


 
 

 

 

เราจะประพฤติปฏิบัติตัวอยางไร 

ถึงจะใหตัวเองและคนอื่นไมมีความทุกข 

 

 

โอกาสตอไปจะไดนอมเอาพระธรรมคําส่ังสอนแหงองคสมเด็จ-              

พระสัมมาสัมพุทธเจามาพูด มาบรรยายใหทานทั้งหลายที่เปนคุณพอคุณแม 

เปนผูนํา "เราจะประพฤติปฏิบัติตัวอยางไรถึงจะใหตัวเองไมมีความทุกข                 

ใหคนอื่นไมมีความทุกข...?"  

ผู นํ า เ ป น ตั วอย า งอย า งพระ พุทธ เจ า  ท าน เป น ผู บ ริ สุ ท ธิ คุณ                   

ความกรุณาธิคุณ ปญญาบริสุทธิคุณ ทานเปนครูผูสอนของเหลาเทวดา              

และมนุษยทั้งหลาย ตลอดจนถึงภพภูมิตาง ๆ ทานเปนตัวอยางทั้งทางกาย      

ทั้งทางวาจา และทางจิตใจ ทานประสูติ ตรัสรูขึ้นมาเพ่ือเปนผู เสียสละ              

เพ่ือเปนผูให เพ่ือไมตองการส่ิงตอบแทน ทานเปนผูที่กรุณาสงสารทุก ๆ คน 

ตลอดสรรพสัตวนะ ไมวาทานผูนั้นจะเปนคนดีหรือคนไมดีก็เมตตาสงสารหมด  



๒ 

 

 

ทานเปนผูที่มีปญญาที่แทจริง วาทําอยางนี้ผลไดรับคือความสุข           

คือความดับทุกข ทําอยางนั้นผลไดรับคือความทุกข ความยากลําบาก              

ทั้งตนเองและบุคคลอื่น  

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธเจาทานให เราทุกทานทุกคนมาปฏิบัติที่ ใจของตัวเอง               

ที่คําพูดของตัวเอง การกระทําของตัวเอง เหมือนพระพุทธเจาทานพาเรา

ประพฤติปฏิบัติ เพราะทุก ๆ คนนั้นมันเหมือนกันหมดนะ ทําดีก็ยอมไดดี            

ทําไมดีก็ยอมไดไมดี ทําอยางไรไดอยางนั้น  

ประการแรกที่เราจะคิด ที่เราจะทํา ที่เราจะพูดนี้ เราพากันมาสมาทาน

เดินตามรอยของพระพุทธเจา  



๓ 

 

 

เราทุกทานทุกคนถือวาชีวิตนี้เปนชีวิตที่ประเสริฐ เปนชีวิตที่เกิดมา          

เพ่ือสรางคุณธรรมเพ่ือสรางบารมี เอาแบบอยางเอาเยี่ยงยางของพระพุทธเจา 

ธรรมทั้งหลายเราไมตองไปคิดมาก ไมตองไปคนความาก เพราะวาพระพุทธเจา

ทานบอกเราสอนเราตรัสไวดีแลว เพียงแตทําตามปฏิบัติตาม  

 

 

 

 

 

 

 

คนเราทุกทานทุกคนที่มีปญหานี้เพราะเอาตัวเองเปนที่ต้ัง เอาตัวเอง

เปนใหญ เอาตัวเองเปนประธาน ไมไดเอาธรรมะ ไมไดเอาความถูกตอง           

ไมไดเอาความดีเปนที่ต้ัง  พากันไปคิดไปเขาใจวาถาเราปฏิบัติตามพระพุทธเจา 

ปฏิบัติตามธรรมะนะมันเปนเรื่องยาก เรื่องลําบาก มันเปนการลิดรอนสิทธิ

ความสุขความดับทุกขของตัวเอง เราไมใชพระพุทธเจา  เราไมใชพระอรหันต 



๔ 

 

 

เราจะปฏิบัติอยางนั้นไดอยางไร เรามีความเขาใจอยางนี้ เรามีความคิดอยางนี้ 

เราเลยเอาตัวเองเปนใหญ เอาตัวเองเปนที่ต้ัง สรางอัตตา สรางตัวตนขึ้น  

ธรรมะของพระพุทธเจานั้น ธรรมใดเปนไปเพ่ือความอยากใหญ            

เปนไป เ พ่ือ ตัว เ พ่ือตนนั้นไม ใชพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจ า                

