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ค�ำปรำรภ

ใจของเรานั้นมีทั้งพลังบวกและพลังลบ พลังลบอันได้แก่ความโกรธ 

เกลียด เครียด ท้อ นั้นล้วนมีที่มาจากอัตตาหรือความเห็นแก่ตัว ส่วน 

พลังบวก คือ ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ ล้วนมีมโนธรรมเป็น

บ่อเกิด  ทั้งอัตตาและมโนธรรมนั้นเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตเรา และอยู่

เบื้องหลังความทุกข์และความสุขของมนุษย์ทุกคน

การมองเห็นว่ามนุษย์มีแต่ความเห็นแก่ตัว ทำาให้เรามองคนอื่นใน 

แง่ลบ  ขณะเดยีวกนักท็ำาให้เราละเลยท่ีจะดงึเอาพลงับวกมาหล่อเลีย้งชวีติ

จิตใจ กลับปล่อยให้พลังลบครองใจ จึงรู้สึกรุ่มร้อนหรือเป็นทุกข์อยู่เนือง ๆ  

ขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งและร้าวฉาน  

เมื่อใดท่ีเราตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนมีพลังบวกอยู่ด้วย  ไม่เพียงวิถีแห่ง

ความสุขภายในจะปรากฏแก่เราเท่านั้น  เรายังเห็นถึงความสำาคัญในการ

ทำาความดีหรือมีนำ้าใจต่อผู้อื่น แม้แต่ผู้ที่ชอบเอาเปรียบเบียดเบียน เพราะ

ความดีของเรานั้นสามารถกระตุ้นพลังบวกในใจเขาให้มีพลังจนสามารถ

ชนะความเห็นแก่ตัวได้

พลังบวกมิได้หมายถึงคุณธรรมหรือความใฝ่ดีเท่านั้น หากยังรวมถึง

ความตื่นรู้ อิสระ โปร่งโล่ง ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า โพธิจิต เป็นภาวะที่ว่างจาก

ความยดึตดิถอืมัน่ในตวัตน ทำาให้เกดิความสงบเยน็และเป็นสขุอย่างแท้จรงิ  

ภาวะดงักล่าวเป็นสิง่ทีท่กุคนสามารถสมัผสัได้และหล่อเลีย้งใจเป็นครัง้คราว  

ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุเรียกว่า “นิพพานชิมลอง”  การประสบสัมผัสกับ

ภาวะดงักล่าวช่วยให้เรามพีลงัในการทำาความดีอย่างเบกิบาน อกีทัง้ยังช่วย

ให้เราสามารถทำางานได้อย่างมคีวามสขุ  ตลอดจนสามารถเผชญิกบัความ

ผันผวนปรวนแปรในชีวิตหรือแรงบีบคั้นต่าง ๆ นานาได้อย่างไม่หวั่นไหว 

พูดง่าย ๆ คือ แม้ถูกกระทบ แต่ใจไม่กระเทือน

หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นเรือ่งของการเสรมิสร้างพลงับวกและใช้พลงัดงักล่าว

ในการดำาเนนิชวีติตลอดจนขบัเคลือ่นการงาน  ทัง้ในระดบับคุคลและระดบั

องค์กร บทความทัง้ ๘ บทเคยตพิีมพ์ในวารสารสขุศาลา ระหว่างปี ๒๕๕๑-

๒๕๕๓  โดยตั้งชื่อบทความชุดนี้ว่า “ขับเคลื่อนชีวิตด้วยจิตวิวัฒน์” อัน

เป็นชือ่เดยีวกบัคำาบรรยายทีน่ำาเสนอในการประชมุใหญ่ของสถาบนัรบัรอง

คุณภาพสถานพยาบาล   เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๑  ทั้ง ๘ บทนี้เคยพิมพ์

รวมอยู่ในหนังสือเรื่องอัตตาท�าให้ใจเราหนัก ความรักท�าให้ตัวเราเบา การ

ตีพิมพ์ครั้งใหม่นี้เป็นการแยกพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก โดยมีการปรับปรุง

แก้ไขเพียงเล็กน้อย พร้อมกับตั้งชื่อใหม่เพื่อเน้นคุณค่าของพลังบวกให ้

เด่นชัดขึ้น

ขอขอบคุณคุณมณี ศรีเพียงจันทร์ ที่ช่วยดำาเนินการจัดพิมพ์หนังสือ

เล่มนี้จนสำาเร็จด้วยดี

พระไพศาล วิสาโล

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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๑

บทที่ ๑ 

วิถีสู่ชีวิตที่ดีงาม

เมือ่พดูถงึธรรมชาติของมนุษย์ เราก็นึกถึงความเหน็แก่ตัว “ใคร ๆ  

กเ็หน็แก่ตวัทัง้นัน้” เป็นประโยคทีเ่รามกัได้ยนิอยูเ่สมอ และมกัประสบ

กับตัวเป็นประจำา

อย่างไรกต็ามคนเราไม่ได้มีแต่ความเหน็แก่ตัวเท่านัน้ ลกึลงไปใน

จิตใจเรายังมีความเห็นอกเห็นใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่น ตลอดจน

ความเสียสละ และความเชื่อมั่นในสิ่งดีงาม อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต   

ทั้งหมดนี้เรียกรวม ๆ กันว่ามโนธรรม 

มโนธรรมหรือความใฝ่ดีทำาให้เรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 

หรอืสร้างสรรค์สิง่ดงีามให้แก่ส่วนรวม แม้ตนเองจะลำาบากหรอืสญูเสยีเคร
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๒ ๓

ทรัพย์ก็ตาม  การที่เราปีติหรืออิ่มเอิบภาคภูมิใจเมื่อได้ทำาความดี แม้

ไม่ได้รางวัลหรือคำาสรรเสริญ  นั่นก็เพราะเรามีมโนธรรมอยู่ในจิตใจ

มโนธรรมทำาให้เราได้สัมผัสกับความสุขทางจิตใจ เป็นความสุขที่

ไม่ต้องพึ่งพิงทรัพย์ ยศ อำานาจ  แต่สุขเพราะได้ทำาความดี ช่วยเหลือ

ผู้อื่น หรือเห็นผู้อื่นมีความสุข  ตรงข้ามกับความเห็นแก่ตัว ซึ่งแม้จะ

เป็นแรงผลักดันให้ผู้คนแสวงหาทรัพย์สมบัติและอำานาจ แต่แม้จะ

ครอบครองสิง่เหล่านัน้มากมายเพยีงใด  ใช่หรอืไม่ว่าเขาเหล่าน้ันกย็งั

เป็นทุกข์ รู้สึกชีวิตไม่มีความหมาย เพราะไม่ได้ใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ 

หรือสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่ส่วนรวม

ความเห็นแก่ตัวหรืออัตตาทำาให้เราเป็นทุกข์เมื่อเห็นคนอื่นได้ดี

กว่าเรา สุขสบายกว่าเรา แต่มโนธรรมกลับทำาให้เราไม่สบายใจเมื่อ

เห็นคนอ่ืนทุกข์ร้อนกว่าเรา  ขณะเดียวกันก็ทำาให้ความทุกข์ของเรา

เล็กลง คนที่อกหักหรือตกงานจะรู้สึกทันทีว่าความทุกข์ของตนเป็น

เรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเห็นผู ้คนมากมายสูญบ้านและคนรักจาก 

ภัยสึนามิ

หากจิตของเราแบ่งออกเป็นชั้น  ชั้นแรกคืออัตตา  ถัดมาคือ

มโนธรรม  คนที่มีอัตตาหรือความเห็นแก่ตัวมาก  ย่อมมีเปลือกหรือ

ผิวชั้นแรกที่หนา จนยากที่มโนธรรมหรือความใฝ่ดีจะฝ่าออกมาได้  

ส่วนคนที่มีความเห็นแก่ตัวน้อย  เปลือกหรือผิวชั้นแรกจะบาง  เปิด

โอกาสให้คุณธรรมหรือความใฝ่ดีแสดงตัวออกมาได้ง่าย

อัตตาหรือมโนธรรม จะมากหรือน้อย เป็นเรื่องของการฝึกฝน

กล่อมเกลาก็จริง แต่ก็ต้องอิงกับธรรมชาติดั้งเดิมที่มีอยู่แล้ว  ปัจจุบัน

มีหลักฐานยืนยันมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่ามโนธรรมเป็นธรรมชาติพื้นฐาน

อย่างหนึ่งของมนุษย์  จะเรียกว่าเมตตาและความเห็นใจติดตัวมนุษย์

มาตั้งแต่เกิดก็ว่าได้  ตัวอย่างเช่น เด็กทารก เมื่อเห็นหรือได้ยินเสียง

เด็กอื่นร้อง ก็จะร้องด้วย (แต่จะเงียบหากได้ยินเสียงร้องของตัวเอง

จากเครื่องบันทึกเสียง) ส่วนทารกที่อายุมากกว่า ๑๔ เดือนจะไม่ร้อง

เฉย ๆ  แต่จะพยายามเข้าไปช่วยเด็กคนนั้น   เด็กที่อายุมากกว่านั้น

จะร้องน้อยลง แต่จะหาทางไปช่วยมากขึ้น

ไม่ใช่แต่เด็กเท่านั้น แม้แต่สัตว์ก็ยังมีความเห็นใจ มีการทดลอง

แขวนหนเูอาไว้จนมันร้องและดิน้  เม่ือหนหูลายตัวเหน็เหตุการณ์  จะ

มบีางตัวทีพ่ยายามไปช่วยเหลอืหนตูวันัน้  จนรูว้ธิคีอืกดคนับงัคบัเพือ่

หย่อนหนูตัวนั้นลงมาอย่างปลอดภัยเคร
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๔ ๕

การทดลองอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือ มีการฝึกลิงกัง ๖ ตัวให้

รู้จักหากินด้วยการดึงโซ่ที่มีอาหารผูกติดอยู่ แต่ทุกตัวพบว่าเมื่อดึงโซ่

ทีไรก็จะเกิดไฟช็อตลิงตัวที่ ๗  ผลที่ตามมาคือลิง ๔ ตัวจะหันไปดึง

โซ่เส้นอื่น แม้จะได้อาหารน้อยกว่า แต่ไม่ทำาให้เพื่อนถูกช็อต ตัวที่ ๕ 

จะเลิกดึงโซ่ติดต่อกัน ๕ วัน  ส่วนตัวที่ ๖ ไม่ยอมดึงโซ่เลยตลอด  

๑๒ วัน นั่นหมายความว่าทั้ง ๒ ตัวยอมหิวเพ่ือจะได้ไม่ทำาให้เพื่อน

เจ็บปวด

นอกเหนอือตัตาและมโนธรรมแล้ว ใจเรายงัมธีรรมชาตอิกีชัน้หนึง่

ซึ่งอยู่ลึกสุด ได้แก่ สภาวะที่เป็นอิสระ ปลอดโปร่ง ผ่องใส ปลอดพ้น

จากความเห็นแก่ตัว หรือความยึดถือในอัตตา   เป็นสภาวะที่เส้นแบ่ง

ระหว่าง “ฉัน” กับ “ผู้อื่น” หมดไป  เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับ

สรรพสิ่ง   จิตอยู่เหนือการแบ่งเป็นขั้วหรือมองโลกเป็นคู่ตรงข้าม  ไม่

ว่าดี-ชั่ว สุข-ทุกข์  ได้-เสีย  เกิด-ตาย   ดังนั้นจึงไม่หวั่นไหวกับความ

ผันผวนปรวนแปร หรือความพลัดพรากสูญเสีย 

มนษุย์ทกุคนสามารถประจกัษ์ถงึสภาวะนีไ้ด้ ในยามทีจ่ติเราสงบ 

ปราศจากกิเลสตัณหา เป็นสภาวะที่ท่านพุทธทาสภิกขุเรียกว่า “จิต

ว่าง”  คือว่างจากกิเลสหรือความสำาคัญมั่นหมายใน “ตัวกู ของกู”   นี้

เป็นสภาวะที่มีอยู่แล้วในใจเรา แต่มักถูกเคลือบคลุมด้วยอัตตาหรือ

ความเหน็แก่ตวั จงึทำาให้เรารูส้กึหม่นหมองอยูบ่่อยครัง้ ดงัมพีทุธพจน์

ว่า “จิตน้ันประภสัสร แต่เศร้าหมองเพราะอปุกิเลสทีเ่กิดข้ึนภายหลงั”   

ธรรมชาติส่วนที่สามซึ่งอยู่ลึกสุดนี้ เรียกอีกอย่างว่า  “โพธิจิต” 

คือ จิตที่ตื่นรู้ เห็นความจริงแจ่มแจ้ง  เป็นศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์

ทุกคน แต่จะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับการฝึกฝนพัฒนา หากมนุษย์

สามารถเข้าถงึโพธจิติ หรอืให้โพธจิติได้แสดงตวัออกมา จะมีความสขุ

อย่างยิ่ง  ความสุขจากโพธิจิตที่เปล่งประกายออกมา  ทำาให้รู้สึกว่า

ชีวิตได้รับการเติมเต็ม ไม่ดิ้นรนแสวงหาอีกต่อไป  เพราะไม่มีตัวตน

ที่จะต้องปรนเปรอ ดิ้นรน เป็นความสงบอย่างยิ่ง  แต่หากยังไม่ได้

สัมผสักบัสภาวะเช่นนี ้กจ็ะรูส้กึพร่องอยูล่กึ ๆ   และโหยหาตลอดเวลา 

แม้จะมีสมบัติล้นโลก อำานาจล้นฟ้า  หรือแม้จะทำาความดีมามากมาย 

ก็ยังรู้สึกว่าบางสิ่งขาดหายไปในชีวิต

อุปสรรคที่ทำาให้เราไม่อาจเข้าถึงชั้นโพธิจิต (หรือปิดกั้นมิให้โพธิ

จิตแสดงตัวออกมาได้) ก็คือการยึดติดอยู่กับอัตตา การแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตัว (เปลือกชั้นแรก)  และยึดติดถือมั่นในความดี หรือ

ปล่อยใจขึ้นลงไปกับสุขหรือทุกข์ของผู้อื่น (จิตชั้นที่สอง) เช่น ทุกข์เคร
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เพราะช่วยคนอื่นไม่สำาเร็จ หรือทุกข์เพราะทำาดีไม่พอ  หรือให้อัตตา

เข้ามาครอบงำาความด ีกลายเป็นการทำาดเีพือ่หล่อเลีย้งอัตตา หรอืเกดิ

ความสำาคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นคนดีนะ (ใครมาตำาหนิไม่ได้  หรือถ้า

