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 แม่ชีไม่ไปทาํวตัร ๒ วนั  ไม่สบายหรือ   ไม่สบายถึงขั,นไปทาํวตัรไม่ไดห้รือ  หดั
ใหม้นัเขม้แขง็สมาธิมนัตั,งมั0น  เมื0อสมาธิมนัอ่อนแอมนักจ็ะเป็นหมด  เป็นนอ้ยก็จะเป็น
มาก  เพราะอะไรรู้ไหม  เพราะมนัเอาตวัเขา้ไป  สมาธิมนัไม่ตั,งมั0น  คาํว่าสมาธิตั,งมั0นนี0  
มนัไม่ลงไปเล่นในอารมณ์นั,น  ในเวทนานะ  ในความรู้ตรงนั,น  แลว้มนัจะไม่งอแง  เรา
ตอ้งพิจารณาว่าควรหรือไม่ควร  ถา้ไม่ไหวจริงๆค่อยหยดุ  ถา้ไหวกม็าทาํ  เพราะอะไรรู้
ไหม  เพราะเขาจะตอ้งดูตวังอแงตวัเอง  ว่ามนัไหวจริงหรือไหวไม่จริง  อนันี,กพ็ูดใหฟั้ง
อย่างเมื0อวาน  มนัมีธรรมชาติหนึ0งมนัใชข้นัธ์ ๕ อยู่  มนัอาศยัขนัธ์ ๕ เกิด  แลว้ก็สร้าง
ทุกขภ์ยั  ธรรมชาตินั,นเขาเรียกสมุทยั  จะตอ้งคน้เขา้ไป  เราไม่ยอมคน้เขา้ไปอยา่งนี,แลว้
ล่ะ  บวชไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก  แลว้พอแก่ตวัมากยิ0งหนักกว่าเก่าอีก  เพราะฐาน
สมาธิฐานสติฐานปัญญาไม่มีแลว้  เขาทาํไมถึงพิจารณาเวทนานุปัสสนา  เจ็บปวดทุกข์
ขนาดไหนเขาทาํไมตอ้งทาํ  กเ็พื0อเขาตอ้งการออกจากมนั  ออกจากอาํนาจของเวทนา  คาํ
วา่ออกจากอาํนาจเวทนาไม่ใช่เวทนาไม่มีนะ  เวทนากายยงัมีแต่มนัไม่รับ  คือหมายความ
ว่ามนัไม่เดือดร้อน  ดูภายนอกเหมือนคนปกตินั0นล่ะแต่ขา้งในมนัป่วย  เหมือนเราดูคน
อื0นที0เขาทุกขเ์ขาป่วยอยูเ่ราไม่เดือดร้อน  ถา้ตวัเองทุกขเ์มื0อไหร่เดือดร้อน  นั,นล่ะลกัษณะ
เวทนาที0มนัเอาเราเขา้ไป  ถา้ไม่ฝึกอย่างนี, แล้วเมื0อไหร่จะรู้  จะอยู่ไปวนัๆเหรอ  ให้
พิจารณาน่ะใหช้ดัแจง้วา่มนัควรไหม  เหมือนฝนมนัตกหน่อยกห็ยดุไม่ทาํวตัรกนั  ฉนัจึง
บอกกบัสุ่ย  ไม่ไดท้าํก่อสร้างกบัเขาตอ้งเป็นหลกัน่ะ  หือ  ไม่ใช่พาเขางอแงหมดเลย  
เพราะเขาติดเขาเลิก  นั,นเราตอ้งดู  ฝนตกจะอะไรเราตอ้งดูอนันี, เป็นกิจวตัร  อนันี, ใหรู้้จกั  
ถา้เราไม่พิจารณาตวันี, ไม่มีทางพน้มนัไดห้รอก  กายานุปัสสนา  เวทนานุปัสสนา  จิตตา
นุปัสสนา  ธมัมานุปัสสนา  ตอ้งพิจารณาหมดทุกขอ้นั0นล่ะ  แต่คนละช่วงคนละเวลา  คน
ละขณะแลว้แต่สติปัญญาที0ละเอียดเขา้ไป  ไม่พิจารณามนัจะไม่เห็น  ไม่เห็นมนักจ็ะถูก
ความรู้ความเห็นนั,นครอบงาํตลอด  เมื0อวานไม่ไดย้นิไดฟั้งเพราะอะไร  เพราะป่วย  เป็น
