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สรุปคำถาม 

  ๑ :  เรา ควร มี มุม มอง อยางไร ให สามารถ ทำงาน 
ได อยาง มี ความ สุขใจ มี ความ พอใจ และ ได พัฒนา ตนเอง 
ดวย     คือ ทำงาน อยาง ฉลาด และ ได พัฒนา คุณธรรม ควบคู 
กัน ไป  ....(หนา ๑)
   ๒  :  การ ทำงาน เพื่อ เงิน     เพื่อ ชื่อ เสียง เกียรติยศ     
อำนาจ     งาน ที่ ไม ผิด กฎหมาย     ไม เบียดเบียน ผู อื่น     ผิด 
หรือ ไม     มี อะไร ที่ เปน สวน เสีย หาย     ขอ คำ แนะนำ จาก พระ 
อาจารย ดวย ครับ  ....(หนา ๔)
   ๓ : พระ อาจารย บอก วา ประเด็น ขึ้น อยู กับ วา 
ชีวิต มี เปา หมาย ท่ี สูง กวา นี้ หรือ ไม      เชน   ทำงาน เพื่อ อะไร     
เกิด มา ทำไม   แต ความ คิด อยาง นี้ จะ เกิด ขึ้น มา ได อยางไร     

ใน ขณะ ที่ เรา อาจ จะ คิด วา   หาเงิน     
ทำงาน เพื่อ เงิน     ทำงาน 
เพื่อ ช่ือ เสียง เกียรติยศ     
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เรา ด ูม ีความ สขุ ระดบั หน่ึง     แต คำถาม คือ   ทำ อยางไร จึง จะ 
สราง เหตุ ปจจัย ที่ จะ นำ ชีวิต ไป สู ความ คิด ดีๆ   งามๆ    แบบ 
นี้ ครับ .... (หนา ๗)
   ๔ :  เรา จะ มี หลัก ใน การ คบ เพื่อน   หา เพ่ือน ที่ ดีๆ   
ที่ ทาน เรียก วา กัลยาณมิตร ได อยางไร ครับ ....(หนา ๙)   
   ๕  :  ใน ชีวิต การ ทำงาน     การ ตอง เลือก ระหวาง 
สิ่ง ที่ ถูก ตอง กับ สิ่ง ที่ ถูกใจ เปน เรื่อง ยาก มาก     เรา จะ มี หลัก 
และ วิธี การ ฝก ตน อยางไร     ให สามารถ เลือก สิ่ง ที่ ถูก ตอง 
มาก ขึ้นๆ     ครับ  ....(หนา ๑๐)
   ๖ :  ถา เรา หมั่น ทำ ไป เร่ือยๆ   แลว ความ ถูก ตอง 
ถูกใจ มัน เริ่ม จะ เขา มา ใกล กัน มาก ขึ้น     แต ถา เรา อยาก จะ 
เรง เครือ่ง นดิ หนึง่     เรา เห็น วา ส่ิง นี ้มนั ถกู ตอง แต วา มนั ยงั ไม 
คอย ถูกใจ     ทำ อยางไร เรา จึง จะ ปรับ ใจ ของ เรา ให เห็น เรื่อง 
ความ ถูก ตอง ได งาย ขึ้น ได เร็ว ขึ้น ครับ ....(หนา ๑๒) 
  ๗ :  ประโยค ที ่วา   “ ให ม ีความ เคารพ ใน งาน ”   ที ่ทำ 
ทกุ ประเภท     หมาย ถงึ อะไร     ทำไม ตอง จงึ ตอง เคารพ ใน งาน 
ครับ  ....(หนา ๑๔)
   ๘ :  พระ อาจารย พูด ถึง เรื่อง การ เอาใจ ใส ใน ตัว 
งาน   ทาน เคย พดู ถงึ เรือ่ง การ ทำงาน โดยท่ี ม ีรางวลั ตอบแทน   
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กบั การ ทำงาน ท่ี ไมม ีรางวลั     กรณี น้ี ก ็คง เปน ทำนอง เดยีวกัน 
ใช ไหม ครบั     ทำ ดวย ความ เอาใจ ใส ดวย ความ พอใจ ใน งาน   
....(หนา ๑๖)
   ๙ :  เรา ควร มอง วา ชวีติ และ งาน เปน เรือ่ง เดยีวกัน 
หรือ ควร แบง แยก บทบาท ออก จาก กัน ให ชัดเจน ครับ  ....
(หนา ๑๗)
   ๑๐  :  พระ อาจารย บอก วา เวลา พู ดรวมๆ   เรื่อง 
ชีวิต และ งาน   ถา งาน หมาย ถึง อาชีพ ก็ ควร จะ แบง แยก พอ 
สมควร     แต ถา เรา มอง ไป ถงึ พวก ท่ี มอีาย ุอยู ใน วยั การ เรยีน 
การ ศึกษา   หรือ พวก ที่ เกษียณ จาก การ ทำงาน แลว     กรณี 
ของ ผู ที่ ไม ได อยู ใน วัย มี อาชีพ การ งาน อยาง เปน ทางการ   
เขา ควร จะ มอง คำ วา งาน อยางไร ครับ     ชีวติ และ งาน จะ แยก 
กัน อยางไร ครับ  ....(หนา ๑๙)
   ๑๑ :  พุทธ ศาสนา มี หลัก ใน การ พิจารณา ความ 
สัมพันธ ระหวาง นายจาง และ ลูกจาง อยางไร ครับ  ....(หนา ๒๑)
   ๑๒ :  ใน กรณี ที่ ทั้ง นายจาง และ ลูกจาง มี คุณธรรม 
ปญหา คง นอย     แต ถา ฝาย หน่ึง ฝาย ใด ไมมี คุณธรรม   เชน   
นายจาง มี การ เอา รัด เอา เปรียบ     และ ฝาย ลูกจาง ก็ อาจ จะ 
ไมมี หลัก ใน การ ทำงาน เทา ที่ ควร     มุง เนน แต เรื่อง ของ เงิน 
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คา ตอบแทน   หรือ ผล ประโยชน ตางๆ     มัน ก็ จะ เปน ปญหา 
ใช ไหม ครับ  ....(หนา ๒๓)
  ๑๓ :  พระ อาจารย เคย เทศน เร่ือง ความ สัมพันธ 
ระหวาง นายจาง กับ ลูกจาง ท่ี ปรากฏ ใน สิง คาลก สูตร   เปน 
เร่ือง ต้ังแต สมัย พุทธกาล   พระ อาจารย คิด วา ยัง ใชได อยู หรือ 
ไม อยางไร     อีก อยาง หน่ึง มี บาง คน ต้ัง ขอ สังเกต วา ความ 
สัมพันธ ใน ลักษณะ นายจาง และ ลูกจาง ตาม ท่ี ปรากฏ ใน พระ 
สูตร     อาจ จะ มี ความ แบง แยก ชนช้ัน คอน ขาง ชัดเจน      ประเด็น 
น้ี พระ อาจารย มี ขอคิด เห็น อยางไร ครับ  ....(หนา ๒๔)
   ๑๔ :  ทำ อยางไร จงึ จะ ใหการ ทำงาน เปน สวน หนึง่ 
ของ การ ปฏิบัติ ธรรม ครับ  ....(หนา ๒๖)
   ๑๕ :  เมื่อ กี้ พูด ถึง เรื่อง ทำงาน กับ ปฏิบัติ ธรรม มี 
พาดพิง เรื่อง ของ อาชีพ   จะ ขอ พระ อาจารย อธิบาย ขยาย 
ความ เรื่อง สัมมา อาชีพ ครับ วา ใน ความ หมาย พุทธ ศาสนา 
คือ อะไร....(หนา ๒๘)
   ๑๖ :  ทำ อยางไร จงึ จะ ปลกู ฝง ฉนัทะ ใน การ ทำงาน     
บาง คร้ัง ทำงาน ประสบ อุป สรร ค ยากๆ   หนักๆ   ทำให ทอแท     
จะ ปลุก เรา ตัว เอง ให เกิด กำลัง ใจ     มุง มั่น ฝาฟน ปญหา ได 
อยางไร ครับ ....(หนา ๒๙)     
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   ๑๗  :   ใน สถาน ท่ี ทำงาน เรา ควร ทำตัว อยางไร     ไม 
ให เปน ที่ ติฉิน นินทา ของ ผู อื่น ครับ  ....(หนา ๓๑)
   ๑๘ :  แต ประเด็น คง ไม ได อยู ที่ วา ใคร จะ นินทา 
วา อยางไร เรา ก็ ไม สนใจ     ปลอย ไป เลย     คง ตอง หยิบ มา 
วิเคราะห ดวย เพื่อ เปน บท เรียน   ใช ไหม ครับ  ....(หนา ๓๒)
   ๑๙ :  อีก อยาง หนึ่ง ก็ คงจะ ขึ้น อยู กับ วา ใคร เปน ผู 
พูด ดวย ใช ไหม ครับ   สมมติ วา ใกล ชิด กับ เรา ขนาด ไหน   ถา 
ยิ่ง ใกล มาก ก็ อาจ จะ ยิ่ง รูสึก มาก  ....(หนา ๓๓)
   ๒๐ :  ผู บริหาร องคการ ควร มีน โย บาย อยางไร   เพ่ือ 
ให เกิด ความ สมาน สามัคคี ใน หมู พนักงาน และ เพ่ือน รวม 
งาน ท้ัง ปวง ครับ  ....(หนา ๓๔)
   ๒๑ :  ถา อยู  ใน องคการ ที่  เพื่อน รวม งาน กับ ผู 
บริหาร มี ศีล ไม เสมอ กัน     การ ที่ เรา บอก วา เรา ควร จะ เปน 
ชุมชน ของ คน ที่ วา ถา คุณ มี อะไร คุณ บอก ผม     ผม มี อะไร 
ผม จะ บอก คุณ     ปรากฏ วา มัน อาจ จะ เปน อยู ฝาย เดียว     
พอ บอก เขา ก็ เกิด โกรธ ขึ้น มา      เรา จะ ทำ อยางไร ที่ จะ สราง 
บรรยากาศ ให เปน ชมุชน ของ กลัยาณมติร ที ่วา เปน สามคัค ี
ของ ปราชญ ที่แท จริง  ....(หนา ๓๖)
   ๒๒ :  ถา เจา นาย ใน ท่ี ทำงาน ให เรา ทำ ใน เรื่อง ที่ 
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เห็น วา ผิด ศีล ธรรม     เรา จะ มี วิธี การ อยางไร ที่ จะ หลีก เล่ียง 
ไม ตอง ทำ     โดย ไม สราง ปญหา หรือ ความ ไม พอใจ ให กับ 
ผู บังคับ บัญชา     ซ่ึง ใน ประเด็น นี้ ถา วิธี การ เรา ไม ดี พอ     ใน 
ทีส่ดุ ก็ อาจ จะ กระทบ ตอ ความ มัน่คง ใน อาชพี การ งาน ของ 
เรา ได     อาจ จะ ถูก เชิญ ออก ได ครับ  ....(หนา ๓๗)
   ๒๓ :  ใน กรณี ที่ ครอบครัว มี อาชีพ ที่ อาจ จะ ไม 
สอดคลอง กับ การ รักษา ศีล     เชน ศีล ขอ ที่   ๑     ศีล ขอ ที่   ๕     
ถึง แม อาชีพ นี้ จะ ไม ผิด กฎหมาย     เรา ใน ฐานะ ลูก หลาน     
ชีวิต ของ เรา ตั้งแต วัย เด็ก ได รับ ประโยชน และ สิ่ง อำนวย 
ความ สะดวก จาก อาชีพ การ งาน ของ พอ แม     เมื่อ เรา โต 
ขึ้น แลว เรา ก็ มี ความ ไม สบายใจ ใน อาชีพ งาน เหลา นี้     เรา 
ควร จะ ทำ อยางไร ด ีใน ฐานะ ที ่เปน ลกู ที ่ตอง สบื วงศ ตระกลู     
และ สืบทอด ธุรกิจ     และ ใน ประเด็น ที่ การ ที่ เรา จะ ตอง 
กตัญู รูคุณ ตอ พอ แม ที่ เลี้ยง เรา มา     ขณะ เดียวกัน เรา ก็ 
ตอง พิจารณา ประเด็น ที่ วา เรา อยาก จะ เปน ชาว พุทธ ที่ ดี 
ดวย  ....(หนา ๓๙)
   ๒๔ :  ภรรยา หรือ สามี ที่ ทำ หนาที่ เปน แม บาน หรือ 
พอ บาน     คือ ทำงาน บาน     บาง คร้ัง อาจ จะ รูสึก ตัว เอง วา 
ดอย คา     ทำ แต งาน ที ่ใช แรงงาน ไมม ีตำแหนง ไมม ีเงนิ เดอืน     
ตัวเลข จี ดี พี ของ ประเทศ ก็ ไมมี การ บันทึก วา เปน สวน ที่ จะ 
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ชวย สราง มูลคา เพิม่ ให แก ระบบ เศรษฐกจิ     พระ อาจารย จะ 
มี คำ แนะนำ อยางไร กับ บุคคล เหลา นี้ ครับ  ....(หนา ๔๑)
   ๒๕ :  ถา คุณ พอคุณ แม ยาง เขา สู ปจฉิม วัย แลว     
แต ยัง เปยม ดวย พลัง     ดวย ฉันทะ ที่ จะ ทำ สิ่ง ดีๆ     งามๆ     ควร 
จะ มี หลัก พิจารณา ประการ ใด บาง ใน การ ใช ชีวิต ให เกิด 
ความ สุข     มี ความ สมดุล     มี ความ พอดี     ได ประโยชน จาก 
การ ทำงาน หลัง เกษียณ     โดย ไม เปนการ บั่นทอน สุขภาพ     
ลูก หลาน ก็ ไม ตอง หวง มาก     และ ก็ มี โอกาส ปฏิบัติ ธรรม 
ดวย  ....(หนา ๔๒)
   ๒๖ :  ผูใหญ บาง ทาน     สวน ใหญ ท่ี เปน ผูชาย     เม่ือ 
ผาน พน วัย ทำงาน มา แลว     โดย เฉพาะ ทาน ท่ี เคย มี ตำแหนง 
งาน ใหญ โต จะ มี ความ หงอยเหงา ซึม เศรา ไม เห็น คุณคา ของ 
ตัว เอง ไมมี ความ สุข     ไมรู จะ ทำ อะไร กับ ชีวิต     บาง ทาน ออก 
ไป ทาง ข้ี หงุดหงิด รำคาญ     พระ อาจารย มี คำ แนะนำ อยางไร 
ให แก ผูใหญ เหลา น้ี     ให สามารถ เปล่ียน มุม มอง ให ชีวิต มี 
ความ สุข     และ มี ความ หมาย ท่ี ดี ข้ึน ครับ  ....(หนา ๔๔)
   ๒๗ :  ถา จะ เร่ิม ตน เม่ือ หลัง เกษียณ   โดย ยัง ไม เคย 
ทำ มา กอน     และ ยัง ไม แนใจ วา อยาก จะ ทำ หรือ เปลา     ควร ทำ 
หรือ เปลา     จะ ทำ อยางไร ก็ ยัง ไม ทราบ วิธี การ     จะ ขอ วิธี งายๆ     
พระ อาจารย จะ แนะนำ อยางไร ดี ครับ  ....(หนา ๔๖)
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   ๒๘ :  หลาย คน มี ขอ สงสัย     มี คน ตั้ง ขอ สังเกต 
วาการ ทำงาน ของ พระ คือ อะไร     เปน อยางไร     พระ มี อาชีพ 
ไหม     บาง คน ก ็บอก วา พระ ไมม ีอาชพี     ก ็อยาก จะ ขอ ให พระ 
อาจารย ได อธิบาย มุม มอง  ตาม หลัก พระพุทธ ศาสนา ครับ  
....(หนา ๔๘)    
   ๒๙ : จะ ขอ ความ กรุณา พระ อาจารย พูด ถึง เรื่อง 
อาชีพ ของ ครู ครับ     อาชีพ ของ ครู เปน อาชีพ ที่ คน ที่ มี ความ 
สามารถ สูง     คน ที่ สามารถ จะ เรียก รอง เงิน เดือน ได มาก     
สวน ใหญ แลว ไม คอย อยาก ทำ     เพราะ วา เปน งาน ที่ ยาก 
และ เหนื่อย มาก ถึง แม จะ เปน งาน ที่ เปน สัมมา อาชีพ อยาง 
แทจริง   ขอ ฟง ขอคิด เห็น ของ พระ อาจารย ใน เรื่อง สัมมา 
อาชีพ ใน ฐานะ ครู     และ ขอ คำ แนะนำ สำหรับ ผู ที่ คิด วา 
อยาก จะ เปน ครู ครับ  ....(หนา ๕๑)
   ๓๐ :   ถา ใน สังคม ใด อาชีพ ครู ไม ได รับ การ ยกยอง     
อาชีพ ครู ไม ได รับ การ ตอบแทน ไม ได รับ การ ดูแล ความ เปน 
อยู เทา ท่ี ควร     และ คน สวน หน่ึง ท่ี เขาไป อยู ใน อาชีพ น้ี ก็ เปน 
เหมือน กับ วา ไป อยู ใน อาชีพ อ่ืน ไม ได     ไมมี ทาง ไป   ก็ เลย มา 
ทาง น้ี     อัน น้ี มัน สะทอน ทิฐิ อยางไร บาง ครับ  ....(หนา ๕๔)
   ๓๑ :  แลว ถา จะ พลิก ฟน ตรง นี้ ขึ้น มา ให มันดี ขึ้น     
ควร จะ เริ่ม ตน ตรง ไหน ดี ครับ  ....(หนา ๕๕)
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๑  สัมภาษณพระอาจารยชยสาโร เร่ืองการทำงาน วันที่ ๔  กรกฎาคม   พ . ศ .   ๒๕๕๒ 
  คณะศิษยขอ กราบขอบพระคุณพระอาจารยที่เมตตาอนุญาตใหพิมพเผยแผเปนธรรมทาน 
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๑
ถาม เรา ควร ม ีมมุ มอง อยางไร ให สามารถ ทำงาน ได อยาง 
มี ความ สุขใจ มี ความ พอใจ และ ได พัฒนา ตนเอง ดวย      คือ 
ทำงาน อยาง ฉลาด และ ได พัฒนา คุณธรรม ควบคู กัน ไป
 ตอบ งาน ม ีหลาย ประเภท     แต เรือ่ง การ จะ ฝก ความ ฉลาด 
หรอื จะ พฒันา ตวั เอง   ตอง ยอมรับ วา ม ีโอกาส ไม เหมอืน กนั     
งาน บาง ประเภท ตอง ใช สมอง มาก     งาน บาง ประเภท เกือบ 
จะ ไม ตอง ใช สมอง     งาน บาง อยาง ทำ ตาม คำ สัง่ อยาง เดยีว     
ความ คิด สรางสรรค หรือ ความ คิด ที่ จะ พัฒนา ตัว งาน ไมมี 
เลย   ตอง ยอมรับ วา กรอบ ของ การ ทำงาน มี สวน ใน การ ท่ี 
จะ อำนวย ตอ การ พัฒนา ตนเอง ใน บาง สวน     แต โดย ทั่วไป 

