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สรุปคำถาม
๑ : เราควรมีมุมมองอยางไรใหสามารถทำงาน
ไดอยางมีความสุขใจมีความพอใจและไดพัฒนาตนเอง
ดวย คือทำงานอยางฉลาดและไดพัฒนาคุณธรรมควบคู
กันไป ....(หนา ๑)
๒ : การทำงานเพื่อเงิน เพื่อชื่อเสียงเกียรติยศ
อำนาจ งานที่ไมผิดกฎหมาย ไมเบียดเบียนผูอื่น ผิด
หรือไม มีอะไรที่เปนสวนเสียหาย ขอคำแนะนำจากพระ
อาจารยดวยครับ ....(หนา ๔)
๓ : พระ อาจารย บอก วา ประเด็น ขึ้น อยู กับ วา
ชีวิตมีเปาหมายที่สูงกวานี้หรือไม เชน ทำงานเพื่ออะไร
เกิดมาทำไม แตความคิดอยางนี้จะเกิดขึ้นมาไดอยางไร
ในขณะที่เราอาจจะคิดวา หาเงิน
ทำงานเพื่อเงิน ทำงาน
เพื่ อ ชื่ อ เสี ย ง เกี ย รติ ย ศ

เราดูมีความสุขระดับหนึง่ แตคำถามคือ ทำอยางไรจึงจะ
สรางเหตุปจจัยที่จะนำชีวิตไปสูความคิดดีๆ งามๆ แบบ
นี้ครับ .... (หนา ๗)
๔ : เราจะมีหลักในการคบเพื่อน หาเพื่อนที่ดีๆ
ที่ทานเรียกวากัลยาณมิตรไดอยางไรครับ ....(หนา ๙)
๕ : ในชีวิตการทำงาน การตองเลือกระหวาง
สิ่งที่ถูกตองกับสิ่งที่ถูกใจเปนเรื่องยากมาก เราจะมีหลัก
และวิธีการฝกตนอยางไร ใหสามารถเลือกสิ่งที่ถูกตอง
มากขึ้นๆ ครับ ....(หนา ๑๐)
๖ : ถาเราหมั่นทำไปเรื่อยๆ แลวความถูกตอง
ถูกใจมันเริ่มจะเขามาใกลกันมากขึ้น แตถาเราอยากจะ
เรงเครือ่ งนิดหนึง่ เราเห็นวาสิง่ นีมั้ นถูกตองแตวามันยังไม
คอยถูกใจ ทำอยางไรเราจึงจะปรับใจของเราใหเห็นเรื่อง
ความถูกตองไดงายขึ้นไดเร็วขึ้นครับ ....(หนา ๑๒)
๗ : ประโยคทีว่ า “ใหมีความเคารพในงาน” ทีทำ
่
ทุกประเภท หมายถึงอะไร ทำไมตองจึงตองเคารพในงาน
ครับ ....(หนา ๑๔)
๘ : พระอาจารยพูดถึงเรื่องการเอาใจใสในตัว
งาน ทานเคยพูดถึงเรือ่ งการทำงานโดยทีมี่ รางวัลตอบแทน
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กับการทำงานทีไม
่ มรางวั
ี ล กรณีนีก็้ คงเปนทำนองเดียวกัน
ใชไหมครับ ทำดวยความเอาใจใสดวยความพอใจในงาน
....(หนา ๑๖)
๙ : เราควรมองวาชีวติ และงานเปนเรือ่ งเดียวกัน
หรือควรแบงแยกบทบาทออกจากกันใหชัดเจนครับ ....
(หนา ๑๗)
๑๐ : พระ อาจารย บอก วา เวลา พู ดรวมๆ เรื่อง
ชีวิตและงาน ถางานหมายถึงอาชีพก็ควรจะแบงแยกพอ
สมควร แตถาเรามองไปถึงพวกทีมี่ อายุอยูใน
 วัยการเรียน
การศึกษา หรือพวกที่เกษียณจากการทำงานแลว กรณี
ของผูที่ไมไดอยูในวัยมีอาชีพการงานอยางเปนทางการ
เขาควรจะมองคำวางานอยางไรครับ ชีวติ และงานจะแยก
กันอยางไรครับ ....(หนา ๑๙)
๑๑ : พุทธศาสนามีหลักในการพิจารณาความ
สัมพันธระหวางนายจางและลูกจางอยางไรครับ ....(หนา ๒๑)
๑๒ : ในกรณีที่ทั้งนายจางและลูกจางมีคุณธรรม
ปญหาคงนอย แตถาฝายหนึ่งฝายใดไมมีคุณธรรม เชน
นายจางมีการเอารัดเอาเปรียบ และฝายลูกจางก็อาจจะ
ไมมีหลักในการทำงานเทาทีควร
่
มุงเนนแตเรื่องของเงิน
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คาตอบแทน หรือผลประโยชนตางๆ มันก็จะเปนปญหา
ใชไหมครับ ....(หนา ๒๓)
๑๓ : พระ อาจารย เคย เทศน เรื่อง ความ สัมพันธ
ระหวางนายจางกับลูกจางที่ปรากฏในสิงคาลกสูตร เปน
เรือ่ งตัง้ แตสมัยพุทธกาล พระอาจารยคิดวายังใชไดอยูหรื
 อ
ไมอยางไร อีกอยางหนึ่งมีบางคนตั้งขอสังเกตวาความ
สัมพันธในลักษณะนายจางและลูกจางตามทีปรากฏ
่
ในพระ
สูตร อาจจะมีความแบงแยกชนชัน้ คอนขางชัดเจน ประเด็น
นีพระ
้ อาจารยมีขอคิดเห็นอยางไรครับ ....(หนา ๒๔)
๑๔ : ทำอยางไรจึงจะใหการทำงานเปนสวนหนึง่
ของการปฏิบัติธรรมครับ ....(หนา ๒๖)
๑๕ : เมื่อ กี้ พูด ถึง เรื่อง ทำงาน กับ ปฏิบัติ ธรรม มี
พาดพิงเรื่องของอาชีพ จะขอพระอาจารยอธิบายขยาย
ความเรื่องสัมมาอาชีพครับวาในความหมายพุทธศาสนา
คืออะไร....(หนา ๒๘)
๑๖ : ทำอยางไรจึงจะปลูกฝงฉันทะในการทำงาน
บางครั้งทำงานประสบอุปสรรคยากๆ หนักๆ ทำใหทอแท
จะปลุกเราตัวเองใหเกิดกำลังใจ มุงมั่นฝาฟนปญหาได
อยางไรครับ ....(หนา ๒๙)
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๑๗ : ในสถานที่ทำงานเราควรทำตัวอยางไร ไม
ใหเปนที่ติฉินนินทาของผูอื่นครับ ....(หนา ๓๑)
๑๘ : แต ประเด็น คง ไม ได อยู ที่ วา ใคร จะ นินทา
วาอยางไรเราก็ไมสนใจ ปลอยไปเลย คงตองหยิบมา
วิเคราะหดวยเพื่อเปนบทเรียน ใชไหมครับ ....(หนา ๓๒)
๑๙ : อีกอยางหนึ่งก็คงจะขึ้นอยูกับวาใครเปนผู
พูดดวยใชไหมครับ สมมติวาใกลชิดกับเราขนาดไหน ถา
ยิ่งใกลมากก็อาจจะยิ่งรูสึกมาก ....(หนา ๓๓)
๒๐ : ผูบริ
 หารองคการควรมีนโยบายอยางไร เพือ่
ใหเกิดความสมานสามัคคีในหมูพนักงานและเพื่อนรวม
งานทั้งปวงครับ ....(หนา ๓๔)
๒๑ : ถ า อยู ใน องค ก าร ที่ เพื่ อ น ร ว ม งาน กั บ ผู
บริหารมีศีลไมเสมอกัน การที่เราบอกวาเราควรจะเปน
ชุมชนของคนที่วาถาคุณมีอะไรคุณบอกผม ผมมีอะไร
ผมจะบอกคุณ ปรากฏวามันอาจจะเปนอยูฝายเดียว
พอบอกเขาก็เกิดโกรธขึ้นมา เราจะทำอยางไรที่จะสราง
บรรยากาศใหเปนชุมชนของกัลยาณมิตรทีว่ าเปนสามัคคี
ของปราชญที่แทจริง ....(หนา ๓๖)
๒๒ : ถา เจา นาย ใน ที่ ทำงาน ให เรา ทำ ใน เรื่อง ที่
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เห็นวาผิดศีลธรรม เราจะมีวิธีการอยางไรที่จะหลีกเลี่ยง
ไมตองทำ โดยไมสรางปญหาหรือความไมพอใจใหกับ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งในประเด็นนี้ถาวิธีการเราไมดีพอ ใน
ทีส่ ดุ ก็อาจจะกระทบตอความมัน่ คงในอาชีพการงานของ
เราได อาจจะถูกเชิญออกไดครับ ....(หนา ๓๗)
๒๓ : ใน กรณี ที่ ครอบครั ว มี อาชี พ ที่ อาจ จะ ไม
สอดคลองกับการรักษาศีล เชนศีลขอที่ ๑ ศีลขอที่ ๕
ถึงแมอาชีพนี้จะไมผิดกฎหมาย เราในฐานะลูกหลาน
ชีวิตของเราตั้งแตวัยเด็กไดรับประโยชนและสิ่งอำนวย
ความสะดวกจากอาชีพการงานของพอแม เมื่อเราโต
ขึ้นแลวเราก็มีความไมสบายใจในอาชีพงานเหลานี้ เรา
ควรจะทำอยางไรดีในฐานะทีเป
่ นลูกทีต่ องสืบวงศตระกูล
และ สืบทอด ธุรกิจ และ ใน ประเด็น ที่ การ ที่ เรา จะ ตอง
กตัญูรูคุณตอพอแมที่เลี้ยงเรามา ขณะเดียวกันเราก็
ตองพิจารณาประเด็นที่วาเราอยากจะเปนชาวพุทธที่ดี
ดวย ....(หนา ๓๙)
๒๔ : ภรรยาหรือสามีที่ทำหนาที่เปนแมบานหรือ
พอบาน คือทำงานบาน บางครั้งอาจจะรูสึกตัวเองวา
ดอยคา ทำแตงานทีใช
่ แรงงานไมมตำแหน
ี
งไมมเงิี นเดือน
ตัวเลขจีดีพีของประเทศก็ไมมีการบันทึกวาเปนสวนที่จะ
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ชวยสรางมูลคาเพิม่ ใหแกระบบเศรษฐกิจ พระอาจารยจะ
มีคำแนะนำอยางไรกับบุคคลเหลานี้ครับ ....(หนา ๔๑)
๒๕ : ถา คุณ พอคุณ แม ยาง เขา สู ปจฉิม วัย แลว
แตยังเปยมดวยพลัง ดวยฉันทะทีจะ
่ ทำสิ่งดีๆ งามๆ ควร
จะมีหลักพิจารณาประการใดบางในการใชชีวิตใหเกิด
ความสุข มีความสมดุล มีความพอดี ไดประโยชนจาก
การทำงานหลังเกษียณ โดยไมเปนการบั่นทอนสุขภาพ
ลูกหลานก็ไมตองหวงมาก และก็มีโอกาสปฏิบัติธรรม
ดวย ....(หนา ๔๒)
๒๖ : ผูใ หญบางทาน สวนใหญทีเป
่ นผูช าย เมือ่
ผานพนวัยทำงานมาแลว โดยเฉพาะทานทีเคย
่ มีตำแหนง
งานใหญโตจะมีความหงอยเหงาซึมเศราไมเห็นคุณคาของ
ตัวเองไมมความ
ี
สุข ไมรจะ
ู ทำอะไรกับชีวติ บางทานออก
ไปทางขีหงุ
้ ดหงิดรำคาญ พระอาจารยมีคำแนะนำอยางไร
ใหแกผูใหญเหลานี้ ใหสามารถเปลี่ยนมุมมองใหชีวิตมี
ความสุข และมีความหมายทีดี่ ขึน้ ครับ ....(หนา ๔๔)
๒๗ : ถาจะเริม่ ตนเมือ่ หลังเกษียณ โดยยังไมเคย
ทำมากอน และยังไมแนใจวาอยากจะทำหรือเปลา ควรทำ
หรือเปลา จะทำอยางไรก็ยังไมทราบวิธการ
ี จะขอวิธงี ายๆ
พระอาจารยจะแนะนำอยางไรดีครับ ....(หนา ๔๖)
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๒๘ : หลาย คน มี ขอ สงสัย มี คน ตั้ง ขอ สังเกต
วาการทำงานของพระคืออะไร เปนอยางไร พระมีอาชีพ
ไหม บางคนก็บอกวาพระไมมอาชี
ี พ ก็อยากจะขอใหพระ
อาจารยไดอธิบายมุมมองตามหลักพระพุทธศาสนาครับ
....(หนา ๔๘)
๒๙ : จะขอความกรุณาพระอาจารยพูดถึงเรื่อง
อาชีพของครูครับ อาชีพของครูเปนอาชีพที่คนที่มีความ
สามารถสูง คนที่สามารถจะเรียกรองเงินเดือนไดมาก
สวนใหญแลวไมคอยอยากทำ เพราะวาเปนงานที่ยาก
และเหนื่อยมากถึงแมจะเปนงานทีเป
่ นสัมมาอาชีพอยาง
แทจริง ขอฟงขอคิดเห็นของพระอาจารยในเรื่องสัมมา
อาชีพในฐานะครู และขอคำแนะนำสำหรับผูที่คิดวา
อยากจะเปนครูครับ ....(หนา ๕๑)
๓๐ : ถาในสังคมใดอาชีพครูไมไดรับการยกยอง
อาชีพครูไมไดรับการตอบแทนไมไดรับการดูแลความเปน
อยูเท
 าทีควร
่ และคนสวนหนึง่ ทีเข
่ าไปอยูใน
 อาชีพนีก็้ เปน
เหมือนกับวาไปอยูใน
 อาชีพอืน่ ไมได ไมมทาง
ี ไป ก็เลยมา
ทางนี้ อันนีมั้ นสะทอนทิฐอย
ิ างไรบางครับ ....(หนา ๕๔)
๓๑ : แลว ถา จะ พลิก ฟน ตรง นี้ ขึ้น มา ให มันดี ขึ้น
ควรจะเริ่มตนตรงไหนดีครับ ....(หนา ๕๕)
จ : ธรรม เอาการเอางาน
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ธรรม...เอาการเอางาน