คนอื่นไม่เห็นความดีของฉัน ฉันก็จะโกรธและน้อยใจ)  ถ้าใครทำาดี

กว่าฉัน ฉันก็จะไม่พอใจหรืออิจฉา  และถ้าเจอคนที่ไม่ดีเท่าฉัน หรือ

ไม่ดีเหมือนฉัน ฉันก็จะยกตนข่ม หรือดูถูกว่าเขาดีสู้ฉันไม่ได้ เป็นต้น

จติชัน้นอกสดุนัน้มุง่ปรนเปรออตัตา  ส่วนจติชัน้ทีส่อง มุง่ขดัเกลา

อัตตาให้ประณีตขึ้นหรือลดอัตตาให้เบาบาง จิตชั้นในสุด คือ สภาวะ

ที่ไร้อัตตา หรือนำาไปสู่การไร้ความยึดมั่นถือมั่นในอัตตา

โพธจิติเป็นธรรมชาตขิองจติทีเ่ราต้องรูจ้กั  เข้าถึง และเปิดโอกาส

ให้แสดงตัว หรือเรียกอีกอย่างว่า หล่อเลี้ยงบ่มเพาะก็ได้ เหมือนกับ

รดนำ้าจนเมล็ดแตกเป็นต้นกล้า และจากต้นกล้ากลายเป็นไม้ใหญ่  

ที่แผ่ร่มเงา ให้ความสงบเย็น 

โพธิจิตสามารถเบ่งบานเติบใหญ่ได้ มิใช่จากการปลีกตัวหลีกเร้น

เพื่อบำาเพ็ญสมาธิภาวนาเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการ

ดำาเนินชีวิตประจำาวันและทำางานอย่างมีสติ ตื่นรู้ และรู้เท่าทัน

เวลาอัตตาเข้ามาครอบงำาใจ  ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่าง ๆ ว่าเป็น 

“ตัวกู ของกู”  (เช่น บ้าน “ของกู”  งาน “ของกู”) แต่ทำาด้วยปัญญา

และอุตสาหะ อย่างถกูต้องชอบธรรมและตรงตามความเป็นจรงิ (ส่วน

ผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย) พูดอีกอย่างคือทำาเต็มที่ด้วยใจ

ปล่อยวาง เพราะตระหนักว่า “ความพยายามเป็นของมนุษย์ ความ

สำาเร็จอยู่ที่ฟ้า”

ชีวิตดีงามจะบังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการพัฒนาจิตชั้นที่สองและสาม 

คือ มโนธรรมและโพธิจิตให้เจริญงอกงาม จนสามารถบันดาลใจให้

เกิดความสุข ตลอดจนขับเคลื่อนชีวิตและการทำางานให้เป็นไปในทาง

ที่ดีงาม จนบรรลุถึงคุณค่าสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ และได้รับ

ประโยชน์สูงสุดจากการเกิดมาในโลกนี้ นั่นคือเข้าถึงอิสรภาพและ

ความสงบเย็น ชนิดที่ความผันผวนปรวนแปรในโลกมิอาจแผ้วพานได้ 

แม้ว่าส่ิงน้ันจะเป็นความล้มเหลว ความพลัดพราก ความเจ็บ หรือ

ความตายก็ตาม  
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บทที่ ๒ 

เสริมสร้ำงพลังแห่งควำมดี

การเปิดโอกาสให้มโนธรรมและโพธิจิตเบ่งบ่านอย่างเต็มที่ ไม่

เพียงทำาให้เราเห็นแก่ตัวน้อยลง แต่ยังเอื้อให้เราเข้าถึงความสุขที่

ประณตี ทีเ่รยีกว่าสุขประณตีก็เพราะเป็นสุขทีไ่ม่ต้องไปแย่งชงิกับใคร   

ไม่พึ่งพิงวัตถุหรือเงินทอง  และก่อให้เกิดความสงบลึกซึ้ง สุขประณีต

เป็นสุขที่เกิดจากความดีและความเข้าใจในสัจธรรมจนปล่อยวางได้   

ความดี ความเข้าใจ และความสุขเป็นสิ่งที่มิอาจแยกจากกันได้ เมื่อ

เราทำาความดี เราย่อมอิ่มเอมใจ  และเมื่อเราเข้าใจว่าความไม่เที่ยง

เป็นธรรมดาของชวีติ  เราก็เป็นสุขอยูไ่ด้ในทกุสถานการณ์ และยิง่เรา

มคีวามสขุ กย่ิ็งอยากทำาความด ี ขณะเดยีวกันความสุขก็ทำาให้จติสงบ เคร
ือข
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สามารถไตร่ตรองชีวิตได้อย่างลึกซึ้ง จนเข้าใจสัจธรรมได้

ผู ้คนทุกวันนี้หาความสุขได้ยากก็เพราะเมินเฉยเสียงร้องของ 

มโนธรรม และเข้าไม่ถึงโพธิจิต  ตรงกันข้ามเขากลับปล่อยให้อัตตา

ขบัเคลือ่นชวีติ  หรอืมุง่ปรนเปรออตัตามากไป  เช่น จะทำาอะไรกต้็อง

หวงัชือ่เสยีงและเงนิทองเป็นผลตอบแทน  (ทำาแล้วฉนัจะได้อะไร? คอื

คำาถามยอดนิยมในปัจจุบัน)  เห็นใครดีใครเด่น หรือมีมากกว่าตัวเอง

ไม่ได้  เวลาทำางานกจ็ะทำาด้วยความทกุข์ เพราะอยากเทีย่วอยากสนุก

มากกว่า  เจอคำาตำาหนิหรือประสบอุปสรรคก็ทุกข์  เพราะตัวตนถูก

กระทบอย่างจัง  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำาอะไร ก็กระทบกระทั่งกับผู้

อื่นอยู่เสมอ  เพราะต้องแย่งชิงผลประโยชน์ ตำาแหน่ง อำานาจ หรือ

เกิดความขัดแย้งทางความคิด   

ทุกวันนี้บ้าน โรงเรียน  ที่ทำางาน และทั่วทั้งสังคม จึงเต็มไปด้วย

ความทุกข์เพราะผูค้นต่างเอาตวัเองเป็นใหญ่  อตัตาจึงกระทบกระแทก

กันไม่หยุดหย่อน  ที่น่าผิดหวังก็คือผลประโยชน์ ตำาแหน่ง อำานาจ 

ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองเมื่อหามาได้ ก็ใช่ว่าจะทำาให้ตัวเองม ี

ความสุข  เพราะได้เท่าไรก็ไม่รู้สึกพอเสียที  ซำ้ายังต้องเหนื่อยยากกับ

การรักษาไม่ให้คนอื่นแย่งชิงไป

จะไม่ดีกว่าหรือการที่เราฟังเสียงของอัตตาน้อยลง พร้อมกับเปิด

โอกาสให้มโนธรรมและโพธิจิตเข้ามาเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำาคัญของ

ชีวิต หรือให้ดียิ่งกว่านั้นก็คือเสริมสร้างพลังแห่งมโนธรรมและโพธิจิต

ให้เข้มแขง็ขึน้จนเป็นธรรมชาตอินัโดดเด่นของจติ เม่ือจติของเราววิฒัน์

พัฒนาจนอัตตาครอบงำาไม่ได้ เราจะเห็นผู้อื่นเป็นมิตร ใครได้ดี มี

มากกว่า ก็ยินดี เพราะมีความปรารถนาดีกับเขา  ทำางานก็มีความสุข 

เพราะรู้ว่าผู้คนจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำา  เมื่อเจอคำาตำาหนิก็

ไม่ทกุข์เพราะเหน็ว่ามีประโยชน์ในการปรับปรุงงานการ  เจออปุสรรค

หรือความล้มเหลว ก็พยายามสรุปหาบทเรียนเพื่อแก้ไขต่อไป   ถึงจะ

เจ็บป่วย เงินหาย ก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ามีคนอื่นทุกข์กว่าเรา  

น้องโยเป็นเด็ก ๗ ขวบ  วันหนึ่งป้าชวนน้องโยซ้อนมอเตอร์ไซค์

เข้าไปในเมือง  ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุ มีรถเข้ามาชนจนมอเตอร์ไซค์

ควำา่ ป้าแขนหกั ส่วนน้องโยขาเละข้างหนึง่ ระหว่างทีน่ำาส่งโรงพยาบาล

จนกระทั่งเข้าห้องผ่าตัด  ป้าร้องครวญคราง แต่น้องโยนิ่งเงียบ   เมื่อ

หมอผ่าตัดเสร็จ จึงถามน้องโยว่า ทำาไมไม่ร้องไห้เลย น้องโยตอบว่า 

“ผมกลัวป้าเสียใจครับ” น้องโยรู้ดีว่าป้าไม่ได้เจ็บปวดเพราะแขนหัก

อย่างเดียว แต่ยังเป็นทุกข์ที่พาน้องโยมารับเคราะห์กรรม น้องโยไม่เคร
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อยากให้ป้าทกุข์มากกว่านี ้ จงึสะกดกลัน้ความรูส้กึเอาไว้  เป็นเพราะ

น้องโยคิดถึงป้า จึงทำาให้ทนความเจ็บปวดได้อย่างที่ใคร ๆ ก็นึกไม่ถึง 

เมื่อใดที่เรานึกถึงความทุกข์ของผู้อ่ืน ความทุกข์ของเราจะกลาย

เป็นเรือ่งเลก็น้อยลง  และยิง่ห่วงใยเขามากเท่าไร เรากอ็าจจะลมืความ

เจ็บปวดของตนไปเลย  มีสาววัย ๑๗ ผู้หนึ่งป่วยหนักด้วยโรคพุ่มพวง   

เธอทกุข์ทรมานมาก  เมือ่บาทหลวงมาเยีย่มเธอ เธอตัดพ้อกบัท่านว่า 

“ทำาไมพระเจ้าจึงทำาให้หนูเป็นอย่างนี้ ?” บาทหลวงตอบอย่างซื่อตรง

ว่า ท่านไม่ทราบ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านอยากแนะนำาก็คือ ขอให้เธอสวด

ภาวนาถึงพระเจ้า และสวดให้แก่ผู้ป่วยทั้งหลายที่อยู่วอร์ดเดียวกับ 

เธอด้วย

ไม่กี่วันต่อมาเมื่อบาทหลวงไปเยี่ยมเธอ ก็พบว่าเธอมีสีหน้าดีขึ้น  

หน้าตาหม่นหมองน้อยลง  บาทหลวงไปเยีย่มเธออกีหลายครัง้  แต่ละ

ครัง้ได้เหน็เธอเบกิบานมากขึน้ สดใสกว่าเดมิ เธอบอกว่าได้สวดภาวนา

และแผ่ความปรารถนาดีให้แก่ผู ้ป่วยทุกคนในห้องของเธอตามที่

บาทหลวงแนะนำา  

มช่ีวงหนึง่ทีบ่าทหลวงตดิกิจธุระในต่างจงัหวัดนานนบัเดอืน  ทนัที

ที่เข้ากรุงเทพฯ ก็ไปเยี่ยมเธออีก แต่พบว่าเธอได้สิ้นชีวิตแล้ว สิ่งหนึ่ง

ที่บาทหลวงแปลกใจก็คือ ผู้ป่วยที่อยู่วอร์ดเดียวกับเธอต่างพูดถึงเธอ

ด้วยความชื่นชม  พวกเขาเล่าว่าทั้ง ๆ ที่เธอป่วยหนัก แต่ก็ยังลุกมา

เยีย่มเยยีนและพูดให้กำาลงัใจผูป่้วยทกุคนเป็นประจำา ทกุคนประทบัใจ

ในรอยยิม้และความเอือ้เฟ้ือของเธอ พวกเขายงัเล่าว่า ตอนทีเ่ธอส้ินใจ

น้ัน  เธอมอีาการสงบมาก  ช่างเป็นภาพทีข่ดัแย้งกบัวนัแรกทีบ่าทหลวง

ได้พบเธอ

การมีนำ้าใจไมตรีต่อผู้อื่นน้ัน ไม่ใช่ส่ิงที่ฝืนธรรมชาติของมนุษย์  

เพราะมนษุย์มเีมตตากรุณาเป็นพ้ืนอยูแ่ล้วในจติใจ  เมตตากรุณาเป็น

ส่วนหนึ่งของมโนธรรมที่อยู่ในใจเราทุกคน การทำาความดี นึกถึงผู้อื่น 

เอือ้เฟ้ือเกือ้กลูเพือ่นมนษุย์ ช่วยเสรมิสร้างมโนธรรมของเราให้เข้มแขง็

ขึ้น และทำาให้มีพลังในการทำาความดีมากขึ้น    

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความดีนั้นขยายหัวใจของเราให้ใหญ่ข้ึน ขณะ

เดยีวกนักท็ำาให้อตัตาของเราเลก็ลง  จงึมีพ้ืนทีเ่พ่ิมมากข้ึนสำาหรบัเปิด

รับความสุข  ในทางตรงข้ามคนที่นึกถึงแต่ตัวเองนั้น  หัวใจจะเล็กลง 

ขณะที่อัตตาใหญ่ขึ้น จึงเหลือที่ว่างน้อยลงสำาหรับความสุข  

คนที่เห็นแก่ตัวจึงสุขยากทุกข์ง่ายด้วยประการฉะนี้  เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



๑๕

บทที่ ๓ 

อย่ำยอมให้อัตตำครองใจ

การทำาความดี มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น มิใช่สิ่งที่ฝืนธรรมชาติของ

มนุษย์  เพราะทุกคนล้วนมีมโนธรรมอยู่แล้วในจิตใจ   จริงอยู่ปฏิเสธ

ไม่ได้ว่าความเหน็แก่ตวัหรอือตัตาเป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ด้วย แต่มนั

ก็เปรียบเสมือนเปลือกชั้นนอกของจิตใจ   ลึกลงไปเรายังมีธรรมชาติ

อีกส่วนหนึ่งคือมโนธรรมหรือความใฝ่ดี  

มโนธรรมเป็นแรงผลกัดนัให้เราอยากทำาความด ี  ในเวลาเดยีวกัน

ทกุครัง้ทีเ่ราทำาความดก็ีช่วยเสรมิสร้างมโนธรรมภายในให้เข้มแข็งข้ึน 

และทำาให้มีพลังในการทำาความดีมากขึ้น    เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



๑๖ ๑๗

“เอา” แต่ไม่ต้องการ “ให้”  

ดังนั้นอัตตาจึงมักหาอุบายขัดขวางเราไม่ให้ทำาเช่นนั้น   วิธีการที่

มักใช้กันก็คือปิดหูปิดตา เบือนหน้าหนี หรือแกล้งเป็นมองไม่เห็น     

เช่น ถ้านั่งรถเมล์ก็หันหน้าไปทางหน้าต่าง หรือถ้านั่งรถไฟฟ้าก็แกล้ง

หลับหรือจดจ้องอยู่กับหนังสือ ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ไม่ต้องไปรับรู้ว่ามีเด็ก 

คนแก่ หรือผู้หญิงท้องกำาลังยืนอยู่ใกล้ ๆ ที่นั่งของตน   

ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะพบเห็นคนเป็นลมหรือฟุบอยู่

บนทางเท้าท่ามกลางผูค้นนบัร้อย ๆ  ทีเ่ดนิผ่านไปมาโดยไม่มใีครเข้าไป

ช่วยเหลือเลย  คนเหล่านี้ใช่ว่าจะมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น  แต่ทันที

ทีเ่หน็กเ็บอืนหน้าหนทีนัท ีหรอืไม่กอ้็างเหตผุลต่าง ๆ  เพือ่จะได้ไม่ต้อง

หยดุช่วย  เหตุผลทีมั่กอ้างกันก็คือ “ถึงฉันไม่ช่วย คนอืน่ก็ช่วย”  หรือ

ไม่ก็ “ฉันกำาลังรีบ มีธุระด่วน”

