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ความหมายและลักษณะของพละ ๕
พละ ๕ ธรรมอันเป็นกำลัง — power) คือเป็นกำลังในกำรปฏิบัติ และเป็นกำลังในกำรประหำรอกุศล
ต่ำง ๆ มี ๕ ประกำรคือ
๑. สัทธำ ควำมเชื่อ
๒. วิริยะ ควำมเพียร
๓. สติ ควำมระลึกได้
๔. สมำธิ ควำมตั้งจิตมั่น
๕. ปัญญำ ควำมรู้ทั่วชัด
ธรรม ๕ อย่ำงนี้ เรี ยกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ อินทรีย์ ๕ ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน ที่เรียกว่ำ อินทรีย์
เพรำะควำมหมำยว่ำ เป็นใหญ่ในกำรกระทำหน้ำที่แต่ละอย่ำงๆ ของตน คือ เป็นเจ้ำกำร ในกำรครอบงำเสียซึ่ง
ควำมไร้ศรัทธำ ควำมเกียจคร้ำน ควำมประมำท ควำมฟุ้งซ่ำน และควำมหลงตำมลำดับ ที่เรียกว่ำ พละ เพรำะ
ควำมหมำยว่ำ เป็นพลังทำให้เกิดควำมมั่นคง ซึ่งควำมไร้ศรัทธำเป็นต้น แต่ละอย่ำง จะเข้ำครอบงำไม่ได้ พละ
หมวดนี้เป็นหลักปฏิบัติทำงจิตใจ ให้ถึงควำมหลุดพ้นโดยตรง
พละ ๕ มีลักษณะสำคัญดังนี้
สัทธำพละ มีควำมไม่หวั่นไหว ในควำมไม่มีศรัทธำ
วิริยะพละ มีควำมไม่หวั่นไหว ในควำมไม่เกียจคร้ำน
สติพละ
มีควำมไม่หวั่นไหว ในควำมไม่ประมำท
สมำธิพละ มีควำมไม่หวั่นไหวไป เพรำะควำมฟุ้งซ่ำน
ปัญญำพละ มีควำมไม่หวั่นไหวไป ในควำมไม่รู้
พละ๕ และ อินทรีย์ ๕ เหมือนกันโดยองค์ธรรม เพียงแต่อธิบำยคนละนัย คือ ควำมเป็นใหญ่และ
ควำมไม่หวั่นไหว เปรียบเหมือน แม่น้ำ มีเกำะอยู่ตรงกลำง พึงทรำบว่ำแม่น้ำสองสำย ที่แบ่งโดยเกำะตรง
กลำง ก็เป็นสำยน้ำเดียวกันและก็ย่อมบรรจบกัน ดังเช่น อินทรีย์ ๕ และพละ ๕ ครับ ประกำรที่สำคัญ ที่ลืม
ไม่ได้ คือ อินทรีย์ ๕ และพละ ๕ ก็คือกำรอบรมเจริญปัญญำเพื่อบรรลุมรรคผล ในขณะที่อบรมสติปัฏฐำน ก็ชื่อ
ว่ำอบรมอินทรีย์ ๕ และพละ ๕ ด้วย

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับพละ ๕
พลธรรมทั้ง ๕ เป็นกำลังพลังแห่งธรรมขั้นเริ่มต้น พลธรรม คือ กำลังสำหรับบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ
จะต้องมี พลธรรม ๕ ประกำร คือ
๑. ศรัทธาพละ องค์ธรรมได้แก่ สัทธำเจตสิก คือควำมเลื่อมใสอย่ำงแรงกล้ำ ไม่มีควำมย่อท้อหรือ
ท้อถอยในกำรปฏิบัติ มุ่งหน้ำที่จะปฏิบัติบำเพ็ญวิปัสสนำธุระเพื่อให้ ได้มำซึ่งมรรคผลนิพพำน ปหำนอนุสัยเสีย
