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ชีวิตกับการทํางาน∗ 
 
 
 
อ. สุลักษณ ศิวรักษ เกริ่นนาํ 

 ขอกราบนมัสการทานเจาคณุพระเทพเวท ีที่จริงดาํริ ทีจ่ะใหมี
ประชุมกันประจําเดือน เลี้ยงขาวเลีย้งปลา และกเ็ชิญใครตอใครมาพูด
ใหกําลงัใจพวกเราในการทาํงาน เปนความคิดคุณอนนัต วนันี้ก็เปน
นิมิตดี โอกาสดี มพีระเทพเวท ี กรุณามาใหคําสอน โอวาทแกพวกเรา 
เพื่อเปนกําลงัใจใน การทาํงาน วนันีก้็เปนวันธรรมสวนะดวย แลวก็คง
จะอาราธนาเจาคุณกลาวเปนทาํนองธรรมกถา คงจะไมเทศน เจาพระ
คุณทานกรุณามาก ผมรบกวนทานอยเร่ือย ผมก็เกรงใจทานไมอยาก
รบกวนทานเทาไร ตามปกต ิ เวลาทานพูดนี่มีคนอยากฟงกันมาก ใน
ประเทศ ตางประเทศ ทานพูดมักจะเปนเนื้อหาสาระที่จับใจ ที่เปน
ประโยชนมาก หวังวา พวกเราคงจะตั้งใจฟง แลวกเ็อาไปคิดใครครวญ 
เพื่อประโยชนในการดํารงชวีิต การทาํงานเพื่อความสวัสดีของตัวเอง 
และหนวยงานของเรานี้ ก็หวงัวาคงจะเปนประโยชนตอ สังคมของพวก
เราทุกคน ไมวาตําแหนงเลก็ตําแหนงใหญ กห็วงัใจวาจะถกูนาํไปใช
                                                           
∗ ธรรมกถา แสดงที่สํานักงานบริษัทเคล็ดไทย จํากัด วันเสารท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๓๑ เวลา ๙.๔๕น. 
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เปนประโยชน แตคนที่ไมนบัถือ ศาสนาพุทธก็ไมเปนไร ก็เอาไปคิด
ใครครวญ เอาไปเปนประโยชนได ขอกราบอาราธนา 

 
ขอเจริญพรทานอาจารยสุลักษณ พรอมทัง้ญาติมิตรและคณะผทํางาน
ทุกๆ คน  

 วันนี้อาตมามา ก็เปนการทีไ่ดรับนิมนตมาแบบสบายๆ นิมนต
มาฉันภัตตาหารแลวก็มีการสนทนากัน พดูใหกันฟงบาง ตามปกติ วา
ถึงการเลี้ยงพระ โดยมากกน็ิมนตไปตามบาน นานๆ จงึจะมนีิมนตไปที่
ทํางาน ถานมินตไปที่ทาํงาน โดยมากก็เปนพิธเีปดหรอืพิธีการอื่นๆ ใน
ทํานองนั้น เปนเรื่องของพิธ ีแตที่นิมนตมาคราวนี ้ไมเชงิเปนพิธกีาร มา
แบบมาคุย มาสนทนา สํานักงานก็เปดอยแลว ก็เลยกลายเปนวามา
พบกับคนทีท่ํางาน และก็เปนเรื่องของการมา พบกับคนที่มีชีวิตในแนว
เดียวกนั เพราะอยในสาํนักงานเดียวกนั ทาํงานประเภทเดียวกนั 

ความหมายของงาน 
 งานเปนเรื่องสาํคัญ แตโดยทั่วไปพูดกันงายๆ คนมกัมอง

ความหมายของงานเพียงในแงวา เปนเครื่องชวยในการเลี้ยงชวีิต มี
งานทาํก็จะชวยใหเรามเีงนิมทีองใชและเปนอยได เรียกวามีอาชพี
นั่นเอง คนที่ไมมีงานทําก็เดอืดรอนมาก ถาเปรียบในแงนี้แลว คนทีม่ี
งานการทําก็สบายใจ มีความสุขไดอยางหนึ่ง อยางนอยตัวก็มทีางที่จะ
ไดเงินไดทองใช เปนทางทีจ่ะใหมีความสขุ เคยมีคําขวัญสมัยหนึง่วา 
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งานคือเงนิ เงินคืองาน บันดาลสุข เพราะถามีงานทาํแลวก็มีเงนิใช 
และเงินก็ทาํใหมีงาน เมื่อมงีานกท็ําใหมีเงิน และกท็าํใหมีความสุข แต
วาที่จริงมนัไมใชแคนั้น งานไมใชแคคือเงิน อันนี้เปนความหมาย
เบื้องตนที่มองกันงายๆ แควตัถุ แตงานนัน้มีความหมายลึกซึ้งลงไปอีก
มาก เพราะงานทาํใหกิจการ ทําใหโลกนี้ เปนไปได ส่ิงที่เราเรียกวาการ
พัฒนา หรือการสรางสรรค ตลอดจนกิจการบานเมืองทุกอยางเปนไป
ไดก็เพราะวา คนทํางาน ถาไมมีการทาํงานแลว ความเจริญกาวหนา
ตางๆ กเ็ปนไปไมได อยางไรก็ตาม อันนี้ก็ยงัอยในขัน้ที่เนนวัตถุอยดี  

 ลองมองตอไปอีก แคบเขามาก็ชวีิตของเรา งานทาํใหชีวิตมี
คุณคา คนทีไ่ดทํางานก็จะรสึกวาตัวไดทาํสิ่งที่เปนประโยชน รสึกวา
ชีวิตมีคุณคา ถาอยเฉยๆ เลือ่นลอย บางทกี็เกิดความรสึกวาชวีิตนีว้าง
เปลาไมมีความหมาย ฉะนัน้ งานจงึเปนสิ่งที่ใหความหมายแกชวีิต แต
งานที่จะใหความหมายแกชวีิตอยางแทจริงนัน้ ตามปกติก็ตองเปนงาน
ที่มีคุณคา มีประโยชนดวย เปนธรรมดาวาการที่เรามีงานกนัขึ้น ก็ตอง 
มีความมงหมายอยแลววาเพื่อประโยชนอะไรสักอยาง จงึทาํขึ้นมา 
ฉะนั้น ตามปกติแลวงานทั่วไปก็ตองมคีวามมงหมาย มีคุณคา มี
ประโยชนอะไรอยางใดอยางหนึ่ง เปนแตวาผทีท่ํางานนัน้จะมีความ
เขาใจในความมงหมาย และความหมายของงานนัน้หรือไม มองเห็น
ประโยชนแคไหน ถามองเหน็ประโยชนแลวก็มีศรัทธา ศรัทธาก็คือการ
ที่มีความเชื่อ ความมัน่ใจ เห็นคุณคา เห็นประโยชนของสิ่งนัน้ และ
ศรัทธานี่จะเปนตัวสําคัญ เปนหลกัที่อยในใจที่จะทาํใหการทาํงานขาง
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นอกทีเ่ปนเรื่องทางรางกาย หรือเปนเรื่องทางสงัคม เกิดความหมาย
เปนประโยชนที่แทจริง เพราะฉะนัน้ งานกไ็มใชเปนเพยีงภาพที่ปรากฏ
มองเหน็กนัภายนอกเทานัน้ แตจะตองมหีลักในทางจิตใจเปนฐานอย
ดวย หลักอันแรกก็คือ ศรัทธา ถาเราจะทํางานใหสบายมีความสุข ก็
จะตองม ีศรัทธาในงานดวย แลวงานก็จะไมใชเร่ืองทีท่ําใหเราฝน หรือ
มคีวามรสึกเบือ่หนายและเหน็ดเหนื่อย หรือรสึกวาเปนสิ่งที่จะทําพอ
ใหเสร็จๆ พนๆ ไป 

ศรัทธากับกําลังใจ 
 ศรัทธาที่มองเห็นคุณคา ความหมาย และประโยชนของงาน ก็

จะทําใหมกีําลงัใจเกิดขึ้น ศรัทธานี้เปนแรงสงไปสเปาหมาย คนเราตอง
มีแรงอันนีท้ี่เรียกวา กําลงัใจ ถาไมมีกาํลังใจ จะทาํอะไรจิตใจก็หอ
เหี่ยว เมื่อกําลังใจไมม ี กําลังกายแมจะมีก็ไมมีความหมาย บางทมีี
กําลังกายแข็งแรง แตไมสามารถนาํกาํลังกายนั้นออกมาใชได กําลงัใจ
เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิง่ คนที่แข็งแรงซึง่เหน็วามีกาํลงักายมาก เปน
นักมวยที่เกงกลาสามารถ หรือเปนนักวิ่ง วิ่งไดรวดเร็วแข็งแรงมาก แต
ถาเมื่อใดเขาหมดกําลังใจแลว เขาก็ไมสามารถที่จะชกมวย ไม
สามารถที่จะวิง่แขงใหสําเร็จได ยกตัวอยางงายๆ นักเรียนไปสอบเขา
เรียนที่แหงหนึง่ หรือบางคนไปสอบเขางานแหงหนึ่ง เสร็จแลวก็ไปดูผล
การสอบ เขาเปนคนแข็งแรงมาก เมื่อไปดูประกาศผลสอบ กม็ีความมง
หวงัมาก อยากจะสอบได และการสอบไดก็จะมีความหมายตอชีวติ 
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ตอความหวังขางหนาของเขาเปนอยางมาก เมื่อไป ดูรายชื่อ พอไมเหน็
ชื่อ ไมมีชื่อของตนในประกาศ รตัววาตกแน ทั้งๆ ที่รางกายแข็งแรง แต
เขาออน บางทียนืแทบไมอย นี่ละ กาํลงักายทัง้ๆ ทีแ่ข็งแรงแตไมมี
ความหมายเพราะไมมี กาํลังใจ กาํลังใจจึงเปนสิ่งสาํคัญมาก ทีนี้
ในทางตรงกันขาม คนทีก่ําลังกายก็ไมไดแข็งแรงอะไร แตถาเกดิ
กําลังใจขึน้มา กาํลังใจก็ทาํใหเขาแข็งแรงทําอะไรได ยกตัวอยาง เชน 
พอแมที่กาํลังไมสบาย รางกายก็คอนขางออนแอ พอดีมีเร่ืองที่ตองเอา
ใจใสลูกๆ ซึง่พอแมรักมาก มีความเอาใจใสมีเมตตา เร่ืองที่จะตองทํา
ใหลูกเปนเรื่องสําคัญ ความรกัลูกทาํใหพอแมมีกําลงัใจ ทั้งๆ ที่รางกาย
กําลังออนแอ ก็ลืม บางท ี ตอนนั้นโรคไมรหายไปไหน ทาํเรื่องทําราว 
ทําธุระใหลูกได จนกระทั่งเสร็จ พอเสร็จแลวก็มานอนแบ็บตอไป อะไร
ทํานองนี้ นี่กเ็ปนเรื่องของกาํลังใจ ถามีกาํลังใจแลวกําลังกายก็มาได
งาย ถาไมมีกาํลังใจ แมจะมีกําลงักาย กําลังกายนัน้ก็เหมือนกับไมมี 
หายหมด ดึงออกมาไมได แตอยางไรก็ตาม นี่ก็เปนการมองดานหนึ่ง
ใหเหน็วา กาํลังใจเปนหลกัสําคัญ ถาใหดีก็ตองมทีั้งกําลังกายและ
กําลังใจ ถากาํลังใจดีแลว  กําลงักายมาเสริม กท็ํากิจทําการงานได  
สําเร็จผลเปนอยางด ี กาํลังใจนีก้็อยางที่วาเมื่อกี ้ ตองมีศรัทธาเปน
ปจจัยสําคัญ 

