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อยู่อย่างไร  จงึจะเป็นสุข 

 

เจริญธรรม  แด่ท่านสาธุชน  ผู้ฟังท้ังหลาย 

 หวัขอ้ท่ีจะไดบ้รรยายในวนัน้ีคือ “อยู่อย่างไร จึงจะเป็นสุข” เร่ืองน้ีดูเหมือนวา่  
พวกเรามาร์คไวเ้ลยวา่ความสุขน้ันมอียู่จริง  เพียงแต่วา่พวกเราตอ้งการทราบวธีิการท่ีจะ
ไดรั้บความสุขนั้นมาเท่านั้น  ส่วนจะสุขแค่ไหน  อยา่งไร  เราไม่ไดใ้ส่ใจตรงนั้น 

 ก่อนอ่ืนตอ้งท าความเขา้ใจร่วมกนัก่อน  ท าความเห็นใหต้รงกนัก่อน  แลว้การ
เรียนรู้จึงจะดูง่ายข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ค  าวา่ “ความสุข” นั้นคืออะไร  มีอยูจ่ริงหรือไม่  
เขา้ถึงไดด้ว้ยวธีิการใด  สุขโลกียะ  สุขโลกตุระ  ตลอดถึงความสุขอมตะท่ีไม่ตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลง  อยูใ่นวสิัยปุถุชนเช่นเราหรือ 

 

ความหมายของความสุข 

“ความสุข” ตามรากศพัท์เดิม จะหมายเอาสภาวะท่ีเอาชนะทุกข์ได้, ภาวะลบ
ความทุกข์ออกจากจิตได้  มาจากศพัท์วิเคราะห์  อาทิเช่น  สุฏฺฐุ  ทุกฺข ํ ขนตีติ  สุข ํ ภาวะ
ท่ีขดุความทุกข์ด้วยดี,  สุฏฺฐุ  ทุกฺข ํ ขาทตีติ  สุข ํ ภาวะท่ีเคีย้วกินความทุกข์ด้วยดี, สุขยติ  
ยสฺสุปฺปตฺติ  ต ํ สุขิต ํ กโรตีติ  สุข ํ ภาวะท่ียงับคุคลท่ีมสีติเกิดขึน้ทาํให้สุขสบาย,  สุกรํ  ข ํ 
โอกาส ํ ทาตุเมตสฺสาติ  สุข ํ ภาวะท่ีมคีวามว่างเกิดขึน้ได้ง่ายๆ   
 “ความสุข” นิยามความหมายนั้นข้ึนอยูก่บัโลกทศัน,์ วฒิุภาวะหรือประสบการณ์, 
ธรรมทศันห์รือภูมิธรรม, ความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัชีวติ ซ่ึงมีอยู ่ ๒ 
ลกัษณะใหญ่ๆ คือ  ยดึติดกบัปล่อยวาง  ส าหรับเป็นฐานในการใหค้  านิยามความหมาย  
 เด็กเลก็  ความสุขหมายถึงการไดปั้จจยัสนองตอบในส่ิงท่ีตนปรารถนา  การ
เพลิดเพลินอยูใ่นความคิดความอยาก  การไดรั้บความดูแลเอาใจใส่จากบุคคลสังคมรอบ
ขา้ง 

 วยัรุ่นหนุ่มสาว  นกัเรียนนกัศึกษา  ความสุขหมายถึง  ความสนุก  ความ
เพลิดเพลิน  การไดท้ าอะไรตามใจ  การเพลินอยูใ่นโลกียารมณ์  การไดเ้ล่นไดเ้ท่ียว  การ
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ไดป้ระสบความส าเร็จในเป้าหมายอุดมการณ์  เช่น  การศึกษา  เพศตรงขา้ม  เพื่อน  การ
ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลรอบขา้ง 

 วยัท างาน  ความสุขหมายถึง  การมีงานท าท่ีดี  การมีเพื่อนร่วมงานท่ีดี  การได้
ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  การมีครอบครัวท่ีดีมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  มีเงินทองจบัจ่ายใช้
สอยสะดวก  การไดพ้กัผอ่นหยอ่นใจยามเม่ือยหลา้  การงานไม่มีโทษ 

