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เมื่อวานคุยเรื่องสมาธิ พูดถึงสมาธิในศาสนาพุทธ สัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธินะ ถึง 
วาสมาธินี้มึนชาไง สมาธิที่มึนชา มึนชานะ ไดมานะ อยางที่เขามาเลาใหฟง ที่เขาไป 
กําหนดกัน แหม.. กําหนดนะ มันจะเหมือนกับคอมพิวเตอรเลย ปบๆๆ มันเปนแบบวา 
มันมึนชาไง มันภูมิใจในอันนั้นไง 

แตมันไมคิดวาสมาธินี้ เห็นไหม ฟงสิ! เพราะเขาวาเขากําหนดสมาธิไง แลวพอ 
กําหนดดูอะไร มันจะหมุนไปเหมือนกับคอมพิวเตอรเลย เลื่อนไปปบๆๆ “เปน ทําไมจะ 
ไมเปน” เวลาเรานั่งยังเอียงเลย เห็นไหมมันมึนชาไมมึนชา ตองทําใหมันสงบสิ ทําใหมัน 
สงบ ใหมันวาง พอวางความสุขอันนั้นตางหากแลวคอยหันกลับมาพิจารณา เห็นไหมนี่ 
แคสมาธินะ 

ฉะนั้นสมาธินี่มันเปนฌาน ฟงสิ..ที่ไมพูดเพราะอะไรรูไหม เราไมคอยพูดเรื่อง 
อยางนี้ออกไปมากเพราะวากลัวโยมจะไปหมายไง ตัวเองจะคิดไง คิดอยางที่วามึนชาๆ 
มึนชาคือนึกคิดเอา วิปสสนึกไง อยางใหกําหนด ใหนึกเอาๆๆ นึกเอาจนแบบวา 
เหมือนกับพวกคนไข นึกจนเปนโรคไง นี่ก็นึกจนเปนสมาธิไง แตเปนสมาธิอยางนั้น 

แตถาพุทโธนี่เรากําหนดพุทโธเลย แยกออกมาเลย แยกออกมาจากการคิดวาจะ 
เปนสมาธินะ  เรากําหนดพุทโธไง เคลื่อนฐานออกมาเลย นึกพุทโธๆ เราไมหวังสมาธิใช 
ไหม เราระลึกพุทโธๆๆ พุทโธจนมันจะปลอยวางเอง พุทโธนี้เปนอาหารใหมของใจ ใจ 
เดิมมันกินอารมณความรูสึก ที่เราวิตก วิจาร หรือเรานึกมาก หรือวาเราคิดมาก เราคิดตาม 
ไป
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อันนี้ก็เหมือนกัน เราคิดซ้ําไปเลยใหเปนสมาธิ มันก็เปนความคิดของโลก นี่เรา 
บอกวาเปนมิจฉาไง แตถาพุทโธๆๆ หรืออานาปานสติ พระพุทธเจาสอนไวอยางนั้นนะ 
เพงกสิณ ใชไหม กรรมฐาน ๔๐ หอง  มันกลับขางกัน จากความคิดเดิมมาเปลี่ยนเปน 
ความคิดใหมจริงไหม เปนความคิดเหมือนกัน ถาวาจะไมเปนความคิดหรือ เปน! แต 
ไมไดความคิดย้ําจากตรงนั้น 

แบบเสื้อผาสกปรกเราแชไวในกะละมังอยางนี้ แลวน้ําสกปรกอยูเราซักมันจะ 
เกลี้ยงไหม น้ํามันสกปรกแลวเอาผาไปซัก ถึงซักมันก็สกปรกอยูอยางนั้นเพราะน้ํามันไม 
สะอาด ถาเราเปลี่ยนน้ําไปเปนกะละมังใหม ใชน้ําใหม จากอารมณธรรมดา อารมณโลก 
โลกียะ เราก็เปลี่ยนเปนพุทโธๆ เปลี่ยนน้ําใหมแลวเราซัก ตางกันไหม? อันนี้สะอาด 
ไหม? 

