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เทศน์เช้า วนัที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๕๙ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมะนะ ตั้งใจฟังธรรม เวลาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใหธ้รรม

เป็นทานชนะซ่ึงการใหท้ั้งปวง เราใหส้ติปัญญากนัไง ใหส้ติปัญญา ใหแ้กไ้ขปัญหาชีวิต ใหแ้กไ้ข

ความขุ่นขอ้งหมองใจของตน น่ีใหธ้รรมเป็นทาน ใหธ้รรมเป็นทานไง 

ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนเรียบง่ายมากนะ ละช่ัวท าดี ท าจติใจให้

ผ่องแผ้ว เท่าน้ี แต่เวลาล่วงเลยมาเป็นค  าสอน เห็นไหม หลากหลายมาก พอท านะ ประสาเรา เพราะ

เราไม่เขา้ใจ เพราะเราลงัเลสงสัย เราท าส่ิงใดเลยงุ่มๆ ง่ามๆ ไง พองุ่มๆ ง่ามๆ เขาศึกษาทฤษฎีส่ิงใด

ข้ึนมาเราก็เช่ือๆๆ ไปไง 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท าความสงบของใจ อยูท่ี่ไหนก็ท  าได ้ ละชัว่ท  าดี ละชัว่ท  าดี ละ

ความชัว่ของเรา ถา้ความชัว่ในใจของเรา เราละมนัๆ ละมนัไม่ไดไ้ง แต่ความเห็นผิดๆ ไง ความเห็นผิด

ของเรา เราก็คิดว่าความดีเป็นความชัว่ ความชัว่เป็นความดีไง เราไปมองอยา่งนั้นไง เราไปมองตรง

ขา้มหมดเลย อะไรท่ีเป็นผลประโยชน ์ เป็นความดี อะไรท่ีเป็นการเสียสละ อะไรท่ีเป็นประโยชนส์ังคม 

มนัขดัผลประโยชนข์องเรา น่ีไง เราไปมองขา้มหมดเลย มนัเป็นมายาภาพ มารยาสาไถย พอมารยามนั

เกิดท่ีไหนล่ะ มารยามนัเกิดจากหวัใจของเราไง 

จิตใจของคนท่ีมีวุฒิภาวะท่ีสูงส่ง เขาเห็นความดีท่ีละเอียดลึกซ้ึง ความดี มีน ้าใจต่อกนัน่ี นัง่

เฉยๆ แต่มีน ้าใจระลึกถึงกนั เห็นไหม ไอน้ ้าใจๆ น่ีแหละส าคญัมากท่ีสุดเลย ถา้มีน ้าใจแลว้นะ ท าส่ิง

ใดกระทบกระเทือนกนัเล็กๆ นอ้ยๆ มนัมองขา้มหมดล่ะ แต่ถา้มนัมีมารยาสาไถยนะ มนันัง่อยูแ่ลว้มนั

ขวางเขาไปหมดเลย แลว้อะไรไม่ไดไ้ปทั้งนั้น อะไรติดขดัไปทั้งหมด ท าส่ิงใด แต่ถา้มนัมีน ้าใจต่อกนั 

ท าส่ิงใดเรียบง่าย เห็นไหม 

ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านใหเ้ช่ือกรรมนะ เช่ือการกระท า พอกรรมแลว้

เราคิดแต่กรรมชัว่ๆ ไง ทุกคนเวลาตกทุกขไ์ดย้ากบอกว่ากรรมของเราๆ 
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แลว้กรรมดีไม่มีเลยหรือ เราไม่ท าความดีไวบ้า้งเลยใช่ไหม กรรมคือการกระท าไง ละชัว่ท  า

ดี  ๆน่ีคือกรรม คือการกระท า คือกรรมของเราน่ีแหละ เราท ากรรมของเรา เราท าความดีของเรา เวน้ไวแ้ต่

เราระลึกไม่ได ้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท าไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะจิตใจเรา

มนัหยาบ มนัไม่ละเอียดลึกซ้ึงเหมือนจิตใจของครูบาอาจารยท่์าน 

ถา้จิตใจของเราหยาบนะ เราท าส่ิงใดท่ีผิดพลาดไปแลว้นะ ระลึกไดส่ิ้งนั้นนะ เราก็ตอกย  ้าใน

ใจเรา น่ีไง ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ี ฟังธรรมเพื่อเหตุน้ี ส่ิงท่ีไม่เคยไดย้ินไดฟั้ง ส่ิงไดย้นิไดฟั้งทุกวนัเลย 

ฟังทุกวนัเลย เขา้หูซา้ยทะลุหูขวา แลว้ไม่พฒันาตวัเองเลย เห็นไหม ฟังทุกวนัเลย พอฟังทุกวนัแลว้

ตอกย  ้าๆ ตอกย  ้าหวัใจน้ี 

อยา่งนอ้ยเราก็ตอ้งทดสอบก่อนสิ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนอยา่งน้ี องคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่านเสียสละของท่านมา เป็นพระโพธิสัตวเ์สียสละชีวิต เสียสละทุกๆ อยา่งมา ดูสิ 

ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เวลามีการพลดัพราก ส่ิงน้ีมนัสะเทือนหวัใจมากนะ เห็นไหม เรามี

เป้าหมาย มีโครงการไวม้หาศาลเลย สุดทา้ยแลว้มนัพลดัพรากจากกนัไป ส่ิงนั้นเดินต่อไปอีกไม่ได ้ มนั

สะเทือนหวัใจไหม ส่ิงท่ีมนัหลุดจากไมจ้ากมือเราไป มนัพลดัพรากจากเราไป มนัสะเทือนไหม 

ถ้ามนัสะเทือน เราท าคุณงามความดีๆ เพ่ือประโยชน์กับเรา แต่ถึงทีสุ่ดแล้ว สรรพส่ิงใน

โลกนีเ้ป็นอนิจจงั ไม่มอีะไรแน่นอนหรอก ไม่มอีะไรแน่นอน สักวนัหนึ่งมนัต้องพลัดพรากไป

แน่นอน สักวนัหนึ่งทีพ่ลัดพรากไปแน่นอน แล้วเรากย็ังจะจ าเจกับมนัอยู่อย่างนีใ้ช่ไหม ถ้าเรามี

สติมปัีญญา แล้วอะไรทีเ่ป็นความดีๆ ทีอ่งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนล่ะ 

ไฟไหมบ้า้นๆ ชีวิตหน่ึงๆ กาลเวลามนักลืนกินเราตลอดเวลา สักวนัหน่ึงเราตอ้งพลดัพราก

จากมนัไป ส่ิงท่ีเป็นความจริงท่ีแน่นอนคือตอ้งพลดัพรากจากกนัแน่นอน ส่ิงท่ีเป็นความจริงแน่นอน

คือตอ้งพลดัพรากแน่นอน แลว้ก่อนท่ีจะพลดัพราก เราจะท าอะไรเป็นท่ีระลึกถึงกนัล่ะ เราท าส่ิงใดเพือ่

เป็นประโยชนต่์อกนัล่ะ เห็นไหม น่ีเขาเห็นความดีท่ีละเอียดกว่า ความดีท่ีละเอียดกว่า เราจะมีส่ิงใดระลึก

ถึงกนั เราจะมีส่ิงใดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั เราท าอะไรเพื่อประโยชนก์บัเราๆ 

ถา้เราจะเช่ือหรือไม่เช่ือว่าพรุ่งน้ีมนัมี วนัน้ีมนัมี พรุ่งน้ีมนัก็ตอ้งมี ชาติน้ีมี ชาติหนา้มนัก็ตอ้ง

มีไง ถา้ชาติน้ีมี ชาติหนา้มนัมี ชาติน้ีเราท าส่ิงใดท่ีไม่ประสบความส าเร็จ ชาติน้ีเราท าส่ิงใดท่ีขาดตก
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บกพร่องนะ เราก็สะสมคุณงามความดีของเรา สะสมคุณงามความดีของเราใหม้นัเป็นจริตให้เป็นนิสัย

