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อยู่อย่ างไร จึงจะเป็ นสุ ข
เจริญธรรม แด่ ท่านสาธุชน ผู้ฟังทั้งหลาย
หัวข้อที่จะได้บรรยายในวันนี้คือ “อยู่อย่ างไร จึงจะเป็ นสุ ข” เรื่ องนี้ดูเหมือนว่า
พวกเรามาร์คไว้เลยว่าความสุขนั้นมีอยู่จริ ง เพียงแต่วา่ พวกเราต้องการทราบวิธีการที่จะ
ได้รับความสุ ขนั้นมาเท่านั้น ส่ วนจะสุ ขแค่ไหน อย่างไร เราไม่ได้ใส่ ใจตรงนั้น
ก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจร่ วมกันก่อน ทาความเห็นให้ตรงกันก่อน แล้วการ
เรี ยนรู ้จึงจะดูง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ คาว่า “ความสุ ข” นั้นคืออะไร มีอยูจ่ ริ งหรื อไม่
เข้าถึงได้ดว้ ยวิธีการใด สุ ขโลกียะ สุ ขโลกุตระ ตลอดถึงความสุ ขอมตะที่ไม่ตอ้ งมีการ
เปลี่ยนแปลง อยูใ่ นวิสัยปุถุชนเช่นเราหรื อ
ความหมายของความสุ ข
“ความสุ ข” ตามรากศัพท์ เดิม จะหมายเอาสภาวะที่เอาชนะทุกข์ ได้ , ภาวะลบ
ความทุกข์ ออกจากจิ ตได้ มาจากศัพท์ วิเคราะห์ อาทิ เช่ น สุฏฺฐุ ทุกฺข ํ ขนตีติ สุข ํ ภาวะ
ที่ขดุ ความทุกข์ ด้วยดี, สุ ฏฺฐุ ทุกฺข ํ ขาทตีติ สุข ํ ภาวะที่เคีย้ วกินความทุกข์ ด้วยดี, สุขยติ
ยสฺ สุปฺปตฺติ ตํ สุขิต ํ กโรตีติ สุข ํ ภาวะที่ยงั บุคคลที่มสี ติเกิดขึน้ ทําให้ สุขสบาย, สุกรํ ขํ
โอกาสํ ทาตุเมตสฺ สาติ สุข ํ ภาวะที่มคี วามว่ างเกิดขึน้ ได้ ง่ายๆ
“ความสุ ข” นิยามความหมายนั้นขึ้นอยูก่ บั โลกทัศน์, วุฒิภาวะหรื อประสบการณ์,
ธรรมทัศน์หรื อภูมิธรรม, ความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวติ ซึ่งมีอยู่ ๒
ลักษณะใหญ่ๆ คือ ยึดติดกับปล่อยวาง สาหรับเป็ นฐานในการให้คานิยามความหมาย
เด็กเล็ก ความสุ ขหมายถึงการได้ปัจจัยสนองตอบในสิ่ งที่ตนปรารถนา การ
เพลิดเพลินอยูใ่ นความคิดความอยาก การได้รับความดูแลเอาใจใส่ จากบุคคลสังคมรอบ
ข้าง
วัยรุ่นหนุ่มสาว นักเรี ยนนักศึกษา ความสุ ขหมายถึง ความสนุก ความ
เพลิดเพลิน การได้ทาอะไรตามใจ การเพลินอยูใ่ นโลกียารมณ์ การได้เล่นได้เที่ยว การ
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ได้ประสบความสาเร็จในเป้าหมายอุดมการณ์ เช่น การศึกษา เพศตรงข้าม เพื่อน การ
ได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง
วัยทางาน ความสุ ขหมายถึง การมีงานทาที่ดี การมีเพื่อนร่ วมงานที่ดี การได้