 ศรัทธา คือความเชื่อ ความมั่นใจในคุณคา ในประโยชนของ
ส่ิงที่ตนกระทําอย เมื่อทํางานอะไรก็ตาม ถาเรามีศรัทธา เราเขาใจ
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ความหมายของงานที่ทาํ เรามีความเชื่อมัน่ในคุณคา ในประโยชนของ
งานนัน้ เราก็มกีําลังใจที่จะทาํงานการก็กาวหนาไปเปนอยางด ี

 อยางไรก็ตาม สําหรับการมชีีวิตอยในโลกนี้ เร่ือง ศรัทธาหรือ
ความเชื่อในส่ิงตางๆ นี้กไ็มแนนอนเสมอไป บางครั้งจิตของเราก็
เปลี่ยนแปลง เราเคยมีศรัทธาในงาน แตตอมาเราอาจจะเกิดปญหา ร
สึกไมแนใจในคุณคาของงานนัน้ขึ้นมา กาํลังใจกถ็ดถอย มกีาร
เปลี่ยนแปลงไปไดเร่ือยๆ จึงจะตองมีศรัทธาที่ลึกซึ้งลงไปอีก ศรัทธาใน
งานในการก็จงึมาสมัพนัธกบัศรัทธาหรือความเชื่อในวถิีชีวิตของเรา
ดวย มัน สัมพนัธกบัวิถีชีวิต ถงึแมวางานนั้นจะมีความหมายมี
ประโยชน แตเรามองเห็นไมสัมพนัธกับแนวทางชีวิตที่เราคิดวาดีงาม 
บางทีก็เกิดความขัดแยง ฉะนั้น ศรัทธาที่ลึกลงไปก็คือ ความเชื่อความ
มั่นใจตอความหมายของวถิีชีวิตของเราวา ชีวิต แบบไหนเปนชีวิตทีดี่
งาม เปนชวีิตที่มีคุณคา ถาเราเชื่อในวิถีชวีิตแบบใดแลว ไดดําเนนิใน
วิถีทางนัน้ อยในวถิีชีวิตแบบนั้น แบบที่เราเหน็วาดีมีคุณคา ศรัทธาก็
เกิดขึ้นลึกซึง้ลงไป ทีนี ้ ถาศรัทธาในวิถทีางดําเนนิชีวิตวาชวีิตที่ดีเปน
อยางนี้ และวถิีชีวิตนัน้ก็เขากับงานอยางนีด้วย สองอยางสอดคลองกนั 
ก็จะทาํใหศรัทธานีม้ั่นคงแนนแฟนยิ่งขึน้ แลวก็จะเกิดผลและเกิด
กําลังใจที่แทจริง เพราะฉะนั้น ถาจะใหดีก็ตองใหทัง้สองอยางนีม้า
สอดคลองกัน คนจาํนวนไมนอยจะมีปญหาขัดแยงในเรื่องนี ้ คือ ในแง
งานการก็มองดวยเหตุผลและเหน็แลววา มันก็มีคุณคาเปนประโยชน 
แตมันไมสอดคลองกับ ชวีิตที่ดีงามที่เราเขาใจ ไมเขากับชีวิตแบบที่เรา
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ตองการ ศรัทธาในวิถีชวีิตกไ็ปขัดกับศรัทธาในเรื่องงาน ไมกลมกลืนกนั 
ก็เกิดความขัดแยง ศรัทธาหกัลางกันเอง ไมสามารถทาํงานไดเต็มที ่ ก็
เกิดความหอเหี่ยว เกิดความทอถอยขึ้นมา อันนี้กเ็ปนเรื่องของความ
ขัดแยงที่เกิดขึน้ไดในชีวิตของคน จะทําอยางไรดีจึงจะแกปญหาได ก็
ตองมีศรัทธาที่ลึกซึง้ลงไปอกี ซึ่งเปนเครื่องนาํทาง และใหคุณคาแกวถิี
ชีวิตอีกชั้นหนึง่ 

ศรัทธาในทางศาสนา 
 ศรัทธาที่ลึกซึง้นี้ มักเปนศรัทธาทางศาสนา ศรัทธาในสิง่ที่สูง 

ที่เปนหลักยึดเหนีย่วในจิตใจ ซึง่ไมวาเราจะทําอะไรในภายนอก จะ
ดําเนนิชีวิตอยางไรก็ตาม ทาํงานอะไรก็ตาม เรากม็ีศรัทธาที่ลึกอยใน
ใจเปนฐานอนัแนนแฟน เปนความเชื่อในสิ่งที่สูงสุด ส่ิงที่เปนเครื่องเชดิ
ชูกําลังใจวา ไมวาเราจะมีชวีติอยอยางไรก็ตาม เรากม็ส่ิีงที่เราเคารพ
นับถือ บูชา เปนสิ่งที่ดีที่สุดที่เราร แมวาจติใจของเราจะอยในยามที่ไม
มีอะไรเกี่ยวของพัวพนั เมือ่นึกถงึสิ่งเหลานี้แลวเราก็ม ี ความสบายใจ 
ไมอางวาง ไมเลื่อนลอยไรความหมาย เชน ผที่นบัถือพระพุทธศาสนา 
มีความเชื่อความเคารพในพระรัตนตรัย คําวามีศรัทธาใน
พระพทุธศาสนา ก็หมายถึงวา มศีรัทธาในพระรัตนตรัย ใน
พระพทุธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ ศรัทธาในพระพทุธเจา 
หมายความวา เราเห็นวามี บุคคลที่มชีีวิตที่ดีที่สุดเปนตัวอยาง เปน
แบบอยางของการที่ไดเขาถงึความจริง เขาถงึความสมบูรณแหง
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ศักยภาพของความเปนมนษุย เปนเครื่องยืนยันวามนุษยเราทกุคนมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนได จนเขาถงึความรและความดงีาม มปีญญา
และคุณธรรมสูงสุด แตจะตองเพียรพยายามเขมแข็งใน การพัฒนา
ศักยภาพของตน เรามีความเชื่อและมั่นใจอยางนี้ แลวก็มีกําลงัใจ ใน
เวลาที่ไมไดเกีย่วของไมไดยงกับภารกิจ การงานอยางอื่น จิตใจก็จะ
ไดมาผูกพนัอยกับความรสึกนี ้ อันนี้ก็เปนหลกัอยางหนึง่ในทางจิตใจ 
ซึ่งทาํใหจิตใจไมวาเหว  

 ศรัทธานี้ นอกจากเปนแรงสงใหจิตใจของเรามีแรงทํางานทาํ
การแลว กท็ําใหจิตใจไมวาเหวดวย คนเรานี้ เวลาอยวางๆ ไมมีอะไรทํา 
ไมมีงานทาํ วางจากงาน บางทกี็เกิดอาการอางวางวาเหว เหนือ่ย
หนายหรือเหงาขึ้นมา ทําอยางไรจะใหหายเหงาได กต็องมีส่ิงที่เปน
หลักยึดเหยีย่วในใจ ศรัทธาความเชื่อในทางศาสนานี้มาเปนหลกั มา
เปนเครื่องใหกาํลังใจในเวลาที่ไมมีส่ิงอืน่ทีท่ําอย หรือไมมีงานที่ทาํอย 
หรือแมไมมีคนอื่นอย คนเราตามปกตกิ็ตองมีเพื่อน จงึจะไมเหงา แต
บางทีเพื่อนก็ไมอยกับเรา เราก็อยคนเดียว ในเวลานั้นก็อาจจะเกดิ
ความเหงาขึ้น หรือบางที ทั้งๆ ที่มีเพื่อนนัน่แหละ เพื่อนก็ไมสามารถ
เขาไปในจิตใจที่ลึกซึง้ได บางทีเรามีความตองการอะไรบางอยาง ที่
แมแตเพื่อนก็ไมอาจจะสนองได ใจเรากเ็หงา เรากว็าเหว แตถาเรามี 
ศรัทธาเปนหลกัใจอย ใจก็ไมอางวาง คนที่ไมมีศรัทธาอยในใจ ใจจะ
เหงาจะวาเหวบอยๆ เสมอๆ  
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 ในโลกปจจุบันนี ้ชีวิตวนวายสับสนมาก ความสับ สนวนวายนี้
บางครั้งก็ทาํใหเรารสึกสนุก แตบางครั้งกท็ําใหเรารสึกวาวนยง ดังนัน้
ในเวลาที่ส่ิงวนวายเหลานี้ไมมี เราอยสงบวางๆ ใจของเราบางครั้งก็
สบาย เพราะในเวลาทีม่ี ความรสึกวาเรื่องวนๆ ใจมีอะไรเกะกะ ทําใหย
งมาก ถาจิตใจของเราไดวางเวนจากสิ่งเหลานัน้แลวก็รสึกสงบและ
สบาย แตบางครั้งเรากลับตองการความวนวายนั้น คลายกับวามนั ทาํ
ใหเกิดชีวิตชวีามีรสชาต ิ พอมาสงบเขากลบัรสึกวาเหว ถาคนไมมหีลกั
ใจก็ยง ถาไมกระวนกระวายก็กลายเปนเหงาเปนวาเหว จิตใจม ี ๒ 
ลักษณะอยางนี้ คนจํานวนมากเปนอยางนี้ เพราะฉะนัน้ จะทาํอยางไร 
ในเวลาที่อยทามกลางกจิกรรมก็ไมใหวน เวลาวางจากกจิกรรมก็ไมให
เหงาไมใหวาเหว อันนี้ก็เปนเรื่องสําคัญของจิต  

 คนที่มีศรัทธา ทานบอกวาเหมือนมีเพื่อนใจ เพื่อนที่อยในใจ
ทําใหใจไมเหงาไมวาเหว ในทางพระศาสนาบอกวา ศรัทธาเปนเพื่อน
ประจําใจของตัวเอง ไมวาเราจะมีเพื่อนภายนอกหรือไมมีเพื่อนก็ตาม 
ถามีศรัทธาแลวก็เทากับ มีเพื่อนอยในใจที่ชวยใหจิตใจแชมชื่น มีกาํลัง
เสมอ ไมวาเหว เร่ิมตนตัง้แตศรัทธาทีว่าเมื่อกี้ คือศรัทธาในการงาน 
ศรัทธาในวิถีชวีิตที่เราเหน็วาดีงาม ตลอดจนถึงศรทัธาในพระศาสนา 
ศรัทธาในพระศาสนาเปนศรทัธาที่ลึกถึงกนกลางใจเปนฐาน เปนแกน 
ทําใหจิตใจของเรามหีลักยึดเหนีย่ว มีทีป่รึกษาอยเสมอ ไมอางวาง 
เปลาเปลี่ยว โดดเดี่ยว และไมหอเหี่ยว แตศรัทธาที่ถกูตองจะตองให
เครื่องนําทางแกชีวิตของเรา ไมใชวาเราจะมีศรัทธาเชื่อกนัเฉยๆ 
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เทานั้น เชนความเชื่อในพระรัตนตรัยนี ้ ก็มีความหมายเปนเครื่องนํา
ทาง ศรัทธาในพระรัตนตรยั คือในพระพุทธเจา ในพระธรรม ใน
พระสงฆ เปนอยางไร 

ความสุขแท อยที่รความจริงของชีวิต 
 ศรัทธาในพระพุทธเจา ก็คือศรัทธาในบุคคลที่วาเมื่อกี ้ มัน่ใจ