นี่เริ่มตนจากตรงนี้ ที่วาทําใหมึนชา เริ่มจากตรงนี้ไป แลวถาเริ่มตนตรงนี้ แลว 
โลกเปนอยางนี้หมดนะ จนหนังสือพิมพลงมาตีนะ “ตอไปนี้สมาธิจะขายได” มันจะมี 
ธุรกิจแลวไง ทําเปนธุรกิจเลย เปนคอรสการศึกษาเลย เขาถึงวาพระทําไมไมทํา เพราะ 
พระเรานี้ใหเปนของฟรีไง นั่นสัมมาสมาธินะ นี่สัมมาสมาธิเปนอยางนี้ 

แตมันพูดประสาเรานะ นี่จะพูดประสาเรานะ คนจะรูจริงและอธิบายจริง มัน 
แบบวาความหมายไปในกลางอากาศไง แลวมันจับตองไมได ก็มาอธิบายกันอยางนั้น จับ 
ตองได อะไรได? แลวคนมันชอบลงทุนอยางนั้น แบงนะ แบง! แบง ฟงนะ 

แบบการลงทุน อยางเชน เราไปตลาดหุนลงทุนในตลาดหุน เราซื้อหุนในตลาด 
หุน ซื้อหุน มีคาอะไรละ? คาอะไร? คามักงาย คาไมทํางาน คาอยากไดเงินมากๆ ใชไหม 
ซื้อหุนไดกําไรมากๆ นี่เปนสมาธิอีกรูปแบบหนึ่ง 

การลงทุนอีกอยางหนึ่ง เราลงทุนเหมือนกัน การสรางโรงงานไง การสราง 
โรงงานนี้มันตองสรางโรงงาน มันตองเหนื่อยใชไหม ตองการไปสรางโรงงาน ตองไป 
บริหาร ตองผลิตผลผลิตขึ้นมาได นั้นคือสัมมาสมาธิ 

คาการเลนหุนนี้นี่คือมิจฉาสมาธิ อยากไดงาย อยากไดมาก แลวดูสิความจริงมัน 
เปนจริงไหม มันก็ไมเปนจริงในตัวมันเองอยูแลว แตก็มาใหคากัน สมมุติกันขึ้นมา แต
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การลงทุนจริง การทําจริงของพวกเรานี้แบงออกเปน ๒ ฝายเลย การลงทุนเปน ๒ ฝาย 
สมาธิที่วาทําจริงหรือไมจริง ๒ ฝายนี้ 

แลวนี้ก็เหมือนกันที่วาขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ นี่ ถาเราแบงเปน 
หมวดหมูที่วา ขณิกสมาธินี้ก็เหมือนกับประถม อุปจารสมาธิก็เหมือนกับมัธยม แลว 
ก็อัปปนาสมาธิก็เหมือนกับอุดมศึกษา นี่เขาแบงอยางนี้เพื่อตัดตอนกันนะ แลวตัดตอนมา 
เขากับที่วาการลงทุน ตัดตอนวานี่เปนคําพูดที่พระพุทธเจาพูดสมาธิรวมๆ เปนหมวดๆ 
กับพระผูปฏิบัติ 

แตถามาอธิบายเปนวิชาการ อธิบายเปนปริยัติ เปนพวกที่เขาเรียกวาธรรมกถึก 
กับคันถธุระกับวิปสสนาธุระ พระปากับฝายเรียนไง ถาจะเรียนอยางพวกวินัยนี่ก็ตอง 
อธิบายอยางนี้ อธิบายที่วาเปนวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตารมณ 

เอ็งนึกสิ เอ็งนึกถึงวิจารขึ้นมา พวกเรานึกกัน วิตก วิจาร พุทโธๆ สิ เราก็นึกวาปติ 
สิ ฮื้อฮือ ปติมากเลย สุข..สุขสิ เพราะเราศรัทธาในศาสนา เรามีความสุขมาก 

จิตเปนหนึ่งไหม เปน! เพราะวาเราไมคิดอะไรเลย เปนสมาธิหรือยัง เปน! เปน 
ปฐมฌาน นึกไมนึก นี่เลนหุน นึกเอา กระแสขาว นึกเอาใชไหม 

แตถาเรามาพุทโธๆ นี่มันไมมีอาการแบบนี้ ยกออกไปเลย พุทโธๆๆ ปติไมปติ 
เดี๋ยวจะรูเอง ประเดี๋ยวตัวพองขึ้นมา เดี๋ยวน้ําตาไหล เดี๋ยวตัวสั่น เดี๋ยวพองขึ้นมา นั่น 
แหละปติแท แตปติอยางนี้นึกปติไมปติ ปติปราโมทยไง เราดูหนังดูละครพอมีคนมาแลว 
เราก็มีความสุข ปติแบบนี้ปติแบบโลก 