ไมใชความดับทุกข มีแตจะเพ่ิมความทุกข มีแตจะเพ่ิมปญหา 

พระพุทธเจาทานไมมีตัวไมมีตนนะ พระอรหันตทานไมมีตัวไมมีตนนะ 

ทานถึงไมมีทุกขนะ ที่ไหนมีตัวมีตนนั้นที่นั่นมีทุกขทั้งนั้นเลย 

ชีวิตของเราเปนของประเสริฐนะ การเกิดมาเปนมนุษยนี้มันเปน           

ของนอยนัก เปนโอกาสที่เราจะไดสรางความดี สรางบารมี  

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

 

พระพุทธเจาถึงใหเราเขาใจ ต้ังใจ... เพราะส่ิงที่ใหพระพุทธเจาตรัสรู

เปนพระพุทธเจานั้นคือธรรมะ ส่ิงที่จะใหประชาชนที่เปนหญิงเปนชายเปนคน

เล็กเปนผูใหญ ที่จะเขาถึงธรรมะหรือเขาถึงความดับทุกขที่แทจริงนั้นคือธรรมะ 

การปฏิบั ติธรรมะให เนนเขาที่ จิตที่ ใ จ เ พ่ือจะไดละความหลง             

ละความโลภ ละความโกรธนะ โดยเอาการเสียสละ... 

ทุก ๆ ทานนั้นตองเสียสละ ใหระลึกในใจวาชาตินี้ เราเกิดมาเพ่ือ

เสียสละ เพ่ือความดี ปฏิบัติธรรม  

เราทุกทานทุกคนนั้นจะทํ าอะไรก็ห วังผลประโยชนตอบแทน               

วาทําอยางนั้นจะไดรับผลอยางนั้น ทําอยางนี้จะไดรับผลอยางนี้  

พระพุทธเจาใหเราเสียสละ ใหทานไป 

ใหทานยังไมพอก็ยังมารักษาศีลอีก 

 

ศีลนั้นคืออะไร...? ศีลนั้นไดแกความไมหลง ไมโลภ ไมโกรธ ศีลนั้นคือ

ความบริสุทธ์ินะ เปนทางสายกลาง เปนเครื่องมือเปนอุปกรณที่ใหเราทุกคนได

ปฏิบัติเขาถึงความสุขความดับทุกข เขาถึงความดับไมเหลือแหงอัตตาตัวตน  



๖ 

 

 

เนนเขาไปที่ศีล เนนไปตัวที่เจตนา... 

ศีลสวนใหญถาเราไมต้ังใจไมเจตนานั้นถือวาไมผิด ถาเราสงสัยอยูแลว 

ก็ยังทําอยูอยางนี้ ถือวาผิด เจตนาของเรายังมีความหลง มีความโลภแอบแฝง

อยูแลวฝนกระทําลงไป 

การประพฤติการปฏิบัติของเราถึงเนนลงไปที่ศีล ไมไดเนนเพ่ือโลกธรรม 

โลกธรรม ไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

เนนมาเพ่ือจิตเพ่ือใจเพ่ือคุณธรรมที่แทจริง คนอื่นจะรูจะเห็นไมเกี่ยวนะ 

พระพุทธเจาทานใหเนนลงมาที่ใจเรา พยายามใหใจเรามีพุทธะ มีพุทโธ            

เปนผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน ทําอะไรบริสุทธ์ิออกจากจิตจากใจ มีความเช่ือมั่น              

ในความดี ไม เอาใครเปนที่ ต้ังนอกจากพระพุทธเจา เนนความบริ สุทธ์ิ               

ทางจิตทางใจ  

ผูมี ศีลคือผูที่ ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลงนะ เปนผูที่ ต้ังมั่นในความดี              

