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วันน้ีใกลๆ กับที่บรรยายธรรมนี้มีเหตุการณที่
ทําใหตื่นตกใจ คือเรื่องไฟไหมศูนยการคา ทําใหเกิด
ความรอน รอนท้ังนอกทั้งใน คือ คนที่อยูใกลกับไฟจะ
รูสึกรอนกาย พรอมกันน้ันก็เปนเหตุการณที่นาหวาด
กลัว เปนภัยอันตรายก็ทําใหเกิดการรอนใจดวย แต
ตอนนี้เรามาพักใจจากเรื่องที่รอนหูรอนใจ มาฟงธรรมะ
กันใหเย็นหูเย็นใจ แตจะเย็นแคไหนยังไมรับรอง



ทาํอยางไร
จะใหงานประสานกับความสุข*

ทํางานใหถูกตามธรรมชาติ
ไมตองประสาน งานกม็าดวยกนักบัความสขุ

ชื่อเร่ืองที่พูดนี้ก็ตั้งมารอนๆ นี้เอง ชื่อวา
ทําอยางไรจะใหงานประสานกับความสุข ความ
จริงก็ตั้งไปอยางนั้นเอง เมื่อต้ังแลวก็ทําใหเกิด
ความรูสึกคลายๆ วา งานกับความสุขเปนคนละ
เร่ืองคนละทาง เราจึงตองจับมาประสานกัน คือ
ทําอยางไรจะใหงานกับความสุขมาอยูดวยกัน
                                                          
* บรรยายที่โรงพยาบาลตํารวจ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๓๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.



๓

๓

วาทีจ่ริง งานกบัความสขุไมใชของแยกกนั
มันไมใชคนละพวก มันเปนพวกเดียวกันได โดย
ธรรมชาตินั้นงานกับความสุขนี้มันมาไดดวยกัน 
งานมาไดทั้งกับความทุกขและความสุข อยูที่วา
เราจะปฏิบัติถูกหรือผิด ถาเราปฏิบัติถูก งานก็จะ
ทําใหเกิดความสุข แตถาปฏิบัติผิด งานก็จะทําให
เกิดความทุกข ทั้งนี้ก็อยูที่เหตุที่ปจจัยจะเขามา
ประสานกนั ทีพ่ดูคลายกบัวาจะจบัเขามาประสาน
กันนั้น จึงเปนเพียงสํานวนภาษาเทานั้นเอง

ทําไมอาตมาจึงบอกวางานกับความสุข
เปนเรื่องเดียวกัน โดยธรรมชาติเราก็รูกันวา สิ่งทั้ง
หลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เร่ืองของ
ธรรมชาตินั้น อยูที่วาเราตองปฏิบัติใหถูก หมาย
ความวา ปฏิบัติใหถูกตามเหตุปจจัย พูดงายๆ วา
ดําเนินชีวิตใหถูกตองตามกฎธรรมชาติ ถาเรา
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๔

ดําเนินชีวิตถูกตองตามกฎธรรมชาติ งานก็
สามารถมากับความสุข พูดอยางนี้อาจจะฟง
ยากหนอย อาตมาจะยกตัวอยาง

ธรรมดาคนเราทํางานก็ตองมีจุดมุงหมาย
วาทํางานไปทําไม คือ เราตองมีความตองการ
อยางหนึ่งกอน แลวจึงจะทํางาน งานก็คือการ
กระทําใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น ยกตัวอยางงายๆ
เราเรียกการทําสวนวาเปนงานชนิดหนึ่ง คนที่จะ
ทําสวนก็ตองมีจุดมุงหมายวา จะทําสวนทําไม
งานคือการทําสวนนั้นเกิดขึ้นจากการมีความมุง
หมายกอน ความมุงหมายอะไร คือ ตองการใหั
ตนไมเจริญงอกงาม เราตองการใหตนไมเจริญ
งอกงาม เราจึงไปทําสวน

ถาเราตองการใหตนไมเจริญงอกงาม 
แลวเราจึงไปทํางานคือทําสวน พอตนไมเจริญ
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งอกงาม เราก็บรรลุเปาหมาย เมื่อเราบรรลุเปา
หมาย ความตองการของเราไดรับการสนองแลว
เราจะไดรับผลอะไร เราก็เกิดความสุขขึ้น ไมตอง
พูดถึงวาตองรอใหบรรลุจุดมุงหมายหรอก แมแต
ในระหวางนั้น ถาทุกอยางเปนไปดวยดี งานเดิน
คืบหนาไปสูจุดมุงหมาย ใกลเขาไปๆ เราก็จะมี
ความอิ่มใจ มีความสุขไปเรื่อย

ทีว่านีแ้สดงวาการทาํงานตองมจีดุมุงหมาย
และถางานนั้นตรงกับจุดมุงหมายที่ตองการก็เปน
เร่ืองของธรรมชาติ งานเปนเหตุ ผลคือสําเร็จเปา
หมายที่ตองการ เมื่อตองการอะไร แลวไดอันนั้น
ความตองการไดรับการตอบสนอง เหตุกับผลตรง
กัน ก็เกิดความสุขความพึงพอใจขึ้น นี่เปนเรื่อง
ของธรรมชาติ
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แตมนุษยนั้นมีปญหาเกิดขึ้น ซึ่งเปนเรื่อง
ซับซอน คือเวลาเราทํางานไปๆ บางทีเราลืมสนิท
วาเราไมไดดําเนินชีวิตตามกฎธรรมชาติ คือการ
ทํางานของเราไมเปนไปเพื่อวัตถุประสงคของตัว
งานนั้น เราก็ไดรับผลที่ไมตรงกับความตองการ
ตอนนี้แหละก็จะเกิดเรื่องเปนปญหาขึ้น

โลกปจจุบันมีอารยธรรม เมื่อมนุษยเจริญ
ขึ้นมา มีระบบความเปนอยูและความสัมพันธใน
สังคมที่ซับซอน ก็จะมีความกาวหนาอยางหนึ่ง
เกิดขึ้น คือ การสมมติ

ตามเรื่องเดิมของธรรมชาตินั้น การทํา
สวนเปนตัวงาน ผลที่แทของมันคือตนไมเจริญ
งอกงาม เมื่อเราทําเหตุคือทําสวน แลวไดผลคือ
ตนไมเจริญงอกงาม เราก็มีความสุข แตในโลก
ปจจุบัน เมื่อมนุษยเจริญขึ้นมา ก็มีการสรางเปน
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ระบบทางสังคมขึ้น ในระบบที่จัดตั้งในทางสังคม
นี้ ก็มีส่ิงซึ่งทางพระเรียกวาสมมติ สมมติอยางไร
คือมีการกําหนดใหการทําสวนเปนงานชนิดหนึ่ง
ในสงัคม เมือ่ทาํไปแลวจะไดรับผลตอบแทนคอืเงนิ
ทําใหเรามองวาการไดเงินเปนผลของการทําสวน

ตรงนี้ถามองใหดีจะเห็นวาไดมีผลเกิด
ซอนขึ้นมา ๒ ชั้น หมายความวาผลของงานนั้นมี
๒ อยาง ผลที่ ๑ คือตนไมเจริญงอกงาม ซึ่งเปน
ผลของการทําสวน ชนิดที่เปนผลตามธรรมชาติ
แตคราวนี้มีผลอีกอยางหนึ่งเปนผลที่ ๒ เกิดซอน
ขึ้นมาดวย จากเหตุเดียวกันนั้น ซึ่งเปนผลที่มนุษย
สมมติขึ้น โดยบัญญัติจัดตั้งวางเปนระบบขึ้นวา
ทําสวนแลวไดเงิน เหตุคือการทําสวน แตผลที่
ตองการคือเงิน
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ถึงตอนนี้เราก็เห็นแลววาจากเหตุเดียว
กันคือการทําสวน มีผลเกิดขึ้น ๒ อยาง คือ การที่
ตนไมเติบโตเจริญงอกงาม เปนผลตามธรรมชาติ
และการที่คนไดเงิน เปนผลตามสมมติของมนุษย

การทําสวนเปนเหตุตามธรรมชาติ ผลที่
แทของการทําสวนคืออะไร ตอบไดเลยวาคือการ
ที่ตนไมเจริญเติบโตงอกงาม

แตคนอาจจะทําสวนโดยไมตองการผล
ตามธรรมชาติ เขาอาจจะทําสวนเพราะตองการ
ไดเงิน ซึ่งเปนผลตามบัญญัติ  สมมติ เราจะตองรู
เทาทันวาผลตามบัญญัติตามสมมติของมนุษยนี้ 
ไมเปนจริงตามธรรมชาติ จริงไหมที่วา การทํา
สวนเปนเหตุแลวไดเงินเปนผล ตอบวาจริง แต
เปนจริงตามสมมติของมนุษย ไมมีความจริงแท
อยูในธรรมชาติของตัวมันเอง
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สมมติแปลวาอะไร สมมติ มาจากคําวา
สํ + มติ มติ แปลวา ขอตกลง การยอมรับ หรือรู
กัน สํ แปลวา รวมกัน สมมติจึงแปลวา มติรวมกัน
หรือขอตกลงรวมกัน เราจึงตองตกลงรวมกันวา
คุณไปทําสวนนะ แลวฉันจะใหเงินคุณ เดือนละ
๕,๐๐๐ บาท หรือ ๓,๐๐๐ บาทก็แลวแต เมื่อตก
ลงกันอยางนี้แลว ก็เกิดเปนกฎเกณฑขึ้นมา แต
เปนกฎเกณฑของมนุษยที่ไมเปนจริงตามธรรม
ชาติ คือมันขึ้นอยูกับสมมติ หรือการตกลงกันนั้น
ถาการตกลงหายไป กฎนีก้ห็มดความหมายไปดวย

ถาเราไปทําสวนแลวเขาไมยอมรับขอตก
ลงนี้ ตัวสมมติหายไป กฎเกณฑนั้นก็ไมเปนความ
จริง เมื่อทําเหตุแลว ผลก็ไมเกิด คือทําสวนไปหนึ่ง
เดือน เงินไมมา กฎถูกยกเลิกไปแลว ฝายที่จะให
เงินก็ไมให กฎสมมติจึงไมเปนความจริงที่แท
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เพราะเปนของที่มนุษยตกลงกันขึ้น มาซอนผลที่
แทจริงของธรรมชาติอีกทีหนึ่ง

ถาพูดกันตรงไปตรงมาตามธรรมชาติ เรา
ทําสวนเพื่ออะไร การทําสวนเปนเหตุ ผลที่แทจริง
ตามธรรมชาติก็คือ ตนไมเจริญงอกงาม อันนี้แน
นอน เปนผลตามธรรมชาติ ถาเราตองการใหตน
ไมเจริญงอกงาม เราก็ตองดูแลรดน้ําตนไมที่เรียก
วาทําสวน เมื่อทําสวน ตนไมจึงจะเจริญงอก
งาม นี้เปนเหตุเปนผลที่แทจริง เปนกฎเกณฑ
ของธรรมชาติที่เปนจริงแนนอน ที่มนุษยยก
เลิกไมได และก็หลอกมันไมไดดวย

แตถาเปนเหตุผลของมนุษยที่ตกลงกัน
สมมติเปนกฎเกณฑขึ้นมา วาการทําสวนเปนเหตุ
แลวมีการไดเงินสามพันบาทหรือหาพันบาทเปน
ผล อันนี้เปนกฎเกณฑของมนุษยที่ซอนขึ้นมา กฎ
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มนุษยที่สมมติกันนี้ มนุษยยกเลิกได และก็
หลอกกันไดดวย เร่ืองมันจึงยุง แลวก็จะมีผล
ตอความสุขความทุกขของเรา ชนิดที่เปนแบบซับ
ซอนหลายชั้นหลายเชิง และถาจับไมถูกจุด ก็จะ
นุงนังสับสน วุนกันไปหมด ทั้งตัวคน และสังคม

ถาเราดาํเนนิชวีติถกูตองตามกฎธรรมชาติ
ก็หมายความวา เราตองการผลที่ตรงตามเหตุ คือ
เราตองการใหตนไมเจริญงอกงาม แลวเราจงึทาํสวน
ถาเราทําสวนโดยตองการผลตามกฎธรรมชาติ 
เรียกวาดําเนินชีวิตตามกฎธรรมชาติ เราก็จะได
ความสุขตลอดเวลา เพราะวาการกระทําของเรา
นั้น เปนเหตุนํามาซึ่งผลโดยตรง ทําสวนไป เห็น
ตนไมเจริญงอกงามไปก็มีความสุขไป และเราก็รู
ทันดวยวาการที่ตกลงใหเราไดเงินสามพันบาท
หรือหาพันบาทนั้นเปนเรื่องสมมติของมนุษย เพื่อ



๑๒
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มาเสริมข้ึนอีกชั้นหนึ่ง ใหเราทําสวนไปไดดวยดี
คือเราจะไดตั้งหนาตั้งตาตั้งใจทําสวนไปไดอยาง
เต็มที่โดยไมตองมัวหวงกังวลเรื่องความเปนอยู

ถาเรารูเทาทันสมมติอยางนี้ เราก็มีความ
สุขขั้นพื้นฐานขึ้นมาจากความตองการผลตาม
ธรรมชาติ และเมื่อไดรับผลตามสมมติดวยก็จะได
ความสุขซอนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง พูดอยางทางพระ
วา อยูดวยความรูเทาทันสมมติ แตถาเราหลง
สมมติเมื่อไร ก็จะเกิดปญหาเมื่อนั้น หมาย
ความวา ถาเราตองการแตผลตามสมมติ คือ
ตองการเงิน แตไมตองการผลตาม ธรรมชาติคือ
ไมตองการใหตนไมเจริญงอกงาม ถาเปนอยางนี้
เราจะทํางานดวยความทุกข เพราะตลอดเวลาทั้ง
หมด ซึ่งเปนเวลาของการทํางาน เราไมไดนึกถึง
ความเจริญงอกงามของตนไม มันจะเจริญงอก



๑๓
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งามหรือไมเราก็ไมเอาใจใส แตใจเราไปรอที่เงิน
ตลอดเวลาที่ทํางาน เราไมไดมองไมไดเห็นไมได
ความสุขจากผลตามกฎธรรมชาติที่เกิดอยูตลอด
เวลานั้น แตไปคอยผลตามกฎของมนุษย ที่จะเกิด
ขึ้นครั้งเดียวขางหนาอีกนาน เมื่อยังไมถึงเวลาได
เงิน การทํางานก็เลยเหมือนกับเปนการทรมาน ที่
วายังไมไดเงินสักที เมื่อไรหนอเงินจะมา ระหวาง
นี้เราก็ตองจําใจทําสวนไปเรื่อย การทําสวนอยาง
นี้จึงเปนความทุกขไปตลอดเวลา

