




 
 

 

 

ใชชีวิตดวยปญญา... 

พระพุทธเจาทานไดสรางบารมีสรางความดีจนไดตรัสรูเปนพระอรหันต-

สัมมาสัมพุทธเจา จนพุทธบริษัทท่ีประพฤติปฏิบัติตามไดพากันบรรลุธรรมกันมากมาย 

ถาใครต้ังใจประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจาจริงๆ ทุกคนนะตองไดบรรลุธรรมกันหมด 

นอกจากผู ท่ี ไ ม เ อ าจริ ง  มีความศรั ทธ า มีความ เลื่ อม ใสแตว า ไม เ อ าจริ ง            

ยังมีความอาลัยอาวรณในความสุขท่ีเปนโลกียวิสัย ยังติดสุขติดสบายต้ังอยูใน

ความประมาท ถือวายังไมปฏิบัติจริงไมเอาจริงนะ  

พระโสดาบันเปนผูเท่ียงแทในพระนิพพาน เปนผูท่ีเอาจริง พยายามประพฤติ

ปฏิบัติ ยังไมถึงขั้นหมดกิเลสแตก็พยายามท่ีจะใหหมดกิเลส เปนผู ท่ี เห็นภัย            

ในวัฏฏสงสาร  
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ภัยในวัฏฏสงสารไดแกอะไรบาง...?  

ภัยในวัฏฏสงสารก็ไดแก "ความเกิด" เม่ือเกิดมาแลวมันก็ตองมีภาระ          

มันตองมีความแก ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก ถาเราตามใจของเรา 

ตามกิเลสของเรา ตามความตองการของเรานี้ มันมีภัยมีอันตราย เปรียบเสมือน         

แมลงเมาบินเขากองไฟ มันมีความทุกขถึงตายนะ...!  

จิตใจของ เ ร าน ะ มันถู กกามคุณครอบงํ า  มัน เลย มืด มัน เลยบอด 

เปรียบเสมือนคืนเดือนมืด แมลงเมามันมองเห็นแสงไฟของกองไฟท่ีลุกโชติชวง          

แสงไฟนั้นมันมีอํานาจ เปรียบเสมือนแมเหล็กใหญท่ีมันดูดเศษเหล็กเล็ก ๆ เขาไปหา

ฉันใด แมลงเมาก็เชนเดียวกันฉันนั้น กามคุณท้ัง ๕ นั้นไดแก รูป เสียง กลิ่น รส 

และโผฏฐัพพะ มันมีอํานาจมาก มันดึงเอาสัตวโลกทุก ๆ ตัวไปสูอบาย 

ชีวิตของคนเราก็เหมือนกัน... ชีวิตท่ีเกิดมายากท่ีจะเขมแข็งตานทาน       

ส่ิงตาง ๆ ไมวาความทุกขไมวาความสุข มันมีอํานาจมีพลัง ถาไมไดอาศัยพระธรรม

คําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาชีวิตนั้นก็ไมปลอดภัย  
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สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมีทั้งคุณและโทษนะ...  

ชีวิตของคนเราผูเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสาร... การใชชีวิตพระพุทธเจา

ทานใหเราใชชีวิตดวยสติ ดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา ทานไมใหเราเห็นแกปาก 

แกทอง เห็นแกความสุขสะดวกสบาย ต้ังอยูในความประมาท 

คนเรานี้นะเม่ือกิเลสมันครอบงํา มันไมรูจักผิด ไมรูจักถูก ไมรูจักดี ไมรูจักช่ัว 

มันลืมพอ ลืมแม ลืมภรรยา ลืมสามี มันคิดอะไรไมเปน คิดอะไรไมออกเลยนะ 

พระพุทธเจาทานบอกไมฟง ครูบาอาจารยบอกไมฟง พอแมบอกก็ไมฟง มันเอาแตใจ

ตัวเอง เอาแตอารมณตัวเอง เอาแตความอยากของตัวเอง คิด ๆ แลวก็นาสงสาร

ทําใหตกนรกท้ังเปนนะ ทําใหครอบครัวแตกแยก ทําใหครอบครัวมีปญหา เปนปญหา

ในครอบครัวยังไมพอยังเปนปญหาสังคม 
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คนเราสวนใหญนี้ไมรูจักความอยากนะ...  