 วยัชรา  ความสุขหมายถึง  การมีสุขภาพดี  การไม่มีโรค การมีทรัพยใ์ชจ่้าย
บริโภค  การไม่มีหน้ีสิน  สุขจากการไดบ้ าเพญ็ตนเป็นประโยชนต่์อสังคม  การไดรั้บ
ความนบัถือเคารพคารวะจากผูอ่ื้น 

 สมณะเพศ  ความสุขหมายถึง  การส้ินกิเลสอาสวะรบกวนจิตอยา่งไม่ก าเริบ  การ
พน้ทุกขถึ์งขั้นนิพพาน 

 น่ีเป็นตวัอยา่งของความหมาย  การใหนิ้ยามความสุขของมนุษยท์ัว่ไป  แต่ความ
จริงแลว้กจ็ะมีอารมณ์สุขทุกขป์รับเปล่ียนหมุนเวยีนคละเคลา้กนัไป  ไม่มีอะไรเท่ียงแท้
แน่นอน  เพราะช่ือวา่ชีวติของคฤหสัถ ์ วถีิทางของชาวบา้นผูค้รองเรือน  ผูย้งัไม่รู้แจง้สัจ
ธรรม  ยอ่มไม่พน้การเวยีนวา่ยอยูใ่นสังสารวฏัฏ ์  หรือกามโภคี  แต่เรากเ็รียกวา่สุขซ่ึง
อาจหมายเอาความประสบผลส าเร็จกบัการเป็นมนุษยปุ์ถุชนธรรมดาท่ีพฒันาตนตามโลก
ธรรมจนท่ีสุดแลว้  เรียกอีกอยา่งวา่สุขของคฤหสัถ ์๔ ไดแ้ก่ 

 

ประเภทของความสุข 

 ๑.  อตัถิสุข  สุขท่ีเกิดจากความมี  ความได ้ เช่น  ไดท้รัพย ์ มีเงินทอง  มีบริวาร  
บริหารกิจการความเป็นอยู ่ ชีวติครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี  มีประสิทธิผล  หากไดเ้ช่นน้ีใจ
กมี็สุขแลว้ 

 ๒.  โภคสุข  สุขเกิดจากการจบัจ่ายใชท้รัพย ์ บริโภคอุปโภค  ไม่วา่ในครอบครัว  
หรือในธุรกิจการต่อยอดโภคทรัพยเ์ป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก  ไม่มีโทษไม่ฝืดเคือง  แมก้าร
จบัจ่ายใชส้อยในกิจสาธารณะ  ท าบุญท าทานกไ็ม่พร่อง  น่ีกสุ็ขใจแลว้ 

๓.  อนณสุข  สุขท่ีเกิดจากการไม่เป็นหน้ีสินติดตวั  ภูมิใจ  สุขใจ 

 ๔. อนวชัชสุข  สุขเกิดจากการประพฤติตนไม่มีโทษ  สามารถด ารงตนอยูใ่น
กรอบจริยธรรม  ขนบธรรมเนียม  ศีลธรรม  กฎหมายของสังคมนั้นๆ  ไดอ้ยา่งไม่ผดิ
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พร่อง  เป็นท่ียอมรับนบัถือของคนทัว่ไปได ้  ใครจะครหาติเตียนไม่ได ้  เช่นน้ีกเ็ป็น
ความสุขใจแลว้ 

  

 

ความสุขทั้ง  ๔  ลกัษณะ  หากจะกล่าวโดยยอ่กมี็  ๒  อาการ  ไดแ้ก่ 

 ๑.  กายกิสุข สุขกาย  เกิดจากการปรุงแต่งกายใหเ้กิดความสบาย  และความ
สะดวก    

การบริหารใชก้ายแบบไม่มีโทษ 

 ๒.  เจตสิกสุข สุขใจ  เกิดจากศีล  สมาธิ  ปัญญา 

 และความสุขเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดก้อ็าศยัปัจจยัเป็นตวัก่อเกิด  เช่น  
 ๑.  สามสิสุข อาศยัอามิสเป็นปัจจยั  เช่น  รูป  รส  กล่ิน  เสียง  ฯลฯ  ความคิด  
อารมณ์  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข 

