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ความวา่ง 

สมเด็จพระญาณสงัวร สกลมหาปรณิายก 

บดันี ้จกัแสดงธรรมะเป็นเครือ่งอบรมในการปฏิบติัอบรมจิต 

ในเบือ้งตน้ก็ขอใหท้กุๆ ทา่นตัง้ใจนอบนอ้มนมสัการ พระผูมี้

พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ตัง้ใจถงึพระองค์

พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ตัง้ใจสาํรวมกาย

วาจาใจใหเ้ป็นศีล ทาํสมาธิในการฟัง เพ่ือใหไ้ดปั้ญญาในธรรม 

การปฏิบติัธรรมะ บคุคลทกุคนย่อมปฏิบติัได ้ไม่วา่จะเป็น

สตรบีรุุษ ไม่วา่จะเป็นคฤหสัถบ์รรพชิต ไมว่า่จะเป็นเด็กเป็น

ผูใ้หญ่ และในการปฏิบติัธรรมะนัน้ก็ปฏิบติัใหรู้จ้กัศีล ใหรู้จ้กั

สมาธิ ใหรู้จ้กัปัญญา ก็ใหรู้จ้กัท่ีจิตนีเ้อง เม่ือจิตเป็นศีลก็จะรูจ้กั

ศีลท่ีจิต เม่ือจติเป็นสมาธิก็รูจ้กัสมาธิท่ีจิต เม่ือจิตเป็นปัญญาก็

รูจ้กัปัญญาท่ีจิต และก็จะรูจ้กัผลของการปฏิบติั อนัเป็นความ

วา่ง อนัเป็นความสงบ หรอืเรยีกช่ืออย่างอ่ืนวา่เป็นความหลดุ

พน้เป็นตน้ 
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ซึง่ลว้นมีศพัทแ์สง และเม่ือใชศ้พัทแ์สงหากไม่เขา้ใจก็จะทาํ

ใหฝ้ั้นเฝือ แตถ่า้เขา้ใจก็จะทาํใหเ้ขา้ถงึความหมายดว้ยศพัทแ์สง

ท่ีเป็นคาํสัน้ๆ 

อนัความหลดุพน้เม่ือใชศ้พัทแ์สงก็เรยีกวา่ วมุิตต ิหรอื

เรยีกวา่ นิพพาน อนัความสงบก็เรยีกวา่ สันต ิหรอื สมถะ อนั

ความวา่งก็เรยีกวา่ สญุญตา เพราะฉะนัน้ผูป้ฏิบติัธรรมะในพทุธ

ศาสนา เม่ือรูจ้กัผลเหลา่นีแ้มเ้พียงเลก็นอ้ย คือรูจ้กัความวา่ง 

รูจ้กัความสงบ รูจ้กัความหลดุพน้ แมเ้พียงเลก็นอ้ย ก็จะทาํให้

เขา้ใจพทุธศาสนาไดดี้ขึน้ ไดรู้จ้กัพระพทุธเจา้ พระธรรม 

พระสงฆ ์ซึง่เป็นพระรตันตรยันี ้ไดดี้ขึน้ ไดถ้กูตอ้งขึน้ 

ดงัจะยกขึน้มากลา่วสกัคาํหนึง่ คือคาํวา่ความวา่ง หรอืเรยีก

ตามศพัทว์า่ สุญญตา ท่ีแปลวา่ความวา่ง อนัความวา่งนัน้ก็

เป็นคาํท่ีพดูกนัอยู่ และก็พดูกนัทัง้ในดา้นท่ีดี และทัง้ในดา้นท่ีไม่

ดี วา่ถึงในดา้นท่ีไม่ดีก็ดงัคาํวา่ วา่งการวา่งงาน ไม่มีอะไรทาํ อยู่

วา่งๆ ก็ทาํใหข้าดประโยชนท่ี์จะพงึได ้และทาํใหจ้ิตใจกลดักลุม้ 

ดงัเช่นเม่ือเคยทาํการทาํงานตา่งๆ อยู่เป็นประจาํ เม่ือมา
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วา่งงาน ไม่ทาํอะไร เป็นเหมือนอยู่เฉยๆ ก็ทาํใหก้ลดักลุม้ และ

สาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการประโยชนจ์ากการงาน เม่ือวา่งงานก็แปลวา่

ขาดประโยชน ์ก็ทาํใหเ้กิดความขดัขอ้งตา่งๆ ในการดาํรงชีวิต 

เหลา่นีเ้ป็นความวา่งท่ีใชใ้นทางท่ีวา่ไม่ดี แตอี่กอย่างหนึ่งความ

วา่งท่ีใชใ้นทางดี ก็คือความท่ีวา่งโดยท่ีไดพ้กัผ่อน เม่ือตอ้งการ

ความพกัผ่อน และเม่ือไดโ้อกาสซึง่เป็นความวา่ง ไดพ้กัผ่อน ก็

ทาํใหบ้งัเกิดความผาสขุ 

ในทางพทุธศาสนานัน้ พระพทุธเจา้ตรสัสอนใหรู้จ้กั สญุญ

ตา คือความวา่ง มุ่งถึงความวา่งกิเลส และวา่งทกุขซ์ึง่เกิดจาก

กิเลส วา่งบาปอกศุลทจุรติ ก็เป็นการวา่งจากความทกุขเ์พราะ

เกิดจากบาปอกศุลทจุรติ 

ในการปฏิบติัธรรมะนัน้ตอ้งการผลคือความวา่งกิเลส วา่ง

บาปอกศุลทจุรติ และวา่งความทกุขท่ี์เกิดเพราะกิเลส และบาป

อกศุลทจุรติตา่งๆ เพราะฉะนัน้จงึตอ้งเขา้ใจความวา่ง ดงัท่ีกลา่ว

มานี ้
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การปฏิบติัธรรมะนัน้ การเขา้มาบวชก็เป็นการเขา้มาปฏิบติั

ธรรมะ หรอืแมก้ารไม่เขา้มาบวช แตว่า่การท่ีมาสมาทานศีลฟัง

ธรรม ก็เป็นการปฏิบติัธรรมะ หรอืแมก้ารท่ีตัง้ใจปฏิบติัดว้ย

ตวัเองในศีลในสมาธิในปัญญาก็เป็นการปฏิบติัธรรมะ ก็มุ่งผล

ใหจ้ิตนีว้า่งกิเลสและความทกุขท่ี์เกิดเพราะกิเลส วา่งบาปอกศุล

ทจุรติทัง้หลาย และวา่งความทกุข ์อนัเป็นผลของบาปอกศุล

ทจุรติทัง้หลาย ใหจ้ิตนีมี้ความวา่งดงักลา่วนี ้หรอืกลา่วอีกอย่าง

หนึง่ ก็ใหก้ายวาจาใจนีเ้องวา่งจากบาปอกศุลทจุรติทัง้หลาย 

ความวา่งดงักลา่วนีแ้หละ ก็เป็นความสงบ และก็เป็นความ

พน้ สงบก็คือสงบกิเลส โลภ โกรธ หลง สงบบาปอกศุลทจุรติ

ตา่งๆ ทางกายทางวาจาทางใจ และก็เป็นความหลดุพน้ คือวา่

หลดุพน้จากบาปอกศุลทจุรติตา่งๆ ตลอดจนถงึหลดุพน้จาก

กิเลสตา่งๆ กองโลภ กองโกรธ กองหลง จะเป็นความพน้ได้

ชั่วคราว หรอืวา่ความพน้ไดน้านๆ หรอืตลอดไปก็ตาม ก็เป็น

ความหลดุพน้ทัง้นัน้ แลว้ก็เป็นความสงบทัง้นัน้ และอนันีเ้องก็

เป็นความวา่ง 
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แตจ่ิตใจของบคุคลทั่วไปนัน้มีความไมว่า่งประจาํอยู่ ก็คือมี

