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อินทรีย์ ๕ ตอนท่ี ๑ 

บรรยายวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 

สวัสดีครับผู้ที่สนใจในธรรมะทุกท่าน  

วันนี้บรรยาย  โพธิปักขิยธรรม ตอนที่ ๑๐ นะครับ  ใน ๙ ครั้งนั้น   ได้บรรยายธรรมะที่

เป็นฝ่ายของการตรัสรู้ไปแล้ว ๓ เรื่องด้วยกัน คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ และ อิทธิบาท 

๔  วันนี้จะพูดเรื่องที่ ๔ คือ อินทรีย์ ๕    

โพธิปักขิยธรรม คือ ธรรมะที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้นั้น มีอยู่ 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  

๑. ความหมายและลักษณะของอินทรีย์ 

๑.๑ ความหมายของอินทรีย์ 

วันนี้จะพูดในหมวดที่  ๔ คือ อินทรีย์ ๕ คำว่า “อินทรีย์” แปลว่า สภาวะที่เป็นใหญ่  

ใหญ่ในหน้าที่  ใหญ่ในกิจการงาน  เป็นเจ้าการในเรื่องนั้นๆ คนเราแต่ละคนนี่ ถ้าทำงานแล้วก็

จะเป็นใหญ่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ถ้าเป็นเจ้านายก็จะเป็นใหญ่ ในแง่ตัดสินใจ ถ้าเป็นเลขาก็เป็น
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ใหญ่  ใ นเรื่องดูแลรายละเอียดการประชุมติดต่องานเป็นต้น  ถ้าเป็นยาม ก็เป็นใหญ่  ใ นแง่

รักษาความปลอดภัย  แม่บ้านก็เป็นใหญ่ในงานทำความสะอาด  เป็นใหญ่เหมือนกันนะ แต่

ใหญ่คนละเรื่องกัน   ไม่ใช่เอาคนหนึ่งไปทำแทนอีกคน  ไม่ใช่อย่างนั้นนะ  ไม่ใช่เจ้านายไปเป็น

ยามเฝ้าประตู  ไม่ใช่อย่างนั้น ยามเป็นใหญ่ในการเฝ้าประตู ส่วนเจ้านายเป็นใหญ่ในการตัดสิน

ใจเรื่องต่างๆ   ถ้าเป็นคนงานกรรมกรใช้แรงงาน ก็เป็นใหญ่ในเรื่องแบกของ ยกสิ่งโน้นสิ่งนี้  

ไม่ใช่ให้เจ้านายไปแบกของ  คนละหน้าที่กัน   บางทีเจ้านายอาจจะไปช่วยแบกของบ้าง  แต่ว่า 

คนที่เป็นใหญ่ในเรื่องนี้ หรือทำหน้าที่ในเรื่องนี้จริงๆ คือคนงาน   อินทรีย์ก็มีความหมายใน

ทำนองนั้น  คือเป็นใหญ่ในหน้าที่  ในเรื่องนั้นๆ  ในเรื่องที่ทำ  ในกิจการงานชนิดนั้นๆ  ในกรณี

นั้นๆ  อย่างนี้   ซึ่งมีอยู่  ๕ อย่างด้วยกัน คือ 

ศรัทธา เรียกว่า สัทธินทรีย์ 

วิริยะ เรียกว่า วิริยินทรีย์ 

สติ เรียกว่า สตินทรีย์ 

สมาธิ เรียกว่า สมาธินทรีย์ 

ปัญญา เรียกว่า ปัญญินทรีย์ 

อินทรีย์ ๕  สัทธินทรีย์  วิริยินทรีย์  สตินทรีย์  สมาธินทรีย์ และปัญญินทรีย์  เป็นธรรมะ

ที่เป็นใหญ่ในเรื่องนั้นๆ  ใ นกิจหน้าที่ชนิดนั้นๆ เวลาทำเรื่องนี้คนนี้เป็นใหญ่ คนอื่นๆ ต้องตาม

คนนี้   สมมติว่า เรื่องการเฝ้าประตูโรงงาน  คนที่เป็นใหญ่คือยาม คนอื่นต้องคล้อยตามคนนี้ 

ถ้าเป็นเรื่องการตัดสินใจ ทุบโต๊ะ เรื่องสำคัญๆ  อันนี้ต้องเจ้านายหรือหัวหน้า ผู้จัดการ  คนอื่นๆ 

ต้องคล้อยตามคนนี้  ถ้าเป็นเรื่องแบกของ ต้องให้คนงานแบก คนอื่นๆ ต้องคล้อยตามคนงาน   

อินทรีย์ทั้ง ๕ เกิดประชุมรวมกัน  เกิดพร้อมกัน  ทำงานด้วยกัน  ก็จริงอยู่ แต่พอมาถึง

เรื่องนี้  กรณีนี้   ศรัทธาเป็นใหญ่ในเรื่องน้ี  ศรัทธาเป็นสัทธินทรีย์  สภาวะอ่ืนๆ ท่ีเกิด

ร่วมกัน   วิริยะ สติ  สมาธิ  ปัญญา ต้องคล้อยตามศรัทธา  ถ้าเป็นเรื่องนี้ กรณีนี้นะ   ถ้า

เปลี่ยนเป็นอีกเรื่อง   บางเรื่อง  วิริยะเป็นใหญ่  ความเพียร  ความกล้าหาญ บากบั่น ความดทน 

ความไม่กลัว เป็นใหญ่  สภาวะอื่นๆ  ศรัทธา  สติ  สมาธิ  ปัญญา ต้องคล้อยตามเขา ต้อง

คล้อยตามความเพียร   ในบางกรณี  ปัญญาเป็นหัวหน้าเขา  ในกรณีนั้น ปัญญาเป็นใหญ่  ทำ

หน้าที่พิจารณา  สภาวะอื่นๆ ศรัทธา  สติ  วิริยะ  สมาธิ  คล้อยตามปัญญา   ลักษณะของการ
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ทำงานของอินทรีย์ ก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้   อย่างนี้ คือ อินทรีย์  สภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในเรื่อง

นั้นๆ  เป็นใหญ่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ต่อไปจะกล่าวถึง อินทรีย์เหล่านี้จะปรากฏอาการให้เห็นชัด หรือจะเห็นได้ในที่ไหน  

เรื่องไหนที่สัทธินทรีย์เป็นใหญ่  สภาวะอื่นๆ ต้องคล้อยตาม  เรื่องไหนที่วิริยินทรีย์ เป็นใหญ่  

สภาะวอื่นๆ ต้องคล้อยตาม เป็นต้น  ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ทัฏฐัพพสูตร เล่ม ๑๙ ข้อ 

๔๗๘  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้   

อินทรีย์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  

๑. สัทธินทรีย์   

๒. วิริยินทรีย์  

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  
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พึงเห็นปัญญินทรีย์ได้ที่ไหน  

พึงเห็นได้ในอริยสัจ ๔ ประการ  พึงเห็นปัญญินทรีย์ได้ในที่นี้  

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้ 

ทัฏฐัพพสูตรที่ ๘ จบ 

พระสูตรนี้กล่าวถึงอินทรีย์ ๕ ประการ และหมวดธรรมแสดงให้เห็นว่า อินทรีย์ชนิดไหน

เป็นใหญ่ในตอนนั้น  อินทรีย์ทั้ง ๕ เป็นใหญ่ในธรรมะหมวดไหน  ธรรมะหมวดที่อินทรีย์ทั้ง ๕ 

เป็นใหญ่  เป็นธรรมะหมวดละ ๔ ทั้งหมด 

สัทธินทรีย์พึงเห็นได้ชัดเจน  เป็นใหญ่ในเรื่ององค์เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ  คือ 

