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โพชฌงค ์

สมเด็จพระญาณสงัวร สกลมหาปรณิายก 

บดันี ้จกัแสดงธรรมะเป็นเครือ่งอบรมในการปฏิบติัอบรมจิต 

ในเบือ้งตน้ก็ขอใหท้กุๆ ทา่นตัง้ใจนอบนอ้มนมสัการ พระผูมี้

พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ตัง้ใจถงึพระองค์

พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ตัง้ใจสาํรวมกาย

วาจาใจใหเ้ป็นศีล ทาํสมาธิในการฟัง เพ่ือใหไ้ดปั้ญญาในธรรม 

วนันีจ้กัแสดงโพชฌงค ์ท่ีแปลวา่องคข์องความรู ้หรอืองค์

สมบติั องคค์ณุของความรูซ้ึง่เป็นตวัปัญญา โพชฌงคนี์เ้ป็นหลกั

ปฏิบติัสาํคญัหมวดหนึง่ รวมอยู่ในหมวดธรรมมานปัุสสนาสติ

ปัฏฐาน พระพทุธองคผ์ูพ้ระบรมศาสดาไดท้รงแสดงโพชฌงค์

แยกออกเป็นสว่นหนึง่จากสติปัฏฐานก็มี ดงัเชน่ท่ีไดต้รสัแสดง

ไวถ้ึงหลกัปฏิบติัไปโดยลาํดบัวา่ อินทรียสังวร ความสาํรวม

อินทรยี ์คือมีสติสาํรวมใจเป็นไป ทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ 

ทางกาย และทางใจ อนัเป็นอายตนะภายในทัง้ ๖ ซึง่เรยีกวา่

อินทรยีเ์พราะเป็นใหญ่แตล่ะขอ้ในหนา้ท่ีของตน 
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ตาเป็นใหญ่ในทางเหน็รูป หเูป็นใหญ่ในทางฟังเสียง จมกู

เป็นใหญ่ในการทราบกล่ิน ลิน้เป็นใหญ่ในการทราบรส กายเป็น

ใหญ่ในทางถกูตอ้งส่ิงถกูตอ้ง มโน... ความมีสติคอยสาํรวมใน

ขณะท่ีเหน็อะไร ไดย้ินอะไร ไดท้ราบอะไร ไดคิ้ดไดน้กึอะไร 

ไม่ใหส่ิ้งเหลา่นัน้ก่อกิเลสใหไ้หลเขา้มาท่วมใจ ดั่งนี ้เรยีกวา่

อินทรยีสงัวร ความสาํรวมอินทรยี ์ท่ีตรสัสอนใหป้ฏิบติั และก็ได้

ตรสัวา่เม่ือมีอินทรยีสงัวร ก็จะเป็นเหตใุหมี้สุจริตทัง้ ๓ คือ

ความประพฤติดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

เม่ือมีสจุรติทัง้ ๓ ก็จะทาํใหป้ฏิบติัในสตปัิฏฐานทัง้ ๔ ได ้

คือตัง้สติไปในกายในเวทนาในจิตในธรรม จนสติตัง้ขึน้ไดใ้นกาย

ในเวทนาในจติในธรรม อนัเป็นสติปัฏฐานทัง้ ๔ และเม่ือปฏิบติั

ในสติปัฏฐานทัง้ ๔ ได ้ก็จะปฏิบติัในโพชฌงคท์ัง้ ๗ สืบตอ่ไป

ได ้และเม่ือปฏิบติัในโพชฌงคท์ัง้ ๗ สืบตอ่ไปได ้ก็จะทาํให้

อบรมวิชชา ความรูแ้จ่มแจง้ตามความเป็นจรงิ และวิมุตตคิวาม

หลดุพน้บงัเกิดขึน้ไดด้ั่งนี ้นีเ้ป็นการท่ีตรสัแสดงลาํดบัธรรม

ปฏิบติั 
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อนึ่งก็ไดต้รสัแสดงอีกอย่างหนึ่ง ก็รวมโพชฌงคท์ัง้ ๗ นีเ้ขา้