นันทคืิอความเพลิน มีราคะคือความติดใจยินดี มีตณัหาคือ

ความดิน้รนทะยานอยากของใจอยู่เป็นประจาํ ซึง่เรยีกวา่อาลยั 

หรอืเรยีกวา่กงัวลบา้ง เรยีกวา่กามฉันทค์วามพอใจรกัใครอ่ยู่ใน

กาม คือรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะท่ีน่ารกัใครป่รารถนาพอใจ

ทัง้หลาย 

หรอืเรยีกอาํนาจกิเลสกาม มีอยู่เป็นประจาํ จิตย่อมอยู่ใน

อาลยั หรอือาศยัอยู่กบัอาลยัดงักลา่วนี ้อาลยัดงักลา่วนีจ้งึ

เหมือนอย่างเป็นบา้นของจติ ท่านจงึเปรยีบเหมือนอยา่งวา่

อาลยั คือนํา้เป็นท่ีอาศยัอยูข่องปลา ฉะนัน้ 

เพราะฉะนัน้จตินีจ้งึไม่วา่งอยู่โดยปรกติ และเม่ือปลอ่ยให้

จิตนีท้่องเท่ียวไปในอาลยัอนัเป็นท่ีอยู่ อนัเรยีกวา่กามคณุ หรอื

เรยีกวา่กามฉนัทก็์จะไม่รูส้กึเดือดรอ้น แมว้า่จะตอ้งมีความทกุข์

มาสลบักบัความสขุเป็นครัง้เป็นคราว ก็อยู่ได ้เพราะอาํนาจของ

ความเพลิดเพลิน และความติดอยู่ ลกัษณะของจิตสามญัทั่วไป

ย่อมเป็นไปอยูด่ั่งนี ้และการท่ีไดป้ฏิบติัจดัทาํตา่งๆ ไปตามวิสยั
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ของกิเลสดงักลา่ว หรอืของอาลยัดงักลา่ว จงึทาํใหรู้ส้กึ

เพลิดเพลินไป ไม่รูส้กึเดือดรอ้น 

แตเ่ม่ือตอ้งมาอยู่กบัความวา่ง แมใ้นบางครัง้บางคราว อนั

หมายความวา่ไม่ขวนขวายจดัทาํทางกายทางวาจาทางใจ ไป

ตามอาํนาจของกิเลสหรอือาลยัดงักลา่วนัน้ ก็จะรูส้กึเหมือน

อย่างวา่ เหมือนอย่างการท่ีมานั่งทาํความสงบก็ดี นั่งฟังอบรม

หรอืฟังเทศนก็์ดี หรอืการเขา้มาบวชก็ดี ซึง่เป็นการหยดุพกัจาก

การวิ่งเตน้ขวนขวายไปตา่งๆ ตามอาํนาจของอาลยั หรอือาํนาจ

ของกิเลส ก็ทาํใหรู้ส้กึเหมือนอย่างวา่วา่ง และทาํใหเ้กิดความ

ราํคาญ หรอืความดิน้รนไปเพ่ือท่ีจะไดป้ฏิบติัจดัทาํ เหมือน

อย่างท่ีจะทาํตามปรกติ จงึทาํใหเ้ขา้ใจวา่ความวา่งทาํให้

เดือดรอ้น 

แตอ่นัท่ีจรงินัน้ เม่ือศกึษาดใูหดี้ กาํหนดดใูหดี้ท่ีจิตแลว้ จงึ

จะเขา้ใจวา่อนัท่ีจรงิไม่วา่ง เพราะจิตนีย้งัมีนนัทิความ

เพลิดเพลิน 
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ราคะความติดใจยินดีไปดว้ยกนัอยูก่บัตณัหาความดิน้รน

