
ว่างเปล่า ๑ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ว่างเปล่า 

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๘ 
ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึน้ในจิตผม อารมณ์สมาธิแบบนีเ้ป็นความก้าวหน้า
การฝึกหรือเปล่าครับ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสงู เร่ืองผลของการปฏิบตัิทางธรรมมีว่า องค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึน้ในจิตผม อารมณ์สมาธิแบบนีเ้ป็นความก้าวหน้าการฝึกหรืออวกาศของ
ธาตอุวกาศของธรรมใช่หรือเปล่าครับ 

ในอดีตผมฝึกอานาปานสต ิตอนบวชเม่ือ ๔ ปีที่แล้ว ผมใช้ภาวนาพทุโธตามลมหายใจ
เข้าออก เม่ือจิตสงบ จิตจะละค าบริกรรมพทุโธมาตัง้มัน่กบัลมหายใจแทน เม่ือตัง้มัน่กบัลม
หายใจ ลมหายใจจะแผ่วเบาลงเร่ือยๆ จนดบัไป ไม่มีลมหายใจ เหลือแต่ผู้ รู้ และจิตที่รวมเป็น
หนึ่งที่หว่างคิว้ เป็นเหมือนก้อนสว่างขาวนวล เป็นอารมณ์นิ่งเฉย ไม่สขุไม่ทกุข์ สติแนบสนิทกบั
สมาธิ ผมติดอยู่กบัอารมณ์นี ้มี ๔ ปี ถึงบ้างไม่ถึงบ้างตามแต่สภาพร่างกาย (หลงัจากท างาน) 

เม่ือวานผมลองไปก าหนดลมหายใจ แต่เอาจิตมาวางไว้ที่ความสงบที่ระหว่างคิว้ วางไว้
เฉยๆ เม่ือลมหายใจดบั กายดบั มนัเกิดประสบการณ์ใหม่ จิตที่เคยรวมเป็นหนึง่ที่ระหว่างคิว้มนั
ขยายกว้างเป็นทัง้จกัรวาล เวิง้ว้างกว้างขวาง อารมณ์ตอนนัน้คือใช้ความเวิง้ว้างกว้างใหญ่ของ
จกัรวาลเป็นอารมณ์ วางเฉย ไม่สขุไม่ทกุข์ อยู่กบัความเวิง้ว้างนัน้ เสมือนว่าจกัรวาลคือเรา เรา
คือจกัรวาล นัน้เกิดขึน้เองโดยที่ผมไม่ได้ก าหนดอารมณ์ เหมือนกบัว่าจกัรวาล ดวงดาวนบั
ล้านๆ ดวงเป็นส่วนหนึง่ของเรา เราเป็นส่วนหนึง่ของจกัรวาล เราคือจกัรวาลอนัเวิง้ว้าง จกัรวาล
อยู่ในตวัเรา องค์ความรู้ใหม่เกิดขึน้ทีจ่ิตของผมคือตวัเราเกิดจากจกัรวาล เม่ือเราดบัสญู เราจะ
ไปรวมกบัจกัรวาล จกัรวาลคือตวัเรา เราคือจกัรวาล อารมณ์สมาธิแบบนีม้นัเป็นความก้าวหน้า
หรือถอยหลงัครับ 
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ก่อนหน้าใช้จิตที่มีรูป (สว่างนวล) วางอเุบกขา ตอนหลงัใช้ความเวิง้ว้างกว้างใหญ่เป็นที่
วางอเุบกขา แต่ทัง้หมดนีม้นัเป็นสิ่งทีจ่ิตด าเนินไปเอง ไม่ได้บงัคบัหรือก าหนด ที่ต้องการคือ
ความสงบในสมาธิครับ 

แล้วมีคนแนะน าว่าให้ต่อยอดวิปัสสนาไปเลย มีผู้ปฏิบตัิท่านอ่ืนเขาว่า ภาวนาแบบนี ้ พ่ี
คนหนึ่งใช้ค าว่าเคยเป็นมาก่อน จะเรียกเป็นลกัษณะอวกาศธรรมอวกาศธาตไุด้เหมือนกนั เป็น
การชิมลางของความว่างชนิดหนึง่ ความว่างแบบนีย้งัไม่หมดตวัอตัตา แต่จะเป็นบาทฐานที่
สามารถไปสู่ความว่างชนิดนี ้ว่างจากตวัตน 

ความชนิดนีไ้ม่เอาเร่ืองของใครมาคิด มีจิตเป็นอิสระ มนัเป็นอวกาศธาตอุวกาศธรรม
อย่างหนึ่ง ชนิดหนึง่หรือไม่ครับ แล้วจากสภาวธรรมนีจ้ะต่อยอดด้วยวิปัสสนาอย่างไรต่อครับ 
ขอความเมตตาหลวงพ่อด้วย 

ตอบ : ถ้าเราฟังแล้วมนัผิดหมดเลย มนัไม่เข้าหลกัเกณฑ์อะไรทัง้สิน้ มนัเป็นวิปัสสนึก 
มนันึกกนัไปเอง มนันึกกนัไปเอง คาดหมายกนัไปเอง แล้วพอคาดหมายกนัไปเองก็เป็นสงัคม 
“มีพ่ีคนหนึ่งเขาบอกว่าเคยเป็นเหมือนเราเลย เป็นอยา่งนีเ้ลย เรากเ็ป็นมาก่อน เราก็เป็นไป”...
มนัไม่มีหลกัเกณฑ์เลย 

ถ้ามีหลกัเกณฑ์ ถ้ามีหลกัเกณฑ์ของเขา ทีเ่วลาเขาบอกว่า ถ้าพดูถึงนะ เพราะกรณีนีพ้อ
พดูถึงอวกาศธาตอุวกาศธรรม เรานึกถงึธรรมะของหลวงตาที่ท่านบอกว่า “อวกาศของจิต
อวกาศของธรรม” 

ถ้าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมของหลวงตานัน้ ค าว่า “อวกาศของจิตอวกาศของ
ธรรม” ท่านมีที่มาที่ไปของท่าน ท่านมีที่มาที่ไปของทา่น ท่านมีการประพฤติปฏิบตัิของท่านเป็น
ชัน้เป็นตอนขึน้มา ท่านถงึว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรม คือว่าเวลามนัช าระล้างกเิลสเป็น
ชัน้เป็นตอนขึน้ไปแล้ว ท่านบอกว่า จิต ดสู ิ ท่านบอกว่าเหมือนพญามงักร มนัไปได้ใน ๓ 
โลกธาต ุเห็นไหม เวลาหลวงตาท่านพดูว่า “จิตนีค้รอบ ๓ โลกธาต”ุ 

๓ โลกธาตคุือจิตมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ในวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพนี่ไง 
แล้วจิตดวงนีม้นัครอบไปหมด มนัเข้าใจไปหมดไง มนัเวิง้ว้างไปหมด ๓ โลกธาตนุีม้นัควบคมุไป
หมดเลย มนัใหญ่กว่า ๓ โลกธาต ุ จิตเวลาสิน้กิเลสไปแล้วมนัเวิง้ว้าง มนัมีอ านาจวาสนา มนั
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ยิ่งใหญ่ มนัยิ่งใหญ่มหาศาล ถ้ายิง่ใหญ่มหาศาล นัน่น่ะคืออวกาศของจิตอวกาศของธรรม ถ้า
ว่า อวกาศของจิตอวกาศของธรรม มนัต้องมีเหตมีุผล มีที่มาที่ไปไง 

