
๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

๗๕. ความสุข ตอนที่ ๔

สุภีร์ ทุมทอง



๑. สภาวะและประเภทของความสุข 
๒. ความสำคัญของความสุข 
๓. วิธีพัฒนาความสุข

ความสุข



๓.๑ รู้ธรรมชาติของความสุข 
      ๓.๑.๑ ตัวความสุข คือ เวทนา กับ นิพพาน 
      ๓.๑.๒ ระดับความสุข ๓ ระดับ  
      ๓.๑.๓ ความสุข กับ บุคคล 
๓.๒ รู้สุขควรกลัว, สุขไม่ควรกลัว 

๓. วิธีพัฒนาความสุข



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 รู้สุขควรกลัว, 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 รู้สุขควรกลัว, สุขไม่ควรกลัว



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

๓.๒ รู้สุขควรกลัว, สุขไม่ควรกลัว



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

๓.๒ รู้สุขควรกลัว, 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 รู้สุขควรกลัว, สุขไม่ควรกลัว



ภควา อนุปุพฺพิกถํ กเถสิ. เสยฺยถีทํ. ทานกถํ สีลกถํ 
สคฺคกถํ กามานํ อาทีนวํ โอการํ สํกิเลสํ  
เนกฺขมฺเม อานิสํสํ ปกาเสสิ. 
(วิ.ม. ๔/๒๖)

๓.๒ รู้สุขควรกลัว, สุขไม่ควรกลัว



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 รู้หลักปฏิบัติตามแนวอริยมรรค



อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค. เสยฺยถีทํ.  
สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต 
สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ.  
อยํ โข สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน  
อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณกรณี อุปสมาย  
อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ. 
(วิ.ม. ๔/๑๓)

๓.๓ รู้หลักปฏิบัติตามแนวอริยมรรค



ตตฺร ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ ปุพฺพงฺคมา โหติ.  
กถญฺจ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ ปุพฺพงฺคมา โหติ ? 
มิจฺฉาทิฏฺฐึ “มิจฺฉาทิฏฺฐี”ติ ปชานาติ.  
สมฺมาทิฏฺฐึ “สมฺมาทิฏฺฐี”ติ ปชานาติ.  
สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏฺฐิ. 
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๖ มหาจัตตารีสกสูตร)

๓.๓ รู้หลักปฏิบัติตามแนวอริยมรรค



โส มิจฺฉาทิฏฺฐิยา ปหานาย วายมติ สมฺมาทิฏฺฐิยา อุปสมฺปทาย.  
สฺวาสฺส โหติ สมฺมาวายาโม. โส สโต มิจฺฉาทิฏฺฐึ ปชหติ,  
สโต สมฺมาทิฏฺฐฐึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, สาสฺส โหติ สมฺมาสติ.  
อิติสฺสิเม ตโย ธมฺมา สมฺมาทิฏฺฐึ อนุปริธาวนฺติ อนุปริวตฺตนฺติ. 
เสยฺยถีทํ: สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ. 
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๖ มหาจัตตารีสกสูตร)

๓.๓ รู้หลักปฏิบัติตามแนวอริยมรรค



ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ. 
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ   จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ. 
จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี   จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ. 
(ขุ.ธ. ๒๕)

๓.๔ ต้องการฝึก



กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมาวายาโม ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
อนุปฺปนฺนานํ ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อนุปฺปาทาย 
ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ, 
อุปฺปนฺนานํ ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย  
ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ, 
(ที.ม. ๑๐/๔๐๒ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๓.๕ สร้างฉันทะ



อนุปฺปนฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ อุปฺปาทาย  
ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ, 
อุปฺปนฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ ฐิติยา อสมฺโมสาย  
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา  
ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ; 
(ที.ม. ๑๐/๔๐๒ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๓.๕ สร้างฉันทะ



ละปปัญจธรรม 
(๑)  ตัณหา    
(๒)  มานะ  
(๓)  ทิฏฐิ

๓.๖ ละอุปสรรค



สวัสดีครับ


