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การงานคืออะไร ? 

ธรรมโฆษณของพุทธทาส, อะไรคืออะไร?, ลำดับที่ ๓๗.ค บนแถบพื้นสีน้ำเงิน, 

เรื่องที่ ๒ การงานคืออะไร ? (ตามทัศนะของพุทธบริษัท), หนา ๔๒–๗๐,   

บรรยายวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๑ 





 

การบรรยายประจำวันเสาร เปนครั้งที่ ๒ แหงภาค

วิสาขบูชาในวันนี้นั้น อาตมาก็ยังคงบรรยาย ในเรื่อง

ที่วาอะไรเปนอะไร หรือ อะไรคืออะไร ตอไปตามเดิม  

ในวันนี้จะไดกลาวโดยหัวขอวา “การงานคืออะไร ?” 

  

(ทบทวน) 

 

ทานที่เคยมาฟงในวันเสารที่แลวมา  ยอมจะยังจำไดอยู

วาในวันเสารที่แลวมานั้น ไดพูดกันถึงขอที่วา  “การศึกษาคือ

อะไร?” และถาทานเขาใจตามที่ไดกลาวไปแลว  ก็ยอมจะ

เขาใจไดวา  เรากลาวตามทัศนะของพุทธบริษัท  ไมไดกลาว

๘ เมษายน ๒๕๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย, 
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อยางที่เขากลาวๆ กัน  และกลาวในลักษณะเปนเรื่องธรรมดา

สามัญ ไมตองเปนเรื่องวิเศษวิโส ที่เรียกวาปรัชญาหรืออะไร

ทำนองนั้น.  ดังนั้น จึงเปนการกลาวที่สรุปความออกไปไดวา  

การศึกษาคือสิ่งที่ทำชีวิตใหกาวหนาเต็มตามความหมายของ

คำวาชีวิต  หรือขยายความออกไปวา สิ่งที่ทำความกาวหนา

อยางถูกตอง เพื่อใหมนุษยไดรับสิ่งที่ดีที่สุด ทุกขั้นทุกตอนแหง

วิวัฒนาการของเขา. 

ทานลองใครครวญดูวา เรามองกันในลักษณะอยางไร ?  

แลวเรายุติความรูความเขาใจ ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้กัน

ในลักษณะอยางไร ? และเปนไปแตในทางของการปฏิบัติไม

เปนเพียงหลักวิชา หรือหลักปรัชญาที่ไมรูจักจบ. 

สิ่งที่เรียกวา การศึกษา คือสิ่งที่ทำความกาวหนาอยาง

ถูกตองใหแกมนุษยเพื่อเขาไดรับสิ่งที่ดีที่สุด ทุกขั้นทุกตอนแหง

วิวัฒนาการของเขา;  แลวเราก็จะเห็นไดวา  เรายังไมไดรับ 

ประโยชนเต็มตามความหมายอันนี้ ซึ่งยอมแสดงอยูในตัววา

เรายังไมมีการศึกษานั่นเอง.  ถามนุษยยังไมไดรับประโยชน

ตรงตามความหมายของคำวามนุษย  ก็เรียกวามนุษยยังไมมี

การศึกษา เราก็ไดแตโออวด เตนแรงเตนกาไปตามประสาคน

ที่เขาใจผิดตอสิ่งๆ นี้  และถือวาเรามีการศึกษาที่เจริญ. 

เดี๋ยวนี้ดูจะอวดกันในเรื่องนี้มาก วาเรากำลังมีการ

ศึกษาที่เจริญหรือกาวหนา  ถาวากาวหนา  มันก็เปนการ

กาวหนาไปสูความวินาศมากกวา ถาวาเจริญ มันก็เจริญไปใน
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ทางที่จะสรางปญหายุงยาก  ใหรกรุงรังไปดวยสิ่งที่ไมจำเปน

สำหรับมนุษย.  นี่ก็เพราะวาเราไมรูจัก  สิ่งที่เรียกวาการศึกษา

นั้นโดยแทจริง. 

มาในวันนี้ อาตมาจะไดกลาวโดยหัวขอวา “การงานนั้น

คืออะไร?” หลายคนคงจะนึกวา เปนการพูดชนิดที่ดูหมิ่นผูฟง

เกินไปเสียแลว คือคลายกับจะหาวา ผูฟงไมรูวาการงานนั้นคือ

อะไร? ถึงอยางนั้นก็อยากจะขอรองใหทานทั้งหลายตั้งใจฟงดู

ใหดีๆ. 

 

การงานคือตัวการทำใหกาวหนา 
 

คำวา “การงาน” ก็คือคำพูดที่ติดปากที่สุดคำหนึ่งใน 

หมูมนุษย. ใครๆ ก็รูสึกวา เราทำงาน และเห็นผูอื่นทำงาน และ

เขาใจไดดีวาเราตองทำงาน  มิฉะนั้นเราก็จะไมมีอะไรกิน หรือ

เราไมควรจะมีชีวิตอยู  สำหรับกินอะไรในโลกนี้  ถาเราไม

ทำงาน.  ถามองกันอยางนี้ การงานก็เปนสิ่งที่นาเกลียดนาชังที่

ฝนความรูสึกของคนทั่วไป  เราควรจะใหความเปนธรรมแกสิ่ง

ที่เรียกวา การงาน มากกวานั้นมาก   คือถึงกับวาเปนสิ่งที่มี

เกียรติ เปนสิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย ถาวาโดยที่จริงแลวตัวการ

งานนั้นเปนการกระทำ ที่สืบเนื่องมาจากการศึกษา.  ถาการ

ศึกษาเปนการทำให เกิดความกาวหนาอยางถูกตองแก



พุทธทาสธรรม(๑๖) 

ก า ร ทํ า ง า น 6

วิวัฒนาการของมนุษยแลว  การงานก็คือตัวการทำใหกาวหนา 

นั่นเอง เพราะวาศึกษาแลวก็ตองทำตามที่ควรจะทำ. 

เดี๋ยวนี้ทุกคนรูสึก หรือมีความรูสึกตอสิ่งที่เรียกวาการ

งานในลกัษณะนัน้หรอืเปลา ? เมือ่เราถกูใชใหทำงานก็อิดหนา

ระอาใจกระฟดกระเฟยดเพราะความที่ไมอยากจะทำงาน.  นั่น

แหละเปนเครื่องแสดงวา  เรารูจักสิ่งที่เรียกวาการงานกันไป

คนละทิศคนละทาง. ตามความรูสึกทั่วๆ ไป คนก็ไมอยากจะ

ทำงาน;  เพราะอะไรก็ไปคิดดูเองเถิด;  เปนเพราะความโง หรือ

จะเปนเพราะความฉลาด ก็ลองคิดด.ู 

พวกที่ทำงานอยู ก็อยากจะใหถึงเวลาเลิกงานเร็วๆ  ยิ่ง

เปนลูกจางแลวก็คิดจะเอาเปรียบนายจาง  อยากจะทำงานแต

นอย แลวก็จะเอาคาจางหรือเงินเดือนใหมาก.  มันเปนเรื่อง

จริงอยูอยางนี้ แกทุกคนที่ทำงานดวยหรือเปลา ?  ขอใหลอง

สังเกตดู  เขาไมอยากทำงาน แตเขาอยากจะเอาคาจางใหมัน

มาก;  นั้นมันเปนความรูสึกที่ผิดพลาดอยูหลายขั้นตอน  เพราะ

เขาไมรูสึกวาการงานนั้นคืออะไร?  ทำไปทำไม?  จึงทำไป

อยางจำใจทำ เพื่อเอาคาจางมากินมาใช,  เรียกวาทำไปอยาง

ไมรูคาของการงานอะไร  มากไปกวาเรื่องปากเรื่องทองของตัว

เอง;  นั้นมันก็ถูกและมันก็จริงดวย.  ทำไมจะตองเอามาพูด?  

