
 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร 

ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน 

อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช 
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Homage to the Perfection of Wisdom, the Lovely, the 

Holy! 

ขอสักการะบูชาแด่ปรัชญาปารมิตา ที่เรืองรองและศักดิ์สิทธิ์ 

 

Avalokita, The Holy Lord and Bodhisattva, was 

moving in the deep course of the Wisdom which has 

gone beyond. He looked down from on high, He 

beheld but five heaps, and he saw that in their own-

being they were empty. 
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พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม  ผู้ท่ีอยู่ด้วยวิถีแห่ง

ปรัชญาปารมิตาอันลึกซึ้ง ท่ีน าพาไปสู่ความหลุดพ้น จากสภาวะ

ดังกล่าว พระองค์เห็นขันธ์ท้ังห้าและตัวของพระองค์เองคือความว่าง 
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อธิบายจากพระสูตรนี้   
 

 มีอยู่ ๒ ค าท่ีควรท าความเข้าใจให้ชัดเจนและลึกซึ้งเพื่อท่ีจะ
เข้าใจในพระสูตรนี้ คือ ขันธ์ ๕  และ ความว่าง 
 ค าแรก คือ ขันธ์ ๕  มนุษย์คนหนึ่งประกอบขึ้นด้วย  กาย  
กับใจ  แบ่งออกเป็นขันธ์ได้ ๕ ขันธ์  (ขันธ์แปลว่ากอง)ส่วนท่ีเป็น
กายเรียกว่า รูป และส่วนท่ีเป็นใจ เรียกว่า นาม แบ่งออกได้เป็น ๔  
ด้าน ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 รูป คือ ส่ิงต่างๆ ท้ังมวลท่ีเป็นรูปร่าง เป็นการรวมกันของ
ธาตุ๔ ท่ีประชุมกันขึ้นเป็นกาย(ธาตุ ๔ คือ ดิน-ความเข้มแข็งกินเนื้อ
ท่ี น้ า-ความเกาะเกี่ยวยึดติดกันอยู่  ไฟ-ความร้อน ลม-ความเอิบ
อาบแผ่ซ่าน) 
 เวทนา คือ ความรู้สึกในอารมณ์ ประกอบด้วย สุขเวทนา 
ได้แก่ความสบายกายสบายใจ ทุกขเวทนา ได้แก่ ความไม่สบายกาย
สบายใจ และอทุกขมสุขเวทนา ได้แก่ ความรู้สึกเฉยๆ ไม่รู้สึกสุข ไม่
รู้สึกทุกข์  

สัญญา คือ ความจ าได้หมายรู้  ได้แก่ ความจดจ า ในรูป 
เสียง กลิ่น รส  กายสัมผัส และความรู้สึกสัมผัสทางใจ  รวมภาพสิ่ง
ท้ังหมดที่จ าได้หมายรู้ในอดีต 
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สังขาร คือ อารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดกับใจเพราะเราคิดปรุงแต่ง ~ เสริม

ต่อ หรือ ตัดตอนเอาเอง ด้วยความนึกคิดของเราเอง รวมภาพสิ่งท่ี

นึกคิดปรุงแต่งไว้ในอนาคต 

อารมณ์ท่ีใจเราปรุงแต่งทางบวก  ส่วนดีหรือคิดดี มีอารมณ์คิดกุศล 

อารมณ์ท่ีใจเราปรุงแต่งทางลบ  ส่วนชั่วหรือคิดชั่ว มีอารมณ์คิด

อกุศล 

อารมณ์ท่ีใจเราไร้การปรุงแต่ง   ส่วนท่ีไม่คิดดีคิดชั่ว  อารมณ์คิดสูญ

หรืออารมณ์คิดว่าง คิดไม่กุศลไม่อกุศล  

วิญญาณ  คือ  ความรู้ในอารมณ์ เป็นเพียงแค่สักแต่ว่ารู้  
ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอก
มากระทบกันเข้า (อายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
และ อายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ<สิ่งท่ี
สัมผัสกาย>ธรรมารมณ<์สิ่งท่ีใจคิดใจสัมผัส อารมณ์ท่ีใจรู้>) 
ประกอบด้วย 

 

จักขุวิญญาณ สักแต่ได้เห็น   ฆานะวิญญาณ สักแต่ไดก้ลิ่น  
โสตะวิญญาณ สักแต่ได้ยิน   ชิวหาวิญญาณ สักแต่รู้รส  
กายะวิญญาณ สักแต่รู้สัมผัสกาย มโนวิญญาณ สักแต่รู้สัมผัสใจ  
เป็นเพียงสัมผัสรู้เฉย ๆ แต่หาได้ประเมินไม่ หาได้ตีค่าหรือราคาไม่ 
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อีกค าหนึ่งค าว่า ความว่าง  ก็คือส่ิงท่ีเรียกว่า “สุญญตา” 
ค าว่า ว่าง มีการใช้ในหลายทิศทางหลายความหมาย  ละเอียด ศิลา
น้อย ได้ยกตัวอย่างความว่างแบบต่างๆ ไว้ดังนี้ 

-     ว่างเพราะไม่มี 

-     ว่างเพราะมีอยู่ชั่วคราว  

-     ว่างแบบอวกาศ 

-     ว่างเพราะต้องแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา 

-     ว่างเพราะต้องประกอบขี้นมาจากสิ่งอื่นๆ 

-     ว่างเพราะเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่น 

ดังนั้นเราสามารถสรุปความว่าง หรือ “สุญญตา”ตาม

ความหมายของพระสูตรนี้  คือมิใช่ว่าไม่มีตัวตนให้เห็นหรือเป็นศูนย์

เลยหรือไม่มีอยู่เลย ตามวิสัยของโลก (โลกีย์วิสัย)  

จริงๆ แล้วมันมีอยู่ แต่เราท าใจได้ว่ามันไม่มีอยู่ คือไม่เอาใจไปยึดว่า

มี คือท าใจให้ว่าง เพราะถ้าไปยึดว่ามีก็เกิดชอบ  ชัง  หวงแหนขึ้น  
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ค าว่า “ใจท่ีมีความว่าง” มิใช่ใจท่ีขาดสติไม่รู้ดีรู้ชั่ว ซึ่งเป็นใจเหมือน

ใจคนธรรมดาๆ แต่เป็นใจท่ีไม่ยึดถือเอาทุกสิ่งภายนอกกายมาเป็น

อารมณ์ มายึดมั่นถือมั่น เพราะการไปยึดมั่นถือมั่น น าไปสู่การปรุง

แต่งของจิตใจ เกิดการปรุงแต่งท่ีเป็นบวกเป็นลบ การปรุงแต่งท่ีเป็น

กุศลอกุศล ท าให้ใจของเราเป็นทุกข์  

เป็นลักษณะที่ ท่านพุทธทาสพุทธบัณฑิตกล่าวว่า  

“ใจว่าง” หรือ “จิตว่าง” นั่นเอง คือเป็นใจท่ีว่างเห็นอะไรๆ ทุก

อย่างแม้ว่าจะมีอยู่ให้เห็นด้วยตา แต่ใจก็ไม่เห็นไม่ยอมรับเอาเข้ามาสู่

ใจให้เป็นทุกข์นั่นเอง 

เมื่อสามารถมองเห็นว่าขันธ์ ๕ เป็นความว่างแล้ว จักช่วยให้หลุดพ้น

จากความทุกข์ท้ังปวง  

 คือเมื่อเล็งเห็นอย่างแจ้งชัดแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เท่ียง

ไม่คงทน (อนิจจัง) ล้วนเป็นความว่าง หรือ เป็นสุญญตา แล้ว แม้จะ

มีอะไรบังเกิดขึ้นก็ไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆ กับใจของผู้รู้

อีกต่อไป คือเป็นการรู้เท่าทันตามสภาพความเป็นจริง ดังนั้นจึงเป็น

ผู้ปราศจากความทุกข์ท้ังปวงนั่นเอง 
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เพ่ือการพิจารณาพระสูตรบทนี้ได้ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นจึงขอยกค า
สอนส าคัญที่พระอัสสชิกล่าวกับพระสารีบุตรไว้ดังนี้ 

“ ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ   พระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่ง
ธรรมนั้น และแสดงการดับไปแห่งธรรมนั้น  พระตคาคตเจ้า 
มีปกติกล่าวอย่างนี้ ” 

ธรรมบทนี้ซึ่งแสดงถึงการพิจารณาในธรรมท้ังหลายท่ีเกิด
จากเหตุ ท่ีเรียกว่าสังขตธรรม ซึ่งพระองค์ได้พิจารณาถึงอันได้แกต่ัว
ของพระองค์และขันธ์ ๕ ท่ีประกอบด้วย  รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
และวิญญาณ ล้วนเป็นสุญญตาท้ังสิ้น จะเกิดได้ด้วยมีเหตุ  ถ้าไร้เหตุ
ก็ดับไป  หรือในปัจจุบันเหมือนยังเป็นความว่างหรือสุญญตาอยู่ด้วย
รอเหตุ  เป็นการพิจารณาตนและขันธ์ ๕ ว่าเป็นความว่าง เนื่องจาก
ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดจากเหตุนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจน
หาตัวตนท่ีแท้จริงมิได้  เห็นความไม่ยั่งยืนท่ีอาจด ารงอยู่ได้เพียง
ล าพัง ด ารงอยู่ไดด้้วยการเกิดและดับไปด้วยเหตุปัจจัยการเกิดและ
เหตุปัจจัยการดับ ท าให้รู้สึกธรรมแห่งเหตุไร้ตัวตนที่ให้ยึดมั่นถือมั่น 
พิจารณาได้เป็นดั่งความว่างนั้นเอง 
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จากนี้เราจะท าการเชื่อมโยงปรัชญาปารมิตา-ปัญญาพาให้ถึง

ฟากฝั่งโน้น ของพระอวโลติเกศวรมหาโพธิสัตว์ กับค าสอนของ

พระพุทธเจ้าท่ีเกี่ยวข้องกับแม่น้ าและการข้ามฝั่ง โดยมีค าสอนของ

พระพุทธเจ้าในสองเร่ือง ดังนี้ 

เร่ืองแรก เป็นเหตุการณ์ตอนท่ีพระพุทธเจ้าท่ีเสด็จพุทธ

ด าเนินสู่เมืองกุสินารา   

เร่ืองท่ีสอง เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระองค์ตรัสกับพราหมณ์

นามว่าสังคาราวะเร่ืองแม่น้ าคงคาและการล้างบาป 

 เร่ืองแรก เป็นเหตุการณ์ตอนท่ีพระพุทธเจ้าท่ีเสด็จพุทธ

ด าเนินสู่เมืองกุสินารา พระบรมศาสดาเกิดกระหายน้ ามาก จึงเสด็จ

เข้าประทับยังร่มไม้ริมทาง  ตรัสสั่งให้พระอานนท์ตักน้ าดื่มในแม่น้ า

มาถวายบังเอิญขณะนั้นแม่น้ านั้นมีกองเกวียนจ านวน 500 เล่มเพ่ิง

แล่นเดินทางข้ามฟากผ่านจากฝั่งนี้ไปยังฝ่ังโน้นของแม่น้ า ผลจาก

กองเกวียนข้ามฟาก ท าให้น้ าในแม่น้ าขุ่นจนไม่อาจบริโภคได้   
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พระอานนท์เห็นน้ าท่ีตักมาจากแม่น้ าขุ่น  จึงกลับมา 
ทูลอาราธนาให้เสด็จต่อไปจนถึงแม่น้ า กกุธานที อันเป็นแม่น้ ากว้าง
ใหญ่ท่ีอยู่ข้างหน้า ซึ่งมีน้ าใสเย็นและจืดสนิท  พระบรมศาสดาให้
พระอานนท์ตักน้ ามาถวายอีกครั้ง    คราวนี้น้ าในแม่น้ าท่ีขุ่นกลับใส
สะอาดปราศจากธุลีเป็นอัศจรรย ์
  ข้อสังเกต ครั้งแรกน้ าท่ีพระอานนต์ตักมาจากแม่น้ า

เป็นน้ าขุ่น  เพราะว่าบังเอิญขณะนั้นแม่น้ ามีกองเกวียนจ านวน 500 

เล่มเพิ่งแล่นเดินทางข้ามฟากผ่านจากฝั่งนี้ไปยังฝ่ังโน้นของแม่น้ า ผล

จากกองเกวียนข้ามฟาก ท าให้น้ าในแม่น้ าขุ่นจนไม่อาจบริโภคได้  

และในจิตใจของพระอานนท์เห็นว่าน้ าท่ีตักมานั้นขุ่นไม่ควรบริโภค 

ด้วยเหตุที่มีกองเกวียนเดินทางข้ามผ่านแม่น้ า 
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พิจารณาได้ดั งนี้   การเดินทางข้ามฟากแม่น้ าของกองเกวียน

เปรียบเสมือนขันธ์ ๕ หรือธรรม ท่ีเดินทางผ่านตัวของเราท่ีเปรียบดั่ง

แม่น้ า จากฝั่งนี้จนถึงฝั่งโน้นข้ามฟากไป   

 ถ้ากองเกวียนหรือสิ่งท่ีข้ามไปมิใช่ความว่าง และแม่น้ าหรือ

ตัวตนของเรามิใช่ความว่าง  ตามท่ีพระอวโลติเกศวรมหาโพธิสัตว์ 

ได้พิจารณาพระองค์ไว้  สิ่งท่ีเกิดขึ้นคือความขุ่นของน้ าในแม่น้ า

เปรียบได้กับสภาพจิตใจท่ีขุ่นมัวเศร้าหมองจากการท่ีมีการปรุงแต่ง

เกิดขึ้นในจิตใจ   

 แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ใช้ให้พระอานนท์ตักน้ ามาถวายอีกครั้ง    

คราวนี้น้ าในแม่น้ าท่ีขุ่นกลับใสสะอาดปราศจากธุลีเป็นอัศจรรย์

เนื่องจากคราวนี้  

 ไม่มีกองเกวียนจ านวน ๕๐๐ เล่ม  ท่ีเปรียบได้ดั่ง ขันธ์ ๕ หรือ 

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย สัมผัสใจ เดินทางข้ามฟากผ่านจากฝั่ง

นี้ไปยังฝั่งโน้นของแม่น้ าอีกสิ่งท่ีข้ามฟากฝั่งของแม่น้ าเป็นความว่าง   
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 ดังนั้นเมื่อสิ่งท่ีเป็นความว่างเคลื่อนผ่านแม่น้ าท่ีเปรียบดั่ง