เปนผูที่มีความสุข เปนผูที่มีสติสัมปชัญญะ  

ผูไมมีตัวไมมีตนอยางนี้มันดีมาก มันประเสริฐมาก อยูที่ไหนก็สบาย          

อยูที่บ านก็สบาย อยูที่ทํ างานก็สบาย อยูที่ ไหนก็สบาย มีแตความสุข               

มีแตความดับทุกขนะ ไมมีอะไรที่จะเปนพิษเปนภัย  

ศีลนี้พาใหเราเขาถึงสวรรค เขาถึงพระนิพพานในปจจุบันเด๋ียวนี้ ขณะนี้ 

ที่เรายังไมหมด ลมหายใจเขาก็เขาถึงสวรรคเขาถึงพระนิพพานที่แทจริงได  

ดวยการเปนผูที่มีศีล ถาเรารักษาศีลเพ่ือสวรรคเพ่ือนิพพานนั้นมันก็ยังไมถูกนะ 

เพราะ เราตอ งการผลตอ งการประโยชน  เรารักษาศีลเ พ่ือ เ สียสละ                  

เพ่ือละการเห็นแกตัว เพ่ือไมมีตัวไมมีตนนั้น การรักษาศีลการปฏิบัติของเรา         

ถึงจะไมมีโทษ 

คนเรานะมันมีความเห็นแกตัว คิดวาถาเรารักษาศีล เราปฏิบัติธรรม 

เราจะถู กคนอื่ น เอา รัดเอาเป รียบ  การดํา เนิน ชีพดํารง ชี วิตของ เรา                  

มันก็จะไมสะดวกสบาย นั้นคือความเห็นผิด คือการเขาใจผิด  



๘ 

 

 

ในโลกนี้ เราก็ตองการคนมี ศีลนะ คนอื่นเคาก็ตองการคนมี ศีล             

ที่บานเมืองสังคมเคามีกฎหมาย มีระเบียบมีวินัยทางสังคม เคาก็ตองการ           

ใหคนมีศีลนะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงที่ สําคัญนั้นให เราต้ังอกต้ังใจทําใจดีใจสบายใจไมมีทุกขใหได           

เมื่อเราใจดีใจสบายแลวทุกอยางนั้นนะมีแตคุณ ถาเราใจไมดีใจไมสบายแลวเรา

ยังไมตายมันก็ตกนรกทั้งเปน มันเครียด มันมีทุกข ทุกขทั้งกายทุกขทั้งใจ

สารพัดทุกข เลย สงบก็ไมสงบ ฟุ งซานไปหมดนะ สติสัมปชัญญะไมมี              



๙ 

 

 

เพราะความโลภความโกรธความหลงของเรามันทําใหจิตใจของเรา           

กระจุยกระจาย  

เรามาคํานวณดูเรามาคิดดูนะ พระโสดาบันทานเปนคนไมมีทรัพย           

ไมมีสมบัติ  ทานก็มีความสุขมีความดับทุกขมากกวาสามัญชนที่ยังโลภ ยังโกรธ 

ยังหลง ในพระวินัยของพระพุทธเจานะ พระพุทธเจาทานยังบัญญัติไวเลยวา

ไมใหไปภิกขาจารบิณฑบาตกับพระโสดาบันที่เคายากจน ถาไปบิณฑบาตแลว

เคามีส่ิงของช้ินหนึ่งเล็กนอยเคาก็ทําบุญตักบาตรหมด มันเปนการเบียดเบียน

เคา เพราะผูที่ต้ังมั่นในธรรมนั้นคิดต้ังแตจะเปนผูให จะเปนผูที่เสียสละ  

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

เรามายอนดูชีวิตของเรา ปฏิปทาของเรา วาเรามีพ้ืนฐานเปนอยางไร 

ส่ิงไหนมันจะตองเปล่ียนแปลง แกไข หรือจะเพ่ิมเติมใหดียิ่ง ๆ เพ่ือความเจริญ 

เพ่ือความงอกงาม ความถูกตอง ในชีวิตที่ประเสริฐที่เราไดเกิดมา 

ทุกคนนั้นมีอายุจํากัดนะ ไมเกินรอยปสวนใหญก็ตองจากโลกนี้ไป            

"ควร . . .สมควร"  ที่ จะตองมาสรางประโยชนตนและประโยชนท าน                 

ดวยความเสียสละ ดวยความไมประมาท  

เราเปนผูที่มีศีลตัวเราก็เคารพในตัวเรา คนอื่นก็เคารพในตัวเรา              

ทุกอยางมันก็ ดีหมดนะ พูดอะไรคนอื่นเคาก็ เ ช่ือฟง ไมตองไปเครียด                  

ไมตองไปทุกขกับลูกนองพองบริวาร เพราะทุกทานทุกคนนั้นยอมเคารพในศีล 

ในความดี  

เราเปนพหูสูต เปนผูฉลาดในหนาที่ในการงาน เราเปนผูที่ฉลาด            

ในเรื่องศีลเรื่องธรรม  เรื่องที่ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง เรื่องที่ไมมีตัวไมมีตน           

