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ท่่านสาธุุชน ผู้้�สนใจในธุรรม ท้่�งหลาย,

 โอกาสของการบรรยายครั�งเดียวเป็นพิเศษเช่นนี� อาตมา 

มีความเห็นว่า ควรจะได้กล่าวถึงเร่�องซึ่ึ�งเป็นใจความสำาคัญ เป็น 

หัวข้อสรุปความของหลักธรรม จะเหมาะกว่าอย่างอ่�น;  ฉะนั�น จึงได้

ตั�งใจที�จะกล่าวถึงใจความท้ังหมดของพระพุทธศาสนา โดยหวังอยูว่่า 

ถา้จบัใจความ หร่อแนว ที�เปน็ใจความสำาคญัทั�งหมดของพทุธศาสนา 

ไดแ้ลว้จะเปน็การงา่ย และสะดวกอยา่งยิ�ง ในการที�จะศกึษากา้วหนา้ 

ออกไปอย่างกว้างขวาง. 

ถ้้าจับใจความหรอืแนวไมไ่ด้จะสับสน และจะรู้สกึวา่มนัมาก 

มาย แล้วจะเพิ�มขึ�นๆ จนมากมายเหลอ่ที�จะจำา จะเข้าใจ หร่อจะปฏิิบัต.ิ  

อนันี�เปน็มลูเหตขุองความล้มเหลว เพราะทำาใหเ้กดิความทอ้ถอย และ

มคีวามสนใจที�พร่าหร่อลางเลอ่นออกไปทุกที ในที�สดุก็คล้ายๆ กบัว่า
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เหมอ่นกับแบกเอาความรู้ตั�งมากมายเข้าไว ้แล้วไม่สามารถที�จะศกึษา 

หร่อเข้าใจ หร่อประพฤติปฏิิบัติ ให้เป็นชิ�นเป็นอันได้.

 เพ่�อไม่สับสนขอให้สนใจที�จะทบทวน หร่อฟัง ในลักษณะที� 

จะจับใจความสำาคัญทั�งหมดของพระพุทธศาสนา เพ่�อจะได้ความรู้ 

ชนิดท่ีเป็็นหลักมูลฐาน สำาหรับเข้าใจธรรมะอย่างถู้กต้้อง.  อาตมา 

ขอเน้นตรงที�ว่า “เป็็นหล้กม้ลฐาน” เพราะความรู้ชนิดที�ไม่ใช่หลัก 

มูลฐานก็มี, และเข้าใจอย่างไม่ถูกต้องก็มี, ค่อมันเขวออกไปทีละ 

น้อยๆ จนเป็นพุทธศาสนาใหม่ : ถึงกับเป็นพุทธศาสนาเน่�องอก 

ที�งอกออกไปเร่�อยๆ.

…. …. …. ….

 ที�ว่า หลักพุทธศาสนามูลฐาน นั�น หมายความว่า : เป็นหลัก 

ที�มีความมุ่งเฉพาะไป็ยังความดับทุกข์ นี�อย่างหนึ�ง;  แล้วเป็นสิ�งที�มี 

เหต้ผุลอยู่ในต้วัมันเอง ท่ีทุกคนอาจเหน็ได้ โดยไมต่อ้งเช่�อตามบคุคลอ่�น 

นี�อย่างหนึ�ง.

 นี�ค่อส่วนประกอบที�สำาคัญของสิ�งที�เป็นหลักมูลฐาน.

 ถ้้าเป็็นส่ิงท่ีไม่เป็็นไป็เพ่ือดับทุกข์ พระพทุธเจา้ท่านทรงป็ฏิิเสธ

ไม่ยอมเก่ียวข้องด้วย ไม่ยอมพยากรณ์.  อย่างปัญหาที�วา่ตายแล้วเกิด

หร่อไม,่ อะไรไปเกดิ, เกดิอยา่งไร, ไดรั้บผลอยา่งไร;  อยา่งนี�มนัไมใ่ช่ 

เป็นปัญหาที�มุ่งตรงไปยังเร่�องความดับทุกข์;  และยิ�งกว่านั�นมันยังไม่ 

เป็นพุทธศาสนา ไม่เกี�ยวกับพุทธศาสนา ไม่อยู่ในขอบวงของพุทธ- 
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ศาสนา เพราะไม่ได้มุ่งหมายที�จะดับทุกข์ นี�อย่างหนึ�งแล้ว;  แล้วยัง 

มีอยู่ว่า ผู้ถามนั�นก็ได้แต่จะเช่�อตามผู้พูดดายไป เพราะว่าผู้ตอบก็ 

ไม่อาจจะเอาอะไรมาแฉให้เห็นได้ ได้แต่พูดไปตามความรู้และความ 

รู้สึก ผู้ฟังก็ไม่อาจจะเห็นสิ�งนั�นได้ ก็ต้องเช่�อตามผู้พูดดายไป.  มัน 

ก็เลยเตลิดออกไปนอกเร่�องทีละนิดๆ จนเป็นเร่�องอ่�นไปไม่เกี�ยวกับ 

ความดับทุกข์; และอยู่ในลักษณะที�ผู้ฟังต้องเช่�อตามผู้พูด อย่าง 

หลับหูหลับตาเร่�อยไป, แล้วเดินออกไปนอกวงของการดับทุกข์ยิ�งขึ�น 

ทุกที.

 ทีนี� ถ้าหากว่าไม่ตั�งปัญหาอย่างนั�น จะตั�งปัญหาเร่�องว่า 

มีความทุกข์หรือไม่ และ จะดับทุกข์ได้อย่างไร? น่ีพระพุทธเจ้าท่าน 

ยอมต้อบ, ตอบทุกคำา ผูฟั้งจะเห็นจริงได้ทกุคำา โดยไม่ตอ้งเช่�อดายไป, 

ไมต่อ้งเช่�อตามผูพู้ดดายไป กเ็ลยยิ�งเหน็จริงขึ�นทกุทีๆ  จนเข้าใจในเร่�อง 

นั�นได้.  

ถ้้าเข้าใจถึ้งขนาดดับทุกข์ได้น้ัน น่ันหมายถึ้งความเข้าใจ 

ท่ีเป็็นไป็ถึ้งท่ีสุด จนถึ้งกับรู้ว่า แม้เดี�ยวน้ีมันก็ไม่มีคนท่ีกำาลังมีชีวิต้อยู่  

ค่อมีความรู้ถึงขนาดที�มองเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ได้มีตัวตนหร่อ 

ของตน มันเป็นแต่ความรู้สึกว่าตัวกู - ของกูที�รู้สึกขึ�นมาตามความ

โง่ ความเขลา ที�ไปหลงตามสิ�งที�มาแวดล้อมปรุงแต่ง ทางตา ทางหู 

ทางจมูก ทางลิ�น ทางกาย อะไรเหล่านี�.  พอมองเห็นชัดขนาดท่ีจะ 

ดับทุกข์ได้อย่างน้ีแล้ว ส่ิงท่ีเรียกว่า “ตั้วเรา” น้ันก็หายไป็, ความรู้สกึว่า 

ตวัก ู- ของกูเหล่านี�ไมม่เีหลอ่อยู;่  เพราะฉะนั�น จงึไม่มใีครเกิดอยูท่ี�นี�  
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มันจึงไม่มีใครตายแล้วไปเกิดใหม่.  ปัญหาที�ถามว่า “ตายแล�วเกิด 

หรือไม่” เป็็นปั็ญหาท่่�เขลาท่่�สุด และไม่เก่ียวกับพุทธศาสนาเลย 

เพราะเหตุดังกล่าวมานี�.

 พุทธศาสนามุ่งหมายท่ีจะบอกให้รู้ว่า ไม่มีคน ที�เป็นตัวเรา 

หร่อของเรานั�นไม่มี;  มีแต่ความเข้าใจผิดของจิตที�ไม่รู้ สิ�งที�มีอยู่ 

ก็เป็นเพียงแต่ร่างกายกับจิตใจ ซึ่ึ�งก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติ หร่อเป็น 

ธาตุตามธรรมชาติ;  มันมีอาการเป็นกลไก mechanism ปรุงแต่ง 

เปลี�ยนแปลงอะไรไดอ้ยูใ่นตวัมนัเอง.  ถา้ผดิวธิกีเ็กดิความโง ่ความหลง 

ขึ�นมาจนใหรู้้สกึวา่ มตีวัเรามขีองเรา;  ถา้ถกูวธิมีนักไ็มเ่กดิความรู้สกึ 

อย่างนั�น แต่จะเป็นสติปัญญาอยู่ตามเดิม.  รู้แจ้งเห็นจริงอยู่ตามเดิม 

ว่า ว่างจากตัวเราหร่อของเรา. 

 เม่�อไม่มีคน อย่างนี� ก็เป็นอันว่า ในวงของพุทธศาสนาน้ัน  

ไม่มีปั็ญหาท่ีว่าต้ายแล้วเกิดหรือไม่, อะไรทำานองนั�น;  แต่มีปัญหาว่า 

เป็นทุกข์หร่อไม่ จะดับอย่างไร, และก็รู้จักมูลเหตุให้เกิดทุกข์ แล้วก็ 

ดับทุกข์เสียได้;  และมูลเหตุให้เกิดทุกข์ก็ค่อ ความหลง ความเข้าใจ 

ผิดว่ามีตัวเรา มีของเรา นั�นเอง.

 เร่ืองตั้วเรา เร่ืองของเรา เร่ืองตั้วกู เร่ืองของกูน้ี คือปั็ญหา 

เพียงอันเดียว ข้อเดียว,  และเปน็ใจความสำาคญัของพทุธศาสนาเพยีง 

ข้อเดียว เร่�องเดียวที�จะต้องสะสางให้หมดไป แล้วจะเป็นอันว่า รู้ 

เข้าใจ และปฏิิบัติพุทธศาสนาทั�งหมดโดยไม่มีเหล่อ;  เพราะฉะนั�น 

ขอให้ตั�งใจฟังให้ดี.
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 ท่ีว่าหลักมูลฐานน้ัน มีส่วนท่ีเป็็นหลักอยู่ไม่มากมาย จนถงึกบั 

พระพุทธเจ้าท่านเรียกของท่านว่า “ม้นกำามือเด่ยว” ม้นม่เรื�องเพ่ียง 

กำามือเด่ยว, ไมม่ากมาย เตม็ไปทั�งบา้นทั�งเมอ่ง หร่อทั�งปา่ ซึ่ึ�งในสตูร 

ที�มีอยู่ในสังยุตตนิกาย เล่าเร่�องนี�ไว้ชัดว่า : 

เม่�อกำาลังเดนิกนัอยูใ่นปา่;  พระพทุธเจา้ทา่นกำาใบไมท้ี�เรี�ยราด 

อยู่ขึ�นมากำาม่อหนึ�ง แล้วถามภิกษุทั�งหลายในที�นั�นว่า “ใบไม�ท่่�กำาข้�น 

มาน่�ก้บใบไม�หมดท้่�งป่็า ม้นมากน�อยกว่าก้นก่�มากน�อย?” ทุกคนก็ 

เหน็ไดว่้ามนัมากกวา่กนัมาก จนเปรยีบกนัไมไ่หว;  ถงึแมพ้วกเราที�นี� 

เดี�ยวนี� ก็ลองทำามโนภาพถึงของจริงในเร่�องนี�ดู ให้เห็นชัดว่ามันมาก 

ยิ�งกว่ากันเสียทีหนึ�งก่อน.  พระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี�มันอย่างนี� ค่อว่า 

เร่ืองท่ีต้รสัรู้และรู้น้ันมันมากเทา่กับใบไมท้ั้งป่็า, แตเ่ร่�องจำาเปน็ที�ควรรู้, 

ควรนำามาสอน, และมาป็ฏิิบัติ้น้ัน เท่ากับใบไม้กำามือเดียว.

 ข้อความเร่�องนี� มีคนเอาไปเขียนเป็นนวนิยายอย่างเร่�อง 

กามนิต,  คนที�เคยอ่านเร่�องกามนิตก็คงจะสังเกตเห็น เป็นเร่�องที�มี 

อยูจ่ริงในพระบาลี;  ซึึ่�งเป็นเหตุใหถ้อ่ไดว้า่ หลักมูลฐานท่ีจะป็ระพฤติ้ 

ป็ฏิิบัติ้เพ่ือดับทุกข์โดยส้ินเชิงน้ัน เทยีบส่วนแล้วมนักำามอ่เดยีว ในเม่�อ 

ไปเปรียบเทียบกับของทั�งบ้าน ทั�งเม่อง ทั�งป่า ทั�งดง.

 คำาว่า “กำามือเดียว” นี� เราก็ต้องรู้สึกได้ว่า มันเป็นของ 

ไม่มากมาย หร่อไม่เหล่อวิสัย ไม่เกินวิสัยของคนเราท่ีจะเข้าถึ้งได้ 

และเราอาจเข้าใจอย่างถูกต้องได้.  นี�ค่อใจความสำาคัญในวาระแรก 
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ที�เราต้องทำาความเข้าใจกัน, ในเม่�อทุกคนจะต้องเข้าใจหลักมูลฐาน 

สำาหรับเข้าใจพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง.

…. …. …. ….

 ทนีี�กม็าถึงคำาวา่ พุทธศาสนา ขอให้เข้าใจคำาน้ีต้รง หร่ออย่าง 

ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันด้วย. 

สิ�งที�เรียกวา่ พุทธศาสนา นั�น  เม่�อตกมาถงึสมยันี�แลว้มนัพรา่ 

มาก ค่อมนักวา้งขวางไมค่อ่ยจะมขีอบเขต. ถา้เปน็อย่างสมัยพุทธกาล 

กใ็ชค้ำาอ่�น ค่อคำาวา่ ธรรมะ หมายถึ้งธรรมเฉพาะท่ีดับทุกข์;  เขาไม่ได้ 

เรียกกันว่าพุทธศาสนาอย่างที�เราเรียกกันเดี�ยวนี� เขาเรียกกันว่า 

“ธรรมะ”.

 ถ้าเป็นธุรรมะของพระพุทธเจ้า เขาเรียกกันว่า ธรรมะของ 

พระสมณโคดม;  ถา้ธรรมะของลทัธอิ่�น เชน่นคินัถนาฏิบตุร กเ็รยีกวา่ 

ธุรรมะของนิค้ันถนาฏบุตร.

 ใครชอบใจธรรมะของใคร ยอ่มพยายามศกึษาจนเขา้ใจ แล้วก็ 

ปฏิิบัติตามแนวนั�น;  ดังนั�นจึงมีช่�อเรียกกันว่า ธรรม ล้วนๆ.  แล้วก็ 

เปน็ธรรมะลว้นจรงิๆ ไมม่เีปลอ่กกระพี� หร่อสว่นที�มาเกี�ยวขอ้งทหีลงั 

มากมายเหม่อนเดี�ยวนี�.  เดี�ยวนี�เรามาเรียกสิ�งนั�นว่าพุทธศาสนา 

แลว้เราเผลอไป หร่อจะดว้ยเหตใุดกต็าม คำาว่า พุทธศาสนาของเรานี� 

มันพร่ากว้างออกไป็ จนถึงกับรวมเอาสิ�งซึ่ึ�งเกี�ยวข้องกับพุทธศาสนา 

เข้ามาด้วย.



11

 ท่านต้องสังเกตดูให้ดีว่า มีพุทธศาสนาอยู่ส่วนหน่ึง, แล้วมัน 

มีส่ิงท่ีเก่ียวข้อง หรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกันอยู่กับพุทธศาสนาอีก 

ส่วนหน่ึง;  สว่นนี�มากมายเหลอ่เกิน แล้วเราเอามารวบเป็นอนัเดียวกัน

เรียกว่าพุทธศาสนา อย่างที�เข้าใจกันเดี�ยวนี�. 

 ลำาพังตัวพุทธศาสนาแท้ๆ ก็มากอยู่แล้ว มากเท่ากับใบไม้ 

ทั�งป่า ส่วนท่ีต้้องศึกษาป็ฏิิบัติ้มีเพียงกำามือเดียว นี�ก็เรียกว่ามาก 

อยู่แล้ว.  ทีนี�ไปเอาเร่�องที�เกี�ยวข้องกับพุทธศาสนาเข้ามาอีก เช่น 

เร่�องป็ระว้ติศาสตร์ของพุทธศาสนา, เร่�องจิตวิท่ยาที�ขยายออกไป 

เช่นในแง่ของอภิธรรม;  บางส่วนก็กลายเป็นเร่�องจิตวิทยา, บางส่วน 

กเ็ป็นรปูของปรชัญา, ขยายออกไปๆ เพ่�อวตัถปุระสงคใ์นทางฝ่า่ยนั�น 

ก็ยังมีอีกมากมายหลายแขนง; เร่�องที�เกี�ยวกับพุทธศาสนามันจึง 

มากมาย และถูกกวาดเอามารวมเข้าไว้ในคำาว่าพุทธศาสนา มันเลย 

ทำาให้มาก.