โสตาปัตติยังคะ ๔  

วิริยินทรีย์  พึงเห็นได้ใน  สัมมัปปธาน ๔  

สตินทรีย์  พึงเห็นได้ใน  สติปัฏฐาน  ๔  

สมาธินทรีย์  พึงเห็นได้ใน  ฌาน ๔  

ปัญญินทรีย์  พึงเห็นได้ใน  อริยสัจ  ๔ 

หมายความว่า  ถ้าเป็นในเรื่อง  โสตาปัตติยังคะ ๔ ประการ คุณสมบัติของผู้ท่ีบรรลุ

ถึงโสดา   ในเรื่องน้ี  อินทรีย์คือศรัทธาเป็นใหญ่  ส่วนสภาวะอ่ืนๆ วิริยะ สติ สมาธิ 

ปัญญา  ต้องคล้อยตามศรัทธา   ไม่ได้เป็นใหญ่ในเรื่องนี้  ไม่ได้จัดแจงเรื่องนี้  เรื่องนี้ ศรัทธา

เป็นใหญ่ เป็นผู้นำในการจัดแจงทำกิจ   

คำว่า  โ สตาปัตติยังคะ แปลว่า องค์เครื่องบรรลุโสดา หรือคุณสมบัติของผู้ที่เป็น

โสดาบัน  ผู้ถึงกระแส  ถึงทางที่พาไปนิพพาน คือ พระโสดาบัน  มีคุณสมบัติ ๔ อย่าง คือ 

เชื่อมั่นไม่หว่ันไหวในคุณพระพุทธเจ้า 

เชื่อมั่นไม่หว่ันไหวในคุณพระธรรม 

เชื่อมั่นไม่หว่ันไหวในคุณพระสงฆ์ 
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และเป็นผู้มีอริยกันตศีล  ที่บริสุทธ์ิ  ไม่ขาด ไม่ทะลุ  ไม่ด่าง  ไม่พร้อย  เป็นไท  ไม่ถูก

ตัณหาและทิฏฐิมาครอบงำยึดถือศีลนี้ และศีลนี้เป็นไปเพ่ือสมาธิ  อย่างนี้  

ถ้าเป็นเรื่องโสตาปัตติยังคะ  มีศรัทธาเป็นผู้นำทำหน้าที่นี้  เหมือนเวลาเรานึกถึงคุณ 

พระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์   ถ้ามีความเชื่อมั่น  ศรัทธา  มีความมั่นใจ  จิตใจก็มี

ความแช่มชื่นเบิกบาน  ผ่องใส เป็นกุศล   ไม่ได้เอาสภาวะอื่นเป็นใหญ่  ศรัทธาเป็นใหญ่  ไม่ใช่

อยู่ต่อหน้าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์   เอาปัญญาเป็นใหญ่  อย่างนี้ไม่ได้  ต้องเอาศรัทธา

เป็นใหญ่  เวลามีจิตโน้มเอียงมาทางนี้  หรือเลื่อมใสดิ่งลงมาในคุณพระพุทธ พระธรรม พระ

สงฆ์  ศรัทธาเป็นใหญ่ในตอนนั้น  วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แม้จะเกิดร่วมด้วยในตอนนั้น ก็

คล้อยตามศรัทธา 

เวลาเราฝึกอินทรีย์ ก็ต้องทำแบบนี้แหละ  ไ ม่ใช่ว่า เวลานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็จะ

เอาแต่ปัญญา  ไ ม่ใช่อย่างนั้นนะ  มันคนละตอนกัน  ใ นตอนที่นึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์  และนึกถึงศีล   ต้องใช้ศรัทธาเป็นใหญ่  สภาวะอื่นๆ คล้อยตามศรัทธา  ปัญญายังไม่

ต้องใช้มาก  ปัญญามีอยู่  เพียงแต่ว่าต้องคล้อยตามศรัทธาในเรื่องนี้    

ต่อมา  วิริยินทรีย์พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน ๔  สัมมัปปธานนี่เราก็เรียนมาแล้ว  

ทำความพอใจให้เกิดขึ้น พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้  เพ่ือความไม่เกิด

ขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด  เพ่ือละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว เพ่ือ

ความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด  และเพ่ือรักษากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว  

ไม่ให้เสื่อม  ให้ดำรงอยู่  ทำให้ก้าวหน้า  เจริญ ไพบูลย์ บริบูรณ์เต็มที่  ในตอนนี้ต้องอาศัยความ

กล้าหาญ  ไม่ท้อถอย  ความบากบั่น   

ในตอนที่จะละสิ่งที่ไม่ดี ต้องอาศัยความกล้าหาญ จะมาบอกว่า เดี๋ยว..รอมีปัญญา

เยอะก่อนค่อยละ อย่างนี้ไม่ได้  เช่น จะละความขี้เกียจนี่  ต้องอาศัยความกล้าหาญ อดทน ไม่

กลัว  ไม่สันหลังยาว  ไม่ใช่ว่า  เดี๋ยวรอมีปัญญาก่อน   นอนสันหลังยาวอยู่  เออ.. ไม่เที่ยงหนอ 

อย่างนี้ใช้คนละตอนกัน  ตัวเองขี้เกียจจะตายอยู่แล้ว  เดี๋ยวใช้ปัญญามองให้มันทะลุเลย  อย่าง

นี้ไม่ได้  เวลาขี้เกียจนี่ต้องกล้า  ต้องอดทน  บากบั่น ก้าวไปข้างหน้าอย่าหยุด  เอาละ..ให้ตาย

กันไปข้างหนึ่งเลย  ไ ม่ต้องปัญญามากนัก  ใ ช้คนละตอนกัน  ใ นตอนที่เก่ียวกับเรื่อง 

สัมมัปปธานนี่  วิริยินทรีย์ ความกล้าหาญ  บากบั่น  ก้าวไปข้างหน้า  ไม่กลัว  ไม่ท้อถอย  ไม่



 6

ทอดธุระในกุศล  เป็นใหญ่  เป็นผู้นำทำการในเรื่องนี้    ส่วนศรัทธา  สติ  สมาธิ  ปัญญา คล้อย

ตามวิริยะ  ต้องทำเป็นตอนๆ กัน  ไม่ใช่ว่า จะใช้ปัญญาเสียทุกเรื่อง  ไม่ใช่อย่างนั้น   

เราต้องมีปัญญาและต้องมีธรรมะอื่นด้วย  ต้องมีสติด้วย  เพียงแต่ว่าในกรณีนั้นๆ 

อะไรเป็นใหญ่ อะไรทำหน้าที่ อะไรเป็นหลักในตอนนั้น  อะไรตามชาวบ้านเขา  ถ้าพูดถึงโสตา

ปัตติยังคะ  นี้สัทธินทรีย์  เป็นใหญ่ในเรื่องนี้   สภาวะอื่นๆ คล้อยตาม  ถ้าพูดถึงสัมมัปปธาน ๔ 

วิริยินทรีย์เป็นใหญ่ในเรื่องนี้  สภาวะอื่นๆ คล้อยตาม  อย่างนี้นะ  

ธรรมะคืออินทรีย์ เป็นใหญ่เกิดขึ้นมาทำหน้าที่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง อุปมาเหมือนกับว่า 

มีลูกเศรษฐี ๔ คนกับพระราชาองค์หนึ่ง  เป็นสหายกัน  เดินเที่ยวเล่นในถนน ที่มีงานมหรสพ 

ผ่านบ้านลูกเศรษฐี ๔ คน แล้วสุดท้ายจะไปที่พระราชวัง  ลูกเศรษฐี ๔ คน ก็เหมือนกับสัทธินท

รีย์  วิริยินทรีย์  สตินทรีย์  สมาธินทรีย์  ส่วนพระราชาเหมือนปัญญินทรีย์    

ทีนี้ ทั้ง ๕ คนมารวมกัน เดินเที่ยวชมงานมหรสพไปในเมือง จุดหมายอยู่ที่พระราชวัง

นั่นแหละ  พอเดินถึงบ้านของลูกเศรษฐีคนที่ ๑ ก็แวะเข้าไปพักในบ้าน  ลูกเศรษฐีคนที่ ๒ ลูก

เศรษฐีคนที่ ๓ ลูกเศรษฐีคนที่ ๔ และพระราชาต้องนั่งนิ่งๆ  พักเฉยๆ ไม่ต้องจัดแจงอะไร  คนที่

คอยจัดแจงในบ้านหลังนี้ คือลูกเศรษฐีคนที่ ๑ เป็นบ้านเขา เขาเป็นคนชี้คนงานบอกว่า เอ้า.. 

