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 ธรรมปาฏิโมกข์ของเราประจ�าสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่อง 

ตัวกู-ของกูตามเคย เพราะฉะนั้นต้องรู้จักทบทวนเอามาท�าความ

เข้าใจให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆ ผมได้บอกแล้วว่ามันไม่มีเรื่องอื่น

นอกจากเรื่องตัวกู-ของกู แต่มันมีหลายแง่หลายมุม ฉะนั้นเราพูด

กันได้ไม่รู้จักจบ แง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งในวิธีที่จะให้รู้จักสิ่ง 

สิ่งเดียวเท่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่า ตัวกู-ของกู 

 ให้มองเห็นอย่างนี้ไว ้เสมอว่าจะเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

สักสิ่งนั้นก็ต้องมองดูกันรอบๆ ด้านทุกแง่ทุกมุม แล้วมันยังไม่พอ



คือต้องมองดูซ�้าลงไปที่แง่หรือที่มุมที่เราเคยมองแล้วนั้นแหละ

อีกที มันจะยิ่งเข้าใจลึกเข้าไปอีก ไม่ใช่ว่ามองกันทุกแง่ทุกมุม

แล้วมันจะพอ มันต้องมองซ�้าแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งซ�้าแล้ว

ซ�้าอีกอยู่เสมอ 

 เพราะฉะนั้นการพูดของเราที่นี้มันมีลักษณะอย่าง

นี้  เพราะนั้นจึงพูดเรื่องตัวกู-ของกูได้ไม่รู้จักจบแล้วก็เรียกว่า  

ธรรมปาฏิโมกข์ เรื่องที่เป็นประธานหรือประมุข ของสิ่งที่เรียก

ว่าธรรม



.

ความสมดลุคือปรกติภาวะของธรรมชาติอันลกึซึ้ง 

.
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สมดลุคือความไมเ่กิด  

ส�าหรบัในวนันีจ้ะพดูเรือ่ง ‘ความสมดลุคอืความไม่เกิด’ 

โดยหวัข้อว่าความสมดลุคอืความไม่เกดิ ส�าหรบัเรือ่งความสมดลุ

นีก้เ็คยพดูกนัมาบ้างแล้ว แต่กเ็ข้าใจว่าผูฟั้งยงัเข้าใจไม่ทัว่ถงึอยู่

นัน่เอง  ฉะนัน้จงึพยายามพดูในส่วนทีเ่หน็ว่าอาจจะยงัเข้าใจไม่

ได้หรือเข้าใจไม่ถึง

หวัข้อใหญ่ๆ ว่า ไอ้ความสมดลุคอืความไม่เกิดอะไรขึน้

มา ถ้ามันมีความไม่สมดุลอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่ง

แล้วมันก็ต้องเกิดมีอะไรขึ้นมา  

ทีนี้มันอาจจะไปปนกันหรือว่ามันไปพ้องกันแล้วเข้าใจ

ไม่ได้กับไอ้ที่เรามักจะคิดกันอยู่ว่ามันต้องพร้อม พร้อมบริบูรณ์ 
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แล้วจึงจะเกิดอะไรขึ้นมา หรือต้องเหมาะสมครบถ้วนทุกอย่าง

แล้วจึงจะเกิดอะไรขึ้นมา แล้วคุณก็จะคิดว่านั้นคือความสมดุล  

แต่ความสมดุลของผมไม่เป็นอย่างนั้น มันเป็นความสมดุลทาง

ฝ่ายวิญญาณอีกตามเคย 

ไอ้ทางฝ่ายวัตถุ ทางฝ่ายฟิสิกส์หรือทางฝ่ายชีววิทยา 

โดยเฉพาะเขาก็จะพูดว่า ‘เหมาะสมที่สุดแล้วจึงจะเกิดขึ้นและ

อยู่ได้ ต้องมีอะไรครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมที่สุดมันจึงจะ

มีอะไรเกิดขึ้นมา แล้วก็มีความเหมาะสมที่สุดนะมันจึงจะอยู่

รอดไปได้ ไม่เช่นนั้นมันก็จะตายเสียแล้วสูญหายไป’ ทางฝ่าย

วัตถุก็พูดอย่างนั้นได้ แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังเห็นว่าไอ้ความ

เหมาะสม ครบถ้วน ถูกต้องนั้นไม่ใช่ความสมดุลในที่นี้ คือ

มันมีความครบถ้วน เหมาะสม ถูกต้องของความไม่สมดุล คือ

ของเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ผิดจากธรรมชาติไป แล้วก็มามีความ

เหมาะสมถูกต้องในทางที่จะปรุงแต่ง คือครบถ้วน เหมาะสม 

ถกูต้องในทางทีจ่ะปรงุแต่ง มันจงึปรุงแต่งให้เกิดขึน้และตัง้อยูไ่ด้  

นี่ไม่ใช่ความสมดุล 

ความสมดุลที่เราจะพูดถึงกันนั้นคือความที่มันถูก

ต้องไปตามธรรมชาตเิดมิไม่กระดกุกระดกิอะไรขึน้มา กค็อืไม่
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ปรุงแต่ง ไม่เคลื่อนไหวขึ้นมา ให้รู้จักค�าว่า ‘ความสมดุล’ หรือ 

‘ความไม่สมดุล’ ก็ตาม มันมีอยู่ ๒ ชนิดอย่างนี้ ถ้าว่าที่แท้มันก็

มีชนิดเดียวแต่คนมันเข้าใจไปอีกชนิดหนึ่งก็ได้ ความเหมาะสม

นั่นเป็นความสมดุลไป ถ้าเรื่องทางวัตถุมันก็เป็นอย่างนั้นได้ แต่

ถ้าเรือ่งทางทีเ่ป็นนามธรรมลกึซึง้แล้วกใ็ห้เข้าใจความสมดลุเป็น

อย่างอื่น เพราะฉะนั้นเราจะลองพูดในเรื่องความสมดุลนี้กันให้

ครบถ้วน ทุกแง่ทุกมุม  ทางฝ่ายธรรมะหรือทางฝ่ายที่ไม่ใช่วัตถุ

จงึมีหัวข้อว่า ‘ความสมดลุคอืความไม่เกดิ พอไม่สมดลุเมือ่ไรจะ

มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อนั้น’  นี่, ให้จ�าไว้เป็นหลักหัวข้อก่อนว่า ความ

สมดุลคอืความไม่เกดิ  ความไม่เกดิกห็มายความว่าไม่มอีะไรเกิด 

ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่ ฉะนั้นไอ้ความสมดุลก็คือปรกติ

ภาวะของธรรมชาติอันลึกซึ้ง ธรรมชาติที่ลึกซึ้งที่เข้าใจได้ยาก 

ไอ้ธรรมชาตทิีเ่ราเหน็ๆ อยูเ่ป็นโลก เป็นต้นไม้ เป็นภเูขา 

เป็นอะไรกต็ามทีเ่รยีกว่าธรรมชาต ินีม้นัเป็นเพยีงปรากฏการณ์

ตามธรรมชาติทีไ่ม่สมดลุ ธรรมชาตอินัเร้นลับอนัลกึซ้ึงทีเ่ป็นต้น

เหตุของสิ่งเหล่านี้นั้นมันมีอยู่อีกส่วนหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ดีมัน

จะต้องมีความสมดุล ความถูกต้อง อะไรของมันเหลือมาให้เห็น

เสมอ  
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นี้เราเอากันทางวัตถุก็เรียกว่าไอ้ความปกติภาวะทาง

วตัถนุีอ้ย่างหนึง่ ปกติภาวะทางจติใจนีก้อ็กีอย่างหนึง่ ปกตภิาวะ

ทางวิญญาณ ภาษาของเราที่นี่โดยเฉพาะนั้นก็อีกอย่างหนึ่ง  

ฉะนัน้กอ็ย่าลมืเรือ่งทางกาย ทางจติ ทางวญิญาณ ๓ หวัข้อน้ีเสยี  

ไอ้เรือ่งปกต ิภาวะปกติ หรอืทีช่าวบ้านจะเรียกว่าความ

สมดุลในทางธรรมชาตินั้น ทางวัตถุนั้นมันก็มีเหลือให้เห็นเป็น

ความสมดลุฝ่ายทีจ่ะเกดิขึน้และความสมดลุหลอกๆ ความสมดลุ

ที่เป็นมายา สมดุลเหมาะสัดเหมาะส่วนที่จะเกิดขึ้นนั้นผมเรียก

ว่า ความไม่สมดุล ถ้ามคีวามสมดลุเป็นความไม่เกดิขึน้ ไม่มอีะไร

เปลี่ยนแปลง คล้ายกับว่าจะเรียกว่านิพพานอยู่เรื่อยก็ได้  



.