ทุกอยางมันจะดําเนินไปในทางที่ ดี  ความเปนพระของเราทุก ๆ คน            

ทุก ๆ ทานนะมันจะเกิดขึ้นมีขึ้นเองโดยธรรมชาติ เพราะความเปนพระนั้น         

ไมไดอยูในรูปแบบ ไมไดอยูที่การแตงต้ัง มันเกิดที่เรามีศีล เราไมมีความโลภ

ความโกรธความหลงที่ไมมีตัวไมมีตน  

 



๑๑ 

 

 

เป นพระแต ง ต้ั งนี้ มั น ก็ เค รียด  เป น เณรแต ง ต้ั งนี้ มั นก็ เครี ย ด                    

เปนผูปฏิบัติธรรมแตงต้ังมันก็ เครียดนะ ส่ิงที่ไม เครียดก็คือการเสียสละ                

คือการมีศีล คือการรักษาศีล  

ทําไมมันถึงไมเครียด...? เพราะเราไมมีตัวไมมีตนมันจะเครียดไดอยางไร  

เค าว า เ ราเปน ผูนํ า เราก็ เค รียดแล ว  เพราะตัวตนเรามันมาก                   

เคาวาเราเปนพอเปนแมเราก็เครียดแลวเพราะเราแบกความเปนพอเปนแม  

เคาวาเราเปน ดร. เปนตําแหนงใหญ ๆ มีแตเครียดนะ ส่ิงที่จะไมเครียดก็คือ 

เรามีศีลนี้แหละ ศีลนี้ คือความงามเบื้องตนในการดําเนินชี วิตของเรา           

ความงามนี้ไมใชหนาตาสวย ไมใชแตงตัวสวย ความงามนี้คืองามที่ใจที่มีศีล 

การกระทําที่มีศีล วาจาที่มีศีล คือความงามที่แทจริง 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