เอามาพูดก็ เพื่อจะใหมันเปนไปอยางดีที่สุดในการที่จะทำ

อยางนั้น จึงขอใหลองใครครวญกันด.ู 

คำวา “การงาน”  เปนคำที่พอทานไดยินไดฟงเขาแลว
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จะรูสึกอยางไร  เปนสิ่งที่นารัก นาพอใจ  หรือวานาเกลียด

นาชัง ไมอยากจะพบเห็น?  และถามีความหมายเติมเขามาวา 

“งานหนัก” อยางนี้ดวยแลว  จะถึงกับขยะแขยง หรือหาไม?  

ใครๆ ก็ลองคิดดู  วาตนเองชอบทำงานหนักหรือไม? ชอบทำ

งานมากๆ ยุงยากหรือไม? ถาเขารูสึกวาการงานเปนสิ่งที่มีคา  

หรือเปนเกียรติของมนุษย เปนสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย เขาคงจะ

ไมรูสึกอยางนั้น. 

อาตมาเห็นวามันมีปญหากันอยูอยางนี้ จึงไดเอามาพูด 

แลวก็จะพูดกันอยางความรูสึกของพุทธบริษัท  ดังที่กลาวแลว 

ไมพูดอยางปรัชญาเพอเจอของนักปรัชญาทั้งหลาย.  ขอให

ทราบไววา เราจะพูดอะไรกันที่นี่ ที่สวนโมกขนี้  โดยเฉพาะที่

บริเวณนี้  แลวก็จะพูดกันในฐานะที่เปนความคิดเห็นของพุทธ

บริษัททั้งนั้น ไมวาจะพูดถึงเรื่องอะไร  เชนเดียวกับที่พูดถึงเรื่อง

การศึกษามาแลว. 

ในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการงาน  เพื่อวาพุทธบริษัทจะ

เปน พุทธบริษัทที่ถูกตองยิ่งขึ้น  ถาเขารูจักการงาน  และพอใจ

ในการที่จะใหการงานนั้นเปนไปถึงที่สุด. 

ความหมายของ “การงาน” 
 

คำวา การงาน เปนภาษาไทย  ถาเปนภาษาบาลี จะได 

แกคำวาอะไร ? และมีความสำคัญอยางไร  ก็ของใหลองคิดดู.  
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คนที่เคยเรียนภาษาบาลีมาบางแลว  ก็คงจะรูจักวาคำนี้ใน

ภาษาบาลีหมายความถึงอะไร.  ในภาษาบาลีคำนี้ไดแกคำวา 

กมฺมนฺโต หรือ กมฺมนฺต.  คำนี้มีที่มาในอัฏฐังคิกมรรค  คือองค

หนึ่งแหงมรรคแปดองค  มีอยูองคหนึ่งเรียกวาสัมมากัมมันโต 

แปลวา มีการงานชอบ;  เมื่อมีการงานชอบ คือ เปนการงานที่

ชอบก็จะเปน องคประกอบหนึ่งสำหรับอริยมรรค เพื่อการกาว

ไปสูพระนิพพาน. 

คำวา การงาน ในภาษาไทยเราตรงกับคำในภาษาบาลี

วา กมฺมนฺโต เปนคำพูดคำหนึ่งในองคทั้งแปดของอริยมรรค ขอ

ใหเขาใจไวอยางนี้กอน. 

ทีนี้ เมื่อจะถือเอาความหมายที่ดีที่สุดของคำวา การ

งาน  อาตมาก็คิดวาควรจะถือเอาความหมายจากคำวา  

กมฺมนฺโต นั่นเองเปนดีที่สุด.  เขาจะเรียนบาลีกันมาอยางไร,  

เขาจะแปลความของคำๆ นี้วาอยางไร, ก็ตามใจเขา;  แต

สำหรับอาตมานั้น จะถือเอาใจตรงๆ ตามตัวหนังสือทีเดียว. 

กมฺมนฺโต เอาตามตัวหนังสือตรงๆ ก็คือ กมฺม คำหนึ่ง, 

อนฺต คำหนึ่ง;  กมฺม กับ อนฺต ก็เปน กมฺมนฺต;  กมฺม ก็แปลวา 

การกระทำที่ประกอบไปดวยเจตนา, อนฺต ก็แปลวา ที่สุด, จะ

แปลกันอยางงายๆ วา  ที่สุดแหงการกระทำ คือการกระทำอัน

สูงสุด  อยางนี้ก็ไดเหมือนกัน แตดูไมคอยจะมีเหตุผลนัก.  ถา

จะเอาความใหละเอียดประณีต ก็อยากจะแปลวา สิ่งสุดทาย 

คือที่สุดนั่นเอง ที่ไมอาจจะผอนผันใหไดวาไมตองทำ. 
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ทานคงจะงงๆ หรือฟงยากสำหรับบางคน  วาสิ่งสุดทาย

ที่ไมอาจจะผอนผันใหไดวา ไมตองทำ.  ในบรรดาสิ่งที่ไมอาจ

จะผอนผันใหไดวาไมตองทำแลวสิ่งที่เรียกวา การงานนี้แหละ 

เปนสิ่งสุดทาย หมายความวา ไมอาจจะผอนผันใหไดวาไม

ตองทำ คือสิ่งที่ตองทำนั่นเอง  เพราะไมอาจจะผอนผันใหไดวา

ไมตองทำ.  อาตมาถือเอาความหมายของคำวา กมฺมนฺโต ใน

ลักษณะอยางนี้ วาอยางนี.้ 

ทานทั้งหลายคงจะเขาใจไดบางวา  สิ่งที่เราจะผัดเพี้ยน 

หรือขอรอง รองอุทธรณอะไรก็ตามวา ไมตองทำ,  ไมตองทำ 

ใหผอนผันนั้น.  การงานนั่นเปนสิ่งสุดทาย ที่ไมอาจจะผอนผัน

ใหได  คือไมยอมใหใครไดรับการยกเวนวาไมตองทำ.  สิ่งที่วา

ตองทำนี้มันทำเพื่อมนุษยจะรอดอยูได หรือเพื่อมนุษยจะไดรับ

สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับ ไมรอดอยูเปลาๆ;  หมายความ

วา มนุษยเราอยารอดชีวิตอยูเปลาๆ เลย  จงรอดชีวิตอยูใน

ลักษณะที่ใหไดสิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษยควรจะไดรับ  นี้เราเรียกวา 

สิ่งที่ตองทำ.  สิ่งสุดทายที่ไมอาจจะผอนผันใหไดวาไมตองทำ

นั้น ก็คือ สิ่งที่เรียกวาการงานนี้แหละ  คือเราตองทำเพื่อมนุษย

รอดอยูสำหรับจะไดสิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษยควรจะไดรับ. 