ทะยานอยาก ในอารมณคื์อเรื่องทัง้หลายอยู่เป็นประจาํ และ

เม่ือตอ้งมาหยดุ แมใ้นขณะท่ีมานั่งสมาธินีก็้ตอ้งมาหยดุจิต 

ไม่ใหคิ้ดไปในอารมณคื์อเรื่องทัง้หลายตามใครต่ามปรารถนา ก็

ทาํใหรู้ส้กึอดึอดัราํคาญไม่สบาย ก็ทาํใหเ้ขา้ใจวา่เพราะวา่ง 

เพราะฉะนัน้ผูป้ฏิบติัธรรมะจงึตอ้งหดักาํหนดจิตใหรู้จ้กัวา่ 

อนัท่ีจรงิเป็นความไมว่า่ง จิตยงัไม่วา่ง จิตยงัมีนนัทิความเพลิน 

ราคะความติดใจยินดี ไปดว้ยกนัอยู่กบัตณัหาความดิน้รน

ทะยานอยาก จงึทาํใหย้ินดีเพลิดเพลินยิ่งๆ ขึน้ไปอีกในอารมณ์

คือเรื่องนัน้ๆ โดยไม่หยดุ เพราะฉะนัน้จงึตอ้งทาํความรูจ้กัวา่อนั

ท่ีจรงิไม่วา่ง ยงัไม่เป็นความวา่ง 

การท่ีจะเป็นความวา่งนัน้ตอ้งหดักาํหนดใหรู้จ้กั ความสงบ

กายสงบวาจาสงบใจ ซึง่เป็นศีล ไม่ดิน้รนไปเพ่ือท่ีจะประพฤติ

ก่อภยัก่อเวรตา่งๆ จิตพรอ้มทัง้กายทัง้วาจาสงบเรยีบรอ้ย ดั่งนีก็้

เป็นศีล ตวัศีลน่ีแหละเป็นความวา่ง วา่งจากภยั วา่งจากเวร

ทัง้หลาย ไม่กอ่ภยัไมก่่อเวรอะไรๆ ขึน้ ทางกายวาจาพรอ้มทัง้
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ทางใจ คือใจก็ไมคิ่ดท่ีจะไปกอ่ภยัก่อเวรแกใ่คร ไปทาํรา้ย

เบียดเบียนใคร กายวาจาก็ไม่ไปประพฤติกระทาํรา้ยใคร

เบียดเบียนใคร ก็วา่งจากภยัจากเวรทัง้หลาย ใจท่ีวา่งดั่งนี ้กาย

วาจาท่ีวา่งดั่งนีเ้ป็นศีล 

จิตก็เหมือนกนั เม่ือจิตสงบไดจ้ากความคิดฟุ้งซา่นไป ใน

อารมณต์ามใครต่ามปรารถนาตา่งๆ มาตัง้มั่นอยู่ในกิจท่ีควรทาํ

ตา่งๆ ตลอดจนถึงมีความสงบอยู่ในภายใน ไม่ฟุง้ซา่นออกไป 

ความสงบจิตดั่งนีก็้เป็นสมาธิ และปัญญาคือตวัความรู ้ความรู้

ท่ีรูจ้กัศีลตามเป็นจรงิ รูจ้กัสมาธิตามเป็นจรงิ 

ตลอดจนถึงรูจ้กัตวัความวา่ง วา่ความวา่งท่ีเป็นความวา่ง

จรงินัน้ ตอ้งวา่งจากความเพลิดเพลิน ความติดใจยินดีท่ีไปกบั

ตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก ดั่งนีก็้เป็นปัญญา คือรูจ้กัสจัจะ

คือความจรงิท่ีกายวาจาใจของตวัเอง ดั่งนีก็้เป็นปัญญา จิตท่ี

เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานีเ้อง ก็เป็นตวัความวา่งซึง่เป็นตวั

ผล เป็นความสงบท่ียิ่งๆ ขึน้ไป และเป็นความรูท่ี้ยิ่งๆ ขึน้ไป 
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เม่ือเป็นดั่งนีแ้ลว้ จงึจะรูจ้กัธรรมะ รูจ้กัพทุธศาสนา เม่ือรูจ้กั