พระพุทธเจาทานไมให เราทําตามความอยาก ใหทําตามความถูกตอง           

เราทุกคนไมคอยจะมีสมาธิกัน ไมมีความอดความทน “ปญหาที่มันไมมีมันก็เลยมี 

ปญหาที่เล็ก ๆ มันก็คอยใหญขึ้นอีก” 

การทําตามใจตัวเองทําตามความอยากของตัวเองเปนการสรางภพ          

สรางชาติ สรางความทุกข สรางปญหา ปญหาของเรานะมันไมไดจบลงเพียงแคเรานะ 

มันเดือดรอนถึงคุณพอถึงคุณแม ถึงผูท่ีอยูในครอบครัวของเรา  

พระพุทธเจาทานไมใหเราทําตามใจตัวเอง ทานใหเอาศีลเปนขอวัตรปฏิบัติ  

ใหเอาธรรมะเปนขอวัตรปฏิบัติ พยายามมาเดินตามทางสายกลาง  

ทางสายกลางไดแกอะไร...? ทางสายกลางก็ไดแกศีลท้ัง ๕ ขอนี้แหละ          

ผู ท่ี เปนอุบาสกอุบาสิกาก็ศีล ๘ ขอ ผู เปนสามเณรก็ศีล ๑๐ ขอ ผู เปนพระ            

ก็ศีล ๒๒๗ ขอ นอกจากนี้แลวไมใชทางสายกลางของพระพุทธเจา ถาเราไมเดินตาม

ทางสายกลางก็แสดงวาเราเดินทางผิดชีวิตนี้อันตราย 
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การรักษาศีลก็ไดแก ความต้ังใจต้ังเจตนาเพื่อจะรักษาศีลใหบริ สุทธิ์            

ไม ขาดตกบกพรองด างพรอยมีมลทิน การรักษานี้ ไม มี ขอแม ใด ๆ ท้ัง ส้ิน                

เราจะหลบหลีกแกตัวไมได จิตใจของเราตองเปนหนึ่ง  

กิเลสของเรานี้มันเกงมากนะ มันมีเลหเหล่ียมแพรวพราว มันจะบอกตัวเราวา 

“อยาไปยึดม่ันถือม่ันมาก เอาสบาย ๆ เอาเดินสายกลาง มันบอก...”          

อยางนี้มันสายกลางของกิเลสนะ มันไมใชสายกลางของพระพุทธเจา นักประพฤติ

ปฏิบัติใหพากันเขาใจใหดี ๆ เดี๋ยวจะถูกกิเลส มันหลอก 
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เราดูท่ีใจของเราท่ีเจตนาของเรา เราจะทําเองหรือใชผูอ่ืนทํามันก็ผิดเหมือนกัน 

ยกตัวอยางเหมือนคุณแมชีไปซื้อปลาท่ีเขาขายในตลาด แลวไปพูดเสียงดัง ๆ วา                      

“มีปลาตายม๊ัย...?” ถาแมชีไปพูดอยางนั้นปลามันก็ตองตาย เพราะคนขายเห็นวา

แมชีนี้ตองเอาแตปลาตายไมเอาปลาเปน ปลาเปน ๆ อยูเคาก็ทุบหัวให ถาคุณแมชีใจ

บริสุทธิ์ก็มอง ๆ เอาตัวไหนมันตายก็ซื้อ ไมตองไปพูดถามหาปลาตาย ทีนี้วันหลังนะ 

คุณแมชีไปตลาดเคามองเห็นคุณแมชีมา เคาทุบหัวปลาไวกอนแลว อยางนี้แสดงวา

คุณแมชีนั้นผิดศีลนะ เพราะถาคุณแมชี   ไมพูดอยางนั้นปลามันก็ไมตาย 

เราอยูที่ไหนเราตองรักษาศีล ชีวิตของเราจะแยกออกจากศีลไมได...  

ชีวิตนี้ทุกคนตองทํางานไมวาเราจะไปอยูท่ีไหน เพราะเรามีรางกายเปนภาระ       

ท่ีตองเล้ียงดู ถาเราไมทํางานแลวเราจะอยูไดอยางไร เพราะเราตองกินตองใช           

ชีวิตของเราท่ีจะอยูไดนั้นก็เพราะการทํางาน ตองอาศัยปจจัยท้ัง ๔ เดี๋ยวนี้มันไมใช

ท้ัง ๔ แลว มันมากกวา ๔ แลว 
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ปจจัยทั้ง ๔ มีอะไรบาง...? ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม เส้ือผาอาภรณ 