แต่นี่เขาบอกว่าของเขาเป็นอวกาศธาตอุวกาศธรรม มนัไม่มีที่มาที่ไป คือมนัไม่มีที่มาที่
ไป มนัยงัไม่มีจุดเร่ิมต้น คนเราถ้าจะประสบความส าเร็จเขาต้องมีหน้าที่การงานของเขา เขา
ท างานของเขาแล้วประสบความส าเร็จของเขา เขาถึงท างานแล้วประสบความส าเร็จ เรายงั
ไม่ได้ท างานอะไรเลย เรายงัไม่ได้ท างานอะไรเลย แล้วเราบอกเราประสบความส าเร็จ เรายงั
ไม่ได้ท าอะไรเลย เรามีทรัพย์สมบตัิมากมายมหาศาลนี่ 

สตง. เดี๋ยวมาตรวจ สตง. ตรวจเลย เสยีภาษีหรือเปล่า ท าธุรกิจสิง่ใดมาถึงมีทรัพย์
สมบตัิอย่างนี ้ ถ้าเคลียร์ไม่ได้ ยึดทรัพย์ ยึดหมดเลย นัน่เวลายึดทรัพย์ มนัยึดทรัพย์ตกเป็นของ
หลวง ตกเป็นของรฐั แต่อนันีเ้ป็นความเห็นความรู้สึกไง ถ้าเป็นความเหน็ความรู้สึก เราเอาอะไร
เป็นบรรทดัฐาน 

อวกาศของธาตอุวกาศของธรรม เวลาเขาพดูของเขาไป มนัพดูของเขาไปอย่างนัน้ แต่
เวลาถ้าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมของหลวงตาคนละเร่ืองกนั คนละเร่ืองกนัเลย เพราะมนั
มีที่มาที่ไป เหมือนคน คนที่มีสติสมัปชญัญะ แล้วเขาท าสิ่งใดด้วยเหตดุ้วยผลของเขา ท าเสร็จ
แล้วนะ เขามีตลาดรองรับ เขาท าสิ่งใดแล้วเขาได้ผลประโยชน์จากตลาดนัน้ เขาท าธรุกิจของ
เขาประสบความส าเร็จของเขา เขาได้ผลตอบแทนของเขาตามความจริงของเขา 

ถ้าตามความเป็นจริง ความเป็นจริง คนท าธุรกจิเขารู้ การตลาดต่างๆ ท าแล้วมนัเป็นไป
ได้เป็นไปไม่ได้ ไม่ต้องไปศึกษา แค่มอง มองทะลเุลยนะ คนที่เขาผ่านประสบการณ์มามากเขา
มองเลยว่า โครงการนีไ้ปได้หรือไม่ได้ โครงการนีด้ีหรือไม่ดี โครงการนีมี้โอกาสหรือไม่มีโอกาส 
แค่มองเขาก็รู้แล้ว แล้วเวลาเขาลงไปท า กว่าจะท ามา กว่าจะประสบความส าเร็จมา 

แต่ของเรา ตอนนีใ้นทางโลก ตอนนีเ้ศรษฐกจิไม่ดี พอเศรษฐกจิไม่ดี การลงทนุต่างๆ เขา
จะบอกนู่นลงทนุแล้วได้ผลตอบแทนมากๆ...ไปกนัหมดเลยน่ะ ไปเพราะอะไร เพราะเราก าลงั
จนตรอก เงินต่างๆ มนัไปไม่ได้ เขาท ากนัอย่างนี ้

นี่ก็เหมือนกนั เวลาการภาวนา อ้างไปอย่างนัน้น่ะ อวกาศธาตอุวกาศธรรมอะไรกไ็ม่รู้ ที
นีเ้ขาบอกว่า ในอดีตเขาเคยก าหนดอานาปานสติ มาบวชเม่ือ ๔ ปีที่แล้ว ก าหนดผู้ รู้ ก าหนด
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พทุโธๆ ถ้ามนัเบา มนัสงบ มนัสงบมนัมีความจริงของมนั แต่ความจริงของมนั มนัมาติดตรงนีไ้ง 
ติดที่ว่า จิตไปรวมลงที่หว่างคิว้ ระหว่างคิว้ 

เวลาเขาพทุโธๆ จิตสงบนะ มนัสงบเข้ามาเป็นขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ 
มนัจะลงสู่กลางหวัอก ลงสู่กลางหวัใจ ถ้ามนัอยู่ที่หว่างคิว้ ถ้าหว่างคิว้นะ คนอยู่ที่หว่างคิว้ต่างๆ 
เดี๋ยวมนัเคลื่อนไง เหมือนเราก าหนดลมหายใจ เห็นไหม จากปลายจมกูจะเข้าไป ก าหนดรู้เข้า
ไปถึงกลางสะดือ แล้วก็เข้าแล้วก็ออก มนัเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาไง 

แต่ถ้ากรรมฐานเรานะ ให้ก าหนดจุดใดจุดหนึ่ง ไอ้เวลาเคลื่อน เวลาก าหนดลมหายใจ
เข้า รู้ว่าเข้า ลมหายใจออก รู้ว่าลมหายใจออก ลมหายใจสัน้ รู้ว่าลมหายใจสัน้ ลมหายใจยาว รู้
ว่าลมหายใจยาว มนัจะอยู่ตรงนี ้

แต่ถ้าเราก าหนดปลายจมกู ก าหนดลมหายใจ ก าหนดปลายจมกู ลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้า 
ลมออกก็รู้ว่าลมออก รู้ รู้เฉยๆ รู้มนัละเอียดเข้ามาๆ อยู่ที่ปลายจมกู เวลามนัสงบเข้ามา สงบที่
กลางหวัใจ ถ้ามนัสงบทีก่ลางหวัใจ มนัจะเป็นความจริงที่กลางหวัใจ 

ไอ้นี่เขาบอกว่า “เวลาเขาก าหนดแล้วมนัรู้อยู่ที่ระหวา่งคิว้ แล้วพอรู้ระหว่างคิว้แล้วก็
ก าหนดระหว่างคิว้ให้ออกไปเป็นจกัรวาล” นี่จะเข้าจกัรวาลแล้ว เราออกไปจกัรวาล 

ไอ้นี่มนันิมิตทัง้หมด เราจะออกไปจกัรวาล จกัรวาลอะไร เราไปรู้จกัรวาล จกัรวาลนีใ้คร
เป็นคนรู้มนั จกัรวาลนีใ้ครไปรู้มนั เราเป็นคนรู้ใช่ไหม จิตมนัรู้จกัรวาลใช่ไหม แต่ถ้าเราก าหนดที่
จิต จิตมนัปล่อยวาง จิตมนัเป็นอิสระ จกัรวาลกเ็ป็นจกัรวาล มนัว่างที่ในจิต มนัไม่ได้ว่างที่
จกัรวาล 