ตัวตนของเรา ท าให้สภาพจิตใจของเราท่ีเปรียบได้กับน้ าในแม่น้ านั้น

ปราศจากสภาพการปนเปื้อนด้วยละอองดินไร้การปรุงแต่งไปด้วย  

ผลท าให้น้ าในแม่น้ าท่ีตักมาถวายพระพุทธเจ้าใสสะอาดสามารถ

บริโภคได้   

 พิจารณาได้ดังนี้  ถ้าไม่มีการเดินทางข้ามฟากแม่น้ าของกอง

เกวียนเปรียบเสมือนขันธ์๕หรือธรรม ท่ีเดินทางผ่านตัวของเราท่ี

เปรียบดั่งแม่น้ าจากฝ่ังนี้จนถึงฝั่งโน้นข้ามฟากไป  ถ้าสิ่งท่ีข้ามไปเป็น

ความว่าง ตัวตนเป็นความว่าง จิตใจเปรียบได้กับน้ าในแม่น้ าใส

สะอาดไร้จิตปรุงแต่ง  ตามท่ีพระอวโลติเกศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม 

ได้พิจารณาพระองค์ไว้  สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับจิตใจท่ีไม่เกิดมีการปรุงแต่ง

เกิดขึ้น เปรียบดังกับแม่น้ าท่ีใสสะอาด ท่ีพระอานนท์ได้ตักถวาย

พระพุทธเจ้า 
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ดังนั้นปรัชญาปารมิตา –ปัญญาพาให้ถึงฟากฝั่งโน้นจึงเป็น

ปัญญาส าหรับผู้ท่ีอยู่ด้วยวิถีแห่งปรัชญาปารมิตาอันลึกซึ้ง ท่ีน าพา

ไปสู่ความหลุดพ้น ภายใต้การพิจารณาให้เห็นขันธ์ท้ังห้าอันได้แก่ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นสิ่งท่ีเดินทางข้ามแม่น้ า และ

ตัวตนเป็นแม่น้ าท่ีขันธ์ท้ังห้าเดินทางผ่าน นั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าสิ่ง

ท่ีเดินทางข้ามฝากฝั่งแม่น้ าไม่มีเป็นความว่าง และจิตใจภายในก็

สดใสไร้การปรุงแต่งเป็นความว่าง เกิดความว่ างท้ังความว่าง

ภายนอกและความว่างภายใน ดังนั้นจะมีน้ าท่ีขุ่นหรือมีสภาพจิตใจท่ี

มีการปรุงแต่งได้อย่างไร 
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เร่ืองท่ีสอง เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธองค์ ตรัสกับพราหมณ์นาม

ว่าสังคาราวะ เร่ืองแม่น้ าคงคาและการล้างบาป 

 พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับพราหมณ์มีนามว่าสังคาราวะ 
เนื่องจากพราหมณ์ ท่านนี้มีความเชื่อว่าแม่น้ าคงคาเป็นแม่น้ า
ศักดิ์สิทธิ์ สามารถช าระบาปมลทินท้ังปวงได้  เพราะน้ าในแม่น้ า 
คงคาได้ไหลผ่านเศียรพระศิวะผู้เป็นเจ้าลงมา เป็นแม่คงคาสวรรค์  
พราหมณ์ผู้นี้มีความเชื่อว่าสามารถช าระบาปได้จริงๆ    
 พระองค์ได้ตรัสว่าบาปหรือมลทินนั้นอยู่ท่ีใจหาอยู่ท่ีกายไม่  

การลงอาบช าระกายในแม่น้ าย่อมไม่สามารถซึมซาบไปล้างใจได้  ดั่ง

หม้อทองแดงท่ีมีสิ่งปฏิกูลเลอะอยู่ท้ังภายในและภายนอกหม้อ การ

ล้างด้วยน้ าช าระล้างได้เพียงภายนอกหม้อเท่านั้น   

 จิตใจท่ีสกปรกเกิดจากกายทุจริต วาจาทุจริต มโนทุจริต  

จะต้องล้างด้วยธรรมคือความสุจริตท่ีประกอบด้วย กายสุจริต วาจา

สุจริต มโนสุจริต มิใช่ล้างด้วยการอาบน้ าธรรมดา    ท่านควรมา

อาบน้ าในธรรมวินัยของเรา  อาบแล้วข้ามฝั่งได้  โดยที่ตัวไม่เปียก  
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 พิจารณาได้ดังนี้  พระพุทธองค์ทรงให้ก้าวข้ามแม่น้ า   แม่น้ า

นั้นคือแม่น้ าคงคา ความเชื่อท่ีว่าแม่น้ าคงคาแม่น้ าแห่งสังสารวัฏไหล

ผ่านพระเศียรพระศิวะล้างบาปได้ท่ีเชื่อว่าช าระล้างบาปได้    ดังนั้น

จึงควรพิ จารณาให้ ละการยึดติดกับแม่น้ า ละการยึดติดกับ        

ชีวะลักษณะ  ให้พิจารณาว่าแม่น้ าเป็นความว่าง   

 ท้ังยังชวนพราหมณ์ให้มาช าระความสกปรกท่ีเกิดจากกาย

ทุจริต วาจาทุจริต มโนทุจริต  ด้วยการมาอาบน้ าในธรรมวินัยของ

พุทธองค์ โดยพระองค์ทรงตรัสกล่าวกับสังคาราวะว่า อาบแล้วข้าม

ฝั่งได้  โดยท่ีตัวไม่เปียก  

 ค าว่าอาบแล้วข้ามฝั่งได้  หมายถึง เมื่อได้ปฏิบัติให้ถูกต้องใน

พระธรรมวินัยของพุทธองค์ ดั่งช าระความสกปรกท่ีเกิดจากกาย

ทุจริต วาจาทุจริต มโนทุจริต  ด้วยการมาอาบน้ าในธรรมวินัยของ

พุทธองค์ แล้ว ย่อมมีความพร้อมท่ีจะบรรลุธรรมมีความสามารถท่ี

จะก้าวข้ามแม่น้ าจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นได้ ด้วยจิตใจท่ีถูกช าระล้างอย่าง

บริสุทธิ์แล้ว   
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ค าว่าข้ามฝั่งโดยตัวไม่เปียก หมายความว่า เมื่อได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในพระธรรมวินัยของพุทธองค์ พิจารณาเห็นว่าด้วยจิตใจท่ีถูกช าระ

ล้างอย่างบริสุทธิ์แล้ว  ตัวตนของคนผู้นั้นพิจารณาได้ว่าตนนั้นเป็น

ความว่าง และขันธ์ ๕ ก็เป็นความว่าง  เมื่อตนนั้นเป็นความว่างแล้ว 

และแม่น้ าก็เป็นความว่าง แล้วเขาจะเปียกน้ าได้อย่างไร 

 ดังนั้นจึงสอดคล้องกับท่ีพระอวโลติเกศวรมหาโพธิสัตว์ 

กวนอิม  ได้เสนอ ดังนั้นปรัชญาปารมิตา –ปัญญาพาให้ถึงฟากฝั่ง

โน้น ถ้าพิจารณาให้ขันธ์ ๕ เป็นความว่าง และตัวท่านเป็นความว่าง 

ก็จะก้าวพ้นไปได้ 
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Here, O Sariputra, form is emptiness , emptiness is form; 

form does not differ from emptiness, emptiness does 

not differ from form; whatever is form, that is emptiness, 

whatever is emptiness, that is form, the same is true of 

feelings, perceptions, impulses and consciousness. 

 

พระองค์จึงตรัสกับพระสารีบุตรว่า  

นี่ท่านสารีบุตร  

(1)รูป คือความว่าง ความว่างคือรูป  

(2)รูปไม่แตกต่างจากความว่าง ความว่างไม่แตกต่างจากรูป  

(3)อะไรก็ตามท่ีเป็นรูป นั่นแหละคือความว่าง อะไรก็ตามท่ีเป็น

ความวา่ง นั่นแหละคือรูป  

หลักการเดียวกันนี้เป็นจริงเช่นเดียวกันกับเร่ือง เวทนา สัญญา 

สังขาร และวิญญาณ 
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พระสูตรบทนี้ ท่ีแบ่งเป็นบทย่อยสามบท  เป็นบทท่ีส าคัญท่ีสุดบท

หนึ่งของพระสูตร เป็นบทท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับพระสูตรนี้เป็นอย่าง

ยิ่ง  ด้วยพิจารณาความลึกล้ าของเนื้อหาท่ีแฝงเร้นปรัชญาปารมิตา

โดยลึกซึ้ง   

การพิจารณาตีความหมายของพระสูตรบทนี้ แต่เดิมนิยมตีความเป็น

คู่ ๆ โดยตีความแบบเดินหน้าและตีความย้อนกลับ โดยหาได้มีความ

สนใจความหมายของค าว่าปรัชญาปารมิตา ท่ีแปลความหมายว่า

ปัญญาพาให้ไปถึงฟากฝั่งโน้นไม่  จนพบกับความตีบตันของการ

เข้าถึงหัวใจของพระสูตรนี้  

ดังนั้นการพิจารณาตีความหมายของพระสูตรโดยได้ให้ความสนใจใน

ความหมายของค าว่าปรัชญาปารมิตา ท่ีแปลความหมายว่าปัญญา

พาให้ไปถึงฟากฝั่งโน้น  ตามท่ีข้าพเจ้าได้รับแนวธรรมจาก ณ คืนนั้น

ของแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน 

ให้จับกระแสการตีความพิจารณา พระสูตรบทก่อนหน้าท่ีว่าด้วย  

พระองค์เห็นขันธ์ท้ังห้าและตัวของพระองค์เองเป็นความว่างแล้วจึง

ท าการพิจารณาความหมายเน้นท่ีตัวพระองค์คือความว่างเป็นส าคัญ 
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รูป คือ(ความว่าง)    (ความว่าง)คือรูป 

(1)                      (2)    

พิจารณาตามแบบปรัชญาปารมิตา ที่แปลความหมายว่าปัญญาพา

ให้ไปถึงฟากฝ่ังโน้น  โดยให้พิจารณาดังนี้ 

- ความว่าง ในประโยคท่ี (1)และความว่าง ในประโยคที่ (2) 

เป็นดั่งแม่น้ าฟากท่ี 1 แม่น้ าฟากท่ีสอง  เปรียบได้กับตัวตนของ

พระองค์เองท่ีพิจารณาว่าเป็นความว่าง   

- รูป คือ  สิ่งท่ีจะก้าวข้ามแม่น้ า โดยต้องก้าวข้ามจากฟากที่ 1

ไปยังฟากที่ 2  เช่นเดียวกับ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  ก็คือ

ขันธ์๕ ท่ีเดินทางก้าวข้ามพระองค์ท่าน  พระองค์ท่านได้พิจารณา

แล้วพบว่าขันธ์ห้าคือความว่าง 

- น้ า คือสภาพทางจิตใจ ซึ่งแบ่งเป็น สภาพจิตที่ไม่มีการปรุง

แต่งสภาพจิตที่มีการปรุงแต่ง  ระหว่างการก้าวข้ามถ้าพิจารณาว่า

ขันธ์๕ และพระองค์เองเป็นความว่างแล้ว สภาพจิตท่ีไม่ปรุงแต่งก็จะ

เกิดขึ้น  

- ลองพิจารณาจ าแนกแยกแยะปรากฎการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้

ดังที่พระอวโลติเกศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม ได้ตรัสสอนไว้ 
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(1)รูป คือความว่าง ความว่างคือรูป  

ให้พิจารณาเพิ่มเติมอีกดังนี้ 

รูปคือความว่าง   ความว่างคือรูป 

เวทนาคือความว่าง   ความว่างคือเวทนา 

สัญญาคือความว่าง   ความว่างคือสัญญา 

สังขารคือความว่าง   ความว่างคือสังขาร 

วิญญาณคือความว่าง   ความว่างคือวิญญาณ 

ความว่างท่ีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีผ่านไปคือตัว

พระองค์ ท่ีเป็นแม่น้ า และจิตของพระองค์ท่ีเป็นน้ า 

รูปคือความว่าง     ความว่างคือรูป 

รูปท่ีผ่านพระองค์และจิตพระองค์ที่เป็นความว่างออกไป 
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เวทนาคือความว่าง   ความว่างคือเวทนา 

เวทนาท่ีผ่านพระองค์และจิตพระองค์ที่เป็นความว่างออกไป 

 

สัญญาคือความว่าง   ความว่างคือสัญญา 

สัญญาท่ีผ่านพระองค์และจิตพระองค์ท่ีเป็นความว่างออกไป 

 

สังขารคือความว่าง   ความว่างคือสังขาร 

สังขารท่ีผ่านพระองค์และจิตพระองค์ที่เป็นความว่างออกไป 

 

วิญญาณคือความว่าง   ความว่างคือวิญญาณ 

วิญญาณท่ีผ่านพระองค์และจิตพระองค์ที่เป็นความว่างออกไป 
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ความว่างท่ีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีผ่านไปคือตัว

พระองค์ ท่ีเป็นแม่น้ า และจิตของพระองค์ท่ีเป็นน้ า จะผ่านข้ามตัว

พระองค์ท่ีเป็นแม่น้ าและจิตท่ีเป็นน้ า อย่างไรให้น้ าใส จนพระพุทธ

องค์ดื่มได้  ไม่ขุ่นข้นเหมือนกองเกวียนผ่าน   

 

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ กวนอิม  จึงเสนอว่า ถ้าพิจารณาให้

ขันธ์ ๕ ท่ีเคลื่อนผ่านเป็นความว่าง  ตัวท่านเป็นความว่าง ก็จะก้าว

พ้นไปได้โดยไม่มีการปรุงแต่งแห่งจิต 

 

จากพระสูตรพิจารณาได้ต่อไปบรรทัดที่สองว่า 

(2)รูปไม่แตกต่างจากความว่าง ความว่างไม่แตกต่างจากรูปแยกแยะ

พิจารณาต่อได้ว่า 

 

รูปไม่แตกต่างจากความว่าง ความว่างไม่แตกต่างจากรูป 

รูปท่ีพบเห็นผ่านสายตาเข้าสู่ร่างกายพระองค์และจิตพระองค์ไป

เท่าใด ก็ผ่านออกไปเท่านั้น ไม่ปรุงแต่งให้เพ่ิมเติมขึ้น  
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เวทนาไม่แตกต่างจากความว่าง   ความว่างไม่แตกต่างจากเวทนา 
เวทนาท่ีเกิดขึ้นผ่านเข้าสู่ร่างกายพระองค์และจิตพระองค์ไปเท่าใด 
ก็ผ่านออกไปเท่านั้น ไม่ปรุงแต่งให้เพ่ิมเติมขึ้น 

 

สัญญาไม่แตกต่างจากความว่าง   ความว่างไม่แตกต่างจากสัญญา 
สัญญา ความจ าได้หมายรู้ในอดีต ผ่านเข้าสู่ร่างกายพระองค์และจิต
พระองค์ไปเท่าใด ก็ผ่านออกไปเท่านั้น ไม่ปรุงแต่งให้เพ่ิมเติมขึ้น 