นี่แหละโลกมนุษย ซึ่งมีความซับซอนที่
มนษุยทาํขึน้เอง เราสรางระบบสงัคมขึน้มาเพือ่หนนุ
ผลตามกฎธรรมชาติ แตแลวเราก็ไปหลงติดมัน
เสีย แลวเราก็ทําใหชีวิตของเราเองหางเหินแปลก
แยกจากความเปนจริงของธรรมชาติ ปญหาขั้น
พื้นฐานอยูตรงนี้ เพราะฉะนั้นคนผูใดสามารถ



๑๔

๑๔

ดําเนินชีวิตใหตรงกับกฎของธรรมชาติได คือ
ตองการผลที่ตรงตามเหตุที่เปนจริง เขาจะทํางาน
ดวยความสุข นี่เปนขั้นที่หนึ่ง

ส่ิงที่ตองประสาน มิใชงานกับความสุข
แตตองประสานตวัเรา ใหเขาถึงความจรงิของธรรมชาติ

ที่พูดมานี้เปนไปตามหลักความจริงที่วา 
ความสุขอยูที่การไดสนองความตองการ หรือ
ไดสนองความอยาก ถาเรามีความอยากหรือ
ความตองการที่สอดคลองกับความเปนจริง เราก็
จะมีโอกาสสนองความตองการนั้นไดดีขึ้น และก็
จะมีความสุขไปขั้นหนึ่งที่สําคัญ เปนความสุขขั้น
พื้นฐานเลยทีเดียว และเปนเรื่องของการทํางาน
โดยตรง เพราะฉะนั้นจึงควรทราบหลักการไววา
ทางพระทานแยกความอยากหรือความตองการ
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เปน ๒ อยาง และสอนใหคนเรามีความอยากหรือ
ความตองการใหถูกตอง จะไดเกิดผลดีทั้งแกชีวิต
และสังคมของตน ทานสอนวา ความอยากหรือ
ความตองการมี ๒ อยาง คือ

๑. ถาอยากไดผลทีต่รงตามกฎธรรมชาติ
การดําเนินชีวิตก็เปนไปโดยสอดคลองกับธรรม
ชาติ ความตองการไดผลที่ตรงตามกฎธรรมชาติ
เชน ทําสวนก็ตองการใหตนไมเจริญงอกงาม
ความอยากอยางนีท้านเรยีกวา ฉันทะ ถามฉีนัทะ
แลวจะทํางานอยางมีความสุขไดตลอดเวลา

๒. แตถาทํางานเพื่อตองการผลตามกฎ
สมมติของมนุษย คือทําสวนเพราะอยากไดเงิน
ความอยากอยางนี้ทานเรียกวา ตัณหา เปนความ
อยากไดผลตามสมมติของมนุษย ที่เปนเหตุใหหา
ทางหลบเลี่ยงการทําเหตุตามกฎธรรมชาติ ถา



๑๖
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เปนไปไดก็ตองการไดผลโดยไมตองทํา เพราะ
ฉะนั้นจึงไมนึกถึงการทํางาน แตนึกตลอดเวลาถึง
การที่จะไดเงิน เวลาทํางานจึงเปนเวลาแหงความ
ทุกข การทํางานแบบนี้เปนการขับไลหรือวิ่งไล
ความสุข เพราะเราจะมองและโหยหาความสุขที่
อยูขางหนาตลอดเวลา

การทํางานกับความสุขที่วามานี้ เปนขั้น
พื้นฐาน เปนสิ่งธรรมดา เปนเรื่องที่เปนไปตามกฎ
ของธรรมชาติ ซึ่งจะตองทําใหไดกอน และธรรมะ
ก็อยูตรงนี้ คือตรงที่ถูกตองตามกฎธรรมชาติ
ถาทําไดตามนี้ ธรรมะตัวจริงก็มา แตถาใครพลาด
ขั้นนี้ ก็เปนคนที่อยูอยางผิดธรรมชาติ ก็เรียกวา
ผิดธรรมะ แลวก็จะตองเกิดปญหาแนนอน ตัวคน
ก็จะทํางานอยางไมมีความสุข และงานนั้นก็จะไม
ไดผลดี สงัคมกจ็ะเสือ่มตามไป ถงึจะสอนจรยิธรรม



๑๗
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อะไรกันปากเปยกปากแฉะ ใหขยันนะ รับผิดชอบ
นะ อดทนนะ ก็เปนจริยธรรมแบบประแปงเทานั้น
ไมไดผลจริง

เพราะฉะนั้น ผูที่ทํางานทุกคนจะตองมอง
ใหชัดตรงนี้กอนวา ในการทํางานของตนนั้น เบื้อง
หลังผลที่สมมติคือตกลงกันในสังคมมนุษยวาได
เงินเดือน หรือผลตอบแทนแลว ผลแทจริงตามกฎ
ธรรมชาติของงานของเราคืออะไร เชน

- งานครูเปนเหตุ ผลที่ตองการตามกฎ
ธรรมชาติ คือชวยใหเด็กมีความรู เจริญงอกงาม
พัฒนา มีสติปญญาความสามารถ เปนคนดีของ
ครอบครัวและสังคม

- งานแพทยและพยาบาลเปนเหตุ ผลที่
ตองการตามกฎธรรมชาติ คือชวยใหผูคนหางหาย
จากโรคภัยไขเจ็บ มีสุขภาพแข็งแรง



๑๘

๑๘

- งานตํารวจเปนเหตุ ผลที่ตองการตาม
กฎธรรมชาติคือชวยใหประชาชนพนภัยจากการ
ทําราย หายหวาดผวา มีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน จะไปไหนก็ปลอดโปรงโลงใจรา
เริงแจมใส อยูกันในสังคมที่รมเย็นเปนสุข ฯลฯ

เมื่อจับผลแทจริงที่ถูกตองตามธรรมชาติ
นี้ไดแลว ก็จัดปรับความอยากความตองการของ
ตนใหถูกตองตรงกัน ใหเปนความตองการผลตาม
กฎธรรมชาติ และอยากทําใหเกิดผลอยางนั้น
แลวความสุขขั้นพื้นฐานของชีวิต ชนิดมีตลอด
เวลาในการทํางานก็จะเกิดขึ้น แลวก็ใหความสุข
จากการไดผลตอบแทนตามกฎสมมติของมนุษย
เขามาเสริมเขาไปอีกชั้นหนึ่ง ก็จะไดสุขเต็มที่สอง
ชั้นเลย แตถาไมทําตามนี้ ก็มีหวังไดทุกขสองชั้น



๑๙
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และก็จะทุกขไปดวยกันทั้งตัวคนและสังคม นี่เปน
ปญหาขอที่หนึ่ง

ถาเกงจริง ตองใหการพฒันา ๒ ดานมาประสาน
ขางในกย็ิง่สุขไดงาย ขางนอกกย็ิง่หาไดมาก

ตอไปเร่ืองที่สอง ที่เกี่ยวกับการทํางาน
อยางมคีวามสขุ กค็อืความเขาใจเกีย่วกบัความสขุ
ความสุขนั้นมีหลายขั้น หลายอยาง หลายแบบ

คนจํานวนมากมองความสุขไปที่ไหน 
ตอบวามองไปที่การไดเสพไดบริโภค คือ ตาไดดู
สิ่งสวยงาม หูไดฟงเสียงไพเราะ จมูกไดดมกลิ่น
หอม ลิ้นไดลิ้มรสอาหารที่เอร็ดอรอย กายได
สัมผัสที่นุมนวล ใจไดคิดฝนในอารมณอยากได
อยากเสพที่เพลิดเพลิน คนเราที่ตองการความสุข



๒๐
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มักจะมองไปที่วัตถุและสิ่งบริโภคดังที่กลาวมานี้ 
ความสขุของเขาจงึขึน้กบัวตัถส่ิุงเสพบริโภคเหลานี้

แตถาเรามุงหาความสุขอยูแคสิ่งเหลานี้
แลว ความสุขของเราก็จะมีจํากัดอยูอยางเดียว
และที่สําคัญคือความสุขของเราจะขึ้นอยูกับวัตถุ
ภายนอกโดยที่เราไมเปนตัวของตัวเอง พูดสั้นๆ
วาจะหมดอิสรภาพ ยิ่งอยูไปในโลกนานๆ ข้ึน เรา
ก็ยิ่งเอาชีวิตและความสุขของตัวไปฝากไวกับส่ิง
ภายนอก ผลที่ตามมาขั้นที่หนึ่งคือ พออยูไปนาน
เขาๆ เราจะตองมีปริมาณวัตถุเสพและบริโภค
มากขึ้นๆ จึงจะมีความสุขได

แมวาเราอาจจะเกงในการหาวตัถเุสพและ
สิ่งบริโภคเหลานั้น และเราก็นึกวาเราเกงจริงๆ
สามารถหาความสุขไดมาก แตไมรูตัวหรอกวา
อยูไปๆ ความสุขของเราก็เลยไปขึ้นอยูกับวัตถุ
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เหลานั้น พอขาดวัตถุเหลานั้นเราอยูดีไมได เราไม
มีความสุข อยางนี้เรียกวาสูญเสียอิสรภาพ เรานึก
วาเราเกง แตทีจ่ริงชวีติของเราหมดอสิรภาพไปแลว

คนหลายคนอยูในโลกนี้นานๆ แลวหมด
อิสรภาพเพราะไมสามารถมีความสุขดวยตนเอง 
ตองเอาความสุขไปขึ้นกับส่ิงภายนอก และนับวัน
จะตองขึ้นกับวัตถุที่เพิ่มมากขึ้นดวย แตกอนนี้มี
วัตถุนิดหนอยก็มีความสุขได ตอมาพัฒนาความ
สามารถหาสิ่งเสพสิ่งบริโภคไดมากขึ้น ตอนนี้ตอง
มีสิ่งบริโภคมาก ถามีนอยก็จะไมมีความสุข ทีนี้
เมื่อชีวิตและความสุขไปขึ้นกับวัตถุมากเขา ก็
ลําบาก นอกจากพะรุงพะรังไปหมดแลว ก็ไมเปน
ตัวของตัวเองในการที่จะมีความสุข

การที่ เราหวังจะมีความสุขในการเสพ
วัตถุนั้นทางพระทานไมหาม แตอยาลืมวา เมื่อหา
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ความสุขไปจะตองรักษาอิสรภาพของตัวไวดวย
อิสรภาพก็คือการที่เรายังสามารถมีความสุขได
ดวยตนเองอยูบาง หรอืเปนคนทีส่ขุไดงายพอสมควร
ถาเราเอาความสุขไปฝากไวกับวัตถุภายนอก ตอ
ไปเราจะตองพึ่งพาอาศัยวัตถุมากขึ้นจึงจะสุขได 
ถามีวัตถุนอยๆ จะสุขไมได ถึงตอนนี้ก็จะเกิด
ปญหาขอที่สอง คือจะกลายเปนวา เรายิ่งอยูใน
โลกนานเขาเราก็ยิ่งกลายเปนคนที่สุขไดยากขึ้น

ขอใหสังเกตวา คนในยุคปจจุบันนี้มี
ลักษณะอยางหนึ่งคือเปนคนที่สุขไดยาก และยิ่ง
อยูนานไปๆ ก็ยิ่งสุขไดยากขึ้นๆ แตกอนนี้ตอน
เปนเด็กยังสุขงายกวา ตอนนั้นมีอะไรนิดหนอยก็
สขุแลว แตอยูไปๆ ในโลกกลบัยิง่หมดความสามารถ
ที่จะมีความสุข เพราะสุขยากขึ้นทุกที แสดงวาเรา
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พัฒนาผิดทาง ถาเราเกงจริง เราอยูในโลก
นานเขา เราก็ยิ่งตองเปนคนที่สุขไดงายขึ้น

เพราะฉะนั้น เครื่องพิสูจนการพัฒนา
ของมนุษยอยางหนึ่งก็คือความสามารถที่จะ
มีความสุข ขอใหดูวาเมื่อเราอยูในโลกไปนานๆ
เขา เราสุขงายขึ้นหรือสุขยากขึ้น ถาถามตัวเอง
แลวตองตอบวา เราสุขยากขึ้น ก็แสดงวาเดินผิด
ทางแลว เราสญูเสยีอสิรภาพลงไปทกุทีๆ  เราไมเกง
จริง เพราะถาเกงจริงเราตองเปนคนทีส่ขุไดงายขึน้

ถาเราพัฒนาทั้งสองดาน คือ
๑. ขางใน ก็รักษาความสามารถที่จะมี

ความสุขไวได หรือพัฒนาตนใหเปนคนที่สุขได
งายยิ่งขึ้น

๒. ขางนอก กพ็ฒันาความสามารถทีจ่ะ
หาสิ่งเสพบริโภคที่จะบํารุงความสุขไดเกงยิ่งขึ้น
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ถาพัฒนาพรอมไปดวยกันอยางนี้ ทั้งขาง
ในก็สุขงายขึ้น และขางนอกก็หาวัตถุหรือหาเงิน
เกงขึ้น เราก็สุขสองทาง  เพราะวาสิ่งที่จะมาชวย
เสริมใหเรามีความสุข เราก็หาไดมาก พรอมกัน
นั้นเราก็เปนคนสุขงายขึ้นดวย เราก็สุขเต็มที่ แต
คนจํานวนมากไมเปนอยางนั้น เพราะคนทั่วไปมัก
พัฒนาแตความสามารถในการหาสิ่งเสพภาย
นอก ทั้งที่ขางนอกหามาไดๆ แตขางในหมดความ
สามารถทีจ่ะมคีวามสขุ หรือสูญเสยีความสามารถ
ที่จะมีความสุข ก็เลยสุขยากขึ้น

พอสุขยากขึ้น วัตถุที่หามาเสพนั้น ถึงได
มาก ก็ไมพอและไมทัน ก็เลยตองการมากขึ้นทุกที
ไดวัตถุมามากก็ไดความสุขเทาเดิม เพราะอะไร
เพราะไดวตัถขุางนอกมาเพิม่ข้ึน เสยีดลุยภาพหนึง่
แตความสามารถที่จะมีความสุขขางในลดลงไป
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หนึ่ง แมจะไดของมากขึ้นแตสุขก็เทาเดิม เลย
กลายเปนกระบวนการวิ่งไลความสุข ขางนอก
บวกหนึ่งขางในลบหนึ่ง ไดหนึ่งลบหนึ่ง เปนอยู
อยางนี้ จนกระทั่งในที่สุดความสามารถที่จะมี
ความสุขขางในหายไป อยางที่บางคนอยูในโลก
นานๆ เขา ก็หมดความสามารถที่จะมีความสุข
ถึงตอนนี้ไดวัตถุมาเทาไรๆ ก็ไมมีความสุข คน
อยางนี้เรียกวาคนพัฒนาผิดทาง

