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ศาสนาตอนนี้มันกลับหัวกลับหาง แตเดิมมาศาสนาไมมี พระพุทธเจาจะไปตรัสรู 
ได ตองเกิดเปนพระพุทธเจากอน แลวกวาจะตรัสรู พระพุทธเจาตองไปศึกษากับลัทธิ 
ตางๆ มามหาศาลเลย อุทกดาบส อาฬารดาบสเห็นไหม จนทําได จนเขาประกันนะ ตอน 
พระพุทธเจาจะไปศึกษา เขาสมาบัติทีแรกไดสมาบัติ ๖ แลวไดสมาบัติ ๘ ก็ครบ สมาบัติ 
อยูทางนี้ สมาธิอยูตรงนี้ 

ในเรื่องของสมาธินี้พอเขาสมาบัติมันจะมีพลังงานในจิต อยางที่วากาลเทวลิระลกึ 
อดีตชาติได อนาคตไดเปนสิบๆ ชาติ แตเวลาพระพุทธเจาประสูติ มาดูจะรองไหเลย 
พระพุทธเจาก็เปนแบบนั้น ไปศึกษาจนอาจารยเขาบอกเลย “สมณโคดมอยาไปไหน อยู 
กับเรา ชวยกันสอนลูกศิษย เพราะวาความรูเสมอเรา” นี้อาจารยประกันแลวนะ อาฬา 
รดาบสประกันแลววาความรูนี้เสมออาจารย ใหอยูชวยกันสอนคน 

พระพุทธเจาบอกวา “ไมได มันยังทุกข ความทุกขในหัวใจยังไมรู” คนมันซื่อตรง 
กับตัวเองไง นี่นักปฏิบัติมันตองซื่อตรงกับตัวเอง ถาไมหลอกตัวเอง คนอื่นหลอกไมได 
หรอก เราซื่อตรงกับตัวเองนะ เทียบสิ ไอที่วามีผลที่ไดประโยชนกัน ลองเทียบมาที่ใจ วา 
ทุกขหรือไมทุกข เรายังวา เชียงใหมเหมือนกัน รอนี่ ทุกขหรือไมทุกข มันตองทุกข มัน 
ตองเฉา 

ถาคนนั้นมันไมเปนธรรมชาติ อันนั้นมันเปนธรรมชาติของมันนะ ใชไหม เรา 
บอกมันเปนธรรมชาติคือวามันเปนในตัวมันเอง แตตัวธรรมชาติเองก็ไมใชธรรม เพราะ 
ตัวธรรมชาติมันเห็นไหม เวลาเราวา ธรรมะเปนธรรมชาติ ธรรมะเปนธรรมชาติ สัพเพ 
ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งหลายนี้เปนธรรมชาติ แตผูรูธรรมชาติแลวเหนือธรรมชาติไง ผูรู
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ธรรมชาติถึงจะใชธรรมชาติใหเปนประโยชนไดใชไหม เพราะเราก็เปนธรรมชาติ 
อันหนึ่ง 

แตพูดถึงวันนี้ เราเปรียบคําวาธรรมชาติหมายถึงวา จิตดวงนั้นมันเปนธรรมโดย 
ธรรมชาติ คือวามันเปนตัวมันเองไง ไมมีใครปนแตง มันเปนไปโดยอัตโนมัติ แลวมันถึง 
เปนสุข แตถามันยังไมเปนสุขอยู มันตองมีความเฉา มันตองมีความแปรปรวน ความ 
แปรปรวนคือเปนอนิจจัง สรรพสิ่งทั้งหลาย ธรรมะพระพุทธเจาสอนยังเปนอนัตตา ใน 
บทสวดมนต ทําวัตรเชา-ทําวัตรเย็นมีทั้งนั้น สัพเพ ธัมมา อนัตตา บอกเลย สัพเพคือ 
ทั้งหมด ธรรมของพระพุทธเจาทั้งหมดเปนอนัตตาทั้งหมดเลย วาธรรมนี้ไมใหยึดไง 

พระพุทธเจาสอนถึงหลักธรรมก็ไมใหยึดนะ ถายึดธรรมก็เหมือนกับเรามาวัด 
แลวยังนั่งในรถ ยึดความรูไง ยึดความรูนี้ เราตองการชําระความรูนี้ เราตองชําระกิเลส 
กิเลสนี้มีอยู ถาเรายึดความรูนี้อันนั้นจะทําใหเรากาวเดินไมได 

เราอยากจะนอนพอถึงก็นั่งไวเลย ขึ้นบนเตียงก็ไมนอนไดไหม ขึ้นเตียงก็นอนลง 
ถึงจะถึงคําวานอน นั่งอยูคือตัวกิเลสไง ตัวความเปนไปของความรูสึกอันนั้น ตัวความคิด 
ไง ตัวความคิดคือตัวของมัน ตัวความคิดนะ แลวกิเลสมันอยูหลังความคิดนั้น พอมีตัว 
ความคิดอยูมันก็นั่งอยู มันนอนไมได จิตนี้มันสงบไมได จิตนี้ตองอยูในสภาพแบบนั้น นี่ 
มันถึงวาไมใหติดธรรม ตองใหปลอยกอน เพื่อจะไปดูตัวกิเลสตัวนั้น 