ขอ้อา้งที0ดีที0สุด  ฉนับอกอยูแ่ลว้ว่าความรู้ความเห็นน่ะ  เกิดมาน่ะมนัไม่ไดรู้้เห็นในเรื0อง
สมมติทั,งหลายนะ  มนัมาเรียนรู้ทั,งหมดเลย  จะพูดจะคิดจะทาํจะอะไรมนัมาเรียนรู้หมด  



จากความรู้ที0มนัเรียนมาเอาตั,งแต่เกิดไม่ตอ้งพดูถึงอดีตชาติ  มนัเรียนต่อเนื0องกนัมาตลอด  
สะสมมาตลอด  ก็เหมือนกันความรู้ทางการแพทย ์ เหมือนความรู้ทางวิศวกรรมจะ
เห็นชดั  ความรู้ทางการแพทยนี์0  ยคุหนึ0งสมยัหนึ0งนี0มีความรู้แค่นี,   บอกว่าทาํอย่างนี, ถูก  
เมื0อยุคสมยันั,นเปลี0ยนไปเทคโนโลยีละเอียดอ่อนขึ,น  เครื0องมือที0จะเขา้ไปศึกษาวิจยั
ละเอียดขึ,น  เดี=ยวนี, เขาเลยทาํถึงไมโครฯ  ถึงอิเล็กตรอนไมโครสโคป  สามารถเห็น
โครงสร้างเล็กๆของแบคทีเรียได้  อันนี, พูดถึงเรื0 องแบคทีเรีย  การผ่าตัดเหมือนกัน  
เดี=ยวนี, เขามีกลอ้งจุลทรรศน์มีกลอ้งไฟเบอร์  สามารถสอดเขา้ไปในรูต่างๆได ้ สามารถ
เขา้ไปเห็นได ้ ววิฒันาการความรู้นั,นกเ็ปลี0ยนไป  เปลี0ยนไป  ความรู้เดิมนั,นใชไ้ม่ไดแ้ลว้  
ความรู้ใหม่เขา้มาทดแทน  ฉันใดก็ฉันนั,น  สิ0งที0เรียนรู้มาทั,งหมด  มนัเป็นความรู้ทั,งถูก
ทั,งผดิอยูใ่นตวัเรานั0นเองตั,งแต่เกิด  จึงตอ้งอาศยัความรู้ใหม่เขา้ไปเขาเรียกวิชชา  ความรู้
ที0ถูกตอ้งเขา้ไปแทนความรู้เก่า  เหมือนนํ, าดีไปลา้งนํ, าเสีย  ถ่ายเทนํ, าเสียออกไป  ไป
ซักฟอกกรรมที0เรากระทาํในอดีตนั0นเอง  ที0เราเรียนรู้ทุกขณะนั,นล่ะเป็นกรรม  ที0เป็น
อดีตที0เรียนผิดนั0นเอง  เราก็ตอ้งมาแกไ้ขกรรมเจา้ของ  การแกไ้ขกรรมเจา้ของไม่ใช่ไป
ออ้นวอน  มาสร้างความรู้ใหม่ให้เกิด  ความรู้เก่าเมื0อทาํไปแลว้ก็ตอ้งใช ้ เขาเรียกว่าใช้
กรรม  เมื0อใชห้มดแลว้มนัก็หมดเรื0องไปเป็นตอนๆ   อาศยัความรู้ใหม่เป็นกรรมใหม่ที0
ไดอ้าศยัไปขา้งหนา้  นี0เขาจึงพฒันาปรับปรุงความรู้ตรงนี,   เมื0อความรู้ที0ถูกตอ้งความรู้ที0
ผิดออกไป  สุดทา้ยก็ต้องมาวิจัยไอ้ความรู้ที0มันถูกมันผิดอยู่นี0 ที0มันเข้ามา  ที0ความรู้
ความเห็นที0มนัรู้ทั,งหมดในเรื0องของตั,งแต่เรียนมาทั,งหมดนี,   แต่ก่อนมนัก็ไม่มี  เกิดมา
ใหม่ๆมันก็ยงัไม่มี  คาํว่าหิวข้าวก็ยงัไม่มีเลย  มีแต่รู้สึกหิวแต่ภาษาไม่มี  จะกินข้าว
อย่างไรก็ยงัไม่มีความรู้จะไปหากินอย่างไร  จะเรียกร้องกินอย่างไร  ก็เรียนรู้จากแม่
