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การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนี้ ความจริงก็เปน
เรื่องที่มีช่ือแบบสมัยใหม ถาจะจับเขากับหลักธรรมะ ก็ยังนึกไมชัด
วาคําวา “ประสิทธิภาพ” น่ีจะแปลวาอะไรดี คําวา ประสิทธิ ก็หาตัว
ศัพทในภาษาบาลีไดอยู แตก็ไมใชเปนคําแบบดั่งเดิมท่ีใช คือเอา
รูปศัพทมาประกอบกัน คําวา สิทธิ ก็แปลวา ความสําเร็จ ถาเติม
‘ป’ เขาไปขางหนาก็เปน ‘ปสิทธิ’ แปลวาความสําเร็จท่ัว แลวก็มี
ภาพ หรือภาวะเขาไป ภาวะแหงความสําเร็จท่ัว หรือภาวะที่ทําให
สําเร็จผลอยางดีอะไรทํานองนี้ แตน่ีก็เปนการพูดเชื่อมโยงไปทาง
ภาษาบาลีนิดหนอยเทานั้นเอง ความเปนจริงความหมายทั่วๆ ไป
ก็เขาใจกันอยูแลว

อยางที่ไดกลาวมาแลววา เรื่องที่จะพูดตอไปน้ี คือ เรื่อง
ประสิทธิภาพในการทาํงาน จึงอยากจะโยงเรื่องประสิทธิภาพนี้ไปถึง
พระพทุธเจา พดูถงึประสทิธภิาพการทาํงานของพระพทุธเจา เพราะ
ตอนนี้จะพูดถึงธรรมะของพระองคท่ีใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทาํงาน กต็องแสดงใหเหน็วาพระพทุธเจานัน้ทรงมปีระสทิธภิาพ
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ในการทํางานมาก ชีวิตของพระองคเปนตัวอยางของการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ เมื่อพระองคมีประสิทธิภาพในการทํางาน
แลว คําสั่งสอนของพระองคท่ีวาจะชวยใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานนั้น จึงจะนาเชื่อจริง เพราะฉะนั้นจะเริ่มดวยขอความที่
แสดงวาพระพุทธเจาทรงมีประสิทธิภาพในการทํางาน ในแงท่ีเปน
ประวัติของพระองคเองอยางไรกอน หรือวาพระพุทธเจาตรัสไว
เกี่ยวกับผลสําเร็จแหงงานของพระองคอยางไร

สันโดษไมดี ไมสันโดษจึงดี
งานของพระพุทธเจาอยางแรกที่สุด ก็คือการตรัสรู อะไรทํา

ใหพระองคไดตรัสรู พระองคไดทํางาน คือ มีความเพียรพยายาม
อยางมีประสิทธิภาพจนประสบความสําเร็จใหตรัสรู บรรลุสัมมา-
สัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจาได และพระองคก็เคยตรัสไว จึงจะ
ขอยกความจากพระสูตรโดยตรง มีความตอนหนึ่งวา

“ภิกษุท้ังหลาย เรารูชัดถึงคุณ (คุณนี้หมายถึงคุณ
คาก็ได) ของธรรม ๒ ประการ คือ ความเปนผูไม
สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่ง ความเปนผูทํา
ความเพยีรไมระยอทอถอยหนึง่ ดงัทีเ่ปนมา เราต้ัง
ความเพยีรไวไมยอหยอนวา จะเหลือแตหนัง เอ็น
กระดูก ก็ตามที แมเนื้อและเลือดในสรีระเหือดแหง
ไปก็ตาม หากยังไมบรรลุผลท่ีบุคคลพึงบรรลุดวย
เรี่ยวแรง ความเพียรความบากบั่นของบุรุษแลว จะ
ไมหยุดความเพียรเสีย
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ภิกษุทั้งหลาย โพธิญาณเราบรรลุดวยความไม
ประมาท ธรรมอันเปนเครื่องปลอดโปรงรอดพนจาก
เครื่องผูกพัน เราบรรลุแลวดวยความไมประมาท”
นี่เปนขอความสําคัญในพระสูตรตอนหนึ่งที่มาในอังคุตตร-

นิกาย ตอจากนี้พระองคไดตรัสเตือนแนะนําพระภิกษุทั้งหลาย ให
บําเพ็ญเพียรตามอยางที่พระองคไดเคยทรงมาแลว

ขอความตอนนี้อาจจะไมใชแสดงคุณธรรมทั้งหมดที่พระ
พุทธเจามี ที่ทําใหพระองคมีประสิทธิภาพในการทํางาน แตก็กลาว
ไดวาเปนพื้นฐานสําคัญ

จุดที่อยากจะชี้ลงไปเพื่อทําใหเกิดความสะดุดใจเปนที่
สังเกตก็ตรงที่วา “ความเปนผูไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย” อัน
นี้เปนเรื่องที่ตองการเนน สวนอันที่สองวา ความเปนผูทําความ
เพียรไมระยอทอถอย อันน้ีเปนเรื่องธรรมดา คือ เรื่องความเพียร
นั้น เราก็ทราบกันอยูแลววาเปนหลักสําคัญ แตทีนี้ความไมสันโดษ
นี่ บางทานอาจรูสึกแปลกหรือขัดหูหนอย เคยไดยินวาความ
สันโดษนี่เปนคุณธรรมสําคัญ มาตอนนี้พระพุทธเจาตรัสวา

“คุณธรรมอยางหนึ่ง และเปนขอแรกดวยท่ีทําให
พระองคตรัสรู คือความเปนผูไมสันโดษ แตไมใช
สันโดษเฉยๆ ไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย”
ที่ตองการชี้ก็คือวา เราเคยนึก เราเคยไดยิน และพูดกัน

มากเรื่องความสันโดษ ก็ถือเปนคุณธรรมใหญอยางหนึ่ง แลวเราก็
จะเห็นนักธรรมะพูดวา ความไมสันโดษนี่เปนสิ่งที่ผิด ไมใชคุณ
ธรรม เปนอกุศล แตคราวนี้ชี้มาทางตรงกันขาม ถาหากทานไมเคย
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ไดยินก็ตองทําใหเกิดเปนความสงสัยขึ้นมากอน จะไดมาชวยกันชี้
แจงใหเกิดความชัดเจนตอไป เรามาพูดวาความไมสันโดษกลาย
เปนสิ่งดีไปแลว พระพุทธเจาเองตรัสวา พระองคไมสันโดษจึงได
ตรัสรู

ทีน้ี ตอไปจะไดพูดถึงวา พระพุทธเจาตรัสวา ความสันโดษ
น่ีไมดี จะใหแปลกใจโดยสรางความฉงนสนเทหกอน ก็อางพุทธ-
พจนอีกแหงหนึ่งที่ตรัสวา

“ดูกอนนันทิยะ อยางไรอริยสาวกชื่อวาเปนอยู
ดวยความประมาท?