ฉะนั้นสัพเพ ธัมมา ถึงไดอนัตตาไง พระพุทธเจากวาจะมาตรัสรูอันนี้ได เกิด 
พระพุทธเจากอน แลวเกิดพระธรรม เห็นไหม ถึงไดมีสาวก ๒ คนที่ถึงพระพุทธเจากับ 
พระธรรมกอน แลวออกมาเทศนปญจวัคคีย จนพระอัญญาโกณทัญญะรูแลว ถึงเกิด 
พระสงฆ พระรัตนตรัยถึงไดเกิด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มันถึงวาสอนมาเพราะ 
ไมมีรูปแบบ ไมมีอะไรเลย มันถึงเขาถึงธรรมะได 

ตอนนี้มันออกมาเปนศาสนพิธี ไมใชวาผิด ถูกตองอยู ถูกตองสําหรับในการ 
ปฏิบัติ ในการเปนเครื่องดําเนินเขามา แตมันจะทําใหเกิดการติดขัด ศาสนาพิธีไง เราติด 
พิธี เราติดรูปแบบสําเร็จรูป แตกิเลสมันไมสําเร็จรูป กิเลสมันเขาทุกชอง แตความสําเร็จ 
รูปอันนี้ กิเลสอาศัยอันนี้ แลวนี่เปนสูตรสําเร็จมาเลยเห็นไหม อภิธรรมเปนสูตรสําเร็จมา 
ทั้งหมด
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ทานบอกเปนสูตรไง เปนเหมือนสูตรคณิต เลขคณิต อาการของใจ อยูในพระ 
วินัยนะ แตอางบุคคลวาพระทําผิดอยางนั้น คนทําผิดอยางนี้  อยูในสุตตันตปฎกก็ 
เหมือนกัน จะอางบุคคล แตในพระอภิธรรมนี้ไมอางบุคคลเลย อางแตอาการของจิตไง 
อางไปเรื่องปรมัตถเลย นั่นอภิธรรม อันนั้นมันเปนสูตรไง แตเราไปยึดตัวสูตร มันไมมี 
ชองการตอสู 

แตถาเรามาศึกษาสุตตันตปฎกสิ มันมีการกระทํา มันเปนวิธีการ แตนั่นเปนตัว 
สูตร เราไปรูตัวสูตร แตเราไมสามารถจะชําระมันได เรารูตัวสูตร แตวิธีการทําอยางไร 
เราถึงไมเช่ือ เราก็ยังไมเช่ือนะ ก็วาเปนไป นี่เราไปตรงนั้นมันถึงกลับหัวกลับหางไง 

จากที่วาเราเริ่มเดินเขาไปจะทํา เขาไปหา เขาไปตอสูกับมัน แตนี้ไมเปนอยางนั้น 
ไปเอาผลมันมากอน แลวมันเปนอยางนั้น แลวนึกใหจิตเปนอยางนั้น ถึงเปนธรรมะดน 
เดาไง เพราะจิตเปนอยางนั้น วางอยางนั้นๆ วาง.. 

เราถึงไดพูดประสาเราเลยวา เปนมิจฉาทิฐิเลย มันคาดการณไวกอนไง คือวาเปน 
สมาธิก็เปนมิจฉาสมาธิ มันวาดรูปแบบไว รูปสูตรสําเร็จมาสวมเอาๆ ก็เปนหุนยนตนะสิ 
เปนธรรมะหุนยนต เปนธรรมะสําเร็จรูปเลย ตองเปนอยางนั้นเลย เปนอยางนั้นเลย  แลว 
ก็อบปออกมาเลยนะ นี่โคลนนิ่งเลยแหละ จะใหออกมาเปนอยางนั้นๆ เลยละ กูจะก็อบป 
อยางนั้นๆ แลวจิตของคน พระพุทธเจาถึงวางไวทั่วไปหมดไง 

พระพุทธเจาบอกวาจริต ๔๐ อยาง แมแตการเขาสมาธินะ แลวเรื่องของปญญานี่ 
อยาวาแต ๔๐ เลย รอยแปด ตองเปนของบุคคลนั้นแลวตองเกิดเดี๋ยวนั้นดวย มันเกิดโดย 
ธรรมชาติมันถึงจะเขาไปชําระธรรมชาติได ใจตองชําระใจ จิตตองชําระจิต ไมมีทางที่วา 
ทําอยางนั้นๆ แลวจะใหเปนไป ถึงวาจะตองมีภาวนามยปญญาไง 