๑

๑
ถาม เราควรมีมุมมองอยางไรใหสามารถทำงานไดอยาง
มีความสุขใจมีความพอใจและไดพัฒนาตนเองดวย คือ
ทำงานอยางฉลาดและไดพัฒนาคุณธรรมควบคูกั นไป
ตอบ งานมีหลายประเภท แตเรือ่ งการจะฝกความฉลาด
หรือจะพัฒนาตัวเอง ตองยอมรับวามีโอกาสไมเหมือนกัน
งานบางประเภทตองใชสมองมาก งานบางประเภทเกือบ
จะไมตองใชสมอง งานบางอยางทำตามคำสัง่ อยางเดียว
ความคิดสรางสรรคหรือความคิดที่จะพัฒนาตัวงานไมมี
เลย ตองยอมรับวากรอบของการทำงานมีสวนในการที่
จะอำนวยตอการพัฒนาตนเองในบางสวน แตโดยทั่วไป
๑

สัมภาษณพระอาจารยชยสาโร เรื่องการทำงาน วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะศิษยขอกราบขอบพระคุณพระอาจารยที่เมตตาอนุญาตใหพิมพเผยแผเปนธรรมทาน
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เราสามารถกลาวในหลักใหญๆ กอนวา ความทุกขที่เกิด
ขึ้นในที่ทำงานก็มีมากมาย หลาย ประการ ดวย กัน เรา
แยกออกงายๆ วา หนึ่ง ปญหาที่เกิดเพราะคนอื่นหรือสิ่ง
แวดลอม ซึ่งคือปญหาที่เกิดจากนอกตัวเรา และ สอง
ปญหาที่เกิดในใจตัวเอง ซึ่งโดยปกติแลวทั้งสองอยางจะ
เกิดควบคูกั นประกอบกันไป หมายถึงวาปญหาซึง่ อาจจะ
เกิดจากพฤติกรรมของคนรวมงานมันก็เปนปญหา แต
จิตใจของเรา เพราะขาดสติขาดการฝกอบรมเกิดความ
เศราหมอง เกิดความนอยใจ เสียใจ รังเกียจ เกลียดชัง
อะไรเปนตน ปฏิกริ ยิ าโตตอบทางจิตใจเหลานี้ ไมไดชวย
แกปญหาแมแตเล็กนอยแตทำใหปญหากำเริบ และพอ
จิตใจเศราหมองแลว สติปญญาในการที่จะหาทางออก
หรือที่จะแกปญหาจะไมเกิด
ฉะนั้น การ มี สติ การ รูตัว การ ควบคุม อารมณ ของ
ตัวเองจึงเปนหลักสำคัญมากทั้งในการปองกันไมใหเกิด
ความทุกข และการเสริมสรางความสุข นี่เปนงานที่เรา
ตองทำตลอด ตลอดทั้งวัน เปนงานใหญของชาวพุทธ
งานในการที่จะตื่นรูอยูในปจจุบัน ไมใหจิตใจเผลอ คิด
เรือ่ งในอดีตเรือ่ งอนาคตโดยใชเหตุ การทีเรา
่ ตัง้ มัน่ อยูกั บ
หนาทีใน
่ ปจจุบนั ทำใหเรามีความสุขไดทันที เพราะจิตใจ
2 : ธรรม เอาการเอางาน

ไมตองเปรียบเทียบในทางที่จะเกิดความไมพอใจ อยาง
เชนเปรียบเทียบกับตำแหนงคนอื่นที่สูงกวา หรือวางาน
คนอื่นที่เงินเดือนมากกวา เปนตน การที่เราอยูกับงาน
ของเราดวยการยอมรับและดวยความพอใจก็เปนปจจัย
สำคัญ เปนเรื่องของความสันโดษ แตขอเตือนดวยวา
ความสันโดษนั้นไมใชวาไมตองการกาวหนาในอาชีพ มี
 อนกัน แตมันเปนความตองการทีอยู
่ 
ความตองการอยูเหมื
ภายในกรอบของศีลธรรม ของความถูกตอง ของความ
สุจริต
ถาเราทำงานในระดับหนึง่ แลวตองการจะเลือ่ นชัน้
หรือวาเลือ่ นตำแหนงตอไป ในขณะทีทำงาน
่
เราก็พยายาม
มีความสุขในงานทีทำ
่ อยู ไมขีเกี
้ ยจขีคร
้ าน ทำใหดีทีส่ ดุ ที่
เราทำได เมื่อเราทำงานดวยความตั้งใจ จะใหงานเราดี
ทำดีที่สุดที่เราทำได เราก็มีความสุขไดทันที แตเรื่องการ
ที่เราจะกาวหนาในอาชีพก็เปนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราไมตอง
เสียเวลาคิด เสียเวลาในการปรุงแตงตางๆ นานา เพราะ
วาเมื่อเราสรางเหตุใหดีแลว ผลจะตามมาเอง
สรุปวาความสุขในการทำงาน จะขึน้ อยูกั บประเภท
ของงาน บางงานจะสนุกมากกวาอยางอื่น บางงานจะ
ทำใหมีความรูสึกภาคภูมิใจ เชน งานที่เราชวยคนอื่น
ชยสาโร ภิกขุ
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เปนตน บางงานจะเหนื่อยมาก บางงานเหนื่อยนอย
ฉะนัน้ จะตองมีกรอบของตัวงานอยูบ าง แตความอัศจรรย
ของ จิตใจ มนุษย อยู ตรง ที่ วา ถึง แมวา อยู ใน งาน หรือ
ตำแหนงที่ไมคอยอำนวยเทาไหร ถาเราฝกจิตใจของตน
ไดดี เราก็ยังสามารถมีความสุขในงานนั้นได เพราะ ตัว
เหตุของความสุขไมไดอยูที่ตัวงานหรือสิ่งแวดลอม
่ ใน
 สภาพ
นัน่ ก็เปนเพียงปจจัย แตเหตุก็คือจิตใจทีอยู
ที่เปนกุศล โดยเฉพาะจิตใจมีสติอยูในปจจุบัน

๒
ถาม การทำงานเพื่อเงิน เพื่อชื่อเสียงเกียรติยศ อำนาจ
งานที่ไมผิดกฎหมาย ไมเบียดเบียนผูอื่น ผิดหรือไม มี
อะไรที่เปนสวนเสียหาย ขอคำแนะนำจากพระอาจารย
ดวยครับ
ตอบ จริงๆ แลวถาทำงานเพื่อสิ่งเหลานี้จะรักษาความ
สุจริต ได ยาก มัน ก็ คอน ขาง จะ ขัด แยง กัน อยู คำ วา
เบียดเบียนมีหลายระดับ ถาไมไดเบียดเบียนถึงขัน้ ทำราย
รางกาย ก็ใช มันไมไดเปนโทษผิด ติดคุก ติดตะราง แต
การเบียดเบียนบางอยางในขั้นละเอียดเพื่อแสวงหาผล
4 : ธรรม เอาการเอางาน

ประโยชนของตน หรือการที่จะแซงคิวถึงจะไดสิ่งที่ใน
ความเปนจริงแลวควรจะเปนของคนอื่น วิธีศึกษาที่จะ
เลี่ยงกฎหมายหรือกติกาตางๆ ก็มีมาก ผูที่ถือวาเงินหรือ
ชื่อเสียงเปนสิ่งสูงสุดในชีวิตมักจะอดไมไดที่จะทำบางสิ่ง
บางอยางที่ออกนอกกรอบ
โดยทัว่ ไปการทำงานเพือ่ โลกธรรมหรือเพือ่ เงินเพือ่
ทองเปนใหญ มักเปนการทำงานโดยเจตนาที่เศราหมอง
หมายถึงวามันไมไดทำใหจิตใจเราผองใสเบิกบาน ไม
เปนเหตุที่ทำใหเกิดความภาคภูมิใจในชีวิตของตน และ
นอกเหนือจากจะเปนความภาคภูมใิ จในทางทีไม
่ ดีวา เกง
กวาเขา แนกวาเขา รวยกวาเขา ซึ่งถามองในแงมุมของ
คุณภาพจิตคุณภาพชีวติ ก็ทำใหชีวติ มีคุณภาพทีต่่ ำลง ไม
ไดทำใหสูงขึ้น
เรื่องพฤติกรรมตางๆ ไมวาในกรณีการทำงานหรือ
กรณีทั่วไป การงานที่วาไมผิดกฎหมาย ไมเปนที่ตำหนิติ
เตียนของสังคมทั่วไป เราจะถือวามีขอบกพรองก็ตอเมื่อ
เรามีเปาหมายชีวิตที่สูงกวาความเจริญดวยวัตถุ ถาเรา
มีเปาหมายในการที่จะเขาถึงคุณธรรมชั้นสูง เชน ปญญา
ความเมตตา กรุณา ความบริสุทธิ์ เปนตน เราจะเห็น
ชัดไดวา ถาจิตใจมุงมั่นในสิ่งเหลานี้จนเกินไป จะลืมสิ่ง
ชยสาโร ภิกขุ
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ที่สูงกวาหรือวาจะประมาทไปเลย ถาเราไมมีเปาหมาย
ชีวิตระดับสูงเปนเครื่องวัด เจตนาและการกระทำในชีวิต
ประจำวัน ใช เราจะรูสึกวาเรื่องของฉัน ไมเห็นเปนไร
เรือ่ งเหลานีจะ
้ เปนปญหาหรือไมเปนปญหาก็ตอเมือ่
เรากำหนดวา เราเกิดมาทำไม เราเกิดมาเพือ่ อะไร ถา
หากวาเราตัดสินใจวา เรากำหนดวาสิง่ สูงสุดในชีวติ คือการ
มีเงินมีทอง การมีอำนาจมีชอ่ื เสียง ก็ใชแลว การทำงานเพือ่
สิง่ เหลานีก็้ ถูกตอง ถาหากวาความคิดนัน้ ดี ความคิดนัน้ ถูก
แตเมือ่ ครูบาอาจารยทัง้ หลายจะถามวาจริงหรือ แลวทีเรา
่
ตองการสิง่ เหลานี้ มันเพือ่ อะไร สุดทายก็จบลงอยูที คำ
่ วาสุข
เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีควร
่ พิจารณาก็คือความสุขทีต่ องการ
ไดจากเงินจากอำนาจจากชือ่ เสียงเหลานี้ เราไดหรือ
ไม สิง่ เหลานีสามารถ
้
จะใหความสุขทีเรา
่ ตองการได
ไหม ใหทบทวน ใหพิจารณาทัง้ จากชีวติ ของตน ชีวติ คน
รอบขางวา จริงหรือเปลาทีว่ ายิง่ รวยยิง่ มีความสุข ยิง่
มีอำนาจยิง่ มีความสุข ยิง่ มีชอ่ื เสียงมากยิง่ มีความสุข
มาก จริงไหม จริงมากนอยแคไหน เพราะถาชีวติ ทัง้ ชีวติ
เปนไปเพือ่ สิง่ เหลานี้ และเราไมเคยฉุกคิด ไมเคยพิจารณา
เลยวาสิง่ เหลานีจะ
้ นำไปสูสิ ง่ ทีต่ องการคือความสุขแลว ก็
เรียกวาเปนชีวติ ทีงมงาย
่
ไมใชหรือ
6 : ธรรม เอาการเอางาน

๓
ถาม พระอาจารยบอกวาประเด็นขึ้นอยูกับวาชีวิตมีเปา
หมายที่สูงกวานี้หรือไม เชน ทำงานเพื่ออะไร เกิดมา
ทำไม แตความคิดอยางนีจะ
้ เกิดขึน้ มาไดอยางไร ในขณะ
ที่เราอาจจะคิดวา หาเงิน ทำงานเพื่อเงิน ทำงานเพื่อชื่อ
เสียงเกียรติยศ เราดูมีความสุขระดับหนึ่ง แตคำถามคือ
ทำอยางไรจึงจะสรางเหตุปจจัยที่จะนำชีวิตไปสูความคิด
ดีๆ งามๆ แบบนี้ครับ
ตอบ คือเด็กบางคนเติบโตในครอบครัวที่มีคานิยมอยาง
นี้ ถูกปลูกฝงใหถือเงิน ทอง ทรัพยสมบัติ เกียรติยศ ชือ่
เสียงตางๆ เปนสิง่ สูงสุดทีทุ่ กคนควรจะปรารถนา ก็ไมใช
เรื่อง แปลก ที่ คน ที่ เกิด และ เติบโต ใน ครอบครัว แบบ นั้น
จะคิดแบบนี้ ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเพราะอะไร
พระพุทธเจาทานเปรียบเทียบเหมือนมาที่ฉลาด เห็นแค
เงาของแสก็วิง่ แลว แตมาบางตัวตองเจ็บตัวกอนจึงจะเริม่
เห็นจึงจะเริม่ คิด เหมือนคนทำงาน สวนมากถาคนทีมี่ บารมี
นอย จะตองมีการผิดหวังหรือวาถูกออกจากงาน หรือไม
ไดตำแหนงทีตั่ วเองอยากได เปนตน พอเกิดทุกขแลว คือ
ความทุกขมีประโยชนตรงนี้ ที่จะทำใหคนประมาทหยุด
ชยสาโร ภิกขุ 7

เสียที แลวไปทบทวนชีวติ วาเรากำลังทำอะไรอยู เหมือน
กับวาสิง่ ที่ตัวเองเคยปรารถนาเหมือนเปนฟองน้ำ หรือวา
สิง่ ทีเห็
่ นวาเปนแกนเปนสาร ทีจริ
่ งไมมอะไร
ี
คนทีเรา
่ คิด
วาเราไวใจได ปรากฏวาไวใจไมได เคยทำงานกับบริษทั นี้
เสียสละอุทศิ เพือ่ บริษทั พอเศรษฐกิจไมดี วันใดวันหนึง่ ก็
ใหออกในวันนัน้ เลย อยางนีก็้ มีบอย
การที่คนจะตื่นรูในภาวะชีวิตของตนหรือฉลาดขึ้น
ในเรือ่ งของชีวติ ตองยอมรับวาหลายคนตองเจ็บตองทุกข
จึงจะเห็น แตก็มีปจจัยหนึ่ง ถาเผื่อวาคนนั้นมีเพื่อนที่
ดี มีสิ่งแวดลอมที่ดี ก็อาจจะกระตุนใหไดคิดในสิ่งที่
ไมเคยคิดมากอน กัลยาณมิตรจึงเปนปจจัยสำคัญ
มาก บางทีก็เปนการพูดคุยใหกำลังใจ หรือเปนลักษณะ
การชวนไปฟงเทศนฟงธรรม หรือวาจะเปนการใหหนังสือ
ใหซีดี บางทีแคนี้ พออานแลวฟงแลว มันจะมีอะไรทีชวน
่
ใหตื่นขึ้นมา อันนี้ก็แลวแตบารมีของคน
บางคนฉลาดถึงขัน้ ไดรับปริญญาบัตรระดับสูงๆ ถึง
ปริญญาเอก เปนตน แตอาจไมเคยคิดในภาพรวมของชีวติ
เลย คิดแตเรือ่ งแคบๆ เรือ่ งอาชีพการงาน ตำแหนง อำนาจ
นาเสียดายวาชีวติ อยางนีคั้ บแคบมาก และสิง่ ทีแสวงหา
่
นัน้
ไมสามารถจะตอบสนองความตองการอันแทจริงของจิตใจ
8 : ธรรม เอาการเอางาน