ความสมดลุมนัมเีพยีงอยา่งเดยีว 

คือไมเ่กิดอะไรเลย ท่ีเกิดขึ้นมา 

ไหลเวยีนเปลีย่นแปลงเรื่อยน้ีไมใ่ชค่วามสมดลุ

.



.

ถ้าสมดลุแท้ๆ ทางฟสิกิส ์ไอ้โลกทางฟสิกิสน้ี์ก็ไมเ่กิดขึ้น 

ถ้าสมดลุทางจติใจ ความยุง่ใจต่างๆ ก็ไมเ่กิดขึ้น

ถ้ามคีวามสมดลุทางวญิญาณ ตัวก-ูของกก็ูไมเ่กิดขึ้น

.
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ความสมดลุ ๓ ประการ

ความสมดุลทางวัตถุ

นีเ่ราเอาความสมดุลทีช่าวบ้านพดูเห็นง่ายๆ ทีม่นัแสดง

อาการให้เห็นแล้วคุณก็สังเกตดูเอา ไอ้วัตถุต่างๆ ที่มันเจริญ

งอกงามขึ้นมาที่เรียกว่าเหมาะสม เช่น 

เราดูที่ดอกบัวบานอยู่ในน�้า ถ้ามันมีความปกติ ภาวะ

ปกติ หรือสมดุลตามฝ่ายที่มันเกิดจะเกิดนี่ เราจะเห็นว่ากลีบ

ของมันได้สัดได้ส่วนเท่ากันออกมารอบตัวในชั้นนอก ชั้นกลาง 

ชั้นในอะไรก็ตาม เพราะฉะนั้นดอกบัวมันมีลักษณะสวยงาม 

ถูกสัดส่วนอย่างนั้นไม่ต้องมีฝีไม้ลายมือของพระเป็นเจ้าก็ได้   

มันเป็นฝีไม้ลายมือของไอ้ความสมดุลทางฝ่ายฟิสิกส์ ทาง

ฝ่ายวัตถุ  
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ทีนี้, ดอกกุหลาบ ดอกอื่นก็เหมือนกัน มันออกกลีบมา

ถูกต้องรอบด้าน พอลองความไม่สมดุลอะไรจะมาแทรกแซง 

มนัเบ้ียว มันบดู หรอือะไรมนัขาดไปแหว่งไป หรอืฝ่ายหน่ึงบาน

ฝ่ายหนึ่งไม่บานนี้เป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายที่สุด ก็เรื่องความสมดุล

ทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายฟิสิกส์ดูที่ดอกบัวหรือดอกไม้ชนิดนั้น  

ทีนี้เราดูที่ต้นไม้ทั้งต้น ถ้ามีความสมดุลทางฝ่ายเกิดนี้

ฝ่ายงอกงามนี้ ความสมดุลมายานี้ ซึ่งออกมาจากความสมดุล

แท้จริงอันลึกซึ้งลึกลับ เราเห็นต้นไม้ต้นนั้นขึ้นตรงออกกิ่งรอบ

เท่ากันทั้งทุกๆ ด้านด้วยอ�านาจความดึงดูดของโลกรอบตัว

เหมาะสมเท่ากัน หรืออะไรก็ตามแต่มันมีความสมดุล ต้นไม้นั้น

จะเป็นพุ่มเท่ากัน ออกกิ่งรอบตัวออกรากรอบตัว ไอ้รากแก้ว

ก็ดิ่งลงไปนี่ แต่ถ้าเผอิญมีความไม่สมดุลอะไรเข้ามาแทรกแซง

มันจะเอนไปทางโน้นบ้าง กิ่งฝ่ายนี้ไม่ออกบ้าง กิ่งฝ่ายโน้นออก

มากเกินไปบ้าง  นี่คือความไม่สมดุลได้เกิดขึ้นแล้วที่ทรงพุ่มของ

ต้นไม้นั้นนะ 

ทีนี้คน สัตว์หรือคนก็ตามถ้าความสมดุลที่มันมีอยู่ตาม

เดิมมันก็มีร่างกายที่ได้สัดส่วนไม่ผิดปกติตามที่มันจะต้องเป็น 

พอความไม่สมดุลอะไรเกิดขึ้นร่างกายมันก็ผิดปกติ เว้าแหว่ง 
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เอียง สั้นยาวไปตามเรื่อง  

นี่ เรารู ้จักไอ ้ความสมดุลทางฝ ่ายวัตถุ  ทางฝ ่าย

ฟิสิกส์ล้วนๆ นั้นเป็นความสมดุลที่แสดงปรากฏการณ์ หรือ

ปรากฏการณ์แห่งความสมดุลของฝ่ายที่มันเกิดมาจากความ 

ไม่สมดุลส่วนที่มันลึกซึ้งที่สุด อย่าลืมว่าถ้าสมดุลแล้วไม่มีอะไร

เกิด  ถ้ามีอะไรเกิดเพราะไม่สมดุล ทีนี้เกิดมาแล้วต้องอาศัย

ความสมดุลถึงจะมีรูปร่างทรวดทรงปกติเพราะมันเป็นมายา

หรือว่าอิทธิพลอันหนึ่งที่มาจากความสมดุลอยู่เรื่อย แต่มัน

ต้องการจะเกิด ต้องการจะดิ้นไป คือว่าจะไม่ยอมหยุด มัน

ดันทุรังไป ก็ไปตามกฎของความสมดุล  

นี ่ดูดอกไม้ดอกหนึง่กด็ ีมคีวามสมดลุกจ็ะเป็นดอกไม้ที่

น่าดู ไม่ต้องพระเจ้าวาดหรอืป้ัน อ�านาจของความสมดลุของมนั 

ดูทรง ทรวดทรงของต้นไม้ต้นหนึ่ง  ดูทรวดทรงของสัตว์ของคน 

มาตามไอ้ลกัษณะอย่างนี ้พอผิดทีม่นัต้องการแล้วมนัก็บดูเบีย้ว

ไป ผิดปรกติไป นี่เป็นข้อแรกที่จะต้องสังเกตให้เห็น 

ความสมดุลทางจิต

ทีนี้ข้อที่สองไอ้ความสมดุลของจิตใจ ถ้ามันมีความ
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สมดุลมันจะไม่เกิดความคิดอะไร ถ้ามันเกิดความคิดอะไร

ขึ้นมาก็ให้รู้เถิดว่ามันมีความไม่สมดุลอะไรเข้าไปแทรกแซง  

เอาตั้งแต่ง่ายๆ ที่ว่าใจคอเราปกติไม่มี nervous อะไรที่จะต้อง

ยุ่งยิ่งใจ  ก็คือสมดุลของจิตใจตามธรรมชาติ  พอมันมีอะไรมา

ท�าให้ยุ่งใจมันก็สูญเสียความสมดุล  ทีนี้โดยมากก็เข้ามาทางตา 

ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย เข้าไปปรุง ท�าลายสภาพเดิม  

ฉะนั้นแม้จิตที่ได้กล่าวในบาลีว่า ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ ก็คือ

จิตชนดิทีย่งัสมดลุอยูต่ามธรรมชาตยิงัไม่มอีะไรจะกวนแต่ยงั

เป็นจิตชนิดที่อะไรยังกวนได้อยู่  จะกวนเมื่อไรก็ได้  แต่เมื่อยัง

ไม่มอีะไรกวนมนักม็คีวามสมดลุ เป็นประภสัสรอยูต่ามธรรมชาติ

เราก็สบายดี  เรายังสบายดีอยู่ก็เรียกว่ายังไม่เกิดตัวกู  จิตชนิด

นัน้ยงัไม่ได้เกิดตัวก ู แม้ตามภาษาทีล่ะเอยีดออกไปกจ็ะเรยีกว่า

ภวังคจิต มีการเกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป, เกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป 

ล้วนๆ ปราศจากอารมณ์ ปราศจากหน้าที่การงานนี้ อย่างอื่นก็

เรียกว่ายังมีความเหมาะสมหรือสมดุลอยู่ตามธรรมชาติ ไม่เกิด

ตัวกู ไม่เกิดเป็นบวกไม่เกิดเป็นลบ ไม่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ยัง

สบายดีอยู่ นี่ความสมดุลทางจิต 
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ความสมดุลทางวิญญาณ

ทีนี้อันที่สามที่เรียกว่าความสมดุลทางวิญญาณน้ี จะ

เข้าใจไม่ได้ส�าหรบัคนทีไ่ม่เคยฟังมาก่อน  หมายถงึทางสติปัญญา 

ทางความคิด ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ  ไอ้ทางจิตนี่หมาย

