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หลมุอากาศ ๑ 

หลุมอากาศ 
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

ถาม : เรื่อง “ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการภาวนา และขอ

ค าแนะน าเกีย่วกบัการใชปั้ญญาอบรมสมาธคิรบั” 

หลวงพ่อ : นี่หวัขอ้ค าถามนะ ค าถามยาวเป็นรถไฟเลย 

ถาม : กราบเรยีนหลวงพ่อทีเ่คารพอย่างสูง กระผมขอโอกาสขอความเมตตาจากหลวง

พ่อช่วยแกไ้ขปัญหา และชีแ้นะแนวทางดา้นการภาวนา โดยแบ่งเป็น ๒ ขอ้ ดงันี้ครบั 

๑. ช่วงนี้ผมประสบปัญหาตกภวงัคจ์ากการนัง่สมาธคิรบั ตกทุกครัง้ทีน่ัง่เลยครบั 

ซึ่งก่อนหน้าน้ีกม็บีางครัง้ แต่น้อย ผมพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตวัเอง แต่กย็งัไม่ดขีึน้ครบั 

ปกตแิลว้ผมกก็ินขา้วมื้อเดยีว ช่วงนี้พยายามกนิให้น้อยลง และลดอาหารทีเ่ป็นเนื้อสตัว์ 

และเปลี่ยนใชว้ธิเีดนิจงกรมก่อน ๒-๓ ชัว่โมงก่อนนอนและเชา้มดื แลว้สลบัมานัง่สมาธ ิ

แต่ทุกครัง้ทีส่ลบัมานัง่สมาธิ กม็กัจะตกภวงัคท์ุกครัง้ครบั 

ผมเปลีย่นจากการภาวนาพุทโธมาตรกึในธรรมกแ็ลว้ ตอนแรกเหมอืนจะดคีรบั แต่

ตรกึไปตรกึมามนักวู็บหายไป สุดทา้ยกค็อืตกภวงัค์อกีครบั ก่อนหน้านี้ตอนทีจ่ติดีๆ  ผม

เขา้สมาธไิดบ้่อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการเขา้สมาธิจากการนัง่ครบั แต่ตอนนี้จติเสื่อม 

เขา้สมาธไิม่ไดเ้ลยครบั ผมเลยสนันิษฐานว่า สาเหตุหนึ่งทีผ่มตกภวงัค ์น่าจะมาจากการที่

จติเสื่อมน่ีเอง อนัน้ีหลวงพ่อเหน็ดว้ยหรอืไม่ครบั 

ผมควรท าอย่างไร ตอ้งผ่อนอาหารใหม้ากกว่านี้ หรอืจ าเป็นตอ้งอดอาหารภาวนาต่อ

กนัครบั เพราะผมเคยฟังเทศน์หลวงพ่อ เทศน์กณัฑเ์ก่า  ๆหลวงพ่อใชว้ธิกีนิขา้ววนัละค าเพื่อ

แกอ้าการตกภวงัคเ์หมอืนกนั 
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ผมเองมภีาระเรื่องงานอยู่ บางครัง้ไม่สะดวกในการอดอาหารต่อกนัหลายๆ วนัครบั 

ทุกวนันี้ผมอดอาหารเฉพาะวนัพระครบั จงึขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชีแ้นะด้วย 

๒. สบืเน่ืองมาจากปัญหาการตกภวงัคข์้อที่ ๑ ผมจงึเปลีย่นจากการบรกิรรมพุท

โธมาใชปั้ญญาอบรมสมาธเิป็นหลกั คอืพยายามตรกึในธรรม หรอืไม่กค็ุยกบัตวัเองบ่อยๆ 

ใหจ้ติมกีารกระท าอยู่เสมอๆ ครบั ผมพบว่า เวลาตรกึในธรรมไปเรื่อยๆ บางครัง้เกดิ

ความคดิหรอืความรูส้กึแปลกๆ ขึน้มา ซึ่งผลของมนัคอื ใจมนัตัง้มัน่ขึน้มากครบั แต่ไม่ได้

รวมสงบลงเหมอืนการใชพุ้ทโธ 

ช่วงทีผ่่านมา ตอนฟุตบอลโลกนัดชงิ ผมอยากดูฟุตบอลมาก แต่กฝื็นเดนิจงกรม

ภาวนาไป อยู่ๆ กน็ึกขึน้มาว่า เกมฟุตบอลนี้จะเหมอืนการภาวนาบา้งไหม เลยลองเอามา

เทยีบดูครบั แปลกมาก แปลกมากครบัหลวงพ่อ พอใชปั้ญญาไป มนัมอีะไรทีเ่หมอืนกนั

หลายอย่าง เช่น เวลาทีเ่รามสีตอิยู่กบัการภาวนา มนัเหมอืนทมีของเราครองฟุตบอลอยู่ 

แลว้การทีผ่มคดิพจิารณาโดยมสีตปิระคองไปดว้ย เหมอืนเราส่งบอลใหเ้พื่อนร่วมทมีครบั 

และเมื่อสตสิบืต่อกนัมากเขา้จนใจตัง้มัน่ นัน่เหมอืนเราขงึเกมรุกในแดนคู่ต่อสูแ้ลว้ แต่

เมื่อไรทีเ่ราขาดสต ิเหมอืนเราโดนแย่งบอลไป แลว้เกมกจ็ะเปลีย่นเป็นตรงกนัขา้มทนัทคีรบั 

ผมจ าไดค้ร่าวๆ ประมาณนี้ครบั 

แต่ตอนน้ีรูส้กึสนุกกบัการใชปั้ญญาเทยีบเคยีงแบบนี้มาก แต่สงสยัว่ามนัจะจบลง

ตรงไหน ผมจะท าประตูได้อย่างไร ปัญญาอบรมสมาธจิะจบลงดว้ยวธิกีารใชปั้ญญาเช่นน้ี

อย่างไร และหลวงพ่อว่าจรติผมเหมาะกบัปัญญาอบรมสมาธมิากกว่าพุทโธหรอืไม่ 

รบกวนหลวงพ่อใหค้ าแนะน าด้วยครบั ขอกราบขอบพระคุณ 

ตอบ : ค าถามยาวเหยยีดเลย แต่เป็นประสบการณ์น่ะ เขาปฏบิตัแิลว้มปีระสบการณ์แลว้ 

ถ้ามปีระสบการณ์ อย่างนี้มนัจะถามมา ถ้าถามมาจะเป็นประโยชน์ไง แต่ถา้ไปอ่าน

ต ารบัต าราหรอืฟัง มนัเป็นความคดิ มคีวามสงสยัแลว้ถามมา อนันัน้มนัเลื่อนลอย 

แต่ถ้ามาปฏบิตัแิลว้ เพราะอะไร เพราะเขาบอกว่า ผมกนิขา้วมือ้เดยีวนะ ผมอด

อาหารด้วย แลว้วนัพระนี่ผมอดเลย 
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เหน็ไหม ถ้านักภาวนาแลว้ พูดเรื่องอย่างนี้มนัพูดเป็นเรื่องปกต ิ มนัพูดเรื่อง

ธรรมดา เพราะในวงการปฏบิตัเิรา เช่น วนัพระ วนัโกน เนสชัชกิ ไม่นอน พระเราปฏบิตั ิ

ไอเ้รื่องไม่นอน เรื่องอดอาหารเป็นเรื่องปกต ิเป็นเรื่องพืน้ๆ เป็นเรื่องการปฏบิตั ิ

แต่ถ้าเราไม่เคยปฏบิตัเิลย อย่างเช่น อย่างเขาจะมาจ าศลี มาอยู่วดั พอบอกว่า

ทีน่ี่ทานอาหารมือ้เดยีวนะ “ผมเอาปิกนิกมาไดไ้หม ผมมาตัง้โรงครวัทีน่ี่ไดห้รอืเปล่า ผมมี

นะ” 

มคีนมาอยากปฏบิตัเิยอะ มาตดิต่อนะ แลว้จะขอเอาครวัมาตัง้เองเลย นี่ใน

ความคดิของเขา ความคดิของเขาคอืปกป้อง กเิลสมนัจะปกป้องตวัมนัเอง 

แต่ในวงการปฏบิตั ิแมแ้ตส่ านักปฏบิตัเิรา เราจะพยายามจะไม่ใหค้นทีม่าปฏบิตัิ

มภีาระ มภีาระรบัผดิชอบ เหน็ไหม ฉะนัน้ ทานอาหาร ใหโ้รงครวัท าให ้แลว้ทานอาหาร

มาทานพรอ้มกนั เพราะการไปเกบ็ ไปลา้ง ไปท า มนัจะแย่งเวลาเราไปหมดเลย แลว้พอไป

ท าเขา้แลว้ ในทางโลกมนัสมศกัดิศ์ร ี “อ้าว! เรามาอยู่มากนิของเราเอง เราไม่พึง่พาอาศยัใคร 

เรามาเพื่อประโยชน์เราเอง” นี่เวลากเิลสมนัคดิอย่างนัน้น่ะ “อา้ว! มนัศกัดิศ์รนีะ ฉันท าเอง

ไง ฉันหามาเองไง ฉันไม่ไดก้นิของใครนะ ฉันพึง่ล าแขง้ตวัเอง” นัน่มนัคดิแบบกเิลสไง 

คดิแบบวทิยาศาสตร ์นี่ว่าวทิยาศาสตร์ 

ถ้าคดิโดยธรรม ไอท้ีเ่อ็งบอกว่าเป็นศกัดิศ์รขีองเอง็นัน่น่ะ นัน่ล่ะกเิลสมนักนิอิม่

แลว้ กเิลสมนัเอาความคดิ จติเสวยอารมณ์ คดิว่า “ฉันมศีกัดิศ์ร ี ฉันเอามาเอง” มนัแย่ง

เวลาเอง็ไปครึง่วนัน่ะ กว่าเอง็จะเตรยีมอาหาร กว่าเอง็จะท าอาหาร แลว้กว่าเอ็งจะไดก้ิน 

กนิเสรจ็แลว้ตอ้งเกบ็ลา้ง แลว้เอง็จะมาปฏบิตั ิ เอง็เสยีเวลาไปครึง่วนั กเิลสมนักนิอิม่แลว้ 