ข้ึนไป ใหเ้กิดภพชาติถดัไปเราจะสร้างคุณงามความดีของเราต่อเน่ืองไปๆ 

ทุกคนท่ีประพฤติปฏิบติัส่วนใหญ่จะถามว่า ตายไปแลว้จะไปปฏิบติัต่อเน่ืองอีกหรือเปล่า 

เวลาชาติปัจจุบนัน้ีนะ เวลาเราท าของเรา เราประพฤติปฏิบติัของเรามนัเป็นจริตเป็นนิสัย ท าบูชา

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหเ้ป็นจริตของเรา ใหเ้ป็นความผูกพนัในใจของเรา เวลาตายไป ไปเกิด

ชาติใหม่นะ เกิดในประเทศอนัสมควร เกิดในพ่อแม่ท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ 

ไปเกิดท่ีพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ล าบากทุกขย์ากนะ พ่อแม่จะพาไปทางโลกทั้งนั้นน่ะ พอ่แม่ก็

จะท าแต่ไปทางโลก ไอลู้กก็มีความคิดแตกต่างกนัไป เวลาไปเกิดในลทัธิศาสนาอ่ืนข้ึนมามนัยิง่มี

ความเห็น 

ดูสิ เรามีความแปลกใจกนัมาก ท าไมฝร่ังเขามาบวชเยอะแยะ ฝร่ังเขามาบวชเยอะแยะไง 

ท าไมเขาไปเกิดในประเทศอยา่งนั้นล่ะ เวลาเขาจะบวชจะเรียนเขาตอ้งขวนขวายมาของเขา เขาตอ้งมี

จริตมีนิสัยของเขา แลว้มีจริตนิสัยของเขาแลว้เกิดมาในชาติปัจจุบนัน้ีเขาเกิดเป็นปัญญาชน เขามี

การศึกษานะ ส่วนใหญ่ท่ีมาบวชๆ ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยัทั้งนั้นน่ะ เพราะเขาไปคน้ควา้

ต  ารา ไปคน้ควา้แลว้พระพุทธศาสนามนัมีเหตุมีผลไง ถา้เหตุผลอยา่งน้ีมนัลงใจ 

กิเลสมนักลวัเหตุกลวัผล เพราะเหตุผลคือธรรม กิเลสมนักลวัธรรมมาก ไม่กลวัอะไรเลย ถา้

มนัไม่มีเหตุมีผลมนัหวัเราะเยาะอีกต่างหาก 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนเรียบง่าย ละช่ัวท าดี ท าจติใจให้ผ่องแผ้ว แลว้ละ

อยา่งไรล่ะ ท าอยา่งไรใหม้นัละล่ะ 

น่ีเวลามนัละ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงสอนกรรมฐาน ๔๐ หอ้งไง ท าความสงบ

ของใจเขา้มาๆ ถา้ใจมนัสงบระงบัเขา้มา ถา้ใจสงบระงบัเขา้มา ท าไมถึงตอ้งสงบระงบัล่ะ เพราะความ

สงบระงบันั้นมนัมีสติมีปัญญาพร้อมท่ีจะท างานไง แต่ในปัจจุบนัน้ีเราท างานเหมือนกนั ความคิดมนั

ท างานตลอดเวลา ไม่เคยหยดุหรอก แต่ความคิดอย่างน้ีเป็นโลกๆ ไง ความคิดมนัเกิด เกิดจากอวิชชา 

เกิดจากสัญชาตญาณของเราไง 
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เพราะสัญชาตญาณท าอะไรก็ยงัไม่แน่ใจใช่ไหม ท าอะไรก็มีความผิดพลาดใช่ไหม เราท า

ความสงบของใจเราเขา้มา ถา้ใจสงบระงบัข้ึนมาแลว้มนัมีความสุขไง จิตใจท่ีมนัทุกขม์นัยากอยูน่ี่ จิตใจ