อรยิสาวกนัน้สนัโดษดวยความเลือ่มใสอนัมัน่คง
ในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ สันโดษ
ดวยศีลท่ีอริยชนยอมรับ ยอมไมเพียรพยายามใหย่ิง
ขึ้นไป…”
แลวพระองคก็บรรยายตอไป จนในที่สุดตรัสวา

“… เมื่อเปนเชนนี้ อริยสาวกนั้นก็จึงไมมีปญญา
รูเขาใจธรรมะทั้งหลาย”
อันนี้สันโดษไมดีเสียแลว น่ีคือ สิ่งที่ตองการชี้ใหเห็นแตตน

วา มันอาจจะกลับกันกับท่ีเคยพูดกันมาวา สันโดษนี่เปนคุณธรรม
สาํคญัทีด่ ี ถาไมสนัโดษละกผ็ดิธรรมะ แตในทีน้ี่พระพทุธเจาตเิตยีน
ความสันโดษ และทรงยกยองความไมสันโดษ และยกยองในฐานะ
เปนคุณธรรมที่ทําใหพระองคตรัสรูเสียดวย เพราะฉะนั้นจึงเห็นวา
เรื่องนี้เปนเรื่องที่นาศึกษา
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ในวงการศึกษาธรรมะนั้น อาจมีจุดพลาดตรงนี้ คือ พูดกัน
ไมทั่วถึง ไมรอบดาน เมื่อศึกษาไมรอบดานก็จะเกิดความผิดพลาด
ขึ้นไดสองแง ฝายหนึ่งก็จะพูดวาสันโดษ นี่เปนคุณธรรมหรือหลัก
ธรรมที่ไมดี ทําใหเกิดผลราย เมื่อคนทั้งหลายมีความสันโดษ ก็ทํา
ใหงอมืองอเทา ไมอยากขวนขวายเพียรพยายามทําสิ่งที่ควรทํา ไม
อยากสรางตัวสรางหลักฐาน เปนตน

ถามองในแงพัฒนาประเทศชาติ ก็ทําใหประเทศชาติไม
พัฒนาหรือดอยพัฒนา อะไรอยางนี้ นี่ก็เปนฝายหนึ่ง ซึ่งก็เคยมีแม
แตทานผูใหญที่เคยแนะนําวา ไมใหพระสอนสันโดษ เพราะทาน
เห็นวาสันโดษนี้เปนหลักธรรมที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ

ทีนี้ อีกฝายหนึ่งก็พูดถึงแตเรื่องความสันโดษ จะตอง
สันโดษเทานั้นจึงจะดี จึงจะถูกตอง ไมสันโดษเปนผิดพลาดหมด
สองฝายนี้หาจุดยุติไมไดก็ขัดกัน เพราะฉะนั้น จึงนาจะมีการศึกษา
ใหถองแทวา พุทธประสงคเปนอยางไรในเรื่องความสันโดษ และ
ไมสันโดษนี้

สรุปความที่ยกพุทธพจนมากลาวเมื่อตะกี้ก็ใหเห็นวา 
ความไมสันโดษนี้เปนคุณธรรมอยางหนึ่ง สวนสันโดษนั้นก็มีหลัก
ฐานอยูในที่อื่นแนนอนแลว ก็เปนคุณธรรมเชนกัน เปนอันวาความ
สันโดษเปนคุณธรรมขอหนึ่ง ความไมสันโดษเปนคุณธรรมอีกขอ
หนึ่ง ทําใหเกิดขอสงสัยวาจะเปนไดอยางไร...สันโดษก็เปนคุณ
ธรรม ไมสันโดษก็เปนคุณธรรม เปนคุณธรรมทั้งคูไดอยางไร?

ในทางตรงกันขามก็บอกวา ความสันโดษก็เปนอกุศลธรรม
เปนสิ่งที่ไมดี เปนสิ่งที่ผิด เปนขอปฏิบัติที่ผิด ความไมสันโดษก็
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เปนสิ่งที่ผิดเหมือนกัน ผิดทั้งคูอีก มีถูกทั้งคู และผิดทั้งคู ยิ่งนา
สงสัยไปใหญ

จะขอขยายความนิดหนึ่ง คือใหสังเกตวาเวลาตรัสวา
สันโดษหรือแมจะตรัสวาไมสันโดษก็ตาม จะไมไดตรัสแตเพียงถอย
คําลอยๆ แคน้ันมันจะตองมีอะไรตามมาอีก อันนี้แหละคือจุดที่วา
ถาจะพลาดก็พลาดตรงนี้ ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา พระองคเห็นคุณ
คาของธรรมสองประการ ขอแรกก็คือความไมสันโดษ ท่ีทําใหพระ
องคตรัสรูนะ พระองคตรัสตอไปวา ความไมสันโดษในกุศลธรรม
ท้ังหลาย ไมสันโดษในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ถูกตอง สิ่งที่เกื้อกูล

เอาละ...น่ีก็เปนแงท่ีหนึ่ง ความไมสันโดษที่เปนคุณธรรม
ในเมื่อตามมาดวยคําวาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมสันโดษในกุศล
ธรรมทั้งหลาย แลวก็เปนสิ่งที่ดีงามชอบธรรม เปนคุณธรรมสําคัญ

ถาหากวาสันโดษอยางที่อริยสาวกเมื่อกี้ สันโดษดวย
ศรัทธา สันโดษดวยศีล สันโดษในกรณีน้ีคือสันโดษในกุศลธรรม
พอใจแลว มีคุณธรรมแคน้ีมีความดีงามแคน้ี พอแลว อยางนี้เปน
อกุศลเปนสิ่งที่ไมถูกตอง ทานเรียกวาเปนความประมาท เราจะ
เห็นชัดวาในทั้งสองกรณีน้ี ความสันโดษและความไมสันโดษจะ
เกี่ยวเนื่องกับความประมาทและความไมประมาท

ความไมสันโดษในกุศลธรรมก็มาคูกับความไมประมาท 
คือ เมื่อไมสันโดษในกุศลธรรม แลวก็ไมประมาท ก็จะเพียร
พยายามสรางบําเพ็ญสิ่งที่ดีงามนั้นใหยิ่งๆ ข้ึนไป ทีน้ี สันโดษ ถา
สันโดษในกุศลธรรม คิดวาแคน้ันพอแลว ก็ทําใหเกิดความ
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ประมาทคือไมคิดปรับปรุงตัวเอง ไมคิดแกไข ไมคิดพยายามสราง
สรรคเรงรัดตนเองใหกาวหนา

ทีนี้ ที่วาสันโดษเปนคุณธรรม เปนสิ่งที่ดี สันโดษอยางไร ก็
จะมีพุทธพจนตรัสตอไปอีกเหมือนกัน อาจจะไมไดสังเกต ในพุทธ
พจนที่ตรัสเรื่องสันโดษ เรียกวาทุกแหง ถาไมใชคาถา ถาเปนคาถา
บางทีขอความถอยคํามันจํากัด เติมอะไรไมได ก็จะมีแตตัวหัวขอ
ธรรมะ แตถาเปนความรอยแกวแลว พระพุทธเจาก็ตรัสเสมอเลยที
เดียววา “ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร ดวยบิณฑบาต ดวยเสนาสนะ
ดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขาร” นี่ชัดเลย แลวก็ยังตรัสตอไปอีกวา
“เธอเหมือนอยางนกที่มีแตปกบินไป ตองการจะไปที่ไหน เมื่อใด
ก็ไปไดเองทันที”

พุทธพจนนี้ ถาหากวาอานใหจบ จะเห็นชัดถึงความหมาย
วา สันโดษคืออะไร และมีความมุงหมายอยูที่ไหน และถาเขาใจ
อยางนี้ ก็จะเห็นทันทีวาความสันโดษกับความไมสันโดษนี่มันไป
กันไดดวย ความสันโดษนั่นแหละคือเปนเบื้องตนของความไม
สันโดษ หรือเปนตัวเกื้อหนุนความไมสันโดษ แตจะตองจับใหถูก