มันกลับหัวกลับหาง ชาวพุทธกลับหัวกลับหางหมด แลวเลยกลายเปนศาสนา 
อะไรก็ไมรู วาอยางนั้นเลยนะ เรื่องศาสนาพุทธเรานี้ ประเสริฐจริงๆ แตชาวพุทธเปนตัว 
หนอนเจาะกันเอง ชาวพุทธนี่แหละทําลาย 

พระพุทธเจาถึงบอก ไมมีใครทําลายศาสนาหรอก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
เทานั้น นี่เคลื่อนออกมานะ ถาลองสอนกันอยางนี้เคลื่อนออกมา เคลื่อนออกมา เปน
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รูปแบบหมด จํามาเปนรูปแบบหมด มันไมเกิด ลองมันเกิดดูสิ ไมมีหรอก เราถึงวานะ 
เวลาสมาธิมันเกิด เกิดสมาธิที่วาเขาทํากันอยางนั้น มันเปนสมาธิ มันเปนอารมณกับ 
สมาธิ สมาธิที่วาความรูสึกเลยนะ แลวพอมาสมาธิแบบสัมมาสมาธิ คอยดูสิมันวาง 
ตางกัน 

ก็เหมือนกดไว กดไวอยางหนึ่ง แตไมไดกดไว มันวางตางกัน พอวางตางกัน มัน 
จะเกิดเปนนิมิตได สมมุติวาเราไปกดไว หรือวามันเปนอารมณที่วา มันเจือดวยความรูสกึ 
อันนั้นแลว เห็นไหม มันเต็ม 

แบบวาโองน้ําเราใสน้ําใสเต็มหมดเลย กับโองที่ไมมีน้ําเลย ในโองนั้นสามารถจะ 
ใสอะไรไดจริงไหม เพราะความใสของน้ํากับความใสของอากาศตางกัน นี่สมาธิมัน 
ตางกันอยางนั้น ถามีน้ําเต็มใสเขาไปไมได มันก็อยูอยางนั้น มีความสุข สมาธิ โอโฮ ดีอก 
ดีใจกันที่เขาทํากันนั้น แตถาโองน้ําวางหมดเลยนะ มันมีความวางในโอง เราใสอะไรเขา 
ไปไดใชไหม 

พอจิตมันวางตรงนั้นปบ มันจะเกิดสภาวะตามเปนจริงไง จิตที่มันวางอยางนี้ มัน 
จะเกิดอะไรขึ้นมา เราไดพิจารณาได จับตัวมันมาฆาไง ในโองนั้นมันมีความวาง มันมี 
เวทีตอสู ใชไหม กับในโองนั้นเต็มอะไรก็เขาไปไมไดแลว แลวก็ใชกันอยูอยางนั้น นี่ที่ 
เราพูดวาสัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิ เราวาอยางนี้ เราเปรียบอยางนี้ 

ถาเปนสัมมาสมาธิ เห็นไหม โอง วาง.. โลง.. แลวพรอมที่จะตอสูตอไป เพราะ 
โองมันวาง สมบัติเขา ในโองนี้เอาเพชรมาใสเต็มโองก็ยังใสได น้ําเต็มแลวเอาอะไรไป 
ใสมัน หนึ่งไปใสมันไมได สองมันไมใหใส นี่พูดถาเปนน้ําเอาอะไรใสไปก็ใสได เพราะ 
มันนิ่มใชไหม 

แตความเห็นทิฐินี้มันสําคัญมาก ลองไมเปดรับแลวเขาไมไดหรอก ไมมีทางเลย 
แลวจะพิจารณาอะไร พิจารณาขางนอกอีกหรือ โองน้ําเต็มแลวใชไหม ไอของโอง พอ 
มันโดนน้ํามีกระแสไอเย็นก็ออกรูไง ออกรูขางนอก รูโนน รูนี่ โอโฮ รูไปหมด รูบา 
ปญญาสงออก ไมใชปญญาเขา ปญญาเขา ปญญาภาวนา ปญญาในโองนี่ ความบาในโอง 
นี่ เกิดสภาวะในโองนี้ ตอสูกันในโองนี้ ตอสูกันที่จิตไง ตอสูกันที่กิเลสนี้ กิเลสอยูที่
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หัวใจไง ตอสูในหัวใจ นั่นนะ อันนี้สําเร็จ อันนี้เขาใจอันนี้แลวนะ โลกนี้ไมมีอะไรปดบัง 
ได มันตางกัน กลับกันเลย 

กลับหัวกลับหาง ตั้งแตการเคารพนับถือ กลับหัวกลับหางตั้งแตการปฏิบัติ กลับ 
หัวกลับหางทั้งนั้นเลย แลวก็เสกสรรปนยอกัน เพราะอะไร เพราะมันเขากับโลกได มัน 
อธิบายไดไง อยางธรรมะนี่ นิพพานคืออะไร นิพพานคือหุบปากแลวนิ่งเงียบเสีย 
นิพพานคือหุบปากแลวเขาไปในปา อยาไปยุงกับใคร เพราะโลกไมมีใครรู แตถาอาปาก 
คุยได อุย! เกง.. เกงมาก.. ถูกตอง.. แลวจางกันลงทะเล นี่มันตางกันทั้งหมดเลย ตางกัน 
ทั้งนั้นเลย 