 ถ้าคนไม่รู้ ก็ไม่รู้จักจับเอาใจความสำาคัญ มันก็เลยเหม่อน 

กับว่าเห็นของมากแล้วก็ไม่รู้จะเล่อกเอาอันไหนดี;  เหม่อนกับเรา 

เข้าไปในร้านขายของที�มีสารพัดอย่างจนงงไปหมด :  ทำานองนี� ก็

เลยปล่อยไปตามความรู้สึกสามัญสำานึก นั�นบ้าง นี�บ้าง ตามเร่�อง 

ตามราว.  ส่วนมากก็ไป็ถ้กเอาเรื�องท่่�ตรงก้บกิเลส มากกว่าท่่�จะเป็็น 

เรื�องของสติปั็ญญา เลยกลายเป็็นเรื�องท่ำาพิีธุ่ร่ตองต่างๆ ท่ำาบุญพีอ 

ส้กแต่ว่าให�แล�วๆ ไป็, หรือเพืี�อป็ระก้นคัวามหวาดกล้วอะไรบางอย่าง; 

ม้นเลยไม่ถ้กพุีท่ธุศาสนาต้วจริง.
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 เพ่�อให้รู้ถูกต้อง ขอให้เรารู้จักแยกส่ิงท่ีเป็็นตั้วพุทธศาสนา  

ออกไปเสียจากสิ�งซึ่ึ�งเป็นเพียงเร่�องที�เกี�ยวข้องกันกับพุทธศาสนา แต่

เข้ามารวมในช่�อของพุทธศาสนาด้วยเหม่อนกัน.

 แม้ในส่วนที�เป็นพุทธศาสนานั�น ก็ยังต้้องรู้จักแยกออกไปว่า 

อะไรเป็็นหลกัมูลฐาน หร่อเปน็ใจความสำาคญั.  ฉะนั�น อาตมาจงึตั�งใจวา่ 

จะกล่าวถึงเร่�องที�เป็นหลักมูลฐานอันสำาคัญที�เป็นใจความสำาคัญ แต่

ถึงอย่างนั�นก็ยังรู้สึกงงว่าจะพูดในรูปไหนดี.

…. …. …. ….

 ทนีี�ในการที�เขา้มาในโรงพยาบาลนี� มนัเป็นความรู้สึกที�ดลใจ

หร่อเกดิขึ�นเอง คอ่ทำาใหน้กึขึ�นมาไดเ้อง ถงึลกัษณะอรรถกถาท่้�งหลาย 

ได�เร่ยกพีระพุีท่ธุเจ�าโดยชื�อ ชื�อหน้�งว่า เป็็นแพทย์ทางฝ่่ายวิญญาณ. 

บัดนี�ท่านได้ยินคำาว่า “แพทย์ในทางฝ่่ายวิญญาณ” แล้ว;  

อาตมาก็กล่าวไปตามตัวหนังส่อ ท่านอาจไม่เข้าใจในทันทีก็ได้ จึง 

ต้องการคำาอธิบายบ้าง.

 ตามความหมายของพระพุทธเจ้าที�ได้ตรัสธรรมะไว้บางหมู ่ 

และตามอรรถกถาที�ต้องการจะอธิบายธรรมะหมู่นั�น เกิดมีหลักที� 

ถ่อกันว่า มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ ๒ ประเภท ค่อ โรคทางกาย กับ 

โรคทางจิต.  บาลีใช้คำาว่า “โรคทางจิต” ในครั�งกระนั�น; แต่เดี�ยวนี� 

คำาว่าโรคทางจิตนี�มันมีความหมายไม่ตรงกับโรคทางจิต ในสมัย 

อรรถกถาหร่อสมัยพุทธกาล.  โรคทางจิต้ในสมัยพุทธกาล หมายถึ้ง 
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โรคทางความคิดเห็น หรือทางกิเลสตั้ณหา แต่ก็เรียกว่าโรคทางจิต.

 เดี�ยวนี�เราเอาคำาว่า “โรคทางจิต” ไปใช้กับโรคทางจิตตาม 

ธรรมดา ที�เน่�องกันอยู่กับร่างกาย ซึ่ึ�งไปปนกันอยู่กับโรคทางกาย จึง 

เปน็เหตใุหไ้มเ่ขา้ใจโรคทางฝ่า่ยวญิญาณ;  เพราะฉะนั�นจงึขอบัญญัติ้

คำากันข้ึนมาใหม่เป็น ๓ คำาว่า : โรคทางกาย หร่อ physical disease  

โรคทางจิต้ หร่อ mental disease, สองอยา่งนี�เอาไวใ้นฝ่า่ยโรคทางกาย 

หมด แล้วก็มีคำาว่า spiritual disease นี�แหละค่อ โรคในทางวิญญาณ 

ซึ่ึ�งตรงกับโรคทางจิตในสมัยพุทธกาล.

 คำาว่า spiritual และ mental นี�ตา่งกนัไกลลิบ.  mental หมายถึง 

จติที�เกี�ยวเน่�องกนัอยูก่บักาย สมัพนัธก์นักบักาย ถา้หากเราเปน็โรคทาง 

mental นี�ก็ไปโรงพยาบาลประสาท หร่อโรงพยาบาลบ้านสมเด็จฯ 

มันก็เป็นเร่�องโรคทาง mental มิได้เป็นโรคทาง spiritual นั�น.

 คำาว่า “วิญญาณ” ในที�นี�ไม่ได้หมายความว่า วิญญาณภูตผี 

ปีศาจ ถูกผีสิง อะไรทำานองนั�น ไม่ใช่;  แต่หมายถึงวิญญาณหร่อจิต 

หร่อมโนส่วนลึก ที�มันเป็นโรคได้ด้วยอำานาจของกิเลส โดยเฉพาะ 

อย่างยิ�ง ก็ค่ออวิชชาหร่อมิจฉาทิฏิฐิ,  ถ้าเป็นจิตที�ประกอบอยู่ด้วย 

อวิชชาหร่อมิจฉาทิฏิฐิ แล้วก็เป็นโรคทางวิญญาณ ค่อเห็นผิด.  

เห็นผิดเป็็นเหตุ้ให้พูดผิด คิดผิด ทำาผิด แล้วก็เป็นโรคตรงที�ทำาผิด 

คิดผิด พูดผิด.

 ท่านจะเห็นได้ทันทีว่า spiritual disease โรคทางวิญญาณน้ี 
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เป็็นกันทุกคนไมย่กเวน้ใคร;  สว่น physical disease, mental disease 

นั�นเปน็กนับางคน และเปน็บางเวลา และเร่�องมนักไ็มม่ากมายเสยีหาย 

ใหญ่โตอะไรนัก ค่อมันไม่ทำาให้ใครเป็นทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก

ได้เหม่อนกับโรคทางวิญญาณ.

 โรคทาง physics หร่อทาง mental นี�ไม่เกี�ยวกันกบัพุทธศาสนา 

ซึ่ึ�งเป็นยาแก้โรคทางวิญญาณ; หร่อไม่เกี�ยวกับพระพุทธเจ้าที�เป็น 

แพทย์ในทางวิญญาณโดยตรง มันจึงเหล่อแต่โรคที�อรรถกถาเรียกว่า 

“โรคทางจิต้”; หร่อในบัดนี� เราต้องบัญญัติลงไปว่า spiritual disease 

และเรียกว่า “โรคทางวิญญาณ” ดีกว่า.

 เร่�องนี�ทำาให้อาตมานึกถึงข้อที�อรรถกถาเรียกพระพุทธเจ้า 

ว่า “เป็นแพทย์ทางวิญญาณ” ก็รู้สึกต่อไปว่าถ่อเอาแนวนี�พูดกัน 

รู้เร่�องง่ายกว่า.  โดยเหตุที�คนทุกคนเป็็นโรคทางวิญญาณ จึงทุกคน 

ต้้องรักษาเยียวยาในทางวิญญาณ น่ันแหละคือธรรมะ, นั�นแหละ 

ค่อพุทธศาสนากำาม่อเดียว, ที�จะต้องเข้าให้ถึง ค่อเอามาใช้ มากิน  

มาเยียวยารักษาโรคให้จนได้.

…. …. …. ….

 ที�ต้องสนใจต่อไปอีก ก็ค่อว่า มนุษย์เราสมัยน้ีไม่สนใจ 

ในเร่ืองโรคทางวิญญาณ เพราะฉะนั�นจึงเป็็นโรคทางวิญญาณกัน 

หนักข้ึน ทั�งทางส่วนตัว และส่วนรวม;  เพราะเม่�อทุกคนเป็นโรคทาง 

วิญญาณแล้ว โลกนี�ทั�งโลกก็เป็นโรคทางวิญญาณไปหมด เป็นโลก 
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ที�มีโรคทางจิตทางวิญญาณ เพราะฉะนั�น สิ�งที�เรียกว่าวิกฤติกาล

ถาวรก็เข้ามาแทนที�ของสันติภาพถาวร, จะปลุกปลำ�ากันอย่างไรๆ 

มันก็ไม่เป็นสันติภาพ แม้ชั�วขณะขึ�นมาได้ อย่าพูดถึงสันติภาพถาวร 

ให้ป่วยการ.  เพีราะว่าท้่�งสองฝ่่ายม้นเป็็นโรคัท่างวิญญาณ คืัอท้่�ง

ฝ่่ายท่่�เร่ยกต้วเองว่าเป็็นฝ่่ายถ้ก และเร่ยกฝ่่ายอื�นว่าเป็็นฝ่่ายผิู้ดน้�น; 

ท้่�งสองฝ่่ายน้�นเป็็นโรคัท่างวิญญาณ จ้งม่แต่เรื�องท่่�จะสร�างคัวามทุ่กข์ 

ข้�นท้่�งแก่ต้วเองและแก่ผู้้�อื�น เป็็นเหมือนเคัรื�องจ้กรผู้ลิตคัวามทุ่กข์ข้�น

มาในโลก แล�วโรคัท่างวิญญาณน่�จะสงบได�อย่างไร.

 การแก้ไขมีอยู่ว่า ต้้องทำาให้ทุกคนในโลกน้ีหยุดเป็็นโรคทาง 

วิญญาณ แล้วจะมีอะไรมาแก้?  การแก้มนักต็อ้งมหียูกยาที�มไีวเ้ฉพาะ

โรคนี� ค่อธรรมะกำามือเดียวในพระพุทธศาสนา ท่ีจะต้้องเข้าให้ถึ้งให้

ได้.  นั�นแหละค่อคำาตอบที�ว่า ทำาไมพุทธศาสนาจึงไม่เป็นที�พึ�งแก่คน 

ในโลกนี� ให้เต็มตามความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาได้; ทั�งๆ ที� 

เราถ่อกันว่า เดี�ยวนี�พระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลายมากขึ�นกว่า 

แต่ก่อน หร่อมีส่วนที�เข้าใจถูกต้องกัน ยิ�งขึ�นกว่าแต่ก่อน.

 จริงอยู่ในข้อที�ว่ามีการศึกษาพุทธศาสนามาก และเข้าใจกัน 

มากขึ�น;  แต่ถ้้าไม่รู้สึกว่าตั้วเองกำาลังเป็็นโรคทางวิญญาณแล้ว  

จะเอาพุทธศาสนาไป็กินไป็ใช้ได้อย่างไร.  ถ้าเราไม่รู้สึกว่าป่วย 

เราก็ไม่มาหาหมอ เราก็ไม่กินยา นี�ใครๆ ก็เห็นกันอยู่. 

ทีนี�คนเราในโลกโดยมาก ส่วนมากก็เป็นอย่างนี� ค่อเป็น 

เร่�องเห่อยาไป็ฟังธรรมะ ไป็ศึกษาธรรมะในฐานะท่ีเป็็นยา แต่้ก็ไม่ 
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รู้สึกตั้วว่าต้นเป็็นโรค;  ไปเอามาไว้เพยีงสำาหรบัเก็บไว้ใหร้กรุงรัง หร่อ 

ไว้พดูไว้เถยีงกันเล่น จนกลายเป็นทะเลาะวิวาทไปก็ม,ี นี�แหละธรรมะ 

ยังไม่เป็นที�พึ�งให้แก่โลกได้เต็มที� ก็เพราะเหตุนี�.

 ถ้าเราจะตั�งกลุ่มพุทธบริษัทขึ�นอย่างที�นี�เดี�ยวนี� ก็ควรจะรู้ 

ความมุง่หมายที�แทจ้รงิ ใหก้จิการนี�ดำาเนนิไปตรงจดุ : คอ่โดยประการ 

ที�ธรรมะน้ีจะช่วยรักษาเยียวยาโรคทางวิญญาณได้โดยต้รงและรวดเร็ว,   

อย่าให้พร่าจนไม่รู้ว่าไปทางทิศไหน.  ขอให้เป็นไปในรูปที�ว่าเป็นยา 

อมฤตศักดิ�สิทธิ�เพียงกำาม่อเดียว แล้วใช้ให้มันถูก ใช้ให้มันตรง มัน 

ก็จะแก้โรคได้หมด; แล้วการที�ตั�งกลุ่มหร่อสมาคมขึ�นมาอย่างนี� จะ 

เป็นบญุกศุลอยา่งยิ�ง หร่อเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิ�ง;  เพราะฉะนั�น ขอให้ 

เราทำาให้มันสำาเร็จประโยชน์อย่างยิ�ง, อย่าให้เป็นที�น่าหัวเราะเยาะ 

แต่ประการใดแม้แต่นิดเดียว.

…. …. …. ….

 ทนีี�ขอ้ที�วา่เปน็ โรคทางวิญญาณน้ันคืออย่างไร? แล้วจะรักษา 

ด้วยธรรมะกำามือเดียวอย่างไร? เราจะวินิจฉัยกันต่อไป.

 คำาว่า “โรคัท่างวิญญาณ” นั�น ก็ค่อโรคัท่่�ม่เชื�ออย่้ท่่�คัวาม

ร้�ส้กว่า - ต้วเราว่าของเรา หร่อว่า - ตัวกู หร่อว่า - ของกูนั�นเอง ที�

มีอยู่ในใจ ประจำาอยู่ในใจเป็นเช่�อโรคอยู่;  แล้วก็เบิกบานออกมา 

เปน็ความรู้สึกวา่ตัวก ู- ของก ูแล้วกเ็หน็แกต่วัแลว้กท็ำาไปตามอำานาจ 

ความเห็นแก่ตัว;  มันจึงเป็นเร่�องความโลภ ความโกรธ ความหลง  
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ทำาใหเ้ดอ่ดร้อนกนัทั�งตวัเองและผูอ้่�น.  นี�คอ่อาการของโรคทางวิญญาณ 

มันเป็็นอยู่ภายใน;  ฉะนั�น ให้เรียกกันเพ่�อจำาง่ายว่าโรคตั้วกู - ของกู 

จะดีกว่า ง่ายกว่า.

 พวกเรามีโรค “ตั้วกู - ของกู” กนัอยูทุ่กคน แล้วก็รับเช้ือน้ีเพ่ิม 

เตมิเข้ามาทุกคราวท่ีเห็นรูป็ ฟังเสียง ดมกล่ิน ล้ิมรส สัมผัสทางผิวหนัง 

และคิดไป็ในใจตามประสาคนที�ไม่รู้.  เขาเรียกว่า รูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏิฐัพพะ ธรรมารมณ์ ๖ อย่าง : คู่กันกับ ตา หู จมูก ลิ�น กาย และ

ใจ  ๖ อย่างด้วยเหม่อนกัน.  ค่อว่ามีการรับเช่�อหร่อสิ�งแวดล้อมที�จะ

ทำาให้เป็นโรคนี� ที�ปรุงแต่งให้เป็นโรคนี�อยู่ทุกคราวที�มีการเห็นรูป ฟัง

เสียง ดมกลิ�น ลิ�มรส ฯลฯ.

 เราจะต้องรู้จักเช่�อ ค่อ ความยึดม่ันถื้อม่ัน ซึ่ึ�งเรียกโดยภาษา 

บาลีว่า “อุป็าทาน” อุปาทาน แปลว่าความยึดมั�นถ่อมั�น ความยึดมั�น 

ถ่อมั�นมี ๒ อย่าง : ค่อยึดมั�นว่าเรา และยึดมั�นว่าของเรา.

