
๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

๗๔. ความสุข ตอนที่ ๓

สุภีร์ ทุมทอง



๑. สภาวะและประเภทของความสุข 
๒. ความสำคัญของความสุข 
๓. วิธีพัฒนาความสุข

ความสุข



๒.๑ เป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
๒.๒ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงจุดหมายสูงสุด

๒. ความสำคัญของความสุข



ตสฺสิเม ปญฺจ นีวรเณ ปหีเน อตฺตนิ สมนุปสฺสโต 
ปาโมชฺชํ ชายติ, ปมุทิตสฺส ปีติ ชายติ, ปีติมนสฺส 
กาโย ปสฺสมฺภติ, ปสฺสทฺธกาโย สุขํ ปฏิสํเวเทติ, 
สุขิโน จิตฺตํ สมาธิยติ. 
(ที.สี. ๙/๒๒๕ สามัญญผลสูตร)

๒.๓ เป็นเหตุให้เกิดสมาธิ



อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหาราย  สํวตฺตติ,  (๑)  
อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา    
ญาณทสฺสนปฺปฏิลาภาย  สํวตฺตติ, (๒) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑ สมาธิภาวนาสูตร)

๒.๔ เป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของสมาธิภาวนา



อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
สติสมฺปชญฺญาย  สํวตฺตติ, (๓) 
อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
อาสวานํ  ขยาย  สํวตฺตติ. (๔) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑ สมาธิภาวนาสูตร)

๒.๔ เป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของสมาธิภาวนา



กตโม จ คหปตโย อตฺตูปนายิโก ธมฺมปริยาโย?  
อิธ คหปตโย อริยสาวโก  อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ  
“อหํ  โขสฺมิ  ชีวิตุกาโม อมริตุกาโม  
สุขกาโม ทุกฺขปฺปฏิกูโล.  
(สํ.ม. ๑๙/๑๐๐๓ เวฬุทวาเรยยสูตร)

๒.๕ เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายต้องการ



โย โข มํ ชีวิตุกามํ อมริตุกามํ สุขกามํ ทุกฺขปฺปฏิกูลํ  
ชีวิตา โวโรเปยฺย, น เมตํ อสฺส ปิยํ มนาปํ.  
อหญฺเจว โข ปน ปรํ ชีวิตุกามํ อมริตุกามํ สุขกามํ  
ทุกฺขปฺปฏิกูลํ ชีวิตา โวโรเปยฺยํ,  
ปรสฺสปิ ตํ อสฺส อปฺปิยํ อมนาปํ.  
(สํ.ม. ๑๙/๑๐๐๓ เวฬุทวาเรยยสูตร)

๒.๕ เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายต้องการ



โย โข มฺยายํ ธมฺโม อปฺปิโย อมนาโป,  
ปรสฺสเปโส ธมฺโม อปฺปิโย อมนาโป. 
โย โข มฺยายํ ธมฺโม อปฺปิโย อมนาโป,  
กถาหํ ปรนฺเตน สญฺโญเชยฺยนฺ”ติ.  
(สํ.ม. ๑๙/๑๐๐๓ เวฬุทวาเรยยสูตร)

๒.๕ เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายต้องการ



จตฺตาโรเม  เปสฺส  ปุคฺคลา  สนฺโต  สํวิชฺชมานา  โลกสฺมึ.   
กตเม  จตฺตาโร ?  
อิธ เปสฺส เอกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป  โหติ   
อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต, (๑) 
อิธ  ปน  เปสฺส  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  ปรนฺตโป  โหติ   
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต, (๒) 
(ม.ม. ๑๔/๔ กันทรกสูตร)

๒.๕ เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายต้องการ



อิธ  ปน  เปสฺส  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  อตฺตนฺตโป จ  โหติ   
อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  ปรนฺตโป จ   
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต, (๓) 
อิธ  ปน  เปสฺส  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  เนวตฺตนฺตโป  โหติ   
นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  น  ปรนฺตโป   
น  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต, (๔) 
(ม.ม. ๑๔/๔ กันทรกสูตร)

๒.๕ เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายต้องการ



โส  อนตฺตนฺตโป  อปรนฺตโป  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม   
นิจฺฉาโต  นิพฺพุโต  สีตีภูโต  สุขปฏิสํเวที   
พฺรหฺมภูเตน  อตฺตนา  วิหรติ. 
(ม.ม. ๑๔/๔ กันทรกสูตร)

๒.๕ เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายต้องการ



๑. สภาวะและประเภทของความสุข 
๒. ความสำคัญของความสุข 
๓. วิธีพัฒนาความสุข

ความสุข



๓.๑.๑ ตัวความสุข 
สภาวะ คือ เวทนา กับ นิพพาน  
๑. เวทยิตสุข  
๒. อเวทยิตสุข

๓.๑ รู้จักธรรมชาติของความสุข



๓.๑.๒ ระดับความสุข 
๑. กามสุข  
๒. ฌานสุข  
๓. นิพพานสุข (ผลสมาบัติ, นิโรธสมาบัติ)