๑
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เรา สามารถ กลาว ใน หลัก ใหญๆ   กอน วา     ความ ทุกข ที่ เกิด 
ขึ้น ใน ที่ ทำงาน ก็ มี มากมาย หลาย ประการ ดวย กัน     เรา 
แยก ออก งายๆ   วา   หนึ่ง   ปญหา ท่ี เกิด เพราะ คน อื่น หรือ สิ่ง 
แวดลอม   ซึ่ง คือ ปญหา ท่ี เกิด จาก นอก ตัว เรา     และ  สอง   
ปญหา ท่ี เกิด ใน ใจ ตัว เอง     ซึ่ง โดย ปกติ แลว ทั้ง สอง อยาง จะ 
เกดิ ควบคู กนั ประกอบ กัน ไป     หมาย ถึงวา ปญหา ซ่ึง อาจ จะ 
เกิด จาก พฤติกรรม ของ คน รวม งาน มัน ก็ เปน ปญหา     แต 
จิตใจ ของ เรา   เพราะ ขาด สติ ขาด การ ฝก อบรม เกิด ความ 
เศรา หมอง   เกิด ความ นอยใจ     เสียใจ     รังเกียจ     เกลียด ชัง 
อะไร เปนตน     ปฏิกริยิา โตตอบ ทาง จติใจ เหลา นี ้    ไม ได ชวย 
แก ปญหา แมแต เล็ก นอย แต ทำให ปญหา กำเริบ   และ พอ 
จิตใจ เศรา หมอง แลว     สติ ปญญา ใน การ ที่ จะ หา ทางออก     
หรือ ที่ จะ แก ปญหา จะ ไม เกิด 
   ฉะนั้น การ มี สติ การ รูตัว การ ควบคุม อารมณ ของ 
ตัว เอง จึง เปน หลัก สำคัญ มาก ทั้ง ใน การ ปองกัน ไม ให เกิด 
ความ ทุกข     และ การ เสริม สราง ความ สุข     นี่ เปน งาน ที่ เรา 
ตอง ทำ ตลอด     ตลอด ท้ัง วัน     เปน งาน ใหญ ของ ชาว พุทธ     
งาน ใน การ ที่ จะ ตื่น รู อยู ใน ปจจุบัน     ไม ให จิตใจ เผลอ     คิด 
เรือ่ง ใน อดตี เรือ่ง อนาคต โดย ใช เหต ุ    การ ท่ี เรา ตัง้ มัน่ อยู กบั 
หนาที ่ใน ปจจบุนั ทำให เรา ม ีความ สขุ ได ทนัท ี    เพราะ จิตใจ 
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ไม ตอง เปรียบ เทียบ ใน ทาง ที่ จะ เกิด ความ ไม พอใจ     อยาง 
เชน เปรียบ เทียบ กับ ตำแหนง คน อ่ืน ท่ี สูง กวา     หรือ วา งาน 
คน อื่น ที่ เงิน เดือน มากกวา   เปนตน    การ ที่ เรา อยู กับ งาน 
ของ เรา ดวย การ ยอมรับ และ ดวย ความ พอใจ ก็ เปน ปจจัย 
สำคัญ     เปน เรื่อง ของ ความ สันโดษ     แต ขอ เตือน ดวย วา 
ความ สันโดษ น้ัน ไมใช วา ไม ตองการ กาวหนา ใน อาชีพ     มี 
ความ ตองการ อยู เหมอืน กนั     แต มนั เปน ความ ตองการ ที ่อยู 
ภายใน กรอบ ของ ศีล ธรรม    ของ ความ ถูก ตอง     ของ ความ 
สุจริต     
   ถา เรา ทำงาน ใน ระดับ หนึง่ แลว ตองการ จะ เลือ่น ชัน้ 
หรอื วา เลือ่น ตำแหนง ตอ ไป     ใน ขณะ ที ่ทำงาน เรา ก ็พยายาม 
ม ีความ สุข ใน งาน ที ่ทำ อยู     ไม ข้ี เกยีจ ข้ี คราน     ทำให ด ีทีส่ดุ ที ่
เรา ทำได     เมื่อ เรา ทำงาน ดวย ความ ตั้งใจ     จะ ให งาน เรา ดี     
ทำ ดี ที่สุด ท่ี เรา ทำได     เรา ก็ มี ความ สุข ได ทันที     แต เรื่อง การ 
ที่ เรา จะ กาวหนา ใน อาชีพ ก็ เปน อีก เรื่อง หนึ่ง ซึ่ง เรา ไม ตอง 
เสีย เวลา คิด     เสีย เวลา ใน การ ปรุง แตง ตางๆ   นานา     เพราะ 
วา เมื่อ เรา สราง เหตุ ให ดีแลว   ผล จะ ตาม มา เอง     
   สรปุ วา ความ สขุ ใน การ ทำงาน      จะ ขึน้ อยู กบั ประเภท 
ของ งาน     บาง งาน จะ สนุก มากกวา อยาง อ่ืน     บาง งาน จะ 
ทำให มี ความ รูสึก ภาค ภูมิใจ     เชน   งาน ท่ี เรา ชวย คน อ่ืน   
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เปนตน     บาง งาน จะ เหน่ือย มาก     บาง งาน เหน่ือย นอย     
ฉะนัน้ จะ ตอง ม ีกรอบ ของ ตวั งาน อยู บาง     แต ความ อศัจรรย 
ของ จิตใจ มนุษย อยู ตรง ท่ี วา     ถึง แมวา อยู ใน งาน หรือ 
ตำแหนง ที่ ไม คอย อำนวย เทา ไหร     ถา เรา ฝก จิตใจ ของ ตน 
ได ดี     เรา ก็ ยัง สามารถ มี ความ สุข ใน งาน นั้น ได     เพราะ  ตัว 
เหตุ ของ ความ สุข ไม ได อยู ที่ ตัว งาน หรือ สิ่ง แวดลอม   
นัน่ ก ็เปน เพยีง ปจจยั     แต เหต ุก ็คอื จติใจ ท่ี อยู ใน สภาพ 
ที่ เปน กุศล     โดย เฉพาะ จิตใจ มี สติ อยู ใน ปจจุบัน 

๒
ถาม การ ทำงาน เพื่อ เงิน     เพ่ือ ชื่อ เสียง เกียรติยศ     อำนาจ     
งาน ที่ ไม ผิด กฎหมาย     ไม เบียดเบียน ผู อื่น     ผิด หรือ ไม     มี 
อะไร ท่ี เปน สวน เสีย หาย     ขอ คำ แนะนำ จาก พระ อาจารย 
ดวย ครับ 
 ตอบ จริงๆ   แลว ถา ทำงาน เพื่อ สิ่ง เหลา นี้ จะ รักษา ความ 
สุจริต ได ยาก     มัน ก็ คอน ขาง จะ ขัด แยง กัน อยู     คำ วา 
เบยีดเบยีน ม ีหลาย ระดบั     ถา ไม ได เบยีดเบียน ถงึ ขัน้ ทำราย 
รางกาย     ก็ ใช   มัน ไม ได เปน โทษ ผิด     ติด คุก     ติด ตะราง     แต 
การ เบียดเบียน บาง อยาง ใน ข้ัน ละเอียด เพ่ือ แสวงหา ผล 
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ประโยชน ของ ตน     หรือ การ ท่ี จะ แซง คิว ถึง จะ ได สิ่ง ที่ ใน 
ความ เปน จริง แลว ควร จะ เปน ของ คน อ่ืน     วิธี ศึกษา ที่ จะ 
เลี่ยง กฎหมาย หรือ กติกา ตางๆ   ก็ มี มาก   ผู ที่ ถือวา เงิน หรือ 
ชื่อ เสียง เปน ส่ิง สูงสุด ใน ชีวิต มัก จะ อด ไม ไดที่ จะ ทำ บาง ส่ิง 
บาง อยาง ท่ี ออก นอก กรอบ     
   โดย ทัว่ไป การ ทำงาน เพือ่ โลกธรรม หรือ เพือ่ เงนิ เพือ่ 
ทอง เปน ใหญ     มัก เปนการ ทำงาน โดย เจตนา ท่ี เศรา หมอง     
หมาย ถึงวา มัน ไม ได ทำให จิตใจ เรา ผองใส เบิก บาน     ไม 
เปน เหตุ ที่ ทำให เกิด ความ ภาค ภูมิใจ ใน ชีวิต ของ ตน     และ 
นอก เหนอื จาก จะ เปน ความ ภาค ภมูใิจ ใน ทาง ที ่ไม ด ีวา     เกง 
กวา เขา     แน กวา เขา     รวย กวา เขา     ซ่ึง ถา มอง ใน แง มุม ของ 
คณุภาพ จิต คณุภาพ ชวีติ ก็ ทำให ชวีติ ม ีคณุภาพ ที ่ตำ่ ลง   ไม 
ได ทำให สูง ขึ้น     
   เรื่อง พฤติกรรม ตางๆ   ไม วา ใน กรณี การ ทำงาน หรือ 
กรณี ทั่วไป   การ งาน ที่ วา ไม ผิด กฎหมาย     ไม เปน ที่ ตำหนิ ติ 
เตียน ของ สังคม ทั่วไป     เรา จะ ถือวา มี ขอ บกพรอง ก็ ตอ เมื่อ 
เรา มี เปา หมาย ชีวิต ที่ สูง กวา ความ เจริญ ดวย วัตถุ     ถา เรา 
มี เปา หมาย ใน การ ท่ี จะ เขา ถึง คุณธรรม ช้ัน สูง   เชน   ปญญา     
ความ เมตตา     กรุณา     ความ บริสุทธิ์     เปนตน     เรา จะ เห็น 
ชัด ได วา     ถา จิตใจ มุง มั่น ใน ส่ิง เหลา นี้ จน เกิน ไป     จะ ลืม สิ่ง 
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ที่ สูง กวา หรือ วา จะ ประมาท ไป เลย     ถา เรา ไมมี เปา หมาย 
ชีวิต ระดับ สูง เปน เครื่อง วัด     เจตนา และ การก ระ ทำ ใน ชีวิต 
ประจำ วัน     ใช     เรา จะ รูสึก วา เรื่อง ของ ฉัน     ไม เห็น เปนไร     
   เร่ือง เหลา น้ี จะ เปน ปญหา หรือ ไม เปน ปญหา ก็ ตอ เม่ือ 
เรา กำหนด วา     เรา เกิด มา ทำไม     เรา เกิด มา เพ่ือ อะไร     ถา 
หากวา เรา ตัดสิน ใจ วา    เรา กำหนด วา ส่ิง สูงสุด ใน ชีวิต    คือ การ 
มี เงิน มี ทอง   การ มี อำนาจ มีช่ือ เสียง    ก็ ใช แลว   การ ทำงาน เพ่ือ 
ส่ิง เหลา น้ี ก็ ถูก ตอง     ถา หากวา ความ คิด น้ัน ดี     ความ คิด น้ัน ถูก   
แต เม่ือ ครูบา อาจารย ท้ัง หลาย จะ ถาม วา จริง หรือ     แลว ท่ี เรา 
ตองการ ส่ิง เหลา น้ี   มัน เพ่ือ อะไร     สุดทาย ก็ จบ ลง อยู ท่ี คำ วา สุข     
เพราะ ฉะน้ัน  ส่ิง ท่ี ควร พิจารณา ก็ คือ ความ สุข ท่ี ตองการ 
ได จาก เงิน จาก อำนาจ จาก ช่ือ เสียง เหลา น้ี     เรา ได หรือ 
ไม     ส่ิง เหลา น้ี สามารถ จะ ให ความ สุข ท่ี เรา ตองการ ได 
ไหม     ให ทบทวน   ให พิจารณา ท้ัง จาก ชีวิต ของ ตน   ชีวิต คน 
รอบ ขาง วา  จริง หรือ เปลา ท่ี วา ย่ิง รวย ย่ิง มี ความ สุข     ย่ิง 
มี อำนาจ ย่ิง มี ความ สุข     ย่ิง มีช่ือ เสียง มาก ย่ิง มี ความ สุข 
มาก     จริง ไหม     จริง มาก นอย แค ไหน     เพราะ ถา ชีวิต ท้ัง ชีวิต 
เปน ไป เพ่ือ ส่ิง เหลา น้ี     และ เรา ไม เคย ฉุกคิด   ไม เคย พิจารณา 
เลย วา ส่ิง เหลา น้ี จะ นำ ไป สู ส่ิง ท่ี ตองการ คือ ความ สุข แลว   ก็ 
เรียก วา เปน ชีวิต ท่ี งมงาย ไมใช หรือ     
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 ๓
ถาม พระ อาจารย บอก วา ประเด็น ข้ึน อยู กับ วา ชีวิต มี เปา 
หมาย ที่ สูง กวา นี้ หรือ ไม     เชน   ทำงาน เพ่ือ อะไร     เกิด มา 
ทำไม     แต ความ คดิ อยาง น้ี จะ เกิด ข้ึน มา ได อยางไร     ใน ขณะ 
ที่ เรา อาจ จะ คิด วา   หาเงิน     ทำงาน เพ่ือ เงิน     ทำงาน เพ่ือ ช่ือ 
เสียง เกียรติยศ     เรา ดู มี ความ สุข ระดับ หนึ่ง   แต คำถาม คือ   
ทำ อยางไร จึง จะ สราง เหตุ ปจจัย ที่ จะ นำ ชีวิต ไป สู ความ คิด 
ดีๆ   งามๆ   แบบ นี้ ครับ     
 ตอบ  คือ เด็ก บาง คน เติบโต ใน ครอบครัว ท่ี มี คา นิยม อยาง 
น้ี     ถูก ปลูก ฝง ให ถือ เงิน   ทอง   ทรัพย สมบัติ     เกียรติยศ     ช่ือ 
เสียง ตางๆ     เปน ส่ิง สูงสุด ท่ี ทุก คน ควร จะ ปรารถนา   ก็ ไมใช 
เร่ือง แปลก ท่ี คน ท่ี เกิด และ เติบโต ใน ครอบครัว แบบ น้ัน 
จะ คิด แบบ น้ี     ความ เปล่ียนแปลง จะ เกิด ข้ึน เพราะ อะไร     
พระพุทธเจา ทาน เปรียบ เทียบ เหมือน มา ท่ี ฉลาด     เห็น แค 
เงา ของ แส ก็ ว่ิง แลว    แต มา บาง ตัว ตอง เจ็บ ตัว กอน จึง จะ เร่ิม 
เห็น จึง จะ เร่ิม คิด   เหมือน คน ทำงาน   สวน มาก ถา คน ท่ี มี บารมี 
นอย     จะ ตอง มี การ ผิด หวัง หรือ วา ถูก ออก จาก งาน   หรือ ไม 
ได ตำแหนง ท่ี ตัว เอง อยาก ได   เปนตน     พอ เกิด ทุกข แลว     คือ 
ความ ทุกข มี ประโยชน ตรง น้ี     ท่ี จะ ทำให คน ประมาท หยุด 
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เสียที     แลวไป ทบทวน ชีวิต วา เรา กำลัง ทำ อะไร อยู     เหมือน 
กับ วา ส่ิง ท่ี ตัว เอง เคย ปรารถนา เหมือน เปน ฟองน้ำ    หรือ วา 
ส่ิง ท่ี เห็น วา เปน แกน เปน สาร     ท่ี จริง ไมมี อะไร    คน ท่ี เรา คิด 
วา เรา ไวใจ ได    ปรากฏ วา ไวใจ ไม ได    เคย ทำงาน กับ บริษัท น้ี     
เสีย สละ อุทิศ เพ่ือ บริษัท    พอ เศรษฐกิจ ไม ดี     วัน ใด วัน หน่ึง ก็ 
ให ออก ใน วัน น้ัน เลย     อยาง น้ี ก็ มี บอย     
   การ ที่ คน จะ ตื่น รู ใน ภาวะ ชีวิต ของ ตน หรือ ฉลาด ข้ึน 
ใน เรือ่ง ของ ชวีติ     ตอง ยอมรบั วา หลาย คน ตอง เจบ็ ตอง ทกุข 
จึง จะ เห็น     แต ก็ มี ปจจัย หนึ่ง  ถา เผ่ือ วา คน นั้น มี เพื่อน ที่ 
ดี   ม ีสิ่ง แวดลอม ท่ี ดี     ก็ อาจ จะ กระตุน ให ได คิด ใน ส่ิง ที่ 
ไม เคย คิด มา กอน     กัลยาณมิตร จึง เปน ปจจัย สำคัญ 
มาก     บางที ก็ เปนการ พูด คุย ให กำลัง ใจ     หรือ เปน ลักษณะ 
การ ชวน ไป ฟง เทศน ฟง ธรรม     หรือ วา จะ เปนการ ให หนงัสอื   
ให ซดี ี    บางที แค นี ้  พอ อาน แลว ฟง แลว   มนั จะ ม ีอะไร ที ่ชวน 
ให ตื่น ขึ้น มา     อัน นี้ ก็ แลว แต บารม ีของ คน     
   บาง คน ฉลาด ถึง ข้ัน ได รับ ปริญญา บัตร ระ ดับ สูงๆ   ถึง 
ปริญญา เอก   เปนตน   แต อาจ ไม เคย คิด ใน ภาพ รวม ของ ชีวิต 
เลย     คิด แต เร่ือง แคบๆ     เร่ือง อาชีพ การ งาน    ตำแหนง   อำนาจ     
นา เสียดาย วา ชีวิต อยาง น้ี คับ แคบ มาก     และ ส่ิง ท่ี แสวงหา น้ัน 
ไม สามารถ จะ ตอบ สนอง ความ ตองการ อัน แทจริง ของ จิตใจ 
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๔
ถาม เรา จะ มี หลัก ใน การ คบ เพ่ือน   หา เพ่ือน ที่ ดีๆ   ท่ี ทาน 
เรียก วา กัลยาณมิตร ได อยางไร ครับ   
 ตอบ คือ เรื่อง การ คบ คน     สวน หน่ึง เรา เลือก ไม ได     อยาง 
เชน   คน ท่ี อยู ใน ครอบครัว ตัว เอง     ญาติ ตัว เอง     เรา คง ไม 
สามารถ ท่ี จะ แยก ตวั เอง หรอื อยู หาง ออก ไป   โดย บอก วา เขา 
เหลา น้ี ไม เปน กลัยาณมติร     บางท ีตอง อดทน     แต ใน สวน ที ่
เรา เลอืก ได เพือ่น ที ่ด ีก ็ม ีหลกั งายๆ   อยาง หนึง่ วา     ถา เรา อยู 
กับ คน ท่ี เปน กัลยาณมิตร     เรา รูสึก วาการ กระทำ และ 
การ พูด ใน สิ่ง ที่ ดี จะ งาย ข้ึน     การก ระ ทำ และ การ พูด ใน 
สิ่ง ที่ ไม ดี จะ ยาก ขึ้น 
                   ใน ทาง ตรง ขาม ถา เปน ปาป มิตร    ( อาน วา   ปา - ปะ - 
มิตร )   ถึง แม คน นั้น เปน คน นา รัก ก็ จริง   เรา อยู ดวย ก็ มี ความ 
สุข   แต ไมรู เปน อยางไร     เวลา เขา ใกล   เวลา ไป คุย ดวย แลว   
มกั จะ จบ ดวย การ ทำ อะไร ท่ี ไม คอย ด ี    พดู ไป พดู มาก ลบั ไป 
พดู เรือ่ง ไม ควร พดู     การ พูด การ ทำ เร่ือง ไม ด ีเปน เรือ่ง งาย ขึน้   
การ ที ่จะ ทำความ ด ีรูสกึ จะ ทำ นอย ลง ดวย     ฉะนัน้ เครือ่ง ช้ี วดั 
งายๆ   ของ กัลยาณมิตร คือ วา   เรา คบ กับ ใคร แลว รูสึก วา 
ทำความ ด ีงาย ขึน้     ทำความ ช่ัว ได ยาก ขึน้     เรียก วา เปน 
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กัลยาณมิตร     เหมือน กับ วา กัลยาณมิตร จะ ดึง ความ ดี 
ของ เรา ออก มา     แต ถา อยู กบั ปาป มิตร ก ็จะ ดงึ ความ ชัว่ 
ของ เรา ออก มา มากกวา      
       