ได้ นี่คือ สัทธำพละ ปฏิบัติมำมำกกว่ำ ๑๐ ครั้ง ตำมไม่ทัน ฟุ้งเอำไปกิน เบื่อมำก หงุดหงิดง่ำย รู้สึกว่ำมันไม่
ค่อยเจริญขึ้นเท่ำไร ก็ห้ำมหมิ่นประมำทว่ำ ทำงนี้คงไม่ใช่ ห้ำมคิดเด็ดขำด เพรำะเป็นกำรตัดพลธรรมเลย ตัด
ศรัทธำ ให้นึกอยู่เสมอว่ำ ขณะที่เรำกำลังปฏิบัตินี้เหมือนต้นไม้นอกฤดูกำล ทำตนเองเหมือนต้นไม้นอกฤดูกำล
ไม่ถึงเวลำมันยังไม่ออกลูก แต่รักษำสภำพควำมเป็นต้นไว้ให้ดี อย่ำแปลงเป็นหลักไม้เลื้อย ฉะนั้น สติปัฏฐำน
ย่อมเป็นเสำหลัก กำย เวทนำ จิต ธรรม อย่ำดูหมิ่นพระวิปัสสนำกรรมฐำนเด็ดขำด ห้ำมเลย เพรำะเป็นกำรตัด
รอนพลธรรมข้อที่ ๑ นี้โดยตรง ด้วย จะได้นำมรูปปริจเฉทญำณ หรือยังไม่ได้ หรืออีก ๓-๔ ชำติ จะได้ ก็จง
มั่นใจเลยว่ำทำงนี้ทำงเดียว เอกำยนมรรค ที่เรำไม่ได้ก็เพรำะเหตุเรำยังสร้ำงไม่พอ เช่น ต้นทุเรียนต้องมีลูกแน่
แต่ยังไม่ถึงเวลำ เหตุปัจจัยมันยังไม่พรั่งพร้อม เมื่อเหตุปัจจัยพรั่งพร้อมผลย่อมพรั่งพรูเอง ทำตนให้เป็นเหมือน
ไม้ยืนต้นอย่ำเป็นเหมือนไม้ล้มลุก ท่ำนกล่ำวไว้อย่ำงนี้
พลธรรมองค์ศรัทธำนี้ ถ้ำเผื่อมีแล้วจะทำหน้ำที่ประหำร อสัทธิยะ แปลว่ำ ประหำรควำมไม่เชื่อ ต้องเชื่อว่ำไปดู
เถอะรูปต้องเห็นลวดลำยของรูป เช่น ไปเขำดินจะดูเสือ ลองไปยืนดูเถอะมันอำจจะหลบอยู่ในถ้ำก็ได้ แต่ไปดูให้
ถูกกรงก็แล้วกัน ยืนเฝ้ำอยู่นั่นแหละ อย่ำงไรเสียเสือมันก็ต้องออกมำให้เห็น พอเสือมันออกมำให้เห็นแล้วมัน
ต้องเห็นลวดลำยของเสือแน่นอนว่ำเป็นเสือดำหรือ เสือดำว มันจะชัดขึ้น มันต้องค่อย ๆ ไปทีละขั้นตอน ยืน
หน้ำถ้ำเสือ หมีออกมำไม่ได้ ในท้องคนมีลูกหมำไหม? ไม่มีฉันใด ปฏิบัติตรงอย่ำงนั้นก็ต้องได้เหตุผลตรงนั้น ต้อง
มั่นใจ แปลว่ำทำลำยอสัทธิยะ ควำมไม่เชื่อออกไป
๒. วิริยะพละ องค์ธรรมได้แก่ วิริยะเจตสิก คือควำมองอำจกล้ำหำญ มีควำมองอำจกล้ำหำญอย่ำงแรง
กล้ ำพำกเพีย รที่จ ะปฏิบั ติวิ ปั ส สนำเท่ำนั้ น โดยไม่มีค วำมย่อ ท้อถดถอย สะดุ้งกลั ว หวำดเกรงอะไรเกิดขึ้ น
เพื่อที่จะได้มำซึ่งมรรคผลนิพพำน วิริยะนี้ทำลำยโกสัชชะคือควำมเกียจคร้ำน มีควำมเพียร ถึงเวลำพัก เหนื่อยก็
พักหนักก็วำง แต่อย่ำห่ำงจำกควำมเพียร
๓. สติพละ องค์ธรรมได้แก่ สติเจตสิก คือควำมระลึกได้อย่ำงถูกต้องและแรงกล้ำด้วย เป็นไปกับนำม
รูปไม่ขำดสำย ติดกันไปเป็นปัจจุบันธรรมทุกขณะ จนกระทั่งปรำกฏเด่นชัดเป็นพิเศษ ควำมพิเศษนี้เพื่อกำจัด
