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ใจความทั้งหมด ของพระพุทธศาสนา 

ธรรมกถาในโอกาสพิเศษ ณ ชุมนุมศึกษาพุทธธรรม (ศิริราช) 
ในอ ุปการะของคณะแพทย ์ศาสตร ์และศ ิร ิร าชพย าบาล 
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ๑๗ ธันวาคม ๒๕0๔

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย!

โอกาสของการบรรยายครั้งเดียวเป็นพิเศษเช่นนี ้อาตมามี
ความเห็นว่า ควรจะได้กล่าวถึงเร่ืองซ่ึงเป็นใจความสำคัญเป็นข้อ
สรุปความของหลักธรรมะจะเหมาะกว่าอย่างอ่ืน ฉะน้ันจึงได้ต้ังใจ
ที่จะกล่าวถึงใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา โดยหวังอยู่ว่า 
ถ้าจับใจความหรือแนวที่เป็นใจความสำคัญทั้งหมดของ พุทธ
ศาสนาได้แล้ว จะเป็นการง่ายสะดวกอย่างยิ่งในการที่จะศึกษา
ก้าวหน้าออกไปอย่างกว้างขวาง ถ้าจับใจความหรือแนวไม่ได้จะ
สับสน และจะรู้สึกว่ามันมากมาย แล้วจะเพิ่มข้ึน ๆ จนมากมาย
เทลือที่จะจำ จะเข้าใจ หรือจะปฏิบัติ
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อันนี้เป็นมูลเหตุของความล้มเหลว เพราะทำให้เกิดความ
ท้อถอย และมีความสนใจที่พร่าหรือลางเลือนออกไปทุกที ใน
ที่สุดก็คล้าย ๆ กับว่า เหมือนกับแบกความรู้ต้ังมากมายเข้าไว้ 
แล้วไม่สามารถที่จะศึกษา หรือประพฤติปฏิบัติให้เป็นชิ้นเป็นอัน
ได้.

ฉะนั้น ขอให้สนใจที่จะทบทวนหรือฟังในลักษณะที่จะจับใจ
ความสำคัญทั้งหมดของพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้ ความรู้ชนิดที่
เป็นหลักมูลฐาน สำหรับ เข้าใจธรรมะอย่างถูกต้อง อาตมาขอเน้น
ตรงที่ว่ามันเป็นหลักมูลฐานเพราะความรูช้นิดที่ไม่ใช่หลักมูลฐาน
ก็มี และเข้าใจอย่างไม่ถูกต้องก็มี คือมันเขวออกไปทีละน้อย ๆ 
จนเป็นพุทธศาสนาใหม่ หรือถึงกบัเป็นพุทธศาสนาเนื้องอก ที่งอก
ออกไปเร่ือย ๆ

ที่ว่า หลักพุทธศาสนาข้ันมูลฐาน นั้น หมายความว่ามันเป็น
หลักที่มีจุด มุ่งเฉพาะไปยังความดับทุกข์ นี้อย่างหนึ่ง แล้วมันก็
เป็นสิ่งที่ มีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองที่ทุกคนอาจเห็นได้ โดยไม่ต้อง
เช่ือตามบุคคลอ่ืน นี้อยา่งหนึ่ง นี่คือส่วนประกอบที่สำคัญของสิ่งที่
เปน็หลักมูลฐาน

ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทรง

3



ปฏิเสธไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วย ไม่ยอมพยากรณ์ อย่างปัญหาที่ว่า
ตายแล้วเกิดหรือไม่ อะไรไปเกิด เกิดอย่างไร ได้รับผลอย่างไร 
อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่มุ่งตรงไปยังเรื่องความดับทุกข์ และ
ยิ่งกว่านั้นมันยังไม่เป็นพุทธศาสนา ไม่เก่ียวกับพุทธศาสนา ไม่อยู่
ในขอบวงของพุทธศาสนา เพราะไม่ได้มุ่งหมายที่จะดับทุกข์ นี้
อย่างหนึ่ง ;.แล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ถามนั้นก็ได้แตเ่ชื่อตามผู้พูดดาย
ไปเพราะว่าผู้ตอบ ก็ไม่อาจจะเอาอะไรมาแฉให้เห็นได้ ได้แต่พูด
ไปตามความจำและความรู้สึก ผู้ฟัง ก็ไม่อาจจะเห็นสิ่งนั้นได้ ก็
ต้องเช่ือตามผู้พูดดายไป มันก็เลยเตลิดออกไปนอกเร่ืองทีละนิด ๆ 
จนเป็นเร่ืองอ่ืนไป ไม่เก่ียวกับความดับทุกข์ และอยูใ่นลักษณะที่ผู้
ฟังต้องเชื่อตามผู้พูดอย่างหลับหูหลับตาเรื่อยไป แล้วเดินออกไป
นอกขอบวงของความดับทุกข์ยิ่งข้ึนทุกที

ทีนี้ ถ้าหากว่าไม่ต้ังปัญหาอย่างนั้น จะต้ังปัญหาเร่ืองว่า มี
ความทุกข์หรือไม่ และ จะดับทุกข์ได้อย่างไร นี่พระพุทธเจ้าท่าน
ยอมตอบ ตอบทุก ๆ คำ ผู้ฟังจะเห็นจริงได้ทุกคำ โดยไม่ต้องเช่ือ
ดายไป ไม่ต้องเช่ือตามผู้พูดดายไป ก็เลยยิง่เห็นจริงข้ึนทุกที ๆ จน
เข้าใจในเร่ืองน้ันได้ และ ถ้าเข้าใจถงึขนาดทำความดับทุกข์ได้นั้น  
นั่นหมายถึงความเข้าใจที่เป็นไปถึงที่สุด จนถึงกับรู้ว่าแม้เดี๋ยวนี ้
มันก็ไม่มีคนที่กำลังมีชีวิตอยู่ คือ มีความรู้ถึงขนาดที่มองเห็นโดย
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ประจักษ์ว่า ไม่ได้มีตัวตนหรือของตน มันเป็นแต่ความรู้สึกว่าตัวกู  
- ของกู ที่รู้สึกข้ึนมาตามความโง่ ความเขลาที่ไปหลงตามสิ่งที่มา
แวดล้อมปรุงแต่งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย อะไร
เหล่านี้ พอมองเห็นชัดขนาดที่ดับทุกข์ได้อย่างนี้แล้ว สิ่งที่เรียกว่า
ตัวเรานั้นก็หายไป ความรู้สึกว่าตัวกู - ของกูเทล่านี้ไม่มีเหลืออยู ่
เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเกิดอยู่ที่นี่ มันจึงไม่มีใครตายแล้วไปเกิด
ใหม่ ปัญหาที่ถามว่าตายแล้วเกิดใหม่หรือไม่? จึงเป็นปัญหาที่
เขลาท่ีสุด และไม่เกี่ยวกันกับพุทธศาสนาเลยเพราะเหตุนี้

เพราะเหตุว่า พุทธศาสนามุ่งหมายที่จะบอกให้รู้ว่า ไม่มีคนที่
เป็นตัวเราหรือของเรานั้นไม่มี มีแต่ความเข้าใจผิดของจิตที่ไม่รู้ส่ิง
ทีม่ีอยูก่็เป็นเพียงแต่ร่างกายกับจิตใจ ซึง่ก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติ 
มันมีอาการเป็นกลไก mechanism ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอะไร ได้
อยู่ในตัวมันเอง ถ้าผิดวิธีก็เกิดความโง่ความหลงข้ึนมา จนทำให้
รู้สึกว่า มีตัวเรามีของเรา ; ถา้ถกูวิธีมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกอย่าง
นั้น แต่จะเป็นสติปัญญาอยูต่ามเดิม รู้แจ้งเห็นจริงอยู่ตามเดิม ว่า
ว่างจากตัวเราหรือของเรา

นี่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่า ในขอบวงพุทธศาสนานั้น ไม่มี
ปัญหาที่ว่า ตายแล้วเกิดหรือไม่ อะไรทำนองนั้น แต่มีปัญหาว่า
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ทุกข์หรือไม่ จะดับมันอย่างไร และก็รู้จักมูลเทตุให้เกิดทุกข์แล้ว
ดับทุกข์เสียได้ และมูลเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความหลง ความเข้าใจ
ผิดว่ามีตัวเรา - ของเราน่ันเอง

ฉะนั้น เร่ืองตัวเรา เร่ืองของเรา เร่ืองตัวกู เร่ืองของกู นี้ คือ
ปัญหาเพียงอันเดียว ข้อเดียว และเป็นใจความสำคัญของพุทธ
ศาสนาเพียงข้อเดียว เร่ืองเดียวที่จะต้องสะสางให้หมดไป แล้วจะ
เป็นอันว่ารู้ เข้าใจ และปฏิบัติพุทธศาสนาทั้งหมดโดยไม่มีเหลือ 
เพราะฉะนั้น. ขอให้ต้ังใจฟังให้ดี.

ที่ว่าหลักมูลฐานนั้น มิส่วนที่เป็นหลักอยู่ไม่มากมาย จนถึงกับ
พระพทุธเจ้าท่านเรียกของท่านว่า "มันกำมือเดียว" มันมีเร่ืองเพียง
กำมือเดียว ไม่มากมายเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองหรือทั้งป่า ซึ่งใน
สูตรที่มีอยู่ในสังยุตนิกายเล่าเรื่องนี้ไว้ชัดว่า ; เมื่อกำลังเดินกันอยู่
ในป่า พระพุทธเจ้าท่านกำใบไม้ท่ีเร่ียราดอยู่ข้ึนมากำมือหนึ่ง แล้ว
ถามภิกษุทัง้ทลายในทีน่ัน้ว่า ใบไม้ทีก่ำขึน้มานีก้ับใบไม้หมดทั้ง
ป่ามันมากน้อยกว่ากันกี่มากน้อย ทุกคนก็เห็นได้ว่า มันมากกว่า
กันมาก จนเปรียบกันไม่ไหว ถึงแม้พวกเราที่นี่ เด๋ียวนี้ก็ลองทำ
มโนภาพถึงของจริงในเร่ืองนี้ดูให้เห็นชัดว่ามัน มากมายยิง่กว่ากนั
เสียทีหนึ่งก่อน พระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี่มันอย่างนี้ คือว่าเร่ืองที่
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ตรัสรู้และรู้นั้นมันมาก เท่ากับใบไม้ทั้งป่า แต่เร่ืองจำเป็นที่ควรรู้ 
ควรนำมาสอนและนำมาปฏิบัตินั้นเท่ากับ ใบไม้กำมือเดียว

ข้อความเร่ืองนี้ มีคนเอาไปเขียนเป็นนวนิยายอย่างเร่ือง กาม
นิต คนที่เคยอ่านเร่ืองกามนิตก็คงจะสังเกตเห็นเร่ืองที่มีอยู่จริงใน
พระบาลีจึงเป็นเหตุให้ถือได้ว่า หลักมูลฐานที่จะประพฤติปฏิบัติ
เพื่อดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนั้น เทียบส่วนแล้วมันกำมือเดียว ในเมื่อไป
เปรียบเทียบกับของทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งป่าทัง้ดง

คำว่ากำมือเดียวนี้เราก็ต้องรูส้ึกได้ว่า มันเป็นของไม่มากมาย 
หรือไม่เหลือวิสัย ไม่เกินวิสัยของคนเราที่จะเข้าถึงได้และเราอาจ
เข้าใจอย่างถูกต้องได้ นี่คือใจความสำคัญในวาระแรก ที่เราต้อง
ทำความเข้าใจกัน ในเมื่อทุกคนจะต้องเข้าใจหลักมูลฐาน สำหรับ
เข้าใจพทุธศาสนาอย่างถูกต้อง

ทีนี้ก็มาถึงคำว่า พุทธศาสนา ขอให้เข้าใจคำนี้ตรง หรืออย่าง
ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันด้วย ว่าสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้น เมื่อตก
มาถึงสมัยนีแ้ล้วมันพร่ามาก คือมันกว้างขวางไม่ค่อยมีขอบเขต 
ถ้าเป็นอย่างสมัยพุทธกาลก็ใช้คำอ่ืนคือคำว่าธรรม หมายถึงธรรม
เฉพาะที่ดับทุกข์ เขาไม่ได้เรียกกันว่าพุทธศาสนาอย่างที่เราเรียก
กันเด๋ียวนี้ เขาเรียกกันว่า "ธรรม"
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ถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เรียกธรรมของพระสมณะโคดม ถ้า
ธรรมะของลัทธิอื่นเช่นนิคันถนาฎบุตรก็เรียกว่าธรรมของนิคันถ
นาฎบุตร

ใครชอบใจธรรมของใครก็พยายามศึกษาจนเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติ
ตามแนวนั้น ดังนั้น จึงมีช่ือเรียกว่า "ธรรมล้วน ๆ แล้วก็เป็นธรรมะ
ล้วนจริง ๆ ไม่มีเปลือกกะพี้หรือส่วนที่มาเกี่ยวข้องทีหลังมากมาย
เหมือนเดี๋ยวนี ้เดี๋ยวนี้เรามาเรียกสิ่งนั้นว่าพุทธศาสนาแล้วเรา
เผลอไป หรือจะด้วยเหตุใดก็ตาม คำว่าพุทธศาสนาของเรานี้มัน
พร่ากว้างออกไปจนถึงกับรวมเอาสิ่งเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเข้า
มาด้วย

ท่านต้องสังเกตดูให้ดีว่า มันมีพุทธศาสนาอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว มัน
มีสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับพุทธศาสนาอีก
ส่วนหนึ่ง ส่วนนี้มากมายเหลือเกินแล้วเราเอามารวมเป็นอัน
เดียวกนัเรียกว่าพุทธศาสนา อย่างทีเ่ข้าใจกันเด๋ียวนี้

ลำพังตัวพุทธศาสนาแท้ ๆ มันก็มากอยู่แล้ว มากเท่ากับใบไม้
ทัง้ป่า ส่วนทีต่้องศึกษาปฏิบัติมีเพียงกำมือเดียวนีก่็เรียกว่ามาก
อยู่แล้ว ทีนี้ไปเอาเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเข้ามาอีก เช่น 
เรื่องประวตัิศาสตร์ของพุทธศาสนา เรื่องจิตวิทยาที่ขยายออกไป 
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เช่น ในแง่ของอภิธรรม บางส่วนก็กลายเป็นเร่ืองจิตวิทยา บาง
ส่วนก็เป็นรูปของปรัชญาขยายออกไป ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทาง
ฝ่ายนั้น ก็ยังมีอีกมากมายหลายแขนง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
ศาสนามันจึงมากมาย และถูกกวาดเอามารวมเข้าไว้ในคำว่าพุทธ
ศาสนา มันเลยทำให้มาก

ถ้าคนไม่รู้ ก็ไม่รู้จักจับเอาใจความสำคัญ มันก็เลยเหมือนกับ
ว่าเห็นเป็นของมาก แล้วก็ไม่รู้จะเลือกเอาอันไหนดีเหมือนกับเรา
เข้าไปในร้านขายของที่มีสารพัดอย่าง จนงงไปหมดทำนองนี้ ก็
เลยปล่อยไปตามความรู้สึกสามัญสำนึก นั่นบ้าง นี่บ้าง ตามเร่ือง
ตามราว แล้วส่วนมากก็ไปถูกเอาเร่ืองที่ตรงกับกิเลส มากกว่าทีจ่ะ
เป็นเรื่องของสติปัญญา เลยกลายเป็นเรื่องทำพิธีร ีตองต่าง ๆ 
ทำบุญพอสักแต่ว่าให้แล้ว ๆ ไป หรือเพื่อประกันความหวาดกลัว
อะไรบางอย่าง มันเลยไม่ถูกพุทธศาสนาตัวจริง

เพราะฉะนั้น ขอให้เรารู้จักแยกสิ่งที่เป็นตัวพุทธศาสนาให้ออก
ไปเสียจากสิ่งซึ่งเป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับพุทธศาสนาแต่
เข้ามารวมในชื่อ ของพุทธศาสนาด้วยเหมือนกัน

แม้ในส่วนที่เป็นพุทธศาสนานั้น ก็ยังต้องรู้จักแยกออกไปว่า 
อะไรเป็นหลักมูลฐาน หรือเป็นใจความสำคัญ ฉะนั้นอาตมาจึง
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ตั้งใจจะกล่าวถืงเรื่องที่เป็นหลักมูลฐานอันสำคัญที่เป็นใจความ
สำคัญ แต่ถึงอย่างนัน้ก็ยังรู้สึกงงว่าจะพูดในรูปไหนดี

ทีนี้ในการที่เข้ามาในโรงพยาบาลนี ้นับเป็นความรู้สึกที่ดลใจ
หรือเกิดข้ึนเอง คือทำให้นึกข้ึนมาได้เอง ถึงลักษณะอรรถกถาทั้ง
หลายใต้เรียกพระพุทธเจ้าโดยช่ือ ๆ หนึ่งว่า "แพทย์ในทางฝ่าย
วิญญาณ" นี่บัดนี้ ท่านได้ยินคำว่า "แพทย์ในทางฝ่ายวิญญาณ" 
แล้ว อาตมาก็กล่าวไปตามตัวหนังสือท่านไม่อาจเข้าใจในทันที
ก็ได้ จึงต้องการคำอธิบายบ้าง

ตามความหมายของพระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมะไว้บางหมู่และ
ตามอรรถกถาที่ต้องการจะอธิบายธรรมหมู่นั้น จึงเกิดมีหลักที่ถือ
กันว่า มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ ๒ ประเภท คือโรคทางกายกับโรคทาง
จิต, บาลีใช้คำว่า "โรคทางจิต" ในคร้ังกระโน้น แต่เด๋ียวนี้คำว่าโรค
ทางจิตนี้มันมีความหมายไม่ตรงกับโรคทางจิตในสมัยอรรถกถา
หรือในสมัยพุทธกาล โรคทางจิตในสมัยพุทธกาล หมายถึงโรค
ทางความคิดเห็นหรือทางกิเลสตัณหา แต่ก็เรียกว่า โรคทางจิต

เดี๋ยวนี้เราเอาคำว่าโรคทางจิตไปใช้กับโรคทางจิตธรรมดาที่
เนื่องกันอยู่กับร่างกาย ไปปนกันอยู่กับโรคทางกาย จึงเป็นเหตุให้
ไม่เข้าใจโรคทางฝ่ายวิญญาณ เพราะฉะนั้นจึงขอบัญญัติคำขึ้น
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มาใหม่เป็น 3 คำว่า โรคทางกาย หวือ Physical disease โรค
ทางจิตหรือ Mental disease สองอย่างนี้เอาไว้ในฝ่ายโรคทาง
กายหมด แล้วก็มีคำว่า spiritual disease นี่แหละคือโรคในทาง
วิญญาณ ซ่ึงตรงกับโรคทางจิตในสมัยพุทธกาล

คำว่า spiritual และ Mental นี้ต่างกันไกลลบิ Mental หมายถึง
จิตที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกาย สัมพันธ์กันกับกาย ถ้าหากเราเป็น
โรคทาง Mental นี้ก ็ไปโรงพยาบาลประสาท หรือโรงพยาบาล
บ้านสมเด็จ มันก็เป็นเร ื่องโรคทาง Mental มิได ้เป็นโรคทาง 
spiritual นั้น

คำว่า "วญิญาณ" ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าว ิญญาณภูตผ ี
ปีศาจ ถูกผีสิง อะไรทำนองนั้นไม่ใช่ มันหมายถึงวิญญาณหรือจิต
หรือมโนส่วนลึกที่มันเป็นโรคได้ด้วยอำนาจของกิเลส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ก็คืออวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิมันเป็นจิตที่ประกอบอยู่ด้วย
อวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิ แล้วก็เป็นโรคทางวิญญาณ คือเห็นผิด 
เห็นผิดก็เป็นเหตุให้คิดผิด พูดผิดทำผิด แล้วก็เป็นโรคตรงที่ คิด
ผิด พูดผิด ทำผิด

ท่านจะเห็นได้ทันทีว่า Spiritual disease นี้เป็นกันทุกคน ไม่
ยกเว้นใคร ส่วน Physical disease, Mental disease นั้นเป็นกับ
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คนบางคน และเป็นบางเวลา และเร่ืองมันก็ไม่มากมายเสียหาย
ใหญ่โตอะไรนัก คือมันไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้า
ออก ได้เหมือนกับ โรคทางวิญญาณ

เพราะฉะนั้น โรคทาง Physics หรอืทาง Mental นี้ ไม่เกี่ยวกัน
กับพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นยาแก้โรคทางวิญญาณหรือไม่เกี่ยวกันกับ
พระพุทธเจ้าที่เป็นแพทย์ในทางวิญญาณโดยตรง มันเหลือแต่โรค
ที่อรรถกถาเรียกว่า "โรคทางจิต" หรือในบัดนี้เราต้องบญัญัติลงไป
ว่า spiritual disease และ เรียกว่า "โรคทางวญิญาณ" ดีกว่า

เมื่อมันทำให้อาตมานึกถึงข้อที่อรรถกถาเรียกพระพุทธเจ้า ว่า
เป็นนายแพทย์ทางวิญญาณ ก็รู้อีกต่อไปว่าถือเอาแนวนี้พูดกันรู้
เรือ่งง่ายกว่า โดยเหตุที่คนทุกคนเป็นโรคทางวิญญาณจึงทุกคน
ต้องรักษาเยียวยาในทางวิญญาณนั่นแหละคือธรรมะนั่นแหละ 
คือพุทธศาสนากำมือเดียวที่จะต้องเข้าให้ถึง คือเอามาใช้ มากิน 
มาเยยีวยารักษาโรคให้จนได้

ที่ต้องสนใจต่อไปอีกก็คือว่า มนุษย์เราสมัยนี้ไม่สนใจเรื่องโรค
ทางวิญญาณ เพราะฉะนั้น มันจึงเป็นโรคทางวิญญาณกันหนัก
ขึ้นทั้งทางส่วนตัว และส่วนรวมเพราะเมื่อทุกคนเป็นโรคทาง
วิญญาณแล้ว โลกนี้ทั้งโลกก็เป็นโรคทางวิญญาณไปหมด เป็น
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โลกที่ม ีโรคทางจ ิตทางว ิญญาณ เพราะฉะนั้นส ิ่งท ี่เร ียกว ่า
วกิฤตการณ์ถาวรก็เข้ามาแทนที่ของสันติภาพถาวรจะปลุกปล้ำ
กันอย่างไร ๆ มันก็ไม่เป็นสันติภาพ แม้ช่ัวขณะข้ึนมาได้ อย่าพูด
ถึงสันติภาพถาวรให้ป่วยการ เพราะว่าทั้งสองฝ่ายมันเป็นโรคทาง
วิญญาณ คือทั้งสองฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายถูกและเรียกฝ่าย
อ่ืนว่าเป็นฝ่ายผิดนั้น มันทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นโรคทางวิญญาณ จึงมี
แต่เรื่องที่จะสร้างความทุกข์ข ึ้นทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อ ื่น มัน
เหมือนเครื่องจักรผลิตความทุกข์ขึน้มาในโลก แล้วโลกนีจ้ะสงบ
ได้อย่างไร

การแก้ไขมีอยู่ว่า ต้องทำให้ทุกดนในโลกนี้หยุดเป็นโรคทาง
วิญญาณ แล้วมันจะมีอะไรมาแก้ ? มันก็ต้องมีหยูกยาที่มีไว้
เฉพาะโรคนี้ คือธรรมะกำมือเดียวในพระพุทธศาลนาที่จะต้องเข้า
ให้ถึงให้ได้ นั่นแหละคือคำตอบที่ว่า ทำไมพุทธศาสนาจึงไม่เป็นท่ี
พึ่งแก่คนในโลกนี้ให้เต็มตามความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา
ได้ทั้ง ๆ ทีเ่ราถือกันว่าเด๋ียวน้ีพระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลายมาก
ข้ึนกว่าแต่ก่อน หรือมีส่วนที่เข้าใจถูกต้องกันยิ่งกว่าแต่กอ่น

จริงอยู่ในข้อที่ว่ามีการศึกษาพุทธศาสนากันมาก และเข้าใจกัน
มากข้ึน แต่ถ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นโรคทางวิญญาณแล้วจะ
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เอาพุทธศาสนาไปกินไปใช้ได้อย่างไร ถา้เราไม่รู้สึกว่าป่วยเราก็ไม่
มาหาหมอ เราก็ไม่กินยา นี่ใคร ๆ ก็เห็นกันอยู่ ทีนี้คนเราในโลก
โดยมาก ส่วนมากก็เป็นอย่างนี้มันเลยเป็นเรื่องเห่อยา ไปฟัง
ธรรมะไปศึกษาธรรมะในฐานะที่เป็นยา แต่ก็ไม่รู้สึกตัวว่าตนเป็น
โรค ไปเอามาไว้เพียงสำหรับเก็บไว้ให้รกรุงรัง หรือเอา ไว้พูดไว้
เถียงกันเล่น จนกลายเป็นทะเลาะวิวาทไปก็มี นี่แหละธรรมะยังไม่
เป็นที่พึ่งให้แก่โลกได้เต็มที่ก็เพราะเหตุ

ฉะนัน้ ถา้เราจะต้ังกลุ่มพุทธบริษัทขึ้นอย่างที่น่ี เด๋ียวน้ี ก็ควรจะ
รู้ความมุ่งหมายที่แท้จริง ให้กิจการนี้ดำเนินไปตรงจุด คือโดย
ประการที่ธรรมะนี้จะช่วยร ักษาเยียวยาโรคทางวิญญาณได้
โดยตรงและโดยเร็ว อย่าให้พร่าจนไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ทิศไหน 
ขอให้เป็นไปในรูปที่ว ่าเป็นยาอมฤต ศักดิ์สิทธิ์เพียงกำมือเดียว 
และใช้มันให้ถูก ใช้มันให้ตรงมันก็จะแก้โรคได้หมด แล้วการที่ต้ัง
กลุ่มหรือสมาคมข้ึนมาอย่างนี้ก็จะเป็นบุญกุศลอย่างย่ิง หรือเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราทำให้มันสำเร็จ
ประโยชน์อย่างยิ่งอย่าให้เป็นที่น่าหัวเราะเยาะแต่ประการใด
แมแ้ต่นิดเดยีว

ทีนี้ข้อที่ว่าเป็น โรคทางวิญญาณนั้นคืออย่างไร แล้วจะรักษา
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กันด้วยธรรมะกำมือเดียวอย่างไรนั้น จะวินิจฉัยกันต่อไป

คำ "โรคทางวิญญาณ" นั้น ก็คือโรคที่มีเช้ืออยู่ที่ความรู้สึกว่าตัว
เรา ว่าของเรา หรือว่าตัวกู หรือว่าของกูนัน่เอง ที่มีอยู่ในใจ ประจำ
อยู่ที่ใจ เป็นเชื้อโรคอยู่แล้วกเ็บิกบานออกมาเป็นความรู้สึกว่าตัว
กู-ของกู แล้วก็ทำไปตามอำนาจความเห็นแก่ตัว มันจืงเป็นความ
โลภ ความโกรธ ความหลงทำให้เดือดร้อนกนัทั้งตัวเองและผู้อ่ืน นี่
คืออาการของโรคทางวิญญาณมันเป็นอยู่ในภายใน ฉะนั้นให้
เรียกกันเพื่อจำง่าย ๆ ว่าโรค ตัวกู-ของกู จะดีกว่าง่ายกว่า

พวกเรามีโรค "ตัวกู-ของกู" กันอยู่ทุกคน แล้วก็รับเช้ือนี้เพิ่มเติม
เข้ามาทุกคราวทีเ่หน็รูป ฟังเสียง ดมกล่ิน ลิ้มรส สัมผัสทางผิวหนัง 
และคิดในใจตามประสาคนที่ไม่รู้ เขาเรียกว่า รูป เสียง กลิ่นรส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ๖ อย่าง คู่กันกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจ ๖ อย่างด้วยเหมือนกัน คือว่ามีการรับเชื้อหรือสิ่งแวดล้อมท่ีจะ
ทำให้เป็นโรคนี้ ที่ปรุงแต่งให้เป็นโรคนี้อยู่ทุกคราวที่มีการเห็นรูป 
ฟังเสียง ดมกล่ิน ลิ้มรส ฯลฯ

เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จัก เช้ือ คือ ความยึดมั่นถือมั่น ซ่ึงเรียก
โดยภาษาบาลีว่า "อุปาทาน" อุปาทานแปลว่าความ ยืดมั่นถือมั่น 
ความยึดมั่นถือม่ันมี ๒ อย่าง คือยดึมั่นว่าเราและยืดมั่นว่าของเรา
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ยึดมั่นว่าเรานั้น คือรู้สึกว่า เราเป็นเรา เราเป็นอย่างนั้น เราเป็น
อย่างนี้ เราเป็นลูกผู้ชายแพ้ใครไม่ได้อะไรทำนองน้ี นี่เรียกว่าเรา

ทีนี้ของเราคือว่านั่นของเรา นั่นของที่เรารักที่เราชอบ แม้ที่เรา
เกลียดก็ถือว่าเป็นศัตรูของเรา นี่เรียกว่าเป็นของเรา

ถ้าเรียกอย่างบาลีก็เรียกว่า "อัตตา" นี่คือตัวเรา, "อัตนียา" นี่คอื
ของเรา ถ้าเร ียกกว้างออกไปอย่างที่ใช้เร ียกให้ทุกแขนงของ
ปรัชญาในอินเดีย เขาเรียกว่าอหังการนี้คือตัวเรา มมังการนี้คือ
ของเรา อหังการ แปลว่าทำความรู้สึกว่าเรา เพราะคำว่า อหัง 
แปลว่าเรา และ มมังการ แปลว่าทำความรู้สึกว่าของเรา เพราะ
คำว่า มะมะ แปลว่าของเรา

ความรู้สึกเป็นอหังการ มมังการ นี้คือตัวอันตรายที่ร้ายกาจ
ที่สุด หรือตัวสิ่งที่เป็นพิษที่ร้ายกาจที่สุด ซ่ึงเราเรียกว่าโรคในทาง
วิญญาณ ในที่นี้ ซ่ึงทุกแขนงของปรัชญาหรือธรรมะในอินเดียคร้ัง
พุทธกาล ต้องการจะกวาดล้างส่ิงนี้ด้วยกันทั้งนั้น แม้จะเป็นลัทธิ
อื่นนอกไปจากพุทธศาสนา ก็ต้องการจะกวาดล้างสิ่งที่เรียกว่า 
อหังการ และ มนังการนี้ทั้งนั้น มันมาผิดกันตรงที่ว่า ถ้ากวาดล้าง
สิ่งนี้ออกไปแล้วเขาไปเรียกมันใหม่ว่าตัวตนที่แท้จริง อาตมัน
บริสุทธ์ิ ที่ต้องการ ส่วนพุทธศาสนาเราไม่ยอมเรียกว่า ตัวตนที่
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บริสุทธ์ิ หรืออาตมันที่ต้องการ เพราะไม่ต้องการจะยึดถือตัวตน
หรือของตนอะไรขึ้นมาอีก เลยจัดเป็นความว่างที่สุด ที่เรียกว่า
นิพพานอย่างในบทที่ว่า นิพฺพานํ ปรมํ สุญญํ ช่ืง แปลว่า ว่างที่สุด
นั่นแหละคือนิพพาน ก็แปลว่าว่างจากตัวกู ว่างจากของกู โดยเด็ด
ขาดโดยประการทั้งปวง ไม่เหลือเยื่อใย นั่นแหละคือนิพพาน หรือ
ความหายจากโรคทางวิญญาณ

ในเร่ืองความรู้สึกว่าตัวกู-ของกูนี้ มันมีความลับมากถ้าไม่สนใจ
จริง ๆ แล้วก็เข้าใจไม่ได้ ว่ามันเป็นตัวการของความทุกข์ หรือเป็น
ตัวการของโรคทางวิญญาณ

สิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรือตัวตนน้ี มันก็ตรงกับคำว่า Ego ในภาษา
ลาตินที่รู้จักกันดี ถ้าความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวตนเกิดขึ้นเราเรียกว่า 
Egoism เพราะว่าถ้ารู้ส ึกว่ามีตัวเราแล้วมันก็ต้องคลอดความ 
รู้สึกว่าของเรานี้ออกมาด้วยเป็นธรรมดาช่วยไม่ได้

เพราะฉะนั้นความรู้สึกกว่า ตัวตน และของตน Egoism ความ
รูส้ึกที่เป็นตัวตน Ego นี้ กล่าวได้ว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาที่ต้องมี
อยู่ในสิ่งที่มีชีวิด แล้วยงัแถมเป็นศูนย์กลางด้วย

Ego ถ้าแปลเปน็ภาษาอังกฤษต้องแปลว่า soul และมันก็ตรง
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กับภาษากรีกว่า Kentricon ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Centre 
คำ Kentricon นี้ตรงกับคำว่า Centre ในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่า
ศูนย์กลาง เมื่อ Ego และ Kentricon คือสิ่ง ๆ เดียวกันแล้ว soul 
อ ัตตานี้ก็เป ็นสิ่งท ี่ถ ือก ันว่าเป็นศูนย์กลางของสิ่งม ีช ีว ิต เป ็น 
Nucleus ที่จำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิต เพราะฉะน้ันจึงเป็นสิ่งเรา ไม่
สามารถเอาออกไปได้หรือไม่สามารถละเว้นจากสิ่งนี้ได้สำหรับ
คนธรรมดา

จึงเป ็นอันว ่าท ุกคนท ี่เป ็นปุถ ุชนจะต้องมีความร ู้ส ึกท ี่เป ็น 
Egoism อยู่เป็นประจำ แม้ไม่แสดงออกมาให้เหน็ชัดตลอดเวลาก็
จริง แต่ก็จะแสดงออกมาทุกคราวที่เห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้ม
รส สัมผัสทางผิวหนงัหรือคิดนึกอะไรข้ึนในใจ ฉะน้ันทกุคราวที่มัน
เกิดเต็มรูปขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่า ตัวกู -ของกูให้ถือว่าเปน็โรคโดย
สมบูรณ์แล้ว จะโดยอาศัยการเห็นรูป หรือฟังเสียง หรือ ดมกลิ่น 
หรือลิ้มรส หรืออะไรก็ตาม ถ้าในขณะนั้นเกิดความรู้สึกว่าตัวกู-
ของกูแล้วละก็ ถือว่าเป็นโรคโดยสมบูรณ์ คือมันเกิดความรู้สึกที่
เห็นแก่ตัวจัดขึน้มา

ต อ น น ี้เ ร า ไ ม ่เ ร ีย กว ่า  Egoism  แ ล ้ว  แ ต ่เ ร า จะ เ ร ีย ก ว ่า 
selfshness หร ืออะไรทำนองนั้น ค ือมันเป็น Egoism ที่เด ือด
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พล่านและน้อมไปในทางตา หรือผิด หรือข้างที่เห็นแก่ตัวจนไม่ดู
หน้าใคร คือไม่เห็นแก่ผู้อ่ืน ฉะนั้นมันจึงทำอะไรไปข้างเห็นแก่ตัว
หมด เป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่ปรารภตัวเองหมด นี้
คืออาการของโรค แสดงออกมาเป็น selfshness แล้วมันก็ทำ
อันตรายผู้อ่ืน และรวมท้ังตัวเองด้วย คือเป็นอันตรายแก่โลกมาก
ที่สุด

ที่โลกเรากำลังลำบากยุ่งยากอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีอะไรนอกไป
จากสิ่งที่เรียกว่า selfshness ของแต่ละคน ของแต่ละฝ่ายที่คุม
กันเป็นพวก ๆ อยู่ในโลกในเวลานี้ การที่ต้องรบกันอย่างที่ไม่
อยากจะรบ ก็จำต้องรบกันนี้ มันก็เพราะบังคับสิ่งนี้ไม่ไต้ หรือทน
ต่ออำนาจของสิ่งที่ไม่ได้มันจึงเกิดเป็นโรคข้ึนมา

โลกนี้มันต้ังข้ึนมาได้ คือมันรับเช้ือเข้ามาแล้วก่อเป็นโรคข้ึนมา
ได้ ก็เพราะว่าทุกคนไม่รู้จัก สิ่งที่เป็นเคร่ืองต้านทานโรค กล่าวดือ 
หัวใจของพุทธศาสนา

เด๋ียวนี้อาตมาไดก้ล่าวคำว่า "หัวใจของพระพุทธศาสนา" ขอให้
เข้าใจคำว่าหัวใจของพุทธศาสนาต่อไป

เมื่อเราถามข้ึนว่า อะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนา อาจชิงกัน

๑9



ตอบจนปากสลอนไปหมด คือใคร ๆ ก็ตอบได้ แต่มันอาจจะถูก
หรือผิดนั้นอีกเร่ืองหนึ่ง และที่เขาตอบนั้นมันตอบตามที่ไปจำ ๆ 
เขามา หรือว่าเขามองเห็นด้วยสติปัญญาของเขาเอาเองว่ามันเป็น
หัวใจของพุทธศาสนาจริง ขอให้ลองสังเกตในส่วนนี้เถอะ ว่ามัน
เป็นกันอยู่อย่างไรในบัดนี้ ใครรู้จักหัวใจของพุทธศาสนาจริง ๆ 
และเข้าถึงจริง ๆ บ้าง

เมื่อถามกันว่าอะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนา? คงจะมีคนตอบ
ว่า อริยสัจ ๔ ประการบ้าง หรือเร่ือง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตตา บ้าง 
หรือบางดนก็อ้างหลักว่า สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา ส
จิตฺตปริโยนปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ "ไม่ทำช่ัวทั้งปวง ทำความดีให้
เต็ม ทำจิตใจให้บริสุทธ์ิ นี้คือหัวใจของพุทธศาสนา อย่างนี้ก็ได้ ก็
ถูกเหมือนกัน แต่มันถูกน้อยที่สุด และว่าเอาเองด้วย ; แล้วก็ยัง
เป็นเร่ืองว่าตาม ๆ กันไปด้วย ไม่ได้เห็นเอง เห็นจริงด้วยตนเอง

สิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้น อาตมาอยากจะแนะถึง
ประโยคส้ัน ๆ ท่ีมีกล่าวอยู่ว่า "สิ่งทัง้ปวงไมค่วรยึดมั่นถือมั่น"

คือเรื่องมันมีอยู่ในพระบาลี มัชฌิมนิกายว่า คนไปทูลถาม
พระพุทธเจ้า โดยทูลว่า พระพุทธวจนะท้ังหมดที่ตรัส ถ้าจะสรุปให้
สั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่จะว่าอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านว่า
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ได้ พระองค์ตรัสว่า "สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย" สพฺเพ ธมฺมา 
แปลว่า สิ่งทั้งปวง นาลํ แปลว่า ไม่ควร, อภินิเวสาย เพื่อจะยึดมั่น
ถือมั่น ; สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แล้วพระองค์ก็ย้ำลงไปอีกที
หนึ่งว ่าถ้าใครได้ฟังความข้อนี ้ค ือได้ฟ ังทั้งหมดในพระพุทธ
ศาสนา ถา้ได้ปฏิบัติข้อน้ีก็คือได้ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาลนา  
ถ้าได้รับผลจากการปฏิบัติข้อนี้ ก็คือได้รับผลทั้งหมดในพระพุทธ
ศาสนา

นี่ลองคิดดเูองว่ามันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือยัง 
เพราะมันเป็นทั้งเร่ืองวิชชา เป็นทั้งเร่ืองปฏิบัติและเป็นทั้งเร่ืองผล
ของการปฏิบัติ มันสมบูรณ์ถึงอย่างนี้ คือรู้ว่าส่ิงทัง้หลายทั้งปวงไม่
ควรยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ได้รับผล
มาเป็นจิตทีไ่ม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร เป็นจิตที่ว่างที่สุดจึงถือว่าเป็น
หัวใจของพุทธศาสนา

ทีนี้ถ้าใครเข้าถึงความจริงข้อนี้ว่า สิ่งทั้งปวงล้วนแต่ไม่ควรยึด
มั่นถือมั่น ก็แปลว่ามันไม่มีเช้ือที่จะเกิดโรค เป็นโลภ โกรธ หลง 
หรือเป็นการกระทำผิดอย่างอ่ืน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
และเมื่อรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ประดังกันเข้า
มา เชื้อต่อต้านภายในที่ว่า "สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น"' จะ
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เป็นเช้ือต้านทานโรคอย่างยิ่ง มันไม่รับเช้ือโรค หรือว่าถ้ารับก็รับ
เข้ามาเพ่ือทำลายให้หมดไป มันไม่กอ่เช้ือลุกลามเป็นโรคข้ึนมาได้  
เพราะมันมีสิ่งต้านทานคอยทำลายอยูเ่รื่อย เป็นอำนาจต้านทาน
โรค (Immunity) อย่างสูงสดุอยู่เร่ือย

นี่แหละคือหัวใจของพุทธศาสนา หรือหัวใจของธรรมะทั้งหมด 
ที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น หรือเป็นบาลีว่า สพฺเพ 
ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย

เพราะฉะนั้นบุคคลชนิดนี ้จ ึงเป็นบุคคลที่เหมือนกับมีเช ื้อ
ต้านทานโรค หรือเช้ือทำลายโรคอยู่ในตัวเขา เขาจึงเป็นโรคทาง
วิญญาณไม่ได้ แต่คนธรรมดาสามัญที่ไม่รู้หัวใจของพระพุทธ
ศาสนานั้น มันก็ต้องเป็นตรงกันข้ามคือเป็นเหมือนกับบุคคลที่
ไม่มีอำนาจต้านทานโรค หรือ Immunity ในตัวเสียเลยแม้แต่นิด
เดียว มันจึงลุกลามเป็นโรคทางวิญญาณโดยเร็ว และเป็นอยู่เป็น
ประจำ

เม ื่อพ ูดถ ึงตรงน ี้ก ็คงจะเข ้าใจได ้แล ้วว ่าคำว ่า  "โรคทาง
วิญญาณ" หรือแพทย์ผู้รักษาโรคทางวญิญาณนี้มันหมายความ
ว่าอย่างโร และได้แก่ใคร แต่เมื่อเราเห็นว่ามันได้แก่พวกเรา เมื่อ
นั้นเราก็จะกระตือรือร้นกันอย่างยิ่ง และถูกทางด้วยที่จะรักษาโรค
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ของเรา ก่อนหน้านี้เราไม่รู้ เราก็สนุกสนานกันไปตามเร่ือ ง เหมือน
กับคนเป็นโรคร้าย ๆ เช่น โรคมะเร็ง วัณโรค หรืออะไรก็ตาม เขา
ไม่รูเ้ขาก็หลงใหลเพลิดเพลินไปตามเรื่องตามราว ไม่คิดจัดการ
เยียวยารักษาโรค จนกระทั่งสายเกินไป แล้วจะต้องตายเพราะโรค
นั้น

เราจะไม่เป็นคนประมาทถงึขนาดนั้น อย่างนั้นเรียกว่าประมาท  
ให้สมตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า อย่าประมาท จงสมบูรณ์
ด้วยความไม่ประมาท หมายถึงอย่างนี้ เพราะฉะนั้น เราเป็นผู้ไม่
ประมาทก็ต้องเหลือบตาดูเสียบ้างว่ามันเป็นโรคทางวิญญาณกัน
อย่างไร หรือพยายามสอบสวนให้รู้จักเชื้อโรคทางมาของโรคใน
ทางวิญญาณ อย่างถูกต้องอยู่เสมอ ๆ แล้วก็จะได้รับสิ่งดีที่สุดที่
มนุษยค์วรจะได้รับ ทันในชาตินี้เป็นแน่นอน

