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	 หนังสือ	“โพธิปักขิยธรรม	๓	:	อินทรีย์	๕	พละ	๕”	นี้	เป็นหนังสือ
เล่มที	่๓	ในชดุโพธปัิกขิยธรรม	ซ่ึงมท้ัีงหมด	๕	เล่ม	เรยีบเรยีงจากคำาบรรยาย
ในหัวข้อ	 “โพธิปักขิยธรรม”	 ที่บริษัท	 มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์	 จำากัด	
(มหาชน)	บรรยายทกุวนัองัคารท่ีสองของเดอืน	เวลา	๑๓.๓๐	–	๑๕.๐๐	น.	
การบรรยายหัวข้อนี้ได้บรรยายต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	๒๕๕๔	
ถึงเดือนมีนาคม	๒๕๕๖	
	 เนื้อหาในเล่มนี้	 นำามาจากการบรรยาย	 ครั้งที่	 ๑๐-๑๒	 จำานวน
๓	ตอน	 บรรยายระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน	 ๒๕๕๕	กลุ่มเสบียง
ธรรมมหพันธ	์ เป็นผู้ถอดคำาบรรยาย	ผู้บรรยายได้นำามาปรับปรุงเพิ่มเติม
ตามสมควร
	 เนื้อหาที่บรรยายนั้น	ประกอบด้วย	
	 (๑)	คว�มหม�ยและลักษณะของอนิทรย์ี	อธบิายความหมายของ
อินทรีย์	๕	ประการ	ได้แก่	สัทธินทรีย	์วิริยินทรีย์	สตินทรีย์	สมาธินทรีย์	
ปัญญนิทรย์ี	หมวดธรรมสำาหรับพิจารณาดูอินทรย์ีให้เหน็ชดั	และแจกแจง
ลักษณะของอินทรีย์แต่ละข้อ
	 (๒)	คว�มสำ�คญัของอนิทรย์ี	อธิบายความสำาคญัของอนิทรย์ี	เช่น	
เป็นหมวดธรรมทีท่ำาให้พระพทุธเจ้าปฏญิญาตนว่าเป็นพทุธะ	รู้อินทรย์ีอย่าง
ถกูต้องทำาให้เป็นพระอริยเจ้า	เป็นเคร่ืองจำาแนกระดบัพระอรยิเจ้า	เป็นต้น	

คำานำา

	 (๓)	เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอินทรีย	์อธิบายความรู้เกี่ยวกับอินทรีย์ใน
ประเด็นต่างๆ	เช่น	ปัญญินทรีย์เป็นยอดกว่าอินทรีย์ทั้งหลาย	การพัฒนา
อินทรีย์ตามลำาดับจากสัทธินทรีย์สู่ปัญญินทรีย์	 การแสดงอินทรีย์ไม่ครบ	
๕	ประการ	เป็นต้น
	 (๔)	คว�มหม�ยและลักษณะของพละ	 อธิบายความหมายและ
ลักษณะของพละ	๕	โดยเทียบเคียงกับอินทรีย์	๕	
	 ขออนุโมทนา	บริษัท	มหพันธ์ไฟเบอร์ซเมนต	์จำากัด	(มหาชน)	ซึ่ง
เป็นเหตุปัจจัยที่สำาคัญในการทำาให้เกิดหนังสือชุดนี้	 ขออนุโมทนาผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการทำาหนังสือเล่มนี้	 และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายท่ีมี
เมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา	หากมีความผิดพลาดประการใด	อันเกิดจาก
ความด้อยสติปัญญาของผู้บรรยาย	 ก็กราบขอขมาต่อพระรัตนตรัยและ
ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย	และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว	้ณ	ที่นี้ด้วย

สุภีร์ ทุมทอง
ผู้บรรย�ย	
๒๘	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๗



สารบัญ

              
      	 (๙)
(๑๑)	๑.	ความหมายและลักษณะของอินทรีย์
   (๑๑)	๑.๑	ความหมายของอินทรีย์
   (๒๙)	๑.๒	ลักษณะของอินทรีย์

      	 (๖๓)
(๖๙)	๒.	ความสำาคัญของอินทรีย์
    (๖๙)	๒.๑	เป็นธรรมะที่ทำาให้พระพุทธเจ้าปฏิญญาตน
												ว่าเป็นพุทธะ
    (๗๔)	๒.๒	รู้อินทรีย์	ทำาให้เป็นพระอริยเจ้า
				(๗๙)	๒.๓	เป็นเครื่องจำาแนกระดับพระอริยเจ้า
				(๘๘)	๒.๔	เป็นเครื่องจำาแนกปฏิปทาของผู้ปฏิบัติธรรม
				(๙๖)	๒.๕	ทำาให้หยั่งลงสู่อมตะนิพพาน

 
       (๑๒๕)
				(๑๒๙)	๓.๓	การแสดงอินทรีย์ไม่ครบ	๕
				(๑๔๔)	๓.๔	ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจึงเจริญอินทรีย์ได้ดี
				(๑๔๗)	๓.๕	อินทรีย์ไม่เกิดนอกพุทธศาสนา

(๑๕๕)	๔.	ความหมายและลักษณะของพละ
				(๑๕๕)	๔.๑	ความหมายของพละ
				(๑๘๗)	๔.๒	ลักษณะของพละ
				(๑๙๕)	๔.๓	ปัญญาพละเป็นยอด

(๑๐๑)	๓.		เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอินทรีย์
				(๑๐๑)	๓.๑	ปัญญินทรีย์เป็นยอด
				(๑๑๑)	๓.๒	การพัฒนาอินทรีย์ตามลำาดับ

อินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๑

อินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๒ อินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๓ 
และพละ ๕

๑

๒ ๓
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

	 วันนี้บรรยาย	โพธิปักขิยธรรม	ตอนที	่๑๐	นะครับ	ใน	๙	ครั้งนั้นได้บรรยาย
ธรรมะทีเ่ป็นฝ่ายของการตรสัรู้ไปแล้ว	๓	เร่ืองด้วยกนั	คอื	สตปัิฏฐาน	๔	สมัมปัปธาน	
๔	และอิทธิบาท	๔	วันนี้จะพูดเรื่องที	่๔	คือ	อินทรีย์	๕	

	 โพธิปักขิยธรรม	 คือ	 ธรรมะที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้นั้นมีอยู่	 ๗	 หมวด	
๓๗	ประการ	ได้แก่

	 หมวดที่	๑	สติปัฏฐาน	๔
	 หมวดที่	๒	สัมมัปปธาน	๔
	 หมวดที่	๓	อิทธิบาท	๔
	 หมวดที่	๔	อินทรีย์	๕
	 หมวดที่	๕	พละ	๕
	 หมวดที่	๖	โพชฌงค์	๗
	 หมวดที่	๗	อริยมรรคมีองค์	๘ 

อินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๑
บรรยายวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕
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๑.๑	คว�มหม�ยของอินทรีย์
	 วันนี้จะพูดในหมวดที	่๔	คือ	อินทรีย	์๕	คำาว่า	“อินทรีย์”	แปลว่า	สภาวะ
ที่เป็นใหญ่	 ใหญ่ในหน้าท่ี	 ใหญ่ในกิจการงาน	 เป็นเจ้าการในเร่ืองนั้นๆ	 คนเรา
แต่ละคนนี่	 ถ้าทำางานแล้วก็จะเป็นใหญ่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 ถ้าเป็นเจ้านายก็จะ
เป็นใหญ่ในแง่ตัดสินใจ	 ถ้าเป็นเลขานุการก็เป็นใหญ่ในเรื่องดูแลรายละเอียด
การประชุม	 ติดต่องาน	 เป็นต้น	 ถ้าเป็นยามก็เป็นใหญ่ในแง่รักษาความปลอดภัย	
แม่บ้านก็เป็นใหญ่ในงานทำาความสะอาด	 เป็นใหญ่เหมือนกันนะ	 แต่ใหญ่คนละ
เร่ืองกัน	 ไม่ใช่เอาคนหน่ึงไปทำาแทนอีกคน	 ไม่ใช่อย่างน้ันนะ	 ไม่ใช่เจ้านายไปเป็น
ยามเฝ้าประต	ูไม่ใช่อย่างนัน้	ยามเป็นใหญ่ในการเฝ้าประต	ูส่วนเจ้านายเป็นใหญ่ใน
การตัดสนิใจเร่ืองต่างๆ	ถ้าเป็นคนงานกรรมกรใช้แรงงาน	กเ็ป็นใหญ่ในเร่ืองแบกของ	
ยกสิ่งโน้นสิ่งนี้	ไม่ใช่ให้เจ้านายไปแบกของ	คนละหน้าที่กัน	บางทีเจ้านายอาจจะไป
ช่วยแบกของบ้าง	 แต่ว่าคนท่ีเป็นใหญ่ในเร่ืองน้ี	 หรือทำาหน้าที่ในเร่ืองนี้จริงๆ	 คือ
คนงาน	อินทรีย์ก็มีความหมายในทำานองนั้น	คือเป็นใหญ่ในหน้าที่	ในเรื่องนั้นๆ	ใน
เรื่องที่ทำา	ในกิจการงานชนิดนั้นๆ	ในกรณีนั้นๆ	อย่างนี้	ซึ่งมีอยู่	๕	อย่างด้วยกัน	คือ

๑. ความหมายและลักษณะของอินทรีย์
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	 ศรัทธา	เรียกว่า			สัทธินทรีย์
	 วิริยะ	 เรียกว่า		วิริยินทรีย์
	 สติ	 เรียกว่า		สตินทรีย์
	 สมาธิ	 เรียกว่า		สม�ธินทรีย์
	 ปัญญา	เรียกว่า		ปัญญินทรีย์

	 อินทรีย์	๕	สัทธินทรีย	์วิริยินทรีย์	สตินทรีย์	สมาธินทรีย์	และปัญญินทรีย์	
เป็นธรรมะที่เป็นใหญ่ในเรื่องนั้นๆ	 ในกิจหน้าที่ชนิดนั้นๆ	 เวลาทำาเรื่องนี้	 คนนี้เป็น
ใหญ	่คนอื่นๆ	ต้องตามคนนี้	สมมติว่าเรื่องการเฝ้าประตูโรงงาน	คนที่เป็นใหญ่คือ
ยาม	คนอืน่ต้องคล้อยตามคนนี	้ถ้าเป็นเร่ืองการตดัสนิใจ	ทบุโต๊ะ	เรือ่งสำาคญัๆ	อนันี้
ต้องเจ้านายหรือหัวหน้า	 ผู้จัดการ	 คนอ่ืนๆ	 ต้องคล้อยตามคนน้ี	 ถ้าเป็นเรื่องแบก
ของ	ต้องให้คนงานแบก	คนอื่นๆ	ต้องคล้อยตามคนงาน	

	 อินทรีย์ทั้ง	๕	เกิดประชุมรวมกัน	เกิดพร้อมกัน	ทำางานด้วยกันก็จริงอยู	่แต่
พอมาถึงเรื่องนี้	กรณีนี้	ศรัทธ�เป็นใหญ่ในเรื่องนี้	ศรัทธ�เป็นสัทธินทรีย์	สภ�วะ
อื่นๆ	ที่เกิดร่วมกัน	วิริยะ	สติ	สม�ธิ	ปัญญ�	ต้องคล้อยต�มศรัทธ�	ถ้าเป็นเรื่องนี้	
กรณนีีน้ะ	ถ้าเปลีย่นเป็นอกีเรือ่ง	บางเรือ่งวริยิะเป็นใหญ่	ความเพยีรความกล้าหาญ	
บากบั่น	ความอดทน	ความไม่กลัวเป็นใหญ่	สภาวะอื่นๆ	ศรัทธา	สติ	สมาธิ	ปัญญา	
ต้องคล้อยตามเขา	 ต้องคล้อยตามความเพียร	 ในบางกรณี	 ปัญญาเป็นหัวหน้าเขา	
ในกรณีนั้นปัญญาเป็นใหญ่	ทำาหน้าที่พิจารณา	สภาวะอื่นๆ	ศรัทธา	สติ	วิริยะ	สมาธิ	
คล้อยตามปัญญา	ลกัษณะของการทำางานของอินทรีย์กจ็ะเป็นลกัษณะเช่นนี	้อย่างน้ี	
คือ	อินทรีย	์สภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในเรื่องนั้นๆ	เป็นใหญ่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

	 ต่อไปจะกล่าวถงึอนิทรย์ีเหล่านีจ้ะปรากฏอาการให้เหน็ชดัหรอืจะเหน็ได้ใน
ทีไ่หน	เรือ่งไหนทีส่ทัธนิทรย์ีเป็นใหญ่	สภาวะอืน่ๆ	ต้องคล้อยตาม	เรือ่งไหนทีว่ริยินิทรย์ี
เป็นใหญ่	สภาวะอืน่ๆ	ต้องคล้อยตาม	เป็นต้น	

	 ในสังยุตตนิกาย	มหาวารวรรค	ทัฏฐัพพสูตร	 เล่ม	๑๙	ข้อ	๔๗๘	พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า
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	 พระสูตรนี้กล่าวถึงอินทรีย์	 ๕	 ประการ	 และหมวดธรรมะแสดงให้เห็นว่า
อินทรีย์ชนิดไหนเป็นใหญ่ในตอนนั้น	 อินทรีย์ทั้ง	 ๕	 เป็นใหญ่ในธรรมะหมวดไหน	
ธรรมะหมวดที่อินทรีย์ทั้ง	๕	เป็นใหญ่	เป็นธรรมะหมวดละ	๔	ทั้งหมด

	 สทัธินทรย์ีพงึเหน็ได้ชดัเจน	เป็นใหญ่ในเรือ่งองค์เครือ่งบรรลโุสดา	๔	ประการ	
คือ	โสตาปัตติยังคะ	๔	

	 วิริยินทรีย	์พึงเห็นได้ใน	สัมมัปปธาน	๔	
	 สตินทรีย์	พึงเห็นได้ใน	สติปัฏฐาน	๔	
	 สมาธินทรีย์	พึงเห็นได้ใน	ฌาน	๔	
	 ปัญญินทรีย์	พึงเห็นได้ใน	อริยสัจ	๔

	 ภิกษุทั้งหลาย	อินทรีย	์๕	ประการนี้	
	 อินทรีย	์๕	ประการ	อะไรบ้าง	คือ	
	 ๑.	สัทธินทรีย	์	
	 ๒.	วิริยินทรีย	์
	 ๓.	สตินทรีย์		
	 ๔.	สมาธินทรีย์	
	 ๕.	ปัญญินทรีย์	
พึงเห็นสัทธินทรีย์ได้ที่ไหน	
พึงเห็นได้ในองค์เครื่องบรรลุโสดา	๔	ประการ	พึงเห็นสัทธินทรีย์ได้ในที่นี้	
พึงเห็นวิริยินทรีย์ได้ที่ไหน	
พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน	๔	ประการ	พึงเห็นวิริยินทรีย์ได้ในที่นี้
พึงเห็นสตินทรีย์ได้ที่ไหน	
พึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน	๔	ประการ	พึงเห็นสตินทรีย์ได้ในที่นี้
พึงเห็นสมาธินทรีย์ได้ที่ไหน	
พึงเห็นได้ในฌาน	๔	ประการ	พึงเห็นสมาธินทรีย์ได้ในที่นี้	
พึงเห็นปัญญินทรีย์ได้ที่ไหน	

พึงเห็นได้ในอริยสัจ	๔	ประการ	พึงเห็นปัญญินทรีย์ได้ในที่นี้	
ภิกษุทั้งหลาย	อินทรีย์	๕	ประการนี้

ทัฏฐัพพสูตรที	่๘	จบ
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	 หมายความว่า	ถ้าเป็นในเรื่อง	โสตาปัตติยังคะ	๔	ประการ	คุณสมบัติของ
ผู้ที่บรรลุถึงโสด�ในเรื่องน้ี	 อินทรีย์คือศรัทธ�เป็นใหญ่	 ส่วนสภ�วะอื่นๆ	 วิริยะ	
สต	ิสม�ธิ	ปัญญ�	ต้องคล้อยต�มศรทัธ�	ไม่ได้เป็นใหญ่ในเรือ่งนี	้ไม่ได้จดัแจงเรือ่งนี้	
เรื่องนี้ศรัทธาเป็นใหญ่	เป็นผู้นำาในการจัดแจงทำากิจ

	 คำาว่า	 โสตาปัตติยังคะ	 แปลว่า	 องค์เครื่องบรรลุโสดา	 หรือคุณสมบัติของ
ผู้ที่เป็นโสดาบัน	ผู้ถึงกระแส	ถึงทางที่พาไปนิพพาน	คือพระโสดาบัน	มีคุณสมบัติ
๔	อย่าง	คือ
	 เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธเจ้า
	 เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณพระธรรม
	 เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณพระสงฆ์
	 และเป็นผู้มีอริยกันตศีลที่บริสุทธิ	์ ไม่ขาด	ไม่ทะลุ	ไม่ด่าง	ไม่พร้อย	เป็นไท	
ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิมาครอบงำายึดถือศีลนี้	และศีลนี้เป็นไปเพื่อสมาธ	ิอย่างนี้

	 ถ้าเป็นเร่ืองโสตาปัตติยังคะ	 มีศรัทธาเป็นผู้นำาทำาหน้าที่นี้	 เหมือนเวลาเรา
นกึถึงคณุพระพทุธเจ้า	คณุพระธรรม	คณุพระสงฆ์	ถ้ามคีวามเชือ่มัน่	ศรัทธา	มคีวาม
มั่นใจ	จิตใจก็มีความแช่มชื่นเบิกบาน	ผ่องใส	เป็นกุศล	ไม่ได้เอาสภาวะอื่นเป็นใหญ	่
ศรัทธาเป็นใหญ่	ไม่ใช่อยู่ต่อหน้าพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ	์เอาปัญญาเป็นใหญ่
อย่างนี้ไม่ได	้ต้องเอาศรัทธาเป็นใหญ่	เวลามีจิตโน้มเอียงมาทางนี้หรือเลื่อมใสดิ่งลง
มาในคุณพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ศรัทธาเป็นใหญ่ในตอนนั้น	วิริยะ	สติ	สมาธ	ิ
ปัญญา	แม้จะเกิดร่วมด้วยในตอนนั้น	ก็คล้อยตามศรัทธา

	 เวลาเราฝึกอนิทรีย์	กต้็องทำาแบบนีแ้หละ	ไม่ใช่ว่าเวลานกึถึงคณุพระพุทธเจ้า
ก็จะเอาแต่ปัญญา	ไม่ใช่อย่างนั้นนะ	มันคนละตอนกัน	ในตอนที่นึกถึงคุณพระพุทธ	
พระธรรม	พระสงฆ	์และนึกถึงศีล	ต้องใช้ศรัทธาเป็นใหญ	่สภาวะอื่นๆ	คล้อยตาม
ศรัทธา	 ปัญญายังไม่ต้องใช้มาก	 ปัญญามีอยู่	 เพียงแต่ว่าต้องคล้อยตามศรัทธาใน
เรื่องนี้
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	 ต่อมา	วิริยินทรีย์พึงเห็นได้ในสัมมัปปธ�น	๔	สัมมัปปธานนี่เราก็เรียนมา
แล้ว	ทำาความพอใจให้เกิดขึ้น	พยายาม	ปรารภความเพียร	ประคองจิตไว้	ตั้งจิตไว้
เพือ่ความไม่เกิดขึน้ของบาปอกศุลธรรมท้ังหลายทีย่งัไม่เกดิ	เพือ่ละบาปอกศุลธรรม
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว	เพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด	และเพื่อ
รักษากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม	ให้ดำารงอยู่	ทำาให้ก้าวหน้า	เจริญ	
ไพบูลย์	บริบูรณ์เต็มที	่ในตอนนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญ	ไม่ท้อถอยความบากบั่น

	 ในตอนที่จะละสิ่งที่ไม่ด	ีต้องอาศัยความกล้าหาญ	จะมาบอกว่าเดี๋ยว...	รอ
มีปัญญาเยอะก่อนค่อยละ	 อย่างนี้ไม่ได้	 เช่น	 จะละความขี้เกียจนี่ต้องอาศัยความ
กล้าหาญ	อดทน	ไม่กลัว	ไม่สันหลังยาว	ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรอมีปัญญาก่อน	นอนสันหลัง
ยาวอยู่	 เออ...	 ไม่เที่ยงหนอ	 อย่างน้ีใช้คนละตอนกัน	 ตัวเองขี้เกียจจะตายอยู่แล้ว	
เด๋ียวใช้ปัญญามองให้มันทะลุเลย	 อย่างน้ีไม่ได้	 เวลาขี้เกียจนี่ต้องกล้า	 ต้องอดทน	
บากบ่ัน	 ก้าวไปข้างหน้าอย่าหยุด	 เอาละ...ให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลย	 ไม่ต้องใช้
ปัญญามากนัก	 ใช้คนละตอนกัน	 ในตอนที่เกี่ยวกับเร่ืองสัมมัปปธานนี่	 วิริยินทรีย์	
ความกล้าหาญบากบัน่	ก้าวไปข้างหน้า	ไม่กลวั	ไม่ท้อถอย	ไม่ทอดธุระในกศุล	เป็นใหญ่	
เป็นผู้นำาทำาการในเรื่องนี	้ ส่วนศรัทธา	สติ	สมาธิ	ปัญญา	คล้อยตามวิริยะ	ต้องทำา
เป็นตอนๆ	กัน	ไม่ใช่ว่าจะใช้ปัญญาเสียทุกเรื่อง	ไม่ใช่อย่างนั้น
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	 เราต้องมีปัญญาและต้องมีธรรมะอื่นด้วย	ต้องมีสติด้วย	เพียงแต่ว่าในกรณี
นั้นๆ	อะไรเป็นใหญ่	อะไรทำาหน้าที่	อะไรเป็นหลักในตอนนั้น	อะไรตามชาวบ้านเขา	
ถ้าพูดถึงโสตาปัตติยังคะนี้	 สัทธินทรีย์เป็นใหญ่ในเรื่องนี้	 สภาวะอื่นๆ	 คล้อยตาม	
ถ้าพดูถึงสัมมปัปธาน	๔	วริยินิทรย์ีเป็นใหญ่ในเรือ่งนี	้สภาวะอ่ืนๆ	คล้อยตาม	อย่างน้ี
นะ

	 ธรรมะ	คือ	อินทรีย์เป็นใหญ	่เกิดขึ้นมาทำาหน้าที่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง	อุปมา
เหมือนกับว่า	มีลูกเศรษฐี	๔	คน	กับพระราชาองค์หนึ่งเป็นสหายกัน	เดินเที่ยวเล่น
บนถนนที่มีงานมหรสพ	 ผ่านบ้านลูกเศรษฐ	ี ๔	 คน	 แล้วสุดท้ายจะไปที่พระราชวัง	
ลูกเศรษฐี	 ๔	 คน	 ก็เหมือนกับสัทธินทรีย์	 วิริยินทรีย์	 สตินทรีย์	 สมาธินทรีย์	 ส่วน
พระราชาเหมือนปัญญินทรีย์

	 ทีนี้	ทั้ง	๕	คนมารวมกัน	เดินเที่ยวชมงานมหรสพไปในเมือง	จุดหมายอยู่ที่
พระราชวังนั่นแหละ	 พอเดินถึงบ้านของลูกเศรษฐีคนที่	 ๑	 ก็แวะเข้าไปพักในบ้าน	
ลูกเศรษฐีคนที่	 ๒	ลูกเศรษฐีคนที่	 ๓	ลูกเศรษฐีคนที่	 ๔	และพระราชาต้องนั่งนิ่งๆ	
พักเฉยๆ	ไม่ต้องจัดแจงอะไร	คนที่คอยจัดแจงในบ้านหลังนี้	คือ	ลูกเศรษฐีคนที่	๑	
เป็นบ้านเขา	เขาเป็นคนชี้คนงานบอกว่า	เอ้า...	เจ้าจงทำาโน่นทำานี่	เอานำ้ามารับแขก	
ลูกเศรษฐีคนที่	๑	เหมือนกับสัทธินทรีย์	เป็นใหญ่ในเรื่องนี้	เป็นคนจัดแจง	คนอื่นๆ	
นั่งพักรอก่อน

	 ต่อมา	ทั้ง	๕	คนก็เดินไปตามถนนต่อไป	ชมมหรสพต่อไปเรื่อยๆ	พอถึงบ้าน
ของลูกเศรษฐีคนที่	 ๒	 ก็แวะเข้าไปในบ้าน	 พอเข้าไปในบ้าน	 คนอ่ืนๆ	 ลูกเศรษฐี
คนที่	๑	ลูกเศรษฐีคนที่	๓	ลูกเศรษฐีคนที่	๔	และพระราชานั่งพักเฉยๆ	ลูกเศรษฐี
คนที่	๒	เป็นคนสั่ง	จัดแจง	เอ้า...เปิดประต	ูทำาโน่นทำานี่	สั่งคนงานในบ้าน	คนอื่นๆ	
คล้อยตามเขา	เชิญไปนัง่ตรงไหน	เชญินัง่เก้าอีตั้วนัน้ตัวนี	้กท็ำาตามเขา	ส่วนคนจัดการ
คือลูกเศรษฐีคนที่	 ๒	 เหมือนกับมาถึงเร่ืองสัมมัปปธานแล้ว	 ต้องให้วิริยินทรีย์เป็น
ใหญ่ในเรื่องนี้	จัดการในเรื่องนี	้สภาวะอื่นๆ	ก็คล้อยตาม
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	 พอเดินต่อไปอีก	ไปถึงบ้านของลูกเศรษฐีคนที่	๓	คนอื่นๆ	ทั้ง	๔	คนก็นั่งนิ่ง	
หรือคล้อยตาม	 ลูกเศรษฐีคนท่ี	 ๓	 ก็สั่งโน่นสั่งนี่ให้คนงานทำาน่ันทำานี่ในบ้านของ
ตวัเอง	เหมอืนกบัตอนสตนิทรย์ีเป็นใหญ่ในตอนทีฝึ่กสตปัิฏฐ�น	๔	พจิ�รณ�ดกู�ย	
เวทน�	จิต	และธรรม	คว�มระลึกได้	ไม่หลงลืม	คว�มมีสติรู้ตัว	เป็นใหญ่กว�่เข�
ในเรื่องนี้

	 ต่อมาเดินต่อไป	ถึงบ้านของลูกเศรษฐีคนที	่๔	ทั้ง	๔	คนนอกจากนี้ก็นั่งนิ่ง	
หรือคอยทำาตาม	ลูกเศรษฐีคนที	่๔	ก็เหมือนในตอนกล่าวถึงสมาธิ	จิตตั้งมั่น	สงัด
จ�กก�ม	สงัดจ�กอกุศลธรรมทั้งหล�ย	เป็นผู้มีปีติและสุขที่เกิดจ�กวิเวก	ตอนนี้
สม�ธินทรีย์เป็นใหญ่ในเรื่องน้ี	สมาธิเป็นใหญ	่ เป็นเจ้าการในเรื่องทำาให้จิตอยู่กับ
อารมณ์เดียว	 ทำาให้จิตไม่กระโดดไปทางโน้นทางนี้	 จิตไม่ซัดส่ายไปสภาวะอื่นๆ	
นีค่ล้อยตาม	ปัญญาเกดิด้วยเหมอืนกนั	แต่ไม่ใช่เจ้าของงาน	อย่ามาใช้ตอนน้ี	ศรทัธา
ก็คล้อยตาม	สติก็คล้อยตามเขา	ความเพียรก็คล้อยตาม	ตอนนี้สมาธินทรีย์ทำางาน
อยู	่ เป็นใหญ่ในเรื่องนี้	ทำาหน้าที่ในเรื่องนี	้ เหมือนกับลูกเศรษฐีคนที	่๔	เขาจัดแจง	
ในบ้านของเขา

	 เดินทางไปเรื่อยๆ	จนถึงพระราชวัง	พอเข้าไปในพระราชวัง	ลูกเศรษฐีทั้ง	๔	
คน	น่ังนิง่คล้อยตามพระราชา	พระราชาทรงเชิญนัง่ทีน่ัน่ทีน่ี	่คนเหล่าน้ีกค็ล้อยตาม	
ในตอนนี้เหมือนกับ	 เวล�พูดถึงเรื่องอริยสัจ	 ๔	 เห็นคว�มจริง	 รู้จักทุกข์	 รู้จัก
ทุกขสมุทัย	รู้จักทุกขนิโรธ	รู้จักทุกขนิโรธค�มินีปฏิปท�	ปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ใน
เรื่องนี้	ในกรณีนี้	ศรัทธา	วิริยะ	สติ	สมาธิ	คล้อยตามปัญญา	

	 ถ้าฟังอปุมานีแ้ล้วเข้าใจ	กเ็ข้าใจลกัษณะการทำางานของอนิทรย์ี	หรือสำาหรบั
เราท้ังหลาย	ผูท้ีย่งัมอีนิทรย์ีน้อย	อนิทรีย์อ่อน	จะฝึกอินทรย์ี	จะทำาอนิทรย์ีให้มากขึน้	
จะทำากันยังไง
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	 อินทรีย์นี้เป็นคุณธรรมสำาหรับวัดความพร้อมของการบรรลุธรรม	 ถ้าใครมี	
จะเป็นผู้ที่มีโอกาสในการตรัสรู้	 เป็นไปเพื่อการตรัสรู้	ถ้�อินทรีย์อ่อนก็บรรลุช้�	
อินทรีย์แก่กล้�ก็บรรลุไว	 เราก็สามารถที่จะตรวจสอบตัวเองได้ว่า	 พอจะได้ตรัสรู้
หรือเปล่า	 ดูอินทรีย์	 อินทรีย์บางตัวมีมากแล้วก็ดีแล้ว	 ตัวไหนที่ยังน้อยอยู่ก็จะได้
เสริมเข้ามาได้	 ไม่ใช่สักแต่ว่าทำาไปเร่ือยๆ	 ไม่ได้ตรวจสอบอะไร	 ฝึกสติ	 ก็เอาสติ
อย่างเดียวเลย	 ไม่ใช่อย่างน้ัน	 เอาแต่ปัญญาอย่างเดียว	 อย่างนั้นก็อาจจะได้ผลช้า	
หรือว่าอาจจะไม่ได้ผลเลย	ต้องมีส่วนประกอบหลายอย่าง

	 ถ้าเป็นเร่ืองโสตาปัตติยงัคะ	ศรทัราเช่ือม่ันไม่หว่ันไหวในพระพุทธ	พระธรรม	
พระสงฆ์	 และอริยกันตศีล	ศรัทธาเป็นใหญ่ในเรื่องนี้	 ในกรณีนี้	 เวลาที่เราจะเสริม
หรือว่าจะฝึกศรัทธา	 ไหว้พระสวดมนต์	 ระลึกถึงคุณพระพุทธ	 คุณพระธรรม	
คณุพระสงฆ์	เราเอาเรื่องศรัทธามาเป็นหลักก่อน	ความเพียร	สติ	สมาธ	ิปัญญาเป็น
ตวัเสรมิหรอืว่าเป็นตวัคล้อยตาม	ในตอนนัน้ไม่ต้องพจิารณาอรยิสจัหรอืทำาอย่างอืน่	
ให้น้อมจิตเชื่อมั่นเป็นไปในพุทธคุณ	เป็นต้น	ก็พอ	

