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พระอาจารยว์ชิยั  กมัมสุทโธ   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ (เยน็) 
 
 คาํวา่พลงัของจิต  วนันี&จะพดูใหฟั้งคาํวา่พลงัจิต  คาํวา่พลงักคื็อพละ  พละกคื็อ
พลงั  พลงัของจิตนั&นมีอยู ่๕ อยา่งเขาเรียกพละ๕  ศรัทธาคือความเชื/อที/ถูกตอ้ง  วริิยะคือ
ความเพียรที/ถูกตอ้ง  สติคือความระลึกที/ถูกตอ้ง  สมาธิคือความตั&งมั/นที/ถูกตอ้ง  ปัญญา
คือความเห็นที/ถูกตอ้ง  ความรู้ที/ถูกตอ้ง  อนันี& เป็นพลงัของจิตเขาเรียกพละ๕  ศรัทธา 
วริิยะ สติ สมาธิ ปัญญานี& เป็นพลงัของจิต  จิตดวงไหนจะมีพลงัมากหรือไม่มีพลงัมาก
ขึ&นกบั ๕ ขอ้นี/  ทีนี& ในปริยติัเขาพดูอีก  ศรัทธาตอ้งคู่กบัปัญญา  วริิยะตอ้งคู่กบัสมาธิ  สติ
นี&ตอ้งทาํใหม้าก  เขาพดูไวอ้ยา่งนั&น  แต่อาตมาจะพดูใหฟั้ง  คาํวา่ศรัทธา วริิยะ สติ สมาธิ 
ปัญญา  ตวัปัญญาไปอยูท่า้ยเพื/อน  ศรัทธาตอ้งคู่กบัปัญญา  ปัญญานั/นล่ะเป็นตวันาํเป็น
ตวัควบคุมงานทั&งหมด  คาํวา่ปัญญานี& เป็นสัมมาทิฏฐิแลว้  ตวัสัมมาทิฏฐินั/นล่ะเป็นตวั
ควบคุมงานทั&งหมด  เพราะมรรคมีองค๘์ สัมมาทิฏฐิจึงตอ้งออกหนา้  เหมือนเวลาสู้รบ
กนัในสงคราม  เคยเห็นไหมหนงัจีนบา้ง  สมยัก่อนผูน้าํหรือกษตัริยต์อ้งออกหนา้อยูบ่น
ชา้ง  ฉนัใดฉนันั&น  สัมมาทิฏฐิจึงตอ้งออกหนา้  นี/มรรคองค ์๘  มรรคคือทาง  เดินทาง
ปฏิบติัใหพ้น้จากกองทุกข ์  เพราะนั&นสัมมาทิฏฐิตอ้งออกหนา้คือปัญญานั/นเอง  สัมมา
สังกปัปะ ความดาํริชอบกคื็อความคิดที/ถูกตอ้ง  กคื็อปัญญานั/นเอง  เหตุนั&นพละ ๕ พลงั
ของจิตนั&น  ศรัทธา วริิยะ สติ สมาธิ ปัญญา  ปัญญาลงทา้ย  ตวัปัญญานั/นล่ะเป็นตวั
ควบคุมงานทั&งหมด  นี/จะพดูใหฟั้ง  ศรัทธาคู่กบัปัญญา  วริิยะคู่กบัสมาธิ  สติเขาบอกทาํ
ใหม้าก  อนันั&นหมายถึงสัมมาสติ  ถา้มิจฉาสติทาํใหม้ากกห็ลงทาง  ตอ้งเป็นสัมมาสติ  
อาตมาจึงบอกวา่ศรัทธาที/ถูกตอ้ง  ความเพียรที/ถูกตอ้ง  สติคือความระลึกที/ถูกตอ้งคือ
สัมมาสตินั/นเอง  สมาธิที/ถูกตอ้งคือสัมมาสมาธินั/นเอง  ปัญญานี/ไม่ตอ้งพูดถึง  คาํวา่
ปัญญามนัถูกตอ้งในตวัของเขาอยูแ่ลว้  ปัญญาจะตรงกนัขา้มกบัโมหะอวชิชานั/นเอง  
เหตุนั&นสติจะถูกตอ้งเป็นสัมมาสติ  จะตอ้งคู่กบัตวัปัญญาคือสัมปชญัญะ  ธรรมในหมวด
๒  ธรรมที/มีอุปการะมากคือ สติ สัมปชญัญะ  เหตุนั&นสติจะตอ้งคู่กบัปัญญาอีกเห็นยงั  นี/
ตวัสัมปชญัญะนั/นเอง  เพราะนั&นความเห็นที/ถูกตอ้งเป็นปัญญา  ความรู้ที/ถูกตอ้งเป็น
ปัญญา  นั&นศรัทธาเราจะศรัทธาสิ/งใดตอ้งคู่กบัปัญญา  ปัญญาจะตอ้งวนิิจฉยัหาเหตุหาผล



ในเรื/องนั&น  หาเหตุหาผลในเรื/องนั&น  เมื/อเขา้ใจเหตุผลในจุดนั&นแลว้  เห็นแจง้ในใจ