เจ้าจงทำโน่นทำนี่ เอาน้ำมารับแขก  ลูกเศรษฐีคนที่ ๑ เหมือนกับสัทธินทรีย์ เป็นใหญ่ในเรื่องนี้  

เป็นคนจัดแจง  คนอื่นๆ นั่งพักรอก่อน   

ต่อมา  ทั้ง ๕ คนก็เดินไปตามถนนต่อไป  ชมมหรสพต่อไปเรื่อยๆ  พอถึงบ้านของลูก

เศรษฐีคนที่ ๒  ก็แวะเข้าไปในบ้าน  พอขึ้นไปในบ้าน  คนอื่นๆ  ลูกเศรษฐีคนที่ ๑ ลูกเศรษฐีคน

ที่ ๓ ลูกเศรษฐีคนที่ ๔ และพระราชา นั่งพักเฉยๆ ลูกเศรษฐีคนที่ ๒ เป็นคนสั่ง จัดแจง เอ้า..เปิด

ประตู  ทำโน่นทำนี่  สั่งคนงานในบ้าน  คนอื่นๆ คล้อยตาม  เขาเชิญไปนั่งตรงไหน   เชิญนั่ง

เก้าอี้ตัวนั้นตัวนี้  ก็ทำตามเขา  ส่วนคนจัดการคือลูกเศรษฐีคนที่ ๒ เหมือนกับมาถึงเรื่อง 

สัมมัปปธานแล้ว ต้องให้วิริยินทรีย์เป็นใหญ่ในเรื่องนี้  จัดการในเรื่องนี้  สภาวะอื่นๆ ก็คล้อย

ตาม   

พอเดินต่อไปอีก  ไปถึงบ้านของลูกเศรษฐีคนที่ ๓  คนอื่นๆ ทั้ง ๔ คนก็นั่งนิ่ง หรือคล้อย

ตาม  ลูกเศรษฐีคนที่ ๓ ก็สั่งโน่นสั่งนี่  ให้คนงานทำนั่นทำนี่ในบ้านของตัวเอง  เหมือนกับตอน 
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สตินทรีย์เป็นใหญ่  ใ นตอนท่ีฝึกสติปัฏฐาน ๔ พิจารณาดูกาย เวทนา จิต และธรรม  

ความระลึกได้  ไม่หลงลืม ความมีสติรู้ตัว เป็นใหญ่กว่าเขาในเรื่องน้ี   

ต่อมาเดินต่อไป  ถึงบ้านของลูกเศรษฐีคนที่ ๔  ทั้ง ๔ คนนอกจากนี้  ก็นั่งนิ่ง หรือคอย

ทำตาม  ลูกเศรษฐีคนที่ ๔  ก็เหมือนในตอนกล่าวถึงสมาธิ  จิตตั้งม่ัน สงัดจากกาม สงัดจาก 

อกุศลธรรมท้ังหลาย เป็นผู้มีปีติและสุขท่ีเกิดจากวิเวก  ตอนน้ีสมาธินทรีย์เป็นใหญ่ใน

เรื่องน้ี สมาธิเป็นใหญ่  เป็นเจ้าการในเรื่องทำให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียว ทำให้จิตไม่กระโดดไป

ทางโน้นทางนี้  จิตไม่ซัดส่ายไป  สภาวะอื่นๆ นี่คล้อยตาม ปัญญาเกิดด้วยเหมือนกัน แต่ไม่ใช่

เจ้าของงาน  อย่ามาใช้ตอนนี้  ศรัทธาก็คล้อยตาม สติก็คล้อยตามเขา ความเพียรก็คล้อยตาม 

ตอนนี้สมาธินทรีย์ทำงานอยู่ เป็นใหญ่ในเรื่องนี้ ทำหน้าที่ในเรื่องนี้ เหมือนกับลูกเศรษฐีคนที่ ๔ 

เขาจัดแจง ในบ้านของเขา  

เดินทางไปเรื่อยๆ จนถึงพระราชวัง พอเข้าไปในพระราชวัง ลูกเศรษฐีทั้ง ๔ คน นั่งนิ่ง

คล้อยตามพระราชา  พระราชาทรงเชิญนั่งที่นั่นที่นี่  คนเหล่านี้ก็คล้อยตาม  ในตอนนี้เหมือนกับ 

เวลาพูดถึงเรื่องอริยสัจ ๔ เห็นความจริง รู้จักทุกข์ รู้จักทุกขสมุทัย รู้จักทุกขนิโรธ รู้จัก

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ในเรื่องน้ี   ในกรณีนี้ ศรัทธา  วิริยะ  สติ  

สมาธิ คล้อยตามปัญญา   

ถ้าฟังอุปมานี้แล้วเข้าใจ ก็เข้าใจลักษณะการทำงานของอินทรีย์ หรือสำหรับเราทั้ง

หลาย ผู้ที่ยังมีอินทรีย์น้อย อินทรีย์อ่อน  จะฝึกอินทรีย์  จะทำอินทรีย์ให้มากขึ้น จะทำกันยังไง   

อินทรีย์นี้เป็นคุณธรรมสำหรับวัดความพร้อมของการบรรลุธรรม  ถ้าใครมี  จะเป็นผู้ที่มี

โอกาสในการตรัสรู้  เป็นไปเพ่ือการตรัสรู้  ถ้าอินทรีย์อ่อนก็บรรลุช้า อินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุ

ไว  เราก็สามารถที่จะตรวจสอบตัวเองได้ว่า พอจะได้ตรัสรู้หรือเปล่า ดูอินทรีย์  อินทรีย์บางตัว

มีมากแล้วก็ดีแล้ว  ตัวไหนที่ยังน้อยอยู่ก็จะได้เสริมเข้ามาได้  ไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปเรื่อยๆ  ไม่ได้

ตรวจสอบอะไร  ฝึกสติ ก็เอาสติอย่างเดียวเลย  ไม่ใช่อย่างนั้น  เอาแต่ปัญญาอย่างเดียว  อย่าง

นั้นก็อาจจะได้ผลช้า  หรือว่าอาจจะไม่ได้ผลเลย  ต้องมีส่วนประกอบหลายอย่าง   

ถ้าเป็นเรื่องโสตาปัตติยังคะ   ศรัทราเชื่อมั่นไม่หว่ันไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

และอริยกันตศีล  ศรัทธาเป็นใหญ่ในเรื่องนี้  ในกรณีนี้   เวลาที่เราจะเสริมหรือว่าจะฝึกศรัทธา   

ไหว้พระสวดมนต์  ระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์  เราเอาเรื่องศรัทธามาเป็น
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หลักก่อน  ความเพียร  สติ  สมาธิ  ปัญญาเป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นตัวคล้อยตาม  ในตอนนั้น  