แตนี่ก็ยังพูดออกมาเพื่ออยางนี้ เพราะ โอโฮ รองโอโฮ เลยนะ ถึงวาชีวิตนี้สั้นนัก 
ชีวิตนี้สั้นนักนะ ชาติหนึ่งนี้สั้นนิดเดียวเลย เราไปคิดวาชีวิตนี้ ๘๐ ป อยางเมื่อกอน 
๘๐,๐๐ ปวายาวมาก พระพุทธเจาแทบไมใหดูวันคืน 

วัฏวนนี้ ฟง!! วัฏวนนี้ เปรียบเหมือนคนที่เดินกลางทะเลทรายมาจนจะตายอยู 
แลว เหนื่อย ไมมีอาหารกิน เหงื่อซก แลวมองไปขางหนา ทางยังมีอีกหนึ่งโยชน ทาง 
ใกลๆ หนึ่งโยชน แตคนไมสามารถไปแลว คือวาเอาความสุขเขาเทียบไง ความทุกขของ 
คนนี่แหละ กลางทะเลทราย อดขาว อดน้ํามา แลวนอนตากอยูกลางทะเลทราย แลวยัง 
ตองเดินไปอีก มองไปขางหนาสิ นี่วัฏวนเปนอยางนั้น นี่ก็เหมือนกัน ชีวิตเปนอยางนั้น 
เกิดมาๆ 

ที่วาวันคืนๆ นี้แปบเดียว แตความทุกขสักอยูที่ใจ คือมันไมมีที่สิ้นสุด เดินจนเดิน 
ไมไหวแลวก็ไดแตนั่งมองไปอยางนั้นไปขางหนา แลวอากาศรอนขนาดนี้ยังมองไปอีก 
ในวัฏฏะ คือวามันตองไสไปไง ยังตองไปอีกขางหนา ไมมีที่สิ้นสุด แตวันคืนนี่เปน 
สมมุติ แคเรามาดีอกดีใจกันเทานั้นเอง 

นี่ไงบวชมา ๒๐ ปแลว กูเปนหัวหนาแลวนะ สมมุติวาสําคัญตนแลวนะ อาวุโส 
ไง ไปขี่เขาแลว กิเลสมันหนุนหลัง ฉันนี้เปนผูใหญแลวนะ ไอนั่นก็เปนเด็กมานะ พอเรา 
จะตายขึ้นมา โอโฮ อยากกลายไปเปนเด็กใหม เพราะอะไร เพราะตายไปขางหนาไมรู 
เรื่องอะไรเลย เปนเด็กใหมยังอยูดวยกัน ยังมองเห็นอยู
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อะไรก็ไดที่มันจับตองหรือวามันหยิบตองได มันตองเอาของจริงไวกอนไง นี่มัน 
ถึงไมเช่ือใจ แตถาเรารักปฏิบัติสิ เราเช่ือพระพุทธเจาสิ ที่เขาวาตาย มีหรือไมมีไง ถาทํา 
ความดีไวก็รีบตายไปเสวยบนสวรรค นี่ก็เหมือนกัน ลองทําสิ ทําขึ้นมา ทําไมถึงไมรีบไป 
เสวยสวรรค สวรรคยังไมอยากไดมึงนะ อยากจะใหมันไมมีเลย เพราะอะไร เพราะมัน 
อยางนี้ไง 

สวรรคในอกนรกในใจ ตอเมื่อปฏิบัติปจจุบันนี้ แลวมันจะไปสวรรคไหนอีก ถา 
สวรรคในอกมันมีแลว เงินเต็มกระเปา เงินเต็มพรอมแลวมันจะไปไหน มันรูๆ อยูทําไม 
มันจะไมไป แตทําไมไมตัดคอไปเสียละ มันจะไดไปเสวยสวรรค อันนั้นมันกลับตกนรก 
สิ สวรรคอยูเต็มหัวอก (เทปขัดของ) 

เรื่องขณิกสมาธิไมไดเทียบกับตรงนั้น เราเทียบใหดูเปนแบบอยาง ถาฟงธรรมมัน 
ตองเปนขั้นตอน เขาเรียกวาภูมิใจไง ภูมิใจหมายถึงวาขั้นนี้เปนอยางนี้ๆๆ แตไอนี้ไมได 
พูดถึงขั้นตอน พูดถึงการเปรียบเทียบวา สมาธิที่วาถูกตอง หรือสมาธิที่วาไมถูกตองไง นี่ 
เทียบอยางนั้น 