เมื่อถือเอาบทนิยามนี้เปนหลักสำคัญแลว  ทานทั้ง

หลายก็ควรจะมองเห็นไดเองมากหรือไมนอย วามันจะ

หมายความวาอะไร ?  วาสิ่งที่ไมอาจจะผอนผันใหไดวาไมตอง

ทำนี้ มันมีความสำคัญอยางไร ?  เหลือบตาดูทั่วๆ ไป ก็จะมอง
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เห็นวา  บรรดา สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายแลว ตองทำ.  สิ่งที่จะทำให

มีชีวิตรอดอยูได  แมจะเปนเพียงตนไม ซึ่งเปนสิ่งที่มีชีวิตชั้นต่ำ 

ตนไมก็ยังตองทำ เพื่อใหตัวมันเองรอดอยูได หรือเพื่อใหตัวมัน

เองเจริญงอกงามดีที่สุดที่มันจะดีได และมีพืชพันธุตอไป. 

ทีนี้ ถามองสูงขึ้นมาถึงสัตวเดรัจฉาน  สัตวเดรัจฉานก็มี

สิ่งที่ตองทำใหมันรอดชีวิตอยูได, และใหปลอดภัยที่สุด,  ใหอยู

ดวยความผาสุก  หรือกระทั่งสืบพันธุตอไปได;  นี้คือสิ่งที่ตอง

ทำ ก็เรียกวา การงานนั่นเอง.  สัตวเดรัจฉานทั้งหลายก็ตอง

ทำงานตามแบบฉบับของสัตวเดรัจฉาน,  รวมความแลวก็เพื่อ

รอดชีวิตอยูได เพื่อไดสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับสัตวเดรัจฉาน,  สิ่งนี้

เรียกวาการงาน นับตั้งแตวาที่มันจะตองหาอาหาร จะตองเปน

อยูอยางถูกตอง ตอสูโรคภัยไขเจ็บและรอดชีวิตอยูไดก็เรียกวา 

การงาน.  อยางนก หนู ตัวเล็กๆ ก็รูจักทำที่อยูที่อาศัย รูจักหา

อาหารกิน  รูจักปองกันภัย หลบหนีภัย รูจักสืบพันธุ เพื่อวาจะ

ไมสูญพันธุไป ทั้งหมดนี้ ก็เรียกวาการงานทั้งนั้น. 

ครั้นมาถึงมนุษย สิ่งที่เรียกวาการงานก็สูงขึ้นมาตาม

ลำดับ  ในระดับที่เรียกวามนุษย เพราะมันสูงขึ้นมาทั้งทางกาย

และทางจิตใจ หรือสติปญญา. สิ่งที่เรียกวาการงาน ก็กาวหนา

ขึ้นมาถึง ระดับมนุษย แลวมนุษยก็ตองทำเพื่อความเปน

มนุษย;  นี้เรียกวาการงาน.  เราจึงมีหนาที่สำหรับทำ เพื่อความ

เปนมนุษย ซึ่งไดรับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแตออนแตออก

จนกวาจนกวาจะเติบโตจนกวาจะถึงเวลาแตกตายทำลายขันธ 
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ก็ลวนแตตองทำใหดีที่สุด : เปนเด็กที่ดีที่สุด, เปนคนหนุมสาว

ที่ดีที่สุด เปนพอบานแมเรือนที่ดีที่สุด, เปนคนแกคนเฒาที่ดี

ที่สุด. 

การทำหนาที่การงานเหลานี้ ถือวาเปนสิ่งที่ยกเวนใหไม

ไดวา ไมตองทำ  เปนสิ่งสุดทาย หมายความวาสิ่งอื่นๆ อาจจะ

ยกเวนใหไดวา ไมตองทำ แตสิ่งที่ยกเวนใหไมไดเปนสิ่ง

สุดทาย ก็คือสิ่งที่เรียกวาการงาน.  ดังนั้นเราควรจะถือวา การ

งาน เปนสิ่งที่ประเสริฐ หรือ ศักดิ์สิทธิ์ หรือ สูงสุดสำหรับความ

เปนมนุษยนั่นเอง;  ถาละเลย ตอสิ่งที่เรียกวาการงาน  ก็ยอม

จะสูญเสียความเปนมนุษยที่ถูกตอง. 

การงานสัมพันธกันกับการศึกษา 
 

ทีนี้ เมื่อมองดูถึง การงาน  ก็จะเห็นไดวามัน สัมพันธกัน

อยูกับสิ่งที่เรียกไดวาการศึกษา; เพราะวาการงานนั้นมีเรื่องราว 

มีวิธีการ มีอะไรตางๆ ที่จะตองอาศัยความรู สติปญญา จึงตอง

มีการศึกษา และเนื่องกันอยูกับการศึกษา.  สำหรับสิ่งที่ทำได

โดยสัญชาตญาณ โดยไมตองมีการศึกษานั้น มีอยูเปนสวน

นอย แลวก็ไมพอ,  และเราก็เปนมนุษยไมใชเปนสัตวเดรัจฉาน 

ที่ทำอะไรๆ ก็ทำไป โดยอาศัยความรูในระดับสัญชาติญาณ

เสียมากกวา. 

เมื่อการงานเนื่องกันอยูกับการศึกษา ลักษณะการตางๆ  



พุทธทาสธรรม(๑๖) 

ก า ร ทํ า ง า น 12

มันจึงคลายกันหรือถายทอดสืบกันมาอยางที่กลาวแลวเมื่อ

ตะกี้นี้วา  การศึกษาคือสิ่งที่ทำความกาวหนาอยางถูกตอง ทุก

ขั้นทุกตอนแหงวิวัฒนาการของมนุษย เพื่อมนุษยไดรับสิ่งที่ดี

ที่สุด. 

เดี๋ยวนี้ การงานก็คือตัวการกาวหนานั้นเอง.  การศึกษา

เปนสิ่งที่ทำใหเกิดการกาวหนา,  และตัวการกาวหนานั้นก็คือ 

ตัวการงานนั้นเอง;  ดังนั้นตัวการงานจึงตองเปนตัวการ

กาวหนา  เราตองรับผิดชอบ ใหการงานคือตัวการกาวหนา;  

ถาไมอยางนั้นแลว มันก็ไมมีความหมายอะไร. 

ทุกคนจะตองมีชีวิตอยูดวยความกาวหนาในการกระทำ  

คือมีการกระทำที่ทำความกาวหนาอยูตลอดเวลา  สิ่งที่ตอง

กระทำ เรียกวาการงาน  หรือการงานคือสิ่งที่ตองกระทำ ใน

ฐานะเปนสิ่งสุดทาย ที่ไมอาจจะผอนผันใหไดวาไมตองกระทำ. 

ขอใหรูสึกหรือเขาใจสิ่งที่เรียกวาการงานอยางนี้  เราก็

จะพอใจที่จะเกี่ยวของกับการงาน  หรือเห็นวาการงานเปนสิ่งที่

มีเกียรติ  เปนสิ่งที่ทำความเปนมนุษยใหสมบูรณ.  จะพิจารณา

กันละเอียดลออสักหนอย ถึงสิ่งที่เรียกวาสิ่งที่ตองกระทำ. 

การงานขอแรกคือทำใหชีวิตอยูรอด 
 

สิ่งที่ตองกระทำนั้น โดยทั่วไปก็เล็งถึงสิ่งที่ทำใหรอดชีวิต

อยูไดเปนขอใหญ หรือเปนขอแรก.  นี้ทุกคนเขาใจ และเขาใจ
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ไดโดยธรรมชาติ, คือธรรมชาติบังคับใหเขาใจ  มีสัญชาตญาณ

ที่รูไดเองเกี่ยวกับสิ่งนี้เปนตนทุนอยูเปนสวนใหญ.  ถาเขาจะ

หิวขึ้นมา  แลวเขาก็ตองหากินเพื่อระงับความหิว  หรือเพื่อให

รอดชีวิตอยูได นี้มันสอนใหเอง. 