ถ้าว่างที่จกัรวาล เขาบอกว่า ว่างที่จกัรวาล จกัรวาลมนัเวิง้ว้างกว้างใหญ่ มีดวงดาว
ระยิบระยบั แล้วพอเป็นจกัรวาลแล้ว จกัรวาลเป็นเรา เราก็เป็นจกัรวาล แล้วเราเกิดจากจกัรวาล 

เออ! ก็เพ่ิงได้ยินนี่แหละ เราเกิดจากจกัรวาล 

เราเกิดจากพ่อจากแม่ บางคนลืมบุญคณุพ่อแม่ เวลาคนคิดว่าเป็นสิทธิเสรีภาพ เราบอก
ว่าเอ็งเกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรือ เอ็งก็เกิดจากพ่อจากแม่ ถ้าเกิดจากพ่อจากแม่มนัสายบุญสาย
กรรม แล้วเรากเ็กิดจากพ่อจากแม่ ไปเกิดจากจกัรวาล จกัรวาลเป็นเรา เราเป็นจกัรวาล 
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เราเกิดจากพ่อจากแม่ แต่เราเกิดจากกรรม กรรมดกีรรมชัว่ กรรมทีเ่ราท านี่ มนษุย์
สมบตัิ การเกิดเป็นมนษุย์เกิดได้แสนยาก การเกิดเป็นมนษุย์ เพราะมนษุย์สมบตัิมีค่ามาก 
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอก เต่าตาบอดมนัอยู่ในทะเล เวลาเขามีบ่วงบ่วง
หนึ่ง ถ้ามนัโผล่ขึน้มาจากน า้ ถ้าไม่เข้าในบ่วงนัน้มนัไม่ได้เกิดเป็นคนแล้วกนัล่ะ แล้วเต่าตาบอด
มนัโผล่ขึน้ในทะเลมาหายใจ มนัจะโผล่วนัหนึ่งกี่หน แล้วมนัโผล่มามนัไม่โผล่เข้าไปในบ่วงนัน้
สกัที 

การเกิดเป็นมนษุย์นี่แสนยาก ค าว่า “แสนยาก” มนัต้องมีบุญพอสมควรถึงได้เกิดเป็น
มนษุย์ นี่พดูถึงว่าการเกิด เกิดอย่างนี ้ไม่ใช่เกิดจากจกัรวาล 

เขาบอกว่า จกัรวาลเป็นเรา เราเป็นจกัรวาล เราเกิดจากจกัรวาล 

พอเกิดจากจกัรวาล พอพดูอย่างนีเ้ราเข้าใจได้ พอเกดิจากจกัรวาล เราก็จะบอกว่าเรา
อยู่กบัความว่างไง เรามีคณุสมบตัิไง เราเกิดจากจกัรวาลนะ จกัรวาลเป็นเราไง 

จกัรวาลมนัเป็นจกัรวาล จกัรวาลนีเ้ป็นศพัท์ วิทยาศาสตร์เพ่ิงมีมาไม่กี่สิบปีนีม้ัง้...
กามภพ รูปภพมี ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้ว จกัรวาล อวกาศ องค์การนาซาบญัญัติศพัท์ขึน้มา แรงโน้ม
ถ่วงต่างๆ วิทยาศาสตร์เพ่ิงมาคิดได้ทัง้นัน้น่ะ ถ้าเกิดจากจกัรวาลก็ไอ้นี่ไง ดาวหาง จะไปเกิด
อย่างนัน้หรือ มนัไม่มีชีวิตนะ แต่มนัอยู่ในจกัรวาลนู่น 

เวลาคิดอย่างนีม้นัคิด เวลาคิดไป พอคิดนะ คนที่มีสติมีปัญญา พอค าพดูฟังแล้วมนั
แบบว่ามนัตลก มนัว่างเปล่า มนัไม่ใช่เวิง้ว้างในจกัรวาล มนัว่างเปล่า ว่างไม่มีสาระ ว่างไม่มี
ที่มาที่ไป ถ้าความว่าง ว่างเปล่า ดอูวกาศมนัว่างของมนัอยู่อย่างนัน้น่ะ ดสู ิสญุญากาศ มนัไม่
มีแรงโน้มถ่วง เราไปอยู่บนนัน้น่ะ สิ่งใดเก็บถ่ายต้องเกบ็ให้ดีนะ มนัลอยมาถึงตวัเรานะ 

นี่เราคิดอย่างนัน้ไง พดูถึงอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วง เวลาเขาทดสอบทางวิทยาศาสตร์ เขา
ต้องไปทดสอบในสถานีอวกาศ มนัก็เป็นแบบนัน้น่ะ แล้วเราคิดแบบนัน้ แต่คนขึน้ไปทดสอบ 
เดี๋ยวก็ต้องกลบัมา กลบัมาแล้วต้องมาฟืน้ฟูร่างกายเลย เพราะมนัอยู่ในสญุญากาศนาน ผล
ของเซลล์ ผลของต่างๆ มีปัญหาไปหมด นี่เวลาคิดไง คิดแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ได้คิดแบบธรรมะ 
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ถ้าคิดแบบธรรมะ ตวัตนอยู่ที่ไหน กิเลสมนัคืออะไร อะไรเป็นกเิลส ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ถ้าเราชอบใจ มนัไม่ใช่โลภหรอก ถ้าชอบใจก็ถกูหมด ถ้าขดัใจนี่ผิดหมด แล้ว
ความชอบใจ ความขดัใจ มนัคืออะไร 

เวลาเขาปฏิบตัิ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัอยู่ที่นี่ ธรรมะขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่มีสิ่งใดสมัผสัได้ ยกเว้นหวัใจของสตัว์โลก แล้วหวัใจของสตัว์
โลกที่มนัทกุข์มนัยากอยู่นี่ หวัใจของสตัว์โลกที่มนัทกุข์มนัยาก เวลาท าความสงบของใจเข้ามา 
หวัใจสงบเข้ามา มนัแยกมนัแยะ หวัใจของสตัว์โลกเป็นผู้ที่คลี่คลาย 

จกัรวาล เกี่ยวกบัจกัรวาลอะไร จกัรวาลทีไ่หน ถ้าจกัรวาลคือธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าที่ว่าจิตเป็นอวกาศ อวกาศคือมนัท าลายของมนัตามความเป็นจริงของมนัแล้ว
มนัถึงเป็น ถ้ามนัเป็นจริง เป็นจริง ท่านอธิบายเป็นวทิยาศาสตร์เพ่ือให้เราพิสจูนไ์ด้ ให้พวกเรา
จบัต้องได้ว่าถ้าที่สดุแห่งทกุข์แล้วมนัมีคณุสมบตัิอย่างไร แต่เวลาเป็นจริง เป็นจริงอย่างนัน้ไหม 

เวลาเป็นจริงขึน้มา ดเูครดิตของคน เครดิตของคน คนมีเครดิตเขาเซ็นเช็คได้เป็นพนัๆ 
ล้านเลย ถ้าเขามีเครดิต นี่ถ้าความจริง ความจริงเป็นความจริง มนัมีเครดิตในใจดวงนัน้ไง ถ้า
ใจดวงนัน้มีเครดิต พดูอะไรสิ่งใดมาเป็นประโยชน์ไง 