ท่ีมนัวุ่นวายอยูน่ี่ ถา้มนัสงบระงบัเขา้มาบา้ง เราก็มีเวลาหายใจหายคอ ถา้เรามีเวลาหายใจหายคอ เราจะ

ท าอะไรข้ึนมามนัก็มีโอกาสใช่ไหม คนหิวคนกระหายท าส่ิงใดมนัก็ท  าดว้ยความบีบบงัคบัใช่ไหม คน

อ่ิมหน าส าราญ จิตท่ีมนัสงบคือมนัอ่ิมในอารมณ์ไง มนัอ่ิมพอในตวัมนัเองไง ไอท่ี้มนัหิวมนักระหาย 

สงสัยไปหมด อยากไปหมด เสวยไปหมด ตะครุบไปหมด อะไรควา้ไปหมด ไฟทั้งนั้น 

พุทโธๆ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิใหม้นัอ่ิมเตม็ของมนัไง ของท่ีมนัเตม็ มนัสมบูรณ์ของมนั มนั

ไม่ขาดแคลน อะไรผ่านมามนัก็คดัก็เลือกใช่ไหม อารมณ์ท่ีจะเกิดข้ึนมามนัก็ไม่เสวย ไม่ไขว่ควา้

ทั้งหมดใช่ไหม อะไรท่ีเกิดข้ึนมนัก็มีสติปัญญา “ใช่หรือไม่ใช่ จริงหรือไม่จริง” มนัไดค้ิดไง มนัไดค้ิด 

มนัไดย้บัย ั้ง ไดค้ดัเลือกไง เราจะคิดไหม คิดใหม้นัเจ็บช ้ าน ้าใจใช่ไหม 

ถา้เรามีสติปัญญา จิตสงบแลว้นะ ไอน่ี้มนัท าใหเ้ราเจ็บช ้ าน ้าใจ เอามนัมาคิด เอามาคิดเพราะ

อะไร เพราะจิตมนัสงบแลว้ จิตสงบ จิตมนัอ่ิมเตม็แลว้นะ เอ็งคิดท าไม ความคิดน้ีเป็นสังขาร ความ

ปรุง ความแต่ง สังขารมนัเกิดจากอะไร สังขารมนัเกิดจากสัญญา สัญญาคือมนัซบัไวใ้นจิต 

ดูสิ เวลาโดยอายตนะ ตา หู จมูก ล้ิน กาย มนัตอ้งไดผ้ลกระทบมนัถึงมีความรู้สึกใช่ไหม จิต

ของเราๆ ความสงบในใจของเรา เวลาไม่มีอะไรกระทบมนัเลย มนัก็ไปลว้งขอ้มูลเดิมๆ ในใจมนัน่ะ 

สัญญาๆ ท่ีมนัจ ามา สัญญาๆ ท่ีมนัไดก้ระทบมาไง 

แลว้ส่ิงใดท่ีกระทบมาถา้มนัเป็นความชอบ ความชอบก็จริตนิสัย จริตนิสัยเพราะมนัเกิดมา

แต่ละภพแต่ละชาติ พนัธุกรรมท่ีมนัตดัแต่งมาแต่ละภพแต่ละชาติไง น่ีมนัเป็นความชอบความเห็นของ

มนั มนัก็ไปลว้งมาน่ะ มนัก็ไปลว้งมา ถา้ลว้งมา ถา้จิตเราสงบแลว้ จิตเราสงบแลว้ ส่ิงใดท่ีชอบ ส่ิงใดท่ี

ผูกพนักบัหวัใจ เอามาพิจารณา ถา้มนัจะพิจารณามนัพิจารณาอยา่งน้ี เพราะอะไร เพราะจิตมนัอ่ิมหน า

ส าราญ จิตมนัไม่หิวกระหาย จิตมนัมีก าลงัของมนั มนัก็พอท าประโยชนไ์ด ้

จิตมนัหิวมนักระหาย จิตมนัหิวโหย อะไรมามนัก็ตะครุบๆ ก็บอก “ก็พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ 