	 ถ้าจะตามดูกาย	เวทนา	จิต	และธรรม	เห็นกายว่าเป็นสักแต่ว่ากาย	เป็นต้น	
นี้สติเป็นใหญ่	สติเป็นตัวหลักใหญ่	ให้มีสติรู้สึกตัวไว	้รู้กาย	กายเป็นยังไง	เวทนา	จิต	
และธรรม	ตามดูอยูบ่่อยๆ	เสมอๆ	กรณีนีส้ติเป็นใหญ่	อย่างนีน้ะครับ	อย่างทีพ่ระองค์
ตรัสเอาไว	้
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พึงเห็นสัทธินทรีย์ได้ที่ไหน	
พึงเห็นได้ในองค์เครื่องบรรลุโสดา	๔	ประการ	พึงเห็นสัทธินทรีย์ได้ในที่นี้	
พึงเห็นวิริยินทรีย์ได้ที่ไหน	
พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน	๔	ประการ	พึงเห็นวิริยินทรีย์ได้ในที่นี้
พึงเห็นสตินทรีย์ได้ที่ไหน
พึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน	๔	ประการ	พึงเห็นสตินทรีย์ได้ในที่นี้
พึงเห็นสมาธินทรีย์ได้ที่ไหน	
พึงเห็นได้ในฌาน	๔	ประการ	พึงเห็นสมาธินทรีย์ได้ในที่นี้	
พึงเห็นปัญญินทรีย์ได้ที่ไหน	
พึงเห็นได้ในอริยสัจ	๔	ประการ	พึงเห็นปัญญินทรีย์ได้ในที่นี้

	 ถ้าเป็นเรื่อง	 สงัดจากกาม	 สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย	 ทำาให้เกิดปีติและ
สขุทีเ่กดิจากวิเวก	อันนีต้้องสมาธินทรีย์	สมาธิเป็นใหญ่	ต้องให้จิตมีความต้ังมัน่	ให้หา
อารมณ์อันใดอันหนึ่ง	 ให้จิตอยู่เป็นหลักไว้ก่อน	 ถ้าจิตไปที่อื่นก็ให้นำากลับมา	 ให้
แนบแน่นเพิ่มขึ้นๆ	ฌาน	๔	นี้สมาธิเป็นใหญ่	 สมาธิเป็นเจ้าการทำาหน้าที่ในเรื่องนี้	
ถ้าเป็นในเรื่องอริยสัจ	๔	ในเรื่องเห็นความจริง	ปัญญาเป็นใหญ่

	 อินทรีย์ท้ังหมดนี้	 เราต้องทำาให้มันสมดุลกันให้มันพอเหมาะสมกัน	 ถ้า
ไม่เหมาะสม	 อันใดอันหนึ่งมากเกินไป	 หรือบางอย่างน้อยไป	 คงเคยเห็นบางคน	
มีบางอย่างมากจนเกินไป	ดูเพี้ยนๆ	ไปบ้าง	บางคนมีศรัทธามากไปก็มีข้อเสีย	ดูแล้ว
ก็เป็นคนดีเหมือนกัน	 แต่จะดูเป็นแบบพวกงมงายสักหน่อย	 ปัญญามากก็ดูเป็น
พวกหวัแขง็	วิรยิะมากกจ็ะฟุง้	สมาธิมากกจ็ะหลบั	ดังนัน้	ต้องรู้จกัปรบัให้พอเหมาะ
พอดีกับข้ออื่นๆ	ศรัทธ�ให้เสมอกับปัญญ�	วิริยะให้เสมอกับสม�ธ	ิส่วนสตินั้นให้
มีไว้เสมอ	 คอยตรวจเช็กธรรมะอื่นๆ	 ไม่ประม�ท	 ไม่ปล่อยจิต	 อันไหนที่ควรฝึก
ก็จะได้ฝึก	
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	 ๑.๒	ลักษณะของอินทรีย์
	 ต่อไปอีกพระสูตรหนึ่ง	 พระพุทธเจ้าทรงขยายความลักษณะของอินทรีย์
แต่ละข้อ	แจกแจงอินทรีย์ออกมาให้เห็นชัดขึ้น	

	 ในทุติยวิภังคสูตรสังยุตตนิกายมหาวราวรรค	ข้อ	๔๘๐	พระองค์ตรัสว่า

	 ภิกษุทั้งหลาย	อินทรีย์	๕	ประการนี้	
	 อินทรีย	์๕	ประการ	อะไรบ้าง	คือ
	 ๑.	สัทธินทรีย์
	 ๒.	วิริยินทรีย์
	 ๓.	สตินทรีย์
	 ๔.	สมาธินทรีย์
	 ๕.	ปัญญินทรีย์



30 31 

	 สัทธินทรีย	์เป็นอย่างไร
	 คือ	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา	 เชื่อพระปัญญาตรัสรู้
ของตถาคตว่า	แม้เพราะเหตนุี	้พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้เป็นพระอรหนัต์	
ตรสัรูด้้วยพระองค์เองโดยชอบ	เพยีบพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ	เสดจ็ไปดี	
รูแ้จ้งโลก	เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ม	เป็นศาสดาของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย	เป็นพระพุทธเจ้า	เป็นพระผู้มีพระภาค	

	 นี้เรียกว่าสัทธินทรีย์

	 วิริยินทรีย	์เป็นอย่างไร	
	 คอื	อรยิสาวกในธรรมวนิยันีเ้ป็นผูป้รารภความเพยีร	เพือ่ละอกศุล
ธรรม	เข้าถึงกุศลธรรม	มีความเข้มแข็ง	มีความบากบั่น	มั่นคง	ไม่ทอดธุระ
ในกุศลธรรม	 เธอสร้างฉันทะ	 พยายาม	 ปรารภความเพียร	 ประคองจิต	
มุ่งม่ันเพ่ือป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดข้ึน	 เธอสร้างฉันทะ	
พยายาม	 ปรารภความเพียร	 ประคองจิต	 มุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้ว	 เธอสร้างฉันทะ	 พยายาม	 ปรารภความเพียร	 ประคองจิต	
มุ่งมั่นเพื่อทำากุศลธรรมท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น	 	 เธอสร้างฉันทะ	 พยายาม	
ปรารภความเพียร	 ประคองจิต	 มุ่งม่ันเพ่ือความดำารงอยู่	 ไม่เลือนหาย	
ภิญโญภาพ	ไพบูลย์	เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว

	 นี้เรียกว่า	วิริยินทรีย์
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	 สตินทรีย	์เป็นอย่างไร
	 คอื	อรยิสาวกในธรรมวนิยันีเ้ป็นผูม้สีติ	ประกอบด้วยสตปัิญญาเป็น
เคร่ืองรักษาตนอย่างยิ่ง	 ระลึกนึกถึงสิ่งที่ทำา	 	 คำาที่ได้พูดไว้นานบ้าง	
เธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่	 มีความเพียร	 มีสัมปชัญญะ	 มีสติ	 กำาจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้	 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู	่
มีความเพียร	 มีสัมปชัญญะ	 มีสติ	 กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได	้
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่	มีความเพียร	มีสัมปชัญญะ	มีสติ	กำาจัดอภิชฌา
และโทมนสัในโลกได้	พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลายอยู	่มีความเพยีร	
มีสัมปชัญญะ	มีสติ	กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้	

	 นี้เรียกว่า	สตินทรีย์

	 สมาธินทรีย์	เป็นอย่างไร
	 คือ	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ทำานิพพานให้เป็นอารมณ์	 ได้สมาธิ	
ได้เอกัคคตาจิต	 เธอสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว	 บรรลุ
ปฐมฌานที่มีวิตก	วิจาร	มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู	่เพราะวิตก	วิจาร
สงบระงับไป	บรรลุทุติยฌาน	มีความผ่องใสภายใน	มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่ง
ผุดขึ้น	ไม่มีวิตก	ไม่มีวิจาร	มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู	่เพราะปีติ
จางคลายไป	เธอมีอุเบกขา	มีสติสัมปชัญญะ	เสวยสุขด้วยนามกาย	บรรลุ
ตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า	 ผู้มีอุเบกขา	 มีสติ	 อยู่เป็นสุข	
เพราะละสขุและทกุข์ได้	เพราะโสมนสัและโทมนสัดับไปก่อนแล้ว	เธอบรรลุ
จตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุข	มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่	

	 นี้เรียกว่า	สมาธินทรีย์
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	 ปัญญินทรีย์	เป็นอย่างไร	
	 คือ	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา	ประกอบด้วยปัญญา
เป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ	 ชำาแรก
กิเลส	ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ	เธอรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า	นี้ทุกข์	นี้
ทุกขสมุทัย	นี้ทุกขนิโรธ	นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

	 นี้เรียกว่า	ปัญญินทรีย์	

	 ภิกษุทั้งหลาย	อินทรีย	์๕	ประการนี้

ทุติยวิภังคสูตรที่	๑๐	จบ

	 พระสูตรนี้แจกแจงขยายความลักษณะของอินทรีย์ทั้ง	 ๕	 ให้เข้าใจชัดเจน
ยิ่งข้ึน	 ท่านไหนทำาได้ก็จะสามารถบอกตัวเองได้ว่าอย่างนี้คืออินทรีย์ชนิดนี้ๆ	
ท่านไหนยงัทำาไม่ได้กฝึ็กให้มสีตสัิมปชญัญะต�มหลกัสตปัิฏฐ�น	๔	ทำ�คว�มเพยีร
ต�มสัมมัปปธ�น	ฝึกให้มีสม�ธิต�มอิทธิบ�ท	แล้วก็เสริมให้มีอินทรีย์	ตามที่ทรง
ขยายเอาไว้นี	้อินทรีย์จะค่อยๆ	แก่กล้าขึ้นตามลำาดับ	สำาหรับบุคคลที่มีปัญญาน้อย	
อินทรีย์อ่อน	นี่จะต้องทำาไปตามลำาดับ	มาศึกษา	ฟังธรรมแล้วก็ต้องมาสอบถามให้
เข้าใจ	เอาไปปฏบัิต	ิเอามาฝึกฝน	พวกอินทรย์ีอ่อน	ต้องฝึกไปตามลำาดบันะ	อินทรย์ี
อ่อนฝึกไปตามลำาดับมันก็แก่ได้	 หากอินทรีย์อ่อนแล้ว	 นั่งรออินทรีย์แก่	 ไม่ทำาเหตุ
ปัจจัย	ไม่สร้างเงื่อนไขให้ถูกต้อง	อินทรีย์เหล่านี้คงจะไม่แก่ตาม	ส่วน	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	
กาย	พวกนั้นคงแก่	ตาคงใช้การไม่ได	้หูตึง	อันนั้นแก่จริงๆ	
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	 อินทรีย์	๕	จะแก่ได้ก็ต้องทำาให้มีขึ้น	ทำาให้เกิดขึ้นและเจริญงอกงาม	เพราะ
เป็นภาเวตัพพธรรม	ส่วนสิ่งที่อยู่ดีๆ	ก็แก่เลยตามธรรมดา	เป็นธรรมะที่ควรกำาหนด
รู	้ทุกขสัจ	ยังไงก็แก่อยู่แล้ว	ตานี่ต่อไปมันก็จะแก่ลง	หูต่อไปก็จะแก่ลง	อินทรีย์	๕	
คือ	ศรัทธา	เป็นต้น	แก่เองไม่ได้	นั่งเฉยๆ	มันไม่ยอมแก	่ต้องมาทำาขึ้น	เพราะว่าเป็น
ส่วนของภ�เวตัพพธรรม	 ธรรมะที่ควรทำาให้เกิดขึ้นให้มีขึ้น	 ถ้าทำาบ่อยๆ	ทำาอย่าง
ถูกต้องตามหลักการ	มันจึงจะแก่

	 ถ้าเป็นธรรมะประเภทควรกำาหนดรู	้ไม่ต้องห่วง	ยงัไงมนักแ็ก่อยูแ่ล้ว	ร่างกาย	
อุปาทาน	ขันธ์	๕	เป็นธรรมะควรกำาหนดรู้	ยังไงมันก็แก่อยู่แล้ว	มันของเกิดดับ	แก่
เป็นธรรมดา	เจ็บเป็นธรรมดา	ตายเป็นธรรมดา	เสื่อมเป็นธรรมดาของมัน

	 ธรรมะชดุโพธปัิกขยิธรรม	นีเ้ป็นธรรมชดุภาเวตพัพธรรม	ธรรมะท่ีควรทำาให้
มีขึ้น	ทำาให้เกิดขึ้น	จะแก่สุกงอมก็ต่อเมื่อทำาให้เกิดขึ้น	ส่วนทุกขสัจ	ร่างกายของเรา
ยังไงก็งอมอยู่แล้วไม่ต้องห่วง	ขอให้รู้จักมันตามความเป็นจริง	ไม่ต้องทำาอะไรก็งอม	
ส่วนพวกภาเวตัพพธรรมนี	่ถ้าไม่ทำาอะไรมันไม่งอม	ต้องทำ�ให้สมบูรณ์ทำ�ให้เต็มที่	
จึงจะแก่และสกุงอมให้ผลเกิดขึน้ทำ�ล�ยกิเลสได้	ถ้าไม่ทำามนักไ็ม่สกุงอม	อยูเ่ท่าเดิม	
หรือบางทีหนักกว่าเดิมคือเสื่อม

	 ในทติุยวิภังคสตูรนี	้แจกแจงอนิทรีย์แต่ละข้อให้เหน็ชดั	สามารถนำาไปปฏิบัติ
ได้โดยง่ายทีเดียว	พระองค์ตรัสว่า
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	 สัทธินทรีย์	เป็นอย่างไร	
	 คอื	อรยิสาวกในธรรมวนิยันีเ้ป็นผูม้ศีรทัธา	เชือ่พระปัญญาตรสัรูข้องตถาคต	
นี่เป็นลักษณะของผู้ที่มีศรัทธา	 คำาว่า	ศรัทธ�	 แปลว่า	คว�มเชื่อมั่น	 คว�มมั่นใจ	
คว�มเชือ่ถอื	เชือ่ในส่ิงท่ีควรเช่ือ	เราควรเช่ืออะไร	เชือ่ปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า	
ปัญญาตรสัรูข้องพระพุทธเจ้านีค้วรเชือ่ถือ	ความมัน่ใจ	ความเชือ่ม่ันในสิง่ทีค่วรเชือ่นี้
เรยีกว่าศรทัธา	ศรทัธาในทีน่ีใ้ช้จำากดัมาก	หมายถงึ	เชือ่ปัญญาพระพุทธเจ้า	พระองค์
ตรสัคำาไหน	ความจริงเป็นอย่างนัน้แน่นอน	ถ้าไปเช่ือในสิง่ทีไ่ม่ควรเชือ่นัน้ไม่เรยีกว่า
ศรัทธา

	 ความเชื่อมั่นปัญญาในการตรัสรู้ของพระตถาคต	คำาที่พระองค์ตรัส	เป็นคำา
ที่มาจากการตรัสรู้	 ไม่ใช่การคิดนึกเดาเอา	 ไม่ใช่คำาสอนหลักจริยธรรม	 ตะล่อม
ให้เราเป็นคนดี	 จึงยกเร่ืองโน้นเร่ืองนี้มาเล่าให้ฟัง	 ไม่ใช่อย่างน้ัน	 เป็นคำาสอนที่มา
จากการตรัสรู้	 รู้แจ้งแทงตลอด	 เห็นชัดทะลุปรุโปร่งแล้ว	 ความจริงเป็นอย่างนี้ๆ	
จึงเอามาบอก	 มาประกาศให้ชาวโลกได้รู้	 ความเช่ือมั่นแบบนี้เรียกว่าเชื่อศรัทธา	
เชื่อพระปัญญาตรัสรู ้ของพระตถาคตเรียกเป็นชื่อพิเศษว่าตถ�คตโพธิศรัทธ� 
เช่ือม่ันปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต	รู้ว่าพระพุทธเจ้านัน้ไม่ได้คดิธรรมะเอง	พระองค์
แสวงหา	ปฏิบัติอย่างถูกต้อง	จนรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเอามาบอก



40 41 

	 ท่านแจกแจงต่อไปว่า	 ศรัทธาเชือ่ปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า	 เป็นอย่างไร
บ้าง	แม้เพราะเหตุนี	้พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้เป็นพระอรหนัต์	ตรสัรูด้้วยพระองค์
เองโดยชอบ	เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ	เสด็จไปดี	รู้แจ้งโลก	เป็นสารถีฝึกผู้ที่
ควรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ม	เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุย์ท้ังหลาย	เป็นพระพทุธเจ้า	
เป็นพระผู้มีพระภาค	 บท	 อิติปิโส	 ภควา	 เหมือนที่เราสวดกันนั่นแหละบางคนก็
สวดบ่อย	สวดไปก็คิดไปถึงนั่นคิดไปถึงนี่	จิตฟุ้งซ่าน	ไม่น้อมลงไปว่า	พระพุทธเจ้า
เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุอย่างนี้ๆ	 เป็นผู้หมดกิเลสอย่างนี้ๆ	 ศรัทธาทำาหน้าที่
ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ	เป็นเจ้าการในการทำาให้จิตมั่นคงในคุณพระพุทธ	เป็นต้น

	 ในเรื่องความเชื่อมั่น	ความมั่นใจ	นี้เราไม่จำาเป็นต้องใช้ปัญญามาก	ปัญญา
มีแต่ให้คล้อยตามศรัทธา	 ศรัทธาเชื่อมั่นไว้ก่อน	พระองค์ตรัสอย่างนี้ต้องจริงอย่าง
แน่นอน	เชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้	 เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีกิเลส	ตรัสรู้ชอบได้โดย
พระองค์เอง	น้อมจิตไปตามคำาที่สวดนั่นแหละ	อิติปิ	โส	ภควา	อรหำ	สมฺมา	สมฺพุทฺโธ	
เราสวดกันเป็นประจำา	ถ้าไม่มีศรัทธา	สวดๆ	ไปก็ว่าแต่ปาก	ใจมันไม่น้อมนะ	ถ้าเรา
รู้เหตุปัจจัย	 ไม่ต้องรอ	 เรารู้เหตุปัจจัย	 ก็ทำาเหตุปัจจัยใส่เข้าไป	ทำ�บ่อยๆ	 นึกถึง
พระสูตรอันเป็นที่ตั้งของศรัทธ�	เป็นต้น	สัทธินทรีย์ก็จะเกิดได้ง่าย	เกิดได้ไว	

	 บางคนมีศรัทธามาตั้งแต่เด็กเลย	อย่างนี้ก็ดีนะ	ไม่ต้องน้อมมาก	แต่บางคน
ไม่ค่อยม	ี บางคนเป็นนักคิดแบบวิทยาศาสตร์เน้นไปด้านทิฏฐิซะมาก	ศรัทธาน้อย	
เหมือนจะปัญญามาก	 ก็ทำาลายกิเลสไม่ได้	 เพราะว่าไม่สมดุล	 มันต้องสมดุลกัน	
บางคนศรัทธาเยอะ	แต่ปัญญาน้อย	นี้ก็ทำาลายกิเลสไม่ได้เหมือนกัน
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	 ลักษณะของผู้มีศรัทธา	คือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 ธรรมะนี้เป็น
สัจจะ	เป็นความจริง	ไม่ใช่เป็นหลักทฤษฎีหรือเป็นแค่แนวความเห็น	ไม่ใช่อย่างนั้น	
แต่มาจากการตรสัรู้ของพระพุทธเจ้า	พระองค์มปัีญญามองเห็นความจรงิอย่างแจ่มชดั	
แล้วก็เอามาประกาศบอกโลกนี้หรือจักรวาลนี	้เหมือนผลมะขามป้อมที่อยู่ในฝ่ามือ
ของพระพทุธเจ้า	พระองค์มองดทูะลปุรโุปร่ง	เข้าใจชดั	แล้วก็เอามาบอก	ถ้ามีเชือ่มัน่	
ม่ันใจในคำาสอน	 แบบนี้เรียกว่า	 ศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ	 ส่วนความเช่ือในสิ่งที่
ไม่ควรเชื่อไม่เรียกว่าศรัทธา	บางคนศรัทธาในอาจารย์	ศรัทธาในคนโน้น	ศรัทธาใน
คนนี้	อย่างนี้ไม่เรียกสัทธินทรีย	์เป็นคนละเรื่องกัน	ถ้าอาจารย์พูดคำาไหน	ดิฉันก็ว่า
อย่างน้ันแหละ	 อย่างน้ีไม่ได้เรื่อง	 ตามท่ีพระพุทธองค์ทรงขยายความไว้	 ศรัทธา	
หมายถงึ	ความเชือ่ปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า	จำากัดความเท่านี	้จะไปเชือ่อาจารย์	
เชื่อคนโน้นคนนี้ไม่ได้	มีลักษณะเฉพาะอย่างนี้
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	 ต่อไป	วิริยินทรีย	์เป็นอย่างไร	พระพุทธองค์ตรัสว่า

	 วิริยินทรีย์	เป็นอย่างไร	
	 คอื	อรยิสาวกในธรรมวนิยันีเ้ป็นผูป้รารภความเพยีร	เพือ่ละอกศุลธรรม	เข้า
ถึงกุศลธรรม	มีความเข้มแข็ง	มีความบากบั่น	มั่นคง	ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม	นี้เป็น
ลักษณะของวิริยินทรีย์	 ปรารภความเพียร	 ตั้งความเพียรอยู่เสมอ	 คำาว่าปรารภ	
แปลว่า	ตั้งขึ้น	เริ่มตั้ง	ตั้งอยู่เสมอ	ขี้เกียจเมื่อไรก็ตั้งใหม่อยู่เสมอ	นอนแล้วก็ลุกขึ้น
ใหม่	ล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่เสมอ	ทำาอยู่ในเรื่องอะไรล่ะ	ในเรื่องละอกุศล	เพื่อความถึง
พร้อมแห่งกศุลธรรม	มกีำาลงั	มคีวามบากบัน่	มัน่คง	ไม่ทอดธรุะในกุศลธรรมทัง้หลาย	
ไม่ทอดธุระ	เอาใจใส	่เป็นอย่างนี้	มีคว�มรู้สึกว่�มีเรื่องต้องทำ�อยู่เสมอ

	 ถ้าเป็นเร่ืองการทำางาน	เราไม่ทอดธุระเร่ืองการงาน	เอาใจใส่ดแูล	ทำาให้เสร็จ	
ให้งานออกมาดี	 ส่วนวิริยินทรีย์	 ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม	 เรื่องกุศลธรรมทั้งหลาย
มเียอะแยะมากมายท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้	กศุลยงัไม่เกดิ	เราไม่ทอดธุระ	ปลกุใจ
ว่าจะทำา	 ทำาให้ได	้ ทำาให้มันถึงพร้อม	 ทำาให้เต็มที่บริบูรณ์	 บากบั่นอยู่เสมอ	 ม่ันคง
ในเร่ืองละอกุศล	 ทำาตนให้ก้าวหน้าไปทางกุศล	 มีสิ่งดีๆ	 อีกมากรออยู่	 ต้องอาศัย
ความกล้าหาญ	 บากบั่น	 อะไรที่ยังทำ�ไม่ถึง	 ต้องทำ�ให้ถึง	 อะไรที่ยังไม่บรรลุ	
ต้องทำ�ให้บรรลุ	อะไรทีย่งัไม่ได้กระทำ�ให้แจ้ง	ต้องกระทำ�ให้แจ้ง	ถ้าคนไม่กล้าหาญ	
ไม่บากบั่น	 ทอดธุระเสียแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไร	 ทำาไปได้นิดๆ	 หน่อยๆ	 ก็พอแล้ว	
เหนือ่ยแล้ว	ลิน้ห้อยแล้ว	ได้ดรีะดบัใดระดบัหนึง่กพ็อแล้ว	กไ็ม่ได้ทำาอะไรให้ยิง่ขึน้ไป	
ในเรื่องนี้ต้องใช้ความเพียร	กล้าหาญ	บากบั่น	มั่นคง	เข้มแข็ง	อดทน
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	 ฟังอย่างนี้แล้ว	เราก็จะรู้ว่ายังขาดเรื่องอะไรบ้าง	บางคนขาดหมดเลย	พอมี
กับเขาบ้างเล็กๆ	น้อยๆ	ศรัทธามีนิดหน่อยแล้วหายเงียบไปเลย	ความเพียรก็พอมี	
ต้ังท่าอยู่สองสามท่า	 เดินจงกรม	 นั่งสมาธิ	 ได้ไม่กี่ครั้ง	 สักหน่อยก็หมดท่า	 ทำาไม
ไม่ได้ผล	ไม่ได้บรรลุมันก็เป็นไปตามธรรมะ	อยากบรรลุก็ต้องทำาเหตุเอา	ทำาถึงก็ถึง	
ทำาไม่ถึงก็ไม่ถึง	พุทธศาสนาไม่ม	ีเรื่องลมๆ	แล้งๆ	ทำาอะไรเล่นๆ	เหยาะๆ	แหยะๆ	
ไม่รู้อีโหน่อีเหน่	แล้วจะบรรลุพรึบพรับขึ้นมา	อย่างนี้ไม่มีนะ	เป็นไปไม่ได้

	 นีเ้ป็นวริยินิทรย์ี	อรยิสาวกในธรรมวนิยันี	้ปรารภความเพยีรเพือ่ละอกศุลธรรม	
เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม	 มีกำาลังมีความบากบั่นมั่นคง	 ไม่ทอดธุระในกุศล
ธรรมทั้งหลาย	นี้เป็นลักษณะ	ถ้าแจกแจงออกมาก็ม	ี๔	ข้อ	ตามแบบสัมมัปปธาน	๔

	 เธอสร้างฉันทะ	พยายาม	ปรารภความเพียร	ประคองจิต	มุ่งมั่นเพื่อป้องกัน
บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น	เธอสร้างฉันทะ	พยายาม	ปรารภความเพียร	
ประคองจิต	 มุ่งมั่นเพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล้ว	 เธอสร้างฉันทะ	 พยายาม	
ปรารภความเพียร	ประคองจติ	มุง่ม่ันเพ่ือทำากศุลธรรมทีย่งัไม่เกดิให้เกดิข้ึน	เธอสร้าง
ฉนัทะ	พยายาม	ปรารภความเพียร	ประคองจติ	มุ่งม่ันเพือ่ความดำารงอยู	่ไม่เลอืนหาย	
ภิญโญภาพ	ไพบูลย์	เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่า	วิริยินทรีย	์
แสดงให้เห็นชัดๆ	เลยว่าเป็นอย่างไร	แจกเป็นข้อๆ	ให้ดู	จะได้รู	้ถ้ามีแล้วจะได้เกิด
ปราโมทย์และปีติ	เจริญและกระทำาให้มาก	ส่วนใครที่ยังไม่ม	ีต้องไม่ประมาท	มีสติ
และสมัปชญัญะให้มาก	แล้วรีบมาเจรญิ	บกพร่องตรงไหนก็ทำาเหตเุข้าไป	ถ้าทำาเหตุ
ถูกต้องก็ได้ผลง่าย
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	 ต่อไปอินทรีย์ข้อที	่๓	คือ	สตินทรีย	์มีลักษณะอย่างไร	พระพุทธองค์ตรัสว่า

	 สตินทรีย์	เป็นอย่างไร
	 คือ	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติ	 ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่อง
รักษาตนอย่างยิ่ง	ระลึกนึกถึงสิ่งที่ทำา	คำาที่ได้พูดไว้นานบ้าง	อันนี้เป็นลักษณะของ
สตนิทรย์ี	ประกอบด้วยสตแิละปัญญาเครือ่งรกัษาตวัอย่างยิง่	เป็นสตทิีม่กีำ�ลงัและ
มีปัญญ�ประกอบ	คอยคุ้มครองรักษ�จิตให้เดินไปต�มท�ง	เรียกว่าสตินทรีย์	สติ
จะมีกำาลังได้	ต้องมีปัญญาประกอบ	สติอย่างเดียวไม่มีกำาลัง	มันทื่อไป	รักษาตัวเอง
ไม่รอด	 ตัวช่วยให้รักษาตัวให้รอดคือสัมปชัญญะ	 ซึ่งเป็นปัญญาระดับหน่ึงที่มากับ
สต	ิมสีตริูส้กึตวั	มปัีญญาพิจารณาทำาอย่างไรเหตกุารณ์น้ีจงึจะรอด	ทำาอย่างไรกเิลส
จึงจะไม่ครอบงำา	ทำาอย่างไรจะพิจารณาดูกาย	เวทนา	จิตและธรรมได้	อยู่ในห้องมี
สติได	้ออกนอกห้องทำาอย่างไรจะทำาได	้ต้องมีสติปัญญารักษาจิต	จึงสามารถระลึก
นกึถงึสิง่ทีท่ำาและคำาทีพ่ดูได้ว่า	เกดิจากจติชนิดไหน	เป็นกศุลหรอืเป็นอกศุล	เป็นต้น

	 เม่ือแจกแจงออกมาก็เป็นหลักสติปัฏฐาน	 ๔	 นั่นเอง	 ได้รับการฝึกมา
จนกระทั่งใช้การได้ด	ีสามารถรักษาตัวให้รอดได	้มีสติปัญญารักษาจิต	สามารถช่วย
ให้ตัวเองรอดได้	 ทุกๆ	 เรื่อง	 ทุกๆ	 สถานการณ	์ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปกับเหตุการณ์
ต่างๆ	มสีตสิมัปชญัญะ	กลบัมาพจิารณา	กาย	เวทนา	จติและธรรม	อยูเ่สมอๆ	เนืองๆ	
ผมพูดมา	๓	ข้อแล้ว	ขาดข้อไหนกันบ้าง	ถ้าขาดสักข้อสองข้อ	พอทำาไหว	ก็ให้รีบทำา	
บางคนขาดทั้ง	 ๕	 เลยก็มีนะ	 อย่างนี้ยิ่งต้องรีบให้มาก	 อินทรีย์อ่อน	 อินทรีย์แก	่
จะรู้จักกันหากที่บรรยายมานี้พอมีบ้างแล้ว	แต่ยังน้อยอยู	่อันนี้เรียกว่าอินทรีย์อ่อน	
บางท่านไม่มีเลยสักข้อ	ต้องไปฝึกมา	เริ่มตั้งแต่ธรรมะหมวดต้นๆ	คือ	สติปัฏฐาน	๔	
สัมมัปปธาน	๔	อิทธิบาท	๔	มาตามลำาดับ	
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	 แต่ถ้ามธีรรมะเหล่านีเ้ยอะ	 ฝ่ายกเิลสเป็นเรือ่งเล็กน้อยไป	อนิทรย์ีเป็นใหญ่
แทน	มีกำาลังเยอะกว่ามาก	สามารถครอบงำากิเลสได้	ชนะกิเลสได้	กิเลสนี่กลายเป็น
เร่ืองเล็กน้อยไปแล้ว	 ความขี้เกียจเกิดขึ้น	 วิริยินทรีย์ก็มีขึ้นมา	 ครอบงำาชนะความ
ขี้เกียจ	ไม่ทำาตามมัน	เดินดุ่มไปข้างหน้าสบาย	ไม่วอกแวกตามกิเลสเลย	พอความ
ง่วงนอนเกิดขึ้นมา	วิริยะก็ตั้งขึ้น	ไม่นอนตามกิเลส	มีเสียงด่าหรือนินทา	มีสติขึ้นมา	
จะพดูกบัคนนีอ้ย่างไรด	ีจะจดัการอย่างไรดี	หรอือยูเ่ฉยๆ	ก่อนด	ีมีธรรมะฝ่ายปัญญา
เข้ามาทำางาน	 เป็นใหญ่ในการทำาสิง่ต่างๆ	 มีเยอะกเ็รยีกว่าอนิทรย์ีแก่กล้า	 พร้อมที่
จะถงึธรรมะ	 สามารถเจรญิสมถะวปัิสสนา	 ให้ประสบความสำาเรจ็ได้	 เป็นธรรมะที่
วดัความพร้อมสำาหรับการบรรลุธรรม