 

สังขารไม่แตกต่างจากความว่าง   ความว่างไม่แตกต่างจากสังขาร 
สังขาร การปรุงแต่งทางจิตใจ การนึกคิดถึงอนาคต ผ่านเข้าสู่
ร่างกายพระองค์และจิตพระองค์ไปเท่าใด ก็ผ่านออกไปเท่านั้น ไม่
ปรุงแต่งให้เพ่ิมเติมขึ้น 

 

วิญญาณไม่แตกต่างจากความว่าง ความว่างไม่แตกต่างจาก

วิญญาณ 

วิญญาณ การสักแต่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รับรส สัมผัสกายและใจ 

ผ่านเข้าสู่ร่างกายพระองค์และจิตพระองค์ไปเท่าใด ก็ผ่านออกไป

เท่านั้น ไม่ปรุงแต่งให้เพ่ิมเติมขึ้น 
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แสดงว่าขันธ์ห้าท่ีผ่านร่างกายพระองค์และจิตใจของพระองค์ไป

เท่าใดก็ผ่านออกไปเท่านั้น ไม่ปรุงแต่งให้เพ่ิมเติมขึ้น 

รูป             ความว่าง              รูป 

รูปผ่านเข้าเท่าใด ผ่านออกเท่านั้น 

เวทนา            ความว่าง            เวทนา 

เวทนาผ่านเข้าเท่าใด เวทนาผ่านออกเท่านั้น 

สัญญา             ความว่าง               สัญญา 

สัญญาผ่านเข้าเท่าใด สัญญาผ่านออกเท่านั้น 

สังขาร            ความว่าง              สังขาร 

สังขารผ่านเข้าเท่าใด สังขารผ่านออกเท่านั้น 

วิญญาณ             ความว่าง             วิญญาณ 

วิญญาณผา่นเข้าเท่าใด วิญญาณผ่านออกเท่านั้น 
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จากพระสูตรพิจารณาได้ต่อไปของพระสูตรนี้ท่อนท่ีสามว่า 

(3)อะไรก็ตามท่ีเป็นรูป นั่นแหละคือความว่าง อะไรก็ตามท่ีเป็น

ความว่างนั่นแหละคือรูป 

 

แยกแยะพิจารณาต่อได้ว่า 

 

อะไรก็ตามท่ีเป็นรูป นั่นแหละคือความว่าง อะไรก็ตามท่ีเป็นความ

ว่างนั่นแหละคือรูป 

ดังนั้นพิจารณาได้ว่า รูปหรือความว่าง ต่างก็เป็นสิ่งเดียวกัน 

 

อะไรก็ตามท่ีเป็นเวทนา นั่นแหละคือความว่าง อะไรก็ตามท่ีเป็น

ความว่างนั่นแหละคือเวทนา 

ดังนั้นพิจารณาได้ว่า เวทนาหรือความว่าง ต่างก็เป็นสิ่งเดียวกัน 

 

อะไรก็ตามท่ีเป็นสัญญา นั่นแหละคือความว่าง อะไรก็ตามท่ีเป็น

ความว่างนั่นแหละคือสัญญา 
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ดังนั้นพิจารณาได้ว่า สัญญาหรือความว่าง ต่างก็เป็นสิ่งเดียวกัน 
อะไรก็ตามท่ีเป็นสังขาร นั่นแหละคือความว่าง อะไรก็ตามท่ีเป็น
ความว่างนั่นแหละคือสังขาร 
ดังนั้นพิจารณาได้ว่า สังขารหรือความว่าง ต่างก็เป็นสิ่งเดียวกัน 

 

อะไรก็ตามท่ีเป็นวิญญาณ  นั่นแหละคือความว่าง อะไรก็ตามท่ีเป็น

ความว่างนั่นแหละคือวิญญาณ 

ดังนั้นพิจารณาได้ว่า วิญญาณหรือความว่าง ต่างก็เป็นสิ่งเดียวกัน 

สรุปได้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  ต่างก็เป็นหนึ่ง

เดียวกับความว่าง  
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จากที่กล่าวมาแสดงว่า ขันธ์ ๕ ร่างกาย และจิตใจของเรา เป็นหนึ่ง

เดียวกับธรรมชาติ เป็นเอกภาพเดียวกับธรรมชาติ ท่ีเราเรียกว่า 

สภาวะเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่ง (Oneness)    

 

สภาวะเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่ง (Oneness) เป็น

ความสามารถในการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตัวเองอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ถูกขังในมายาการ ไม่ว่าด้านบวกหรือด้านลบของ

ตัวเอง  อันสามารถน าไปสู่ความอ่อนไหวเป็นพิเศษ  ท่ีจะรับรู้

อารมณ์ของคนอื่น ของกลุ่มคน รับรู้เท่าทันความจริงในปัจจุบัน จะ

ท าให้เราสามารถเชื่อมต่อภายในตนเองกับชุมชนด้วยพลังแห่งความ

ศรัทธาซึ่งกันและกัน ท้ังยังรับรู้สภาวะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

ของธรรมชาติสามารถด าเนินชีวิตได้สอดคล้อง และเป็นหนึ่งเดียวกับ

มัน ตลอดจนทุกการกระท าของทุกสรรพสิ่งทีเกิดขึ้นย่อมมี

ผลกระทบต่อกันและกัน 
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Here, O Sariputra, all dharmas are marked with 
emptiness; they are not produced or stopped, not 
defiled or immaculate, not deficient or complete. 
 

สารีบุตร! ธรรมท้ังหลาย มีธรรมชาติแห่งความว่าง  : พวกมันไม่ได้

เกิดขึ้นและไมไ่ดด้ับลง, พวกมันไม่ได้มัวหมองและไมไ่ด้ผ่องแผ้ว, 

พวกมันไม่ได้พร่องและไม่ได้เต็ม 

 
จากพระสูตรพิจารณาได้ดังนี้ 
 ค าว่า ธรรมท้ังปวง ในประโยคนี้ น่าจะหมายถึงบรรดาทุกสิ่งทุก
อย่างในโลกท้ังหมด (ธรรมท้ังปวง) – ไม่ได้เกิด ไม่ได้ดับ ไม่ได้มัว
หมอง ไม่ได้ผ่องแผ้ว ไม่ไดห้ย่อน ไม่ได้เต็ม 
 ค าว่า “ความว่าง  ไม่ใช่แปลว่า “ไม่มีเลย” คือมันมีอยู่แล้ว
โดยธรรมชาติ  เป็นสภาวะธรรมท่ีเป็นอยู่แล้วดั้งเดิมของสิ่งท่ีเรียกว่า 
นิพพาน” นั่นเอง  คือไม่ได้เกิด ไม่ได้ดับ ไมไ่ด้มัวหมอง ไม่ได้ผ่อง
แผ้ว ไม่ได้หย่อน ไม่ได้เต็ม ในความหมายของภาษาพูดของคน  
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คือ เป็นสภาวะที่ไม่อาจจะใช้ภาษาพูดอธิบายให้เข้าใจ
นั่นเอง จะรู้ได้ก็โดยผู้ท่ีมี “ใจว่าง” จริงๆ คือมองทุกอย่าง  รับเอา
ทุกอย่างด้วย “ใจว่าง” ท่ีแท้จริงตามธรรมชาติ ตัวธรรมชาติแท้ๆ 
ดั้งเดิมของใจคนนี่แหละคอืสิ่งท่ีเรียกว่า  สุญญตา  ความว่าง  
นิพพาน  
 

ท่านพิจารณาให้ธรรมทั้งหลาย ซึ่งหมายถึง สิ่งท้ังหลายท้ัง
ปวง มีธรรมชาติแห่งความว่าง  
พวกมันไม่ได้เกิดขึ้นและไมไ่ด้ดับลง,  
พวกมันไม่ได้มัวหมองและไม่ได้ผ่องแผ้ว 
พวกมันไม่ได้พร่องและไม่ได้เต็ม 
 

จากเดิมในพระสูตรบทท่ีผ่านมา  พระองค์ได้น าเสนอแนว
ทางการพิจารณาธรรมท้ังหลายแห่งธรรมชาติในประเภทแรกที่เป็น
ธรรมท่ีเกิดจากเหตุ ท่ีเราเรียกชื่อว่า สังขตธรรม 
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 ในพระสูตรบทนี้พระองค์ได้น าเสนอการพิจารณาธรรม
ท้ังหลายในประเภทท่ีสองท่ีเรียกว่า อสังขตธรรม ท่ีเป็นธรรมใน
สภาวะพิเศษซึ่งอาจเรียกว่าเป็นธาตุนิพพาน 
มีธรรมชาติแห่งความว่าง  
พวกมันไม่ได้เกิดขึ้นและไมไ่ด้ดับลง,  
พวกมันไม่ได้มัวหมองและไม่ได้ผ่องแผ้ว 
พวกมันไม่ได้พร่องและไม่ได้เต็ม 

เมื่อเราไปพิจารณาธรรมท่ีเป็นสังขตธรรมจนตัวเราจะต้อง
เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  ซึ่งเป็นการก้าวเข้าสู่ธรรมท่ี
เป็นอสังขตธรรม ตามท่ีพระองค์ตรัส   

การพิจารณาว่าขันธ์ ๕ และพระองค์เองเป็นความว่าง 
ตลอดจนการพิจารณาร่างกายสังขารในพระไตรปิฎกที่เรียกว่า   จตุ
ธาตุวัฏฐาน  โดยพิจารณาร่างกายของตนว่าประกอบด้วยธาตุดิน น้ า 
ลม ไฟ และการพิจารณาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและอวัยวะ แยก
ตามธาตุดิน น้ า ลม ไฟ  ซึ่งเป็นท้ังสมถและวิปัสสนากรรมฐานนับว่า
เป็นการน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองอสังขตธรรม  
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เป็นสิ่งท่ีพระองค์ได้เสนอให้พิจารณาให้ลึกซึ้ง เพ่ือวาง
พื้นฐานตนเข้าสู่การหลุดพ้น สลายกายธาตุสู่ธาตุนิพพานท่ีเรียกว่า
อสังขตธรรมนั้นเอง 

 

นอกจากพิจารณาพระสูตรบทนี้ในแง่ทางอสังขตธรรมแล้ว
ยังสามารถน าพระสูตรบทนี้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาให้ธรรม 
หรือสิ่งท้ังหลายท้ังปวงท่ีเป็นสังขตธรรมได้ด้วย โดยเมื่อเราใช้ 
วิญญาณหก คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส
ธรรมารมณ์  พิจารณารับรู้ความเข้าใจในธรรมนั้น   

 
รูปท่ีเห็น  พิจารณามีธรรมชาติแห่งความว่าง  
รูปของมันพวกมันไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้ดับลง(รูปไม่เป็นสื่อท่ีท าให้
เกิดการเกิด และไม่เป็นสื่อท่ีท าให้เกิดการดับ เช่น พิจารณารูปหญิง
สาว ไม่ท าให้เกิดราคะ และไม่ท าให้เกิดหดหู่) 
รูปของมันไม่ได้มัวหมองและไม่ได้ผ่องแผ้ว เช่นรูปหญิงสาวพิจารณา
แล้วไม่เกิดการพิจารณาว่าสวย หรือ ไม่สวย 
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รูปของมันไม่ได้พร่องและไม่ได้เต็ม  เช่น รูปหญิงสาวพิจารณาแล้ว
ไม่เกิดการพิจารณาแล้วพบว่าสมบูรณ์ดีแล้วไม่ต้องเสริมเติมแต่งหรือ
แก้ไขอะไร 

 
รสท่ีสัมผัส  พิจารณามีธรรมชาติแห่งความว่าง  
รสของมันพวกมันไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้ดับลง 
(รสไม่เป็นสื่อท่ีท าให้เกิดการเกิด และไม่เป็นสื่อท่ีท าให้เกิดการดับ 
เช่น ชิมอาหารชนิดหนึ่ง ไม่ท าให้เกิดอาการมีสุขแห่งการบริโภคใน
อาหาร และไม่เกิดอาการไร้สุขแห่งการบริโภคในอาหารท าให้เกิด 
หดหู่) 
รสของมันไม่ได้มัวหมองและไม่ได้ผ่องแผ้ว เช่นรสของอาหารชิมแล้ว
ไม่เกิดการพิจารณาว่าอร่อยหรือ ไม่อร่อย 
รสของมันไม่ได้พร่องและไม่ได้เต็ม  เช่น รสของอาหารพิจารณาแล้ว
พบว่าเป็นรสท่ีไม่ต้องเสริมเติมแต่งหรือแก้ไขอะไร 
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กลิ่นท่ีดม  พิจารณามีธรรมชาติแห่งความว่าง  
กลิ่นของมันพวกมันไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้ดับลง 
(กลิ่นไม่เป็นสื่อท่ีท าให้เกิดการเกิด และไม่เป็นสื่อท่ีท าให้เกิดการดับ 
เช่น ได้กลิ่นน้ าหอมขวดหนึ่ง ไม่ท าให้เกิดอาการมีสุขแห่งการดม
กลิ่นน้ าหอมและไม่เกิดอาการไร้สุขแห่งการดมกลิ่นน้ าหอมท าให้เกิด
หดหู่) 

 

กลิ่นของมันไม่ได้มัวหมองและไมไ่ด้ผ่องแผ้ว เช่นกลิ่นของน้ าหอมดม
แล้วไม่เกิดการพิจารณาว่าหอมชื่นใจหรือหอมไม่ชื่นใจ 
กลิ่นของมันไม่ได้พร่องและไม่ได้เต็ม  เช่น กล่ินน้ าหอมพิจารณาแล้ว
พบว่าเป็นกลิ่นท่ีไม่ต้องเสริมเติมแต่งหรือแก้ไขอะไร 

 
เสียงท่ีฟัง  พิจารณามีธรรมชาติแห่งความว่าง  
เสียงของมันพวกมันไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้ดับลง 
(เสียงไม่เป็นสื่อท่ีท าให้เกิดการเกิด และไม่เป็นสื่อท่ีท าให้เกิดการดับ 
เช่น ฟังเสียงเพลงเพลงหนึ่ง ไม่ท าให้เกิดอาการมีสุขแห่งการ 
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ฟังท าให้จิตใจรื่นเริงและไม่เกิดอาการไร้สุขแห่งการฟังท าให้เกิด
จิตใจหดหู่) 

 

เสียงของมันไม่ได้มัวหมองและไม่ได้ผ่องแผ้ว เช่นเสียงเพลงเพลง
หน่ึงฟังแล้วไม่เกิดการพิจารณาว่าไพเราะหรือ ไมไ่พเราะ 
เสียงของมันไม่ได้พร่องและไม่ได้เต็ม  เช่น เสียงเพลงเพลงหนึ่ง
พิจารณาแล้วพบว่าเป็นเสียงเพลงท่ีไม่ต้องเสริมเติมแต่งหรือแก้ไข
อะไร 