ถึงจิตล้วนๆ มีพฤติหรือไม่มีพฤติขึ้นมาเรียกจิตล้วนๆ ไอ้ทางสติ

ปัญญาทางความคดิความนกึคณุสมบัติของจตินัน้มนัอีกชิน้หน่ึง

ต่างหาก อันนี้ถ้าสมดุลจะอยู่ในสภาพสุญญตาคือว่างอยู่เสมอ 

พอไม่สมดุลเม่ือไร ตัวกู-ของกูเกิด นี่เรียกว่าทางฝ่ายวิญญาณ 

ถ้ามีความสมดุลมันเป็นศูนย์อยู่เสมอ 

นี่ทางฝ่ายกาย - ทางฝ่าย physical ถ้าสมดุลมันก็ปกติ  

ไม่มี distortion ไม่มีความผิดปกติอะไรที่เขาเรียกกัน 

อันที่สองทางฝ่ายจิต - ทางฝ่าย mental  จิตเป็นปรกติ 

ไม่ร้อน ไม่อะไร 

ทางฝ่ายทีส่าม อนัทีส่าม พวกวิญญาณ - พวก spiritual 

นี่ถ้ามันสมดุลมันเป็นสูญ เป็นสุญญตาอยู่เสมอ ความคิดนี้จะ

ไม่เอียงไปทางบวกหรือทางลบ ไม่เป็นตัวกู ไม่เป็นของกูด้วย

เหมือนกัน 
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ฉะนั้น เราจะเห็นได้ว่าไอ้ที่สมดุลๆ นี้มีหลายชั้น ทาง

ฝ่ายวัตถุก็มี ฝ่ายจิตก็มี ฝ่ายวิญญาณนี่ก็มี จิตกับวิญญาณใน

ที่นี้ไม่เหมือนกัน เรามีค�าอธิบายความหมายเป็นพิเศษส�าหรับ

พูดกันที่นี้

ทบทวนอีกทีหนึ่งว่าทางฝ่ายวัตถุ ดูดอกไม้ ดูทรวดทรง

ของต้นไม้ ดูทรวดทรงของสตัว์ ของคน  ถ้ามคีวามสมดลุเป็นไป

ตามปกติไม่บูดเบี้ยว  

ทีนี้ทางจิต จิตใจนี่ถ้ามีความสมดุลก็ใจคอปกติตาม

ธรรมชาติ ตามธรรมชาติแท้ๆ ไม่ต้องท�าอะไร สบายอยู่ตาม

ธรรมชาติ 

ทีนี้ทางวิญญาณ ถ้ามีความสมดุลก็ย่อมเป็นสุญญตา 

ปราศจากความหมายแห่งตัวกูแห่งของกู 

ทีนี้ผมเรียกเป็นความสมดุลและก็แบ่งเป็น ๓ อย่าง   

แล้วหัวข้อที่พูดว่าถ้ามีความสมดุลแล้วจะไม่เกิดอะไรขึ้นมา นี่

คุณจะเห็นได้โดยผมไม่ต้องบอกว่ามันหมายถึงไอ้ความสมดุล

ทางฝ่ายวิญญาณคือสุญญตานั่นเอง ถ้าความสมดุลทางฝ่าย

วิญญาณมีอยู่ สติปัญญา ความคิด ความนึก ความรู้สึก ความ

เข้าใจอะไรก็ตามจะไม่ไปในทางมีตัวฉันมีของฉัน นี่ภาวะนี้เป็น
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สูญหรือเป็นสุญญตา  

แล้วขอร้องให้เข้าใจค�าว่า ‘สูญ’ กันให้มากๆ  สูญไม่ใช่

สูญหาย ไม่ใช่เสียเปล่า สูญนี้คือบอกไม่ถูก จะเรียกว่าว่างก็ได้  

จะเรียกว่าปรกติก็ได้ จะเรียกว่าไม่มีอะไรก็ได ้



.

ศูนยคื์อความสมดลุอันลกึซึ้ง 

.
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ความสมดลุในสิง่ต่างๆ

ความสมดุลอันลกึซึ้งของเลขศูนย์

คิดถึงตัวเลขกันบ้างก็ได้ เลข ๑  เลข ๒  เลข ๓  เลข ๔  

จนถึงเลข ๙  แล้วก็มี ๐ 

ไอ้ภาษาเด็กๆ โง่ๆ มันกต้็องว่า ๐ นีไ่ม่มค่ีา ๐ ไม่มค่ีา ค่า

คือ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙  แล้ว ๐ ก็คือไม่มีค่า แล้วที่จะ

นับว่า ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙  ศูนย์ไม่มีค่านี่เป็นภาษา

วัตถุ ภาษาเอาวัตถุเป็นหลักแห่งการค�านวณยังโง่มาก  

ถ้าเอาไอ้หลกัเกณฑ์ทางฝ่ายวญิญาณ ทางฝ่าย spiritual 

เป็นหลักแล้ว ศูนย์กลับมามีค่ากว่าอะไรทั้งหมด ขนาดของมัน

กม็ากกว่าใครๆ น�า้หนกัของมนักม็ากกว่าใครๆ  ความหมายของ

มันก็กว้างใหญ่กว่าอะไรๆ ทั้งหมดเลย  ไอ้ค�าว่าสูญ



24

ฉะนั้นค�าว่า ‘สูญ’ นี้มันไม่ใช่ ‘เลขศูนย์’ แต่ถ้าจะให้

เป็นเลขศนูย์กต้็องให้ความหมายแก่เลขศนูย์นัน้เป็นอย่างอ่ืน คอื

มากกว่า ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙  คุณไปคิดปริศนานี้ดูบ้าง

เป็นอย่างไร ว่าไอ้ ๐ นั้นละมากกว่า ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 

๙ หรือว่า ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔  อะไรไปเรื่อยจนถึงล้าน ถึงแสน 

ถึงอสงไขยอะไรก็ตาม 

ศูนย์มีค่ามากกว่าใครๆ ผมว่าอย่างนี้ ถ้ามองไม่เห็นก็

เป็นเด็กๆ ไปตามเดิม ที่เรียนเลขมา ‘ศูนย์ไม่มีค่า’ แต่ถ้าเรียน

ธรรมะ เป็นนกัธรรมะ รูธ้รรมะแล้ว ‘สูญนีม้ค่ีามากกว่าทัง้หมด’ 

ทุกท้ังหมดรวมกัน  แล้วศนูย์น้ีคอืความสมดลุอนัลกึซึง้อนัมอง

เห็นได้ยากแต่เขาก็พูดว่ามันไม่มีอะไร แล้วผมก็บอกว่าไอ้ไม่มี

อะไรนั่นละคือความสมดุลที่สุดละ แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแล้ว

จนกว่าจะสูญเสียความสมดุล  

สมดุลทางฟิสิกส์ของดอกบัว

สูญเสียความสมดุลทางวิญญาณก็เกิดเป็นตัวกู-ของกู 

ขึ้นมา, สูญเสียความสมดุลทางจิตทาง mentality ก็เกิด 

nervous อะไรนะ จะเกิดจิตยุ่งยิ่งขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่ง  ถ้า
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สญูเสยีความสมดลุทางฟิสกิส์มนักม็กีารบดูเบีย้วของไอ้มติิต่างๆ 

ขึ้นมา ไม่งดงามเหมือนดอกบัวดอกที่มันสมบูรณ์สมดุล  

ฉะนัน้ผมนัง่ดดูอกบวัแล้วกร็ูส้กึไอ้ความสมดุลอันน้ี แล้ว

ก็รู้สึกว่าแหมเขาฉลาดมาก เขาเอาดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของ

การตรสัรูข้องการเกดิขึน้ของพระพทุธเจ้า ไอ้คนน้ีมนัฉลาดมาก  

คนทีแรกกี่พันปีมาแล้วก็ไม่รู้  

ความสมดลุในทางทีจ่ะให้เกดินัน้อย่างหน่ึง ความสมดลุ

ในทางที่จะไม่ให้เกิดอะไรขึ้นมาเลยนั้นอีกอย่างหนึ่ง  

	

สมดุลที่เป็นนิพพาน

ทนีีค้วามสมดุลทีเ่ป็นนพิพานนัน้มันอยูใ่นพวกทีจ่ะไม่มี

อะไรเกิดข้ึนมาเลย พอมีอะไรในลักษณะที่ไม่สมดุลทางฝ่าย

ธรรมะอันลึกซึ้งนี้แล้วมันก็มีการเกิดขึ้น มันก็มีการตั้งอยู่ แล้วก็

มกีารแตกดบั คอืมเีกดิแล้วมตีาย ซึง่เป็นปัญหาของมนุษย์ทกุคน  

มนุษย์เรามีปัญหาเรื่องเกิด-เรื่องตาย คุณไปดูก็แล้ว

กัน  ฉะนั้นปัญหาเรื่องกิน-เรื่องกาม-เรื่องเกียรติ อะไรมันก็ขึ้น

อยู่กับเรื่องเกิด-เรื่องตาย  มันเป็นความโง่หลายๆ ชั้น หลายๆ 
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ซับหลายๆ ซ้อน  มันจึงมองดูไปเป็นอย่างอื่นว่าไม่เกี่ยวกับเรื่อง