ในสติปัฏฐานทัง้ ๔ ในหมวดธรรมานุปัสสนา ตอ่จากหมวด

อายตนะ และอีกอยา่งหนึ่งไดต้รสัแสดงไวโ้ดยเอกเทศจาํเพาะ

หมวดโพชฌงค ์สาํหรบัเป็นขอ้ปฏิบติั ผูต้อ้งการท่ีจะปฏิบติั

โพชฌงคโ์ดยตรง ก็ย่อมจะปฏิบติัได ้

แมว้า่จะไดต้รสัแสดงโพชฌงคไ์วใ้นท่ีตา่งๆ กนัดงักลา่ว คือ

วา่แสดงไปตามลาํดบัธรรมปฏิบติัตอ่จากสติปัฏฐานก็มี แสดง

รวมเขา้ในสติปัฏฐานทัง้ ๔ ก็มี และแสดงโดยเอกเทศจาํเพาะ

โพชฌงคท์ัง้ ๗ ก็มี อนันีไ้ม่ทาํใหฟ้ั้นเฝือ 

แตก่ลบัเป็นการท่ีแสดงวา่โพชฌงคน์ัน้เป็นหลกัธรรมะอนั

สาํคญั ซึง่จะตอ้งใชป้ฏิบติัในท่ีทัง้ปวง เม่ือตอ้งการจะปฏิบติั

ธรรมะขึน้ไปโดยลาํดบั ก็จะตอ้งปฏิบติัในโพชฌงคด์ว้ย เม่ือจะ

ปฏิบติัในสติปัฏฐานทัง้ ๔ ก็ตอ้งมีโพชฌงคร์วมเขา้มาดว้ย หรอื

แมว้า่จะปฏิบติัโพชฌงคโ์ดยเอกเทศก็ปฏิบติัได ้

ในวนันีจ้ะแสดง จะเรยีกวา่ลาํดบัปฏิบติัก็ได ้จะรวมเขา้ใน

สติปัฏฐานทัง้ ๔ ก็ได ้หรอืเรยีกวา่โดยเอกเทศก็ได ้โดยท่ีมุ่ง
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แสดงเป็นปัจจบุนัธรรม โดยจบัเอาอายตนะขึน้มาเป็นขอ้เริม่ตน้ 

เพราะวา่ในสติปัฏฐานขอ้ธรรมานปัุสสนา ซึง่แสดงหมวด

อายตนะนัน้ เม่ือวา่ตามลาํดบัก็เริม่แตนิ่วรณ ์แลว้ก็มาขนัธ ์๕ 

แลว้ก็มาหมวดอายตนะทัง้ ๖ จงึมาถึงหมวดโพชฌงค ์

คราวนีเ้ม่ือแสดงเป็นปัจจบุนัธรรม โดยจบัเอาขอ้อายตนะ

ขึน้มาเป็นท่ีตัง้นาํ จงึช่ือวา่เป็นการแสดงขอ้ธรรมานปัุสสนาสติ

ปัฏฐานตามลาํดบัดงักลา่ว คืออายตนะ แลว้ก็โพชฌงคก็์ได ้

และเม่ือแสดงโดยปัจจบุนัธรรม จะเรยีกวา่แสดงโพชฌงคโ์ดย

เอกเทศก็ได ้

เพราะอนัท่ีจรงินัน้ทกุๆ หมวดของสติปัฏฐานทัง้ ๔ ทกุๆปัพ

พะ คือทกุๆ ขอ้ของสติปัฏฐานเหลา่นี ้และทกุๆ ขอ้ของโพชฌงค ์

ทกุๆ ขอ้ของธรรมะท่ีเป็นไปตามลาํดบัปฏิบติั ก็รวมอยู่ในกาย

อนัยาววาหนึง่ มีสญัญามีใจนีน่ี้แหละ หรอืวา่รวมอยู่ในกายและ

ใจนีน่ี้แหละ และกายและใจนีข้องทกุๆ คนก็มีอยู่ทัง้นัน้ ท่ีตัง้ของ

สติปัฏฐานทัง้ ๔ กายเวทนาจิตธรรมก็มี ท่ีตัง้ของโพชฌงคก็์มี 

แมว้า่จะแสดงยกเอาอินทรยีสงัวร ยกเอาสจุรติ ๓ ยกเอาสติปัฏ
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ฐาน ๔ ยกเอาโพชฌงค ์๗ ยกเอาวิชชาวิมติุดงัท่ีอา้งมาขา้งตน้

นัน้ 

ทัง้หมดเหลา่นีอิ้นทรยีก็์มีอยูใ่นกายใจนี ้ก็คือตาหจูมกูลิน้

กายใจก็มีอยู่ รูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะธรรมะเรื่องราวก็มีอยู่ 