นกัเขยีนผูห้น่ึงเล่าให้ฟังว่า คราวหน่ึงระหว่างทีเ่ดนิผ่านย่านธรุกิจ

ที่จอแจคับคั่ง กลางเมือง  ได้เห็นชายผู้หนึ่งนอนฟุบอยู่กลางทางเท้า

ใกล้สถานีรถใต้ดิน  เนื้อตัวมอมแมมและผอมโทรมคล้ายคนจรจัด   

อาการเหมือนคนป่วย  แต่ทั้ง ๆ ที่มีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมามากมาย 

แต่ไม่มีใครสนใจเลย  เขาจึงหยุดและก้มลงถามชายผู้นั้นว่าต้องการ

การทำาความดนีัน้บ่อยครัง้หมายถงึการเสยีสละ เช่น เสยีสละเงนิ

ทอง เวลา หรือแรงงาน แต่ก็ทำาให้เกิดความอิ่มเอมใจเมื่อเห็นผู้ทุกข์

ได้รับความสุข  อีกทั้งยังช่วยให้อัตตาของเราเบาบางลง  อัตตายิ่ง

เบาบางมากเท่าไร เราก็ยิง่มคีวามสขุได้ง่ายเท่านัน้ เพราะเพยีงแค่เหน็

ผู้อื่นเป็นสุข เราก็สุขแล้ว โดยไม่จำาต้องไปดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่าง ๆ  มา

ครอบครอง การทำาความดีจึงเป็นเสมือนกุญแจที่เปิดประตูให้ใจได้

สมัผัสกบัความสขุภายในซ่ึงประเสริฐและประณตีกว่าความสุขจากวตัถุ   

ได้กล่าวแล้วว่ามโนธรรมภายในเข้มแขง็ขึน้ทกุครัง้ทีเ่ราทำาความดี  

แต่อันที่จริงแม้ยังไม่ได้ทำาความดี   เพียงแค่เปิดใจรับรู้ความทุกข์ของ

ผู้อื่น  รู้สึกร่วมทุกข์กับเขา ก็ช่วยกระตุ้นมโนธรรมของเราให้เข้มแข็ง

และฉับไวมากขึ้น  ทำานองเดียวกับสมองที่ต้องมีงานทำาอยู่เสมอจึงจะ

กระฉับกระเฉงและแคล่วคล่องว่องไว

อย่างไรก็ตามอุปสรรคสำาคัญที่มักขัดขวางไม่ให้เราเปิดใจรับรู้

ความทุกข์ของผู้อื่น ได้แก่ อัตตาหรือความเห็นแก่ตัว  อัตตานั้นรู้ว่า

หากไปรับรู้ความทุกข์ของผู้อ่ืนเมื่อใดเราจะรู้สึกเป็นทุกข์และอยู่เฉย 

ไม่ได้ ต้องเข้าไปช่วยเหลือเขา ซึ่งหมายถึงการที่ต้องเสียเวลา เสียเงิน 

หรอืเหนือ่ยยาก  นัน่เป็นเรือ่งทีอ่ตัตายอมไม่ได้  เพราะอตัตานัน้อยาก เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



๑๘ ๑๙

ว่าการทำาความดีตามผู้อื่นนั้นมีอัตตาเจือปนอยู่ด้วย เพราะยังมีความ

คิดในเชิงเปรียบเทียบอยู่ว่า “คนอื่นยังช่วย ทำาไมฉันไม่ช่วย”

ในทำานองเดยีวกันเวลาสามีตบตีภรรยาอยูก่ลางถนน  ผูค้นทีเ่หน็

เหตุการณ์นับสิบกลับอยู ่นิ่งเฉย  ปล่อยให้ผู ้หญิงร้องด้วยความ 

เจ็บปวด  แต่ทันทีที่มีใครสักคนเข้าไปห้าม  อีกหลายคนที่เคยยืนดู

อยูก่จ็ะเข้าไปช่วยห้ามด้วย  คนเหล่านัน้ไม่สามารถอยูน่ิง่เฉยได้ต่อไป

หากเห็นใครสักคนกล้าทำาสิ่งที่สมควรทำา

อตัตาพยายามขัดขวางไม่ให้เราทำาความด ี มันฉลาดในการหาเหตุ

ผลเพือ่สยบมโนธรรม เช่น อ้างว่าใคร ๆ  เขาก็เมินเฉยกันทัง้นัน้  หรอื

อ้างว่าเป็นกรรมของสัตว์ กรรมใครกรรมมัน ฯลฯ บางครั้งอัตตาก็

เพียงแต่กดมโนธรรมเอาไว้ไม่ให้ทำางาน  เคยมีคนถามฆาตกรผู้หนึ่ง

ว่า ทำาไมเขาถึงฆ่าคนได้มากมาย ไม่สงสารเห็นใจเหยื่อบ้างหรือ  เขา

ตอบว่า “ผมต้องปิดความรูส้กึส่วนนัน้(ความเหน็อกเหน็ใจ)ไว้ก่อน ไม่

งั้นผมฆ่าเขาไม่ได้หรอก”

ชีวิตจิตใจของเราเปรียบเสมือนกับสมรภูมิแห่งการต่อสู้ระหว่าง

อตัตากบัมโนธรรม  ธรรมชาติทัง้สองส่วนต่างขับเคีย่วเพ่ือครองใจเรา   

อะไรจะมชียัชนะข้ึนอยูกั่บว่าเราดำาเนินชวีติอย่างไร  หากเราพยายาม

ความช่วยเหลืออะไรบ้าง  ที่น่าสนใจก็คือพอเขาทำาเช่นนั้น  ก็เริ่มมี

คนอื่นหยุดเข้าไปช่วยชายผู้นั้นด้วย จากหนึ่งคน เป็นสองคน สามคน 

สี่คน  ทีนี้ต่างคนต่างก็กุลีกุจอไปหาซื้อนำ้าและอาหารให้เขา  บางคน

ก็ไปตามเจ้าหน้าที่สถานีมาช่วย จนกลายเป็น “ไทยมุง” ขึ้นมาทันที

คนนับร้อยที่เดินผ่านคนป่วยดูเผิน ๆ  เหมือนเป็นคนไร้นำ้าใจ  แต่

แท้จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่  เพราะทันทีที่เห็นคนหนึ่งเข้าไปช่วยคนป่วย  

อีกหลายคนก็หยุดแล้วเข้าไปช่วยทันที  คำาถามคือทำาไมทีแรกคน 

เหล่านีเ้ดนิผ่าน  คำาตอบกค็อืเพราะเขาปล่อยให้อตัตาครองใจ จึงนึกถงึ

แต่ตัวเอง หากไม่เบือนหน้าหนีก็ต้องสรรหาเหตุผลเพื่อเป็นข้ออ้าง 

ในการนิ่งดูดาย  เห็นได้ชัดว่าในใจของคนเหล่านี้มโนธรรมได้พ่ายแพ้

แก่อัตตาไปแล้ว

คำาถามต่อมาก็คืออะไรเป็นเหตุให้หลายคนตรงเข้าไปช่วยผู้ป่วย

ทันทีที่เห็นคนหนึ่งทำาเช่นนั้น  คำาตอบก็คือความรู้สึกผิด  หลายคน

รู้สึกผิดหากเดินผ่านไปโดยไม่ทำาอะไรเลย ความรู้สึกผิดดังกล่าวเกิด

ขึน้จากมโนธรรมหรอืความรูส้กึผดิชอบชัว่ด ี ทแีรกนัน้มโนธรรมอ่อน

แรงเพราะถูกอัตตาบดบัง แต่เมื่อเห็นผู้อื่นทำาความดี  มโนธรรมก็ถูก

กระตุ้นให้กลับมามีพลังจนเอาชนะอัตตา  อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้เคร
ือข
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ุทธ

ิกา



๒๐ ๒๑

ทำาความดี นึกถึงสิ่งดีงาม  มโนธรรมก็จะเข้มแข็ง  แต่ถ้าเรานึกถึงแต่

ตัวเอง ทำาเพื่อตัวเองอยู่เสมอ อัตตาก็จะกล้าแกร่ง มิตรสหายหรือ

ชุมชนแวดล้อมก็มีส่วนสำาคัญ  การมีชีวิตแวดล้อมด้วยกัลยาณมิตร 

ย่อมทำาให้มโนธรรมเจริญงอกงาม  แต่หากอยู่ท่ามกลางผู ้คนที ่

เห็นแก่ตัว  หรือหมกมุ่นอยู่กับสื่อที่กระตุ้นความโลภ  อัตตาก็จะ

ครอบงำาใจได้ง่าย

น่าเป็นห่วงก็ตรงที่โลกปัจจุบันนั้นล้วนแต่โน้มเอียงไปในทาง

กระตุ้นอัตตาและทำาให้มโนธรรมสงบงัน  วัฒนธรรมบริโภคนิยมเป็น

ตวัอย่างหนึง่ทีเ่สรมิพลังให้แก่อตัตาอย่างเตม็ที ่ แต่ส่ิงหน่ึงทีม่อีทิธพิล

มาก หากพูดถึงกันน้อย ก็คือชีวิตที่เร่งรีบ ยิ่งเร่งรีบมากเท่าไร เราก็

สนใจคนอื่นน้อยลงเท่านั้น  แม้คนนั้นจะทุกข์อยู่ต่อหน้าก็ตาม

เคยมีการทดลองกับนักศึกษากลุ่มหนึ่ง โดยมีการมอบหมายให้

นักศึกษาไปพดูหน้าชัน้เรยีนซึง่อยูอ่กีตกึหนึง่  ระหว่างทีท่กุคนเดนิไป

ยังตึกนัน้ กจ็ะเจอชายผูห้นึง่นัง่ทรุดอยูริ่มถนน  ไอหอบและร้องครวญ   

สิ่งที่ผู ้ทดลองอยากรู้ก็คือ  จะมีใครบ้างที่หยุดเดินและเข้าไปช่วย 

ชายผู้นั้น

ในการทดลองดังกล่าว ก่อนที่นักศึกษาจะเดินไปที่ตึกนั้น ทุกคน

ได้รับคำาสั่งหรือเงื่อนไขต่างกัน  เช่น บางคนก็ได้รับการบอกว่า “คุณ

มเีวลาเหลอือกีไม่กีน่าท ีต้องรบีไปแล้วล่ะ”  แต่บางคนกไ็ด้รบัการบอก

ว่ายังมีเวลาเหลืออยู่อีกมาก “แต่ถ้าคุณไปตอนนี้เลยก็ดีเหมือนกัน”

ผลการทดลองกค็อื ในบรรดานกัศกึษาทีเ่ดนิจำา้เพราะอาจารย์บอก

ว่าสายแล้วนั้น มีเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้นที่เข้าไปช่วย “ผู้ป่วย” ขณะ

ที่นักศึกษาที่ยังพอมีเวลาอยู่นั้น ร้อยละ ๖๓ หยุดเดินและเข้าไปช่วย  

การทดลองดงักล่าวพบว่าปัจจยัสำาคญัทีก่ำาหนดว่านกัศกึษาคนใด

จะช่วยผู้ป่วยหรือไม่ อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเร่งรีบหรือไม่   

คนทีต้่องเร่งรบีส่วนใหญ่เดนิผ่าน ขณะทีค่นซึง่ไม่เร่งรบีกลบัเข้าไปช่วย

 ในโลกที่เร่งรีบผู้คนจึงมีนำ้าใจกันน้อยลง  อย่างไรก็ตามถึง 

รอบตวัจะเร่งรบี  แต่เราสามารถใช้ชวีติให้ช้าลงได้ ด้วยการลดกิจกรรม

ต่าง ๆ  ที่ไม่จำาเป็นลงเสียบ้าง หรือทำาให้น้อยลง (เช่น เที่ยวห้าง หรือ

ดูโทรทัศน์) ชีวิตที่ช้าลงนอกจากจะทำาให้เราเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น

แล้ว ยังทำาให้เรามีสุขภาพดีขึ้น รวมทั้งมีเวลาให้แก่ตนเองมากขึ้น  

ไม่แปลกแยกหรือขัดแย้งกับตัวเองดังที่มักเกิดขึ้นกับผู้คนเวลานี้เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



๒๓

บทที่ ๔ 

งำนบ�ำรุงใจ

นอกจากอาชีพการงานหรือการทำามาหากินแล้ว  เรายังมีงาน 

ด้านในที่ควรใส่ใจด้วย  หากอาชีพการงานเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิต  งาน

ด้านในก็เป็นสิ่งบำารุงใจ  ความสงบและความดีเป็นเสมือนอาหารใจ  

ที่ทำาให้จิตใจเป็นสุขและเจริญงอกงาม  ร่างกายนั้นเมื่อถึงวันหนึ่งก็

หยดุเจรญิเตบิโต แต่ใจนัน้สามารถเจริญงอกงามไปได้เร่ือย ๆ   ไม่เว้น

แม้แต่ในยามเจ็บป่วย  

อปุสรรคสำาคญัทีกี่ดขวางความเจริญงอกงามของใจก็คอือตัตาหรือ

ความเห็นแก่ตัว  อัตตาทำาให้จิตถูกบีบคั้นด้วยความอยากและความ

คบัแค้น  ความเหน็แก่ตวัทำาให้จติคบัแคบและหมกมุ่นอยูกั่บตวัอง จงึเคร
ือข
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๒๔ ๒๕

ไม่เคยว่างเว้นจากความทุกข์  งานด้านใน คือ การพาใจให้เป็นอิสระ

จากการครอบงำาของอัตตาหรอืมคีวามเหน็แก่ตวัน้อยลง  อัตตาน้ันเรา

ไม่จำาเป็นต้องทำาอะไรมันมากไปกว่าการรู้เท่าทันมัน  ทุกครั้งที่เรา

เผลอไผลหรือหลงลืม อัตตาหรือความสำาคัญมั่นหมายในตัวตนก็

ปรากฏ  แต่ก็เช่นเดียวกับความมืดที่หายไปทันทีเมื่อมีแสงสว่างสาด

ส่องเข้ามา  ความสำาคัญมั่นหมายในตัวตนย่อมคลายไปจากจิตใจเมื่อ

แสงแห่งสติสาดส่องเข้ามา 

นอกจากการรู้เท่าทนัมนัด้วยพลงัแห่งสตแิล้ว  การปลกุมโนธรรม

ขึ้นมายังทำาให้อัตตาไม่มีที่ตั้ง  เหมือนกับการปล่อยนำ้าดีเข้ามาใน 

ร่องสวน ย่อมทำาให้นำ้าเสียถูกขับไล่ไปเอง โดยที่เจ้าของสวนไม่ต้อง

เหนื่อยกับการวิดนำ้าเสียออกไป  มโนธรรมนั้นมีอยู่แล้วในจิตใจของ

เรา แต่มักจะอ่อนแรงหรือซุกอยู่ในหลืบลึกเกินไป จนทำาให้อัตตาขึ้น

มาครองใจ และกลายเป็นเปลือกหนาที่ครอบใจให้อยู่ในความมืดมน  

แต่เมื่อใดที่มโนธรรมได้รับการบำารุงหรือกระตุ้นเร้า ก็จะเติบใหญ่จน

สามารถทำาลายเปลือกแห่งอัตตา เปิดทางให้แสงสว่างสาดส่องเข้ามา

ในจิตใจได้

งานด้านในเพื่อบำารุงใจนั้นไม่ได้หมายถึงการหลบหลีกปลีกตัวไป

อยูป่่า หรอืน่ังหลบัตาภาวนาอยูผู่เ้ดยีวเสมอไป  หากยงัสามารถทำาได้

ท่ามกลางผู้คน  หรือทำาควบคู่ไปกับอาชีพการงานได้ ความสงบใน

จติใจน้ันไม่ได้ขึน้อยูก่บัสถานที ่ หากขึน้อยูก่บัการวางใจ แม้อยูผู่เ้ดยีว

ในห้องก็อาจว้าวุ่นใจได้หากไม่รู้เท่าทันความคิดหรือปักจิตอยู่กับเสียง

รบกวน แต่หากมีสติรู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบและอารมณ์ที่ผุดขึ้น แม้