๓.๑ รู้จักธรรมชาติของความสุข



๓.๑.๓ ความสุข กับ บุคคล 
๑. กามสุข  ผู้เสพ ได้แก่ มนุษย์, เทวดา, พระโสดาบัน,  
พระสกทาคามี 
๒. ฌานสุข ผู้เข้าถึง ได้แก่  มนุษย์ปุถุชน และพระอริยเจ้า 
ที่ได้ฌานระดับนั้นๆ  
๓. นิพพานสุข  ผู้เข้าถึง ได้แก่ พระอริยเจ้าทั้งหลายเสวยผล
สมาบัติ   ส่วนนิโรธสมาบัติสุข  สำหรับพระอนาคามีกับพระ
อรหันต์ที่ได้สมาบัติ ๘

๓.๑ รู้จักธรรมชาติของความสุข



๓.๑.๓ ความสุข กับ บุคคล 
มนุษย์ปุถุชน  สามารถเสพกามสุข และเสวยฌานสุข 
พระโสดาบัน กับ พระสกทาคามี สามารถเสวยกามสุข 
ฌานสุข และนิพพานสุขที่เป็นผลสมาบัติ 
พระอนาคามี กับ พระอรหันต์ สามารถเสวยฌานสุข 
และนิพพานสุข  ทั้งแบบผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติ

๓.๑ รู้จักธรรมชาติของความสุข



ยํ โข ภิกฺขเว อิเม ปญฺจ กามคุเณ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ 
สุขํ โสมนสฺสํ. อิทํ วุจฺจติ กามสุขํ มีฬฺหสุขํ ปุถุชฺชนสุขํ 
อนริยสุขํ.  “น อาเสวิตพฺพํ น ภาเวตพฺพํ  
น พหุลีกาตพฺพํ, ภายิตพฺพํ เอตสฺส สุขสฺสา”ติ วทามิ. 
(ม.อุ. ๑๔/๓๒๘ อรณวิภังคสูตร)

๓.๒ รู้จักสุขควรกลัว, สุขไม่ควรกลัว



ปฐมํ ฌานํ…ทุติยํ ฌานํ... ตติยํ ฌานํ... จตุตฺถํ ฌานํ 
อุปสมฺปชฺช วิหรติ. อิทํ วุจฺจติ เนกฺขมฺมสุขํ ปวิเวกสุขํ 
อุปสมสุขํ สมฺโพธิสุขํ, “อาเสวิตพฺพํ ภาเวตพฺพํ  
พหุลีกาตพฺพํ น ภายิตพฺพํ เอตสฺส สุขสฺสา”ติ วทามิ. 
(ม.อุ. ๑๔/๓๒๘ อรณวิภังคสูตร)

๓.๒ รู้จักสุขควรกลัว, สุขไม่ควรกลัว



พิจารณาโทษของกาม 
อุปมาโทษของกาม ๗ ประการใน โปตลิยสูตร  
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  
(๑) โครงกระดูก     (๒) ชิ้นเนื้อ   (๓) คบเพลิงหญ้า  
(๔) หลุมถ่านเพลิง  (๕) ความฝัน  (๖)  ของขอยืม  
(๗)  ผลไม้ 

๓.๒ รู้จักสุขควรกลัว, สุขไม่ควรกลัว



ตตฺร  คหปติ  ยฺวายํ  กามโภคี  ธมฺเมน  โภเค  ปริเยสติ  
อสาหเสน,  ธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา  อสาหเสน   
อตฺตานํ  สุเขติ  ปีเณติ  สํวิภชติ  ปุญฺญานิ  กโรติ,   
เต  จ  โภเค  อคถิโต  อมุจฺฉิโต  อนชฺฌาปนฺโน   
อาทีนวทสฺสาวี  นิสฺสรณปญฺโญ  ปริภุญฺชติ.   
อยํ  คหปติ  กามโภคี  จตูหิ  ฐาเนหิ  ปาสํโส,  
(อํ.ทสก. ๒๔/๙๑ กามโภคีสูตร)

๓.๒ รู้จักสุขควรกลัว, สุขไม่ควรกลัว



“ธมฺเมน  โภเค  ปริเยสติ  อสาหเสนา”ติ ..(๑) 
“อตฺตานํ  สุเขติ  ปีเณตี”ติ .. (๒)   
“สํวิภชติ  ปุญฺญานิ  กโรตี”ติ .. (๓)  
“เต  จ  โภเค  อคธิโต  อมุจฺฉิโต  อนชฺฌาปนฺโน   
อาทีนวทสฺสาวี  นิสฺสรณปญฺโญ  ปริภุญฺชตี”ติ   
อิมินา  จตุตฺเถน  ฐาเนน  ปาสํโส. (๔) 
(อํ.ทสก. ๒๔/๙๑ กามโภคีสูตร)

๓.๒ รู้จักสุขควรกลัว, สุขไม่ควรกลัว



อนุปุพพิกถา ๕ ได้แก่ ทานกถา, สีลกถา, สัคคกถา, 
กามาทีนวกถา, เนกขัมมานิสังสกถา 
(ม.อุ. ๑๔/๓๒๘ อรณวิภังคสูตร)

๓.๓ รู้จักหลักปฏิบัติตามแนวอริยมรรค



มัชฌิมาปฏิทา 
เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา.  
โย จายํ กาเมสุ กามสุขลฺลิกานุโยโค หีโน คมฺโม  
โปถุชฺชนิโก อนริโย อนตฺถสญฺหิโต,  
โย จายํ อตฺตกิลมถานุโยโค ทุกฺโข อนริโย อนตฺถสญฺหิโต. 
(วิ.ม. ๔/๑๓)

๓.๓ รู้จักหลักปฏิบัติตามแนวอริยมรรค



สวัสดีครับ