 “ยึดม่ันว่าเรา” นั�น ค่อรู้สึกว่า เราเป็นเรา เราเป็นอย่างนั�น 

เราเป็นอย่างนี� เราเป็นลูกผู้ชายแพ้ใครไม่ได้ อะไรทำานองนี�; นี� 

เรียกว่าเรา.

 ทนีี� “ของเรา” คอ่วา่น่ันของเรา นั�นของที�เรารักที�เราชอบ แม้

ที�เราเกลียดก็ถ่อว่าเป็นศัตรูของเรา; นี�เรียกว่าเป็นของเรา.

 ถ้าเรียกอย่างบาลีก็เรียกว่า “อัต้ต้า” นี�ค่อ ต้วเรา, “อัต้นียา” 

นี�ค่อ ของเรา.  ถ้าเรียกกว้างออกไปอย่างที�ใช้เรียกในทุกแขนงของ 
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ปรัชญาในอินเดียแล้วเขาเรียกว่า อหังการ นี�ค่อ ต้วเรา, มมังการ 

นี�ค่อ ของเรา.  อห้งการ แปลว่า ท่ำาคัวามร้�ส้กว่าเรา เพราะคำาว่า 

อห้ง แปลว่า เรา, และ มม้งการ แปลว่า ท่ำาคัวามร้�ส้กว่าของเรา 

เพราะคำาว่า มม้ง แปลว่า ของเรา.

 ความรู้สึกว่าเป็็นอหังการ มมังการ น้ีคือตั้วอันต้รายท่ีร้ายกาจ 

ท่ีสุด หรือตั้วส่ิงท่ีเป็็นพิษท่ีร้ายกาจท่ีสุด ซ่ึึ่งเราเรียกว่า โรคในทาง 

วิญญาณ ในที�นี�;  ซึ่ึ�งทุกแขนงของปรัชญา หร่อธรรมะในอินเดีย 

ครั�งพุทธกาล ต้องการจะกวาดล้างสิ�งนี�ด้วยกันทั�งนั�น;  แม้จะเป็น 

ลัทธิอ่�นนอกไปจากพุทธศาสนา ก็ต้องการจะกวาดล้างสิ�งที�เรียกว่า  

อหังการ และมมังการนี�ทั�งนั�น.  มันมาผิดกันตรงที�ว่า ถ้ากวาดล้าง 

สิ�งนี�ออกไปแล้ว เขาไปเรียกมันใหม่วา่ตัวตนที�แทจ้ริง อาตมันบริสทุธิ�  

ที�ต้องการ.  ส่วนพุทธศาสนาเราไม่ยอมเรียกว่าตัวตนที�บริสุทธิ� หร่อ 

อาตมันที�ต้องการ เพราะไม่ต้องการจะยึดถ่อตัวตนหร่อของตน 

อะไรขึ�นมาอีก เลยจัดเป็นความว่างที�สุด ที�เรียกว่านิพพาน.  อย่าง 

ในบทที�ว่า นิพฺีพีานำ ป็รมำ สุญฺฺญฺำ ซึ่ึ�งแปลว่า ว่างท่่�สุดน้�นแหละคืัอ 

นิพีพีาน ก็แปลว่าว่างจากตัวกู ว่างจากของกู โดยเด็ดขาดโดย 

ประการทั�งปวง ไม่เหล่อเย่�อใย นั�นแหละค่อนิพพาน หร่อความหาย 

จากโรคทางวิญญาณ.

 ในเร่�องความรู้สึกว่าตั้วกู - ของกูนี� มันมีความลับมาก ถ้าไม่

สนใจจริงๆ แล้ว ก็เข้าใจไม่ได้ว่ามันเป็นตัวการของความทุกข์ หร่อ

เป็นตัวการของโรคทางวิญญาณ.
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 ส่ิงท่ีเรียกว่าอัต้ต้าหรือตั้วต้นน้ี มันก็ตรงกับคำาว่า ego ใน

ภาษาละตินที�รู้จักกันดี ถ้าความรู้สึกที�เห็นแก่ตัวตนเกิดขึ�น เราเรียก

ว่า egoism;  เพราะว่าถ้ารู้สึกว่ามีตัวเราแล้ว มันก็ต้องคลอดความ

รู้สึกว่าของเรานี�ออกมาด้วยเป็นธรรมดา ช่วยไม่ได้.  เพราะฉะนั�น

ความรู้สึกว่าตัวตน และของตน รวมกันนั�นค่อ egoism.  ความรู้สึก

ที�เป็นตัวตน ego นี� กล่าวได้ว่าเป็นของธรรมชาติธรรมดาที�ต้องมีอยู่

ในสิ�งที�มีชีวิต แล้วยังแถมเป็นศูนย์กลางด้วย.

 ego ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องแปลว่า soul ค่ออัตตา 

และมันก็ตรงกับภาษากรีกว่า kentricon ซึ่ึ�งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า 

centre, คำา kentricon นี�ตรงกับคำาว่า centre ในภาษาอังกฤษ 

ซึ่ึ�งแปลวา่ศนูยก์ลาง.  เม่�อ ego และ kentricon คอ่สิ�งสิ�งเดียวกนัแลว้ 

soul อัต้ต้านี�ก็เป็นสิ�งที�ถ่อกันว่าเป็็นศูนย์กลางของส่ิงท่ีมีชีวิต้ เป็น 

nucleus ที�จำาเป็นสำาหรับสิ�งที�มีชีวิต;  เพราะฉะนั�น จึงเป็นสิ�งที�เรา 

ไมส่ามารถเอาออกไปได ้หร่อเราไมส่ามารถจะเวน้จากสิ�งนี�ไดส้ำาหรับ 

คนธรรมดา.

 เป็นอันว่า ทุกคนที�เป็นป็ุถุ้ชน จะต้้องมีความรู้สึกท่ีเป็็น 

egoism อยู่เป็็นป็ระจำา;  แม้ไม่แสดงออกมาให้เห็นชัดตลอดเวลา 

ก็จริง แต่ก็จะแสดงออกมาทุกคราวที�ได้เห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ�น  

ลิ�มรส สมัผสัทางผวิหนงั หร่อนกึอะไรขึ�นในใจ.  ฉะนั�นทกุคราวที�มนัเกดิ 

เตม็รปูขึ�นมา เป็็นความรู้สกึว่า ตั้วกู - ของก ูให้ถื้อว่าเป็็นโรคโดยสมบรูณ์ 

แล้ว.  จะโดยอาศัยการเห็นรูป หร่อฟังเสียง หร่อดมกลิ�น หร่อลิ�มรส 
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หร่ออะไรก็ตาม ถ้าในขณะนั�นเกิดความรู้สึกว่าตัวกู - ของกูแล้วละก็ 

ถอ่วา่เปน็โรคโดยสมบูรณ;์  คอ่มนัเกิดความรู้สึกที�เหน็แกต่วัจดัขึ�นมา.

 ตอนนี�เราไม่เรียกว่า egoism แล้ว แต่เราจะไปเรียกว่า 

selfishness หร่ออะไรทำานองนั�น ค่อมันเป็น egoism ที�เด่อด 

พล่านและน้อมไปในทางตำ�า, หร่อผิด, หร่อข้างเห็นแก่ตัวจนไม่ดู 

หน้าใคร ค่อไม่เห็นแก่ผู้อ่�น,  ฉะนั�นมันจึงทำาอะไรที�เป็นไปข้างเห็น 

แก่ตัวหมด เป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง ที�ปรารภตัวเอง 

หมด.  นี�ค่ออาการของโรค แสดงออกมาเป็็น selfishness แล้วมันก็ 

ทำาอันต้รายผู้อ่ืน และรวมท้ังตั้วเองด้วย ค่อเป็็นอันต้รายแก่โลก 

มากท่ีสุด.

 ที�โลกเรากำาลงัลำาบากยุ่งยากอยูเ่ดี�ยวนี�มนักไ็มม่อีะไร นอกไป 

จากเพราะสิ�งที�เรียกว่า selfishness ค่อความเห็นแก่ตั้วของแต่ละคน 

ของแต่ละฝ่่ายที�คุมกันเป็นพวกๆ อยู่ในโลกในเวลานี� : การที�ต้องรบ

กนัอยา่งที�ไมอ่ยากจะรบ กจ็ำาตอ้งรบกนันี�มนักเ็พราะบงัคบัสิ�งนี�ไมไ่ด้ 

หร่อทนต่ออำานาจของสิ�งนี�ไม่ได้ มันจึงเกิดเป็นโรคขึ�นมา.

 โรคเหน็แก่ตัวนี�มนัตั�งขึ�นได ้คอ่มนัรบัเช่�อเขา้มาแลว้ก่อเปน็โรค 

ขึ�นมาไดก้เ็พราะวา่ทกุคนไมรู้่จกั ส่ิงซ่ึึ่งเป็็นเคร่ืองต้้านทานโรค กลา่วคือ  

หัวใจของพุทธศาสนา.

…. …. …. ….

 เดี�ยวนี�อาตมาได้กล่าว คำาว่า “ห้วใจของพุีท่ธุศาสนา” ขอให้ 
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เข้าใจคำาว่าหัวใจของพุทธศาสนาต่้อไป็.

 เม่�อถามกันขึ�นวา่ อะไร เป็็นหัวใจของพุทธศาสนา? อาจเห็น 

มีชิงกันตอบจนปากสลอนไปหมด ค่อใครๆ ก็ตอบได้ แต่มันอาจจะ 

ถูกหร่อผิดนั�นอีกเร่�องหนึ�ง; และที�เขาตอบนั�นมันตอบตามท่่�ไป็จำาๆ  

เขามา, หร่อวา่เขามองเห็นด้วยสติ้ปั็ญญาของเขาเอง วา่มนัเปน็หวัใจ 

ของพุทธศาสนาจริงๆ. 

ขอให้ลองสังเกตดูในส่วนนี�เถอะ ว่ามันเป็นกันอยู่อย่างไร 

ในบัดนี� ใครรู้จักหัวใจของพุทธศาสนาจริงๆ และเข้าถึ้งจริงๆ บ้าง.

 เม่�อถามกันว่า อะไรเป็็นหัวใจของพุทธศาสนา?  คงจะมี 

คนตอบว่า อริยส้จ ๔ ประการบ้าง, หร่อเร่�องอนิจจ้ง ทุ่กข้ง อน้ตตา 

บา้ง, หร่อบางคนกอ็า้งหลกัวา่ “สพฺพป็าป็สฺส อกรณำ กุสลสฺสูป็สมฺป็ทา 

สจิตฺ้ต้ป็รโิยทป็นำ เอต้ำ พุทฺธานสาสนำ - ไมท่ำาช่ัวท้ังป็วง ทำาความดใีห้เต็้ม 

ทำาจิต้ให้บริสุทธิ�;  น้ีคือหัวใจของพุทธศาสนา” อยา่งนี�ก็ได้ กถู็กเหมอ่นกนั 

แต่มันถูกน้อยที�สุด และว่าเอาเองด้วย;  แล้วก็ยังเป็นเร่�องว่าตามๆ 

กันไปด้วย ไม่ได้เห็นเอง ไม่ได้เห็นจริงด้วยตนเอง.

…. …. …. ….

 ส่ิงท่ีเป็็นหัวใจของพุทธศาสนาน้ัน อาต้มาอยากจะแนะถึ้ง 

ป็ระโยคส้ันๆ ท่ีมีกล่าวอยู่ว่า “ส่ิงท้ังป็วงไม่ควรยึดม่ันถื้อม่ัน”.

 เร่�องมันมีอยู่ในพระบาลีมัชฌิิมนิกาย ว่า คราวหนึ�งมีคนไป 

ทูลถามพระพุทธเจ้า โดยทูลว่า พระพุทธวจนะทั�งหมดที�ตรัส ถ้าจะ 
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สรุป็ให้ส้ันเพียงประโยคเดียวได้หร่อไม่ จะว่าอย่างไร พระพุทธเจ้า 

ท่านว่าได้.  พระองค์ตรัสว่า “สพฺีเพี ธุมฺมา นาลำ อภิินิเวสาย” : 

สพฺีเพี ธุมฺมา แปลว่า สิ�งท้่�งป็วง, นาลำ แปลว่า ไม่คัวร, อภิินิเวสาย - 

เพืี�อจะย้ดม้�นถือม้�น;  ส่ิงท้ังป็วงไม่ควรยึดม่ันถื้อม่ัน แล้วพระองค์ก็ 

ยำ�าลงไปอีกทีหนึ�งว่า ถ�าใคัรได�ฟัังคัวามข�อน่� ก็คืัอได�ฟัังท้่�งหมดใน 

พีระพุีท่ธุศาสนา, ถ�าได�ป็ฏิบ้ติข�อน่� ก็คืัอได�ป็ฏิบ้ติท้่�งหมดในพีระ 

พุีท่ธุศาสนา, ถ�าได�ร้บผู้ลจากการป็ฏิบ้ติข�อน่� ก็คืัอได�ร้บผู้ลท้่�งหมด 

ในพุีท่ธุศาสนา.

 นี�ลองคดิดเูองวา่มนัเปน็หวัใจของพุทธศาสนาหร่อยงั เพราะ 

มันเป็นทั�งเร่ืองวิชชา, เป็นทั�งเร่ืองป็ฏิิบัติ้, และเป็นทั�งเร่ืองผลของ 

การป็ฏิิบัต้ิ.  มันสมบูรณ์ถึงอย่างนี�ค่อรู้ว่าสิ�งทั�งหลายทั�งปวงไม่ควร 

ยึดมั�นถ่อมั�น แล้วก็ปฏิิบัติเพ่�อไม่ยึดมั�นถ่อมั�น แล้วก็ได้ผลมาเป็นจิต 

ที�ไม่ยึดมั�นถ่อมั�นอะไร เป็็นจิต้ท่ีว่างท่ีสุด จึงถ่อว่าเป็็นหัวใจของ 

พุทธศาสนา.

ทีนี� ถ้าใครเข้าถึงความจริงข้อนี�ว่า ส่ิงท้ังป็วงล้วนแต่้ไม่ควร

ยึดม่ันถื้อม่ัน ก็แปลว่ามันไม่มีเช่�อที�จะเกิดเป็นโรค โลภ โกรธ หลง, 

หร่อเป็นการกระทำาผิดอย่างอ่�น ทั�งทางกาย ทางวาจา และทางจิต, 

และเม่�อรูป เสียง กลิ�น รส โผฏิฐัพพะ ธัมมารมณ์ ประดังกันเข้ามา 

เช่�อต่อต้านภายในที�ว่า “สิ�งท้่�งป็วงไม่คัวรย้ดม้�นถือม้�น” จะเป็็นเช้ือ

ต้้านทานโรคอย่างย่ิง;  มันไม่รับเช่�อโรค หร่อว่าถ้ารับมันก็รับเข้ามา

เพ่�อทำาลายให้หมดไป.  มันไม่ก่อเช่�อลุกลามเป็นโรคขึ�นมาได้ เพราะ 
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มันมีสิ�งต้านทานคอยทำาลายอยู่เร่�อย เป็นอำานาจต้านทานโรค เป็น 

immunity อย่างสูงสุดอยู่เร่�อย.

 นี�แหละคอ่หวัใจของพทุธศาสนา คอ่หวัใจของธรรมะทั�งหมด 

ที�ว่าส่ิงท้ังหลายท้ังป็วงไม่ควรยึดม่ันถื้อม่ัน หร่อเป็นบาลีว่า สพฺีเพี 

ธุมฺมา นาลำ อภิินิเวสาย.

 บุคคลชนิดที�รู้หัวใจของพุทธศาสนานี� ย่อมเป็นบุคคลที� 

เหม่อนกับมีเช่�อต้านทานโรค หร่อเช่�อทำาลายโรคอยู่ในตัวเขา เขา 

จึงเป็นโรคทางวิญญาณไม่ได้.  แต่คนธรรมดาสามัญที�ไม่รู้หัวใจของ 

พุทธศาสนานั�น ก็ตอ้งเป็นตรงกนัขา้ม ค่อเป็นเหม่อนกับบุคคลที�ไม่มี

อำานาจต้านทานโรค หร่อ immunity ในตัวเสียเลยแม้แต่นิดเดียวจึง 

ลุกลามเป็นโรคทางวิญญาณนี�โดยเร็ว และเป็นอยู่เป็นประจำา.

 เม่�อพูดถึงเท่านี�ก็คงจะเข้าใจได้แล้วว่า คำาว่า “โรคัท่าง 

วิญญาณ” หร่อ แพีท่ย์ผู้้�ร้กษาโรคัท่างวิญญาณ นี� หมายความว่า 

อย่างไร? และได้แก่ใคร? ต่อเม่�อเราเห็นว่าได้แก่พวกเรา เม่�อนั�นเรา

ก็จะกระต่อร่อร้นกันอย่างยิ�ง และถูกทางด้วย ที�จะรักษาโรคของเรา.  