 ๒.  นิรามสิสุข สุขไม่อิงอาศยัอามิส  เช่น  นิพพาน  จิตปล่อยวางปลอดโปร่ง  สุข
สงบไดเ้พราะการรู้แจง้สัจธรรม 

 เน่ืองจาก “นิรามิสสุข” โดยเน้ือแทแ้ลว้ไม่ใช่สุข  แต่คือความไม่มีทุกขไ์ม่มีสุข  
จึงไม่ตอ้งอาศยัปัจจยัใดๆ  แต่กต็อ้งกล่าวไดว้า่อาศยัสติ  สมาธิ  ปัญญาสู่ความรู้แจง้ใน
สัจจะทั้งสมมติและปรมตัถ ์ จนถึงวมุิตติหลุดพน้จากความโลภ  โกรธ  หลงได ้

 ในพุทธศาสนาไดใ้หค้วามหมายครอบคลุมกิริยาของจิตสุขทุกขน้ี์ไวก้วา้งๆ  แต่
แนะไวเ้ป็นระดบัภาพการสัมผสัดว้ยวญิญาณอายตนะกบัดว้ยปัญญาการรู้แจง้ 

 ๑.  โลกียสุข  สุขในอายตนะ  ตา  หู  จมูก  ฯ, สุขในโลกธรรม  เช่น  ลาภ  ยศ  
สรรเสริญ, สุขในสมมุติบญัญติัทั้งหลาย  เป็นสุขท่ีไม่มีอยูจ่ริง  เปล่ียนแปลงไปตามเหตุ
ปัจจยัการปรุงแต่ง  และอนตัตาบงัคบับญัชาไม่ได ้

 ๒.  โลกตุระสุข  สุขท่ีอยูเ่หนือโลก  เหนือสมมติ  เหนือการปรุงแต่ง  เป็นสุข
เหนือสุข  นัน่กคื็อการไม่ทุกขแ์ละไม่สุข  อนัเป็นสภาพธรรมท่ีเกิดจากการเห็นแจง้  จิต
เป็นอิสระ  จิตเป็นอิสระจากพอใจและไม่พอใจ  เขา้ถึงภาวะทท่ีอะไรปรุงแต่งจิตไม่ได้
อีกแลว้  เป็นธรรมชาติท่ีไม่มีเกิดมีดบั 
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ความสุขเกดิขึน้ได้อย่างไร 

 เม่ือพูดถึงความสุข  คนทัว่ไปมกัจะจินตนาการรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั  ตรึกตาม
อาการประสบการณ์ความรู้สึกจากอายตนะท่ีตรงขา้มความไม่พอใจ  อะไรตามท่ีเป็น
ความพอใจ  เรามกัจะเทใจใหห้มดตวั  เพราะคิดวา่นัน่คือสุข  จนกลายเป็นความหลงผดิ  
หลงในอาการของธรรมชาติ  หลงปรุงแต่งจิตตวัเอง  หลงเขา้ไปอยูใ่นอารมณ์สุขทุกขท่ี์
อวชิชาในจิตสร้างข้ึน  หลงเขา้ไปอยูใ่นอารมณ์  หลงวา่สุขมีเม่ือใดใจกเ็ป็นสุขเม่ือนั้น  
แต่วา่จะเห็นผลวา่มนัทุกขช์ดัๆ, กต่็อเม่ือมนัไม่คงอยูใ่นสภาพเดิม  หรือไม่เป็นไปดงัใจ
ปรารถนาและเม่ือความทะยานอยากไดสุ้ขยิง่ๆข้ึนไป  หรือเม่ือเหตุปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
อารมณ์นั้นดบัตามกฎไตรลกัษณ์  ความรู้สึกท่ีหลงเขา้ใจวา่สุขท่ีมีกจ็ะกดดนับีบคั้นให้
เกิดทุกข ์  อยากแลว้อยากอีก  วิง่หาปัจจยัปรุงแต่งจิตหลอกตวัเองอยูเ่ช่นน้ีซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า  
จนกวา่จะรู้แจง้ในธรรมชาติของจิตถึงรากเหงา้ของตณัหา 

