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ทํางานเพื่ออะไร? 

งานเปนกิจกรรมสวนสําคัญของชีวิต เพราะฉะน้ัน ถาจะดู
ใหละเอียดวาเราใชชีวิตกันอยางไร ก็ตองมาดูเรื่องการทํางานวา
ทํากันอยางไรดวย 

คนเราน้ันมองการทํางานตางกันไปหลายอยาง และจาก
ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการทํางาน ก็ทําใหเขามี
พฤติกรรมการทํางาน เปนแบบของตนๆ ไปตามความเขาใจน้ัน 

อยางแรกซึ่งเห็นชัดท่ีสุด คนโดยมากมองงานวาเปน
เครื่องมือหาเล้ียงชีพ ทําใหมีเงินมีทอง สําหรับเอามาซื้อหา
รับประทาน มาจับจายใชสอย หาความสุขอะไรตางๆ คนจํานวน
มากมายมองความหมายของงานแบบน้ี  
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ถาถือตามคติน้ี ก็จะเขากับคําขวัญท่ีวา งานคือเงิน เงิน
คืองาน บันดาลสุข ตองทํางานจึงจะมีเงิน และตองมีเงินจึงจะได
คนมาทํางาน 

น้ีคือความหมายขั้นแรก แตยังมีความหมายตอไปอีก 
สําหรับคนอีกจํานวนมาก นอกจากมองความหมายท่ีหน่ึง

แลว ยังมีความหมายท่ีสองพวงมาดวย คือมองขยายกวางไกล
ออกไปวา งานน้ีจะนําชีวิตของเราไปสูการมีตําแหนง มีฐานะ 
เจริญกาวหนารุงเรือง หรือรุงโรจน และไดรับความนิยมนับถือ ท่ี
ทางพระเรียกวา โลกธรรม อันน้ีก็เปนความหมายที่สําคัญ
เหมือนกัน คนไมนอยมองงานในความหมายแงน้ี 

ตอไป งานยังมีความหมายอยางอ่ืนอีก และความหมาย
บางอยางก็ชวยใหเรามองกวางออกไปนอกตัวเอง 

ในความหมายท่ีวามาแลว เรามองจํากัดเฉพาะตัวเอง ท่ี
บอกวางานเปนเคร่ืองเล้ียงชีวิต ก็เปนเรื่องของตัวฉัน งานเปน
บันไดไตเตาไปสูความรุงเรือง หรือความสําเร็จ ก็เพ่ือตัวฉัน 

แตท่ีจริงงานไมใชแคเพ่ือตัวฉัน งานเปนเรื่องกวางกวาน้ัน 
งานเปนเรื่องท่ีเปนไปเพ่ือการสรางสรรค เปนไปเพ่ือการพัฒนา 
เปนกิจกรรมของสังคม เปนของประเทศ เปนของโลก  

โลกจะเปนไปได สังคมจะดําเนินไปได ประเทศชาติจะ
พัฒนาได จะตองอาศัยคนทํางาน เพราะฉะน้ัน คนท่ีทํางานจึง
เทากับไดมีสวนรวมในการสรางสรรคพัฒนาสังคมประเทศชาติ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓

ตามความหมายของงานในแงน้ี พอเราทํางาน เราก็นึก
ทีเดียววา ตอนนี้เรากําลังทําการอยางหน่ึง ซึ่งเปนสวนรวมใน
การพัฒนาสังคมประเทศชาติ หรือมองวาเรากําลังทําอะไรอยาง
หน่ึง เพ่ือประโยชนสุขของสังคมหรือของประชาชน 

ตอไป งานยังมีความหมายอีก ในแงวาเปนส่ิงท่ีแปรสภาพ
ชีวิตของคน ทําใหคนมีชีวิตท่ีแตกตางกันไป ดําเนินชีวิตตางกัน
ไป มีสภาพความเปนอยูแตกตางกัน  

คนเปนกรรมกร ก็มีความเปนอยูแบบหน่ึง คนเปน
นักวิชาการ ก็มีสภาพชีวิตอีกแบบหนึ่ง ผูท่ีเปนแพทย ก็มีสภาพ
ชีวิตไปอีกแบบหน่ึง เปนพระภิกษุ ก็มีสภาพความเปนอยูอีกแบบ
หน่ึง สภาพความสัมพันธในสังคมก็แปลกกันไป  

ท้ังหมดน้ีก็เปนเรื่องของงานท่ีแบงสภาพชีวิตของคนให
แตกตางกัน จึงจัดวาเปนความหมายอีกอยางหน่ึงของงาน 

สําหรับบางคนอาจมองวา งานเปนส่ิงท่ีทําใหชีวิตมีคุณคา 
ถึงกับบอกวา ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน คนท่ีกลาวคติอยางน้ี
มองไปในแงวา งานเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหชีวิตมีคา ถาไมทํางานท่ี
ดีมีประโยชน ชีวิตน้ีก็ไมมีคา 

ตอไป ความหมายของงานอีกอยางหน่ึง ก็คืองานเปน
โอกาสท่ีจะไดพัฒนาตน หรือวา การทํางาน คือการพัฒนาตน  

ความหมายของงานในแงท่ีเปนการพัฒนาตนน้ี ไปสัมพันธ
กับความหมายของการใชชีวิตอยางท่ีวามาเมื่อกี้ ท่ีพูดวาดําเนิน
ชีวิตเพ่ือพัฒนาตน หรือเพ่ือพัฒนาศักยภาพน้ัน ท่ีจริงสาระของ
มันก็อยูท่ีงานน่ีเอง ท่ีเปนตัวพัฒนา 
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งานน้ีแหละเปนส่ิงท่ีพัฒนาชีวิตของเรา พัฒนาใหเรามี

ความสามารถ ทําใหเรามีความเชี่ยวชาญ มีความเกงกาจในทาง
ใดทางหน่ึง แมในดานการฝกฝนทางจิตใจหรือในทางคุณธรรม งาน
ก็เปนเครื่องมือฝกฝนคน ทําใหเรามีความขยัน มีความอดทน ทํา
ใหมีระเบียบวินัย มีใจเขมแข็ง ทําใหรูจักสัมพันธกับเพ่ือนพอง
ผูรวมงานและคนท่ัวไป ส่ิงเหลาน้ีลวนอาศัยงานเปนเคร่ืองฝก 

ถาคนรูจักทํางาน คือทํางานเปน จะสามารถใชงานเปน
เครื่องมือในการฝกฝนพัฒนาตนเองไดมากมาย  

เพราะฉะน้ัน ในแงหน่ึง นักทํางานจะมองวา งานเปนส่ิงท่ี
ชวยฝกฝนพัฒนาตัวของเขา อยางท่ีวาทําใหศักยภาพของเขาถึง
ความสมบูรณ 

ท้ังหมดน้ีเปนความหมายของงานในแงตางๆ ซึ่งกลาวได
มากมายหลายนัย นอกจากน้ี ก็อาจมีผูท่ีมองความหมายของ
งานในแงอ่ืนอีก แตในแงหลักๆ แลวก็จะเปนอยางน้ี  



ควรทํางานกันอยางไร? 

 ทีน้ี เมื่อคนทํางานไปตามความหมายและความเขาใจ
ของเขา ความหมายของงานตามท่ีเขาเขาใจน้ัน ก็มีผลตอ
พฤติกรรมในการทํางาน และสงผลตอความรูสึกและตอสภาพ
จิตใจในการทํางานของเขาดวย  

เราเขาใจการทํางานอยางไร เราก็มุงหวังผลสนองไปตาม
ความหมายน้ัน ถาเกิดผลสนองตามความมุงหมาย เราก็เกิด
ความพึงพอใจ ถาไมสนองตามความมุงหมาย ก็เกิดความเศรา
เสียอกเสียใจ เพราะฉะน้ัน ความเขาใจในความหมายของงานจึง
มีผลกระทบตอชีวิตจิตใจของเรามาก 

ตัวอยางเชน  คนท่ีทํางานในความหมายท่ีเปนเพียง
เครื่องมือหาเล้ียงชีพ ใหไดผลตอบแทน ใหไดผลประโยชน ถา
ไมไดผลประโยชนมาก หรือไดมานอยไป เขาก็จะรูสึกไมสมหวัง 
ไมพอใจ เกิดความทุกข เพราะวาความมุงหมายในการทํางาน
ของเขา ไปอยูท่ีผลประโยชนตอบแทน คือเรื่องเงินทองเปนตน 
การท่ีเขาจะมีความสุขหรือความทุกข ก็อยูแคน้ัน 

ทีน้ี ถามองความหมายของงานไปในแงวา เปนการทํา
หนาท่ีหรือบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมประเทศชาติ สําหรับคนท่ี
มองอยางน้ี บางทีแมวาผลประโยชนตอบแทนอาจไมมากนัก แต
ความพึงพอใจของเขาอยูท่ีวา งานนั้นทําใหเกิดประโยชนแก
สังคม ดังน้ัน ถาเห็นวางานของเขาไดชวยสังคม เขาก็มีความสุข 
ความรูสึกในใจจึงสัมพันธกับการมองความหมายของงาน 
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คนท่ีมองงานในแงของการพัฒนาตน หรือพัฒนาศักยภาพ 
เวลาทํางานก็จะเพลินไปกับงาน เพราะในเวลาท่ีทํางานเราไดฝก
ตัวของเราอยูตลอดเวลา  เมื่อ ทํางานไป  เราก็ ไดความรู
ความสามารถ เพ่ิมพูนความชํานาญมากขึ้น สวนเร่ืองท่ีวาจะได
ผลประโยชนตอบแทนมากนอย เราจะไมคํานึงมากนัก แตเราจะมี
ความพึงพอใจ ในการท่ีไดพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเพ่ิมขยาย  

เพราะฉะน้ัน การเขาใจความหมายของงาน จึงมีผลสําคัญ
มากตอสภาพจิตใจ 

ตอนน้ี อยากจะพูดถึงความรูสึกพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม
เกี่ยวกับเรื่องงานสักนิดหน่ึง  

เมื่อพูดถึงความหมายของงาน ถามองดูวัฒนธรรมไทย และ
นําไปเทียบกับวัฒนธรรมตะวันตก จะเห็นวาแตกตางกัน และ
ความแตกตางน้ัน ก็แสดงถึงพ้ืนฐานการส่ังสมฝกอบรมจิตใจของ
วัฒนธรรมท่ีตางกัน 

