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ความวา่ง 

หลวงปู่ เปล่ียน ปัญญาปทีโป 

ณ บดันีพ้วกเราทา่นทัง้หลายมาถงึกาลถงึสมยั ถงึเวลาจะ

ไดพ้ากนัตัง้จติตัง้ใจเจรญิเมตตาภาวนา ฝึกฝนอบรมจติใจให้

สงบระงบัเป็นสมาธิท่ีทกุคนมีความตอ้งการ ในวนันีจ้ะอธิบาย

เรื่องความวา่ง  

ความท่ีทาํใหจ้ิตใจวา่งเปลา่จากกิเลสตามขัน้ตอนท่ีเราจะ

ประพฤติปฏิบติัไดน้ัน้ จิตใจของคนเรานัน้มนัไม่มีเวลาวา่ง มี

ตัง้แตอ่ารมณเ์ป็นเครื่องทบัถมอยู่หรอืมีตัง้แตอ่ารมณท์ัง้หลาย

นัน้ ทาํใหเ้ป็นภาระหนกั จิตใจก็เลยหนกัหน่วง จิตใจไมมี่เบาไม่

มีวา่ง แตถ่า้หากพวกเราทา่นทัง้หลายไดส้ติปัญญามองดจูรงิๆ

แลว้ มนัก็มีวา่งแตม่นัวา่งนอ้ยท่ีสดุ แตม่นัรบัภาระมากท่ีสดุ มนั

มีความหนกัมากกวา่ จงึสอ่แสดงใหเ้หน็วา่มนัมีความทกุขไ์ด้

โดยเฉพาะภายในจิตใจ  

ในท่ีนีไ้ม่เก่ียวถึง พรรณนาถงึรา่งกายของเราทกุคน จะ

พรรณนาเรื่องระบบจิตใจท่ีจะเหนิหา่งหรอืวา่ละปลอ่ยวางจาก
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อารมณต์า่งๆท่ีเขา้มาแทรกแซงภายในจิตใจของเรา ไม่ใหจ้ิตใจ

ของเรามีความวา่ง เหตฉุะนัน้การท่ีจะทาํจิตใจใหว้า่งนัน้ จงึเป็น

ส่ิงท่ีสาํคญัมากท่ีเราจะไดพ้ากนัขวนขวายพินิจพิจารณาดว้ย

เป็นผูมี้สติปัญญาสอดสอ่งมองดจูิตของตน ใหจ้ิตของตนนัน้มี

อารมณเ์กิดขึน้ หรอืมีความยดึมั่นถือมั่นอะไรไว ้ผกูขงัไวใ้นใจ

ของเรา แบกหามไวใ้นใจของเรานัน้ มีความหนกัเพียงไหน เรา

ละปลอ่ยวางออกจากจิตใจของเราไดด้ว้ยวธีิใดจงึทาํใหม้นัวา่ง

จากส่ิงท่ีมนัยดึอยู่  

นีท้า่นผูรู้ท้ัง้หลายทา่นจงึกลา่ววา่ไดว้า่งเป็นตอนๆเป็นเวลา 

เหมือนพวกเราพากนันั่งเจรญิเมตตาภาวนาน่ีแหละ ตัง้แตจ่ิต

ของเรายงัไม่สงบเป็นสมาธิอยู่ในอารมณห์นึ่งอารมณเ์ดียวได ้

จิตท่ีมนัวิ่งอยู่ไปตามสญัญาอารมณภ์ายนอก รบัอารมณท์าง

ภายนอกอยู่ สง่ออกไปภายนอกอยู่นัน้ วุน่วายวิ่งเตน้ไปท่ีไหนอยู่

นัน้ จะเรยีกวา่จิตยงัไม่มีความวา่งปลอ่ยวางจากอารมณน์ัน้

ไม่ได ้เหตนุัน้จงึเป็นส่ิงท่ีสาํคญั เราจะพากนัทาํอยา่งไร เราได้

เป็นนกัปฏิบติัท่ีเคา้สมมติุใหว้า่นกักรรมฐาน กรรมแปลวา่การ
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กระทาํ ฐานแปลวา่ท่ีตัง้ อนัพวกเราทกุคนพากนัตัง้ใจกระทาํอยู่ 

จดุมุ่งหมายตอ้งการอยากจะรูแ้ละปลอ่ยวาง และใหจ้ิตใจของ

เราเบาบางจากกิเลส ไดร้บัซึง่ความสขุไดจ้งึเป็นส่ิงท่ีสาํคญั  

เหตฉุะนัน้ปลโิพธ กงัวล อนัท่ีเราจะปลอ่ยวางออกไปนัน้ก็

คืออะไร องคพ์ระสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านวา่ปลิโพธ 

คาํวา่ปลิโพธก็คือ ถา้พดูออกมาใหเ้หน็ชดัวา่คือความกงัวลอยู่

กบัส่ิงท่ีเราตอ้งการอยูน่ัน้ นัน้อย่างหนึง่ หรอืส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการ

แตม่นัเกิดกงัวล ทาํไมจงึพดูอย่างนี ้บางส่ิงบางอย่างท่ีเรา

ตอ้งการสมหวงัสมปรารถนา มนัก็เป็นกงัวลอยู่เหมือนกนั บาง

ส่ิงบางอย่างท่ีเราไม่พอใจ เราอยากทิง้อยากปลอ่ยอยากวางไป 

มนัมาทาํใหจ้ติใจเศรา้หมอง มนัก็เป็นกงัวลเหมือนกนั อนันี ้

เรยีกวา่กงัวลทัง้ดีและไม่ดี เหตฉุะนัน้พวกเราจะมีสติปัญญา

อย่างไร วอ่งไวเฉลียวฉลาดเพ่ือจะใหรู้จ้กัส่ิงเหลา่นี ้เพ่ือไดล้ดละ

ปลอ่ยวางออกไปใหจ้ิตใจของเรานัน้ไดเ้บา ไดว้า่งออกจาก

อารมณห์่างๆไป เพราะจิตใจมนัคิดหลายอารมณอ์ยู่ตลอด มนั
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ไม่นอ้ยอารมณล์งไป มนัไมว่า่ง ไม่หา่ง น่ีแหละจงึเป็นสิง่ท่ี