กายวาจาใจอนัเป็นท่ีตัง้ของสจุรติก็มีอยู่ กายเวทนาจิตธรรมก็มี

อยู่ และท่ีตัง้ของโพชฌงคท์ัง้ ๗ ก็มีอยู่คือกายใจอนันีน่ี้เอง 

ตลอดจนถึงท่ีตัง้ของวิชชาวมิติุก็มีอยู่ทัง้นัน้ ก็รวมอยู่ในกอ้นกาย

กอ้นใจอนันีไ้มใ่ช่ท่ีไหน เพราะฉะนัน้ เม่ือจะยกเอาอนัใดขึน้มา 

ก็ติดอนัอ่ืนขึน้มาเป็นพวงเดียวกนัทัง้หมด 

เพราะฉะนัน้ เม่ือมุ่งแสดงโดยปัจจบุนัธรรม ก็ใหก้าํหนดดู

ตาหจูมกูลิน้กายและใจ ท่ีเป็นไปอยู่ในปัจจบุนั ซึง่ทาํหนา้ท่ีรบั

รูป รบัเสียง รบักล่ิน รบัรส รบัโผฏฐัพพะ รบัเรื่องราวอยู่เด๋ียวนี ้

หรอืวา่ในเวลาท่ีแลว้มาก็ตาม ในเวลาตอ่ไปก็ตาม ในขณะท่ี

กาํลงัรบัอยูก็่เรยีกวา่เป็นปัจจบุนัธรรม ท่ีรบัมาแลว้ก็เป็นอดีต ท่ี

จะรบัตอ่ไปก็เป็นอนาคต 
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คราวนีก็้เอาปัจจบุนัธรรมคือท่ีรบัอยู่เด๋ียวนี ้ท่ีรบัอยู่เด๋ียวนี ้

นัน้กาํลงัฟังธรรมบรรยาย ก็เป็นหนา้ท่ีของหท่ีูจะฟัง และเป็น

หนา้ท่ีของใจท่ีจะตัง้ใจฟังไปพรอ้มกบัห ูและเม่ือหฟัูงใจก็ตัง้ท่ีจะ

ฟังอยู ่ปัจจบุนัธรรมเด๋ียวนีก็้คือฟังธรรมบรรยาย และถา้หากวา่

ในขณะใดใจไม่ตัง้ท่ีจะฟัง ใจออกไปคิดถึงเรื่องโนน้เรื่องนีต้า่งๆ 

หก็ูดบั ก็แปลวา่ไม่ไดย้ินเสียงท่ีอบรมนี ้กลบัไปรูไ้ปคิดในเรื่องอ่ืน 

เพราะฉะนัน้ จงึใหมี้สตพิรอ้มทัง้สมัปชญัญะ มีสติก็คือวา่

ระลกึได ้สมัปชญัญะก็คือวา่รูต้วั คือมีความรูต้วัอยู่วา่กาํลงัฟัง

ธรรมบรรยาย และมีสติท่ีจะกาํกบัใจ ใหใ้จตัง้ท่ีจะฟัง ก็

เป็นอนัวา่ใจก็ฟัง หก็ูฟัง เม่ือเป็นดั่งนีจ้งึจะไดย้ิน หไูม่ดบั ไดย้ิน

เสียงท่ีบรรยายนีท้กุถอ้ยคาํไปโดยลาํดบั ใหมี้สติความระลกึได้

พรอ้มทัง้สมัปชญัญะความตัง้ใจฟัง 

แตว่า่ไม่ตอ้งการจะเรยีกใหยื้ดยาววา่สติสมัปชญัญะ เรยีก

เอาคาํเดียววา่สติ ซึง่มีความหมายครอบคลมุไปถึงสมัปชญัญะ

คือความรูต้วัดว้ย ซึง่อาจจะรวมแปลสัน้ๆ วา่ระลกึรู ้สติระลกึรู ้

คือมีทัง้สติ มีทัง้สมัปชญัญะ สติก็ระลกึ สมัปชญัญะก็รู ้รวมเขา้
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สองคาํเรยีกสัน้ๆ รวมกนัวา่สติคาํเดียว และก็กลา่วไดว้า่ความ