บานท่ีอยูท่ีอาศัย เดี๋ยวนี้มันเพิ่มเติมมาแลว พวกยานพาหนะแถมเฟอรนิเจอรตาง ๆ 

ส่ิงเหลานี้มีความจําเปนตอเราทุก ๆ คนจะตองมีเพื่อเอาไวดํารงธาตุดํารงขันธ  

ชีวิตของคนเราทุก ๆ คนนะ ถึงจะมีปจจัยบริโภคใชสอยตาง ๆ เขาก็มีชีวิต

อยูไดสวนใหญก็ไมเกิน ๑๐๐ ป สวนใหญรางกายของเราท่ีเราเลี้ยงดูนั้นถือวาเปนส่ิงท่ี

ประเสริฐ เปนโอกาสใหเราไดสรางความดีสรางบารมี 

ผูท่ีเกิดมาเปนมนุษยถือวาเปนผูท่ีประเสริฐ เปนภพภูมิท่ีเหมาะสมในการ

ปฏิบัติธรรมตรัสรูธรรม  

ศีลนี้ เปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับทุก ๆ คนนะ ไมวาจะไปอยู ท่ีไหนทําอะไร          

ตองต้ังม่ันในศีล  
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มีปญหาถามวา เม่ือเรามีความจําเปนจะตองทํางาน ทําอยางไรถึงจะมี

ความสุข...? 

การทํางานท่ีจะใหมีความสุข พระพุทธเจาทานให เราต้ังม่ันไวในศีลนะ           

มีความสุขในการทํางาน มีความสุขในการเสียสละ ถาเราไดเสียสละเราก็มีความสุขนะ 

ใจของเรามันยังไมเสียสละมันถึงไมมีความสุขในการทํางาน การทํางานเปนส่ิงท่ีจําเปน 

ทุกคนจะไปปฏิเสธการทํางานไมได ถาเราไมพอใจในการทํางานถือวาเราเปนคนบาป  

การทํางานท่ีมีความสุขมันเปนส่ิงท่ีดี ไดท้ังงานไดท้ังการฝกใจของเรา      

เปนอยางดี  

การทํางานนะใหเราทุกคนมีสติในการทํางาน ใจกับกายตองอยูดวยกัน         

ตองเปนอันหนึ่ง อันเดียวกันมันถึงจะเกิดสมาธิ  

การทํางานคือการเสียสละ คือการละความขี้เกียจขี้ครานความเห็นแกตัว 

คนเรานี้นะมันขี้เกียจมันไมอยากทํางาน "ท่ีทํานะ...ทําดวยความจําเปน"           

ถาเราไมทํางานเราก็อยูไมได เพราะเรามีรางกายมีธาตุมีขันธ  
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พระพุทธเจาทานสอนเราใหเปนคนเสียสละ อยาทําไปดวยความจําเปนจํายอม                 

ถาเราคิดอยางนั้นใจของเรามันทุกข ใจของเรามันบาป  

พระพุทธเจาตรัสรู ทานเมตตาสอนเรื่องความเสียสละ ครั้งแรกทานสอนเรื่อง

ใหทานก็แปลวา “เสียสละ” 

มนุษยเราท่ีเกิดมาเพราะความเห็นแกตัว มันทําตามใจตัวเอง มันไมหยุด

ตัวเอง มันไมเบรกตัวเอง เอาตนเปนใหญ เอาตนเปนท่ีต้ัง มันมีแตจะเอาอยางเดียว 

แมแตรักษาศีลมันก็ยังถามเลยวารักษาศีลจะไดอะไร ฟงธรรมจะไดอะไร นั่งสมาธิจะได

อะไร ทําอยางนั้นอยางนี้จะไดอะไร...?คนเรามันมีแตจะเอานะ...!  

การทํางานถึงเปนการเสียสละ มีความสุขในการเสียสละ 
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อานิสงสของการเสียสละมันมีมากมายกายกองนะ ขอสําคัญเราอยาไปหลง                

เรามีโภคทรัพย มีขาวของเงินทอง มีปจจัยตาง ๆ นานา เปนคนรวย เปนคนมี

ยศถาบรรดาศักดิ์ จิตใจของเราต้ังอยูในมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ ไดส่ิงตาง ๆ 

มาแลวเราอยาพากันหลง ไมใหติดในส่ิงเหลานั้น เพราะจิตใจของเรากําลังดําเนินไปสู

มรรคผลนิพพาน  

การทํางาน คือการสรางความดี คือการสรางบารมี... 

ทุกทานทุกคนตองทํางาน ถาไมทํางาน “ไมได...!” 

ใหทุก ๆ คนดูวาการทํางานปราศจากโทษไหม...? 