	 คนที่พร้อมจะรับธรรมเทศนาต้องเป็นคนมีคุณสมบัติก่อน	ต้องมีคุณสมบัติ
พร้อมจึงจะรับได้	 ไม่อย่างนั้นจะรับไว้ไม่ได้	 เหมือนพวกเรานี้	 ถ้าไม่มีธรรมะถึงขั้น
อนิทรย์ีจะรบัธรรมะไว้ไม่ได้	ตอนฟังกรู้็เรือ่งเหมอืนกนั	พอเดนิออกจากห้องมนัหาย
หมด	ตอนฟังก็รู้เรื่องว่า	ทุกคนเป็นเพื่อน	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น	
แต่เวลาโดนคนอื่นด่า	จะนึกไม่ออก	อยากให้ไอ้หมอนั่นตายไปซะอย่างเดียว	ไม่ได้
เป็นเพื่อนตาย	อยากให้มันตาย	ไม่ใช่เพื่อน	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	อยากให้เขาตายไป
จากโลกนี้เลย	อยากให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด	 ไม่อยากให้มาพบเจอกันอีกเลย	ฟังธรรม
มาเยอะแล้ว	ลืมหมดเลย	รับธรรมะไว้ไม่ได	้รับไม่อยู	่ถ้ามีอินทรีย์แล้วจะรับธรรมะ
ได	้และมีอยู่ในใจ	เรียกว่าเป็นภาชนะรองรับธรรมะ	พวกเรานี้รูรั่วมันใหญ่ไปหน่อย	
รองรับธรรมะไม่ได้	 บางคนไม่ได้เป็นรูร่ัวด้วยนะ	 มันทะลุออกไปเลยอย่างนี้ก็มี	
รับเข้ามาหูซ้าย	ทะลุหูขวาออกไปเลยก็มี	หรือไม่เข้าหูเลยก็ยังมี
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	 อินทรีย์ข้อที	่๔	สม�ธินทรีย	์เป็นอย่างไร	พระพุทธองค์ตรัสว่า	

	 สมาธินทรีย	์เป็นอย่างไร	
	 คือ	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้	 ทำานิพพานให้เป็นอารมณ์	 ได้สมาธิ	 ได้
เอกคัคตาจติ	จิตที่มีอารมณ์เดียวเป็นเลิศ	โดยการมีนิพพานเป็นอารมณ์	ทำานิพพาน
ให้เป็นอารมณ์	 คือระลึกนึกถึงความพ้นไปแห่งทุกข์	 ฝึกปฏิบัติ	 เดินหน้ามุ่งไปทาง
นพิพานจติตัง้มัน่เป็นสมาธ	ิมุง่ตรงแน่วไปสูพ่ระนพิพาน	มนีพิพ�นเท่�นัน้เป็นหลัก	
เป็นเรื่องสำ�คัญ	 ไม่ใช่สมาธิท่ีมาจากอารมณ์อันอื่น	 ไม่ใช่ไปเพ่งโน่นเพ่งนี่	 ไม่ใช่
จ้องโน่นจ้องนี่	เป็นสมาธิที่มีลักษณะเฉพาะ

	 ศรัทธาก็จำากัด	 จำากัดเฉพาะว่า	 เช่ือมั่นปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
เท่านั้น	จึงเป็นสัทธินทรีย์	 เชื่อมั่นอย่างอื่นไม่ใช่สัทธินทรีย	์สมาธินทรีย์ก็เป็นสมาธิ
ทีก่ระทำานพิพานให้เป็นอารมณ์	คอืมุ่งหน้าปฏิบติัเพ่ือความพ้นทกุข์	ไม่ได้เป็นไปเพ่ือ
เอานั่นเอานี่	เอาสงบ	เพื่อเอาสุข	ให้เราได้ด	ีให้เราได้มีอภิญญา	ให้เรามีฤทธิ	์ให้เรา
เป็นผู้วิเศษกว่าคนอื่นเขา	 ไม่ใช่อย่างนี	้ แต่เป็นที่เป็นไปเพื่อให้มีปัญญา	 ปล่อยวาง
สังขาร	ตั้งมั่น	มุ่งหน้าไปนิพพาน
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	 สมาธิเป็นธรรมะระดับกลาง	 เป็นเหตุให้เกิดปัญญา	 ถ้าไม่มีสมาธิ	 ปัญญา
ก็ไม่เกิด	 มีปัญญาเห็นโทษของสังขาร	 เบื่อหน่ายสังขาร	ทิ้งสังขารจะได้ถึงนิพพาน	
ต้องการไปนิพพานนั่นแหละ	 แต่จะไปนิพพานได้ต้องอาศัยสมาธิส่วนหนึ่ง	 สมาธิ
ทัว่ไปมทีัง้ข้อดีและข้อเสยี	ถ้าเป็นสมาธทิีท่ำาด้วยจิตใจโน้มเอยีงไปเพือ่พ้นทกุข์นีไ้ม่มี
ข้อเสียนะ	ถ้าทำาสมาธิให้เราเป็นสุข	ให้เราสบาย	ให้เราได้นั่นได้นี่	วิเศษกว่าคนอื่น	
อย่างนีไ้ม่ได้เป็นสมาธนิทรย์ี	บางคนมสีมาธดีิ	แต่ไม่จัดเข้าในโพธปัิกขยิธรรม	เพราะ
ทำาแค่ให้จิตสงบ	 เป็นสุขสบาย	นอนนิ่ง	 เฉยอยู่	 มันก็ไม่เกิดประโยชน์	 ไม่มีผลมาก	
ไม่มีอานิสงส์มาก	มีความสุขเหมือนกัน	แต่ไม่พ้นทุกข์	

	 พระพุทธศาสนานี่เน้นไปที่พ้นทุกข์	ถ้าพ้นทุกข	์ยังไงก็ต้องสุขอย่างแน่นอน	
มุ่งเน้นไปทางพ้นทุกข์มีนิพพานเป็นอารมณ์	แล้วมีจิตเป็นเอกัคคตาตั้งมั่น	นี้แหละ
เป็นสมาธินทรีย์	 เป็นบาทฐานของปัญญาต่อไป	 ถ้าเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้	
บางคนทำาสมาธิแทบล้มแทบตาย	 ทำาเพื่อให้ตัวเองมีความสุข	 ทำาให้ตัวเองสบาย	
ไม่มีเรื่องรบกวน	 ให้หยุดความคิด	 เข้าสมาธิจะได้ไม่รับรู้อะไร	 ไม่มีเรื่องอะไรมา
รบกวน	อย่างโน้นอย่างนี้	อย่างนี้มันผิดไปไกลแล้ว
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	 สมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่เป็นอย่างน้ัน	 ทำาเพื่อพ้นทุกข์	 สิ้นตัณหา	
พ้นจากกิเลสต่างๆ	ถ้าทำาอย่างนีแ้ล้วจติตัง้มัน่	เป็นเอกัคคตาจติ	มีระดบัความแนบแน่น
มั่นคง	 เป็นฌานระดับต่างๆ	 เหมือนกัน	 แต่วัตถุประสงค์ในการทำานี่ไม่เหมือนกัน	
ในลัทธิคำาสอนอื่นๆ	 ทำาสมาธิได้ฌานเยอะแยะ	 แต่ไม่ได้อินทรีย์	 ไม่ได้เป็นไปเพื่อ
การตรัสรู้	 ไปเป็นพระพรหมค้างอยู่ท่ีพรหมโลก	 เราทั้งหลายถ้าไม่ศึกษาให้ดี	 ก็ไป
ฝ่ายเขาได้เหมอืนกนั	ทุกคนก็อยากเป็นสุขทัง้หมด	รกัสขุเกลยีดทกุข์ด้วยกนัทัง้หมด	
มีแต่รักตัวเอง	อยากให้ตัวเองสบาย	ไม่อยากให้ตัวเองลำาบาก	ที่อยากให้ถึงนิพพาน
มีน้อย	ส่วนใหญ่เกลียดทุกข์	ไม่อย�กได้ทุกข์หนีทุกข์	ปฏิเสธทุกข์	ไม่ยอมรู้ทุกข ์
ไม่ได้เรียนรู้ศึกษาให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์

 



58 59 

	 ท่านขยายความแจกแจงว่า	ที่ว่าเป็นเอกัคคตาจิตนี้	มีระดับความแนบแน่น	
๔	ระดับ	คือ	ฌานที่	๑	ฌานที่	๒	ฌานที่	๓	ฌานที่	๔	นี้เรียกว่า	สมาธินทรีย์

	 ต่อมาปัญญิณทรีย	์พระพุทธองค์ตรัสว่า

	 ปัญญินทรีย	์เป็นอย่างไร	
	 คือ	อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา	ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่อง
พิจารณาเห็นท้ังความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ	 ชำาแรกกิเลส	 ให้ถึงความสิ้น
ทุกข์โดยชอบ

	 ปัญญิณทรีย์	 มีลักษณะเป็นปัญญาเห็นความเกิดและความดับ	 ไม่ใช่เห็น
อย่างอื่นนะ	 ไมใช่เห็นอะไรเยอะนักหนาหรอก	 เห็นความเกิดความดับ	 เห็นเกิด
เห็นดับ	 เห็นสังข�รท้ังหล�ยเกิดเมื่อมีเหตุ	 หมดเหตุก็ดับไป	 เห็นว่�อะไรเกิด
อันนั้นต้องดับทั้งนั้น	 เห็นอย่างนี้ดีที่สุด	 เพราะเป็นสิ่งจริงแท้	อะไรเกิดมันต้องดับ	
กฎนีไ้ม่มกีารเปลีย่นแปลงอนัเป็นอรยิะ	เป็นสิง่ทีป่ระเสรฐิชัน้สงู	ชำาแรกกเิลส	ทำาให้
ถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบ	 การจะถึงความสิ้นทุกข์นั้นต้องทำาโดยวิธีที่ถูกต้อง	
ต้องเห็นมันเกิด	 เห็นมันดับ	 เห็นความแปรปรวน	 เห็นมันตามท่ีเป็นจริง	 เห็นทุกข์
และรูเ้ร่ืองทกุข์จบบรบูิรณ์	อะไรท่ีเกีย่วกบัทกุข์นี	้รูจ้นจบแล้วกถ็งึความสิน้ทุกข์โดย
ชอบ	นี้เป็นลักษณะของปัญญิณทรีย์	เมื่อแจกแจงขยายความออกไปขยายความว่า	
อริยสาวกนั้นย่อมรู้ว่านี้ทุกข์	 นี้ทุกขสมุทัย	 น้ีทุกขนิโรธะ	 น้ีทุกขโรธคามินีปฏิปทา	
คือความรู้ในอริยสัจ	๔	
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	 ทุติวิภังคสูตรแสดงลักษณะของอินทรีย์ทั้ง	 ๕	 และแจกแจงลักษณะให้
เห็นชัดว่ามีอะไรบ้าง	 ถ้าทำาเต็มที่สมบูรณ์	 รวมกับโพธิปักขยิธรรมอ่ืนๆ	 ก็ได้เป็น
พระอรหนัต์	ทำาได้ลดลงมากเ็ป็นพระอริยบคุคลระดบัอืน่ๆ	ถ้าไม่มเีลย	อนิทรย์ีทัง้	๕	
ยังไม่รวมกับโพธิปักขิยธรรม	 ยังไม่เกิดอริยมรรคก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล	
พระพุทธองค์ทรงแจกแจงนี้	ตรัสถึงยอดไว้ก่อนเลย	ถ้าทำาเต็มที่แล้ว	ทำาได้ทั้งหมด
ก็เป็นพระอริยเจ้าไปเลย	

	 สรุปอธิบายย่อๆ	ว่า	สัทธินทรีย์	 ได้แก	่ เป็นผู้มีศรัทธา	
เช่ือพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	วริิยนิทรีย์	คอืการมีกำาลงั
บากบั่น	มั่นคง	ตั้งความเพียร	ปรารภความเพียร	เพื่อละอกุศล
ธรรม	 เพื่อเจริญกุศลธรรม	 ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย	
ของดีๆ 	นีต้้องไม่ทิง้	ต้องผกูใจไว้ว่าจะทำาให้ได้สตนิทรย์ี	คอืเป็น
ผูส้ติ	ประกอบด้วยสตแิละปัญญา	เครือ่งรกัษาตัวอย่างยอดเย่ียม	
สามารถระลึกถึงสิ่งที่ทำาคำาที่พูดนานๆ	ได้	สมาธินทรีย์	คือเป็น
ผู้กระทำานิพพานให้เป็นอารมณ์	 แล้วได้เอกัคคตาจิต	 จิตมี
ความต้ังมั่น	 ปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่นิพพานทำาเพื่อความพ้นทุกข	์
ปัญญนิทรย์ี	คอืเป็นผูม้ปัีญญา	เหน็ความเกดิความดบั	เหน็อะไร
ที่เกิดล้วนแต่ดับไปทั้งนั้น	เห็นอริยสัจ	๔

บรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ	อนุโมทนาทุกท่าน
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย	
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน	

 

	 วันนี้บรรยายในหัวข้อช่ือว่า	 โพธิปักขิยธรรม	 ครั้งที่	 ๑๑	 ในคราวที่แล้ว
ครั้งที่	๑๐	บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย	์๕	พูดถึงความหมายและลักษณะ	อินทรีย	์
หมายถึง	 สภาวะที่เป็นใหญ่ในการทำากิจหน้าที่	 ทำากิจในเรื่องนั้นๆ	 เป็นเจ้าการ
ในกรณีนั้นๆ	 ถึงแม้ว่าอินทรีย์ทั้ง	 ๕	 น้ีจะเกิดด้วยกัน	 เกิดพร้อมกัน	 หากแยกเป็น
ประเด็นต่างๆ	เป็นเรื่องๆ	ก็จะมีผู้เป็นใหญ่	เป็นเจ้าการในการทำาสิ่งนั้น	

อินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๒
บรรยายวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๕
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	 ถ้าเป็นเรื่องโสตาปัตติยังคะ	๔	คือความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า	
ความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระธรรม	ความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระสงฆ์	และเป็น
ผู้มีอริยกันตศีล	 แม้จะมีธรรมะหลายอย่างรวมกันขึ้น	 ทั้งศรัทธา	 วิริยะ	 สติ	 สมาธ	ิ
ปัญญา	เกิดพร้อมกัน	ประกอบกันเข้าในขณะนั้น	แต่ผู้ที่ทำาหน้าที่เป็นใหญ่ในเรื่อง
โสตาปัตติยังคะนี้คือศรัทธา	ศรัทธานี้เรียกว่า	สัทธินทรีย์

	 ถ้าเป็นประเด็นความกล้าหาญ	 บากบ่ัน	 ไม่ทอดธุระในกุศล	 พยายามใน
การละบาปอกุศล	 ในการเจริญกุศล	 เดินก้าวหน้าไปเพื่อเข้าถึงกุศล	 ในตอนนั้น	
แม้จะมศีรทัธาและมธีรรมะอืน่ๆ	ประกอบรวมกันขึน้สภาวธรรมท่ีเป็นใหญ่ในหน้าที่
นั้นคือวิริยะ	เรียกว่า	วิริยินทรีย์

	 อุปมาเหมือนว่า	 มีพระราชาเดินเที่ยวไปกับลูกเศรษฐี	 ๔	 คน	 รวมกันเป็น	
๕	 คน	 เดินเที่ยวไปตามท้องถนน	 พอมาถึงบ้านลูกเศรษฐีคนที่	 ๑	 ขึ้นไปบ้านนั้น	
ลูกเศรษฐีคนที่	 ๑	 ก็ทำาหน้าที่ดูแลจัดแจงเรื่องต่างๆ	 ส่วนอีก	 ๔	 คนอยู่นิ่งๆ	 ไว้	
พอเดินมาถึงบ้านของลูกเศรษฐีคนที่	๒	ลูกเศรษฐีคนที่	๒	ก็ทำาหน้าที่จัดแจงที่บ้าน
ของตัวเอง	ส่วนคนอืน่กน็ิง่ๆ	ไว้	ทำาคล้อยตามเขา	เดินไปเร่ือยๆ	ถงึบ้านของลูกเศรษฐี
คนที่	๓	ลูกเศรษฐีคนที่	๓	ก็ทำาหน้าที่จัดแจงที่บ้านของตัวเอง	ส่วนคนอื่นก็นิ่งๆ	ไว	้
ถึงบ้านของลูกเศรษฐีคนที่	๔	ลูกเศรษฐีคนที่	๔	ก็ทำาหน้าที่จัดแจงที่บ้านของตัวเอง	
ส่วนคนอื่นก็นิ่งๆ	 ไว้	 สุดท้ายถึงพระราชวัง	 พระราชาเป็นผู้สั่งการดูแลจัดการ	
ลูกเศรษฐีที่มาด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวกัน	 ก็นิ่งเฉยอยู่	 คนที่สั่งการหรือทำาหน้าที่
เป็นใหญ่ในเรื่องนั้นๆ	ดังอุปมานี้	คือ	อินทรีย์	
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 สัทธินทรีย	์ พึงเห็นได้ใน	 โสตาปัตติยังคะ	๔
 วิริยินทรีย	์ พึงเห็นได้ใน	 สัมมัปปธาน	๔
 สตินทรีย	์ พึงเห็นได้ใน	 สติปัฏฐาน	๔
 สม�ธินทรีย	์ พึงเห็นได้ใน	 ฌาน	๔
 ปัญญินทรีย	์ พึงเห็นได้ใน	 อริยสัจ	๔	

	 ในเรื่องนั้นๆ	 มีตัวธรรมะที่เป็นใหญ่	 เป็นเจ้าการทำาหน้าที่	 ส่วนธรรมอื่นๆ	
เกิดร่วมกัน	 มารวมกันให้เป็นองค์รวม	 ทำาให้เต็ม	 เช่นในเรื่องอริยสัจ	 การจะเห็น
อริยสัจ	ตอนเห็นความจริง	พิจารณาความจริง	ศรัทธาก็มี	 วิริยะก็มี	สติก็มี	สมาธิ
ก็มีเหมือนกัน	 แต่หน้าที่การพิจารณาอริยสัจนี้เป็นหน้าที่ของปัญญา	 ปัญญาเป็นผู้
ทำาหน้าที่เรื่องนี้	จึงเรียกว่า	ปัญญินทรีย์

	 อินทรีย์เป็นความเป็นใหญ่ในหน้าที่	 ในประเด็นนั้นๆ	 มี	 ๕	 อย่าง	 คือ	
สทัธนิทรีย์	วิรยินิทรย์ี	สตินทรย์ี	สมาธินทรย์ี	และปัญญินทรย์ี	ได้บรรยายไปในคราว
ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องความหมายและแจกแจงลักษณะของอินทรีย์แต่ละอย่าง	
วันนี้จะพูดเรื่องอินทรีย์ต่อไป	 ในประเด็นความสำาคัญของอินทรีย์	 ๕	 ประการ	
เพื่อช่วยให้เข้าใจอินทรีย์ได้ชัดขึ้น	หากคราวที่แล้วถ้ายังฟังไม่ชัดเจน	ฟังซำ้าไปซำ้ามา
ก็จะได้เข้าใจขึ้น	
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๒.๑	เป็นธรรมะที่ทำ�ให้พระพุทธเจ้�ปฏิญญ�ตนว่�เป็นพุทธะ
	 วันนี้พูดตอนที่	 ๑๑	 อินทรีย์	 ๕	 ครั้งที่	 ๒	 จะพูดในประเด็นความสำาคัญ
ของอินทรีย์	 อินทรีย์	 ๕	 ประการ	 อินทรีย์	 ๕	 ประการนี้	 เป็นธรรมะกลุ่มหนึ่งใน
โพธิปักขิยธรรม	 เป็นธรรมะที่ควรทำาให้มีข้ึน	 รวมอยู่ในกลุ่มอริยมรรคมีองค์	 ๘	
ถ้าว่าตามหลักอริยสัจแล้ว	อยู่ในกลุ่มทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ	พระพุทธองค์
ตรัสรู้อริยสัจครบถ้วนสมบูรณ์	 มีเร่ืองอินทรีย์ประกอบด้วย	 เมื่อพระองค์รู้เร่ือง
อินทรีย์นี้แหละจึงปฏิญญาว่าเป็นพระพุทธเจ้า	อินทรีย์ทั้ง	๕	นี้	 เป็นส่วนหนึ่งของ
อริยสัจ	๔	ความสำาคัญของอินทรีย์	๕	ประการ	คือเป็นธรรมะที่ทำาให้พระพุทธเจ้า
ปฏญิญาตนว่าเป็นพทุธะ	ถ้าพระองค์ไม่รูเ้รือ่งนี	้พระองค์กไ็ม่ปฏญิญา	พระพุทธองค์
ทรงรูท้กุข์	รูท้กุขสมทุยั	รูท้กุขนโิรธ	รูท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา	อนิทรย์ี	๕	ประการนี้
เป็นส่วนหนึ่งของทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

๒. ความสำาคัญของอินทรีย์ 
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	 ในสังยุตตนิกาย	มหาวรรค	ปุนัพภวสูตร	ข้อ	๔๙๑	พระพุทธองค์ตรัสว่า

	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	ภิกษุทั้งหลาย	อินทรีย์	๕	ประการนี้	
	 อินทรีย	์๕	ประการ	อะไรบ้าง	คือ	
	 ๑.	สัทธินทรีย์
	 ๒.	วิริยินทรีย์
	 ๓.	สตินทรีย์
	 ๔.	สมาธินทรีย์
	 ๕.	ปัญญินทรีย์

	 ภกิษทุัง้หลาย	ตราบใดเรายังไม่รูช้ดัความเกดิ	ความดบั	คณุ	โทษ	
และเครือ่งสลดัออกจากอนิทรีย์	๕	ประการนีต้ามความเป็นจรงิ	ตราบนัน้
เรายังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก	
พร้อมทัง้เทวโลก	มารโลก	พรหมโลก	ในหมู่สตัว์	พร้อมทัง้สมณพราหมณ์	
เทวดา	และมนุษย์

	 แต่เมื่อใด	เรารู้ชัดความเกิด	ความดับ	คุณ	โทษ	และเครื่องสลัด
ออกจากอินทรีย์	 ๕	 ประการนี้ตามความเป็นจริง	 เม่ือน้ัน	 เราจึงยืนยัน
ว่า	 เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก	 พร้อมท้ังเทวโลก	
มารโลก	พรหมโลก	ในหมู่สตัว์	พร้อมทัง้สมณพราหมณ์	เทวดา	และมนษุย์	

	 อนึ่ง	 ญาณทัสสนะเกิดข้ึนแล้วแก่เราว่า	 วิมุตติของเราไม่กำาเริบ	
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย	บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก

ปุนัพภวสูตรที	่๑	จบ
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	 พระสูตรนี้แสดงความรู้ของพระพุทธองค์ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องของ
อินทรีย์	 ๕	 พระองค์จึงปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้ตรัสรู้
พระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก	ในหมูส่ตัว์	พร้อมทัง้สมณพรามณ์	เทวดา	และ
มนุษย์	 อย่างนี้	 ซึ่งการรู้ทั่วถึงธรรมะไม่ว่าจะเป็นหมวดไหน	 จะมีการรู้ทั่วถึงอยู	่
๕	 ลักษณะด้วยกัน	 ตอนนี้กำาลังพูดถึงอินทรย์	 ๕	 พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้อย่างทั่วถึง	
รู้อะไรบ้าง	

	 อย่างที่	 ๑	 รู้คว�มเกิด	 รู้เหตุให้เกิดอินทรีย์	 ๕	 ว่าอินทรีย์เหล่านี้เกิดมา
ได้อย่างไร	พวกเรารู้หรือยัง	ต้องรู้	จึงจะได้เป็นอริยเจ้า	ต้องรู้ความเกิด	อินทรีย์	๕	
เป็นธรรมะที่เป็นสังขาร	 เกิดจากเหตุปัจจัย	 ที่ฟังผมบรรยายมา	ท่านทั้งหลายคงรู้
แล้วว่าเกิดมาได้ยังไง	 เกิดมาจากการมีพื้นฐานที่ดี	 มีสติ	 ฝึกความเพียรตาม
สัมมัปปธาน	ทำาให้ได้สมาธิตามหลักอิทธิบาท	สัทธินทรีย์มาได้อย่างไร	 วิริยินทรีย์
มาได้อย่างไร	มีเหตุเกิดอย่างไร	อย่างนี้เรียกว่ารู้จักความเกิด	ธรรมะไม่ได้มาลอยๆ	
เกิดเมื่อมีเหตุ

	 อย่างที่	๒	รู้คว�มดับ	อินทรีย์เกิดขึ้นเมื่อมันมีเหต	ุดับไปเมื่อมันหมดเหตุ	

	 อย่างที่	๓	รู้คุณ	อินทรีย์มีคุณอย่างไรบ้าง	มีอัสสาทะ	มีความน่าพอใจ	หรือ
มีประโยชน์อะไรบ้าง	สุขและโสมนัสที่อาศัยสิ่งนั้นเกิด	ท่านเรียกว่าอัสสาทะคือคุณ
ของสิ่งนั้น	ท่านทั้งหลายรู้ประโยชน์ของอินทรีย์	๕	หรือยัง	สัทธินทรีย์	 วิริยินทรีย	์
สตินทรีย์	สมาธินทรีย์	ปัญญินทรีย์	มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง	

	 อย่างที่	 ๔	 รู้โทษ	 รู้จักโทษของมัน	 ธรรมะฝ่ายดีมีโทษด้วยหรือ	 มีโทษที่
ติดมาแน่นอนคือมันเป็นสิ่งไม่เที่ยง	 ไม่แน่นอน	 ถ้าเราไปยึดถือ	 ก็เป็นเหตุให้เกิด
ความทุกข์ข้ึนได้	 สติก็เป็นของไม่เที่ยง	 โทษของมันคือเป็นของไม่เที่ยง	 มีความ
แปรปรวนไปเป็นธรรมดา	เราจึงพึ่งมันไม่ได้จริง	

	 และอย่างท่ี	 ๕	 รู้จักอุบ�ยเคร่ืองสลัดออก	 คือรู้จักนิสสรณะ	 วิธีท่ีจะอยู่
เหนือมัน	ออกไปจากสังขารนำามันมาใช้ประโยชน	์ส่วนที่เป็นโทษก็ระวังไว	้อย่างนี้	
เป็นการรู้ทั่วถึงในเรื่องอินทรีย	์๕
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๒.๒	รู้อินทรีย์	ทำ�ให้เป็นพระอริยเจ�้
	 ต่อมาความสำาคัญข้อท่ี	 ๒	 ถ้าใครรู้อินทรีย์	 รู้อย่างถูกต้อง	 จะทำาให้คนนั้น
เป็นอรยิเจ้า	อย่างเป็นพระโสดาบนักต้็องรู้จกัชดัเจน	๕	อย่างทีก่ล่าวมาแล้วนีแ้หละ	

	 ในทุติยโสตาปันนสูตร	ข้อ	๔๗๓	พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

	 ภิกษุทั้งหลาย	อินทรีย	์๕	ประการนี้	
	 อินทรีย	์๕	ประการ	อะไรบ้าง	คือ	
	 ๑.	สัทธินทรีย	์	
	 ๒.	วิริยินทรีย	์
	 ๓.	สตินทรีย	์	
	 ๔.	สมาธินทรีย	์
	 ๕.	ปัญญินทรีย์	
	 ภกิษทุัง้หลาย	เมือ่ใด	อริยสาวกรูช้ดัความเกดิ	ความดบั	คณุ	โทษ	
และเครื่องสลัดออกจากอินทรีย	์๕	ประการนี้ตามความเป็นจริง	เมื่อนั้น	
อริยสาวกนี้เรากล่าวว่า	เป็นโสดาบัน	ไม่มีทางตกตำ่า	มีความแน่นอนที่จะ
สำาเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า

ทุติยโสตาปันนสูตรที่	๓	จบ

	 จะเป็นพระโสดาบันต้องรู้จักอันนี	้อ๋อ...มันเกิดอย่างนี	้มันดับอย่างนี	้มีคุณ
อย่างนี้	 มีประโยชน์อย่างนี้	 มีโทษ	 มันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอน	 ไปคาดหวังกับ
มันไม่ได้	 และรู้วิธีออกจากมันเป็นอย่างนี้	 คนที่เข้าใจเรื่องนี้	 ก็เป็นพระโสดาบัน	
เรียกอริยสาวกนั้นว่าเป็นพระโสดาบัน	มีความไม่ตกตำ่าเป็นธรรมดา	 เป็นผู้แน่นอน
ทีจ่ะตรัสรูใ้นภายหน้า	อนันีเ้ป็นความรูแ้บบพระโสดาบนัเก่ียวกับอนิทรย์ี	๕	รู้จกัคุณ	
รู้จักโทษ	 และรู้จักวิธีที่จะออกจากมัน	 ออกจากอินทรีย์	 ๕	 ต่อไปพระอรหันต์ก็รู้
คล้ายๆ	 กัน	 แต่มีปัญญามากกว่า	 จนกระทั่งหลุดพ้นเพราะไม่ยึดม่ันถือม่ันได้ด้วย	
ดังที่พระพุทธองค์ตรัส

	 ในปฐมอรหันตสูตร	ข้อ	๔๗๔	ว่า	
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	 ภิกษุทั้งหลาย	อินทรีย์	๕	ประการนี้	
	 อินทรีย์	๕	ประการ	อะไรบ้าง	คือ	
	 ๑.	สัทธินทรีย์		
	 ๒.	วิริยินทรีย	์
	 ๓.	สตินทรีย์		
	 ๔.	สมาธินทรีย์	
	 ๕.	ปัญญินทรีย์	
	 ภกิษทุัง้หลาย	เมือ่ใด	ภกิษรุูช้ดัคณุ	โทษ	และเครือ่งสลดัออกจาก
อินทรีย์	 ๕	 ประการนี้ตามความเป็นจริง	 เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น	
เมื่อนั้น	 ภิกษุน้ีเรากล่าวว่า	 เป็นอรหันตขีณาสพ	อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	
ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว	ปลงภาระได้แล้ว	บรรลุประโยชน์ตนโดยลำาดับ
แล้ว	สิ้นภวสังโยชน์แล้ว	หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ

ปฐมอรหันตสูตรที่	๔	จบ

	 ความรูข้องพระอรหนัต์กเ็พิม่มาอกี	 เป็นผูห้ลดุพ้นเพราะไม่ยดึมัน่ด้วยความรู้
ของพระโสดาบันกับพระอรหันต์ก็คล้ายๆ	กัน	พระโสดาบันก็รู้ความเกิด	ความดับ	
คณุ	โทษ	และอบุายวิธีการสลดัออก	แต่ยงัไม่หลดุพ้น	ยังไม่สิน้อาสวะ	กเิลสยงัไม่หมด	
เรียกว่ายังรู้ไม่เต็มที	่พระอรหันต์มีคว�มรู้เต็มที่	เป็นผู้หลุดพ้น	เพร�ะไม่ยึดมั่น