คนไทยเรามองคําวา “งาน” กันอยางไร กอนท่ีวัฒนธรรม
แบบตะวันตกเขามา คนไทยเราใชคําวา งาน ในความหมายท่ีไม
เหมือนปจจุบัน เรามีงานวัด เรามีงานสงกรานต เรามีงานกฐิน 
เรามีงานทอดผาปา ฯลฯ 

คําวา “งาน” ในความหมายของคนไทย เปนกิจกรรมเพ่ือ
ความสนุกสนาน เพ่ือความบันเทิง อยางงานวัดก็เปนเรื่องสนุก
ท้ังน้ัน มีมหรสพ มีละครหนังลิเก ในงานสงกรานตเราก็ไปสนุก
กัน เอานํ้าไปอาบใหกัน ไปเลนอะไรตออะไรกันครึกครื้น 
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แตความจริง งานมีความหมายท่ีซอนอยูลึกกวาน้ัน คือ 
เปนเรื่องการทําความดี กิจกรรมท่ีเปนหลักเปนแกนของงาน ก็
คือ การทําบุญ ทําการกุศล หรือบําเพ็ญความดีบางอยาง 
โดยเฉพาะการมารวมกันทําประโยชนบางอยางเพ่ือสวนรวม 
แมแตงานสงกรานต ท่ีถือวาเปนการสนุกสนานรื่นเริง ก็มี
กิจกรรมท่ีเปนการทําบุญทํากุศลอยู รวมท้ังการขนทรายเขาวัด 

ดังน้ัน การทํางานจึงมีความหมายในเชิงท่ีเปนกิจกรรมใน
การทําความดีบางอยาง หรือเกี่ยวของกับกิจกรรมทางศาสนา 
แตสวนหน่ึงท่ีปนอยูดวย ก็คือความสนุกสนานบันเทิง ซึ่งเปน
สวนท่ีหลงเหลือมาถึงปจจุบันในคนไทยสวนมาก  

พูดรวบรัดวา ความหมายของงานท่ีเปนไปตามวัฒนธรรม
ไทยน้ี เหลือมาในรูปของความสนุกสนานเปนหลัก 

ทีน้ี ในแงของสังคมตะวันตก การทํางานแบบตะวันตกเขา
มาพรอมกับวัฒนธรรมตะวันตกน่ันเอง  

ตามความหมายแบบตะวันตก งานคืออะไร  
งานในความหมายของตะวันตกน้ัน เรียกวา work และมี

คําสําคัญท่ีคูกับ work เปนคําตรงขามกับ  work ซึ่งชวยให
ความหมายของ  work เดนชัดขึ้นมาดวย  คือคําวา leisure 
แปลวา การพักผอนหยอนใจ  

งานในความหมายของฝรั่ง เปนคูกัน และตรงขามกับการ
พักผอนหยอนใจ  
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เพราะฉะน้ัน วัฒนธรรมตะวันตกจึงมองงานวาเปนเรื่อง
ของความเหน็ดเหน่ือย ลําบากตรากตรํา เปนเรื่องท่ีตองทนทํา
ดวยความทุกขยาก และก็จึงตองมีส่ิงท่ีเปนคูกันเพ่ือชดเชย
ทดแทน คือการพักผอนหยอนใจ 

ตามวัฒนธรรมของฝร่ังน้ี คนเราตองทํางาน เสร็จแลวก็ไป
พักผอนหยอนใจ เพ่ือชวยทดแทนชดเชยหรือผอนระบาย ดังน้ัน 
งานจึงเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความเครียดไดมาก และถาเราตั้งทาไว
ไมดี มีทาทีของจิตใจท่ีไมถูกตอง คือไมมีความรักงาน เราก็จะ
ทํางานดวยความเหน่ือยหนาย  และอยากจะหนีงาน งาน
กลายเปนส่ิงท่ีหนักหนา ตองเผชิญ ตองผจญ ตองตอสู  

เมื่อมองอยางน้ี คนก็จึงตองหาทางหลีกเล่ียงไปเสียจากงาน 
ตองการใหงานเลิก หรือจะหนีจากงานเพ่ือไปหาการพักผอน อัน
เปนส่ิงท่ีจะตองแกไข  

ดวยเหตุน้ี จึงตองมีจริยธรรมท่ีเขาชุดเปนคูกัน คือวา คน
ในวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งทํางานแบบตะวันตก จะตองสราง 
นิสัยรักงาน ขึ้นมาใหได พอรักงาน ก็มีใจสู และทนตอความหนัก
ความเหน็ดเหน่ือยของงานได 

เปนอันวา ความหนัก และความเหน็ดเหน่ือย เปนลักษณะ
งานแบบตะวันตก คนไทยรับเอาความหมายของคําวา “งาน” ใน
แงท่ีเปนความหนักนาเหน่ือยมาจากตะวันตก โดยไมไดรับเอา
นิสัยรักงาน มาดวย แตเรามี นิสัยรักสนุก ท่ีส่ังสมมากับ
ความหมายของงานในวัฒนธรรมไทยของเราเอง  
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ในสภาพแหงความนุงนังและสับสนของวัฒนธรรมอยางน้ี 
ถาปรับตัวไมดี เราจะเสียท้ังสองดาน คือ ตัวเองก็รักความ
สนุกสนานแบบไทยๆ ตามความหมายของงานแบบเกา เราจะ
มุงหาแตความสนุกสนาน พอเจองานแบบตะวันตกท่ีหนักและไม
สนุก ตัวไมมีนิสัยรักงาน ก็อยากจะหนีงานไป แตเมื่อตองทํา หนี
ไมได ก็ตองจําใจ ฝนใจ หรือสักวาทํา  

ลงทาย ท่ีวาเสียท้ังสองดาน คือ งานก็ไมไดผล คนก็เปนทุกข 
เพราะฉะน้ัน ถาจะใหดี ก็ตองแกไขใหถูกตอง ความหมาย

ท่ีดีของเราในวัฒนธรรมเกาวา งานเปนกิจกรรมเพ่ือสวนรวม 
เพ่ือรวมกันสรางสรรคอะไรสักอยางหนึ่ง  โดยมีความสนุกสนาน
เปนผลพวงมา หรือเปนผลพลอยได เราก็รักษาไว และในเวลา
เดียวกัน งานในความหมายท่ียากท่ีหนัก ตองสูตองทําดวยความ
เหน็ดเหน่ือยน้ี เราก็ยินดีตอนรับ ไมถอยหนี  

จะตองแกปญหาใหไดวา ทําอยางไรจึงจะใหการทํางาน
เปนไปดวยดี ท้ังยังมีนํ้าใจเผ่ือแผนึกถึงสวนรวมไว แลวก็มีนิสัย
รักงานสูงานมาชวยสนับสนุนดวย  

ถาแกใหเปนอยางน้ีได  ก็จะกลับรายกลายเปนดี  แทนท่ี
จะเสียท้ังสองดาน  ก็กลายเปนไดท้ังสองทาง  คือ  งานก็ไดผล  
คนก็เปนสุข 



จุดหมายของคน หรือจุดหมายของงาน? 

 จะเห็นวา ความหมายทางจิตใจเปนเรื่องสําคัญ เราจะสู
งาน หรือจะหนีงาน ก็อยูท่ีภาวะจิตใจอยางท่ีวามาแลว และใน
การท่ีจะมีสภาพจิตใจท่ีเอ้ือตอการทํางานน้ัน ส่ิงหน่ึงท่ีจะ
สนับสนุนใหคนทํางานไดผลดี ก็คือ กําลังใจ 

พอพูดถึงกําลังใจ ก็มีปญหาอีก กําลังใจจะมาไดอยางไร 
กําลังใจก็เปนเรื่องของความสัมพันธเชิงวงจรอีก มันยอนไปยอนมา  

ถามีกําลังใจ เราก็ทํางานไดดี แตทําอยางไรเราจึงจะมี
กําลังใจ ถาทํางานแลวไดผลดี ก็มีกําลังใจ พองานไดผลดีมี
กําลังใจ ก็ยิ่งทํางาน ยิ่งทํางาน ก็ยิ่งไดผลดี ยิ่งไดผลดี ก็ยิ่งมี
กําลังใจ เปนการสงผลยอนไปยอนมา 

กําลังใจ เปนเรื่องสําคัญในการทํางาน แตการท่ีจะมี
กําลังใจได ก็อยูท่ีการเขาใจความหมายของงานน้ันแหละ  

คนท่ีเขาใจความหมายของงานวาจะทําใหไดผลตอบแทน 
หรือไดผลประโยชนมา ถาเขาไดผลตอบแทน ไดผลประโยชนมา 
เขาก็มีกําลังใจ แลวก็ทํางาน แตถาไมไดผลตอบแทนเปนอัตรา
เปนเงินทอง ก็ไมมีกําลังใจ  

แตอีกคนหน่ึงมองความหมายของงานวาเปนการได
พัฒนาตน หรือเปนการไดบําเพ็ญประโยชนแกสังคม เมื่อเขาได
ทําอะไรพอใหรูสึกวาไดฝกตน หรือไดชวยเหลือสังคม เขาก็มี
กําลังใจ แมจะไมไดผลตอบแทนเปนวัตถุสักเทาไร  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑

กําลังใจจึงไปสัมพันธกับผลตอบสนองจากงาน ไมวาจะ
เปนผลทางวัตถุ หรือผลทางจิตใจ จะเปนผลแกตนเอง หรือผล
แกสวนรวมก็ตาม แลวแตจะมองความหมายของงานอยางไร 

รวมความวา กําลังใจเปนส่ิงสําคัญก็จริง แตก็ไมใชเครื่อง
กํากับท่ีแนนอนวาจะใหเกิดคุณคาท่ีเปนประโยชนเสมอไป อยาง
ท่ีวา คนท่ีทํางานมุงแตผลประโยชนตอบแทนเปนเงินทองวัตถุ 
ถาผลตอบแทนนอยไป ไมไดมากมายอยางท่ีหวัง ก็จะเกิด
ปญหาไมมีกําลังใจในการทํางาน  

เพราะฉะน้ัน เราจะตองหาอะไรมาชวยกําลังใจใหไดผลดี
ยิ่งขึ้น เพ่ือใหงานเกิดคุณคาอยางแทจริง ส่ิงหน่ึงท่ีจะมาหนุน
คุณคาน้ีได ก็คือ ศรัทธา ศรัทธาเปนส่ิงสําคัญอยางมาก 