ไม่ต้องพิจารณาอริยสัจ หรือทำอย่างอื่น  ให้น้อมจิตเชื่อมั่นเป็นไปในพุทธคุณเป็นต้นก็พอ    

ถ้าจะตามดูกาย เวทนา จิต และธรรม  เห็นกายว่าเป็นสักแต่ว่ากายเป็นต้น  นี้สติเป็น

ใหญ่  สติเป็นตัวหลักใหญ่   ให้มีสติรู้สึกตัวไว้  รู้กาย  กายเป็นยังไง เวทนา จิต และธรรม ตาม

ดูอยู่บ่อยๆ เสมอๆ  กรณีนี้  สติเป็นใหญ่  อย่างนี้นะครับ  อย่างที่พระองค์ตรัสเอาไว้  

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 ทำให้เกิดปีติและสุขที่เกิดจาก

วิเวก  อันนี้ต้องสมาธินทรีย์ สมาธิเป็นใหญ่  ต้องให้จิตมีความตั้งมั่น  ให้หาอารมณ์อันใดอัน

หนึ่ง  ให้จิตอยู่เป็นหลักไว้ก่อน  ถ้าจิตไปที่อื่นก็ให้นำกลับมา  ให้แนบแน่นเพ่ิมขึ้นๆ  ฌาน ๔ นี้

สมาธิเป็นใหญ่   สมาธิเป็นเจ้าการทำหน้าที่ในเรื่องนี้  ถ้าเป็นในเรื่องอริยสัจ ๔ ใ นเรื่องเห็น

ความจริง  ปัญญาเป็นใหญ่   

อินทรีย์ทั้งหมดนี้  เราต้องทำให้มันสมดุลกัน ให้มันพอเหมาะสมกัน  ถ้าไม่เหมาะสม  

อันใดอันหนึ่งมากเกินไป  หรือบางอย่างน้อยไป  คงเคยเห็นบางคน  มีบางอย่างมากจนเกินไป 

ดูเพ้ียนๆ ไปบ้าง  บางคนมีศรัทธามากไป  ก็มีข้อเสีย  ดูแล้วก็เป็นคนดีเหมือนกัน  แต่จะดูเป็น
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แบบพวกงมงายซักหน่อย  ปัญญามากก็ดูเป็นพวกหัวแข็ง วิริยะมากก็จะฟุ้ง สมาธิมาก็จะหลับ 

ดังนั้น ต้องรู้จักปรับให้พอเหมาะพอดีกับข้ออื่นๆ  ศรัทธาให้เสมอกับปัญญา  วิริยะให้เสมอ

กับสมาธิ  ส่วนสติน้ันให้มีไว้เสมอ  คอยตรวจเช็คธรรมะอ่ืนๆ  ไม่ประมาท  ไม่ปล่อย

จิต  อันไหนที่ควรฝึกก็จะได้ฝึก   

๑.๒ ลักษณะของอินทรีย์ 

ต่อไปอีกพระสูตรหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงขยายความลักษณะของอินทรีย์แต่ละข้อ 

แจกแจงอินทรีย์ออกมาให้เห็นชัดขึ้น  ในทุติยวิภังคสูตร สังยุตตนิกาย มหาวราวรรค ข้อ ๔๘๐ 

พระองค์ตรัสว่า   

ภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย์ ๕ ประการนี้  

อินทรีย์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ 

๑. สัทธินทรีย ์

๒. วิริยินทรีย์ 

๓. สตินทรีย์ 

๔. สมาธินทรีย์ 

๕. ปัญญินทรีย์ 

สัทธินทรีย์ เป็นอย่างไร 

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า แม้

เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ 

เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม 

เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  เป็นพระพุทธเจ้า  เป็นพระผู้มีพระภาค  

นี้เรียกว่า สัทธินทรีย ์

วิริยินทรีย์ เป็นอย่างไร  
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คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เข้าถึงกุศล

ธรรม  มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่น ม่ันคง  ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม  เธอสร้างฉันทะ พยายาม 

ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งม่ัน  เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดข้ึน  เธอ

สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งม่ัน  เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว  

เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งม่ัน  เพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้

เกิดข้ึน  เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งม่ัน  เพื่อความดำรงอยู่  ไ ม่

เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว 

นี้เรียกว่า วิริยินทรีย์ 

สตินทรีย์ เป็นอย่างไร 

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่าง

ยิ่ง ระลึกนึกถึงส่ิงที่ทำ คำที่ได้พูดไว้นานบ้าง เธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มี

สัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มี

ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มี

ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้ง

หลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  

นี้เรียกว่า สตินทรีย์ 

สมาธินทรีย์ เป็นอย่างไร 

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์  ไ ด้สมาธิ  ไ ด้เอกัคคตาจิต  เธอ

สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจาก

วิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่ง

ผุดข้ึน  ไ ม่มีวิตก ไ ม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไป เธอมี

อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่า 

ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข  เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว 

เธอบรรลุจตุตถฌาน  ที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุข  มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่  

นี้เรียกว่า สมาธินทรีย์ 
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ปัญญินทรีย์ เป็นอย่างไร  

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา

เห็นทั้งความเกิดและความดับ อันเป็นอริยะ  ชำแรกกิเลส  ให้ถึงความส้ินทุกข์โดยชอบ  เธอรู้ชัด

ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

นี้เรียกว่า ปัญญินทรีย์  

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้ 

ทุติยวิภังคสูตรที่ ๑๐ จบ 

พระสูตรนี้แจกแจงขยายความลักษณะของอินทรีย์ทั้ง ๕ ใ ห้เข้าใจชัดเจนย่ิงขึ้น  ท่าน

ไหนทำได้ ก็จะสามารถบอกตัวเองได้ว่า อย่างนี้คืออินทรีย์ชนิดนี้ๆ  ท่านไหนยังทำไม่ได้  ก็ฝึก

ให้มีสติสัมปชัญญะตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ทำความเพียรตามสัมมัปปธาน ฝึกให้มี

สมาธิตามอิทธิบาท แล้วก็เสริมให้มีอินทรีย์  ตามที่ทรงขยายเอาไว้นี้  อินทรีย์จะค่อยๆ แก่

กล้าขึ้นตามลำดับ สำหรับบุคคลที่มีปัญญาน้อย อินทรีย์อ่อนนี่  จะต้องทำไปตามลำดับ  มา

ศึกษา  ฟังธรรมแล้ว  ก็ต้องมาสอบถามให้เข้าใจ  เอาไปปฏิบัติมาฝึกฝน  พวกอินทรีย์อ่อน ต้อง

ฝึกไปตามลำดับนะ อินทรีย์อ่อนฝึกไปตามลำดับมันก็แก่ได้ หากอินทรีย์อ่อนแล้ว  นั่งรออินทรีย์

แก่  ไม่ทำเหตุปัจจัย  ไม่สร้างเงื่อนไขให้ถูกต้อง  อินทรีย์เหล่านี้คงจะไม่แก่ตาม  ส่วน ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย  พวกนั้นคงแก่  ตาคงใช้การไม่ได้  หูตึง  อันนั้นแก่จริงๆ  

อินทรีย์ ๕ จะแก่ได้  ก็ต้องทำให้มีขึ้น ทำให้เกิดขึ้นและเจริญงอกงาม  เพราะเป็นภา

เวตัพพธรรม   ส่วนสิ่งที่อยู่ดีๆ ก็แก่เลยตามธรรมดา  เป็นธรรมะที่ควรกำหนดรู้  ทุกขสัจ  ยังไง