สาํคญั  

คาํวา่ปลิโพธกงัวล ตามนกัปราชญท์ัง้หลายท่านกลา่วอีก

อย่างหนึง่ก็คือวา่นิวรณธรรมนั่นเอง ปลิโพธกงัวล ก็อนัเดียว

กนัเอง เหตฉุะนัน้ท่านจงึใหป้ลอ่ยทัง้อดีตและอนาคต 

ปลดปลอ่ยออกจากดวงใจของเรา บางคนนัน้ปลิโพธกบัทรพัย์

สมบติัทัง้หลาย บางคนก็ปลิโพธกบัการท่ีจะเดินทางไปท่ีโนน้ท่ีน่ี 

ไปสถานท่ีตา่งๆหรอืไปเมืองนอกเมืองนา หรอืไปทาํการทาํงานท่ี

โนน้ท่ีนี ้หรอืการศกึษาเลา่เรยีนอะไรในส่ิงท่ีเรากระทาํอยู่ หรอื

การท่ีเราจะไปทาํบญุทาํทานการกศุลทัง้หลาย ส่ิงทัง้หลาย

เหลา่นีเ้ป็นปลิโพธกงัวล เรยีกวา่ปลิโพธกงัวลกบักิจการงานบา้ง 

กบัทรพัยส์มบติับา้ง ปลิโพธกงัวลนัน้บางทีก็คิดถึงเพ่ือนถึงฝงูจะ

อยู่กนัอยา่งไร ไปยงัไง สขุสบายมัย้ ก็เป็นปลิโพธกงัวล อนันีม้นั

ทาํใหจ้ิตใจของเรามีภาระหนกั ปลิโพธกงัวลมาหาตนเอง บางที

ก็เจ็บไขไ้ม่สบาย มีความวุน่วายอยู่ ปลิโพธกงัวลกบัโรคภยัไข้
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เจ็บกบัรา่งกาย อนันีแ้หละบางคนปลิโพธกงัวลนํา้รอ้นนํา้หนาว 

เจ็บแขง้เจ็บขา อะไรเกิดขึน้  

การปลิโพธกงัวลกบัทัง้บคุคลอ่ืนและตนเองและทรพัย์

สมบติัทัง้หลายเหลา่นี ้ทัง้การเดินทางไปท่ีใดก็ดี บดันีเ้ราทกุคน

ท่ีนั่งอยูน่ัน้ มีการปลิโพธกงัวลอยา่งนัน้แลว้ ถา้หากมีก็รบี

ปลดปลอ่ยออกไปวา่เด๋ียวนีก้าํลงันั่งทาํคณุงามความดีอยู่ ปลด

เปลือ้งออกไปเสียก่อน อยา่เอามาคิด อยา่เอามายุ่ง แยกความ

กงัวลนัน้ ปลิโพธกงัวลไปทางขา้งหนา้มนัเป็นอะไร มนัก็เป็น

อนาคต มนัไปคิดกบัอนาคตนั่นเอง ท่านจงึใหป้ลดปลอ่ยออกไป

วา่ทัง้อดีตส่ิงท่ีลว่งไปแลว้ก็ใหป้ลอ่ยวางไปเรื่องราวส่ิงใด ส่ิงท่ี

เป็นอนาคตท่ียงัไม่มาถึงเราจะกระทาํอยู ่เราก็ปลอ่ยวางออกไป

เหมือนกนั ทา่นไม่ใหมี้ปลิโพธกงัวล เม่ือทกุคนไดพ้ากนัใช้

สติปัญญามองเหน็โทษส่ิงเหลา่นีเ้ป็นส่ิงท่ีมาปกปิดบงัจติใจของ

เราไม่ใหส้งบ ไม่ใหบ้รรลคุณุงามความดีเป็นปลิโพธกงัวลเช่นนี ้

แลว้ เราก็ควรท่ีจะละถอดถอนปลอ่ยวางออกไป อย่าใหม้นัมา

ยุ่งในจิตใจของเรา  
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เรามาพิจารณาในปัจจบุนั คาํวา่พิจารณาในปัจจบุนันัน้ก็