                    ๕
ถาม  ใน ชีวิต การ ทำงาน     การ ตอง เลือก ระหวาง ส่ิง ท่ี ถูก ตอง 
กับ ส่ิง ท่ี ถูกใจ เปน เร่ือง ยาก มาก     เรา จะ มี หลัก และ วิธี การ ฝก 
ตน อยางไร     ให สามารถ เลือก ส่ิง ท่ี ถูก ตอง มาก ข้ึนๆ     ครับ 
 ตอบ ก็ เปน ผล ของ การ ปฏิบัติ ธรรม อยาง หนึ่ง วา เรา จะ รู 
เทา ทนั อารมณ ของ ตวั เอง   บริหาร อารมณ ตวั เอง ได มาก ขึน้     
เรือ่ง ถกูใจ ไม ถกูใจ ถอืวา เรือ่ง ธรรมดา     แต ม ีจุด ตอ ระหวาง 
ถูกใจ และ การก ระ ทำ ทาง กาย     ทาง วาจา     ทาง ใจ     ซึ่ง เปน 
จุด วิกฤติ     คือ ถา คน ขาด สติ     หรือ ขาด ความ รูตัว เอง แลว     
พอ เจอ สิง่ ที ่ถกูใจ จะ พยายาม จะ ครอบ ครอง ส่ิง ที ่ถกูใจ โดย 
เปน สัญชาตญาณ ไม ได คิด ไตรตรอง   เหมือน กับ เปน สูตร 
แนนอน ตายตวั วา ถา ถูกใจ แลว ตอง เอา     ใน ทำนอง เดียวกนั 
เจอ สิ่ง ท่ี ไม ถูกใจ สัญชาตญาณ ก็ บอก ทันที วา ไม เอา   
   ถา เรา ทำ ตาม สัญชาตญาณ     เลือก เอา ส่ิง ท่ี ถูกใจ     
ไม เอา ส่ิง ท่ี ไม ถูกใจ     จะ มี ปญหา ใน กรณี ส่ิง ท่ี ไม ถูกใจ แต 
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เปน ส่ิง ที่ ดี ใน ระยะ ยาว หรือ สิ่ง ที่ ถูกใจ แต เปน ส่ิง ท่ี ไม 
ดี ใน ระยะ ยาว     เพราะ ฉะน้ัน ใน ชวง ชี วิตๆ   หน่ึง   การ ท่ี เรา 
ทำ ตาม ส่ิง ท่ี ถูกใจ     ไม ทำ ตาม ส่ิง ท่ี ไม ถูกใจ ก็ เปน นโยบาย ท่ี 
อันตราย พอ สมควร     ผู มี วุฒิ ภาวะ   ผู ท่ี เรียก วา ฝก ตน ดีแลว 
พึง รู วา ถูกใจ ก็ แค น้ัน เอง     ไม ตอง ว่ิง ตาม สัญชาตญาณ     แต 
วา มี การก ล่ัน กรอง อีก ที วา  ถูกใจ แลว ถูก ตอง ดวย หรือ ไม     
เพราะ บางที ถูกใจ และ ถูก ตอง มัน ก็ ตรง กัน สอดคลอง กัน 
ก็ มี     และ ถา ย่ิง ปฏิบัติ ธรรม มาก ข้ึน มัน จะ ย่ิง สอดคลอง 
กัน มาก ข้ึนๆ   โดย ลำดับ   
   แต กอน ส่ิง ท่ี ถกูใจ มกั จะ ตรง กัน ขาม กบั สิง่ ที ่ถกู ตอง 
ใน หลาย เรื่อง     แต พอ ปฏิบัติ ธรรม แลว ส่ิง ที่ ถูกใจ สิ่ง ที่ ถูก 
ตอง มัน จะ เขา ใกล กัน เปน อัน หนึ่ง อัน เดียวกัน     อัน นี้ ก็ เปน 
ผล ของ การ ปฏิบัติ อยาง หน่ึง     การ ท่ี เรา รับ รู ตอ ภาวะ ที่ วา 
ถูก ตอง     ถูกใจ     ไม ถูกใจ นั้น     ก็ เปน เรื่อง เหมือน กับ คน จะ 
ทำงาน ก็ รับ รู ตอ ดิน ฟา อากาศ     บาง วัน รอน     บาง วัน หนาว     
แต วา ไม วา กรณ ีไหน ก็ ตอง ทำงาน     ก็ สกั แต วา รบั รู รบั ทราบ 
สภาพ ดิน ฟา อากาศ 
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                      ๖
ถาม ถา เรา หมั่น ทำ ไป เรื่อยๆ   แลว ความ ถูก ตอง ถูกใจ มัน 
เริ่ม จะ เขา มา ใกล กัน มาก ขึ้น     แต ถา เรา อยาก จะ เรง เครื่อง 
นดิ หนึง่     เรา เห็น วา ส่ิง นี ้มนั ถกู ตอง แต วา มนั ยงั ไม คอย ถกูใจ     
ทำ อยางไร เรา จึง จะ ปรับ ใจ ของ เรา ให เห็น เรื่อง ความ ถูก 
ตอง ได งาย ขึ้น ได เร็ว ขึ้น ครับ 
 ตอบ  คือ กอน อื่น ถา เรา ยัง เปน ปุถุชน ตอง ระวัง เหมือน กัน 
วา เรื่อง ถูก ตอง     บางที เรา เชื่อ วา ถูก ตอง     แต ไม แน เหมือน 
กัน     เรา อาจ จะ เขาใจ ผิด ก็ได     หรือ อาจ จะ ขาด ขอมูล บาง 
ประการ     แต สรุป แลว วา นี่ ถูก ตอง     บางที จะ มี การ ขัด แยง 
กัน อยู ใน สังคม     เพราะ ตาง คน ตาง ถือวา เขา ถูก ตอง     เรา 
จะ พูด เรือ่ง ถกู ตอง จะ ตอง ยอมรับ วา บางท ีการ ขดั แยง ที ่แก 
ยาก ที่สุด คือ ทั้ง สอง ฝาย สุจริต     ทั้ง สอง ฝาย หวัง ดี     ทั้ง สอง 
ฝาย บอก วา ทำ เพือ่ ความ ถกู ตอง     ฉะน้ัน เรา ก ็ตอง ออนนอม 
ถอม ตน บาง วา     น่ี ก ็คอื ความ ถกู ตอง เทา ที ่เหน็     และ ยอมรับ 
วา เรา ยงั ไมใช พระ อริยเจา   ความ ถูก ตอง มนั ยงั อาจ จะ เพ้ียน 
ไป กไ็ด   เรา ตอง ไม ทิง้ หลัก ความ ไม แนนอน     อัน นี ้เปน ตวั รบั 
ประกนั ความ ปลอดภยั     และ ก ็ไม ยดึ มัน่ ถอื มัน่     ใน ทฐิ ิมานะ     
ใน ความ คิด ความ เห็น     ความ ถือตัว ถือ ตน ของ เรา   
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   อยางไร กต็าม ถา เรา มัน่ใจ วา สิง่ นี ้ถกู ตอง     คอื ความ 
รูสกึ บอก วา ถกู ตอง     หลกั คำ ส่ัง สอน ของ พระพุทธเจา ก ็บอก 
วา ถูก ตอง     อะไรๆ   มัน ก็ คอน ขาง มั่นใจ วา ถูก ตอง แลว     แต 
มัน ก็ ยัง ไม ถูกใจ     อัน นี้ เปน กรณี ที่ ตอง ใช ความ อดทน     เมื่อ 
ใช ความ อดทน แลว ใน หลายๆ   คร้ัง     ปรากฏ วา ความ ไม 
ถูกใจ   เมื่อ เรา ตั้ง หลัก วา จะ ยืนยัน ใน หลัก การ นี้     จะ อดทน 
เพื่อ ความ ถูก ตอง     ความ ไม ถูกใจ หาย ไป ก็ มี     เพราะ ความ 
ไม ถูกใจ มัน ไมใช ของ ตายตัว แนนอน ที เดียว        มัน เปน แค 
อา รมณๆ   หนึ่ง     
   ขอ เปรียบ เหมือน กับ วา พอ แม มี กฎ กติกา อะไร สัก 
อยาง     แต วา บาง คร้ัง บาง คราว ทาน ก็ อนุโลม     ทีน้ี มัน จะ อยู 
ใน สมอง ของ ลูก วา อัน น้ี คือ กติกา เขม งวด ก็ จริง แต ยัง มี หวัง 
อยู     เพราะ วา มี อยู คร้ัง หน่ึง ท่ี ทาน วาง หลัก ไว อยาง น้ี แลว     พอ 
เรา ขอรอง สุดทาย ทาน ก็ ยอม     เรา ก็ ลอง ดู   บางที ก็ได     เพราะ 
ฉะน้ัน อารมณ ท่ี วา อยาก ได มัน ไม ดับ งายๆ     เพราะ วา เรา จำ 
ได วา กฎ ไมใช กฎ เสมอ ไป     ทีน้ี ใน เร่ือง ของ ความ ถูก ตอง     ถา 
ทาน จะ ยืน หยัด อยู ใน ความ ถูก ตอง     แต ไม แน     บางที ถา เรา 
ขอ รอง มากๆ   ตัว กิเลส ก็ คิด วา ถา ขอ รอง มากๆ   เด๋ียว ก็ ยอม 
หรอก     ถา ทุก คร้ัง ท่ี เรา ยืน หยัด อยู ใน ความ ถูก ตอง และ ไม 
ยอม เปล่ียน ไม ยอม หยุด   สุดทาย กิเลส   ความ ไม ถูกใจ ตางๆ   
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อาจ จะ ตอง ยอม วา   เออ  จะ ไป ไม ถูกใจ ทำไม     ยัง ไงๆ   ก็ ตอง 
ทำ อยู แลว     เพราะ ฉะน้ัน ก็ อยู ท่ี การ อดทน ใน หลัก การ 