เกิด-เรื่องตาย  ถ้ามีปัญญาสมบูรณ์เมื่อไรจะเห็นว่าทุกอย่างมัน

มารวมอยู่ที่ตัวกู-ของกู เดี๋ยวเกิด-เดี๋ยวตาย เดี๋ยวเกิด-เดี๋ยวตาย 

ถ้าไม่มีตัวกูก็ไม่มีอะไรเป็นฐานเป็นที่ตั้งของไอ้ความรู้สึกยินดี

ยินร้าย สุขทุกข์อะไรนี้มันเกิดขึ้นมาก็เกิดส�าหรับเป็นทุกข์ คือ

ผิดปรกติผิดธรรมชาติ ไม่สมดุลทั้งนั้นมันก็ต้องเป็นทุกข์ไป พอ

มันดับไปสู่สภาพเดิมของมัน มันก็สบายไม่มีทุกข์ 

ในการพูดครั้งแรกคุณคงเข้าใจไม่ได้ทั้งหมด ถ้าเข้าใจ

ได้สักครึ่งพอเป็นเลาๆ ก็ยังดี ว่าความสมดุลที่แท้จริงนั้นเป็น

อย่างไร แล้วความสมดุลที่หลอกลวงเป็นความสมดุลมายา  

ท�าให้ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นอย่างไร ถ้าจะใช้ค�าพูด

ให้ถูกต้องควรจะใช้ค�าว่า ‘เหมาะสม’ มันมีความเหมาะสมมัน

จึงเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง เป็นไปเป็นสายเป็นวัฏฏสงสารไปเลย

นั้นเป็นความเหมาะสม ไม่ใช่ความสมดุล ถ้าพูดว่าความสมดุล

ต้องเป็นสมดุลสมมติ-สมดุลมายา สมดุลส�าหรับจะเกิดขึ้นแล้ว

เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย สมดุลที่แท้จริงที่ไม่ใช่มายาคือสมดุลที่

จะไม่ท�าให้เกิดอะไรขึ้นมา ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นสภาพเดิมแท้ 

สภาพเดิมสูงสุด สภาพพื้นฐานของสิ่งทั้งปวง นั่นละมันรวมอยู่
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บนสิ่งนี้ ถ้าจะมีอะไรเกิดออกมาก็เกิดออกมาจากสิ่งนี้คือความ 

ไม่สมดุลนั่นเอง 

ถ้ามันยังคงสมดุลอยู่ตามเดิม-ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมา  ทาง

ฝ่ายวัตถุก็ไม่เกิด ทางฝ่ายจิตก็ไม่เกิด ทางฝ่ายวิญญาณก็ไม่เกิด 

จะไม่มอีะไรขึน้มา เดีย๋วนีม้นัสญูเสยีสภาพความสมดลุมนัจึงเกิด

โลกนีข้ึน้มา ดวงอาทติย์ ดวงจนัทร์ สากลจกัรวาลขึน้มาทางฝ่าย

วัตถุ แล้วมันไม่มีความสมดุลในทางจิต มันก็เกิดชีวิตจิตใจเป็น

เรื่องเป็นราวส�าหรับทุกข์ส�าหรับร้อนขึ้นมา 

ถ้ามันยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ถูกต้องมันก็ไม่มีความรู้ชนิด 

ที่จะท�าให้มันหยุดหรือว่างหรือสงบได้ มันก็มีเรื่องตัวกู-ของกู 

อันลึกซึ้งอันลึกลับซับซ้อนอยู่ ก็มีปัญหาส�าหรับมนุษย์ที่จะมี

ความทกุข์อย่างละเอยีดจนจ�าเป็นทีจ่ะต้องมพีระพทุธเจ้าเกิดขึน้

มารู้เรื่องนี้แล้วสอนเรื่องนี้ สอนเรื่องให้สามารถกลับไปสู่สภาพ

เดิมคือความสมดุลจนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้ว

นิพพานในความหมายนี้จึงแปลว่าเป็นแดนที่ดับสนิท

แห่งสงัขารทัง้ปวง นพิพานในความหมายอย่างนีก้็เป็นแดนเป็น

เขตแดนเลย แต่มนัเป็นเขตแดนทางวญิญาณ ไม่ใช่ทางวัตถ ุเป็น

แดนทีดั่บแห่งสงัขารทัง้ปวงคอืนพิพานในความหมายทีส่มดลุใน

ทางฝ่ายวิญญาณอันลึกซึ้ง 



.

ไอ้ความวา่งแท้ๆ ไอ้ความสมดลุแท้ๆ น้ัน

มนัลกึจนเรามองไมเ่หน็ เราเหน็แต่ปฏิกิรยิา

ท่ีมสีิง่อ่ืนเขา้ไปกระทบแลว้มนักระเดน็กลบัออกมา 

.
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สูค่วามสมดลุ

เอ้า, ทีน้ีในคนคนหนึ่ง มาดูกันต่อไปว่าในคนคนหนึ่ง

คือเรานี้ประกอบอยู่ด้วยส่ิง ๓ ส่ิงนี้ ทางฝ่ายร่างกายน้ีเป็น 

physical faculty ไปอันหนึ่งเลย  ทีนี้ทางฝ่ายจิตเป็น mental 

faculty ไปอันหนึ่งเลย  ทีนี้ทางฝ่ายวิญญาณมี spiritual 

faculty ไปอันหนึ่งเลย  คนเรามี ๓ ชั้นเห็นไหม  

พอเกิดความไม่สมดุลขึ้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมันมีอะไรเกิด

ขึ้นแล้ว ไม่สมดุลทางร่างกายก็เป็นร่างกายที่วิปริตผิดปกติ ไม่

สมดุลทาง mental ก็เป็นจิตที่ผิดปกติต้องไปปากคลองสาน*  

ทีนี้ถ้าไม่สมดุลทางฝ่าย spiritual นี่ก็นอนไม่หลับละ ไม่ต้องไป

หาปากคลองสานแต่กน็อนไม่หลบั  ต้องมคีวามถูกต้องสมดลุจน

* สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา http://www.somdet.go.th/public/index.php
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ไม่เกิดอะไรขึ้น ไม่เกิดความผิดปรกติขึ้น 

ถ้าสมัครใช้ค�าว่า ‘สมดุล’ ต้องหมายความว่าถูกต้อง

ครบถ้วน ไม่ผิดปกติ ที่มันต้องการจะใช้ความเหมาะสมก็พอจะ

เข้าใจได้ ค่อยยังชั่ว เพราะความสมดุลมันมีเพียงอย่างเดียวคือ

ไม่เกิดอะไรเลย ที่เกิดขึ้นมาไหลเวียนเปลี่ยนแปลงเรื่อยนี้ไม่ใช่

ความสมดุล แต่ชาวบ้านเขาจะต้องพูดว่าความสมดุล สมดุล

ส�าหรับเกิดขึ้นแล้วไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปนั้นนะก็คือโง่  การ

ศกึษาของโลกในปัจจบุนันีเ้อาไอ้ความอย่างนีม้าเป็นสมดุล เรยีก

มนัเป็นความสมดุล  ไอ้เรากห็ลงกนัตาย ฉะนัน้จ�าไว้เป็นหลกัว่า 

ถ้ามนัมอีะไรเกดิขึน้แล้วมนักต้็องไม่สมดลุ มนัเกดิเป็น positive-

negative ขึน้มา  ผสมปรงุแต่งเปล่ียนแปลงไปไม่หยุด ไม่ว่าง ไม่

สงบ นี่ความสมดุลต้องไม่มีอาการ ๒ อย่างนี้  ไม่มีบวกไม่มีลบ 

นี้แล้วมันว่าง มันหยุด มันสงบ  จนกว่าจะเผลอให้มันมีโอกาสที่

จะเกิดเอียงไปทางบวกทางลบ เอียงไปทางลบเท่าไร ทางบวกก็

มีขึ้นเท่านั้น มันหลีกกันไม่ได้ 

ไปนัง่หลบัตาส�ารวมจติใจ นัง่หลบัตามองให้ลกึลงไปๆๆ 

จนถึงมองเห็นความสมดุลอันแท้จริงที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการเกิด

ขึ้นของสิ่งใด แต่แล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นว่าถ้าสิ่งน้ันมันเป็น
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ความสมดุล ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้น แล้วท�าไมสิ่งต่างๆ 

จึงเกิดข้ึนมา นี่ก็ต้องยกให้ของข้างนอกคืออารมณ์ที่จะเข้าไป

กระทบ มันเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งอื่นเข้าไปกระทบ  

วิธีสังเกตสมดุล

ไอ้ความว่างแท้ๆ ไอ้ความสมดุลแท้ๆ นั้นมันลึกจน

เรามองไม่เหน็ เราเหน็แต่ปฏกิริยิาทีม่สีิง่อืน่เข้าไปกระทบแล้ว

มันกระเด็นกลับออกมา มันก็จะเป็นไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์ ทาง