ตวัเองยงัไม่รูต้วัว่ากเิลสมนักนิหมดไสห้มดพุงไปแลว้ เหลอืแต่โครงกระดูก 

แต่ถ้าพูดถงึ เรากนัไวห้มดเลย มาอยู่ทีน่ี ่นักปฏบิตัดิว้ยกนั อเสวนา จ พาลานํ 

ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา เราจะคบบณัฑติ คนบณัฑติเขาแสวงหาความสงบสงดั แสวงหา

สต ิ แสวงหาสมาธ ิ แสวงหาปัญญา เราตอ้งมเีวลาประพฤตปิฏบิตั ิ มเีวลาต่อสูก้บัมนั ไอ้
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สิง่ใดทีม่นัเป็นทางโลก สิง่ใดทีม่นัเป็นภาระรุงรงั ครูบาอาจารยท์่านตดัใหห้มดเลย ท่าน

กนัไวใ้ห้ 

อยู่กบัหลวงตา ท่านบอกเลย หลวงตาท่านจะคอยตมีอืไวใ้ห้ มอืจะหยบิอะไร ท่าน

จะคอยตเีพยีะๆ เลย มอืคอือะไร มอืคอืใจไง มนัคดิเรื่องนู้น คดิเรื่องนี้ ท่านคอยตไีว ้พอ

มนัจะคดิอะไรก ็ ผวัะ! พอคดิอะไรก ็ ผวัะ! เรากบ็อกว่า โอโ้ฮ! หลวงตานี่ดุน่าดูเลย แต่

ความจรงิท่านสอนทัง้นัน้ นัน่น่ะประโยชน์ทัง้นัน้เลย แต่คนทีย่งัภาวนาไม่เป็นไม่รู้ 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาจะมาวดั มาวดักม็าอยู่วดั ทุกอย่างเขาหาใหพ้รอ้มแลว้ แต่กเิลส

มนัดิ้น จะเอาอย่างนัน้ จะเอาอย่างนี้ ฉันท าได้ๆ ...ท าไดก้ท็ าบา้นมงึ อยู่บา้นมงึกท็ าบา้นมงึ 

ท าทีบ่า้น ไอน้ี่มาทีว่ดั วดัเขามคีนควบคุมดูแลอยู่ ดูแลอยู่ เขาจะปราบกเิลสมงึน่ะ ฉะนัน้ 

เวลาคดิทางโลกมนัคดิแบบนัน้น่ะ 

ถ้าคิดทางธรรมนะ ศกัด์ิศรี เวลาไปอยู่กบัหลวงตานะ ใครกแ็ล้วแต่จะเข้า

มาในวดั เขี้ยวเลบ็เอง็หกัไว้ท่ีหน้าประตูนัน่น่ะ เขี้ยวเลบ็เอง็เกบ็ไว้ท่ีหน้าประตู 

ศกัด์ิศรีกเ็กบ็ไว้บา้น อยา่ให้มนัมาเพ่นพ่าน เราจะมาประพฤติปฏิบติั เราต้องเอา

จริง น่ีพดูถึงเวลาท่ีเราจะประพฤติปฏิบติั พอเราประพฤติปฏิบติั ถ้าเป็นธรรมมนั

เป็นแบบนัน้ ถ้าเป็นธรรม 

นี่กเ็หมอืนกนั เขาบอกว่า เวลาเขาปฏบิตั ิ เขากนิมือ้เดยีวนะ เขาฉันมือ้เดยีว เขา

กนิมือ้เดยีว แลว้เขายงัอดอาหารดว้ย 

ถ้าอดอาหารมนัเป็นความพืน้ๆ ไง ค าว่า “พืน้ๆ” สงัคมปฏบิตัเิขาท ากนัอย่างนี้ 

เพราะอะไร เพราะนัน่น่ะธาตุขนัธ์มนัทบัจติ ไอค้วามเห่อเหมิมนัทบัหวัใจ กนิอิม่นอนอุ่น 

ร่างกายมนัแขง็แรง คนทุกข์คนยากเขากแ็สวงหาอาหารเพื่อด ารงชวีติ พอด ารงชวีติแลว้

ต่อไปมนัเรื่องอะไร กเ็รื่องเสพกามทัง้นัน้น่ะ กามคุณ ๕ ถ้ามนัไม่กนิอิม่นอนอุ่น มนักไ็ม่

คดิเรื่องนี้หรอก ถ้ามนัหวิมนักระหาย เวลาทุกขม์นัก็หาปัจจยัเครื่องอาศยั พอเครื่องอาศยั

มนัมอีาศยัแล้วมนัจะคดิเรื่องอะไร มนักค็ดิเรื่องกาม มนัจะเรื่องอะไร 
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แลว้ตอนน้ีเรานักปฏบิตัขิึน้มา เราตดัทอนตัง้แต่เริม่ตน้เลย อดนอนผ่อนอาหาร 

ตดัเลย ผ่อนมนั ตดัขามนั ไม่ใหม้นัอิม่หน าส าราญจนเกนิไป เหน็ไหม ไขมนัมนักม็ไีม่มาก 

เวลานัง่สมาธไิปมนักไ็ม่ตกภวงัค์อย่างนี้ไง 

ไอน้ี่กฉั็นมื้อเดยีวแลว้ มือ้เดยีวกเ็ตม็บาตรเลย ฉันจนลน้ออกจากคอเลย ย่อย

กระเพาะ ๒ วนัยงัไม่จบนู่นน่ะ มือ้เดยีวเท่ากบัเขากนิ ๒ วนันู่นน่ะ กน็ี่ไง ตาม

วทิยาศาสตรไ์ง กม็ือ้เดยีว ฉันมือ้เดยีว ท าไม ฉันมื้อเดยีวกข็ยอ้นเอาจนเตม็คอนู่นน่ะ วนันี้

คนืนี้มนัยงัย่อยไม่จบเลย ย่อยพรุ่งนี้ไดอ้ีกวนัหนึ่ง เหน็ไหม นี่เราถอืกนัทางตวัอกัษรไง 

ถอืกนัแบบวทิยาศาสตรไ์ง 

แต่ถ้าเป็นธรรม เราด ารงชวีติไดไ้หม อยู่กบัหลวงตานะ พระบางองคอ์ยู่ทีบ่า้นตา

ดอดอาหารจนสลบไปเลย ตอ้งส่งโรงพยาบาล เวลากลบัมานึกว่าท่านจะชมนะ ท่านด่าซ ้า

เลย 

การจะอดนอนผ่อนอาหารมนักจ็ะต้องค านวณถงึก าลงัของเรา คนปฏบิตัมินัมสีต ิ

มนัมคีวามระลกึรูอ้ยู่ว่า ร่างกายเราทนทานไดแ้ค่ไหน ถ้าร่างกายเราทนทานไดแ้ค่ไหน เวลา

มนัสุดสายป่านแลว้ เราก็ออกไปฉันเพื่อใหร่้างกายมนักลบัมา มนัฟ้ืนฟูกลบัมา เสรจ็แลว้เรา

กอ็ดอาหารของเราต่อเน่ืองไป 

การอดอาหารมนัตอ้งมปัีญญา เหน็ไหมว่าร่างกายของเรามนัมภีูมติา้นทาน มนั

จะทนกบัการผ่อนไดม้ากน้อยแค่ไหน ฉะนัน้ คนทีอ่ดอาหารเขาตอ้งมสีต ิเขาตอ้งมปัีญญา

ของเขา แลว้ไม่ใช่ซื่อบื้อ อู๋ย! อดอาหารเป็นเรื่องดนีะ ฉันอดอาหาร 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึไดบ้ญัญตัไิว้ว่าห้ามอดอาหารไง ถ้าบอกว่า

อดอาหารนี้เป็นคุณๆ นะ โอ๋ย! ชาวพุทธนี่ตายค่อนชาวพุทธเลยล่ะ อดอยู่นัน่น่ะ “อา้ว! ก็

อดอาหาร ฉันอดอาหารแลว้ด”ี...ตายหมด อดซื่อบื้ออย่างนี้ตายหมด 

แต่เขาอดอาหาร เขาอดให้ร่างกายมนัเบา ธาตุขนัธ์มนัไม่ทบัจติ ขนาดธาตุขนัธ์ไม่

ทบัจติ แต่กเิลสมนัทบั เหน็ไหม นี่กเิลสกท็บัจติ ธาตขุนัธ์กท็บัจติ ทุกอย่างกก็ดถ่วงเขา้ไป 

แลว้กบ็อกว่า “ฉันจะภาวนา ฉันเป็นชาวพุทธ ฉันเป็นคนมปัีญญา ฉันภาวนาแลว้ฉันจะได้
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เป็นพระอรหนัต์” แต่พฤตกิรรมมนัมแีต่การกดถ่วง การกดถ่วงการกดทบั แลว้เราจะบอก

ใหม้นัผ่อนคลาย ใหม้นัดขีึน้มา มนัเป็นไปได้อย่างไร 

คนภาวนามนัจะรูเ้รื่องอย่างนี้ มองกนักม็องออกว่าคนนี้มนัมจีุดมุ่งหมายอะไร แลว้

ท าจรงิท าจงัมากน้อยแค่ไหน ถ้าท าจรงิท าจงัไดน้ะ ท าจรงิท าจงัมนัตอ้งมสีตมิปัีญญา มนัถงึ

วาระไง บางคนอดอาหารแลว้ด ีบางคนอดไม่ด ีบางคนอดไดป้านกลาง อยู่ที่ก าลงัของเขา 

เราไม่ใช่อดอาหารกนัเพื่อมาอวดกนัหรอก 

ฉะนัน้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึบญัญตัว่ิาหา้มอดอาหาร แต่เรายกเว้น

ไว ้ ถ้าใครอดอาหารเพื่อเป็นการประพฤตปิฏบิตั ิ เราตถาคตอนุญาต ถ้าใครอดอาหารนะ 

เป็นวธิกีาร เป็นวธิกีารทีจ่ะไปต่อรองไปต่อสูก้บักเิลส เราอนุญาต แต่ถ้าคนซื่อบื้อ เราไม่

อนุญาต ไอพ้วกนี้มนัอดตาย อดจนตาย อดตายยงัไม่รูว่้าอดไปท าไมนัน่น่ะ เหน็เขาท าก็

ท าตามเขาไป ไอพ้วกนี้หา้ม เพราะคนเรามนัตอ้งมสีตมิปัีญญาไง 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าถา้มนัตกภวงัค ์การตกภวงัค ์เราจะบอกเลยนะ ผูภ้าวนาไปบางคนก็