ไง ก็พิจารณาสติปัฏฐาน ๔” 
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สติปัฏฐาน ๔ อะไรของเอ็งนั่นน่ะ ดีแต่ปาก มนัไม่มสัีจจะความจริงในการกระท าอนันั้น 

ถ้ามสัีจจะความจริงในการกระท าอนันั้น หัวใจดวงใดไม่มมีรรค คือหัวใจดวงใดไม่มศีีล สมาธิ 

ปัญญาโดยสัจจะความจริง มนัคายออกไม่ได้หรอก มนัมแีต่ผูกมดัเข้าไปเพราะมนัหิวมนักระหาย 

มนัหิวมนักระหาย คนมนัหิวมนักระหาย คนท่ีพึ่งตวัเองไม่ได ้มนัสะสมหมดล่ะ มนัไปกวา้น

มาหมดล่ะ แลว้กวา้นไปไหนล่ะ กวา้นมาน่ีตณัหาความทะยานอยาก ตณัหาความทะยานอยากมนัลน้

ฝ่ัง ลน้ไม่มีขอบไม่มีเขต ไม่มีส่ิงใดท่ีจะใหม้นัสมบูรณ์ได ้ไม่มี ไม่มี ถมเท่าไรไม่เตม็ ความคิดถมเขา้ไป

เถอะ ไม่มีวนัจบ 

พุทโธๆ เห็นไหม ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มคี าบริกรรม จบ เต็ม 

เพราะอะไร เพราะสมถะคือสมาธิมนัมขีอบเขตของมนั ขณกิสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 

สมาธิก็คือสมาธิไง แต่สมาธิมนัอิ่มเต็มของมัน ถ้ามันฝึกหัดใช้ปัญญา ฝึกหัดใช้ปัญญามนัก็จะ

เป็นวปัิสสนาญาณไง มนัเกิดญาณวถิ ีมนัเกดิความรู้อันประเสริฐ 

ประเสริฐตรงไหนล่ะ 

ต าราก็คือต  าราไง เวลาครูบาอาจารยส์อนก็ครูบาอาจารยส์อนไง เวลามนัเกิดในใจของเรามนั

เกิดอยา่งไรล่ะ ถา้ไม่เกิดก็สงสัย “เอ๊ะ! อาจารยท่์านสอนอยา่งน้ี ท่านบอกอยา่งน้ี ของเราไม่เหมือน

ท่านเลย เอ๊ะ! ของเราดีกว่าดว้ยนะ ของเรามนัแพรวพราวๆ”...แพรวพราวโดยกิเลสไง 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงๆ จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ครูบา

อาจารยท่ี์ท่านรู้ของท่าน ท่านผ่านมาแลว้ ใครพูด เหมือนทนัทีเลย ใครพูด อนัเดียวกนัหมดเลย 

แต่ถา้มนัไม่เคยเห็น ไม่เคยผ่าน เป็นไปไม่ไดท่ี้จะพูดใหเ้หมือน พูดใหเ้ป็นไป เป็นไปไม่ได ้

เป็นไปไม่ได ้ของไม่เคยเห็น ของไม่เคยเห็น ของไม่เคยรู้ไง แต่ถา้มนัรู้มนัเห็นข้ึนมา มนัเป็นความจริง

ไง ความจริงอนัน้ีไง 

น่ีไง ส่ิงท่ีถา้ไม่มีการกระท า ศาสนาไหนไม่มีมรรค คือดวงใจท่ีไม่มีการกระท าอยา่งนั้นมนั

เป็นความจริงข้ึนมาไม่ได ้ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมาก็เป็นความจ า ความจ าไม่ใช่ความจริง แต่ความจ า

มนัก็จ  ามา ดูสิ การศึกษา การวิเคราะห์วิจยัเกิดจากความจ าทั้งนั้นน่ะ เกิดจากขอ้มูลของเรา เราจะต่อยอด
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ใหเ้ป็นปัญญาของเรา ถา้เป็นปัญญาของเรานะ ปัญญาทางโลกมนัก็เป็นทางวิชาการ มนัก็เป็นการวิตก