ทีนี้ สันโดษที่เปนคุณธรรมนั้น คือ สันโดษสําหรับพระ ใน
ปจจัยสี่ ถาพูดอยางภาษาญาติโยมชาวบานก็คือ สันโดษในวัตถุ
สิ่งที่จะเอามาบริโภคใชสอย หรืออาจจะพูดวา วัตถุที่ปรนเปรอ
บํารุงบําเรออํานวยความสะดวกสบายตางๆ ในแงนั้นใหสันโดษ
แตทีนี้เมื่อมีความสันโดษแลว เรามีความพอใจ รูจักอิ่มรูจักพอใน
ดานวัตถุที่จะมาบํารุงบําเรอปรนเปรอตนเองแลว เราก็จะมีเวลา
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และมีกําลังแรงงานเหลือท่ีจะเอาไปใชทํากิจหนาที่ของเรา สิ่งที่
เปนกิจท่ีเปนการงานนั้นนั่นแหละเปนพวกกุศลธรรม

พระพุทธเจากอนที่จะตรัสรู เปนพระโพธิสัตว งานของพระ
องคก็คือการทําหนาที่แสวงหาสัจธรรม จะตองใหตรัสรูใหได พระ
พุทธเจาไมทรงเอาใจใสเทาไรวา พระองคจะสะดวกสบายเรื่อง
ความเปนอยู น่ันแสดงวาพระองคสันโดษในเรื่องวัตถุปจจัยสี่ แต
ตอจากนั้นพระองคไมสันโดษแลว คือทรงไมสันโดษในการที่จะ
บําเพ็ญกุศลธรรมหรือในการที่จะกาวหนาในการแสวงหาสัจธรรม

ประจักษพยานหลักฐานที่แสดงถึงการที่พระพุทธเจาไม
สันโดษอยางไรนั้นมีมากมาย ตอนแรกที่พระพุทธเจาทรงออก
บรรพชา เสด็จไปแสวงหาความรูกอน ไปสํานักอาฬารดาบส       
กาลามโคตร ตามพุทธประวัติวาอยางนั้น ไปศึกษาจนกระทั่งจบ
ความรูอาจารย แลวพระองคไมพอพระทัยในผลสําเร็จน้ัน อาจารย
ชวนบอกวาทานนีน่ะเรยีนเกงมากจบความรูของขาพเจาแลว ในฐานะ
ท่ีทานมีสติปญญาดี ขอเชิญมาชวยกันสั่งสอนอบรมศิษยตอไป

พระพุทธเจาไมทรงพอพระทัย ไมอิ่ม ไมสันโดษดวยผล
สําเร็จน้ัน ถือวายังไมบรรลุจุดมุงหมายของพระองค พระองคก็
ขอลาจากสํานักอาฬารดาบส กาลามโคตร แลวก็เสด็จไปสํานัก
อุททกดาบส รามบุตร ท่ีมีช่ือเสียง แลวก็ศึกษาปฏิบัติจนกระทั่ง
หมดภูมิความรูของอาจารย เมื่อประสบความสําเร็จน้ันแลว
อาจารยก็ชวนอีกแหละวา เอาละทานก็ไดศึกษาจนหมดภูมิของ
ขาพเจาแลว ตอแตน้ีไป มารวมกันเปนอาจารยสั่งสอนกุลบุตรรุน
หลังตอไปเถิด
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พระพุทธเจาก็ไมทรงพอพระทัย คือวา ยังไมบรรลุเปา
หมายที่ตั้งไวก็ขอลาจากสํานักนั้นไปอีก แลวก็ไปทรงหาวิธีการ
อยางอื่น ไปบําเพ็ญทุกรกิริยา ไมเห็นวาจะประสบความสําเร็จ
พระองคก็คนควาตอไปจนกระทั่งไดเปนพระพุทธเจา แลวพระองค
ก็มาตรัสวา เราเห็นคุณคาของธรรมสองประการ คือ ความไม
สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย แลวก็บําเพ็ญความเพียรไมระยอ จึง
ไดตรัสรู ไมระยอน่ีหมายความวาถามองเห็นจุดหมาย แนใจดวย
เหตุผลวาจะสําเร็จตามนี้ทางนี้ถูกตอง ทําใหไมกลัวตายอยางที่วา
เมื่อกี้นี้วา ตอนที่ประทับน่ังตั้งพระทัยเลยวา เอาละ...ถายังไม
บรรลุโพธิญาณแลว แมเลือดเนื้อจะเหือดแหงไป เหลือแตเสนเอ็น
กระดูก พระองคก็จะไมยอมลุกขึ้น นี่เปนความเด็ดเดี่ยวของพระ
ทัย นี่เปนตัวอยางของความไมสันโดษเปนเรื่องที่ไมนาจะมองขาม

ความไมสันโดษ
ที่เปนพระจริยาวัตรของพุทธเจา

คุณธรรมคือความไมสันโดษนี้ ควรจะไดรับการเนนและยก
ยองในหมูพุทธศาสนิกชนไดมาก แตตองเปนความไมสันโดษที่ถูก
ตองตามหลักพุทธศาสนา เพราะเปนพระจริยาวัตรของพระพุทธ
เจาทีเดียว

ทีนี้ ถาเรามองความไมสันโดษเปนธรรมสําคัญ เราจะเห็น
วาความสันโดษในเรื่องสิ่งบริโภคที่จะเอามาบํารุงบําเรอตัวเอง 
หมายความวา เอากิจหนาที่การงานวัตถุประสงคที่ดีงามน้ีเปน
ใหญ สวนการดําเนินชีวิต การมีปจจัยสี่อะไรตางๆ นั้น เปนเพียง
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องคประกอบเกื้อกูล การมีปจจัยสี่ การมีวัตถุอํานวยความสะดวก
น้ัน จะตองมีเปาหมายเพื่อเปนเครื่องเกื้อหนุนในการที่จะบําเพ็ญ
กิจหนาที่ การกระทําสิ่งที่ดีงามเพื่อเขาถึงจุดประสงคท่ีเปน
ประโยชน ถาอยางนี้แลวรับกันเลย สันโดษ กับ ไมสันโดษ ความ
สันโดษก็เปนฐานรองรับแกความไมสันโดษอยางที่วามาแลว และ
ความไมสันโดษนั้นก็เปนความไมประมาท

เรื่องความสันโดษที่พูดกัน ท่ีวาเปนปญหามากก็เพราะไม
ไดพูดใหชัดวา สันโดษในเรื่องอะไร? มีเปาหมายหรือความมุง
หมายอยางไร? เมื่อเราพยายามอธิบายแตเพียงความหมายของ
คํา มันก็ยิ่งพราออกไป สันโดษที่ตรัสไวโดยไมพูดวาสันโดษในเรื่อง
อะไร ก็มีแตในคาถาอยางที่พูดมาแลว เชน บอกวา สนฺตุฏฐี ปรมํ
ธนํ - ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง

หรือในมงคลสูตรก็บอกวา “สนฺตฏฐี จ กต ฺุตา เอตมฺ-
มงฺคลมุตฺตมํ -- ความสันโดษ ความกตัญู (และอะไรตางๆ อีก
มากมายในมงคล ๓๘ ความสันโดษก็เปนมงคลหนึ่งในมงคลเหลา
น้ัน) เปนมงคลอันอุดม”

ในคาถาอยางนี้ไมไดบอกไวชัดเจนวา ใหสันโดษในอะไร
แตถาเปนขอความรอยแกวจะบอกชัดทีเดียววาสันโดษในอะไร น่ี
เปนแงหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษาธรรมะ คือตองสะกิดบอกกันวาไม
ใชพูดแตเรื่องความหมายของธรรมขอน้ันๆ เทานั้น แตจะตองทํา
ความเขาใจใหครบถวนทุกแงดวย เชนในแงน้ีก็คือ จะตองมอง
ความหมาย โดยสัมพันธกับจุดมุงหมายของธรรมะขอน้ันๆ และ
โดยสัมพันธกับธรรมะขออื่นๆ ดวย อยางความไมสันโดษนี่ชัดเจน
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วา จะสมัพนัธกนักบัความเพยีรพยายาม เชนในขอสองแหงคณุธรรม
ที่ใหตรัสรูนั้น ก็จะตามมาดวยความเพียรที่ไมยอมระยอทอถอย