สมาธิไมถูกตองหมายถึงวาสมาธิที่วาพวกมิจฉาเลย เราใชคําวามิจฉาเลย เพราะ 
มรรคมีองค ๘  มิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิ สมาธิที่มันเปนสมาธิในศาสนาพุทธเรา กับ 
สมาธิที่เปนพวกไสยศาสตร พวกที่มันเลนของ นั่นเปนสมาธินอกศาสนา สมาธิอยางนั้น 
มันถึงไมใชประโยชนไง หมายถึงวาเปนเหมือนน้ําเต็มโองไง หรือวาเปนสมาธิที่วาเพื่อ 
เอาพลังงานมาใชอยางอื่น 

แตสมาธิของเรานี้ มันเปนสมาธิมีความสุขอยูแลว แลวยังมีที่วางๆๆ สําหรับจะ 
ทํางานตอไป วางนี้ไดวิปสสนาไง วางมันถึงชําระกิเลสไง แตสมาธินั้นไมชําระกิเลส มี 
แตจะเพิ่มโทษ เพราะจะไปทําลายคนอื่น จริงไหม ถาสมาธิแบบนั้นมีแตจะเสกมนตดํา 
จะทําคุณไสย เห็นไหม อันนั้นเราเปรียบเทียบอยางนั้น สมาธินี้เขาไปทําอยางนั้นละ 

แตขณิกสมาธิหมายถึงเราเริ่มหัดทําสมาธิ พุทโธๆๆ หรือกําหนดลมหายใจเขา- 
ออก แลวจิตมันเปนปกติใชไหม จิตมันเริ่มสงบลง จิตมันเริ่มสงบลง พอจิตเริ่มสงบลง 
เล็กนอย แลวคลายออก หัดเขาไง
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แบบวาเราเขาบาน เราเปดประตูบานเดินเขาไปถึง แลวก็เดินออก มันไมเขาไปลึก 
นี่ขณิกสมาธิ คือสมาธิแบบเล็กนอย ตางจากอบรมธรรมดานี้  นี่เขาเรียกขณิกสมาธิ 
ขณิกะคือวาของเล็กนอยไง ขณิกะ นิดๆ หนอยๆ นี่ขณิกสมาธิ ลึกเขาไปรูสึก รูรสของ 
สมาธิบาง แตก็ยังดีกวาไมเปนสมาธิเลย นี่ขณิกสมาธิ 

คําวาขณิกะ ของเล็กนอยไง ถาแปลศัพทนะ สมาธิเล็กนอย เล็กนอยขนาดไหนละ 
คือวาเล็กนอยนี้ก็ไมเด็ดขาด เพราะวาคนนี้สมาธิอยางนี้ คนนี้มีบารมีอยางนี้ เล็กนอย บาง 
คนเล็กนอย ทําไมขึ้นไปอยูขางบนนูนนะ บางคนเล็กนอยๆ ใชไหม ความรูสึกเห็นไหม 
นี่ขณิกสมาธิ 

แลวถากําหนดเขาไปอีก ขณิกสมาธิกําหนดเขาไป มันจะเปนอุปจารสมาธิ สมาธิ 
ลึกเขาไปแลวนะ สมาธิอันนี้จิตมันจะเปนสมาธิ โดยจิตมันปลอยวางลึกเขาไป ปลอยวาง 
หนักเขาไป อันนี้จะมีพลังงาน พลังงานนี้มันจะคลายตัวออก อุปจาระไง อุปจาระบริเวณ 
รอบ 

จิตนี้ เขาไปถึงจุดศูนยกลางแลวมันคลายตัวหมุนออกมา ขณะคลายตัวหมุน 
ออกมา มันเปนที่วาจิตนี้มีพลังงาน เพราะจิตนี้มันตางจากปกติ มันจะเห็นไง เห็นผี เห็น 
เปรต จะไปเที่ยวไหน อันนี้ตรงนี้ สมาธิที่อยูตรงกลาง 

สมาธิมี ๓ ขั้นตอน ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 

นี่พูดถึงฝายปฏิบัตินะ ประเดี๋ยวจะพูดฝายปริยัติใหฟง เดี๋ยวจะงงอีก ถาพูดอันนั้น 
เดี๋ยวหัวแตกเลย นี่ฝายปฏิบัติเขาจะมาแบงไว ๓ ขั้นตอน ใหเห็นวาชวงไหนๆ เพื่อจะสื่อ 
ความหมายกัน 