ลาภ ยศ สรรเสริ ญ การมีครอบครัวที่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีเงินทองจับจ่ายใช้
สอยสะดวก การได้พกั ผ่อนหย่อนใจยามเมื่อยหล้า การงานไม่มีโทษ
วัยชรา ความสุ ขหมายถึง การมีสุขภาพดี การไม่มีโรค การมีทรัพย์ใช้จ่าย
บริ โภค การไม่มีหนี้สิน สุ ขจากการได้บาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ต่อสังคม การได้รับ
ความนับถือเคารพคารวะจากผูอ้ ื่น
สมณะเพศ ความสุ ขหมายถึง การสิ้ นกิเลสอาสวะรบกวนจิตอย่างไม่กาเริ บ การ
พ้นทุกข์ถึงขั้นนิพพาน
นี่เป็ นตัวอย่างของความหมาย การให้นิยามความสุ ขของมนุษย์ทวั่ ไป แต่ความ
จริ งแล้วก็จะมีอารมณ์สุขทุกข์ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนคละเคล้ากันไป ไม่มีอะไรเที่ยงแท้
แน่นอน เพราะชื่อว่าชีวติ ของคฤหัสถ์ วิถีทางของชาวบ้านผูค้ รองเรื อน ผูย้ งั ไม่รู้แจ้งสัจ
ธรรม ย่อมไม่พน้ การเวียนว่ายอยูใ่ นสังสารวัฏฏ์ หรื อกามโภคี แต่เราก็เรี ยกว่าสุ ขซึ่ง
อาจหมายเอาความประสบผลสาเร็จกับการเป็ นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่พฒั นาตนตามโลก
ธรรมจนที่สุดแล้ว เรี ยกอีกอย่างว่าสุ ขของคฤหัสถ์ ๔ ได้แก่

ประเภทของความสุ ข
๑. อัตถิสุข สุ ขที่เกิดจากความมี ความได้ เช่น ได้ทรัพย์ มีเงินทอง มีบริ วาร
บริ หารกิจการความเป็ นอยู่ ชีวติ ครอบครัวได้เป็ นอย่างดี มีประสิ ทธิผล หากได้เช่นนี้ใจ
ก็มีสุขแล้ว
๒. โภคสุ ข สุ ขเกิดจากการจับจ่ายใช้ทรัพย์ บริ โภคอุปโภค ไม่วา่ ในครอบครัว
หรื อในธุรกิจการต่อยอดโภคทรัพย์เป็ นไปได้อย่างสะดวก ไม่มีโทษไม่ฝืดเคือง แม้การ
จับจ่ายใช้สอยในกิจสาธารณะ ทาบุญทาทานก็ไม่พร่ อง นี่กส็ ุ ขใจแล้ว
๓. อนณสุ ข สุ ขที่เกิดจากการไม่เป็ นหนี้สินติดตัว ภูมิใจ สุ ขใจ
๔. อนวัชชสุ ข สุ ขเกิดจากการประพฤติตนไม่มีโทษ สามารถดารงตนอยูใ่ น
กรอบจริ ยธรรม ขนบธรรมเนียม ศีลธรรม กฎหมายของสังคมนั้นๆ ได้อย่างไม่ผดิ
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พร่ อง เป็ นที่ยอมรับนับถือของคนทัว่ ไปได้ ใครจะครหาติเตียนไม่ได้ เช่นนี้กเ็ ป็ น
ความสุ ขใจแล้ว

สะดวก

ความสุ ขทั้ง ๔ ลักษณะ หากจะกล่าวโดยย่อก็มี ๒ อาการ ได้แก่
๑. กายิกสุ ข สุ ขกาย เกิดจากการปรุ งแต่งกายให้เกิดความสบาย และความ