	 อินทรีย์	 ๕	 มีความสำาคัญตั้งแต่พระพุทธเจ้าปฏิญญาตนก็ต้องรู้ชัดเรื่องนี้	
จะเป็นพระโสดาบันก็ต้องรู้อินทรีย์	 ๕	 เป็นพระอรหันต์ก็ต้องรู้อินทรีย์	 ๕	 ไม่ใช่ว่า
จะบรรลุกันแบบง่ายๆ	บรรลุแบบก้าวกระโดดไม่ม	ีต้องอบรมเจริญโพธิปักขิยธรรม
ให้มีขึ้น	 การปฏิบัติวิปัสนานั้น	 เป็นการพิจารณาดูรูปนาม	 ให้เห็นว่ามันเป็นของ
ไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 ไม่ใช่ตัวตน	 ถ้าไม่มีธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรมมาเป็นกองหนุน	
ไม่ได้เจรญิโพธปัิกขยิธรรม	กไ็ม่อาจบรรลไุด้	เหมือนอปุมาเรือ่งแม่ไก่กกไข่	แม้แม่ไก่
นี้มีความต้องการอยากให้ลูกไก่เกิดมา	แต่ไม่ทับ	ไม่กก	ไม่ฟักให้ด	ีทำาไม่ถูก	ลูกไก่
ก็ออกจากไข่มาไม่ได	้ คงตายเสียก่อน	พวกเราแม้ปฏิบัติธรรม	พิจารณาดูรูปธรรม
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นามธรรม	เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์	ไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	ไม่ใช่ตัวตน	ถ้าไม่อบรมโพธิ
ปักขิยธรรม	ไม่บ่มสติปัฏฐาน	๔	เป็นต้น	ไม่เจริญศีล	สมาธิ	ปัญญาให้เต็มบริบูรณ์
ขึ้นมา	มีอะไรบ้าง	มี	๓๗	ประการนั่นแหละ	ถ้าไม่ทำาให้เต็มที่ก็ไม่บรรลุ	เหตุปัจจัย
มันไม่ครบ

	 เหมือนกับเราปลูกข้าว	เวลาเราปลูกข้าว	ถ้าทำาอย่างถูกต้อง	เราก็จะได้ข้าว	
แต่การทีจ่ะได้ข้าว	เหตปัุจจยัมนัมเียอะ	เราไปบงัคบัข้าวให้ออกรวงไม่ได้	ต้องทำาเหตุ
ให้เหมาะสม	 การที่จิตจะถึงนิพพานก็ทำานองเดียวกัน	 บอกว่าให้มีปัญญาเห็น
ไตรลักษณ์	แล้วปล่อยวาง	เราจะบงัคับให้ปล่อยวางกไ็ม่ได้	ต้องปฏิบตัคิรบอรยิมรรค
มอีงค์	๘	จงึจะมดีวงตาเหน็ธรรม	แจกแจงละเอยีดออกไปก็เป็นโพธปัิกขยิธรรม	๓๗	
เป็นกองหนุน	 อย่างนี้	 ฟังแบบนี้แล้วบางท่านถอดใจแล้ว	 รู้สึกมีเรื่องต้องทำาเยอะ
เหลือเกิน	หลักการเป็นอย่างนี	้ทำาเล็กๆ	น้อยๆ	ไม่บรรลุ	ต้องทำาให้ครบถ้วน

๒.๓	เป็นเครื่องจำ�แนกระดับพระอริยเจ้�
	 ต่อไปความสำาคัญข้อที่	๓	คือ	อินทรีย์	๕	ประการนี	้เป็นเครื่องจำาแนกระดับ
อรยิบคุคล	มรีะดบัเป็นอรหนัต์	เป็นอนาคาม	ีเป็นสกทาคาม	ีเป็นโสดาบนั	พระอรยิเจ้า
เหล่านี	้จำาแนกตามความบริบรูณ์ของอนิทรีย์	

	 ในปฐมสงัขิตตสตูร	ข้อ	๔๘๒	พระพุทธองค์ตรัสว่า

	 ภิกษุทั้งหลาย	อินทรีย์	๕	ประการนี้	
	 อินทรีย์	๕	ประการ	อะไรบ้าง	คือ	
	 ๑.	สัทธินทรีย์		
	 ๒.	วิริยินทรีย	์
	 ๓.	สตินทรีย์		
	 ๔.	สมาธินทรีย์	
	 ๕.	ปัญญินทรีย์	
	 อินทรีย์	๕	ประการนี	้
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	 ภิกษุทั้งหลาย	บุคคล
๑.	เป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย	์๕	ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์	
๒.	เป็นพระอนาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น	
๓.	เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีนั้น	
๔.	เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น	
๕.	เป็นพระโสดาบันผู้ธัมมานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบัน
นั้น	
๖.	เป็นพระโสดาบันผู้สัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบัน
ผู้ธัมมานุสารีนั้น

ปฐมสังขิตตสูตรที่	๒	จบ

	 และ	ปฐมวิตถารสูตร	ข้อ	๔๘๕	พระพุทธองค์ตรัสว่า

	 ภิกษุทั้งหลาย	อินทรีย์	๕	ประการนี้	
	 อินทรีย์	๕	ประการ	อะไรบ้าง	คือ	
	 ๑.	สัทธินทรีย์		
	 ๒.	วิริยินทรีย	์
	 ๓.	สตินทรีย์		
	 ๔.	สมาธินทรีย์	
	 ๕.	ปัญญินทรีย์	
	 อินทรีย์	๕	ประการนี้
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	 ภิกษุทั้งหลาย	บุคคล
๑.	เป็นพระอรหันต์เพราะอินทรีย	์๕	ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์	
๒.	 เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระ
อรหันต์นั้น	
๓.	 เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระ	
อนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีนั้น	
๔.	 เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระ	
อนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายีนั้น	
๕.	 เป็นพระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระ	
อนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายีนั้น	
๖.	 เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่า	
พระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายีนั้น	

๗.	เป็นพระสกทาคามีเพราะมอีนิทรย์ีอ่อนกว่าพระอนาคามผีูอ้ทุธงัโสโต
อกนิฏฐคามีนั้น
๘.	เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น	
๙.	 เป็นพระโสดาบันผู้ธัมมานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบัน	
นั้น	
๑๐.	เป็นพระโสดาบนัผูส้ทัธานสุารเีพราะมอีนิทรย์ีอ่อนกว่าพระโสดาบนั	
ผู้ธัมมานุสารีนั้น

ปฐมวิตถารสูตรที	่๕	จบ
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	 ตามพระสตูรท่ีอ่านมานีแ้บ่งแยกพระอรยิบคุคลตามความเข้มข้นของอนิทรย์ี
ทัง้	๕	พระอรหนัต์มอีนิทรย์ี	๕	ประการครบถ้วนบรบิรูณ์เตม็ที	่เหมือนเรือ่งอรยิมรรค
มีองค์	๘	ผู้มีครบถ้วนบริบูรณ์เต็มที่คือพระอรหันต์	พระอริยบุคคลระดับอื่นๆ	ก็มี
รองๆ	ลงมา	โพธิปักขิยธรรมหมวดอื่นๆ	เรื่องโพชชฌงค์	๗	สติปัฏฐาน	๔	ผู้ที่ทำาได้
เต็มที่	 ครบถ้วนบริบูรณ์หมดคือพระอรหันต์	 ส่วนผู้ทำาได้บางส่วนก็เป็นอริยเจ้า
ระดับอ่ืนๆ	 ลดหล่ันตามความเข้มข้นที่ทำาได้	 ส่วนผู้ที่กำาลังฝึกหัดอยู่	 ยังทำาไม่ได	้
ยังไม่มีอริยมรรคมารวมกัน	 อันนี้ก็เป็นกัลยาณปุถุชน	 ส่วนพวกไม่รู้เรื่องเป็นคน
มืดบอด	ไม่รู้หนทางข้อปฏิบัติ	เป็นอันธปุถุชน

	 ตอนนี้พูดเรื่องอินทรีย	์๕	แยกบุคคลออกมาเป็น	๖	กลุ่ม	ใช้ความมากน้อย
ของอินทรย์ีเป็นตวัแยกพระอริยบคุคล	ในคนปฏบิตัธิรรมด้วยกนัแยกมาเป็น	๖	กลุม่	

	 บุคคลที่	 ๑	 เป็นพระอรหันต์	 เพราะมีอินทรีย์	 ๕	 ครบถ้วนเต็มบริบูรณ	์
บุคคลที่	 ๒	 เป็นพระอนาคามี	 เพราะอินทรีย์	 ๕	 อ่อนกว่าอินทรีย์ของพระหันต์	
พระอนาคามีนี้อินทรีย์	๕	ยังไม่เต็ม	ปัญญาของท่านยังไม่เต็มบริบูรณ์	ปัญญินทรีย์
ยังไม่เต็ม	บุคคลที่	๓	พระสกทาคามี	เพราะอินทรีย	์๕	อ่อนกว่าพระอนาคาม	ีบุคคล
ที่	๔	พระโสดาบัน	เพราะอินทรีย	์๕	อ่อนกว่าพระสกทาคาม	ีปกติแล้วพระโสดาบัน
ท่านมีอินทรีย์ที่เต็มอยู่ข้อเดียวคือสัทธินทรีย์	 เป็นผู้มีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหว	 เต็มใน
ส่วนของศรัทธา	 ศรัทธาเช่ือม่ันไม่หว่ันไหวในพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 และ
มีศีล	 ไม่ขาด	 ไม่ทะลุ	 ไม่ด่าง	 ไม่พร้อย	 เป็นอิสระ	 ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำา	
เป็นไปเพื่อสมาธิ	วิริยะ	สติ	สมาธิ	ปัญญายังไม่เต็มที่
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	 บุคคลที่	 ๕	 เป็นพระโสดาบันผู้ธัมมานุสารี	 เพราะอินทรีย์	 ๕	 อ่อนกว่า
พระโสดาบัน	 ธัมมานุสารี	 ผู้ไปตามธรรมะ	 มีปัญญานำาหน้า	 ก้าวลงสู่อริยมรรค	
จะได้เป็นพระโสดาบนัในชาตนิีก่้อนตาย	บคุคลที	่๖	เป็นพระโสดาบนัผูส้ทัธานสุาร	ี
เพราะอินทรีย์	 ๕	 อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้พระธัมมานุสารี	 สัทธานุสารีใช้ศรัทธา
นำาหน้า	มคีวามเชือ่มัน่ในธรรมทีพ่ระพทุธองค์ทรงประกาศไว้แล้ว	ก้าวลงสูอ่รยิมรรค	
จะได้เป็นพระโสดาบันในชาตนิีก่้อนตาย	อนิทรย์ีอ่อนกว่าท่านอืน่ๆ	ทัง้หมด	ถ้าหาก
แยกให้ละเอียดไปอีก	 พระอนาคามีแยกออกเป็น	 ๕	 ประเภท	 หรือแยกละเอียด
กว่านั้นอีก	 แยกพระโสดาบันออกเป็น	 ๓	 ประเภท	 ก็เพราะอินทรีย์	 ๕	 ประการ	
แก่อ่อนกว่ากันตามลำาดับ
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๒.๔	เป็นเครื่องจำ�แนกปฏิปท�ของผู้ปฏิบัติธรรม
	 ต่อไปความสำาคัญอย่างท่ี	 ๔	 อินทรีย์	 ๕	 เป็นเครื่องจำาแนกปฏิปทาของ
ผู้ปฏิบัติธรรม	 ในการปฏิบัติธรรม	 ดำาเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้นี้มี
ปฏิปทาอยู	่๔	แบบด้วยกัน	แบบที่	๑	ทุกขาปฏิปทา	ทันธาภิญญา	ปฏิบัติลำาบาก
ทั้งรู้ได้ช้า	แบบที่	๒	ทุกขาปฏิปทา	ขิปปาภิญญา	ปฏิบัติลำาบากแต่รู้ได้เร็ว	แบบที	่๓	
สุขาปฏิปทา	ทันธาภิญญา	ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า	แบบที่	๔	สุขาปฏิปทา	ขิปปา
ภิญญา	 ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว	 มีปฏิปทาในการปฏิบัติอยู่	 ๔	 ลักษณะนี้แหละ
ซึ่งอินทรีย์	๕	นี้	เป็นตัวที่ใช้แบ่งปฏิปทา	ในอังคุตตรนิกาย	จตุกกนิบาต	วิตถารสูตร	
ข้อ	๑๖๒	พระพุทธองค์ตรัสว่า

	 ภิกษุทั้งหลาย	ปฏิปทา	๔	ประการนี้	
	 ปฏิปทา	๔	ประการ	อะไรบ้าง	คือ
	 ๑.	ทุกขาปฏิปทา	ทันธาภิญญา	
	 ๒.	ทุกขาปฏิปทา	ขิปปาภิญญา
	 ๓.	สุขาปฏิปทา	ทันธาภิญญา	
	 ๔.	สุขาปฏิปทา	ขิปปาภิญญา	

	 ทุกข�ปฏิปท�	ทันธ�ภิญญ�	เป็นอย่างไร
	 คือ	บุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนมีราคะกล้า	ย่อมเสวย
ทุกขโทมนัสที่เกิดจากราคะเป็นประจำาบ้าง	 โดยปกติเป็นคนมีโทสะกล้า	
ย่อมเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโทสะเป็นประจำาบ้าง	 โดยปกติเป็นคนมี
โมหะกล้า	ย่อมเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโมหะเป็นประจำาบ้าง	อินทรีย์	
๕	ประการนี้ของเธอ	คือ	สัทธินทรีย์	 วิริยินทรีย	์สตินทรีย	์สมาธินทรีย์	
ปัญญินทรีย์ย่อมปรากฏอ่อน	 เพราะอินทรีย์	 ๕	 ประการนี้ปรากฏอ่อน	
เธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้า	 นี้เรียกว่า	 ทุกขาปฏิปทา	
ทันธาภิญญา
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	 ทุกข�ปฏิปท�	ขิปป�ภิญญ�	เป็นอย่างไร
	 คือ	บุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนมีราคะกล้า	ย่อมเสวย
ทุกขโทมนัสที่เกิดจากราคะเป็นประจำาบ้าง	 โดยปกติเป็นคนมีโทสะกล้า
ย่อมเสวยทุกขโทมนัส	ที่เกิดจากโทสะเป็นประจำาบ้าง	โดยปกติเป็นคนมี
โมหะกล้า	ย่อมเสวยทกุขโทมนสั	ทีเ่กดิจากโมหะเป็นประจำาบ้าง	อนิทรย์ี	
๕	ประการนี้ของเธอ	คือ	สัทธินทรีย	์ วิริยินทรีย์	สตินทรีย์	สมาธินทรีย์	
ปัญญินทรีย์	 ย่อมปรากฏแก่กล้า	 เพราะอินทรีย์	 ๕	 ประการนี้ปรากฏ
แก่กล้า	 เธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็ว	 นี้เรียกว่า	 ทุกขา
ปฏิปทา	ขิปปาภิญญา

	 สุข�ปฏิปท�	ทันธ�ภิญญ�	เป็นอย่างไร
	 คอื	บคุคลบางคนในโลกนีโ้ดยปกตเิป็นคนไม่มรีาคะกล้า	จึงไม่เสวย
ทกุขโทมนสัท่ีเกิดจากราคะเป็นประจำาบ้าง	โดยปกติเป็นคนไม่มโีทสะกล้า	
จึงไม่เสวยทุกขโทมนัส	 ที่เกิดจากโทสะเป็นประจำาบ้าง	 โดยปกติเป็น
คนไม่มีโมหะกล้า	จึงไม่เสวยทุกขโทมนัส	ที่เกิดจากโมหะเป็นประจำาบ้าง	
อินทรีย์	 ๕	 ประการนี้ของเธอ	 คือ	 สัทธินทรีย์	 วิริยินทรีย์	 สตินทรีย	์
สมาธินทรีย์	ปัญญินทรีย์	ย่อมปรากฏอ่อน	เพราะอินทรีย	์๕	ประการนี้
ปรากฏอ่อน	 เธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้า	 น้ีเรียกว่า	
สุขาปฏิปทา	ทันธาภิญญา
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	 สุข�ปฏิปท�	ขิปป�ภิญญ�	เป็นอย่างไร
	 คือ	 บุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนไม่มีราคะกล้า	 จึงไม่
เสวยทุกขโทมนัส	 ท่ีเกิดจากราคะเป็นประจำาบ้าง	 โดยปกติเป็นคนไม่มี
โทสะกล้า	จงึไม่เสวยทกุขโทมนสัทีเ่กดิจากโทสะเป็นประจำาบ้าง	โดยปกติ
เป็นคนไม่มีโมหะกล้า	จึงไม่เสวยทุกขโทมนัส	ที่เกิดจากโมหะเป็นประจำา
บ้าง	อินทรีย์	๕	ประการนี้ของเธอ	คือ	สัทธินทรีย์	วิริยินทรีย์	สตินทรีย์	
สมาธินทรีย์	ปัญญินทรีย์	ย่อมปรากฏแก่กล้าเพราะอินทรีย์	๕	ประการนี้
ปรากฏแก่กล้า	 เธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพ่ือความสิ้นอาสวะเร็ว	 นี้เรียกว่า	
สุขาปฏิปทา	ขิปปาภิญญา	

	 ภิกษุทั้งหลาย	ปฏิปทา	๔	ประการนี้แล

วิตถารสูตรที่	๒	จบ

	 พระสตูรนี	้แสดงอนิทรีย์	๕	เป็นตวัจำาแนกปฏปิทาของผูป้ฏบิตัธิรรมซึง่มอียู	่
๔	อย่าง	คือ
	 ทุกขาปฏิปทา	ทันธาภิญญา	ปฏิบัติลำาบากทั้งรู้ได้ช้า	
	 ทุกขาปฏิปทา	ขิปปาภิญญา	ปฏิบัติลำาบากแต่รู้ได้เร็ว
	 สุขาปฏิปทา	ทันธาภิญญา	ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า
	 สุขาปฏิปทา	ขิปปาภิญญา	ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว

	 ปฏิปทาแยกเป็น	๔	มีทั้งกลุ่มปฏิบัติลำาบาก	ปฏิบัติสะดวก	รู้ช้า	รู้เร็ว	ปฏิบัติ
ลำาบาก	ก็รู้ช้าก็ได	้รู้เร็วก็ได	้ปฏิบัติสะดวก	รู้ช้าก็ได	้รู้เร็วก็ได	้ก�รรู้ช้�หรือรู้เร็วนั้น	
วัดกันที่อินทรีย์	ส่วนปฏิบัติลำ�บ�กหรือสะดวกดูที่กิเลส
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	 ถ้ากิเลสราคะเยอะ	 โทสะเยอะ	 โมหะเยอะ	 กิเลสมีกำาลังแรง	 มีกิเลสเยอะ	
เวลาปฏิบัติธรรมก็เหนื่อย	ต้องบังคับเคี่ยวเข็ญตัวเอง	มีความรู้สึกเป็นทุกข์โทมนัส
เกดิจากกเิลสบ่อยๆ	มปัีญหาอยูเ่รือ่ย	โทสะเยอะก็หงดุหงดิรำาคาญอยูเ่ร่ือย	น้ีเรยีกว่า
ปฏิบัติลำาบาก	 ทุกข์โทมนัสเกิดขึ้นเพราะกิเลสของตัวเองบ่อยๆ	 อย่างนี้คือปฏิบัติ
ลำาบาก	 ในการปฏิบัติลำาบากอาจจะบรรลุช้าก็ได้	 บรรลุเร็วก็ได้	 อยู่ท่ีอินทรีย	์
คนปฏบัิตถึิงแม้จะมกีเิลสเยอะ	แต่ถ้�สัง่สมอนิทรย์ีม�กๆ	อนิทรย์ีแก่กล้�	กบ็รรลุ
เร็วได้	 ทั้งๆ	 ที่กิเลสเยอะนี่แหละ	 มีกิเลสและมีทุกข์โทมนัสท่ีเกิดจากกิเลสบ่อยๆ	
ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุไว	 ถ้าอินทรีย์อ่อน	 ก็บรรลุช้า	 อันนี้ปฏิบัติลำาบากรู้ได้ช้า
ก็มี	รู้ได้เร็วก็มี	ปฏิปทาที่	๑	และ	๒

	 ต่อไปปฏิปทาที่	 ๓	 และ	 ๔	 ปฏิบัติสะดวก	 คำาว่าปฏิบัติสะดวกคือเป็นคน
ไม่ค่อยมีกิเลส	 ไม่ค่อยมีราคะ	 ไม่ค่อยมีโทสะ	 ไม่ค่อยมีโมหะ	 แสดงว่ามีกุศลเยอะ	
ถ้าพูดแบบกลับข้าง	 ไม่ค่อยมีราคะ	 มีแต่ปล่อยวาง	 คิดจะออกจากกาม	 ไม่ค่อย
มีโทสะเลย	มีแต่เมตตา	กรุณา	คิดช่วยเหลือคนอื่น	ไม่ค่อยมีโมหะ	มีสติไม่หลงลืม	
ไม่ประมาท	ไม่มัวเมา	นึกถึงความตายอยู่เสมอ	ผู้ปฏิบัติที่ไม่ค่อยมีกิเลสก็มี	๒	กลุ่ม	
บรรลุช้าก็มี	 บรรรลุเร็วก็มี	 ดูที่อินทรีย์	 เพราะการที่ไม่ค่อยมีกิเลสเกิดข้ึนอาจเป็น
อุปนิสัยใจของคนนั้นชอบช่วยเหลือคนอื่นบ้าง	 ชอบให้ทานบ้าง	 เป็นคนใจดีมี
เมตตาบ้าง		หรือชอบทำาสมาธิ	ชอบอยู่เงียบๆ	ฝึกสมาธิได้ฌานขั้นต่างๆ	ก็ไม่ค่อยมี
กิเลสเกิด	อินทรีย์	๕	แก่กล้าบรรลุเร็ว	อินทรีย์อ่อนก็บรรลุช้า	

	 อินทรีย์ทั้ง	 ๕	 จึงเป็นเคร่ืองจำาแนกผู้ปฏิบัติให้เป็นผู้บรรลุช้าหรือบรรลุเร็ว	
ช้าหรือเร็วนี้อยู่ที่อินทรีย	์๕	แก่หรืออ่อน	คนมีกิเลสกล้ารุนแรง	บรรลุช้าก็ม	ีบรรลุ
เร็วก็ม	ีคนมีกิเลสน้อย	 ไม่ค่อยมีกิเลสเกิด	บรรลุช้�ก็ม	ีบรรลุเร็วก็ม	ี การมีกิเลส	
มีทุกข์โทมนัสมากหรือน้อยจึงไม่ใช่ตัววัดว่าบรรลุช้าหรือว่าบรรลุเร็ว	 ตัววัดจริงๆ	
ก็คืออินทรีย์
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๒.๕	ทำ�ให้หยั่งลงสู่อมตะนิพพ�น
	 ต่อไปความสำาคัญข้อท่ี	 ๕	 อินทรีย์	 ๕	 ก็เหมือนธรรมมะหมวดอ่ืนๆ	ที่เป็น
ชุดโพธิปักขิยธรรม	ถ้าเจริญแล้ว	ทำาให้มากแล้ว	ก็หยั่งลงสู่อมตะ	หยั่งลงสู่นิพพาน	
ธรรมหมวดนีท้ำาเอาไว้ไม่เสียหลาย	สตปัิฏฐาน	๔	สมัมปัปธาน	๔	อทิธบิาท	๔	อนิทรย์ี	
๕	พละ	๕	โพชฌงค์	๗	อริยมรรคมีองค์	๘	เจริญแล้ว	กระทำ�ให้ม�กแล้ว	ทำ�ให้
โน้มเอียงไปนิพพ�น หยั่งลงสู่อมตะ	 ท่านทั้งหลายมีโอกาสควรศึกษาไว้	 ธรรม	
๗	หมวด	๓๗	ประการนี้	ทำาอันไหนได้ก็ทำาไปเลย	ทำาแล้วหยั่งลงสู่อมตะ 

	 บางคนไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ไปทำาแต่เร่ืองอื่น	 ทำาแต่บุญอย่างโน้นอย่างนี้	
ทำาสาธารณประโยชน์มากมาย	ไม่เข้าเรื่องนี้สักอย่างหนึ่ง	อย่างนั้นมันก็วนเวียนไป
ไกล	 ไม่หยั่งลง	 ไม่เอียงมาทางอมตะ	 ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน	 ไม่ได้เป็นไปเพื่อความ
สงบอย่างแท้จริง	 ฟังคำาสอนของพระพุทธเจ้าไว้	 เราจะได้ทำาถูก	 ทำาได้มากหรือ
ได้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่	อย่างน้อยก็ได้ทำาถูกค่อยๆ	เก็บสะสมเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ

	 พระสูตรชื่อว่าปุพพโกฏฐกสูตรในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคข้อ	๕๑๔

	 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
	 สมัยหนึ่ง	 พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	 ณ	 ปุพพโกฏฐกะ	 เขต
กรุงสาวตัถ	ีณ	ทีน่ัน้แล	พระผูม้พีระภาครบัสัง่เรยีกท่านพระสารบีตุรมา
ตรสัว่า	

	 สารบีตุร	เธอเชือ่หรอืไม่ว่า	สทัธินทรีย์ทีบ่คุคลเจรญิ	ทำาให้มากแล้ว	
ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	 มีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้า	 มีอมตะเป็นที่สุด	
วิริยินทรีย์...	 สตินทรีย์...	 สมาธินทรีย์...	 ปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญ	
ทำาให้มากแล้ว	ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	มีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้า	มีอมตะ
เป็นที่สุด	
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	 ท่านพระสารบีตุรกราบทลูว่า	ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ	ข้อนีช้นเหล่า
ใดไม่รู้	ไม่เห็น	ไม่เข้าใจ	มิได้ทำาให้แจ้ง	มิได้สัมผัสด้วยปัญญา	ชนเหล่านั้น
พึงถึงความเชื่อต่อผู้อ่ืนในข้อนั้นว่า	 สัทธินทรีย์ที่บุคคลเจริญ	 ทำาให้
มากแล้ว	 ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	 มีอมตะเป็นเบ้ืองหน้า	 มีอมตะเป็นที่สุด	
วิริยินทรีย์...	สตินทรีย์...	สมาธินทรีย์...	ปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญ	ทำาให้
มากแล้ว	 ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	 มีอมตะเป็นเบ้ืองหน้า	 มีอมตะเป็นที่สุด	
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ข้อนี้ชนเหล่าใดรู	้เห็น	เข้าใจ	ทำาให้แจ้ง	สัมผัสด้วย
ปัญญาแล้ว	ชนเหล่านั้นย่อมไม่มีความสงสัย	ไม่มีความแคลงใจในข้อนั้น
เลยว่า	 สัทธินทรีย์ท่ีบุคคลเจริญ	 ทำาให้มากแล้ว	 ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	
มีอมตะเป็นเบื้องหน้า	 มีอมตะเป็นที่สุด	 วิริยินทรีย์...	 สตินทรีย์...	
สมาธินทรีย์...	 ปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญ	 ทำาให้มากแล้ว	 ย่อมหยั่งลงสู่
อมตะ	มีอมตะเป็นเบื้องหน้า	มีอมตะเป็นที่สุด	ก็ข้อนั้นข้าพระองค์รู้	เห็น	
เข้าใจ	ทำาให้แจ้ง	สัมผัสด้วยปัญญาแล้ว	ข้าพระองค์ไม่มีความสงสัย	ไม่มี
ความแคลงใจในข้อนั้นว่า	 สัทธินทรีย์ที่บุคคลเจริญ	 ทำาให้มากแล้ว	
ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	มีอมตะเป็นเบื้องหน้า	มีอมตะเป็นที่สุด	วิริยินทรีย์...	
สตินทรีย์...	 สมาธินทรีย์...	 ปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญ	 ทำาให้มากแล้ว	
ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	มีอมตะเป็นเบื้องหน้า	มีอมตะเป็นที่สุด

	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	ดีละ	ดีละ	สารีบุตร	ข้อนี้ชนเหล่าใดไม่รู	้
ไม่เห็น	 ไม่เข้าใจ	 มิได้ทำาให้แจ้ง	 มิได้สัมผัสด้วยปัญญา	 ชนเหล่าน้ันพึง
ดำาเนินไปด้วยความเช่ือต่อผู้อื่นในข้อนั้นว่า	 สัทธินทรีย์ที่บุคคลเจริญ	
ทำาให้มากแล้ว	 ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	 มีอมตะเป็นเบื้องหน้า	 มีอมตะเป็น
ที่สุด	วิริยินทรีย์...	สตินทรีย์...	สมาธินทรีย์...	ปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญ	
ทำาให้มากแล้ว	 ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	 มีอมตะเป็นเบื้องหน้า	 มีอมตะเป็น
ที่สุด	ข้อนี้ชนเหล่าใดรู	้ เห็น	 เข้าใจ	ทำาให้แจ้ง	 ได้สัมผัสด้วยปัญญา	ชน
เหล่านั้นหมดความระแวงสงสัยในข้อนั้นว่า	 สัทธินทรีย์ที่บุคคลเจริญ	
ทำาให้มากแล้ว	 ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	 มีอมตะเป็นเบื้องหน้า	 มีอมตะเป็น
ที่สุด	วิริยินทรีย์...	สตินทรีย์...	สมาธินทรีย์...	ปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญ	
ทำาให้มากแล้ว	 ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	 มีอมตะเป็นเบื้องหน้า	 มีอมตะเป็น
ที่สุด

ปุพพโกฏฐกสูตรที	่๔	จบ
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๓.๑	ปัญญินทรีย์เป็นยอด
	 ในอนิทรย์ี	๕	นัน้	มอีนิทรย์ีทีส่ำาคญั	ทีเ่ป็นเลศิ	เป็นยอดกว่าอนิทรย์ีทัง้หลาย
อยู่คือปัญญินทรีย์	 เราทั้งหลายก็พอรู้อยู่ว่าถ้าพูดเรื่องธรรมะในฝ่ายสังขาร	ธรรมะ
ตวัทีเ่ป็นยอดในฝ่ายสงัขารคอืปัญญา	ไม่ใช่หมายความว่ามีปัญญาอย่างเดยีวแล้วจะ
บรรลธุรรมหรอก	ต้องประชมุกนัทัง้ปัญญา	ศลี	สมาธิ	นัน่แหละจงึจะหมดกเิลส	หาก
พูดถึงสิ่งที่เป็นยอด	เป็นสิ่งสูงไปตามลำาดับ	ยอดคือปัญญ�

	 บางคนได้ยนิว่า	ปัญญาเป็นยอด	ก็จะเอาแต่ปัญญา	เน้นแต่ปัญญาอย่างเดียว	
คนไหนไปทำาวัด	สวดมนต	์ทำาบุญ	ก็ไปดูหมิ่นเขาอีก	อย่างนี้ก็เลยเถิดไป	หลักธรรม
ในชุดโพธิปักขิยธรรมนี้ปัญญานี่เป็นเลิศที่สุด

	 ในสังยุตตนิกายมหาวรวรรคสาลสูตร	ข้อ	๕๒๑

๓. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอินทรีย์
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	 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
	 สมัยหนึ่ง	 พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	 ณ	 หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อ
สาลา	แคว้นโกศล	ณ	ที่นั้นแล	พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาตรัสว่า	

	 ภิกษุทั้งหลาย	 สัตว์ดิรัจฉานเหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 พญาราชสีห์
ชาวโลกกล่าวว่าเลศิกว่าสตัว์ดรัิจฉานเหล่านัน้	เพราะพละกำาลงั	ความเรว็	
ความกล้า	แม้ฉนัใด	โพธปัิกขยิธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่	ปัญญินทรย์ีบณัฑติ
กล่าวว่าเลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมเหล่าน้ัน	 เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้	
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

	 โพธิปักขิยธรรม	อะไรบ้าง	คือ
	 สัทธินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรม	ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู	้
	 วิริยินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรม	ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู	้
	 สตินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรม	ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู	้
	 สมาธินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรม	ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู	้
	 ปัญญินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรม	ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้