ศรัทธา คือ ความเชื่อ ซึ่งในความหมายอยางหน่ึงก็คือ การ
เห็นคุณคาของส่ิงน้ัน เมื่อเห็นคุณคาของส่ิงใด ก็พอใจส่ิงน้ัน 
มั่นใจในส่ิงน้ัน และใจก็ยึดเหน่ียว มุงไปหา และมุงไปตามส่ิงน้ัน 
เมื่อมุงไปหาหรือมุงหนาตอส่ิงน้ัน มุงจะทําและมุงจะตามมันไป 
ก็เกิดกําลังขึ้นมา บางทีอยางท่ีวา ถึงไหนถึงกัน 

ศรัทธาเปนพลัง เมื่อเรามีศรัทธาตอส่ิงใด เราก็จะสามารถ
อุทิศชีวิต ท้ังรางกาย และจิตใจ อุทิศเรี่ยวแรงกําลังของเราใหแก
สิ่งน้ัน เพราะฉะน้ัน การท่ีจะใหเกิดกําลังใจในทางท่ีดี ไมติดอยูแค
ผลตอบแทนหรือสิ่งท่ีตนจะไดจะเอา ก็จึงตองสรางศรัทธาข้ึนมา 

ศรัทธาจะเกิดขึ้นได ดวยการเขาใจความหมายน่ันแหละ 
เชน ถาเราเขาใจความหมายของงานในแงวาเปนส่ิงท่ีมีคุณคา 
เปนเครื่องสรางสรรคทําใหเกิดประโยชนแกสังคม เปนตน เราก็
เกิดศรัทธาในงาน เพราะมองเห็นคุณคาของงานน้ัน  
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พอมีศรัทธาอยางน้ีแลว ศรัทธาน้ันก็จะสงเสริมกําลังใจ ใน

ลักษณะท่ีพวงเอาความเปนคุณเปนประโยชนเขามาดวย ไมใช
เปนกําลังใจลวนๆ ท่ีเพียงแตเกิดจากความสมอยากในการได
วัตถุเทาน้ัน  

เมื่อเขามาถูกทางอยางน้ี พอมีศรัทธาแลว กําลังใจท่ี
เกิดขึ้น ก็จะเปนกําลังใจท่ีทําใหเกิดส่ิงท่ีเรียกวา “ธรรม” คือมี
ความดีงาม มีคุณประโยชนพวงมาดวย 

นอกจากมีศรัทธาในงานแลว ก็ตองมีศรัทธาในวิถีชีวิตดวย 
เรื่องน้ีจึงมีความหมายโยงไปหาชีวิตดวย วาเรามองชีวิตอยางไร  

คนท่ีมองความหมายของชีวิตในแงวา วิถีชีวิตท่ีดี คือการ
หาความสนุกสนานใหเต็มท่ี  คนอยางน้ันจะมาศรัทธาใน
ความหมายของงานท่ีเปนคุณเปนประโยชนแกสังคม  ก็เปนไป
ไดยาก 

เพราะฉะน้ัน ความหมายของงานท่ีจะทําใหเกิดศรัทธา จึง
ตองโยงไปหาความหมายของชีวิตท่ีดีดวย เชนมองวา ชีวิตท่ีดี 
คือการท่ีเราไดใชชีวิตน้ีใหเปนประโยชน มีคุณคา และการท่ีได
พัฒนาตน เปนตน  

พอมองความหมายของงานในแนวเดียวกันน้ี ความหมาย
ของงานน้ัน ก็มาชวยเสริมในแงท่ีเกิดความสัมพันธอยาง
สอดคลองกัน คือ ความหมายของงาน กับ ความหมายของชีวิต 
มาสัมพันธเสริมย้ําซึ่งกันและกัน แลวศรัทธาก็จะเกิดขึ้นอยาง
มั่นคง    
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 ทีน้ี มองตอไปอีกใหชัดเจนยิ่งขึ้น เรื่องน้ีไมใชอยูแค
ศรัทธาเทาน้ัน ถาเราวิเคราะหจิตใจของคนท่ีทํางาน จะเห็นวา 
แมแตศรัทธาก็เปนสวนหน่ึงของส่ิงท่ีเรียกวา แรงจูงใจ  

เมื่อมาทํางาน เราก็ตองมีแรงจูงใจท้ังน้ัน ท้ังหมดท่ีพูดมาก็
อยูในหลักการของเรื่องแรงจูงใจท้ังส้ิน คนเราจะทํากิจกรรมอะไร
ก็ตองมีแรงจูงใจ เมื่อมาทํางาน เราก็ตองมีแรงจูงใจใหมาทํางาน 
แรงจูงใจจึงเปนหลักใหญในการแบงประเภทของการทํางาน  

แรงจูงใจ น้ันมีอยู ๒ ประเภทใหญๆ ดวยกัน 
แรงจูงใจดานหนึ่ง ท่ีเปนหลักใหญๆ คือความตองการ

ผลตอบแทน ตองการผลประโยชน ตองการเงินทอง อันน้ีเปน
แรงจูงใจท่ีมุงเขาหาตัวเอง เปนความปรารถนาสวนตัว หรือเห็นแก
ตัว ทางพระเรียกวา แรงจูงใจแบบตัณหา  

ทีน้ี ตอจากตัณหายังมีอีก เราตองการความสําเร็จ แต
ความสําเร็จ น้ันเปนความสําเร็จของตัว เรา  โดยเฉพาะ
ความสําเร็จของตัวเราในรูปของความยิ่งใหญ ในรูปของการได
ตําแหนงไดฐานะเปนตน อันน้ีก็เปนแรงจูงใจในแงของตัวเอง
เหมือนกัน คือตองการผลประโยชนตอบแทนสวนตัว ในรูปของ
ความสําคัญของตนเอง ความโดดเดน เชนมีตําแหนงใหญโต มี
ฐานะสูง ขอน้ีเรียกวา แรงจูงใจแบบมานะ  

 “มานะ” น้ัน ทางพระแปลวา ถือตัวสําคัญ คือความอยาก
ใหตนเองเปนคนโดดเดน มีความสําคัญ หรือยิ่งใหญ ไมใชมานะ
ในความหมายของภาษาไทยวาความเพียรพยายาม 
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ตกลงวา แรงจูงใจสําคัญดานท่ีหน่ึงน้ี เปนเรื่องของตัณหา
และมานะ ซึ่งสําหรับมนุษยปุถุชนก็เปนธรรมดาท่ีจะตองมี แตจะ
ทําอยางไรใหประณีตสักหนอย เชนวา  

ถาเปนความตองการผลตอบแทนในขั้นธรรมดาของมนุษย 
ก็ขอใหอยู ในขอบเขตเพียงวาสําหรับใหเปนอยูดวยความ
สะดวกสบายพอสมควรในโลกน้ี  หรือเปนอยูดี ไมขัดสนใน
ปจจัยส่ี  

ถ าจะมีมานะ  ก็ ใหมันมาในรูปของความภูมิ ใจใน
ความสําเร็จของงาน มีเกียรติมีฐานะเปนท่ียอมรับในสังคม หรือ
ไดรับความนิยมนับถือ คือเอาความสําเร็จมาโยงกับงาน ไมใช
เปนเพียงความสําเร็จเพ่ือความย่ิงใหญของตน ท่ีจะไปหยาม
เหยียดขมเหงรังแกคนอ่ืน  

ถาหากวาความสําเร็จไปโยงกับตัวงาน มันก็ยังเปนเรื่อง
ของความดีงามได เรื่องอยางน้ีทางพระพุทธศาสนาไมไดปฏิเสธ 
ทานยอมรับความจริงของปุถุชน แตทําอยางไรจะใหโยงเขาไป
หาแรงจูงใจท่ีเปนธรรมใหมากข้ึน 

ทีน้ี แรงจูงใจพวกท่ีสอง ก็คือแรงจูงใจเชนอยางศรัทธาท่ีมีตอ
งานท่ีมีคุณคา เปนแรงจูงใจท่ีตองการใหความดีงามเกิดมีหรือ
ปรากฏขึ้น ความตองการความดีงาม ตองการความจริง ตองการ
ส่ิงท่ีมีคุณคาเปนประโยชนอะไรตางๆ เหลาน้ี เปนแรงจูงใจท่ีทาน
เรียกดวยคําศัพททางธรรมอีกคําหน่ึงวา "ฉันทะ"  

ตัวอยางเชน คนทํางานดวยความตองการใหเกิดความ
สงบสุข ความเรียบรอย ความเปนระเบียบของสังคม  
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ถาทํางานเปนแพทย หรือทํางานเก่ียวกับโภชนาการ ก็
อยากใหมนุษยในสังคมน้ีเปนคนท่ีมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง 
อยากใหมีแตอาหารท่ีมีคุณคาแพรหลายออกไปในสังคมน้ี 
แรงจูงใจหรือความปรารถนาอยางน้ี ทานเรียกวาเปน แรงจูงใจ
แบบฉันทะ 

แรงจูงใจ น้ี สําคัญมาก  ถามองอีกแงห น่ึงจะเห็นวา 
แรงจูงใจน้ีสัมพันธกับสัมฤทธิผล หรือจุดหมาย ซึ่งอาจแบงได
เปน จุดหมายของคน กับ จุดหมายของงาน 

แรงจูงใจแบบท่ีหน่ึง ท่ีตองการผลตอบแทนเปนเงินเปน
ทอง ตองการเกียรติฐานะความยิ่งใหญน้ัน โยงไปหาจุดหมาย
ของคนท่ีทํางาน  สวนแรงจูงใจแบบท่ีสองจะมุงตรงไปยัง
จุดหมายของงาน 

ตามธรรมดา ไมวาเราจะทํางานอะไร งานน้ันยอมมี
จุดหมาย เชนวา การทํางานแพทยก็มีจุดหมายท่ีจะบําบัดโรค 
ทําใหคนไขหายโรค ใหคนมีสุขภาพดี ตัวงานน้ันมีความมุงหมาย
ท่ีชัดเจนและตรงไปตรงมา  

ถา เราทํางานใหการศึกษา  เราก็ตองการผลที่ เปน
จุดมุงหมายของการศึกษา จุดหมายของงานในการใหการศึกษา 
ก็คือ การท่ีเด็กและเยาวชนเปนคนดี มีความรู มีความประพฤติดี 
รูจักดําเนินชีวิตอยางถูกตอง ไดพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไป   