วิจารณ์ของเรา เป็นสมบติัของเรา ลิขสิทธ์ิของเรา 

แต่เวลามนัเป็นธรรมๆ ข้ึนมา มนัเป็นธรรมข้ึนมา เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก มนัส ารอก

มนัคาย มนัเป็นความจริงข้ึนมา ทีน้ีความจริงข้ึนมา น่ีไง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนง่ายๆ 

ละช่ัวท าดี ท าจติใจให้ผ่องแผ้ว 

ละชัว่ท  าดี แต่เราไม่รู้อะไรดีอะไรชัว่ไง เพราะอะไร เพราะมารยาสาไถยในใจมนัหลอกลวง

ไง เพราะมารยาสาไถยของเราในใจมนัว่าอนัน้ีดีๆ ถา้ชอบ ดี ถา้ไม่ชอบ ไม่ดี ถา้เป็นความโลภ ดี ถา้เป็น

ทาน ไม่ดี น่ีไง มนัเกิดมารยาสาไถย อวิชชา ความไม่เป็นจริงของมนัไง 

ฉะนั้น ท าความดีของเราก็ท  าความดีของเด็กๆ เนาะ เราก็ระดบัของทาน ระดบัฆราวาสธรรม 

เราเป็นนกับวชๆ เขาบอกว่า “ดูสิ โยมเขายงัท าบุญกุศลเลย พระไม่ไดท้  าอะไรเลย แลว้พระจะเอาบุญมา

จากไหนล่ะ แลว้พระจะเอาอะไรเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงหวัใจล่ะ” 

น่ีไง ศีล สมาธิ ปัญญาไง ระดบัของทาน ระดบัของเรา เรามีสมาธิของเรา ถา้มนัเป็นความจริง

ในใจข้ึนมามนัดีกว่านั้นเยอะแยะเลย เพราะถา้มนัไม่ดีกว่านั้นเยอะแยะ พอจิตสงบแลว้ท าไมผูท่ี้

ประพฤติปฏิบติัเขา้ใจว่าเป็นนิพพานได ้ เขา้ใจว่าน่ีเป็นคุณธรรมได ้มนัมีความสุขของมนัไง มนัอ่ิมเตม็

ของมนั 

ท่ีว่าเว้ิงวา้งๆ ก็พูดกนัไป ถา้เว้ิงวา้งๆ เว้ิงวา้งท่ีไหนล่ะ แลว้เว้ิงวา้งคืออะไรล่ะ แลว้ใครรู้เว้ิง

วา้งล่ะ แลว้เว้ิงวา้งมนัเกิดข้ึนมา ตั้งอยูอ่ยา่งไร แลว้ดบัไปอยา่งไรล่ะ แลว้ไอก่้อนท่ีเว้ิงวา้งมนัมีแต่

ความฟุ้งซ่าน มนัมีแต่ความทุกข ์ความทุกขไ์ปไหนล่ะ แลว้เวลาความทุกขอ์ยูก่บัมนั ความทุกข ์ทุกคน

รู้จกัมนัหมดเลย แต่เวลาความทุกขม์นัระงบัไป มนัไม่รู้ระงบัอยา่งไรหรือ ความทุกขร์ะงบัไปแลว้มนั

เหลืออะไรล่ะ 

อา้ว! มนัก็เหลือจิตไง ถา้จิตมนัมีสติปัญญามนัก็เป็นสัมมาทิฏฐิไง มนัก็เป็นสัมมาสมาธิไง 

มนัเหลือจิตไง ถา้จิตมนัขาดสติมนัก็เป็นมิจฉาไง เป็นมิจฉามนัก็เป็นหวัตอไง มนัก็สมาธิหวัตอไง ถา้

มนัลึกกว่านั้นก็เป็นภวงัคไ์ง มนัก็ตกภวงัคไ์ปเลยไง 
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