ไอ้ของเรายืมเงินเขาบาทหนึง่เขายงัไม่ให้เลย อย่างเราไปยืมเงินใคร ใครก็ไม่ให้ เพราะ
อะไร เพราะว่าพระไม่มีอาชีพ ถ้ายืมไปต้องมาทบต้น เดี๋ยวต้องให้เพ่ิมอีก เพราะเราไม่มีอาชีพ 
ไม่มีอาชีพก็ไม่มีเครดิต ไม่มีเครดิตที่จะจา่ยคืนให้เขาได้ แต่คนที่เขามีเครดิต เขาเซ็นเช็ค เขา
เซ็นต่างๆ มหาศาลเลย นี่ก็เหมือนกนั จิตใจที่มนัเป็นไปได้ อวกาศมนัเกิดอย่างนัน้ อวกาศเกิดที่
คนที่ท าประสบความส าเร็จแล้ว เขามีความเชื่อถือแล้ว เขาพดูเพ่ือให้เราเข้าใจ แต่ถ้าเราเข้าใจ
ได้ ไม่เป็นอย่างนัน้ 

ฉะนัน้บอกว่า เวลาเขาก าหนดพทุโธๆ ความสงบเขาอยู่ที่หว่างคิว้ แล้วพอก าหนดที่
หว่างคิว้แล้ว เขาก าหนดที่หว่างคิว้แล้วมนัเป็นอวกาศไปเลย 

เราจะให้ เวลาท าความจริงนะ เราให้ก าหนดพทุโธหรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเป็น
ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้ามนัจะว่าง ควรว่างด้วยมีสตมีิสมัปชญัญะ ว่างด้วยหลกัการ ว่างด้วย
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ตวัตนของเรานี่แหละ แต่ตวัตนของเราว่าง เราอยู่กบัเรานี่แหละ สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แหง่
การงาน 

จิตของเรา จิตของมนษุย์มีคณุค่ามาก จิตของมนษุยน์ี่ การเกิดเป็นเรานี่ ดสู ิ เวลาเรา
เกิดเป็นเรา ทกุคนว่าตวัเองมีศกัด์ิศรี ใครมองหน้าก็ไม่ได้ ใครติฉินนินทาไม่ได้เลย มนัถือตวัถือ
ตนของมนัอยู่นี่ ไอ้ตวันี ้ ไอ้ตวักิเลสมนัครอบง าอยู่นี่ ถ้ามนัท าความสงบเข้ามาได้ของมนั มนั
เป็นอิสระ ใครจะมองใครไม่มองมนัเร่ืองของเขา มนัไม่เกี่ยวกบัเรา เราจะดเีราจะชัว่ เราจะรู้ใน
ตวัของเรา 

ถ้าเราจะดีเราจะชั่ว เราจะรู้ในตัวของเราแล้ว ถ้าตัวของเรามีสติปัญญาขึน้มา 
เราเป็นชาวพุทธ เป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเร่ืองอริยสัจ เร่ืองสัจจะ เร่ืองความจริง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
ถ้าเราท าความจริงขึน้มา หัวใจของเรามันเป็น หัวใจของเราน่ี 

อวกาศที่ไหน อวกาศอะไร อวกาศนัน้มนัเป็นอวกาศของหลวงตา หลวงตาท่านประพฤติ
ปฏิบตัิถึงที่สดุแห่งทกุข์แล้วท่านเปรียบจิตใจของท่านเหมือนอวกาศของจิตอวกาศของธรรม คือ
เวิง้ว้าง พ้นจากการจบัต้อง พ้นจากกเิลสตณัหาความทะยานอยากที่จะเข้าไปถงึได้ 

แต่ไอ้ของผู้ถาม พอมาไว้ที่หว่างคิว้ มนัเวิง้ว้าง มนัเป็นจกัรวาลเลย จกัรวาลเป็นเรา เรา
เป็นจกัรวาล 

จกัรวาลเป็นเรา เราไปขวางอยู่นัน่นะ่ จกัรวาลเป็นเรา มนัก็เหมือนกบัศนูย์อวกาศนัน่น่ะ 
เพราะมนัมีศนูย์ควบคมุ มนัส่งวิทยสุัง่เวิง้ว้าง เวิง้ว้างให้ไปทางซ้าย เวิง้ว้างให้ไปทางขวา เวิง้
ว้าง ก็อวกาศมีในเราไง นี่กเ็หมือนกนั ถ้าอวกาศมีในเรา เรามีในอวกาศ ไอ้เรานัน่ล่ะตวัขวางอยู่
แล้ว ไอ้นัน่มนัเป็นความจริงอนัหนึง่ 

ฉะนัน้ เราพดูนีม้นัพดูเพ่ือบอกว่าให้การปฏิบตัิมนัมีหลกัเกณฑ์ อย่าว่าปฏิบตัิแล้วเราพดู
กนัไปนะ คนที่เขามีสติมีปัญญาเขามองพวกเราว่าเราเป็นอะไรกนั มนัต้องมีเหตมีุผล ธรรม
ทัง้หลายมาแต่เหต ุถ้ามีเหตมีุปัจจยัขึน้มา มนัจะเกิดคณุงามความดีขึน้มา มีสติมีปัญญาขึน้มา 
มนัก็จะเป็นความดีของเราขึน้มา 
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ถ้าไม่เป็นความดีขึน้มา มนัก็เป็นของมนัอยู่อย่างนี ้ ฉะนัน้ เป็นอยู่อย่างนี ้ แล้วเขาบอก
ว่า ก่อนหน้าจิตที่มนัสว่างนวลมนัอเุบกขา มนัวางของมนั จิตที่นวลมนัมีอเุบกขา มนัเป็นจิตที่
ควรก าหนดได้ แล้วมีผู้แนะน าว่าให้ต่อยอดวิปัสสนาไปเลย 

ขณะที่ว่าเราเป็นจกัรวาลๆ ถ้ามนัจะนวลขาวอย่างไร แล้วสติอยู่ไหน ถ้ามีสตินะ ถ้าเป็น
สมาธิขึน้มา มนัเป็นสมาธิ พอสมาธิขึน้มาแล้วเราไม่เห็นกาย ไม่เห็นเวทนา ไม่เห็นจิต ไม่เห็น
ธรรม ให้ร าพึง ร าพึง 

ถ้าร าพึงต้องมีสติ มีสต ิ เราสามารถน้อมน าให้ความรู้สึกของเราให้ไปทางไหนก็ได้ 
เหมือนคนขบัรถ ถ้าคนขบัรถมีสติปัญญา เขาควบคมุรถของเขาไปได้โดยปลอดภยั จิต จิตถ้า
มนัสงบเข้ามาได้ ถ้ามีสต ิ มนัจะรู้ว่า อ๋อ! สมาธิเป็นอย่างนี ้ แล้วถ้าพอมนัคลายออกมานี่มนั
เสื่อมแล้ว แล้วถ้ามนัท าดีขึน้มา สมาธิตัง้มัน่ขึน้ ตัง้มัน่ขึน้ ถ้าตัง้มัน่แล้ว แล้วท าอย่างไรต่อไป 
ร าพึง ร าพึงคือคิดในสมาธินัน่น่ะ คิดให้เห็นกาย ให้เหน็เวทนา ให้เห็นจิต ให้เห็นธรรมตามความ
เป็นจริง การเห็นนัน้คือเห็นสติปัฏฐาน ๔ 