ฝ่ายวิญญาณ-ทางฝ่าย spiritual มากเกินไปพูดกันไม่จบ แล้ว

หาของเปรียบเทียบยาก  

เรือ่งความว่างสงูสดุคอืนพิพานนีห้าอปุมาเปรยีบเทยีบ

ยากที่สุด อย่าว่าแต่จะพูดตรงๆ ลงไปเลย ลักษณะของมันพูด 

ไม่ได้ ทีนี้หาอุปมามาเปรียบเทียบก็ยังยากที่สุดเพราะมันมอง 

ไม่เห็นในสิ่งนั้น มันมองเห็นแต่ปฏิกิริยาที่เกิดมาจากสิ่งนั้น

เท่านัน้ มีอะไรไปท�าให้มนัวุ่น มันไม่ใช่วุน่ทีค่วามว่าง มนัวุน่ทีส่ิง่

ที่เข้าไปท�าให้เกิดขึ้นปรุงเป็นของใหม่ขึ้นมา เป็นสังขารธรรม 

ขึ้นมา 

ไอ้นิพพานหรือธรรมชาติว่างเดิมแท้นั้นเป็นอสังขาร 



32

หรือวิสังขาร เป็นอสังขตะ เป็นอสังขาร เป็นวิสังขาร มันเปลี่ยน

ไม่ได้ มนัอะไรไม่ได้ มนัมองไม่เหน็  ทนีีพ้ออะไรไปกระทบมนัเข้า

มันก็ปรุงปฏิกิริยาเป็นฝ่ายสังขาร (สังขตะ) อะไรที่มันมีการปรุง

แต่งเปลีย่นแปลงได้ข้ึนมาแล้วกเ็หน็สิง่นี ้ รูจ้กัแต่สิง่น้ีจนกว่าจะ

ตรัสรู้ ตรัสรู้อย่างพระอรหันต์หรืออย่างพระพุทธเจ้าจึงจะมอง

เห็นสภาพฝ่ายที่เป็นอสังขตะ เป็นวิสังขาร ที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

เดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะมองด้วยการเปรียบเทียบ คือ

เมื่อใดจิตไม่มีการปรุงแต่ง ไม่มีอะไรรบกวนให้มีการปรุงแต่ง

เปลี่ยนแปลง พยายามดูจิตชนิดนั้นไปตามล�าดับ เข้าไปตาม

ล�าดับ ลึกไปตามล�าดับ เมื่อจิตมันว่างจากความโลภ ความโกรธ 

ความหลงในบางคราวนะ ก็พยายามสังเกตดูให้ดีๆ ว่ามันต่าง

จากจิตที่ก�าลังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่างไร น่ี

เป็นต้นเง่ือนที่จะเข้าใจส่ิงที่ไม่มีการปรุงแต่งเปล่ียนแปลงหรือ

สภาพที่สมดุลที่สุด เราเอาสมดุลทางจิตกันก่อนถ้าสมดุลทาง

วิญญาณยังไม่ได้  

สมดลุทางจติ มันกจ็ติเป็นประภัสสรอยูต่ามธรรมชาตน้ีิ

เองกด็วู่ามนัไม่มอีะไรปรงุแต่งมนักไ็ม่เปลีย่นแปลงไปในทางบวก

ทางลบ  เป็นจิตล้วนๆ เป็น...  จะเรียกว่าจิตเดิมหรือว่าจิตแท้ 
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หรือว่าจิตสงบตามธรรมชาตินั่นก็ได้  นี่เป็นต้นเงื่อนที่จะรู้จักไอ้

สภาวะทีล่กึไปกว่านัน้ทีม่อียูอ่ย่างไม่ต้องมกีารเกดิแล้วก็ไม่มกีาร

ตายด้วย  ความสมดลุเดมิแท้คอืความว่างนัน้  ไม่มกีารเกดิ-ไม่มี

การต้ังอยู-่ไม่มกีารดบัไป  ถ้ามองเหน็อนันีก้ค็อืมองเหน็ธรรมะที่

เป็นไม่เกิด-ไม่ตาย ไม่ดบั ถ้าจติมนัน้อมไปเพือ่สิง่น้ันมนัก็เป็นจิต

ที่น้อมไป เพื่อไม่เกิด-ไม่ตาย เพื่อความไม่เกิด-ไม่ตาย  

การสูญเสียสมดุล

เดี๋ยวนี้มาหลงอยู่เรื่องกิน-เรื่องกาม-เรื่องเกียรติ เรื่อง

กิน-เรื่องกาม-เรื่องเกียรติ  ต้ังแต่เกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็น 

สาวจนแก่จนเฒ่าจนจะเข้าโลงมันก็ยังเรื่องกิน-เรื่องกาม-เรื่อง

เกียรติ คือไปเห็นแต่ควันที่กลุ้มไปเรื่อย เห็นควันที่กลุ้มอยู่เรื่อย  

มันไม่เห็นอะไรมากกว่านั้น ไม่เห็นรากเหง้าดั้งเดิมอะไรมากไป

กว่านั้น  ฉะนั้นต้องพรากจิตออกมาเสียจากเรื่องกิน-เรื่องกาม-

เรื่องเกียรติ  เรื่องอะไรที่เป็นควันกลุ้มเป็นไอ้ปรุงแต่งมายานี้  

การสร้างสมดุล

ในบางครั้งมันก็ช่วยได้มาก ธรรมชาติน้ีมันช่วยได้
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มาก เราไปนั่งในท่ามกลางธรรมชาติที่มีความสมดุลทางฝ่าย

ธรรมชาติ เหนือวัตถุ นี้คือความสงบสงัด ในป่าในภูเขามันก็

ยังช่วยให้เกิดจิตชนิดหนึ่งซึ่งก�าลังสมดุล คือเป็นจิตประภัสสร

ชนิดหนึ่ง สมดุล เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายว่าความไม่เปลี่ยนแปลง  

ไม่ปรุงแต่ง มันเป็นอย่างไร การขยันเสพคบกับธรรมชาต ิ

อันสงบสงัดนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้  

ฉะนั้นเราพยายามจัดสวนโมกข์ให้มันมีลักษณะเป็น

อุปกรณ์ส่งเสริมจิตที่หยุดที่สงบแม้ชั่วคราวนี้ให้มันมีขึ้นมา   

พอเข้ามาเดินอยู่ในสถานที่อย่างนี้ใจคอก็เปลี่ยนไปจากเดิม  

เรือ่งกนิ-เรือ่งกาม-เรือ่งเกยีรตไิม่ครอบง�าหรอืไม่ค่อยจะครอบง�า  

ก็มีความว่างในทางฝ่าย mentality ช้ันจิตนี้ขึ้นมาบ้าง พอ

เป็นต้นทนุส�าหรบัศกึษาพจิารณาให้รูจ้กัความว่างเดมิแท้ ความ

ว่างพื้นฐานในทางฝ่ายวิญญาณ  

ถ้าเรายังหลงเรื่องมีเรื่องความเกิด-เรื่องความตาย มี

ปัญหาเรื่องความเกิด-ความตายอยู่ เราก็ไม่เห็นธรรมะข้อนี้  ถ้า

ธรรมะข้อนีจ้ะเห็นว่าไม่มเีกดิ-ไม่มตีาย  จะเหน็ว่าไม่มคีนส�าหรบั

จะเกดิ-จะตาย  แต่ถ้าเรายงัรูสึ้กว่าเราต้องเกดิ-เราต้องตายอยูก็่

คือเรายังไม่เห็นธรรมะอันนี้  เป็นคนที่ถูกสอนให้โง่ให้หลง  เป็น
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ไปตามเรื่องของคนโง่  มีตัวกูมีของกู มีเกิดมีตายไปตามสมมติ  

ถ้าได้รับการส่ังสอนตามแบบของพระพุทธเจ้าเรื่อง

อนัตตา เรื่องสุญญตา มันก็มองเห็น เลยไปถึงไม่มีตัวกูไม่มีของ

กู  ซึ่งเป็นความไม่เกิดไม่ตาย เป็นสิ่งที่เป็นไม่เกิดไม่ตาย เป็น

อมตะ ไม่เกิดไม่ตายนี้  

สภาวะสมดุล

ทีนี้ไม่เกิดไม่ตายนี้ไม่มีค�าไหนดีที่จะพูดว่ามัน ‘ว่าง’ 