ตกภวงัค ์แลว้ตกภวงัคม์นัจะตกบ่อยมาก ถ้าบางคนทีไ่ม่ตกภวงัค ์ ไม่รูจ้กัภวงัคเ์ป็นแบบ

ใด 

๑. ไม่รูจ้กั 

๒. เวลาตกภวงัค ์เขาไม่รูว่้านี่คอืภวงัค ์เขาคดิว่านี่คอืนิพพานนะ 

เวลาคนไปตกภวงัค ์มบั! หายเลย “อ๋อ! นิพพานเป็นอย่างนี้เอง โอ๋ย! นิพพานมนัเวิง้

วา้งอย่างนี้เอง” นี่ตกภวงัคแ์ลว้ คนไม่เป็นไม่รูห้รอกว่าตกภวงัคเ์ป็นอย่างไร แต่ถ้าคนมจีรติ

นิสยัตกภวงัค ์ เขาตอ้งแกไ้ขของเขา แต่บางคนไม่เคยตกเลย มนัท าอะไรไม่ไดม้นัก็

เดอืดรอ้นกนัไป 

การตกภวงัคเ์หมอืนกบัการตกหลุมอากาศ 

ทางการบนิ ตอนนี้การคมนาคม การบนิ มนัเป็นทีว่่าโลวค์อสต์ มนัท าใหป้ระหยดั 

มนัประหยดัยิง่กว่าไปรถไฟ ไปรถเมล์ ไปเครื่องบนิมนัประหยดักว่า แลว้รวดเรว็กว่า แต่

การบนิการคมนาคมทางอากาศต่อไปนี้จะเป็นสิง่ทีว่่าโลกน้ีจะเจรญิ แลว้โลกนี้จะได้
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ประโยชน์จากการคมนาคมทางอากาศมากเลย แต่เวลาเครื่องบนิไปบนอากาศ สิง่ทีเ่ขา

กลวัมากเลยคอืกลวัตกหลุมอากาศ 

อากาศยงัมหีลุมอกีหรอื 

อา้ว! ไม่มหีลุมกถ็ามนักบนิส ิ ถามนักบนิว่ามนักลวัอะไร เวลามนัตกหลุมอากาศ 

วูบเลยน่ะ เครื่องบนิเสยีการทรงตวัเลย ผูโ้ดยสารอาจจะลม้ลุกคลุกคลานอยู่ในเครื่องบนินัน้

เลย นี่คอืการตกหลุมอากาศ 

การภาวนากเ็หมอืนกนั การตกภวงัคเ์หมอืนการตกหลุมอากาศ การตกหลุมหวัใจ 

การตกหลุมจติทีม่นัตกภวงัคไ์ปนัน้ 

แลว้การคมนาคมเขาไป เขาไปในอากาศ มนัดูดอากาศ เครื่องบนิไอพ่นมนัดูด

อากาศ มนัถงึขบัตวัเองเคลื่อนทีไ่ป ถ้ามนัตกหลุมอากาศ เขาพยายามจะสะบดัใหห้ลุด

ออกมา แล้วพยายามประคองเครื่องบนินัน้ไป 

จติกเ็หมอืนกนั เวลามนัตกหลุม ตกหลุมภวงัค์ มนัตกวูบ มนัวูบหายไป ถ้ามนั

วูบมนัยงัรู ้โอ๋ย! เวลาตกหลุมอากาศ เครื่องบนิมนัโคลงเคลงนะ โอ๋ย! นี่มนัตกหลุมอากาศ 

ถ้ามนัหายไปเลย มนัตกสู่โลกเลย 

ฉะนัน้ ถ้ามนัจะตกหลุมอากาศ มนัเป็นการตกภวงัค ์ ถ้าการตกภวงัค ์ การตก

ภวงัคถ์้าคนมสีต ิ เราจะเขา้ใจว่า ค าถามเขาถาม เหน็ไหม การนัง่สมาธทิุกครัง้ทีม่นัตก

ภวงัค์ 

ถ้าเรารูว่้าตกภวงัค ์ แสดงว่า เรามสีต ิ เรามปัีญญา เราเขา้ใจได ้ แต่คนถ้าตกภวงัค์

แลว้ไม่รูจ้กัภวงัค ์ คดิว่านี่เป็นสมาธ ิ เพราะเขาถามว่า หลวงพ่อเคยบอกว่าหลวงพ่อฉัน

อาหารวนัละค าเดยีวสูก้บัมนั 

เพราะเราเคยเป็นมาไง ก่อนหน้านัน้ ก่อนหน้าทีจ่ะรูต้วัว่าตกภวงัค์ มนัมคีวาม

อหงัการ มนัคดิว่าตวัเองเก่ง ตอนนัน้เราคดิว่าตวัเราเองเก่งมาก นัง่สมาธทิ ี๗-๘ ชัว่โมง 

โอโ้ฮ! สุดยอดๆ นัง่สมาธดิ้วยกนั ใครกน็ัง่สูเ้ราไม่ไดห้รอก เขาลุกกนัไปหมด เขาหนีไป

หมด เรานี่นัง่นิ่งเลย อยู่อย่างนัน้น่ะ มนักอ็หงัการว่าตวัเองเก่ง โอโ้ฮ! เก่งมาก ยอดมาก 
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นี่มนัวาสนานะ มอียู่วนัหนึ่งนัง่เสรจ็แลว้ นัง่อยู่ในศาลา มนัไม่ใช่ทีโ่ล่งแจง้ แต่

เวลามนัออกจากสมาธมิา ท าไมผา้จวีรมนัเปียกๆ เอาขึน้มาดม อะไรมนัเปียกๆ นึกว่าน ้า

อะไร น ้าลาย น ้าลาย มนัรูเ้ดีย๋วนัน้เลยว่า ไอ้ทีว่่าเอง็เก่งๆ น่ะ ขีห้มา ทีว่่าเอง็เก่งๆ น่ะ 

มจิฉาทฏิฐ ิ ทีเ่อง็เก่งๆ นี่เลวทราม ทีเ่อง็เก่งๆ นี่ใชไ้ม่ได ้ มนัรูต้วัขึน้มาไง เอามาเทยีบ

อารมณ์ก่อนหน้านัน้ ก่อนหนา้ทีไ่ม่รูว่้าตกภวงัค ์กบัรูว่้าตกภวงัค ์อารมณ์เปลีย่นไปเลย 

ก่อนหน้านัน้ก็คดิว่าตวัเองนี่แจ๋ว เพราะนักปฏบิตัมินักต็อ้งแข่งกนัดว้ยความดี 

แข่งกนันัง่สมาธ ิ แข่งกนัท าคุณงามความด ี พระเรานี่อตัตสมบตั ิ สมบตักิค็อืสมบตัขิองใจ 

ใจมนักศ็ลี สมาธ ิ ปัญญา ใครจะมมีากมนี้อยกว่ากนั ใครจะท าไดม้ัน่คงกว่ากนั เรากท็ า

ความดขีองเรานะ 

มนักจ็รงิๆ นัง่สมาธทิ ี๗-๘ ชัว่โมงอย่างนี้ โอโ้ฮ! นัง่ทไีรได้เมื่อนัน้ นัง่ทไีรไดทุ้ก

ท ี กดปุ่ มเลยล่ะ กดปุ่ มเลย อา้ว! ชวีติกดปุ่ มได้ มคีวามสุขไหม ภาวนาอยู่ในกุฏเิกอืบเป็น

เกอืบตาย แต่ชวีติกดปุ่ มไดน้ะ สมาธกิดปุ่มไดเ้ลย จะเขา้อย่างไร จะออกอย่างไร สดุยอด 

กดปุ่ มได ้อหงัการมาก ตวัเองว่าตวัเองเก่ง แต่พอมาดมกลิน่น ้าลายทีห่น้าอก โอโ้ฮ! ไอน้ี่

ไม่ใช่ น ้าลาย แสดงว่าหลบัจนน ้าลายไหล เหน็ไหม นี่วาสนาของคนนะ 

อนัน้ีเราภาวนาผ่านมาแลว้ เราถงึยอ้นกลบัไปคดิว่า อมื! เป็นวาสนาหน่ึง เพราะ

เราเป็นสุภาพบุรุษ ไม่เขา้ขา้งตวัเอง ถ้าเป็นคนอื่นกบ็อก “ไมใ่ช ่ น ้าลายนี่มนัออกมา มนั

ช่วยส่งเสรมิใหส้มาธดิขีึน้” มนัยงัใหล้งมาอกีนะ ไอน้ี่มนัพอน ้าลายไหลบอกไอน้ี่หลบัจน

น ้าลายไหล ใชไ้ม่ได ้เรากแ็กม้า เห็นไหม 

ตกหลุมอากาศ การตกหลุมอากาศแลว้เราจะแกไ้ขอย่างไรใหเ้ครื่องบนิเราไม่ตก

สู่โลก ถ้าไม่ตกสู่โลก มนัตอ้งมปัีญญาไง เพราะค าถาม เราอ่านแลว้เราสงสารไง เรา

สงสารว่า ถ้าเราปฏบิตั ิ ทีถ่ามมา เราจะแกอ้ย่างนัน้ เราจะแกทุ้กๆ อย่าง แต่เราจะแก้

อย่างไร 

เพราะเราแก ้ เราซื้อเทคโนโลยเีขา้มาไง โนวฮ์าว แลว้ใชไ้ม่เป็น เหน็ไหม เราตัง้

โรงงาน เรากซ็ื้อเครื่องยนต์เข้ามา แลว้ท าเป็นไหม นี่กเ็หมอืนกนั เรากเ็ปรยีบเทยีบนี่
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แหละ แต่ถ้าเราประดษิฐ์ขึน้มา เราเป็นคนประกอบเครื่องยนต์นัน้ขึน้มา เราเป็นคน

ประกอบเอง เราจะรูเ้ลยว่าเครื่องยนต์นัน้มนัจะมกี าลงัอย่างไร มนัควรตัง้ทีไ่หน มนัท า

อย่างใด 

ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั เราจะบอกว่า สิง่ทีเ่ราจะผ่านจากการตกหลุมอากาศ กปัตนั