ถาเราสันโดษผิดก็ตาม ไมสันโดษผิดก็ตาม ก็จะเกิดผล
รายขึ้นมาทันที ฉะนั้นตองจับจุดใหถูก สันโดษตองสันโดษในเรื่อง
เครื่องอํานวยความสะดวกทางวัตถุ แตตองไมสันโดษในกุศลธรรม
ถาไปจับสันโดษผิดสันโดษในกุศลธรรมก็หยุดเลย เปนผลเสียเลย
ทีเดียว มันจะเสียอยางไร ถาพระโสดาบันสันโดษในเรื่องกุศลธรรม
พระโสดาบันนั้นก็กลายผูประมาทไมกาวหนา ไมตองไดบรรลุเปน
สกทาคามี อนาคามี อรหันต ตอไป ไมตองไปแลว เปนโสดาบันอยู
นั้นเอง เรียกวา เปนอริยสาวกผูประมาท

ทีนี้ ถาหากวาไมสันโดษอยางผิดพลาด คือ ไมสันโดษใน
สิ่งอํานวยความสะดวก มุงหาแตวัตถุบํารุงบําเรอตนเอง เขาเรียก
วามุงหาอามิส ถาเปนอยางนี้แลวงานก็หยุด งานก็เสีย ใจก็ไมอยู
กับงาน เมื่อใจก็ไมอยูกับงาน ทํางานก็ไมไดผลดี งานก็ไมสําเร็จผล
ดวยดี แลวดีไมดีความไมสันโดษนี่ ก็สนับสนุนความโลภ เมื่อโลภ
แลวไดไมทันใจก็ตองทุจริตอะไรอยางนี้ เปนตน ตัวไมสันโดษก็นํา
มาซึ่งความทุจริต มันก็เปนเรื่องของผลราย

ในจุดนี้ ก็สรุปแตเพียงวา เรื่องสันโดษและไมสันโดษนี่ไม
ใชคุณธรรมที่เราจะเขาใจเฉพาะตัวลอยๆ แตจะตองเขาใจโดย
สัมพันธกับสิ่งที่เปนเปาของมันวา สันโดษในอะไร ไมสันโดษอะไร
แลวก็มีความมุงหมายอะไร อยางที่ไดกลาวมาแลว
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ถามีความเขาใจรวมกันอยางนี้แลว ก็จะศึกษาใหลึกลงไป
อีกวา ความสันโดษที่ดีและความไมสันโดษที่ดีน่ี จะตองมีรากฐาน
อีกวาเกิดจากอะไร ทาํอยางไรจึงจะมีสันโดษที่ดีและไมสันโดษที่ดี

ความอยากที่ดี
มีคุณธรรมขอหนึ่งที่ถือวาเปนพื้นฐาน ท่ีจริงเปนพื้นฐาน

ของการที่จะกาวหนาในคุณธรรมทั้งหมดทีเดียว คุณธรรมขอน้ี
ทานเรียกวา “ฉันทะ”

ฉันทะตัวนี้เราฟงแลวคุนหู เพราะทานที่เปนนักศึกษาธรรม
น่ีรูทันที ฉันทะเปนขอหนึ่งในอิทธิบาท ๔ เราแปลกันวา ความพอใจ
รักใครในสิ่งนั้น หมายความวา ถาเรามีงานที่จะตองทํา เราก็รัก
งานนั้น เรื่องที่เกี่ยวของกับฉันทะ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทํา
เทานั้น เพราะ อิทธิบาท แปลวา ทางไปสูความสําเร็จหรือคุณธรรม
ท่ีใหถึงความสําเร็จ เปนเรื่องของการกระทํา จะทําใหสําเร็จตองมี
ฉันทะ มีความรักความพอใจในสิ่งที่จะทํา แปลงายๆ วา “มีใจรัก”
เมื่อมีใจรักแลว ก็มาโยงกับความสันโดษและไมสันโดษ พอเรามีใจ
รักในงานที่ทํา สิ่งที่เปนวัตถุประสงค สิ่งที่ดีงามขึ้นมา เราก็จะมีใจ
ฝกใฝอยูกับวัตถุประสงคของเรานั้น อยูกับงานที่จะนําไปสูวัตถุ
ประสงค เราจะไมยอมหยุดถาไมสําเร็จผลตามวัตถุประสงค แลว
ผลท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นนั้น เรายังถือวายังไมพอ เราจะตองเดิน
หนาตอไป

ในแงน้ี ก็มีความไมสันโดษเกิดขึ้น เรียกวา “ไมสันโดษใน
กุศลธรรม” และเพราะการที่เราเอาใจมาฝกใฝ มามุงอยูกับงานที่
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เปนวัตถุประสงคนี่ เราก็จะเกิดความสันโดษในเรื่องของเครื่อง
อํานวยความสะดวกสบาย เรื่องปรนเปรอตางๆ คือไมคอยเอาใจ
ใส จะเห็นวาคนที่ตั้งใจทํางานอยางจริงจังแลว ก็ไมวุนวายกับสิ่ง
ปรนเปรอบํารุงบําเรอทั้งหลาย ดังนั้น ฉันทะนี้เปนธรรมพื้นฐานที่
จะนําไปสูสันโดษ และความไมสันโดษที่ถูกตอง

อิทธิบาท ๔: ทางแหงความสาํเร็จ
นอกจากการที่จะมีความไมสันโดษ และสันโดษที่ถูกตอง

แลว เพราะฉันทะทําใหใจมาอยูกับงาน สิ่งที่ทํา สิ่งที่เปนเปาหมาย
ทําใหเกิดจิตใจฝกใฝอยางที่วามาเมื่อกี้ เมื่อใจฝกใฝก็ทํางานดวย
ความแนวแนจริงจัง สภาพที่จิตแนวแนอยูกับสิ่งที่กระทํานั้น เรา
เรียกวาเปน “สมาธิ”

เพราะฉะนั้น ฉันทะก็นําไปสูสมาธิ สมาธิในการทํางานเกิด
ไดดวยการมีฉันทะ เมื่อมีสมาธิและใจก็รักงานนั้น ทํางานดวยใจ
รัก ใจก็เปนสุข เพราะฉะนั้น คนที่ทํางานดวยฉันทะก็มีจิตใจเปน
สุข ใจเปนสมาธิ สมาธิก็ทําใหเปนสุขเพราะจิตใจสงบแนวแน เมื่อ
ทําจิตใจใหเปนสมาธิแนวแน ตั้งใจจริงจัง ใจรักงานนั้น ตั้งใจทํา
เต็มท่ี มีความเพียรพยายาม ผลสําเร็จของงานก็เปนผลสําเร็จท่ีดี
เรียกวานําไปสู “ความเปนเลิศ” ของงานนั้น หมายความวา งานนั้น
จะสําเร็จผลอยางดีเลิศ อันนี้ก็เลยพันกันไปหมด เพราะฉะนั้น พระ
พุทธเจาจึงตรัสวา ฉันทะเปนคุณธรรมอยางหนึ่งในอิทธิบาท ๔ คือ
ธรรมที่เปนเครื่องใหถึงความสําเร็จ หรือเรียกงายๆ วา “ทางแหง
ความสาํเร็จ”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เมื่อพูดมาถึงอิทธิบาทแลว ก็จะตองโยงไปถึงคุณธรรมขอ
อืน่ๆ ท่ีเกีย่วของดวย เพราะอทิธบิาทม ี๔ ขอ คอื ฉนัทะ วริยิะ จติตะ
วิมังสา ฉันทะคือ ขอท่ีพูดมาแลว ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น รัก
งาน รักเปาหมาย รักจุดหมายที่ดีงาม รักวัตถุประสงคของงานนั้น