ตวัเองแลว้จึงเชื/อ  ทีนี& ยอ้นกลบัมุมกลบั  เราจะไม่เชื/อเพราะเหตุผลอะไร  เห็นไหม  
จะตอ้งเชื/อศรัทธาที/ตอ้งเชื/อเพราะเหตุผลอะไรจึงตอ้งเชื/อ  ถา้ศรัทธาในพระพุทธเจา้ตรัส
ไว ้ คือศรัทธาในพระปัญญาธิคุณของพระผูมี้พระภาคเจา้  ศรัทธาในสัจจธรรมคือธรรมะ
นั/นเอง  นี/ศรัทธาในพระอริยสงฆผ์ูท้รงพระสัทธรรมนั/นเอง  กร็วมความเขา้มาทั&งหมดก็
คือศรัทธาต่อความจริงคือสัจจธรรมนั/นเอง  นั&นเราจะตอ้งถามก่อนวา่ทาํไมไม่ศรัทธา  
ถา้ไม่ศรัทธาทาํไมถึงไม่ศรัทธา  ถา้ศรัทธาทาํไมตอ้งศรัทธา  เขา้ใจยงั  แค่ ๒ คาํนี/เคยคิด
เคยพิจารณาไหม  อนันี& เป็นเรื/องที/สาํคญันะ  เขาจึงเอาศรัทธาขึ&นหนา้  ครูบาอาจารยบ์าง
ท่านไดเ้คยพดูวา่ สติ สมาธิ ปัญญา ศรัทธา ความเพยีร  ปัญญาเห็นแจง้แลว้จึงมีศรัทธามี
ความเพียร  คาํวา่ศรัทธาเป็นสิ/งที/ตอ้งวนิิจฉยัตอ้งพิจารณา  ทาํไมตอ้งศรัทธา  ในปริยติั
ท่านจึงจดัไวว้า่ศรัทธาตอ้งคู่กบัปัญญา  ทาํไมถึงศรัทธาตอ้งถามประโยคนี& ก่อน  ถา้ไม่
ศรัทธาทาํไมถึงไม่ศรัทธา  กต็อ้งถามประโยคนี& ก่อนเหมือนกนั  นั/นล่ะคือตวัปัญญา
จะตอ้งวนิิจฉยั  ตอ้งออกมาทาํงานทาํหนา้ที/ของเขา  เรื/องนี&ไม่ใช่เรื/องไม่สาํคญั  เป็นเรื/อง
ที/สาํคญัมาก  ทาํไมถึงสาํคญัมาก  เพราะประโยคที/พดูตรงนี&แทงไปสู่พระนิพพานทนัที  
ทาํไมถึงแทงไปสู่พระนิพพานรู้ไหม  เพราะฉะนั&นเหตุนั&นตอ้งพิจารณา  ทาํไมถึงตอ้ง
ศรัทธา  ทาํไมถึงศรัทธา  ทาํไมถึงไม่ศรัทธา  นี& คือปัญญาใช่ไหม  หาเหตุหาผลตรงนั/นล่ะ
คือตวัปัญญา  จึงตรงกบัที/ครูบาอาจารยท่์านปริยติัเขาเขียนไว ้ ศรัทธาคู่กบัปัญญา  เขา้ใจ
ยงั  ทาํไมถึงศรัทธา  แลว้ทาํไมถึงไม่ศรัทธา  นี/เป็นเรื/องที/อาตมาไดย้นิคนพดูมาหลายๆ
คน  แมแ้ต่พระแมแ้ต่ชี  ฉนัไม่ศรัทธาท่านหรอก  วนันี& จึงมาถามวา่ทาํไมถึงไม่ศรัทธา  
ไม่ศรัทธาเพราะอะไร  เพราะคนนั&นบอกวา่ท่านไม่น่าศรัทธา  อนันี& เป็นเหตุผลไหม  นี/
ตอ้งพินิจพิจารณา  ทีนี& อีกพระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นกาลามสูตร  อยา่พึ/งเชื/อ  ความเชื/อคือ
ความศรัทธานั/นเอง  มี ๑๐ ประการ  ไม่ใหเ้ชื/อ ๑๐ ประการ  หลกักาลามสูตรเป็นหลกัที/
จะตดัสินความเชื/อความเห็น  เป็นหลกัที/สาํคญัมากท่านพุทธทาสจึงแนะนาํไว ้  ใหใ้ช้
หลกักาลามสูตรออกมาวินิจฉยัธรรม  ใหร่้อนแก่นธรรมออกมาเพื/อใหป้ระชาชน  ใหท้ั&ง
ตนเองและผูอื้/น  นี&หลกักาลามสูตร  อยา่พึ/งเชื/อเพราะเป็นเรื/องที/สืบต่อกนัมา  อยา่พึ/งเชื/อ
เพราะคาดคะเนวา่น่าเชื/อถือ  อยา่พึ/งเชื/อเพราะเขา้ไดก้บัความเห็นของตวัเอง  เห็นไหม
ท่านไม่ใหเ้ขา้ขา้งตวัเองดว้ยนะ  อยา่พึ/งเชื/อเพราะผูพ้ดูน่าเชื/อถือ  อยา่พึ/งเชื/อเพราะผูพ้ดู
เป็นครูอาจารยข์องเรา  นี/ท่านไม่ใหเ้ชื/อเพราะสิ/งเหล่านี&ทั&งหมด  ใหเ้ชื/อดว้ยสติปัญญา



