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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

วันนี้บรรยายหัวข้อโพธิปักขิยธรรมต่อจากคราวที่แล้วนะครับ หัวข้อนี้                                                                                                   
บรรยายมาหลายคร้ังแล้ว จะบรรยายไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบทั้ง ๗ หมวด                    
๓๗ ประการ วนันีข้ึน้หัวข้อใหม่ เป็นหมวดธรรม หมวดที ่๖ ในโพธิปักขยิธรรม คอื 
เรือ่งโพชฌงค์ ๗ 

โพธปัิกขยิธรรม คอื ธรรมะท่ีเป็นฝ่�ยก�รตรสัรู ้ถ้าใครอยากจะตรสัรูอ้รยิสจั 
อยากเป็นอริยสาวก ก็ต้องทำาธรรมะเหล่านี้ให้มีขึ้น ที่พูดไปแล้ว คือ สติปัฏฐาน 
๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ วันนี้จะพูดหมวดที่ ๖ คือ                            
โพชฌงค์ ๗ ต่อจากโพชฌงค์ ๗ ก็จะเป็นประตูนิพพาน คือ อริยมรรคมีองค์ ๘                                      
ดังนั้น โพชฌงค์ ๗ เป็นธรรมะที่สำาคัญ เป็นตัววัดก่อนที่จะบรรลุธรรม ก่อนที่
จะมีอริยมรรคมีองค์ ๘ เกิดขึ้น มีปัญญาทำาลายกิเลส ต้องมีธรรมะเหล่านี้ก่อน                                                                                   
ในเรื่องโพชฌงค์ ๗ นี้ ผมจะพูด ๔ ประเด็นด้วยกัน คือ

โพชฌงค์ ๗ ตอนที่ ๑
บรรยายวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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ประเด็นที่ ๑ ความหมายและลักษณะของโพชฌงค์

ประเด็นท่ี ๒ แจกแจงองค์ธรรมของโพชฌงค์ พูดแจกแจงโพชฌงค์ทั้ง ๗ 
แต่ละข้อว่ามีอะไรบ้าง ท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะ ได้ฟังธรรมะบ่อยๆ 
คงจะจำาได้ว่ามอีะไรบ้าง บางทีจำาได้ไม่หมด อย่างน้อยคงจะจำาได้ว่า ข้อแรกคอือะไร 
สติสัมโพชฌงค์ มีลักษณะ มีองค์ธรรม มีสภาวะเป็นอย่างไร สติสัมโพชฌงค์นี้ไม่ใช่
สติธรรมดา สติธรรมดาก็เป็นสติในกุศลทั่วไป เป็นพุทธานุสสติบ้าง ธัมมานุสสติ 
บ้าง มรณสติบ้าง อะไรก็ว่ากันไป 
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ถ้าเป็นสติที่ประกอบไปด้วยสัมปชัญญะ มีความเพียร ตามดูกาย ตามดู
เวทนา ตามดูจิต ตามดูธรรม เรียกว่าสติปัฏฐ�น ก็มีหลายชั้นหลายตอน ซึ่งสติ               
เหล่านั้น ถ้าพัฒนาอย่างถูกต้องและมีกำาลัง สามารถที่จะนำามาใช้งานทางด้าน
ปัญญา เป็นไปเพือ่การละกเิลส สตเิหล่านัน้กส็ามารถพัฒนาเป็นสตสิมัโพชฌงค์ได้                                                                                                      
สติสัมโพชฌงค์จึงมาจากสติปัฏฐานก็ได้ มาจากสติอื่นๆ ก็ได้ พัฒนามาได้                          
เหมือนกัน ผมจะแจกแจงให้ดูเป็นข้อๆ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ คืออะไร มีลักษณะ
อย่างไร จะได้เข้าใจ 
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ประเดน็ที ่๓ ความสำาคญัของโพชฌงค์ จะพดูเรือ่งความสำาคญัของโพชฌงค์
ในแง่มุมต่างๆ โดยยกมาจากพระสูตร ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ เพื่อจะได้เข้าใจ
โพชฌงค์ได้ดียิ่งขึ้น และเห็นความสำาคัญ จะได้อยากประพฤติปฏิบัติ โพชฌงค์
เป็นธรรมะที่ควรทำาให้เกิดขึ้น ทำาให้มีขึ้น เหมือนกับโพธิปักขิยธรรมหมวดอื่นๆ  
นั่นแหละ จัดอยู่ในกลุ่มภ�เวตัพพธรรม คือ ธรรมะที่ต้องทำาให้มีขึ้น ทำาให้เจริญขึ้น 
ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็จะเจริญได้ ต้องทำา ต้องฝึกกัน ถ้าเรารู้เทคนิค รู้วิธีตามที่พระพุทธเจ้า
แสดงเอาไว้ในสูตรต่างๆ การปฏิบัติก็จะง่ายเข้า สะดวกเข้า เพราะว่าทำาแบบ 
ถูกต้องถูกเหตุ ถูกปัจจัย 
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ประเด็นที่ ๔ วิธีฝึกโพชฌงค์ วิธีการปฏิบัติ การพัฒนาโพชฌงค์แต่ละข้อ 
พัฒนามาจากอะไรได้บ้าง โพชฌงค์เกิดมาจากเหตุปัจจัยอะไร จะได้ทำาเหตุปัจจัย
อย่างถูกต้อง 

เกี่ยวกับเรื่องโพชฌงค์ ก็จะพูด ๔ ประเด็นหลักนี้ โดยจะยกมาจากคำาสอน
ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่แสดงเอาไว้ในพระสูตรและพระอภิธรรม ตาม
ที่เหมาะสม
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๑.๑	คว�มหม�ยของโพชฌงค์

ประเด็นที่ ๑ จะพูดความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ คำาว่า	โพชฌงค์	
เป็นภาษาไทยที่ทับศัพท์มาอีกต่อหนึ่ง ภาษาบาลีว่า โพชฌังคะ เป็นคำารวมกันของ
ศัพท์ว่า โพธิ + อังคะ สำาเร็จรูปเป็น โพชฌังคะ ภาษาไทยเราทับศัพท์ว่าโพชฌงค์ 
โพธ ิแปลว่า ปัญญาตรัสรู้ คำาว่า โพธิปัญญา ปัญญาตรัสรู้ โพธิ ไม่ใช่ปัญญาทั่วไป 
ปัญญาท่ัวไปมเียอะแยะ ปัญญารู้รูป ปัญญารูน้าม ปัญญาเห็นไตรลกัษณ์ ปัญญานัน่ 
ปัญญานี่ แต่ปัญญาเหล่านี้ยังไม่ใช่ปัญญาโพธิ 

โพธเิป็นชือ่ของปัญญา ลกัษณะอย่างท่ีหนึง่ของปัญญาโพธ ิคือทำาให้ละกเิลส
ได้ บางคนมีปัญญาเยอะ แต่ละกิเลสไม่ได้ ปัญญาดี แต่ละกิเลสไม่ได้ เห็นนั่น เห็นนี่ 
รู้นั้น รู้นี่ อะไรดีๆ รู้หมด แต่อดไม่ได้ ความหมายประมาณนั้น รู้รูป รู้นาม รู้ไม่เที่ยง 
แต่กิเลสเพียบเลย จะบอกว่าเขาไม่มีปัญญาก็ไม่ใช่ ก็มีเหมือนกัน แต่ไม่ถึงกับโพธิ 
เพราะว่าไม่มีกองหนุน ไม่มีตัวช่วย ถ้าเป็นปัญญาโพธินี่ เขามีทุกอย่างพร้อมแล้ว                                                         
มีกองหนุน มีองค์ประกอบต่างๆ อย่างครบถ้วน 

๑. ความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ 



18

โพธ ิอกีความหมายหนึง่ คอื รูส้ิง่ท่ีควรรู ้รูอ้ย่างแจ่มแจ้งทะลปุรโุปร่ง คือเรือ่ง
อริยสัจ ๔ เรียกว่าตรัสรู้อริยสัจอย่างนี้ก็ได้ รู้ทุกข์โดยคว�มเป็นทุกข์	รู้สมุทัยโดย
คว�มเป็นสมุทัย	รู้จักทุกขนิโรธโดยคว�มเป็นทุกขนิโรธ	รู้จักอริยมรรคมีองค์	๘	
โดยเป็นหนท�งให้ถงึทกุขนิโรธ อย่างนีเ้รยีกว่าตรสัรู ้หรอืพดูง่ายๆ ว่า ตรสัรูอ้รยิสจั 

คำาว่า ตรัสรู้อริยสัจ หมายความว่า รู้สัจจะทั้ง ๔ ตามที่มันเป็น เข้าใจชัด
อย่างทีม่นัเป็นนัน้ มนัเป็นอย่างนัน้ไม่เปลีย่นแปลง ทกุข์ควรกำาหนดรู ้สมทุยัคอืเหตุ
เกิดปัญหาควรละ นิโรธะคือนิพพานควรทำาให้แจ้ง อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหนทาง                                                                                                     
เป็นประตูอมตะ เป็นสิ่งควรเจริญ ปัญญาที่รู ้เรื่องนี้เรียกว่าโพธิ อีกอย่างหนึ่ง                     
พูดแบบรวมๆ โพธิคือปัญญาที่นำาไปสู่นิพพาน ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้ครบถ้วน     
จึงจะมีปัญญาแบบละกิเลส แบบบรรลุอริยสัจ และแบบไปนิพพาน 
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อังคะ แปลว่า คุณสมบัติ หรือส่วนประกอบ โพธิเป็นชื่อของปัญญา ปัญญา
ละกิเลส ปัญญาเห็นอริยสัจ ปัญญาพาไปนิพพาน อังคะ แปลว่า ส่วนประกอบ 

ดังนั้น คำาว่า โพชฌังคะ นี้ หากพูดถึงตัวสภาวธรรม ก็หมายถึง สภาวธรรม
ที่เป็นส่วนประกอบที่ทำาให้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ เป็นส่วนประกอบของการตรัสรู้ 
ทำาให้เกดิปัญญาตรสัรู ้จะเป็นผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผู้เบิกบานได้ ต้องมีคุณสมบัตนิี ้องค์ประกอบ
นี้ พูดแบบตัวสภาวธรรมคือสภาวะธรรมที่รวมกัน ประชุมกันขึ้น รวมสามัคคีชุมนุม
กันขึ้น เพื่อจะได้ตรัสรู้ เรียกว่า โพชฌังคะ 
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ความหมายในแบบที่ ๒ มีความหมายในแง่เป็นเครื่องมือของคน อริยสาวก
นี้จะเป็นอริยสาวกได้ จะต้องมีธรรมะเหล่านี้ ตรัสรู้ได้ด้วยธรรมะนี้ ธรรมะนี้ก็เป็น
เหมือนเครื่องมือ ฉะนั้น ถ้าพูดในแง่นี้ก็หมายถึง คุณสมบัติของผู้ที่เป็นอริยสาวก  
ผู้ที่จะได้ตรัสรู้ 

โพชฌงค์มีความหมายตามคำาแปล แบบท่ี ๑ คือ พูดถึงสภาวธรรม                  
หมายถึงองค์ประกอบที่ทำาให้มีปัญญาตรัสรู้ แบบที่ ๒ พูดถึงบุคคล คุณสมบัติของ
บุคคลผู้ที่จะได้ตรัสรู้ ตอนน้ียังไม่ได้ตรัสรู้ มีโอกาสจะตรัสรู้ คำาว่า ตรัสรู้ คือเกิด
ปัญญา มีอริยมรรคประชุมรวมกัน โพชฌงค์นี้ก่อนอริยมรรค เราพูดแบบธรรมะ
ก็ได้ พูดแบบคนก็ได้ พวกเรานิยมพูดแบบคน คนไหนพร้อมจะตรัสรู้ เราก็เช็กเลย                    
มสีตสิมัโพชฌงค์ไหม มีธมัมวจิยสัมโพชฌงค์ไหม บางคนฟังแค่ชือ่ยงังงอยูเ่ลย อย่างนี้
ยังห่างไกลอยู่ ก็ต้องเรียนไปก่อน เข้าใจแล้ว ไปฝึกธรรมะหมวดต่างๆ ตามสมควร
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ผมจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟัง มีภิกษุรูปหนึ่งมาถามพระพุทธเจ้าว่า เพราะ
เหตุอะไร ธรรมะเหล่านี้จึงได้ชื่อว่า โพชฌงค์ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัส
ตอบ ความหมายก็จะเหมือนที่ผมได้พูดไป 
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ในสัมยุตตนิกาย มหาวารวรรคภิกขุสูตร ข้อ ๑๘๖

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้น

แล้วนัง่ในทีส่มควร ได้ทลูถามพระผูมี้พระภาคดงันีว่้า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ 
พระองค์ตรัสว่า โพชฌงค์ โพชฌงค์ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ พระองค์จึง
ตรัสว่า โพชฌงค์ พระพุทธเจ้าข้า
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พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุ ที่เรียกว่า โพชฌงค์ เพราะ 
เป็นไปเพื่อตรัสรู้ 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ 
๒. เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ
๓. เจริญวิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ
๔. เจริญปีติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ
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๕. เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ

๖. เจริญสมาธสิมัโพชฌงค์ อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
น้อมไปในโวสสัคคะ

๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 

เม่ือเธอเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการนี้อยู่ จิตย่อมหลุดพ้นจาก               
กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เม่ือจติหลดุพ้นแล้วกร็ูว่้า หลุดพ้นแล้ว                                         
รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว                                                                  
ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป

ภิกษุ ที่เรียกว่า โพชฌงค์ เพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้ อย่างนี้แล

ภิกขุสูตรที่ ๕ จบ 



25 

นี้เป็นคำาตอบที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบแก่ภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อ
แสดงความหมายของโพชฌงค์ว่า ชื่อว่า โพชฌงค	์เพร�ะเป็นไปเพื่อตรัสรู้ เป็นไป
เพือ่หลดุพ้นจากกิเลส เป็นไปเพือ่เหน็ความจรงิ เพือ่นพิพาน ฉะน้ัน ทีช่ือ่ว่าโพชฌงค์ 
เพราะเป็นคุณสมบัติ เป็นองค์ประกอบของโพธิ เป็นไปเพื่อตรัสรู้ ทำาให้จิตหลุดพ้น
จากอาสวะทั้งหลาย สิ้นกิเลส บรรลุเป็นอรหันต์ไป ละกิเลส เห็นอริยสัจ เป็นไป
เพื่อพระนิพพาน
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๑.๒	ลักษณะของโพชฌงค์

ทีนี้ จะเข้าใจลักษณะของโพชฌงค์ได้ดี หากเข้าใจธรรมะที่ตรงข้ามเอา
ไว้เปรียบเทียบ ก็จะทำาให้เข้าใจชัดเจนยิ่งข้ึน โพชฌงค์นี้ตรงข้�มกับนิวรณ์ เรา 
ทั้งหลายเข้าใจนิวรณ์ดีใช่ไหม คุ้นเคยกับนิวรณ์ดี มีอยู่เป็นประจำา ส่วนโพชฌงค์ยัง 
ไม่เคยมี จะเข้าใจโพชฌงค์ดี ก็พิจารณาในแบบตรงข้าม เอามาคู่กับนิวรณ์ เวลาพูด
ถงึการปฏบิตัธิรรม ตัวแทนของฝ่ายอกศุลคอืนวิรณ์ ตัวแทนของฝ่ายกศุลคอืโพชฌงค์                  
ท่านใดทีไ่ด้ศกึษาสติปัฏฐาน ๔ ผมเคยบรรยายให้ฟังแล้ว ในธมัมานปัุสสนาสตปัิฏฐาน                                                                                                                      
การพจิารณาธรรมในธรรม ธรรมะท่ีดแีละไม่ด ีจะมอียู ่๒ หมวดหลกัๆ มหีมวดนิวรณ์ 
กับ หมวดโพชฌงค์ 

ให้พิจารณาธรรมคือนิวรณ์ กามฉันทะมีอยู่ภายในจิตก็ให้รู้ว่ามี ไม่มีอยู่ก็รู้
ว่าไม่มี ความเกดิขึน้ของกามฉนัทะมด้ีวยเหตใุด กร็ูเ้หตนุัน้ การละกามฉนัทะนวิรณ์ 
ที่เกิดขึ้นแล้ว มีได้อย่างไร ก็รู้เหตุนั้น การจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของกามฉันทะที่ละ
ได้แล้ว มีได้อย่างไร ก็รู้เหตุนั้น นี้เกี่ยวกับนิวรณ์ 
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ส่วนการพิจารณาโพชฌงค์ สติสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายใน ก็ให้รู้ว่ามีอยู่ ไม่มี
ก็รู้ว่าไม่มี ความเกิดขึ้นของสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น การ
เจริญจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดแล้ว มีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น 

เพื่อให้เข้าใจเรื่องโพชฌงค์ดีขึ้น จะพูดเกี่ยวข้องกับนิวรณ์ซึ่งเป็นธรรมะที่
ตรงข้าม ในการปฏบิตัธิรรมนัน้ต้องการให้จติมคีวามรูต้ืน่ และเบกิบาน ธรรมะทีเ่ป็น
คณุสมบตัทิำาให้จติรูต้ืน่ เบกิบาน คอื โพชฌงค์นีแ่หละ ใครมมีาก จติพ้นจากนวิรณ์ได้
มาก การฝึกสตสิมัปชญัญะ ตามหลกัสตปัิฏฐานตัง้แต่ต้น กฝึ็กให้เป็นสตสิมัโพชฌงค์ 
ถ้าฝึกจนกระทัง่มสีตติัง้มัน่อย่างต่อเนือ่งอยูก่บัตวั ตดิอยูก่บัตัวเสมอ กจ็ะไม่มีนวิรณ์ 
ถ้าสติไม่อยู่กับตัว เดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่ เดี๋ยวก็ฟุ้งไปโน่นไปนี่ นิวรณ์ก็เข้ามาครอบงำา 
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หรือแม้ผู้ท่ีฝึกด้วยกรรมฐานอื่นๆ เช่น พุทธานุสสติ มรณานุสสติ ก็ใช้ใน
การฝึกสตไิด้ ทำาต่อเนือ่งกจ็ะละนวิรณ์ได้	สตติวันัน้ห�กมปัีญญ�ประกอบเข้�และ
มีกำ�ลัง	 จะกล�ยเป็นสติสัมโพชฌงค์ต่อไปได้ ถ้าทำาได้ไม่ต่อเนื่อง ทำาได้บ้างไม่
ได้บ้าง หลงคิดไป นิวรณ์ก็เข้ามาครอบงำา โพชฌงค์ก็ไม่เกิด โพชฌงค์จึงเป็นธรรม 
ทีเ่ป็นปฏปัิกษ์หรือตรงข้ามกบันวิรณ์ ผมจะอ่านพระสตูรให้ฟัง เพือ่ให้เข้าใจลกัษณะ
ของโพชฌงค์เพิ่มเติมขึ้น โดยแสดงลักษณะที่คู่กับนิวรณ์ 

ในอาวรณนิวารณสูตร ข้อที่ ๒๑๙ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้ เป็นความเศร้า
หมองแห่งจิต ทอนกำาลังปัญญา

นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. กามฉันทะเป็นนิวรณ์เคร่ืองกางกั้น เป็นความเศร้าหมองแห่ง

จิต ทอนกำาลังปัญญา
๒. พยาบาทเป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต 

ทอนกำาลังปัญญา
๓. ถีนมิทธะเป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต 

ทอนกำาลังปัญญา
๔. อุทธัจจกุกกุจจะเป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น เป็นความเศร้าหมอง 

แห่งจิต ทอนกำาลังปัญญา
๕. วิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต 

ทอนกำาลังปัญญา
นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้ เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต 

ทอนกำาลังปัญญา
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ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น 
ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อทำาให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ 

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่เป็นความเศร้า

หมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผล
แห่งวิชชาและวิมุตติ 

๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่เป็นความ
เศร้าหมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้            
แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ

๓. วิริยสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่เป็นความเศร้า
หมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผล
แห่งวิชชาและวิมุตติ

๔. ปีติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่เป็นความเศร้า
หมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผล
แห่งวิชชาและวิมุตติ
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๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่เป็นความ
เศร้าหมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้            
แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ

๖. สมาธสิมัโพชฌงค์ไม่เป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไม่เป็นความเศร้า
หมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผล
แห่งวิชชาและวิมุตติ

๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่เป็นความ
เศร้าหมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้ 
แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ 

โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่เป็นความ
เศร้าหมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้            
แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ
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ภกิษุท้ังหลาย สมยัใด อรยิสาวกตัง้ใจ ใฝ่ใจ สำารวมใจ เงีย่โสตสดบั
ธรรม สมัยนั้น นิวรณ์ ๕ ประการย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ ประการ 
ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 

นิวรณ์ ๕ ประการย่อมไม่มีแก่เธอในสมัยนั้น อะไรบ้าง คือ 
๑. กามฉันทนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น 
๒. พยาบาทนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น
๓. ถีนมิทธนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น
๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น
๕. วิจิกิจฉานิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น 

นิวรณ์ ๕ ประการย่อมไม่มีแก่เธอในสมัยนั้น 
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โพชฌงค์ ๗ ประการย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น อะไร
บ้าง คือ 

๑. สติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น
๓. วิริยสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น 
๔. ปีติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น 
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น
ภกิษุท้ังหลาย สมยัใด อริยสาวกตัง้ใจ ใฝ่ใจ สำารวมใจ เงีย่โสตสดบั

ธรรม สมัยนั้น นิวรณ์ ๕ ประการย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้
ย่อมถึง ความเจริญเต็มที่

อาวรณนีวรณสูตรที่ ๘ จบ
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พระสูตรนี้กล่าวถึงโพชฌงค์ที่มีลักษณะตรงข้ามกับนิวรณ์ เป็นปฏิปักษ์
กัน ท่านท้ังหลายท่ีเป็นนักปฏิบัติธรรม อยากจะละนิวรณ์ก็ต้องฝึกโพชฌงค์ขึ้นมา 
โดยตัวแรก คือสติสัมโพชฌงค์ คือ ให้มีสติที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ เพื่อจะเป็นผู้รู้ มีสติ
ที่ต่อเนื่องอยู่กับตัว รู้ตัวอยู่เสมอ รู้ตัวในทุกอิริยาบถ ก็จะกันนิวรณ์ได้ ถ้าฝึกยังไม่
ได้ อยากจะหมดนิวรณ์ นิวรณ์ก็ไม่หมด ต้องยอมรับ มันตรงข้ามกัน	นิวรณ์เครื่อง
ก�งกั้น	เป็นคว�มเศร้�หมองแห่งจิต	ทอนกำ�ลังปัญญ�	เป็นเครื่องก�งกั้นจิต	กั้น
ไม่ให้เห็นคว�มจริง	บางคนกั้นจนกระทั่งไม่เห็นลู่จงกรมเลย ขนาดทางเดินยังมอง
แทบไม่เห็นเลย มนัก้ัน เป็นเครือ่งกางกัน้ เป็นความเศร้าหมองของจิต ทำาให้จติเศร้า
หมอง ทอนกำาลังปัญญา ปัญญาไม่มี ปัญญาเกิดไม่ได้ 

ส่วนโพชฌงค์	 ๗	 ไม่เป็นนิวรณ์	 ไม่เป็นเครื่องก�งกั้น ทำาให้จิตสะอาด              
ปลอดโปร่ง ไม่เศร้าหมอง เจรญิและทำาให้มาก เป็นไปเพือ่กระทำาให้แจ้งผลแห่งวชิชา
และวิมุตติ ถ้าเจริญธรรมนี้ให้มากแล้ว จะได้วิชชา หลุดพ้น หมดกิเลส 
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พระพุทธองค์ตรัสว่า ในขณะที่ภิกษุตั้งใจฟังธรรม มีจิตจดจ่ออย่างเต็มที่ ก็
สามารถทำาให้นิวรณ์หมดได้ ทำาโพชฌงค์บริบูรณ์ได้ ในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะ ตอน
ฟังธรรมก็ต้ังใจ ใส่ใจกันอย่างเต็มที่ มีจิตจดจ่อ ต้ังใจใฝ่รู้ นิวรณ์ก็ไม่มี โพชฌงค์              
ก็เต็มที่บริบูรณ์ในขณะนั้น อย่างนี้ก็เป็นเพราะสติต่อเนื่อง รวมจิตเข้ามาได้ ถ้าคน
เคยทำา เคยฝึก เคยหัดมา ก็ทำาได้ 

คือ สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใส่ใจ สำารวมใจ เงี่ยโสตสดับธรรม ผู้ที่จะทำา                
เหล่านีไ้ด้ ต้องมกีารฝึกมาด ีถ้าเราฝึกมาไม่ด ีจิตไม่ค่อยอยูกั่บเนือ้กบัตวั ไม่ค่อยมสีติ                                                                                                      
พอถึงเวลาฟังธรรม จะรวมมาก็ยาก บางคนรวมแล้วรวมอีกยังไม่มาเลย บางครั้ง               
กเ็ลยต้องมเีทคนิค มอีบุายวธิต่ีางๆ เพือ่รวมจติ ฉะนัน้ การรวมจติก็สำาคญั การรวมจติ                                                                                                                   
ก็คือสมาธินั่นเอง ซึ่งสมาธิจะเกิดได้ ก็เพราะมีสติมีกำาลังและต่อเนื่อง สติจะมี
กำ�ลังต้องอ�ศัยปัญญ�	 เดี๋ยวจะขยายความให้ฟังว่าสติแบบไหนที่ใช้การได้เป็น 
สติสมัโพชฌงค์ สตแิบบไหนใช้การไม่ได้ สตมิเียอะ แต่ใช้การไม่ได้กม็มีนัไม่มกีำาลงัพอ 
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สติสัมโพชฌงค์เป็นสติที่เฉพาะเจาะจง เป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาอันยิ่ง 
จึงมีกำาลัง เป็นไปเพื่อละกิเลส ถ้าไม่มีกำาลัง ก็ละกิเลสไม่ได้ คำาว่า กำ�ลัง หมายถึง 
เป็นไปเพื่อการละกิเลส ไม่ใช่เก่ง แข็งทื่อ แต่ละกิเลสไม่ได้ ละกิเลสไม่ได้ก็ไม่ถือว่า
เก่ง ละกิเลสได้จึงถือว่าเก่ง บางคนทำาอะไรก็เก่ง แต่กิเลสเพียบ อย่างนั้นถือว่า                                                                   
ไม่เก่งเลย ต้องเข้าใจคำาว่า เก่ง ในทางพทุธ ตามคำาสอนของพระพทุธเจ้าคือละกเิลส
ได้ มีปัญญามาก ปัญญาน้อยไม่เกี่ยง ขอให้ละกิเลสได้ ก็ถือว่าใช้ได้ ปัญญาความ
สามารถในการจำาแนกแจกแจงอะไรต่างๆ ในรายละเอียดอาจจะไม่เก่ง ไม่ต้องเก่ง
ขนาดท่านพระสารีบุตร หรือขนาดคนโน้นคนนี้ เอาแค่บรรลุธรรม ละกิเลสได้ก็พอ 
ขอให้ใช้ปัญญาในการละกิเลส ตอนฟังธรรมก็ทำาได้ 
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ท่านทัง้หลายกอ็ย่าประมาท เวลาฟังธรรม ฝึกสตสิมัปชญัญะให้ดีๆ  ถึงเวลา
ฟังธรรมก็รวมจิต ตั้งใจฟัง พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวก
ตั้งใจ ใฝ่ใจ สำารวมใจ เงี่ยโสตสดับธรรม สมัยนั้นนิวรณ์ ๕ ประการย่อมไม่มีแก่เธอ 
โพชฌงค์ ๗ ประการย่อมถึงความเจริญเต็มที่ ตัวรวบรวมจิตมา ผูกจิตไว้ คือ สต ิ
สัมโพชฌงค์ สติจึงขึ้นก่อน เป็นองค์แรกในโพชฌงค์ ไม่เหมือนในสติปัฏฐาน  
สติปัฏฐานเอาความเพียรขึ้นก่อน มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เป็นการฝึก 
ตอนต้น ต่อมาก็เอาสติที่มีกำาลังมาก่อน เป็นตัวนำามา 
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พอมีสติมารวมแล้ว ปัญญาก็วิจัยธรรม โพชฌงค์ก็ถึงความบริบูรณ์เต็มที่ได้ 
คนไหนที่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะนั้น ฟังธรรมก็บรรลุไปเลยได้ ในยุคพุทธกาลมี
แบบนี้เยอะ ในยุคนี้อาจจะมีได้ แต่คนจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องผ่านการฝึกมา อาจจะ
ชาตินี ้หรือชาตก่ิอนๆ ท่านคงผ่านการฟังมาหลายครัง้แล้ว อย่าลมืเอาเทคนคินีไ้ปใช้ 
ต้องตัง้ใจ	ใฝ่ใจ	สำ�รวมใจ	เงีย่โสตสดับ ถ้าทำาแบบนี ้นวิรณ์ ๕ กจ็ะไม่ม ีโพชฌงค์ ๗                                                                                                         
ก็จะถึงความบริบูรณ์เต็มท่ี เมื่อถึงความบริบูรณ์เต็มที่ เป็นคนมีคุณสมบัติพร้อม 
จะตรัสรู้ ส่วนจะตรัสรู้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่เกิดความพร้อมตอนนั้น 

นี้เป็นเนื้อหาในอาวรณนีวรณสูตร เพื่อเข้าใจโพชฌงค์ในลักษณะที่เป็น
ปฏิปักษ์หรือตรงข้ามกับนิวรณ์ การจะละอะไรได้ ต้องมีฝ่ายตรงข้ามมา ละนิวรณ์
ก็ต้องมีโพชฌงค์ มีสติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจัย มีความเพียรมา จะละนิวรณ์ได้ อยาก
จะละกิเลสได้เด็ดขาด กิเลสไม่เกิดอีกเลย ต้องมีอริยมรรคมีองค์ ๘ ต้องมีเครื่องมือ 
ละนิวรณ์ได้ด้วยโพชฌงค์ ละกิเลสได้ด้วยมรรค
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      ในรุกขสูตร ข้อ ๒๒๐ พระพุทธองค์ตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ต้นไม้ใหญ่ที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุม เป็น
เหตุให้ล้มระเนระนาด ได้แก่ต้นอะไรบ้าง คือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นเลียบ 
ต้นมะเดื่อ ต้นกัจฉกะ ต้นมะขวิด ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ ที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้น
เกาะปกคลุม เป็นเหตุให้ล้มหักลง ฉันใด กุลบุตรบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้น
เหมอืนกนั ละกามเช่นใด ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เขาย่อมถกูกาม
เช่นนั้น หรือสิ่งที่เลวกว่านั้น ทำาให้หักล้มลง

ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้ครอบงำาจิตแล้ว 
ทอนกำาลังปัญญา
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นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. กามฉนัทะเป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ครอบงำาจติแล้ว ทอนกำาลงั

ปัญญา
๒. พยาบาทเป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ครอบงำาจิตแล้ว ทอนกำาลัง

ปัญญา
๓. ถีนมิทธะเป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ครอบงำาจิตแล้ว ทอนกำาลัง

ปัญญา
๔. อุทธจัจกกุกจุจะเป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ครอบงำาจติแล้ว ทอน

กำาลังปัญญา
๕. วิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ครอบงำาจิตแล้ว ทอนกำาลัง

ปัญญา
นวิรณ์เคร่ืองกางกัน้ ๕ ประการนีค้รอบงำาจิตแล้ว ทอนกำาลังปัญญา

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น 
ไม่ครอบงำาจิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผล
แห่งวิชชาและวิมุตติ 
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โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. สติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่ครอบงำาจิต ที่

บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผลแห่งวิชชาและ
วิมุตติ 

๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่ครอบงำา
จิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผลแห่งวิชชา
และวิมุตติ 

๓. วิริยสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่ครอบงำาจิต ที่
บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผลแห่งวิชชาและ
วิมุตติ 

๔. ปีติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่ครอบงำาจิต ที่
บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผลแห่งวิชชาและ
วิมุตติ 
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๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่ครอบงำาจิต 
ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผลแห่งวิชชาและ
วิมุตติ 

๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่ครอบงำาจิต 
ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผลแห่งวิชชาและ
วิมุตติ 

๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่ครอบงำา
จิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผลแห่งวิชชา
และวิมุตติ 

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น 
ไม่ครอบงำาจิต ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งผล
แห่งวิชชาและวิมุตติ

รุกขสูตรที่ ๙ จบ
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พระสูตรนี้อุปมาเหมือนกับต้นไม้ ต้นไม้ที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุม
และล้มไป อุปมาเปรียบเทียบเหมือนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ภิกษุบวชเข้าไป ถูกกาม
ฉันทะครอบงำา พวกนิวรณ์นี้มีลักษณะที่ปิดบังครอบงำ�จิต ตรงข้ามกับโพชฌงค์ 
โพชฌงค์มีลักษณะไม่ครอบงำาจิต สังเกตดู เวลากามฉันทะ พยาปาทะ ถีนมิทธะ 
อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา เกิดขึ้น มีลักษณะที่ครอบงำาจิต จิตโดนครอบ มืดมัว 
ไม่เป็นอิสระ โพชฌงค์มีลักษณะตรงกันข้�ม	 ไม่ครอบงำ�จิต	 จิตจะสะอ�ด																																						
โล่งสบ�ย	 เปิดเผย	 ไม่ถูกขัง	 ไม่ถูกครอบงำ� บางคนถูกเจ้านายครอบงำา บางคน           
ถกูลกูน้องครอบงำา บางคนถกูภรรยาและลกูครอบงำา ต้องวิง่หานัน่หานี ่แทบล้มแทบ
ตาย จิตมีนิวรณ์ก็จะโดนครอบงำา นิวรณ์นั้นมีลักษณะครอบงำา พอครอบงำาจิตแล้ว                                                                                                         
ทอนกำาลังปัญญา ทำาให้หมดปัญญา ปัญญาหายไป นิวรณ์เป ็นอย่างนั้น                               
ส่วนโพชฌงค์ตรงข้าม โพชฌงค์ไม่ครอบงำาจิต 
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เราทั้งหลายนั้น ในเวลาปกติ อะไรดีๆ ก็รู้หมด แต่เวลานิวรณ์เกิดขึ้นมา เรา
ขาดธรรมะฝ่ายโพชฌงค์ คือสตสิมัโพชฌงค์เป็นต้น ไม่มสีตอิยูก่บัตวั พอถกูครอบงำา 
ใจก็จะเป็นทุกข์เหมือนถูกบีบ เหมือนตัวเองไม่มีทางเลือก เหมือนตัวเองถูกกระทบ
กระทั่ง แต่ที่จริงแล้ว คือจิตถูกครอบงำา เลยรู้สึกไม่ค่อยสบาย ไม่ปลอดโปร่ง พอ
รู้สึกไม่สบาย ไม่ปลอดโปร่ง แถมปัญญาก็หายด้วย เลยมืดมน คิดหาทางออกไม่ได้ 
โพชฌงค์จึงสำาคัญในแง่ที่ช่วยทำาให้ไม่ถูกครอบงำา และเป็นไปเพื่อการตรัสรู้

อีกพระสูตรหนึ่ง นีวรณสูตร ข้อ ๒๒๑ พระพุทธองค์ตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์ ๕ ประการนี้ ทำาให้เป็นเหมือนคนตาบอด 
เป็นเหมือนคนไม่มีดวงตา ทำาให้ไม่รู้อะไร มีปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่าย
ความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 
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นิวรณ์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กามฉันทนิวรณ์ทำาให้เป็นเหมือนคนตาบอด เป็นเหมือนคน

ไม่มีดวงตา ทำาให้ไม่รู้อะไร มีปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น 
ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน

๒. พยาบาทนิวรณ์ทำาให้เป็นเหมือนคนตาบอด เป็นเหมือนคน
ไม่มีดวงตา ทำาให้ไม่รู้อะไร มีปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น 
ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน

๓. ถีนมิทธนิวรณ์ทำาให้เป็นเหมือนคนตาบอด เป็นเหมือนคนไม่มี
ดวงตา ทำาให้ไม่รู้อะไร มีปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น ไม่
เป็นไปเพื่อนิพพาน
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๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ทำาให้เป็นเหมือนคนตาบอด เป็นเหมือน
คนไม่มีดวงตา ทำาให้ไม่รู ้อะไร มีปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่ายความ                   
คับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน

๕. วจิกิจิฉานวิรณ์ทำาให้เป็นเหมอืนคนตาบอด เป็นเหมอืนคนไม่มี
ดวงตา ทำาให้ไม่รู้อะไร มีปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น ไม่
เป็นไปเพื่อนิพพาน 

นิวรณ์ ๕ ประการนี้ ทำาให้เป็นเหมือนคนตาบอด เป็นเหมือนคน
ไม่มีดวงตา ทำาให้ไม่รู้อะไร มีปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น 
ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 
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ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ทำาให้เป็นเหมือนคนมี                                                                                            
ดวงตา ทำาให้รู้ เจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น เป็นไปเพื่อ
นิพพาน 

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. สติสัมโพชฌงค์ทำาให ้เป ็นเหมือนคนมีดวงตา ทำาให ้รู ้                                    

เจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน 
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ทำาให้เป็นเหมือนคนมีดวงตา ทำาให้รู ้                

เจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน
๓. วิริยสัมโพชฌงค์ทำาให้เป ็นเหมือนคนมีดวงตา ทำาให้รู ้                     

เจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน
๔. ป ีติสัมโพชฌงค์ทำาให ้เป ็นเหมือนคนมีดวงตา ทำาให ้รู ้                                   

เจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน
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๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ทำาให้เป็นเหมือนคนมีดวงตา ทำาให้รู ้                
เจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน

๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ทำาให้เป็นเหมือนคนมีดวงตา ทำาให้รู ้                 
เจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน

๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ทำาให้เป็นเหมือนคนมีดวงตา ทำาให้รู ้              
เจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน 

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ทำาให้เป็นเหมือนคนมี                                                                                           
ดวงตา ทำาให้รู้ เจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น เป็นไปเพื่อ
นิพพาน

นีวรณสูตรที่ ๑๐ จบ
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พระสูตรนี้คงจะช่วยให้เข้าใจลักษณะของโพชฌงค์ได้ชัดขึ้น โดยเปรียบ
เทียบกับนิวรณ์ เราทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยรู้จักโพชฌงค์กันนัก แต่นิวรณ์คงจะรู้จัก
กนัดี โดนถล่มอยูเ่ป็นประจำา พูดในแง่ของการเปรยีบเทยีบ พระพทุธองค์ทรงเปรยีบ
เทียบชัดเจนแล้ว นิวรณ์ ๕ ทำาให้เหมือนคนตาบอด เหมือนคนไม่มีดวงตา ไม่รู้อะไร 
มีปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่ายคับแค้น ทำาให้หนัก ทำาให้มีเรื่องโน้นเรื่องนี้ ทำาให้
เหมือนมีโลกให้แบก มีเรื่องที่ตัวเราต้องรับผิดชอบ มีอะไรๆ เยอะแยะมากมาย  
ไม่เป็นไปเพื่อความสะอาดปลอดโปร่ง ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 
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ส่วนโพชฌงค์ไม่เหมือนอย่างนั้น โพชฌงค์นี้	 ทำ�ให้เหมือนคนมีดวงต� 
ถึงไม่มีดวงตาจริงๆ ยังไม่ถึงอริยมรรค ยังไม่เป็นพระอริยเจ้า ถ้ามีสติสัมโพชฌงค์
ขึ้นมา ดูท่าทางเหมือนคนมีปัญญา มีดวงตา ทำาให้รู้ และเจริญปัญญาได้ แค่มีสติ 
สัมโพชฌงค์ มีสติอยู่กับตัวตั้งแต่ต้น ก็เป็นการเจริญปัญญา ทำาให้เรารู้อะไรๆ  
ได้ลึกซึ้งข้ึน รู้ในสิ่งที่คาดไม่ถึง รู้อย่างคาดไม่ถึง เหมือนคนมีดวงตา มองอะไร
ชัดเจน ไม่เป็นไปในฝ่ายคับแค้น ไม่หนักอกหนักใจ เป็นไปเพื่อนิพพาน นี้ก็กล่าวถึง 
ความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ ในประเด็นที่ ๑ คงพอเข้าใจโพชฌงค์บ้าง 
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โพชฌงค์มี ๗ ประการ ผมได้อ่านชื่อโพชฌงค์ให้ฟังแล้วหลายครั้ง คงพอ
จะจำาได้ ที่อ่านหลายครั้ง เพื่อให้ท่านที่ยังจำาไม่ได้จำาได้ จำาให้มั่นคงไว้ ตั้งใจนำาไป
พิจารณา ปฏิบัติตามต่อไป นิวรณ์จะได้หมด หลายท่านอุตส่าห์ตั้งใจแล้ว พยายาม
จะไม่ฟุ้งซ่าน แป๊บเดียวหลับไป ผู้ที่นิวรณ์เยอะอยู่ สติไม่ค่อยมี นิวรณ์ก็ยังมีโอกาส
เกิดเสมอ ถ้าไม่รักก็ชัง ถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็ง่วงนอน ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น พยายามดึง
ตัวเองมาแล้ว ไม่ให้ฟุ้ง ให้อยู่กับตรงนี้ พอไม่ฟุ้งก็หลับ อย่างนี้คือคนไม่มีโพชฌงค์ 
ดังนั้น ต้องยอมรับความจริง บางคนถามว่า ทำาไมไม่ฟุ้งซ่านก็หลับ ไม่หลับก็ฟุ้งซ่าน 
คนไม่มีสติ ขาดสติสัมปชัญญะ ก็เป็นอย่างนี้ จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ เพราะมัน
เป็นอย่างนั้น 
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ท่านทั้งหลายเวลาปฏิบัติต้องรู้จักตัวเองให้ดี ถ้าจะละนิวรณ์ก็ต้องมีธรรมะ
ทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ของมนั คอื โพชฌงค์เป็นปฏปัิกษ์ต่อนวิรณ์ เริม่ตัง้แต่ สตสิมัโพชฌงค์ 
มสีตอิยูก่บัตวัเสมอ เป็นอปุการะมากในการเจรญิโพชฌงค์ข้ออ่ืนๆ ป้องกนันวิรณ์ได้ 
ท่านทั้งหลายก็ลองทำาดู ถ้ามีสติต่อเนื่องก็จะละนิวรณ์ได้โดยธรรมชาติ ถ้าทำาแล้ว
ชำานาญ มีสติอยู่กับอิริยาบถต่างๆ นิวรณ์ก็ไม่เกิด เริ่มมีดวงตา วิจัยในธรรมต่างๆ 
ทำาความเพียรต่อไป ได้โพชฌงค์อื่นๆ 
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ต่อไปพูดประเด็นที่ ๒ ที่ได้แยกเอาไว้ คือ การแจกแจงองค์ธรรม หรือตัว
สภาวะของโพชฌงค์ ๗ เมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงโพชฌงค์แบบรวมๆ ทั้งความหมาย           
และลักษณะ ได้อ่านชือ่โพชฌงค์ท้ัง ๗ ข้อให้ฟังแล้ว ในประเดน็ที ่๒ นี ้จะได้แจกแจง
โพชฌงค์ทั้ง ๗ ว่า ทั้ง ๗ ข้อนี้มีองค์ธรรม มีสภาวะ มีลักษณะอย่างไร 

๒. แจกแจงองค์ธรรมของโพชฌงค์
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สติสัมโพชฌงค์เป็นต้นนี้ ท่านทั้งหลายต้องมาดูก่อนว่า ทำาไมจึงทรงแสดง 
สติสัมโพชฌงค์ไว้เป็นข้อแรก ผมได้พูดเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า สตินี้เป็นธรรม 
ที่มีอุปการะมาก คว�มไม่ประม�ทในกุศลธรรมทั้งหล�ย	เป็นธรรมะที่มีอุปก�ระ
แก่ทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการมีปัญญาตรัสรู้ ยิ่งต้องอาศัยสตินี้เป็นอย่างมาก                        
ทีเดียว ต้องเป็นสติที่พิเศษ ไม่ใช่สติธรรมดา เดี๋ยวจะขยายความต่อไป และแน่นอน
ว่า สตนิีต้้องเริม่ก่อน มก่ีอน เพราะมอีปุการะมากแก่อนัอืน่ๆ ถ้าขาดสตแิล้ว ธรรมะ
อื่นๆ ก็ไม่ต้องพูด สติต้องมีก่อน จึงเอาสติสัมโพชฌงค์นี้ขึ้นมาก่อน เป็นตัวโพชฌงค์
ทีม่อุีปการะแก่โพชฌงค์อืน่ๆ อย่างทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า สตต้ิองใช้ในทีท่ัง้ปวง	จำ�
ปร�รถน�ในทุกๆ	เรื่อง เหมือนเกลือ เวลาทำากับข้าว เกลือใช้ในทุกกับข้าว สาเหตุ
ที่เอาสติสัมโพชฌงค์ขึ้นก่อน เพราะสตินั้นมีอุปการะมาก เป็นกองหนุนและเป็นตัว
ช่วยทุกเรื่อง 
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ทำาไมโพชฌงค์จึงมี ๗ ที่มี ๗ เพราะมี ๗ นั่นแหละ ไม่ขาดไม่เกินไปกว่านั้น 
ธรรมะหมวดนีม้จีำานวนเท่านัน้แหละ พระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจ้าเป็นผู้ตรสัรู ้เป็น
สัพพัญญู ในเมื่อมีแค่ ๗ ก็เพราะมีแค่ ๗ ท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องไปคิดมาก ถ้ากล่าว
ถึงเหตุผลก็เป็นเรื่องของการปรับจิตที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ อย่างที่ผมพูดไปเมื่อ                   
สักครู่ เราทั้งหลายก็มีทั้งหดหู่ ทั้งฟุ้งซ่าน เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว โดยธรรมชาติ มี
หดหู่และมีฟุ้งซ่าน ทีนี้ โพชฌงค์เป็นตัวปฏิปักษ์ต่อสิ่งเหล่านี้ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

ถ้าจิตหดหู่เมื่อใด พระพุทธองค์ทรงให้เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริย 
สัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ถ้าเจริญธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ จะช่วยยกจิตขึ้นจาก
ความหดหู ่ความท้อแท้ได้ เวลาใดจติฟุง้ซ่�น	เวลานัน้ควรเจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ 
สมาธสิมัโพชฌงค์ อเุบกขาสมัโพชฌงค์ ทำาอย่างนีจ้ะช่วยให้จิตรวมเป็นหนึง่ได้ เพราะ
ลักษณะจิตของเราทั้งหลายมีอยู่ ๒ อย่าง คือ หดหู่กับฟุ้งซ่าน 
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จิตของคนท่ียงัไม่ได้ฝึก ยงัมหีดหู ่ท้อแท้ ง่วงซมึ ง่วงเหงา เศร้าซมึ และฟุง้ซ่าน 
รำาคาญใจ มี ๒ อย่างนี้ โพชฌงค์เป็นตัวปฏิปักษ์ สติสัมโพชฌงค์เป็นตัวอุปการะ
ในทุกเรื่อง ทั้งตอนที่หดหู่ก็ต้องมีสติคอยจับไว้ และจัดการมันด้วยโพชฌงค์ ๓                                                                                                                
ตอนฟุ้งซ่าน ก็ต้องมีสติคอยจับ สังเกตดู จัดการเรื่องนี้ด้วยโพชฌงค์ ๓ ครบถ้วน
แล้ว กจ็ะเป็นไปเพือ่ตรสัรูไ้ด้ นีเ้ป็นคำาอธบิาย ในแง่ความเป็นเหตผุลต่อคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า ความจริงแล้ว ถามว่าทำาไมมี ๗ ธรรมชาติมันมีแค่นั้นก็แค่นั้น และเรา
เข้าใจว่า พระอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้าของเรานีท้รงแสดงธรรมะตามทีมั่นเป็น ไม่ใช่
พระองค์สร้างธรรมะขึ้นมา แล้วยกให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ธรรมะเป็นความจริง
ที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว พระองค์ไปตรัสรู้ รู้แจ้งแทงตลอดแล้ว ก็นำามาบอก ในเมื่อ
ความจริงมันเป็นอย่างนี้ พระองค์ก็เอามาบอกอย่างนั้น ตามที่มันเป็นนั่นแหละ 
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ทีนี้ เรามาเรียนธรรมะ จะบอกว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้ เพราะ
พระองค์เป็นผู้ค้นพบแล้วเอามาบอก ความจริงเป็นของธรรมชาติ เป็นอย่างนี้ 
ตอนไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ก็ไม่มีใครมาบอก มันก็มีอยู่ของมัน แต่ถูกปกปิดไว้ 
พระพุทธเจ้าเอามาบอก ถ้าพูดแบบกำาปั้นทุบดิน ทำาไมโพชฌงค์ ๗ จึงมี ๗ เพราะ
มันมี ๗ จึงมี ๗ พระพุทธเจ้าทรงบอกว่ามี ๗ ไม่ขาดและไม่เกินไปกว่านั้น ไมใช่มัน
มี ๖ หรือมี ๘ ถ้ามีมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้น พระองค์ก็จะบอกว่ามีมากกว่านั้น
หรือน้อยกว่านั้น แต่เพราะมีเท่านั้น พระองค์เลยบอกว่ามีเท่านั้น เหมือนกับประตู 
อมตะ ทำาไมต้องเป็นอรยิมรรคมอีงค์ ๘ กเ็พราะมันเป็นอรยิมรรคมีองค์ ๘ นัน่แหละ 
คว�มจริงเป็นอย่�งนั้น พระองค์ตรัสตามความเป็นจริง 
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๒.๑	โพชฌงค์	๗	นัยที่	๑

หลังจากทราบว่า ทำาไมสติจึงเริ่มก่อน ทำาไมจึงมี ๗ ต่อไปจะขยายความ 
แจกแจงแต่ละข้อ ลักษณะการแจกแจงตามพระสุตตันตปิฎกหรือในแนวพระสูตร 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตามความเหมาะสม ตามบุคคล สถานที่ 
เวลา แสดงให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของผู้ฟัง ถ้าเราไม่เข้าใจ อ่านไปก็อาจจะงง 
หรือเข้าใจบ้าง แต่เป็นการเข้าใจไปเอง ตีความไปเองก็ได้ 

ในคมัภร์ีพระอภิธรรมปิฎก แสดงลกัษณะการตรสัโพชฌงค์ของพระพทุธเจ้า
ที่แสดงไว้ในพระสูตรต่างๆ แจกแจงแยกแยะได้ ๓ ลักษณะด้วยกัน แจกแจง 
อย่างละ ๗ แต่ว่ามี	๓	แบบ 

ในอภธิรรมปิฎก วภิงัค์ โพชฌงัควภิงัค์ สตุตนัตภาชนย์ี ข้อ ๔๖๖ และ ๔๖๗ 
มีข้อความว่า
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[๔๖๖] โพงฌงค์	๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค์  (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือสติ)
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือธัมม

วิจยะ)
๓. วิริยสัมโพชฌงค์  (ธรรมทีเ่ป็นองค์แห่งการตรสัรูค้อืวริยิะ)
๔. ปีติสัมโพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือปีติ)
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู ้คือ

ปัสสัทธิ)
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ (ธรรมทีเ่ป็นองค์แห่งการตรสัรูคื้อสมาธ)ิ
๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์  (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู ้คือ

อุเบกขา)
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[๔๖๗] บรรดาโพชฌงค์ ๗ เหล่านั้น 

สติสัมโพชฌงค์	เป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติและปัญญาอันยิ่ง 

เป็นผู้ระลึกได้ ระลึกถึงกิจที่ทำาไว้นานๆ หรือวาจาที่กล่าวไว้นานๆ ได้ นี้
เรียกว่า สติสัมโพชฌงค์ (๑)

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์	เป็นไฉน
ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้น วิจัย เลือกสรร ทบทวน สอบสวน

ธรรมนั้นด้วยปัญญา นี้เรียกว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ (๒)

วิริยสัมโพชฌงค ์เป็นไฉน
ความเพียร ความไม่ย่อท้อ อันภิกษุนั้นผู้วิจัย เลือกสรร ทบทวน 

สอบสวนธรรมนั้นด้วยปัญญา ปรารภแล้ว นี้เรียกว่า วิริยสัมโพชฌงค์ (๓)
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ปีติสัมโพชฌงค ์เป็นไฉน
ปีติที่ปราศจากอามิสย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียร นี้

เรียกว่า ปีติสัมโพชฌงค์ (๔)

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์	เป็นไฉน
กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผู้มีใจเอิบอิ่ม ย่อมสงบระงับ นี้เรียกว่า 

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (๕)

สม�ธิสัมโพชฌงค ์เป็นไฉน
จิตของภิกษุผู้มีกายสงบ ผู้มีความสุข ย่อมตั้งมั่น นี้เรียกว่า สมาธิ

สัมโพชฌงค์ (๖)

อุเปกข�สัมโพชฌงค ์เป็นไฉน
ภกิษนุัน้เป็นผูว้างเฉยด้วยดซีึง่จติทีต่ัง้ม่ันอย่างนัน้ นีเ้รียกว่า อุเปกขา

สัมโพชฌงค์ (๗)
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แบบนี้เป็นนัยที่ ๑ เวลาแสดงในพระสูตรต่างๆ เป็นนัยในแบบกว้างๆ ท่าน
ทั้งหลายฟังดูแล้ว พิจารณาดูว่ากว้างดีหรือไม่ นัยที่ ๒ นัยที่ ๓ ยังมีต่อไปอีก ให้พอ
เข้าใจว่า สติสัมโพชฌงค์ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมีนัยอย่างไรบ้าง เราก็จะได้
นำาพิจารณา และปฏิบัติได้ถูกต้อง

สำาหรับนัยที่ ๑ สติสัมโพชฌงค์	มีคำาขยายความว่า 

สติสัมโพชฌงค์เป็นไฉน 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติและปัญญาอันยิ่ง 

เป็นผู้ที่ระลึกได้ ระลึกถึงกิจที่ทำาไว้นานๆ หรือวาจาที่กล่าวไว้นานๆ ได้ นี้
เรียกว่า สติสัมโพชฌงค์ 
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นี้เป็นลักษณะของสติสัมโพชฌงค ์คำาว่า ผู้มีสติ นี้ เหมือนเราพูดภาษาไทย 
ผู้มีเงินหมายถึงอย่างไร ผู้มีเงิน หมายถึง ผู้ที่ได้เก็บเงินไว้ เก็บหอมรอมริบไว้ เมื่อ 
กิจธุระจำาเป็นเกิดขึ้นก็สามารถนำามาใช้ได้เลย เรียกว่าผู้มีเงิน ผู้มีสติก็หมายความ
อย่างนั้น ได้ฝึก ได้ทำาสติ เก็บความชำานาญทางสติไว้เยอะ ไม่ใช่รั่วไป บางคนทำาไว้
เหมอืนกนั ไปทำาสีห้่าวนั ต่อมากห็ายหมด อย่างนีก้เ็หมอืนกบัหาเงนิมา แล้วไม่รกัษา 
หาเงินได้แล้วก็ใช้หมดไป ทำาหายไป ไม่เช็กตัวเองว่าเงินเหลือเท่าไร อย่างนี้ไม่เรียก
ว่ามเีงนิ เคยหาเงนิได้ คนเคยมเีงนิ แต่หมดเงนิไปแล้ว สตกิเ็หมอืนกนั ผูม้สีต ิหมาย
ถึง ได้ฝึกสั่งสมสติมาพอสมควร มีสติไว้พร้อมใช้ และรู้ชัดว่าตัวเองมีสติอยู่ เหมือน
เรามีเงิน หาเงินมาได้ ฝากไว้อยู่ในธนาคาร เราก็รู้ว่าเรามีเงิน 
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สติในที่นี้ไม่ใช่สติธรรมดา แต่เป็นสติที่ประกอบไปด้วยปัญญา นิยมเรียก
ปัญญานีว่้า เนปักกะ	หรือ สัมปชญัญะ	สตแิละสมัปชญัญะ เรยีกสัน้ๆ ว่า ความรูต้วั                                        
ความรู้ตัวจริงๆ แล้วไม่ใช่สติ เป็นตัวสัมปชัญญะ โดยธรรมชาติแล้ว ถ้ามีปัญญา                                                                                                             
กต้็องมสีตอิยูด้่วย ถ้ามสีต ิอาจจะไม่มปัีญญาก็ได้ เลยเรยีกความรูต้วัอย่างเดยีวเลย
ก็ได้ ถ้ารูต้ัวก็ต้องมีสติ รู้อะไรมีประโยชน์ อะไรไม่มีประโยชน์ รู้อะไรเหมาะ อะไร                                                                                                           
ไม่เหมาะ รู้จักกาย รู้จักใจ นี้จะต้องมีสติแน่ๆ เน้นไปที่ตัวปัญญาไปเลย จึงขยาย
ความว่า ประกอบด้วยสตแิละปัญญาอันยิง่ เพราะว่าสตทิีเ่อาไปฝึกเพือ่ทำาลายกเิลส
นี้ จะต้องเป็นสติที่มีกำาลัง สติที่มีกำาลังนี้ต้องมีปัญญาประกอบ สติที่ไม่มีปัญญา
ประกอบ จะเป็นสติที่ไม่มีกำาลัง ไม่พอที่จะทำาลายกิเลส เช่น บางคนไปนั่งกำาหนด
นั่น กำาหนดนี่ มีสติที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญา มันไม่พอที่จะละกิเลส เดี๋ยวกิเลส
ก็จะเข้ามาอยู่เร่ือยๆ ต้องเป็นสติท่ีประกอบด้วยปัญญาอันยิ่ง มุ่งไปสู่พระนิพพาน                                  
จงึจะละกิเลสได้ ต้องเป็นปัญญาทีเ่หมาะสม ทีถู่กต้อง รูอ้ะไรควร อะไรไม่ควร ต้องมา
ฟังคำาสอนให้ดีๆ  เอาไปฝึก แล้วก็เชก็ดูว่าได้ปัญญา รูอ้ะไรมีคณุ อะไรมโีทษ ได้รูต้าม                                                                                     
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หรือไม่ 
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สติจะมีกำาลังก็ต่อเมื่อมีปัญญาเข้ามาประกอบ ท่านอุปมาอย่างนี้ คือ มี
อำามาตย์อยู่ ๒ คน อำามาตย์คนหนึ่งอุ้มราชกุมารเอาไว้ อุ้มโอรสพระราชาเอาไว้ อีก
คนหนึง่ยนืเฉยๆ ราชกมุารเหมอืนปัญญา อำามาตย์เหมือนสต ิถามว่า ๒ คนนี ้ใครจะ
มีกำาลัง มีอำานาจมากกว่ากัน ตอบว่า คนที่ยืนอุ้มราชกุมารมีกำาลังมากกว่า เพราะมี
กำาลังของตัวเองด้วย กำาลังของราชกุมารด้วย ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ค่อยมีกำาลังมากนัก 
ไม่มีคนเกรงกลัวมากนัก ทำานองนี้ 

การละกิเลสก็เหมือนกัน ต้องใช้สติที่มีกำาลัง ตอนแรก คนที่ออกหน้า                  
ออกตา ทำานั่นทำานี่คือสตินั่นเอง แต่ต้องประกอบด้วยปัญญาอันยิ่ง ต้องรู้จักอะไร
เป็นอะไร เพราะฉะนัน้ ส่วนใหญ่ทีค่รบูาอาจารย์ท่านเน้นกนั ฝึกตอนต้น กฝึ็กความ
รู้ตัว ฝึกสัมปชัญญะนี่แหละ ตัวปัญญาอันยิ่ง ถ้าเรียกตามภาษาหนังสือ คือสติกับ
สมัปชญัญะ ความรูต้วั หมายถงึสมัปชัญญะ ไม่ใช่สติ สตเิป็นความนกึได้ ความระลกึ
ได้ ความไม่หลงลืม เป็นการจับได้ ไม่ลืม ไม่ปล่อยใจเลื่อนลอยไป ไม่ปล่อยอารมณ์
ไปเฉยๆ นี้เรียกว่าสติ ส่วนสัมปชัญญะเป็นความรู้ สอนเรื่องให้รู้ตัว ถ้ารู้แล้ว ต้อง
มีสติอยู่ด้วยเสมอ 
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ในทางพุทธ เราสอนให้ฝึกสติที่ประกอบไปด้วยปัญญา ให้เป็นผู้ประกอบ
ด้วยสติสัมปชัญญะ ใช้คำาในการปฏิบัติ คือ	สัมปช�นก�ร ีเป็นผู้กระทำาสัมปชัญญะ 
ทำาความรู ้ตัวในกรณีต่างๆ ทำาสิ่งต่างๆ ด้วยความรู ้ รู ้สึกตัวเสมอว่าทำาเพ่ือ
วัตถุประสงค์อะไร ทำาตามกิเลสหรือไม่ ทำานั่นทำานี่ต้องรู้ อันนี้เป็นเทคนิควิธีการฝึก
ที่ได้สอนไปแล้ว ในหัวข้อสติปัฏฐาน ๔ หมวดสัมปชัญญะ 

ในสติสัมโพชฌงค์นี้ เน้นสติที่ประกอบไปด้วยปัญญา ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติและปัญญาอันยิ่ง เป็นผู้ระลึกได้ ระลึกถึงกิจที่ทำาไว้
นานๆ หรือวาจาที่กล่าวไว้นานๆ ได้ นี้เรียกว่า สติสัมโพชฌงค์ เป็นผู้ระลึกได้ นึก
ได้ รู้จักกิจที่ทำาไว้นานๆ หรือคำาพูดที่กล่าวไว้นานๆ สิ่งที่ได้ทำ�อันนี้ๆ	 ทำ�ด้วยจิต
อะไร	 เกิดขึ้นได้อย่�งไร	 หมดไปได้อย่�งไร	 คำ�พูดน้ีเกิดด้วยจิตอะไร	 เกิดขึ้นได้
อย่�งไร	 แล้วหมดไปได้อย่�งไร ถ้าระลึกได้อย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่มีสติดีมาก                                                                
ต่อเนื่องมาก สามารถรู้ว่าสิ่งที่พูดถึงนี้ วาจาที่พูดออกมาน้ี มันออกมาได้อย่างไร 
เกิดขึ้นจากจิตอะไร บางคนบอกว่า พูดยังไม่ได้คิดเลย ความจริงแล้ว ไม่ใช่ไม่ได้
คิด แต่ขาดสติ ไม่มีสติ เขาบอกว่า ขอโทษทีพูดไม่ได้คิด ไม่ได้คิดจะพูดได้อย่างไร                                                    
คิดแต่ขาดสติ ระลึกไม่ได้ นึกไม่ได้ 
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ผู้มีสติสัมโพชฌงค์สามารถนึกได้ ระลึกได้ สิ่งที่ทำา เกิดได้อย่างไร และหมด
ไปได้อย่างไร คำาท่ีพูดไปแล้ว สามารถระลึกได้ว่า เกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ หมดไป
เพราะอย่างนี้ มีจิตอย่างนี้ จึงได้พูดอย่างนี้ ต้องมีสติในการทำา มีสติในการพูด จึง
สามารถนึกได้ ถ้าสติไม่ค่อยดี จะนึกไม่ค่อยได้ ท่านทั้งหลายลองสังเกตดู แค่เอา
รองเท้าไปวาง บางครั้งยังงงว่าเอาไปวางตรงไหน ไม่ต้องนึกถึงสิ่งที่ทำา คำาที่พูด ทำา
ด้วยจิตอย่างไร เกิดเพราะเหตุไร ลืมไปหมด ถ้ามีสติ รู้สึกตัวอย่างดี จึงทำา จึงพูด 
ก็มีความสามารถนึกได้ ระลึกได้ อันนี้เป็นลักษณะของสติสัมโพชฌงค์ แบบที่ ๑                                            
อันนี้แบบกว้างๆ เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติและปัญญาอันยิ่ง ซึ่งความเป็นผู้มีสติ
และปัญญาอย่างนี ้จะทำาให้นกึหรอืระลกึถงึสิง่ท่ีทำา คำาทีพ่ดูว่าเกดิอย่างไร และหมด
ไปได้อย่างไร พอนึกได้ มีสติดี ข้อต่อไปก็จะทำาได้ 

ต่อไป ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ์มีคำาขยายความว่า 
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ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เป็นไฉน 
ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้น วิจัย เลือกสรร ทบทวน สอบสวน

ธรรมะนั้นด้วยปัญญา นี้เรียกว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 

ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้น มีสติ ไม่หลงลืม ไม่ปล่อยจิตเลื่อนลอย มี
สติกำากับอยู่ เป็นผู้มีสติและปัญญาอันยิ่งอยู่อย่างนั้น ทีนี้ ก็วิจัย เลือกสรร ทบทวน 
สอบสวนธรรมะนั้นด้วยปัญญา มีเครื่องมืออีกอันมาช่วยคือปัญญา ปัญญาจะเห็น
ความไม่แน่ไม่นอน เห็นความเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัย เห็นความไม่เท่ียง เป็น
ทุกข์ เป็นอนัตตา ของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริง ดังนั้น ถ้ามีสติดีแล้ว คอยจับ
ไว้ ทำาให้สภาวะนั้นๆ ปรากฏ ปัญญาทบทวน สอบสวนก็จะเห็นชัดว่า นี่เกิดเพราะ
เหตุนี้ ดีหรือไม่ดี เป็นกุศลหรืออกุศล ทำาแล้วนำาทุกข์มาให้ หรือทำาแล้วนำาสุขมาให้ 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน อย่างนี้เรียกว่า วิจัย	ทบทวน	สอบสวนธรรมะนั้น
ด้วยปัญญ�	เรียกว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ พูดง่ายๆ คือการเจริญวิปัสสนานี่เอง 
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สติสัมโพชฌงค์เป็นการฝึกมาอยู่กับตัว ให้มีความตั้งมั่นและประกอบด้วย
ปัญญา เป็นผูม้สีตสิมัปชญัญะ เป็นการฝึกสตแิละสมาธ ิแต่เป็นสมาธทิีย่งัไม่แก่กล้า 
เลยเรยีกว่าสต ิต่อมากค้็นคว้า วจิยั สอบสวนธรรมะด้วยปัญญา เป็นธมัมวิจยะ ความ
เพียร ความไม่ย่อท้อ อันภิกษุนั้นผู้วิจัย เลือกสรร ทบทวน สอบสวนธรรมะนั้นด้วย
ปัญญา ปรารภแล้ว นี้เรียกว่าวิริยสัมโพชฌงค์	ความไม่ท้อแท้ ไม่ย่อท้อ เป็นความ
ฮกึเหมิ เป็นความใส่ใจทีจ่ะทำาเรือ่งนี ้ทำาเสมอ ทำาไม่หยดุ ไม่ทิง้งาน ไม่ทิง้ธรุะหน้าที่
อันจำาเป็นต้องทำา เรียกว่าวิริยสัมโพชฌงค์ 

ปีติที่ปราศจากอามิสย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู ้มีความเพียร นี้เรียกว่าปีติ 
สมัโพชฌงค์	 โพชฌงค์ข้อหลังๆ เป็นโพชฌงค์ที่เป็นผลมาจากโพชฌงค์ข้อแรกๆ 
โพชฌงค์ที่สำาคัญอย่างแรกเลย คือ สตินั่นเอง ถ้ามีสติอยู่อย่างนั้น แล้ววิจัยธรรม ก็
เป็นธมัมวจิยะ ทำาความเพยีร กเ็ป็นวริยิะ เม่ือมีสต ิวจิยัธรรม ทำาความเพยีรต่อเนือ่ง
อยูอ่ย่างนัน้ ผลทีต่ามมาคอืปีติทีป่ราศจากอามสิ เมือ่เกิดจะเรยีกว่าปีตสิมัโพชฌงค์ 
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กายก็ดี จิตก็ดีของภิกษุผู้มีใจเอิบอ่ิม ย่อมสงบระงับ นี้เรียกว่าปัสสัทธิ 
สัมโพชฌงค์	 จิตของภิกษุผู้มีกายสงบ ผู้มีความสุข ย่อมตั้งมั่น นี้เรียกว่าสม�ธิ 
สมัโพชฌงค์ ตามลำาดบัมาเรือ่ยๆ โพชฌงค์ข้อหลงัๆ นีจ้ะเป็นผล ปีต ิปัสสทัธ ิสมาธิ 
เป็นผลจากการทำามาตัง้แต่ต้นทีถ่กูต้อง จนถึงอนัสดุท้าย ภิกษนุัน้เป็นผูว้างเฉยด้วย
ดี ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้น นี้เรียกว่าอุเบกข�สัมโพชฌงค ์เป็นผู้วางเฉยด้วยดี 

เมื่อจิตตั้งมั่น เป็นสมาธิ ไม่รัก ไม่ชัง ไม่แทรกแซง ไม่จัดการ ไม่จัดแจง มี
สติตั้งม่ัน ปัญญาสอดส่องดู ไม่เข้าไปแทรกแซง มันเดินราบเรียบดีแล้ว อุเบกขา                  
ก็วางเฉยด้วยดี ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้น เป็นการเฝ้าดูจนเห็นธรรมะทั้งหลาย มัน
เป็นไปตามทางท่ีถูกต้องแล้ววางเฉย ไม่ใช่วางเฉยแบบไม่สนใจ วางเฉยแบบดูอยู่
เฉยๆ ดูอยู่ใกล้ๆ เพราะทำาดีแล้ว สติก็ดีแล้ว ธรรมวิจัยก็ดีแล้ว พร้อมจะจัดการ ถ้า
ดีแล้ว ถึงขั้นสมาธิแล้ว ตั้งแต่โพชฌงค์ข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๖ ได้มาพร้อมแล้ว มีจิตที่
เป็นสมาธิ ก็เป็นผู้วางเฉยด้วยดี วางเฉยคอยดูอยู่ ถ้าไม่ถึงสมาธิต้องปรับอีกหน่อย 
พอจิตเป็นสมาธิ ตั้งมั่นดี ธรรมะทั้งหลายเข้าที่เข้าทาง ทำางานได้ดี ก็ไม่แทรกแซง 
ไม่จัดแจง ดูอยู่เฉยๆ 
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เหมอืนเราขบัรถ ถ้าทางมนัตรง ขบัพอดีๆ แล้วกข็บัไป ไม่ใช่ไม่ขบั ไม่ใช่เลกิ
ขับ ก็ขับกันไป หากมีหลุม มีบ่อ หรืออะไรขวางทาง ก็ต้องเบรกนิดหน่อย ต้องหลบ
นิดหน่อย คอยดูและจัดการ อันนี้เรียกว่า อุเบกขา วางเฉยด้วยดี ซึ่งจิตที่มีความ               
ตัง้มัน่ เหน็ทัง้ ๖ องค์ประกอบ สตสิมัโพชฌงค์ ธัมมวจิยสัมโพชฌงค์ วริยิสมัโพชฌงค์ 
ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ ทั้ง ๖ นี้สมดุลดี เหมาะสม
แล้ว ก็ไม่ต้องไปจัดการอะไร เฉยแบบดูอยู่ใกล้ๆ นี้คืออุเปกขาสัมโพชฌงค์ 
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คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ตรัสรู้ ต้องดูตามคุณสมบัติ ๗ ประการนี้ เป็นผู้
ที่มีสติสัมปชัญญะดี	มองอะไรก็เป็นธรรมะ	ค้นคว้�	สอบสวน	พิจ�รณ�สิ่งต่�งๆ
ด้วยปัญญ�อยู่เสมอ	มีคว�มเพียร	รู้สึกเอิบอิ่ม	สุข	สงบ	ระงับอยู่ภ�ยใน	ตั้งมั่น	
ว�งเฉย	อย่างนี้เหมาะกับการตรัสรู้ ต้องทั้ง ๗ อย่าง ไม่ได้เอาไปดูคนอื่น เอาไว้ดู
ตัวเอง เราเป็นผู้เหมาะสำาหรับการตรัสรู้หรือไม่ เป็นคนที่มีคุณสมบัติพร้อมหรือไม่ 
การตรัสรู้นั้นต้องอริยมรรคมีองค์ ๘ รวมกันขึ้น เหมาะสม สมดุล สมบูรณ์แล้ว ส่วน
โพชฌงค์นั้นอยู่ก่อนอริยมรรค เป็นตัวบอกว่าพร้อมจะมีอริยมรรคหรือไม่ พร้อม
จะมีปัญญาตรัสรู้หรือไม่ ต้องเจริญและทำาให้มากๆ ให้โพชฌงค์ ๗ อย่างนี้มีเสมอๆ 
ทำาได้แม้แต่ตอนที่ฟังธรรม ถ้าตั้งใจ ใฝ่ใจทำา เอาสตินี้รวมเข้ามา พิจารณาธรรมด้วย
ปัญญา โพชฌงค์อย่างอื่นก็จะมารวมกัน
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๒.๒	โพชฌงค์	๗	นัยที่	๒

ต่อไป โพชฌงค์	๗	นัยที่	๒	ข้อ ๔๖๘ และ ๔๖๙ 

[๔๖๘] โพชฌงค์	๗	คือ
๑. สติสัมโพชฌงค์  
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
๓. วิริยสัมโพชฌงค์  
๔. ปีติสัมโพชฌงค์
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์
๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์
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[๔๖๙] บรรดาโพชฌงค์ ๗ เหล่านั้น 

สติสัมโพชฌงค ์เป็นไฉน
สติในธรรมภายในตนก็มี ในธรรมภายนอกตนก็มี สติในธรรม

ภายในตน ก็คือสติสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ 
เพื่อนิพพาน ถึงสติในธรรมภายนอกตน ก็คือสติสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไป
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน (๑)

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ์เป็นไฉน
ความเลือกสรรธรรมในธรรมภายในตนก็มี ในธรรมภายนอกตน             

กม็ ีความเลอืกสรรธรรมในธรรมภายในตน กค็อืธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ ย่อม
เป็นไปเพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่ความตรสัรู ้เพือ่นพิพาน ถงึความเลอืกสรรธรรม
ในธรรมภายนอกตน ก็คือธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง 
เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน (๒)
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วิริยสัมโพชฌงค์	เป็นไฉน
ความเพียรทางกายก็มี ทางใจก็มี ความเพียรทางกาย ก็คือวิริย 

สัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ถึง
ความเพียรทางใจ ก็คือวิริยสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อ
ความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน (๓)

ปีติสัมโพชฌงค์	เป็นไฉน
ปีติที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี ปีติที่มีทั้ง

วิตกและวิจาร ก็คือปีติสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความ
ตรัสรู้ เพ่ือนพิพาน ถงึปีตท่ีิไม่มทีัง้วิตกและวิจาร กค็อืปีตสิมัโพชฌงค์ ย่อม
เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน (๔)
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ปัสสัทธิสัมโพชฌงค ์เป็นไฉน
กายปัสสัทธิก็มี จิตตปัสสัทธิก็มี กายปัสสัทธิ ก็คือปัสสัทธ ิ

สัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ถึง
จิตตปัสสัทธิ ก็คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อ 
ความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ( ๕)

สม�ธิสัมโพชฌงค ์เป็นไฉน
สมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี สมาธิที่

มีทั้งวิตกและวิจาร ก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพือ่
ความตรัสรู้ เพือ่นพิพาน ถงึสมาธทิีไ่ม่มทีัง้วติกและวจิาร กค็อืสมาธสิมัโพชฌงค์ 
ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน (๖)
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อุเปกข�สัมโพชฌงค ์เป็นไฉน
อเุบกขาในธรรมภายในตนก็มี ในธรรมภายนอกตนกมี็ อุเบกขาใน

ธรรมภายในตน ก็คืออุเปกขาสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อ
ความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ถึงอุเบกขาในธรรมภายนอกตน ก็คืออุเปกขา
สัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน (๗)



82

อันนี้ก็อีกนัยหนึ่ง เป็นนัยที่ ๒ โพชฌงค์ ๗ แบ่งเป็นข้อละ ๒ ส่วน รวมเป็น
โพชฌงค์ ๑๔ สติสัมโพชฌงค์แยกเป็น ๒ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์               
ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเปกขาสัมโพชฌงค์                   
อย่างละ ๒ รวมเป็น ๑๔

สติสัมโพชฌงค์เป็นไฉน สติในธรรมภายในตนก็มี ในธรรมภายนอกตน                   
ก็มี สติในธรรมภายในตน คือ การมีสติระลึกรู้อยู่ในธรรมภายในตน ตามรู้กาย ตาม
รู้เวทนา ตามรู้จิต ตามรู้ธรรมในตนเองก็ดี ในธรรมภายนอกตน คือของคนอื่นก็ดี                                                          
ทั้ง ๒ อย่างนี้ คือสติสัมโพชฌงค์เหมือนกัน สติสัมโพชฌงค์นี้ขยายในแง่มุมของ                                                                                   
สติปัฏฐานเป็นหลักเลย 
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สติในธรรมภายในตน ธรรมภายในตน คือ ขันธ์	๕ ของตนเองนี่แหละ กาย 
เวทนา จิต ธรรมของตน ถ้าใครมีสติและตามดูอยู่ในกาย เวทนา จิต ธรรมของตน 
ทำาอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างนี้ก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ แม้ภายนอกก็เหมือนกัน สติ
ในธรรมภายนอกตน ในขันธ์ ๕ ของคนอ่ืน ในสติปัฏฐาน สำาหรับคนฝึกเก่งแล้ว 
สามารถระลึกถึงสภาวะต่างๆ ของคนอื่นได้ ในเรื่องสติปัฏฐานที่ได้เคยบรรยายไป
แล้ว มีสติตั้งมั่น และสังเกต กาย เวทนา จิต ธรรม พอมีสติสัมปชัญญะดี ท่านก็ให้
ทำาทัง้ภายในและภายนอก ให้เหน็โดยความเป็นของทีเ่สมอกนั ตวัเองเดนิกเ็ป็นกาย 
คนอืน่เดนิกเ็ป็นกาย มสีตท้ัิงภายใน มสีตทิัง้ภายนอก เสมอกนัโดยความเป็นธรรมะ 
สตใินธรรมภายในตนกด็ ีสตใินธรรมภายนอกตนกด็ ีกล้็วนเป็นสตสัิมโพชฌงค์ ไม่ใช่
สตปัิฏฐานธรรมดา แต่เป็นสตริะดบัเหน็ธรรมะแล้ว สตปัิฏฐ�นธรรมด�ยงัไม่ถงึสติ
สมัโพชฌงค์	สตปัิฏฐ�นทีจ่ะทำ�ให้ถึงสติสัมโพชฌงค์	คอืสติท่ีเป็นไปในธรรม เห็น
ธรรม	สติในธรรมภายในตน สติในธรรมภายนอกตน 
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ตอนต้นมีสติ หายใจเข้า หายใจออก เดิน ยืน นั่ง นอน เมื่อสติมีกำาลังขึ้น 
เห็นว่าเป็นเพียงสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ในตัวเราก็เป็นเพียงสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ใน
คนอื่นก็เป็นเพียงสภาวธรรมอย่างหนึ่ง อย่างนี้เป็นสติสัมโพชฌงค์ได้ สติในธรรม
จึงเป็นสติสัมโพชฌงค์ ดังนั้น ในการฝึกตอนต้นๆ ก็ฝึกเพื่อให้มีสติและสัมปชัญญะ 
ไม่หลงลืมตัวเอง พอมีสติมั่นคงดีแล้ว ก็สังเกตดูกายและใจให้เป็นธรรมะ สติตัวนี้                                                      
ทีสั่งเกตดูกายและใจให้เป็นธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นของตนกด็ ี ของคนอืน่กด็ ี นีเ้ป็นสต ิ
สมัโพชฌงค์ได้ มีพัฒนาการมาตามลำาดับ มีกำาลังมากขึ้น 
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ท่านทั้งหลายก็ฝึกตั้งแต่สติปัฏฐาน ๔ ทำากรรมฐานนั่นบ้าง กรรมฐานนี่บ้าง 
จนกระทั่งมองตัวเองเป็นธรรมะ เป็นรูป เป็นนาม มองคนอื่นก็เป็นธรรมะ เป็นรูป 
เป็นนาม ในตนเอง ในคนอื่น ก็เหมือนกัน สติในธรรมภายในตนก็มี สติในธรรม
ภายนอกตนก็มี สติในธรรมภายในตน ก็คือสติสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความ
รู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ถึงสติในธรรมภายนอกตน ก็คือ สติสัมโพชฌงค์ 
ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน สติในธรรม เห็นธรรม เห็น
ว่าเป็นธรรม เหน็เป็นธาต ุแม้ลมหายใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึง่ทีเ่ข้าและออกในกาย
นี้ กายตนเป็นธรรมะ กายคนอื่นก็เป็นธรรมะ อย่างนี้เรียกว่าสติในธรรม สติอันนี้
เป็นสติสัมโพชฌงค์ นำาไปทำาเป็นธรรมวิจัยได้ พิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่า ล้วน
เป็นธรรมะท่ีเกิดเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มี                                 
ตัวตน อย่างนี้ก็เป็นธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
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สำาหรับระดับโพชฌงค์แล้ว ภายในหรือภายนอกก็ทำาได้ ส่วนการฝึกตอน
ต้นๆ นิยมให้ฝึกพิจารณาตนเองก่อน เพราะใจเรามันชอบออกไปข้างนอก ไปโน่น
ไปนี่ ไปมองคนอื่น แทนที่จะมองเป็นอสุภะ ส่วนใหญ่จะมองสวยงาม เลยหลงรัก
เขา เห็นไม่สวยงาม ก็หลงเกลียดเขา จะถีบเขา ถ้ามองถูกก็ใช้ได้เหมือนกัน มอง
เป็นธรรมะ เราก็ไม่สวยไม่งาม คนอื่นก็ไม่สวยไม่งาม อย่างนี้ก็ใช้ได้ คนที่ไม่ได้ฝึก
สติสัมปชัญญะ เวลามองคนอื่น แบบหนึ่งก็รักเขา แบบหนึ่งก็ชังเขา เลยไม่ค่อยได้
อะไร จงึควรฝึกมาท่ีตวัเองเป็นหลกั พอมสีตแิล้วค่อยว่ากนั เมือ่มสีตติัง้มัน่ดแีล้ว ไม่
ว่าจะเป็นสติในธรรมภายในตน หรือสติในธรรมภายนอกตน ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์
ทั้งนั้น 
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ต่อไป ความเลอืกสรรธรรมในภายในตนกมี็ ความเลอืกสรรธรรมในภายนอก
ตนกมี็ ความเลือกสรรธรรมในภายในตน กค็อื ธมัมวจิยสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพือ่
คว�มรูย้ิง่	เป็นไปเพือ่คว�มตรสัรู	้เพ่ือนิพพ�น ถงึความเลือกสรรในธรรมภายนอก
ตน กค็อื ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพือ่ความรูย้ิง่ เป็นไปเพือ่ความตรสัรู ้เพือ่
นพิพาน นีก้เ็หมอืนเรือ่งทีพ่ดูมาแล้ว เมือ่มสีต ิรูธ้รรมภายในตน รูธ้รรมภายนอกตน 
ไม่หลงลืม ก็วิจัย ค้นคว้า สอบสวน เพ่งพิจารณาดูด้วยปัญญา ไม่ว่าจะเป็นธรรมะ
ภายในตน ตนเองก็เป็นขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน คนอื่นก็เป็นขันธ์ ๕ 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน คนที่พูดไม่ดีนั้น ก็ไม่ใช่คน เป็นคำาพูดไม่ดี เกิดเพราะ
เหตุปัจจัย เที่ยงไหม ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน วิจัย ค้นคว้า สอบสวนดู ไม่ว่า
จะเป็นภายในหรือภายนอก ก็เป็นธัมมวิจยะทั้งนั้น วิจัยของตัวเองก็ได้ วิจัยของ                  
คนอ่ืนกไ็ด้ แต่ต้องเป็นคนมสีตใิห้ด ีต้องรูจ้กัสตใิห้ดีๆ  ไม่ใช่ไปวจิยัเขา แต่เกลยีดเขา 
ไปรักเขา หลงรักเขา หลงชังเขา อย่างนี้ใช้ไม่ได้ ต้องไปฝึกสติให้ดีๆ ก่อน 
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วิริยะก็มี ๒ อย่าง	คว�มเพียรท�งก�ยก็มี	ท�งใจก็มี	ความเพียรทางกาย ก็
คอืวริยิสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพ่ือความรูย้ิง่ เพือ่ความตรสัรู้ เพ่ือนิพพาน ถงึความ
เพียรทางใจ ก็คือวิริยสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อ
นิพพาน ความเพียรที่ส่งผลออกมาทางกายก็มี เพียรแล้วตั้งท่าเดินจงกรม ตั้งท่านั่ง
สมาธิ เพียรแล้วทำาอะไรออกมาทางกาย อย่างนี้ก็เป็นวิริยสัมโพชฌงค์ หรือไม่ออก
มาทางกาย แค่ทางใจ นึกเอา ตั้งจิตอธิษฐานเอา ถ้าไม่บรรลุจะไม่ลุกขึ้น ถ้ากิเลส               
ไม่หลุดไปจะไม่ยอมลุก อย่างนี้เรียกว่าทางใจ ปรารภความเพียรทางใจ 



89 

ความเพียรทางกาย คือถ้ายังไม่ได้ทำา ก็ตั้งท่าทำา เดินจงกรม แล้วก็ทำาความ
เพียรต่อด้วยการนั่งสมาธิ ส่วนทางใจก็ไม่ได้เปลี่ยนท่าทางหรืออะไรก็ตามแต่ ใช้
กำาลังทางใจ กระตุ้นให้จิตเกิดความฮึกเหิม ทำาความเพียร ฝึกมีสติ ทำาธรรมวิจัย 
เจริญและกระทำาให้มากๆ ความเพียรทางกายก็มี ความเพียรทางใจก็มี จะเริ่มทาง
กายก็ได้ จะเริ่มทางใจก็ได้ เป็นวิริยสัมโพชฌงค์เหมือนกัน 

ปีติสัมโพชฌงค์ก็มี ๒ อย่าง ปีติที่มีท้ังวิตกวิจ�รก็มี	ที่ไม่มีท้ังวิตกทั้งวิจ�ร																																																																																																									
ก็มี	 ปีติที่มีทั้งวิตกวิจาร ก็เป็นปีติธรรมดาพื้นฐานสำาหรับคนที่ไม่ได้ฌานชั้นสูง 
ประเด็นนี้ต้องเข้าใจเรื่องฌานก่อน 
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ฌานที่ ๑ มีองค์ฌาน ๕ ได้แก่ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา 
ฌานที่ ๒ มีองค์ฌาน ๓ ได้แก่ ปีติ สุข เอกัคคตา 
ฌานที่ ๓ มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ สุข เอกัคคตา 
ฌานที่ ๔ มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ อุเบกขา เอกัคคตา 

ปีติที่มีทั้งวิตก วิจารก็มี อันนี้หมายความว่า ปีติที่ได้สูงสุดถึงระดับฌานที่ ๑ 
ตั้งแต่ระดับฌานที่ ๑ ลงมา เรียกว่า ปีติที่มีทั้งวิตกและวิจาร อาจจะไม่ถึงฌานก็ได้ 
มีวิตกและวิจาร บางคนไม่ได้ฌาน บางคนอาจจะได้ฌานที่ ๑ ปีติที่เกิดขึ้นนี้ ก็เป็น 
ปีตสิมัโพชฌงค์เหมอืนกัน ส่วนปีตทิีไ่ม่มวิีตกวจิาร คอืปีตใินฌานที ่๒ ไม่มีวติก วจิาร 
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พูดง่ายๆ ว่า สำาหรับปีติสัมโพชฌงค์แล้ว ขอให้เป็นปีติที่ปราศจากอามิส                                 
ไม่ได้อาศัยอารมณ์ในโลกมากระตุ้นให้เกิด เป็นปีติที่เกิดจ�กเนกขัมมะ มีสติ                                                                                
ทำาธรรมวจิยั มคีวามเพียรต่อเนือ่ง ได้ฌานกใ็ช้ได้ หรอืไม่ได้ฌานกใ็ช้ได้ มวีติก วจิาร
ก็ได้ ไม่มีวิตก วิจารก็ได้ เป็นปีติสัมโพชฌงค์เหมือนกัน มีทั้ง ๒ อย่าง ปีติที่มีทั้งวิตก
และวจิาร ก็คือปีตสิมัโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพือ่ความรูย้ิง่ เป็นไปเพือ่ความตรสัรู ้เพือ่
นพิพาน ถึงปีตทิีไ่ม่มทีัง้วติกและวิจาร กค็อืปีตสิมัโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพือ่ความรูย้ิง่ 
เป็นไปเพ่ือความตรสัรู ้เพือ่นพิพาน เป็นได้ท้ัง ๒ อย่าง คือปีตริะดบัธรรมดาถงึระดบั
ปฐมฌาน กับ ปีติสูงกว่านั้น เป็นปีติในฌานที่ ๒ ทั้ง ๒ อย่างก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์
เหมือนกัน และเป็นไปเพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพานได้เหมือนกัน 
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ปัสสทัธกิม็ ี๒ อย่าง ก�ยปัสสทัธก็ิมี	จติตปัสสัทธกิมี็ กายปัสสทัธ ิคือ สภาวะ
ที่ทำาให้เจตสิกต่างๆ ที่เกิดประกอบกับจิตในขณะนั้น มีความสงบระงับ เลยพลอย
ทำาให้ร่างกายระงบัไปด้วย จติตปัสสทัธ ิคอื สภาวะทีท่ำาให้จติสงบระงบั กายปัสสทัธิ 
กเ็รยีกว่าปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ จติตปัสสทัธ ิกเ็รยีกว่าปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ ทีก่ายและ
จิตสงบระงับก็เพราะว่า กิเลสมันระงับ กิเลสมันดับลงไป ความเร่าร้อนเพราะกิเลส
หมดไป สิ่งที่เกิดประกอบกับจิตเรียกว่ากาย เป็นนามกาย 

สมาธิสัมโพชฌงค์ ก็มี ๒ อย่าง	สม�ธิที่มีทั้งวิตกและวิจ�รก็มี	สม�ธิที่ไม่มี
ทัง้วติกและวจิ�รกม็ ีสมาธทิีม่ทีัง้วติกและวจิาร กคื็อสมาธทิีมี่ตัง้แต่ระดบัปฐมฌาน
ลงมา ปฐมฌานมอีงค์ประกอบ ได้แก่ วติก วจิาร ปีต ิสขุ เอกคัคตา สมาธติัง้แต่ระดบั
ฌานที่ ๒ ขึ้นไป ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร สมาธิทั้ง ๒ แบบก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ เป็น
ไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพานได้เหมือนกัน คือสมาธิระดับไหนก็ได้ 
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สมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ระบุว่าสมาธิระดับไหน แต่ในอริยมรรคจะระบุไว้ ถ้�
อริยมรรครวมกันแล้ว	 จะได้สม�ธิแนบแน่นระดับฌ�นใดฌ�นหนึ่ง	 ในบรรด�
ฌ�น	๑,	๒,	๓,	๔	แต่สม�ธิในระดับพื้นฐ�นจนถึงโพชฌงค์	ไม่ได้ระบุไว ้ขั้นไหน
ก็ได้ ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจ ตอนฝึกจะเอาสมาธิระดับฌานไปด้วยก็ได้ แต่ถ้า                                                                                                                    
ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร นี้พูดถึงตอนต้น ก่อนอริยมรรค แต่พออริยมรรคมารวมกันขึ้น 
สามัคคี ประชุมรวมกันเป็นหนึ่ง สัมมาสมาธิต้องเป็นระดับฌาน ๑, ๒, ๓, ๔                                                                                                           
ไม่เหมือนกัน ฝึกตอนต้นๆ นี้ ได้สมาธิถึงฌานหรือไม่ถึงฌาน ก็เรียกว่า สมาธ ิ
สัมโพชฌงค์ เรียกว่าสมาธินทรีย์ เรียกว่าสมาธิพละ ได้เหมือนกัน แต่พอระดับ
อริยมรรคจะต้องฌาน
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สุดท้ายคืออุเปกขาสัมโพชฌงค์ อุเบกข�ในธรรมภ�ยในตนก็มี	 ในธรรม
ภ�ยนอกตนก็มี	อุเปกขาในธรรมภายในตน ก็คือ อุเปกขาสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไป
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ถึงอุเบกขาในธรรมภายนอกตน ก็คือ 
อุเปกขาสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เนื้อ
ความก็แบบที่ได้แจกแจงมาแล้ว ในเรื่องสติกับธัมมวิจยะนั่นเอง อุเบกขาทั้งในขันธ์
ตัวเอง และขันธ์ผู้อื่น
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วนันี ้ได้แสดงความหมายและลกัษณะของโพชฌงค์ คอืธรรมะทีเ่ป็นไปเพือ่
ความตรัสรู้ เป็นองค์ประกอบท่ีจะทำาให้เกดิปัญญาตรสัรู ้หรอืเป็นคณุสมบตัขิองผูท้ี่
จะได้ตรัสรู้ ผู้จะเป็นอริยสาวก เป็นผู้รู้ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ และได้
แจกแจงองค์ธรรมตัวสภาวะของโพชฌงค์ ๗ ไป ๒ แบบ แบบที่ ๑ เป็นแบบกว้างๆ 
แบบที่ ๒ แยกแยะโพชฌงค์ ๗ นั้น ข้อละ ๒ รวมเป็น ๑๔ แบบที่ ๓ จะบรรยายใน
ครั้งต่อไป 

วันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับ ขออนุโมทนาทุกท่าน
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

วันนี้บรรยายโพธิปักขิยธรรม ครั้งที่ ๑๔ บรรยายในหัวข้อ โพชฌงค์ ๗             
ตอนที่ ๒ ในคราวที่แล้วพูดเรื่องโพชฌงค์ พูดไป ๒ ประเด็นหลักๆ ซึ่งเรื่องโพชฌงค์
นี้ แบ่งไว้ว่าที่จะพูด ๔ ประเด็น ก็คือ

๑. ความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ 

๒. แจกแจงองค์ธรรมของโพชฌงค์ พูดตัวสภาวะของโพชฌงค์แต่ละข้อ 

๓. ความสำาคัญของโพชฌงค์ เพื่อว่าเราทั้งหลายทราบความสำาคัญแล้ว 
อยากจะปฏิบัติบ้าง หรือจะได้เอาไปบอกคนอื่นๆ ได้ เพราะบางทีตนเองยังขี้เกียจ
อยู ่แต่บอกให้คนอ่ืนขยนัอย่างนีก็้ม ีบางคนนีต่วัเองยงักเิลสเพยีบ แต่บอกให้คนอืน่
หมดกิเลสอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน

โพชฌงค์ ๗ ตอนที่ ๒
บรรยายวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
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๔. วิธีฝึกโพชฌงค์ วิธีปฏิบัติ หรือวิธีทำาให้โพชฌงค์มีขึ้น เจริญงอกงามขึ้น 
จนกระทั่งเต็มสมบูรณ์ 

นีค้อืประเดน็ท่ีจะพดูเกีย่วกบัโพชฌงค์ ๗ ซึง่ในคราวทีแ่ล้ว พดูไป ๒ ประเดน็ 
คือ ความหมายและลักษณะ และแจกแจงองค์ธรรมโพชฌงค์ ๗ 

คำาว่า “โพชฌงค์” มาจากศัพท์ว่า โพธิ + อังคะ แปลว่า องค์ประกอบ																			
ที่ทำ�ให้เกิดปัญญ�ตรัสรู้คว�มจริง	หรือองค์ประกอบของผู้ที่จะได้ตรัสรู ้เป็นผู้ที่รู้ 
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้ที่ไม่หลับไม่หลง ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ จึงจะได้วิชชา วิมุตติ
ขึ้นมา ส่วนพวกที่ยังไม่รู้จริง ยังหลงๆ อยู่ ยังไม่รู้เรื่อง 
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“โพชฌงค์” จึงเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ เป็นองค์ประกอบของ
การตรัสรู้ หรือเป็นคุณสมบัติของคนผู้ที่จะได้ตรัสรู้ โดยลักษณะทั่วไปของโพชฌงค์                
ก็เป็นองค์ธรรมในฝ่ายท่ีทำาให้เกิดปัญญา เกิดความรู้ เกิดดวงตาขึ้น ตรงข้ามกับ
ความมดืบอด ตรงข้ามนวิรณ์ พวกเราทัว่ไป ส่วนมากอยูข้่างนวิรณ์ มรีกั มชีงั มหีดหู่ 
ท้อแท้ มีฟุ้งซ่าน มีงงลังเลสงสัย โพชฌงค์จะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามจากนี้ เป็นการ
ใช้ชีวิตด้วยความรู้ ไม่ใช้ชีวิตด้วยความรักความชัง พูดก็พูดด้วยความรู้ คิดก็คิดด้วย
ความรู้ ไม่ได้เอาอคติต่างๆ เข้ามาใส่
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ในคราวที่แล้วได้พูดประเด็นท่ี ๒ ไปบ้างแล้ว เรื่องการแจกแจงองค์ธรรม
ของโพชฌงค์ทั้ง ๗ ว่ามีอะไรบ้าง ท่านทั้งหลายก็คงจะจำาได้ คนฟังธรรมะบ่อยๆ             
ก็คงจำาได้ว่า โพชฌงค์ ๗ มีอะไรบ้าง ได้แก่

๑. สติสัมโพชฌงค์ 
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
๓. วิริยสัมโพชฌงค์
๔. ปีติสัมโพชฌงค์
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์
๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์
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ข้อที่ ๑ สติสัมโพชฌงค์ ถ้าว่าโดยทั่วไป หมายถึง สติที่ประกอบไปด้วย
ปัญญาอันยอดยิ่ง มีความรู้ มีปัญญารักษาตัวเองให้รอดได้ รู้ว่าอะไรควร อะไร
ไม่ควร รู้เป้าหมายของชีวิต และรู้ทางในการเดินไปสู่เป้าหมายนั้น ประกอบด้วย
สติสัมปชัญญะ นี้คือสติสัมโพชฌงค์ โดยสภาวะคือตัวสติที่ประกอบไปด้วยปัญญา 
เพราะสติสัมโพชฌงค์ เป็นสติที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ เป็นสติที่มีกำาลัง สติที่จะมี
กำาลังได้ก็อาศัยปัญญา อย่างที่ผมยกอุปมาเรื่องอำามาตย์ อำามาตย์จะมีกำาลังได้ ก็
ต้องอาศัยกำาลังของตัวเองส่วนหนึ่ง และตัวเองอุ้มราชโอรสมาด้วย มีกำาลังมาจาก
ราชโอรสด้วย มีกำาลังเยอะกว่าอำามาตย์ที่ไม่ได้อุ้มราชโอรส อันนี้คือสติสัมโพชฌงค์ 
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ข้อที่ ๒	 ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ์ อันนี้คือปัญญา ความรู้ รู้อันไหนเป็นกุศล   
อันไหนเป็นอกุศล อันไหนเป็นธรรมดำา อันไหนเป็นธรรมขาว อันไหนนำาทุกข์มาให้ 
อันไหนนำาสุขมาให้ อันไหนเป็นเหตุปัจจัยของอันไหน แล้วก็ทุกอย่างล้วนไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน นี้คือปัญญา การวิจัยธรรมะ สอบสวน พิจารณา ใคร่ครวญ 
ด้วยปัญญา คือธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
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ข้อที่ ๓ วิริยสัมโพชฌงค์ คือความเพียร ความกล้าหาญ บากบั่นไป             
ข้างหน้าไม่หยุด ไม่ท้ิงธุระ เอาการเอางาน ทำาอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ธรรมหรือ
สภาวะ คือความเพียร วิริยะ ความกล้าหาญ กล้าที่จะลุกขึ้น ถ้าไม่กล้าลุกขึ้นมันก็
จะหลับอย่างเดิม ต้องกล้าลุกขึ้น ลุกขึ้นแล้วก็ต้องเดินไปข้างหน้า ส่วนใหญ่พวกเรา
ไม่ค่อยกล้า หวงแหนนิสัยเก่าๆ อยู่ กลัวว่านิสัยใหม่จะลำาบาก แต่จริงๆ แล้วนิสัย
เก่ามันลำาบาก แต่ทีนี้ ต้องอาศัยความกล้าหาญ ความกล้าหาญตัวนี้เลยเรียกว่า                                                                              
วริยิสมัโพชฌงค์ ต้องกล้า กล้าหาญทีจ่ะทำาอะไรใหม่ๆ ทีม่นัดีด้วยนะ ไม่ใช่ใหม่แบบ
ไม่รู้เรื่อง นี้คือวิริยสัมโพชฌงค์
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ข้อที ่๔ ปีตสิมัโพชฌงค์ เมือ่มสีตสิมัปชญัญะ มธีรรมวจิยั และมคีวามเพียร 
ก้าวเดินไปอย่างนั้น ปีติที่ปราศจากอามิสย่อมเกิดขึ้น นั้นคือปีติสัมโพชฌงค์ ไม่ใช่
ปีตธิรรมดา แต่เป็นปีตทิีป่ราศจากอามสิ หมายถงึปีตทิีไ่ม่ต้องอาศยัแรงกระตุน้จาก
อารมณ์ภายนอก พวกเราจะมปีีตดิใีจทหีนึง่ ต้องให้ลกูเรยีนจบปรญิญา หรอืว่าเงนิใน
ธนาคารขึน้พรวดๆ อะไรพวกนีก้จ็ะเบกิบาน มปีีต ิเอบิอิม่ อย่างนัน้เป็นปีตอิงิอามสิ 
แต่ปีตินี้ปราศจากอามิส ไม่ต้องอาศัยกามคุณ เกิดขึ้นมาเนื่องจากมีสติสัมปชัญญะ 
มีความรู้ และได้ทำาความเพียร ทำาในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม แค่ทำาถูกเท่านั้น 
ง่วงนอน แต่ไม่ยอมนอนตามมัน จะรู้สึกว่าปลาบปลื้มใจที่ได้ทำาอย่างนี้ได้ เคยเป็น
กันบ้างไหม เคยโกรธแล้วแต่เดิมระงับไม่ได้ ก็พยายาม มีสติสัมปชัญญะ เข้มแข็ง 
อดทนให้มากขึ้น และใช้ปัญญาวิจัยลงไปว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลย ทำาความ
เพียรอย่างน้ีสมำ่าเสมอ พอมองย้อนกลับไป ปีติอันปราศจากอามิสเกิด มันรู้สึกว่า 
ได้ทำาอะไรที่เหมาะสม สมกับเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า อะไรประมาณนั้น รู้สึกว่า
ได้กินข้าวกินนำ้า ได้กินกระดูกชาวบ้านมาหลายครั้งแล้ว คุ้มค่ากับสัตว์ทั้งหลายเขา
เสยีสละกระดกูให้เรา อย่างเมือ่กีก้นิไก่เข้าไปแล้วใช่ไหม กนิกระดกูชาวบ้านคุ้มไหม 
เขาอุตส่าห์สละกระดูกให้กิน 
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ความรู้สึกว่ามันคุ้ม กับการที่แม่อุตส่าห์คลอดเรามา เราได้ทำาอะไรที่
ขัดเกลากิเลส ทำาให้ท่านได้บุญเยอะ อะไรทำานองนี้ มีความเอิบอิ่มใจเกิดขึ้นจากสติ                   
ธรรมวิจัย และการทำาความเพียรต่อเนื่อง อันนี้เรียกว่าปีติที่ปราศจากอามิส ไม่ต้อง
อาศัยเครื่องกระตุ้น ปีติชนิดนี้จะเกิดขึ้น เมื่อมีสติสัมปชัญญะที่ดี มีปัญญา รู้อะไร
เหมาะ อะไรไม่เหมาะ รู้จักวิจัยธรรมว่า อันไหนนำาทุกข์มาให้ อันไหนนำาสุขมาให้                                                                                            
อันไหนควร อันไหนไม่ควร อันไหนควรละ อันไหนควรเจริญ กล้าหาญที่จะทำา                     
ซึ่งความกล้าหาญจริงๆ คือ ขัดกิเลสได้ ลองหัดดู ทำาดู จะรู้จักปีติที่ปราศจากอามิส 
รูส้กึภมูใิจว่าเราเกดิมาชาตหินึง่ ได้ทำาอะไรทีส่งูไปกว่าเดมิ รูม้ากขึน้กว่าเดมิ พฒันา
ขึ้นกว่าเดิม เลยไปกว่าเดิม ไม่ใช่ระดับเดิมแล้ว เอิบอิ่มในใจขึ้นมา 
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ถ้าทำาอย่างเดิม เดี๋ยวก็สุข เดี๋ยวก็ทุกข์ เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย คุ้มดี คุ้มร้าย
ตลอด อย่างนัน้กร็ะดบัเดมิ ท่านทัง้หลายอยูร่ะดบัเดมิหรอืเปล่า บางคนแย่กว่าเดมิ                   
ไปแล้ว คนส่วนใหญ่แย่กว่าเดิม ท่ีเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า พวกเราเกิดมาเพราะ               
ของเก่า ของเก่าพามาเกิด ของเก่าคือกรรมเก่าพามาเกิด ทีนี้ มาเกิดก็เหมือนกิน
บุญเก่า ถ้ากินบุญเก่าเข้าไป ไม่ระวัง ไม่ใส่ของใหม่เข้าไป เกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมา
ไม่รักษาศีล ไม่สมาทานศีล ไม่สำารวมระวัง ก็เหมือนกับกินของเก่า พอกินของเก่า 
มันก็หมดไปเรื่อย ท้ายที่สุดก็หล่น หิริโอตัปปะลดลง จิตโน้มเอียงไปทางตำ่า 
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เราท้ังหลายเกิดมาเพราะยังไม่รู้อริยสัจ ถ้าเป็นคนที่ระวัง ใช้ชีวิตอย่างมี
สติสัมปชัญญะ มีศีล ก็กินของเก่าไปด้วย ของใหม่ก็เสริมเข้ามา มันก็เท่าเดิม ทีนี้ 
ถ้าเป็นคนมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น ตื่นขึ้น มีดวงตา ก็ดีกว่าเดิม เหนือกว่าเดิม 
เพร�ะเร�ทั้งหล�ยเกิดม�จ�กคว�มหลับ	เกิดม�จ�กคว�มไม่รู้อริยสัจ	เมื่อได้ฟัง
พระพุทธเจ้�	มีสติสัมปชัญญะ	ตื่นขึ้น	ได้วิจัยธรรม	และได้ทำ�คว�มเพียร	ระดับ
มันสูงขึ้น ในใจเราจะรู้สึกได้ว่ามันน่าภูมิใจ เอิบอิ่ม พอใจ ได้อาศัยธาตุพ่อแม่มา  
คุ้มค่าที่ท่านเลี้ยงเรามา คุ้มแล้วท่ีคนอื่นดูแลมา เราอยู่เพ่ือขัดเกลากิเลส มันก็คุ้ม
กันทำานองนี้ ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าปีติที่ปราศจากอามิส เป็นปีติสัมโพชฌงค์ 
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ต่อไปข้อที่ ๕ พอมีปีติสัมโพชฌงค์ ใจมีความเอิบอิ่ม ไม่หิวกระหาย ไม่เอน
เอียงไปหากามคุณมาให้ตัวตนเสพ ไม่มุ่งแสวงหาความสุขเพื่อตัวตน มุ่งมาทางด้าน
การขัดเกลากิเลสเพิ่มยิ่งขึ้น ก็มีความสงบระงับทั้งด้านกายและด้านจิต ใช้ชีวิตให้ 
ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ธรรมะดีๆ ก็เกิดขึ้นมาก เรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค ์

ข้อที่ ๖ มีสมาธิ จิตตั้งมั่น ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข ปลอดโปร่ง โล่งและสบาย 
เป็นสม�ธิสัมโพชฌงค์

เมือ่ได้ทำามาท้ัง ๖ ข้อ ตามลำาดบั ปรบัปรงุพฒันามาเร่ือยๆ เหน็ว่าได้ทำาอย่าง
เหมาะสมและถูกต้องแล้ว จนกระท่ังเกิดเป็นสมาธิ มีความต้ังม่ันดี พร้อมสำาหรับ
การใช้งาน ใจก็วางอุเบกขาได้ เป็นอุเปกข�สัมโพชฌงค์
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ในโพชฌงค์ทั้ง ๗ เมื่อแสดงตัวสภาวะให้เห็นชัดตามที่ท่านแจกแจงเอาไว้
แบบย่อๆ ก็สรุปได้ว่า 

สติสัมโพชฌงค์ คือ สติสัมปชัญญะ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ คือ ปัญญา
วิริยสัมโพชฌงค์ คือ ความเพียร หรือวิริยะ
ปีติสัมโพชฌงค์ คือ ปีติที่ปราศจากอามิส 
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ คือ ความสงบระงับกายและจิต 
สมาธิสัมโพชฌงค์ คือ สมาธิ หรือเอกัคคตาจิต
อุเปกขาสัมโพชฌงค์ คือ ใจที่วางเป็นกลางได้ วางลงได้ เพราะได้กระทำาใน

สิ่งต่างๆ มาได้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ปล่อยมันไปตามเรื่องของมัน คอยดูอยู่ พร้อม
จะจัดการเสมอ ขาดตกบกพร่องตรงไหนก็พร้อมจัดการ เรียกว่าตัตรมัชฌัตตตา
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สำาหรับในแบบที่ ๒ ก็จำาแนกโพชฌงค์ แต่ละข้อๆ นั้นเป็น ๒ อย่าง คือ

สติสัมโพชฌงค์ สติในธรรมภายในตนก็มี สติในธรรมภายนอกตนก็มี
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ปัญญาภายในตนก็มี ปัญญาภายนอกตนก็มี 
วิริยสัมโพชฌงค์ วิริยะทางกายก็มี ทางใจก็มี
ปีติสัมโพชฌงค์ ปีติที่มีทั้งวิตก วิจารก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตก วิจารก็มี 
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ กายปัสสัทธิก็มี จิตตปัสสัทธิก็มี 
สมาธิสัมโพชฌงค์ สมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี 
อุเปกขาสัมโพชฌงค์ อุเบกขาในธรรมภายในตนก็มี อุเบกขาในธรรม

ภายนอกตนก็มี

โพชฌงค์แต่ละข้อๆ แบ่งออกเป็นข้อละ ๒ ดังนั้น ก็เป็นโพชฌงค์ ๑๔                   
อันนี้นัยที่ ๒ นะครับ
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เร่ืองนี้ได้บรรยายไปคราวที่แล้ว ไม่ทราบว่าจำาได้หรือเปล่า ผ่านไป                      
หนึ่งเดือนแล้ว มีแต่เร่ืองยากๆ ท้ังนั้นเลย เริ่มต้นข้อแรกสำาคัญมาก การใช้ชีวิต
อย่างมีสติสัมปชัญญะ มีสติและปัญญากำากับ รู้เท่าทันความคิดและความรู้สึก                                                                                                            
คดิอย่างนีจ้งึไปทำาอย่างนี ้คดิอย่างนีจ้งึไม่พดูอย่างนี ้ต้องมีสตทิีด่ ีพอมสีติสมัปชญัญะ
ในทุกอิริยาบถอย่างนี้ ก็เร่ิมที่จะเป็นผู้รู้ มีองค์ธรรมฝ่ายโพชฌงค์บ้างแล้ว เป็น                      
สติสัมโพชฌงค์ ให้ฝึกตามหลักสติปัฏฐาน ทำาความเพียรตามสัมมัปปธาน มาตาม
ลำาดับ เมื่อมีสติปัฏฐานที่ดี มีสติมั่นคง นั่นแหละจึงจะเป็นสติสัมโพชฌงค์ การมีสติ 
ตามรู้อยู่ในกาย เวทนา จิต และธรรมอยู่เสมอ นี้จึงเป็นการฝึกสติสัมโพชฌงค์ได้
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๒.๓	โพชฌงค์	๗	นัยที่	๓

วันนี้ก็จะแจกแจงโพชฌงค์อีกเหมือนกัน แต่เป็นนัยที่ ๓ แสดงโพชฌงค์              
ที่เป็นไปเพื่อละกิเลส ทำาให้ถึงนิพพาน ซ่ึงเป็นโพชฌงค์แบบที่พระอรหันตสัมมา 
สมัพทุธเจ้าทรงเน้นมากเป็นพิเศษ เวลาอ่านในพระสตูรต่างๆ โดยทัว่ไป จะกล่าวถงึ
โพชฌงค์นัยที่ ๓ นี้ มีคำาบ่งบอกพิเศษ ๔ คำาต่อท้ายโพชฌงค์แต่ละข้อ 

ในคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ ข้อ ๔๗๐ และ ๔๗๑ มีข้อความว่า

[๔๗๐]	โพชฌงค ์๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค์  
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
๓. วิริยสัมโพชฌงค์  
๔. ปีติสัมโพชฌงค์
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์
๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์
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[๔๗๑] บรรดาโพชฌงค์ ๗ เหล่านั้น สติสัมโพชฌงค ์เป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(๑) เจริญสติสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 
(๒) เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 
(๓) เจริญวิริยสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 
(๔) เจริญปีติสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 
(๕) เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 
(๖) เจริญสมาธสิมัโพชฌงค์ ทีอ่าศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 

น้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 
(๗) เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปเพื่อความปล่อยวาง

สุตตันตภาชนีย์ จบ
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นี้เป็นโพชฌงค์ในแบบท่ี ๓ จะมีคำาอยู่ ๔ คำา ต่อท้ายโพชฌงค์แต่ละข้อ 
โพชฌงค์ท่ีทรงขยายความแบบนี้มีเยอะมากในพระสูตร โดยทั่วไป เวลากล่าวถึง
โพชฌงค์ท่ีเป็นเหตุให้ถึงวิชชาและวิมุตติ เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน เมื่อขยายความ                  
กจ็ะเป็นโพชฌงค์ชุดนี ้หมายความว่า ในก�รปฏิบัติธรรมนัน้	นอกจ�กจะมีคณุธรรม
ต่�งๆ	 แล้ว	 ต้องมีเป้�หม�ยท่ีถูกต้อง	 มีที่อ�ศัยคือนิพพ�น	 ให้โน้มเอียงไปท�ง
นิพพ�น	จึงมีคำา ๔ คำาอยู่ต่อท้าย ไม่ทราบจำาได้หรือยัง เมื่อกี้ผมอ่านหลายเที่ยว ที่
มีคำาว่า อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธะ น้อมไปเพื่อความปล่อยวาง นอกจาก
จะมสีตสิมัปชญัญะแล้ว ยงัต้องมลีกัษณะ ๔ อย่างนี ้จงึจะเป็นไปเพือ่วชิชาและวมิตุติ 
ไม่ใช่มีสติแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆ ไม่ใช่อย่างนั้น 
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ต้องอิงอ�ศัยวิเวก คือ การอยู่คนเดียวเป็นอย่างยิ่ง ต้องนึกถึงคนเดียว
ไว้เสมอ ทำาไมต้องนึกถึงคนเดียวไว้เสมอ บางคนอาจจะสงสัย นิพพานนั้นต้องไป               
คนเดียว จะไปห่วงคนนั้นคนนี้ ห่วงชาวโลกไม่ได้ ไม่ใช่คิดว่า มีสติปัญญาแล้วจะ
ต้องไปช่วยชาวโลก คดิอย่างนัน้ก็โง่ไป แท้ทีจ่รงิแล้ว เรานีเ้กดิมาคนเดยีวแล้วกต็าย             
คนเดียว เราไม่ได้เป็นของใคร และใครก็ไม่ได้เป็นของเราด้วย หากกล่าวถึงในโลก 
มสีิง่หน่ึงทีเ่ป็นของเราคือกรรม อย่างท่ีพระพทุธเจ้าให้พจิารณา เรามกีรรมเป็นของ
ของตน เป็นทายาทของกรรม มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็น
ที่พึ่งอาศัย เราทำากรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้น 
ความบรสิทุธิก์ด็ ีความไม่บรสุิทธิก์ด็ ีเป็นของเฉพาะตน คนอืน่จะทำาให้คนอืน่บรสิทุธิ์
ก็ไม่ได้ อะไรทำานองนี้ 
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การทีเ่ราเป็นผูฝึ้กให้มสีตสิมัปชญัญะ มีการวจิยัธรรมแล้ว ต้องมาอิงข้างวเิวก 
อิงอาศัยข้างวิเวก ต้องอยู่คนเดียว คิดถึงคนเดียว มุ่งบ่ายหน้าไปทางพระนิพพาน 
ทำาไปเพ่ือความปล่อยวางโลก แล้วแล่นไปนิพพาน ไม่ใช่คิดถึงหลายคน พวกเรา              
หลายคนชอบคิดว่าถ้ามีธรรมะแล้ว ก็จะช่วยคนโน้นคนนี้ ถ้าต้องการจะไปนิพพาน 
ต้องคิดถึงตัวเองไว้ ดูเหมือนเห็นแก่ตัวอย่างไรก็ไม่รู้ แต่จริงๆ เป็นการช่วยตนเอง
และช่วยคนอื่น หลักการมันเป็นอย่างนี้ 

พอคดิถงึตวัเอง มาพจิารณาดทูีต่วัเอง ก็จะรูจ้กัว่า เออ...ตวัเองมกิีเลสเยอะ
อยู่ จะขัดเกลาอย่างไรได้บ้าง การขัดเกลากิเลสก็ด้วยการช่วยเหลือคนอื่นตาม                                                                                                         
เหมาะสม ฝึกหัดขัดเกลากิเลส ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนก็จะดีมากขึ้น เพราะทำาเพื่อ
ขดัเกลาตนเอง ขดักเิลสของตนเอง ให้กเิลสลดลงๆ คนรอบข้างทัง้หมดจะเป็นเครือ่ง
ฝึก ทำาให้ฝึกตวัเอง เพือ่ขดักเิลส พยายามอยูค่นเดยีว อยูว่เิวก	อยูข้่�งพระนพิพ�น	
จะไปนิพพ�น	ไม่เอ�โลก	ไม่เอ�คนหมู่ม�ก นี้เรียกว่า อิงอาศัยข้างวิเวก ข้างอยู่คน
เดียว ฝึกตนเองอยูค่นเดยีว ถงึเวลาก็ไปอยูเ่งยีบๆ แล้วกฝึ็ก มาดกูเิลสของตวัเองแล้ว
ก็ขัด ไปอยู่เงียบๆ ออกมาอยู่กับสังคมก็เพื่อขัดกิเลส 
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อิงอ�ศัยวิร�คะ อิงความคลายออก คลายความกำาหนัด แต่เดิมยึดติดเยอะ 
ต้องเป็นไปเพื่อคลายออก ไม่ใช่ติดอยู่ ไม่ให้โลกมาย้อมจิตได้ การมีสติสัมปชัญญะ 
การมีปัญญา นี้ต้องเป็นไปเพื่อคลาย เพื่อปล่อยวาง จะได้ถึงนิพพาน ถ้าแต่เดิมยึด
มาก ก็ต้องปล่อยออก วางลง 

อ�ศัยนิโรธะ อิงความดับ ความไม่เกิด ความไม่มีสิ่งนั้นอีก ไม่มีทุกข์อีก 
เพราะไม่มเีหตใุห้ทุกข์เกดิ ความดบัให้สนิท ไม่ห่วงใย ไม่อาวรณ์ ไม่กงัวลกบัสิง่ต่างๆ 
ถ้ายงัอาลัยอาวรณ์กบัสิง่ต่างๆ กแ็สดงว่าองิข้างผดิ ต้องแบบไม่อาลยั ไม่อาวรณ์ เพือ่
ดับสนิท ไม่มีอีก 
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น้อมไปเพื่อก�รสละ น้อมไปทางโวสสัคคะ ปล่อยทิ้งโลกสังขาร มุ่งหน้า
ตรงดิ่งไปทางนิพพาน ทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง ไม่หันกลับมามอง ต้องการสละ แล่นไป
สู่นิพพาน 

ฉะนั้น นอกจากจะมีคุณธรรมต่างๆ ปฏิบัติตามหลักการแล้ว ต้องเอียงข้าง
ไปข้างหนึ่ง มีเป้าหมาย มีที่อาศัยที่ถูกต้อง เอียงข้าง แต่เอียงไปข้างที่ถูกต้อง	เอียง
ไปข้�งนิพพ�น เหมือนต้นไม้มันเอียงข้างไปข้างหนึ่ง ต้นไม้อยู่ริมฝั่งนำ้า เอียงข้างไป
ทางนำ้า นำ้าเซาะอยู่เรื่อยๆ เมื่อมันล้ม มันก็จะล้มไปทางแม่นำ้า ล้มไปทางนั้น เพราะ
มันเอียงไปทางนั้น ในการปฏิบัตินี้ ก็ต้องเอียงไปข้างนิพพาน เอียงไปข้างโน้น จะ
มาเอียงข้างโลกนี้ไม่ได้ มีสติสัมปชัญญะ มีปัญญาดี แต่มาเอียงข้างโลกก็ไม่ได้ ต้อง
เอียงข้างไปทางนิพพาน เมื่อถึงเวลา คุณธรรมต่างๆ เหมาะสม องค์มรรคสามัคคี
กัน สมบูรณ์พร้อมก็ถึงนิพพาน 
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ตอนนี้พูดประเด็นที่ ๒ คือ แจกแจงองค์ธรรมของโพชฌงค์ทั้ง ๗ ท่านคง
พอเข้าใจบ้างนะ แจกแจงไปทั้ง ๓ แบบด้วยกัน มีแบบทั่วไป แบบแจกแจงแต่ละ
ข้อนั้นเป็นแบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ ที่มีคำาพิเศษ ๔ คำา กำากับไว้ แบบที่พระพุทธเจ้า
เน้นมากคือแบบที่ ๓ ให้เอียงไปข้างนิพพาน เอียงไปข้างวิเวก วิราคะ นิโรธะ น้อม
ไปเพื่อความปล่อยวาง 

ในทางธรรมะนี ้ไม่ได้ให้อยูร่ะหว่างกลางๆ ให้เอียงข้างเสมอ ทำาอะไรกมุ่็งไป
ข้างหนึ่ง คือข้างนิพพาน ธรรมะมีอยู่ ๒ ข้าง สังขตธรรม กับ อสังขตธรรม สังขาร 
กับ นิพพาน ให้เอียงข้าง ให้เลือกข้างหนึ่ง เอียงไปข้างนิพพาน แม้ตอนนี้จะอยู่ฝ่าย
สงัขารกต็าม ปฏบิตัฝึิกหัดอะไร กใ็ห้มุง่หวงัไปทีน่พิพาน เอยีงไปข้างโน้น ให้นำา้หนกั
ข้างทิ้งมากกว่าเอาไว้ พวกเราให้นำ้าหนักข้างไหนมากกว่ากัน อยู่บ้านนำ้าหนักก็ต้อง
ให้ข้างทิ้งบ้านมากกว่า เพราะอย่างไรก็ต้องทิ้งอยู่แล้ว ก็ให้นำ้าหนักข้างนี้ไว้ก่อน 
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ถ้ามาให้นำ้าหนักข้างโลกมากกว่า จะอยู่บ้านนี้ตลอดไป อย่างนี้ไปนิพพาน
ไม่ได้ เพราะนิพพานเป็นความดับสนิทของสังขารทั้งปวง ต้องใจเด็ด ต้องเห็นโทษ
ของโลก ซึ่งจะเห็นโทษของโลก เห็นประโยชน์ของนิพพาน ต้องเป็นคนที่ไม่ขลุกอยู่
กับโลก การเป็นคนไม่ขลุกอยู่กับโลก เอียงไปข้างนิพพาน จะทำาให้เห็นโลกชัด พอ
เอียงไปข้างนิพพาน ใจก็จะปลอดโปร่งยิ่งขึ้น เบาสบายขึ้น ปล่อยวางได้ พอปล่อย
วาง มองดูคนที่เขายึดอยู่ ทะเลาะเบาะแว้งกัน แย่งชิงกัน ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน เพื่อ
ของไม่เป็นประโยชน์ เถียงกันให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกอย่างโน้นอย่างนี้ ต่อสู้กัน ท้าย
ที่สุดก็ไม่ได้อะไรไป 
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วันนี้จะพูดประเด็นท่ี ๓ ต่อไป คือ ความสำาคัญของโพชฌงค์ ผมจะยก
ตัวอย่างพระสูตรต่างๆ ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ นำามาอ่านให้ฟัง 
ท่านทั้งหลายลองฟังดู เห็นความสำาคัญแล้ว เผื่ออยากจะปฏิบัติ หรือฟังตอนนี้
แล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ จำาไว้ สนใจพิจารณาบ่อยๆ ชาติหน้าอาจจะคุ้นก็ได้ เราเผื่อไว้
หลายชั้นเหมือนกันนะ วันนี้ยังไม่เห็นความสำาคัญ ก็ฟังเอาไว้ วันหลังอาจจะเห็น
ความสำาคัญขึ้น ชาตินี้ไม่เห็นก็เผื่อชาติหน้าไว้ด้วย พวกเราเผื่อกันนานแล้วนี่ เกือบ
จะ ๒,๖๐๐ ปีแล้ว ก็ยังวนๆ กันอยู่ จะบีบคอให้เร่งรีบไปก็คงไม่ได้ มีแต่แนะนำากัน 
กระตุ้นเตือนกันไป 

สำาหรบัความสำาคญัของโพชฌงค์ มีพระสูตรทีพ่ระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจ้า
ตรสัเอาไว้เป็นอนัมาก ผมกจ็ะยกมาบางพระสตูร เพราะเนือ้หากค็ล้ายๆ กนับ้าง ยก
มาบางส่วน ผมก็จะแยกเป็นข้อๆ เอาเรื่องความสำาคัญเอาสูงสุดมาก่อน 

โพชฌงค์มีความสำาคัญ ข้อที่ ๑ คือ ทำาให้จิตโน้มเอียงไปทางนิพพาน ถ้า
เจริญโพชฌงค์ จะเอียงไปนิพพาน ทำาให้ถึงนิพพาน ความสำาคัญข้อที่ ๒ ก็รองลงมา
หน่อย ทำาให้ได้วิชชาและวิมุตติ วิชชาและวิมุตตินี้ยังไม่ถึงนิพพาน พอได้วิชชาและ
วิมุตติ อย่างนี้ เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจะอ่านพระสูตรให้ฟัง

๓. ความสำาคัญของโพชฌงค์์
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๓.๑	ทำ�ให้จิตโน้มเอียงไปนิพพ�น

ความสำาคัญข้อที่ ๑ คือ โพชฌงค์ทำาให้จิตโน้มเอียงไปนิพพาน	เอนเอียงไป
ท�งนิพพ�น เป็นไปเพื่อนิพพาน 

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค กูฏาคารสูตร ข้อ ๑๘๘ พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า

ภกิษทุัง้หลาย กลอนของเรอืนยอดทัง้หมดล้วนน้อมไปสูย่อด โน้ม
ไปสูย่อด โอนไปสู่ยอด แม้ฉนัใด ภิกษก็ุฉนันัน้เหมอืนกัน เมือ่เจริญโพชฌงค์ 
๗ ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไป
สู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน

ภกิษเุมือ่เจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก 
ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ 
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๒. เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ

๓. เจริญวิริยสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
น้อมไปในโวสสัคคะ

๔. เจริญปีติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
น้อมไปในโวสสัคคะ

๕. เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ

๖. เจริญสมาธสิมัโพชฌงค์อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
น้อมไปในโวสสัคคะ

๗. เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำาโพชฌงค์              
๗ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสูน่พิพาน โน้มไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 
อย่างนี้แล

กูฏาคารสูตรที่ ๗ จบ
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อันนี้ โพชฌงค์ทำาให้โอนไปนิพพานนะ เอียงไป น้อมไป โน้มไป พวกเรา
ยังไม่รู ้จักนิพพาน ยังไม่ต้องไปนึกว่านิพพานเป็นอย่างไรก็ได้ เรายังไม่รู ้จริงๆ                         
ก็ไม่เป็นไร ให้ทำาธรรมะที่ทำาให้โน้มเอียงไปสู่นิพพาน จะช่วยให้เข้าใจนิพพานได้
มากขึ้น ทำาสติสัมปชัญญะที่เป็นสติสัมโพชฌงค์ให้มีขึ้น ทำาธัมมวิจยสัมโพชฌงค์                        
ทำาวิริยสัมโพชฌงค์ ทำาให้มากๆ และอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธะ น้อมไป
ในโวคสัคคะ น้อมไปทางการปล่อยการวาง ก็จะรู้จักนิพพานได้มากขึ้น เพราะจิต
เอียงไปทางนัน้ พอมสีตสิมัปชญัญะเป็นอย่างไร ใจกส็บาย ปลอดโปร่ง รูส้กึปลอดภยั 
รู้สึกอบอุ่น จะโอนเอียงไปทางนั้น จะรู้จักนิพพานยิ่งขึ้นๆ ไป 