ขอตอไปนี้คือ วิริยะ ความเพียร ความพยายาม จิตตะ
ความเอาใจใสในสิ่งนั้น วิมังสา ความไตรตรองสอบสวนพิจารณา
หรือถาจะพูดใหสั้น จํางายๆ ก็บอกวา “มีใจรัก พากเพียรทาํ เอาจิต
ฝกใฝ ใชปญญาสอบสวน” น่ีเปนอิทธิบาท ๔

ฉันทะเปนขอท่ี ๑ ตามปกติถามีฉันทะแลว มันก็ชวยใหเกิด
คุณธรรมขออื่นในอิทธิบาท ๔ ตามมา มันสัมพันธกัน ชวยเหลือ
เกื้อหนุนกัน พอมีฉันทะใจรักแลว มันก็เกิดความเพียรพยายาม
เมื่อมีความเพียรพยายามใจก็ฝกใฝจดจออยูกับสิ่งนั้น มีใจจดจอ
เอาใจใสแลว ก็สามารถจะใชปญญาพิจารณาสอนสวนเรื่องราว
น้ัน ไตรตรองถึงขอบกพรอง ขอท่ีควรแกไข หาทางทดลองปรับปรุง
อะไรตางๆ เหลานี้ มันก็ตามกันมา ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
เปนชุดกันทีเดียว แตความจริงนั้นไมจําเปนจะตองตามลําดับน้ี
อิทธิบาท ๔ น้ันแตละขอมันก็เปนใหญในแตละตัว พระพุทธเจา
ตรัสวา อิทธิบาท ๔ แตละขอเปนตัวทําใหเกิดสมาธิไดท้ังนั้น ใน
พระไตรปฎกจึงมักจะตรัสเรื่องอิทธิบาท ๔ ในแงของสมาธิ แลวจะ
มีสมาธิตามชื่อของอิทธิบาท ๔ แตละขอ พระพุทธเจาตรัสวา

สมาธิท่ีอาศัยฉันทะเกิดขึ้น เรียกวา “ฉันทสมาธิ”
สมาธิท่ีอาศัยวิริยะเกิดขึ้น เรียกวา “วิริยสมาธิ”
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สมาธิที่อาศัยจิตตะ ความเอาใจฝกใฝเกิดขึ้น เรียกวา
“จิตตสมาธิ”

และสมาธิที่อาศัยวิมังสาเกิดขึ้น เรียกวา “วิมังสาสมาธิ”
ตกลงมีสมาธิ ๔ แบบ อันนี้อาจจะเปนคําที่แปลก ที่จริง

พระไตรปฎก มีคําตรัสถึงเรื่องสมาธิตามหลักอิทธิบาทนี้บอยๆ
การสรางสมาธิโดยเอาหลักอิทธิบาทมาใชนี่เราจะเห็นวา

มันชวยใหไดผลดี แลวไมจําเปนจะตองเปนไปตามลําดับท่ีวา คือ
แตละขอน่ีทําใหเกิดสมาธิไดทั้งนั้น แลวมันจะสัมพันธกับนิสัยของ
คน สมาธิในแบบอิทธิบาทนี่มันเกื้อกูลแกการทํางานมาก สําหรับ
ขอฉันทะนั้นไดพูดมาแลววา เมื่อมีใจรักแลวเราก็เกิดความแนวแน
เกิดสมาธิในการทํางาน อันนี้เปนเรื่องแนนอน

แตทีนี้สําหรับคนบางคน ถาเราตองการที่จะนําหรือกระตุน
ใหเกิดสมาธิ ลักษณะจิตใจของเขาเหมาะแกการกระตุนวิริยะมาก
กวา วิริยะนี่มาจากคําวา วีระ ตามหลักภาษา วีระกับภาวะ รวมกัน
แลวก็เปนวิริยะ แปลวา วีรภาวะ ภาวะของผูแกลวกลา วิริยะที่แปล
วา ความเพียรพยายาม นี่แปลตามศัพทวา ความเปนผูแกลวกลา
แกลวกลา คือ ใจสู ไมยอมทอ ถาเห็นอะไรเปนอุปสรรคหรืองานที่
มาอยูขางหนาแลวจะตองเอาชนะทําใหสําเร็จ คนที่มีลักษณะ
อยางนี้ จะทําอะไรตองใหมีลักษณะทาทาย ถาอะไรเปนเรื่องทา
ทายแลวใจสูจะทําใหได คนที่มีลักษณะอยางนี้ ทานวาใหปลูกฝง
สมาธิดวยวิริยะ คือสราง วิริยสมาธิ ถาเราใชจิตวิทยาก็หมาย
ความวา คนลักษณะนี้จะตองทํางานใหเปนเรื่องที่ทาทาย ถา
ทํางานหรือสิ่งที่เรียนใหเปนเรื่องที่ทาทายแลว คนแบบนี้จะสูและ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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จะพยายามทําใหสําเร็จ แลวสมาธิท่ีเปนตัวแกนใหงานสําเร็จจะ
ตามมา

คนบางคนเปนคนแบบมีจิตตะ ลักษณะเปนคนเอาใจจด
จอ ถามีอะไรที่เขาเกี่ยวของกับตัวเขา เรียกวาเปนเรื่องของเขาแลว
เอาใจจดจอไมทอดทิ้ง อยางนี้เปนลักษณะของคนมีความรับผิด
ชอบ คนแบบนี้ ถาทําใหเรื่องนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวเขา อยูใน
ความรับผิดชอบ เปนเรื่องของเขาขึ้นมาแลวเขาจะทํา เรียกวา
สรางสมาธิดวยวิธีของจิตตอิทธิบาท ขอท่ี ๓

คนอีกพวกหนึ่งเปนพวกชอบสงสัย ชอบคนควา ชอบ
ทดลอง ถาทําอะไรใหเขาเกิดความรูสึกสงสัย อยากรู อยากเขาใจ
ข้ึนมาละก็พวกนี้เอา เพราะฉะนั้น ถารูจิตวิทยาดีในแบบน้ี ก็หมาย
ความวาทําเรื่องนั้นใหเปนเรื่องที่นาคนควา นาศึกษา นาสงสัย นา
ทดลอง พออยากลองคราวนี้คนนั้นเอาจริงๆ ไมท้ิง ไมไปไหน วุน
อยูน่ันเอง พยายามทําใหไดใหสําเร็จ

อิทธิบาทแตละขอน่ีเปนวิธีสรางสมาธิท้ังนั้น เปนทางนําไป
สูความสําเร็จ ไมจําเปนจะตองเริ่มท่ีขอใดตายตัว ตามปกติน้ันเริ่ม
ท่ีฉันทะมาก ถาเริ่มตัวหนึ่งแลว ตัวอื่นจะมาหนุนทันที เพราะฉะนั้น
ถาคนมีนิสัยใจรักชอบอะไรแลวก็ทําละก็ คนนั้นก็ตองยุในแงฉันทะ
คนไหนชอบสิ่งที่ทาทายก็ตองทํางานใหเปนเรื่องทาทาย จึงจะเอา
จริง ใจสู คนไหนมีลักษณะเปนคนมีความใฝใจรับผิดชอบ เรื่อง
ของตัวเองเกี่ยวของจึงทํา ก็ใชวิธีจิตตะ สวนคนที่ชอบทดลองคน
ควา ก็ทํางานใหเปนเรื่องที่นาอยากรูอยากเห็น อยากเขาใจ นา
สงสัยสอบสวนไป มันก็จะไดงานขึ้นมา คือวาทุกอยางจะนําไปสู
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การเกิดสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิแลวเขาจะทํางานดวยความพอใจ มี
ความสุข เมื่อทําดวยความตั้งใจจริง ทําดวยสมาธิ งานนั้นก็สําเร็จ
อยางดี