วนิิจฉยัเหตุกบัผล  เมื/อเชา้หรือเมื/อวานนี& จึงพดูใหฟั้ง  การวนิิจฉยัเรื/องพระชีใหฟั้ง  นี&ก็
คือหลกัการวนิิจฉยัศรัทธาความเชื/อหรือไม่เชื/อ  อนันี&ไม่ใช่เรื/องเลก็นอ้ยนะ  ที/อาตมาพดู
วนันี&ไม่ใช่เรื/องเลก็นอ้ย  ตวัศรัทธาตวันี&ไม่ใช่เรื/องเลก็นอ้ย  เพราะมนัแทงถึงพระ
นิพพาน  นี/ศรัทธาทาํไมถึงศรัทธา  ทาํไมถึงไม่ศรัทธา  ตอ้งวนิิจฉยัใหช้ดัแจง้ ๒ 
ประโยคนี&   ถา้ไม่ศรัทธาทาํไมถึงไม่ศรัทธา  ถา้ศรัทธาทาํไมถึงศรัทธา  นี/วินิจฉยั  ถา้ได้
ตวันี&แลว้  พระพุทธเจา้ตรัสไว ้  ศีลที/อบรมดีแลว้ยงัสมาธิใหเ้กิด  คือสัมมาสมาธินะ  
สมาธิที/อบรมดีแลว้ยงัปัญญาใหเ้กิด  พะหุลีกะตาทาํใหม้ากเจริญใหม้ากนั/นเอง  ปัญญาที/
อบรมดีแลว้ยงัวมุิตติหลุดพน้  นี/พระพุทธเจา้ตรัสไว ้  แลว้พระองคย์งัตรัสไวว้า่  จะ
บริสุทธิB ไดด้ว้ยปัญญา  นี/เพราะฉะนั&นไม่ใช่เรื/องเลก็นอ้ยนะ  ทาํไมตอ้งศรัทธา  ทาํไมถึง
ไม่ศรัทธา  ไม่ใช่เรื/องเลก็นอ้ยนะ  ประโยคนี& นี/ไม่ไดขึ้&นมาง่ายๆ  วนันี&มนัขึ&นมาแลว้จึง
มาพดูใหฟั้ง  ฟังใหดี้นะ  ทาํไมถึงตอ้งศรัทธา  ทาํไมถึงไม่ศรัทธา  ไม่ศรัทธาเพราะคน
นั&นคนนี&บอกเราวา่มนัไม่น่าศรัทธาเหรอ  หรือไม่ศรัทธาเพราะเราเห็นพฤติกรรม
ภายนอกเป็นอยา่งนั&นไม่น่าศรัทธาเหรอ  ไม่ศรัทธาเพราะนิสัยใจคอเราขาดความศรัทธา  
ขาดความเคารพต่อคนต่างๆเหรอ  หรือไม่ศรัทธาเพราะเราติดนิสัยตีตนเสมอท่านหรือ
เหยยีบท่าน  นี/ตอ้งพินิจพิจารณา  หรือไม่ศรัทธาเพราะเหตุผลอะไร  ทีนี&ศรัทธาเพราะ
เหตุผลอะไร  ตอ้งวนิิจฉยัตวันี& เป็นจุดแรกนะ  แต่เป็นจุดที/สาํคญัมากเพราะอะไร  เพราะ
แทงถึงพระนิพพาน  ทาํไมถึงวา่แทงพระนิพพานมีเหตุผลอยูจ่ะพดูใหฟั้ง  ถา้คนดูตวัเอง
แลว้จะรู้ทนัที  ถา้พดูประโยคนี&นะ  คาํถามนี&ถา้พดูออกไปแลว้  ถา้ผูใ้ดดูตวัเองวนิิจฉยั
ตวัเองอยูเ่รื/อยๆจะรู้ทนัทีเลย  จะรู้คุณค่าของประโยคนี&สองประโยคนี&   นี/ล่ะขอ้ที/๑   ขอ้ที/
๒ วริิยะคือความเพียรตอ้งคู่กบัสมาธิ  สมาธิตวันี& เป็นสัมมาสมาธิ  สัมมาสมาธิจะเกิดได้
ตอ้งอาศยัตวัปัญญาจะบอกให ้  อาศยัตวัสติที/เป็นสัมมาสติ  เพราะฉะนั&นในมรรคองค๘์ 
ท่านตรัสไวว้า่  สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  สามตวันี&ยน่ลงสู่ตวัสมาธิ  
เพราะฉะนั&นความเพียรกย็น่ลงสู่ตวัสมาธิ  เพราะนั&นวริิยะตอ้งคู่กบัตวัสมาธิ  ตอ้งคู่กบัตวั
สัมมาสติ  สัมมาสติกบ็อกไวอ้ยูแ่ลว้จะเกิดไดต้อ้งอาศยัสัมมาทิฏฐิคือตวัปัญญา  ที/พดูให้
ฟังในมหาสติปัฏฐานสูตร  จะเป็นสติในมหาสติปัฏฐานสูตรไดต้อ้งอาศยัปัญญากาํกบัตวั
สตินั&น  สมาธินี& คืออะไร  ไม่ใช่ความสงบไปสงบสบายเฉยๆนะ  ไม่ใช่นะ  อนันั&นเขา