 สรุปแลว้  ความสุขไม่ไดมี้  มีเพียงอาการเวทนาท่ีเกิดข้ึน  ตั้งอยูแ่ลว้ดบัไป  และ
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกเช่นนั้นกเ็พราะวา่ไม่เกิดการประจกัษแ์จง้สัจจะ  อวชิชาคือ
ความไม่รู้แจง้กใ็หเ้กิดโมหะคือความหลงในอาการของจิต  แลว้เกิดติดอารมณ์.......กิเลส
ตณัหาอุปาทานยดึติดผกูมดัจิตท่ีเรียกกนัวา่สังโยชน ์  หากสติไม่เจริญเติบโตเป็นสมาธิ, 
กลายเป็นญาณทศันะ,พฒันามาเป็นอภิญญาวชิชาสามกไ็ม่อาจสามารถตา้นกิเลส
สังโยชน ์ รู้แจง้ตดัรากถอนโคนบาปกรรมท่ีเขา้ไปฝังรากลึกอยูใ่นกมลสันดานน้ีได้
อยา่งไร   

ดงันั้นความเป็นอยูก่ถู็กอวชิชาตณัหาก ากบับทการแสดงแทบทั้งนั้น  ไดค่้าแสดง
คือความหลงวา่มีสุขหลงสมมติวา่ไดมี้ไดเ้ป็น  หลงสุขหลงทุกข ์  หลงปรากฏการณ์วา่
เป็นจริงเป็นจงั  หลงฝังทศันะคติตนเองใหจ้มลึกลงไปเร่ือยๆยากท่ีจะถอนได ้  หลงเกิด
ชอบชงัเป็นภพเป็นชาตินอ้ยใหญ่สั้นยาวอยูอ่ยา่งนั้น ไม่มีวนัเวลาท่ีไดเ้กิดปัญญามีดวงตา
เห็นความจริงของอริยสัจไดเ้ลย 
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สุขทีแ่ท้แค่เวทนา 

 ความจริงความสุขเป็นเพียงอาการของขนัธ์หา้  หรือขนัธ์หา้คืออาการของจิต  ซ่ึง
ปรกติจิตน้ีคือธรรมชาติรับรู้อารมณ์  แต่สุขคืออาการท่ีหลงอาการกิริยาของขนัธ์  หลง
เสวยอารมณ์ในขนัธ์  หลงพอใจชอบใจในธรรมชาติของเวทนา  โดยจิตขาดปัญญารู้แจง้  
ไม่เห็นเป็นเพียงสักแต่วา่เวทนาเกิดดบัเท่านั้น  เวทนามี ๕ อยา่ง  คือ 

 ๑.  สุขเวทนา การเสวยอารมณ์สุขทางกาย 

 ๒.  ทุกขเวทนา  การเสวยอารมณ์ทุกขท์างกาย 

 ๓.  โสมนสัเวทนา  การเสวยอารมณ์สุขทางจิต 

 ๔.  โทมนสัเวทนา  การเสวยอารมณ์ทุกขท์างจิต 

 ๕.  อุเบกขาเวทนา  การเสวยอารมณ์เฉยๆ 

 