นั0นเอง  พอร้องแม่ก็เอานมให้กิน  ก็เลยรู้ว่าพูดอย่างนี, ร้องอย่างนี, จะได้กินนม  นี0มนั
เรียนรู้  ความรู้ความเห็นพวกนี,มนัเรียนมาหมด  เพราะฉะนั,นทีแรกมนัไม่มี  เมื0อมนัไม่มี
เรากไ็ม่จาํเป็นตอ้งไปยดึมั0นถือมั0นกบัมนั  จึงตอ้งใชส้ติปัญญาวิจยัมนั  อะไรถูกตอ้งเป็น
ประโยชน์ในการดาํรงชีวิตในปัจจุบนันี, ให้นาํมาใช้  ก็คือตอ้งใช้สติปัญญาวิจยันั0นเอง  
อะไรที0ไม่ถูกตอ้งความรู้ความเห็นตรงนี, ที0ตรงกบัปัจจุบนัตรงนี,กใ็หล้ะไปซะ  อยา่ไปถือ
มั0นมนัไว ้ เขาก็เลยเรียกว่าอาศยัความรู้ความเห็นนั,นทาํประโยชน์  ให้ถูกตอ้งตามเหตุ
ปัจจยัในปัจจุบนัธรรมนั,น  เพื0ออะไร  เพื0อประโยชน์นั0นเอง  พระพุทธเจา้ตรัสไวแ้ลว้  
ก่อนประกาศศาสนาครั, งแรกกบ็อกอยูแ่ลว้ว่า  จะระถะ  ภิกขะเว  จาริกงั  พะหุชะนะ  จะ



ระถะ  ภิกขะเว  ภิกษุผูจ้าริกไปในที0ต่างๆ  จาริกงั  พะหุชะนะหิตายะ  การจาริกไป  พะหุ
ชะนะคือมหาชน  หิตายะคือประโยชน์  สุขายะคือความสุข  จะระถะ  ภิกขะเว  จาริกงั  
พะหุชะนะหิตายะ  พะหุชะนะสุขายะ  โลกานุกมัปายะ  โลกานุกมัปายะเธอจงจาริกไปสู่
โลกนั0นเอง  บา้นเลก็เรือนนอ้ยนั0นเอง  โลกานุกมัปายะ  เพื0อประโยชน์และเพื0อความสุข
แห่งมหาชน  กคื็อไปถ่ายทอดความรู้ที0ถูกตอ้งให้แก่มหาชน  เหมือนนํ, าดีไปลา้งนํ, าเสีย
ออกไปแค่นั,นน่ะ  เพราะฉะนั,นนี0เหตุนั,นนี0  เราอาศยัความรู้ที0ถูกตอ้งดาํรงชีวิตประจาํวนั
นั0นเอง  ดูตวัปัจจุบนัธรรมนั0นเอง  ท่านใหอ้ยูที่0ปัจจุบนัธรรม  การอยูปั่จจุบนัธรรมไม่ใช่
แค่กาํหนดรู้อยู่แค่ตรงนี,   การอยู่ปัจจุบันธรรมนั,นต้องอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาที0เป็น
อย่างไร  ไม่ใช่แค่เอาอารมณ์ปัจจุบนันะ  เอาสิ0งที0รู้ถูกรู้เป็นอารมณ์ปัจจุบนัแค่นั,น  ตอ้ง
อยู่ดว้ยปัญญาคือความรู้ที0ถูกตอ้ง  อยู่ดว้ยสมาธิคือความตั,งมั0นไม่ลงไปเล่นในอารมณ์  
อยู่ดว้ยสติคือความระลึกให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ,น  แลว้ก็พิจารณาเหตุผลตรงนั,น  อะไรเป็น
ประโยชนอ์ะไรเป็นโทษ  อะไรควรทาํอะไรมิควรทาํ  นั,นล่ะคือปัจจุบนัธรรม  ทีนี,มนัจะ
เอาอดีตมาต่อตา้นมาขดัเคือง  มาฟุ้งซ่านราํคาญมาพดู  เอาเรื0องพระชีคนนี,มาพูดอยา่งนั,น