วามีบุคคลที่มคีวามบริสุทธิ์ มีปญญารแจงเปนแบบ อยางของมนุษยไว 
ใหเหน็วามนุษยทุกคนเปนสตัวที่ฝกฝนพฒันาได สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนใหถงึความสมบูรณ พระพุทธเจานี้ เดมินั้นทานก็เปน
มนุษยนัน่เอง เหมือนกับเราทุกๆ คน แตกลายมาเปนพระพทุธเจาได
อยางไร จากมนุษยมาเปนพระพทุธเจา ก็เพราะวาไดรเขาใจความจริง 
ของสิ่งทัง้หลาย คือรเขาใจสิ่งทัง้หลายตามความเปนจริง รกฎ
ธรรมชาติ  

 ส่ิงทัง้หลายทีอ่ยแวดลอมเรานี ้ ก็เกิดมาจากธรรมชาติทั้งนั้น 
เรามาอยกับส่ิงแวดลอมปจจุบันนี ้ เรามองเหน็วา มีวัตถุ มีบานเรือน มี
ตึกราม มีถนน มีรถยนต อะไรตางๆ ซึง่เปนสิง่ที่มนษุยสรางขึน้ เปน
เร่ืองเทคโนโลยีมากมาย ซึง่ไมใชธรรมชาติ แตเทคโนโลยีหรือส่ิงที่เรา
สรางสรรคประดิษฐข้ึนมานี ้ ความจริงมนัก็มาจากธรรมชาติ ไมไดมา
จากไหนเลย  แตส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นนี้ เมือ่สรางขึ้นมาแลว มันกบ็ด บัง
ตัวเราจากธรรมชาติ ไมใหเขากับธรรมชาติ ความจริง ชีวติของเราเองก็
เปนธรรมชาต ิ เมื่อชวีิตเปนธรรมชาต ิ ก็เปนไปไมไดที่เราจะเหนิหาง
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จากธรรมชาติโดยสิ้นเชงิ เมื่อเรามาเพลดิเพลินสนุกสนาน ตอรสชาติ
อันตื่นเตนของสิ่งที่มนุษย ประดิษฐข้ึนไปไดสักระยะหนึ่ง บางทีเราก็
เกิดความเบื่อหนาย และจิตใจของเรากห็นัไปตองการธรรมชาติ ถาเรา
ไมรจักความจริงที่เปนธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายแลว จติใจของเราก็จะ
วาวนอยกับส่ิงที่มนษุยประดิษฐข้ึน เปนเทคโนโลยเีปนอะไรตางๆ 
เหลานี้ เพราะชีวติของคนเราในยุคปจจบัุน อยกบัส่ิงเหลานี้ตลอดเวลา 
ไมไดอยกับธรรมชาติ เราตืน่เตนเพลิดเพลนิกับมนั แลวก็เบื่อหนาย ทาํ
ใหเกิดความขดัแยงขึ้นอีกแบบหนึง่  

 คนเราทีจ่ะมีความสุข เห็นชวีิตมีความหมายอยางแทจริง 
จิตใจจะเขาถงึความสงบเปนตัวของตัวเองไดนั้น จะตองมองทะลุ
ความจริงของสิ่งทัง้หลาย ที่มาแวดลอมหมหอและมัด ตัวเราอยนี้ ให
เห็นแจงถงึธรรมชาติ จงึจะหมดความขัดแยง พระพทุธเจาก็เปนมนุษย 
แตที่กลายเปนพระพุทธเจาขึ้นมาไดก็เพราะรเขาใจความจริงของสิ่ง
ทั้งหลาย ซึง่เราเรียกวาเขาใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายนั่นเอง ความ
จริงของสิ่งทั้งหลายนี้เราเรียกวา ธรรม ธรรม คือ กฎเกณฑ ความจรงิ 
ความเปนเหตุปจจัยของสิ่งตางๆ การรเหน็สิ่งทั้งหลายตามความเปน
จริงนี้แหละ คือการเขาถงึธรรม การทีพ่ระพุทธเจาเหน็ความจรงิของสิง่
ทั้งหลาย มองสิ่งทัง้หลายถกูตองตามความเปนจริงแลว ก็เรียกวาตรัสร
ธรรม แลวจึงเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ธรรมจึงเปนหลกัการสาํคัญ
ประการที่ ๒ ในพระพุทธศาสนา เปนตัวทีท่ําใหมนษุยผรแลวกลายเปน
พุทธะ 
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 ทีนี ้ หลักการของพระพทุธศาสนาบอกวา คนทกุคนสามารถ
เปนพระพทุธเจาได ถาพัฒนาตนขึน้มาใหรเขาใจ ธรรม คือความจริง
ของสิ่งทัง้หลาย ถาคนพยายามฝกฝนตัวเอง พยายามปฏิบัติตอส่ิง
ทั้งหลายอยางถูกตอง พยายามพัฒนาความรความเขาใจของตัวเอง
ข้ึนมาแลว ใจเรารความจรงิ มีปญญาขึ้นมา เราก็เปนคนแบบเดียวกบั
พระพทุธเจา คนจาํพวกนีม้ีมากๆ ข้ึน ก็แผขยายถายเทลักษณะที่มี
ความสุข มีชีวิตที่ดีงามแลวก็กลายเปนกลมชนหนึง่ซึ่งมีชื่อเรียกวา       
"สงฆ" คือหมชนที่ไดรเขาใจความจริงของธรรมชาติ รความจริงมอง ส่ิง
ทั้งหลายตามที่มันเปนเหมือนอยางพระพทุธเจานัน่เอง  

 ที่วามานี้ คือหลักการทีเรียกวาพระรัตนตรัย คนทีน่ับถือ
พระพทุธศาสนา ก็นับถือหลักการนี้ จึงเรียกวา นบัถือพระรัตนตรัย คือ
นับถือบุคคลทีเ่ปนแบบอยางของการเขาถงึ ความจริงที่เรียกวาธรรม
นั้น และพยายามประพฤติตามอยางเพือ่จะไดรวมกันเปนกลมชนผมี
ชีวิตที่ดีงาม ทีเ่รียกวา "สงฆ" ถาเขาใจหลักนี้แลวก็มีศรัทธาเกิดขึ้น เปน
ศรัทธาที่มองเห็น วา การมีชวีิตอยเปนคนเปนมนุษยนี้ ทีจ่ะมีชีวิตดีงาม 
ในที่สุดก็ไมมอีะไรมาก กคื็อการเขาใจรส่ิงทัง้หลายตามความเปนจริง
เทานั้นเอง ไมวาจะดาํเนนิชวีิตอยางไรก็ตาม จะทาํงาน อะไรก็ตาม ก็
จะมีหลกัใหญที่ยึดถือไวในจติใจ คือการมองสิ่งทั้งหลายใหเขาใจตาม
ความเปนจริง พิจารณาอะไรๆ ตามเหตุปจจัย อันนี้เปนหลักใหญ ถามี
ความเชื่อตามหลักการนี้แลว ไมวาจะทาํอะไรอย เปนคนมงีานหรือ
วางงานก็ตาม ก็สามารถมีความสุขได จิตใจไมวาหว ไมไรความหมาย 



 

 

๑๓

นี้ก็เปนศรัทธาที่ลึกลงไปอกี ไมใชศรัทธาดยๆ แตเปนศรัทธาที่โยง
ยึดอยกับปญญา มีศรัทธาอยางนี้แลว ไมงมงาย ไมเปนอันตรายทัง้แก
ตนเองและแกคนอื่น 

การทํางานคือการพัฒนาตน 
 รวมความก็คือ คนเรานีส้ามารถมีศรัทธาไดในระดับตางๆ 

มากมาย แตศรัทธาที่ควรยนืพืน้เปนฐานก็คือศรัทธาอนันี ้ ไดแก ความ
เชื่อความมั่นใจ ในหลักการของการมองดู รเขาใจโลกและชีวิตนี้ตาม
ความเปนจริง มองส่ิงทัง้หลายตามที่มนัเปน เห็นวาทกุอยางในชวีิตนี้ 
จะดีงามสูงสุดก็อยที่เพียง วาเราเขาใจความจรงิของสิ่งทั้งหลาย 
ปฏิบัติตอมันใหถูกตอง วางใจตอมันใหถกูตองและฝกตนพัฒนาตวัเรา
ข้ึนไปใหรเขาใจ ตระหนกัในความจริงนี้อยเสมอ ถาถึงแคนี้แลว จิตใจ
ของเราก็สามารถมีความสุขได ทีนีถ้าเราจะทํางาน เราก็ทาํงานไมใช
เพียงเพื่อหาเงนิหาทองซึ่งเปนเรื่องขั้นตน แตงานการนี้จะมีความหมาย
มากขึ้น นอกจากศรัทธาในการงานทีท่ําใหชีวิต ของเรามีคุณคามี
ความหมาย และงานนัน้มปีระโยชนแลว เรายังมองเหน็งานทุกอยางมี
ความหมายขึ้นมาอกีอยางหนึง่คือ เปนเครื่องฝกตน เปนการปฏิบัติ
ในทางที่จะใหมองเหน็สิง่ทัง้หลายตามที่มนัเปน มองตามทีม่ันเปนใน
แตละขณะๆ จะทําอะไรกเ็ขาใจตามที่มนัเปนอยางนัน้ และทาํใหมนั
ถูกตอง ใหมนัดียิ่งขึน้ โดยที่ตัวเราเองกพ็ัฒนาศักยภาพของตวัเราเอง
ใหสมบูรณยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ถาเรารสึกวาเราทําสิง่หนึง่อยและทําถูกตอง



 

 

๑๔

ตามวิถทีางของมันแลว เราก็สบายใจวาเรา กําลงัทาํสิ่งที่เปนธรรม 
และขณะนั้นเราก็กําลงัฝกตนเองให พฒันาอยเสมอ เพราะฉะนั้น การ
งานตางๆ จงึเปนเครื่อง มือในการพัฒนาตนเอง ไมวางานนัน้จะมี
คุณคาเปนประโยชนถูกตองตามวิถชีีวิตทีเ่ราตองการหรือไมก็ตาม แต
ก็เปนเครื่องฝกตัวเองเสมอ ฝกใจฝกกายของตัวเอง  

 เปนอันวา การมองงานกม็ีไดหลายอยาง ตามทีว่ามาแลว ใน
ระดับที่หยาบที่สุดก็คือ มองวางานเปนเครื่องมือหาเลี้ยงชพีทาํใหได
เงินไดทอง อันนี้เปนขัน้ที ่๑ เปนวัตถมุากเกินไป ข้ันที ่๒ ก็มองวา งาน
เปนเครื่องทําใหกิจการดําเนนิไป ทาํใหโลกนี้เปนไปได ความเจริญ
ความกาวหนาใน สังคมจะดําเนนิไปไดก็เพราะคนทาํงานกนั ข้ันที่ ๓ 
มอง ลึกเขาไปอีกก็คือ มองวา งานนัน้มีคุณคามีความหมายมี 
ประโยชนตอเพื่อนมนุษย ทาํใหเพื่อนมนษุยมีความสุขอยางใดอยาง
หนึง่ ข้ันที่ ๔ มองลึกยิ่งขึน้ไปอีกวา งานนี้มีความหมายตอชีวิตจิตใจ
ของเรา ถูกตองกับชวีิตที่เราเห็นวาดงีาม มคุีณคาเปนประโยชน ทาํให
ชีวิตของเรามคุีณคาขึ้น ตอมา ถึงขั้นที่ ๕ นี้ กม็องวา งานเปนเครื่องฝก
ตัวเรา เปนเครื่องพัฒนาตนเอง และเปนเครื่องสะสมการพัฒนาตัวเอง
นี้ข้ึนไปเรื่อยๆ เพราะฉะนัน้ ผที่ทาํงานโดยมีศรัทธาอยางนี้ ไมวาจะเห็น
วา ตัวเองไดผลประโยชนตอบแทนหรือไม แคไหนเพยีงไหนก็ตาม แต
ถาจิตใจขั้นลึกซึ้งในเวลาทํางานแตละขณะมีความรสึกวาเรากําลงั
พัฒนาตัวเราเอง กําลงัฝกฝนตนเองใหดีข้ึน ก็จะทําใหรสึกวางานนัน้
เปนสิ่งทีน่าทําเสมอทุก ขณะทุกเวลา ไมเบื่อหนายกลดักลม 