บางพระสูตร พระพุทธองค์ตรัสลักษณะอย่างอื่นก็มี เช่น ทำาให้ออกจาก           
ฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้น ฝั่งโน้นก็คือนิพพ�นนั่นแหละ	คนส่วนใหญ่ติดอยู่ฝั่งนี ้มีแต่เรื่อง
ตัวตน มีแต่เรื่องของตน หลงผิด ไปทำากรรม ได้เกิด ได้ตาย เป็นก้อนทุกข์ ซึ่งไม่มี
สิ่งใดแน่นอนเลย 

ในปารังคมสูตร ข้อ ๑๙๘ 
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ภกิษทุัง้หลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี ้ทีบุ่คคลเจรญิ ทำาให้มากแล้ว 
ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้ 

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์  ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
๓. วิริยสัมโพชฌงค์ ๔. ปีติสัมโพชฌงค์
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ๖. สมาธิสัมโพชฌงค์
๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญทำาให้มากแล้ว 

ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้

ในหมู่มนุษย์ เหล่าชนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีจำานวนน้อย
ส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งนี้ทั้งนั้น
ส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรม
ในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบ
ชนเหล่านั้นจักข้ามพ้นวัฏฏะ
อันเป็นบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยาก จักถึงฝั่งโน้น
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บัณฑิตละธรรมดำาแล้วพึงเจริญธรรมขาว
ออกจากที่มีนำ้า มาสู่ที่ไม่มีนำ้า
ละกามทั้งหลายแล้ว เป็นผู้หมดความกังวล
พึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้ยากยิ่ง
บัณฑิตพึงชำาระตนให้ผ่องแผ้ว
จากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลาย
บัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบ
ในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลาย
ไม่ถือมั่น ยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่น
บัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้ว
มีความรุ่งเรือง ดับสนิทแล้วในโลก

ปารังคมสูตรที่ ๗ จบ
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นี้เป็นความสำาคัญของโพชฌงค์ ข้อที่ ๑ คือ ทำาให้โน้มเอียงไปสู่นิพพาน 
ทำาให้รู้จักนิพพานยิ่งขึ้น ท่านทั้งหลายอยากรู้จักนิพพานกันบ้างไหม ถ้าอยากรู้จัก                                                                                                           
ก็ไปทำาโพชฌงค์ให้มีขึ้น พระพุทธองค์ตรัสว่า เมื่อเจริญและกระทำาให้มาก จะ
โน้มเอียงไปนิพพาน ทำาให้ถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้ เรายังอยู่ฝั่งข้างนี้ จะไปฝั่งโน้น ก็ฝึก
โพชฌงค์
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๓.๒	ทำ�ให้วิชช�และวิมุตติบริบูรณ์

ความสำาคัญข้อท่ี ๒ รองจากนิพพานลงมาหน่อย โพชฌงค์ทำาให้ได้วิชชา
และวิมุตติ ได้ความรู้แจ้ง คือได้วิชชา ได้ดวงตา มองสิ่งต่างๆ ทะลุปรุโปร่ง อยากมี            
ดวงตากับเขาบ้างไหม ได้วิชชาแล้ว ทำาให้เข้าใจชัดเจน พอเข้าใจชัดก็ทำาให้วางสิ่งที่
เคยแบกลงได้ ปล่อยวางของหนักลงได้ พอวางได้ก็เบาสบาย และของใหม่ก็ไม่แบก
ขึ้นมาอีก ก็ยิ่งสบายขึ้นไปใหญ่ 

พวกเรามีของที่แบกเยอะก็ต้องมาดูความจริง การจะมองดูความจริงได้                 
กต้็องมดีวงตา ถ้าไม่มดีวงตากด็ไูม่ได้ ตวัองค์ธรรมทีท่ำาให้เกิดดวงตา ทำาให้เกิดวชิชา
คอืโพชฌงค์นีแ้หละ อาหารของวชิชาและวมิตุต ิเหตปัุจจยัทีท่ำาให้ได้วชิชาและวมิตุติ 
ทำาให้วิชชาและวิมุุตติบริบูรณ์คือโพชฌงค์ 

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรคในกุณฑลิยสูตร ข้อ ๑๘๗ กล่าวถึงวิชชาและ
วิมุตติ ซ่ึงเป็นอานิสงส์การประพฤติพรหมจรรย์ในคำาสอนของพระพุทธเจ้า ผมจะ
อ่านให้ฟังบางส่วน 
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สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอัญชนวัน สถานที่
พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อ เขตเมืองสาเกต ครั้งนั้น กุณฑลิยปริพาชก
เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึท่ีประทบั ได้สนทนาปราศรยัพอเป็นทีบ่นัเทงิ
ใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค
ดังนี้ว่า ท่านพระโคดม ข้าพเจ้าเท่ียวไปในอาราม เข้าไปหาบริษัท เมื่อ
ข้าพเจ้าบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้ว ในเวลาหลังอาหาร เดินเท่ียวไปทาง
อารามสู่อาราม ทางอุทยานสู่อุทยาน ณ ที่นั้น ข้าพเจ้าเห็นสมณพราหมณ์
พวกหน่ึงกำาลงักล่าวกถา ซึง่มวีธิเีปลือ้งวาทะเป็นอานสิงส์ และมวีธิโีต้วาทะ
เป็นอานิสงส์ ส่วนท่านพระโคดมมีอะไรเป็นอานิสงส์อยู่ 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า กุณฑลิยะ ตถาคตมีวิชชาและวิมุตติ
เป็นผลานิสงส์

ท่านพระโคดม ธรรมเหล่าไหนที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ทำา
วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์



133 

กุณฑลิยะ โพชฌงค์ ๗ ประการที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ทำา
วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์

ท่านพระโคดม อนึ่ง ธรรมเหล่าไหนที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว 
ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้บริบูรณ์

กุณฑลิยะ สติปัฏฐาน ๔ ประการที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ทำา
โพชฌงค์ ๗ ประการให้บริบูรณ์

ท่านพระโคดม อนึ่ง ธรรมเหล่าไหนที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว 
ทำาสติปัฏฐาน ๔ ประการให้บริบูรณ์

กุณฑลิยะ สุจริต ๓ ประการที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ทำา                   
สติปัฏฐาน ๔ ประการให้บริบูรณ์

ท่านพระโคดม อนึ่ง ธรรมเหล่าไหนที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว 
ทำาสุจริต ๓ ประการให้บริบูรณ์

กุณฑลิยะ อินทรียสังวรที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ทำาสุจริต ๓ 
ประการ ให้บริบูรณ์
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พระสูตรนี้ มีปริพาชกนักบวชนอกพุทธศาสนาคนหนึ่งชื่อว่ากุณฑลิยะ                
มาถามพระพุทธเจ้า เขาบอกว่าได้เดินไปสถานที่น้ันบ้างสถานที่นี้บ้าง เห็นสมณ
พราหมณ์ในสำานักต่างๆ ในสำานักโน้น สำานักนี้ ส่วนใหญ่นั่งเถียงกันเรื่องน้ันเรื่อง
นี้ วงไหนก็วงนั้น มีแต่พูดคุยโต้แย้งกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรารู้เรื่องนี้ ท่านไม่รู้เรื่องนี้ 
เราเก่งกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ มีแต่แสดงลัทธิความเห็นกัน แล้วท่านพระโคดมเป็น
อย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์มีวิชชาและวิมุตติเป็นอานิสงส์ มีความรู้แจ้ง
ทะลุปรุโปร่ง หลุดพ้นแล้ว ไม่ยึดถือความเห็น ไม่ต้องแสดงแข่งลัทธิอย่างคนอื่นเขา
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ปริพาชกเลยถามต่อว่า แล้วธรรมะเหล่าไหนที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว 
ทำาวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ที่บุคคลเจริญทำาให้มากแล้ว ทำาวิชชา
และวิมุตติให้บริบูรณ์ อยากมีดวงตา อยากมีอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งอริยมรรคมีองค์ 
๘ เป็นธรรมะที่ทำาให้เกิดดวงตา ก่อนจะมีดวงตาต้องมีธรรมะชุดหน่ึงขึ้นมา ต้อง
เจริญ และทำาให้มาก จึงจะได้ดวงตานี้มา ธรรมะหมวดนั้นคือโพชฌงค์ ๗ เริ่มต้นที่
สตสิมัโพชฌงค์ เป็นผู้มสีต ิประกอบด้วยสตแิละปัญญา มีสติสมัปชัญญะ ต้องใช้ชวีติ
อย่างมีสติ พอใช้ชีวิตอย่างมีสติ ต้องมีการวิจัยธรรมด้วยปัญญา พิจารณาสอบสวน
ดู มีแต่ธรรมะ มีแต่รูป มีแต่นาม มีแต่ของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน และต้อง
มีวิริยะ ตามลำาดับไปอย่างนี้ ธรรมะหมวดนี้ ที่บุคคลเจริญทำาให้มากแล้ว ทำาวิชชา
และวิมุตติให้บริบูรณ์ 
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ในพระสูตรนี้ กล่าวถึงธรรมะหมวดที่ ๑ คือ วิชชาและวิมุตติ รองลงมาที่
เป็นเหตุก็คือโพชฌงค์ ๗ เป็นหมวดที่ ๒ ถามต่อไปว่า ธรรมะหมวดไหนที่เจริญแล้ว 
และทำาให้มากๆ จะได้โพชฌงค์ ๗ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ เพราะสตินั้นเป็นเบื้องต้น 
เป็นสติสัมโพชฌงค์อย่างท่ีได้บรรยายมาแล้ว ถ้าฝึกจนได้สติปัฏฐาน ๔ มีสติท่อง
เที่ยวอยู่ในกาย เวทนา จิต และธรรม เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะตามรู้อยู่ในกาย ตามรู้
เวทนา ตามรูจิ้ต และตามรูธ้รรมอยูเ่สมอ กเ็ข้าหลกัโพชฌงค์แล้ว เป็นสตสิมัโพชฌงค์                       
สติสัมโพชฌงค์มาจากสติปัฏฐาน ๔ นั่นเอง หมวดต่อไปถามถึงธรรมะเหล่าไหน
ที่บุคคลเจริญทำาให้มากแล้ว ทำาสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ ได้แก่ สุจริต ๓ ต้องมี                                                                                    
สุจริต ๓ เป็นพ้ืนฐาน สุจริต ๓ มีธรรมะเหล่าไหนเป็นเหตุ ได้แก่ อินทรียสังวร                             
ปริพาชกถามเท่านี้ พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบเท่านี้ 
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ก่อนอินทรียสังวรกม็อีีก เพราะธรรมะกย่็อมมเีหตตุ่อเนือ่งกนัไป แต่สำาหรบั
ในพระสูตรนี้กล่าวถึงธรรม ๕ หมวด เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกัน ได้แก่ วิชชาและ
วมิตุต ิโพชฌงค์ ๗ สตปัิฏฐาน ๔ สจุริต ๓ และอินทรยีสงัวร อินทรยีสงัวรกเ็ป็นการฝึก
สตนิัน่แหละ เป็นการฝึกสตเิตรยีมพร้อมเสมอ ระมดัระวงัทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ                                                                                                            
ไม่ให้เกิดความยินดียินร้าย ถ้าเรียงจากข้างล่างขึ้นไป ก็เป็น อินทรียสังวร สุจริต ๓                                                                                                         
สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ วิชชาและวิมุตติ ที่จะเน้นตรงนี้ คือความสำาคัญของ
โพชฌงค์ บุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ทำาให้วิชชาและวิมุตติบริบรูณ์ 

อีกพระสูตรหนึ่ง กล่าวถึงเหตุปัจจัยพื้นฐาน รองลงมากว่าอินทรียสังวรอีก 
ในอังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต อวิชชาสูตร เล่ม ๒๔ ข้อ ๖๑ อ่านเฉพาะตอนว่าด้วย
เหตุของวิชชาและวิมุตติ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย แม้วิชชาและวิมุตติ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้
กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติ ควรตอบว่า 
“โพชฌงค์ ๗”

แม้โพชฌงค์ ๗ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร         
อะไรเล่าเป็นอาหารของโพชฌงค์ ๗ ควรตอบว่า “สติปัฏฐาน ๔” 

แม้สติปัฏฐาน ๔ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
อะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐาน ๔ ควรตอบว่า “สุจริต ๓” 

แม้สุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไร
เล่าเป็นอาหารของสุจริต ๓ ควรตอบว่า “ความสำารวมอินทรีย์” 

แม้ความสำารวมอินทรีย์ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่า
ไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของความสำารวมอินทรีย์ ควรตอบว่า 
“สติสัมปชัญญะ” 

แม้สติสัมปชัญญะ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
อะไรเล่าเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ ควรตอบว่า “การมนสิการโดย
แยบคาย” 
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แม้การมนสิการโดยแยบคาย เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่า
ไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของการมนสิการโดยแยบคาย ควรตอบ
ว่า “ศรัทธา” 

แม้ศรทัธา เรากก็ล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไรเล่า
เป็นอาหารของศรัทธา ควรตอบว่า “การฟังสัทธรรม” 

แม้การฟังสทัธรรม เราก็กล่าวว่ามอีาหาร มไิด้กล่าวว่าไม่มอีาหาร 
อะไรเล่าเป็นอาหารของการฟังสัทธรรม ควรตอบว่า “การคบสัตบุรุษ”

การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์ 
การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้ศรัทธาบริบูรณ์ 
ศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์ 
การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้สติสัมปชัญญะ

บริบูรณ์ 
สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้ความสำารวมอินทรีย์บริบูรณ์ 
ความสำารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้สุจริต ๓ บริบูรณ์ 
สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ 
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สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ 
โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้
ภกิษทุัง้หลาย การคบสตับรุษุทีบ่รบูิรณ์ ย่อมทำาให้การฟังสทัธรรม

บริบูรณ์ ฯลฯ โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ เปรียบเหมือน
เมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขา เมื่อฝนตกลงหนักๆ นำ้านั้นไหลไปตาม                   
ที่ลุ่มทำาให้ซอกเขา ลำาธาร และห้วยเต็มเปี่ยม ซอกเขา ลำาธาร และห้วย
เต็มเปี่ยมแล้วทำาให้หนองเต็ม หนองเต็มแล้วทำาให้บึงเต็ม บึงเต็มแล้ว
ทำาให้แม่นำ้าน้อยเต็ม แม่นำ้าน้อยเต็มแล้วทำาให้แม่นำ้าใหญ่เต็ม แม่นำ้าใหญ่
เตม็แล้วทำาให้มหาสมทุรสาครเตม็ มหาสมทุรสาครน้ีมอีาหารอย่างนี ้และ
เต็มเปี่ยมอย่างนี้
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พระสูตรนี้มีข้อธรรมเพิ่มเติม พระสูตรก่อนหน้านั้นมีแค่ ๕ อย่าง ถึง
อินทรียสังวร แต่พระสูตรนี้เพ่ิมมาอีก รวมเป็นธรรมะ ๑๐ ประการ เป็นเหตุ
ปัจจัยส่งผลต่อเนื่องกันไป ท่านทั้งหลายจะได้เอาไปฝึก บางคนจ้องจะเอาแต่วิชชา
และวิมุตติ อย่างนั้นเป็นขั้นสูง ถ้าไม่มีข้ันพื้นฐานรองลงมารองรับ ขั้นสูงก็เป็นไป
ไม่ได้เหมือนกัน วิชชาและวิมุตติมีอาหาร มีเหตุปัจจัย มีที่อิงอาศัย อ�ห�รของ
วิชช�และวิมุตติคือโพชฌงค์	 ๗ โพชฌงค์ก็มีอาหารคือสติปัฏฐาน ๔ การจะม ี
สตปัิฏฐาน ๔ บริบรูณ์ ต้องมสีจุริต ๓ สจุรติ ๓ จะบรบิรูณ์ต้องมคีวามสำารวมอนิทรีย์ 
รู้จักระมัดระวังการใช้อินทรีย์ให้ดี จะประมาทไม่ได้ การจะมีอินทรียสังวรสำารวม
ระวังได้ด ีต้องมสีตสัิมปชญัญะ จะมีสตสิมัปชญัญะต้องรู้จกัการมนสกิารโดยแยบคาย 
การรูจ้กัใส่ใจ สนใจโดยแยบคาย จะใส่ใจโดยแยบคาย มองในมมุทีพ่ระพทุธเจ้าทรง
สอนไว้ รู้จักพิจารณาตามความเป็นจริง ต้องมีศรัทธา เหมือนพวกเรานี้มีศรัทธา                  
เชือ่มัน่ปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า แล้วกม็าฟังธรรม จดจำาธรรมะไว้ แล้วพจิารณา
ให้สอดคล้องกับธรรมะนัน้ นีเ้รยีกว่าพจิารณาแบบแยบคาย มองแบบแยบคาย มอง
ตามท่ีพระพุทธเจ้าสอนไว้ ก็จะได้สติสัมปชัญญะ แม้แต่การกินอาหารหรือใช้สอย
ปัจจัยอะไรต่างๆ ก็ให้รู้จักใส่ใจให้ถูกต้อง กินเพื่ออะไร ทำาให้ได้สติสัมปชัญญะ นี่ก็
อาศัยศรัทธา จะมีศรัทธาก็ต้องอาศัยการฟังสัทธรรม ฟังสัทธรรมก็ต้องคบสัตบุรุษ 
เป็นปัจจัยเรียงตามลำาดับอย่างนี้ 
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เรียงจากล่างขึ้นไปด้านบน คบสัตบุรุษ	 ฟังสัทธรรม	 มีศรัทธ�	 มนสิก�ร
โดยแยบค�ย	สติสัมปชัญญะ	อินทรียสังวร	สุจริต	๓	สติปัฏฐ�น	๔	โพชฌงค์	๗	
วิชช�และวิมุตต ิอย่างนี้นะ เป็นลำาดับไป เป็นขั้นตอนต่อเนื่องกัน
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๓.๓	เป็นไปเพื่อคว�มสิ้นกรรม

ความสำาคัญของโพชฌงค์ข้อที่ ๓ คือ เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ทำาให้สิ้น
กรรม ไม่ต้องทำากรรม พวกเรามีกรรมเป็นของของตน เหนื่อยกันหรือยัง ถ้าเหนื่อย
แล้ว ต้องมาปฏบิตัฝึิกหดัตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงประกาศไว้ กรรมจะได้หมดกนัเสยีที 
มกีรรมเป็นของตนมนัเหนือ่ยเหลอืเกนิ ทำาเลวมาตัง้เยอะนี ่บางคนจะทำาดแีก้เข้าไป 
แก้แค่ชาติเดียวมันก็ไม่ไหว เพราะชั่วมาหลายชาติแล้ว มันลำาบาก ต้องให้หมดสิ้น
กรรมนั่นแหละ	จึงจะจบ ถ้าไม่สิ้นกรรม วัฏฏสงสารก็ไม่จบ 
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พวกเราท่ีอยู่ในโลก ใช้ชีวิตแบบโลกียะ แบบโลกนี่มีกรรมเป็นของของตน 
เป็นทายาทของกรรม มกีรรมเป็นกำาเนดิ มีกรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์มีกรรมเป็นทีพ่ึง่อาศัย                    
นีแ่บบโลกๆ วนเวยีนไปตามกรรมอย่างนี ้ถ้าเลยจากนี ้กต้็องเหนอืโลกแล้ว ไม่อย่างนัน้                                                                                                                    
กว็นเวยีนอยูเ่ท่านี ้ไม่รู้จะตกระกำาลำาบากจดุไหน เป็นไปตามกรรม ไม่แน่นอน เพราะ
ชาติเก่าๆ ไม่รู้ทำากรรมไม่ดีมาเยอะหรือเปล่า ซึ่งปกติก็ปนๆ กันอยู่แล้ว ดีบ้าง                   
เลวบ้าง และโดยทั่วไปก็เลวเยอะ ขนาดเป็นมนุษย์ยังเจ็บหลังปวดเอวอยู่ นี้ก็เป็น
เศษของกรรมที่ได้ทำามา ไปหักขาเป็ดขาไก่อะไรบ้าง เตะหมาบ้าง เจ็บๆ ปวดๆ                             
อันนี้ก็เป็นเศษกรรม เศษกรรมที่เคยไปเบียดเบียนสัตว์เอาไว้ 
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พระพทุธเจ้าตรสัว่า สำาหรบับคุคลบางคนในโลกนีท้ีท่ำาปาณาตบิาต ฆ่าสตัว์ 
พวกมือเปื้อนเลือด หลังจากแตกกายตายไป จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
เสวยผลของกรรม ทกุข์ทรมาน เมือ่เขาเสวยผลกรรมนัน้เสรจ็เรียบร้อยแล้ว ในชาตใิด                                                                                                                  
ทีม่โีอกาสมาเป็นมนษุย์ คนคนนัน้กจ็ะเป็นพวกอายสุัน้ มคีวามเจบ็ปวดมาก เป็นเศษ
กรรมของการฆ่าสัตว์ บุคคลบางคนในโลกนี้ที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ด้วยท่อนไม้บ้าง 
ด้วยเท้าบ้าง ด้วยเตะคนนั้นคนนี้บ้าง ทำาให้เขาได้รับความเจ็บปวดต่างๆ เมื่อแตก
กายตายไป กจ็ะไปอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เหมือนกนั กพ็อรบักรรมเสรจ็เรยีบร้อย 
ชาตไิหนทีเ่ขาเกดิมาเป็นมนษุย์อกี เศษของกรรมกจ็ะมาให้ผลกลายเป็นคนมีโรคมาก 
เจ็บออดๆ แอดๆ เจ็บตรงนั้นตรงนี้ 



146

ท่านทั้งหลายเป็นกันบ้างไหม เจ็บหลัง ปวดเอว อะไรต่างๆ เหล่านี้ พวกนี้
เป็นเศษกรรมเท่านัน้ เศษของกรรมทีไ่ปเตะหมาบ้าง ขว้างก้อนหินใส่หมาบ้าง เจตนา
เบียดเบียน อันนี้เป็นแค่เศษกรรม คนที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารก็แบบนี้แหละ มี
กรรมเป็นของของตน ถ้าไม่สิน้กรรม กรรมไม่หมด ไม่ล้างออกไป มันกต็ามไปเรือ่ยนะ 
ของไม่ดีที่เคยทำาเอาไว้ตั้งแต่ก่อนโน้น เป็นร้อยๆ พันๆ แสนๆ ชาติ ยังตามมาอยู่ ตั้ง
ท่าเอาคนือยู ่อตุส่าห์ทำาดแีทบล้มแทบตาย หาวธิขีอขมาลาโทษ หลบไปทางนัน้ทางนี้ 
มันก็แก้ไม่ได้ กรรมหาช่องในการให้ผล เราใช้ชีวิตแบบอิสระไม่ได้ เหมือนคนติดคุก 
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กรรมนี้จึงเหมือนกับพระราชาที่จ้องจะลงโทษเราให้ตาย เราทำาความผิด              
มีโทษร้ายแรง ต้องประหารให้ตายสถานเดียว แต่เพื่อให้ตายสาสมกับความผิด                 
ให้ทุกข์นานๆ กรรมก็หล่อเลี้ยงไว้ให้ประสบกับทุกข์ ยิ่งหล่อเลี้ยงได้นานก็ทุกข์นาน 
เหมือนพวกเรานี่ อยู่มานาน จากหนุ่มสาวจนเป็นคนแก่ เดี๋ยวเจ็บ เดี๋ยวปวด เดี๋ยว
เป็นนั่น เดี๋ยวเป็นนี่ ลำาบาก เดี๋ยวเจอเรื่องไม่ถูกใจ เดี๋ยวคนนั้นก็ทิ้ง เคยจับแมวไป
ปล่อยวัด ตอนนี้แหละลูกจะจับไปปล่อยบ้านพักคนชราบ้าง จะบอกว่าซวยก็ไม่ใช่ 
เป็นไปตามเหตปัุจจยั อนันีเ้ป็นแค่เศษกรรม ถ้าจะให้กรรมสิน้ไป ไม่ต้องมาวนเวยีน
รับผลแบบนี้อีก ก็มีวิธีเดียวเท่านั้นแหละ คือ อริยมรรคมีองค์	๘	เป็นตัวล้�งกรรม	
แต่ก่อนจะมีอริยมรรคมีองค์ ๘ ต้องมีโพชฌงค์ ๗ ก่อน 
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ถ้าอยากเป็นอิสระแล้วก็หมดกันไป ล้างกันไป เช่น เป็นพระโสดาบัน กรรม
ไม่ดี ชนิดที่จะไปทำาให้ตกอบาย ไปเสวยกรรมในอบาย มันก็ไม่มี ให้ผลไม่ได้แล้ว 
จะทำาให้อบาย ตกระกำาลำาบากเป็นคนยากคนจนก็ไม่มี เป็นพระโสดาบันนี่ ถ้า
เกิดอีก เกิดในสุคติ โลกสวรรค์ ถ้าเป็นมนุษย์ก็เกิดตระกูลสูง มีทรัพย์สินเงินทอง 
อยู่ไม่ลำาบาก คือล้างกรรมชนิดท่ีไม่ดีออกไป ทำาให้ส่งผลไม่ได้ ส่งได้แต่เศษกรรม
บางประการเท่านั้น ธรรมท่ีล้างกรรมได้ ทำาให้ถึงความสิ้นกรรม คือโพชฌงค์หรือ
อริยมรรคเท่านั้น วิธีอื่นๆ นี้ล้างไม่ได้
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ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต โพชฌังคสูตร เล่ม ๒๑ ข้อ ๒๓๘ พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า

ภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เราทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง
เอง แล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตาม 

กรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กรรมดำามีวิบากดำา 
๒. กรรมขาวมีวิบากขาว 
๓. กรรมทั้งดำาและขาว มีวิบากทั้งดำาและขาว 
๔. กรรมทั้งไม่ดำาและไม่ขาว มีวิบากทั้งไม่ดำาและไม่ขาว เป็นไป

เพื่อความสิ้นกรรม 
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กรรมดำ�มีวิบ�กดำ�	เป็นอย่างไร 
คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแต่งกายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีน 

ปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียน และปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความ
เบยีดเบยีน เขาครัน้ปรงุแต่งแล้วย่อมเข้าถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีน ผสัสะ                                                                                              
ทีม่คีวามเบยีดเบยีนย่อมถกูต้องบคุคลผู้เข้าถงึโลกทีมี่ความเบียดเบียนนัน้ 
เขาถูกผัสสะที่มีความเบียดเบียนกระทบเข้า ย่อมเสวยเวทนาที่มีความ
เบยีดเบยีน เป็นทกุข์โดยส่วนเดยีว เหมอืนพวกสตัว์นรก นีเ้รยีกว่า กรรมดำา                                                                                            
มีวิบากดำา
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กรรมข�วมีวิบ�กข�ว	เป็นอย่างไร 
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่ไม ่มีความ

เบียดเบียน ปรุงแต่งวจีสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียน และปรุงแต่งมโน
สังขารท่ีไม่มีความเบียดเบียน เขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มี
ความเบียดเบียน ผัสสะท่ีไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึง
โลกทีไ่ม่มคีวามเบยีดเบยีนนัน้ เขาถกูผัสสะทีไ่ม่มีความเบียดเบียนกระทบ
เข้า ย่อมเสวยเวทนาที่ไม่มีความเบียดเบียน เป็นสุขโดยส่วนเดียวเหมือน
พวกเทวดาชั้นสุภกิณหะ นี้เรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาว
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กรรมทั้งดำ�และข�วมีวิบ�กทั้งดำ�และข�ว	เป็นอย่างไร 
คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแต่งกายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีน

บ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง 
ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง และปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียน
บ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง เขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มี
ความเบยีดเบยีนบ้าง ไม่มีความเบยีดเบยีนบ้าง ผสัสะทีม่คีวามเบยีดเบยีน
บ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความ
เบยีดเบยีนบ้าง ไม่มคีวามเบยีดเบยีนบ้าง เขาถกูผสัสะทีม่คีวามเบยีดเบยีน
บ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้างกระทบเข้า ย่อมเสวยเวทนาที่มีความ
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง มีสุขและทุกข์ระคนกัน เหมือน
มนุษย์ เทวดาบางพวก และวินิปาติกะบางพวก นี้เรียกว่า กรรมทั้งดำาและ
ขาว มีวิบากทั้งดำาและขาว 
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กรรมท้ังไม่ดำ�และไม่ข�ว	 มีวิบ�กทั้งไม่ดำ�และไม่ข�ว	 เป็นไป
เพื่อคว�มสิ้นกรรม เป็นอย่างไร 

คือ สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์                           
ปีตสิมัโพชฌงค์ ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ สมาธสิมัโพชฌงค์ อุเปกขาสมัโพชฌงค์ 
นีเ้รยีกว่า กรรมทัง้ไม่ดำาและไม่ขาว มีวบิากทัง้ไม่ดำาและไม่ขาว เป็นไปเพือ่
ความสิ้นกรรม 

ภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล เราทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอัน
ยิ่งเอง แล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตาม

โพชฌังคสูตรที่ ๗ จบ
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พระสูตรนี้ แจกแจงกรรมเป็น ๔ ชนิด กรรมดำามีวิบากดำา บุคคลบางคนใน
โลกนี้ปรุงแต่งกายสังขาร ทำากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต แล้วเขาก็ไปเสวยผลใน
นรก ผลตรงตัวเลย เป็นกรรมดำ�วิบ�กดำ�

กรรมขาวมวีบิากขาว บคุคลบางคนในโลกนีก้ป็รงุแต่งกาย วาจา ใจ ของเขา 
ให้เป็นสุจริตตลอด ทำาจิตให้เป็นกุศลตลอด เป็นกุศลต่อเนื่อง เข้าฌานตลอด แล้วก็
ไปเกิดเป็นพระพรหม อันนีก้รรมข�ววิบ�กข�ว

กรรมท้ังดำาและขาว มีวิบากท้ังดำาและขาวปนกันไป บุคคลบางคนในโลก
นี้ปรุงแต่งกาย วาจา ใจ ที่เบียดเบียนบ้าง ไม่เบียดเบียนบ้าง สุจริตบ้าง ทุจริตบ้าง 
ปนๆ กัน ผลก็เลยได้รับสุขทุกข์ปนๆ กัน อย่างพวกเราเป็นมนุษย์บ้าง เทวดาบ้าง 
สัตว์เดรัจฉานบ้าง สุขๆ ทุกข์ๆ ปนกัน แล้วแต่ว่าดำามากขาวมาก ดำาน้อยขาวน้อย 
โลกนี้จึงเป็นผลที่ดูบุญบาปและผลแห่งบุญและบาป บางคนเจ็บมาก บางคนเจ็บ
น้อย บางคนเจ็บบ่อย บางคนเจ็บไม่บ่อย ปนๆ กันไป
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กรรมทั้งไม่ดำาและไม่ขาว มีวิบากทั้งไม่ดำาและไม่ขาว เป็นไปเพื่อความ
สิ้นกรรม ก็คือ โพชฌงค์ ๗ ดังนั้น ถ้�เจริญโพชฌงค์	๗	เป็นก�รทำ�กรรมชนิดที่																		
ไม่ดำ�ไม่ข�ว	และ	วิบ�กก็ไม่ดำ�และไม่ข�ว	เป็นไปเพื่อคว�มสิ้นกรรม ทำาแล้วจะ
สิ้นกรรม โดยสิ้นกรรมชนิดที่ทุจริตก่อน อย่างพวกเรานี้มีทั้งทุจริตและสุจริต ทั้งดำา
และขาวปนกันอยู่ เมื่อมาเจริญโพชฌงค์ เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม สิ้นกรรมอันที่
ไม่ดีก่อน มีโพชฌงค์เกิดขึ้น จะล้างกรรมที่ไม่ดีออกไปก่อน ล้างอบายออกไปก่อน 
ห่างจากอบายไปเรื่อยๆ โพชฌงค์จะไปล้างของที่ไม่ดีออก ถ้าทำาสมบูรณ์เต็มที่ก็จะ
ล้างได้หมด ทั้งดีและไม่ดีล้างหมด ถ้ายังทำาไม่สมบูรณ์ จะล้างเฉพาะอันไม่ดีออกไป
ก่อน อย่างนี้แหละ กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เจริญโพชฌงค์นี้ไม่ได้เพื่อไป
สวรรค์ เป็นเพื่อชำาระล้าง เพื่อความสิ้นกรรม เพื่อให้ถึงนิพพาน 
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โพชฌงค์ ๗ มีความสำาคัญ คือ ทำาให้สิ้นกรรมไป หมดกรรมไป หมดตัวที่
ตามเรามาดีไหม ดีมาก จะได้เป็นอิสระขึ้น ตอนนี้เราไม่เป็นอิสระเลย ไม่สบาย ถึง
จะอยู่อย่างสบายก็ยังไม่สบาย เพราะยังไม่รู้ว่ากรรมจะเล่นงานเราเมื่อไร วันดีคืนดี
ก็ป่วยกะทันหันขึ้นมา ประสบอุบัติเหตุขึ้นมา ไม่รู้มันจะเมื่อไร ตามมาเรื่อย อย่างนี้                                                                          
นะครับ ดังนั้น ในโลกนี้ จะอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยเลย อยู่ที่ไหนก็หนีกรรมไม่พ้น	
ต้องเจริญมรรคให้ถึงนิพพ�นจึงพ้นได้	

การเจริญโพชฌงค์ ๗ ทำาให้สิ้นกรรม สิ้นไปเรื่อยๆ ถ้าทำาได้เต็มที่บริบูรณ์ 
ก็สิ้นกรรมทั้งดีและไม่ดี พระอรหันต์ท่านจึงสิ้นกรรมทั้งหมด หมดทั้งกรรมเก่าและ
กรรมใหม่ จึงกล่าวยกย่องไว้ในบทสวดรัตนสูตรว่า ขีณำ ปุรานำ นวำ นตฺถิ สมฺภวำ 
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ขีณัง ปุรานัง ของเก่าก็สิ้นไป กรรมเก่าสิ้นหมด ขีณัง แปลว่า สิ้นไปแล้ว              
ปุรานัง คือ กรรมเก่า กรรมเก่าก็สิ้นไป ส่วนกรรมของพวกเรายังไม่สิ้น กรรมเก่า             
ส่งทอดมาเรื่อยตามกระแสแห่งเหตุปัจจัย เมื่อสิ่งนั้นมี สิ่งนี้ก็มีได้ เมื่ออวิชชาคือ
ความไม่รู้อริยสัจยังมี ยังไม่ได้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สังขารก็ยังมีได้ มาตาม
เหตุ ไหลเป็นกระแสไหลมาเรื่อย ส่วนพระอรหันต์นั้นของเก่าสิ้นไปแล้ว นวัง นัตถิ  
สัมภวัง กรรมใหม่ก็ไม่มี กรรมเก่�ก็ส้ิน	 กรรมใหม่ไม่มี เป็นอย่างนี้ ก็ดับสนิท  
เหมือนกับประทีปนั่นแหละ ดับแล้วก็หายสนิท ไฟมอดแล้ว 
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แต่ละคนต้องรับผิดชอบของของตน ไม่มีใครรับผิดชอบแทนได้ และก็ไม่
เกี่ยวกับใครหรอก ที่มันเกี่ยวเพราะตัณหาและสังโยชน์ผูกไว้ โดยธรรมชาติไม่มีใคร
เกี่ยวกับใคร ไม่มีอะไรท่ีเป็นของของเราเลยนอกจากกรรม พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
มีกรรมเป็นของของตน ไม่ใช่มีทรัพย์สินเป็นของของตน ไม่ใช่มีรถเป็นของของตน 
ไม่ใช่มีบ้านเป็นของของตน ไม่ใช่มีสามีเป็นของของตน แต่มีกรรมเป็นของของตน 
ท่านทั้งหลายเตรียมรับไว้ดีๆ ต้องระวังมากๆ ของของเราจริงๆ นี่คือกรรม ไม่ใช่
บริษัทโน้นบริษัทนี้อะไรต่างๆ ทำาเพื่อบริษัท ให้บริษัทอยู่ได้ แต่โกงเขา ทำาทุจริต 
อย่างนี้ไม่คุ้ม เพราะบริษัทไม่ใช่ของของเรา กรรมที่ทำาไว้แล้ว ทุจริตนี้เป็นของของ
เรา บริษัทไม่ได้ติดตามไป แต่กรรมติดตามไป อยากเป็นผู้ชนะก็ด่ามันเลย ความ
เป็นผู้ชนะไม่ใช่ของของเรา แต่วจีทุจริตท่ีด่าผู้อื่นนี้เป็นของของเรา มันคุ้มกันไหม 
อย่างนี้แพ้ดีกว่านะ 
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ถ้าเราเข้าใจ มคีวามเหน็ทีถ่กูต้อง จะทำาอะไรถูกต้องขึน้ ทางโลกมีกรรมเป็น
ของของตน ทีนี ้เราทำากรรมมาเยอะแล้ว อย�กจะสิน้กรรม	อย�กจะหมดกรรม	จะ
ได้ไม่ต้องวนเวยีนอกีต่อไป	มวีธิคีอืเจรญิโพชฌงค์ ใช้ชวีติอย่างมีสตสิมัปชญัญะ ใช้
ปัญญาวิจัยว่ามีแต่ธรรมะ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความเพียร ด้วย
การทำาอย่างนี้ เป็นกรรมไม่ดำาไม่ขาว มีวิบากไม่ดำาไม่ขาว เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม 
กรรมจะหมดไปก็ด้วยการทำากรรมชนิดนี้เท่านั้น เราทำาเหตุให้ถูก อันนี้ก็เป็นความ
สำาคัญของโพชฌงค์ข้อที่ ๓ คือ เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม 
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๓.๔	ทำ�ให้ละกิเลสได้

ต่อไปความสำาคัญ ข้อที่ ๔ คือ ทำาให้ละกิเลสได้ เราปฏิบัติธรรมก็เพื่อละ
กิเลส ธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำาให้ละกิเลสได้อย่างแท้จริง เพื่อให้เนื้อหาครบถ้วน ได้
แง่คิดต่างๆ จะยกพระสูตรมาอ่านให้ฟังนะครับ

ใน มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ สัพพาสวสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องวิธีการ
กำาจัดกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวง เล่ม ๑๒ ตอนเริ่มต้นมีข้อความว่า 
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[๑๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ

อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้รับสั่ง
เรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย” ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนอง
พระดำารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะท้ังปวงแก่
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว” ภิกษุเหล่านั้น
ทูลรับสนองพระดำารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

[๑๕] “ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ ผู้
เห็น เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ ผู้ไม่เห็น เรากล่าวความ
สิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ ผู้เห็นอะไร ผู้รู้ ผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโส
มนสกิาร เมือ่ภกิษมุนสกิารโดยไม่แยบคาย อาสวะทัง้หลายทีย่งัไม่เกิดย่อม
เกดิข้ึน และอาสวะท้ังหลายท่ีเกดิข้ึนแล้วย่อมเจรญิ เมือ่ภกิษุมนสกิารโดย
แยบคาย อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น และอาสวะทั้งหลาย                              
ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป
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[๑๖] ภิกษุทั้งหลาย อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยทัสสนะก็มี                
อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรก็มี อาสวะทั้งหลายท่ีต้องละด้วย
การใช้สอยก็มี อาสวะท้ังหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มี อาสวะทั้ง
หลายที่ต้องละด้วยการเว้นก็มี อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทา
ก็มี อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มี

ตอนต้นของพระสูตรนี้ แสดงวิธีการกำาจัดอาสวะกิเลส หรือทุกข์ โทษ ภัย
ต่างๆ ที่จะเกิดมาจากกิเลส วิธีการปิดกั้นอาสวะ ปิดกั้นกิเลส ปิดกั้นความทุกข์ มี
อยู่ ๗ วิธีด้วยกัน 

วิธีที่ ๑ คือ อ�สวะที่ต้องละด้วยทัสสนะก็มี กิเลสบางอย่างต้องละด้วย     
ทัสสนะ คือการเห็นมันตามที่เป็นจริง ละได้ด้วยมรรค ด้วยดวงตาที่เกิดจากมรรค 
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วิธีที่ ๒ อ�สวะทั้งหล�ยที่ต้องละด้วยก�รสังวรก็มี	กิเลสบางอย่างต้องใช้
การสำารวมเอา ต้องระมัดระวังการใช้ สำารวมระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อย่าไป                                                                                        
ติดในนิมิตและอนุพยัญชนะ อย่าไปจริงจังอารมณ์ต่างๆ ที่รับรู้ มีวิธีละกิเลสหลาย
แบบนะ ไม่ใช่ใช้ปัญญาอย่างเดียว มีทัสสนะเห็นมันตามที่เป็นจริง อย่างนั้นก็
ละกิเลสส่วนหนึ่ง กิเลสท่ีต้องละด้วยการสังวรก็มี บางทีต้องไม่เห็น บางทีก็ต้อง                                      
ไม่ได้ยิน บางทีได้ยินแล้วต้องทำาท่าเป็นไม่ได้ยิน ทำาเป็นบ้างไหม ส่วนใหญ่พวกเรา
ไม่ได้ยนิแต่ทำาท่าเป็นได้ยนิ รูเ้รือ่งเก่งหมดแต่ทำาท่าเป็นไม่รูเ้รือ่ง อย่างนีต้้องทำาเป็น 
จะละกิเลสได้ บางอย่าง ส่วนใหญ่พวกเราไม่รู้เรื่องแต่ทำาท่าเป็นรู้ดีทุกเรื่อง อย่างนี้
ก็มั่วไป กิเลสก็ยิ่งท่วมเอา 

วิธีที่ ๓ อ�สวะที่ต้องละด้วยก�รใช้สอยก็มี บางอย่างก็ต้องละด้วยการ
ใช้สอย ใช้ให้ถูกต้อง ใช้สอยให้เป็น ปัจจัย ๔ ต้องใช้ให้เป็น จึงจะละอาสวะและ
ความเดอืดร้อนต่างๆ ได้ ถ้าใช้ไม่เป็น ละไม่ได้ พจิารณาโดยแยบคายแล้ว จงึใช้สอย
ปัจจัย พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงกินอาหาร เป็นต้น 
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วิธีที่ ๔ อ�สวะทั้งหล�ยที่ต้องละด้วยก�รอดกลั้นก็ม ีอดกลั้นไว้ แดดร้อน
ก็อดไว้ หิวกระหายก็อดไว้ เหลือบ ยุง ลม แดด ต้องอดทน หรือคนด่า คนนินทา 
คนพูดใส่ร้ายต่างๆ ต้องอดไว้ อดกลั้น แบบนี้ทำาให้อาสวะกิเลสลดลงได้ กั้นกิเลสได้ 
กั้นความทุกข์หรือความเสียหายต่างๆ ได้ 

วิธีที่ ๕ อ�สวะทั้งหล�ยที่ต้องละด้วยก�รเว้นก็ม ีคือ ไม่เข้าไปยุ่งเลย ไม่ใช่
ต้องรู้ทุกเรื่อง บางเรื่องต้องเว้นไปเลย อย่างนี้จะละกิเลสได้ ไม่ใช่มีปัญญาแล้วก็
ยุ่งทุกเร่ืองเลย อย่างนี้ก็โง่เกินไป หลบหลีกไปบ้าง จะละความเสียหายได้ ความ                 
เสียหายไม่เกิด

วิธีที่ ๖ อ�สวะที่ต้องละด้วยก�รบรรเท�ก็มี ทำาได้โดยการไม่รับเข้ามา 
ค่อยๆ บรรเทา ทำาให้มันอ่อนกำาลัง ทำาให้หมดสิ้นไป ทำาให้ไม่เกิดอีก เช่น ความคิด
วิตกต่างๆ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ความคิดเหล่านี้ต้องใช้ความบรรเทา 
ไม่ไปจริงจัง ไม่รับเข้ามา ปล่อยเลยได้ไหม ถ้ายังคิดอยู่ ต้องหาวิธีบรรเทา ทำาให้มัน
หมด โดยการใช้กรรมฐานทีเ่ป็นปฏิปักษ์กนั ยกจติไปสนใจเรือ่งทีด่งีามแทน อย่างนี้                                                                                                         
เป็นต้น
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วิธีที่ ๗ อ�สวะที่ต้องละด้วยก�รเจริญก็มี ด้วยการทำาให้เกิดข้ึน ทำาให้
บางส่ิงเกิดขึ้นแทนแล้ว กิเลสจะถูกละไปโดยอัตโนมัติ ปลูกอีกอันหนึ่งที่เป็นคู่                           
ตรงข้ามกันขึ้นมา สิ่งที่ตรงข้ามก็หายไปเอง เหมือนกับเอาแสงสว่างมา ความมืดก็
หายไป ซึ่งโพชฌงค์ ๗ อยู่ในวิธีการละกิเลสข้อที่ ๗ ละด้วยการเจริญ ปลูกโพชฌงค์
มาแทนที่ ทำาให้เกิดขึ้น เมื่อโพชฌงค์เกิดขึ้น ความรัก ความชัง ความหดหู่ ท้อแท้ 
ความง่วงเหงาหาวนอน ความฟุ้งซ่านรำาคาญใจ ความลังเลสงสัยเคลือบแคลงก็จะ
หมดไป พระพุทธเจ้าทรงขยายความเรื่องอาสวะที่ละด้วยการเจริญ ในข้อ ๒๗ ว่า 
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อ�สวะที่ต้องละด้วยก�รเจริญ เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เจริญสติ 

สัมโพชฌงค์ ท่ีอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการ
สละ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เจริญวิริย 
สัมโพชฌงค์ เจรญิปีตสิมัโพชฌงค์ เจรญิปัสสทัธสัิมโพชฌงค์ เจรญิสมาธิ 
สมัโพชฌงค์ เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปในการสละ ซึ่งเมื่อไม่เจริญอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อ
ความคับแค้น ก็จะพึงเกิดขึ้น เมื่อเธอเจริญอยู่ อาสวะและความเร่าร้อน 
ที่ก่อความคับแค้น ย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญ
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เมือ่ไม่เจรญิ ไม่ทำาโพชฌงค์ อาสวะและความเร่าร้อนทีก่่อความคบัแค้นกจ็ะ
เกิดขึ้น เมื่อเจริญโพชฌงค์ เจริญสติสัมโพชฌงค์ เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เจริญ
วิริยสัมโพชฌงค์ ทำาโพชฌงค์ให้เกิดขึ้น อาสวะและความเร่าร้อน ความทุกข์ต่างๆ 
ก็ไม่มี ถ้าไม่เจริญอันนี้ จะมีกิเลสเกิดขึ้น และมีความทุกข์เยอะแยะ แต่ถ้าเจริญ
โพชฌงค์ พวกกิเลสนั้นหาย เหมือนมีสองทางให้เลือก แต่ความจริง ไม่มีให้เลือก
ด้วยซำ้าไป ถ้าไม่ใส่แสงสว่างมันก็มืด และในความมืดก็เต็มไปด้วยอันตรายต่างๆ ถ้า
ใส่แสงสว่างเข้ามา ก็หายมืด ความมืดหายไป อันตรายต่างๆ ก็ไม่มี อย่างนี้ก็ต้องใส่
แสงสว่างอย่างเดียว ไม่อย่างนั้น มันก็จะมืดและอันตรายอยู่อย่างนั้น 
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ต้องเจริญโพชฌงค์ เพราะเมื่อไม่เจริญอยู่ พวกอาสวะกิเลส ความเร่าร้อน 
ความทุกข์ต่างๆ ก็จะเกดิขึ้น อย่างนี้เรียกว่าอาสวะที่ละได้ด้วยการเจริญ ทำาอกีฝ่าย
หนึ่งให้มีขึ้น อีกฝ่ายหนึ่งก็หมดไป ถ้าไม่มีสติ เดี๋ยวก็ง่วงนอน ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่อง 
ตืน่ตวั รูต้วัอยูเ่สมอ ความง่วงนอนกไ็ม่เกดิ ถ้ามคีวามรูส้กึตวัดี มสีมาธดิ ีก็ไม่ฟุง้ซ่าน 
ถ้าไม่มสีต ิไม่มสีมาธ ิมนักฟ็ุง้ซ่าน ตอนเจรญิโพชฌงค์จะไม่มีกเิลส	และละกเิลสได้
ด้วย ต่างจากการทำาบุญทั่วๆ ไป ตอนทำาบุญก็ไม่มีกิเลสเหมือนกัน แต่หลังจากบุญ
ดับไปแล้ว กิเลสยังเท่าเดิม โดยทั่วไปมันเป็นอย่างนั้น ให้ทานก็ดี รักษาศีลก็ดี ทำา
สมาธินั่งสงบนิ่งก็ดี ไม่มีกิเลสเหมือนกัน แต่พอเลิก กิเลสมันเท่าเดิม มันขึ้นมาใหม่ 
ไม่เหมือนกับวิธีของโพชฌงค์ 
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วธิขีองโพชฌงค์ ตอนเจริญ ทำาโพฌงค์อยู ่กไ็ม่มกีเิลส และการเจริญโพชฌงค์
ทำาให้ละกิเลสด้วยตัวมันเอง โดยเราไม่ต้องทำาอะไรเพิ่ม กิเลสลดโดยตามธรรมชาติ 
อย่างนีดี้กว่าเดมิ คุ้มค่ามาก ปฏบิตัแิล้วไม่มีกเิลสด้วยและละกเิลสได้ด้วย โพธปัิกขิย 
ธรรมนี่แหละ ตอนปฏิบัติก็ไม่มีกิเลส ปฏิบัติแล้วก็ละกิเลสได้ ตอนปฏิบัติก็ไม่
ทำ�กรรมชั่ว	ปฏิบัติแล้ว	ทำ�ให้เกิดขึ้นแล้ว	ยังละคว�มชั่วเก่�ๆ	ได้ด้วย ไม่เหมือน
ทำาบุญอ่ืนนะ ไม่ใช่ดูหมิ่นบุญ พูดเปรียบเทียบข้อเท็จจริงให้ฟัง เราทำาบุญอย่าง
อื่นก็เป็นบุญ ได้บุญมา แต่บาปอันเก่าไม่ได้ทำาลาย แต่เจริญโพชฌงค์ ไม่มีกิเลส 
เหมือนกัน และยังทำาลายบาปได้ด้วย อันนี้ก็เป็นความต่างกัน 

นี้ได้พูดถึง ความสำาคัญของโพชฌงค์ ข้อที่ ๔ คือทำาให้ละกิเลสได้ ขอให้
เจริญขึ้นมา ตอนเจริญข้ึนมาก็ไม่มีกิเลส แถมยังละกิเลสได้ด้วย ขณะที่เจริญอยู่                         
นัน่แหละเป็นการละกเิลสไปในตวัด้วย กิเลสลดกำาลังลงไปในตวั ตามสตสิมัปชญัญะ
ที่มีขึ้น ตามปัญญาท่ีมีขึ้น ท่านท้ังหลายลองปฏิบัติดู ให้มีสติสัมปชัญญะกำากับจิต                  
มสีตใินการใช้ชวีติ และมองวจิยัสิง่ๆ ต่าง มนัไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ ไม่ใช่ตวัตน มองให้เป็น                                                                                                         
มองให้ทะลุ ทำาความเพียรให้ต่อเนื่องอย่างนี้ กิเลสจะลดลง ขอให้ฝึกให้มีปัญญา            
เพิ่มขึ้น กิเลสจะละโดยอัตโนมัติ 
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สรุปว่า วันนี้ได้บรรยาย การแจกแจงขยายความโพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๓ ซึ่ง
แสดงลักษณะพิเศษ โดยมีคำาขยายเพิ่มขึ้นมา คือ ที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อความปล่อยวาง ซึ่งเป็นแบบที่พระพุทธองค์ทรงเน้นมาก และได้
บรรยายความสำาคัญของโพชฌงค์ไป ๔ ข้อ คือ ทำาให้จิตโน้มเอียงไปนิพพาน ทำา
วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม และทำาให้ละกิเลสได้ เป็นวิธีละ
กิเลสด้วยการทำาให้เกิดขึ้น 

วันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับ อนุโมทนาทุกท่าน
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

วนันีบ้รรยายโพธปัิกขยิธรรม คร้ังที ่๑๕ นะครบั พดูเรือ่งโพชฌงค์ ๗ ตอนที่ 
๓ เรื่อง โพธิปักขิยธรรมก็บรรยายมานานแล้ว ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไร ท่านทั้งหลาย
อาจจะจบชีวิตก่อน หรือผมผู้บรรยายอาจจะจบชีวิตไปก่อนก็ได้ แต่ไม่เป็นไร ยังมี
ชีวิตอยู่ก็บรรยายไปพลางๆ ก่อน วันนี้พูดมาถึงครั้งที่ ๑๕ แล้ว พูดเรื่องโพชฌงค์ 
ตอนที่ ๓ หัวข้อโพชฌงค์ ๗ นี้ ผมได้พูดก็แบ่งประเด็นในการพูดเป็น ๔ ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ ๑ ความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ อันนี้พูดจบไปแล้ว 

ประเด็นท่ี ๒ แจกแจงองค์ธรรมของโพชฌงค์แต่ละข้อ แสดงโพชฌงค์          
แต่ละข้อว่ามีลักษณะอย่างไร องค์ธรรมคืออะไร อันนี้ก็พูดจบไปแล้ว 

โพชฌงค์ ๗ ตอนที่ ๓
บรรยายวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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ประเดน็ท่ี ๓ ความสำาคัญของโพชฌงค์ ประเดน็นีพ้ดูในคราวทีแ่ล้วยงัไม่จบ                                    
วันนี้ก็จะพูดต่อ โดยยกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มา เรื่องก็ซำ้าๆ กัน ยกพระพุทธพจน์
มาก็อาจจะคล้ายๆ กันบ้าง ค่อยๆ ฟังไป เรียนแบบอืดอาดๆ ไม่ได้รีบไปไหน 

ประเด็นที่ ๔ วิธีฝึกโพชฌงค์ให้เกิดขึ้น ประเด็นนี้ยังไม่ได้พูด 

ในเรื่องโพชฌงค์ ๗ พูดไปแล้ว ๒ ตอน วันนี้พูดตอนที่ ๓ พูดประเด็นที่ ๓ 
คือ เรื่อง ความสำาคัญของโพชฌงค์ สำาหรับความสำาคัญของโพชฌงค์ก็มีมากมาย 
ซึ่งเราทั้งหลายก็คงรู้ว่า ถ้าอยากจะตรัสรู้ถึงนิพพาน เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ก็ต้อง
มีคุณสมบัติคือโพชฌงค์ ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เกิดขึ้นมาในจิต จึงจะมีอริยมรรค                    
มีองค์ ๘ สามัคคีประชุมรวมกันเกิดขึ้นได้ ในคราวที่แล้ว ผมก็ยกพระสูตรมากล่าว
ถึงความสำาคัญ ๔ ข้อด้วยกัน ได้แก่ 

๓.๑	 ทำ�ให้จิตโน้มเอียงไปนิพพ�น โพชฌงค์นั้นทำาให้ถึงนิพพาน อันนี้ก็
แน่นอนอยู่แล้ว 
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๓.๒	ทำ�ให้วชิช�และวมิตุตบิรบูิรณ์ เป็นเหตเุป็นปัจจยั เป็นอาหารให้วชิชา
และวิมุตติบริบูรณ์ ซึ่งก็มีปรากฏในพระสูตรมากมาย 

๓.๓	เป็นไปเพื่อคว�มสิ้นกรรม เราเกิดตายมานานแล้ว มีกรรมเก่าทำาเอา
ไว้แล้ว ทั้งดีและไม่ดี ติดตามมาเรื่อยๆ ตามหลังมา ของดีๆ ก็คอยให้ผล โดยเฉพาะ
ภพที่เป็นสุคติ ของดีก็ให้ผลเยอะหน่อย ของไม่ดีก็คอยอยู่เหมือนกันนะ ในสุคติให้
ผลได้น้อยหน่อย ให้ได้เฉพาะเศษกรรม ถ้าไปตกอบายก็หนักหน่อย ของไม่ดีให้ผล
ได้เยอะ พวกเรามีกรรมตามมาสนองทุกคน ท่านได้มานั่งฟังผมพูดนี้ ก็กรรมสนอง 
แต่กรรมดีหน่อย ส่วนภาษาไทยเรา ถ้าพูดว่า กรรมสนองมักจะหมายถึงกรรมไม่ดี 
แต่ความจรงิ กรรมดกีต็ามสนองเหมอืนกนั ได้มานัง่ฟังผมพดูนี ้ได้ฟังธรรมเป็นกรรม
ดีมาตามสนอง เป็นอย่างไรอยากให้กรรมสนองบ้างไหม ถ้าเป็นของไม่ดีมาสนองก็
หนักหน่อย โพชฌงค์ ๗ นี้ เมื่อฝึกให้มีขึ้นก็จะทำาลายกรรม เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม 
โดยสิน้กรรมทีไ่ม่ดก่ีอน ทำาให้ของไม่ดีนัน้หมดไป หมดโอกาสทีจ่ะส่งผล เพราะกรรม
ไม่มตีวัตน จะส่งผลได้ ต้องมเีงือ่นไขครบถ้วน ตดัเงือ่นไขออกไปบางส่วน มันกส่็งผล
ไม่ได้ โอกาสที่ของดีจะให้ผลก็มากขึ้น จนกระทั่งแม้แต่ของดีก็ไม่เหลือ 
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๓.๔	ทำ�ให้ละกิเลสได ้การเจริญโพชฌงค์นั้นเป็นการละกิเลสไปด้วยในตัว 
เพราะกิเลสนั้นมีการละได้หลายอย่าง การละกิเลส ละอาสวะ ละเรื่องไม่ดีทั้งหลาย 
มีวิธีอยู่ ๗ อย่าง อาสวะหรือกิเลสบางอย่างละได้ด้วยการเห็น ด้วยปัญญาเห็นชัด 
บางอย่างละได้ด้วยความอดทนอดกลัน้ บางอย่างละได้ด้วยการบรโิภคใช้สอยอย่าง
มปัีญญารูจั้กพิจารณา อย่างเรากนิอาหารม้ือกลางวนันีไ้ด้พจิารณากนับ้างหรอืเปล่า 
ถ้าไม่พิจารณากิเลสก็ท่วมเอานะ ถ้าพิจารณาถูกต้อง กินอาหารไม่ใช่เพ่ืออย่างนี้ 
แต่กินเพื่ออย่างนี้ๆ มีสติสัมปชัญญะ กิเลสมันก็จะไม่ครอบงำา นิสัยเลว เช่น ความ
หลงลืมก็ลดลง ถ้าไม่มีสติ ขาดการพิจารณา กิเลสก็จะหนักขึ้นกว่าเดิม ละได้ยาก
ขึ้น โพชฌงค์เป็นการละกิเลส ชนิดที่ละได้ด้วยการเจริญ หมายความว่า ถ้าเจริญ
โพชฌงค์อยู่ กิเลสก็ชื่อว่าถูกละไปในตัวเอง ถ้าเป็นคนมีสติ อย่างน้อยถ้ายังไม่ละ
อะไรเลย กิเลสก็ไม่เข้ามา กิเลสไม่เยอะขึ้น เท่าเดิมก็ยังดี มีการเจริญโพชฌงค์มาก
ขึ้น กิเลสก็ลดลงอีก การเจริญโพชฌงค์ก็เป็นการละกิเลสไปด้วยในตัว 
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วันนี้จะพูดต่อในเรื่องความสำาคัญ ยกมาจากพระสูตรต่างๆ ท่านทั้งหลาย
ฟังแล้วกจ็ะได้มคีวามเพยีร ฟังมาหลายพระสตูรแล้ว ซึง่ข้อความอาจจะคล้ายๆ กนั 
ซำ้ากันบ้างก็ไม่เป็นไร เราฟังหลายๆ เที่ยวนะครับ ข้อที่ ๑ ถึงนิพพาน ข้อที่ ๒ ทำาให้
วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ ข้อที่ ๓ เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ข้อที่ ๔ ทำาให้ละกิเลส
ได้ด้วยการเจริญโพชฌงค์ 
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๓.๕	เป็นก�รทำ�คว�มเพียรถูกต้อง

การเจริญโพชฌงค์นั้น เป็นการทำาเพียรท่ีถูก ถ้าเรามาทำาโพชฌงค์ เจริญ
โพชฌงค์อยู่ ชื่อว่ามีความเพียรที่ถูกต้องตามหลักสัมมัปปธาน สัมมัปปธานนั้นมี ๔ 
ท่านทั้งหลายเรียนกันมาแล้ว ตั้งแต่เรื่องสัมมัปปธาน ๔ การเจริญโพชฌงค์เกี่ยวกับ
สมัมปัปธานเหมอืนกนั เกีย่วกบัความเพยีรทีถ่กูต้อง ในข้อภาวนาปทาน สมัมัปปธาน
หรือความเพียรที่ถูกต้องนั้นมีอยู่ ๔ อย่าง 
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อันที ่๑ สงัวรปธ�น เพยีรระวงัไม่ให้กเิลสเกดิขึน้ ได้แก่ การฝึกอนิทรยีสงัวร 
อันที่ ๒ ปห�นปธ�น เพียรละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว ทำาให้เบาบาง ทำาให้ไม่เกิดอีก              
อันที่ ๓ คือ ภ�วน�ปธ�น เพียรเจริญ เพียรเจริญอะไรจึงจะเป็นความเพียรที่ถูก
ต้อง เจริญโพชฌงค์นั่นแหละ อันที่ ๔ อนุรักขน�ปธ�น เพียรรักษา ของดีมีอยู่แล้ว
ก็รักษาไว้ ต้องรักษาไว้ อย่างน้อยที่สุด รักษาให้เท่าเดิม อย่าให้มันเสื่อม ถ้าให้ดียิ่ง
ขึ้นไปกว่านั้นก็ให้มันเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ถ้ายอดเยี่ยมไปกว่านั้นให้บริบูรณ์ทำา
ลายกเิลสได้ เพราะว่าสงัขารมนัไม่เทีย่ง เมือ่ไม่เทีย่ง มนัเลวกว่าเดมิกไ็ด้ เท่าเดิมกไ็ด้                                                                                                            
ดีกว่าเดิมก็ได้ หรือล่วงพ้นภาวะเก่าไม่กลับมาอย่างเดิมก็ได้ อาศัยความไม่เที่ยง
นี้ก็ทำาให้คนเป็นอริยเจ้า อนุรักขนาปธานก็เน้นตรงนี้ เมื่อของดีมีแล้วก็รักษาให ้
เท่าเดิม ทำาให้ดีขึ้นไปกว่านั้นมากกว่าเดิม ถ้าดียิ่งขึ้นไปกว่านั้น คือไม่กลับมาอย่าง
เดิมอีก 
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ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต สังวรสูตร ข้อ ๑๔ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ปธาน (ความเพียร) ๔ ประการนี้
ปธาน ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. สังวรปธาน (เพียรระวัง) 
๒. ปหานปธาน (เพียรละ)
๓. ภาวนาปธาน (เพียรเจริญ) 
๔. อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษา)

ต่อไป จะอ่านขยายความเฉพาะที่เกี่ยวกับโพชฌงค์ว่า เป็นความเพียรที่ถูก
อย่างไร ขยายความภาวนาปธานว่า 
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ภ�วน�ปธ�น เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวก อาศัย

วริาคะ อาศัยนโิรธ น้อมไปในโวสสคัคะ เจรญิธมัมวจิยสมัโพชฌงค์... เจรญิ
วิริยสัมโพชฌงค์... เจริญปีติสัมโพชฌงค์... เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์...             
เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์... เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ นี้เรียกว่า ภาวนาปธาน 

การเจริญโพชฌงค์จึงเป็นการทำาความเพียรถูกในหัวข้อที่ว่า ภาวนาปธาน 
เพียรเจริญ บางท่านอาจจะอยากรู้ว่าเพียร เพียรเจริญนี้คืออะไร ก็ทำาโพชฌงค์                    
นี้แหละ เพียรเจริญ เพียรทำาให้เกิด ถูกต้องตามสัมมัปปธาน ๔ 
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๓.๖	ทำ�ให้ห�ยป่วย