บา้ง  ใหต้วัเองขดัเคืองขดัขอ้งนั,นคืออะไร  นั,นล่ะคือตวัสัญญาตวัมิใช่ปัจจุบนัธรรม  ไม่
ตรงพุทธพจนแ์ลว้นะ  พุทธพจนต์รัสไว ้ “อะตีตงั นานวาคะเมยยะ  นปัปะฏิกงัเข อะนา
คะตงั  ผูมี้ปัญญาไม่ควรทาํสิ0งที0ล่วงแลว้ใหม้าตามในจิต”  แค่ประโยคเดียวนี0คือคาํสอน
แลว้นะ  ที0บอกถึงทางเดินแลว้  แต่เราไปเอาเรื0องนั,นเรื0องนี,มาขดัขอ้งขดัเคือง  แลว้กม็า
โทษผูพู้ดอยู่ตลอดเวลา  อนันี, ใครผิดใครถูก  ถา้พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงพระชนมายุอยู ่ 
ลองไปกราบทูลถามสิว่า  สิ0 งที0หนูทาํทั, งหมดนี, เป็นความถูกต้องใช่ไหมพระเจ้าค่ะ  
พระองคจ์ะตอบอยา่งไร  จริงไหม  พระองคก์จ็ะตอบว่า  เธอไม่เคยศึกษาพุทธวจนะของ
เราตถาคตเลย  นี0ล่ะคือการอ่อนดอ้ย  เพราะพระองคบ์อกชดัๆอยูแ่ลว้  “อะตีตงั นานวา
คะเมยยะ  นปัปะฏิกงัเข อะนาคะตงั  ผูมี้ปัญญาไม่ควรทาํสิ0งที0ล่วงแลว้ใหม้าตามในจิต”    
ไม่ควรแสวงหาสิ0งที0ยงัมาไม่ถึง  เพราะสิ0งใดล่วงไปแลว้พน้ไปแลว้  ไม่มีอยูแ่ลว้ว่างเปล่า
แลว้นี0  สิ0งที0มาไม่ถึงก็ยงัไม่มียงัไม่ประสบ  กว็่างเปล่าอยู่นั,นอีกล่ะ  มนัไม่มีแลว้มนัว่าง
แลว้ไง  นี0ขา้งหนา้วา่งขา้งหลงัวา่ง  แต่มนัไม่ว่างสิมนัเอาแต่อดีตอนาคตเขา้มาใส่  แลว้ก็
ปรุงไปจะไปที0นั,นจะดี  จะไปที0นี0จะดีจะไปลองดู  นี0 ล่ะอนาคตฟุ้งไป  ไม่เห็นความ
ว่างเอา้ขา้งหนา้มนัไม่มีในปัจจุบนันี0  อดีตมนัก็ว่างไปหมดแลว้  ฉันจึงบอก  ถา้ว่าอย่าง
นั,นอย่างนี,ทาํไมไม่ไปอยู่กบัท่าน  ก็อยู่ไม่ไดท่้านเสียชีวิตแลว้  นั,นล่ะคือสัจจธรรมคือ



ความจริง  เมื0ออยูไ่ม่ไดจ้ะแสวงหาไปเพื0ออะไร  กบัลมแลง้ควา้ลมควา้แลง้อยูต่ลอดเวลา  
นั,นล่ะคือการอ่อนดอ้ยต่อการพิจารณาธรรม  ผูมี้ปัญญาควรทาํปัจจุบนัใหแ้จง้ชดั  อนัไม่
ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน  นี0 ท่านก็บอกอย่างนี, เลยนะ  ทาํปัจจุบันให้แจ้งชัดอันไม่
ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนไม่หวั0นไหว  เห็นไหมตั,งมั0น  ไม่คลอนแคลนไม่ง่อนแง่นนี0คือ
ตั,งมั0น  ปัจจุบนัใหแ้จง้ชดัจึงตอ้งประกอบดว้ยสมาธิสติปัญญานะ  วิจยัเหตุปัจจยัตรงนั,น  
วิจยัรูปนามตรงนั,น  เป็นอารมณ์เป็นปัจจุบันธรรม  นี0วิจยักลั0นสัจจธรรมอยู่ตรงนั,น