 
สัมผัสท่ีได้รับ  พิจารณามีธรรมชาติแห่งความว่าง  
สัมผัสท่ีได้รับของมันพวกมันไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ไดด้ับลง 
สัมผัสท่ีได้รับไม่เป็นสื่อท่ีท าให้เกิดการเกิด และไม่เป็นสื่อท่ีท าให้เกิด
การดับ เช่น สัมผัสท่ีได้รับจากผ้าห่มไหมอย่างดี ไม่ท าให้เกิดอาการ
มีสุขทางผิวหนังแห่งการสัมผัส และไม่เกิดอาการไร้สุขแห่งผิวหนัง
แห่งการสัมผัสท าให้เกิดจิตหดหู่ 
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สัมผัสของมันไม่ได้มัวหมองและไม่ได้ผ่องแผ้ว เช่นสัมผัสท่ีได้รับจาก
ผ้าห่มไหมสัมผัสแล้วไม่เกิดการพิจารณาว่านุ่มนวลหรือหยาบ
กระด้าง 
สัมผัสของมันไม่ได้พร่องและไม่ได้เต็ม  เช่น สัมผัสท่ีได้รับจากผ้าห่ม
ไหมพิจารณาแล้วพบว่าเป็นสัมผัสท่ีไม่ต้องเสริมเติมแต่งหรือแก้ไข
อะไร 

 
สัมผัสทางใจท่ีได้รับ  พิจารณามีธรรมชาติแห่งความว่าง  
สัมผัสทางใจท่ีได้รับพวกมันไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ไดด้ับลง 
(สัมผัสทางใจท่ีได้รับไม่เป็นสื่อท่ีท าให้เกิดการเกิด และไม่เป็นสื่อท่ี
ท าให้เกิดการดับ เช่น ความรู้สึกที่ได้รับจากการบริจาคทาน ไม่ท าให้
เกิดอาการมีสุขแห่งการบริจาคทาน และไม่เกิดอาการไร้สุขแห่งการ
บริจาคทานท าให้เกิดความรู้สึกหดหู่) 
สัมผัสทางใจท่ีได้รับของมันไม่ได้มัวหมองและไม่ได้ผ่องแผ้ว เช่น
ความรู้สึกที่ได้รับจากการบริจาคทานแล้วไม่เกิดการพิจารณาว่าได้
กุศลเป็นบุญหรือ ไม่ได้กุศลเป็นบาป 
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สัมผัสทางใจท่ีได้รับมันไม่ได้พร่องและไม่ได้เต็ม  เช่น สัมผัสทางใจท่ี

ได้รับจากการบริจาคทานพิจารณาแล้วพบว่าเป็นสัมผัสทางใจท่ี

ได้รับจากการบริจาคทานนั้นไม่ต้องเสริมเติมแต่งหรือแก้ไขอะไร 

 

แสดงว่าการพิจารณาเกี่ยวกับธรรมท้ังหลาย ท่ีมีธรรมชาติแห่งความ

ว่าง  ท่ีเคล่ือนผ่านร่างกายและจิตใจของพระองค์  ย่อมจะไม่เกิด

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมจะไม่มีการปรุงแต่งใด ๆ พวกมันไม่ได้

เกิดขึ้นและไมไ่ดด้ับลง พวกมันไม่ได้มัวหมองและไม่ได้ผ่องแผ้ว 

พวกมันไม่ได้พร่องและไม่ได้เต็ม 

แสดงว่าพระอวโลติเกศวรมหาโพธิสัตว์ กวนอิม  ได้แนะน าให้เรา

พิจารณาธรรม คือ สรรพสิ่งท้ังปวง ดังนี้ 
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พิจารณารูป   

ร่างกายของเรากับธรรมล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน  ดินน้ าลมไฟ 

เคล่ือนท่ีผ่านตัวเรา   

 

ธาตุดินเคล่ือนท่ีผ่านเข้าในรูปอาหาร และผ่านออกในรูปอุจจาระ   

 

ธาตุน้ าเคลื่อนท่ีผ่านเข้าในรูปอาหาร และผ่านออกในรูปปัสสาวะ

และเหงื่อ 

 

 ธาตุลมเคลื่อนท่ีผ่านเข้าในรูปลมหายใจเข้า และผ่านออกในรูปลม

หายใจออก 

 

ธาตุไฟเคลื่อนท่ีผ่านเข้าในรูปความร้อนจากการเผาผลาญอาหาร

และผ่านออกในรูปลมหายใจออก 
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นอกจากนี้พระอวโลติเกศวรมหาโพธิสัตว์ กวนอิม  แนะน าให้ 

ธรรมท้ังหลาย หรือส่ิงท้ังหลายท้ังปวง ท่ีจะผ่านเข้ามา 

มีธรรมชาติแห่งความว่าง   

พวกมันไม่ได้เกิดขึ้นและไมไ่ด้ดับลง,  

พวกมันไม่ได้มัวหมองและไม่ได้ผ่องแผ้ว 

พวกมันไม่ได้พร่องและไม่ได้เต็ม 

ให้ผ่านมาเท่าใด ก็ผ่านไปเท่านั้น   

การผ่านมาและผ่านไปของธรรมหรือส่ิงท้ังหลายไม่ก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลง มันคือความว่างท่ีเคล่ือนเข้า ไม่ท าให้เกิดภาวะจิต

กระเพื่อมขุ่นข้น จิตเป็นน้ าใสตลอดเวลา 
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Therefore, O Sariputra, in emptiness there is no form, 

nor feeling, nor perception, nor impulse, nor 

consciousness; No eye, ear, nose, tongue, body, mind; 

No forms, sounds, smells, tastes, touchablesor 

objects of mind; No sight-organ element, and so 

forth, until we come to: No mind-consciousness 

element; There is no ignorance, no extinction of 

ignorance, and so forth, until we come to: there is no 

decay and death, no extinction of decay and death. 

There is no suffering, no origination, no stopping, no 

path. There is no cognition, no attainment and non-

attainment. 

 

ดังนั้น ท่านสารีบุตร ในความว่างนั้น ไม่มีรูป ไม่มีเวทนา ไม่มีสัญญา 

ไม่มีสังขารและไม่มีวิญญาณ ไม่มีตา หู จมูก ล้ิน กายและใจ ไม่มีรูป 

เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ใดๆ ไม่มีจักษุธาตุและธาตุอื่น

ใดจนถึงมโนวิญญาณธาตุ ไม่มีอวิชชา และความสิ้นไปของอวิชชา 

ไม่มีความชรา ความมรณะ หรือความสิ้นไปแห่งความ 
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ชรา และความมรณะไม่มีทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ไม่มีญาณ ไม่

มีการบรรลุหรือการไม่บรรลุ 

อธิบาย 
ดังนั้นในตัวเรา หรือความว่างนั้น 
ไม่มีรูป    ไม่มีตา  ไม่มีรูป     ไม่มีจักขุธาคุ   ไม่มีจักขุวิญญาณธาตุ 
ไม่มีเวทนา ไม่มีหู   ไม่มีเสียง  ไม่มีโสตะธาตุ ไม่มีโสตะวิญญาณธาตุ 
ไม่มีสัญญา ไม่มีจมูก ไม่มีกลิ่น  ไม่มีฆานะธาตุ  ไม่มีฆานะวิญญาณธาตุ 
ไม่มีสังขาร  ไม่มีลิ้น   ไม่มีรส     ไม่มีชิวหาธาตุ  ไม่มีชิวหาวิญาณธาตุ 
ไม่มีวิญญาณ ไม่มีกาย ไม่มีสัมผัส  ไม่มีกายะธาตุ  ไม่มีกายะวิญญาณธาตุ 
ไม่มีใจ  ไม่มีธรรมารมณ์  ไม่มีมโนธาตุ  ไม่มีมโนวิญาณธาตุ 
                                         (สารสื่อประสาท)    (กระแสประสาท) 
                                                     (รูป)                    (นาม) 

ไม่มีอวิชชา ไม่มีความสิ้นไปของอวิชชา  
ไม่มีความชรา ความมรณะ ไม่มีความสิ้นไปแห่งความชราความมรณะ 
ไมม่ีทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค  
ไม่มีญาณ  
ไม่มีการบรรลุ    ไม่มีการไม่บรรลุ 
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เหตุจากการปฏิบัติตนสู่ความว่าง จิตใจไร้การปรุงแต่ง  มีผล
ท าให้ ขันธ๕์ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และตัวเราเป็น
ความว่าง และธรรมก็เป็นความว่าง   

ดังนั้นมีผลท าให้ วิญญาณ 6  ท่ีประกอบด้วยตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจ และรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัสกาย สัมผัสใจ เกิดเพียงสภาวะ 
สักแต่เห็น สักแต่ได้รส สักแต่ได้กลิ่น สักแต่ได้ยิน สักแต่สัมผัสกาย 
สักแต่สัมผัสใจ สัมผัสท้ังหก เกิดเป็นความว่าง ท าให้เกิดความว่าง
ภายนอกขึ้น ท้ังไม่มีผลกระทบไม่ก่อให้เกิดการปรุงแต่งทางจิตใจ ท า
ให้เกิดความว่างภายใน 
 การท่ีเกิดความว่างท้ังภายนอกและภายใน เป็นผลท าให้ 
วิญญาณ ดับลง  

เมื่อวิญญาณดับลง  มีผลท าให้ไม่เกิดสารจักขุธาตุถึงมโนธาตุ  
และไม่เกิดการเคล่ือนท่ีของจักขุวิญญาณธาตุถึงมโนวิญญาณธาตุ 
ผ่านสฬายตนะ ท าให้นามรูปดับ  

ไม่เกิดการครบองค์สาม (วิญญาณ สฬายตนะ นามรูป) ท า
ให้ผัสสะดับ 
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มีผลท าให้วงจรปฏิจสมุปบาทเกิดการตัดขาดอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อผัสสะดับ   ท าให้เวทนาดับ 
เมื่อเวทนาดับ   ท าให้ตัณหาดับ 
เมื่อตัณหาดับ   ท าให้อุปทานดับ 
เมื่ออุปทานดับ    ท าให้ภพดับ 
เมื่อภพดับ        ท าให้ชาติดับ 
เมื่อชาติดับ  ท าให้ชรามรณะดับ  
เมื่อชรามรณะดับ    
ท าให้ ไม่มีอริยสัจ๔  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรคดับ  

 ท าให้ไม่มีอวิชชา ไม่มีความสิ้นไปของอวิชชา  
ท าให้ไม่มีญาณ  ญาณคือธรรมที่เป็นเครื่องมือการเดินทางข้ามผ่าน

ดับ เพราะต้องทิ้งเพ่ือข้ามผ่าน  
สุดท้ายก็เข้าสู่ไม่มีการบรรลุ    ไม่มีการไม่บรรลุ หลุดพ้นจากสังสารวัฏ จาก
กิเลส และทวิภาวะ เข้าสู่จิตพุทธะหรือโพธิจิต 
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Therefore, O Sariputra, it is because of his non-

attainmentness that a Bodhisattva, through having relied 

on the Perfection of Wisdom, dwells without thought-

coverings. In the absence of thoughtcoveringshe has not 

been made to tremble, he has overcome what can 

upset, and in the end he attains to Nirvana. 

 

ดังนั้น ท่านสารีบุตร พระโพธิสัตว์ซึ่งยงัไม่บรรลุ โดยอาศัยซึ่ง

ปรัชญาปารมิตานี้เขาจะด ารงอยู่โดยมีจิตอิสระปราศจากการ

ครอบง าของความคิดปรุงแต่ง เมื่อความคิดปรุงแต่งที่ครอบง าอยู่

นั้นหมดสิ้นไป เขาก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ เขาสามารถพิชิต

สิ่งที่ท าให้เขาเศร้าหมอง และในท้ายที่สุดเขาก็จะบรรลุซึ่งพระ

นิพพานได้ 
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พิจารณาพระสูตรบทส าคัญ  โดยอาศัยซึ่งปรัชญาปารมิตานี้ 

ซึ่งให้ความส าคัญในเร่ืองการด ารงอยู่ด้วยการท่ีมีจิตเป็นอิสระ

ปราศจากการครอบง าของความคิดปรุงแต่ง  ซึ่งสภาวะของจิตแบ่ง

ได้ 4 แบบ คือ 

1)  สภาวะการปรุงแต่งจิตในแบบเชิงบวก (ความพอใจ:โลภะ) 

2)  สภาวะการปรุงแต่งจิตในแบบเชิงลบ (ความไม่พอใจ:โกรธ) 

3)  สภาวะการปรุงแต่งจิตในแบบเชิงบวกก็มิใช่เชิงลบก็มิใช่(ความ

เฉย:หลง)(รอเหตุที่จะเกิดการปรุงแต่งในอนาคต) 

4) สภาวะจิตการไร้ปรุงแต่ง ท่ีเรียกว่าสภาวะจิตในแบบเชิงศูนย์

(ความว่าง:นิพพาน) 

ถ้าจิตยังคงถูกครอบง าอยู่ด้วยทวิภาวะหรือการปรุงแต่งจิต
แบบต่างๆ เหล่านั้น  เหมือนดั่งเคร่ืองบินระหว่างบินขึ้นต้องวิ่ง
ทะยานขึ้นในรันเวย์ของสนามบิน  การวิ่งแบบหัวเชิดขึ้น การว่ิงแบบ
หัวเชิดลง  และการวิ่งแบบกล้าๆกลัวๆ ก็ไม่สามารถน าพาเครื่องบิน
ให้ลอยบนฟากฟ้าได้    การท่ีปราศจากการครอบง าของความคิด
ปรุงแต่ง  จิตด ารงอยู่ในความว่างหรือด ารงอยู่ในความเป็นศูนย์  
ในระยะเวลายาวนานพอสมควร  ก็จะเปรียบเสมือนเครื่องบินแล่น
อย่างเรียบตรงบนรันเวย์ในความเร็วและระยะเวลาท่ี 
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เหมาะสม  ซึ่งก็จะสามารถบินสู่ท้องฟ้าได้  ดั่งกับการด ารง
สภาพจิตอยู่ในความว่างไร้จิตปรุงแต่งด ารงสมาธิแห่งสุญญตาก็จะ
สามารถหนีออกจากสังสารวัฏได้พ้นจากแรงดึงดูดได้เช่นเดียวกับ
เคร่ืองบินนั่นเอง 
 

ในหนังสือสุขาวดี พุทธเกษตร   ของส านักพิมพ์เล่ียงเชียง ได้
กล่าวลักษณะของจิตว่างไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้  