ก่อนหน้านี�เราไม่รู้ เราก็สนุกสนานกันไปตามเร่�อง เหม่อนกับคนที� 

เปน็โรครา้ยๆ เชน่ โรคมะเรง็ โรควณัโรค หร่ออะไรกต็าม เขาไมรู้่เขาก็ 

หลงใหลเพลดิเพลินไปตามเร่�องตามราว ไม่คดิจดัการเยยีวยารกัษาโรค 

จนกระทั�งสายเกินไป แล้วจะต้องตายเพราะเหตุนั�น.

 เราจะไม่เป็นคนประมาทถึงขนาดนั�น อย่างนั�นเรียกว่า 
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ประมาท ให้สมตามที�พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า อย่าป็ระมาท่ 

จงสมบ้รณ์ด�วยคัวามไม่ป็ระมาท่ หมายถึงอย่างนี�.  เพราะฉะนั�น  

เราเป็นผู้ไม่ประมาทก็ต้องเหล่อบตาดูเสียบ้าง ว่าเป็็นโรคทาง 

วิญญาณกันอย่างไร? หร่อพยายามสอบสวนให้รู้จักเช่�อโรค หร่อ 

ตัวโรค ทางมาของโรค ในทางวิญญาณอย่างถูกต้องอยู่เสมอๆ  

แล้วก็จะต้องได้รับ สิ�งท่่�ด่ท่่�สุดท่่�มนุษย์คัวรจะได�ร้บ ทันในชาตินี� 

เป็นแน่นอน.

…. …. …. ….

  เราจะตอ้งดกูนัใหล้ะเอยีดตอ่ไปอีก ถงึขอ้ที� ความยึดม่ันถื้อม่ัน 

น้ีเป็็นตั้วโรค หรือว่าเป็็นเช้ือโรค แล้วก็ลุกลามเป็็นโรคได้อย่างไร.  

ถ้าท่านสังเกตสักนิดหนึ�งก็จะเห็นได้ด้วยกันทุกคนว่า :  

ความรู้สึกยึดม่ันถื้อม่ันเป็็นตั้วกูก็ตาม เป็็นของกูก็ตาม น่ีแหละคือ 

แม่บทของกิเลสท้ังป็วง.

 กิเลสนั�นเราจะแจกเป็น โลภะ โทสะ โมหะ กไ็ด้, ราคะ โกธะ 

โมหะ กไ็ด,้ หร่อจะซึ่อยลงไปใหล้ะเอยีดเปน็ ๑๖ อยา่ง เปน็กี�อยา่งก็ได;้  

ผลสุดท้ายมันก็รวมเป็นโลภ โกรธ หลง.  แต่ว่าทั�งโลภ ทั�งโกรธ 

ทั�งหลง ทั�งสามอย่างนั�น รวมเหลืออย่างเดียวก็ได้ คือความรู้สึก 

ว่าตั้วกู ว่าของกู.

 ความรู้สึกว่าต้ัวกู - ของกูที�เป็นศูนย์กลาง (nucleus) อยู่ 

ภายในนั�น มันคลอดออกมาเป็นโลภ เป็นโกรธ เป็นหลง :
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 -ออกมาเป็นโลภ ค่ออยากได้ หร่อกำาหนัดรักใคร่ ค่อออก 

มาดึงดูดหร่อรับเอาอารมณ์ที�มากระทบ.

 -ถ้าในขณะอ่�น มันออกมาในรูปที�ผลักดันผลักไสอารมณ์ 

ออกไป็ มันก็เป็นเร่�องของความโกรธหร่อโทสะ.

 -แต่ในบางคราว มันก็โง่อยู่ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรดี ได้แต่วนเวียน 

อยู่รอบๆ ค่อว่าไม่ดึงดูดหร่อไม่ผลักออก, มันก็เป็นโมหะ.

 ที�กล่าวอย่างนี�ก็กล่าวเพ่�อให้สังเกตง่าย ราคะหร่อโลภะ 

นั�นค่อดูดเอาอารมณ์เข้ามา มีการดึงดูดเข้าหากัน; ที�เป็นโกธะหร่อ 

โทสะนั�น ค่อผลักออกจากกัน;  ที�เป็นโมหะความหลงนั�น มัน 

วนเวียนอยู่โดยไม่แน่ใจว่าจะทำาอย่างไรดี คล้ายกับเวียนอยู่รอบๆ 

จะผลักออกก็ไม่กล้า จะดึงเข้าหาก็ยังไม่กล้า.

 อาการของความรู้สึกท่ีเป็็นกิเลสนี�จะมีอยู่ ๓ ป็ระเภท ที�มัน

จะมีต่ออารมณ์ ค่อ รูป เสียง กลิ�น รส สัมผัส; มันแล้วแต่ว่าอารมณ์

นั�น มันมาในรูปไหน? ค่อมาในรูปเปิดเผยหร่อเร้นลับ : มาในรูปที�ยั�ว 

ให้เข้าหา, หร่อยั�วให้ผลักออก, หร่อว่ามันไม่อาจเข้าใจได้ มันงงๆ 

อยู่; อย่างนี�ทั�งนั�น.

 แตว่่าแม้จะแตกต่างกัน ทั�งสามอย่างนี�มนัก็เป็นกิเลส เพราะ 

มันมีมูลมาจากตั้วกู - ของกู ที�รู้สึกอยู่ในภายใน.  เพราะฉะนั�นเราจึง 

กล่าวได้ว่า ความรู้สึกว่าตั้วกู - ของกู ท่ีเป็็นแม่บทของกิเลสท้ังป็วงน้ี  

เป็็นมูลเหตุ้ของความทุกข์ท้ังป็วง คือเป็็นมูลเหตุ้ของโรคท้ังป็วง.
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 อย่างที�พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงความทุกข์ ไม่ค่อยจะสังเกต 

กันให้ดีๆ เลยเข้าใจผิด, ไปเข้าใจว่าเกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ฯลฯ  

นั�นเป็นอาการที�แจกออกไปเป็นลักษณะของอาการ.  แต่ท่านได้ตรัส 

สรุปท้ายไว้ว่า “สงฺขิตฺเตน ป็ญฺฺจุป็าท่านกฺขนฺธุา ทุ่กฺขา” แปลว่า  

เมื�อกล่าวโดยสรุป็แล�ว เบญจข้นธ์ุท่่�ป็ระกอบอย่้ด�วยคัวามย้ดม้�นถือม้�น 

(คืัออุป็าท่าน) น้�นแหละเป็็นต้วทุ่กข์.

 ข้อนี�หมายความว่า สิ�งใดมีความยึดถื้อหร่อถูกยึดถ่อก็ตาม 

ว่าตัวกู ว่าของกูแล้ว ส่ิงน้ันคือตั้วทุกข์. ในสิ�งใดไม่มีความยึดมั�นถ่อ

มั�นว่า ตัวกู - ของกูแล้ว สิ�งนั�นไม่มีทุกข์.

 ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย อะไรก็ตาม ถ้า 

ไม่ถูกยึดมั�นในฐานะเป็นตัวกู - ของกูแล้ว มันหาทุกข์ไปได้ไม่.   

ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที�ถูกยึดม่ันว่าเป็็นตั้วกู - ของกูเท่าน้ัน ท่ีจะ

เป็็นความทุกข์.

 ร่างกายและจิตใจนี�ก็เหม่อนกัน ไม่ใช่ว่าเป็นร่างกายและ 

จติใจแลว้มนัจะตอ้งเปน็ทกุขก์นัไปหมด ไมใ่ช;่  มนัตอ้งตอ่เม่�อในนั�น 

มีความยึดม่ันว่าตั้วกูว่าของกูต่างหาก มันจึงจะเป็็นทุกข์.  ส่วนใน

รา่งกายจิตใจที�บรสิทุธิ�ลว้นๆ ไม่เจอ่อยูด้่วยความรู้สึกวา่ตวัก ู- ของกู นี� 

ไมท่กุข์เลย.  เช่นร่างกายและจิตใจของผูท้ี�เราถอ่กันวา่เปน็พระอรหนัต์  

เป็นร่างกายและจิตใจที�สะอาดบริสุทธิ� ไม่เจ่ออยู่ด้วยกิเลส ค่อตัวกู  

- ของกู จึงไม่ทุกข์ไม่รู้สึกเป็นทุกข์.
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…. …. …. …. 

 เราจะต้้องรู้ว่าตั้วกู - ของกูน้ี เป็็นมูลเหตุ้ของความทุกข์ 

ท้ังป็วง.

 เม่�อมีความรู้สึกที�เป็็นความยึดม่ันถื้อม่ันแล้ว มันก็มีลักษณะ 

ไปในทางม่ดเป็็นอวิชชา ไม่ใช่เป็นแสงสว่าง เพราะมันไม่ว่าง มัน 

กลัดกลุ้มเด่อดพล่านอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกู - ของกู.  ทีนี�สิ�งที� 

ต้รงกันข้ามก็ค่อ จิตใจที�ไม่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกู - ของกู  

ค่อเป็็นจิต้ว่าง; ไม่เด่อดพล่านอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกู - ของกู 

อย่างที�ว่านั�น จิตอย่างนี�มันเต็มอยู่ด้วยสติปัญญา.

 เราจะต้องจับข้อเท็จจริงข้อนี�ให้ได้ว่า มันมีของอยู่ ๒ อย่าง 

ค่อความรู้สึกว่า ตั้วกู - ของกูน้ันอย่างหน่ึง, และสติ้ปั็ญญาอีกอย่าง

หน่ึง.  สองอย่างนี�เป็นปฏิิปักษ์ต่อกันอย่างตรงกันข้าม ถ้าสิ�งหนึ�งเข้า

มา อกีสิ�งหนึ�งตอ้งกระเดน็ออกไป;  ถา้สิ�งหนึ�งมอียูแ่ลว้ อกีสิ�งหนึ�งอยู่ 

ไม่ได้.  ถ้าความรู้สึกที�ว่าตัวกู - ของกูเต็มปรี�อยู่แล้วละก็ สิ�งที�เรียกว่า 

สตปิญัญานี�เขา้มาไมไ่ด.้  ถา้สตปิญัญามอียูแ่ลว้ ตวัก ู- ของกก็ูหายไป, 

วา่งจากตวักู - ของก ูหร่อว่างจากตั้วกู - ของกูน่ันแหละคือสติ้ปั็ญญา.

 ถ้าจะกล่าวอย่างฉลาดๆ ค่อกล่าวอย่างรวบรัด แต่ค่อนข้าง 

จะน่ากลัวนี� ก็กล่าวอย่างพวกนิกายเซึ่็น หร่ออย่างฮวงโป กล่าวว่า  

คัวามว่างน้�นคืัอธุรรมะ คัวามว่างน้�นคืัอพุีท่ธุะ คัวามว่างน้�นคืัอ 

จิตเดิมแท่�หรือจิตต้วแท่� นี�ฝ่่ายหนึ�ง;  ส่วนฝ่่ายไม่ว่าง คัวามไม่ว่าง 
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หรือคัวามวุ่นน้�น คืัอไม่ใช่ธุรรมะ ไม่ใช่พุีท่ธุะ ไม่ใช่จิตเดิมแท่� แตเ่ปน็ 

ความคดิปรงุแตง่ใหม่;  เกดิเปน็ของ ๒ อย่าง ตรงกนัขา้มกนัขึ�นมาอยา่งนี�.  

เม่�อเรารู้จักของ ๒ อย่างนี�แล้ว จะเข้าใจธรรมะทั�งหมดได้ง่ายที�สุด.

 อยา่งทา่นที�นั�งฟงัที�นี� เดี�ยวนี�กำาลังว่างอยู่ กำาลงัไมม่คีวามคดิ 

ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกู - ของกู กำาลังฟังอยู่ และกำาลังมี

สติปัญญาอยู่ ความรู้สึกตัวว่าต้ัวกู - ของกูเข้ามาไม่ได้; แต่ถ้าว่า

บางคราว หร่อโอกาสอ่�น, เม่�อมันมีอะไรมากระทบเกิดความรู้สึก 

ว่าตัวกู - ของกูขึ�นมาแล้ว ความว่างในใจอย่างที�ท่านมีอย่างที�นี� 

จะหายไปทันที เพราะฉะนั�น ย่อมหมายความว่าสติปัญญาได้หายไป 

ทันที.

 ตรงนี�ขอแทรกนิดหน่อยว่า สิ�งที�เรียกว่าสติ้ปั็ญญาน้ี เรา 

หมายถึ้งสติ้ปั็ญญาท่ีแท้จริง;  เพราะยังมีสติปัญญาไม่ใช่ที�แท้จริง  

ค่อสติปัญญาที�ไม่เกี�ยวกันกับความว่างจากตัวกูนั�นเอง.  สติปั็ญญา 

เฉล่ยวฉลาดในทำานองนั�น ภาษาบาลีเขาไม่เรียกว่าสติปัญญา, มีคำา

อีกคำาหนึ�งในภาษาบาลี สำาหรับเรียกสติปัญญาชนิดนั�นว่า “เฉโก”; 

เฉโกก็แปลวา่ปัญญาเหมอ่นกนั ถา้แปลเปน็ภาษาไทยกแ็ปลวา่ปญัญา 

แต่มันไม่ใช่สติปัญญาอย่างที�ว่างจากตัวกู มันกลับเป็็นสติปั็ญญา 

ท่่�เต็มอ้ดอย่้ด�วยต้วก้ - ของก้ ค่อสติปัญญาโง่ที�จะไปเอาไปเป็น ไป 

ยดึมั�นถ่อมั�นนั�นเอง.  สติปญัญาอย่างนี�ตอ้งได้รบัการยกเว้นไม่รวมอยู่

ในคำาว่า “สติปัญญา” ที�มันเป็นปฏิิปักษ์ต่อความยึดถ่อว่าตัวตน เป็น 

egoism, เพราะว่าเฉโก อย่างนั�นมันเป็็นตั้วต้น เป็น egoism เสียเอง 
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อย่าเอามาป็นกัน ถ้าเอามาปนกันแล้วจะยุ่ง.

 ถ้าเรามีความว่างจากความยึดถ่อว่าตัวตน เป็น egoism 

ไม่มีความรู้สึกว่าตั้วกู - ของกูแล้ว สติ้ปั็ญญาแท้ท่ีจะดับทุกข์ได้ ท่ีเป็็น 

ยาแก้โรคทางวิญญาณอยู่ในตั้วน้ันก็มีอยู่; เพราะฉะนั�นในขณะนั�น 

โรคเกิดไม่ได้ หร่อโรคที�เกิดอยู่ก่อนก็หายไปทันทีเหม่อนปลิดทิ�ง  

ในขณะนั�นจึงมีธรรมะเต็มไปหมด; สมกับที�กล่าวว่า คัวามว่างน้�น 

คืัอสติปั็ญญา คัวามว่างคืัอธุรรมะ คัวามว่างคืัอพุีท่ธุะ เพราะว่า 

ในขณะที�จิตว่างจากตัวกู - ของกู.  ในขณะนั�นจะมีธรรมะทุกอย่าง 

ทุกประการหมดทั�งพระไตรปิฎกที�เราควรปรารถนา.

 เอากันอย่างง่ายๆ ว่า ในขณะนั�นจะมีสติส้มป็ช้ญญะที�สุด, 

มีหิริ โอตต้ป็ป็ะ ค่อความละอายบาปกลัวบาปที�สุด, มีข้นติ โสร้จจะ 

ความอดกลั�นอดทนสงบเสงี�ยมที�สุด, มีความกต้ญญฺ้กตเวท่่ที�สุด, 

มีคัวามส้ตย์ซืื่�อที�สุด, เร่�อยไปจนกระทั�งมียถาภ้ิตญาณท้่สสนะ 

ที�จะทำาให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้.

 อาตมาแจกลูกไปแต่ต้น ว่าจะต้องมีสติส้มป็ช้ญญะ หิริ  

โอตต้ป็ป็ะ ข้นติ โสร้จจะ กต้ญญฺ้กตเวท่่ นี�ก็เพราะว่า สิ�งเหล่านี� 

เป็นธรรมะเหม่อนกัน เป็็นธรรมะท่ีเป็็นท่ีพ่ึงแก่โลก ได้เหม่อนกัน.

 แม้แต่ หิริ โอต้ตั้ป็ป็ะ ละอายบาป เกลียดบาป กลัวบาปนี� 

ลองมีซึ่ิโลกนี�ก็สงบเป็นสันติภาพถาวร.