เรียกปัสสัทธิคือความสงบ  สมาธิตวันี& นี/พระพทุธเจา้ตรัสไวว้า่ สติสัมปชญัญะที/ถึง
พร้อมเป็นเหตุใหเ้กิดหิริโอตตปัปะ  ความละอายแก่ใจความเกรงกลวัต่อผลแห่งกรรม  



หิริโอตตปัปะที/สมบูรณ์ที/ถึงพร้อมเป็นเหตุใหเ้กิดอินทรียสังวร  การสาํรวมตาหูจมูกลิ&น
กายใจ  ใจตวัคิดนึก  สติสัมปชญัญะตอ้งทาํหนา้ที/วนิิจฉยัเขาตลอดเวลา  นี/จึงเกิดอินทรีย
สังวร  เมื/อสติสัมปชญัญะสมบูรณ์เมื/อเกิดการระลึกเกิดความรู้ความเห็น  เห็นคุณเห็น
โทษในสิ/งทั&งหลาย  เมื/อเห็นคุณเห็นโทษแลว้จึงสาํรวมตาหูจมูกลิ&นกายใจ  เพื/อระวงั
โทษที/จะเกิด  เพราะจะเจริญกุศลใหเ้กิด  เขาจึงเรียกจึงเกิดอินทรียสังวร  คือ
หิริโอตตปัปะนั&นคือเห็นคุณเห็นโทษแลว้  เมื/ออินทรียสังวรเกิดถึงพร้อมเป็นเหตุใหเ้กิด
ตวัศีล  ศีลตวันี& คือความปกติเป็นอริยกนัตศีล  ไม่ใช่ศีลบญัญติั  ศีล๕  ศีล๘  ศีล๑๐  ศีล
๒๒๗  ศีลความปกตินี& เป็นความปกติของใจ  ความปกติตวันี& ศีลตวันี& เป็นเหตุใหเ้กิดตวั
สมาธิ  สมาธิตวันี& เป็นสัมมาสมาธิ  เพราะเมื/อจิตมีความปกติยอ่มมีความตั&งมั/น  ความตั&ง
มั/นแห่งจิตคืออะไร  คือการที/จิตเมื/อมีความตั&งมั/นแลว้  สติเป็นสัมมาสติจะรวมอยูใ่นนั&น  
สัมมาทิฏฐิกจ็ะอยูใ่นนั&น  เมื/อตั&งมั/นแลว้จะไม่ลงไปเล่นในอารมณ์  คาํวา่อารมณ์คืออะไร  
กคื็อรูป รส กลิ/น เสียง สัมผสั ธรรมารมณ์คือความเจตสิกนั/นเอง  ความคิดเวทนากบั
สัญญา  เหตุนั&นสมาธิคู่กบัสติตวันี&   สมาธิตวันี& เป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่ฌานโลกีย ์ นี/ใหรู้้จกั
เอาไว ้  สมาธิตวันี& เป็นความตั&งมั/นแห่งจิต  เมื/อจิตมนัตั&งมั/นเหมือนอะไรมาพดั  เสามนั
มั/นคงแลว้มนักไ็ม่หวั/นไหวไปกบัสิ/งใด  เมื/อไม่หวั/นไหวในอารมณ์ที/มากระทบ  กคื็อไม่
หวั/นไหวต่อสิ/งที/ถูกรู้นั/นเองเขา้ใจยงั  อารมณ์คือรูป รส กลิ/น เสียง สัมผสั ธรรมารมณ์  
เป็นสิ/งที/ถูกรู้เท่านั&น  เมื/อมีสัมมาสมาธิเกิดยอ่มไม่หวั/นไหวต่ออารมณ์ที/ถูกรู้  เมื/อไม่
หวั/นไหวอารมณ์ที/ถูกรู้  กย็อ่มไม่ไหลไม่ลงไปเล่นในสิ/งที/ถูกรู้  เมื/อไม่ลงไปเล่นในสิ/งที/
ถูกรู้  จึงเห็นความจริงของสิ/งที/ถูกรู้นั&นคืออะไร  คือสภาวธรรมอนัหนึ/งเกิดขึ&นแลว้กด็บั
ไป  เป็นอนิจจงั  ทนอยูไ่ม่ไดเ้ป็นทุกขงั  เกิดตามเหตุปัจจยั  เมื/อมีเหตุไม่วา่ดีโดยสมมติ
หรือไม่ดีโดยสมมติ  กย็อ่มเกิดแลว้กด็บัไปตามเหตุปัจจยั  เกิดตามเหตุตามปัจจยั  ดบัไป
ตามเหตุตามปัจจยั  นั&นคืออะไร  กจ็ะเห็นความจริงของสิ/งที/ถูกรู้ทั&งหมด  ว่าเป็นอนิจจงั 
ทุกขงั อนตัตา นั&นคือยถาภูตาญาณทสัสนะ  ญาณคือปัญญาคือความรู้อนัถูกตอ้ง  ทสั
สนะคือการเห็น  ไดเ้ห็นยถาภูตา  ไดเ้ห็นมหาภูตรูปทั&ง๔  ไดเ้ห็นขนัธ์๕ รูปนามนี&   ตาม