                      ๗
ถาม  ประโยค ท่ี วา   “ ให มี ความ เคารพ ใน งาน ”   ท่ี ทำ ทุก 
ประเภท    หมาย ถึง อะไร     ทำไม ตอง จึง ตอง เคารพ ใน งาน ครับ 
 ตอบ  อาตมา เคย ใช คำ นี้     เพราะ วา เรา มัก จะ ถือวา งาน 
บาง อยาง เปน งาน สูง     งาน บาง อยาง เปน งาน ต่ำ     ทำไม เรา 
ถือวา การ ทำงาน อยาง นี้ เปน งาน สูง     และ งาน นี้ ต่ำ     อยาง 
เชน   ทำไม เรา ถือวา การก วาด ถนน เปน งาน ต่ำ     ถา เรา เอา 
แค วา เงิน เดอืน ต่ำ   จะ ให เงนิ เดอืน เปน ตวั ตดัสนิ วา งาน ม ีคา 
หรอื ไมมี คา   ก็ ไม นา จะ ถูก เพราะ วา งาน บาง อยาง     อยาง เชน   
เปน คร ู    เปน พยาบาล     เงนิ เดอืน ไม สงู     แต เรา ให เกียรต ิมาก   
วา เปน งาน ที่ มี ความ หมาย และ มี คุณคา ตอ สังคม     ถา เรา 
ถือวา งาน ท่ี ตอง ใช สมอง เปน งาน สูง     ก็ มี คำถาม งายๆ   วา 
ทำไม     ทำไม งาน ใช สมอง สูง กวา งาน ใช มอื     เปน เพราะ อะไร     
ถา อยาง น้ัน ลอง ใช เกณฑ ของ งาน ที ่ตอง ใช เวลา ฝก มา กอน 
หลาย ป จึง จะ ทำ เปน   ไมใช ทุก คน จะ ทำ เปน ได     กวาด ถนน 
ใคร ก็ เปน ได     ใคร ก็ ทำได     แต เปน หมอ ผาตัด นอย คน ที่ จะ 
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เปน ได     ถา ใช หลัก นี้ อาจ จะ มี สวน มาก ขึ้น  
  อยางไร ก็ตาม เรา ถือวา  คุณภาพ ของ งาน โดย แท 
คือ คุณภาพ ของ จิตใจ ของ คนใน ระหวาง การ ทำงาน     
ถา เรา ทำงาน แลว จิตใจ เศรา หมอง     จิตใจ มี กิเลส     ไม 
วา จะ เปน งาน อะไร กต็าม     ก็ ถอืวา เปน ขอ บกพรอง และ 
เปนการ เสีย งาน     ถา เรา ทำงาน ดวย ความ เคารพ ใน งาน     
คอื ม ีความ พอใจ ใน งาน ของ ตน     ไม ได ถอืตวั วา เรา สูง เพราะ 
งาน น้ี     หรือ ถือวา เรา ดี กวา คน อื่น     หรือ วา ทำงาน อยาง เชน 
กวาด ถนน     เก็บ ขยะ     เรา ก็ ไม ได ถือวา เรา ต่ำ กวา คน อื่น     
เพราะ วา เกียรติ ของ งาน   ขอ สำคัญ อยู ที่ ความ สุจริต     
   ถา หากวา เปน คน กวาด ถนน ท่ี สุจริต ก็ นา จะ 
ถือวา สูง กวา นัก ไฟแนนซ ท่ี ทุจริต   เรา นา จะ เอา ความ 
ซ่ือสัตย เปน หลัก ตัดสิน มากกวา   แต ความ เคารพ ใน 
งาน คือ เร่ือง ความ เอาใจ ใส ใน ตัว งาน     โดยท่ี ไม ถือวา 
งาน เปน แค เง่ือนไข ท่ี จะ ได เงิน     หรือ ท่ี จะ ได เกียรติยศ ได 
ช่ือ เสียง อะไร เปนตน     ถา มอง งาน วา เปน แค เง่ือนไข ท่ี 
จะ ได ส่ิง ท่ี ตองการ     เรียก วา ขาด ความ เคารพ ใน ตัว 
งาน     ถา เรา มี ความ เคารพ ใน ตัว งาน   เรียก วา มี ฉันทะ 
ใน การ ทำงาน ก็ มี ความ สุข ได ท้ังๆ   ท่ี เงิน เดือน ไม 
สูง     เพราะ ความ สุข ของ เรา อยู ท่ี ตัว งาน       
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                           ๘
ถาม พระ อาจารย พดู ถงึ เรือ่ง การ เอาใจ ใส ใน ตัว งาน     ทาน 
เคย พูด ถึง เรือ่ง การ ทำงาน โดยท่ี ม ีรางวลั ตอบแทน   กบั การ 
ทำงาน ท่ี ไมม ีรางวลั     กรณ ีนี ้ก ็คง เปน ทำนอง เดยีวกนั ใช ไหม 
ครับ     ทำ ดวย ความ เอาใจ ใส ดวย ความ พอใจ ใน งาน 
 ตอบ เคย มี ผล การ วิจัย บอก วาการ ให รางวัล เปน สิ่ง จูงใจ   
มกั จะ ได ผล ใน เร่ือง ท่ี ใช กำลัง กาย     แต ถา เปน เรือ่ง ที ่ตอง ใช 
ความ คิด สรางสรรค มัก จะ ไม คอย ได ผล     ตรง กัน ขาม ไม ให 
รางวลั จะ ด ีกวา     ท่ี เปน เชน นัน้ เพราะ วา ถา ให เด็ก เขา ทำงาน   
เลือก ปญหา อะไร สัก อยาง     เลน เกมส อะไร สัก อยาง   บอก 
เขา วา ถา เวลา ผาน ไป     ๓๐     นาที     ถา ทำได ตลอด เวลา น้ัน จะ 
ให รางวัล     แลว หา เดก็ อกี กลุม หนึง่   ไมม ีรางวลั     กลุม แรก พอ 
ถงึ   ๓๐   นาท ีก ็หยดุ     เพราะ วา ทำ เพยีง พอที ่จะ ได รางวลั แลว     
สวน เดก็ อกี กลุม หนึง่ ไมม ีรางวลั     พอ ถึง   ๓๐   นาท ี    เขา ก็ มนั     
เขา สนุก กับ เรื่อง ท่ี ทำ     เขา อยาก ทำ ตอ   การ ท่ี ไมมี รางวัล 
ตอบแทน เขา ก็ มี ความ สุข ได     เขา มี ความ เคารพ ใน ตัว งาน     
ไม ได คิด วา นี่ ก็ เปน สิ่ง ที่ ตอง ทำ ใน   ๓๐   นาที     หรือ กี่ ชั่วโมง 
มัน จึง จะ ได รางวัล   กลาย เปน วา ตัว งาน คือ ตัว รางวัล 
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                        ๙
ถาม    เรา ควร มอง วา ชีวิต และ งาน เปน เรื่อง เดียวกัน หรือ 
ควร แบง แยก บทบาท ออก จาก กัน ให ชัดเจน ครับ 
 ตอบ    คือ แลว แต เรา จะ จำกัด ความ หมาย ของ คำ วา งาน     
ถา งาน หมาย ถึง อาชีพ     เรา ก็ ตอง รูจัก แบง แยก บาง     ที่ ไม 
แบง แยก ก็ คือ มี ปญหา ท่ี ทำงาน     หรือ เครียด จาก งาน   พอ 
เขาไป ใน บาน แลว ก็ ยัง ขบคิด เรื่อง ของ งาน     ครุนคิด เรื่อง 
งาน     กลุม ใจ เร่ือง ที่ ทำงาน     พอ เขา บาน อารมณ ของ เรา 
ก็ มี ผลก ระ ทบ ตอ ครอบครัว ทำให ทุก คน อึดอัด     บาง คน 
จะ ใช ครอบครัว จะ เปน สามี หรือ ภรรยา เหมือน กับ เปน ถัง 
ขยะ     คือ มี อารมณ ที่ สะสม มา จาก ที่ ทำงาน ก็ เอา มา ลง ที่ 
ครอบครวั     ระบาย ที ่ทำงาน ไม ได ก ็มาระ บาย กับ ครอบครวั     
ถือวา ครอบครัว เปน ที่ ระบาย ความเครียด     อยาง นี้ เรียก วา 
เปน ขอ บกพรอง ใน การ ทำงาน     
   จะเลาใหฟง เรื่อง ของ หลวง พอ เลี่ยม    เจา 
อาวาส วดัหนองปาพงองค ปจจบุนั     ทาน เปน ผู ท่ี ม ีสติ 
ใน การ เคลือ่นไหว ใน การ ทำงาน อยาง ย่ิง     เปน ตวัอยาง 
ของ เร่ือง นี้     เปน ท่ี ยอมรับ ของ พระ สาย เรา ทุก รูป   วัน 
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หนึง่ ทาน กำลงั คมุ การ ทำงาน     จำ ไม ได วา เปน เรือ่ง การ 
สราง ศาลา ที่ไหน    แต มี คน ถาม วา  หลวง พอ งาน นี้ จะ 
เสร็จ เมื่อ ไหร     จะ ทำงาน น้ี เสร็จ เมื่อ ไหร     หลวง พอ 
ตอบ ส้ันๆ   วา อาตมา ทำ เสร็จ ทกุ วนั     น่ี คอื คน ท่ี ทำงาน 
เปน     คือ เวลา อยู ที่ ทำงาน สามารถ ทำ อยาง เต็ม ที่     มี 
ความ เคารพ ใน ตัว งาน     พยายาม ทำงาน ให ด ีทีส่ดุ โดย 
ไม ประมาท   คอย คิด ที่ จะ ปรับปรุง แกไข     พอดู วา มัน 
มี ปญหา อยู ตรง นี้     ควร จะ ปรับปรุง อยางไร มัน จึง จะ 
ดี ขึ้น     ก็ ไมใช วา ทำ แบบ อัตโนมัติ     คือ คอยๆ   คิด ที่ จะ 
พัฒนา ตัว งาน     แต พอ เลิก จาก งาน แลว     ไม ตอง ไป 
คิด ปรุง แตง ตอวา เรื่อง นั้น ยัง ไม เสร็จ     เร่ือง น้ี ยัง ไม 
เรียบรอย     พรุง นี้ จะ ทำ อยางไร     จะ ตอง ติดตอ กับ คน 
นัน้ คน นี ้    ออ   แลว ก ็ม ีอกี เรือ่ง หน่ึง เรา ก ็ยัง ไม ได ทำ     ถา 
ออก จาก ท่ี ทำงาน     สมอง เต็ม ไป ดวย ความ คิด อยาง นี้     
เรียก วา เปน ขอ บกพรอง ใน การ ทำงาน     
   สิง่ ที ่ควร จะ พยายาม ทำ   เปน สิง่ ท่ี ทำได ยาก   ยอมรบั 
วายาก     แต อยาง นอย ก ็เปน เปา หมาย   คอื  เวลา เรา ทำงาน 
ก ็ทำ เตม็ ที ่    เลิก จาก ทำงาน ก็ คอื ออก จาก การ ทำงาน ทัง้ 
ทาง กาย ทาง วาจา และ ทาง ใจ   อาตมา คิด วา เรา ควร จะ มี 
เวลา ใน แตละ วัน   หา ชวง หนึง่ ที ่ไมม ีใคร ตดิตอ เรา ได     ไมใช 
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วา เปด มือ ถือ     เปด อะไร     นัก ธุรกิจ ก็ มี พวก แบลคเบ อร่ี ซึ่ง 
คน ติดตอ ได ทั้ง วัน ทั้ง คืน     อยาง นี้ วุนวาย     คือ เรา ตอง รูจัก 
แบง เวลา กนั บาง     อยาง เชน   บอก วา สมมต ิวา เรา ม ีเวลา เขา 
หอง พระ     ทำวัตร สวด มนต     นั่ง สมาธิ     จาก   ๒   ทุม ถึง   ๓   ทุม   
เปนตน   ก็ บอก ให ทุก คน ทราบ วา ชั่วโมง นั้น ไม รับ โทรศัพท     
ปด โทรศัพท เอา ไว     ไมใช วา ไป นั่ง ใน หอง พระ หรือ ตอ หนา 
พระ  แลว พอ โทรศัพท ดงั รบี ลกุ ขึน้ ไป รบั โทรศพัท    แลวก ลับ 
ไป นั่ง ตอ อะไร อยาง นี้     คง ไมใช อยาง นั้น     
              

    ๑๐
ถาม พระ อาจารย บอก วา เวลา พู ดรวมๆ    เรือ่ง ชีวติ และ งาน   
ถา งาน หมาย ถงึ อาชพี ก ็ควร จะ แบง แยก พอ สมควร     แต ถา 
เรา มอง ไป ถงึ พวก ท่ี มอีาย ุอยู ใน วยั การ เรียน การ ศกึษา   หรือ 
พวก ที ่เกษยีณ จาก การ ทำงาน แลว     กรณ ีของ ผู ที ่ไม ได อยู ใน 
วยั มี อาชพี การ งาน อยาง เปน ทางการ   เขา ควร จะ มอง คำ วา 
งาน อยางไร ครับ     ชีวิต และ งาน จะ แยก กัน อยางไร ครับ 
 ตอบ มัน ก็ เหมือน กับ มี สิ่ง ที่ เปน หนาที่   คือ ถา ยัง อยู ใน วัย 
ทำงาน เรา ก็ ถือวา เปน อาชีพ     ถา เปน นักศึกษา ก็ เปน เรื่อง 
การ เรียน     เกษียณ แลว ก็ อาจ จะ ไมมี อะไร โดยตรง     แต วา 
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เรา มี กจิวตัร ประจำ วนั ที ่จะ เปน งาน ของ เรา     อาจ จะ เปน งาน 
อดิเรก จะ เปน งาน อะไร ก็ได     ส่ิง ใด ที่ เปน กิจวัตร ประจำ วัน 
เรา พยายาม ทำ ส่ิง นั้น ดวย ความ เอาใจ ใส  ดวย ความ ตั้งใจ     
แต พอ แบง แยก อยาง นี้ มาก เกิน ไป มัน ก็ สับสน ได   คือ เพียง 
แต ขอ ให เรา ใช เวลา ให เปน ประโยชน ไม ประมาท ใน เรื่อง 
เวลา     ไม ปลอย เวลา ให ผาน ไป เฉยๆ   เห็น วา เวลา มี คา     
   อายุ มาก ข้ึน เวลา ควร จะ เปน ส่ิง ท่ี เรา ไม ลืม     คือ ให เรา 
คำนึง ถึง อยู ตลอด เวลา     อายุ มาก แลว ทำ เร่ือง น้ี คุม ไหม     จะ 
ใช เวลา กับ เร่ือง น้ี เร่ือง น้ัน มัน คุม ไหม     ใน เม่ือ ชีวิต เรา ส้ัน ลง ทุก 
วัน     เม่ือ อายุ เรา มาก ข้ึน     ควร จะ อยู อยางไร มัน จึง จะ มี ความ 
สุข     จึง จะ ได รับ ประโยชน ให มาก     ท้ัง เร่ือง ของ กาย     เร่ือง การ 
บริหาร สมอง     เร่ือง การ แสวงหา ความ สงบ     เร่ือง การ พัฒนา 
ปญญา      ส่ิง เหลา น้ี เปน งาน โดย แท ของ ชาว พุทธ 
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                     ๑๑
ถาม พุทธ ศาสนา มี หลัก ใน การ พิจารณา ความ สัมพันธ 
ระหวาง นายจาง และ ลูกจาง อยางไร ครับ 
 ตอบ  ใน พุทธ ศาสนา ดั้งเดิม จะ เนน ใน เรื่อง ปฏิสัมพันธ     
ความ สัมพันธ ระหวาง คน หรือ กลุม คนใน สังคม มากกวา ที่ 
จะ พูด ใน เรือ่ง สิทธ ิ    เรือ่ง สิทธ ิก ็เปน แนว ความ คิด ใหม ที ่เกดิ 
ที่ ตะวัน ตก เพื่อ ปกปอง คน และ กลุม ที่ ถูก รังแก หรือ ได รับ 
ความ ไม ยุติธรรม    ให ความ ปกปอง คุมครอง ทาง กฎหมาย     
แต ใน สมัย พุทธกาล จะ เนน ที่ ความ สัมพันธ วา ควร จะ เปน 
อยางไร     นายจาง ควร จะ รับ ผิด ชอบ หรือ ควร จะ ปฏิบัติ ตอ 
ลูกจาง อยางไร     ลูกจาง ควร จะ ปฏิบัติ ตอ นายจาง อยางไร     
ที่ จริง เรา อาน ใน พระ สูตร     เรา จะ รูสึก วา ไม นา เชื่อ วา พูด 
เรื่อง อยาง นี้ ตั้ง   ๒,๐๐๐   กวา ป ที่ แลว     หรือ อาจ จะ เปน 
เพราะ วา เปน สามัญสำนึก     แต วา เปน สิ่ง ที่ หา ได ยาก ใน 
โลก ปจจุบัน     
   โดย ท่ัวไป คือ เปน ลักษณะ เหมือน พอ แม กับ ลูก อยาง 
หน่ึง   นายจาง เปน ผู ท่ี ตอง เห็นใจ ลูกจาง     ไม เอา รัด เอา เปรียบ     
ให คา จาง ท่ี ยุติธรรม     แลว เลือก งาน ท่ี เหมาะ กับ คน งาน     ไม 
บังคับ ให ทำงาน ท่ี เกิน กำลัง     ไม เบียดเบียน     สรุป วา นายจาง 
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เปน ผู มี อำนาจ เหนือ ลูกจาง     ลูกจาง ตอง อาศัย นายจาง     ผู มี 
อำนาจ ตอง ไม เบียดเบียน ผู ท่ี อยู ใต อำนาจ     อัน น้ี สำคัญ     
   สวน ลูกจาง ก็ ตอง พยายาม เปน ลูกจาง ท่ี ดี     ทำ ตาม คำ 
ส่ัง ของ นายจาง     ให รักษา เวลา ให ขยัน หม่ัน เพียร     ทำงาน ดวย 
ความ ต้ังใจ ไม อู งาน หรือ วา เล่ียง งาน     เปน คน ขยัน และ สุจริต     
ไม หลอก ลวง     ไม ฉอโกง     เปน คน ตรง ไป ตรง มา     มี ความ จงรัก 
ภักดี ตอ นายจาง   แต ก็ ตอง สราง บรรยากาศ แหง ความ เคารพ 
ซ่ึง กัน และ กัน     และ การ ให เกียรติ ซ่ึง กัน และ กัน     และ ความ 
เมตตา     การ เห็น อก เห็นใจ กัน     เอาใจ เขา ใสใจ เรา     
   ทั้ง สอง ฝาย ไม ได มอง วา ตอง สู เพื่อ เอาชนะ กัน     แต 
ถือวา ทั้ง สอง ฝาย ตอง ประสาน กัน     อยาง นายจาง จะ มี 
โอกาส ที่ ลูกจาง เจ็บ ไข ได ปวย หรือ วา มี ปญหา     นายจาง 
ก็ จะ ชวย เทา ท่ี จะ ชวย ได     บางที นายจาง เดือด รอน     เม่ือ 
ลูกจาง ม่ันใจ ใน ความ เมตตา และ มี น้ำใจ ของ นายจาง     ก็ 
ยนิด ีที ่จะ ทำงาน ดกึ เปน บาง วนั     หรือ วา ทำ อะไร บาง สิง่ บาง 
อยาง โดย ไม คิด คา ตอบแทน     ก็ กลาย เปน วา คือ แทนที่ จะ 
เปน วา เรา จะ ตอง เอา ให มาก ที่สุด     ถา ทั้ง สอง ฝาย คิด อยาง 
นัน้ มัน ก็ ไมม ีความ สุข     แต วา ถา นายจาง คดิ วา เรา ให เขา ใน 
สิ่ง ที่ ให ได     ลูกจาง ก็ คิด เรา ให เขา ใน ส่ิง ที่ เรา ให ได     ตาง คน 
ก็ ตาง มี ปฏิสัมพันธ ที่ ดี 
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๑๒
ถาม ใน กรณี ท่ี ท้ัง นายจาง และ ลูกจาง มี คุณธรรม ปญหา 
คง นอย     แต ถา ฝาย หน่ึง ฝาย ใด ไมมี คุณธรรม   เชน   นายจาง 
มี การ เอา รัด เอา เปรียบ     และ ฝาย ลูกจาง ก็ อาจ จะ ไมมี หลัก 
ใน การ ทำงาน เทา ท่ี ควร     มุง เนน แต เร่ือง ของ เงิน คา ตอบแทน   
หรือ ผล ประโยชน ตางๆ     มัน ก็ จะ เปน ปญหา ใช ไหม ครับ 
 ตอบ กรณี นายจาง ไมมี คุณธรรม หรือ เบียดเบียนลูกจาง 
ก็ ตอง มี ทางออก ทาง กฎหมาย   ซ่ึง น่ัน คือ การ ท่ี มี สหภาพ
แรงงาน     หรือ มี กลไก ทาง กฎหมาย ท่ี จะ ปกปอง ลูกจาง     
เพราะ เห็น วา ลูกจาง เปน ผู ท่ี มี อำนาจ นอย     จะ พ่ึง อำนาจ ตัว 
เอง ได ยาก     ใน บาง กรณี ทาง รัฐ หรือ ฝาย กฎหมาย ตอง ชวย 
ปกปอง     ถา ไม ถึง ข้ัน ท่ี จะ ตอง พ่ึง กฎหมาย     บาง คร้ัง ลูกจาง 
ก็ จะ ตอง ออก จาก งาน     ไป หา งาน อ่ืน ถา เปน ไป ได     อัน น้ี มัน 
ก็ แลว แต เศรษฐกิจ แลว แต ความ เปน อยู ใน สังคม     
   บาง คร้ัง ลูกจาง อยู กับ นายจาง ท่ี ทุจริต เอา รัด เอา 
เปรียบ     แต เน่ืองจาก มี หน้ี สิน หรือ วา มี ความ กดดัน เร่ือง 
การ ตอง เล้ียง ดู พอ แม     หรือ การ สง ลูก ไป เรียน เปนตน     ก็ ไม 
สามารถ ท่ี จะ เปล่ียน งาน     ตอง ทน อยู อยาง น้ัน     ก็ ตอง ยอมรับ 
วา เปน เร่ือง ความ อดทน     แต ถา เผ่ือ เปล่ียน งาน ได   ออก จาก 
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ส่ิง แวดลอม หรือ บริษัท     หรือ สถาบัน ท่ี ทุจริต ท่ี ทำให เรา รักษา 
ศีล ได ยาก     มี โอกาส เม่ือ ไหร เรา ก็ ควร จะ ยาย     เพราะ ถา เรา 
อยู ท้ังๆ  ท่ี เรา มี หลัก การ     เรา พยายาม เปน คน ดี     แต ถา เรา อยู 
กับ คน ไม ดี นานๆ     เด๋ียว หลัก ของ เรา ก็ จะ คอยๆ   เส่ือม ไป
  