เห็นสติปัฏฐาน ๔ เพราะอะไร เพราะกิเลสเป็นนามธรรม กิเลสมนัอาศยักาย เวทนา จิต 
ธรรมเพ่ือหาผลประโยชน์ของมนั คือความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัก็ใช้ความคิดเราอาศยั
อนันีไ้ปหาเหยื่อ ความผกูพนั ความติดมัน่ มนัก็อาศยัร่างกายเรานี่ อาศยัร่างกายนี ้ ดสู ิ หล่อ
ไหม สวยไหม เพศตรงข้ามระหว่างหญิงและชาย มนักอ็าศยัร่างกายนี่แหละเป็นสื่อสมัพนัธ์ 

ถ้าสื่อสมัพนัธ์ ถ้าเราเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เหน็ธรรม ความที่สื่อสมัพนัธ์ที่กิเลสมนั
เอาไปใช้ประโยชน์มนันะ่ เราใช้มาเพ่ือเป็นธรรม ใช้เป็นธรรมเพ่ือให้พิจารณาของมนัไปให้เป็น
อสภุะ ให้เป็นอสภุะคือว่า ไอ้ที่ว่าหล่อไหม สวยไหม สดุท้ายแล้วมนัก็ต้องย่อยสลายไปถึง
กาลเวลาของมนั 

แต่เราเกิดมา เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เราได้สถานะของความเป็นมนษุย์มา มนษุย์มี
ร่างกายและจิตใจ ร่างกายนีม้นัสามารถสมัผสักนัได้ แต่จิตใจสามารถรู้กนัได้ด้วยอารมณ์
ความรู้สึก นี่ถ้าจิตมนัสงบแล้วมนัจบัส่ิงนีข้ึน้มาได้ มนัก็เป็นประโยชนก์บัจิตดวงนัน้ เพราะจิต
ดวงนัน้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เห็นสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง 
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ตามความเป็นจริงเพราะอะไร ตามความเป็นจริงเพราะจิตมันจริง เพราะจิตมัน
จริงตามความเป็นจริงขึน้มาแล้ว วิปัสสนาไปมันจะเกิดอริยสัจ มันจะเกิดมรรคเกิดผล
ขึน้มา ถ้าเกิดมรรคเกิดผลขึน้มามันถึงเป็นบุคคล ๔ คู่ บุคคล ๔ คู่สิน้สุดแห่งทุกข์แล้ว
มันถึงจะเป็นอวกาศน่ัน น่ีมันเป็นไปอย่างนัน้ 

นี่ไม่อย่างนัน้น่ะสิ ที่บอกว่า มนัขาว มนันวล มนัสว่าง มนัอเุบกขา แล้วเขาบอกว่ามีคน
บอกให้ต่อยอดวิปัสสนาไปเลย 

เวลาพดู เขาพดูหลกัเกณฑ์ หลกัธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านี่แหละ 
คือศีล สมาธิ ปัญญา เราท าสมถะ ท าสมถะคือความสงบของใจ ใจสงบมีหลกัมีเกณฑ์ จิตตัง้
มัน่แล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา วิปัสสนาไปแล้ว ถึงที่สดุแล้ว สิน้สดุแห่งทกุข์ วิปัสสนาไป มนัจะก าจดั
กิเลสเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป นี่มนัก็เป็นหลกัเกณฑ์ มนัเป็นธรรมวินยั ธรรมที่องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าชีน้ ามา เราก็ศึกษามา เราก็ท าอย่างนัน้น่ะ 

แล้วท าอย่างนัน้แล้ว พอท าไม่ได้อย่างนัน้มนัก็เป็นความเชื่อไง เป็นความเชื่อว่ามนัจะ
เป็นอย่างนัน้ เพราะเอาธรรมวินยัขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ของครูบาอาจารย์ของ
เรามาเป็นโจทย์ มาเป็นเป้าหมาย แล้วเราก็พยายามสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกให้มนัเป็น
อย่างนัน้ แล้วก็มาคิด 

เขาบอกว่า ก็ให้มนัเป็นอวกาศธาตไุปก่อน เป็นความว่างชิมลาง เป็นความว่างชนิดหนึง่ 
เป็นความว่างแบบที่ยงัไม่หมดอตัตา 

มนัก็รู้ๆ อยู่นี่ เป็นความว่างที่ยงัมีอตัตาอยู่ เป็นความว่าง นี่ค าพดูหรือความเชื่อ มนัพดู
นะ คนไม่รู้พดูมนัติดขดัไปหมดไง พอพดูประเด็นนี ้มนัติดปมนัน้ ปมนัน้มาติดปมนี ้ๆ  มนัไม่เป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกนั มนัไม่ส่งต่อกนั ไม่เหมือนมรรค 

แต่ถ้าเป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะไม่มีการขดัการแย้ง ศีล สมาธิ 
ปัญญา สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ มนัจะไม่ขดัไม่แย้ง คือมนัจะ
ส่งกนัเป็นชัน้ๆ มนัจะพฒันา มนัมีวิวฒันาการของมนั จิตเวลาปฏิบตัิถ้าตามความเป็นจริง มีครู
บาอาจารย์ เวลาสัง่สอน มนัจะมีวิวฒันาการของมนัขึน้มาเป็นชัน้ๆๆ ขึน้ไป แล้วพอชัน้ๆ ขึน้ไป
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นะ แล้วรู้จกัรักษารู้จกัดแูล เหน็ไหม รู้จกัรกัษารู้จกัดแูล ดแูลต่อเนื่องไป มนัก็จะเป็นประโยชน์
กบัการปฏิบตัิไง 

แต่นี่บอกว่ามนัไม่มีข้อเท็จจริง คือไม่มีกิจจญาณ สจัจญาณ คือไม่มีการกระท าตาม
ความเป็นจริง แต่ใช้อารมณ์ความรู้สึก ใช้อารมณ์ความรู้สึก จินตนาการ ใช้อารมณ์ความรู้สึกว่า
เป็นอย่างนัน้ๆ แล้วเวลาพดูไปก็พดูเหมือนป้องกนัตวัเองไว้ เหมือนนกักฎหมายเลย จะท าอะไร
ก็ต้องเซ็นสญัญาไว้ให้ทางออกไปก่อน 

เวลามีหนงัสือไง “หนงัสือประวตัินีถ้้ามีความผิดพลาดก็ขออภยัไว้ก่อน” เพราะถ้ามี
ความผิดพลาดขออภยัไว้ก่อนนะ พอไปในเนือ้ในนะ มนัเขียนตามอารมณ์มนัเลย เพราะถ้าจะ
ผิดพลาดก็ขออภยัไว้แล้วไง มนัเปิดช่องเอาไว้ตัง้แต่เร่ิมต้น แล้วมนัก็วาดตามแต่มนัพอใจไปเลย 
ก็ได้ขออภยัไว้แล้ว ได้ขอโทษไว้แล้ว ตอนนีม้นัก็เต็มที่ไปเลย 