ระลกึรู ้คือรวมสมัปชญัญะเขา้ดว้ยนีเ้ป็นตวัสติท่ีสมบรูณ ์

ถา้หากวา่ไม่เช่นนัน้ ระลกึเล่ือนลอยไปก็ระลกึเหมือนกนั แต่

วา่ถา้มีตวัรูค้อยดงึอยู ่คือรูต้วั รูท่ี้กาํกบัตวัอยูว่า่กาํลงัฟังธรรม

บรรยาย ก็ทาํใหต้วัระลกึ ระลกึอยู่ในคาํท่ี ..ท่ีแสดง ไม่ไปไหน 

ดั่งนีจ้งึเป็นสติท่ีสมบรูณ ์แตถ่า้หากวา่ไม่มีตวัรูค้อยดงึเอาไว ้ใจ

ก็ระลกึนกึเล่ือนลอยออกไปถึงโน่นถึงน่ี ก็ระลกึเหมือนกนั แตว่า่

ไม่เรยีกวา่สติในท่ีนี ้

อนัท่ีจรงิก็สติเหมือนกนั หากวา่จะเรยีกวา่สติก็ได ้ดั่งท่ีทา่น

เรยีกวา่มิจฉาสต ิระลกึผิด ผิดท่ีผิดทาง ตลอดจนถึงผิดท่ีอนั

ตรงกนัขา้มกบัถกู อนัหมายวา่ไม่ดี ตรงกนัขา้มกบัดี แตแ่มว้า่ไม่

ถึงขนาดนัน้ ระลกึผิดท่ีผิดทางก็เป็นมจิฉาสติเหมือนกนั ดั่งเช่น

ขณะนีก้าํลงัฟังธรรมบรรยาย ควรท่ีจะระลกึไปตามถอ้ยคาํท่ี

แสดง ตัง้ใจฟัง น่ีเรยีกวา่ระลกึถกูท่ีถกูทาง เป็นสมัมาสติระลกึ

ชอบ จงึตอ้งมีตวัรู ้รูต้วั คอยยดึเอาไวไ้ม่ใหจ้ิตหลดุออกไป ระลกึ

เป็นมิจฉาสติ ระลกึผิด ก็คือผิดท่ีผิดทาง ดั่งนีก็้ไม่ไดส้มาธิ 
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เพราะฉะนัน้จงึตอ้งมีตวัสติระลกึรูก้าํกบัจติใจอยู่ ใหจ้ิตใจ

ระลกึไปตามธรรมะท่ีแสดง ดั่งนีเ้ป็นตวัสติ และความระลกึท่ี

เป็นตวัสติท่ีเป็นปัจจบุนัธรรม คือในปัจจบุนัอยู่เด๋ียวนี ้ก็เรยีกวา่ 

สตสัิมโพชฌงค ์องคแ์ห่งความรูพ้รอ้มคือสติ หรอื สติโพชฌงค ์

องคแ์ห่งความรูคื้อตวัสติได ้อนัเป็นขอ้ท่ี ๑ 

คราวนีม้าถงึขอ้ท่ี ๒ ธัมวิจยสัมโพชฌงค ์องคแ์ห่งความรู้

พรอ้มคือธมัวจิยะ หรอืวา่ ธมัวิจยโพชฌงค ์องคแ์ห่งความรูคื้อ 

ธมัวิจยะ อนัคาํวา่ธมัวจิยะ นีแ้ปลวา่เลือกเฟ้นธรรม เรยีกรวมกนั

วา่ธรรมวจิยั และคาํวา่วจิยันีก็้มาใชใ้นภาษาไทย วิจยัส่ิงนัน้ 

วิจยัส่ิงนี ้ก็คือการพิจารณาเลือกเฟน้ เลือกเฟน้ธรรม 

พระพทุธเจา้ตรสัสอนเป็นหลกัเอาไวว้า่ ก็คือเลือกเฟ้นธรรม

วา่ กศุลธรรมธรรมะท่ีเป็นกศุล หรอือกศุลธรรมธรรมะท่ีเป็น

อกศุล ธรรมะท่ีมีโทษหรอืวา่ไม่มีโทษ ธรรมะท่ีเลวหรอืวา่ธรรมะ

ท่ีดี ธรรมท่ีดาํหรอืวา่ธรรมะท่ีขาว 

เพราะฉะนัน้จงึตอ้งทาํความเขา้ใจคาํวา่ธรรมะในท่ีนี ้วา่มี

ความหมายเป็นกลางๆ ดีก็ธรรม ชั่วก็ธรรม เป็นคาํกลางๆ ดงัถา้
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ดีก็เรยีกศุลธรรม ชั่วก็เรยีกวา่อกศุลธรรม อนัมีความหมายครอบ