ต่อไปข้อที่ ๖ สำาหรับหัวข้อความสำาคัญของโพชฌงค์ เรื่องที่จะฟังต่อไปนี้ 
ท่านทั้งหลายคงชอบ โพชฌงค์นี้มีอานิสงค์ทำาให้หายป่วยได้ มีท่านไหนป่วยไหม   
ถ้าป่วยก็ลองเอาไปใช้ดูได้ แต่ไม่แน่นะ เพราะกฎทุกกฎอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยง ถ้า
เป็นสังขารแล้ว ล้วนไม่แน่นอนทั้งนั้น โพชฌงค์ก็เป็นสังขารเหมือนกัน ตามเรื่องนี้
ที่จะยกมานี้ เวลาแสดงโพชฌงค์ท่านหายป่วยกันนะ ส่วนพวกเรานี้ อาจจะหายไป
จากโลกก็ได้ เพราะมันไม่เที่ยง ไม่ใช่ท่านหายแล้วเราจะหายนะ ก็ต้องเข้าใจว่า ทุก
กฎมนัอยูภ่�ยใต้คว�มไม่แน่ไม่นอน ความไม่เทีย่งนีท้ำาให้หายป่วย ท่านทัง้หลายคง
เคยได้ยนิเรือ่งอย่างนีบ่้อยๆ ลองฟังในพระสตูรทีก่ล่าวถงึเรือ่งนี ้จะได้ทราบข้อความ
ตามจริงว่า ท่านหายได้อย่างไร 

ยกมาจากสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ปฐมคิลานสูตร ข้อ ๑๙๕ 
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สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน สถานที่
ให้เหยื่อกระแต เขตกรุงราชคฤห์ สมัยนั้น ท่านพระมหากัสสปะอาพาธ 
ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก อยู่ที่ปิปผลิคูหา ครั้นในเวลาเย็น พระผู้มีพระภาค
เสด็จออกจากที่หลีกเร้น เข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่ ประทับ
นั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้ว ได้ตรัสถามท่านพระมหากัสสปะ ดังนี้ว่า 

กัสสปะเธอยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนาทุเลา
ลง ไม่กำาเริบขึ้นหรือ อาการทุเลาปรากฏ อาการกำาเริบไม่ปรากฏหรือ 

ท่านพระมหากัสสปะทูลตอบว่า ข้าพระองค์ไม่สบาย จะเป็นอยู่
ไม่ได้ ทุกขเวทนามีแต่กำาเริบหนักขึ้น ไม่ทุเลาลงเลย อาการกำาเริบปรากฏ 
อาการทุเลาไม่ปรากฏ พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กัสสปะ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ เรากล่าว
ไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อ
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ตรัสรู้ เพื่อนิพพาน โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. สติสัมโพชฌงค์ เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มาก

แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
๒. ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ทีบ่คุคลเจรญิ ทำาให้

มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
๓. วิริยสัมโพชฌงค์ เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มาก

แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
๔. ปีติสัมโพชฌงค์ เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มาก

แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำาให้

มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำาให้
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มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์ เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำาให้

มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
กัสสปะ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้แล เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคล

เจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
ท่านพระมหากัสสปะทูลตอบว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค โพชฌงค์

ดีนัก ข้าแต่พระสุคต โพชฌงค์ดีนัก 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ท่านพระมหากัสสปะก็มีใจ

ยินดี ชื่นชม พระภาษิตของพระผู้มีพระภาค หายขาดจากอาพาธนั้น และ
อาพาธนั้นอันท่านพระมหากัสสปะละได้อย่างนั้น 

ปฐมคิลานสูตรที่ ๔ จบ 



187 

เรือ่งน้ีมอียูว่่า ท่านพระมห�กัสสปะ ซึง่เป็นประธานสงัคายนาครัง้ที ่๑ ท่าน
อยู่ท่ีถำ้าปิปผลิ ใกล้กรุงราชคฤห์ พระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีวัดเวฬุวัน ในคราวนั้น                                                                                                        
ท่านพระมหากัสสปะอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ในเวลาเย็นพระพุทธองค์
เสด็จไป ตรัสถามแล้วทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการว่า โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ เรา
กล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อ
นิพพาน ท่านพระมหากัสสปะฟังแล้ว ก็ชมเชยโพชฌงค์ว่า ดีนัก ดีนัก โพชฌงค์ดี
เหลอืเกนิ ท่านมใีจชืน่ชมยนิดกีห็ายอาพาธนัน้ ไม่ได้อาศยัยาอะไร อาศยัความชืน่ชม
ในโพชฌงค์ เพราะท่านได้ตรัสรู้ เป็นพระอรหันต์ ต้องรู้จักคุณของธรรมะแต่ละ
อย่างโดยชดัเจน และพระพทุธองค์ได้ตรสัไว้ถกูต้องทกุประการ เมือ่มใีจชืน่ชมยนิดี                                                                                                 
อย่างนั้น ใจก็ทำาให้เปลี่ยนรูปได้ เปลี่ยนนำ้าในร่างกาย นำ้าก็ไปช่วยรักษาส่วนอื่นๆ 
ให้ดีขึ้น อย่างนี้ 
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ส่วนในทุติยคิลานสูตร กล่าวถึง เรื่องของท่�นพระโมคคัลล�นะอาพาธ
อยู่ที่เขาคิชฌกูฎ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเหมือนกัน ตรัสถามทำานองเดียวกัน เรื่อง
เดียวกัน ท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว 
หายขาดจากอาพาธนั้น และอาพาธนั้นท่านพระโมคคัลลานะละได้โดยการที่ท่านมี
จิตชืน่ชมยนิดใีนโพชฌงค์ว่า โพชฌงค์นัน้ดนีกั ดจีรงิๆ ทำาให้เป็นผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบาน 
เป็นคุณสมบัติที่ดีจริงๆ ท่านพระมหากัสสปะ ท่านพระมหาโมคคัลลานะ หายป่วย
เพราะพระพุทธเจ้าแสดงโพชฌงค์ ๗ 

ในคราวหนึง่ พระพุทธเจ้าประชวร แล้วทรงหายจากอาการประชวร เพราะ
ได้สดับโพชฌงค์ 

ปรากฏในตติยคิลานสูตร ข้อ ๑๙๗ มีข้อความว่า 
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สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดัพระเวฬวุนั สถานทีใ่ห้
เหยื่อกระแต เขตกรุงราชคฤห์ สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคทรงพระประชวร 
ได้รับทุกข์ พระอาการหนัก 

ครัง้นัน้ ท่านพระมหาจนุทะเข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั 
ถวายอภวิาทแล้ว นัง่ ณ ทีส่มควร พระผูมี้พระภาคได้ตรสักบัท่านพระมหา
จุนทะดังนี้ว่า จุนทะ เฉพาะเธอที่จะอธิบายโพชฌงค์ให้แจ่มแจ้ง

ท่านพระมหาจุนทะทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โพชฌงค์ ๗ 
ประการนี ้พระองค์ตรสัไว้ชอบแล้ว ทีบุ่คคลเจรญิ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็น
ไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 

โพชฌงค์	๗	ประก�ร อะไรบ้าง คือ 
๑. สตสิมัโพชฌงค์ พระผูม้พีระภาคตรสัไว้ชอบแล้ว ทีบ่คุคลเจริญ 

ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน… จน
กระทั่งถึง 
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๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้ว ที่บุคคล
เจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ โพชฌงค์ ๗ ประการน้ี พระผูมี้พระภาคตรสั
ไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อ
ตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 

พระผูม้พีระภาคตรสัว่า จนุทะ โพชฌงค์ดนีกั จุนทะ โพชฌงค์ดนัีก
ท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวคำานี้แล้ว พระผู้มีพระภาคทรงชื่นชม 

พอพระทัย ทรงหายขาดจากพระประชวรนัน้ และพระประชวรนัน้อนัพระ
ผู้มีพระภาคทรงละได้ อย่างนั้น

ตติยคิลานสูตรที่ ๖ จบ
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นี้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าประชวรเองเลย ท่านพระมห�จุนทะเข้ามาเฝ้า 
พระพุทธองค์ทรงให้ท่านพระมหาจุนทะแสดงโพชฌงค์ให้ฟัง ท่านพระมหาจุนทะ
ก็แสดง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบ
แล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
แจกแจงตั้งแต่ข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๗ เมื่อท่านแสดงจบ พระพุทธองค์ทรงชื่นชมยินดีว่า 
โพชฌงค์ดีนัก โพชฌงค์ดีนัก โพชฌงค์เป็นสิ่งดี เป็นสิ่งยอดเยี่ยม เป็นธรรมะที่ทำาให้
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน พระองค์ก็ทรง
หายขาดจากประชวรนั้นอย่างนี้ 

เรื่องนี้เราทั้งหลายคงได้ยินกันบ่อยๆ จนกระทั่งมีประเพณีเอาบทโพชฌงค์
มาสวดให้คนเจ็บป่วยฟัง สวดให้หายป่วย ลองดูนะว่าจะหายหรือไม่ ถ้าหายก็หาย 
ถ้าไม่หายก็ไม่หาย อานุภาพของธรรม อานุภาพของปริตรต่างๆ มีอยู่จริง ส่วนจะ
ช่วยได้แค่ไหนนั้นก็ค่อยว่ากัน อยู่ที่คนสวดด้วย คนฟังด้วย ตามเรื่องที่ปรากฏนี้                      
ผู้ฟังเป็นพระอรหันต์ คนสวดก็เป็นพระอรหันต์ ส่วนพวกเรา ทั้งคนสวดและคนฟัง
ก็หันซ้ายหันขวาอยู่ อานุภาพก็ต้องลดลงบ้างตามเหตุปัจจัย แต่ก็ต้องมีอานิสงส์
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๓.๗	เป็นมรรคปฏิปท�เพื่อดับกิเลส

ต่อไปจะกล่าวถึงความสำาคัญของโพชฌงค์ ข้อที่ ๗ โพชฌงค์นั้นเป็น 
ข้อปฏิบัติ เป็นมรรค เป็นปฏิปทา ที่เป็นไปเพื่อการดับตัณหา เป็นไปเพื่อการละ
กิเลสต่างๆ คำาว่า เป็นปฏิปทา ก็เป็นสิ่งสำาคัญ เป็นมรรค เป็นปฏิปทา เป็นเทคนิค 
เป็นอุบาย เป็นเครื่องมือ เหมือนเราจะตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้ด้วยขวาน ใช้ขวานฟัน มี 
เครือ่งมอืด้วย ใช้เคร่ืองมอือย่างไรกร็ูด้้วย ตวัมรรค ตวัปฏปิทานี ้คอื โพธปัิกขยิธรรม 
โพชฌงค์ก็เป็นหมวดหนึ่ง 

ผมจะอ่านพระสูตรท่ีกล่าวถึงโพชฌงค์นั้นเป็นมรรค เป็นปฏิปทา เพื่อดับ
ตัณหา ดบักเิลส 

ในสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ตณัหานโิรธสตูร ข้อ ๒๐๘ พระผูมี้พระภาค
ตรัสว่า 
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ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเจริญมรรค และปฏิปทาท่ีเป็นไป
เพื่อความดับตัณหา 

มรรค เป็นอย่างไร ปฏิปท�ท่ีเป็นไปเพื่อคว�มดับตัณห� เป็น
อย่างไร 

คือ โพชฌงค์ ๗ ประการ 
โพชฌงค์	๗	ประก�ร อะไรบ้าง คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ จนถึง ๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์
โพชฌงค์	 ๗	 ประก�ร	 ที่บุคคลเจริญอย่�งไร	 ทำ�ให้ม�กแล้ว

อย่�งไร	จึงเป็นไปเพื่อคว�มดับตัณห�	
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ จนถึง
๗. เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ
ภกิษท้ัุงหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการ ทีบ่คุคลเจรญิอย่างนีแ้ล ทำาให้

มากแล้วอย่างนี้ จึงเป็นไปเพื่อความดับตัณหา
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ตัณหานิโรธสูตรที่ ๗ จบ

อันนี้เป็นมรรค เป็นปฏิปทา หรือข้อปฏิบัติ ท่ีเป็นไปเพื่อการดับตัณหา 
ดับกิเลส การจะทำาให้กิเลสหมด ดับนิวรณ์ต่างๆ ต้องอาศัยเครื่องมือ อาศัยมรรค 
อาศัยปฏิปทา โดยส่วนใหญ่พวกเราต้องการละกิเลส ละความยินดียินร้าย แต่ไม่มี                     
เครื่องมือเลย ไม่มีขวานจะไปฟัน หรือไม่มีปฏิปทา ไม่มีมรรค ก็ไม่อาจจะละได้                                                                                         
ดังนั้นต้องเจริญมรรค เจริญปฏิปทา ทำามรรคให้เกิดขึ้น มรรคท่ีเป็นไปเพื่อก�ร 
ดับตัญห�	ดับกิเลส	คือโพชฌงค ์อยากละกิเลส ต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ รู้ตัว
อยู่เสมอ คิด พูด ทำา อย่างมีสติ มีสัมปชัญญะ มีปัญญารู้สิ่งใดมีประโยชน์หรือไม่มี
ประโยชน์ รู้จักเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ มีปัญญารู้ความเหมาะสม เป็นต้น 
ฝึกสติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ไปตามลำาดับ อย่างนี้กิเลสจึงจะหมดไป 
เพราะสิ่งนี้เป็นมรรค เป็นปฏิปทา เพื่อดับกิเลส ธรรมชาติมันอย่างนี้ 

อีกพระสูตรหนึ่ง แสดงธรรมที่สามารถชำาแรก เจาะแทง ทำาลายกิเลสได้ 
เนื้อหาคล้ายกัน 
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ในนิพเพธภาคิยสูตร ข้อที่ ๒๐๙ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงทางอันเป็นส่วนแห่งการชำาแรกกิเลส
แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 

ท�งอันเป็นส่วนแห่งก�รชำ�แรกกิเลส เป็นอย่างไร 
คือ โพชฌงค์ ๗ ประการ 
โพชฌงค์	๗	ประก�ร อะไรบ้าง คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ จนกระทั่งถึง  ๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์ 
เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัอย่างนีแ้ล้ว ท่านพระอทุายไีด้ทลูถามพระ

ผู้มีพระภาค ดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โพชฌงค์ ๗ ประการ ที่บุคคล
เจริญอย่างไร ทำาให้มากแล้วอย่างไร จึงเป็นไปเพื่อความตรัสรู้
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ อันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีความ
เบยีดเบยีน เธอมีจติอนัสตสัิมโพชฌงค์ให้เจรญิแล้ว ชำาแรกทำาลายกองโลภะ
ทีไ่ม่เคยชำาแรกทำาลายได้ ชำาแรกทำาลายกองโทสะทีไ่ม่เคยชำาแรกทำาลายได้ 
ชำาแรกทำาลายกองโมหะทีไ่ม่เคยชำาแรกทำาลายได้ และโพชฌงค์ข้ออืน่ๆ คอื 
ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ วริยิสมัโพชฌงค์ ปีตสิมัโพชฌงค์ ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ 
สมาธิสัมโพชฌงค์ จนกระทั่งถึง
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๗.  เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ อันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มี
ความเบียดเบียน เธอมีจิตอันอุเปกขาสัมโพชฌงค์ให้เจริญแล้ว ชำาแรก
ทำาลายกองโลภะท่ีไม่เคยชำาแรกทำาลายได้ ชำาแรกทำาลายกองโทสะที่ไม่
เคยชำาแรกทำาลายได้ ชำาแรกทำาลายกองโมหะที่ไม่เคยชำาแรกทำาลายได้ 

อุทายี โพชฌงค์ ๗ ประการ ที่บุคคลเจริญอย่างนี้แล ทำาให้มาก
แล้วอย่างนี้ จึงเป็นไปเพื่อความชำาแรกกิเลส

นิพเพธภาคิยสูตรที่ ๘ จบ
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นี้เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการชำาแรกกิเลส แทงทะลุกิเลส ทำาลายข้าศึก
คือกิเลสได้ พวกเราที่ยังละกิเลสไม่ได้ พูดเหมารวมก็ว่า มีกิเลสท่วมอยู่ มีกิเลส
ครอบคลุม ท่วมทับอยู่ โงหัวไม่ขึ้นแล้ว ธรรมะไหนที่มาช่วยชำาแรก เจ�ะแทงกิเลส	
ทำาให้โผล่หัวขึ้นมา ทุกวันโงหัวยังไม่ข้ึน ก็วนเวียนวน คิด พูด ทำา ตามกำาลังของ
กิเลสอยู่อย่างนั้น มีกิเลส ไปทำากรรม ก็วนเวียนอยู่ ปกติเราก็ทราบว่า สิ่งนั้นไม่น่า
เอา สิ่งนี้ไม่น่าเอา แต่ยังโงหัวไม่ขึ้น มันยังติดอยู่ ติดในรสบ้าง ยังนำ้าลายยืด ติดข้อง  
ไหลเยิ้มไปกับสิ่งต่างๆ ในโลก ถูกกิเลสจูงไปทำานั่นทำานี่ ไม่เป็นอิสระเลย
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ถ้าอยากจะชำาแรกกิเลส แทงกิเลสให้ทะลุ เหมือนพืชชำาแรกแทงดินขึ้นมา
รบัแสงอาทติย์ อย่างนีต้้องมข้ีอปฏบิตัคิอืโพชฌงค์ ๗ ถ้าไม่มีตวันีก็้ชำาแรกไม่ได้ ท่าน
ทั้งหลายได้ฟังธรรมกันมาเยอะแล้ว ถ้าไม่มีคุณสมบัติ ไม่มีโพชฌงค์ มัวขี้เกียจอยู่  
ไม่ยอมทำาโพชฌงค์ก็ชำาแรกกิเลสไม่ได้ ไม่อาจที่จะโผล่ไปเจอแสงสว่าง ไม่อาจมอง
เหน็ความจรงิได้ มแีต่มองด้วยอำานาจของกเิลสอยูอ่ย่างนัน้ สิง่ต่างๆ มันก็เป็นอย่างนัน้ 
ของมัน เรามองเห็นมัน แต่ไม่ได้เห็นตามเป็นจริง เห็นตามตัณหาบ้าง เห็นตาม 
ทิฏฐิบ้าง จึงต้องฝึกโพชฌงค์ จึงจะมีโอกาสเห็นตามเป็นจริง 

อีกพระสูตรหนึ่ง แสดงธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องละเหตุให้เกิดสังโยชน์ 
เอกธัมมสูตร ข้อ ๒๑๐ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
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ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่บุคคล
เจริญ ทำาให้มากแล้ว จึงเป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ เหมือน
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เลย 

โพชฌงค์	๗	ประก�ร อะไรบ้าง คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ จนกระทั่งถึง ๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์ 
โพชฌงค์	 ๗	 ประก�รที่บุคคลเจริญอย่�งไร	 ทำ�ให้ม�กแล้ว

อย่�งไร	จึงเป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์	
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ จนกระทั่งถึง 
๗. เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
โพชฌงค์ ๗ ประการ ท่ีบุคคลเจรญิอย่างนีแ้ล ทำาให้มากแล้วอย่างนี้ 

จึงเป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์
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ธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์	เป็นอย่างไร 
คือ จกัข ุเป็นธรรมท่ีเกือ้กลูแก่สงัโยชน์ เครือ่งผกูคือสงัโยชน์ ความ

ถือมั่น ย่อมเกิดขึ้นที่จักขุนี้ 
โสตะ เป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ เครื่องผูกคือสังโยชน์ ความ

ถือมั่น ย่อมเกิดขึ้นที่โสตะนี้ 
ฆานะ เป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ เครื่องผูกคือสังโยชน์ ความ

ถือมั่น ย่อมเกิดขึ้นที่ฆานะนี้ 
ชิวหา เป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ เครื่องผูกคือสังโยชน์ ความ

ถือมั่น ย่อมเกิดขึ้นที่ชิวหานี้ 
กาย เป็นธรรมท่ีเกื้อกูลแก่สังโยชน์ เครื่องผูกคือสังโยชน์ ความ 

ถือมั่น ย่อมเกิดขึ้นที่กายนี้ 
มโน เป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ เครื่องผูกคือสังโยชน์ ความ           

ถือมั่น ย่อมเกิดขึ้นที่มโนนี้ 
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์

เอกธัมมสูตรที่ ๙ จบ
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สังโยชน ์คือ กิเลสอันเป็นเครื่องผูกสัตว์ให้เวียนวนอยู่ในภพต่างๆ มันเกิด
ในใจเรานี้เอง ตาก็อยู่ของมันดีๆ สิ่งภายนอกที่ตารับรู้เข้า มันก็อยู่ของมันดีๆ มันก็
เป็นของมันอย่างนั้น เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ ตามองเห็นก็ผูกไว้กับสิ่งนั้น ติด
ข้อง พัวพัน ไปไหนไม่ได้ ต้องวิ่งวนเวียนอยู่แถวๆ นั้น ตานี้เป็นที่ตั้งของเครื่องผูก 
ทางหู จมูก ลิ้น กาย และใจ ก็ทำานองเดียวกัน อายตนะภายใน กับอารมณ์ภายนอก 
ไม่รู้จักกัน มันเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน มันเป็นของมันอย่างนั้น แต่
สังโยชน์เป็นสิ่งผูกไว้ 
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ธรรมะที่จะช่วยไม่ให้ตาเป็นที่ตั้งของเครื่องผูก เห็นแล้วจะได้ปล่อยได้ เห็น
สักแต่ว่าเห็น รับรู้สักแต่ว่ารับรู้ แล้วก็จบไป ไม่ผูกกัน คือโพชฌงค์นั่นแหละ หูนี้ก็
เป็นที่ตั้งของสังโยชน์ เสียงต่างๆ ในโลก มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น เสียงชมบ้าง 
เสียงด่าบ้าง เสียงเพราะบ้าง เสียงไม่เพราะบ้าง เสียงสรรเสริญเยินยอให้เกียรติบ้าง 
เสียงนินทาว่าร้ายบ้าง ทางเราอยากได้ยินเสียงสรรเสริญ หนีเสียงนินทา วิ่งหาเสียง
สรรเสริญ หลบหนีเสียงนินทา หัวหมุนวนเวียนอยู่ในนี้ ใจรับรู้เรื่องราวต่างๆ ใน
โลก รับรู้ข่าวการเมือง รับรู้ข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจ
บ้าง รับรู้เรื่องดีก็อยากอยู่ต่อเพ่ือรับรู้ต่อไป รับรู้เรื่องไม่ดีก็อยากอยู่ต่อเหมือนกัน 
อยากอยู่ต่อเพื่อแก้ไข วันข้างหน้า โอกาสหน้าฟ้าใหม่ จะได้รับรู้แต่เรื่องที่ดี มันคิด
ไปเรื่อยๆ ผูกให้หมุนวนเวียนอยู่กับโลกสังขาร ความจริงแล้วไม่มีตัวเรา แก้ง่ายกว่า 
หมดปัญหาไปตัวหนึ่ง แต่เรานี้ เราต้องอยู่แก้ ถ้าไม่มีเรา คนอื่นเขาจะแก้ไม่ได้ คิด
ไปเรื่อย อย่างนี้ ปัญหาก็เลยมีเยอะ 
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ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ เป็นเหตุปัจจัยของ
สังโยชน์ เป็นเหตุให้เกิดกิเลส เป็นช่องทางเข้าของกิเลส พญ�ม�รคอยจ้องอยู่	ได้
ช่องเมื่อไร	ก็เข้�ม�เมื่อนั้น เพื่อไม่ให้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้เกื้อกูลแก่สังโยชน์ 
ไม่ให้เป็นเครือ่งมอืของกเิลส เหน็แล้วจะได้ไม่ผูก ได้ยนิแล้วจะได้ไม่ผกู มีธรรมทีเ่ป็น
ตัวช่วย คือโพชฌงค์ ๗ เจริญและกระทำาให้มากๆ ตาจะได้ใช้ดูสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
เห็นแล้วไม่ผูก ถ้าไม่มีโพชฌงค์เหล่านี้ ไม่ได้เจริญ ไม่ได้ทำาขึ้นมา เมื่อตาดู ก็ผูกสิ่ง
ที่มองเห็น หูได้ยิน ก็ผูกกับเสียง ทั้งๆ ที่เสียงกับหูไม่เก่ียวกัน ไม่รู้จักกัน เป็นรูป 
วิญญาณที่เกิดขึ้นก็ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นตัวรับรู้อารมณ์ เป็นธรรมแต่ละอย่างที่เกิด
แล้วดับ ตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย สิ่งที่เรามองเห็นในโลก ก็ไม่เกี่ยวข้องกับ
เรา แต่เกี่ยวข้องตามอำานาจของกิเลส 
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พวกเรานี ้รู้สกึว่าตวัเราเก่ียวมาก มอีทิธพิลต่อมาก ผมสอนลกูอย่างดเีลย ลกู
จึงดี เขาว่าอย่างนี้ อันที่จริง ลูกมันรักดี จึงดี ถ้าลูกไม่รักดี สอนจนตายก็ไม่ดีหรอก 
เหมือนกับผมบรรยายธรรมให้ท่านทั้งหลายฟัง ท่านรักดี ก็เลยดี ยกความดีให้ท่าน 
ถ้าท่านไม่รักดี ผมสอนจนตายท่านก็ไม่ดีหรอก ทุกอย่�งมันเป็นไปต�มเหตุปัจจัย 
ถ้าไม่รูก็้ผกูกนัอย่างนัน้ เป็นสงัโยชน์ ผูกกันไปมา กลับหวักลบัหางกนัอยูเ่รือ่ย ความ
จริงที่วนเวียนก็เป็นไปตามกิเลส เป็นไปตามกรรมของตน ถ้�ไม่มีกิเลส	ไม่มีกรรม
แล้ว	ไม่ต้องม�เกิด ไม่ต้องมาผูกกันอย่างนี้ 
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พระพทุธองค์ตรัสว่า เราไม่พจิารณาเหน็ธรรมอืน่ ทีบ่คุคลเจรญิ ทำาให้มากแล้ว                                                                                                                           
เป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ เหมือนโพชฌงค์ ๗ ประการนี้เลย ธรรมะ
ที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์นั้น คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สิ่งต่างๆ ในโลกก็อยู่ของมัน                                                                                     
ตาเราก็อยู่ของมัน สิ่งภายในก็ไม่มีตัวตน สิ่งภายนอกก็ไม่มีตัวตน มากระทบ                                     
กันแล้ว เป็นเหตุให้เกิดกิเลส ผูกพันสิ่งนั้นสิ่งนี้เพียบเลย ตอนคลอดออกมาจาก
ท้องแม่ก็ไม่มีอะไรมานะ ได้อายตนะมา ได้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วก็ผูกกับ 
สิ่งนั้น  สิ่งนี้เต็มไปหมด อย่างนั้นเป็นเพราะสังโยชน์ ถ้าไม่ต้องการให้อายตนะเป็น
ที่ตั้งแห่งสังโยชน์ ต้องมีโพชฌงค์ ๗ จะได้ไม่ผูกกับโลก 

ข้อนี้กล่าวถึงความสำาคัญของโพชฌงค์ ๗ ในแง่เป็นมรรค เป็นปฏิปทา ที่
เป็นไปเพ่ือการดับตัณหา เพ่ือชำาแรกกิเลส เพื่อละกิเลสต่างๆ เป็นเครื่องมือ เป็น
อุปกรณ์สำาหรับละกิเลส ท่านทั้งหลายอย่าลืมไปฝึกให้มีเครื่องมือ



208

๓.๘	จำ�แนกบุคคลให้ต่�งกัน

ต่อไปข้อที่ ๘ โพชฌงค์ ๗ นี้ ทำาให้บุคคลนั้นแตกต่างกัน เป็นคุณสมบัติไว้
จำาแนกบุคคล เป็นคนมีปัญญา เป็นคนไม่มีปัญญา เป็นคนจน เป็นคนรวย คนมี
ปัญญากต้็องดท่ีูโพชฌงค์ อยากจะรู้ว่าใครมีปัญญา ตวัวดัคอืโพชฌงค์ ไม่มโีพชฌงค์
กไ็ม่มปัีญญา เป็นคนทึม่ ไม่รูเ้รือ่งอะไร เป็นคนเบลอๆ ไป ภาษาหนงัสอืท่านแปลว่า
เป็นคนเซอะ คนเซอะ ภาษาทุกวันนี้ว่าเป็นเจ้าทึ่ม ไม่รู้เรื่องอะไร เป็นหัวตอ ไร้การ
ศึกษา คนไหนที่มีโพชฌงค์ ๗ เรียกว่าคนรวย ถ้าไม่มีเรียกว่าคนจน อันนี้ในด้านจิต 
ด้านคุณธรรม กล่าวถึงโพชฌงค์ทำาให้คนมีลักษณะแตกต่างกันไป 
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ในปัญญวันตสูตร ข้อ ๒๒๖ แสดงคนมีปัญญา มีข้อความว่า 

ภกิษทูุลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ พระองค์ตรสัว่า มีปัญญา ไม่
เป็นคนเซอะ มีปัญญา ไม่เป็นคนเซอะ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ พระองค์
จึงตรัสว่า มีปัญญา ไม่เป็นคนเซอะ พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุ เรากล่าวว่า มีปัญญา ไม่เป็น
คนเซอะ ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการ ที่บุคคลนั้นเจริญ ทำาให้มากแล้ว

โพชฌงค์	๗	ประก�ร อะไรบ้าง คือ
๑. สติสัมโพชฌงค์ จนกระทั่งถึง ๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์ 
ภิกษุ เรากล่าวว่า มีปัญญา ไม่เป็นคนเซอะ ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ 

ประการนี้ ที่บุคคลนั้นเจริญ ทำาให้มากแล้ว

ปัญญวันตสูตรที่ ๕ จบ
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คนมีปัญญา ไม่เซ่อ ไม่ทื่อนี้ เป็นเพราะมีโพชฌงค์ ๗ ประการ ที่เขาเจริญ 
ได้ทำาให้มากแล้ว ถ้าผู้ที่ไม่ได้เจริญ ไม่ได้ทำาให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ก็เรียก
ว่า คนไม่มีปัญญา เป็นคนโง่ เป็นคนเซ่อ เป็นคนทึ่ม ตอนนี้ พวกเราคงนิยามตัวเอง
ได้แล้ว มีปัญญาหรือเปล่า หรือว่าเป็นคนทึ่มๆ อยู่ อย่างนี้พูดในด้านธรรมะ ด้าน
จะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
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อีกพระสูตรหนึ่ง กล่าวเรื่องเหตุที่ทำาให้เป็นคนจน ในทลิททสูตร ข้อ ๒๒๗ 
มีข้อความว่า 

ภิกษุทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า คนจน 
คนจน ด้วยเหตเุพียงเท่าไรหนอ พระองค์จงึตรสัว่า คนจน พระพทุธเจ้าข้า 

พระผูม้พีระภาคตรัสว่า ภกิษ ุเรากล่าวว่า คนจน กเ็พราะโพชฌงค์ 
๗ ประการ ที่บุคคลนั้นไม่เจริญ ไม่ทำาให้มากแล้ว

โพชฌงค์	๗	ประก�ร	อะไรบ้าง คือ
๑. สติสัมโพชฌงค์ จนกระทั่งถึง  ๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์ 
ภิกษุ เรากล่าวว่า คนจน ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ที่บุคคล

นั้นไม่เจริญ ไม่ทำาให้มากแล้ว

ทลิททสูตรที่ ๖ จบ
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คนจนนี้ก็เป็นเพราะว่า โพชฌงค์ ๗ ประการ อันบุคคลนั้นไม่เจริญ ไม่ทำาให้
มาก คนไม่จน	คนรวยก็ตรงกันข้าม คือเป็นคนที่มีโพชฌงค์ ๗ ประการ อันได้เจริญ 
และได้กระทำาให้มากแล้ว โพชฌงค์ทำาให้คนแตกต่างกนัอย่างนี ้กล่าวถงึทางปัญญา 
ถ้าไม่มโีพชฌงค์กเ็ป็นข้างหนึง่ เป็นผูไ้ม่มปัีญญา ทึม่ เซ่อ ไปเลย ถ้ามโีพชฌงค์กเ็ป็น
ฝ่ายผู้มีปัญญา เป็นฝ่ายตรัสรู้ เป็นฝ่ายที่ไม่โง่ ไม่เซ่อ ถ้าพูดถึงความจน ความรวย ก็
เอาโพชฌงค์นี้มาเป็นตัววัดเหมือนกัน โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ถ้าไม่เจริญ ไม่กระทำา                                                                                     
ให้มาก ก็เป็นคนจน 

ในธรรมวนิยันี ้ใครไม่เจรญิโพชฌงค์ ขาดสตสิมัปชญัญะ ใช้ชวีติไปอย่างไม่มี
สติ ไม่รู้ตัวเอง ทำา พูด คิด แบบหลงลืม ไม่รู้จักอะไรดี อะไรชั่ว ไม่รู้สิ่งใดเป็นกุศล สิ่ง
ใดเป็นอกุศล ไม่รู้จักเรื่องความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวของสิ่งต่างๆ ถือว่า
เป็นคนจน เป็นคนยากไร้อนาถา ส่วนคนไหนมีสติ มีปัญญา มีความรู้ รู้อะไรควร 
อะไรไม่ควร รู้จักอะไรเหมาะ อะไรไม่เหมาะ วิจัยธรรมได้ อันไหนควรละ อันไหน                                                                                        
ควรเจริญ เรียกว่าคนไม่จน เราทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้ว จะได้เป็นคนรวยกับเขาบ้าง 
อันนี้คนรำ่ารวยทางธรรม 
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๓.๙	เป็นอปริห�นิยธรรม

ต่อไป ความสำาคัญของโพชฌงค์ ข้อที่ ๙ โพชฌงค์เป็นอปริหานิยธรรม คือ
ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม ถ้ามีโพชฌงค์แล้วจะไม่เสื่อม เราทั้งหลายนี้ที่
เสือ่มกนัอยูนี่ ้กเ็ป็นเพราะไม่มโีพชฌงค์ ขาดสต ิไม่มธีรรมวจิยั ไม่ได้ค้นคว้า แยกแยะ
ให้เห็นชัด ไม่รู้จักอันไหนควรละ อันไหนควรเจริญ ไม่มีความเพียร ไม่ได้ปฏิบัติตาม
หลักโพชฌงค์ มนักเ็สือ่ม ท่ีหนกักว่านัน้ พดูแบบชาติๆ  ไป ชาตนิีเ้ป็นมนษุย์ เนือ่งจาก
ไม่มโีพชฌงค์ ชาตต่ิอไปกห็ล่นไปอบาย คำาว่า อบ�ย หมายถงึ สถานทีเ่ส่ือม ไม่เจรญิ 
ต้องทุกข์ทรมานมาก เราเป็นมนุษย์อยู่สุคติ เสื่อมก็ตกอบาย 

คนส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตแบบไม่มีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมจิต ไม่รู้ตัว ไม่รู้จัก
อะไรควร อะไรไม่ควร ไม่รู้จักสำารวมระวัง ไม่รู้จักความจริงของสิ่งทั้งหลาย ที่มัน
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ใช้ชีวิตอย่างประมาท มัวเมา ลุ่มหลง โดยส่วนใหญ่
จึงตกอบาย อบายภูมิ เป็นเหมือนบ้านของสัตว์ทั้งหลายที่ประมาทแล้ว พวกเรามา
เป็นมนษุย์กค็ล้ายๆ มาเท่ียว เป็นมนุษย์นีไ้ม่นานนะ ๘๐ ปี ๙๐ ปี ๑๐๐ ปี กแ็ป๊บเดยีว 
เหมือนมาเที่ยว เวลาไปอบายภูมิ อยู่ในนรกนี้อายุมันยาวมาก
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แม้กระทั่งเป็นเทวดาแล้ว ยังเสื่อม ไปตกอบายเป็นอันมาก ก็เพราะว่าไม่มี
โพชฌงค์ ดังนั้น เราทั้งหลายให้ระมัดระวังไว้ ฝึกให้มีโพชฌงค์ เพราะโพชฌงค์
นั้นเป็นอปริหานิยธรรม ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม ถ้ามีแล้วจะไม่เสื่อม 
ไม่ตกตำ่าลงไป อย่างน้อยมีสติปัญญา คอยคุ้มครองจิต ควบคุมการกระทำา คำาพูด 
ความคิด ตายอย่างมีสตินี้ก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์ แบบเป็นชาติๆ เลยก็ได้ หรือ
พูดอย่างย่อลงมา ถ้ามีสติอยู่เสมอ กุศลเคยมีก็ไม่เสื่อม จะเจริญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ                                         
ในอปริหานิยสูตร ข้อ ๒๐๖ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แก่เธอ            
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 

อปริห�นิยธรรม	๗	ประก�ร เป็นอย่างไร 
คือ โพชฌงค์ ๗ ประการ 
โพชฌงค์	๗	ประก�ร อะไรบ้าง คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ จนกระทั่งถึง ๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์
ภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้แล

อปริหานิยสูตรที่ ๕ จบ
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โพชฌงค์ ๗ ประการ เป็นอปริหานิยธรรมสำาหรับบุคคลนั้นๆ ถ้ามีธรรม ๗ 
ประการจะไม่เส่ือม โพชฌงค์นี่เป็นคุณสมบัติภายในคน ถ้าจิตมีคุณสมบัติอย่างนี้ 
ทำาให้ไม่เส่ือม ได้เกิดเป็นมนุษย์อีก กุศลเคยมีก็จะไม่เสื่อม มีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 
ถ้าไม่มธีรรมเหล่านี ้ กจ็ะเสือ่ม นีก้เ็ป็นข้อทีพ่วกเราควรระวงั พระพทุธเจ้�อุบัติม�																					
บำ�เพญ็บ�รมีม�	 ก็เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทั้งหล�ยให้บรรลุโดยเฉพ�ะ	 ช่วยขนสัตว์
ออกไปจ�กโลก ช่วยให้เราเป็นพระอริยเจ้า ช่วยให้เราเป็นพุทธะ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น                            
ผู้เบิกบาน ขนาดพระองค์บำาเพ็ญบารมีมาเพื่ออย่างนี้โดยเฉพาะ ยังช่วยเราไม่ได้                                              
พวกเรารอดมาจนถึงทุกวันนี้ เวียนว่ายมานาน ก็แสดงว่ายังขุดไม่ขึ้น ยังไม่มี                                                                         
ความพร้อมนั่นเอง

พระพุทธเจ้าของเรานั้น หากต้องการบรรลุเฉพาะพระองค์ เป็นลูกศิษย์
ของพระพุทธเจ้าทีปังกรก็สามารถทำาได้ ไม่ต้องบำาเพ็ญบารมี ทีนี้ พระองค์บำาเพ็ญ
บารมีมา เพื่อช่วยคนที่พอจะช่วยได้โดยเฉพาะ ถ้าพวกเรามีคุณสมบัติพอจะช่วยได้ 
พระองค์ต้องช่วยแน่ๆ เราหลุดมาถึงทุกวันนี้ ก็ต้องพิจารณาตัวเองเอานะ 
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๓.๑๐	มีเฉพ�ะเมื่อมีพระพุทธเจ้�

ต่อไป ความสำาคัญข้อที่ ๑๐ คือโพชฌงค์นั้นมีเฉพาะเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติ
ขึ้น มีเฉพาะในวินัยของพระตถาคตเท่านั้น มีเฉพาะในข้อฝึกหัดของพระพุทธเจ้า 
ข้อนี้ก็สำาคัญมาก การมีสติ เขาก็สอนกัน ให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน อันนี้ก็พอมี ถ้าจะ
ให้ครบโพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ มีครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมีพระพุทธเจ้าอุบัติ
ขึ้น และมีในวินัยคือในคำาสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้น

 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ปฐมอุปปันนสูตร ข้อ ๑๙๐ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่ภิกษุเจริญ ทำาให้มากแล้ว 
ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดข้ึน เว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมา                
สัมพุทธเจ้า ย่อมไม่เกิดขึ้น 
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โพชฌงค์	๗	ประก�ร	อะไรบ้าง คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ จนกระทั่งถึง   ๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์ 
โพชฌงค์ ๗ ประการนีท้ีภ่กิษเุจรญิ ทำาให้มากแล้ว ท่ียงัไม่เกดิย่อม

เกิดขึ้น เว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อม
ไม่เกิดขึ้น

ปฐมอุปปันนสูตรที่ ๙ จบ

โพชฌงค์ ๗ ประการนี ้เว้นความอบุตัขิึน้ของตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ย่อมไม่เกิดขึ้น ถ้�ไม่มีพระพุทธเจ้�	ก็ไม่มีโพชฌงค์	๗ มีเรื่องสติบ้าง เรื่องศีล เรื่อง
สมาธ ิเร่ืองปัญญาบ้าง มีบางส่วน บางแง่มุม ถ้าเป็นคณุสมบัตท่ีิเป็นไปเพ่ือการตรสัรู้
โดยครบถ้วน ต้องมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น โพชฌงค์จึงจะมีขึ้นตามมา

อีกพระสูตรหนึ่ง ทุติยอุปปันนสูตร ข้อ ๑๙๑ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่ภิกษุเจริญ ทำาให้มากแล้ว 
ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น เว้นวินัยของพระสุคต ย่อมไม่เกิดขึ้น
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โพชฌงค์	๗	ประก�ร อะไรบ้าง คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ จนกระทั่งถึง  ๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์ 
โพชฌงค์ ๗ ประการนีท่ี้ภกิษเุจรญิ ทำาให้มากแล้ว ท่ียงัไม่เกดิย่อม

เกิดขึ้น เว้นวินัยของพระสุคต ย่อมไม่เกิดขึ้น

ทุติยอุปปันนสูตรที่ ๑๐ จบ

พระสูตรนี้กล่าวถึง โพชฌงค์ ๗ นั้น ไม่เกิดขึ้นนอกพุทธศาสนา เว้นจาก
วินัยของพระพุทธเจ้านี้จะไม่เกิดขึ้น วินัยคือข้อฝึกหัด ขัดเกลากิเลสตามหลัก                                  
โพธิปักขิยธรรม เริ่มตั้งแต่สติปัฏฐาน ๔ เป็นต้นมา จนถึงอริยมรรคมีองค์ ๘                                                                                                                 
โพชฌงค์ ๗ กเ็ป็นหมวดหนึง่ ถ้าไม่มพีระพทุธเจ้า ไม่มวีนิยัของพระสคุต ไม่ได้มาฝึก
ปฏิบัติตามรูปแบบที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ โพชฌงค์ไม่เกิดขึ้นเลย ปฏิบัติแนวอื่น	
นอกพุทธศ�สน�	โพชฌงค์	๗	ไม่เกดิขึน้ ต้องเฉพาะในวนิยัของพระสคุต ต้องปฏบิตัิ
ตามวธิทีีพ่ระองค์แนะนำาไว้ ปฏบิตัติามหลกัสตปัิฏฐาน ๔ มคีวามเพียร มสีมัปชญัญะ                                                                                                                    
มีสติ ตามรู้กายในกาย ตามรู้เวทนาในเวทนา ตามรู้ในจิตในจิต ตามรู้ธรรมในธรรม 
แล้วฝึกตามหลักสัมมัปปธาน ๔ มาตามลำาดับ อย่างนี้โพชฌงค์จึงจะมีได้ 
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อีกพระสูตรหนึ่ง จักกวัตติสูตร ข้อ ๒๒๓ พระพุทธองค์ตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏ แก้ว ๗ ประการ
จึงปรากฏ 

แก้ว	๗	ประก�ร อะไรบ้าง คือ
๑. จักรแก้ว   ๒. ช้างแก้ว 
๓. ม้าแก้ว   ๔. มณีแก้ว 
๕. นางแก้ว  ๖. คหบดีแก้ว
๗. ปริณายกแก้ว 
เพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏ แก้ว ๗ ประการนี้จึงปรากฏ
เพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏ แก้วคือโพชฌงค์ 

๗ ประการจึงปรากฏ 
แก้วคือโพชฌงค์	๗	ประก�ร	อะไรบ้าง คือ
๑. แก้วคือสติสัมโพชฌงค์ จนกระทั่งถึง ๗. แก้วคืออุเปกขา 

สัมโพชฌงค์ 
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ภกิษทุัง้หลาย เพราะตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจ้าปรากฏ แก้ว
คือโพชฌงค์ ๗ ประการนี้จึงปรากฏ

จักกวัตติสูตรที่ ๒ จบ

พระสูตรนี้กล่าวเปรียบเทียบกับพระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้�จักรพรรดิ
ปรากฏ แก้ว ๗ ประการจึงปรากฏ มีจักรแก้วเป็นอาวุธประจำาตัวของพระเจ้า
จักรพรรดิ เอาไว้สำาหรับเหาะไปตามสถานที่ต่างๆ เม่ือไปสถานที่นั้น ผู้ปกครอง
อื่นๆ ก็ยอมหมด ไม่ต้องมีการรบ ยอมโดยธรรม ในยุคนี้ไม่มี ยุคพระพุทธเจ้าองค์
ต่อไปคือพระเมตเตยยะ มีทั้งเจริญสูงสุดด้านวัตถุ คือมีพระเจ้าจักรพรรดิ อาศัย
บารมีของพระเจ้าจักรพรรดิ โลกร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีสงคราม ทางธรรมก็สูงสุด คือ
มีพระพุทธเจ้า อายุก็ยาว ๘๐,๐๐๐ ปี อยากจะไปกันไหม พระเจ้าจักรพรรดินี้ ถ้ามี
แล้ว จะเป็นผู้ปกครองคนเดียวทั้งโลกในขณะนั้น ทุกคนยอมหมด เพราะมีจักรแก้ว
เป็นอาวุธประจำาตัว ไปที่ไหนคนอื่นก็จะแพ้หมด ในคราวที่พระพุทธเจ้าประสูติขึ้น 
ตามตำารามหาปุริสลักษณะ พวกพราหมณ์ทำานายกันว่า พระองค์เป็นได้สองอย่าง 
เป็นพระพทุธเจ้า หรอืเป็นพระเจ้าจกัรพรรด ิพระพทุธเจ้าของเราออกบวช ได้ตรสัรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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รตันะ หรอื แก้ว คอื สิง่มีค่ามาก สิง่ทีน่ำาความพอใจมาให้ คูค่วรแก่คนพเิศษ 
สิง่พิเศษ ๗ ประการปรากฏ เพราะพระเจ้าจกัรพรรดปิรากฏขึน้ โพชฌงค์ ๗ ประการ 
เป็นของมีค่า เป็นสิ่งที่หาได้ยาก เป็นของที่คู่ควรแก่คนพิเศษ ไม่ใช่ของสำาหรับคน
ธรรมดา ต้องเป็นคนพิเศษ เพราะโพชฌงค์เป็นแก้ว ไม่เหมาะสำาหรับคนทั่วไป เป็น
ของมีค่า ก็เหมาะกับคนที่คู่ควร 

ไม่ใช่ใครก็ครองจกัรรัตนะได้ เป็นของเฉพาะเจาะจง ต้องพระเจ้าจกัรพรรดิ
จึงจะครอบครองได้ พระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องทรงธรรม เหมือนกับโพชฌงค์ ๗ 
ประการ ต้องเป็นคนพิเศษ จึงจะได้ครอบครอง จึงจะเหมาะสมคู่ควร และแก้วคือ
โพชฌงค์ ๗ ประการนี ้จะปรากฏเพราะพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าปรากฏ 
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๓.๑๑	ได้ผล�นิสงส์	๗	ประก�ร

ต่อไปข้อท่ี ๑๑ ผมจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟัง เป็นพระสูตรที่ยาวหน่อย 
แสดงอานิสงส์ของโพชฌงค์โดยครบถ้วนทีเดียว คือทำาให้ได้เป็นพระอริยเจ้าตาม
ความสมบูรณ์ของโพชฌงค์ 

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สีลสูตร ข้อ ๑๘๔ พระผู้พระภาคตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ                                                                                         
และวิมุตติญาณทัสสนะ การเห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดี การได้ยินภิกษุ                     
เหล่านัน้กด็ ีการเข้าไปหาภกิษเุหล่านัน้กด็ ีการเข้าไปนัง่ใกล้ภกิษเุหล่านัน้
ก็ดี การระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นก็ดี การบวชตามภิกษุเหล่านั้นก็ดี เรากล่าว
ว่า มีอุปการะมาก ข้อนั้นเพราะเหตุใด เพราะบุคคลได้ฟังธรรมของภิกษุ
เห็นปานนั้นแล้ว ย่อมหลีกออกด้วยการหลีกออก ๒ อย่าง คือ (๑) หลีก
ออกทางกาย (๒) หลีกออกทางจิต เขาหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นย่อมระลึก 
ตรึกถึงธรรมนั้น
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สมัยใด ภิกษุหลีกออกไปอยู่อย่างนั้น ย่อมระลึก ตรึกถึงธรรม
นั้น สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุชื่อว่าเจริญสติ
สัมโพชฌงค์ สติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ ภิกษุมีสติ
อยู่อย่างนั้น ย่อมเลือกเฟ้น ตรวจตรา พินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา

สมัยใด ภิกษุมีสติอยู่อย่างน้ัน ย่อมเลือกเฟ้น ตรวจตรา พินิจ 
พิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยนั้น ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุ
ปรารภแล้ว ภิกษุชื่อว่าเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
ย่อมถงึความเจริญเตม็ทีแ่ก่ภกิษ ุความเพยีรไม่ย่อหย่อนเป็นอันเธอผู้เลือก
เฟ้น ตรวจตรา พินิจ พิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภแล้ว

สมัยใด ความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันเธอผู้เลือกเฟ้น ตรวจตรา 
พินิจ พิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภแล้ว สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค์
เป็นอนัภิกษปุรารภแล้ว ภกิษชุือ่ว่าเจรญิวริิยสมัโพชฌงค์ วริยิสมัโพชฌงค์
ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ ปีติไม่มีอามิสย่อมเกิดแก่เธอผู้ได้ปรารภ
ความเพียร
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สมัยใด ปีติไม่มีอามิสย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ได้ปรารภความเพียร สมัย
นัน้ ปีตสัิมโพชฌงค์เป็นอันภกิษุปรารภแล้ว ภกิษชุือ่ว่าเจรญิปีตสิมัโพชฌงค์ 
ปีติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ ทั้งกายทั้งจิตของเธอผู้มี
ใจมีปีติย่อมสงบ

สมัยใด ท้ังกายท้ังจิตของภิกษุผู ้มีใจมีปีติย่อมสงบ สมัยนั้น 
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุช่ือว่าเจริญปัสสัทธ ิ
สัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ จิตของ
เธอผู้มีกายสงบ มีสุขย่อมตั้งมั่น

สมัยใด จิตของภิกษุผู้มีกายสงบ มีสุขย่อมตั้งมั่น สมัยนั้น สมาธิ
สัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ 
สมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ เธอย่อมเพ่งดูจิตที่                            
ตั้งมั่นอย่างนั้นด้วยดี
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สมยัใด ภกิษยุ่อมเพ่งดจูติท่ีตัง้มัน่อย่างนัน้ด้วยด ีสมยันัน้ อเุปกขา
สัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุชื่อว่าเจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์ 
อุเปกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ 

ภกิษท้ัุงหลาย เมือ่โพชฌงค์ ๗ ประการทีภ่กิษเุจรญิ ทำาให้มากแล้ว
อย่างนี้ พึงหวังผลานิสงส์ ๗ ประการ 

ผล�นิสงส์	๗	ประก�ร อะไรบ้าง คือ 
๑. จะได้บรรลุอรหัตตผลทันทีในปัจจุบัน
๒. หากในปัจจุบันยังไม่ได้บรรลุ ก็จะได้บรรลุในเวลาใกล้ตาย
๓. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุ ก็จะได้เป็น

พระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ
สิ้นไป

๔. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุ และไม่ได้
เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจ 
ปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป
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๕. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุ ไม่ได้เป็น
พระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี และไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจ 
ปรนิพิพาย ีกจ็ะได้เป็นพระอนาคามีผูอ้สงัขารปรนิพิพาย ีเพราะโอรมัภาคิย 
สังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป

๖. หากในปัจจบุนัและในเวลาใกล้ตายยงัไม่ได้บรรล ุไม่ได้เป็นพระ
อนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี 
และไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี ก็จะได้เป็นพระอนาคามี
ผู้สสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป

๗. หากในปัจจบุนัและในเวลาใกล้ตายยงัไม่ได้บรรล ุไม่ได้เป็นพระ
อนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี 
ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี และไม่ได้เป็นพระอนาคามี      
ผู้สสังขารปรินิพพายี ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป

ภกิษท้ัุงหลาย เมือ่โพชฌงค์ ๗ ประการทีภ่กิษเุจรญิ ทำาให้มากแล้ว
อย่างนี้ พึงหวังผลานิสงส์ ๗ ประการนี้

สีลสูตรที่	๓	จบ
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พระสตูรนีแ้สดงอานสิงส์ของโพชฌงค์ ความสำาคญั คอื ได้อานสิงส์เยอะ โดย
ปกติแล้ว อานิสงส์ของการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักๆ	
อยู่	๒	อย่�ง	คือ	ข้อที่	๑	เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบัน	ข้อที่	๒	ห�กไม่ได้เป็นพระ
อรหันต์	ยังมีกิเลสเหลืออยู่	ก็จะได้เป็นพระอน�ค�ม ีแม้แต่สติปัฏฐาน ๔ ที่เรียน
ไปต้ังนานแล้ว ไม่ทราบจำาได้หรือเปล่า ปฏิบัติต่อเนื่องกัน ๗ วัน ก็รับรองผลไว้                                
มีผล ๒ ประการ ข้อที่ ๑ เป็นอรหันต์ในปัจจุบัน ข้อที่ ๒ ถ้าอุปาทิยังเหลืออยู่ กิเลส
เหลืออยู่ ได้เป็นพระอานาคามี โพธิปักขิยธรรมข้ออื่นๆ ก็เหมือนกัน 

ที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่าโสดาบัน กับ สกทาคามี เป็นได้ง่ายกว่านั้น เวลา
แสดงอานิสงส์นี่ แสดงอันสูงไว้ ขนาดอันสูงยังได้ แล้วอันตำ่าจะมีปัญหาไหม ก็ย่อม
ไม่มีปัญหา 
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ตามสีลสูตรนี้ กล่าวถึงท่านผู ้มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ถ้าเรามีศรัทธา                      
เชื่อมั่น ฟังธรรมที่ท่านแสดงแล้ว ประพฤติปฏิบัติตาม เมื่ออยู่วิเวก ยกข้อธรรมที่ได้
ฟังมา ตามระลึก ตรึกถึงธรรมะนั้น จะได้โพชฌงค์ ๗ ประการ และเมื่อเจริญและ
ทำาโพชฌงค์ ๗ ให้มาก พึงหวังผลานิสงค์ ๗ ประการ 

ข้อที่ ๑ จะได้บรรลุอรหันตผลทันทีในปัจจุบัน ข้อที่ ๒ ถ้าไม่ได้บรรลุทันที 
คอืหมายถงึว่าบางคนทำาครบแล้ว อรยิมรรคยงัไม่เกดิ หากมีชวีติอยูใ่นปัจจบัุนยงัไม่
ได้บรรล ุกจ็ะได้บรรลเุป็นพระอรหนัต์ในเวลาใกล้ตาย ทีเ่ป็นเช่นนัน้ บางท่านบารมี
ยังไม่ถึงในตอนนั้น ยังมีกรรมเก่าหรือกิเลสบังตาอยู่ เมื่อถึงเวลาใกล้ตายก็บรรลุ                                                      
ข้อ ๑ กับ ข้อ ๒ นี่เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ ต่อไปข้อ ๓ ถึง ข้อ ๗ หากในปัจจุบัน
และในเวลาใกล้ตายยงัไม่ได้บรรลอุรหนัต์ ก็จะได้เป็นพระอานาคาม ีซึง่พระอนาคามี
มี ๕ จำาพวก ตามชื่อที่ท่านแสดงไว้ในพระสูตรนั่นเอง 
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วนันี ้ผมพดูเรือ่งความสำาคญัของโพชฌงค์ ยกมาจากพระสตูรต่างๆ รวบรวม
มาแสดง ตั้งเป็นชื่อย่อๆ ๑๑ ข้อ 

ข้อที่ ๑ ทำาให้จิตโน้มเอียงไปนิพพาน
ข้อที่ ๒ ทำาให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 
ข้อที่ ๓ เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม
ข้อที่ ๔ ทำาให้ละกิเลสได้
ข้อที่ ๕ เป็นการทำาความเพียรถูกต้อง
ข้อที่ ๖ ทำาให้หายป่วย 
ข้อที่ ๗ เป็นมรรคปฏิปทาเพื่อดับกิเลส
ข้อที่ ๘ จำาแนกบุคคลให้ต่างกัน
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ข้อที่ ๙ เป็นอปริหานิยธรรม เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม ถ้ามี
โพชฌงค์ ๗ ไม่มีเสื่อม 

ข้อที่ ๑๐ มีเฉพาะเมื่อมีพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่มีเฉพาะในธรรมวินัยนี้ มีเมื่อ
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้น 

ข้อที่ ๑๑ ได้ผลานิสงส์ ๗ ประการ ทำาให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ หรือ
ถ้ายังกิเลสเหลืออยู่ ทำาให้เป็นพระอนาคามี

บรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ อนุโมทนาทุกท่าน
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

วันนี้บรรยายโพธิปักขิยธรรม ครั้งท่ี ๑๖ นะครับ พูดเรื่องโพชฌงค์ ๗                 
ตอนที่ ๔ โพธิปักขิยธรรมก็บรรยายต่อเนื่องกันมาปีกว่าแล้ว มีคนล้มหายตายจาก
ไปหลายคนแล้ว ผู้ที่ยังอยู่ก็แก่ๆ กันแล้ว เป็นครั้งที่ ๑๖ แล้ว จะพูดไปเรื่อยๆ ยาก
บ้าง ง่ายบ้าง รู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง ก็เรียนกันไป ตอนนี้พูดมาถึงโพธิปักขิยธรรม 
หมวดที ่๖ แล้ว คอืหมวดโพชฌงค์ ๗ พดูตอนที ่๔ ซึง่โพชฌงค์นัน้ผมได้แบ่งประเดน็
ในการพูดเอาไว้ ๔ เรื่องหลักๆ คือ 

ประเดน็ท่ี ๑ ความหมายและลกัษณะของโพชฌงค์ นีไ้ด้พดูไปแล้ว ประเดน็
ที่ ๒ แจกแจงองค์ธรรมของโพชฌงค์ ขยายความสภาวะมีสติสัมโพชฌงค์ เป็นต้น 
นี้ก็พูดจบไปแล้ว ประเด็นที่ ๓ ความสำาคัญของโพชฌงค์ โพชฌงค์ทั้ง ๗ มีความ
สำาคัญอย่างไรบ้าง ก็พูดจบไปแล้วเช่นเดียวกัน 

โพชฌงค์ ๗ ตอนที่ ๔
บรรยายวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
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วันนี้จะมาพูดประเด็นที่ ๔ ที่ได้แบ่งหัวข้อเอาไว้ คือ วิธีฝึกโพชฌงค์ ๗ วิธี
ที่ทำาให้โพชฌงค์ ๗ งอกงามเจริญขึ้น จากไม่มีก็ทำาให้มี มีแล้วก็ทำาให้งอกงามจน
กระทั่งเต็มสมบูรณ์นี้ จะทำาอย่างไร โพชฌงค์ทั้ง ๗ นี้ ถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังมา
เรื่อยๆ พิจารณาตามคำาสอนของพระพุทธเจ้าที่ผมนำามาอ่านให้ฟัง ก็คงพอจะรู้วิธี
ปฏิบัติอยู่ เพราะมีอยู่ในพระสูตรท่ียกมาบ้างแล้ว เพียงแต่ตอนนี้พูดให้เป็นเรื่องๆ 
ยกเป็นประเด็นออกมาต่างหาก จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

ประเด็นที่ ๔ ที่จะพูดในเรื่องของโพชฌงค์ คือ วิธีฝึกโพชฌงค์ ๗ วิธีปฏิบัติ
โพชฌงค์ ๗ ทำาโพชฌงค์ ๗ ให้มีขึ้น มีแล้วก็ทำาให้งอกงาม จะทำาอย่างไรบ้าง ผมก็
จะแยกเป็นข้อย่อยๆ พดูไปพอสมควร กจ็ะจบเรือ่งโพชฌงค์ สุดท้ายกจ็ะเป็นธรรมะ
หัวข้อใหญ่อีกหมวดหนึ่ง คือ เรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ เพราะฉะนั้น โพธิปักขิยธรรม
ก็พูดยาวเหมือนกันนะ

๔. วิธีฝึกโพชฌงค์
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๔.๑	มีศีลเป็นที่ตั้ง

ต่อไปพูดประเด็นที่ ๔ เก่ียวกับเรื่องโพชฌงค์ ๗ คือ วิธีฝึกโพชฌงค์ วิธี
ปฏิบัติโพชฌงค์ 

ข้อท่ี ๑ มีศีลเป็นท่ีตั้ง เป็นคนมีศีล จะฝึกโพชฌงค์ ทำาให้โพชฌงค์เจริญ
งอกงามนี้ ต้องอาศัยศีล ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานคือศีล สติสัมปชัญญะก็จะเพิ่มขึ้นจาก
การมีศีล จากการสำารวมระวังนั้นเอง เราลองนึกดูว่า วันหนึ่งๆ เรานึกถึงศีลบ้าง
หรือเปล่า ถ้าไม่ค่อยได้นึกถึง นี่ก็ไม่ค่อยมีสติ จะให้มีสติสัมโพชฌงค์เจริญงอกงาม 
ก็เป็นไปไม่ได้ ปีหนึ่งไปเข้าคอร์สกรรมฐานอยู่ ๓ วัน นอกนั้นเงียบเลย ไม่เคยนึกถึง
เลย อย่างนี้ก็ไม่ได้ 
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ถ้าจะให้โพชฌงค์งอกงาม ท่านบอกว่าให้มีศีลเป็นพื้นฐาน เป็นพื้นฐานที่ดี 
ตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำาความรู้สึกขึ้นมาว่า วันนี้เราจะมีศีลคุ้มครองจิต ให้อยู่ในศีล ๕         
อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติ คนมีสติที่มีกำาลัง ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ ต่อไปก็จะสามารถทำา
ธมัมวิจยะ ทำาวริิยะ ต่อไปได้ โพชฌงค์งอกงามขึน้ แต่พวกเราโดยส่วนใหญ่ ตืน่ขึน้มา
ตอนเช้าก็งัวเงีย ลุ่มหลง สติหายหมด ดังนั้น ต้องอาศัยศีล ข้อวัตรปฏิบัติ มาทำาเอา 
ตื่นเช้า ไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล ต้องทำาเอา เรียกว่าทำาวัตรปฏิบัต ิ เหมือน
ที่พระท่านทำา ข้อวัตรต่างๆ ที่ทำาขึ้นก็เรียกว่าศีลทั้งนั้น เป็นข้อปฏิบัติ ฝึกให้มีศีล 

เช้าขึ้นมา ล้างหน้า แปรงฟัน ทำากิจธุระส่วนตัวเรียบร้อย ก็ไหว้พระก่อน 
อย่างนี้เป็นต้น บางคนอยากจะไหว้พระเหมือนกัน แต่ขี้เกียจ นอนไปด้วย ไหว้ไป
ด้วย อันนี้ก็ยังดีกว่าไม่ไหว้ ถ้าจะให้ดีก็ต้องอาบนำ้า ล้างหน้า แปรงฟัน แต่งตัวให้
เรียบร้อย แล้วก็มากราบพระ กราบพระแล้วก็สมาทานศีล ความตั้งใจ ทำาให้มีสติดี 
มสีตนิีเ่ป็นข้อแรกของโพชฌงค์ เมือ่มสีตสิมัโพชฌงค์ มีความรูอ้ยูก่บัตวั มสีตปัิญญา
กำากับจิตอยู่เสมอ 
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พวกเราโดยทั่วไปไม่ได้ทำาอย่างนี้ ชีวิตประจำาวันหลงลืมไปบ้าง ในปีหนึ่งมี
ช่วงไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือไปไหว้พระ อะไรต่างๆ อยู่บ้าง แต่มันน้อยเกินไป 
ไม่พอที่จะสู้กับกิเลสที่มาทุกทิศทุกทาง อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำา แต่จะให้โพชฌงค์
เจริญก้าวหน้านี่ ยังไม่ได้ เพราะน้อยไป ต้องใช้ข้อวัตรต่างๆ ทำาเอา สำารวมระวัง ให้
ดีกว่านั้นต้องเป็นศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ เรียกว่าอริยกันตศีล เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่
ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิยึดถือ เป็นไปเพื่อสมาธิ 
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ศีล สำารวม ระมัดระวัง การบอกเตือนตนเองว่า คำาพูดนี้ไม่เหมาะนะ การ 
กระทำาเช่นนี้ไม่เหมาะนะ อันนี้ไม่ควรนะ อย่างนี้ล้วนเป็นสติ จากเล็กๆ น้อยๆ จะ
โตขึน้จนเป็นโพชฌงค์ เป็นสตสิมัโพชฌงค์ เป็นธมัมวิจยสมัโพชฌงค์ต่อไปได้ นีก้ข็ัน้
พื้นฐานธรรมดา อาศัยความมีระเบียบวินัยในการทำา ก็เหมือนการงานทั่วไป เรียน
หนงัสอืกเ็หมอืนกนั จะเรยีนหนงัสอืจบแบบสบายๆ ไม่เครยีด ต้องมีวนิยัในการอ่าน
หนังสือ ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน จะให้เป็นผู้รู้ โพชฌงค์นี่เป็นธรรมะฝ่ายผู้รู้ เป็น
ตัวแทนฝ่ายผู้รู้ นิวรณ์เป็นตัวแทนฝ่ายลุ่มหลง ตัวแทนฝ่ายกิเลสคือนิวรณ์ ตัวแทน
ฝ่ายปัญญาคือโพชฌงค์ อยากมีตัวแทนฝ่ายปัญญา เป็นพุทธะกับเขาบ้าง ตอนนี้ยัง
ไม่ได้เป็นอริยะ ต้องมีวินัยในการฝึกหัด วินัยนี้ก็คือศีลนั่นเอง 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสความสำาคัญของศีลที่เป็นพื้นฐานนี้ไว้ 
เป็นที่ตั้ง เป็นที่ยืน เป็นที่เกิด 