ความเป็นจริงคือเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตานั/นเอง  เพราะนั&นท่านจึงบอกไว ้  เมื/อสมาธิ
ถึงพร้อมยงัปัญญาใหเ้กิดคือยถาภูตาญาณทสัสนะ  ยถาภูตาญาณทสัสนะปัญญานี& เมื/อ
เกิดขึ&นแลว้  รู้เห็นสิ/งทั&งหลายตามความเป็นจริง  เมื/อรู้เห็นสิ/งทั&งหลายตามความเป็นจริง
แลว้  จึงเห็นวา่ทุกอยา่งไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา  ป่วยการที/จะไปยนิดี



ไปยนิร้ายกบัสิ/งเหล่านี&   ความสุขที/ไดจ้ากสิ/งเหล่านี&กเ็ป็นแค่ความสุขชั/วครั& งชั/วคราว
ประเดีGยวประด๋าว  เป็นสุขอนัมีประมาณนอ้ย  สุขที/เจือทุกขต์ามมาทีหลงั  นี/ไม่ใช่สุขที/
แทจ้ริง  จึงเห็นพระนิพพานคือความไม่มีอะไรปรุงแต่งเป็นความสุขอยา่งแทจ้ริง  จึงเกิด
นิพพิทา  คือความจะปล่อยควา้แสวงหารูปนามขนัธ์๕ ไปตามอารมณ์ตนเอง  จึงเกิด
นิพพิทา  เมื/อเกิดนิพพิทาจึงเกิดวิราคะ  คือจางคลายอุปาทานในขนัธ์๕ นั/นเอง  เมื/อจาง
คลายอุปาทานในขนัธ์๕ จึงเกิดวมุิตติหลุดพน้  เพราะฉะนั&นสมาธิตวันี& เป็นสัมมาสมาธิ  
จึงพดูใหฟั้งวา่  ความเพียรตอ้งคู่กบัสมาธิคือสัมมาสมาธินั/นเอง  ถา้เพียรตั&งมั/นจึงจะเกิด
ปัญญาตามมา  สัมมาสติกอ็ยูใ่นนั&น  แต่ถา้เพียรไม่คู่กบัสัมมาสมาธิกผ็ดิทางหรือไม่ก็
ฟุ้งซ่าน  นี/ความเพียรตอ้งถูกทางดว้ยจึงเป็นปธาน๔  นี/จึงเป็นสัมมาวายามะ  ถา้เพียรไม่
ถูกทางกไ็ม่ใช่สัมมาวายามะ  เพราะฉะนั&นความเพยีรจึงตอ้งคู่กบัสมาธิ  ความเพียรนั&นจึง
คู่กบัสมาธิ  แต่จริงๆแลว้ไม่ใช่คู่สมาธิอยา่งเดียว  ตอ้งมีปัญญาอยูแ่ทรกซอ้นอยูไ่ปตอ้งมา
ที/สัมมาสติอยู ่ สัมมาสตินั&นเขาบอกใหท้าํใหม้าก  คือทาํถา้บอกทาํใหม้ากสตินั&นใหเ้จริญ
ใหม้าก  ใหเ้ป็นสัมมาสติกต็อ้งคู่กบัตวัปัญญานั/นเองจึงจะเป็นสัมมาสติได ้  จึงเป็น
ความเห็นที/ถูกตอ้งได ้  นี/พดูเรื/องพละ๕ใหฟั้ง  เหตุนั&นศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา  
จะเดินไปถูกทางกต็อ้งอาศยัตวัปัญญา  เป็นตวันาํเป็นตวัควบคุมกาํกบังาน  เป็นตวั
วนิิจฉยัตลอด  เพราะนั&นปัญญาคือความเห็นที/ถูกตอ้ง  ความรู้ที/ถูกตอ้งจึงมีคุณมหนัต ์ 
พระพุทธเจา้จึงตรัสไวว้า่  สัมมาทิฏฐิเป็นเบื&องตน้ของกศุลธรรมทั&งหมด  อวชิชาเป็น
เบื&องตน้ของอกศุลธรรมทั&งหมด  นี/พระองคต์รัสเอาไว ้  เพราะฉะนั&นศรัทธาตรงนี&ตอ้ง
วนิิจฉยั  ทาํไมถึงเชื/อ  ทาํไมถึงไม่เชื/อ  นี/ตอ้งวินิจฉยั  ความเพียรนั&นตอ้งคู่กบัสมาธิ  
สมาธินี&ไม่ใช่สมาธิโลกีย ์  อยา่เขา้ใจวา่ไปนั/งสงบสบายแลว้เป็นความถูกตอ้ง  ไม่ใช่  วา่
เป็นสัมมาสมาธิกไ็ม่ใช่  ทาํอะไรทุกอยา่งทุกอิริยาบถ  ตั&งมั/นอยูใ่นนั&นไม่ลงไปเล่น  
อาศยัสิ/งเหล่านั&นแค่ระลึกรู้  เป็นสิ/งที/ถูกรู้ของจิตเฉยๆ  แลว้กมุ่็งต่อประโยชนต์รงนั&น  