ในการพัฒนาที่ถูกทาง คนจะตองมี
ความสามารถในการมีความสุขมากขึ้น คือ
เปนคนที่สุขไดงายขึ้น เพราะฉะนั้นจะตองถาม
ตวัเองตลอดเวลาวา เราเปนคนทีส่ขุงายขึน้หรอืไม

ถาอยู ในโลกแลวเปนคนที่สุขงายขึ้น  
พรอมทั้งมีความสามารถที่จะหาวัตถุบริโภคที่จะ
บํารุงความสุขไดมากขึ้น ตอมาวัตถุบริโภคเหลา
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นั้นก็จะเหลือเฟอเกินความจําเปน แลวเราจะทํา
อยางไร เราก็เอาวัตถุเหลานั้นไปเผื่อแผชวยเหลือ
คนอื่นใหเขามีความสุขดวย ถาอยางนี้ ตัวเราเอง
ก็มีความสุขมากขึ้น แลวเราก็เผื่อแผความสุขให
แกเพื่อนมนุษยไดดวย แลวยังแถมมีความสุข
อยางใหมจากการทําใหคนอื่นมีความสุขอีกดวย 
อยางนี้ก็เรียกวามีเมตตากรุณา นี่เปนเรื่องหนึ่งที่
สําคัญ

เพราะฉะนัน้ เครือ่งพสิจูนความเกง หรอื
เครือ่งวดัการพฒันาของคนเราขัน้ทีส่อง กคื็อ
เมื่อเราหาเรามีเงินทองวัตถุมากขึ้น เราพูดไดไหม
วา เรามีความสุขจนวัตถุเหลานั้นเกินจําเปน
สําหรับความสุขของเรา ถาไดมามีเทาไรก็ไม
พอที่จะมีความสุขสักที ก็เรียกวาเราเปนคนที่ยัง
ไมพัฒนา เปนคนที่จัดวา อุตสาหวิ่งมาในหนทาง
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ชีวิตเสียเวลาไปยาวไกล แตกลายเปนคนที่พาย
แพอยางสิ้นเชิง

ในการทํางาน ถาเรามองความสุขใน
ความหมายเดียววา ความสุขอยูที่การเสพวัตถุ
เราจะเสียเปรียบ และจะเกิดปญหา เพราะเรามี
ความสุขแบบเดียว และเปนไดแคนักหาความสุข
อยางเดียว คนที่อยูในโลกไดดีนั้น จะตองพัฒนา
ความสามารถที่จะมีความสุข ซึ่งหมายถึงการที่
จะเปนคนที่สุขไดงายขึ้น และมีความสุขดานอื่น
เพิ่มข้ึนดวย

ความสุขอะไรอีกที่จะเกิดมีกับเรา อยาง
แรกก็คือที่กลาวมาแลว คือการดําเนินชีวิตที่ถูก
ตองตามกฎธรรมชาติ โดยมีความตองการผลที่
แทจริง ซึ่งเปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัย
ในธรรมชาติ เราทํางานไป เราก็สุขใจดวย เรามี
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ความสุขตลอดเวลา ดวยการสนองความตองการ
ผลที่แทของงานตามความจริงของธรรมชาติ 
พรอมกันนั้นก็รูเทาทันวาเราตองการเงินเดือนหรือ
คาตอบแทน เพื่อไปหาซื้อวัตถุมาบริโภค มาเสพ
หาความสุขสะดวกสบายเปนสุขที่เสริมเขาไป สุข
จากวัตถุเราก็ไดดวย จึงไดทั้งสองอยาง หมาย
ความวา ขณะทํางานเราก็มีความสุขไปดวย และ
พอถึงเวลาสิ้นเดือน ไดเงินเดือน เราก็ไดความสุข
ภายนอกมาสนับสนุน เราก็ไดทั้งสองอยาง แตถา
เราไมพัฒนาความสุขดานในที่ไมตองขึ้นกับวัตถุ 
เราจะมีความสุขแบบเดียวซึ่งตองรอคอยตลอด
เวลา เมื่อเปนเชนนี้ชีวิตสวนใหญของเราก็จะเปน
ชีวิตที่มีความทุกขเปนฐานยืนพื้น

ทีนี้ลองพิจารณาดูอีกทีจะเห็นวา กวาเรา
จะไดผลตอบแทนเปนเงินสักครั้งนั้น เราตองรอ
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เวลาตั้งเดือน หรืออยางนอยก็หลายวัน แตงานที่
เราตองทํานั้น เราตองอยูกับมันนานเหลือเกิน ตั้ง
๓๐ วัน หรืออยางนอยก็ราวสัปดาหหนึ่ง แลวซอย
ออกไปอีก วันละไมรูกี่ชั่วโมง แลวเราไดความสุข
อยูตอนเดียว ตอนที่ครบเดือนครบสัปดาห
ระหวางนั้นก็เปนเวลาแหงการรอคอยความสุขที่
ยังไมมาถึง และเปนเวลาแหงการอยูกับความ
ทุกขที่ตองฝนใจทนตลอดเวลา

ชีวิตของเราจะเปนอยางไร ถาดานหนึ่งก็
กระวนกระวาย  รอคอยเงินที่ยังไมมา พรอมกับที่
อีกดานหนึ่ง ก็ตองทนอยูกับงานที่ตองฝนใจทํา
ตลอดเวลานานแสนนาน ถาใครเปนอยางที่วามา
นี้ ชีวิตสวนใหญของเขาจะเปนชีวิตแหงความ
ทรมาน เปนการเดินทางชีวิตที่ผิด
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งานทํามาหาเลี้ยงชีพนั้นเปนชีวิตสวน
ใหญของคน ในทางพระศาสนาถือวาสําคัญมาก
ในเมื่องานการหาเลี้ยงชีพครองเวลาสวนใหญใน
ชีวิตของเรา เราจึงจะตองมีความสุขจากการ
ทํางาน หรือการทํามาหาเลี้ยงชีพนี่แหละใหได
ชีวิตสวนใหญของเราจึงจะมีความสุข ถาเราไม
สามารถใหการงานที่ทํามีความสุขได ก็หมาย
ความวาชีวิตสวนใหญของเราเปนทุกข นี้เปน
เคล็ดลับสําคัญ

เปนอันวา สิ่งที่เราจะตองทําใหไดใน
ตอนนี้ คือ ทําใหการงานเปนแหลงที่มาแหง
ความสุขตลอดเวลาของเรา และทํางานใหมี
ความสุขดวยการดําเนินชีวิตใหถูกตองตามกฎ
ธรรมชาติ พรอมกันนั้นก็พัฒนาตัวเองใหรูจัก
ความสุขหลายๆ แบบ โดยไมทิ้งความสุขภายในที่
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เปนอิสระไมขึ้นกับการเสพวัตถุ ซึ่งมีไดตลอดเวลา
เปนหลักยืนพื้น เร่ิมดวยสุขจากการที่วาเมื่อ
ทํางานไปเห็นผลของงานเกิดขึ้นตรงตามกฎธรรม
ชาติก็เกิดปติความอิ่มใจ เปนสุขอยูเร่ือย แลวให
ไดความสุขทั้งสองอยาง มีความสุขทั้งขางนอกทั้ง
ขางใน ไดทั้งสุขจากวัตถุ ไดทั้งสุขจากการทําการ
ทํางาน ไดทั้งสุขจากการอยูรวมกันดวยไมตรีจิต
มิตรภาพกับเพื่อนรวมงาน เปนตน และทําจิตใจ
ใหดี มองอะไรตางๆ ในแงที่จะทําใหดี จนมีความ
สขุไดตลอดเวลา เรากจ็ะทาํชวีติของเราใหสมบูรณ
โดยเฉพาะจุดสําคัญที่ทาทาย ก็คือการ
ทํางานทําการที่เปนชีวิตสวนใหญของเราให
มีความสุข ซ่ึงเราจะตองทําใหได

การทําชีวิตใหมีความสุขนั้น ไดบอกแลว
วาใหดําเนินชีวิตใหถูกตองตามกฎธรรมชาติ ตอง
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ถามตัวเองวาเวลาทํางาน เราตองการผลตรงกับ
จุดมุงหมายของงานแนหรือเปลา งานทุกชนิดที่
ทํามีจุดหมายของมันแนนอน เราตองถามตัวเอง
วา เราตองการผลอยางนั้นไหม ถาเราสรางความ
ตองการผลของงานที่ตรงตามเหตุได ก็สําเร็จไป
ขั้นหนึ่งแลว เราก็จะไดความสุขขั้นหนึ่ง แตเร่ือง
ยังไมจบเทานั้น

ถาไมลืมธรรมชาติตัวเองของมนุษย
จะยิ่งพบโอกาสที่จะพัฒนาความสุข

ลึกเขาไปอีก เรามาดูธรรมชาติของมนุษย
สักดานหนึ่ง ธรรมชาติของมนุษยนี้เกี่ยวกับเรื่อง
ความสุขดวย ถาเราไมปฏิบัติใหถูกตองตามธรรม
ชาติของมนุษย เราก็จะพลาด เมื่อกี้ไดพูดถึงธรรม
ชาติของกิจกรรมการงานของมนุษยวา การ
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ทํางานไมวางานอะไรก็ตองมีจุดหมาย ทีนี้มองลึก
ลงไปถึงธรรมชาติของมนุษย ธรรมชาติของมนุษย
คืออยางไร

พระบอกไววา มนุษยเปนสัตวที่ตองฝก
และฝกได ทําไมพระจึงวาอยางนี้

สัตวมีหลายชนิดมากมาย สัตวชนิดอื่น
อยูในโลกไป เขาอยูไดดวยสิ่งที่เราเรียกวาสัญ
ชาตญาณ คือมีชีวิตเปนอยูได เดินเหิน หากิน ตอ
สู หนีภัย ทําอะไรตางๆ ไดโดยสัญชาตญาณ ไม
ตองเรียนรูมาก สัตวหลายชนิดทีเดียว พอออก
จากทองแมก็เดินไดแทบจะทันที เชนหาน พอออก
จากไข ก็เดินไดวันนั้นทันที วิ่งไดทันที วายน้ําได
ทันที และตามแมไปหากินไดทันที แตมนุษยนี้พอ
ออกจากทองแมยังชวยตัวเองไมไดเลย ตองมีผู
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อ่ืนคอยดูแล ปหนึ่งก็แลว สองปก็แลว สามสี่หาป
ก็แลว ยังชวยตัวเองใหอยูรอดไมได

มนุษยนี้วาโดยสัญชาตญาณ เปนสัตวที่
เสียเปรียบและดอย ระหวางเวลานานปที่ยัง
ดําเนินชีวิตเองไมไดนั้นทําอยางไร มนุษยก็ตอง
เรียนรู ฝกฝนพัฒนาตนเอง ตั้งแตเกิดมามนุษย
ตองเรียนรูทุกอยาง ไมวาจะกิน จะนอน จะยืน จะ
เดิน จะขับถาย ก็ตองเรียนรูทั้งนั้น ตองฝกฝนหัด
มาจึงจะอยูได

รวมความวา การดําเนินชีวิตของมนุษยนี้
แปลกจากสัตวทั้งหลายอื่นๆ มนุษยไมไดมา
เปลาๆ แตตองลงทุน ดวยการเรียนรูฝกหัดเอา ซึ่ง
ตองใชเวลามาก มนุษยจึงเสียเปรียบที่วาสัตวทั้ง
หลายอื่นมีสัญชาตญาณชวยตัวเองได ไมตองลง
ทุนมาก แตมนุษยตองลงทุน ดวยการเรียนรู ฝก
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ฝนตัวเอง แตมองอีกดานหนึ่ง ขอเสียเปรียบของ
มนุษยนี้ ก็กลายเปนขอไดเปรียบ กลาวคือ การ
ฝกฝน เรียนรู พัฒนาตัวเองไดนี่แหละ ที่ทํา
ใหมนุษยกลายเปนสัตวที่ประเสริฐเลิศที่สุด

พอมนุษยรูจักเรียนรูและฝกฝนตัวเอง
แลว ไมวาอะไรก็จะทําไดหมด จนกระทั่งสัตวทั้ง
หลายอื่น ไมมีชนิดไหนสูได สัตวทั้งหลายอื่นอยูได
ดวยสัญชาตญาณ แตมันมีสัญชาตญาณอยางไร
ก็ไดแคนั้น เกิดมาอยางไร จนกระทั่งตายก็ไป
อยางนั้น หรือเกิดมาอยางไรก็ตายไปอยางนั้น มี
ขีดจํากัดแคสัญชาตญาณ แตมนุษยนี้พอเกิดแลว
กวาจะตาย สามารถฝกขึ้นไป ไมรูจักจบ ตางจาก
สัตวอ่ืนๆ ที่เกิดมาอยางไรก็ตายไปอยางนั้น แต
มนุษยฝกอยางไรไดอยางนั้น อยูที่วาจะตองการ
ฝกหรือไม นี่แหละความสามารถของมนุษย



๓๖

๓๖

เราจะเห็นวา มนุษยไดพัฒนาสติปญญา
ความสามารถขึน้มาจนปรงุแตงสรางสรรคประดษิฐ
สิ่งตางๆ ไดมากมาย มีวัตถุอุปกรณเทคโนโลยี
สารพัด จนกระทั่งโลกมนุษยกลายเปนโลกพิเศษ
ตางหากจากธรรมชาติ แลวมนุษยก็ดําเนินชีวิต
อยูในโลกของมนุษยนั้น จนบางทีก็เลยหลงลืม
โลกเดิมของธรรมชาติไป ดังเชน บางคนอยูในโลก
มนุษยไปตลอดวันๆ โดยไมเห็นโลกธรรมชาติเลย
วันหนึ่งๆ ออกจากบานนั่งรถยนตผานถนนตึก
อาคารไปทํางาน กลับจากที่ทํางานก็นั่งรถยนตไป
บาน เขานอนในหองปรับอากาศ ดูทีวี อยูกับ
เทคโนโลยี ที่เปนโลกมนุษยโดยไมเห็นธรรมชาติ
เลย จนไปๆ มาๆ ก็เลยไมรูตัววาไดแปลกแยกไป
จากโลกธรรมชาติ