ไม่มีค�าพูดที่ดีกว่าค�าว่า ‘ว่าง’, ว่าง ไม่มีตัวตน, ไม่มีตัวกูนั้นจึง

ไม่เกิดไม่ตาย  ถ้าเห็นความว่างก็คือเห็นความไม่เกิดไม่ตาย ทีนี้

จะเรียกว่าอะไร มันก็เรียกไม่ได้ เรียกว่าเกิดก็ไม่ได้ เรียกว่าตาย

กไ็ม่ได้ ถ้ามนัว่างมันไม่มีอะไรปรงุให้เกดิ เม่ือไม่ได้มอีะไรเกิดขึน้

มามนักไ็ม่มอีะไรตาย มนัยกเลกิไปทัง้เกดิและทัง้ตายหมดไปเลย  

มันเหลือแต่ความว่าง ตัวกูไม่มี ตัวกูดับหายไปทันที เรียกว่าตัว

กูตายไปทันที เหลืออยู่แต่ธรรมชาติที่ไม่ตายอีกต่อไป ไม่ใช่ตัว

กู แต่ใครบางลัทธิเขาจะเรียกนี้ว่าตัวกู เรียกว่าอาตมัน ว่าตัว

ตนขึ้นมาอีกก็ตามใจเขาสิ พุทธศาสนาไม่เรียก ไม่เรียกสิ่งนี้ว่า

อาตมันหรือตัวตน แต่ว่ามีลัทธิศาสนาอื่นเขาเรียก ตามใจเขาสิ   
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ฉะนั้นเราไม่เรียกนิพพานว่าเป็นตัวตน นิพพานก็เป็น

นิพพาน มีความหมายหลายชนิด นิพพานนี้แปลว่าเย็น ถ้ามี

ความหมายไปในทางเหตุ เป็นเหตุ ก็เป็นเหตุที่ท�าให้เกิดความ

เย็น เป็นแดนเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งปวง นี้เป็นเหตุท�าให้เกิด

ความเย็น  ถ้าเล็งไปในทางเป็นผล เป็นความสุข เป็นความสงบ

เย็น ไม่มีความทุกข์  นิพพานก็เป็นที่ดับสนิทแห่งความทุกข ์

ทั้งปวงไปเลย  ถ้าเป็นเหตุก็เป็นที่ดับแห่งกิเลส  ถ้าเป็นผลก็เป็น

ที่ดับแห่งความทุกข์ มันก็เป็นผลเป็นความสุข  



37

สมดลุคือความดับไปของทกุข์

เรื่องสมมติทั้งนั้นเรื่องท�าให้โง่ทั้งนั้นที่จะไปมัวเกลียด

ความทุกข์เอาความสุขอะไรอยู ่นี้มันเป็นเรื่องปรุงแต่งชนิด

ละเอียดชนิดที่รู้ไม่ถึงอีกละ ถ้ามันเป็นเรื่องรู้ถึงมันก็ไม่มีความ

เกิด ไม่มีความตาย ไม่มีความสุข ไม่มีความทุกข์ ไม่มีอะไรหมด

เหลือแต่ความว่าง  

เพราะนั้นจิตใจที่มันเฉียบแหลมมันตรัสรู้ มันก็คือรู ้

เร่ืองความว่าง รูเ้รือ่งความไม่มตีวัตน และว่างทีส่ดุก็คอืนิพพาน 

ว่างจากกิเลส ว่างจากความทุกข์ ว่างจากตัวตน ว่างจากความ

หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ว่างจากเหตุปัจจัยอะไรหมด ว่างที่สุด

ก็คือนิพพานนั่นละ  
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เพราะฉะนั้นเห็นนิพพานก็คือเห็นว่าง แต่เดี๋ยวนี้มันไม่

เหน็และไม่เข้าใจ มนักค็ดิหรอืหลงไปว่าเป็นความสขุ เป็นเมอืงที่

มคีวามสขุ เป็นภพทีม่คีวามสขุอะไรไปเสยี มนักถ็กูหลอกให้หลง

อยู่ที่นี่ เรียกว่าเฝ้าความสุขเฝ้าความทุกข์ เฝ้าความเกิดความ

ตายอยูท่ีน่ี ้ นีห่น้าทีข่องพทุธบรษิทัมนัสงูสดุอย่างนี ้ หน้าทีข่อง

พุทธบริษัทคือเกิดมาเพื่อรู้สิ่งนี้  

ทนีีค้นพาล คนโง่ คนเขลา คนอนัธพาล เกดิมาเพือ่กิน - 

เพื่อกาม-เพื่อเกียรติ แต่พุทธบริษัทเกิดมาเพื่อรู้สิ่งนี้เพื่อเข้าถึง

สิ่งนี้คือ ‘ความว่าง’ นี้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อกิน-เพื่อกาม-เพื่อเกียรติ  

ทีนี้พอไปหลงเรื่องกิน-เรื่องกาม-เรื่องเกียรติเสียมันก็ปิดบังสิ่ง

นี้  มันก็เลยไม่เข้าถึงสิ่งนี้ ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจถึงสิ่งนี้ พูดกันจน

ตายก็ไม่รู้เรื่อง ก็คือไม่เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริง เป็นแต่ปากว่า 

เพราะฉะนั้นต้องมองให้เห็นความจริงหรือพระธรรมอันสูงสุด 

ท่ีว่า ความสมดุลที่สุดคือความว่างหรือความไม่เกิดของสิ่ง 

ทัง้ปวง เพราะนัน้ไอ้ส่ิงทีส่มดลุทีสุ่ดกไ็ม่ใช่อะไรอืน่คอืนพิพาน

นั่นเอง  ไม่มีค�าเรียกนิพพานว่าเป็นอะไร  เป็นภาวะหรือว่าเป็น

วัตถุหรือว่าเป็นอะไรไม่มีค�าเรียก เราเรียกว่านิพพานก็แล้วกัน 

คือธรรมเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งปวง 
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ถ้ามีเกิดก็เพราะมีอะไรไปกระทบแล้วเป็นปฏิกิริยา

ออกมาอย่างนัน้อย่างนี ้กระทบความว่างเช่นว่าลมไปกระทบน�า้ 

ก็มีแสดงเป็นคลื่นออกมา ไอ้ความเป็นน�้านั้นไม่ได้สูญเสีย

ความเป็นน�้า แต่ว่ามันแสดงความเป็นคลื่นออกมา  

แม่น�้าคด	น�้าไม่คด

รูปภาพที่มีอยู่ในฝาผนังนั้นรูปหนึ่ง เรื่องแม่น�้าคด-น�้า

ไม่คดนั้นก็พอจะช่วยอธิบายข้อนี้ได้  ไอ้ที่มันคดไปนั้นคือความ

เปลีย่นแปลง คอืแม่น�า้ คอืสิง่ทีเ่ราสมมตเิรยีกกนัว่าแม่น�า้  ส่วน

น�้าแท้ๆ นั้นเป็นน�้าอยู่เรื่อยไป มันจะเป็นน�้าอยู่เรื่อยไป รูปร่าง

มันจะเป็นอย่างไรไม่แน่แต่มันมีความเป็นน�้าอยู่เรื่อยไป ก็จึง

เรียกว่าน�้าไม่ได้เปลี่ยน แต่แม่น�้านี้เปลี่ยนเรื่อย 

ความว่างไม่ได้เปล่ียนแต่ปฏิกิริยาอะไรที่มันมีอะไรไป

กระทบความว่างนัน่คอืปรากฏการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไม่มทีีส่ิน้สดุ

นีก้ค็อืรปูธรรม-นามธรรมทีเ่กดิขึน้  จนเป็นส่ิงทีส่มมตเิรยีกได้ว่า

เป็นต้นไม้ เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นเทวดา เป็นบ้าๆ บอๆ  อะไร

ไปไม่มทีีส่ิน้สดุ มนักเ็ป็นเพยีงปฏิกริยิาทีเ่กดิขึน้แล้วมนัเป็นส่วน

น้อยคอืเกดิขึน้ทางคนเท่านัน้  ทีมั่นไม่เกีย่วกบัคนมนัก็เกิดไม่ได้  



40

ทีนี้สิ่งที่มีชีวิตมันมีรูปมีนาม มีกายมีใจ ส�าหรับเป็นที่

ตั้งแห่งความรู้สึก แล้วก็รู้สึกต่อความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้น

แก่ตัวมันเอง มันก็มีเท่านี้เป็นเรื่องนิดเดียว 

เห็นศูนย์	เห็นสุญญตา

ส่วนเรือ่งความว่างแท้ๆ เรือ่งสญุญตาแท้ๆ เรือ่งนิพพาน

แท้ๆ มนัใหญ่โตมโหฬารมากกกว่านัน้ไม่รูก้ีล้่านกีโ่กฏเิท่า  อย่าง

ที่ผมพูดว่า ๐ (ศูนย์) นั้นมีค่ามากกว่า ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 