ก็แก่อยู่แล้ว  ตานี่ต่อไปมันก็จะแก่ลง  หูต่อไปก็จะแก่ลง  อินทรีย์ ๕ คือศรัทธาเป็นต้น แก่เอง

ไม่ได้ นั่งเฉยๆ มันไม่ยอมแก่  ต้องมาทำขึ้น  เพราะว่าเป็นส่วนของภาเวตัพพธรรม ธรรมะที่ควร

ทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้น ถ้าทำบ่อยๆ ทำอย่างถูกต้องตามหลักการ มันจึงจะแก่ 

ถ้าเป็นธรรมะประเภทควรกำหนดรู้  ไ ม่ต้องห่วง  ยังไงมันก็แก่อยู่แล้ว  ร่างกาย 

อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นธรรมะควรกำหนดรู้ ยังไงมันก็แก่อยู่แล้ว มันของเกิดดับ แก่เป็นธรรมดา   

เจ็บเป็นธรรมดา  ตายเป็นธรรมดา  เสื่อมเป็นธรรมดาของมัน   
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ธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรม นี้เป็นธรรมชุดภาเวตัพพธรรม ธรรมะที่ควรทำให้มีขึ้น ทำให้

เกิดขึ้น จะแก่สุกงอมก็ต่อเมื่อทำให้เกิดขึ้น  ส่วนทุกขสัจ  ร่างกายของเรา  ยังไงก็งอมอยู่แล้ว  

ไม่ต้องห่วง  ขอให้รู้จักมันตามความเป็นจริง  ไม่ต้องทำอะไรก็งอม  ส่วนพวกภาเวตัพพธรรมนี่ 

ถ้าไม่ทำอะไรมันไม่งอม  ต้องทำให้สมบูรณ์  ทำให้เต็มท่ี  จึงจะแก่และสุกงอม  ให้ผลเกิด

ขึ้น ทำลายกิเลสได ้ ถ้าไม่ทำมันก็ไม่สุกงอม  อยู่เท่าเดิม หรือบางทีหนักกว่าเดิมคือเสื่อม 

ในทุติยวิภังคสูตรนี้  แจกแจงอินทรีย์แต่ละข้อให้เห็นชัด สามารถนำไปปฏิบัติได้โดย

ง่ายทีเดียว  พระองค์ตรัสว่า   

สัทธินทรีย์ เป็นอย่างไร คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญา

ตรัสรู้ของตถาคต  นี่เป็นลักษณะของผู้ที่มีศรัทธา  คำว่า ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อม่ัน, ความ

ม่ันใจ,ความเชื่อถือ, เชื่อในสิ่งท่ีควรเชื่อ เราควรเชื่ออะไร เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า   

ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้ควรเชื่อถือ  ความมั่นใจ  ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ควรเชื่อนี้เรียกว่า

ศรัทธา   ศรัทธาในที่นี้ใช้จำกัดมาก  หมายถึงเชื่อปัญญาพระพุทธเจ้า  พระองค์ตรัสคำไหน  

ความจริงเป็นอย่างนั้นแน่นอน   ถ้าไปเชื่อในสิ่งทีไม่ควรเชื่อนั้นไม่เรียกว่าศรัทธา     

ความเชื่อมั่นปัญญาในการตรัสรู้ของพระตถาคต  คำที่พระองค์ตรัส เป็นคำที่มาจาก

การตรัสรู้ ไม่ใช่การคิดนึกเดาเอา  ไม่ใช่คำสอนหลักจริยธรรม  ตะล่อมให้เราเป็นคนดี  จึงยก

เรื่องโน้นเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง  ไ ม่ใช่อย่างนั้น  เป็นคำสอนที่มาจากการตรัสรู้  รู้แจ้งแทงตลอด

เห็นชัดทะลุปรุโปร่งแล้ว ความจริงเป็นอย่างนี้ๆ จึงเอามาบอก มาประกาศให้ชาวโลกได้รู้  

ความเชื่อมั่นแบบนี้เรียกว่าเชื่อศรัทธา  เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต  เรียกเป็นชื่อ

พิเศษว่าตถาคตโพธิศรัทธา   เชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต  รู้ว่าว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่

ได้คิดธรรมะเอง   พระองค์แสวงหา  ปฏิบัติอย่างถูกต้อง  จนรู้แจ้งแทงตลอด  แล้วเอามาบอก   

ท่านแจกแจงต่อไปว่า ศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง แม้

เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบ

พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็น

ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  เป็นพระพุทธเจ้า  เป็นพระผู้มีพระภาค  บท อิติปิโส 

ภควา เหมือนที่เราสวดกันนั่นแหละ  บางคนก็สวดบ่อย  สวดไปก็คิดไปถึงนั่นคิดไปถึงนี่  จิต

ฟุ้งซ่าน   ไ ม่น้อมลงไปว่า  พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุอย่างนี้ๆ เป็นผู้หมดกิเลส
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อย่างนี้ๆ ศรัทธาทำหน้าที่ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เป็นเจ้าการในการทำให้จิตมั่นคงในคุณพระพุทธ

เป็นต้น   

ในเรื่องความเชื่อมั่น ความมั่นใจ นี้  เราไม่จำเป็นต้องใช้ปัญญามาก ปัญญามีแต่ให้

คล้อยตามศรัทธา  ศรัทธาเชื่อมั่นไว้ก่อน พระองค์ตรัสอย่างนี้  ต้องจริงอย่างแน่นอน  เชื่อมั่น

ปัญญาตรัสรู้  เชื่อว่าพระพุทธเจ้า  เป็นผู้ไม่มีกิเลส  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง น้อมจิตไป

ตามคำที่สวดนั่นแหละ  อิติปิ  โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เราสวดกันเป็นประจำ  ถ้าไม่มี

ศรัทธา  สวดๆ ไปก็ว่าแต่ปาก  ใจมันไม่น้อมนะ  ถ้าเรารู้เหตุปัจจัย  ไม่ต้องรอ  เรารู้เหตุปัจจัย  

ก็ทำเหตุปัจจัยใส่เข้าไป  ทำบ่อยๆ นึกถึงพระสูตรอันเป็นท่ีตั้งของศรัทธาเป็นต้น  สัทธินท

รีย์ก็จะเกิดได้ง่าย  เกิดได้ไว    

บางคนมีศรัทธามาตั้งแต่เด็กเลย อย่างนี้ก็ดีนะ ไม่ต้องน้อมมาก  แต่บางคนไม่ค่อยมี 

บางคนเป็นนักคิดแบบวิทยาศาสตร์  เน้นไปด้านทิฏฐิซะมาก  ศรัทธาน้อย  เหมือนจะปัญญา

มาก   ก็ทำลายกิเลสไม่ได้  เพราะว่าไม่สมดุล   มันต้องสมดุลกัน   บางคนศรัทธาเยอะ แต่

ปัญญาน้อย  นี้ก็ทำลายกิเลสไม่ได้เหมือนกัน   

ลักษณะของผู้มีศรัทธา คือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ธรรมะนี้เป็นสัจจะ  เป็น

ความจริง   ไม่ใช่เป็นหลักทฤษฎี  หรือเป็นแค่แนวความเห็น  ไม่ใช่อย่างนั้น  แต่มาจากการ

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  พระองค์มีปัญญามองเห็นความจริงอย่างแจ่มชัด แล้วก็เอามาประกาศ

บอก   โลกนี้หรือจักรวาลนี้  เหมือนผลมะขามป้อมที่อยู่ในฝ่ามือของพระพุทธเจ้า   พระองค์