เราจะต้องดูกันให้ละเอียดต่อไปอีก ถึงข้อที่ ความยึดมั่นถือมั่น
นี้เป็นตัวโรค หรือว่าเป็นเช้ือโรค แล้วก็ลุกลามเป็นโรคได้อย่างไร 
ถ้าท่านสังเกตสักนิดหนึ่งก็จะเห็นได้ด้วยกันทุกคนว่าความรู้สึกยึด
มั่นถือมั่นเป็นตัวกูก็ตาม เป็นของกูก็ตามนี่แหละคือแม่บทของ
กิเลสทั้งปวง

กิเลสนั้นเราจะแจกเป็น โลภะ โทสะ โมหะ ก็ได้ ราคะ โกธะ 
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โมหะ ก็ได้ หรือจะซอยลง ไปให้ละเอียดเป็น ๑๖ อย่าง เป็นกี่
อย่างก็ได้ ผลสุดท้ายมันก็รวมเป็น โลภ โกรธ หลง แต่ว่าทั้งโลภ 
ทั้งโกรธ ทั้งหลง ทั้งสามอย่างนั้นรวมเหลืออย่างเดียวก็ไค้ คือ
ความรู้สึกว่าตัวกู ว่าของกู

- ความรู้ส ึกว ่าตัวก ู -ของกูท ี่เป ็นศูนย์กลาง (Nucleus) อยู ่
ภายในนั้น มันคลอดออกมา เป็นโลภ เป็นโกรธ เป็นหลง 

- ออกมาเป็นโลภ คืออยากได้ หรือกำหนดรักใคร่ คือออกมา
ดึงดูด หรือรับเอาอารมณ์ที่มากระทบ 

- ถ้าในขณะอื่น มันออกมาในรูปที่ผลักดันผลักไสอารมณ์ออก
โป มันก็เป็นเร่ืองของความโกรธหรือโทสะ 

- แต่ในบางคราว มันก็โง่อยู่ไม่รู้ว่าจะอย่างไรดี ได้แต่วนเวียน
อยู่รอบ ๆ คือว่าไม่แน่ใจว่าจะดึงดูดเข้ามาหรือผลักออกไป มันก็
เป็นโมหะ

ที่กล่าวอย่างนี้ก็กล่าวเพื่อให้สังเกตง่าย ราคะหรือโลภะนั้นคือ
ดูดเอาอารมณ์เข้ามา มีการดึงดูดเข้ามากัน ; ที่เป็นโกธะหรือโทสะ
นั้น คือผลักออกจากกัน ; ที่เป็นโมหะความหลงนั้นมันวนเวียนอยู่
โดยไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดีคล้ายกับวนเวียนอยู่รอบ ๆ จะผลัก
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ออกก็ไม่กล้า จะดึงเข้ามาก็ยังไม่กล้า

อาการของความรู้สึกที่เป็นกิเลสน้ีจะมีอยู่ 3 ประเภทที่มันจะมี
ต่ออารมณ์คือ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส มันแล้วแต่อารมณ์นั้น มัน
จะมาในรูปไหน คือมาในรูปเปิดเผยหรือเร้นลับ มาในรูปที่ยั่วให้
เข้าหาหรือยั่วให้ผลักออก หรือว่ามันไม่อาจจะเข้าใจได้ มันงง ๆ 
อยู่อย่างน้ีทั้งนั้น

แต่ว่าแม้จะแตกต่างกัน ทั้งสามอยา่งนีม้ันก็เป็นกิเลสเพราะมัน
มีมูลมาจากตวัก-ูของกู ที่รู้สึกอยู่ในภายใน

เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว ่า ความรู้ส ึกว ่าตัวกู-ของกู ที่ เป็น
แม่บทของกเิลสทัง้ปวงนี้ เป็นมูลเหตุของความทกุข์ทั้งปวงคือเป็น
มูลเหตุของโรคทั้งปวง

อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรสัถงึความทุกขเ์ราไม่ค่อยจะสังเกต
กันให้ดี ๆ เลยเข้าใจผิด ไปเข้าใจว่าเกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ฯลฯ  
นั้นเป็นอาการที่แจกออกไปเป็นลักษณะของอาการ แต่ท่าน ได้
ตรัสสรุปท้ายไว้ว่า "สงฺขิตฺเตน ปญจฺุปาทานกฺขนฺธาทุกฺขา" แปลว่า 
เมื่อกล่าวโดยสรุป แล้ว เบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่น
ถือม่ัน คืออุปาทาน นั่นแหละเป็นตัวทุกข์
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ข้อนี้หมายความว่า สิ่งใดมีความยึดถือหรือถูกยึดถือก็ตาม ว่า
ตัวกู ว่าของกูแล้ว สิ่งนั้นคือตัวทุกข์ ถ้าในสิ่งใดไม่มีความยึดมั่น
ถือมั่นว่าตัวก-ูของกูแล้ว สิ่งนั้นไม่มีทุกข์

เพราะฉะนั้นความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย อะไร
ก็ตาม ถ้าไม่ถูกยึดมั่นในฐานะเป็นตัวกู ของกูแล้ว มันหาเป็นทุกข์
ไปได้ไม่ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่ถูกยึดมั่นว่าเป็น ตัวกู-ของกู
เท่านั้น ทีจ่ะเป็นความทุกข์

ร่างกายและจิตใจนี้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นร่างกายละ
จิตใจ แล้วมันจะต้องเป็นทุกข์กันไปหมด- ไม่ใช่มันต้องต่อเมื่อใน
นั้นมีความยึดมั่นว่าตัวก-ูของกูต่างหาก มันจึงจะเป็นทุกข์ ส่วนใน
ร่างกายจิตใจที่บริสุทธ์ิล้วน ๆ ไม่เจืออยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกู-ของ
กูนี้ไม่มีทุกข์เลย เช่น ร่างกายและจิตใจของผู้ที่เราถือกันว่าเป็น
พระอรหันต์ เป็นร่างกาย และจิตใจสะอาดบริสุทธ์ิ ไม่เจืออยู่ด้วย
กิเลส คือตัวกู-ของกูจึงไม่ทุกข์ ไม่รู้สึกเป็นทุกข์

เราจะต้องรู้ว่าตัวกู-ของกูนี้ เป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวง 
เมื่อมีความรู้สึกที่เป็นความยดึมั่นถือมั่นแล้ว มันก็มีลักษณะไปใน
ทางมืด เป็นอวิชชา ไม่ใช่เป็นแสงสว่างเพราะมันไม่ว ่าง มัน
กลัดกลุ้มเดือดพล่านอยู่ด้วยความรู้สกึว่าตัวกู-ของกู ทีนี้ สิ่ง ตรง
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กันข้ามก็คือ จิตใจทีไ่ม่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกู-ของก ู
คือเป็นจิตว่างไม่เดือดพลา่นอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกู- ของกูอย่าง
ที่ว่าน้ัน จิตอย่างนี้มันเต็มอยู่ด้วยสติปัญญา

ฉะนั้นเราจะต้องจับข้อเท็จจริงข้อนี้ให้ได้ว่า มันมีของอยู่ ๒ 
อย่าง คือความรู้สึกว่า ตัวกู-ของกูนั้นอย่างหนึง่และสติปัญญาอีก
อย่างหนึง่ ของสองอย่างนีเ้ป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างตรงกันข้าม ถ้า
สิ่งหนึ่งเข้ามา อีกสิ่งหนึ่งต้องกระเด็นออกไป ถ้าสิ่งหนึ่งมีอยู่แล้ว 
อีสิ่งหนึ่งมีอยู่ไม่ได้ ถ้าความรู้สึกที่ว่าตัวกู-ของกูเต็มปรี่อยู่แล้วละ
ก็ สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญานีเ้ข้ามาไม่ได้ ถ้าสติปัญญามีอยูแ่ล้ว ตัว
กู-ของกู ก็หายไปว่างจากตัวกู-ของกู หรือว่างจากตัวกู-ของกูนั่น
แหละ คือสติปัญญา

เพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวอย่างฉลาด ๆ คือกล่าวอย่างรวบรัดแต่
ค่อนข้างจะน่ากลัวนี้ ก็กล่าวอย่างพวกนิกายเซ็นหรืออย่างฮวงโป
กล่าวว่า ความว่างนั้นคือ ธรรมะ ความว่างนั้นคือพุทธะ ความว่าง
นั้นคือจิตเดิมแท้หรือจิตตัวแท้ นี้สายหนึ่ง; ส่วนฝ่ายไม่ว่าง ความ
ไม่ว่างหรือความวุ่นนั้นคือไม่ใช่ธรรมะ ไม่ใช่พุทธะ ไม่ใช่จิตเดิม
แท้ แต่เป็นความคิดปรุงแต่งใหม่; เกิดเป็น ๒ อย่างตรงกันข้ามข้ึน
มาอย่างนี้เมื่อเรารู้จักของ ๒ อย่างนี้แล้ว จะเข้าใจธรรมะทั้งหมด
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ได้ง่ายที่สุด

อย่างท่านที่นั่งฟังอยู่ที่นี่เดีย๋วนีก้ำลังว่างอยู่กำลังไม่มีความคิด
ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกู-ของกู กำลังฟังอยู่ และกำลังมี
สติปัญญาอยู่ ความรู้สึกว่าตัวกู-ของกูเข้ามาไม่ได้ แต่ถ้าว่าบาง
คนหรือโอกาสอืน่มันมีอะไรมากระทบเกดิความรู้สึกว่าตัวกู-ของกู
ขึ้นมาแล้ว ความว่างในใจอย่างที่ท่านมีอยู่ที่นี่จะหายไปทันท ี
เพราะฉะนั้นย่อมหมายความว่าสติปัญญาได้หายไปทันที

ตรงนี้ขอแทรกนิดหน่อยว่า สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญานี้เราหมาย
ถึงสติปัญญาที่แท้จริง เพราะยังมีสติปัญญาไม่ใช่ที่แท้จริง คือสติ
ปัญญาที่ไม่เกี่ยวกันกับความว่างจากตัวกูนั่นเอง, สติปัญญา
เฉลียวฉลาดในทำนองนั้น ภาษาบาลีเขาไม่เรียกว่าสติปัญญา มี
คำอีกคำหนึ่งในภาษาบาลี สาหรับเรียกสติปัญญาชนิดนั้นว่า 
"เฉโก" เฉโกก็แปลว่าปัญญาเหมือนกัน ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็
แปลว่าปัญญา แต่มันไม่ใช่สติปัญญาอย่างที่ว่างจากตัวกู มัน
กลบัเป็นสติปัญญาทีเ่ต็มอัดอยู่ดว้ยตัวก-ูของกู คือสติปัญญาโง่ที่
จะไปเอาไปเป็น ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง สติปัญญาอย่างนี้ต้องได้
รับการยกเว้น ไม่รวมอยู่ในคำว่า "สติปัญญา" ที่มันเป็นปฏิปักษ์
ต่อความยึดถือว่าตัวตน (Egoism) เพราะว่าเฉโกอย่างนั้นมันเป็น
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ตัวตน (Egoism) เสียเอง อย่าเอามาปนกันถ้าเอามา ปนกันแล้ว
จะยุ่ง

ถ้าเรามีความว่างจากความยึดถือว่าตัวตน (Egoism) ไม่มี
ความรู้สึกว่า ตัวกู-ของกู แล้ว สติปัญญา ที่แท้จะดับทุกข์ที่เป็นยา
แก้โรคทางวิญญาณอยู่ในตัวนั้นมันมีอยู่ เพราะฉะนั้นในขณะนั้น
โรคเกิดไม่ได้ หรือโรคที่เกิดอยูก่่อนก็หายไปทันทีเหมือนปลิดทิง้ 
เพราะฉะนั้นในขณะนั้นจึงมีธรรมะเต็มไปหมดสมกับที่กล่าวว่า 
ความว่างนั้นคือสติปัญญา ความว่างคือธรรมะ ความว่างคือ 
พุทธะ เพราะว่าในขณะที่จิตว่างจากตัวกู-ของกู ในขณะนั้นจะมี
ธรรมะทุกอย ่างท ุกประการหมดท ั้งพระไตรป ิฎก ท ี่เราควร
ปรารถนา

เอากันอย่างง่าย ๆ ว่า ในขณะนั้นจะมีสติสัมปชัญญะ ที่สุด มี
หิริโอตตัปปะ คือความละอายบาปกลัวบาปที่สุด มีขันติ โสรัจจะ 
ความอดกล้ันอดทนที่สุดมีความกตัญญูกตเวทีที่สุด มีความสัตย์
ซื่อที่สุด เรื่อยไปจนกระทั่งมียถาภูตญาณทัสนะที่จะทำให้บรรลุ
มรรคผลนิพพานได้

อาตมาแจกล ูกไปแต ่ต ้นว ่าจะต ้องม ีสต ิส ัมปช ัญญะ ห ิร ิ
โอตตัปปะ ชันติ โสรัจจะ กตัญญูกตเวที นี้ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้
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เป็นธรรมะเหมือนกัน ธรรมะที่เป็นที่พึ่งแก่โลกได้เหมือนกันแม้แต่ 
หิริ โอตตัปปะ เกลียดบาป ละอายบาป กลัวบาปนี้ ลองมีซิโลกนี้ก็
สงบเป็นสันติภาพถาวร เด๋ียวนี้มีแต่คนหน้าด้าน ไม่รู้จักกลัวบาป 
ละอายบาปแก่ตัวเอง จึงทำสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่ได้แล้วยืนยันเละยืน 
กรานที่จะทำอยู่เร่ือยทั้ง ๆ ที่เห็นว่านี้มันจะทำความพินาศให้ทั้ง
โลก ก็ยังยืนกรานที่จะทำอยู่เร่ือย เพราะไม่มีหิริโอตตัปปะโลกนี้ก็
จะต้องวินาศลงเพราะไม่มีธรรมะแมเ้พียงข้อนี้

หรือธรรมะที่ต่ำแคบกว่านั้นอีก คือธรรมที่ช่ือว่ากตัญญูกตเวที
อย่างนี้ ลองมีธรรมะข้อเดียวนี้ โลกนีก้ ็สงบได้ เพราะเราต้อง
ยอมรับว่าทุกคนในโลกมีบุญคุณแก่กันและกัน ในฐานะที่ช่วยกัน
สร้างโลกให้น่าดูให้งดงามอย่างนี้ เช่น คิดค้นวิชาขึน้มาใส่โลก
อย่างนั้นอย่างนี้ เพราะคนทุกคนในโลกมีบุญคุณต่อกัน ไม่ต้อง
พูดถึงคนหรอกแม้แต่สุนัขและแมวยังมีบุญคุณแก่มนุษย์ แม้แต่
นกกระจอกก็ยังมีบุญคุณแก่มนุษย์ ถ้าเรารู้จักบุญคุณของสิ่ง
เหล่านี้แล้วก็ทำอะไรชนิดที่เป็นการเบียดเบียนกันไม่ได้ ด้วย
อำนาจของธรรมะ คือ ความกตัญญูกตเวทีเท่านั้น มันก็ช่วยโลก
ได้

เพราะฉะนั้นเป็นอันว่าขึ้นชื่อว่าธรรมะนั้น ถา้เป็นธรรมะจริง
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แล้ว มันเหมือนกันหมด เป็นอันเดียวกันหมด คือมันช่วยโลกได้ทั้ง
นั้น ถ้าธรรมะไม่จริงแล้วมันขัดขวางกันไปหมด มันจะ ดูมากมาย
รกรุงรังไปหมด ฉะน้ันเมื่อมีธรรมะจริง คือว่างจากตัวกู-ของกู แล้ว 
ก็มีธรรมะหมด มีพุทธะหมด มีอะไรหมดอยู่ในตัวมัน เอง ในจิตใจ
ดวงเดียวกันเอง ซ่ึงเป็นจิตแท้ หรือจิตที่เป็นสภาพ เดิมแท้ ถ้าตรง
กันข้ามคือว่า จิตกำลังปรุงอยู่ด้วยตัวกู-ของกู เดือดพล่านอยู่ในใจ
แล้ว ธรรมะก็ไม่มี ขณะนั้นมันไม่มีสติสัมปชัญญะ มีสภาพผลุน
ผลัน ไม่คิดไม่นึกไม่ยับยั้งช่ังใจ มีอหิริ มีอโนตตัปปะ ไม่ละอาย
บาป ไม่กลัวบาป เป็นคนด้านต่อความชั่วที่ส ุด และเป็นคน
อกตัญญูทีสุ่ด ตลอดถึงเป็นคนที่ทำทุกสิ่งที่เป็นการทำลายโลก
ก็ได้ มันมืดมัวถึงขนาดนี้แล้ว ไม่ต้องพูดถึงเร่ืองญาณทัศนะเห็น
แจ้ง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรืออะไรทำนองน้ัน มันเป็นไปไม่ได้

นี่แหละเราต้องรู้จักของ ๒ อย่างนี้เสียก่อน คือว่า ว่างจากตัวกู 
กับ ไม่ว่างจากตัวกู ว่างจากตัวกูนี้ก็เรียกว่า ว่าง แล้วไม่ว่างจาก
ตัวกู เราเรียกว่า วุ่น เพื่อประหยัดเวลาในการออกเสียง ก็มี ว่าง 
กับ วุ่น

ทีนี้อาจรู้สึกด้วยสามัญสานึกทันทีขึ้นมาเดี๋ยวนี้แล้วว่าทุกคน
ไม่มีใครชอบวุ่น ถ้าถามว่าใครชอบวุ่นลองยกมือข้ึน ถ้าใครยกมือ
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ข้ึนมาคงจะขำพิลึก เพราะว่าทุกคนนี้ก็ชอบว่างจะว่าง ชนิดไหนก็
ล้วนแต่ชอบทั้งนั้น ว่างข้ีเกียจไม่ต้องทำงานนี้ก็ยังมีคนชอบ ว่าง
จากไม่มีอะไรมากวนไม่มีลูกมีหลานมีเหลนมากวนอย่างนี้ใคร ๆ 
ก็ชอบ แต่ว่าว่างอย่างนั้นเป็นเร่ืองข้างนอก ยังไม่ใช่ว่างจริง

ว่างข้างในนั้นคือการที่มีใจคอปกติ ใจคอไม่ระส่ำระสายวุ่นวาย 
อย่างนี้เรียกว่าว่าง ถ้าใครรู้จักก็จะยิ่งชอบ ถ้าว่างยิ่งขึ้นไปอีกก็
ถึงทีสุ่ด คือว่างจากความรู้สึกทีเ่ป็นตัวตน (Egoism) ไม่มีความ
รู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นนิพพาน ว่างอย่างนีเ้ขา
เรียกว่านิพพาน

ที่วุ่นนั้นตรงกันข้าม วุ่นได้ทุกอย่าง ทุกทาง ทั้งทางกาย ทางใจ 
และทางวิญญาณ มันวุ่น คือว่าถูกรบกวนไปหมดไม่มีความสงบ
สุขเลย

ในตัวความว่างนั้น คือ ธรรมะ คือ พุทธะ คือ สภาพเดิมแท้ของ
จิต หรืออะไรแล้วแต่จะเรียก ในตัวความวุ่นนั้นคือไม่มี ธรรมะ 
ไม่มีพุทธะ แม้แต่จะร้องตะโกนอยู่ว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ หรือ
อะไร มันก็ไม่มีธรรมะไปได้ นี่แหละคนที่มีจิตใจวุ่นอยู่ด้วยตัวกู-
ของกู ถึงจะ ไปรับไตรสรณคมน์ รับศีล ทำบุญให้ทานอะไรมันก็
ไม่มีพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ที่แท้จริงข้ึนมาได้ มันเป็นเพียงพิธีไป
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หมด ถ้าเป็นพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ที่แท้จริงแล้ว มันอยู่ด้วยจิตว่าง 
เมื่อใดจิตว่างจากตัวกู- ของกูแล้ว เมื่อนั้นมันมีพุทธะ ธรรมะ สังฆ
ะ ที่แท้จริงอยู่ในจิตใจนั้น ถ้ามีอย่างช่ัวคราว เป็น พุทธะ ธรรมะ 
สังฆะ ช่ัวคราว ถ้ามีเด็ดขาดไป ก็มี พุทธะ ธรรมะ สังฆะ ที่แท้จริง
และถาวร

ฉะนั้นขอให้อุตส่าห์ปรับให้จิตใจว่าง จากตัวกู-ของกูอยู่ เร่ือย
ไปก็แล้วกัน มันจะมีพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ในระดับหนึ่งประจำอยู่
ในจิตใจ ทำเร่ือย ๆ ไปจนกว่าจะเต็มที่สมบูรณ์หรือเด็ดขาด

นี่เร ียกว่าเราได้ร ับเอาธรรมะที่เป ็นยาแก้โรคด้วย เป็นเชื้อ
ต้านทานโรคด้วย พร้อมกันไปในตัว เข ้าไปใส่ไว้ในจิตใจใน
วิญญาณก็ได้ มันก็ไม่มีทางที่จะเกดิโรคทางวิญญาณ

ทีนี้เราควรจะได้พูดถึงส่วนทีเ่ป็นการรักษาเยียวยานัน้ให้ชัดเจน
ลงไปอีกสักเล็กน้อย ในการที่จะป้องกัน หรือรักษาเยียวยาโรคนี้
มันก็ต้องมีหลักอย่างที่กล่าวมาแล้ว คือว่าต้องไม่ใหัตัวกู-ของกู
เข้ามาเกี่ยวข้อง

ทีนี้มันจะโดยวิธีใดบ้าง ? มันก็มีอยู่หลายวิธีเหมือนกัน เพราะ
แม้แต่รักษาโรคทางกายหรือทางจิต (Mental) ก็ตาม ซ่ึงในโรค
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เดียวกันนั้นก็ยังมีวิธีรักษาได้หลายแบบไม่ใช่มันจะแบบเดียว 
ตายตัว แต่ความมุ่งหมาย หรือผลของมันนั้นก็มีเป็นอย่างเดียว 
ถ้าว่าเราจะรักษาโรคทางวิญญาณละก็ พระพุทธเจ้าท่านก็ได้
กล่าวถึงวิธีปฏิบัตินี้ไว้มากมายหลายอย่างเหมือนกัน เพื่อให้
เหมาะสมแก่บุคคล แก่เวลา แก่สถานที่ ตามโอกาสเราจึงได้ยิน
ได้ฟังธรรมะมากมายหลายช่ือ บางทีฟังแล้วน่าตกใจว่า ต้ังแปด
หมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ถ้า ๘๔,000 เร่ือง แล้วท่านทั้งหลายจะ
รู้สึกท้อถอย ถ้าขืนเอาให้ได้ก็ตายเปล่า คือมันไม่อาจจะได้ มันก็
เรียนแล้วลืม ลืมแล้วเรียน เรียนแล้วลืมอยู่นั่น หรือว่าสับสนกันไป
หมด เพราะว่าที่แท้จริงแล้วมันมีเพียงกำมือเดียว เร่ืองเดียวอย่าง
พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วท่านสรุปลงในคำ ๆ เดียวว่า "สิ่งทั้งปวง
ไมค่วรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น" ได้ยินข้อนี้ก็คือได้ยินท้ังหมด ปฏิบัติข้อ
นี้ก็คือปฏิบัติทั้งหมด ได้ผลข้อนีก้็คือหายจากโรคทัง้หมด

ที่ว่ามวีิธหีลายแบบในการขจัดโรคตัวกู-ของกูนี้ ความจริงแล้ว
มันสามารถขจัดตัวกู-ของกูนี้ออกไปได้ทั้งนั้นเหมือนกันทุกแบบ 
แล้วแต่ว่าจะปฏิบัติโดยวิธีใดบ้าง คือมีหลายอย่างเช่นวิธีทำการ
พิจารณาอยู่เสมอ ให้เห็นว่า ตัวกู-ของกูนี้เป็นเพียงมายา ตัวมายา
คือสิ่งทีไ่ม่มีตวัจริงเป็นภาพลวงตา (illusion, Hallucination) หรอื
อะไรทำนองน้ีเรียกว่ามายา; จะทำให้เห็นว่าที่เรารู้สึกว่ามีตัวตน มี
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ก้อน มีช้ิน มีดุ้นว่าตัวกู-ของกูนั้น ที่มันเป็นเพียงมายา ตามวิถทีาง
ของอาการท่ีเรียกกั้นว่า ปฏิจจสมุปบาท

ฉะนั้น ถ้าเร่ืองปฏิจจสมุปบาท นี้ถ้าจะกล่าวทางทฤษฎี หรือ
ทางหลักวิชาการมันยืดยาว ใช้เวลาเรียนถึงเดือนหนึ่ง หรือสอง
เดือนก็ได้ สำหรับเร่ืองปฏิจจสมุปบาทเพียงเร่ืองเดียว เพราะใน
ทางทฤษฎีหรือหลักวิชานั้นมันขยายไปในรูปของจิตวิทยาหรือ
ปรัชญาเร่ือยไป จนกระทั่งเป็นน้ำท่วมทุ่งเพ้อเจ้อไปเลย

ขอให้ดูที่ว่า พอกระทบอารมณ์ก็เป็นผัสสะแล้วมันปรุงเป็น
เวทนา หรือที่ปรุงต่อๆ กันไปนั้น ก็เรียกว่า “อาการของปฏิจจสมุ
ปบาท” คืออาการของการทีม่ีสิ่งต่างๆ มันอาศัยสิ่งหนึ่งแล้วปรุงสิ่ง
หนึ่งข้ึน แล้วอาศัยสิ่งนั้นปรุงอีกสิ่งหนึ่งข้ึน อาศัยสิ่งนั้นแล้วปรุง
อีกสิ่งหนึ่งข้ึน อาการอย่างนี้ หรือภาวะอย่างนี้ เรียกว่า ปฏิจจสมุ
ปบาท คืออาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ได้มีตัวตนแท้จริงที่ไหน เพียง
แต่อาศัยกัน แล้วเกิดข้ึน แล้วเกิดข้ึน อาการที่อาศัยกันเกิดข้ึนนี้
เป็นตัวปฏิจจสมุปบาท

วิธีทีจ่ะใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือว่า อย่าให้มันอาศัยกันเกิดขึน้
ได้ ให้ตัดตอนมันเสีย คือว่าเมื่อผัสสะกระทบทางตาเป็นต้น แล้ว
ให้มันขาดตอนลงไป อย่าให้มันปรุงเป็นเวทนา อย่าให้รู้สึกเป็น
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พอใจหรือไม่พอใจขึ้นมา นี้เร ียกว่าไม่ปรุงเวทนา เมื่อไม่ปรุง
เวทนาแล้ว ก็ไม่เกิดปัญหาอุปาทาน ซ่ึงเป็นตัวกูหรือของกู มันเป็น
ตัวกู-ของกู อยู่ตรงที่เกิดตัณหาอุปาทานนั้นแหละ มายาอยู่ที่ตรง
นั้น ถ้าพอว่ากระทบอารมณ์เป็นผัสสะล้วนๆ แล้วหยุดเสียแค่นั้น 
มันก็ไม่มีทางที่จะเกิดตัวกู-ของกู ก็ไม่เป็นโรคทางวิญญาณและ
ไม่เป็นทุกข์

ที่นี้อีกทางหนึ่งก็คือว่า คนธรรมดาสามัญนี้ ทีจ่ะไม่ให้ผัสสะ
ปรุงเป็นเวทนานั้นยากนัก เพราะพอกระทบเข้าแล้ว ก็ต้องเลยไป
รู้สึกเป็นพอใจหรือไม่พอใจเสมอไป ไม่หยุดอยู่เพียงแค่ผัสสะ 
เพราะว่าไม่เคยได้ศึกษาอบรมในทางธรรม แต่ยังมีทางเอาตัวรอด
อีกตอนหนึ่ง คือตอนทีว่่า ปรุงเป็นเวทนาแล้วนี้ พอใจหรือไม่พอใจ
แล้วนี้ ก็ให้หยุดอยู่เพียงนั้นอีก ให้เวทนาสักแต่ว่าเวทนา แล้วดับ
ไป อย่าให้เลยไปเป็นตัณหาความอยากอย่างนั้น อย่างนี้ อย่าง
โนน้ ตามความพอใจหรือความไม่พอใจ เพราะถ้าพอใจกอ็ยากได้  
รักใคร่ หลงใหล หึงหวง ริษยา อะไรกันเป็นแถวเลย ถ้าไม่พอใจ
แล้วอยากตีให้ตาย อยากทำลาย อยากล้างผลาญมันเสียเลย 
อยากจะฆ่ามันเสียเลย ถ้าอย่างนี้แล้วได้ช่ือว่า มันปรุงเป็นตัณหา
เสียแล้ว ถ้าอย่างนี้แล้วได้ชื่อว่า มันปรุงเป็นตัณหาแล้ว เวทนานั้น
ได ้ปร ุงเป ็นต ัณหาเส ียแล้ว ถ ้าอย ่างน ี้แล ้วต ้องเป ็นโรคทาง
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วิญญาณที่เป็นทุกข์ ไม่มีใครช่วยได้ ต่อให้พระเจ้าทั้งหมดรุมกัน
ช่วยก็ช่วยไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านก็ว่า ท่านช่วยไม่ได้ ท่านไม่ใช่ผู้
ที่บังคับกฎธรรมชาติได้ ท่านเป็นเพียงผู้เปิดเผยกฎธรรมชาติให้ไป
ปฏิบัติกันเอาเอง ถ้าปฏิบัติผิดมันก็ต้องเป็นทุกข์ ถ้าปฏิบัติถูกมัน
ก็ไม่ทุกข์ เพราะฉะน้ัน จึงว่าถ้าเวทนาปรุงเป็นตัณหาแล้วไม่มีใคร
ช่วยได้ จะต้องเป็นทุกข์โดยแน่นอน เพราะมันทำให้เกิดความ
อยากอย่างใดอย่างหน่ึงข้ึนมาแล้ว เป็นตัณหาแล้ว

ทีนี้ในตัวความอยากนั้น ในตัวที่เกิดขึ้นเป็นความอยากพล่าน
อยู่ในใจนั้น ขอให้มองดูให้ดีๆ มองดูแยกส่วนออกไปให้ได้ว่า ใน
นั้นมันมีความรู้สึกที่เป็นตัวผู้อยาก คือตัวกูหรือตัวเราที่รู้สึกอยาก
อย่างนั้น อยากอย่างนี้ อยากจะทำอย่างนั้น อยากจะทำอย่างนี้ 
หรือว่ากระทำลงไปแล้วอยา่งนั้นอย่างนี้ หรือว่าได้รับผลของการก
ระทำอย่างนั้นอย่างนี ้มันมีตัวผู้อยากอยู่ นั่นแหละคือตัวกูมัน
อยาก มันก็จะได้เอามาเป็นของกู หรือว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เป็นทรัพยส์มบัติของกู ในนั้นมันมีความรู้สึกว่าของกูอยู่ด้วย

ความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนี้ เรียกว่าอุปาทาน เกดิมาจากตัณหา 
ตัณหาปรุงเป็นอุปาทาน ถ้าปฏิจจสมุปบาทได้ส่งทยอยกันมา
จนถึงตัณหาอุปาทานแล้ว มันก็เป็นมูลเหตุของความทุกข์ได้โดย
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สมบูรณ์แล้ว นี้แปลว่า เด๋ียวนี้เช้ือโรคฟักตัวเต็มที่แล้ว เช้ือโรคที่
เข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ในขณะของผัสสะ
หรือเวทนานั้น เมื่อมาถึงข้ันของตัณหาอุปาทานนี้ มันฟักตัวเต็มท่ี
ถึงขนาดจะเป็นอาการของโรคโดยสมบูรณ์แล้ว เพราะว่าหลังจาก
อุปาทานก็มีภพ อุปาทานทำให้เกิดภพ

ภพ แปลว่า ความม-ีความเป็น ความม-ีความเป็นของอะไร? ก ็
ของตัวกู และของกูนั่นเอง กรรมภพ ก็คือ การกระทำที่ทำให้เกิด
ตัวกูและของกู ถ้าเรียกว่า “ภพ” เฉยๆ ก็คือ ภาวะแห่งตัวกูเต็มที่ 
เป็นโรคเต็มที่

ภพให้เกิดชาติ ก็หมายความว่า ความเต็มที่นั้นมันแสดงออก
มาเป็นชาติ คือ ความเกิด นี้ตัวกูได้เกิดออกมาแล้ว เป็นความ
ทุกข์ เป็นความแก่ความตาย โศกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส 
มากมายเหลือที่จะจาระไนอาการ แต่รวมเรียกว่าเป็นทุกข์

ขณะนีก้็คืออาการที่เรากำลังเจ็บปวดทุรนทุรายอยู่ด้วยผลของ
โรค นี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาทได้เป็นมา ได้ทยอยกันมาจนถึงกับ
เกิดโรค หรือเกิดทุกข์

ในทางปฏิบัติ เราหยุดมันเสียให้ได้ ตรงท่ีไม่ให้ผัสสะปรุงเวทนา 
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หรือถ้าพลาดตรงนั้นก็ให้มาทำตรงที่ไม่ให้เวทนาปรุงเป็นตัณหา 
หลังจากนี้แล้วก็ช่วยไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราพยายามมีธรรมะกันให้
ได้ตรงที่ตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกได้กลิ่นนี้ โดยที่เราศึกษาอบรม
กันอยูเ่ป็นประจำในข้อที่ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แปลว่า
คนธรรมดาเขามีแนวว่า ถ้าเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนา แล้วเกิด
ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ นี้ เป็นทางทีเ่ดินกนัจนเตียนโล่งไปหมด 
เดินง่ายที่สุด แต่เราไม่เอาอย่างนั้น พอมีผัสสะกระทบแล้วเราก็
วกกลบัเดินไปในทางของสติปัญญา ไม่เดินไปทางตัวกู-ของก ู
อย่างนี้ไม่มีทุกข์เลยทุกวันทุกคืนจะไม่มีทุกข์เลย แล้วถ้าทำได้เก่ง 
คือทำไปตามวิธีที่ถูกต้องถึงที่สุดแล้ว เป็นพระอรหันต์ได้ในตัวเอง

ถ้าเอาตามหลักที่พระพุทธเจ้ากล่าว มันก็มีหลักง่ายๆ คือหลักที่
พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสาวก ช่ือพาหิยะ ว่า “ดูกร พาหิยะ เมื่อ
ใดเธอได้เห็นรูป สักว่าตาเห็น ได้ฟังเสียง สักว่าหูได้ยนิ ได้ดมกล่ิน  
ก็สักแต่ว่าได้กลิ่น ได้ลิ้มรส ก็สักแต่ว่าได้ชิม ได้สัมผัสผิวหนัง ก็
สักแต่ว่า เป็นการกระทบทางผิวหนัง จะคิดนึกข้ึนมาในใจ ก็สัก
แต่ว่ารู้สึกตามธรรมชาติข้ึนมาในใจ เมื่อเป็นดังนี้แล้ว เมื่อนั้นตัว
เธอจกัไม่มี (คือตัวกูไม่มี) เมื่อตัวเธอไม่มี การว่ิงไปทางโน้น หรือ
ว่ิงมาทางนี้ หรือหยุดอยู่ที่ไหนก็ตาม มันก็ไม่มี นั่นแหละคือที่สิ้น
สุดของความทุกข์ นั่นแหละคือนิพพาน” เมื่อใดเป็นอยู่อย่างนั้น 
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เมื่อนั้นเป็นนิพพาน ถ้าเป็นการถาวร ก็เป็นนิพพานถาวร ถ้าเป็น
ช่ัวคราว ก็เป็นนิพพานชั่วคราว นี่แปลว่า เป็นหลักเพียงอย่างเดียว 
ไมม่ีอย่างอ่ืน

จะปฏิบัติวิธีไหนก็ให้เป็นไปเพื่อเฉยได้ หรือหยุดได้ต่ออารมณ์
ที่มากระทบทั้งนั้น จะทำวิปัสสนาแบบไหนก็ตามเถอะ ถ้าถูกต้อง
หรือไม่หลอกลวงกันแล้ว ก็จะต้องมาในรูปนี้รูปเดียวกัน คือในรูป
ทีอ่ารมณ์ไม่ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกู-ของกูข้ึนมาได้ แล้ว
อันนี้มันไม่ยากที่จะทำลายกิเลสเพราะเมื่อเป็นอยู่อย่างนี ้ทำได้
อย่างนี้ มันทำลายกิเลสของมันเอง มันฆ่ากเิลสอยู่ในตัวมันเอง

เปรียบง่ายๆ เหมือนว่าถ้าเราอยากจะไม่ให้มีหนูมารบกวน เรา
เอาแมวมาเลี้ยง เร่ืองของเราก็เพียงแต่เอาแมวมาเลี้ยง หนูมันก็
หมดไปได้ โดยท่ีเราไม่ต้องจับหนู แมวมันทำหน้าที่ของมันเอง หนู
ก็ไม่มีได้ สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา กไ็ม่มีเพราะเหตุนี้

นี่เราทำแค่ควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้ถูกวิธีเท่านั้น 
ตอนที่จะฆ่ากิเลสนั้นมันเป็นการฆ่าของมันเอง พูดอย่างนี้สมมติ
เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ้าพวกเธออยู่กันให้ถูกต้อง
แล้ว โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์” ฟังดูให้ดีๆ ว่าอยู่กันให้ถูก
ต้องเท่านั้น ไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าเป็นอยู่ให้ถูกต้อง แล้วโลก
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นี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์

คำนี้ไม่ใช่คำเล็กน้อย ใจความมันก็บอกอยู่แล้ว มันไม่ใช่เล็ก
น้อยก็ตรงที่ว่า พระพุทธเจ้าท่านสั่งเมื่อใกล้ๆ จะปรินิพพานว่า “อิ
เม เจ ภิกขเว ภิกขู สมมา วิหเรยยํ อสุญโญ โลโก อรหนเตหิ อสส”  
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านี้จักพึงเป็นอยู่โดยชอบไซร้ โลกจะไม่
ว่างจากพระอรหันต์ สมมา วิหเรยยํ แปลว่า พึงเป็นอยู่ หรือพึงอยู่
โดยชอบ

อยู่โดยชอบนี้อยู่อย่างไร โลกจึงจะไม่ว่างจากพระอรหันต์? อยู่
โดยชอบก็คือ อยู่ในลักษณะที่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส นี้เข้ามา
แตะต้องไม่ได้ คือมากระทบนัน้ได้ แต่ว่าจะมาปรุงแต่งให้เกิด
เวทนา เกิดตัณหา อุปาทานนั้นไม่ได้ เราอยู่ในลักษณะที่ฉลาด 
อยู่ด้วยสติปัญญา หรือความว่างจากตัวกูอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
เพราะเราศึกษาเพียงพอ ปฏิบัติมาจนเคยชินเพียงพอ เพราะ
ฉะนั้นมันก็มากระทบแล้วตายเหมือนคลืน่กระทบฝั่ง เหมือนกับ
บ้านเรามีแมว หนูมาจากบ้านอ่ืน หรือมาจากป่าขึ้นมาบนเรือนนี้
มันก็ตายหมด เพราะแมวมันคอยฆ่าอยู่เร่ือย

ถา้เรามีการเป็นอยู่ที่ถูกต้องตามหลักของความไม่ยึดมั่นนี้แล้ว 
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ก็ไม่มาทำอันตรายเราได้ 
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มากระทบได้ มาเกี่ยวข้องได้ แต่เราใช้มันด้วยสติปัญญา เรา
จัดการกบัมันด้วยสติปัญญา กินมันก็ได้ บริโภคมันก็ได้ มีมันก็ได้ 
เก็บมันไว้ก็ได้ แต่ไม่มีผลเป็นทุกข์ เพราะมันทีค่าเท่ากับไม่มี ไม่
เป็น ไม่ใช้ ไม่กิน ไม่เก็บ เพราะไม่มีตัวเรา ไมม่ีของเรา

ในทางที่ตรงกันข้ามนั้น มันไปมีตัวเราของเราหมด เพราะ
ฉะนั้นมันจึงเป็นทุกข์ตลอดเวลา ไม่ทันกิน ไม่ทันเก็บ มันก็ทุกข์
แล้ว กินอยู่ เก็บอยู่มันก็ทุกข์อีก มันเป็นทุกข์ไปหมดเพราะเหตุนี้ 
นั่นเรียกว่าไม่อยู่โดยชอบ ถ้าเป็นอยู่โดยชอบ มันก็ไม่มีทางที่จะ
เกิดโรค หรือเกิดความทุกข์ได้เลย

คำๆ นี้ อธิบายได้ต่อไป ถึงกับว่าเป็นอยู่อย่างนั้น กิเลสไม่ได้
อาหารหล่อเลี้ยง กิเลสผอมตายเอง เปรียบเหมือนว่าเสือดุร้ายนี้ 
เราล้อมคอกมันไว้ได้แล้ว เราก็ล้อมมัน มันก็ไม่ได้ก ินอาหาร 
เพราะในคอกนั้นมันไม่มีอาหาร เราไม่ต้องฆ่ามัน มันก็ตายเอง 
เพราะฉะนั้นเราล้อมมันไว้ให้ถูกวิธี ตรงรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
ธรรมารมณ์ที่มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รอบตัวเรา ล้อม
ตรงนี้ คือปฏิบัติให้ถูกต่อสิ่งเหล่านี้ ที่ตรงนี้ กิเลสไม่มีทางได้กิน
อาหาร ก็ไม่อาจเกิด ไม่อาจเจริญงอกงาม เช้ือของกิเลสจึงหมดไป 
มันก็เลยไม่มีเชื้อที่จะให้เกิดกิเลสหรือทำให้เกิดทุกข์
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พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า อยู่ให้ชอบ อยู่ให้ถูกวิธีเท่านั้น โลกจักไม่
ว่างจากพระอรหันต์ นี้เรียกว่าปฏิบัติตามหลักของปฏิจจสมุปบาท 
เรียกว่าเป็นอยู่ถูกต้องชนิดที่กิเลสเกิดไม่ได้ โดยที่เห็นว่าตัวกู -ของ
กูนี้เป็นเพียงมายา เพราะมันเพ่ิงเกิดต่อเมื่อรูปมากระทบตา เสียง
มากระทบหูเป็นต้น เกิดเวทนาแล้วปรุงเป็นความอยาก ถ้าอย่าให้
มีอะไรมาปรุงเป็นความอยาก มันก็ไม่เกิดอุปาทานว่าตัวกูว่าของ
กู