ถึงทกุๆ ส่ิงทกุๆ อย่าง ดงัท่ีเราเรยีกกนัวา่ ส่ิงนัน้ดี ส่ิงนัน้ไม่ดี คาํ

วา่ส่ิงก็หมายถงึทกุๆ สิ่งทกุๆ อย่างนัน้เอง ดั่งนีคื้อความหมาย

ของคาํวา่ธรรมะในท่ีนี ้เพราะฉะนัน้เม่ือมีสติระลกึรูไ้ปตามธรรม

บรรยายท่ีฟัง ก็ใหมี้ธรรมวจิยั คือใหเ้ขา้ใจไปดว้ยวา่ ขอ้ท่ีแสดง

อยู่นี ้ขอ้นัน้ดีเป็นกศุล ไม่มีโทษ เป็นธรรมะท่ีขาว ขอ้นัน้ไม่ดี 

เป็นอกศุลมีโทษ เป็นธรรมะท่ีดาํ 

ดงัเช่นท่ีแสดงถึงตวัสติ ท่ีอธิบายสติกบัสมัปชญัญะ ซึง่เรยีก

รวมกนัวา่สติดงักลา่วนัน้ และมีคาํแปลท่ีรวมกนัสัน้ๆ วา่ระลกึรู ้

เม่ือฟังก็มีสติกาํกบัใจใหฟั้ง รูว้า่กาํลงัฟัง ดงึจิตใจให้ๆ  ฟังอยู ่ดั่ง

นีเ้ป็นตวัสมัมาสติ สติท่ีถกูท่ีถกูทาง ท่ีชอบ ถา้หากวา่จิตฟุ้ง

ออกไป ไประลกึเรื่องอ่ืนก็เรยีกวา่มิจฉาสติ ระลกึผิด ผิดท่ีผิด

ทาง 

บางทีแมว้า่เรื่องท่ีระลกึนัน้จะเป็นเรื่องท่ีดีก็ตาม แตว่า่ผิดท่ี

ผิดทางผิดเวลา ไม่ใช่เป็นเวลาท่ีจะสง่จิตออกไประลกึเรื่องอ่ืน 

จะตอ้งระลกึไปตามถอ้ยคาํท่ีแสดงนี ้ดั่งนีก็้มีความเขา้ใจวา่ ถา้
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อย่างนีก็้เป็นสมัมาสติ ถา้อยา่งนีก็้เป็นมิจฉาสติ ก็เป็นธรรมวิจยั

อย่างหนึง่ 

คราวนีก็้รูท่ี้จิตใจนีเ้องดว้ย เม่ือจิตใจนีเ้องระลกึถกูท่ีถกูทาง

อยู่ ก็รูว้า่น่ีเป็นสมัมาสติ ถา้หากวา่จิตใจนีเ้องระลกึผิดท่ีผิดทาง

ดงักลา่วก็เรยีกวา่เป็นมิจฉาสติ ก็เรยีกวา่รูท้ัง้ถอ้ยคาํท่ีแสดง 

และรูท้ัง้ความเป็นไปของจิตของตนเองวา่เป็นอย่างไร ถกูหรอื

ผิดอย่างไร ถา้เป็นสติ เป็นสมัมาสติถกูท่ีถกูทาง หรอืมิจฉาสติ

ผิดท่ีผิดทาง ดงัท่ีกลา่วมานัน้ ดั่งนีก็้เป็นธรรมวิจยั 

คราวนีเ้ม่ือมีธรรมวิจยัอยู่ดั่งนีแ้ลว้ ก็นบัวา่เป็นโพชฌงคข์อ้

ท่ี ๒ จงึมาถงึขอ้ท่ี ๓ วิริยโพชฌงค ์หรอื วิรยิสมัโพชฌงค ์

โพชฌงคห์รอืสมัโพชฌงค ์คือวิรยิะความเพียร ก็ไดแ้ก่ความท่ีมี

การปฏิบติัจดัทาํ ละสว่นท่ีชั่วท่ีผิด สว่นท่ีเป็นอกศุล สว่นท่ีเลว 

สว่นท่ีดาํ อนัเรยีกวา่ ปหานะ ปฏิบติัจดัทาํละเสีย กบัปฏิบติั

จดัทาํอบรมสว่นท่ีดี ท่ีเป็นกศุลท่ีไม่มีโทษ ท่ีเป็นสว่นขาว ดงัเชน่

เม่ือรูว้า่น่ีเป็นมิจฉาสติ น่ีเป็นสมัมาสติ ก็ตอ้งคอยเพียรท่ีจะละ

มิจฉาสติเสีย บางทีเผลอ พอรูต้วัขึน้ก็ตอ้งนาํใจกลบัเขา้มาทนัที 
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น่ีเป็นปหานะ ละมิจฉาสติ สติท่ีผิดท่ีผิดทางนัน้เสีย แลว้ก็นาํมา

สูส่มัมาสติ ปฏิบติัทาํสมัมาสติใหบ้งัเกิดขึน้ 

สว่นท่ีปฏิบติัจดัทาํสว่นท่ีดีใหเ้กิดขึน้นีเ้รยีกวา่ภาวนา เพียร

นัน้จงึมี ๒ อยา่ง เพียรละอนัเรยีกวา่ ปหานะ อย่างหนึง่ 

เพียรทาํใหมี้ขึน้เรยีกวา่ ภาวนา อีกอย่างหนึ่ง โดยท่ีใหมี้

การเริม่ทาํทนัที และดาํเนินการปฏิบติัจดัทาํใหก้า้วหนา้ตอ่ไป 

จนบรรลถุึงความสาํเรจ็ ดั่งนีก็้เป็นโพชฌงคข์อ้ท่ี ๓ วิรยิะสมั

โพชฌงค ์หรอืวิรยิะโพชฌงค ์

เม่ือมาถงึขอ้ท่ี ๓ ดั่งนีแ้ลว้ ก็จะถึงขอ้ท่ี ๔ ปีตสัิมโพชฌงค ์

หรอื ปีติโพชฌงค ์สมัโพชฌงคห์รอืโพชฌงคคื์อปีติความอ่ิมใจ 

อนัเป็นผลของวิรยิะคือความเพียรขอ้ท่ี ๓ นัน้ เพราะวา่เม่ือมี

การปฏิบติัจดัทาํสว่นปหานะ ก็คือชาํระธรรมะท่ีเป็นสว่นอกศุล 

เป็นสว่นมีโทษ เป็นสว่นเลว และเป็นสว่นท่ีดาํออกไป ปฏิบติั

จดัทาํธรรมะสว่นท่ีเป็นกศุล ท่ีไม่มีโทษ ท่ีเป็นสว่นดี ท่ีเป็นสว่น

ขาวใหบ้งัเกิดขึน้ 
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ก็คือวา่ทาํสติน่ีแหละใหบ้งัเกิดมากขึน้ๆ และก็คอยละส่ิงท่ี