๙ รวมกันเท่าไรก็ตาม 

ถ้าใครเห็นศูนย์ เห็นสุญญตา เห็นว่างนี้ มันก็ไม่เกิด

โลภ-เกดิโกรธ-เกดิหลง เดีย๋วนีม้นัเกดิความโลภเพราะมนัไม่เหน็

ความว่าง-ไม่เหน็ธรรมะ  มันเกดิความโลภมันต้องการ  โลภมาก

ไม่ได้ตามใจมนักข็โมยอย่างไม่น่าขโมย  เป็นพระเป็นเณรมนัก็ยงั

ขโมย  นี่เพราะความโลภมันครอบง�า คิดดูสิ ทีนี้มันก็ไม่รู้

 เรื่องความยินดียินร้าย เรื่องเป็นไปตามสังขาร มันก็

โกรธ โกรธนั่นโกรธนี่ เป็นพระเป็นเณรก็ยังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ

อยู่ ทีนี้ส่วนข้อเท็จจริงมันก็ไม่รู้ เป็นพระเป็นเณรมันก็มีโมหะ 

มีความหลงอยู่มันช่วยไม่ได้ คือว่าถ้าจิตใจมันไม่รู้ มันก็ต้องมี
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เกิดความโลภ-ความโกรธ-ความหลง นี่ยิ่งเป็นปฏิกิริยาใหญ่  

เป็นปฏิกิริยาอย่างเลวอย่างออกมาข้างนอกไกลออกมามาก 

ทีเดียว จากจิตที่มันปรกติเดิมหรือเป็นประภัสสร เป็นสุญญตา 

หรือเป็นอะไร  

เอ้า, ที่จิตเป็นประภัสสรก็คือความสมดุลมายาตาม

แบบของสิง่ทีเ่รยีกว่าจติคอืกลบัเปลีย่นไปเป็นเศร้าหมองได้ แต่

ถ้าว่าจิตนี้ถูกอบรมให้มีสุญญตา ให้เข้าถึงสุญญตา ความเป็น

ประภัสสรก็คงที่และตายตัว  คือเป็นประภัสสรที่ไม่เปลี่ยนเป็น

เศร้าหมองได้อีกต่อไปที่เราเรียกว่าจิตที่บรรลุนิพพาน  

ค�าว่านิพพานนี้มันคืออะไรก็ไปคิดเอาเอง คือความ

สมดุลที่สุด ความว่างที่สุด  เป็นพื้นฐานของสิ่งทั้งปวง  ใหญ่กว่า

สิง่ทัง้ปวง  มคีวามหมายกว่าสิง่ทัง้ปวง  แล้วเรากไ็ม่รู ้ก็หาว่าเลข

ศูนย์นี้ไม่มีราคาสู้เลขหนึ่งก็ไม่ได้  มันเป็นเรื่องทางคณิตศาสตร์

ที่เอาวัตถุเป็นหลัก เป็นเรื่องของคนโง่เอาวัตถุเป็นหลัก แต่

เรื่องของคนฉลาดเขาเอาไอ้เรื่องที่สูงไปกว่าวัตถุ สูงไปกว่าจิต  

หมายถึงความว่างนั้นเป็นหลัก  ฉะนั้นศูนย์จึงมีค่ามาก แปลว่า

ว่าง แต่มันเป็นความว่างที่ประหลาดที่สุดคือมันกลับมีตัวตน

ที่แท้จริง เป็นตัวตนที่แท้จริง เป็นความสมดุลตลอดอนันตกาล  
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ไม่เกิดตัวกู ไม่เกิดของกู ไม่เกิดอะไร 

ทีนี้จิตใจของสัตว์ธรรมดาสามัญไม่รู้จักส่ิงน้ี มันก็รับ

อารมณ์ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจนี่มา

ปรุงแต่งเป็นควันโง่ๆ เป็นควันกลุ้มขึ้นมา เป็นความโลภบ้าง 

เป็นโกรธ เป็นความหลงบ้างในจิต ในขอบเขตแห่งจิตอันเล็กๆ 

นี่  จิตโง่ๆ นี่มันไม่มองเห็นความว่างที่ใหญ่โตมโหฬารได้  

สิ่งใดสมดุล	สิ่งนั้นน่าดู

นี้จากไอ้ค�าพูดที่พูดกันมาทั้งหมดมาคุณก็ไปดูเอาเอง

สิว่าตัวกู-ของกูมันเกิดตรงไหน เมื่อไร ผมก็บอกได้แต่หัวข้อว่า  

มนัเกดิเมือ่สญูเสยีความสมดุลของธรรมชาติ  ถ้าความสมดลุอนั

ลกึซึง้ยงัมอียู ่ตวัก-ูของกเูกดิไม่ได้ เด๋ียวนีใ้นจติของมนุษย์ปถุชุน

นีสู้ญเสยีความสมดุลได้ง่ายทีส่ดุ  อะไรเข้ามาทางตา ทางห ูทาง

จมูก ก็ท�าสูญเสียความสมดุล ความเป็นประภัสสรก็สูญหาย

ไป ความเป็นสมดุลตามธรรมชาติของจิตประภัสสรก็สูญหาย

ไป  เราก็มีอุปกิเลสของความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะ

ฉะนัน้ถ้าเอาไว้ได้ รกัษาไว้ได้เพยีงความสมดุลอย่างเดยีวเท่าน้ัน 

สิ่งต่างๆ จะน่าดู  
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(๑) สมดุลทางวัตถุ ดอกบัวก็งาม มีกลีบเท่ากันรอบ

ด้าน ต้นไม้ก็งาม มีทรงพุ่มสม�่าเสมอเท่ากันรอบด้าน สมบูรณ์

ทางวัตถุ สมดุลทางวัตถุ 

(๒) สมดุลทางจิต จิตมีความเป็นประภัสสรตาม

ธรรมชาต ิ ไม่ต้องปฏบิตัอิะไรกไ็ด้กอ็ยูส่บายด ี ถ้าสมดลุแท้จรงิ  

(๓) สมดุลทางฝ่ายวิญญาณแล้วตัวกู-ของกูไม่เกิด มัน

ก็มีความหยุด ความสงบ ความว่าง ความไม่มีทุกข์ ไม่มีทุกข์ 

ไม่มีสุข ฯลฯ เดี๋ยวจะไปเอาสุขเข้าอีกมันก็สูญเสียความสมดุล  

ทุกข์เป็น negative สุขเป็น positive สองอย่างนี้คบไม่ได้ มี

มาเมื่อไรก็สูญเสียความสมดุลเมื่อนั้น  ดังนั้นนิพพานนั้นจึงอยู่ 

เหนือสุขเหนือทุกข์ เหนือดีเหนือชั่ว เหนือบุญเหนือบาป

 

ความทุกข์อยู่ที่ไหน	ความดับทุกข์ก็อยู่ที่นั่น

แล้วก็อยู่ที่ตรงนั้นแหละ วัฏฏสงสารคือความทุกข์อยู่

ที่ไหน ความดับทุกข์ก็อยู่ที่นั่น เพราะว่ามันเป็นความดับของ

ความทกุข์ มนัมคีลืน่ทีต่รงไหนในน�า้นัน้ มนักม็คีวามหมดคลืน่

ที่ตรงนั้นนะ เมื่อมันไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เกิดคลื่นมันก็ดับคลื่น

อยู่ที่ตรงนั้น ไม่มีคลื่นอยู่ที่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นให้หานิพพาน
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ได้ที่วัฏฏสงสาร หาจุดเย็นที่สุดกลางเตาหลอม นี่เป็นอุปมา 

ก็เข้าใจยาก ให้หาความว่างที่สุดกับท่ามกลางความวุ่น มัน

เข้าใจยากแต่ทีแ่ท้มนัจรงิทีส่ดุเลย ในความว่างเราจะหาพบหรอื

มองเห็นความวุ่น เอาความวุ่นเป็นปฏิกิริยา เป็นควันหรือเป็น

คลื่นที่เกิดขึ้นปิดบังความว่าง  

ฉะนั้นต้นมะพร้าวนาฬิเกร์กลางทะเลขี้ผึ้ง มีประโยชน์ 

มีประโยชน์เป็นอุปกรณ์การคิดนึกนี้มาก  ก็ไปนั่งดูมันบ่อยๆ ก็

คงจะมีความก้าวหน้า นิพพานหาพบที่วัฏฏสงสาร 

ทีนี้คนฉลาดมาเหนือเมฆก็ว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันเสียว่า 

‘กิเลส’ กับ ‘โพธิ’ มันของสิ่งเดียวกันคือว่าเพิกถอนไปเสียให้

หมด ให้เหลือแต่ความว่าง กิเลสก็ว่าง โพธิก็ว่าง วัฏฏสงสารก็

ว่าง นิพพานก็ว่าง น�้าคดไม่ได้ แม่น�้าคด เพราะฉะนั้นเอาไอ้น�้า

ที่ไม่รู้จักคดเป็นหลัก  ส่วนแม่น�้าเป็นเรื่องมายาเป็นเรื่องหลอก

ลวง เดี๋ยวเดียวเท่าน้ัน  นี่กิเลสเป็นเรื่องหลอกลวงเดี๋ยวเดียว 

ความไม่มีกิเลสนั้นนะเป็นของแท้ของถาวร ความว่างถาวร  

ความวุ่นนี่เป็นของมายาเดี๋ยวเดียวๆ แต่มันก็จะเปลี่ยนแปลง

ไม่ค่อยจะมีที่สิ้นสุด มันเปลี่ยนได้มากไม่มีที่สิ้นสุด 

ทีนี้ยิ่งมนุษย์ก้าวหน้าในทางการประดิษฐ์ในทางสร้าง
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เหยือ่ของกเิลสอย่างสมยัปัจจบุนันีแ้ล้วละกม็นษุย์จะถกูขงัอยูใ่น