ในสังยุตนิกาย มหาวารวรรค หิมวันตสูตร ข้อ ๑๘๒ 
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เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกนาคอาศัยขุนเขา

หิมพานต์ ย่อมเติบโตมีกำาลัง เติบโตมีกำาลังแล้วลงสู่หนอง ลงสู่หนองแล้ว
ลงสูบึ่ง ลงสูบ่งึแล้วลงสูแ่ม่นำา้น้อย ลงสูแ่ม่นำา้น้อยแล้วลงสูแ่ม่นำา้ใหญ่ ลงสู่
แม่นำา้ใหญ่แล้วลงสูม่หาสมทุรสาคร นาคเหล่านัน้ย่อมถงึความเจรญิเติบโต
ทางกายในมหาสมทุรสาครนัน้ แม้ฉนัใด ภกิษุกฉ็นันัน้เหมอืนกนั เมือ่อาศยั
ศีล ดำารงอยู่ในศีล เจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้
มาก ย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย

ภิกษุเมื่ออาศัยศีล ดำารงอยู่ในศีล เจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำา
โพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก ย่อมถงึความเป็นใหญ่ไพบลูย์ในธรรมทัง้หลาย 
อย่างไร 



241 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ
๒. เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ
๓. เจริญวิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ
๔. เจริญปีติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ
๕. เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ
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๖. เจริญสมาธสิมัโพชฌงค์ อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
น้อมไปในโวสสัคคะ

๗. เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่ออาศัยศีล ดำารงอยู่ในศีล เจริญโพชฌงค์ ๗ 
ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก ย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ใน
ธรรมทั้งหลาย อย่างนี้แล

หิมวันตสูตรที่ ๑ จบ
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พระสูตรนี้แสดงความสำาคัญของที่อาศัย ท่านอุปมาเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่ง 
คือ น�ค ท่านท้ังหลายรู้จักนาคไหม พญานาค พญานาคนี้เริ่มต้นเกิดที่ภูเขา แม่
นาคต้องหลบไปที่ภูเขาหิมพานต์เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกๆ เป็นอันตราย เดี๋ยวครุฑจะ
มาจับไป แถวเขาหมิพานต์มถีำา้เยอะ หลบได้ด ีพญานาคมีความสามารถพเิศษหลาย
อย่าง มีภพที่อยู่ของเขา เป็นภพนาค เป็นนาควิมาน เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มีวิมาน
อยู่ มีทรัพย์สมบัติอะไรเยอะแยะมากมาย มีเพชรนิลจินดาเยอะ นาคนี่เป็นสัตว์มี
บุญเยอะ แต่ตอนก่อนตายพลาด ตอนก่อนตายนี่ก็สำาคัญเหมือนกันนะ เป็นประตู
ช่องทางสำาหรับบุญหรือบาปจะมาให้ผล บุญและบาปติดตามมาเรื่อยๆ ยังละได้                                          
ไม่หมด เพราะไม่มอีรยิมรรคเกดิขึน้ ไม่ได้ล้างบญุและบาป ทนีีบุ้ญและบาปกติ็ดตาม
มา เวลาจะให้ผลก็มีช่องประตูเป็นตัวเปิดทาง 
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ทีนี้ บางคนทำาบุญมาเยอะ เช่น เป็นพระบวชมานานเลย มีศีล มีธรรมะ              
ดตีลอด ไหว้พระสวดมนต์ตลอด ทำาบญุใหญ่ตลอด ไหว้พระพทุธเจ้าผูเ้ป็นเลศิของโลก                                                                                                                       
นี่ได้บุญใหญ่ตลอด สวดมนต์นี่ก็ของดี พูดพุทธภาษิตต่างๆ บ่อยๆ นี่เป็นของดี แต่
เวลาก่อนตาย จิตอาจจะเศร้าหมองด้วยคิดถึงบาปอกุศลบางอย่าง ทำาให้จิตก็เศร้า
หมอง พอจิตเศร้าหมอง ประตูก็เป็นประตูของอกุศล พวกบาปที่เคยทำาเอาไว้ก็มา
ประมวลให้ผลก่อน ด้วยความท่ีตัวเองนั้นทำาบุญมามาก ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน           
ก็จริง แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีวิมานอยู่ เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีอำานาจค่อนข้างเยอะ 
มีพิษในตัวมาก สามารถหายตัว แปลงตัวได้ แปลงตัวเป็นคนก็ได้ อยู่บนบกก็ได้                   
อยู่ในนำ้าก็ได้ อย่างนี้ อันนี้ก็เป็นความสามารถ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขามีบุญเยอะ 
เพียงแต่ว่าตอนก่อนตายนั้นพลาดไปหน่อยหนึ่ง 
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ดังนั้น ตอนก่อนตายก็สำาคัญเหมือนกัน ท่านทั้งหลายก็ให้เตรียมเอาไว้บ้าง 
คว�มจริงแล้วเตรียมก็ต�ย	 ไม่เตรียมก็ต�ย	 แต่เตรียมไว้หน่อยก็ดีกว่� เราทำาดี                                                                                                      
ทำาไม่ดีปนกันมา ตอนก่อนตายก็ให้นึกถึงดีไว้ก่อน นึกทางดีไว้ก่อน ปล่อยวางไว้
ก่อน อย่าไปตดิข้องนัน่นี ่นกึถงึสิง่ดีๆ  ไว้ก่อน เป็นประต ูฝ่ายดกีจ็ะมาประมวลให้ผล                                                                                                       
อย่างนี้นะ บางคนที่ทำาไม่ดีมาเยอะ แต่ก่อนตายเขาคิดถึงสิ่งดีงาม ชาตินี้ไม่ค่อยดีก็
จริงอยู่ แต่ดีของชาติเก่าๆ ก็ยังพอมี ทำาให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ จะเอาแค่ชาติ
เดยีวมาเป็นตวัวดัยงัไม่ได้ ให้คนนัน้คนนีช่้วยกไ็ม่ได้ ตอนประตนูีส่ำาคัญ เหมือนตอน
ทีเ่ราคลอดเลย ตอนคลอดเรากอ็อกมาคนเดยีว เปลอืยมาเลยนะ ไม่มใีครใส่กางเกง
ในมาสักคน โชกเลือดมาเลย โป๊มาทีเดียว ออกมาทางช่องช่องเดียว ม�คนเดียว	
ต�มกรรมของตน อย่างเป็นมนุษย์ก็ออกมาจากท้องแม่ ถ้าเป็นหมาเป็นแมวก็ออก
มาจากท้องหมาท้องแมว อะไรก็ว่าไป ตอนนี้เราคลอดออกมาจากท้องแม่ 
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ทีนี้ เวลาตายประตูคล้ายๆ อย่างนี้แหละ ไปคนเดียวเหมือนกัน จะบอกว่า
เดี๋ยวก่อนตายจะให้พระมาสวดให้ฟัง อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจ ทำาเหมือนอย่าง
กับไม่เคยตาย ตายแล้วมันลืม ตอนเวลาตาย อินทรีย์ ๕ มันจะปิด ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย มันจะปิด เหลือทวารเดียวคือทวารใจ บางคนประมาทไป นึกว่า เอาละ เดี๋ยว
ก่อนตายให้พระมาสวดให้ฟัง จริงๆ ตอนก่อนหน้านั้นก็พอทำาได้ แต่พอเวลาจะ
ตายจริงๆ หูจะไม่ได้ยิน หูมันจะดับ พระสวดไปก็ไม่ได้ยิน หูดับ อยู่ท่ีรักษาจิตได้
ไหม รักษาจิตได้ อันนี้ก็จะเป็นช่อง ลูกหลานคอยบีบๆ นวดๆ ให้ ก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะ                                                                                                    
ตอนนั้น เพราะประสาทกายปิด ประสาทกายจะดับ เหลือทางใจ เขาจะพูดอย่างไร
ไม่รู้ไม่เห็นแล้ว ไม่มีใครช่วยได้ นอกจากบุญและบาปที่ตนทำา และบุญและบาปจะ
มาช่วยได้ก็ต้องมีช่องให้มาช่วย 
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ถ้าใจไม่ดี พวกบาปก็เข้ามา ใจดี	บุญก็เข้�ม�ช่วย บุญและบาปนั่นแหละ
เป็นของของเรา ส่วนญาติพ่ีน้องนี่ก็พึ่งได้เฉพาะชาตินี้ ส่วนจะไปปรโลกนี่ ต้องไป
คนเดยีว เกดิคนเดยีวแล้วกไ็ปคนเดยีวโดยธรรมชาต ิพวกเราเกดิมาคนเดยีว กม็ายุง่
นัน่ยุง่นีเ่ยอะ ต้องไปคนเดยีวกไ็ม่กล้าไปอกี มนักย็ุง่ยากหลายอย่าง รกัษาจติตนเอง
ดีๆ ไว้ มีเรื่องอะไรผ่านเข้ามาทางตา ทางหู ก็ให้รักษาจิตไว้ รักษ�จิตให้เป็นกุศลไว ้
ถูกด่า ถูกนินทา ก็ให้หัดฝึกว่า ทำาอย่างไรจะปล่อยวางได้ไว ใจจะวางได้ ใจเป็นปกติ 
เป็นกศุล ฝึกไว้ช่วยตวัเองตอนใกล้ตายนีแ่หละ หากไม่ยอมปล่อยวาง ตอนก่อนตาย
ไปติดข้องเร่ือง แหม...อุตส่าห์สร้างบริษัทมาใหญ่โต จะจากไปแล้วเหรอนี่ ถ้าวาง                                           
ไม่ได้ จิตเศร้าหมอง เดี๋ยวเกิดเป็นตุ๊กแก มันก็ไม่คุ้มกัน เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่
เกิดเป็นตุ๊กแกนี่ มันก็น่าเสียดายนะ เราต้องหัดเอาไว้ 
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นี้พูดถึงเรื่องพวกนาคว่า เป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่ทำาไมมีฤทธิ์มีอานุภาพ มี
สมบตัอิะไรเยอะแยะ ทีเ่ป็นเช่นนัน้กเ็พราะมบีญุเยอะ เพยีงแต่ก่อนตายพลาดหน่อย
หนึ่ง ในยุคพุทธกาลก็มี พระที่มรณภาพแล้วไปเกิดเป็นนาคและโยมที่เกิดเป็นนาค 
และนาคมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง เวลาสร้างโบสถ์ก็ดี สร้าง
เจดีย์อะไรต่างๆ มักจะมีรูปนาคอยู่ ถ้าเรียนเรื่องพุทธประวัติ จะมีเรื่องพญานาค                
เข้ามาอยู่เรื่อย พระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นี่ ไปเกิดเป็นพญานาค
หลายชาติเหมือนกัน เวลาเป็นพญานาค ในภพนาค ก็มีนาควิมาน มีภรรยา ภรรยา
ก็เป็นนาคเหมือนกัน เวลาพระโพธิสัตว์จะรักษาอุโบสถศีล ก็ต้องขึ้นมาเมืองมนุษย์ 
จึงจะรักษาได้ ไปรักษาอยู่เมืองนาคไม่ได้ มีดนตรีบรรเลงให้ฟังตลอด มีนางนาคมา
ฟ้อน ปรนนิบัติดูแล รักษาอุโบสถศีลไม่ได้ ต้องโผล่ขึ้นมาเมืองมนุษย์ ทำาตัวเหมือน
เป็นงธูรรมดา รกัษาศลี ๘ ในวนัอโุบสถ พอจบวนัน้ันแล้วค่อยกลบัไป นีเ้ป็นลกัษณะ
ของนาค พูดแบบย่อๆ นะ 
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พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงพวกนาคที่เกิดที่ภูเขาหิมพานต์ พอเกิดแล้ว                        
ก็ค่อยๆ เติบโตมีกำาลัง พอเติบโตมีกำาลังแล้วก็ย้ายถิ่นที่อยู่ไปเล่นนำ้าตามที่ต่างๆ 
เกิดที่ภูเขา เกิดแล้วก็ลงสู่หนองนำ้า ไปบึง ไปแม่นำ้าเล็ก แม่นำ้าใหญ่ จนกระทั่งเติบโต
ใหญ่มีกำาลังเต็มที่ในทะเล ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป เริ่มจากถิ่นที่เกิด จนกระทั่งมีกำาลัง
สมบูรณ์แขง็แรง เตบิโตเตม็ท่ี ผูจ้ะเป็นพทุธะนี ่มีถิน่ทีเ่กดิเหมือนกนั ถ้าไม่มถีิน่ทีเ่กดิ 
มันก็เป็นไปไม่ได้ พระองค์ก็ตรัสอุปมาเรื่องนาคแล้ว ก็ตรัสอุปไมย

ภกิษกุฉ็นันัน้เหมอืนกนั เม่ืออาศัยศีล ดำารงอยูใ่นศีล เจรญิโพชฌงค์ 
๗ ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก ย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์
ในธรรมทั้งหลาย
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ภิกษุก็เหมือนกันนั่นแหละ ต้องอาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีล เริ่มต้นจากเป็นคนมี
วัตรปฏิบัติที่ดี งดเว้นทุจริตต่างๆ สำารวมระวัง อ�ศัยศีลเจริญโพชฌงค์	๗ ต่อไปจะ
ถงึความเป็นใหญ่ในธรรมอนัอืน่ๆ ในสตปัิฏฐาน เป็นต้น จนกระทัง่วชิชาและวมุิตตไิด้

อนัน้ี วธิปีฏิบตัหิรือวิธฝึีกโพชฌงค์ให้เกดิขึน้ ข้อที ่๑ คอื อาศยัศลี ต้องรูจั้ก 
มีสติอยู่กับตัวเอง อันไหนไม่ควร ทุจริตต่างๆ ไม่ควร ต้องงดต้องเว้น ต้องบอก                   
ตัวเองได้ บอกตนเองเป็น ถ้าใครยังไม่มีอย่างนี้ ต้องมีวัตรปฏิบัติ มีสิกขาบทไว้
ฝึกหัด สมาทาน รักษา ตั้งใจ ตอนเช้าสมาทานตั้งใจไว้ ตอนเย็นก็กลับมาตรวจสอบ 
คนที่สวดมนต์เป็นประจำา ความจำาก็จะดีมากไม่หลงลืมหรอก ตอนเย็นก่อนนอนก็                                                                                                           
สวดมนต์ทุกวันอย่างนี้นะ การทำาเป็นประจำาแบบนี้ ถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรม ก็จะเป็น
อ�จิณณกรรมนำาไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เป็นบุญกุศลที่นึกถึงแล้ว จิตไม่เศร้าหมอง                    
ลองคดิด ูสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทกุวนั เป็นเวลาหลายปี พอเวลาแก่ตวัลง นกึถงึ 
โอ...เราไหว้พระสวดมนต์มาตลอด ไม่ขาดเลย เป็นผู้มีศีลมายาวนาน ไม่ขาด อย่างนี้
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อีกพระสูตรหนึ่ง ปาณสูตร ข้อ ๑๙๒ 

พระผูม้พีระภาคตรัสว่า ภกิษทุัง้หลาย สตัว์เหล่าใดเหล่าหนึง่สำาเรจ็
อิริยาบถ ๔ คือ บางคราวก็เดิน บางคราวก็ยืน บางคราวก็นั่ง บางคราวก็
นอน สตัว์เหล่านัน้ทัง้หมด ล้วนอาศยัแผ่นดนิ ดำารงอยูบ่นแผ่นดนิ จงึสำาเรจ็
อิริยาบถ ๔ นี้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน อาศัยศีล ดำารงอยู่ในศีล
แล้ว เจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก

ภิกษุอาศัยศีล ดำารงอยู่ในศีลแล้ว เจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำา
โพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก อย่างไร 
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คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ จนกระทั่งถึง 
๗. เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ดำารงอยู่ในศีลแล้ว เจริญโพชฌงค์ ๗ 

ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก อย่างนี้แล

ปาณสูตรที่ ๑ จบ
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พระสตูรก่อนหน้านัน้อุปมาเร่ืองพญานาค พระสตูรนีอุ้ปมาสตัว์ทกุชนิดเลย 
สัตว์ทั้งหลายสำาเร็จอิริยาบถ ๔ บางคราวเดิน บางคราวยืน บางคราวนั่ง บางคราว
นอน สัตว์เหล่านั้นก็ล้วนอาศัยแผ่นดิน ดำ�รงอยู่บนแผ่นดิน	จึงเดินได้	ยืนได้	นั่งได้	
นอนได ้ทำานั่น ทำานี่ ก็เหมือนกัน อาศัยบนแผ่นดินจึงทำาได้ การที่จะเจริญโพชฌงค์ 
๗ มีสติสัมโพชฌงค์ เป็นต้นนี้ ก็ต้องมีแผ่นดินให้อยู่ เป็นที่อาศัย เป็นที่ตั้ง แผ่นดิน
นัน้คือศลี	อ�ศยัศลี	ตัง้อยูใ่นศลี ดำารงอยูใ่นศลีแล้ว จงึเจรญิโพชฌงค์ ๗ ประการได้ 
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ศีลน่ีสำาคัญมากนะ ความเป็นผู้สำารวมระวังด้านกาย วาจา เป็นคน                                     
มรีะเบยีบวนัิย อะไรไม่ควรต้องเว้นไป สิง่ใดควรทำากใ็ห้ทำา มรีะเบยีบ มวีนิยั มคีวาม                                                                                                       
รับผิดชอบ อย่างนี้พูดในแง่ผู้ที่ต้องฝึกมาตามลำาดับ ซึ่งผู้ที่บรรลุไวในสมัยพุทธกาล         
ที่เราอ่านในหนังสือกัน ท่านเหล่านั้นก็ผ่านการฝึกมา อาศัยพื้นฐานแล้วก็ค่อยหัด 
ค่อยฝึกกันไป ท่านไหนที่ได้ฝึกมาตั้งแต่เด็ก เป็นคนมีศีลดี สำารวมระวัง เป็นคน                   
มีระเบียบวินัย มาตั้งแต่เด็ก มันก็ง่าย บางคนไม่ได้ฝึกนี่ พอโตขึ้นก็ชักจะไปกันใหญ่ 
จะมาฝึกตอนแก่กด็ดัยากอกี ถ้าไม่หดัเลย กย็ิง่ลำาบากหนกักว่าเดมิ ดงันัน้ ถ้ารูแ้ล้วก็
รบีฝึกไว้ รูต้อนไหนกร็บีฝึกไว้มนัดทีีส่ดุ ดีทีส่ดุพระพทุธองค์ก็ให้ฝึกตัง้แต่ช่วงปฐมวยั
นั่นแหละ เป็นเด็ก เป็นหนุ่มสาว นี่แข็งแรง มาฝึกนี่ดีที่สุด เป็นช่วงที่ยังมีกำาลัง ตื่น
แต่เช้าได้ ทำาอะไรได้เยอะ
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นี้อุปมาเหมือนกับสัตว์ที่สำาเร็จอิริยาบถ ๔ เดิน ยืน นั่ง นอน สัตว์เหล่านั้น
ทัง้หมด กล้็วนอาศัยแผ่นดนิ ยนือยูบ่นแผ่นดนิ เหมอืนกับภกิษหุรอืผูป้ฏบิติัธรรมใน
ศาสนานี้แหละ อาศัยศีล ดำารงอยู่ในศีลแล้ว จึงเจริญโพชฌงค์ ๗ ได้ ศีลนี้ก็เป็นการ
มีสติระดับหนึ่งแล้ว มีระเบียบวินัย ตื่นเช้า เดินจงกรม นั่งสมาธิอยู่เสมอ เป็นฐาน
สำาหรบัการฝึกสต ิเหมอืนเราฟังธรรมทกุเช้าทกุเย็น ไหว้พระสวดมนต์ทกุเช้าทกุเยน็ 
เป็นวัตรปฏิบัติที่ดี เป็นศีล อาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีล ทำาโพชฌงค์ให้เจริญก้าวหน้าไปได้
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๔.๒	กัลย�ณมิตร	กับ	โยนิโสมนสิก�ร

ต่อไป วธิฝึีกโพชฌงค์ ข้อที ่๒ อาศัยธรรมะ ๒ อย่าง ทีเ่ป็นภายนอกกบัภายใน 
อาศยัภายนอกแล้วอาศัยภายใน ภายนอกคอืกลัยาณมติร ภายในคอืโยนโิสมนสกิาร 
สองอย่างนี้ก็เป็นตัวช่วยในการฝึกปฏิบัติโพชฌงค์ ๗ ประการได้มาก กัลย�ณมิตร
เป็นผู้ชี้หนทาง ผู้คอยบอกเตือน สั่งสอน บอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร การปฏิบัติที่                 
ถูกต้องทำาอย่างไร กัลยาณมิตร แปลว่า มิตรที่ดี มิตรที่ดีของพวกเราทั้งหลายก็มี
ท่านเดียวคือพระพุทธเจ้า 
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คำาว่า ดี หมายถึง ทำาให้หมดทุกข์ หมดการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าทำาดีอะไร
เยอะแยะแล้วต้องมาเกิดอีก มาแก่อีก มาตายอีก อย่างนั้นไม่ดีเท่าไร ดี นี่หมายถึง 
ทำาให้หมดทุกข์ มิตรที่ด ีหมายถึง ผู้ที่บอก สอน แนะนำาให้รู้จักวิธีที่จะพ้นจากทุกข์ 
จะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป มีแต่พระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละ ที่ตรัส
สอนเรื่องนี้ ส่วนคนอื่นๆ เป็นคนนำาพระพุทธพจน์มาบอกต่อเท่านั้น 

สัตว์ท้ังหลายมีความเกิดเป็นธรรมดา อาศัยผู ้เป็นพระพุทธเจ้าผู ้เป็น
กัลยาณมิตรก็จะพ้นจากความเกิด สัตว์ทั้งหลายที่มีความแก่ ความเจ็บ ความตาย 
มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสะ เป็นธรรมดา อาศัยพระพุทธเจ้าเป็น
กัลยาณมิตร ก็จะพ้นจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย พ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัส และอุปายาสะ กัลยาณมิตรจึงเป็นทั้งหมดของการประพฤติพรหมจรรย์ 
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มีกัลยาณมิตรซึ่งเป็นเหตุภายนอก กับ โยนิโสมนสิการซึ่งเป็นเหตุภายใน 
เหมือนกับว่าคนละคร่ึง อย่างละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ แต่แท้ท่ีจริงเป็นทั้งหมด พระ
อานนท์เคยกราบทูลพระพุทธเจ้า ข้าพระองค์พิจารณาดูแล้ว กัลยาณมิตรเป็นครึ่ง
หนึ่งของพรหมจรรย์ กัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของการปฏิบัติธรรม อีกครึ่งหนึ่งก็
คือทำาเอาเอง พระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น อานนท์ ที่ถูกคือกัลยาณมิตร
นั้นเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ เพราะถ้าไม่มีกัลยาณมิตรนั้นก็จะไม่มีสิ่งอื่นด้วย 
ห�กไม่มีพระพุทธเจ้�บอกท�ง	 ก็จะเดินท�งไม่ได้	 ที่ได้ออกเดินท�งก็เพร�ะมี
พระพุทธเจ้�	
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แม้ธรรมะอื่นๆ ก็มีความสำาคัญเช่นเดียวกัน ต้องมีเต็มบริบูรณ์ทั้งหมดมา
รวมกันสมมติพูดเรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ สัมมาทิฏฐิเป็น ๑ ใน ๘ เพราะฉะนั้นเวลา
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ องค์ประกอบ ๘ เป็น ๑๐๐% องค์ ๑ ใน ๘ ก็เป็น ๑๒.๕ %                             
อย่างนี้ สัมมาทิฏฐิ ๑๒.๕ % สัมมาสังกัปปะ ๑๒.๕ % และองค์อื่นๆ อย่างละ 
๑๒.๕ % ก็ครบ ๑๐๐% แล้ว คิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ต้องครบ ๑๐๐% ทุกองค์ประกอบ                    
สมัมาทฏิฐก็ิ ๑๐๐% สมัมาสงักปัปะ ๑๐๐% และองค์อืน่กต้็องครบถ้วน ทางมอีนัเดยีว                                                                                                                     
แต่ต้องประกอบด้วยองค์ ๘ จงึจะเป็นทาง ถ้าไม่ครบ ๘ กไ็ม่เป็นทาง มแีต่สมัมาทฏิฐิ                                                                                                              
ก็ไม่เป็นทาง มีแต่สัมมาสังกัปปะก็ไม่เป็นทาง ต้องมารวมประชุมพร้อมกันหมด                          
จึงเป็นทาง สัมมาทิฏฐิก็เต็มร้อย องค์อ่ืนๆ ก็เต็มร้อยหมด อย่างนี้นะ เหมือนกัน 
เรื่องกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการ ต้องครบถ้วนเต็มที่ทั้งสองเรื่อง  
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พระพุทธเจ้าตรัสว่า กัลย�ณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ เพราะว่า 
พรหมจรรย์คอืข้อปฏบิตัเิพือ่ให้ถึงความสิน้ไปแห่งทกุข์ท้ังปวง ถ้าไม่มีพระองค์ตรสัรู้
แล้วเอามาบอก ก็จะไม่มีพรหมจรรย์ ทีนี้ โยนิโสมนสิการก็เป็นทั้งหมดเหมือนกัน 
เพราะถ้าเราไม่ปฏบิตั ิกจ็ะไม่มอีะไรเกดิขึน้ ทัง้สองอันกเ็ป็นทัง้หมดมารวมกนั เวลา
ไปอ่านในพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ บางพระสูตรพูดถึงกัลยาณมิตรว่า
เป็นบุพพนิมิต บางพระสูตรพูดถึงโยนิโสมนสิการเป็นบุพพนิมิต บางพระสูตรพูด
ถึงความไม่ประมาทเป็นบุพพนิมิต บางพระสูตรก็พูดถึงธรรมะอย่างอ่ืน จะคิดว่า 
ศีล สมาธิ ปัญญา ประชุมกันเป็น ๑๐๐% เป็นศีลกี่เปอร์เซ็นต์ สมาธิกี่เปอร์เซ็นต์ 
ปัญญาก่ีเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้แยกอย่างน้ัน ในศีลก็มีสมาธิและปัญญา ในสมาธิก็มีศีล
และปัญญา ในปัญญาก็ย่อมมีศีลและสมาธิ คือทั้งหมดเต็มร้อย ต้องครบถ้วนเต็ม
สมบูรณ์ อย่างนี้นะครับ 
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วิธีการฝึกโพชฌงค์ อาศัยภายนอกและภายใน ภ�ยนอกคือกัลย�ณมิตร	
เข้าไปคบหาสัตบุรุษ ฟังธรรม ทรงจำาธรรมไว้ จะได้เตือนสติ บางทีต้องมีคำาสอน
ติดตัวเสมอ อย่างน้อยมันก็ยังติดนะ นึกออกก็พอใช้ได้ ถ้าจะให้ดีต้องอยู่ในใจเลย 
เอามาใช้ได้เลย ถ้ายังไม่มี อย่างน้อยติดหัวเอาไว้บ้าง ติดหัวนี่ก็ยังไกลหัวใจอยู่ แต่
อย่างน้อยก็ยังพอนึกได้ บางคนในหัวก็ยังนึกไม่ออก ธรรมะอยู่ในสมุด เมื่อกลางวัน
ไปเรียนอะไรมาหนอ มีสมุดใกล้ตัวก็ยังพอใช้ได้ บางคนไม่มีสมุด ฝากไว้กับอาจารย์ 
ฟังจบแล้ว จำาไม่ได้ ส่งคืนอาจารย์ไปเลย 
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เสียงจากกัลยาณมิตร คำาสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็หลายแบบ อาจจะมี
หนังสือไว้อ่าน มีเทปไว้ฟัง มีบทสวดมนต์ไว้ท่อง มีหลักคำาสอนไว้ ท่องเป็นคาถาไว้ 
นกึได้เม่ือไรกท่็องสาธยายเลย นีก้เ็ป็นคำาบอกเตอืน คำาบอกเตอืนเหล่านีท้ำาให้ได้สติ 
สตก็ิจะเป็นพืน้ฐานทำาให้ฝึกสตสิมัโพชฌงค์ หรอืวจิยัธรรมต่อไปได้ เวลาเราฟังธรรม 
ก็จะได้วิจัยธรรมโดยธรรมชาติ อันนี้ก็อาศัยเสียงจากคนอื่น แล้วได้สติ ได้ธรรมวิจัย 
ถ้าเจริญและทำาให้มากๆ ก็จะเจริญเพิ่มขึ้นไปตามลำาดับ ทุกวันนี้ก็เป็นตัวช่วยเยอะ
เหมือนกัน สื่อต่างๆ ถ้าเอามาใช้ประโยชน์ เอามาฟัง เอามาเตือนตนเอง บางคน
แปะเอา แปะไว้ตามฝาผนัง เราก็จะนึกได้บ้าง อะไรอย่างนี้นะ ถ้าจะให้ดีต้องติดอยู่
ในใจ มีอะไรเกิดขึ้นก็นึกขึ้นมาได้ นำามาใช้ได้ อยู่ในใจเรา 
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แต่โดยทั่วไป ใจเรามันยังโน้มไปทางอื่น โน้มไปทางโลก โน้มไปทางกามคุณ 
ไม่ค่อยโน้มเอียงมาทางนิพพาน โอกาสที่ธรรมะฝ่ายตรัสรู้จะเกิดขึ้นก็ค่อนข้าง
ยาก อย่างนี้ต้องอาศัยตัวช่วย กัลยาณมิตรก็เป็นอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งคือโยนิโส
มนสิการ โยนิโสมนสิก�รเป็นเหตุภ�ยใน ทำาให้มีขึ้นในใจ กระทำาไว้ในใจ รู้สึกคิด
นึก พิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง การฝึกหัดมองด้วยตัวเอง ฝึกทำาเอาเอง มีคำาสอน
มาแล้ว เราจำาได้แล้ว แต่ไม่หัดเอามามอง ไม่หัดเอามาดูว่าอะไรเป็นอะไร ไม่มาเพ่ง
พิจารณาดู ไม่รู้จักพิจารณา มันก็ไม่เกิดประโยชน์มากนัก อย่างเราฟังธรรม สังขาร
ทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง ฟังมาแล้ว เอามาใช้ เอามามอง พิจารณาดูให้ลึกซึ้ง สิ่งไหน
มันเที่ยงบ้าง เริ่มแรกอาจจะแค่คิดนึกเอา ต่อมาก็ใส่ใจถูก พิจารณาเทียบเคียงกับ
ความจริงที่ปรากฏ หัดบ่อยๆ ก็จะได้ความเข้าใจเยอะขึ้น การใส่ใจให้ถูกต้อง การ
ใส่ใจให้ถูกวิธี อันนี้เป็นเหตุภายใน

เรื่องนี้  มีพระสูตรท่ีพระพุทธเจ ้าตรัสบอกเอาไว ้ ในสังยุตตนิกาย                                 
มหาวารวรรค พาหิรังคสูตร ข้อ ๒๓๑ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุ
ภายนอกให้โพชฌงค์ ๗ ประการเกิดขึ้น เหมือนกัลยาณมิตตตา 

ภิกษุผู ้มีกัลยาณมิตร พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ ๗ 
ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก 

ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ 
ประการ ให้มาก อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ จนถึง 
๗. เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำา

โพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก อย่างนี้แล

พาหิรังคสูตรที่ ๑๐ จบ
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นี้ต้องอาศัยกัลยาณมิตร ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรก็หวังได้ว่า ต่อไปเราจะเจริญ
สติ เจริญธัมมวิจยะได้ กัลยาณมิตรนี้ดี ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไว้เสมอ พระองค์
ทรงแสดงธรรม สอนให้ละชั่ว ทำาดีให้ถึงพร้อม ชำาระจิตของตนให้ผ่องแผ้วสะอาด
หมดจด อะไรถูก อะไรผิด อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล เมื่อฟังบ่อยๆ ก็หวังได้ว่า 
ต่อไปสติจะดีขึ้น ปัญญาก็จะพอมีขึ้น ทีนี	้ปัญญ�เกิดจ�กก�รประกอบ จึงอยู่ที่ว่า 
เหตุภายในได้ทำาไหม มาประกอบไหม เราขยันไหม ถ้าขยันก็เร็วหน่อย ถ้าฟังแล้ว                                                    
มัวแต่คิดว่า แหม...ยากจริง ถอดใจทุกที ขอฟังไปก่อน ได้ความรู้บางนิดหน่อย                                                                                              
แค่นีก็้พอแล้ว ไม่ทำาความเพยีรต่อ อย่างน้ีกย็งัไม่ครบเงือ่นไข อนันีเ้ป็นเหตภุายนอก
คือกัลยาณมิตร

เรื่องกัลยาณมิตรเป็นบุพพนิมิต เพื่อความเกิดข้ึนของโพชฌงค์ ๗                           
ในปฐมสุริยูปมสูตร ข้อ ๑๙๓ พระพุทธองค์ตรัสว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำาลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้น
มาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด กัลยาณมิตตตาก็เป็นตัวนำา เป็นบุพนิมิตเพื่อ
ความเกิดขึ้นแห่งโพชฌงค์ ๗ ประการ ฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวัง
ข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก

ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ 
ประการ ให้มาก อย่างไร

๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
น้อมไปในโวสสัคคะ จนกระทั่งถึง 

๗. เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำา
โพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก อย่างนี้แล

ปฐมสุริยูปมสูตรที่ ๒ จบ
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พระสูตรนี้ กล่าวถึงบุพพนิมิต เครื่องหมายที่มาก่อน เป็นสิ่งที่แสดงว่าจะมี
โพชฌงค์ ๗ เกดิขึน้ในโอกาสต่อไป คือกลัยาณมติร หากมกัีลยาณมติรกห็วงัได้ว่าจะ
เจริญโพชฌงค์ได้ เหมือนกับก่อนที่ดวงอาทิตย์กำาลังจะขึ้นในเวลาเช้า ก็มแีสงอรุณ
มาก่อน เป็นเครื่องหมาย เป็นตัวนำา 

ในทำานองเดียวกับกัลยาณมิตร สำาหรับโยนิโสมนสิการ ในทุติยสุริยูปมสูตร 
ข้อ ๑๙๔ พระพุทธองค์ตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำาลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้น
มาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด โยนิโสมนสิการก็เป็นตัวนำา เป็นบุพนิมิตเพื่อ
ความเกิดขึ้นแห่งโพชฌงค์ ๗ ประการ ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโส
มนสิการ พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ 
ประการให้มาก
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ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำา
โพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ จนกระทั่งถึง 
๗. เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญโพชฌงค์ 

๗ ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้มากอย่างนี้แล

ทุติยสุริยูปมสูตรที่ ๓ จบ
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นี้ก็โยนิโสมนสิการ การใส่ใจโดยถูกต้อง การสนใจถูกแง่มุม ถูกวิธี รู้จักคิด
พิจารณา เป็นบุพพนิมิต เป็นตัวนำาก่อนที่จะมีโพชฌงค์เกิดขึ้น ถ้าเป็นผู้ถึงพร้อม
ด้วยโยนิโสมนสิการ	 รู้จักพิจ�รณ�แยกแยะองค์ประกอบ	พิจ�รณ�สิ่งต่�งๆ	 ไม่
เที่ยง	เป็นทุกข์	ไม่ใช่ตัวตน	พิจ�รณ�กระบวนก�รแห่งเหตุปัจจัย	พิจ�รณ�ธรรม
ต่�งๆ	ให้หยั่งลงสู่อริยสัจ	๔	อยู่เสมอ	อย่�งนี้เป็นต้น ก็หวังได้ว่าจะเจริญและทำา
โพชฌงค์ให้มากได้ 

ทีนี้ จะใส่ใจได้อย่างถูกต้อง ก็ต้องฟังก่อน มีกัลยาณมิตร พระพุทธองค์ทรง
สอนว่า อุปาทานขันธ์ ๕ มันเป็นทุกข์ เราก็มาสนใจดูว่า มันทุกข์ตรงไหน ทุกข์จริง
ไหม ทุกข์อย่างไร เพ่งมองดู สนใจพิจารณาตามคำาสอน สติก็เพิ่มขึ้น ธัมมวิจยะ                     
ก็เพิ่มขึ้น ก็เป็นไปได้ว่า โพชฌงค์ ๗ จะมากขึ้น 

อีกพระสูตรหนึ่ง ในอัชฌัตติกังคสูตร ข้อ ๒๓๐ พระพุทธองค์ตรัสว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุ
ภายในให้โพชฌงค์ ๗ ประการเกิดขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการ 

ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญ
โพชฌงค์ ๗ ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก

ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำา
โพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก อย่างไร

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ จนกระทั่งถึง 
๗. เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ เจริญโพชฌงค์ 

๗ ประการ ทำาโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก อย่างนี้แล

อัชฌัตติกังคสูตรที่ ๙ จบ



272

นี้เป็นเหตุภายใน คือโยนิโสมนสิการ ถ้ามีแล้วก็หวังได้ มีความเป็นไปได้ ฟัง
จากกัลยาณมิตร คือพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เอาไปใส่ใจ ยังไม่ต้องมีปัญญาเยอะอะไร
มาก ให้รู้จักมอง	รู้จักใส่ใจ รู้จักพิจารณาว่า ทุกคนเป็นไปตามกรรม แต่ละคนล้วน
ไม่เหมือนกัน ถูกด่าเป็นเรื่องธรรมดานะ เป็นโลกธรรม ใส่ใจเป็นบ้างเปล่า ทุกคน
ล้วนไม่เหมือนกัน ล้วนไม่แน่ไม่นอน อาจจะเห็นด้วยกับเราหรือไม่เห็นด้วยกับเรา 
ท่องไปก่อน จำาไว้แล้วนำาไปพิจารณา ถ้าถูกด่าแล้วเห็นว่าไม่ธรรมดา โวยอยู่เรื่อย 
อย่างนี้ไม่ได้ 

ในโลกสังขาร สิ่งต่างๆ ไม่แน่ไม่นอน สิ่งต่างๆ เป็นทุกข์ สิ่งต่างๆ ไม่ใช่ของ
เรา เราไม่ได้ตามปรารถนาได้ อย่างนี้ตั้งท่าไว้เลย ดูข่าวหรือรับรู้อะไรต่างๆ ก็ใส่ใจ
ให้เป็น ถ้าใส่ใจไม่เป็นจะเกิดกิเลสนะ ชอบ ชัง รัก เกลียด ไม่เกิดความเป็นพุทธะ
ขึ้นมา ไม่เกิดสติ อย่างเราดูข่าวในหนังสือพิมพ์ก็ดี ดูหนัง ดูละคร ถ้าใส่ใจเป็น ก็ได้
ความรู้ว่า เรื่องก็ไม่มีอะไรนี่ ซำ้าเดิมตลอด แย่งสามีกันอีกแล้วหรอ รอพินัยกรรมอีก
แล้ว นางร้ายกร้็ายสมชือ่เหลอืเกนิ เรากเ็ข้าใจมนัว่า มนัประมาณนีแ้หละ ได้ความรู้ 
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ถ้าใส่ใจไม่เป็น จะเกิดความยินดีความยินร้าย นิวรณ์ก็จะเกิดขึ้น มีรัก มีชัง 
อันนั้นคือฝ่ายมืด ตัวแทนฝ่ายมืด เราต้องเข้าใจตัวแทนฝ่ายพุทธะกับตัวแทนฝ่าย
มืด ตัวแทนฝ่ายพุทธะคือได้สตินั่นเอง ฟังแล้ว ใส่ใจถูกต้อง ได้สติ สติสัมโพชฌงค์ 
ได้ธมัมวจิยะ ตอนนีเ้รากำาลงัฝึกฝ่ายสว่าง ฝ่ายพทุธะ กำาลังฝึกอยู ่ยงัไม่ได้เป็นผู้รูจ้รงิ 
จะเป็นจริงต้องมีอริยมรรคมีองค์ ๘ ประชุมกัน ตอนนี้ยังไม่ได้เป็น เป็นโพชฌงค์อยู่ 
ฝึกคณุสมบติัท่ีจะทำาให้เป็นพุทธะ เรามาฝึกมีสต ิรูจ้กัระมดัระวงั รูจ้กัอะไรถกู อะไร
ผิด รู้จักใส่ใจเรื่องความไม่แน่ไม่นอน แต่ละคนมีกรรมเป็นของของตน	 พิจ�รณ�
ธรรมด�ของโลก	

ข้อเทจ็จริง สิง่ทีถ่กูต้องตามท่ีมันเป็น เป็นธรรมะ เราฟังมาจากพระพทุธเจ้า 
ดังนั้น การมีโอกาสฟังธรรมบ่อยๆ ตั้งใจฟัง มีความเข้าใจ ก็มีโอกาสที่จะใส่ใจได้
มากกว่า เรายังไม่มีความรู้เป็นของตัวเอง ถ้าไม่เคยฟังมา ก็ไม่อาจมีความรู้ได้ 
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ต่อไป จะยกตัวอย่างวิธีการโยนิโสมนสิการ ท่านทั้งหลายฟังตัวอย่างแล้ว                  
ก็จะได้เอาไปหัด มนสิการอย่างไร นิวรณ์เกิด มนสิการอย่างไร โพชฌงค์เกิด                    
ต้องรู้จักเหตุปัจจัย 

ใน สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อาหารสูตร ข้อ ๒๓๒

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอาหารและ

สิ่งไม่ใช่อาหารของนิวรณ์ ๕ ประการ และโพชฌงค์ ๗ ประการ แก่เธอ                  
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำากามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำา
กามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

คือ สุภนิมิตมีอยู่ การทำามนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมิตนั้นให้
มาก นี้เป็นอาหารที่ทำากามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำากามฉันทะ
ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
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อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำาพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำา
พยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

คือ ปฏฆินมิติมอียู ่การทำามนสกิารโดยไม่แยบคายในปฏฆินมิิตนัน้
ให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำาพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำาพยาบาท
ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำาถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำา               
ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

คือ ความไม่ยินดี ความเกียจคร้าน ความเมื่อยขบของร่างกาย 
ความเมาอาหาร และความทีจ่ติหดหูม่อียู ่การทำามนสกิารโดยไม่แยบคาย
ในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำาถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 
หรือทำาถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
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อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำาอุทธจัจกกุกุจจะท่ียงัไม่เกดิให้เกดิข้ึน หรอื
ทำาอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

คือ ความไม่สงบจิตมีอยู่ การทำามนสิการโดยไม่แยบคายในความ
ไม่สงบจิตนั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำาอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้ 
เกิดขึ้น หรือทำาอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำาวิจิกิจฉาท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำา
วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่ การทำามนสิการ
โดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำาวิจิกิจฉาที่ยังไม่
เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำาวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
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อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำาสตสิมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกิดให้เกดิขึน้ หรอื
ทำาสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ธรรมท้ังหลายอันเป็นที่ต้ังแห่งสติสัมโพชฌงค์มีอยู ่ การ
ทำามนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำาสต ิ
สัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำาสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้
เจริญเต็มที่

อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำาธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้เกดิขึน้ 
หรือทำาธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ธรรมท้ังหลายท่ีเป็นกุศลและอกุศล มีโทษและไม่มีโทษ เลว
และประณตี เป็นฝ่ายดำาและฝ่ายขาวมีอยู ่การทำามนสิการโดยแยบคายใน
ธรรมเหล่านัน้ให้มาก นีเ้ป็นอาหารทีท่ำาธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้
เกิดขึ้น หรือทำาธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่
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อะไรเล่าเป็นอาหารทีท่ำาวริยิสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้เกิดขึน้ หรอื
ทำาวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คอื ความรเิริม่ ความพากเพยีร ความบากบัน่มีอยู ่การทำามนสกิาร
โดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำาวิริยสัมโพชฌงค์
ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำาวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่

อะไรเล่าเป็นอาหารทีท่ำาปีตสัิมโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้เกดิขึน้ หรอื
ทำาปีติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชฌงค์มีอยู ่ การ
ทำามนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำาปีติ 
สัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำาปีติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้
เจริญเต็มที่
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อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 
หรือทำาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คอื ความสงบกาย ความสงบจติมีอยู ่การทำามนสกิารโดยแยบคาย
ในธรรมเหล่านัน้ให้มาก นีเ้ป็นอาหารทีท่ำาปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้
เกิดขึ้น หรือทำาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำาสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 
หรือทำาสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ สมาธินิมิต อัพยัคคนิมิตมีอยู่ การทำามนสิการโดยแยบคาย              
ในนิมิตเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำาสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด             
ให้เกิดขึ้น หรือทำาสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่
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อะไรเล่าเป็นอาหารทีท่ำาอเุปกขาสัมโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้เกดิขึน้ 
หรือทำาอุเปกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเปกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ การ
ทำามนสกิารโดยแยบคายในธรรมเหล่าน้ันให้มาก นีเ้ป็นอาหารทีท่ำาอเุปกขา 
สัมโพชฌงค์ท่ียงัไม่เกดิให้เกดิขึน้ หรอืทำาอเุปกขาสมัโพชฌงค์ทีเ่กดิขึน้แล้ว
ให้เจริญเต็มที่

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารท่ีทำากามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือ
ทำากามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

คือ อสุภนิมิตมีอยู่ การทำามนสิการโดยแยบคายในอสุภนิมิตนั้น
ให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำากามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำากาม
ฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
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อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำาพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำา
พยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

คือ เมตตาเจโตวิมุตติมีอยู่ การทำามนสิการโดยแยบคายในเมตตา
เจโตวิมุตตินั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำาพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 
หรือทำาพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำาถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำา
ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

คอื ความรเิริม่ ความพากเพยีร ความบากบัน่มีอยู ่การทำามนสกิาร
โดยแยบคายในธรรมเหล่านัน้ให้มาก นีไ้ม่เป็นอาหารทีท่ำาถนีมทิธะทีย่งัไม่
เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำาถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
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อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำาอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดข้ึน 
หรือทำาอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

คอื ความสงบจติมอียู ่การทำามนสิการโดยแยบคายในความสงบจติ
นั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำาอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือ
ทำาอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำาวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำา
วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

คือ ธรรมท้ังหลายท่ีเป็นกุศลและอกุศล มีโทษและไม่มีโทษ เลว
และประณีต เป็นฝ่ายดำาและฝ่ายขาวมีอยู่ การทำามนสิการโดยแยบคาย
ในธรรมเหล่านัน้ให้มาก นีไ้ม่เป็นอาหารทีท่ำาวจิกิจิฉาทีย่งัไม่เกิดให้เกดิขึน้ 
หรือทำาวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
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อะไรเล่าไม่เป็นอาหารท่ีทำาสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 
หรือทำาสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ การไม่ทำา
มนสิการในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำาสติสัมโพชฌงค์ที่ยัง
ไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำาสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำาธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให ้
เกิดขึ้น หรือทำาธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ธรรมท้ังหลายท่ีเป็นกุศลและอกุศล มีโทษและไม่มีโทษ เลว
และประณีต เป็นฝ่ายดำาและฝ่ายขาวมีอยู่ การไม่ทำามนสิการในธรรม 
เหล่านั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำาธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด 
ให้เกิดขึ้น หรือทำาธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่
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อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำาวิริยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 
หรือทำาวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ความริเร่ิม ความพากเพียร ความบากบั่นมีอยู่ การไม่ทำา
มนสิการในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำาวิริยสัมโพชฌงค์ที่
ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำาวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำาปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 
หรือทำาปีติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชฌงค์มีอยู่ การไม่ทำา
มนสิการในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำาปีติสัมโพชฌงค์ที่ยัง
ไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำาปีติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้                  
เกิดขึ้น หรือทำาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ความสงบกาย ความสงบจิตมีอยู่ การไม่ทำามนสิการในธรรม
เหล่านั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้              
เกิดขึ้น หรือทำาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่
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อะไรเล่าไม่เป็นอาหารทีท่ำาสมาธสิมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้เกดิขึน้ 
หรือทำาสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ สมาธินิมิต อัพยัคคนิมิตมีอยู ่ การไม่ทำามนสิการในนิมิต                
เหล่านั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำาสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให ้
เกิดขึ้น หรือทำาสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำาอุเปกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิด
ขึ้น หรือทำาอุเปกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ธรรมท้ังหลายอันเป็นท่ีต้ังแห่งอุเปกขาสัมโพชฌงค์มีอยู ่ 
การไม่ทำามนสิการในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำาอุเปกขา 
สัมโพชฌงค์ท่ียงัไม่เกดิให้เกดิขึน้ หรอืทำาอเุปกขาสมัโพชฌงค์ทีเ่กดิขึน้แล้ว
ให้เจริญเต็มที่

    อาหารสูตรที่ ๑ จบ 
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ฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้าง รู้เรื่องไหม บางท่านก็พอรู้เรื่องบ้าง บางท่านก็                                                                
งงไปเลย เวลาฟังก็ตั้งใจฟัง การตั้งใจฟัง จิตจดจ่อ ตั้งจิตรับรู้ แม้ไม่รู้เรื่องทั้งหมด                                   
นวิรณ์กไ็ม่เกดิ ใจกเ็ป็นสมาธ ิอย่างสวดมนต์ บางคนบอกว่าสวดไปไม่เหน็รูเ้รือ่งเลย 
มแีต่คำาบาล ีไม่รูเ้รือ่ง ถ้าตัง้ใจสวด จติสะอาดปลอดโปร่ง ไม่มีนวิรณ์เข้ามา ฟังธรรม                                                                                                              
กเ็หมอืนกนั ไม่ใช่ว่าฟังแล้วต้องรูเ้รือ่งทัง้หมด รูเ้รือ่งบางอย่าง สิง่ทีไ่ม่รูเ้รือ่งกจ็ดจ่อ
ไปก่อน ฟังธรรมกเ็ป็นสมาธ ิเมือ่ค่อยๆ ฟังและพจิารณามากขึน้ กจ็ะเข้าใจขึน้ภายหลงั 

ในพระสตูรท่ีอ่านให้ฟังนี ้กล่าวถงึเรือ่ง อ�ห�รหรอืเหตุปัจจยัของนิวรณ์	๕	
กับอ�ห�รหรือเหตุปัจจัยของโพชฌงค์	๗	ก็คือก�รใส่ใจ	 เหตุภ�ยในนั่นเอง พูด
ง่ายๆ คือ กิเลสหรือพุทธะนี่เป็นของภายใน กิเลสไม่ใช่ของภายนอก ไม่ใช่ว่าเครียด
เพราะคนอื่น อย่างนี้เข้าใจผิดอยู่ ยินดียินร้ายเป็นของภายใน เกิดมาจากการใส่ใจ               
ไม่ถกูต้อง ความใส่ใจเป็นของภายใน ถ้�ใส่ใจถกูกไ็ม่เกิดกเิลส	ใส่ใจผิดกเิลสกข็ึน้ม�	
ท่านทั้งหลายมีทางเลือกแล้ว ถ้ารู้จักวิธี ก็แค่ใส่ใจให้เป็น ใส่ใจให้ถูก รู้จักพิจารณา
ให้ดี คิดให้เป็น ก็ไม่เกิดกิเลสเท่านั้นแหละ เพราะมันเป็นของภายใน 
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มดื สว่าง นีเ่ป็นของภายใน ตัวแทนของมืดคือนวิรณ์ ๕ ตวัแทนของสว่างคอื 
โพชฌงค์ ๗ นี่เราทราบแล้ว เหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีกัน ต่อไปเกิดเหตุการณ์อย่างนี้                                                                                                           
มีเรื่องอย่างนี้ อารมณ์อย่างนี้ จะพิจารณาอย่างไร จะมองอย่างไร	เพร�ะกิเลสมัน
เป็นของภ�ยใน พุทธะก็เป็นของภ�ยใน ไม่เกี่ยวกับภายนอก ภายนอกจะเป็น
อย่างไรกเ็ป็นไป ถ้าใส่ใจเป็น ใส่ใจถกูต้อง กไ็ด้ปัญญาทัง้หมดนะ แม้แต่คนทีส่ญูเสยี 
ต้องหมดทรัพย์สมบัติ หรือญาติพี่น้องเสียชีวิต เป็นทุกข์มากมายในสมัยพุทธกาล 
ท่านใส่ใจเป็น ก็บรรลุธรรมมากมายแล้ว ท่านทั้งหลายคงเคยทราบเรื่องมาบ้าง 

ต่อไปจะขยายความบ้างเล็กน้อย ในนิวรณ์ทั้ง ๕ ที่เป็นตัวแทนของฝ่าย
มืด ฝ่ายกิเลส ถ้าเราเห็นก่อน รู้เท่าทันก็จะไม่ทุจริต รัก ชัง นี่มันกิเลส เป็นนิวรณ์
บังดวงตาไม่ให้เห็นความจริง ถ้ารู้อย่างนี้ไม่ทุจริต ไม่ด่าใคร ไม่ไปโกหกใคร นิวรณ์                
มี ๕ ได้แก่ กามฉันทะ พยาปาทะ ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา
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ก�มฉันทะ คือ ความยินดีพอใจในกามคุณ ติดข้องในกามคุณ ติดใจใน
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส แสวงหามัน โหยหามัน เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้น 
พระพทุธเจ้าตรัสถงึอาหารท่ีทำาให้กามฉนัทะทีย่งัไม่เกดิเกดิขึน้ หรอืทำากามฉนัทะที่
เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น คือสุภนิมิตมีอยู่ การทำามนสิการโดยไม่แยบคาย
ในสุภนิมิตนั้นให้มาก นี้เป็นอาหารท่ีทำากามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำา                     
กามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น

ของสวยๆ งามๆ นีม้อียู ่ของน่าพอใจม ีมันกเ็ป็นอย่างนัน้ของมนั มอียูป่ระจำา
โลก ถ้าทำาอโยนิโสมนสิการ มนสิการโดยไม่แยบคายในสิ่งนั้น แหม...อันนี้มันดีนะ 
สวยงามมาก น่าจะมีไว้ครอบครอง ได้มาแล้วดี ทำาให้เราดูดีขึ้นเป็นกอง ใส่ใจไป
อย่างนี ้การคดิแบบนีเ้ป็นอโยนโิสมนสกิาร พอมีอโยนโิสมนสกิารแล้ว กิเลสกเ็กดิขึน้ 
กามฉนัทะเกดิขึน้ แต่ถ้ารู้จกัพิจารณาให้ถกูต้อง สิง่สวยงามมนักอ็ยูข่องมนั จะไปว่า
มันก็ไม่ได้ ของสวยๆ สักหน่อยมันก็เก่า สวยเฉพาะตอนใหม่ๆ แหละ หรือมองให้
ลึกลงไปในข้อเท็จจริงที่อยู่เบื้องหลัง เพราะของที่ว่าสวยงามนั้น แท้ที่จริงประกอบ
ด้วยของไม่สวยนานาประการ อย่างนี ้ถ้ามองเป็น กเิลสกไ็ม่เกดิ ไม่มีกามฉันทนวิรณ์ 
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สิ่งต่างๆ นั้น เราก็อยากได้เฉพาะตอนที่ยังไม่ได้ พอได้มาแล้วก็ไม่อยากได้ 
อยากได้สิ่งอื่นต่อไป กิเลสมันหลอกเราไปเรื่อย ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ หากต้องวิ่งไป
แสวงหาตามความต้องการ อย่างนีเ้รากจ็ะไม่มวีนัได้พกัผ่อนเลย เรารูอ้ย่างนีแ้ล้ว ก็
หัดใส่ใจให้เป็น พิจารณาให้แยบคาย ให้ถูกต้องกับความเป็นจริง บางท่านบอกว่า 
ยากเหลือเกินอาจารย์ พูดง่ายแต่ทำายาก มันก็เป็นอย่างนี้แหละ ต้องหัดเอา เป็น
เหตภุ�ยใน	ต้องทำ�เอ�เอง เหตภุายในชกัจะยากแล้ว สำาหรบัเราทัง้หลาย ฟังความ
จรงิแล้วกย็อมรบั แต่ทำาใจไม่ได้ ภายในทำายาก ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำา ไม่ใช่ทำาไม่ได้ ไม่ได้
ทำาเลยด้วยซำ้า ดังนั้น จะยากหรือง่าย อย่างไรเราก็ต้องทำา เพราะถ้าไม่ทำา ไม่ฝึกหัด 
กิเลสมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ กิเลสไม่มีตัวตน มันเกิดเมื่อมีเหตุ 
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สุภนิมิต ของสวยงาม ของดี เป็นของที่ชาวโลกเขาพอใจให้คุณค่า มันมีอยู่
ประจำาโลก ถ้าเราอโยนิโสมนสิการ ใส่ใจไม่เป็น เราก็หลงใหลไปตามโลก หมกมุ่น 
มัวเมา ติดข้อง หาทางออกไม่ได้ ถ้าใส่ใจเป็น มองดูสิ นี่มันเที่ยงไหม สุขจริงไหม 
สวยงามแท้แน่นอนไหม เป็นของใครจรงิจรงิไหม มนัอยากได้เฉพาะใหม่ๆ ใหม่แล้ว                                                                                              
มันก็เก่า เรามองให้เป็นอย่างนี้ เม่ือมองเป็น กิเลสก็ไม่มี อย่างนี้เราก็จะได้มี
ปัญญารู้ที่มาของกิเลส ก�มฉันทะนิวรณ์นี้	 เกิดม�เมื่อมีเหตุ	หมดเหตุมันก็ดับไป																															
เหมือนกัน	เมื่อกิเลสเกิดขึ้นในครั้งต่อไป ก็จะได้ไม่โทษคนอื่น เป็นเพราะคิดไม่ถูก 
คิดไม่เป็น ใส่ใจไม่ถูกต้อง มองเข้ามาข้างในตัวเองนี่ มองเข้ามาในจิตใจ 
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นิวรณ์ตัวที่หนึ่ง เกิดเนื่องจากสิ่งสวยงาม สิ่งที่ชาวโลกเขาสมมติว่าดี สมมติ
ว่ามคีณุค่า สภุนมิติ เครือ่งหมายทีบ่่งบอกกนัว่าสวยงาม สวยนีเ่ป็นของเปรยีบเทยีบ
ทางโลก ของมีคุณค่าทางโลก นี่มันไม่มีจริง เปรียบเทียบเอา เพชรมีคุณค่า มีราคา
เท่านั้นเท่านี้ เป็นนิมิตอันหนึ่งซึ่งชาวโลกเขาสมมติกัน ถ้าเราไปใส่ใจแบบไม่ถูก จะ
เกิดกิเลสขึ้นมา จะเอานั่นจะเอานี่ ติดข้องไป ถ้าใส่ใจถูก กิเลสก็ลดได้ แล้วจะไป
โทษโลกก็ไม่ได้ สุภนิมิตมันเป็นของคู่โลกอยู่อย่างนั้นของมัน 

ต่อมานิวรณ์ตัวที่สอง พย�บ�ท คือ ความขัดเคือง ขัดอกขัดใจ ไม่ชอบใจ 
ไม่พอใจ นีก้เ็กดิเพราะปัจจยั อะไรเป็นอาหารทำาพยาบาททีย่งัไม่เกดิให้เกดิขึน้ หรอื
ทำาพยาบาทท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ขึ้น คือปฏิฆนิมิต เครื่องหมายที่กระทบ
กระทั่ง สิ่งที่มากระทบตัวเรา ทำาให้เราเจ็บปวด เป็นทุกข์ ไม่ชอบใจ 
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ปฏฆิะ คอื การกระทบกระทัง่ เนือ่งจากความรูส้กึว่ามตีวัตน เมือ่มคีวามรูส้กึ
ว่ามตัีวตน มตีวัเราไว้ถกูกระแทก เหมอืนเราเป็นกระสอบทรายแล้วกม็คีนอืน่ชกมา                             
ความจริง ตัวเราไม่มี ถ้าเห็นชัดว่าตัวเราไม่มี ก็แล้วไป ไม่มีอะไร เหมือนคนอื่น                                                                                                      
ชกลมไป ก็ไม่โดนอะไร ถูกด่ามา ก็ด่าอากาศธาตุไป ไม่เป็นปัญหา แต่พอมีตัวตน
ขึน้มา ถกูด่าขึน้มาเป็นอย่างไร มนักช็นตวัเรา โดนตวัเราเตม็ๆ กระทบกระท่ังตวัเรา                                                                                      
สิ่งกระแทกตัวเรา นี่เรียกว่า ปฏิฆนิมิต มันชนเข้ามา โดนเราเต็มๆ เขาว่าอย่างนี้นะ 
โดนตรงไหนไม่รู้ นี่คือนิมิตอันหนึ่ง มันมีตน กระทบในแง่ที่ไม่ถูกใจตน ก็เกิดโทสะ 
ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ เกิดกิเลสต่างๆ ขึ้นมา 
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สิง่นีก้ม็อียูเ่ป็นประจำา เพราะยงัเห็นผิดว่ามีตวัตนอยู ่พอมีตวัตนนี ่เรากต้็อง
โดนกระทบ เข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และทางด้านความคิดความนึก โดน
กระแทกเข้ามาอยู่เรื่อย นี้คือปฏิฆนิมิต โดยเฉพาะเสียงด่า เสียงนินทา คำาว่าร้าย 
คำาพูดหยาบคาย เรื่องคนอื่นที่ทำาไม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดังใจเรา คนอื่นที่ไม่เหมือนอย่าง
ที่เราคิด เยอะแยะไปหมด ปฏิฆนิมิตอย่างนั้นเกิดขึ้น ซึ่งมันก็มีเกิดเป็นธรรมดาของ
มัน มีอยู่เต็มโลก ถ้าเราอโยนิโสมนสิการเข้าไป ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลย ทำาเราทำาไม 
ทำาไมถึงมาทำากับเราได้ เราไม่ได้ทำาอะไรผิด ทำาไมถึงต้องเป็นเรา ความโกรธ ความ
พยาบาทก็เกิดขึ้นมา หงุดหงิดขึ้น 
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พยาบาทท่ียังไม่เกิดก็เกิดขึ้น และพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงาม 
เพราะกระทำามนสิการโดยไม่แยบคายในปฏิฆนิมิตนั้นให้มาก พูดง่ายๆ คือ คิดม�ก	
คิดแต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง	เรื่องไม่น่�จะเก็บม�คิด	ก็เก็บม�แล้วเอ�ม�คิด	ไม่ได้โยน
ทิ้งไป ถ้าใส่ใจถูกต้อง ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร มันก็เรื่องธรรมดา คนที่ไม่รู้เรื่องขาดสติ
เขาทำาอย่างนั้น โลกเป็นอย่างนั้น ต้องพิจารณาให้ถูกเรื่อง 