เป็นอกศุลตา่งๆ นิวรณต์า่งๆ ท่ีบงัเกิดขึน้ จติใจก็จะบรสิทุธ์ิ

สะอาดขึน้โดยลาํดบั เม่ือจิตใจบรสิทุธ์ิสะอาดขึน้โดยลาํดบั 

จิตใจนีเ้องก็จะเกิดความอ่ิมเอิบดว้ยความบรสิทุธ์ิ จงึปรากฏ

อาการเป็นปีติคือความอ่ิมใจ คือใจท่ีบรสิทุธ์ิเอิบอ่ิม ไม่เศรา้

หมอง เพราะบรรดาธรรมะท่ีเป็นอกศุลเป็นตน้ดงัท่ีกลา่วมานัน้

ทาํใหใ้จเศรา้หมองทัง้นัน้ ครัน้เม่ือชาํระออกไปเสียได ้อบรมสว่น

ท่ีดีเขา้มาแทน จิตนีก็้บรสิทุธ์ิไม่เศรา้หมอง เม่ือไม่เศรา้หมองจิต

ก็เอิบอ่ิมอยู่ดว้ยความบรสิทุธ์ิ และดดูด่ืมอยู่ในกศุลมากขึน้ 

เหมือนอย่างวา่ด่ืมนํา้ท่ีสะอาดบรสิทุธ์ิ ก็ทาํใหเ้กิดความอ่ิมเอิบ

มากขึน้ ใจก็อ่ิมเอิบตอ้งการท่ีจะดดูด่ืมกศุลธรรมยิ่งขึน้ๆ ดั่งนีก็้

เป็นปีติ อนัเป็นขอ้ท่ี ๔ 

และเม่ือมีปีติเป็นขอ้ท่ี ๔ ก็จะถึงขอ้ท่ี ๕ คือ ปัสสัทธิ

สัมโพชฌงค ์หรอื ปัสสทัธิโพชฌงค ์

สมัโพชฌงคห์รอืโพชฌงคคื์อปัสสทัธิความสงบ สงบกาย

สงบใจ มีสขุ กายใจนีเ้ม่ือประกอบดว้ยธรรมะท่ีเป็นอกศุล เป็น
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จิตใจท่ีเศรา้หมอง ก็เป็นจิตใจท่ีมีทกุข ์ทกุขท่ี์ละเอียด หรอืทกุขท่ี์

หยาบ แตว่า่เม่ือเป็นจิตใจท่ีบรสิทุธ์ิขึน้ มีปีติเอิบอ่ิมในธรรม 

ตอ้งการดดูด่ืมธรรมะมากขึน้ ก็มีความสขุ กายใจท่ีเคยไม่สงบ ก็

สงบ สงบนีเ้องเป็นตวัปัสสทัธิ สงบกายสงบใจ มีสขุ ก็เป็น

โพชฌงคข์อ้ท่ี ๕ 

ก็จะถงึขอ้ท่ี ๖ คือสมาธิสัมโพชฌงค ์หรอืสมาธิโพชฌงค ์

สมัโพชฌงคห์รอืโพชฌงคคื์อสมาธิ คือจิตใจก็จะตัง้มั่นเป็น

สมาธิ ตัง้มัน้อยู่ในอารมณข์องสมาธิท่ีตัง้ปฏิบติั จะเป็นอารมณ์

ของสมาธิขอ้ใดก็ตามท่ีตัง้ปฏิบติัมา เชน่วา่ตัง้ใจปฏิบติัทาํอานา

ปานสติมา หรอืขอ้ใดขอ้หนึ่งอ่ืนก็ตาม เม่ือมีโพชฌงคม์า

ประกอบถึงขัน้นีแ้ลว้ ก็จะไดส้มาธิดีขึน้ 

เพราะวา่อาการท่ีกายใจสงบมีสขุนีเ้ป็นท่ีตัง้ของสมาธิ ถา้ไม่

มีสขุประกอบกบัความสงบกายใจ สมาธิก็ยากท่ีจะตัง้ได ้เหมือน

อย่างบคุคลนั่งอยู่ในท่ีรอ้นก็นั่งไม่ติด จะตอ้งรบีลกุออกไป หรอื

ตอ้งขยกุขยิกไม่ผาสกุ แตว่า่นั่งอยู่ในท่ีสบาย กายใจเองก็สบาย

ไม่เม่ือยไม่ขบ มีสขุ ก็นั่งอยู่ไดน้าน จิตก็เชน่เดียวกนั เม่ือจิตมีสขุ 
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มีความสงบจติก็ตัง้อยู่ไดดี้ ไดดี้ในสมาธิท่ีๆ ตัง้ปฏิบติัมาตัง้แต่