นี่อุปจารสมาธิไปเห็นเทวดา ไปเห็นผีเห็นเปรต นี่ตรงนี้ แลวมันก็ตองเปนที่วา 
จิตที่มีคุณประโยชนอันนี้ดวย แบบวาจิตที่ตรงกับนิสัย บางดวงไมมีอะไรเลย เปนอุปจา 
ระก็เปนอุปจาระเฉยๆ เขา-ออกก็อยูเฉยๆ อยางนั้น แลวถาคนฉลาด คนอยากจะพักผอน 
กําหนดใหเขาไปอีก มันจะไดอัปปนาสมาธิไง อันนี้ลมหายใจเริ่มขาด ความรูสึกจะไมมี 
เลย ความรูสึกรับรูเสียงภายนอกจะไมมีเลย จะสนิทหมด สนิทจนเงียบ สักแตวารู ไมใช 
เงียบหลับ ไมใชวาหลับ หรือวาไมรูเรื่องนะ รู! แตรูภายใน เขาเรียกวา สักวารู
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อยางเรานี่รูธรรมดา เสียงกระทบหูนี่รู ความรูสึกรับรูธรรมดาเขาเรียกวารู 
ธรรมดา อันนั้นสักวารูแตพูดไมได รูอยูนะ แตพูดไมไดนะ ความรูอันนั้นพูดไมไดเลยวา 
รู เพราะรูก็ตองรูธรรมดานี่สิ นี่ถึงใชคําวาสักวารู อันนั้นไมใชอุปจาระ เพราะอุปจาระ 
ออกมารับรู อันนั้นรับรูไมไดเลย แตรูอยู แตรับรูอะไรไมไดเลย อันนั้นลึกเขาไปอีก อัน 
นั้นถึงวา ครูบาอาจารยถึงสอนไงวาตรงนี้ไมใช ไมใชที่วาจะพิจารณาได เห็นไหม ให 
ถอนตัวออกมาไง 

ตรงนี้เปนที่พัก ที่เพิ่มพลังงาน พลังงานนี้มากกวาพลังงานขางนอกนี้ นี่อุปจาระนี่ 
พลังงานอันหนึ่ง แตพลังงานอันนี้ยิ่งหนักกวาอีก นี่พูดถึงวาฝายปฏิบัติสอนอยางนี้ อุปจา 
ระตามขั้นตอน 

แตถาไปสอนทั่วไปในหลักศาสนาพุทธ ปฐมฌานก็สมาธิเห็นไหม ที่เขาถามกัน 
นี่ วิตก วิจาร วิตกคือนึกขึ้นมา พุทโธๆ นี่วิตก พุทธๆๆ โธๆๆ นี่ วิจารคือแบง พุทโธเห็น 
ไหม วิตก วิจาร ตองนึกวิตกขึ้นมา วิตกนี้ธรรมดาเรานั่งก็จะหลับแลว วิตกขึ้นมา วิตกกับ 
ความรูสึกขึ้นมา นี่วิตก วิจาร ปติ มันจะขนพอง มันจะรูสึกน้ําตาไหล ปติ สุข มีความสุข 
นั้น เอกัคคตารมณ เห็นไหม มีความรูสึกอันนี้ครบ ปฐมฌาน จตุตถฌาน เริ่มกําหนดเขา 
ไปเรื่อยๆ วิตก วิจารนี่พุทโธจึงจะหาย พุทโธนี้จะหายไป พุทโธนี้จะเริ่มหายไป พูดเร็ว 
ไปไมไดยินนะ ชาๆ หนอย 

วิตก วิจาร มันจะตองหาย แลวไอพุทโธนี้มันจะหายไป มันจะเริ่มมีปติ นั่งสุขอิ่ม 
ทุติยฌานนะ ปติอันนี้เริ่มหาย ปติความรูวาตัวพองตัวใหญนี่ มีความสุขเริ่มจางลง มา 
ปกติอยู ความสุขมันมี ความสุขละเอียด ความสุขพอใจภายใน 

ตติยฌาน อันที่ ๓ ตติยฌานนะ กําหนด กําหนดเฉยๆ กําหนดเฉยๆ จนมันเปน 
หนึ่งเดียวไง เปนเอตทัคคะ คือวาจิตนี้มันตองรูสึกอยู ใชไหม แตความสุขก็ไมมี ปติก็ไม 
มี เปนหนึ่งเดียว 

จตุตถฌาน ฌานที่ ๔ อันนี้เราพูดฌานที่ ๔ แลวนะ ฌานที่ ๔ นี้ทําแสนยาก รักษา 
ก็ไมได ไอที่พูดกันพูดกันแตปาก ลองทําตรงนี้สิ พอทําตรงนี้เสร็จปบ ขึ้นอากาสานัญ 
จายตนะเลย แมแตที่มันเปนวางๆ แลวนี่นะ นี่เปนรูปฌานไง เปนสมาธิที่มีรูป ถาตาย 
ตอนนี้เปนพรหม เปนรูปพรหม อรูปพรหมไง
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อรูปพรหมมันก็เปนแบบวา ขึ้นอากาสานัญจายตนะ กําหนดเลยวาทุกสิ่งนี้เปน 
ความวาง แมแตตัวเราก็เปนความวาง ตัวเรานี้เปนอากาศหมดเลย นึกถึงวาเปนความวาง 
อากาศ ความรูสึกในใจเปนความวางหมด มันก็กลายเปนความวาง วางหมดเลย อา 
กาสานัญจายตนะ สมาธิที่ไมมีรูป นี่ฌานแบบสมาธินะ อรูปไง ไมมีรูป 