                       ๑๓
ถาม พระ อาจารย เคย เทศน เรื่อง ความ สัมพันธ ระหวาง 
นายจาง กับ ลูกจาง ที่ ปรากฏ ใน สิง คาลก สูตร   เปน เรื่อง 
ตั้งแต สมัย พุทธกาล   พระ อาจารย คิด วา ยัง ใชได อยู หรือ 
ไม อยางไร     อีก อยาง หนึ่ง มี บาง คน ตั้ง ขอ สังเกต วา ความ 
สัมพันธ ใน ลักษณะ นายจาง และ ลูกจาง ตาม ที่ ปรากฏ ใน 
พระ สูตร     อาจ จะ มี ความ แบง แยก ชนชั้น คอน ขาง ชัดเจน     
ประเด็น นี้ พระ อาจารย มี ขอคิด เห็น อยางไร ครับ 
 ตอบ  ก ็ใช     คอื บาง คน ไป ยดึ เอา พระ สตูร นี ้วา นี ่คอื ตนฉบบั 
ของ ชาว พุทธ     เรา เปน ชาว พุทธ ที่แท     เรา ตอง ปฏิบัติ ตาม 
หลัก นี้     แต ความ สัมพันธ ใน หลายๆ   คู    อยาง เชน พอ แม กับ 
ลกู     หรอื วา สาม ีภรรยา     ก็ สวน หน่ึง ที ่เปน หลกั ตายตวั ที ่เปน 
ของ ธรรมชาติ อยู แลว     เชน   สามี ภรรยา ตอง ไว วางใจ ซ่ึง กนั 
และ กัน     เคารพ ซ่ึง กัน และ กัน   เปนตน     แต บาง ขอ หรือ บาง 
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เรื่อง อาจ จะ เหมาะ ใน สมัย พุทธกาล เมื่อ สังคม เปน เชน นั้น     
แต เม่ือ เรา เปล่ียนแปลง ไป มาก   ระบบ นายทุน ปจจุบัน   ก็ 
ไม เหมือน กับ สมัย กอน ที เดียว     
   ปจจุบัน เร่ือง กฎหมาย บาน เมือง     การ ปกปอง 
สิทธิ ของ คน งาน อะไร พวก น้ี ก็ เกิด ขึ้น     หลาย คน บน เรื่อง 
สหภาพแรงงาน     โดย เฉพาะ พวก นัก ธุรกิจ     คือ จะ เห็น วา 
เปน ปญหา     แท ท่ี จริง แลว การ ที ่ส่ิง เหลา นี ้เกดิ ขึน้ ที ่ประเทศ 
องักฤษ ก็ เพราะ นายทนุ เอา รดั เอา เปรียบ คน งาน อยาง มาก     
จน กระทั่ง ทน ไม ไหว     จะ ขอรอง ให มี น้ำใจ มี เมตตา     เขา ไม 
ฟง     เมือ่ การ ขอรอง ไม เกดิ ผล   ก็ ทำให ตอง ม ีกตกิา     ซึง่ เทยีบ 
กับ ประวัติศาสตร ของ พุทธ ศาสนา     ๒๐     ป แรก ยัง ไมมี พระ 
วินัย ที่ เปน สิกขาบท     เพราะ วา พระ ทุก รูป เปน พระ อริยเจา     
ตอน หลงั เริม่ ม ีคน ไม ด ีมา บวช     จึง ตอง ม ีกตกิา     เพราะ ฉะน้ัน 
ก็ คงจะ คลาย กัน       
   ทกุ วนั นี ้ที ่แบง แยก นายจาง ลกูจาง ก ็คงจะ ไม เหมอืน 
ท ีเดียว กบั ใน สมยั พทุธกาล     แมแต ใน ระบบ ทนุนยิม นี ้มนั ก ็
มี หลาย สไตล     มี สไตล แบบ   Anglo - Saxon   แบบ อเมริกัน     
แบบ องักฤษ     ม ีสไตล แบบ ยโุรป       คอื มนั จะ ม ีแบบ ปลา ใหญ 
กิน ปลา นอย     และ มี ความ พยายาม จะ เนน การ มี สวน รวม 
ใน กิจการ ของ คน งาน     มัน มี หลาย แบบ     เรา จะ สรุป งายๆ   
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ไม ได     แต ท่ี นา จะ เปน หลัก ที่ เรา ควร จะ ให ความ สำคัญ ก็ 
คือ การ สราง ความ รูสึก ที่ ดี   ความ รูสึก เปน พันธมิตร   การ ให 
เกยีรต ิซึง่ กนั และ กนั ระหวาง นายจาง กบั ลกูจาง     ไม ให เกดิ 
ความ รูสึก วา เปน คนละ ฝาย กัน     คือ การ สราง ความ เอาใจ 
เขา ใสใจ เรา เปนตน     นา จะ เปน ผล ด ีท้ัง ใน แง บรรยากาศ ใน 
ที่ ทำงาน     และ แมแต ใน เรื่อง ของ ประสิทธิภาพ การ ทำงาน     
เพราะ ความ ไว วางใจ ซึ่ง กัน และ กัน   ทำให เรา ได ทำ บาง 
สิ่ง บาง อยาง โดย ไม ตอง คอย สำรวจ ไม ตอง ไป ตรวจ สอบ 
เพราะ วา ไวใจ กัน 

๑๔
ถาม ทำ อยางไร จึง จะ ใหการ ทำงาน เปน สวน หนึง่ ของ การ 
ปฏิบัติ ธรรม ครับ 
 ตอบ  การ ปฏิบัติ ธรรม   พูด งายๆ   คือ การ ทำให อกุศล ธรรม 
นอย ลง     ทำให กุศล ธรรม เพิ่ม มาก ข้ึน     ฉะน้ัน ใน การ ทำงาน 
สิ่ง ทาทาย ใน งาน ของ เรา     ทำงาน อยางไร เรา จะ มี ความ 
รูสึก วา สิ่ง ที่ ไม ดี ใน ชีวิต ลด ไป บาง     อยาง นอย คือ ไม 
กำเริบ     และ สิ่ง ที่ ดี เพิ่ม ขึ้น อยาง นอย ไม เสื่อม ลง   งาน 
บาง ประเภท มัน ก็ ดี อยู ใน ตัว อยู แลว     การ มี สัมมา อาชีพ 
อยาง การ เปน ครู     เปน หมอ     เปน พยาบาล     หรือ ทำงาน ทาง 
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สังคมสงเคราะห     ทำ เอ็น จี โอ ท่ี หวัง ผล ดี ตอ สวน รวม     เรียก 
วา งาน น้ี ก็ มี ความ ดี อยู ใน ตัว อยู แลว         เรา ทำ เรา ก็ มี ความ 
ภาค ภูมิใจ วา ทำ เพื่อ ประโยชน สุข ของ ประชาชน     
   แต ใน งาน อืน่ มนั อยู ที ่การ ทำ ดวย จติใจ ที ่ม ีสต ิและ ม ี
ความ ตัง้ มัน่ อยู ใน ทาน ใน ศลี ใน ภาวนา     เรือ่ง การ ภาวนา นัน้ 
อาตมา เคย แนะนำ วา ใน แตละ วัน เรา แบง เวลา ให กับ การ 
นั่ง สมาธิ ชวง สั้นๆ     ชวง ละ   ๒ - ๓   นาที     ไม เกิน   ๕   นาที     วัน 
หนึ่ง   ๓ - ๔   ครั้ง     ก็ จะ มี ความ รูสึก ที่ ดี ขึ้น ทันที     คือ เรื่อง การ 
ทำ สมาธิ   การ เจริญ สติ ไม จำเปน ตอง ยาว   ชวง ส้ันๆ   มี เวลา 
วาง สัก   ๕   นาที   ๑๐   นาที     แทนที่ จะ เสีย เวลา ดู หนังสือพิมพ     
พูด คุย ฆา เวลา   เรา ก็ นั่ง ดู ลม หายใจ เขา     ลม หายใจ ออก     ๒   
นาที     ๓   นาที     เหมือน กับ เปนการ ตั้ง ตน ใหม     ถา ใช ภาษา 
คอมพิวเตอร   ก็ คือ  เปนการ     Reboot     ระบบ       ถา จิตใจ 
มัน กำลัง จะ บา จะ ฟุงซาน กำลัง จะ วุนวาย     ให ตั้ง ตน ใหม     
มนั จะ รูสกึ ด ีมาก     และ จะ ทำให การ เจริญ สต ิใน การ งาน ตอ 
ไป เปน ไป ได งาย ขึ้น     แม เปน ชวง ระ ยะๆ   สั้นๆ   เพียง   ๑   นาที  
ก็ ยัง จะ เปน ประโยชน ได เหมือน กัน 
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                  ๑๕
ถาม เมื่อ กี้ พูด ถึง เรื่อง ทำงาน กับ ปฏิบัติ ธรรม มี พาดพิง 
เรือ่ง ของ อาชพี    จะ ขอ พระ อาจารย อธบิาย ขยาย ความ เรือ่ง 
สัมมา อาชีพ ครับ วา ใน ความ หมาย พุทธ ศาสนา คือ อะไร 
 ตอบ  สัมมา อาชีพ เปน ศัพท ที่ พระพุทธ องค ไม ได กำหนด 
ใน ราย ละเอียด มาก     เพราะ วา พระองค ทรง ทราบ วา 
อาชีพ แตละ ประเทศ ก็ ไม เหมือน กัน   ใน แตละ ยุค สมัย ก็ 
จะ มี อาชีพ ไม เหมือน กัน   จะ อธิบาย อยาง ครอบคลุม ได 
ยาก    จึง พูด ได วาการ งด เวน จาก มิจฉาชีพ คือ สัมมาชีพ     
พูด งายๆ   มิจฉาชีพ คือ อาชีพ ที่ ผิด   คือ อาชีพ ที่ อาศัย การ 
เบียดเบียน     เบียดเบียน คน     เบียดเบียน สัตว     ฆา สัตว     
หรือ วา เลี้ยง สัตว เพื่อ ฆา ก็ ยัง อยู ใน กรอบ     การ คา ยา เสพ 
ติด     ซึ่ง รวม ถึง เหลา และ บุหรี่     การ คา ทาส     ซึ่ง ทุก วัน นี้ ก็ 
ยัง มี อยู บาง เหมือน กัน     หรือ วา เรื่อง การ คา มนุษย     เปน สิ่ง 
ที่ นำ ไป สู ความ ทุกข ของ มนุษย โดยตรง อยาง ชัดเจน     ถา 
เรา ดู สังคม ปจจุบัน ดู วา งาน อาชีพ ตางๆ    ถา เปน อาชีพ ที่ 
ทำให คุณภาพ คน คุณภาพ สังคม ดอย ลง หรือ ทำให กิเลส 
คน มาก ขึ้น     ถา งาน มี ผลอ ยาง นี้ หรือ มุง ที่ จะ เกิด ผลอ ยาง 
นี้     มัน ก็ จะ เปน ปฏิปกษ กับ สัมมา อาชีพ 
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 ๑๖
ถาม  ทำ อยางไร จึง จะ ปลูก ฝง ฉันทะ ใน การ ทำงาน     บาง คร้ัง 
ทำงาน ประสบ อุป สรร ค ยากๆ   หนักๆ   ทำให ทอแท     จะ ปลุก 
เรา ตัว เอง ให เกิด กำลัง ใจ     มุง ม่ัน ฝาฟน ปญหา ได อยางไร ครับ 
 ตอบ  ตอง ตัง้ เปา ให ตวั เอง เปน คน ใจ สู     เปน เปา หมาย ชวีติ 
อยาง หนึ่ง     คือ การ ตั้ง เปา หมาย นี่ สำคัญ มาก     ตอน อาตมา 
ชวย กำหนด คุณธรรม   ๑๒   ประการ ของ นักเรียน วิถี พุทธ๒  
ก็ได ยก เรื่อง   “ ใจ สู ”   เปน เปา หมาย หนึ่ง ที เดียว     เพราะ ถา 
เรา ถือวา เปน สิ่ง ที่ เรา ตองการ ใน ชีวิต     ก็ ถือวา ผล สำเร็จ 
ใน ชีวิต ขอ หนึ่ง คือ การ เปน คน ใจ สู     ไม ยอม แพ     มี ปญหา 
อยางไร ก็ ไม เบื่อ หนาย     อยู ตรง นั้น แหละ จน กระทั่ง เรา 
ฟนฝา อุปสรรค ได ชัยชนะ     เมื่อ เรา เกิด ปญหา   แต ใน ขณะ 
เดียวกัน ให มอง วา เรา กำลัง ฝก ใน การ เปน คน ใจ สู     คือ รูสึก 
ม ีความ สุข ที่ กำลัง จะ ได สิง่ ที่ ตัว เอง อยาก ได ใน ชวีติ     คอื คน 

คุณธรรม นักเรียน วิถี พุทธ   ๑๒   ประการ     ไดแก   ๑ .  สำรวม ระวัง อินทรีย     ( อินทรีย สังวร     ระวัง รักษา    ตา   
หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ )   ๒ .  รูจัก พอ   รูจัก พอดี       ( มัตตัญุ ตา )   ๓ .  ไม เบียดเบียน    ( อ วิหิงสา )   ๔.   อดทน   ใจ สู     
( ขันติ )     ๕ .  ใฝ รู   ใฝ ดี   ใฝ ความ จริง       ( ฉันทะ )   ๖ .  พูด จริง   ทำ จริง   จริงใจ     ( สัจจะ )   ๗.   ขยัน   ไม เกียจคราน     
( วิริยะ   ชา คา ริ ยา นุ โยค )   ๘.   เสีย สละ     ( จา คะ )   ๙ .  ใจ เอ้ือ   หรือ มี น้ำใจ       ( พรหม วิหาร ส่ี   เมตตา   กรุณา   
มุทิตา   อุเบกขา     อัน เปน   คุณธรรม ภายใน )       ( สังคห วัตถุ สี่     ทาน   ปย วาจา   อัต ถ จริยา   สมานั ตต ตา   อัน 
เปน คุณธรรม ภายนอก )   ๑๐.   มี สติ     ๑๑.   จิต แนว แน     ( สมาธิ )     ๑๒ .  คิด เปน       ( โยนิโส มนสิการ ) 

๒  



: ธรรม เอาการเอางาน30

ไม แพ     ไม ยอม แพ ตอ ปญหา     คน ใจ สู     ภายใน ความ ทุกข 
ที่ เกิด ขึ้น ก็ ยัง มี ความ สุข อยู ดวย วา     กำลัง ได สิ่ง ที่ อยาก ได     
ถึง จะ ยาก ก็ จริง     แต วา กำลัง ได คุณธรรม ขอ สำคัญ     
   เรื่อง การ ปลูก ฝง ฉันทะ จะ เกิด จาก โยนิโส 
มนสิการ   ความ สามารถ ท่ี จะ เปลี่ยน แนว ความ คิด    
ใหเปน ความ คิด ที่ ทำให เกิด กำลัง ใจ     อยา ไป คิด ใน 
ทาง ที่ จะ บ่ันทอน กำลัง ใจ     งาน น้ี มัน มี ปญหา มากมาย     
ก็ ดู วา ถา ไม แกไข แต ปลอย     ถาม วา ปลอย แลว มัน จะ ดี 
หรือ     เรา ก็ ตอง แก     แต สวน มาก ที่ จะ ทำให เรา หมด กำลัง 
ใจ ไมใช ตวั ปญหา     แต มนั เปนการ คดิ เรือ่ง ปญหา วา ปญหา 
นี้ ถา เรา แก ไม ได เดี๋ยว ตอง ให คน ออก     และ ถา ให คน ออก     
คน ตกงาน ก็ จะ สงสาร เขา     คน น้ัน เขา กำลัง เดือด รอน เรื่อง 
เงิน เรื่อง ทอง อยู แลว     เร่ือง นี้ ถา เรา ไม แก เดี๋ยว ตอ ไป คู แขง 
เขา ก็ จะ ได งาน   เรา ก็ จะ ไมมี งาน   ถา ไมมี งาน . . . . คือ จะ คิด 
ปรุง แตง ตางๆ   นานา   ดวย ความ เปน หวง เรื่อง ปญหา   แต 
ใน กระบวนการ การ แก ปญหา เอง ก็ อาจ จะ มี ความ สนุก 
อยู ดวย    การ แก ปญหา คือ เนน ที ละ ขั้น ที ละ ตอน     เรา มี สติ 
ใน แตละ ขั้น ท่ี เรา กาว ไป     ความ ทุกข สวน หนึ่ง อยู ที่ การ 
ครุนคิด เรือ่ง ปญหา มากกวา ตัว ปญหา    คือ ครุนคดิ ดวย 
ปรุง แตง ดวย 
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            ๑๗

ถาม ใน สถาน ที่ ทำงาน เรา ควร ทำตัว อยางไร     ไม ให เปน ที่ 
ติฉิน นินทา ของ ผู อื่น ครับ 
 ตอบ  พระพทุธเจา ทาน สอน วา คน พดู มาก เขา ก ็นนิทา     คน 
พูด นอย เขา ก็ นินทา     คน ไม พูด เลย เขา ก็ นินทา     ไมมี ใคร ใน 
โลก น้ี ท่ี เขา ไม นนิทา     อยา ไป หวงั เลย วา จะ ทำงาน โดย ไมมี 
ใคร นินทา     อยา ไป คิด วา ถา เรา ทำงาน แบบ ดี เลิศ ประเสริฐ 
ไมมี ขอ บกพรอง แมแต ขอ เดียว แลว คงจะ พน จาก การ 
นินทา   ไม เลย   ใน การ นินทา ผู นินทา ก็ มี เจตนา ตางๆ     บางที 
เขา อาจ จะ ไม ชอบ เรา     หรือ อิจฉา เรา     เขา จะ หา อะไร มา 
นินทา เรา ได     ท้ังๆ   ที่ ไม จริง ก็ ใส ราย เรา ได     ถา เปน คน เกง ก็ 
แนนอน คอื โทษ ของ ความ เกง คอื ตอง ม ีคน อจิฉา    คน อจิฉา 
แลว เขา อยาก จะ ทำให คน ท่ี เคารพ เรา เสีย ศรัทธา     เพราะ 
ฉะนั้น ก็ ตองหา อะไร มา วา เรา จน ได     
   การ ที ่เรา ทำ ดี ทกุ ประการ ไมใช วา ปลอดภยั แลว ไมม ี
ใคร นินทา เรา ได     ใช     ถา โลก น้ี ถูก ตอง     ถา โลก นี้ ยุติธรรม ก็ 
ใช   แต โลก นี้ มัน ไม ยุติธรรม     โลก น้ี เปน โลก ของ คน มี กิเลส     
เพราะ ฉะนั้น ตอง ยอมรับ     แต ใน ขณะ เดียวกัน ถา หากวา 
เรา ทำ ดี ที่สุด ที่ เรา ทำได     เมื่อ เรา ถูก นินทา ใน ส่ิง ที่ ไม จริง
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 ใจ หน่ึง  ก็ สบายใจ วา ไมใช   เรา ก็ คอย ชี้แจง ตาม ความ เปน 
จริง ใน เวลา อัน สมควร   แต ถา หากวา เรา มี ขอ บกพรอง อยู 
แลว เขา มา นินทา     ถึง จะ เรื่อง นั้น ไม จริง เรา ก็ รู วา เรื่อง อ่ืน ที่ 
เปน จริง ก็ มี อยู เหมือน กัน     มัน ก็ เลย ทุกข ได     
   เรา ถือวา นินทา เปน สวน หน่ึง ของ โลก     สรรเสริญ 
อยู ที่ไหน นินทา อยู ที่ นั่น   โลก มนุษย เปน โลก ที่ ตอง มี ทั้ง 
สอง อยาง     แมแต พระพุทธเจา ก็ มี คน สรรเสริญ ดวย นินทา 
ดวย     พระ อริยเจา ทั้ง หลาย ก็ เหมือน กัน     พระ อริยเจา ไม 
ได ทำ อะไร ผิด ก็ มี คน เขาใจ ทาน ผิด     จับ คำ พูด ของ ทาน ไป 
บิดเบือน     หรือ วา จำ ผิด แลว ก็ ไป พูด ตอ     ทำให ทาน เปน ที่ 
ตำหนิ ติ เตียน ก็ มี     มัน ธรรมดา ของ โลก 