	 ภกิษทุัง้หลาย	สตัว์ดริจัฉานเหล่าใดเหล่าหนึง่	พญาราชสห์ีชาวโลก
กล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้น	เพราะพละกำาลัง	ความเร็ว	ความกล้า	แม้
ฉันใด	โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง	ปัญญินทรีย์บัณฑิตกล่าวว่าเลิศ
กว่าโพธิปักขิยธรรมเหล่านัน้	เพราะเป็นไปเพ่ือความตรัสรู้	ก็ฉนันัน้เหมอืน
กัน

สาลสูตรที่	๑	จบ
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	 อันนีก้ล่าวถึงในบรรดาโพธปัิกขิยธรรมด้วยกนั	ในหมวดอินทรย์ี	๕	มอีนิทรย์ี
ทีเ่ป็นยอดกว่าเขา	เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรม	หรอืยอดแห่งอินทรย์ี	คือปัญญินทรย์ี	
เหมอืนกบัทางโลกเขาสมมตกินั	ในบรรดาสตัว์เดรจัฉาน	สตัว์เจ้าป่าพญาราชสห์ีเป็น
เจ้าป่าเพราะว่ามีพละกำาลังมากกว่า	มีฝีเท้าวิ่งเร็วกว่า	มีความกล้ากว่าสัตว์อื่นๆ

	 ถ้าพดูอกีแบบหนึง่	ในบรรดาอนิทรีย์	๕	ประการนี	้อินทรย์ีข้ออ่ืนๆ	จะมัน่คง
หรอืไม่มัน่คง	กต้็องดทูีปั่ญญนิทรย์ี	มปัีญญนิทรย์ีเป็นปัจจยัเด่นในเรือ่งนีเ้หมอืนกัน	
สทัธนิทรย์ี	วริยินิทรย์ี	สตนิทรย์ี	สมาธนิทรีย์จะมัน่คงหรอืเปล่าต้องดวู่ามีปัญญาหรอื
เปล่า	 ถ้าไม่มีปัญญา	 ถึงแม้จะมีศรัทธา	 ศรัทธาก็ไม่ม่ันคง	 เพราะว่าไม่มีสิ่งที่ทำาให้
หยั่งลงอย่างลึกซึ้ง	

	 บางคนมีความเพียร	 มีความกล้าหาญบากบั่นมาก	 หากไม่มีปัญญาก็จะไม่
มัน่คง	แม้จะเป็นคนมสีตดิ	ีมคีวามไม่ประมาท	ถ้าไม่มปัีญญากไ็ม่มัน่คง	เป็นผูม้สีมาธิ
ด	ีมีจติตัง้มัน่ดี	ถ้าไม่มปัีญญากไ็ม่ตัง้มัน่	อย่างเมอืงไทยเราดเูหมอืนว่า	ผูค้นมศีรัทธา
เยอะ	 หากปัญญาไม่มี	 ศรัทธาก็ไม่มั่นคง	 ไม่ได้หยั่งลึกลงไปในพระรัตนตรัย	 เด๋ียว
ลอยไปทางโน้น	ลอยไปทางนี้	ทั้งที่มีเจตนาด	ีรักพระพุทธเจ้า	รักศาสนา	แต่ปัญญา
ไม่ม	ีทำาให้ศรัทธาไม่มั่นคง	

	 ในสังยุตตนิกาย	มหาวารวรรค	มัลลกสูตรข้อ	๕๒๒
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	 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
	 สมัยหนึ่ง	พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	ณ	นิคมของชาวมัลละชื่อ
อุรุเวลกัปปะ	แคว้นมัลละ	ณ	ที่นั้นแล	พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุ
ทัง้หลายมาตรสัว่า	ภกิษทุัง้หลาย	อริยญาณยงัไม่เกดิขึน้แก่อรยิสาวกเพยีง
ใด	อินทรีย์	๔	ประการ	ก็ชื่อว่ายังไม่ตั้งมั่น	ไม่หยั่งลงเพียงนั้น	แต่เมื่อใด	
อริยญาณเกิดขึ้นแก่อริยสาวก	เมื่อนั้น	อินทรีย์	๔	ประการ	ก็ชื่อว่าย่อม
ตั้งมั่น	ย่อมหยั่งลง

	 ภิกษุทั้งหลาย	 ยอดของเรือนยอดเขายังไม่ยกขึ้นเพียงใด	 กลอน
ทั้งหลายก็ชื่อว่ายังไม่ได้ตั้ง	ยังไม่ได้ใส่เพียงนั้น	แต่เมื่อใด	ยอดของเรือน
เขายกขึน้แล้ว	เมือ่น้ัน	กลอนทัง้หลายกช็ือ่ว่าได้ตัง้	ได้ใส่ไว้	แม้ฉันใด	อริย
ญาณก็ฉันนั้นเหมือนกันยังไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกเพียงใด	 อินทรีย์	 ๔	
ประการ	ก็ชื่อว่ายังไม่ตั้งมั่น	ไม่หยั่งลง	เพียงนั้น	แต่เมื่อใด	อริยญาณเกิด
ขึน้แก่อรยิสาวก	เมือ่น้ัน	อนิทรีย์	๔	ประการ	กช็ือ่ว่าย่อมตัง้ม่ัน	ย่อมหย่ัง
ลง

		 อินทรีย์	๔	ประการ	อะไรบ้าง	คือ	
	 ๑.	สัทธินทรีย์		
	 ๒.	วิริยินทรีย	์	
	 ๓.	สตินทรีย์		
	 ๔.	สมาธินทรีย์	

	 ภิกษุทั้งหลาย	 สัทธาท่ีเป็นไปตามปัญญา	 วิริยะที่เป็นไปตาม
ปัญญา	สติที่เป็นไปตามปัญญา	สมาธิที่เป็นไปตามปัญญาของอริยสาวก
ผู้มีปัญญา	ย่อมตั้งมั่น

มัลลกสูตรที่	๒	จบ
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	 พระสูตรนีก้ล่าวถงึถ้าไม่มปัีญญา	ไม่มอีริยญาณ	ไม่มญีาณทีเ่ป็นไปเพือ่ระงบั
ดับกิเลส	 ไม่มีปัญญาเห็นความเกิดดับชำาแรกกิเลส	 ไม่มีปัญญาเห็นอริยสัจ	 ไม่มี
ปัญญินทรีย์	 อินทรีย์๔	ก็ไม่ตั้งมั่น	 ไม่มั่นคงหวั่นไหวอยู่เรื่อย	 เหมือนบางท่านที่ฮึด
เป็นพกัๆ	บางคราวขยนัมาก	ทำาความเพยีรเผากเิลส	บางคราวกข็ีเ้กยีจ	ถกูกเิลสเผา
จนไหม้เกรียมไปเลย	 บางวันมีสติดี	 เป็นคนไม่ประมาท	 บางทีก็ลืมตายไปเลย	
ประมาท	 ลุ่มหลง	 มัวเมา	 สมาธิก็ไม่ต้องพูดถึง	 ไม่ค่อยมีเลย	 จะทำาสมาธิก็กลัวติด
สมาธิแล้ว	คิดหวั่นไหววุ่นวายไปเรื่อย	อินทรีย์ทั้ง	๕	ไม่มั่นคงอย่างนี้	ถ้�มีปัญญ�
นั่นแหละ	 อินทรีย์ท้ัง	 ๔	 จะตั้งมั่น	 พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า	 สัทธาที่เป็นไปตาม
ปัญญา	วริยิะทีเ่ป็นไปตามปัญญา	สตทิีเ่ป็นไปตามปัญญา	สมาธทิีเ่ป็นไปตามปัญญา
ของอริยสาวกผู้มีปัญญา	ย่อมตั้งมั่น

	 ศรัทธา	วิริยะ	สติ	สมาธิ	ที่เป็นไปตามปัญญาของอริยสาวกนั่นแหละจึงจะ
ตัง้มัน่	ศรัทธาต้องเป็นไปตามปัญญาจงึจะตัง้ลงมัน่	ปัญญาเหน็ความเกดิดบั	ชำาแรก
กิเลสเห็นอริยสัจ	มีศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	เชื่อมั่นในพุทธคุณ	
ธรรมคณุ	สงัฆคณุ	และมศีลี	กใ็ห้เป็นไปตามปัญญาจะได้มรีากหยัง่ลง	วิรยิะคอืความ
เพียร	เพียรละกิเลส	เพียรเจริญกุศล	ก็ต้องมีปัญญาประกอบการมีสติ	รู้กาย	เวทนา	
จิต	ธรรม	ต้องประกอบไปด้วยปัญญาตามปัญญา	สมาธิก็เหมือนกันต้องเป็นไปตาม
ปัญญา
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๓.๒	ก�รพัฒน�อินทรีย์ต�มลำ�ดับ
 ต่อไปอ่านอกีพระสตูรหนึง่	กล่าวถงึการพัฒนาหรอืการฝึกอนิทรีย์	๕	ไปตาม
ลำาดับ	อาศัยศรัทธานำามา	เมื่อมีศรัทธาจะมีความเพียร	มีสติ	มีสมาธิ	จนมีปัญญาได้	

	 ในสังยุตตนิกายมหาวราวรรค	อาปณสูตร	ข้อ	๕๒๐

	 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
	 สมัยหนึ่ง	 พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	 ณ	 นิคมของชาวอังคะ
ชื่ออาปณะ	 แคว้นอังคะ	ณ	 ที่นั้นแล	 พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่าน
พระสารีบุตรมาตรัสว่า	สารีบุตร	อริยสาวกใดมีศรัทธามั่นคง	เลื่อมใสยิ่ง
ในตถาคต	 อริยสาวกนั้นไม่พึงสงสัยหรือเคลือบแคลงในตถาคตหรือใน
คำาสอนของตถาคต
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 ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 พระอริย
สาวกใดมศีรัทธามัน่คง	เลือ่มใสอย่างย่ิงในพระตถาคต	พระอรยิสาวกนัน้
ไม่พงึสงสยัหรอืเคลอืบแคลงในพระตถาคตหรอืในคำาสอนของพระตถาคต

	 อนึ่ง	 พระอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังได้ว่า	 จักเป็นผู้ปรารภ
ความเพยีร	 เพ่ือละอกศุลธรรม	 เข้าถงึกศุลธรรม	มคีวามเข้มแขง็	 มีความ
บากบัน่	มั่นคง	ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมอยู	่ก็วิริยะของพระอริยสาวกนั้น
พึงจัดเป็นวิริยินทรีย	์

	 อนึ่ง	 พระอริยสาวกผู้มีศรัทธา	 ปรารภความเพียร	 พึงหวังได้ว่า	
จักเป็นผู้มีสติ	ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง	ระลึก
นกึถงึสิง่ทีท่ำา	คำาทีไ่ด้พดูไว้นานบ้าง	กส็ตขิองพระอรยิสาวกนัน้พงึจดัเป็น
สตินทรีย์

	 อนึ่ง	พระอริยสาวกผู้มีศรัทธา	ปรารภความเพียร	มีสติมั่นคง	พึง
หวังได้ว่า	จักทำานิพพานให้เป็นอารมณ์	ได้สมาธิ	ได้เอกัคคตาจิต	ก็สมาธิ
ของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสมาธินทรีย์
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	 อนึ่ง	พระอริยสาวกผู้มีศรัทธา	ปรารภความเพียร	มีสติมั่นคง	มี
จิตต้ังม่ัน	 พึงหวังได้ว่า	 จักรู้ชัดว่า	 สงสารมีที่สุดและเบื้องต้นกำาหนดรู้
ไม่ได้	เบื้องต้นและที่สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาปิดกั้น	มีตัณหา
ผูกไว้	 แล่นไป	 ท่องเท่ียวไป	 ส่วนความดับกองแห่งความมืดคืออวิชชา					
ไม่ให้เหลือด้วยวิราคะ	 นี้เป็นทางอันสงบ	 นี้เป็นทางอันประณีต	 คือ					
ความระงับสังขารทั้งปวง	 ความสละคืนอุปธิทั้งปวง	 ความสิ้นตัณหา			
ความสิ้นกำาหนัด	 ความดับ	 นิพพาน	 ก็ปัญญาของพระอริยสาวกนั้นพึง		
จัดเป็น		ปัญญินทรีย์

	 ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ	พระอริยสาวกผูม้ศีรทัธานัน้พยายามอย่าง
นี	้คร้ันพยายามแล้วระลกึอย่างนี	้คร้ันระลกึแล้วตัง้มัน่อย่างนี	้คร้ันตัง้มัน่
แล้วรูช้ดัอย่างนี	้คร้ันรูช้ดัแล้วย่อมเชือ่มัน่อย่างน้ีว่า	นีแ้ลคอืธรรมทีเ่ราได้
ฟังมาก่อน	บดันีเ้ราถูกต้องด้วยนามกายนัน้อยูแ่ละเหน็แจ้งแทงตลอดด้วย
ปัญญา	ก็ศรัทธาของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสัทธินทรีย์

	 พระผูม้พีระภาคตรสัว่า	ดีละ	ดีละ	สารีบตุร	อริยสาวกใดมศีรทัธา
มั่นคง	 เล่ือมใสอย่างยิ่งในตถาคต	 อริยสาวกนั้นไม่พึงสงสัยหรือเคลือบ
แคลงในตถาคตหรอืในคำาสอนของตถาคต	ด้วยว่าอรยิสาวกผูม้ศีรทัธาพงึ
หวงัได้ว่า	จักเป็นผูป้รารภความเพยีรเพือ่ละอกศุลธรรม	เพ่ือให้กศุลธรรม
เกิด	 มีความเข้มแข็ง	 มีความบากบั่น	 ม่ันคง	 ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยู่	ก็วิริยะของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นวิริยินทรีย์
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	 อนึง่	อริยสาวกผูม้ศีรทัธา	ปรารภความเพียร	พงึหวงัได้ว่า	จักเป็น
ผู้มีสติ	 ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาตนอย่างยิ่ง	 ระลึกนึกถึง
สิ่งที่ทำา	คำาที่ได้พูดไว้นานบ้าง	ก็สติของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสตินทรีย์

	 อนึ่ง	อริยสาวกผู้มีศรัทธา	ปรารภความเพียร	มีสติมั่นคง	พึงหวัง
ได้ว่า	จักยึดนิพพานให้เป็นอารมณ	์ได้สมาธิ	ได้เอกัคคตาจิต	ก็สมาธิของ
อริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสมาธินทรีย์

	 อนึ่ง	 อริยสาวกผู้มีศรัทธา	 ปรารภความเพียร	 มีสติมั่นคง	 มีจิต
ตั้งมั่น	พึงหวังได้ว่า	 จักรู้ชัดว่า	 สงสารมีที่สุดและเบื้องต้นกำาหนดรู้ไม่ได้	
เบื้องต้นและที่สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาปิดกั้น	 มีตัณหาผูกไว้	
แล่นไป	ท่องเทีย่วไป	ส่วนความดบักองแห่งความมืดคอือวชิชาไม่ให้เหลอื
ด้วยวริาคะ	นีเ้ป็นทางอนัสงบ	นีเ้ป็นทางอนัประณตี	คอืความระงบัสงัขาร
ทั้งปวง	 ความสละคืนอุปธิท้ังปวง	 ความส้ินตัณหา	 ความส้ินกำาหนัด	
ความดับ	นิพพาน	ก็ปัญญาของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นปัญญินทรีย์	

	 สารีบุตร	 อริยสาวกผู้มีศรัทธานั้นพยายามอย่างนี้	 ครั้นพยายาม
แล้วระลกึอย่างนี	้คร้ันระลกึแล้วตัง้มัน่อย่างนี	้คร้ันตัง้มัน่แล้วรูช้ดัอย่างนี้	
ครั้นรู ้ชัดแล้วย่อมเช่ือมั่นอย่างนี้ว่า	 นี้แลคือธรรมที่เราได้ฟังมาก่อน	
บัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายนั้นอยู่	 และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา	
ก็ศรัทธาของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสัทธินทรีย์

อาปณสูตรที่	๑๐	จบ



118 119 

	 ตามพระสตูรนี	้ตอนแรกอาศยัศรทัธา	เชือ่มัน่ปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า	
ไม่เคลือบแคลงสงสัยในคำาสอนของพระองค์	 มาทำาความเพียรไปตามลำาดับ	
จนกระทั่งมีปัญญาเข้าถึง	ได้สัมผัสกับธรรมะ	ธรรมะที่เห็นนี้	ก็คือธรรมะที่เคยฟัง
และเช่ือม�ก่อนน่ันแหละแต่ว่าบัดนี้ถูกต้องธรรมะนั้นด้วยนามกาย	 เห็นแจ้งชัด
ด้วยปัญญา

	 เคยฟังมาแล้วว่า	สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง	ไม่มีสังขารใดๆ	สักนิดหนึ่ง
ที่จะมั่นคง	 สิ่งทั้งหลายไม่ใช่อัตตาตัวตน	 โลกเต็มไปด้วยทุกข์	 นิพพานเป็นบรมสุข	
ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค	์๘	จะทำาให้ถึงนิพพาน	เคยฟังมา	ฟังมาแล้วก็เชื่อมั่นใน
คำาสอนนี	้ทำาความเพยีรฝึกมาเรือ่ยๆ	กเ็หน็ชดัสัทธนิทรย์ีของอรยิสาวกทำาให้เกดิผล
เรียงมาตามลำาดับอย่างนี	้

	 อธบิายไปตามลำาดบัว่า	อรยิสาวกมศีรทัธามัน่คงแล้วไม่สงสยัในพระตถาคต
หรือคำาสอนของพระตถาคต	กเ็ป็นไปได้ว่าจะเป็นผูป้รารภความเพยีร	เพือ่ละอกศุล
ธรรม	เพื่อทำากุศลธรรมให้ถึงพร้อมตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า	มีกำาลัง	เข้มแข็ง	มี
ความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดธุระในอกุศลธรรมทั้งหลาย	สิ่งใดควรละ	สิ่งใดควรเจริญ	
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้	เมือ่มศีรัทธากท็ำาตาม	เร่ิมจากศรัทธาไม่เคลอืบแคลงสงสยั
ในพระพุทธเจ้าและในคำาสอนของพระองค์	 เชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอน	 ไม่ผิด
จากที่พระองค์ทรงสอน	ความเชื่อมั่นเป็นสัทธินทรีย	์ จะทำาให้มีความเพียร	 ความ
เพียรนี้เป็นวิริยินทรีย์	
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	 พอมคีวามเพยีรแล้วเป็นอย่างไร	ถ้าปรารภความเพยีร	เอาจรงิเอาจัง	บากบัน่	
มุ่งไปข้างหน้า	ไม่ท้อถอย	สิ่งใดควรละก็พยายามเพื่อละ	สิ่งใดควรเจริญก็พยายาม
เพื่อเจริญ	 ก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้มีสติ	 ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน
อย่างยิ่ง	ระลึกนึกถึงสิ่งที่ทำา	คำาที่ได้พูดไว้นานบ้าง	ผู้มีความเพียรพยายามละอกุศล	
เจริญกุศลจะเป็นคนที่มีสติไม่มัวเมาไม่ประมาท	 รู้จักพิจารณาอะไรอย่างรอบคอบ	
มีความรู้ตัวอยู่เสมอสติปัญญาอย่างนี้ก็จะคอยรักษาจิต	 คอยดูแลให้ดำาเนินไปตาม
ทางสู่นิพพานได้	 พูดอะไร	 ทำาอะไร	 ก็มีความรู้ตัวอยู่เสมอ	 ไม่เลินเล่อ	 ไม่ปล่อยใจ
เลื่อนลอย	อย่างนี้เป็นสตินทรีย์

	 เมือ่มศีรทัธา	ปรารภความเพียรสตติัง้ไว้มัน่คง	กเ็ป็นไปได้ว่าจะเป็นผูม้สีมาธิ	
จักยึดนิพพานให้เป็นอารมณ์	 ได้สมาธิ	 ได้เอกัคคตาจิต	 เม่ือเช่ือม่ันในคำาสอนของ
พระพทุธเจ้า	กไ็ม่ไปทางโลกสงัขาร	มแีต่พยายามเพือ่ละความเหน็ผดิและความยดึมัน่
ถือมั่น	 เห็นโทษในสังขาร	 เจริญมรรค	 จิตโน้มเอียงไปนิพพาน	 ก็เป็นไปได้ที่จะยึด
นิพพานเป็นอารมณ์	 ได้สมาธิ	 ได้เอกคตาจิต	 จิตมีนิพพานเป็นอารมณ์อันเลิศ	
เป็นอารมณ์สำาคัญ	 ไม่วอกแวก	 ไม่สั่นไหว	 ไม่คลอนแคลนไปทางสังขาร	 นี้เรียกว่า
สม�ธินทรีย์
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	 เม่ือมีสมาธินทรีย์ก็หวังได้ว่าจะมีปัญญารู้ชัดได้ว่า	 ชีวิตเป็นทุกข์	 เวียนว่าย
ตายเกิดมายาวนาน	เบื้องต้นของสงสารไม่ปรากฏ	จุดกำาเนิดของการเวียนว่ายตาย
เกิดนี้หาไม่ได้	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	วนเวียนมานานแสนนาน	สำาหรับผู้มีอวิชชาบังตา	
มตีณัหาผกูไว้	จะหาจุดสิน้สดุไม่ได้	ท่องเทีย่ววนเวยีนไปอย่างนัน้	ไม่จบสิน้	ตายแล้ว
เกิด	เกิดแล้วตาย	ตายแล้วเกิดใหม่อีกอย่างนั้นตลอดไป	เมื่อมีศรัทธา	มาทำาความ
เพียร	เจริญอริยมรรคต�มที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นั่นแหละ	ทำ�ให้เกิดวิชช�
ขึ้น	 คว�มมืดคืออวิชช�ห�ยไป	 นี้เป็นทางที่ทำาให้ถึงนิพพาน	 ถึงความสงบอย่าง
แท้จริง	เป็นทางให้ถึงนิพพาน	ความรู้นี้เป็นปัญญินทรีย	์

	 การปฏิบัติเรียงไปตามลำาดับอินทรีย์	 ๕	 อย่างนี้	 อริยสาวกผู้มีศรัทธานั้น
พยายามอย่างนี้	 ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้	 ครั้นระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี	้ ครั้น
ตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี	้ ครั้นรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่า	นี้แลคือธรรมที่เราได้ฟัง
มาก่อน	บัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายนั้นอยู	่ และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา	ก็
ศรัทธาของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสัทธินทรีย์	 อย่างน้ีศรัทธาของอริยสาวกนี้ก็ทำา
หน้าที่จนสมบูรณ์แล้ว	 ได้รู้ตาม	 ได้เห็นตาม	 เป็นพยานการตรัสรู้ของพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า	

	บรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ	อนุโมทนาทุกท่าน
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย	
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน	

 

	 วันนีบ้รรยาย	โพธิปักขิยธรรมตอนที	่๑๒	นะครบั	บรรยายหวัข้อเร่ืองอนิทรีย์	
๕	ตอนที	่๓	สำาหรับเรือ่งอนิทรย์ี	๕	กไ็ด้พดูไปแล้ว	๒	ตอนด้วยกนั	พูดถงึความหมาย
ของอินทรีย์	 ๕	 สัทธินทรีย์	 วิริยินทรีย	์ สตินทรีย์	 สมาธินทรีย	์ และปัญญินทรีย์	 มี
ลักษณะเป็นอย่างไร	เห็นได้ชัดในธรรมะหมวดไหน	เป็นเจ้าการในธรรมหมวดไหน

	 และเรื่องความสำาคัญของอินทรีย์	 ๕	พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งชัดอินทรีย	์ ๕	
จึงปฏิญญาตนว่าเป็นพระพุทธเจ้า	 การรู้ความเกิดความดับ	 อุบายเป็นเครื่องสลัด
ออกจากอนิทรย์ี	๕	ทำาให้เป็นพระอริยเจ้า	อินทรย์ี	๕	เป็นเครือ่งจำาแนกปฏปิทาของ
ผูป้ฏิบติัธรรม	ผูป้ฏิบติัธรรมบรรลเุร็วกมี็	บรรลชุ้ากม็	ีคนทีบ่รรลเุร็วกเ็พราะมอีนิทรีย์
แก่กล้า	ส่วนคนที่อินทรีย์อ่อนก็บรรลุช้า

อินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๓ และ พละ ๕
บรรยายวันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๕๕
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	 ในคราวที่แล้วพูดถึงประเด็นที่	 ๓	 ก็คือเรื่องทั่วๆ	 ไป	 วันนี้จะพูดต่ออีกเล็ก
น้อย	จนจบเรื่องอินทรีย	์และพูดเรื่องพละ	๕	ต่อ	ซึ่งเรื่องพละ๕	พูดนิดเดียวก็จบ
แล้วเพราะเหมอืนกนักบัอนิทรย์ี	๕	เพยีงแต่ลักษณะอาการแตกต่างกนับ้างเล็กน้อย	
เพราะมีกำาลังเพิ่มขึ้น	

	 สำาหรับเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์	๕	ผมได้พูดไปแล้ว	เรื่องที่หนึ่ง	คือ
ปัญญาเป็นสิ่งที่สูงสุดในบรรดาอินทรีย์ทั้งห้า	 ถ้ามีปัญญาแล้ว	 ศรัทธา	 วิริยะ	 สติ	
สมาธิ	จะมั่นคง	ถ้าไม่มีปัญญา	ศรัทธาเป็นต้นจะไม่มั่นคง	ถ้าศรัทธาไม่มีปัญญามา
ประกอบ	ก็หวั่นไหวไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้	ความเพียรที่ไม่มีปัญญาประกอบก็อาจจะ
เพี้ยนไปเลยก็ได้	เพี้ยนไปทำาอย่างอื่นแทนไปการละกิเลสเจริญกุศล	มีปัญญาเข้าไป
ประกอบทำาให้ศรัทธาที่มั่นคง	วิริยะที่มั่นคง	สติที่มั่นคง	และก็สมาธิที่มั่นคง	

	 เรื่องที่สอง	คือ	การปฏิบัติไปตามลำาดับโดยเอาอาศัยศรัทธ�นำ�ไปสู่ปัญญ�	
ผู้ที่มีสัทธินทรีย์เชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	ก็เป็นไปได้ว่าจะมีความเพียร	
เมื่อมีความเพียรก็เป็นไปได้ว่าจะมีสต	ิผู้มีสติต่อเนื่องกันอยู่เสมอก็เป็นไปได้ว่าจะมี
สมาธิ	ผู้มีสมาธิจิตตั้งมั่น	สะอาดผุดผ่อง	ก็เป็นไปได้ว่าจะมีปัญญา	พอมีปัญญาแล้ว
ก็ย่อมรู้เห็นว่าสิ่งที่รู้เห็นนั้น	 เป็นที่เคยได้ฟังมาแต่เดิมแล้ว	 เป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่
ตอนแรกอาศัยความเชื่อ	ต่อมาก็ได้สัมผัสด้วยปัญญา	อันนี้ศรัทธานำาไปสู่ปัญญา
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๓.๓	ก�รแสดงอินทรีย์ไม่ครบ	๕
	 วันนี้จะพูดในเรื่องทั่วไป	ต่อจากคราวที่แล้ว	อินทรีย์ทั้ง	๕	นี	้บางครั้งกล่าว
ไม่ครบทั้ง	 ๕	 ก็ได้	 เอาข้อท่ีสำาคัญมาพูดถือว่าใช้ได้แล้วคืออาจจะกล่าวอินทรีย์	๑	
อินทรีย์	 ๒	 อินทรีย์	 ๓	 อินทรีย	์ ๔	 ก็ได	้ เวลาท่านทั้งหลายไปอ่านในพระสูตรบาง
พระสูตรกล่าวถึงแค่บางข้อ	 เวลากล่าวถึงอินทรีย	์๔	อินทรีย์อะไรบ้าง	อินทรีย	์๓	
อินทรีย์อะไรบ้าง	 อินทรีย์	 ๒	 อินทรีย์อะไร	 จนกระท่ังอินทรีย์	 ๑	 อินทรีย์อะไร	
ครบถ้วนมีอินทรีย์	๕	สัทธินทรีย์	วิริยินทรีย	์สตินทรีย	์สมาธินทรีย์	และปัญญินทรีย์	
ถ้ากล่าวในแบบอื่น	 ลดจำานวนลงกว่านั้น	 กล่าวเป็น	 ๔	 จะกล่าวอินทรีย์อะไรบ้าง	
กล่าวเป็น	๓	จะกล่าวอินทรีย์อะไรบ้าง	กล่าวเป็น	๒	กล่าวเป็น	๑	จะกล่าวอินทรีย์
อะไรบ้าง	จึงจะถูกต้อง	ถือว่าครบหรือเพียงพอสำาหรับการตรัสรู้	

	 จะยกพระสูตรที่แสดงอินทรีย	์๔	มาก่อน	

	 ในสังยุตตนิกายมหาวารวรรค	ตติยปุพพารามสูตร	ข้อ	๕๑๗
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	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 ภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุขีณาสพพยากรณ์
อรหัตตผลว่า	 เรารู้ชัดว่า	 ชาติส้ินแล้ว	 อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	 ทำากิจที่
ควรทำาเสร็จแล้ว	ไม่มกีจิอืน่เพือ่ความเป็นอย่างนีอ้กีต่อไป	เพราะอนิทรย์ี
เท่าไรที่ภิกษุขีณาสพเจริญ	ทำาให้มากแล้ว	

	 ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ	 ธรรมของ
ข้าพระองค์ท้ังหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก	 มีพระผู้มีพระภาค
เป็นผู้นำา	มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่ง	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ขอประทาน
วโรกาส	 เฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่าน้ัน	 จะทรงอธิบายเนื้อความแห่ง
พระภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้	 ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาค
แล้วจักทรงจำาไว้

	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 ภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุขีณาสพพยากรณ์
อรหัตตผลว่า	 เรารู้ชัดว่า	 ชาติสิ้นแล้ว	 อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	 ทำากิจที่
ควรทำาเสรจ็แล้ว	ไม่มกีจิอืน่เพือ่ความเป็นอย่างนีอ้กีต่อไป	เพราะอนิทรย์ี	
๔	ประการที่ภิกษุขีณาสพเจริญ	ทำาให้มากแล้ว
	 อินทรีย์	๔	ประการ	อะไรบ้าง	คือ	
	 ๑.	วิริยินทรีย	์	
	 ๒.	สตินทรีย์		 	
	 ๓.	สมาธินทรีย	์	
	 ๔.	ปัญญินทรีย์		

	 ภกิษขุณีาสพพยากรณ์อรหตัผลว่า	เรารูชั้ดว่า	ชาติสิน้แล้ว	อยูจ่บ
พรหมจรรย์แล้ว	 ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว	 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็น
อย่างนี้อีกต่อไป	เพราะอินทรีย	์๔	ประการนี้ที่ภิกษุขีณาสพเจริญ	ทำาให้
มากแล้ว

ตติยปุพพารามสูตรที	่๗	จบ
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	 พระสูตรนี้กล่าวแค่	 ๔	 เว้นศรัทธาไว้	 วิริยินทรีย์	 สตินทรีย์	 สมาธินทรีย์	
ปัญญนิทรย์ี	เจริญและกระทำาให้มาก	กส็ามารถพยากรณ์อรหตัผล	โพธปัิกขยิธรรมนี้	
ผู้ที่ทำาได้เต็มที่บริบูรณ์คือพระอรหันต์	 ส่วนพระอริยะบุคคลระดับอื่นๆ	 จะบอกว่า
อินทรีย์เต็มบริบูรณ์แล้วไม่ได้	 ยังไม่เต็มไม่บริบูรณ์	 มีแล้วบางส่วน	 เหมือนกับ
อรยิมรรคมอีงค์	๘	ผูท่ี้มเีตม็ท่ีบริบรูณ์คือพระอรหนัต์ส่วนพระอรยิบคุคลระดบัอืน่ๆ	
มีเหมือนกันแต่ยังไม่เต็มบริบูรณ์	 มีบางส่วน	 ส่วนพวกปุถุชนก็ไม่ต้องห่วง	 ไม่มีเลย	
หรือมีบ้างเล็กๆ	น้อยๆ	บางประเด็นเท่านั้น	ในด้านอินทรีย์ก็ทำานองเดียวกัน	ถ้าทำา
เต็มที่บริบูรณ์	เจริญและกระทำาให้มากอย่างบริบูรณ์เต็มที่ก็เป็นพระอรหันต์	ถ้าไม่
เต็มที่ก็เป็นพระอริยบุคคลระดับอื่นๆ	ถ้าพอมีบ้างเล็กๆ	น้อยๆ	ก็เป็นกัลยาณปุถุชน	
ถ้าไม่มีเลยยังมืดบอดอยู่	ก็เป็นอันธพาลปุถุชน