ธรรมะรูจ้กัพทุธศาสนาดั่งนี ้แมน้อ้ยหนึง่ก็เป็นประโยชนม์าก 

เพราะไดรู้จ้กัของจรงิของแท ้วา่พทุธศาสนาท่ีจรงิท่ีแทน้ัน้เป็น

อย่างนี ้และจะทาํใหรู้จ้กัลูท่างท่ีจะปฏิบติัใหพ้บกบัความวา่ง ให้

พบกบัความสงบ ใหพ้บกบัความหลดุพน้ของตนยิ่งๆ ขึน้ไปได ้

พระบรมศาสดาผูท้รงรูท้รงเห็น ไดท้รงแสดงธรรมะสั่งสอน 

ก็เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติัทกุคนไดรู้ไ้ดเ้ห็นสจัจะคือความจรงินี ้ท่ีตนเอง

ของทกุๆ คน ไม่ใช่ท่ีอ่ืน แมท่ี้ทรงแสดงสตปัิฏฐานทัง้ ๔ ตัง้สติ

กาํหนดดกูาย เวทนา จติ ธรรม ก็เป็นการดใูหรู้เ้ขา้มาในการท่ี

จะปฏิบติัอาศยักายเวทนาจติธรรมนีเ้อง ใหเ้ป็นศีลเป็นสมาธิ

เป็นปัญญาขึน้มา และใหพ้บกบัความวา่ง ใหพ้บกบัความสงบ 

ใหพ้บกบัความหลดุพน้ ไม่ใช่อย่างอ่ืน 

และก็ทรงจาํแนกแจกธรรม ก็คือตรสัสอนใหผู้ฟั้ง รูจ้กั

จาํแนกทางปฏิบติัออกไปเป็นกาย เป็นเวทนา จิต ธรรม ดใูหรู้ ้

จกักาย รูจ้กัเวทนา รูจ้กัจิต รูจ้กัธรรม ดงัท่ีไดอ้ธิบายมาแลว้ และ
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โดยเฉพาะในขอ้ท่ีเก่ียวกบัธรรมะนัน้ ก็ไดท้รงสรุปเขา้ในสจัจะ

คือความจรงิ 

อนัไดแ้ก่ทกุข ์เหตเุกิดทกุข ์ความดบัทกุข ์ทางปฏิบติัใหถ้ึง

ความดบัทกุข ์ก็ใหรู้จ้กัตวัทกุขท่ี์ กาย เวทนา จิต ธรรม นีน่ี้เอง 

คือใหรู้จ้กัวา่ตวัทกุขน์ัน้เป็นส่ิงท่ีตอ้งทน โดยสามญับคุคลนัน้ ส่ิง

ท่ีทนยากจงึเรยีกกนัวา่ทกุข ์แตส่ิ่งท่ีทนงา่ยเรยีกกนัวา่สขุ แตท่ี่

จรงินัน้ก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งทนทัง้นัน้ เป็นทกุขท์ัง้นัน้ โลกเรยีกวา่สขุ 