ทาํไปปล่อยวางไปทุกขณะ  ตรงปล่อยวางความเป็นตวัตนความเห็นแก่ตวันั&น  นั/นล่ะ
สัมมาสมาธิเกิด  เราจะฝึกสัมมาสมาธิไม่ใช่แค่นั/งหลบัตา  ทุกอิริยาบถฝึกสัมมาสมาธิได ้ 
ตอ้งทาํความเห็นตรงนี&ใหถู้กตอ้งก่อน  ถา้ไม่ทาํความเห็นตรงนี&ใหถู้กตอ้ง  กจ็ะไหลไป
ตามความเห็นเก่าๆนั/นเอง  นั&นทาํไมถึงวา่ศรัทธาจึงตอ้งวนิิจฉยั  ถา้เราสังเกตดูตวัเรา
ง่ายๆนะ  ดูเราง่ายๆนะ  ถา้ทุกคนสังเกตตวัเองนะดูตวัเองนะ  ง่ายๆเลย  เวลาเราคิดอะไร
ขึ&นมาปัKบนี/จะเชื/อทนัทีใช่ไหม  ใช่ไหม  เชื/อมนัทนัทีเลยใช่ไหม  พอคิดอะไรปัKบเชื/อ



ทนัทีเลยใช่ไหม  จริงไหม  สังเกตไหมเวลาเราคิดอะไรขึ&นมาปัKบนี/จะเชื/อความคิดทนัที
ไช่ไหม  นั/นล่ะคือความเชื/อ  ใช่ไหม  สังเกตไหม  เพราะนั&นใครที/วนิิจฉยัศรัทธาตวันี&   ก็
จะเป็นผูที้/มีเหตุมีผลมีปัญญา  เวลาคิดอะไรปัKบขึ&นมาปัKบ  เห็นอะไรขึ&นมาปัKบนี/  ตวั
สติปัญญานั/นเองมนัจะวินิจฉยัทนัที  เมื/อวนิิจฉยัจะเห็นความจริงของขนัธ์๕  ของสังขาร
นั/นเอง  เมื/อเห็นความจริงของสังขารจะเชื/อหรือไม่เชื/อ  เขาจะวนิิจฉยั  ไม่ใช่คนเชื/อง่าย  
แลว้กไ็ม่ใช่คนเชื/อยาก  อยูที่/เหตุกบัผลตรงนั&น  นี/จึงบอกวา่เมื/อเท่าทนัความคิด  เห็น
ความจริงของความคิดไม่หลงความคิด  นั/นล่ะเป็นทางสู่พระนิพพาน  แทงถึงพระ
นิพพานไหมศรัทธาตวันี/  นี&พดูภายในจิตแลว้นะ  เพราะนั&นขา้งนอกกม็าจากขา้งใน
นั/นเอง  ขา้งนอกกอ็อกมาจากขา้งใน  ขา้งในกอ็อกไปขา้งนอก  เขา้ใจไหม  ความคิด
ความเห็นกม็าจากขา้งในใช่ไหม  จะเชื/อจะพดูจะอะไรออกมากอ็อกจากกน้บึ&งคือจิต
นั/นเอง  คือจากขา้งใน  เห็นไหม  เพราะฉะนั&นคนนี&พดูอยา่งนี&แสดงอยา่งนี&มนักอ็อกจาก
ขา้งใน  คนไหนหลงเชื/อง่ายมนักอ็อกจากขา้งใน  ใช่ไหม  คนไหนมีเหตุมีผลกอ็ยูอ่อก
จากขา้งใน  ขา้งนอกกม็าจากขา้งใน  แลว้ขา้งในกแ็สดงออกไปขา้งนอก  มนัเป็นเหตุเป็น
ผลกนัอยูต่ลอด  แค่นั/นน่ะ  เพราะนั&นถา้เราหดัวนิิจฉยัตวันี&   เขาเรียกธมัม
วจิยสัมโพชฌงค ์  การวจิยัธรรมเลือกเฟ้นแห่งธรรม  เวลาคิดนึกขึ&นมาหรือเวลาประสบ
เจออะไรขึ&นมา  ทาํไมตอ้งศรัทธาทาํไมถึงไม่ศรัทธา  นี/การเลือกเท่ากบัหดัเลือกเฟ้นพินิจ
พิจารณาธรรมนั/นเอง  นั&นคือตวัปัญญา  ธมัมวจิยสัมโพชฌงคน์ั/นเอง  บุคคลนั&นได้
หลกัธรรมคืออะไร  กคื็อไดห้ลกัสติ  ไดห้ลกัสมาธิ  ไดห้ลกัปัญญานั/นเอง  เขาอยูด่ว้ย
ความรู้ความเห็นที/ถูกตอ้ง  ไดว้นิิจฉยัทุกอยา่งตามความเป็นจริง  เขาจึงอยูด่ว้ยปัญญา
นั/นเอง  อยูด่ว้ยปัญญานั/นเอง  ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยโมหะ  อะไรผา่นเขา้มากว็นิิจฉยั  หาเหตุหา
ผลนั/นเอง  เรียกวา่ธมัมวจิยสัมโพชฌงคอ์งคแ์ห่งการตรัสรู้นั/นเอง  เมื/อเห็นแจง้ถึง