ลักษณะแห่ งจิตว่างนั้ นจะเป็นผู้ ถึ งความเป็นผู้มีจิต ท่ี
ปราศจากอุปสรรคขวางกั้นท้ังมวล  การท่ีมีจิตท่ีว่างหรือมี ใจท่ีว่าง
แล้ว ไม่มีอะไรและเหตุการณ์ใดมาท าให้ต้องกังวลหรือเป็นห่วงในสิ่ง
ใดเหลืออยู่ต่อไปแล้ว คือเป็นจิตท่ีสะอาดจริงๆ แล้วจึงมีอิสระไม่ถูก
ผูกมัดหรือมีอะไรมาคอยขวางกั้นอยู่ต่อไปแล้ว ไม่มีความหวาดกลัว
ต่อสิ่งใดอย่างใดแล้ว 

เมื่อจิตว่างแล้ว เป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้ว เป็นใจแท้ๆ 
ดังเดิมตามธรรมชาติแล้วก็เป็นใจท่ีไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อสิ่งใด
ท้ังสิ้น อะไรเกิดหรืออะไรจะไม่เกิดท้ังแก่ตนเองและผู้อื่น ก็ท าใจไว้
รับได้แล้ว คือเป็นอุเบกขาธรรมแล้วนั่นเอง  
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เมื่อความคิดปรุงแต่งท่ีครอบง าอยู่นั้นหมดสิ้นไป เขาก็จะ
หลุดพ้นจากความทุกข์ เขาสามารถพิชิตสิ่งท่ีท าให้เขาเศร้าหมอง 
และในท้ายท่ีสุดเขาก็จะบรรลุซึ่งพระนิพพานได้ 

ดังนั้นจึงเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องชอบธรรมและกระท ากิจท้ัง
ปวงอย่างถูกต้องโดยเสมอ  คือเมื่อมีใจท่ีเห็นถูกต้อง คือ 

มีสัมมาทิฏฐิแล้ว การจะท าอะไรสืบไปทุกอย่างก็ย่อมจะต้อง
ถูกต้องด้วย ในเรื่องความเห็นที่ถูกต้องนี้ องค์สมเด็จพระศากยมุนี
ระบุว่า เป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดเมื่อมีความเห็นถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) แล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดตามขึ้นมาเอง จริงๆ เรื่องนี้มีพุทธพจน์ระบุไว้
ชัดเจนใน มหาจัตตารีสกสูตร อุปริปัณณาสก์ มัชฌิมนิกายว่า 

 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาองค์มรรคท้ัง ๘ นั้น 
สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธาน คือ  

เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ (ความถูกต้อง) สัมมาสังกัปปะ (การด าริ
ริเริ่มท่ีถูกต้อง) จึงจะพอเหมาะได้  

เมื่อมีสัมมาสังกัปปะ    สัมมาวาจา  (การเจรจาชอบ)  จึง
พอเหมาะได้ 

เมื่อมีสัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ (การประกอบกิจการทุก
อย่างโดยชอบเหมาะสม) จึงจะพอเหมาะได้ 

เมื่อมีสัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพโดย
ชอบ) จึงจะพอเหมาะได้ 
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เมื่อมีสัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ (คือ ความเพียรพยายาม
โดยชอบโดยควร) จึงจะพอเหมาะได้  

เมื่อมีสัมมาวายามะ  สัมมาสติ (คือมีสติมั่นอยู่ตลอดเวลากับ
ตัวเอง) จึงจะมีได้  

เมื่อมีสัมมาสติ  สัมมาสมาธิ (คือใจตั้งมั่นโดยเหมาะสม
พอควร) จึงจะพอเหมาะได้  

เมื่อมีสัมมาสมาธิ  สัมมาญาณ (ปัญญาท่ีเห็นชอบ คือเห็น
อริยสัจ ๔ ) จึงจะเหมาะสมได้  

เมื่อมีสัมมาญาณ  สัมมาวิมุติ (การหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง
โดยแท้จริง) จึงจะเหมาะสมได้....  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล พระเสขะ ผู้
ประกอบด้วย องค์ ๘ (มรรค) จึงเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยองค์ 
๑๐ (คือมีเพ่ิมขึ้นอีกสองอย่างได้แก่สัมมาญาณ และสัมมาวิมุติ) 
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ในท่ีสุดก็บรรลุถึงซึ่งนิพพาน 
ค าว่า “นิพพาน” คืออะไร?...... 
ในการอธิบายค าว่านิพพานนี้ เป็นเร่ืองท่ีอธิบายได้ยากยิ่ง 

แต่พอจะประมวลความไดก้ว้างๆเท่าท่ีขอบเขตภาษามนุษย์จะ
อ านวยพอท่ีจะอธิบายได้เท่านั้นในเร่ืองนี้ มีค าอธิบายภาวะของพระ
นิพพานอยู่อย่างน้อย ๓๒ ลักษณะด้วยกัน ตัวอย่างบางลักษณะ
ดังต่อไปนี้ เช่น  

พระนิพพาน คือสังขตธรรม คือเป็นธรรมหรือธาตุที่บริสุทธิ์ 
ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง คือเป็นเนื้อนิพพานแท้ๆ โดยตนเอง ไม่อาศัยหรือ
สิ่งใดมาประกอบเลย 

พระนิพพาน คือท่ีสิ้นสุดแห่งกิเลส ~ กรรม ~ วิบาก ~ สิ้น
ภพสิ้นชาติ เป็นท่ีสุดของการเวียนตายเวียนเกิด (วัฏฏะ) และพ้น
โลกีย์วิสัยท้ังปวง 

พระนิพพาน คือปาระ หมายถึงฝั่งข้างโน้น คือฝั่งท่ีตรงข้าม
กับวัฏฏะ และภพท้ัง ๓ คือ กามภพ ~ รูปภพ ~ อรูปภพ  
พระนิพพาน คือ นิปุณะ เป็นธรรมชาติท่ีละเอียดลึกซึ้ง  
พระนิพพาน คือ  สุทุททสะ เป็นธรรมชาติท่ีเห็นได้ยากยิ่ง 
พระนิพพาน คือ อปโลกิตะ เป็นธรรมชาติท่ีไม่มีสิ่งใดท าลายได้ 
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พระนิพพาน คือ นิปปปัญจะ เป็นธรรมชาติที่ปราศจากกิเลสมลทิน
ท้ังปวง 
พระนิพพาน คือสันตะ เป็นธรรมชาติที่สงบระงับจากกิเลสและทุกข์
ท้ังปวง 
พระนิพพาน คือสีวะ เป็นธรรมชาติแห่งความสุขสงบเกษมศานต์ 
พระนิพพาน คืออัจฉริยะ เป็นธรรมชาติท่ีน่าอัศจรรย์  

...................ฯลฯ......................... 
ในพระพุทธศาสนามหายาน แบ่งพระนิพพานออกเป็น ๓ ขั้นใหญ่ๆ 
คือ 

๑.นิพพานของพระอรหันต์ 
๒.พระนิพพานของพระโพธิสัตว์  
๓. พระนิพพานของพระพุทธเจ้า 
แต่ก็อาจสรุปสั้นๆได้ว่าคือแดนดินท่ีมีแต่ความสุขเกษมศานต์ 

และเป็นความสุขทีแ่ท้จริง ไม่ใช่ความสุขแบบจอมปลอมฉาบฉวย 
แบบความสุขของชาวโลกท่ัวๆไป 
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ธรรมบทส าคัญนี้เป็นแนวปฏิบัติส าคัญส าหรับพระโพธิสัตว์ท่ี

ยังไม่บรรลุโดยอาศัยซึ่งปรัชญาปารมิตานี้  เขาจะด ารงอยู่โดยมีจิต

อิสระเมื่อความคิดปรุงแต่งท่ีครอบง าอยู่นั้นหมดสิ้นไป เขาก็จะหลุด

พ้นจากความทุกข์ เขาสามารถพิชิตสิ่งท่ีท าให้เขาเศร้าหมอง ให้

สามารถบรรลุพระนิพพานได้ 

ซึ่งความส าคัญของพระสูตรฝ่ายมหายานท่ีส าคัญ เช่น 

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร มหาปรัชญา

ปารมิตาสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร ฯ เป็นพระสูตรท่ีพระสงฆ์นิกาย

มหายานเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก  เชื่อกันว่าเป็นพระสูตรท่ีได้

สอนให้กับพระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ ท่ีพึงประสงค์จะปรารถนาท่ี

จะต้องการเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต 

ส าหรับสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งเป็นมหาพระสูตรใหญ่มีความส าคัญ

ส าหรับการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ ดุจดั่งหลักสูตร 

MBA ของพระโพธิสัตว์ ท่ีจะบอกแนวทางปฏิบัติ แนวทางด ารงตน 

และแนวทางการบริหารจัดการบุคลากร ตลอดจนกรณีศึกษาในการ

แก้ไขปัญหาเป็นเพชรเม็ดงามท่ีซ่อนเร้น   
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ได้บอกแนวทางการปฏิบัติจิตของพระโพธิสัตว์ไว้ คือ ให้ครองจีวร

ของตถาคต  ให้อยู่วิหารธรรมของตถาคต และให้นั่งในท่ีประทับของ

ตถาคต   

ซึ่งท่ีนั่งของตถาคตก็คือการปฏิบัติสุญญตาสมาบัติ ซึ่งมี

รายละเอียดการปฏิบัติอยู่ในพระไตรปิฏก ในมหาสุญญตสูตร และ

จุฬสุญญตสูตร   ซึ่งก็เป็นแนวการปฏิบัติสมาธิท่ีซ่อนเร้นอีกแบบ

หนึ่งท่ีนักปฏิบัติลืมเลือนไป  ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติสมาธิท่ี

พระพุทธเจ้าแนะน าให้พระสงฆ์ละจากการรวมหมู่ ให้ออกไปฝึกจิต

ตามท่ีสงัดต่าง ๆ  โดยให้พิจารณาในรูปฌานสี่ ความว่างท้ังภายใน

ภายนอก  จากนั้นก าหนดจิตในกสิณต่างๆ ส าคัญร่วมกัน  ได้แก่ 

กสิณไฟ กสิณลม กสิณน้ า กสิณดิน กสิณความว่าง กสิณแสงสว่าง 

จนกายทิพย์สว่างขึ้น นั่งสมาธิมองเห็นคน บ้าน ป่า พื้นดิน จนเข้าสู่

อรูปฌานสี่  ตัดจิตเข้าสู่เจโตสมาธิ หรือการตัดจิตไร้การปรุงแต่ง  ใน

ท่ีสุดก็จะส าเร็จกิจบรรลุนิพพานได้    

ผู้สนใจในการปฏิบัติจิตแบบสุญญตาสมาบัตินี้  ท่ีเป็นสมาบัติท่ี

พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ได้ส าเร็จ  ซึ่งระบุไว้ในมหาคัมภีร์

สัทธรรมปุณฑริกสูตร  ก็สามารถศึกษาได้จากพระไตรปิฏก ของ

นิกายเถรวาท ในมหาสุญญตสูตร และจุฬสุญญตสูตร    
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จากพระสูตรบทท่ีส าคัญนี้ เพ่ือให้เข้าใจมากขึ้นสามารถพิจารณา

สรุปทบทวนเพ่ิมเติมได้อีกดังนี้ 

 

รูปคือความว่าง            ความว่างคือรูป 

รูปท่ีผ่านพระองค์และจิตพระองค์ที่เป็นความว่างออกไป 

 

เวทนาคือความว่าง   ความว่างคือเวทนา 

เวทนาท่ีผ่านพระองค์และจิตพระองค์ที่เป็นความว่างออกไป 

 

สัญญาคือความว่าง    ความว่างคือสัญญา 

สัญญาท่ีผ่านพระองค์และจิตพระองค์ท่ีเป็นความว่างออกไป 

 

สังขารคือความว่าง    ความว่างคือสังขาร 

สังขารท่ีผ่านพระองค์และจิตพระองค์ที่เป็นความว่างออกไป 
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วิญญาณคือความว่าง    ความว่างคือวิญญาณ 

วิญญาณท่ีผ่านพระองค์และจิตพระองค์ที่เป็นความว่างออกไป 

 

ความว่างท่ีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีผ่านไปคือตัว

พระองค์ ท่ีเป็นแม่น้ า และจิตของพระองค์ท่ีเป็นน้ า จะผ่านข้ามตัว

พระองค์ท่ีเป็นแม่น้ าและจิตท่ีเป็นน้ า อย่างไรให้น้ าใส จนพระพุทธ

องค์ดื่มได้  ไม่ขุ่นข้นเหมือนกองเกวียนผ่าน   

แสดงว่าขันธ์ ๕ ท่ีผ่านร่างกายพระองค์และจิตใจของพระองค์ไป

เท่าใดก็ผ่านออกไปเท่านั้น ไม่ปรุงแต่งให้เพ่ิมเติมขึ้น 
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รูป              ความว่าง             รูป 

รูปผ่านเข้าเท่าใด ผ่านออกเท่านั้น 

 

เวทนา              ความว่าง             เวทนา 

เวทนาผ่านเข้าเท่าใด เวทนาผ่านออกเท่านั้น 

 

สัญญา              ความว่าง             สัญญา 

สัญญาผ่านเข้าเท่าใด สัญญาผ่านออกเท่านั้น 

 

สังขาร             ความว่าง             สังขาร 

สังขารผ่านเข้าเท่าใด สังขารผ่านออกเท่านั้น 

 

วิญญาณ             ความว่าง             วิญญาณ 

วิญญาณผ่านเข้าเท่าใด วิญญาณผ่านออกเท่านั้น 
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การผ่านโดยมีจิตอิสระ ปราศจากการครอบง าของความคิด

ปรุงแต่ง เป็นหัวใจส าคัญของศาสนา  เมื่อความคิดปรุงแต่งท่ี

ครอบง าจิตท้ังปรุงแต่งทางบวกหรือลบ หมดสิ้นไป  เขาจะหลุดพ้น

จากความทุกข์  เขาจะสามารถพิชิตสิ่งท่ีท าให้เขาเศร้าหมอง  ใน

ท่ีสุดเขาก็จะบรรลุนิพพาน 

 

ซึ่งแนวความคิดในเรื่องการท่ีมีจิตอิสระจากการปรุงแต่ง 

การท่ีมีจิตเป็นอิสระจากความคิด ตลอดจนการละจากความส าคัญ

มั่นหมาย นอกจากจะพบเป็นค าสอนส าคัญในปรัชญาปารมิตาหฤทัย

สูตรแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็เป็นค าสอนส าคัญท่ีอยู่ในวัชรปรัชญาปารมิตา