สิ่งที่ตองกระทำในการรอดชีวิตอยู  แลวที่แฝงกันอยูกับ

สิ่งที่เรียกวาชีวิตนั้น  ยังมีอยูอีกแขนงหนึ่งคือ การสืบพันธุ อยา

ใหสูญพันธุไป.  อันนี้มันแปลกประหลาดอยูวา  ทำไมจึงตอง

เปนอยางนั้น?  ขอนี้จะถือวาเปนหนาที่ของพระเจาผูสรางสิ่ง

ทั้งปวงมา ใหเปนลัทธิที่ฝากไวกับความเชื่อ ดังนี้ก็ได. 

พวกที่ไมถือลัทธิอยางนี้  ก็ถือวาเปนธรรมชาติ ธรรมดา

ของสิ่งที่เรียกวามีชีวิต, แลวก็ตองการที่จะสืบพันธุเพื่อไมให

สูญพันธุ, ถือเปนเรื่องธรรมดาเสียเองอยางนี้ก็ได, ซึ่งเปนคำ

พูดในรูปแบบของวิทยาศาสตร เกี่ยวกับชีววิทยาโดยตรง. ที่เรา

จะเห็นไดงายๆ จะรูสึกไดงายๆ วา การสืบพันธุไมใหสูญพันธุนี้  

เปนความรูสึกตามสัญชาตญาณ  คือเกิดไดเอง รูสึกไดเอง 

และเปนไปไดเอง ในสิ่งที่มีชีวิตระดับต่ำสุดคือ  พวกพืชพันธุไม

พฤกษชาติทั้งหลาย ก็ตองการที่จะสืบพันธุไวไมใหสูญพันธุ จึง

ไดตอสูอยางยิ่งในการที่จะมีดอกและมีผล. 

ตนไมจะดิ้นรนเพื่อจะมีดอกและมีผล  ถารูสึกวาจะตอง

ตาย  แลวก็จะรีบออกดอกออกผลมาเปนการใหญ กอนหนา

แตที่จะตาย;  ดังนั้นจึงมีเคล็ดสำหรับผูที่อยากจะบังคับให

ตนไมออกดอกออกผล โดยการกระทำอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง
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เปนการแสดงวาจะทำใหมันตาย;  เชนไปสับไปฟน หรือเอาไฟ

ไปลนใหมันเกือบตาย  มันก็จะรีบออกดอกออกผลมาทันที 

ดังนี้เปนตน.  เรียกวา สิ่งที่มีชีวิต แลวยอมมุงหมายเปนอยาง

ยิ่งที่จะสืบพันธุใหยังคงอยู. 

การที่ ไมสูญพันธุ นั่นเปนความหมายของคำวาชีวิต;  

เพราะวาชีวิตนี้ ชีวิตเดียวมีอยูนี้ ถาเกิดตายลง มันก็เทากับไมมี

ชีวิต.  ฉะนั้นสิ่งที่เรียกวาชีวิตจึงคิดเผื่อไป  ถึงกับวาถาชีวิตนี้

ตายลง ชีวิตอื่นก็ยังจะสืบแทนอยูตอไป เพื่ออยาใหสิ่งที่เรียก

วาชีวิตนั้นสิ้นสุดลง.  ดังนั้นจึงมีความรูสึกที่ตองการจะสืบพันธุ

ไวอยางแรงกลา  นับตั้งแตตนไมพฤกษาชาติทั้งหลาย,  สูงขึ้น

มาถึงสัตวเดรัจฉาน, แลวก็สูงขึ้นถึงมนุษย  เปนที่รูกันดีอยูแลว  

วาเปนธรรมชาติอันรุนแรงอยางไร;  หรือจะถือวาเปนความ

ประสงคของพระเปนเจา  ก็เปนความประสงคที่เฉียบขาด

อยางไร;  ควรจะรูจักแกไขปญหาอันนี้ใหลุลวงไป โดยที่ไม

ทำใหเกิดความทุกขขึ้นมา. 

 

ชีวิตรอดอยูเพื่อไดสิ่งที่ดีที่สุด 
 

ทีนี้ ก็มีขอถัดไปอีกวา เมื่อไมสูญพันธุหรือรอดชีวิตอยู

ไดแลวจะอยูทำไมกัน?  จะอยูไปทำไมกัน?  เรื่องมันก็มีวา เพื่อ

ไดรับสิ่งที่ดีที่สุดที่มันควรจะไดรับ;  จะเปนอะไรก็มีทางที่จะพูด
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ไดมาก.  ความเปนมนุษยที่ดีที่สุดอยูที่ตรงไหน? มันเปนเรื่อง

ใหญ พูดกันยืดยาว ไมอาจที่จะเอามาพูดแทรกเขาตรงนี้ มัน

จะทำใหเวียนหัว.  แตขอใหยุติไวสักอยางหนึ่ง วา มนุษยตอง

ไดรับสิ่งที่ดีที่สุดตามที่ตนจะเขาใจวาอยางไรก็ได;  โดยทั่วไป

ในหมูพุทธบริษัทนี้  ก็ถือวาการไดบรรลุมรรคผลนิพพาน เปน

สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย.  เมื่อมีความแนนอนที่วาตองไดรับสิ่งที่

ดีที่สุด มันก็เกิด มีความหมายของคำวา การงานขึ้นมา  วามี

การงานที่ดีที่สุด ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง. 

การงานที่ดีที่สุด ที่จะทำใหมนุษยไดรับสิ่งที่ดีที่สุด นั้น 

คืออะไร?  เราก็พูดกันอยางภาษาพุทธบริษัทตอไปอีกวา สิ่ง

นั้นเรียกวา กัมมัฏฐานะ หรือกัมมฐาน แปลวา ฐานที่ตั้งของ

การงาน. 

กัมมฐาน ก็รูกันอยูดีแลวในหมูพุทธบริษัทวา เปนวิธี

การที่จะทำพระนิพพานใหแจง;  จะเปนสมถกัมมฐานหรือ

วิปสสนากัมมฐาน  ก็มีความมุงหมายอยางเดียวกันหรือ

ทำงานรวมกันไป เพื่อทำพระนิพพานใหแจง. ดังนั้นก็พูดไดตอ

ไปวา การทำพระนิพพานใหแจง เปนการงานในระดับสูงสุด

สำหรับมนุษย;  ใครจะตองการหรือไมตองการนั้นเปนอีกเรื่อง

หนึ่งตางหาก;  แตตามความจริงของธรรมชาติแลว การกระทำ

อยางนี้เปน การงานชั้นสูงสุดของมนุษย,  และเราเรียกกันเปน

ที่เขาใจกันแลวในปจจุบันนี้วา กัมมัฏฐาน. 
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การงานดีที่สุดคือทำนิพพานใหแจง 
 

สำหรับคนชาวบานทั่วๆ ไป จะมีกัมมัฏฐานไดอยางไร ?  