ดังนั้น ต้องคิดเป็น จึงควรคิด ถ้�ยังคิดไม่เป็นก็อย่�ไปคิดม�ก ที่สำาคัญคือ
มนัห้ามไม่ได้นีส่ ิความคดิไหลไปเรือ่ย ถกูด่าถกูนนิทา คนนัน้ทำาให้ไม่ถกูใจ เรือ่งนัน้
ไม่เป็นอย่างท่ีใจคิด เกบ็เร่ืองน้ันมาคิด พอคดิไม่เป็น กเ็กดิกเิลสขึน้มา เกดิพยาบาท 
ไม่พอใจข้ึนมา อันนีธ้รรมชาติการเกิดข้ึนของกเิลส เพราะไปกระทำาให้มาก ไปคดิมาก
ในเรื่องที่เป็นเหตุ ถ้ากระทำาน้อย คิดน้อยๆ ก็ไม่เป็นไร ทำาอย่างไรจะไม่คิดมากได้ 
ต้องหัดเอา ฝึกให้สติสัมปชัญญะไว้คุ้มครองจิต กรรมฐานต่างๆ ก็เอาไว้ฝึกนี่แหละ 
จิตมันรู้อารมณ์ทีละอย่าง ให้มีสติปัญญาคุ้มครอง อย่าไปเก็บเรื่องไม่เป็นเรื่องมา   
ให้ฝึกอยู่กับกรรมฐาน 
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สุภนิมิตมีอยู่ประจำาโลก ปฏิฆนิมิตก็มีอยู่ประจำาโลก ถ้าเราไปคิดนึกผิดกับ
มันมากไป กิเลสก็จะเกิดขึ้น เกิดความรัก ความชัง กิเลสก็มาบังดวงตา ทำาให้มอง
ไม่เห็นความจริง เห็นแต่ตามอำานาจของกิเลส 

ต่อไป อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำาถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำา                  
ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น คือ ความไม่ยินดี ความเกียจคร้าน 
ความเมื่อยขบของร่างกาย ความเมาอาหาร ความที่จิตหดหู่มีอยู่ การทำามนสิการ
โดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารท่ีทำาถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้
เกิดขึ้น หรือทำาถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 
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ข้อนีก้เ็ป็นธรรมดาอีกเหมอืนกนั ความไม่ยนิดกีม็ ีเราอยูก่บัคนนีแ้ล้ว บางที
ไม่ชอบ อยู่กับเจ้านายบางคน แหม...เห็นหน้าก็ไม่ชอบ ไม่ยินดี อยากจะอยู่ห่างๆ 
เห็นหน้าเพื่อนร่วมงานคนนี้ มองทีไรก็ไม่ชอบ ความไม่ยินดีก็มี ความเกียจคร้าน               
กม็ ีความเมือ่ยขบของร่างกาย ร่างกายมนักต้็องเมือ่ยเป็นธรรมดา ความเมาอาหาร 
ความที่จิตหดหู่ท้อแท้ก็มีอยู่ อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อไปอโยนิโสมนสิการในสิ่ง
เหล่านั้น ใส่ใจไม่เป็น พอมีความไม่ยินดี ความเกียจคร้าน ความเมื่อยร่างกาย ไป
ใส่ใจไม่ถูก โอ้...กายมันเมื่อย อืม...ถ้าได้พักผ่อนสักงีบหนึ่ง คงจะดีนะ คิดอย่างนี้
ไป ถีนมิทธะมันก็เข้ามาครอบงำาจิต ถ้าพิจารณาไปอีกแง่หนึ่ง โอย...ตอนนี้มันเมื่อย
เท่านี้ ถ้าปล่อยไปอีกมันอาจจะเมื่อยกว่านี้ ฉะนั้น ต้องรีบทำ�คว�มด ี จิตก็เป็นไป
อีกข้างหนึ่งไป 
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ตืน่เช้าข้ึนมา เอ...ง่วงนอน ข้ีเกยีจ ได้หลบัอกีสกันดิหน่ึงคงจะดีนะ อย่างนัน้             
ก็ถูกกิเลสครอบงำา แต่ถ้าเข้าใจ ใส่ใจถูกต้อง มันง่วงนอน งัวเงีย ต้องรีบลุกขึ้น
มา ถ้าไม่ลุกขึ้นมันจะง่วงกว่าเดิม ก็ลุกขึ้นเดินไปเดินมาทั้งที่ง่วงอยู่อย่างนั้นแหละ                                                                                                 
แป๊บเดียวก็หายแล้ว ลองทำาดู ท่านทั้งหลายเคยทำาไหม ไม่เคยต้องลองนะ 

ความเกียจคร้านมีอยู่ เป็นธรรมดา เราต้องไม่เชื่อมัน ไม่สนใจ ไม่คิดเรื่องที่
เป็นเหตุให้เกิดเกียจคร้าน อย่าไปคิดมาก ไม่ทำามันให้มาก ความท้อแท้ในใจ ความ
หดหู่ ท้อถอย ก็มีอยู่บ้างเป็นธรรมดา ปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผล ฟังธรรมก็ไม่เข้าใจ              
สักที อะไรพวกนี้ บางทีก็เกิดความรู้สึกว่า แหม...เราคงเป็นพวกปทปรมะ เป็นบัว
ใต้นำ้าไปแล้ว คงหมดโอกาส หมดวาสนาแล้ว อะไรก็ว่าไป ถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆ ก็
เป็นการให้อาหารแก่นิวรณ์ 
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ดังนั้น ต้องรู้จักว่าความไม่ยินดี ความเกียจคร้าน ความเม่ือย ความเมา
อาหาร อะไรพวกนี้ ต้องมีเป็นธรรมดา กินข้าวเข้าไปแล้ว ก็ต้องง่วงนอนบ้าง เรา
ต้องไม่ปล่อยให้มันง่วงอยู่อย่างนั้น กินข้าวเข้าไปใหม่ๆ ก็เดินออกกำาลังกายหน่อย 
เดินมากๆ อะไรก็ว่าไป อย่างนี้มันก็จะหายไปได้ ถ้าไม่ทำาอะไรเลย ความไม่ยินดี
เกิดขึ้นก็ไม่รู้จะทำาอย่างไร ขี้เกียจแล้วก็ไม่รู้จะทำาอย่างไร ปล่อยมันไว้อย่างนั้น ไป
คิดนึกตามมัน ถีนมิทธะก็จะเข้ามาครอบงำา กลายเป็นคนหดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวังไป 

แท้ท่ีจริง ความไม่ยินดี ความเกียจคร้าน ความเมื่อยขบของร่างกาย 
ความเมาอาหาร ความที่จิตหดหู่นี้ เป็นธรรมชาติ ถีนมิทธะมันเกิดขึ้นเพราะไป                              
อโยนโิสมนสกิารในสิง่เหล่านี ้ไปคิดผดิกบัมนั ใส่ใจมนัไม่ถกูต้อง ความไม่ยนิดีกเ็ป็น
ธรรมดา เราก็ต้องรู้จักว่า มันเป็นธรรมดา ใส่ใจให้เป็น อย่�ไปให้อ�ห�รมัน ความ
ง่วงนอนก็เป็นธรรมดา ขี้เกียจก็ธรรมดาของมัน ขี้เกียจก็เป็นของมันอย่างนั้น เราก็
ลุกขึ้นมา เดินจงกรมไปเสีย สักหน่อยมันก็หายไป 
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ต่อไป อุทธจัจกกุกจุจะ อะไรเล่าเป็นอาหารทีท่ำาอทุธัจจกกุกุจจะทีย่งัไม่เกดิ
ให้เกิดขึ้น หรือทำาอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น คือ ความไม่
สงบจิตมีอยู่ ความไม่สงบมันมีอยู่ เป็นธรรมดา การทำามนสิการโดยไม่แยบคายใน
ความไม่สงบจิตนั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำาอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 
หรือทำาอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

ความไม่สงบจิตนี้มันมีอยู่ มันเป็นเรื่องธรรมดา จิตไม่สงบ คิดนั่นคิดนี่ไป
เรือ่ย ถ้าเรารูจ้กัว่า มนัเป็นเรือ่งธรรมดา เรือ่งปกต ิรูธ้รรมดาของมนั เป็นสิง่ไม่เทีย่ง
แท้แน่นอน ก็ไม่ฟุ้งมากนะ ไม่ให้อาหารมัน สักหน่อยก็หายไป คลายไปได้ แต่ถ้า                                                                                                  
ไม่รู้จักมัน พอไม่สงบ ก็ไปใส่ใจเรื่องความไม่สงบนั้นมาก ไม่สงบเรื่องอะไร ไม่สงบ
เรื่องลูกใช่ไหม จะทำาอย่างไรกับลูกดีหนอ คิดไม่หยุด ความคิดเรื่องลูกมันไม่สงบ ก็
เป็นปกตแิล้ว ทีผ่ดิพลาดคอืไปใส่ใจทำาให้มาก ตามความคดิไป ต่อไปกแ็ตกกระจาย 
ฟุ้งไปหมด จากเรื่องนิดหนึ่ง ก็แตกแขนงไปข้างโน้นข้างนี้ กระจายไปหมด นิวรณ์
ก็ถล่มเอา ครอบงำาจิต ดวงตาก็มืดบอด เพราะนิวรณ์มันเป็นธรรมชาติที่ปิดตา                           
ไม่ให้เห็นความจริง 
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ต่อไป วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ความเคลือบแคลง ไม่รู้จะเอาอย่างไหนดี 
เหมือนทางสองแพร่ง อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำาวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือ
ทำาวิจิกิจฉาท่ีเกิดข้ึนแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น คือ ธรรมทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งแห่ง
วจิกิจิฉามอียู ่การทำามนสกิารโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านัน้ให้มาก นีเ้ป็นอาหารที่
ทำาวจิกิจิฉาทีย่งัไม่เกดิให้เกดิขึน้ หรอืทำาวิจกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แล้วให้เจรญิไพบูลย์ยิง่ขึน้ 

ความลงัเลสงสยันี ่มนัเหมอืนทางสองแพร่ง ตดัสนิใจไม่ได้ ในโลกนี ้มีธรรมะ
ที่เป็นที่ต้ังของความสงสัยอยู่มากมาย เราไม่ได้มีปัญญาแทงทะลุทั้งหมด ไม่ได้รู้
ทั้งหมด อันไหนที่สงสัยก็ต้องวางไว้ก่อน	ถ้�เร�ไปคิดให้ม�กในเรื่องที่สงสัย	หรือ
คิดม�กในเรื่องที่ไม่อ�จจะรู้ได้	 เรื่องที่สุดวิสัย	 ไม่อยู่ในวิสัย	 มันก็สงสัยอยู่เรื่อย	
วิจิกิจฉ�ก็เข้�ครอบงำ� สิ่งที่สงสัย ยังรู้ไม่ได้ ก็อย่าไปคิด อย่าไปทำาให้มาก อย่าไป
ใส่ใจให้มาก อันไหนรู้เร่ือง ชัดเจนแล้ว อันไหนไม่สงสัย ก็ทำาไปก่อน อันไม่สงสัย               
ก็มีนี่ ทำาไมไม่ทำา 
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พวกเรานี่ สิ่งที่พอรู้แล้ว มีเหตุผลเข้าใจได้ ที่ไม่สงสัยนี่เพียบนะ เป็นสิบๆ 
อย่าง เป็นร้อยๆ อย่าง ยังไม่ได้ทำาหรอก แต่ไปมัวคิดสงสัยว่าจิตพระอรหันต์เป็น
อย่างไร นิพพานแล้วไปไหน เรื่องศีลไม่สงสัยก็ยังไม่ได้ทำา เรื่องสมาธิ กรรมฐานนั่น
กรรมฐานนี่ รู้ เข้าใจ ยังไม่ได้ทำา ไม่ยอมทำา ไม่ยอมพิจารณาฝึกหัด มัวแต่สงสัยว่า
พระอรหันต์นพิพานแล้วนีไ่ปไหน ไปหาคำาตอบอยู่นัน่แหละ ครุน่คดิอยูแ่ต่เรือ่งทีไ่ม่
อาจจะรู้ได้ อย่างนี้ก็จะถูกวิจิกิจฉาเข้ามาครอบงำา ตาก็บอด ไม่ได้ฝึกสติ สติก็หาย 
ปัญญาก็หมด ธัมมวิจัยก็หมด 
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สำาหรับเรื่องการเกิดขึ้นของนิวรณ์ทั้ง ๕ สรุปว่า สุภนิมิต ของสวยงาม ของ
ที่ชาวโลกเขายกย่องว่าดีงามลำ้าเลิศ มีอยู่ในโลกนี้ ของที่กระทบกระทั่ง ทำาให้จิตใจ
หวั่นไหว ทำาให้เจ็บปวดก็มีอยู่ในโลกนี้ ความไม่ยินดี เกียจคร้าน ร่างกายเจ็บป่วย 
ไม่แข็งแรง หรือเมาอาหาร กินเข้าไปแล้วอืด ความหดหู่ ก็มีอยู่ เรื่องที่ทำาให้ไม่สงบ
กม็อียู ่และเรือ่งทีช่วนให้สงสยักม็อียู ่เป็นธรรมชาต ิการทีไ่ปอโยนโิสมนสกิาร ใส่ใจ        
ไม่เป็น คดิพิจารณาไม่ถกูต้อง กเิลสจะเกดิขึน้ หากไม่ใส่ใจเรือ่งพวกนัน้ให้มาก ใส่ใจ
เรื่องอื่นเสีย ฟังธรรมไป ฝึกสติไป ทำาสมาธิ เจริญปัญญาไป รู้จักห้ามจิต บังคับจิต
ตนเองว่า อย่าไปทางนั้น ให้มาทางนี้ บอกสอนมัน อย่างนี้กิเลสก็จะลดลง ดวงตา
ก็เริ่มมีขึ้น เป็นการทำาภายใน ถ้�ใส่ใจผิด	กิเลสเกิด	เรียกว่�อโยนิโสมนสิก�ร	ถ้�
ใส่ใจถูกต้อง	สติเกิดขึ้น	กุศลเกิดขึ้น	เรียกว่�โยนิโสมนสิก�ร เป็นพื้นฐานของการ
ทำาโพชฌงค์ให้เจริญ เรื่องอาหารของโพชฌงค์ทั้ง ๗ ยังไม่ได้ขยายความ จะขยาย
ความในคราวต่อไป 



303 

วันนี้ได้บรรยายวิธีฝึกปฏิบัติเจริญโพฌงค์ แสดงมา ๒ ข้อ คือ (๑) มีศีลเป็น
ที่ตั้ง ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เป็นที่อาศัย บุคคลตั้งอยู่ในศีลแล้ว จึงสามารถเจริญ
โพชฌงค์ได้ และ (๒) กัลยาณมิตร กับ โยนิโสมนสิการ อาศัยเหตุภายนอก คือ 
กัลยาณมิตร คบหาพระพุทธเจ้า ฟังธรรม และมีโยนิโสมนสิการ พิจาณาทำาไว้ในใจ
โดยถูกต้อง เป็นเหตุภายใน อย่างนี้นะครับ 

บรรยายมาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ อนุโมทนาทุกท่าน
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

วันนี้บรรยายในหัวข้อชื่อว่า โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่ ๑๗ นะครับ พูดเรื่อง
โพชฌงค์ ๗ ตอนที่ ๕ ในคราวที่แล้วพูดถึงวิธีฝึกโพชฌงค์ สำาหรับเรื่องโพชฌงค์              
ผมได้ตั้งประเด็นในการบรรยายไว้ ๔ เรื่อง 

ประเด็นที่ ๑ ความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ 

ประเด็นที่ ๒ แจกแจงองค์ธรรมของโพชฌงค์แต่ละข้อ 

ประเด็นที่ ๓ ความสำาคัญของโพชฌงค์

ประเด็นที่ ๔ วิธีฝึกโพชฌงค์ ๗ 

โพชฌงค์ ๗ ตอนที่ ๕
บรรยายวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
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ในคราวที่แล้ว พูดมาถึงวิธีทำาโพชฌงค์ให้เจริญงอกงามขึ้น จากไม่มีทำาให้                 
มีแล้ว ทำาให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้น จนกระทั่งเป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นวิชชา 
เป็นเหตุปัจจัยให้เป็นผู้ได้ตรัสรู้ธรรมต่อไป บรรยายไป ๒ ข้อ คือ ข้อที่ ๑ อาศัยศีล
ที่ดี มีศีลเป็นพื้นฐาน ตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญโพชฌงค์ การมีศีลเป็นพื้นฐาน ก็ถือว่า
เป็นการมีสติอยู่ในนั้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติ การนึกถึงศีลอยู่เสมอ เราเป็นคนนี่ เกิด
มาได้กเ็พราะคณุของศลี ไม่หลงลมืความเป็นคน ไม่หลงลืมศีล ไม่หลงลืมคุณค่าของ
ศลี คณุของศลีมอีะไรบ้าง กด็ทูีเ่ราเป็นอยูท่กุวนันี ้มคีวามเป็นอยู่สะดวกสบาย และ
มีเครื่องอำานวยความสะดวกเยอะแยะไปหมด ขับรถไปมาสบาย มีอาหารการกิน
สะดวกสบาย นี้ก็ศีลชำาระให้ ถ้าไม่มีศีลไปตกอบายก็อยู่ลำาบาก 

ทุกวันนี้ เรามีบ้านอยู่ นอนสบาย ถ้าไม่มีศีลชำาระให้ ไปเกิดเป็นแมลงสาบ
อย่างนี้นะ มาขอนอนในบ้าน คนเขาก็ไม่อยากให้นอน ความจริง แมลงสาบก็คิดว่า
เป็นบ้านมันเหมือนกันนะ แต่เราไม่ยอมให้มันนอน 
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ทุกวันนี้ ศีลชำาระให้ได้เป็นผู้เป็นคน ทำามาหากินได้ อยู่อย่างสบายเลย                 
ทำางานหาเงิน พอหาได้ ถ้าเป็นสตัว์อบาย เช่น มด แมลง ไปหากนิแถวห้องนำา้หรอืว่า                                 
ห้องครัว เราก็ไม่อยากให้หากิน อันที่จริงมดเขาคิดว่า นั่นเป็นที่หากินของเขา                                                                                                         
เหมอืนกนั คดิอย่างทีเ่ขาคิดนัน่แหละ แต่เขากไ็ม่ได้ เพราะศลีไม่ได้ชำาระไว้ให้ ดงันัน้ 
ศลีเป็นเร่ืองสำาคญั การมสีตนิกึถงึคณุของศลี เหน็คณุค่าของศลี นกึถงึว่าเราต้องมศีลี
เสมอ ตื่นเช้ามาก็ให้นึกถึง ถ้าผิดพลาดไป ก็ให้มีหิริโอตัปปะ สมาทานตั้งใจเอาใหม่ 
การนกึถงึศลี นกึถงึคณุค่า และไม่หลงลมื อนันีก้เ็ป็นสตริะดับหนึง่ ซ่ึงสตเิป็นข้อแรก
ในโพชฌงค์ เพยีงแต่ว่า นีย้งัไม่ถงึขนาดสติสมัโพชฌงค์ เป็นพืน้ฐาน พระพทุธเจ้าตรสั
ให้อาศยัศลีมาเป็นฐานรองรบั แล้วฝึกสตสิมัโพชฌงค์ ฝึกธมัมวจิยสัมโพชฌงค์ต่อไป 
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และข้อที ่๒ คอื อาศยัเหตุ ๒ ประการ ได้แก่ กลัยาณมติร กบั โยนโิสมนสกิาร 
กัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าของเรา ทุกวันนี้ ธรรมวินัยยังอยู่ ให้ฟัง ได้สติ ได้ข้อคิด 
ได้ความไม่หลงลืม ฟังเรื่องไม่เที่ยงก็ได้มีสติ รู้สิ่งต่างๆ ไม่แน่ไม่นอน ฟังเรื่องจะต้อง
ตายเป็นธรรมดา ก็ไม่ลืมตาย อย่างน้อยก็ไม่ลืมตอนฟังนั่นแหละ พอเลิกฟังอาจจะ
ลืม อันนั้นก็ว่ากันอีกเร่ืองหนึ่ง กัลยาณมิตรเตือนให้ได้สติ การฟังธรรม การอ่าน
หนังสือธรรมะ การศึกษาคำาสอนของพระพุทธเจ้า ต้องทำาอยู่เสมอๆ
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พระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร นี่เป็นเหตุภายนอก ทำาให้ได้สติ 
ซ่ึงสติตัวนี้สามารถเอามาพัฒนาให้มากขึ้น เป็นสติสัมโพชฌงค์ เอามาใช้ต่อไป
เป็นธัมมวิจยะก็ได้ เวลาเราจะวิจัยธรรม พิจารณาธรรมะ ก็พิจารณาตามที่ฟังมา                           
นั่นแหละ พิจารณาให้รู้ว่าเป็นธรรมะ ทั้งดีทั้งไม่ดีก็เป็นธรรมะ สิ่งที่ไม่ดีควรละ 
สิ่งที่ดีควรเจริญ มันเป็นธรรมะเหมือนกัน แต่มันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนัก ธรรมะ																							
บ�งอย่�งมันนำ�ทุกข์ม�ให้	 อันนี้ควรละ	 ธรรมะบ�งอย่�งนำ�สุขม�ให้	 เป็นท�ง
ทำ�ให้ถงึนิพพ�น	อนัน้ีควรเจริญ ส่วนธรรมะทัว่ไปทีเ่กดิมาตามเหตตุามปัจจยั เป็น
ผลต้องยอมรับ ไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดี อันนี้ต้องกำาหนดรู้ 
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รูป นาม อุปาทานขันธ์ ๕ ที่เป็นผลมาจากเหตุปัจจัย ต้องกำาหนดรู้ เช่น 
ได้ยินเสียงชม ต้องกำาหนดรู้ ได้ยินเสียงชมนี่ไม่ใช่ดี มันเป็นวิบาก เสียงนี่มันเป็นรูป 
ส่วนการได้ยินเป็นวิบาก ได้ยินเสียงดี นี่ไม่ใช่ดีนะ ได้ยินเสียงดีก็เป็นกลางๆ เป็น                                                                                                                              
อัพยากตะ ได้ยินเสียงไม่ดี นี่ก็ไม่ใช่ไม่ดี ได้ยินเสียงไม่ดี เสียงเป็นรูป เป็นรูปที่มา
กระทบหู การได้ยินก็เป็นวิบาก ต้องรู้จักด้วย ส่วนใหญ่พวกเราได้ยินเสียงดี มีคน
ชมก็ถือว่าดีไปเลย ได้ยินเสียงไม่ดี ก็ถือว่าไม่ดี อันนี้เอาเรื่องรูปซ่ึงเป็นอัพยากตะ
มาเป็นดีหรือไม่ดี 
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ดีหรือไม่ดี เป็นสิ่งที่เกิดกับจิต ถ้าเป็นกุศลก็ดี ถ้าเป็นอกุศลก็ไม่ดี                                  
เป็นคนละอย่างกนั ส่วนการได้เหน็ ได้ยนิ ดมกลิน่ ได้ลิม้รส ได้สมัผสัทางผวิกาย ได้รบัรู้                                                                                                       
เรื่องนั้นเรื่องนี้ อันนี้เป็นอัพยากตะ เป็นวิบาก เป็นผลของกรรม ได้กินอาหารอร่อย 
บางคนก็ว่าดีนะ ดีไหม อาหารอร่อย กินอาหารอร่อยเป็นอัพยากตะ เป็นวิบาก              
ถ้ากินอาหารไม่อร่อยอันนี้ดีไหม อันนี้ก็เป็นวิบากเหมือนกัน ดีไม่ดีมันเกิดอยู่ที่จิต 

บางคนกินอาหารอร่อย เกิดความชอบ อันนี้ไม่ดี กินอาหารไม่อร่อย ไม่
ชอบ อันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน ไม่ดีทั้งสองอัน เป็นอกุศลทั้งสองอย่าง ฉะน้ัน ต้อง
รู้จักแยกแยะ รู้จักใส่ใจให้ถูกต้อง ถ้าใส่ใจไม่เป็นก็มั่วตลอด ขาดสติตลอด ต้องฟัง
พระพุทธเจ้า อาศัยเหตุภายนอก ฟังธรรมก่อน ฟังแล้วก็อาศัยเหตุภายในต่อไป                                                                  
คือ โยนิโสมนสิการ ใส่ใจโดยถูกต้อง พิจารณาดู สังเกตดู คิดนึก ไตร่ตรองดูให้
เข้าใจถูกต้อง ถ้าไม่เอามาใส่ใจ ฟังธรรมมาแล้วก็ดีกว่าไม่ฟัง แต่มันเข้าไม่ถึง ไม่ได้                                                   
สติสัมโพชฌงค์ ไม่ได้ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
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ข้อที่ ๑ กับ ข้อที่ ๒ ที่พูดมาแล้ว ศีล และ กัลยาณมิตร กับ โยนิโสมนสิการ 
นี่เป็นเหตุ เป็นพื้นฐาน ยังไม่ใช่ตัวโพชฌงค์จริงๆ อาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีล จึงเจริญ
โพชฌงค์ ๗ อาศัยกลัยาณมติร กบั โยนโิสมนสกิาร เพือ่เจรญิโพชฌงค์ ๗ กลัยาณมิตร 
คือ พระพุทธเจ้า เรามีโอกาสได้ฟังธรรม นี่เป็นเหตุภายนอก เหตุภายใน คือ                     
โยนิโสมนสิการ การใส่ใจ การบอกเตือนตนเอง สอนตนเอง พิจารณาให้เกิดความ
รู้ ถ้าไม่เตือนก็ไม่คุ้นเคย เหมือนกับเราฟังธรรม ตอนฟังก็เข้าใจอยู่ ไม่หลงลืม                                                                                               
ไม่ลืมแก่ ไม่ลืมตาย แต่พอเลิกฟัง บางคนไม่เตือนตนเอง ไม่เอามาใส่ใจ ก็ลืมไปเลย 

เมื่อเจอเหตุการณ์ เจอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องใส่ความรู้เข้าไป ใส่ลงไปในใจ                                                                                           
ยิ่งใส่บ่อยก็มีโอกาสเกิดปัญญา เจอคนนินทาก็ต้องพิจารณาว่า เป็นธรรมดา                         
เป็นโลกธรรม ไม่ใช่เราคนเดียวที่ถูกนินทา คนทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้น แม้ในใจ
อาจจะยังไม่ยอมรับ ต้องใส่บ่อยๆ ใส่ความรู้ ใส่ความจริงเข้าไป 
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กรรมฐานต่างๆ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ หรือลมหายใจเข้า ลมหายใจ
ออก อานาปานสติ จะมีสตินี่ ต้องมาใส่ใจให้ถูกต้อง ให้ใจมันอยู่ตรงนี้ ฝึกไว้ ถ้า              
ไม่ฝึกมันก็ไม่ได้ ลมหายใจนี่อยู่กับเราตลอด ถ้าเราไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ ก็ไม่รู้ ลืมไป 
ไม่นึกถึงเลย คนอื่นถามว่า คุณหายใจเข้าหรือหายใจออก เดี๋ยวขอดูก่อน อย่างนี้                                                                                           
คนอื่นเตือนเราค่อยมาดู เหมือนเรามาฟังธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกคนมีความ
แก่เป็นธรรมดา เราก็มาดูทีหนึ่ง ใช่ๆ เรามีความแก่เป็นธรรมดา มีคนเตือนแล้ว
เราค่อยมาใส่ใจ อย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน แต่ยังน้อยไป เราเลยต้องฝึก หัดมาใส่ใจ
บ่อยๆ ทำาให้ได้สติ ได้ปัญญา สติกับปัญญาตัวนี้ จะพัฒนาไปเป็นสติสัมโพชฌงค ์                                
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ต่อไป 
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นี้เป็นพ้ืนฐาน มีท้ังเหตุภายนอก กับ เหตุภายใน ซึ่งเหตุภายในนี้เป็นสิ่ง
สำาคญัมาก การมาฝึกหัดนี ้ตอนเร่ิมต้นมนัก็ต้องยากลำาบาก แต่ลำาบากแล้วจะสบาย
ขึน้ในภายหลงั ลำาบากทุกเร่ืองนะ แม้แต่เรือ่งภายนอก อย่างเราทัง้หลายทำามาหากนิ
กนัทุกวนันี ้กว่าจะชำานาญอย่างทุกวนันี ้กผ่็านความลำาบากมา ในการฝึกจติกท็ำานอง
เดียวกัน จิตที่ยังไม่เคยฝึกนี่ก็ต้องเหนื่อยเหมือนกัน ต้องเหนื่อยกับมัน 
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อยู่คนเดียว นั่งนิ่งๆ เดินจงกรมกลับไปกลับมา นั่งดูลมหายใจ ฟังดูเหมือน
ง่าย คิดว่าจะทำาได้ ไม่ใช่ทำาง่ายๆ นะ แค่อยู่เฉยๆ นั่งดูลมหายใจ สนใจ ใส่ใจ                     
ลมหายใจ ลำาบากมาก ต้องฝึกนานเลยกว่าจะทำาได้ ต้องลำ�บ�กทั้งนั้น	ก�รฝึกจิต								
ลำ�บ�ก แม้แต่การฝึกร่างกายกล็ำาบาก บางคนแค่น่ังคูบ้ลัลงัก์เท่านัน้แหละ นัง่ได้ห้า
นาทก็ีปวดหลงัแล้ว ตอนนัง่ทำาอย่างอืน่ มันไม่เป็นไร ไม่เจบ็ปวด พอมาทำากรรมฐาน 
ลำาบากอย่างนี้ ถ้าเดินเล่น เดินช้อปปิ้ง หรือเดินจูงหมาไปโน่นไปนี่ มันสบาย พอมา
เดินจงกรมนี่ มันไม่ค่อยสบาย มันรำาคาญ ฟุ้งซ่าน ง่วงนอน ทั้งๆ ที่มันน่าจะสบาย 
เพราะไม่ได้จูงอะไร ไม่ได้แบกอะไร น่าจะสบาย ตัวเบาๆ แต่มันไม่ได้เหมือนอย่าง
ที่คิด เลยต้องมาฝึกบ่อยๆ มาทำาบ่อยๆ อันนี้เรียกว่าการใส่ใจ สนใจทำากรรมฐาน 
พอใส่ใจบ่อยๆ ทำาบ่อยๆ เตือนตนเองบ่อยๆ บอกตนเองบ่อยๆ ทำาให้ได้สติ พอได้
สติตัวนี้ จะเป็นพื้นฐานสำาหรับเป็นสติสัมโพชฌงค์ และธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ต่อไป 
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คราวที่แล้ว ผมยกพระพุทธพจน์ที่แสดงการใส่ใจ สนใจ การกระทำาไว้ในใจ 
หรือมนสิการเกี่ยวกับเรื่องธรรมะสองขั้ว เวลาที่พูดถึงการปฏิบัติจะมีสองขั้วหลักๆ 
ในกระบวนการปฏิบัติ คือ ฝ่�ยต�มืด	ฝ่�ยต�บอด	มีนิวรณ์	๕	เป็นตัวแทน	ส่วน
ฝ่�ยตรัสรู้	ฝ่�ยพุทธะ	โพชฌงค์	๗	เป็นตัวแทน	พวกเราต้องมาเลือกฝ่ายโพชฌงค์ 
คือต้องมีสติเสมอ ถ้าไม่มีสติ หลงลืม มัวเมา ประมาทไปเสีย ก็จะไปอยู่ฝ่ายนิวรณ์ 
นิวรณ์บังตา มีความรัก มีความชัง มีชอบใจ มีไม่ชอบใจเกิดขึ้น กิเลสต่างๆ ก็จะเกิด
ตามมา อย่างนี้ตามืดแล้ว 

เราประสบกับอารมณ์อันใดอันหนึ่ง เช่น กินอาหารอร่อยแล้ว ชอบไหม ถ้า
ชอบก็ตามืด ถ้ากินไม่อร่อยแล้ว ไม่ชอบไหม ไม่ชอบก็ตามืด ชอบหรือไม่ชอบทำาให้
ตาบอด ถกูใจหรอืไม่ถกูใจ ยนิดหีรอืยนิร้าย มองไม่เหน็ความจรงิแล้ว ต้องฝึกให้หมด
ความยินดียินร้าย ถอนความยินดียินร้ายออกไป ความหดหู่ ท้อแท้ ความง่วงเหงา
หาวนอน เซื่องซึม ต้องทำาให้หมดไป ชำาระออกไป ความฟุ้งซ่าน ความรำาคาญใจ ไม่
อาจควบคุมความคิดได้ คิดนึกฟุ้งไปเรื่อย พวกนี้ต้องชำาระออกไป
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ผู้ที่ไม่เคยฝึก จะควบคุมความคิดไม่ได้ คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อย ลากจิตออกไป
ตามความคิด ไปหลงใหล ยินดี ยินร้าย หัวเราะ ร้องไห้ กับความคิดนั้น ใจไม่อาจ
จะรวมมาท่ีอันเดียว ขนาดตั้งใจทำางาน มันก็ยังคิดไปโน่นไปนี่ไปเร่ือย มารวมอยู่               
กับที่สักพักหนึ่งก็ง่วงนอน งัวเงีย ซึมเซา ไม่อยากรับรู้อะไร กลับไปกลับมา พอตื่น
ขึ้นมาก็ฟุ้ง เหนื่อยเต็มที่ก็ง่วงนอน กลับไปกลับมาเป็นวงกลม 

และมีความลังเลสงสัย เคลือบแคลง ตกลงใจไม่ได้ ชอบจับเรื่องที่เป็นที่ตั้ง
แห่งความสงสัยมาคิด เรื่องที่เราไม่รู้นั้นมีมากอยู่แล้วโดยธรรมชาติ บางคนไม่ระวัง 
ก็ชอบไปจับเรื่องที่ตัวเองยังไม่รู้ เอาเรื่องที่ตัวเองไม่อาจจะรู้ได้ มาคิดบ่อยๆ ความ
สงสยักเ็กดิขึน้ เร่ืองท่ีตวัเองรู้ยงัไม่ยอมทำา แต่ไปชอบนกึเรือ่งทีต่วัเองยงัไม่รู ้ถ้ารู้จกั
ใส่ใจ สนใจเรือ่งทีเ่หมาะสม ใส่ใจถกูต้อง คิดนกึ พจิารณาเหตผุลของธรรมะ พจิารณา
กุศล อกุศล ดี ชั่ว ถูก ผิด ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ ความลังเลสงสัยก็ลดออกไป 
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วธิทีีน่วิรณ์ต่�งๆ	จะไม่เกดิ	คอื	อย่�ไปใส่ใจเรือ่งทีเ่ป็นต้นเหต	ุเรือ่งทีเ่ป็น
ชนวนให้เกิดนิวรณ์	อย่�ไปสนใจมันม�ก แน่นอนว่าเราต้องมีของที่รักอยู่แล้วโดย
ธรรมชาต ิแต่อย่าไปสนใจมนัมาก อย่าไปใส่ใจมาก เช่น เราชอบหมา รกัหมา ชอบเลีย้ง
สนุขั ไปหาหนงัสอืเกีย่วกบัสนุขัมาอ่าน สนใจมนัมาก มพีนัธุไ์หนอะไรบ้าง แบบไหน                                                                                                         
สวยงาม พันธุ์ไหนมีลักษณะนิสัยอย่างไร อย่างนี้ก็จะหนักขึ้นไปกว่าเดิม ถ้ารักสุนัข 
ติดข้องมันมาก ห่วงใยมันอยู่นั่นแหละ เราก็ไม่สนใจ ไปสนใจธรรมะแทน พิจารณา
สัตว์เป็นไปตามกรรม อยู่ไม่นาน จะมีประโยชน์กว่า กิเลสก็ไม่มาก เร่ืองไหนเป็น
ที่มาของกิเลส เราต้องลด งดความสนใจลง 

ในคราวทีแ่ล้ว กล่าวถงึวธิกีารใส่ใจ สนใจทีจ่ะทำาให้นวิรณ์ลดลงและหมดไป 
คอืส่ิงไหนทีเ่ป็นเหตใุห้เกดินวิรณ์ กอ็ย่าไปใส่ใจมาก อย่าไปสนใจมาก อย่าไปคดิมาก 
อย่าให้อาหารมัน นิวรณ์เกิดเพราะมีอาหาร เราก็งดให้อาหาร 
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วันนี้จะขยายความต่อไปในเรื่องอาหารของโพชฌงค์ การใส่ใจ โยนิโส
มนสิการ การทำาเหตุภายในที่จะทำาให้โพชฌงค์ ๗ เกิดขึ้น และทำาให้เจริญงอกงาม
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น ในคราวที่แล้ว อ่านพระสูตรไปแล้ว แต่ยังไม่อธิบาย 

ในสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค อาหารสตูร ตอนกล่าวถงึอาหารของโพชฌงค์ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำาสตสิมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกิดให้เกดิขึน้ หรอื
ทำาสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ การทำา                                                                                                  
มนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้ เป ็นอาหารที่ทำา                          
สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำาสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ให้เจริญเต็มที่
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อันน้ีเป็นอาหารหรือเหตุปัจจัย เป็นเงื่อนไข ที่ทำาให้สติสัมโพชฌงค์ยังไม่
เกิดขึ้น และที่เกิดแล้วจะได้เจริญงอกงามเพิ่มขึ้น คือธรรมะอันเป็นที่ตั้งของสตินั้น
มีอยู่ ธรรมะอันเป็นที่ตั้งของสติ มีคำาว่าสติต่อท้าย เช่น มรณสต ิอย่าลืมใส่ใจว่าเรา
จะต้องตายเป็นธรรมดา ไม่ใช่เราคนเดียวที่ต้องตาย คนอื่นก็ต้องตายเหมือนกัน                                                              
คนนั้นก็ตาย คนนี้ก็ตาย ทำาบ่อยๆ อย่างนี้ สติที่ไม่เคยมีก็จะเกิดขึ้น พุทธ�นุสสต ิ
ใส่ใจนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า นึกถึงไว้บ่อยๆ มีเรื่องอะไรก็นึกถึง พระพุทธเจ้า
เป็นพระอรหนัต์ แม้ตวัเราเองจะมกิีเลส แหม...ตวัเรามกีเิลส พระพุทธเจ้าไม่มกีเิลส 
แหม...เราทุกข์จังเลย ทุกข์มาก แต่พระพุทธเจ้าหมดทุกข์ 
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ให้ใส่ใจให้เป็น ถ้าใส่ใจเป็น ธรรมะอันเป็นที่ตั้งของสติ ใส่ใจไปเรื่องนั้น สติ                                                          
ก็จะมากขึ้น โดยเฉพาะสิ่งที่อยู่กับตัวเองอยู่แล้ว เช่น ลมหายใจเข้าออก ผม ขน 
เล็บ ฟัน หนัง ซึ่งเป็นไม่สวยไม่งาม การใส่ใจแบบนี้ เป็นเบื้องต้นของการทำาสติให้
เพิ่มขึ้น พอมีสติแล้ว ก็เอาสตินี้ไปพัฒนา เริ่มจากไม่มี ก็จะได้มี จากมีจะได้เยอะขึ้น 
ตัวการใส่ใจนี้ ยังไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์จริงๆ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เป็นเงื่อนไข เป็นตัว
ทำาให้สิง่ทีย่งัไม่มนีัน้มขีึน้ ถ้าเคยมแีล้ว กท็ำาให้มันเยอะขึน้ เป็นเหตปัุจจยัภายใน อัน
นี้ต้องมาหัดฝึกเอา 
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ธรรมะอนัเป็นท่ีตัง้แห่งสตสิมัโพชฌงค์มีอยู ่โดยเฉพาะทีต่ัง้ของสต ิตามหลกั
สติปัฏฐาน ทีเ่ราท้ังหลายได้ฟังกนัมาแล้ว คอื ก�ย	เวทน�	จติ	ธรรม	โพธิปักขยิธรรม																																																																																																						
หรอืธรรมะระดบัสงู	ได้แก่	มรรค	๔	ผล	๔	นพิพ�น	๑	ก�รทำ�มนสกิ�รโดยแยบค�ย
ในธรรมะเหล่�นั้นให้ม�ก	นี้เป็นอ�ห�รที่ทำ�สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น	
หรือทำ�สติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ โพชฌงค์ข้ออื่นๆ ก็คล้ายกัน 
คือต้องโยนิโสมนสิการ ใส่ใจให้เป็น ใส่ใจให้ถูก พิจารณาให้แยบคาย 

และในคมัภร์ีอรรถกถา ท่านได้รวบรวมธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิโพชฌงค์ แยก
ไว้เป็นข้อๆ เมือ่เราได้ทราบแล้ว ก็จะนำาไปใส่ใจให้ถกูต้อง พิจารณาให้แยบคาย และ
นำาไปปฏิบัติต่อไป เหตุให้เกิดสติสัมโพชฌงค์ ๔ อย่าง ได้แก่ 
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(๑) ความมีสติสัมปชัญญะ 

(๒) หลีกเว้นคนที่มีสติเลอะเลือน ไม่คบหาผู้ที่หลงลืม ขาดสติ 

(๓) คบหาบุคคลที่มีสติดี คุ้นเคยกับผู้ที่มีสติตั้งมั่น และ 

(๔) การทำาจิตให้น้อมไปในสติสัมโพชฌงค์นั้น 



324

โพชฌงค์ข้อที่ ๒ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ์พระพุทธองค์ตรัสว่า

อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำาธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้เกดิขึน้ 
หรือทำาธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ธรรมท้ังหลายท่ีเป็นกุศลและอกุศล มีโทษและไม่มีโทษ เลว
และประณตี เป็นฝ่ายดำาและฝ่ายขาวมีอยู ่การทำามนสิการโดยแยบคายใน
ธรรมเหล่านัน้ให้มาก นีเ้ป็นอาหารทีท่ำาธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้
เกิดขึ้น หรือทำาธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่
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การทำาธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ให้มขีึน้ รูจ้กัใส่ใจ สนใจให้ถูกต้องตามทีม่นัเป็น 
ธรรมะทัง้หลายในโลกนี ้ธรรมะทีเ่ป็นกศุลกม็ ีอกศุลกม็ ีต้องหดัใส่ใจว่า อนัไหนเป็น
กุศล อันไหนเป็นอกุศล อันไหนมีโทษ อันไหนไม่มีโทษ อันไหนเลว อันไหนประณีต 
อันไหนฝ่ายดำา อันไหนฝ่ายขาว ต้องหัดใส่ใจในแง่มันเป็นธรรมะ	ดีหรือไม่ดี	 ถูก
หรือผิด	ก็เป็นไปต�มธรรมะ	มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เป็น
ไปตามความคดิหรอืความเหน็ของใคร วจัิยดวู่าเป็นธรรมะ มนัเป็นอย่างนัน้ของมนั 
มันไม่อาจจะเป็นอย่างอื่น อกุศลไม่อาจจะเป็นกุศล กุศลไม่อาจจะเป็นอกุศล ฝ่าย
ดำาไม่อาจจะเป็นฝ่ายขาว ฝ่ายขาวไม่อาจจะเป็นฝ่ายดำา มันเป็นอย่างนั้น 
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อะไรที่เกิดขึ้นในตัวเองและในคนอื่น ให้มองเป็นธรรมะ แล้วแยกแยะออก
มา สิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี มองแยกแยะให้เห็นชัด รู้จักมอง รู้จักพิจารณา อันนั้นดี 
อันโน้นไม่ดี คำาพูดนั้นดี คำาพูดนี้ไม่ดี ไม่ใช่เราไม่ดีหรือเขาไม่ดี แต่เป็นคำาพูดมันไม่ดี 
ความคิดนั้นดี ความคิดนี้ไม่ดี การรู้จักมอง แยกแยะเป็นธรรมะฝ่ายดีบ้าง ฝ่ายไม่ดี
บ้าง อันนี้มีโทษ อันนี้ไม่มีโทษ อันนี้เลว อันนี้ประณีต อันนี้ควรละ อันนี้ควรเจริญ 
อย่างนี้จะทำาให้มีปัญญาเพิ่มขึ้น ตอนต้นยังไม่ใช่ปัญญามากมายอะไร แต่ถ้าเรา                                                                                  
ไม่ทำาอย่างนี้ ปัญญาก็ไม่เกิด 
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บางคนบอกว่า นั่งสมาธิไปเดี๋ยวปัญญาจะเกิดเองแหละ ถ้าเกิดได้เอง                 
อย่างนั้น คงบรรลุไปตั้งนานแล้ว ในเมื่อมันไม่เกิดจะทำาอย่างไร ต้องใส่ใจให้ถูกต้อง 
ต้องบอกเตือนตัวเอง จะได้สติ ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งสติมีเยอะแยะ ต้องใส่ใจไป
ที่ตรงนั้น อย่าปล่อยใจไปทำาเรื่องอื่น ให้เอาใจมาทำาตรงนี้ จะได้สติ ธรรมะอันเป็น                    
ที่ตั้งแห่งปัญญาก็มี เราก็ต้องใส่ใจตรงนี้ ใส่ใจพิจารณาเรื่องนี้ ยิ่งท่านไหนท่ีได้ฟัง 
ธรรมะบ่อยๆ รู้ว่าอันไหนดี อันไหนไม่ดี อันไหนควรทำา อันไหนไม่ควรทำา ถ้าใส่ใจ
เป็นก็จะได้ปัญญา ไม่ใช่ฟังแล้ว จะได้ปัญญาเลย การฟังนั้นเป็นเพียงข้อมูล ยังไม่
เกดิปัญญา ต้องเอามาใส่ใจให้เป็น จะได้ปัญญา บางคนฟังเอาสงบเฉยๆ หรอืบางคน
ฟังเอานอนหลับ เพราะนอนไม่ค่อยหลับ ต้องฟังธรรมก่อนนอน ได้ยินเสียงธรรมะ
มาก็หลับทุกที ฟังเอานอนหลับ อย่างนี้ก็ยังไม่ได้อะไร แต่ถ้าฟังเอาข้อมูลที่ถูกต้อง 
เพื่อนำาไปโยนิโสมนสิการ จะได้รู้ว่า อันไหนควร อันไหนไม่ควร อันไหนดี อันไหน      
ไม่ดี ใส่ใจให้เป็น ส่ิงนีไ้ม่ด ีพระพุทธเจ้าตรสัว่าอย่างนี้ๆ  เพราะอย่างนี้ๆ  ทำาให้เหน็ชดั 
การมองอย่างนี้ ใส่ใจอย่างนี้ ปัญญาก็จะเพิ่มขึ้น ธัมมวิจยะจะมีขึ้น 
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ให้มองเยอะแยะ ดีหรือไม่ดี คนอื่นทำาดีบ้าง ทำาไม่ดีบ้าง เราทำาดีบ้าง ทำาไม่
ดีบ้าง การมองแบบใช้ปัญญา ไม่ได้มองเป็นคน เป็นหญิง เป็นชาย เป็นฝ่ายรัก หรือ
เป็นฝ่ายชัง แต่มองเป็นธรรมะ แยกแยะอันนี้ดี อันนี้ไม่ดี อันนี้ดำา อันนี้ขาว แม้แต่
เห็นสัตว์ต่างๆ ในอบาย เห็นมด เห็นแมลง เขาเกิดความลำาบากมากมาย มองให้
เป็นธรรมะ เป็นผลเนื่องจากธรรมะฝ่ายดำา ให้ผลวิบาก เป็นวิบากไม่ดี ตอนที่ทำาชั่ว 
ส่วนใหญ่กรรมยังไม่ให้ผล ก็ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่พอให้ผล ก็เป็นทุกข์ทรมาน ต้อง
มองให้ทะลุ ให้เป็นเป็นธรรมะ จะได้ปัญญา แต่ถ้ามองไม่ทะลุ บางทีไปรักหมาก็มี 
ไปเกลียดก็มี ต้องโยนิโสมนสิการ รู้จักมอง 
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ถ้ามองไม่เป็น บางคนก็ว่า หมามันน่ารักจริงๆ นะ ความเป็นจริง ขนาดเกิด
เป็นคนยงัเป็นทกุข์ ไม่สวยงาม หมายิง่ทกุข์กว่า ไม่ใช่เป็นของน่ารกันะ เป็นทกุข์ เป็น
ผลของอกุศลท่ีทำาไว้แล้ว ไปตกอบาย เกิดความลำาบากอย่างโน้นอย่างนี้เยอะแยะ 
มองให้เห็น พิจารณาให้ออก หมาบางตัวทำาบุญมาเยอะ ก่อนตายจิตเป็นอกุศลก็ไป
ตกอบาย พอมาเกิดเป็นหมาเศรษฐี ก็สบายหน่อย มีเสื้อผ้าสวยๆ ใส่ เจ้าของสวม
เสื้อผ้าสวยๆ ให้ ผูกโบสวยๆ ให้ อย่างนี้จะรู้เรื่องกันไหม อุตส่าห์ทำาบุญมาดี ได้เสื้อ
ผ้าสวยๆ ได้อะไรหลายอย่าง แต่ไม่รู้สึกตัว ได้แบบหลงๆ อย่างนี้ก็ไม่น่าเอา ไม่คุ้ม
กัน อุตส่าห์ทำาดี แต่พอก่อนตาย จิตเป็นอกุศลแล้วตกอบาย พิจารณาบ่อยๆ จะได้
เห็นโทษของความหลงลืม ความหลงลืมมีโทษเยอะ 
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ความมสีตมิปีระโยชน์มาก ตอนนีเ้ราไม่หลงลมื เรามีสติ ได้ฟังธรรม พอมีสติ
อยู่กับตัวบ้าง ก็ไม่คิดทำาร้ายคนอื่น ไม่คิดเอานั่นเอานี่ของใคร ไม่คิดโกหกใคร หรือ
ไม่คิดทุจริตต่างๆ มันคิดไม่เป็น พอหลงลืม ขาดสติ ออกจากห้องนี้ไป คนมีสติดี ก็
พอช่วยตัวเองได้ แต่คนสติไม่ดี หลงลืม ปล่อยจิตไป กิเลสเข้ามา ทำาให้เกิดความคิด
ทำาร้ายผู้อื่น คิดทุจริต ทำาสิ่งที่เป็นโทษแก่ตนเองได้ 
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ความหลงลืมมีโทษเยอะ ต้องมองให้เห็น การรู้จักมองให้เห็น เห็นคนอื่น
ต่อยกัน ด่ากัน แย่งชิงกัน ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะความหลง เป็นเพราะกิเลส กิเลส
มีโทษอย่างนั้น ไม่ใช่คนอื่นเลว ต้องมองให้เห็นโทษ	ตัวที่เป็นโทษ	ตัวที่ไม่ดีจริงๆ	
ไม่ใช่คน	แต่เป็นคว�มหลง	เป็นกิเลส	ถ้�เร�มีกิเลส	เร�ก็ทำ�อย่�งนั้นเหมือนกัน	
ถ้�กิเลสยงัไม่ขึน้ม�	เร�ยงัไม่หลงลืม	กไ็ม่ทำ�อย่�งนัน้	คว�มไม่หลงลมืมีประโยชน์
อย่�งนี ้ทำาให้เราไม่เป็นอย่างเขานัน้ ถ้าหลงลมืมีกเิลสแล้วเป็นอย่างไร กท็ำาอย่างเขา 
อย่างนี้เรียกว่า มองเห็นว่าอันไหนมีโทษ อันไหนไม่มีโทษ อันไหนมีคุณ อันไหนไม่มี
คุณ มองไม่เป็น มันก็ไม่เห็นนะ ต้องพยายามหัดมอง หัดพิจารณาแยกแยะ ถ้ามอง
เป็นแล้วกจ็ะได้ปัญญา ถ้ามองไม่เป็น กไ็ด้แต่ความเหน็ผดิว่าเราของเรา วนเวยีนอยู่
อย่างนั้น อยู่กับความหลง ได้แต่หลงไปเรื่อย 
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ต้องหัดมองให้เป็น มองแยกแยะส่วนประกอบต่างๆ ให้เป็น มองให้เหน็เป็น
ธรรมะ สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ ธรรมะทัง้หลายไม่ใช่ตวัตน การมองแบบนี้ 
ทำาให้ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดนั้นเกิดขึ้นได้ ปัญญาที่เคยมีก็จะเพิ่มขึ้น มอง
แบบนี้เป็นเหตุ เป็นโยนิโสมนสิการ เป็นปัจจัย ส่วนผลที่ต้องการคือธัมมวิจยะคือ
ปัญญา เราต้องการตัวปัญญา ตอนนี้ยังไม่มี ก็เลยต้องแบบนี้ 

และท่านว่า ธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดธัมมวิจยสัมโพชฌงค์มีอีก ๗ อย่าง คือ 

(๑) ความเป็นนักไต่ถาม สอบค้น พิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงอยู่เสมอ 

(๒) การทำาสิง่ต่างๆ ให้สะอาดสดใส เช่น ชำาระร่างกายสะอาด เสือ้ผ้าสะอาด 
เล็บสะอาด ตัดสั้นเรียบร้อย ที่อยู่อาศัยสะอาด ไม่สกปรกรกรุงรัง เป็นต้น 
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(๓) การปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน ท่านว่าศรัทธาให้เสมอกับปัญญา วิริยะให้
เสมอกับสมาธิ ส่วนสติต้องใช้เสมอ 

(๔) การหลีกเว้นคนปัญญาทราม ไม่คบหา ไม่ทำาความคุ้นเคยกับคนไม่มี
ปัญญา 

(๕) การคบหาคนมีปัญญา 

(๖) การพิจารณาธรรมะที่ต้องใช้ปัญญาลึกซึ้่ง เช่น เรื่องปฏิจจสมุปบาท
และอริยสัจ 

(๗) ความน้อมจิตไปในการวิจัยธรรม
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โพชฌงค์ข้อที่ ๓ วิริยสัมโพชฌงค์	พระพุทธองค์ตรัสว่า

อะไรเล่าเป็นอาหารทีท่ำาวริยิสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้เกิดขึน้ หรอื
ทำาวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คอื ความรเิริม่ ความพากเพยีร ความบากบัน่มีอยู ่การทำามนสกิาร
โดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำาวิริยสัมโพชฌงค์
ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำาวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่
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นี้เป็นเร่ืองของความเพียร จะเกิดความเพียร ก็ต้องรู้จักโยนิโสมนสิการที่
จะทำาให้เกิด ความเพียร พวกเรามีทั้งความเพียรและความขี้เกียจโดยธรรมชาติ อยู่
ทีเ่รามนสกิารไปข้างไหน สนใจข้างไหนมาก ความขีเ้กยีจกมี็ ความท้อถอยกมี็ ความ
ขยันก็มีเหมือนกัน ความพากเพียรเต็มที่ เอาจริงเอาจังก็มีเหมือนกัน ถ้าหัดใส่ใจให้
เป็น ก็จะได้ความเพียร พวกใส่ใจไม่เป็น ได้ความขี้เกียจเพิ่มก็มี เช่น พอขี้เกียจขึ้น
มา ก็บอกว่า แหม…ต้องพักสักหน่อย ร่างกายมันไม่ค่อยแข็งแรง ตอนนี้ขอนอนต่อ
ให้มันสบายกว่านี้หน่อย พักสักครู่ก่อน พอพักสักครู่ เราคิดไปตาม เออ...ใช่ๆ พัก
สักครู่ก็ดีเหมือนกัน วันก่อนเราเหนื่อยมาแล้ว เราขยันมาหลายวันแล้ว มีสาระมา
หลายวนัแล้ว วนันีก้พ็กัเอาแรงสกัหน่อย ไร้สาระสกัวนัคงไม่เป็นไร วนัก่อนนอนแค่
สีช่ั่วโมง วันนีน้อนเพิม่สกัหน่อย ปกตนิอนสักแปดชัว่โมง บวกของเก่ามาอีกส่ี กลาย
เป็นสิบสองชั่วโมง พอดีกัน วันละแปดๆ มันคิดหลงไป ถ้าอโยนิโสมนสิการ อย่างนี้
เป็นอย่างไร ขี้เกียจหนักขึ้น 
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ความขีเ้กยีจมนักม็ตีามธรรมชาต ิเรากอ็ย่าไปให้อาหารมนั ถ้าให้อาหารมนั 
นวิรณจ์ะเพิ่ม ความขยันเรากม็ีเหมือนกนั ความขยนันีก้เ็คยมีบ้าง ฟังธรรมก็เกดิฮดึ 
พอฮึดขึ้นมา เราก็ต้องใส่ใจให้เป็น เราใส่ใจมาทางนี้ พอใส่ใจทางนี้ วิริยะที่ไม่เคยมี 
มันก็จะมี มีแล้วก็จะเจริญก้าวหน้า 

ตามปกตเิรากต้็องมอียูแ่ล้ว ทัง้ความรูสึ้กขีเ้กยีจ ทัง้ความรูสึ้กขยนั ทัง้อยาก
จมอยู่กับโลก ไม่อยากรับรู้ความจริงอะไร เป็นไส้เดือนกิ้งกือไปดีกว่า เป็นหนอน 
อืดอาดอยูบ่นทีน่อน ไม่อยากรบัรูว่้าตวัเองแก่ลงแล้ว ใกล้ตายแล้ว ยงัไม่ได้ทีพ่ึง่เลย 
ความรู้สึกอย่างนี้ก็มี ความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่กับโลกแล้ว โลกมันทุกข์ มันลำาบาก 
ต้องแก่ ตอ้งเจบ็ ต้องตาย อยากไปนิพพาน อย่างนีก้ม็เีหมือนกนั แต่นานๆ ทใีชไ่หม 
เรากต้็องมาใส่ใจประเดน็นีบ่้อยๆ พอความรูส้กึขยนัขนัแขง็เกดิขึน้ ต้องใส่ใจให้เป็น 
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พอเราหดัใส่ใจโยนโิสมนสกิารฝ่ายนี ้สนใจ ใส่ใจอยูฝ่่ายนี ้ใจมนักจ็ะมาทางนี้ 
ความเพียรก็เพิ่มขึ้นอย่างนี้ อยู่ที่เราจะใส่ใจไปข้างไหน มีขี้เกียจ มีขยันอยู่แล้ว นั่น
เป็นธรรมดา อยากจะนอนต่อ หรือพากเพียร ลุกขึ้นทำาให้เต็มที่ อยากจะเอาสมบัติ
ในโลก ครอบครองสิ่งของเยอะ ๆ  บางคนพิจารณาดูแล้ว เขามีความสามารถ ได้มา
ด้วยกำาลังแขน ก็ไม่ผิดอะไร อันนี้เป็นฝ่ายทางโลก กับความรู้สึกว่า ไม่เอาอะไรกับ
โลกแล้ว อันนี้เป็นฝ่ายทางไปนิพพาน 

ถ้าเอาใจใส่ไปข้างหลงลืม สนใจแต่ทางโลกๆ ประมาท มัวเมา ขี้เกียจ เรียก
ว่าอโยนิโสมนสิการ ใส่ใจแบบไม่ถูกต้อง ผิดหลัก ผิดกับความเป็นจริง คิดพิจารณา
อย่างนั้นแล้วเกิดกิเลส ถ้าใส่ใจมาทางที่ถูกต้อง เรียกว่าโยนิโสมนสิการ 
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ความริเร่ิม ความพากเพียรความบากบั่น ก้าวหน้าไปไม่หยุด ไม่กลัวต่อ
อุปสรรคต่างๆ ก็มีอยู่ ส่วนใครจะมีมากหรือมีน้อยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง วิธีการทำาให้             
วิริยสัมโพชฌงค์จากไม่มีทำาให้มี คือต้องใส่ใจเรื่องความขยันให้มาก พิจารณามา
ทางนี้ ถ้�ไม่ค่อยสบ�ย	 เจ็บป่วย	 ต้องรีบทำ�คว�มเพียร	 เพร�ะว่�เดี๋ยวอ�จจะ
เป็นหนักกว่�นี้	 วันนี้ไม่เจ็บป่วย	วันพรุ่งนี้อ�จจะหนักกว่�นี้	ดังนั้น	ต้องรีบเลย	
ต้องรีบอ่�นหนังสือ	 เดินจงกรม	นั่งสม�ธิ	 รีบใส่ใจคำ�สอนของพระพุทธเจ้� แต่                           
พวกเราโดยทัว่ไป พอไม่ค่อยสบาย มกัคดิว่า พกัก่อนให้สบายก่อน ต้องนอนเยอะ ๆ  
นอนมากๆ จะได้หายไวๆ อย่าเพิ่งมาคิดทำาอะไรเลย ชอบคิดไปอย่างนั้น เลยไม่ได้
ทำาความเพยีรอะไร ปล่อยเวลาให้หมดไปกบัการนอน อย่างนีเ้รยีกอโยนโิสมนสกิาร 
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และท่านว่า ธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดวิริยะมีอีก ๑๑ อย่าง คือ 

(๑) การพิจารณาเห็นภัยต่างๆ เช่น ภัยในอบาย เป็นต้น หากเราขี้เกียจ ยัง
ไม่ทำาความเพียร ก็ยังไม่พ้นอบาย แต่หากทำาความเพียร ก็สามารถพ้นจากอบายได้ 
และพ้นจากภัยคือการติเตียนตนเอง ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง เป็นต้น 

(๒) การพิจาณาอานิสงส์ว่า หากทำาความเพียรแล้ว จะได้ประสบผลที่ยอด
เยี่ยม แตกต่างไปจากเดิม ทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตตระ 

(๓) การพิจารณาข้อปฏิบัติว่า ข้อปฏบิัตินี้เป็นทางดำาเนินของบุคคลยิ่งใหญ่
อย่างพระพุทธเจ้า พระมหาสาวก และเหล่าพระอรยิเจ้าทัง้หลาย เม่ือเราดำาเนนิทาง
นั้น มัวเกียจคร้านอยู่ ไปไม่สำาเร็จแน่ ไม่อาจทำาสำาเร็จได้ 
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(๔) ความเคารพในอาหารบิณฑบาตและปัจจยัต่างๆ ท่ีชาวบ้านถวายว่า เรา
จะทำาให้เกิดผลมากแก่ทายกทั้งหลาย 

(๕) การพิจารณาความยิ่งใหญ่ของพระศาสดาว่า พระองค์สรรเสริญความ
เพียร เราควรบูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชา 

(๖) การพิจารณาภาวะท่ีตนควรทำาตัวให้สมกับการที่จะได้รับมรดก คือ
สัทธรรมอันยิ่งใหญ่ คนเกียจคร้านไม่เหมาะสมจะเป็นผู้รับมรดก 

(๗) การบรรเทาถีนมิทธะด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เปลี่ยนอิริยาบถ และทำา
อาโลกสัญญา เป็นต้น 

(๘) หลีกเว้นคนเกียจคร้าน 
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(๙) คบหาคนขยัน 

(๑๐) พิจารณาสัมมัปปธาน และ 

(๑๑) ทำาจิตให้น้อมไปในวิริยะนั้น

ต่อไปเหตุให้เกิดโพชฌงค์ข้อที่ ๔	ปีติสัมโพชฌงค ์พระพุทธองค์ตรัสว่า 

อะไรเล่าเป็นอาหารทีท่ำาปีตสัิมโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้เกดิขึน้ หรอื
ทำาปีติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชฌงค์มีอยู ่ การ
ทำามนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำาปีติ 
สัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำาปีติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้
เจริญเต็มที่
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ปีตินี้จะทำาให้จิตใจมีนำ้ามีนวล มีกำาลัง ไม่เหี่ยวแห้ง ถ้ามาปฏิบัติธรรมแล้ว 
จิตใจเหี่ยวแห้งนี่ ก็ทำาไม่ไหว ไปต่อไม่ได้ ถ้ามีปีติหล่อเลี้ยง มันก็รู้สึกดี ฉะนั้น เราก็
ต้องดวู่าอะไรเป็นทีต้ั่งแห่งปีต ิคือธรรมะอนัเป็นทีต่ัง้สำาหรบัปีตมีิอยู ่บางคนได้ระลกึ
ถึงคุณของพระพุทธเจ้า ได้อ่านเร่ืองการบำาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า แล้วรู้สึก
ปลาบปลื้มใจ มีปีติเกิด บางคนได้อ่านพระสูตรเกี่ยวกับคุณพระรัตนตรัย แล้วเกิด
ปีต ิธรรมอนัเป็นทีต่ัง้แห่งปีต ิแต่ละคนกไ็ม่เหมือนกนั บางคนได้ฟังธรรมะของครบูา
อาจารย์องค์ใดองค์หนึ่ง มีปีติเกิดขึ้น เอิบอิ่มใจขึ้นมา บางคนถึงกับนำ้าตาไหลก็มี 
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ความเอิบอิ่มใจ เกิดขึ้นเพราะเหตุ ธรรมะหรือเรื่องอะไรที่ทำาให้จิตใจมีปีติ
เอิบอิ่ม เราก็มาใส่ใจสิ่งนั้นบ่อยๆ ทำาไว้ในใจให้มากๆ เช่น เจริญพุทธานุสสติให้มาก 
เจริญธัมมานุสสติให้มาก เป็นต้น อย่างนี้แหละ ธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปีติ
สมัโพชฌงค์มอียู ่การทำามนสกิารโดยแยบคายในธรรมะเหล่านัน้ให้มาก ทำาให้เยอะๆ 
ให้จิตมาสนใจทางนี้
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และท่านว่า ธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดปีติมีอีก ๑๑ อย่าง คือ 