คืออารมณท์ัง้อดีตอนาคตนั่นเอง มนัเกิดมาในจิตของเรา เราจงึ

ไปกงัวลเชน่นัน้ ท่านจงึใหห้าวิธีปลอ่ยในปัจจบุนั วา่จิตของเรา

อยู่ในปัจจบุนันีม้นัมีความกงัวลอยูก่บัอะไร ควรท่ีเราจะปลอ่ย

ส่ิงนัน้ออกไป ถา้หากเราปลอ่ยได ้ท่านจงึเปรยีบเทียบเหมือน

ปลอ่ยอดีตอนาคต หรอืปลอ่ยนิวรณธรรมทัง้ ๕ ไม่มารบกวน

ราวีจิตใจของเรา มนัสงบอยู ่เม่ือส่ิงเหลา่นัน้เราปลอ่ยออกไปได้

หมด ไม่ยุง่เหยิงแลว้ จิตก็เลยสงบน่ิงอยู ่คาํวา่จิตสงบน่ิงอยู่

ระงบัจากปลิโพธกงัวลและนิวรณธรรม จติอยู่น่ิงเป็นอารมณ์

หนึง่อารมณเ์ดียวนัน้ ท่านจงึจดัวา่มีความวา่งจากอารมณน์ัน้ 

มาอยู่ในอารมณห์นึง่อารมณเ์ดียว  

น่ีในเบือ้งตน้ในจิตวา่ง ก็ทาํใหพ้วกเรามีความสขุไดแ้ลว้ น่ีก็

วา่ง จิตวา่งชนิดหนึง่ พดูถึงวา่จิตวา่งชนิดนีก็้เราไม่เก่ียว

ถึงกบัขณิกสมาธิ วา่งนิดๆหน่อยๆจิตก็ออกไป ถา้หากเรา

คิดถึงขณิกสมาธิ จิตของเราสงบนิดหน่อยมนัออกไปแลว้ ก็เอา

ขึน้มาหาขอ้ธรรมกรรมฐานมาสงบอีก นั่นมนัก็วา่งนิดหนอ่ยถา้
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พดูถึงวา่งอย่างนัน้ ถึงอปุจาระสมาธิมนัสงบถึง ๓๐ นาที มนัก็

วา่งจากนิวรณธรรมเหมือนกนั แตม่นัก็วา่งนานกวา่ บดันีม้นั

ถึงอปัปนาสมาธิ จิตแนบแนน่มั่นคงดาํรงอยู่ในอารมณห์นึ่ง

อารมณเ์ดียว มีความรูอ้ยู ่แตมี่ความรูอ้ยู่ในอารมณ ์มนัจะมีแต่

ความสขุอยู่ในอารมณน์ัน้ วา่ไม่มีนิวรณธรรมมากัน้กางจติใจมา

รบกวนอะไร จติก็เลยกาํลงัน่ิงอยูมี่ความวา่งอยู่ เหมือนกบัธงอยู่

บนยอดเสาไมมี่ลมอะไรมาพดั ธงก็ย่อมน่ิงอยู่ ฉนัใดก็ดี จิตของ

บคุคลนัน้สงบระงบัจากนิวรณธรรมแลว้ มีความน่ิงอยูก็่มีความ

วา่ง ทาํใหเ้หนิห่างจากนิวรณธรรม เราจะนาํจิตของตนเอง

ประคองไวใ้นอารมณอ์ยู่ ก็เลยมีความสขุความสบาย น่ีเรยีกวา่

จิตเป็นสมาธิ  

บดันีเ้ม่ือจิตของเราเป็นสมาธิแลว้ เราปลอ่ยวางไดว้า่งกวา่

นัน้ ละสญัญาได ้ไม่สนใจกระทั่งเสียง เสียงก็ไม่ไดย้ิน ดบัเสียง

ได ้ดบัสญัญา หลบเขา้ลกึลงไปอย่างนี ้ทา่นเรยีกวา่คนหลบเขา้

ไปถึงในฌาณได ้ปลอ่ยวางไดห้มดจากทกุขเวทนาและเสียง

ทัง้หลาย สญัญาไม่รบัทางภายนอก จิตก็หลบเขา้ไปอยูใ่นชัน้ลกึ 
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มีตัง้แตค่วามวา่งๆของรา่งกายเหมือนไม่มีรา่งกาย วา่งเบือ้งตน้

มนัเห็นกายอยู่ วา่งท่ีสองนี ้คนเขา้อยู่ในฌาณ ตรงนัน้เราจะ

มองเหน็ไดช้ดั เรานั่งอยู่รา่งกายมนัก็ไมมี่ มนัวา่งเปลา่ ไม่มีแขง้

มีขามีมือ มีแขนอะไร ไม่มีหมีูตา มองหาไม่เหน็รา่งกาย นัน้ก็

เรยีกวา่เบากาย เพราะอะไร เพราะจติไม่สนใจ จิตปลอ่ยวาง ก็

เบาใจดว้ย เบาใจอะไรทาํไม คือเสียงไม่มารบกวน ปลอ่ยเสียง

ได ้ก็เลยวา่งทัง้เสียง นัน้แหละสงบระงบัจากนิวรณธรรมใน

เบือ้งตน้  

บดันีม้นัสงบระงบัลงไป ลกึเขา้ไปกวา่นัน้ เรยีกวา่คนนัน้อยู่

ในฌาณ จงึมองดแูลว้เหน็แตค่วามวา่งๆอยู่ในรา่งกาย ใจก็เลย

สบาย เรยีกวา่เบากายเบาใจ นั่งอยู่เท่าไรก็ได ้เพราะมีแต่

ความสขุและความวา่งๆเป็นท่ีอยูข่องผูอ้ยู่ในฌาณ อนันีไ้ม่รบัรู ้

จากส่ิงภายนอก ไม่รบัรูจ้ากเสียงภายนอก ไม่รบัรูก้บัรอ้นกบั

หนาว ไม่รบัรูก้บัเจ็บกบัปวดอะไร เพราะรา่งกายเหมือนกบั

หายไปแลว้ เหมือนกบัเป็นลมหรอืเบาๆเหมือนอย่างสาํลีอยู่  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