อุเบกขาสัมโพชฌงค ์ เขากว็างเฉยอะไรขึ&นมากว็างเฉย  ไม่ลงไปเล่นเพราะเห็นแจง้ความ
จริงมนัแลว้  ไม่วา่ภายนอกภายในอะไรจะดีขนาดไหน  เขาเห็นแจง้มนัแลว้เขากไ็ม่หลง
ตามมนั  ความไม่หลงตามมนันั/นล่ะคือหมดอวชิชา  เขา้ใจยงั  เพราะนั&นศรัทธาตอ้ง
วนิิจฉยัใหดี้  นั&นเราจึงพดูใหฟั้ง  ที/พดูกนัออกมาเรื/อยๆเรื/องนั&นเรื/องนี&   พดูดว้ยอะไร  พดู
ดว้ยอะไรคิดดว้ยอะไร  แลว้เมื/อไหร่จะเห็นมนั  ไอสิ้/งที/มนัแปลกปลอมอยูภ่ายในเหมือน
นํ&าขุ่น  เคยเห็นไหมเขาจะทาํนํ&าใหส้ะอาดไดอ้ยา่งไร  นํ&าขุ่นเขาจะทาํนํ&าใหส้ะอาดได้
อยา่งไร  เขาตอ้งไปกรองไช่ไหม  กรองแลว้ยงัไม่ร้อยเปอร์เซ็นตน์ะ  เขาไปกลั/น  นี/จะ



ร้อยเปอร์เซ็นตคื์อนํ&ากลั/น  ฉนัใดฉนันั&น  ตะกอนหรือสิ/งสกปรกภายในใจกต็อ้งกลั/น
ออกมา  อะไรจะไปกลั/นนํ&าใจคนใหส้ะอาดได ้  กต็วัปัญญานั/นเอง  การวนิิจฉยัเหตุผล
นั/นเอง  ทั&งเรื/องภายนอกทั&งเรื/องภายในตวัเอง  วนิิจฉยักาย  วนิิจฉยัเวทนา  วนิิจฉยั
สัญญา  วนิิจฉยัสังขาร  วนิิจฉยัตวัวิญญาณความรู้นั&น  วา่ความรู้นั&นเป็นไปเพื/อความ
ถูกตอ้ง  เป็นไปเพื/อประโยชนห์รือเป็นไปเพื/อโทษ  ตวัปัญญานั&นจะตอ้งวนิิจฉยัหมด  จึง
จะกลั/นตวัที/แอบแฝงอยูใ่นนั&นออกมาได ้ สติปัญญานั/นเอง  เมื/อกลั/นออกไปนํ&านั&นจึงใส
จึงบริสุทธิB เขา้ใจยงัล่ะ  นี/ล่ะพระพุทธเจา้จึงบอกไวว้า่  จะบริสุทธิB ไดเ้พราะปัญญา  ตอ้ง
คน้เขา้ไปในกายใจเรา  อะไรคือตวัแอบแฝงอยูใ่นนั&น  อะไรคือยาดาํ  อะไรคือสิ/งสกปรก
ที/เจือปนอยูใ่นนํ&าใจตรงนั&น  ตอ้งคน้เขา้ไปคน้เขา้ไป  ธรรมชาติหนึ/งมนัจะดีดตวัเอง
ออกมา  ปรุงแต่งออกมาตลอด  อะไรคือเหตุใหม้นัปรุงแต่ง  ขั&นนี&ยงัไม่ไดเ้ลย  พอมนั
ปรุงแต่งปัKบเชื/อเลย  ฉนัคิดอยา่งนี&ฉนัเป็นอยา่งนี&ฉนัเป็นอยา่งนั&น  เชื/อเลย  คาํวา่เชื/อเลยก็
หมดทางที/จะเยยีวยาที/จะกลั/นนํ&าออกมาแลว้  มนัดีดตวัออกมาปรุงแต่งออกมา  
สติปัญญาตอ้งวนิิจฉยัเหตุผลตรงนั&นทนัที  เมื/อเขา้ใจเรื/องราวที/มนัปรุงแต่ง  เขา้ใจถึงตวั
ที/มนัซ่อนเร้นอยูภ่ายในนั&นอีก  มนักจ็ะเห็นความจริงของสิ/งนั&นแลว้กว็างไป วางไป วาง
ไป  มนัจะกลั/นนํ&านั&นใหบ้ริสุทธิB ออกมาเรื/อยๆ  นั/นล่ะบริสุทธิB ดว้ยปัญญา  เพราะนั&นจึง
บอกวา่ศรัทธานี/  ทาํไมตอ้งศรัทธา  ทาํไมถึงไม่ศรัทธา  จึงไม่ใช่เรื/องเลก็ๆ  เป็นเรื/องที/
ตอ้งใชส้ติปัญญาวนิิจฉยั  นิสัยที/เคยวนิิจฉยั  นิสัยที/อยูบ่นหลกัธรรมคือความถูกตอ้งตาม
เหตุตามผล  มีเหตุมีผลตรงนั&น  จะไม่นิ/งนอนใจที/จะวนิิจฉยัตวัรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วญิญาณ  โดยเฉพาะตวัสังขารตวัคิดนึก  ตวัตณัหานั/นเอง  เขาจะตอ้งหมุนเขา้ไปวนิิจฉยั