(๑) ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 

(๒) ระลึกถึงคุณของพระธรรม

(๓) ระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์

(๔) ระลึกถึงศีลคือความประพฤติดีงามของตน 

(๕) ระลึกถึงการบริจาค การให้ การเสียสละที่ตนได้ทำา 
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(๖) ระลึกถึงเทวดา และธรรมะที่ทำาให้เป็นเทวดาที่มีในตน 

(๗) ระลึกถึงภาวะสงบคือนิพพาน 

(๘) หลีกเว้นคนที่ซึมเศร้า มัวหมอง มัวซัว 

(๙) คบหาพูดคุยกับคนแจ่มใส มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย

(๑๐) พิจารณาพระสูตรที่ชวนเลื่อมใส และ 

(๑๑) ทำาจิตให้น้อมไปในปีตินั้น
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ต่อไป เหตใุห้เกดิโพชฌงค์ข้อที ่๕ ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ พระพทุธองค์ตรสัว่า 

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 
หรือทำาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คอื ความสงบกาย ความสงบจติมีอยู ่การทำามนสกิารโดยแยบคาย
ในธรรมเหล่านัน้ให้มาก นีเ้ป็นอาหารทีท่ำาปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้
เกิดขึ้น หรือทำาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่
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ความสงบกาย ความสงบจติมอียู ่เคยสงบไหม ไม่มคีวามเร่าร้อนใดๆ เกดิขึน้ 
นกึถงึเวลามนัไม่มกิีเลส มนัสงบระงบั มเีหตปัุจจยัอะไรทำาให้เกิดความระงับเช่นนัน้ 
ก็ให้โยนิโสมนสิการ ใส่ใจบ่อยๆ เห็นคุณค่าของความสงบ ใส่ใจไปให้ถูกต้อง คว�ม
สงบก�ยคอืน�มก�ย	สภ�วะทีเ่กดิประกอบกบัจติมคีว�มสงบระงบั เช่น ความคิด
สงบ คิดแต่เรื่องดีๆ เรื่องละเอียดอ่อน เวทนาสงบ รู้สึกผ่อนคลาย เบาสบาย ความ
ตั้งใจสงบ ตั้งใจแต่เรื่องดีๆ ละเอียดประณีต 
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ความสงบกาย สงบจิต พวกเราก็มีกันอยู่บ้างตามสมควร เพียงแต่จะมาก
หรือน้อย บางคนก็น้อย เพราะส่วนใหญ่จะวุ่นวาย ถ้าไปคิดมากเรื่องวุ่นๆ เหล่านั้น 
ก็เรียกว่าอโยนิโสมนสิการ ใจก็จะมีแต่แตกกระเจิงไปเรื่อยๆ วิธีการคืออย่าไปใส่ใจ
เรื่องนั้น อย่าไปคิดมาก วุ่นแล้ววุ่นไป ปล่อยมันไป ให้สนใจไปทางความสงบ สงบ
กาย สงบใจ มีความสงบเสงี่ยมนี้ดูดี พระพุทธรูปนั่งด้วยความสงบดีไหม หัดใส่ใจ 
สงบจากกิเลส ไปอยู่ที่ไหนก็สบาย อยู่กี่คนก็สบาย ถ้ากิเลสเกิดขึ้นมา ก็เดือดร้อน
กันไปหมด มดวิ่งมาตัวเดียว ก็จะฆ่ามด ทั้งๆ ที่มดยังไม่กัดเลยนะ มันแค่วิ่งมา จะ
ฆ่าแล้ว ถ้ากิเลสสงบระงับ ใจมันสงบระงับ ใครจะทำาอะไรวุ่นขนาดไหน ก็ไม่เป็นไร 
ให้หนัมาเหน็คณุค่า ใส่ใจความสงบระงบั และเหตตุ่างๆ ทีท่ำาให้ความสงบระงบัเกดิ
ขึ้น ก็จะช่วยให้มีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เพิ่มขึ้น 
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และท่านว่า มีธรรมะที่เป็นเหตุเกิดปัสสัทธิอีก ๗ อย่าง คือ 

(๑) เสพโภชนะอันประณีต 

(๒) เสพบรรยากาศที่สุขสบาย 

(๓) เสพอิริยาบถที่สุขสบาย 

(๔) ประกอบความเพียรพอปานกลาง 

(๕) หลีกเว้นคนมีลักษณะเครียดกระสับกระส่าย 

(๖) คบหาคนที่มีลักษณะผ่อนคลายสงบ 

(๗) ทำาจิตให้น้อมไปในปัสสัทธินั้น
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ต่อไป โพชฌงค์ข้อที่ ๖ สม�ธิสัมโพชฌงค์	พระพุทธองค์ตรัสว่า 

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำาสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 
หรือทำาสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ สมาธินิมิต อัพยัคคนิมิตมีอยู่ การทำามนสิการโดยแยบคาย
ในนิมิตเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำาสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้                     
เกิดขึ้น หรือทำาสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่

สมาธ ิคือ ความตัง้มัน่ของจติ จะเจรญิเพิม่ขึน้ กใ็ส่ใจไปทีส่มาธนิมิิต อารมณ์
ที่ทำาให้เกิดสมาธิ ทำากรรมฐานอย่างไร เอาจิตไปอยู่กับอารมณ์ไหน แล้วจิตมีความ
ตั้งมั่นดี ก็ให้สนใจ ใส่ใจการกระทำาอย่างนั้นบ่อยๆ กรรมฐานไหนที่เราเคยทำา ทำา
แล้วจิตตั้งมั่นดี ก็ให้นึกถึงกรรมฐานนั้น 
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และท่านว่า มีธรรมเป็นเหตุให้เกิดสมาธิอีก ๑๑ อย่าง คือ 

(๑) ทำาสิ่งต่างๆ ให้สะอาดสดใส 

(๒) ฉลาดในนิมิต คืออารมณ์สำาหรับผูกจิต

(๓) ปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน โดยปรับศรัทธาให้เสมอกับปัญญา วิริยะให้
เสมอกับสมาธิ โดยมีสติกำากับควบคุมเสมอ

(๔) ข่มจิตในเวลาที่ควรข่ม เวลาที่จิตฟุ ้งซ่านควรข่มไว้ด้วยปัสสัทธิ 
สัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเปกขาสัมโพชฌงค์
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(๕) ยกจิตในเวลาท่ีควรยก เวลาที่จิตหดหู่ ควรยกข้ึน ทำาให้ฟูขึ้นด้วย 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ และปีติสัมโพชฌงค์

(๖) เมือ่จิตไม่มคีวามสขุสดชืน่กท็ำาให้ร่าเรงิด้วยศรทัธาและสงัเวช คอืกระตุน้
เร้าจิต

(๗) เมื่อจิตดำาเนินไปถูกต้องดีแล้ว ก็วางทีดูเฉย 

(๘) หลีกเว้นคนจิตไม่เป็นสมาธิ 

(๙) คบหาคนมีจิตเป็นสมาธิ 

(๑๐) พิจารณาฌานวิโมกข์ 

(๑๑) ทำาจิตให้น้อมไปในสมาธินั้น
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ต่อไป โพชฌงค์ข้อที ่๗ อเุปกข�สมัโพชฌงค์ กเ็หมอืนโพชฌงค์ข้ออ่ืนๆ กต้็อง 
ใส่ใจให้ถูกต้องแยบคาย สนใจทำาเหตุบ่อยๆ การใส่ใจเป็นเหตุภายใน พระพุทธองค์
ตรัสว่า 

อะไรเล่าเป็นอาหารทีท่ำาอุเปกขาสัมโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิให้เกดิขึน้ 
หรือทำาอุเปกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ 

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเปกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ การ
ทำามนสกิารโดยแยบคายในธรรมเหล่าน้ันให้มาก นีเ้ป็นอาหารทีท่ำาอเุปกขา 
สัมโพชฌงค์ท่ียงัไม่เกดิให้เกดิขึน้ หรอืทำาอเุปกขาสมัโพชฌงค์ทีเ่กดิขึน้แล้ว
ให้เจริญเต็มที่
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ธรรมไหนเป็นที่ตั้งของอุเบกขา พิจารณาแล้ว ทำาให้จิตวางเฉยได้ มีใจเป็น 
กลาง ไม่รัก ไม่ชัง สิ่งใดทำาแล้ววางเฉยได้ดี ก็ให้ใส่ใจ เช่นใส่ใจว่า ไปเอาอะไรกับ                       
ธาต ุ๔ ขนัธ์ ๕ ไปแย่งกนัทำาไมกบัก้อนดนิก้อนหนิ เสยีๆ ไปบ้างกดี็เหมอืนกนั แต่ละคน                                                                                                                     
ก็ล้วนไปตามกรรม อย่างนี้เป็นต้น ข้อธรรมไหนที่ทำาให้วางได้ เฉยได้ มองดูอย่าง
เฉยๆ ไม่เข้าไปยินดียินร้าย การรู้จักใส่ใจให้ถูกต้องบ่อยๆ ก็จะวางเฉยได้มากขึ้น 
ไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้เร่ือง ท่ีเฉยได้เพราะว่าใส่ใจเป็น ใส่ใจถูกต้อง ไม่ใช่เฉยเพร�ะ
ไม่ใส่ใจ	 แต่เฉยเพร�ะใส่ใจถูกต้อง ไม่ใช่เฉยเพราะไม่อยากยุ่ง เฉยเพราะไม่ใส่ใจ 
อย่างน้ันยังไม่ใช่ผู้รู้ เฉยเพราะใส่ใจถูกต้อง เช่น ใส่ใจเสียงที่ได้ยินว่า เป็นเพียง                                              
เสียงกระทบหู ไม่มีอะไรยั่งยืน ผ่านมาเหมือนลมพัดผ่าน หัดใส่ใจอย่างนี้                                                                                                                    
ได้ปัญญาและวางเฉยได้ ธรรมะอันเป็นที่ต้ังแห่งการวางเฉยมีเยอะ มนสิการ                        
ถึงธรรมเหล่านั้นบ่อยๆ ให้ทำาโยนิโสมนสิการบ่อยๆ 



355 

และท่านว่า ธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดอุเบกขาอีก ๕ อย่าง คือ 

(๑) วางใจเป็นกลางในสัตว์บุคคล ไม่ว่าจะเป็นพระหรือชาวบ้าน 

(๒) วางใจเป็นกลางในสงัขาร ในสิง่ของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของน่าพอใจหรอื
ไม่น่าพอใจ 

(๓) หลีกเว้นบุคคลที่ห่วงหวงสัตว์และสังขาร 

(๔) คบหาคนที่มีใจเป็นกลางในสัตว์และสังขาร 

(๕) ทำาจิตให้น้อมไปในอุเบกขานั้น
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นีพ้ดูถงึวธิกีารฝึกโพชฌงค์ ๗ ข้อที ่๒ คอือาศยัเหตภุายใน และ เหตภุายนอก 
เหตภุายนอกคอืกลัยาณมติร เข้าไปหาและฟังธรรม การฟังธรรมนีเ้ป็นเหตภุายนอก 
พอฟังธรรมแล้วก็โยนิโสมนสิการ คือเอามาใส่ใจ ตัวการใส่ใจให้ถูกต้องนี้ยังไม่ใช่
โพชฌงค์ แต่เป็นเหตุ เป็นอาหารที่จะทำาให้โพชฌงค์มีขึ้น เป็นการทำาข้างใน ถ้าไม่
เอามาทำาข้างใน ก็ไม่ได้เหมือนกัน ธรรมะนั้นเร�ฟังม�ก็ดีแล้ว	 เป็นเหตุภ�ยนอก	
คนอืน่เป็นตวัอย่�งให้ดก็ูดแีล้ว	แต่เป็นภ�ยนอก	ต้องมเีหตภุ�ยใน	โยนโิสมนสกิ�ร
เป็นก�รเอ�ม�ใส่ใจเร�เอง ธรรมะอันไหนเป็นที่ตั้งของสติก็อย่าลืมใส่ใจ พอใส่ใจ
บ่อยๆ ก็จะได้สติสัมโพชฌงค์ ธรรมะอันไหนที่เป็นที่ตั้งของธัมมวิจยะ อันไหนดี                     
อันไหนไม่ดี อันไหนถูก อันไหนผิด อันไหนควรละ อันไหนควรเจริญ เราฟังมา                                                                                          
พอเข้าใจ ถ้าไม่น้อมเข้ามาสู่ใจ ไม่อย่างนั้นโยนิโสมนสิการก็หายหมด บางท่านฟัง
ธรรมะเยอะมาก แต่ไม่ได้เอามาใส่ใจ มนักเ็หมอืนอยูข้่างนอก พอเจอเหตกุารณ์อะไร
ต่างๆ ก็ช่วยตัวเองไม่ได้ สติก็หาย ปัญญาก็หมดไป ไม่มี ไม่เกิดขึ้น 
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ถ้ามธีรรมะฝ่ายพทุธะ มธีรรมะฝ่ายความรู ้กจ็ะเป็นปัจจบุนัคือใช้ได้ทนัท ีถกู
ด่าถูกนินทาหรือเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็รู้ทันที เข้าใจทันที พิจารณาได้ ใจสงบ ปล่อย
วางทันที วางเฉยทันที อย่างนี้นะ คุณสมบัติอะไรบ้างที่เป็นฝ่ายพุทธะ ฝ่ายตรัสรู้ 
คือโพชฌงค์ ๗ นี่แหละ ฝึกมาจากรู้จักโยนิโสมนสิการให้มากๆ
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๔.๓	สติปัฏฐ�น	๔

ต่อไป วิธีฝึกโพชฌงค์ ๗ วิธีที่ ๓ ทำาอย่างไรให้โพชฌงค์ ๗ เจริญก้าวหน้า 
คอืฝึกสตปัิฏฐาน ๔ ถ้าทำาสตปัิฏฐาน ๔ ได้บรบิรูณ์ด ีโพชฌงค์ก็จะเป็นไปได้โดยง่าย
ทีเดียว เรื่องสติปัฏฐาน ๔ ผมได้บรรยายไปแล้ว ในพระสูตรทั่วไป เมื่อพระพุทธเจ้า
ตรัสแสดงการปฏิบัติไปตามลำาดับ ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงโพชฌงค์ พระองค์จะตรัส                         
สติปัฏฐาน ๔ เรียงไว้ก่อน ตรัสว่า สติปัฏฐาน ๔ ที่บุคคลเจริญแล้ว กระทำามากแล้ว 
ทำาให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ 

การฝึกปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ใช้ธรรมะหลักอยู่ ๓ อย่าง คือ ความ
เพียร สัมปชัญญะ และสติ ต้องมีความเพียร เพียรเผากิเลส อย่าตามใจกิเลส ยิ่งไม่
ตามใจกิเลส ยิ่งฝืนกิเลสได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น เราทั้งหลายเกิดตายอยู่มานาน
ก็เพราะกิเลสนี่เอง จะไปฝืนแบบหักคอเลย บางคนลงแดงเสียก่อน ต้องพิจารณาดู
เอาเอง อย่างน้อยก็อย่าไปทำาทุจริต อันนี้เบื้องต้น ลำาดับต่อมา ทำาได้แค่ไหนก็อยู่ที่
สติปัญญาของคนนั้นๆ ให้ทำาด้วยความรู้และมีสติกำากับอยู่เสมอ



360

หลักของสติปัฏฐาน คือ ให้มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะและมีสต ิ
ให้ตามดูรู้อยู่ในกาย เวทนา จิต และธรรม ตามหลักสติปัฏฐานที่เคยพูดไปแล้ว                    
นั่นแหละ ด้วยการทำาแบบนี้ ก็จะได้ทั้งญาณและสติ ได้สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจย 
สัมโพชฌงค์ และวิริยสัมโพชฌงค์โดยธรรมชาติ พอทำา ๓ ข้อนี้เสมอๆ บ่อยๆ ปีติที่
ปราศจากอามิส ความเอิบอิ่มที่ไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อ ไม่ต้องอาศัยกามคุณ ก็จะเกิด
โดยธรรมชาติ เป็นปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเปกขา
สัมโพชฌงค์ ก็จะเกิดต่อเนื่องมาตามลำาดับ วิธีนี้จึงเป็นวิธีฝึกโพชฌงค์อีกแบบหนึ่ง 
คือฝึกตามสติปัฏฐาน ๔ 

ผมจะอ่านพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ให้ฟัง ฝึกสติปัฏฐาน ๔ แล้ว 
ก็จะเป็นโพชฌงค์ ๗ จากสติปัฏฐานจะเป็นโพชฌงค์ตอนไหน จะได้ฟังจากที่
พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ ตอนไหนเป็นสติปัฏฐาน ตอนไหนเป็นโพชฌงค์ 
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ในมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ อานาปานัสสติสูตร ข้อ ๑๕๐ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า 

สติปัฏฐาน ๔ ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทำาให้มากแล้วอย่างไร จึง
ทำาให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ คือ 

๑. สมยัใด ภกิษพิุจารณาเหน็กายในกาย มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 
มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ สมัยนั้น ภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่น ไม่
หลงลืม สมัยใด ภิกษุมีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ย่อม
เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น 
สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 
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๒. ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้น ย่อมค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงการ
พิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยใด ภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้น ย่อม
ค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยนั้น ธัมมวิจย 
สัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเจริญ 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความ
เจริญเต็มที่ 

๓. ภกิษุนัน้ค้นคว้า ไตร่ตรอง ถงึการพจิารณาธรรมนัน้ด้วยปัญญา 
ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน สมัยใด ภิกษุค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงการ
พิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา ปรารภความเพียร ไม่ย่อหย่อน สมัยนั้น             
วิริยสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเจริญ                                                                                          
วิริยสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึง ความเจริญ
เต็มที่ 
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๔. สมัยใด ปีติที่ปราศจากอามิสเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความ
เพียรแล้ว สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น 
ภิกษุชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึง
ความเจริญเต็มที่ 

๕. เมื่อภิกษุมีจิตเกิดปีติ กายและจิตย่อมสงบ สมัยใด ภิกษุมีจิต
เกิดปีติ กายและจิตย่อมสงบ สมัยนั้น ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอัน
ภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น 
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 

๖. เมื่อภิกษุมีกายสงบแล้ว มีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น สมัยใด เมื่อ
ภิกษุมีกายสงบ มีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์ย่อม
เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ สมัย
นั้น สมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 
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๗. ภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งม่ันแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดี 
สมัยใด ภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดี สมัยนั้น                          
อุเปกขาสมัโพชฌงค์ย่อมเป็นอนัภกิษปุรารภแล้ว สมัยนัน้ ภกิษชุือ่ว่าเจรญิ
อุเปกขาสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น อุเปกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความ
เจริญเต็มที่ 

ข้อ ๑๕๑ ภิกษุทั้งหลาย 
๑. สมัยใด ภิกษพิุจารณาเหน็เวทนาในเวทนาท้ังหลาย... พจิารณา

เห็นจิตในจิต... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร                           
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ สมัยนั้น ภิกษุ
นั้นมีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม สมัยใด ภิกษุมีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม สมัยนั้น                                                                           
สติสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุช่ือว่าเจริญ
สติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 
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๒. ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้น ย่อมค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงการ
พิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยใด ภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ ย่อม
ค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยนั้น ธัมมวิจย 
สมัโพชฌงค์ย่อมเป็นอนัภกิษปุรารภแล้ว สมยันัน้ ภกิษชุือ่ว่าเจรญิธมัมวจิย 
สมัโพชฌงค์ สมยันัน้ ธมัมวิจยสมัโพชฌงค์ของภกิษยุ่อมถึงความเจรญิเตม็ที ่
  ๓. ภกิษนุัน้ค้นคว้า ไตร่ตรอง ถงึการพจิารณาธรรมนัน้ด้วยปัญญา เป็น
อันปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้ว สมัยใด ภิกษุย่อมค้นคว้า ไตร่ตรอง 
ถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน สมัย
นัน้ วริยิสมัโพชฌงค์ย่อมเป็นอนัภกิษุปรารภแล้ว สมัยนัน้ ภกิษชุือ่ว่าเจรญิ
วิริยสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น วิริยสัมโพชงฌค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญ 
เต็มที่ 
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๔. ปีตอินัปราศจากอามิส เกดิขึน้แก่ภกิษผุูป้รารภความเพยีรแล้ว 
สมยัใด ปีตอินัปราศจากอามสิเกดิขึน้แก่ภิกษผุูป้รารภความเพยีรแล้ว สมยั
นั้น ปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเจริญ
ปีตสิมัโพชฌงค์ สมยันัน้ ปีตสิมัโพชฌงค์ของภกิษยุ่อมถงึความเจรญิเตม็ที่ 

๕. เมื่อภิกษุมีจิตเกิดปีติ กายและจิตย่อมสงบ สมัยใด เมื่อภิกษุมี
จิตเกิดปีติ กายและจิตย่อมสงบ สมัยนั้น ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอัน
ภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น 
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 

๖. เม่ือภกิษผุูม้กีายสงบแล้ว มคีวามสขุ จิตย่อมตัง้มัน่ สมยัใด เมือ่
ภิกษุผู้มีกายสงบแล้ว มีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์
ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ 
สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 
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๗. ภิกษุนั้นเป็นผู ้วางเฉยจิตที่ตั้งม่ันแล้วเช่นนั้นได้อย่างดี 
สมัยใด ภิกษุเป็นผู ้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้อย่างดี สมัยนั้น                              
อุเปกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่า              
เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น อุเปกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึง
ความเจริญเต็มที่ 

ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ ทำาให้มาก
แล้วอย่างนี้ จึงทำาให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ 
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ข้อ ๑๕๒ 
โพชฌงค์ ๗ ที่ภกิษุเจริญแล้วอย่างไร ทำาให้มากแล้วอย่างไร จึงทำา

ให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

อันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 
๒. เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ อันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 
๓. เจริญวิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

อันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 
๔. เจริญปีติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

อันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 
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๕. เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ อันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 

๖. เจริญสมาธสิมัโพชฌงค์ อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
อันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 

๗. เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ อันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ ทำาให้มากแล้ว
อย่างนี้ จึงทำาให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่าง
ชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล 

อานาปานัสสติสูตรที่ ๘ จบ 
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สติปัฏฐาน ๔ ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทำาให้มากแล้วอย่างไร จึงทำา
ให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ คือ สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร 
สัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกได้ สมัยน้ัน ภิกษุนั้นมีสติตั้งม่ัน 
ไม่หลงลืม สมัยใด ภิกษุมีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอัน
ภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์
ของภิกษุนั้นย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 
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สติสัมโพชฌงค์มาจากตอนไหน พระองค์ตรัสว่า ในสมัยใด ที่ภิกษุหรือ                  
ผู้ปฏิบัติเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ สามารถกำาจัดอวิชชา
และโทมนัสได้ในโลกได้ สามารถละความยินดียินร้ายได้ ไม่หลงรักอันหนึ่ง ไม่หลง
เกลียดอันหนึ่ง เห็นกายเป็นสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่
ผู้ชาย ไม่ใช่ผู้หญิง ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา ไม่ใช่             
ของใคร มองดเูป็น	เหน็คว�มจรงิ	ไม่หลงงมง�ย	พอมองดเูป็นแล้ว	สตกิจ็ะตัง้มัน่																		
ไม่หลงลืม	ในตอนนั้นแหละ	เป็นสติสัมโพชฌงค ์ตรงนี้คือสติสัมโพชฌงค์ ตอนฝึก                                                                                                               
สติปัฏฐานใหม่ๆ นี่ ก็ยังรักยังชังอยู่ เรียกว่าฝึกสติปัฏฐานอยู่ พอฝึกสติปัฏฐานได้
เตม็ที ่ในตอนเตม็ทีข่องสตปัิฏฐานนัน่แหละเรยีกว่าสตสิมัโพชฌงค์ คอื มีความเพียร                                                                                                         
มีสัมปชัญญะ มีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม ดูกายในกาย ดูเวทนาในเวทนา ดูจิตในจิต                   
ดูธรรมในธรรมก็เหมือนกัน สามารถละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ ละความยินดี
ยินร้ายได้ 
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สติตั้งมั่น มีความรู้สึกตัวดี ไม่รักไม่ชัง ไม่หลงลืม อันนี้คือสติสัมโพชฌงค์                
ในเวลานั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์อยู่ สติสัมโพชฌงค์ก็จะเจริญก้าวหน้า             
บางครั้งเราฝึกสติเป็นสติปัฏฐาน บางครั้งเป็นสติสัมโพชฌงค์ ตอนที่เป็นสติปัฏฐาน 
คือ การฝึกตั้งแต่เบื้องต้น มีสติ มีความรู้สึกตัว ดูกายในกาย บางทีก็รักชัง ง่วงนอน
บ้าง หลงลมืบ้าง สตไิม่เต็มท่ี ดเูวทนา บางทกีร็กัสขุบ้าง เกลยีดทกุข์บ้าง พอสามารถ
ละอภิชฌาและโทมนัสในอารมณ์ต่างๆ ได้ มีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม ตรงนี้เป็นการ                                                                                
เจริญสติสัมโพชฌงค์ สติที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ เป็นสติเหมือนกัน แต่เป็นคนละ
ช่วงเวลากัน อันหนึ่งเป็นการฝึกให้มีสติปัฏฐาน อีกอันหนึ่งฝึกสติปัฏฐานสมบูรณ์ 
กลายเป็นสตสิมัโพชฌงค์ แยกกจ็ะเป็นอย่างนี ้แต่ความจรงิ เราไม่ต้องแยกแบบนัน้
ก็ได้ ฝึกไปเลย ทำาบ่อยๆ ดูกาย เวทนา จิต ธรรม อยู่เสมอ เมื่อละความยินดียินร้าย                                           
สติตั้งมั่น ตรงนี้เรียกว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์ 
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ต่อไป ภิกษุนั้น เป็นผู้มีสติอย่างนั้น ย่อมค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงการพิจารณา
ธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยใด ภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้น ย่อมค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงการ
พจิารณาธรรมนัน้ด้วยปัญญา สมยันัน้ ธมัมวิจยสมัโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภกิษปุรารภ
แล้ว สมยันัน้ ภกิษเุชือ่ว่าเจรญิธมัมวิจยสัมโพชโฌงค์ สมัยนัน้ ธมัมวจิยสัมโพชโฌงค์
ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 

พอมีสติอยู่อย่างนั้น ตั้งม่ันคง ไม่หลงรัก ไม่หลงชัง ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย                      
ละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้แล้ว พอมีสติตั้งม่ันอย่างนั้น ก็ค้นคว้า ไตร่ตรอง                 
มองด ูพจิารณาธรรมะ รูปกเ็ป็นธรรมะ นามกเ็ป็นธรรมะ มองดธูรรมะทีเ่กดิขึน้และ
ดบัไป พจิารณาดรููปธรรม นามธรรม แยกแยะสิง่ด ีสิง่ไม่ด ีธรรมดำา ธรรมขาว มโีทษ 
ไม่มีโทษ ล้วนเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไป เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน สิ่งต่างๆ                         
เกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุ หมดไปเพราะหมดเหตุ สมัยใดท่ีจิตตั้งมั่นแล้วพิจารณาดู 
ค้นคว้า สอบสวนในธรรมนั้น อันนี้ เรียกว่าเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ บางคนสติ
ตั้งมั่นดี หากไม่ได้มาพิจารณา ก็ยังไม่ได้ธัมมวิจยะ ได้แค่สติสัมโพชฌงค์ 
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ภิกษุนั้นค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา 
ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน สมัยใด ภิกษุค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงการ
พิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน สมัยนั้น               
วิริยสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยน้ัน ภิกษุช่ือว่าเจริญ              
วริยิสัมโพชฌงค์ สมยันัน้ วริยิสมัโพชฌงค์ของภกิษยุ่อมถงึความเจรญิเตม็ที่

ในขณะที่ภิกษุมีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม ค้นคว้า ไตร่ตรอง พิจารณาธรรมะ ทำา
อย่างนั้นไม่ย่อหย่อน ทำาบ่อยๆ เสมอๆ ไม่ย่อหย่อน ทำาไปเรื่อยๆ ไม่ทอดทิ้ง อย่างนี้
เรยีกว่าเจรญิวริิยสมัโพชฌงค์ ยงัไม่จบก็ค้นไปเรือ่ย จติตัง้มัน่ดจึีงมาค้นคว้าพจิารณา
ดู ก�รที่จิตมีสติตั้งมั่นดี	 เรียกว่�	 สติสัมโพชฌงค์	 ค้นคว้�	พิจ�รณ�	 ไตร่ตรอง
ธรรมะ	 เรียกว่�ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์	 ก�รที่ทำ�อยู่อย่�งน้ันเสมอ	 ไม่ย่อหย่อน	
เรียกว่�วิริยสัมโพชฌงค์	
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โพชฌงค์ข้ออืน่ๆ เป็นผลจากการปฏบิติั ปีติทีป่ราศจากอามสิเกิดขึน้เพราะ
ว่าได้ทำาความเพียรมา 

สมัยใด ปีติที่ปราศจากอามิสเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียร
แล้ว สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุ
ชือ่ว่าเจรญิปีตสิมัโพชฌงค์ สมยันัน้ ปีตสิมัโพชฌงค์ของภกิษยุ่อมถงึความ
เจริญเต็มที่ 

ปีติที่ปราศจากอามิส คือความเอิบอิ่มแช่มชื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกระตุ้น ไม่
ต้องอาศยัลกูเรยีนจบรบัปรญิญา ไม่ต้องได้โน่นได้นี ่ไม่ต้องได้อะไร ปีตเิกดิจากความ
รู้เห็นตามเป็นจริง เป็นปีติปราศจากอามิส มีสติตั้งมั่น พิจารณาธรรมะอยู่เสมอ ปีติ
เกิดขึ้นในเวลาใด เวลานั้นแหละเรียกว่าได้เจริญปีติสัมโพชฌงค์ 
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เมื่อภิกษุมีจิตเกิดปีติ กายและจิตย่อมสงบระงับ ผ่อนคลาย เบาสบาย ได้
พัก จิตไม่วิ่งวุ่นไปเที่ยวหานั่นหานี่

สมัยใด ภิกษุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบ สมัยนั้น ปัสสัทธ ิ
สัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเจริญ 
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความ
เจริญเต็มที่ 

พอมีปีติ กายและจิตย่อมระงับ มีปีติมันเอิบอิ่ม มันเต็มและรู้สึกพอ ใจก็ไม่
กระโดดออกไปข้างนอก ต่อมา กายคือกลุ่มสภาวะที่เกิดกับจิตก็ระงับ จิตก็ระงับ                                                                                                            
การที่กายระงับลง จิตระงับลง เรียกว่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ พอเจริญปัสสัทธ ิ
สัมโพชฌงค์ก็เป็นสุข พอสุขก็ได้สมาธิ ได้อุเบกขา เป็นโพชฌงค์ข้อต่อๆ มา 
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เมือ่ภกิษมุกีายสงบแล้ว มีความสขุ จติย่อมตัง้ม่ัน สมัยใด เม่ือภิกษุ
มีกายสงบ มีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็น
อันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชโฌงค์ สมัยนั้น 
สมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 

ภกิษนุัน้เป็นผูว้างเฉยจิตทีต่ัง้มัน่แล้วเช่นนัน้ได้เป็นอย่างด ีสมยัใด                                                                                                    
ภิกษุเป ็นผู ้วางเฉยจิตท่ีตั้งมั่นแล้วเช ่นนั้นได ้เป ็นอย่างดี สมัยนั้น 
อุเปกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่า  
เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น อุเปกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึง
ความเจริญเต็มที่ 

อย่างนี้ก็ครบโพชฌงค์ ๗ 
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อาศัยสติปัฏฐาน ฝึกสติปัฏฐานที่ถูกต้อง ประกอบความเพียร ทำาตามหลัก  
สตปัิฏฐาน คือมคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิละอภชิฌาและโทมนัสในโลกได้ สตมิี
ความตัง้มัน่ ไม่หลงลมื การทีส่ตมิคีวามตัง้มัน่ ไม่หลงลมื อนันีเ้รยีกว่าสตสิมัโพชฌงค์ 
ถ้าเจรญิอย่างนีก้เ็รยีกว่าเจรญิสติสมัโพชฌงค์ พอมสีตติัง้มัน่ด ีกว็จิยั ค้นคว้าธรรมะ
ในกายและจติ และพจิารณาสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิปรากฏขึน้ เรยีกว่าธมัมวจิยะ มีสตติัง้ม่ัน
ดี ไม่หลงลืม ค้นคว้าเสมอ มองดูเสมอ พิจารณาดู มีงานให้ทำาเสมอ ไม่หดหู่ ท้อแท้ 
ท้อถอย ทำาไม่ย่อหย่อน การไม่ย่อหย่อนนั้น เรียกว่าเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ 

พอมีสติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ก็มีปีติปราศจากอามิสเกิดขึ้น เรียกว่าเจริญปีติ    
สัมโพชฌงค์ พอมปีีต ิกายและจติกส็งบ เป็นปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ พอกายและจติสงบ                                              
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จะมีความสุข ความสุขเป็นเหตุเกิดของสมาธิ เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ และต่อด้วย                                                                            
อุเปกขาสัมโพชฌงค์ เพ่งมอง พิจารณาดูอย่างวางเฉย ใจเป็นกลาง เฝ้ามองดูอยู่
เฉยๆ ได้ เรียงลำาดับกันมาอย่างนี้ 

ฉะนัน้ ตามหลกันี ้ใช้องค์ธรรม ๓ อย่างเป็นหลกัในการฝึก ตามหลกัสตปัิฏฐาน 
นั่นเอง คือความเพียร สัมปชัญญะ และสติ ถ้าทำาถูกต้องก็ได้โพชฌงค์ ๓ ข้อ                                                        
ข้างต้น โพชฌงค์ ๔ ข้อหลังก็เป็นผลมาจากการปฏิบัติ นี้เป็นวิธีการเจริญโพชฌงค์
โดยอาศัยสติปัฏฐาน ๔ ดูกายในกาย ดูเวทนาในเวทนา ดูจิตในจิต ดูธรรมในธรรม 
ทำาให้สติมันตั้งมั่น แล้วเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ต่อไป 

๔.๔	ทำ�กรรมฐ�น
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วิธีฝึกโพชฌงค์ ๗ ข้อท่ี ๔ ทำากรรมฐาน โพชฌงค์ ๗ นั้นฝึกต่อเนื่องมา
จากกรรมฐานไหนก็ได้ เพราะสติสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นข้อแรก เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในทุก
กรรมฐาน การมีสติ ไม่หลงลืม นี้เป็นตัวหลักอยู่แล้ว เมื่อทำ�กรรมฐ�นใดกรรมฐ�น
หนึ่งแล้ว	 จิตสงบ	 ปร�ศจ�กนิวรณ์	 ก็อ�ศัยเป็นฐ�น	 เจริญโพชฌงค์ประกอบ
เข้�ไปได้เลย เช่น เจรญิอสภุะ ต้องมสีตเิป็นพืน้ฐาน แทนทีจ่ะทำาให้ได้แต่ความสงบ
นิ่ง อาศัยสติในการทำากรรมฐานนั้น เมื่อจิตสงบดี ปราศจากนิวรณ์ ก็ทำาโพชฌงค์ ๗ 
ขึน้มา มพีระสตูรทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้หลายสตูร เกีย่วกบัการทำากรรมฐานบางอย่าง 
แล้วนำาไปเจริญโพชฌงค์ต่อ ให้ได้ผลมาก ได้อานิสงส์มาก คือได้วิชชาและวิมุตติ 

ผมจะยกกรรมฐานบางอย่าง เช่น ดูซากศพ ดูและพิจารณาอย่างไรให้ได้
โพชฌงค์ ๗ และถึงวิชชาและวิมุตติ ดูเป็นอัฏฐิกสัญญ� คือ กำาหนดหมายว่าทั้ง
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ร่างกายมีแต่กระดูก มีสติแล้วก็มองดู ร่างกายเป็นกระดูกที่ต่อกันอยู่ หัวกะโหลก 
กระดูกคอ กระดูกสันหลัง กระดูกสะเอว กระดูกมือ กระดูกแขน กระดูกขา                      
ต่อกนัอยู ่อนันีเ้ป็นวธิกีารทำาสมถะวธิหีนึง่ เป็นกรรมฐานอนัหนึง่ ทำากรรมฐานอนันี้                                                                          
ได้ต้องมีสติ แล้วเจริญโพชฌงค์ต่อไปได้ 

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อัฏฐิกมหัปผลสูตร ข้อ ๒๓๘
เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผูม้ีพระภาคตรสัว่า ภกิษทุั้งหลาย อัฏฐิกสญัญาทีบุ่คคลเจริญ 
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ทำาให้มากแล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก 
อัฏฐิกสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำาให้มากแล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์

มาก อย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑.  เจรญิสตสิมัโพชฌงค์ ทีส่หรคตด้วยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยัวเิวก 

อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ... จนถึง
๗. เจริญอุเปกขาสมัโพชฌงค์ท่ีสหรคตด้วยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยั

วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
ภกิษทุัง้หลาย อฏัฐกิสญัญาทีบุ่คคลเจรญิ ทำาให้มากแล้ว มีผลมาก 

มีอานิสงส์มาก อย่างนี้แล
พระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าตรัสถึงอัฏฐิกสัญญา มีสัญญากำาหนดร่างกายว่า

เป็นโครงกระดูก ความจริง ร่างกายมันก็เป็นโครงกระดูกนั่นแหละ คนมีสติดีมอง
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ดู พิจารณาด้วยปัญญา ก็เข้าใจชัด พระภิกษุยุคเก่าๆ นิยมทำากรรมฐานนี้กัน ใน
หนังสือท่านก็มีแสดงไว้หลายเร่ือง เช่นว่า บางท่านเจริญอัฏฐิกสัญญา ผู้หญิงเดิน
ผ่านไป ยิ้มให้ ฟันขาวทีเดียว ท่านไม่เห็นเป็นผู้หญิงนะ เห็นเป็นกระดูก มองเห็น
เป็นกระดูกเดินผ่านไป สามีของผู้หญิงเดินมาตามมา ถามพระภิกษุ ท่านครับ เห็น
ผูห้ญงิคนหน่ึงเดนิผ่านไปไหมครับ ท่านตอบว่า ไม่รูผู้ห้ญงิหรอืผูช้าย เหน็แต่กระดกู
เดินผ่านไป อย่างนี้คือเจริญอัฏฐิกสัญญา ไม่เอาเครื่องหมาย บุคคล ผู้หญิง ผู้ชาย 
ใส่เข้าไป กำาหนดว่าเป็นกระดูก

การกำาหนดหมายท่ีถูกต้องมีหลายแบบ ใส่เครื่องหมายว่าเป็นธาตุ ใส่
เครือ่งหมายว่าไม่เทีย่ง เป็นอนิจจสัญญ� กำาหนดหมายว่าเป็นของบีบคัน้ ไม่สะดวก



385 

สบาย คอยขัด เป็นอุปสรรค นำาความลำาบากมาให้ เป็นทุกขสัญญ� กำาหนดหมาย
ว่าสิ่งนั้นๆ เป็นที่ประชุมของหลายสิ่ง ซึ่งล้วนไม่มีตัวตน เป็นอนัตตสัญญ� กำาหนด
หมายว่าเป็นที่รวมของสิ่งไม่สวยงาม เป็นอสุภสัญญ� แม้อาหารก็กำาหนดหมายว่า
เป็นของปฏิกูลโสโครก เป็นอ�ห�เรปฏิกูลสัญญ� อย่างนี้ เป็นต้น 

แต่พวกเรานี้ใส่เครื่องหมายผิดตั้งแต่ต้น กำาหนดหมายว่าเป็นผู้หญิง                     
เป็นอิตถีสัญญ� กำาหนดหมายว่าเป็นผู้ชาย เป็นปุริสสัญญ� กำาหนดหมายว่า
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เป็นของเที่ยงแท้ เป็นนิจจสัญญ� กำาหนดหมายว่าสุขสบาย เป็นสุขสัญญ� 
กำาหนดหมายว่าเป็นตัวตน เป็นแท่ง เป็นก้อน เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีตัวตนจริง                                           
เป็นอัตตสัญญ� เครื่องหมายที่ถูกต้อง เช่น ไม่เที่ยง ไม่ค่อยได้ใส่เข้าไป ตอนนี้เลย
ต้องมาฟังธรรม เอาความจริงใส่เข้าไป ใส่เข้าไปในใจได้ไปบ้างไหม อนิจจสัญญา 
มองเห็นมีแต่ของไม่เที่ยง มรณสัญญ� มองเห็นมีแต่ผู้ที่จะต้องตายเป็นธรรมดา ไม่
มองว่าเป็นใครแตกต่างกันอย่างไร ใครใหญ่โตหรือเล็กไม่สนใจ มองว่าจะต้องตาย
แน่นอน คนนีต้้องตาย คนนัน้กต้็องตาย รวมทัง้เราด้วย เรยีกว่ามรณสัญญา ใส่อย่างนี้
ได้เพราะมีสติ มีความระลึกได้ นึกได้ ไม่หลงลืม ไม่ปล่อยใจลอย ไม่มัวเมาลุ่มหลง
ไป สามารถเอาสตินี้มาเจริญโพชฌงค์ได้ 

เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา การกำาหนดหมายว่าเป็น 
กระดูก ก็ต้องอาศัยสติ ทีนี้ ให้เจริญสติอันนี้ เพิ่มพูนสตินี้ที่ประกอบด้วยสัญญา                
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ตัวนี้ ก็เป็นการเจริญสติสัมโพชฌงค์ เมื่อเจริญสติสัมโพชฌงค์อย่างนี้ มีสติตั้งมั่นดี 
ก็เจริญธัมมวิจยะที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา มองให้ลึกซึ้ง สอบสวน เพ่งพิจารณา
ด้วยปัญญา กระดูกเป็นตัวตนไหม แม้สัญญาเป็นตัวตนไหม ไม่เป็น กระดูกเป็น
ธ�ตุ	เป็นธ�ตุดิน	เที่ยงไหม	ไม่เที่ยง	เป็นสุขหรือทุกข์	เป็นทุกข์	และไม่ใช่ตัวตน	
มองด	ูค้นดู	ใครรู้กระดูก	จิตรู้	 ไม่ใช่ใคร	ไม่ใช่เร�	ไม่ใช่เข�	เที่ยงไหม	ไม่เที่ยง																																																																													
มีตัวตนไหม	 ไม่มี	 ทำ�ธัมมวิจยะ	 มีคว�มเพียร	 ไม่ท้อถอย	 พย�ย�มมองให้
ทะลุปรุโปร่งด้วยปัญญ�	 อันไหนยังไม่เข้�ใจชัด	 ก็ประคับประคองคว�มเพียร	
เพ่ือทำ�ให้เข้�ใจชัด	 ทำ�คว�มเพียรไป	 นี้เรียกว่�เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่																																																		
สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญ�	และเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญ�                             
คือทำากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อน ให้ได ้สติ มีสติมั่นคง พอได้สติแล้ว                                                                                                             
มาเจริญสติสัมโพชฌงค์ ทำาธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ทำาวิริยสัมโพชฌงค์ จะได้ปีติ 
ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา ตามลำาดับ 

ในพระสูตรอ่ืนๆ มีกล่าวถึงสัญญาชนิดอื่นๆ และกรรมฐานอื่นๆ อีกมาก 
เช่น ปุฬวกสัญญ� ความกำาหนดหมายซากศพที่มีหนอนคลาคลำ่าเต็มไปหมด                            
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วินีลกสัญญ� ความกำาหนดหมายซากศพที่มีสี เขียวคลำ้าคละด้วยสีต ่างๆ                                                                                             
วิจฉิททกสัญญ� ความกำาหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็นท่อนๆ อุทธุม�ตก
สัญญ� ความกำาหนดหมายซากศพท่ีเน่าพองขึ้นอืด นี้เป็นสัญญาเกี่ยวกับร่างกาย
ที่เป็นดุจซากศพประเภทต่างๆ 

เจริญอัปปมัญญา ได้แก่ เมตต�	 กรุณ�	 มุทิต�	 อุเบกข�	ก็ได้ การเจริญ
เมตตา ไม่หลงลมื ไม่ปล่อยใจเลือ่นลอย ก็เป็นสต ิเม่ือมีสตแิล้ว เจรญิสตสิมัโพชฌงค์
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ทีส่หรคตด้วยเมตตา เมตตาเป็นนามธรรมอย่างหนึง่ เป็นสภาวธรรม มีสตเิกดิพร้อม
กบัเมตตา เจรญิสติทีส่หรคตด้วยเมตตา มเีมตตาบ่อยๆ สตกิม็คีวามตัง้มัน่ขึน้ เมือ่มี
สติต้ังมัน่ ต่อมา เจริญธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ พจิารณาธรรมะต่างๆ ทีเ่กดิในกรรมฐาน
นั้นด้วยปัญญา เมตตาเป็นสภาวะอย่างหนึ่ง เที่ยงไหม ไม่เที่ยง มีเราเป็นผู้เมตตา
ไหม ไม่มี เป็นเพียงสภาวะหนึ่ง มีเหตุก็เกิดขึ้น หมดเหตุก็ดับไป พิจารณาดูให้เห็น
ด้วยปัญญา เป็นธมัมวจิยะ ทำาธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ทีป่ระกอบด้วยเมตตา เม่ือเจริญ
เมตตาบ่อยๆ ได้สตสิมัโพชฌงค์ทีส่หรคตด้วยเมตตาเพ่ิมขึน้ เมือ่ทำาธมัมวจิยะเพิม่ขึน้ 
มีความเพียรทำาอยู่เสมออย่างนี้ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขาก็เกิดขึ้น 

กรรมฐานอื่นทำาได้เหมือนกัน พระพุทธองค์ตรัสต่อไปในสูตรอ่ืนๆ                            
ทำา อ�น�ป�นสต ิมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก อสุภสัญญ� ความ
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กำาหนดหมายร่างกายประกอบด้วยสิ่งไม่งาม มรณสัญญ� ความกำาหนดหมายชีวิต
มีความตายเป็นที่สุด อ�ห�เรปฏิกูลสัญญ� ความกำาหนดหมายปฏิกูลในอาหาร 
เป็นต้น 

เจริญโพชฌงค์ ๗ ประกอบกับอานาปานสติก็ได้ มีสติรู ้ลมหายใจเข้า                       
มีสติรู้ลมหายใจออก ทำาให้สติตั้งมั่นดี เป็นการเจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วย                            
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อานาปานสติ เมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วอย่างนั้น ก็ค้นคว้า วิจัย สอบสวน พิจารณาดู
สภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญา ลมห�ยใจเข้�	 ลมห�ยใจออก	 มีตัวตนไหม																																																																																												
มคีนห�ยใจเข้�	มคีนห�ยใจออกไหม	ไม่มี	มแีต่ธ�ต	ุเป็นธ�ตลุม	ไม่ใช่สตัว์	บคุคล	
ตัวตน	เร�	เข�	ห�ยใจเข้�เกิดเพร�ะเหตุ	ห�ยใจออกก็มีเหตุ	ทั้งลมห�ยใจที่เป็น
รูปและสภ�วะต่�งๆ	 ท่ีเกิดขึ้น	 เป็นของไม่เท่ียง	 เป็นทุกข์	 ไม่ใช่ตัวตน เรียกว่า
ธัมมวิจยะ ทำาความเพียรให้ต่อเนื่อง ไม่เกียจคร้าน ไม่ท้อถอย ก็ได้โพชฌงค์ข้ออื่นๆ 

สรุปการฝึกโพชฌงค์ ข้อที่ ๔ คือ เจริญโพชฌงค์ทั้ง ๗ ประกอบเข้าไปใน
กรรมฐานต่างๆ ได้เลย ทำากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่ขึน้มาก่อน แล้วเจรญิโพชฌงค์
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ประกอบกับกรรมฐานนั้น ทำาให้บรรลุธรรมได้เหมือนกัน 

ตอนนี้ พูดถึงวิธีฝึกโพชฌงค์ผ่านไปแล้ว ๔ ข้อ ข้อที่ ๑ อาศัยศีล ข้อที่ ๒ 
อาศัยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ ข้อที่ ๓ เจริญสติปัฏฐาน ๔ ข้อที่ ๔ เจริญ
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โพชฌงค์ ๗ ประกอบเข้าไปในกรรมฐาน เพราะกรรมฐานทุกประเภท เป็นเรื่อง
ของสติ สตินี้เป็นข้อแรกของสัมโพชฌงค์ สติสัมโพชฌงค์เป็นข้อแรก เป็นข้อที่
จำาเป็นต้องมีและจำาเป็นต้องใช้ คุ้นเคยกับการใช้สติอยู่แล้ว เมื่อทำากรรมฐาน จิตมี
ความพร้อม ปราศจากนิวรณ์ สงบระดับใดระดับหนึ่ง ยิ่งมีความสะอาดปลอดโปร่ง                                  
ก็ยิ่งดี เหมือนมีสนามปฏิบัติการที่ดี ก็ให้เจริญสติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์                                                                                                         
วิริยสัมโพชฌงค์ เป็นต้น ประกอบเข้าไป จะได้ผลมากได้อานิสงส์มาก คือได้วิชชา
และวิมุตติ 

บรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่าน 
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

วันนี้บรรยายหัวข้อที่ว่า โพธิปักขิยธรรม ตอนที่ ๑๘ หัวข้อชื่อว่าโพชฌงค์ 
๗ ตอนที่ ๖ เรื่องโพชฌงค์ พูดไปแล้ว ๕ ตอน แสดงองค์ธรรมหรือคุณสมบัติทำาให้
บุคคลเป็นผู้ตรัสรู้ เป็นพุทธะ สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตแล้ว จะทำาให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น 
ผู้เบิกบาน มี ๗ อย่าง มีสติสัมโพชฌงค์ เป็นต้น จนถึงอุเปกขาสัมโพชฌงค์ สำาหรับ
ในหัวข้อของโพชฌงค์นั้น ผมตั้งประเด็นในการบรรยายไว้ ๔ เรื่องด้วยกัน 

โพชฌงค์ ๗ ตอนที่ ๖
บรรยายวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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ประเด็นที่ ๑ ความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ 

ประเด็นที่ ๒ แจกแจงองค์ธรรมของโพชฌงค์ ๗ 

ประเด็นที่ ๓ ความสำาคัญของโพชฌงค์ในแง่มุมต่างๆ 

ประเด็นที่ ๔ วิธีฝึกโพชฌงค์ ๗ วิธีทำาให้โพชฌงค์มีขึ้น 
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ในคราวก่อนๆ บรรยายถึงประเด็นที่ ๔ พูดถึงวิธีฝึกโพชฌงค์ พูดไป ๔ ข้อ 
ด้วยกัน คือ

(๑) อาศัยศีล มีศีลเป็นพื้นฐาน ตั้งอยู่ในศีล แล้วฝึกโพชฌงค์

(๒) อาศัยเหตุภายนอกและภายใน เหตุภายนอก คือ กัลยาณมิตร ได้แก่ 
พระพุทธเจ้า และเหตุภายใน คือโยนิโสมนสิการ รู้จักใส่ใจสนใจให้ถูกต้อง ใส่ใจถูก
แง่มุม ใส่ใจให้ถูกตามเหตุ ตามเงื่อนที่เหมาะสมถูกต้อง จะทำาให้โพชฌงค์เกิดขึ้นมา 

(๓) สติปัฏฐาน ๔ อาศัยการฝึกปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ บุคคลที่มีจิตตั้งมั่นใน                                                                                                         
สติปัฏฐาน ๔ ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ เอามาพัฒนาต่อเป็นธัมมวิจยะ วิริยะ ต่อไปได้ 
และ 
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(๔) การฝึกโพชฌงค์ในกรรมฐานต่างๆ เมื่อทำากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ทุกๆ กรรมฐานต้องอาศัยสติเป็นตัวนำาในการปฏิบัติ เช่น พุทธานุสสติ มีสติ ระลึก
นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ทำาให้จิตมีความสะอาด ปลอดโปร่ง เป็นพื้นฐานที่ดี 
ก็เอาสติตัวนี้มาพัฒนาต่อให้เป็นสติสัมโพชฌงค์ ทำาธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ต่อไป 
หรือกรรมฐานอื่นๆ ก็ทำาได้ทุกกรรมฐาน แต่ต้องเอามาพัฒนาต่อ เมื่อมีสติตั้งมั่น
อยู่กับกรรมฐานแล้ว ก็ต้องวิจัยธรรม เอาสติที่ตั้งมั่นนั้นมาวิจัยธรรมให้เห็นว่าแม้
ตัวกรรมฐานก็ไม่มีตัวตน เป็นอารมณ์ เป็นสิ่งท่ีถูกรู้ ซ่ึงเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
ไม่ใช่ตัวตน ผู้รู้กรรมฐานมีตัวตนไหม ก็ไม่มีตัวตน เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติและ
สัมปชัญญะ สติก็ไม่มีตัวตน สัมปชัญญะก็ไม่มีตัวตน ค่อยๆ มองดู สังเกต สืบค้น 
วิจัยไปเรื่อยๆ จะทำาให้เข้าใจ ชัดเจน กระจ่างชัด แจ่มแจ้ง กระทั่งตัวเราที่เป็นผู้ทำา
กรรมฐานนี้มีไหม ก็ไม่มีตัวตน วิจัยธรรม ทำาความเพียรไปเรื่อย โพชฌงค์ข้ออื่นๆ               
ก็เจริญงอกงามขึ้น นี้เป็นวิธีฝึกโพชฌงค์ในกรรมฐานต่างๆ ถ้าทำากรรมฐานมาแล้ว 
จติมพีืน้ฐานทีด่ ีเอามาพฒันาต่อ โดยการทำาสตสัิมโพชฌงค์ ตามด้วยวจิยัธรรม เป็น
ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์ขึ้นมา 
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บางท่านเคยทำากรรมฐานให้จิตสงบ แต่ก็ได้เท่านั้นแหละ อย่างนั้นไม่ได ้       
เอามาพัฒนาต่อ ค้างอยูเ่ท่านัน้ ถ้าทำาเป็น กเ็อากรรมฐานนัน้มาพฒันาต่อ พอจิตสงบ                                                                                                         
กพ็ฒันาสติให้มยีิง่ขึน้ ให้มสีตริูต้วัให้มัน่คง มีสิง่ทีป่รากฏกน็ำามาพจิารณาด ูกรรมฐาน
มีตัวตนไหม ไม่มี ผู้รู้กรรมฐานมีตัวตนไหม วิจัยดู มองดู เที่ยงไหม แน่นอนไหม 
พัฒนาให้มีปัญญา เห็นรูป เห็นนาม เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของรูปธรรมและ
นามธรรม จนกระทั่งผู้ทำากรรมฐานนี้ ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกัน จะทำาไปให้ใคร ก็ไม่
ได้ให้ใคร ทำาให้มีปัญญา เริ่มจากกรรมฐานอันใดอันหนึ่ง การฝึกจิตเหล่านั้นก็มีสติ
อยู่แล้ว เอาสตินั้นมาพัฒนาต่อไปให้เป็นโพชฌงค์ ก็จะถึงการตรัสรู้ได้ 
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ถ้าทำาเป็นนี่ ก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละ คนทำาไม่เป็นอาจจะได้แค่สงบนิ่ง สบายใจ 
ได้พักผ่อน หรืออาจจะได้ความสามารถพิเศษเหนือคนอื่นๆ ไม่ได้เป็นพุทธะ                          
พวกเราปฏิบัตินี้ไม่ได้ต้องการอย่างอื่น ไม่ได้ต้องการความสงบน่ิงเงียบ ไม่ได้
ต้องการได้โน่นได้นี่ ไม่ได้ต้องการเป็นคนพิเศษเหนือคนอื่น ต้องก�รเป็นผู้รู้	เข้�ถึง
คว�มปล่อยว�งได้	คือวิชช�และวิมุตต ิคนจะเป็นผู้รู้ต้องมีคุณสมบัติคือโพชฌงค์                     
ดังนั้น เมื่อทำากรรมฐานแล้ว ต้องพัฒนาให้ได้สติ ได้ความรู้ เป็นสติสัมโพชฌงค์ 
แล้วก็วิจัยว่า มีแต่ธรรมะในกรรมฐานนั้น มีแต่เรื่องธรรมะ ไม่มีเราผู้ทำา ไม่มีตัวตน                   
ข้างใน ไม่มีตัวตนข้างนอก มีแต่รูป มีแต่นาม เอามาวิจัย ค้นคว้าดู ปัญญาก็จะ                                                      
มากขึ้น คุณสมบัติของผู้รู้ก็จะมีขึ้นได้ 
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วนันีจ้ะพดูต่อไป ในหวัข้อวธิฝึีกโพชฌงค์นีแ่หละ วิธฝึีกโพชฌงค์พดูไปหลาย
วิธีแล้ว ท่านทั้งหลายคงได้แนวทางในการเอาไปฝึก บางท่านแค่จำาก็ยังจำาไม่ได้เลย 
บางท่านจดไว้ในสมุดตั้งหลายเรื่องแล้ว ลืมไปแล้วด้วยก็มี อันนี้ก็ไม่ว่ากัน ต้องเอา
ไปทบทวน ไม่ต้องเอาหลายหัวข้อนักก็ได้ เอาบางส่วนไปฝึกก็คงจะได้ผลอยู่ ที่ยก
มาพูด ก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่โน่นบ้างที่นี่บ้าง หยิบเอามาพูดหลายข้อ 
เวลาปฏิบัติก็เลือกเอาตามความเหมาะสม 
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๔.๕	เจริญโพชฌงค์ให้เหม�ะกับสภ�พจิต	

วิธีการฝึกโพชฌงค์ เพ่ือให้โพชฌงค์งอกงามยิ่งขึ้น ต้องฝึกให้ถูกตามเวลา 
ผมจะอ่านพระสูตรให้ฟังก่อนแล้วค่อยขยายความ วันนี้จะพูดประเด็นหลักที่ ๔ คือ 
วิธีฝึกโพชฌงค์นั่นเอง ข้อที่ ๕ หลังจากได้พูด ข้อ ๑ อาศัยศีล ข้อที่ ๒ อาศัยเหตุ
ภายนอกและภายใน ข้อที่ ๓ สติปัฏฐาน ๔ และ ข้อที่ ๔ เจริญโพชฌงค์ขึ้นมาจาก
กรรมฐานต่างๆ วันนี้จะมาพูดข้อที่ ๕ คือ เจริญโพชฌงค์ให้เหมาะกับสภาพจิต การ
ฝึกโพชฌงค์ให้ถูกกับเวลา จะได้ผลไว ถ้าฝึกไม่เป็นก็ได้ผลไม่ค่อยดี ได้ผลไม่ค่อยไว 
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เวลาจติใจฟุง้ซ่านควรฝึกโพชฌงค์ข้อไหน เพือ่ให้จติมคีวามสงบ เวลาทีจ่ติใจ
หดหู่ ท้อแท้ ควรฝึกข้อไหน เพื่อให้จิตฮึกเหิม ฟื้นตัว มีเรี่ยวแรง ถ้าเราทำาถูกต้อง 
ทำาถูกเทคนิควิธี ก็ได้ผลง่ายกว่า คล้ายๆ กับคนมีความรู้ รู้เหตุปัจจัย ทำาถูกตามเหตุ
และตามเวลา ทำาเหมาะสมถกูกบัสถานการณ์ กไ็ด้ผลง่ายกว่า จติจงึจะมีความพร้อม 
เป็นพุทธะ เป็นผู้รู้ได้ง่าย อะไรประมาณนี้ 

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อัคคิสูตร ข้อ ๒๓๔ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด จิตหดหู ่ สมัยนั้น ไม่เป็นเวลาเพื่อ                              
เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็น
เวลาเพื่อเจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์ ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ 
จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้น 

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะให้ไฟน้อยนิดลุก
โพลง จึงใส่หญ้าสด โคมัยเปียก ไม้สด พรมนำ้า และโปรยฝุ่นลงในไฟนั้น 
เขาสามารถจะให้ไฟน้อยนิดลุกโพลงได้หรือ 
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็               

ฉันนั้น สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเปกขา 
สัมโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้
ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้น 

แต่สมัยใด จิตหดหู ่ สมัยนั้น เป็นเวลาเพื่อเจริญธัมมวิจย 
สัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพ่ือเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพื่อเจริญปีติ 
สัมโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตที่หดหู่นั้นง่ายที่จะให้
ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้น 

ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุต้องการจะให้ไฟน้อยนดิลกุโพลง 
จึงใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้แห้ง เป่าลม และไม่โปรยฝุ่นลงในไฟนั้น เขา
สามารถจะให้ไฟน้อยนิดลุกโพลงได้หรือ 
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษทุัง้หลาย อปุมานีฉ้นัใด อปุไมยกฉ็นันัน้                                                                                                        

สมยัใดจติหดหู่ สมยันัน้ เป็นเวลาเพือ่เจรญิธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ เป็นเวลา
เพือ่เจรญิวริิยสมัโพชฌงค์ เป็นเวลาเพือ่เจรญิปีตสิมัโพชฌงค์ ข้อนัน้เพราะ
เหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตที่หดหู่นั้นง่ายที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้น 

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้น ไม่เป็นเวลาเพื่อ                         
เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ ไม่เป็น
เวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่
ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้น 

ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุต้องการจะดบัไฟกองใหญ่ จงึใส่
หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้แห้ง เป่าลม และไม่โปรยฝุ่นลงในกองไฟนั้น เขา
สามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือ 
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน 

สมัยนั้น ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญ
วริยิสมัโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพือ่เจรญิปีตสิมัโพชฌงค์ ข้อนัน้เพราะเหตไุร 
เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้น 

แต่สมัยใด จิตฟุ ้งซ่าน สมัยนั้น เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิ 
สัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพ่ือเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพื่อเจริญ 
อุเปกขาสัมโพชฌงค์ ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่าน
นั้นง่ายที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้น 

ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุต้องการจะดบัไฟกองใหญ่ จงึใส่
หญ้าสด โคมัยเปียก พรมนำ้า และโปรยฝุ่นลงในกองไฟนั้น เขาสามารถจะ
ดับไฟกองใหญ่ได้หรือ 
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็                                                                                                                     

ฉนันัน้ สมยัใด จิตฟุ้งซ่าน สมยันัน้ เป็นเวลาเพือ่เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ เป็น
เวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์                                                                                                             
ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะจติฟุง้ซ่าน จติทีฟุ่ง้ซ่านนัน้ ง่ายทีจ่ะให้สงบด้วย
ธรรมเหล่านั้น และเรากล่าวสติว่าจำาต้องประสงค์ในที่ทุกสถาน 