๔
ถาม เราจะมีหลักในการคบเพื่อน หาเพื่อนที่ดีๆ ที่ทาน
เรียกวากัลยาณมิตรไดอยางไรครับ
ตอบ คือเรื่องการคบคน สวนหนึ่งเราเลือกไมได อยาง
เชน คนที่อยูในครอบครัวตัวเอง ญาติตัวเอง เราคงไม
สามารถทีจะ
่ แยกตัวเองหรืออยูห างออกไป โดยบอกวาเขา
เหลานีไม
้ เปนกัลยาณมิตร บางทีตองอดทน แตในสวนที่
เราเลือกไดเพือ่ นทีดี่ ก็มีหลักงายๆ อยางหนึง่ วา ถาเราอยู
กับคนที่เปนกัลยาณมิตร เรารูสึกวาการกระทำและ
การพูดในสิ่งที่ดีจะงายขึ้น การกระทำและการพูดใน
สิ่งที่ไมดีจะยากขึ้น
ในทางตรงขามถาเปนปาปมิตร (อานวา ปา-ปะมิตร) ถึงแมคนนั้นเปนคนนารักก็จริง เราอยูดวยก็มีความ
สุข แตไมรูเปนอยางไร เวลาเขาใกล เวลาไปคุยดวยแลว
มักจะจบดวยการทำอะไรทีไม
่ คอยดี พูดไปพูดมากลับไป
พูดเรือ่ งไมควรพูด การพูดการทำเรือ่ งไมดีเปนเรือ่ งงายขึน้
การทีจะ
่ ทำความดีรูส กึ จะทำนอยลงดวย ฉะนัน้ เครือ่ งชีวั้ ด
งายๆ ของกัลยาณมิตรคือวา เราคบกับใครแลวรูสึกวา
ทำความดีงายขึน้ ทำความชัว่ ไดยากขึน้ เรียกวาเปน
ชยสาโร ภิกขุ
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กัลยาณมิตร เหมือนกับวากัลยาณมิตรจะดึงความดี
ของเราออกมา แตถาอยูกั บปาปมิตรก็จะดึงความชัว่
ของเราออกมามากกวา

๕
ถาม ในชีวติ การทำงาน การตองเลือกระหวางสิง่ ทีถู่ กตอง
กับสิง่ ทีถู่ กใจเปนเรือ่ งยากมาก เราจะมีหลักและวิธการ
ี ฝก
ตนอยางไร ใหสามารถเลือกสิง่ ทีถู่ กตองมากขึน้ ๆ ครับ
ตอบ ก็เปนผลของการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่งวาเราจะรู
เทาทันอารมณของตัวเอง บริหารอารมณตัวเองไดมากขึน้
เรือ่ งถูกใจไมถูกใจถือวาเรือ่ งธรรมดา แตมีจุดตอระหวาง
ถูกใจและการกระทำทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเปน
จุดวิกฤติ คือถาคนขาดสติ หรือขาดความรูตัวเองแลว
พอเจอสิง่ ทีถู่ กใจจะพยายามจะครอบครองสิง่ ทีถู่ กใจโดย
เปนสัญชาตญาณไมไดคิดไตรตรอง เหมือนกับเปนสูตร
แนนอนตายตัววาถาถูกใจแลวตองเอา ในทำนองเดียวกัน
เจอสิ่งที่ไมถูกใจสัญชาตญาณก็บอกทันทีวาไมเอา
ถาเราทำตามสัญชาตญาณ เลือกเอาสิง่ ทีถู่ กใจ
ไมเอาสิง่ ทีไม
่ ถูกใจ จะมีปญหาในกรณีสิง่ ทีไม
่ ถูกใจแต
10 : ธรรม เอาการเอางาน

เปนสิง่ ที่ดีในระยะยาวหรือสิ่งที่ถูกใจแตเปนสิ่งที่ไม
ดีในระยะยาว เพราะฉะนัน้ ในชวงชีวิตๆ หนึง่ การทีเรา
่
ทำตามสิง่ ทีถู่ กใจ ไมทำตามสิง่ ทีไม
่ ถูกใจก็เปนนโยบายที่
อันตรายพอสมควร ผูมี วุฒภาวะ
ิ
ผูที เรี่ ยกวาฝกตนดีแลว
พึงรูว าถูกใจก็แคนัน้ เอง ไมตองวิง่ ตามสัญชาตญาณ แต
วามีการกลัน่ กรองอีกทีวา ถูกใจแลวถูกตองดวยหรือไม
เพราะบางทีถูกใจและถูกตองมันก็ตรงกันสอดคลองกัน
ก็มี และถายิง่ ปฏิบตั ธรรม
ิ
มากขึน้ มันจะยิง่ สอดคลอง
กันมากขึน้ ๆ โดยลำดับ
แตกอนสิง่ ทีถู่ กใจมักจะตรงกันขามกับสิง่ ทีถู่ กตอง
ในหลายเรื่อง แตพอปฏิบัติธรรมแลวสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ถูก
ตองมันจะเขาใกลกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อันนี้ก็เปน
ผลของการปฏิบัติอยางหนึ่ง การที่เรารับรูตอภาวะที่วา
ถูกตอง ถูกใจ ไมถูกใจนั้น ก็เปนเรื่องเหมือนกับคนจะ
ทำงานก็รับรูตอดินฟาอากาศ บางวันรอน บางวันหนาว
แตวาไมวากรณีไหนก็ตองทำงาน ก็สักแตวารับรูรั บทราบ
สภาพดินฟาอากาศ
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๖
ถาม ถาเราหมั่นทำไปเรื่อยๆ แลวความถูกตองถูกใจมัน
เริ่มจะเขามาใกลกันมากขึ้น แตถาเราอยากจะเรงเครื่อง
นิดหนึง่ เราเห็นวาสิง่ นีมั้ นถูกตองแตวามันยังไมคอยถูกใจ
ทำอยางไรเราจึงจะปรับใจของเราใหเห็นเรื่องความถูก
ตองไดงายขึ้นไดเร็วขึ้นครับ
ตอบ คือกอนอื่นถาเรายังเปนปุถุชนตองระวังเหมือนกัน
วาเรื่องถูกตอง บางทีเราเชื่อวาถูกตอง แตไมแนเหมือน
กัน เราอาจจะเขาใจผิดก็ได หรืออาจจะขาดขอมูลบาง
ประการ แตสรุปแลววานี่ถูกตอง บางทีจะมีการขัดแยง
กันอยูในสังคม เพราะตางคนตางถือวาเขาถูกตอง เรา
จะพูดเรือ่ งถูกตองจะตองยอมรับวาบางทีการขัดแยงทีแก
่
ยากที่สุดคือทั้งสองฝายสุจริต ทั้งสองฝายหวังดี ทั้งสอง
ฝายบอกวาทำเพือ่ ความถูกตอง ฉะนัน้ เราก็ตองออนนอม
ถอมตนบางวา นีก็่ คือความถูกตองเทาทีเห็
่ น และยอมรับ
วาเรายังไมใชพระอริยเจา ความถูกตองมันยังอาจจะเพีย้ น
ไปก็ได เราตองไมทิง้ หลักความไมแนนอน อันนีเป
้ นตัวรับ
ประกันความปลอดภัย และก็ไมยึดมัน่ ถือมัน่ ในทิฐมานะ
ิ
ในความคิดความเห็น ความถือตัวถือตนของเรา
12 : ธรรม เอาการเอางาน

อยางไรก็ตามถาเรามัน่ ใจวาสิง่ นีถู้ กตอง คือความ
รูส กึ บอกวาถูกตอง หลักคำสัง่ สอนของพระพุทธเจาก็บอก
วาถูกตอง อะไรๆ มันก็คอนขางมั่นใจวาถูกตองแลว แต
มันก็ยังไมถูกใจ อันนี้เปนกรณีที่ตองใชความอดทน เมื่อ
ใชความอดทนแลวในหลายๆ ครั้ง ปรากฏวาความไม
ถูกใจ เมื่อเราตั้งหลักวาจะยืนยันในหลักการนี้ จะอดทน
เพื่อความถูกตอง ความไมถูกใจหายไปก็มี เพราะความ
ไมถูกใจมันไมใชของตายตัวแนนอนทีเดียว มันเปนแค
อารมณๆ หนึ่ง
ขอเปรียบเหมือนกับวาพอแมมีกฎกติกาอะไรสัก
อยาง แตวาบางครัง้ บางคราวทานก็อนุโลม ทีนมั้ี นจะอยู
ในสมองของลูกวาอันนีคื้ อกติกาเขมงวดก็จริงแตยังมีหวัง
อยู เพราะวามีอยูครั
 ง้ หนึง่ ทีท่ านวางหลักไวอยางนีแล
้ ว พอ
เราขอรองสุดทายทานก็ยอม เราก็ลองดู บางทีก็ได เพราะ
ฉะนัน้ อารมณทีว่ าอยากไดมันไมดับงายๆ เพราะวาเราจำ
ไดวากฎไมใชกฎเสมอไป ทีนใน
้ี เรือ่ งของความถูกตอง ถา
ทานจะยืนหยัดอยูใน
 ความถูกตอง แตไมแน บางทีถาเรา
ขอรองมากๆ ตัวกิเลสก็คิดวาถาขอรองมากๆ เดีย๋ วก็ยอม
หรอก ถาทุกครัง้ ที่เรายืนหยัดอยูในความถูกตองและไม
ยอมเปลีย่ นไมยอมหยุด สุดทายกิเลส ความไมถูกใจตางๆ
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อาจจะตองยอมวา เออ จะไปไมถูกใจทำไม ยังไงๆ ก็ตอง
ทำอยูแล
 ว เพราะฉะนัน้ ก็อยูที การ
่ อดทนในหลักการ

๗
ถาม ประโยค ที่วา “ ให มี ความ เคารพ ใน งาน ” ที่ทำ ทุก
ประเภท หมายถึงอะไร ทำไมตองจึงตองเคารพในงานครับ
ตอบ อาตมาเคยใชคำนี้ เพราะวาเรามักจะถือวางาน
บางอยางเปนงานสูง งานบางอยางเปนงานต่ำ ทำไมเรา
ถือวาการทำงานอยางนี้เปนงานสูง และงานนี้ต่ำ อยาง
เชน ทำไมเราถือวาการกวาดถนนเปนงานต่ำ ถาเราเอา
แควาเงินเดือนต่ำ จะใหเงินเดือนเปนตัวตัดสินวางานมีคา
หรือไมมคี า ก็ไมนาจะถูกเพราะวางานบางอยาง อยางเชน
เปนครู เปนพยาบาล เงินเดือนไมสูง แตเราใหเกียรติมาก
วาเปนงานที่มีความหมายและมีคุณคาตอสังคม ถาเรา
ถือวางานที่ตองใชสมองเปนงานสูง ก็มีคำถามงายๆ วา
ทำไม ทำไมงานใชสมองสูงกวางานใชมือ เปนเพราะอะไร
ถาอยางนัน้ ลองใชเกณฑของงานทีต่ องใชเวลาฝกมากอน
หลายปจึงจะทำเปน ไมใชทุกคนจะทำเปนได กวาดถนน
ใครก็เปนได ใครก็ทำได แตเปนหมอผาตัดนอยคนที่จะ
14 : ธรรม เอาการเอางาน

เปนได ถาใชหลักนี้อาจจะมีสวนมากขึ้น
อยางไรก็ตามเราถือวา คุณภาพของงานโดยแท
คือคุณภาพของจิตใจของคนในระหวางการทำงาน
ถาเราทำงานแลวจิตใจเศราหมอง จิตใจมีกิเลส ไม
วาจะเปนงานอะไรก็ตาม ก็ถือวาเปนขอบกพรองและ
เปนการเสียงาน ถาเราทำงานดวยความเคารพในงาน
คือมีความพอใจในงานของตน ไมไดถือตัววาเราสูงเพราะ
งานนี้ หรือถือวาเราดีกวาคนอื่น หรือวาทำงานอยางเชน
กวาดถนน เก็บขยะ เราก็ไมไดถือวาเราต่ำกวาคนอื่น
เพราะวาเกียรติของงาน ขอสำคัญอยูที่ความสุจริต
ถา หากวา เปน คน กวาด ถนน ที่ สุจริต ก็ นา จะ
ถือวาสูงกวานักไฟแนนซที่ทุจริต เรานาจะเอาความ
ซื่อสัตย เปน หลัก ตัดสิน มากกวา แต ความ เคารพ ใน
งาน คือ เรื่อง ความ เอาใจ ใส ใน ตัว งาน โดยที่ ไม ถือวา
งานเปนแคเงื่อนไขที่จะไดเงิน หรือที่จะไดเกียรติยศได
ชื่อเสียงอะไรเปนตน ถามองงานวาเปนแคเงื่อนไขที่
จะไดสิ่งที่ตองการ เรียกวาขาดความเคารพในตัว
งาน ถาเรามีความเคารพในตัวงาน เรียกวามีฉันทะ
ใน การ ทำงาน ก็ มี ความ สุข ได ทั้งๆ ที่ เงิน เดือน ไม
สูง เพราะความสุขของเราอยูที ตั่ วงาน
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๘
ถาม พระอาจารยพูดถึงเรือ่ งการเอาใจใสในตัวงาน ทาน
เคยพูดถึงเรือ่ งการทำงานโดยทีมี่ รางวัลตอบแทน กับการ
ทำงานทีไม
่ มรางวั
ี ล กรณีนีก็้ คงเปนทำนองเดียวกันใชไหม
ครับ ทำดวยความเอาใจใสดวยความพอใจในงาน
ตอบ เคยมีผลการวิจัยบอกวาการใหรางวัลเปนสิ่งจูงใจ
มักจะไดผลในเรือ่ งทีใช
่ กำลังกาย แตถาเปนเรือ่ งทีต่ องใช
ความคิดสรางสรรคมักจะไมคอยไดผล ตรงกันขามไมให
รางวัลจะดีกวา ทีเป
่ นเชนนัน้ เพราะวาถาใหเด็กเขาทำงาน
เลือกปญหาอะไรสักอยาง เลนเกมสอะไรสักอยาง บอก
เขาวาถาเวลาผานไป ๓๐ นาที ถาทำไดตลอดเวลานัน้ จะ
ใหรางวัล แลวหาเด็กอีกกลุม หนึง่ ไมมรางวั
ี ล กลุม แรกพอ
ถึง ๓๐ นาทีก็หยุด เพราะวาทำเพียงพอทีจะ
่ ไดรางวัลแลว
สวนเด็กอีกกลุม หนึง่ ไมมรางวั
ี ล พอถึง ๓๐ นาที เขาก็มัน
เขาสนุกกับเรื่องที่ทำ เขาอยากทำตอ การที่ไมมีรางวัล
ตอบแทนเขาก็มีความสุขได เขามีความเคารพในตัวงาน
ไมไดคิดวานี่ก็เปนสิ่งที่ตองทำใน ๓๐ นาที หรือกี่ชั่วโมง
มันจึงจะไดรางวัล กลายเปนวาตัวงานคือตัวรางวัล
16 : ธรรม เอาการเอางาน