๓๗

๓๗

ความสามารถพิเศษของมนุษยอยูที่วา
เราฝกฝนตนเองเรียนรูแลวสามารถสรางสรรค
อะไรตางๆ ได มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวย
การฝก แตถามนุษยไมมีการฝก ไมมีการเรียนรู
แลวจะเปนสัตวที่แยที่สุด

เรามักพูดกันวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ 
แตพระทานวาไมถูกหรอก เปนการพูดไมครบ คํา
พูดที่ถูกตอง คือ “มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการ
ฝก ถาไมฝกแลวหาประเสริฐไม” จะสูสัตวอะไรอื่น
ไมไดเลย เพราะฉะนั้น ถาวาโดยสัญชาตญาณ
แลวมนษุยเปนสตัวทีด่อยทีส่ดุ มนษุยจะดเีลศิ
จะประเสริฐไดก็อยูที่การฝกฝนเรียนรูเทานั้น

เมื่อเรารูธรรมชาติของมนุษยอยางนี้แลว 
ถาเราตองการมีชีวิตที่ดีงามประเสริฐ เราก็ตองฝก
ตนเอง ตองสรางจิตสํานึกข้ึนมาเลยวาเราจะตอง



๓๘

๓๘

เปนอยูดวยการเรียนรูฝกฝนตลอดเวลา ถาเรา
เรียนรู ฝกฝนพัฒนาตัวเองอยางไมยอมหยุดละก็
เราจะเลิศประเสริฐกวานี้อีกมาก คนจํานวนมาก
ไม ใชหลักธรรมชาติของมนุษย อันนี้ ให เปน
ประโยชน ก็เลยฝกหัดอะไรๆ ดวยความจําใจ จํา
เปน เทาที่ตัวพออยูได

คนจํานวนมากฝกตัวพอใหมีชีวิตอยูได
เทานั้นเอง พอกินได พอพูดได พอหากินได ก็หยุด
แลว ไมฝกตอ แตคนที่รูหลักอยางนี้แลวจะฝกไม
หยุด เมื่อเราเรียนรู พัฒนาตัวเองอยูเสมอ ก็จะมี
ชีวิตที่ดีงามประเสริฐ คนที่เขาประสบความสําเร็จ
มากมายนั้น บางทีเขาก็ไมมีพื้นเดิมอะไรดีกวาเรา
หรอก แตเขาฝกตัวเองไมหยุด เรียนรูพัฒนาเรื่อย
ไป เขากเ็ปนเลศิได นีเ่ปนเรือ่งธรรมชาตขิองมนษุย



๓๙

๓๙

จําหลักของพระไวใหดีวา มนุษยเปนสัตว
ที่ประเสริฐดวยการฝก ฝกแลวมิใชวาจะประเสริฐ
กวาสัตวเดรัจฉานเทานั้น มนุษยที่ฝกดีแลว
ประเสริฐยิ่งกวาเทวดาและพระพรหมเสียอีก ฝก
ไดจนกระทั่งวาแมแตเทวดาและพระพรหมก็กลับ
มากราบไหวมนุษย พระพุทธเจาเปนใคร พระ
พุทธเจาก็เปนมนุษยนี้แหละ แตพระพุทธเจาทรง
เรียนรู ฝกฝนพัฒนาพระองคมาตลอดเวลา แลว
พระองคก็กลายจากมนุษยธรรมดา เปนพระพุทธ
เจา พอเปนพระพุทธเจาก็เปนบุคคลสูงสุด หรือ
แมแตพระอรหันตทั้งหลายก็เปนมนุษยที่ประเสริฐ 
เทวดาที่มนุษยเคยกราบไหว ก็ตองหันกลับมาก
ราบไหวมนุษย

ฉะนั้น เราเปนมนุษย อยามัวหลงเพลิด
เพลินหรือทอใจ ตองตั้งใจฝกฝนพัฒนาตนใหดีที่



๔๐

๔๐

สดุ แลวเราจะมคีวามประเสรฐิ เปนเลศิ จนกระทัง่
เทวดาและพรหมก็หันมากราบไหว และในความ
เลิศความประเสริฐนั้นก็จะมีความสุขสูงขึ้นไป
ดวย เมื่อมนุษยเรียนรูฝกฝนพัฒนาชีวิตของตน
ขึ้นไปนั้น เขาก็พัฒนาความสุขขึ้นไปดวย

สรางสรรคส่ิงประดิษฐภายนอกแลว
อยาลืมสรางสรรคความสุขภายในดวย

พระพุทธศาสนาเปดเผยความจริงวา
ความสุขมีมากมาย ความสุขมีหลายแบบ ความ
สุขมีหลายชั้นหลายระดับ ทั้งความสุขภายนอก
ภายใน ทั้งความสุขแบบแบงแยกและความสุข
แบบประสาน ทั้งความสุขที่อาศัยวัตถุและไม
อาศัยวัตถุ ทั้งความสุขทางรางกายและความสุข
ทางจิตใจ ทั้งความสุขระดับจิตและความสุขระดับ



๔๑

๔๑

ปญญา ทั้งความสุขแบบมัวเมาติดจมและความ
สุขแบบโปรงโลงผองใส

ความสามารถของมนุษยอยางหนึ่งก็คือ 
ความสามารถในการปรุงแตงสรางสรรคคิดคน ซึ่ง
สัตวอ่ืนไมมี การที่มนุษยเจริญขึ้นมามีเทคโนโลยี
มีสิ่งประดิษฐตางๆ มากมาย ก็เกิดจากความ
สามารถของมนุษยในการปรุงแตงสรางสรรคนี่
แหละ แตกวาจะออกมาเปนวัตถุปรุงแตงสราง
สรรคได ตนเดิมมันมาจากไหน มันก็มาจากในใจ
ของเรา คือ ใจที่มีสติปญญา เร่ิมดวยใชปญญา
คิดปรุงแตงขางในแลวจึงแสดงออกมาเปนการ
ปรุงแตงประดิษฐวัตถุ สรางสรรควัตถุขางนอกได
จนกระทั่งเปนคอมพิวเตอรและดาวเทียม ก็เกิด
จากความคิดในใจเปนจุดเริ่ม



๔๒

๔๒

ทีนี้ความคิดของเรานี่นะ นอกจากปรุง
แตงสรางสรรควัตถุขางนอกแลว อีกอยางหนึ่งก็
คือปรุงแตงสุขปรุงแตงทุกขขางใน เราไมรูตัวหรอ
กวาเราใชความสามารถนี้ตลอดเวลา ดวยการ
ปรุงแตงความสุข และปรุงแตงความทุกข จริงไหม
วาที่เราทุกขเราสุขกันนี้ สวนมากเปนสุขและทุกข
ที่เราปรุงแตงขึ้นเอง ไมเหมือนกับสัตวอ่ืน

สัตว อ่ืนนั้นไม รูจักความทุกขความสุข
มากเหมือนมนุษย มันมีความสุขความทุกขที่เกิด
จากทางกาย ไดกินอาหาร ไดหลับนอนพักผอน
หรือตอสูหนีภัยอะไรๆ ก็ตามประสา แตความสุข
ความทุกขทางใจที่เกิดจากการคิดปรุงแตงมันไม
มี เราจะเห็นวาสัตวกลุมใจไมเปน สัตวมันเครียด
ไมเปน เครียดไดแตเร่ืองที่สืบเนื่องจากทางกาย
ไมเหมือนมนุษย



๔๓

๔๓

มนุษยนี้ปรุงแตงสุขทุกขในใจกันมากมาย
พสิดาร ปรุงแตงทกุขใหกลุมใหกงัวลใหเครยีดจน
กระทั่งเสียจิตไปเลย สัตวอ่ืนปรุงแตงใจใหเปน
บาไมได แตมนุษยปรุงแตงจิตใจจนกระทั่ง
กลายเปนบาไปก็มี มนุษยมีความสามารถนี้อยู
มากมายนัก แตนาเสียดายที่มนุษยใชความ
สามารถนี้ไปในการปรุงแตงทุกขมากกวาปรุง
แตงสุข มีอะไรมากระทบตากระทบหู ไมสบายใจ
นิดหนอย ก็เก็บเอามาปรุงแตงตอเสียยืดยาวใหญ
โต เวลาอยูวางๆ แทนที่จะปรุงแตงสุข ก็ปรุงแตง
ทุกข เอาเรื่องที่ไมดีมาวาดเปนภาพ ทําใหเกิด
ความรูสกึกลุมใจกงัวล มคีวามโกรธเคยีดแคนตางๆ
ทาํใหมคีวามทกุขมากมาย แสดงวามนษุยสวนมาก
ใชความสามารถไมถูกทาง จึงเปนโทษแกตนเอง



๔๔

๔๔

ทีนี้ถามนุษยฝกตัวใหใชความสามารถนั้นใหถูก 
เขาก็จะปรุงแตงความสุขไดมากมายมหาศาล

ในทางพระพุทธศาสนาทานแนะนํา
ใหเราปรุงแตงความสุข ทานสอนวิธีทําใจหรือ
ฝกจิตฝกใจ และบอกวิธีใชปญญามากมาย อยาง
เชน การบําเพ็ญสมาธิตางๆ ก็คือวิธีปรุงแตงจิตใจ
นั่นเอง แตเปนการปรุงแตงใหเปนสุข ในการมอง
โลก แมแตสิ่งเดียวกัน ถาเรามองไมเปน ก็เปน
เร่ืองรายเกิดทุกข แตถามองเปน ก็กลายเปนดี
เปนสุขไปได

ขอเลาเรื่องพระทานหนึ่งที่เปนเพื่อนกัน
ตอนเรียนหนังสือที่มหาจุฬาฯ ในวัดมหาธาตุ ทา
พระจันทร เวลาชั่วโมงวางไมไดเรียนหนังสือ ทาน
จะมองไปที่ทาพระจันทรซึ่งมีผูคนเดินผานไปผาน
มาขวักไขวจํานวนมาก ทานมองไปมองมา แลวก็



๔๕

๔๕

นั่งหัวเราะ อาตมาก็ถามวาหัวเราะอะไร ไมเห็นมี
อะไร ทานบอกวา มองไปเห็นผูคนเดินไปเดินมา
ทาทางรูปรางเครื่องแตงกาย เสื้อผาสีสันตางๆ กัน
คนนั้นเดินอยางนี้ คนนี้เดินอยางนั้น ดูแลวขํา
ทานก็เลยหัวเราะ นี่ก็เปนวิธีมองโลกอยางหนึ่ง

บางคนมองอะไรก็เห็นนาขําไปทั้งนั้น 
บางคนมองเหน็อะไรกรู็สึกขดัห ู ดขัูดตาไปทกุอยาง
บางคนไมมีอะไรก็นั่งกังวล ไมสบายใจ ทุกขไป
หมด นี้เปนตัวอยางงายๆ ของการปรุงแตงจิตใจ
เราตั้งทาทีของจิตใจอยางไรก็สรางจิตใจใหเปน
อยางนั้น สุข-ทุกขก็เกิดตามมา

ในชีวิตประจําวัน เมื่อทํางานทําการ เราก็
มองโลก เราก็มองคนที่พบเห็นมาหาไปหา เชน
เปนแพทยเปนพยาบาลกม็องคนไขไปดวย เราตอง



๔๖

๔๖

เกี่ยวของกับผูคนทั่วไป กับผูรวมงาน เราจะตอง
หดัมองใหเปน อยามองในแงทีก่ระทบหกูระทบตา

วิธีมองใหไมเกิดโทษมีหลายอยาง อยาง
นอยก็ควรมองเห็นวาเปนประสบการณแปลกๆ 
ในวันหนึ่งๆ เราพบเห็นผูคนมีกิริยาอาการตางๆ
มากมาย คนนั้นลักษณะอยางนั้น คนนี้ลักษณะ
อยางนี้ เราก็มองในแงที่วา เปนสิ่งที่ไดรูไดเห็น
เปนประสบการณหลากหลาย เปนขอมูลความรู
อยาเก็บมาเปนอารมณ เราอาจจะสบายใจหรือ
พอใจวานี่เราไดรูเห็นรูจักโลกมากขึ้น โลกเปน
อยางนี้ เมื่อเราทําใจอยางนี้ สิ่งที่พบเห็นก็ไม
กระทบหู ไมกระทบตา ไมกระทบใจ เราก็สบายใจ
แตไมแคนั้น ยังดีกวานั้นอีกคือเราไดความรูดวย



๔๗

๔๗

พอเห็นงานและปญหาเปนเวทีพัฒนาตน
งานก็ยิ่งไดผล และคนก็ยิ่งเปนสุข

ยิ่งกวานั้นก็คือ เราไมใชไดความรูขอมูล
เฉยๆ ดังไดกลาวแลววา มนุษยเราเปนสัตวที่เกง
ในการเรียนรู และเราเปนสัตวประเสริฐไดดวยการ
เรียนรู เราจึงควรหัดมองใหไดประโยชนสูงขึ้นไป
อีกระดับหนึ่งคือ มองเปนการเรียนรูที่จะไดฝกฝน
พัฒนาตน

เราอยูในโลกนี้ ถาเรารูจักมอง เราก็ได
ตลอด การไดที่ประเสริฐก็คือไดเรียนรูแลวจะได
นําไปใชพัฒนาตน งานการที่ทําก็เปนเวที
พัฒนาตัวเราเอง แมแตประสบการณทั่วๆไป
ก็เปนประโยชนในการพัฒนาชีวิต

งานการเปนเครื่องพัฒนาตัวเราอยางไร 
คนเรานี้ที่ไดพัฒนาความรูความสามารถ สวน
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มากก็มาจากการงานที่ทํานี่แหละ ไดพูดแลววา
การงานที่เราทําเปนชีวิตสวนใหญของเรา คนเรา
แตละคนกวาจะโตมาก็ไดเรียนรูจากสิ่งที่ตัวเองได
ทาํนีแ่หละ ดงันัน้ ถาเราตัง้ใจฝกตวัจากงาน เราก็
จะไดความรูความสามารถตลอดจนความชาํนาญ
มากมาย

นอกจากนั้น การพัฒนาทางจิตใจเราก็ได
ดวย เพราะเมื่อทํางานไป เราก็ไดฝกความขยัน
ความเพียร ความอดทน ความรูจักรับผิดชอบ ได
พัฒนาคุณธรรมตางๆ ตลอดจนไดรูจักการอยูรวม
กับผูอ่ืน รูจักทํางานรวมกัน และเราก็พัฒนาสติ
ปญญาไปดวย ไดทั้งความรูในตัวงาน การรูจักคิด
แกไขปญหา การจัดการหรือดําเนินงานตางๆ
ตลอดจนความรูจักเขาใจโลกและชีวิต ทุกอยางนี้
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เราเรียนรูและฝกหัดอยูตลอดเวลา แตก็จะใหได
ผลจริง เราจะตองตั้งใจ และทําดวยความรูเขาใจ