ออกมา  ผูมี้ปัญญาจงอยู่ที0ปัจจุบนัอนัไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนนี, แลว้  เป็นผูมี้ความ
เพียรมีราตรีเดียวอนัเจริญฉะนี, นี0  นั,นล่ะคือความเพียรทุกอิริยาบถตั,งแต่ตื0นนอนถึงลง
นอน  เป็นผูมี้ความเพียรเป็นผูมี้ราตรีเดียว  อยา่งฉนัไม่ไดว้่าเป็นหลายราตรี  คือทั,งวนัทั,ง
คืนนะ  นี0ล่ะคือความเพียรที0ถูกตอ้งแลว้  เป็นวิริเยนะ ทุกขะมจัเจติ  จะล่วงทุกขไ์ดเ้พราะ
ความเพียรตรงนี, ล่ะ  อยู่ในปัจจุบนันะ  ถา้พิจารณาบทนี, จะเขา้ใจที0เราบอกทั,งหมด  ว่า
ความรู้ทั,งหมดที0เราเรียนมาที0รู้มาทุกขณะที0สะสมมาอยู่ในจิตดวงนี, นี0  เป็นอดีตหมดยงั  
เป็นอดีตหมดไหม  ความคิดความเห็นที0จะขึ,นมาเป็นเรื0องอดีตทั,งหมด  การไปติดยดึใน
เรื0องอดีตทั,งหมดตอ้งระวงัใหดี้  ตอ้งใชส้ติปัญญากลั0นกรองที0ปัจจุบนั  เวลาประสบพบ
เห็นอะไรขึ,นมา  ตอ้งพินิจวนิิจฉยัวจิยัหาความรู้ที0ถูกตอ้งออกมาใหไ้ด ้ เพราะฉะนั,นพุทธ
พจน์บทนี, ท่านให้วางความรู้ความเห็นหมดเลยเห็นไหม  นี0หัดวางความรู้ความเห็น  
เพราะความรู้ความเห็นเหล่านั,นที0เราเรียนมามนัไม่มีตั,งแต่เกิด  มนัมาเรียนรู้ทีหลงันะ  นี0
ล่ะที0มนัยากยากตรงอะไร  ที0สาํคญัวา่ความรู้ความเห็นในอดีตที0ผา่นมาเรื0องนั,นเรื0องนี,ฉนั
เป็นเธอเป็นฉัน  ฉันรู้เป็นของกูตัวกูอยู่อย่างนั, นตลอด  จึงไปยินดียินร้ายอยู่ตลอด  
พระพุทธเจา้จึงบอก  “ธรรมนี,ไดโ้ดยง่ายมิไดโ้ดยยาก  ธรรมที0ไดโ้ดยยากมิใช่ธรรมของ
เราตถาคต”   แต่พวกเราไม่เคยปฏิบติัธรรมกนั  หลวงปู่มั0นจึงบอก  ที0ไดโ้ดยยากเพราะไม่
ปฏิบติั  เกียจคร้านหรือไม่กเ็ดินผิดทาง  การที0เราไม่ศึกษา  ไม่ลงที0ปัจจุบนั  ไม่รู้จกัพินิจ
พิจารณา  นั,นคือไม่มีการปฏิบติัธรรมในขณะจิตนั,น  การมีสติสมาธิปัญญาในขณะจิต
นั,นนั0นคือความเพียร  ความเพียรนั,นล่ะคือการปฏิบติัธรรม  การขาดสติสมาธิปัญญาที0
ปัจจุบนั  ไม่วนิิจฉยัปัจจุบนัธรรมตรงนั,น  นั0นคือขาดความเพียร  คือขาดการปฏิบติัธรรม
นั0นเอง  เหตุดีผลดี  เหตุไม่ดีผลไม่ดี  ทาํเหตุใดไวก้ไ็ดผ้ลเช่นนั,น  นี, คือกฎแห่งกรรม  ใน
เมื0อเราไม่ปฏิบติัธรรมแลว้จะใหผ้ลมนัออกมาไดอ้ยา่งไร  สิ0งที0เราเจริญอยูต่ลอดเวลาคือ