ขอนี้ก็ไมยาก  คือถือเอาใหตรงตามความหมายของคำสองคำ

นั้นวา สมถกัมมัฏฐาน ก็ทำจิตใจใหมันสงบ, ทำจิตใจใหเปน

ไปปกติ, ทำจิตใจใหเขมแข็ง ในการที่จะทำหนาที่การงานทาง

จิตใจ.  ใครมีวิธีฝกฝนอยางไรก็ทำได  ถามันสำเร็จประโยชน

ใหมีจิตใจที่ปกติเขมแข็งเปนอิสระ,  มีความสามารถในหนาที่

ของจิตใจแลวก็เรียกวา  เขาก็มีสมถกัมมัฏฐานได  เปนการ

งานชั้นเลิศในสวนจิตกอน. 

ทีนี้ ก็ทำตอไป ในสวนที่ เปนสติปญญา ที่ เรียกวา 

วิปสสนา คือดูใหเห็นวาอะไรเปนอะไร  เปนความกาวหนาทาง

สติปญญา,  ใหเขาใจและรูจักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยางถูกตอง 

ตามที่เปนจริง  ในการกระทำทุกอยางที่เกี่ยวกับมนุษยเรา.  

เขาทำไดอยางนี้  ก็เรียกวามีวิปสสนากัมมัฏฐาน  ไมตองพูดวา

จะตองเอาตามแบบที่มีอยูในพระคัมภีร.  เราจะถือวา  ถาได

ผลอยางนี้แลวก็เปนการถูกตอง  คือเปนสมถกัมมัฏฐาน หรือ

เปนวิปสสนากัมมัฏฐาน ไดดวยกันทั้งนั้น.  ใหทุกคนและนัก

ศึกษาทุกคนไปคิดดูเองก็ได  วาอะไรมันจะดีไปกวานี.้ 

มนุษยจะตองมีจิตใจที่มีสมรรถภาพสูงสุด นี้เรียกวา 

เปนสมถกัมมัฏฐาน;  และมนุษยจะตองมีสติปญญาถูกตอง 

ตามธรรมชาติอันลึกซึ้งถึงที่สุด นี้ก็เรียกวา วิปสสนากัมมัฏ-
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ฐาน,  เปนระดับสุดทายของสิ่งที่เรียกวาการงานสำหรับมนุษย

นั่นเอง. 

ทั้งหมดนี้เรียกวา  สิ่งที่ตองกระทำคือทำใหรอดอยูได  

แลวก็มีการสืบพันธุไว  เพื่อความไมสูญพันธุไปเสีย,  เพื่อวาจะ

ไดถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะถึงได ในระดับบุคคลนั้น หรือ

ในระดับลูกหลานก็ตาม  มันมีการกระทำใหลุถึงระดับสุดทาย

ของสิ่งที่เรียกวา การงานหรือหนาที.่ 

 

การงานดีที่สุดคือบรรลุพระนิพาน 
 

ทีนี้  ก็ขอใหทานทั้งหลายลองสังเกตดูตรงนี้อีกสักครั้ง

หนึ่งวา  เรามีการงานอยางไร ?  หรือธรรมชาติมอบหมายให

เรามีการงานอยางไร ? หรือวาเอาตามชอบใจของเรา เราควร

จะมีหนาที่การงานอยางไร ? จึงจะเรียกวาเปนมนุษยที่ถูกตอง

และสูงสุด  เราก็เลือกเอาเองได;  ถาเลือกไปโดยความรูสึกผิด

ชอบชั่วดีที่ไมหลอกลวงตัวเอง  เลือกเอาดวยความบริสุทธิ์ใจ  

แลวมันก็ไมมีทางอื่นที่จะไป นอกจากทางที่กลาวนี้  คือตองได

ลุถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะลุถึงได คือ สภาพของจิตใจที่

หมดปญหา ที่หมดสิ่งรบกวน หมดสิ่งที่เรียกวาความทุกข  

เหลือเปนใจที่เปนอิสระ  เยือกเย็นเปนผาสุกไมมีอะไรกระทบ

กระทั่งได.  อยางนี้เราเรียกวาการบรรลุถึงพระนิพพาน แปลวา 
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ดับหมดแหงปญหา  เครื่องรบกวนทุกๆ ประการ,  เปนจุด

สุดทายของหนาที่การงานของสัตวในระดับสูงสุด ที่เรียกกันวา

มนุษยนั่นเอง.  นี้แหละคือสิ่งที่เรียกวาการงาน. 

ทานทั้งหลายลองคิดดู  วาเปนของนารักหรือเปนของ

นาชัง  แลวทำไมเราจึงคอยแตจะหลบหลีกการงาน ?  มันจะมี

ความเขาใจอะไรที่ไขวกันอยู; หมายความวาเราชอบสนุก 

สนานเอร็ดอรอย.  เราไมชอบเหน็ดเหนื่อย หรือความยาก

ความลำบาก;  แมวาจะเปนการทำการงาน  นั้นก็ขอใหไปคิดดู

เองวามันถูกหรือผิดอยางไร ?  ถาไมมีการลงทุนดวยความ

เหน็ดเหนื่อย หรือความยากลำบาก แลวมันจะเรียกวาการงาน

ไดอยางไร ? หรือวาคาของมันจะมีอยูที่ตรงไหน ? ถาพูดอยาง

วิชาธรรมดาสามัญ ซึ่งพูดวามัน ตองมีการลงทุน มันจึงจะมีคา 

สำหรับจะมีสิทธิเรียกรองอะไรที่เปนผลเกิดขึ้นมา.  ฉะนั้น

หนาที่การงานมันก็อยูในรูปแบบอยางนั้น. 

เราดูตามตัวหนังสือหรือพยัญชนะกันอีกครั้งหนึ่งก็ได  

เชนคำวากรณียะหรือกิจจะ ซึ่งแปลวาหนาที่การงาน  มันมี

ความหมายวาเปนสิ่งที่ควรกระทำ หรือถาชัดลงไปกวานั้น  ก็

คือวามันตองกระทำ  เพื่อวาจะไดรับผลตอบแทนที่ดีที่สุด.  ถา

สำหรับมนุษยก็สำหรับมนุษย,  ถาสำหรับสัตวก็สำหรับสัตว, 

ถาสำหรับพฤกษชาติพืชพันธุตนไมก็สำหรับตนไม,  แตมันมีสิ่ง

ที่ควรกระทำ. คำวา “กร” ก็แปลวา การทำ, คำวา “กรณะ” ก็

แปลวา เปนเครื่องกระทำ, คำวา “กรณียะ” ก็แปลวา ควร หรือ
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ตองกระทำ, คำวา “กิจจะ” ก็แปลวา ตองกระทำ. 

เรามีกิจ คือหนาที่ที่ตองกระทำ, มีกรณียะ สิ่งที่ควร

กระทำ,  เมื่ออยูในลักษณะที่เรียกวาไมอาจจะยกเวนใหไดวา

ไมตองกระทำ,  เราก็เรียกวา กัมมันโต หรือ การงานในความ

หมายที่สมบูรณที่สุด  วาเปนสิ่งสุดสูดสุดของการกระทำ

ยกเวนใหไมได. 