เหนือเวทนา 

 อน่ึงอุเบกขาเวทนาคือการเฉยต่อเวทนาทั้งหมดแบบปุถุชนเป็นเร่ืองของสมาธิ  
สมาบติัอยา่งเช่น  สัญญาเวทยตินิโรธ  การเขา้สมาธิดบัสัญญา  และเวทนาแบบสมถะ  น่ี
เป็นการเขา้ถึงอุเบกขาดว้ยสมถะวธีิ  เป็นการติดอยูใ่นการเสวยอารมณ์ท่ีเป็นเฉยๆ  ไม่ใช่
วิปัสสนาปัญญาท่ีพฒันาจากการเห็นเวทนาตามกฎไตรลกัษณ์  เห็นธรรมชาติแทข้อง
เวทน าตามห ลักอริยสัจแล้วจึงวางเวทน าได้  เม่ือใด ท่ีห ลงเข้าไปอยู่ใน เวท น า  
ปรากฏการณ์ของทุกข์จะเกิดการหมุนเป็นวฏัจกัรหรือสังสารจกัรทนัที  ขนัธ์คือกอง
อารมณ์ทั้งห้าไดแ้ก่  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จะหมุนเป็นวฏัจกัรกลบัไป
กลบัมาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า   

จนกว่าจะพฒันาสติรู้แจง้ท าลายเช้ืออวิชชาความหลงเสวยอารมณ์ความพอใจไม่
พอใจในเวทนาออกหมดเสียได ้ เม่ือนั้นขนัธ์หา้กจ็ะไม่หมุน  เป็นธรรมชาติเกิดดบั  และ
แม้ท่ีสุดหลุดพ้นจากการเกิดดับเหลือแค่ธรรมชาติจิตล้วน  ไม่มีเกิดมีดับอีกต่อไป  
เรียกว่า “อมตธรรม” น่ีเป็นอาการอยูเ่หนือเวทนา  เหนือสุข  เหนือทุกข์  เหนืออุเบกขา
เวทนา  เรียกอีกอยา่งเป็นการเขา้ถึงอุเบกขา(ดบัทุกข)์ตวัจริงดว้ยวปัิสสนาวธีิ 
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สุขทุกข์มไีว้เพ่ือเห็น 

 หากไดมี้การเรียนรู้สภาวธรรมทนัท่ีจิต  อนัเป็นตน้ต่อแหล่งก าเนิดพลงังานปรุง
แต่งสุขทุกขก์นัจริงๆแลว้  จะเห็นไดเ้ลยวา่สุขท่ีเราอยากได ้  อยากเป็นนั้นมนัไม่ไดมี้อยู่
จริง  ยิง่มีสติเราเขม้แขง็จิตตั้งมัน่มากเท่าใด  ธรรมชาติปัจจยัท่ีจะมาปรุงแต่งจิตใหสุ้ข
ทุกขไ์ม่รู้มนัหายไปไหน  จิตจะมีแต่ความว่างต่ืนรู้อยู่กบัปัจจุบันขณะ  จิตผ่องใส  ไม่สุข
ไม่ทุกข์  สุขกเ็ห็น  ทุกข์กเ็ห็นแต่ไม่เป็น  ยาวะเทวะ  ญาณะมตัตายะ  เพียงเพื่อใหเ้กิด
ญาณรู้  ปะติสสะติมตัตายะ  เพียงเพื่ออาศยัระลึกรู้  อะนิสสิโตจะ  วหิะระติ  ท่ีแทจิ้ตน้ีไม่
มีกิเลสตณัหาจะมาอาศยัเกิดได ้  นะจะกิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ  เป็นผูท่ี้ไม่ยดึมัน่อะไรๆ
หรือส่ิงใดๆในโลก  น่ีแลช่ือวา่เป็นผูเ้ห็นแจง้ในธรรมอยู ่  

มีแค่สภาวธรรมรู้เห็นต่ืนเบิกบาน  ความทุกขคื์บคลานเขา้มาไม่ถึงเป้าหมาย  ตวั
มนักด็บัสลายมลายไปก่อนท่ีมนัจะปรุงแต่งจิตเป็นเมนูวญิญาณาหารใหเ้ราหลง
รับประทาน........เม่ือก่อนท่ียงัไม่รู้ไม่เห็น  แต่พอรู้แจง้แลว้สุขทุกขไ์ม่มีในจิต  ทุกส่ิงคือ
ความวา่งเปล่า 