๑๘
ถาม  แต ประเด็น คง ไม ได อยู ที่ วา ใคร จะ นินทา วา อยางไร 
เรา ก็ ไม สนใจ     ปลอย ไป เลย     คง ตอง หยิบ มา วิเคราะห ดวย 
เพื่อ เปน บท เรียน   ใช ไหม ครับ     
 ตอบ  ก็ ใช บางที เปน เร่ือง จริง     เรา ไม สนใจ เลย มัน ก็ นา 
เสียดาย     เพราะ วา ผล ดี ของ การ อยู ใน หมู อยาง หนึ่ง ก็ คือ     
เขา สามารถ จะ ชี้ ขุมทรัพย ของ เรา ได ใช ไหม     เรา ก็ ตอง มี 
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จุดบอด แนนอน     แต ถา เรา อยู คน เดียว เรา ก็ ไม เห็น     อยู จน 
วนั ตาย เรา ก็ ยงั ไม เหน็     ถา อยู กบั เพือ่น เวลา คน ช้ี ให เรา เหน็ 
จดุบอด ของ ตวั เอง     เรา ก็ คง ไม ชอบ     แต ที ่จรงิ ถา พูด ใน ภาพ 
รวม ของ ชีวิต ก็ เปน สิ่ง ที่ มี ประโยชน 
              
                                ๑๙
ถาม  อีก อยาง หนึ่ง ก็ คงจะ ขึ้น อยู กับ วา ใคร เปน ผู พูด ดวย 
ใช ไหม ครับ   สมมติ วา ใกล ชิด กับ เรา ขนาด ไหน   ถา ย่ิง ใกล 
มาก ก็ อาจ จะ ยิ่ง รูสึก มาก 
 ตอบ   ใช    มัน อยู ท่ี วา ผู นินทา น้ัน มี ความ หมาย กับ เรา อยางไร     
คือ ถา เปน คน ท่ี เรา ถือวา ต่ำ กวา เรา    เขา นินทา เรา ก็ เฉย ๆ     ไม 
คอย รูสึก อะไร    แต ถา เปน คน ท่ี เรา เคารพ นับถือ    ตองการ ใหทา น 
ม อง เรา ใน แง ดี     ถา ทาน กลับ มอง เรา ใน แง ราย     เรา ก็ จะ ทุกข 
มาก      แต ส่ิง ท่ี เรา ควร จะ ระลึก อยู ก็ คือ      บางที คน เปน ศัตรู และ 
คน มี เจตนา ราย      บางที เขา ก็ นินทา ใน เร่ือง จริง ก็ได      คือ ไมใช 
วา เพราะ เขา ไม ชอบ เรา     หรือ เพราะ เขา อิจฉา เรา    คำ ตำหนิ 
เรา ตอง ผิด เสมอ ไป   ไมใช ใส ราย เสมอ ไป     เขา อาจ จะ หยิบ เอา 
ความ จริง มา วา เรา ก็ได      ฉะน้ัน เรา ตอง พรอม ท่ี จะ วางใจ เปน 
ก ลาง เปน อุเบกขา ใน การ วิเคราะห ส่ิง ท่ี พูด วา ใช หรือ ไมใช 
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                   ๒๐
ถาม  ผู บริหาร องคการ ควร มีน โย บาย อยางไร   เพ่ือ ให เกิด 
ความ สมาน สามัคคี ใน หมู พนักงาน และ เพื่อน รวม งาน ทั้ง 
ปวง ครับ 
 ตอบ  ประการ หน่ึง ก็ อยู ท่ี วา ผู บริหาร ตอง ไม ลำเอียง     ไม อคติ 
ตอ ใคร     ตอง ยุติธรรม     ถึง แมวา จะ มี ความ รูสึก วา ชอบ คน 
น้ัน     ไม ชอบ คน น้ี ก็ตาม     เร่ือง ธรรมดา     แต อยา ให แสดงออก 
จน กระท่ัง เกิด ความ อิจฉา กัน ภายใน หมู ลูก นอง ใน ผู ใต การ 
บังคับ บัญชา   และ บริหาร ดวย การ เปน ตัวอยาง ท่ี ดี     เร่ือง การ 
พูด การ แสดงออก     การ ท่ี ยก ความ สมาน สามัคคี ข้ึน มา เปน 
อุดมการณ     คือ ไม ได เอา ผลผลิต ของ บริษัท     หรือ วา ส่ิง ท่ี วัด ได 
เปน เคร่ือง ตัดสิน วา กิจกรรม สถาบัน บริษัท ของ เรา กาวหนา 
เพราะ วา กำไร เพ่ิม ข้ึน อยาง น้ัน อยาง น้ี     อัน น้ัน ก็ เปน แค สวน 
หน่ึง หรือ ประเด็น หน่ึง     แต วา เรา ควร จะ ถือวา ความ สุข ของ 
คน งาน     ถึง แมวา จะ วัด ไม ได วา ก่ี หนวยๆ   ก็ เปน สวน หน่ึง ใน 
ความ สำเร็จ ของ สถาบัน     
    อาตมา เคย บอก วา ความ สามัคคี มัน มี สอง ประเภท     
ความ สามัคคี ของ นัก ปราชญ และ ความ สามัคคี ของ 
อันธพาล     ความ สามัคคี ของ อันธพาล ก็ คือ   “ คุณ ไม วา ฉัน     
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ฉัน จะ ไม วา คุณ ”         อัน น้ี ก็ สามัคคี ได     สามัคคี แบบ ไม พูด ใน 
ส่ิง ท่ี ไม ดี     แต ความ สามัคคี ของ นัก ปราชญ คือ     “ ผม มี อะไร ไม 
ดี งาม   ชวย ช้ีแนะ ผม ดวย     และ ถา คุณ ทำ อะไรๆ   ไม ถูก ตอง   
ผม ขอ อนุญาต บอก และ หวัง วา คุณ จะ ไม โกรธ ”     คือ สามัคคี 
กัน เพราะ วา แลก เปล่ียน ความ รูสึก นึกคิด มุม มอง ทุก ส่ิง ทุก 
อยาง ดวย ความ เคารพ   ให ขอมูล ให เสียง สะทอน กลับ     
   ถา เรา เขาใจ วาการ ให เสียง สะทอน จะ เกิด ผลก ระ ทบ   
ถา เกิด ผลก ระ ทบ แลว มัน จะ เสีย ความ สามัคคี   เพราะ ฉะน้ัน 
ไม พูด ดี กวา     อัน น้ัน ก็ เปน ความ คิด ผิด     ความ คิด ท่ี มี ผล ราย 
ตอ สถาบัน ใน ระยะ ยาว    ใน ความ สมาน สามัคคี ใน ระยะ ยาว 
น้ี มัน อาจ จะ ตอง มี คล่ืน    มัน จะ ตอง มี บาง ชวง ท่ี ไม สามัคคี    แต 
เพ่ือ ความ สามัคคี ใน ระยะ ยาว     คือ บาง อยาง ดู ใกลๆ     มัน ก็ ดู 
วุนวาย  ถา ถอน ออก มา ก็ ดู สงบ บาง     ถา เรา อยู ใกล เขาไป แลว     
โอย    ไม ได หรอก   เด๋ียว เขา จะ ไม พอใจ     เด๋ียว มัน จะ อยาง น้ัน 
อยาง น้ี     แต ถา ไม พูด แลว     ใน ระยะ ยาว น้ี   ย่ิง ไม สามัคคี กัน 
ใหญ     ย่ิง ไม ไว วางใจ กัน ใหญ   
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๒๑
ถาม  ถา อยู ใน องคการ ท่ี เพ่ือน รวม งาน กับ ผู บริหาร มี ศีล ไม 
เสมอ กัน     การ ท่ี เรา บอก วา เรา ควร จะ เปน ชุมชน ของ คน ท่ี วา 
ถา คุณ มี อะไร คุณ บอก ผม     ผม มี อะไร ผม จะ บอก คุณ     ปรากฏ 
วา มัน อาจ จะ เปน อยู ฝาย เดียว     พอ บอก เขา ก็ เกิด โกรธ ข้ึน 
มา   เรา จะ ทำ อยางไร ท่ี จะ สราง บรรยากาศ ให เปน ชุมชน ของ 
กัลยาณมิตร ท่ี วา เปน สามัคคี ของ ปราชญ ท่ีแท จริง     
 ตอบ  อัน นี้ ไมใช เรื่อง ที่ จะ บังคับ ได     มัน อยู ที่ วา ผู บริหาร 
ก็ เรียก ประชุม     บอก วา นี่ คือ ความ คิด ของ ผม     ผม อยาก 
จะ สราง บรรยากาศ ที่ เรา เปน กัลยาณมิตร ตอ กัน     หรือ วา 
เรา สามารถ อยู อยาง สมาน สามัคคี แบบ นัก ปราชญ อยาง 
ที่ พระพุทธเจา ทาน สอน     โดย ถือ หลัก ให ขอมูล ซึ่ง กัน และ 
กัน     ไม ตำหนิ ติ เตียน แต วา เปด เผย ความ รูสึก ความ คิด 
ความ เห็น อะไร ตางๆ   ดวย ความ เคารพ ซึ่ง กัน และ กัน     ถึง 
แมวา เรา ไม ได     ๑๐๐   เปอรเซ็นต     เพราะ วา เรา ตาง คน ตาง 
มี อัตตา มี กิเลส     แต อยาง นอย ถา เรา ถือ เปน หลัก การ   เปน 
อุดมการณ ของ หนวย งาน     มี ใคร วา อะไร ไหม     คือ มัน ตอง 
ตกลง เปน เอกฉันท อยู ใน ท่ี ประชุม กอน     ถา หากวา บาง คน 
ถือ หลัก นี้   บาง คน ไม ถือ ก็ คง ไม ได ผล แนนอน     
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   ความ สำเร็จ จะ อยู ท่ี การ ท่ี เรา คอยๆ   เกล้ีย กลอม 
คอยๆ   พูด  คอยๆ   คุย กัน วา ถา ทำ อยาง นี้ มัน จะ มี ผล ดี 
อยางไร   การ ท่ี จะ พูด มนั จะ ม ีขอบเขต อยางไร     อยาง เชน ไม 
ควร จะ เปน เร่ือง สวน ตัว     นอก งาน อะไร อยาง นี ้    เรือ่ง คุณ จะ 
ผิด ศีล ที่ บาน หรือ ที่ อื่น นี่ ไมใช เรื่อง ของ ที่ ทำงาน     แต เรา พูด 
เรื่อง ภายใน องคการ นี้     ตองการ ให เปน อยาง นี้     มัน ก็ ตอง มี 
กติกา     สำคัญ จะ ตอง เปน ขอ ตกลง ที่ เปน เอกฉันท     ที่ วา ใน 
การ ประชุม มี ใคร ขัดของ ไหม     หาก ไมมี ใคร ขัดของ   เปน ที่ 
ตกลง ก็ ไม ตอง พูด อะไร     คือ เปนก ติ กา ของ องคการ แลว     ผู 
ที่ ไม พอใจ หรือ เกิด เปล่ียน ใจ ไม อยาก ปฏิบัติ ตาม ก็ อาจ จะ 
ตอง ให ออก     เพราะ วา นี่ ก็ เปน ขอ ตกลง ของ สวน รวม 

  ๒๒
ถาม  ถา เจา นาย ใน ที่ ทำงาน ให เรา ทำ ใน เรื่อง ที่ เห็น วา ผิด 
ศีล ธรรม     เรา จะ มี วิธี การ อยางไร ที่ จะ หลีก เลี่ยง ไม ตอง 
ทำ     โดย ไม สราง ปญหา หรือ ความ ไม พอใจ ให กับ ผู บังคับ 
บัญชา     ซึ่ง ใน ประเด็น นี้ ถา วิธี การ เรา ไม ดี พอ     ใน ที่สุด ก็ 
อาจ จะ กระทบ ตอ ความ มั่นคง ใน อาชีพ การ งาน ของ เรา ได     
อาจ จะ ถูก เชิญ ออก ได ครับ 
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 ตอบ  ก็ นี่ แหละ เปน เรื่อง ยาก     ถา เรา อยู ใน องคการ ใน 
สถาบัน ใน บริษัท ที่ การ จะ อยู ที่ นี่ ได มัน จะ ตอง ยอม ผิด 
ศีล     แตละ คน ตอง ชั่ง น้ำ หนัก หรือ ดู ความ จำเปน มาก นอย 
แค ไหน ท่ี จะ ตอง อยู ตรง นี้     ความ สำคัญ ของ ศีล ธรรม ใน 
ชีวิต ของ เรา     แตละ คน ก็ ตอง พิจารณา เอา เอง   ถา เรา รูสึก 
วา บาปกรรม ที่ เกิด ขึ้น มัน มาก     เงิน เดือน อาจ จะ เปน เงิน 
เดือน สูง   อาจ จะ ได ผล ประโยชน บาง อยาง     มัน ไม คุม กับ 
บาปกรรม เรา ก็ พยายาม ยาย ไป ทำงาน ที่ อ่ืน     แต ถา บาง 
ครั้ง เรา อาจ จะ รูสึก วา ไม ชอบ เลย เปน บาปกรรม     แต วา 
ไมรู จะ ทำ อยางไร     มัน ไมมี งาน ทำ จริงๆ     ถา เปน เชน นั้น 
จริงๆ   แลว คง ถูก บังคับ ดวย สถานการณ     ดวย เหตุการณ     
ดวย เศรษฐกิจ อะไร บาง อยาง     ก ็ตอง อดทน หรือ ทำให นอย 
ที่สุด เทา ท่ี จะ ทำได     และ อยา ไป หา ขอ อาง     อยา ไป ลืม วา 
สิ่ง ที่ ทำ มัน เปน บาป     อยา ไป ปดบัง อำพราง     อยา ไป หลอก 
ตัว เอง วา ไม เปนไร เพราะ เรา ไม ยินดี     เรา ตอง ไม ประมาท 
และ พยายาม ทำให นอย     เรา มี โอกาส ที่ จะ หยุด เมื่อ ไหร ก็ 
พยายาม หยุด แลวไป ทำ อยาง อื่น แทน     
   ใน บาง กรณี ถา เปน เรื่อง ที่ เรา เลี่ยง ได    เรา ควร จะ 
อาง วา เรา ได รับ ศีล   ๕    จาก ครูบา อาจารย    เรา ไม กลา ผิด 
ศลีคอื ถา ผู บงัคบั บญัชา หรอื ผู ปกครอง หรอื วา ผู จดัการ เปน
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 เจา นายทราบ วาท่ี เรา ไม ทำ อยาง น้ี ไมใช เพราะ ด้ือ ร้ัน   แต 
เพราะ เรา เปน ชาว พุทธ     และ เรา ก็ สมาทาน ศีล     หรือ เรา 
อธิษฐาน ตอ หนา ครูบา อาจารย วา จะ ทำ อยาง น้ัน     คือ ไมใช เปน 
เร่ือง สวน ตัว     แต เปน เร่ือง หลัก การ เร่ือง ของ ศาสนา     อัน น้ัน อาจ 
จะ ชวย บาง วา     บอก กับ เจา นาย วา ผม เสียใจ มาก ผม ไม อยาก 
จะ สราง ความ ลำบาก ให กับ องคการ     แต ผม ทำ ไม ได เพราะ 
มัน ผิด ศีล     ผม สมาทาน ศีล กับ ครูบา อาจารย    ผม ทำ ผิด ไม ได     