อันนี้อยางฝายปฏิบัติคือวาไมพูดทางโนนไง ทางที่วามันเปนวิตก วิจาร ปติ สุข 
เอกัคคตารมณนี่นะ อันนี้เปนองคของฌาน องคของฌานก็องคของสมาธิ องคของฌานนี้ 
เปนปฐมฌาน ฌานที่ ๑ แตถาเวลาเราพุทโธๆ จิตมันรวมเอง เขาไปจิ่มๆ 

อันนี้คือที่วาใหแบงวาเปนหมวดของประถมเพราะอะไร เพราะวาการเขาสมาธินี้ 
บารมีของจิตก็ไมเหมือนกัน การเขาไปเห็นก็ไมเหมือนกัน แตมันอยูในหมวดหมูของช้ัน 
ประถมนั้น เพราะผูหัดใหมมันถึงวาเปนขณิกสมาธิ มันจะไปอธิบายวาขณิกสมาธิเปน 
อยางนี้ๆๆ อันนี้เปนของตายตัวไมได ไมได..ไมได..เพราะคนมีจริตไมเหมือนกัน แตอยู
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ในหมวดหมูของขณิกสมาธิ อยูในหมวดหมูของอุปจารสมาธิ สมาธิลึกเขาไปกวานั้น ลึก 
เขาไปกวานั้น พอลึกเขาไปกวานั้น เด็กมันโตขึ้น ขณะมัธยมมันทํางานไดเพราะมันเปน 
วัยรุนไฟแรง แลวถาเกิดลึกเขาไปในอัปปนาสมาธิ มันก็ลึกเขาไปอีก ลึกเขาไปนี้มันเปน 
พลังงาน อันนั้นเปนพลังงานมากเลย 

เหมือนกับเราเรียนเขาไปถึงอุดมศึกษาจนจบดอกเตอรเลย แลวยังไมทํางานนะ 
จบดอกเตอรมา ดอกเตอรจบมาเฉยๆ จบมาเฉยๆ นี้ยังไมมีตําแหนงการงานเพราะยัง 
ไมไดสมัครงาน เขาไปในอัปปนาสมาธิก็เหมือนกัน เขาไปพักมีความสุขมากเหมือนกับ 
เราไปเรียนวิชาการ เปนดอกเตอรทําวิทยานิพนธรูไปหมดเลย เพราะจิตมันสงบนิ่ง มี 
ความสุขมาก 

ออกมา ตองออกมา ออกมาทํางานไง ตองออกมาหาตําแหนงหนาที่การงานนะ 
ในกาย เวทนา จิต ธรรม ตองเอานี้มาพิจารณามันถึงจะเปนงานขึ้นมา ไมอยางนั้นเรียน 
จบมาแลว เรียนจบมามันก็จบไปสิ เอ็งก็ไมมีเงินเดือนกิน เอ็งก็ไมมีอะไรทั้งสิ้น เพราะ 
เดี๋ยวก็เสื่อม นี่คือสมาธิไง สมาธิมีแคเทานี้เอง มีคาเปนหนึ่งในมรรคในองค ๘ ฉะนั้น 
อัปปนาสมาธิไง 

แตอยางที่วาสมาบัติ ไอนั่นอันนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง อันนั้นก็เขาได แตมันไม 
จําเปนในการเกี่ยวกับการเอามาวิปสสนาไง สมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน แคนี้เปน 
พื้นฐานของการทําวิปสสนากรรมฐาน เปนการชําระกิเลส มันจะเกิดปญญา ปญญาเกิด 
จากการออกมาใครครวญไง ปญญาเทานั้นนะชําระกิเลส อาจารยก็วา ในตําราก็วา สมาธิ 
ไมสามารถฆากิเลสไดหรอก แตคนเขาใจวาทําใหจิตสงบ จิตสงบไป แลวก็สงบไปจนวา 
พอแรง สงบไปจนเวิ้งวางเพราะวาอันนั้นเปนผล อันนั้นเปนผล 