เพราะฉะนั้น พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่ามันเพิ่งเกิดหยกๆ เพราะการ
ปรุงข้ึนมา ไม่ใช่ตัวจริง มันเป็นมายาเหมือนกับหน่วยคลื่นที่เกิด
ข้ึนเพราะลมพัดนี้ น้ำก็มีอยู่จริง ลมก็มีอยู่จริง แต่ตัวคลื่นนั้นเป็น
มายา นีเ่ปรียบเทียบโดยวัตถุ แต่จะเอาเป็นเร่ืองเดียวกันแท้ไม่ได้ 
มุ่งแต่จะชี้ตรงความเป็นมายาของคลื่นที่เกิดขึ้นมาเพราะการปรุง
แต่ง คือลมพัดน้ำให้กระฉอกเป็นคลื่น ยกเป็นสันลูกคลื่นข้ึนมา
แล้วก็หายไป เพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าตัวกู-ของกูคราวหนึ่งๆ ใน
วันหนึ่งๆ ซ่ึงเกิดอยู่หลายๆ คราวนั้นก็เป็นเหมือนคลื่นที่มีมาจาก
น้ำ คืออารมณ์รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส แล้วก็กระทบด้วยลม คือ
ความโง่ ความหลง อวิชชา แล้วเกิดคลื่น คือตัวกู-ของกูโผล่ขึ้นมา
เป็นคราวๆ วันหนึ่งหลายคราว
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ความรู้สึกว่าตัวกู-ของกูหรือ Egoism โผล่ขึ้นมาคราวหนึ่งนี ้
ท่านเรียกว่าชาติหนึ่ง ชาติคือความเกิดทีหนึ่ง

นี่แหละ ความเกิดที่แท้จริง หมายถึงความเกิดของสิ่งนี้ อย่าได้
ไปหมายถึงความเกิดจากท้องแม่ คนหนึง่เกิดจากท้องแม่ทีหนึง่
แล้วก็เข้าโลงไปทีหนึ่ง นั้นไม่ใช่ความเกิดที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่ง
หมาย มันเป็นการเกิดทาง Physical มากเกินไป

ความเกิดที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายนั้น เป็นฝ่าย Spiritual 
หมายถึงความเกดิที่เป็นอุปาทานว่าตัวกู-ของกู วันหนึ่งเกิดได้
หลายชาติ หลายสิบชาติ หรือหลายร้อยชาติก็ตาม แล้วแต่ว่าใคร
จะเกิดเก่งสักกี่มากน้อย แต่ทุกคราวต้องเป็นชาติ เป็นตัวกู-ของก ู
ข้ึนมาที่หนึ่งเสมอไป แล้วมันก็ค่อยจางไป เด๋ียวมันก็ค่อยดับไป 
แล้วก็ตายไป เด๋ียวก็เกิดโผล่มาใหม่อีก เมื่อไปกระทบรูป เสียง 
หรือกลิ่นอย่างอ่ืนข้ึนอีก แต่ละชาติก็มีปฏิกิริยา (Reaction) ส่งต่อ
ถึงกัน อยา่งที่เรียกว่ากรรมเก่าของชาติก่อน ส่งผลให้เกิดในชาตินี้  
เป็นผลขึ้นมาแล้วส่งต่อกันไปอย่างนี้ทุกๆ ชาติ

คำว่าผลกรรม หรือการรับผลกรรม ก็มุ่งหมายอย่างนี้ และถูก
ตามท่ีพระพุทธเจ้าท่านสอน ถ้าไม่อย่างนั้น จะออกนอกเร่ืองนอก
ราวไป เราต้องเข้าใจ เร่ืองเกิด เร่ืองกรรม และการรับผลกรรม
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อย่างนี้

อย่างว่าเกิดเป็นผู้อยากได้ของรักอย่างใดขึ้นมาแล้วตายไป 
แล้วเกิดเป็นผู้ขโมยไปขโมย หรือว่าไปทำโจรกรรมเข้าจริงๆ แล้วก็
ตายไป แล้วไปเกิดเป็นผู้บริโภคสิ่งนั้นเข้าไป หรือว่าไม่ได้บริโภค
สิ่งนั้นเข้าไป เด๋ียวไปเกิดเป็นจำเลย ถูกกล่าวหาแล้วเด๋ียวไปเกิด
เป็นนักโทษอยู่ในตะรางแล้ว ความเกิดอย่างนี้ม ีได้มาก และ
สับสนอย่างยิ่ง หลายสายหลายแนวคลุกเคล้ากันไป ดูมันให้ดีๆ 
จะเข้าใจ ถ้าหยุดความคิดได้เสียเมื่อไร เมื่อนั้นก็เป็นนิพพาน ซ่ึง
ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย

ถ้ามีการเกิด เป็นต้องรู้สึกว่าตัวกู-ของกูเร่ือย ก็เป็นวัฏสงสารไป
เร่ือย คือทุกข์เร่ือยเป็นลูกโซ่ไปเลย

แต่เราอย่าไปเข้าใจผิดตรงที่ว่า ไม่เกิด ไม่เกิดนี้มันหมายถึงว่า 
จนขนาดไม่มีความรู้สึกอะไรเลย ไปนั่งตัวแข็งเป็นท่อนไม้นี้ไม่ใช่ 
มันกลับว่องไว (Active) มากที่สุด ที่ว ่างจากตัวกูหรือว่างจาก
ความเกิดมากที่สุดนั้น กลับเป็นสติปัญญามากที่สุด ทำอะไรได้
คล่องแคล่วที่สุด เพราะมันไม่อาจ คิดผิด พูดผิด ทำผิด มันจึง
ทำได้รวดเร็ว
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ที่ว ่ามันไม่มีทางจะผิดได้ เพราะมันเป็นสติปัญญาอยู่โดย
ธรรมชาติ ในตัวธรรมชาติโดยอัตโนมัติ สิ่งที่เรียกว่า ความว่าง
จากตัวกู มันเป็นอย่างนี้เอง “เรา” ที่ว่าว่างจากตัวกูหรือผู้ที่ว่าง
จากตัวกู หรือผู้ที่เป็นนิพพานอยู่นี้ ทำอะไรได้หมด แต่แล้วไม่ทำ
อะไรผิดเลย เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่ง รวดเร็วอย่างยิ่ง 
มากมายอย่างย่ิง นี้มันดีอย่างนี้

อย่าได้ไปเข้าใจว่า ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้ว มันทำอะไรไม่
ได้ หยุดทำอะไรไปหมด หนืดไปหมด เนือยไปหมด หรือมันเฉยไป
เลย อย่างนั้นว่าเอาเอง เพราะความโง่ของตัวเอง ก็เลยทำให้กลัว 
กลัวความว่าง กลัวนิพพาน หรือกลัวจะหมดกิเลสตัณหา แล้วก็ไม่
สนุกอย่างนี้เป็นต้น

ความหมดกิเลสตัณหา ยิ่งสนุกอย่างยิ่ง ยิ่งเป็นสุขอย่างย่ิง แต่
ถึงอย่างไรก็ต้องเป็นความสุข หรือความสนุกที่แท้จริง คือจะไม่
เป็นอันตราย ไม่หลอกลวง ไม่เป็นมายา

ในความสุขสนุกสนานของคนปุถุชนนั้น มันไม่จริง มันหลอก
ลวง มันเป็นมายา แล้วมันใส่ความทุกข์ให้แก่ผู้นั้นเหมือนกับเหยื่อ
ที่ใครกินเข้าไปแล้วมันติดเบ็ด นี้เรียกว่าตกอยู่ใต้อำนาจพญามาร 
มันก็ว ุ่นอยู่ตลอดเวลา มันก็จมอยู่ในวัฏสงสาร คือห่วงโซ่ของ
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ความทุกข์ หรือว่าทะเลวนของความทุกข์ พ้นขึ้นมาไม่ได้

นี้เรียกว่าเราอาศัยการดับตัวกูเสียได้ ด้วยมองเหน็ตัวกู-ของกูนี้
ว่าเป็นมายา โดยอาศัยการปฏิบัติตามหลักของปฏิจจสมุปบาท 
นับว่าเป็นสายหนึง่แนวหนึ่ง หรืออีกวิธีหนึ่ง

อาตมาจะยกตัวอย่างมาหลายๆ แนว เพื่อให้เป็นตัวอย่าง เช่น
ว่ามองที่อารมณ์ คือมองลงไปที่  รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
ธรรมารมณ์ หกประการที่จะมากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ว่า
แม้แต่อารมณ์นี้ มันก็เป็นมายา โดยอาศัยความรู้เร่ือง อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา

เราอย่าทำเล่นกับเร่ือง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันไม่ใช่เร่ือง
สำหรับคนแก่ หรือว่าเป็นเร่ืองเอาไว้สวดศพคนตายแล้ว ในเป็น
เร่ืองที่ต้องนำมาใชใ้นชีวิตประจำวัน สำหรับคนเป็น ๆ

ถ้าใครสามารถเอาความรู้เร่ือง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เข้ามา
กำกับอยู่ในชีวิตประจำวันแล้ว คนนั้นได้ชื่อว่ามีเชื้อต้านทานโรค
สูงสุด แล้วอารมณ์ รูป เสียง กลิ่น รส นั้นจะไม่เกิดเป็นพิษข้ึนมา
ได้ เราจะมีอยู่ เป็นอยู่อย่างมีความเกษม

บาลีใช้คำว่า เขมะ เกษมนี้เป็นคำสันสกฤต คือ กษมะ แล้วมา
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เป็นไทยว่า เกษม เราจะเป็นอยู่อย่างเกษม

ก็น่าแปลกเหมือนกัน ที่ท่านไม่ใช้คำว่าเป็นสุข เพราะคำว่าสุขนี้
มันออกจะเป็นมายา หรือหลอกลวงอยู่รูปหนึ่งเหมือนกัน เอาแค่
เกษมก็แล้วกัน เกษมหมายความว่าอิสระและสงบเยน็

ถ้าจะพูดให้เห็นชัดหน่อย ไม่ให้เป็นทีต่ั้งของความหลงก็เรียก
ว่า เกษมจากโยคะ โยคะ คือ เคร่ืองรบกวน เกษมจากเคร่ือง
รบกวนนั้นคือ ว่าง หรือ นิพพาน

หากต้องการจะมีชีวิตอย่างเกษมแล้ว ต้องอาศัยความรู้เรื่อง 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้สมบูรณ์ มันจะต่อต้านกันได้กับอารมณ์ 
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่มากระทบไม่ให้ไปหลงรักหรือหลง
เกลียด

เร่ืองวุ่นวายมีอยู่ ๒ อย่างเท่านั้น คืออย่าไปหลงรักอย่างหนึ่ง 
ไปหลงเกลียดอย่างหนึ่ง ซ่ึงเป็นเหตุให้ต้องหัวเราะและร้องไห้ ถ้า
ใครมองเห็นว่าหัวเราะ มันก็กระหืดกระหอบเหมือนกัน สู้อยู่เฉยๆ 
ดีกว่า อย่าต้องหัวเราะ อย่าต้องร้องไห้นี่แหละ มันเป็นความเกษม

เพราะฉะนั้น เราอย่าได้ตกเป็นทาสของอารมณ์จนไปหัวเราะ 
หรือร้องไห้ตามอารมณ์ที่มายั่ว เราเป็นอิสระแก่ตัว หยุดอยู่หรือ
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เกษมอยู่ อย่างนี้ดีกว่า นี่คือ การที่เราใช้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
เป็นเคร่ืองมือกำกับชีวิตเป็นประจำวัน สามารถเห็นว่า รูป เสียง 
กลิ่น รส สัมผัส เป็นมายา เป็น Illusion เหมือนอย่างที่ตัวกู-ของก ู
เปน็ Illusion เพราะว่าตัวกู-ของกูมันเกิดจากอารมณ์ ตัวกู-ของก ู
เป็นมายา อารมณ์ทั้งหลายก็เป็นมายา เห็นได้ด้วยหลัก อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา โรคไม่เกิด ความทุกข์ก็ไม่เกิด

ทีน ี้เราจะตัดลัดมองไปดูส ิ่งท ี่เป ็นส ุขเวทนา ค ือความสุข 
สนุกสนาน เอร็ดอร่อย ที่เป็นสุขนั้น เรียกว่าสุขเวทนา ตัวสุข
เวทนานั้นมันเป็นมายา เพราะว่ามันเป็นเหมือนลูกคลื่นที่เกิดขึ้น
เป็นคราวๆ ไม่ใช่ตัวจริงอะไร ที่พูดดังนี้ก็เพราะว่าในบรรดาสิ่งทั้ง
ปวงในโลกทั้งหมด ทุกโลกไม่ว่าโลกไหน มันมีค่าอยู่ตรงที่ให้
เกิดสุขเวทนา

คิดดูให้ดีว่า ท่านศึกษาเล่าเรียนทำไม ท่านประกอบอาชีพ
หน้าที่การงานทำไม ท่านสะสมทรัพย์สมบัติ เกียรติช่ือเสียง พวก
พ้องบริวารทำไม มันกเ็พื่อสุขเวทนาอยา่งเดียว เพราะฉะน้ัน แปล
ว่าอะไรๆ มันก็มารวมจุดอยู่ที่สุขเวทนาหมด ฉะน้ันถ้าเรามีความรู้
ในเรื่องนี้ จัดการกับเรื่องนี้ให้ถูกต้องเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น ทุก
เรื่องมันถูกหมด เพราะฉะนั้นจะต้องดูสุขเวทนาให้ถูกต้องตามที่
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เป็นจริงว่ามันก็เป็นมายาชนิดหนึ่ง

เราจะต้องจัดการให้สมกันกับที่มันเป็นมายา ไม่ใช่ว่าจะต้องไป
ต้ังข้อรังเกียจ เกลียดชังมัน อย่างนั้นมันยิ่งบ้าบอที่สุด ถ้าเข้าไป
หลงรักหลงเป็นทาสมัน ก็เป็นเร่ืองบ้าบอที่สุด แต่ว่าจะไปจัดการ
กับมันอย่างไรให้ถูกต้อง นั่นแหละเป็นธรรมะเป็นลูกศิษย์ของ
พระพุทธเจ้า ที่จะเอาชนะความทุกข์ได้ และไม่ต้องเป็นโรคทาง
วิญญาณ

มันก็ต้องทำโดยวิธีพิจารณาให้เห็นว่า สุขเวทนานี้ที่แท้ก็คือ
มายา เป็นเหมือนลูกคลื่นลูกหนึ่งทีเ่กิดขึ้นเพราะน้ำถูกลมพัด 
หมายความว่า เมื่อรูป เสียง กลิ่น รส เข้ามาแล้ว ความโง่ คือ
อวิชชา โมหะออกรับ กระทบกันแล้วเกิดเป็นคลื่น กล่าวคือ สุข
เวทนา ข้ึนมา เด๋ียวมันก็แตกกระจายไป ถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้ว 
เรากไ็ม่ตกเป็นทาสของสุขเวทนา เราสามารถจะควบคุม จะจัดจะ
ทำกับมันได้ในวิธีที่ไม่เป็นทุกข์ ครอบครัวก็ไม่เป็นทุกข์ เพราะมี
เราเป็นมูลเหตุ ถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้ โลกก็มีสันติภาพถาวร คือ
เป็นความสุขที่แท้จริงและถาวร นี่คืออานิสงส์ของการหายจาก
โรคโดยวิธีต่างๆ กัน ไม่เป็นโรคตัวกู ไม่เป็นโรคของกู

อาตมายกตัวอย่างมาเพียง 3 อย่างก็พอแล้ว เพราะเวลาก็จะ
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หมดอยู่แล้ว ว่าเราจะเห็นตัวกู-ของกูนี้เป็นมายาโดยหลักของ ปฏิ
จจสมุปบาท ก็ได้ หรือว่าอีกวิธีหนึ่ง เราจะเห็นอารมณ์ทั้งหก คือ 
รูป เสียง กลิ่น รส นี้มันเป็นมายา โดยหลักของ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ก็ได้ หรือว่าเราจะเห็นสุขเวทนาว่าเป็นของมายา อย่างนี้
ก็ได้

ทั้งหมดจะเป็นได้อย่างนั้น ก็ต้องดูให้ดี หรือระมัดระวังให้ดี มี
สติสัมปชัญญะกันให้มาก ตรงขณะที่อารมณ์กระทบทางตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย นั่นเอง เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่าน
กำชับพระพาหิยะ ให้เห็นสักว่าเห็น ได้ยิน สักว่าได้ยิน อย่าให้ปรุง
เวทนา หรือถ้าปรุงเป็นเวทนาแล้ว ก็อยา่ให้ปรุงเป็นตัณหาก็ได้ ยงั
ได้อีกทีหนึ่ง แล้วก็ไปสนใจเร่ืองว่างเร่ืองวุ่นให้มากที่สุด

พูดเพียงคร้ังเดียว หรือฟังเพียงคร้ังแรกนี้ พอเข้าใจเลา ๆ ต้อง
ไปสังเกตจนจับให้ได้ว่า เราเองแท้จริงก็มีว่างอยู่มาก เวลาที่เรา
ว่าง ไม่วุ่น หรือมีสติปัญญามีอยู่มาก วุ่น หรือความรู้สึกที่เป็นตัว
กู-ของกูนั้น มันมาเป็นพัก ๆ คราว ๆ ที่เรียกว่าความเกิดนั้น มันมา
เป็นคราว ๆ เกดิทุกทีเป็นทุกข์ทุกที แต่ว่าขณะที่ไม่เกิดนั้นไม่เป็น
ทุกข์เลยและมีอยู่มาก แล้วคนก็โง่เอามองข้ามไปเสียเอง คือมอง
ข้ามนิพพานที่มีอยู่เองไปเสีย มันจึงมองไม่เห็นว่ามีนิพพาน
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แมเ้ป็นนิพพานน้อย ๆ น ิพพานชิมลองก็จร ิง แต ่ว ่าก ็เป ็น
นิพพานอย่างเดียวกับนิพพานจริง หรือนิพพานถาวร เพียงแต่ว่า
มันไม่ถาวร เพราะว่าเราไม่สามารถป้องกันโรค ไม่สามารถทำลาย
โรค โรคจึงเข้ามาแทรกเป็นพัก ๆ นิพพานก็ขาดเป็นห้วง ๆ

ถ้าใครมีบุญ คือฉลาดถึงกับรู้ว่า โดยที่แท้ จิตโดยพื้นฐานนั้น
มันว่าง หรือเป็นนิพพานอยู่เองแล้ว เร่ืองมันก็ระวังอยู่แต่เพียงว่า 
อย่าให้ของใหมเ่ข้ามาแทรกแซง เจ ้าบ้านว่างดีอยู่แล้ว แขก
อาคันตุกะนั่นคือวุ่น เพราะฉะนั้นอย่าให้มันเข้ามา ไล่มันออกไป 
ไม่ให้มันเข้ามาในบ้านในเรือนของเรา มันก็ว่างอยู่ตลอดเวลาได้

วิธีไล่ออกไปก็คือวิธีปฏิบัติธรรมะ ตามหลักของพระพุทธเจ้า นี่
เป็นสาเหตุให้เกิดกำลังใจ เกิดฉันทะ ความเช่ือศรัทธาแน่นแฟ้น
ในธรรมะ เกิดวิริยะ ความพากเพียรเอาจริงในธรรมะ เกิดจิตตะ 
เอาจิตจดจ่ออยู่กับธรรมะ เกิดวิมังสา สอดส่องอยู่เสมอ แล้วมันก็
สำเร็จ เป็นของที่ไม่ยาก

แต่ถ้าว่าโง่ในตอนแรกแล้ว มันยากอย่างยิ่ง คือว่ายากยิ่งกว่า
กลิ้งครกขึ้นภูเขา แต่ถ้าคลำถูกเงื่อนถูกปมแล้วละก็ มันง่ายยิ่ง
กว่ากลิ้งครกลงมาจากภูเขา
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อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เราต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอ อย่าลืม
และอย่าประมาท คอยจับให้พบความว่างและความวุ่นที่เกิดขึ้น
เปน็ประจำวัน

คำว่า เรา นี้หมายถึง จิต ไม่ใช่เราคือ ตัวกู-ของกู ให้มีจิตรัก
และพอใจในความว่าง คือนิพพานนี้อยู่เสมอไป อย่าได้มีจิตโน้ม
ไปในทางที่เข้าใจผิด ไปหลงสิ่งที่วุ่น

เด๋ียวนี้ปัญหายากที่สุดมันอยู่ที่ทุกคนไม่ชอบความดับทุกข์ จน
ไม่กล้ายืนยันว่าเกิดมานี้เพือ่ไม่ทุกข์ มันกลายเป็นว่าเกิดมาเพือ่
อะไรก็ได้ เอาทั้งนั้น ขอแต่ให้ได้ตามใจตัวได้สนุก ๆ ก็แล้วกัน ก็
เลยปล่อยตามเร่ืองไปหมด ที่จริงเร่ืองดับทุกข์นี้มันไม่ยากไม่เหลือ
วิสัยอะไร มันพอ ๆ กับการงานต่าง ๆ แต่เราไม่เข้าใจ เราหันหลัง
ให้ เพราะฉะน้ัน จึงเป็นทุกข์อยู่เร่ือย

เป็นอันว่าความหมดโรค หรือไม่เป็นโรคทางวิญญาณนี้ มันอยู่
ตรงที่รู้จักทำไม่ให้ตัวกู-ของกู เกิดข้ึนมา นั่นแหละ คือความไม่มี
โรค ซ่ึงเราเรียกว่าเป็นลาภอย่างย่ิง

คำนี้เป็นคำโฆษณาชวนเชื่อของคนขายยาครั้งพุทธกาลว่า อ
โรคยา ปรมา ลาภา เที่ยวร้องก้องไปตามสี่แยก ไปตามถนน
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หนทาง มันไม่ได้หมายถึงโรคอย่างที่มันเป็นเพียงโรคปวดฟัน หรือ
อะไรทำนองนั้น โรคทางวิญญาณของพระพุทธเจ้านี้ ท่านหมาย
ถึงโรคที่เป็นทุกข์อย่างยิ่ง ซึ่งเป็นโรคอย่างแท้จริงอย่างนี ้แล้ว
ความหมดโรคก็ต้องหมดจริงถึงขนาดนี้

เราพ้นโรคอยู่เป็นประจำทุกวันนี้ ก็เป็นการพ้นโรคอย่าง ตทังค
ปหาน ตทังควิมุตติ มันพ้นโรคโดย co-incident อยู่เป็นประจำวัน
อยู่เหมือนกัน co-incident ก็มีมาอีกรูปหนึ่ง คือว่ามีโรคฟลุคเกิด
ข้ึนมาแทรกแซงอยู่เสมอเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ดี เราอย่าลืมว่า 
เราพ้นโรคนี้เป็นประจำตามธรรมดา โดยไม่รู้สึกตัวนั้นมีอยู่ เรียก
ว่า ตทังควิมุตติ

ทีนี้บางคราว เราต้ังอกต้ังใจควบคุมกัน ก็ว่างได้มากกว่านั้นอีก 
พ้นจากโรคได้มากข้ึนไปอีก อย่างนี้เรียกว่า วิกขัมภนวิมุตติ เพราะ
เราคอยคุมมันไว้

ถ้าเราจัดการได้เด็ดขาดเลย ถอนรากถอนเง่าถอนเชื้อได้หมด
เลย อย่างนี้เรียกว่า สมุจเฉทวิมุตติ หรือ สมุจเฉทปหาน คือฆ่า
ตายเลย ไม่เพียงแต่ฟลุค หรือไม่เพียงแต่ข่มข่ีไว้ชั่วคราว

ฉะนั้น ตามธรรมดา เราจึงได้ผลอย่างน้อยก็ได้ผลเป็น ตทังค
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วิมุตติ ได้กำไรมากอยู่แล้ว ถ้ามากกว่านั้น ก็เป็น วิกขัมภนวิมุตติ 
และเป็น สมุจเฉทวิมุตติ ซ่ึงเป็นอันดับสุดท้ายไปเลย เราก็ไม่ได้
เป็นอยู่ด้วยความโลภ ความหลง และความปรารถนาต่าง ๆ แต่
ว่าเป็นอยู่ด้วยความเกษม เต็มอยู่ด้วยสติปัญญา เป็นความไม่
ทุกข์ไม่ร้อน เป็นความสดช่ืน เหมือนภาวะแห่งความหนุ่มความ
สาวที่ไม่รู้จักแก่เฒ่า นี่แหละคือความหายจากโรคทางวิญญาณ

ในที่สุดนี ้ก็ขอให้เราทุกคนที่รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มของพุทธ
บริษัทนี้ รู้จักความมุ่งหมายอันแท้จริงของการรวมกลุ่ม ถ้าเห็นว่า
ดีจริงอย่างนี้แล้ว ก็ช่วยกันสามัคคีกันในการที่จะเสียสละสิ่งที่ถูก
กว่า เพื่อซ้ือเอาสิ่งที่แพงกว่า ดีกว่า ประเสริฐกว่า เข้ามาให้ได้ คือ
ช่วยกันรักษากิจการนี้ไว้ อย่าให้ล้มไป ใหเ้จริญก้าวหน้าเพื่อ
ประโยชน์แกตั่วเราเอง แก่เพ่ือนมนุษยท์ุกคน ก็จะได้ช่ือว่า เกิดมา
ทีหนึ่ง ได้ทำสิ่งที่ด ีท ี่มนุษย์ควรจะทำ และได้ร ับสิ่งที่ด ีที่ส ุดที่
มนุษย์ควรจะได้รับแล้ว มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น มันมีเพียง
เท่านั้น

ก็เป็นอันว่าจบเร่ืองที่จะต้องเรียนจะต้องทำ หรือว่าจะต้องเสวย
ผลของการกระทำ และมีชีวิตอยู่โดยไม่เป็นทุกข์เลย ทั้งในขณะ
แสวงหาและขณะบริโภค เมื่อประกอบการงานเพื่อแสวงหา รวม
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ทั้งการศึกษาเล่าเรียน การทำอาชีพเหล่านี้ เป็นการแสวงหา ขณะ
นี้เราก็ไม ่เป็นทุกข์ คร ั้นได้ผลเป ็นเง ินเป็นทอง ทร ัพย์สมบัต ิ
เกียรติยศ ช่ือเสียง อะไรมาบริโภค เราก็ไม่เป็นทุกข์ มันไม่เป็น
ทุกข์ทั้ง ๒ สถานอย่างนี้ เราก็วิเศษอย่างยิ่ง เหมือนกับไปจับปลา
มากิน ก็ไม่ถูกเงี่ยงปลาตำ ได้ปลามากินแล้ว ก็ไม่ถูกก้างปลาเลย 
เมื่อจับปลาก็ไม่ทุกข์ เมื่อกินปลาก็ไม่ทุกข์ มันก็หมดกันเท่านั้น 
มันไม่มอีะไรมากกว่านั้น

เพระฉะน ั้น  ขอให ้ท ุกคนร ู้จ ัก โรค ท ั้งทางกาย  (Physical 
disease) และทางจิต (Mental disease) และทั้งทางวิญญาณ 
(Spiritual disease) กันให้ครบถ้วน อย่าให้ขาดตกบกพร่องเว้า
แหว่งแต่ประการใด แล้วแก้ไขเยียวยามันไปทุกโรค ให้เป็นผู้ไม่มี
โรค และได้ชื่อว่า อโรคยา ปรมา ลาภา ที่แทจ้ริง

อาตมาขอยุติการบรรยาย “ใจความทั้งหมดของพระพุทธ
ศาสนา” ในโอกาสน้ีเพียงเท่านี้
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ความว่าง 

ธรรมกถาในโอกาสพิเศษ ณ ชุมนุมศึกษาพุทธธรรม (ศิริราช) 
ในอ ุปกา ระของคณะ แพทย ์ศาสตร ์แล ะศ ิร ิร าชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ๕ มกราคม ๒๕0๕

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย!

การบรรยายในวันนี้จะได้ว่าด้วยเร่ืองของ “ความว่าง” ทั้งนี้เป็น
ความต้องการของท่านผู้อำนวยการการอบรม

เนื่องจากการบรรยายครั้งที่แล้วมาได้กล่าวถึงความว่างใน
ฐานะที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง แต่โอกาสไม่อำนวยให้กล่าวถึง
เร่ืองนั้น แต่เร่ืองเดียวโดยเฉพาะ เพื่อความเข้าใจที่ทั่วถึง เพราะ
ฉะนั้น เรื่องความว่างจึงคลุมเครืออยู่บางประการ จึงได้มีการ
บรรยายเฉพาะเร่ือง ความว่างอย่างเดียวในวันนี้

ท่านทั้งหลายควรจะทราบว่า ความว่าง นั้น เป็นเร่ืองที่เข้าใจ
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ยากที่สุด ในบรรดาเร่ืองของพุทธศาสนา ทั้งนี้เพราะว่า เป็นเร่ือง
หัวใจอย่างยิ่งของพุทธศาสนา นั่นเอง

สิ่งที่เรียกกันว่าหัวใจ ก็พอจะมองเห็นหรือเข้าใจกันได้ทุกคนว่า 
หมายถึงสิ่งที่ลึก ที่ละเอียด สุขุม ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งการเดา 
หรือความตรึกไปตามความเคยชิน หรือตามกิริยาอาการของคน
ธรรมดา แต่จะเข้าใจได้ก็ด้วยการตั้งอกต้ังใจศึกษา

คำว่า “ศึกษา” นี้ มีความหมายอย่างยิง่อยู่ตรงการสังเกตสนใจ 
สังเกตพิจารณาอยู่เสมอ ทุกคราวทีม่ีเร่ืองอะไรเกิดข้ึนกับใจ ที่เป็น
ความทุกข์หรือเป็นความสุขก็ตาม ผู้ท ี่มีความคุ้นเคยกับการ
สังเกตในเร่ืองทางจิตใจเท่านั้นที่จะเข้าใจธรรมะได้ดี ผู้ที่เพียงแต่
อ่าน ๆ ไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้ บางทียิ่งไปกว่านั้นก็คือจะ
เฝือ แต่ถ้าเป็นผู้ที่พยายามสังเกตเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของตัวเอง 
โดยเอาเร่ืองจริงในใจของตัวเองเป็นเกณฑ์อยู่เสมอแล้ว ย่อมไม่มี
ทางที่จะฟั่นเฝือ จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ และความดับ
ทุกข์ได้ดี และในที่สุดก็จะเข้าใจธรรมะ คือจะไม่อ่านหนังสือก็จะรู้
เร่ืองดี ลักษณะอย่างนีเ้ราเรียกว่ามี Spiritual experience มาก

คนเราต้ังแต่เกิดมาจนกว่าจะตาย ย่อมเต็มไปด้วยสิ่ง ๆ นี้ คือ
การที่ใจของเราได้สัมผัสกันเข้ากับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดผลเป็น
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อะไรขึ้นมา คราวไหนเป็นอย่างไร และคราวไหนเป็นอย่างไร 
เพราะว่าเร่ืองที่เป็นไปเองนั้น ย่อมมีได้ทั้งฝ่ายที่เป็นทุกข์ และทั้ง
ฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์ คือทำให้ฉลาดข้ึน และมีจิตใจเป็นปกติ เข้ม
แข็งข้ึน

เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราคอยสังเกตว่า ความคิดเดินไปในรูป
ใด มันก่อให้เกิดความว่างจากความทุกข์ อย่างนี้แล้วจะมีความรู้
ดีที่สุด และมีความเคยชินในการที่จะรู้สึกหรือเข้าใจ หรือเข้าถึง
ความว่างจากทุกข์นั้นได้มากข้ึน

เพราะฉะนั้น จะต้องทำในใจไว้อย่างนี้ จึงจะเข้าใจเร่ืองที่เรียก
ว่าลึก หรือประณตี ละเอียดสุขุมเช่นเร่ืองความว่างนี้ได้

ท่านทั้งหลายควรจะระลึกถึงข้อที่ได้กลา่วในการบรรยายครั้ง
ก่อนว่า พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็น
แพทย์ในทางวิญญาณ และแบ่งโรคของคนเราออกเป็นโรคทาง
ฝ่ายร่างกาย จิตใจ และโรคทางฝ่ายวิญญาณ โรคที่เราจะต้องไป
โรงพยาบาลตามธรรมดา หรือไปโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาที่
ปากคลองสาน เหล่านี้เรียกว่าโรคทางกายทั้งนั้น ส่วนโรคทาง
วิญญาณนั้น หมายถึงโรคที่ต้องแก้กันด้วยธรรมะ เพราะฉะนั้นจึง
มีโรคทางจิต หรือทางวิญญาณ อีกประเภทหนึ่งต่างหากจากโรค
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ทางกาย ข้อความในอรรถกถาเรียกโรคอย่างนี้ว่าโรคทางจิต

แต่ว่าในภาษาไทยเราเอาคำว่า “โรค” นี้มาใช้กับโรคทางกาย 
เช่น โรคที่จะต้องไปโรงพยาบาลท่ีปากคลองสานนั้นเราเรียกกันว่า 
โรคจิต แต่โรคอย่างนี้ในภาษาบาลีในทางธรรมะ ยังเรียกว่าเป็น
โรคทางกายอยู่นั่นเอง การแบ่งโรคเป็นโรคกายกับโรคจิตจึงมีต่าง
กันกับทีเ่ราแบ่งกันในภาษาไทยเรา

เพราะฉะนั้น อาตมาจึงได้ต้ังข้อสังเกตว่า ถ้าท่านทั้งหลายจะ
เข้าใจโรค ก็ควรจะแยกเป็นโรคทางกายแท้ ๆ คือทาง Physical 
และโรคทางกายที่ลึกเข้าไปคือทาง Mental ทั้งสองอย่างนี้เอาไว้
ทางฝ่ายร่างกาย

ส่วนอีกฝ่ายหนึง่นัน้ ก็คือฝ่าย Spiritual คือโรคที่เกิดจากสติ
ปัญญา ไม่ใช่ที่เกิดแก่ระบบประสาท หรือมันสมอง แต่เกิดแก่
ระบบของสติปัญญา ที่จะรู้จะเข้าใจชีวิตหรือโลกตามที่เป็นจริง 
เพราะฉะนั้นท่านจึงมีความหลง หรืออวิชชา หรือความเข้าใจผิดที่
เนื่องมาจากอวิชชานั้น จะมีการกระทำที่ผิด ๆ จนต้องเป็นทกุข์ ทั้ง
ที่เราไม่เป็นโรคทาง Physical หรอืทาง Mental นี้เป็นความหมาย
ข้อแรกที่ตอ้งกำหนดไว้เป็นพ้ืนฐาน
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ที่ว่าเมื่อเรามีโรคทาง Spiritual แล้วเราจะแกก้ันด้วยอะไร? ถ้า
กล่าวทางธรรมะ ต้องแก้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “ความว่าง” นั่นเอง และ
ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่า สิ่งที่เรียกว่าความว่าง หรือ สุญญตา ใน
ภาษาบาลีนั้น มันเป็นท้ัง ยาแก้โรค และเป็นทั้งความหายจากโรค  
เพราะว่าเราไม่มอีะไรมากไปกว่าน้ัน

ยาที่จะแก้โรคก็คือความรู้ หรือการปฏิบัติ จนทำให้เกิดความ
ว่าง ทีนี้ถ้าความว่างเกิดขึ้นมาแล้ว ก็จะเป็นยาแก้โรคและเมื่อ
หายจากโรค ก็ไม่มีอะไร นอกจากความว่างจากความทุกข์ หรือ
จากกิเลสทีเ่ป็นเหตุให้เกิดทุกข์

เพราะฉะนั้น คำว่า “ความว่าง” จึงหมายถึงทั้งยาแก้โรคและ
ความหายจากโรค ความว่างมีขอบเขตกว้าง มีความหมายกว้าง
นั้น หมายถึงความว่างอยู่ในตัวมันเอง คือถ้าว่าเป็นความว่างแล้ว
ต้องเป็นตัวเอง คือตัวมันเอง ไม่มีอะไรมาแตะต้อง ปรุงแต่งแก้ไข 
หรือทำอะไรกับมันได้ จึงถือว่าเป็นสภาพท่ีเป็นนิรันดร คือไม่ต้อง
เกิดในทีแรก แล้วดับไปในที่สุด มันจึงมี “ความมีความเป็น” อยู่
อีกชนิดหนึ่ง ไม่เหมือนกับความมีของสิ่งอ่ืน ๆ ซ่ึงมีการเกดิข้ึนแล้ว
ดับไป แต่เราก็ไม่มีคำอ่ืนใช้ เราจึงเรียกว่า ความมี มีสภาพที่เรียก
ว่า ความว่าง นี้อยู่เป็นนิรันดร
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ถ้าใครเข้าถึงหมายความว่า ถ้าจิตใจของผู้ใดเข้าถึงสิ่ง ๆ นี้ มัน
ก็จะเป็นยาแก้โรค และเป็นความหายจากโรคขึ้นมาทันที เป็น
สภาพที่ว่างนิรันดร คือไม่มีโรคนั่นเอง

ท่านทั้งหลายลองพยายามคอยจับความหมายของคำว่า 
“ความว่าง” หรือที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่า “สุญญตา” นี้ให้ดี ๆ ซ่ึง
อาตมาจะได้กลา่วเป็นลำดับไป

สิ่งแรกที่สุดขอให้นึกว่า พระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันว่า บรรดา
คำที่เป็นตถาคตภาษิต คือคำที่พระตถาคตกล่าวแล้วละก็ ต้อง
หมายถึงเร่ืองความว่าง จะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ไม่ได้กล่าว
ถึงเร่ืองอ่ืนเลย นอกนั้นที่ไม่ใช่เร่ืองความว่างนั้น เป็นคำกล่าวของ
คนอ่ืน ไม่ใช่ของพระตถาคต คือจะเป็นคำกล่าวของสาวกช้ันหลัง 
ซึ่งนิยมความเยิ่นเย้อ พูดมากเรื่องไป เป็นเรื่องที่ตั้งใจจะแสดง
ความเฉลียวฉลาดหรือความไพเราะ ส่วนคำที่เป็นตถาคตภาษิต
นั้น จะสั้น ๆ ลุ่น ๆ ระบุตรงไปยงัเร่ืองของความว่าง ว่างจากความ
ทุกข์และว่างจากกิเลส ซึ่งเป็นเหตุใหเ้กิดความทุกข์เป็นส่วน
สำคัญ

แต่ถ้าจะกล่าว ยังกล่าวได้อีกมากมายว่า เป็นความว่างจากตัว
ตน ว่างจากความมีอะไรเป็นตัวตน หรือเป็นของตน เพราะว่า
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ความว่างนี้ มันมีความหมายมากมายมหาศาล จะกล่าวอย่างไร
ก็ได้ มันมีลักษณะว่างก็จริง แต่ว่ามีอะไร ๆ ที่แสดงให้เห็นอยู่ท่ีนั่น
มากมายเหลือที่จะพรรณนาได้

ดังนั้น เราจะมุ่งหมายวินิจฉัยกันแต่เฉพาะ ความว่างจากความ
ทุกข์ และ ว่างจากกิเลสท่ีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความว่างจากความ
รู้สึกว่า มีตัวเรา หรือมีของเราเทา่นั้น คำว่า ความว่างในลักษณะที่
จะเป็นการปฏิบัตินี้ หมายถึงความว่างอย่างนี้

ถ้าเราจะถามกันข้ึนว่า มีหลักพระพุทธภาษิตเกี่ยวกับเร่ืองนี้ว่า
อยา่งไร? ที่จะเป็นหลักกันจริง ๆ เราก็จะพบว่า โดยทั่ว ๆ ไป 
พระพทุธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักมองดูโลกโดยความเป็นของว่าง 
คือบาลีว่า “สุญญโต โลกํ อเวกขัสสุ โมฆะราชะ สทา สโต” 
เป็นต้นนั้น คือมีใจความว่า “เธอจงมองดูโลกโดยความเป็นของ
ว่าง ม ีสติอยู่อย ่างนี้ท ุกเม ื่อ และเมื่อเธอมองเห ็นโลกอยู่ใน
ลักษณะอย่างนี้ ความตายก็จะค้นหาตัวเธอไม่พบ” นี้อย่างหนึ่ง 
อีกอย่างหนึ่งมีใจความว่า “ถ้าใครเห็นโลกโดยความเป็นของว่าง
อยู่แล้ว ผู้น้ันจะอยู่เหนืออำนาจของความทกุข์ ซ่ึงมีความตายเป็น
ประธาน” หรือเรียกกันในนามของความตาย

นี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว้า การที่ทรงกำชับให้ดูโลก เห็นโลก
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โดยความเป็นของว่างนั้น เป็นสิ่งสูงสุดอยู่แล้ว ถ้าผู้ใดอยากจะ
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ หรือความตายนี้ ก็ให้ดูโลกคือสิ่ง
ทั้งปวงให้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริง คือว่างจากความมีตัวเราหรือ
ของเรา

ทีนี้ พระพุทธภาษิตที่ถัดไป ก็คือแสดงอานิสงส์ว่า “นพพานํ 
ปรมํ สุญญํ” “นิพพานํ ปรมํ สุขํ” ซ่ึงแปลตามตัวพยัญชนะว่า ที่
ว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพาน และนิพพานคือเครื่องนำมาซึ่ง
ความสุขอย่างยิ่ง นี้ท่านต้องเข้าใจให้ชัดลงไปว่า สิ่งที่เรียกว่า
 “นิพพาน” ที่แปลว่า ดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้น มีความหมายว่า 
เป็นความว่างอย่างย่ิง คือเล็งถึงสิ่งซึ่งเป็นความว่างอย่างยิ่ง

เพราะฉะนั้น เราจะต้องเข้าใจว่า ว่างที่ไม่ใช่อย่างยิ่งนั้น ก็มีอยู่
เหมือนกัน หมายความว่ารู้เร่ืองความว่าง เข้าถึงความว่างที่ยังไม่
สมบูรณ์ หรือไม่ถกูต้องเต็มที่ อย่างนี้ยังไม่เป็น ความว่างอย่างยิ่ง 
เราจะต้องเข้าถึงด้วยสติปัญญาอย่างย่ิง เต็มที่ จนไม่มีความรู้สึก
ว่าตัวตน หรือของตนโดยประการทัง้ปวงจริง ๆ จึงจะเรียกว่า ปรม ํ
สุญญํ คือความว่าง หรือของว่างอย่างยิ่ง

ส่วนที่ว่า ความว่างอย่างยิ่งเป็นนิพพาน หรือเป็นอันเดียวกับ 
นิพพาน นั้น หมายความว่า ถ้ามันว่าง มันก็คือดับหมดของสิ่งที่
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ลุกโพลง ๆ อยู่ หรือของสิ่งที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นกระแสเป็น
สาย เป็นวงกลม เป็นต้น อยู่ จึงจะเรียกว่าดับอย่างยิ่ง เพราะ
ฉะน้ัน ว่างอย่างยิ่ง กับ ดับอย่างย่ิง มันจึงเป็นของอันเดียวกัน

ที่ว ่า นิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง คือถ้าว่างอย่างยิ่งแล้วก็เป็น
นิพพาน และเป็นสุขอย่างยิ่งนั้น ข้อนี้เป็นคำพูดอย่างสมมติ ที่
เร ียกว่าพูดโดยโวหารสมมติ พ ูดโดยภาษาชาวบ้านทำนอง
เป็นการโฆษณาชวนเช่ือให้สนใจ เพราะว่า คนทั่วไปนี้ หลงใน
ความสุข โดยไม่ต้องการสิ่งอ่ืนเลย จึงต้องบอกว่าเป็นสุข และ
เป็นสุขอย่างยิ่งด้วย แต่ถ้าว่าโดยท่ีแท้แล้ว มันยิ่งกว่าสุข มันเหนือ
ไปจากสุข เพราะว่าเป็นความว่าง ไม่ควรที่จะกล่าวว่า สุข หรือ 
ทุกข์ เลย เพราะอยู่เหนือความสุขและความทุกข์ที่คนธรรมดาเขา
รู้จักกันอยู่