 เม่ือคร้ังท่ีเรายงัอยูใ่นความมืด  เราเกิดความส าคญัมัน่หมายในธาตุขนัธข์อง
ตนเอง  และส่ิงรอบขา้งวา่เป็นโน่นเป็นน่ี  แค่พอแสงสวา่งปรากฏความจริงกป็ระจกัษ์
แจง้แก่สายตารู้วา่มนัเป็นความวา่งเปล่า  ปัญหาของความเขา้ใจผดิ(มิจฉาทิฏฐิ)ต่อธรรม
ทั้งหลายนั้น  เพียงเพราะใจเราไม่มีแสงสวา่งแห่งปัญญาสาดส่องเขา้มาเท่านั้น  “นตฺถ ิ 
ปญญฺา  สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

 

มรรควธีิเข้าถึงความสุข 

 นตฺถ  สนฺติ  ปร   สุข   สุขอ่ืนยิง่กวา่ความสงบไม่มี... ความสุขโดยสภาวะมิไดมี้แต่
เป็นภาษาท่ีส่ือความหมายช้ีทางสู่ปัญญาเขา้ใจไดง่้าย  เพราะหากยิง่สุขอยูก่ย็งัพอใจใน
เวทนาอยู ่  ยงัไม่สงบจากสุขเวทนา  ยงัติดจมในขนัธ์หา้อยู ่  ยงัมิอาจเขา้ถึงความสงบสุข
สันติอยา่งแทจ้ริง 

 ความหมายของค าวา่สงบในท่ีน้ีหมายถึง “นิพพาน” อนัเป็นแดนเกษมจากโยคะ  
สงบจากกิเลสสังโยชน ์  ดว้ยการหลุดพน้มีสันติภาพเกิดข้ึนในจิตอยา่งถาวร  เค้ียวกิน
ความทุกขไ์ดไ้ม่เหลือซากแลว้  ไม่มีกิเลสเกิดก าเริบตลบหลงัใดๆไดอี้ก 
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 เม่ือเราไดรั้บรู้มาแลว้โดยสัญญา  ว่าสุขไม่มีจริง  ท่ีหลงเขา้ไปเช่นนั้นเพราะจิตน้ี
ถูกอวิชชายอ้มใจ  เรากจึ็งมาท าความสะอาดจิต  สะจิตตะปริโยทะปะนัง  ช าระจิตให้ผุด
ผ่อง  โดยการฝึกสติก าหนดรู้  ลด  ละ  เลิก  การปรุงแต่ง  และเฝ้าดูวิถีโคจรของจิตหรือ
ความคิดท่ีมนัชอบเท่ียวไป  ติดยึด  ผูกพนั  เกาะเก่ียว  ตอ้งเฝ้าดูอย่างละเอียด “โยนิโย
มนสิการ” ดูจนกระทั่งเห็นบ่อเกิดของความคิด  บ่อเกิดของความทุกข์  บ่อเกิดของ
ความสุข  อินทรีย์สังวร  อาจต้องส ารวมในกรณีท่ีอินทรีย์อ่อนไหวง่าย  ไหวตาม
อายตนะท่ีเช่ือมต่อการรับรู้ปรุงแต่ง  เช่น  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ, โภชเนมัตตัญญุตา  
รู้จกัควบคุมประมาณในการบริโภค, ปันตัญจะ  สะยะนาสะนัง  พกัพาอาศยัอยู่ในท่ีอนั
สงดัวเิวก  ธุรการงานนอ้ย, ชาคะริยานุโยค  เพียรระลึกรู้เฝ้าดูอาการท่ีเกิดข้ึนกบักายใจให้
ต่อเน่ืองอยู่อย่างสม ่าเสมอ, อะธิจิตเต  จะ  อาโยโค  พัฒนาจิตไปสู่ภาวะอันยิ่งคือ 
“นิพพาน”   