อยางเราเปนพนักงานเจาหนาท่ีในรานอาหารภัตตาคารหรือบนเครื่องบิน         

เรามีหนาท่ีอํานวยความสะดวกความสบายใหแกผูโดยสารท่ีเขาเดินทางไกล  

บางคนนะ เขาชอบดื่มเหลา ดื่มเบียร ดื่มไวน เราตองนําเบียรนําไวนไปเสิรฟ

ไปบริการ เราไมเจตนาท่ีจะทําอยางนั้นปฏิบัติอยางนั้นนี้ถือวาเราไมผิดนะ เพราะเราทํา

ไปตามหนาท่ี เหมือนผูท่ีเปนเจาหนาท่ีท่ีประหารชีวิตนักโทษ เคาไมรูจักวาคนนั้น         
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เปนใครมาจากไหน เคาไมไดโกรธไม ได เกลียด เคาทําไปตามหนา ท่ีของเคา             

เคาไมมีเจตนา กรรมท่ีเขาทํานั้นก็ไมเปนบาป                     

ถาเราไปรานอาหารส่ังอาหารเคารับประทาน ถาเราไปเฉพาะเจาะจงสัตวท่ีมีชีวิต              

ท่ีเคาเอามาบริการลูกคาอยางนี้ถือวาเปนบาป ถาไมส่ังเคาก็ไมตาย ทุกอยางมันขึ้นอยู

ท่ีเจตนา ถาเราไมมีเจตนาเราก็ไมบาป งานตรุษจีนประจําปอยางนี้ ถาเราไปซื้อเอาหมู

เห็ดเปดไกท่ีมันตายแลวก็ถือวาไมบาป ถาเราไปส่ังเฉพาะเจาะจงก็ถือวามันเปนบาป  

การขายเหลาขายเบียร ทําไมถึงเปนบาป เพราะวาเราต้ังใจท่ีจะร่ําจะรวย          

ไมคํานึงถึงความเสียหายของคนอ่ืน เราเปนตนเหตุตนตอ เราเปนเจาของมันตางกับ

พนักงานท่ีเสิรฟเหลา เสิรฟเบียรบนเครื่องบิน คนเสิรฟเหลาเสิรฟเบียรเขาไมมีเจตนา 

เคาทําตามหนาท่ี เคาทําไปตามหนาท่ีเฉย ๆ เราเปนเจาของราน เราซื้อเหลาซื้อเบียร

มาขายมันผิดเต็ม ๆ เรามีเจตนา รูวามันไมดีก็ยังทํา ถาเราไมเอามาขาย          

เขาก็ไมไดไปซ้ือมาดื่ม  

 



12 
 

 

แมคาขายปลาขายไกขายหมูในตลาดมันบาปไหม...?  

มันขึ้นอยูท่ีเราฆาหรือเราส่ังเคาฆา ถาเรามีสวนรวมบงการมันก็ตองเปนบาป              

เพราะสัตวนั้นมันเก่ียวของกับเราเปนคนส่ัง ทางท่ีดีนั้น มันหม่ินเหมตอบาปตอกรรม 

พระพุทธเจาทานก็สอนเราใหหาท่ีท่ีหางไกลจากบาป จากกรรม จากอกุศล 

อยางวัดเรานี้เปนวัดท่ีไมทานอาหารท่ีเปนเนื้อสัตว ถาเราเอาเนื้อมาทานในวัด

นี้จะบาปม๊ัย  

บาปแนนอน... เพราะวาสถานท่ีนี้ เปนสถานท่ีอภัยทาน เวนจากการ

เบียดเบียน เราก็รูวาครูบาอาจารยหามไมใหมาทานในวัด ไมเอามาทานในศาลา          

ไมเอาอาหารท่ีเปนเนื้อสัตวทุกชนิดมาปรุงในโรงครัวของวัดแลวก็มันเปนโลกวัชชะดวย 

คนท่ีเคารูเคาเห็นเคาก็ตําหนิ ติเตียนวามันเปนส่ิงท่ีไมเหมาะไมควร  

สถาน ท่ี ท่ีครู บ าอาจารย บอกห ามแล ว ก็ยั งฝน ทํ าถื อว า เป นบาป . . .            