ทำางานกับผู้คนก็ยังสามารถรักษาใจให้สงบได้

การทำางานสามารถเป็นเคร่ืองฝึกฝนจติใจได้เป็นอย่างด ี นอกจาก

การฝึกสติหรือดูใจของตนระหว่างทำางานได้  งานยังช่วยเสริมสร้าง

มโนธรรมให้เข้มแข็งได้  หากวางใจอย่างถูกต้อง เช่น เมื่อทำางานก็

นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวม  ไม่มัวคิดว่า “ทำาแล้วฉันจะ

ได้อะไร ?” การคดิถงึผูอ้ืน่อยูเ่สมอทำาให้อปุสรรคและความเหนือ่ยยาก

ทีเ่กดิขึน้กบัเรากลายเป็นเร่ืองเลก็น้อย  ดงันัน้จงึทำาให้เรามีความทกุข์

น้อยลงจากการงานและทำาให้เราทำางานได้อย่างต่อเนื่อง 

ช่างก่ออฐิสามคนทำางานอยูใ่กล้กนั  คนแรกทำาอย่างเหนือ่ยหน่าย 

ก่ออิฐได้ไม่กี่ก้อนก็พักแล้ว ปล่อยเวลาผ่านไปนานถึงเริ่มก่ออิฐใหม่  เคร
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๒๖ ๒๗

คนทีส่องท่าทางขยนักว่าคนแรก แต่ทำาไปก็ดูนาฬิกาไป หน้าตาไม่ค่อย

สดใส  ส่วนคนที่สามนั้นทำางานอย่างกระฉับกระเฉง  แม้เหงื่อจะท่วม

ตัว แต่ก็มีสีหน้าแช่มชื่น

เมื่อไปถามทั้งสามคนเขากำาลังทำาอะไรอยู่  คนแรกตอบว่า “ผม

กำาลังก่ออิฐ”  คนที่สองตอบว่า “ผมกำาลังก่อกำาแพง”  ส่วนคนที่สาม

ตอบว่า “ผมกำาลังสร้างวัดครับ”

ท้ังสามคนทำางานอย่างเดยีวกัน แต่อากปักริยิาและความรูส้กึแตก

ต่างกัน สองคนแรกนั้นนอกจากเห็นว่างานของตนไม่ได้มีคุณค่ามาก

ไปกว่าการก่ออิฐก่อกำาแพงแล้ว ลกึ ๆ  ก็คดิว่างานทีก่ำาลงัทำาอยูเ่ป็นแค่

อาชพีทีเ่ลีย้งปากเลีย้งท้องของตนเท่านัน้  ตรงข้ามกบัคนทีส่ามซึง่เห็น

ว่าตนกำาลังสิ่งที่มีคุณค่าต่อศาสนา เขาไม่ได้คิดว่าตนกำาลังประกอบ

อาชีพเท่านั้น  แต่เป็นการทำาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม  มีส่วนใน 

การทำาบุญมหากุศล เขาจึงทำาด้วยความกระตือรือร้น ไม่รู้จักเหนื่อย  

ทั้ง ๆ ที่อาจทำามากกว่าอีกสองคนด้วยซำ้า

การคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่น ทำาให้ไม่มีที่ว่างให้อัตตาเข้ามา

ครอบงำาใจเราได้  ความอ่อนน้อมถ่อมตัว  ไม่ถือตัวถือตน  จึงเกิด

ขึ้นได้ง่าย  มีเรื่องเล่าว่ามีคนพบเด็กหญิงอายุ ๑๒ ขวบ นอนซมอยู่

ริมถนน จึงพามาส่งโรงพยาบาล เด็กเป็นไข้สูงมาก หมอหนุ่มจึงเอา

ยานำ้าป้อนใส่ปากเด็ก  แต่เด็กกลับปัดมือหมอจนช้อนหลุดมือ  หมอ

พยายามอกีคร้ัง เดก็ก็ยงัปัดอกี หมอหนุ่มโมโหมาก เดนิออกจากห้อง

ไปเลยเพราะไม่เคยเจอใครทำาเช่นนี้กับตัวมาก่อน

เมื่อหมอใหญ่รู้ก็มาหาเด็กที่ห้อง  หมอใหญ่ลงมือป้อนยาด้วย 

ตัวเอง  แต่เด็กก็ยังขัดขืน ปัดมือหมอจนช้อนหลุด ยาเปรอะพื้น  

หมอป้อนยาอีกครั้ง คราวนี้พูดปลอบว่า “กินยาหน่อย ไม่ขมหรอก” 

แต่เด็กก็ยังไม่ยอมให้ยาเข้าปาก  ปัดอีกคร้ังจนยากระเซ็นเลอะเส้ือ

ของหมอ  แต่หมอกไ็ม่โกรธ  พยายามเป็นครัง้ทีส่าม  คราวนีน้อกจาก

พูดเชิญชวนแล้ว ก็ยังยิ้มให้ด้วย  เด็กปัดมือหมออีกครั้งแต่คราวนี้ 

เบาลง

หมอป้อนยาเป็นครั้งที่สี่  นอกจากสบตาเด็กแล้วยังอ้าปากเชิญ

ชวนให้เด็กทำาตาม ไม่ต่างจากแม่ที่พยายามป้อนข้าวใส่ปากลูกน้อย  

เมื่อช้อนสัมผัสปาก เธอทำาท่าจะปัดมือหมอ แต่แล้วก็ชะงักและยอม

เปิดปาก  เมื่อกินยาเสร็จเด็กก็หันตัวไปซุกกับหมอน ราวกับเสียใจใน

สิ่งที่ได้ทำาลงไปเคร
ือข
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๒๘ ๒๙

หมอใหญ่ชนะใจเดก็สาวได้กเ็พราะเขาอดทนทีจ่ะทำาดกีบัเธอ โดย

ไม่โกรธเคืองเธอเลย  หมอใหญ่มีประสบการณ์มากพอที่จะรู้ว่าเด็ก

สาวมีปัญหา เธออาจถูกข่มเหงรังแกจนไม่ยอมไว้ใจใคร และไม่ยอมที่

จะรับความช่วยเหลือจากใคร  แต่หากหมอใหญ่คิดถึงแต่ตัวเอง ก็คง

ยอมไม่ได้ที่จะให้เด็กทำากิริยาอาการอย่างนั้นกับเขา  เขาคงนึกในใจ

ไม่ต่างจากหมอคนแรกว่า “ถือดียังไงถึงทำากับฉันแบบน้ี ฉันอุตส่าห์

ปรารถนาดีกับแก” แต่ความคิดเช่นนั้นหาได้อยู่ในจิตใจของเขาไม่  

เพราะในใจของเขาคิดแต่เพียงว่า “ทำาอย่างไรเด็กถึงจะยอมกินยา 

ได้ ?” หมอไม่ได้คิดถึงตัวเองเลย สิ่งที่หมอใส่ใจคือตัวเด็กมากกว่า 

หมอสนใจว่าจะช่วยเด็กให้หายป่วยได้อย่างไร

ถ้าเราคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นเป็นสำาคัญ  ก็จะมีเรื่องมากระทบ

อัตตาได้ยาก  เพราะเมตตากรุณาเข้ามาแทนที่อัตตา  เราจะทุกข์

เพราะถ้อยคำาหรือการกระทำาของผู้อื่นน้อยลง  เมื่อถูกตำาหนิ  แทนที่

จะตกอยู่ในร่องความคิดว่า “ทำาไมถึงมาว่าฉัน ?“ หรือ “ถือดีอย่างไร

ถึงมาพูดกับฉันอย่างนี้ ?” เรากลับสนใจว่า “ทำาไมเขาถึงพูดอย่าง

นั้น ?”  สำาหรับคนที่ใฝ่รู้ใฝ่ความจริง  สิ่งที่เขาสนใจก็คือ “ที่เขาพูด

นั้นจริงไหม ?”  คนเราถ้าเอาเมตตากรุณาหรือปัญญานำาหน้า ไม่ว่ามี

อะไรมากระทบ ก็ไม่กระเทือนถึงใจ  แต่ถ้าเอาอัตตานำาหน้า  อัตตา

ก็จะถูกกระทบไม่หยุดหย่อน  เพราะไม่ว่าคิด พูด ฟัง หรือทำา ก็มีแต่ 

“ตัวฉัน” โดดเด่นเป็นประธานอยู่เสมอ

ชาวบ้านคนหนึง่เป็นโรคเบาหวานและความดนัโลหติสูง มารักษา

ที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  วันหนึ่งหมอที่ตรวจร่างกายประจำาไม่อยู่   

มีหมอด้านสูตินรีเวชมาตรวจแทน  เมื่อตรวจเสร็จ หมอก็เขียนใบสั่ง

ยา โดยเพิ่มจากเดิม ๑ เม็ดเป็น ๒ เม็ด  คนไข้สงสัยจึงถามหมอว่า 

“หมอ แล้วมันจะดื้อยาไหม ?”  ทันทีที่ได้ยิน หมอก็ทำาเสียงแข็งใส่

คนไข้ว่า “แล้วลุงเป็นหมอหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นลุงมาเป็นหมอเอง

ไหม ?” ว่าแล้วก็ไล่คนไข้ออกจากห้องตรวจ

เมือ่ได้ยนิคนไข้ทกั อะไรทำาให้หมอโกรธหากไม่ใช่เพราะฤทธิเ์ดช

ของอัตตาที่รู้สึกถูกกระทบจากคำาทักท้วง  แต่หากหมอผู้นั้นมีสติเท่า

ทันอัตตา ก็จะไมฉุ่นเฉยีวอย่างนั้น  แทนทีจ่ะเคืองในใจว่า “พูดกบัฉัน

อย่างนี้ได้อย่างไร ? ดูถูกฉันหรือไง ?”  ก็จะมองอีกมุมหนึ่งว่า “อะไร

ทำาให้เขาพูดอย่างนั้น ?”  และหากหมอคิดถึงประโยชน์ของคนไข้ ก็

จะรู้ได้ไม่ยากว่าคนไข้กำาลังวิตกกังวล แทนที่จะโกรธ ก็จะอธิบายให้

คนไข้หายวิตกกังวล หาไม่ก็อาจลดยาลงหากรู้ว่าตัวเองผิดพลาดไป  เคร
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๓๐ ๓๑

ผูท่ี้นกึถงึคนอ่ืนอยูเ่สมอ  เมือ่เกดิความผดิพลาดขึน้ เขาจะคดิถงึ

คนทีเ่ดอืดร้อนก่อนทีจ่ะนกึถงึตวัเอง   อะไรทีจ่ะช่วยคลายความเดอืด

ร้อนของผู้นัน้ได้ เขากพ็ร้อมทีจ่ะทำา รวมทัง้เอ่ยปากขอโทษโดยไม่สนใจ

ว่าจะเกดิผลต่อตนเองอย่างไร  อย่างน้อยคำาขอโทษกช่็วยเยยีวยาจติใจ

ของผู้นั้นได้บ้าง  หมอผ่าตัดคณะหนึ่งทำางานผิดพลาดทำาให้เด็ก 

เสียชีวิต  หมอผู้หนึ่งในคณะนั้นเสียใจมาก  เมื่อออกจากห้องผ่าตัด

เขาเดินไปหาแม่เด็กและขอโทษเธอ  ในเวลาต่อมาแม่ของเด็กได้ฟ้อง

หมอท้ังคณะ ยกเว้นคนเดยีวคอืหมอผูน้ัน้  หมอผูน้ัน้ไม่เข้าใจว่าทำาไม

จึงเป็นเช่นนั้น แต่เมื่อทนายของหมอถามแม่เด็ก ก็ได้คำาตอบว่า 

“เพราะเขาเป็นคนเดียวที่ใส่ใจ”

ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าขอโทษเมื่อทำาผิดพลาดเพราะกลัวว่า

จะก่อผลเสียหายแก่ตนตามมา เช่น เป็นหลักฐานให้แก่ฝ่ายโจทก์ใน

การฟ้องเรยีกค่าเสยีหาย  แต่การทำาด้วยเจตนาทีเ่หน็แก่ตวัเช่นนีบ่้อย

คร้ังกลับกระตุ้นให้อีกฝ่ายเกิดโทสะและทำาทุกอย่างเพื่อเอาชนะหรือ

แก้แค้น ใช่หรือไม่ว่าอัตตาของฝ่ายหนึ่งย่อมปลุกเร้าอัตตาของอีก 

ฝ่ายเสมอ ในทางตรงข้ามการกระทำาด้วยเจตนาที่ปรารถนาดีย่อม 

บนัดาลใจให้อีกฝ่ายอยากทำาดด้ีวย  มโนธรรมของฝ่ายหนึง่ย่อมดงึดดู

มโนธรรมของอีกฝ่ายให้แสดงตัวออกมาเสมอ

ท่านอาจารย์พทุธทาสยำา้เสมอว่า “การทำางานคือการปฏบิตัธิรรม”   

ไม่ว่าจะทำาอาชีพการงาน หรือทำากิจวัตรประจำาวัน ก็สามารถเป็น

โอกาสปฏิบัติธรรมหรือฝึกฝนจิตใจได้เสมอ  เช่น ฝึกให้มีสติรู้ตัว 

อยู่เสมอ หรือลดละความเห็นแก่ตัว บ่มเพาะเมตตากรุณา รวมทั้ง

เสรมิสร้างมโนธรรมให้เข้มแข็ง  อนัจะนำาไปสู่การปล่อยวางจากความ

ยึดติดถือมั่นในตัวตน  หากปล่อยวางส่ิงติดยึดได้มากและลึกเท่าใด  

โพธิจิตซึ่งอยู่แกนกลางของใจก็จะงอกงามและเปล่งประกายสุกสว่าง

มากเท่านั้น  ทำาให้ชีวิตปลอดโปร่งสงบเย็นอย่างยิ่ง

เคร
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๓๓

บทที่ ๕ 

ท�ำงำนอย่ำงปล่อยวำง

งานนั้นเป็นมากกว่าอาชีพ หรือบันไดไต่เต้าสู่สถานภาพที่สูงข้ึน  

หากยงัสามารถเป็นเครือ่งมอืพฒันาตนและบำารงุใจให้เจรญิงอกงามได้

ด้วย  ท่านอาจารย์พุทธทาสจึงได้ยำ้าว่า “การทำางานคือการปฏิบัติ

ธรรม”