เรยีกวา่ทกุข ์แตอ่ยา่งละเอียดตามคดีธรรมนัน้เป็นทกุขท์ัง้นัน้ 

คือเป็นส่ิงท่ีตอ้งทนทัง้นัน้ ทัง้สขุและทัง้ทกุขท่ี์คนเขา้ใจกนัอยู่ 

และเม่ือทนงา่ยก็ไม่รูส้กึวา่เป็นทกุขม์าก แตอ่นัท่ีจรงินัน้เป็นทกุข์

คือทกุขน์อ้ย แตว่า่เม่ือตอ้งทนยากจงึเรยีกกนัวา่เป็นทกุข ์

เพราะเหตวุา่ทกุๆ สิง่นัน้ ท่ีเป็นสงัขารคือส่ิงผสมปรุงแตง่

ทัง้หมด ย่อมเป็นส่ิงท่ีตัง้อยูค่งท่ีไม่ได ้ตอ้งแปรปรวน

เปล่ียนแปลงไป ตอ้งเกิดตอ้งดบั เพราะฉะนัน้ ทกุส่ิงท่ีตอ้งเกิด

ตอ้งดบั ก็เป็นสิ่งท่ีเป็นทกุขคื์อทนยากทัง้นัน้ คือทนอยู่ไม่ได ้ถา้

หากวา่ทนอยู่ไดแ้ลว้ก็จะไม่ตอ้งดบั เหมือนอย่างความสขุท่ีวา่
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เป็นความสขุกนัทางคดีโลกนัน้ แมไ้ม่กลา่ววา่ทนงา่ย คือวา่ทกุข์

นอ้ย เรยีกกนัวา่สขุ หรอืกลา่วกนัวา่สขุน่ีแหละ ก็เป็นส่ิงท่ีไม่

ตัง้อยู่ตลอดไป อยู่ชั่วคราวแลว้ก็หายไป เม่ือหายไปอาการท่ีตอ้ง

ทนมาก หรอืทนยาก ท่ีเรยีกกนัวา่ความทกุขต์ามธรรมดานัน้ ก็

บงัเกิดขึน้มาอีก เพราะฉะนัน้จงึไม่ใช่เป็นความสขุอะไรท่ีแทจ้รงิ 

แตเ่ป็นส่ิงท่ีตัง้อยู่เพียงชั่วคราว คือตัง้อยู่คงท่ีไม่ได ้ตอ้ง

แปรปรวนเปล่ียนแปลงไป 

เพราะฉะนัน้จงึตอ้งหดัดใูหรู้จ้กั วา่แมค้วามสขุท่ีเขา้ใจกนันี ้

ก็เป็นตวัทกุข ์คือเป็นส่ิงท่ีตัง้อยู่คงท่ีไม่ได ้ตอ้งแปรปรวน

เปล่ียนแปลงไป และแมส่ิ้งท่ีน่าปรารถนาพอใจทัง้หลายอย่างอ่ืน 

เช่นลาภยศสรรเสรญิตา่งๆ ก็เช่นเดียวกนั ก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งเกิดตอ้ง

ดบั ไม่ตัง้อยู่คงท่ี อาจจะมีอยู่ ตัง้อยู ่นานบา้ง แตใ่นท่ีสดุก็ตอ้ง

ดบั ตอ้งหายไป 

แมว้า่จะดาํรงอยู่นาน ชีวิตนีก็้จะตอ้งดบัไปก่อน เพราะชีวติ

นีก็้เป็นส่ิงท่ีตอ้งเกิดตอ้งดบั เม่ือชีวิตนีด้บัไปก่อนก็เป็นอนัวา่ ก็

ตอ้งละทกุอยา่ง ไม่เป็นเจา้เขา้เจา้ของในส่ิงทัง้ปวงอยู่ได้
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ตลอดไป พิจารณาใหรู้จ้กัดั่งนี ้วา่เป็นทกุขท์ัง้นัน้คือเป็นส่ิงท่ี