ความว่างย่อมอยู่เหนือคำว่า “ความสุข” และ “ความทุกข์” แต่
ถ้าพูดอย่างนี้คนก็ไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้น จึงพูดว่าเป็นความสุข
อย่างยิ่ง ซ่ึงถือว่าเป็นคำพูดสมมติตามภาษาชาวบ้าน ไม่พูดว่า 
ว่างอย่างย่ิง แต่พูดว่าสุขอย่างย่ิง ข้ึนมาอีกโวหารหนึ่ง อีกคำหนึ่ง 
หรืออีกความหมายหนึ่ง

เมื่อเป็นดังนี้ จะต้องถือเอาความหมายนีใ้ห้ถูกตรง คือว่าถ้าพูด
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ถึงความสุขจริง ๆ กันแล้ว มันต้องไม่ใช่ความสุขอย่างที่คนทั่วไป
เขามองเห็น หรือมุ่งหมาย แต่ต้องเป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง มี
ความหมายอีกแบบหนึ่ง ค ือว ่างจากสิ่งท ี่ปร ุงแต่งไหลเวียน
เปลี่ยนแปลง อะไรต่าง ๆ ทั้งหมดทั้งส้ิน นั่นแหละจึงจะเรียกว่าน่า
ดูจริง ๆ น่าช่ืนใจ หรือน่าปรารถนาจริง ๆ เพราะว่าถ้ามันยังไหล
เวียนเปลี่ยนแปลง คือโยกเยกโคลงเคลงอยู่เสมอ มันจะเป็นความ
สุขได้อย่างไร

เพราะฉะนั้นความสุขทางเนื้อหนัง ทางรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส 
ธรรมารมณ์ทำนองนี้ มันจึงเป็นมายา และไม่กล่าวว่าเป็นความ
สุขอย่างยิ่ง ถ้าจะกล่าวก็เป็นความสุขตามความหมายของคน
ธรรมดาสามัญทั่วไป ไม่ใช่สุขอย่างที่เป็นนิพพาน หรือความว่าง

เพราะฉะนั้น การที่ได้ยินคำว่า นิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่ง 
นั้น อย่าเพ่อตะครุบเอาวา่มันตรงกับที่เรามุ่งหมายแล้วก็เลยฝันถึง
นิพพาน โดยไม่เข้าใจความหมายว่าเป็น ความว่างอย่างยิ่ง ดังนี้
เป็นต้น

ทีนี้ พระพุทธภาษิตที่แสดงถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความว่างนั้น 
คือพระพุทธภาษิตที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา อาตมากำลัง
เอ่ยถึงคำว่า “หัวใจของพุทธศาสนา” ฉะนั้นขอให้สนใจสักหน่อย 
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นั่นคือพระพุทธภาษิตที่ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใคร ๆ ไม่ควร
เข้าไปยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นตัวเรา หรือเป็นของเรา ถ้าเป็นบาลีก็ว่า
 “สัพพเพ ธัมมา นาลํ อภินิเวสายะ” แปลว่า “ธรรมทั้งหลายทั้ง
ปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น” สั้น ๆ เท่านี้ ตามตัวหนังสือมีเพียงเท่านี้ 
แต่ถ้าขยายความในภาษาไทยไปอีกหน่อยก็ว่า สิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงอันใคร ๆ ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรา หรือของเรา นี่
ฟังดูให้ดีอาจจะเข้าใจได้ในตัวประโยคนั้นเองว่า อันใคร ๆ (คือไม่
ยกเว้นใคร) ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น คือทำให้เกิดความรู้สึกข้ึน
มาว่าเป็นตัวเรา หรือว่าเป็นของของเรา เป็นตัวเรา คือยึดมั่นว่า 
อัตตาเป็นความรู้สึกที่ว่า อหังการ เป็นของเรา ก็คือ เป็น อัตนียา 
แปลว่า เนื่องด้วยตัวเรา เป็นความรู้สึกที่เรียกว่า มมังการ

เพราะฉะนั้น อย่าได้มีอหังการ หรือมมังการ ในสิ่งใด ๆ หมด 
นับต้ังแต่ฝุ่นที่ไม่มีราคาอะไรเลยสักเม็ดหนึ่ง ข้ึนมาจนถึง วัตถุที่มี
ค่า เช่น เพชร นิล จินดา กระทั่ง กามารมณ์ กระทั่งสิ่งที่สูงไปกว่า
นั้น คือ ธรรมะ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ มรรค ผล นิพพาน อะไร
ก็ตาม ไม่ควรจะถูกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเรา หรือเป็นของเรา นี่
คือหัวใจของพระพทุธศาสนา

เรื่องนี้ก็ได้กล่าวไว้ละเอียดแล้วในการบรรยายในบางที่บาง
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แห่ง หาอ่านดูได้ มันยืดยาวเหมือนกัน ว่าอะไรคือหัวใจของ
พระพุทธศาสนา ด้วยการพิสูจน์กันอย่างไร ในที่นี้จะช้ีให้เห็นว่า 
พระพุทธเจ้าท่านทรงยนืยันด้วยพระองค์เองว่า นี่แหละคือบทสรุป
ของคำสอนทั้งหมดทั้งสิ้นของตถาคต

ถ้าได้ยินคำเช่นนี้ คือคำว่า “สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ” 
นี้แล้ว ก็เป็นอันว่าได้ยินได้ฟังทั้งหมด ถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ ก็เป็นอัน
ได้ปฏิบัติทั้งหมด ถ้าได้ผลมาจากข้อนี้ ก็คือได้ผลทั้งหมด เพราะ
ฉะนั้น เราไม่ต้องกลัวว่า มันจะมากเกินไปจนเราเข้าใจไม่ได ้
เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่า สิ่งที่ตรัสรู้นั้นเท่ากับ
ใบไม้ทั้งป่าทั้งดง แต่สิ่งที่นำมาสอนให้พวกเธอปฏิบัตินั้นกำมือ
เดียว ก็หมายถึง หลักที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยความเป็นตัว
ตน หรือของตน นั่นเอง

ทีว่่าถ้าได้ยินสิง่นีเ้ป็นได้ยินทัง้หมดนัน้ ก็เพราะว่าทุกเรือ่งมัน
สรุปรวมอยู่ที่นี่ เพราะว่าเร่ืองทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้น ไม่มี
เร่ืองอ่ืนนอกจากความทุกข์กับเร่ืองความดับทุกข์ ทีนี้ความยึดมั่น
ถือมั่นนี ้เป็นตัวเหตุให้เก ิดทุกข์ ในขณะที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่น
แหละเป็นความทุกข์ แล้วในขณะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น คือว่างจาก
ความยึดมั่นถือมั่นอยู่นั้น ในขณะนั้นไม่มีทุกข์ การปฏิบัติก็ปฏิบัติ

๖๘



เพือ่ไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นให้เด็ดขาดลงไป เป็นว่างตลอด
กาล ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นกลับมาอีกเท่านี้ก็พอแล้ว ไม่มีเร่ือง
อะไรอกีแล้ว

ที่ว่าปฏิบัติในข้อนี้เป็นการปฏิบัติทั้งหมดนั้น หมายความว่า 
ท่านลองคิดดูว่ามันมีอะไรที่เหลืออยู่ ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เพราะใน
ขณะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะเป็น นาย ก. นาย ข. นาย ค. อะไร
ก็ตาม มีจิตใจปราศจากความยึดมั่นถือมั่นอยู่นั้น ในขณะนั้นเขาก็
มีอะไรบ้าง ขอให้ลองคิดดู เราไล่ไปต้ังแต่สรณาคมณ์ แล้วก็ ทาน 
แล้วก็ศีล แล้วก็ปัญญา มรรค ผล นิพพาน เป็นลำดับ ในขณะนั้น
เขาเป็นคนเข้าถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยที่ไม่ต้อง
ตะโกน พุทธํ สรณํ คจฉามิ เป็นต้นเลย การร้องว่า พุทธํ สรณํ 
คจฉามิ เป็นต้น นั้น มันเป็นพิธี เป็นแบบพิธีที่เร่ิมต้นด้วยของข้าง
นอก ยังไม่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่จิตใจ และถ้าใน
ขณะใด คนใดก็ตาม มีจิตใจว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ๆ  
วา่เรา-ว่าของเราแล้ว แปลว่าจิตใจกำลังว่าง เข้าถึงความว่าง มี
ความสะอาด สว่าง สงบอยู่ เป็นอันเดียวกันกับหัวใจของพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ เพราะฉะนั้น ช่ัวขณะเวลาที่จิตว่างอย่างนี ้
ถือว่าเป็นผู้มี สรณาคมณ์ คือถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
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ทีนี้เลื่อนข้ึนมาถึง การให้ ทาน การบริจาค การให้ทาน การ
บริจาคนี้ก็หมายความว่า ให้ออกไป ให้หมดความยึดมั่นถือมั่น ว่า
ตัวกู หรือของกู ส่วนการทำบุญที่คิดว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมา
หลายเท่า เช่น ทำบุญหน่อยหนึ่งก็ขอให้ได้วิมานหลังหนึ่ง อย่างนี้
มันเป็นการค้ากำไรเกินควร ไม่ใช่การให้ทาน การให้ทานต้อง
เป็นการบริจาค สลัดสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่น ว่าเรา-ว่าของเรา นั่นแหละ
ออกไป เพราะฉะนั้น ในขณะที่ผู้ใดมีจิตว่างจากความรู้สึกตัวว่า
ตัวเรา-ว่าของเรา ในขณะนั้นเรียกว่าบุคคลนั้นได้บริจาคทานถึงที่
สุด เพราะว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาเหลืออยู่ 
ส่วนของเราก็พลอยหมดไปตามความที่ไม่มีตัวเรา เพราะเมื่อหมด
ความรู้สึกว่ามีตัวเรา สิ่งที่เป็นของเราก็สลายตัวลงไปเอง เพราะ
ฉะนั้น ในขณะใดผู้ใดมีจิตใจว่างจากตัวตน ผู้น ั้นได้ชื่อว ่าได้
บำเพ็ญทานอย่างยิง่ แม้แต่ตัวเราก็บริจาคไปจนหมดสิน้ และ
พ่วงความรู้สึกว่าของเราเข้าไปด้วยจนหมดสิ้น ดังนั้น ในขณะที่มี
จิตว่างอันแท้จริงน้ัน จึงได้ช่ือว่ามีการบำเพ็ญทานถึงที่สุด

ทีนี้เลื่อนขึ้นมาถึง เร่ือง ศีล คนที่จิตว่าง ไม่ยึดมั่นถือมั่น ตัวตน -
ของตนนั้น เรียกว่าเป็นคนที่มีศีลที่แท้จริง และเต็มเป่ียมถึงที่สุด
ด้วย ศีลนอกนั้น เป็นศีลล้มลุกคลุกคลาน คือศีลที่ต้ังเจตนาว่า เรา
จะเว้นอย่างนัน้ เราจะเว้นอย่างนี้ แลว้ก็เว้นไม่ได้ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ อยู่
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นั่นเอง เพราะว่าไม่รู้จักปล่อยวางตัวตนเสียก่อน ไม่รู้จักปล่อยวาง
ของของตนเสียก่อน คือไม่มีความว่างจากตัวตนเสียก่อน ศีลก็มี
ข้ึนไม่ได้ แม้จะมีก็ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่เป็นอริยกันตศีล คือไม่เป็นศีล
ชนิดที่เป็นที่พอใจของพระอริยะเจ้าได้ เป็นโลกยีศีลที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ 
อยู่เร่ือย ไม่เป็นโลกุตรศีลข้ึนมาได้ ถ้าเมื่อใดมีจิตว่างแม้ช่ัวขณะ
หนึ่ง วันหนึ่ง หรือคืนหนึ่งก็ตาม มันก็มีศีลที่แท้จริงตลอดเวลา
เหล่านั้น

ทีนี้ถ้าพูดถึง สมาธิ จิตว่างนั้น เป็นสมาธิอย่างยิ่ง เป็นจิตที่ต้ัง
มั่นอย่างยิ่ง สมาธิที่พยายามปลุกปล้ำล้ม ๆ ลุก ๆ มันก็ยังไม่ใช่
สมาธิ และยิ่งสมาธิที่มีความมุ่งหมายเป็นอย่างอ่ืน นอกจากเพื่อ
ความไม่ยึดมัน่ถือมัน่ในเบญจขันธ์แล้ว ล้วนแต่เป็นมิจฉาสมาธิ
ทั้งนั้น ท่านต้องทราบไว้ว่ามันมีทั้งมิจฉาสมาธิ และสัมมาสมาธิ 
เพราะฉะนั้นคำว่า “สมาธิ” ในที่นี้ เราหมายถึง สัมมาสมาธิ ถ้า
เป็นสมาธิอย่างอ่ืน ก็เป็นมิจฉาสมาธิไปหมด จิตที่ว่างจากความ
ยึดมั่นว่าเราว่าของเราเท่านั้น ที่จะมั่นคงเป็นสมาธิได้อยา่งแท้จริง
และสมบูรณ์ เพราะฉะนั้น ผู้ท่ีมีจิตว่างจึงเป็นผู้ที่มีสมาธิอย่างถูก
ต้อง

ทีนี้มาถงึ ปัญญา เลื่อนข้ึนมาถึงปัญญา ยิ่งบ่งชัดว่ารู้ความว่าง 
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หรือเข้าถึงความว่าง หรือเป็นตัวความว่างนั้นเองกต็าม นั้นเป็นตัว
ปัญญาอย่างยิ่ง เพราะว่า ขณะที่มีจิตว่างนั้น เป็นความเฉลียว
ฉลาดอย่างย่ิง ขณะที่เป็นความโง่อย่างย่ิงก็คือ ขณะที่โมหะ หรือ 
อวิชชาเข้ามาครอบงำอยู่แล้ว ทำให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่ ว่าเป็นตัว
ตน หรือของตน ลองคิดดูก็จะเห็นได้ง่าย ๆ ชัดแจ้งด้วยตนเองว่า 
พอส่ิงเหล่านี้ออกไปแล้ว มันจะโง่ได้อย่างไร เพราะว่าความโง่มัน
เพิ่งเข้ามาต่อเมื่อมีอวิชชา ไปหลงยึดมั่นว่าเป็นตัวเรา ว่าของเรา 
ขณะที่จิตว่างจากความโง่อย่างนี ้ก็เข้าถึงความว่างจากตัวเรา 
ว่างจากของเรา มันก็ต้องเป็นความรู้ หรือเป็นปัญญาเต็มที่ เพราะ
ฉะนัน้ ผู้ท่ีฉลาดเขาจึงพูดว่า ความว่างกับปัญญา หรือสติปัญญา
นี้เป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ใช่เป็นของสองสิ่งที่เหมือนกัน แต่ว่าเป็นสิ่ง ๆ  
เดียวกันเลย ข้อนี้ย่อมหมายความว่า ปัญญาที่แท้จริง หรือถึงที่
สุดของปัญญานั้น ก็คือความว่างนั่นเอง คือว่างจากโมหะที่หลง
ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง หมายความว่า พอเอาโมหะอันนี้ออกไปเสีย 
จิตก็ถึงสภาพเดิมของจิตที่เป็นจิตเดิมแท้ คือปัญญา หรือสติ
ปญัญา

แต่คำว่า “จิต” อย่างที่กล่าวในที่นี้ มีความหมายเฉพาะในเร่ือง
ที่กล่าวมานี้เท่านั้น คนอื่นอาจให้ความหมายแก่คำว่าจิตเป็น
อย่างอื่น ซึ่งไม่ได้เป็นจิตที่เป็นอันเดียวกันกับปัญญาอย่างนี้ก็ได้ 
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ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้เอาไปปนกัน ที่พูดว่า จิต ๘9 ดวง จิต 
๑๒๑ ดวงนั้นไม่ใชเ่ร่ืองน้ี ตนละเร่ืองกัน สิ่งที่เราเรียกว่าจิตเดิมแท้  
ที่เป็นอันเดียวตัวเดียวกันกับปัญญานั้น เราหมายถึงจิตที่ว่างจาก
ความยึดมั่นถือม่ันว่าตัวตน

ที่จริงสภาพอันนี้ก ็ไม่ควรจะเรียกว่าจิตเลย ควรจะเรียกว่า 
ความว่าง แต่โดยเหตุที่มันเป็นสิ่งที่รู้อะไรได้ เราจึงเรียกว่าจิต 
หร ือกลับมาเร ียกจิตอีกทีหนึ่ง นี้มันแล้วแต่พวกไหนจะนิยม
อย่างไร แต่ถ้าจะพูดไปตามท่ีเป็นจริงหรือตามธรรมชาติจริง ๆ ก็
พอจะพูดได้ว่า ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตก็คือสติปัญญา คือจิตว่าง
จากความยึดมั่นถือมั่น เพราะฉะนั้นในความว่างนั้นเอง จึงเป็น
ปัญญาโดยสมบูรณ์ ถ้าเลื่อนข้ึนไปถึง มรรค-ผล-นิพพาน มรรคผล
นิพพานนัน่แหละ คือความว่างในระดับหนึง่ ๆ สูงข ึน้ไปตาม
ลำดับ จนถึงที่เรียกว่า “ปรมสุญญตา” หรือ “ปรมํ สุญญํ” คือว่าง
อย่างยิ่ง

นี่ท่านจะเห็นได้ว่า นับต้ังแต่ สรณาคมน์ข้ึนไป แล้วถึง ทาน 
แล้วถึง ศีล ถงึ สมาธิ ถึง ปัญญา ก็ไม่มีอะไรนอกไปจากความว่าง 
ความไม่ยึดมั่นถือมั่น ว่าตัวตน และมรรคผล นิพพาน ก็ไม่มีอะไร
มากไปกว่านี้ แต่เป็นขั้นเด็ดขาด ข้ันที่ถึงทีสุ่ด
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เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่า ได้ฟังข้อนี้คือได้ฟัง
ทั้งหมด ได้ปฏิบัติข้อนี้ คือได้ปฏิบัติทั้งหมด และได้รับผลจากข้อนี้  
คือการได้รับผลท้ังหมด โดยประโยคเพียงประโยคเดียวว่า “สพเพ 
ธมมา นาลํ อภินิเวสายะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันใคร ๆ ไม่ควรยึด
มั่นถือมั่นว่าเรา-ว่าของเรา” จงพยายามเก็บใจความขึ้นมาด้วยตัว
เอง ให้ได้ความหมายของคำว่า “ความว่าง” นั้นเป็นอยา่งไร

ท ีน ี ้ เรามาลองนึกถ ึงส ิ่งท ั้งปวง ส ิ่งท ั้งปวงน ี้ไม ่ม ีอะไรอ ื่น 
นอกจากสิ่งที่เราเรียกว่า “ธรรม” ในภาษาบาลีคือคำว่า ธมม ใน
ภาษาสันสกฤตเขียม ธรม ในภาษาไทยเขียนว่า ธรรม เฉย ๆ สาม
เสียงนี้มันจะออกเสียงต่างกันอย่างไร มันก็หมายถึง ธรรมะ ซ่ึง
แปลว่า “ส่ิง” เทา่นั้นแหละ “สพเพ ธมมา” ก็แปลว่า “ส่ิงทั้งปวง”

ท่านต้องทำในใจใหแ้จ่มแจ้ง เลง็ถึงส่ิงทั้งปวงกันก่อนว่า ถ้าเรา
พูดเป็นไทย ๆว่า “สิ่งทั้งปวง” แล้วมันหมายถึงอะไรบ้าง มันก็ต้อง
หมายถึงสิ่งทุกสิ่ง ไม่ยกเว้นอะไรหมด จะเป็นเร่ืองโลก หรือเร่ือง
ธรรมะ ก็คือสิ่งทั้งปวง จะเป็นฝ่ายวัตถุ หรือฝ่ายจิตใจ ก็คือสิ่งทั้ง
ปวง หรือถ้าจะมีอะไรมาไปกว่านั้นอีก คือมากไปกว่าวัตถุ หรือ 
จิตใจ คือมีสิ่งที่สามข้ึนมาอีก ก็ยังคงเรียกว่าสิ่งทั้งปวง ซ่ึงรวม
ความอยู่ในคำว่า “ธรรม” อยู่นั่นเอง
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เพราะฉะนั้น อาตมาจึงแนะใหท้่านทั้งหลายรู้จักสังเกตว่า

- ตัวโลก คือสิ่งที่เป็นวัตถุ กล่าวคือ ตัวโลกทั้งหมดในฝ่ายวัตถุ
ธรรมน้ีประเภทหนึ่ง ก็คือ ธรรม 

- แล้วตัวจิตใจทีจ่ะรู้จักโลกทั้งหมดทั้งส้ิน ก็คือ ธรรม 

- ถ้าใจกับโลกกระทบกัน การกระทบนั้น ก็เป็น ธรรม 

- แล้วผลของการกระทบนั้นเกิดอะไรขึ้น เกิดเป็นความรัก 
ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ข้ึนมาก็ตาม หรือเกิดเป็นสติ
ปัญญา รู้แจ่มแจ้งไปตามความเป็นจริงก็ตาม มันก็เรียกว่า ธรรม 
ทั้งนั้น 

- จะถูกหรือผิด ดีหรือช่ัว ก็เรียกว่า ธรรม ทั้งน้ัน 

- ทีนี้ สติปัญญาก่อให้เกิดความรู้เป็นระบบต่าง ๆ ข้ึนมา อันนี้ 
ก็คือ ธรรม 

- ความรู้นั้นเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติ เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา 
หรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งข้ึนมา การปฏิบัตินั้นก็คือ ธรรม 

- คร้ันปฏิบัติสิ่งต่างๆ ลงไปแล้ว ผลย่อมจะเกิดข้ึน สรุปแล้ว
เรียกว่า มรรค ผล นิพพาน เหล่านี้เป็นผลที่เกิดข้ึนแม้ผลนี้ ก็คือ 
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ธรรม

เพราะฉะนั้น สรุปแล้วมันก็คือธรรมทั้งนั้น กินความมาต้ังแต่
เปลือกแท้ ๆ กล่าวคือ โลก หรือ วัตถุ แล้วกินความจนถึงจิตใจ ถึง
การกระทบระหว่าง ใจกบัโลก ถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระทบ เป็น
ความผิด ความถูก ความดี ความช่ัว กระทัง่เป็น วิชชาความรู้ชนิด
ที่ให้เกิดความรู้ทางธรรมะ การปฏิบัติธรรมะและ มรรค ผลที่เกิด
ข้ึนจากการปฏิบัติธรรมนี่ ถ้าเห็นทั้งหมดนี้แต่ละอย่าง ๆ ชัดเจน
แล้ว ก็เรียกว่าเห็นสิ่งทั้งปวง แล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า สิ่งทั้ง
ปวงดังที่ว่ามานี้แหละ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นส่วนไหนเลย ว่าเป็นตัว
เรา หรือว่าเป็นของเรา

คือส่วนที่เป็นวัตถหุรือร่างกายนี้ก็ยึดถอืไม่ได้ ส่วนที่เป็นจิตใจก็
ยิ่งยึดถือได้ เพราะมันยิ่งเป็นมายา ยิ่งไปกว่าส่วนที่เป็นวัตถุเสีย
อีก เพราะฉะนั้นจึงมีคำตรัสว่า ถ้าจะยึดถือตัวตนกันแล้ว น่าจะ
ยึดถือทีต่ัววัตถุดีกว่า เพราะมันยังเปลี่ยนแปลงช้ากว่า ไม่เป็น
มายาหลอกลวงเหมือนจิตใจ อย่างทีเ่ราเรียกกนัว่า นามธรรม นั้น

จิตใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึง “จิต” อันเป็นตัวเดียวกันกับความ
ว่างอย่างที่กล่าวเมื่อตะกี้ แต่หมายถึงจิตที่เป็นความรู้สึกทางจิต 
(mentality) ต่าง ๆ อันเป็นจิตที่คนธรรมดารู้จัก
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ทีนี้การกระทบกระหว่างโลกกับจิตใจ มีผลเป็นความรุ้สึกต่าง ๆ  
เป็นความรัก ความเกลียด ความโกรธ เหล่านี้ก็คือ ธรรม ซ่ึงก็ยิ่ง
ยึดถือไม่ได้ เพราะมันเป็นมายาที่เกิดจากมายา ที่เป็นฝ่ายกิเลส 
แลว้ยิ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งในการทีจ่ะไปยึดถือเข้า

ทีนี้แม้ว่าเป็นฝ่ายสติปัญญา ก็ยังสอนไม่ไห้ยดึถอืว่าเรา-ว่าของ
เรา เพราะว่ามันเป็นเพียงสักว่าธรรมชาติ ถ้าไปยึดถือเข้าจะเกิด
ความหลงผิดข้ึนมาใหม่ จะมีตัวเราและมีของเรา คือมีเราผู้มีสติ
ปัญญา และมีสติปัญญาของเรา เป็นความยึดมั่นถือมั่นข้ึนมา ก็
เปน็ความหนักเนื่องด้วยความยึดถือนั้นจนเกิดความรวนเรไปตาม
ความเปล่ียนแปลงของวิ่งเหล่านัน้แล้วก็เป็นทุกข์

ทีนี้ก็มาถึงความรู้ ก็ให้ถือว่าเป็นสักแต่ว่าความรู้ อยา่ได้ไปหลง
ยึดมั่นถือมั่น จะเกิดอาการของวีลพตปรามาสต่าง ๆ ข้ึนมา แล้วก็
จะต้องเป็นทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุนั้น

การปฏิบัติธรรมะนั้นก็เหมือนกัน มันเป็นสักว่าการปฏิบัติเป็น
ความจริงของธรรมชาติ ทำลงไปอย่างไร ผลย่อมเกิดข้ึนอย่างนั้น 
โดยสมส่วนกันเสมอ จะไปเอามาเป็นเรา เป็นของเราไม่ได้ เพราะ
ถ้าเกิดไปยึดมั่นถือมั่น จะหลงผิดข้ึนมาอีก เป็นการสร้างตัวตนที่
ลม ๆ แล้ง ๆ ข้ึนมาอีก แล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนกับที่ไปยึดใน
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เร่ืองกามารมณ์หรือยึดในเร่ืองผิด ๆ อย่างอ่ืนกเ็หมือนกัน

พอมาถึงมรรค ผล นิพพาน นั่นก็คือ ธรรม หรือ ธรรมชาติ ที่
เป ็นอย่างนั้นเอง หร ือแม ้ท ี่ส ุด ต ัวความว ่างเอง ก ็ส ักแต่ว ่า
ธรรมชาติ พระนิพพานเอง ซ่ึงเป็นสิ่งเดียวกันกับความว่าง ก็เป็น
สักแต่ว่าธรรมชาติ ถ้าไปยึดถือเข้าก็เป็นผิดนพิพาน หรือผิดความ
ว่าง ผิดตัวนิพพาน เพราะว่านิพพาน หรือว่าความว่างจริงไม่ใช่
วิสัยที่จะถูกยดึมั่น-ถือมั่น ว่าตัวหรือว่าของตัวได้เลย

เพราะฉะนั้นเป็นอันกล่าวได้ว่า ถ้าผู้ใดยึดมั่นลงไปที่นิพพาน 
หรือความว่าง ย่อมจะผิดตัวความว่าง หรือผิดตัวนิพพานทันที

นี่คือการบอกให้ทราบว่า ทุกอย่างไม่มีอะไรเลย นอกจากธรรม 
ไมไ่ด้เป็นอะไรเลยนอกจากธรรม

คำว่าธรรมนี้ หมายถึงธรรมชาติ ธรรมชาติเท่านั้นที่ว่าธรรมะ
ล้วน ๆ ไม่มีอะไรเจือ นี้คือธรรมชาติ ถือหลักให้ตรงตัวพยัญชนะ
ว่าธรรมะได้เลย กล่าวคือคำธรรมะนี้ แปลว่าสิ่งท่ีทรงตัวมันอยู่ ถ้า
สิ่งใดมีการทรงตัวอยูแ่ล้ว สิ่งนั้นเรียกว่าธรรม และแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือสิ่งที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงนี้ประเภทหนึ่ง กับสิ่งที่ไม่
ไหลเวียนเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรปรุงแต่ง นี้อีกประเภทหนึ่ง ท่าน
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ไปดเูอาเองจะพบว่ามันมเีพียงสองสิ่งนี้

สิ่งที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงเพราะมีอะไรปรุงแต่ง นั้นมันมีการ
ทรงตัวมันเอง อยู่ที่ความไหลเวียนเปลี่ยนแปลงนั้นเอง หรือว่า
กระแสความไหลเวียนเปลี่ยนแปลงนั้นแหละคือตัวมันเอง เป็น
ความหมายของคำว่าธรรมะ คือทรงตัวอยู่

ส่วนสิ่งใดที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลง เพราะไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย 
สิ่งนี้หมายถึงพระนิพพาน หรือความว่างอย่างเดียวเท่านั้น สิ่งนี้
มันก็มีการทรงตัวมันเองอยูไ่ด้ด้วยการไม่เปลี่ยนแปลง คือภาวะ
แห่งการไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือตัวมันเอง ในที่นี้มันจึงเป็น
ธรรมะประเภทที่ไม่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลง

แต่ทั้งประเภทที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงก็ตาม และไม่ไหลเวียน
เปลี่ยนแปลงเลยก็ตาม มันก็สักแต่ว่า ธรรมคือสิ่งที่ทรงตัวมันเอง
อยู่โดยภาวะอยา่งหนึ่ง ๆ ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรมากไปกว่าธรรมชาติ 
จึงไม่มีอะไรที่มากไปกว่าสิ่งที่เป็นเพียงธรรมชาติ จึงว่ามีแต่
ธรรมชาติเท่านั้น ไม่มีอะไร มีแต่ธรรมเท่านั้น ไม่มีอะไรมากไป
กว่านั้น

เมื่อเป็นธรรมะเท่านั้นแล้ว จะไปยึดถือว่าเรา-ว่าของเราได้
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อย่างไร? หมายความว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติ ซึ่งในภาษาบาลี
เรียกว่าธรรม คำว่าธรรมะในกรณีอย่างนี้ แปลว่าธรรมชาติหรือ
ธรรมดา ซ่ึงหมายความว่าเป็น ตถาตา คือ มันเป็นอย่างนั้นเอง 
เป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเพียงธรรมะ สิ่งทั้งปวง
จึงไม่มีอะไรนอกจากธรรม หรือธรรมก็ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งทั้ง
ปวง ดังนั้นก็แปลว่า สิ่งทั้งปวงคือธรรมะ

เพราะฉะนั้น ธรรมะแท้จะต้องว่างจากตัวตนหมด ไม่ว่าธรรมะ
ส่วนไหน ข้อไหน ช้ันไหน ประเภทไหน ธรรมะจะต้องเป็นอัน
เดียวกนักับความว่าง คือว่างจากตัวตนนั่นเอง

เพราะฉะนั้น เราจึงต้องหาให้พบ ความว่างในสิ่งทั้งปวง หาให้
พบความว่างที่สิ่งทั้งปวง หรือว่าจะศึกษาความว่าง ก็ต้องศึกษาที่
สิ่งทั้งปวง ซ่ึงรวมเรียกสั้น ๆ ว่า “ธรรม” หรือจะพูดเป็น logic วา่ 
สิ่งทั้งปวงก็สักแต่เท่ากับธรรมะ ธรรมะเท่ากบัสิ่งทั้งปวง หรือส่ิงทั้ง
ปวงเท่ากับความว่าง เพราะฉะนั้น ความว่างก็เท่ากับธรรมะ แล้ว
แต่จะพูด แต่ให้รู้ความจริงว่า มันไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติที่
เป็นความว่าง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยว่าเราหรือว่าของเราก็ตาม

เพราะฉะนั้น ในที่นี้จะเห็นได้ชัดว่า ความว่างนี้ หรือของว่างน้ี ก็
คือความจริงของสิ่งทั้งปวง ต้องหมดความหลงโดยประการทั้ง
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ปวงเท่านั้น จึงจะเห็นความว่าง หรือถ้าเห็นความว่างนั้น ก็คือ
ปัญญาที่ไม่หลง ปัญญาที่แท้ท่ีบริสุทธ์ิที่ไม่หลง

แต่ทีนี้มันมี ธรรมะอีกประเภทหนึ่ง คือธรรมะประเภทอวิชชา 
หรือความหลงผิด เป็น re-action ที่เกดิมาจากการที่จิตใจกระทบ
กับวัตถุหรือโลก เพราะดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า เมื่อจิตใจ
หรือธรรมประเภทจิตใจกระทบกันกับธรรมประเภทวัตถุนี้ ย่อมมี 
re-action เป็นความรู้สึก ในความรู้สึกนี้เดินไปทางอวิชชาก็ได ้
เดินไปทางวิชชา คือรู้แจ้งก็ได้ มันแล้วแต่สิ่งแวดล้อม แล้วแต่
สภาพตามที่เป็นอยู่จริงของสังขารกลุ่มนั้น หรือของธรรมะกลุ่มน้ัน 
มันจะเป็นไปในรูปไหน เพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมอีก ไม่ใช่สิ่งอ่ืน 
แต่เป็นธรรมะฝ่ายอวิชชา ทำให้เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นไปใน
ทางที่มีตัวตนหรือของตน แต่อย่าลืมว่า นีก้็คือสักแต่ธรรม เนื้อแท้
ของมันก็คอืความว่าง

ฉะนั้น อยา่ลืม อวิชชา ก็คือความว่าง เท่ากันกับวิขชา หรือเท่า
กันกับนพิพาน มันเป็นธรรมะเท่ากัน

ถ้าเรามองว่าเป็นธรรมะเท่ากันแล้ว เราจะเห็นว่าว่างจากตัวตน
อยู่เร่ือย ธรรมะในข้ันนี้ แม้จะเป็นสิ่งเดียวกันกับความว่างอย่างนี้ 
มันก็มีผลไปอีกทางหนึ่ง ตามแบบของอวิชชาคือทำให้เกิดเป็น
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มายา ว่าตัวว่าตนขึ้นมาได้ในความรู้ส ึก หรือในความยึดถือ 
เพราะฉะนั้นจึงต้องระวังให้ดี ในธรรมที่เป็นความยึดมั่นถือมั่น
หรือประเภทอวิชชา และมันก็ผสมอยู่ในสิ่งทั้งปวง รวมอยู่ในคำ
ว่า “ส่ิงทั้งปวง” คำเดียวกนัด้วย

ฉะนัน้ ถา้เรารู้จักสิ่งทัง้ปวงจริง ๆ แล้ว ความรู้สึกยึดม่ันถือมั่นที่
เป็นอวิชชานี้ ไม่อาจเกิด ทีนี้หากว่าเราไม่รู้ธรรมะ หรือไม่รู้สิ่งทั้ง
ปวง ปล่อยไปตามอำนาจของสัญชาตญาณอย่างสัตว์ที่ยังโง่ยัง
หลงอยู่ มันจึงได้ช่องได้โอกาส แก่ธรรมะฝ่ายอวิชชา หรือฝ่ายยึด
มั่นถือมั่นไปเสยีตะพึด

ฉะนั้น คนเราจึงมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นกันอยู่คล้ายกับว่าเป็น
มรดกทีต่กทอดมาต้ังแต่ไม่รู้ว่าคร้ังไหน เราจะเห็นได้ว่า พอเกิดมา
ก็ได้รับการอบรมแวดล้อมโดยเจตนาบ้าง ไม่เจตนาบ้าง ให้เป็นไป
แต่ในธรรมะฝ่ายที่ไม่รู้ คือเป็นไปแต่ในทางยึดมั่นว่าตัวว่าของตน
ทั้งนัน้ การอบรมให้รู้ไปในทางไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี้ไม่ได้ทำกันเลย

เด็ก ๆ เกิดมาไม่ได้รับการอบรมอย่างนี้กันเลย มีแต่ได้รับการ
อบรมไปในทางมีตัวมีตนทั้งน้ัน แต่อย่าลืมว่าเด็ก ๆ เกิดมานัน้ จิต
อันเดิมของเด็ก ๆ นั้นยังไม่มีตัวมีตนอะไรมากมาย แต่มาได้รับ
การแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตน พอลืมตา พอรู้สึก
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อะไรได้ ก็มีการแวดล้อมให้ยึดถือว่า พ่อของตน แม่ของตน ที่อยู่
อาศัยของตน อาหารของตน แม้แต่จานสำหรับจะกินข้าวก็ต้องใบ
นี้เป็นของตน คนอ่ืนมากินไม่ได้ อาการท่ีเป็นไปเองโดยไม่ได้ต้ังใจ 
Autonomy อย่างนี้เกิดข้ึนเร่ือย คือความรู้สึกว่าตัวตนนี้เกิดข้ึนมา 
แล้วเจริญงอกงามข้ึนเร่ือย ส่วนความรู้สึกที่ตรงข้าม ไม่เป็นไปใน
ทางตัวตนไม่มีเลย แล้วมันจะเป็นอย่างไร กว่าเป็นหนุ่มเป็นสาว 
เป็นคนแก่คนเฒ่านี้ มันก็หนาไปด้วยความยึดมั่นถือมั่น หรือกิเลส
ที่เป็นเหตุให้ยึดม่ันถือม่ันว่าเป็นตัวเป็นตน

นี่แหละ เราจึงมีตัวตนเป็นชีวิต มีชีวิตเป็นตัวตน คือมีความยึด
มั่นถือมั่นว่าตัวตนนั่นแหละเป็นชีวิต หรือเป็นชีวิตตามธรรมดา ก็
คือสัญชาติญาณแห่งความยึดมั่นว่าตัวตนแล้วเรื่องมันจึงเป็นไป
ในทางที่มีแต่จะเป็นทุกข์ เป็นความหนัก กดทับ บีบค้ัน ร้อยรัด 
พัวพัน หุ้มห่อ เสียบแทง เผาลน ซ่ึงเป็นอาการของความทุกข์ทั้ง
นั้น

จึงเป็นอันว่า ถ้าลงยึดมั่นถือมั่นแล้ว แม้ในฝ่ายดี ในด้านดีก็
เป็นความทุกข์ ทีนี้ฝ่ายโลกมาสมมติฝ่ายดี หรือด้านดีกันแบบนี้ 
มันจึงเป็นความผิด หรือความช่ัว แต่ความดีก็ยังเป็นความทุกข์
ตามแบบของคนดี เพราะว่ามันยังไม่ว่าง มันยังวุ่นอยู่เหมือนกัน 
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ต่อเมื่อมีความว่างอยู่เหนือดี จึงจะไม่ทุกข์

เพราะฉะนั้น หลักใหญ่ของพุทธศาสนา จึงไม่มีอะไรมากไป
กว่าการกำจัดสิ่งนีเ้สีย เพียงคำเดียวเท่านั้น กล่าวคือ กำจัดความ
ยึดมั่นถือมั่น ว่าตัวตน หรือของตนนี้เสีย โดยอาศัยบทที่ว่า สพเพ 
ธมมา นาลํ อภินิเวสาย นั่นเอง ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้

ทีนี้เมื่อเรามาเป็นตัวเดียวกันกับความยึดมั่นถือมั่น อย่างเป็น
ตัวเดียวกันแทดั้งนี้แล้ว เราจะทำอย่างไร? ใครจะช่วยเรา? หรือว่า
ถ้าจิตมันเป็นอย่างนี้เสียเองแล้ว ใครจะไปช่วยจิต? อย่างนี้ก็ไดต้ั้ง
ปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ มันก็ไม่มีอะไรอีก มันก็คือจิตอีกนั่นแหละ 
เพราะได้กล่าวมาแล้วว่า ไม่มีอะไรนอกจากธรรมะ ความผิดก็
ธรรมะ ความถูกก็ธรรมะ ความทุกข์ก็ธรรมะ ความดับทุกข์ก็
ธรรมะ เครื่องมือแก้ไขความทุกข์ก็ธรรมะ ตัวเนื้อหนังร่างกายก็
ธรรมะ ตัวจิตใจก็ธรรมะ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรนอกจากธรรมะ 
มันจะต้องเป็นไปในตัวของมันเอง โดยอาศัยกลไกที่เป็นไปได้ใน
ตัวมันเอง อย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปก็สุดแท้

คือว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่ง เมื่อกระทบโลกนีม้ากเข้า เกดิเป็นไป
ในทางสติปัญญา อย่างนี้ก็เป็นบุญ ที่นี้ใครคนหนึ่งเมื่อได้กระทบ
กับโลกนี้มากเข้า เป็นไปในทางความโง่ ความหลงมากข้ึน อย่างนี้
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มันก็เป็นบาป

เราสังเกตดูจะเห็นได้ว่า ไม่มีใครเสียเปรียบใคร เราเกิดมาก็
เป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคน คือเราก็มีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกาย มี
ใจ อยู่ด้วยกันทุกคน แล้วข้างนอกก็มีรูป มีเสียง มีกลิ่น มีรส มี
สัมผัส มีธรรมารมณ์ ให้ด้วยกันทุกคน แล้วมีโอกาสที่จะกระทบ
กับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยกันทุกคน และกระทบเหมือน ๆ กันทุกคน แต่
แล้วทำไมมันจึงแยกเดินไปทางโง่บ้าง ฉลาดบ้าง เพราะฉะนั้นที่
แยกเดินไปในทางฉลาดก็นับว่าเป็นกุศลหรือเป็นบุญ ที่มันแยก
เดินไปในทางโง่ก็นับว่าเป็นบาปเป็นอกุศล

แต่มันยังดีอยู่ว่า ธรรมะนี้ ดูช่างจะเป็นเคร่ืองคุ้มครองคนเสีย
จริง ๆ โดยที่มีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่า ถ้าถูกความทุกข์เข้าแล้วย่อม
รู้จักหลาบ รู้จักจำ เหมือนอย่างว่า เด็ก ๆ เอามือไปจับขยำเข้าที่
ไฟอย่างนี้ มันก็คงไม่ยอมขยำอีก เพราะมันรู้จักหลาบรู้จักจำ แต่
ว่านี่มันเป็นเร่ืองทางวัตถุ มันง่าย ส่วนเร่ืองที่ไปขยำเอาไฟ คือ
ความยึดมั่นถือมั่น หรือความโลภ ความโกรธ ความหลงเข้านี้ 
โดยมากมันกลับไม่รู้สึกว่าเราขยำไฟ มันก็เลยไม่มีอาการที่ว่า 
รู้จักหลาบรู้จักจำ มันกลับไปเห็นไปตามความหลงนั้นว่า เป็นของ
น่ารัก น่าปรารถนาไปเสีย
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การที่จะแก้ไขได้ก็มีอยู่ทางเดียวคือว่า รู้จักมันอย่างถูกต้องว่า 
ธรรมะนี้คืออะไร จนรู้ว่า ธรรมะนี้คือไฟ คือยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ มัน
ก็จักเป็นไปในทางสติปัญญา รู้จักหลาบรู้จักจำต่อการที่จะไป
เที่ยวยึดมั่นถือมั่นอะไร ว่าเป็นตัวเรา-ของเรา แล้วเกิดไฟข้ึนมา 
สิ่งนี้มันเป็นไฟเผาใจไม่ใช่ไฟใหม้มือ แต่บางทีมันก็เผาลึกเกินไป 
จนไม่รู้สึกว่าเป็นไฟหรือความเร่าร้อน ฉะน้ันคนจึงจมอยู่ในกองไฟ
หรือในวัฏสงสารอันเป็นกองไฟที่เร ่าร้อนอย่างยี่ง ยิ่งกว่าเตา
หลอมเหล็กอย่างนี้ ถ้าเรามองเห็นเช่นเดียวกับที่เด็กขยำไฟ และ
ไม่ยอมจับไฟต่อไปแล้ว มันก็เป็นไปตามทางนั้นได้ เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสอธิบายข้อนี้ไว ้ว่า เมื่อเห็นโทษของ
ความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใด จิตก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่น
เมื่อน้ัน