หลักอิทธิบาท ๔ นี่ เปนธรรมสําคัญที่เราอาจจะตองมา
ขยายวิธีการ คือ จากหลักใหญๆ นี่ นาจะมีการเอาไปขยายราย
ละเอียดของวิธีการไดในแตละขอ เชนวา ในแงฉันทะ จะทําอยางไร
มีเทคนิคอะไรบางที่จะทําใหคนรักงาน หรือทําใหงานนั้นหรือเรื่อง
ที่เปนหนาท่ีนั้นเปนเรื่องที่คนชอบ เพราะจะมีคนพวกหนึ่งที่วารัก
ชอบละก็ทํา ทีนี้ มีคนอีกพวกหนึ่งที่ตองใชธรรมขอที่ ๒ คือจะตอง
สรางเทคนิคกันขึ้นมาวา ทําอยางไรจะใหงานหรือหนาที่นั้นเปน
เรื่องทาทาย แลวคนพวกนี้ก็จะมาทํา อยางที่ ๓ ก็ทําใหรูสึกเกี่ยว
ของเปนเรื่องของเขา อันที่ ๔ ก็ทําใหเกิดความรูสึกอยากทดลอง

นี่เปนวิธีการในพุทธศาสนา ซึ่งเปนหลักใหญๆ แตในแง
เทคนิคนี่เรายังไมคอยไดมีการนําเอามาขยาย ถาขยายอาจจะเปน
วิธีการที่นาศึกษาทีเดียว เอามาเรียนเปนวิชาการกันไดสําหรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน แตจุดแรกที่ย้ํานี่ โยงกลับไปท่ีเกา คือ
เรื่องฉันทะ จึงจะขอผานเรื่องอิทธิบาทนี่กลับมาสูขอตนในชุดของ
มัน คือ ฉันทะ อีกครั้งหนึ่ง

ฉันทะทาํใหขยัน ตัณหาทาํใหขี้เกียจ
ทีนี้ จะขอพูดเรื่องฉันทะอยางเดียว ฉันทะนี้เปนเรื่องที่เรา

จะตองศึกษาอีก ที่พูดมาเมื่อกี้นี้วา ฉันทะ แปลวา ความชอบ
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ความพอใจ ความรัก หรือความมีใจรัก แตความจริงฉันทะนั้นมันมี
๒ แบบ

ฉันทะแบบที่เราวากันมาเมื่อกี้น้ี ในบางโอกาสจะตองเรียก
ช่ือใหเต็มวา “ธรรมฉันทะ” แปลวา ฉันทะในธรรม ธรรมคืออะไร?
ธรรมะนี่ใหความหมายกันไดเยอะแยะ แตในที่น้ีเอาเพียง ๒ อยาง
ธรรมะแงหนึ่งแปลวา ความจริง แงท่ีสองแปลวาความดีงาม พอ
แปลได ๒ ความหมาย น่ีก็จะโยงกับเรื่องเกี่ยวของในที่น้ี สําหรับ
ธรรมะที่แปลวาความจริงนั้น ความจริงคือสิ่งที่พึงรู แลวทีน้ีความดี
งาม ความดีงามคืออะไร ความดีงามคือสิ่งที่พึงกระทําหรือพึงทํา
ใหเกิดใหมีเปนจริงขึ้นมา

พอบอกวา ธรรมฉันทะ ฉันทะในธรรม ความหมายที่ ๑ คือ
ฉันทะในความจริง ฉันทะในสิ่งที่พึงรู ฉันทะในแงน้ีก็แปลวา อยาก
ในความรู คือใฝรู เพราะฉะนั้น ฉันทะแงท่ี ๑ ก็ใฝรู คนมีฉันทะแงท่ี
๑ คือมีความใฝรู อยากจะรู อยากจะศึกษาใหเขาใจความจริง วา
อันนี้น้ันเปนอยางไร เหมือนอยางพระพุทธเจาที่ไดตรัสรูก็เพราะมี
ธรรมฉันทะนี้ ตองการรูตองการเขาถึงความจริง เพราะฉะนั้นจึง
ตองขวนขวายใหเกิดความรูใหได

ในแงท่ี ๒ ท่ีวา ฉันทะในความดีงามที่พึงทําใหเกิดใหมีเปน
จริงขึ้น ก็คือ ฉันทะในการกระทํา ความอยากทํา หรือใฝทํา อันนี้
คือตัวที่ทานเรียกวา “กัตตุกัมยตาฉันทะ” เปนฉันทะสําคัญ เปนราก
ฐานของความกาวหนา

เปนอันวา ฉันทะช่ือเต็มวา ธรรมฉันทะ คือใฝรูและใฝทํา
หรืออยากรู และอยากทํา หรืออยากศึกษา และอยากสรางสรรค
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อันนี้แหละเปนตัวหลักสําคัญ พระพุทธเจาเรียกธรรมฉันทะนี้เต็มท่ี
วา “กุศลธรรมฉันทะ” แตบางทีเราจะเรียกศัพทใหเต็มท่ี มันยืดยาว
เกินไป ก็เลยตัดกันวา ธรรมฉันทะ หรือบางทานก็ตัดเอาตัวหนา
“ธรรม” เอาออก เรียกวา “กุศลฉันทะ” แตเรียกอยางไรก็ตาม ก็ใหรู
วามันเปนความหมายนี้ แตบางทีเราเรียกกันสั้นๆ วา ฉันทะเทานั้น
โดยหมายถึงฉันทะที่ตองการที่พูดมาแลว เปนอันวาเปนเรื่องของ
ความ “ใฝรู” และ “ใฝทาํ”

ยังมีฉันทะอีกอยางหนึ่ง ไดยินกันบอยในนิวรณ ๕ ขอ ๑
วา “กามฉันทะ ฉันทะในกาม” ในสิ่งที่อยากได คือใจคิดคํานึงแตวา
อยากไดโนน อยากไดนี่ อยากไดรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณที่นาพอใจท้ังหลาย ใจไปอยูกับสิ่งที่ตองการ อยากโนน
อยากนี่ และไมเปนสมาธิ เรียกงายๆ ก็คือ อยากไดอามิส นี่เรียก
วากามฉันทะ ตกลงวาฉันทะมี ๒ อยาง กามฉันทะ กับธรรมฉันทะ
ถาเปนกามฉันทะ แลวก็เปนเรื่องของโลภะ เปนเรื่องของตัณหา ที่
จริงมันเปนไวพจนของตัณหานั่นเองแหละ ตัณหาที่เปนกามฉันทะ
นี่คือตัวปฏิปกษของธรรมฉันทะ หรือฉันทะที่เราตองการ