๒๓
ถาม   ใน กรณี ท่ี ครอบครัว ม ีอาชพี ท่ี อาจ จะ ไม สอดคลอง กบั 
การ รักษา ศีล     เชน ศีล ขอ ที่   ๑     ศีล ขอ ที่   ๕     ถึง แม อาชีพ นี้ จะ 
ไม ผิด กฎหมาย     เรา ใน ฐานะ ลูก หลาน     ชีวิต ของ เรา ตั้งแต 
วัย เด็ก ได รับ ประโยชน และ ส่ิง อำนวย ความ สะดวก จาก 
อาชีพ การ งาน ของ พอ แม     เมื่อ เรา โต ขึ้น แลว เรา ก็ มี ความ 
ไม สบายใจ ใน อาชีพ งาน เหลา นี้     เรา ควร จะ ทำ อยางไร ดี 
ใน ฐานะ ท่ี เปน ลูก ที่ ตอง สืบ วงศ ตระกูล     และ สืบทอด ธุรกิจ     
และ ใน ประเดน็ ที ่การ ท่ี เรา จะ ตอง กตญัู รูคณุ ตอ พอ แม ที ่
เลี้ยง เรา มา     ขณะ เดียวกัน เรา ก็ ตอง พิจารณา ประเด็น ที่ วา 
เรา อยาก จะ เปน ชาว พุทธ ที่ ดี ดวย 
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 ตอบ  มัน ก็ เขา ขาย กับ ที่ ตอบ ไป แลว วา     เม่ือ เรา มี อาชีพ ที่ 
ผิด ศีล     หรือ ทำให ตอง ผิด ศีล แลว     ถา เปล่ียน ได ก็ ควร จะ 
เปลีย่น     แต เม่ือ มนั ม ีเหต ุปจจยั บาง อยาง ทำให เปลีย่น ยาก     
อาจ จะ เปน ความ กดดัน ทาง เศรษฐกิจ     หรือ จะ เปน เรื่อง 
บุญ คุณ ของ พอ แม     หรือ เร่ือง การ ตอบแทน บุญ คุณ อยาง 
ใด อยาง หน่ึง     อัน น้ี ก็ เปน เรื่อง ท่ี แตละ คน ก็ ตอง พิจารณา 
วา     ใน บาง ครอบครวั     พอ แม อาจ จะ ม ีความ ภาค ภูมใิจ มาก     
นี่ คือ  บริษัท ของ ตระกูล นี้ ตั้ง หลาย ชั่ว อายุ คน แลว     เรา ตอง 
รักษา ไว      บางที เรา ปฏิเสธ ยาก     แต ใน ขณะ เดียวกัน พอ แม 
บาง คน อาจ จะ บอก วา เห็นใจ     ตอน พอ หนุมๆ     พอ ไมมี ทาง 
เลือก     แต ตอน นี้ ครอบครัว เรา มี ฐานะ ดีแลว     ถา ลูก อยาก 
จะ ขาย บริษัท นี้ แลว ก็ ไป ทำ อยาง อื่น พอ ไม วา     คือ มัน ไมมี 
หลัก ตายตัว     มัน แลว แตคร อบ ครัว     
    อกี วธิ ีหนึง่ คอื สมมต ิวา เรา ทำ ใน เรือ่ง บรษิทั ของ คณุ 
พอคณุ แม     ซึง่ ตอง ผิด ศลี ขอ ใด ขอ หน่ึง     ถา เรา ขยาย กิจการ 
ก็ มี กิจการ ที่ สอง     และ คอย ขยาย กิจการ ที่ สอง ให เพ่ิม มาก 
ขึ้น   ให กิจกรรม แรก มี ความ สำคัญ ลด นอย ลง     ใน ลักษณะ 
นี้ อยาง นอย ก็ มี ความ พยายาม ท่ี จะ ให สิ่ง ที่ ไม ถูก มี นอย ลง     
ถึง จะ ไม ได ปด ที เดียว  เพียง แต วา ความ สำคัญ กำลัง ไป สู 
เรื่อง ท่ี สอง ที่ ไม เปน บาปกรรม
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                  ๒๔
ถาม ภรรยา หรือ สามี ที่ ทำ หนาที่ เปน แม บาน หรือ พอ บาน     
คือ ทำงาน บาน     บาง ครั้ง อาจ จะ รูสึก ตัว เอง วา ดอย คา     ทำ 
แต งาน ที่ ใช แรงงาน ไมมี ตำแหนง ไมมี เงิน เดือน     ตัวเลข 
จี ดี พี ของ ประเทศ ก็ ไมมี การ บันทึก วา เปน สวน ที่ จะ ชวย 
สราง มูลคา เพิ่ม ให แก ระบบ เศรษฐกิจ     พระ อาจารย จะ มี 
คำ แนะนำ อยางไร กับ บุคคล เหลา นี้ ครับ 
 ตอบ  ดชันี ดงั กลาว หรือ พวก ตัวเลข จ ีด ีพ ี  เปน แค ขอ สมมต ิ
อยาง หนึง่     เปนการ มอง เศรษฐกิจ ใน มุม มอง หนึง่     แต ไมใช 
วา นี่ คือ เศรษฐกิจ     นี่ คือ การก ระ ทำ ท่ี มี ความ หมาย     ก็ เปน 
แค ธรรมเนียม วา จะ เอา จี ดี พี     เอา มูลคา เพิ่ม อะไร พวก น้ี 
มา เปน หลัก   ถา เรา ถือวา กิจกรรม     การก ระ ทำ อยางไร ที่ มี 
ประโยชน ที่ จำเปน ที่ ตอง ทำ     ไม ทำ แลว เดือด รอน     ก็ ตอง 
ถอืวา งาน บาน นี ่สำคญั มาก     มนั อยู ท่ี วา เรา ยอมรบั ใน หลัก 
การ วา สิ่ง ที่ วัด ได ไมใช สิ่ง ที่ มี ความ สำคัญ กวา ส่ิง ที่ วัด ไม 
ได เสมอ ไป     อยาง เชน บาง อยาง วัด ได แต ก็ ไม คอย มี ความ 
หมาย     แต ความ รัก ของ พอ แม     เรา ไมมี ทาง จะ วัด ได วา กี่ 
หนวย     คนๆ   นี ้รกั ลกู กี ่หนวยๆ   วัด ไม ได   แต ก ็ถอืวา เปน เรือ่ง 
สำคัญ มาก     
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   หลาย สิ่ง หลาย อยาง ท่ี เปน ฝาย นามธรรม เรา นับ ไม 
ได     แต ถือวา ถา ไมมี สิ่ง เหลา นี้ ชีวิต เรา ก็ จะ แหง แลง     ชีวิต 
เรา จะ ไมมี อะไร     ใน ขณะ เดียวกัน ใน  การก ระ ทำ ของ 
มนุษย หลาย อยาง น่ี ไม ได ทำให เกิด จี ดี พี     การ ทำ ทาน   
การ เสีย สละ เวลา สวน ตัว เพื่อ สวน รวม     งาน อาสา 
สมัคร เพ่ือ สังคม ตางๆ   ก็ ไม ได ทำให เกิด ผล ดี ผล บวก 
ใน ความ หมาย ของ เศรษฐศาสตร     แต ทำให สังคม เรา 
นา อยู     ทำให คน รกั กัน มาก ข้ึน มี น้ำใจ ตอ กนั     เรา ถอื ตาม 
หลัก วา ความ จำเปน มี ไหม     จำเปน แนนอน     เปน ประโยชน 
ไหม     เปน ประโยชน แนนอน     ชวย ลด ความ ทุกข ทำให เกิด 
ความ สุข     ก็ ใช     นั่น ก็ เปน ส่ิง ที่ นา เคารพ 

                                                           ๒๕
ถาม  ถา คุณ พอคุณ แม ยาง เขา สู ปจฉิม วัย แลว     แต ยัง 
เปยม ดวย พลัง     ดวย ฉันทะ ที่ จะ ทำ สิ่ง ดีๆ     งามๆ     ควร จะ มี 
หลกั พจิารณา ประการ ใด บาง ใน การ ใช ชวีติ ให เกดิ ความ สขุ     
มี ความ สมดุล     มี ความ พอดี     ได ประโยชน จาก การ ทำงาน 
หลัง เกษียณ     โดย ไม เปนการ บ่ันทอน สุขภาพ     ลูก หลาน ก็ 
ไม ตอง หวง มาก     และ ก็ มี โอกาส ปฏิบัติ ธรรม ดวย 



ชยสาโร ภิกขุ  43

 ตอบ   ผล การ วิจัย ออก มา ตรง กัน หลาย ช้ิน แลว วา ผู ที่ อยู 
ใน ปจฉิม วัย มี กิจกรรม มี การ คิด การ ทำ ใน สิ่ง ตางๆ     หรือ 
วา มี ความ กระ ตือ รือ ลน พอ สมควร จะ มีอายุ ยืน กวา คน ที่ 
อยู เฉยๆ   ไม ทำ อะไร     ฉะน้ัน ความ ราเริง     ความ รูสึก เปน 
ตัว ของ ตัว เอง  ผู ที่ รักษา สุขภาพ กาย และ มี กิจกรรม    โดย 
เฉพาะ อยาง ยิง่ กจิกรรม ท่ี ชวย คน อืน่     อัน นัน้ ก ็ถอืวา สมควร 
แลว หรอื เรือ่ง วา ม ีผลก ระ ทบ ตอ ตวั สขุภาพ     แตละ คน ก ็ตอง 
รู ของ เขา เอง     เรื่อง การ เลน กีฬา   งาน อดิเรก ตางๆ   เปน เรื่อง 
ของ ความ พอด ี    แต ท่ี หลายๆ   คน รูสกึ วา ไม ทำงาน แลว เปน 
ภาระ     วิธ ีแก ที ่ด ีก ็คอื หา กิจกรรม ท่ี ทำ เพือ่ คน อืน่     จะ เปนการ 
ทำงาน กับ มลูนธิ ิ    กบั งานการ กศุล ตางๆ     คอื เปนการ กระทำ 
ของ ตัว เอง ที่ มี ผล ดี ตอ ชีวิต ของ คน อื่น     นี่ ก็ เปนการ พิสูจน 
วา ชีวิต ของ เรา มี ความ หมาย     ทำให เรื่อง ที่ ดี เกิด ขึ้น     สิ่ง ที่ 
ดี ก็ ดี ยิ่ง ขึ้น ไป   เพราะ เรา น่ี ก็ จะ เปน สิ่ง ที่ เปน กำลัง ของ ผู ที่ 
ไม ทำงาน แลว     เกษียณ แลว   
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๒๖
ถาม  ผูใหญ บาง ทาน     สวน ใหญ ที่ เปน ผูชาย     เม่ือ ผาน พน 
วัย ทำงาน มา แลว     โดย เฉพาะ ทาน ท่ี เคย มี ตำแหนง งาน 
ใหญ โต จะ มี ความ หงอยเหงา ซึม เศรา ไม เหน็ คณุคา ของ ตัว 
เอง ไมม ีความ สขุ     ไมรู จะ ทำ อะไร กบั ชวีติ     บาง ทาน ออก ไป 
ทาง ข้ี หงุดหงิด รำคาญ     พระ อาจารย มี คำ แนะนำ อยางไร 
ให แก ผูใหญ เหลา นี้     ให สามารถ เปลี่ยน มุม มอง ให ชีวิต มี 
ความ สุข     และ มี ความ หมาย ที่ ดี ขึ้น ครับ 
 ตอบ  เขา วา ชวีติ เรา ไม ได จบ อยู ดวย ความ ตาย     ชีวติ นี ้จรงิ 
อยู หมด พรอม กับ ธาตุ   ๔     ดิน   น้ำ   ลม   ไฟ     แต วา เรา ก็ ยัง 
ตอง ไป เดนิ ทางใน วัฏสงสาร ตอ ไป     ใน ชวง ทาย ของ ชีวติ เรา 
ควร จะ ให ความ สำคัญ กับ การเต รี ยม ใจ ให จิตใจ ของ เรา มี 
คุณภาพ     จิตใจ ของ เรา ได รับ สิ่ง ที่ เปน นามธรรม     ที่ เรา เคย 
ละเลย ใน ชีวิต ทำงาน     ใน ชีวิต ทำงาน เรา มุง ผล สำเร็จ ใน 
เรื่อง ทาง โลก เรื่อง การ เล้ียง ชีพ     เร่ือง การ เลี้ยง ครอบครัว   
เปนตน     คือ ทำ หนาที่ เพื่อ คน อื่น กัน มาก     
   พอ เรา อายุ มาก ขึ้น แลว งาน ทาง จิตใจ   งาน เพ่ือ 
พฒันา ตัว เอง งาน เพือ่ จะ เขา ถงึ สิง่ สงูสดุ ที ่มนั ควร จะ เขา ถงึ 
ก ็ยัง มี เหลือ อยู อีก มากมาย     เม่ือ งาน ประเภท หนึง่ เรา ไม ได 
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ทำ แลว   ก ็ตอง ยาย มา ทำงาน ใน สวน ที ่เรา ยงั ไม เคย ทำ หรอื 
ทำได นอย     คอื เรือ่ง การ พฒันา จติใจ   พฒันา ชวีติ     เรือ่ง การ 
ทำวัตร สวด มนต     การ อาน หนังสือ ธรรมะ การ ฟง การ เรียน 
หลัก ธรรม เร่ือง การ ภาวนา     การ รูจัก บริหาร จิตใจ ใน การ 
ปลอย วาง ความ คิด   คน ท่ี อายุ มาก แลว ทุก คน ก็ เคย หนุม 
สาว มา แลว   คงจะ จำ ได วา เวลา เรา อยู ใน วัย หนุม สาว     เรา 
ก็ เจอ คน แก ขี้ หงุดหงิด ขี้ รำคาญ   เรา รูสึก อยางไร บาง     เรา 
ก็ บอก วา ตอน น้ี ตัว เรา กำลัง จะ เปน คน แบบ นั้น เหมือน กัน     
เรา จะ พอใจ ไหม     อยาก จะ เปน อยาง นั้น ไหม     กลัว ไหม     ถา 
บอก วา ไม อยาก จะ เปน อยาง นั้น แลว     กลัว ที่ จะ เปน อยาง 
นั้น แลว     เรา ยัง มี เวลา     แต วา มัน เปน งาน ชิ้น ใหม   เรา จะ 
ไป ถือวา เรา เปน ผูใหญ ไม ได     เรื่อง นี้ ตอง ถือวา เรา ยัง 
อยู อนุบาล     เพราะ เรา ยัง ไม ได เริ่ม ทำ เสียที     
   เร่ือง การ จะ ปลอย วาง ความ คิด ฟุงซาน วุนวาย ใน การ 
งาน     รูจัก ปลอย วาง ให จิตใจ ของ เรา เปนก ลาง เปน อุเบกขา     
มี สติ     น่ี ก็ เปน งาน     เปน ส่ิง ทาทาย     ถา ยัง ไม เปน พระ อรหันต     
จะ เปน งาน ท่ี เรา จะ ทำได ตลอด ถึง ลม หายใจ สุดทาย ใน ชีวิต     
น่ัน ก็ เปน งาน เยอะ เลย ท่ี จะ ทำให ชีวิต เรา มี แกน สาร     และ 
ถา เรา ต้ังใจ ทำงาน ตาม น้ี แลว ก็ ยัง มี ผล ดี ตอ ลูก ตอ หลาน ตอ 
คน รอบ ขาง       นอกจาก ตัว เรา เอง ได รับ ประโยชน จาก ธรรมะ 
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แลว ก็ ทำให คน อ่ืน เล่ือมใส วา     คุณ ยาย คน น้ัน คุณ ตา คน น้ี 
แต กอน เปน คน เอาใจ ยาก     เปน คน ท่ี ข้ี รำคาญ เหลือ เกิน ข้ี 
หงุดหงิด   ตอน น้ี เขา เมตตา มี น้ำใจ คอย ดูแล คน อ่ืน     คอย 
เมตตา ลูก หลาน     อดทน มาก     คน ฟง แลว ก็ เกิด ความ เล่ือมใส     
ไมใช เพราะ เรา เทศน ให เขา ฟง     แต เพราะ เห็น วา เพราะ เขา 
หัน มา สนใจ การ ปฏิบัติ ธรรม   ใน การ พัฒนา ชีวิต เขา แลว     ก็ 
ทำให เปน คน นา รัก ข้ึน เยอะ เลย     ก็ เปน เร่ือง ท่ี ดี 

                    ๒๗
ถาม  ถา จะ เริ่ม ตน เมื่อ หลัง เกษียณ   โดย ยัง ไม เคย ทำ มา 
กอน     และ ยัง ไม แนใจ วา อยาก จะ ทำ หรอื เปลา     ควร ทำ หรือ 
เปลา     จะ ทำ อยางไร ก็ ยัง ไม ทราบ วิธี การ     จะ ขอ วิธี งายๆ     
พระ อาจารย จะ แนะนำ อยางไร ดี ครับ 
 ตอบ  เร่ิม ตน ตอน ท่ีมี เวลา วาง มาก ข้ึน    ก็ ไป เท่ียว ไป หา พระ    
ไป เท่ียว ดวย ไป ชม ธรรมชาติ    ไป เท่ียว แบบ ธร รม ดาๆ    แต 
ระหวาง การ เที่ยว ก็ แวะ ไป หา นัก ปราชญ ผู รู ครูบา อาจารย     
คุย เรื่อง ชีวิต     คุย เรื่อง ธรรมะ     มัน ก็ สนุก ดวย และ ได ความ รู 
แบบ งายๆ     มัน ซึมซับ เขาไป   ควร จะ มี การ ทำวัตร สวด มนต 
บาง     ถา ชอบ สวด บาลี ก็ สวด บาลี     ถา ชอบ สวด แปล ก็ สวด 
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แปล     ถา มี แปล บาง ก็ ดี เพราะ วา บท สวด มนต แตละ บท มี 
ความ หมาย ท่ี ดี     ถา เรา ทอง ได มัน ก็ เปน ประโยชน     
   สิ่ง ที่ ดี ท่ีสุด อยาง หนึ่ง สำหรับ คน สูง อายุ คือ การ 
ฝก ทองจำ     มัน เปนการ บริหาร สมอง ที่ ดี เยี่ยม     เพราะ 
ฉะน้ัน การ ทองจำ บท สวด มนต ตางๆ   นี ้ถอืวา เปนการ บรหิาร 
สมอง ท่ี ดี ดวย   มี โอกาส ได ทำวัตร สวด มนต   การ เจริญ สติ 
ไม ตอง นั่ง ขัด สมาธิ กับ พื้น ก็ได     คือ ให นั่ง เกาอี้     เพียง แต วา 
ให นั่ง ตัว ตรง     อยา ไป พิง มาก จะ สบาย จน เกิน ไป     ให อยู กับ 
ลม หายใจ     เริ่ม ตน ให นับ ลม หายใจ งายๆ     นับ หายใจ เขา 
หนึ่ง     หายใจ ออก หน่ึง     เขา สอง     ออก สอง     เขา สาม     ออก 
สาม     เขา สี่     ออก ส่ี     เขา หา     ออก หา     นับ ถึง หา แลว ตั้ง ตน 
ใหม     หนึ่งๆ   สองๆ   สามๆ     ถึง หกๆ     ตั้ง ตน ใหม นับ หนึ่ง ถึง 
เจ็ด     ตั้ง ตน ใหม หนึ่ง ถึง แปด     ตั้ง ตน ใหม หนึ่ง ถึง เกา     ตั้ง ตน 
ใหม หนึ่ง ถึง สิบ     ถือวา หนึ่ง รอบ 
  ให ลอง ดู วา จะ ได ไหม     ให มี สติ ไม เผลอ เลย ตลอด หน่ึง 
รอบ     คือ ไม ให เผลอ แมแต เลข เดียว     นับ หน่ึง ถึง หา     หน่ึง ถึง 
หก     หน่ึง ถึง เจ็ด     หน่ึง ถึง แปด     หน่ึง ถึง เกา     หน่ึง ถึง สิบ     ถา 
ได หน่ึง รอบ     สอง รอบ แลว     สอง รอบ หรือ สาม รอบ     ถา สาม 
รอบ แลว     สติ เรา พอ สมควร แลว ไม ตอง นับ แลว     อยู กับ ลม 
หายใจ ท่ี จุด ใด จุด หน่ึง     จะ อยู ใน รูจ มูก     ปลาย จมูก     ริม ฝปาก     
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จะ อยู ท่ี คอ     จะ อยู ล้ิน ป     จะ อยู ท่ี ทอง     ขอ ใด ขอ หน่ึง ท่ี รูสึก 
สบาย     แลว ก็ ให อยู กับ ลม หายใจ ตอน น้ัน     อัน น้ี คือ จุด เร่ิม ตน 
ของ การ ภาวนา     พยายาม อยู ใน ปจจุบัน     คือ คน หนุม คน สาว 
ชอบ คิด เร่ือง อนาคต เสีย สวน ใหญ     คน แก น้ี เอาแต เร่ือง อดีต   
คิด แต เร่ือง อดีต     พอ พูด อะไร ก็ ซ้ำซาก     เอา อีก แลว     คุณ ยาย 
จะ เลา เร่ือง น้ัน     เร่ือง คร้ัง ท่ี หม่ืน     คร้ัง ท่ี สอง หม่ืน แลว     เพราะ 
วา จิตใจ ของ คุณ ตา คุณ ยาย ก็ อยู ใน อดีต     คน น้ัน พูด ออก มา 
ก็ มี แต เร่ือง อดีต ออก มา     มัน ก็ นา รัก อยู แต วา พูด หลาย คร้ังๆ   
ลูก หลาน ชัก จะ ไม ไหว แลว     ฉะน้ัน การ ฝก ให อยู ใน ปจจุบัน 
มัน ก็ ดี หลาย อยาง     ทำให จิตใจ ปลอด โปรง ผองใส     เรา จะ ไม 
เปน คน ซ้ำซาก พูด แต เร่ือง เกาๆ
         