นี่แหละปัญหามันมีอยู่ว่า เราเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่น
หรือยัง ถ้ายังมันก็ยังไม่คลาย ถ้าไม่คลาย ก็ไม่ว่าง ภาษิตใน
มัชฌิมนิกายมีอย่างนี้ เป็นรูปพุทธภาษิต และยังตรัสไว้ในที่อีก
แห่งหนึ่งว่า เมื่อใดเห็นความว่าง เมื่อนั้นจึงจะพอใจในนิพพาน 
คือย้อนไปดูอีกทีหนึง่ว่า “เมือ่ใดเห็นโทษของความยึดมั่นถือมัน่ 
เมื่อนั้นจิตจึงจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่น” เมื่อใดจิตคลาย
จากความยึดม่ันถือม่ัน เมื่อนัน้จึงจะมีโอกาสมองเห็นสิ่งที่เราเรียก
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กันว่าความว่าง คือว่างจากตัวตน

พอเริ่มเห็นความว่างจากตัวตนเท่านั้น จิตจะเหไปพอใจใน
อายตนะนั้น คือ นิพพาน อายตนนัน้ คือ นิพพาน ก็หมายความว่า 
นิพพาน ก็เป็นเพียงสิ่ง ๆ หนึ่งที่เรารู้จักได้เท่านั้น สิ่งใดที่อยู่ใน
วิสัยที่เราจะรู้จักมันได้โดยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจแล้ว สิ่ง ๆ นั้นเรียกว่า “อายตนะ” ทั้งนั้น

ท่านได้ลดเอานิพพานนี้ลงมาให้เป็นอายตนะอันหนึ่งเหมือนกับ
อายตนะทั้งหลาย แล้วเรายังจะโง่จนถึงกับไม่รู้จักอายตนะนี้ได้
อย่างไร เราจะรู้จักได้ต่อเมื่อเห็นว่าว่างจากตัวตน เพราะคลาย
ความยึดมั่นถือมั่น จึงจะพอใจในอายตนะ คือนิพพาน การที่จะ
ให้พอใจในนิพพานนี้มันยากเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วว่า คนเรามี
ชีวิตเป็นความยดึมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะน้ันจึงไม่คลาย 
เมื่อไม่คลายก็ไม่เห็นความว่าง ไม่พอใจในอายตนะคือนพิพาน

เราจะมองเห็นความจริงข้อนี้ได้ โดยมองออกไปถึงศาสนาอ่ืนดู
บ้าง ในศาสนาอื่นนั้นไม่ม ีคำว ่า อัตตวาทุปาทาน (อัตตวาทุ
ปาทาน แปลว่า ความยึดม่ันถือม่ันว่าตัวเราว่าของเรา) เพราะเหตุ
ใดจงึเป็นเช่นนัน้? เพราะเหตุว่าในลัทธิอ่ืนนั้น เขามีตัวสำหรับให้
ยึดมั่นถือมั่น เพราะฉะนั้น จึงไม่ถือว่า ความยึดม่ันถือม่ันว่าตัวเรา
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นี้เป็นของผิด มันกลายเป็นเรื่องถูกไป มันกลายเป็นความมุ่ง
หมายของศาสนา หรือของลัทธินั้น ๆ ไปทีเดียว คือว่าสอนให้เข้า
ถึงสภาพท่ีเป็นตัวเราให้ได้ เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่มีคำว่าอัตตวาทุ
ปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรา ซ่ึงพระพุทธศาสนาสอนว่า
ต้องละเสีย เขากลับมีตัวเราให้ยึดถอื

ในพุทธศาสนาเรานี ้มีอัตตวาทุปาทาน คือกำหนดช่ือลงไปว่านี้
เป็นกิเลส นี้เป็นความโง่ นี้เป็นความหลง คือความยึดม่ันถือมั่นว่า
ตัวเรา เพราะฉะนั้น หลักปฏิบัต ิจ ึงม ีอย ู่ตรงที่ให ้ละอัตตวาทุ
ปาทานนี้เสีย เพราะฉะนั้นคำสอนเรื่องอนัตตาจึงมีแต่ในพุทธ
ศาสนา ไม่มีในคำสอนลัทธิอ่ืน ซ่ึงสอนให้มีอัตตา ให้ยึดมั่นถือมั่น 
แล้วเข้าถึงให้ได้ ส่วนเรานี้ ให้ทำลายความรู้สึกว่าตัวตนเสียให้
หมดเลย ให้เห็นสภาพเป็นอนตัตา คือว่างจากอัตตาในสิ่งทั้ง
หลายท้ังปวง

อนัตตาจึงมีแต่พูดกันแต่พวกเราพุทธศาสนา จะมีความรู้ความ
เข้าใจขึ้นมาได้ ก ็แต่ในหมู่บุคคลที่ถ ูกสอนว่า สิ่งท ั้งปวงเป็น
อนัตตา ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ถ้าสอนว่ามีอัตตาที่ควรยึดมั่นถือมั่น
เสียแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติเพื่อความว่างจากตัวตนนี้ได้ เพราะ
ฉะนั้นจึงต้องสังเกตให้เห็นในข้อที่ว่า มันต้องเห็นโทษของไฟ เรา
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จึงจะกลัวไฟไหม้เรา เช่นเดียวกับทีเ่ราต้องเห็นโทษของไฟ คือ 
ราคะ โทสะ โมหะ หรือไฟของความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรา ซ่ึง
เป็นต้นเหตุของไฟทั้งปวงนี้ มันจึงจะค่อย ๆ เบ่ือหน่ายเกลียดชัง
สิ่งที่เรียกว่าไฟ คือคลายความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ ไม่คิดที่จะก่อ
ไฟอีกต่อไป

ทีนี้ ก็มาถึงความว่าง ที่ว่าถ้าเห็นแล้วจะพอใจในนิพพาน นั้น 
เราต้องเข้าใจให้ดี ๆ ว่า ความว่างนี้เป็นอย่างไร? ความว่างในขัน้
แรกก็คือว่า ว่างจากความรู้สึกว่าตัวเราของเรา เรียกว่าว่าง ถ้า
ความรู้สึกว่าตัวเราของเรามีอยู่แล้ว มันก็ไม่ใช่ความว่าง มันเป็น
จิตที่กำลังวุ่นอยู่ด้วยความยึดม่ันถือมั่น ว่าตัวเราของเรา

ฉะนั้น เราเอาคำสองคำข้ึนมาเป็นเคร่ืองช่วยการกำหนดจดจำ
ว่า ว่างกับวุ่น ว่างคำหนึ่ง วุ่นคำหนึ่ง ว่างก็คือว่างจากความรู้สึก
ว่าตัวเราหรือของเรา วุ่น ก็คือมันวุ่น มันกลุ้ม มันป่ันป่วนอยู่ด้วย
ความรู้สึกว่าตัวเราของเรา

ที่ว ่าว่างจากความรู้ส ึกว ่าตัวเราว่าของเรานั้น มันมีอาการ
อย่างไร ? บาลีท่ีเป็นพระพุทธภาษิตเรียงไว้ให้ ๔ ข้อ คือว่า “น อหํ  
กวจินิ” รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเรา “น กสสจิ กิญจนํ กิสมิญจิ” 
ความกังวลต่อสิ่งใดหรือในอะไร ๆ ก็ไม่มีว่าเป็นตัวเรา นี้คู่หนึ่ง คู่ที่ 
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๒ ก็ว่า “น มม กวจินิ” ไม่มีอะไรที่เป็นของเรา “กิสมิญจิ กิญจนํ 
นตถิ” กังวลในอะไร ๆ ก็ไม่มีว่าของเรา 

(อาเนญชสัปปายสูตร, อุป ริ.ม. ๑๔/๗๗/๗๘)

เอากันง่าย ๆ เป็นไทย ๆ ก็ว่าไม่รู้สึกว่ามีเราแล้วก็ไม่มีกังวล
อะไรที่เป็นตัวเรา แล้วอีกคู่หนึ่งก็ว่า ไม่มีอะไรว่าเป็นของเรา แล้ว
ไมม่ีกังวลในอะไรว่าเป็นของเรา

เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นเรา แต่บางทีก็มีเหลืออยู่เป็นกังวลว่า
จะมีอะไรเป็นของเรา เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา แต่เราอด
สงสัยไม่ได้ว่ามันอาจมีอะไรที่ว่าเปน็ของเรา

มันจะต้องมีความเห็นชัดแจ้งเด็ดขาด เกลี้ยงเกลาลงไปว่า มัน
ไม่มีอะไรเป็นของเรา และไม่มีอะไรที่อาจจะเป็นของเราที่เราคอย
สงสัย กังวล คอยคิด คอยนึก คอยท่าอยู่ เมื่อจิตใจของใครเกลี้ยง
ไปจากสิ่งทั้งส่ีนี้ เมื่อนั้นพระพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นความว่าง ใน
อเนญชสัปปายสูตร มัชฌิมนิกาย บัญญัติไว้อย่างนี้ในฐานะที่เป็น
พุทธภาษิต

อรรถกถาก็สรุปไว้ด้ือ ๆ ตรง ๆว่า “น อตตเนน” ไม่เห็นว่าเป็น
ตัวตน “น อตตนิเยน” ไม่เห็นว่าเป็นของตนนี้ก็พอแล้ว ก็เหมือน
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กับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ต้องปราศจากความรู้สึกยึดมั่นถือ
มั่น ว่าตัวตน ของตนนั่นเอง

ทีนี้เมื่อไม่มีความรู้สึกอย่างนี้แล้ว ลองคิดดูเถอะว่า มันจะมี
อะไร มันมองไม่เห็นอะไรที่ไหนที่น่าจะเป็นตัวตนหรือเป็นของของ
ตน หรือได้กำลังเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนอยู่ หรือว่าควรจะ
เป็นตัวตนหรือของของตนต่อไปข้างหน้า มันไม่มีทั้งนั้น อย่างนี้
เรียกว่าไม่มีทั้งขณะนี้ และไม่มีทั้งที่จะกงัวลข้างหน้า และข้างหลัง
ด้วย เป็นจิตที่เข้าถึงความว่าง ด้วยการมองเห็นสิ่งทั้งปวงชัดเจน 
ตามลักษณะทีถู่กต้องของมันว่า ไม่มีส่วนไหนที่มีความหมายของ
คำว่าตัวตนหรือของตนเลย เป็นธรรมะ คือธรรมชาติล้วน ๆ 
เหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างยืดยาว

นี่แหละคือจิตท่ีเป็นอันเดียวกันกับความว่าง หรือว่าความว่างที่
เป็นสิ่งเดียวกันกับจิต หรือทีเ่ราจะพูดว่าจิตเข้าถึงความว่างหรือ
บางทีก็พูดถอยหลังมาอีกนิดว่า จิตได้ลุถึงความว่างซึง่ทำให้คน
บางคนเกิดความเข้าใจว่าจิตอย่างหนึ่ง ความว่างก็อย่างหนึ่ง

ที่ใช้คำว่า “เข้าไปรู้ต่อความว่าง” อย่างนี้ยงัไม่ถูกต้องนัก ขอให้
เข้าใจว่า ถ้าจิตไม่เป็นอันเดียวกันกับความว่างแล้ว ไม่มีทางที่จะรู้
เรื่องความว่าง และจิตมันก็เป็นความว่างอยู่แล้วตามธรรมชาติ 
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ความโง่ต่างหากที่เข้าไปทำให้ไม่เห็นเป็นว่าง ฉะนั้นพอความโง่
ออกไป จิตกับความว่างก็เป็นอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นมันจึงรู้ตัว
มันเอง ไม่ต้องไปรู้อะไรที่ไหน ถือว่ารู้ความว่างและเป็นอันรู้ว่า
ไม่มีอะไรนอกจากความว่างจากตัวตน จากของตน

นี่แหละความว่างอันนี้ค ือสิ่งสูงสุดเพียงสิ่งเดียวที่เป็นพุทธ
วจนะที่ทรงสอน ทรงมุ่งหมาย จนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า 
ตถาคตภาษิต คือคำที่ตถาคตกล่าวนั้น มีแต่สุญญตา มีแต่เร่ือง
สุญญตา บาลีสังยุตนิกายมีอยู่อย่างนี ้และในบาลีนั้นเองก็ว่า 
ธรรมที่ลึกที่สุดก็คือเร่ืองสุญญตา นอกนั้นเร่ืองต้ืน ธรรมะที่ลึกจน
ต้องมีพระตถาคตตรัสรู้ข้ึนมาในโลกนี้ และสอนนั้นมีแต่สุญญตา 
เร่ืองนอกนั้นเร่ืองต้ืน ไม่จำเป็นจะต้องมีตถาคตเกิดข้ึนมา ทีนี้ใน
อีกวรรคหนึ่งในสังยุตนิกายนั้นว่า ธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล
ตลอดกาลนานแก่พวกฆราวาสนั้น คือเร่ืองสุญญตา

ที่มาของเรื่องสุญญตานี ้อาตมาได้เคยเล่าให้ฟังหลายครั้ง
หลายหนในที่อ ื่นว ่า ม ีฆราวาส คหบดี พวกหน ึ่ง เข ้าไปเฝ ้า
พระพุทธเจ้า และทูลขอร้องที่จะได้รับธรรมะที่เป็นประโยชน์
เกื้อกูลตลอดกาลนานแก่พวกฆราวาสที่ครองเรือน แออัดอยู่ด้วย
บุตร ภรรยา ลูบไล้กระแจะจันทน์ของหอม พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัส
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สูตรนี้ คือตรัสเร่ืองสุญญตา

เมื่อเขาว่ามันยากไป ก็ทรงลดมาเพียงเร่ืองโสดาปัตติยังคะ คือ
ข้อปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพระโสดาบัน กล่าวคือให้เข้าถึง 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้จริง แล้วก็มีศีลชนิดที่เป็นอริ
ยกันตศีล คือเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าได้จริง แต่แล้วมันกลาย
เป็นว่า ถูกพระพุทธเจ้าล่อเข้าบ่วง เข้ากับของพระองค์ได้สนิท พูด
อย่างโวหารหยาบ ๆ ของพวกเราก็คือว่า พระพุทธเจ้าท่านต้มคน
พวกนี้ได้สนิท คือว่าเขาไม่เอาเร่ืองสุญญตา พระองค์ก็ยื่นเร่ืองที่
หลีกสุญญตาไปไม่พ้น คือบ่วงที่จะคล้องเข้าไปสู่สุญญตาใหค้น
เหล่านี้ไป ให้เขาไปทำอย่างไรที่จะเข้าให้ถึง พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ที่แท้ และมีศีลที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าได้ มันกม็ีแต่
เร่ืองนี้ คือมองเห็นความไม่น่ายึดมั่นถือมั่นไปเร่ือย ๆ

ทีนี้เรามาคิดดูว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ผิดหรือเปล่า ในการที่พูด
ว่า เรื่องสุญญตานี้เป็นเรื่องสำหรับฆราวาส ถ้าพระพุทธเจ้าถูก 
พวกเราสมัยนี้ก็เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ ไปทั้งหมด คือผิด ๆไปทั้งหมด 
เพราะไปเห็นว่าเร ื่องส ุญญตานั้นไม่ใช ่เร ื่องสำหร ับพวกเรา
ฆราวาสที่ครองเรือน เร่ืองสุญญตาเป็นเร่ืองของผู้ที่จะไปนิพพาน
ที่ไหนก็ไม่รู้ นี่แหละกำลังพูดกันอยู่อย่างนี้ แต่พระพุทธเจ้ากำลัง
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พูดอีกอย่างหน่ึงว่า เร่ืองสุญญตานี้ คือเร่ืองที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล
แก่ฆราวาสโดยตรง แล้วใครจะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูก เราก็ต้องยอม
พิจารณาเรื่องสุญญตาว่าจะเปน็ประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนาน
แก่ฆราวาสอย่างไร ?

ทางที่พิจารณาเรื่องนี้ ก็จะต้องมองกันไปตั้งแต่ว่าใครมันทุกข์
มากที่สุด ร้อนมากที่สุด หรือยู่ในใจกลางเตาหลอมยิ่งกว่าใคร? 
มันก็ไม่มีใคร นอกจากพวกฆราวาส และเมื่อเป็นดังนี้แล้ว ใครเล่า
ที่จะต้องการเครื่องดับไฟ หรือว่าสิ่งที่จะมากำจัดความทุกข์โดย
ประการทั้งปวง? มันก็พวกฆราวาสนั่นแหละ พวกที่อยู่กลางกอง
ไฟ จึงต้องหาเคร่ืองดับไฟให้พบในท่ามกลางกองไฟ มันด้ินไป ไป
ที่ไหนไม่ได้ เพราะไม่มีอะไรนอกจากไฟ ไม่มีอะไรนอกจากธรรมะ 
ชนิดที่ไม่ยึดถือเข้าแล้วเป็นไฟทัง้นั้น เพราะฉะนั้นจึงจะต้องหาจุด
ที่เย็นที่สุด กลางกองไฟนั่นเอง มันก็คือความว่างจากตัวตนของ
ตน คือสุญญตา

ฆราวาสต้องหาให้พบสุญญตา ต้องอยู่ในขอบวงของสุญญตา 
ถ้าไม่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของสุญญตาได้ อย่างน้อยอย่างเลว
ที่สดุก็ควรจะอยู่ในขอบวงของสุญญตา คือรู้เรื่องความว่างตาม
สมควรที่ควรจะรู้ นี่แหละจึงจะนับว่าเป็นประโยชน์สุขตลอดกาล
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นานของพวกฆราวาส พวกนี้เขาไปถามว่า อะไรจะเป็นประโยชน์
สุขเกื้อกูลส้ินกาลนาน แก่พวกข้าพระองค์? พระพุทธเจ้าทรงตอบ
ว่า “สุญญตปปฏิสํยุตตา โลกุตตรา ธมมา” แปลว่า ธรรมท้ังหลาย
อยู่เหนือวิสัยโลก ที่เนื่องเฉพาะอยู่ด้วยสุญญตา โลกุตตรา อยู่
เหนือวิสัยโลก ก็คือว่ามันอยู่เหนือไฟ เราหมายความในที่นี้ว่า โลก
นี้มันคือไฟ ฉะนั้น โลกุตตรา คือต้องอยู่เหนือไฟ และที่เนื่อง
เฉพาะอยูด้่วยสุญญตานั้น มันย่อมต้องหมายถงึตัวความว่าง ว่าง
จากความยึดม่ันถือมั่น ว่าตัวเรา หรือว่าของเรา

ดังนั้น “สุญญตปปฏิสํยุตตา โลกุตตรา ธมมา” นั้นจึงคือของ
ขวัญสำหรับฆราวาสโดยตรง ที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้เป็นพุทธ
ภาษิตที่ยืนยันอยู่อย่างนี้ ขอให้ลองคิดดูใหม่ว่ามันจำเป็นเท่าไหร่
ที่จะต้องสนใจ และมเีพียงเร่ืองเดียวจริงหรือไม่ ไม่ต้องพูดถึงเร่ือง
อ่ืนกันเลย ในบาลีสังยุตนิกายนั้น ได้ตรัสยืนยันไว้ชัดว่า สุญญตา
คือนิพพาน นิพพานก็คือสุญญตา ในที่แห่งนั้น มันมีเร่ืองที่จะต้อง
ให้ตรัสอย่างนั้น ซ่ึงเป็นความจริงง่าย ๆ ว่า นิพพานก็คือสุญญตา 
สุญญตาก็คือนิพพาน ก็หมายถึงว่าว่างจากกิเลส และว่างจาก
ความทุกข์ ฉะนั้น นิพพานนั่นแหละคือเร่ืองราวสำหรับฆราวาส 
ถ้าฆราวาสยังไม่รู้ความหมายของนิพพาน ยังไม่ได้อยู่ในขอบวง
ของนิพพาน ก็แปลว่าอยู่กลางกองไฟมากกว่าพวกไหนหมด
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ทีนี้นิพพานก็ขยายความออกไปได้ชัด ๆ ว่า ว่างจากความทุกข์ 
รวมทั้งว่างจากกิเลส ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เพราะฉะนั้น ในขณะ
ใด พวกเรามีจิตว่างจากตัวตน ว่างจากของตนอยู่บ้าง เช่นขณะที่
นั่งอยู่ที่น่ี เด๋ียวน้ี เวลานี้ อาตมายืนยันได้ว่า ทกุคนหรือแทบจะทุก
คนนี้ มีจิตว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนหรือของของตน เพราะมัน
ไม่มีอะไรมาก่อให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้น มันมีแต่คำพูดที่อาตมา
กำลังกล่าวไปแต่ในทางที่ให้เกลีบดชังตัวตนหรือของตน และท่าน
ทัง้หลายกำลังสนใจฟังเรื่องมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดความรู้สกึว่า
ตัวตน แล้วลองคิดดูว่าใจในว่างหรือไม่ว่าง ว่างจากตัวตนหรือ
ของตนนั้นมันว่างหรือไม่ว่าง ถ้ามันว่างอยู่บ้าง (ใช้คำว่าอยู่บ้าง
เท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด หรือตลอดกาล) นั่นก็เรียกได้ว ่า ท่านทั้ง
หลายกำลังอยู่ในขอบวงของนิพพาน แม้ว ่าไม่เด ็ดขาดหรือ
สมบูรณ์ ก็ยังเป็นนิพพานอยู่นั่นเอง

ธรรมะมีอยู่หลายความหมาย หลายช้ัน หลายระดับ ธรรมะที่
เป็นความหมายของนิพพาน หรือในระดับของนิพพานนั้น มันอยู่
ที่จิตใจของท่านทั้งหลายที่กำลังว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนหรือ
ของตนอยู่บ้างในบางขณะ เพราะฉะน้ัน ขอให้กำหนดจดจำความ
รู้สึกอันนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไว ้ให้ดี ๆ และให้มันติดไปที่บ้านด้วย 
บางทีกลบัไปที่บ้านแล้วมันจะรู้สึกเหมือนกับขึ้นไปบนเรือนของ
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คนอ่ืน หรือว่าไปทำการทำงานอะไรที่บ้าน จะได้มีความรู้สึกว่า
เหมือนกับไปช่วยงานของคนอ่ืน ที่บ้านคนอ่ืน อย่างนี้ยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
แล้วมันไม่ทุกข์ บ้านหรือการงานที่เคยเป็นทุกข์นั้น มันจะไม่ทุกข์ 
แต่จะเป็นอยู่ด้วยจิตว่างจากตัวตนหรือของตนอยู่ตลอดเวลา 
เรียกว่าเอานิพพาน หรือเอาสุญญตาเป็นพระเครื่องรางแขวนคอ
อยู่เสมอ มันคุ้มครองป้องกันความทุกข์หรืออุปัทวะ เสนียดจัญไร
นี ้โดยประการทั้งปวง นี้แหละเป็นเคร ื่องรางศ ักด ิ์ส ิทธ ิ์ของ
พระพุทธเจ้าจริง ๆ นอกน้ันเป็นเร่ืองมายา

ที่พูดอย่างนี้ เด๋ียวจะว่าเป็นการโฆษณาชวนเช่ือ ท่านทั้งหลาย
ต้องไม่คิดว่า อาตมาเป็นคนเดินตลาดขายสินค้าของพระพุทธเจ้า 
จะต้องคิดว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน เป็น
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน ถ้าจะพูดเร่ืองอะไรที่เป็น
เรื่องช้ีชวนให้เกิดความสนใจนี้ มันก็เพราะว่ามีความหวังดีต่อกัน 
แต่ถ้าใครมีสติปัญญามากกว่านั้น ก็อาจจะเห็นได้ด้วยตนเองโดย
ไม่ต้องเช่ืออาตมา ไม่ต้องเช่ือตามอาตมา ก็มีทางที่จะสนใจศึกษา
ต่อไปได้ ถึงความจริงที่เป็นปรมัตถสัจจะนี้ยิ่งข้ึนไปทุกที ถ้าเป็น
อย่างนี้แล้ว เราก็ต้องเขยบิการศึกษานี้เล่ือนสูงข้ึนไปถึงเร่ืองธาตุ

คำว่า “ธาตุ” นี้มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า “ธรรม” รากของ
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ศัพท์ก็เป็น Root เดียวกันด้วย คำว่าธรรมะนี้มาจากคำว่า ธร 
แปลว่า ทรง คือทรงตัวมันอยู่ได้เหมือนที่ได้อธิบายมาแล้ว คำว่า
 “ธาตุ” นี้ก็เหมือนกัน นักศัพทศาสตร์เขายอมรับว่ามันมาจากคำ
ว่า ธร ด้วยเหมือนกัน คือแปลว่า ทรง เพราะฉะนั้นคำว่าธาตุนี้ มัน
ก็แปลว่าสิ่งที่ทรงตัวมันเองอยู่เหมือนกนั เช่นเดียวกับคำว่าธรรมะ  
ที่เปลี่ยนแปลงก็มีการทรงตัวอยู่ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่
เปลี่ยนแปลงก็ทรงตัวอยูไ่ด้ด้วยการไม่เปล่ียนแปลง ฉะน้ันเราต้อง
มาเรียนถึงสิ่งที่ไม่อาจเป็นตัวตนได้เลย คือสิ่งที่เรียกว่าธาตุน้ีบ้าง

ท่านทั้งหลายรู้จักธาตุชนิดไหนกนับ้าง ที่จะเอามาเป็นตัวความ
ว่างได้? คนที่เรียนฟิสิกส์หรือเคมี ก็รู้เร่ืองธาตุแต่ฝ่ายวัตถุล้วน ๆ 
เป็นธาตุแท้กี่สิบอย่างหรือถึงร้อยอย่าง และยิ่งพบเร่ือย ๆ ธาตุ
อย่างนี้เป็นความว่างไม่ได้ หรือว่าถ้าว่างก็เป็นความหมายอันลึก
ของสิ่งเหล่านี้ เพราะว่านี้เป็นแต่เพียงรูปธาตุ

ทีนี้ยังมีธาตุฝ่ายจิตใจ ฝ่ายวิญญาณ ฝ่ายนามธรรมอีกธาตุ
หนึ่ง ซ่ึงเราไม่อาจจะพิสูจน์ได้ด้วยวิชาฟิสิกส์หรือเคมีอย่างนั้น มัน
ก็ต้องเรียนวิทยาศาสตร์อย่างพระพุทธเจ้า จึงจะรู้เร่ืองธาตุ นาม
ธาตุ หรืออรูปธาตุ คือธาตุที่ไม่มีรูป และเป็นแต่เพียงนามหรือเร่ือง
ทางจิต ทางเจตสิก ทางจิตใจ ทีว่่ามาถึงแค่นีเ้รารู้มา ๒ ธาตุแล้ว
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สิ่งที่เรียกว่าความวา่งนี้จะอยู่ในธาตไุหน?

ถ้าใครคิดว่าความว่างเป็นรูปหรือวัตถุธาตุ เพื่อนก็หัวเราะตาย 
บางคนอาจจะคิดว่า ความว่างนี้เป็นนามธาตุหรืออรูปธาตุ อย่าง
นี้พระอริยะเจ้าก็หัวเราะตาย หัวเราะคน ๆนั้น เพราะว่าความว่าง
นี้มันไม่ใช่ ทั้งรูปธาตุ และ อรูปธาตุ มันยังมีธาตุของมันอีกชนิด
หนึ่ง ซ่ึงไม่อยู่ในความหมายของคนธรรมดาจะพูดกัน ท่านก็เลย
เรียกมันว่า นโิรธธาตุ

วัตถุธาตุ หรือ รูปธาตุ นั้นก็หมายถึงของที่เป็นวัตถุนี้อย่างหนึ่ง
แล้ว จะเป็น รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อะไรก็ตาม และ อรูปธาตุ 
นั้นหมายถึง จิตใจ จิตเจตสิก หรือความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในทาง
จิต ทางเจตสิก นี้เรียกว่าอรูปธาตุ แล้วมันจะมีธาตุชนิดไหนอีกที่
มันจะไม่ซ้ำกับสองธาตุนี้ มันก็มีได้ทางเดียว แต่ว่าเป็นธาตุที่มัน
ตรงกันข้ามจากสองอย่างนี้ และเป็นที่ดับสิ้น หายไปหมดของสอง
ธาตุนี้ด้วย ท่านจึงเรียกมันว่า นิโรธธาตุ บางทีก็เรียกว่า นิพพาน
ธาตุ บางทีก็เรียกว่า อมตธาตุ

ที่เรียกว่า นิโรธธาตุ หรือ นิพพานธาตุ นั้น ล้วนแต่แปลว่าดับ 
ธาตุแห่งความดับของธาตุอ่ืน ๆ ทั้งหมด หรือว่าธาตุเป็นที่ดับของ
ธาตุทั้งหมด และทีเ่รียกว่า อมตธาตุ แปลว่าธาตุที่ไม่ตายนั้น 
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หมายความว่า ธาตุอ่ืน ๆ นอกจากนี้มันตายหมด มันตายได้ มัน
ตายเป็น ส่วนนิโรธธาตุนี้ ไม่เกี่ยวกับการเกิดหรือการตาย แต่ว่า
กลับเป็นที่ดับสิ้นของธาตุอ่ืน ๆ แล้วสุญญตาก็คือสิ่งซ่ึงอยู่ในธาตุ
พวกนี้ หรือเป็นธาตุพวกนี้ จะเรียกว่าสุญญตธาตุก็ได้ เป็นธาตุอัน
เป็นที่ทำความว่างให้แก่ธาตุอ่ืน ๆ

เพื่อความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า “ธาตุ” ชนิดที่ทำให้เข้าใจธรรมะได้
แล้ว ต้องเรียนธาตุอย่างที่กล่าวมานี้ อย่าไปมัวหลงเข้าใจว่า ธาตุ
ดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม รู้เท่านั้นแล้วก็พอแล้ว มันเป็นเร่ือง
ของเด็กอมมือ ก่อนพุทธกาลเขาก็พูด เขาก็สอนกันอยู่ มันต้องรู้
ต้องไปถึงวิญญาณธาตุ คือธาตุทางนามธรรม หรือวิญญาณ แล้ว
ก็อากาศธาตุ แล้วก็สุญญตธาตุ กล่าวคือธาตุแห่งความว่างเข้าไป
อีกทีหนึ่ง ซ่ึงเป็นที่ดับหมดของ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ 
แปลว่าเรามีธาตุที่ประหลาดที่สุดในพุทธศาสนานี ้เรียกว่าธาตุ
แห่งความว่างหรือสุญญตธาตุ หรือ นิโรธธาตุ หรือ นิพพานธาตุ 
หรือ อมตธาตุ ส่วน ดิน น้ำ ลม ไฟ นั้นมันอยู่ในพวกรูปธาตุ ส่วน
จิตใจ วิญญาณ เจตสิก อะไรต่าง ๆ นั้น มันอยู่ในพวกอรูปธาตุ 
ส่วนนิพพานหรือสุญญตธาตุนี้ มันอยู่ในพวกนิโรธธาตุ ท่านต้อง
ไปหาเวลาสงบ ๆ นั่งดูธาตุให้ทั่วทุกธาตุ แล้วจะเห็นชัดว่ามันมีอยู่ 
3 ธาตุอย่างนี้จริง ๆ ก็จะเร่ิมพบสุญญตธาตุหรือนิพพานธาตุแล้ว
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จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า อนัตตา หรือ สุญญตา ที่เรากำลังกล่าวนี้ได้
มากข้ึน

เพราะฉะนั้น เราอาจจะวางหลักได้ว่า ในตัวความยึดมั่นถือมั่น 
ว่าตัวกูของกูนั่นแหละ มันมีรูปธาตุและอรูปธาตุ แล้วที่ว่างจาก
ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นแหละ ก็มีนิโรธธาตุหรือจะ
กลับกันเสียก็ได้ว่า ถ้ามีนิโรธธาตเุข้ามา มันก็เห็นแต่ความว่าง 
เห็นความว่างจากตัวกูของกูนีป้รากฏชัดออกมา ถ้าธาตุนอกนัน้
เข้ามา มันก็เห็นเป็นรูป เป็นนาม เป็นรูป เป็นเสียง เป็นกลิ่น เป็น
รส เป็นโผฏฐัพพะ เป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อะไรยุ่ง
ไปหมด แล้วก็มีส่วนที่จะเกิดความยึดถือทั้งนั้น หรือถ้าไม่ยึดถือ
ในทางรัก ก็จะยดึถือในทางไม่รัก คือเกลียด

ดังนั้นคนเราจึงมี ๒ อารมณ์เท่านั้น คือ พอใจ กับ ไม่พอใจ เรา
เคยชินอยู่แต่กับ ๒ อารมณ์นี้เท่านั้น เราสนใจกันอยู่แต่อารมณ์ที่
น่ารัก เพื่อจะให้ได้และสนใจอยู่แต่ที่จะหลบเลี่ยงอารมณ์เกลียด 
หรือทำลายมันเสีย เร่ืองมันก็วุ่นอยู่ตลอดเวลา ไม่มีว่าง ถ้าให้ว่าง
ละ่จะทำอย่างไร ? ก็คือเราอยู่เหนือหรือว่าเอาชนะธาตุที่วุ่นเหล่า
นั้น มาอยู่กับธาตุที่ว่าง มันก็ว่างได้

อีกอย่างหนึ่ง ท่านเรียกเพื่อแสดงคุณสมบัติของธาตุว่า เนกขัม
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มธาตุ เนกขัมมธาตุนี้ เป็นเหตุให้ออกจากกามารมณ์ แล้วถัดมา
ธาตุที่สองเรียกว่าอรูปธาตุ ธาตุนี้เป็นเหตุให้ออกจากรูป แล้วธาตุ
ที่สามเรียกว่า นิโรธธาตุ ธาตุน้ีเป็นเหตุให้ออกจากสังขตะ

ถ้าพูดเป็นภาษาบาลีอย่างนี้ เร่ืองชักจะยุ่งข้ึนทุกที จำต้องพูด
เป็นภาษาไทยจะดีกว่า คือว่าถ้าเรามองเหน็เนกขัมมธาตุ ก็จะเป็น
เหตุให้ออกจากกาม กามารมณ์ หมายความว่า เรามองเห็นสิ่งที่
ตรงกันข้ามจากกาม เหน็ธาตุชนิดที่ตรงข้ามจากกาม เรียกว่า เห็น
เนกขัมมธาตุ กามเป็นไฟ และถ้าไม่ถูกไฟนั้นเผา คือตรงกันข้าม
อย่างนี้ เรียกว่า เนกขัมมธาตุ จิตที่น้อมไปสู่การออกจากกามนี้ 
เรียกว่าประกอบอยู่ด้วยเนกขมัมธาตุ

ทีน ี้ส ัตว ์ท ั้งหลายที่พ ้นไปจากกามได้น ั้น ก ็ไปติดอยู่ท ี่ของ
สวยงาม สนุกสนาน ที่ไม่เกี่ยวกับกาม แต่ว่ายังเกี่ยวกับรูป คือรูป
ธรรมที่บริสุทธ์ิ อย่างพวกฤษี มุนี โยคี ติดความสุขในรูปฌาน 
เหล่านี้เป็นต้น หรือบางทีเราเห็นคนแก่ ๆ บางคนติดในเคร่ืองลาย
คราม ต้นบอน ต้นโกศล อะไรไม่เกี่ยวกบักาม แล้วหลงใหลยิ่งกว่า
กามไปก็มี อย่างนี้ก ็สงเคราะห์เร ียกว่า เป็นพวกติดอยู่ในรูป
เหมือนกัน ออกจากรูปไม่ได้ ถ้าออกจากรูปให้ได้ ก็ต้องมีความรู้
เร่ืองอรูปธาตุ คือธาตุที่เป็นไปเหนือรูป
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ทีนี้มันจะไปติดอะไรอีก ถ้ามันหลุดรูปไปได้ ไม่ติดรูป ? หลดุ
จากรูปไปได้ ก็ไปติดสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทั่ว ๆ ไป ที่มากไปกว่า
นั้น ข้อนี้ก็ได้แก่กุศลธรรมทั้งปวง อกุศลธรรมเราไม่พูดถึงก็ได ้
เพราะมันไม่มีใครเอา เพราะมีแต่คนเกลียด แต่กุศลท้ังปวงที่ปรุง
แต่งให้เป็นคนดีวิเศษ เกิดในสวรรค์ ฝันกันไม่มีที่ส้ินสุด นี้เรียกว่า 
สังขตะ คือสิ่งปรุงแต่ง คนเราก็มัวเมาอยู่แต่ที่จะเป็นตัวตน เป็น
ของของตน เป็นตัวตนอย่างสัตว์เดียรัจฉานไม่ดี ก ็เป็นอย่าง
มนุษย์ เป็นอย่างมนุษย์ไมดี ก็เป็นอย่างเทวดา เป็นอย่างเทวดา
ไม่ดี ก็เป็นอย่างพรหม เป็นอย่างพรหมไม่ดี ก็เป็นอย่างมหาพรหม 
แล้วก็มีตัวตนอยู่เร่ือย อย่างนี้เรียกว่าสังขตะทั้งนั้น ต่อเมื่อเข้าถึง
นิโรธธาตุ มันจึงจะออกจากสังขตะได้

นี่แหละเป็นธาตุสุดท้าย เป็นนิพพานธาตุ คือเป็นที่ดับสิ้นแห่ง
ตัวกูและของกู ถ้าดับได้สิ้นเชิงจริง ๆ ก็เป็นพระอรหันต์ เรียกว่า 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ถา้ยังดับไม่ได้สิ้นเชิง ก็เป็นพระอริยเจ้าที่
รอง ๆ ลงมา เรียกว่า อุปาทิเสสนิพพานธาตุ คือตัวกูยงัมีเช้ือเหลือ
อยู่บ้างไม่ว่างทีเดียว หรือมันว่างได้ แต่มันยังไม่ถึงที่สุด ไม่ใช่ 
ปรมัง สุญญัง

รวมความแล้ว เราจะต้องรู้จักธาตุ คือหมายถึงส่วนประกอบอัน
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แท้จริงของสิ่งทั้งปวงนี้ ขอให้เข้าใจในลักษณะอย่างนี้ คือว่า โดย
หลักใหญ่แล้ว มันจะมีอยู่ คือ รูปธาตุ ธาตุที่มีรูป อรูปธาตุ ธาตุที่
ไม่มีรูป และนิโรธธาตุ ธาตุซึ่งเป็นที่ดับทั้งของรูปและของอรูป 
อย่างนี้แล้วกล้าท้าว่า ไม่มีอะไรที่จะนอกไปจาก 3 คำน้ี

นี่แหละ เราลองเรียนวิทยาศาสตร์อย่างของพระพุทธเจ้ากัน
บ้าง ที่ม ันครอบคลุมทั้งฝ่ายกาย (Physics) ฝ่ายจิต (Mental) 
และฝ่ายวิญญาณ (Spiritual) เป็นเหตุให้เรารู้จักสิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงหมดครบถ้วนจริง ๆ จึงจะเรียกว่า เรารู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
จริง จึงจะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงได้อีกต่อไป ไม่มีความยึด
มั่นในสิ่งทั้งปวงนั้น นี่แหละความว่างของเรา มันต้องมีความ
หมายอย่างนี้

ทีนี้เราจะพูดกันถึงสิ่งประกอบเล็ก ๆ น้อย ให้ยิ่งข้ึนไปอีก เพื่อ
แวดล้อมความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความว่างในอุปปัณณาสก ์
มัชฌิมนิกาย มีพุทธภาษิตว่า สุญญตานี้เรียกว่า มหาปุริสวิหาร 
สุญญตาคือมหาปุริสวิหาร แปลว่าความว่างนั้น นั่นแหละคือ
วิหารของพระมหาบุรุษ คือว่ามหาบุรุษอยู่ในวิหารนี้ วิหารนี้ได้แก่
ความว่าง น ี่หมายความว ่า มหาบุร ุษน ั้น ไม ่ม ีจ ิตใจท ี่เท ี่ยว
ซอกแซกไปอยู่ที่มุมนั้นมุมนี้เหมือนปุถุชน แต่ว่ามีจิตใจอยู่ใน
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ความว่าง อยู่ด้วยความว่าง หรือเป็นความว่างเสียเลย ฉะนั้นจึง
เรียก สุญญตาว่า มหาปุริวิหาร โดยเฉพาะก็คือพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์นั่นเอง ความว่างเป็นวิหาร เป็นที่อยู่ของมหาบุรุษ ก็
แปลว่า จิตใจของท่านอยู่ด้วยความว่าง คือมีลมหายใจอยู่ด้วย
ความว่าง

พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันส่วนพระองค์โดยเฉพาะว่า ตถาคต
อยู่ด้วยสุญญตาวิหาร หรือให้ชีวิตล่วงไป ๆ ด้วยสุญญตาวิหาร 
คือว่าเมื่อท่านกำลังแสดงธรรมสอนคน จิตของท่านก็ว่างจาก ตัว
ตน-ของตน เมื่อไปบิณฑบาตหรือทำกิจส่วนพระองค์ จิตของท่าน
ก็ยังว่างจากตัวตนหรือของตน หรือเมื่อท่านทรงพักผ่อนหาความ
สุขส่วนพระองค์ ที่เรียกว่ายามว่าง ทิววิหาร สุขวิหาร อะไรนี่ ท่าน
ก็เป็นอยู่ด้วยความว่างจากตัวตน หรือของตน ท่านจึงทรงยืนยัน
แก่พระสารีบุตรว่า ตถาคตให้เวลาล่วงไปด้วยสุญญตาวิหารนี้เรา
ไม่พูดกันถึงบุคคลธรรมดาสามัญที่เป็นปุถุชน เราพูดถึงมหาบุรุษ 
พูดถึงพระพุทธเจ้า ว่าท่านมีลมหายใจอยู่อย่างไร ทา่นอยูใ่นโบสถ์
วิหารอะไร ถ้าเราอยากไปเห็นกุฏิวิหารของพระพุทธเจ้าแล้ว อย่า
ได้นึกถึงเร่ืองอิฐเร่ืองปูนเร่ืองอะไรที่อินเดียกันนัก ลองนึกถึงวิหาร
ที่ช่ือว่า “สุญญตาวิหาร” หรือ มหาปุริสวิหาร” กันบ้าง แต่อย่าลืม
ว่า มันต้องเป็น “ปรมํ สุญญํ” คือว่างอย่างยิ่ง
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 สุญญตาขนาดว่างอย่างยิ่ง ไม่ใช่สุญญตาวอบ ๆ แวม ๆ 
เหมือนพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ กลับไปบ้านก็ไม่ว่างเสียแล้ว สุญญตา
วิหาร หรือ มหาปุริสวิหาร นั้นหมายถึงว่างอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น
จึงมีคำอีกคำหนึ่ง ซึ่งค่อนข้างจะยาวมาก เรียกว่า “ปรมนุตต
รสุญญตา” คือ ปรม+อนตตระ+สุญญตา รวมกันทั้ง 3 คำ เป็น 
ปรมนุตตรสุญญตา สุญญตาท่ีว่างอย่างยิ่ง ไม่มีอะไรอ่ืนยิ่งไปกว่า