ตน้ จะเป็นขอ้ใดก็ไดท้ัง้นัน้ 

และหากวา่ไมไ่ดต้ัง้ปฏิบติัมาตัง้แตต่น้ เอาเป็นปัจจุบัน

ธรรม โดยท่ีเริม่ปฏิบติัโพชฌงคม์าจากอายตนะ ดงัท่ีไดแ้สดง

ในวนันี ้ก็ยกเอาปัจจบุนัธรรมคือฟังธรรมบรรยายน่ีมาเป็น

เริม่ตน้ ก็แปลวา่ไม่ไดไ้ปตัง้สมาธิไวใ้นขอ้ไหนมาตัง้แตต่น้ 

ถา้หากวา่ไม่ไดต้ัง้สมาธิขอ้ใดมาตัง้แตต่น้ดั่งนี ้ปฏิบติัทาง

โพชฌงคเ์รื่อยมาจากปัจจบุนัธรรมจรงิๆ ดั่งนีแ้ลว้ เม่ือมาถึงขัน้

นีแ้ลว้จิตก็จะสงบอยู่ภายใน ไม่ฟุง้ออกไป รวมเขา้มาเอง สงบ

อยู่ในภายใน และเม่ือสงบอยู่ในภายในนี ้อะไรผ่านเขา้มาทาง

อายตนะก็รู ้เสียงท่ีแสดงธรรมะนีก็้เป็นเสียงท่ีผ่านเขา้มาทางห ู

ก็รู ้รูท้กุถอ้ยคาํของเสียงท่ีแสดง แตว่า่จิตไม่ฟุ้งออกไปไหน ไม่

ฟุ้งออกไปในเรื่องนัน้เรื่องนีอ้ะไรท่ีกลา่วมาขา้งตน้ วา่เป็นมิจฉา

สติ สติผิด ผิดท่ีผิดทางดงักลา่วนัน้ แตว่า่เป็นสมัมาสติ สติชอบ

คือวา่ถกูชอบ ถกูท่ีถกูทาง สงบอยู่ในภายใน รูแ้ตไ่ม่ออกไป 
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ดั่งนีแ้หละคือตวัสมาธิสมัโพชฌงค ์สงบอยู่ภายใน รู ้แตไ่ม่

ออก อะไรเขา้มาทางหก็ูรู ้อะไรเขา้มาทางตาก็รู ้ทางจมกู ทาง

ลิน้ ทางกาย ทางใจ ก็รู ้แตจ่ิตไม่ออกสงบอยู่ในภายใน และส่ิงท่ี

เขา้มานัน้ก็เหมือนอย่างวา่ตกอยู่ขา้งนอก ไม่เขา้มาสูใ่จ เหมือน

อย่างวา่ฝนตกลงมา บคุคลอยู่ในบา้นท่ีหลงัคาไม่รั่ว ก็รูว้า่ฝนตก

มากระทบหลงัคา แตว่า่ก็ไม่ตกเขา้มาเปียกบคุคลท่ีอยูใ่นหอ้งใน

บา้น เพราะหลงัคาไม่รั่ว แตก็่รูว้า่ฝนตก เพราะฉะนัน้สมาธิ

ในสมัโพชฌงคนี์ก็้เชน่เดียวกนั สงบอยู่ภายใน ตัง้มั่นอยูใ่น

ภายใน ตาก็มองเหน็ หก็ูไดย้ิน จมกูลิน้กายก็ทราบ ใจก็รู ้แตว่า่

ส่ิงเหลา่นีไ้ม่รั่วเขา้มา จิตสงบอยู่ในภายใน ตัง้อยู่ในภายใน ดั่งนี ้

ก็คือสมาธิสมัโพชฌงค ์หรอืสมาธิ 

อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

จงึมาถึงขอ้ท่ี ๗ อุเบกขาสัมโพชฌงค ์หรอื อเุบกขา

โพชฌงค ์สมัโพชฌงคห์รอืโพชฌงคคื์ออเุบกขา อเุบกขาแปลวา่

ความเขา้ไปเพง่ดอูยู ่อนัมีความหมายวา่จิตท่ีตัง้สงบอยู่นัน้ก็รู ้
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รูอ้ยู่ตลอดวา่จติตัง้อยู่สงบ เหมือนอย่างคอยดอูยู่ดว้ยลกูตาซึง่