 

 

๑๕

นอกเหนือจากนั้นก็คือ การที่รสึกวาไดทําในส่ิงที่เปนธรรม ส่ิงทีถู่กตอง 
ทําจิตใจ มองสิ่งทีท่ํานั้นใหเห็นตามความเปนจริงวาทําอะไรอย แลวก็
ทําสิง่นัน้ใหมนัสําเร็จไปตามวิถทีางของมนั แคนี้กส็บายใจในการ
ทํางานได 

 คนเราบางทกีม็ีความคาดหวังตางๆ กับส่ิงที่กระทาํ และเมื่อ
เห็นวาจะไมสําเร็จตามความหวงั กท็ําใหเกิดความผิดหวงั เกิดความ
ทุกข เกิดความทอถอยหมดกําลังใจ แลวก็จะตองมีวธิีแกไขในระดับ
ตางๆ แตถาทําใจใหถูกตองอยางนี ้ ก็สามารถทําการทํางานทกุอยาง
ใหดําเนินไปไดดวยดี ถาเขาใจในเรื่องงานแลวทําใจใหไดในทกุระดับ
ที่วามา คุณ คาของงานกจ็ะเกิดในทุกระดับ ต้ังตนแตเปนการพัฒนา
ตนเองในทุกขณะที่ทาํงานนัน้ ไปจนกระทัง่ภายนอกเปนเครื่อง มือหา
เลี้ยงชพีไดเงินไดทอง ทั้งหมดนี้ก็สุดแตวาจะทําใจไดแคไหนเพียงไร 

หลักการทํางาน 
 อนึ่ง ในการทาํงานนี้ นอกจากหลักใหญคือศรัทธาที่เขาใจใน

คุณคา ซึ่งเปนเครื่องทาํใหเกิดกําลงัใจตลอดเวลาแลว ก็ยังตองอาศัย
ตัวประกอบซึ่งเปนเรื่องของการทํางานโดยตรงมาเปนเครื่องชวยเสริม
ดวย จึงจะทาํใหการทาํงานนัน้ไดผลจริงในทางปฏิบัติ และเมื่อการ
ทํางานไดผล ก็ยิ่งเปนเครื่องชวยเสริมใหเรามพีลัง หรือทําใหเรามี
ความมัน่ใจในชีวิตของเรามากขึ้น หลกัการทํางานที่เปนขอสําคัญๆ ก็
คือ เมื่อทาํอะไรก็ตาม หนึง่ จะตองมีความรความเขาใจชัดเจนในงาน



 

 

๑๖

นั้น เมื่อกี้นี้ไดบอกวา การทํางานเปนการฝกฝน พฒันาตนเองอยาง
หนึง่ แตเราจะพัฒนาตนเองอยางไรใหไดผล การพัฒนาตนเองอยาง
งายๆ ก็คือทําใหเกิดความชํานชิํานาญ และความสามารถในการ
ทํางานนัน้ดีข้ึน แตการที่จะทําใหไดผลจริง พฒันาตัวเองไดจริง พฒันา
งานไดจริงนัน้ จะตองมีความรความเขาใจในงานที่ทาํ ความรความ
เขาใจ ชัดเจนในงานที่ทาํนีก้เ็ปนปญญาอยางหนึ่ง จึงพดูสั้นๆ วา ตอง
มีปญญาดวย รงานของตนเองวางานในหนาที่ของตนคอื อะไร และทาํ
ใหถูกตองใหถกูจุดใหถูกกับตัวงานนั้น และทําใหถกูตามวิถีของงานนัน้ 
งานนัน้ก็จะเจริญไปดวย และตัวเองก็ไดรับการฝกฝนพฒันาไปดวย 
เราตองพยายามสรางเสริมความรความเขาใจนี้ใหทนักบังานอยเสมอ 
ทํางานอะไร ก็ตองมหีลักอนัแรกวา รงาน หรือรงานด ี หมายถึงงานที่
เปนกิจเปนหนาที่ของเรา 

 ประการที ่ ๒ เมื่อรงานดีแลว ถาเรามีศรัทธาอยางที่วาเมื่อกี ้
เราก็ยอมมีกําลังใจในการงาน คุณสมบัติที่ตองการในตอนนี้ก็คือ เรา
จะตองพยายามทํางานดวยความขยนัหมัน่เพยีร ทําใหเต็มที่ของเรา 
การทาํใหเต็มที่ของเรามีความหมายอยางหนึ่งคือการทาํหนาที่ไมให
บกพรอง การขยันหมั่นเพียรทําหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีไม
บกพรอง นี้กเ็ปนหลกัอยางหนึง่ในการทาํงาน เรียกวามคีวามเพียร ใช
ภาษาธรรมดาก็คือ ทาํหนาทีไ่มใหบกพรอง  

 กาวตอไปคือ นอกจากรงานดี ทําหนาที่ไมให บกพรองแลว ใน
การปฏิบัติตัวตองานนัน้ กม็ักจะมีปญหา วาคนนัน้ทาํงานอยางสจุริต



 

 

๑๗

หรือไมสุจริต ถาทาํงานอยางสุจริต ก็ตรงไปตรงมาตองานนั้น ในการ
รับผลประโยชนจากงาน กต็รงไปตรงมาตามที่ตกลงไว ไมหาทางที่
เรียกวา บิดเบอืน เฉโก เรียกงายๆ วา ไมโกงหรือไมหาผลประโยชนที่
ผิด จากงานนั้น คือมีความสุจริต ไมทจุริต การทาํงานถกูตอง ตาม
หลักการที่ตราไวนี้ ก็เปนเรือ่งของขอตกลงในทางสังคม ดวย นับวา
เปนหลกัประการหนึง่ในการทํางาน เรียกวา มือ สะอาด หรือมีความ
สุจริต 

 ขอตอไป ในการทํางานนั้น ตามปกติเรากท็ํารวมกับผอ่ืน การร
จักรวมอยรวมทํากับผอ่ืนกเ็ปนปจจัยสาํคญัอยางหนึง่ทีจ่ะทําใหงาน
ดําเนนิไปดวยดี จึงตองมีความสัมพนัธกับผรวมงานอยางถกูตอง 
ปญหาสาํคัญอยางหนึ่งในการทํางานก็คือ ผรวมงานมีความสมัพนัธ
กันดีหรือไมดี ถามีความสัมพันธไมดี ก็เกดิความขัดแยง เกิดปญหาใน
วงงาน อันนี้เปนเรื่องธรรมดา คนเราอยกันมากมนีิสัยใจคอตางๆ กนั 
มักจะมีปญหาเรื่องความขดัแยง ความไมสอดคลอง ไมกลมกลนืกัน 
มองขัดหูขัดตา อะไรตางๆ หรือการกระทาํที่ไมเปนไปอยางใจเรา อยาง
นอยก็ตองมีความรสึกวาไมไดอยางใจ พอไมไดอยางใจก็ไมสบายใจ 
แลวก็เกิดปญหาขึ้นมา เปนเรื่องของความสัมพันธในวงงาน ซึ่งยอมรับ
กันวามีเปนธรรมดาเลย เมือ่เราทํางาน เมื่อเราเกี่ยวของกับคนมาก ก็
จะตองมีเร่ืองอยางนี้เกิดขึน้ ข้ันตนก็ตองทําใจไดวา นีม้ันเรื่องของงาน 
เร่ืองของการเกี่ยวของกับคนอ่ืน ก็ตองมคีวามของขัดบาง ถาเราจะให
เปนอยางใจของเราทัง้หมด เราก็ตองอยคนเดียว ซึง่เปนไปไมได จึง



 

 

๑๘

ตองรเขาใจตามความเปนจริง แลวยอมรับความจริงนัน้ แตเมื่อรความ
จริงวาเปนอยางนั้นแลว ก็ตองกาวตอไปสข้ันที่วาเราจะแกไขอยางไรให
ดีที่สุด เมื่อปรับใหมีความสมัพันธที่ดีเทาที่จะเปนไปได จะปรับอยางไร
ก็ตาม ใหงานนี้มนัดําเนนิไปดวยดีก็แลวกัน เรายอมรบั ยอมที่จะไม
ตองเปนไปตามใจของเรา แตมงไปที่วัตถปุระสงคของเรา คือทาํใหงาน
สําเร็จ ใหงานมันสาํเร็จไปไดดวยดีก็แลวกัน อันนี้ก็เปนหลกัหนึ่ง คือ 
เอาความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคเปนเกณฑ ไมเอาใจอยากใจชอบของ
เราเปนเกณฑ มองการณไกลคิดถึงผลระยะยาว ไมเอาความชอบใจขัด
ใจเดี๋ยวนัน้ชัว่ครชั่วยาม ถาอยางนี้แลวก็แกปญหาไดอีกในระดับหนึ่ง 

 แตถาใหดีกวานั้นกคื็อ ทาํใหมีความกลมเกลียว ปรับใจ
ปรับตัวเขากันไดในระหวางคนทีท่ํางานดวยกนั ใหอยดวยกนัอยางมี
ความสุข และความสามัคคี การที่จะมีความสุข ความสามัคคี ก็คือการ
ที่เอาใจเขามาใสใจเรา และการทีจ่ะตองรจักปรับตัวปรับใจเขาหากัน 
เราตองยอมรบัวา คนเรานี้มีพืน้ฐานมาคนละอยาง พื้นฐานพืน้เพไม
เหมือนกนั มกีารสั่งสมอุปนิสัยใจคอกนัมาตางๆ มีประสบการณตางๆ 
กัน มาจากครอบครัว มาจากฐานะอะไรตางๆ ไมเหมือนกนั เมื่อมาอย
มาทาํงานดวยกันแลว ความไมเหมือนกนัที่มมีาแตเดมิมันกม็า
แสดงออก แลวเกิดเปนความไมกลมกลนืหรือ ความขัดแยงกนัขึ้น ถา
เรายอมรับความจริงนี้แลว เราตองเปนฝายรจักปรับตัวดวย ปรับตัวก็
คือ เร่ิมตนจติใจตองไมววาม ไมถือการกระทบกระทัง่นัน้เปนเรื่องที่
จะตองทาํใหม ี ความหมายรายแรง ที่จะตองเปลี่ยนใหไดด่ังใจ แตถือ



 

 

๑๙

เปนเรื่องที่เกิดขึ้นมาแลว จะตองรับพิจารณากอน คือตอนแรกก็ยัง้คิด 
พอยั้งคิดแลวก็คิดหาทางวา จะใชวิธีอยางไร ที่จะปรับตัวเขาหากนัโดย
เรียบรอย แตขอสําคัญอันแรกคือไมววาม ฉุกคิด ยั้งคิดกอน คิดและก็
หาวิธี การทีย่ัง้คิดและหาวิธนีี้เรียก วาใชปญญา คือใชปญญาหาทางที่
จะปรับตัวเขาหากนัไดถูกตอง และโดยการพูดจากัน ถายังพูดกนัไมได 
ปรับตัวเขาหากันยงัไมได เวลายงัไมเหมาะยงัไมสะดวก โอกาสยังไม
ถึง ก็เอาแควาทําอยางไรจะวางตัวของเราใหดีใหถกูตองไวกอน นีก้็
เปนวธิีตางๆ แตรวมความกคื็อ จะตองมกีารปรับตัวปรับใจเขาหากัน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอยรวมกันดวยด ี มีความสงบสุข มีความ
สามัคคีกลมเกลียว 