๙
ถาม เราควรมองวาชีวิตและงานเปนเรื่องเดียวกันหรือ
ควรแบงแยกบทบาทออกจากกันใหชัดเจนครับ
ตอบ คือแลวแตเราจะจำกัดความหมายของคำวางาน
ถางานหมายถึงอาชีพ เราก็ตองรูจักแบงแยกบาง ที่ไม
แบงแยกก็คือมีปญหาทีทำงาน
่
หรือเครียดจากงาน พอ
เขาไปในบานแลวก็ยังขบคิดเรื่องของงาน ครุนคิดเรื่อง
งาน กลุมใจเรื่องที่ทำงาน พอเขาบานอารมณของเรา
ก็มีผลกระทบตอครอบครัวทำใหทุกคนอึดอัด บางคน
จะใชครอบครัวจะเปนสามีหรือภรรยาเหมือนกับเปนถัง
ขยะ คือมีอารมณที่สะสมมาจากที่ทำงานก็เอามาลงที่
ครอบครัว ระบายทีทำงาน
่
ไมไดก็มาระบายกับครอบครัว
ถือวาครอบครัวเปนที่ระบายความเครียด อยางนี้เรียกวา
เปนขอบกพรองในการทำงาน
จะเลาใหฟง เรื่อง ของ หลวง พ อ เลี่ ยม เจา
อาวาสวัดหนองปาพงองคปจจุบนั ทานเปนผูที มี่ สติ
ในการเคลือ่ นไหวในการทำงานอยางยิง่ เปนตัวอยาง
ของเรื่องนี้ เปนที่ยอมรับของพระสายเราทุกรูป วัน
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หนึง่ ทานกำลังคุมการทำงาน จำไมไดวาเปนเรือ่ งการ
สรางศาลาที่ไหน แตมีคนถามวา หลวงพองานนี้จะ
เสร็จเมื่อไหร จะทำงานนี้เสร็จเมื่อไหร หลวงพอ
ตอบสัน้ ๆ วาอาตมาทำเสร็จทุกวัน นีคื่ อคนทีทำงาน
่
เปน คือเวลาอยูที่ทำงานสามารถทำอยางเต็มที่ มี
ความเคารพในตัวงาน พยายามทำงานใหดีทีส่ ดุ โดย
ไมประมาท คอยคิดที่จะปรับปรุงแกไข พอดูวามัน
มีปญหาอยูตรงนี้ ควรจะปรับปรุงอยางไรมันจึงจะ
ดีขึ้น ก็ไมใชวาทำแบบอัตโนมัติ คือคอยๆ คิดที่จะ
พัฒนาตัวงาน แตพอเลิกจากงานแลว ไมตองไป
คิดปรุงแตงตอวาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ เรื่องนี้ยังไม
เรียบรอย พรุงนี้จะทำอยางไร จะตองติดตอกับคน
นัน้ คนนี้ ออ แลวก็มีอีกเรือ่ งหนึง่ เราก็ยังไมไดทำ ถา
ออกจากที่ทำงาน สมองเต็มไปดวยความคิดอยางนี้
เรียกวาเปนขอบกพรองในการทำงาน
สิง่ ทีควร
่ จะพยายามทำ เปนสิง่ ทีทำได
่ ยาก ยอมรับ
วายาก แตอยางนอยก็เปนเปาหมาย คือ เวลาเราทำงาน
ก็ทำเต็มที่ เลิกจากทำงานก็คือออกจากการทำงานทัง้
ทางกายทางวาจาและทางใจ อาตมาคิดวาเราควรจะมี
เวลาในแตละวัน หาชวงหนึง่ ทีไม
่ มใคร
ี ติดตอเราได ไมใช
18 : ธรรม เอาการเอางาน

วาเปดมือถือ เปดอะไร นักธุรกิจก็มีพวกแบลคเบอรี่ซึ่ง
คนติดตอไดทั้งวันทั้งคืน อยางนี้วุนวาย คือเราตองรูจัก
แบงเวลากันบาง อยางเชน บอกวาสมมติวาเรามีเวลาเขา
หองพระ ทำวัตรสวดมนต นั่งสมาธิ จาก ๒ ทุมถึง ๓ ทุม
เปนตน ก็บอกใหทุกคนทราบวาชั่วโมงนั้นไมรับโทรศัพท
ปดโทรศัพทเอาไว ไมใชวาไปนั่งในหองพระหรือตอหนา
พระ แลวพอโทรศัพทดังรีบลุกขึน้ ไปรับโทรศัพท แลวกลับ
ไปนั่งตออะไรอยางนี้ คงไมใชอยางนั้น

๑๐
ถาม พระอาจารยบอกวาเวลาพูดรวมๆ เรือ่ งชีวติ และงาน
ถางานหมายถึงอาชีพก็ควรจะแบงแยกพอสมควร แตถา
เรามองไปถึงพวกทีมี่ อายุอยูใน
 วัยการเรียนการศึกษา หรือ
พวกทีเกษี
่ ยณจากการทำงานแลว กรณีของผูที ไม
่ ไดอยูใน

วัยมีอาชีพการงานอยางเปนทางการ เขาควรจะมองคำวา
งานอยางไรครับ ชีวิตและงานจะแยกกันอยางไรครับ
ตอบ มันก็เหมือนกับมีสิ่งที่เปนหนาที่ คือถายังอยูในวัย
ทำงานเราก็ถือวาเปนอาชีพ ถาเปนนักศึกษาก็เปนเรื่อง
การเรียน เกษียณแลวก็อาจจะไมมีอะไรโดยตรง แตวา
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เรามีกิจวัตรประจำวันทีจะ
่ เปนงานของเรา อาจจะเปนงาน
อดิเรกจะเปนงานอะไรก็ได สิ่งใดที่เปนกิจวัตรประจำวัน
เราพยายามทำสิ่งนั้นดวยความเอาใจใส ดวยความตั้งใจ
แตพอแบงแยกอยางนี้มากเกินไปมันก็สับสนได คือเพียง
แตขอใหเราใชเวลาใหเปนประโยชนไมประมาทในเรื่อง
เวลา ไมปลอยเวลาใหผานไปเฉยๆ เห็นวาเวลามีคา
อายุมากขึน้ เวลาควรจะเปนสิง่ ทีเรา
่ ไมลืม คือใหเรา
คำนึงถึงอยูตลอด

เวลา อายุมากแลวทำเรือ่ งนีคุ้ ม ไหม จะ
ใชเวลากับเรือ่ งนีเรื้ อ่ งนัน้ มันคุม ไหม ในเมือ่ ชีวติ เราสัน้ ลงทุก
วัน เมือ่ อายุเรามากขึน้ ควรจะอยูอย
 างไรมันจึงจะมีความ
สุข จึงจะไดรับประโยชนใหมาก ทัง้ เรือ่ งของกาย เรือ่ งการ
บริหารสมอง เรือ่ งการแสวงหาความสงบ เรือ่ งการพัฒนา
ปญญา สิง่ เหลานีเป
้ นงานโดยแทของชาวพุทธ
20 : ธรรม เอาการเอางาน

๑๑
ถาม พุทธศาสนามีหลักในการพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจางอยางไรครับ
ตอบ ใน พุทธ ศาสนา ดั้งเดิม จะ เนน ใน เรื่อง ปฏิสัมพันธ
ความสัมพันธระหวางคนหรือกลุมคนในสังคมมากกวาที่
จะพูดในเรือ่ งสิทธิ เรือ่ งสิทธิก็เปนแนวความคิดใหมทีเกิ
่ ด
ที่ตะวันตกเพื่อปกปองคนและกลุมที่ถูกรังแกหรือไดรับ
ความไมยุติธรรม ใหความปกปองคุมครองทางกฎหมาย
แตในสมัยพุทธกาลจะเนนที่ความสัมพันธวาควรจะเปน
อยางไร นายจางควรจะรับผิดชอบหรือควรจะปฏิบัติตอ
ลูกจางอยางไร ลูกจางควรจะปฏิบัติตอนายจางอยางไร
ที่จริงเราอานในพระสูตร เราจะรูสึกวาไมนาเชื่อวาพูด
เรื่องอยางนี้ตั้ง ๒,๐๐๐ กวาปที่แลว หรืออาจจะเปน
เพราะวาเปนสามัญสำนึก แตวาเปนสิ่งที่หาไดยากใน
โลกปจจุบัน
โดยทัว่ ไปคือเปนลักษณะเหมือนพอแมกับลูกอยาง
หนึง่ นายจางเปนผูที ต่ องเห็นใจลูกจาง ไมเอารัดเอาเปรียบ
ใหคาจางทียุ่ ตธิ รรม แลวเลือกงานทีเหมาะ
่
กับคนงาน ไม
บังคับใหทำงานทีเกิ
่ นกำลัง ไมเบียดเบียน สรุปวานายจาง
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เปนผูมี อำนาจเหนือลูกจาง ลูกจางตองอาศัยนายจาง ผูมี
อำนาจตองไมเบียดเบียนผูที อยู
่ ใต
 อำนาจ อันนีสำคั
้ ญ
สวนลูกจางก็ตองพยายามเปนลูกจางทีดี่ ทำตามคำ
สัง่ ของนายจาง ใหรักษาเวลาใหขยันหมัน่ เพียร ทำงานดวย
ความตัง้ ใจไมอูงาน
 หรือวาเลีย่ งงาน เปนคนขยันและสุจริต
ไมหลอกลวง ไมฉอโกง เปนคนตรงไปตรงมา มีความจงรัก
ภักดีตอนายจาง แตก็ตองสรางบรรยากาศแหงความเคารพ
ซึง่ กันและกัน และการใหเกียรติซึง่ กันและกัน และความ
เมตตา การเห็นอกเห็นใจกัน เอาใจเขาใสใจเรา
ทั้งสองฝายไมไดมองวาตองสูเพื่อเอาชนะกัน แต
ถือวาทั้งสองฝาย ตอง ประสานกัน อยาง นายจาง จะ มี
โอกาสที่ลูกจางเจ็บไขไดปวยหรือวามีปญหา นายจาง
ก็จะชวยเทาที่จะชวยได บางทีนายจางเดือดรอน เมื่อ
ลูกจางมั่นใจในความเมตตาและมีน้ำใจของนายจาง ก็
ยินดีทีจะ
่ ทำงานดึกเปนบางวัน หรือวาทำอะไรบางสิง่ บาง
อยางโดยไมคิดคาตอบแทน ก็กลายเปนวาคือแทนที่จะ
เปนวาเราจะตองเอาใหมากที่สุด ถาทั้งสองฝายคิดอยาง
นัน้ มันก็ไมมความ
ี
สุข แตวาถานายจางคิดวาเราใหเขาใน
สิ่งที่ใหได ลูกจางก็คิดเราใหเขาในสิ่งที่เราใหได ตางคน
ก็ตางมีปฏิสัมพันธที่ดี
22 : ธรรม เอาการเอางาน

๑๒
ถาม ในกรณีที่ทั้งนายจางและลูกจางมีคุณธรรมปญหา
คงนอย แตถาฝายหนึง่ ฝายใดไมมคุี ณธรรม เชน นายจาง
มีการเอารัดเอาเปรียบ และฝายลูกจางก็อาจจะไมมหลั
ี ก
ในการทำงานเทาทีควร
่ มุง เนนแตเรือ่ งของเงินคาตอบแทน
หรือผลประโยชนตางๆ มันก็จะเปนปญหาใชไหมครับ
ตอบ กรณีนายจางไมมีคุณธรรมหรือเบียดเบียนลูกจาง
ก็ตองมีทางออกทางกฎหมาย ซึ่งนั่นคือการที่มีสหภาพ
แรงงาน หรือ มี กลไกทางกฎหมายที่จะ ปกปอง ลูกจาง
เพราะเห็นวาลูกจางเปนผูที มี่ อำนาจนอย จะพึง่ อำนาจตัว
เองไดยาก ในบางกรณีทางรัฐหรือฝายกฎหมายตองชวย
ปกปอง ถาไมถึงขัน้ ทีจะ
่ ตองพึง่ กฎหมาย บางครัง้ ลูกจาง
ก็จะตองออกจากงาน ไปหางานอืน่ ถาเปนไปได อันนีมั้ น
ก็แลวแตเศรษฐกิจแลวแตความเปนอยูใน
 สังคม
บาง ครั้ง ลูกจาง อยู กับ นายจาง ที่ ทุจริต เอา รัด เอา
เปรียบ แตเนื่องจากมีหนี้สินหรือวามีความกดดันเรื่อง
การตองเลีย้ งดูพอแม หรือการสงลูกไปเรียนเปนตน ก็ไม
สามารถทีจะ
่ เปลีย่ นงาน ตองทนอยูอย
 างนัน้ ก็ตองยอมรับ
วาเปนเรือ่ งความอดทน แตถาเผือ่ เปลีย่ นงานได ออกจาก
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สิง่ แวดลอมหรือบริษทั หรือสถาบันทีทุ่ จริตทีทำให
่ เรารักษา
ศีลไดยาก มีโอกาสเมือ่ ไหรเราก็ควรจะยาย เพราะถาเรา
อยูทั ง้ ๆ ทีเรา
่ มีหลักการ เราพยายามเปนคนดี แตถาเราอยู
กับคนไมดีนานๆ เดีย๋ วหลักของเราก็จะคอยๆ เสือ่ มไป

๑๓
ถาม พระอาจารยเคยเทศนเรื่องความสัมพันธระหวาง
นายจาง กับ ลูกจาง ที่ ปรากฏ ใน สิง คาลก สูตร เปน เรื่อง
ตั้งแตสมัยพุทธกาล พระอาจารยคิดวายังใชไดอยูหรือ
ไมอยางไร อีกอยางหนึ่งมีบางคนตั้งขอสังเกตวาความ
สัมพันธในลักษณะนายจางและลูกจางตามที่ปรากฏใน
พระสูตร อาจจะมีความแบงแยกชนชั้นคอนขางชัดเจน
ประเด็นนี้พระอาจารยมีขอคิดเห็นอยางไรครับ
ตอบ ก็ใช คือบางคนไปยึดเอาพระสูตรนีว้ านีคื่ อตนฉบับ
ของชาวพุทธ เราเปนชาวพุทธที่แท เราตองปฏิบัติตาม
หลักนี้ แตความสัมพันธในหลายๆ คู อยางเชนพอแมกับ
ลูก หรือวาสามีภรรยา ก็สวนหนึง่ ทีเป
่ นหลักตายตัวทีเป
่ น
ของธรรมชาติอยูแล
 ว เชน สามีภรรยาตองไววางใจซึ่งกัน
และกัน เคารพซึ่งกันและกัน เปนตน แตบางขอหรือบาง
24: ธรรม เอาการเอางาน