 เดี�ยวน้ีมีแต่้คนหน้าด้าน ไม่รู้จักกลัวบาป็ อายบาป็แก่ตั้วเอง 
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จงึทำาสิ�งที�ไมค่วรทำาอยูไ่ด ้แลว้ยน่ยนัและยน่กรานที�จะทำาอยูเ่ร่�อย ทั�งๆ 

ที�เหน็วา่นี�มนัจะทำาความพนิาศใหท้ั�งโลก กย็งัยน่กรานที�จะทำาอยูเ่ร่�อย, 

เพราะไม่มีหิริ โอตตัปปะ โลกนี�จะต้องวินาศลงเพราะไม่มีธรรมะ 

แม้เพียงข้อนี�.

 หร่อธรรมะตำ�าแคบกว่านั�นอีก คอ่ธรรมะที�ช่�อวา่ กตั้ญญููกต้เวที 

อยา่งนี� ลองมธีรรมะขอ้นี�ขอ้เดยีว โลกน้ีกส็งบได ้เพราะเราตอ้งยอมรบั 

ว่าทุกคนในโลกมีบุญคุณแก่กันและกัน ในฐานะที�ช่วยกันสร้างโลก 

ให้น่าดูให้งดงามอย่างนี� เช่นคิดค้นวิชาขึ�นมาใส่โลกอย่างนั�นอย่างนี�  

เพราะคนทกุคนในโลกมบีญุคณุตอ่กนั.  ไมต่อ้งพดูถงึคนหรอกแมแ้ต่ 

สนุขัและแมวกย็งัมบีญุคณุแกม่นษุย,์  แมแ้ตน่กกระจอกกย็งัมบีญุคณุ 

แก่มนุษย์.  ถ้าเรารู้จักบุญคุณของสิ�งเหล่านี�แล้วก็ทำาอะไรชนิดที�เป็น 

การเบียดเบียนกันไม่ได้.  โดยอำานาจธรรมะ ค่อความกตั้ญญููกต้เวที 

เท่านั�น ก็ช่วยโลกได้.

 เป็นอันว่าข้ึนช่ือว่าธรรมะนั�น ถ้าเป็นธรรมะจริงแล้ว เหม่อน 

กันหมด เป็นอันเดียวกันหมด ค่อช่วยโลกได้ทั�งนั�น.

 ถา้ธรรมะไมจ่ริงแล้วมนัขดัขวางกันไปหมด มนัจะดูมากมาย 

รกรุงรังไปหมด.  ฉะนั�นเม่�อมีธรรมะจริง ค่อมีว่างจากตั้วกู - ของกู 

แล้ว ก็มีธรรมะหมด มีพุทธะหมด มีอะไรหมดอยูใ่นนั�นเอง ในจิต 

ดวงเดียวนั�นเอง ซึ่ึ�งเป็นจิตแท้ หร่อจิตที�เป็นสภาพเดิมแท้.  ถ้าตรง 

กันข้ามค่อว่า จิตกำาลังปรุงอยู่ด้วยตัวกู - ของกูเด่อดพล่านอยู่ในใจ 
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แล้วธรรมะก็ไม่มี ขณะนั�นมันไม่มีสติสัมปชัญญะ; มีสภาพผลุนผลัน 

ไม่คิดไม่นึกไม่ยับยั�งชั�งใจ มีอหิริ มีอโนตตัปปะ ไม่ละอายบาป 

ไม่กลัวบาป เป็นคนด้านต่อความชั�วที�สุด และเป็นคนอกตัญญููที�สุด 

ตลอดถึงเป็นคนที�ทำาทุกสิ�งที�เป็นการทำาลายโลกก็ได้.  มันม่ดมัว 

ถึงขนาดนี�แล้ว ไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีญาณทัสสนะเห็นแจ้งใน อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา หร่ออะไรทำานองนั�น ซึ่ึ�งมันเป็นไปไม่ได้.

…. …. …. ….

 นี�แหละเราต้องรู้จักของ ๒ อย่างน้ีเสียก่อน ค่อว่า ว่าง

จากตั้วกู กับ ไม่ว่างจากตั้วกู : ว่างจากตั้วกู นี�ก็เรียกว่า ว่าง, แล้ว 

ไม่ว่างจากตั้วกู เราเรียกว่า วุ่น;  เพ่�อประหยัดเวลาในการออกเสียง 

ก็มี ว่าง กับ วุ่น.

 ทนีี�อาจรู้สกึดว้ยสามญัสำานกึทนัทขึี�นมาเดี�ยวนี�แลว้ว่า ทุกคน

ไม่มีใครชอบวุ่น.  ถ้าถามว่าใครชอบวุ่นลองยกม่อขึ�น ถ้าใครยกม่อ

มาแล้วคงจะขำาพิลึก เพราะว่าทุกคนนี�ก็ชอบว่าง จะว่างชนิดไหน 

ก็ล้วนแต่ชอบทั�งนั�น;  ว่างขี�เกียจไม่ต้องทำางานนี�ก็ยังมีคนชอบ ว่าง

จากไม่มีอะไรมารบกวน ไม่มีลูกมีหลานมีเหลนมากวนอย่างนี�ใครๆ 

ก็ชอบ, แต่ว่าว่างอย่างนั�นเป็นเร่�องข้างนอก ยังไม่ใช่ว่างจริง.

 ว่างข้างในน้ันคือการท่ีมีใจคอป็รกติ้ ใจคอไม่ระสำ�าระสาย 

วุ่นวาย อยา่งนี�เรยีกวา่วา่ง ถา้ใครรู้จกักจ็ะยิ�งชอบ.  ถา้วา่งยิ�งขึ�นไปอกี 

ก็ถึงที�สุด ค่อว่างจากความรู้สึกท่ีเป็็นตั้วต้น เป็น egoism ไม่มีความ 
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รู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างนี� เป็็นนิพพาน ว่างอย่างยิ�ง;  

นี�เราเรียกว่าว่าง.

 ที�วุ่นนั�นก็ตรงกันข้าม วุ่นได้ทุกอย่าง ทุกทาง ทั�งทางกาย 

ทางใจ และทางวิญญาณ;  มันวุ่นคือว่าถู้กรบกวนไปหมด ไม่มี 

ความสงบสุขเลย.

 ในตั้วความว่างน้ัน คือธรรมะ คือพุทธะ คอ่สภาพเดิมแท้ของ 

จิต หร่ออะไรแล้วแต่จะเรียก.  ในตัววุ่นนั�นค่อไม่มีธรรมะ ไม่มีพุทธะ 

แม้แต่จะร้องตะโกนอยู่ว่า พุีทฺ่ธุำ สรณำ คัจฺฉามิ หร่ออะไรมันก็ 

ไม่มีธรรมะไปได้.

 นี�แหละ คนที�มีจิตใจวุ่นอยู่ด้วยตั้วกู - ของกู ถึงจะไปรับ 

ไตรสรณาคมน์ รับศีล ทำาบุญให้ทานอะไรมันก็ไม่มีพุทธะ ธรรมะ 

สังฆะ ที�แท้จริงขึ�นมาได้ มันเป็นเพียงพิธีไปหมด.

 ถ้้าเป็็นพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ที�แท้จริงแล้ว ต้องเป็นอยู่ด้วย 

จิต้ว่าง; เม่�อใดจิตว่างจากตัวกู - ของกูแล้ว เม่�อนั�นมีพุทธะ ธรรมะ 

สงัฆะ ที�แทจ้รงิอยูใ่นจตินั�น.  ถา้มอียา่งชั�วคราว กเ็ปน็ พทุธะ ธรรมะ 

สังฆะ ชั�วคราว;  ถ้ามีเด็ดขาดไป ก็มี พุทธะ ธรรมะ สังฆะ ที�แท้

จริงและถาวร.

 ให้อุต้ส่าห์ป็รับป็รุงให้จิต้ใจว่าง จากตั้วกู - ของกูอยู่เร่ือยไป็ 

ก็แล้วกัน แลว้จะมีพทุธะ ธรรมะ สงัฆะ ในระดับหนึ�งประจำาอยูใ่นจติใจ 

ทำาเร่ือยๆ ไป็จนกว่าจะเต็้มท่ีสมบูรณ์ หรือเด็ดขาด.
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 นี�เรียกว่าเราได้รับเอาธรรมะที�เป็นยาแก้โรคด้วย, เป็นเช่�อ 

ตา้นทานโรคด้วย, พร้อมกันไปในตัว เข้าไปใส่ไว้ในจิตใจ ในวญิญาณ 

ก็ได้ มันก็ไม่มีทางที�จะเกิดโรคทางวิญญาณ.

…. …. …. …. ….

 ทีน้ีเราควรจะได้พูดกันถึ้ง ส่วนท่ีเป็็นการรักษาเยียวยา น้ัน 

ให้ชัดเจนลงไป็สักเล็กน้อย.

 การที�จะป้องกันหร่อรักษาเยียวยาโรคนี�ก็ต้องมีหลักอย่างที� 

กล่าวมาแล้ว;  ค่อว่าต้้องไม่ให้ตั้วกู - ของกูเข้ามาเก่ียวข้อง.

 ทนีี�มันจะโดยวธีิใดบ้าง? มนักม็อียูห่ลายวธิเีหมอ่นกนั เพราะ

วา่แมแ้ตร่กัษาโรคทางกายนี�หร่อทางจติทาง mental กต็าม ซึ่ึ�งในโรค

เดยีวกนันั�นก็ยงัมวีธีิรกัษาได้หลายแบบ ไม่ใชม่นัจะแบบเดียวตายตัว;  

แต่ความมุ่งหมายหร่อผลของมันนั�นก็มีเป็นอย่างเดียว.

 ถ้าว่าเราจะรักษาโรคทางวิญญาณละก็ พระพุทธเจ้าท่านก็ 

ได้กล่าวถึงวิธีปฏิิบัตินี�ไว้มากมายหลายอย่างเหม่อนกัน เพ่�อให้ 

เหมาะสมแกบ่คุคล แกเ่วลา แกส่ถานที�ตามโอกาส เราจงึไดย้นิไดฟ้งั 

ธรรมมากมายหลายช่�อ.  บางทีฟังแล้วน่าตกใจว่าตั�งแปดหม่�นสี�พัน

พระธรรมขันธ์;  ถ้า ๘๔,๐๐๐ เร่�องแล้ว ท่านทั�งหลายจะรู้สึกท้อถอย 

ถา้ข่นเอาให้ไดก้ต็ายเปล่า;  คอ่มนัไม่อาจจะได้ มนักเ็รียนแล้วลม่ ลม่

แล้วเรียน เรียนแล้วล่ม อยู่นั�น หร่อว่าสับสนกันหมด.  แต่ว่าที�แท้จริง 

แล้วมันก็มีเพียงกำามือเดียวเร่�องเดียว อย่างพระพุทธเจ้าท่านบอก 
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แลว้วา่ ทา่นสรปุลงไปในคำาคำาเดยีววา่ “สิ�งท้่�งป็วงไมค่ัวรเข�าไป็ย้ดม้�น 

ถือม้�น” ได้ยนิขอ้นี�กค็อ่ไดย้นิทั�งหมด, ป็ฏิิบัติ้ข้อน้ีก็คือป็ฏิิบัติ้ท้ังหมด,  

ได้ผลข้อนี�ก็ค่อหายจากโรคทั�งหมด.

 ท่ีว่ามีวิธีหลายแบบในการขจดัโรคตวัก ู- ของกนีู�.  ความจรงิ 

ล้วนแต่สามารถขจัดตัวกู - ของกูนี�ออกไปทั�งนั�นเหม่อนกันทุกแบบ;   

แล้วแต่ว่าจะปฏิิบัติโดยวิธีอะไรบ้าง.  ค่อมีหลายอย่างเช่น :-

 ป็ระการท่ี ๑.  วิธีทำาการพิจารณาอยู่เสมอ ให้เห็นว่าตั้วกู - 

ของกูน้ีเป็็นเพียงมายา.

 ตัวมายาค่อสิ�งที�ไม่มีตั้วจริง เป็นภาพลวงตา illusion, 

hallucination หร่ออะไรทำานองนี� เรียกว่ามายา;  จะให้เห็นว่าที�

เรารู้สึกว่ามีตัวตน มีก้อน มีชิ�น มีดุ้นว่าตัวกู - ของกูนั�น ที�แท้ 

มนัเปน็เพียงมายา ต้ามวิถี้ทางของอาการที�เรยีกกนัวา่ป็ฏิิจจสมุป็บาท.

 เร่ืองป็ฏิิจจสมุป็บาทน้ี ถา้จะกลา่วทางทฤษฎหีร่อทางหลักวชิา 

มันย่ดยาวใช้เวลาเรียนถึงเด่อนหนึ�งหร่อสองเด่อนก็ได้ สำาหรับเร่�อง 

ปฏิิจจสมุปบาทเพียงเร่�องเดียว;  เพราะในทางทฤษฎีหร่อหลักวิชา

นั�น มนัขยายไปในรปูของจติวทิยา หร่อปรัชญาเร่�อยไปจนกระทั�งเปน็ 

นำ�าท่วมทุ่งเพ้อเจ้อไปเลย.

 แตว่า่ป็ฏิิจจสมุป็บาทในฝ่่ายภาคป็ฏิิบัติ้แท้ๆ นั�น มนัก็มีเพียง 

หยิบมือเดียวหร่อกำาม่อเดียว เท่าที�พระพุทธเจ้าท่านว่า;  ค่อว่าเม่�อ 

สัมผัสกันเข้ากับรูป หร่อเสียง หร่อกลิ�น หร่อรส อะไรก็ตาม ทางตา  
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ทางหู ทางใดทางหนึ�ง เม่�อม่การกระท่บแล้วก็เร่ยกว่าส้มผู้้ส บาลี 

ว่าผัสสะ, ผัสสะนี�ป็รุงให�เป็็นเวท่นา  เวทนานี�ปรุงเป็็นต้ณหา  

ตัณหานี�ปรุงเป็็นอุป็าท่าน  อุปาทานปรุงเป็็นภิพี  ภพปรุงเป็็นชาติ  

ค่อความเกิด  ต่อจากชาติก็ค่อ แก่ เจ็บ ตาย คืัอต้วทุ่กข์.

 ให้ดูท่ีว่า พอมากระทบอารมณ์ก็เป็นผัสสะ แล้วมันปรุงเป็น 

เวทนา หร่อที�ป็รุงต่้อๆ กันไป็นั�น กเ็รยีกวา่ “อาการของป็ฏิิจจสมุป็บาท” 

ค่อ อาการของการที�สิ�งต่างๆ มันอาศัยสิ�งหนึ�งแล้วปรุงสิ�งหนึ�งขึ�น, 

แล้วอาศัยสิ�งนั�นปรุงอีกสิ�งหนึ�งขึ�น, อาศัยสิ�งนั�นแล้วปรุงอีกสิ�งหนึ�ง 

ขึ�น, อาการอย่างนี� หร่อภาวะอย่างนี�ก็เรียกว่าปฏิิจจสมุปบาท : 

ค่ออาศัยกันเกิดขึ�น อาศัยกันเกิดข้ึนเท่าน้ัน ไม่ได้มีตัวจริงที�ไหน  

เพียงแต่พึ�งอาศัยกันแล้วเกิดขึ�น แล้วเกิดขึ�น เอาอาการที�อาศัยกัน 

เกิดขึ�นนี�เป็นตัวปฏิิจจสมุปบาท.