                 ๒๘
ถาม  หลาย คน ม ีขอ สงสยั    ม ีคน ตัง้ ขอ สังเกต วาการ ทำงาน 
ของ พระ คือ อะไร   เปน อยางไร    พระ มี อาชีพ ไหม     บาง คน 
ก็ บอก วา พระ ไมมี อาชีพ    ก็ อยาก จะ ขอ ให พระ อาจารย ได 
อธิบาย มุม มอง ตาม หลัก พระพุทธ ศาสนา ครับ     
 ตอบ  คือ พระ มี สัมมา อาชีพ ใน ความ หมาย ใน อริยมรรค 
มี องค แปด     น่ัน ก็ คือ การ เล้ียง ชีพ ดวย ทาน     โดยที่ ผู มี 
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ศรัทธา นำ มา ถวาย     สรุป วา บิณฑบาต คือ สัมมา อาชีพ 
ของ พระ     อยู ดวย อาศัย อาหาร บิณฑบาต หรือ สิ่ง ที่ 
ญาติโยม ถวาย     น่ัน ก็ เปน อาชีพ ใน ความ หมาย คือ วิธี 
ที ่จะ ได ปจจยั ส่ี   พระ ปฏิบตั ิด ีปฏบิตั ิชอบ เปน ผู ที ่รกัษา 
พระ วนิยั ที ่เปน ขอ บงัคบั ของ พระ สงฆ แลว ก ็ถอืวา เปน 
มาตรฐาน ต่ำ สุด     คือ พระ อยู ใน กรอบ ของ พระ วินยั     
   นอก เหนือ จาก นั้น แลว  งาน ของ พระ ก็ คือ การ 
พัฒนา ตน ใน ดาน ศีล   สมาธิ   ปญญา   และ การ เผยแผ 
การ แบง ปน ความ รู ความ เขาใจ ใน เรื่อง นี้ ให กับ เพื่อน 
มนุษย ดวย กัน     พระ มีหนา ที่ เปน ตัวอยาง ที่ จะ เปน ขอ 
พิสูจน หรือ เปน กำลัง ใจ กับ คน ทั่วไป หรือ คฤหัสถ วาการ 
ประพฤติ ปฏิบัติ ตาม หลัก คำ สอน ของ พระพุทธเจา มี จริง ม ี
ผล จริง     ไมใช วา พระ ไม ทำ แต วา สอน คน อื่น     พระ ตอง เปน 
ตัวอยาง     วิถี ชีวิต ของ พระ ก็ เปน สวน หนึ่ง ใน การ ที่ ทาน จะ 
ทำงาน ให กับ สังคม     เปน ผู ที่ ปฏิบัติ ตน เปน ตัวอยาง ของ ผู 
มี คุณธรรม     สถาบัน สงฆ ก็ มี หลัก การ หลาย อยาง ที่ ชาว 
บาน สามารถ เอา ไว เปน ตัวอยาง หรือ เปน ขอคิด ใน การ 
ดำเนิน ชีวิต ของ ตน     
   พระ มีหนา ท่ี ใน การ เรียน ใน การ รักษา คำ สอน     ใน 
การ สืบ ตอ อายุ ของ พระพุทธ ศาสนา     ใน การ รักษา คำ 
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สอน ของ พระพุทธเจา ไว อยาง บริสุทธ์ิ ไม ผิด เพ้ียน     ถา 
การ เผยแผ พุทธ ศาสนา เปน หนาท่ี ของ โยม ของ คฤหัสถ อยาง 
เดียว     มัน จะ คอยๆ    เพ้ียน ไป เร่ือยๆ     แต ถา เปน หนาท่ี หลัก 
ของ พระ สงฆ คือ คฤหัสถ ก็ มี สวน    แต วาการ ท่ี จะ รักษา คำ สอน 
ท้ังหมด น้ัน จะ เปน หนาท่ี เปน ความ รับ ผิด ชอบ ของ สงฆ     
   ใน ประเทศ อยาง เชน ที่ อเมริกา ที่ คฤหัสถ นำ การ 
เผย แพร พระพุทธ ศาสนา   คำ สอน เรื่อง การ เสีย สละ เรื่อง 
การ ออก จาก กาม     คำ สอน เร่ือง มรรคผล นิพพาน     สวน 
ที่ นอก เหนือ จาก ประสบการณ     หรือ ความ มุง หวัง ของ 
คฤหัสถ ทั่วไป จะ คอยๆ   ลด นอย ลง     เพราะ เวลา อาจารย ที่ 
เปน คฤหัสถ ไป บรรยาย ธรรม กับ ผู ฟง สัปดาห ละ คร้ัง     คน 
มา     ๕๐     คน     ๑๐๐   คน     เขา มา อาทิตย ละ ครั้ง หรือ เดือน 
ละ ครั้ง     เขา ตองการ ธรรมะ ที่ จะ เอา ไป ใช ใน ชีวิต ประจำ 
วัน     อาจารย อาจ จะ เคย ศึกษา เรื่อง ฌาน     เร่ือง ญาณ   เร่ือง 
มรรคผล นิพพาน     แต พูด ไป แลว ก็ รู วา คน ฟง ก็ ฟง เฉยๆ     ส่ิง 
ที่ เขา ตองการ คือ ธรรมะ ท่ี จะ เอา ไป ใชได   เพราะ ฉะนั้น มัน 
เปน เรื่อง ธรรมดา วา เขา จะ พูด ถึง เรื่อง การ เจริญ สติ ใน ชีวิต 
ประจำ วัน     เร่ือง มี ความ สุข     เรื่อง การ มี ศีล มี ธรรม มาก ขึ้นๆ     
แม กระทัง่ พดู ถงึ เรือ่ง สมาธ ิ    ก็ จะ เปน ลกัษณะ ที ่จะ ทำให ไม 
ทุกข กับ ชีวิต การ ทำงาน ชีวิต ครอบครัว     
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   บาง สวน ของ คำ สอน ไมใช วา ถูก เซ็นเซอร ออก ไป   แต 
มัน คอยๆ   ลด นอย ลง เพราะ วา มัน ไม ตรง ความ ตองการ ของ 
ชาว บาน     แต พอ เรา มี สถาบัน สงฆ     ผู ท่ี ยอม เสีย สละ ความ 
สุข ทาง โลก     ทุก ส่ิง ทุก อยาง เพ่ือ มรรคผล นิพพาน ก็ เปนการ 
รับ ประกัน วา ธรรมะ ท่ี จะ อยู ใน โลก จะ สมบูรณ บริบูรณ 
เหมือน เดิม     ฉะน้ัน เร่ือง น้ี จึง เปน งาน ท่ี จะ รักษา คำ สอน ของ 
พระพุทธเจา ไว ใน โลก ไม ให เส่ือม     ไม ให เสีย ไม ให เพ้ียน     น่ี คือ 
งาน สำคัญ ของ พระ เหมือน กัน     ย่ิง ถา ใน กรณี ของ ส่ิง สำคัญ 
ท่ีสุด คือ เร่ือง การ บรรลุ มรรคผล นิพพาน     เร่ือง การ ท่ี จะ รักษา 
กระแส ของ การ มี พระ อริยเจา อยู ใน โลก น้ี     เพราะ ถา ไมมี พระ 
อริยเจา แลว พุทธ ศาสนา ก็ พิการ     อาตมา เคย บอก แลว วา วัด 
ปา เปน โรงงาน ผลิต พระ อริยเจา     น่ี คือ งาน สำคัญ ย่ิง

                            ๒๙
 ถาม  จะ ขอ ความ กรณุา พระ อาจารย พดู ถึง เรือ่ง อาชพี ของ 
ครู ครับ     อาชีพ ของ ครู เปน อาชีพ ที่ คน ที่ มี ความ สามารถ สูง     
คน ที่ สามารถ จะ เรียก รอง เงิน เดือน ได มาก     สวน ใหญ แลว 
ไม คอย อยาก ทำ     เพราะ วา เปน งาน ที่ ยาก และ เหนื่อย มาก 
ถึง แม จะ เปน งาน ท่ี เปน สัมมา อาชีพ อยาง แทจริง   ขอ ฟง 
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ขอคดิ เห็น ของ พระ อาจารย ใน เรือ่ง สมัมา อาชพี ใน ฐานะ คร ู    
และ ขอ คำ แนะนำ สำหรับ ผู ที่ คิด วา อยาก จะ เปน ครู ครับ 
 ตอบ  งาน เปน ครู ไมใช งาน ที่ เหมาะ กับ คน ทุก คน     มัน ขึ้น 
อยู กับ บุคลิก ดวย     บาง คน มี วิชา ความ รู     ก็ อยาก จะ ชวย 
สราง สังคม ที่ ดี งาม แต วา ไมมี จิตวิทยา     ไมรู จัก วางตัว ให 
เหมาะ แก การ สื่อสาร ให เกิด การ เรียน รู ขึ้น มา ใน ลูก ศิษย 
ได     แต  ถา ผู ท่ี ม ีบคุลกิ เปน คน ท่ี เกง ใน การ ส่ือสาร ฉลาด 
ใน การ ส่ือสาร     มี ความ ตองการ ท่ี จะ มี สวน รวม ใน การ 
เสริม สราง ส่ิง ดี งาม ใน สังคม     การ เปน ครู ก็ เปน อาชีพ 
ที่ ดี เยี่ยม     เพราะ วา รอง ลง มา จาก คุณ พอคุณ แม     ครู เปน 
ผู ที่ มี อิทธิพล ใน ชีวิต ของ เด็ก มาก ที่สุด     
   การ ที ่จะ ให เดก็ ม ีความ รู ความ ฉลาด พอ จะ เปน ฐาน 
ใน การ เลี้ยง ชีวิต ตอ ไป   ก็ ขึ้น อยู กับ ครู เปน หลัก ใหญ     และ 
การ ที่ จะ เปน ตัวอยาง ที่ จะ ให ประทับ ใจ ใน สิ่ง ดี งาม     และ 
เปน ผู ที่ มี สัมมา ทิฐิ     มี ศีล มี ธรรม     อัน นี้ ก็ ขึ้น อยู กับ ครู มาก 
เหมือน กัน     ถา เรา ตองการ อาชีพ ที่ มี การ ตอบแทน พอ 
สมควร     แต ไม ถึง กับ ร่ำ กับ รวย     แต วา สิ่ง ท่ี ตองการ คือ 
ชีวิต ท่ี มี แกน สาร     อาชีพ ที่ ภูมิใจ ได     การ เปน ครู ก็ เปน 
อาชีพ ที่ รับ การ ยกยอง ต้ังแต โบราณ วา เปน อาชีพ ที่ 
สำคัญ     และ เปน อาชีพ ที่ วา ทำ แลว เปน บุญ เปน กุศล     
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   ถา เรา ถือวา เรื่อง เงิน เรื่อง ทอง เรื่อง ชื่อ เสียง เรื่อง 
อำนาจ     สิ่ง เหลา นี้ เปน สิ่ง สูงสุด ที่ คน ควร จะ ได ใน ชีวิต 
คน ก็ ไม อยาก เปน ครู     แต ถา เรา สนใจ ใน การ ชวย กัน สราง 
สังคม ที่ รมเย็น   การ เปน ครู เปน อาชีพ ที่ นา สนใจ มาก     คือ 
มัน อยู ที่ วา เรา ตองการ อะไร ใน ชีวิต     ถา คน ไม สนใจ สังคม     
สนใจ แต ผล ประโยชน ตัว เอง   ครู ก็ คง เปน อาชีพ ที่ นา เบื่อ     
แต มัน อยู ที่ อุดมการณ ของ เรา วา ชีวิต ทำงาน เรา ทำงาน 
เพื่อ อะไร   ชีวิต นี้ ตองการ อะไร      หรือ ถา ทำงาน ใน บริษัท 
ทั่วไป     เรา ก็ ทำงาน   เรา ขยัน   เรา ฉลาด    ทำ ไป ก็ได แค นั้น     
   เรา ทกุ คน ทำงาน จน ได ตำแหนง สงู     ทกุ คน ก ็ยกยอง 
วา เรา เกง เรา ดี     พอ เรา เกษียณ แลว ไม กี่ วัน เขา ลืม เรา เสีย 
แลว     แต ถา เปน ครู บางที เด็ก โต แลว เปน ผูใหญ แลว ก็ ยัง 
ระลกึ ถงึ คณุคร ูที ่ตน รกั และ เคารพ นับถอื ตลอด มา     อาตมา 
ก ็มี คร ูคน สอง คน     ทุก วนั นี ้ก ็ยงั ซึง้ ใน บุญ คณุ หรอื สิง่ ที ่ได รบั 
จาก ครู คน นั้น     น่ี ก็ เปน ส่ิง ที่ ดี ที่ วา นัก ธุรกิจ คง ไมมี ทาง ที่ จะ 
ได รูจกั     คง ไมม ีลูกคา หรือ ผู บรโิภค ทีไ่หน ที ่นัง่ ซาบซ้ึง ใน บญุ 
คณุ ของ   เจา ของ ส ตารบคั   เจาของ ไมโคร ซอฟท   เทา ไหร     ถงึ 
จะ ประสบ ความ สำเร็จ สูงสุด แลว   มัน ก็ แค นั้น   ก็ เปน เรื่อง 
เงิน เรื่อง ทอง     เรื่อง แค นี้ แหละ     
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   อาตมา ถือวา เศรษฐี มหา เศรษฐี ก็ เปน แค นั้น แหละ     
มัน เปน เรื่อง ฟองน้ำ     แต  ถา เปน ครู แลว ทำให เกิด สิ่ง ที่ 
ดี งาม ข้ึน มา ใน จิตใจ ของ ลูก ศิษย ใน ชีวิต ของ เขา แลว     
ถึง จะ วัด ไม ได   ถึง จะ มอง ไม เห็น   เปน เร่ือง นามธรรม     
แต มัน เปน บุญ เปน กุศล ท่ี ล้ำคา 

๓๐
 ถาม  ถา ใน สงัคม ใด อาชีพ ครู ไม ได รับ การ ยกยอง     อาชพี คร ู
ไม ได รบั การ ตอบแทน ไม ได รับ การ ดูแล ความ เปน อยู เทา ที ่
ควร     และ คน สวน หน่ึง ที่ เขาไป อยู ใน อาชีพ นี้ ก็ เปน เหมือน 
กับ วา ไป อยู ใน อาชีพ อื่น ไม ได     ไมมี ทาง ไป   ก็ เลย มา ทาง นี้     
อัน นี้ มัน สะทอน ทิฐิ อยางไร บาง ครับ 
 ตอบ  ก็ สะทอน วา สังคม น้ัน อยู ใน สภาพ ที่ แย แลว   ไมใช 
เพียง แค ไม ให เกียรติ ตอ อาชีพ ครู     แต มอง เหมือน กับ วา 
เปน ทาง เลือก สุดทาย     เม่ือ ไม เกง ก็ ไม สามารถ แขง ใน เรื่อง 
อื่น   ซึ่ง ทำให คน ที่ เปน ครู เอง ก็ ไม ได เคารพ ใน อาชีพ ของ 
ตน เทาไร     แต นอก เหนือ จาก น้ัน แลว การ เปล่ียนแปลง ใน 
ระบบ การ ศึกษา ที่ ทำให ระบบ ตลาด ธุรกิจ เขา มา ครอบงำ     
จน กระทั่ง ผู ปกครอง ก็ มอง โรงเรียน หรือ มอง ครู วา เปน ผู ให 
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บริการ   ผู ปกครอง เปน ผู บริโภค     มุม มอง เชน นี้ ยิ่ง ทำให เกิด 
ความ เหิน หาง จาก ปฏสิมัพนัธ ที ่ควร จะ ม ีระหวาง ผู ปกครอง 
และ ครู     ซึ่ง เปน สภาพ ท่ี นา เปน หวง อยาง ยิ่ง ใน สังคม ไทย 

                   ๓๑
ถาม  แลว ถา จะ พลิก ฟน ตรง นี้ ขึ้น มา ให มันดี ขึ้น     ควร จะ 
เริ่ม ตน ตรง ไหน ดี ครับ 
 ตอบ ตอง เร่ิม ตน จาก จุด เล็กๆ   เร่ิม จาก โลก สวน ตัว ของ เรา 
กอน   โรงเรียน ท่ี เรา มี สวน รับ ผิด ชอบ    แต วา บาง อยาง น่ี ตอง 
ยอมรับ วา ถา นโยบาย ของ รัฐ เปล่ียน ไป ใน ทาง ท่ี สง เสริม 
ระบบ ตลาด มากกวา ระบบ การ พัฒนา คน ท่ี สมบูรณ แลว    
มัน ก็ จะ ยาก     เรา อาจ จะ แบง แยก วา หนาท่ี ของ พระ ก็ เปน ผู 
ท่ี ให หลัก วา เร่ือง ใด ถูก ตอง ตรง ตาม คำ สอน ของ พระพุทธเจา   
เร่ือง ใด ไม ตรง   เร่ือง ใด เม่ือ ทำ แลว จะ นำ ไป สู ความ เจริญ      
เร่ือง ใด ทำ แลว จะ นำ ไป สู ความ เส่ือม อยาง น้ีๆ   พระ สามารถ 
เปน ผู ให ขอมูล    ให ขอคิด   แต เร่ือง จะ แกไข กฎหมาย บาน 
เมือง   จะ ปรับปรุง อะไร ใน สังคม ท่ัวไป   น่ัน ก็ เปน หนาท่ี ของ 
ชาว พุทธ ฝาย ฆราวาส  คง ตอง แบง กัน แบบ น้ัน     
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