ได้กล่าวในบทที่แล้วว่างานสามารถส่งเสริมมโนธรรมของเราให้

เข้มแขง็ขึน้ ช่วยลดละความเหน็แก่ตัว ด้วยการคำานงึถงึประโยชน์ของ

ผู้อื่น  ทำาให้ปล่อยวางจากความยึดติดถือมั่นในตัวตนได้ง่ายขึ้น

การยดึตดิถือม่ันในตัวตนเป็นทีม่าแห่งความทกุข์ทัง้ปวงของมนุษย์

ก็ว่าได้  อะไรไม่ทำาให้เราทุกข์มากเท่ากับการสูญเสียพลัดพรากจากเคร
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สิ่งที่เป็น “ตัวกู ของกู” เลย  ใช่แต่เท่านั้นแม้จะได้อะไรมาสักอย่าง 

(เช่น เงินทอง ตำาแหน่ง ชื่อเสียง) แต่หากรู้สึกว่า “ของกู” น้อยกว่า 

“ของแก” เท่านี้ก็เป็นทุกข์แล้ว  ด้วยเหตุนี้เศรษฐีร้อยล้านพันล้านจึง

ไม่เคยมีความสุขหรือหยุดหาเงินเลย เพราะรู้สึกเสมอว่า “กู” ยังม ี

ไม่พอ

อตัตาหรอืตวัตนนัน้พร้อมจะยดึทกุอย่างมาเป็น “ตัวก ูของก”ู อยู่

เสมอ รวมทั้ง “งานของกู” ด้วย  ความยึดติดดังกล่าวแม้จะมีข้อดีตรง

ที่ทำาให้เรารู้สึกเป็นเจ้าของงาน ดังนั้นจึงมีแนวโน้มจะทุ่มเทให้กับงาน

อย่างแข็งขัน  แต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็กดดันให้เราทำางานอย่างม ี

ความทุกข์  เวลามีใครมาวิจารณ์งานที่เราทำา  ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็

คือ ไม่เพียง “งานของกู” เท่านั้นที่ถูกวิจารณ์  แต่ยังรู้สึกเลยไปถึงว่า 

“ตวัก”ู กถ็กูวจิารณ์ด้วย  ปฏกิริยิาทีต่ามมาคอืตอบโต้กลบัด้วยถ้อยคำา

ที่แข็งกร้าวหรือรุนแรง ซึ่งทำาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ร้าวฉาน

งานจึงเป็นท่ีมาแห่งการกระทบกระทั่งกันได้ง่าย  แต่ในเวลา

เดียวกันสำาหรับผู้มีปัญญา นี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ฝึกใจให้รู้จักละวาง

อัตตา  เช่น แทนที่จะจดจ่อกับความรู้สึกว่า “ฉันถูกวิจารณ์” ก็หันมา

ใส่ใจกบัคำาวิจารณ์ดงักล่าวว่า “ทีเ่ขาพูดนัน้ถูกไหม ?”  การวางใจอย่าง

หลงันีน้อกจากจะไม่ทำาให้เราทกุข์แล้ว ยงัทำาให้เราได้ประโยชน์จากคำา

วจิารณ์น้ันด้วย  ท่าทอีย่างนีเ้รยีกว่าท่าทแีห่งปัญญา  ซึง่ต้องอาศยัสติ

เข้ามาเป็นตวันำาทาง   ส่วนใหญ่ทีท่กุข์กับคำาวจิารณ์ก็เพราะสติทำางาน

ไม่ทัน  จึงเกิด “ตัวกู” ออกมารับคำาวิจารณ์เต็ม ๆ   ผลก็คือเกิดความ

ฉุนเฉียวทุรนทุรายตามมา  อย่างไรก็ตามถึงแม้ความฉุนเฉียวเกิดขึ้น

แล้ว ก็ยังไม่สายที่สติจะเข้ามาตามรู้   หากสติตามทัน  จิตก็จะหลุด

หรือปล่อยวางจากความฉุนเฉียวได้  ทำาให้ปัญญาเกิดขึ้นตามมา และ

หันมาใคร่ครวญคำาวิจารณ์นั้นว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

นักทำาหนังโฆษณามือทองคนหนึ่งของไทยเล่าว่า บ่อยครั้งที่ 

ผลงานของเขาถูกวิจารณ์โดยคณะกรรมการเซ็นเซอร์ของรัฐ และไม่

ยอมให้ออกฉายทางโทรทัศน์  ความรู้สึกอย่างแรกที่เกิดขึ้นกับเขาคือ 

โกรธ แต่หลังจากนั้นเขาก็จะนำาความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว

มาพิจารณา และมักจะมีความคิดดี ๆ เกิดขึ้นตามมา เมื่อนำาผลงาน

ดังกล่าวไปปรับแก้ก็จะได้ผลงานที่ดีข้ึน  ผลงานที่สร้างชื่อให้แก่เขา

หลายชิ้นเกิดจากการปรับแก้ดังกล่าว  เขาจึงพูดว่า “กรรมการมีหน้า

ที่วิจารณ์ ส่วนเรามีหน้าที่โกรธ”  แต่เขาก็ทิ้งท้ายว่า อย่าโกรธนาน 

ต้องนำาคำาวิจารณ์นั้นมาพิจารณาด้วยเคร
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ถ้าจะให้ดี เมื่อทำางานใดก็ตามควรปล่อยวางจากความยึดมั่นว่า

งานนั้นเป็น “ของเรา”  เพราะในความเป็นจริงงานน้ันก็มิใช่ของเรา  

มนัมไิด้อยูใ่นอำานาจทีเ่ราจะบงัคบับญัชาได้ เคยไหมทีง่านไม่เป็นไปดงั

ใจเรา  นั่นก็เพราะงานนั้นไม่ใช่ของเรา  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียว 

แต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมากมาย รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน และผู้คน

แวดล้อม ตลอดจนดนิฟ้าอากาศและสถานการณ์บ้านเมอืง   ท่าทเีช่น

นี้นอกจากจะช่วยให้เราเปิดกว้างรับความช่วยเหลือจากคนอื่น ไม่คิด

หวงแหนไว้กบัเราคนเดยีวแล้ว ยงัเอ้ือให้เราทำางานร่วมมอืกบัคนอืน่ได้

อย่างเป็นสุข  ไม่หมายมั่นจะแข่งขันกับใคร

ทกุวนันีม้กีารแข่งขนัถงึขัน้ชงิดชีงิเด่นกนัมาก  แม้อยูใ่นหน่วยงาน

เดียวกัน แต่หากต่างกรมกองหรือแผนก ก็ยากจะร่วมมือกัน  ทั้งนี้ก็

เพราะความยดึมนัถอืมัน่ว่า “งานของกู” รวมถึงความยดึมัน่ว่า “กรม-

กอง-แผนกของกู” ผู้คนจึงทนไม่ได้ที่จะเห็นกรมกองหรือแผนกอื่น

ทำางานรุดหน้าหรือประสบความสำาเร็จ   ทั้ง ๆ  ที่ความสำาเร็จของกรม

กองหรือแผนกเหล่านั้นหมายถึงประโยชน์สุขของประเทศชาติและ

ความผาสุกของประชาชน ซึ่งก็คือความปรารถนาของเรามิใช่หรือ

นอกจากการปล่อยวางจากความยดึมัน่ว่า “งานของเรา” แล้ว  เรา

ควรฝึกใจให้ปล่อยวางจากความยึดมั่นในผลของงานด้วย  เริ่มตั้งแต่

ขณะที่ทำางาน  แทนที่จะจดจ่อกับความสำาเร็จที่ยังมาไม่ถึง เราควรจะ

ใส่ใจอยูก่บังานทีท่ำาอยูเ่บือ้งหน้า  การวางใจแบบนีจ้ะช่วยให้เราทำางาน

ได้อย่างมีความสุข เพราะไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไรจะเสร็จ...เสร็จแล้วจะ

มีคนชมหรือไม่...ถ้ามีคนตำาหนิเราจะรู้สึกอย่างไร ฯลฯ  นอกจากนั้น

การใส่ใจกับงานที่ทำาเฉพาะหน้า ยังทำาให้เรามีสมาธิได้ง่าย เวลาจะ

ผ่านไปอย่างรวดเรว็  ในทางตรงกนัข้าม ยิง่อยากให้งานเสรจ็ไว ๆ   เรา

กลับจะยิ่งรู้สึกว่างานเสร็จช้ามาก

พึงระลึกว่าผลสำาเร็จนั้นไม่อยู่ในอำานาจของเรา แต่ขึ้นอยู่กับเหตุ

ปัจจัยต่าง ๆ มากมาย  สิ่งเดียวที่เราพอจะคุมได้ก็คือการกระทำาของ

เราเอง  ถ้าเราอยากให้งานสำาเร็จ  เราต้องทำาให้ดีที่สุด แต่แม้จะทำา

ดีที่สุด ก็ใช่ว่าจะสำาเร็จได้ดังใจ  จึงมีภาษิตจีนกล่าวว่า “การกระทำา

เป็นของมนุษย์ ความสำาเรจ็เป็นของฟ้า”  พดูอย่างพทุธกค็อื เรามหีน้า

ทีป่ระกอบเหต ุ ส่วนผลนัน้เป็นเรือ่งของกฎธรรมชาต ิ ด้วยเหตนุีเ้วลา

เราทำางาน จึงควรทำาให้ดีที่สุด  ปล่อยให้ผลสำาเร็จเป็นเร่ืองของ

ธรรมชาติไป

ท่านอาจารย์พุทธทาสจึงแนะว่าให้เรา  “ยกผลงานให้เป็นของเคร
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ความว่าง”  ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ก็อย่าไปยึดว่ามันเป็นของเรา  

ถ้าเป็นความสำาเร็จ ก็มิใช่ความสำาเร็จของเรา  หากเรายึดมั่นว่าเป็น

ความสำาเร็จของเรา อัตตาก็จะพองโต เกิดความหลงใหลได้ปลื้ม หรือ

หลงตัวลืมตนได้ง่าย จนเกิดความสำาคัญมั่นหมายว่า “กูแน่”  ใครที่

เคยอยูใ่กล้กบัคนท่ีมคีวามคดิเช่นนี ้ย่อมรูไ้ด้เองว่าคนอย่างน้ีน่ารกัและ

น่าคบหรือไม่

ในทำานองเดียวกันหากผลออกมาเป็นความล้มเหลว  ก็ไม่ยึดมั่น

ถือมั่นว่าเป็นความล้มเหลวของเรา  มันเป็นแค่ความล้มเหลวของงาน

เท่านั้น  แต่เราไม่ได้ล้มเหลวด้วย  จึงไม่ได้ทุกข์ท้อหรือหดหู่  ขณะ

เดียวกัน เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นความล้มเหลวของเรา  ใครจะ

วิจารณ์ผลงานเหล่านั้น เราก็ไม่ทุกข์  แต่พร้อมจะรับฟังเพื่อนำาไป

ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

ความสำาเร็จนั้นมักตามมาด้วยรางวัล เช่น คำาสรรเสริญ ชื่อเสียง 

ตำาแหน่ง หรือ ยศ ทรัพย์  ส่วนความล้มเหลวนั้นมักตามมาด้วย 

สิ่งที่ตรงกันข้าม   ผู้ที่ติดยึดกับความสำาเร็จ ย่อมหลงใหลในรางวัลดัง

กล่าวได้ง่าย  แต่หากปล่อยใจให้หลงใหลกับมันแล้ว แน่ใจได้อย่างไร

ว่าจะพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มา  เกือบทั้งหมดย่อมอยากได้อีก หากไม่ได้

ก็เป็นทุกข์   

ใช่แต่เท่านั้น ของเดิมที่ได้มา แน่ใจได้อย่างไรว่าจะอยู่กับเรา 

ไปตลอด เมือ่ใดทีมั่นเสือ่มสลายไป หรอืถกูพรากไปจากเรา เราก็เป็น

ทกุข์สถานเดยีว  ทัง้นีย้งัไม่ต้องพดูถงึความรูส้กึของเราเม่ือรูว่้าคนอืน่

ได้มากกว่าเรา (เช่น มชีือ่เสยีงเด่นดงักว่าเรา ได้เลือ่นขัน้มากกว่าเรา) 

หรือเมื่อพบว่ามีบางคนที่จะมาช่วงชิงสิ่งนั้นไปจากเรา คนที่รู้สึกว่า 

ตัวเองเก่ง  เพียงแค่ได้เจอคนอื่นที่เก่งกว่า หรือรู้ว่ามีคนที่กำาลังจะเก่ง

เท่าเรา  เท่านี้จิตใจก็หวั่นไหวแล้ว  

ด้วยเหตุนีถ้้าไม่อยากทกุข์ก็ควรรูจ้กัปล่อยวางสิง่เหล่านี ้(ซึง่พทุธ

ศาสนาเรียกว่า “โลกธรรม”)  หมายความว่าเมื่อจะทำางานก็ไม่ได้เอา

สิ่งเหล่านี้เป็นจุดมุ่งหมาย  และขณะที่ทำาก็ไม่ได้ใส่ใจหรือกังวลกับสิ่ง

เหล่านี้  และเมื่อทำาเสร็จ แม้จะได้สิ่งเหล่านี้มา ก็ไม่หลงใหลได้ปลื้ม 

เพราะรู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยง  เจือไปด้วยทุกข์ และไม่ใช่ของเรา 

จริง ๆ   มันเป็นแค่สิ่งที่คนอื่นหยิบยื่นให้  อะไรก็ตามที่ถูกหยิบยื่นให้

แก่เรา ย่อมถูกดึงกลับไปได้ทุกเมื่อ  

เมื่อไม่หวังหรือยึดมั่นกับชื่อเสียงเกียรติยศหรือรางวัลใด ๆ  เรา

ย่อมไม่กลัวความล้มเหลว  ความคิดว่า “ถ้าทำาแล้วไม่สำาเร็จจะทำาไป

ทำาไม?” จะไม่มีอยู่ในหัวเลย  แต่จะทำางานชิ้นใดก็เพราะเห็นว่ามันมีเคร
ือข
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๔๐ ๔๑

ประโยชน์หรอืเป็นสิง่ถกูต้อง  แม้โอกาสสำาเรจ็จะมน้ีอยกย็งัทำา    และ

หากทำาเต็มที่แล้วประสบความล้มเหลว ก็ไม่มัวครำ่าครวญเสียใจหรือ

โทษคนอื่น  แต่จะใคร่ครวญว่าเกิดความผิดพลาดที่ตรงไหน  หาก

เกิดจากตนเอง ก็พร้อมปรับปรุงแก้ไข     

เมื่อไม่กลัวความล้มเหลวหรือชื่อเสียงเกียรติยศและคำาสรรเสริญ 

ก็ไม่กลัวคำาวิจารณ์ แต่จะน้อมรับคำาวิจารณ์ และหาประโยชน์จากคำา

วิจารณ์นั้น  ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่องาน และที่เป็นประโยชน์ในแง่การ

ลดละตัวตน ในทำานองเดียวกันอุปสรรคก็มิใช่สิ่งน่ากลัว  ตรงกันข้าม

มันกลับเป็นแบบฝึกหัดให้ฉลาดและเข้มแข็ง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิด

ทางออกหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ด้วย 

ถึงข้ันนี้แล้วความเห็นต่างหรือความขัดแย้งทางความคิดก็มิใช่

ปัญหาอีกต่อไป  ใช่หรอืไม่ว่าเราไม่ชอบฟังความเหน็ต่าง (อาจรวมไป

ถึงไม่ชอบคนที่เห็นต่างจากเรา) ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นในความ

คิดของเราว่า “ถูกต้องที่สุด” หรือ “ดีที่สุด”  รวมไปถึงความยึดมั่นใน

ตวัเราว่าเหนอืกว่าหรอืเกง่กว่าคนอื่น  รวมทั้งยึดมั่นใน “หน้าตา”ด้วย 

(ความยึดมั่นอย่างแรกคือ “ทิฏฐิ”  อย่างหลังคือ “มานะ”)  ทั้งหมด

นี้เป็นเพราะมีอัตตาชักใยอยู่เบื้องหลัง อัตตานั้นทนไม่ได้ที่จะเห็นใคร

เก่งกว่า ดีกว่า รวยกว่า หรือเหนือกว่า  แต่หากเรารู้เท่าทันธรรมชาติ

ของอัตตา และฝึกฝนจิตใจให้ปล่อยวางความยึดม่ันถือม่ันใน “ตัวกู 

ของกู” อยู่เสมอ  ทิฏฐิมานะก็จะเบาบาง  เปิดช่องให้ปัญญาเข้ามา

แทนที ่ ดงัน้ันจงึพร้อมทีจ่ะรบัฟังความเหน็ต่าง  อย่างน้อยก็ตระหนกั

ดว่ีา ความคดิของเราอาจมีข้อจำากดั   ในเม่ือมุ่งประโยชน์ของงานหรือ

ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นสำาคัญ  ก็พร้อมจะปรับปรุงแก้ไข เพื่อ

ให้งานนั้นก่อประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากที่สุด

การทำางานอย่างนี้แหละที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกว่า “ทำางาน

ด้วยจิตว่าง”  คือว่างจากกิเลสหรือว่างจาก “ตัวกู ของกู”   ว่างอย่าง

น้ีไม่ทำาให้วางเฉยหรืองอมืองอเท้า แต่ทำาให้ทำางานได้อย่างเต็มที่ ไม่

เฉื่อยเนือยเพราะขี้เกียจ  หรือเฉไฉไปตามอารมณ์  ทำาให้งานเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ดีงามหรือมุ่งตรงเพื่อความถูกต้อง  ไม่แปรเปลี่ยน

เป็นเครือ่งมอืสนองกิเลสหรอือตัตา  ขณะเดยีวกันก็ทำาให้งานน้ันกลาย

เป็นเครื่องพัฒนาจิตและลดละอัตตาไปด้วยในตัว   

งานกับการปฏิบัติธรรมจึงมิใช่สิ่งที่อยู่คนละข้ัว หากเป็นเรื่อง

เดียวกันเคร
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บทที่ ๖ 

เป็นสุขท่ำมกลำงควำมทุกข์

คนเรามักอยู่ด้วยความรู้สึก คือ ปล่อยให้ความชอบ-ไม่ชอบมา

เป็นตัวกำาหนดชีวิตของตน  โดยที่ความชอบ-ไม่ชอบนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า

มันให้ความสุขและสะดวกสบายแก่ตนหรือไม่ อะไรก็ตามที่ให้ความ

สะดวกสบายหรือความสุขแก่ตน ก็อยากได้อยากหามาครอบครอง  

ส่วนมนัจะเป็นประโยชน์หรอืเป็นสิง่ถกูต้องหรอืไม่   ไม่สนใจ  ในทาง

ตรงข้าม  อะไรก็ตามที่ทำาให้ตนสะดวกสบายน้อยลงหรือเกิดความ

ยากลำาบาก ก็อยากผลักไสออกไป ไม่อยากเกี่ยวข้องด้วย  แม้มันจะ

มปีระโยชน์กต็าม   เดก็จงึเลอืกเทีย่วเล่นมากกว่านัง่ทำาการบ้าน  ส่วน

ผู้ใหญ่ก็ชอบสุมหัวคุยกันหรือดูหนังฟังเพลงมากกว่าจะทำางานอย่าง

ตั้งใจ
เคร
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การปล่อยให้ความรู้สึกมาครอบงำาชีวิตของตน แท้จริงก็คือการ

ปล่อยให้อัตตามาครองใจ เพราะอัตตาไม่ได้สนใจอะไรนอกจากสิ่งที่

จะตอบสนองความอยากได้ใคร่เด่นที่ไม่เคยพอเสียที เจออะไรที่ไม่

ถูกใจจึงโกรธแม้จะเป็นเร่ืองธรรมดาหรือมีประโยชน์ก็ตาม ดังนั้นแค่

เจอไฟแดง รถติด ฝนตก  เพื่อนร่วมงานไม่ทักทาย  พ่อแม่แนะนำา

ตกัเตอืน อตัตากข็ุน่เคอืงใจแล้ว  ถ้าเราปล่อยให้มนัครองใจ เรากต้็อง

ทุกข์ไม่หยุดหย่อน  เพราะชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราย่อมต้องเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจ

เราอยู่เสมอ  ถึงแม้จะรำ่ารวย ยิ่งใหญ่ หรือมีอำานาจมากมายเพียงใด 

เราก็ไม่สามารถบัญชาหรือควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราได้

ตลอดเวลา

ความจริงท่ีทุกชีวิตหลีกหนีไม่พ้นก็คือ ต้องประสบกับสิ่งไม่พึง

ปรารถนาและพลัดพรากจากสิ่งพึงปรารถนาอยู่เป็นนิจ รวยแค่ไหนก็

ต้องแก่ เจ็บ และตาย เก่งแค่ไหนก็ต้องมีวันประสบความล้มเหลว   

ย่ิงใหญ่แค่ไหนกต้็องพลดัพรากจากคนรกัไม่ช้ากเ็รว็ คนทีป่ล่อยให้ชวีติ

จิตใจเป็นไปตามความรู้สึก ย่อมหาความสุขได้ยาก   

แต่คนเราไม่จำาเป็นต้องทกุข์ไปตามเหตกุารณ์ทีม่ากระทบเสมอไป  

หากเราเป็นอยู่ด้วยปัญญา  ไม่เอาความรู้สึกเป็นใหญ่   มีสติรู้เท่าทัน

อัตตา ไม่ปล่อยให้มันครองใจ เราก็สามารถทำาใจให้เป็นปกติได้แม้ใน

ยามทีป่ระสบกบัสิง่ทีเ่ป็นลบในสายตาของคนทัว่ไป เช่น เมือ่ถกูตำาหนิ

หรอืวพิากษ์วจิารณ์ หากเราปล่อยให้อตัตาเป็นใหญ่ในใจ  เรากจ็ะรูส้กึ

ขึน้มาทนัทว่ีา “กูถกูเล่นงาน” หรอื “กูเสยีหน้า” ผลคอืเกิดความโกรธ

และตอบโต้กลับไป  ซึ่งอาจทำาให้ถูกวิจารณ์กลับมาหนักข้ึน ในทาง

ตรงข้าม หากเรามีสติทันท่วงทีและสามารถดึงปัญญาออกหน้า เราก็

จะหันมาใคร่ครวญว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นเป็นความจริงหรือไม่ มี

ประโยชน์เพยีงใด  มันอาจช่วยให้เราเหน็ข้อบกพร่องของตัวเองชดัข้ึน 

หรือไม่ก็เผยให้เห็นตัวตนของผู้พูด ทำาให้เรารู้จักเขามากขึ้น  ผลคือ

นอกจากเราจะฉลาดมากขึ้นแล้ว  จิตใจยังไม่ร้อนรุ่มหรือทุกข์เพราะ

คำาวิจารณ์นั้น

หากเราดำาเนินชีวิต ทำากิจวัตรประจำาวัน และทำางานด้วยความ

ใส่ใจ โดยไม่มุ่งหวังเพียงแค่ทำางานให้เสร็จหรือให้ดีเท่านั้น  หากยัง

ถือว่าเป็นการฝึกฝนจิตใจหรือขัดเกลาตนเองไปด้วย  เช่น ฝึกให้มีสติ

รู้ตัวอยู่เสมอ ลดละความเห็นแก่ตัว  บ่มเพาะเมตตากรุณา  ก็จะ

เป็นการเปิดทางให้ปัญญาเข้ามาแทนที่อัตตา  นั่นหมายความว่าเมื่อ

ประสบกบัส่ิงไม่พงึปรารถนา หรอืพลดัพรากจากสิง่พงึปรารถนา  เราเคร
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ก็สามารถรับมือกับมันได้โดยไม่ทุกข์   

ดังได้กล่าวแล้วว่าเราไม่สามารถควบคุมหรือจัดการให้เกิดส่ิงดี ๆ  

กับเราได้ตลอดเวลา  แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดสิ่งแย่ ๆ  กับเรา  เรา

สามารถเลือกได้ว่าจะยอมให้มันมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของเราได้มาก

น้อยแค่ไหน  รวมทั้งเลือกว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับมันได้ด้วย เช่น 

จะใช้มันให้เกิดประโยชน์แก่เราอย่างไร   แต่ทั้งหมดนี้เราจะเลือกได้

ก็ต่อเมื่อมีสติและปัญญา ซึ่งเกิดจากการสะสมในชีวิตประจำาวันและ

การฝึกปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ

ขอให้สงัเกตว่าเมือ่มสีิง่แย่ ๆ  (หรอืสิง่ทีเ่ราไม่ชอบ) เกดิขึน้กบัเรา  

สิ่งน้ันไม่ทำาให้เราทุกข์มากเท่ากับใจของเราเองที่วางไว้ไม่ถูก ทันทีที่

ได้รับการบอกเล่าจากหมอว่าเป็นมะเร็ง หลายคนถึงกับล้มทรุด หมด

เรี่ยวแรง กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทั้ง ๆ  ที่ยังเป็นมะเร็งแค่ขั้นที่หน่ึง     

หลายคนทำางานด้วยความทุกข์ ไม่ใช่เพราะว่างานที่ได้รับนั้นเป็น 

งานยาก แต่เป็นเพราะเขาไม่อยากทำางานชิ้นนั้น หรือเพราะไม่พอใจ

ที่เจ้านายเอางานของคนอื่นมาให้เขาทำา ฯลฯ บางคนก็ทุกข์เพราะ 

เพื่อน ๆ  ท้ิงงานให้เขาทำาคนเดียว ใจที่เอาแต่บ่นว่า “ทำาไมต้องเป็น

ฉัน ?”  “ไม่เป็นธรรม ๆ  ๆ  ๆ ” ทำาให้เขาทำางานด้วยความทุกข์ทรมาน

ราวกับตกนรกทั้ง ๆ  ที่อยู่ในห้องแอร์

ตอนหนึ่งของรายการ “พลเมืองเด็ก” ที่ออกอากาศช่องทีวีไทย  

เดก็สามคนได้รบัมอบหมายให้ขนของขึน้รถไฟ   บงัเอญิตอนนัน้มกีาร

ถ่ายทอดสดการชกของสมจิตร จงจอหอ นักชกเหรียญทองโอลิมปิก  

เด็กชายสองคนจึงทิ้งงานไปดูโทรทัศน์ข้างสถานีรถไฟ  พิธีกรจึงถาม

เด็กหญิงซึ่งตั้งหน้าตั้งตาขนของอยู่คนเดียวว่า เธอคิดอย่างไรที่เพื่อน

ทิ้งงาน เธอตอบว่าไม่เป็นไร เห็นใจทั้งสองคนเพราะนาน ๆ จะได้ดู

สมจติรชกมวย   พธิกีรถามต่อว่า เธอไม่โกรธหรอืไม่คดิไปด่าว่าเพือ่น

หรอืทีป่ล่อยให้เธอทำางานอยูค่นเดยีว  เธอตอบว่า “หนขูนของขึน้รถไฟ 

หนูก็เหน่ือยอย่างเดียว แต่ถ้าหนูโกรธหรือไปด่าว่าเขาหนูก็เหนื่อย 

สองอย่าง”

คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเหนื่อยสองอย่าง คือ เหนื่อยกายด้วย 

เหน่ือยใจด้วย  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะไม่รู้ทันอารมณ์ความรู้สึกของตัว   

ปล่อยให้ความโกรธหรือหงุดหงิดทำาร้ายจิตใจของตน  จึงทำางานอย่าง

ไม่มีความสุข  จริงอยู่การทิ้งงานให้เราทำาคนเดียวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

แต่หากใจเรายึดติดกับ “ความถูกต้อง” หรือ “ความน่าจะเป็น” โดย

ไม่รูจ้กัวางเฉย  ความยดึติดนัน้เองจะกลบัมาบัน่ทอนทำาร้ายจิตใจของเคร
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เรา เขาไม่ควรทิ้งงานให้เราทำาก็จริง แต่นั่นก็ไม่ควรเป็นเหตุผลที่เรา

จะต้องหนัมาซำา้เตมิตวัเอง  เหนือ่ยใจนัน้ไม่มใีครทำาให้เราได้ นอกจาก

เราเอง

เหตกุารณ์แย่ ๆ  น้ันทำาอะไรเราไม่ได้หากเราไม่ปล่อยให้มนัเข้ามา

เล่นงานเราถึงจิตถึงใจ แม้แต่ความเจ็บป่วย ก็ทำาให้กายทุกข์เท่านั้น 

แต่ทำาใจให้ทุกข์ไม่ได้ เว้นเสียแต่เราจะยอมปล่อยให้ใจทุกข์ไปกับกาย

ด้วย อันที่จริงนอกจากเราเลือกได้ว่าจะปล่อยให้มันมามีอิทธิพลต่อ

ชีวิตจิตใจเราแค่ไหนแล้ว เรายังเลือกว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับมัน 

ได้ด้วย  เช่น เมือ่เจบ็ป่วยเราเลอืกได้ว่าจะดแูลรกัษาตัวอย่างไรด ี แต่

นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่ง เรายังทำาได้มากกว่าน้ัน เช่น ใช้มันให้เป็น

ประโยชน์ หรือหาประโยชน์จากมัน

บางคนพบว่าเจ็บป่วยก็ดเีหมอืนกัน เพราะจะได้พกัจากการทำางาน

ที่หนักอึ้ง ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว นอนอ่านหนังสือที่ชอบ หรือหัน

มาทำาสมาธภิาวนา หลายคนถงึกบัอทุานว่า “โชคดท่ีีเป็นมะเรง็” เพราะ

มะเร็งทำาให้เขาค้นพบความสุขที่แท้อันได้แก่ความสงบทางใจ ผลก็คือ

ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

หากเรามีสติและปัญญา  ไม่มัวปล่อยใจจ่อมจมอยู่กับความทุกข์ 

หรือเอาแต่บ่นว่า “ทำาไมต้องเป็นฉัน”  เราจะพบว่าเหตุการณ์แย่ ๆ  ที่

ไม่พึงปรารถนานั้นมีข้อดีอยู่เสมอ  บางคนพบว่าการตกงานทำาให้เขา

มีเวลาอยู่กับพ่อแม่และทดแทนพระคุณท่านได้มากข้ึน  ธุรกิจที่ 

ล ้มละลายผลักดันให้หลายคนเข้าวัดและค้นพบจุดหมายที่แท้ 

ของชวีติ   อกหกัหรอืแยกทางจากคนรกัก็ช่วยให้หลายคนพบกับชวีติ

ที่อิสระและเป็นตัวของตัวเอง

นอกจากประโยชน์ในเชิงรูปธรรมแล้ว เหตุการณ์แย่ ๆ ทั้งหลาย

ยังมีข้อดีอย่างน้อย ๒ ประการ ได้แก่ 

๑. สอนใจเรา  กล่าวคือสอนให้เราตระหนักถึงความจริงของชีวิต

ซึง่มคีวามผนัผวนปรวนแปรเป็นนจิ  เช่น ของหายกส็อนใจเราว่าความ

พลัดพรากจากของรักเป็นเรื่องธรรมดา  ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราหรือ

เป็นของเราได้อย่างยั่งยืน  การถูกตำาหนิก็สอนใจเราว่า สรรเสริญกับ

นินทาเป็นของคู่กัน  ไม่มีใครที่จะได้รับการสรรเสริญอย่างเดียว ไม่

ว่าดีแค่ไหนก็ยังถูกนินทาเคร
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๒. ฝึกใจเรา  เช่น ฝึกใจให้ไม่ประมาท ระมัดระวัง เพื่อป้องกัน

มิให้เหตุร้ายเกิดขึ้นอีก  หรือฝึกใจให้ปล่อยวางเพื่อรับมือกับเหตุร้าย

ทีแ่รงกว่าในอนาคต  (ถ้าโทรศพัท์หายยงัปล่อยวางไม่ได้  แล้วจะทำาใจ

ได้อย่างไรเมื่อต้องสูญเสียคนรัก เช่น พ่อแม่ ลูกเมีย ซึ่งต้องเกิดขึ้น

แน่) หรือฝึกใจให้มั่นคงเข้มแข็ง เพราะเราจะต้องเจออะไรต่ออะไรอีก

มากมายในวันข้างหน้า  อีกทั้งยังฝึกให้เราฉลาดและมีประสบการณ์

มากขึ้น (อย่าลืมว่าคนเราเรียนรู้จากความล้มเหลวได้มากกว่าความ

สำาเร็จ)

ความฉลาดในการรบัมอืกบัเหตกุารณ์แย่ ๆ   น้ันไม่อาจเกดิขึน้ได้

จากห้องเรียนหรือจากตำารา แต่เกิดได้เพราะเรียนรู้จากประสบการณ์

ในชีวิตประจำาวันและจากการทำางาน  ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าด ี

หรือร้าย บวกหรือลบ  หากไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์ความรู้สึก คือ

ชอบหรือไม่ชอบ เพลิดเพลินยินดีหรือครำ่าครวญโกรธแค้น  แต่มีสติ

รู้ทันอารมณ์ความรู้สึก และหันมาใคร่ครวญสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยปัญญา   

ประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่เราเสมอ  หรืออย่างน้อยก็ทำาให้เห็นช่องทาง

ที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์  สามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี  หรือ

เปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโชคได้

ถ้าทำาเช่นนั้นได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา แม้จะเลวร้าย

เพียงใด  จะมิใช่สิ่งที่ยัดเยียดความทุกข์หรือความปราชัยให้แก่เรา  

แต่จะกลายเป็นสิ่งที่ฝึกฝนจิตใจเราให้มีสติ ปัญญา และลดละอัตตา  

ช่วยให้เรามีชีวิตที่โปร่งเบา สงบเย็น และเป็นอิสระจากสิ่งต่าง ๆ  ที่มา

กระทบได้เป็นลำาดบั จนในทีส่ดุก็สามารถอยูเ่หนอืความทกุข์หรอืความ

ผันผวนปรวนแปรทั้งปวงได้  น้ีคือส่ิงที่ไม่เหลือวิสัยของเราทุกคน   

และควรเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเราด้วย

เคร
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บทที่ ๗ 

เสริมสร้ำงพลังแห่งควำมดีในองค์กร

องค์กรท่ีดีนอกจากเป็นองค์กรที่ฉลาดในการบริหารบุคคลและ

จัดการความรู้แล้ว  ยังต้องฉลาดในการบริหารจัดการความดี  มิใช่

เพือ่เป็นพลงัในการสร้างประโยชน์แก่องค์กรและส่วนรวมเท่านัน้   แต่

ยังเพื่อสร้างความสุขและพัฒนาจิตของคนในหน่วยงานด้วย  ก่อให้

เกิดพลังในการทำาความดีด้วยอัตตาที่เบาบาง

การบริหารจัดการความดีนั้น จะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยการส่งเสริมให้

เกิดปัจจัยที่เกื้อกูลต่อความดี  จะเรียกว่าปัจจัยเสริมสร้างพลังแห่ง

ความดีก็ได้ อาทิเคร
ือข
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๑. เห็นและใส่ใจควำมทุกข์ของผู้อื่น

ทุกคนย่อมมีมโนธรรมหรือความใฝ่ดีอยู่ในจิตใจ  เขาจะทำาความ

ดมีากน้อยเพยีงใดข้ึนอยูว่่ามโนธรรมดงักล่าวมพีลงัหรอืถกูกระตุน้เร้า

ให้แสดงตัวออกมาหรือไม่  สิ่งหนึ่งที่มีพลังในการกระตุ้นมโนธรรมให้

แสดงตัวออกมาก็คือ การได้เห็นความทุกข์ของผู้อื่น  เป็นธรรมชาติ

ของคนเราท่ีจะรู ้สึกเห็นอกเห็นใจและไม่อยากอยู ่เฉยหากเห็น 

คนทุกข์ยาก (แต่ความรู้สึกดังกล่าวอาจถูกกดข่มด้วยเหตุผลหรือ 

ข้ออ้างบางอย่าง รวมทั้งการแกล้งเป็นมองไม่เห็น) กรณีสึนามิเป็น

ตัวอย่างท่ีชัดเจน ดังนั้นองค์กรจึงควรจัดกิจกรรมนำาพาให้ผู้คนไป

สัมผัสกับผู้ทุกข์ยาก เช่น เด็กกำาพร้า เด็กเร่ร่อน คนชรา คนป่วย 

เป็นต้น

๒. เห็นควำมดีของผู้อื่น

การเห็นความดีของผู้อื่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นมโนธรรมให้มี

พลังขึ้นมา  เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นคนที่เสียสละ อุทิศตนเพื่อผู้อื่น เรา

จะรู้สึกอ่ิมเอิบ ปีติ และมีแรงบันดาลใจอยากทำาความดีขึ้นมาทันที  

คนเราต้องการมีวรีบรุุษในดวงใจส่วนหนึง่ก็เพ่ือจะได้เกิดกำาลงัใจในการ

ทำาความดี  แม้ไม่ได้เห็นด้วยตัวเอง แต่เพียงแค่ได้ยินคนทำาความดี ก็

มีผลเหมือนกับได้เห็นความดีนั้นด้วยตัวเอง  ดังนั้นการชักนำาให้ผู้คน

ไปรู ้จักหรือดูงานของคนที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังผล

ประโยชน์ตอบแทน จะช่วยชุบชูจิตใจของคนในองค์กรและเกิดพลังที่

จะทำาความดีเพิ่มขึ้น

๓. ได้รับกำรปฏิบัติด้วยดีจำกผู้อื่น

เมื่อมีใครทำาความดีกับเรา นอกจากเราจะรู้สึกดีแล้ว ยังอยาก

ทำาความดีกับเขา  นี้เป็นผลจากแรงผลักดันของมโนธรรมภายใน  

ความดีย่อมกระตุ้นความดี  กฎข้อนี้เป็นจริงแม้กระทั่งกับคนที่มี

พฤติกรรมก้าวร้าว เกเร หรือชอบก่อปัญหาแก่ผู้อื่น  มีวัยรุ่นเกเรคน

หน่ึงที่ชอบแกล้งเด็กในโรงเรียน แต่เม่ือเด็กคนนั้นชวนวัยรุ่นมาเล่น

เป็นตัวเอกในภาพยนตร์ที่ตัวเองกำาลังสร้าง  หลังจากเล่นหนังเสร็จ 

ทั้งสองคนก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน  ในทำานองเดียวกัน โจรซึ่งกำาลัง

จี้เอาทรัพย์จากเหยื่อ  เปลี่ยนท่าทีไปทันทีเมื่อเหยื่อช่วยเขาแก้ตัวกับเคร
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ตำารวจท่ีเผอิญเดินผ่านมาเหน็เหตกุารณ์   เขาคนืเงนิให้เหยือ่และจาก

กันด้วยดี

เมือ่ใครสกัคนทำาผดิ จนทำาให้อีกฝ่ายโกรธเคือง หากเขาได้รบัการ

ขอโทษ เขาจะเลิกแสดงอาการก้าวร้าวหยาบคาย และหันมาดีด้วย  

การขอโทษด้วยใจจริงเป็นการแสดงความดีอย่างง่าย ๆ  แต่มีอานุภาพ 

สามารถปลุกเร้าความดีของอีกฝ่ายหนึ่งให้ตื่นขึ้นมาและมีพลังจน

สามารถเอาชนะความโกรธ ความเห็นแก่ตัวหรือความชั่วได้  

๔. มีคนเห็นหรือยอมรับควำมดีของตน  หรือเชื่อว่ำตนมี

ควำมดี 

คนเราจะทำาความดีได้ก็เพราะเห็นคุณค่าของตนเอง  บางครั้ง

คุณค่าดงักล่าวจะเหน็ได้กเ็พราะมคีนอืน่ช่วยสะท้อนหรอืยนืยนั   ขณะ

เดียวกันการทำาความดียังต้องอาศัยกำาลังใจจากคนอ่ืนด้วย  กำาลังใจ

ดงักล่าวช่วยเสรมิพลงัให้แก่มโนธรรมภายใน ทำาให้อยากทำาความดใีห้

ปรากฏ  นักเรียนที่เกเร เหลือขอ จนครูแทบจะหมดหวัง  สามารถ

เปลี่ยนเป็นเด็กว่าง่าย และตั้งใจเรียน เมื่อครูยกย่องความดีบางอย่าง

ของเขาซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น 

๕. ได้รับค�ำชม

คำาชมทำาให้คนอยากทำาความดีมากขึ้น  เพราะมันกระตุ้นพลังใฝ่

ดีจนเอาชนะพลังใฝ่ตำ่า

ครทูีติ่ดการพนนัจนถงึกบัตัง้บ่อนหน้าโรงเรยีน  เลกินสิยัดงักล่าว

และกลายเป็นครูที่น่าศรัทธา เพราะได้ยินนายอำาเภอกล่าวสรรเสริญ

ครูว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ตนสามารถไหว้ได้อย่างสนิทใจ   แม้ตอนนั้น

จะรูสึ้กอับอาย แต่กท็ำาให้ความอยากเป็นครดูเีกดิมพีลงัฮดึสูข้ึน้มา จน

เอาชนะนิสัยติดการพนันได้

การชืน่ชมความดขีองใครสกัคน แม้ตอนนัน้เขาอาจไม่ได้ทำาตวัให้

ดสีมกบัคำาชืน่ชม  แต่กส็ามารถปลกุเร้าความใฝ่ดใีนใจเขาให้มพีลงัจน

เปลี่ยนนิสัยได้ เช่น พนักงานทำาความสะอาดห้องนำ้าในปั๊มนำ้ามัน 

ทำางานแบบพอใช้ได้  แต่เมื่อได้รับคำาชมว่าขยันทำางานดี เธอก็เกิด

ความกระตือรือร้น กลับไปทำางานให้ดีขึ้นเคร
ือข
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๕๘ ๕๙

๖. ได้ท�ำควำมดีด้วยตนเอง และเห็นผู้อื่นมีควำมสุข

การทำาความดี โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้อื่น แม้จะฝืนอยู่บ้างใน

ตอนแรก แต่ก็ช่วยให้การทำาความดีครั้งต่อไปกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น  

เมื่อทำาแล้วได้เห็นผู้อื่นมีความสุขก็ยิ่งเกิดกำาลังใจที่จะทำาความดีมาก

ขึ้น มิใช่ด้วยความฝืนใจ แต่เพราะมีความสุข  หลายคนที่ไปช่วยดูแล

เดก็กำาพร้า ด้วยความคดิว่าตนไปให้ความสขุแก่เขา กลบัพบว่าตนเป็น

ฝ่ายได้รับความสุขจากเด็ก   นักศึกษาคนหนึ่งซึ่งขาดความรักเพราะ

ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก  ได้พบความสุขจากการให้ความรักแก่

เด็ก ถึงกับกล่าวว่า “ชีวิตผมสมบูรณ์เพราะเด็ก ๗ ขวบ” 

การทำาความด ีหากทำาเป็นกลุ่ม กย็ิง่เสรมิสร้างกำาลงัใจแก่กนั และ

ช่วยให้การทำาความดีกลายเป็นเรื่องสนุก แม้จะเหนื่อยก็ตาม  

๗. มีควำมสุข เกิดควำมมั่นคงในจิตใจ ปลอดโปร่งผ่องใส

เมื่อเรามีความสุข ก็เกิดพลังที่อยากทำาความดี และนึกถึงคนอื่น

มากขึ้น ตรงกันข้ามกับคนที่มีความทุกข์ มักจะคิดถึงแต่ตัวเอง และ

ระบายความทุกข์ใส่คนอื่นโดยไม่รู้ตัว โดยหารู้ไม่ว่ายิ่งคิดหรือทำาเช่น

นั้นก็ยิ่งทำาให้ตนมีความทุกข์เพิ่มขึ้น  

ความสุขที่เอื้อต่อความดี มิใช่ความสุขจากการเสพวัตถุ หรือการ

เอาเข้าตัวมาก ๆ   แต่เกิดจากความอบอุ่นใจเมื่อได้รับความรัก หรือ

นึกถึงคนที่ให้ความรักแก่ตน  รวมทั้งการได้อยู่ท่ามกลางมิตรสหาย

หรอืคนรกั  กล่าวอกีนยัหนึง่คอืเป็นสขุทีเ่กดิจากสมัพนัธภาพอนังดงาม  

ความสุขยังเกิดได้จากความสงบใจเมื่ออยู่ท่ามกลางธรรมชาติ หรือ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์  รวมทั้งจากการได้ทำาสมาธิภาวนา  น้ีคือสุขจาก

การพัฒนาจิตและปัญญา

๘. ขำ้มพ้นอคติ หัวโขน สถำนภำพ หรืออัตลักษณ์

อคติทำาให้เราเห็นผู้อื่นเลวร้ายกว่าที่เป็นจริง นำาไปสู่ความเกลียด

และปิดกัน้พลงัแห่งความรกั ขณะเดยีวกนัหวัโขนหรอืสถานภาพ (เช่น 

ตำาแหน่งสูง-ตำ่า เจ้านาย-ลูกน้อง ผู้อำานวยการ-ภารโรง) อัตลักษณ์ 

(คนไทย คนพม่า พุทธ มุสลิม เสื้อเหลือง เสื้อแดง) เป็นเสมือนม่าน

ทีปิ่ดบังมใิห้เรามองเหน็ผูอ้ืน่ว่าเป็นมนษุย์ทีร่กัสขุเกลยีดทกุข์เช่นเดยีว

กับเรา  ทำาให้เห็นเพียงบางเสี้ยวส่วนของเขา หรือเห็นแค่ยี่ห้อของเขา 

เช่น นับถือศาสนาอะไร  อาชีพอะไร  ตำาแหน่งอะไร  อยู่ภาคไหน  เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