จิตนัน้ เป็นความท่ีเขา้ไปเพง่ด ูมีตวัรูด้ว้ย รูจ้ิตนัน้วา่ตัง้สงบ 

ตวัรูจ้ิตนัน้ท่ีตัง้สงบนัน้ เป็นตวัรูท่ี้ไม่ออกไปเช่นเดียวกนั 

และเป็นตวัรูท่ี้ไม่ยินดีไม่ยินรา้ย เป็นตวัรูท่ี้เป็นตวัรูว้าง รูแ้ลว้ก็

วาง และเม่ือวางไดก็้ไม่วุน่วาย ความไมวุ่น่วายนีเ้รยีกวา่เฉย 

เพราะฉะนัน้ จงึมีอาการท่ีเป็นตวัความวาง คือไม่ยดึถือ เป็นตวั

ความเฉยก็คือวา่ไม่วุน่วาย ไม่ดิน้รนกวดัแกวง่กระสบักระสา่ย 

เป็นรูท่ี้วาง และเป็นรูท่ี้เฉยคือไม่วุน่วายไมก่ระสบักระสา่ย แตว่า่

รูท้กุอย่าง เหมือนอย่างนั่งอยูใ่นบา้นในหอ้งท่ีหลงัคามงุดว้ยดี

ฝนลงมาก็รู ้และก็ฝนก็ไม่รั่วลงมารด อารมณท์ัง้หลายท่ีผ่านเขา้

มา อยา่งจะดอูะไร จะไดย้ินอะไร จะทราบอะไร จะคิดอะไร ก็รู ้

แตว่า่รูแ้ลว้ก็วาง ไมวุ่น่วายไม่กระสบักระสา่ย สงบ ดั่งนีคื้อ

อเุบกขาสมัโพชฌงค ์อนัเป็นขอ้สาํคญั อนัเป็นขอ้ท่ี ๗ ซึง่จะตอ้ง

มีกาํกบัอยู่กบัตวัสมาธิ จงึจะทาํใหส้มาธินีเ้ป็นสมาธิท่ีกา้วหนา้ 

เบือ้งตน้ก็เป็นบรกิรรม ก็เป็นอปุจาระสมาธิ แลว้ก็เป็นอปัปนา

สมาธิ สมาธิท่ีแนบแน่นได ้
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เพราะฉะนัน้ สมาธิแมท่ี้เป็นอปัปนาสมาธิ สมาธิท่ีแนบแน่น

นี ้ไม่ใช่วา่ไม่รู ้ไม่ใช่วา่หลบั หรอืไม่ใช่วา่ดบั ความหลบัหรอื

ความดบัคือตวัหายไปเฉยๆ ดั่งนีไ้ม่ใช่สมาธิ เป็นอาการของ

ความหลบั เป็นถีนมิทธะอยา่งหนึง่ แตเ่ม่ือเป็นสมาธิแลว้ยิ่ง

ละเอียดเทา่ไหร ่ก็จะตอ้งมีตวัรู ้ท่ีต่ืนท่ีสวา่ง ท่ีแจ่มใสเพียงนัน้ 

แตว่า่เป็นตวัรูท่ี้เป็นอเุบกขาดงักลา่ว สงบไม่วุน่วาย ไม่ยดึถือ 

แตว่า่รู ้แลว้ก็เป็นความรูท่ี้รูอ้ยู่ในภายในไปโดยลาํดบั ซึง่บาง

คราวจะปรากฏเหมือนอยา่งวา่ไม่มีตวั แตว่า่มีตวัรู ้อนัความ

ปรากฏเหมือนอย่างวา่ไม่มีตวันี ้ก็คือวา่เหมือนอย่างประสาททัง้ 

๕ ดบัหรอืสงบ ประสาทตา ประสาทห ูประสาทจมกู ประสาท

ลิน้ ประสาทกาย ละเอียดสงบ จงึเหมือนอย่างไม่มีตา ไมมี่ห ูไม่

มีจมกู ไม่มีลิน้ ไม่มีกาย จงึคลา้ยๆ รูส้กึวา่ไมมี่ตวั แตว่า่

อายตนะท่ี ๖ คือมโนกบัธรรมคือเรื่องราวนัน้ยงัอยู ่ใจไม่ดบั ใจ

สวา่งใจต่ืนใจโพลง และธรรมะท่ีรวมอยู่กบัมโนนัน้ ก็คือสติ

สมาธิอเุบกขานีเ้อง เป็นตวัธรรมะท่ีประกอบอยู่กบัตวัมโน ดั่งนี ้
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แหละจงึจะเป็นตวัสมาธิ และเป็นตวัอเุบกขา ท่ีเป็นสมัโพชฌงค์

ท่ีละเอียดประณีตยิ่งขึน้ 

ตอ่จากนีก็้ขอใหต้ัง้ใจทาํความสงบ ตัง้ใจฟังสวดตัง้ใจทาํ

ความสงบสืบตอ่ไป 

(ถอดเสียงธรรมโดย คณุอณิศร โพธิทองคาํ) 

ท่ีมา: https://youtu.be/MJ6Fnoq2xx0  
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