ตวัคิดนึกอยูต่ลอดเวลา  วา่มนัคิดออกมาอยา่งนี& ถูกตอ้งไหม  คิดมาอยา่งนี& เป็นอยา่งไร  
อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหม้นัคิดอยา่งนี&   นี/เขาจะตอ้งวนิิจฉยัลงไป  คิดอยา่งนี&แลว้ผลจะ
เป็นอยา่งไร  ตามมนัไปแลว้จะเกิดอะไรขึ&น  เขาตอ้งวนิิจฉยัหาเหตุหาผลอยูต่ลอดเวลา  
เมื/อเห็นความจริงตรงนี&แลว้  สติปัญญานั/นเองความจริงตรงนั&นเอง  มนัจะปล่อยวาง
ความเชื/อที/ไม่ถูกตอ้งนี/ต่างหาก  จึงยงัแต่ประโยชนไ์ม่ยงัโทษ  เพราะความไม่ถูกตอ้ง
เป็นโทษ  ความถูกตอ้งเป็นคุณเป็นประโยชน ์ เพราะฉะนั&นเรื/องของศรัทธา  เรื/องของกา
ลามสูตรเป็นสิ/งที/สาํคญัมาก  ที/พระพุทธเจา้ตรัสไวส้อนเรา  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของ
ผูท้รงปัญญา  ไม่ใช่ศาสนาของผูด้อ้ยปัญญา  เหตุนั&นเราตอ้งวนิิจฉยัตวันี/ก่อน  ถา้วนิิจฉยั
เขา้ใจแลว้  เมื/อเขา้ใจนอกกเ็ขา้ใจใน  เมื/อมนัอะไรขึ&นมากต็อ้งวนิิจฉยัมนั  การวนิิจฉยั



ความรู้สึกคิดนึกอยูต่ลอดเวลา  เท่ากบัถอยตวัออกมาจากสิ/งที/ถูกรู้  เมื/อวนิิจฉยัมนัอยู่
เรื/อยๆ  เท่ากบัวจิยัขนัธ์๕อยูเ่รื/อยๆ  เท่ากบัหดักลั/นนํ&าสกปรกใหเ้ป็นนํ&าใส  สติปัญญา
ตรงนั&นที/ฝึกฝนอบรมจนเป็นนิสัยจนเป็นอตัโนมติั  ครูบาอาจารยท่์านเรียกมหาสติมหา
ปัญญา  เขาจะไม่นิ/งนอนใจต่อสิ/งต่างๆที/มาสัมผสัสัมพนัธ์ในจิตใจของเขา  เขาจะตาม
วนิิจฉยัทั&งเรื/องภายในทั&งเรื/องภายนอก  งานการต่างๆเขาจะวนิิจฉยัอยูต่ลอดเวลา  ทาํงาน
ของเขาอยูต่ลอดเวลา  จนกวา่งานนั&นจะเสร็จ  เมื/อเสร็จเขากเ็ลิกทาํในเรื/องนั&น  เหมือน
ก่อสร้างศาลาตรงนี& เสร็จกเ็ลิกทาํ  กไ็ปทาํจุดใหม่  ฉนัใดฉนันั&น  เพราะฉะนั&นใครไดย้นิ
ไดฟั้งไปแลว้ใหเ้อาไปขบคิดพิจารณา  กลั/นนํ&าออกมา  ถา้ใครไม่รู้จกัวนิิจฉยัยงัไม่ตื/นตวั  
ยงัไม่ตื/น  สติปัญญายงัไม่ตื/น  ขอใหตื้/นซะ  ใหพ้ินิจพิจารณาซะ  อยา่มองขา้มสารคุณ
ของตนเอง  อยา่คบคนชั/วเป็นมิตร  ใหค้บบณัฑิตเป็นมิตร  คนชั/วคือโมหะอวชิชาในใจ
เรา  บณัฑิตคือสติปัญญาในใจเรา  เหตุนั&นการเห็นสมณะเป็นมงคล  เมื/อใดสมณะที/หนึ/ง 
ที/สอง ที/สาม ที/สี/ปรากฏในใจของเรา  เป็นมงคลอนัสูงสุด  สมณะนั&นจะเกิดได ้ ยอ่มตอ้ง
อาศยัความเพียรที/ถูกตอ้ง  ศรัทธาที/ถูกตอ้ง  สติที/ถูกตอ้ง  สมาธิที/ถูกตอ้ง  ปัญญาที/
ถูกตอ้ง  จึงจะเกิดได ้  สมณะนั&นอาศยัพละ๕นี& เป็นเหตุเป็นปัจจยัที/จะเกิดขึ&น  ถา้เรา
ตอ้งการชื/นชมสมณะที/หนึ/ง ที/สอง ที/สาม ที/สี/   กต็อ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้ง  ทาํความเห็นให้
ถูกตอ้งตรง  วิจยักายใจตามความเป็นจริงของเขา  แลว้วนัหนึ/งเรากจ็ะไดเ้ห็นสิ/งที/ไม่เคย
รู้เคยเห็น  การแสดงมากข็อยติุแต่เพียงแค่นี&   ยะถา  วาริวะหาฯ. 