	 เมื่อกี้กล่าวถึงอินทรีย	์๔	ประการ	พูดแค	่๔	ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว	ต่อไปจะกล่าว
ถึงวิธีพูดในแบบอินทรีย	์๓	ประการ	

	 ในสังยุตตนิกาย	มหาวารวรรค	ปิณโฑลภารทวาชสูตร	ข้อ	๕๑๙

	 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมยัหนึง่	พระผูม้พีระภาคประทบัอยู	่ณ	โฆสติาราม	เขตกรงุโกสมัพ	ีสมยั
นัน้	ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะได้พยากรณ์อรหตัตผลว่า	เรารู้ชัดว่า	ชาติ
สิ้นแล้ว	อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว	ไม่มีกิจอื่นเพื่อ
ความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป	

	 ครั้งนั้น	 ภิกษุจำานวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ	
ถวายอภิวาท	 แล้วนั่ง	ณ	 ที่สมควร	 ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า	
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ์อรหัตตผล
ว่า	 เรารู้ชัดว่า	 ชาติสิ้นแล้ว	 อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	 ทำากิจที่ควรทำาเสร็จ
แล้ว	ไม่มีกิจอืน่เพือ่ความเป็นอย่างนีอ้กีต่อไป	ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะ
เห็นอำานาจประโยชน์อะไร	 จึงพยากรณ์อรหัตตผลว่า	 เรารู้ชัดว่า	 ชาติ
สิ้นแล้ว	อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว	ไม่มีกิจอื่นเพื่อ
ความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป
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	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	ภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุปิณโฑลภารทวาชะ
พยากรณ์อรหตัตผลว่า	เรารูช้ดัว่า	ชาตสิิน้แล้ว	อยูจ่บพรหมจรรย์แล้ว	ทำา
กิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว	 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป	 เพราะ
อินทรีย์	๓	ประการที่ภิกษุปิณโฑลภารทวาชะเจริญ	ทำาให้มากแล้ว

	 อินทรีย	์๓	ประการ	อะไรบ้าง	คือ	
	 ๑.	สัทธินทรีย	์	
	 ๒.	สมาธินทรีย	์
	 ๓.	ปัญญินทรีย์	

	 ภิกษุปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ์อรหัตตผลว่า	เรารู้ชัดว่า	ชาติ
สิ้นแล้ว	อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว	ไม่มีกิจอื่นเพื่อ
ความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป	 เพราะอินทรีย์	 ๓	 ประการนี้ที่ภิกษุปิณโฑล
ภารทวาชะเจริญ	ทำาให้มากแล้ว

	 อินทรีย์	๓	ประการนี้มีอะไรเป็นที่สุด	
	 คือ	มีความสิ้นไปเป็นที่สุด	
	 อะไรมีความสิ้นไปเป็นที่สุด	
	 คือ	ชาต	ิชรา	และมรณะมีความสิ้นไปเป็นที่สุด	

	 ภกิษปิุณโฑลภารทวาชะพจิารณาเหน็ว่า	ชาติ	ชรา	และมรณะสิน้
ไป	จึงพยากรณ์อรหัตตผลว่า	เรารู้ชัดว่า	ชาติสิ้นแล้ว	อยู่จบพรหมจรรย์
แล้ว	ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว	ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป

ปิณโฑลภารทวาชสูตรที่	๙	จบ
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	 พระสูตรนี้กล่าวแค	่๓	ท่าน	ทำาบริบูรณ์ในอินทรีย์	๓	ประการ	ก็เป็นพระ
อรหันต์	พูดแค่	๓	คือ	สตินทรีย์	สมาธินทรีย์	ปัญญินทรีย	์เว้น	สัทธินทรีย์	กับ	วิริยิน
ทรีย์	จะพูดแค	่๓	ก็ได้	แต่ต้องพูดให้ถูกไม่ใช่เอาข้อไหนมาพูดก็ได้	สลับไปสลับมา
อย่างนั้นใช้ไม่ได้แสดงว่าไม่รู้จริง	ส่วนผู้รู้จริงท่านจะพูดเท่าไรก็ได้	ถ้า	๔	ก็ต้องพูด
ให้ถูกนะ	 วิริยินทรีย์	 สตินทรีย์	 สมาธินทรีย์	 ปัญญินทรีย์	 ถ้าพูด	 ๓	 สตินทรีย	์
สมาธินทรีย์	และปัญญินทรีย์	

	 พดูแค่	๒	อนิทรย์ีกม็เีหมอืนกนั	อนันีใ้นกรณต้ีองการพดูแบบไม่ครบจำานวน

	 ข้อ	๕๑๖	ทุติยปุพพารามสูตร

	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 ภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุขีณาสพพยากรณ์
อรหัตผลว่า	เรารู้ชัดว่า	ชาติสิ้นแล้ว	อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	ทำากิจที่ควร
ทำาเสร็จแล้ว	ไม่มีกจิอืน่เพ่ือความเป็นอย่างนีอ้กีต่อไป	เพราะอนิทรีย์เท่าไร
ที่ภิกษุขีณาสพเจริญ	ทำาให้มากแล้ว	

	 ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ธรรมของข้า
พระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก	มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำา	
มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พ่ึง	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ขอประทานวโรกาส	
เฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้น	 จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิต
นัน้ให้แจ่มแจ้งได้	ภิกษทุัง้หลายฟังต่อจากพระผูม้พีระภาคแล้วจกัทรงจำา
ไว้

	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 ภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุขีณาสพพยากรณ์
อรหัตผลว่า	เรารู้ชัดว่า	ชาติสิ้นแล้ว	อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	ทำากิจที่ควร
ทำาเสร็จแล้ว	ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป	เพราะอินทรีย	์๒	
ประการที่ภิกษุขีณาสพเจริญ	ทำาให้มากแล้ว
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	 อินทรีย	์๒	ประการ	อะไรบ้าง	คือ	
	 ๑.	ปัญญาที่เป็นอริยะ	
	 ๒.	วิมุตติที่เป็นอริยะ	
	 ปัญญาท่ีเป็นอริยะเป็นปัญญินทรีย์	 วิมุตติที่เป็นอริยะเป็น
สมาธินทรีย์	

	 ภิกษุขีณาสพพยากรณ์อรหัตตผลว่า	เรารู้ชัดว่า	ชาติสิ้นแล้ว	อยู่
จบพรหมจรรย์แล้ว	 ทำากิจท่ีควรทำาเสร็จแล้ว	 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็น
อย่างนี้อีกต่อไป	เพราะอินทรีย	์๒	ประการนี้ที่ภิกษุขีณาสพเจริญ	ทำาให้
มากแล้ว

ทุติยปุพพารามสูตรที่	๖	จบ

	 พระสูตรนี้กล่าวถึงอินทรีย	์๒	ประการ	คือ	สม�ธินทรีย	์กับ	ปัญญินทรีย์ 
ในการปฏิบัติธรรมเราจะพูดกี่อย่างก็ได	้พูดข้อให้ถูกต้อง	ก็เป็นที่รู้กันแล้วเข้าใจกัน
ได้	 คำาว่าก็ได้	 ไม่ใช่หมายความว่าข้อไหนก็ได้	 ต้องให้ถูกด้วย	 แบบ	๒	 ต้องพูดว่า	
สมาธินทรีย์	กับ	ปัญญินทรีย์	จะไปพูดว่าอินทรีย	์๒	คือ	สัทธินทรีย	์กับ	ปัญญินทรีย์	
หรือ	สัทธินทรีย์	กับ	วิริยินทรีย	์อย่างนี้ไม่ได	้

	 แบบหนึง่อนิทรย์ีก็ได้	เราทัง้หลายคงทราบดอียูแ่ล้วกค็อืปัญญนิทรย์ีนัน่เอง	
ผู้ที่ทำาปัญญินทรีย์จนบริบูรณ์ก็สามารถพยากรณ์อรหัตผลได้	

	 ข้อ	๕๑๕	ปฐมปุพพารามสูตร
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	 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
	 สมัยหนึง่	พระผูม้พีระภาคประทบัอยู	่ณ	ปราสาทของนางวิสาขา
มิคารมาตา	ในบุพพาราม	เขตกรุงสาวัตถ	ีณ	ที่นั้นแล	พระผู้มีพระภาค
รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่า	 ภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุขีณาสพ
พยากรณ์อรหัตตผลว่า	 เรารู้ชัดว่า	 ชาติสิ้นแล้ว	 อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	
ทำากจิทีค่วรทำาเสรจ็แล้ว	ไม่มกีจิอืน่เพือ่ความเป็นอย่างนีอ้กีต่อไป	เพราะ
อินทรีย์เท่าไรที่ภิกษุขีณาสพเจริญ	ทำาให้มากแล้ว	

	 ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ธรรมของข้า
พระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก	มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำา	
มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พ่ึง	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ขอประทานวโรกาส	
เฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้น	 จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิต
นัน้ให้แจ่มแจ้งได้	ภกิษท้ัุงหลายฟังต่อจากพระผูม้พีระภาคแล้วจกัทรงจำาไว้

	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 ภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุขีณาสพพยากรณ์
อรหัตตผลว่า	 เรารู้ชัดว่า	 ชาติสิ้นแล้ว	 อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	 ทำากิจที่
ควรทำาเสรจ็แล้ว	ไม่มกีจิอืน่เพือ่ความเป็นอย่างนีอ้กีต่อไป	เพราะอนิทรย์ี
อย่างหนึ่งที่ภิกษุขีณาสพเจริญ	ทำาให้มากแล้ว	

	 อินทรีย์อย่างหนึ่ง	คืออะไร	
	 คือ	ปัญญินทรีย์	ศรัทธาที่เป็นไปตามปัญญา	วิริยะที่เป็นไปตาม
ปัญญา	สติที่เป็นไปตามปัญญา	สมาธิที่เป็นไปตามปัญญาของอริยสาวก
ผู้มีปัญญาย่อมตั้งมั่น	

	 ภิกษุขีณาสพพยากรณ์อรหัตตผลว่า	 เรารู้ชัดว่า	 ชาติสิ้นแล้ว	
อยูจ่บพรหมจรรย์แล้ว	ทำากจิทีค่วรทำาเสรจ็แล้ว	ไม่มีกจิอืน่เพือ่ความเป็น
อย่างนี้อีกต่อไป	 เพราะอินทรีย์อย่างหนึ่งนี้ที่ภิกษุขีณาสพเจริญ	 ทำาให้
มากแล้ว

ปฐมปุพพารามสูตรที	่๕	จบ
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	 พูดแบบอินทรีย์ข้อเดียวว่าอินทรีย์อย่างเดียวที่เจริญและกระทำาให้มาก	
ทำาจนเต็มที่แล้วได้เป็นอรหันต	์คือปัญญินทรีย์	แบบ	๒	สมาธินทรีย์	กับปัญญินทรีย	์
แบบ	 ๓	 สตินทรีย์	 สมาธินทรีย์	 และปัญญินทรีย์	 แบบ	 ๔	 วิริยินทรีย์	 สตินทรีย	์
สมาธินทรีย์	และปัญญินทรีย์	อินทรีย	์๕	พูดเต็มครบถ้วนทั้งหมด	ทุกคนต้องทำาเต็ม
ทั้งหมด	 เพียงแต่เวลาพูดออกมาเป็นคำาสื่อสารกันสามารถพูดกี่อินทรีย์ก็ได้	 ถ้าพูด	
๑	ต้องพูดอย่างนี้	ถ้าพูด	๒	ต้องพูดอย่างนี้	ถ้าพูด	๓	ต้องพูดอย่างนี้	ถ้าพูด	๔	ต้อง
พูดอย่างนี	้ถ้าพูด	๕	ก็พูดครบเลยอย่างนี้นะ	
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๓.๔	ตั้งอยู่ในคว�มไม่ประม�ทจึงเจริญอินทรีย์ได้ดี
	 ต่อไปจะกล่าวเรื่องทั่วไปอีกเรื่องหนึ่งคือ	อินทรีย์ทั้ง	๕	นั้น	ผู้ที่จะเจริญได้ดี
และทำาได้เต็มท่ีคือผู้ท่ีตั้งอยู่ในธรรมอย่างหนึ่ง	 คือความไม่ประมาท	 ผู้ไม่ประมาท	
อยู่อย่างมีสติเสมอ	 ไม่หลงลืม	 ไม่มัวเมาลุ่มหลง	 จึงจะเจริญได้ดี	 เจริญได้เต็มที่	 ก็
เหมือนกับธรรมหมวดอื่นๆ	ทั่วไป	อินทรีย	์๕	นี้เป็นธรรมฝ่ายดี	ฝ่ายกุศลที่จะชำาระ
ล้างจิตให้หมดจดจากกิเลสได้	ด้านร่างกายเราก็มีนำ้าสำาหรับชำาระล้างสิ่งสกปรก	ถ้า
ภายในไม่ด	ีร่างกายมีพิษ	ก็มียาถ่าย	ทานลงไปถ่ายพิษออก	

	 ส่วนในด้านจิต	 สิ่งไม่ดีต ่างๆ	 ก็ต้องมียาสำาหรับถ่ายออกเหมือนกัน	
พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนหมอผู้ฉลาด	เอายาถ่ายมาให้	ย�ถ่�ยหรือย�สำ�รอก	ย�
ล้�งพิษอะไร	คือ	อริยมรรคมีองค์	๘	กลุ่มธรรมในหมวดโพธิปักขิยธรรมนั่นแหละ	
ซึง่การจะฝึกฝนพฒันาขึน้มาได้กอ็าศยัความไม่ประมาท	ความมีสต	ิความไม่หลงลมื	
ไม่มัวเมาในชีวิต	 ไม่มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว	 เห็นคุณค่าของเวลา	 จึงจะปฏิบัติ
ได้	

	 ในสงัยุตตนกิายมหาวารวรรค	ข้อ	๕๒๖	ปตฏิฐิตสตูร	พระผูมี้พระภาคตรสัว่า

	 ภิกษุทั้งหลาย	อินทรีย	์๕	ประการ	เป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรม
อันเป็นเอกเจริญอบรมดีแล้ว	
	 ธรรมอันเป็นเอก	คืออะไร	
	 คือ	ความไม่ประมาท	
	 ความไม่ประมาท	เป็นอย่างไร	
	 คือ	 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรักษาจิตในธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็น
อาสวะและที่เป็นไปพร้อมกับอาสวะ	 เม่ือเธอรักษาจิตในธรรมทั้งหลาย
ทั้งที่เป็นอาสวะและที่เป็นไปพร้อมกับอาสวะ	 สัทธินทรีย์ก็ดี	 วิริยินทรีย์
ก็ดี	 สตินทรีย์ก็ดี	 สมาธินทรีย์ก็ดี	 ปัญญินทรีย์ก็ดี	 ย่อมถึงความเจริญ
เต็มที่	

	 ภิกษุทั้งหลาย	อินทรีย	์๕	ประการ	เป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรม
อันเป็นเอกเจริญ	อบรมดีแล้ว	แม้อย่างนี้แล

ปติฏฐิตสูตรที	่๖	จบ
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	 สำาหรับผู้ที่จะเจริญอินทรีย์ทั้ง	 ๕	 ให้เต็มที่บริบูรณ์ต้องเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม
อันเอก	คือความไม่ประมาท	มีสติรักษาจิตอยู่เสมอ	ถ้าไม่รักษาจิต	โพธิปักขิยธรรม
เจรญิไม่ได้	จติเลือ่นลอย	หลงไปยนิดไีปยนิร้าย	ถกูกเิลสเข้ามาครอบงำา	อย่างนัน้ฝึก
จิตไม่ได้	 สภาวะที่คุ้มครองรักษาจิตคือความไม่ประมาทความมีสติอยู่เสมอ	 รักษา
จิตเอาไว้	 รักษาจิตคุ้มครองจิต	 แล้วฝึกจิตให้มีธรรมะฝ่ายดี	 ฝึกโพธิปักขิยธรรมขึ้น
มาได้	 ถ้าประมาทไม่รักษาจิต	 ปล่อยจิตไปตามรูปเสียงกลิ่นรส	 สัมผัสไม่มีสติเฝ้า
สังเกตจิตตน	ก็ไม่อาจฝึกจิตได้	

	 ผู้ที่รักษาจิตได้ดี	มีความตั้งมั่น	ไม่ยินดี	ไม่ยินร้าย	คือพระอนาคามี	เป็นผู้ที่
มสีมาธบิรบิรณ์ู	เมือ่มสีมาธบิรบิรณ์ูเช่นนัน้แล้ว	รกัษาจติได้ดอีย่างนัน้แล้ว	ฝึกปัญญา
ต่อไป	 ก็จะได้เป็นพระอรหันต์	 มีปัญญาสมบูรณ์เต็มที่	 ส่วนเราทั้งหลายก็ทำาแบบ
เดยีวกนั	คอืมสีตริกัษาจติ	ทำาให้จติมีสมาธ	ิตัง้ม่ัน	แล้วฝึกพิจารณาธรรมให้เกิดปัญญา	
เพียงแต่รักษาได้น้อยหน่อย	 ถ้าไม่รักษาเลยคงไม่ได้	 จะเกิดความยินดียินร้ายและ
กิเลสท่วมทับอยู่บ่อยๆ	ต้องฝึกให้เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ	เป็นผู้อยู่ด้วย
ความไม่ประมาท	 อย่างนี้พูดถึงการเจริญอินทรีย์	 ๕	 ให้ประสบความสำาเร็จ	 ทำาให้
เต็มที่บริบูรณ์ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท	มีสติรักษาจิตอยู่เสมอ	

๓.๕	อินทรีย์ไม่เกิดนอกพุทธศ�สน�
	 ต่อไปเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอินทรีย์	๕	ประการนี	้ไม่เกิดนอกพุทธศาสนา	มี
เฉพาะในสมยัทีม่พีระพทุธเจ้ามาตรสัรูเ้ท่านัน้	เร่ิมจากอนิทรย์ีข้อแรกคอื	สทัธนิทรย์ี	
เชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็จะไม่มีอินทรีย์
ทั้ง	๕	เลย	

	 ในสังยุตตนิกาย	มหาวารวรรค	ข้อ	๕๒๙	ปฐมอุปปาทสูตร

	 เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 ภิกษุทั้งหลาย	 อินทรีย์	 ๕	 ประการนี้ที่
บคุคลเจริญ	ทำาให้มากแล้ว	ท่ียงัไม่เกดิ	ย่อมเกดิขึน้	เว้นความอบุตัขิึน้ของ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	ย่อมไม่เกิดขึ้น
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	 อินทรีย์	๕	ประก�ร	อะไรบ้าง	คือ	
	 ๑.	สัทธินทรีย	์	
	 ๒.	วิริยินทรีย	์
	 ๓.	สตินทรีย์		
	 ๔.	สมาธินทรีย	์
	 ๕.	ปัญญินทรีย์	

	 อินทรีย์	 ๕	 ประการนี้ที่บุคคลเจริญ	 ทำาให้มากแล้ว	 ท่ียังไม่เกิด
ย่อมเกิดขึ้น	 เว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	
ย่อมไม่เกิดขึ้น

ปฐมอุปปาทสูตรที่	๙	จบ

	 พระสูตรนี้ก็กล่าวถึงอินทรีย	์๕	ประการ	ที่บุคคลเจริญแล้ว	และทำาให้มากๆ	
ทำาให้บ่อยๆ	ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น	ที่ยังไม่มีก็จะมีขึ้น	 ไม่ใช่นั่งรอให้ม	ี ไม่ใช่มันจะ
เกิดเอง	เพราะอินทรีย์นั้นเป็นสังขารธรรม	ต้องมีเหต	ุมีเงื่อนไขพร้อมจึงจะเกิดขึ้น	
ต้องรู้เทคนิควิธีที่ถูกต้องในการกระทำา	พอรู้แล้ว	ต้องเจริญและทำ�ให้ม�กๆ	ทำ�ให้
บ่อยๆ	สิ่งที่ไม่มีก็จะมีขึ้น	และจะเกิดนอกพุทธศ�สน�ก็เป็นไปไม่ได	้ เพร�ะไม่มี
ผู้สอน	 ไม่มีผู้บอกเหตุที่ถูกต้อง	 ฉะนั้นในยุคนี้	 เราท้ังหลายสามารถทำาให้เกิดได	้
เพราะมพีระพทุธเจ้าตรสัรู	้ได้ตรสับอกวธิกีารฝึกไว้โดยละเอียด	ถ้าเจรญิและกระทำา
ให้มากๆ	 สิ่งที่ยังไม่มีก็จะมีขึ้นได้	 ถ้ารอไปนานไป	 หมดศาสนาของพระพุทธองค	์
กห็มดสทิธ์ิแล้ว	ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป	คงต้องเวยีนว่ายตายเกดิ	ระหกระเหนิ
ไปอีกยาวนาน	 ต้องรีบทำาในตอนที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่	 ถ้าเจริญและ
ทำาให้มากทำาให้อินทรีย์ทั้ง	๕	มาประชุมรวมกันเป็นพระอริยเจ้าระดับใดระดับหนึ่ง	
หรือทำาให้บริบูรณ์จนเป็นพระอรหันต์ก็ได	้อีกพระสูตรหนึ่งก็คล้ายๆ	กัน	

	 ข้อ	๕๓๐	ทุติยอุปปาทสูตร
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	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 ภิกษุทั้งหลาย	 อินทรีย์	 ๕	 ประการนี้ที่
บุคคลเจรญิ	ทำาให้มากแล้ว	ทีย่งัไม่เกดิย่อมเกิดขึน้	เว้นวนิยัของพระสคุต	
ย่อมไม่เกิดขึ้น	
	 อินทรีย	์๕	ประการ	อะไรบ้าง	คือ	
	 ๑.	สัทธินทรีย	์		
	 ๒.	วิริยินทรีย	์
	 ๓.	สตินทรีย์		 	
	 ๔.	สมาธินทรีย	์
	 ๕.	ปัญญินทรีย์	

	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ีที่บุคคลเจริญ	 ทำาให้มากแล้ว	 ที่ยังไม่เกิด
ย่อมเกิดขึ้น	เว้นวินัยของพระสุคต	ย่อมไม่เกิดขึ้น

ทุติยอุปปาทสูตรที่	๑๐	จบ

	 นอกจากวินัยของพระสุคต	 คือข้อปฏิบัติท่ีพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เพื่อ
ขัดเกลากิเลสไม่มีที่อื่นแล้ว	คำาสอนอื่นๆ	มีข้อปฏิบัติให้เราเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้	
แต่ทำาลายกิเลสไม่ได้	 ถอนกิเลสไม่ขึ้น	มีเฉพ�ะวินัยของพระพุทธเจ้�	 หลักการที่
พระพุทธเจ้าทรงบญัญตัเิอาไว้นีแ้หละ	ทีป่ฏิบัตติามแล้วจะมโีพธปัิกขยิธรรมเกดิข้ึน	
และถอนกิเลสข้ึนได้	 การทำาลายล้างกิเลสหรือถอนกิเลสมีเฉพาะคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า	ส่วนคำาสอนอื่นๆ	มีสอนให้เป็นคนดีบ้าง	เป็นคนมีจิตสงบอย่างที่เห็น
ทั่วไปนั่นแหละ	 แต่กิเลสไม่หมด	 ถอนไม่ขึ้น	 ถอนยากมากนะกิเลส	 ชำาระยากมาก	
ต้องมีโพธิปักขิยธรรมทำาให้ครบบริบูรณ์อริยมรรคมีองค์	 ๘	 มาประชุมรวมกัน	 จึง
ทำาลายกิเลสได้	ส่วนวิธีอื่นๆ	นั้นทำาลายกิเลสไม่ได้	
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	 เราทั้งหลายคงทำามาหลายเรื่องแล้วนะ	ทำาบุญมาหลายบุญแล้ว	บางท่านก็
สร้างวดัสร้างวา	ทำาสาธารณประโยชน์	ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัต่างๆ	บรจิาคมาหลาย
พันหลายหมื่น	ทำาความดีมาหลายครั้งแล้ว	ทำาบุญมาหลายอย่างแล้ว	สมาทานศีล
มาหลายครั้ง	แต่ละกิเลสไม่ได้	ถอนกิเลสไม่ขึ้น	ถ้าถอนได้ก็สบายนะ	บริจาคเยอะๆ	
แล้วกิเลสหมด	บางคนบริจาคเงินเยอะ	แล้วกิเลสเพิ่มก็มี	ก�รละกิเลส	เผ�ทำ�ล�ย
กิเลส	จนกระทัง่หมดไป	ไม่ให้มกีเิลสเกดิขึน้ม�อีก	มอียูท่ี่เดียวคอืในวนัิยของพระ
สุคต	 ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้	 ต้องทำาให้ถูกต้องตามนี้	 ทำาให้
ถูกใจตนเองหรอืถกูใจคนอ่ืนไม่ได้	อย่าไปทำาตามความอยากหรอืตามความไม่อยาก	
อย่าไปทำาตามคิดหรือตามไม่คิด	ต้องทำาตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้

	 เราต้องเป็นคนซื่อสัตย์	ตรงไปตรงมา	กลับมาดูตัวเอง	ตัวเองมีกิเลส	แล้วก็
ใช้ธรรมะขัดเกลา	ขัดได้เท่าไหนก็เท่านั้น	ชาติต่อไปก็ทำาต่อ	ให้อยู่ในกรอบวินัยของ
พระพุทธเจ้า	 ตามพรหมจรรย์ที่พระองค์ทรงประกาศไว	้ วิธีอื่นไม่ม	ี ธรรมะชุดโพธิ
ปักขยิธรรมนีมี้เฉพาะในวินยัของพระสคุตข้อปฏิบติัทีพ่ระพุทธองค์บญัญติัไว้ทำาตาม
แล้ว	จะมีดวงตาปัญญา	ขัดเกลากิเลสได้	ฝึกหัดไป	จนสูงสุดอริยมรรคมีองค์	๘	ครบ
ถ้วนสมบรูณ์ก็เป็นพระอรหันต์แล้ว	 หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ว	 จบพรหมจรรย์แล้ว	
ไม่มีกิจอะไรอื่นที่ต้องทำาเพื่อการนี้อีกต่อไป	ได้พูดเรื่องอินทรีย	์๕	มาก็คงพอเท่านี้
นะครับ
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๔.๑	คว�มหม�ยของพละ
	 ต่อไปวันนี้จะพูดอีกเรื่องหนึ่งคือ	 พละ	๕	 อินทรีย์แปลว่าสภาวธรรมที่เป็น
ใหญ่ในหน้าที่เฉพาะเรื่อง	 เป็นเจ้าหน้าที่	 เป็นเจ้าการในเรื่องนั้นๆ	มีความสามารถ
พิเศษเฉพาะในเรื่องนั้นๆ	ประเด็นนั้นๆ	อินทรีย์ทั้ง	๕	เกิดพร้อมกัน	แต่แบ่งกันทำา
หน้าทีต่ามความสามารถพิเศษ	เวลาทำาเร่ืองนี	้อนิทรีย์นีเ้ป็นใหญ่	อินทรีย์อืน่อยูเ่ฉยๆ	
ก่อน	อยู่เป็นเพื่อนเขา	ทำาคล้อยตามเขา	เวลาทำาอีกเรื่องหนึ่ง	อินทรีย์อีกอย่างเป็น
ใหญ่	อินทรีย์อื่นๆ	อยู่เฉยๆ	ก่อน

๔. ความหมายและลักษณะของพละ
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	 ท่านกล่าวถึงธรรมะอันเป็นที่ดูอินทรีย	์อินทรีย์แต่ละอย่าง	เห็นได้ชัดในข้อ
ธรรมทีต่่างกนั	สทัธนิทรย์ีเหน็ชดัในโสตาปัตติยงัคะ	ในเร่ืองความเชือ่ม่ันไม่หวัน่ไหว
ในพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	และมีอริยกันตศีล	วิริยะ	สติ	สมาธิ	ปัญญาก็มีใน
ตอนนั้น	 แต่ไม่แสดงตัวชัด	 มาเป็นเคร่ืองประกอบเฉยๆ	 ในเรื่องนี้ศรัทธาเป็นใหญ่	
เป็นเจ้าหน้าที	่เป็นเจ้าการ	ความเชือ่มัน่	ความม่ันใจในปัญญาตรสัรู้ของพระพทุธเจ้า	
เชื่อในคนที่ควรเชื่อ	ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของบุคคลในโลกนี	้ถ้าไม่เชื่อสิ่ง
ที่ควรเชื่อแล้วก็เป็นคนที่ไร้ประโยชน์มาก	หลักลอย	ลอยไปลอยมา	ไม่แน่นอน	คิด
นกึเอาเอง	เปลีย่นไปเปลีย่นมา	ตามเหตผุลและความคดิของตนทีไ่ม่แน่นอน	ท่าทาง
ดูเหมือนจะดีนะ	คนที่ไม่เชื่อใคร	เป็นคนไม่มีศาสนา	ดูเหมือนเป็นคนเชื่อมั่นตัวเอง
มาก	แต่ความจรงิเป็นพวกหลกัลอย	ไม่ได้อะไรขึน้มาเลย	เป็นคนทีไ่ม่มีความหนกัแน่น
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	ถ้ามีศรัทธาแล้วก็เริ่มได้ทรัพย์แล้ว	เริ่มมีอะไรติดไม้ติดมือ	หรือ
ตดิตัวไปบ้าง	เชือ่มัน่ในปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า	ตามคุณของพระพทุธเจ้าทีว่่า	
อรหังสัมมาสัมพุทโธ	 เป็นต้น	 นี้เป็นลักษณะของอินทรีย์	 สัทธินทรีย์ใหญ่ในเรื่องนี	้

	 ถ้าปัญญนิทรย์ีกเ็ป็นใหญ่ในเรือ่งอรยิสจั	เหน็ความเกดิความดบั	เข้าใจความ
ไม่แน่ไม่นอน	 ในตอนนั้นก็มีศรัทธา	 วิริยะ	 สติ	 สมาธิ	 แต่เป็นแค่เป็นองค์ประกอบ	
ส่วนตัวที่ทำาหน้าที่ในเรื่องนี้	 เป็นเจ้าการในงานมองเห็นนี้คือปัญญา	 ปัญญินทรีย์	
ความหมายของอินทรีย์มีลักษณะเช่นนี้	

	 ต่อไปความหมายของพละ	คำาว่า	พละ	แปลว่ากำาลัง	หมายถึง	สภาวะที่มี
กำาลัง	หนักแน่น	มั่นคง	สภาวะที่ทำาให้ไม่หวั่นไหวไปในเรื่องที่ตรงกันข้าม	 ไม่เอียง
หรอืไม่ให้นำา้หนกัไปทางฝ่ายตรงข้าม	เหมอืนคนมกีำาลงัด	ีกไ็ม่ล้ม	ไม่เอนเอยีงไปทาง
ฝ่ายศัตรู	ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามก็เป็นเรื่องเล็กน้อย	ไม่อาจทำาให้หวั่นไหวได	้