กิเลสร้ำย เพื่อจะได้ถึงซึ่งมรรคผลนิ พพำน อำนำจของสติพละนี้ประหำรปมำทะ คือควำมประมำท แล้ ว ก็
โดยเฉพำะสตินี้ ท่ำนบอกว่ำให้ปฏิบัติพละ โดยเฉพำะสติพละนี้ยิ่งเพิ่มพูนมำกเท่ำไรยิ่งจะให้ผลดีต่อผู้ปฏิบัติ
เท่ำนั้น ฉะนั้น ฝึกสติอยู่เสมอ
๔. สมาธิพละ องค์ธรรม ได้แก่ เอกัคคตำเจตสิก คือควำมสงบตั้งมั่นอยู่ในอำรมณ์เดียวอย่ำงแรงกล้ำ
ต่อวิปัสสนำกรรมฐำนเพื่อมิ ให้หวั่นไหวโยกคลอน ท้อถอย เจตนำเพื่อให้ได้มำซึ่งมรรค ผล นิพพำน อำนำจของ
สมำธิพละประหำร ๒ ตัว คือ วิเขปะ ควำมซัดส่ำย ไม่หยุดนิ่งแห่งจิต และอุทธัจจะ ควำมฟุ้งซ่ำนแห่งจิต

๕. ปัญญาพละ องค์ธรรม ได้แก่ ปัญญำเจตสิก คือ กำรกำหนดรู้แจ้งสอดส่องในธรรมปฏิบัติอย่ำงแรง
กล้ำเป็นพิเศษเพื่อจะทำลำย กิเลสอันเป็นอริร้ำยโดยไม่มีควำมย่อท้อเบื่อหน่ำยหรือสะดุ้งกลัวหวั่นไหว เพื่อ
เจตนำให้สมนึกคือมรรคผลนิพพำน อำนำจของธรรมจะเป็นหัวประหำรกิเลส จำไว้อย่ำให้กิเลสมำกดหัวธรรม
ชีวิตจะลำบำก แต่อย่ำลืมกิเลสนั้นก็มีควำมศักดิ์สิทธ์เหมือนกัน
พละ ๕ ประการในฐานะเป็นกาลัง
เมื่อกล่ำวถึงกำลัง จะเห็นว่ำกำลังมี ๒ อย่ำงคือ กำลังกำยเรำบำรุงให้เจริญแข็งแรงได้ด้วยบำรุงสุขภำพ
พลำนำมัยดี ส่วนกำลังใจเป็นของมองเห็นได้ยำก มันต้องมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกำลังที่เรียกว่ำ “พละ๕” สำหรับบำรุง
ใจ พละ ๕ นั้นมิใช่เป็นตัวกำลังทีเดียว มันเป็นเครื่องทำให้ใจมีกำลัง บำรุงด้วยพละ คือ “ ศรัทธำพละ ” ควำม
เชื่อ เป็นกำลังใหญ่โต “ วิริยพละ ” ควำมเพียร ก็เป็นกำลังอันหนึ่ง “ สติพละ สมำธิพละ ปัญญำพละ ” ก็เป็น
กำลังของใจแต่ละอย่ำง ธรรมทั้ง ๕ อย่ำงนี้ประกอบกันเข้ำแล้วทำให้ใจมีพลังแก่กล้ำ สำมำรถที่จ ะทำให้มรรค
ผลนิพพำนลุ ล่ว งไปได้เหมือนกัน ถ้ำหำกว่ำมีครบบริบูรณ์แล้ ว เชื่อได้เลยว่ำเป็นอั นส ำเร็จประโยชน์ตำมที่
ต้องกำร
๑) ศรัทธาพละ ควำมเชื่อ เชื่อแน่วแน่ในคุณงำมควำมดีว่ำทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ไม่มีใครคนอื่นรับแทน
ได้ ตนทำตนต้องได้รับผลนั้นแน่นอน มีพลังเต็มที่ สำมำรถที่จะสละสิ่งของของตนที่มีอยู่ให้ “จำคะ” บริจำคไป
ได้ ไม่ว่ำสิ่งนั้นจะเป็นของมำกของน้อยย่อมสละได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว จงบำรุงรักษำให้เจริญงอกงำม ยินดี