บางบคุคลนัน้มาตรงนีอ้าจจะเหน็วา่รา่งกายเหมือนจะลอย

ขึน้ไปบนอากาศได ้หรอืมนัลอยอยู่ยงัไง จะมองหาไม่เห็น แตเ่รา

มีความสามารถท่ีจะมีสติปัญญามองเห็นความวา่งคือจติ ไม่รบั

เสียงดว้ย ไม่รบัทกุขเวทนาดว้ย ไม่รบัมีตนมีตวัดว้ย จิตก็เลย

เบาๆอยู่ จงึจะเห็นวา่อารมณท่ี์มนัยดึเป็นกงัวลทัง้หลายใน

รา่งกายมนัก็ปลอ่ยไปหมด อารมณท่ี์มนัยดึกบัเสียงท่ีจะมา

รบกวนมนัก็ปลอ่ยไปหมด อารมณท่ี์เป็นภาระหนกัท่ีมารบกวน

ชัน้ลกึลงไป มนัก็ไม่ยดึไม่ถือไม่เก่ียว มนัก็เลยวางทัง้รา่งกายให้

วา่งๆ  

วา่งตรงนีเ้รยีกวา่วา่งอยู่ในฌาณลกึ ไม่สนใจ เสียงอะไรดงั

อยู่ในโลก ไม่รบัรู ้ไม่เก่ียว ใครพดูอยู่ท่ีไหนก็ไม่รบัรู ้ไม่เก่ียว 

ปลอ่ยวางอยูต่ลอด เรยีกวา่คนดบัสญัญา อนันีแ้หละเรามา

พิจารณาดคูวามวา่ง ยิ่งสขุลกึลงไปกวา่อปัปนาสมาธิ เม่ือเรา

เพง่ตกลงอยู่ในฌาณ เม่ือทกุคนมาเหน็ตรงนีจ้ะเขา้ใจไดช้ดัวา่ 

หนึง่ พระอรยิเจา้ทัง้หลายเม่ือท่านเขา้ฌาณไดจ้รงิๆ ท่านจงึออก

เหาะเหนิเดินอากาศไปไดเ้หมือนอย่างนกอย่างสบาย นัน้หนึง่ 
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สองเราจะมั่นใจในความสงบนัน้เป็นความสขุ โดยไม่มีความ

กงัวลนัน้น่ะ สาม ตนเองนัน้จะเหน็วา่มั่นใจในความสงบนัน้ 

ปลอ่ยวางนัน้ เป็นทางท่ีถกูท่ีควร จงึเห็นวา่ความสงบเป็น

ความสขุแท ้นัน้อีกอยา่งหนึง่ น่ี!  

แตแ่มจ้ิตจะไปติดอยู่ในความวา่งก็ตาม แตม่นัก็ติดอยูใ่นสขุ

คือความวา่งนัน้ แตเ่ราก็จะมีความสามารถแกไ้ขกนัได ้จิตไม่มี

วุน่วายและมีความกงัวล และไม่รอ้นไม่หนาว ไม่เจ็บไมป่วดท่ี

ไหน เหมือนกบัไม่ไดร้บั มีทกุขเวทนาอนัใดมาแย่งชงิภายในจิต 

เห็นแตค่วามวา่งและความสขุเป็นหลกัของจิตอยู่ นีก็้นาํ

ความสขุมาให ้มองเขา้ไปจรงิๆแลว้ จะเขา้ใจไดช้ดัวา่เม่ือตนเอง

นั่งอยูน่ัน้ เห็นกายวา่งๆมนัไม่มี ไม่เห็นแขง้เหน็ขา เหน็หเูห็นตา

ทัง้ใด มั่นใจท่ีจะนั่งไดเ้ป็นวนัๆคืนๆ  

มั่นใจอีกอยา่งหนึง่เราก็จะแน่ใจวา่เด๋ียวนีเ้ราเป็นผูห้ญิงหรอื

เป็นผูช้าย จิตจะไม่สนใจวา่ตนเองเป็นผูห้ญิงหรอืผูช้าย ไม่สนใจ

ตรงนัน้ไม่สมมติุขึน้มาเลย เพราะเขาไม่สมมติุทัง้เสียงภายนอก 

เขาไม่สมมติุทัง้รา่งกาย ตรงนีเ้ราจะเหน็ชดัวา่ไม่มีผูห้ญิงผูช้าย 
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จิตจะมีแตค่วามสขุและความวา่งอยู่เฉยๆ เราจะมั่นใจไดว้า่พระ

อรยิเจา้ทัง้หลายนัน้ เม่ือหากท่านเขา้ไปถงึขัน้ลกึแลว้ จรงิๆผูท่ี้

เขา้ไปอยู่ในฌาณนัน้ จะไมห่มายวา่เป็นผูห้ญิงหรอืผูช้าย จงึพอ

สรุปไดว้า่เป็นเราๆหรอืวา่ทกุคนก็ใหพ้ากนัภาวนาไปก่อน จะ

มองเหน็ไดช้ดัวา่ตกในกระแสตรงนี ้จงึไมมี่ฆราวาสหรอืพระ 

เม่ือภาพออกมานัน้จะเป็นคนท่ีเป็นพระกนัไป ผูห้ญิงก็เหมือน

เป็นพระ ผูช้ายก็เหมือนเป็นพระ ญาติโยมพระก็เหมือนเป็นพระ 

รูปภาพจะออกมาเป็นผูมี้ศีลเหมือนกบัพระ เหตฉุะนัน้พวกเรา

เหลา่นีห้ากเม่ือลว่งลบัดบัไปแลว้จงึจะไปอยู่ในพรหมโลก เป็น

ส่ิงท่ีสาํคญั เพราะอะไร เพราะไม่มีสมมติุผูห้ญิงผูช้าย อยู่ใน

ฌาณในความสงบ ตรงนีแ้หละเป็นความวา่งอีกชนิดหนึง่  

เหตฉุะนัน้ครูบาอาจารยน์กัปราชญร์าชบณัฑิตเมธีทัง้หลาย 

ท่านวา่อยู่ในฌาณชัน้ลกึ ทาํใหติ้ดเหนียวแน่น บางองคจ์ะติด

เป็นสิบๆปี กวา่จะมีสติปัญญารูดี้หรอืรูช้ั่ว รูว้า่ตนเองติดอยู่ใน

ฌาณ มนัจะสมมติุตนเองวา่บรรลธุรรมแลว้ ขอ้นีเ้ป็นขอ้ท่ีตอ้ง

ใสใ่จใหดี้ทกุคน เม่ือภาวนาไปถึงวา่ตนเองบรรุลสาํเรจ็ โลกนีไ้ม่
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มีใครจะรูเ้หมือนอย่างเรา ระวงัใหดี้ตรงนี ้เป็นเรื่องท่ีเราจะมี