	 อย่างสัทธ�พละ	 กำาลังคือศรัทธา	 ก็ไม่หว่ันไหวในสภาวะที่ไม่น่าศรัทธา	
คนมีศรัทธาไม่หวั่นไหว	เมื่อได้เจอบางเรื่องที่ตรงข้ามกับศรัทธา	น่าจะทำาให้ศรัทธา
เอนเอียงหวั่นไหวได	้เขาก็ไม่เอนเอียงไปด้วย	อย่างนี้เรียกว่ามีสัทธาพละ	
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	 เช่นคนมีศรัทธาในคุณพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เป็นสัทธาพละ	มีกำาลัง	
ต้ังมัน่ไม่หวัน่ไหวแล้ว	ถ้ามีคนมาว่าพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	มข้ีอเสยีหาย	ไม่ดี
อย่างโน้นอย่างนี	้หาว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้จริง	หรือไปเห็นพระภิกษุบางรูปทำา
นสิยัไม่ด	ีอาจจะเป็นคนปลอมบวชหรืออะไรกต็ามแต่	เขาก็จะไม่หวัน่ไหวเลย	เพราะ
มีศรัทธา	 มีกำาลังมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัย	 คนที่ศรัทธาไม่มีกำาลัง	 ต้องพึ่งพา
สิ่งภายนอก	เห็นพระดีๆ	ก็มีศรัทธา	พอเห็นพระไม่ดี	ก็รู้สึกมีอาการหวั่นไหวศรัทธา
มันโยกคลอน	หรือบางครั้งศรัทธาเสื่อม	หนักที่สุดก็เลิกนับถือศาสนาไปเลย	

	 คนมสีทัธาพละจะไม่หวัน่ไหวในเหตุตรงข้ามกบัศรทัธา	เรือ่งตรงกันข้ามกับ
ศรัทธา	คือเรื่องที่ไม่น่าศรัทธา	เรื่องที่ไม่น่านับถือ	ข้อเสียของสิ่งที่นับถือ	เมื่อได้ยิน
คนอื่นใส่ร้าย	ก็ไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องเหล่านั้น	อย่างนี้เรียกว่า	พละ	แปลว่ากำาลัง	
ไม่หวั่นไหว	ไม่เอนเอียงไปเมื่อเจอเหตุการณ์ตรงกันข้าม

	 วิริยะพละ	ความเพียรที่มีกำาลัง	ไม่หวั่นไหวไปในความขี้เกียจ	ความขี้เกียจ	
จมลงนอนพักผ่อน	 ไม่ยอมเดินต่อไปในคุณความดี	 ไม่กล้าเดินต่อไปในกุศลธรรม
ทั้งหลาย	กุศลธรรมมีมากเหลือเกิน	หมดอาลัยตายอยากแล้ว	ทำาไม่ไหวแล้ว	หมด
วาสนาแล้ว	 เราคงทำาไม่ได้แล้ว	 ท้อแท้ใจ	 หรือสุขภาพร่างกายไม่อำานวย	 เอาแต่
นอนพักผ่อนรอวันตายเป็นต้น	 ความข้ีเกียจนี้ทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วเรื่องธรรมดา	
โดยเฉพาะความเมาอาหาร	หนังท้องตึง	หนังตาหย่อน	เกิดขึ้นเวลาที่ทานข้าวเสร็จ
ใหม่ๆ	หรือเวลาร่างกายไม่สบายก็ต้องการพักผ่อนบ้าง	ความขี้เกียจท้อแท้ท้อถอย
ก็จะเกิดขึ้น	 ถ้ามีวิริยะพละก็จะไม่หวั่นไหวไปตามความข้ีเกียจนั้น	 ทำากิจของตน
ต่อไป	 อะไรที่ควรทำา	 จำาเป็นต้องทำา	 ก็เร่งทำากิจไป	 ถ้าไม่มีวิริยะพละ	พอร่างกาย
ไม่แข็งแรงข้ึนมาก็จะคิดในทำานองว่าเอาละ...ขอพักผ่อนซะก่อน	 เด๋ียวร่างกาย
แข็งแรงแล้วค่อยมาทำาต่อ	มันคิดอย่างนั้น	มันหวั่นไหวไป
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	 วิริยะพละเป็นกำาลังที่ทำาให้ไม่หวั่นไหวไปในเรื่องที่ควรจะขี้เกียจ	เรื่องที่คน
ส่วนใหญ่เขาขี้เกียจ	 หรือเร่ืองที่เราเคยขี้เกียจ	 ใจจะไม่หว่ันไหวไป	 หากไม่มีวิริยะ
พละก็จะหวั่นไหวไปเร่ือย	 เจอเรื่องที่ทำาให้ขี้เกียจเดินจงกรมกลับไปกลับมา	 พอ
เหนื่อยสักหน่อยก็ไม่มีความเพียร	ไม่กล้าหาญ	บากบั่น	ฝึกสติ	สมาธิ	ปัญญา	ต่อไป	
ขอพักสักครู่	 ให้สบายก่อน	 นอนเพื่อเอาความสบาย	 หาความสุขจากการนอน	
หาความสุขจากการพูดคุยคลุกคลีกับผู้อื่น	ไร้แก่นสารไปวันๆ	สิ่งดีๆ	ที่ยังไม่ได้ทำาก็
ไม่ยอมทำา	อย่างนี้เป็นลักษณะของผู้ที่หวั่นไหวไปตามเรื่องต่างๆ	ไม่มีพละกำาลัง	จิต
ไม่มีกำาลังไม่มีพลังจิตนั่นเอง

	 ในระยะหลงัๆ	มาน้ี	กม็ผีูน้ำาคำานีม้าใช้เยอะ	ใช้คำาว่า	พลังจติ	แต่ความหมาย
จะออกไปทำานองอิทธิปาฏิหาริย์สักหน่อย	ความจริง	พลังจิตที่แท้จริง	หมายถึง	จิต
ที่มีพละ๕	เข้ามาประกอบอยู่	มีศรัทธา	วิริยะ	สติ	สมาธิ	ปัญญา	ไม่ใช่อันใดอันหนึ่ง	
ถ้ามีอันใดอันหน่ึงก็ใช้การไม่ค่อยได้เท่าท่ีควร	 ต้องประกอบกันให้สมดุล	 เจริญให้
สมบูรณ์จึงใช้การได	้ เป็นไปเพื่อการตรัสรู้อริยสัจ	 ไม่ใช่จิตมีกำาลัง	มีพลังจิต	แต่ไป
ทำาอะไรก็ไม่รู้	ทำาแต่เรื่องงมงาย	

	 ถ้าเป็นปัญญ�พละกไ็ม่หว่ันไหวไปในทางฝ่ายอวิชชา	อวิชชาปิดบงัความจริง
ของอารมณ์	ทำาให้หลงว่ามีตัวเรา	มีของเรา	ทำาให้หวั่นไหวไป	ต้องต่อสู้เพื่อหน้าเรา	
ต้องรักษาสิ่งของของเรา	ถ้าเป็นของเขาหรือเป็นของมันอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร	 เมื่อมี
ปัญญาพละก็ไม่หวั่นไหวไปตาม	สิ่งนั้นเป็นของเรา	ก็รู้ว่าเป็นแค่สมมติ	อยู่กับเราไม่
นาน	เป็นของใช	้เป็นเครื่องอำานวยความสะดวก	แต่ไม่ใช่ของเราจริง	ก็ไม่หวั่นไหว
ไปตาม	ส่วนผู้ไม่มีปัญญาพละจะหวั่นไหวไป	

	 บางคนแค่หมอดทูกัก็หวัน่ไหวแล้ว	คณุมีโอกาสเป็นทกุข์	เกดิปัญหาเรือ่งนัน้
เรื่องนี้	อยากจะพ้นทุกข	์ต้องทำาพิธีอย่างโน้นอย่างนี้	สำาหรับผู้มีปัญญาไม่หวั่นไหว	
เพราะรู้ว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข	์คืออริยมรรคมีองค์	๘	เท่านั้น	ไม่มีทางอื่น
เลย	
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	 เราทั้งหลายมาสำารวจตัวเองกันว่ามีกำาลังกันได้บ้างไหม	โดยทั่วไปไม่ค่อยมี	
จึงหวั่นไหว	ย้ายไปทางโน้นทีทางนี้ท	ีไปเจอพระภิกษุนิสัยไม่ดีก็ใจแป้วแล้ว	เป็นคน
ไม่มีที่พึ่ง	เอาผ้าเหลืองเป็นที่พึ่งไว้ก่อน	ถ้าคนห่มผ้าเหลืองดีก็สบายใจ	ได้ขึ้นสวรรค์	
ถ้าคนห่มผ้าเหลืองไม่ดี	ก็ไม่สบายใจ	ไปดูถูกดูหมิ่น	บ่น	นินทา	ตกนรกได้เหมือนกัน	
เพราะใจมนัเศร้าหมองกอ็นัตราย	มนัขึน้ๆ	ลงๆ	ไปเกาะข้างคนดมีนัดเีหมอืนกนั	แต่
ดีมันไม่เที่ยงถ้ายังหวั่นไหว	 อย่างนั้นมันก็ลำาบาก	 ช่วยตัวเองไม่ได้จริง	 พึ่งของ
ไม่แน่ไม่นอน	 ดีมันก็ไม่เท่ียงเหมือนกัน	 ถ้าไปติดข้องกับดี	 เม่ือดีมันไม่เที่ยงขึ้นมา
ก็หวั่นไหวไป	 ใจมันก็ตกไปทางโน้นทางนี้	 สุขๆ	 ทุกข์ๆ	 ยินดียินร้ายไปเรื่อยๆ	 ใน
หลักทางพุทธศาสนาจึงให้ฝึกตนเพื่อที่จะเหนือขึ้นไปเลย	 เหนือดีขึ้นไปไม่หวั่นไหว

	 พละมี	๕	เหมือนกับอินทรีย์นั่นเอง	ได้แก	่สัทธ�พละ	วิริยะพละ	สติพละ	
สม�ธิพละ	และปัญญ�พละ	องค์ธรรมหรือตัวสภาวะก็เหมือนกัน	เพียงแต่มีกำาลัง
เพิ่มขึ้นกว่าอินทรีย	์อินทรีย์มีลักษณะทำาหน้าที่ที่ทำากิจชนิดนั้น	เป็นใหญ่ในเรื่องนั้น	
สามารถครอบงำาผู้อื่น	ทำาหน้าที่ของตัวเองได	้ส่วนพละมีลักษณะที่มีกำาลังมั่นคง	ไม่
หว่ันไหวเอนเอียงเมื่อเจอฝ่ายตรงข้าม	 ถ้าคนไม่มีพละก็จะไหวไปตามคนโน้นคนนี้	
ไหวไปตามสิ่งโน้นสิ่งนี้เยอะ	มีกิเลสเกิดขึ้นก็หวั่นไหวไปตามกิเลส	มีความประมาท
มัวเมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ขาดสติไปยาวเพราะไม่มีสติพละ	

	 อินทรีย์และพละ	เป็นสภาวะเดียวกันและอิงอาศัยเชื่อมโยงกัน	

	 ในสังยุตตนิกาย	มหาวารวรรค	ข้อ	๕๑๓	สาเกตสูตร	มีข้อความอธิบายว่า
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	 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
	 สมัยหนึ่ง	พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	ณ	ป่าอัญชนวัน	 สถานที่
พระราชทานอภยัแก่หมูเ่นือ้	เขตเมอืงสาเกต	ณ	ทีน่ัน้แล	พระผูมี้พระภาค
รับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสถามว่า	 ภิกษุท้ังหลาย	 เหตุที่อินทรีย์	
๕	ประการ	อาศัยแล้วกลายเป็นพละ	๕	ประการ	และที่พละ	๕	ประการ	
อาศัยแล้วกลายเป็นอินทรีย	์๕	ประการ	มีอยู่หรือ

	 ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ธรรมของข้า
พระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก	มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำา	
มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พ่ึง	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ขอประทานวโรกาส	
เฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้น	 จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิต
นัน้ให้แจ่มแจ้งได้	ภกิษท้ัุงหลายฟังต่อจากพระผูม้พีระภาคแล้วจกัทรงจำาไว้

	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	ภิกษุทั้งหลาย	เหตุที่อินทรีย์	๕	ประการ
อาศัยแล้วกลายเป็นพละ	๕	ประการ	และที่พละ	๕	ประการ	อาศัยแล้ว
กลายเป็นอินทรีย์	๕	ประการมีอยู	่

	 เหตุที่อินทรีย์	๕	ประการ	อาศัยแล้วกลายเป็นพละ	๕	ประการ	
และที่พละ	 ๕	 ประการ	 อาศัยแล้วกลายเป็นอินทรีย์	 ๕	 ประการ	 เป็น
อย่างไร	

	 คอื	สิง่ใดเป็นสัทธินทรีย์	สิง่นัน้เป็นสทัธาพละ	สิง่ใดเป็นสัทธาพละ	
สิง่นัน้เป็นสทัธนิทรย์ี	สิง่ใดเป็นวริยินิทรีย์	สิง่นัน้เป็นวริยิะพละ	สิง่ใดเป็น
วิริยะพละ	 สิ่งนั้นเป็นวิริยินทรีย์	 สิ่งใดเป็นสตินทรีย์	 สิ่งนั้นเป็นสติพละ	
สิ่งใดเป็นสติพละ	 สิ่งนั้นเป็นสตินทรีย์	 สิ่งใดเป็นสมาธินทรีย์	 สิ่งนั้นเป็น
สมาธพิละ	สิง่ใดเป็นสมาธพิละ	สิง่นัน้เป็นสมาธนิทรย์ี	สิง่ใดเป็นปัญญนิทรย์ี	
สิ่งนั้นเป็นปัญญาพละ	สิ่งใดเป็นปัญญาพละ	สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์	
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	 ภกิษท้ัุงหลาย	แม่นำา้ไหลไปสูท่ศิปราจีน	บ่าไปสูท่ศิปราจนี	หลาก
ไปสู่ทศิปราจนี	กลางแม่นำา้นัน้มเีกาะ	เหตทุีจ่ะให้นับว่าแม่นำา้นัน้มีกระแส
เดียวมีอยู่	และเหตุที่จะให้นับว่าแม่นำ้านั้นม	ี๒	กระแสก็มีอยู่

	 เหตุที่จะให้นับว่�แม่นำ้�นั้นมีกระแสเดียว	เป็นอย่างไร	
	 คือ	นำ้าที่อยู่สุดทิศตะวันออกและสุดทิศตะวันตกของเกาะนั้น	
	 นี้แล	คือเหตุที่ให้นับว่าแม่นำ้านั้นมีกระแสเดียว

 เหตุที่จะให้นับว่�แม่นำ้�นั้นม	ี๒	กระแส	เป็นอย่างไร	
	 คือ	นำ้าที่อยู่สุดทิศเหนือและสุดทิศใต้ของเกาะนั้น	
	 นี้แล	คือเหตุที่ให้นับว่าแม่นำ้านั้นม	ี๒	กระแส	แม้ฉันใด

	 ภิกษุทั้งหลาย	 ข้อน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน	 สิ่งใดเป็นสัทธินทรีย์	 สิ่ง
นั้นเป็นสัทธาพละ	สิ่งใดเป็นสัทธาพละ	สิ่งนั้นเป็นสัทธินทรีย์	 สิ่งใดเป็น
วริยินิทรย์ี	สิง่นัน้เป็นวิรยิะพละ	สิง่ใดเป็นวริยิะพละ	สิง่นัน้เป็นวิรยินิทรย์ี	
สิง่ใดเป็นสตนิทรย์ี	สิง่นัน้เป็นสติพละ	สิง่ใดเป็นสตพิละ	สิง่นัน้เป็นสตินทรย์ี	
สิ่งใดเป็นสมาธินทรีย์	 สิ่งนั้นเป็นสมาธิพละ	 สิ่งใดเป็นสมาธิพละ	 สิ่งนั้น
เป็นสมาธินทรีย์	สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์	สิ่งนั้นเป็นปัญญาพละ	สิ่งใดเป็น
ปัญญาพละ	สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์

	 ภิกษุทำาให้แจ้งเจโตวิมุตติ	 ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะ
อาสวะทั้งหลาย	 สิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน	 เพราะ
อินทรีย์	๕	ประการที่ภิกษุนั้นเจริญ	ทำาให้มากแล้ว

สาเกตสูตรที่	๓	จบ
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	 พระสตูรนีก้ล่าวถงึอนิทรย์ี	๕	กบัพละ	๕	ว่าเป็นสภาวะทีเ่หมอืนกนั	องิอาศยั
กันอยู่เหมือนกับแม่นำ้าไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก	 เรียกว่าแม่นำ้าสาย
เดียวกนันัน้เอง	แต่ว่าคนละตอนกนั	ตอนหนึง่มนัอยูท่ศิตะวันตก	อีกตอนอยูท่ศิตะวัน
ออก	มีเกาะคั่นอยู่ตรงกลาง	จะบอกว่าแม่นำ้าสายเดียวกัน	เป็นกระแสเดียวกันก็ได	้
บอกว่ามีสองกระแสก็ได	้ เพราะตอนมีเกาะมากั้นอยู	่ ด้านข้างๆ	ทางทิศเหนือและ
ทิศใต้ของเกาะเป็นคนละกระแสกัน	

	 เหมอืนกบัว่าสตนิทรย์ีกเ็ป็นอย่างหนึง่นะ	สทัธาพละกเ็ป็นอย่างหนึง่	อย่างนี้
เป็นการมองในขณะนั้น	ขณะที่ธรรมะกำ�ลังทำ�กิจเป็นใหญ่ในง�น	 ก็เป็นอินทรีย	์
มีลักษณะไม่หว่ันไหวเมื่อเจอฝ่�ยตรงข้�ม	 ก็เป็นพละ	 หากมองเป็นกระแสตาม
ทศิทางตั้งแต่ต้นจนสุดทา้ย	กเ็ป็นกระแสเดียวกนัธรรมะเดียวกนั	เปน็ไปในลกัษณะ
เป็นกระแส	เป็นสภาวะเดียวกัน	ไหลถึงจุดข้างนี้	เรียกว่าอินทรีย	์ไหลต่อไปอีกข้าง
หนึง่	เรยีกว่าพละ	เป็นสิง่เดยีวกนันัน่เอง	ต่อเนือ่งกนัมา	มกีำาลงัมาตามลำาดบั	เตบิโต
จากตัวเลก็ๆ	กใ็หญ่ข้ึน	จากมีกำาลงัน้อย	กมี็กำาลงัมากข้ึน	เหมือนคนคนเดียวกนั	ตอน
เด็กก็คนนี้	ตอนโตก็คนนี้	แต่ก็เป็นคนละตอนกัน	มีความสามารถเฉพาะเพิ่มเติมที่
แตกต่างกันบ้าง	แต่ก็เป็นคนเดียวกันนั่นเอง	สภาวะเดียวกันนี	้ถึงตอนหนึ่งเรียกว่า
สัทธินทรีย์	อีกตอนหนึ่งก็เรียกว่าสัทธาพละ
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	 สทัธนิทรย์ีคอือะไร	คือเชือ่ม่ันปัญญาตรัสรูข้องพระพทุธเจ้าว่า	พระพทุธเจ้า
เป็นพระอรหนัต์	เป็นสมัมาสมัพทุโธ	ตรสัรูช้อบได้ด้วยพระองค์เอง	สทัธาพละกอ็ย่าง
นัน้แหละ	เชือ่มัน่ปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้าว่า	พระพทุธเจ้าเป็นพระอรหนัต์	เป็น
สมัมาสมัพทุโธ	ตรสัรูช้อบได้ด้วยพระองค์เอง	เหมอืนกนัเลย	เป็นสภาวะอันเดียวกนั	
ไหลไปเป็นกระแสเหมือนกับกระแสนำ้า	

	 การปฏบิตัธิรรมนีก็้มลัีกษณะไหลไปเหมือนกระแสนำา้	เราทัง้หลายก็ประกอบ
ด้วยรูปและนาม	 ไหลไปในรูปกระแสไม่มีการหยุดนิ่ง	 ด้านรูปร่างกายนี้ก็ไหลไปได้
หนึ่งชาตินะ	เอาพอสมควรก็แล้วกัน	อย่าคิดเอาบ้านและที่ดินไปด้วย	ติดข้องมากๆ	
เดี๋ยวจะเป็นกลายจิ้งจก	 ตุ๊กแกอยู่แถวนี้มันอันตรายเกินไป	 เม่ือถึงเวลาก็ทิ้งไป	
ผ่านมาแล้วกผ่็านไป	ส่วนในด้านนามธรรม	บุญบาป	คุณธรรม	อปุนสิยัใจคอ	มันกจ็ะ
ติดไป	

	 ทีนี้พูดถึงกระแสท่ีไปทางนิพพาน	 เป็นโพธิปักขิยธรรมไหลตามไป	 เรา
ทั้งหลายก็อย่าลืมใส่โพธิปักขิยธรรมเข้าไปในจิตเยอะๆ	 นะ	 ให้ตามเข้าไปเรื่อยๆ	
จะได้ไหลเข้าไปสู่นิพพาน	 อย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่า	 ถ้าบุคคลมีสัมมาทิฏฐินำาหน้า
จะเป็นเหมือนขอนไม้ที่ไหลไปตามกระแสนำ้า	มีความเข้าใจถูกว่า	สงสารนี้มีแต่ทุกข์
มีแต่เรื่องยุ่งยาก	ไม่อยากเกิดอีกแล้ว	เลยมาฝึกมาปฏิบัติ	ไหลไปเหมือนกระแสนำ้า	
ไหลไปเร่ือย	 สักวันหนึ่งจะถึงมหาสมุทร	 คือนิพพาน	 มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าและ
ไม่ไปตกติดค้างอยู่ที่ใดที่หนึ่ง	ก็จะถึงนิพพานได้ในที่สุด

	 กระแสในที่นี้กล่าวถึงอินทรีย์กับพละ	 ตัวสภาวะนี้เหมือนกัน	 เป็นไปใน
กระแสเดียวกัน	 สิ่งใดเป็นสัทธินทรีย์	 สิ่งนั้นก็เป็นสัทธาพละ	 สิ่งใดเป็นสัทธาพละ
สิ่งนั้นก็เป็นสัทธินทรีย์	สภาวะเดียวกันเลย	อยู่ในลักษณะกระแสต่อเนื่องกันไป	
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	 ต่อไปกล่าวถึงที่ดูพละ	 ๕	 พละ	 ๕	 ประการเหล่านี้	 เห็นได้ชัดเจนในธรรม
หมวดไหนบ้าง	

	 ในอังคตุตรนกิาย	ปัญจกนบิาต	เล่ม	๒๒	ข้อ	๑๕	ทฏัฐัพพสูตร	พระผูมี้พระภาค
ตรัสว่า

	 ภิกษุทั้งหลาย	พละ	๕	ประการนี้
	 พละ	๕	ประการ	อะไรบ้าง	คือ
	 ๑.	สัทธาพละ		
	 ๒.	วิริยพละ
	 ๓.	สติพละ	
	 ๔.	สมาธิพละ
	 ๕.	ปัญญาพละ

	 ภิกษุทั้งหลาย	พึงเห็นสัทธาพละได้ที่ไหน
	 พึงเห็นได้ในโสตาปัตติยังคะ	๔	พึงเห็นสัทธาพละได้ที่นี้
	 พึงเห็นวิริยพละได้ที่ไหน
	 พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน	๔	พึงเห็นวิริยะพละได้ที่นี้
	 พึงเห็นสติพละได้ที่ไหน
	 พึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน	๔	พึงเห็นสติพละได้ที่นี้
	 พึงเห็นสมาธิพละได้ที่ไหน
	 พึงเห็นได้ในฌาน	๔	พึงเห็นสมาธิพละได้ที่นี้
	 พึงเห็นปัญญาพละได้ที่ไหน
	 พึงเห็นได้ในอริยสัจ	๔	พึงเห็นปัญญาพละได้ที่นี้
	 ภิกษุทั้งหลาย	พละ	๕	ประการนี้แล

ทัฏฐัพพสูตรที	่๕	จบ
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	 เรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่องอินทรีย	์๕	อย่างที่กล่าวแล้วว่า	เป็นกระแสเดียวกัน	
ท่านกล่าวถึงที่ดูกำาลัง	๕	อย่าง	ที่ดูพละ	สัทธาพละดูได้ชัด	 เห็นได้ชัดเจนในที่ไหน
เวลาจะสงัเกต	สงัเกตทีไ่หน	สงัเกตเก่ียวกบัเรือ่งนีว่้าถ้ามีเร่ืองตรงข้ามกบัเรือ่งน้ีแล้ว
หวั่นไหวไปไหม	ถ้าไม่หวั่นไหว	เจอเรื่องตรงข้ามก็ยังมั่นคงอยู่อย่างนี้แหละ	เช่นยัง
เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนเดิม	พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้
ชอบ	 ไม่ให้นำ้าหนักไปทางฝ่ายตรงข้ามนั้นเลย	 ถึงมีคนมาพูดว่าอย่างโน้นอย่างนี้	
ก็ไม่มีความรู้สึกหวั่นไหวไปตาม	 ในโลกนี	้ มันก็มีฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ	
พระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสเอาไว้ดแีล้วไม่ใช่หรอกมีการลอกต่อกนัมา	เตมิใส่อะไร
ลงไป	ไม่ใช่ของจริง	ของจริงต้องอย่างโน้นอย่างนี้	คนว่าอย่างนี้ก็มีในโลก	บางคนก็
ไหวไปทางโน้น	กระโดดไปกระโดดมา	เร่ืองพระอรยิสงฆ์อะไรต่างๆ	กมี็ฝ่ายตรงข้าม	
ทีเ่ป็นเหตใุห้ศรทัธาสัน่คลอนหวัน่ไหวมีอยูเ่ยอะแยะ	ถ้าคนมีสทัธาพละ	จติประกอบ
ด้วยกำาลังคือศรัทธาแล้วก็จะไม่ไหวไปตาม

 สัทธ�พละพึงเห็นได้ในที่ไหน	พึงเห็นได้ในโสต�ปัตติยังคะ	เชื่อมั่นไม่หวั่น
ไหวในพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ	์เป็นผู้มีศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ไม่ขาด	ไม่ทะลุ
ไม่ด่างไม่พร้อย	เป็นอิสระ	ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลำา	เป็นไปเพื่อสมาธิ	เจอเรื่อง
ตรงข้ามไม่หว่ันไหวเลย	ไม่ไหว	มเีรือ่งให้ผิดศลี	แม้คนข่มขู่ให้ต้องทำาผดิศลี	ไม่อย่างน้ัน
จะทำาอนัตราย	ไม่อย่างนัน้จะฟ้อง	คณุต้องโกงนะ	ไม่อย่างนัน้จะไล่ออกจากงานเสยี	
ถ้าคนมีสัทธาพละแล้วไม่หวั่นไหว	 ไม่หว่ันไหวไปในทางที่จะผิดศีลหรือเสียศีล	
ไม่หวัน่ไหวไปตามเลยแม้คนอืน่จะผดิกนัหมด	เขากไ็ม่หวัน่ไหวไปตามผูอ้ืน่	ไม่ไปทำา
ตามชาวโลกเขา	มีโอกาสทำาผดิกไ็ม่มทีางทีจ่ะผดิได้	อย่างนีเ้รยีกว่าพละ	คอืไม่หวัน่ไหว
เวลาเจอเรื่องตรงข้าม

	 ถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีกำาลัง	ถ้าเงินจำานวนน้อยไม่เป็นไร	 ไม่โกงหรอก	ถ้าเงินเยอะ	
ก็ห้ามใจไม่ไหวไปแล้ว	อย่างนั้นก็ไม่มีพละ	ถ้าเรามีบ้างนิดๆ	หน่อยๆ	ก็เป็นกัลยาณ
ปถุชุน	ถ้ามจีนกระทัง่ได้ทัง้	๕	มาประชุมรวมกนัทำาหน้าทีไ่ม่หวัน่ไหวกเ็ป็นพระอรยิเจ้า	
ถ้าทำาได้เต็มที่บริบูรณ์หมดก็เป็นพระอรหันต	์
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	 เราทั้งหลายได้ศึกษาแล้ว	 ก็จะได้มาพิจารณาตัวเองว่า	 เออ...	 ยังมีธรรมะ
อะไรอกีบ้างทีย่งัขาดอยูจ่ะได้รูจ้กัตนเอง	แล้วทำาเพิม่เตมิเข้ามาให้เต็มบรบูิรณ์ต่อไป	
ผู้ที่ปฏิบัติไปตามลำาดับนี้	ต้องมีธรรมะสำาหรับเช็กตัวเองเยอะเหมือนกัน	ต้องทำาให้
ครบถ้วนจึงจะบรรลุได	้ บางคนบอกว่าไม่ต้องรู้เยอะก็ได้เอานิดๆ	 หน่อยๆ	 ก็บรรลุ	
อย่างนั้นสำาหรับบางคนที่เป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้า	ได้ฝึกมาจากชาติเก่าๆ	เยอะ	ก็อาจ
จะเป็นไปได้	แต่สำาหรับคนทั่วไปที่มีปัญญาน้อยต้องอาศัยการฝึกหัดคนที่มีอินทรีย์
อ่อนจะต้องฝึกต้องหัดกันหลายปี	 ในสมัยพุทธกาล	อย่างท่านพระราหุลอย่างนี้นะ	
ฝึกเป็นเวลา	๑๒	ปี	ตั้งแต่เด็ก	บรรพชาเป็นสามเณร	จนกระทั่งอุปสมบทเป็นพระ
จนอาย	ุ๒๐	ปี	จึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์	มีผู้ฝึกที่ดี	มีท่านพระสารีบุตรเป็น
อุปัชฌาย์	 และพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกับท่านบ่อยๆ	 ขนาดมีครูฝึกอย่างดีใช้
เวลา	๑๒	ปี	

	 พวกเรานี้ครูฝึกก็ไม่ค่อยด	ีแถมไม่ค่อยขยันด้วย	จะใช้เวลากี่ปีก็ไม่รู	้อย่างนี้
เรียกว่าพวกที่มีบารมีน้อย	 กำาลังน้อยต้องใช้เวลานานและต้องมีข้อฝึกหัดที่ถูกต้อง
ด้วย	เราเรียนรู้เอาไว้ก็มีประโยชน์เหมือนกัน	ไม่ใช่ว่าไม่ต้องเรียนอะไรเยอะ	ทำาไป
กบ็รรล	ุอย่างน้ันอาจสำาหรับบางคนเป็นไปได้นะ	เป็นคนพิเศษจริงๆ	ส่วนคนธรรมดา
ทั่วไปต้องฝึกกันนานทั้งนั้น