 วิธีท่ีจะใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ค่อว่า อย่าให้มันอาศัยกันเกิด 

ข้ึนได้ ให้ตั้ดต้อนมันเสีย ค่อว่าเม่�อผัสสะกระทบทางตาเป็นต้นแล้ว 

ใหม้นัขาดตอนลงไป.  อย่าให้ปรุงเป็นเวทนา อย่าให้รู้สึกเป็นพอใจหร่อ 

ไมพ่อใจขึ�นมา นี�เรยีกวา่ไมป่รุงเวทนา.  เม่�อไมป่รุงเวทนาแล้วกไ็มเ่กดิ 

ตณัหาอปุาทาน ซึ่ึ�งเปน็ตวักหูร่อของก ูมนักเ็ปน็ตวัก ู- ของก ูอยูต่รงที� 

เกิดตัณหาอุปาทานนั�นแหละ มายาอยู่ที�ตรงนั�น.  ถ้าพอว่ากระทบ 

อารมณเ์ป็็นผัสสะล้วนๆ แลว้หยดุแตแ่คนั่�น มนักไ็ม่มีทางท่ีจะเกิดตั้วกู  

- ของกู ก็ไม่เป็นโรคทางวิญญาณและไม่เป็นทุกข์.
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 อีกทีหนึ�งก็ค่อว่า คนธรรมดาสามัญนี�ที�จะไม่ให้ผัสสะปรุง 

เป็นเวทนานั�นยากนัก เพราะพอกระทบเข้าแล้ว; ก็ต้องเลยไปรู้สึก 

เป็นพอใจหร่อไม่พอใจเสียเสมอไป ไม่หยุดอยู่ได้เพียงแค่ผัสสะ  

เพราะวา่ไมเ่คยไดศ้กึษาอบรมในทางธรรม.  แตก่ย็งัมทีางเอาตวัรอด 

อีกต้อนหน่ึง ค่อตอนที�ว่า ป็รุงเป็็นเวทนาแล้วน้ี พอใจหร่อไม่พอใจ 

แล้วนี� ก็ให้หยุดอยู่เพียงน้ันอีก ให้เวทนาสักว่าเวทนาแล้วดับไป;  

อย่าให้เลยไปเป็นตัณหาความอยากอย่างนั�น อย่างนี� อย่างโน้น  

ตามความพอใจหร่อตามความไม่พอใจ.  เพราะถ้าพอใจก็อยากได้ 

รักใคร่ หลงใหล หึงหวง ริษยา อะไรกันเป็นแถวเลย;  ถ้าไม่พอใจ 

แล้วอยากตีให้ตาย อยากทำาลาย อยากล้างผลาญมันเสียเลย 

อยากจะฆ่ามันเสียเลย.  ถ้าอยากอย่างนี�แล้ว ได้ช่�อว่ามันปรุงเป็น 

ตัณหาแล้ว, เวทนานั�นได้ปรุงเป็นตัณหาเสียแล้ว, ถ้าอย่างนี�แล้ว  

ต้องเป็นโรคทางวิญญาณที�เป็นทุกข์ ไม่มีใครช่วยได้ ต่อให้พระเจ้า 

ทั�งหมดรุมกันช่วยก็ช่วยไม่ได้.

 พระพุทธเจ้าท่านก็ว่าท่านช่วยไม่ได้ ท่านไม่ใช่ผู้บังคับกฎ 

ธรรมชาติได้, ท่านเป็นเพียงผู้เปิดเผยกฎธรรมชาติ;  ให้ไปปฏิิบัติ 

กนัเอาเอง;  ถา้ปฏิบิตัผิดิมันกต็อ้งเปน็ทกุข,์  ถา้ปฏิบิตัถิกูมนักไ็มเ่ปน็

ทกุข์.  เพราะฉะนั�นจึงวา่ถา้เวทนาป็รงุเป็็นตั้ณหาแล้ว ไม่มใีครชว่ยได้ 

จงึตอ้งเป็็นทุกข์โดยแน่นอน;  เพราะมนัทำาใหเ้กดิความอยากอยา่งใด

อย่างหนึ�งขึ�นมาแล้ว เป็นตัณหาแล้ว.
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 ทนีี�ในตั้วความอยากนั�น ในตวัที�เกดิขึ�นเปน็ความอยากพลา่น

อยู่ในใจนั�นขอให้มองดูให้ดีๆ; มองดูแยกส่วนออกไปให้ได้ว่า ในนั�น 

มันมีความรู้สึกท่ีเป็็นตั้วผู้อยาก ค่อตัวกูหร่อตัวเรา ที�รู้สึกอยากอย่าง 

นั�น อยากอย่างนี� อยากจะทำาอย่างนั�น อยากจะทำาอย่างนี�, หร่อวา่กระทำา 

ลงไปแล้วอย่างนั�นอย่างนี�, หร่อว่าได้รับผลการกระทำาอย่างนั�น 

อย่างนี�.  มันมีต้วผู้้�อยากอยู่นั�นแหละค่อตัวกูที�มันอยาก; มันก็จะได้ 

เอามาเป็นของกู หร่อว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ�ง : เป็นทรัพย์สมบัติ 

ของกู, เกียรติยศของกู, เป็นชัยชนะของกู, เป็นความปลอดภัยของกู, 

ในนั�นมันมีความรู้สึกว่าของกูอยู่ด้วย.

 คัวามร้�ส้กว่าต้วก้ - ของก้น่�เร่ยกว่า อุป็าท่าน.  เกิดมาจาก

ตณัหา ตั้ณหาป็รุงเป็็นอุป็าทาน.  ถา้ปฏิจิจสมุปบาทได้สง่ทยอยกันมาถึง 

ตัณหาอุปาทานแล้ว มันก็เป็็นมูลเหตุ้ของความทุกข์ได้โดยสมบูรณ์ 

แล้ว.  นี�แปลว่าเดี�ยวนี�เช่�อโรคฟักตวัเตม็ที�แล้ว, เช่�อโรคที�รบัเขา้มาทาง 

ตา ทางห ูทางจมกู ทางลิ�น ทางกาย ในขณะของผสัสะหร่อเวทนานั�น 

เม่�อมาถึงขั�นของตัณหา อุปาทานนี� มันฟักตัวเต็มที�ถึงขนาดจะแสดง 

เปน็อาการของโรคโดยสมบูรณแ์ล้ว, เพราะว่าหลังจากอปุาทานกม็ภีพ.

 อุป็าทานทำาให้เกิดภพ.  ภิพี แปลว่า คัวามม่ - คัวามเป็็น; 

ความมีความเป็นของอะไร? ก็ของตัวกู และของกูนั�นเอง.  กรรมภิพี 

ก็ค่อการกระทำาที�ทำาให้เกิดตัวกูและของกู.  ถ้าเรียกว่า “ภิพี” เฉยๆ 

ก็ค่อภาวะแห่งตั้วกูเต็้มท่ี เป็็นโรคเต็้มท่ี.
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 ภพให้เกิดชาติ้ ก็หมายความว่า ความเต็มที�นั�นมันแสดง 

ออกมาเป็นชาติ ค่อ ความเกิด.  ทีนี�ตั้วกูได้เกิดออกมาแล้ว เป็น 

ความทุกข์ เป็นความแก่ ความตาย โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส 

มากมายเหล่อที�จะจาระไนอาการ แต่รวมเรียกว่าเป็็นทุกข์.

 ขณะนี�กค็อ่อาการที�เรากำาลงัเจบ็ปวดทรุนทรุายอยูด่ว้ยผลของ

โรค; นี�เรียกว่าป็ฏิิจจสมุป็บาทได้เป็นมา ส่งทยอยกันมา จนถึงกับเกิด

โรค หร่อเกิดทุกข์.

 ในทางป็ฏิิบัติ้เราหยุดมนัเสียได้ ตรงที�ไม่ให้ผัสสะหป็รุงเวทนา, 

หร่อถ้าพลาดต้รงน้ัน ก็ให้มาทำาต้รงท่ีไม่ให้เวทนาป็รุงเป็็นต้ัณหา 

หลังจากน้ีแล้วช่วยไม่ได้.

 เราต้องพยายามมีธรรมะกันให้ได้ ตรงที�เม่ือต้าเห็นรูป็ 

หูฟังเสียง จมูกได้กล่ิน ฯลฯ นี� โดยที�เราศึกษาอบรมอยู่เป็นประจำา  

ถึงข้อที�ว่าส่ิงท้ังป็วงไม่ควรยึดม่ันถื้อม่ัน.  แปลว่าคนธรรมดาเขามี

แนวว่า ถ้าเกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนา แล้วเกิดตัณหา อุปาทาน ภพ 

ชาติ นี�เป็นทางที�เดินกันจนเตียนโล่งไปหมด เดินง่ายที�สุด.  แต่เรา

ไม่เอาอย่างนั�น พอมีผัสสะกระทบแล้ว เราวกกลับเดินไป็ในทางของ

สติ้ปั็ญญา ไม่เดินไปในทางตัวกู - ของกู.

 หร่อแม้ว่าจิตเดินไปจนถึ้งเวทนาแล้วก็ตาม ยังยักกลับ 

ไป็ทางของสติ้ปั็ญญาก็ได้ไม่ลอยไปตามกระแสแห่งตัวกู - ของกู; 

อยา่งนี�ไม่มทีกุข์เลย,  ทกุวันทกุคน่จะไม่มทีกุข์เลย.  แล้วถ้าทำาได้เกง่ 
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ค่อว่าทำาไปตามวิธีที�ถูกต้องถึงที�สุดแล้ว เป็นพระอรหันต์ได้ในตัวเอง.

 ถ้าเอาตามหลักที�พระพุทธเจ้าตรัส ก็มีหลักง่ายๆ ค่อ หลัก

ท่ีพระพุทธเจ้าท่านต้รัสแก่พระสาวก ช่�อพาหิยะว่า :-

 “ด้กรพีาหิยะ, เมื�อใดเธุอได�เห็นร้ป็ ส้กว่าตาเห็น, ได�ฟััง 

เส่ยง ส้กว่าห้ได�ยิน, ได�ดมกลิ�น ก็ส้กแต่ว่าได�กลิ�น, ได�ลิ�มรส ก็ส้ก

แต่ว่าได�ชิม, ได�ส้มผู้้สผิู้วหน้ง ก็ส้กแต่ว่าเป็็นการกระท่บท่างผิู้วหน้ง, 

จะคิัดน้กข้�นมาในใจ ก็ส้กแต่ว่าร้�ส้กตามธุรรมชาติข้�นมาในใจ.  เมื�อ

เป็็นด้งน่�แล�ว เมื�อน้�นต้วเธุอจ้กไม่ม่ (คืัอต้วก้ไม่ม่); เมื�อต้วเธุอไม่ม่ 

การวิ�งไป็ท่างโน�นหรือวิ�งมาท่างน่�หรือหยุดอย่้ท่่�ไหนก็ตาม ม้นก็ไม่ม่.   

น้�นแหละคืัอท่่�สุดของคัวามท่กุข์, น้�นแหละคืัอท่่�สิ�นสุดของคัวามท่กุข์, 

น้�นแหละคืัอนิพีพีาน”.  เม่�อใดเป็นอยู่อย่างนั�น เม่�อนั�นเป็นนิพพาน 

ถา้เปน็ถาวรกเ็ปน็นพิพานถาวร; ถา้เปน็ชั�วคราวกเ็ปน็นพิพานชั�วคราว  

นี�แปลว่าเป็นหลักเพียงอย่างเดียว ไม่มีอย่างอ่�น.

 จะป็ฏิิบัติ้วิธีไหนก็ให้เป็็นไป็เพ่ือเฉยไดห้ร่อหยดุได้ ตอ่อารมณ์ 

ที�มากระทบทั�งนั�น จะทำาวิปัสสนาแบบไหนก็ตามเถอะ ถ้าถูกต้อง 

หร่อไม่หลอกลวงกันแล้ว ก็จะต้องมาในรูปนี�รูปเดียวกัน; ค่อในรูป็ท่ี

อารมณ์ไม่ป็รุงแต่้งให้เกิดความรู้สกึว่าตั้วกู - ของก ูข้ึนมาได ้และอนันี� 

มันไม่ยากที�จะทำาลายกิเลส; เพราะเม่�อเป็นอยู่อย่างนี�ทำาได้อย่างนี� 

มันทำาลายกิเลสของมันเอง มันฆ่ากิเลสอยู่ในตัวมันเอง.

 เปรียบง่ายๆ เหม่อนว่า ถ้าเราอยากจะให้ไม่มีหนูมารบกวน 
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เราเอาแมวมาเลี�ยง เร่�องของเราก็เพียงแต่เอาแมวมาเลี�ยง หนูมันก็ 

หมดไปได้ โดยที�เราเองไม่ต้องไปจับหนู แมวมันทำาหน้าที�ของมันเอง 

หนูก็ไม่มีได้ ;  สิ�งที�ไม่พึงปรารถนาก็ไม่มีเพราะเหตุนี�.

 ทนีี�เราทำาแต่ควบคุม ต้า หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ให้ถู้กวิธีเทา่นั�น 

ตอนที�จะฆ่ากิเลสนั�นมันเป็นการฆ่าของมันเอง นี�พูดอย่างสมมติ,  

เหม่อนอย่างที�พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ�าพีวกเธุออย่้ก้นให�ถ้กต�องแล�ว 

โลกน่�ก็ไม่ว่างจากพีระอรห้นต์” ฟงัดใูหด้ีๆ ; วา่อยูกั่นใหถ้กูตอ้งเทา่นั�น 

ไม่ต้องทำาอะไรมากไปกว่าอยู่ให้ถูกต้อง แล้วโลกนี�จะไม่ว่างจากพระ

อรหันต์.

 คำานี�ไม่ใช่คำาเล็กน้อย ใจความมันก็บอกอยู่แล้ว; และมัน 

ไม่เล็กน้อยก็ตรงที�ว่าพระพุทธเจ้าท่านสั�งเม่�อใกล้ๆ จะปรินิพพาน 

ว่า “อิเม จ สุภิทฺ่ท่ ภิิกฺข้ สมฺมา วิหเรยฺยุ อสุญฺฺโญฺ โลโก อรหนฺเตหิ 

อสฺส” - ด้กรสุภ้ิท่ท่ะ, ถ�าภิิกษุเหล่าน่�จะพ้ีงเป็็นอย่้โดยชอบไซื่ร� โลก

จ้กไม่ว่างจากพีระอรห้นต์.  สมฺมา วิหเรยฺยุ แปลว่า พึงเป็นอยู่ หร่อ 

พ้ีงอย่้โดยชอบ.

…. …. …. ….

 อยู่โดยชอบน้ีอยู่อย่างไร โลกจึงจะไม่ว่างจากพระอรหันต์้?

 อยู่โดยชอบ ก็ค่ออยู่ในลักษณะที� รูป เสียง กลิ�น รส สัมผัส  

นี�เข้ามาแตะต้องไม่ได้; ค่อมากระทบนั�นได้ แต่ว่าจะมาป็รุงแต่้ง 

ให้เกิดเวทนา เกิดตั้ณหาอุป็าทานน้ันไม่ได้, เราอยู่ในลักษณะ 
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ที�ฉลาด อยู่ด้วยสติปัญญา หร่อความว่างจากตัวกูอย่างที�กล่าวแล้ว  

เพราะเราศึกษาเพียงพอ ปฏิิบัติมันจนเคยชินเพียงพอ.  เพราะฉะนั�น 

เม่�อมันมา ก็มากระทบ.  แล้วตายเหม่อนคล่�นกระทบฝ่ั�ง, เหม่อนกับ 

บ้านเรามีแมว หนู มาจากบ้านอ่�น หร่อมาจากป่าขึ�นมาบนเร่อนนี� 

มันก็ตายหมด เพราะแมวมันคอยฆ่าอยู่เร่�อย.

 ถ้าเรามีการเป็็นอยู่ท่ีถู้กต้้องตามหลักของความไม่ยึดมั�นนี� 

แล้ว รูป เสียง กลิ�น รส สัมผัส ธัมมารมณ์ ก็ไม่มาทำาอันต้รายเราได้.  

มากระทบได้ มาเกี�ยวข้องได้ ; แต่เราใช้มันด้วยสติปัญญา เราจัดการ 

กับมันด้วยสติปัญญา  : กินมันก็ได้ บริโภคมันก็ได้ มีมันก็ได้ เก็บมัน 

ไว้ก็ได้ แต่ไม่มีผลเป็นทุกข์; เพราะมันมีค่าเท่ากับไม่มี ไม่เป็น ไม่ใช้ 

ไม่กิน ไม่เก็บ เพราะไม่มีตัวเรา ไม่มีของเรา.

 ในทางท่ีต้รงข้ามน้ัน มนัไปมีตวัเรามีของเราหมด เพราะฉะนั�น 

มันจึงเป็็นทุกข์ต้ลอดเวลา : ไม่ทันกิน ไม่ทันเก็บ มันก็ทุกข์แล้ว, 

กินอยู่ เก็บอยู่ มันก็ทุกข์อีก, มันเป็นทุกข์ไปหมดเพราะเหตุนี�; 

นั�นเรียกว่าไม่อยู่โดยชอบ. ไม่ได้เป็นอยู่โดยชอบก็กลุ้มไปด้วยโรค 

หร่อความทุกข์; ถ้าเป็นอยู่โดยชอบ มันก็ไม่มีทางที�จะเกิดโรคหร่อ 

เกิดความทุกข์ได้.