ดวยวิธีนี้เราก็ใชงานเปนเวทีฝกตัวเอง 
แลวเราจะรูสึกวาเราเดินหนากาวไปเรื่อยๆ พรอม
กันนั้น นอกจากสุขจากการทํางานเพื่อผลของมัน
เราก็จะมีความสุขกับการพัฒนาตัวของเราเอง

เพราะฉะนั้น คนที่ฉลาดก็ใชธรรมชาติ
ของชีวิตมนุษยใหเปนประโยชน เขาจะมองในแง
ที่วาตองใชงานเปนเวทีฝกฝนพัฒนาตัวเอง หรือ
เปนเวทีแหงการเรียนรู เมื่อเขามองงานเปนสนาม
ฝกชีวิต หรือเปนเวทีพัฒนาตน ก็หมายความวา
เขาชอบพัฒนาตน หรืออยากฝกตัว

เมื่อเขาทํางาน เขาก็ไดสนองความ
ตองการในการฝกตนนั้น เมื่อความตองการใน
การฝกตนนั้น เมื่อความตองการไดรับการสนอง
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เขาก็มีความสุข เพราะฉะนั้น เขาก็จะมีความสุข
ไปดวยในการทํางานที่ทําใหเขาไดพัฒนาตัวเอง 
ซึ่งเปนความสุขที่มีไดตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน

ยอนกลับไปถามวา ชีวิตที่ดี คือ ชีวิต
อยางไร? ก็คือชีวิตที่มีโอกาสไดฝกฝนตน
มากๆ คนที่ทํางานควรดีใจวาเราเปนคนที่มี
โอกาสฝกตัวเอง เพราะฉะนั้น จึงควรใชโอกาส
นั้นใหเปนประโยชนดวยการฝกเรียนรูไปเร่ือยๆ ซึ่ง
เปนการหาความสุขจากการทํางานไปดวยในตัว

เปนอันวา การทํางานโดยดําเนินชีวิตให
ถูกตองตามกฎธรรมชาติ คือตองการผลที่ตรง
ตามเหตุซึ่งเปนตัวงานแทๆ ก็ทําใหไดความสุข
การมองงานเปนเวทีที่พัฒนาชีวิตของตนเอง เปน
ที่เรียนรู ก็ทําใหไดความสุข แมแตการพบเห็นผู
คน เชนเห็นคนไขมา แลวมองในแงที่เปนการเรียน
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รู วาผูคนตางๆ กัน บางคนมีความสุข บางคนมี
ความทุกข แตละคนมีจริตนิสัยใจคอตางๆ กัน
เนื่องจากเขาฝกฝนอบรมหรือพัฒนาตัวเองมา
ตางกัน หรือมีประสบการณตางๆ กัน มองเปน
เร่ืองของการไดเรียนรูทั้งหมด พอไดรูสึกวาเรียนรู
แลวก็สบายใจ และยังเปนขอมูลแงคิดที่จะเอาไป
ใชประโยชนตอไปไดดวย

นอกจากนั้นก็มองตามเหตุปจจัย คือไม
มองเขาหาความชอบใจไมชอบใจของตัวเอง เรียก
วาไมมองเขามากระทบตน หรือไมสรางตัวตนขึ้น
มารับกระทบ

คนเราที่มีทุกขสวนมากเปนเพราะ
คอยมองเขาหาตัวเอง พอมีอะไรเกิดขึ้นก็รูสึก
กระทบตัวเองไปหมด เพราะมีความชอบใจและ
ไมชอบใจเปนพื้นที่จะใชตัดสินอยูขางใน ถาเราไม
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มองแบบเอาเขามากระทบตัวตนของเรา ไมวาจะ
เห็นภาพเห็นอาการที่นาชอบใจหรือไมนาชอบใจ 
ก็มองแคเปนเรื่องที่ไดเรียนรูทั้งนั้น แลวก็มองไป
ตามเหตุปจจัย ตามเรื่องของมัน ตามหลักความ
จริงที่วาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ก็มีแต
ไดประโยชน และปญหาก็ไมเกิดขึ้น

คนไขหนาบึ้งมา ก็มองใหเปนไปตามเหตุ
ปจจัย อยามองกระทบตัวเอง ถามองกระทบตัว
เองก็คือมองตามชอบใจ ไมชอบใจ เมื่อเห็นคนไข
หนาบึ้งมา มองแลวไมถูกตา ไมถูกใจก็จะเกิด
ปฏิกิริยาเชนโกรธเขา หรือแสดงกิริยาวาจาโต
ตอบ เปนปญหาทันที

แตถาเห็นคนไขหนาบึ้งมา เขาพูดไมดี
เราไมมองเขามาหาตัวเราที่ชอบใจหรือไมชอบใจ 
แตมองตามเหตุปจจัย เราก็มองที่ตัวเขาตอไป
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แลวความคิดเชิงปญญาก็จะตามมาวา โอ! คนไข
คนนี้อาจจะยากจนนะ เขาอาจจะมีปญหาครอบ
ครัว มีเร่ืองที่บาน อาจจะมีปญหากับสามี หรือ
ภรรยา หรือมีปญหาเปนหวงลูก หรือเขาหวง
กังวลเรื่องการเงิน หรือเขามีเร่ืองลําบากทุกขใจ
อยางใดอยางหนึ่ง เหตุปจจัยของการหนาบึ้งนั้น
อยูที่ตัวเขาไมเกี่ยวกับเรา เราตองพยายามคิดคน
หาเพื่อชวยเขาแกปญหา ถาสงสัยก็อาจสอบถาม
วาคุณมีปญหาอะไร มีความลําบาก หรือกังวลใจ
อะไรหรือเปลา เมื่อถามก็จะไดความรู เมื่อรูแลวก็
จะเกิดความสงสารเห็นใจเขา แลวก็ชวยเหลือ
ปลดเปลื้องบรรเทาทุกขใหเขา

ถาไมมองแบบกระทบตนแลว นอกจาก
สบายใจ ก็ยังกลายเปนวา จะสามารถชวยแก
ปญหาใหแกผูอ่ืน พรอมกับตัวเองก็ไดคุณธรรม
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คือเมตตากรุณาขึ้นมาดวย การมองอยางนี้จึงเปน
การศึกษาตลอดเวลา เมื่อศึกษาก็ไดปญญา เมื่อ
ไดปญญาก็แกปญหาได ปญหานั้นคูกับปญญา
ถาใครไมรูจักปฏิบัติตอปญหา เขาก็ไดความทุกข
พอเจอปญหาก็หงุดหงิดงุนงานวาปญหามาแลว 
กเ็กดิความไมสบายใจ กก็ลายเปนความทกุขข้ึนมา

คนที่มองวาชีวิตของเราคือการฝก พอ
เจอปญหาแลวสูปญหาไมถอย ก็จะไดฝกตน
เพราะการสูปญหาทําใหเกิดปญญา การสูปญหา
คือการมีความเพียรพยายามที่จะแกปญหา ซึ่งทํา
ใหคดิคนขวนขวาย เมือ่คิดหาทางแกปญหา ปญญา
ก็พัฒนาขึ้นมา พอสูปญหาก็เกิดปญญา พอได
ปญญาก็หมดปญหา จึงเปนการพัฒนาตัวเอง
ยิ่งขึ้น
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คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นมัก
ประสบความสําเร็จจากการสูปญหา โดยเฉพาะ
การเผชิญปญหาที่ยากหรือสูส่ิงที่ยาก เมื่อ
พยายามแกไข เขาก็พัฒนาตัวเองใหมีความ
สามารถยิ่งขึ้น เขมแข็งยิ่งขึ้น รูเขาใจเกิดปญญา
ยิ่งขึ้น จนกระทั่งประสบความสําเร็จ

ถาใครไมเคยประสบปญหา ไมเคย
พยายามแกปญหา ชีวิตจะเจริญพัฒนาไดอยางไร
คนที่คิดจะเอาแตสบาย ไมสูปญหา ไมสูสิ่งที่ยาก
ก็อยูอยางเดิมเทานั้นแหละ อยางคนที่ชอบทําแต
งานงายๆ เขาจะพัฒนาตัวเองไดอยางไร เขาอยู
อยางไรก็ไดแคนั้น แตคนที่สูปญหา สูสิ่งยาก จะ
ไดพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

ฉะนั้น คนที่มีจิตสํานึกในการศึกษา หรือ
มีจิตสํานึกในการฝกตน จะมองปญหาหรือส่ิงที่
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ยาก เปนเวทีฝกตัวเอง ถาเราพยายามฝกตัวอยาง
นั้น เราจะรูสึกวาเราไดจากปญหา ไดจากสิ่งที่
ยาก พอรูสึกวาเราจะได เชนจะไดฝกตัว จะได
ความรูความสามารถ จากปญหา หรือจากสิ่งที่
ยากนั้น เราจะเกิดความพอใจ และยินดีที่จะ
เผชิญปญหาและสิ่งที่ยากนั้น ใจที่ยินดีข้ึนมาก็จะ
ทําใหเต็มใจและตั้งใจทํางาน จึงทําใหมีความสุข
ดวย และการทํางานก็ไดผลดวย

แตคนที่ไมสูปญหา จะแย เขาจะเจอแต
ความทุกข พอเจอปญหาก็ทอใจ พอทอใจตัวเองก็
มีความทุกข ก็เลยจําใจฝนใจทําสิ่งนั้นดวยความ
ทุกข และเมื่อจําใจฝนใจก็ทํางานนั้นไมไดผลดวย
ตรงขามกับคนที่สูปญหา มีจิตสํานึกในการฝกตน
พอเจอสิ่งที่ยากก็บอกวา เออ ดี คราวนี้เราจะได
มาก คําวา “ยิ่งยากยิ่งไดมาก” เปนคติของนัก



๕๗

๕๗

ฝกตน คนที่ฝกตนบอกวา “ย่ิงยากยิ่งไดมาก” นี่
เปนความจริง เพราะอะไรที่ยาก กวาจะทําได
สําเร็จเราก็ไดพัฒนามากมาย

คนที่มีคติวายิ่งยากยิ่งไดมาก พอเจอสิ่งที่
ยากจะเกิดความชอบใจยินดีเพราะอยากจะเจอ
อยูแลว เมื่อยินดีที่จะเจอก็เกิดความเต็มใจ แลวก็
เกดิความสขุ กลายเปนวามคีวามสขุทีไ่ดเจอปญหา
หรือเจอสิ่งที่ทําไดยาก และเมื่อเต็มใจทําก็ทําดวย
ความสุข แลวก็ทําไดดีดวย จึงประสบความสําเร็จ
เพราะทําดวยความเต็มใจและตั้งใจทํา พูดไดวา
ถาใครมีจิตใจอยางนี้ งานก็ไดผล คนก็เปนสุข
ความสุขของคน กับความไดผลของงาน ประสาน
กลมกลืนอุดหนุนกัน ไมขัดแยงกันเลย

เพราะฉะนั้น คนเราจะตองมีจิตสํานึกใน
การฝกฝนตนเอง ใฝใจศึกษาชอบพัฒนาตนเอง
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โดยถือเปนหลักประจําใจไววา มนุษยเปนสัตวที่
ประเสริฐดวยการฝก เราจะอยูไปตามสัญชาต
ญาณเหมือนสัตวชนิดอื่นไมได สัตวชนิดอื่นอยูได
ดวยสัญชาตญาณ มันไมตองลงทุน มันไมตอง
เรียนรู แตมันก็เสียเปรียบ เพราะมันมีสัญชาต
ญาณอยางไรจนตายก็ไดแคนั้น ตางจากมนุษยซึ่ง
เร่ิมจากจุดที่ไมมีอะไรเลย แตเพราะมีการเรียนรู
ไดฝกฝนพัฒนาตัวเอง กวาจะตาย จึงเปลี่ยน
แปลงไปมากมาย บางคนประสบความสําเร็จยิ่ง
ใหญ สามารถชวยเหลือใหมนุษยอ่ืนพลอยมี
ความสุขไปดวย เปนจํานวนลาน จํานวนแสน แต
ถาไมฝกตน มนุษยนี้จะกลับเปนโทษยิ่งกวาสัตว
ชนิดอื่น เปนสัตวชนิดเดียวที่สามารถสรางทุกข
และความเดือดรอนแกผูอ่ืนเปนแสนเปนลานหรือ
หลายสิบลานทีเดียว
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ความเปนมนุษยนี้จึงอยูที่การฝก หรืออยู
ที่การศึกษาแทๆ เราจึงควรนําเอาหลักการนี้ซึ่ง
เปนความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติมาใชให
เปนประโยชน โดยเอาการทาํงานเปนเวทฝีกศกึษา
พัฒนาตน พรอมทั้งมองปญหาเปนที่ทํางานของ
ปญญาวา ปญหาคูกับปญญา ถาเจอปญหาเรา
ตองพลิกผันมันใหเปนปญญา เราตองเปลี่ยน
ปญหาใหเปนปญญา คนผูใดเปลี่ยนปญหาให
เปนปญญาได คนนั้นเกงมาก เขาจะประสบความ
สําเร็จ เพราะคนไดปญญาจากการสูปญหานี้เอง

สรุปวา เคล็ดลับในการสรางความสุข
และความเจริญกาวหนาก็คือ เราจะตอง
เปลี่ยนปญหาใหเปนปญญา หลักขอนี้ใหจําไว
เลย เมื่อถือหลักนี้แลว ตอไปเราจะเห็นคุณคาของ
งานมากขึ้น



๖๐

๖๐

ทํางานคือไดสรางสรรคประโยชน
จึงยิ่งสุขที่รูสึกวาชีวิตมีคุณคา

งานสุจริตทุกอยางมีคุณคา เพราะมีจุด
หมายที่ดีงามเปนประโยชน เปนธรรมดาวา งาน
ทกุอยางทีม่ข้ึีนในสงัคม กเ็พือ่แกปญหาของมนษุย
หรือเพื่อสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่ง เชน มีงาน
ทําสวนก็เพื่อใหตนไมเจริญงอกงาม สรางความ
รมร่ืน ใหสถานที่มีบรรยากาศดี ชวยใหผูคนมี
ความสุข เปนที่พักผอนหยอนใจ อยางนอยก็เปน
ปอดของชุมชน งานทุกอยางมีจุดหมายที่มีคุณคา
ฉะนั้นเวลาทํางานก็ควรมองงานดวยจิตสํานึกใน
คุณคา