การบริ หารใช้กายแบบไม่มีโทษ
๒. เจตสิ กสุ ข สุ ขใจ เกิดจากศีล สมาธิ ปัญญา
และความสุ ขเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้กอ็ าศัยปัจจัยเป็ นตัวก่อเกิด เช่น
๑. สามิสสุ ข อาศัยอามิสเป็ นปัจจัย เช่น รู ป รส กลิ่น เสี ยง ฯลฯ ความคิด
อารมณ์ ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุ ข
๒. นิรามิสสุ ข สุ ขไม่อิงอาศัยอามิส เช่น นิพพาน จิตปล่อยวางปลอดโปร่ ง สุ ข
สงบได้เพราะการรู ้แจ้งสัจธรรม
เนื่องจาก “นิรามิสสุ ข” โดยเนื้อแท้แล้วไม่ใช่สุข แต่คือความไม่มีทุกข์ไม่มีสุข
จึงไม่ตอ้ งอาศัยปัจจัยใดๆ แต่กต็ อ้ งกล่าวได้วา่ อาศัยสติ สมาธิ ปัญญาสู่ ความรู ้แจ้งใน
สัจจะทั้งสมมติและปรมัตถ์ จนถึงวิมุตติหลุดพ้นจากความโลภ โกรธ หลงได้
ในพุทธศาสนาได้ให้ความหมายครอบคลุมกิริยาของจิตสุ ขทุกข์น้ ีไว้กว้างๆ แต่
แนะไว้เป็ นระดับภาพการสัมผัสด้วยวิญญาณอายตนะกับด้วยปัญญาการรู ้แจ้ง
๑. โลกียสุ ข สุ ขในอายตนะ ตา หู จมูก ฯ, สุ ขในโลกธรรม เช่น ลาภ ยศ
สรรเสริ ญ, สุ ขในสมมุติบญั ญัติท้ งั หลาย เป็ นสุ ขที่ไม่มีอยูจ่ ริ ง เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
ปัจจัยการปรุ งแต่ง และอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้
๒. โลกุตระสุ ข สุ ขที่อยูเ่ หนือโลก เหนือสมมติ เหนือการปรุ งแต่ง เป็ นสุ ข
เหนือสุ ข นัน่ ก็คือการไม่ทุกข์และไม่สุข อันเป็ นสภาพธรรมที่เกิดจากการเห็นแจ้ง จิต
เป็ นอิสระ จิตเป็ นอิสระจากพอใจและไม่พอใจ เข้าถึงภาวะทที่อะไรปรุ งแต่งจิตไม่ได้
อีกแล้ว เป็ นธรรมชาติที่ไม่มีเกิดมีดบั

บทความโดย หลวงตาสุริยา
วัดป่ าโสมพนัส จ.สกลนคร

ความสุ ขเกิดขึน้ ได้ อย่ างไร
เมื่อพูดถึงความสุ ข คนทัว่ ไปมักจะจินตนาการรับรู ้ดว้ ยประสาทสัมผัส ตรึ กตาม
อาการประสบการณ์ความรู ้สึกจากอายตนะที่ตรงข้ามความไม่พอใจ อะไรตามที่เป็ น
ความพอใจ เรามักจะเทใจให้หมดตัว เพราะคิดว่านัน่ คือสุ ข จนกลายเป็ นความหลงผิด
หลงในอาการของธรรมชาติ หลงปรุ งแต่งจิตตัวเอง หลงเข้าไปอยูใ่ นอารมณ์สุขทุกข์ที่
อวิชชาในจิตสร้างขึ้น หลงเข้าไปอยูใ่ นอารมณ์ หลงว่าสุ ขมีเมื่อใดใจก็เป็ นสุ ขเมื่อนั้น
แต่วา่ จะเห็นผลว่ามันทุกข์ชดั ๆ, ก็ต่อเมื่อมันไม่คงอยูใ่ นสภาพเดิม หรื อไม่เป็ นไปดังใจ
ปรารถนาและเมื่อความทะยานอยากได้สุขยิง่ ๆขึ้นไป
หรื อเมื่อเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิด
อารมณ์น้ นั ดับตามกฎไตรลักษณ์ ความรู ้สึกที่หลงเข้าใจว่าสุ ขที่มีกจ็ ะกดดันบีบคั้นให้
เกิดทุกข์ อยากแล้วอยากอีก วิง่ หาปัจจัยปรุ งแต่งจิตหลอกตัวเองอยูเ่ ช่นนี้ซ้ าแล้วซ้ าเล่า
จนกว่าจะรู ้แจ้งในธรรมชาติของจิตถึงรากเหง้าของตัณหา
สรุ ปแล้ว ความสุ ขไม่ได้มี มีเพียงอาการเวทนาที่เกิดขึ้น ตั้งอยูแ่ ล้วดับไป และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่เกิดการประจักษ์แจ้งสัจจะ อวิชชาคือ
ความไม่รู้แจ้งก็ให้เกิดโมหะคือความหลงในอาการของจิต แล้วเกิดติดอารมณ์.......กิเลส
ตัณหาอุปาทานยึดติดผูกมัดจิตที่เรี ยกกันว่าสังโยชน์ หากสติไม่เจริ ญเติบโตเป็ นสมาธิ,
กลายเป็ นญาณทัศนะ,พัฒนามาเป็ นอภิญญาวิชชาสามก็ไม่อาจสามารถต้านกิเลส
สังโยชน์
รู ้แจ้งตัดรากถอนโคนบาปกรรมที่เข้าไปฝังรากลึกอยูใ่ นกมลสันดานนี้ได้
อย่างไร
ดังนั้นความเป็ นอยูก่ ถ็ ูกอวิชชาตัณหากากับบทการแสดงแทบทั้งนั้น ได้ค่าแสดง
คือความหลงว่ามีสุขหลงสมมติวา่ ได้มีได้เป็ น หลงสุ ขหลงทุกข์ หลงปรากฏการณ์วา่
เป็ นจริ งเป็ นจัง หลงฝังทัศนะคติตนเองให้จมลึกลงไปเรื่ อยๆยากที่จะถอนได้ หลงเกิด
ชอบชังเป็ นภพเป็ นชาตินอ้ ยใหญ่ส้ นั ยาวอยูอ่ ย่างนั้น ไม่มีวนั เวลาที่ได้เกิดปั ญญามีดวงตา
เห็นความจริ งของอริ ยสัจได้เลย
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สุ ขทีแ่ ท้ แค่ เวทนา
ความจริ งความสุ ขเป็ นเพียงอาการของขันธ์หา้ หรื อขันธ์หา้ คืออาการของจิต ซึ่ง
ปรกติจิตนี้คือธรรมชาติรับรู ้อารมณ์ แต่สุขคืออาการที่หลงอาการกิริยาของขันธ์ หลง
เสวยอารมณ์ในขันธ์ หลงพอใจชอบใจในธรรมชาติของเวทนา โดยจิตขาดปัญญารู ้แจ้ง
ไม่เห็นเป็ นเพียงสักแต่วา่ เวทนาเกิดดับเท่านั้น เวทนามี ๕ อย่าง คือ
๑. สุ ขเวทนา การเสวยอารมณ์สุขทางกาย
๒. ทุกขเวทนา การเสวยอารมณ์ทุกข์ทางกาย
๓. โสมนัสเวทนา การเสวยอารมณ์สุขทางจิต
๔. โทมนัสเวทนา การเสวยอารมณ์ทุกข์ทางจิต
๕. อุเบกขาเวทนา การเสวยอารมณ์เฉยๆ
เหนือเวทนา
อนึ่ งอุเบกขาเวทนาคือการเฉยต่อเวทนาทั้งหมดแบบปุถุชนเป็ นเรื่ องของสมาธิ
สมาบัติอย่างเช่น สัญญาเวทยิตนิโรธ การเข้าสมาธิ ดบั สัญญา และเวทนาแบบสมถะ นี่
เป็ นการเข้าถึงอุเบกขาด้วยสมถะวิธี เป็ นการติดอยูใ่ นการเสวยอารมณ์ที่เป็ นเฉยๆ ไม่ใช่
วิปัสสนาปั ญญาที่พฒ
ั นาจากการเห็ นเวทนาตามกฎไตรลักษณ์ เห็ นธรรมชาติแท้ของ
เวทนาตามหลั ก อริ ยสั จ แล้ ว จึ ง วางเวทนาได้ เมื่ อ ใดที่ ห ลงเข้ า ไปอยู่ ใ นเวทนา
ปรากฏการณ์ ของทุ กข์จะเกิ ดการหมุ นเป็ นวัฏจักรหรื อสังสารจักรทัน ที ขัน ธ์คือกอง
อารมณ์ท้ งั ห้าได้แก่ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะหมุนเป็ นวัฏจักรกลับไป
กลับมาซ้ าแล้วซ้ าเล่า
จนกว่าจะพัฒนาสติรู้แจ้งทาลายเชื้ออวิชชาความหลงเสวยอารมณ์ความพอใจไม่
พอใจในเวทนาออกหมดเสี ยได้ เมื่อนั้นขันธ์หา้ ก็จะไม่หมุน เป็ นธรรมชาติเกิดดับ และ
แม้ที่ สุ ด หลุ ด พ้น จากการเกิ ด ดับ เหลื อ แค่ ธ รรมชาติ จิ ต ล้ว น ไม่ มี เกิ ด มี ดับ อี ก ต่ อ ไป
เรี ยกว่า “อมตธรรม” นี่ เป็ นอาการอยูเ่ หนื อเวทนา เหนื อสุ ข เหนื อทุกข์ เหนื ออุเบกขา
เวทนา เรี ยกอีกอย่างเป็ นการเข้าถึงอุเบกขา(ดับทุกข์)ตัวจริ งด้วยวิปัสสนาวิธี
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สุ ขทุกข์ มไี ว้ เพื่อเห็น
หากได้มีการเรี ยนรู ้สภาวธรรมทันที่จิต อันเป็ นต้นต่อแหล่งกาเนิดพลังงานปรุ ง
แต่งสุ ขทุกข์กนั จริ งๆแล้ว จะเห็นได้เลยว่าสุ ขที่เราอยากได้ อยากเป็ นนั้นมันไม่ได้มีอยู่
จริ ง ยิง่ มีสติเราเข้มแข็งจิตตั้งมัน่ มากเท่าใด ธรรมชาติปัจจัยที่จะมาปรุ งแต่งจิตให้สุข
ทุกข์ไม่รู้มนั หายไปไหน จิตจะมีแต่ความว่ างตื่นรู้ อยู่กบั ปัจจุบันขณะ จิตผ่ องใส ไม่ สุข
ไม่ ทุกข์ สุ ขก็เห็น ทุกข์ กเ็ ห็นแต่ ไม่ เป็ น ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ เพียงเพื่อให้เกิด
ญาณรู ้ ปะติสสะติมตั ตายะ เพียงเพื่ออาศัยระลึกรู ้ อะนิสสิ โตจะ วิหะระติ ที่แท้จิตนี้ไม่
มีกิเลสตัณหาจะมาอาศัยเกิดได้ นะจะกิญจิ โลเก อุปาทิยะติ เป็ นผูท้ ี่ไม่ยดึ มัน่ อะไรๆ
หรื อสิ่ งใดๆในโลก นี่แลชื่อว่าเป็ นผูเ้ ห็นแจ้งในธรรมอยู่
มีแค่สภาวธรรมรู ้เห็นตื่นเบิกบาน ความทุกข์คืบคลานเข้ามาไม่ถึงเป้าหมาย ตัว
มันก็ดบั สลายมลายไปก่อนที่มนั จะปรุ งแต่งจิตเป็ นเมนูวญ
ิ ญาณาหารให้เราหลง
รับประทาน........เมื่อก่อนที่ยงั ไม่รู้ไม่เห็น แต่พอรู ้แจ้งแล้วสุ ขทุกข์ไม่มีในจิต ทุกสิ่ งคือ
ความว่างเปล่า
เมื่อครั้งที่เรายังอยูใ่ นความมืด
เราเกิดความสาคัญมัน่ หมายในธาตุขนั ธ์ของ
ตนเอง และสิ่ งรอบข้างว่าเป็ นโน่นเป็ นนี่ แค่พอแสงสว่างปรากฏความจริ งก็ประจักษ์
แจ้งแก่สายตารู ้วา่ มันเป็ นความว่างเปล่า ปัญหาของความเข้าใจผิด(มิจฉาทิฏฐิ)ต่อธรรม
ทั้งหลายนั้น เพียงเพราะใจเราไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาสาดส่ องเข้ามาเท่านั้น “นตฺถิ
ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่ างเสมอด้ วยปัญญาไม่ มี”
มรรควิธีเข้ าถึงความสุ ข
นตฺถ สนฺติ ปร สุ ข สุ ขอื่นยิง่ กว่าความสงบไม่มี... ความสุ ขโดยสภาวะมิได้มีแต่
เป็ นภาษาที่สื่อความหมายชี้ทางสู่ ปัญญาเข้าใจได้ง่าย เพราะหากยิง่ สุ ขอยูก่ ย็ งั พอใจใน
เวทนาอยู่ ยังไม่สงบจากสุ ขเวทนา ยังติดจมในขันธ์หา้ อยู่ ยังมิอาจเข้าถึงความสงบสุ ข
สันติอย่างแท้จริ ง
ความหมายของคาว่าสงบในที่น้ ีหมายถึง “นิพพาน” อันเป็ นแดนเกษมจากโยคะ
สงบจากกิเลสสังโยชน์ ด้วยการหลุดพ้นมีสันติภาพเกิดขึ้นในจิตอย่างถาวร เคี้ยวกิน
ความทุกข์ได้ไม่เหลือซากแล้ว ไม่มีกิเลสเกิดกาเริ บตลบหลังใดๆได้อีก
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เมื่อเราได้รับรู ้มาแล้วโดยสัญญา ว่าสุ ขไม่มีจริ ง ที่หลงเข้าไปเช่นนั้นเพราะจิตนี้
ถูกอวิชชาย้อมใจ เราก็จึงมาทาความสะอาดจิต สะจิตตะปริโยทะปะนัง ชาระจิตให้ผุด
ผ่อง โดยการฝึ กสติกาหนดรู ้ ลด ละ เลิก การปรุ งแต่ง และเฝ้าดูวิถีโคจรของจิตหรื อ
ความคิดที่มนั ชอบเที่ยวไป ติดยึด ผูกพัน เกาะเกี่ยว ต้องเฝ้ าดู อย่างละเอียด “โยนิโย
มนสิ การ” ดู จนกระทั่งเห็ น บ่ อ เกิ ด ของความคิ ด บ่ อ เกิ ด ของความทุ ก ข์ บ่ อ เกิ ด ของ
ความสุ ข อิน ทรี ย์ สั ง วร อาจต้อ งส ารวมในกรณี ที่ อิ น ทรี ย ์อ่ อ นไหวง่ า ย ไหวตาม
อายตนะที่เชื่อมต่อการรับรู ้ปรุ งแต่ง เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, โภชเนมัตตัญญุตา
รู ้จกั ควบคุมประมาณในการบริ โภค, ปั นตัญจะ สะยะนาสะนัง พักพาอาศัยอยู่ในที่อนั
สงัดวิเวก ธุรการงานน้อย, ชาคะริยานุโยค เพียรระลึกรู ้เฝ้าดูอาการที่เกิดขึ้นกับกายใจให้
ต่ อ เนื่ อ งอยู่อ ย่า งสม่ า เสมอ, อะธิ จิ ต เต จะ อาโยโค พัฒ นาจิ ต ไปสู่ ภ าวะอัน ยิ่ง คื อ
“นิพพาน”
ภาวะที่จิตถูกชาระอย่างหมดจด ตามลาดับของสัมมาปฏิบตั ิ คือฝึ กสติเห็นรู ป