ความระวงัเม่ือภาวนาไป เม่ือไปถึงตรงนีแ้ลว้มองรา่งกายมนัไม่

เห็น เหมือนตนเองนีว้างขนัธ ์๕ วางรูปขนัธไ์ดอ้ย่างดีแลว้ มนัจะ

สมมติุตนเองวา่ตนเองสาํเรจ็มรรคผล  

น่ีทกุคนเป็นนกัปฏิบติัควรจดจาํ นาํไปพนิิจพิจารณาใหดี้ 

ใหร้อบคอบ เม่ือมนัสมมติุขึน้มาวา่ โอย้ มนัละได ้รูปขนัธห์าย 

ไม่มีเลย จะใหม้นัมีก็ได ้ไม่มีก็ได ้เสียงก็ละได ้ไมมี่ปัญหาอะไร 

ไม่มีเก่ียวขอ้ง ทกุขเวทนาทัง้หลายไมมี่เสียแลว้ เพราะไมมี่

รา่งกาย เราละได ้ไม่มีอะไรมายุง่จิตใจ น่ี ตรงนีแ้หละเป็นส่ิงท่ี

สาํคญั หากมนัสมมติุขึน้วา่ตนเองน่ีบรรลมุรรคผลแลว้ ในโลกนี้

ใครจะเห็นอยา่งเราบา้งมัย้หนอ นั่งภาวนาไปเหน็ความวา่ง

ความเปลา่อยา่งนี ้ไม่มีอะไรยุ่งจิตใจ มีแตค่วามสขุความวา่งๆ

อยู่อย่างนี ้เราคนหนึ่งหละเป็นคนท่ีบรรลมุรรคผล ถา้มนัคิด

ขึน้มาอยา่งนี ้ทกุคนควรเป็นผูมี้สติปัญญาตกัเตือนจิตใจของเรา

นัน้ใหร้วดเรว็ เด๋ียวนีเ้ธอสาํเรจ็มรรลผลหรอืยงั ละกิเลสไดสิ้น้
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หมดหรอืยงั เธอยงัไม่สาํเรจ็ เธอกลา่ววา่เธอสาํเรจ็ทาํไม ตรงนี ้

ตอ้งใชส้ติปัญญาตกัเตือนจติใจของมนัเอง  

ท่ีมนัถอดถอนออกจากรูปรา่งกายนัน้ มนัวา่ง มนัไมย่ดึ มนั

ไม่เก่ียว แตม่นัยงัไม่รูแ้จง้เห็นจรงิหมด ธาต ุ๔ มนัยงัไม่ไดข้ยาย

อะไร เพราะมนัปลอ่ยเรว็เฉยๆ ปลอ่ยวางใหส้งบเฉยๆ มนัไม่ยุง่

เฉยๆ แตม่นัยงัไม่ไดเ้รยีนรู ้บดันีต้นเองติดอยู่ในความวา่งวา่มนั

มีความสขุ ติดอยู่ในสขุยงัไมรู่ต้วัวา่ตนเองติดอยู่ในกิเลส ยงั

ไม่ไดล้ะ น่ีสิมนัยงัไมพ่น้ทกุข ์เป็นส่ิงท่ีสาํคญั วา่งตรงนีเ้ป็นวา่งท่ี

สาํคญัมาก วา่งอยู่ในฌาณ ในฌาณขัน้ลกึเป็นส่ิงท่ีสาํคญั ทกุ

คนควรพากนัพิจารณาใหดี้ จะมาหลงอยูต่รงนี ้ 

นกัปฏิบติัทัง้พระทัง้เณรก็ดี นั่งกนัสิบชั่วโมงก็ดี มนัติดตรงนี ้

เป็นสว่นมาก ระวงัใหดี้ แตม่นัมีสขุมากแหละ ดีกวา่คนไม่ได ้แต่

มนัจะติด มนัจะไม่กา้วหนา้เท่านัน้เอง บางทา่นบางองคก็์เลยมา

สมมติุวา่ติดสมาธิ แทท่ี้จรงิพดูอย่างธรรมดาเรยีกวา่ติดอยู่ใน

ความสงบดีกวา่ ความสงบกบัสมาธิ แตค่วามสงบนัน้พดูตาม

ความจรงิแลว้ มนัลกึกวา่ ความสงบมนัลกึกวา่ ลกึกวา่สมาธิ ถา้
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เรามาคิดอีกชัน้หนึ่งพิจารณาดใูหดี้อย่างนี ้น่ีแหละความวา่งท่ี