เรื่องอาจจะเหมาะในสมัยพุทธกาลเมื่อสังคมเปนเชนนั้น
แตเมื่อเราเปลี่ยนแปลงไปมาก ระบบนายทุนปจจุบัน ก็
ไมเหมือนกับสมัยกอนทีเดียว
ปจจุบัน เรื่อง กฎหมาย บาน เมือ ง การ ปกปอ ง
สิทธิของคนงานอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้น หลายคนบนเรื่อง
สหภาพแรงงาน โดยเฉพาะพวกนักธุรกิจ คือจะเห็นวา
เปนปญหา แททีจริ
่ งแลวการทีสิ่ ง่ เหลานีเกิ
้ ดขึน้ ทีประเทศ
่
อังกฤษก็เพราะนายทุนเอารัดเอาเปรียบคนงานอยางมาก
จนกระทั่งทนไมไหว จะขอรองใหมีน้ำใจมีเมตตา เขาไม
ฟง เมือ่ การขอรองไมเกิดผล ก็ทำใหตองมีกติกา ซึง่ เทียบ
กับประวัติศาสตรของพุทธศาสนา ๒๐ ปแรกยังไมมีพระ
วินัยที่เปนสิกขาบท เพราะวาพระทุกรูปเปนพระอริยเจา
ตอนหลังเริม่ มีคนไมดีมาบวช จึงตองมีกติกา เพราะฉะนัน้
ก็คงจะคลายกัน
ทุกวันนีที้ แบ
่ งแยกนายจางลูกจางก็คงจะไมเหมือน
ทีเดียวกับในสมัยพุทธกาล แมแตในระบบทุนนิยมนีมั้ นก็
มีหลายสไตล มีสไตลแบบ Anglo-Saxon แบบอเมริกัน
แบบอังกฤษ มีสไตลแบบยุโรป คือมันจะมีแบบปลาใหญ
กินปลานอย และมีความพยายามจะเนนการมีสวนรวม
ในกิจการของคนงาน มันมีหลายแบบ เราจะสรุปงายๆ
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ไมได แตที่นาจะเปนหลักที่เราควรจะใหความสำคัญก็
คือการสรางความรูสึกที่ดี ความรูสึกเปนพันธมิตร การให
เกียรติซึง่ กันและกันระหวางนายจางกับลูกจาง ไมใหเกิด
ความรูสึกวาเปนคนละฝายกัน คือการสรางความเอาใจ
เขาใสใจเราเปนตน นาจะเปนผลดีทัง้ ในแงบรรยากาศใน
ที่ทำงาน และแมแตในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน
เพราะความไววางใจซึ่งกันและกัน ทำใหเราไดทำบาง
สิ่งบางอยางโดยไมตองคอยสำรวจไมตองไปตรวจสอบ
เพราะวาไวใจกัน

๑๔
ถาม ทำอยางไรจึงจะใหการทำงานเปนสวนหนึง่ ของการ
ปฏิบัติธรรมครับ
ตอบ การปฏิบัติธรรม พูดงายๆ คือการทำใหอกุศลธรรม
นอยลง ทำใหกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นในการทำงาน
สิ่งทาทายในงานของเรา ทำงานอยางไรเราจะมีความ
รูสึกวาสิ่งที่ไมดีในชีวิตลดไปบาง อยางนอยคือไม
กำเริบ และสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นอยางนอยไมเสื่อมลง งาน
บางประเภทมันก็ดีอยูในตัวอยูแลว การมีสัมมาอาชีพ
อยางการเปนครู เปนหมอ เปนพยาบาล หรือทำงานทาง
26 : ธรรม เอาการเอางาน

สังคมสงเคราะห ทำเอ็นจีโอที่หวังผลดีตอสวนรวม เรียก
วางานนี้ก็มีความดีอยูในตัวอยูแลว เราทำเราก็มีความ
ภาคภูมิใจวาทำเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
แตในงานอืน่ มันอยูที การ
่ ทำดวยจิตใจทีมี่ สติและมี
ความตัง้ มัน่ อยูใน
 ทานในศีลในภาวนา เรือ่ งการภาวนานัน้
อาตมาเคยแนะนำวาในแตละวันเราแบงเวลาใหกับการ
นั่งสมาธิชวงสั้นๆ ชวงละ ๒-๓ นาที ไมเกิน ๕ นาที วัน
หนึ่ง ๓-๔ ครั้ง ก็จะมีความรูสึกที่ดีขึ้นทันที คือเรื่องการ
ทำสมาธิ การเจริญสติไมจำเปนตองยาว ชวงสั้นๆ มีเวลา
วางสัก ๕ นาที ๑๐ นาที แทนที่จะเสียเวลาดูหนังสือพิมพ
พูดคุยฆาเวลา เราก็นั่งดูลมหายใจเขา ลมหายใจออก ๒
นาที ๓ นาที เหมือนกับเปนการตั้งตนใหม ถาใชภาษา
คอมพิวเตอร ก็คือ เปนการ Reboot ระบบ ถาจิตใจ
มันกำลังจะบาจะฟุงซานกำลังจะวุนวาย ใหตั้งตนใหม
มันจะรูส กึ ดีมาก และจะทำใหการเจริญสติในการงานตอ
ไปเปนไปไดงายขึ้น แมเปนชวงระยะๆ สั้นๆ เพียง ๑ นาที
ก็ยังจะเปนประโยชนไดเหมือนกัน
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๑๕
ถาม เมื่อ กี้ พูด ถึง เรื่อง ทำงาน กับ ปฏิบัติ ธรรม มี พาดพิง
เรือ่ งของอาชีพ จะขอพระอาจารยอธิบายขยายความเรือ่ ง
สัมมาอาชีพครับวาในความหมายพุทธศาสนาคืออะไร
ตอบ สัมมาอาชีพเปนศัพทที่พระพุทธองคไมไดกำหนด
ใน ราย ละเอียด มาก เพราะ วา พระองค ทรง ทราบ วา
อาชีพแตละประเทศก็ไมเหมือนกัน ในแตละยุคสมัยก็
จะมีอาชีพไมเหมือนกัน จะอธิบายอยางครอบคลุมได
ยาก จึงพูดไดวาการงดเวนจากมิจฉาชีพคือสัมมาชีพ
พูดงายๆ มิจฉาชีพคืออาชีพที่ผิด คืออาชีพที่อาศัยการ
เบียดเบียน เบียดเบียนคน เบียดเบียนสัตว ฆาสัตว
หรือวาเลี้ยงสัตวเพื่อฆาก็ยังอยูในกรอบ การคายาเสพ
ติด ซึ่งรวมถึงเหลาและบุหรี่ การคาทาส ซึ่งทุกวันนี้ก็
ยังมีอยูบางเหมือนกัน หรือวาเรื่องการคามนุษย เปนสิ่ง
ที่นำไปสูความทุกขของมนุษยโดยตรงอยางชัดเจน ถา
เราดูสังคมปจจุบันดูวางานอาชีพตางๆ ถาเปนอาชีพที่
ทำใหคุณภาพคนคุณภาพสังคมดอยลงหรือทำใหกิเลส
คนมากขึ้น ถางานมีผลอยางนี้หรือมุงที่จะเกิดผลอยาง
นี้ มันก็จะเปนปฏิปกษกับสัมมาอาชีพ
28 : ธรรม เอาการเอางาน

๑๖
ถาม ทำอยางไรจึงจะปลูกฝงฉันทะในการทำงาน บางครัง้
ทำงานประสบอุปสรรคยากๆ หนักๆ ทำใหทอแท จะปลุก
เราตัวเองใหเกิดกำลังใจ มุง มัน่ ฝาฟนปญหาไดอยางไรครับ
ตอบ ตองตัง้ เปาใหตัวเองเปนคนใจสู เปนเปาหมายชีวติ
อยางหนึ่ง คือการตั้งเปาหมายนีสำคั
่ ญมาก ตอนอาตมา
ชวยกำหนดคุณธรรม ๑๒ ประการของนักเรียนวิถีพุทธ๒
ก็ไดยกเรื่อง “ใจสู” เปนเปาหมายหนึ่งทีเดียว เพราะถา
เราถือวาเปนสิ่งที่เราตองการในชีวิต ก็ถือวาผลสำเร็จ
ในชีวิตขอหนึ่งคือการเปนคนใจสู ไมยอมแพ มีปญหา
อยางไรก็ไมเบื่อหนาย อยูตรงนั้นแหละจนกระทั่งเรา
ฟนฝาอุปสรรคไดชัยชนะ เมื่อเราเกิดปญหา แตในขณะ
เดียวกันใหมองวาเรากำลังฝกในการเปนคนใจสู คือรูสึก
มีความสุขทีกำลั
่ งจะไดสิง่ ทีตั่ วเองอยากไดในชีวติ คือคน
๒

คุณธรรมนักเรียนวิถีพุทธ ๑๒ ประการ ไดแก ๑. สำรวมระวังอินทรีย (อินทรียสังวร ระวังรักษา ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ๒. รูจักพอ รูจักพอดี (มัตตัญุตา) ๓. ไมเบียดเบียน (อวิหิงสา) ๔. อดทน ใจสู
(ขันติ) ๕. ใฝรู ใฝดี ใฝความจริง (ฉันทะ) ๖. พูดจริง ทำจริง จริงใจ (สัจจะ) ๗. ขยัน ไมเกียจคราน
(วิริยะ ชาคาริยานุโยค) ๘. เสียสละ (จาคะ) ๙. ใจเอื้อ หรือมีน้ำใจ (พรหมวิหารสี่ เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา อันเปน คุณธรรมภายใน) (สังคหวัตถุสี่ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา อัน
เปนคุณธรรมภายนอก) ๑๐. มีสติ ๑๑. จิตแนวแน (สมาธิ) ๑๒. คิดเปน (โยนิโสมนสิการ)
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ไมแพ ไมยอมแพตอปญหา คนใจสู ภายในความทุกข
ที่เกิดขึ้นก็ยังมีความสุขอยูดวยวา กำลังไดสิ่งที่อยากได
ถึงจะยากก็จริง แตวากำลังไดคุณธรรมขอสำคัญ
เรื่ อ ง การ ปลู ก ฝ ง ฉั น ทะ จะ เกิ ด จาก โยนิ โ ส
มนสิการ ความ สามารถ ที่ จะ เปลี่ยน แนว ความ คิด
ใหเปนความคิดที่ทำใหเกิดกำลังใจ อยาไปคิดใน
ทางที่จะบั่นทอนกำลังใจ งานนี้มันมีปญหามากมาย
ก็ดูวาถาไมแกไขแตปลอย ถามวาปลอยแลวมันจะดี
หรือ เราก็ตองแก แตสวนมากที่จะทำใหเราหมดกำลัง
ใจไมใชตัวปญหา แตมันเปนการคิดเรือ่ งปญหาวาปญหา
นี้ถาเราแกไมไดเดี๋ยวตองใหคนออก และถาใหคนออก
คนตกงานก็จะสงสารเขา คนนั้นเขากำลังเดือดรอนเรื่อง
เงินเรื่องทองอยูแลว เรื่องนี้ถาเราไมแกเดี๋ยวตอไปคูแขง
เขาก็จะไดงาน เราก็จะไมมีงาน ถาไมมีงาน....คือจะคิด
ปรุงแตงตางๆ นานา ดวยความเปนหวงเรื่องปญหา แต
ใน กระบวนการ การ แก ปญหา เอง ก็ อาจ จะ มี ความ สนุก
อยูดวย การแกปญหาคือเนนทีละขั้นทีละตอน เรามีสติ
ในแตละขั้นที่เรากาวไป ความทุกขสวนหนึ่งอยูที่การ
ครุน คิดเรือ่ งปญหามากกวาตัวปญหา คือครุน คิดดวย
ปรุงแตงดวย
30 : ธรรม เอาการเอางาน

๑๗
ถาม ในสถานที่ทำงานเราควรทำตัวอยางไร ไมใหเปนที่
ติฉินนินทาของผูอื่นครับ
ตอบ พระพุทธเจาทานสอนวาคนพูดมากเขาก็นินทา คน
พูดนอยเขาก็นินทา คนไมพูดเลยเขาก็นินทา ไมมีใครใน
โลกนีที้ เขา
่ ไมนินทา อยาไปหวังเลยวาจะทำงานโดยไมมี
ใครนินทา อยาไปคิดวาถาเราทำงานแบบดีเลิศประเสริฐ
ไมมี ขอ บกพรอง แมแต ขอ เดียว แลว คงจะ พน จาก การ
นินทา ไมเลย ในการนินทาผูนินทาก็มีเจตนาตางๆ บางที
เขาอาจจะไมชอบเรา หรืออิจฉาเรา เขาจะหาอะไรมา
นินทาเราได ทั้งๆ ที่ไมจริงก็ใสรายเราได ถาเปนคนเกงก็
แนนอนคือโทษของความเกงคือตองมีคนอิจฉา คนอิจฉา
แลวเขาอยากจะทำใหคนที่เคารพเราเสียศรัทธา เพราะ
ฉะนั้นก็ตองหาอะไรมาวาเราจนได
การทีเรา
่ ทำดีทุกประการไมใชวาปลอดภัยแลวไมมี
ใครนินทาเราได ใช ถาโลกนี้ถูกตอง ถาโลกนี้ยุติธรรมก็
ใช แตโลกนี้มันไมยุติธรรม โลกนี้เปนโลกของคนมีกิเลส
เพราะฉะนั้นตองยอมรับ แตในขณะเดียวกันถาหากวา
เราทำดีที่สุดที่เราทำได เมื่อเราถูกนินทาในสิ่งที่ไมจริง
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ใจหนึ่ง ก็สบายใจวาไมใช เราก็คอยชี้แจงตามความเปน
จริงในเวลาอันสมควร แตถาหากวาเรามีขอบกพรองอยู
แลวเขามานินทา ถึงจะเรื่องนั้นไมจริงเราก็รูวาเรื่องอื่นที่
เปนจริงก็มีอยูเหมือนกัน มันก็เลยทุกขได
เราถือวานินทาเปนสวนหนึ่งของโลก สรรเสริญ
อยู ที่ไหน นินทา อยู ที่ นั่น โลก มนุษย เปน โลก ที่ ตอง มี ทั้ง
สองอยาง แมแตพระพุทธเจาก็มีคนสรรเสริญดวยนินทา
ดวย พระอริยเจาทั้งหลายก็เหมือนกัน พระอริยเจาไม
ไดทำอะไรผิดก็มีคนเขาใจทานผิด จับคำพูดของทานไป
บิดเบือน หรือวาจำผิดแลวก็ไปพูดตอ ทำใหทานเปนที่
ตำหนิติเตียนก็มี มันธรรมดาของโลก

๑๘
ถาม แตประเด็นคงไมไดอยูที่วาใครจะนินทาวาอยางไร
เราก็ไมสนใจ ปลอยไปเลย คงตองหยิบมาวิเคราะหดวย
เพื่อเปนบทเรียน ใชไหมครับ
ตอบ ก็ใชบางทีเปนเรื่อง จริง เราไม สนใจ เลย มัน ก็ นา
เสียดาย เพราะวาผลดีของการอยูในหมูอยางหนึ่งก็คือ
เขาสามารถจะชี้ขุมทรัพยของเราไดใชไหม เราก็ตองมี
32 : ธรรม เอาการเอางาน

จุดบอดแนนอน แตถาเราอยูคนเดียวเราก็ไมเห็น อยูจน
วันตายเราก็ยังไมเห็น ถาอยูกั บเพือ่ นเวลาคนชีให
้ เราเห็น
จุดบอดของตัวเอง เราก็คงไมชอบ แตทีจริ
่ งถาพูดในภาพ
รวมของชีวิตก็เปนสิ่งที่มีประโยชน

๑๙
ถาม อีกอยางหนึ่งก็คงจะขึ้นอยูกับวาใครเปนผูพูดดวย
ใชไหมครับ สมมติวาใกลชิดกับเราขนาดไหน ถายิ่งใกล
มากก็อาจจะยิ่งรูสึกมาก
ตอบ ใช มันอยูที ว่ าผูนิ นทานัน้ มีความหมายกับเราอยางไร
คือถาเปนคนทีเรา
่ ถือวาต่ำกวาเรา เขานินทาเราก็เฉย ๆ ไม
คอยรูส กึ อะไร แตถาเปนคนทีเรา
่ เคารพนับถือ ตองการใหทา น
มองเราในแงดี ถาทานกลับมองเราในแงราย เราก็จะทุกข
มาก แตสิง่ ทีเรา
่ ควรจะระลึกอยูก็ คือ บางทีคนเปนศัตรูและ
คนมีเจตนาราย บางทีเขาก็นินทาในเรือ่ งจริงก็ได คือไมใช
วาเพราะเขาไมชอบเรา หรือเพราะเขาอิจฉาเรา คำตำหนิ
เราตองผิดเสมอไป ไมใชใสรายเสมอไป เขาอาจจะหยิบเอา
ความจริงมาวาเราก็ได ฉะนัน้ เราตองพรอมทีจะ
่ วางใจเปน
กลางเปนอุเบกขาในการวิเคราะหสิง่ ทีพู่ ดวาใชหรือไมใช
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๒๐
ถาม ผูบริหารองคการควรมีนโยบายอยางไร เพื่อใหเกิด
ความสมานสามัคคีในหมูพนักงานและเพื่อนรวมงานทั้ง
ปวงครับ
ตอบ ประการหนึง่ ก็อยูที ว่ าผูบริ
 หารตองไมลำเอียง ไมอคติ
ตอใคร ตองยุตธิ รรม ถึงแมวา จะมีความรูส กึ วาชอบคน
นัน้ ไมชอบคนนีก็้ ตาม เรือ่ งธรรมดา แตอยาใหแสดงออก
จนกระทัง่ เกิดความอิจฉากันภายในหมูลู กนองในผูใตการ
บังคับบัญชา และบริหารดวยการเปนตัวอยางทีดี่ เรือ่ งการ
พูดการแสดงออก การทียก
่ ความสมานสามัคคีขึน้ มาเปน
อุดมการณ คือไมไดเอาผลผลิตของบริษทั หรือวาสิง่ ทีวั่ ดได
เปนเครือ่ งตัดสินวากิจกรรมสถาบันบริษทั ของเรากาวหนา
เพราะวากำไรเพิม่ ขึน้ อยางนัน้ อยางนี้ อันนัน้ ก็เปนแคสวน
หนึง่ หรือประเด็นหนึง่ แตวาเราควรจะถือวาความสุขของ
คนงาน ถึงแมวา จะวัดไมไดวากีหน
่ วยๆ ก็เปนสวนหนึง่ ใน
ความสำเร็จของสถาบัน
อาตมาเคยบอกวาความสามัคคีมันมีสองประเภท
ความ สามั ค คี ของ นั ก ปราชญ และ ความ สามั ค คี ของ
อันธพาล ความสามัคคีของอันธพาลก็คือ “คุณไมวาฉัน
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ฉันจะไมวาคุณ” อันนีก็้ สามัคคีได สามัคคีแบบไมพูดใน
สิง่ ทีไม
่ ดี แตความสามัคคีของนักปราชญคือ “ผมมีอะไรไม
ดีงาม ชวยชีแ้ นะผมดวย และถาคุณทำอะไรๆ ไมถูกตอง
ผมขออนุญาตบอกและหวังวาคุณจะไมโกรธ” คือสามัคคี
กันเพราะวาแลกเปลีย่ นความรูส กึ นึกคิดมุมมองทุกสิง่ ทุก
อยางดวยความเคารพ ใหขอมูลใหเสียงสะทอนกลับ
ถาเราเขาใจวาการใหเสียงสะทอนจะเกิดผลกระทบ
ถาเกิดผลกระทบแลวมันจะเสียความสามัคคี เพราะฉะนัน้
ไมพูดดีกวา อันนัน้ ก็เปนความคิดผิด ความคิดทีมี่ ผลราย
ตอสถาบันในระยะยาว ในความสมานสามัคคีในระยะยาว
นีมั้ นอาจจะตองมีคลืน่ มันจะตองมีบางชวงทีไม
่ สามัคคี แต
เพือ่ ความสามัคคีในระยะยาว คือบางอยางดูใกลๆ มันก็ดู
วุน วาย ถาถอนออกมาก็ดูสงบบาง ถาเราอยูใกล
 เขาไปแลว
โอย ไมไดหรอก เดีย๋ วเขาจะไมพอใจ เดีย๋ วมันจะอยางนัน้
อยางนี้ แตถาไมพูดแลว ในระยะยาวนี้ ยิง่ ไมสามัคคีกัน
ใหญ ยิง่ ไมไววางใจกันใหญ
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๒๑
ถาม ถาอยูใน
 องคการทีเพื
่ อ่ นรวมงานกับผูบริ
 หารมีศีลไม
เสมอกัน การทีเรา
่ บอกวาเราควรจะเปนชุมชนของคนทีว่ า
ถาคุณมีอะไรคุณบอกผม ผมมีอะไรผมจะบอกคุณ ปรากฏ
วามันอาจจะเปนอยูฝายเดียว พอบอกเขาก็เกิดโกรธขึน้
มา เราจะทำอยางไรทีจะ
่ สรางบรรยากาศใหเปนชุมชนของ
กัลยาณมิตรทีว่ าเปนสามัคคีของปราชญทีแ่ ทจริง
ตอบ อันนี้ไมใชเรื่องที่จะบังคับได มันอยูที่วาผูบริหาร
ก็เรียกประชุม บอกวานี่คือความคิดของผม ผมอยาก
จะสรางบรรยากาศที่เราเปนกัลยาณมิตรตอกัน หรือวา
เราสามารถอยูอยางสมานสามัคคีแบบนักปราชญอยาง
ที่พระพุทธเจาทานสอน โดยถือหลักใหขอมูลซึ่งกันและ
กัน ไมตำหนิติเตียนแตวาเปดเผยความรูสึกความคิด
ความเห็นอะไรตางๆ ดวยความเคารพซึ่งกันและกัน ถึง
แมวาเราไมได ๑๐๐ เปอรเซ็นต เพราะวาเราตางคนตาง
มีอัตตามีกิเลส แตอยางนอยถาเราถือเปนหลักการ เปน
อุดมการณของหนวยงาน มีใครวาอะไรไหม คือมันตอง
ตกลงเปนเอกฉันทอยูในที่ประชุมกอน ถาหากวาบางคน
ถือหลักนี้ บางคนไมถือก็คงไมไดผลแนนอน
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ความ สำเร็จ จะ อยู ที่ การ ที่ เรา คอยๆ เกลี้ย กลอม
คอยๆ พูด คอยๆ คุย กัน วา ถา ทำ อยาง นี้ มัน จะ มี ผล ดี
อยางไร การทีจะ
่ พูดมันจะมีขอบเขตอยางไร อยางเชนไม
ควรจะเปนเรือ่ งสวนตัว นอกงานอะไรอยางนี้ เรือ่ งคุณจะ
ผิดศีลที่บานหรือที่อื่นนี่ไมใชเรื่องของทีทำงาน
่
แตเราพูด
เรื่องภายในองคการนี้ ตองการใหเปนอยางนี้ มันก็ตองมี
กติกา สำคัญจะตองเปนขอตกลงที่เปนเอกฉันท ที่วาใน
การประชุมมีใครขัดของไหม หากไมมีใครขัดของ เปนที่
ตกลงก็ไมตองพูดอะไร คือเปนกติกาขององคการแลว ผู
ที่ไมพอใจหรือเกิดเปลี่ยนใจไมอยากปฏิบัติตามก็อาจจะ
ตองใหออก เพราะวานี่ก็เปนขอตกลงของสวนรวม

๒๒
ถาม ถาเจานายในที่ทำงานใหเราทำในเรื่องที่เห็นวาผิด
ศีลธรรม เราจะมีวิธีการอยางไรที่จะหลีกเลี่ยงไมตอง
ทำ โดยไมสรางปญหาหรือความไมพอใจใหกับผูบังคับ
บัญชา ซึ่งในประเด็นนี้ถาวิธีการเราไมดีพอ ในที่สุดก็
อาจจะกระทบตอความมั่นคงในอาชีพการงานของเราได
อาจจะถูกเชิญออกไดครับ
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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 แตละคนตองชั่งน้ำหนักหรือดูความจำเปนมากนอย
แคไหนที่จะตองอยูตรงนี้ ความสำคัญของศีลธรรมใน
ชีวิตของเรา แตละคนก็ตองพิจารณาเอาเอง ถาเรารูสึก
วาบาปกรรมที่เกิดขึ้นมันมาก เงินเดือนอาจจะเปนเงิน
เดือนสูง อาจจะไดผลประโยชนบางอยาง มันไมคุมกับ
บาปกรรมเราก็พยายามยายไปทำงานที่อื่น แตถาบาง
ครั้งเราอาจจะรูสึกวาไมชอบเลยเปนบาปกรรม แตวา
ไมรูจะทำอยางไร มันไมมีงานทำจริงๆ ถาเปนเชนนั้น
จริงๆ แลวคงถูกบังคับดวยสถานการณ ดวยเหตุการณ
ดวยเศรษฐกิจอะไรบางอยาง ก็ตองอดทนหรือทำใหนอย
ที่สุดเทาที่จะทำได และอยาไปหาขออาง อยาไปลืมวา
สิ่งที่ทำมันเปนบาป อยาไปปดบังอำพราง อยาไปหลอก
ตัวเองวาไมเปนไรเพราะเราไมยินดี เราตองไมประมาท
และพยายามทำใหนอย เรามีโอกาสที่จะหยุดเมื่อไหรก็
พยายามหยุดแลวไปทำอยางอื่นแทน
ในบางกรณีถาเปนเรื่องที่เราเลี่ยงได เราควรจะ
อางวาเราไดรับศีล ๕ จากครูบาอาจารย เราไมกลาผิด
ศีลคือถาผูบั งคับบัญชาหรือผูปกครอง

หรือวาผูจั ดการเปน
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เจานายทราบวาที่เราไมทำอยางนี้ไมใชเพราะดื้อรั้น แต
เพราะเราเปนชาวพุทธ และเราก็สมาทานศีล หรือเรา
อธิษฐานตอหนาครูบาอาจารยวาจะทำอยางนัน้ คือไมใชเปน
เรือ่ งสวนตัว แตเปนเรือ่ งหลักการเรือ่ งของศาสนา อันนัน้ อาจ
จะชวยบางวา บอกกับเจานายวาผมเสียใจมากผมไมอยาก
จะสรางความลำบากใหกับองคการ แตผมทำไมไดเพราะ
มันผิดศีล ผมสมาทานศีลกับครูบาอาจารย ผมทำผิดไมได

๒๓
ถาม ในกรณีทีครอบครั
่
วมีอาชีพทีอาจ
่ จะไมสอดคลองกับ
การรักษาศีล เชนศีลขอที่ ๑ ศีลขอที่ ๕ ถึงแมอาชีพนี้จะ
ไมผิดกฎหมาย เราในฐานะลูกหลาน ชีวิตของเราตั้งแต
วัยเด็กไดรับ ประโยชน และสิ่ง อำนวย ความ สะดวก จาก
อาชีพการงานของพอแม เมื่อเราโตขึ้นแลวเราก็มีความ
ไมสบายใจในอาชีพงานเหลานี้ เราควรจะทำอยางไรดี
ในฐานะที่เปนลูกที่ตองสืบวงศตระกูล และสืบทอดธุรกิจ
และในประเด็นทีการ
่ ทีเรา
่ จะตองกตัญูรูค ณ
ุ ตอพอแมที่
เลี้ยงเรามา ขณะเดียวกันเราก็ตองพิจารณาประเด็นที่วา
เราอยากจะเปนชาวพุทธที่ดีดวย
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ตอบ มันก็เขาขายกับที่ตอบไปแลววา เมื่อเรามีอาชีพที่
ผิดศีล หรือทำใหตองผิดศีลแลว ถาเปลี่ยนไดก็ควรจะ
เปลีย่ น แตเมือ่ มันมีเหตุปจจัยบางอยางทำใหเปลีย่ นยาก
อาจจะเปนความกดดันทางเศรษฐกิจ หรือจะเปนเรื่อง
บุญคุณของพอแม หรือเรื่องการตอบแทนบุญคุณอยาง
ใดอยางหนึ่ง อันนี้ก็เปนเรื่องที่แตละคนก็ตองพิจารณา
วา ในบางครอบครัว พอแมอาจจะมีความภาคภูมใิ จมาก
นี่คือบริษัทของตระกูลนี้ตั้งหลายชั่วอายุคนแลว เราตอง
รักษาไว บางทีเราปฏิเสธยาก แตในขณะเดียวกันพอแม
บางคนอาจจะบอกวาเห็นใจ ตอนพอหนุมๆ พอไมมีทาง
เลือก แตตอนนี้ครอบครัวเรามีฐานะดีแลว ถาลูกอยาก
จะขายบริษัทนี้แลวก็ไปทำอยางอื่นพอไมวา คือมันไมมี
หลักตายตัว มันแลวแตครอบครัว
อีกวิธหนึ
ี ง่ คือสมมติวาเราทำในเรือ่ งบริษทั ของคุณ
พอคุณแม ซึง่ ตองผิดศีลขอใดขอหนึง่ ถาเราขยายกิจการ
ก็มีกิจการที่สอง และคอยขยายกิจการที่สองใหเพิ่มมาก
ขึ้น ใหกิจกรรมแรกมีความสำคัญลดนอยลง ในลักษณะ
นี้อยางนอยก็มีความพยายามที่จะใหสิ่งที่ไมถูกมีนอยลง
ถึงจะไมไดปดทีเดียว เพียงแตวาความสำคัญกำลังไปสู
เรื่องที่สองที่ไมเปนบาปกรรม
40 : ธรรม เอาการเอางาน

๒๔
ถาม ภรรยาหรือสามีที่ทำหนาที่เปนแมบานหรือพอบาน
คือทำงานบาน บางครั้งอาจจะรูสึกตัวเองวาดอยคา ทำ
แตงานที่ใชแรงงานไมมีตำแหนงไมมีเงินเดือน ตัวเลข
จี ดี พี ของ ประเทศ ก็ ไมมี การ บันทึก วา เปน สวน ที่ จะ ชวย
สรางมูลคาเพิ่มใหแกระบบเศรษฐกิจ พระอาจารยจะมี
คำแนะนำอยางไรกับบุคคลเหลานี้ครับ
ตอบ ดัชนีดังกลาวหรือพวกตัวเลขจีดีพี เปนแคขอสมมติ
อยางหนึง่ เปนการมองเศรษฐกิจในมุมมองหนึง่ แตไมใช
วานี่คือเศรษฐกิจ นี่คือการกระทำที่มีความหมาย ก็เปน
แคธรรมเนียมวาจะเอาจีดีพี เอามูลคาเพิ่มอะไรพวกนี้
มาเปนหลัก ถาเราถือวากิจกรรม การกระทำอยางไรที่มี
ประโยชนที่จำเปนที่ตองทำ ไมทำแลวเดือดรอน ก็ตอง
ถือวางานบานนีสำคั
่ ญมาก มันอยูที ว่ าเรายอมรับในหลัก
การวาสิ่งที่วัดไดไมใชสิ่งที่มีความสำคัญกวาสิ่งที่วัดไม
ไดเสมอไป อยางเชนบางอยางวัดไดแตก็ไมคอยมีความ
หมาย แตความรักของพอแม เราไมมีทางจะวัดไดวากี่
หนวย คนๆ นีรั้ กลูกกีหน
่ วยๆ วัดไมได แตก็ถือวาเปนเรือ่ ง
สำคัญมาก
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หลายสิ่งหลายอยางที่เปนฝายนามธรรมเรานับไม
ได แตถือวาถาไมมีสิ่งเหลานี้ชีวิตเราก็จะแหงแลง ชีวิต
เราจะไมมีอะไร ในขณะเดียวกันใน การก ระ ทำ ของ
มนุษยหลายอยางนี่ไมไดทำใหเกิดจีดีพี การทำทาน
การเสีย สละเวลาสวน ตัวเพื่อสวน รวม งานอาสา
สมัครเพื่อสังคมตางๆ ก็ไมไดทำใหเกิดผลดีผลบวก
ในความหมายของเศรษฐศาสตร แตทำใหสังคมเรา
นาอยู ทำใหคนรักกันมากขึน้ มีน้ำใจตอกัน เราถือตาม
หลักวาความจำเปนมีไหม จำเปนแนนอน เปนประโยชน
ไหม เปนประโยชนแนนอน ชวยลดความทุกขทำใหเกิด
ความสุข ก็ใช นั่นก็เปนสิ่งที่นาเคารพ

๒๕
ถาม ถา คุณ พอคุณ แม ยาง เขา สู ปจฉิม วัย แลว แต ยัง
เปยมดวยพลัง ดวยฉันทะที่จะทำสิ่งดีๆ งามๆ ควรจะมี
หลักพิจารณาประการใดบางในการใชชีวติ ใหเกิดความสุข
มีความสมดุล มีความพอดี ไดประโยชนจากการทำงาน
หลังเกษียณ โดยไมเปนการบั่นทอนสุขภาพ ลูกหลานก็
ไมตองหวงมาก และก็มีโอกาสปฏิบัติธรรมดวย
42: ธรรม เอาการเอางาน

ตอบ ผลการวิจัยออกมาตรงกันหลายชิ้นแลววาผูที่อยู
ในปจฉิมวัยมีกิจกรรมมีการคิดการทำในสิ่งตางๆ หรือ
วามีความกระตือรือลนพอสมควรจะมีอายุยืนกวาคนที่
อยูเฉยๆ ไมทำอะไร ฉะนั้นความราเริง ความรูสึกเปน
ตัวของตัวเอง ผูที่รักษาสุขภาพกายและมีกิจกรรม โดย
เฉพาะอยางยิง่ กิจกรรมทีช่ วยคนอืน่ อันนัน้ ก็ถือวาสมควร
แลวหรือเรือ่ งวามีผลกระทบตอตัวสุขภาพ แตละคนก็ตอง
รูของเขาเอง เรื่องการเลนกีฬา งานอดิเรกตางๆ เปนเรื่อง
ของความพอดี แตทีหลายๆ
่
คนรูส กึ วาไมทำงานแลวเปน
ภาระ วิธแก
ี ทีดี่ ก็คือหากิจกรรมทีทำ
่ เพือ่ คนอืน่ จะเปนการ
ทำงานกับมูลนิธิ กับงานการกุศลตางๆ คือเปนการกระทำ
ของตัวเองที่มีผลดีตอชีวิตของคนอื่น นี่ก็เปนการพิสูจน
วาชีวิตของเรามีความหมาย ทำใหเรื่องที่ดีเกิดขึ้น สิ่งที่
ดีก็ดียิ่งขึ้นไป เพราะเรานี่ก็จะเปนสิ่งที่เปนกำลังของผูที่
ไมทำงานแลว เกษียณแลว
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๒๖
ถาม ผูใหญบางทาน สวนใหญที่เปนผูชาย เมื่อผานพน
วัยทำงานมาแลว โดยเฉพาะทานที่เคยมีตำแหนงงาน
ใหญโตจะมีความหงอยเหงาซึมเศราไมเห็นคุณคาของตัว
เองไมมความ
ี
สุข ไมรจะ
ู ทำอะไรกับชีวติ บางทานออกไป
ทางขี้หงุดหงิดรำคาญ พระอาจารยมีคำแนะนำอยางไร
ใหแกผูใหญเหลานี้ ใหสามารถเปลี่ยนมุมมองใหชีวิตมี
ความสุข และมีความหมายที่ดีขึ้นครับ
ตอบ เขาวาชีวติ เราไมไดจบอยูด วยความตาย ชีวติ นีจริ
้ ง
อยูหมดพรอมกับธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ แตวาเราก็ยัง
ตองไปเดินทางในวัฏสงสารตอไป ในชวงทายของชีวติ เรา
ควรจะใหความสำคัญกับการเตรียมใจใหจิตใจของเรามี
คุณภาพ จิตใจของเราไดรับสิ่งที่เปนนามธรรม ที่เราเคย
ละเลยในชีวิตทำงาน ในชีวิตทำงานเรามุงผลสำเร็จใน
เรื่องทางโลกเรื่องการเลี้ยงชีพ เรื่องการเลี้ยงครอบครัว
เปนตน คือทำหนาที่เพื่อคนอื่นกันมาก
พอ เรา อายุ มาก ขึ้น แลว งาน ทาง จิตใจ งาน เพื่อ
พัฒนาตัวเองงานเพือ่ จะเขาถึงสิง่ สูงสุดทีมั่ นควรจะเขาถึง
ก็ยังมีเหลืออยูอี กมากมาย เมื่องานประเภทหนึง่ เราไมได
44: ธรรม เอาการเอางาน

ทำแลว ก็ตองยายมาทำงานในสวนทีเรา
่ ยังไมเคยทำหรือ
ทำไดนอย คือเรือ่ งการพัฒนาจิตใจ พัฒนาชีวติ เรือ่ งการ
ทำวัตรสวดมนต การอานหนังสือธรรมะการฟงการเรียน
หลักธรรมเรื่องการภาวนา การรูจักบริหารจิตใจในการ
ปลอยวางความคิด คนที่อายุมากแลวทุกคนก็เคยหนุม
สาวมาแลว คงจะจำไดวาเวลาเราอยูในวัยหนุมสาว เรา
ก็เจอคนแกขี้หงุดหงิดขีรำคาญ
้
เรารูสึกอยางไรบาง เรา
ก็บอกวาตอนนี้ตัวเรากำลังจะเปนคนแบบนั้นเหมือนกัน
เราจะพอใจไหม อยากจะเปนอยางนั้นไหม กลัวไหม ถา
บอกวาไมอยากจะเปนอยางนั้นแลว กลัวที่จะเปนอยาง
นั้นแลว เรายังมีเวลา แตวามันเปนงานชิ้นใหม เราจะ
ไปถือวาเราเปนผูใหญไมได เรื่องนี้ตองถือวาเรายัง
อยูอนุบาล เพราะเรายังไมไดเริ่มทำเสียที
เรือ่ งการจะปลอยวางความคิดฟุง ซานวุน วายในการ
งาน รูจ กั ปลอยวางใหจิตใจของเราเปนกลางเปนอุเบกขา
มีสติ นีก็่ เปนงาน เปนสิง่ ทาทาย ถายังไมเปนพระอรหันต
จะเปนงานทีเรา
่ จะทำไดตลอดถึงลมหายใจสุดทายในชีวติ
นัน่ ก็เปนงานเยอะเลยที่จะทำใหชีวติ เรามีแกนสาร และ
ถาเราตัง้ ใจทำงานตามนีแล
้ วก็ยังมีผลดีตอลูกตอหลานตอ
คนรอบขาง นอกจากตัวเราเองไดรับประโยชนจากธรรมะ
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แลวก็ทำใหคนอืน่ เลือ่ มใสวา คุณยายคนนัน้ คุณตาคนนี้
แตกอนเปนคนเอาใจยาก เปนคนที่ขี้รำคาญเหลือเกินขี้
หงุดหงิด ตอนนี้เขาเมตตามีน้ำใจคอยดูแลคนอื่น คอย
เมตตาลูกหลาน อดทนมาก คนฟงแลวก็เกิดความเลือ่ มใส
ไมใชเพราะเราเทศนใหเขาฟง แตเพราะเห็นวาเพราะเขา
หันมาสนใจการปฏิบตั ธรรม
ิ
ในการพัฒนาชีวติ เขาแลว ก็
ทำใหเปนคนนารักขึน้ เยอะเลย ก็เปนเรือ่ งทีดี่

๒๗
ถาม ถาจะเริ่มตนเมื่อหลังเกษียณ โดยยังไมเคยทำมา
กอน และยังไมแนใจวาอยากจะทำหรือเปลา ควรทำหรือ
เปลา จะทำอยางไรก็ยังไมทราบวิธีการ จะขอวิธีงายๆ
พระอาจารยจะแนะนำอยางไรดีครับ
ตอบ เริม่ ตนตอนทีม่ เวลา
ี วางมากขึน้ ก็ไปเทีย่ วไปหาพระ
ไปเที่ยวดวยไปชมธรรมชาติ ไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต
ระหวางการเที่ยวก็แวะไปหานักปราชญผูรูครูบาอาจารย
คุยเรื่องชีวิต คุยเรื่องธรรมะ มันก็สนุกดวยและไดความรู
แบบงายๆ มันซึมซับเขาไป ควรจะมีการทำวัตรสวดมนต
บาง ถาชอบสวดบาลีก็สวดบาลี ถาชอบสวดแปลก็สวด
46 : ธรรม เอาการเอางาน

แปล ถามีแปลบางก็ดีเพราะวาบทสวดมนตแตละบทมี
ความหมายที่ดี ถาเราทองไดมันก็เปนประโยชน
สิ่งที่ดีที่สุดอยางหนึ่งสำหรับคนสูงอายุคือการ
ฝกทองจำ มันเปนการบริหารสมองที่ดีเยี่ยม เพราะ
ฉะนัน้ การทองจำบทสวดมนตตางๆ นีถื้ อวาเปนการบริหาร
สมองที่ดีดวย มีโอกาสไดทำวัตรสวดมนต การเจริญสติ
ไมตองนั่งขัดสมาธิกับพื้นก็ได คือใหนั่งเกาอี้ เพียงแตวา
ใหนั่งตัวตรง อยาไปพิงมากจะสบายจนเกินไป ใหอยูกับ
ลมหายใจ เริ่มตนใหนับลมหายใจงายๆ นับหายใจเขา
หนึ่ง หายใจออกหนึ่ง เขาสอง ออกสอง เขาสาม ออก
สาม เขาสี่ ออกสี่ เขาหา ออกหา นับถึงหาแลวตั้งตน
ใหม หนึ่งๆ สองๆ สามๆ ถึงหกๆ ตั้งตนใหมนับหนึ่งถึง
เจ็ด ตั้งตนใหมหนึ่งถึงแปด ตั้งตนใหมหนึ่งถึงเกา ตั้งตน
ใหมหนึ่งถึงสิบ ถือวาหนึ่งรอบ
ใหลองดูวาจะไดไหม ใหมีสติไมเผลอเลยตลอดหนึง่
รอบ คือไมใหเผลอแมแตเลขเดียว นับหนึง่ ถึงหา หนึง่ ถึง
หก หนึง่ ถึงเจ็ด หนึง่ ถึงแปด หนึง่ ถึงเกา หนึง่ ถึงสิบ ถา
ไดหนึง่ รอบ สองรอบแลว สองรอบหรือสามรอบ ถาสาม
รอบแลว สติเราพอสมควรแลวไมตองนับแลว อยูกั บลม
หายใจทีจุ่ ดใดจุดหนึง่ จะอยูใน
 รูจมูก ปลายจมูก ริมฝปาก
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จะอยูที คอ
่ จะอยูลิ น้ ป จะอยูที ท่ อง ขอใดขอหนึง่ ทีรู่ ส กึ
สบาย แลวก็ใหอยูกั บลมหายใจตอนนัน้ อันนีคื้ อจุดเริม่ ตน
ของการภาวนา พยายามอยูใน
 ปจจุบนั คือคนหนุม คนสาว
ชอบคิดเรือ่ งอนาคตเสียสวนใหญ คนแกนีเอาแต
้
เรือ่ งอดีต
คิดแตเรือ่ งอดีต พอพูดอะไรก็ซ้ำซาก เอาอีกแลว คุณยาย
จะเลาเรือ่ งนัน้ เรือ่ งครัง้ ทีหมื
่ น่ ครัง้ ทีสอง
่ หมืน่ แลว เพราะ
วาจิตใจของคุณตาคุณยายก็อยูใน
 อดีต คนนัน้ พูดออกมา
ก็มีแตเรือ่ งอดีตออกมา มันก็นารักอยูแต
 วาพูดหลายครัง้ ๆ
ลูกหลานชักจะไมไหวแลว ฉะนัน้ การฝกใหอยูใน
 ปจจุบนั
มันก็ดีหลายอยาง ทำใหจิตใจปลอดโปรงผองใส เราจะไม
เปนคนซ้ำซากพูดแตเรือ่ งเกาๆ

๒๘
ถาม หลายคนมีขอสงสัย มีคนตัง้ ขอสังเกตวาการทำงาน
ของพระคืออะไร เปนอยางไร พระมีอาชีพไหม บางคน
ก็บอกวาพระไมมีอาชีพ ก็อยากจะขอใหพระอาจารยได
อธิบายมุมมองตามหลักพระพุทธศาสนาครับ
ตอบ คือพระมีสัมมาอาชีพในความหมายในอริยมรรค
มี องค แปด นั่น ก็ คือ การ เลี้ยง ชีพ ดวย ทาน โดยที่ ผู มี
48: ธรรม เอาการเอางาน

ศรัทธานำมาถวาย สรุปวาบิณฑบาตคือสัมมาอาชีพ
ของพระ อยูดวยอาศัยอาหารบิณฑบาตหรือสิ่งที่
ญาติโยมถวาย นั่นก็เปนอาชีพในความหมายคือวิธี
ทีจะ
่ ไดปจจัยสี่ พระปฏิบตั ดีิ ปฏิบตั ชอบ
ิ เปนผูที รั่ กษา
พระวินยั ทีเป
่ นขอบังคับของพระสงฆแลวก็ถือวาเปน
มาตรฐานต่ำสุด คือพระอยูในกรอบของพระวินยั
นอก เหนือ จาก นั้น แลว งาน ของ พระ ก็ คือ การ
พัฒนาตนในดานศีล สมาธิ ปญญา และการเผยแผ
การแบงปนความรูความ

เขาใจในเรื่องนีให
้ กับเพื่อน
มนุษยดวยกัน พระมีหนาที่เปนตัวอยางที่จะเปนขอ
พิสูจนหรือเปนกำลังใจกับคนทั่วไปหรือคฤหัสถวาการ
ประพฤติปฏิบัตตาม
ิ หลักคำสอนของพระพุทธเจามีจริงมี
ผลจริง ไมใชวาพระไมทำแตวาสอนคนอื่น พระตองเปน
ตัวอยาง วิถีชีวิตของพระก็เปนสวนหนึ่งในการที่ทานจะ
ทำงานใหกับสังคม เปนผูที่ปฏิบัติตนเปนตัวอยางของผู
มีคุณธรรม สถาบันสงฆก็มีหลักการหลายอยางที่ชาว
บาน สามารถ เอา ไว เปน ตัวอยาง หรือ เปน ขอคิด ใน การ
ดำเนินชีวิตของตน
พระมีหนาทีใน
่ การเรียนในการรักษาคำสอน ใน
การสืบตออายุของพระพุทธศาสนา ในการรักษาคำ
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สอนของพระพุทธเจาไวอยางบริสทุ ธิไม
์ ผิดเพีย้ น ถา
การเผยแผพุทธศาสนาเปนหนาทีของ
่ โยมของคฤหัสถอยาง
เดียว มันจะคอยๆ เพีย้ นไปเรือ่ ยๆ แตถาเปนหนาทีหลั
่ ก
ของพระสงฆคือคฤหัสถก็มีสวน แตวาการทีจะ
่ รักษาคำสอน
ทัง้ หมดนัน้ จะเปนหนาทีเป
่ นความรับผิดชอบของสงฆ
ใน ประเทศ อยาง เชน ที่ อเมริกา ที่ คฤหัสถ นำ การ
เผยแพรพระพุทธศาสนา คำสอนเรื่องการเสียสละเรื่อง
การออกจากกาม คำสอนเรื่องมรรคผลนิพพาน สวน
ที่ นอก เหนือ จาก ประสบการณ หรือ ความ มุง หวัง ของ
คฤหัสถทั่วไปจะคอยๆ ลดนอยลง เพราะเวลาอาจารยที่
เปนคฤหัสถไปบรรยายธรรมกับผูฟงสัปดาหละครั้ง คน
มา ๕๐ คน ๑๐๐ คน เขามาอาทิตยละครั้งหรือเดือน
ละครั้ง เขาตองการธรรมะที่จะเอาไปใชในชีวิตประจำ
วัน อาจารยอาจจะเคยศึกษาเรื่องฌาน เรื่องญาณ เรื่อง
มรรคผลนิพพาน แตพูดไปแลวก็รูวาคนฟงก็ฟงเฉยๆ สิ่ง
ที่เขาตองการคือธรรมะที่จะเอาไปใชได เพราะฉะนั้นมัน
เปนเรื่องธรรมดาวาเขาจะพูดถึงเรื่องการเจริญสติในชีวิต
ประจำวัน เรื่องมีความสุข เรื่องการมีศีลมีธรรมมากขึ้นๆ
แมกระทัง่ พูดถึงเรือ่ งสมาธิ ก็จะเปนลักษณะทีจะ
่ ทำใหไม
ทุกขกับชีวิตการทำงานชีวิตครอบครัว
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บางสวนของคำสอนไมใชวาถูกเซ็นเซอรออกไป แต
มันคอยๆ ลดนอยลงเพราะวามันไมตรงความตองการของ
ชาวบาน แตพอเรามีสถาบันสงฆ ผูที ยอม
่ เสียสละความ
สุขทางโลก ทุกสิง่ ทุกอยางเพือ่ มรรคผลนิพพานก็เปนการ
รับ ประกัน วา ธรรมะ ที่ จะ อยู ใน โลก จะ สมบูรณ บริบูรณ
เหมือนเดิม ฉะนัน้ เรือ่ งนีจึ้ งเปนงานทีจะ
่ รักษาคำสอนของ
พระพุทธเจาไวในโลกไมใหเสือ่ ม ไมใหเสียไมใหเพีย้ น นีคื่ อ
งานสำคัญของพระเหมือนกัน ยิง่ ถาในกรณีของสิง่ สำคัญ
ทีส่ ดุ คือเรือ่ งการบรรลุมรรคผลนิพพาน เรือ่ งการทีจะ
่ รักษา
กระแสของการมีพระอริยเจาอยูใน
 โลกนี้ เพราะถาไมมพระ
ี
อริยเจาแลวพุทธศาสนาก็พิการ อาตมาเคยบอกแลววาวัด
ปาเปนโรงงานผลิตพระอริยเจา นีคื่ องานสำคัญยิง่

๒๙
ถาม จะขอความกรุณาพระอาจารยพูดถึงเรือ่ งอาชีพของ
ครูครับ อาชีพของครูเปนอาชีพที่คนที่มีความสามารถสูง
คนที่สามารถจะเรียกรองเงินเดือนไดมาก สวนใหญแลว
ไมคอยอยากทำ เพราะวาเปนงานที่ยากและเหนื่อยมาก
ถึงแมจะเปนงานที่เปนสัมมาอาชีพอยางแทจริง ขอฟง
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ขอคิดเห็นของพระอาจารยในเรือ่ งสัมมาอาชีพในฐานะครู
และขอคำแนะนำสำหรับผูที่คิดวาอยากจะเปนครูครับ
ตอบ งานเปนครูไมใชงานที่เหมาะกับคนทุกคน มันขึ้น
อยูกับบุคลิกดวย บางคนมีวิชาความรู ก็อยากจะชวย
สรางสังคมที่ดีงามแตวาไมมีจิตวิทยา ไมรูจักวางตัวให
เหมาะแกการสื่อสารใหเกิดการเรียนรูขึ้นมาในลูกศิษย
ได แต ถาผูที มี่ บุคลิกเปนคนทีเก
่ งในการสือ่ สารฉลาด
ในการสื่อสาร มีความตองการที่จะมีสวนรวมในการ
เสริมสรางสิ่งดีงามในสังคม การเปนครูก็เปนอาชีพ
ที่ดีเยี่ยม เพราะวารองลงมาจากคุณพอคุณแม ครูเปน
ผูที่มีอิทธิพลในชีวิตของเด็กมากที่สุด
การทีจะ
่ ใหเด็กมีความรูความ

ฉลาดพอจะเปนฐาน
ในการเลี้ยงชีวิตตอไป ก็ขึ้นอยูกับครูเปนหลักใหญ และ
การที่จะเปนตัวอยางที่จะใหประทับใจในสิ่งดีงาม และ
เปนผูที่มีสัมมาทิฐิ มีศีลมีธรรม อันนี้ก็ขึ้นอยูกับครูมาก
เหมือนกัน ถาเราตองการอาชีพที่มีการตอบแทนพอ
สมควร แตไมถึงกับร่ำกับรวย แตวาสิ่งทีต่ องการคือ
ชีวิตที่มีแกนสาร อาชีพที่ภูมิใจได การเปนครูก็เปน
อาชีพ ที่ รับ การ ยกยอง ตั้งแต โบราณ วา เปน อาชีพ ที่
สำคัญ และเปนอาชีพที่วาทำแลวเปนบุญเปนกุศล
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ถาเราถือวาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องชื่อเสียงเรื่อง
อำนาจ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งสูงสุดที่คนควรจะไดในชีวิต
คนก็ไมอยากเปนครู แตถาเราสนใจในการชวยกันสราง
สังคมที่รมเย็น การเปนครูเปนอาชีพที่นาสนใจมาก คือ
มันอยูที ว่ าเราตองการอะไรในชีวิต ถาคนไมสนใจสังคม
สนใจแตผลประโยชนตัวเอง ครูก็คงเปนอาชีพที่นาเบื่อ
แตมันอยูที่อุดมการณของเราวาชีวิตทำงานเราทำงาน
เพื่ออะไร ชีวิตนี้ตองการอะไร หรือถาทำงานในบริษัท
ทั่วไป เราก็ทำงาน เราขยัน เราฉลาด ทำไปก็ไดแคนั้น
เราทุกคนทำงานจนไดตำแหนงสูง ทุกคนก็ยกยอง
วาเราเกงเราดี พอเราเกษียณแลวไมกี่วันเขาลืมเราเสีย
แลว แตถาเปนครูบางทีเด็กโตแลวเปนผูใหญแลวก็ยัง
ระลึกถึงคุณครูทีตน
่ รักและเคารพนับถือตลอดมา อาตมา
ก็มีครูคนสองคน ทุกวันนีก็้ ยังซึง้ ในบุญคุณหรือสิง่ ทีได
่ รับ
จากครูคนนั้น นี่ก็เปนสิ่งที่ดีที่วานักธุรกิจคงไมมีทางที่จะ
ไดรูจ กั คงไมมลูี กคาหรือผูบริ
 โภคทีไ่ หนทีนั่ ง่ ซาบซึง้ ในบุญ
คุณของ เจาของสตารบคั เจาของไมโครซอฟท เทาไหร ถึง
จะประสบความสำเร็จสูงสุดแลว มันก็แคนั้น ก็เปนเรื่อง
เงินเรื่องทอง เรื่องแคนี้แหละ
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อาตมาถือวาเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เปนแคนั้นแหละ
มันเปนเรื่องฟองน้ำ แต ถาเปนครูแลวทำใหเกิดสิ่งที่
ดีงามขึ้นมาในจิตใจของลูกศิษยในชีวิตของเขาแลว
ถึงจะวัดไมได ถึงจะมองไมเห็น เปนเรื่องนามธรรม
แตมันเปนบุญเปนกุศลที่ล้ำคา

๓๐

ถาม ถาในสังคมใดอาชีพครูไมไดรับการยกยอง อาชีพครู
ไมไดรับการตอบแทนไมไดรับการดูแลความเปนอยูเท
 าที่
ควร และคนสวนหนึ่งที่เขาไปอยูในอาชีพนี้ก็เปนเหมือน
กับวาไปอยูในอาชีพอื่นไมได ไมมีทางไป ก็เลยมาทางนี้
อันนี้มันสะทอนทิฐิอยางไรบางครับ
ตอบ ก็สะทอนวาสังคมนั้นอยูในสภาพที่แยแลว ไมใช
เพียงแคไมใหเกียรติตออาชีพครู แตมองเหมือนกับวา
เปนทางเลือกสุดทาย เมื่อไมเกงก็ไมสามารถแขงในเรื่อง
อื่น ซึ่งทำใหคนที่เปนครูเองก็ไมไดเคารพในอาชีพของ
ตนเทาไร แตนอกเหนือจากนั้นแลวการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบการศึกษาที่ทำใหระบบตลาดธุรกิจเขามาครอบงำ
จนกระทั่งผูปกครองก็มองโรงเรียนหรือมองครูวาเปนผูให
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บริการ ผูปกครองเปนผูบริโภค มุมมองเชนนี้ยิ่งทำใหเกิด
ความเหินหางจากปฏิสมั พันธทีควร
่ จะมีระหวางผูปกครอง

และครู ซึ่งเปนสภาพที่นาเปนหวงอยางยิ่งในสังคมไทย

๓๑
ถาม แลวถาจะพลิกฟนตรงนี้ขึ้นมาใหมันดีขึ้น ควรจะ
เริ่มตนตรงไหนดีครับ
ตอบ ตองเริม่ ตนจากจุดเล็กๆ เริม่ จากโลกสวนตัวของเรา
กอน โรงเรียนทีเรา
่ มีสวนรับผิดชอบ แตวาบางอยางนีต่ อง
ยอมรับวาถานโยบายของรัฐเปลี่ยนไปในทางที่สงเสริม
ระบบตลาดมากกวาระบบการพัฒนาคนที่สมบูรณแลว
มันก็จะยาก เราอาจจะแบงแยกวาหนาทีของ
่ พระก็เปนผู
ทีให
่ หลักวาเรือ่ งใดถูกตองตรงตามคำสอนของพระพุทธเจา
เรื่องใดไมตรง เรื่องใดเมื่อทำแลวจะนำไปสูความเจริญ
เรือ่ งใดทำแลวจะนำไปสูความ

เสือ่ มอยางนีๆ้ พระสามารถ
เปนผูใหขอมูล ใหขอคิด แตเรื่องจะแกไขกฎหมายบาน
เมือง จะปรับปรุงอะไรในสังคมทัว่ ไป นัน่ ก็เปนหนาทีของ
่
ชาวพุทธฝายฆราวาส คงตองแบงกันแบบนัน้
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