ตัง้อยู่คงท่ีไม่ได ้ตอ้งแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป 

แตว่า่บคุคลนัน้ เม่ือยงัไม่กาํหนดใหรู้จ้กัทกุขอ์ย่างละเอียด

ลงไปจรงิๆ จงึทาํใหมี้ความเพลินอยู่ในทกุข ์มีความติดอยู่ใน

ทกุข ์ยดึเอาทกุขไ์ว ้เม่ือเป็นดั่งนีก็้ปลอ่ยไม่ได ้พระบรมศาสดา

จงึไดต้รสัสอนใหก้าํหนดใหรู้จ้กัทกุขต์ามความเป็นจรงิ และก็

ตรสัสอนไวเ้ป็นอนัมากในเรือ่งนี ้เพ่ือใหห้มั่นพิจารณาใหรู้จ้กั

ทกุขต์ามความเป็นจรงิ และเม่ือมองเห็นทกุขแ์ลว้ ก็จะทาํให้

ผ่อนคลายความเพลิดเพลิน ความติดใจยนิดี ความดิน้รนไปใน

ทกุขต์า่งๆ ก็จะทาํใหป้ลอ่ยทกุขไ์ด ้

พระบรมศาสดาไดต้รสัสอนไวโ้ดยปรยิายคือทางเป็นอนั

มาก และในสติปัฏฐานก็ไดต้รสัสอนใหพ้จิารณาใหรู้จ้กั ตลอด

จนถงึตวัสมทุยัคือเหตเุกิดทกุข ์คือตณัหาความดิน้รนทะยาน

อยาก วา่ก็เกิดขึน้ท่ีทกุขน่ี์แหละ แลว้ก็ดบัไปท่ีทกุขน่ี์แหละ และ

โดยท่ีตรสัขยายทกุขอ์อกไปเป็นอายตนะภายใน อายตนะ

ภายนอก เป็นวญิญาณ เป็นสมัผสั เป็นเวทนา เป็นสญัเจตนา 
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เป็นตณัหา เป็นวิตก เป็นวิจาร ทัง้หมดนีก็้รวมอยู่ในคาํวา่ทกุข์

ทัง้นัน้ คือตวัทกุขนี์เ้อง อนัสรุปเขา้ไดว้า่ตณัหาก็บงัเกิดขึน้ตัง้อยู่

ท่ีตวัทกุข ์ดบัไปก็ดบัไปท่ีตวัทกุขนี์เ้อง ไม่ใช่ท่ีอ่ืน 

เพราะฉะนัน้ การท่ีจะพิจารณาใหเ้ห็นทกุขน์ัน้ จงึตอ้ง

พิจารณาใหผ่้านตวัทกุขท่ี์เขา้ใจวา่เวทนาตา่งๆ ท่ีทนงา่ยทนยาก

ดงักลา่วนัน้ 

เขา้ไปจนถงึตวัสงัขารอนัเป็นท่ีตัง้ของทกุขท์ัง้ปวง ท่ีตรสั

เรยีกวา่ขนัธบ์า้ง อายตนะบา้ง ธาตบุา้ง หรอืท่ีตรสัจาํแนกไวใ้น

หมวดท่ีทรงแสดงถึงสมทุยัเหตใุหเ้กิดทกุข ์และความดบัทกุข์

ดงักลา่วนี ้รวมเขา้ในคาํวา่ทกุขค์าํเดียวทกุๆ ขอ้ ตณัหาก็เกิดขึน้

ตัง้อยู่ท่ีทกุข ์แตเ่พราะยงัไม่เห็นทกุข ์จงึไดมี้ความเพลินอยู่ใน

ทกุข ์และมีความติดใจอยู่ในทกุข ์แตว่า่เม่ือเห็นทกุขแ์ลว้ก็จะทาํ

ใหป้ลอ่ยวาง ไม่ตอ้งการ ก็เป็นความดบัทกุข ์ก็ดบัท่ีทกุขน์ัน้เอง 

เพราะฉะนัน้ผูป้ฏิบติัจงึสมควรท่ีจะหมั่นฝึกหดัพิจารณา ใหรู้จ้กั

สจัจะคือตวัความจรงินี ้และจะพบกบัสญุญตาคือความวา่ง พบ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 14 
 

กบัสนัติคือความสงบ จะพบกบัวิมติุคือความหลดุพน้ ตาม

สมควรแก่ความปฏิบติัท่ีไดท่ี้ถึง 

ตอ่ไปนีก็้ขอใหต้ัง้ใจฟังสวดและตัง้ใจทาํความสงบสืบตอ่ไป 

(ถอดเสียงธรรมโดย คณุ อณิศร โพธิทองคาํ) 

ท่ีมา: https://youtu.be/02I-P0LhuB4  
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