นี่ก็เหมือนกนั บอกความว่างแบบนีม้นัยงัไม่หมดอตัตา แต่เป็นบาทฐานที่สามารถไปสู่
ความว่างชนิดที่ว่างจากตวัตนได้ แต่เป็นบาทฐานแล้วจะวิปัสสนา 

เวลาคนนะ เวลาพดูสิ่งใดก็ต้องเป็นพระพทุธศาสนา เป็นค าสอนขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ปฏิบตัิเป็นแนวทางสติปัฏฐาน ๔ จะพดูเกี่ยวไว้ตลอดเลย จะพดูเกี่ยวไว้กบั
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เหนี่ยวไว้ตลอดเลยว่าเป็นเหมือนกนั เป็นอนั
เดียวกนั เป็นช่องทางเดียวกนั แต่จริงๆ มนัเป็นจริงหรือเปล่า มนัไม่เป็นจริง 

ถ้ามนัเป็นจริง เป็นจริงมนัจะไม่ขดัไม่แย้งกนั ถ้าไม่ขดัไม่แย้งกนัมนัก็จะเป็นประโยชน์ไง 
ถ้าเป็นประโยชน์มนัถงึจะเป็นประโยชน์ ถ้าไม่เป็นประโยชน์ ปฏิบตัิไปมนัก็ติดขดัไปหมด มนั
เป็นความว่างเปล่า 

ปฏิบตัินะ เวลาผู้ที่ปฏิบตัิปฏิบตัิแล้วไม่ได้ผล เราจะให้ก าลงัใจตลอดว่า การประพฤติ
ปฏิบตัิ เราปฏิบตัิบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราปฏิบตัิบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้า บุญกิริยาวตัถ ุชีวิตของเรา เราใช้ตามอ าเภอใจของเรา เรามานัง่สมาธิ เราเดินจงกรม 
เราถวายร่างกาย ถวายความรู้สึกของเรา ถวายแด่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เรา
ประพฤติปฏิบตัิเพ่ือสร้างอ านาจวาสนาบารมี 
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แต่ถ้ามันเป็นได้จริง จิตมันสงบขึน้มาแล้วยกขึน้วิปัสสนา มันเป็นชัน้เป็นตอน
ขึน้ไป อันนัน้ก็เป็นประโยชน์กับเรา เราปฏิบัตแิล้วมันสิน้สุดแห่งทุกข์ เราปฏิบัติแล้ว
เรามีคุณธรรมในหัวใจของเรา ถ้าเราปฏิบัติแล้ว ถ้ามันไม่ได้ดังใจของเรา เราก็ปฏิบัติ
บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ให้ถูกแนวทางไว้ ให้ถูกแนวทางไว้ ถ้าถูก
แนวทางไว้ เราอยู่บนเส้นทาง เราอยู่บนเส้นทาง เรามีถนนหนทางที่เราจะก้าวเดิน
ต่อไปข้างหน้า ถ้าเราไม่อยู่บนเส้นทาง เราไปอยู่ที่ไหนที่มีขวากมหีนาม อยู่ที่ไหนที่ว่า
ได้สร้างสัญญาอารมณ์ สร้างแต่ความคิดของเรา เราไม่อยู่บนเส้นทางนะ 

ดสู ิ เวลาประพฤติปฏิบตัิขึน้ไป เวลานางวิสาขา เวลาประพฤติปฏิบตัิไปจนถงึเป็นพระ
โสดาบนั เขาเรียกว่าพระโสดาบนัคือพาดกระแส พาดกระแส อยู่ในกระแส อยู่ในกระแสแห่ง
พระนิพพาน ถ้ามนัปฏิบตัิต่อเนื่องไปมนัจะเข้าไปสู่มรรคผลนิพพาน ถ้ามนัพาดกระแสแล้วมนั
อยู่บนเส้นทาง อยู่บนกระแส นัน่ถกูต้องดีงามไปแล้ว มนัไม่ว่างเปล่า มนัมีส่ิงที่จบัต้องได้ มนั
เป็นความจริงไง 

แต่ถ้าเราปฏิบตัิของเรา ว่ามนัเป็นความว่างชนิดหนึ่ง มนัเป็นความว่างชิมลาง แต่มนั
เป็นความว่างที่ยงัมีตวัตน 

มนัว่างเปล่า มนัเป็นความว่างเปล่า มนัไม่เป็นความจริง ถ้าเป็นความจริงมนัต้องมีเหตุ
มีผล มีจบัต้องได้ นี่พดูถึงเวลาปฏิบตัิ 

ความจริงนะ เวลาจะตอบ ถ้าเราจะไม่อ่านเลยแล้วตอบปัญหาจะดีกว่า ฉะนัน้ พอตอบ
ปัญหา เพราะว่าเราพดูออกไปมนัจะเป็นการบนัทึกเทป มนัจะเป็นต่างๆ เวลาเขาไปตดัตอนเอา
ค าพดูเฉพาะไป บอกว่าพระสงบเห็นด้วย นี่ไง ความว่างที่ไม่มีอตัตา 

เวลาคนมนัจะเอาไปเบี่ยงเบน มนัเบี่ยงเบนได้หมดเลย แต่มนัหลีกเลี่ยงไม่ได้ มนั
หลีกเลี่ยงไม่ได้ มนัอยู่ที่ความสจุริตทจุริต ถ้าสจุริตมนัก็ต้องศึกษาหรือว่าอ่านให้เต็มบรรทดั 
อย่าตดัช่วงตดัตอนไปแล้วเอาเป็นประโยชน์ของตน 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเป็นความว่างอย่างนัน้ เขาบอกเป็นความว่างอย่างนัน้ เป็นความว่างแบบ
อวกาศ เพราะเวลาเราจิตมนัสงบแล้วมนัจะไปรู้ความเวิง้ว้าง จะรู้สิ่งต่างๆ มนัเป็นอาการ อย่าง
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ที่จิตสงบแล้วไปเห็นนิมิต เห็นนิมิตเพราะจิตเห็น ถ้าจิตสงบแล้ว จิตสงบแล้วมนัเวิง้ว้างสิ่งใดๆ 
ความเวิง้ว้างอนันัน้กเ็ป็นความเวิง้ว้าง แต่ถ้าเราไปเทยีบจกัรวาล มนัจะสง่ออกไป 

ถ้าเป็นความเวิง้ว้าง ความเวิง้ว้างกจ็ิตมนัเวิง้ว้าง ตัง้สติไว้ แล้วถ้ามนัคลายตวัออกมา 
ก าหนดพทุโธต่อเนื่องไปให้มนัตัง้มัน่ มนัจะเวิง้ว้างขนาดไหนก็แล้วแต่ สมาธิคือสมาธิ ถ้ามนัตัง้
มัน่แล้ว พอมนัตัง้มัน่ เดี๋ยวมนัคลายออกมา เราก็ฝึกหดั พอมนัช านาญขึน้มา สมาธิมนัจะอยู่
กบัเราได้ คือเรารู้จกัการเข้าและการออก ถ้ารู้จกัการเข้าการออกแล้ว ถ้าเรายกขึน้สู่วิปัสสนา 
คือพยายามฝึกหดัใช้ปัญญา ใช้ปัญญาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม 