มองดูทะลุปรุโปร่ง  เข้าใจชัด  แล้วก็เอามาบอก  ถ้ามีเชื่อมั่น  มั่นใจในคำสอน  แบบนี้เรียกว่า 

ศรัทธา  เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ   ส่วนความเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อไม่เรียกว่าศรัทธา  บางคนศรัทธา

ในอาจารย์   ศรัทธาในคนโน้น  ศรัทธาในคนนี้  อย่างนี้ไม่เรียกสัทธินทรีย์   เป็นคนละเรื่องกัน  

ถ้าอาจารย์พูดคำไหน.. ดิฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ  อย่างนี้ไม่ได้เรื่อง  ตามที่พระพุทธองค์ทรง

ขยายความไว้  ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  จำกัดความเท่านี้  จะ

ไปเชื่ออาจารย์  เชื่อคนโน้นคนนี้  ไม่ได้  มีลักษณะเฉพาะอย่างนี้ 

ต่อไป วิริยินทรีย์ เป็นอย่างไร  พระพุทธองค์ตรัสว่า 

วิริยินทรีย์ เป็นอย่างไร คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียร เพ่ือละ

อกุศลธรรม เข้าถึงกุศลธรรม  มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่น มั่นคง  ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม  
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นี้เป็นลักษณะของวิริยินทรีย์  ปรารภความเพียร  ตั้งความเพียรอยู่เสมอ  คำว่า ปรารภ แปลว่า

ตั้งขึ้น  เร่ิมตั้ง  ตั้งอยู่เสมอ  ขี้เกียจเมื่อไหร่ก็ตั้งใหม่อยู่เสมอ  นอนแล้วก็ลุกขึ้นใหม่  ล้มแล้ว

ก็ลุกขึ้นใหม่เสมอ   ทำอยู่ในเรื่องอะไรล่ะ   ในเรื่องละอกุศล  เพ่ือความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม 

มีกำลัง  มีความบากบั่น  มั่นคง  ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย  ไม่ทอดธุระ เอาใจใส่ เป็น

อย่างนี้  มีความรู้สึกว่ามีเรื่องต้องทำอยู่เสมอ   

ถ้าเป็นเรื่องการทำงาน  เราไม่ทอดธุระเรื่องการงาน  เอาใจใส่ดูแล ทำให้เสร็จ ให้งาน

ออกมาดี   ส่วนวิริยินทรีย์   ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม  เรื่องกุศลธรรมทั้งหลาย  มีเยอะแยะ

มากมายที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้  กุศลยังไม่เกิด  เราไม่ทอดธุระ ปลุกใจว่าจะทำ  ทำให้ได้  

ทำให้มันถึงพร้อม ทำให้เต็มที่บริบูรณ์ บากบั่นอยู่เสมอ  มั่นคงในเรื่องละอกุศล  ทำตนให้

ก้าวหน้าไปทางกุศล  มีสิ่งดีๆ อีกมากรออยู่  ต้องอาศัยความกล้าหาญ บากบั่น   อะไรท่ียังทำ

ไม่ถึง ต้องทำให้ถึง  อะไรท่ียังไม่บรรลุ ต้องทำให้บรรลุ  อะไรท่ียังไม่ได้กระทำให้แจ้ง    

ต้องกระทำให้แจ้ง   ถ้าคนไม่กล้าหาญ  ไม่บากบั่น  ทอดธุระเสียแล้ว  ก็ไม่ค่อยได้อะไร  ทำ

ไปได้นิดๆ หน่อยๆ ก็พอแล้ว  เหนื่อยแล้ว  ลิ้นห้อยแล้ว  ได้ดีระดับใดระดับหนึ่งก็พอแล้ว  ก็ไม่

ได้ทำอะไรให้ย่ิงขึ้นไป   ในเรื่องนี้ต้องใช้ความเพียร  กล้าหาญ บากบั่น มั่นคง เข้มแข็ง อดทน   

ฟังอย่างนี้แล้ว  เราก็จะรู้ว่ายังขาดเรื่องอะไรบ้าง   บางคนขาดหมดเลย  พอมีกับเขา

บ้างเล็กๆ น้อยๆ   ศรัทธามีนิดหน่อยแล้วหายเงียบไปเลย   ความเพียรก็พอมี  ตั้งท่าอยู่สอง

สามท่า  เดินจงกรม นั่งสมาธิ  ได้ไม่ก่ีครั้ง  สักหน่อยก็หมดท่า   ทำไมไม่ได้ผล  ไม่ได้บรรลุ  มัน

ก็เป็นไปตามธรรมะ   อยากบรรลุก็ต้องทำเหตุเอา  ทำถึงก็ถึง  ทำไม่ถึงก็ไม่ถึง  พุทธศาสนาไม่มี 

เรื่องลมๆ แล้งๆ  ทำอะไรเล่นๆ เยาะๆ แหยะๆ  ไม่รู้อิโหน่อิเหน่  แล้วจะบรรลุพรึบพรั่บขึ้นมา  

อย่างนี้ไม่มีนะ  เป็นไปไม่ได้    

นี้เป็นวิริยินทรีย์  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือ

ความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม  มีกำลัง มีความบากบั่น  มั่นคง  ไ ม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้ง

หลาย  นี้เป็นลักษณะ  ถ้าแจกแจงออกมาก็มี ๔ ข้อ  ตามแบบสัมมัปปธาน ๔  

เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น  เพ่ือป้องกันบาปอกุศล

ธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น  เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น  

เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว  เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต 

มุ่งมั่น  เพ่ือทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น  เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร 
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ประคองจิต มุ่งมั่น  เพ่ือความดำรงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศล

ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว  อันนี้เรียว่าวิริยินทรีย์  แสดงให้เห็นชัดๆ เลยว่าเป็นอย่างไร  แจกเป็นข้อๆ 

ให้ดู  จะได้รู้   ถ้ามีแล้วจะได้เกิดปราโมทย์และปีติ  เจริญและกระทำให้มาก  ส่วนใครท่ี

ยังไม่มี  ต้องไม่ประมาท  มีสติและสัมปชัญญะให้มาก  แล้วรีบมาเจริญ  บกพร่องตรง

ไหนก็ทำเหตุเข้าไป  ถ้าทำเหตุถูกต้องก็ได้ผลง่าย 

ต่อไปอินทรีย์ข้อที่ ๓ คือ สตินทรีย์   มีลักษณะอย่างไร  พระพุทธองค์ตรัสว่า  

สตินทรีย์ เป็นอย่างไร คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติปัญญา

เป็นเครื่องรักษาตนอย่างย่ิง ระลึกนึกถึงสิ่งที่ทำ คำที่ได้พูดไว้นานบ้าง อันนี้เป็นลักษณะของ 

สตินทรีย์  ประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตัวอย่างย่ิง  เป็นสติท่ีมีกำลังและมี

ปัญญาประกอบ คอยคุ้มครองรักษาจิตให้เดินไปตามทาง  เรียกว่าสตินทรีย์  สติจะมีกำลัง

ได้ ต้องมีปัญญาประกอบ  สติอย่างเดียวไม่มีกำลัง  มันทื่อไป  รักษาตัวเองไม่รอด  ตัวช่วยให้

รักษาตัวให้รอดคือสัมปชัญญะ  ซึ่งเป็นปัญญาระดับหนึ่งที่มากับสติ   มีสติรู้สึกตัว  มีปัญญา

พิจารณาทำอย่างไรเหตุการณ์นี้จึงจะรอด  ทำอย่างไรกิเลสจึงจะไม่ครอบงำ  ทำอย่างไรจะ

พิจารณาดูกาย  เวทนา  จิตและธรรมได้   อยู่ในห้องมีสติได้    ออกนอกห้อง  ทำอย่างไรจะ