งานทุกอยางมีจุดหมายของมัน แตคนท่ีไปทํางานก็มี
จุดหมายของตัวเองดวย  
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ทีน้ีปญหาก็อยูท่ีวา เมื่อเขาไปทํางานน้ัน เขาจะทํางานเพ่ือ
จุดหมายของคน หรือทํางานเพ่ือจุดหมายของงาน  

ถาเขาทํางานดวยแรงจูงใจแบบท่ีหน่ึง จุดหมายท่ีอยูในใจ
ของเขาก็จะเปนจุดหมายของคน คือ ทํางานเพ่ือจุดหมายของคน 
ใหตนไดน่ันไดน่ี  

แตถาเขาทํางานดวยแรงจูงใจแบบท่ีสอง เขาก็จะ ทํางานเพ่ือ
จุดหมายของงาน ใหงานเกิดผลเปนประโยชนตามคุณคาของมัน 

ทีน้ี ในการท่ีเปนปุถุชน เมื่อยังมีกิเลส ก็ตองประสาน
ประโยชน คือ ตองใหจุดหมายของคนไปสัมพันธเชื่อมโยงกับ
จุดหมายของงาน หมายความวา ตองใหไดจุดหมายของงานเปน
หลักไวกอน แลวจึงมาเปนจุดหมายของคนทีหลัง คือใหจุดหมาย
ของคนพลอยพวงตอมากับจุดหมายของงาน 

ถาเอาแตจุดหมายของคนแลว บางทีงานไมสําเร็จ และ
เสียงานดวย คือ คนน้ันมุงแตจุดหมายของคนอยางเดียว จะเอา
แตตัวไดเงินไดทอง ไมไดตองการใหงานสําเร็จ ไมไดตองการเห็น
ผลดีท่ีจะเกิดจากงานน้ัน ไมไดมีความคิดท่ีจะเอาธุระ หรือเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับตัวงาน เพราะฉะน้ันจึงพยายามเล่ียงงาน 
หรือหาทางลัดท่ีจะไมตองทํางาน ขอใหไดเงินหรือผลตอบแทน
มาก็แลวกัน  

ตกลงวา แรงจูงใจแบบหนึ่งเปนเรื่องสัมพันธกับจุดหมาย
ของคน และแรงจูงใจอีกแบบหน่ึงเปนแรงจูงใจท่ีสัมพันธกับ
จุดหมายของงาน ซึ่งจะเห็นไดวา เมื่อทํางานไปแลวไดผลสําเร็จ
ขึ้นมา จะเปนผลสําเร็จของคน หรือเปนผลสําเร็จของงาน  
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ถาจะทํางานใหถูก ก็ตองมองไปที่ผลสําเร็จของงาน ไมใช
มุงเอาแตผลสําเร็จของคน ถาจะเปนผลสําเร็จของคน ก็ตองให
เปนผลท่ีความสําเร็จของงานสงทอดมาอีกตอหน่ึง 

คนจํานวนไมนอยหวังแตผลสําเร็จหรือผลประโยชนของ
คนอยางเดียว ถาเปนอยางน้ี ก็จะเปนปญหาตอการพัฒนา
ประเทศชาติ การพัฒนาประเทศชาติ และการแกปญหาของ
สังคม ก็ยากที่จะบรรลุความสําเร็จ และจะสงผลตอไปถึงสภาพ
จิตใจดวย  

ดังไดพูดมาแลววา สภาพจิตใจกับการทํางาน สงผลยอน
กลับกันไปมา คือ สภาพจิตใจที่ดี สงผลตอการทํางาน ใหทํางาน
ไดดี และการทํางานไดดีมีผลสําเร็จ ก็สงผลยอนกลับไปยังสภาพ
จิตใจ ทําใหมีกําลังใจเปนตนอีกทีหน่ึง  

ดังตัวอยาง ท่ีพูดมาแลว น้ี  ท่ีวา  สภาพจิตใจในดาน
แรงจูงใจ ท่ีมุงจุดหมายของคน กับมุงจุดหมายของงาน ซึ่งจะ
สงผลตอความสัมฤทธิ์ในการทํางาน แลวก็ยอนกลับมาบันดาล
ผันแปรสภาพจิตใจของคนใหเปนไปตางๆ กัน 



ทํางานอยางไร จึงจะไดความสุข? 

 ในสมัยปจจุบัน โดยเฉพาะในสภาพการทํางานแบบ
ตะวันตก ไดมีคําพูดสําคัญในทางไมดีคําหน่ึงมาเขาคูกับการ
ทํางาน คือ “ความเครียด”  

ยิ่งถาไมมีความบากบ่ันสูงาน ซึ่งเปนแรงจูงใจท่ีถูกตองใน
การทํางานแบบตะวันตกน้ันเขามาดุลดวยแลว ความเครียดจะกอ
ปญหาอยางมาก 

ความเครียด น้ี กําลังเปนปญหาสําคัญของอารยธรรม
มนุษยในโลกยุคปจจุบัน  

การทํางานหาเงิน หรือวิถีชีวิตท่ีเนนดานเศรษฐกิจของคน
ยุคน้ี พวงเอาความเครียดมาดวย 

ในสังคมตะวันตกปจจุบันน้ี คนยังมีนิสัยสูงาน ท่ีไดสะสม
มาแตอดีต ยังติดยังฝงอยู แตมาในระยะหลังๆ น้ี ความใฝเสพ
เห็นแกบริโภคก็มากขึ้น  

สวนในสังคมไทยของเราน้ี มีผูกลาววา คนไทยมีคานิยม
บริโภคมาก ไมคอยมีคานิยมผลิต จึงจะย่ิงมีปญหาหนักกวาเขา
อีก เพราะคานิยมบริโภคขัดแยงกับกระบวนการทํางาน  

เน่ืองจากการทํางานตองการความอดทน ตองตอสูกับความ
ยากลําบาก เมื่อไมมีนิสัยรักงานสูงานเปนพ้ืนฐานรองรับ คนท่ี
นิยมบริโภคจะไมสามารถทนได จะจําใจทํา ทําดวยความฝนใจ 
จะรอคอยแตเวลาท่ีจะไดบริโภค ความตองการจึงขัดแยงกัน และ
เมื่อความตองการขัดแยงกัน ก็เกิดภาวะท่ีเรียกวา “เครียด”  
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จึงทํางานดวยความเครียด 
คนท่ีมีคานิยมบริโภคมาก เมื่อตองทํางานมาก ก็ยิ่งเครียด

มาก โดยเฉพาะคนท่ีตองการผลตอบแทนทางวัตถุ ทํางานไปก็
ทําดวยความกระวนกระวาย เกิดความขัดแยงในจิตใจ มีความ
กังวลวาผลตอบแทนที่เราตองการจะไดหรือเปลา จะไดนอยกวา
ท่ีตั้งความหวังหรือเปลา หรือวาเราอาจจะถูกแยงผลตอบแทนไป 
หรือถูกแยงตําแหนงฐานะไป ความหวงกังวลตางๆ น้ีทําใหเกิด
ความเครียด ซึ่งเปนปญหาทางจิตใจท่ีสําคัญ  

เมื่อขาดความรักงาน ใจไมอยูกับงาน ความรูสึกรอเงินรอ
เวลาก็จะเดนข้ึนมา และกดดันใจน้ัน โดยเฉพาะเมื่อจุดหมายของ
คน กับจุดหมายของงาน ลักลั่นขัดแยงกัน เชน งานเสร็จ เงินยังไม
มา หรือวาตําแหนงยังไมได แรงกดดันก็ย่ิงมาก เลยย่ิงเครียดหนัก  

ปญหาตางๆ รวมท้ังความเครียดน้ัน ก็เกิดจากแรงจูงใจ
ประเภทแรกท่ีเรียกวา ตัณหา-มานะ โดยเฉพาะ คานิยมบริโภค 
และ คานิยมโกหรู ซึ่งกําลังแพรหลายอยูในสังคมของเรา และ
บางทีก็ถึงกับมองกันวาเปนเรื่องท่ีดี 

สวนแรงจูงใจท่ีถูกตอง คือทํางานดวยใจท่ีใฝสรางสรรค 
มองงานเปนโอกาสท่ีจะไดพัฒนาตน อยากพัฒนาประเทศชาติ
หรือทําประโยชนแกสังคม ตองการผลสําเร็จของงานหรือทํางาน
เพ่ือจุดหมายของงานแทๆ  

แมจะทํางานดวยแรงจูงใจท่ีดีแบบน้ี  ถาเกิดความรูสึกเรงรัด
จะรีบรอนทํา และมีความหวงกังวลเกรงงานจะไมเสร็จ ก็อาจจะมี
ความเครียดได ตางแตวาจะเปนความเครียดท่ีคลายไดงาย 
(เพราะไมมีอารมณดานลบจากตัณหา ซึ่งพ่ึงพาเง่ือนไขขางนอก)  



ชีวิตนี้เพื่องาน งานน้ีเพื่อธรรม ๒๐

เพราะฉะน้ัน ไมวาจะเปนฝายท่ีมีแรงจูงใจไมดีก็ตาม มี
แรงจูงใจท่ีดีก็ตาม ก็ยังมีความเครียดได ยังอาจมีปญหา  

แตเราแยกเห็นความแตกตางไดไมยากวา ในฝายหน่ึง 
แรงจูงใจเพื่อจุดหมายของคน ซึ่งมุงเอาประโยชนสวนตนดวยตัณหา-
มานะ มีโทษตอสังคมและตอชีวิตมาก  

สวนฝายท่ีสอง  แรงจูงใจเพื่อจุดหมายของงาน มีคุณคามาก มี
คุณประโยชนตอสังคมมาก พัฒนาชีวิตคนไดดี  

ตกลงวา ท้ังสองอยางยังมีปญหาอยู ทําอยางไรจะแกไขให
การทํางานมีสวนท่ีเปนคุณอยางเดียว เปนประโยชนแกชีวิตโดย
สมบูรณ อันน้ีเปนขั้นตอไป  

ตอไปก็มาถึงขั้นท่ีวา ท้ังทํางานดี และมีความสุขด้วย ซึ่ง
จะตองมีการตั้งทาทีท่ีถูกตอง และตอนน้ีจะเปนเรื่องของการ
พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา ควบคูไปกับการทํางาน  