ครูบาอาจารยท์่านทัง้หลายท่ีไดป้ฏิบติัมาบางท่านบางองคว์า่ 

ทาํใหจ้ิตวา่ง ทาํใหจ้ิตวา่ง ก็เพราะอะไร มนัวา่งอยู่เป็นบางครัง้

คราว มนัไม่ไดว้า่งหมด  

บดันีม้นัมาวา่งตรงนี ้ถา้เรามาคน้ควา้ใหด้ดีูๆแลว้วา่ เราติด

อยู่ในสขุ เราตอ้งดสูขุนัน้เขา้ไป ดสูขุนัน้เขา้ไป เรยีกวา่จติมี

ความสขุ ความวา่งๆ ใครมาวา่มนัวา่งๆ ใครมาพดูวา่มนัสขุๆอยู่

นี ้ก็ตอ้งพิจารณาดว้ยเป็นผูมี้สติปัญญาดจูิตเขา้ไปอีกที จิตของ

เราไปติดความสขุเสียแลว้ ความสขุอนันัน้ก็เป็นของไมเ่ท่ียง 

เป็นของละเอียด ยงัไมย่กไตรลกัษณข์ึน้มาพิจารณาใหเ้หน็วา่ 

เออ น่ี มนัมายดึอยู่น่ี มนัยงัหลงอยู่ ยงัไม่เขา้ใจ  

ความพาหลงก็คืออะไร เราควบกนัก็เรยีกวา่จิตตวิญญาณ 

เป็นวิญญาณเครื่องหมายรูค้วามสขุนัน้ เครื่องหมายรูค้วามวา่ง

นัน้ เป็นตวัยดึ เป็นตวัอวิชชา เป็นตวักิเลส ทาํใหย้ดึติดกบั

ความสขุนัน้อยู่ มนัไม่วา่ง มนัไม่วา่งจรงิๆ มนัยงัติดอยู่ แตย่งัไม่

มีสติปัญญารู ้จิตก็ยงัไม่รูว้า่ตนเองติด ตอ้งเป็นผูใ้ชส้ติปัญญา
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สอดสอ่งมองเขา้ไป ใหเ้ห็นวา่ตนเองติดอยูใ่นความสขุ ความ

ทกุขเ์หมือนจะไม่มี แทท่ี้จรงิมนัอยู่ในความสขุ มนัเปล่ียนแปลง

อยู่ มนัมองไมเ่ห็นเพราะมนัละเอียด มนัก็มีทกุขมี์สขุอยูน่ั่น

แหละ แตม่นัอย่างละเอียด อย่างบคุคลท่ีไม่มีปัญญาก็มองไม่

เห็น ตอ้งเป็นผูมี้สติปัญญามองเหน็เป็นไตรลกัษณ ์จงึจะได้

พิจารณาตรงนีใ้หเ้ขา้ใจ เพ่ือจะไดป้ลอ่ยวางออกไปใหเ้ห็นเป็น

กลางๆ เพ่ือจะใหจ้ิตของเราวา่งออกจากยดึความสขุและความ

ทกุขล์ะเอียดนัน้ลงไป เรยีกวา่กิเลสละเอียดเป็นอนสุยั ติดอยู่ใน

ดวงใจของเรา นอนมาหลายภพหลายชาติก็ตรงนีเ้อง ก็มาหลง

อยู่ตรงนี ้ 

แตม่าหลงอยูต่รงนีก็้ไม่เสียเปรยีบ ตายก็ไปพรหมโลก แต่

มนัก็มาเกิดอีกอยู่นั่นเอง เพราะมนัยงัติด มนัติดชัน้ลกึ นีเ้ป็นส่ิง

สาํคญัท่ีเราจะไดพ้ากนัด ูควรท่ีเราจะยอ้นมาดถูึงไตรลกัษณ ์ดู

ใหถ้่องแทถ้ึงรูป รา่งกายก็ดี เลีย้งเป็นธาต ุ๔ อยู่ยงัไงใหเ้ขา้

จิตใจแจง้ชดั แลว้ก็มาดเูวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ในส่ิง

เหลา่นีเ้พ่ือจะยกขึน้มาพิจารณาใหเ้ป็นไตรลกัษณใ์หไ้ด ้เราจงึ
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จะปลอ่ยวางได ้ตอ้งใหเ้ห็นโทษส่ิงเหลา่นีย้งัมีอยู่ เรายงัติดอยู่ 

สขุเวทนาก็คือเวทนานั่นเอง จะยกใหเ้ป็นไตรลกัษณไ์ดย้งัไง น่ี

จะไดพ้ิจารณาใหเ้ขา้ใจวา่ไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตาอย่างไร  

สญัญาความจาํนัน้ก็เหมือนกนั จะยกขึน้มาเป็นไตรลกัษณ ์

ไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตาอย่างไร ควรท่ีจะไดใ้ชส้ติปัญญา

พิจารณา สงัขารการปรุงแตง่ ปุญญาภสัิงขาร อปุญญาภิ

สังขาร ปรุงทางดีก็ดี ปรุงทางไม่ดีก็ดี เวลาเป็นกลางๆอยู่ การ

ปรุงมนัอยู่ในสว่นกลางก็ดี เราก็จะใชส้ติปัญญามาดใูหถ่ี้ถว้น

ดว้ยดีๆวา่ ยกลงขึน้มาเป็นไตรลกัษณเ์หมือนกนั  

บดันีว้ิญญาณ เครื่องหมายรูน้ัน้ เราก็จะใหม้นัรูโ้กหก มนัทาํ

ใหย้ดึหน่วงเหน่ียวอยูเ่ป็นอปุาทาน เราก็จะไดด้มูนั ดใูหเ้ขา้ใจ ดู

ใหเ้ขา้ใจ เอ๊ะ ไอเ้จา้เครื่องหมายรูว้า่ตนเองวา่รูแ้ลว้ๆน่ี มนัรูด้ว้ย

อะไร รูด้ว้ยสญัญาร ึรูเ้ผินๆ เคา้เรยีกวา่รูด้ว้ยสญัญา อนันีม้นัรู ้

ดว้ยวิญญาณ มนัวา่ตนเองมนัรู ้มนัฉลาด เหมือนกบัพวกเรา

ท่านทัง้หลายรูม้นัเป็นทกุข ์เวลามนัมีความทกุขเ์กิดขึน้ รา่งกาย

และจิตใจวุน่วายไปเหน็วา่เป็นทกุข ์เวลามนัหายไปแลว้ เราก็วา่
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ไม่เป็นทกุข ์นีแ้หละตรงนีเ้ป็นโลกิยะปัญญาอยู่ ไม่ใช่เป็น