นี่พอไมมีรูปแลวนะ ไมมีรูปจะไปกําหนดอะไร ไมมีอะไรแลว อากิญจัญญายต 
นะ  ความรูสึกนี้ไมมีรูปแลวอยูที่ไหน ความรูสึกที่ไมมีรูป ที่วาไมมีอะไรเลย ใครเปนคน 
บอก 

ขึ้นเลย อากิญจัญญายตนะ  มันก็รูสึกเห็นไหม มันก็อากิญ นี่รูแบบไมมีรูป 
วิญญาณัญจายตนะไง วิญญาณอีก วิญญาณมันเปนแบบวาวาง อากาศนี่วางหมดเลย ถือ 
วาไมเปนรูปก็ได มีความรูสึกนะ พูดแลวพวกนี้มันหัวแตก มันเปนแทงขึ้นมา เหมือนกับ 
เปนแทงขึ้นมาอีก เปนแทงของความรูสึกไง อากิญไง ความรูสึกเปนแทงของมันขึ้นมา 
แตมันไมมีตัวตนที่จับตองได 

พอเปนแทงขึ้นมาวิญญาณที่รับรู วิญญาณัญจายตนะไง เนวสัญญานาสัญญายต 
นะ จะมีก็ไมใช ไมมีก็ไมใช นี่เปนอีก ๔ ขั้นตอน นี่สมาธิไง ในการปฏิบัติ แลวอันนี้ก็ทํา 
ได อันนี้จะเขากับอันนี้ พอขึ้นอันนี้เห็นไหม รูปฌาน มันจะมีความสุขมากกวาปกติ พอ 
ขึ้นอรูปฌาน แลวก็ถอยลงมาสิ ความละเอียดกับความหยาบมันจะเห็นมาก เห็นความตาง 
มากเลย ความรูสึกนะ ถาเขาใหมๆ ถอนออกมาๆ 

แลวเขาบอกวาตรงนี้ พูดถึงพระธรรมดาหรือเราปุถุชนนี่ทําได เพราะไอนี่ทํายัง 
ทําไดเลย ไอที่วาในสมัยกอนพุทธกาล กอนมีพระพุทธเจา พระอริยบุคคลยังไมมี ยังทํา 
ได แตก็วาถาจะเขานิโรธสมาบัติ เห็นไหม มันตอขึ้นไป นิโรธ สมาบัติเลย นิโรธคือดับ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไง จะมีเวทนา มีความรูสึกก็ไมใช จะไมมีก็ไมใช 

ถาแปลภาษาไทยนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะไง ขางบนคือวา จะมีก็ไมใช ไมมี 
ก็ไมใช ไมมีอะไรเลย ไมมีก็ไมใช ไอไมใชก็ไมใช ขึ้นไปอีก นิโรธ ดับ! ดับเลย มันดับ 
ไปเลย ดับอันนั้น ถาเขานี้มันตองมีเปนอริยบุคคล ดับอันนี้ รางกายนี้จะตัดความรูสึก 
ทั้งหมด รางกายนี้ไมทํางาน ทุกอยางจะดับหมด แตไมตาย เพราะกระแสจิตมันยังมีอยู 
จนถอนออกๆๆ นี่เรื่องของสมาธิ
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อันนี้เราวาละ คิดวาทางนี้เกงกันหมดแลว มันเลยพูดใหฟงนะ มีแตคนเกงๆ แต 
เราพูดธรรมะเลยวา ธรรมะเทานั้นมันเปนเครื่องดึงดูดแลวจะทําใหเกิดสมาธิ ไปพูด 
สมาธิๆ แลวจะทําสมาธิเปนอยางไร เรงทําสมาธิ พอทําใจใหสงบ ทําใจใหสงบ มันตอง 
เกิดจากความเขาใจที่ใจ มันทําถูกตอง ไมใชวาอยากจะไดสมาธิอะไรก็ทําได ไปถึงที่วานี่ 
น้ําเต็มตุม อะไรก็ได แคไดอยูตรงนั้นแลวมันก็ออกไปทางโนนเลย ใหเรากําหนดศีล 
บริสุทธิ์ ทําตัวเราใหดี กําหนดเขามา มันก็เปนสมาธิ พอเปนสมาธิขึ้นมานี่ 

เรื่องที่วาสมาธิๆ นี่ เมื่อกอนครั้งพุทธกาล ประชากรในสมัยนั้นมีตรงนี้เปน 
พื้นฐาน เพราะวาคนมีศีลธรรม จริยธรรมศีลธรรมสมัยนั้นมันมั่นคงไง คนจะมีตรงนี้เปน 
พื้นฐานเลย พอฟงธรรมนี่ผลัวะเลย แตนี่ตรงนี้เราก็ไมมี พื้นฐานเราก็ไมมี ยิ่งฟงธรรมยิ่ง 
หัวแตก 