มึนชาตองเริ่มปฏิบัติเขามา มึนชาตองถึงขั้นสุดทายนะ ขั้นสุดทายพอจิตสงบไป 
เรื่อยๆๆ จนมันเวิ้งวางนั่นสงบ ใหมๆ ก็คิดจินตนาการดวย ใหมันสงบดวย จินตนาการ 
ใหมันสงบดวย ถึงวาเวลาอธิบายออกมาถึงไดเพี้ยนๆ กันไง เห็นไหมเวลาเอาผลมาเทียบ 
กันไง 

นักปฏิบัติเหมือนกันนะ แตผลมาเทียบไมเหมือนกัน ขั้นนี้ๆ วาอันนี้สิ้นแลว ไอ 
เขาจะบอกอันนี้เพิ่งเริ่มตน ไมเหมือนกัน! เพราะวาเริ่มตนมันตางกัน เราถึงไดพูดวาที่คุย
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มันไดประโยชนตรงนี้ไง ไดประโยชนที่วาในวงการศาสนา เดี๋ยวนี้เขาเคลื่อนกันไปไหน 
แลวไง มันเปนอยางไร มันไปอยางไรกันหมด นาคิดนะ.. 

ขณิกสมาธิ พอเวลาเราแบง แบงอยางนี้เลย ถาเวลาเขาพูดวารูแนนอนแลว รูจริง 
มันก็ตองบอกขนาดหรือจํานวนไดสิ ถามันเปนวัตถุนะ คํานวณมาขนาดนี้ๆ ถึงจะ 
เปนขณิกสมาธิใชไหม ขนาดนี้ๆ ถึงจะเปนอุปจารสมาธิใชไหม อันนี้มันเปนสูตรสําเร็จ 
อยางที่วานั้นไมมี เปนสูตรสําเร็จนี้ ถาเปนวัตถุเปนอยางนั้น คาทางวิทยาศาสตรนะ ตอง 
ขนาดนี้ๆๆ นะ ผสมแลวไดออกมาอยางนั้นๆๆ 

แตบารมีธรรมเวลาจิตมัน ดูสิ พระพุทธเจาถึงไดแบงไวถึง ๔ จําพวกเห็นไหม ผูที่ 
ปฏิบัติยากรูยาก ผูที่ปฏิบัติยากรูงาย ผูที่ปฏิบัติงายรูงาย ผูที่ปฏิบัติงายรูยาก บางคนปฏิบัติ 
งายๆ พึ๊บไปแลว พั๊บๆๆ บางทีโกนผมนี่สํ าเร็จ เลย พระพุทธเจานะยังทุกขนะ 
พระพุทธเจาออกบวชมา ๖ ป ตองอดขาวอดอาหาร บารมีพระพุทธเจาเห็นไหมยังขนาด 
นั้น 

แลวบางคนมาโกนผมไมทันตกไปแลว พระยสะมาฟงเทศนคืนนั้นแลวไปเลย 
พระพุทธเจาไปทรมานตนเองมาขนาดไหน พระยสะมาคืนนั้น ฟงเทศนคืนเดียวสําเร็จ 
เปนพระอรหันตเลย ชุบมือเปบไหม แลวอยางนี้เราถึงวา มันถึงคาดเปนความสําเร็จรูป 
ไมได แลวแตบารมีธรรมของใจดวงนั้น 

พระสารีบุตรเปนผูที่มีปญญามาก เปนเอตทัคคะในศาสนาพุทธเราวามีปญญารอง 
จากพระพุทธเจานะ กับพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์นะ แลวเปนเพื่อนสนิทกันมาก พระสารี 
บุตรไปฟงพระอัสสชิพูดวา 

“พระพุทธเจาสอนวา ธรรมทั้งหลายยอมเกิดจากเหตุ ถาจะดับทุกอยางใหไปดับที่ 
เหตุนั้น” 

คือวาทุกขนี้ ธรรมทั้งหลายทุกขไง เปนสัจธรรมทั้งหมด เกิดจากเหตุ เกิดจาก 
สมุทัย ก็ไปดับที่นั่น ฟงแคนี้เปนพระโสดาบัน ฟงนะ! เราจะพูดเนนๆ ใหชัดๆ
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พอพระสารีบุตรฟงขนาดนี้ เพราะใจกําลังหาอยู ใจกําลังเบิกบาน เห็นพระอัสสชิ 
งดงามมาก ใจมันยอมรับแลวไง พอพูดมันก็สําเร็จเลย มันเขาใจแลวปลอยไง “สิ่งใดสิ่ง 
หนึ่งมีการเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นยอมตองดับไปเปนธรรมดา ยํ กิฺจิ สมุทยธมฺมํ” 