เครื่องบนิจะตอ้งฉลาด จะพาเครื่องบนินัน้ใหพ้น้จากการตกหลุมอากาศนัน้ไปอย่างไร นี่ก็

เหมอืนกนั ถ้าจติมนัตกภวงัค์ จติมนัตกภวงัค ์ เราตอ้งมปัีญญาด้วย ฉะนัน้ สิง่ทีค่ าถาม 

ค าถามบอก “ขอ้ที ่๑ ช่วงทีป่ระสบปัญหาการตกภวงัค ์ตกทุกทเีลยครบั ก่อนหน้านี้มนัมนี้อย

ครัง้” 

ก่อนหน้านัน้มนี้อยครัง้ เหน็ไหม ถ้าปล่อยไว้ๆ  จะเป็นแบบนี้ คนเราท างาน

ผดิพลาดแลว้ ถา้เรายงัแกไ้ข ถ้าจติแกไ้ขไม่ไดม้นัลงร่องอย่างนี้ ลงร่องนี้ 

หลวงตาท่านสอนว่านะ เวลาเรามีอารมณ์มีความรู้สึกส่ิงใด ถ้าเราไป

เสียดาย ให้เปลี่ยนอารมณ์นัน้ 

แต่พวกเราไม่ใช่ พอคดิเรื่องสิง่ใดกจ็ะแกเ้รื่องนัน้ แก้ใหจ้บ แกใ้หไ้ด ้

แก้ไม่ได ้ แก้ไม่ได ้ เปลี่ยนไปเลย เราคิดอยู่เรื่องน้ีใช่ไหม เราโยนท้ิงเลย 

แล้วไปกาํหนดพทุโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ไปคิดเรื่องอ่ืน แล้วค่อยพิจารณาให้

กาํลงัมนัแขง็แรงก่อน แต่เราจะแก้อย่างนัน้ 

นี่กเ็หมอืนกนั เราตกภวงัคแ์ลว้เราจะแก ้ จะแกก้ต็อ้งหาวธิ ี แล้วตอ้งมปัีญญา 

ปัญญามนัจะท าใหจ้ติพน้จากการตกหลุมอากาศ 

ฉะนัน้ การอด โดยปกตแิลว้เขากนิขา้วมื้อเดยีว งดอาหารทีเ่ป็นเนื้อสตัว์ 

พยายามไม่ไปกนิมนั นี่ถูกตอ้ง เพราะฟังเทศน์มากมนัจะเขา้ใจ เพราะอาหาร 

พระพุทธเจา้สอนถงึอาหาร ๓ อย่าง อาหารหนักคอืเน้ือสตัว ์สเต๊กนี่อาหารหนัก อาหาร

อย่างกลาง พวกเนื้อสตัวพ์วกผกันี่ปนกนั อาหารอย่างเบา ผกัหญ้า พวกมงัสวริตั ิพวกนี้

อาหารเบา ในพระพุทธศาสนาน้ีสอนไวห้มดเลย พระพุทธเจา้ฉลาดมาก แต่เราศกึษาแล้ว
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เราศกึษาเพื่อประโยชน์นะ เราไม่ไดศ้กึษามาเพื่อเอาประเดน็ใดเพื่อจะไปพูดเถยีงใหช้นะ

ใคร ไม่ใช่หรอก 

เราศกึษาแลว้เราเอามาเทยีบเคยีงนะ มองโลกใหก้วา้งๆ แลว้เอาค าสอน

พระพุทธเจา้มาเทยีบเคยีง พระพุทธเจา้นี่ แหม! ฉลาด แลว้กวา้งขวาง เพยีงแต่ว่ามนัไม่

เป็นประเดน็ใหเ้ราฉุกใจ ใหเ้ราคดิ เราก็เลยอ่านพระไตรปิฎกโดยขา้มๆ กนัไป แต่ถ้า

ประเดน็ใดมนัฉุกใจเรานะ เราจะเอาประเดน็นัน้น่ะ พระพุทธเจา้ว่าอย่างนี้ๆๆ อนัอื่นไม่

มองเลยๆ เอาแต่อนัถูกใจ ถ้าถูกใจ พระพุทธเจา้ว่าอย่างนี้ๆ อนัอื่นไม่ใช่หมดเลย 

แต่ความทีพ่ระพุทธเจา้ครอบ ๓ โลกธาตุ ครอบง าไปหมดเลย แลว้เราเอามาใช้

ประโยชน์ อย่างเช่นลดอาหารแลว้ สิง่ทีเ่ป็นเนื้อสตัว ์ เรากพ็ยายามจะหลกีเลี่ยง นี่อาหาร

หนัก พระฉันหรอืกินแลว้มนัจะสปัหงกโงกง่วง พลงังานมนัเหลอืใช ้ อาหารอย่างกลางก็

พวกผกัพวกหญ้าปนๆ กนั พวกแกงพวกอะไร นี่อาหารอย่างกลางๆ ถ้าอาหารอย่างเบา 

พวกพชื พวกมงัสวริตั ินี่อาหารอย่างเบา พระพุทธเจา้บอกไวห้มด แลว้เรากเ็ลอืกของเรา 

เราตอ้งฉลาด เราตอ้งฉลาดของเรา 

ไอน้ี่มนัถูกตอ้ง เวลาบอกว่า เราเดนิจงกรมก่อน วธิแีก ้ มนัแกม้าตลอด เราเดนิ

จงกรมก่อน แลว้ก่อนมานัง่ วธิแีก ้แกห้มดเลย แลว้แกจ้บแลว้ แกเ้สรจ็แลว้มนักย็งัแกต้ก

ภวงัคไ์ม่ได้ 

แกต้กภวงัคไ์ม่ได ้ มนัอยู่ทีปั่ญญา ปัญญาเราจะดขีึน้อย่างไร ฉะนัน้ สิง่ทีถ่ามว่า 

แลว้เขาเปลีย่นจากพุทโธมาเป็นตรกึในธรรม มนัดขีึ้น 

ดขีึน้ มนัดจีรงิๆ ถ้าดขีึ้นนะ เพราะมนัแก้ได ้ มนัแกไ้ดห้มายความว่า มนัมสีติ

พรอ้มอยู่ตลอดเวลา แลว้เราไม่หลงไปตามร่องนัน้ มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ถ้าเป็น

ประโยชน์กบัเรา มนัจะเป็นประโยชน์มาก 

ฉะนัน้ เขาถามว่า “ผมสนันิษฐานว่า สาเหตุอย่างนี้เพราะจติเสื่อม” 
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ถ้าจติเสื่อม จติมนัเสื่อม มนัเป็นเรื่องปกตธิรรมดา การเจรญิแล้วเสื่อม เสื่อมแลว้

เจรญิเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าจติมนัเสื่อม เราสนันิษฐานว่าจติเสื่อม เราก็ท าจติของเราให้

กลบัไปเจรญิได ้ถ้าเรากลบัไปเจรญิได ้เรากพ็ยายามท าของเรา 

ถ้าจติมนักลบัมาเจรญินะ ไอ้การตกภวงัค์นี่กห็ายไป เพราะมนัเจรญิได ้ มนัตอ้ง

ผ่านภวงัคน์ี้ไป แลว้ผา่นภวงัคน์ี้ไปมนักจ็บ แตถ่้าไม่ผ่านภวงัค์นี้ไป ถ้าเป็นการตกภวงัค์ 

มนัเป็นวบิาก คอืผลแลว้ ผลนี้เกดิจากอะไร ผลนี้เกดิจากเราไม่มปัีญญาจะหาเหตุหาผล

จนกว่าจติจะเขา้สูส่มาธไิด ้ ถ้าเราหาเหตุหาผลจนจติเขา้สูส่มาธไิด ้ ไอภ้วงัคน์ี้กห็ายไป 

หายไป จติมนักห็ายเสื่อม จติเสื่อมเพราะมนัตกภวงัคน์ี่แหละ การตกภวงัคม์นักเ็ป็นแบบ

นัน้ แต่นี่มนัเป็นอุปสรรค อุปสรรคกบัทุกๆ คน 

ฉะนัน้ อย่างทีว่่า “หลวงพ่อเคยท าอย่างนัน้ หลวงพ่อเคยกนิข้าวมือ้เดยีว กิน

ขา้วค าเดยีว” 

อนัน้ีคอืเป็นเทคนิคไง ตอนนัน้ก าลงังงๆ โอ๋ย! หาช่องทางจะพาตวัเองรอด ท า

ทุกอย่าง ตรกึในธรรมน่ีกต็รกึมาแลว้กห็ลบั กค็ดิเองนี่แหละว่า พระโมคคลัลานะเวลา

ท่านสปัหงกโงกง่วง ท่านตกภวงัค ์ท าอย่างไร พระพทุธเจา้ไปสอนใหต้รกึในธรรม เรากต็รกึ 

ตรกึกย็งัหลบัอยู่ด ี

ตรกึทีสุ่ดแลว้นะ เพราะมนัเหนื่อย พอตรกึแลว้ แล้วเราก็มาหาเหตุผล ท าไมยงั

ตกภวงัค์อยู่ เหมอืนกบันกเขา นกเขาอยู่ในกรง ถ้าแมวมานะ ถ้านกเขามนัอยู่เฉยๆ นะ 

แมวเอาไปกนิไม่ไดห้รอก แต่เวลาแมวมนัมา นกเขามนักด็ิ้น มนักลวั มนักบ็นิไปบนิมา ก็

บนิไปขา้งๆ แมวมนักต็ะปบไดอ้กี นี่กเ็หมอืนกนั ตรกึกค็อืจติ จติคอืนกเขา นกเขามนัก็

ตรกึใหญ่เลย ตรกึไปตรกึมามนักต็รกึไปใหแ้มวเอาไปกนิหมดเลย ตกภวงัคอ์ีก

เหมอืนเดมิ 

พอมนัตกภวงัคปั์บ๊ เราจะเอามาเทยีบเคยีง ท าไมเป็นแบบนี้ เวลาเราท าอะไรก็

แลว้แต่ เราจะหาเหตุผลเลยว่า เราท าแล้วท าไมมนัเป็นแบบนี้ หาเหตุผลจนยอมรบั อา้ว! 