๖๑๖๐

การมีสติรู้เท่าทันอคติ  รวมทั้งไม่หลงติดอยู่กับหัวโขน จะทำาให้

เราเลือกที่รักมักที่ชังหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันน้อยลง และเห็นซึ่งกัน

และกันเป็นเพื่อนมนุษย์มากขึ้น  ซึ่งทำาให้สามารถทำาความดีให้แก่กัน

และกันได้มากขึ้น

ทัง้ ๘ ประการนีเ้ป็นปัจจยัเสรมิสร้างพลงัแห่งความดใีนตัวบุคคล 

ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับกลุ่มคนในระดับองค์กร  โดยการจัดกิจกรรม

และโครงสร้างที่ส่งเสริมปัจจัยดังกล่าว ดังจะได้กล่าวในบทต่อไป

  

เคร
ือข
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๖๓

บทที่ ๘ 

สู่องค์กรจัดกำรควำมดี

ปัจจัย ๘ ประการ ซึง่ได้กล่าวในบททีแ่ล้ว สามารถเสรมิสร้างพลงั

แห่งความดีได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับสังคม  

ในระดับองค์กรก็เช่นกัน พลังแห่งความดีในหมู่ผู้ทำางานสามารถเกิด

ขึ้นได้ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้

๑. ชักชวนผู้คนแบ่งปันควำมดีที่เคยท�ำหรือประสบมำ  รวม

ทั้งกำรเอำชนะใจตนเอง

คนเราเมือ่ได้ฟังเรือ่งราวการทำาความดขีองใครกต็ามย่อมเกดิแรง

บนัดาลใจอยากทำาความดด้ีวย  ราวกบัว่าเรือ่งราวของเขาได้เสรมิสร้าง
เคร

ือข
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๖๔ ๖๕

๓. ชื่นชมซึ่งกันและกัน  ให้ก�ำลังใจกัน

ความใฝ่ดใีนใจเราจะมีพลงัข้ึนมาเม่ือได้รับกำาลงัใจหรือการชืน่ชม

จากผู้อื่น  แต่ในหน่วยงานส่วนใหญ่การชื่นชมกันมักจะเกิดข้ึนน้อย  

มีแต่การตำาหนิกัน จนผู้คนมองเห็นกันแต่ในแง่ลบ  การมีกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้ผู้คนชื่นชมกัน  นอกจากจะเป็นกำาลังใจให้ผู้คนอยากทำา 

ความดี และช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพในองค์กรแล้ว  ยังเป็นการ

ฝึกฝนให้ผู้คนรู้จักมองในแง่บวก ซึ่งทำาให้เห็นผู้อื่น (รวมทั้งตัวเอง) 

อย่างรอบด้านมากขึ้น

๔. ท�ำงำนร่วมกัน  รับผิดชอบร่วมกัน

ระยะห่างมักเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจกัน  และเมื่อไม่เข้าใจกัน 

กม็กัมองเห็นแต่ด้านลบยิง่เหน็แต่ด้านลบ ก็ยิง่มีปฏสิมัพนัธ์ในทางลบ

ต่อกันมากขึ้น ทำาให้เกิดแรงผลักซึ่งและกัน ทำาให้เกิดระยะห่างทาง

ความรูสึ้กยิง่กว่าเดมิ ในทางตรงข้ามการมีโอกาสมาทำางานใกล้ชดิกัน 

วางแผนร่วมกัน รับผดิชอบร่วมกัน  ทำาให้มีความใกล้ชดิกันและเข้าใจ

กันมากขึ้น  ยิ่งมีโอกาสรับรู้สุขทุกข์ของกันและกัน ก็จะยิ่งเป็นกำาลัง

ใจให้กัน  

ความใฝ่ดีในใจเราให้เบ่งบาน ใช่แต่เท่านัน้ การได้ฟังความดขีองเพือ่น

ร่วมงาน หรือสิ่งดี ๆ ที่เขาภาคภูมิใจที่ได้ทำา ยังช่วยให้เรารู้จักเขาดี

ขึ้นหลายคนยอมรับว่าไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนของตนจะมีนำ้าใจดีเช่นนี้   

เพราะท่ีผ่านมาเกี่ยวข้องกันก็เฉพาะการทำางาน จึงเห็นแต่ด้านเดียว

ของเขาเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็เป็นด้านที่เราไม่สู้พอใจด้วยซำ้า

๒. เปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมทุกข์ในชีวิต

เรามักรู้จักเพื่อนร่วมงานแต่เฉพาะเรื่องงานการเท่านั้น  แต่แทบ

ไม่รู้จักชีวิตส่วนตัวของเขาเลย ทั้ง ๆ ที่เรื่องส่วนตัวของเขานั้นส่งผล

ต่องานด้วย  บางคนมาสายเป็นประจำาโดยหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน

ไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไร  จึงเอาแต่ตำาหนิเขา  แต่หากมีโอกาสแลก

เปลี่ยนความทุกข์กันก็จะรู้ว่าที่เขามาสายเพราะต้องดูแลแม่ที่พิการ

หรือพ่อที่เป็นอัลไซเมอร์  กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจกันและ

เหน็ใจกนัมากขึน้ ซ่ึงจะช่วยให้บรรยากาศการทำางานดีขึน้ และส่งเสรมิ

ให้ผู้คนทำาความดีต่อกันมากขึ้น เคร
ือข
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๖๖ ๖๗

พฒันาและนำาพลงัฝ่ายบวกออกมาเพ่ือการสร้างสรรค์องค์กรและส่วน

รวมได้ดีขึ้น

๗. สร้ำงบรรยำกำศให้งำนเป็นเรื่องสนุกและเป็นเวทีแห่ง

กำรเรียนรู้

งานสามารถทำาให้เป็นเร่ืองสนกุ สร้างสรรค์ และส่งเสรมิการเรยีน

รู้ได้  หากมีทัศนคติที่ถูกต้องและอยู่ภายใต้บรรยากาศที่เอื้ออำานวย  

เช่น บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกัน มากกว่าที่จะแข่งขัน

กนั  ส่งเสรมิให้มีการใช้ความคดิสร้างสรรค์  รวมทัง้มีการแลกเปลีย่น

ประสบการณ์กัน  มีการรับฟังกันอย่างลึกซึ้ง  ทั้งคำาชื่นชมและคำา

แนะนำา เป็นต้น  บรรยากาศเช่นนีจ้ะทำาให้งานมส่ีวนช่วยฝึกฝนพฒันา

ตนไปด้วย มิใช่เป็นแค่อาชีพอย่างหนึ่งเท่านั้น

กิจกรรมทั้ง ๗ ประการสัมพันธ์กับลักษณะขององค์กร  กล่าวคือ

จะเกิดขึ้นได้ง่ายและเป็นไปด้วยดีภายใต้องค์กรที่เน้นความสัมพันธ์

แนวนอนมากกว่าแนวตั้ง  เป็นองค์กรที่มีการจัดลำาดับชั้นทางอำานาจ

ไม่ซับซ้อน  ผู้คนมีสถานภาพไม่ต่างกันมากนัก  พูดอีกนัยหนึ่งคือ

๕. ร่วมกันท�ำสำธำรณประโยชน์ เกื้อกูลผู้อื่น

นอกจากการทำางานประจำาแล้ว  องค์กรควรส่งเสริมให้ผู้คนทำา

กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การช่วยเหลือผู้ที่ลำาบากยาก

แค้น  กิจกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพภายใน

องค์กรแล้ว  ยังเป็นการเสริมสร้างพลังแห่งความดีในใจของผู้คนด้วย  

เพราะการช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขย่อมทำาให้เกิดความสุขแก่ผู้กระทำา

ด้วย  ยิง่ได้สมัผัสผู้ทีท่กุข์ลำาเคญ็ ก็ยิง่เห็นว่าความทกุข์ของตนนัน้เลก็

น้อยมาก  กิจกรรมเหล่านี้เมื่อทำาเสร็จแล้วควรมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กัน จะช่วยให้เกิดแง่คิดดี ๆ แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

๖. ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำชีวิตด้ำนใน

การพัฒนาชีวิตด้านใน หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทัน

ตนเอง รู้จักปล่อยวาง สามารถเข้าถึงความสงบเย็นหรือความสุข

ประณีตภายใน  นอกจากจะอาศัยสมาธิภาวนาแล้ว ยังสามารถทำาได้

ในอีกหลายรูปแบบ กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้ผู้คนมีความสุขกับการ

ทำางานมากขึ้น มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น รวมทั้งเคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



๖๘ ๖๙

สรุป

ชีวิตนั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขก็เพราะมีการ

พัฒนาจิตอันได้แก่มโนธรรมและโพธิจิต (หรือความใฝ่ดีและจิตที่ว่าง

เปล่าจากความยึดถืออัตตา)ให้เจริญงอกงาม   ชีวิตที่มีการพัฒนาจิต

ย่อมมีพลังขับเคลื่อนองค์กรให้รุดหน้าไปได้ ขณะเดียวกันองค์กรที่

พัฒนาแล้วย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตและเสริมสร้างชีวิต  กลาย

เป็นวัฏจักรแห่งความดีงาม 

ชีวิตเป็นเสมือนยานหรือพาหนะ  จะขับเคลื่อนได้ต้องมีจุดหมาย 

เส้นทาง และพลังขับเคลื่อน สำาหรับชีวิตที่ดีงามนั้น จุดหมายก็คือ  

การช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์ และการบรรลถุงึคณุค่าสงูสดุแห่งความเป็น

มนุษย์ หรือได้รับประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์  ส่วนเส้นทาง 

คือ วิถีชีวิตและการทำางาน  เราควรใช้วิถีชีวิตและการงานเป็นหนทาง

แห่งการพัฒนาตนและช่วยเหลือส่วนรวม ทั้งนี้โดยมีพลังขับเคลื่อน  

คอืความดแีละความเข้าใจ หรอืกรณุาและปัญญา  หากองค์กรสามารถ

เอื้ออำานวยให้เหตุปัจจัยสามประการเกิดขึ้นได้ จะเป็นองค์กรที่สำาเร็จ

และสร้างสุขแก่ผู้คนได้เป็นอย่างดี

เป็นลักษณะเครือข่ายมากกว่าปิรามิด  เน้นความร่วมมือ ไม่ส่งเสริม

การแข่งขัน  และที่สำาคัญคือไม่ตั้งอยู่บนความคิดแบบอำานาจนิยม ซึ่ง

หมายถงึการใช้วธิสีัง่การจากบนลงล่าง แทนทีจ่ะเป็นการปรกึษาหารอื

ร่วมกัน หรือใช้เหตุผลเป็นหลัก  นอกจากนั้นยังควรเป็นองค์กรที่ไม่

เอาผลประโยชน์ทางวัตถุ หรือผลงานสำาเร็จรูปเป็นตัวตั้ง หรือเป็น

เครื่องชี้วัดความสำาเร็จอย่างเดียว  แต่ควรคำานึงถึงความสุขของคน

ทำางานด้วยและผลทางนามธรรมที่เกิดแก่ส่วนรวมด้วย ประการ

สุดท้ายคือควรเป็นแบบอย่างของการร่วมงานกับองค์กรอื่น  ไม่มุ่ง

ประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง จนลืมประโยชน์ของส่วนรวม
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๗๐ ๗๑

ฉลาดทำาบุญ รวมเรื่องน่ารู้คู่มือทำาบุญ  

พระชาย วรธมฺโม และพระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๖๐ บาท

ฉลาดทำาใจ หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์ สุขเพียงใดก็ไม่พลั้ง 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๙๙ บาท

เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข 

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๗๕ บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม ๑ 

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา ๑๒๐ บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม ๒

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา ๙๙ บาท

เหนือความตาย

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๑๒๐ บาท

สุขสุดท้ายที่ปลายทาง 

กรรณจริยา สุขรุ่ง เรียบเรียง 

ราคา ๑๙๐ บาท

ระลึกถึงความตายสบายนัก

พระไพศาล  วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๔๐ บาท

 ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่

พระไพศาล วิสาโล และคณะ เรียบเรียง 

ราคา ๕๕ บาท

ฝ่าพ้นวิกฤตศีลธรรมด้วยทัศนะใหม่

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง 

ราคา ๘๐ บาท

ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

พระดุษฎี เมธังกุโร และคณะ 

ราคา ๗๐ บาท

คู่มือสวดมนต์ ฉบับสวนโมกขพลาราม

จัดทำาโดยเครือข่ายพุทธิกา 

ราคา ๓๕ บาท

บทเรียนจากผู้จากไป

นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี และอโนทัย เจียรสถาวงศ์ บรรณาธิการ 

ราคา ๑๐๐ บาท

หนังสือเครือขำ่ยพุทธิกำที่น่ำสนใจ
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๗๒ ๗๓

เครือข่ำยพุทธิกำ

การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนนั้นมิใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง

หรอืบคุคลใดเพียงกลุม่เดยีวทัง้มิใช่เป็นความรับผดิชอบทีจ่ำากัดอยูกั่บ

พระสงฆ์หรือรัฐบาลเท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนและ

เป็นความรับผิดชอบที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พุทธบริษัท 

ทั้งหลาย

ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่พระพุทธศาสนาประสบภาวะวิกฤต จึงควรที่

ชาวพุทธทุกคนจะร่วมมือกันอย่างเต็มกำาลังความสามารถเพ่ือฟื้นฟู

พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและกลับมามีความหมายต่อสังคม

ไทยรวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตุนี้ “เครือข่ายพุทธิกา” จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ

การมอีงค์กรประสานงานในภาคประชาชนสำาหรับการเคลือ่นไหวผลกั

ดันให้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เครือข่ายพุทธิกา ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก ๙ องค์กร ได้แก่ 

มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิเด็ก มูลนิธิพุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย 

มลูนิธสิานแสงอรณุ มลูนธิสิายใยแผ่นดนิ เสมสกิขาลยั มลูนธิเิมตตา-

ธรรมรักษ์ และกลุ่มเสขิยธรรม

ดีวีดี สู่ความสงบที่ปลายทาง 

ราคาแผ่นละ ๕๐ บาท

ตำานานสุคะโต 

ราคา ๔๐ บาท

ซีดี MP3 เผชิญความตายอย่างสงบชุด ๑ (๑ ชุด มี ๖ แผ่น) 

ราคาแผ่นละ ๕๐ บาท ชุดละ ๓๐๐  บาท

๓๐ วิธีทำาบุญ, สอนลูกทำาบุญ, ฉลาดทำาใจ, การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ด้วยวิธีแบบพุทธ, เติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา, ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ,  

สุขสวนกระแส, ความสุขที่ปลายจมูก, ใส่บาตรให้ได้บุญ

สมทบค่าจัดพิมพ์ เล่มละ ๑๐ บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รุ่งอรุณที่สุคะโต 

ราคา ๖๐ บาท

เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม  

เล่ม ๑ และ เล่ม ๒ 

ผู้เขียน สง่า ลือชาพัฒนพร  

เล่มละ ๑๙๐ บาท

เคร
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