หลวงพี่นี่พูดเรื่องอะไร ปวยเดี๋ยวก็ตายๆ โนนก็ไมใหเอา นี่ก็ไมใหเอา ออกไปนี่ก็ 
ตองใชตังคไมใหเอาไดอยางไร เห็นไหม ไอไมใหเอาๆ คือไมใหยึดมั่น ไมใหเอา 
หมายถึงไมใหยึดทุกขเอาไว แตหนาที่ก็ตองทํา ถาไมใหเอาแลวไปบิณฑบาตมาทําไม 
เปนถาดๆ นี่ ไมใหเอา บิณฑบาตสักแตวาอาชีพไง ภิกขาจารยไง แตไดก็ไดอื้อหัวมันไง 
มันไมใหเอาที่นี่ ไมใหยึดมั่นถือมั่น 

นี่ธรรมะมันลิ้มรสกันที่หัวใจ แตไอเรื่องหนาที่การงาน พระโมคคัลลานะเปน 
พระอรหันตยังโดนเขาทุบจนแหลกละเอียด นี่เวลากรรมมันใหผล เวลาใหผลมาอยางนั้น 
มันตองใหผล มันรอเวลาไง กรรมมันใหผลมา 

ถาเราทํากรรมดีสนองไป กรรมดียังสนองไป ทําหนาที่ไง ทําไป นี่คือธรรม 
อาชีพก็ตองทําไป แตทําแลวทุกขไหม กับทําแลวไมทุกข ฟงสิ!!! เวลาผลกระทบมานี่ อือ 
มาอีกแลว มันเขาใจไง ลูกศรมันปกอยูที่อกไง ความสุขเกิดที่นี่แลวดับที่นี่นะ ไอ 
เหตุการณที่เกิดขึ้น 

บางทีคนวามาบอยๆ มีคนมาเอ็ด มีคนนินทา เฉย.. เฉย.. เขาหยุดไปเอง ถานินทา 
มันขึ้น นินทามันขึ้น แกลงมา นี่ผลัวะ เขาก็แกลงอยูเรื่อยไป เฉย.. เฉย.. นี่ธรรมะชนะ 
อธรรมตรงนี้ เขาทําอะไรมานี่ ยิ้ม.. เฉย.. เขาอายนะ
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พระพุทธเจาวาอยางนี้ไง เอามานี่ เอามาใหเราฉัน เราฉันหมดเลย เพราะเปนของ 
เรา เรามาเรามอง ตางคนมองแลวโยมเอากลับเพราะไมมีใครเอา เปนของใคร นี่ก็ 
เหมือนกัน เขาทํามาๆ ถาเราเฉยๆ ก็เหมือนกับเราไมเสวย เราไมกิน เขาตองเอากลับไป 
ถึงเขาเอากลับไปเดี๋ยวเขาทุกขเอง เดี๋ยวก็รอนเอง นี่มันเปนอยางนั้น แตเราไมไดคิดกัน 
ตรงนั้นนะ 

อยางเชน พวกเราเห็นไหม อยางมาอยูนี่ ถาเปนที่อื่นลอขนาดนี้ก็ยังเฉยอยู แตเรา 
พูดใหโยมเขาใจ เราหวงวาถาแบบวากลัวเขามาหลอก กลัวเขาจะมาพูด เราไมทันเขา ที่ 
เราพูดเราพูดใหฟงอยางนั้น แตเราไมเคยไปตอบโตอะไรเขา ยกเวนแตปองกันตัวเทานั้น 
มีอะไรผิดเราก็ตองปองกันตัว นี่เขาสอนอยางนั้น 

เราเวลาพูดมันไมมีอะไรเลยฟงแลวมันงงไง บอกวาไมใหเอาๆ แลวทําไมเวลา 
ภาวนาตองยึดมั่น มันเปนถึงจุดหนึ่ง มรรคหยาบๆ ก็อยางหนึ่ง กลางก็อยางหนึ่ง ละเอียด 
ก็ไปอยางหนึ่ง มันตองเดินขึ้นไปเปนสเต็ป มันจะไปถึงวาปลอยไปเลย อยางนี้ก็เปน 
ธรรมะดนเดาซิ ถาเปนอยางนั้นเราเสียหาย เดากันไปขางหนา แลวมันก็จะรูวาอะไรเปน 
ของจริง กวาจะรูก็ อือ ถารูตอนนี้ยังดี ยังแกไขนะ 

กวาจะรูก็แบบวาใชเงินจนหมดแลวไง แบบมีเงินมีทองจะใชผิดใชถูกก็ยังอือนะ 
เรามีตนทุนอยู มีเงินมีทอง แตจะใชใหเปนประโยชนหรือจะใชใหเปนโทษ จนหมดเนื้อ 
หมดตัว แลวคอยมารูแลวจะมาหาเงินหาทองอีก มันเลยไมทํา นักปฏิบัติเปนอยางนี้หลาย 
คน พอเสียไปแลวเลยเลิก เลยก็เลยตามเลย แตเริ่มตนมันยังมีไฟไง มันยังมีไฟ ก็วาสนา 
ของคน (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้) 
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