สรางสุขดวยการใหแกกัน 
 อยางไรก็ตาม การที่จะรอปรับตัวปรับใจเขาหากัน อยางเดียว

นี้ไมพอ เราตองแสดงออก วิธกีารทีจ่ะอยรวมกนั ดวยดีในสงัคมนั้น 
ไมใชรอใหเขาปรับตัวเขามาหาเรา หรือรอที่เราจะปรับตัวเขาหาเขา
อยางเดยีว แตอยที่วาจะตองมีการแสดงออก การแสดงออกทีถู่กตอง
ในการรวมอยรวมงานก็คือการใหตอกัน มนุษยเรานั้นเปนธรรมชาตวิา
มคีวามพอใจที่จะได เมื่อไดรับมาเราก็มคีวามสุข แตในการฝกฝนตวั
ของมนุษยหรือในการที่มนษุยจะเจริญพฒันาขึน้ไดนั้น เราจะตองออก
จากการเปนผรับหรือฝายไดไปสการเปนผให คนที่พฒันาตนนัน้ จะฝก
ตนที่จะไมหาความสุขจากการรับ หรือการเอา แตฝกฝนตนใหมี



 

 

๒๐

ความสุขจากการใหแกผอ่ืน แตการที่เราใหแกคนอืน่แลว จะมีความสขุ
ไดนั้น เปนไปไดจริงหรือไม ขอใหคิดดูวา คนเราเมื่อใหแกคนอื่นแลวมี
ความสุขไดไหม ที่จริงมันฝน เราตองไดเราตองเอา เมื่อเราไดมาเรา
ไดรับเราก็มีความสุข เราไปใหคนอืน่แลวจะมีความสขุไดอยางไร มัน
ฝน แตขอใหคิดดู บางทีเรามีความสุขจากการใหไดเหมือนกนั ถาคน
ไหนเปนพอเปนแมคงเห็นงาย เปนพอเปนแมมีลูกแลว กรั็กลูก คนที่รัก
ลูกนี้สามารถใหแกลูกไดอยางมีความสุข และใหแลวกม็คีวามสุข แทน
ที่วาจะเอาแลว รับแลวจงึจะมีความสุข แตใหลูก ทําใหลูกมีความสขุ
แลวตัวเองกม็คีวามสุข ทีนีบ้างคนใจกวางกวานัน้ รักไมใชเฉพาะลูก
เทานั้น แตรักพี่รักนองดวย คนไหนเรารัก เราใหแกเขา เราก็มีความสุข 
แตถาเราใหแกคนที่เราไมไดรัก ใจเรากฝ็นและก็มีความสุขยาก ถาใจ
กวางออกไปอกีคือรักเพื่อนรักพอง เอาอะไรใหแกเพื่อนกม็ีความสุข ตก
ลงวา การใหนี้สามารถทําใหคนมีความสขุได แตมีเงื่อนไขวา ตองมใีจ
รักกอน ถา ความรักนี้ขยายออกไป รักไปถึงไหน เมื่อใหเขากไ็ด
ความสุขไปถึงนั่น ยิง่รักคนมาก รักเพื่อนมนุษยกวางออกไปเทาใด ก็ได
ความสุขจากการใหมากขึ้นเทานั้น 

 ถาในหมผรวมงานมีความรักตอกัน มีความรักผอ่ืนแลว ก็
สามารถใหแกเขาได และมีความสุขจากการใหนัน้ กลายเปนวาให
ความสุขแกคนอื่น แลวตวัเองก็ไดความสขุ ใจที่มีความรัก ก็มีความสขุ
อยูข้ันหนึ่งแลว เมื่อใหดวยความรักนั้น กไ็ดความสุขเพิม่ข้ึนอีกชัน้หนึง่ 
นี้คือวิถทีางของการฝกฝนพัฒนาตนอยางหนึง่ คือการที่จะรจักไดรับ



 

 

๒๑

ความสุขจากการใหแกผอ่ืน ในการอยรวมกันในวงการทํางาน ถาเรา
ทํางานที่เหน็วามีคุณคาเปนประโยชน การทํางานนัน้ก็เปนทางนําไปส
อุดมคติ เราก็ไดมีการฝกฝนพัฒนาตนในการทาํงานขัน้หนึง่แลว เมือ่
ทํางานนัน้รวมกับผอ่ืน การที่อยรวมกันเปนเพื่อนรวมงาน นอกจากมี
การฝกตนในการทํางานแลว กท็ําใหมีการฝกตนในการอยรวมกับผอ่ืน
ดวยอีกชัน้หนึง่ การที่จะทําตนใหมีความสุขจากการใหแกผอ่ืนนี ้ ก็ทาํ
ไดหลายทาง เพราะการใหมีหลายอยาง เร่ิมแตการใหวัตถุส่ิงของเปน
เบื้องแรก แตไมใชแคนี้หรอก เราสามารถใหความเอื้อเฟอ ใหกําลงักาย
ที่จะชวยเหลือกัน ใหแรงงานในการทําธุระ ใหกําลงัใจในการทาํงาน ให
คําปลุกปลอบใจ ตลอดจนใหโอกาสแกเขา เพื่อที่เขาจะไดเจริญเติบโต 
เชน เราเหน็คนๆ หนึ่ง ทําอะไรไมไดอยางใจเรา เราก็รสึกขัดใจเพราะ
เอาใจเราเปนหลัก ทนีี้ถาเรารจักให คือ ใหโอกาสแกเขาในการที่เขาจะ
พัฒนาตัวเองขึ้นมา พอเรารสึกวาเราใหโอกาสแกเขา ใจเราก็สวางแลว
ก็โปรงขึ้นมา เราก็สามารถมคีวามสุขได ทนดูเขาไดที่เขาทําไมไดอยาง
ใจของเรานี ้ เรียกวาใหโอกาส เพราะฉะนั้น การใหจงึมีหลายแบบ ให
วัตถุส่ิงของ ใหกําลงักายชวยเหลือ ใหความเอื้อเฟอรวมมือ ใหกําลงัใจ 
ใหคําแนะนําความรความเขาใจ ใหความเปนกนัเองสนทิสนม แลวก็ให
โอกาส 

 เปนธรรมดาวา คนทัว่ไป ต้ังแตจะตั้งกิจการ ก็ต้ังใจไวแลววา
จะทําเอา คือ เก็บเอาผลประโยชน ถาเปนคนทํางาน กอนเขาทํางาน ก็
ต้ังใจมาแลววาจะมาเอา คือมาเอาผลตอบแทน เอาเงินเดือน เอา



 

 

๒๒

เครื่องเลี้ยงชพี พอมาทํางานรวมกับคนอ่ืน ก็คิดมาเอาอกี ถาไมมีอะไร
อ่ืนจะใหเอา ก็จะมาเอาเปรยีบ อยางนอยก็ไมยอมเสียเปรียบใคร เมื่อ
มากมายหลายคนและทกุคนก็คิดแตจะเอา ส่ิงทีจ่ะเอาไดก็ไมพอ ก็
ตองแยงกนั กดขี่ขมเหง ครอบงํากนั แลวทุกคนนัน่แหละ ก็แหงแลง 
โดดเดี่ยว กดดัน ไมมีความสุข แตถาทกุคนคิดตั้งใจในทางที่จะให แลว
คอยหาโอกาสใหแกกนั กก็ลายเปนมี มากมายเหลือลน ส่ิงที่จะใหแก
กันนั้น ก็อยางที่วามาแลว คือไมจําเปนตองเปนทรัพยสินเงินทอง หรือ
วัตถุส่ิงของ แลวแตจะมีอะไรและในโอกาสใด ก็ใหไปตามแตจะมหีรือ
จะใหได อยางนอยก็ใหน้ําคาํและน้าํใจ ซึง่จะทําใหทาํงานอยรวม กนั
อยางชมชื่น อ่ิมใจ ปลอดโปรงและมีความสุข พูดสั้นๆ กคื็อใหความสขุ
แกกันนั่นเอง มีพุทธภาษิตวา รจักใหความสุข ก็ไดความสุข คนที่ให
ความสุขแกคนอื่น ถามีน้าํใจจริงก็ยอมไดความสุขตอบแทน อยางนอย 
แทนที่จะตั้งใจวาจะไมยอมเสียเปรียบใคร ก็เปลีย่นเปนตั้งใจเสียใหม
วา เราจะไมยอมเอาเปรียบใคร แตความจริงแลว ทกุคนมีส่ิงที่จะใหแก
คนอื่นได ไมอยางโนนก็อยางนี้ ลองสํารวจตัวเองดูก็รวาเรามีอะไร 
พอจะใหแกผรวมงานและคนอื่นไดบาง ในดานวัตถุ เรามีเงนิทอง
ส่ิงของพอจะเผื่อแผชวยเหลอืใครไดไหม ในดานวิชาความร ในดาน
ถอยคํา ในดานแรงกาย และในดานไมตรี สัมพนัธ เรามีอะไรจะชวย
แนะนาํ ใหกาํลังใจ ใหความสบายใจ ใหความชวยเหลือแสดงน้ําใจ 
และใหความสนิท สนมเปนกนัเอง เปนตน แลวก็จะพบวาทุกคนมีอะไร
ที่จะใหแกคนอื่นได คนละไมนอยทีเดียว 



 

 

๒๓

ทํางานดี มีจิตใจที่พัฒนา พาใหสุขสมบูรณ 
 คนทีพ่ยายามฝกตัวเองในการทํางาน ก็มวีิถีชีวิตที่เอางานเปน

เครื่องฝกฝนพฒันาตนเอง ถาเปนอยอยางนี้กเ็รียกวา อยอยางมีหลกั
ใจ จะมีความสุขในการดําเนนิชีวิต ในการทํางานทําการ และ
แกปญหาชวีิตของตนเองได เร่ืองของการอยในโลกนี ้ เราจะใหโลก
เปนไปอยางทีเ่ราปรารถนาทุกอยางยอมเปนไปไมได เพราะวาโลกและ
ส่ิงทัง้หลายเปนไปตามเหตุปจจัย เหตปุจจัยบางอยางนั้นทําขึน้มา
ในทนัทีไมได ถาจะใหทาํไดทันทีเปนไปตามความอยากของเรา ก็ตอง
บันดาล ตองเนรมิตขึ้น ซึง่เปนไปไมได ส่ิงทัง้หลายเปนไปตามเหตุ
ปจจัย เหตุปจจัยนี้บางทีกต็องใชเวลาทาํกันตัง้นาน คนที่ไมรจักทําใจ 
ก็มีเร่ืองวนวายจิตใจมาก เพราะสิง่ทัง้หลายจะเกิดความขัดแยง ไม
เปนไปตามปรารถนา ไมเปนไปตามความอยากของตนเอง ฉะนัน้ 
หลักการในทางศาสนาจงึสอนใหรจักทําใจ ถาทําใจของเราไดแลวก็มี
ความสุข แตการทําใจนี้กเ็พื่อเปนพืน้ฐานในการที่จะดําเนนิชีวิตใหดี 
เพื่อทาํการทํางานใหไดผล เพื่อพัฒนาตนใหยิง่ขึ้นไป ไมใชเพื่อให
สบายใจแลวเลยนิ่งเฉยเฉื่อยชา แตเพื่อกาวหนา ตอไปจนกวาจะถงึ
ความสมบูรณ 