ตอนนี้ก็มาถึงการแยกระหวางฉันทะที่เปนธรรมฉันทะ กับ
ฉันทะที่เปนกามฉันทะ หรือเปนตัณหา ซึ่งเราจะตองแยกใหถูก ถา
มีกามฉันทะก็มุงไปในทางของตัณหา มุงหาสิ่งบํารุงบําเรอวัตถุ
อํานวยความสะดวกตางๆ ตัณหานี้นําไปสูความเกียจคราน ไมได
ทําใหเกิดความสําเร็จ หลายทานบอกวา เราจะตองไมสันโดษ
สันโดษแลวทําใหงอมืองอเทา บานเมืองพัฒนาไมได ตองสงเสริม
ใหคนเกิดตัณหา อยากไดโนนไดนี่แลวจะไดมีความพยายามสราง
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โนนสรางนี่ จะไดพัฒนา ในที่น้ีขอบอกวา ถาทําใหคนมีตัณหาแลว
คนจะขี้เกียจ มันตรงขาม

ทําไมจึงวาอยางนั้น? ตัณหาทําใหข้ีเกียจ เพราะเขาไมได
อยากไดงาน ไมไดอยากไดผลสําเร็จของงาน เมื่อเราจะใหคน
ทํางาน เราตองทําใหเขารักงาน รักความมุงหมายของงาน รักวัตถุ
ประสงคของงาน ถาคนรักงาน รักความมุงหมายของงาน เราเรียก
วา มีฉันทะ

แตทีน้ี เราบอกวาใหเขาอยากไดวัตถุ ไดเงินอะไรอยางนี้
เราเรียกวาเราตัณหา ถาหากใหเขาอยากไดเงิน ไดวัตถุปรนเปรอนี่
เขาไมไดอยากไดผลสําเร็จของงาน ไมไดรักงาน ถาเปนไปไดเขา
จะไมทํางาน เพราะเขาอยากจะไดเงิน อยากจะไดวัตถุเทานั้น
เพราะฉะนั้นพวกนี้จะหาทางลัดวาทําอยางไรจะไดวัตถุ ไดเงินโดย
ไมตองทํางาน แลวเราก็จะสรางเครื่องบีบบังคับ สรางระบบการ
ควบคุมเพื่อเปนเงื่อนไขใหเขาตองทํางานจึงจะไดวัตถุ ไดผล
ประโยชน ไดเงินที่เขาตองการ ใชไหม? อันนี้คือระบบของความยุง
ยาก จะตองปองกันความทุจริตกันเต็มท่ี

ถาหากวาเขาหลีกเลี่ยงไดไมตองทํางาน พวกมีตัณหานี่จะ
หาทางเอาวิธีลัด ถาทุจริตไดก็ทุจริต พวกนี้ถาหากวาไมตอง
ทํางานไดก็ดี ก็เลยขี้เกียจ เพราะฉะนั้นตัณหาก็สงเสริมใหคนขี้
เกียจ ถาตัณหามากขึ้นอีกก็ข้ีเกียจ บวกสุรายาเสพติดการพนัน ดัง
น้ันจึงบอกไดวา ตัณหาเปนธรรมที่สงเสริมความขี้เกียจ และสง
เสริมความทุจริต ไมไดชวยใหเกิดความดีงาม ความขยันหมั่นเพียร
หรือการพัฒนาอะไรเลย
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แตมีอยูบางที่พระอานนทเคยกลาววา บางทีตองใชเทคนิค
เหมือนกัน บอกวาอาศัยตัณหาละตัณหา หมายความวา บางครั้ง
เราตองเอาตัณหาเปนเครื่องมือ เพราะวาคนบางคนทําใหเกิด
ฉันทะนี่ยากเหลือเกิน ตองไปกระตุนตัณหากอน ใหอยากไดผล
ประโยชน อยากไดวัตถุ เสร็จแลวจึงเอาตัณหาความอยากไดวัตถุ
หรือความโลภนั่นมาเปนเครื่องกระตุนใหเกิดฉันทะความรักงานอีก
ทีหน่ึง ในกรณีที่ใชเปนเทคนิคนี่ทานยอม แตวาตองระวังที่สุด
เพราะจะไมคอยสําเร็จตามนั้น เพราะไปยั่วยุใหเกิดความโลภ
ตัณหาในวัตถุแลว ใจมันแลนไปทางนั้น ก็อยากไดวัตถุ ไมรักงาน
ความสําเร็จของงานก็จะไมได ก็จะไดแตในทางเกียจครานทุจริต
ความอยากไดทางลัดก็เปนปญหาในการพัฒนาปจจุบันนี้

ฉะนั้น เห็นวาเราจะตองทําใหคนมีฉันทะใหได ตองทํา
ฉันทะใหนําไปสูความไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย ตองใหรักสิ่ง
ที่ดีงาม เชนวา ในชุมชนของเรา อะไรเปนเปาหมาย ไดแก ความ
สงบ ความอยูดี ความเรียบรอย ความสามัคคี ความสะอาด สุข
ภาพ ความปลอดภัย อะไรตางๆ ที่เปนสิ่งดีงาม สรางความเราใจ
ใหคนเกิดฉันทะขึ้นมาแลวการพัฒนาก็จะสําเร็จได แตถาไปเรา
ตัณหาในทางที่วา เรามาพัฒนากัน เราจะไดมีของนั่นของนี่ มีวัตถุ
ปรนเปรอ มีโทรทัศน มีมอเตอรไซค มีอะไรตออะไร เอาแตเรื่องที่
เปนวัตถุบํารุงบําเรอสําหรับแตละคนซึ่งเปนเรื่องสงเสริมความเห็น
แกตัวนี่ เห็นวาพัฒนาอยางนี้ลมเหลวจะเกิดปญหาขึ้นมากมาย

เพราะฉะนั้น จุดเราของสองอันนี้ตางกัน คือ จุดเราของ
ฉันทะกับตัณหา ในการพัฒนาจะตองเลือกเปาหมายหนึ่ง คือเปา
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หมายสําหรับฉันทะ ไดแก สิ่งดีงามทั้งหลายที่คนในชุมชนน้ันจะพงึ
ตั้งเปนวัตถุประสงค แลวเอาอันนั้นแหละยั่วยุเราฉันทะใหเกิดขึ้น

เปาหมายแบบที่สองคือ ตัณหาซึ่งเปนเรื่องของความอยาก
ไดสวนตัวของแตละคนที่อยากจะไดวัตถุมาปรนเปรอตัวเอง ซ่ึงจะ
ไมมีทางสําเร็จผลไดดี จะเกิดปญหาการเบียดเบียนกัน เกิดการ
เอาเปรียบกันอะไรตางๆ น่ี ปญหาทั้งหลายจะตามมา ดังนั้น ถา
หากวาจะเราตัณหาตองเราในทางที่เปนตัวกระตุนฉันทะอีกทีหนึ่ง 
แตวาผูดําเนินการกระตุนเราจะตองวางวัตถุประสงคของตนเองไว
ใหดีทีเดียว แลวก็ดําเนินการโดยเขาใจกลวิธีเทคนิคตางๆ

ท่ีผานมานี่ขอบอกวาเรามองกันแตเพียงตัณหากับละ
ตัณหา เราไมไดมองเรื่องฉันทะเลย คือ ไปมองตัวบวกแตตัณหา
แลววาถาไมเอาตัณหาก็ลบเทานั้น แทนที่วามันมีตัวบวก ๒ ดาน
บวกฝายอกุศล กับ บวกฝายกุศล บวกฝายอกุศลก็ตัณหา บวก
ฝายดีก็ฉันทะ แทนที่เราจะบอกวาไมเอาตัณหาเอาฉันทะ เรากลับ
บอกวา ไมไดหรอกถาละตัณหาเสียแลว คนจะไมมีกําลังทํางาน
ตองเราตัณหาเอาไว สวนอีกฝายหนึ่งก็วา ตัณหาทําใหยุง ตองให
ละตัณหาไมใหอยากได เลยเถียงกันอยูน่ัน ไมไปไหนเลย