	 สัทธาพละพึงเห็นได้ในโสตาปัตติยังคะ	๔	ลองเช็กดู	เอาประเด็นเหล่านี้มา
ตั้งเป็นหลักไว้	ทีนี้ถ้าเจอเรื่องที่ตรงข้ามแล้วเป็นยังไงบ้าง	หวั่นไหวไปไหม	ถ้าหวั่น
ไหวก็เรียกว่าไม่มีกำาลังใจ	 ใจไม่มีกำาลัง	 อารมณ์ภายนอกยังมีกำาลังอยู่มาก	 ใจหว่ัน
ไหวไปตามสิ่งภายนอก	ถ้าใจมีกำาลังแล้ว	สิ่งภายนอกจะเป็นอย่างไร	ตรงข้ามขนาด
ไหนก็ไม่หวาดเสียว	ไม่หวั่นไหว	ไม่เอนเอียง
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	 วิริยะพละกำาลังคือวิริยะ	พึงเห็นกำ�ลังคือวิริยะในที่ไหน	 พึงเห็นใน
สัมมัปปธ�น	๔	ความเพียรที่เป็นหลักอันถูกต้อง	เป็นประธานในการขัดเกลากิเลส	
ในการชำาระล้างบาปอกุศลให้หมดไป	ความเพียรถูกต้องมี	๔	อย่าง	หนึ่ง	คือ	เพียร
ป้องกันกิเลส	สอง	เพียรละกิเลส	สาม	เพียรทำาให้กุศลเกิดมีขึ้น	และสี่	เพียรรักษา
กุศลให้คงอยู่	ไม่ให้เสื่อม	และทำากุศลให้เจริญงอกงามไพบูลย	์อันนี้คือสัมมัปปธาน
เอาสัมมัปปธานทั้ง	๔	มาตั้ง	แล้วลองพิจารณาตัวเองดู	เมื่อเจอสภาวะตรงกันข้าม
แล้วจิตเป็นอย่างไร	หวั่นไหวไปตามไหม	กิเลสเกิดขึ้นอยู่เรื่อยไหม	มีเรื่องอะไรนิดๆ	
หน่อยๆ	 คิดไปคิดมาก็ล้มเลิกความเพียร	 ทอดธุระในกุศล	 เอาไว้ก่อนๆ	 ปฏิบัติมา
นานแล้วขอปลดปล่อยบ้างเดี๋ยวเครียด	 เดี๋ยวลงแดงไปซะก่อน	 เราเป็นปุถุชนมันก็
ต้องมีกนับ้างแหละ	เอาแล้ว...	ไปร้องคาราโอเกะซะแล้ว	แทนทีจ่ะป้องกนักิเลส	หวัน่
ไหวไปตามกิเลสอยู่เรื่อย	

	 ในทางธรรมะ	 หากต้องการเจริญก้าวหน้าก็ต้องเลือกข้าง	 มีความสุขกับ
กามคุณต่างๆ	หลงใหล	เพลิดเพลิน	มัวเมา	ลุ่มหลงไป	ก็จะไม่ได้ธรรมะ	ธรรมะฝ่าย
กุศลไม่เจริญงอกงาม	 ถ้าจะเอาธรรมะ	 ก็ต้องงดเว้นกามคุณออกไปตามสมควร	 มี
ความสขุกับทกุเรือ่งแล้วได้ธรรมะด้วย	อย่างนีเ้ป็นไปไม่ได้	เราทัง้หลายโดยมากเป็น
กันอย่างนั้น	อยากเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม	ให้มีความสุขกับกามคุณด้วย	ได้
สมาธิด้วย	ได้ปัญญาด้วย	อย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได	้ถ้าไม่หวั่นไหว	ต้องป้องกันอกุศล	
ละอกุศล	เจริญฝ่ายกุศล	และรักษากุศลไว้ให้เจริญงอกงาม	ไม่ให้เสื่อม	
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	 ธรรมะฝ่ายด	ีหลายๆ	ท่านก็พอมีบ้างเหมือนกัน	แต่โดยทั่วไปรักษาไม่ได	้ได้
มานดิๆ	หน่อยๆ	ได้บ้างบางเวลา	สกัหน่อยกห็ายไปหมด	ไม่มกีำาลงัมากพอทีจ่ะรักษา
เอาไว้ได้	หว่ันไหวเอนเอยีงไปตามคนโน้นคนนี	้เอยีงตามกเิลสอะไรต่างๆ	ถ้ามกีำาลงั
จิตด้านความเพียร	ก็ไม่หวั่นไหวสั่นคลอนไปตามความเกียจคร้าน	มีวิริยะพละดูได้
ในที่ไหน	 ดูได้ที่สัมมัปปธาน	 ๔	 ถ้ามีเรื่องตรงข้ามกระทบเข้า	 มีพญามารอะไรมา
ทดสอบก็ไม่หวั่นไหวไปตาม	อย่างนี้เรียกว่าวิริยะพละ

	 พึงเห็นสติพละในที่ไหน	 พึงเห็นกำ�ลังคือสติในสติปัฏฐ�น	๔	การมีความ
เพียรเผากิเลส	มีสัมปชัญญะ	มีสติ	ประชุมรวมกัน	มาพิจารณาดูอยู่ในกาย	เวทนา	
จิตและธรรม	อยู่เสมอๆ	 เนืองๆ	บ่อยๆ	 เป็นประจำา	 ให้จิตมาเที่ยวโคจรอยู่ในกาย
เวทนาจิต	 และธรรม	 ไม่ให้ลอยไปที่อื่น	 ไม่ปล่อยจิตให้ลอยฟุ้งไป	 พึงเห็นกำาลัง
ในที่นี้	แม้จะมีเรื่องให้มัวเมาประมาท	จิตก็ไม่หวั่นไหวไปมา	เห็นอยู่ที่นี่	ท่องเที่ยว
ในกายและใจเสมอ
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 พึงเห็นกำ�ลังคือสม�ธิในที่ไหน	พึงเห็นในฌ�น	๔	พึงเห็นกำาลังคือสมาธิใน
ที่นี้	สมาธิพละ	ไม่หวั่นไหวไปในกามคุณหรืออกุศลธรรมต่างๆ	ไม่แสวงหาความสุข
จากการดูรูปสวยๆ	จากการฟังเสียงเพราะๆ	จากการดมกลิ่มหอมๆ	จากการลิ้มรส
อร่อยๆ	ไม่แสวงหาความสุขจากทีน่อนหรอืสัมผัสทีอ่่อนนุม่	ไม่เอาความสุขทีเ่จือปน
กบัอกศุลอย่างนัน้	ไม่หวัน่ไหว	ไม่มุง่ไปทางนัน้	มาเน้นความสขุทีเ่กดิจากสมาธ	ิเป็น
เนกขัมมสุข	มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก	

	 ความสุขแบบโลกๆ	มันเป็นที่พึ่งไม่ได้	 เพราะว่าความสุขที่เป็นสังขาร	 เป็น
ของไม่เที่ยง	แต่แยกออกเป็นสองอย่าง	อย่างที่หนึ่งคือความสุขที่ควรกลัว	อย่างที่
สองคือความสุขที่ไม่ควรกลัว	

 คว�มสุขทีค่วรกลัว	คอื	ความสขุท่ีเกิดจากกามคณุ	ความสขุท่ีเกดิโดยอาศยั	
รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	เห็นของสวยๆ	แล้วมีความสุข	อย่างนี้ควรจะกลัว	เพราะ
มนัเหนือ่ยมาก	กว่าจะได้ดรูปูสวยๆ	รปูสวยๆ	กไ็ม่เท่ียงด้วย	ชาวโลกเขาแย่งกนัเยอะ
ด้วย	ดีไม่ดีอาจต้องต่อสู้แย่งชิงกัน	มีความสุขเพราะได้ฟังเสียงเพราะๆ	คำาพูดถูกใจ	
มีคนพูดเอาอกเอาใจแล้วมีความสุข	อย่างนี้ควรจะกลัว	เป็นความสุขเหมือนกันนะ	
แต่เป็นความสุขที่ควรกลัว	ต้องระวังตัวให้มากๆ	ยอมรับว่ามันสุขแต่ต้องกลัว	รู้จัก
กลัว	กลิ่นหอมๆ	อาหารอร่อยๆ	สัมผัสดีๆ	ผ้าห่มนุ่มๆ	ลูกน้องที่ได้ดังใจเสมอ	งานที่
ได้ดังใจเสมอ	 ลงทุนทำาอะไรแล้วได้กำาไรข้ึนเสมอ	 เส้นกราฟขาข้ึนตลอดเหล่านี้ให้
ความสุขได้เหมือนกัน	ยอมรับว่าเป็นสุขแต่ต้องกลัว	 เป็นความสุขที่ควรกลัว	อันนี้
อันที่หนึ่ง	
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	 อย่างทีส่อง	สขุทีไ่ม่ควรกลวั	สขุท่ีไม่ควรกลวัคอืสขุทีเ่กิดจากสมาธ	ินัง่สมาธ	ิ
มสีติ	ดลูมหายใจเข้า	ดหูายใจออกมปีีต	ิและสขุทีเ่กดิจากวเิวก	นัง่อยูค่นเดยีวความสขุ
อย่างนี้ดีไม่ควรกลัว	เพราะไม่มีใครมาแย่ง	มีใครมาแย่งเราหายใจบ้างไหม	ไม่มีนะ	
ส่วนกามคุณมีคนมาแย่งเยอะ	 ต้องลำาบากในการหามา	 ลำาบากในการดูแลรักษา	
ต้องอาศัยพละกำาลังมาก	 หาก็เหนื่อยแล้ว	 หามาได้ก็ต้องรักษาคุ้มครองอีก	 เป็น
สิง่ทีค่นทัว่ไปทีเ่ขาต้องการ	ส่วนนัง่สมาธ	ิไม่มีใครแย่งเลย	ไม่ค่อยมใีครต้องการเท่าไร	
เป็นความสุขที่ไม่ควรกลัว	 ฉะนั้นอย่าลืมทำาสมาธิ	 ให้จิตมีความต่ังมั่น	 มีกำาลัง
ทางด้านนี	้สมาธพิละพึงเห็นได้ในฌาน	๔	มาเน้นทางนี	้คนอืน่มคีวามสขุกบัเงนิทอง
ชื่อเสียงเราไม่หวั่นไหวไปตาม	เรามาทางนี	้

	 ต่อไปก็ปัญญา	พึงเห็นกำ�ลังปัญญ�ในที่ไหน	พึงเห็นในอริยสัจ	๔	พึงเห็น
กำาลังคือปัญญาในที่นี้	 เห็นว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์	เอาอริยสัจ	๔	มาตั้ง	สังขารทั้งหลาย
เป็นทกุข์หมด	เหตุทีเ่กดิทกุข์คอืตณัหา	ไม่รู้จกัความจรงิแล้วไปตดิข้อง	มีความอยาก
ได	้ต้องการเพื่อตัวตน	ความเพลิดเพลินยินด	ีนั้นคือเหตุให้เกิดทุกข์	ความดับทุกข์	
ความไม่มีทกุข์คอืนพิพาน	ข้อปฏิบติัหรือทางดำาเนนิให้ถึงความดับทกุข์	คอือริยมรรค
มีองค์	๘	

	 เมื่ออยู ่ในโลก	 ชาวโลกเขาเที่ยวแสวงหาความสุขกัน	 แข่งกันทำาตาม
ความต้องการ	ได้ทำาอะไรตามใจชอบแล้วสนุก	เห็นว่าเป็นความดี	เห็นว่าได้ทำาตาม
ใจชอบแล้วไม่ทกุข์	หว่ันไหวไปตามไหม	ถ้าหว่ันไหวไปแสดงว่าไม่มปัีญญา	ยงัเหน็ว่า
โลกเป็นสุข	เห็นว่าได้ทำาตามใจชอบแล้วเป็นเหตุให้เกิดสุข	อยากพ้นทุกข	์แต่ไปทำา
พิธีกรรมอย่างโน้นอย่างนี้	 ได้ยินเขาบอกว่าต้องทำาอย่างนี้ๆ	 ก็หว่ันไหว	 อย่างน้ี
ยังไม่มีปัญญา	แต่หากไม่หวั่นไหว	ใครจะว�่อย่�งไร	 เร�ก็เดินไปนิพพ�น	ปฏิบัติ
อริยมรรค	มั่นคงอยู่อย่�งนี	้ก็เป็นผู้มีปัญญ�พละ
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	 นีเ้ป็นธรรมสำาหรบัดพูละทัง้	๕	มบ้ีางไหม	ถ้าม	ีกใ็ห้มปีราโมทย์และปีต	ิเจรญิ
และกระทำาอย่างนั้นให้มากยิ่งขึ้นไป	 อยู ่กับกุศลธรรมทั้งหลาย	 ถ้าไม่มี	 ให้มี
สตสิมัปชญัญะ	มคีวามเพียรพยายามทำาให้มขีึน้	เจรญิและทำาให้มากๆ	ทีย่งัไม่มกีจ็ะ
มีขึ้นได้	ถ้าไม่ทำาก็จะไม่มี	เพราะธรรมะเหล่านี้สังขารนะ	ต้องปรุงแต่งเอา	และต้อง
ปรุงให้ถูก	วิธีการพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนแล้ว

	 สรุปว่า	 สัทธาพละพึงเห็นได้ในโสตาปัตติยังคะ	 ๔	 วิริยะพละพึงเห็นได้ใน
สัมมัปปธาน	๔	 สติพละพึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน	๔	 สมาธิพละพึงเห็นได้ในฌาน	๔	
ปัญญาพละพึงเห็นได้ในอริยะสัจ	๔

๔.๒	ลักษณะของพละ
	 ต่อไปจะขยายความพละแต่ละข้อ	 ในอังคุตตรนิกาย	จตุกกนิบาต	ข้อ	๑๔	
วิตถตสูตร	พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

	 ภิกษุทั้งหลาย	พละ	๕	ประการนี้
	 พละ	๕	ประการ	อะไรบ้าง	คือ
	 ๑.	สัทธาพละ	
	 ๒.	วิริยะพละ
	 ๓.	สติพละ		
	 ๔.	สมาธิพละ
	 ๕.	ปัญญาพละ
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 สัทธ�พละ	เป็นอย่างไร
	 คือ	อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา	คือเชื่อปัญญาเครื่อง
ตรัสรู้ของตถาคตว่า	“แม้เพราะเหตุนี	้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น	เป็น
พระอรหันต์	ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ	 เพียบพร้อมด้วยวิชชาและ
จรณะ	 เสด็จไปดี	 รู้แจ้งโลก	 เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม	
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	เป็นพระพุทธเจ้า	เป็นพระผู้มี
พระภาค”	นี้เรียกว่า	สัทธาพละ

 วิริยะพละ	เป็นอย่างไร
	 คอื	อรยิสาวกในธรรมวนิยันีเ้ป็นผู้ปรารภความเพยีร	เพือ่ละอกศุล
ธรรม	เพือ่ให้กศุลธรรมเกดิ	มคีวามเข้มแขง็	มคีวามบากบ่ันม่ันคง	ไม่ทอด
ธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู	่นี้เรียกว่า	วิริยะพละ

	 สติพละ	เป็นอย่างไร
	 คอื	อริยสาวกในธรรมวินยันีเ้ป็นผูม้สีติ	คอืประกอบด้วยสติปัญญา
เป็นเครือ่งรกัษาตนอย่างยิง่	ระลึกถงึสิง่ทีท่ำาคำาที่พดูแม้นานได้	นีเ้รยีกว่า	
สติพละ

	 สม�ธิพละ	เป็นอย่างไร
	 คือ	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม	 และอกุศลธรรม
ทั้งหลายแล้ว	บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร	มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก
อยู	่เพราะวิตกวจิารสงบระงบัไป	บรรลทุตุยิฌาน	มีความผ่องใสในภายใน	
มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดข้ึนไม่มีวิตก	 ไม่มีวิจาร	 มีแต่ปีติและสุขเกิดจาก
สมาธิอยู	่เพราะปีติจางคลายไป	เป็นผูม้อีเุบกขา	มสีติ	สมัปชัญญะ	เสวยสขุ
ด้วยนามกาย	 บรรลุตติยฌานที่พระอริยะท้ังหลายสรรเสริญว่า	 “ผู้มี
อเุบกขา	มีสต	ิอยูเ่ป็นสขุ”	เพราะละสุขและทกุข์ได้	เพราะโสมนสัโทมนสั
ดับไปก่อนแล้ว	 บรรลุจตุตถฌานท่ีไม่มีทุกข์ไม่มีสุข	 มีสติบริสุทธ์ิเพราะ
อุเบกขาอยู่	นี้เรียกว่า	สมาธิพละ
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 ปัญญ�พละ	เป็นอย่างไร
	 คือ	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา	 คือประกอบด้วย
ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ	
ชำาแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ	นี้เรียกว่า	ปัญญาพละ
	 ภิกษุทั้งหลาย	พละ	๕	ประการนี้แล

วิตถตสูตรที่	๔	จบ
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	 กำาลัง	๕	เป็นอย่างนี	้แจกแจงให้เห็นชดัขึน้	สทัธ�พละคอือรยิสาวกในธรรมะ
วินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา	ย่อมเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า	เพราะเหตุนี้ๆ	พระผู้
มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นอรหัง	 เป็นสัมมาสัมพุทโธ	 เป็นต้น	 ไม่ต่างไปจากนี้แล้ว	
ใครมาว่าอย่างไร	ก็ไม่หวั่นไหวไปตามเขา	

	 วริยิพละ	คอืเป็นผูท่ี้ปรารภความเพยีร	ทำาความเพียรกล้าหาญบากบัน่มัน่คง
ในการกระทำาเพือ่ละกเิลส	ละบาปอกศุล	ไม่ทอดธรุะในเจรญิกศุล	กล้าหาญบากบ่ัน	
มั่นคงในเรื่องนี้	กล้าทำาในเรื่องนี้เป็นหลัก	อยู่ในโลกต้องกล้าให้เป็นนะ	ไม่หวั่นไหว
เอนเอียงไปทำาเรื่องอื่น

 

	 สติพละ	 กำาลังคือสติ	 เป็นของผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญารักษาตน
ชั้นเยี่ยม	มีสติอยู่กับตัวเสมอ	สติเป็นเครื่องรักษาจิต	มีปัญญารู้จักปรับปรุงสิ่งต่างๆ	
แก้ไขให้สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายคือพระนิพพานได	้ สามารถระลึกหรือนึกได้
สิ่งที่ทำา	คำาที่พูดแม้นานได	้ ถ้าเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอ	สามารถรู้จักว่าที่ไป
ทำาอย่างนีเ้พราะจติอะไร	พดูอย่างนีเ้พราะจติอะไร	อย่างนีม้สีตอิยูกั่บตวัเสมอ	อย่างนี้
ไม่หลงลืม	ไม่ปล่อยใจเลื่อนลอย	นี้กำาลังคือสติ	

 สม�ธิพละ	กำาลังสมาธิ	มีปีติและสุขที่ได้เกิดจากวิเวก	อาศัยเนกขัมมะ	สงัด
จากกาม	ไม่เที่ยวด	ูเที่ยวฟัง	เที่ยวดมกลิ่น	เที่ยวลิ้มรส	เที่ยวสัมผัส	ไม่หาความสุข
จากกามคุณ	ทำาจิตให้สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย	ให้มีสต	ิเป็นกุศลต่อเนื่องกัน	มี
ระดับความแนบแน่น	๔	ระดับ	เป็นฌาน	๔	ปฐมฌาน	ทุติยฌาน	ตติยฌาน	จตุตถ
ฌาน	
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 ปัญญ�พละ	 กำาลังปัญญา	 คือประกอบไปด้วยปัญญาที่เห็นความเกิด
ความดบั	เป็นอรยิะ	สามารถชำาแรกกเิลส	ทำาลายกิเลสได้	เป็นเครือ่งให้ถงึความสิน้ไป
แห่งทุกข์โดยชอบ	 ปัญญาที่เป็นพละคือเห็นความเกิดดับเป็นสำาคัญ	 เห็นอริยสัจ	
ด้วยปัญญาชนิดนี้เท่านั้นจึงจะทำาให้ละกิเลสได้	 ถ้ารู้แบบอื่นๆ	 ชำาแรกกิเลสไม่ขาด	
ละกิเลสไม่ได้	ต้องเห็นความเกิดความดับ	เห็นว่าสังขารทั้งหลายเกิดเมื่อมีเหตุหมด
เหตกุดั็บ	ถงึจะเป็นสิง่ทีด่	ีแต่มนัไม่เทีย่ง	อย่างนีล้ะกเิลสได้	ถ้าไม่เหน็อย่างนีล้ะกเิลส
ไม่ได้นะ	ต้องเหน็ความไม่แน่ไม่นอน	เหน็ความไม่เทีย่งในสงัขารทัง้หลาย	นีล้กัษณะ
ของพละทั้ง	๕	ซึ่งก็เหมือนกับอินทรีย์	๕	นั่นเอง

๔.๓	ปัญญ�พละเป็นยอด
	 ต่อไปจะกล่าวถึงพละที่สำาคัญที่สุดที่เป็นยอดของพละทั้ง	 ๕	 ท่านทั้งหลาย
คงจะเดาได้แล้วพูดกันอยู่บ่อยๆ	เอาสูงสุดไว้ก่อนคือปัญญา	บางคนยังแหงนคออยู่	
พูดอยู่บนฟ้าตลอด	 พูดแต่เรื่องเกิดดับ	 พูดเรื่องปล่อยวาง	 แต่ข้างล่างนี้ยังไม่ได้ทำา
เลย	 ต้องได้ครบน่ันแหละจึงทำาลายกิเลสได้	 แต่ส่ิงที่ยอด	 เป็นศูนย์รวมของพละ
ทุกอย่าง	คือปัญญาพละ	ในอังคุตตรนิกาย	จตุกกนิบาต	ข้อ	๑๖	ปุนกูฏสูตร

	 ภิกษุทั้งหลาย	พละ	๕	ประการนี้
	 พละ	๕	ประการ	อะไรบ้าง	คือ
	 ๑.	สัทธาพละ		
	 ๒.	วิริยะพละ
	 ๓.	สติพละ	
	 ๔.	สมาธิพละ
	 ๕.	ปัญญาพละ
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	 ภิกษุทั้งหลาย	พละ	๕	ประการนี้แล	พละที่เป็นเลิศ	 เป็นที่รวม	
เป็นศูนย์รวม	แห่งพละ	๕	ประการนี้	คือปัญญาพละ
	 ภกิษทุัง้หลาย	ส่ิงทีเ่ป็นเลศิ	เป็นทีร่วม	เป็นศนูย์รวมแห่งเรอืนยอด	
คือยอดเรือน	 แม้ฉันใด	 พละท่ีเป็นเลิศ	 เป็นที่รวม	 เป็นศูนย์รวมแห่ง
เสขพละ	๕	ประการนี้	คือปัญญาพละ	ฉันนั้นเหมือนกันแล

ปุนกูฏสูตรที่	๒	จบ

	 พระสตูรนี	้เน้ือความกชั็ดอยูต่ามพระพุทธพจน์คอืในบรรดาพละทัง้	๕	สทัธา
พละ	วิริยะพละ	สติพละ	สมาธิพละ	ปัญญาพละ	นั้น	ปัญญาเป็นเลิศ	เป็นยอด	เป็น
ศูนย์รวมของพละทั้งหมด	 เหมือนเรามองยอดเจดีย์หรือมองยอดของบ้าน	 เป็นที่
รวบรวมของทุกอย่าง	ที่มียอดปรากฏออกมาอย่างนั้น	แสดงว่าต้องมีเสาเข็ม	มีคาน
ชั้นล่าง	มีพื้นชั้นล่าง	มีส่วนประกอบอื่นมาอย่างสมบูรณ์แล้ว	ยอดจึงมีขึ้นและตั้งอยู่
ได	้ เป็นที่รวมอย่างนี้	 ปัญญาก็เป็นยอดของทุกเรื่อง	 เป็นที่รวมของทุกเรื่อง	 เป็นที่
ทำาให้อินทรีย	์คือ	ศรัทธา	วิริยะ	สติ	สมาธิมั่นคงมารวมลงที่ปัญญา	มีปัญญาเข้าไป
กำากับ	

	 วันนี้พูดสองเรื่อง	อินทรีย	์๕	ตอนที	่๓	และพละ	๕	ก็จบแล้ว	เพราะอินทรีย์
กับพละ	 ความจริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนี้เอง	 แต่จะรวมเหมาว่าเป็นอันเดียวกัน	
เหมือนกันทุกแง่มุมก็ไม่ใช่ทีเดียวนัก	 โดยตัวสภาวะแล้วเหมือนกัน	 อยู่ในลักษณะ
เป็นกระแสที่ต่อเนื่องกันไป	ถึงจุดหนึ่งมีลักษณะอย่างนี้	มีความเป็นใหญ่	สามารถ
ครอบงำาผูอ้ืน่	ทำาหน้าทีข่องตนได้	ถึงจุดหนึง่กห็นกัแน่นเพ่ิมขึน้อกี	มกีำาลงั	ไม่หวัน่ไหว	
เหมือนแม่นำ้า	มีเกาะอยู่ระหว่างกลาง	จะพูดเป็นกระแสเดียว	หรือ	๒	กระแสก็ได	้
แล้วแต่แง่มุมของการพูด
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	 สรุปแล้ว	 ท่ีผมได้บรรยายมา	 อินทรีย์	 ๕	 พูดถึงความหมายและแจกแจง
ลกัษณะของแต่ละอนิทรีย์	พดูความสำาคัญ	และเรือ่งทัว่ไปเกีย่วกบัอนิทรย์ี	แล้ววนันี้
กพ็ดูพละ	๕	พละกบัอนิทรย์ีนีเ้กีย่วเนือ่งกนัอย่างไรบ้าง	สทัธนิทรย์ีอันใด	สทัธาพละ
ก็อันนั้น	สัทธาพละอันใด	สัทธินทรีย์ก็อันนั้น	เป็นต้น	เป็นอย่างไรบ้าง	ที่ดูพละ	๕	
แจกแจงพละแต่ละข้อว่ามีลักษณะอย่างไร	พละที่เป็นเลิศเป็นยอด	 เป็นที่รวบรวม
คือปัญญาพละ	ก็ถือว่าจบอินทรีย	์๕	กับพละ	๕	แล้ว

	 ในคราวต่อไปจะเป็นบรรยายเรือ่งโพชฌงค์	ซึง่เป็นคณุสมบตัขิองผูท้ีเ่หมาะ
จะได้ตรัสรู้	 ถ้าได้ฝึกหัดมาตามลำาดับ	 สติปัฏฐาน	๔	 สัมมัปปธาน	๔	 อิทธิบาท	๔	
อินทรีย์	๕	พละ	๕	ต่อไปคุณธรรมประเภทที่เป็นโพชฌงค์ก็จะเริ่มมีขึ้นในตัวบุคคล
นั้น	 บุคคลนั้นก็เป็นผู้พร้อมสำาหรับการบรรลุธรรม	 คำาว่าพร้อมน้ีอาจจะบรรลุหรือ
ไม่บรรลุก็ได้	 ต้องดูตามโพชฌงค์ว่ามีข้ึนมาในจิตใจไหม	 หลักของโพชฌงค์คือการ
เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ	ทำาสมาธิภาวนาอยู่เสมอ	ทำาสมถะและวิปัสสนาอยู่เสมอ	มี
สติสัมปชัญญะ	วิจัยธรรม	มีความเพียร	มีปีติ	มีปัสสัทธิ	มีสมาธ	ิและอุเบกขา

	 สติสัมโพชฌงค์	 เป็นสติที่มีความตั้งมั่น	 เป็นสติที่เป็นไปเพื่อสมาธิ	 มีสติขึ้น
มาเป็นผู้ที่จิตม่ันคง	 ไม่เลื่อนลอย	 เมื่อมีสติก็มาทำาธรรมวิจยะ	 ร่างกายและจิตใจก็
เป็นธรรมะ	 วิจัย	 ค้นคว้า	 สอบสวน	 ลงไปในกายและในใจนี้	 เห็นกายเป็นกาย	 ใจ
เป็นใจ	เห็นรูปนาม	ขันธ	์๕	เห็นความไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	เป็นอนัตตา	ในสภาวะต่างๆ	
เห็นสิ่งไหนควรทำา	 สิ่งไหนไม่ควรทำา	 สิ่งไหนกุศล	 สิ่งไหนอกุศล	 เห็นอกุศลควรละ	
เห็นกุศลควรเจริญ	อย่างนี้เป็นธัมมวิจยสัมโพชฌงค์	 เมื่อมีธรรมวิจัย	แล้วทำาความ
เพียร	ตั้งความเพียรขึ้น	เพื่อละอกุศล	เจริญกุศล	เป็นวิริยสัมโพชฌงค์	ตัวหลักใช้อยู	่
๓	 อย่างนี้	 ส่วนโพชฌงค์อื่นๆ	 ก็เป็นผลจาก	 ๓	 อย่างนี้	 มีสต	ิ มีปัญญา	 วิจัยธรรม	
ทำาความเพียรต่อเนื่อง	ปีติที่ปราศจากอามิสก็ย่อมเกิดขึ้น	ปัสสัทธิ	สมาธิ	อุเบกขา	
ตามลำาดับ	เสริมด้วยการปฏิบัติสมถะ	ฟังธรรมหรืออะไรอื่นๆ	ตามสมควร	
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	 เมื่อมีความพร้อมเต็มที	่ธรรมในโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดก็จะรวมประชุมกัน
เป็นหนึ่งเดียว	เป็นอริยมรรคมีองค์	๘	รวมกันขึ้นเผาทำาลายกิเลส	มีวิชชาเกิดทำาให้
แจ้งพระนิพพาน	อริยมรรคมีองค	์๘	เป็นประตูนิพพานเป็นตัวทำาให้วิชชาเกิด	ตอน
ธรรมประชุมกันนั้นแค่แป๊บเดียวเท่านั้น	 เหมือนกับเวลาที่เราสีไม้สีไฟ	 สีให้เกิดไฟ	
เมื่อสีไปเรื่อยๆ	นานๆ	ก็จะมีอาการที่บ่งบอกว่าไฟจะเกิดขึ้น	เช่น	รู้สึกอุ่นๆ	มีความ
ร้อนหรืออาจจะมีควันขึ้น	ซึ่งโพชฌงค์นี้ก็คล้ายๆ	ควันขึ้นแล้ว	ตอนที่ไฟลุกพรึบขึ้น
มานี้ก็เหมือนอริยมรรคมีองค์	 ๘	 เกิดขึ้น	 ลุกพรึบเดียวนั่นแหละ	 ไม่ทราบว่าท่าน
ทั้งหลายรู้สึกอุ่นขึ้นบ้างไหม	อุ่นขึ้นไม่ใช่ว่าร้อนเพราะกิเลสนะ	อุ่นขึ้นเพราะเข้าไป
ใกล้นิพพาน	ก็เกิดความเบาใจ	สบายใจ	อบอุ่น	ได้ที่พึ่งอันแท้จริง
 

บรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ	อนุโมทนาทุกท่าน
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	 	 	 ต้องการไปที	่ suriyan2t@gmail.com	ติดต่อสอบถามรายละเอียด	คุณสุริยัน
					โทร.	๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓	หรือ	Line	ID	:	ajsupee.com	

(2)	 ติดต่อขอรับที่ชมรมจริยธรรม	 ตึกประสาทวิทยาช้ัน	 ๒	 โรงพยาบาลศรีธัญญา	
					อ.เมือง	จ.นนทบุรี	โทร.	๐-๒๙๖๘-๙๙๕๔	

(3)	ติดต่อขอรายละเอยีดได้จากชมรมกลัยาณธรรม	http://www.kanlayanatam.com
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ประวัติ

อ�จ�รย์สุภีร	์ทุมทอง

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

ก�รศึกษ�

•	เปรียญธรรม	๔	ประโยค
•	ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่	วัดท่ามะโอ	จ.ลำาปาง
•	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	
		มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	ปริญญาโท	พุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพระพุทธศาสนา	
		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ง�นปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๕๘)

•	วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
•	อาจารย์สอนวิชาพระอภิธรรมปิฎก	และวิชาปรมัตถธรรม	
		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
		วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	จ.นครปฐม
•	บรรยายธรรมะตามสถานที่ต่างๆ	ทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด
•	เผยแผ่ธรรมะทางเว็บไซต	์www.ajsupee.com
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