 วันนี้อาตมากพ็ูดเรื่อยไป แบบวาคยุกันโดยไมไดมี จุดมี
ประเด็นอะไรที่เปนเรื่องแนนอนตายตัว นึกอะไรไดก็วาไปเรื่อยๆ ตกลง
ก็ปรารภแตเร่ืองงานที่ทาํเทานัน้เอง เพราะมาพูดกบัทานซึ่งอยในที่
ทํางาน ก็เลยพูดเรื่องงาน แตความจริงในการมาพูดกบัคนทาํงานนัน้ 



 

 

๒๔

คนทํางานหลายคนไมอยากใหพูดเรื่องงาน เพราะอยกับงานมา เบื่อ
เต็มทีแลว อาตมากก็ลับมาพูดเรื่องงานอีก แตก็ไมไดประสงคจะมา
ซ้ําเติมความเบื่อ มาพูดดวยความประสงคจะใหมีความสุขกับงาน รวม
ความวา การที่จะใหมีความสุขกับงานนัน้ ก็อยางทีว่ามาแลว คือ มอง
งานใหมีความหมายหลายอยาง จนกระทั่งในที่สุด ไมมอง ไม
คาดหมาย ไมหวงัอะไรขางหนา แตมองในแตละขณะที่ทาํ มองทกุ
ขณะที่ทาํนัน้ วาเราไดฝกฝน พฒันาตัวเองทุกขณะ ทาํใหถกูตองตาม
แนวทางวิถีของมันแลวก็มีความพอใจ มีความพอใจก็มคีวามสุข แลวก็
ขยายออกไปสภาคปฏิบัติอยางที่วา ตามแนวทางของการทํางานที่จะ
ใหเกิดประโยชนแทจริง ก็มหีลักอยที่วา ตองหนึ่ง รงานดี ถามตัวเองวา 
งานที่เราทาํอยนี ้เรารดีไหม ถาไมรดีก็ตอง ทําความเขาใจใหดี สอง ทาํ
หนาที่ไมบกพรอง ขยนัทาํ ต้ังใจทาํใหสําเร็จ ไมใหบกพรอง แลวก ็สาม 
มือสะอาด และสุดทาย ส่ี คือไมขาดมนุษยสัมพนัธ มีความสมัพนัธกบั
เพื่อนรวมงานดีทั้งเบื้องบนเบื้องลาง ดวยวิธีการรจักใหรูจักหาความสขุ
จากการที่ไดใหแกผอ่ืน ซึ่งมีความหมายไมใชวาใหเฉพาะวัตถุอยาง
เดียว แตใหไดแมกระทั่งโอกาส ความพรอมที่จะใหอยางนี้ก็เรียกวามี
น้ําใจ หรือใจกวาง ซึง่ไมใชเกิดผลประโยชนแกผอ่ืนเทานั้น ตัวของเราก็
ไดตลอดเวลา ตัวเองกม็ีความสุข 

 อาตมาพูดมาในเรื่องของการทํางาน กก็ินเวลาไปมากมาย
แลว ถือวาวนันี้เปนมงคลอยางหนึ่งที่ไดมาพบกับผทาํงาน เพราะเปนผ
ที่สรางสรรค คนทีท่ํางานนี้เปนผสรางสรรคดังที่กลาวแลวตัง้แตแรก 



 

 

๒๕

ตัวผทํางานอยางนอยก็ไดชื่อวาเปนผทีท่ําสิง่ที่มีคาเปนคุณประโยชน
แกโลกอยแลว แตแคนั้นก็ยงัไมพอ จะทาํใจของตัวเองอยางไร ทั้งที่
ทํางานไปก็ไมใหเบื่อหนาย ไมใหทอถอย จะใหใจเปนสขุตลอดเวลาที่
ทํางานดวย ซึง่ทัง้หมดนี้ก็ตองมีวิธกีาร วธิีการทัง้หมดที่พูดมา กอ็ยที่
การทาํใจ วางใจ ที่ถกูตอง และมีหลกัใจ แลวก็จะสบายใจ และทาํงาน
ดวยใจทีม่ีความสุข งานนัน้ก็ไดผลดี ดวย ตกลงทุกอยางก็ตอง
สอดคลองกัน 

 ขออนุโมทนา ขอใหทุกคน ทกุทาน ไดมีความเจริญงอกงามใน
จิตใจของตัวเอง ในการพฒันาตน ทั้งทางดานทักษะในการประกอบ
อาชีพการงาน และการพัฒนาจิตใจให เจริญกาวหนา ไมใชในความดี
งามอยางเดียว แตในความดีงามและความสุขดวย ซึ่งจะสุขแท ก็ตอง
มีปญญารจักมองโลกและชวีิตตามเปนจริง ขอใหการทาํงานนี้ การมี
ชีวิตอยรวมกนันี ้ ตลอดจนการดําเนินชวีติประจําวนัของทุกๆ ทาน จง
นํามาซึง่ความสุข ความเบกิบาน ความรมเย็นแจมใส ความกาวหนา
งอกงามในชีวติ ตลอดกาลนานเทอญ 



 

สนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะ 
 
 

อ.สุลักษณ ศวิรักษ: สมัยเมือ่ผมไปพิมพหนังสืออยที่โรงพิมพศิวพร ซึง่
ข้ึนชื่อมากสมยันัน้ เจาของโรงพิมพเห็นวา พอตกเยน็ พนักงานมกัจะ
กินเหลา เลนไพ พอถงึปใหมก็เลย นมินตเจาคุณปญญานันทะมา
เทศน ทานก็บอกวาอบายมขุ มันเลวอยางนัน้ มนัเลวอยางนี้ ก็พนมมือ
ฟงกนัเงียบ พอทานฉนัเพลเสร็จ กลับวดั ตกเย็นกก็นิเหลา เลนไพ 
ตามปกต ิ ดังนั้นผมจึงไมคอยเหน็ดวยกบัการยัดเยยีด คงจะตองขึ้นอย
กับการฝก การปฏิบัติมากกวา 
พระเทพเวท:ี จิตใจมันเครียดในงาน งานกท็ําใหเครียด พอเครียดใน
งาน ก็ไปหาทางผอนคลาย อบายมุขกม็าเปนตัวคลายให ทําใหหาย
เครียด ทนีี ้ ถาเราทํางานอยางมีความสขุและพอใจในงานแลว มนัก็
คลายไปแลวไมตองมาคลายอีก แตบางคนบอกวาเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศ เขาอาจจะเถียงวา ผมทํางานก็มีความสุขดี แตเปน
ความสุขอีกแบบหนึง่ ไปกินเหลาเสยี ก็เปนความสุขอีกแบบหนึ่ง 
เรียกวา เปลีย่นเสียบาง 
อนันต วิริยะพินิจ: บางคนเขามีความรสึกวาชวีิตนี้เขาทุกขเหลือเกนิ 
บางครั้ง ถาเขามีความสุขสกันิดหนึง่ จากการดื่มสุรา หรือความสุขสัก



 

 

๒๗

นิดหนึ่งจากการเสพอบายมขุ เขาบอกวาขอใหเขาทีเถอะ ทัศนะเชนนี ้
ผมเหน็วาเปนความสุขทีช่ั่วคราว เปนความสุขที่ไมแท ทานจะกรุณา
ขยายความกจ็ะเปนพระคณุ 
พระเทพเวท:ี ก็อยางที่วา มันเปนวธิีสับเปลี่ยน แตที่จริงเปนการหน ี
ลักษณะทีห่นึง่ก็คือหนีจากทุกขอันนี้ ไปหาอะไรทีท่ําใหลืมความทกุข
นั้นไป อันนีก้็เปนลักษณะของความไมกลา คลายๆ กบัวา เผชิญกนั
จนกระทั่งกลัวมัน ไมกลา เลยหนี ดีกวา แตก็แกความทกุขนี้ไมได
เพราะไมไดกําจัดเหตุ ความทุกขนั้นมนักอ็ยตามเดิม เพราะวาหนีไป
ผานไปไดชั่วครแลว กลับมาเจอตามเดิมอีก คือไมไดแกที่ตัวทุกข 
เพราะฉะนัน้ ในหลักการที่แทจริง การที่จะมีชีวิตดีงามมีความสุขก็คือ 
ไปแกที่ตัวทกุข ปญหาอยที่ไหน ปญหาอยที่ตัวความทุกขนัน้ จิตใจที่
เปนทกุข การที่เปนทุกขจากเรื่องนัน้ นีจ้ะแกไขอยางไร ไมตองหนี ไม
ตองแฉลบไปแฉลบมา ไมเขาถึงตวัเรื่องนัน้สักที ก็เปนวิธีเลี่ยงนัน่เอง 
ซึ่งบางทกี็กลบัไปเติมปญหา คือนอกจากไมแกปญหาแลว บางทีก็ไป
เพิ่มปญหาในรูปอ่ืน คือบางทีขอลองนิดๆ หนอยๆ แตพอตอไปมันตดิ 
พอติดแลวทนีีม้ันกลายเปนสิ้นเปลืองเงนิทอง แลวเติมปญหาอีก 
อันหนึ่งคือปญหาจากเงินทองไมพอใช บางทหียิบยมืเปนหนี ้ ปญหา
เกามีแลวก็เตมิใหมนัมากขึ้น กห็นักเขาไป ทีนีถ้าเกิดวากนิเหลามาก
เขา สุขภาพไมดี ก็เกิดปญหาใหมอีกแลว หาปญหาใหแกตนเอง บางที
ไมเจอขณะนี้แตไปเจอระยะยาว จนกระทั่งอายุมากชกัแกลงไปๆ แก
ตัวจึงมีปญหา หรือแมแตในตอนนั้นเอง สมมติวาเกดิเรื่องรุนแรงไป



 

 

๒๘

ทะเลาะววิาทกันก็สรางปญหาใหมอีกรูปหนึง่ เรียกวา ทางที่จะเกิด
ปญหาใหมนีม้นัมากมาย แตอยางนอยก็คือไมแกปญหาโดยตนเอง 
เพราะไปเลี่ยงหลบอย 
อ.สุลักษณ: อบายมุขเทาที่ผมสังเกตมีคน ๓ ประเภท ประเภททีห่นึง่ 
มันยากจนเหลือเกิน มนัเปนหนี้เปนสิน มันกห็นีไปกินเหลา หนีไปเลน
การพนันโดยหวงัวาคงจะรวยมาใชได เลนหวยรัฐบาล เลนหวยเถือ่น 
เปนเยอะเลยพวกคน ยากคนจน กินเหลาเพราะไมอยากเจอปญหา 
มันร สภาพเดมิมันก็รแตมนัไมอยากเผชิญ นีพ้วกที่จนมาก อีกประเภท
หนึง่ มนัรวยมาก เปนเยอะเลยในเมืองนอก เปนเยอะเลยที่อังกฤษ 
รอบๆ วัดทานสุเมโธ คนรวยอยทั้งนัน้เลย แถบคนรวยอยนอก London 
๖๐% ติดเฮโรอีน ลูกคนรวยนะ และโรงเรียนในอเมรกิามีเยอะเลยที่
ขายเฮโรอนี รูปโปสเตอรมีทิ้งไวที่บาน มันติดกัน กพ็ยายามสบูกนั 
บานเรานี่กเ็ปนมาก มนัเบื่อ ทาํไดทุกอยางเลย มันทําอะไรก็ได มันหน ี
สูบไปแลวมันฝนมันเพลนิ รนะเรื่องสขุภาพนี่ร อันที่สามนี้พวกเรา
โดยตรง ทํางานถาจับเร่ืองเครียดนี่ชวยได ทาํแลวบางทมีันเครียด ทํา
แลวบางทีมนัเบื่อ ทําแลวบางทีแหมเงนิเดอืนไมเหน็ขึ้น ทําแลวเปนหนี้ 
อะไรอยางนี้ มันก็ตองหนี เพราะฉะนัน้ อยางที่วากนันดิหนอยๆ เสร็จ
แลวมันหนกั อันตรายมนัอยตรงนี ้
พระเทพเวท:ี ในการแกปญหา วิธีแกปญหาในขัน้สุดทายอยทีว่า ทํา
อยางไรใหทุกขณะนี้ เราเรยีกวาปจจุบันแตละขณะใหมันมีความสขุ 
เพราะไมงั้นมนัก็เปนการหนอียเร่ือย หนอีอกจากขณะที่เปนอย หรือ