 คำา “เป็็นอยู่ชอบ” นี� อธิบายได้ตอ่ไปถึงกับว่า เป็นอยูอ่ย่างนั�น 

กิเลสไม่ได้อาหารหล่อเลี�ยง กิเลสผอมต้ายเอง.  เปรียบเหม่อนว่าเส่อ

ดุร้ายนี�เราล้อมคอกมันไว้ได้แล้ว เราก็ล้อมมัน, มันก็ไม่ได้กินอาหาร; 
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เพราะในคอกนั�นมันไม่มีอาหาร เราไม่ต้องฆ่ามัน มันก็ไม่ได้กิน

อาหาร; เพราะในคอกนั�นมันไม่มีอาหาร เราไม่ต้องฆ่ามัน มันก็ตาย

เอง.  เพราะฉะนั�น เราล้อมไว้ให้ถูกวิธีตรง รูป เสียง กลิ�น รส สัมผัส 

ธัมมารมณ์ ที�มากระทบ ตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจ รอบตัวเรา; ล้อม

ตรงนี� ค่อปฏิิบัติถูกต่อสิ�งเหล่านี� ที�ตรงนี�, กิเลสไม่มีทางได้กินอาหาร 

ก็ไม่อาจเกิด ไม่อาจเจริญงอกงาม; เช่�อของกิเลสจึงหมดไป มันก็เลย 

ไม่มีเช่�อที�จะให้เกิดกิเลสหร่อทำาให้เกิดทุกข์.

 พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “อยู่ให้ชอบ อยู่ให้ถู้กวิธีเท่าน้ัน 

โลกจักไม่ว่างจากพระอรหันต์้” นี�เรียกว่าปฏิิบัติตามหลักของ 

ปฏิิจจสมุปบาท, เรียกว่าเป็นอยู่ ถูกต้องชนิดที� เกิดกิเลสไม่ได้ 

โดยที�เหน็วา่ตัวกู - ของกนีู�เปน็เพยีงมายา เพราะมันเพิ�งเกดิมา เม่�อมี

รปูมากระทบตาหูเป็นตน้; เกิดเวทนาแล้วปรงุเป็นความอยาก.  ถา้อยา่

ใหม้อีะไรมาปรงุเปน็ความอยาก มนักไ็มเ่กดิอปุาทานวา่ตัวกูวา่ของกู.

 พึงเข้าใจให้ถู้กต้้อง ว่ากิเลสมันเพ่ิงเกิดหยกๆ เพราะการป็รุง 

ข้ึนมา ไม่ใช่ตัวจริง.

 มันเป็นมายาเหม่อนกับหน่วยคล่�น ที�เกิดขึ�นเพราะลมพัดนำ�า 

นำ�าก็มีอยู่จริง ลมก็มีอยู่จริง แต่ตัวคล่�นนั�นเป็นมายา. นี�เปรียบเทียบ 

โดยวัตถุ แต่จะเอาเป็นเร่�องเดียวกันแท้ไม่ได้; มุ่งหมายแต่จะชี�ตรง 

ความเป็นมายาของคล่�น ที�เกิดขึ�นมาเพราะการปรุงแต่งค่อลมพัดนำ�า

ให้กระฉอกเป็นลูกคล่�น ยกเป็นสันลูกคล่�นขึ�นมาแล้วก็หายไป.
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 ความรู้สึกว่าตั้วกู - ของกู คราวหนึ�งๆ ในวันหนึ�ง ซึึ่�งเกิด 

อยู่หลายๆ คราวนั�น ก็เป็็นเหมือนคล่ืนท่ีมาจากนำ้า ค่ออารมณ์ รูป 

เสียง กลิ�น รส สัมผัส; แล้วก็กระทบด้วยลมค่อ ความโง่ ความหลง 

อวิชชา แล้วเกิดเป็นคล่�น ค่อตัวกู - ของกู โผล่ขึ�นมาเป็นคราวๆ,  

วันหนึ�งหลายคราว.

… …. …. …. 

 ความรู้สึกว่าตั้วกู - ของกู หร่อ egoism ท่ีโผล่ข้ึนมาคราว

หน่ึงน้ี ท่านเรียกว่าชาติ้หน่ึง ชาติ้คือความเกิดทีหน่ึง.

 นี�แหละความเกิดที�แท้จริง หมายถึงความเกิดของสิ�งนี�ค่อ 

ตัวกู - ของกู.  อย่าได้ไปหมายถึงความเกิดจากท้องแม่. คนหนึ�งเกิด 

จากท้องแม่ทีหนึ�งแล้วก็เข้าโลงไปทีหนึ�ง นั�นไม่ใช่ความเกิดที� 

พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมาย; มันเป็นความเกิดทาง physical มากไป.

 ความเกิดที�พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายนั�นเป็นฝ่่าย spiritual 

หมายถึงการเกิดที�เป็นอุปาทานว่าตั้วกู - ของกู วันหน่ึงเกิดได้หลาย

ชาติ้ หลายสบิชาต ิหร่อหลายร้อยชาติกต็าม แล้วแตว่า่ใครจะเกิดเกง่ 

สักกี�มากน้อย; แต่ทุกคราวจะต้องเป็นชาติ เป็นตัวกู - ของกูขึ�นมา 

ทีหนึ�งเสมอไป; แล้วมันก็ค่อยจางไป เดี�ยวมันก็ค่อยดับลงแล้วก็ 

ตายไป, เดี�ยวก็เกิดโผล่มาใหม่อีก เม่�อไปกระทบรูป เสียง หร่อกลิ�น 

อยา่งอ่�นขึ�นมาอีก.  และแต่ละชาติมปีฏิิกิริยาเป็น reaction สง่ต่อถงึกัน 

อย่างที�เราเรียกว่ากรรมเก่าของชาติก่อน มาส่งผลให้เกิดในชาตินี� 
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เป็นอย่างนี� เป็นผลขึ�นมา แล้วส่งต่อกันไปอย่างนี�ทุกๆ ชาติ.  คำาว่า 

“ผลกรรม” หร่อ “การรับผลกรรม” ก็มุ่งหมายอย่างนี� และจะถูก 

ตามที�พระพุทธเจ้าท่านสอน;  ถ้าไม่อย่างนั�นจะออกนอกเร่�องนอก

ราวไป.  เราต้องเข้าใจเร่�องเกิด เร่�องกรรม ผลกรรม และการรับผล

กรรม อย่างนี� :-

อย่างว่าเกิดเป็นผู้อยากได้ของรักอย่างใดขึ�นมาแล้วตายไป; 

แล้วเกิดเป็นผู้ไปขโมย หร่อว่าไปทำาโจรกรรมเข้าจริงๆ แล้วก็ตายไป;  

แล้วไปเกิดเป็นผู้บริโภคสิ�งนั�นเข้าไป หร่อว่าไม่ได้บริโภคสิ�งนั�นเข้าไป 

เดี�ยวไปเกิดเป็นจำาเลย ถูกกล่าวหาแล้ว, เดี�ยวไปเกิดเป็นนักโทษ 

อยู่ในตะรางแล้ว.  ความเกิดอย่างนี�มีได้มากและสับสนกันอย่างยิ�ง  

หลายสายหลายแนวพร้อมคลุกเคล้ากันไป; ดูมันให้ดีๆ จะเข้าใจ.  

ถ้าทำาการหยุดความเกิดเสียได้เม่�อไร เม่�อนั�นเป็็นนิพพาน ซึ่ึ�งไม่เกิด 

ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย.

ถ้ายังมีเกิด เป็นต้องรู้สึกว่าตัวกู - ของกูอยู่เร่�อย : ก็เป็็น 

วัฏิฏิสงสารไปเร่�อย ค่อทุกข์เร่�อย เป็นลูกโซึ่่ไปเลย.

เราอย่าไปเข้าใจผิดตรงที�ว่า ไม่เกิดๆ นี�มันหมายถึงว่างจน

ขนาดวา่ไมม่คีวามรู้สึกอะไร ไปนั�งตวัแขง็เปน็ท่อนไมนี้�ไมใ่ช่ มนักลับ

ว่องไว (active) มากที�สุด.  ที�ว่างจากตัวกู หร่อว่างจากการเกิด 

มากที�สดุนั�นกลับเป็็นสติ้ปั็ญญามากที�สดุ ทำาอะไรไดค้ลอ่งแคลว่ที�สดุ 

เพราะมันไม่อาจทำาผิด คิดผิด พูดผิด มันจึงทำาได้โดยเร็ว.
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ที�ว่ามันไม่มีทางที�จะผิดได้ ก็เพราะมันเป็นสติปัญญาอยู่โดย 

ธรรมชาติ ในตัวธรรมชาติเป็นอัตโนมัติ.  สิ�งที�เรียกว่า “คัวามว่าง 

จากต้วก้” มันเป็นอย่างนี�เอง.  “เรา” ที�ว่าว่างจากตัวกู หร่อผู้ที� 

ว่างจากตัวกู หร่อผู้ที�เป็นนิพพานอยู่นี� ทำาอะไรได้หมด แต่แล้ว 

ไม่ทำาอะไรผดิเลย; เป็นไปเพ่�อประโยชน์เก่�อกลูอยา่งยิ�ง รวดเร็วอยา่งยิ�ง 

มากมายอย่างยิ�ง ดีอย่างนี�.

อย่าได้ไป็เข้าใจว่า ถ้าเกิดความรู้สึก ว่าง อย่างนี�แล้ว 

มันทำาอะไรไม่ได้ หยุดทำาอะไรไปหมด, หน่ดไปหมด เน่อยไปหมด 

หร่อมันอยู่เฉยไปเลย;  อย่างนั�นว่าเอาเอง.  เพราะความโง่ของตัวเอง 

กเ็ลยทำาใหก้ลวั กลวัความวา่ง กลวันพิพาน หร่อกลวัจะหมดกิเลสตัณหา 

แล้วจะไม่สนุก อย่างนี�เป็นต้น.

ความหมดกิเลสตั้ณหา ย่ิงสนุกอย่างย่ิง ย่ิงเป็็นสุขอย่างย่ิง; 

แต่ถึงอย่างไรก็ต้องเป็นความสุข หร่อความสนุกที�แท้จริง ค่อ 

จะไม่เป็นอันตราย ไม่หลอกลวง ไม่เป็นมายา.

ในความสขุสนกุของคนปถุชุนนั�น มนัไมจ่รงิ, มนัหลอกหลวง 

มันเป็นมายา, แล้วมันใส่ความทุกข์ให้แก่ผู้นั�น เหม่อนกับเหย่�อที� 

ใครกินเข้าไปแล้วมันติดเบ็ด.  นี�เรียกว่า ตกอยู่ใต้อำานาจพญามาร; 

มันก็วุ่นกันอยู่ตลอดเวลา, มันก็จมอยู่ในวัฏิฏิสงสาร ค่อห่วงโซ่ึ่ของ 

ความทุกข์, หร่อว่าทะเลวนของความทุกข์, ขึ�นมาไม่ได้.

นี�เรียกว่า เราอาศัยการดับตั้วกูเสียได้ ด้วยมองเห็นตัวกู - 
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ของกนีู�วา่เปน็มายาโดยอาศัยการป็ฏิิบัติ้ต้ามหลักของป็ฏิิจจสมุป็บาท 

นับว่าเป็นอย่างหนึ�ง แนวหนึ�งหร่อวิธีหนึ�ง.

…. …. …. ….

ป็ระการท่ี ๒. เห็นอารมณ์ท้ัง ๖ โดยหลัก อนิจจัง ทุกขัง 

อนัต้ต้า.

อาตมาจะยกตัวอย่างมาหลายๆ แนวเพ่�อให้เป็นตัวอย่าง 

เช่นว่า : มองท่ีอารมณ์ ค่อมองลงไปที� รูป เสียง กลิ�น รส สัมผัส 

ธัมมารมณ์ หกประการที�มันจะมากระทบ ตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจ 

ว่าแม้แต่้อารณ์น้ีมันก็เป็็นมายา โดยอาศัยความรู้เร่ือง อนิจจัง ทุกขัง 

อนัต้ต้า.

เราอย่าทำาเล่นกับเร่�อง อนิจจัง ทุกขัง อนัต้ต้า มันไม่ใช่เร่�อง 

สำาหรับคนแก่หร่อว่าเป็นเร่�องเอาไว้สวดศพคนตายแล้ว; มันเป็็นเร่ือง

ท่ีต้้องนำามาใช้ในชีวิต้ป็ระจำาวัน สำาหรับคนเป็นๆ.

ถา้ใครสามารถ้เอาความรู้เร่ือง อนิจจัง ทุกขัง อนัต้ต้า เข้ามา 

กำากับอยู่กับชีวิต้ป็ระจำาวันแล้ว คนนั�นได้ช่�อว่ามีเช้ือต้้านทานโรค

สูงสุด, แล้วอารมณ์ รูป เสียง กลิ�น รส นั�นจะไม่เกิดเป็นพิษขึ�นมา

ได้ เราจะมีอยู่เป็นอยู่อย่างมีความเกษม.

บาลีใช้คำาว่า เขมะ - เกษม นี�เป็นภาษาสันสกฤต คืัอ กฺษมะ 

แล้วมาเป็นไทยว่า เกษม เราอยู่เป็นอย่างเกษม.
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น่าแปลกเหม่อนกันที�ท่านไม่ใช้คำาว่า เป็นสุข, เพราะคำาว่า 

“สุข” นี�มันออกจะเป็นมายา หร่อหลอกลวงอยู่รูปหนึ�งเหม่อนกัน 

เอาแต่เกษมก็แล้วกัน.  เกษมหมายความว่าอิสระ และสงบเย็น.

ถ้าจะพูดให้เห็นชัดหน่อย ไม่ให้เป็นที�ตั�งของความหลง 

ก็เรียกว่า เกษมจากโยคัะ.  โยคัะคัือเคัรื�องรบกวน; เกษมจาก 

เคร่ืองรบกวนนั�นค่อว่าง หร่อนิพพาน.

หากต้องการจะมีชีวิต้อย่างเกษมแล้ว ก็ต้้องอาศัยความรู้ 

เร่ืองอนิจจัง ทุกขัง อนัต้ต้า ใหส้มบรูณ,์ มนัจะตอ่ตา้นกนัไดก้บัอารมณ์ 

รปู เสยีง กลิ�น รส สมัผสั ที�มากระทบ ไมใ่หไ้ปหลงรกัหร่อหลงเกลยีด.

เร่ืองวุ่นวายมีอยู่ ๒ อย่างเท่าน้ัน ค่อ ไป็หลงรักอย่างหนึ�ง, 

ไป็หลงเกลียดอยา่งหนึ�ง, ซึ่ึ�งเปน็เหตใุหห้วัเราะและตอ้งรอ้งไห.้  ถา้ใคร 

มองเห็นว่าหัวเราะก็กระห่ดกระหอบ มันเหน่�อยเหม่อนกัน; ร้องไห้นี� 

มันก็กระห่ดกระหอบเหม่อนกัน; สู้อยู่เฉยๆ ดีกว่าอย่าต้องหัวเราะ 

อย่าต้องร้องไห้ นี�แหละมันเป็นความเกษม.

เราอย่าได้ตกไปเป็นทาสของอารมณ์, จนไปหัวเราะหร่อ 

รอ้งไห้ตามที�อารมณม์ายั�ว; เราเปน็อิสระแก่ตวั หยุดอยู ่หร่อเกษมอยู่ 

อย่างนี�ดีกว่า. นี�ค่อการท่ีเราใช้อนิจจัง ทุกขัง อนัต้ต้าเป็็นเคร่ืองมือ 

กำากับชีวิต้ป็ระจำาวัน สามารถเห็นว่า รูป เสียง กลิ�น รส สัมผัส เป็น

มายา, เป็น illusion เหม่อนอย่างที�ตัวกู - ของกูก็เป็น illusion เพราะ

วา่ตวัก ู- ของกู มนัเกดิมาจากอารมณ์. ตวัก ู- ของกเูปน็มายา อารมณ์
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ทั�งหลายก็เป็นมายา เห็นได้ด้วยหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โรคก็ 

ไม่เกิด ความทุกข์ก็ไม่เกิด.

…. …. …. ….

ป็ระการท่ี ๓ เราจะตั้ดลัดมองไป็ดูส่ิงท่ีเป็็นสุขเวทนาค่อ 

ความสุขสนุกสนาน เอร็ดอร่อย ที�เป็นสุขนั�น เรียกว่า สุขเวทนา.

ตัวสุขเวทนานั�นเป็นมายา เพราะว่ามันเป็นเหม่อนลูกคล่�นที� 

เกิดขึ�นเป็นคราวๆ ไม่ใช่ตัวจริงอะไร.  ที�พูดดังนี�ก็เพราะว่าในบรรดา 

สิ�งทั�งปวงในโลกทั�งหมดทุกโลกไม่ว่าโลกไหน มันมีค่าอยู่ก็ต้รงท่ีให้ 

เกิดสุขเวทนา.