สูตรด้วย เพราะถ้าเกิดความส าคัญมั่นหมาย หรือการยึดมั่นถือมั่น 

หรือเกิดอุปทานขันธ์ขึ้น จะน าไปสู่การปรุงแต่งจิต ท าให้จิตขาด

อิสระ 

จากหนังสือวัชรปรัชญาปารมิตา ฉบับถอดรหัสธรรมจาก

พระสูตร โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ได้มี เนื้อหาส าคัญ

เกี่ยวกับค าสอนเรื่องจิตมีอิสระจากความคิด และการยึดมั่นถือมั่น 

ไว้ดังนี้ 
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1) ค าสอนเรื่อง อิสระจากความคิด 

ถ้าแม้นผู้ใดได้ฟังพระสูตรนี้ แล้วบังเกิดศรัทธาเลื่อมใส เข้าใจและรับ

ปฏิบัติบุคคลเช่นนี้ย่อมเป็นเลิศหาได้ยากแท้ 

 จิตของบุคคลนั้นจะไม่ถูกครอบง าด้วยอาตมะลักษณะ  
ปุคคลักษณะ สัตวะลักษณะ และชีวลักษณะ เพราะว่า ความคิด
เกี่ยวกับอาตมะลักษณะ ปุคคลักษณะ   สัตวะลักษณะ และ        
ชีวะลักษณะ  นั้น แท้จริงแล้วมิใช่ความคิด เนื่องจาก บรรดา
พระพุทธเจ้าท้ังปวงได้พระนามว่าพระพุทธเจ้า ก็เพราะท่านเหล่าน
นั้น ล้วนเป็นอิสระจากความคิด 
 เมื่อพระโพธิสัตว์บรรลุถึงพุทธจิต รู้ตื่น รู้เบิกบาน เป็นนิจ 

อย่างไม่มีใครเสมอเหมือนนั้น ท่านต้องละท้ิงความคิดท้ังปวง ท่าน

ย่อมไม่ ยึดมั่ นผูกพั นอยู่กั บ  รูป  รส กลิ่ น  เสียง สัมผัส  และ 

ธรรมารมณ์ จิตท่านย่อมลุถึงความไม่ยึดมั่นผูกพันอยู่กับสิ่งใด 
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2)  เร่ือง ความส าคัญมั่นหมาย 

ความส าคัญมั่นหมาย(นันทิ หรือ ความเพลิน) หมายถึง การตั้ง

ความหวังเกินก าลังตน การไม่รู้จักประมาณตน การตั้งอยู่ในความ

ประมาท การไม่รู้จักคบคน 

การไม่แยกแยะดีหรือชั่ว การเป็นคนว่ายากสอนยาก การเป็นคนมี

ศรัทธาไม่มั่นคง 

การเป็นคนเช่ืออะไรง่าย ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ เป็นท่ีมาแห่ง

ความยากล าบากภายหลังท้ังสิ้น 

ถ้าพวกเขาได้ละเสียถึงความส าคัญมั่นหมาย 

พวกเขาจะไม่มีการยึดมั่นในอัตตา/ตัวตน หรือส่ิงมีชีวิต วิญญาณ 

หรือ บุคคล พวกเขาจะไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยแท้จริง 

นั่นคือสิ่งท่ีรับรู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิต วิญญาณหรือบุคคลจริง ๆ แล้วหามี

ความรับรู้ในลักษณะดังกล่าวไม่ 

ส าหรับพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ได้ละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นท้ังหลาย

ท้ังปวงไว้เบื้องหลังแล้ว 
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ส าหรับพระโพธิสัตว์ สิ่งมีชีวิต ท่ียิ่งใหญ่  หลังจากท่ีเขาได้ขจัด

ความส าคัญมั่นหมายทั้งหมดแล้ว ก็ควรจะยกระดับความคิดของเขา

ไปยังจุดสูงสุด นั่นคือ การตรัสรู้ท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ 

 เขาควรจะสร้างความคิดอย่างหนึ่งขึ้น เป็นความคิดยังไม่

จ าเป็นต้องอาศัย รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์  เป็น

ความคิดท่ีไม่อิงอาศัยใดๆ ท้ังสิ้น ก็เพราะว่าการอิงอาศัยใดๆแท้จริง

แล้วหาได้มีการอิงอาศัยไม่ 

 ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงสั่งสอนโพธิสัตว์ว่าองค์ใดบ าเพ็ญ

ทานด้วยความส าคัญมั่นหมาย อุปมาดั่งบุคคลเดินอยู่ในความมืด 

เขาจะไม่เห็นสิ่งใด แต่ถ้าโพธิสัตว์บ าเพ็ญทานโดยละความส าคัญมั่น

หมายแล้วไซร้ อุปมาดั่งบุรุษตาดีเดินอยู่กลางแดด เขาย่อมเห็นทุก

สีสันทุกรูปทรง 
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ท าไมพระโพธิสัตว์ควรจะบริจาคทานในลักษณะเช่นนั้น เป็น

เพราะว่าความส าคัญมั่นหมาย(การรับรู้) เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เท่ากับ 

การไม่ส าคัญมั่นหมาย     (ไม่รับรู้) เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตท่ี

กล่าวถึงแล้วนั้นโดยแท้จริงหามีสิ่งมีชีวิตใดเลย 

 ท่ีกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าการบริจาคทานโดยมีความส าคัญมั่น

หมาย จิตยั งมีความยึดมั่ นติ ดกับรูป  รส กลิ่ น  เสียง สัมผัส 

ธรรมารมณ์  จิตยังมีการยึดมั่นในอัตตา/ตัวตน หรือสิ่ งมีชีวิต 

วิญญาณ หรือ บุคคล เท่ากับความคิดยังไม่อิสระ 
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All those who appear as Buddhas in the three 

periods of time fully awake to the utmost, right and 

perfect Enlightenment because they have relied on 

the Perfection of Wisdom. 

 

อันบรรดาพระพุทธเจ้าท้ังหลายในกาลท้ังสาม (อดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต) ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญานอันยิ่งแล้ว ก็เพราะว่าพระองค์

ทรงอาศัยปรัชญาปารมิตานี้  
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Therefore one should know the prajnaparamita as 

the great spell, the spell of great knowledge, the 

utmost spell, the unequalled spell, allayer of all 

suffering, in truth - for what could go wrong? By the 

prajnaparamita has this spell been delivered.It runs 

like this: Gone, gone, gone beyond, gone altogether 

beyond, O what an awakening, all-hail! - This 

completes the Heart of Perfect Wisdom. 

 

ดังนั้น จึงควรรู้ว่าปรัชญาปารมิตานี้เป็นมนต์ท่ียิ่งใหญ่ เป็นมนต์แห่ง

ความรู้ท่ียิ่งใหญ่ เป็นมนต์อันสูงสุด เป็นมนต์ที่ไม่มีมนต์ใดเสมอ

เหมือน เป็นมนต์ซึ่งพิชิตความทุกข์ทั้งปวง เป็นความสัตย์จริง

ปราศจากความเท็จ โดยมนตร์แห่งปรัชญาปารมิตา สวดว่า 

: คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิ สวาหะ 

จงไป จงไป ไปถึงฝั่งโน้น ไปให้พ้นโดยสิ้นเชิง บรรลุถึงความรู้แจ้ง   

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรก็จบลงอย่างสมบูรณ์ด้วยประการฉะนี้ 
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นอกจากนี้จึงควรรู้ว่าปรัชญาปารมิตานี้เป็นมนต์ท่ียิ่งใหญ่ 

เป็นมนต์แห่งความรู้ท่ียิ่งใหญ่ เป็นมนต์อันสูงสุด เป็นมนต์ที่ไม่มีมนต์

ใดเสมอเหมือน เป็นมนต์ซึ่งพิชิตความทุกข์ท้ังปวง เป็นความสัตย์

จริงปราศจากความเท็จ โดยมนตร์แห่งปรัชญาปารมิตา จะเห็นว่า

คาถานี้เป็นการสวดมนต์เพื่อท าให้จิตบริสุทธิ์ด้วยค าว่า 

 

คะเต จงไป   

     คะเต จงไป 

           ปาระคะเต  ไปถึงฝั่งโน้น  

            ปาระสังคะเต  ไปให้พ้นโดยสิ้นเชิง   

                             โพธิ สวาหะ   บรรลุถึงความรู้แจ้ง   
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ผลท่ีเกิดขึ้นของคาถามนต์นี้  ท าให้ ขันธ์๕ ได้แก่ รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ  ท่ีพิจารณาแล้วเป็นความว่าง เคลื่อนท่ีผ่าน

กายและจิตของเรา จากฝั่งนี้ไปยังฝั่งโน้น ผ่านกายและจิตของเราท่ี

พิจารณาแล้วก็เป็นความว่างด้วยกัน 

พิจารณาเป็นการก้าวข้ามจาก ความว่าง สู่ความว่าง  
 ผ่านเข้าและผ่านออกไปโดยไม่มีการปรุงแต่ง มิเกิดการหักเหแต่
อย่างใด  เข้าสู่ศูนย์แท้ 

การสวดมนต์นี้โดยไม่ใช้เพียงแค่บทมนต์ศักดิ์สิทธ์ิ แต่เป็นบท

มนต์แห่งปัญญา และน ามาใช้เป็นเครื่องรักษาใจตนให้เกิดปัญญามิ

ให้เกิดการปรุงแต่งในจิต  ก็จะท าให้พ้นทุกข์และความเศร้าหมองได้ 
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เบื้องหลังการเขียนอรรถกถาพระสูตรนี้จากใจผู้เขียน 

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร  เป็นพระสูตรท่ีส าคัญและเป็นท่ี

นิยมยิ่งในพุทธศาสนา ชื่อ "ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร"ความส าคัญ

ของพระสูตร  บรรดาปวงพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ ผู้ตั้งอยู่ในกาลท้ัง

สามมีท้ังอดีตกาล ปัจจุบันกาล และอนาคตกาล ทรงด าเนินตาม

ปรัชญาปารมิตาล้วนต่างได้เคยบ าเพ็ญปัญญาบารมีนี้มาด้วยกันแล้ว

ทุกๆพระองค์ และเมื่อได้บ าเพ็ญคุณธรรมนี้แล้วจึงได้ตรัสรู้อนุตร

สัมมาสัมโพธิญาณพระสูตรนี้มักได้รับการยอมรับว่าเป็นพระสูตรท่ีมี

ผู้รู้จักและนิยมท่ีสุดมากกว่าพระสูตรใดของพุทธศาสนา (ฝ่าย

มหายาน เซน , ตันตระ , วัชระญาณ) โดยแต่งเป็นโศลกภาษา

สันสกฤตจ านวน 14 โศลก แต่ละโศลกมี 32 อักขระ พระสูตรนี้เป็น

การสนทนาของพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร และพระสารีบุตรโดยมี

พระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานพร้อมด้วยมหาโพธิสัตว์และหมู่ภิกษุ

สงฆ์รับฟังอยู่  
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ตอนท้ายของพระสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญและให้

การรับรองหลักธรรมท่ีกล่าวแสดงของพระอวโลติเกศวรมหา

โพธิสัตว์กวนอิม สถานท่ีก าเนิดแห่งของพระสูตร  ณ เขาคิชคูฏ ใกล้

กรุงราชคฤห์  พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ 

และพระโพธิสัตว์หมู่ใหญ่สมัยนั้น 

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เป็นพระสูตรท่ีว่าด้วยเรื่องของ

แก่นแห่งปัญญาบารมี (ปรัชญาปารมิตา – ปัญญาพาให้ถึงฟากฝั่ง

โน้น) โดยเน้นว่าขันธ์ ๕ คือความว่าง ร่างกายตัวตนคือความว่าง

ธรรมท้ังหลายคือความว่าง การเข้าถึงความว่างโดยการเป็นหนึ่ง

เดียวกับทุกสรรพสิ่ง  ภายใต้การไม่ยึดมั่นถือมั่นและการมีจิตเป็น

อิสระจากความคิด ซึ่งการท่ีจะเป็นเช่นนี้ได้ก็จะท าให้ล่วงพ้นไปจาก

ความทุกข์ท้ังปวง และยังได้กล่าวอีกว่าลักษณะของความว่างนั้นเป็น

ลักษณะท่ีว่างจากลักษณะใด ๆ ว่างจากความเป็นของคู่ ว่างจากการ

จ าแนกสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นสิ่ง ๆ และด้วยการเข้าถึงความว่างเท่านั้น

ท่ีจะสามารถลุถึงพระนิพพานได้ 
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ข้าพเจ้าได้อ่านปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรนี้เป็นเวลานาน  

แม้ว่าเป็นพระสูตรท่ีเป็นหัวใจท่ีมีใจความสั้นมากแต่ก็มีความลึกซึ้ง

ยากแท้หยั่งถึง ยากท่ีจะอธิบายและสร้างความเข้าใจ 

ปีพ.ศ.2560-2561 ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือวัชรปรัชญาปารมิ

ตาสูตร ฉบับแปลภาษาสันกฤตเป็นภาษาอังกฤษ ของEdward 

Conze แปลภาษาไทย โดยนิรนามและ วัชรปรัชญาปารมิตา ฉบับ

ถอดรหัสธรรมจากพระสูตร   ส าเร็จลงแล้ว  

ก่อนหน้านี้ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540-2550 ข้าพเจ้าได้เคยมี

ประสบการณ์การค้นคว้าในเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิต โยคะ จักระ

และดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตลอดจนการดึงพลังงาน

จากหินแร่ในธรรมชาติเพื่อพัฒนาจิต โดยได้เข้ารับการอบรมวิชา

พลังจักรวาลในระดับ 7 พิเศษ อบรมความรู้การพัฒนาจักระ จาก

กลุ่มสหัสจโยคะ อบรมความรู้เกี่ยวกับดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพ

สมองจากอาจารย์สถิตย์ธรรม  เพ็ญสุข อบรมความรู้ในวิชามโนมยิ

ทธิ จากพระราชพรหมญาณ วัดท่าซุง ฯ ท้ังศึกษาด้วย 
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ตนเองด้านเคล็ดพลังสมาธิ จากต ารับต าราท่ีแสวงหาด้วยตนเอง

จ านวนมาก  

ด้วยตัวข้าพเจ้ามักนิยมศึกษาสิ่ง ๆ ต่าง ๆ ในหลายๆเร่ือง ใน 
ระดับลึก  จนมีชื่อเสียงในระดับประเทศและในระดับอาชีพในสาขา
นั้นเช่น ด้านดนตรีบ าบัด จากนวัตกรรมคีตะโยคะได้รับเกียรติเป็น
กรรมการกลุ่มดนตรีบ าบัดของกระทรวงสาธารณสุข  จัดท าต ารา
ด้านดนตรีบ าบัดเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ เป็นผู้บุกเบิกด้านการพัฒนา
ศักยภาพสมองด้วยพลังคลื่นเสียงในประเทศไทย จัดท าต าราด้าน
พลังคลื่นเสียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมองสามเล่มแรกของ
ประเทศไทย ได้แก่ 