 

 

๒๙

ขณะที่เปนอยนี้เปนขณะที่ไมมีความสุข ความสุขนัน้มันอยขางหนาๆ 
เราอยขางหลงัก็ไลตามความสุขกันอยเร่ือยไป ก็ไมพบ ทีนีท้ําอยางไร
จะใหแตละขณะทุกขณะนีม้ันมีความสุข มันก็จะเต็มอ่ิมไปเลย เห็น
ไหม คนเราแกปญหาไมถกูก็ตรงนี้ โดยปกติทัว่ไปไมสามารถ อย
ในขณะนัน้ เพราะฉะนัน้ จะทําอะไรก็ตามในขณะนั้นๆ ใหมีความสุข
ไปเลย มีความพอใจ แตถาจะปลอบใจเบื้องตน อยางนอยคนที่มงีาน
ทํานี ้ก็ยงัดีข้ันหนึง่แลว เร่ืองเงินเดือน พอไมพอกว็ากนัอกีเรื่อง หาเหตุ
กัน แตอยางนอยมองคนทีไมมีงานทําเหมอืนตัวเอง เราก็ไดเปรียบกวา
เยอะแยะ ยิง่ใน สมัยปจจบัุนนี ้คนวางงานในสงัคมมีมาก เรากเ็ปนคน
โชคดี มาก แตอันนี้ก็ยงัไมใชการแกปญหาที่แทเลย เปนแตเพยีง 
ปลอบใจเทานัน้เอง ที่แทตองมาถึงขัน้นี้ คือทําอยางไรใหมี ความสขุ
ความพอใจในการดํารงชวีิตอยในแตละขณะ 
อ.สุลักษณ: แตวิธีแกมนัตองปรับ ๒ ระดับ ครับ 

- ระดับหนึง่สวนบุคคล ทีท่านเทศน พยายามมี ทัศนะที่ถกูตอง 
เรียกรองจากชวีิตใหนอย มีความสุขในการทํางาน 

- อีกระดับหนึง่ในหนวยงาน ก็จะตองปรับเหมือนกัน ก็เปดโอกาส
ใหเปนประชาธิปไตยใหมากขึ้น เปดโอกาสใหคนออกสิทธิ์ออก
เสียงมากขึ้น บางทีมนัก็จะชวย ในที่บางแหงเขาใชระบบเครดิต
ยูเนียนมาชวย รจักการออมทรัพยใหเปน รจักวิธีวาจะเผชิญ
หนี้สินอยางไร เผชิญเหตุการณอยางไร คือมีทางออกและชนะได 
ก็จะมกีาํลังใจ มากขึน้ ทนีี้ ไอเร่ืองอบายมขุอะไรตางๆ นี ้ในสังคม



 

 

๓๐

มัน ยัว่ยุมากเหลือเกนิ โฆษณาเหลา โฆษณาเบียร หรืออะไรก็
แลวแต บุหร่ี แมกระทัง่โคคาโคลา อะไรตางๆ อบายมุข ทั้งนั้นเลย 
แตวาไมรสึกนะ มนัเอาโคเคนใสเขาไป ดีกรีมัน อาจจะออน ทั้ง
ฟาสทฟูดอะไรตางๆ ทัง้นัน้ หมายถงึเยอะแยะที่ไมรเทาทัน ก็สอน
ใหรเทาทนัไอพวกนี้ดวย 

พระเทพเวท:ี การใหโอกาสแกผอ่ืน เอาใจใสผอ่ืน เอาใจใส ความสขุ
ของผอ่ืนนี ้ มนัทาํใหลืมเร่ืองตัวเองไป แลวก็ทกุขนอยลง คนที่ไปคอย
เอาใจใสผอ่ืนบาง มองความทกุขความสุขของผอ่ืน แลวก็ทาํใหจิตใจ
ของเราโปรง ทีนี้ ถาหากวา มองแตเร่ืองตัวเอง ตัวยงัไมไดนั่น ตัวยัง
ไมไดนี่ จิตใจก็บีบค้ันตลอดเวลา มันแคบ ก็ไปมองวา เอ ! คนอื่นเขา
เปนอยางไร สุขสบายดหีรือเปลา ไมใชมองในแงที่จะอิจฉาริษยา 
คนเรานีถ้าไปมองในแงแตจะไดไมได พอมองคนอืน่ก็มองในแง อิจฉา
ริษยา วาเขาไดมากกวาเรา เราทาํไมได ทีนีถ้าทําใจเปลี่ยนทาทีปบ 
กลับไปมองคนอื่น เอะ! นี่เขามีความทุกขลําบากอะไรหรือเปลา เขาจะ
มคีวามสุขไหม ทาํไมเขาจงึไมมีความสุข คนเรารักคนอื่น ก็เหมือนกบั
พอแมรักลูก เห็นลกู มีความสุขเราก็มีความสุข แตถาเราไมรัก เห็นเขา
มีความสุข เราอาจจะทุกขเพราะวาเราอิจฉา แตถาเรารกัเขาปบ เขาม ี
ความสุข เราก็สุขดวย ทีนี ้ ถาเราขยายความรสึกเอาใจใสตอผอ่ืนนี้
ออกไป โอกาสที่จะมีความสุขก็มากขึน้ แตถาเราเหลือ ตัวคนเดยีว
เมื่อไร ทุกขยิง่มากขึ้น ถาเรามองแตตัวเองคนเดียว พอเราไปสัมพันธ
กับคนอ่ืนอกีคน เราก็มโีอกาสทีจ่ะทกุขเพิ่ม ข้ึนอีกหนึ่ง เพราะเรา



 

 

๓๑

จะตองขัดแยง หรือตองแขงกับเขา เรากม็ีตัวทกุขเพิ่มมาหนึง่ พอไป
เจออีกคนหนึง่ก็เจออีกทกุขหนึ่งเรื่อยไป ยิ่งเจอคนมากก็ยิ่งทุกขมาก 
หรือมิฉะนัน้ ก็จะเปนไปในทางแบงแยกเปนฝายเปนพวก คือขัดแยง
กับคนหนึง่แลว ก็เขากับอีกคนหนึง่เพื่อเอามาชวยขัดแยงแขงดวย ก็
กลายเปนพวกเปนฝาย ความขัดแยงกย็ิ่งรุนแรงมากขึน้  ปญหาก็มาก
ข้ึน แตถาเราเอาใจใสผอ่ืน หมายความวาสรางความสุขดวยการให 
หรือใหความเอาใจใสซึ่งก็เปนการให อยางหนึง่ มีความรักคือความ
ตองการใหเขามีความสุข เพิ่ม คนเขามาเทาไรก็ยิ่งมคีวามสุขเทานัน้ 
เร่ืองก็อยที่นี้ ถาเราไมสามารถเปลี่ยนทาทขีองจิต เรากม็ีความทุกขได
มาก เพราะฉะนั้น การพฒันาตวัก็อยที่นีด้วย พัฒนาจติใจใหมองกวาง
ออกไป มองเพื่อจะใหความเอาใจใส ความสุขก็เพิ่มมากขึ้น 
หรินทร สุขวจัน: ทานครับ บุคคลทีท่ํางานอยในกิจการที่รสึกเปนโทษ
ทางสังคม เชน กระทาํอยในโรงเหลา โรงบุหร่ี แลวจะทาํใหมีความสุข
ในการทํางาน ทั้งๆ ที่เปนกจิกรรมที่เปนพษิเปนภัยกับทางสงัคม แลว
เขาจะมีความสุขในการทาํงานอยางไรครับ 
พระเทพเวท:ี นี้แหละอยางที่วาเมื่อกี ้มนัมีหลายระดับ ตอนแรกศรัทธา
ในงานไมมีเลยใชไหม ศรัทธาในงานวางานนี้เปนสิง่ทีม่ีคุณคา เปน
ประโยชนแกสังคม แกเพื่อนมนุษย ศรัทธาในงานไมม ีอันนี้เปนจุดออน
อันดับทีห่นึง่ ทําใหทอ ถอยไมมีกําลงัใจ งานนั้นไมมคุีณคาทางสังคม 
เราก็รสึกวา มันไมมีคุณคาตอชีวิตนี้ดวย ไมทาํใหชีวิตนี้มีคุณคา แต
กลับเปนวาชวีติของเรากลายเปนโทษแกคนอื่น การที่ไปทํางานนี้ก็



 

 

๓๒

คลายกับเอาชวีิตนี้ไปเปนสวนรวมในการทาํใหเกิดโทษ ทนีี้ จะทํา
อยางไร ก็ตองมองลกึลงไป หมายถึงวา อยางนอยการทํางานนัน้เปน
การฝกฝนพัฒนาตน การทํางานนัน้ใหดีก็เปนการพฒันาตนเองเสมอ
ตลอดเวลา ทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุดนี้ก็เปนจุดทีท่ําใหสบายใจได 
แตจะไปลืมเสียเลยไมไดนะ เดี๋ยวไปลืมวางานนี้เปนโทษจริงๆ 
เพราะฉะนัน้ ในแงหนึง่ถาวาตามหลกัของทางศาสนากคื็อ เราก็ตองหา
ทางออก ดวย แตในกรณีทีย่ังทาํอยดวยเหตุใดก็ตาม กต็องทําใจอยาง
นี้วาเราทํางานของเรา ทาํใหถูกตอง วางเจตนาที่จะไมใหไปเหน็ดีเหน็
งามรวมสงเสรมิความชัว่รายนั้นดวย แตมงชวยผอนเบาความชัว่รายที่
มีอยหรือทาํกนัอยในงานนัน้ กเ็ปนความดีอยางหนึ่ง และก็ไดพัฒนา
ตัวในเวลานัน้ดวย อันนีก้็ทาํใหจิตใจสบายได ก็มีหลกัอย 
อ.สุลักษณ ทีนี้มนัไมใชเฉพาะโรงงาน โรงเหลา หรือโรงฆาสัตวนะ 
หลายตอหลายครั้งงานทุกอยางทีท่ําแลวไมมีคุณ คา อันนี้สําคญั 
ยกตัวอยาง ครูมีปญหามาก พวกครูรสึกวาเขาสอนไมมีความหมาย 
เด็กมันก็ไมเชือ่เขา มันไปเชื่อโทรทัศนมากกวา เงินเดือนเขากน็อย 
ปญหาอยตรงนี้ ตอง จับที่เจาคุณทานวาใหได อยางนอยงานของเรามี
คุณคาหรือไมมีคุณคา เราตองพัฒนาความคิด พฒันาวิธกีารของเรา
ให ชัดและพยายามหาคุณคาในสิ่งนั้น ยกเวนอาชพีที่ไมสุจริตหรอื
อาชีพที่มนัเปนโทษเสียแลว หลายอยางมนัเปนประโยชนได ในแงหนึง่ 
นวนิยายมีคนอานนี้ บางทีอาจจะหวงัดี บาง คนอาจจะอานเปนเพื่อน
ก็ได นี้เราตองพยายาม พยายามมองทาทีใหถูกตอง 