เพราะฉะนั้น ขอตั้งเปนขอสังเกตสําหรับแยกอยางงายๆ
อยางที่พูดแลววา ฉันทะมีความรักงานแลวก็รักสิ่งดีงามที่เปนวัตถุ
ประสงคของงานนั้น สวนตัณหารักอามิส รักผลประโยชนตอบแทน

อันนี้จะแสดงออก เชน เวลาประสบพบเห็นอะไร คนที่เห็น
อะไรที่แปลกตา ท่ีสวยงามดี น่ีอยากจะไดอยากจะเอามา อันนั้น
เปนความอยากแบบตัณหา แตคนที่เห็นดวยฉันทะนี่ เวลาเห็น
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อะไรที่แปลกที่ดีงามท่ีใหมที่นาทึ่งจะเกิดความรูสึกแปลกใจวา 
เอะ…ของนั่นมาไดอยางไร สําเร็จไดอยางไร แลวอาจมีความรูสึก
วา ทําอยางไรเราถึงจะทําไดอยางนั้น ความรูสึกนี้จะเกิดตั้งแต
เด็กๆ ทีเดียว แลวก็อยูที่การปลูกฝงของผูใหญดวย เด็กไปเห็น
อะไรที่สวยงามแปลกตานี่ เพียงแตวาอยากจะได เอาสิ่งนั้นมา ถา
เราปลูกฝงในแนวนี้มันจะเปนการเสริมตัณหา เรียกวา เสริมกาม-
ฉันทะ แตเด็กบางคนเราจะเห็นไดวา พอเห็นอะไรแปลกที่นาทึ่งนี่
แกนึกในแงความเปนมาเปนไป สงสัยในทางเหตุปจจัยเลย วาสิ่งนี้
มันเกิดขึ้นมาอยางไร มันทําไดอยางไร บางคนจะนึกวาทําอยางไร
เราถึงจะทําไดอยางนี้ ความรูสึกอยางนี้ชวยลดความรูสึกอยากได
อยากเอาลงไป เปนฉันทะ ทําใหคิดสรางสรรค

ธรรมดาปุถุชนแลว มันก็ตองมีความอยากไดอยากเอาบาง
แตสําหรับปุถุชนที่เปนกัลยาณะ ก็ควรจะมีฉันทะดวย คือนอกจาก
อยากไดอยากเอานี่ มันจะมีความทึ่ง อยากจะรูวา นี่มันสําเร็จมา
ไดอยางไร ทําไดอยางไร

แตสําหรับเด็กนี่ สําคัญมากที่จะปลูกฝงนิสัยที่จะพัฒนา
อยางถูกตอง ซึ่งเปนนิสัยสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ตอไปดวย คือวา ผูใหญจะตองกระตุนตัวฉันทะขึ้นมา ไมใชกระตุน
ตัณหา ถาเราเขาใจเทคนิคนี้ตามแนวพุทธศาสนาแลว การปลูกฝง
อบรมเด็กก็อาจจะเปลี่ยนไป แทนที่จะคอยสงเสริมวา ถาเด็กเห็น
อะไรอยากได ผูใหญก็จะคอยเอาใหตามที่แกตองการ ทีนี้ควรจะ
ไมใชอยางนั้นแลว อาจจะชี้แนะแกใหเกิดความสงสัย เกิดความใฝ
รู วาสิ่งนี้คืออะไร เกิดขึ้นมาไดอยางไร
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ทําใหแกอยากจะเขาใจเรื่องนั้น อยากทําได แลวนิสัยแบบ
ฉันทะจะตามมา

สันโดษที่ถูกตองมีธรรมฉันทะ
ขอสรุปวา ฉันทะที่ถูกตองนี่ก็คือ ธรรมฉันทะที่จะไป

สัมพันธกับความสันโดษ ทําใหเกิดความสันโดษที่ถูกตอง แลวก็ทํา
ใหเกิดความไมสันโดษที่ถูกตองดวย แลวก็จะทําใหเกิดวิริยะ—
ความเพียร จิตตะ—ความเอาใจใสการงาน วิมังสา—ความคิด
พิจารณาไตรตรองสอบสวน เกิดสมาธิแลวก็เกิดปญญาความรู
ความเขาใจจริง แลวก็นําไปสูแมแตจุดมุงหมายของพระพุทธ
ศาสนา ท่ีวาเปนวิมุตติ—ความหลุดพน แตถาในทางตรงขามไปเรา
ความอยากที่ผิด ไมใชอยากแบบฉันทะ ก็จะอยากแบบตัณหา เมื่อ
อยากแบบตัณหาจะมีความสันโดษที่ผิดพลาด คือ สันโดษในกุศล
ธรรมในการงานเสียแลว งานแคน้ีพอแลว ไมเอาแลว วัตถุประสงค
ของงานสําเร็จแคน้ีพอแลว ไมเอาแลวกลายเปนประมาท แตจะไป
เสริมความไมสันโดษที่ผิดอีก คือ จะไปไมสันโดษในเรื่องของสิ่ง
ปรนเปรอตางๆ หาวัตถุอามิสมาบํารุงบําเรอตัวเอง ก็คือเกิดความ
โลภ แลวเกียจครานไมอยากทํางาน หาทางลัด เมื่อเกิดหาทางลัด
ก็เลยตองทุจริต เมื่อทุจริตก็เกิดปญหาขึ้นทั้งสวนตนและสังคม

เพราะฉะนั้น จึงมีวิถีทางอยู ๒ ทาง วิถีทางหนึ่งนําไปสู
ความไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน คือวิธีการของตัณหา และ
อีกวิถีทางหนึ่งนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน ก็คือ ฉันทะ และ
มีขอโยงกันอยูท่ีวาสําหรับปุถุชนนั้น มันมีตัณหาอยูเปนธรรมดา
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เพราะฉะนั้น ถาหากวามีตัณหาแลว ใหหากลวิธีที่จะทําใหตัณหา
นั้นเปนปจจัยกระตุนฉันทะตอไป แลวฉันทะนั้นจะนําไปสูการ
ทํางานดวยใจรัก มีความสุข มีสมาธิ และนําไปสูความเปนเลิศของ
งานนั้น หรือทําใหงานสําเร็จผลอยางดีเลิศ แลวก็นําไปสูประโยชน
สุขทั้งสวนตน และสังคมประเทศชาติ

นี่คือเรื่องประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งเปนเพียงแงหนึ่ง
ยังไมใชตัวประสิทธิภาพเอง แตเปนฐานของความมีประสิทธิภาพ
วาที่จริงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมีหลายแง คือ หลัก
ธรรมที่จะเสริมประสิทธิภาพนี่มีหลายอยาง วันนี้ก็เลือกมาพูดแง
หนึ่ง ซึ่งเห็นวาเปนแงสําคัญ ถาเรามีฉันทะมีความไมสันโดษใน
กุศลธรรมนี่ เรามีฐานที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคคล แลวก็ทําใหเกิดการพัฒนาประเทศชาติที่ถูกตองได
อยางแนนอน

หมายเหตุ บรรยายแกชมรมสงเสริมสมรรถภาพจิต สํานักงาน ก.พ. ณ หองประชุม ๑
สํานักงาน ก.พ. เม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๕ ตีพิมพครั้งแรกใน วารสารขา
ราชการ ปที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑-๒ ม.ค. และ ก.พ. ๒๕๒๖ ครั้งที่ ๒ มุทิตาสักการะ
ในวโรกาสพระสังฆาธิการรับพระราชทานสมณศักด์ิ ณ มหามงคลสมัยพระราช
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