ภาวะท่ีจิตถูกช าระอยา่งหมดจด  ตามล าดบัของสมัมาปฏิบติั  คือฝึกสติเห็นรูป
นาม  ปล่อยวางรูปนาม  เกิดปีติปราโมทย ์ เกิดสมาธิและอุเบกขา  เกิดยถาภูตญาณ  เห็น
แจง้ธรรมชาติเกิดดบัของรูปนามตามความเป็นจริง  เกิดนิพพิทา  วริาคะ  เหน่ือยหน่าย  
คลายความก าหนดัในส่ิงท่ีเป็นทุกขท่ี์ตนหลง  น่ีแหละคือทางแห่งพระนิพพาน  อนัเป็น
ธรรมหมดจด  ก าลงัญาณทศันะท่ีดีพอพอจะส่งต่อไปสู่วมุิติหลุดพน้เป็น “นิพพาน” ได้
เลยเทียว “นิพฺพาน   ปรม   สุข ” อริยผูรู้้แจง้เห็นสัจจะธรรมของชีวิตวา่  นิพพานความดบั
ทุกขส้ิ์นทุกข์น้ันแหละคือความสุขทีแ่ท้จริง 

 

ความไม่มอีะไรในเบญจขนัธ์ 

 ปัญญาความรู้แจง้  เป็นส่ิงแรกๆของชีวติมนุษยท่ี์ควรเรียนรู้โดยแท ้ เพราะชีวติน้ี
มีองคป์ระกอบดว้ยธาตุส่ีขนัธ์หา้  ธาตุขนัธ์ท าหนา้ท่ีของมนัเรากลบัส าคญัตนวา่เป็น
เจา้ของธาตุขนัธ์  ขนัธ์ส าคญัวา่ธาตุส่ีน้ีเป็นตวัตนของตนเอง  ความจริงแมข้นัธ์กย็งัเป็น
ธรรมชาติท่ีอนิจจงัอนตัตาอยูเ่สมอ  เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได ้  เพราะเหตุวา่ธาตุส่ีกเ็ป็น
อิสระเกิดดบัของเขาเอง  ขนัธ์หา้น้ีกมี็เพียงวชิชากบัอวชิชา  รู้แจง้กบัหลงเท่านั้นเป็นตวั
บงการ 
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 เม่ือสติท่ีได้รับการพัฒนาถึงญาณทัศนะวิมติุแล้ว  กิเลสตัณหา  อุปาทาน  กรรม  
จะถกูผลกัออกนอกพืน้ท่ีจิต  จิตกก็ลับคืนสู่ขนัธ์ว่างเปล่า  ในรูปลกัษณ์  เป็นธรรมชาติ
“รู้”เท่าน้ัน  รู้อยู่ในความว่าง  มชีีวิตความเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง  มองทุกอย่างเป็นธรรมชาติ
ท่ีว่างจากความสาํคัญมัน่หมายในความเป็นตัวตน  และในท่ีสุดตัวเราเองกเ็ป็นธรรมชาติ
ว่างอย่างหน่ึง  เสมอเหมือนกบัธรรมชาติท้ังหลายท้ังปวง  ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ในจิตอันนี้
ทาํลายภพชาติท้ังหมด  
   และแล้วกเ็ข้าสู่ภาวะไม่มเีรามเีขา  ไม่มกิีเลสหรือธรรมะ  ไม่มผีู้ รู้ผู้ไม่รู้  เพราะ
ทุกอย่างเป็นธรรมะ  ธรรมชาติเสมอเหมือนกนัหมด  ใจไม่เห็นความต่างระหว่างตัวเรา
กบัปรากฏการณ์  เข้าสู่ภาวะความแนบสนิทของธรรมโดยแท้  ไม่มธีาตุ  ไม่มขีนัธ์  ไม่มี
เกิด  ไม่มตีาย  ไม่มคีน  ไม่มพีระ  ไม่มทุีกข์  ไม่มสุีข  ไม่มภีเูขา  ไม่มแีม่นํา้  มแีค่
ธรรมชาติส่ิงเดียวเท่าน้ัน. 
 

 แสดงธรรมท่ีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