พอใจกับกำรทำทำนนั้นให้แก่กล้ำเสียก่อน ให้มันกำลังเต็มที่เสียก่อน เรำจะเอำศรัทธำนั้นไปใช้ในทำงอื่นอีก
ต่อไป คนประมำทดูถูกศรัทธำเลยไม่กล้ำทำควำมดีต่อไป ทีหลังศรัทธำที่จะเกิดในศีล สมำธิ ปัญญำก็เลยหมด
ไป ครั้นศรัทธำในกำรที่จำคะบริจำคไม่มีแล้ว บุญอันนั้นก็หมดไปเหมือนกัน
ศรัทธำในกำรรักษำศีลก็ให้แน่วแน่ เต็มที่ในกำรรักษำไม่ว่ำจะเป็นศีล ๕ ศีล ๘ กรรมบถ ๑๐ อะไรต่ำง
ๆ อย่ ำไปหวั งศีล ๒๒๗ อย่ ำ งพระภิก ษุเลย ถึงศี ล ๒๒๗ ก็ตำมเถิด ถ้ำศรัทธำไม่ แน่ ว แน่ เต็ม ที่แล้ ว ก็ ไม่ มี
ประโยชน์อะไร สมำธิก็เหมือนกัน ถ้ำหำกได้สมำธิ ขณิกะ อุปจำระ อะไรต่ำง ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ ก็ไม่ยินดีพอใจ
ก็เลยทำสมำธิไม่ได้ทีหลัง เมื่อสมำธิมีเล็กน้อยก็พอใจยินดีกับสมำธินั้นแหละ ตั้งใจขยันหมั่นเพียรในสมำธินั้นให้
เต็มที่มันจึงค่อยเลื่อนไหลขึ้นไปเอง ปัญญำก็เหมือนกัน ถ้ำหำกว่ำเรำเกิดอุบำยปัญญำอะไรขึ้นมำนิด ๆ หน่อย
ๆ ถ้ำไม่ตั้งใจพิจำรณำอันนั้น ไม่ประกอบศรัทธำอันนั้นให้แก่กล้ำ มันก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกัน
กำรที่ทำอะไรหละหลวมก็เพรำะเหตุไม่มีศรัทธำ และทำอะไรไม่แน่ว แน่เต็มที่ก็เพรำะไม่มีศรัทธำ
เหมือนกันเรำ พลั้ง ๆ เผลอ ๆ หลง ๆ ลืม ๆ นั่นคือศรัทธำของเรำไม่เต็มที่ ศรัทธำมันขำดตรงนี้แหละ เหตุนั้น
จงพำกันบำรุงศรัทธำให้แก่กล้ำเป็นขั้นตอน ให้ศรัทธำงอกงำมเสียก่อน เจริญ เต็มที่เสียก่อน เมื่อศรัทธำมีแล้ว
วิ ริ ย ะควำมเพี ย ร มั น วิ่ ง เข้ ำ มำสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ เป็ น ก ำลั ง เลยขยั น หมั่ น เพี ย รประกอบกิ จ ต่ ำ งๆเช่ น
ทำบุญสุนทำนขยันหมั่นเพียรแสวงหำสิ่งที่จะต้องนำมำทำบุญทำทำนหำมำได้ก็คิดถึงกำรทำทำน หำมำได้เท่ำไร
ไม่ว่ำของเล็กของน้อยของมำกก็คิดถึงกำรทำทำน นี่ศรัทธำมันสนับสนุนช่วยเหลืออย่ำงนี้
๒) วิริยพละ เพียรพยำยำมอยู่ตลอดเวลำ ในเมื่อมีศีลก็พยำยำมรักษำศีลไม่ให้ขำด ทีแรกก็รักษำได้
เป็นครั้งครำวเพียรพยำยำมนำนเข้ำให้มันชินให้มันคุ้นเคยกับศีล มันก็เป็นศีลบริบูรณ์ขึ้นมำให้คิดถึงเรื่องศีลของ

ตน ว่ำข้อไหนบกพร่อง ข้อไหนบริบูรณ์ ผู้ไม่คิดถึงศีลเลย มีของดีแล้วได้ของดีแล้วแต่ไม่เห็นควำมของของดีนั้น