คนเรานั้นยิ่งมีศีลเราก็ไมมีเรื่องไมมีราวกับใคร ไมเอาดีเอาช่ัวกับใครนะ 

เราแกที่ตัวเอง  แตผลกระทําเราเปนปูชนียบุคคล เปนตัวอยางเปนแบบอยาง

กับคนอื่น ปูชนียบุคคลเปนส่ิงที่เปนมงคล ผูที่ไดพบเห็นเกิดบุญเกิดกุศลนะ           

ส่ิงที่ดี ๆ นะมันเปนมงคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

ถาเรามีศีล สมาธิของเรามันก็มีนะ  

สมาธิคือความสุข คือความดับทุกข คือสติ คือสัมปชัญญะในปจจุบัน 

เราจะอยูที่ไหนก็มีความสุข มีความดับทุกขในปจจุบัน ปกติใจของเราทุกคนนะ

มันรอน มันฟุง มันไมสงบ มันไมมีความสุขในปจจุบัน มันตกนรกทั้งเปน           

ในปจจุบันนะ สมาธิตัวความสงบ ตัวความเย็น ตัวที่ดับไมเหลือ ถามันชาเกินไป

มันก็ไมใช มันเร็วเกินไปก็ไมใช ปจจุบันถาเรามีตัวมีตนก็ไมใช  

การมีสมาธิตองใหปราศจากนิวรณ ไมมีความโลภความโกรธความหลง

ในปจจุบัน ไมมีสมมติ ไมมีบัญญัตินะ  

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

พระพุทธเจาทานตรัสวาเพราะส่ิงนี้มีส่ิงนี้ก็ถึงมี ถาส่ิงนี้ไมมีส่ิงนี้ก็ไมมี 

ทุกอยางมันไมมีตัวไมมีตนนะ มีแตสติมีแตสัมปชัญญะ ไมมีความปรุงแตงที่ให

ตัวเองมีทุกข เปนทุกข  

การฝ กสมา ธิขอ ง เ รา ใน ชี วิ ตประจํ า วั นนี้ ถึ ง เ ป น ส่ิ งที่ จํ า เ ป น                   

เปนส่ิงที่ สําคัญ ทํางานก็ใหมีความสุขในการทํางาน ทํางานเพ่ือเสียสละ             

เพ่ือไมหวังผลตอนแทน เพ่ือไมมีตัวไมมีตน เราจะไดทั้งความสุขความดับทุกข 

ไดทั้งเ งินทั้งสตางคทรัพยสมบัติตาง ๆ โดยที่ ไมมีทุกขอะไร เพราะเรา           

ไมตองการผลประโยชนอะไร เราเสียสละ ก็ช่ือวาเราเปนสุปฏิปนโนผูที่ปฏิบัติดี           

ปฏิบัติตรงตอศีลตอธรรม ปฏิบัติเพ่ือออกจากทุกข ปฏิบัติสมควรเพ่ือกราบไหว

ตนเองหรือบุคคลอื่นที่จะกราบไหว  ชี วิตในประจําวันของเราจึงเปน                  

ปูชนี ยบุ คคลที่ เ ดิ น ไ ด อ ยู ทุ ก หนทุ กแห ง  เ ร า ไม ต อ ง ไปแข ง กั บ ใ คร                     

เราไมตองไปเล่ือยเกาอี้ใคร เราแขงกับตัวเองนี้แหละ เราปฏิบัติตัวเองนี้แหละ 

ทุกอยางมันก็จะดีเอง  

 

 

 

 



๑๕ 

 

 

เรามีความสุขกับการทํางาน เรามีความสุขกับการหายใจเขาหายใจออก

ใหมันสบาย เราทํางานไปก็มีความสุขกับการทํางาน ทํางานหานาทีสิบนาที     

หรือแลวแตที่เราคิดไดเราก็กลับมาหายใจเขาสบายออกสบาย เพ่ือฝกจิตใจ 

เปนปฏิปทาความดี เปนศีลเปนธรรม เปนคุณธรรม เราจะไดเปนคุณพอคุณแม

ทั้งกายทั้งใจ เราจะไดเปนผูนําทั้งกายทั้งใจ เปนผูปฏิบัติที่ไมหวังอะไรตอบแทน 

ความสุขความ ดับทุ กข ของเรามันก็ จะ ชํ านิ ชํ านาญไป เรื่ อย   ๆ  น ะ                 

เราเกษียณงานเกษียณการไปเราก็มีความสุขมีความดับทุกขตอไปเรื่อย ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 

เราฝกจิตใจให ต้ังมั่นในศีล ใหหนักแนนในศีล หนักแนนในสมาธิ             

ต้ังมั่นในสมาธิ ความเปนพอเปนแมเปนผูนําของเรานี้มันถึงจะไดเกิดประโยชน 

เราจะไม ไดก ลัวอุปสรรค ไม ไดก ลั วปญหา เพราะอุปสรรคนั้ น ไม มี                   

ถาเราไมมีอัตตา ถาเราไมมีตัวไมมีตน ทุกส่ิงทุกอยางนั้นมันจะเดินไปกาวไป

ดวยศีลดวยธรรมดวยคุณธรรม ชีวิตของเราก็ถือวาเปนชีวิตที่ประเสริฐที่ไดเกิด

มาเปนมนุษยเปนผูที่มีคุณธรรม เปนผูที่จิตใจสูง จิตใจไมตกตํ่า  

การบรรยายพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ณ โอกาสนี้ก็เห็นสมควรแกเวลา ขอหยุดไวเพียงแคนี้ 

ดวยบริสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ ปญญาบริสุทธิคุณ ขอใหทุกทานทุกคนได

เขาถึงมรรคผลนิพพานดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ...  

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่องคหลวงพอกัณหา สุขกาโม เมตตาใหนํามาบรรยาย 

ใหแกคณะผูบริหารจากบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

และขาราชการจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

 เชาวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗  

ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา  
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