เมื่อกี้น้ี เราเอางานมาพัฒนาชีวิตจิตใจของเรา แตอีกดาน
หน่ึงในการทํางานน้ัน เราจะตองพัฒนาชีวิตจิตใจของเราไปดวย 
เพ่ือเอาชีวิตจิตใจที่ดีไปพัฒนาการทํางาน การทํางานท่ีจะใหได
ท้ังผลดีและมีความสุขดวยน้ัน มีอะไรหลายแงท่ีจะตองพิจารณา 

แงท่ีหน่ึง ก็อยางท่ีวาเมื่อกี้ คือ ในการท่ีจะใหเกิดผลดีตอ
ชีวิตและสังคม เราตองมีแรงจูงใจท่ีถูกตอง ซึ่งตองการจุดหมาย
ของงาน น่ันคือมีฉันทะ มีความใฝดี มีความใฝสรางสรรค  

พรอมกับการมีฉันทะน้ัน ก็ตองมีความรูเทาทันความจริง 
ซึ่งเปนเรื่องของปัญญาดวย อยางนอยรูเทาทันวาส่ิงท้ังหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย  
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เพียงตั้งทาทีของจิตใจแบบรูเทาทันขึ้นมาแคน้ีเทาน้ัน เราก็
จะเริ่มมีความสุขงายขึ้นทันที เราจะมองดูส่ิงตางๆ ดวยสายตาท่ี
มองเห็นถูกตองมากข้ึน 

ในขณะท่ีกําลังเรงงานเต็มท่ี ขยันเอาใจใสเต็มท่ี เรากลับจะ
มีความกระวนกระวายนอยลง หรือทํางานดวยความไมกระวน
กระวาย คือมีความรูเทาทันวาสิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย  

ขณะน้ีเรากําลังทําเหตุปจจัย เราก็ทําเหตุปจจัยน้ันให
เต็มท่ี สวนผลท่ีจะเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เราก็ดูไป ไมมี
ตัวเราท่ีเขาไปวุนวายดวย พอวางใจอยางน้ี เราก็เปนอิสระ 
สบาย ไมตองหวงกังวลกับผล เราทําเหตุปจจัยใหดีก็แลวกัน 

อันน้ีเปนขอท่ีหน่ึง กลาวคือ ควบคูกับแรงจูงใจท่ีถูกตอง
หรือฉันทะน้ัน ก็ใหมีการรูเทาทันความจริงดวย อยางนอยใหทํา
ใจวา ส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย มองไปตามเหตุปัจจัย ขอ
น้ีเปนทาทีพ้ืนฐานตามหลักธรรมท่ีวา ส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุ
ปจจัย เปนการทําใจข้ันท่ีหน่ึง 

ตอไปแงท่ีสอง คือ เวลาทํางาน เรามักมีความรูสึกแบงแยก
หรือแยกตัวออกไปวา น่ีตัวเรา น่ีชีวิตของเรา น่ันงาน เราจะตอง
ทํางาน ตลอดจนรูสึกวางานเปนเรื่องเหน็ดเหน่ือยตองตรากตรํา 
ไมมองวางานน้ีแหละเปนเน้ือแท เปนเน้ือเปนตัวของชีวิต 

ท่ีจริงน้ัน งานไมใชส่ิงตางหากจากชีวิต งานท่ีเราบอกวา
เปนกิจกรรมของชีวิตน้ัน ท่ีจริงมันเปนตัวการดําเนินชีวิตของเรา
เลยทีเดียว  
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ในชีวิตของเราท่ีเปนไปอยูน้ี งานน่ันเองคือความเปนไป

ของชีวิต เพราะฉะน้ัน การทํางานจึงเปนเน้ือหา หรือเปนเน้ือตัว
ของชีวิตของเรา  

เมื่อทํางาน เราอยาไปมีความรูสึกแยกวา น่ันเปนงาน เปน
กิจกรรมตางหากจากชีวิตของเรา  

การท่ีมีความรูสึกวาเราจะตองไปเหน็ดเหน่ือยตรากตรํา 
หรือวามันเปนเรื่องหนักเรื่องทนท่ีเราจะตองทํางานตอไป รอ
หนอยเถอะ เราทํางานเสร็จแลวจะไดไปหาเวลาพักผอน ความ
นึกคิดอยางน้ีจะทําใหเกิดความรูสึกแปลกแยก และเกิด
ความรูสึกท่ีครุนคิดเหมือนถูกกดถูกทับอยู อยากจะพนไปเสีย 
เกดิความเครียด เกิดความกังวล เกิดความหวง เกิดความหวัง 

ในเบ้ืองตน คนเราตองอยูดวยความหวัง แตพอถึงขั้นหน่ึง
แลวไมตองหวัง เพราะความหวังสําเร็จจบส้ินอยูในตัว ตอนน้ีจะ
มีความสุขยิ่งกวาตอนแรกท่ีมีความหวัง 

คนท่ีไมมีความหวังเลย จะมีความทุกขมาก ในขั้นตอมา
เขาจึงมีความสุขดวยการที่มีความหวัง เขามีความหวังวา 
หลังจากน้ีแลว เขาจะไดจะพบส่ิงท่ีปรารถนา แลวเขาก็จะสุข จะ
สบาย เขามีความหวังอยางน้ี และเขาก็มีความสุข  

แต ความหวังน้ัน คู่กับความหวาด เปนคูกันกับความหวง
และความกังวล ดังน้ัน พรอมกับการมีความสุขดวยความหวังน้ัน 
เขาก็มีความกังวล เชน เมื่อหวังวาจะได ก็หวาดระแวงหรือกังวล
วาจะมีอะไรมาขัดขวางใหไมเปนไปอยางท่ีหวัง เปนความทุกข
อยางหน่ึงในการรอความหวัง ท่ีตองกังวลตอความหวัง 
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สวนคนอีกพวกหน่ึงน้ันอยูเหนือความหวัง หรือพนเลย
ความหวังไปแลว คือไมตองอยูดวยความหวัง ไมตองอาศัย
ความสุขจากความหวัง หรือวาความสุขของเขาไมตองขึ้นตอ
ความหวัง เพราะชีวิตเปนความสุขตลอดเวลา โดยไมตองหวัง 
และไมตองหวงกังวล  

เพราะฉะน้ัน ถาเราจะทํางานใหไดผลดี โดยท่ีวาชีวิตก็มี
ความสุข และงานก็ไดผลดีดวย ก็ควรจะมาใหถึงขั้นน้ี คือขั้นท่ีวา 
มองงานกับชีวิตเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มองวางานเปนกิจกรรม
ท่ีเปนเน้ือเปนตัวของชีวิตแทๆ แลวเราก็ทํางานไปอยางท่ีรูสึกวา
มันเปนการดําเนินชีวิตของเราเอง และดําเนินชีวิตน้ันใหดีท่ีสุด 

ตอไปอีกดานหน่ึงก็คือ เมื่อเราทํางานไป ไมวาจะมองใน
ความหมายวาเปนการพัฒนาตนเองก็ตาม เปนการกระทําเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนหรือของสังคมก็ตาม ในเวลาท่ีทําอยู
น้ัน สภาพจิตใจอยางหน่ึงท่ีควรเกิดขึ้น ก็คือความราเริงบันเทิงใจ 
ความเบิกบานใจ  

การทํางานในความหมายบางอยางก็เอ้ือตอการเกิดสภาพ
จิตอยางน้ีอยูแลว เชน ถาเราศรัทธาในความหมายของงาน ใน
คุณคาของงาน เราทํางานไป ก็ทําจิตใจของเราใหราเริงไดงาย  

แตการท่ีจะใหราเริงน้ัน บางทีก็ตองทําตัวทําใจเหมือนกัน 
ไมใชวามันจะเกิดขึ้นมาเฉยๆ เราตองตั้งทาทีของจิตใจใหถูกตอง 
บอกตัวเอง เราใจตัวเองใหราเริง ทําใจใหเบิกบานอยูเสมอ สภาพ
จิตอยางน้ีเรียกวามีปราโมทย 
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 ทางพระบอกวา สภาพจิตท่ีดีของคนน้ัน คือ 
หน่ึง  ปราโมทย  ความราเริงเบิกบานใจ  
สอง  ปติ  ความอ่ิมใจ ปลาบปล้ืมใจ 
สาม  ปสสัทธิ  ความผอนคลาย สงบเรียบรื่น  
ขอท่ีสามมีความสําคัญมากในยุคปจจุบัน คือ เมื่อผอน

คลาย  ก็ไม เคร ียด  เป นข อที ่จะช วยแกป ญหาสภาพจิตใน
วัฒนธรรมสมัยใหมของยุคอุตสาหกรรม พอมีปสสัทธิแลว 

ส่ี  สุข  ความฉํ่าชื่นรื่นใจ จิตใจคลองสบาย แลวก็ 
ห้า  สมาธิ  ใจแนวแน อยูตัว แนบสนิท และมั่นคง ไม

วอกแวก  ไม ฟุ งซาน  ไมห ว่ันไหว  ไมมีอะไรรบกวน  เรียบ 
สม่ําเสมอ อยูกับกิจ อยูกับงาน เหมือนดังกลืนเขาเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกับงาน ซึ่งหมายถึงวาสมาธิในการทํางานก็เกิดขึ้นดวย 

องคประกอบ ๕ ตัวน้ี เปนสภาพจิตของคนท่ีปฏิบัติธรรม 
ดังน้ัน ในการเปนอยูและในการทํากิจกรรมทุกอยาง เราจึง
ปฏิบัติธรรมไดท้ังน้ัน เมื่อเราดําเนินชีวิตถูกตอง ทําส่ิงน้ันๆ ได
ถูกตอง เรามีสภาพจิตท้ังหาอยางน้ี ก็เรียกวา เรากําลังปฏิบัติ
ธรรมตลอดเวลา 

หลายคนไปมองการปฏิบัติธรรมแยกจากชีวิต ตองรอไปเขา
ปา ไปอยู วัด การปฏิบัติธรรมอยางน้ันอาจเปน course แบบ 
intensive  

แตในปจจุบันทุกขณะน้ี เราควรปฏิบัติธรรมตลอดเวลา ถา
ใครปฏิบัติไดอยางน้ีลาดลําดับลงไป การปฏิบัติแบบ intensive 
course ก็ไมจําเปน แตเปนการเสริมย้ํา หรือลงลึกเมื่อมีโอกาส  
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ถาเราฝกตัวเองตลอดเวลาดวยการทํางานแบบน้ี เราก็
ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาอยูแลว เราทํางานไป โดยมีสภาพจิตดี 
ซึ่งจะไมมีปญหาสุขภาพจิตเลย เพราะมันเปนสุขภาพจิตเองอยู
แลวในตัว 