โลกตุระปัญญาอะไร เพราะมนัยงัไม่รูแ้จง้เห็นจรงิในตามความ

เป็นจรงิตามสภาวะธรรม นีแ้หละเราจงึนาํจิตของเราใหห้ลดุพน้

ไม่ได ้ก็ติดอยู่ตรงนีเ้อง นีเ้ราจะไดศ้กึษาอยู่ตรงนี ้ 

เหตฉุะนัน้องคส์มเด็จพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ ท่ี

เป็นบรมครูของเทวดาและมนษุยท์ัง้หลายนัน้ ทา่นท่ีไดห้ลดุพน้

ไปแลว้ และพระอรยิสาวกทัง้หลายท่ีทา่นรูแ้จง้เหน็จรงินัน้ ท่าน

จงึมาพนิิจพิจารณาใหเ้ห็นไตรลกัษณห์มดลงมาน่ี รวบรวมอยู่

ตรงนี ้ทกุส่ิงทกุอย่าง ทัง้ภายนอกก็รวมลงมาตรงนี ้ทัง้ภายในทัง้

ขนัธ ์๕ รูป ธรรม รูปก็มี ธาตดิุน ธาตนุํา้ ธาตไุฟ ธาตลุมผสมกนั

อยู่ ทา่นก็เรยีนรูจ้รงิเหน็แจง้ตามความเป็นจรงิของส่ิงเหลา่นัน้ 

ตัง้อยู่เหน็ชดั น่ี! 

อนันีเ้วทนาก็ดี ทา่นเขา้ใจทัง้สขุและทกุขเวทนา มนัเกิด

ขึน้มาอยา่งไร อยู่อย่างไร ดบัไปท่ีไหน ทา่นเขา้ใจอยา่งนี ้ 
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สญัญาก็ดี ความจาํความหมายรู ้ส่ิงนัน้รูอ้นันัน้อนันีก็้ดี มนั

อยู่เพียงผิวเผิน ท่านก็เขา้ใจได ้ท่านก็ยกขึน้มาหาไตรลกัษณ์

หมด  

สงัขารการปรุงแตง่ทัง้ดี และทัง้ไม่ดีก็ดี อยู่โลกนีโ้ลกหนา้

ทางไหน ไปอยู่ทางใดก็ดี หา่งไกลแคไ่หน สงัขารอยู่ท่ีใด ทา่นก็

ทาํความเขา้ใจในสงัขารนัน้ แมจ้ะไปเหน็อยู่ท่ีใดก็ดี สมัผสัอยู่ท่ี

ใดทัง้เยน็รอ้นออ่นแข็งท่ีใดๆก็ตาม ทกุขส์ขุอยู่ท่ีไหนก็ตาม อนันี ้

การสมัผสัในสงัขาร การปรุงแตง่ขึน้ภายในจิตวา่มนัยดึเหน่ียว

อยู่ตลอด มนัปรุงอยู่ตลอด เกิดๆดบัๆอยู่อย่างนีเ้ป็นธรรมดา

สงัขารการปรุงแตง่ ทัง้ปรุงทัง้ทกุข ์ปรุงทัง้สขุ ปรุงทัง้ดีทัง้ชั่ว คิด

ดูๆ ทกุวนันีม้นัปรุงอยู่อย่างนีม้นัก็ยงัไมพ่น้ ทาํอยา่งไรเราจะใช้

สติปัญญาใหรู้ว้า่น่ีมนัเป็นไตรลกัษณล์งไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

บดันีว้ิญญาณเครื่องหมายรู ้รูแ้นบแนน่ยดึมั่นถือมั่น เหน็มัย้

บางคน เวลามนัโกรธ มนัโกรธอยู่สองปีสามปีก็ดี ยดึบางส่ิง

บางอยา่ง ยดึเหนียวแนน่ ทัง้ดีและทัง้ไม่ดี มนัยดึเหนียวแน่นอยู ่

มนัยดึทางดีก็มีความสขุ ยงัเบาไปหน่อย แตม่นัก็ติด ยดึทางไม่ดี
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มนัทาํใหจ้ิตใจเศรา้หมอง ทา่นจงึวา่เป็นกิเลสทัง้สองอย่างอยู่

นั่นเอง น่ีแหละมนัหลงเป็นธรรมดา เรยีกวา่วิญญาณ

เครื่องหมายรู ้มนัหมายเหนียวแนน่จรงิๆ ท่านจงึเรยีกวา่อนุสัย 

เรยีกวา่กิเลสเป็นยางอยู ่การยดึนั่นเรยีกวา่เหมือนกบัยางคือ

กิเลส เหนียวแน่นอยู่ภายในใจของเรา ก็เลยทาํใหใ้จเราน่ีหลงไป

ตามวิญญาณ มนัหลอกลวงใหห้ลงก็ตามมนั มนัยดึ มนัพายดึ

ไว ้มนัพาเกาะไว ้เก่ียวไว ้เราก็เลยยงัไม่พน้จากวฏัสงสารไป จงึ

ไดม้าเกิดอีกอย่างนีแ้หละ  

แมจ้ะเป็นหญิงเป็นชายก็ดี ก็มาดว้ยความดี ก็เลยเกิดมา

เป็นมนษุยก็์ยงัโชคดีหน่อย ดีกวา่สตัวเ์ดรจัฉานทัง้หลาย โชคดี

ยงัไงมาเกิดเป็นมนษุย ์โชคดีไดพ้บพระพทุธศาสนาก็โชคดีอีก 

โชคดีท่ีมีพระผูมี้พระภาคเจา้มาตรสัขึน้ในโลกก็โชคดี โชคดีอีก

กึ่งหนึง่ยงัมีครูบาอาจารยน์กัปราชญท์ัง้หลาย บวชสืบๆมา นาํ

คาํสอนของพระพทุธองคท์รงตรสัเทศนาเอาไว ้มาแจกจ่าย

แบง่ปันใหพ้วกเราทา่นทัง้หลายไดย้ินไดฟั้ง โชคดีเหลือเกินพวก
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เราท่านทัง้หลาย ควรท่ีของท่ีมีอยู ่ควรจะปลกุตนเองใหต่ื้นขึน้ 