การมองเห็นคุณคาของงานทําใหรักงาน 
อยากทํางาน และเมื่อทําสําเร็จ มองเห็นคุณคา
หรือประโยชนเกิดขึ้น เราก็จะมีความสุข และจะรู



๖๑

๖๑

สึกวาชีวิตของเรามีคุณคาซึ่งทําใหมีความสุขชนิด
ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก คนที่ทํางานแลวเกิดผลสําเร็จ
ตามความมุงหมายของงานและเหน็คณุคาแหงชวีติ
ของตัวเอง เวลาระลึกขึ้นมาเขาจะรูสึกไมอางวาง
ไมเหมือนคนที่มุงความสุขอยางเดียวจากการเสพ
วัตถุ เวลาทํางานไมไดนึกถึงเลยวา เราจะทําชีวิต
ใหมีคุณคาอยางไร กวาจะนึกได เวลาผานไป
หลายสิบป พอนึกถึงชีวิตของตนขึ้นมา ก็จะรูสึก
อางวางวาเหว

ความสุขจากการเสพบริโภควัตถุนั้น
พึ่งไดไมนาน ในที่สุดแมกระทั่งรางกายจะพึ่ง
ความสุขจากวัตถุเสพภายนอกก็ไมไดจริงจังยาว
นานอะไร เพียงแคเวลาเจ็บไขไดปวย อาหารที่
เคยอรอยก็ไมอรอย ส่ิงที่บําเรอตาบําเรอหู ก็ไมมี
ความหมาย ยิ่งถึงเวลาแกเฒาลงไป อินทรียตางๆ



๖๒

๖๒

ที่เคยเสพความสุขจากวัตถุ ไมวาตา หู จมูก หรือ
ลิ้น ก็เสื่อมลงไป หมดความหมาย แลวถึงตอนนั้น
จะอยูเพื่ออะไร

ถาไมพัฒนาจิตใจใหมีความสุข ชนิด
ที่เปนอิสระจากวัตถุบาง จะมีชีวิตที่งอนแงน
มาก พอแกเฒาหรือเจ็บไข จะวาเหวอางวางทุรน
ทุรายเต็มไปดวยความทุกข เพราะฉะนั้นตอนที่ยัง
หนุมยังสาวยังทํางานทําการได จึงควรรีบพัฒนา
ตัวเอง ทําใหเกิดความสุขภายในที่เปนอิสระ ซึ่งมี
ทางพัฒนาไดหลายอยาง เร่ิมจากใกลตัวคือใหมี
ความสุขตลอดเวลาจากการทํางาน ตอจากนั้น
เมื่อทํางานไปมองเห็นคุณคาของงานเกิดขึ้น รูสึก
ขึ้นมาวาชีวิตของเรามีคุณคาจากการทํางานนั้น ก็
เกิดมีปติมีความสุขในการทํางานที่สําเร็จผล เกิด
คุณคาขึ้นมานั้น



๖๓

๖๓

ยิ่งงานของแพทยพยาบาลและทานที่
เกี่ยวของกับการบําบัดโรคนี้ เปนงานที่มีคุณคา
อยางยิ่ง เพราะมีความหมายเทากับชีวิตของ
เพื่อนมนุษย การทํางานคือการไดชวยเหลือเพื่อน
มนุษย ไมวาจะชวยทางตรง หรือทางออมก็ตาม ก็
เปนการทําใหชีวิตของเพื่อนมนุษยดีขึ้น ชวยให
เขาหายปวย หายทุกขทรมาน พรอมกันนั้นเมื่อ
ชวยชีวิตหรือสุขภาพของคน ก็หมายถึงการชวย
สังคมดวย เพราะประเทศชาติก็อาศัยทรัพยากร
มนุษย คือพลเมืองที่มีสุขภาพดีรางกายแข็งแรง
จึงเทากับชวยกันพัฒนาประเทศชาติดวย โดย
เฉพาะงานของคนที่อยูในวงการแพทยพยาบาล 
รวมทั้งทานที่เปนพนักงานชวยเหลือเกี่ยวกับการ
เจ็บไขนี้ เปนงานที่มีคุณคาสูงสุด เพราะไมมีอะไร
จะมีคุณคาสูงสุดเทาชีวิตคน



๖๔

๖๔

เรามักจะมองโลกในยุคปจจุบันนี้ เปน
เร่ืองของเงินทอง จริงอยูเงินทองเปนสิ่งมีคามาก
จนกระทั่งเราพูดกันวา เวลาเปนเงินเปนทอง อัน
นั้นก็จริงอยูสวนหนึ่ง แตที่จริงแทแนนอนนั้น
เวลามีคายิ่งกวาเงินทอง เพราะเวลามีคาเปน
ชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น จะตองคิดใหมากวา
ชีวิตทุกขณะที่ผานไป เราไดอะไรดีขึ้นหรือเปลา
ชีวิตของเรานี้มีความสุขแทที่มีความหมายมากขึ้น
หรือไม แตนอกจากนั้นมันยังหมายถึงชีวิตของผู
อ่ืนดวย

โดยเฉพาะงานของแพทยพยาบาลและ
เจาหนาที่โรงพยาบาลเปนงานที่ชวยเหลือชีวิต
ของเพื่อนมนุษย เพราะฉะนั้นเวลาจึงมีคาเปน
ชีวิตของเพื่อนมนุษยดวย เมื่อทํางานจึงตอง
ระลึกใหตระหนักวา ทุกขณะที่ผานไปนี้มีความ



๖๕
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หมายเปนความอยูรอดหรือไมของเพื่อนมนุษย 
ถาเราทาํงานไดดกีจ็ะชวยชวีติของเขาได และชวีติ
ของเราเองกไ็ดพฒันาไปดวย เราจะไดทัง้สองอยาง

เมื่อมองลึกลงไปอยางนี้ งานของคนจึงมี
๓ ขั้น คนประเภทที่ ๑ คิดถึงแตเร่ืองเงินทองอยาง
เดียว บางทีก็ทําลายทั้งชีวิตของคนอื่น และ
ทําลายชีวิตของตนเองไปดวย เพราะยิ่งอยูไปๆ
ชีวิตก็ยิ่งหมดคุณคา คนประเภทที่ ๒ ไมคิดอยูแค
เงินทอง เขาเอาเงินทองเปนสวนประกอบ แลว
มองลึกลงไปถึงคุณคาของชีวิต เมื่อเวลาผานไป ก็
พยายามทําชีวิตใหมีคุณคามีความหมายมากขึ้น 
ตอจากนั้นพัฒนาอีกขั้นหนึ่ง คนประเภทที่ ๓
นอกจากคํานึงถึงชีวิตของตนเองแลว ยังคิดถึง
ชีวิตของเพื่อนมนุษยดวย ฉะนั้น เราจะตองทํา



๖๖

๖๖

การงานของเราซึ่งทั้งคูและแขงกับกาลเวลา ใหมี
คุณคาอยางแทจริง

ถาเรามีความรูสึกอยางนี้ เราก็จะมอง
เห็นความสําคัญในงานอาชีพของเรา วามีความ
หมายเปนชีวิตของเพื่อนมนุษย เมื่อเราทํางานไป
เราก็ไดชวยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย และชวย
เหลือสังคมใหเจริญงอกงามไปดวย เราจะมีความ
สุขความอิ่มใจจากการทํางาน ซึ่งเปนที่หวังพึ่ง
ของสังคม

รกัษาอสิรภาพไวท้ังไดงานท้ังมภีมูคิุมกนัทกุข
และเปนฐานใหสุขยิ่งงอกงาม

ถาทําอยางที่กลาวมาขางตน เราก็จะ
พฒันาชวีติของเราใหดงีามยิง่ขึน้ ซึง่หมายถงึพฒันา
ความสขุไปดวย ทาํใหชองทางทีจ่ะมคีวามสขุมมีาก



๖๗
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ขึ้น ถึงตอนนี้ความสุขทางดานวัตถุและความสุข
ทางดานจติใจจะมาประสานกนั ประสานอยางไร?

ความสุขทางวัตถุเราก็ยังตองการอยู เรา
ไมปฏิเสธ แตความสขุทางวตัถนุัน้ถาวางใจไมเปน
ก็อยางที่บอกเมื่อกี้แลววา ตอไปความสามารถที่
จะมีความสุขของเราอาจจะลดนอยลงไป และ
เพื่อใหมีความสุขเทาเดิมเราจะตองมีวัตถุเสพ
บริโภคใหมากขึ้น จนกระทั่งถึงขั้นหนึ่งเราอาจจะ
หมดความสามารถที่จะมีความสุข ซึ่งเมื่อถึงเวลา
นั้น ไมวาจะมีวัตถุเทาไรก็ไมสามารถมีความสุขได

ความสุขทางวัตถุนี้จะตองวางใจและ
ใชปญญาใหถูก ถาวางใจเปน ไมวาจะมีนอย
มีมาก เราก็มีความสุขได เราจะตองฝกตัวใหมี
ความสุขไดจากวัตถุเสพที่นอยที่สุด ถาทําอยาง
นั้นได เราจะเกง แมแตมีวัตถุนอยเราก็ยังสุขได



๖๘
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ถามีวัตถุมากเราจะสุขแคไหน แตคนที่ไมฝกตน
เองก็จะกลายเปนวาถาจะใหเขามีสุข เขาจะตอง
มีวัตถุมากขึ้นๆ จนในที่สุด มีเทาไรก็ไมมีสุข ก็เลย
หมดสุข

คนที่จะทําสุขใหมีมากขึ้นได โดยที่วาแม
แตมีวัตถุนอยที่สุดก็มีความสุขไดนั้น จะตองรูจัก
รักษาศักยภาพในการมีความสุข และสราง
ภูมิคุมกันทุกขเอาไว อยางที่พระพุทธเจาทรงสอน
ไว เคยสังเกตไหม บางทีทานใหรักษาศีลอุโบสถ
หลายทานอาจจะรักษาอยูก็ได แตทราบไหมวา
ศีลอุโบสถนั้นเรารักษาทําไม นั่นแหละคือวิธีการที่
จะรักษาอิสรภาพในทางความสุขเอาไว ไมให
ปลอยความสุขไปขึ้นกับวัตถุเสียทั้งหมด

เรามักจะมองวา เราจะสุขเมื่อไดเสพทาง
ตา ทางหู ทางลิ้น เชนไดกินอาหารอรอยๆ จึงจะมี



๖๙
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ความสุข ตอมาเราก็เพลินกับการหาอาหารอรอย
กิน จนกระทั่งวา ความสุขของเราเริ่มไปอยูกับล้ิน
ที่ไดเสพ เลยลืมตัวไป พระพุทธเจาจึงทรงสอนวา
ระวังนะ เธอตองรักษาอิสรภาพของตนเองไวบาง
ลองดูซิวา ถาเราอยูดวยอาหารเพียงเทาที่จําเปน
ตอชีวิต ใหรางกายของเรามีสุขภาพอยูไดแลว เรา
จะอยูอยางมีความสุขไดไหม แปดวันใหลองดูวัน
หนึ่ง ที่พระทานใหรักษาศีล ๘ จึงมีความหมายวา
เราเคยบํารุงบําเรอลิ้น ปลอยตัวอยากกินอะไรก็
กินตามชอบใจจึงจะมีความสุขมา ๖-๗ วัน พอถึง
วันพระก็มีสติลองดูซิ กินอาหารเทาที่จําเปนตอ
รางกาย จะไดเอาเวลาไปใชทําอยางอื่น ลองดูวา
แคนี้เราอยูไดไหม จะมีความสุขไดไหม

เราบอกวา ฉันจะมีความสุขไดจะตองมี
ฟูกมีหมอนที่นอนสบาย พระทานก็แนะนําวาใน
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๘ วันลองดูสักวันซิ ลองนอนโดยไมตองมีฟูก เอา
แคนอนบนเสื่อบนกระดานดูซิจะมีความสุขไดไหม
พอลองพอฝกไปนานๆ เขา เราจะรูสึกวา นอนพื้น
นอนกระดานก็สบายอยูไดเหมือนกัน และจะรูสึก
เปนอิสระมากขึ้นดวย แถมยังดีตอสุขภาพอีก

คนที่ความสุขขึ้นตอวัตถุนี้ จะไปไหนๆ ก็
ยาก บางคนจะไปในที่ที่ไมมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบาย ก็ไปไมได เทากับสูญเสียอิสรภาพ
และเกิดมีปญหา เนื่องจากเมื่อไมมีสิ่งเสพเหลา
นั้นก็จะทุรนทุราย แตคนที่ฝกตัวเองไวดีจะบอกวา
ถามีวัตถุภายนอก มีส่ิงเสพ มีที่นอนฟูกหมอน ก็
สบาย มีก็ดี แตไมมีก็ไดนะ ถาเราฝกไว ตอไปจะ
เปนอยางนี้คือ เราจะบอกวา “มีก็ดี ไมมีก็ได”

ขอใหทุกทานลองถามตัวเองดู เราเปน
อยางนีไ้หม เราเปนคนชนดิทีพ่ดูวา “มกีดี็ ไมมกีไ็ด”
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หรือไม ถาเราพูดไดวา “มีก็ดี ไมมีก็ได” ก็แสดงวา
เรายังเปนคนที่มีอิสรภาพอยู แตบางคนไมเปน
อยางนั้น ตองมีจึงจะอยูได ถาไมมีอยูไมได ถาไม
มีแลวทุรนทุรายหมดความสุข ถาอยางนี้ก็แสดง
วาชีวิตหมดอิสรภาพ เพราะชีวิตตองไปขึ้นกับ
วัตถุภายนอกหมดแลว

เร่ืองนี้สําคัญ พระพุทธเจาตรัสสอนใหฝก
รักษาศีล ๘ แปดวันครั้งเดียว ทําไมจะทําไมได
ควรจะลองดู เราจะรักษาอิสรภาพของเราไวได
เราจะอยูไดโดยมีความสุข ที่ไมตองคอยบําเรอ
ดวยการกิน การนอน และการดูฟงสิ่งบันเทิงตางๆ
เวนสักวันในแปดวัน ดีไหม แลวเราก็เอาเวลาที่
จะบํารุงบําเรอตัวเองนั้นไปสรางสรรคพัฒนา
ชีวิต ดวยการทําสิ่งที่เปนประโยชน หรือทํา
กิจการอะไรที่เกื้อกูลเพื่อนมนุษย ประโยชนก็