พระอัญญาโกณทัญญะก็เห็นอันนี้ เปนพระโสดาบัน พระพุทธเจาบอกเลย 
“อัญญาโกณทัญญะรูแลวหนอ อัญญาโกณทัญญะรูแลวหนอ” พระสารีบุตรฟงพระอัสส 
ชิพูดปบเดียว คําเดียวสําเร็จสวางโพลงเลย สวางโพลงคือเปนพระโสดาบัน 

แลวไปพูดนะ ฟงสิ! มันแปลกตรงนี้ เพราะพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ 
เปนเพื่อนสนิท แลวสัญญากันไววาถาใครเจออาจารยตองมาบอกกัน เอาคําพูดนี้ไปบอก 
พระโมคคัลลานะ บอกวา “เราเจอแลวนะ ฟงนะ หมูนะ ฟงใหดีนะ เจอพระอัสสชิเปน 
ลูกศิษยของพระสมณโคดมนะ” บอกวา ฟง! 

“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเมื่อใด สิ่งนั้นตองมีการดับไปเปนธรรมดา ธรรม 
ทั้งหลายยอมเกิดจากเหตุ ถาใหไปดับตองไปดับที่เหตุนั้น” 

พระโมคคัลลานะก็สําเร็จเปนพระโสดาบันเทากัน ฟงนะ! ธรรมะบอกตอๆ กัน 
มาเห็นไหม ตอจากพระสารีบุตรมานะ ไมใชพระอัสสชิพูดแลวนะ พระสารีบุตรไปพูด 
ใหพระโมคคัลลานะฟง พระโมคคัลลานะก็เปนพระโสดาบันขึ้นมา แลว ๒ คนก็ชวนกัน 
ไปหาพระพุทธเจา  ไปบวชนะ ฟงสิ ถึงวาที่เทียบบารมี 

พอเสร็จแลวพระพุทธเจาสอน พระโมคคัลลานะ ๗ วันสําเร็จเปนพระอรหันต ๗ 
วันนะ ๗ วัน! พระสารีบุตร ๑๕ วัน ตางกันหรือยัง ถึงบอกวามันไมมีสูตรสําเร็จไง มัน 
ไมเทียบคาตรงนี้ ถาความจริงแลวพระสารีบุตรตองนอยกวาพระโมคคัลลานะสิ ทําไม 
ตองใชเวลามากกวา แตพระโมคคัลลานะใชเวลาแค ๗ วัน พระสารีบุตรใชเวลา ๑๕ วัน 

มันถึงวาบารมีแตหนหลังนี่มันมีสวนมาก ปญญาการใครครวญ แลวการทําบุญ 
ทํากรรมดวย ทํากรรมดีก็สงเสริมมา ทํากรรมไมดี มันก็ปดกั้นมา 

ดูอยางพระที่เรายกตัวอยาง จูฬปนถกนี้นาหวาดเสียว จูฬปนถกนี่นาหวาดเสียว 
มากนะ พระพุทธเจาถึงวายอดไง เอกของศาสดา คบเพื่อนดี คบศาสดา คบพระพุทธเจานี่ 
ยอดจริงๆ วันนั้นมหาปนถกไลใหพระจูฬปนถกไปสึก มหาปนถกเปนพี่ชายไลให



เทศนเชา เรื่องสัมมาสมาธิ ๒๗ เม.ย. ๒๕๔๐ ๗ 

นองชายไปสึก วาโงนัก แมแตทองคาถาคําเดียวก็ไมได ก็กําลังจะเดินไปสึก พระพุทธเจา 
มาดักเลย 

“จูฬปนถกเธอจะไปไหน” 

“จะไปสึก” 

“ทําไม” 

“พี่ชายไลใหไปสึก” 

“เธอบวชมาเพื่อใคร เธอบวชกับใคร” 

“บวชมาเพื่อพระพุทธเจา” 