ข้อนี้ ถา้ระบุตามคำเทคนิคของธรรมะ จะมีกล่าวถึง เจโตสมาธิ
ที่ไม่ม ีนิมิต จนจิตว่างจากอาสวะ เจโตสมาธิที่ไม่มีนิม ิตที่จ ิต
ผ่องใสจนไร้อาสวะนี้ อาจจะเป็นอย่าง กุปปธรรม หรือ อกุปป
ธรรม ก็ได้ คือว่าจะเป็นอย่างของคนทีจ่ะกลับไปไม่ว่างอีก หรือว่า
เป็นของคนที่ว่างเด็ดขาดไปเลยก็ได้ ถ้าในขณะใดประกอบด้วยเจ
โตสมาธิประเภทที่ไม่มีนิมิต จะยึดถือว่ามีอะไรเป็นตัวตน-ของตน
แล้ว จิตกำลังผ่องใสไร้อาสวะอยู่ในเวลานั้นแล้ว ก็เรียกว่า “ปรมา
นุตตรสุญญตา” ได้ ซ่ึงพระอริยะเจ้าหรือพระอรหันต์นั้น ท่านทำ
อยู่เป็นว่าเล่น คือเป็นไปเอง

ถ้าเราเป็นปุถุชน จะเป็นโยคีที่สมบูรณ์กันสักที ก็ควรจะเข้าถึง
เจโตสมาธิให้ได้ตามกาล แม้จะไม่ส ิ้นอาสวะโดยเด็ดขาด ก็
เป็นการไร้อาสวะอยู่ในบางโอกาส บางขณะ แต่นี่เราไปยืมของ
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ท่านมา คือไปยมืของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์มา สำหรับ
ให้พวกเราลองดูบ้างเท่านั้น เพื่อว่าอย่าได้ท้อถอยเสียทีเดียว 
เพราะเหตุใด? เพราะเหตุว่า สิ่งที่เรียกว่าความว่างก็ดี ความหลุด
พ้นก็ดี หรือนิพพานก็ดี มันมีได้ทั้งประเภทที่เด็ดขาดลงไป และ
ประเภททีย่ังกลับไปกลับมาได้ สำหรับคนเราตามธรรมดา หรือยิ่ง
กว่านั้น ยังมีประเภทที่ประจวบเหมาะก็ยังได้ ในเมื่อสิ่งต่าง ๆ 
แวดล้อมเหมาะสมดี เราอาจจะมีจิตใจว่างอย่างนี้ได้สักชั่วโมง
สองชั่วโมงก็ได้ แต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวนั้น คือเราต้องตั้งใจประ
พฤติบัติกระทำให้มันว่าง ตามทีเ่ราสามารถจะกระทำได้

ที่แท้จริงนั้น ที่เป็น ปรมนุตตรสุญญตา จริง ๆ นั้น ท่านหมาย
ถึงว่าได้ทำลาย โลภะ โทสะ โมหะ ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนได้
เด็ดขาด เป็นสมุจเฉทปหานลงไปจริง ๆ แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อจะ
กล่าวถึงสุญญตาสุดยอด ท่านต้องบัญญัตินามไว้ว่า ปรมนุตต
รสุญญตา เร่ืองสุญญตาสุดยอดน้ี ถ้าลองเหลือบให้ต่ำลง ลดหล่ัน
ไปตามลำดับ ก็จะเข้าใจ สุญญตาท่ีต่ำ ๆ หรือ รอง ๆ ลงมา คือถ้า
ไล่จากทางสูง คือเอาปรมานุตตรสุญญตาเป็นยอดสุดแล้ว ที่ลด
ต่ำลงมาก็คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ นี้เป็นความว่างที่รอง
ลงมา แล้วก็ อากิญจัญญายตนะ รองลงมาอีก วิญญาณัญจาย
ตนะ รองลงมาอีก อากาสานัญจายตนะ รองลงมาอีก แล้ว ปฐวี
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สัญญา รองลงมาอีก แล้วก ็อรัญญาสัญญา รองลงมาอีก

นี่มองจากข้างบนสุดลงมาหาพื้นต่ำ นี้เข้าใจยาก ดูไปจากพื้น
ต่ำดีกว่า คือให้ค่อย ๆ เงยข้ึนไปหาข้างบน

อันแรกที่สุดเรียกว่า อรัญญสัญญา คือมีความสำคัญม่ันหมาย
ว่าเป็นป่า นี่ถ ้าที่ในบ้านในเมืองนี้มันวุ่นวาย เราลองทำความ
สำคัญมั่นหมายด้วยจิตใจว่าเป็นป่า เหมือนอยู่ในป่าหรือออกไป
อยู่ป่าจริง ๆ แล้วทำสัญญาว่าป่าให้ว่าง มีความสงัดจากเสียง
รบกวน มันก็เรียกว่าว่างชนิดหนึ่งแล้ว เพียงแต่ว่าทำสัญญาว่าป่า
เท่านั้น ก็ได้สุญญตาเด็กเล่นข้ึนมาแล้ว

ทีนี้สูงข้ึนไปอีก ปฐวีสัญญา ทำความมั่นหมายว่าดิน คือสักว่า
ดินเท่านั้น ดิน ก็หมายความว่าธาตุดิน รู้สึกว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นธาตุ
ดินไปหมด ก็อาจกำจัดความกำหนัดในกามารมณ์ รูป เสียง กลิ่น 
รส สัมผัส ได้ นีก่็เป็นสุญญตาที่สูงกว่าเด็กอมมือ จึงควรท่ีคนหนุ่ม
คนสาวควรจะลองดู

ทีนี้ถ้าจะให้มันสูงข้ึนไปอีก ก็ต้องทำสัญญาเป็น อากาสานัญ
จายตนะ ทำความรู้ส ึกว ่าท ั้งหมดมีแต่อากาศที่ไม ่ม ีท ี่ส ิ้นส ุด 
อากาศนี้คือความว่างชนิดหนึ่งเหมือนกัน แต่ยังไม่ถึงสุญญตา ที่
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ว่างที่โล่งไม่มีอะไร นี้ก็ยังได้ความว่างหรือสุญญตาทีสู่งข้ึนไป

ทีนี้อย่าไปสนใจในเร่ืองความว่าง ที่ว่าง ที่โล่งนั้น ให้สนใจเร่ือง
ที่ละเอียดกว่านั้น จับตัวได้ยากกว่านั้น คือวิญญาณ อย่างที่เรียก
ว่า วิญญาณณัญจายตนะ ทำในใจว่า ไม่มีอะไรนอกจากมีแต่
วิญญาณที่ไม่มีที่ส้ินสุด มีแต่วิญญาณธาตุทไีม่มีที่ส้ินสุด เหล่านี้ก็
ยังว่างขึน้มาอีก

ทีนี้ถ้าจะให้สูงข้ึนไปกว่านัน้ กเ็ป็นสุญญตา ประเภททำในใจถงึ  
อากิญจัญญายตนะ ว่าไม่มีอะไรเลย ที่แท้มันไม่มีอะไรเลย คือว่า
จะไม่ให้จิตไปกำหนดถึงอะไรเลย กำหนดความไม่มีอะไรเลย แต่
ยังรู้สึกอยูว่่าไม่มีอะไรเลย อย่างนีก้็เป็นความว่างขึ้นไปอีก

ท ีน ี้ไต ่ไปอ ีกท ีหน ึ่งก ็ค ือ เนวส ัญญานาส ัญญายตนะ ค ือ
ทำความรู้สึกอยู่ด้วยความไม่รู้สึก เรียกว่าจะเหมือนกับคนเป็นก็
ไม่ใช่ คนตายก็ไม่ใช่ คือมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ นี่
หมายถงึการไม่ทำสัญญาในอะไรเลย มีความรู้สึกอยู่แต่ว่า ไม่ทำ
สัญญาว่าอะไรเลย ละเอียดยิ่งข้ึนไปเร่ือย ๆ จนถึงกับว่า คนนั้น
เรียกว่าคนตายแล้วก็ไม่ใช่ คนเป็นอยู่ก็ไม่เชิง อย่างนี้เรียกว่าว่าง
เหมือนกัน
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ว่างทั้ง ๖ ระดับนี้ ไม่ช่ือว่าสุญญตาอย่างที่ว่า คือไม่ใช่ ปรมนุ
ตตรสุญญตา เป็นแต่เพียงท่านแสดงให้เห็นว่า ที่ว่าว่าง ๆ นี้มัน
ว่างข้ึนมาได้อย่างไร มันว่างย่ิงข้ึนไป ๆ ๆ ได้อย่างไร แต่ถึงอย่าง
นั้น มันก็ยังไม่ใช่ว่างอย่าง มหาปุริสวิหาร มันว่างอย่างพวกฤษี 
มุน ีก่อนพุทธกาล หรือในคร้ังพุทธกาลค่อย ๆ คลำไป ๆ จนมาพบ
และจนมุมอยู่ที่นี่ ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอีก จนกระทั่งพระพุทธเจ้า
ทรงพบสุญญตาที่แท้เป็นปุริสวิหาร หรือปรมานุตตรสุญญตา ดัง
ที่กล่าวแล้วนั่นเอง

อรรถกถาเรียกความรู้สึกต่อสุญญตานี้ว่า สุญญตาผัสสะ หรือ 
สุญญโตผัสโส พวกเรารู้กันแต่ผัสสะทางตา ผัสสะทางหู ทางจมูก 
ทางลิ้น ทางกาย ในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ใน
ธรรมารมณ์ ไม่เคยมีสุญญตาผัสสะ ไม่เคยผัสสะต่อสุญญตา 
เพราะว่าเรารู้จักกันแต่รูปธาตุ อรูปธาตุ ไม่รู้เร่ืองนิโรธธาตุ

เมื่อไรเรารู้เร่ืองนิโรธธาตุ เราจะได้สัมผัสอันใหม่ คือสุญญตา
ผัสสะ อย่างที่อรรถกถาเรียก แล้วอันนี้มันเป็นช่ือของอริยมรรคใน
ข้ันทำลายกิเลสได้จริง ต่อเมื่อสร้างอริยมรรคที่ทำลายกิเลสได้จริง  
และทำลายกิเลสอยู่ ขณะนั้นเรียกว่า “สุญญตาผัสสะ” คือเราได้
เอามือไปแตะสุญญตาเข้าแล้ว นี่พูดอย่างอุปมาว่าเหมือนกับเรา
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เอามือไปแตะสุญญตาเข้าแล้ว คือจิตของเราได้สัมผัสกันเข้ากับ
ความว่าง

ความว่างในลักษณะทีเ่ป็นผัสสะเช่นนี้ มันหมายถึงอริยมรรค
ของคนที่เห็นอนัตตา คืออนัตตาปัสสนา เห็นว่าไม่มีตัวตน ไม่มี
ของตน เป็นสักแต่ว ่าธรรมะ ธรรมชาตเิร ื่อยไปยิ่งข ึ้น ๆ เป็น
อริยมรรคทำนองนี้อยู่แล้ว ก็เรียกว่า สุญญโต ในที่นี้ แล้วผัสสะใด
ที่เกิดขึ้นในขณะแรกแห่งมรรคนั้น ผัสสะนั้นเรียกว่า “สุญญโต
ผัสโส” หรือสุญญตาผัสสะ คือการแตะต้องสุญญตา

ทีนี้ อนัตตานุปัสสนา ที่ทำให้มีอาการอย่างนี้ได้นั้น มันสืบต่อ
มาจากการเห็นทุกข์ คืออนัตตานปัุสสนา จะต้องสืบต่อมาจากทุก
ขานุปัสสนา เหมือนกับว่าไปขยำเอาไฟเข้าแล้วมันร้อนอย่างนี้ มัน
จึงจะรู้ว่าไฟน้ีไม่ใช่สิ่งที่ควรขยำเลย หรือว่าธรรมทั้งปวงนี้ ไปขยำ
เข้าแล้วก็เป็นไฟข้ึนมา แล้วรู้ว่าธรรมทั้งปวงนี้ไม่ควรขยำเลย คือ
ไมค่วรเข้าไปยึดมั่นถือม่ันเลย

ทีน ี้หากความเจนจัดทางวิญญาณ (Spiritual experience) 
ของเรามากพอ ในการที่ว่าไฟมันไหมเ้อาอย่างไรแล้วมันเผาเอา
อย่างไร มันร้อยรัด หุ้มห่อ ทิ่มแทง พัวพัน เผาลนอย่างไร อย่างนี้
เรียกว่า “ทุกขานุปัสสนา”
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ความเจนจัดทางวิญญาณ (Spiritual experience) ในชั้นนี ้
เรียกว่า ทุกขานุปัสสนา เป็นเหตุให้เกิดอนัตตานุปัสสนา หรือ สุญ
ญตานุปัสสนาข้ึนมา เพราะฉะนั้นผัสสะต่อธรรมะ คือ ผัสสะท่ีรู้สึก
ต่อธรรมะขณะนั้นเรียกว่า “สุญญตาผสัสะ”

ทีนี้จะต้องคิดต่อไปถึงว่า บางคนเขาค้านว่า ถ้าไม่ถึงนิพพาน 
จะรู้เร่ืองนิพพานได้อย่างไร อย่างว่าไม่เคยเห็นยุโรป จะเห็นยุโรป
ได้อย่างไร? นี้มันไม่ใช่เร่ืองทางวัตถุ มันเป็นเร่ืองในทางจิตใจ คือ
จิตใจของคนเรานี่มันว่าง เป็นการชิมลองอยู่ได้เองแล้ว เหมือนกับ
อาตมาบอกว่า เดี๋ยวนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ส่วนมากจิตว่างอยู่ แต่ว่า
เป็นการชิมลอง อย่างนีข้อให้ขยันดู

เพราะฉะนั้น ในนิเทศของการปฏิบัติอานาปานสติ ตอน จิตตา
นุปัสสนาที่ว่า เพ่งดูจิตตามที่เป็นจริงอย่างไรนั้น จึงมีตอนกล่าว
ถึงว่า ถ้าจิตมีราคะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะ ถ้ารู้ว่าจิตมีโทสะ ก็รู้ว่าจิตมี
โทสะ ถ้าจิตมีโมหะ ก็รู้ว่าจิตมีโมหะ จิตหดหู่ ก็รู้ว่าจิตหดหู่ จิตไม่
หดหู่ ก็รู้ว่าจิตไม่หดหู่ จิตวิมุตติ ก็รู้ว่าจิตวิมุตติ จิตไม่วิมุตติ ก็รู้ว่า
จิตไม่วิมุตติ นี้คือความหมายของคำว่า ว่าง หรือ ไม่ว่าง นั่นเอง 
ให้เราดูที่จิตของเราที่กำลังวิมุตติ คือว่างจากสิ่งทั้งปวงอยู่ หรือว่า
จิตของเรากำลังถูกจับกุม ยึดถือส่ิงใดอยู่
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ในการปฏิบัติข้ึนต้นเพียงข้ันนี้ ก็ยังสอนให้ดูจิตที่ว่าง หรือจิตที่
วิมุตติอยู่แล้ว ซ่ึงมันก็มีให้ดูในภายใน ไม่ใช่คาดคะเนเอาตามตัว
หนังสือที่เคยอ่าน

เพราะฉะนั้น เป็นอันว่า นิพพาน หรือ ความว่าง หรือ สุญญตา 
นี้มีให้ดู เป็นสิ่งที่มีให้เราดูได้ แม้ในขณะที่เป ็นปุถ ุชนอย่างนี ้
เพราะว่ามันมีความว่างอย่าง ตทังควิมุตติ อยู่บ้าง คือบังเอิญ
เหมือนอย่างที่กำลังเป็นอยูเ่ดี๋ยวนี ้เรียกว่าบังเอิญเป็น ตทังค
วิมุตติ ถ้าได้แวดล้อมอะไรอย่างนี้แล้วจิตก็ยังว่างอยู่ อย่างนี้ก็ว่าง
เหมือนกัน หรือถ้าใครทำสมาธิถูกวิธี จิตมันว่างสบายไปหมด ยิ่ง
กว่าความสุขชนิดไหนหมดก็ได้ นั่นเป็น วิกขัมภนวิมุตติ ไม่ต้อง
พูดถึง สมุจเฉทวิมุตติ ที่เป็นของพระอรหันต์ เราก็ยังมีความว่าง
มาดูเป็นตัวอย่างได้ เหมือนกับตัวอย่างสินค้าของพระพุทธเจ้า ถ้า
ใครสนใจก็พอจะหาดไูด้จากตัวของตัวเอง

เพราะฉะนั้น เราควรจะทำอานาปานสติไปตามลำดับ ทำกายา
นุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ทั้งมานุปัสสนา มัน
เป็นการชิมความว่างเร่ือยไป ต้ังแต่ต้นจนปลายทั้งนั้น ในที่สุดมัน
ก็จะเข้าใจความว่าง เพราะมองเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่น 
แล้วจิตก็จะหันไปพอใจในอายตนะนั้น คือ นิพพาน หรือ ความ
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ว่างขึ้นมาได้ทันที

นี่แหละ เรียกว่าเราดูความว่างไปได้เร่ือย ๆ ดูสุญญตาไปเร่ือย 
ๆ ก่อนที่จะไปถงึปรมสุญญตา เป็นการก้าวหน้าไปตามกฎของมัน
เอง หรือว่าตามกฎของธรรมชาติเอง ที่ว่ารู้เห็นสิ่งใดด้วยตนเอง 
อย่างมั่นคง แล้วเป็นไปได้อย่างมั่นคง ไม่โยกเยก เหมือนความรู้ที่
ได้มาจากการได้ยิน ได้ฟัง หรือว่าเป็นความรู้ที่เป็นมายา ทำนอง
นั้น

ทีนี้จะเป็นความสุขข้ึนมาได้อย่างไรนั้น เราไม่ต้องทำหรอก เรา
ไม่ต้องอธิบาย หรือไม่ต้องไปทำให้ยุ่งยาก เราทำให้ว่างเถอะ มัน
กำพอแล้ว คือทำให้ว่างจาก โลภะ โทสะ โมหะ คือว่างจากความ
ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรา ว่าของเราแล้ว มันก็ว่างจาก โลภะ โทสะ 
ธมหะ เมื่อว่างจาก โลภะ โทสะ โมหะ กคื็อว่างจริง ๆ มันเป็นคำ ๆ
เดียวกัน เมื่อนั้นความทุกข์ทั้งปวงก็จะหมดไป แม้แต่กรรมก็หมด
ไปเอง

ในบาลีอังคุตตรนิกาย ยืนยันในข้อที่ว่า กรรมหมดไปเอง ใน
เมื่อว่างจาก โลภะ โทสะ โมหะ หรือว่างจากตัวกู-ของกู ซ่ึงพูดกัน
ให้สั้น ๆ ในที่นี้ก็ว่า ถ้ามันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเรา ว่าของ
เราแล้ว กรรมก็จะหมดไปเอง ซ่ึงหมายความว่า หมดไปทั้งกรรม 
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และวิบากของกรรม และกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ทำกรรมมันหมด
พร้อมกันเอง

เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวกรรม กลัวจะต้องเป็นไปตาม
กรรม เราไม่ต้องสนใจกับเรื่องกรรม แต่เราสนใจกับความว่าง 
ทำความว่างให้แก่ตัวกูและของกูได้แล้ว กรรมย่อมสลายไปหมด
สิ้น ไม่มีทางทีจ่ะต้องเป็นไปตามกรรม

นี่แหละ จุดนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำให้คนอย่างองคุลีมาลเป็น
พระอรหันต์ได้ที่ตรงนั้น อย่าอธิบายผิด ๆ อยา่งที่เขาอธิบายกนัว่า  
ไม่ฆ่าคนแล้วก็เป็นพระอรหันต์ หรือว่าพระพุทธเจ้าตรัสตอบแก่
องคุลีมาลว่า ฉันหยุดแล้ว แกไม่หยุด แกไม่หยุดก็คือยังฆ่าคนอยู่ 
แล้วองคุลีมาลกห็ยุดฆ่าคน แล้วจึงเป็นพระอรหันต์

อย ่างน ี้คนน ั้นอธ ิบายเอาเอง  แต ่หากแล ้วย ัง เป ็นการต ู ่
พระพุทธเจ้าอย่างยิ่ง เพราะคำว่า “หยุด” ของพระพุทธเจ้านี้ ท่าน
หมายถึงหยุดการมีตัวกู หยุดมีของกู หยุดมีตัวเรา หยุดมีของเรา 
หยุดความยึดมั่น มันคือความว่าง เพราะฉะนั้น ความว่างนั่น
แหละ คือความหยุด ความหยุดชนิดนี้เท่านั้น ที่จะทำองคุลีมาล
ให้เป็นพระอรหันต์ได้ ไม่ใช่หยุดฆ่าคน
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หยุดฆ่าคนนั้น ใคร ๆ ก็ไม่ฆ่าคนอยู่แล้ว ทำไมไม่เป็นพระ
อรหันต์ เพราะเหตุว่าความหยุด หรือหยุดที่แท้นั้น มันคือความ
ว่างจนไม่มีตัวเราที่จะอยู่ที่ไหน หรือจะไปที่ไหน หรือจะมาที่ไหน 
หรือจะทำอะไร นั่นมันจึงหยุดแท้ ถ้ายังมีตัวเราอยู่แล้ว มันหยุดไม่
ได้

เพราะฉะนั้น เราจึงควรจะเข้าใจคำว่า ว่าง นี้ คือคำ ๆ เดียวกับ
คำว่า หยุด ที่พระพุทธเจ้าสั่งองคุลีมาลคำเดียวแล้วกลายเป็นพระ
อรหันต์ไปได้ ทั้งที่ฆ่าคนมามือยังเลือดแดง ๆ อยู่ หรือที่แขวน
คะแนนคนที่ฆ่าไปแล้วด้วยกระดูกนิ้วมืออยู่ที่คอตั้ง 999 หรือ 
99 ซ่ึงแปลว่ามันมากเต็มที่ นั่นแหละ คือไม่หยุด มันมีความยึด
มั่นถือมั่นอะไร จนว่ิงป่วนไปหมดไม่หยุด ทีนี้กรรมจะหมดไปเอง 
หรือว่าจะถึงความหยุดก็ต้องอาศัยคำ ๆ เดียว คือความว่างจาก
ตัวกู-ของกู ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกรรมทั้งปวง

การกระทำให้ว่างนี้ จัดว่าเป็นการทำโยคะในทางพุทธศาสนา
ก็ได้ คือเราดูกันทีต่ัวการกระทำให้ว่างนี้นี่แหละที่เรียกว่าโยคะ 
มันเป็นโยคะสูงสุด ถึงขั้นที่เรียกว่ายอดของโยคะ กล่าวคือชั้น
ราชะโยคะอะไรนัน้ ในทีเ่ช่นนี้ แม้เราจะยืมคำว่าราชะโยคะใน
ฝ่ายเวทานตะมาใช้ ซ่ึงมีความหมายว่าสุดยอดของโยคะ แต่ราชะ
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โยคะอย่างเขามีตัวตนถึงที่สดุ

สำหรับพระพุทธศาสนาเรา โดยเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า อริย
สัจจทัศนะ คือโยคะ นั่นก็แปลว่า โยคะในพุทธศาสนานี้ก็มี แต่มัน
หมายถงึการทำความว่างให้แจ้งออกมา ให้ปรากฏออกมา เพราะ
ฉะนั้นการกระทำใดอันเป็นไปเพื่อความว่างปรากฏออกมาแล้ว 
การกระทำอันนั้นเรียกว่า “โยคะ” ได้เหมือนกัน

ถ้าใครอยากจะใช้คำว่า โยคะ หรือชอบพูดถึงโยคะ อยากมี
โยคะ อะไรนี้ ต้องมีให้ถกูอย่างนี้ จึงจะสมกบัที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ว่า โยคะคืออริยสัจจทัศนะ-การทำของจริงที่สุดใหป้รากฏออกมา
เรียกว่าโยคะ แล้วเราก็เอามาใช้กันกับการทำทุกอย่างในทาง
จิตใจเพื่อให้หยุดความยดึมั่นถือมั่น ว่าเรา ว่าของเราเสีย นี่แหละ
คือโยคะ เราจะเอาคำว่า โยคะ ของพวกอ่ืนมาใช้มาเรียกได้ทั้งนั้น 
มันจะมีความหมายที่ปรับให้เข้ากันได้ทัง้นั้น อย่าง กรรมโยคะ ให้
ทำความไม่เห็นแก่ตัว ให้ประพฤติประโยชน์ของผู้อื่นดายไป 
อย่างนี้ก็มี ถ้าว่าเราอย่ามีตัวเรา มีของเรา เราอย่ามีความรู้สึกว่า 
ตัวเรา ว่าของเรา อย่างนี้ ทำไปเถอะ มันจะเป็นกรรมโยคะหมด

แม้จะเป็นโยคะช้ันต่ำ ๆ เต้ีย ๆ คือการทำบุญทำกศุลทำความดี 
ความงาม เสียสละแก่ผู้อ่ืน ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างนี้ ต้องทำ
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ด้วยจิตที่ว่าง ว่างจากตัวกู ว่างจากของกู อย่าให้ความรู้สึกแล่น 
หรือโน้มเอียงไปในทางว่าของฉัน หรือตัวฉัน มันก็เป็นโยคะไป
หมด

นี่แปลว่า ไม่ต้องแสวงหาโยคะอย่างอื่น จะเป็นชื่อสักกี่ส ิบ
โยคะ กี่ชนิดโยคะก็ตาม ก็เป็นอันทำโยคะทั้งสิ้น กล่าวคือ การ
ทำตัวตน หรือของตนให้หมดไป คือทำความว่างให้ปรากฏขึ้นมา

เท่าที่กล่าวมาค่อนข้างจะยืดยาวนี ้ก ็เพื่อจะให้เข ้าใจเรื่อง 
“ความว่าง” คำเดียว ว่างจากกิเลส คือว่างจากความรู้สึกว่า ตัวกู 
หรือของกู แล้วว่างจากความทุกข์นั้นมันแน่นอน เพราะเมื่อมัน
ว่างจากกิเลสแล้ว ก็ว่างจากทุกข์ ว่างจากตัวกู-ของกูอย่างเดียว
เท่านั้น จะว่างหมดจากทุกสิ่ง และสภาพอันนั้นมันเป็นนิโรธธาตุ 
ไม่ใช่ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุลม ไม่ใช่ อากิญจัญญายตนะ 
ไม่ใช่ อากาสานัญจายตนะ ไม่ใช่ วิญญาณัญจายตนะ อะไรเยอะ
แยะ ล้วนแล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ทั้งนั้น มันมี
แต่ นิโรธธาตุ เป็นความว่างจาก ตัวกู-ของกู เป็นที่ดับแห่งกรรม 
เป็นที่ดับแห่งกิเลส เป็นที่ดับแห่งความทุกข์

ข้อสุดท้ายที่เราจะต้องนึกถึง ก็คือว่า สิ่งนี้เป็นของที่เนื่องกันอยู่
กับทุกสิ่ง ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่าลืมเสียว่า ทุกสิ่งไม่มีอะไร
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นอกจากธรรมะ ธรรมะก็ไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติธรรมดา หรือ
ความที่มันเป็นอย่างนั้นเอง เป็น ตถตา เพราะฉะนั้น มันจึงว่าง
จากตัวตน-ของตนอยู่แล้ว

ธรรมะประเภทโง่ ประเภทหลง ประเภทอวิชชานี้ มันโผล่ข้ึนมา
เร่ือย เพราะการเป็นอยู่ หรือชีวิตประจำวัน หรือวัฒนธรรมของเรา
สมัยนี้ มันให้โอกาสแก่ธรรมะฝ่ายตัวกู ฝ่ายของกู คือฝ่ายอวิชชา 
ไม่ได้ให้โอกาสแก่ฝ่ายวิชชา เพราะฉะนั้น เราจึงต้องถูกลงโทษ
ด้วย Original sin คือบาปดั้งเดิมของเรา ที่พอเกิดมาแล้วก็มีแต่
จะหลงไปในทาง Autonomy นี้เร่ือยไปไม่เข็ดหลาบ แม้เป็นหนุ่ม
เป็นสาวก็ยังไม่รู้สึก เป็นคนกลางคนแล้วก็ยังไม่รู้สึก เป็นคนแก่
คนเฒ่าแล้วก็ยังไม่รู้สึกก็มี ถ้าอย่างไรก็ควรที่จะรู้สึกในวัยกลาง
คน หรือเมื่อยามแก่เฒ่า จะได้พ้นโทษ จะได้ออกจากกรงขังของ
วัฏฏสงสาร จะได้รับอิสรภาพ สู่ที่โล่งแจ้ง ไม่มีขอบเขต ไม่มีอะไร
จำกัด

เมื่อพุทธศาสนาแผ่ไปถึงเมืองจีน คนจีนสมัยโบราณเขามีสติ
ปัญญาเฉลียวฉลาดรับเอา ได้เกิดวรรณกรรมอย่างของเว่ยหล่าง 
หรือของฮวงโปขึ้นมา อธิบายเร่ืองจิต เร่ืองธรรมะ เร่ืองพุทธะ เร่ือง
หนทาง เร่ืองความว่าง ให้เข้าใจกันได้ด้วยถ้อยคำเพียงไม่กี่คำ คือ
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โผล่ข้ึนมาประโยคแรกก็ช้ีว่า จิตก็ดี ธรรมะก็ดี พุทธะก็ดี หนทางก็
ดี ความว่างก็ดี คือสิ่งเดียวกัน มันเท่านี้ก็พอแล้ว ไม่ต้องพูดอะไร
อีกแล้ว ประโยคเดียวเท่านี้พอแล้ว มันเท ่าก ับพระไตรปิฎก
ทั้งหมดได้เหมือนกัน แต่เราไม่อาจเข้าใจเลยก็ได้

ยิ่งพวกเราที่ศึกษาปฏิบัติกันอยู่ในแบบเก่านี้แล้ว ไม่มีทางที่จะ
เข้าใจประโยคนี้ได้เลย ควรที่จะละอาย มีหิริโอตตัปปะปะในเร่ือง
นี้กันเสียบ้าง มันจะไปได้เร็ว และยิ่งกว่านั้น พุทธบริษัทเมืองจีน
ยังพูดก้าวไปถึงว่า ความว่างนี้มันเป็นอยู่เองแล้ว แต่เราไม่เห็น
เอง อาตมาอาจจะพิสูจน์ได้เหมือนกับที่พูดอยู่แล้ว ๆ เล่า ๆ ว่า 
ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ มีจิตว่างอยู่เองแล้วในขณะนี้ แต่ก็หามองเห็น
ไม่ และไม่ยอมรับว่านี้เป็นความว่างเสียด้วยซ้ำไป

นี่แหละฮวงโปจึงด่าว่า คนพวกนี้เหมือนกับคนมีเพชรติดอยู่ที่
หน้าผากแล้วกไ็ม่รู้ แล้วเที่ยววิ่งหาไปรอบ ๆโลก หรือบางทีก็นอก
โลก ไปหาที่เมืองนรก เมืองสวรรค์ เมืองพรหมโลก เมืองอะไรต่อ
อะไร หารอบ ๆ โลกมนุษย์นี่ยังไม่พอ ยังไปเที่ยวหาเสียหลาย ๆ 
โลก ทำบุญสักหนึ่งบาท แล้วก็จะให้ได้ไปสวรรค์ ไปพบอะไรที่
ต้องการ อย่างนี้เรียกว่ามันไม่ดูของดีที่ติดอยู่ที่หน้าผาก แล้วก็จะ
ไปหาที่รอบ ๆ โลก หรือโลกอ่ืน ๆ อีก เพราะฉะนั้น เร่ืองวิธีคลำให้

๑๒0



พบ เขาก็พูดอย่างเหนือเมฆหรืออะไรทำนองนั้นยิ่งข้ึนไปอีก “ไม่
ต้องทำอะไร คืออยู่นิ่ง ๆ ไม่ต้องทำอะไร แล้วมันกจ็ะว่างเอง”

คำว่า “อยู่นิ่ง ๆ ไมต้่องทำอะไร” นี้ มันมีความหมายมากอยู่ คือ
ว่าเรามันซุกซน เรามันสัปดน เที่ยวรับเอาอารมณ์ทางตา ทางหู 
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายเข้ามา เมื่อรับเข้ามาแล้วยังโง่พอที่จะ
เปดิโอกาสให้ธรรมะฝ่ายอวิชชานั้นข้ึนนั่งแท่นบัญชางานเสียเร่ือย  
มันจึงเป็นไปแต่ในทางยึดมั่นถือมั่น ว่าตัวกู-ว่าของกู เรียกว่าซน 
ไม่ยอมอยูน่ิ่ง ๆ

“อยู่น ิ่ง” ก็หมายความว่า ไม่ร ับเอาอารมณ์เข้ามา หรือว่า
อารมณ์มากระทบ ก็ให้มันตายด้าน เหมือนคล่ืนกระทบฝั่ง เมื่อตา
เห็นรูป ก็สักแต่ว่าเหน็ เป็นต้น นี้เรียกว่ามันไม่รับเข้ามา หรือว่าทำ
อย่างนั้นไม่ได้ มันเลยไปเป็นเวทนา คือพอใจ หรือไม่พอใจเสีย
แล้ว ก็ให้หยุดเพียงแค่นั้น อย่าได้อยากต่อไปอีก ตามความพอใจ
หรือความไม่พอใจ อย่างนี้ก็พอที่จะให้อภัย ว่ายังอยู่นิ่ง ๆ อยู่ได้ 
เรือ่งมันจะได้หยุดอยูเ่พียงแค่นัน้ ถา้พอใจแล้วทำอะไรต่อไปยืด
ยาว เด๋ียวตัวกู-ของกู ก็โผล่ออกมา หรือว่าถ้าไม่พอใจ แล้วก็ทำ
อะไรไปตามความไม่พอใจ มันก็เป็นความทุกข์ นี้เรียกว่าไม่อยู่นิ่ง 
ๆ

๑๒๑



เพราะฉะนั้น คำว่าอยู่นิ่ง ๆ ของเว่ยหล่าง หรือฮวงโปก็ตามนั้น 
มันได้แก่การปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นสิ่งทั้งปวงโดย
ความไม่ควรยึดมั่นมือม่ัน ว่าตัวเรา-ว่าของเรานั่นเอง

อยู่นิ่ง ๆ คำนี้มนัมีความหมายอันเดียว อยา่งเดียวกับประโยคที่
ว่า “สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ” นั่นเอง เพราะว่าสิ่งทั้งปวง
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้ว ธุระอะไรจะไปยุ่ง หรือเข้าไปวุ่น หรือ
ว่ิงเข้าไปหาที่สิ่งเหล่านั้นให้มันวุ่นทำไม ไม่อยู่นิ่ง ๆ เพราะฉะนั้น
คำว่า “อยู่นิ่ง ๆ” จึงมีความหมายอย่างนี้

เราจงดูให้เห็นความว่างที่พึงประสงค์ การที่กล่าวว่ามีความว่าง
ชนิดที่ก่อให้เกิดความหยุด หรือความสะอาด ความสว่าง ความ
สงบ อะไรก็ตาม นี้ยังพูดอย่างสมมติ เพราะว่าถ้าพูดอย่างความ
จริง หรือพูดอย่างถูกต้องแล้ว มันไม่มีอะไรนอกจากความว่าง มี
เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น แล้วความว่างนั้นมันไม่ก ่อให้เกิดอะไร 
เพราะว่าความว่างนั้นมันเป็นตัวพุทธะ ตัวธรรมะ ตัวสังฆะ ตัว
หนทาง ตัวสะอาด ตัวสว่าง ตัวสงบ อะไรหมด อยู่ที่ความว่างนั้น

ถ้ายังพูดว่า ความว่างเป็นเหตุให้เกิดนั่น เกิดนี่แล้ว ก็แปลว่า
เรายังไม่รู้ถึงที่สุด ยังไม่ใช่ว่างถึงที่สุด เพราะถ้าว่างถึงที่สุดแล้ว 
มันไม่ต้องทำอะไร อยู่นิ่ง ๆ มันก็เป็นพุทธะ ธรรมะ สังฆะ สะอาด 

๑๒๒



สว่าง สงบ นิพพาน อะไรในตัวมันเอง ในตัวที่ไม่ปรุงแต่งให้เป็น
อะไรข้ึนมานัน่เอง

เมื่อจะสอนคนเขลา ๆ โดยวิธีที่ง่ายที่สุด ให้รู้จักสังเกตความ
ว่างนั้น ฮวงโปได้ให้ปริศนาไว้อันหนึ่งว่า ให้ดูที่จิตของเด็กก่อนที่
จะปฏิสนธิ อาตมาก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ให้หาดูจิตของเด็ก
ก่อนที่จะปฏิสนธิในครรภ์นั้นมันอยู่ที่ไหน ถ้าหาอันนี้พบ แล้วจะ
หาความว่างพบได้ง่าย ๆ เหมือนกับคลำพบของที่มีอยู่ที่หน้าผาก
แล้ว

ขอสรุปว่า เร่ืองความว่างนี้ไม่ใช่เร่ืองอ่ืน คือเร่ืองทั้งหมดของ
พุทธศาสนา จะว่าพระพุทธเจ้าหายใจเข้าออกอยู่ด้วยความว่าง 
หรือว่ามันเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนา เป็นความรู้ เป็นการปฏิบัติ  
เป็นผลของการปฏิบัติ ถ้าเรียนก็ต้องเรียนเร่ืองนี้ ปฏิบัติก็ปฏิบัติ
เพื่อผลอันนี้ ได้ผลมาก็ต้องเป็นอันนี้ แล้วในที่สุดเราก็จะได้สิ่งที่
ควรจะได้ที่สุด ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ เพราะว่าเมื่อเข้าถึงความ
ว่างนั้นได้นั้น มันก็หมดปัญหา มันไม่ใช่อยู่ข้างบนหรือข้างล่าง 
หรือมันไม่ใช ่อย ู่ท ี่ไหน มันไม่ร ู้ว ่าจะพูดอย่างไร ควรหุบปาก
มากกว่า แต่เราก็ยังต้องพูดว่าเป็นสุขที่สุดอยู่นั่นเอง

เพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้ดี เร่ือง “นิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง” 

๑๒3



กับ “นิพพาน คือว่างอย่างยิ่ง” นั้นจะต้องจับความหมายให้ถูก
ต้อง อย่าเอาความสุขตามความหมายที่เคยชินกันมาก่อน เหมือน
กับพวกก่อนพุทธกาลโน้น ไพล่ไปเอาความสมบูรณ์ถึงที่สุดทาง
กามารมณ์ มาเป็นนิพพานก็เคยมี ไปเอาความสุขทางฝ่ายรูป 
ความสุขจากรูปสมาบัติ เป็นนิพพานมาแล้วก็มี พระพุทธเจ้าท่าน
ต้องการให้ออกมาเสีย คือเอาเนกขัมมธาตุเป็นเครือ่งมือออกมา
จากกาม เอาอรูปธาตุเป็นเครื่องมือออกจากความหลงใหลในรูป
สมาบัติ และในที่สุด ก็เอานิโรธธาตุเป็นเคร่ืองออกมาเสียจากสังข
ตะ คือความวุ่นวายนานาชนิดมาสู่ความว่าง

ท่านจะเข้าใจได้หรือไม่ จะปฏิบัติได้หรือไม่ย่อมเป็นเรื่องของ
ท่านทั้งหลายเอง อาตมามีหน้าที่แต่จะกล่าวไปตามที่มันมีอยู่
อย่างไร การรู้ การเข้าใจ และการปฏิบัติย่อมตกเป็นหน้าที่ของ
ท่านทั้งหลาย

อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้

๑๒๔



วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง 

ธรรมกถาในโอกาสพิเศษ ณ ชุมนุมศึกษาพุทธธรรม (ศิริราช) 
ในอ ุปกา ระของคณะ แพทย ์ศาสตร ์แล ะศ ิร ิร าชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ๒๑ มกราคม ๒๕0๕

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย!

การบรรยายในวันนี้จะได้กล่าวเฉพาะ วิธีปฏิบัติเพ่ือเป็นอยูด้่วย
ความว่าง หลักทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความว่างมีอยู่อย่างไร ได้อธิบาย
พิจารณากันแล้วอย่างละเอียดเมื่อคราวก่อนนี้ จึงเหลืออยู่แต่วิธี
ปฏิบัติอย่างไรจึงจะสำเร็จประโยชน์แก่ทุกคนทั่วๆ ไปทุกคน แม้ที่
มีการศึกษาน้อย แม้ที่ไม่ได้เล่าเรียนปริยัติโดยตรง

หัวข้อเร่ืองมีอยู่ว่า “วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง” เพราะ
ฉะน้ัน จะต้องสนใจในคำว่า “เป็นอยูด้่วยความว่าง” มีชีวิตเป็นอยู่  
ด้วยสุญญตาก็ได้ แล้วแต่จะเรียก เมื่อเอ่ยช่ือสุญญตา ก็ขอให้
เข้าใจว่า หมายถงึความว่าง เพราะเป็นคำบาลี ภาษาไทยเราก็ว่า

๑๒๕



ความว่าง ทีนี้จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยความ
ว่าง หรือเป็นจิตที่ว่าง ?

เกี่ยวกับเร่ืองนี้ จะต้องรู้จักสังเกตให้ละเอียดลออสักหน่อย คือ
จะต้องสังเกตคำบางคำ ให้เข้าใจความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก็คือ คำว่า รู้ คำว่า เห็นแจ้ง คำว่า เข้าถึง คำว่า เป็นอยู่ด้วย หรือ
คำว่า มีความว่างอยู่ กำลังว่างอยู่ และคำว่า เป็นความว่างเสีย
เอง พูดโดยโวหารชาวบ้านธรรมดาก็ว่า เรารู้ คือเรารู้ความว่าง เรา
เห็นแจ้ง ก็คือเราเห็นแจ้งความว่าง เราเข้าถึง ก็คือเข้าถึงความ
ว่าง เราเป็นอยูด้่วย ก็คือ อยู่ด้วยความว่างนั่นเอง เรากำลังว่างอยู่  
ก็คือเรากำลังว่างอยู่ด้วยความว่างนั่นเอง หรือว่าเราเป็นตัวความ
ว่างเสียเอง บรรดาท่ีออกช่ือว่า ว่าง-ว่างทั้งหมดน้ีมันมคีวามหมาย
ตื้นลึกกวา่กันอย่างไร? แล้วแต่จะมองกันในแง่ไหน จึงจะมีความ
หมายอย่างเดียวกัน หรือในระดับเดียวกันได้ ?