คนจะล่วงพ้นทุกข์ด้วยความเพียร ความเพียร ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่ง
ปัญญา ปัญญาคือภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากสัมมาสมาธิ น่ีมันจะเป็นมรรคไง 
ถ้ามันเป็นมรรคขึน้มาตามความเป็นจริง เราจะเห็นคุณค่าของศาสนาเลย เห็นคุณค่า
มาก แล้วคุณค่านีม้ันเกิดขึน้มาจากจิตของเรา คุณค่านีเ้กิดจากการภาวนาของเรา การ
ฝึกหัด เราสร้างบุญกุศลอยู่ น่ีเพราะเหตุนี ้ เราสร้างบุญกุศลเพ่ือเป็นอ านาจวาสนา
บารมี เพราะมีอ านาจวาสนาบารมี เวลาจิตมันภาวนาขึน้มาแล้วมันจะมีจุดยืน จุดยืน
คือมันไม่เช่ือกิเลสง่ายๆ ไง 

กิเลสมนัจะอ่อยเหยื่อ มนัจะคอยชกัน าให้เราหลงทาง ไอ้นู่นก็ดีเนาะ ไอ้นี่ก็ยอดเนาะ ไอ้
นู่นก็สะดวกเนาะ ไอ้นี่ก็สบายเนาะ 

ถ้าเรามีสติปัญญา จริงหรือ ถ้าเราไปตามเขามนัจะเสื่อมทนัทีเลย เวลาไปแล้ว เสื่อม
แล้ว ฟืน้ตวัเองไม่ได้เลย แต่ถ้าเราเชื่อองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พทุธานสุติ พทุโธๆๆ ใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ ในเม่ือมนัเป็นปัญญา มนัเป็นสมาธิ มนัมีสติ มนัฝึกหดัของเรา เอาตรงนี ้
เอาตรงนี ้ เอาให้มัน่คงขึน้มา พอมัน่คงขึน้มาแล้ว ถ้ามนัเป็นความว่างก็ให้มนัเป็นความว่าง 
แล้วความว่าง ฝึกหดัใช้ปัญญา 

ไอ้ความว่างที่ว่าเป็นจกัรวาลเป็นอะไร มนัเป็นอาการ เป็นความรับรู้ จะบอกมนัไม่มีเลย 
มนัก็ต้องมี แต่มีแล้ว มีเพ่ือเฉไฉ มีเพ่ือชกัน าให้จิตนีเ้หลวไหล มีเพ่ือให้จิตใจนีไ้ปผกูพนักบัมนั 
กบัส่ิงที่เรามีประสบการณ์ มีแล้ว มีแล้วก็วางสิ เราจะเอาความดีมากกว่านีไ้ง เราจะเอาดีที่
ประโยชน์กว่านีไ้ง ไอ้ความดีอย่างนีเ้ราผ่านแล้ว เรามีแล้ว มีแล้วเราต้องวิวฒันาการขึน้ 
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พฒันาขึน้ มีให้ดีขึน้ไปกว่านีไ้ง ถ้ามีขึน้ไปกว่านี ้มนัก็ต้องตัง้มัน่ ตัง้มัน่ มัน่คง ความมัน่คง เรา
ฝึกหดัอย่างนีเ้พ่ือประโยชน์กบัหวัใจของเรา ไม่ใช่ให้ใครทัง้สิน้ ท าเพ่ือหวัใจของเราไง 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า ที่เขาคิดมาอย่างนี ้ ที่มนัเป็นอวกาศธาตอุวกาศธรรมอย่างใด หลวง
พ่อมีความเห็นว่าอย่างไร เขาถามเนาะ สิ่งที่เขาท ามามนัอย่างใดอย่างหนึ่ง มนัถกูต้องหรือไม่
ครับ สภาวธรรมอย่างนีม้นัวิปัสสนาต่อไปได้หรือไม่ 

มนัวิปัสสนาไปอะไรล่ะ มนัไม่มีสติพอ ถ้ามีสติสมัปชญัญะนะ จิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบ จิต
สงบรู้ว่าจิตสงบ จิตออกไปเห็นนิมิตก็รู้ว่าจิตออกไปเห็นนิมิต แล้วถ้าจิตที่เห็นนิมิตกบัจิตที่สงบ
มนัมีความสขุ มนัมีความระงบัแตกต่างกนัอย่างไร จติที่สงบกบัจิตที่อยู่ในจกัรวาลมนัรู้แตกต่าง
กนัอย่างไร 

จิตที่ว่าจกัรวาลเป็นเรา เราเป็นจกัรวาล มนัออกไปรับรู้จกัรวาลแล้ว แต่ถ้ามนัดงึกลบัมา
อยู่ที่ตวัมนั อยู่ที่ตวัมนั เพราะจกัรวาลมนัก็เป็นจกัรวาลอยู่นัน่ แต่จิตรับรู้มนัเป็นอนัหนึ่งนะ ถ้า
เราดึงกลบัมา เราอยู่กบัจิต พอจิตมนัสงบ จิตมนัมีฐานของมนั ตัง้มัน่ของมนันะ มนัวาง
จกัรวาลอนันัน้ จกัรวาลอยู่นู่น จิตอยู่นี่ แล้วถ้าจิตมนัท างาน 

เพราะที่จกัรวาลมนัเสวยไปแล้ว มนัส่งออกไปแล้ว มนัส่งออกหมด อาการคือความเสวย
อารมณ์ ถ้าไม่เสวย ไม่มีอารมณ์ ไม่รับรู้ มนัจะมีอย่างอ่ืนไม่ได้ ที่มีความคิดนัน่คือมนัรับรู้
หมดแล้ว รับรู้คือมนัไปหมดแล้ว ถ้ามนักลบัไปเป็นตวัมนั มนัรับรู้เฉพาะตวัมนั นีค้ือจิตตัง้มัน่ 
แล้วจิตตัง้มัน่แล้วค่อยยกขึน้วิปัสสนา 

นี่พดูถึงให้มนัเป็นความว่างจริงๆ อย่าว่างเปล่า อนันีจ้บเนาะ 

ถาม : เร่ือง “อาวโุส ภนัเต” 

กราบนมสัการอาจารย์ครับ เร่ืองอาวโุส ภนัเตครับ พระที่มีพรรษามาก แต่ผิดศีลผิด
ธรรม พระที่มีพรรษาน้อยต้องกราบพระผู้ที่ไม่มีศีลด้วยหรือครับ 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ 
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ไอ้กรณีนีม้นัเป็นปัญหาสงัคมกบัเป็นปัญหาส่วนตวั ถ้าเป็นปัญหาส่วนตวัของเรา ถ้าไม่
มีสงัคม ในใจของเรา ส่วนตวัของเราคือความรู้สึกของเรา เราค้านคือเราไม่กราบ ถ้าเป็นพระที่
ผิดศีล พระต่างๆ แต่ในปัญหาสงัคม สงัคม หมายความว่า เวลาเราเข้าสงัคม เข้าหมู่สงฆ์ เขา
เรียกอาวโุส ภนัเต 