การเจริญความเห็นที0ผิดอยู่ตลอด  คนนั,นดีคนนี, ไม่ดี  ฉันเป็นอย่างนั,นฉันเป็นอย่างนี,   



ตอ้งอยา่งนั,นตอ้งอยา่งนี,   นั,นล่ะคือเจริญความเห็นที0ผิด  คือความรู้ความเห็นที0ผิดนั0นเอง  
เท่ากบัไม่ไดป้ฏิบติัธรรม  แลว้จะโทษใคร  นั,นล่ะคือความจริง  การปฏิบติัธรรมไม่ใช่อยู่
ที0วดัที0วา  ไม่ใช่อยู่ที0ทางจงกรม  ไม่ใช่อยู่ที0อาสนะนั0งสมาธิ  การปฏิบติัธรรมอยู่ที0มีสติ
สมาธิปัญญาที0กายใจตวัเองตลอดเวลา  นั,นคือการปฏิบติัธรรม  การปฏิบติัธรรมไม่ไดอ้ยู่
ที0ทางจงกรม  การปฏิบติัธรรมไม่อยูที่0อาสนะนั0งสมาธิ  การปฏิบติัธรรมไม่ไดอ้ยูที่0ศาลา  
การปฏิบติัธรรมอยู่ที0มีสติสมาธิปัญญาอยู่ที0กายใจตวัเอง  ความรู้ความเห็นที0เรียนมา
ทั,งหมดมนัไม่มีตั,งแต่ตน้  เราจึงไม่จาํเป็นตอ้งไปสาํคญัมั0นหมายมนั  ถา้ความรู้ความเห็น
เก่าถูกตอ้งใช้ได้ในปัจจุบันธรรม  เราก็เอามาใช้อาศยัมัน  ถ้าไม่ถูกตอ้งก็ตอ้งละไป  
เพราะมนัไม่มีตั, งแต่ต้นแลว้  ไม่จาํเป็นที0ตอ้งลงไปเล่นตามมนัไป  นั,นคือความหลง
นั0นเองเขาเรียกโมหะ  นั,นล่ะคืออวิชชาเกิด  เพราะนั,นใครใส่ใจให้หัด  แมแ้ต่ความ
เจ็บป่วยเหมือนกนั  เจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ฉันป่วย  มนัเรียนรู้มาตั,งแต่ตน้น่ะเวทนาตวันี,   
แลว้เมื0อไหร่มนัจะถอนความรู้ความเห็นเก่าๆเหล่านี, ออกได ้ แลว้เมื0อไหร่เราจะรู้คาํว่า
มชัฌิมาปฏิปทา  ป่วยมากจนไม่ไหว  ออกมาทาํวตัรคลานออกมาก็ไม่เหมาะ  ถา้ป่วย
น้อยกระเสาะกระแสะไม่ยอมออกมาเป็นหนักก็ไม่เหมาะ  นั,นล่ะคือไม่ใช่มัชฌิมา  
มชัฌิมาคือทางที0มนัเป็นกลางที0พอดีตอ้งวินิจฉัยตวัเองตลอดเวลา  เขาบอกถา้โอเวอร์
เกินไปหรืออนัเดอร์เกินไป  กผ็ิดนั0นเองไม่ใช่มชัฌิมา  ใหรู้้จกัหดัวินิจฉยัหัดสังเกต  หัด
วินิจฉยัในกายใจตวัเองนั0นเอง  ชดัแจง้ไหม  อะตีตงั นานวาคะเมยยะ  นปัปะฏิกงัเข อะ
นาคะตงั  หือ  ไม่ใช่ไปเขียนรูปขา้งหนา้ว่างเขียนทางดา้นหนา้ว่างขา้งหลงัว่าง  อนันี, ยงั
รูปว่างนะ  อนันี, รูปว่างนะ  ยงัเป็นอากาสานัญจายตนะนะ   ยงัเป็นกสิณ เออ้ยงัเป็น
กรรมฐานอนัหนึ0งเฉยๆ  เป็นสมถกรรมฐาน  ขา้งหนา้วา่งขา้งหลงัว่าง  คือว่างทั,งอดีตว่าง
ทั,งอนาคต  มนัไม่มีว่างความว่างเปล่า  ปัจจุบนัก็ว่างว่างจากความไม่มีของกตูวักู  จึงจะ