ขอใหมีปราโมทย มีปติ มีปสสัทธิ มีสุข มีสมาธิเถิด ถาทํา
อยางน้ีแลวสบาย งานก็ไดผลดวย จิตใจก็ดีดวย  

ถาทํางานอยางน้ี ก็กลายเปนทํางานเพ่ือธรรม และคน
อยางน้ีจะไมคอยคํานึงถึงผลตอบแทน ไมตองรอความสุขจาก
ผลตอบแทน  

คนท่ีมุงผลตอบแทนตองรอวา เมื่อไรไดผลตอบแทนเปน
เงินเปนทองแลว จึงจะมีความสุข แตระหวางน้ันก็ทํางานดวย
ความทุกขและรอความสุขอยูเรื่อยไป จะไดหรือไมได ก็ยังไม
แนนอน ไมมั่นใจ แตการปฏิบัติโดยมีสภาพจิตหาอยางน้ี ไดท้ัง
งาน ไดท้ังความสุขเสร็จไปในตัวเปนพ้ืนฐานไวแลว 

ทีน้ี พอถึงขั้นทํางานอยางมีความสุขโดยไมตองหวัง ไม
ตองหวงผลตอบแทนแลว เราทํางานไป ชีวิตแตละขณะก็จะเปน
ความเต็มสมบูรณของชีวิตในทุกขณะน้ันๆ ตอนน้ีแหละจะถึงจุด
รวมท่ีทุกอยางมาอยูดวยกัน ท้ังงาน ท้ังชีวิต และความสุข จะ
สําเร็จในแตละขณะ 

ตรงนี้แหละเปนหัวใจสําคัญ ในตอนแรกน้ันเปนเหมือนวา
เราแยกงาน แยกชีวิต แยกความสุขเปนสวนๆ แตพอถึงตอนนี้ 
ทําไปทํามา ทุกอยางมารวมอยูดวยกันท้ังหมดในขณะเดียว  
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ตราบใดเรายังแยกเปนสวนๆ และแยกตามเวลา ตราบน้ัน
ชีวิตจะตองดิ้นรนคอยหาและหลบหนีส่ิงเหลาน้ันทีละอยางๆ อยู
ตลอดเวลา คือเปนชีวิตท่ีตามหาวันพรุงน้ี ซึ่งไมมาถึงสักที  

แตถาทําใหเปนปจจุบันเสีย ทุกอยางก็ครบถวนอยูดวยกัน
ทันที ทุกอยางก็สมบูรณ 



ชีวิต งาน และธรรม:  
ความประสานสูเอกภาพ 

 ในสภาพอยางน้ี เราจะมองเห็นพัฒนาการของคนในการ
ทํางาน มองเห็นพัฒนาการของชีวิต ในลักษณะท่ีวา  

ตอนตน คนจํานวนมากมองแบบปุถุชนวา งานเพื่อชีวิต คือ
เราทํางานเพ่ือจะไดผลตอบแทนมาเล้ียงชีวิต ชีวิตของเราอาศัย
งาน คือ เราอาศัยงานเพ่ือใหชีวิตของเราเปนอยูได 

ตอมาจะเห็นวา มีการกาวหนาไปอีกขั้นหน่ึง คือกลายเปน 

งานเพื่องาน ตอนน้ีงานก็เพ่ืองานน่ันแหละ คือ เพ่ือใหงานน้ัน
สําเร็จดวยดี เพ่ือจุดมุงหมายของงาน ตรงไปตรงมา  

ท่ีวางานเพ่ือชีวิตน้ัน เปนเรื่องของเง่ือนไข ไมใชเปนเหตุ
ปจจัยตรงแท ในท่ีน้ี จะตองมองความเปนเหตุปจจัย และการ
เปนเง่ือนไขวาเปนคนละอยาง 

ท่ีวางานเพ่ือชีวิตน้ัน แทจริงแลว งานไมใชเปนเหตุปจจัย
ของชีวิต แตงานเปนเง่ือนไขเพ่ือใหไดผลตอบแทนมาเล้ียงชีวิต 
แตถาวางานเพ่ืองาน ก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยโดยตรง  

งานอะไรก็เพ่ือจุดหมายของงานอันน้ัน เชน งานของแพทย
คือการบําบัดโรค ก็เพ่ือจุดมุงหมายของงาน คือทําใหคนหายโรค 
ทํางานโภชนาการ ก็เพ่ือใหคนไดกินอาหารดี แลวคนก็จะไดมี
สุขภาพดี เปนจุดหมายของงานโดยตรง งานก็เพ่ืองาน 
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 เมื่อเราทํางานเพ่ืองานแลว ไปๆ มาๆ งานท่ีทําน้ันก็
กลายเปนกิจกรรมหลักของชีวิตของเรา กลายเปนตัวชีวิตของเรา 
งานเพ่ืองาน ก็กลายเปนชีวิตเพ่ืองาน ชีวิตของเราก็กลายเปน 
ชีวิตเพ่ืองาน  

ทํางานไปทํางานมา ชีวิตของเรากลายเปนชีวิตเพ่ืองาน 
อน่ึง พรอมกับท่ีวาเปนงานเพ่ืองานน่ันแหละ มันก็เปน

ธรรมไปในตัว  
เหมือนอยางท่ีบอกวา ทํางานเพ่ือประโยชนสุขแกสังคม 

หรือวาแพทยทําใหคนไขมีสุขภาพดี การทําใหเกิดประโยชนสุข
แกสังคม และการชวยใหคนมีสุขภาพดี ก็เปนธรรม การท่ีครูให
การศึกษาแกเด็กนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการศึกษา เปนคนดี มี
สติปญญา การท่ีเปนคนดี การท่ีมีสติปญญา การท่ีมีชีวิตดีงาม 
ก็เปนธรรม เพราะฉะน้ัน งานน้ัน ก็เพ่ือธรรม 

เมื่อเราเอาชีวิตของเราเปนงาน เอางานของเราเปนชีวิตไป
แลว ก็กลายเปนวา ชีวิตของเราก็เพ่ือธรรม งานก็เพ่ือธรรม ซึ่ง
มองกันไปใหถึงท่ีสุดแลว ไมใชแคเพ่ือเทาน้ัน คือ ท่ีวางานเพ่ือ
งาน งานเพ่ือธรรม ชีวิตเพ่ืองาน ชีวิตเพ่ือธรรม อะไรตางๆ น้ี ใน
ท่ีสุด ท้ังหมดน้ีก็เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน   

เมื่อถึงขั้นน้ี  ก็ไมตองใชคําวา "เพื่อ" แลว เพราะทําไปทํา
มา ชีวิตก็คืองาน งานก็คือชีวิต และ งานก็เปนธรรม ไปในตัว เมื่อ
งานเปนธรรม ชีวิตก็เลยเปนธรรมดวย ตกลงวา ท้ังชีวิตท้ังงาน ก็
เป็นธรรม ไปหมด  
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พอถึงจุดน้ี ก็เขาถึงเอกภาพท่ีแทจริง ทุกอยางก็จะถึงจุดท่ี
สมบูรณในแตละขณะ อยางท่ีกลาวแลว 

ในภาวะแหงเอกภาพ ท่ี ชีวิต งาน และ ธรรม ประสาน
กลมกลืนเขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันน้ัน คนท่ีทํางานก็จะมีชีวิต
และงานและธรรมสมบูรณพรอม ในแตละขณะท่ีเปนปจจุบัน 
และจะมีแตชีวิตและงานท่ีมีความสุข ไมใชชีวิตและงานท่ีมีความ
เศรา น้ีเปนประการท่ีหน่ึง  

ประการท่ีสอง ชีวิตน้ันมีคุณคาเปนประโยชน ไมมีโทษ และ 
ประการท่ีสาม ชีวิตน้ี และงานน้ัน ดําเนินไปอยางจริงจัง 

กระตือรือรน ไมเฉ่ือยชา ไมประมาท  
ลักษณะของงานอยางหน่ึงท่ีเปนโทษ ก็คือความเฉ่ือยชา 

ความทอแท ขาดความกระตือรือรน ซึ่งโยงไปถึงสภาพจิตดวย  
เมื่อเราไดคุณลักษณะของการทํางาน และชีวิตอยางท่ีวา

มาน้ีเราก็ได คุณภาพท่ีดี ท้ังสามด้าน คือ ไดทั้งความสุข ได
คุณประโยชนหรือคุณคา และ ไดทั้งความจริงจัง กระตือรือรน ซึ่ง
เปนเน้ือแทในตัวของงานดวย 

ถาเปนอยางน้ีแลว ชีวิตน้ันก็เปนชีวิตท่ีมีความสมบูรณใน
ตัวเอง ซึ่งในแงของงาน ก็เปนอันหน่ึงอันเดียวกับงาน แลวก็เปน
อันหน่ึงอันเดียวกับประโยชนสุข ท่ีจะเกิดแกชีวิตและสังคมของ
มนุษยดวย ชีวิตอยางน้ีจึงมีความหมายเทากับประโยชนสุขดวย  

ชีวิตคือประโยชนสุข เพราะการเปนอยูของชีวิตน้ัน 
หมายถึงการเกิดขึ้นและการดํารงอยูของประโยชนสุขดวย 
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คนผูใดมีชีวิตอยูอยางน้ี การเปนอยูของเขาก็คือประโยชน

สุขท่ีเกิดขึ้นแกเพ่ือนมนุษย แกชีวิต แกสังคมตลอดเวลา  
ถาคนอยางน้ีมีชีวิตยืนยาวเทาไร ก็เทากับทําใหประโยชน

สุขแกสังคม แกมนุษย แกโลก แผขยายไปไดมากเทาน้ัน  
ดังน้ัน อายุท่ีมากขึ้น ก็คือประโยชนสุขของคนที่มากขึ้น 

แพรหลายกวางขวางยิ่งขึ้นในสังคม 
ครั้งหน่ึง พระสารีบุตร อัครสาวกฝายขวาของพระพุทธเจา