๗๒

๗๒

ไดดวย ชีวิตก็เปนอิสระดวย ความสุขก็มีได
งายขึ้นดวย นี่แหละเปนวิธีการของพระพุทธเจา

โลกปจจุบันมีความโนมเอียง ในทางชัก
จูง และลอเราเราใหเอาชีวิตไปฝากไวกับวัตถุเสพ
บริโภค ถาเรามีความรูเทาทัน เราก็จะฝกตัว เพื่อ
รักษาอิสรภาพของชีวิตจิตใจไวใหได ความสุข
ของเราก็จะขึ้นกับวัตถุนอย และเราก็จะไดความ
สขุจากวตัถเุทาทีม่นีัน้เตม็ที ่ พรอมทัง้มชีวีติทีด่งีาม
ไมลุมหลงมัวเมาผิดพลาด พรอมทั้งจะพัฒนาให
เกดิมคีวามสขุแบบอืน่ทีลึ่กทีสู่งขึน้ไปเพิม่ข้ึนอีกดวย

ตอนแรกนี้ก็รักษาฐานไวกอน คือฝกตน
ใหอยูในขั้นที่พูดไดวา “มีก็ดี ไมมีก็ได” เมื่อฝกไปๆ
หลายคนจะเปนอยางนี้จริงๆ คือไมอยากนอนฟูก
และมองเห็นวา นอนเสื่อนอนไมกระดานสบายดี
กวา และเปนผลดีตอสุขภาพดวย ถึงตอนนี้หลาย



๗๓

๗๓

คนบอกวา “มีก็ได ไมมีก็ดี” หมายความวา ฟูก
หมอนเหลานั้นนะ มีก็ได แตถาไมมีจะยิ่งดี ฉันจะ
เบาสบาย

ถารูผิดพลาด ปฏิบัติไมถูก
จะสันโดษหรือไมสันโดษ ก็ไมมีทางพัฒนา

พอฝกแลว ชีวิตเราเองดีขึ้น โลงเบาขึ้น
เราก็เอาเวลาที่จะบํารุงบําเรอตาหูล้ินกายไปใช
ประโยชนอยางอื่น ตอนนี้จะตรงกับคําที่วา ความ
สุขอยูที่ความพอใจ เมื่อเรามีความพอใจ แมมี
วัตถุสิ่งเสพไมตองมาก เราก็มีความสุข การมี
ความสุขจากวัตถุสิ่งเสพบําเรอไดงายโดยไมตอง
มีมากนี้ ทานเรียกวามีความสันโดษ สันโดษคือ
ความพอใจ ความสุขอยูที่ความพอใจ แมจะมี
วัตถุไมตองมาก ก็มีความพอใจและมีความสุขได



๗๔

๗๔

ทีนี้พอมีความสุขจากวัตถุไดโดยไมตองมี
มากแลว จะทาํอยางไร สันโดษทาํใหเรามคีวามสขุ
แตไมไดหมายความวาสันโดษเพื่อความสุขนะ 
อยาเขาใจผิด หลายคนเขาใจวา สันโดษเพื่อจะได
มีความสุข เมื่อเราเปนคนมีความพอใจงาย ถึงจะ
มีวัตถุไมมากก็มีความพอใจ เราก็มีความสุข แต
ถาสันโดษไมเปน จะกลายเปนวาไมอยากไดไม
อยากดีไมอยากมีอะไร ไมอยากมีวัตถุมาก ไม
อยากมีเงินมีทองรํ่ารวย แลวก็เลยไปวาไมอยาก
ทํางานทําการ กลายเปนเกียจครานไป ถาอยางนี้
ก็ไมใชการปฏิบัติธรรมแลว แตกลายเปนความสับ
สนปนเป ไมรูอะไรเปนอะไร เพราะฉะนั้นจะตอง
ใหชัด ไมใชแควาสันโดษคืออะไรเทานั้น ตองชัด
ดวยวาสันโดษในอะไร และสันโดษเพื่ออะไร



๗๕

๗๕

สนัโดษ คอืความพอใจในวตัถเุสพบรโิภค
เทาที่มีที่ไดเปนของตน ไมโลภอยากไดของคนอื่น
หรือเกินเลยจากความชอบธรรม สันโดษคืออะไร
ทิ้งไวเทานี้กอน

ทีนี้ สันโดษเพื่ออะไร สันโดษไมใชเพื่อ
ความสุข ความสุขเปนของพวงมากับสันโดษอยู
ในตัวแลว หรือวาสันโดษพวงเอาความสุขมาดวย
อยูแลว จึงไมตองสันโดษเพื่อความสุขอีก แตกอน
จะตอบวาสันโดษเพื่ออะไร ขอทวนวาสันโดษใน
อะไร เมื่อกี้นี้ไดพูดแลววา สันโดษ คือพอใจใน
วัตถุเสพบริโภค ตรงนี้จํากัดใหดี ไมใชใหสันโดษ
ในความดีในการทําหนาที่การงาน ในการบําเพ็ญ
ประโยชน เปนตน ตรงนี้สําคัญ นี่ขอหนึ่งละ เดี๋ยว
จะพูดตอไป



๗๖

๗๖

ทีนี้ สันโดษอยางไร คนที่ไมสันโดษ ไม
พอใจในวัตถุเสพบริโภค เทาที่มีที่ไดเปนของตน
โดยชอบธรรม จะเปนอยางไรบาง

๑. เขาไมมคีวามสขุกบัส่ิงทีม่ทีีไ่ด เพราะ
ไมรูจักพอ และไมพอใจ ความสุขของเขาไปอยูกับ
สิ่งที่ยังไมมียังไมได (=ยังไมมีความสุข)

๒. เขามัววุนวายกับการหาสิ่งเสพมา
บํารุงบําเรอความสุข เวลา แรงงาน และความคิด
ที่จะใชกับการเสพบริโภคบํารุงบําเรอตัวเองนั้น ก็
ยังไมพอ (=ไมมีเวลา แรงงานและความคิดที่จะ
เอามาทําหนาที่การงาน สรางสรรคความดี หรือ
แมแตจะดูแลครอบครัว)

๓. เวลาทําการทํางาน ใจของเขาก็วาวุน
กระวนกระวายฟุงซาน ไมเปนอันตั้งใจทํา และไม
มีสมาธิ เพราะคิดถึงแตเร่ืองที่จะไปเสพไปบริโภค



๗๗

๗๗

บํารุงบําเรอความสุขของตน และรอคอยเวลานั้น
(=ไมตั้งใจทํางาน และทํางานอยางไมมีความสุข)

๔. เมื่อเขาตองการเสพบริโภคบําเรอ
ความสุขมากขึ้นๆ เวลาที่จะหาความสุขไมพอ ก็
ตองเบียดบังเวลาทํางานไป เงินทองที่จะจายซื้อ
สิ่งเสพและบริการ ไดไมทันไดไมพอ ก็ตองกูหนี้
ยืมสินหรือทุจริต

เมื่อเปนอยางนี้ ชีวิตคนก็เสื่อม สังคมก็
โทรม ประเทศชาติจะพัฒนาแสนยาก หรือวาไมมี
ทางพัฒนาไดสําเร็จ ในสังคมของคนที่ไมสันโดษ
นี้ ทั้งราษฎรและประเทศชาติมัวแตกลุมกังวลกับ
เร่ืองหนี้ที่ทวมตัว เลยไมเปนอันทําอะไร

ถึงตอนนี้ก็หันกลับมาตอบคําถามวา  
“สันโดษเพื่ออะไร?” คําตอบหาไดจากขางบน
โดยเฉพาะขอ ๒. คนไมสันโดษ ตองใชเวลา แรง



๗๘

๗๘

งาน และความครุนคิดหมดไปกับการวุนวายหา
สิ่งเสพบํารุงบําเรอความสุขของตน สวนคนที่
สันโดษ ซึ่งตรงกันขาม ก็มีเวลา แรงงาน และ
ความคิดเหลืออยู ทีนี้ จะเอาเวลา แรงงาน และ
ความคิดนั้นไปทําอะไร ถาสันโดษเพื่อความสุข ก็
สบายแลว นอนเลย ก็ขี้เกียจ เวลา แรงงาน และ
ความคิดที่ออมไวไดก็สูญเสียเปลา อยางนี้ชีวิตก็
เสื่อม สังคมก็โทรม เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น
ตองตอบใหไดวา “สันโดษเพื่ออะไร?”

ขอตอบเสียเลยวา สันโดษเพื่อจะได
ออมเวลา ออมแรงงาน ออมความคิดเอาไว
แลวเอาเวลา แรงงาน และความคิดนั้นไปใช
ในการทําหนาที่การงาน ทําความดี ทําการ
สรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชน พัฒนาตน และ
พัฒนาสังคม



๗๙

๗๙

ดวยเหตุนี้แหละเมื่อกี้นี้จึ งไดถามวา  
สันโดษในอะไร และที่ตอบวาสันโดษในวัตถุเสพ
บริโภคที่จะบํารุงบําเรอตัวเอง เปนการจํากัด
ขอบเขตของสันโดษไว ก็เพื่อจะไดเปดกวางตอน
เอาเวลา แรงงาน และความคิดไปใช คือเอาไปใช
ในเรื่องที่ไมตองสันโดษ หมายความวา เอาเวลา
แรงงาน และความคิดนั้นไปใชทํางานการสราง
สรรคความดี บําเพ็ญประโยชนตอไป

พอสันโดษกบัไมสันโดษมาประสานเสรมิกนั
จะมีแตการพัฒนา ที่ใครๆ ไมอาจกีดกั้น

อยากจะย้ํานิดหนึ่งวา คนที่สุขไดงาย มี
วัตถุนิดหนอยก็สุขนั้น ดีแลว ไดเปรียบแลว ทีนี้พอ
เราสันโดษแลว ผลที่จริงของมันจะตามมา ผลที่
จริงคืออะไร เราเคยใชเวลาแรงงานและความคิด



๘๐

๘๐

วันหนึ่งๆ วุนวายหมดไปกับการหาสิ่งเสพหา
ความสุข แตเมื่อสันโดษแลว คนที่สันโดษนั้นก็
จะเปนคนที่ไดเปรียบ คือเปนคนที่มีความสุข
ทางวัตถุไดงาย แลวยังแถมมีเวลาแรงงาน
และความคิดมากมาย ที่จะเอามาทุมใหกับ
การทํางานไดเต็มที่

ถึงตอนนี้พระพุทธเจาก็ตรัสสําทับตอไป
อีกชั้นหนึ่งวาไมใหสันโดษ เร่ืองนี้จะตองสังเกต
ใหดี อยาสับสน พระพุทธเจา  ตรัสไวคูกัน ตองจํา
ใหครบวา

๑. ใหสันโดษในสิ่งเสพ คือ เปนคนมี
ความสุขงายดวยวัตถุนอย และ

๒. ใหไมสันโดษในกุศลธรรม คือ ใหไม
อ่ิมไมพอในการทําสิ่งที่ดีงาม



๘๑

๘๑

อะไรที่เปนความดีงามเปนประโยชนแลว 
ทานสอนใหไมยอมอิ่ม ไมใหยอมพอ พระพุทธเจา
ตรัสวา พระองคนี่แหละเปนตัวอยางของผูไม
สันโดษ พระพุทธเจาตรัสวา ที่พระองคตรัสรูบรรลุ
โพธิญาณไดก็เพราะพระองคไมสันโดษ แตอยา
พูดทิ้งดวนไว ตองตอใหเต็มดวย คือตองพูดตอไป
วาพระองคตรัสรูเพราะไมสันโดษในกุศลธรรม

เมื่อนึกถึงงานที่จะทํา นึกถึงกิจการที่
ดีงาม นึกถึงการชวยเหลือเพื่อนมนุษย นึกถึง
การพัฒนาชีวิตของตนตอไปทั้งพฤติกรรมจิต
ใจและปญญาแลว เราเกิดความพอใจที่จะ
ทํา อยากทําใหมาก และใหดียิ่งขึ้นไปๆ กวา
ที่ไดทําอยู อยางนี้เรียกวา เราไมสันโดษใน
กุศลธรรม ทําไดผลแคนี้ยังไมพอ ทําใหดียิ่งขึ้น
ตองปรับปรุงยิ่งขึ้นไป คราวนี้แหละงานก็จะไดผล



๘๒
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ดียิ่งขึ้นๆ ฉะนั้น สันโดษ และไมสันโดษ จึงสง
เสริมซ่ึงกนัและกนั พระพทุธเจาตรสัไวทัง้สองอยาง
อยาจําอยางเดียว

ถาจําสันโดษดวนๆ ลอยๆ ก็ผิดเลย อาจ
จะไดผลข้ันหนึ่งคือ สุขไดงาย ดวยวัตถุนอยๆ แต
กลายเปนคนขี้เกียจ เสียไปเลย คนสันโดษแบบนี้
จะพัฒนาประเทศชาติไมได

ในสุดทางตรงขาม ถาไมสันโดษในวัตถุ
เสพก็กลายเปนวาจะตองหมดเวลาไปกับกิจกรรม
สนองความเห็นแกตัวและการเบียดเบียนแยงชิง
กัน ก็เดือดรอนอีก ซึ่งก็ไมพัฒนาหรือพัฒนาแบบ
สรางปญหา

จึงเปนจุดสําคัญที่ตองจําวา ใหสันโดษ
ในสิ่งเสพ และไมสันโดษในกุศลธรรม แลว
ใหสันโดษกับไมสันโดษมาหนุนกัน คือสันโดษ



๘๓
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ในวัตถุ มีความสุขงายดวยวัตถุนอย แลวสงวน
เวลา แรงงานและความคิดเอาไว และเอาเวลา
เร่ียวแรงและความคิดนั้นไปทุมใหกับการทํางาน
สรางสรรคสิ่งดีงาม พัฒนาตัวเอง และบําเพ็ญ
ประโยชนสุขชวยเหลือเพื่อนมนุษย เมื่อทํางานไป
ก็มีความสุขในทางดานจิตใจยิ่งขึ้น เปนอันวาได
สุขทั้งสองดาน สุขทางกายก็ได สุขทางใจก็ได
งานก็ไดผล มีแตความดีงาม ชีวิตตัวเองก็งอกงาม
มีความสุข สังคมก็รมเย็นกาวหนา โลกนี้ก็เจริญ
อยางถูกตอง