ทำได้   ต้องมีสติปัญญารักษาจิต   จึงสามารถระลึกนึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดได้ว่า เกิดจากจิต

ชนิดไหน เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นต้น   

เมื่อแจกแจงออกมา  ก็เป็นหลักสติปัฏฐาน ๔ นั่นเอง  ได้รับการฝึกมาจนกระทั่งใช้การ

ได้ดี สามารถรักษาตัวให้รอดได้  มีสติปัญญารักษาจิต   สามารถช่วยให้ตัวเองรอดได้ทุกๆ เรื่อง

ทุกๆ สถานการณ์  ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ  มีสติสัมปชัญญะ  กลับมาพิจารณา  

กาย  เวทนา  จิตและธรรม อยู่เสมอๆ เนืองๆ    ผมพูดมา ๓ ข้อแล้ว   ขาดข้อไหนกันบ้าง  ถ้า

ขาดสักข้อสองข้อ  พอทำไหว  ก็ให้รีบทำ  บางคนขาดทั้ง ๕ เลยก็มีนะ  อย่างนี้ย่ิงต้องรีบให้

มาก  อินทรีย์อ่อน  อินทรีย์แก่  จะรู้จักกัน  หากที่บรรยายมานี้  พอมีบ้างแล้ว แต่ยังน้อยอยู่ อัน

นี้เรียกว่าอินทรีย์อ่อน  บางท่านไม่มีเลยสักข้อ  ต้องไปฝึกมา  เริ่มตั้งแต่ธรรมะหมวดต้นๆ คือ

สติปัฏฐาน ๔   สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  มาตามลำดับ    

แต่ถ้ามีธรรมะเหล่านี้เยอะ   ฝ่ายกิเลสเป็นเรื่องเล็กน้อยไป   อินทรีย์เป็นใหญ่แทน  มี

กำลังเยอะกว่ามาก  สามารถครอบงำกิเลสได้  ชนะกิเลสได้   กิเลสนี่กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไป

แล้ว  ความขี้เกียจเกิดขึ้น  วิริยินทรีย์ก็มีขึ้นมา  ครอบงำชนะความขี้เกียจ  ไม่ทำตามมัน  เดิน
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ดุ่มไปข้างหน้าสบาย  ไม่วอกแว่กตามกิเลสเลย   พอความง่วงนอนเกิดขึ้นมา  วิริยะก็ตั้งขึ้น   

ไม่นอนตามกิเลส   มีเสียงด่าหรือนินทา  มีสติขึ้นมา  จะพูดกับคนนี้อย่างไรดี  จะจัดการ

อย่างไรดี  หรืออยู่เฉยๆ ก่อนดี  มีธรรมะฝ่ายปัญญาเข้ามาทำงาน  เป็นใหญ่ในการทำสิ่งต่างๆ  

มีเยอะก็เรียกว่าอินทรีย์แก่กล้า  พร้อมที่จะถึงธรรมะ  สามารถเจริญสมถะวิปัสสนา ให้ประสบ

ความสำเร็จได้  เป็นธรรมะที่วัดความพร้อมสำหรับการบรรลุธรรม  

คนที่พร้อมจะรับธรรมเทศนาต้องเป็นคนมีคุณสมบัติก่อน   ต้องมีคุณสมบัติพร้อมจึง

จะรับได้  ไม่อย่างนั้นจะรับไว้ไม่ได้  เหมือนพวกเรานี้  ถ้าไม่มีธรรมะถึงขั้นอินทรีย์จะรับธรรมะ

ไว้ไม่ได้  ตอนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกัน  พอเดินออกจากห้องมันหายหมด   ตอนฟังก็รู้เรื่องว่า ทุก

คนเป็นเพ่ือน  เกิด   แก่   เจ็บ  ตาย  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น  แต่เวลาโดนคนอื่นด่า  จะนึกไม่

ออก  อยากให้ไอ้หมอนั่นตายไปซะอย่างเดียว   ไม่ได้เป็นเพ่ือนตาย  อยากให้มันตาย  ไม่ใช่

เพ่ือน เกิด   แก่   เจ็บ  ตาย  อยากให้เขาตายไปจากโลกนี้เลย  อยากให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด  ไม่

อยากให้มาพบเจอกันอีกเลย  ฟังธรรมมาเยอะแล้ว  ลืมหมดเลย  รับธรรมะไว้ไม่ได้  รับไม่อยู่   

ถ้ามีอินทรีย์แล้ว  จะรับธรรมะได้  และมีอยู่ในใจ  เรียกว่าเป็นภาชนะรองรับธรรมะ   พวกเรา

นี้ รูรั่วมันใหญ่ไปหน่อย  รองรับธรรมะไม่ได้  บางคนไม่ใช่เป็นรูรั่วด้วยนะ  มันทะลุออกไปเลย

อย่างนี้ก็มี   รับเข้ามาหูซ้าย  ทะลุหูขวาออกไปเลยก็มี  หรือไม่เข้าหูเลยก็ยังมี 

อินทรีย์ข้อที่ ๔  สมาธินทรีย์  เป็นอย่างไร  พระพุทธองค์ตรัสว่า  สมาธินทรีย์ เป็น

อย่างไร คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์  ได้สมาธิ  ได้เอกัคคตาจิต  จิตที่

มีอารมณ์เดียวเป็นเลิศ  โดยการมีนิพพานเป็นอารมณ์  ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์  คือ ระลึก

นึกถึงความพ้นไปแห่งทุกข์  ฝึกปฏิบัติ  เดินหน้ามุ่งไปทางนิพพาน  จิตตั้งมั่น เป็นสมาธิ  มุ่งตรง

แน่วไปสู่พระนิพพาน  มีนิพพานเท่าน้ันเป็นหลัก เป็นเรื่องสำคัญ  ไ ม่ใช่สมาธิที่มาจาก

อารมณ์อันอื่น   ไม่ใช่ไปเพ่งโน่นเพ่งนี่  ไม่ใช่จ้องโน่นจ้องนี่  เป็นสมาธิที่มีลักษณะเฉพาะ 

ศรัทธาก็จำกัด จำกัดเฉพาะว่า เชื่อมั่นปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น  จึง

เป็นสัทธินทรีย์   เชื่อมั่นอย่างอื่นไม่ใช่สัทธินทรีย์  สมาธินทรีย์ก็เป็นสมาธิที่กระทำนิพพานให้

เป็นอารมณ์ คือมุ่งหน้าปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกข์   ไม่ได้เป็นไปเพ่ือเอานั่นเอานี่  เอาสงบ  เพ่ือ

เอาสุข  ให้เราได้ดี  ให้เราได้มีอภิญญา  ให้เรามีฤทธ์ิ   ให้เราเป็นผู้วิเศษกว่าคนอื่นเขา  ไม่ใช่  

อย่างนี้  แต่เป็นที่เป็นไปเพ่ือให้มีปัญญา  ปล่อยวางสังขาร  ตั้งมั่น มุ่งหน้าไปนิพพาน   



 17

สมาธิเป็นธรรมะระดับกลาง  เป็นเหตุให้เกิดปัญญา  ถ้าไม่มีสมาธิ  ปัญญาก็ไม่เกิด   

มีปัญญาเห็นโทษของสังขาร เบื่อหน่ายสังขาร  ทิ้งสังขารจะได้ถึงนิพพาน  ต้องการไปนิพพาน

นั่นแหละ  แต่จะไปนิพพานได้  ต้องอาศัยสมาธิส่วนหนึ่ง   สมาธิทั่วไปมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  ถ้า

เป็นสมาธิที่ทำด้วยจิตใจโน้มเอียงไปเพ่ือพ้นทุกข์  นี้ไม่มีข้อเสียนะ  ถ้าทำสมาธิให้เราเป็นสุข ให้

เราสบาย  ให้เราได้นั่นได้นี่ วิเศษกว่าคนอื่น  อย่างนี้ไม่ได้เป็นสมาธินทรีย์   บางคนมีสมาธิดี 

แต่ไม่จัดเข้าในโพธิปักขิยธรรม  เพราะทำแค่ให้จิตสงบ เป็นสุขสบาย นอนนิ่ง  เฉยอยู่  มันก็ไม่

เกิดประโยชน์  ไม่มีผลมาก  ไม่มีอานิสงส์มาก  มีความสุขเหมือนกัน  แต่ไม่พ้นทุกข์   

พระพุทธศาสนานี่เน้นไปที่พ้นทุกข์    ถ้าพ้นทุกข์  ยังไงก็ต้องสุขอย่างแน่นอน  มุ่งเน้น

ไปทางพ้นทุกข์  มีนิพพานเป็นอารมณ์  แล้วมีจิตเป็นเอกัคคตา  ตั้งมั่น  นี้แหละเป็นสมาธินทรีย์  

เป็นบาทฐานของปัญญาต่อไป  ถ้าเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้ บางคนทำสมาธิแทบล้มแทบ

ตาย  ทำเพ่ือให้ตัวเองมีความสุข  ทำให้ตัวเองสบาย  ไม่มีเรื่องรบกวน  ให้หยุดความคิด  เข้า

สมาธิจะได้ไม่รับรู้อะไร  ไม่มีเรื่องอะไรมารบกวน อย่างโน้นอย่างนี้  อย่างนี้มันผิดไปไกลแล้ว    

สมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่เป็นอย่างนั้น  ทำเพ่ือพ้นทุกข์  สิ้นตัณหา พ้นจากกิเลส

ต่างๆ  ถ้าทำอย่างนี้แล้ว  จิตตั้งมั่น  เป็นเอกัคคตาจิต  มีระดับความแนบแน่นมั่นคง  เป็นฌาน

ระดับต่างๆ เหมือนกัน  แต่วัตถุประสงค์ในการทำนี่ไม่เหมือนกัน  ในลัทธิคำสอนอื่นๆ  ทำสมาธิ

ได้ฌานเยอะแยะ  แต่ไม่ได้อินทรีย์  ไ ม่ได้เป็นไปเพ่ือการตรัสรู้   ไ ปเป็นพระพรหมค้างอยู่ที่

พรหมโลก  เราทั้งหลายถ้าไม่ศึกษาให้ดี  ก็ไปฝ่ายเขาได้เหมือนกัน   ทุกคนก็อยากเป็นสุข

ทั้งหมด  รักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งหมด มีแต่รักตัวเอง  อยากให้ตัวเองสบาย  ไม่อยากให้ตัว

เองลำบาก  ที่อยากให้ถึงนิพพานมีน้อย  ส่วนใหญ่เกลียดทุกข์  ไม่อยากได้ทุกข์  หนีทุกข์  

ปฏิเสธทุกข์  ไม่ยอมรู้ทุกข์  ไม่ได้เรียนรู้ศึกษาให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข ์ 

 ท่านขยายความแจกแจงว่า  ที่ว่าเป็นเอกคตาจิตนี้   มีระดับความแนบแน่น ๔  ระดับ 

คือ  ฌานที่ ๑ ฌานที่ ๒ ฌานที่ ๓ ฌานที่ ๔  นี้เรียกว่าสมาธินทรีย์    

ต่อมาปัญญิณทรีย์  พระพุทธองค์ตรัสว่า  ปัญญินทรีย์ เป็นอย่างไร คือ อริยสาวกใน

ธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและ

ความดับ  อันเป็นอริยะ  ชำแรกกิเลส  ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ 
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ปัญญิณทรีย์ มีลักษณะเป็นปัญญาเห็นความเกิดและความดับ   ไม่ใช่เห็นอย่างอื่นนะ   

ไมใช่เห็นอะไรเยอะนักหนาหรอก   เห็นความเกิดความดับ   เห็นเกิดเห็นดับ เห็นสังขารท้ัง

หลายเกิดเม่ือมีเหตุ  หมดเหตุก็ดับไป  เห็นว่าอะไรเกิด อันน้ันต้องดับท้ังน้ัน   เห็นอย่าง

นี้ดีที่สุด  เพราะเป็นสิ่งจริงแท้  อะไรเกิดมันต้องดับ  กฎนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  อันเป็นอริยะ  

เป็นสิ่งที่ประเสริฐชั้นสูง ชำแรกกิเลส  ทำให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบ  การจะถึงความสิ้น

ทุกข์นั้น  ต้องทำโดยวิธีที่ถูกต้อง  ต้องเห็นมันเกิด  เห็นมันดับ  เห็นความแปรปรวน  เห็นมัน

ตามที่เป็นจริง  เห็นทุกข์และรู้เรื่องทุกข์จบบริบูรณ์  อะไรที่เก่ียวกับทุกข์นี้ รู้จนจบแล้วก็ถึงความ

สิ้นทุกข์โดยชอบ  นี้เป็นลักษณะของปัญญิณทรีย์   เมื่อแจกแจงขยายความออกไป  ขยาย

ความว่า  อริยสาวกนั้นย่อมรู้ว่า นี้ทุกข์   นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธะ  นี้ทุกขโรธคามินีปฏิปทา  

คือความรู้ในอริยสัจ ๔   

ทุติวิภังคสูตรแสดงลักษณะของอินทรีย์ทั้ง ๕ และแจกแจงลักษณะให้เห็นชัดว่ามีอะไร

บ้าง   ถ้าทำเต็มท่ีสมบูรณ์  รวมกับโพธิปักขยิธรรมอ่ืนๆ  ก็ได้เป็นพระอรหันต์  ทำได้ลด

ลงมาก็เป็นพระอริยบุคคลระดับอื่นๆ   ถ้าไม่มีเลย  อินทรีย์ทั้ง ๕ ยังไม่รวมกับโพธิปักขิยธรรม  

ยังไม่เกิดอริยมรรค  ก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล พระพุทธองค์ทรงแจกแจงนี้  ตรัสถึงยอดไว้

ก่อนเลย  ถ้าทำเต็มที่แล้ว  ทำได้ทั้งหมดก็เป็นพระอริยเจ้าไปเลย   

สรุปอธิบายย่อๆ ว่า  สัทธินทรีย์  ไ ด้แก่ เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า   วิริยินทรีย์ คือ การมีกำลัง บากบั่น มั่นคง  ตั้งความเพียร  ปรารภความเพียร 

เพ่ือละอกุศลธรรม  เพ่ือเจริญกุศลธรรม   ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย   ของดีๆ นี้ต้องไม่

ทิ้ง  ต้องผูกใจไว้ว่าจะทำให้ได้   สตินทรีย์ คือเป็นผู้สติ ประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษา

ตัวอย่างยอดเย่ียม  สามารถระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดนานๆ ไ ด้  สมาธินทรีย์คือเป็นผู้กระทำ

นิพพานให้เป็นอารมณ์  แล้วได้เอกคตาจิต   จิตมีความตั้งมั่น  ปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่นิพพาน  ทำ

เพ่ือความพ้นทุกข์  ปัญญินทรีย์ คือเป็นผู้มีปัญญา  เห็นความเกิดความดับ  เห็นอะไรที่เกิดล้วน

แต่ดับไปทั้งนั้น   เห็นอริยสัจ ๔ 

บรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ  อนุโมทนาทุกท่าน 

__________________