 

 

๓๓

อนันต: หลายกิจการ อยางกิจการดานสุรานี ้อาจจะเปนภาพที่เห็นชดั
วาเปนกิจการที่คอนขางขัดแยงกับศีลธรรม แตมีหลายกิจการที่มนัอย
เบื้องหลงัของกิจการเหลานี ้เชน ธนาคาร เปนตน ธนาคารเปนผปลอย
สินเชื่อใหโรงเหลา ซึ่งความจริงแลวกิจการธนาคารนี้ใครๆ ก็คิดวาเปน
กิจการที่มีเกยีรติ เปนการดําเนินงานที่ดูคลายๆ วาไมมีโทษ ถาเรามอง
ใน ระดับหนึ่ง แตถาจะพจิารณาใหลึกลงไป กรณีที่โรงเหลา ตอนนี้มี
ปญหาเกี่ยวกบัการดําเนินงาน ปรากฏวา ธนาคาร ๓-๔ แหงตองเขา
ไประดมทุนหลายพนัลานบาท อยเบื้องหลัง ในแงของการประกอบการ
แลวคงตองพจิารณาใหลึกลงไปวา เอื้อตอสังคมหรอืสวนรวมมาก
เพียงใด ซึ่งพนักงาน ระดบัลางคงจะไมรสึก หรือรสึกก็ทําอะไรไมได
เพราะระบบ มันใหญเกินตวัเอง นี่เปนเพยีงตัวอยางเดียว 
อ.สุลักษณ: ทานเห็น ทานเห็นปญหา เพราะฉะนัน้ คนทํางานธนาคาร 
๙๙% ไมเห็นปญหาหรอกเพราะเขาปดดวย และโบนัสมันแพงดวย วธิี
ซื้อ วิธีดึง แลวโอกาสกนิกนัมาก โอกาสฉอฉลก็มีมาก มนัอันตรายมาก 
พระเทพเวท:ี อันนี้เปนกรณซีับซอน กรณีซับซอนนี้ ถาเราอยในสถานะ
นั้น อยทามกลางแตเราเปนตัวกลไกเลก็นิดเดียว เราไปบิดผันอะไร
ไมได เราจําเปนตองทําสวนของเราใหดี กอน และถามีโอกาสเรากห็ัน
เหเบนงานนั้นไปในทางที่ใหเกิดคุณคา หรือหาทางทําใหเกิดประโยชน
จากงานนัน้ แต อยางนอยการพฒันาตนไว ก็มีประโยชนไมเฉพาะ
ขณะนั้น แตพอถึงโอกาสเมือ่ไร ความพรอมที่เราสะสมไว ที่จะทาํงาน
อ่ืนที่มีคุณคาได เมื่อโอกาสนั้นมาถงึเรา เรากพ็รอมที่จะทําสิง่ที่เปน



 

 

๓๔

ประโยชนได เหมือนอยางเราอยในธนาคารหรือใน กิจการใดก็ตามที่
มันสองแงสองงาม มันอาจจะเกิดโทษ ตอนนี้เราไมมโีอกาสที่จะทํา
สวนที่จะแกไขสภาพเหลานี้ได แต ดวยการฝกปรือตัวเราเอง พัฒนา
ตนในการทาํงานนั้นไวดี เราก็จะไปถึงจุดหนึ่งหรือสถานะอะไรก็ตาม ที่
เราจะมีความสามารถขึน้มาในตอนใดตอนหนึ่ง ถาเรามีความพรอม
จากการพัฒนาตนอยเสมอ ตอนนัน้เราก็จะไดทําสิง่ทีเ่ราเหน็วา มี
คุณคา คือแกไขได แตถาเรามวัไปงอมอืงอเทา เหน็วา งานนี้ไมมี
ประโยชนไมมคุีณคา มนัเปนโทษ แลวตัวเองก็ไมพยายามฝกฝนมาตัง้
นาน ใหตัวเองมีความสามารถในงานนั้น แลวก็ไมรจักทนทานที่จะไป
แกไข ก็เลยไมมีโอกาสจะไปแกไขไดเลย จะมีโอกาสหรือไมมีโอกาส 
อะไรมันจะเปนอยางไร แตขณะนี้หรือขณะนั้นทําใหเปนประโยชนใหดี
ที่สุด พอไป ถงึจุดหนึ่งความพรอมที่ส่ังสมไวเกิดประโยชนเองนะ อันนี้
เรียกวาหลัก "ปุพเพกตปญุญตา" มันก็ตองมี "ถึงทีฉันบาง" อะไร
ทํานองนี้ แต   "ถึงทีฉันบาง" จะมาไดเมื่อไร ถาตวัเองไมรจักพัฒนาตน 
ไมใชขณะปจจุบันนี้ใหดีที่สุด เพราะฉะนัน้ จึงตองใชขณะปจจุบันใหดี
ที่สุด 
อ.สุลักษณ: แตที่อนนัตวา ใหเขาใจถงึประเด็นนี้มนัยาก และสวนมาก
จะไปนึกถงึอยางอืน่ ยกตัวอยางงายๆ บางคนนี้เคยมีที่ขายไมได แลวที่
มีราคาเปนลานขึ้นมาก็ขายที่ถวายวัด วัดก็ไมรอีกวาเปนผลจากไอ
ความอะไร ความไมถูกตองในสังคม แตคนที่จะรเทาทนันีน้อย นี้เปน
ปญหาหนึง่ซึ่งเราจะตองแก กรณีวัดธรรมกายเหน็ชัดเลย มนันกึวาการ



 

 

๓๕

ซื้อที่ไมเปนการเสียหายอะไร ชาวบานเดือดรอนนะ พอไมรนีม่ัน
อันตราย 
อนันต: ที่ผมเสนอเมื่อสักครนี้ เหน็ดวยกับทานทีว่า มันยากทีจ่ะไประบุ
ประเภทของงาน เพราะมันมองไดยากที่จะวนิิจฉัยความดีชัว่ ที่
ยกตัวอยางธนาคาร ในระดบัพนกังานเขาไมสนใจเรื่องพวกนี้ เขาก็คง
ทําไปตามหนาที่ของเขาใหดีที่สุด เหมือนกับคนที่จะทํางานโรงงาน
เหลา หรือทํางานโรงฆาสัตว มนัก็เปนหนาที่อยางหนึง่ บรรษัทขาม
ชาติบรรษัทหนึ่ง เวลาลกูไกลนตลาด ราคาไขไกและไกมันจะตก เขา
แกปญหา อยางไร เขาแกโดยเอาลูกไกเปนแสนๆ ตัวนี้ไปทิ้งทะเล ซึ่ง
เขาก็ไมรสึกวาเรื่องนี้เปนเรื่องบาป เพราะเขามองใน ฐานะทุนนยิม 
เปนเรื่องธุรกิจ ถาไมเอาลกูไกเปนหมืน่ๆ แสนๆ ตัวนี้ไปถวงน้ําแลวละก ็
หายนะมันจะตามมา ระบบ ชีวิตสังคมปจจุบัน มันหนีเร่ืองตางๆ 
เหลานี้พนยากเหลือเกิน 
อ.สุลักษณ: ตองเศรษฐศาสตรชาวพทุธ เศรษฐศาสตรมันอธรรม 
เศรษฐศาสตรมันอธรรมปบ มันทําทุกอยาง อาจารยประเวศเขียนไว 
รัฐบาลหมดพืน้ฐานทางจริยธรรมแลวหรือ รัฐบาลพยายามจะผลติ
บุหร่ีใหมากขึน้ ในขณะที่ฝายรนใหมพยายามรณรงคใหเลิกสูบบุหร่ี ก็
จะผลิตเหลาให มากขึน้ จบัเหลาเถื่อน ไมใชอะไรนะ ที่จับเหลาเถื่อน
ไมใช วาเขาจะเปนหวงราษฎรจะกินเหลาเถื่อนแลวจะเปนอันตราย จับ
เหลาเถื่อนเพือ่วากูจะผลิตเหลาขาย (กจูะไดเพิ่มผลผลิต) อันตราย
มาก 



 

 

๓๖

พระเทพเวท:ี อยางนี้ตองแยกออกเปนปญหาที่จะตองแกไขในระดับ
ไหน กรณีอยางนี้ถือเปนปญหาระดับซับซอน ยากกวาการแกปญหา
ระดับหนึง่โดยเฉพาะ ตองมีผรเทาทนัที่จะใหปญญาแกสังคมอะไร
ตางๆ เหลานี้ หรือแมแตการจัด สรรวางระบบใหมในวงกวาง ทนีี้ 
เราอยในสวนยอยมันอกี ระดับหนึง่ (อนันต ซึง่ยากที่จะไปแกเร่ือง
ตางๆ เหลานัน้) ตองรวา อันนี้มนัเปนปญหาของระดบัไหน ถาเราอย
ใน สวนยอยนี้ เราไปกังวลมากกบัปญหาระดับใหญ เราวาวนใจดวย
ความขัดแยงใจมาก ยิง่ทาํใจไมถูกก็ลําบาก ก็ตองวางใจใหถูกที่ วา
ตอนนี้เราอยจดุไหน ทาํอยางไรใหดีที่สุด แลวจังหวะของปญหาการแก
อยูที่ตรงไหน ผิดจงัหวะผดิระดับมันก็ยงเหมือนกนั อันนี้ก็อยที่ผให
ปญญาแกสังคม เพราะการแกปญหาในระดับซับซอนนี ้ ตองอาศัย
ปญญาที่รเทาทันกัน ก็อยางที่วา คนจาํนวนมากเขากเ็ปนคนดี แตเขา
ก็ไมรวาที่เขาทํานั้นมันทําใหเกิดโทษเกิดภัยมารูปไหน ก็ตองมาชี้แนะ
กัน ทําความเขาใจ ถาเปนคนดีที่แทจริงก็คิดวาเขาก็รับฟง รวมความ
แลวก็อยางทีว่า เปนปญหาใหญและซับซอน ตองมปีจจัยแกหลาย
อยาง ที่สําคัญคือ ความรเทาทันปญหาจริยธรรมของทุกฝายที่
เกี่ยวของ ซึง่เขมแข็งพอที่จะไมหาผลประโยชน จากสิ่งที่กอความทุกข
แกเพื่อนมนษุยหรือปญหาแกสังคม และการจัดระบบทีเ่อื้อตอความดี
งามและประโยชนสุขของประชาชน มีขอพิจารณาอยางหนึ่งวา ถาทกุ
คนงดดื่ม ไมมีใครกินเหลา โรงงานสุรากไ็มมี เพราะไมรจะผลิตใหใคร
กิน ในทางตรงขาม ถาจาํกดัการผลิต ไมสงเสริมใหขยายโรงงานสุรา 



 

 

๓๗

ไมโฆษณาชวนดื่ม คนติดเหลา ก็มทีางนอยลง ควรจะแกปญหาดวย
วิธีไหน หรือจะใชทั้งสองอยางประสานกัน นีก่็เปนตัวอยางใหพิจารณา
ดู ขอสําคัญขอใหทํา มิใชวาอยางไหนก็ไมทํา ไมจริงจงัอะไรสักอยาง 
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