 

การงานตองทำเพื่อชีวิตรอดสบาย 
 

ทีนี้  จะดูในฐานะเปนสิ่งที่ตองกระทำ  ก็จะมองเห็นวา

มัน  เปนสิ่งที่ทำใหรอดชีวิตอยูได.  มันเปนสิ่งที่ควรกระทำหรือ

ตองกระทำ  เพราะวามันเปนสิ่งที่ทำใหรอดชีวิตอยูได.  การที่

ตองทำหรือควรทำนี้  มันมีความหมายอยูที่ตรงนี้;  แตมันยังมี

โชคดีอยูหนอยหนึ่งวา  บางอยางที่ควรทำหรือตองทำนั้น  

ธรรมชาติมันทำมาใหในลักษณะที่ สำเร็จรูปอยูโดยมากแลวก็

มี คือรูสึกไดเอง, คิดนึกไดเอง, สามารถทำไดเอง ที่ทำไปได

ดวยอำนาจสัญชาตญาณ ไมตองมีเจตนา;  สัญชาตญาณคือ 

ความรูที่เกิดขึ้นเอง โดยไมตองพยายาม.  ดังนั้นจึงมีกรรมหรือ

การกระทำอันหนึ่ง  ซึ่งเปนไปไดเองหรือเกิดไดเอง  โดยไมตอง

เจตนากม็ไีด;  อยางทีรู่จกัหาอาหารกนิ, รูจกัตอสูอนัตราย, คูกนั

ไปกับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณนั้น  นั้นก็ชวยไวไดมากคือ

ประหยัดไวไดมาก;  ยังเหลืออยูแตสิ่งที่มันเกินกวาธรรมดา
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อยางนั้น ที่เราจะตองศึกษา.  เราจะตองทำใหมันถึงที่สุดใน

สวนนี้,  แลวก็ทำหนาที่การงานในสวนนี้ขึ้นมาใหสมบูรณ.  

เอาเปนวามันมีสิ่งที่ตองกระทำเพื่อชีวิตรอด ไมทำไมได นี้เรา

เรียกวาการงาน. 

ทีนี้  จะดูตอไป  ซึ่งบางที่จะเห็นไปวาเปนเรื่องแกลงดู

อยางพิโยกพิเกน ใหมันมากเรื่องมากราว;  แตวาอาตมาเห็น

วามันเปนสิ่งที่ควรดู  คือความหมายที่พิเศษออกไป จากที่ได

กลาวมาแลววา  มันเปนสิ่งที่ตองกระทำ  แมวาจะไมเปนที่

พอใจของมนุษยผูเกียจคราน ไมอยากจะทำอะไรใหเหนื่อย,  

ไมอยากจะทำอะไรใหมาก ใหมันเหนื่อยมาก, แตก็อยากจะ

เอาผลเปนความสุขสะดวกสบายมาก. 

 

การพักผอนก็เปนการงาน 
 

สำหรับ ความหมายพิเศษ ปลีกออกไป  สำหรับคำวา 

การงานนั้นก็อยากจะชี้ไปถึงการพักผอน. 

อาตมาจะพูดวา  การพักผอนก็เปนการงาน  แตบางคน

อาจจะคิดวาบาแลว, บาแลว, ที่จะใหการพักผอนก็เปนการ

งาน;  แตที่จริงมันก็ยังเปนอยางนั้น  คือวาคนเราตองมีการพัก-

ผอน.  ถาไมมีการพักผอนมันก็ตาย  หรือไมมีแรงเรี่ยวแรงที่จะ

ทำการงาน. 
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เดี๋ยวนี้เรามันโงไปเอง  ไมรูจักพักผอนที่ถูกตอง, ไปพัก-

ผอนในลักษณะที่ไมเปนการพักผอน;  แตกลับเปนการทำลาย

กำลังงาน  เหมือนที่ทำกันอยูโดยมาก. เมื่อควรจะพักผอนหลับ

นอน  ก็ไปพักผอนที่โรงหนังโรงละคร,  เรื่องเหลวแหลกทาง

กามารมณ  ก็วาเปนการพักผอน.  นี้เพราะวากิเลสตัณหาหรือ

ความโงความหลงมันพาไป  ใหเขาใจสิ่งที่เรียกวาการพักผอน

นั้นผิดพลาด. 

เราควรจะถือเอาตามหลักของธรรมชาติ  วาการพักผอน

ก็คือการที่ไมตองใชแรงงาน ทั้งทางกายและทั้งทางจิตใจหรือ

สติปญญาดวย จึงจะเปนการพักผอน; เชนวาเหนื่อยแลวก็  

พักผอน. สุนัขและแมวพักผอนไดดีกวาคน. คนมันโงไปพัก-

ผอนในทางที่เสียกำลังงานทางกาย  ทางจิต  ทางสติปญญา  

ที่เขาเรียกวาการพักผอน  ซึ่งหลายคนที่นั่งอยูที่นี่ก็เคยใชความ

หมายของคำวาพักผอนอยางนี.้ 

แทนที่จะเปนการพักผอน ใหแกรางกายหรือจิตใจหรือ

กำลังสติปญญา  กลับไปทำในทางที่สูญเสียพลังงานของ

รางกายหรือจิตใจไปเสียอีก;  เหมือนกับที่เขาพูดวาสูบบุหรี่แก

กลุม  กินเหลาแกกลุม.  เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจบีบคั้นทำใหคนตอง

สูบบุหรี่ตองกินเหลามากขึ้น เพื่อแกกลุม.  นี่คนโงมันพูด แลว

มันหลับตาพูดวาทำอยางนี้จะเปนการพักผอน หรือเปนการแก

กลุม หรือดับความทุกข ขอใหไปคิดดูใหด.ี 
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การพักผอนมันตองคูกันมากับการใชแรงงาน  ถาไมมี

การพักผอนมันก็ตาย  คือหมายความวามันตองมีพอกัน;  

อยางวากลางวันก็ทำงาน กลางคืนก็พักผอน ใหมันสมดุลยกัน;  

รุงขึ้นกลางวันก็มีแรงงาน สำหรับจะทำงานตอไปอีก.  ฉะนั้น 

การพักผอนมันจึงเปนการลงทุนชนิดหนึ่งดวย เพื่อใหมีแรงงาน

หรือกำลังสำหรับทำงานตอไป  จึงผนวกการพักผอนไวกับสิ่งที่

เรียกวาการทำงาน ในฐานะที่จะขาดเสียไมได.  เหมือนกับวา

หมอประจุแรงไฟฟาสำหรับใชแรงไฟฟา  มันก็ตองมีเวลาที่

ประจุกำลังไฟฟาพอกันกับเวลา ที่เราจะใชงานจากมัน. 

การพักผอนก็เปนเชนเดียวกัน  ตองทำใหมีสำหรับจะมี

แรงงานสำหรับการทำงาน;  ถาขาดการพักผอนเสียแลวการ

ทำงานก็มีไมได.  ดังนั้นจึงเรียกวาการพักผอนก็เปนการงาน

ชนิดหนึ่งดวย.  การพักผอนนั้นเปนการงาน ที่ทานทั้งหลายจะ

ตองทำอยางหนึ่งดวย.  สิ่งที่ยกเวนใหไมไดนี้ เรียกวาการงาน

เสมอไป.  ฉะนั้นเราตองพักผอนใหถูกตอง และใหเพียงพอ  ไม

อยางนั้นแลวก็จะเกิดโรคภัยไขเจ็บ, จะเปนโรคประสาทจะเปน

บา, และจะตองตายในที่สุด;  เพราะการพักผอนมันไมพอ  เรา

จึงตองมีการพักผอนในฐานะที่เปนการงาน. 

การกีฬา, การบริหารกาย, ก็เปนการพักผอน 
 

การงานที่เปนการพักผอนบางอยางนี้  เราอาจทำให
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เปนการเลนไปเสียก็ได  เราจึงมีการเลนบางอยางบางชนิด ที่

เปนประโยชนดวยแลวก็สนุกสนานดวย  เชนการกีฬา การ

บริหารรางกาย หรือการเลนชนิดใดก็ตาม ที่ทำใหเกิดความ

โปรงความสบาย แกระบบของรางกาย ระบบประสาทและ

จิตใจ;  มีแตการงานที่เครียดไมมีการเลน  ก็จะมีอาการเหมือน

กับคนบา,  ฉะนั้นจึงมีระบบการเลนที่เปนประโยชน,  การ

บริหารกายที่เปนประโยชน,  ใหเกิดความปกติทางรางกายและ

ทางจิตใจ  เพื่อความถูกตองสำหรับการงานนั่นเอง.  ฉะนั้น 

การเลนชนิดนี้ การบริหารกายชนิดนี้  ก็เปนการงานชนิดหนึ่ง;  

แตคนโงจำนวนหนึ่งเขาไมสนใจ ที่จะมีการเลนอะไร.  เขาก็

อวดเครงวาดีกวาคนอื่น  ไมมีเลนอะไรในรูปแบบของศิลป

เปนตน.  นี้ก็เปนคนโงที่ไมรูจักใชชีวิต  ใหมีความสามารถใน

การที่จะประกอบการงาน. 

อาตมาจึงพูดอยางไมกลัววาใครจะโห  วาแมแตการ

เลนมันก็เปนการงาน.  การเลนเพื่อความสนุกสนานที่ถูกตอง ก็

เรียกวาเปนการงาน;  แตคนทั่วไปเขาถือวามันเปนการเลน มัน

ไมใชการงาน.  แตเดี๋ยวนี้ก็ไดบอกแลววาเราไดพูดกันที่นี่ตรงนี้  

จะพูดกันในรูปแบบของความคิดเห็นอยางพุทธบริษัท,  ไมได

พูดตามแบบชาวบานทั่วไป;  แตจะพูดตามแบบของพุทธ

บริษัท  ที่มีสติปญญาเปนของตนเอง  มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้ง

ปวงตามที่เปนจริง  ลึกซึ้งยิ่งไปกวาที่คนธรรมดาเขามองกัน.  

ฉะนั้นขอใหสนใจวาการงานนั้น  มันมีอะไรๆ อยูในหลายรูป
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แบบอยางนี.้ 

พิธีกรรม, ประเพณี, ก็เปนการงานเพื่อโลก 
 

ในบางกรณี เราตองจัดหรือกระทำไปในลักษณะที่ยิ่ง

ใหญ ที่เรียกกันวา พิธีกรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณี หลาย

อยางเกิดขึ้น เกี่ยวกับการทำมาหากินก็ดี, เกี่ยวกับระบบ

วัฒนธรรมก็ดี  มีการกระทำเปนหมูใหญ  เปนของคนทั้งบาน

ทั้งเมืองมารวมกันแลวกระทำ เพื่อใหการงานนั้นมันยิ่งใหญ 

หรือมีความหมาย  หรือปลุกเราจิตใจของทุกคน  ใหสนใจใน

สิ่งที่เรียกวาการงาน;  เชนการทำนาก็มีพิธีที่เกี่ยวกับการทำนา. 

อยางในสมัยโบราณเราจะไดยินวา  พิธีแรกนาขวัญนั้น  

พระราชาจะลงมาเปนผูจับคันไถ  แลวไถนาเปนประเดิมเริ่ม

แรกของฤดูกาลทำนา  นี้ก็เพื่อวาใหการทำนานั้น มันเปนการ-

งานที่มีเกียรติขึ้นมา,  แลวจะไดทำกันอยางจริงจังใหญโต

มโหฬารสนุกสนาน  ไมเปนที่ตั้งแหงความเบื่อหนายอยางนี้,  

นี้คือการงาน ที่จะตองจัดหรือทำใหเปนแบบพิธีกรรมที่ใหญ-

หลวง ประจำบานประจำเมืองประจำชาติก็ม.ี 

เดี๋ยวนี้ อาจจะทำไดงายๆ ในฐานะเปนพิธีประจำโลก  

เพราะวาอาจจะชวนกันทำอะไรๆ ที่เดียวพรอมกันทั้งโลกก็ยัง

ทำได;  เพราะวาโลกนี้มันแคบนิดเดียว  แลวในสมัยปจจุบันนี้

มีอะไรติดตอถึงกันไดในเวลาอันสั้น  สามารถทำอะไรพรอมๆ 
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กันทั้งโลกไดอยางนี้ก็มี.  นี้จึงดูการงานขนาดใหญ ที่วาตองทำ

กันไดคราวเดียวกันทั้งโลก เพื่อวาผลอันยิ่งใหญ จะเกิดขึ้นแก

โลกไดโดยไมยาก  ก็เปนสิ่งที่ควรจะสนใจไว วาการงานนั้นมี

ตั้งแตเล็กที่สุดจนถึงใหญที่สุด กระทั่งแกคนทุกคนในโลก ก็ยัง

เปนสิ่งที่กระทำได  เรียกวาการงานเพื่อผูอื่น  ไมใชการงานเพื่อ

เราคนเดียว  การงานเพื่อโลกทั้งโลก. 

โลกหมูสัตว คือคนที่มีชีวิตอยู ก็ไดรับประโยชน  หรือวา

โลกแผนดินลวนๆ ก็ยังจะตองชวยกันทำ ใหมันอยูในสภาพที่ดี

ที่งดงาม ที่สำหรับจะเปนที่อยูอาศัยของมนุษยได;  นี้ก็ตอง

เรียกวาการงานดวยเหมือนกัน  เราตองทำการงานทั้งเพื่อแผน

ดินโลก  และทำการงานทั้งเพื่อสัตวโลก มันจึงจะเปนโลกที่นา

อยูหรือนาดู  คือจะสะดวกสำหรับมนุษย ที่จะทำการงานใน

ระดับสูงสุด คือทางจิตทางใจ. 

เมื่อเรารูจักการงานในลักษณะอยางนี้  แลวก็จะพอใจ

ในสิ่งที่เรียกวาการงาน  รูสึกวาความเหน็ดเหนื่อยนั้นไมใชเปน

สิ่งที่นารังเกียจ,  หรือการที่จะไดมีเหงื่อไหลออกมานั้น ไมใช

เปนสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยง;  เพราะวาเปนการทำหนาที่ที่ควรจะ

ทำสำหรับมนุษยนั่นเอง,  และในทางดานจิตใจแลว  เหงื่อนั่น

แหละจะเปนเครื่องลางกิเลส คือความเห็นแกตัว.  เหงื่อของ

ใครลองออกมา  มันก็จะลางความเห็นแกตัวของคนนั้น  อยาง

นอยก็ลางนิสัยที่มันขี้เกียจ,  ลางนิสัยที่ไมเห็นแกผูอื่น,  เพราะ

วามันกลัวเหนื่อย นี่ก็เพราะวาไมรูจักความหมายอันแทจริง 
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ของสิ่งที่เรียกวา การงาน. 