ก็อย่ ำงโบรำณท่ำนว่ำเหมือนลิงได้แก้ว เหมือนไก่ได้พลอย ขอให้พยำยำมให้ เห็ นคุณค่ำของศีล คุณค่ำของ
ปัญญำ คุณค่ำของสมำธิก็เหมือนกัน เรำทำสมำธิได้นิด ๆ หน่อย ๆก็ดีอักโขแล้วคิ ดถึงเรื่องเก่ำที่เรำไม่เคยทำ
สมำธิไม่เคยมีส มำธิเลย อำยุขนำดนี่แล้วได้สมำธิครั้งหนึ่งสองครั้ง ก็ยังดีที่เรำเห็นตัวสมำธิ พวกที่ไม่ได้นั้น
มำกมำยเหลือหลำย กำรเห็นสมำธิทำให้เกิดควำมเพียรพยำยำม พยำยำมทำอยู่นั้นแหละวันหนึ่งต้องได้แน่นอน
พละมันเป็นกำลังให้เกิดได้ทเี ดียว
๓) สติพละ สติจดจ่อตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้น ๆ มีศรัทธำวิริยะแล้วอำจที่จะหลงไปได้เชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกก็มี
เพียรพยำยำมในสิ่งที่ผิดก็มี ถ้ำหำกสติไม่ควบคุมไว้ว่ำสิ่งนั้นควรหรือไม่ควรสิ่งนั้นผิดหรือถูก ถูกต้องตำมธรรม
คำสอนของพระพุทธเจ้ำหรือไม่ ฟังคำครูบำอำจำรย์แนะนำสั่งสอนตักเตือนมันตรงกันหรือไม่ สิ่งเหล่ำนี้ต้องมี
สติควบคุมระวัง จึงจะเดินถูกทำง ส่วนมำกมีแต่ศรัทธำ มีศรัทธำก็ต้องมีวิริยะวิ่งเข้ำมำสนับสนุน มำกทีเดียวที่
เห็ น ผิ ด ๆ ทำผิดแล้ ว คนอื่น ก็ไม่ส ำมำรถที่จะตักเตือนได้เสี ยด้ว ย ควำมถือรั้นว่ำตนทำถูก คนอื่นไม่ ถูก ไม่
เหมือนกับตน เพรำะศรัทธำมั่นแรง วิริยะก็มำก แต่ผู้มีสติเดินเสมอภำคไม่เอนเอียงข้ำงโน้นข้ำงนี้ เรียกว่ำ “
มัช ฌิมำปฏิป ทำ ” ธรรมดำผู้ ที่มีส ติแล้ว ไม่ถือตนว่ำดีทั้งนั้น คนเรำมันไม่ดีทั้งหมดหรอกเหตุนั้นจึงต้อง
ระมัดระวังคอยสังเกตคอยฟังคนอื่นตักเตือนแนะนำสั่ งสอน อำตมำจึงพูดอยู่เสมอว่ำ “ คนใดว่ำตนดี คนนั้นยัง
ไม่ดี ใครว่ำตนวิเศษวิโสหรือฉลำดเฉียบแหลม คนนั้นคือคนโง่ ”
๔) สมาธิพละ เป็นหลักใหญ่ที่สุด ศรัทธำ วิริยะ สติ มันต้องรวมมำเป็นสมำธิเสียก่อน ถ้ำไม่รวมเป็น
สมำธิ มั น เตลิ ด เปิ ด เปิ ง ไปใหญ่ โ ต พระพุ ท ธศำสนำสอนไปไหนก็ ส อนเถอะ ถ้ ำ ไม่ เ ข้ ำ มำถึ ง ใจแล้ ว ไม่ ถึ ง
พระพุทธศำสนำ สอนไปไหนก็สอนเถอะ ถ้ำไม่เข้ำมำถึงใจแล้วไม่ถึงพระพุทธศำสนำ มันต้องรวมเข้ำมำถึงใจ สิ่ง
ทั้งหลำยทั้งปวงในโลกนี้ ต้องมีที่รวมเป็นจุดเหมือนกัน กำรทำมำหำกินทุกสิ่งทุกประกำร ค้ำขำย ทำรำชกำร
บ้ำนเมืองอะไรต่ำง ๆ จุดรวมก็คือมำเลี้ยงตัว จุดรวมก็คือหำเงิน หำเงินแล้วก็รวมเอำเงินเข้ำมำใส่ถุงไว้ ทำไร่ทำ