ยอมรบัเสรจ็แลว้กเ็ปลีย่นๆ เราหาวธิกีารไปเรื่อยๆ 
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ถงึบอกว่า ทีพู่ดอยู่นี่เพราะเราเป็นมา ครูบาอาจารยส์่วนใหญ่ปฏบิตั ิ ท่านเป็นมา 

แลว้ท่านแกข้องท่านมา ถ้าไม่แกข้องทา่นมานะ แลว้กว่ามนัจะแกไ้ด ้มนัถงึเวลาเหน็พวก

เรา พวกเราปฏบิตัเิหมอืนคนประมาทเลนิเล่อ ท าอะไรกส็กัแต่ว่าท า แล้วคนทีเ่ขาทุกขเ์ขา

ยากมา เขากพ็ยายามจะช่วย จะดูแลก ็“หลวงพ่อเขา้ขา้งคนโน้น” 

ไม่ไดเ้ขา้ข้างใครหรอก กม็งึก าลงัท าอยู่ มงึก าลงัดีๆ  กูจะบอกมงึไง ไอค้นอื่นเขา

ภาวนาไม่เป็น กูไปบอกเขาท าไม 

“ไม่ว่าคนอื่นเลย” 

กม็นัภาวนาไม่เป็น กม็นัไม่ไดภ้าวนา ไปบอกอะไรมนั กม็นัไม่รู ้ อา้ว! กม็งึ

ภาวนา กูกบ็อกมงึ พอบอกมงึ 

“อา้ว! ไม่ว่าคนอื่น ว่าแต่หนู” 

เออ! มนักค็ดิไปนู่นเนอะ อา้ว! กกู็จะว่ามงึ กม็งึก าลงัจะไดจ้ะเสยีอยู่นี่ไง ไอค้นอื่น

เขาไม่ไดไ้ม่เสยี ไปบอกเขาท าไม กเ็ขาไม่รู้ 

ไอน้ี่กว่็า “ว่าคนโน้นว่าคนนี้ เวลาหนู ว่าแต่หนู คนอื่นไม่เหน็ว่าเลย” 

อา้ว! กค็นอื่นมนัไม่ไดผ้ล คนอื่นมนัภาวนาไม่เป็น ไปพูดอะไรกบัมนัน่ะ อา้ว! กม็งึ

ภาวนา มงึมาถามกู กูกบ็อกมงึอยู่นี่ไง 

นี่พูดถงึว่า ถ้าคนมปัีญญามนัคดิได ้ เรากค็ดิเรื่องนี้นะ เราเคยคดิ เพราะเราอยู่

กบัครูบาอาจารยม์า เราโดนสบัมาจนไม่รูเ้ละขนาดไหน ถ้าไม่มสีตกิน็้อยใจแหละ อยู่กบั

หลวงตา โดนด่าจนบางทนีัง่น้อยใจเลยล่ะ เอ๊! ท าไมด่าแต่เราเนาะ แจกอาหาร 

ขยนัหมัน่เพยีรมาก บนศาลานี ่ โอ๋ย! เหงื่อไหลไคลยอ้ยกว่าจะไดก้นิขา้ว โอ๋ย! รบัผดิชอบ

หมดเลย กย็งัโดนด่าอยู่ วนันัน้จะกนิขา้วมนัคดิอย่างนี้ขึน้มานะ 

พอจะกนิปับ๊ ทา่นยื่นขนมปังมาใหอ้นัหนึ่ง รบีเขา้ไปรบัเลยล่ะ แลว้ท่านกเ็ทศน์ “ถ้า

เราไม่เอ็ดลูกศิษย ์เราจะไปเอ็ดใครล่ะ กเ็ราเอ็ด เราเอ็ดลูกศษิยเ์ราไง ถ้าไม่เอด็ลูกศษิย ์จะ

ไปเอด็ใคร” 
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โอโ้ฮ! ใจอย่างกบัภูเขา อ๋อ! ท่านยอมรบัเป็นลูกศษิย์ ไม่อย่างนัน้มานัง่น้อยใจอยู่

นะ จะกนิขา้วยงันัง่คอตกเลย เสยีใจ สกัพกั ยื่นขนมปังใหอ้นัหนึ่ง ท่านอยู่ชัน้บน เราอยู่ชัน้

ล่าง เขา้ไปรบัเลย แลว้ท่านกเ็ทศน์ “อา้ว! ถ้าเราไม่เอด็ลูกศษิยเ์รา เราจะไปเอด็ใคร กล็ูก

ศษิยข์องเรา เรากเ็อด็ไง เรากส็อนลูกศษิยเ์รา” 

ทแีรกมนัน้อยใจ น้อยใจมาก ท า โอ๋ย! โดนด่า โดนด่าแลว้โดนด่าอกี โดนด่าจน

เป็นเหมอืนกบัเขยีงเลย แต่พอเวลาท่านพูดทมีนักใ็จโล่งหมด เหน็ไหม เวลาคดิ คดิได้

หมด 

เราจะเทยีบใหเ้หน็ว่าจติเสื่อมไง เวลาจติเสื่อมกค็ดิแบบนี้ คดิน้อยเน้ือต ่าใจ แต่

เวลาท่านมาพูดถงึ โอโ้ฮ! พองขึน้มาอย่างกบัลูกโป่งเลย อนันัน้มนัแกม้าได ้เหน็ไหม 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าพูด มนัแกเ้ป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา นี่เราบอกถงึว่านี่วธิกีารไง ขอ้ที ่๑ 

นี่ขอ้ที ่๒ จะอธบิายข้อที ่๒ เยอะ “สบืเน่ืองจากปัญหาการตกภวงัคข์อ้ที ่๑ ผมจงึ

เปลีย่นจากการบรกิรรมพุทโธมาใชปั้ญญาอบรมสมาธเิป็นหลกั คอืพยายามตรกึในธรรม 

หรอืไม่กค็ุยกบัตวัเองบ่อยๆ ใหจ้ติมกีารกระท าอยู่เสมอ ผมพบว่า เวลาตรกึในธรรมไป

เรื่อยๆ บางครัง้เกดิความคดิความเหน็ความรูแ้ปลกๆ ขึน้มา ซึ่งผลของมนัคอืใจตัง้มัน่

ขึน้มาครบั แต่ไม่ไดส้งบรวมลงเหมอืนการใชพุ้ทโธ” 

แลว้กช็่วงหนึ่งพูดถงึเวลาเขาพจิารณาว่า เวลาใชปั้ญญาอบรมสมาธแิลว้จติมนัด ี

ถ้าจติมนัไม่ดนีะ จติมนัไม่ดจีะไม่ไดใ้ชปั้ญญาอบรมสมาธใินคนืนัน้ เพราะคนืนัน้มนัเป็นนัด

ชงิชนะเลศิฟุตบอลโลก ถ้าเป็นนัดชงิชนะเลศิฟุตบอลโลก บอกว่า เกบ็ไวก่้อน ดูฟุตบอลโลก

ก่อนก็ได ้เดีย๋วค่อยภาวนา 

แต่วนันัน้ชนะ ถงึบอกว่า ไม่ดูฟุตบอลโลก ไม่ดูรอบชงิชนะเลิศ แต่มาใชปั้ญญาอบรม

สมาธ ิพอใชอ้บรมสมาธ ิ เราใชเ้ราตรกึไปเรื่องฟุตบอล ฟุตบอลมนัจะมเีกมของมนัอย่างนัน้ มี

การรุก มกีารรบั มเีทคนิคของมนั เราพจิารณาของเราไป แลว้ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ

ต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ถ้าจติมนัปล่อยวางได ้ จติมนัปล่อยวาง จติเป็น

เอกเทศได ้มนัถงึ โอโ้ฮ! มนัแปลกมากเลย เกมฟุตบอลกบัการภาวนามนัไปไดด้ว้ยกนัเลย
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ล่ะ โอโ้ฮ! มนัไปแลว้มนัมคีวามสุข เหน็ไหม ถ้าปัญญาอบรมสมาธเิป็นแบบนี้ คดิเรื่องอะไร

กไ็ดถ้้ามสีต ิคดิเรื่องอะไรกไ็ด ้

ถ้าไม่มสีต ิเวลาคดิเรื่องสิง่ใดมนัเป็นสญัญาอารมณ์ มนัคดิแบบโลก คดิแบบโลก 

มนัไปกวา้นเอาจากความทุกขม์าเผาตวัเอง แต่ถ้าเรามสีตปัิญญาขึน้มา ความคดิ เรามี

สตปัิญญาคดิ มนัคดิ มนัมสีตปัิญญา นี่โลกียปัญญา ปัญญาอบรมสมาธ ิ ปัญญาอย่างนี้

มนัมปัีญญาขึน้มา เกมฟุตบอลนัน้กบัจตินี้มนัหมุนไปเลย โอ๋ย! มนัดมีาก มนัแปลกมาก 

มนัมคีวามสุขมาก แลว้ปัญญาอบรมสมาธมินัจะไปจบลงเมื่อไหร่ล่ะ เออ! ค าถามน่ีไง 

ปัญญาอบรมสมาธมินัจะไปจบลงเมื่อไรล่ะ มนัจะไปจบลงตรงไหน แลว้มนัจบลงอย่างไร 

ปัญญาอบรมสมาธนิี่ 

ปัญญาอบรมสมาธกิบัสมาธอิบรมปัญญามนัแตกต่างกนั เพราะเขาถามค าถาม 

ค าถามว่า “บางครัง้มคีวามรูแ้ปลกๆ มนัเกดิขึ้น ผลของมนัที่เกดิขึ้น ใจตัง้มัน่ แต่มนัไม่

รวมลงเหมอืนการใชพุ้ทโธ” 

ไม่เหมอืนหรอก คนไม่ภาวนากไ็ม่รูไ้ง สมาธกิค็อืสมาธ ิอา้ว! สมาธกิต็อ้งรวมลง

เหมอืนสมาธสิ ิ แล้วสมาธิรวมลงเหมอืนสมาธ ิ ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอก

ถงึกรรมฐาน ๔๐ หอ้งล่ะ การท าความสงบ ๔๐ วธิกีารล่ะ แล้วเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ไปเรยีนกบัอาฬารดาบส อุทกดาบส ไดส้มาบตั ิ๖ สมาบตั ิ๘ ถ้าสมาบตัมินัเป็นแบบ

ใด แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดส้มาบตัิ ขนาดอุทกดาบส อาฬารดาบส

บอกเลย “เจา้ชายสทิธตัถะมคีวามรูเ้หมอืนเรา” 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะมาภาวนาขึน้มา ก าหนดอานาปาน