ที่พูดมานี้เปนหลักการงายๆ เปนเรื่องที่
สอดคลองกับกฎธรรมชาติ แตคนมักจะมองไม
ออก หลายคนไปมองวาถาคนไทยสันโดษบาน
เมืองจะไมพัฒนา ประเทศชาติก็จะแย ที่พูดอยาง
นี้เพราะจับไมถูก ก็เลยหาทางพัฒนาประชากร
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ไทย ไมไดผลสักที คือ มองเห็นแคสุดโตง ๒ ขาง
ที่ผิดทั้งคู เมื่อรังเกียจสันโดษในวัตถุวาจะข้ีเกียจ
ก็โดดไปตรงขามใหไมสันโดษในวัตถุนั่นแหละ 
มองไดแคนั้น

เมื่อคนไมสันโดษในวัตถุ มุงจะเอาแต
วัตถุใหมาก ไมรูจักพอ ความสุขในวัตถุตัวเองก็ไม
ไดแลวยังแยงชิงกันกับคนอ่ืน สังคมวุนวาย แลวก็
อยากไดเงินมาก แตไมอยากทํางาน คิดแตจะให
ไดเงินทางลัด ทํางานดวยความจําใจ มองเห็นการ
ทํางานเปนเรื่องที่ตองทุกขทน เมื่อเปนอยางนี้จะ
พัฒนาประเทศชาติไดอยางไร สังคมจะมีแตการ
ทุจริตและการหาทางลัดตางๆ เต็มไปดวยปญหา
ในการพัฒนา เพราะพัฒนาผิดหลักและเสียฐาน
มองอะไรตื้นเกินไป ถาขืนพัฒนาอยางนี้ อีก ๕๐๐
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ป เมืองไทยก็ไมมีทางฟนตัว ยิ่งพัฒนาไป ชาติ
ไทยจะยิ่งหมดตัว

มัวไปเขาใจวาสันโดษแลวประเทศชาติ
จะไมพัฒนา ตองใหไมสันโดษในสิ่งเสพ นึกเอาวา
ฝร่ังเจรญิมาอยางนัน้ ไมไดศกึษาเขาใหชดั ไมรูตวั
วาจับจุดผิด แทนที่จะบอกวา ใหสันโดษในวัตถุสิ่ง
เสพสําหรับตัวเอง และมีความสุขงาย แลวก็ตอ
ดวยไมสันโดษในการทํางานสรางสรรคความดี 
ถาจับไดอยางนี้หลักการที่ถูกตองก็จะหนุนซึ่งกัน
และกนั ประเทศชาตกิจ็ะพฒันายิง่กวาทีค่าดหมาย

ขอสรุปวา ความสันโดษในวัตถุเสพ
บริโภค ที่ประสานกับความไมสันโดษในการ
สรางสรรคสิ่งดีงาม จะมีผลดีที่สําคัญคือ
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๑. คนที่สันโดษในวัตถุเสพ บรรลุเปา
หมายของการมีความสุขทางวัตถุไดเสมอ เพราะ
สุขงายดวยวัตถุนอยเทาที่มีเทาที่ได

๒. เขาไมตองเผาผลาญเวลา แรงงาน
และความครุนคิดใหหมดไปกับการทะยานหา
ความสุขจากการเสพ ก็ออมเวลา แรงงาน และ
ความคิดนั้นไว เอามาทุมเทใชในการทําหนาที่
การงาน พัฒนาชีวิตของตน และสรางสรรคสิ่งที่ดี
งาม ไดอยางเต็มที่

๓. ใจอยูกับงาน ไมฟุงซานวุนวาย ตั้งใจ
ทํางาน มีสมาธิ  และมีความสุขในการทํางาน

ทะลุสมมติ ถึงตัวธรรมชาติ สุขจากวัตถุเสพ
ก็มาประสานสุขจากงานสรางสรรค แมไมร่ํา
รองหา
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ชีวิตก็ดีงาม สังคมก็พัฒนา
อาตมาไดพูดมามาก ใกลจะ ๓ ชั่วโมง

แลว ก็เปนขอคิดตางๆ ที่นํามาฝากไวแกที่ประชุม
วา ถาเราดําเนินชีวิตเปนคือดําเนินชีวิตถูกตอง
แลว อะไรตางๆ ก็จะเปนเหตุปจจัยสงผลกันไปเอง
ตามธรรมชาติ เราเองก็มีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข
มากขึ้น และชองทางที่จะมีความสุขก็มากขึ้น อีก
ทั้งความสุขนั้นก็สอดคลองเขากันไดกับความดี
งามดวย ไมใชความสุขที่แฝงความชั่วราย หรือ
ความสุขบนความทุกข บนความเดือดรอนของผู
อ่ืน แตเปนความสุขที่สงเสริมความดีงามและเปน
ประโยชนแกสังคม ชีวิตตนเองเปนสุขก็ชวยให
สังคมเปนสุขมากยิ่งขึ้น และการทํางานก็กลาย
เปนเครื่องนําความสุขมาใหมากยิ่งขึ้น
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ในทางตรงขาม ถาจับหลักในการทํางาน
ไมถูก พอคนเริ่มแปลกแยกจากธรรมชาติ ความ
หมายของงานก็เร่ิมวิปลาส การทํางานก็กลาย
เปนแบบจําใจทํา ที่เปนคติการทํางานของคนยุค
ปจจุบัน ในอารยธรรมแหงการสมมติอยางที่วา
เมื่อกี้ ที่ผูคนหลงไปวาตัวงานเปนเหตุ การไดเงิน
เปนผล ซึ่งเปนการติดในโลกสมมติ ที่ไมตรงตาม
กฎธรรมชาติ เพราะฉะนั้นงานในความหมายของ
คนสวนมากเหลานี้จึงเปนการฝนใจทํา หรือทํา
ดวยความจําใจ แลวก็ตองหันไปเนนเรื่องเวลาพัก
ผอนหยอนใจ เพราะเวลาทํางานเปนเวลาแหง
ความทุกขจึงตองไปหาความสุขภายหลัง แต
ความสุขในการพักผอนหยอนใจ ๖-๗ วันจึงจะมี
สักครั้ง การทํางาน ๕ วันกลายเปนเวลาของ
ความทุกขไป หมายความวาใน ๗ วันเปนทุกข ๕
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วัน สุข ๒ วัน และสุข ๒ วันก็ยังไมแนเสียดวย
บางทีทํางานทั้งปตองหาเวลาชดเชยเสีย ๑๐ วัน
โดยใช ๑๐ วันนั้นในการหาความสุขดวยการเสพ
วัตถุไปกินเหลาเมายา

แมแตคนที่ ไปปฏิบัติ เจริญสมาธิทํา
กรรมฐานก็เหมือนกัน อยานึกวาพน บางคน
ทํางานไมมีความสุข นานๆ ก็ไปเขากรรมฐานทํา
สมาธิหาความสุขทีหนึ่ง กลายเปนการชดเชย แต
ก็ยังดีในแงหนึ่งที่วา ทํางานผิดพลาดไปกลายเปน
ทุกขแลวก็ยังมีทางออกที่จะชดเชย จุดที่พลาดอยู
ที่ตัวการทํางาน ถาทํางานถูกตอง มีความสุขใน
การทํางานแลว วันหยุดก็ไมใชเปนเวลาชดเชย
แตเปนเวลาเสริมสุข คือทําใหเขาไดเปลี่ยน
บรรยากาศ มีเวลาทํากิจสวนตัวสลับบาง พรอม
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ทั้งไดมีโอกาสพัฒนาชีวิตในดานอื่นที่จะเสริมชีวิต
ใหสมบูรณ

งานคือโอกาสที่ดีที่สุดในการฝกฝน
พัฒนาตนเอง และเปนโอกาสของการสรางสรรค
ถาปฏิบัติถูกตอง เราก็จะไดความสุขทั้ง ๒ ดาน
ทั้งสุขจากการทํางาน และสุขจากการพักผอน

เมื่อพระพุทธเจาทํางานพระองคมีความ
สุขตลอดเวลา ไมมีทุกขสักนิด การที่เสด็จไปชวย
เหลือส่ังสอนผูคนนั้น พระองคก็ทรงมีความสุข
พอเหนื่อยพระองคทรงพักผอนดวยการเขาฌาน 
การเขาฌานนั้นก็มีความสุขอีก เพราะฉะนั้น พระ
องคจึงสุขตลอดเวลา ขอใหใชวิธีทํางานแบบนี้
แลวงานการของเราก็จะเปนสัมมาอาชีวะหรือ
สัมมาชีพจริงๆ
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อาชีวะที่ถูกตอง หรือสัมมาชีพ ก็คือ การ
ทํามาหาเลี้ยงชีพของเรานั้น นอกจากไมเบียด
เบียนกอความเดือดรอนแกสังคมแลว ยังเปนเรื่อง
สรางสรรค หรือชวยแกปญหาของสังคม และเปน
โอกาสในการพัฒนาชีวิตของตัวเราเองดวย

งานที่ดีก็ยิ่งเปนโอกาสในการพัฒนาชีวิต
ของตัวเองมากขึ้น อยางทานที่ทํางานในวงการ
แพทยและพยาบาลนี้ เมื่อเทียบกับงานการอื่น จะ
เห็นวาเปนผูที่ไดเปรียบ เพราะมีโอกาสในการ
พัฒนาชีวิตมาก และไดทําในสิ่งที่มีคุณคา นา
อนุโมทนาเปนอยางยิ่ง จึงเปนเรื่องที่นาปติยินดี
ขอใหทานมีความอิ่มใจในงานที่ทํา ซึ่งไดชวย
เหลือชีวิตของเพื่อนมนุษยและพัฒนาตนเองไป
ดวยพรอมกัน



๙๒

๙๒

เพราะฉะนั้นเราจะตองรูทันโลกมนุษยที่
ไดสรางอารยธรรมขึ้นมา เปนเรื่องของสมมติ เรา
ปรุงแตงโลกสมมติขึ้นมา ใหมีระบบสมมติที่วา
ทํางานทําการแลวมีเงินเปนผลตอบแทน จน
กระทั่งตัวมนุษยเองก็มาติดหลงอยูกับสมมติที่ตัว
สรางขึ้นนี้ คนใดไมหลงติดในส่ิงเหลานี้ จะหา
ความสุขไดไมยาก

คนที่สุขแทจริง คือคนที่ยังเขาถึง
ธรรมชาติ และโยงธรรมชาติกับสมมติของ
มนุษยใหถึงกันและประสานเสริมกันได

ตราบใดที่เรายังสามารถเขาใจถึงความ
จริงของธรรมชาติ และมองทะลุสมมติได ชีวิตก็
จะไมขาดความสุข
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ยิ่งในโลกปจจุบันนี้ที่เจริญมาก เต็มไป
ดวยสิ่งสมมติ มีอารยธรรมปรุงแตงมาก เราจะ
ตองมีปญญารูเทาทันความจริงอยูเสมอ

คนที่ประสบความสําเร็จแทจริง คือคนที่
ไมหาง ไมขาดลอยไปจากความเปนจริงของธรรม
ชาติ คนผูใดสามารถเขาถึงความจริงของธรรม
ชาติได ชีวิตของเขาไมแปลกแยกจากธรรมชาติ
เขารูเทาทันสมมติและทําใหมันมาเสริมความสุข
ของตนเองได แตถาเราไมรูเทาทันความจริง และ
หลงสมมติไป ชีวิตจะยิ่งลอยหางจากความสุข
ออกไป มีแตความทุกขที่ซับซอนเพิ่มข้ึน

ธรรมก็คือความจริงของธรรมชาติ คน
ที่รูธรรมก็ตองรูจักความจริงทั้งสองขั้น คือความ
จริงแทของธรรมชาติ กับความจริงตามสมมติ
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การสมมตินั้นไมใชเร่ืองเลื่อนลอย มนุษย
ผูมีปญญาทําการสมมติขึ้นมาดวยเหตุผล เพื่อ
การสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งในโลกมนุษย 
โดยตั้งอยูบนฐานของความจริงของธรรมชาติ 
เหมือนอยางเรื่องที่วาเราสมมติใหเงินเดือนคนทํา
สวน ก็เพื่อใหคนทําสวนตั้งใจทําเหตุตามธรรม
ชาติ คือปลูกและบํารุงตนไมใหเจริญงอกงาม ถา
คนหางจากความจริงของธรรมชาติ เอาแคทําสวน
ไดเงิน คนนั้นจะไมมีความสุขจากการทํางาน และ
สังคมก็จะไมไดผลงานที่ดีดวย แตถาเมื่อใดคนทํา
สวนทําดวยความรูเทาทันสมมติ มองทะลุไปถึง
ความจริงของธรรมชาติ แลวตองการผลตามกฎ
ธรรมชาติ ใหตนไมเจริญงอกงาม โดยไดผลตาม
สมมติ คือไดเงินเดือนมาหนุนดวยอีกขั้นหนึ่ง เขา
ก็จะไดความสุขเต็มสองขั้น
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ถาทํางานโดยหวังใหตนไมเจริญงอกงาม 
ตั้งใจทํา เมื่อตนไมเจริญงอกงามก็เกิดความปติ
อ่ิมใจ ปล้ืมใจ มีความสุข แลวก็ไดเงินเปนความ
สุขเสริมเขามาอีกดานหนึ่งดวย เปนความสุขครบ
สองช้ัน นี่แหละชีวิตที่อยูกับความจริงของธรรม
ชาติ ไมแปลกแยกจากธรรมชาติ ไมหลงสมมติ
จะเปนชีวิตที่สุขสมบูรณ

อาตมาไดนําหลักการและขอคิดเหลานี้
มาฝากไว ถาหากจะมีประโยชนบางสําหรับทานที่
อยูในวงการทํางาน ก็ขออนุโมทนาดวย ขอใหทุก
ทานในโรงพยาบาลตํารวจที่ทํางานอันมีคุณคา
อยางยิ่ง ซึ่งเวลาที่ผานไปๆ ไมใชเปนเงินเปนทอง
เทานั้น แตเวลานั้นเปนทั้งชีวิตของคนไขและชีวิต
ของตัวเราเองที่มีคุณคาอยางยิ่ง ถาทํางานแลวได
มองเห็นคุณคาของงานที่ไดชวยเหลือชีวิตของ



๙๖

๙๖

เพื่อนมนุษยและประเทศชาติ ก็ขอใหทุกทานจงมี
ปติและความสุขในการทํางานตลอดเวลา ขอให
ทุกทานไดรับผลทั้งในขั้นสมมติ และผลตามความ
จริงของธรรมชาติดังที่กลาวมา

ขอตั้งจิตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จง
อวยชัยใหพร อภิบาลรักษาใหทุกทานเจริญดวย
จตุรพิธพรชัย ประสบความเจริญกาวหนา ความ
สําเร็จ และรมเย็นงอกงามโดยทั่วกันทุกทาน
ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ






