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ทํางานเพื่ออะไร?
งานเปนกิจกรรมสวนสําคัญของชีวิต เพราะฉะนั้น ถาจะดู
ใหละเอียดวาเราใชชีวิตกันอยางไร ก็ตองมาดูเรื่องการทํางานวา
ทํากันอยางไรดวย
คนเรานั้นมองการทํางานตางกันไปหลายอยาง และจาก
ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการทํางาน ก็ทําใหเขามี
พฤติกรรมการทํางาน เปนแบบของตนๆ ไปตามความเขาใจนั้น
อย า งแรกซึ่ ง เห็ น ชั ด ที่ สุ ด คนโดยมากมองงานว า เป น
เครื่ อ งมื อ หาเลี้ ย งชี พ ทํ า ให มี เ งิ น มี ท อง สํ า หรั บ เอามาซื้ อ หา
รับประทาน มาจับจายใชสอย หาความสุขอะไรตางๆ คนจํานวน
มากมายมองความหมายของงานแบบนี้
∗

ธรรมกถา แสดงในวั น คล า ยวั น เกิ ด ของศาสตราจารย นายแพทย อ ารี วั ล ยะเสวี ณ
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๒ (หลังจากพิมพ
ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๓๒ แลว หนังสือนี้มีการพิมพตอมาจนกระทั่งผานครั้งที่ ๑๔, พ.ศ.
๒๕๔๓ ซึ่งมี ๔๙ หนา จึงไดจัดปรับใหมเพื่อการพิมพครั้งที่ ๑๕ จากนั้นมีการปรับปรุงตอมา
บาง จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งไดพิมพครั้งแรก รวมกับเรื่องอื่นในหนังสือชื่อ เลาเรียน-ทํางาน
กันไป ชีวิตไดอะไร, มิ.ย. ๒๕๔๘ และครั้งลาสุด ในการพิมพครั้งที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดจัด
ปรับรูปแบบใหลงตัวเขาชุดกับหนังสือเลมอื่นๆ ที่พิมพในรุนเดียวกัน)
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ถาถือตามคตินี้ ก็จะเขากับคําขวัญที่วา งานคือเงิน เงิน
คืองาน บันดาลสุข ตองทํางานจึงจะมีเงิน และตองมีเงินจึงจะได
คนมาทํางาน
นี้คือความหมายขั้นแรก แตยังมีความหมายตอไปอีก
สําหรับคนอีกจํานวนมาก นอกจากมองความหมายที่หนึ่ง
แลว ยังมีความหมายที่สองพวงมาดวย คือมองขยายกวางไกล
ออกไปวา งานนี้จะนําชีวิตของเราไปสูการมีตําแหนง มีฐานะ
เจริญกาวหนารุงเรือง หรือรุงโรจน และไดรับความนิยมนับถือ ที่
ทางพระเรียกวา โลกธรรม อันนี้ก็เปนความหมายที่สําคัญ
เหมือนกัน คนไมนอยมองงานในความหมายแงนี้
ตอไป งานยังมีความหมายอยางอื่นอีก และความหมาย
บางอยางก็ชวยใหเรามองกวางออกไปนอกตัวเอง
ในความหมายที่วามาแลว เรามองจํากัดเฉพาะตัวเอง ที่
บอกวางานเปนเครื่องเลี้ยงชีวิต ก็เปนเรื่องของตัวฉัน งานเปน
บันไดไตเตาไปสูความรุงเรือง หรือความสําเร็จ ก็เพื่อตัวฉัน
แตที่จริงงานไมใชแคเพื่อตัวฉัน งานเปนเรื่องกวางกวานั้น
งานเปนเรื่องที่เปนไปเพื่อการสรางสรรค เปนไปเพื่อการพัฒนา
เปนกิจกรรมของสังคม เปนของประเทศ เปนของโลก
โลกจะเป น ไปได สั ง คมจะดํา เนิ น ไปได ประเทศชาติ จ ะ
พัฒนาได จะตองอาศัยคนทํางาน เพราะฉะนั้น คนที่ทํางานจึง
เทากับไดมีสวนรวมในการสรางสรรคพัฒนาสังคมประเทศชาติ
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ตามความหมายของงานในแงนี้ พอเราทํางาน เราก็นึก
ทีเดียววา ตอนนี้เรากําลังทําการอยางหนึ่ง ซึ่งเปนสวนรวมใน
การพัฒนาสังคมประเทศชาติ หรือมองวาเรากําลังทําอะไรอยาง
หนึ่ง เพื่อประโยชนสุขของสังคมหรือของประชาชน
ตอไป งานยังมีความหมายอีก ในแงวาเปนสิ่งที่แปรสภาพ
ชีวิตของคน ทําใหคนมีชีวิตที่แตกตางกันไป ดําเนินชีวิตตางกัน
ไป มีสภาพความเปนอยูแตกตางกัน
คนเปนกรรมกร ก็มีความเปนอยูแบบหนึ่ง คนเปน
นักวิชาการ ก็มีสภาพชีวิตอีกแบบหนึ่ง ผูที่เปนแพทย ก็มีสภาพ
ชีวิตไปอีกแบบหนึ่ง เปนพระภิกษุ ก็มีสภาพความเปนอยูอีกแบบ
หนึ่ง สภาพความสัมพันธในสังคมก็แปลกกันไป
ทั้งหมดนี้ก็ เป นเรื่องของงานที่ แบ งสภาพชี วิต ของคนให
แตกตางกัน จึงจัดวาเปนความหมายอีกอยางหนึ่งของงาน
สําหรับบางคนอาจมองวา งานเปนสิ่งที่ทําใหชีวิตมีคุณคา
ถึงกับบอกวา ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน คนที่กลาวคติอยางนี้
มองไปในแงวา งานเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหชีวิตมีคา ถาไมทํางานที่
ดีมีประโยชน ชีวิตนี้ก็ไมมีคา
ต อ ไป ความหมายของงานอี ก อย า งหนึ่ ง ก็ คื อ งานเป น
โอกาสที่จะไดพัฒนาตน หรือวา การทํางาน คือการพัฒนาตน
ความหมายของงานในแงที่เปนการพัฒนาตนนี้ ไปสัมพันธ
กับความหมายของการใชชีวิตอยางที่วามาเมื่อกี้ ที่พูดวาดําเนิน
ชีวิตเพื่อพัฒนาตน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้น ที่จริงสาระของ
มันก็อยูที่งานนี่เอง ที่เปนตัวพัฒนา
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งานนี้ แ หละเป นสิ่ งที่ พั ฒนาชีวิต ของเรา พั ฒนาให เ รามี
ความสามารถ ทําใหเรามีความเชี่ยวชาญ มีความเกงกาจในทาง
ใดทางหนึ่ง แมในดานการฝกฝนทางจิตใจหรือในทางคุณธรรม งาน
ก็เปนเครื่องมือฝกฝนคน ทําใหเรามีความขยัน มีความอดทน ทํา
ใหมีระเบียบวินัย มีใจเขมแข็ง ทําใหรูจักสัมพันธกับเพื่อนพอง
ผูรวมงานและคนทั่วไป สิ่งเหลานี้ลวนอาศัยงานเปนเครื่องฝก
ถาคนรูจักทํางาน คือทํางานเปน จะสามารถใชงานเปน
เครื่องมือในการฝกฝนพัฒนาตนเองไดมากมาย
เพราะฉะนั้น ในแงหนึ่ง นักทํางานจะมองวา งานเปนสิ่งที่
ชวยฝกฝนพัฒนาตัวของเขา อยางที่วาทําใหศักยภาพของเขาถึง
ความสมบูรณ
ทั้งหมดนี้เปนความหมายของงานในแงตางๆ ซึ่งกลาวได
มากมายหลายนัย นอกจากนี้ ก็อาจมีผูที่มองความหมายของ
งานในแงอื่นอีก แตในแงหลักๆ แลวก็จะเปนอยางนี้

ควรทํางานกันอยางไร?
ทีนี้ เมื่อคนทํางานไปตามความหมายและความเขาใจ
ของเขา ความหมายของงานตามที่ เ ขาเข า ใจนั้ น ก็ มี ผ ลต อ
พฤติกรรมในการทํางาน และสงผลตอความรูสึกและตอสภาพ
จิตใจในการทํางานของเขาดวย
เราเขาใจการทํางานอยางไร เราก็มุงหวังผลสนองไปตาม
ความหมายนั้น ถาเกิดผลสนองตามความมุงหมาย เราก็เกิด
ความพึงพอใจ ถาไมสนองตามความมุงหมาย ก็เกิดความเศรา
เสียอกเสียใจ เพราะฉะนั้น ความเขาใจในความหมายของงานจึง
มีผลกระทบตอชีวิตจิตใจของเรามาก
ตั ว อย า งเช น คนที่ ทํ า งานในความหมายที่ เ ป น เพี ย ง
เครื่องมือหาเลี้ยงชีพ ใหไดผลตอบแทน ใหไดผลประโยชน ถา
ไมไดผลประโยชนมาก หรือไดมานอยไป เขาก็จะรูสึกไมสมหวัง
ไมพอใจ เกิดความทุกข เพราะวาความมุงหมายในการทํางาน
ของเขา ไปอยูที่ผลประโยชนตอบแทน คือเรื่องเงินทองเปนตน
การที่เขาจะมีความสุขหรือความทุกข ก็อยูแคนั้น
ที นี้ ถ า มองความหมายของงานไปในแง ว า เป น การทํ า
หนาที่หรือบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมประเทศชาติ สําหรับคนที่
มองอยางนี้ บางทีแมวาผลประโยชนตอบแทนอาจไมมากนัก แต
ความพึ ง พอใจของเขาอยู ที่วา งานนั้ นทํ าใหเ กิ ด ประโยชน แ ก
สังคม ดังนั้น ถาเห็นวางานของเขาไดชวยสังคม เขาก็มีความสุข
ความรูสึกในใจจึงสัมพันธกับการมองความหมายของงาน
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คนที่มองงานในแงของการพัฒนาตน หรือพัฒนาศักยภาพ
เวลาทํางานก็จะเพลินไปกับงาน เพราะในเวลาที่ทํางานเราไดฝก
ตั ว ของเราอยู ต ลอดเวลา เมื่ อ ทํ า งานไป เราก็ ไ ด ค วามรู
ความสามารถ เพิ่มพูนความชํานาญมากขึ้น สวนเรื่องที่วาจะได
ผลประโยชนตอบแทนมากนอย เราจะไมคํานึงมากนัก แตเราจะมี
ความพึงพอใจ ในการที่ไดพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเพิ่มขยาย
เพราะฉะนั้น การเขาใจความหมายของงาน จึงมีผลสําคัญ
มากตอสภาพจิตใจ
ตอนนี้ อยากจะพู ด ถึ งความรู สึกพื้ นฐานทางวั ฒ นธรรม
เกี่ยวกับเรื่องงานสักนิดหนึ่ง
เมื่อพูดถึงความหมายของงาน ถามองดูวัฒนธรรมไทย และ
นําไปเที ยบกั บวั ฒนธรรมตะวั นตก จะเห็ นว าแตกต างกั น และ
ความแตกตางนั้น ก็แสดงถึงพื้นฐานการสั่งสมฝกอบรมจิตใจของ
วัฒนธรรมที่ตางกัน
คนไทยเรามองคําวา “งาน” กันอยางไร กอนที่วัฒนธรรม
แบบตะวันตกเขามา คนไทยเราใชคําวา งาน ในความหมายที่ไม
เหมือนปจจุบัน เรามีงานวัด เรามีงานสงกรานต เรามีงานกฐิน
เรามีงานทอดผาปา ฯลฯ
คําวา “งาน” ในความหมายของคนไทย เปนกิจกรรมเพื่อ
ความสนุกสนาน เพื่อความบันเทิง อยางงานวัดก็เปนเรื่องสนุก
ทั้งนั้น มีมหรสพ มีละครหนังลิเก ในงานสงกรานตเราก็ไปสนุก
กัน เอาน้ําไปอาบใหกัน ไปเลนอะไรตออะไรกันครึกครื้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗

แตความจริง งานมีความหมายที่ซอนอยูลึกกวานั้น คือ
เปนเรื่องการทําความดี กิจกรรมที่เปนหลักเปนแกนของงาน ก็
คื อ การทํ า บุ ญ ทํ า การกุ ศ ล หรื อ บํ า เพ็ ญ ความดี บ างอย า ง
โดยเฉพาะการมาร วมกันทํ าประโยชน บางอย างเพื่อ สวนรวม
แม แ ต ง านสงกรานต ที่ ถื อ ว า เป น การสนุ ก สนานรื่ น เริ ง ก็ มี
กิจกรรมที่เปนการทําบุญทํากุศลอยู รวมทั้งการขนทรายเขาวัด
ดังนั้น การทํางานจึงมีความหมายในเชิงที่เปนกิจกรรมใน
การทําความดีบางอยาง หรือเกี่ยวของกับกิจกรรมทางศาสนา
แตสวนหนึ่งที่ปนอยูดวย ก็คือความสนุกสนานบันเทิง ซึ่งเปน
สวนที่หลงเหลือมาถึงปจจุบันในคนไทยสวนมาก
พูดรวบรัดวา ความหมายของงานที่เปนไปตามวัฒนธรรม
ไทยนี้ เหลือมาในรูปของความสนุกสนานเปนหลัก
ทีนี้ ในแงของสังคมตะวันตก การทํางานแบบตะวันตกเขา
มาพรอมกับวัฒนธรรมตะวันตกนั่นเอง
ตามความหมายแบบตะวันตก งานคืออะไร
งานในความหมายของตะวันตกนั้น เรียกวา work และมี
คํ า สํ า คั ญ ที่ คู กั บ work เป น คํ า ตรงข า มกั บ work ซึ่ ง ช ว ยให
ความหมายของ work เด น ชั ด ขึ้ น มาด ว ย คื อ คํ า ว า leisure
แปลวา การพักผอนหยอนใจ
งานในความหมายของฝรั่ง เปนคูกัน และตรงขามกับการ
พักผอนหยอนใจ
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เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมตะวันตกจึงมองงานวาเปนเรื่อง
ของความเหน็ดเหนื่อย ลําบากตรากตรํา เปนเรื่องที่ตองทนทํา
ด ว ยความทุ ก ข ย าก และก็ จึ ง ต อ งมี สิ่ ง ที่ เ ป น คู กั น เพื่ อ ชดเชย
ทดแทน คือการพักผอนหยอนใจ
ตามวัฒนธรรมของฝรั่งนี้ คนเราตองทํางาน เสร็จแลวก็ไป
พักผอนหยอนใจ เพื่อชวยทดแทนชดเชยหรือผอนระบาย ดังนั้น
งานจึงเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดไดมาก และถาเราตั้งทาไว
ไมดี มีทาทีของจิตใจที่ไมถูกตอง คือไมมีความรักงาน เราก็จะ
ทํ า งานด ว ยความเหนื่ อ ยหน า ย และอยากจะหนี ง าน งาน
กลายเปนสิ่งที่หนักหนา ตองเผชิญ ตองผจญ ตองตอสู
เมื่อมองอยางนี้ คนก็จึงตองหาทางหลีกเลี่ยงไปเสียจากงาน
ตองการใหงานเลิก หรือจะหนีจากงานเพื่อไปหาการพักผอน อัน
เปนสิ่งที่จะตองแกไข
ดวยเหตุนี้ จึงตองมีจริยธรรมที่เขาชุดเปนคูกัน คือวา คน
ในวั ฒ นธรรมตะวั นตก ซึ่ ง ทํ า งานแบบตะวั น ตก จะต อ งสร า ง
นิสัยรักงาน ขึ้นมาใหได พอรักงาน ก็มีใจสู และทนตอความหนัก
ความเหน็ดเหนื่อยของงานได
เปนอันวา ความหนัก และความเหน็ดเหนื่อย เปนลักษณะ
งานแบบตะวันตก คนไทยรับเอาความหมายของคําวา “งาน” ใน
แงที่เปนความหนักนาเหนื่อยมาจากตะวันตก โดยไมไดรับเอา
นิสัยรักงาน มาดวย แตเรามี นิสัยรักสนุก ที่สั่งสมมากับ
ความหมายของงานในวัฒนธรรมไทยของเราเอง
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ในสภาพแหงความนุงนังและสับสนของวัฒนธรรมอยางนี้
ถ า ปรั บ ตั ว ไม ดี เราจะเสี ย ทั้ ง สองด า น คื อ ตั ว เองก็ รั ก ความ
สนุกสนานแบบไทยๆ ตามความหมายของงานแบบเกา เราจะ
มุงหาแตความสนุกสนาน พอเจองานแบบตะวันตกที่หนักและไม
สนุก ตัวไมมีนิสัยรักงาน ก็อยากจะหนีงานไป แตเมื่อตองทํา หนี
ไมได ก็ตองจําใจ ฝนใจ หรือสักวาทํา
ลงทาย ที่วาเสียทั้งสองดาน คือ งานก็ไมไดผล คนก็เปนทุกข
เพราะฉะนั้น ถาจะใหดี ก็ตองแกไขใหถูกตอง ความหมาย
ที่ดีของเราในวัฒนธรรมเกาวา งานเปนกิจกรรมเพื่อสวนรวม
เพื่อรวมกันสรางสรรคอะไรสักอยางหนึ่ง โดยมีความสนุกสนาน
เปนผลพวงมา หรือเปนผลพลอยได เราก็รักษาไว และในเวลา
เดียวกัน งานในความหมายที่ยากที่หนัก ตองสูตองทําดวยความ
เหน็ดเหนื่อยนี้ เราก็ยินดีตอนรับ ไมถอยหนี
จะตองแกปญหาใหไดวา ทําอยางไรจึงจะใหการทํางาน
เปนไปดวยดี ทั้งยังมีน้ําใจเผื่อแผนึกถึงสวนรวมไว แลวก็มีนิสัย
รักงานสูงานมาชวยสนับสนุนดวย
ถาแกใหเปนอยางนี้ได ก็จะกลับรายกลายเปนดี แทนที่
จะเสียทั้งสองดาน ก็กลายเปนไดทั้งสองทาง คือ งานก็ไดผล
คนก็เปนสุข

จุดหมายของคน หรือจุดหมายของงาน?
จะเห็นวา ความหมายทางจิตใจเปนเรื่องสําคัญ เราจะสู
งาน หรือจะหนีงาน ก็อยูที่ภาวะจิตใจอยางที่วามาแลว และใน
การที่ จ ะมี ส ภาพจิ ต ใจที่ เ อื้ อ ต อ การทํ า งานนั้ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะ
สนับสนุนใหคนทํางานไดผลดี ก็คือ กําลังใจ
พอพูดถึงกําลังใจ ก็มีปญหาอีก กําลังใจจะมาไดอยางไร
กําลังใจก็เปนเรื่องของความสัมพันธเชิงวงจรอีก มันยอนไปยอนมา

ถามี กําลั งใจ เราก็ทํางานไดดี แต ทําอย างไรเราจึง จะมี
กําลังใจ ถาทํางานแลวไดผลดี ก็มีกําลังใจ พองานไดผลดีมี
กําลังใจ ก็ยิ่งทํ างาน ยิ่ งทํางาน ก็ยิ่งไดผลดี ยิ่งไดผลดี ก็ยิ่งมี
กําลังใจ เปนการสงผลยอนไปยอนมา
กําลังใจ เปนเรื่องสําคัญในการทํางาน แตการที่จะมี
กําลังใจได ก็อยูที่การเขาใจความหมายของงานนั้นแหละ
คนที่เขาใจความหมายของงานวาจะทําใหไดผลตอบแทน
หรือไดผลประโยชนมา ถาเขาไดผลตอบแทน ไดผลประโยชนมา
เขาก็มีกําลังใจ แลวก็ทํางาน แตถาไมไดผลตอบแทนเปนอัตรา
เปนเงินทอง ก็ไมมีกําลังใจ
แต อี ก คนหนึ่ ง มองความหมายของงานว า เป น การได
พัฒนาตน หรือเปนการไดบําเพ็ญประโยชนแกสังคม เมื่อเขาได
ทํ าอะไรพอให รู สึ กว าได ฝ กตน หรื อได ช วยเหลื อสั งคม เขาก็ มี
กําลังใจ แมจะไมไดผลตอบแทนเปนวัตถุสักเทาไร
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กําลังใจจึงไปสัมพันธกับผลตอบสนองจากงาน ไมวาจะ
เปนผลทางวัตถุ หรือผลทางจิตใจ จะเปนผลแกตนเอง หรือผล
แกสวนรวมก็ตาม แลวแตจะมองความหมายของงานอยางไร
รวมความวา กําลังใจเปนสิ่งสําคัญก็จริง แตก็ไมใชเครื่อง
กํากับที่แนนอนวาจะใหเกิดคุณคาที่เปนประโยชนเสมอไป อยาง
ที่วา คนที่ทํางานมุงแตผลประโยชนตอบแทนเปนเงินทองวัตถุ
ถ า ผลตอบแทนน อ ยไป ไม ไ ด ม ากมายอย า งที่ ห วั ง ก็ จ ะเกิ ด
ปญหาไมมีกําลังใจในการทํางาน
เพราะฉะนั้น เราจะตองหาอะไรมาชวยกําลังใจใหไดผลดี
ยิ่งขึ้น เพื่อใหงานเกิดคุณคาอยางแทจริง สิ่งหนึ่งที่จะมาหนุน
คุณคานี้ได ก็คือ ศรัทธา ศรัทธาเปนสิ่งสําคัญอยางมาก
ศรัทธา คือ ความเชื่อ ซึ่งในความหมายอยางหนึ่งก็คือ การ
เห็ นคุ ณค าของสิ่ งนั้ น เมื่ อเห็ นคุ ณค าของสิ่ งใด ก็ พอใจสิ่ งนั้ น
มั่นใจในสิ่งนั้น และใจก็ยึดเหนี่ยว มุงไปหา และมุงไปตามสิ่งนั้น
เมื่อมุงไปหาหรือมุงหนาตอสิ่งนั้น มุงจะทําและมุงจะตามมันไป
ก็เกิดกําลังขึ้นมา บางทีอยางที่วา ถึงไหนถึงกัน
ศรัทธาเปนพลัง เมื่อเรามีศรัทธาตอสิ่งใด เราก็จะสามารถ
อุทิศชีวิต ทั้งรางกาย และจิตใจ อุทิศเรี่ยวแรงกําลังของเราใหแก
สิ่งนั้น เพราะฉะนั้น การที่จะใหเกิดกําลังใจในทางที่ดี ไมติดอยูแค
ผลตอบแทนหรือสิ่งที่ตนจะไดจะเอา ก็จึงตองสรางศรัทธาขึ้นมา
ศรัทธาจะเกิดขึ้นได ดวยการเขาใจความหมายนั่นแหละ
เชน ถาเราเขาใจความหมายของงานในแงวาเปนสิ่งที่มีคุณคา
เปนเครื่องสรางสรรคทําใหเกิดประโยชนแกสังคม เปนตน เราก็
เกิดศรัทธาในงาน เพราะมองเห็นคุณคาของงานนั้น
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พอมีศรัทธาอยางนี้แลว ศรัทธานั้นก็จะสงเสริมกําลังใจ ใน
ลักษณะที่พวงเอาความเปนคุณเปนประโยชนเขามาดวย ไมใช
เปนกําลังใจลวนๆ ที่เพียงแตเกิดจากความสมอยากในการได
วัตถุเทานั้น
เมื่ อ เข า มาถู ก ทางอย า งนี้ พอมี ศ รั ท ธาแล ว กํ า ลั ง ใจที่
เกิดขึ้น ก็จะเปนกําลังใจที่ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “ธรรม” คือมี
ความดีงาม มีคุณประโยชนพวงมาดวย
นอกจากมีศรัทธาในงานแลว ก็ตองมีศรัทธาในวิถีชีวิตดวย
เรื่องนี้จึงมีความหมายโยงไปหาชีวิตดวย วาเรามองชีวิตอยางไร
คนที่มองความหมายของชีวิตในแงวา วิถีชีวิตที่ดี คือการ
หาความสนุ ก สนานให เ ต็ ม ที่ คนอย า งนั้ น จะมาศรั ท ธาใน
ความหมายของงานที่เปนคุณเปนประโยชนแกสังคม ก็เปนไป
ไดยาก
เพราะฉะนั้น ความหมายของงานที่จะทําใหเกิดศรัทธา จึง
ตองโยงไปหาความหมายของชีวิตที่ดีดวย เชนมองวา ชีวิตที่ดี
คือการที่เราไดใชชีวิตนี้ใหเปนประโยชน มีคุณคา และการที่ได
พัฒนาตน เปนตน
พอมองความหมายของงานในแนวเดียวกันนี้ ความหมาย
ของงานนั้น ก็มาชวยเสริมในแงที่เกิดความสัมพันธอยาง
สอดคลองกัน คือ ความหมายของงาน กับ ความหมายของชีวิต
มาสัมพันธเสริมย้ําซึ่งกันและกัน แลวศรัทธาก็จะเกิดขึ้นอยาง
มั่นคง
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ที นี้ มองต อ ไปอี ก ให ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เรื่ อ งนี้ ไ ม ใ ช อ ยู แ ค
ศรัทธาเทานั้น ถาเราวิเคราะหจิตใจของคนที่ทํางาน จะเห็นวา
แมแตศรัทธาก็เปนสวนหนึ่งของสิ่งที่เรียกวา แรงจูงใจ
เมื่อมาทํางาน เราก็ตองมีแรงจูงใจทั้งนั้น ทั้งหมดที่พูดมาก็
อยูในหลักการของเรื่องแรงจูงใจทั้งสิ้น คนเราจะทํากิจกรรมอะไร
ก็ตองมีแรงจูงใจ เมื่อมาทํางาน เราก็ตองมีแรงจูงใจใหมาทํางาน
แรงจูงใจจึงเปนหลักใหญในการแบงประเภทของการทํางาน
แรงจูงใจ นั้นมีอยู ๒ ประเภทใหญๆ ดวยกัน
แรงจู ง ใจด า นหนึ่ ง ที่ เ ป น หลั ก ใหญ ๆ คื อ ความต อ งการ
ผลตอบแทน ต องการผลประโยชน ตองการเงินทอง อันนี้เป น
แรงจูงใจที่มุงเขาหาตัวเอง เปนความปรารถนาสวนตัว หรือเห็นแก
ตัว ทางพระเรียกวา แรงจูงใจแบบตัณหา
ที นี้ ต อ จากตั ณ หายั ง มี อี ก เราต อ งการความสํ า เร็ จ แต
ความสํ า เร็ จ นั้ น เป น ความสํ า เร็ จ ของตั ว เรา โดยเฉพาะ
ความสําเร็จของตัวเราในรูปของความยิ่งใหญ ในรูปของการได
ตําแหนงไดฐานะเปนตน อันนี้ก็เปนแรงจูงใจในแงของตัวเอง
เหมือนกัน คือตองการผลประโยชนตอบแทนสวนตัว ในรูปของ
ความสําคัญของตนเอง ความโดดเดน เชนมีตําแหนงใหญโต มี
ฐานะสูง ขอนี้เรียกวา แรงจูงใจแบบมานะ
“มานะ” นั้น ทางพระแปลวา ถือตัวสําคัญ คือความอยาก
ใหตนเองเปนคนโดดเดน มีความสําคัญ หรือยิ่งใหญ ไมใชมานะ
ในความหมายของภาษาไทยวาความเพียรพยายาม

๑๔
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ตกลงวา แรงจูงใจสําคัญดานที่หนึ่งนี้ เปนเรื่องของตัณหา
และมานะ ซึ่งสําหรับมนุษยปุถุชนก็เปนธรรมดาที่จะตองมี แตจะ
ทําอยางไรใหประณีตสักหนอย เชนวา
ถาเปนความตองการผลตอบแทนในขั้นธรรมดาของมนุษย
ก็ ข อให อ ยู ใ นขอบเขตเพี ย งว า สํ า หรั บ ให เ ป น อยู ด ว ยความ
สะดวกสบายพอสมควรในโลกนี้ หรือเปนอยูดี ไมขัดสนใน
ปจจัยสี่
ถ า จะมี ม านะ ก็ ใ ห มั น มาในรู ป ของความภู มิ ใ จใน
ความสําเร็จของงาน มีเกียรติมีฐานะเปนที่ยอมรับในสังคม หรือ
ไดรับความนิยมนับถือ คือเอาความสําเร็จมาโยงกับงาน ไมใช
เปนเพียงความสําเร็จเพื่อความยิ่งใหญของตน ที่จะไปหยาม
เหยียดขมเหงรังแกคนอื่น
ถาหากวาความสําเร็จไปโยงกับตัวงาน มันก็ยังเปนเรื่อง
ของความดีงามได เรื่องอยางนี้ทางพระพุทธศาสนาไมไดปฏิเสธ
ทานยอมรับความจริงของปุถุชน แตทําอยางไรจะใหโยงเขาไป
หาแรงจูงใจที่เปนธรรมใหมากขึ้น
ทีนี้ แรงจูงใจพวกที่สอง ก็คือแรงจูงใจเชนอยางศรัทธาที่มีตอ
งานที่มี คุณค า เป นแรงจู งใจที่ต องการให ความดี งามเกิ ดมี หรื อ
ปรากฏขึ้น ความตองการความดีงาม ตองการความจริง ตองการ
สิ่งที่มีคุณคาเปนประโยชนอะไรตางๆ เหลานี้ เปนแรงจูงใจที่ทาน
เรียกดวยคําศัพททางธรรมอีกคําหนึ่งวา "ฉันทะ"
ตัวอยางเชน คนทํ างานดวยความตองการให เกิ ดความ
สงบสุข ความเรียบรอย ความเปนระเบียบของสังคม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ถ าทํ า งานเป น แพทย หรื อ ทํ า งานเกี่ ย วกั บ โภชนาการ ก็
อยากใหมนุษยในสังคมนี้เปนคนที่มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง
อยากให มี แ ต อ าหารที่ มี คุ ณ ค า แพร ห ลายออกไปในสั ง คมนี้
แรงจูงใจหรือความปรารถนาอยางนี้ ทานเรียกวาเปน แรงจูงใจ
แบบฉันทะ
แรงจู ง ใจนี้ สํ า คั ญ มาก ถ า มองอี ก แง ห นึ่ ง จะเห็ น ว า
แรงจูงใจนี้สัมพันธกับสัมฤทธิผล หรือจุดหมาย ซึ่งอาจแบงได
เปน จุดหมายของคน กับ จุดหมายของงาน
แรงจูงใจแบบที่หนึ่ง ที่ตองการผลตอบแทนเปนเงินเปน
ทอง ตองการเกียรติฐานะความยิ่งใหญนั้น โยงไปหาจุดหมาย
ของคนที่ ทํ า งาน ส ว นแรงจู ง ใจแบบที่ ส องจะมุ ง ตรงไปยั ง
จุดหมายของงาน
ตามธรรมดา ไมวาเราจะทํางานอะไร งานนั้นยอมมี
จุดหมาย เชนวา การทํางานแพทยก็มีจุดหมายที่จะบําบัดโรค
ทําใหคนไขหายโรค ใหคนมีสุขภาพดี ตัวงานนั้นมีความมุงหมาย
ที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา
ถ า เราทํ า งานให ก ารศึ ก ษา เราก็ ต อ งการผลที่ เ ป น
จุดมุงหมายของการศึกษา จุดหมายของงานในการใหการศึกษา
ก็คือ การที่เด็กและเยาวชนเปนคนดี มีความรู มีความประพฤติดี
รูจักดําเนินชีวิตอยางถูกตอง ไดพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไป
งานทุ ก อย า งมี จุ ด หมายของมั น แต ค นที่ ไ ปทํ า งานก็ มี
จุดหมายของตัวเองดวย
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ทีนี้ปญหาก็อยูที่วา เมื่อเขาไปทํางานนั้น เขาจะทํางานเพื่อ
จุดหมายของคน หรือทํางานเพื่อจุดหมายของงาน
ถาเขาทํางานดวยแรงจูงใจแบบที่หนึ่ง จุดหมายที่อยูในใจ
ของเขาก็จะเปนจุดหมายของคน คือ ทํางานเพื่อจุดหมายของคน
ใหตนไดนั่นไดนี่
แตถาเขาทํางานดวยแรงจูงใจแบบที่สอง เขาก็จะ ทํางานเพื่อ
จุดหมายของงาน ใหงานเกิดผลเปนประโยชนตามคุณคาของมัน
ที นี้ ในการที่ เ ป น ปุ ถุ ช น เมื่ อ ยั ง มี กิ เ ลส ก็ ต อ งประสาน
ประโยชน คือ ตองใหจุดหมายของคนไปสัมพันธเชื่อมโยงกับ
จุดหมายของงาน หมายความวา ตองใหไดจุดหมายของงานเปน
หลักไวกอน แลวจึงมาเปนจุดหมายของคนทีหลัง คือใหจุดหมาย
ของคนพลอยพวงตอมากับจุดหมายของงาน
ถาเอาแตจุดหมายของคนแลว บางทีงานไมสําเร็จ และ
เสียงานดวย คือ คนนั้นมุงแตจุดหมายของคนอยางเดียว จะเอา
แตตัวไดเงินไดทอง ไมไดตองการใหงานสําเร็จ ไมไดตองการเห็น
ผลดีที่จะเกิดจากงานนั้น ไมไดมีความคิดที่จะเอาธุระ หรือเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับตัวงาน เพราะฉะนั้นจึงพยายามเลี่ยงงาน
หรือหาทางลัดที่จะไมตองทํางาน ขอใหไดเงินหรือผลตอบแทน
มาก็แลวกัน
ตกลงวา แรงจูงใจแบบหนึ่งเปนเรื่องสัมพันธกับจุดหมาย
ของคน และแรงจู ง ใจอี ก แบบหนึ่ ง เป น แรงจู ง ใจที่ สัม พั น ธ กั บ
จุดหมายของงาน ซึ่งจะเห็นไดวา เมื่อทํางานไปแลวไดผลสําเร็จ
ขึ้นมา จะเปนผลสําเร็จของคน หรือเปนผลสําเร็จของงาน
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ถาจะทํางานใหถูก ก็ตองมองไปที่ผลสําเร็จของงาน ไมใช
มุงเอาแตผลสําเร็จของคน ถาจะเปนผลสําเร็จของคน ก็ตองให
เปนผลที่ความสําเร็จของงานสงทอดมาอีกตอหนึ่ง
คนจํานวนไมนอยหวังแตผลสําเร็จหรือผลประโยชนของ
คนอย า งเดี ย ว ถ า เป น อย า งนี้ ก็ จ ะเป น ป ญ หาต อ การพั ฒ นา
ประเทศชาติ การพั ฒ นาประเทศชาติ และการแก ปญ หาของ
สังคม ก็ยากที่จะบรรลุความสําเร็จ และจะสงผลตอไปถึงสภาพ
จิตใจดวย
ดังไดพูดมาแลววา สภาพจิตใจกับการทํางาน สงผลยอน
กลับกันไปมา คือ สภาพจิตใจที่ดี สงผลตอการทํางาน ใหทํางาน
ไดดี และการทํางานไดดีมีผลสําเร็จ ก็สงผลยอนกลับไปยังสภาพ
จิตใจ ทําใหมีกําลังใจเปนตนอีกทีหนึ่ง
ดั ง ตั ว อย า งที่ พู ด มาแล ว นี้ ที่ ว า สภาพจิ ต ใจในด า น
แรงจู ง ใจ ที่ มุ ง จุ ด หมายของคน กั บมุ งจุ ดหมายของงาน ซึ่ งจะ
สงผลตอความสัมฤทธิ์ในการทํางาน แลวก็ยอนกลับมาบันดาล
ผันแปรสภาพจิตใจของคนใหเปนไปตางๆ กัน

ทํางานอยางไร จึงจะไดความสุข?
ในสมั ย ป จ จุ บั น โดยเฉพาะในสภาพการทํ า งานแบบ
ตะวันตก ไดมีคําพูดสําคัญในทางไมดีคําหนึ่งมาเขาคูกับการ
ทํางาน คือ “ความเครียด”
ยิ่งถาไมมีความบากบั่นสูงาน ซึ่งเปนแรงจูงใจที่ถูกตองใน
การทํางานแบบตะวันตกนั้นเขามาดุลดวยแลว ความเครียดจะกอ
ปญหาอยางมาก
ความเครียด นี้ กําลังเปนปญหาสําคัญของอารยธรรม
มนุษยในโลกยุคปจจุบัน
การทํางานหาเงิน หรือวิถีชีวิตที่เนนดานเศรษฐกิจของคน
ยุคนี้ พวงเอาความเครียดมาดวย
ในสังคมตะวันตกปจจุบันนี้ คนยังมีนิสัยสูงาน ที่ไดสะสม
มาแตอดีต ยังติดยังฝงอยู แตมาในระยะหลังๆ นี้ ความใฝเสพ
เห็นแกบริโภคก็มากขึ้น
สวนในสังคมไทยของเรานี้ มีผูกลาววา คนไทยมีคานิยม
บริโภคมาก ไมคอยมีคานิยมผลิต จึงจะยิ่งมีปญหาหนักกวาเขา
อีก เพราะคานิยมบริโภคขัดแยงกับกระบวนการทํางาน
เนื่องจากการทํางานตองการความอดทน ตองตอสูกับความ
ยากลําบาก เมื่อไมมีนิสัยรักงานสูงานเปนพื้นฐานรองรับ คนที่
นิยมบริโภคจะไมสามารถทนได จะจําใจทํา ทําดวยความฝนใจ
จะรอคอยแตเวลาที่จะไดบริโภค ความตองการจึงขัดแยงกัน และ
เมื่อความตองการขัดแยงกัน ก็เกิดภาวะที่เรียกวา “เครียด”
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จึงทํางานดวยความเครียด
คนที่มีคานิยมบริโภคมาก เมื่อตองทํางานมาก ก็ยิ่งเครียด
มาก โดยเฉพาะคนที่ตองการผลตอบแทนทางวัตถุ ทํางานไปก็
ทําดวยความกระวนกระวาย เกิดความขัดแยงในจิตใจ มีความ
กังวลวาผลตอบแทนที่เราตองการจะไดหรือเปลา จะไดนอยกวา
ที่ตั้งความหวังหรือเปลา หรือวาเราอาจจะถูกแยงผลตอบแทนไป
หรือถูกแยงตําแหนงฐานะไป ความหวงกังวลตางๆ นี้ทําใหเกิด
ความเครียด ซึ่งเปนปญหาทางจิตใจที่สําคัญ
เมื่อขาดความรักงาน ใจไมอยูกับงาน ความรูสึกรอเงินรอ
เวลาก็จะเดนขึ้นมา และกดดันใจนั้น โดยเฉพาะเมื่อจุดหมายของ
คน กับจุดหมายของงาน ลักลั่นขัดแยงกัน เชน งานเสร็จ เงินยังไม
มา หรือวาตําแหนงยังไมได แรงกดดันก็ยิ่งมาก เลยยิ่งเครียดหนัก
ปญหาตางๆ รวมทั้งความเครียดนั้น ก็เกิดจากแรงจูงใจ
ประเภทแรกที่เรียกวา ตัณหา-มานะ โดยเฉพาะ คานิยมบริโภค
และ คานิยมโกหรู ซึ่งกําลังแพรหลายอยูในสังคมของเรา และ
บางทีก็ถึงกับมองกันวาเปนเรื่องที่ดี
สวนแรงจูงใจที่ถูกตอง คือทํางานดวยใจที่ใฝสรางสรรค
มองงานเปนโอกาสที่จะไดพัฒนาตน อยากพัฒนาประเทศชาติ
หรือทําประโยชนแกสังคม ตองการผลสําเร็จของงานหรือทํางาน
เพื่อจุดหมายของงานแทๆ
แมจะทํางานดวยแรงจูงใจที่ดีแบบนี้ ถาเกิดความรูสึกเรงรัด
จะรีบรอนทํา และมีความหวงกังวลเกรงงานจะไมเสร็จ ก็อาจจะมี
ความเครี ย ดได ต า งแต ว า จะเป น ความเครี ย ดที่ ค ลายได ง า ย
(เพราะไมมีอารมณดานลบจากตัณหา ซึ่งพึ่งพาเงื่อนไขขางนอก)
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เพราะฉะนั้น ไมวาจะเปนฝายที่มีแรงจูงใจไมดีก็ตาม มี
แรงจูงใจที่ดีก็ตาม ก็ยังมีความเครียดได ยังอาจมีปญหา
แต เ ราแยกเห็ น ความแตกต า งได ไ ม ย ากว า ในฝ า ยหนึ่ ง
แรงจูงใจเพื่อจุดหมายของคน ซึ่งมุงเอาประโยชนสวนตนดวยตัณหามานะ มีโทษตอสังคมและตอชีวิตมาก
สวนฝายที่สอง แรงจูงใจเพื่อจุดหมายของงาน มีคุณคามาก มี
คุณประโยชนตอสังคมมาก พัฒนาชีวิตคนไดดี
ตกลงวา ทั้งสองอยางยังมีปญหาอยู ทําอยางไรจะแกไขให
การทํางานมีสวนที่เปนคุณอยางเดียว เปนประโยชนแกชีวิตโดย
สมบูรณ อันนี้เปนขั้นตอไป
ตอไปก็มาถึงขั้นที่วา ทั้งทํางานดี และมีความสุขด้วย ซึ่ง
จะต องมีการตั้ งทาทีที่ถูกต อง และตอนนี้ จะเปนเรื่ องของการ
พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา ควบคูไปกับการทํางาน
เมื่อกี้นี้ เราเอางานมาพัฒนาชีวิตจิตใจของเรา แตอีกดาน
หนึ่งในการทํางานนั้น เราจะตองพัฒนาชีวิตจิตใจของเราไปดวย
เพื่อเอาชีวิตจิตใจที่ดีไปพัฒนาการทํางาน การทํางานที่จะใหได
ทั้งผลดีและมีความสุขดวยนั้น มีอะไรหลายแงที่จะตองพิจารณา
แงที่หนึ่ง ก็อยางที่วาเมื่อกี้ คือ ในการที่จะใหเกิดผลดีตอ
ชีวิตและสังคม เราตองมีแรงจูงใจที่ถูกตอง ซึ่งตองการจุดหมาย
ของงาน นั่นคือมีฉันทะ มีความใฝดี มีความใฝสรางสรรค
พรอมกับการมีฉันทะนั้น ก็ตองมีความรูเทาทันความจริง
ซึ่งเปนเรื่องของปัญญาดวย อยางนอยรูเทาทันวาสิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย
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เพียงตั้งทาทีของจิตใจแบบรูเทาทันขึ้นมาแคนี้เทานั้น เราก็
จะเริ่มมีความสุขงายขึ้นทันที เราจะมองดูสิ่งตางๆ ดวยสายตาที่
มองเห็นถูกตองมากขึ้น
ในขณะที่กําลังเรงงานเต็มที่ ขยันเอาใจใสเต็มที่ เรากลับจะ
มีความกระวนกระวายนอยลง หรือ ทํางานดวยความไมกระวน
กระวาย คือมีความรูเทาทันวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย
ขณะนี้ เ รากํ า ลั ง ทํ า เหตุ ป จ จั ย เราก็ ทํ า เหตุ ป จ จั ย นั้ น ให
เต็มที่ สวนผลที่จะเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เราก็ดูไป ไมมี
ตั ว เราที่ เ ข า ไปวุ น วายด ว ย พอวางใจอย า งนี้ เราก็ เ ป น อิ ส ระ
สบาย ไมตองหวงกังวลกับผล เราทําเหตุปจจัยใหดีก็แลวกัน
อันนี้เปนขอที่หนึ่ง กลาวคือ ควบคูกับแรงจูงใจที่ถูกตอง
หรือฉันทะนั้น ก็ใหมีการรูเทาทันความจริงดวย อยางนอยใหทํา
ใจวา สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย มองไปตามเหตุปัจจัย ขอ
นี้เปนทาทีพื้นฐานตามหลักธรรมที่วา สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุ
ปจจัย เปนการทําใจขั้นที่หนึ่ง
ตอไปแงที่สอง คือ เวลาทํางาน เรามักมีความรูสึกแบงแยก
หรือแยกตัวออกไปวา นี่ตัวเรา นี่ชีวิตของเรา นั่นงาน เราจะตอง
ทํางาน ตลอดจนรูสึกวางานเปนเรื่องเหน็ดเหนื่อยตองตรากตรํา
ไมมองวางานนี้แหละเปนเนื้อแท เปนเนื้อเปนตัวของชีวิต
ที่จริงนั้น งานไมใชสิ่งตางหากจากชีวิต งานที่เราบอกวา
เปนกิจกรรมของชีวิตนั้น ที่จริงมันเปนตัวการดําเนินชีวิตของเรา
เลยทีเดียว

๒๒

ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม

ในชีวิตของเราที่เปนไปอยูนี้ งานนั่นเองคือความเปนไป
ของชีวิต เพราะฉะนั้น การทํางานจึงเปนเนื้อหา หรือเปนเนื้อตัว
ของชีวิตของเรา
เมื่อทํางาน เราอยาไปมีความรูสึกแยกวา นั่นเปนงาน เปน
กิจกรรมตางหากจากชีวิตของเรา
การที่มีความรูสึกวาเราจะตองไปเหน็ดเหนื่อยตรากตรํา
หรือวามันเปนเรื่องหนักเรื่องทนที่เราจะตองทํางานตอไป รอ
หนอยเถอะ เราทํางานเสร็จแลวจะไดไปหาเวลาพักผอน ความ
นึกคิดอยางนี้จะทําใหเกิดความรูสึกแปลกแยก
และเกิด
ความรูสึกที่ครุนคิดเหมือนถูกกดถูกทับอยู อยากจะพนไปเสีย
เกิดความเครียด เกิดความกังวล เกิดความหวง เกิดความหวัง
ในเบื้องตน คนเราตองอยูดวยความหวัง แตพอถึงขั้นหนึ่ง
แลวไมตองหวัง เพราะความหวังสําเร็จจบสิ้นอยูในตัว ตอนนี้จะ
มีความสุขยิ่งกวาตอนแรกที่มีความหวัง
คนที่ไมมีความหวังเลย จะมีความทุกขมาก ในขั้นตอมา
เขาจึงมีความสุขดวยการที่มีความหวัง เขามีความหวังวา
หลังจากนี้แลว เขาจะไดจะพบสิ่งที่ปรารถนา แลวเขาก็จะสุข จะ
สบาย เขามีความหวังอยางนี้ และเขาก็มีความสุข
แต ความหวังนั้น คู่กับความหวาด เปนคูกันกับความหวง
และความกังวล ดังนั้น พรอมกับการมีความสุขดวยความหวังนัน้
เขาก็มีความกังวล เชน เมื่อหวังวาจะได ก็หวาดระแวงหรือกังวล
วาจะมีอะไรมาขัดขวางใหไมเปนไปอยางที่หวัง เปนความทุกข
อยางหนึ่งในการรอความหวัง ที่ตองกังวลตอความหวัง
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ส ว นคนอี ก พวกหนึ่ ง นั้ น อยู เ หนื อ ความหวั ง หรื อ พ น เลย
ความหวั ง ไปแล ว คื อ ไม ต อ งอยู ด ว ยความหวั ง ไม ต อ งอาศั ย
ความสุขจากความหวัง หรือวาความสุขของเขาไมตองขึ้นตอ
ความหวัง เพราะชีวิตเปนความสุขตลอดเวลา โดยไมตองหวัง
และไมตองหวงกังวล
เพราะฉะนั้น ถาเราจะทํางานใหไดผลดี โดยที่วาชีวิตก็มี
ความสุข และงานก็ไดผลดีดวย ก็ควรจะมาใหถึงขั้นนี้ คือขั้นที่วา
มองงานกับชีวิตเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มองวางานเปนกิจกรรม
ที่เปนเนื้อเปนตัวของชีวิตแทๆ แลวเราก็ทํางานไปอยางที่รูสึกวา
มันเปนการดําเนินชีวิตของเราเอง และดําเนินชีวิตนั้นใหดีที่สุด
ตอไปอีกดานหนึ่งก็คือ เมื่อเราทํางานไป ไมวาจะมองใน
ความหมายวาเปนการพัฒนาตนเองก็ตาม เปนการกระทําเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนหรือของสังคมก็ตาม ในเวลาที่ทําอยู
นั้น สภาพจิตใจอยางหนึ่งที่ควรเกิดขึ้น ก็คือความราเริงบันเทิงใจ
ความเบิกบานใจ
การทํางานในความหมายบางอยางก็เอื้อตอการเกิดสภาพ
จิตอยางนี้อยูแลว เชน ถาเราศรัทธาในความหมายของงาน ใน
คุณคาของงาน เราทํางานไป ก็ทําจิตใจของเราใหราเริงไดงาย
แตการที่จะใหราเริงนั้น บางทีก็ตองทําตัวทําใจเหมือนกัน
ไมใชวามันจะเกิดขึ้นมาเฉยๆ เราตองตั้งทาทีของจิตใจใหถูกตอง
บอกตัวเอง เราใจตัวเองใหราเริง ทําใจใหเบิกบานอยูเสมอ สภาพ
จิตอยางนี้เรียกวามีปราโมทย

๒๔

ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม

ทางพระบอกวา สภาพจิตที่ดีของคนนั้น คือ
หนึ่ง ปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ
สอง ปติ
ความอิ่มใจ ปลาบปลื้มใจ
สาม ปสสัทธิ ความผอนคลาย สงบเรียบรื่น
ขอที่สามมีความสํ าคัญมากในยุคปจ จุบัน คือ เมื่อผอ น
คลาย ก็ ไ ม เ ครีย ด เปน ขอ ที ่จ ะชว ยแกป ญ หาสภาพจิต ใน
วัฒนธรรมสมัยใหมของยุคอุตสาหกรรม พอมีปสสัทธิแลว
สี่ สุข ความฉ่ําชื่นรื่นใจ จิตใจคลองสบาย แลวก็
ห้า สมาธิ ใจแน ว แน อยู ตั ว แนบสนิ ท และมั่ น คง ไม
วอกแวก ไม ฟุ ง ซ า น ไม ห วั่ น ไหว ไม มี อ ะไรรบกวน เรี ย บ
สม่ําเสมอ อยูกับกิจ อยูกับงาน เหมือนดังกลืนเขาเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับงาน ซึ่งหมายถึงวาสมาธิในการทํางานก็เกิดขึ้นดวย
องคประกอบ ๕ ตัวนี้ เปนสภาพจิตของคนที่ปฏิบัติธรรม
ดั ง นั้ น ในการเป น อยู แ ละในการทํ า กิ จ กรรมทุ ก อย า ง เราจึ ง
ปฏิบัติธรรมไดทั้งนั้น เมื่อเราดําเนินชีวิตถูกตอง ทําสิ่งนั้นๆ ได
ถูกตอง เรามีสภาพจิตทั้งหาอยางนี้ ก็เรียกวา เรากําลังปฏิบัติ
ธรรมตลอดเวลา
หลายคนไปมองการปฏิบัติธรรมแยกจากชีวิต ตองรอไปเขา
ป า ไปอยู วั ด การปฏิ บั ติ ธ รรมอย า งนั้ น อาจเป น course แบบ
intensive
แตในปจจุบันทุกขณะนี้ เราควรปฏิบัติธรรมตลอดเวลา ถา
ใครปฏิบัติไดอยางนี้ลาดลําดับลงไป การปฏิบัติแบบ intensive
course ก็ไมจําเปน แตเปนการเสริมย้ํา หรือลงลึกเมื่อมีโอกาส
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ถาเราฝ ก ตัวเองตลอดเวลาด ว ยการทํ างานแบบนี้ เราก็
ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาอยูแลว เราทํางานไป โดยมีสภาพจิตดี
ซึ่งจะไมมีปญหาสุขภาพจิตเลย เพราะมันเปนสุขภาพจิตเองอยู
แลวในตัว
ขอใหมีปราโมทย มีปติ มีปสสัทธิ มีสุข มีสมาธิเถิด ถาทํา
อยางนี้แลวสบาย งานก็ไดผลดวย จิตใจก็ดีดวย
ถ าทํ า งานอย างนี้ ก็ ก ลายเป นทํ า งานเพื่ อ ธรรม และคน
อยางนี้จะไมคอยคํานึงถึงผลตอบแทน ไมตองรอความสุขจาก
ผลตอบแทน
คนที่มุงผลตอบแทนตองรอวา เมื่อไรไดผลตอบแทนเปน
เงินเปนทองแลว จึงจะมีความสุข แตระหว างนั้นก็ทํางานดวย
ความทุกขและรอความสุขอยูเรื่ อยไป จะไดหรื อไมได ก็ยังไม
แนนอน ไมมั่นใจ แตการปฏิบัติโดยมีสภาพจิตหาอยางนี้ ไดทั้ง
งาน ไดทั้งความสุขเสร็จไปในตัวเปนพื้นฐานไวแลว
ทีนี้ พอถึงขั้นทํางานอยางมีความสุขโดยไมตองหวัง ไม
ตองหวงผลตอบแทนแลว เราทํางานไป ชีวิตแตละขณะก็จะเปน
ความเต็มสมบูรณของชีวิตในทุกขณะนั้นๆ ตอนนี้แหละจะถึงจุด
รวมที่ทุกอยางมาอยูดวยกัน ทั้งงาน ทั้งชีวิต และความสุข จะ
สําเร็จในแตละขณะ
ตรงนี้แหละเปนหัวใจสําคัญ ในตอนแรกนั้นเปนเหมือนวา
เราแยกงาน แยกชีวิต แยกความสุขเปนสวนๆ แตพอถึงตอนนี้
ทําไปทํามา ทุกอยางมารวมอยูดวยกันทั้งหมดในขณะเดียว
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ตราบใดเรายังแยกเปนสวนๆ และแยกตามเวลา ตราบนั้น
ชีวิตจะตองดิ้นรนคอยหาและหลบหนีสิ่งเหลานั้นทีละอยางๆ อยู
ตลอดเวลา คือเปนชีวิตที่ตามหาวันพรุงนี้ ซึ่งไมมาถึงสักที
แตถาทําใหเปนปจจุบันเสีย ทุกอยางก็ครบถวนอยูดวยกัน
ทันที ทุกอยางก็สมบูรณ

ชีวิต งาน และธรรม:
ความประสานสูเอกภาพ
ในสภาพอยางนี้ เราจะมองเห็นพัฒนาการของคนในการ
ทํางาน มองเห็นพัฒนาการของชีวิต ในลักษณะที่วา
ตอนตน คนจํานวนมากมองแบบปุถุชนวา งานเพื่อชีวิต คือ
เราทํางานเพื่อจะไดผลตอบแทนมาเลี้ยงชีวิต ชีวิตของเราอาศัย
งาน คือ เราอาศัยงานเพื่อใหชีวิตของเราเปนอยูได
ตอมาจะเห็นวา มีการกาวหนาไปอีกขั้นหนึ่ง คือกลายเปน
งานเพื่องาน ตอนนี้งานก็เพื่องานนั่นแหละ คือ เพื่อใหงานนั้น
สําเร็จดวยดี เพื่อจุดมุงหมายของงาน ตรงไปตรงมา
ที่วางานเพื่อชีวิตนั้น เปนเรื่องของเงื่อนไข ไมใชเปนเหตุ
ปจจัยตรงแท ในที่นี้ จะตองมองความเปนเหตุปจจัย และการ
เปนเงื่อนไขวาเปนคนละอยาง
ที่วางานเพื่อชีวิตนั้น แทจริงแลว งานไมใชเปนเหตุปจจัย
ของชีวิต แตงานเปนเงื่อนไขเพื่อใหไดผลตอบแทนมาเลี้ยงชีวิต
แตถาวางานเพื่องาน ก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยโดยตรง
งานอะไรก็เพื่อจุดหมายของงานอันนั้น เชน งานของแพทย
คือการบําบัดโรค ก็เพื่อจุดมุงหมายของงาน คือทําใหคนหายโรค
ทํางานโภชนาการ ก็เพื่อใหคนไดกินอาหารดี แลวคนก็จะไดมี
สุขภาพดี เปนจุดหมายของงานโดยตรง งานก็เพื่องาน
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เมื่ อ เราทํ า งานเพื่ อ งานแล ว ไปๆ มาๆ งานที่ ทํ า นั้ น ก็
กลายเปนกิจกรรมหลักของชีวิตของเรา กลายเปนตัวชีวิตของเรา
งานเพื่องาน ก็กลายเปนชีวิตเพื่องาน ชีวิตของเราก็กลายเปน
ชีวิตเพื่องาน
ทํางานไปทํางานมา ชีวิตของเรากลายเปนชีวิตเพื่องาน
อนึ่ ง พร อ มกั บ ที่ ว า เป น งานเพื่ อ งานนั่ น แหละ มั น ก็ เ ป น
ธรรมไปในตัว
เหมือนอยางที่บอกวา ทํางานเพื่อประโยชนสุขแกสังคม
หรือวาแพทยทําใหคนไขมีสุขภาพดี การทําใหเกิดประโยชนสุข
แกสังคม และการชวยใหคนมีสุขภาพดี ก็เปนธรรม การที่ครูให
การศึกษาแกเด็กนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการศึกษา เปนคนดี มี
สติปญญา การที่เปนคนดี การที่มีสติปญญา การที่มีชีวิตดีงาม
ก็เปนธรรม เพราะฉะนั้น งานนั้น ก็เพื่อธรรม
เมื่อเราเอาชีวิตของเราเปนงาน เอางานของเราเปนชีวิตไป
แลว ก็กลายเปนวา ชีวิตของเราก็เพื่อธรรม งานก็เพื่อธรรม ซึ่ง
มองกันไปใหถึงที่สุดแลว ไมใชแคเพื่อเทานั้น คือ ที่วางานเพื่อ
งาน งานเพื่อธรรม ชีวิตเพื่องาน ชีวิตเพื่อธรรม อะไรตางๆ นี้ ใน
ที่สุด ทั้งหมดนี้ก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เมื่อถึงขั้นนี้ ก็ไมตองใชคําวา "เพื่อ" แลว เพราะทําไปทํา
มา ชีวิตก็คืองาน งานก็คือชีวิต และ งานก็เปนธรรม ไปในตัว เมื่อ
งานเปนธรรม ชีวิตก็เลยเปนธรรมดวย ตกลงวา ทั้งชีวิตทั้งงาน ก็
เป็นธรรม ไปหมด
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พอถึงจุดนี้ ก็เขาถึงเอกภาพที่แทจริง ทุกอยางก็จะถึงจุดที่
สมบูรณในแตละขณะ อยางที่กลาวแลว
ในภาวะแหงเอกภาพ ที่ ชีวิต งาน และ ธรรม ประสาน
กลมกลืนเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น คนที่ทํางานก็จะมีชีวิต
และงานและธรรมสมบูรณพรอม ในแตละขณะที่เปนปจจุบัน
และจะมีแตชีวิตและงานที่มีความสุข ไมใชชีวิตและงานที่มีความ
เศรา นี้เปนประการที่หนึ่ง
ประการที่สอง ชีวิตนั้นมีคุณคาเปนประโยชน ไมมีโทษ และ
ประการที่สาม ชีวิตนี้ และงานนั้น ดําเนินไปอยางจริงจัง
กระตือรือรน ไมเฉื่อยชา ไมประมาท
ลักษณะของงานอยางหนึ่งที่เปนโทษ ก็คือความเฉื่อยชา
ความทอแท ขาดความกระตือรือรน ซึ่งโยงไปถึงสภาพจิตดวย
เมื่อเราไดคุณลักษณะของการทํางาน และชีวิตอยางที่วา
มานี้เราก็ได คุณภาพที่ดี ทั้งสามด้าน คือ ไดทั้งความสุข ได
คุณประโยชนหรือคุณคา และ ไดทั้งความจริงจัง กระตือรือรน ซึ่ง
เปนเนื้อแทในตัวของงานดวย
ถาเปนอยางนี้แลว ชีวิตนั้นก็เปนชีวิตที่มีความสมบูรณใน
ตัวเอง ซึ่งในแงของงาน ก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน แลวก็เปน
อันหนึ่งอันเดียวกับประโยชนสุข ที่จะเกิดแกชีวิตและสังคมของ
มนุษยดวย ชีวิตอยางนี้จึงมีความหมายเทากับประโยชนสุขดวย
ชีวิตคือประโยชนสุข
เพราะการเปนอยูของชีวิตนั้น
หมายถึงการเกิดขึ้นและการดํารงอยูของประโยชนสุขดวย
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คนผูใดมีชีวิตอยูอยางนี้ การเปนอยูของเขาก็คือประโยชน
สุขที่เกิดขึ้นแกเพื่อนมนุษย แกชีวิต แกสังคมตลอดเวลา
ถาคนอยางนี้มีชีวิตยืนยาวเทาไร ก็เทากับทําใหประโยชน
สุขแกสังคม แกมนุษย แกโลก แผขยายไปไดมากเทานั้น
ดังนั้น อายุท่ีมากขึ้น ก็คือประโยชนสุขของคนที่มากขึ้น
แพรหลายกวางขวางยิ่งขึ้นในสังคม
ครั้งหนึ่ง พระสารีบุตร อัครสาวกฝายขวาของพระพุทธเจา
ถูกถามวา ถาพระพุทธเจามีอันเปนอะไรไป ทานจะมีความโศกเศรา
ไหม พระสารีบุตรตอบวา
ถ้าองค์พระศาสดามีอันเป็นอะไรไป ข้าพเจ้าก็จะไม่มีความ
โศกเศร้า แต่ข้าพเจ้าจะมีความคิดว่า พระองค์ผู้ทรงมีพระคุณ
ความดีมากมาย ได้ลับล่วงจากไปเสียแล้ว ถ้าหากพระองค์ทรง
ดํ ารงอยู่ ยาวนาน ก็ จะเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ สุ ขแก่ พหู ชน
ชาวโลกเป็นอันมาก
พระสารีบุตรตอบอยางนี้ หมายความวา เปนการตั้งทาทีที่
ถูกตองตอกัน ทั้งตอตัวของทานเอง และตอชีวิตของทานผูอื่น
ดวย
อยางที่ไดกลาวแลววา ชีวิตที่ยืนยาวอยูในโลกของคนที่มี
คุ ณ สมบั ติ เ ช น นี้ ก็ คื อ ความแพร ห ลายของประโยชน สุ ข มาก
ยิ่งขึ้น

ชีวิต งาน และธรรม:
อิสรภาพภายในเอกภาพ
เทาที่ไดกลาวมาในเรื่อง "ชีวิตนี้เพื่องาน และงานนี้เพื่อธรรม"
ทั้งหมดนี้ ก็เปนนัยหนึ่งของความหมาย แตถาจะวิเคราะหอีกแบบ
หนึ่ง ชื่อหัวขอที่ตั้งไว ไดแยกชีวิตกับงาน ออกเปนคํา ๒ คํา
เมื่ อ กี้ เ ราได ดึ ง เอาชี วิ ต กั บ งาน มารวมเป น อั น หนึ่ ง อั น
เดียวกันแลว แตถึงอยางนั้น ในแงของความเปนจริง มันก็ยังเปน
คําพูดคนละคํา ชีวิตก็เปนอันหนึ่ง งานก็เปนอันหนึ่ง เพียงแตเรา
มาโยงใหเปนเอกภาพ
ทีนี้ แงที่ชีวิตกับงานเปนคนละคํา ยังเปนคนละอยาง และ
ยังมีความหมายที่ตางกัน ก็คือ งานนั้นมีลักษณะที่จะตองทํากัน
เรื่ อ ยไป ไม สิ้ น สุ ด ยั ง ไม มี ค วามสมบู ร ณ เ สร็ จ สิ้ น ที่ แ ท จ ริ ง
เพราะวา งานนั้นสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงของกาลเทศะ
และของชุมชน
สั ง ค ม มี ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ยู เ ส ม อ เ มื่ อ สั ง ค ม
เปลี่ยนแปลงไป งานที่ ทําก็ เปลี่ ยนแปลงไปด วย เพราะฉะนั้ น
งานจะไมมีความสมบูรณเสร็จสิ้น ตองมีการเปลี่ยนแปลงตอไป
ตามสภาพแวดลอมของสังคม แตชีวิตของคนมีความจบสิ้นใน
ตัว จะไมไปกับงานตลอดไป อันนี้ก็เปนอีกแงหนึ่ง
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ตามที่พูดไปแลว แมวาชีวิตกับงานจะเปนเอกภาพกันได
แตในแงหนึ่งก็ยังมีความตาง อยางที่วางานสําหรับสังคมนี้คง
ดําเนินตอไป แตชีวิตของคนมีการจบสิ้นได และจะตองจบสิ้นไป
แมวา เราจะไมสามารถทําใหงานมีความสมบูรณเสร็จสิ้น
แตชีวิตของคนเราแตละชีวิต เราควรจะทําใหสมบูรณ และชีวิต
ของเราในโลกนี้ เราก็สามารถทําใหสมบูรณไดดวย ทําอยางไร
จะใหสมบูรณ
ในทางพระพุทธศาสนาไดแสดงหลักเกี่ยวกับจุดหมายของ
ชีวิตไว ๓ ขั้นวา ชีวิตที่เกิดขึ้นมานั้น แมวามันจะไมมีจุดหมาย
ของมันเอง เราก็ควรทําใหมีจุดหมาย
เราอาจจะตอบไมไดวา ชีวิตนี้เกิดมามีจุดมุงหมายหรือไม
เพราะเมื่อวาตามหลักธรรมแลว ชีวิตนี้เกิดมาพรอมดวยอวิชชา
ชีวิตไมไดบอกเราวามันมีจุดมุงหมายอยางนั้นอยางนี้ แต
เราก็สามารถตั้งความมุงหมายใหแกมันได
ด ว ยการศึ ก ษาและเข า ใจชี วิ ต ก็ ม องเห็ น ว า ชี วิ ต นี้ จ ะ
เป น อยู ดี จะต อ งมี คุ ณ ภาพ จะต อ งเข า ถึ ง สิ่ ง หรื อ สภาวะที่ มี
คุณคาหรือเปนประโยชนแกมันอยางแทจริง
ดวยเหตุนี้ ทางพระจึงไดแสดงไววา เมื่อเกิดมาแลว ชีวิต
ของเราควรเขาถึงจุดหมายระดับตางๆ เพื่อใหเปนชีวิตที่สมบูรณ
ซึ่งเปนเรื่องที่เราจะตองทําใหแกชีวิตของเราเอง ใหมันมีใหมัน
เปนไดอยางนั้น
ประโยชน หรือ จุดหมาย นี้ แบงเปน ๓ ขั้น
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จุดหมายที่หนึ่ง เรียกวา จุดหมายที่ตามองเห็น จุดหมาย
ของชี วิ ต ที่ ต ามองเห็ น โดยพื้ น ฐานที่ สุ ด ก็ คื อ การมี ร ายได มี
ทรัพยสินเงินทอง มีปจจัย ๔ พอพึ่งตัวเองได การเปนที่ยอมรับ
และอยูรวมกับคนอื่นได
เรื่องผลประโยชนและความจําเปนตางๆ ทางวัตถุและทาง
สังคมเหลานี้ ชีวิตของเราจําเปนตองพึ่งอาศัย เราปฏิเสธไมได พูด
งายๆ ก็คือการพึ่งตัวเองไดในทางเศรษฐกิจและสังคม เปนหนาที่
ของเราที่จะตองทําใหเกิดใหมี
ทุกคนควรจะตองพิจารณาตัวเองวา ในขั้นที่หนึ่ง เกี่ยวกับ
การมีทรัพยที่จะใชสอย มีปจจัยที่พออยูได การมีความสัมพันธที่ดี
กั บ ผู อื่ น ในสั ง คม เรื่ อ งของความอยู ดี พึ่ ง ตนเองได ใ นทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนประโยชนที่ตามองเห็นนี้ เราทําไดแค
ไหน บรรลุผลไหม นี่คือขั้นที่หนึ่งที่ทานใหใชเปนหลักวัด
ตอไปขั้นที่สอง จุดหมายที่เลยตามองเห็น หรือประโยชนซึ่ง
เลยไกลออกไปขางหนา เลยจากที่ตามองเห็น ซึ่งรวมถึงเลยจาก
โลกนี้ไปดวย ก็คือดานในหรือดานจิตใจ หมายถึงการพัฒนาชีวิต
จิตใจ รวมทั้งการมีความสุขในการทํางาน การมองเห็นคุณคาของ
งานในแงความหมายที่แทจริง วาเปนประโยชนตอ เพื่อนมนุษย
หรือเพื่อสันติสุข ความประพฤติสุจริต ความมีน้ําใจพรอมที่จะ
สละจะทําจะใหเพื่อประโยชนสวนรวมและการชวยเหลือตางๆ
คุณคาและคุณธรรมเหลานี้ ซึ่งทําใหเกิดความมั่นใจและ
เอิบอิ่มภายในจิตใจ มั่นใจถึงขนาดที่วาไมตองหวั่นหวาดกลัวภัย
โลกหนา เปนความสุขที่ลึกซึ้ง เปนสิ่งที่เลยจากตามองเห็น
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คนหลายคน แมจะมีประโยชนที่ตามองเห็นพรั่งพรอม
บริ บู ร ณ แต ไ ม มี ค วามสุ ข ที่ แ ท จ ริ ง เลย เพราะพ น จากที่ ต า
มองเห็ น ไปแล ว จิ ต ใจไม พ ร อ ม ไม ไ ด พั ฒ นาเพี ย งพอ
เพราะฉะนั้น ตองมองวา ในสวนที่มองไมเห็น คือเลยไปกวานั้น
ยังมีอกี สวนหนึ่ง แลวสวนนั้นเรามีแคไหนเพียงไร
สุดทาย จุดหมายที่พนเหนือโลก หรือจุดหมายที่พนเปน
อิสระ เรียกวา ประโยชนสูงสุด คือประโยชนเหนือทั้งที่ตามองเห็น
และที่เลยจากตามองเห็น
ประโยชนในขั้นที่สองนั้น แมจะเลยจากที่ตามองเห็นไป
แลว ก็ยังเปนเพียงเรื่องนามธรรมในระดับของความดีงามตางๆ
ซึ่งแมจะสูง แมจะประเสริฐ ก็ยังมีความยึดความติดอยูในความ
ดีความงามตางๆ เหลานั้น และยังอยูในขายของความทุกข ยัง
ไมพนเปนอิสระแทจริง
สวนจุดมุงหมายขั้นสุดทายนี้ ก็คือการอยูเหนือสิ่งเหลานั้น
ขึ้นไป คือความเปนอิสระโดยสมบูรณ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาถือ
วา ความเปนอิสระโดยสมบูรณเปนจุดมุงหมายที่แทจริงของชีวิต
ตอนนี้ แมแตงานที่วาสําคัญ เราก็ตองอยูเหนือมัน เพราะ
ถึงแมวา งานกับชีวิตของเราจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตตราบใด
ที่เรายังมีความติดในงานนั้นอยู ยังยึดถือเปนตัวเรา เปนของเรา
งานแมจะเปนสิ่งที่ดีงาม มีคุณคา เปนประโยชน แตเราก็จะเกิด
ความทุกขจากงานนั้นได มันยังอาจจะเหนี่ยวรั้งใหเราเอนเอียงได
จึงจะตองมาถึงขั้นสุดทายอีกขั้นหนึ่ง คือ ความหลุดพน
เปนอิสระโดยสมบูรณ อยูเหนือสิ่งทั้งปวง แมแตสิ่งที่เรียกวางาน
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ในขั้นนี้เราจะทํางานใหดีที่สุด โดยที่จิตใจไมติดคางกังวล
อยูกับงาน ไมวาในแงที่ตัวเราจะไดผลอะไรจากงานนั้น หรือใน
แงวางานจะทําใหตัวเราไดเปนอยางนั้นๆ หรือแมแตในแงวางาน
ของเราจะตองเปนอยางนั้นๆ
การมองตามเหตุปจจัยนั้น เปนตัวตนทาง ที่จะทําใหเรา
มาถึงขั้นนี้ ในเวลาที่ทํางาน เราทําดวยความตั้งใจอยางดีที่สุด
มุงแนวเด็ดเดี่ยววาตองใหสัมฤทธิ์ผลบรรลุจุดหมายนั้นๆ
แตพรอมกันนั้น ก็มีทาทีของจิตใจที่ตระหนักรูถึงความ
เปนไปตามเหตุปจจัย ทําการใหตรงเหตุปจจัย มองไปตามเหตุ
ปจจัย ถางานนั้นมันเปนไปตามเหตุปจจัย มันก็เปนเรื่องของเหตุ
ปจจัยที่จะใหเปนไป ไมใชเรื่องของตัวเราที่จะเขาไปรับกระทบ
เขาไปอยาก เขาไปยึด หรือถือคางไว
เรามีหนาที่แตเพียงทําเหตุปจจัยใหดีที่สุด ดวยความรูที่
ชัดเจนที่สุด มีแตตัว รู คือ รูวาที่ดีงามถูกตองหรือเหมาะควรเปน
อยางไร รูวาเหตุปจจัยที่จะใหเปนอยางนั้นคืออะไรแลว ทําตามที่รู
คือ ทําเหตุปจจัยที่รูวาจะใหเกิดผลเปนความดีงามถูกตองเหมาะ
หรือควรอยางนั้น
เมื่ อ ทํ า เหตุ ป จ จั ย แล ว มั น ก็ เ ป น เรื่ อ งของเหตุ ป จ จั ย นั้ น
แหละที่จะทําใหเกิดผลขึ้นมา เราหมดหนาที่แคนั้น ไมตองมายุง
ใจนอกเหตุ ป จ จั ย ไม ต อ งไปอยากไปยึ ด ตอนนี้ ใ จของเราก็
เรียกวาลอยพนออกมาไดสวนหนึ่ง
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เมื่อใดเราเขาถึงความจริงโดยสมบูรณแลว จิตใจของเราก็
จะเปนอิสระอยางแทจริง ซึ่งทําใหทํางานนั้นไดผลสมบูรณ โดยที่
พรอมกันนั้นก็ไมทําใหตัวเราตกไปอยูใตความกดทับ หรือในการ
บีบคั้นของตัวงานนั้นดวย แตเราสุขสบายโปรงใจอยูตามปกติ
ของเรา
อันนี้เปนประโยชนสูงสุดในขั้นสุดทาย ถาสามารถทําได
อยางนี้ ชีวิตก็จะมีความสมบูรณในตัว
ดังไดกลาวแลววา งานไมใชเปนตัวเรา และก็ไมใชเปนของ
เราจริง แตงานนั้นเปนกิจกรรมของชีวิต เปนกิจกรรมของสังคม
เปนสิ่งที่ชีวิตของเราเขาไปสัมพันธเกี่ยวของ แลวก็ตองผานกันไป
ในที่สุด
งานนั้น เราไมสามารถทําใหสมบูรณแทจริง เพราะมัน
ขึ้นกับผลที่มีตอสิ่งอื่น ขึ้นกับปจจัยแวดลอม กาลเทศะ ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม คนอื่นจะตองมารับชวงทํากันตอไป
แตชีวิตของเราแตละคน เปนสิ่งที่ทําใหสมบูรณได และเรา
สามารถทําใหสมบูรณได แมแตดวยการปฏิบัติงานนี้แหละอยาง
ถูกตอง
เมื่อเราปฎิบัติตองานหรือทํางานอยางถูกตอง มีทาทีของ
จิตใจตองานถูกตองแลว ชีวิตก็จะเปนชีวิตที่สมบูรณในตัวในแต
ละขณะนั้นนั่นเอง นี่คือประโยชนในระดับตางๆ จนถึงขั้นสูงสุดที่
ทางธรรมไดสอนไว
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รวมความว า ภาวะที่ ชี วิ ต งาน และธรรม ประสาน
กลมกลืนเขาดวยกันเปนหนึ่งเดียว หรือเอกภาพ ที่กลาวมานั้น
เมื่อวิเคราะหลงไปแลว ยังแยกไดเปน ๒ ระดับ
ในระดับหนึ่ง แมวาในเวลาทํางาน ชีวิตจะเต็มอิ่มสมบูรณใน
แตละขณะนั้นๆ ทุกขณะ เพราะชีวิตจิตใจกลมกลืนเขาไปในงาน
เปนอันเดียวกัน พรอมทั้งมีความสุขพรอมอยูดวยในตัว แตลึกลง
ไปในจิตใจ ก็ยังมีความยึดติดถือมั่นอยูวางานของเราๆ พรอม
ดวยความอยากความหวังความหมายมั่น และความหวาดหวั่น
วา ขอใหเปนอยางนั้นเถิด มันจะเปนอยางนั้นหรือไมหนอ เปน
ตน จึงยังแฝงเอาเชื้อแหงความทุกขซอนไวลึกซึ้งในภายใน
ขั้นนี้ยังเปนเอกภาพที่มีความแยกตางหาก ซึ่งสิ่งที่ตางหาก
กันเขามารวมกัน มีตัวตนที่ไปรวมเขากับสิ่งอื่น หรือฝงกลืนเขาไป
ในสิ่งนั้นงานนั้น ซึ่งเมื่อมีการรวมเขา ก็อาจมีการแยกออกไดอีก
สวน ในอีกระดับหนึ่ง ความประสานกลมกลืนของชีวิตจิตใจ
กับงานที่ทํา เปนไปพรอมดวยความรูเทาทันตามความเปนจริง
ในธรรมชาติของชีวิตและการงานเปนตน ที่เปนไปตามเหตุปจจัย
โดยไมตองอยากไมตองยึดถือสําคัญมั่นหมาย ใหนอกเหนือ หรือ
เกินออกไปจากการกระทําตามเหตุผลดวยความตั้งใจและเพียร
พยายามอยางจริงจัง
ขั้นนี้เปนภาวะของอิสรภาพ ซึ่งเอกภาพเปนเพียงสํานวน
พูด เพราะแทจริงแลว ไมมีอะไรแยกตางหากที่จะตองมารวมเขา
ดวยกัน เนื่องจากไมมีตัวตนที่จะเขาไปรวมหรือแยกออกมา เปน
เพี ย งความเป น ไปหรื อ ดํ า เนิ น ไปอย า งประสานกลมกลื น ใน
ความสัมพันธของสิ่งทั้งหลาย
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ที่แทก็คือความโปรงโลงเปนอิสระ เรียกวาภาวะปลอดทุกข
ไรปญหา เพราะไมมีชองใหความคับของติดขัดบีบคั้นเกิดขึ้นได
เลย
ฉะนั้น พึงเขาใจวา ภาวะที่ชีวิต งาน และธรรม ประสาน
กลมกลืนเขาเปนหนึ่งเดียว ดังไดกลาวมากอนหนานี้ ซึ่งผูทํางาน
มีชีวิตเต็มสมบูรณเสร็จสิ้นไปในแตละขณะ ที่เปนปจจุบันนั้น วา
ที่จริงแลว เมื่อถึงขั้นสุดทาย ก็ตรงกันกับภาวะของการมีชีวิตที่
เปนอิสระอยูพนเหนืองาน ที่กลาวถึงในที่นี้นั่นเอง
ทั้งนี้เพราะวา ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น หมายถึง
ความสัมพันธที่กลมกลืนเสร็จสิ้นผานไปในแตละขณะ ไมใชเปน
การเขาไปยึดติดผูกพันอยูดวยกัน ซึ่งแมจะอยูในขณะเดียวกัน ก็
กลายเปนแยกตางหาก จึงมารวมหรือยึดติดกัน
แตในภาวะที่เปนเอกภาพอยางสมบูรณแทจริง ผูที่ทํางาน
มีชีวิตเปนงาน และมีงานเปนชีวิตในขณะนั้นๆ เสร็จสิ้นไป โดย
ไมมีตัวตนที่จะแยกออกมายึดติดในขณะนั้น และไมมีอะไรคาง
ใจเลยไปจากปจจุบัน จึงเปนอิสรภาพในทามกลางแหงภาวะที่
เรียกวาเปนเอกภาพนั้นทีเดียว
เปนอันวา ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม และลึกลงไปอีก
ชีวิตนี้ก็เปนงาน และงานนี้ก็เปนธรรม และชีวิตก็เปนธรรมเอง
ดวย จนกระทั่งในที่สุด ชีวิตนี้ก็มาถึงขั้นสุดทาย คือเปนชีวิตที่
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน แตก็เปนอิสระอยูพนเหนือแมแตงาน
ก็เปนอันวา ถึงความจบสิ้นสมบูรณ ถาถึงขั้นนี้ ก็เรียกวา
เปนประโยชนสูงสุดในประโยชนสามขั้น ที่เราจะตองทําใหได
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พระพุ ท ธศาสนาบอกไว ว า คนเราเกิ ด มาควรเข า ถึ ง
ประโยชนใหครบสามขั้น และประโยชนทั้งสามขั้นนี้ แหละคื อ
เครื่องมือ หรือเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลของตนในการดําเนิน
ชีวิต
ถาเราดําเนินชีวิตของเราไปแลว คอยเอาหลักประโยชน
หรื อ จุ ด หมายสามขั้ นนี้ ม าวั ด ตั ว เองอยู เ สมอ เราก็ จ ะเห็ น การ
พัฒนาของตัวเราเอง
ไมวาเราจะมองชีวิตเปนการพัฒนาตนเอง หรือเปนการ
สะสมสรางสรรคความดีก็ตาม หลักประโยชนสามขั้นนี้สามารถ
นํามาใชไดเสมอไป ใชไดจนถึงขั้นสมบูรณเปนอิสระ จบการ
พัฒนา อยูพนเหนือการที่จะเปนทุกข แมแตเพราะความดี