“มานี่ มานี่” พระพุทธเจาสอนนะ เพราะวาตัวเองมีวาสนา มีวาสนาที่วาเคยลูบผา 
จนที่วาเหงื่อนั้นนะ วาสนาการทํามามันซับอยูที่ใจ เพราะเคยเปนกษัตริย แตก็เคยทํา 
กรรมไมดีไว เพราะเคยเปนพระที่มีปญญามากแลวก็ดูถูกพวกคนวาคนโงไง  ชอบมอง 
คนอื่นวาโง พอมาเกิดชาตินี้ แมแตคาถาคําเดียวยังทองไมไดเลย 

แตที่วาตัวเองไดเหมือนกับเรานั่งพิจารณา มาหัดภาวนากันนี่ แลวมันไปพิจารณา 
ถึงอสุภะอันนี้ พระพุทธเจารูวากรรมอันนั้นคือกรรมที่ปดใหตัวเองไมสามารถจะทอง 
หนังสือได แตกรรมดีอันนี้มันไมมีใครเห็น พระพุทธเจาเรียกมา “มานี่ จูฬปนถกเธอมานี่ 
นะ เอานี่ไป เอาผาขาวไปลูบๆ ไวนะ” ลูบจนสําเร็จเปนพระอรหันต 

ไอที่วาคําวาเสียวถาไมไปเจอพระพุทธเจาก็ไปสึกเสีย ก็ตองไปอยูในโลก ตอง 
ออกไปก็จะหมดโอกาสอันนี้ไป สึกออกไปแลวก็ตองไปชีวิตเปนฆราวาส พระพุทธเจา 
มาดักไวนะ แลวกั้นมาเลย แลวเอามาจนได ถึงวาคบศาสดา ครูบาอาจารยมีผลอยางนี้ 
ประเสริฐมาก 

ถึงวาอยางที่เขาพูดกันนะ ที่เขาคุยเรื่องสมาธิ เรื่องนั้นเปนเรื่องอจินไตย อจินไตย 
หมายถึงวา พระพุทธเจาบอกวาอยาไปคิด อยาไปแบบวาตองเปนอยางนั้นๆ เพราะวา
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อจินไตยมี ๔ อยาง ที่วาพวกเรานี่นะ ในโลกนี้ไมมีใครสามารถจะรูได ไมมี! เพราะ 
พระพุทธเจาใครครวญแลว พระพุทธเจายังไมรู 

เรื่องโลก พุทธวิสัย เรื่องโลก เรื่องความแปรปรวนมันจะไปตลอดเวลา มันไมมี 
คงที่ ใครไปจับมันใหอยูไมได มันเปลี่ยนอยูตลอด เรื่องโลก เรื่องพุทธวิสัยคือวาปญญา 
พระพุทธเจามันมากจนใครก็สามารถคํานวณไมได เรื่องกรรมมันแปรสภาพตลอด แลวก็ 
เรื่องฌาน ๔ อยางนี้พระพุทธเจาบอกวาอยาคิดนะ คิดไปเถิดไมมีวันที่สิ้นสุด 

แลวเขาก็จะมาอธิบายกันอยูวาอยางนั้นๆ เรื่องสมาธินี่ เขาวาเขาเกง เราไมเช่ือ เรา 
ไมเช่ือหรอก มันแปรสภาพ ถึงเวลาแลวมันเสื่อมหมด ที่พูดอยูนั่นพูดแตของเกา ถาเอ็ง 
ทําสมาธิกันอยูนะ ทุกคนตองเสื่อม เสื่อมเด็ดขาด! เพราะมันเปนกุปปธรรม ธรรมที่เสื่อม 
ไง  มันเปนกุปปธรรมธรรมที่ตองเสื่อม มันไมไดพิจารณาจนเปนพระอริยเจาไง พระอริย 
เจานี่เปนอกุปปธรรม 

กุปปธรรมมันเปนธรรมที่เสื่อม อกุปปธรรมเปนธรรมที่ไมเสื่อมไง สมาธินี้มันยัง 
ไมถึงเหยียบขั้นตอนไง ไมเหยียบชั้น มันยังเสื่อมอยู พอมันเสื่อมมานี่มันก็อาศัยความจํา 
เดิมนี่มาพูด มันเสื่อม มันอันตรายตรงนี้ไง พออาศัยความจําเดิมมาพูด ความจําเดิมมัน 
อาศัยความคิดของตัวเองเพิ่มเขาไปดวย เดี๋ยวมันก็เคลื่อน เดี๋ยวมันก็แปรสภาพ 