นาม ปล่อยวางรู ปนาม เกิดปี ติปราโมทย์ เกิดสมาธิและอุเบกขา เกิดยถาภูตญาณ เห็น
แจ้งธรรมชาติเกิดดับของรู ปนามตามความเป็ นจริ ง เกิดนิพพิทา วิราคะ เหนื่อยหน่าย
คลายความกาหนัดในสิ่ งที่เป็ นทุกข์ที่ตนหลง นี่แหละคือทางแห่งพระนิพพาน อันเป็ น
ธรรมหมดจด กาลังญาณทัศนะที่ดีพอพอจะส่ งต่อไปสู่ วมิ ุตหิ ลุดพ้นเป็ น “นิพพาน” ได้
เลยเทียว “นิพฺพาน ปรม สุ ข” อริ ยผูร้ ู ้แจ้งเห็นสัจจะธรรมของชีวิตว่า นิพพานความดับ
ทุกข์สิ้นทุกข์ น้ันแหละคือความสุ ขทีแ่ ท้ จริง

ความไม่ มอี ะไรในเบญจขันธ์
ปัญญาความรู ้แจ้ง เป็ นสิ่ งแรกๆของชีวติ มนุษย์ที่ควรเรี ยนรู ้โดยแท้ เพราะชีวติ นี้
มีองค์ประกอบด้วยธาตุสี่ขนั ธ์หา้
ธาตุขนั ธ์ทาหน้าที่ของมันเรากลับสาคัญตนว่าเป็ น
เจ้าของธาตุขนั ธ์ ขันธ์สาคัญว่าธาตุสี่น้ ีเป็ นตัวตนของตนเอง ความจริ งแม้ขนั ธ์กย็ งั เป็ น
ธรรมชาติที่อนิจจังอนัตตาอยูเ่ สมอ เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ เพราะเหตุวา่ ธาตุสี่กเ็ ป็ น
อิสระเกิดดับของเขาเอง ขันธ์หา้ นี้กม็ ีเพียงวิชชากับอวิชชา รู ้แจ้งกับหลงเท่านั้นเป็ นตัว
บงการ
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เมื่อสติที่ได้ รับการพัฒนาถึงญาณทัศนะวิมตุ ิแล้ ว กิเลสตัณหา อุปาทาน กรรม
จะถูกผลักออกนอกพืน้ ที่จิต จิตก็กลับคืนสู่ขนั ธ์ ว่างเปล่ า ในรู ปลักษณ์ เป็ นธรรมชาติ
“รู้”เท่ านั้น รู้ อยู่ในความว่ าง มีชีวิตความเป็ นอยู่ด้วยจิตว่ าง มองทุกอย่ างเป็ นธรรมชาติ
ที่ว่างจากความสําคัญมัน่ หมายในความเป็ นตัวตน และในที่สุดตัวเราเองก็เป็ นธรรมชาติ
ว่ างอย่ างหนึ่ง เสมอเหมือนกับธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวง ธรรมชาติที่เกิดขึน้ ในจิตอันนี ้
ทําลายภพชาติทั้งหมด
และแล้ วก็เข้ าสู่ภาวะไม่ มเี รามีเขา ไม่ มกี ิเลสหรื อธรรมะ ไม่ มผี ้ รู ้ ู ผ้ ไู ม่ ร้ ู เพราะ
ทุกอย่ างเป็ นธรรมะ ธรรมชาติเสมอเหมือนกันหมด ใจไม่ เห็นความต่ างระหว่ างตัวเรา
กับปรากฏการณ์ เข้ าสู่ภาวะความแนบสนิทของธรรมโดยแท้ ไม่ มธี าตุ ไม่ มขี นั ธ์ ไม่ มี
เกิด ไม่ มตี าย ไม่ มคี น ไม่ มพี ระ ไม่ มที ุกข์ ไม่ มสี ุข ไม่ มภี เู ขา ไม่ มแี ม่ นา้ํ มีแค่
ธรรมชาติสิ่งเดียวเท่ านั้น.
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