นำ อย่ำงข้ำวก็ต้องขนมำรวมที่ลำนข้ำวแล้วยังต้องเอำมำรวมกันขึ้นยุ้ง เอำไปสี ไปซ้อม เอำมำหุงมำต้ม เอำมำ
รวมลงในปำกในท้อง นั่นแหละหมดเรื่องพระพุทธศำสนำสอนกว้ำงขวำง ถ้ำหำกไม่รวมลงเป็นสมำธิมันก็ไม่ถึง
แก่นศำสนำ อำตมำจึงพูดอยู่เสมอว่ำ “ พระพุทธศำสนำนี้สอนมีจุดที่รวมได้ มีที่สุด หมดสิ้นสงสัย หมดเรื่อง ไม่
เหมือนวิชำชีพอื่นเขำสอนไม่มีที่สิ้นสุด ” อย่ำงธรรมทั้งหลำยรวม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวมลงที่
“
ควำมไม่ประมำท ” อันเดียว มรรค คือ ทำงดำเนิ นไปให้ถึงมรรคผลนิพพำนก็มำรวมลงที่ “ มรรคสมังคี ” อัน
เดียว จึงว่ำพระพุทธศำสนำสอนถึงที่สุด แต่บุคคลผู้ทำตำมนั้นทำไม่ถึงที่สุด
๕) ปัญญาพละ ปัญญำพิจำรณำเห็นสังขำรร่ำงกำยของตน เห็นอะไร เอำกระจกมำส่องดูก็ได้ หน้ำตำ
ของเรำนี่ล่ะมันเห็นของแก่ของเฒ่ำของชำรุดทรุดโทรม เหี่ยวแห้งอันนี้เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ เห็นเท่ำนี้ไม่
ต้องเห็นอื่นไกลพยำยำมให้เห็นอยู่อย่ำงนั้นเสมอ เพรำะเหตุที่คนจะเห็นควำมแก่ควำมชำรุดทรุมโทรม ควำม
เสื่อมควำมสิ้นของสังขำรไม่ใช่ของง่ำย ๆ บำงทีจนหนุ่มจนสำว จนเฒ่ำจนแก่ก็ไม่เคยเห็นเลย แก่จะตำยแล้วก็
ยังมัวเมำอยู่ว่ำเป็นหนุ่มเป็นสำวอยู่ร่ำไป ผู้ที่มองเห็นควำมแก่ ควำมชรำ ควำมชำรุดทรุดโทรมนั้นนับว่ำดีที่สุด
เป็นหนทำงที่จะหลุดพ้นได้ทำงเดียวเท่ำนั้น

ถ้ำไม่มีปัญญำไม่เกิดสมำธิ ถ้ำไม่มีปัญญำไม่มีศรัทธำไม่มีวิริยะ ศรัทธำขั้นนั้นไม่ใช่ศรัทธำวิเศษวิโสอะไร
หรอกปัญญำในขั้นทำทำน มีอุบำยปัญญำที่จะแสวงหำของมำทำบุญทำทำนเรียกว่ำปัญญำ ควำมเพียรพยำยำม
ในกำรทำบุญเรียกว่ำปัญญำเหมือนกัน จิตจะรวมได้ก็เพรำะปัญญำ จะเป็นสมำธิได้เพรำะปัญญำ ปัญญำพวก
นั้นยังอ่อน รวมทั้งหมดเรียกว่ำปัญญำทั้งนั้นแหละถ้ำปัญญำชั้นสูงเป็น “ วิปัสสนำปัญญำ ”
พละ ๕ กับการปฏิบัติธรรม
พละ ๕ นี้แหละบำรุงให้ใจมีกำลังเข้มแข็งกล้ำหำญสำมำรถที่จะทำสมำธิ สำมำรถที่จะให้เกิดปัญญำ
อุบำยอันยิ่งใหญ่ และสำมำรถทำให้ลุล่วงมรรคผลนิพพำนได้ ผู้ปฏิบัติธรรมที่ปรำรถนำให้เจริญทั้งสมถะและ
วิปัสสนำ ต้องพึงสังวรระลึกในเรื่องของพละ ๕ เพื่อให้เจริญขึ้นและปรับควำมสมดุล ในกำรปฏิบัติอยู่เนืองๆ
เพื่อให้กำรปฏิบัติดำเนินไปอย่ำงดี.
สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องทำควำมเข้ำใจคือหน้ำที่ของ สติ สมำธิ ปัญญำ ในกำรปฏิบัติธรรม เพื่อไม่ให้
เข้ำใจผิดในกำรปฏิบัติธรรมแบบยึดมั่นถือมั่นตำมตัณหำ คือควำมอยำกมีอยำกเป็นและควำมไม่อยำกมีไม่อยำก
เป็ น ในกำรกำหนด กำรภำวนำ หรือกำรน้อมใจรู้ น้อมใจเห็น หรือกำรเพ่ง ที่เป็นเบื้องต้นของกำรปฏิบัติ
กรรมฐำน จนก่อให้เกิดกำรดำรงจิตไว้อย่ำงไม่ถูกต้อง เพรำะเกิดกำรไปยึดมั่นถือมั่นนั้นเอง
เมื่อสะสมมำกๆ เข้ำ ก็จะกลำยเป็นยึดมั่นไปเองแบบไม่รู้ตัว สติ สมำธิ ปัญญำ ก็ไม่เจริญขึ้นตำมที่ควร
แต่จะกลำยเป็นควำมเคร่งควำมเครียดที่เกิดกับตนเองจนเกิดกำรติดตำมหลอกหลอนตนเอง จนไม่กล้ำปฏิบัติ
ธรรม หรือปฏิบัติตำมตัณหำแบบไม่อยำกมีไม่อยำกเป็นเมื่อเกิดทุกข์ไม่ว่ำจำกสิ่งแวดล้อมหรือสภำวะรอบข้ำง
กดดันหรือเกิดจำกกิเลสตนเองภำยในกดดัน แบบกำปั่นทุบดิน ซึ่งจะมีทุกข์ที่ทวีคูณมำกขึ้นเป็นเสียส่วนมำก
เป็นเพรำะกำรดำรงจิตไว้อย่ำงไม่ถูกต้องนั้นเอง..
ผู้ปฏิบัติธ รรมต้องทำควำมเข้ำใจหน้ำที่ของ สติ สมำธิ ปัญญำ ก่อนก็จะพอบรรเทำในกำรกำหนด
ภำวนำ ตำมหลักของกำรปฏิบัติกรรมฐำนนั้นๆ เพื่อบรรเทำกำรดำรงจิตไว้อย่ำงไม่ถูกต้องในกำรปฏิบัติธรรม
ดังนี้.
สติ มีหน้ำที่ กั่น หรือดักกระแสสภำวะที่ปรำกฏ ที่เป็นปัจจุบันขณะๆ หรือทันปัจจุบันนั้นเอง
สมำธิ มีหน้ำที่ จับ หรือหยุด หรือใจเป็นหนึ่งขึ้น กับกระแสสภำวะที่ปรำกฏ
ปัญญำ มีหน้ำที่ ปล่อย, วำง, คลำย, ตัด, หรือ ดับ สภำวธรรมที่ปรำกฏ
เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ ก็จะกำหนดภำวนำ อย่ำงมี สติ สมำธิ โดยตั้งจิตไว้อย่ำงถูกต้องไม่
เกิดตัณหำยึดมั่นถือมั่นเกินควร เพรำะมีปัญญำ ในกำรปล่อยวำงในกำร คลำย ในกำรตัด ในสภำวธรรม ที่รูป นำม นั้นปรำกฏ ในปัจจุบันธรรมนั้นๆ ย่อมทำให้อินทรีย์ ๕ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมำธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ เจริญสมบูรณ์ ก็จะทำให้กำรปฏิบัติสมถะและวิปัสสนำ ถูกต้องคลำดเคลื่อนน้อย ย่อมทำให้ สติปัฏ
ฐำน ๔ สมบูรณ์ขึ้น โพชฌงค์ ๗ ก็สมบูรณ์ขึ้น มรรคมีองค์ ๘ ก็ย่อมเต็มบริบูรณ์ได้ ตำมฐำนะบุคคลที่ ปฏิบัติ
ธรรมนั้นๆ