สต ิจติเป็นสมาธขิึน้มา บุพเพนิวาสานุสตญิาณ จตุูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ ท าไมมนั

ไม่มฌีานสมาบตั ิ ไอเ้รื่องนี้มาเป็นฐานล่ะ เวลาไปปฏบิตักิบัอุทกดาบส อาฬารดาบส ได้

สมาบตั ิ๘ สมาบตั ิ๘ การเขา้สมาบตัเิป็นฌานโลกยี ์ฌานโลกยีม์นัเป็นแบบใด แลว้ถ้าเกดิ

อานาปานสต ิ จติมนัสงบเขา้มา สงบเขา้มาอย่างไร ถ้าสงบเขา้มาแล้ว เวลามนัเกดิ
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ภาวนามยปัญญาทีเ่ป็นอาสวกัขยญาณท าลายกเิลสล่ะ ฉะนัน้ ก าหนดพุทโธๆ นี่สมาธ ิถ้า

สมาธเิป็นแบบนัน้ 

ปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน อากาสานัญจายตนะ วญิญาณัญจายตนะ 

อากญิจญัญายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ ถอยเขา้ถอยออก มนัถอยเขา้ถอยออก 

มนัมพีลงั มนัเพลนิ แลว้มนัอยากรูอ้ยากเหน็ นี่ฌานโลกยีส์่งออก 

แต่พุทโธๆๆ เวลามนัสงบเขา้มา พุทโธๆ จติละเอยีดเขา้ไป ขณิกสมาธ ิ “โอ๋ย! 

สบาย ดมีากเลย หวัใจถ้าใครไม่ดูแล ไม่เหมอืนเรา เราดูแลใจ ใจมนัจะสุดยอดมาก” 

ขณิกสมาธ ิถ้ามนัพุทโธต่อเน่ืองเขา้ไปแลว้เป็นอุปจาระ “โอโ้ฮ! มนัเห็นนิมติ มนัรู้มนัเหน็ 

โอโ้ฮ!” นี่อุปจาระ ถ้าพุทโธต่อเน่ืองไป มนัปล่อยวาง มนัเป็นอปัปนา มนัสกัแต่ว่า สกัแต่

ว่า นี่อปัปนาสมาธ ิกบัเนวสญัญานาสญัญายตนะ มนัแตกต่างหรอืมนัเหมอืนกนัอย่างไร 

เนวสญัญานาสญัญา สมาบตั ิ ๘ อากาสานัญจายตนะ อากิญจญัญายตนะ 

วญิญาณัญจายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ แลว้อปัปนาสมาธกิบัเนวสญัญานา

สญัญายตนะ มนัแตกต่างกนัอย่างไร 

นี่พูดถงึว่า เวลาพุทโธกบัปัญญาอบรมสมาธมินัแตกต่างกนัไง 

ถ้าพุทโธๆ ถ้ามนัลงอย่างนี้ เวลามนัลง ถ้ามนัลงอปัปนา มนัจะละเอยีด ถ้าพุทโธ

ละเอยีดเข้าไป จนลมหายใจหาย ลมหายใจนี้ขาดไป ความรบัรูก้บัอายตนะนี้หายไป ความ

รบัรูอ้ายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น หายหมด ไม่รบัรูห้มด สกัแต่ว่ารู ้เด่นชดัขึน้มา ทิ้งร่างกายนี้

เลย จติใจอยู่กบัร่างกาย แมแ้ต่ร่างกายนี้ยงัไม่รบัรู ้ในโลกนี้มนัปล่อยหมดเลย นี้พูดถงึถ้า

พุทโธ เหน็ไหม 

แลว้ถ้ามนัเป็นปัญญาอบรมสมาธลิ่ะ มนัไม่เหมอืนกนั มนัไม่เหมอืนกนัอยู่แลว้ 

ถ้ามนัเหมอืนกนั เขาจะไม่เรยีกว่าปัญญาอบรมสมาธ ิ สมาธอิบรมปัญญา ถ้ามนั

เหมอืนกนั มนัตอ้งตัง้ชื่อใหเ้หมอืนกนั เพราะชื่อมนักไ็ม่เหมอืนกนัอยู่แลว้ ชื่อมนักไ็ม่

เหมอืนกนัอยู่แลว้ เหน็ไหม ปัญญาอบรมสมาธ ิ สมาธอิบรมปัญญา ชื่อมนักไ็ม่เหมอืนกนั

อยู่แล้ว การปฏบิตักิไ็ม่เหมอืนกนัอยู่แล้ว แต่มนัไปลงสมาธเิหมอืนกนั ลงสมาธเิหมอืนกนั
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เพราะอะไร เพราะคนทีช่ านาญในสมาธ ิอุปจารสมาธ ิเขา้มาแลว้มนัจะรูข้องมนั อุปจาระคอื

รูโ้ดยรอบของมนั 

แต่ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธลิ่ะ ทีบ่อกว่า “นี่มนัแปลกมาก ผลของมนัแปลกมาก 

ใจมนัตัง้มัน่” 

แลว้ตัง้มัน่ มนัรบัรูไ้หมล่ะ ตัง้มัน่ รบัรู้ไหม ตัง้มัน่นัน่แหละคอืสมาธ ิแต่สมาธแิบบ

นี้มนัไม่ใช่สมาธวูิบลง สมาธลิกึแบบพุทโธ ค าว่า “สมาธิๆ ” ตอนน้ีพอพูดแลว้มนัชกักงัวล

ขึน้มา เดีย๋วคนถามยิง่งงใหญ่เลย อธบิายมากเกนิไป หมอเก่งเกนิไป คนไขจ้ะงง 

นี้เพราะเขาถามมา เขาถามว่า มนัไม่เหมอืนกนั มนัลงแลว้มนัไม่เหมอืนกนั 

ไม่เหมอืน เราไม่ต้องไปกงัวล เราไม่ตอ้งไปกงัวลสว่ิา เราตอ้งเหมอืนใคร หรอืใคร

ตอ้งเหมอืนเรา เวลาเราปฏบิตั ิ เราไม่ตอ้งไปกงัวลหรอกว่า เอ๊! เราไม่เหมอืนคนโน้น ไม่

เหมอืนคนน้ี แลว้คนนี้กไ็ม่เหมอืนเราเลย แล้วเราปฏิบตัแิลว้ เดีย๋วเอาปืนมายงิกนัมัง้ มนั

จะเถยีงกนัอยู่นัน่น่ะ 

ไม่เป็นไร เขาปฏบิตักิใ็หเ้ขาปฏบิตัไิป ใครปฏบิตัไิดส้มาธไิด ้ ใครท าปัญญาได้ก็

สาธุ โอ!้ สาธ ุ นักปฏบิตัดิว้ยกนัเนาะ อนุโมทนา เราอยากไดบุ้ญร่วมดว้ย เอง็ท าดกี็

อนุโมทนาไปดว้ย 

แต่ของเรา เราไดไ้ง ถ้าเราได ้เพราะอะไร ถ้าเราไม่ได ้เราสงสยั ถ้าเราท าไม่จรงิ 

เราสงสยั ถ้าสงสยันัน้คอืกเิลส ถ้าสงสยัคอืมนัไม่ถูกตอ้ง แลว้ถ้าไม่ถูกตอ้ง เราท ามาเพื่อ

อะไร 

เราจะท าความถูกตอ้งไง ถ้าความถูกตอ้งนะ เวลาเราก าหนดพุทโธๆ แลว้มนัตก

ภวงัค์ เราจะแกม้นัอยู่ แกม้นั แกม้นัไม่ได ้ แกอ้ย่างไร ปัญญาเราไม่พอ ถ้าเรามาปัญญา

อบรมสมาธปัิบ๊ มนัแปลก พอมนัแปลก ไม่แปลกธรรมดา มนัแปลกเพราะปัญญากบัจติมนั

สมดุลกนั มนัถงึออกมาเป็นเกมฟุตบอลไง เพราะเกมฟุตบอล มนัไม่มเีขาไม่มเีรา มนัเป็นอนั

เดยีวกนั มนัไม่มกีารโตแ้ยง้ มนัเลยออกมาเป็นเกมฟุตบอล นี่ผลของมนั ทนีี้ผลของมนั

แลว้ แล้วมนัจบลงเมื่อไหร่ล่ะ 
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มนัจะจบลงดว้ย ๓ อย่าง อย่างหนึ่งคอืแพ ้ แพค้อืจบลงโดยไม่ลงสมาธ ิ แพค้อื

พจิารณาไปเตม็ที่เลย แลว้มนัก็ออกมาโดยทีว่่าเหน่ือยฟร ี เหน่ือยฟรีๆ  ออกมา นี่มนัจบ

ดว้ย ๓ อย่าง อย่างหนึ่งพจิารณาไปแล้ว เหมอืนกบัเราท างานเป็น เราไดล้งแข่งใช่ไหม เรา

ไดล้งแข่งกฬีา แต่แข่งเสรจ็แลว้แพ ้ โดนยงิพรุนเลย วนัทีแ่พไ้ดป้ระตูมาโหลหนึ่ง ๑๒ ลูก 

จบลงดว้ยการพ่ายแพ ้

จบลงดว้ยการเสมอ พจิารณาไป ปัญญาอบรมสมาธิไป มนัไม่ลง แต่มนักไ็ม่แพ้ 

เวลาพจิารณาไปแล้วมนัจะจบลงอย่างไร ผลของมนัคอืจบลงอย่างไร 

ผลของมนัคอืถ้าจบลงโดยทีม่นัไม่สงบ กผ็ลของมนั เราไดก้ระท า แต่เราได้

กระท า เหมอืนกบัพุทโธแลว้พุทโธไม่ไดส้มาธิ นี่ใชปั้ญญาไปแลว้ ปัญญาไม่ถงึทีสุ่ด ผล

ของมนักค็อืพจิารณาไปแลว้ แลว้ท าทีสุ่ดแลว้กไ็ดแ้ค่น้ี ถ้ามนัพจิารณาดขีึน้มากขึน้ พอ