คิดดูให้ดีว่า ท่านศึกษาเล่าเรียนทำาไม? ท่านประกอบอาชีพ 

หน้าที�การงานทำาไม? ท่านสะสมทรัพย์สมบัติ เกียรติยศช่�อเสียง 

พวกพ้องบริวาร ทำาไม? มันก็เพ่�อสุขเวทนาอย่างเดียว.  เพราะฉะนั�น 

แปลว่าอะไรๆ มันก็มารวมจุดอยู่ท่ีสุขเวทนาหมด.  ฉะนั�น ถ้าเรา 

มคีวามรู้ในเร่�องนี� จดัการกบัเร่�องนี� ใหถ้กูตอ้งเพยีงเร่�องเดยีวเทา่นั�น; 

ทุกเร่�องมันถูกหมด เพราะฉะนั�น จึงต้องดูสุขเวทนาให้ถู้กต้้องตามที� 

เป็นจริงว่า มันก็เป็็นมายาชนิดหน่ึง.

เราจะต้องจัดการให้สมกันกับที�มันเป็นมายา;  ไม่ใช่ว่าจะ

ต้องไปตั�งข้อรังเกียจ เกลียดชังมัน อย่างนั�นมันยิ�งบ้าบอที�สุด; ถ้า

เข้าไปหลงรัก หลงเป็นทาสมันก็เป็นเร่�องบ้าบอที�สุด.  แต่ว่าไป 

จัดการกับมันอย่างไรให้ถู้กต้้องนั�นแหละเป็นธรรมะเป็นลูกศิษย์ของ 
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พระพุทธเจ้า ที�จะเอาชนะความทุกข์ได้ และไม่ต้องเป็นโรคทาง 

วิญญาณ.

มันก็ต้องทำาโดยวิธีที�พิจารณาให้เห็นว่า สุขเวทนาน้ีท่ีแท้ 

ก็คือมายา เป็นเหม่อนลูกคล่�นลูกหนึ�งที�เกิดขึ�นเพราะนำ�าถูกลมพัด.  

หมายความวา่ เม่�อรปู เสียง กลิ�น รสฯ เข้ามา แลว้ความโงค่อ่อวชิชา 

โมหะ ออกรับ กระทบกันแล้วเป็นคล่�น กล่าวค่อสุขเวทนาขึ�นมา, 

เดี�ยวมันก็แตกกระจายไป.  ถ้ามองเห็นอย่างนี�แล้ว เราก็ไม่เป็็นทาส 

ของสุขเวทนา เราสามารถจะควบคุม จะจัด จะทำากับมันได้ใน 

วิธีที�ไม่เป็นทุกข์ ตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์ ครอบครัวก็ไม่เป็นทุกข์ 

เพ่�อนบ้านก็ไม่เป็นทุกข์ คนทั�งโลกก็ไม่พลอยเป็นทุกข์ เพราะมีเรา 

เป็นมูลเหตุ.  ถ้าทุกคนเป็นอย่างนี� โลกนี�ก็มีสันติภาพถาวร ค่อเป็น

ความสุขที�แท้จริงและถาวร.

นี�ค่ออานิสงส์ของการหายโรค โดยวิธีต่างๆ กัน : ไม่เป็นโรค 

ตัวกู ไม่เป็นโรคของกู.

อาตมายกต้ัวอย่างมาเพียง ๓ อย่างก็พอแล้ว เพราะเวลา 

ก็จะหมดอยู่แล้วว่าเราจะเห็นตั้วกู - ของกูน้ีเป็็นมายา โดยหล้กของ 

ป็ฏิจจสมุป็บาท่ก็ได้; หร่อว่าอีกวิธีหนึ�งเราจะเห็นอารมณ์ท้ังหก ค่อ 

รูป เสียง กลิ�น รส นี�มันเป็็นมายา โดยหล้กของอนิจจ้ง ทุ่กข้ง 

อน้ตตา ก็ได้; หร่อว่าเราจะเห็น สุขเวทนาว่าเป็็นมายา โดยหล้ก 

ของการเห็นว่าม้นเป็็นของป็รุงแต่ง หร่อเป็นเพียงสังขารเท่านั�น 
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ไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างนี�ก็ได้.

ทั�งหมดนั�นจะเป็นได้อยา่งนั�น กด็ใูห้ด ีหร่อระมัดระวังให้ด ีมี

สติ้สัมป็ชัญญะกันให้มาก ตรงขณะท่ีอารมณ์มากระทบทางตา ทางหู 

ทางจมูก ทางลิ�น ทางกาย นั�นเอง.  เหม่อนที�พระพุทธเจ้าท่านกำาชับ

พระพาหิยะ ให�เห็นส้กว่าเห็น ได�ยนิส้กว่าได�ยนิ อยา่ใหป้รุงเปน็เวทนา 

หร่อถ้าปรุงเวทนาแล้ว ก็อย่าให้ปรุงเป็นตัณหาก็ได้; ยังได้อีกทีหนึ�ง; 

แล้วก็ไปสนใจเร่�องว่างเร่�องวุ่นให้มากที�สุด.

พูดเพียงครั�งเดียว หร่อฟังเพียงครั�งแรกนี� พอเข้าใจเลาๆ; 

ต้้องไป็สังเกต้จนจับให้ได้ ว่า เราเองนี�แท้ที�จริงก็มีว่างอยู่มาก, เวลา

ที�เราว่างไม่วุ่นหร่อมีสติปัญญามีอยู่มาก.  วุ่นหร่อความรู้สึกเป็นตัว

กู - ของกู นั�นมาเป็นพักๆ คราวๆ ที�เรียกว่าความเกิดนั�นมันมาเป็น 

คราวๆ เกดิทุกทเีปน็ทกุขท์กุท;ี แต่วา่ขณะที�ไมเ่กดินั�น ไมเ่ปน็ทกุข์เลย 

และมีอยู่มาก.  แล้วคนก็โง่เอง มองข้ามไปเสียเอง ค่อมองข้าม 

นิพพานที�มีอยู่เองไปเสีย จึงมองไม่เห็นว่ามีนิพพาน.

แม้เป็นนิพพานน้อยๆ นิพพานชิมลองก็จริง แต่ว่าก็เป็็น 

นิพพานอย่างเดียวกับนิพพานจริงหร่อนิพพานถาวร เพียงแต่ว่า 

มนัไมถ่าวร เพราะวา่เราไมส่ามารถปอ้งกนัโรค ไมส่ามารถทำาลายโรค 

โรคจึงมาแทรกเสียเป็นพักๆ นิพพานก็ขาดเป็นห้วงๆ.

ถ้าใครมีบุญ ค่อฉลาดถึงกับรู้ว่า โดยที�แท้พ่�นฐานนั�นมัน

ว่าง หร่อเป็นนิพพานอยู่เองแล้ว; เร่�องมันก็ระวังอยู่แต่เพียงว่าอย่าให้ 
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ของใหม่เข้ามาแทรกแซึ่ง.  เจ้าบ้านว่างดีอยู่แล้ว แขกอาคันตุ้กะ 

น่ันคือวุ่น; เพราะฉะนั�น อย่าให้มันเข้ามา ไล่มันออกไป ไม่ให้เข้ามา 

ในบ้านในเร่อนของเรา มันก็ว่างอยู่ตลอดเวลาได้.

วิธีไล่ออกไป็ ก็คือวิธีป็ฏิิบัติ้ธรรมะ ต้ามหลกัของพระพทุธเจ้า, 

นี� เปน็เหตใุหเ้กดิกำาลงัใจ เกดิความเช่�อ - ศร้ท่ธุาแนน่แฟน้ในธรรมะ, 

เกิดวิริยะ - ความพากเพียรเอาจริงในธรรมะ, เกิดวิม้งสา - สอดส่อง 

อยู่เสมอ, แล้วมันก็สำาเร็จเป็นของที�ไม่ยาก.

แต่ถ้าว่าโง่ในตอนแรก แล้ว มันยากอย่างยิ�ง ค่อว่ายาก 

ยิ�งกว่ากลิ�งครกขึ�นภูเขา; แต่ถ้าคลำาถูกเง่�อนถูกปมแล้วละก็ มันง่าย 

ยิ�งกว่ากลิ�งครกลงมาจากภูเขา.

อกีทหีนึ�งหร่ออกีอยา่งหนึ�งกค็อ่วา่ เรามคีวามรู้สกึตั้วอยู่เสมอ 

อย่าล่มและอย่าประมาท คอยจับให้พบความว่างและความวุ่นท่ีเกิด 

อยู่เป็็นป็ระจำาวัน.

คำาว่า “เรา” นี�หมายถึง จิต้ ไม่ใช่เราค่อตัวกู - ของกู ให้

มีจิต้รักและพอใจในความว่าง ค่อนิพพานนี�อยู่เสมอไป อย่าได้มี 

จิตโน้มไปในทางที�เข้าใจผิดไปหลงสิ�งที�วุ่น.

เดี�ยวน้ีปั็ญหายากท่ีสุดมันอยู่ต้รงท่ีทุกคนไม่ชอบความ 

ดับทุกข์ จนไม่กล้าจะยืนยันว่าเกิดมาน้ีเพ่ือไม่ทุกข์ มันกลายเป็นว่า 

เกิดมาเพ่�ออะไรกไ็ด ้เอาทั�งนั�น; ขอแตใ่หไ้ดต้ามใจตวัสนกุๆ กแ็ลว้กนั 

ก็เลยปล่อยตามเร่�องไปหมด.  ที�จริงเร่�องดับทุกข์นี� มันไม่ยาก 
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ไม่เหล่อวิสัยอะไร มันก็พอๆ กัน กับการงานต่างๆ แต่เราไม่เข้าใจ 

เราหันหลังให้ เพราะฉะนั�น จึงเป็นทุกข์อยู่เร่�อย.

…. …. …. ….

เป็็นอันว่าความหมดโรค หรือไม่เป็็นโรคทางวิญญาณน้ี  

มันอยู่ต้รงท่ีรู้จักทำาไม่ให้ตั้วกู - ของกูเกิดข้ึนมา. น่ันแหละคือ  

“ความไม่มีโรค” ซ่ึึ่งเราเรียกกันว่าเป็็นลาภอย่างย่ิง.

คำานี�เป็นคำาโฆษณาชวนเช่�อของคนขายยาครั�งพุทธกาล ว่า 

“อาโรคัฺยป็รมา ลาภิา”; เที�ยวร้องก้องไปตามสี�แยก ไปตามถนน 

หนทาง มนัไม่ไดห้มายถงึโรคอยา่งนี�มนัเพยีงเปน็โรคปวดหวั ปวดฟนั 

หร่ออะไรทำานองนั�น.  โรคทางวิญญาณของพระพทุธเจา้นี�ทา่นหมายถงึ 

โรคท่ีเป็็นทุกข์อย่างย่ิง ซึ่ึ�งเป็นโรคอย่างแท้จริงอย่างนี� แล้วความ 

หมดโรคก็ต้องจริงถึงขนาดนี�.

เราพ้นโรคอยู่เป็นประจำาทุกวันนี� ก็เป็นการพ้นโรคอย่าง 

ตทังคปหาน ตท้่งคัวิมุตติ.  มนัพน้โรคโดย coincident อยูเ่ปน็ประจำาวัน 

อยู่เหม่อนกัน. coincident ก็มีมาอีกรูปหนึ�ง ค่อว่า มีโรคฟลุคขึ�นมา 

แทรกแซึ่งอยู่เสมอเหม่อนกัน.  แต่อย่างไรก็ดี เราอย่าลืมว่าพ้นโรค 

เป็็นป็ระจำาต้ามธรรมดา โดยไม่รู้สึกตั้วน้ันก็มีอยู่ เรียกว่าตทังวิมุตติ.

ทีนี�บางคราว เราต้ั้งอกต้ั้งใจควบคุมมัน ก็ว่างได้มากกว่าน้ัน

อีก พ้นจากโรคได้มากขึ�นอีก อย่างนี�เรียกว่า วิกข้มภินวิมุตติ เพราะ 

เราคอยคุมมันไว้.
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ถา้เราจัดการเด็ดขาดเลย ถอนรากถอนเหง้าถอนเช่�อได้หมด 

เลย. อย่างนี�เรยีกวา่ สมุจเฉท่วิมตุติ หร่อสมุจเฉทปหาน คอ่ฆา่ตายเลย 

ไม่เพียงแต่ฟลุค หร่อไม่เพียงแต่ข่มขี�ไว้ชั�วคราว.

ต้ามธรรมดาเราจึงได้ผล อย่างน้อยก็ได้ผลเป็น ต้ทังค-

วิมุต้ติ้ ได้กำาไรมากอยู่แล้ว.  ถ้ามากกว่านั�นก็เป็นวิกขัมภนวิมุต้ติ้  

และเปน็สมุจเฉทวิมุต้ติ้ ซึ่ึ�งเปน็อันดบัสุดทา้ยไปเลย.  เราไม่ได้เปน็อยู่ 

โดยความโลภ ความหลง และความไม่ปรารถนาต่างๆ แต่ว่าเป็นอยู่

ด้วยความเกษมเต็มอยู่ด้วยสติปัญญา, เป็นความไม่ทุกข์ไม่ร้อน เป็น 

ความสดช่�นเหม่อนกับภาวะแห่งความหนุ่มสาว ที�ไม่รู้จักแก่เฒ่่า;  

นี�แหละค่อความหายจากโรคทางวิญญาณ.

ในที�สุดนี� ก็ขอให้เราทุกคนที�รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มของ 

พุทธบริษัทน้ี รู้จักความมุ่งหมายอันแท้จริงของการรวมกลุ่ม.  ถ้าเห็น 

ว่าดี ว่าจริงอย่างนี�แล้ว ก็ช่วยกันสามัคคีในการที�จะเสียสละสิ�งที� 

ถูกกว่า เพ่�อซึ่่�อเอาสิ�งที�แพงกว่า ดีกว่า ประเสริฐกว่าเข้ามาให้ได้; ค่อ 

ชว่ยกนัรกัษากจิการนี�ไว ้อยา่ใหล้้มไป ใหเ้จริญกา้วหน้า เพ่�อประโยชน์ 

แก่ตัวเราเอง แก่เพ่�อนมนุษย์ทุกคน ก็จะได้ช่�อว่า เกิดมาท่่หน้�งได� 

ท่ำาสิ�งด่ท่่�สุดท่่�มนุษย์คัวรจะท่ำา, และได�ร้บสิ�งท่่�ด่ท่่�สุดท่่�มนุษย์คัวรจะ 

ได�ร้บ แล้วมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั�น มันมีเท่านั�น.

เป็นอันว่าจบเร่�องที�จะต้องเรียนจะต้องทำา หร่อว่าจะต้อง 

เสวยผลของการกระทำา และมีชีวิต้อยู่โดยไม่เป็็นทุกข์เลย ทั�งใน 
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ขณะแสวงหาและขณะบริโภค.  เม่�อประกอบการงานเพ่�อแสวงหา 

รวมทั�งการศึกษาเล่าเรียน การทำาอาชีพเหล่านี� เป็นการแสวงหา, 

ขณะนี�เรากไ็มท่กุข;์ ครั�นไดผ้ลเปน็เงินเป็นทองทรพัย์สมบตัเิกยีรตยิศ 

ช่�อเสียง อะไรมาบริโภค มันก็ไม่เป็นทุกข์, มันไม่เป็นทุกข์ทั�ง ๒ 

สถานอย่างนี� มันก็วิเศษอย่างยิ�ง. เหม่อนกับไป็จับป็ลามากินก็ไม่ถู้ก 

เง่ียงป็ลาต้ำา ไดป้็ลามากนิแล้วก็ไม่ถู้กก้างป็ลาเลย.  เม่�อจบัปลากไ็มท่กุข์ 

เม่�อกินปลาก็ไม่ทุกข์ มันก็หมดกันเท่านั�น มันไม่มีอะไรมากกว่านั�น.

ขอให้ทุกคนรู้จักโรคท้ังทางกาย (physical disease) และ 

ทางจิต้ (mental disease) และท้ังทางวิญญาณ (คือ spiritual 

disease) กันให้ครบถ้้วน; อย่าให้ขาดต้กบกพร่อง เว้าแหว่ง แต่้

ป็ระการใด, แล้วแก้ไขเยียวยามันไป็ทุกโรค. ให้เป็็นผู้ไม่มีโรค และ

ช่ือว่า “อาโรคฺัยป็รมา ลาภิา” ที�แท้จริง.

อาตมาขอยุติการบรรยาย “ใจความทั�งหมดของพระพุทธ-

ศาสนา” ตามโอกาสนี�เพียงเท่านี�.
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