เปนคนเห็นแกปากแกทอง อยางนี้มันไมดีเลยนะ ถาใครพากันทําก็อยาพากันทําอีก 

มันอาจจะอรอยอยูแตวาเปนการท่ีไมถูกตองไมเหมาะไมควร ถือวาเปนบาป ไมควรทํา   
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ถาเราจะประกอบอาชีพหนาท่ีการงาน พระพุทธเจาทานก็ใหอาชีพนั้นเปนบุญ      

เปนกุศลเพื่อท่ีจะไดเก้ือกูลบุคคลอ่ืนสัตวอ่ืนเคาดวย  

เราอยาเอาเปรียบเขา อยาเอาความสุขจากความทุกขของเขา ใหเราชวยเหลือเขา    

เพราะทุกคนในโลกนี้ก็ลวนแตเปนญาติพี่นองเกิดแกเจ็บตายดวยกันท้ังหมดท้ังส้ิน  

ทุกคนอยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย เมตตาธรรมเปนเครื่องเก้ือกูลซึ่งกันและกันนะ  

เราเปนคนคาคนขาย เราเปนคนกลางซื้อมาขายไป เราซื้อของคนท่ีผลิต           

เราก็ใหราคาเขาอยูได เราขายใหคนผูบริโภคเราก็อยาไปขายแพง เพราะทุกคน        

มันยากจนอยูแลว เขามีความจําเปนเคาถึงมาซื้อของเรา  

พระพุทธเจาทานไมใหเราประกอบอาชีพบนหลังคนยากคนจน ใหเราพยายาม

ชวยเหลือคนยากคนลําบาก 

บางทีเราก็คิดวา เอ...! เราขายของถูก ๆ เรามันจะอยูไดอยางไร...?  

ขายของถูกนั้นแหละรวย... ขายของถูก ๆ อยูไดเพราะวันหนึ่งคนเขาจะมาซื้อ

ของเราเยอะ เราขายแพงก็ไมมีใครซื้อของเรา เราไดท้ังบุญท้ังกุศล ไดท้ังเงินท้ังสตางค
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มันก็ดีอยูแลว เราขายราคาถูก ช่ือเ สียงกิตติคุณของเรา มันก็หอมฟุง ไปไกล        

ใหม ๆ คนไมรูจักมันก็เปนเรื่องธรรมดา แตนาน ๆ ไปมันดีนะ ขายถูกขายไดมาก  

มันก็ได เงินมากเอง มันก็ยังดีกวาคนท่ีขายแพงไมคอยไดขาย ตองนั่งหลับ           

ความอยากนี้มันทําใหคนตาบอด  

เราเกิดมาในโลกนี้เราตองบําเพ็ญความดีบําเพ็ญคุณธรรม เราอยูในโลกนี้มันมี

ส่ิงท่ียั่วยวนกวนใจกวนกิเลสเยอะนะ 

พระพุทธเจาทานไมใหเราเห็นกงจักรเปนดอกบัว ใหเรามีสติจะไดไมเสียใจ          

ในชีวิต “เราอยาทําตามความอยาก ทําตามความหลง” 

พระพุทธเจาทานสอนเราใหเปนคนหนักแนนต้ังม่ันไมหวั่นไหว อยาไปทํา

เหมือนบุรุษคนหนึ่งแบกไหน้ําผึ้งขามทะเลทราย แตในน้ําผึ้งมันมียาพิษ เดินไปท้ังหนัก

ท้ังเหนื่อย ทนไมไหวท้ังท่ีใจก็รูอยูวามันมียาพิษเพราะวามันหิว สุดทายทนความหิว

ไมไดกินน้ําผึ้งท่ีมียาพิษ ผลสุดทายมันก็ตองตาย เพราะบุรุษนั้นไมมีความอดทน  

เราทุกคนตองอดทนได ตองรอได  
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 การทอง เ ท่ียวในวัฏฏสงสาร พระพุทธ เจ า ให เ ราหนักแนน เขมแข็ ง           

อยาไปสรางบาปสรางกรรมใหกับตัวเอง ตองอดตองทนไมดื่มน้ําผึ้งท่ีมียาพิษเหมือน

บุรุษท่ีแบกไหน้ําผึ้งท่ีมียาพิษ  

ชีวิตของคนทุก ๆ คนตองไปทํางานอยูในบานอยูในสังคม ตองเอาชีวิตนี้ 

ไปประพฤติ ปฏิบัติธรรม ตองเอาชนะจิตใจของตัวเองใหได  

หวังวาทุกทานทุกคน นอมนําธรรมะของพระพุทธเจาไปประพฤติปฏิบัติ          

ในชีวิตประจําวันทุกทานทุกคนเทอญ... 

 

พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ท่ีองคหลวงพอกัณหา สุขกาโมเมตตาใหนํามาบรรยาย 

ค่ําวันอังคารท่ี ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
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