พจิารณาไปแลว้อย่างมากมนักเ็สมอ คอืว่าดขีึน้ แต่ก็ไม่ลงสมาธ ิ

แลว้ถ้าเราพจิารณาด้วยปัญญาอบรมสมาธทิีม่สีตดิขีึน้ สมาธดิขีึ้น ปัญญาดขีึน้ ใชส้ติ

ใชปั้ญญาดขีึน้ พจิารณาความคดินี้ไป ถงึทีสุ่ดมนัชนะ มนัชนะนี่มนัปล่อยหมดเลย พอมนั

ชนะนะ ความคดิดบั ความคดินี้หลุดหมด มสีตกิบัความรบัรูน้ี้เด่นมาก เหมอืนกบัสมาธ ิ

แต่ไม่ไดวู้บลง เหน็ไหม มนัไม่วูบไม่วาบ ไม่เป็นไป แต่มนัรูข้องมนั นิ่งอยู่อย่างนัน้น่ะ แต่

เพราะมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ สกัเดีย๋วเดยีวมนักเ็สวยอกี เดีย๋วมนัก็คดิอกี เพราะ

ความคดิมนัหยุดไม่ได ้ท าอย่างนี้บ่อยครัง้เขา้ๆ นี่ปัญญาอบรมสมาธ ิผลของมนัไง 

เขาบอก แลว้ผลจะจบลงตรงไหน 

มนัจบได ้๓ อย่าง อย่างหนึ่งคอืแพ ้อย่างหนึ่งคอืเสมอกนั เสมอกนัคอืมนักไ็ม่ลง

สมาธเิหมอืนกนั อกีอย่างหนึ่งคอืลงสมาธ ิ คอืชนะ เพราะกท็ าสมาธไิง ปัญญาอบรมสมาธิ

คอืผลของสมาธ ิไม่ใช่ผลของปัญญา ปัญญาอบรมสมาธใิหเ้ป็นสมาธขิึน้มา 

ทีเ่ขาสอนดูจติๆ หลวงปู่ ดูลยท์่านสอนพุทโธเหมอืนกนั แต่เพราะท่านไดพุ้ทโธ

แลว้ท่านเหน็อย่างนี้ ท่านถงึสอนว่าใหใ้ชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถ้าปัญญาอบรมสมาธนิะ ดู
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จติๆ จนจติเหน็อาการของจติ พอใชปั้ญญาอบรมสมาธมินักป็ล่อย ปล่อยเป็นสมาธิไง 

ปัญญาอบรมสมาธิ 

ถ้ามนัเป็นพุทโธนะ พอจติสงบแลว้ร าพงึไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม 

นัน้เขาเรยีกว่าเป็นเจโตวมิุตต ิ สมาธเิป็นฐาน สมาธเิป็นตวัน า แลว้ใชค้วามเหน็ของใจ

พจิารณา 

แต่ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ เวลามนัสงบแลว้ จติสงบ จติเหน็อาการของจติ 

หลวงปู่ ดูลยบ์อกว่าจติเหน็อาการของจติ จติเหน็ความคดิไง ทีค่วามคดิมนัครอบง าอยู่นี่ 

ความคดิมนัครอบง าอยู่ ถ้าเราใชปั้ญญาเลาะๆๆ จนความคดิดบัไป จนความคดิดบัไป 

สรรพสิง่ดบัไป เหลอืแต่จติลว้นๆ นี้คอืสมาธ ิ

แลว้เพราะจติเหน็อาการของจติ จติ เวลาความคดิมนัจะเกดิ มนัจะเสวย ถ้า

ความคดิไม่เกดิ เวลาคนเผลอ  ๆ คนเหม่อ  ๆ ความคดิมไีหม ไม่ม ี แลว้ความคดิมนัไปไหน 

เพราะไม่ภาวนากไ็ม่รูเ้รื่อง แต่ถ้าจติมนัสงบ จติมนัสงบเวลามนัจะเสวยอารมณ์ จติเหน็

อาการของจติ เพราะความคดิมนัเกดิ มนัเหน็ มบั! อ๋อ! นี่ตน้ประตูแห่งมาร มารมนัเดนิรอยนี้ 

ถ้ามนัจบัไดปั้บ๊ จติเหน็อาการของจติ จติเห็นอาการของจติเป็นมรรค ผลของการพจิารณา

จติเหน็จตินัน้เป็นนิโรธ 

นี่คอืปัญญาอบรมสมาธ ิ เพราะเขาถามว่า สมาธจิะไปจบลงทีไ่หน ปัญญาอบรม

สมาธ ิ แลว้มนัจะไปจบลงทีไ่หน แล้วมนัจะจบลงอย่างไร อา้ว! หลวงพ่ออธบิายใหฟั้ง

หน่อย มนัจะจบลงอย่างไร 

เวลาภาวนาไป ถ้ามนัตกภวงัคค์อืตกหลุมอากาศ เวลาตกหลุมอากาศ นักบนิทีด่ี

เขาจะพาเครื่องบนินี้พน้จากการตกหลุมอากาศ เวลาภาวนา ถ้าจติมนัตกภวงัค ์ แลว้ถ้าเรา

ไม่มปัีญญาพอ นักบนิน้ีไม่มปัีญญาพอ มนัจะพาเครื่องบนิน้ีตกทัง้ล า แมแ้ต่ผูโ้ดยสารก็

ตาย กปัตนักต็าย ตายกนัหมดทัง้ล า 
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จติถ้ามนัตกภวงัค ์ ไม่มสีตไิม่มปัีญญา มนักส็ูญเปล่าไง มนัสูญเปล่า แลว้ถ้าสูญ

เปล่า เรามาปฏบิตักินัท าไม เรามาปฏบิตั ิ เรามาปฏบิตัเิพื่อมรรคเพื่อผล แต่เราท าไมมา

ปฏบิตัใิหม้นัสูญเปลา่ล่ะ 

ถ้าปฏบิตัแิลว้สูญเปล่า มนัจะสูญเปล่าไหมล่ะ เวลามนัสูญเปล่า มนัสูญเปล่าโดย

มรรคโดยผลไง มรรคผลทีจ่ะไดปั้จจบุนัน้ีมนัสูญเปล่า แต่การปฏบิตันิี้มนัเป็นการปฏบิตัิ

เพื่อเพิม่อ านาจวาสนาบารม ีเพราะเราปฏบิตับิูชา 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกพระอานนท์นะ “อานนท์ เธอบอก

ประชาชนทัว่ๆ ไปนะ ตอนพระพทุธเจ้าจะนิพพาน เขามาบูชาด้วยดอกไม้ธปู

เทียนทัง้นัน้น่ะ บอกเขาเถิด บอกว่าให้ปฏิบติับูชาเราเถิด ให้ปฏิบติับูชาเราเถิด” 

เพราะการปฏบิตับิูชา จตินัน้ไดก้ารฝึกหดั จตินัน้ไดป้ฏบิตั ิ จตินัน้ไดม้กีาร

เปลีย่นแปลง แต่ในการออ้นวอนขอ การบูชาดว้ยดอกไมธู้ปเทยีน การบูชากนัดว้ยวตัถุ

ทาน มนัเป็นการท าบุญกุศล มนัเป็นอามสิ แต่การปฏบิตัมินัมผีดิมถีูกอยู่นี่ไง มนัมผีดิมี

ถูกอยู่นี ่ถ้าผดิ เรากแ็กไ้ข ถ้าถูก มนัก็เป็นอ านาจวาสนาบารมขีองเรา 

แลว้ถ้ามนัผดิ มนัไม่ไดอ้ะไร เรากป็ฏบิตับิูชาไง เราปฏบิตับิูชาใหม้นัรูถู้กรูผ้ดิไง ถ้า

มนัรูถู้กรูผ้ดิ มนักแ็กไ้ข แกไ้ขเพื่อตวัเรา แกไ้ขเพื่อจติดวงนี้ ถ้าจติดวงนี้มนัได้แกไ้ข มนั

ไดป้ฏบิตัขิึน้ไป มนักจ็ะเป็นประโยชน์กบัใจของเราไง ฉะนัน้ ปฏบิตั ิ

เขาถาม “หลวงพ่อแนะจรติของผมว่ามนัเหมาะกบัปัญญาอบรมสมาธหิรอืพุทโธ

มากกว่ากนั” 

หลวงตาท่านบอกนะ เราเทศน์เมื่อ ๒ วนัน้ีบอกพทุโธมนัต้องการใช้ตัง้แต่

เร่ิมต้นการปฏิบติัจนถึงท่ีสุด เพราะพทุโธเป็นการพกัจิตเป็นการพกัใจ ปัญญา

อบรมสมาธิกเ็หมือนกนั ในการปฏิบติั ปัญญาอบรมสมาธิเป็นการพกัหวัใจ 

หวัใจเวลาไปท างานแลว้มนัจะเหน่ือยมนัจะลา้มาก แลว้ถ้าเหน่ือยลา้นะ ขาด

สมาธ ิมนัจะฟัน่เฝือ พอฟัน่เฝือไป พอกเิลสมนัซ ้าเตมิ มนักบ็อก ปฏบิตัมิาขนาดนี้ ลงทุน
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มาขนาดนี้ ปฏบิตัมิาดีๆ ๆ แลว้มนักไ็ม่ไดส้กัทหีนึ่ง เหมอืนเขน็ครกขึน้ภูเขา เขน็ไปเขน็

มามนัลม้ทบัเราทุกทเีลย มนัจะท าใหน้้อยเน้ือต ่าใจไปตลอด เวลาเราเผลอปับ๊ ครกมนัจะ

ไหลทบัเราเลย แบนแต๊ดแต๋อยู่อย่างนัน้น่ะ แลว้ก็น้อยเน้ือต ่าใจไปตลอดเลย แล้วอะไรมนั