ความหลอกลวงนี้ไม่มีที่สิ้นสุด  เป็นมนุษย์สมัยนี้ออกจากความ

หลอกลวงได้ยากกว่ามนุษย์ในสมัยพุทธกาล เพราะว่าสมัยน้ี

มันเก่งในทางที่สร้างสิ่งที่หลอกลวง ยั่วยวน หลอกลวง  เพราะ

ฉะนัน้ถ้าเราต่อสู้ได้ ชนะได้ เรากเ็ก่งกว่ามนษุย์ครัง้พทุธกาล จะ

ถือว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายได้ทั้งนั้นละ ถ้าถือว่ามันมาให้เรา

มีความสามารถกว่าก็โชคดี ถ้ามองไปในแง่ท้อแท้ว่าสมัยนี้มัน

เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนก็เป็นโชคร้าย  ผมสมัครที่จะถือว่ามันเป็น 

โชคดี  มันให้บทเรียนที่สูง ที่ยาก ที่ละเอียด ที่ประณีต เราท�าได้

มันก็เก่งกว่าก็เป็นโชคดี  

หาความว่างในความวุน่และพบได้ เมือ่โลกมนับ้ากนั

อย่างไรเราไม่บ้า  เม่ือเป็นทกุข์ร้องห่มร้องไห้กนัเราไม่มคีวาม

ทุกข์เลย  ธรรมะช่วยได้อย่างนี้  ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ช่วย

ให้อยู่ในโลกที่มีความทุกข์โดยที่ไม่ต้องมีความทุกข์  นี่เรามันไม่

เข้าถงึธรรมะของพระพทุธเจ้าเสยีเองแล้วกไ็ปโทษโลกน่ี เราก็บ้า

เท่าตัวสองเท่าตัว ก็รีบท�าตัวให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้า  

โลกนี้เป็นของเล็กไม่มีความหมายอะไร จิตนี้ก็ไม่มีความทุกข์  

รักษาความสมดุล ความปกติ ภาวะเดิมแท้ไว้ได้นี่ความสมดุล 
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คือความไม่เกิด คือความไม่มีอะไรเกิด  เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไร

ตาย  จึงหมายถึงไม่มีตัวกู-ไม่มีของกู ไม่มีคน แล้วก็ไม่มีเกิดแล้ว

ก็ไม่มีตาย  ถ้าใครมองเห็นข้อนี้คนนั้นไม่มีเกิด-ไม่มีตาย พูดได้

สมมติว่า ‘ตายแล้วก่อนตาย’ คือว่าดับเป็นธรรมชาติเดิมแล้ว

ก่อนแต่ที่ร่างกายนี้จะแตกดับ ‘ปริญญาของสวนโมกข์’ ตายให้

ได้เสียก่อนตาย ไม่มีอะไรมากกว่านั้น 

สมดุลคือธรรมชาติแห่งนิพพาน

ฉะนั้นถือเอาความสมดุลเป็นความไม่เกิด  ถ้าไม่สมดุล

ก็มีความเกิด ถ้าสมดุลแท้ๆ ทางฟิสิกส์ ไอ้โลกทางฟิสิกส์นี้ก็

ไม่เกิดขึ้น,  ถ้าสมดุลทางจิตใจ ความยุ่งใจต่างๆ ก็ไม่เกิดขึ้น, 

ถ้ามีความสมดุลทางวิญญาณ ตัวกู-ของกูก็ไม่เกิดขึ้น ก็เป็น 

สุญญตาอยู่เรื่อย นี่เรียกว่าไม่เกิด  ไม่เกิดก็คือไม่ได้ตาย ถ้าเรา

มองเห็นอันนี้ก็คือว่าเรามองเห็นความไม่เกิด-ความไม่ตาย คือ

มองเห็นนิพพานก็หมายความว่ามันจะเรียกว่าอะไรก็ได้โดย

สมมติแต่เรียกโดยถูกต้องแล้วเรียกว่า ความว่าง 

ความสมดุลเป็นความว่าง ความว่างเป็นความสมดุล  

คนที่เห็นแต่เรื่องกิน-เรื่องกาม-เรื่องเกียรติไม่มีทางจะเข้าใจ  
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พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ ท้อแท้ไม่อยากสอน  ตรัสรู้เรื่องน้ี

แล้วท้อแท้ใจไม่อยากสอน คือเห็นว่ามันไม่มีใครเข้าใจ จะไม่มี

ใครเข้าใจป่วยการ มันมีความลึกมากถึงอย่างนี้ เรื่องสุญญตา 

เรื่องอนัตตา เรื่องนิพพานนี่ ความไม่เกิดนี่  แต่แล้วอาศัยความ

กรุณาซึ่งอบรมมามากแต่กาลก่อนมาเชื้อเชิญ เหมือนกับเป็น

มหาพรหมมาเชื้อเชิญ  มันยังมีบางคนอาจจะเข้าใจได้กระมังก็

คดิว่าสอนคนเหล่านีก้แ็ล้วกนัมไีม่กีค่น  กเ็ลยเปลีย่นพระหฤทยั

ใหม่ว่า เอาละ สอนๆ เรือ่งนี ้สอนเรือ่งสุญญตา หรอืเรือ่งทีเ่น่ือง

ด้วยสุญญตา เรียกว่า สุญญตัปปฏิสังยุตตา สุตตันตา –เรื่อง 

ทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับสุญญตา นี่สอนเป็น ตถาคตภาสิตา 

เป็นค�าที่ตถาคตกล่าว คัมภีรา –ลึกซึ้ง คัมภีรัตถา –มีอรรถะอัน 

ลึกซึ้ง โลกุตตรา –น�าไปเหนือโลก  

พระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องที่ เนื่องกับสุญญตาเป็น

พระพุทธภาษิตมีอยู่อย่างนี้ เด๋ียวนี้คนบ้าๆ ในเมืองไทยว่า  

สุญญตานี่ไม ่เ ก่ียวกับพุทธศาสนาเสียอีก ผมเขียนไปว่า

พระพุทธเจ้าจะสอนแต่เรื่องสุญญตา เกี่ยวแต่เรื่องสุญญตา 

เร่ืองอ่ืนไม่สอน ก็ไปดูบาลีนี่ พวกฝรั่งก็ไม่เคยฟังเรื่องนี้ไม่

เคยเข้าใจอย่างนี้ มีคนเขียนมาถามจากสวีเดนว่าอยู ่ตรง
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ที่ไหนในพระไตรปิฎก ผมก็ยังไม่ตอบนะ มันอยากโง่ ก็เรื่อง 

สุญญตาทัง้หลายทีข่ึ้นไดว้า่ เย เต สุตตฺนตฺา สญฺุญตปฺปฏสิํยตฺุตา 

ทีเ่ราอ้างมาพดูในสญุญตา ในสังยตุตนกิายมีมาก และมทีัว่ไปใน

พระไตรปิฎก  

นี่ขอให้ถือว่าสุญญตาคือความว่าง คือความสมดุล 

อันแท้จริง ไม่เป็นการเกิดแห่งสิ่งใด  ทีนี้เมื่อใดมนุษย์นี้ไม่ใช้

สุญญตานะ  มนุษย์นี้มันมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มนุษย์โง่ๆ 

นี่มันรับอารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ มันปรุงแต่งเป็นควันกลุ้มขึ้นมาเป็นตัว

กู-ของกู  มียินดียินร้าย มีสุขมีทุกข์ นั่นมันไม่เกี่ยวกับสุญญตา 

สุญญตาคงเป็นสุญญตา เช่นเดียวกับ ‘น�้าไม่มีคด แต่แม่น�้ามัน

คด’ ข้อความที่ว่าความสมดุลคือความไม่เกิด ความสมดุลคือ

ความว่าง ความสมดุลแท้จรงิคอืธรรมชาตแิห่งนพิพาน เป็นแดน

ที่ร�างับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวง

เอาละ, พอกันทีวันนี้ เลยเวลาไปมากแล้ว.
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ความทกุขอ์ยูท่ี่ไหน ความดบัทกุขก็์อยูท่ี่น่ัน 

มคีลื่นท่ีตรงไหน ก็มคีวามหมดคลื่นท่ีตรงน้ัน

.
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