ดทูี่วดัป่าบ้านตาดสิ เวลามีพระผู้ใหญ่มา เขาจะบอกว่า “กราบประธานสงฆ ์ กราบ
ประธานสงฆ์” เวลามีผู้อาวโุสมา เขาจะกราบประธานสงฆ์ ค าว่า “กราบประธานสงฆ์” คือเรา
เคารพค าสัง่สอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอก
ให้ภิกษุเคารพกนัด้วยอาวโุส ภนัเต ฉะนัน้ ถ้าเราเชื่อฟังองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าคือเรา
เชื่อฟังค าสัง่อนันัน้ เราเชื่อฟังธรรมและวินยัอนันัน้ 

หลวงตาท่านพดูบ่อย บอกว่า อย่าเหยียบหวัพระพทุธเจ้าไปแล้วแสดงธรรม 

คือเราไม่เชื่อฟังธรรมและวินยัไง แต่เราว่าเรามีคณุธรรมไง 

หลวงตาท่านสัง่ว่า ให้เคารพธรรมวินยัขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้วแสดง
ธรรม 

ถ้าเราเคารพองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะธรรมและวินยัเป็นศาสดา เป็น
ตวัแทนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ฉะนัน้ เวลาเราเคารพธรรมวินยั ถ้าเราเข้าใน
สงัคม เขาบอกว่าให้กราบประธานสงฆ์ คืออาวโุสสงูสดุ เราก็กราบตามเขา แต่ถ้าเรารู้ว่า
พระองค์นีผ้ิดศีล ไม่มีศีลมีธรรม แล้วบอกว่าเราจ าเป็นต้องกราบพระที่ผิดศีลด้วยหรือ 

อ้าว! ก็เรารู้ของเราคนเดียว แต่ในเม่ือถ้าเขาบวชมานาน เขามีอาวโุสใช่ไหม เราไม่ได้
เชื่อพระผิดศีลองค์นี ้ แต่เราเชื่อค าสัง่ของพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าบอกว่าให้ภิกษุเคารพกนั
ด้วยอาวโุส ภนัเต เราก็เชื่อฟังองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เรากราบค าสัง่ค าสอนขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราไม่ได้กราบพระทศุีลองค์นัน้ 

นี่พดูถึงวิธีการทีเ่ราจะอยู่กบัสงัคม เขาเรียกเป็นธรรม เขาเรียกวินยั วินยัคือว่ากฎหมาย 
นิติบญัญัติ รฐัศาสตร์กบันิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์คือการปกครอง รฐัศาสตร์คือให้ความ
สงบร่มเย็นในสงัคม นีเ่ป็นการบริหารจดัการ 
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นี่ก็เหมือนกนั ฉะนัน้ เวลาเราพดูถึงเวลาการปกครองก็ต้องอาศยักฎหมายคือนิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ก็ข้อบงัคบั พระทศุีลผิดศีล ก็เขาผิด คือนิติศาสตร์ แต่ถ้าในสงัคม สงัคมมนัเป็น
รัฐศาสตร์ เป็นการปกครอง เป็นต่างๆ ทีนีต้รงไหนพอดีล่ะ ตรงไหนที่เราอยู่แล้วมนัจะไม่
กระทบกระเทือนเราด้วย แล้วไม่กระทบกระเทือนสงัคมด้วย มนัต้องอาศยัตรงนีเ้วลาเราอยู่กบั
สงัคมไง 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า อาวโุส ภนัเต พระที่มีพรรษามาก แต่ผิดศีลธรรม พระที่มีพรรษาน้อย
กว่าต้องกราบพระผู้ไม่มีศีลด้วยหรือครับ 

นี่พระถามนะ โอ๋ย! ถ้าพระถาม ฉะนัน้ มนัก็เป็นปัญหาอย่างนีไ้ง ถ้าเป็นปัญหาอย่างนี ้
ป๊ับ เวลาพระผู้ใหญ่ เขาบอกว่า ถ้าฟังโดยวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าหลวงพ่อชวนพระเลี่ยงบาลี
เร่ือยเลย แล้วเขาบอกเลี่ยงบาลี เลี่ยงบาลีเร่ือยเลย 

เคารพนะ ไม่เลี่ยงหรอก เพราะอะไร เพราะเราต้องการความสะอาดบริสทุธ์ิของเรานะ 
เราต้องการการประพฤติปฏิบตัิของเรานะ ทีนีเ้ราต้องการการประพฤติปฏิบตัิของเรา เรา
ต้องการความสะอาดบริสทุธ์ิของเรา แต่เราก็ต้องอยู่กบัสงัคมนะ การอยู่กบัสงัคม มนัอยู่ใน
สงัคมแล้วเราท าอย่างไรไม่ให้กระทบกระเทือน แต่เราก็ต้องรักษาความสะอาดบริสทุธ์ิของเรา
ด้วย เรารักษาของเราเพ่ือให้ไปได้ไง 

ฉะนัน้ ถ้าเป็นส่วนตวั เราเจอ อย่างเรานี่ เอาอีกแล้ว เข้าตวัเองอีกแล้ว อย่างเรา ถ้าเรารู้
ว่าพระองค์ไหนที่ว่าศีลของท่านหรือว่าจาคะของท่านไม่ค่อยดี เราจะหลบๆ หลีกๆ คือเราไม่เข้า
ใกล้เลย คือไม่กราบ ว่าอย่างเถอะ ไม่กราบ ไม่เข้าไปอยู่ใกล้ๆ เขาจะกราบกนัอยู่นู่น ตัง้กิโลที่
นู่น เราอยู่ห่างตัง้กิโล เราไม่ต้องกราบ เราจะอยู่ห่างๆ เลยล่ะ เราไม่เข้าไปใกล้เลย เพราะเขาจะ
ชวนกราบกนั เราอยู่ห่าง เราไม่ได้ยิน แต่ถ้าเวลาประชุมสงฆ์ ประชุมกนั เขากราบก็ต้องกราบ 
เขากราบกนั เราจะนัง่เป็นหวัตอไม่ได้ มนัเสียการปกครอง นี่พดูถึงว่าประสบการณ์ชีวิตนะ 

เพราะเราก็ชอบความสะอาดบริสทุธ์ิเหมือนกนั เรากช็อบความถกูต้องดีงามเหมือนกนั 
แต่หมู่สงฆ์เข้าหมู่ หมู่คณะมนัก็ต้องแบบว่าความสมควร ความพอดี ขนาดเราเป็นต าบลกระสนุ
ตก ใครๆ ก็ว่าไอ้หงบหวัแข็ง ไอ้หงบหวัแข็ง 

เรานี่เป็นต าบลกระสนุตก ใครๆ ก็ล่อเต็มที่เหมือนกนั 
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แต่เพราะว่าความผกูพนั ความเคารพนบัถือ เคารพนบัถือครูบาอาจารย์นะ แล้วก็ความ
ผกูพนั แล้วต้องการความดีงามด้วย มนักเ็ลยหนัรีหนัขวาง จะไปข้างหน้ากไ็ปไม่ถกู จะถอยหลงั
ก็ถอยไม่ได้ ก็เลยกลายเป็นหนัรีหนัขวางอยู่นี่ 

ฉะนัน้ ท าให้ถกูต้อง นี่พดูถึงอาวโุส ภนัเตเนาะ เอวงั 