อันแรกอย่างว่า เรารู้ความว่าง คนทั่วๆ ไปเขาจะคิดว่า เรา
เรียน เราพูด เราปรึกษาหารือกันเร่ืองความว่าง ถ้าหมายเพียง
เท่านั้นแล้ว เรารู้ความว่างอย่างนี้ยังไม่ถูก

คำว่า “รู้” ในภาษาธรรมนั้น ไม่ได้หมายถึงรู้เพราะเรียน เพราะ
ฟัง หรืออะไรทำนองน้ัน หรือแม้แต่พูดว่า เราเข้าใจความว่าง ก็ยงั

๑๒๖



ไม่ใชก่ารรู้ถึงความว่างอยู่ดี

คำว่า “รู้” คำว่า “เข้าใจ” ตามภาษาชาวบ้านตามธรรมดานี ้
เป็นเร่ืองอ่านๆ ฟังๆ คิดๆ นึกๆ คำนวณไปตามเหตุผลด้วยกันทั้ง
นั้น กิริยาเหล่านี้ใช้กันไม่ได้กับการรู้ความว่าง

การรู้ความว่างนั้น ต้องหมายถึงรู้สึกต่อความว่างที่จิตกำลงัว่าง
อยู่จริงๆ เราต้องรู้ต่อสิ่งที่กำลังมีอยู่ในจิตใจจริงๆ ถ้าเรารู้ความ
ว่าง ก็ต้องมีความว่างปรากฏอยู่ในขณะนั้น แล้วเรารู้ว่ามันเป็น
อย่างไร อย่างนี้จึงเรียกว่า “รู้ความว่าง”

ที่เราฟังกนัมาต้ังสองคร้ังแล้ว และเอาไปคิดไปนกึดูตามเหตุผล
ว่า มันควรจะเป็นได้ หรือมันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นได้อย่างนั้นๆ 
อย่างนี้ยังไม่เรียกว่า “รู้ความว่าง” ในที่นี้ แต่ก็เป็นความรู้หรือเป็น
ความเข้าใจตามภาษาคนธรรมดา คำว่า รู้ ในที่นี้ ขอให้ถือว่า มี
ความหมายเฉพาะ ตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนา

ถ้ารู้ธรรมะ ก็หมายความว่า กำลังมีธรรมะอยู่ทีเดียว และรู้สึก
ต่อธรรมะนั้นอยู่ จึงจะเรียกว่ารู้ธรรมะ ในที่นี้ก็เหมือนกัน “รู้ความ
ว่าง” ก็หมายถึงมีความว่างปรากฏอยู่ในความรู้สึก

เพราะฉะนั้นจึงได้แนะให้ส ังเกต แนะแล้วแนะอีก ในครา
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วก่อนๆ นั้นว่า ในขณะใดที่จิตมีความว่าอยู่บ้าง แม้ไม่ใช่ว่างเด็ด
ขาด ไม่ใช่ว่าสมบูรณ์ ก็ขอให้รู้จักมันไว้เร่ือยๆ ไป ในฐานะที่มันมี
อยู่มากเหมือนกันในวันหนึ่งๆ หากแต่ว่ามันยังไม่แน่นอน ไม่เป็น
ความว่าง ที่เด็ดขาด ตายตัวลงไป ยังกลับไปกลับมาอยู่ แต่แม้
กระนั้นก็ยังเป็นการดีมาก ถ้าใครอุตส่าห์สังเกต สนใจรู้จักความ
ว่าง ในทำนองนั้น ไปก่อน จะเป็นเหตุให้พอใจในความว่าง และ
เป็นการง่ายที่จะปฏิบัติให้ลุถึงจริงๆ เพราะฉะนั้นในที่นี้ คำว่า เรา
รู้ความว่าง จึงหมายถึงว่า มีความว่างปรากฏอยู่ในความรู้สึก

ทีนี้คำว่า เหน็แจ้งความว่าง ก็ต้องอย่างเดียวกันอีก คือเห็นแจ้ง
ประจักษ์ยิง่ๆ ข้ึนไป เมื่อเรารู้สึกว่าว่างอย่างไรแล้ว เราพิจารณาดู 
หรือทำความรู้สึกให้ชัดเจนยิ่งข้ึน จึงจะได้ช่ือว่าเห็นแจ้ง หรือเห็น
แจ้งแทงตลอด คือรู้อยา่งทั่วถึง

สำหร ับคำว ่า  เ รา เข ้าถ ึงความว ่าง  ก ็อย ่าง เด ียวก ันอ ีก 
หมายความว่า ในขณะที่เราได้เข้าถึงตัวความว่าง พูดได้อย่าง
สมมติก็ว่า เราเข้าถึงความว่าง ถ้าพูดอย่างความจริง อย่างไม่ใช่
สมมติก็ว่า จิตเข้าถึงความว่าง หรือว่าความรู้สึกนั้นเป็นผู้รู้สึกต่อ
ความว่าง และเข้าถึงความว่าง

สำหรับคำว่า เป็นอยู่ด้วยความว่าง นั้น ย่อมหมายถึง สุญญตา
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วิหาร คือการเป็นอยู่ มีลมหายใจอยู่ด้วยความรู้สึกต่อความว่าง
นั้น ตลอดเวลา อยา่งนีเ้รียกว่าเป็นอยู่ด้วยความว่าง 

คำว่า ว่างอยู่ ก็หมายความว่า ไม่มีความรู้สึกว่าตัวตน ว่าของ
ตัวหรือของตน ตัวเราหรือของเรา ตัวกูหรือของกู เหล่านี้  ซ่ึง
เป็นการปรุงแต่งของตัณหาอุปาทาน เมื่อว่างจากสิ่งเหล่านั้นอยู่ ก็
คือว่างอยู่ อะไรมันว่าง? ก็หมายถึงจิตอีกนั่นเอง ว่าง คือ ว่างจาก
ความรู้สึก ว่าตัวตน หรือ ว่าของตน ไม่มีท้ังอย่างหยาบ และอยา่ง
ละเอียด อย่างหยาบ เราให้ช่ือมันว่า ตัวกู-ของกู อย่างละเอียด 
เราให้ช่ือมันว่า ตัวตน-ของตน ถ้าจิตมีความว่างทั้งขนาดว่า ไม่มี
ตัวตนอย่างละเอียด ก็เรียกว่า เป็นความว่างเสียเอง คือจิตนั้น 
เปน็ความว่างเสียเอง

สมกับที่คำสอนในพุทธศาสนาบางพวก บางนิกาย เขาพูดว่า 
จิตคือความว่าง ความว่างคือจิต ความว่าง คือพุทธะ พุทธะคือ
ความว่าง ความว่างคือธรรมะ ธรรมะคือความว่าง มันมีเพียงสิ่ง
เดียงเท่านั้น

เป็นอันว่า อะไรทั้งหมดทั้งสิ้น ในบรรดาที่เรารู้จักนี้ ไม่มีอะไร มี
แต่ความว่าง ซ่ึงจะได้ช้ีให้เห็นต่อไป โดยการพิจารณาคำว่า “ว่าง” 
นี้ กันอีกคร้ังหนึ่ง
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  คำพูดว่า ว่าง หรือ ความว่าง น้ี มันเล็งถึงของ ๒ สิง่ คือเล็งถึง
ลักษณะ ๒ ลักษณะ คำว่า ว่าง ในลักษณะที่หนึ่งนั้น หมายถึง
ลักษณะของสิ่งทั้งปวง ขอให้กำหนดจดจำว่า ลักษณะของสิ่งทั้ง
ปวงคือความวา่ง

คำว่า สิ่งทั้งปวง นี้จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า มันหมายถึงทุกส่ิง
จริงๆ คำว่าทุกสิ่งนี้ หมายถึงรูปธรรม และ นามธรรม อย่างที่จะใช้
โวหารเรียก นับต้ังแต่ฝุ่น อนุภาคเล็กนิดหนึ่งข้ึนไป จนกระทั่งของ
มีค่า จนกระทั่งนามธรรม จนกระทั่งนิพพาน เป็นที่สุด จากฝุ่น
อนุภาคหนึ่งไปจนถึงนิพพานเป็นท่ีสุด นี้เรียกว่า “ส่ิงทั้งปวง”

ทีนี้สิ่งทั้งปวงทุกสิ่งๆ แต่ละสิ่งๆ นี้ ม ีลักษณะคือความว่าง 
ความว่างที่หมายที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ ต้องเข้าใจให้ดีเหมือนกัน ว่า
ในฝุ่นเม็ดหนึ่ง มันมีความว่างจากตัวตน ทีนี้สูงข้ึนมาเป็นในเงิน
ในทอง ในเพชรพลอยอะไรก็ตามนี้ มันมีความว่างจากตัวตน เป็น
ลักษณะของมัน กระทั่งมาเป็นเร่ืองจิตเร่ืองใจ เร่ืองความคิดนึก 
ความรู้สึกในสิง่เหล่านัน้แต่ละสิง่ ก็มีความว่างเป็นลักษณะของ
มัน คือว่างจากตัวตนนั่นเอง กระทั่งถึงการเรียนหรือการปฏิบัติ
ธรรม มีลักษณะเป็นความว่างจากตัวตน กระทั่งถึงสิ่งที่เรียกว่า 
มรรถ ผล นิพพาน เป็นที่สุด ก็มีลักษณะทีเ่ป็นความว่างจากตัวตน
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อยู่ที่นั่นด้วยกันทั้งนั้น แต่แล้วเราไม่เห็นเอง แม้แต่นกกระจอกที่
กำลังบินไปบินมา อยู่นี้ ก็มีลักษณะแห่งความว่างโดยสมบูรณ์อยู่
ที่นกกระจอกนั้น แต่เราก็ไม่เห็นเอง

ขอให้คิดดู ให้พิจารณาดู ให้สังเกตดู ให้คำนวณดู จนกระทั่ง
เห็นว่า ที่สิ่งทุกสิ่งมีความว่าง คือมีลักษณะแห่งความว่างแสดง
อยู่ทั้งนั้น แต่ว่าเรามองไม่เห็นเอง แล้วจะโทษใคร? เหมือนอย่าง
ปริศนาของพวกนิกายเซ็น ที่เขาเรียกว่าโกอานนี้ อย่างมีพูดว่า 
ต้นสนแก่คร่ำคร่า ต้นหนึ่ง กำลังแสดงธรรมอยู่ แม้อย่างนี้ก็หมาย
ถึงข้อที่ว่า แม้แต่ต้นสนแก่นั้น มันก็แสดงความว่างได้เหมือนกัน 
คือมันมีความว่าง เหมือนกับทุกสิ่ง แต่คนก็มองไม่เห็น หรือว่าไม่
ได้ยิน ในข้อที่มันแสดงธรรม คือแสดงลักษณะของความว่างอยู่
ทุกเมื่อ

ขอให้เราจับให้ได้ว่า ความว่างนั้นมีอยู่ที่ส่ิงทุกสิ่ง เพราะว่าเป็น
ลักษณะของสิ่งทุกสิ่ง สิ่งทุกสิ่งนี้มีลักษณะคือความว่าง นี่แหละ
คำว่าว่างในลักษณะทีแรก คือลักษณะของความว่างทีม่ีอยูท่ีส่ิ่ง
ทุกส่ิง จึงเรียกว่าว่าง นี่แหละเล็งถึงลักษณะของสิ่งทุกสิ่ง

 ลักษณะว่าอย่างที่สอง ว่างนี้เล็งไปยังลักษณะที่จิตกำลังไม่ยึด
มั่นถือมั่นอะไร ลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงนั้น
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แหละ เรียกว่า “ความว่าง” เหมือนกัน ข้อที่หนึ่งนั้นช้ีว่า สิ่งทั้งปวง
มีลักษณะ ว่าง ว่างคือลักษณะของส่ิงทั้งปวง ข้อที่สองชี้ไปยังจิตที่
ไมย่ึดมั่นถือมั่นตอ่สิ่งทั้งปวง

ข้อนี้ขอให้เข้าใจว่า ตามธรรมดา แม้แต่ตัวจิตเองมันก็ว่าง ว่าง
จากตัวตน แต่จิตนั้นไม่อาจจะรู้สึกว่าตัวมันเองว่าง เพราะมันมี
อะไรมาหุ้มห่อรบกวนอยู่เรื่อย ได้แก่ความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้น 
เพราะการเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัสทางผิวหนัง 
เป็นต้นนั่นเอง จิตจึงไม่รู้สึกต่อความว่างในตัวมันเอง หรือต่อ
ความว่างในสิ่งทั้งปวง แต่เมื่อจิตปลดเปลื้องสิ่งที่หุ้มห่อออกไป
เสียได้หมด กล่าวคือปลดเปลื้องความยึดม่ันถือมั่นด้วยความหลง  
ด้วยความไม่รู้นั่นแหละออกไปเสียหมด เมื่อนั้นจิตก็มีลักษณะ
ว่าง เพราะไม่ยึดม่ันสิ่งทั้งปวง

ความว่างในลักษณะที่สองนี้ จึงหมายถึงว่างที่เป็นลักษณะของ
จิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวง ผิดกับอย่างที่หนึ่ง ซ่ึงหมายถึงว่าง
ที่เป็นลักษณะของสิง่ทั้งปวง

ว่างทั้งสองอย่างนี้มันเนื่องกัน ถ้าสิ่งทั้งปวงมันมีลักษณะโดย
แท้จริง คือว่างจากตัวตนท่ีควรยึดมั่นถือม่ัน เพราะว่ามันว่างอย่าง
นี้ เราจึงเห็นความจริงว่ามันว่างได้ ถ้าตามความจริงมันเป็นสิ่งที่
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ไม่ว่างจากตัวตนแล้ว เราก็ไม่อาจเห็นว่ามันว่างได้เลย

แต่ทีนี้ตรงกันข้าม ทั้งๆ ที่สิ่งทั้งปวงเป็นของว่าง เราก็เห็นเป็น
ไม่ว่างเสียหมด เพราะว่าจิตชนิดที่ถูกกิเลส ถูกอวิชชาห่อหุ้มนั้น 
ไปยึดมั่นถือมัน่เป็นตัวเป็นตนไปหมดไม่ว่าในอะไร แม้แต่ในฝุน่
สักเม็ดหนึ่ง อนุภาคน้อยๆ อันหนึ่งนี้ ก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัว
เป็นตนของฝุ่นนั่นเอง รู้สึกเป็นบุรุษทีส่องจากเราขึ้นมาทีเดียว เรา
เป็นบุรุษที่หนึ่ง คือตัวเรา บุรุษที่สองคือสิ่งต่างๆ นอกจากตัวเรา 
นั่นเป็นนั่น นี่เป็นนี่ ล้วนแต่เป็นตัวเป็นตนของมันเองทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น เราจะต้องรู้จักคำว่า “ว่าง” นี้ว่าหมายถึงอะไรให้
ถูกต้องที่สุด ซ่ึงสรุปแล้ว ก็ให้รู้จักว่า ว่างนี้คือลักษณะของสิ่งทั้ง
ปวง อย่างหนึ่ง แล้วว่างนี้คือลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น
อะไร ไม่ยดึมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงนี้อีกอย่างหน่ึง

ว่างทีแรก เป็นวัตถุแห่งความรู้สึกหรือการเข้าถึง ว่างที่สองคือ
จิตว่างนี้ เป็นลักษณะของจิต ที่ว่างเพราะเข้าถึงความจริง คือ
ความว่างนั้น

ดังนั้น จิตจึงมองเห็นความว่างในสิ่งทั้งปวง รวมทั้งตัวมันเอง 
มันจึงสลายไปเอง เหลืออยู่แต่ความว่าง คือมันได้กลายเป็นความ

๑33



ว่าง เสียเอง และจะเห็นทุกๆ สิ่งเป็นความว่างหมด นับต้ังแต่ฝุ่น
เม็ดหนึ่ง ไปจนถึงนิพพาน ดังที่กล่าวแล้ว จะเป็นสิ่งของหรือเป็น
คน หรือเป็นสัตว์ เป็นสถานที่ เป็นเวลา เป็นอะไรต่างๆ เป็นธรรมะ
ไม่ว่าในลักษณะไหนหมด ล้วนแต่หลอมตัวเป็นสิ่งเดียวกัน คือ
เป็นความว่าง เพราะความที่มารู้ความจริงข้อนี้ นี่คือความหมาย
ของคำว่า “ว่าง”

เพราะฉะนั้น เท่าที่กล่าวมานี้ ท่านทั้งหลายย่อมจะพอสังเกต 
หรือจับได้ด้วยตนเองแล้วว่า คำว่า ว่าง นี้ มันเท่ากับ ความดับไม่
เหลือ แห่งตัวกู-ของกู คำว่า “ว่างๆ” นี้มันเท่ากับความดับไปไม่
เหลือแห่งความรู้สึกว่าตัวเรา หรือของเรา ว่างเท่ากับความดับไม่
เหลือแหง่ตัวตน

ตัวตนนัน้มันเป็นเพียงส่ิงที่เพ่ิงเกิดข้ึน เพราะความยึดมั่นถือมั่น
เท่านั้น ไม่เห็นเป็นว่าง เห็นเป็นตัวตนข้ึนมาเสีย ก็เพราะ ความยึด
มั่นถือมั่น ด้วยอวิชชา ด้วยกิเลส จึงไปยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ต้อง
แกล้งยึด เพราะมันไม่รู้ มันจึงเกิดความรู้สึกยึดข้ึนมาเอง ไม่ใช่ว่า
เราต้องไปต้ังเจตนายึด หรือต้ังข้ออย่างนั้นอย่างนี้ให้มันว่ามันเป็น
ตัวเป็นตน เมื่อจิตประกอบไปด้วยอวิชชา ความไม่รู้ แล้ว มันย่อม
รู้สึกต่อสิ่งต่างๆ เป็นตัวตนไปเสียหมดเอง ไม่ต้องแกล้งทำ ไม่ต้อง
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ต้ังเจตนาอะไร

ถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องเกิดขึ้น มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่
เป็นจริงแล้ว มันก็จะเห็นของจริงว่า ความว่างนั้นแหละคือความ
ดับไปไม่เหลือแห่งตัวตน ฉะนั้นจึงได้กล่าวเพื่อเป็นหลักว่า “ว่าง” 
นี้คือความดับไปไม่เหลือแหง่ตัวตน เพราะฉะนั้น เราต้องสนใจคำ
ว่า “ดับไม่เหลือๆ ๆ “ นี้กันให้ถูกต้อง

ด ับอย ่างไรเหลือ ด ับอย ่างไรไม ่เหล ือ ด ับม ีส ่วนเหล ือ ก็
หมายความว่า มันเพียงแต่เปลี่ยนรูป จากรูปหนึ่งไปสู่รูปหนึ่ง รูป
ทีแรกดับไปมันก็มีเชื้อเหลืออยู่สำหรับเป็นรูปใหม่ เป็นรูปอื่น 
อย่างนี้เร ียกว่า “ดับเหลือ” คือยังมีความยดึมั่นถือมั่นในสิ่งนี ้
แล้วไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ แล้วไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งโน้นเร่ือยไป 
อีกทีหนึ่งก็คือว่า สติปัญญาหรือความรู้ธรรมะที่ยังไม่ถึงที่สุดนั้น 
มันจะดับความยดึมั่นถือมั่นได้แต่เพียงบางส่ิง บางอย่าง หรือบาง
ส่วนโดยเอกเทศเท่านั้นเอง

บางคนอาจเห็นว่าฝุ่นนี้ไม่ใช่ตัวตน แต่ไปเห็นนกกระจอกเป็น
ตัวตนก็ได้ ไม่ต้องพูดถึงคน เพียงเห็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนก็ได้ และ
บางคนอาจมองเห็นต้นไม้หรือสัตว์ว่าไม่ใช่ตัวตน แต่ไปเห็นคนว่า
เป็นตัวตนเข้าก็ได้ ที่เห็นว่าเป็นตัวตนนี้ บางทีก็เห็นว่าร่างกายนี้
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ไม่ใช่ตัวตนแล้ว แต่ว่าส่วนจิตใจที่เป็นศูนย์กลางนั้นยงัเห็นเป็นตัว
ตนอย่างนี้ก็ได้ อย่างนีเ้รียกว่ามันดับไม่หมด มันดับบางส่วนเหลือ
อะไรเป็นตัวตนบางส่วนอยู่เสมอไป กระทั่งถึงว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตน 
แต่ว่าคุณสมบัติอะไรบางอย่างของจิต เช่นธรรมะนี้เป็นตัวตนข้ึน
มาก็ได้ หรือว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนแล้ว สิ่งที่อยู่ถาวรเป็น
อนันตกาล เช่นนิพพานธาตุนี้เป็นตัวตนก็ได้ อย่างนีดั้บมเีช้ือเหลือ
อยู่เร่ือย จนกว่าเมื่อใดจะกวาดทิ้งไปหมด แม้แต่นิพพานธาตุก็
ไม่ใช่ตัวตน อย่างนี้มันจึงจะเรียกว่าดับไม่เหลือแห่งตัวตน หรือดับ
ไมเ่หลือแห่งตัวกูท่ีแท้จริง

เพราะฉะนั้นคำว่า “ดับไม่เหลือแห่งตัวกู” นี้ ก็คือการที่ไม่อาจ
เกิดความรู้สึกว่าตัวกูนั่นเอง แต่เป็นการปฏิบัติ ต้องหมายความ
ว่า เราปฏิบัติในทำนองที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมาได้ 
ถ้าปฏิบัติอย่างนี้อยู่ได้เรื่อย ก็เรียกว่าดับไม่เหลือแห่งตัวกูได้
เหมือนกัน และการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างสมบูรณ์ถึงที่
สุดนั้น ย่อมหมายถึงการปฏิบัติชนิดทีตั่วกูหรือความรู้สึกว่าตัวกูนี้
ไม่มีทางจะเกิดอีกต่อไป ก็แปลว่าไม่ใหตั้วกูเกิดขึ้นมาได้อยู่ตลอด
เวลา ด้วยการกระทำที่ถูกต้องน้ัน

เท่าที่กล่าวนี้ ก็พอจะเข้าใจกันได้ทุกคนว่า คำว่าเกิดแห่งตัวกู 
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“เกิด” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเกิดจากท้องบิดามารดา แต่ หมาย
ถึงเกิดในห้วงแห่งความนึกคดิในทางจิตใจเท่านั้น จะเรียกว่า
ปฏิสนธิ หรือจะเรียกว่าคลอดออกมา หรือจะเรียกว่าอะไรก็สุดแท้ 
ต้องหมายถึงปฏิสนธิหรือคลอดออกมาในความรู้สึกเท่านั้น คือใน
ความรู้สึกของจิตเท่านั้น

อย่างเรารู้สึกว่า เราเป็นเรา ฉันเป็นฉัน ข้ึนมานี้ มันรู้สึกที่ไหน ก็
ขอให้เข้าใจว่า มันเกิดที่จิตนั่นแหละ การเกิดหรือการคลอดออก
มามันอยู่ที่นั่น เพราะฉะนั้น การเกิดนี้จึงหมายถึงการเกิดในทาง
จิตใจ ไม่ใช่เกิดทางเนื้อหนงัร่างกาย

ต้องเข้าใจว่าการเกิดทางเนื้อหนังร่างกาย แม้จะคลอดออกมา
แล้วจากท้องแม่ แต่ถ้ายังไม่มีการเกิดทางจิตใจ คือไม่เกิดความ
รู้สึกว่า กูเป็นกู เราเป็นเรา อย่างนี้แล้วละก็ ให้ถือว่า การเกิดทาง
ร่างกายนั้นยังไม่มีความหมายอะไรเลย ยังเหมือนกับก้อนอะไร
ก้อนหนึ่ง หรือดุ้นอะไรดุ้นหนึ่งเท่านั้น จนกว่าเมื่อใดจะมีความ
รู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเสียก่อน เมื่อนั้นการเกิดทางร่างกาย
ดุ้นนั้นจึงจะสมบูรณ์ คือในภายในมีความรู้สึกเป็นตัวตน

เพราะฉะนั้น ความเกิดมันจึงจำกัดความหมายอันแท้จริงอยู่ที่
ความรู้สึกว่าตัวตนนั่นเอง เมื่อเด็กนั้น เกิดข้ึนมาแล้วขณะใด มี
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ความรู้สึกว่าตัวตนอยู่ในใจ เมื่อนั้นเรียกว่าเขาเกิด พอเขาไม่มี
ความรู้สึกว่าตัวตนอย่างนั้น เมื่อนั้นก็คือเขาตาย กลายไปเป็นดุ้น
หรือเป็นก้อนอะไรทางเนื้อหนังอยู่ตามเดิม ความรู้สึกอย่างอ่ืนไม่
อาจช่วยใหเ้กิดความหมายว่าตัวตนได้ จึงไม่อาจทำให้เกิดความ
หมายว่าเขาเกดิอยู่ได้ มันจึงเท่ากับเขาตายอยู่ แต่ประเด๋ียวเดียว 
ถ้ามีอะไรมากระทบ มีอารมณ์มากระทบแล้วก็เกิดความรู้สึกว่า
เป็นตัวตนขึ้นมาได้อีก เพราะฉะนั้น เขาจึงเกิดขึ้นมาอีก และ
ประเด๋ียวเขาก็ตายไปอีก จึงว่าวันหนึ่งๆ เกิดได้หลายคร้ังหลายหน

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างนั้น มันก็อยู่ที่
ตรงนี้เอง คืออยู่ตรงที่ ปฏิบัติอย่าให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนข้ึนมา
ในดุ้นหรือในก้อนน้ี ในรางกายก้อนนี้ดุ้นน้ี อย่าให้เกิดจิตใจชนิดท่ี
เป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นตัวเราขึ้นมา ปฏิบัติอย่างนี้
เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง ใจความมันมีอยู่อย่างนี้

ทีนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัตินี ้ก็ควรจะมองดูให้เห็น
อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่าจะปฏิบัติอย่างไร? ปฏิบัติในขณะไหน? ที่
ว่าปฏิบัติอย่างไรนั้น ก็ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น ว่าปฏิบัติอย่างที่
ไม่ให้เกิดตัวตน แต่ว่ายังไม่ชัดเจน จะต้องอธิบายพร้อมกันไปกับ
ข้อที่ว่า จะปฏิบัติในโอกาสไหน ในขณะไหน อยา่งไร เพราะฉะน้ัน 
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เราจึงแบ่งแยกการปฏิบัตินี้ว่า มีโอกาสปฏิบัติในขณะไหนบ้าง ให้
เห็นชัดเจนเป็นโอกาสๆ ไป เพราะฉะนั้น ในที่นี้จะขอแบ่งเพื่อให้
เห็นง่ายๆ สัก 3 โอกาส หรือ 3 ขณะคือ

ในขณะตามปกติ หรือโอกาสที่เป็นปกติอยา่งหน่ึง

ในขณะที่มีอารมณ์มากระทบ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น 
ทางกาย หรือทางผิวหนัง เป็นต้น นี้อีกอย่างหนึ่ง เป็นอย่างที่สอง

แล้วอีกขณะหนึ่ง ซ่ึงขอผนวกเข้าไว้เลย นีคื้อขณะที่จะดับจิต ที่
เราเรียกกันว่า โอกาสจะตาย คือตายทางร่างกาย ตายชนิดที่เป็น
ความแตกดับของร่างกาย ในขณะที่จะตายอย่างนั้น มีการปฏิบัติ
สำหรับโอกาสนั้น อีกอย่างหนึ่ง

นี่แหละขอทบทวนใหม่ว่า ขณะที่ไม่มีอารมณ์มากระทบ ทาง
ตา ทางหู นี้อย่างหนึ่ง แล้วในขณะที่มีการกระทบกับอารมณ์คือ 
รูป เสียง กลิ่น รส เป็นต้น นี้อย่างหนึง่ แล้วอีกขณะหนึ่งก็คือขณะ
ที่จะดับจิต คือ ตาย อยา่งที่ชาวบ้านเรียก

การปฏิบัติในโอกาสอย่างแรก คือในปกติที่ไม่มีอารมณ์มากระ
ทบนั้น เราจะทำอย่างไร? ในขณะปกติอย่างนี้ก็หมายถึง เมื่อเรา
ทำการทำงานอะไรอยู่ตามปกติลำพังเรา เวลาปกติอย่างนี้ เราจะ
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ทำการทำงานประจำวันอยู่ก็ได้ หรือว่าเราจะใช้เวลาปกตินั้นไป
ทำกัมมัฏฐาน วิปัสสนาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ นี่เรียกว่า ยัง
ไม่มีอารมณ์มากระทบ ยังไม่มีปัญหาเร่ืองท่ีอารมณ์มากระทบ เรา
ทำการงานตามประสาชาวบ้านนี้อยู่ก็ได้ แต่ต้องในขณะที่ไม่มี
อารมณ์มากระทบ หรือเรามีเวลาว่าง เราจะอ่านหนังสือก็ได้ เรา
จะนึกคิดอะไรก็ได้ จะทำวิปัสสนาก็ได้ นี่เราจะต้องปฏิบัติใน
ลักษณะที่เป็นการศึกษา เป็นการทำให้เห็นแจ้งยิ่งขึ้น ว่าสิ่งทั้ง
ปวงว่างอยู่อย่างไร แล้วจิตนี้มันว่างได้อย่างไร จิตจะไม่หลงผิดใน
สิ่งทั้งปวงได้อย่างไร ให้นึกคิด ศึกษาด้วยตนเอง หรือไต่ถาม 
ปรึกษาหารือผู้อืน่อยู่เป็นประจำและทำไปเร่ือย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ท่ีไม่มีความรู้ทางปริยัติ สำหรับผู้ที่
เป็นชาวบ้านกระทั่งไม่รู้หนังสือ ไม่ได้เคยบวชเคยเรียนเร่ืองปริยัติ 
ก็ยังมีวิธีลัดอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงก็มีความหมายแบบเดียวกัน มีความ
มุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือให้รู้สิ่งๆ เดียวกัน คือรู้ความว่างของส่ิง
ทั้งปวงเหมือนกัน แต่เราไม่อาจพดูถงึความว่างอย่างนั้นได้ เพราะ
เขาจะยิ่งไม่เข้าใจใหญ่

เพราะฉะนั้น เราจึงพูดไปอีกทำนองหนึ่งว่า ให้ดูว่าสิ่งต่างๆ มี
อะไรบ้างที่น่าเอาหรือน่าเป็น ให้คนธรรมดาทั่วไปตามปกตินั้น 
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เป็นอยู่ด้วยการพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่น่าเอา น่าได้ หรือน่าเป็น 
ที่ว่าเอา หรือได้นี้ เช่นได้เงิน ได้ทอง ได้ของ ได้เกียรติยศ ได้
อำนาจวาสนา นี้เรียกว่าเอาหรือได้ มีอะไรบ้างที่น่าเอา หรือน่าได้ 
แล้วมีอะไรที่น่าเป็น เป็นอย่างไรบ้างที่ว่า น่าเป็น เป็นคน เป็นสัตว์ 
เป็นเศรษฐี เป็นขอทาน เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นราษฎร เป็น
มนุษย ์เป็นเทวดา เป็นอยา่งไหนบ้าง ที่ไหนบ้างที่น่าเป็น

เราต้องเข้าใจว่า “เอา” ว่า “เป็น” ให้ถูกต้องกันเสียก่อน คำว่า 
เอา ว่า เป็น นี้ หมายความถึงความยึดถือโดยตรง ถ้าไปรู้สึกว่า 
เอา หรือ ได้ นี้มันต้องมีความยึดถือโดยตรง ถ้าไปรู้สึกว่าเอา หรือ
ได้ นี้มันต้องมีความยึดถือที่จะเอามาเป็นของเรา ถึงจะเข้าข้ันที่
เรียกว่า “เอา” หรือ “ได้” เต็มตามความหมาย เช่นเราเอาเพชร 
เอาพลอย มากองไว้เต็มห้องอย่างนี้ ถ้าไม้มีความยึดถือว่าเราได้ 
เราเป็นเจ้าของ เราเอามาได้ อย่างนี้มันก็เท่ากับว่าไม่มีการเอา 
ไม่มีการได้ เพชรพลอยก็กองอยู่ที่น่ันเอง ไม่มีความหมายอะไร ถ้า
เกิดความรู้สึกชนิดที่เป็นอุปาทานว่าตัวเรา ตัวเราเอามาได้ ตัวเรา
ได้มาแล้ว อย่างนี้มันจึงจะเรียกว่า “เอา” หรือ “ได้” ขอให้เข้าใจ
ความหมายของคำว่า เอา ว่า ได้ อย่างนี้

แล้วถามอีกทีว่า เอาอะไรบ้าง มันน่าเอา น่าได้ เอาอันไหนบ้าง 
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จะไม่ทำให้บุคคลนั้นให้เป็นทกุข์ มันมีแต่จะแผดเผาบุคคลน้ัน ทิ่ม
แทงบุคคลนั้น ร้อยรัดบุคคลน้ัน พัวพันบุคคลนั้น หุ้มห่อบุคคลน้ัน 
ครอบงำบุคคลนั้น หากเข้าไปเอา ไปเป็นมันเข้า แต่ถา้เพชรพลอย
ที่กองอยู่เต็มห้องนั้น เขาไม่มีความรู้สึกว่าเอา ว่าเป็น มันก็ไม่มี
อาการแผดเผา พัวพัน หุม้ห่อ ร้อยรัด แต่ประการใดเลย นี่เรียกว่า
ไม่เอาไม่เป็น มีอันไหนบ้าง ที่ไปเอา ไปเป็นเข้าแล้ว จะไม่เป็น
ทุกข์

ถ้าไปมีความรู้สึกว่าเอา ว่าเป็น เข้าแล้ว ไม่ต้องมาอยู่ในห้อง 
ต่อให้อยู่ในป่า หรืออยู่คนละประเทศ ข้ามทวีป ข้ามสมุทรอย่างนี ้
ใจมันก็ยังเป็นทกุข์ได้ ลองมีลูกมีหลานอยู่ที่อเมริกา แล้วก็มีความ
ยึดมั่นถือมั่นว่าเรา ว่าของเราดูซิ มันก็จะทำให้นอนไม่หลับ และ
มากเข้าก็เป็นโรคเส้นประสาทได้ นั่นแหละคือความหมายของคำ
ว่า “เอา” ว่า “เป็น”

ตามปกติขอให้พิจารณาดูว่า มีอะไรบ้างที่น่าเอา น่าเป็น ที่ไป
เอาไปเป็นเข้าแล้ว จะไม่เป็นทุกข์ อย่างนี้ เมื่อพบความจริงว่า 
ไม่มีอะไรที่น่าไปรู้สึกเอา หรือ เป็น มันก็วางเฉยกับสิ่งทุสิ่ง แต่จะ
จัด จะทำ จะมี จะเก็บ จะรักษา จะบริโภคใช้สอย ก็ทำไปตาม
เร่ือง จิตใจอย่าไปเอา อย่าไปเป็น อย่าไปรู้สึกว่าเป็นตัวเราเอา, 
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เป็น, มี, ขึ้นมา ให้นึกถึงหลักธรรมะที่ว่า “ทำโดยไม่ต้องมีผู้ทำ 
การกระทำได้ทำเสร็จไปแล้ว แต่ตัวผู้ทำหามีไม่ การเดินทางได้
เดินถึงที่สุดแล้ว แต่ตัวผู้เดินหามีไม่” นี้หมายถึงพระอรหันต์ ท่าน
ปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดแล้ว คือว่าทำการปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดแล้ว 
หรือว่าเดินไปตามทางของอริยมรรคนี้ถึงที่สุดแล้ว บรรลุนิพพาน
แล้ว แต่ตัวผู้เดินหามีไม่

หลักอันนี้จะต้องนำเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเรา จะกินอยู่ 
นั่ง นอน ยืน เดิน บริโภค ใช้สอย แสวงหา ทำอะไรต่างๆ เหล่านี้ 
ต้องมีสติปัญญาเพียงพอที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่า เรามีอยู่ เรา
เป็นผู้ทำ ผู้กิน ผู้เดิน ผู้นั่ง ผู้นอน ผู้บริโภคใช้สอย นี้เรียกว่าทำให้
มันว่างจากตัวเราอยู่เสมอ ให้เป็นปกติ เป็นอยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่า 
ไม่มีอะไรน่าเอา น่าเป็น

การปฏิบัติธรรม สามารถจัดทำพร้อมกันไปได้กับการทำการ
งาน หรือการเคลื่อนไหวในการงานประจำวันนั่นเอง เป็นการ
ปฏิบัติธรรมะอย่างสูงยิ่งไปเลย ไม่ต้องแยกจากกัน ขอแต่ให้มี
สติสัมปชัญญะอย่างนี้อยู ่งานก็ได้ผลดีด้วย ไม่ผิดพลาดด้วย 
และธรรมะก็เจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งพร้อมกันไปในตัวการงานนั้น
ด้วย นี้เรียกว่าเป็นอยู่ตามปกติในเร่ือง ไม่มีการเอา ไม่มีการได้
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สำหรับการเป็น นั้นยิ่งง่ายขึ้นมาอีก คือขอให้คิดดูว่า “เป็นอะไร
บ้าง ที่จะไม่ต ้องเป็นทุกข์ไปตามความเป็นนั้นๆ” น ี่เป็นส ูตร 
เป็นใจความสำคัญ คือว่าเป็นตัวสูตรตัว Formula เลยว่า “เป็น
อะไรบ้างจะไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามความเป็นนั้นๆ” คำว่า “เป็น” 
นี้ก็เหมือนกัน หมายเอาแต่เป็นที่มีอุปาทาน เป็นด้วยความยึดมั่น
ถือมั่นว่า เราเป็น เช่นเดียวกับคำว่า “ได้” หรือ “เอา” เหมือนกัน

ยกตัวอย่าง เช่นมีทองกองอยู่เต็มห้องนี้ ถา้ไม่รู้สึกว่าเราเป็น
เจ้าของ มันก็ไม่มีการได้หรือมีการเอา การเป็นนี้ แม้โดยทางโลก
จะสมมติ ทางกฎหมายจะรับรองว่า ใครเป็นนั่นเป็นนี่ คนนั้นเป็น
อย่างนั้น คนนี้เป็นอย่างนี้อยู่ก็จริง แต่ในใจของเราจริงๆ นั้น อย่า
ไปรู้สึกอย่างนั้นเข้า อย่าไปหลง ไปเข้าใจผิดตามสมมติอย่างนั้น
เข้า เช่นว่า คนหนึ่งคลอดบุตรออกมา คนผู้คลอดก็ต้องเป็นแม่ คน
ที่เขาคลอดออกมาก็ต้องเป็นลูก นี้ก็เป็นตามธรรมชาติ ถ้าอย่าไป
ยึดถือว่าเป็นแม่ มันก็ไม่เป็นแม่หรอกเพราะไปหลงเอาเอง ไปว่า
เอาเอง ไปเข้าใจผิดเอาเองว่าเป็นแม่ มันก็เป็นแม่ อย่างนี้ควร
ถือว่าเปน็สัญชาตญาณของสัตว์ (Animal Instinct) คือว่าสัตว์มัน
ก็รู้สึกเป็น แม่ไก่ แม่สุนัข แม่วัว แม่อะไร มันก็รู้สึกว่ามันเป็นแม่
และรักลูกเป็น นี้ไม่ต้องฝืน ไม่ต้องทำ ไม่ต้องสร้าง มันเป็นอยู่
ตามธรรมชาติของสัตว์
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ถ้าถึงข้ันที่เป็นสติปัญญา มันต้องดีกว่านั้น มันต้องรู้จักทำลาย
ความยึดถือ ที่มาจากความไม่รู้ อย่างนั้นเสียได้

คนบางคนคงจะคิดว่า แหม! เหี้ยมโหดทารุณจริง ไม่ให้รู้สึกว่า
เป็นแม่ ไม่ให้รักลูกอย่างนั้นหรือ? ฟังให้ดี ไม่ได้หมายความอย่าง
นั้น คือว่าการเป็นแม่นี้ เป็นด้วยสติปัญญาก็ได้ เราจะปฏิบัติ
หน้าที่ของแม่อย่างไรก็ทำไปด้วยสติปัญญาได้ ไม่ต้องทำด้วย
ตัณหา อุปาทาน ซึ่งมันจะทำให้มีความทุกข์ทุกประการ ต้อง
น้ำตาไหลบ่อยๆ ต้องเหี่ยวแห้งใจบ่อยๆ ต้องเป็นอะไรบ่อยๆ แล้ว
ไม่มีความสุขเลย นั่นแหละค่าที่เป็นแม่ไม่เป็น เป็นแม่ไม่ถูกวิธี
ของธรรมะ ต้องเป็นทุกข์เพราะลูก นี้เรียกว่าความทุกข์ของแม่

เมื่อเป็นแม่ ก็ต้องทุกข์อย่างแม่ เมื่อเป็นลูกก็ต้องทุกข์อย่างลูก 
เมื่อเป็นพ่อก็ต้องทุกข์อย่างพ่อ นี่ลองถามตัวเองดูทีว่าเกิดมาเป็น
แม่เขานีส่นุกไหม? เกิดมาเป็นพ่อเขานี่สนกุไหม? คนที่สูงอายุที่ได้
ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้ว อย่างทีเ่รียกว่ามีประสบการณ์ดีมาแล้ว 
ลองคิดดูซิว่าจะเป็นอย่างไร จะตอบว่าอย่างไร ถึงไม่ตอบก็คงสั่น
หัวทั้งนั้น เป็นพ่อเขาสนุกไหม เป็นแม่เขาสนุกไหม อยา่งนี้นี่คือสิ่ง
ทีจ่ะต้องศึกษา หรือรู้สึกอยูเ่ป็นปกติ แม้ในเวลาทีไ่ม่มีอารมณ์
มากระทบ
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ถ้าเป็นสามีสนุกไหม? เปน็ภรรยานี้สนุกไหม? ไปคิดดูเอง คนที่
เป็นสามีเป็นภรรยามาโดยสมบรูณ์แลว้จะสั่นหัวทั้งนั้น

ทีนี้ ถามว่าเป็นหญิงน่าสนุกไหม? เป็นชายน่าสนุกไหม? ถ้าสติ
ปัญญาเดินมาโดยลำดับ และละเอียดยิ่งขึ้น ก็จะสั่นหัวทั้งนั้น 
เป็นผู้หญิงก็ต้องมีความทุกข์อย่างผู้หญิง เป็นผู้ชายก็ต้องมีความ
ทุกข์อย่างผู้ชาย

เป็นเด็กสนุกไหม? เปน็ผู้ใหญ่สนุกไหม? เด็กๆ เขาคงจะตอบว่า
สนุก แต่เราที่เป็นผู้ใหญ่ผู้เฒ่ามาแล้ว นี้ลองย้อนกลับไปดูทีว่า 
มันสนุกไหม? เด็กมันก็มีทุกข์ตามประสาเด็ก ผู้ใหญ่ก็เป็นทุกข์
ตามประสาผู้ใหญ่ ถ้าหากมีความยดึมั่นถือมั่น

  ทีนี้ขยายให้กว้างออกไปว่า เป็นคนน่าเป็นไหม? เป็นสัตว์
เดรัจฉานน่าเป็นไหม? เป็นอะไรที่เป็นคู่ตรงข้ามนี้ กับที่ไม่ต้องเป็น
อะไรเลย อันไหนจะดีกว่า เป็นคนธรรมดา กับเป็นสัตว์นรก อย่าง
นี้น่าเป็นไหม

หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคนนี้น่าเป็นไหม? เป็นเทวดาใน
สวรรค์นี้น่าเป็นไหม? นี้มันเป็นเครื่องวัดสติปัญญาของบุคคลว่า
คนนั้นเขามองเห็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างสมบูรณ์ อย่างถูกต้อง
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หรือไม่ ถ้าเขามองเป็นโทษของความยึดมัน่ถือมัน่อย่างสมบูรณ์
แล้ว ก็จะสั่นหัวทั้งหมดอย่างเดียวกัน เพราะว่าเป็นคนนี้ก็ต้องมี
ความทุกข์ตามแบบของคน เป็นเทวดากต็้องมีความทุกข์ตาม
แบบของเทวดา

หมายความว่า ถ้าเกิดไปยดึมั่นว่าเราเป็นคน หรือว่าเราเป็น
เทวดาขึ้นมาแล้ว นั่นแหละจะต้องเป็นทุกข์ตามแบบคนหรือเป็น
ทุกขต์ามแบบเทวดาทั้งนั้น