ทาํคณุงามความดีเพ่ือจะใหเ้ขา้ใจในส่ิงนี ้ 

หากทกุคนไดมี้สติปัญญารูแ้จง้เหน็จรงิในส่ิงนีแ้นน่อนแลว้ 

นั่นแหละจิตของเราจงึจะไดว้า่ง วา่งตรงนีว้า่งสดุทา้ยเราตรงการ

ความวา่งสดุทา้ย วา่งไม่ยดึมั่นถือมั่นในขนัธ ์๕ ไม่วา่เป็นตน

เป็นตวันัน้จะทาํกนัอยา่งไร มนัจงึจะวา่ง มนัก็ตอ้งเรยีนเป็นผูมี้

สติปัญญาวอ่งไวเฉลียวฉลาดสอนจิตของตนเองใหรู้โ้ทษของ

เหลา่นีจ้งึปลอ่ยวางได ้ทา่นจงึบอกวา่ การบคุคลใดท่ีไม่ยดึมั่น

ถือมั่น ในขนัธ ์๕ ในอปุาทานขนัธ ์จิตบคุคลนัน้แลจะหลดุพน้ไป 

เขา้สูเ่มืองนฤพานได ้อนัทกุคนมีความปรารถนา อยากไปเมือง

นิพพานกบัองคส์มเด็จพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้นัน้ เรา

ตอ้งการความวา่งอนัสดุทา้ยนัน้เอง  

เหตฉุะนัน้หละ การเลา่เรื่องจิตวา่งนัน้มนัมีอยู่ ๓ วา่ง มนัจะ

วา่งอะไร วา่งทาํกิจการงานดว้ยจิตวา่งอยา่งนัน้อยา่งนี ้มนั

เป็นไปไมไ่ดง้่ายๆ มนัวา่งชั่วครูช่ั่วคราว วา่งอยู่ในความสงบ มนั

ก็วา่งเป็นตอน วา่งอยู่ในฌาณ วา่งท่ีมนัรูแ้จง้เหน็จรงิดว้ยตาเหน็
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อยู่ก็วา่ง นอนอยู่ก็วา่ง ยืนอยู่ก็วา่ง เดินไปไหนก็วา่ง นั่งอยู่ก็วา่ง 

วา่งเพราะผูน้ัน้เป็นผูมี้สติปัญญารูแ้จง้เหน็จรงิในสภาวะธรรม

ทัง้หลาย ตัง้อยู่ในโลกนีเ้รยีกวา่ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม

สภาวะธรรม โลกนีต้ัง้อยู่อยา่งนีเ้องแลว้ก็ดบัไปตามสภาวะ โลก

นีย้่อมนิยมเป็นอยู่อยา่งนีเ้อง โลกนีมี้ความรอ้นความหนาว มี

ความเกิด ความแก่ ความตายอยู่อยา่งนีเ้ป็นธรรมชาติของโลก 

เรยีกวา่เรยีนโลกใหเ้ขา้ใจ โลกนีเ้ป็นดว้ยสภาวะธรรม เป็น

ธรรมดาของเคา้ เราเกิดมามนัก็เป็นอยู่อย่างนี ้เราไม่เกิดมนัก็

เป็นอยู่อยา่งนี ้แมเ้ราเฒา่แกต่ายไปมนัก็จะเป็นอยู่อย่างนี ้

เรยีกวา่สภาวะธรรม  

ทาํอยา่งไรเราจงึจะรูใ้หจ้ิตรูแ้จง้เหน็จรงิอย่างนี ้ดว้ยเป็นผูมี้

มหาสติ มหาปัญญา สอนจติของตนเองใหถ้อดถอนออกจากส่ิง

เหลา่นี ้แลว้ก็จะวา่งได ้วา่งตรงนีซ้ิ วา่งมนัจะสขุอยู่ตลอดทัง้วนั

ทัง้คืน เรยีกวา่จิตวา่งดว้ยเป็นผูมี้สติสมบรูณปั์ญญาสมบรูณ ์

เรยีกวา่จิตผ่องใส จิตรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ  
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เหตฉุะนัน้พวกเราทา่นทัง้หลายเม่ือไดย้นิไดฟั้งแลว้ ก็ขอจง

จดจาํนาํเอาขอ้ธรรมนีไ้ปประพฤติปฏิบติัฝึกหดัตนเอง ดว้ยเป็น

ผูมี้สติปัญญาตามกาํลงัความสามารถแลว้ก็ขอใหอ้าํนาจของ

กศุลจงอาํนวยอวยพรใหผ้ลแก่คณะศรทัธาทกุคนไดเ้ป็นผูมี้

สติปัญญาแก่กลา้ดว้ยอาํนาจบญุทัง้หลายนัน้ ใหท้กุคนมี

ปัญญายกตนใหว้า่งพน้จากวฏัสงสารไป เขา้สูเ่มืองนฤพานเป็น

เมืองท่ีวา่งเปลา่ไม่มีความยดึมั่นถือมั่นอะไร ไดร้บัแตค่วามสขุ

เป็นฝ่ายเดียว ดงัพระผูมี้พระภาคเจา้ตรสัไว ้นิพพานัง ปรมัง 

สุขัง นิพพานเป็นสขุอย่างยิ่ง ฉะนัน้ก็ขอใหพ้ากนัทกุคนทาํจิต

สงบสกันิดหนอ่ย หมดเวลาก็ตาม และจงึคอ่ยๆออก 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/FuAT5qXUDVE  

 

https://youtu.be/FuAT5qXUDVE