1. คัมภีร์อภิวัฒน์สมอง (2542) 

2. พัฒนาE.Q. ด้วยเสียงเพลง (2542) 

3. พัฒนา I.Q, E.Q, M.Q, และสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียง

(2545) 
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ได้รับรางวัลในผลงานวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพ

สมองเด็กปฐมวัย จากเวทีงานวิจัย สช. 2545 ส่วนด้านงานอดิเรก  

ได้จัดท าเวปไซต์ชื่อว่า www.ariyasound.com  เผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการน าพลังคลื่นเสียงเพื่อการพัฒนาศกยภาพมนุษย์ ความรู้

เกี่ยวกับพระสมเด็จท่ีจัดสร้างโดยสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

และพระเร่ืองของหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระ

สมเด็จในประเทศไทย ท่ีโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  เพื่อเป็นแหล่ง

ค้นคว้าวิจัย พร้อมจัดอบรมความรู้ในหลักสูตรการศึกษาพระสมเด็จ

หลักสูตรแรกในประเทศไทย  เป็นต้น  

เหตุท่ีสนใจเขียนอรรถกถาในพระสูตรนี้ ด้วยข้าพเจ้ามีจิตใจ

ท่ีเคารพบูชาพระอวโลติเกศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม เนื่องจากมี

เหตุการณ์หลายอย่างท่ีเชื่อว่าข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ

พระองค์ท่าน จึงท าให้ข้าพเจ้าเกิดจิตปรารถนาท่ีจะท าอรรถกถา

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรและคัมภีร์อื่นในฝ่ายมหายานถวายแด่

พระองค์ท่าน โดยได้ท่านนิรนามมาให้ความช่วยเหลือในการแปล

พระสูตรจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย จากงานแปลเอกสาร

โบราณของ Edward Conze เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
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ในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมา  ได้มีโอกาสเดินทางธุดงค์อย่าง 

เอกาไปในสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ ในพุทธสถานท่ีส าคัญในประเทศ

อินเดียและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายต่อหลายแห่ง 

เพื่อขอบารมีและแสงแห่งธรรมท่ีสถิตย์และตกค้างอยู่ในท่ีนั้น      

มาเกื้อหนุนส่งให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง         

ขอบารมีธรรมเพื่อให้การท าพระสูตรประสบผลส าเร็จ  

อาทิเช่น  ในประเทศอินเดีย ได้ไปมนัสการพระพุทธองค์ท่ี 

สังเวชนียสถาน 4 ต าบล ได้แก่ ลุมพินีวัน สถานท่ีประสูติ พุทธคยา 

สถานท่ีตรัสรู้    สารนารถ สถานท่ีปฐมเทศนา  กุสินารา สถานท่ี

ปรินิพพาน  

ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้ไปมนัสการพระอว

โลติเกศวรมหาโพธิสัตว์ กวนอิม ในสถานท่ีทรงบ าเพ็ญเพียรและตรัส

รู้ ณ พุทธคิรีเกาะผูโถ่วซาน และเกาะลั่วเจี่ยซาน  มนัสการพระอว

โลติเกศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม ท่ีเกาะไห่หนาน เมืองซานย่า ชม

พระบารมีของพระสมันตภัทรมหาโพธิสัตว์    พุทธคิรีเขาง่อไบ๊ 

มณฑลเสฉวน เดินทางไปเมืองซีอาน เพื่อขอบารมีปัญญาธรรมจาก

พระถังซัมจั๋ง ท่ีวัดห่านป่าใหญ่ เมืองซีอาน     
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   ซึ่งเป็นเถระท่ีมีปัญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมีอัน

ยิ่งใหญ่   ขอบารมีธรรมจากหลวงจีนตั๊กม้อ ปรมาจารย์วัดเส้าหลิน  

บารมีธรรมของเทพเทวดา  วัดผาถ้ าหลงเหมิน  เมืองลั่วหยาง บารมี

ธรรม แห่งเทพพรหมเทวดา ณ ประตูสวรรค์ ณ เขาเทียนเหมินซาน 

จางเจี่ยเจี้ย มณฑลหูหนาน บารมีธรรมจากเทพเทวดาแห่งผาหิน

แกะสลักต้าจู๋   มหานครฉงชิ่ง  

ทุกท่ีท่ีข้าพเจ้าไปได้อธิษฐานขอบารมีจากสิ่งศักสิทธิ์ขอให้

ข้าพเจ้าประสบความส าเร็จในการตีความคัมภีร์ต่าง ๆ ท่ีข้าพเจ้าได้

ศึกษาและปรารถนาจัดท าถวาย   

ผลงานท่ีผ่านคือ วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร ฉบับถอดรหัส

ธรรมจากพระสูตร  และวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร ฉบับแปลจาก

ภาษาสันกฤตเป็นภาษาอังกฤษของ    Edward Conz     ซึ่งเป็น

นักภาษาศาสตร์และวรรณคดีโบราณชื่อดัง  โดยได้พิจารณา

เปรียบเทียบกับฉบับท่ีแปลจากภาษาสันกฤตเป็นภาษาจีนและแปล

เป็นภาษาไทยโดยเสถียรโพธินันทะ พบว่ามีเนื้อหาหลายแห่งท่ี

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ซึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจใน

การศึกษาในพระสูตรมหายานเป็นอย่างยิ่ง    
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ส าหรับข้าพเจ้า ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรเป็นพระสูตรฝ่าย

มหายาน ท่ีข้าพเจ้าตั้งใจจัดท าขึ้นเป็นเล่มที่สาม  เนื่องจากเป็นพระ

สูตรท่ีส าคัญมากและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับพระอวโลติเกศวรมหา

โพธิสัตว์ กวนอิม ท่ีข้าพเจ้าเคารพรัก  โดยข้าพเจ้าได้เตรียมการมา

นานหลายปีในการศึกษาพระสูตรนี้ 

ในวันท่ี 26-31ก.ค. 2561 ข้าพเจ้ามีก าหนดการท่ีจะได้

เดินทางไป เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว เกาะผูโถ่วซาน ( หนึ่งในส่ีพุทธ

คีรีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ที่เป็นท่ีสถิตย์ของพระอว

โลติเกศวรมหาโพธิสัตว์ หรือท่ีคนไทยเรียกชื่อในอีกพระนามหนึ่งว่า

เจ้าแม่กวนอิม และเกาะลั่วเจี่ยซาน  ซึ่งเป็นสถานท่ี ๆ เจ้าแม่

กวนอิมตรัสรู้   ซึ่งเป็นการเดินทางมาเกาะผูโถวซานครั้งท่ีสามของ

ข้าพเจ้า จึงได้ถือว่าเป็นวาระที่จะท าการเขียนอรรถกถาในปรัชญา

ปารมิตากหฤทัยสูตรอย่างจริงจังเพื่อท่ีจะท าเป็นหนังสือพระสูตร

ถวายพระอวโลติเกศวรมหาโพธิสัตว์ กวนอิม  
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ซึ่งพระสูตรนี้ก่อนหน้าข้าพเจ้าได้มีการพยายามเขียนและ

ตีความจนได้อรรถกถาแบบต่างๆ ขึ้นมาก่อนหน้านี้หลายฉบับ แต่

พบว่าแต่ละฉบับท่ีทดลองเขียน ล้วนไม่ประสบความส าเร็จในการ

เข้าใจและตีความในเนื้อหาพระสูตร  

เหมือนว่าพบอุปสรรคส าคัญด้านปัญญาของผู้เขียน  คือ  ตัว

ข้าพเจ้ามืดบอดต่อการเขียนอรรถกถาพระสูตรนี้  ได้พยายามหา

ตัวอย่างของหนังสืออรรถถาในพระสูตรนี้ท่ีมีค่อนข้างน้อยมาศึกษา 

เช่น ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ของส านักพิมพ์เล่ียงเชียง  ปรัชญา

ปารมิตาหฤทัยสูตร ของละเอียด ศิลาน้อย ปรัชญาปารมิตาหฤทัย

สูตร ของ ดาไลลามะ หนังสือปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ฉบับ

แปลภาษาอังกฤษ ของEdward Conze แปลภาษาไทย โดยนิรนาม 

เป็นต้น  และพยายามน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาพระสูตรมหายาน

ต่าง ๆ มาช่วยในการค้นคว้าตีความ  พบว่ามีปัญหาเป็นอย่างมากใน

การตีความให้เกิดความกระจ่างลื่นไหล ฉบับต่าง ๆ ท่ีเขียนไว้ ซึ่ง

พบว่าไม่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใหม่ในพระสูตรได้ บางครั้ง

ตีความเดินหน้าได้  แต่ถอยหลังแล้วหกล้มก็มี หรือบางทีตีความได้

ลื่นไหล แต่เกิดการสะดุดในความเข้าใจไปทุกคร้ัง  
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ไม่สามารถตีความ   ให้เกิดความเข้าใจได้เป็นระบบครอบคลุม ท าให้

ท้อใจและท าให้ต้องเลิกล้มการเขียนไป 

ก่อนวันเดินทางได้ลองพยายามอีกครั้งแต่ท้ายสุดถึงวัน

เดินทางก็ไม่สามารถเขียนได้ส าเร็จ  จึงได้แต่ท าเป็นเอกสารปรัชญา

ปารมิตาหฤทัยสูตร ฉบับแปลภาษาอังกฤษ ของEdward Conze 

แปลภาษาไทย โดยนิรนาม และน าข้อเขียนท่ีละเอียด ศิลาน้อยได้

อรรถกถาไว้ลงพิมพ์ในเอกสาร โดยได้จ่ายแจกกับผู้สนใจในกลุ่มทัวร์

และน าไปถวายเจ้าแม่กวนอิมเท่านั้น  เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและ

ความตั้งใจท่ีเราต้องการท าจริง ๆ แต่ติดขัดด้วยปัญญา 

ด้วยปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร มีอายุมาช้านานกว่าสองพัน

ปี  มีผู้อรรถกถาไว้มากมาย  แต่พระสูตรนี้กลับสร้างความไม่เข้าใจ

ให้กับผู้ศึกษาพระสูตรอย่างมหาศาลจนบางครั้งพระสูตรนี้บางแง่มุม

ด้วยความไม่เข้าใจของผู้ศึกษากลับไปยึดถือเป็นเพียงแค่เป็นบทสวด

มนต์เพื่อเอาบุญกุศลไปโดยไม่สนใจในเนื้อหาไปเลยก็มี หรือบางคน

คิดว่าเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์สวดแล้วมีฤทธิ์เดชปกป้องสิ่งเร้นลับเหนือ

ธรรมชาติก็มี   

 

77 



การท่ีข้าพเจ้าเดินทางมาในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสพิเศษเป็น

อย่างยิ่ง  

ประการท่ี1การท่ีจะได้มีโอกาสมามนัสการพระอวโลกิเตศวรมหา

โพธิสัตว์กวนอิมท่ีเกาะผูโถ่วซานในวาระสาม  ที่ตามความเชื่อของผู้

นับถือกล่าวว่าผู้ใดมาได้ครบสามวาระจะมีความเป็นมงคลอย่างยิ่ง   

ประการท่ีสอง ได้มีโอกาสมามนัสการพระอวโลติเกศวรมหา

โพธิสัตว์กวนอิมท่ีเกาะลั่วเจียซานในวาระแรก ซึ่งเป็นเกาะตรัสรู้ของ

พระแม่กวนอิม เป็นมงคลท่ีดีสุด เพราะเจ้าแม่กวนอินตรัสรู้ท่ีนี่  การ

เดินทางมายังท่ีท่ีพระองค์ตรัสรู้ย่อมเป็นมงคลยิ่ง ดั่งพบแสงแห่ง

ปัญญาท่ีเอิบอาบอยู่ ดุจดั่งเป็นการที่ชาวพุทธได้มาจาริก ณ เมือง

พุทธคยา สถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสรู้ท่ีนี่  

ความส าเร็จด้านปัญญาต้องมาสู่ผู้แสวงบุญจาริกตามท่ีหวังไม่มากก็

น้อย 
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ส าหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ ได้รับข่าวไม่สู้ดีจากสภาพดิน

ฟ้าอากาศในประเทศจีนในช่วงระยะนี้ ท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวนมี

ลมพายุรุนแรงฝนตกหนักและน้ าท่วม ข้าพเจ้าท่ีเดินทางมาได้ต่อ

อธิษฐานต่อพระอวโลติเกศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิมขอให้เดินทางโดย

สวัสดิภาพลมฟ้าอากาศปรอดโปร่ง เพราะถ้าฝนตกหนักและมีพายุ

รุนแรงจะมีผลร้ายต่อการเดินทางข้ามเกาะเป็นอย่างยิ่ง  หลายต่อ

หลายคณะท่ีเดินทางมาไม่มีโอกาสข้ามเกาะไปก็มีมากมาย   

ในการเดินทางวันแรก เมื่อเดินทางมาถึงประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ลงเคร่ืองบินท่ี สนามบิน ณ เมืองหนิงปอ ก็พบพายุฝน

รุนแรงมาก ต้องหลบฝนไปทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร พายุฝน

ท่ีเกิดขึ้นรุนแรงจนต้นไม้โอนเอนไปมาอย่างแรงแทบหักโค่น และ

ไฟฟ้าในภัตตาคารดับหลายครั้ง   จนกลุ่มลูกทัวร์ด้วยกัน เกิดถอดใจ

ลงความเห็นว่าถ้าฝนแรงขนาดนี้อาจข้ามเกาะไม่ได้  
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แต่ด้วยโชคดีบารมีคุ้มครองเมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือท่ีจะข้าม

ไปเกาะผูโถ่วซาน ท้องฟ้ากลับสดใสไร้เงาฝน ท้ังท่ีระหว่างการ

เดินทางมาท่ีท่าเรือมีฝนตกหนักและลมกระโชกมาตลอดเส้นทาง 

นับว่าโชคดีมาก ๆ  

พอข้ามเรือไปบนเกาะผูโถ่วซานได้  ก็ได้เดินทางกราบไหว้

มนัสการพระอวโลติเกศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม ในวัดต่าง ๆ ภายใน

เกาะ เช่น วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่หวนกลับ พระหนานไฮ่กวนอิม วัดไผ่

ม่วง  วัดผู่จี้   แต่เมื่อเดินทางไปถึงโรงแรมได้ทราบข่าวร้ายเกี่ยวกับ

การหายของTablet Samsung 10.5 นิ้ว ได้หายไปจากกระเป๋า  

รู้สึกผิดหวังพอสมควรเมื่อถึงเกาะผูโถ่วซานแล้ว ได้ข่าวไม่ดีต่อจิตใจ   

แต่พระองค์ท่านได้สอนสั่งในเรื่องของรูปคือความว่าง ความ

ว่างคือรูป  ทุกสรรพสิ่งคือความว่าง อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่าง ๆ 