เห็นรูปนั0นล่ะสื0อปัEบผิดทนัที  ผิดไหม  คนจะเขา้ผิดทนัทีเลยขา้งหนา้ว่างมนัคืออะไร  ก็
คือช่องว่างคืออากาศ  อากาศนี, ไม่ใช่ลมนะ  อากาสานัญจายตนะคือช่องว่าง  สเปซ
อนัหนึ0ง  ในสเปซช่องว่างอนันี, ยงัมีลมอยู ่ มีแก๊สเขา้ใจยงั  เพราะนั,นช่องว่างตวันี, ยงัเป็น
อรูปฌาน ๑   เขาเรียกอากาสานญัจายตนะ  ยงัไม่ใช่  ยงัเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนา  แลว้ก็
ไม่ใช่ความว่างคือพระนิพพาน  ทีนี, เราจะศึกษาความว่างไปสู่ความว่าง  กต็อ้งปล่อยวาง
อดีตกบัอนาคต  มาเดินมชัฌิมาคือปัจจุบนั  อดีตคือขั,วหนึ0งอนาคตคือขั,วหนึ0ง  ปัจจุบนั
คือมชัฌิมา  มาศึกษาที0มชัฌิมา  แลว้ก็รู้ว่าความรู้ที0เราจะใช้ขึ,นมาแต่ละขณะ  เป็นการ



สะสมความรู้จากอดีตทั,งนั,น  พอเกิดขึ,นมาก็ไม่รู้เรื0องราวต่างๆ  ความรู้ความเห็นที0เรา
เป็นอยู่ก็ไม่มี  มาเรียนทั,งนั,นเลย  ก็เหมือนบนัทึกอะไรขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ตลอด  ถา้
ขอ้มูลเป็นประโยชนก์ดี็  ขอ้มูลไม่เป็นประโยชน์กเ็ป็นขยะ  พอขอ้มูลมากๆเขา้ไปเครื0อง
แฮงค ์ จริงไหม  ขอ้มูลเขา้ไปมากๆเครื0องแฮงครั์บขอ้มูลใหม่ไม่ไดเ้ลย  จริงไหม  ใส่เขา้
ไปจนเต็มเลย  เหมือนเครื0องนี0  MP3สองจิEกใส่ขอ้มูลเขา้ไปมากๆเต็มแฮงค์เลย  อดั
อะไรเขา้ไปกไ็ม่ได ้ นี, ล่ะคือสัจจธรรม  เหมือนกนัถา้ยดึความรู้ความเห็นเก่าๆหนกัเขา้ไป
เตม็ที0  เหมือนถว้ยคว ํ0าหรือแกว้ที0นํ, าเตม็  รับอนัใหม่ไม่ไดเ้ลยเห็นไหม  จริงไหมนี0ล่ะคือ
คอมพิวเตอร์นี0คือธาตุเห็นยงั  กายใจเรานี, ก็เป็นเหมือนกอ้นธาตุ  เขาจึงเรียกว่าธาตุ ๖   
ธาตุดินนํ, าไฟลมอากาศธาตุคือช่องว่าง  แลว้กว็ิญญาณธาตุธาตุรู้  พระพุทธเจา้ก็เรียกว่า
ธาตุ ๖   เขา้ใจยงั  กเ็หมือนคอมพิวเตอร์เลยชดัแจง้ไหม  แลว้จะสาํคญัว่าเป็นของเรา เป็น
เรา เป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  ถา้อดัความรู้เขา้ไปมากๆนะ  มนักไ็ม่รับความรู้ใหม่เลย   
มนัแฮงค์ดว้ยปวดหัว  ไม่รู้พูดเรื0องอะไรปวดหัว  เหมือนชีมนัโทษเราเหมือนพระมนั
โทษเราปวดหัว  เพราะอะไร  มนัอดัความรู้เก่าไวเ้ยอะ  มนัแฮงค์เลย  คอมพิวเตอร์นี0
แฮงคเ์ลยนะ  เวลาเขาจะบอมบค์อมพิวเตอร์อินเทอร์เนต  เขาจะบอมบเ์ขาส่งขอ้มูลเยอะๆ 