ถ้าว่าง คือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอะไรเลย มันก็ไม่เป็นทั้งคน 
ไม่เป็นทั้งเทวดา มันก็เลยไม่มีความทุกข์อย่างคนไม่มีความทุกข์
อย่างเทวดา นี่เรียกว่าว่าง ถ้าต้องเป็นคนตามความยึดมั่นถือมั่น 
หรือเป็นเทวดาตามความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันสนุกไหม? นี่ขอให้
คิดอย่างนี้ แล้วว่าเป็นคนสนุกไหม? เปน็เทวดาสนุกไหม? ถ้าใคร
เข้าถึงความจริงแล้วก็จะสั่นหัวทั้งนั้น

ทีนี้ให้ใกล้เข้ามาอีกว่า เป็นคนดีน่าเป็นไหม? เปน็คนชั่วน่าเป็น
ไหม? ถ้าถามว่า ใครอยากเป็นคนดีบ้าง คงยกมือกันสลอนไป
หมดเลย เขายังมองไม่เห็นว่า ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นคนดีนั้น 
มันก็ต้องมีความทุกข์ไปตามแบบของคนดี ไปตามประสาของคน
ดี เช่นเดียวกับที่คนช่ัว จะต้องมีความทุกข์ ตามแบบประสาของ
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คนช่ัว ถ้าลงยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นไม่มีความสุขเลย เพราะมันจะ
หนักชนิดใดชนิดหนึง่อยูใ่นตัวความเป็นนัน่เอง หากแต่ว่าความ
ทุกข ์บางอย ่าง ม ันไม ่แสดงออกมาใหเ้ห ็น แล้วม ันมีความ
สนกุสนานเพลิดเพลินอะไรบางอย่างกลบเกลื่อนไว้ มันจึงทนทุกข์
ในการมี-การเป็น-การได้ ทะเยอทะยาน ต่ืน หรือเห่อที่จะเป็นนั่น-
เป็นนี่อยู่ไดด้้วยการถกูหลอก

ที่จริงนั้น ธรรมชาติหลอกให้คนเราสู้ทนทุกข์ เช่นตัวอย่างที่เห็น
ได้ง่ายๆ ในกรณีที่ทุกข์ เพราะการสืบพันธ์ เพราะการคลอดลูกนี้ 
มันหลอกได้อย่างที่ตนเองก็สมัครใจทีเดียว ถ้าเขามองเห็นความ
จริงข้อนีแ้ล้ว ก็คงไม่เล่นด้วยกับการหลอกลวงของธรรมชาตินัน้
เลย เป็นคนดี เป็นคนช่ัวสนุกไหม? ลองคิดดู

หรือว่าใกลเ้ข้ามาอีกก็ว่า เป็นคนมีบุญน่าเป็นไหม? เป็นคนมี
บาปน่าเป็นไหม? ทนที่ผลีผลามไม่ดูแลอะไรเลย คงจะยกมือทันที
ว่า เป็นคนมีบุญน่าสนุกกันใหญ่ แต่คนทีเ่ขาผ่านบุญมาโดย
สมบูรณ์แล้ว ก็สั่นหัวว่า คนมีบุญก็ต้องเป็นทุกข์ไปตามแบบตาม
ประสาของคนที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตนมีบุญ นี่คนมีบุญจะต้องเป็น
ทุกข์ไปตามประสาคนมีบุญ เช่นเดียวกับคนที่มีบาปต้องมีทุกข์ไป
ตามประสาคนมีบาป ทีนี้ใกล้เข้ามาอีกก็คือ เป็นคนมีความสุขน่า
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เป็นไหม? เป็นคนมีความทุกข์น่าเป็นไหม? คนก็ยิ่งยกมือกัน
สลอนมากกว่าคราวก่อนว่า จะขอให้เป็นคนมีความสุข ทีนี้ส่วน
คนที่เคยมีความสุข เสวยสุขอย่างที่เรียกๆ กันนี้มาแล้ว ได้ผ่านมา
แล้วกลับสั่นหัวว่าเป็นคนมีความสุขนี้ ก็เป็นทุกข์ไปตามแบบของ
คนมีความสุข

ตอนนี้คงจะฟังไม่เข้าใจ ขอกล่าวซ้ำอีกว่า คนมีความสุข จะ
ต้องมีความทุกข์ไปตามแบบของคนมีความสุข ข้อนี้ต้องนึกถึง ข้อ
ที่ว่าในโลกนี้ชาวโลกเขาสมมติ เขาบัญญัติ เขายึดมั่นถอืมั่นกนัว่า  
คนอย่างไหนเป็นคนมีความสุข มีเงิน มีอำนาจวาสนา มีนั่นมีนี่ มี
กามคุณ มีอะไรสมบูรณ์ไปหมดทุกอย่าง เป็นคนมีความสุข แต่
แล้วก็จงดูให้ดี มันจะมีความทุกข์ไปอีกแบบหนึ่ง รูปหนึ่ง ตาม
ประสาคนมีความสุข

ไม่ต้องพูดถึงความสุขชนิดมีก้างอย่างนี ้ต่อให้เป็นความสุข
ชนิดที่เกิดมาจากสมาธิ สมาบัติ จากฌานของพวกฤษี มุนี ถ้าไป
ยึดมั่นถือมั่น ว่าฉันเป็นคนมีความสุขข้ึนมาแล้ว มันก็จะเกิดก้าง
ข้ึนมาในเนื้อนั่นเอง แล้วติดคอ พวกนี้ยึดมั่นถือมั่นความสุขในรูป
ฌานเป็นต้น เหล่านี้ก็เรียกว่า เป็นคนมีทุกข์ไปตามประสาของคน
มีความสุขจากรูปฌานนั้นเอง
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เพราะฉะนั้น จึงมีบทบัญญัติให้ละ รูปราคะ อรูปราคะ เสียง ใน
สังโยชน์เบื้องปลาย ที่จะทำให้คนเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้น 
เพราะว่าการที่ไปติด ไปยึดเข้า ว่าเรามีความสุข แม้จะเป็นความ
สุขที่เกิดจากธรรมะก็เถอะ มันจะยังคงเป็นก้างติดคอชนิดละเอียด 
อย่างใดอย่างหน่ึงอยู่เป็นธรรมดา และไม่เป็นธรรมะจริงข้ึนมาได้

ข้อที่จะไปยึดพระนิพพาน ว่าเป็นตัวตน หรือเป็นความสุขของ
เราข้ึนมานั้นเป็นไปไม่ได้ ถ้าเพียงแต่พูดนั้นพูดได้ ว่านิพพานนั้น
เป็นสุขอย่างยิ่ง แล้วยึดพระนิพพานว่าเป็นเรา เป็นของเรา เรามี
สุขอย่างนิพพาน บรรลุนิพพานนี้มันพูดได้ แต่ตามความจริงนั้นมี
ไม่ได้ เพราะว่าผู้ที่มีความยึดถืออย่างนั้นอยู่ จะบรรลุถึงนิพพาน
ไม่ได้เป็นอันขาด เพราะฉะนั้น ถ้าเขาสำคัญอยู่ว่า เขาได้รับ เขา
เป็นผู้มีความสุขที่เกิดแต่นิพพานอย่างนี ้มันเป็นนิพพานจอม
ปลอมทัง้นัน้ นิพพานจริงไม่มีทางทีจ่ะมาอยูใ่นฐานะทีถู่กยึดถือ
อย่างนี้ได้

นี่เราไล่ความสุขขึ้นไปตั้งแต่ความสุขของเด็กๆ ความสุขของ
ผู้ใหญ่ ของคนหนุ่มสาว คนแก่คนเฒ่า คนมีอำนาจวาสนา กระทั่ง
คนเป็นเทวดา มีฌาน มีสมาบัติ อะไรเป็นที่สุด ถ้าลงยึดมั่นถือมั่น
ว่า ฉันมีความสุขละก็ มันต้องมีความทุกข์ไปตามแบบของคนมี
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ความสุข ผู้ที่เข้าถึงความจริงจะรู้สึกดีอย่างนี้ ส่วนผู้ที่ไม่เข้าถึง
ความจริงก็ต่ืน ก็เห่อ กันไปตามเร่ืองตามราว เห่อเงิน เห่อทอง 
เห่ออำนาจวาสนา เห่อความสุข ทางเนื้อทางหนัง กระทั้งเห่อ
วิป ัสสนา เห ่อฌาน เห่อสมาบัติ เห ่อจนต้องส่งโรงพยาบาล
ปากคลองสาน อย่างนี้แหละมันเป็นการแสดงอยู่ในตัวของมันเอง
แล้ว ว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ เพราะถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้ว คนมี
ความสุขก็จะต้องเป็นทุกข์ไปตามแบบของคนมีความสุข คำว่า 
“ทุกข์ไปตามแบบของคนมีความสุข” เด็กๆ ฟังไม่ถูก ฟังไม่ออก 
แต่ผู้สูงอายุควรจะฟังออก

ทีนี้ เราลองคิดดูอีกสักคู่หนึ่งว่า เกิดนี้สนุกไหม? ตายไปสนุก
ไหม? ให้เลือกเอาฝ่ายหนึ่งในคนคู่นี้ คือเกิดเป็นคนอยู่นี้สนกุไหม? 
หรือว่าตายไปก็คือไม่เป็นอยู่นีส้นกุไหม? เกิดกับตาย สองอย่างนี้
อันไหนน่าสนุก คนเกิดอยู่น่าเกิด หรือคนตายน่าตาย ลองคิดดู 
ถ้ารู้ธรรมะจริงมันก็สั่นหัว ไม่เอาทั้งนั้น ไม่เอาทั้งเกิด ไม่เอาทั้ง
ตาย แต่คนธรรมดาแล้วไม่อยากตาย อยากแต่เกิดแล้วไม่อยาก
ตาย อยากเกิดเร่ือย อยากเกิดชนิดไม่รู้จักตายด้วยซ้ำไป หรือว่า
ถ้าจะต้องตายแน่แล้ว ก็ยังอยากเกิดอีก นั่นแหละคือความยึดมั่น
ถือมั่น
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เราอาจตัดบทสั้นๆ ว่า คนเกิดก็ต้องมีความทุกข์ไปตามแบบ
ของคนเกิด คนตายก็มีความทุกข์ไปตามแบบของคนตาย ต่อเมื่อ
ไม่รู้สึกว่าเกิด ไม่รู้สึกว่าตาย คือ ว่าง นั่นแหละ จึงจะไม่มีความ
ทุกข์เลย

ทำไมไม่นอนคิดเล่น นั่งคิดเล่น เดินคิดเล่นในเร่ืองอย่างนี้ ใน
ขณะที่ไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบ ทำไมไม่ลองนอนคิดอย่างนี ้
นั่งคิดอย่างนี้ เดินคิดอย่างนี้ หรือว่าเม่ือทำอะไรอยู่ หรือ เป็นอะไร
อยู่ ทำไมไม่ลองคิดอย่างนี้

เมื่อเหน็ดเหนื่อย ยากลำบาก อยู่ด้วยความเป็นมารดาเป็นต้น
อย่างนี้ ทำไม่ไม่รู้สึกบ้างว่า ความเป็นมารดาอย่างนี้ไม่น่าสนุก 
แล้วความเป็นสามี ความเป็นภรรยา ความเป็นอะไรต่างๆ อยา่งที่
ว่ามาแล้วทัง้หมดนี ้เมื่อกำลังวุ่นอยู่ด้วยอาการของความเป็นนั้นๆ  
ทำไมไม่รู้สึกว่านี้ไม่สนุกเลย ทั้งๆ ที่ต้องร้องไห้อยู่ ก็ยังไม่รู้สึกว่านี้
ไม่สนุกเลย ยังสนุกอยู่เร่ือย สนุกอยู่ทั้งๆ ต้องร้องไห้อย่างน้ัน

เพราะฉะนั้น เราจะต้องคิดดูให้ดีอีกทีหนึ่ง ในครั้งสุดท้ายว่า 
เกิดก็ตาม ไม่เกิดก็ตาม ไม่ไหวทั้งนั้น เกิดก็ไม่ว่าง ไม่เกิดก็ไม่ว่าง 
ถ้าไปยึดถือว่าไม่เกิดแล้ว มันก็ไม่ว่างเหมือนกัน ตอนนี้มันจะต้อง
เป ็นตอนที่ฟ ังยากที่ส ุด หร ือจะว ่าปฏ ิบ ัต ิยากท ี่ส ุดก ็ตามใจ 
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ระหว่างเกิดกับไม่เกิด นี่มาถึงคู่สุดท้ายนี้ เราไม่เอาทั้งนั้น เราไม่
เข้าไปยึดในคำว่า เกิด หรือ ไม่เกิด กไ็ม่ยดึ มันจึงจะว่าง

เมื่อพูดถึง “เอา” ถึง “เป็น” มาเร่ือยๆแล้ว ไม่เอา ไม่เป็น มา
เร่ือยๆ แล้ว มาถึง “เกิด” “ไม่เกิด” เป็นคู่ข้ึนมาอย่างนี้ ประเด๋ียวก็
จะยึดเอาที่ “ไม่เกิด” เข้าอีก ฉะน้ันในอันดับสุดทา้ย ข้อปฏิบัติของ
เรา จะต้องสาวก้าวไปจนกระทั่งถึงว่า ความรู้ว่าไม่เกิด อย่างนี้ก็
ต้องไม่เป็นที่ยึดมั่นถือมั่น คือให้สลายไปด้วยเหมือนกัน มันจึงจะ
ว่างจริงๆ ข้ึนมา คือเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ นั่นแหละจึงจะเป็น
เร่ือง ไม่เกดิ ที่แท้จริง คือเป็นความดับที่ไม่เหลือที่แท้จริง

คำพูดตอนนี้ออกจะฟัดไปฟัดมาอยู่ แต่ความหมายนั้นไม่ได้
ฟัดไปฟัดมา มันมีความจริงอยู่ แยกออกจากกันได้เด็ดขาดเลย 
ฉะนั้นท่านอย่าไปยึดมั่นในนิพพานว่าเป็นความไม่เกิด แล้วก็วิ
เศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในวัฏฏสงสาร
ว่าเกิดกันใหญ่ เกิดมันสนุกดี มันต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งสองฝ่าย 
มันจึงจะเป็นความว่าง และเป็นความไม่เกิด การปฏิบัติในเวลา
ปกติ จะต้องเป็นอย่างนี้อยูเ่ร่ือยๆ ไป

สำหรับในขณะที่เรากำลังทำการงานอย่างยิ่ง คืองานกัมมัฏ
ฐาน กล่าวคือปฏิบัติสมาธิภาวนา วิปัสสนาในลักษณะที่เป็น
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เทคนิคจัด เพื่อให้รู้โทษของความยึดมั่นถือมั่น มันก็เร่ืองว่างจาก
ความยดึมั่นถือมั่นอย่างเดียวกันอีก ข้อนี้ต้องทำตามทีไ่ด้เล่าเรียน
ศึกษามาเป็นอย่างมาก ไม่ใช่คนธรรมดาที่ไม่รู้หนังสือจะทำได ้
เพราะฉะนั้นมันจึงมีหลัก มีคำอธิบาย อย่างที่เคยอธิบายมาแล้ว
มากมาย ไปอ่านดู หรือนึกถึงที่เคยกล่าวมาแล้ว ทั้งหมดนี้รวมกัน
เรียกว่าข้อปฏิบัตใินขณะปกติ

ทีนี้ก็เป็น การปฏิบัติในโอกาสที่สอง คือในขณะที่อารมณ์มาก
ระทบ หมายความว่า เมื่อมีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส มากระทบที่
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ผิวหนัง เหล่านี้จะต้องปฏิบัติในลักษณะที่ให้
ผัสสะ-หยุดอยู่ที่ผัสสะ ให้เวทนา-หยุดอยู่ที่เวทนา อย่างนี้เป็นต้น 
ซึ่งก็ได้บรรยายทั่วไปในทุกหนทุกแห่ง กระทั่งที่ได้บรรยายที่นี่
คราวก่อนมาแล้ว จนบางคนก็เข้าใจ บางคนก็ไม่เข้าใจที่ว่าการ
กระทบแล้วหยุดอยู่แค่ผัสสะนี้ มันเป็นช้ันดีเลิศ ถ้าชั้นธรรมดา ก็
เลยไปถึงเวทนา แล้วหยุดอย ู่ท ี่เวทนา อย ่าปร ุงเป ็นต ัณหา
อุปาทาน เป็นตัวกู เป็นของกูขึ้นมา

บางคน หรือนักพูดตามศาลาวัด หรือนักสอนตามโรงเรียนนัก
ธรรมก็เหมือนกัน เขาพูดว่า หยุดอยู่แค่ผัสสะนั้นไม่มี ต้องไปถึง
เวทนาเสมอ นั่นเพราะเขายึดมั่นถือมั่นหนังสือหรือถ้อยคำ หรือ
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แบบอย่างอะไรอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่ใช่ความจริง

ความจริง พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เมื่อเห็นรูปสักว่าเห็น ดม
กล่ินสักว่าดม ลิ้มรสสักว่าลิ้ม สัมผัสสักว่าสัมผัส นี้ก็มีอยู่ ถ้าทำได้
อย่างนี้ ตัวเธอไม่มี คือตัวกูไม่เกิด แล้วก็เป็นที่สุดทุกข์ คือว่างอยู่
เรื่อย ขอให้สังเกตอย่างนี้ก็แล้วกันว่า เมื่อเราทอดสายตาไปยัง
ทางใดทางหนึ่ง เห็นภาพนั่น เห็นภาพนี่ ลองเหลือบตาไปทาง
ประตูหน้าต่าง มันก็เป็นเพียงผัสสะเท่านั้น ไม่เกิดเวทนา พอใจ 
หรือไม่พอใจอะไร เมื่อรูป เสียง กลิ่น รส อันใดเข้ามา ในลักษณะ
ผัสสะอย่างนี้ ก็ให้มันหยุดอยู่อย่างนั้นบ้างเป็นไร

เหมือนกับทหารที่นอนข้างปืนใหญ่ เมื่อปืนใหญ่ลั่นตึงออกไป 
มันก็เพียงแต่ได้ยินเสียงเท่านั้น ไม่เกิดเวทนาอะไร ยังนอนหลับ
สบายอยู่ด้วยซ้ำไป หนักๆ เข้าไม่สะดุ้งไม่ต่ืน ไม่อะไรเลย มันเป็น
แต่เพียงเสียงปืนใหญ่กระทบหู แล้วก็เลิกกันอย่างนี้

ให้ผัสสะหยดุอยูเ่พียงแค่ผัสสะอย่างนี้ ในเมื่อได้ยินเสียงผู้หญิง  
เสียงผู้ชาย เสียงคู่รัก เสียงอะไรต่างๆ เหล่านี้มันจะได้หรือไม่ ถ้า
ทำไดก้็ต้องนับว่าเก่งมาก

ข้อนี้นึกดูอีกทีหนึ่งก็ว่า บางทีสัตว์มันจะเก่งกว่าคน เพราะสัตว์

๑๕๕



ไม่มีปัญญาชนิดรู้มากยากนาน ทีนี้ถ้าเราอยากเก่งอย่างถึงที่สุด
อย่างนั้นบ้างก็ต้องหัด ชนิดผัสสะสักว่าผัสสะ

แต่ถ้าสู้ไม่ไหว ยอมแพ้ ก็ไปหยุดที่เวทนาก็ได้ พอเวทนารู้สึก
สบาย ไม่สบาย พอใจ ไม่พอใจ แล้วก็ให้หยุดอยู่แค่นั้น หยุดอยู่
เพียงเท่านั้น ดับไปเพียงเท่านั้น อย่าเกิดความอยากต่อไปอย่าง
นั้นอย่างนี้ ไปตามเร่ืองของความอยากของกิเลสตัณหา อุปาทาน 
อย่างนี้กไ็ด้ นี้เรียกว่าเราประพฤติปฏิบัติในโอกาสท่ีกระทบกันกับ
อารมณ์ ให้ปฏิบัติอย่างนี้

ทีนี้เวลายังมีเหลืออยู่เพียงนิดหน่อยนี้ อยากจะพูดเรื่อง การ
ปฏิบัติในโอกาสที่สาม คือ ในขณะที่จะดับจิต ร่างกายจะแตก
ตายลงไปนี้ จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะว่าง ข้อนี้จะต้องอาศัยหลักที่
ว่า ดับไม่เหลือ-ดับไม่เหลือ มาเป็นหลักอยู่เป็นประจำ

การทีจ่ะต้องตายไปตามธรรมชาติ คือแก่ชราแล้วจะต้องตาย
ไปตามธรรมชาตินี้ เป็นสิ่งที่เด็ดขาดแน่นอน ถ้าใครไปถึงอายุปูน
นั้นเข้า ไปถึงระยะนั้นเข้า มันเรียกว่ามีเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้ว 
จะทำอย่างไรมันจึงจะทันแก่เวลา?

ทีนี้เพื่อให้ทันแก่เวลานั่นเอง เป็นคนแก่ไม่รู้หนังสือ ไม่มีเวลา

๑๕๖



เร ียกอะไรมากได้ เพราะว ่าสตปิ ัญญา มันสมองไม่อำนวย
มากมายอะไร ก็จะถือหลักอย่างที่ว่า ดับไม่เหลือแห่งตัวกู ดังที่
กลา่วมาแล้วนั่นเอง

ตามปกติ ก็ให้ดูอยู่ว่า เป็นคนก็ไม่สนุก เป็นคนแก่ก็ไม่สนุก 
เป็นเทวดาก็ไม่สนุก เป็นพ่อก็ไม่สนุก เป็นแม่ก็ไม่สนุก เป็นลูกก็ไม่
สนุก เป็นสามีก็ไม่สนุก เป็นภรรยาก็ไม่สนุก เป็นบ่าวก็ไม่สนุก 
เป็นนายก็ไม่สนุก เป็นผู้แพ้ก็ไม่สนุก เป็นผู้ชนะก็ไม่สนุก กระทั่ง
เป็นผูด้ี-ผู้ช่ัว กระทั่งผู้มีบุญ-มีบาป กระทั่งผู้สุข-ผู้ทุกข์ นี้ก็ล้วนแต่
ไม่สนุก อย่างนี้ก็แปลว่า จิตนี้ไม่มีท่ีหวังที่ไหน ที่จะไปเอา-ไปเป็น 
พูดวา่ส้ินหวังก็ได้

คำนี้ใช้ได้เหมือนกัน ในการบรรลุพระอรหันต์ แต่ไม่ใช่สิ้นหวัง
อย่างโลกๆ อย่างคนโง่ คนข้ีเกียจ คนที่ไม่มีที่หวัง คนสิ้นหวัง 
อย่างนั้นมันอีกความหมายหนึ่งต่างหาก เดี๋ยวนี้ในที่นี้ มันเป็น
ความส้ินหวังของคนที่มีปัญญาอย่างถูกต้อง มองออกว่าไม่มีอะไร
ที่ควรหวัง ไปเอา-ไปเป็น ที่นี่ก็ตาม ที่โลกอ่ืน ที่โลกไหนก็ตาม 
ทั้งหมดนี้ไม่น่าเอา ไม่น่าเป็นจริงๆ ทุกกาลเวลา ทุกสถานที่

ทีนี้จิตของเขาจะน้อมไปในทางไหน ขอให้ลองคิดดู จิตของเขา
จะไม่น้อมไปในทางไหนได้เลย เพราะไม่มีอะไรที่น่าหวังที่ไหน 

๑๕๗



เพราะฉะนั้น มันจึงเป็นไปเพื่อสลายตัวมันเอง ไม่มีความอยาก
เอา อยากเป็นที่ไหน มันว่างไปในตัวมันเอง มันสลายไปในตัวมัน
เอง

ฉะนัน้ อุบายที่จะเอาเปรียบธรรมชาติได้บ้างก็ตอนนี้ คือว่าเมื่อ
จะต้องดับจิตลงไปจริงๆ แล้ว ก็ให้ฟื้นความรู้สึกที่ว่า ไม่มีอะไรน่า
เอา ไม่มีอะไรน่าเป็น ที่ไหนหมดทุกหนทุกแห่งนั้น ให้มาอยู่ที่
จิตใจในเวลาที่จะดับจิตนั้น มันจะนิพพานไปได้ ไม่มีทางที่จะ
หลีกเลี่ยง ให้ร่างกายกับจิตใจมันดับลงไปด้วยความรู้สึกว่า ไม่มี
อะไรที่น่าเอา-น่าเป็นที่ไหน แล้วจะบรรลุนิพพานได้ในตัวมันเอง 
ในตัวความตายทางร่างกายน่ันแหละ

นี่เร ียกว่าเป็นการได้กำไรอย่างยิ่ง ลงทุนน้อยอย่างยิ่ง แล้ว
แน่นอนอย่างยิ่ง ให้นักธรรมชั้นมหาเปรียญ ชั้นเอก ชั้นสูงสุด
ที่ไหนมาพิสูจน์ดูที ว่ามันจะเป็นอย่างไร ถ้าเขาต้องดับจิตไปด้วย
ความรู้สึกที่แท้จริง ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอา-น่าเป็นที่ไหน อย่างนี้มัน
ก็เป็นการสลายตัวชนิดที่สลายไปกับนิพพานธาตุ ไปเป็นนิพพาน
ธาตุได้ในตัวมันเอง เป็นตาแก่ยายแก่ที่ไม่รู้หนังสือ พูดอะไรก็ไม่
ได้ แต่มีความรู้สึกอย่างนี้ได้อย่างเดียวกพ็อแล้ว

เพราะฉะนั้น เมื่อเราจะตายข้ึนมาจริงๆ ขอให้ความรู้สึกอย่างนี้

๑๕๘



มีอยู่ แล้วต้องรู้ว่าใกล้จะตายนั้น มันอาจจะค่อยๆเลือนไป ในการ
ที่ร่างกายมันชำรุดลง มันจะต้องแตกดับนี้ ความรู้สึกมันจะค่อยๆ 
หมดไปๆ มันจะลืมนั่น-ลืมนี่ ลืมเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ว่า
เด๋ียวน้ีกี่โมงกี่ยามแล้ว กลางวันหรือกลางคืนก็ไม่รู้สึกได้ แม้ว่าตน
กำลังอยู่ที่ไหน อยู่ในบ้านไหน-เรือนไหนก็ไม่รู้สึกได้ แม้แต่ว่าตัว
เองช่ือไรก็ลืมไปแล้ว จะสวด อิติปิโส ภควา ก็ไม่ถูกแล้ว แต่ที่จะ
อยู่ได้เป็นคู่ชีวิตจิตใจไปด้วยกัน ก็คือว่า ความรู้ว่าไม่มีอะไรที่น่า
เอา-น่าเป็น ดับไม่เหลือ สมัครดับไม่เหลือ เพราะฉะน้ัน ความรู้สึก
ว่าสมัครดับไม่เหลือนี้ขอให้อยุ่คู่กันกับจิต จนถึงวาระสุดท้าย มัน
จะสลายตัวเป็นความว่าง หรือเป็นนิพพานไปได้ ด้วยอุบายอย่าง
นี้ ด้วยเคล็ดอย่างนี้ นี่เรียกว่าข้อปฏิบัติในขณะที่ร่างกายจะแตก
ทำลาย ที่เรียกว่าของผู้รู้น้อย ตาแก่ยายแก่ที่ไม่รู้หนังสือ ผู้รู้น้อยมี
อุบายที่จะดับไปได้ ด้วยอาการอย่างนี้ และเราเรียกอุบายนี้ว่า
 “อุบายตกกระไดแล้วพลอยกระโจนให้เหมาะๆ”

ที่ว่าตกกระไดก็คือหมายความว่า ร่างกายมันต้องแตกแน่ มัน
แก่ชราแล้ว มันถึงที่สุดแล้ว มันต้องแตกแน่ เรียกว่า ตกกระไดลง
มาแล้ว ทีนี้ก็พลอยกระโจนเลย กระโจนสู่ความดับไม่เหลือ เพราะ
ทำความรู้สึกในใจอยู่ว่า ไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นที่ไหน นี้เรียกว่า 
กระโจนอย่างถูกทาง เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เจ็บปวดอะไรเลย 

๑๕9



กระโจนอย่างนี้ ไม่เจ็บไม่ปวด แต่เป็นผลดีทีสุ่ด คือถงึความกบัไม่
เหลือได้ นี่เราเรียกว่ามันเก่ง มันตกกระไดเป็น ไม่เหมือนคนโง่
บางคน ตกกระไดลงมาปากคอแตก แขนขาหัก อย่างนี้มันคือคน
โง่

แมเ้ร ียนมาก เที่ยวพูดจ้ออยู่ตามศาลาวัด อย่างนี้ม ันก็ย ัง
ตกกระไดปากแตก ขาหักอยู่นั่นเอง มันสู้คนที่สนใจอย่างถูกทาง 
แม้แต่เพียงเร่ืองเดียวนี้ไม่ได้ มันเอาตัวรอดได้อย่างนี้

ท ีนี้ถ้าสมมติว่า การตายที่เป ็นอุบ ัติเหตุ เช ่นถูกรถยนต์ทับ
บ้ีแบนไปกลางถนน หรือถูกตึกพังทับ หรือว่าชาวไร่ชาวนาเดินอยู่ 
วัวควายมันขวิดข้างหลังทีเดียวตาย หรือว่าถูกระเบิดปรมาณูลง
มาอย่างนี้ จะทำอย่างไร?

ถ้าฉลาดสักหน่อยก็จะมองออก มองเห็นได้ด้วยตนเองว่า มันก็
อย่างเดียวกันนั่นแหละ ถ้าความรู้สึกมันเหลือนิดเดียว แวบเดียว
ว่า ดับไม่เหลือ สมัครดับไม่เหลือ ไม่มีอะไรทีน่ ่าเอา-น่าเป็น 
เพราะได้ทำความรูส้ึกดังกลา่วนั้นมาจนคล่องแคล่วชำนาญดีอยู่
แล้วเป็นปกติ พอมาถึงขณะเช่นนี้ ก็รู้สึกได้เพียงแวบเดียวแล้วก็
ดับไป

๑๖0



เช่นว่ารถยนต์ทับตาย อย่างนี้ไม่ใช่มันจะตายทันที จะไม่มีเวลา
เหลือสักคร่ึงวินาทีให้เรารู้สึก-ไม่ใช่ มันต้องมีเวลาเหลืออยู่แม้คร่ึง
วินาที หรือแค่เศษหนึ่งส่วนสี่วินาที สักขณะจิตหนึ่ง พอรู้สึกแวบ
หนึ่งได้ว่า สมัครดับไม่เหลือ อย่างนี้ก็ทันถมเถไป

ทีนี้ถ้าสมมติเอาเป็นว่ามันวูบเดียว ไม่มีความรู้สึกเลย มันก็ดับ
ไม่เหลืออยู่นั่นแหละ เพราะว่าเราเป็นอยูด่้วยความรู้ที่ถูกต้องว่า 
ดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ ในยามปกติมาแล้ว ตามที่กล่าวแล้ว
ข้างต้นว่า เวลาปกตินั้นเราซ้อมความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ 
ไม่มีอะไรที่น่าเอา ไม่มีอะไรที่น่าเป็น จนจิตน้อมไปสู่ความดับไม่
เหลืออยู่เป็นประจำ ทีนี้มันก็ดับไม่เหลือไปด้วยความรู้สึกอันนี ้
แม้ว ่าในขณะที่ถูกทำให้ร ่างกายสลายแตกตายไปโดยไม่ให้
โอกาสที่จะรู้สึกคิดนึกได้

ยิ่งถ้ามันให้โอกาส ที่จะรู้สึกคิดนึกได้สักขณะจิตหนึ่ง หรือว่า
คร่ึงวินาทีอย่างนี้ ก็คิดได้สบาย เพราะฉะนั้น อย่าได้ขลาดอย่าได้
กลัว อย่าให้ความขลาดความกลัวแทรกเข้ามา เช่นขอให้ไปตาม
หมอมาที หามไปโรงพยาบาลที อย่างนี้แล้ว คือต้องตายตรงนั้น
เอง ไม่มีประโยชน์อะไร และเรื่องอย่างนี้เขาถือกันว่าเป็นการ
ตายโหง คือตายโดยไม่อยากจะตาย และตายโดยกะทันหันอย่าง

๑๖๑



นี้ เขาบัญญัติคำเรียกกนัว่าตายโหง

ธรรมะที่ประเสริฐนี่ มันป้องกันการตายโหงได้อย่างเด็ดขาด แต่
ทำให้นิพพานได้ที่ตรงนั้นเอง ที่ข้างๆ ล้อรถ หรือ ใต้รถ หรือ ใต้ตึก
ทับ หรือว่ากลางทุ่งนา ตรงที่ควายขวิด หรือว่าในซากกองเถ้าถ่าน
ของลูกระเบิด อย่างนี้เป็นต้น มันไม่มีการตายโหง แต่มีนิพพาน
แทน

ดังนั้น ควรซ้อมความเข้าใจทีถู่กต้องไว้อย่างน้ี สำหรับผู้ที่มีการ
ศึกษาน้อย รู้น้อย กระทั่งเป็นตาแก่ยายแก่ที่ไม่รู้หนังสือ แต่ได้ฟัง
การพูดอย่างนี้ ก็พอจะเข้าใจได้

ทีนี้ส่วน การตายของผู้ที่ร ู้โดยสมบูรณ์ มีสติปัญญาสมบูรณ์ 
ศึกษาเพียงพอ แตกฉานในปริยัติธรรม ปฏิปัตติธรรมนั้นไม่ต้อง
เป็นอย่างนี้ คือไม่ต้องมีอาการตกกระไดพลอยกระโจน เพราะว่า 
เขาเป็นผู้ไม่ตายเสียแล้วต้ังแต่ทีแรก ต้ังแต่ยังไม่เจ็บไม่ไข้ ต้ังแต่
ยังหนุ่มๆ ด้วยซ้ำไป คือ บรรลุคุณธรรมข้ันสูงเสียต้ังแต่ก่อนโน้น
แล้ว เพราะฉะน้ันจึงไม่มีการตาย

ทีนี้ถา้ว่าคนรู้มากมายอย่างนี้ พอถึงเวลาจะตายเข้าจริงๆ เขาก็
ย ังมีการเตรียมตัวดีกว ่าพวกตกกระไดพลอยโจน เขารู้จ ักตั้ง
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สติสัมปชัญญะ อย่างที่ว่าไม่มีความตาย หัวเราะเยาะความตาย
ได้ อย่างน ี้ก ็น ับว ่าเป็นการท ี่ว ่าเหมือน ลงกระโดดไปอย่าง
เรียบร้อย ไม่ใช่ตกกระไดแล้วพลอยกระโจนอย่างว่า นี่เป็นเร่ือง
ของผู้ร ู้สมบูรณ์ แต่สำหรับผู้ร ู้น้อยนี ้ควรจะฉลาดในการที่จะ
ตกกระไดพลอยกระโจน นีคื่อการปฏิบัติเพื่อว่างในวินาทีสุดท้าย

ทีนี้ อยากจะพูดถึง การเตรียมตัวตายของผู้เจ็บป่วย กันบ้าง 
เมื่อรู้สึกว่าจะต้องตายแน่ สำหรับผู้มีความเจ็บไข้เห็นอยู่ชัดๆ เช่น 
เป็นวัณโรค หรือโรคอะไรก็ตามเถอะ ซ่ึงมันจะต้องตายแน่แล้ว ก็
ควรจะทำให้ดีทีสุ่ดด้วยสติสัมปชัญญะ ไม่ต้องขลาด ไม่ต้องกลัว

อยากเล่าเรื่องที่เคยพบ เกี่ยวกับวธิีเตรียมตัวตายของคนครั้ง
พุทธกาลให้ฟังว่า สำหรับผู้ที่เขาถือศีลสมาทานวัตรกันอยู่เป็น
ประจำอย่างนี้ เป็นธรรมดา การอดข้าว ย่อมไม่มีปัญหาอะไร 
เพราะวันอุโบสถก็อดข้าวเย็นอยู่แล้ว ทีนีพ้อโรคภัยไข้เจ็บมาถึง 
ซ่ึงเขาเช่ือว่าไม่เกนิสิบวัน จะต้องตายอย่างนี้ เขาเตรียมท่ีจะไม่กิน
อาหาร ไม่เหมือนกับพวกเรา ทีว่ ่าคนใกล้จะตายต้องให้ไปหา
อาหารดีๆ อย่างนั้นอย่างนี้ อย่างแพงที่สุดมาให้กินๆ กินจนตาย
ไปกับอาหารก็มี

ในการที่เขาพยายามหลีกอาหารนี ้เขาทำเพื่อจะมีจิตที่เป็น
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ปกติที่สุด เพราะเมื่อร่างกายชำรุดอย่างนี้แล้ว มันไม่ย่อยอาหาร 
ขืนใส่เข ้าไปมันก็เป็นพิษ มันก็ว ุ่นวายใจ มันกระสับกระส่าย 
เพราะฉะนั้น จึงต้องเตรียมตัดอาหาร กนิแต่น้ำ หรือกนิแต่ยา

ทีนี้ถา้ใกล้เข้าไปอีก แม้แต่น้ำกไ็ม่อยากกิน ยาก็ไม่ยอมกิน เพื่อ
จะสำรวมสติสัมปชัญญะ ที่จะตายชนิดที่ดับไม่เหลือ

พวกที่ยึดมั่นถือมั่นในบุญกุศล ก็เตรียมยึดมั่นถือมั่นในบุญ
กุศล พวกที่ฉลาดขั้นสูงก็เตรียมที่จะปล่อยวาง ดับไม่เหลือดัง
กล่าวมานั้น เขาไม่ต้องการหมด ไม่ต้องการฉีดยา ประวิงเวลาให้
นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อย่างนี้ ซ่ึงเป็นการรบกวนอย่างยิ่ง การ
ทำเช่นนี้เรียกว่า “ปลงสังขาร” ปลงสังขาร ยังไม่ทันตายนี่แหละ 
เขาเตรียมท่ีจะแตกตายทำลายร่างกายให้ดีที่สุด ในทางจิตก็น้อม
ไปเพือ่ดับไมเ่หลือ 

ส่วนพวกเราสมัยนี้ มัวแต่โกลาหล ตามหมอมากันจนเต็มห้องก็
มี ให้กินยา ให้กินอาหาร ฉีดยา ต่างๆ นานาทำให้พะงับพะง่อน
หาความสงบไม่ได้ นี่แหละทำให้ไม่รู้ว่าจะตายอย่างไร ทำให้ไม่รู้
ว่าจะตายหรือจะอยู่ อย่างนี้มันพะว้าพะวังกันไปหมด มันเลยไม่
ได้ประสบชัยชนะเหนือความตาย หรือเข้าถึงความว่าง หรือความ
ดับไม่เหลือ อยา่งที่กล่าวมาแล้ว
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การเตรียมตัวตายของคนคร้ังพุทธกาล กับคนเด๋ียวนี้มันต่างกัน  
อย่างว่าคนเด๋ียวนี้ คงจะนึกหาเตียงที่สบายที่สุด หาห้องที่สบาย
ที่สุด หาอาหาร หายา ที่แพงที่สุด มาไว้ แล้วก็ตายไปด้วยการ
กุลีกุจอ อยากจะรักษาชีวิต ถ่วงเอาไว้ให้ได้ต่อไป แม้นาทีหนึ่งก็
ยังดี อย่างนี้ก็เลยระดมฉีดยาเป็นการใหญ่ ทำอะไรเป็นการใหญ่ 
แล้วมันก็ต ้องตายอย่างไม่ “หลับตาตาย” คือว ่าตายโดยไร้
สติสัมปชัญญะ เรียกว่าทำกาลกิริยาด้วยความหลง

ถ้าทำถูกทาง มันก็ต้องกล้าด้วยธรรมะ และตายอย่างมีชัยชนะ
เหนือความตาย อย่างที่ว่ามานี้ จึงจะเรียกว่าเข้าถึงความว่างได้
ในวินาทีสุดท้าย มีโอกาสกระทั่งถึงวินาทีสุดท้าย ขอให้จำคำนี้ไว้
ให้ดีๆ ว่าโอกาสสำหรับพวกเรามีกระทั่งวินาทีสุดท้าย แต่ถ้าเรา
เอาชนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ เรื่อยไปในวินาทีสุดท้ายนั้นด้องชนะได้แน่ 
เพราะเหตุดังที่กลา่วมาแล้วนั่นเอง

นี่คือวิธีปฏิบัติเกีย่วกบัความว่าง ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ขณะ ปฏิบัติใน 
3 โอกาส ขณะปกติ ทำการทำงานอยู่ตามปกตินี้อย่างหนึ่ง ขณะ
ที่อารมณ์มากระทบ ทางตา ทางหู ทางจมกู ทางลิ้น ทางกาย จะสู้
มันอย่างไร ให้เป็นความว่างนั้นกอ็ย่างหนึ่ง แล้วขณะที่เบญจขันธ์
จะแตกสลายไปตามธรรมชาตินี้จะทำอย่างไรก็อีกอย่างหนึ่ง รวม
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เป็น 3 วิธีด้วยกัน

ควรจะเป็นสิ่งที่นำมาพูด นำมาคิด มาปรึกษาหารือกันอยู่เป็น
ประจำ เหมือนอย่างที่คุยเร่ืองวิทยุ เร่ืองโทรทัศน์ เร่ืองบ้านเร่ือง
เมือง เร่ืองโลก นั้นพล่อยไปหมดทั้งวันทั้งคืน แล้วเร่ืองสำคัญเห็น
ปานนี้ทำไมไม่ลองเอามาคุย มาปรึกษากันดูบ้าง พวกที่ชอบมวย 
ก็คุยกันแต่เร่ืองการต่อสู้ จนเวลามีไม่พอ หายใจแทบไม่ทัน

ทีนี้เร่ืองต่อสู้กับความตาย เอาชนะความตายให้ได้ ให้ว่างจาก
ความเกดิ จากความตายนี้ ทำไมไม่ลองคุยกนับ้าง มันจะเป็นของ
ง่ายขึ้นมาทันที ถ ้าว ่าเราคุยกัน ปรึกษาหารือกันแต่ในเรื่องนี ้
เหมือนกับที่เราคุยกันในเร่ืองอ่ืนๆ ไม่เท่าไหร่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นของ
ง่ายๆ เหมือนกับทำเล่นไปได้ ไม่ยากเลย เมื่อทำถูกวิธีแล้วไม่มี
ยากเลย ง่ายไปหมด แม้แต่การบรรลุนิพพาน และการตกกระได
พลอยโจน อย่างที่กล่าวนี้

นี่แหละสรุปรวมความแล้ว เราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่อง
คำว่าว่าง เข้าถึงความว่าง เป็นอยู่ด้วยความว่าง ว่างอยู่เป็นปกติ 
แล้วเป็นความว่างเสียเอง ความว่างมีอยู่ที่สิ่งทั้งปวง เป็นลักษณะ
ของส่ิงทั้งปวง ทำจิตใจให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในส่ิงทั้งปวง 
แล้วจิตก็จะเป็นความว่างเสียเอง เป็นความดับไม่เหลือแห่งตัวกู-
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ของกู ไม่มีการเกิดมาอีก ไม่มีความรู้สึกเป็นความเกิด เป็นตัวเรา-
เป็นของเรา ข้ึนมาอีก นี่คือวิธีปฏิบัติเพ่ือความว่าง

อาตมาขอยุติลงด้วยการหมดเวลาเพียงเท่านี้
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