จะดกีว่าอะไรล่ะ 

ฉะนัน้ สิง่ทีพุ่ทโธ พุทโธมนัตอ้งการใชต้ลอด เขน็ครกขึน้ภูเขา ถา้ไม่ไหวใชไ่หม หา

หนิมาหนุนไวก่้อน เขน็ๆ ขึน้ไป เอาหนิมากอ้นหนึ่ง หนุนครกไว้ๆ  พกัไว้ๆ  พุทโธๆ ให้

แขง็แรง พอมนัชื่นใจ เขน็ต่อๆ เหน็ไหม พุทโธมนัต้องใชต้ลอดทาง 

ปัญญาอบรมสมาธกิเ็หมอืนกนั ปัญญาอบรมสมาธ ิ เวลาพจิารณาไป พอ

พจิารณาไปมนัจะฟัน่เฝือ พจิารณาไปแลว้มนัจะเหน่ือยลา้มาก ตอ้งปล่อย เวลาพจิารณา

ไป มนัพจิารณา เหน็ไหม เหมอืนเกมฟุตบอล เราพจิารณาไปมนัจะเป็นอย่างนัน้เลย แต่

พอมนัเหน่ือยปับ๊ วางเกมฟุตบอลเลย 

เพราะเกมฟุตบอลนัน้น่ะ คอืว่าจติ ค าว่า “มชัฌมิาปฏปิทา” คอืสมดุล ถ้าสมดุล 

มนัจะไดม้รรคไดผ้ล ถ้าไม่สมดุล มนัเหมอืนกบัเราดูฟุตบอล ไม่ใช่เราเลน่ เออ! ไอค้นนัน้

เล่นไม่ด ี ไอค้นนี้เล่นไม่ด ีมนัเหน็หมดนะ ตเิขานี่เก่งมากเลย แต่ตวัเองไม่ไดเ้ลน่ คอืจติมนั

ไม่เหน็อาการของจติ คอืไมเ่หน็มนักจ็บัตอ้งไม่ได ้ พอจบัตอ้งไม่ได ้ เรากก็ลบัมาปัญญา

อบรมสมาธ ิ พอกลบัมาปัญญาอบรมสมาธ ิ ความคดิอะไรมนักจ็บัตอ้งได ้ จบัตอ้งไดก้็

พจิารณาไป มนักเ็หมอืนพุทโธ 

บอกว่า เวลาเราจะภาวนา ถ้ามคีรูบาอาจารยท์ีเ่ป็นนะ ท่านอธบิายตรงนี้ เวลา

เรื่องของสมาธกิเ็รื่องของสมาธลิว้นๆ แต่ไม่มสีมาธ ิ ภาวนามยปัญญาไม่ม ี สิง่ทีเ่กดิขึน้ 

โลกยีปัญญาทัง้หมด คอืความคดิทีม่นัเกิด แต่ความคดินี้ไปลอกเลียน ไปศกึษาไปจ ามา

จากพระไตรปิฎก ไดย้นิไดฟั้งครูบาอาจารยพ์ูดมา พูดมาค าหนึ่ง กูไปขยายความได้

เยอะแยะเลย แต่ท่านไม่พูดมา กูกค็ดิอะไรไม่ออกเหมอืนกนั ถ้าใครพูดอะไรมา ป๊ิง! เลยนะ 

โอโ้ฮ! ไปขยายความไดห้มดเลย...ไม่ใช่ของเรา 
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จากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงนะ จากใจของครบูาอาจารยข์องเรา แล้วเรา

ดดูดื่มแล้วเราไปขยายความ มนักข็ยายความไปทัว่ แต่มนัไม่ใช่ของเรา ถ้าของเรา

ต้องเป็นปัจจุบนั ต้องเกิดเดี๋ยวน้ี เกิดในปัจจุบนัน้ี ถ้าเกิดปัจจุบนัน้ี เราเอาตรงนัน้ 

นี่พูดถงึว่า ถ้ามนัตกหลุมอากาศ เราตอ้งแก้ไขของเราเป็นประโยชน์กบัเรา 

ฉะนัน้ เวลาถ้าพูดถงึนะ ถ้าเป็นคนอื่น ไปถามคนอื่นนะ ตอบไม่ได ้ ตอบไม่ได้

ตรงไหนรูไ้หม ตอบไม่ไดเ้พราะค าถามน้ีมนัป้องกนัตวัเองไวห้มดเลย กินอาหารกก็ินมือ้เดยีว 

อดอาหารก็อดอาหารแลว้ ภาวนากภ็าวนาแล้ว มนัเขยีนค าถามมาโดยป้องกนัตวัเองไวทุ้ก

เรื่องเลย แลว้ไม่ใหม้งึตอบ ถ้าไปถามคนอื่นนะ ตอบไม่ได ้อา้ว! จะตอบเรื่องอะไรล่ะ ตอบเรื่อง

อดอาหาร “ผมกอ็ดอาหารแลว้นะ ผมกนิขา้ววนัละมือ้ วนัพระผมอดอาหารเลย แลว้ผม

อดอาหารไปมากกว่านี้ไม่ไดเ้พราะผมท างาน” 

มนัเขยีนค าถามมาโดยทีม่นัป้องกนัตวัมนัไม่ใหท้างออกเลย แล้วกบ็อกว่า “พุท

โธ ผมกท็ าแลว้ ปัญญาอบรมสมาธ ิผมกท็ าแล้ว” 

ปัญหานี้มนัเขยีนมาโดยมนัป้องกนัตวัไวห้มดเลย เพราะมนัปฏบิตัมิา พอปฏบิตัิ

มา เหตุทีป้่องกนัตวัคอืท ามาแล้วมนัไม่ไดผ้ล แล้วกเ็อาค าที่เราท ามา แลว้กบ็อกเลย 

“อย่างนี้ผมท ามาหมดแลว้ หลวงพ่อไม่ตอ้งตอบนะ หลวงพ่อตอ้งตอบทีผ่มยงัไม่ไดท้ า 

ผมจะไดห้าทางออกได”้ 

คนมาหาเราจะถามอย่างนี้หมดเลย เวลาพูดอะไร “โอ๋ย! หลวงพ่อ ทีห่ลวงพ่อ

พูดๆ ผมฟังมาหมดแลว้แหละ ในเวบ็ไซต์หลวงพ่อ ผมฟังมาหมดเลย อา้ว! หลวงพ่อตอ้ง

ตอบตรงๆ ส ิตรงๆ กบัทีข่องผมเลย ตอบตรงๆ” 

ตอบตรงๆ กข็าดปัญญาน่ีไง เวลาจิตมนัตกหลมุอากาศ กปัตนัต้องฉลาด 

กปัตนัฉลาดต้องมีสติ ไม่ตกใจ ไม่ต่ืนเต้น แล้วจะพาเครื่องบินน้ีให้หลุดจากหลุม

อากาศนัน้ออกไป ทีน้ีปฏิบติัต้องมีสติมีปัญญา สิง่ทีท่ ามาถูกตอ้งแลว้ 

เวลาเขาถามปัญหานี้กบัหลวงตาไป “ผมท าอย่างนี้ถกูไหม” 
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หลวงตาจะบอกว่า “ถูก” 

“พอถูกแลว้ แลว้ใหผ้มท าอย่างไรต่อไป” 

หลวงตาจะบอกว่า “ซํา้แบบเดิม ซํา้ลงไป” 

เพราะเราท ามาถูกตอ้ง เพราะถูกตอ้งมนัถงึเป็นสมาธ ิ ถูกตอ้งมนัถงึปล่อยวาง 

ถูกตอ้ง แต่ตอ้งท าใหม้ากขึน้ ตอ้งช านาญในวส ี ช านาญในการเขา้ในการออก ช านาญใน

การประกอบกจิการ เห็นไหม ประกอบกจิการจนสมเหตุสมผลคอืสมดุล มชัฌมิาปฏปิทา 

มชัฌมิาปฏปิทา เราใชค้ าว่า “สมดุล” เพราะทางสายกลางๆ มนัจะวดั กเิลสเอา

กลางตรงนี้ กลางกเิลสไง ทางสายกลางๆ เป็นทีห่ลบภยัของคนขี้ขลาด คนขีข้ลาด คน

มกัง่าย คนไม่เอาไหน มนัอา้งค าว่า “สายกลาง” แลว้บงัตวัมนัไว ้

แต่ถ้าสมดุล ความสมดุลความพอดขีองจติ จติดวงใดหยาบ ตอ้งรุนแรงกบัมนั จติ

ดวงใดปานกลาง เรากส็ูม้นัพอสมควร จติดวงใดละเอียดรอบคอบ เรากท็ าใหม้นัสมดุลกบัมนั 

จติละเอียด เรากจ็ะไปเอารุนแรงกบัมนั มนักล็งไมไ่ดเ้หมอืนกนั มนัละเอยีด มนัตอ้งใชค้ า

ละเอยีดกบัมนั มนัถงึจะลงสมดุลของมนั เหน็ไหม มชัฌมิาปฏปิทาคอืความสมดุลและ

พอดรีะหว่างเหตุและผล ใหม้นัสมดุลในตวัของมนั แลว้มนัจะแกไ้ขมนัตรงนัน้ 

ฉะนัน้ถามว่า แลว้ใหท้ าอย่างไร ท าอย่างไรๆ 

หาประสบการณ์ หาประสบการณ์การท าของตวั ใชส้ตปัิญญา สตปัิญญาจะท าใหจ้ติ

นี้หลุดออกมา หลุดออกมาแล้วท าแล้วมนัสมดุลของมนั ท าสมดุลของมนั ท าอย่างนี้เพื่อ

ประโยชน์กบัจติของเรา 

เราปฏบิตั ิ ปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นคนชีท้าง 

เป็นคนบอกเท่านัน้ จติของเราๆ นีป่ระสบการณ์ม ีท ามา เราม ีแลว้มนัทุกข์อย่างนี้ 

ครูบาอาจารยบ์อกว่าธรรมะอยู่ฟากตายๆ ถ้าไม่ตาย กเิลสมนัหลอกอย่างนี้ จะ

ไดจ้ะด ีจะไดจ้ะเสยี แลว้กน็้อยใจ จะไดจ้ะด ีกท็ าขนาดนี้ ครูบาอาจารยท์ าอย่างไร เราท า

มากกว่า เราท าดกีว่า แต่ความสมดุลของใจ อารมณ์ระหว่างจติมนัไม่สมดุล 
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ถ้าสมดุลนะ “หลวงพ่อไม่ตอ้งบอก หลวงพ่อของหลวงพ่อ ไม่เกีย่วกบัผม หลวง
พ่อไป” ถ้ามนัสมดุลนะ ถ้าไม่สมดุลมนัเขยีนมาอย่างนี้ แลว้ป้องกนัตวัเองดว้ย ป้องกนั
ขนาดไหน คนภาวนาเป็นมนัจะรู ้ ถงึบอกมนัขาดปัญญาเป็นปัจจุบนัของเรา ถ้าปัจจุบนั
เป็นของเราจะเป็นประโยชน์กบัเรา เอวงั 