ถูกถามวา ถาพระพุทธเจามีอันเปนอะไรไป ทานจะมีความโศกเศรา
ไหม พระสารีบุตรตอบวา  

ถ้าองค์พระศาสดามีอันเป็นอะไรไป ข้าพเจ้าก็จะไม่มีความ
โศกเศร้า แต่ข้าพเจ้าจะมีความคิดว่า พระองค์ผู้ทรงมีพระคุณ
ความดีมากมาย ได้ลับล่วงจากไปเสียแล้ว ถ้าหากพระองค์ทรง
ดํารงอยู่ยาวนาน ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชน
ชาวโลกเป็นอันมาก  
พระสารีบุตรตอบอยางน้ี หมายความวา เปนการตั้งทาทีท่ี

ถูกตองตอกัน ท้ังตอตัวของทานเอง และตอชีวิตของทานผูอ่ืน
ดวย  

อยางท่ีไดกลาวแลววา ชีวิตท่ียืนยาวอยูในโลกของคนท่ีมี
คุณสมบัติเชนน้ี ก็คือ ความแพรหลายของประโยชนสุขมาก
ยิ่งขึ้น 



ชีวิต งาน และธรรม:  
อิสรภาพภายในเอกภาพ 

เทาท่ีไดกลาวมาในเรื่อง "ชีวิตน้ีเพ่ืองาน และงานนี้เพ่ือธรรม" 
ท้ังหมดน้ี ก็เปนนัยหน่ึงของความหมาย แตถาจะวิเคราะหอีกแบบ
หน่ึง ชื่อหัวขอท่ีตั้งไว ไดแยกชีวิตกับงาน ออกเปนคํา ๒ คํา  

เมื่อกี้ เราไดดึงเอาชีวิตกับงาน มารวมเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันแลว แตถึงอยางน้ัน ในแงของความเปนจริง มันก็ยังเปน
คําพูดคนละคํา ชีวิตก็เปนอันหน่ึง งานก็เปนอันหน่ึง เพียงแตเรา
มาโยงใหเปนเอกภาพ 

ทีน้ี แงท่ีชีวิตกับงานเปนคนละคํา ยังเปนคนละอยาง และ
ยังมีความหมายท่ีตางกัน ก็คือ งานน้ันมีลักษณะท่ีจะตองทํากัน
เรื่อยไป  ไม ส้ินสุด  ยังไมมีความสมบูรณเสร็จ ส้ินท่ีแทจริง 
เพราะวา งานนั้นสัมพันธกับความเปล่ียนแปลงของกาลเทศะ
และของชุมชน  

สั ง คมมี ค ว าม เป ล่ี ยนแปล งอยู เ ส มอ  เ มื่ อ สั ง คม
เปล่ียนแปลงไป งานท่ีทําก็เปล่ียนแปลงไปดวย เพราะฉะน้ัน 
งานจะไมมีความสมบูรณเสร็จส้ิน ตองมีการเปล่ียนแปลงตอไป
ตามสภาพแวดลอมของสังคม แตชีวิตของคนมีความจบส้ินใน
ตัว จะไมไปกับงานตลอดไป อันน้ีก็เปนอีกแงหน่ึง 
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ตามท่ีพูดไปแลว แมวาชีวิตกับงานจะเปนเอกภาพกันได 
แตในแงหน่ึงก็ยังมีความตาง อยางท่ีวางานสําหรับสังคมน้ีคง
ดําเนินตอไป แตชีวิตของคนมีการจบส้ินได และจะตองจบส้ินไป 

แมวา เราจะไมสามารถทําใหงานมีความสมบูรณเสร็จส้ิน 
แตชีวิตของคนเราแตละชีวิต เราควรจะทําใหสมบูรณ และชีวิต
ของเราในโลกน้ี เราก็สามารถทําใหสมบูรณไดดวย ทําอยางไร
จะใหสมบูรณ 

ในทางพระพุทธศาสนาไดแสดงหลักเกี่ยวกับจุดหมายของ
ชีวิตไว ๓ ขั้นวา ชีวิตท่ีเกิดขึ้นมานั้น แมวามันจะไมมีจุดหมาย
ของมันเอง เราก็ควรทําใหมีจุดหมาย  

เราอาจจะตอบไมไดวา ชีวิตน้ีเกิดมามีจุดมุงหมายหรือไม 
เพราะเมื่อวาตามหลักธรรมแลว ชีวิตน้ีเกิดมาพรอมดวยอวิชชา  

ชีวิตไมไดบอกเราวามันมีจุดมุงหมายอยางน้ันอยางน้ี แต
เราก็สามารถตั้งความมุงหมายใหแกมันได  

ดวยการศึกษาและเขาใจชีวิต ก็มองเห็นวา ชีวิตน้ีจะ
เปนอยูดี จะตองมีคุณภาพ จะตองเขาถึงส่ิงหรือสภาวะท่ีมี
คุณคาหรือเปนประโยชนแกมันอยางแทจริง 

ดวยเหตุน้ี ทางพระจึงไดแสดงไววา เมื่อเกิดมาแลว ชีวิต
ของเราควรเขาถึงจุดหมายระดับตางๆ เพ่ือใหเปนชีวิตท่ีสมบูรณ 
ซึ่งเปนเรื่องท่ีเราจะตองทําใหแกชีวิตของเราเอง ใหมันมีใหมัน
เปนไดอยางน้ัน  

ประโยชน หรือ จุดหมาย น้ี แบงเปน ๓ ขั้น 
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 จุดหมายท่ีหน่ึง เรียกวา จุดหมายที่ตามองเห็น จุดหมาย
ของชีวิตท่ีตามองเห็น โดยพ้ืนฐานท่ีสุด ก็คือ การมีรายได มี
ทรัพยสินเงินทอง มีปจจัย ๔ พอพ่ึงตัวเองได การเปนท่ียอมรับ
และอยูรวมกับคนอื่นได  

เรื่องผลประโยชนและความจําเปนตางๆ ทางวัตถุและทาง
สังคมเหลาน้ี ชีวิตของเราจําเปนตองพ่ึงอาศัย เราปฏิเสธไมได พูด
งายๆ ก็คือการพ่ึงตัวเองไดในทางเศรษฐกิจและสังคม เปนหนาท่ี
ของเราท่ีจะตองทําใหเกิดใหมี  

ทุกคนควรจะตองพิจารณาตัวเองวา ในขั้นท่ีหน่ึง เกี่ยวกับ
การมีทรัพยท่ีจะใชสอย มีปจจัยท่ีพออยูได การมีความสัมพันธท่ีดี
กับผู อ่ืนในสังคม  เรื่องของความอยูดี  พ่ึงตนเองไดในทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนประโยชนท่ีตามองเห็นน้ี เราทําไดแค
ไหน บรรลุผลไหม น่ีคือขั้นท่ีหน่ึงท่ีทานใหใชเปนหลักวัด 

ตอไปขั้นท่ีสอง จุดหมายที่เลยตามองเห็น หรือประโยชนซึ่ง
เลยไกลออกไปขางหนา เลยจากท่ีตามองเห็น ซึ่งรวมถึงเลยจาก
โลกน้ีไปดวย ก็คือดานในหรือดานจิตใจ หมายถึงการพัฒนาชีวิต
จิตใจ รวมท้ังการมีความสุขในการทํางาน การมองเห็นคุณคาของ
งานในแงความหมายที่แทจริง วาเปนประโยชนตอเพ่ือนมนุษย
หรือเพ่ือสันติสุข ความประพฤติสุจริต ความมีนํ้าใจพรอมท่ีจะ
สละจะทําจะใหเพ่ือประโยชนสวนรวมและการชวยเหลือตางๆ  

คุณคาและคุณธรรมเหลาน้ี ซึ่งทําใหเกิดความมั่นใจและ
เอิบอ่ิมภายในจิตใจ มั่นใจถึงขนาดท่ีวาไมตองหว่ันหวาดกลัวภัย
โลกหนา เปนความสุขท่ีลึกซึ้ง เปนส่ิงท่ีเลยจากตามองเห็น  
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คนหลายคน แมจะมีประโยชนท่ีตามองเห็นพรั่งพรอม
บริบูรณ  แตไมมีความสุขท่ีแทจริงเลย  เพราะพนจากท่ีตา
มอง เ ห็น ไปแล ว  จิ ต ใจ ไมพร อม  ไม ไ ด พัฒนา เ พียงพอ 
เพราะฉะน้ัน ตองมองวา ในสวนท่ีมองไมเห็น คือเลยไปกวาน้ัน 
ยังมีอีกสวนหน่ึง แลวสวนน้ันเรามีแคไหนเพียงไร 

สุดทาย จุดหมายที่พนเหนือโลก หรือจุดหมายท่ีพนเปน
อิสระ เรียกวา ประโยชนสูงสุด คือประโยชนเหนือท้ังท่ีตามองเห็น
และท่ีเลยจากตามองเห็น  

ประโยชนในขั้นท่ีสองน้ัน แมจะเลยจากท่ีตามองเห็นไป
แลว ก็ยังเปนเพียงเร่ืองนามธรรมในระดับของความดีงามตางๆ 
ซึ่งแมจะสูง แมจะประเสริฐ ก็ยังมีความยึดความติดอยูในความ
ดีความงามตางๆ เหลาน้ัน และยังอยูในขายของความทุกข ยัง
ไมพนเปนอิสระแทจริง  

สวนจุดมุงหมายข้ันสุดทายน้ี ก็คือการอยูเหนือส่ิงเหลาน้ัน
ขึ้นไป คือความเปนอิสระโดยสมบูรณ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาถือ
วา ความเปนอิสระโดยสมบูรณเปนจุดมุงหมายท่ีแทจริงของชีวิต 

ตอนน้ี แมแตงานท่ีวาสําคัญ เราก็ตองอยูเหนือมัน เพราะ
ถึงแมวา งานกับชีวิตของเราจะเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แตตราบใด
ท่ีเรายังมีความติดในงานน้ันอยู ยังยึดถือเปนตัวเรา เปนของเรา 
งานแมจะเปนส่ิงท่ีดีงาม มีคุณคา เปนประโยชน แตเราก็จะเกิด
ความทุกขจากงานน้ันได มันยังอาจจะเหน่ียวร้ังใหเราเอนเอียงได  

จึงจะตองมาถึงขั้นสุดทายอีกขั้นหน่ึง คือ ความหลุดพน
เปนอิสระโดยสมบูรณ อยูเหนือส่ิงท้ังปวง แมแตส่ิงท่ีเรียกวางาน 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕ 

ในขั้นน้ีเราจะทํางานใหดีท่ีสุด โดยท่ีจิตใจไมติดคางกังวล
อยูกับงาน ไมวาในแงท่ีตัวเราจะไดผลอะไรจากงานน้ัน หรือใน
แงวางานจะทําใหตัวเราไดเปนอยางน้ันๆ หรือแมแตในแงวางาน
ของเราจะตองเปนอยางน้ันๆ 

การมองตามเหตุปจจัยน้ัน เปนตัวตนทาง ท่ีจะทําใหเรา
มาถึงขั้นน้ี ในเวลาท่ีทํางาน เราทําดวยความตั้งใจอยางดีท่ีสุด 
มุงแนวเด็ดเดี่ยววาตองใหสัมฤทธิ์ผลบรรลุจุดหมายน้ันๆ  

แตพรอมกันน้ัน ก็มีทาทีของจิตใจท่ีตระหนักรูถึงความ
เปนไปตามเหตุปจจัย ทําการใหตรงเหตุปจจัย มองไปตามเหตุ
ปจจัย ถางานน้ันมันเปนไปตามเหตุปจจัย มันก็เปนเรื่องของเหตุ
ปจจัยท่ีจะใหเปนไป ไมใชเรื่องของตัวเราท่ีจะเขาไปรับกระทบ 
เขาไปอยาก เขาไปยึด หรือถือคางไว  

เรามีหนาท่ีแตเพียงทําเหตุปจจัยใหดีท่ีสุด ดวยความรูท่ี
ชัดเจนท่ีสุด มีแตตัว รู คือ รูวาท่ีดีงามถูกตองหรือเหมาะควรเปน
อยางไร รูวาเหตุปจจัยท่ีจะใหเปนอยางน้ันคืออะไรแลว ทําตามที่รู 
คือ ทําเหตุปจจัยท่ีรูวาจะใหเกิดผลเปนความดีงามถูกตองเหมาะ
หรือควรอยางน้ัน 

เมื่อทําเหตุปจจัยแลว มันก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยน้ัน
แหละท่ีจะทําใหเกิดผลขึ้นมา เราหมดหนาท่ีแคน้ัน ไมตองมายุง
ใจนอกเหตุปจจัย ไมตองไปอยากไปยึด ตอนน้ีใจของเราก็
เรียกวาลอยพนออกมาไดสวนหน่ึง 
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เมื่อใดเราเขาถึงความจริงโดยสมบูรณแลว จิตใจของเราก็
จะเปนอิสระอยางแทจริง ซึ่งทําใหทํางานน้ันไดผลสมบูรณ โดยท่ี
พรอมกันน้ันก็ไมทําใหตัวเราตกไปอยูใตความกดทับ หรือในการ
บีบคั้นของตัวงานน้ันดวย แตเราสุขสบายโปรงใจอยูตามปกติ
ของเรา  

อันน้ีเปนประโยชนสูงสุดในขั้นสุดทาย ถาสามารถทําได
อยางน้ี ชีวิตก็จะมีความสมบูรณในตัว 

ดังไดกลาวแลววา งานไมใชเปนตัวเรา และก็ไมใชเปนของ
เราจริง แตงานน้ันเปนกิจกรรมของชีวิต เปนกิจกรรมของสังคม 
เปนส่ิงท่ีชีวิตของเราเขาไปสัมพันธเกี่ยวของ แลวก็ตองผานกันไป
ในท่ีสุด  

งานน้ัน เราไมสามารถทําใหสมบูรณแทจริง เพราะมัน
ขึ้นกับผลท่ีมีตอส่ิงอ่ืน ขึ้นกับปจจัยแวดลอม กาลเทศะ ความ
เปล่ียนแปลงของสังคม คนอ่ืนจะตองมารับชวงทํากันตอไป 

แตชีวิตของเราแตละคน เปนส่ิงท่ีทําใหสมบูรณได และเรา
สามารถทําใหสมบูรณได แมแตดวยการปฏิบัติงานน้ีแหละอยาง
ถูกตอง  

เมื่อเราปฎิบัติตองานหรือทํางานอยางถูกตอง มีทาทีของ
จิตใจตองานถูกตองแลว ชีวิตก็จะเปนชีวิตท่ีสมบูรณในตัวในแต
ละขณะน้ันน่ันเอง น่ีคือประโยชนในระดับตางๆ จนถึงขั้นสูงสุดท่ี
ทางธรรมไดสอนไว 
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  รวมความวา ภาวะท่ีชี วิต  งาน และธรรม ประสาน
กลมกลืนเขาดวยกันเปนหน่ึงเดียว หรือเอกภาพ ท่ีกลาวมาน้ัน 
เมื่อวิเคราะหลงไปแลว ยังแยกไดเปน ๒ ระดับ 

ในระดับหน่ึง แมวาในเวลาทํางาน ชีวิตจะเต็มอิ่มสมบูรณใน
แตละขณะน้ันๆ ทุกขณะ เพราะชีวิตจิตใจกลมกลืนเขาไปในงาน
เปนอันเดียวกัน พรอมท้ังมีความสุขพรอมอยูดวยในตัว แตลึกลง
ไปในจิตใจ ก็ยังมีความยึดติดถือมั่นอยูวางานของเราๆ พรอม
ดวยความอยากความหวังความหมายมั่น และความหวาดหวั่น
วา ขอใหเปนอยางน้ันเถิด มันจะเปนอยางน้ันหรือไมหนอ เปน
ตน จึงยังแฝงเอาเชื้อแหงความทุกขซอนไวลึกซึ้งในภายใน  

ขั้นน้ียังเปนเอกภาพท่ีมีความแยกตางหาก ซึ่งส่ิงท่ีตางหาก
กันเขามารวมกัน มีตัวตนท่ีไปรวมเขากับสิ่งอื่น หรือฝงกลืนเขาไป
ในส่ิงน้ันงานน้ัน ซึ่งเมื่อมีการรวมเขา ก็อาจมีการแยกออกไดอีก 

สวน ในอีกระดับหน่ึง ความประสานกลมกลืนของชีวิตจิตใจ
กับงานท่ีทํา เปนไปพรอมดวยความรูเทาทันตามความเปนจริง
ในธรรมชาติของชีวิตและการงานเปนตน ท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย 
โดยไมตองอยากไมตองยึดถือสําคัญมั่นหมาย ใหนอกเหนือ หรือ
เกินออกไปจากการกระทําตามเหตุผลดวยความตั้งใจและเพียร
พยายามอยางจริงจัง  

ขั้นน้ีเปนภาวะของอิสรภาพ ซึ่งเอกภาพเปนเพียงสํานวน
พูด เพราะแทจริงแลว ไมมีอะไรแยกตางหากท่ีจะตองมารวมเขา
ดวยกัน เน่ืองจากไมมีตัวตนที่จะเขาไปรวมหรือแยกออกมา เปน
เพียงความเปนไปหรือดําเนินไปอยางประสานกลมกลืนใน
ความสัมพันธของส่ิงท้ังหลาย  
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ท่ีแทก็คือความโปรงโลงเปนอิสระ เรียกวาภาวะปลอดทุกข

ไรปญหา เพราะไมมีชองใหความคับของติดขัดบีบคั้นเกิดขึ้นได
เลย 
 ฉะน้ัน พึงเขาใจวา ภาวะท่ีชีวิต งาน และธรรม ประสาน
กลมกลืนเขาเปนหน่ึงเดียว ดังไดกลาวมากอนหนาน้ี ซึ่งผูทํางาน
มีชีวิตเต็มสมบูรณเสร็จส้ินไปในแตละขณะ ท่ีเปนปจจุบันน้ัน วา
ท่ีจริงแลว เมื่อถึงขั้นสุดทาย ก็ตรงกันกับภาวะของการมีชีวิตท่ี
เปนอิสระอยูพนเหนืองาน ท่ีกลาวถึงในท่ีน้ีน่ันเอง  

ท้ังน้ีเพราะวา ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันน้ัน หมายถึง
ความสัมพันธท่ีกลมกลืนเสร็จส้ินผานไปในแตละขณะ ไมใชเปน
การเขาไปยึดติดผูกพันอยูดวยกัน ซึ่งแมจะอยูในขณะเดียวกัน ก็
กลายเปนแยกตางหาก จึงมารวมหรือยึดติดกัน 

แตในภาวะท่ีเปนเอกภาพอยางสมบูรณแทจริง ผูท่ีทํางาน 
มีชีวิตเปนงาน และมีงานเปนชีวิตในขณะน้ันๆ เสร็จส้ินไป โดย
ไมมีตัวตนท่ีจะแยกออกมายึดติดในขณะนั้น และไมมีอะไรคาง
ใจเลยไปจากปจจุบัน จึงเปนอิสรภาพในทามกลางแหงภาวะท่ี
เรียกวาเปนเอกภาพน้ันทีเดียว 

เปนอันวา ชีวิตนี้เพื่องาน งานน้ีเพื่อธรรม และลึกลงไปอีก 
ชีวิตน้ีก็เปนงาน และงานน้ีก็เปนธรรม และชีวิตก็เปนธรรมเอง
ดวย จนกระท่ังในท่ีสุด ชีวิตน้ีก็มาถึงขั้นสุดทาย คือเปนชีวิตท่ี
เปนอันหน่ึงอันเดียวกับงาน แตก็เปนอิสระอยูพนเหนือแมแตงาน  

ก็เปนอันวา ถึงความจบส้ินสมบูรณ ถาถึงขั้นน้ี ก็เรียกวา
เปนประโยชนสูงสุดในประโยชนสามข้ัน ท่ีเราจะตองทําใหได 
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พระพุทธศาสนาบอกไววา  คนเราเกิดมาควรเขาถึง
ประโยชนใหครบสามขั้น และประโยชนท้ังสามขั้นน้ีแหละคือ
เครื่องมือ หรือเกณฑมาตรฐานท่ีใชวัดผลของตนในการดําเนิน
ชีวิต  

ถาเราดําเนินชีวิตของเราไปแลว คอยเอาหลักประโยชน 
หรือจุดหมายสามขั้นน้ีมาวัดตัวเองอยูเสมอ เราก็จะเห็นการ
พัฒนาของตัวเราเอง  

ไมวาเราจะมองชีวิตเปนการพัฒนาตนเอง หรือเปนการ
สะสมสรางสรรคความดีก็ตาม หลักประโยชนสามข้ันน้ีสามารถ
นํามาใชไดเสมอไป ใชไดจนถึงขั้นสมบูรณเปนอิสระ จบการ
พัฒนา อยูพนเหนือการที่จะเปนทุกข แมแตเพราะความดี 
 