สมาธิ! เราถึงวาเวลาพระปฏิบัติ หรือเราอยูกับครูบาอาจารยนะ ทานจะฟงโยม 
ใครปฏิบัติก็แลวแตมานี่ “อาว..วามา” เราตองพูดกับทางนี้รูแลว อันนี้พูดมาขนาดไหนๆ 
ก็สอนไปขนาดนั้น แตถาบอกกอนมันนึก 

แตเดี๋ยวนี้ทางนี้ ที่ไปๆ ใชไหม ใหกําหนดเลย เปนอยางนี้ๆๆ ใหนึกเอาเลยๆ ให 
นึกเอาๆๆ แตถาปฏิบัติพระเรากลับเห็นวาอันนี้เปนอันตรายมาก บอกไมใหนึกใชไหม 
ไมใหนึก วิปสสนึกไมเอา ใหทําไปตามความเปนจริง ใหเกิดตามความเปนจริงของมัน 
แลวใหมันเกิดจริงๆ รูจริงๆ 

นี่พูดถึงแคสมาธินะ แลวพอคิดดูดีๆ พอเปนสมาธิแลวไมมีความสุขหรือ 
ความสุขอธิบายดวยความสุขอีก อธิบายวาเปนความสุข เพราะความสุขมันคือเหยื่อไง
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ความสุขมันทําใหหลงไง ความสุขทําใหติดไง แลวมันไปเจอสภาพที่ไมเคยเห็นมันเวิ้ง 
วางไง 

อันนั้นก็วาเปนผล เปนขั้นตอน อันนั้นก็ผิด มันถูก เห็นไหม อันนั้นก็ผิด ...คําวา 
“ผิด” ผิดวายึดตรงนั้นเปนที่หมายผิด แตคําวา “ถูก” ถูกเพราะวาถาผูภาวนาตองเปนอยาง 
นั้นทุกคน ผูภาวนาตองผานตรงนั้นไง คําวาถูกมันตองเปนทางผานของจิตที่ภาวนาไป 
แตมันผิดเพราะเราไปยึดวาอันนั้นเปนผล อันนั้นเปนแคเหตุอันเดียว เปนการประสบ 
แลวมันก็ตองแปรสภาพไปตลอด 

สมาธิธรรมไง อาจารยบอกเลยแคมีสมาธินะ จิตผูมีสมาธิคือจิตตั้งมั่น พอจิตมัน 
เริ่มมีสมาธิจิตจะตั้งมั่น เหมือนกับวาเรานี่มีบานอยูหลังหนึ่ง ก็เหมือนกับหัวใจมีที่พัก 
อาศัยไง หัวใจมีที่เกาะที่ยึด มีที่พัก ที่อาศัย เห็นไหม แคมีสมาธินี่ก็พออยูพอกินแลว มัน 
เย็นนะ จากรอนๆ อยางนี้ จากที่วาเราคิดมาก มันจะสลัดความคิดออกหมดเลย มันถึงจะ 
เปนสมาธิได 

สมาธิคือจิตมันปลอยวางทั้งหมดมันถึงเปนสมาธิ ผลมันเปนอยางนั้น สมาธิคือ 
การปลอยวาง แตอยางที่กระทํากันนั้นที่เราวานี้ มันกดไวก็เปนสมาธิได เปนสมาธิไดอยู 
แตมันใชประโยชนไดขนาดไหนละ เพราะเปนแลวมันจะพลิกขึ้นมาไหม พลิกขึ้นมาเปน 
งานตอไปไหม มันจะพอใจแคนั้นไง 

เมื่อกอนพูด พูดตรงนี้ อธิบายใหฟงเหตุผล เวลาอธิบายใหฟง เรื่องนี้เอาไปเอามา 
เราบอกวา “อันนี้เปนมิจฉาสมาธิ อันนี้เปนสัมมาสมาธิ” โยมก็จะงงมากนะ ก็ทําไดทุก 
คนมันจะเปนมิจฉาเปนสัมมาไดอยางไร ไปนั่งคิดวาถาไมพูด โยมก็จะยิ่งงง พูดใหฟงไว 
เฉยๆ (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้) 
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