เลย  ทีเดียวอดัเขา้ไปทีเดียวเครื0องนั,นแฮงคเ์ลยใช่ไหม  นี0เขาบอมบก์นั  เขา้ใจยงั  นี0ล่ะตวั
เราคือคอมพิวเตอร์อนัหนึ0 ง  นั,นความรู้อภิญญาทั,งหลายในโลกนี,   คอมพิวเตอร์มัน
ทาํงานไดเ้ห็นไหม  โทรศพัทไ์ร้สายกมี็นั,นโสตทิพย ์ เขาส่งขา้มทวีปไดน้ั0นน่ะทิพพจกัข ุ 
เพราะนั,นขา้งนอกทาํไดก้ายนี,กท็าํไดถ้า้ฝึกไวดี้  แต่ความรู้เหล่านี, เขาจึงเรียกว่าอยูใ่นโลก
ทั,งหมด  จริงไหม  อภิญญาทั,งหมดอยู่ในโลกไม่ใช่ของวิเศษ  ของที0วิเศษคือของเหนือ
โลกคืออภิญญาขอ้สุดท้ายในอภิญญา ๖  คืออาสวกัขยญาณ  ที0วางความรู้ความเห็น
ทั,งหมดออกไป  นี, เหนือโลก  เพราะนั,นเราไปฮือฮาเรื0องอภิญญาทั,งหมด  เราก็ยงัไป
ฮือฮาเรื0องของโลก  เรามุ่งผดิแลว้นะ  ไม่ไดมุ่้งออกจากโลก  พระพุทธเจา้สอนมุ่งใหอ้อก
จากโลก  นั,นท่านจึงตรัสไว ้ อภิญญา ๕ เป็นโลกีย ์ อภิญญา ๖ จึงเหนือโลก อาสวกัขย
ญาณ  อาสวกัขยญาณนั,นถือว่าเป็นอภิญญาอนัหนึ0งนะในอภิญญา ๖  เหตุนั,นจิตที0มุ่งไป
แต่เรื0องอภิญญาเรื0องวิเศษเรื0องอะไรไป  กย็งัมุ่งไปสู่โลกนั0นเอง  เขา้ใจยงั  มนับงัเหลี0ยม
นิดเดียว  ความรู้ทั,งหมดไม่ว่าเรื0องอะไรก็ตาม  วิเศษไม่วิเศษเป็นสิ0งที0เรียนรู้มาทั,งนั,น  
มนัจึงออกนอกจากจิตดั,งเดิม  ธรรมชาติที0ไม่มีอะไร  นี0ล่ะเพราะฉะนั,นเหตุนั,นให้เอา
ปัจจุบนันั0นเอง  วิจยัเหตุปัจจยัที0ปัจจุบนั  วิจยัคน้ลงไป  ธรรมชาติอะไรมนัแสดงตวั



ออกมา  ธรรมชาติที0มนัแสดงตวัออกมามีผลเป็นทุกขใ์หล้ะซะ  ธรรมชาติใดที0ทาํใหเ้กิด
ความพน้ทุกข์ให้เจริญซะ  ก็แค่นั,น  สรุปลงทั,งหมดก็เรื0 องของอริยสัจ ๔   มีอยู่แค่นี,   
ความเพียรเดินอยูใ่นกายในจิต  ทางจงกรมไม่ใช่สถานที0ปฏิบติัธรรม  อาสนะนั0งสมาธิก็
ไม่ใช่ที0ปฏิบติัธรรม  ที0ที0ปฏิบติัธรรมคือที0กายกบัที0จิต  รูปกบันามนั0นเอง  อนันี,ภายใน
นะ  คนจะไปดูแต่ภายนอก  ภายนอกมนับงัภายในเห็นไหม  พระพุทธเจา้จึงบาํเพญ็เพียร
ทางจิตนั0นเองจึงหลุดพน้  นี0ที0พูดไปลกัษณะอนันี, ให้ฟัง  ทนัตแพทยจึ์งบอก  นี0หรือคือ
การบาํเพญ็เพียรทางจิต  ไดย้นิไหมทนัตแพทยพ์ูดวนันั,นน่ะ  เขาสรุปให้เราฟังหมดเลย
เห็นยงั  เขาเรียนรู้มาเยอะนะ  ซีดีเขาก็อ่านมาเยอะนะของครูบาอาจารย ์ นี0หรือการ
บาํเพญ็เพียรทางจิต  ความรู้ความเห็นที0ถูกตอ้ง  เท่านั,นล่ะมาฉนัขา้ว. 