ท าให้ท าใจสงบได้  และรู้สึกเข้าสู่กระแสธรรมภายในโรงแรมบน

เกาะในคืนนั้นอย่างเดียวดาย   
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แต่ภายใต้ความโชคร้าย ก็กลับเกิดความโชคดีขึ้น  เมื่อค่ าคืน

นั้นข้าพเจ้าได้หยิบเอกสารปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรท่ีท ามาถวาย

เจ้าแม่กวนอิมและแจกให้กับผู้ร่วมทัวร์ พระสูตรท่ีข้าพเจ้าเคย

ตีความไม่ได้ ไม่ลื่นไหล ไม่โล่งโปร่ง  

 คืนนั้นจากสามทุ่มถึงตีสาม   ข้าพเจ้ากลับพบแสงธรรมแห่ง

ผูโถ่วซาน  ได้ท าการตีความและเขียนอรรถกถาพระสูตร ในรูปแบบ

ใหม่ท่ีข้าพเจ้าไม่เคยคิดไม่เคยเขียนมาก่อน ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 

เหมือนกับการเกิดซาโตริในโลกแห่งธรรม   

ท าให้ข้าพเจ้าท าความเข้าใจพระสูตรได้ลื่นไหล โปร่งโล่ง มี

ความสุขกายสุขใจเป็นอย่างยิ่ง  ข้าพเจ้าอ่านพระสูตรได้อย่างสุขใจ

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน    
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รวมท้ังได้ตีความหมายท่ีซ่อนเร้นของคาถาท้ายพระสูตร 

ได้แก่ คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเตโพธิสวาหา  ท่ีข้าพเจ้า

ไม่เคยเข้าใจในนัยของมนต์คาถานี้แม้แต่น้อย  กลับดังเหมือนกุญแจ

ไขปริศนาความลับแห่งพระสูตรท่ีเคยมืดมิดไร้การเข้าใจและเข้าถึง  

ท าให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญาสุดโชติช่วง   การมาครั้งนี้ของข้าพเจ้า

คุ้มค่าสุดแล้ว  ข้าพเจ้าได้ท าดีท่ีสุดแล้ว รหัสท่ีข้าพเจ้าเฝ้าถอดอยู่

ข้าพเจ้าได้พบแล้ว 

เช้าวันท่ีสองของการเดินทาง  ข้าพเจ้าได้พบความโชคดี  

ประการแรก Tablet Samsung 10.5 นิ้ว ท่ีคิดว่าหายไป 

กลับพบวางอยู่ ในรถบัส นับว่าโชคดีมากที่ไม่หาย  

ประการท่ีสอง  ข้าพเจ้าได้พบแสงธรรมท่ีเกาะลั่วเจี่ยซาน  ที่

เป็นสถานท่ีท่ีพระอวโลติเกศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิมทรงตรัสรู้

ข้าพเจ้าได้ถ่ายรูปบริเวณทางขึ้นเขาของเกาะลั่วเจี่ยซาน พบแสง

ทอดยาวจากยอดเขามาท่ีบันไดทางขึ้นเกาะ เมื่อดูท่ีแสงนั้นพบเจ้า

แม่กวนอิมอยู่ ในแสงนั้น  ท่านเหมือนมาแสดงความยินดีกับ

ความส าเร็จธรรมในคืนท่ีผ่านมาและต้อนรับข้าพเจ้าในการขึ้นไปบน

เขาไปยังท่ีท่านได้ตรัสรู้ธรรม  
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ประการท่ีสาม  ข้าพเจ้าได้ถ่ายรูปกับเจดีย์ของพระอวโลติ

เกศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม บนยอดเขา  พบว่าได้ภาพกลุ่มควันธูป

ทาบบนเจดีย์เป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม โดยภาพท่ีพบมีลักษณะเดียวกับ

ภาพเจ้าแม่กวนอิมท่ีถ่ายจากด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆังแล้วน ามา

เป็นหน้าปกของเอกสารปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ฉบับแปลภาษา

อังกฤษ ของEdward Conze แปลภาษาไทย โดยนิรนาม  อรรถ

กถาโดยละเอียด ศิลาน้อย  ท่ีข้าพเจ้าจัดท าจ่ายแจกกับผู้สนใจใน

กลุ่มทัวร์และน าไปถวายเจ้าแม่กวนอิม  อย่างน่าประหลาดด้วย

สาเหตุที่ข้าพเจ้าได้นับถือสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสีมาก  การ

พบภาพของเจ้าแม่กวนอิมบนหลังพระสมเด็จ แสดงถึงว่าเจ้าแม่

กวนอิมเป็นหนึ่งเดียวกันกับสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี  และการ

พบว่าภาพกลุ่มควันธูปทาบบนเจดีย์เป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม โดยภาพท่ี

พบมีลกัษณะเดียวกับภาพเจ้าแม่กวนอิมท่ีถ่ายจากด้านหลังพระ

สมเด็จวัดระฆัง เป็นการยืนยันว่าภาพคล้ายเจ้าแม่กวนอิมบนหลัง

พระสมเด็จวัดระฆังเป็นภาพเจ้าแม่กวนอิมจริง 
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การมาในครั้งนี้มีคุณค่าดียิ่งทุกประการ  ข้าพเจ้าจึงน า

ความรู้ใหม่ท่ีได้จากแสงธรรมแห่งผูโถ่วซานและลั่วเจี่ยซาน มาเป็น

แนวทางการพิจารณาศึกษาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ท่ีคิดว่าจะ

สร้างมิติใหม่ในการศึกษาพระสูตรปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรได้เป็น

อย่างดี   

ข้าพเจ้ายังมีโครงการต าราฝ่ายมหายานอีกพระสูตรหนึ่งท่ี

ตั้งใจท าได้แก่  สัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรท่ีมีความยาว

มากและมีความยากในการศึกษาตลอดจนมีรหัสธรรมลี้ลับมากมาย 

แต่ทว่าถือเป็นคู่มือส าคัญส าหรับผู้ท่ีมีจิตปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์

ซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ปรารถนามุ่งสู่อนุตรสัมมาสัมโพธิ  

ไม่ขอกลับมาเกิดอีก พระสูตรนี้เป็นดั่งต ารา MBA มีแนวกุศโลบาย

ต่างๆ ส าหรับผู้ปรารถนาทักษะท่ีเหมาะสมส าหรับการบ าเพ็ญเป็น

มหาโพธิสัตว์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาและตีความมาแล้วหลายปี จะเป็น

ผลงานท่ีจะน าเสนอออกมาในเล่มต่อไป นอกจากนี้ยังมีพระสูตร

มหายานท่ีส าคัญอีกหลายพระสูตรท่ีน่าสนใจ เช่น วิมลเกียรตินิเทศ

สูตร ศรีมาลาเทวีสีหนารถสูตรฯ  
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หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ก็ขอมอบคุณความดีต่อบิดาท่ี

ล่วงลับ มารดา ครูบาอาจารย์ เทพพรหมเทวดาประจ าองค์ท่ีดูแล

รักษาข้าพเจ้า อาจารย์เลืองมินด๊าง ดิรานาราดา คุณแม่ศรีมาตาจี 

สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน และพระ

มหาโพธิสัตว์อวโลติเกศวร กวนอิม   ตลอดจนผู้ร่วมเดินทางในครั้ง

นั้นทุกคนในกุศลร่วมกัน 

       

      อริยะ สุพรรณเภษัช

      19 มีนาคม 2562 
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ประวัติย่อผู้เขียน 

อาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ม.เกษตรศาสตร์ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)  

วิชาเอกการบริหารงานบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาเซนต์จอห์น 
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ต าแหน่งการท างานปัจจุบัน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  

กรรมการสมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 

ผู้รับใบอนุญาตสถานรับเลี้ยงเด็กถนอมพิศเบบี้โฮม 

กรรมการพิจารณามาตรฐานความรู้ด้านดนตรีบ าบัดเพื่อจัดท าต ารา

วิชาการ และคู่มือการให้บริการการแพทย์ทางเลือกในธุรกิจบริการ

ด้านสุขภาพ   จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยพลังคลื่นเสียง 
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ผลงานด้านการวิจัย 

1.  ได้รับรางวัล 10  ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมส าหรับครูโรงเรียนเอกชน 

ประจ าปี 2545   ในหัวข้อวิจัยเร่ือง การพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย

ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมอภิวัฒน์ปัญญา    งานเวทีวิชาการ สช. 

โรงแรมเอสดีอเวนิว วันท่ี   13-14  กันยายน 2545 

2.  ได้รับการเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยด้านดนตรี

คลาสสิก ส าหรับวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาศิลปะศึกษา  

จากคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2550 
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ผลงานทาง ด้านคุณธรรม 

เป็นผู้บุกเบิกงานด้านหนังสือคัมภีร์ลัทธิมหายาน ได้แก ่

1. วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร ฉบับแปล Edward Conze พ.ศ. 2561 

2.วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร   ฉบับถอดรหัสธรรม  พ.ศ. 2561 

3.ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ฉบับแสงธรรมแห่งผู่โถวซาน  พ.ศ. 

2562 
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ผลงานทางวิชาการ 

เป็นผู้บุกเบิกงานด้านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสมองด้วย

พลังคลื่นเสียงจากดนตรีในประเทศไทย  โดยผลิตต าราออกมา

จ านวน  3 เล่ม ได้แก่ 

1. คัมภีร์อภิวัฒน์สมอง  พ.ศ. 2542 

2.พัฒนา E.Q. ด้วยเสียงเพลง  พ.ศ. 2543  

3.พัฒนา I.Q.  E.Q.  M.Q. และสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียง พ.ศ. 2545 
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ผลงานที่เผยแพร่ด้านสื่อสารมวลชน 

1. สัมภาษณ์พิเศษรายการโทรทัศน์   เรื่อง  ดนตรีมีประโยชน์มากกว่าทีคุณ

คิด  รายการเช้าวันนี้     วันที่  17  มิถุนายน 2545  สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 

2. สัมภาษณ์พิเศษรายการโทรทัศน์  เรื่อง  คีตะโยคะ  ศาสตร์แห่งสุขภาพดี

ด้วยพลังคลื่นเสียง  รายการHealth Station  สถานีโทรทัศน์ ITV  2550 

3.บทสัมภาษณ์พิเศษกับวารสารวงการครู   เรื่อง แนวทางช่วยเหลือเด็ก

สมาธิสั้น  : การพัฒนาสมาธิเด็กด้วยคลื่นเสียง โดยลงบทสัมภาษณ์ใน  

วารสารวงการครู  ฉบับ เดือน เมษายน  2549 

4. บทสัมภาษณ์พิเศษ  เรื่อง คีตะโยคะ ศาสตร์แห่งสุขภาพดีด้วยพลังคลื่น

เสียง ให้กับวารสาร  Health Channel    จ านวน 3 ฉบับ  ระหว่างฉบับ

เดือน  พ.ค.- ก.ค.  2549 

 

 

 

 

 

 

 

91 



ผลงานด้านการเป็นวิทยากรพิเศษ (มากกว่าสามสิบครั้งเลือกเฉพาะที่ส าคัญ) 

1. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ  เรื่อง  ดนตรีกับการพัฒนาสมาธิเด็กพิเศษ  

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  วันที่  13  

ก.พ.  2547 

2.  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ  เรื่อง  คีตะโยคะ ศาสตร์แห่งสุขภาพดีด้วย

พลังคลื่นเสียง  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

กระทรวงสาธารณสุข  วันที่  6  มิถุนายน  2549 

3. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ  เรื่อง  Effect of sound and  brain  

wave   ณ  Bangkok CODE  สาธร           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   วันที่  27 

สิงหาคม  2552   
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4. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ เรื่อง เทคนิคพัฒนาศักยภาพสมองให้เต็ม

ประสิทธิภาพ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนักวิชาการศึกษา   สถาบันพัฒนาบุ

คลกรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่  

30  วันที่  14  มกราคม  2553  และรุ่นที่   31  วันที่  15  กุมภาพันธ์  

2553 โรงแรมชาลีน่า รามค าแหง   

5. ได้รับเชิญเป็นวิทยาพิเศษ เรื่อง  การพัฒนาไอคิวอีคิวของเด็กด้วย

เสียงเพลง  สถาบันแห่งชาติเพ่ือพัฒนาเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2555 
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ผลงานด้านความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 

1.        เป็นเวปมาสเตอร์ จัดท าเวปไซต์ www.tpvschool.com  ซึ่งเป็น

เวปไซต์ของโรงเรียนถนอมพิศวิทยาและจัดท าเวปไซต์ 

www.ariyasound.com เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ดนตรีเพ่ือการพัฒนาไอ

คิวอีคิวและสมาธิ  รวมทั้งจัดท าหลักสูตรคีตะโยคะ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ระดับสูงด้วยพลังคลื่นเสียง 

2.    จัดตั้งศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จฯ    ที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา  

เพ่ือจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรการพิจารณาพระสมเด็จวัดระฆัง วัดบางขุน

พรหม และวัดเกศไชโย  โดยใช้การศึกษาจากพระตระกูลสมเด็จ และชิ้นส่วน

ของพระสมเด็จสามวัด  เป็นหลักสูตรการอบรมพระสมเด็จแห่งแรกของ

ประเทศไทย   

******************************************************************** 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร 

ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน 

อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
พิมพ์ครั้งที่ 1  พฤษภาคม   2562 โรงพิมพ์นพรัตน์ 

2090,2092 ซ.ลาดพร้าว 82 แขวง วงัทองหลาง เขต วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

******************************************************************** 
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ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนบริจาคพิมพ์หนังสือพระสูตรฉบับนี้ 

อาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช  20,000 บาท 

      อาจารย์จุฑาสินี             สุพรรณเภษัช               10,000   บาท 

คุณอลิสา  ทรัพย์ทองพรรณ  500 บาท 

      อาจารย์ธนพิพัฒน์       เจนนพกาญจน์       500      บาท 

อาจารย์จินตนา  ศรีกนก   500 บาท 

อาจารย์ศิริวรรณ  เหลาบับภา  500 บาท 

อาจารย์ฟาริดา  ตั่นมี   500 บาท 

อาจารย์เจียมพร  พิชัยบัณฑิตกุล  200 บาท 

      คณะคุณครูโรงเรียนถนอมพิศวิทยา      1,878     บาท 

      หนว่ยงานวัดผลโรงเรียนถนอมพิศวิทยา     5,000     บาท 

      นางสาวสภุาภรณ ์        แจ้งแก้ว    (อธิษฐานจดัเรียง) 
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