อัคคิสูตรที่ ๓ จบ 
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ในอัคคิสูตรนี้ บอกวิธีการเจริญโพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้เหมาะสมกับสภาพจิต 
ท่านทัง้หลายต้องพิจารณาดเูอาเองนะ พระพทุธองค์ตรสัว่�	เร�กล่�วสตว่ิ�จำ�ต้อง
ประสงค์ในที่ทุกสถ�น	สิ่งที่จำ�เป็นในที่ทุกสถ�นในก�ลทุกเมื่อ	จำ�เป็นต้องใช้ใน
ทุกเรื่องคือสต ิ จะต้องมีสติ สติสัมโพชฌงค์จึงอยู่ตอนต้น ถ้าคนไหนมีสติตั้งมั่นใน                                                               
สติปัฏฐาน ๔ ตามดูกาย ตามดูเวทนา ตามดูจิต ตามดูธรรมอยู่เสมอ เฝ้ามอง
กายและจิตใจตัวเองอยู่เสมอ ไม่มีความยินดียินร้าย ปราศจากนิวรณ์ต่างๆ ก็เป็น                                                                                                         
พืน้ฐานทีด่ ีฝึกโพชฌงค์ต่อได้ง่าย ส่วนคนทีจ่ติไม่อยูก่บัตวั สตไิม่ตัง้มัน่ ดจูติใจตวัเอง
ไม่ค่อยออกนี ่กย็ากหน่อย ฉะนัน้ การมีสตจิงึเป็นพืน้ฐานทีส่ำาคญั ทำาให้สามารถมอง
จิตใจตนเองออก ตอนไหนหดหู่มองออกไหม บางคนต้องหดหู่มากๆ หดหู่ ท้อถอย                
จนหลับก่อนค่อยมองออก อย่างนี้มันมองไม่ทัน สู้กิเลสไม่ไหว 
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ต้องมองเห็น มีสติรู้ทันตั้งแต่ก่อนจะหลับ มองให้เห็นว่า ความหดหู่กำาลัง
เกดิขึน้ ต้องมสีตริบัรู ้พอรูว่้ามคีวามหดหู่เกดิขึน้ กร็ูช้ดัความหดหูน่ัน้ต่อไปอีกว่า มัน
เป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับจิต เป็นสภาวะที่ไร้ตัวตน เป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน จิตฟุ้งซ่านก็ต้องรู้ มันหนีไปนึกคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ บางคนต้องรอ
ฟุง้จนเป็นเรือ่งราวใหญ่โตก่อน อย่างนัน้เรยีกว่ามองไม่ทนั ต้องเป็นเรือ่งใหญ่โตก่อน 
ครอบงำาจิตแล้ว จนหยุดไม่ได้นั่นแหละจึงมองเห็น อย่างนี้เรียกว่าสติยังไม่ตั้งมั่น 
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จิตนี้มันไม่แน่นอน บางคราวก็หดหู่ บางคราวมันก็ฟุ้งซ่าน นี่เป็นเรื่อง
ธรรมดา สติจึงจำาต้องปรารถนาในที่ทั้งปวง ในที่ทุกสถาน ต้องมีสติกำากับไว้                        
มาฝึกจิต เพื่อให้รู้ทัน จับสภาวะได้ รู้ว่ามีสภาวะใดเกิดขึ้นในจิตบ้าง มีความรู้ตัว 
ฝ่าย รปูธรรมนัน้ไม่รูเ้รือ่งอะไร ส่วนฝ่ายรูเ้รือ่ง ฝ่ายความรูส้กึนึกคิด จนกระทัง่กเิลส
ต่างๆ ทีเ่กดิตดิตามมา เป็นน�มธรรม เบือ้งต้นอย่างน้อยทีส่ดุ กอ็ย่าไปมเีจตนาทจุรติ                                                                                                          
ต่อมาฝึกจติให้ยิง่ขึน้ ในตอนฝึกเริม่ต้นนี ้จติมนัยงัไม่ตืน่ ยังไม่เบกิบาน ยงัไม่มปัีญญา 
ยังไม่มีวิชชาความรู้ ยังไม่หลุดพ้น ก็จะมีหดหู่บ้าง ฟุ้งซ่านบ้าง ในตอนที่จิตหดหู่                                                                                                       
ถ้ามสีต ิจะได้ฝึกโพชฌงค์ให้ถกูต้อง เพือ่ดงึจติให้ฟ้ืนขึน้ ให้มนัเลกิหดหู ่ถ้าจิตฟุง้ซ่าน 
ก็ให้มีสติ ระลึกรู้ว่า มีความฟุ้งซ่านเกิดแล้ว ฝึกโพชฌงค์ให้ถูกต้อง จิตจึงจะสงบลง
ได้ง่าย ก็บริหารไป ทำาไปบ่อยๆ จิตมีความพร้อม มีความเหมาะสม จะได้เป็นพุทธะ 
เป็นผู้รู้ในอนาคตต่อไป 
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ถ้าฝึกจิตถูกหลักการ มันก็ง่ายและสะดวกที่จะปรับจิตให้มีความพร้อม 
ถ้าฝึกไม่ถูกหลักมันก็ยากลำาบาก จิตหดหู่แต่ไปทำาโพชฌงค์ที่ไม่เข้าเรื่องกัน 
พอจิตฟุ้งซ่าน แตกกระจัดกระจาย คิดนั่นคิดนี่ไม่หยุด แล้วไปพิจารณาธรรม                                         
ทำาธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เป็นอย่างไร มันก็ยาก ยากมากที่จิตจะสงบระงับ เพราะ
ไม่เข้าเรื่องกัน เมื่อจิตหดหู่ ท้อถอย ซึมเซา เหมือนกับหลับอยู่ แต่ไปนั่งทำาสมาธิ 
อย่างนี้ ทำาไหวไหม มันก็ยากที่จิตจะฟื้นขึ้นมา ต้องทำาโพชฌงค์ให้ถูกต้อง วิธีการ                          
ที่จะเจริญโพชฌงค์ก็ต้องพิจารณา ดูให้เหมาะสมกับสภาพจิต 
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พระพุทธองค์ได้ตรัสถงึองค์ธรรมทีจ่ำาเป็น คอื เรากล่าวว่า สตจิำาต้องประสงค์
ในที่ทุกสถาน ในโพชฌงค์ ๗ จะต้องมีหลักไว้ก่อน มีความตั้งมั่น มีความพร้อมก่อน 
นั่นคือมีสติสัมโพชฌงค์ ดังนั้น แน่นอนว่า เราทั้งหลายจะต้องฝึกให้มีสติ ให้ตั้งมั่น
ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ ตอนอยู่คนเดียวก็ต้องมีสติ อยู่หลายคนก็ต้องมีสติ                   
มีเรื่องไม่ยุ่งก็มีสติ มีเรื่องยุ่งก็ต้องมีสติ เกิดกิเลสขึ้นก็ต้องมีสติ ไม่มีกิเลสเกิดขึ้น                 
ก็ต้องมีสติ หดหู่เกิดขึ้นก็ต้องมีสติ ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ต้องมีสติ ต้องมีสติให้ได้ ถ้าไม่มี
สติก็ไม่รู้ตัว ยับยั้งไม่ได้ ช่วยตัวเองไม่ได้ ฝึกอะไรต่อก็ไม่ได้ 
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พวกเรานี้เวลาสงบอยู่คนเดียว ก็พอมีสติอยู่บ้าง รู้ตัวเอง พอควบคุมตัวเอง                                                                                                     
ได้บ้าง แต่พอไม่สงบ อยู่หลายๆ คนเข้าเป็นอย่างไร ฟุ้งซ่าน ไม่รู้ตัวเลย มีงาน                      
เยอะแยะ หัวฟูขึ้นมา คุมตัวเองไม่อยู่ มีความโกรธ ความโลภขึ้นมา คุมตัวเอง
ไม่อยู่ อันนี้ยังใช้ไม่ได้ ต้องฝึกให้มีสติในทุกที่ อยู่คนเดียวเงียบๆ ก็มีสติ เร่ือง                                                                                                  
น้อยกม็สีต ิเร่ืองมากกม็สีต ิไม่มีงานทำากมี็สต ิมีงานทำาจนหวัฟก็ูมีสติ สามารถควบคมุ
จิตได้ จิตมันไวอยู่แล้ว ต้องมีสติที่ว่องไวและตั้งมั่นเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 

คนมีเรื่องเยอะแยะที่จะต้องทำา มือเป็นระวิง วุ่นวายทำาโน่นทำานี่ จิตไวกว่า
มือเยอะ และมือไปทำานั่นทำานี่ได้ ไม่ใช่มันทำาเอง ก็เพราะจิต ให้มีสติคุมจิต	คอยดู	
คอยสังเกต	คอยระงับยับยั้งคว�มคิดต่�งๆ	และมีปัญญ�พิจ�รณ�เลือกสิ่งที่ควร
ทำ�	ไม่ควรทำ�	อย่�งนี้เป็นสิ่งสำ�คัญม�ก ฉะนั้นจึงต้องฝึกให้มากๆ สิ่งที่ต้องมีก่อน
เป็นสิ่งจำาเป็น เป็นสิ่งที่ต้องใช้เสมอ ต้องประสงค์ ต้องใช้ในที่ทั้งปวง ในที่ทุกสถาน 
คือสติ โดยต้องพัฒนาให้เป็นสติสัมโพชฌงค์ เป็นสติที่ประกอบกับสัมปชัญญะ 
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พอมีสติ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีจำาเป็นต้องใช้ในที่ทั้งปวงแล้ว แยกโพชฌงค์ออกเป็น 
๒ กลุ่ม โดยแยกตามสภาพของจิต บางคราวจิตหดหู่ ไม่ควรเจริญโพชฌงค์ข้อไหน 
ควรเจริญข้อไหน เวลาจิตฟุ้งซ่าน ไม่ควรเจริญโพชฌงค์ข้อไหน ควรเจริญโพชฌงค์
ข้อไหน จึงจะทำาให้จิตมีคุณภาพ สามารถปรับจิตให้มีความพร้อม ทำาให้จิตรวม ทำา
ให้มีปัญญา เพื่อถึงความตรัสรู้ได้โดยง่าย ถ้าทำาถูกเทคนิคมันก็สะดวก ถ้าทำาไม่ถูก
ก็จะยากลำาบาก บางคนทำาจนเหน็ดเหนื่อยก็ยังไม่ได้ผล 

สำาคัญคือต้องมีสติเป็นหลักไว้ก่อน ต้องมีทุกเมื่อ เมื่อรู้จักว่า สติจำาต้องใช้
ในที่ทุกสถาน จำาเป็นในทุกเรื่อง แล้วแยกโพชฌงค์อีก ๖ ข้อนั้น เป็น ๒ กลุ่ม กลุ่ม
ที่ ๑ ได้แก่ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ 
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเปกขาสัมโพชฌงค์ โพชฌงค์ข้อ ๒, ๓, ๔ 
นี้ชุดหนึ่ง ข้อ ๕, ๖, ๗ อีกชุดหนึ่ง 
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ตอนจิตหดหู่ก่อน พระพุทธองค์ตรัสว่า ในสมัยใดที่จิตหดหู่ สมัยนั้นไม่เป็น
เวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเปกขาสัมโพชฌงค์ 

ต้องสังเกตดู เวลาจิตหดหู่ ท้อแท้ ซึมเซา เหงาหงอย ง่วงนอน งัวเงีย หมด
กำาลัง จะหลับ อย่าเพิ่งไปทำาสมาธิ นิ่งเงียบเฉยอยู่ บางคนจิตหดหู่แล้วนั่งสมาธิ          
อย่างนี้หนักกว่าเดิม หลับอย่างเดียวเลย อย่างนั้นทำาไม่ถูกเทคนิค ไม่ถูกวิธีการ                
ต้องสังเกต ต้องมีสติให้ดี โพชฌงค์ท้ัง ๗ นี้เราต้องเจริญ ต้องพัฒนาข้ึนมาจนมัน
สมบูรณ์ เหมือนกับอริยมรรคมีองค์ ๘ เราต้องทำาให้ได้ทั้ง ๘ นี่แหละ เมื่อรู้จักตัวมัน
แล้ว ต่อไปก็ค่อยๆ พัฒนา ตัวนั้นบ้าง ตัวนี้บ้าง แต่ทำาให้ถูกกับเวลา รู้จักว่า เวลา
นี้ควรทำาอะไรก่อน 
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ในเวลาท่ีจิตหดหู่ จิตมันแฟบเข้า หดตัวเข้ามา มันง่วงนอน มันท้อแท้                   
ไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายเคยท้อแท้กันบ้างหรือเปล่า คงท้อแท้กันบ่อยอยู่แล้ว                  
โดยเฉพาะเวลาทำากรรมฐาน ทำาแล้วมันไม่สงบสักที ทำาแล้วไม่ได้ผลเหมือนที่ตั้งใจ
เอาไว้ ทำาแล้วก็มีแต่ง่วง เดินแล้วก็มีแต่ขี้เกียจ จิตก็จะหดหู่ ท้อแท้ กำาลังใจถดถอย 
เหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก ไม่อยากทำาอะไรต่อ เวลาที่หดหู่เช่นนี้ ไม่ใช่เวลา
เพื่อจะเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ไม่ใช่เวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ และไม่ใช่
เวลาเพื่อเจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์
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บางคนก็ว่า จิตหดหู่ ก็ให้ดูเฉยๆ ไปเลย พยายามอุเบกขาไว้ อย่างนั้น
มันไม่ใช่เวลา มันคนละเวลากัน จิตหดหู่ไม่ใช่มาเฉย ไม่ใช่เวลาจะเจริญอุเปกขา 
สัมโพชฌงค์ คือมันไม่เหมาะนั่นเอง จะได้ผลบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่เป็นการยากที่
จิตจะฟื้นขึ้นมาได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า เวลาจิตหดหู่ ไม่ใช่เวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิ 
สัมโพชฌงค์ ไม่ใช่จะมานิ่งๆ อยู่ ไม่ใช่เวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ไม่ใช่เวลา 
มานั่งสมาธิ ทำาการกำาหนดนิ่งอารมณ์เดียว ไม่ใช่อย่างนั้น และไม่ใช่เวลาเพื่อจะดู
เฉยๆ 

พระพุทธองค์ตรัสพร้อมทรงอุปมาว่า 
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สมยัใด จติหดหู่ สมยันัน้ ไม่เป็นเวลาเพือ่เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ 
ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเปกขา 
สัมโพชฌงค์ ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้
ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้น 

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะให้ไฟน้อยนิดลุก
โพลง จึงใส่หญ้าสด โคมัยเปียก ไม้สด พรมนำ้า และโปรยฝุ่นลงในไฟนั้น 
เขาสามารถจะให้ไฟน้อยนิดลุกโพลงได้หรือ

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
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ตอนนั้นจิตมันหดหู่แล้ว เหมือนไฟมีน้อยนิดเดียว ริบหรี่แล้ว ใกล้ดับ
เต็มทีแล้ว ไฟคืออะไร ไฟคือสตินั่นเอง มีหน่อยเดียวเท่านั้น กำาลังจะมอดแล้ว ทีนี้                               
จะให้ไฟลุกขึ้นมา เราเอาหญ้าสดมาใส่ เอาขี้โคเปียกมาใส่ มันก็ไม่ฟื้นขึ้น พระองค์
ตรัสว่า อุปมานี้ฉันใด อุปมัยก็ฉันนั้น สมัยใดจิตหดหู่ สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญ                  
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญ
อุเปกขาสัมโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้
ฟ้ืนขึน้ด้วยธรรมเหล่านัน้ เหตผุลคอืจติมนัฟ้ืนยากนัน่เอง กว่าจะฟ้ืน อาจจะมอดไป
ก่อน อาจไปนอนก่อนเลยก็ได้ ท้อแท้ไปกว่าเดมิกไ็ด้ หมดกำาลงัใจ ดงันัน้ การทีเ่ราทำา
อะไรไปแบบไม่ค่อยรู้เรื่อง ทำาแบบงูๆ ปลาๆ ไป ขยันไปเรื่อยเนี่ย บางทีมันลดทอน 
กำาลังใจตัวเองเหมือนกัน เพราะทำาแล้วไม่ได้ผลสักที ก็หมดกำาลังใจ 
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ท่านทั้งหลายเคยหมดกำาลังใจกันบ้างไหม บางคนหมดตั้งหลายรอบแล้ว 
อย่างนี้ก็ไม่ว่ากัน เก็บไว้เป็นประสบการณ์ ถ้ารู้เทคนิควิธีที่เหมาะสมมันก็จะง่าย 
พระพุทธเจ้าของเราทรงเป็นผู้ชำานาญ พระองค์ตรัสส่ิงท่ีดีที่สุดให้ ถ้ารู้อันที่ดีที่สุด
แล้วลองทำาดู จะได้ผลง่าย ถ้าจิตหดหู่แล้วไปทำาให้สงบระงับ ไปทำาสมาธิ ไปเพ่งดู
เฉยๆ ยากที่จะทำาให้จิตฟื้นตัวขึ้น บางทีหมดกำาลังใจเสียก่อน 

หลังจากได้ตรัสถึงเวลาจิตหดหู่ โพชฌงค์ไหนที่ไม่ควรเจริญแล้ว ก็ตรัส
โพชฌงค์ข้อที่ควรเจริญ พระองค์ทรงแนะนำาว่า 

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใดจิตหดหู่ สมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญ 
ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ เป็นเวลาเพือ่เจรญิวริยิสมัโพชฌงค์ เป็นเวลาทีเ่จรญิ
ปีตสิมัโพชฌงค์ ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะจติหดหู ่จติหดหูน่ัน้ง่ายทีจ่ะให้
ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้น 
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เวลาจติหดหู ่ควรเจรญิธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ ควรวจิยัธรรม ค้นคว้า สอบสวน 
พิจารณาดูธรรมให้เห็นความจริงด้วยปัญญา มองดูความหดหู่นี้ มีตัวมีตนมั้ย มีเรา
เป็นผู้หดหู่ไหม เป็นความหดหู่ของเราหรือของใครไหม จ้องมองมันลึกเข้าไป มอง
เข้าไปภายใน มีตัวตนตรงไหนบ้าง ความง่วงนี้มีตัวตนไหม ใครเป็นคนง่วง ค้นคว้า 
สอบสวน พิจารณาดู ทำาอย่างนี้ ไม่ให้มันหลับ อย่าให้มันง่วงซึม ต้องค้นดูนะ มอง
ให้เข้าใจมัน ทำาอย่างนี้เป็นการง่ายท่ีจิตมันจะฟื้นขึ้นมาได้ ถ้าง่วงแล้วไปนั่งสมาธิ 
นั่งดูความง่วงเฉยๆ ไปอย่างนี้ บางคนเฉยจนหลับเลย พระพุทธเจ้าตรัสว่า มันยาก
ที่จิตจะฟื้น 
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สรุปว่า พื้นฐานต้องมีสิ่งที่ต้องใช้ในทุกที่ ใช้ทุกเมื่อ คือสติ ต้องมีสติ ต้อง
มีความรู้ตัวอยู่เสมอ ตอนไหนจิตหดหู่ หดตัวเข้ามา ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิ 
สัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเปกขา
สัมโพชฌงค์ แต่ควรเจริญอะไร เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ต้องวิจัยธรรม วิจัยให้
เห็นธรรมะ ค้นคว้า สอบสวนไป พยายามมองดู ความหดหู่มีตัวตนไหม ง่วงมีตัว
ตนไหมท้อแท้มีตัวตนไหม ใครเป็นคนท้อแท้ มีเราท้อไหม พิจารณาในแง่ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนไว้ พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่า เป็นไปได้โดยง่ายที่จิตจะฟื้นขึ้น 
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และอีกข้อหนึ่ง เวลาจิตหดหู่ ควรเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ เวลาจิตหดหู่ ควร
เจริญวิริยะ ควรมีความเพียร กล้าหาญ บากบั่น ก้าวไปข้างหน้า ไม่ท้อถอย ลุกขึ้น
เดินบ้าง ลุกขึ้นทำาโน่นบ้างทำานี่บ้าง พิจารณาถึงความตายว่า สักหน่อยก็ตายแล้ว 
ตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่ ต้องรีบทำาความเพียรแล้ว สู้ไม่ถอย เม่ือเจริญวิริย 
สัมโพชฌงค์ ก็เป็นไปได้โดยง่ายที่จะทำาให้จิตฟื้นขึ้นมา 

หรอืเจรญิปีตสิมัโพชฌงค์ เจรญิปีต ิเวลาจติหดหู ่นกึถงึอะไรทีท่ำาให้เกดิปีติ 
ทำาให้จิตมีความเอิบอิ่ม เบิกบาน ท่านทั้งหลายมีอะไรที่ทำาให้เกิดปีติบ้าง นึกถึงดู 
นกึถงึคณุของพระพทุธเจ้าแง่ใดแง่หนึง่ นกึแล้วเกดิปีต ิฟังพระพทุธพจน์ อ่านชาดก 
อ่านพทุธประวตัแิง่ใดแง่หนึง่ แล้วเคยเกิดปีต ิกใ็ห้จำาไว้ พอจติหดหู ่กใ็ห้นกึถงึ เออ...
พระพุทธเจ้าเคยทำาแบบนี้ เคยลำาบาก บำาเพ็ญบารมีอย่างนี้ๆ เมื่อมีปีติเกิดขึ้น จิต
จะฟื้นขึ้นไว อย่างนี้นะครับ 
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การมีสตินี้จึงสำาคัญ เพราะอะไร เพราะจะทำาให้รู้ลักษณะจิตในขณะนั้นว่า
เป็นอย่างไร และจะแก้ไขอย่างไร ให้นึกถึง ระลึกถึงธรรมต่างๆ นำาเอามาใช้ การ
มีสติจึงจำาเป็นทุกสถานการณ์ จะสามารถเลือกทำาสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมได้ ถ้าไม่มี
สติ ไม่รู้ตัว สังเกตตัวเองไม่ออก ก็ปรับตัวเองไม่ได้ บริหารตนเองไม่ถูก ไปทางไหน
ก็ไม่รู้ ไม่เป็นตัวของตัวเอง ไปตามคำาพูดของคนอื่นเขา ไปตามความคาดหวัง ไป
ตามสายตาของคนโน้นคนนี้ไปเรื่อย ชีวิตก็ไร้แก่นสาร 

พระพทุธเจ้าทรงสอนให้มสีตใินการใช้ชวีติอยูเ่สมอ มีสตแิล้ว กล็องสังเกตดู 
อะไรทีท่ำาให้เกดิปีตไิด้ เวลามาฟังธรรม บทธรรมอะไรทำาให้ตาสว่าง บางคนถงึเวลา
ฟังธรรมก็เตรียมหลับอย่างเดียว อย่างนั้นไม่ด	ีฟังธรรมแล้วง่วง	จิตมันหดหู่	ต้อง
ทำ�ก�รวิจัยธรรม	ตั้งใจฟังธรรม	แล้วพิจ�รณ�	ใส่ใจให้ถูกต้อง	จำ�ยังไม่ได้	ต้อง
จดใส่สมุดไว้	ตั้งใจจดจำ�	พิจ�รณ�ดู	อย่�งนี้คว�มง่วงจะห�ยไว บางคนง่วงแล้ว 
ก็ไม่ย่อมตั้งใจฟัง ไม่ยอมจด นั่งฟังเฉยๆ เป็นไง สักหน่อยก็เคลิบเคลิ้ม แล้วหลับไป
เท่านั้นแหละ 
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ดังนั้น เราต้องรู้จักวิธีนะ เมื่อใดจิตหดหู่ เวลานั้นควรวิจัยธรรม สอบสวน 
ค้นคว้า พิจารณาดูให้เห็นธรรมะ โดยเฉพาะพิจารณากายและจิตนี่ พิจารณาให้
เห็นว่ามีแต่ธรรมะ แยกแยะดู อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม อะไรเป็นกุศล อะไรเป็น
อกุศล ทำาความเพียร ลุกขึ้นเดินบ้าง ทำาโน่นบ้าง ทำานี่บ้าง กระตุ้นจิตให้เกิดความ
เพียร และทำาให้เกิดปีติ อะไรที่ทำาให้จิตเอิบอิ่ม ให้ทำาเหตุอันนั้นกระตุ้นจิตขึ้นมา 

นี้เป็นโพชฌงค์กลุ่มท่ีหนึ่ง กลุ่มที่ควรเจริญตอนจิตหดหู่ ในการฝึกปฏิบัติ 
จิตของพวกเราก็จะมี ๒ ลักษณะนี่แหละ คือ มีช่วงหดเข้า หดหู่ ท้อแท้ ท้อถอย 
หมดกำาลัง เซ่ืองซึม เหงาหงอย และมีช่วงฟุ้งซ่าน ฟุ้งไปทางโน้นทางนี้ คิดฟุ้งไป                        
ไม่หยุด รู้แล้วก็หยุดไม่เป็น ไม่ว่าเรื่องธรรมะหรือไม่ใช่ธรรมะ ก็เป็นเหตุให้ฟุ้งได้ทั้ง
นั้นแหละ บางคนพอรู้ธรรมะแล้วก็หยุดไม่ได้นะ เดี๋ยวก็รู้ธรรมข้อนั้น เดี๋ยวก็รู้ธรรม
ข้อนี้ รู้เยอะไปหมด อยากพูดให้คนอ่ืนฟังก็มี คิดฟุ้งไปจะสร้างสำานัก สอนคนนั้น 
คนนี้ ไปช่วนคนนั้นคนนี้ ความคิดฟุ้งหยุดไม่ได้ 
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เหมือนเราไปเห็นนั่นเห็นนี่ ที่แปลก น่าอัศจรรย์ คนอื่นเขาไม่เคยเห็น เรา
อยากพูดให้คนอื่นฟัง นึกๆ ไป แล้วก็พูดอยู่นั่นแหละ อย่างนี้เป็นฟุ้งทางโลกๆ ฟุ้ง
ทางธรรมก็คล้ายกัน ฟุ้งไปด้านดี อยากแนะนำาคนโน้น อยากแนะนำาคนนี้ จิตฟุ้งไป 
ไม่สงบ เมื่อจิตเป็นอย่างนี้แล้ว เราควรทำาอย่างไร ก็ควรมีสติรู้จัก เออ...นี่ความฟุ้ง
เกิดขึ้นแล้วนะ เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาในจิต ทำาให้จิตมันฟุ้ง มันเป็นสิ่งที่ไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน แล้วต้องเจริญโพชฌงค์ให้เป็น เพราะที่เราต้องการ คือ 
ฝึกจิตให้มีความพร้อม มีปัญญาตรัสรู้ เป็นพุทธะ ถ้าจิตยังหดหู่ ยังฟุ้งซ่านอยู่ ไม่
เป็นกลาง ไม่ตั้งมั่น ก็ไม่เกิดวิชชาสักที 

ท่านที่ได้เคยปฏิบัติธรรม ทำากรรมฐานมานานแล้ว ที่ไม่ค่อยได้ผล อาจจะ
เป็นเพราะเหตุอย่างนี้ก็ได้ คือ ทำาไม่ถูกหลักการปรับจิต ทำาไม่เหมาะสม ทำาให้จิต
ที่หดหู่มันฟื้นขึ้น หรือทำาให้จิตที่ฟุ้งซ่านมันสงบลง ทำาไม่ถูก ทำาไม่ได้ผลสักที มันก็
ท้อ หมดกำาลังใจ ดังนั้น ต้องทำาโพชฌงค์ให้สอดคล้องกับสภาวะจิตในขณะนั้นๆ 

พระพุทธองค์ตรัสว่า 
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ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด จติฟุ้งซ่าน สมัยนัน้ไม่เป็นเวลาเพือ่เจริญธัมม
วิจยสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อ
เจริญปีติสัมโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่าน
นั้นยากท่ีจะให้สงบด้วยธรรมเหล่าน้ัน ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ
ต้องการจะดับไฟกองใหญ่ จึงใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้แห้ง เป่าลม และ
ไม่โปรยฝุ่นผงลงในไฟนั้น เขาสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า
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เวลาทีจ่ติฟุง้ออกไปข้างนอก มันไม่สงบ ไม่รวมตวัอยูข้่างใน ไม่ใช่เวลาจะไป
พจิารณาธรรมะ ไมใช่เวลาจะไปทำาธมัมวจิยั จติมนัไม่รวมอยูข้่างใน มนัชอบกระโดด
ไปรู้เรื่องนั้น กระโดดไปรู้เรื่องนี้ อย่าเพิ่งไปพิจารณาธรรม อย่าไปทำาธัมมวิจัย 

การวิจัยธรรมนี่ ทำาหลังจากมีสติตั้งมั่นดี จิตรวมตัวดี คือ มีสติสัมโพชฌงค์ 
หรอื เอาไว้ใช้ยกจติเวลาจติหดหู่ บางคนพอจติฟุง้ซ่าน ดูเหมือนจะคดินกึทางธรรมะ
ได้ดี ไปวิจัยธรรม พิจารณา ค้นคว้า สอบสวนธรรม แบบนี้อาจจะฟุ้งหนักกว่าเดิม 
มันยากที่จะสงบ เวลาที่จิตฟุ้งซ่าน ไม่ใช่เวลาที่จะทำาธัมมวิจัย
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ในสมัยใดที่จิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้น ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
ไม่ใช่เวลาเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ มันฟุ้งอยู่ ไม่ต้องขยัน ไม่ต้องประคับประคอง
มาก ไม่ต้องไปตามมัน ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ เพราะมีแต่จะทำาให้ฟุ้ง
หนกักว่าเดมิ หรอืทำาให้สงบได้ยาก ในสมยัทีจิ่ตฟุง้ซ่านควรเจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ 
ทำากายให้ระงับไว้ ทำาใจให้ระงับไว้ นิ่งๆ สงบๆ ไว้ อย่านึก อย่าคิด อย่าไปตามมัน 
ให้ระงบัไว้ เจริญสมาธสิมัโพชฌงค์ หาอารมณ์กรรมฐานอันใดอนัหนึง่มานกึไว้ นึกถงึ
ลมหายใจเข้าออกกไ็ด้ เดนิจงกรมกำาหนดไปทีเ่ท้ากไ็ด้ กำาหนดอารมณ์อันใดอันหนึง่
ไว้ ทำาสมาธิไว้ หรือเจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค์ เพ่งมองดูเฉยๆ ไว้ อย่าไปทำาอะไรมัน 
อย่าไปยุ่งเกี่ยว หรือไปว่ามัน 
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เวลาจิตฟุ้งซ่านนี่ควรเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเปกขา
สัมโพชฌงค์ พระพุทธองค์ตรัสอุปมาไว้ว่า เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกอง
ใหญ่ จึงใส่หญ้าสด โคมัยเปียก พรมนำ้า และโปรยฝุ่นลงในไฟนั้น เขาสามารถจะดับ
ไฟกองใหญ่นั้นได้ 
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๔.๖	เหตุปัจจัยของโพชฌงค์

ต่อไป วธิกีารฝึกโพชฌงค์โดยอาศัยเหตปัุจจยัอ่ืนๆ มีธรรมะอีกหลายประการ
ที่เป็นเหตุปัจจัย หรือเป็นอาหารของโพชฌงค์ โพชฌงค์เป็นธรรมะในภาคปฏิบัติ 
เป็นชุดก่อนอริยมรรค เป็นชุดที่อยู่ระดับสูง จึงมีเหตุปัจจัยที่เป็นเครื่องเกื้อหนุนส่ง
ทอดกนัมาตามลำาดบั เริม่ตัง้แต่ได้ฟังธรรม แล้วมาฝึกปฏบิตั ิธรรมะทีส่่งผลต่อเนือ่ง
มาเป็นกระบวนการเหล่านั้น ก็เป็นเหตุให้เกิดโพชฌงค์ เมื่อได้ทำาเหตุมาตามลำาดับ 
ผลก็จะส่งต่อเนื่องกันมา ผมจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟัง ท่านทั้งหลายฟังดูว่า มีเหตุ
อะไรบ้าง เมื่อได้ทำาเหตุเหล่านั้น ก็จะเป็นกองหนุนให้โพชฌงค์เจริญงอกงามได้ 

ในอังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต อวิชชาสูตร ข้อ ๖๑ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อม
ไม่ปรากฏ ในกาลก่อน แต่นี้ อวิชชาไม่มี ภายหลังจึงมี เพราะฉะนั้น เรา
จึงกล่าวคำานีอ้ย่างนี ้กเ็มือ่เป็นเช่นนัน้ อวชิชาทีม่ข้ีอนีเ้ป็นปัจจยัจงึปรากฏ 

แม้อวชิชา เรากก็ล่าวว่ามอีาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไรเล่า
เป็นอาหารของอวิชชา ควรตอบว่า “นิวรณ์ ๕” 

แม้นิวรณ์ ๕ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไร
เล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ ๕ ควรตอบว่า “ทุจริต ๓” 

แม้ทุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไร
เล่าเป็นอาหารของทุจริต ๓ ควรตอบว่า “ความไม่สำารวมอินทรีย์” 

แม้ความไม่สำารวมอินทรีย์ เรากก็ล่าวว่ามอีาหาร มไิด้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่สำารวมอนิทรย์ี ควรตอบว่า “ความ
ไม่มีสติสัมปชัญญะ” 
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แม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่า
ไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะ ควรตอบว่า 
“การมนสิการโดยไม่แยบคาย” 

แม้การมนสิการโดยไม่แยบคาย เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าว
ว่าไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของการมนสิการโดยไม่แยบคาย ควร
ตอบว่า “ความไม่มีศรัทธา” 

แม้ความไม่มศีรัทธา เรากก็ล่าวว่ามอีาหาร มไิด้กล่าวว่าไม่มอีาหาร 
อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มศีรทัธา ควรตอบว่า “การไม่ฟังสทัธรรม” 

แม้การไม่ฟังสัทธรรม เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ฟังสัทธรรม ควรตอบว่า “การไม่
คบสัตบุรุษ” 
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การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้การไม่ฟังสัทธรรมบริบูรณ์ 
การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ 
ความไม่มศีรัทธาท่ีบริบรูณ์ ย่อมทำาให้การมนสกิารโดยไม่แยบคาย

บริบูรณ์ 
การมนสิการโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้ความไม่มี

สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ 
ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้ความไม่สำารวม

อินทรีย์บริบูรณ์ 
ความไม่สำารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้ทุจริต ๓ บริบูรณ์ 
ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้นิวรณ์ ๕ บริบูรณ์ 
นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้อวิชชาบริบูรณ์ 
อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้แล 
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ภิกษุท้ังหลาย การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำาให้การไม่ฟัง
สัทธรรมบริบูรณ์... นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้อวิชชาบริบูรณ์ อวิชชา
นีม้อีาหารอย่างนีแ้ละบรบิรูณ์อย่างนี ้เปรยีบเหมอืนเมือ่ฝนเมด็ใหญ่ตกลง
บนยอดเขา เมื่อฝนตกลงหนักๆ นำ้านั้นไหลไปตามที่ลุ่ม ทำาให้ซอกเขา                       
ลำาธาร และห้วยเต็มเปี่ยม ซอกเขา ลำาธาร และห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทำาให้
หนองเต็ม หนองเต็มแล้วทำาให้บึงเต็ม บึงเต็มแล้วทำาให้แม่นำ้าน้อยเต็ม 
แม่นำา้น้อยเตม็แล้วทำาให้แม่นำา้ใหญ่เตม็ แม่นำา้ใหญ่เตม็แล้วทำาให้มหาสมทุร
สาครเต็ม มหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย แม้วิชชาและวิมุตติ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้
กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติ ควรตอบว่า 
“โพชฌงค์ ๗” 
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แม้โพชฌงค์ ๗ เรากก็ล่าวว่ามอีาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มอีาหาร อะไร
เล่าเป็นอาหารของ โพชฌงค์ ๗ ควรตอบว่า “สติปัฏฐาน ๔” 

แม้สติปัฏฐาน ๔ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
อะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐาน ๔ ควรตอบว่า “สุจริต ๓” 

แม้สุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไร
เล่าเป็นอาหารของสุจริต ๓ ควรตอบว่า “ความสำารวมอินทรีย์” 

แม้ความสำารวมอินทรีย์ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่า
ไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของความสำารวมอินทรีย์ ควรตอบว่า 
“สติสัมปชัญญะ” 

แม้สติสัมปชัญญะ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
อะไรเล่าเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ ควรตอบว่า “การมนสิการโดย
แยบคาย” 

แม้การมนสิการโดยแยบคาย เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่า
ไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของการมนสิการโดยแยบคาย ควรตอบ
ว่า “ศรัทธา” 
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แม้ศรทัธา เรากก็ล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไรเล่า
เป็นอาหารของศรัทธา ควรตอบว่า “การฟังสัทธรรม” 

แม้การฟังสทัธรรม เราก็กล่าวว่ามอีาหาร มไิด้กล่าวว่าไม่มอีาหาร 
อะไรเล่า เป็นอาหารของการฟังสัทธรรม ควรตอบว่า “การคบสัตบุรุษ” 

การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์ 
การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้ศรัทธาบริบูรณ์ 
ศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์ 
การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้สติสัมปชัญญะ

บริบูรณ์ 
สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้ความสำารวมอินทรีย์บริบูรณ์ 
ความสำารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้สุจริต ๓ บริบูรณ์ 
สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ 
สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ 
โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำาให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ 
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ภกิษทุัง้หลาย การคบสตับรุษุทีบ่รบูิรณ์ ย่อมทำาให้การฟังสทัธรรม
บรบิรูณ์... โพชฌงค์ ๗ ท่ีบริบรูณ์ ย่อมทำาให้วิชชาและวิมตุตบิรบิรูณ์ วชิชา
และวมิตุตนิีม้อีาหารอย่างนีแ้ละบริบรูณ์อย่างนี ้เปรยีบเหมอืนเมือ่ฝนเมด็
ใหญ่ตกลงบนยอดเขา เมือ่ฝนตกลงหนกัๆ นำา้นัน้ไหลไปตามทีลุ่ม่ทำาให้ซอก
เขา ลำาธาร และห้วยเต็มเปี่ยม ซอกเขา ลำาธารและห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทำา
ให้หนองเต็ม หนองเต็มแล้วทำาให้บึงเต็ม บึงเต็มแล้วทำาให้แม่นำ้าน้อยเต็ม 
แม่นำา้น้อยเตม็แล้วทำาให้แม่นำา้ใหญ่เตม็ แม่นำา้ใหญ่เตม็แล้วทำาให้มหาสมทุร
สาครเต็ม มหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ 

อวิชชาสูตรที่ ๑ จบ 
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พระสูตรนี้ เป็นการแสดงเหตุทั้ง ๒ ข้าง คือ ที่ม�ของอวิชช� กับ ที่ม�ของ
วชิช�และวิมตุติ	อวชิชากเ็ป็นสิง่ไม่มตีวัตน แต่ก่อนยงัไม่ม ีมเีมือ่เกิดขึน้ นานๆ เกดิ
ที เกิดเพราะเหตุปัจจัย อะไรทำาให้เกิดอวิชชา อวิชชามันก็มีอาหารเหมือนกัน คือ
นิวรณ์ ๕ ซึ่งเป็นธรรมตรงข้ามของโพชฌงค์นั่นเอง นิวรณ์กับโพชฌงค์อยู่ตรงข้าม
กัน เพราะเจ้านิวรณ์นี้เป็นอาหารของอวิชชา ส่วนโพชฌงค์เป็นอาหารของวิชชา
และวิมุตติ 



442

อวิชชาเป็นความไม่รู้อริยสัจ ๔ ไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ ไม่รู้ความ
ดับทุกข์ ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อวิชชาเป็นสิ่งไม่มีตัวตน เกิดเป็นครั้งๆ 
เมื่อมีเหตุ อาหารที่ทำาให้อวิชชาเกิดคือนิวรณ์ ต้องฝึกเพื่อละนิวรณ์ ถ้าไม่ละนิวรณ์ 
มีความรัก ความชัง ก็จะเกิดหลงว่ามีเรา มีของเรา เราจะเอานั่นไม่เอานี่ เห็นว่า                         
มีคน มีหญิง มีชาย ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นรูป ไม่เห็นนาม อวิชชาเกิดขึ้น ปิดบัง มองไม่
เหน็ความจรงิ นวิรณ์จงึเป็นตวัแทนของฝ่ายไม่ด ีเป็นตวัแทนของฝ่ายมืด เพราะเป็น
เหตุของอวิชชา จึงต้องพยายามละนิวรณ์ นิวรณ์ก็มีอาหารเหมือนกัน จะละนิวรณ์
ได้ ก็อย่าไปให้อาหารมัน เอาปัจจัยมันออก เราฟังอย่างนี้มีประโยชน์อะไร หัวข้อนี้
พูดถึงวิธีเจริญโพชฌงค์ โพชฌงค์เป็นคู่ตรงข้ามกับนิวรณ์ ละเหตุของนิวรณ์ ก็เจริญ
เหตุของโพชฌงค์ให้มากได้
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อวิชชาเกิดบ่อยๆ หลงว่า มีเรา มีของเรา เรามีความสุข เรามีนั่นมีนี่ เพราะ
นิวรณ์บังตา อวิชชาก็เกิดขึ้นเพราะมีอาหาร ส่วนฝ่ายวิชชาและวิมุตติ มีอะไรเป็น
อาหาร มีโพชฌงค์เป็นอาหาร โพชฌงค์จึงเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ นิวรณ์ทำ�ให้ต�มืด
บอด	มองไม่เห็นคว�มจริง	โพชฌงค์ทำ�ให้ต�สว่�ง	เห็นคว�มจริง	ท่านทั้งหลาย
เลอืกฝ่ายไหนครบั คงไม่ต้องบอกนะ ต้องเลอืกฝ่ายโพชฌงค์ ฝ่ายนวิรณ์ไม่ต้องเลอืก
นะ เพราะมอียูเ่พยีบเลย ถ้ามคีวามรกั ความชงั หดหู่ ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน ลงัเล
สงสัย อันนี้เป็นนิวรณ์ อวิชชามันก็เกิด อวิชชาไม่มีตัวตน เกิดเป็นครั้งๆ ไม่ใช่ว่าเรา
เกิดมาแล้วหลงเลย ไม่ใช่อย่างนั้นนะ หลงเป็นพักๆ หลงเป็นคราวๆ เหมือนกันนะ 
โง่เป็นพักๆ ไม่ได้โง่ตลอดชาติ ไม่ได้โง่ตั้งแต่เกิด
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ที่เราได้เกิดมาก็เป็นผลของกรรมเก่า ผลกรรมเป็นวิบาก เป็นของกลางๆ 
ไม่ได้โง่ ไม่ได้ฉลาด ไม่ใช่ดี ไม่ใช่ไม่ดี เป็นผล ผลของดีก็ไม่ใช่ดี	ผลของไม่ดีก็ไม่ใช่												
ไม่ดี	ผลของบุญก็ไม่ใช่ดี	เป็นวิบ�ก	ผลของบ�ปก็ไม่ใช่ไม่ดี	เป็นวิบ�ก การเกิด
เป็นคนนีก้เ็ป็นวบิาก เป็นผลของกรรม เป็นผลของศลี เป็นพืน้ฐานให้เราเกดิมาเป็น
คน และชำาระสถานที่ให้อยู่สบาย บางทีทำาทานเพิ่มด้วย ทำาบุญอื่นๆ เพิ่มด้วย ผล
ของทานทำาให้มีสมบัติเงินทอง บุญอื่นๆ ส่งผลให้ได้รับการยอมรับมีบริวาร เป็นต้น 
มีพื้นฐานคือศีล ผลของศีลทำาให้เกิดเป็นคน ผลของทานทำาให้ได้นั่นได้นี่ ตัวผล                 
ที่เป็นวิบากนี้ไม่ใช่ดีและไม่ใช่ไม่ดี ภาษาเราก็ว่าเป็นกลางๆ ภาษาพระท่านว่าเป็น                        
อัพยากตะ กุศลเป็นอันหนึ่ง อกุศลเป็นอันหนึ่ง อัพยากตเป็นอันหนึ่ง กุสลา ธัมมา 
อกุสลา ธัมมา อัพยากตา ธัมมา 
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จิตที่ผลของกรรมก็เป็นกลางๆ เป็นวิบาก ถ้าจิตจะดี ก็เพราะมีของดี                   
เกิดขึ้นในจิต เช่น มีสติ สัมปชัญญะ หิริ โอตัปปะ เมตตา กรุณา อย่างนี้เป็นต้น เป็น
ของดีเกิดประกอบกับจิต ก็เรียกว่าจิตกุศล	เป็นคนก็สมมติเรียกว่าเป็นคนดี คนดีก็
เป็นครั้งๆ ไม่ใช่เกิดมาปุ๊บเป็นคนดีเลย เกิดมาก็เป็นกลางๆ เป็นคนไม่ดี ก็เป็นครั้งๆ 
คนโง่ก็เป็นครั้งๆ โง่บ้างก็ไม่เป็นไร เพราะว่าโง่เป็นครั้งๆ เท่านั้นเอง อย่าเป็นบ่อย 
บางคนนี้บ่อยเหลือเกิน เห็นอารมณ์อะไร นิวรณ์บังตา เกิดความรัก ความชังตลอด 
นั่นของเรา นี่ของเรา เราจะเอานั่น เราจะไม่เอานี่ มีเรา มีของเราโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อย 
อย่างนี้ก็เพราะหลง 
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นิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชา อวิชชามันไม่มีตัวตน เราเกิดมาเป็นผล                                                                                          
ของอวิชชา ตามหลักว่า อวิชชาปัจจยา สังขารา สังขารปัจจยา วิญญานัง                                   
แต่ผลของอวิชชา ไม่ใช่อวิชชา ผลของอวิชชาและสังขาร ได้เป็น วิญญาณ นาม รูป                        
สฬายตนะ เอาไว้กระทบผสัสะ เกิดเวทนา กระทบผสัสะ เกิดเวทนาแล้ว เกดิอวิชชา
ก็ได้หรือไม่เกิดอวิชชาก็ได้ ตามเหตุปัจจัย 

นิวรณ์ทำาให้เกิดอวิชชาขึ้น นิวรณ์ก็มีอาหารด้วยนะ พวกนี้อยู่ฝ่ายตรงข้าม 
เราต้องการเจริญโพชฌงค์ ก็ต้องลดเหตุของอวิชชา ยิ่งลดได้มากเท่าไร โพชฌงค์               
ก็จะมีกำาลังเพิ่มขึ้น ต้องลดฝ่ายตรงข้าม วิชชากับอวิชชาเป็นฝ่ายคนละฝ่าย อวิชชา        
ก็ไม่มีตัวตน มีอาหารคือนิวรณ์ นิวรณ์ก็ไม่มีตัวตน	มีอ�ห�รคือทุจริต	๓	คว�มไม่				
สำ�รวมอินทรย์ี	คว�มไม่มสีติสัมปชญัญะ	ก�รมนสกิ�รโดยไม่แยบค�ย	ไม่มศีรทัธ�	
ไม่ได้ฟังสัทธรรม	ไม่ได้คบสัตบุรุษ เรียงลำาดับกันไปอย่างนี้ อันนี้เป็นฝ่ายทำาให้เกิด
อวิชชา เราจะสร้างโพชฌงค์ ก็ต้องลดอาหารฝั่งอวิชชา 



447 

อีกฝ่ายหนึ่ง เป็นฝ่ายวิชชา ฝ่ายโพชฌงค์ วิชชาตรงข้ามกับอวิชชา วิชชา
เป็นของเกดิดบั ไม่มตีวัตนเหมอืนกนั เกดิเพราะเหตปัุจจยั ต้องมีอาหารจงึเกดิขึน้ได้ 
อาหารของวชิชาคืออะไร คือ โพชฌงค์ ๗ โพชฌงค์นีม้นัเป็นคูต่่อสูข้องนวิรณ์ คนละ
ข้ัว เวลาฝึกปฏบิตันิีจ้ะสงัเกตว่า เราจะเป็นผูรู้ห้รอืผูไ้ม่รู ้กส็งัเกตจากสิง่เหล่านีแ้หละ 
ถ้ามีนิวรณ์ก็เป็นผู้ไม่รู้ ถ้าไม่มีนิวรณ์ มีโพชฌงค์เกิดขึ้นมา ก็เป็นผู้รู้ นิวรณ์เป็นฝ่�ย
อวิชช�	ทำ�ให้เกิดอวิชช�	ส่วนโพชฌงค์ทำ�ให้เกิดวิชช� เลือกฝ่ายโพชฌงค์ไว้ ฝึก
สติ ให้มีสติสัมโพชฌงค์ไว้เสมอ
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ในการฝึกให้มโีพชฌงค์น้ี อะไรท่ีเป็นอาหารของโพชฌงค์ เรากท็ำาเยอะๆ ทำา
ให้มากๆ ทำาบ่อยๆ อะไรที่เป็นอาหารของนิวรณ์ก็ลดมัน อย่าไปทำามัน นี่ก็ช่วยแล้ว 
มอีะไรบ้าง มสีตปัิฏฐาน ๔ ผูท้ีม่จีติตัง้มัน่ดใีนสตปัิฏฐาน ๔ เจรญิโพชฌงค์ได้ง่าย สติ
จำาต้องใช้ต้องปรารถนาในสถานการณ์ทัง้ปวง พอมีสตแิล้ว โพชฌงค์ข้ออืน่ๆ กเ็จรญิ
ง่าย เหตุลำาดับรองๆ ลงมา ได้แก่ สุจริต	๓	คว�มสำ�รวมอินทรีย์	สติสัมปชัญญะ	
ก�รมนสิก�รโดยแยบค�ย	 ศรัทธ�	 ก�รฟังสัทธรรม	 ก�รคบสัตบุรุษ	 น่ีเป็นฝ่�ย
ของวิชช� เหตุปัจจัยให้เกิดวิชชาคือโพชฌงค์ เหตุปัจจัยท่ีทำาให้เกิดโพชฌงค์ คือ
ธรรมะอันล่างๆ เรียงลงไป ยิ่งทำาได้มาก มีกองหนุนที่ดี โอกาสที่โพชฌงค์จะเจริญ
ก้าวหน้าก็เป็นไปได้มาก 
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เริ่มต้นจากการคบสัตบุรุษ ต้องคบสัตบุรุษไว้ คบคนที่หมดกิเลสคือ
พระพุทธเจ้า ให้เชื่อพระพุทธเจ้า คบคนที่หมดกิเลสไว้ คนที่มีกิเลสด้วยกัน อย่าไป
คบมาก พวกมกีเิลสด้วยกนัดงึกนัอยูน่ัน่แหละ ส่วนใหญ่ดงึลงเหวเสยีมากกว่า ไม่ใช่
ดึงขึ้น เราต้องคบคนที่ไม่มีกิเลสคือพระพุทธเจ้า มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง บางทีเรา
ต้องมีข้อวัตรเพื่อไม่ให้ลืม ทำาให้เป็นกรอบไว้ เช้าเราก็นึกถึง ไหว้ก่อนออกจากบ้าน 
ตอนเย็นเราก็นึกถึง ไหว้ก่อนเข้านอน วางโครงไว้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย ในระหว่าง
นั้น บางคนอาจจะหายไปเลย อย่างน้อยได้ ๒ ครั้ง วางกรอบไว้ ระหว่างกลางนี้ได้
เยอะเท่าไรก็ยิ่งดี เรียกว่าคบสัตบุรุษ ทำาความคุ้นเคย นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ 
มีใจโน้มเอียงไปหาเสมอ 
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พอคบสัตบุรุษแล้วก็ฟังสัทธรรม ให้ฟังสัทธรรม	 ธรรมะที่ทำ�ให้กิเลสสงบ
ระงับ	ฟังเรื่องมรรค	๔	ผล	๔	นิพพ�น	๑ ต้องฟังเรื่องนี้ให้เข้าใจ ฟังเรื่องปล่อยวาง                                                                                            
เรื่องไม่ยึดม่ันถือมั่น ต้องฟังให้รู้เรื่อง ฟังยากนะเรื่องนี้ ให้ทำาอย่างปล่อยวางนี้
ยาก ไม่อยากได้ ไม่ปรารถนา ไม่ทำาอะไรเพื่อตัวตน อย่างนี้ฟังยาก บางคนทำาแบบ                        
ปล่อยวางนี้ ทำาไม่เป็น ถ้าวางคือต้องไม่ทำา ถ้าทำาก็ต้องไม่วาง ทำาแบบปล่อยวาง                    
มันทำาไม่เป็น ให้ทำาแต่อย่าอยาก อย่าไปมีความหวัง ทำ�ให้หมดหวัง คนส่วนใหญ่
ทำาไม่เป็น ถ้าไม่มคีวามหวงักไ็ม่มาทำา นอนตพีงุ นำา้ลายยดือยูน่ัน่แหละ เรือ่งอย่างนี้
ฟังยาก มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ต้องฟังให้รู้เรื่อง ฟังให้เข้าใจ มีสติปัญญา รู้เรื่อง
เหตุเรื่องปัจจัย ไม่ต้องเอาตัณหาความอยากมาพูด 
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ฟังแล้วก็มีศรัทธา มีความมั่นใจในคำาสอนของพระพุทธเจ้า การคบสัตบุรุษ 
การฟังสัทธรรม มีศรัทธา เหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานที่สำาคัญ ก็ค่อยๆ ฟัง พื้นฐานก็จะ
แน่นขึ้น มีศรัทธาแล้วต่อไปก็รู้จักมนสิการใส่ใจให้ถูกต้อง เป็นโยนิโสมนสิการ การ
ใส่ใจโดยแยบคาย ต้องเอามามองด ูสังเกตดใูนชวีติประจำาวนัของเรา ไม่ต้องถงึกบัมี
ปัญญาอะไรมากมายหรอก มองด ูสงัเกต ใส่ใจ บอกสอน ตกัเตอืนตนเอง จะได้เข้าใจ
ธรรมะเพิ่มขึ้น บางคนฟังธรรมแล้ว มีศรัทธาแล้ว แต่ไม่ได้เอามาใส่ใจ ไม่ได้เอามา
เตอืนตนเอง ไม่ได้เอามาบอกสอนตนเอง ก็ช่วยตวัเองไม่ค่อยได้ ก�รฟัง	ก�รมีศรทัธ�	
ธรรมะยงัเป็นของข้�งนอกอยู	่ไม่ได้เป็นของข้�งใน	ต้องโยนโิสมนสกิ�ร	คอืใส่เข้�
ม�ในใจให้ถูกต้อง	ใส่ใจให้ถูกอุบ�ยวิธี	บอกสอนเตือนตนเอง คำาสอนบอกว่าต้อง
แก่เป็นธรรมดา เราก็เอามาใส่ใจ เตือนตนเอง บอกตนเอง เรียกว่าโยนิโสมนสิการ 
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ต่อมา มีสติสัมปชัญญะ มีสติกำากับ คำาพูด การกระทำา และความคิด ไม่
ปล่อยใจเลื่อนลอย ไม่หลงลืม มีปัญญารู้จักพิจารณาอะไรมีประโยชน์ อะไรไม่มี
ประโยชน์ อะไรควรทำา อะไรไม่ควรทำา ตื่นนอนเช้าๆ ขี้เกียจ เออ...ไม่อยากลุก                             
พญามารมันบอก ถ้าใส่ใจให้ดีไว้บ่อยๆ ก็จะมีสติสัมปชัญญะมาบอก ลุกขึ้นเถอะ         
ไม่ตายหรอก อย่าไปเชื่อมัน หากยังไม่มีตัวคอยเตือน ก็ต้องให้คนอื่นเตือน                                                                                                      
อย่างนั้นก็ยังไม่มั่นคง ต้องบอกตนเอง มีสติสัมปชัญญะ เตือนตนเอง สอนตนเอง 
ถ้ายังไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะ ก็ต้องมีกรอบเอาไว้ จะได้ไม่ทำาผิด 
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การใส่ใจที่แยบคายถูกต้อง ใส่ใจให้ถูกตามหลักเหตุผล ถูกแง่มุม รู้จักเตือน
ตนเอง นี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิก�รเป็นปัจจัยให้เกิดสติสัมปชัญญะ	
เกดิความนกึได้ ระลกึได้ ไม่หลงลมื ความนกึได้ในคำาสอนของพระพทุธเจ้า มีปัญญา 
รู้ว่าอะไรเหมาะ อะไรไม่เหมาะ อะไรมีประโยชน์ อะไรไม่มีประโยชน์ ขี้เกียจมี
ประโยชน์ไหม ขี้บ่นมีประโยชน์ไหม พูดเรื่องคนอื่นมีประโยชน์ไหม ต้องแยกแยะ
ได้ เป็นปัญญาขั้นพื้นฐาน นี้สติสัมปชัญญะ 
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ต่อจากสติสัมปชัญญะ ก็เป็นอินทรียสังวร สุจริต ๓ สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ 
๗ นี้เป็นปัจจัยของวิชชาและวิมุตติ เป็นตัวช่วยให้เกิดความรู้แจ้ง ให้เข้าถึงความ
หลุดพ้นปล่อยวาง ถ้ารู้พื้นฐานเหล่านี้ เริ่มตั้งแต่คบสัตบุรุษ ฟังสัทธรรม มีศรัทธา
เป็นต้นไป เราก็ทำาให้ดี เป็นพื้นฐานที่ดีให้แก่โพชฌงค์ เจริญโพชฌงค์ได้โดยง่าย ฝั่ง
นิวรณ์ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามก็ลดละเลิก อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยว อย่าไปคบอสัตบุรุษ อย่า
เอนเอียงไปหาคนท่ีไม่ใช่พระพุทธเจ้า คนที่ไม่มีจิตเอนเอียงไปทางพระพุทธเจ้า ก็
อย่าไปคบเขา อย่าไปใส่ใจ คำาพูดอะไรต่างๆ เยอะแยะมากมาย เขาพูดอย่างโน้น
บ้าง อย่างนี้บ้าง ได้ยินแล้วก็ปล่อยไป สิ่งที่เป็นหลักนึกคือพระรัตนตรัย เอียงมา
ทางคำาสอนของพระพุทธเจ้า คบทางนี้ไว้ ทางโน้นก็เลิกไป อย่าให้ความสำาคัญกับ
คำาพูดของคนโน้นคนนี้ 
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ฝ่ายอาหารของนิวรณ์ ทุจริต ๓ ความไม่สำารวมอินทรีย์ ความไม่มี
สติสัมปชัญญะ การมนสิการโดยไม่แยบคาย ความไม่มีศรัทธา การไม่ฟังสัทธรรม 
การไม่คบสัตบุรุษ พวกนี้เราก็เลิกไป ลดเหตุปัจจัยที่ทำาให้มีนิวรณ์ขึ้นมา นิวรณ์เกิด
และดำารงอยู่ได้เพราะปัจจัย หมดปัจจัยก็ไม่เกิด ดำารงอยู่ไม่ได้ 

พระสูตรนี้กล่าวถึงกระแสความเป็นไปของธรรมะสองฝ่ายด้วยกัน ฝ่าย
หนึ่งคืออวิชชา มีอาหารคือนิวรณ์ อีกฝ่ายหนึ่งคือวิชชา ฝ่ายความรู้ อริยมรรคมี
องค์ ๘ ประชุมรวมกัน ทำาให้เกิดมีดวงตาขึ้น มีอาหารคือโพชฌงค์ ดังนั้น นิวรณ์
กับโพชฌงค์	เป็นตัววัดคุณภ�พก�รปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน	จิตกำ�ลังดำ�เนินไป
ท�งไหน	ระหว่�งท�งหลงกับท�งรู้	ระหว่�งพญ�ม�รกับท�งพุทธะ	คุณภ�พจิต
ดีหรือคุณภ�พจิตเสีย ก็ดูที่หมวดธรรมเหล่านี้ 
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มีความรัก ความชัง ยินดี ยินร้าย หรือมีสติตั้งมั่นมากกว่ากัน ถ้ามีสติตั้งมั่น
มากกว่าก็แสดงว่าเกือบตาสว่างแล้ว ถ้ามีความรัก ความชัง ยินดี ยินร้าย มากกว่า             
ก็ตามืดอยู่ ต้องวัดกัน คล้ายๆ แย่งเก้าอี้กัน ความรัก ความชังต้องลดลง สติต้อง 
เยอะขึน้ มสีต ิระลกึได้ ไม่หลงลมื ไม่เล่ือนลอย รูต้วัทัว่พร้อม รูก้าย เวทนา จติ ธรรม               
มีการค้นคว้า สอบสวน วิจัยธรรม ทำาความเพียร มีวิริยะตามหลักโพชฌงค์ ต้องทำา
เอา ฝึกเอา ได้ฟังมาหลายครั้งแล้ว คงรู้จักวิธีการ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๘ แล้ว ครั้ง 
ต่อไปจะพดูอรยิมรรคมอีงค์ ๘ ถอืว่าเป็นผลจากการปฏบัิตหิมวดอ่ืนๆ มา เอาทัง้หมด
มารวมกนัเป็นหนึง่ อริยมรรคมอีงค์ ๘ จะรวมกนัในขณะจติเดยีว ถ้าปฏบัิติมาตาม 
ลำาดับ ก็เกือบแล้ว โพชฌงค์นั้นใกล้ต่ออริยมรรคแล้ว มันจ่อแล้ว 
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หลักการของธรรมะในภาคปฏิบัติ ธรรมะที่เป็นเหตุให้มีปัญญาตรัสรู้                           
ก็เริ่มต้นมาจากการฝึกจิตตามหลักสติปัฏฐาน ๔ จนถึงมาถึงโพชฌงค์ ๗ นี้แหละ 
ถ้าใครคุณสมบัติพร้อม ก็จะรวมอริยมรรคขึ้น ถ้าฝึกมาตามลำาดับ สัมมาทิฏฐิก็จะ
เพิม่ขึน้ สมัมาสงักปัปะกเ็พิม่ขึน้ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ สมัมาสติ 
สัมมาสมาธิ ก็เพิ่มขึ้น พอสมบูรณ์พร้อม ก็จะรวมกัน ทำาหน้าที่ละกิเลส เป็นเหมือน
ดวงไฟสว่าง ส่องทำาลายความมืด ที่เราฝึกมาทั้งหมด ฝึกตัวนั้นบ้าง ตัวนี้บ้าง มันก็
จะเจริญงอกงามมาเรื่อยๆ พอถึงโพชฌงค์ก็เกือบรวมแล้ว เน้นปฏิบัติทางปัญญา 
ปรับตัวนั้นบ้าง ปรับตัวนี้บ้าง จนรวมพอดี ก็จะเกิดอริยมรรคขึ้น 
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สรุปรวมความตั้งแต่ต้นมา ศีลและคว�มเห็นตรงเรื่องกรรมและผลของ
กรรม	กช็ำ�ระม�ตัง้แต่พืน้ฐ�น	ต่อม�กฝึ็กให้มีสติม่ันคง	ด้วยสติปัฏฐ�น	๔	ทำ�คว�ม
เพียรให้ครบวงจร	ด้วยสัมมัปปธ�น	๔	ทำ�จิตให้ตั้งมั่น	มีอ�รมณ์เดียว	ด้วยอิทธิ
บ�ท	 ๔	 ฝึกจิตให้มีคว�มพร้อมสำ�หรับใช้ปัญญ�	 ด้วยอินทรีย์	 ๕	พละ	 ๕	 เมื่อ
พร้อมแล้ว	ก็ปฏิบัติเน้นปัญญ�	ด้วยโพชฌงค์	๗	
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คงจบเท่านี้นะครับสำาหรับเรื่องโพชฌงค์ ๗ ประการ ทราบทั้งความหมาย 
ลักษณะ แจกแจงองค์ธรรม ความสำาคัญ และวิธีฝึกอย่างครบถ้วนทีเดียว วิธีฝึกให้
โพชฌงค์เกิดขึ้น ฝึกอย่างไรบ้าง มีเหตุปัจจัยอะไรบ้าง มีสิ่งที่เป็นพื้นฐาน มีธรรม
เคร่ืองอุปการะอะไรบ้าง คงรู้แล้ว บางท่านฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไร ไปหาโหลดมาฟัง 
เพราะว่ามีขึ้นไว้ในอินเทอร์เน็ต 

บรรยายมาคงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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บรรณานุกรม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภ�ษ�บ�ลี	ฉบับมห�จุฬ�เตปิฏกำ
๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
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ผู้ที่สนใจหนังสือและคำาบรรยายของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.ajsupee.com 

และสามารถติดต่อได้ ดังนี้

(๑)  ขอรบัได้ฟร ีผ่านระบบขอรบัหนังสอืออนไลน์ จากเวบ็ไซต์ ajsupee.com ขอรบั
หนังสือได้ครั้งละ ๕ เล่ม และ mp3 ครั้งละ ๘ แผ่น โดยการเลือกหนังสือ หรือ
ซีดี ที่ต้องการ ผ่านระบบขอรับหนังสือออนไลน์ ยืนยัน และกรอกชื่อที่อยู่ผู้รับ 
ในระบบสามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้

(๒) ขอรับได้ฟรีทางไปรษณีย์ ขอรับหนังสือได้ครั้งละ ๕ เล่ม และ mp3 ครั้ง
ละ ๘ แผ่น ส่งชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ ชื่อหนังสือ ชื่อ mp3 หรือ DVD ที่ต้องการ
ไปท่ี suriyan2t@gmail.com ติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณสุริยัน                                           
โทร. ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓ หรือ Line ID : ajsupee.com

(๓)  ติดต่อขอรับที่ชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยา ชั้น ๒ โรงพยาบาลศรีธัญญา 
อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. ๐-๒๙๖๘-๙๙๕๔ ติดต่อคุณสุคนธ์

(๔)  ตดิต่อขอรายละเอยีดได้จากชมรมกลัยาณธรรม http://www.kanlayanatam.com
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ประวัติ

อ�จ�รย์สุภีร์	ทุมทอง

วันเดือนปีเกิด ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 
บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.สำาโรงทาบ จ.สุรินทร์
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464