การรวมแรงงานเพื่อสวนรวมยิ่งมีคา 
 

ทีนี้ ยังมีการงานบางอยาง ที่เรียกวากระทำกันโดยออม  

ไดแกการรวมแรงกันกระทำเพื่อใหเกิดผลเปนขั้นตอน. อยาง

วาประชาชนเขาทำการงาน  เพื่อชวยเลี้ยงคนที่ทำหนาที;่  เชน

เปนทหาร สำหรับจะปองกันบานเมือง  ก็มีคนตองทำการงาน 

เพื่อหลอเลี้ยงกิจการทหาร ซึ่งเปนหนาที่การงานอีกอันหนึ่ง  

คือสำหรับปองกันบานเมือง.  ทีนี้มองเขามาในวัดวาอาราม    

นี้ยังมองเห็นไดวามีอยู;  เชนทายกทายิกาประชาชนทั้งหลาย 

ก็ทำงานเพื่อจะเลี้ยงคนงานของพระพุทธเจา. 

อาตมาอยากจะเรียก ภิกษุสามเณร ผูซื่อตรงในหนาที่

ของตน  วานี้เปนคนงานของพระพุทธเจา.  พวกทายกทายิกา

ทั้งหลาย ทำงานเพื่อหลอเลี้ยงคนงานของพระพุทธเจา ให

ทำงานในหนาที่ของตน ดวยปจจัยทั้งสี่ คืออาหาร เครื่องนุงหม 

เสนาสนะ และหยูกยาบำบัดความเจ็บไข. 

ทายกทายิกาหุงขาวใหพระฉัน คงจะผิดกันจากที่หุง

ขาวใหสุนัขกิน;  เพราะวาภิกษุนั้นเปนคนงานของพระพุทธเจา 

ที่ซื่อตรงตอหนาที่ของตน แลวก็จะทำหนาที่ตามพุทธประสงค 

อยูอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย  เพราะวาเห็นแกการงาน  หุง

ขาวใหคนงานของพระพุทธเจากินอยางนี้ คงจะผิดจากที่หุง
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ขาวใหสุนัขกิน;  แตอาตมาก็ไมไดกลาววา  หุงขาวใหสุนัขกิน

นั้น มันจะไมไดบุญกุศลอะไรเสียเลย เพียงแตวามันจะเอามา

เปรียบกันไมได เพราะวาการงานมันไมเหมือนกัน  มันตางกัน. 

นี้ ขอใหสังเกตดูในแงที่วา  บางอยางนั้นเราตองทำกัน

ในรูปแบบที่เรียกวาสหกรณ คือทำไมเหมือนกัน แตแลวก็มี

ความเกี่ยวของสัมพันธกัน ใหเกิดความสำเร็จรวมกัน.  นี้ก็

เรียกวาการงาน  และยิ่งเปนการงานที่จำเปนอยางยิ่งสำหรับ

สมัยนี้;  เพราะวาสมัยนี้เราตองการจะทำงานที่มันใหญโตและ

กวางขวางเหลือประมาณทีเดียว. คนๆ เดียวมันทำไมได จึง

ตองประสานงานกันอยางที่วามาแลว  แลวก็ไมตองไปนอยอก

นอยใจวา  งานของเราต่ำตอย ก็ไมอยากจะทำ. 

ทานตองมองใหเห็นวา  อยางที่ตรงนี้  ถาไมมีใครสักคน

หนึ่งรับอาสาทำงานที่ต่ำตอย คอยกวาดใหมันเกลี้ยงอยูอยาง

นี้  แลวทานทั้งหลายก็จะมานั่งกันอยูในสภาพอยางนี้ไมได;  

นั่นมันก็เปนการทำงานอันหนึ่ง ซึ่งชวยใหการงานอีกอันหนึ่ง

มันเปนไปได หรือมันมีอยูได  ฉะนั้น คนที่ลางจาน ก็คือคนที่

ทำงานที่จำเปนที่มีคา สำหรับงานอื่นๆ จะไดลุลวงไปไดดวยดี.  

นี้เราเรียกวางานในรูปแบบของสหกรณ มีไดแมในทางเรื่อง

ของชาวบาน  และในเรื่องของพระศาสนา ในวัดวาอารามทั่วๆ 

ไป  ขอใหเขาใจไวดวย. 

และบางที่ เราก็จะเห็นคนบางคนทำงานสองอยาง

พรอมๆ กัน  คือทำงานในดานสูง ที่มีคาความหมายสูงก็มี  
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แลวทำงานในดานต่ำ;  เชนจะมากวาดลานวัดหรือจะมาลาง

ถวยชามอยูอยางนี้ก็มี  ทั้งนี้เพราะวาเขารูสึกวา  สิ่งที่เรียก

วาการงานแลว มันไมมีต่ำ.  สิ่งที่เรียกวาการงานแลว ยอมมี

เกียรติเสมอกัน  เพราะวามันเปนสิ่งที่ไมไดยกเวนใหวาไมตอง

ทำ  คือมันรวมอยูในสิ่งที่ไมยกเวนใหไดวาไมตองทำ  มันเปน

สิ่งที่ตองทำเสมอกัน. ดังนั้น ก็อยาไดยึดถือวา  มันเปนงานสูง

งานต่ำ แลวก็เปนคนเลือกงาน.  ความหมายของคำวาการงาน  

มันจะตองมีความหมายลึกซึ้งอยางนี้  คือเปนความรอดของ

มนุษยโดยเฉพาะ. 

 

สรุปวา การงานคือการดำรงสิ่งจำเปน 

เพื่อสวนรวม 
 

ทีนี้ ถาจะสรุปความ  ก็อยากจะสรุปความใหมันสั้นที่สุด  

สำหรับจะตอบคำถามวา การงานนั่น คืออะไร ?  ก็จะใหบท

นิยามจำกัดความวา  การงานคือการดำรงอยูแหงสิ่งที่จำเปน

สำหรับสวนรวม,  การดำรงอยูของสิ่งที่จำเปนสำหรับสวนรวม.  

สิ่งที่จำเปนสำหรับสวนรวมนั้นจะมีอยูไมได ถาไมมีการ

ทำงาน.  สิ่งที่จำเปนสำหรับสวนรวมก็คือวา สิ่งที่จำเปนที่ทำให

โลกนี้มันอยูได ใหมนุษยนี้มันมีอยูได. 

สวนรวมคือมนุษยทั้งหมด  มันจะมีอยูไดจะตั้งอยูไดนั่น
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ก็เพราะการทำงาน  จึงถือวาการทำงานนั้น คือสิ่งที่จำเปน

สำหรับสวนรวม ดำรงอยูได. 

ถาจะพูดสั้นๆ ก็ตองพูดวา  การงาน คือ การทำใหดำรง

อยูได แหงสิ่งที่จำเปนสำหรับสวนรวม.  อะไรจำเปนสำหรับ

สวนรวม ?  ทุกคนพอจะมองเห็นได วาโลกนี้มันจะอยูไดดวย

อะไร?  สิ่งนั้นเรียกวา จำเปนสำหรับโลกนี.้ 

โลกนี้จะตองมีความรอดอยูไดดวยการที่มีอาหารกิน มี

การกระทำที่ถูกตอง  เปนไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคี ไม

เบียดเบียนซึ่งกันและกัน.  ทุกคนจะตองทำใหสิ่งเหลานี้ยังคงมี

อยูในโลก, แลวโลกนี้ก็รอดอยูได เรียกวาความจำเปนหรือสิ่ง

จำเปนสำหรับมนุษยโดยสวนรวม. 

การงาน คือ การดำรงอยูหรือมีอยูแหงสิ่งที่จำเปน

สำหรับมนุษยโดยสวนรวม.  ถาคิดถึงแตเพียงเรื่องสวนตัว  มัน

ก็จะไมมีประโยชนอะไร;  แลวมันอยูไมได.  ใครๆ อยาไปคิดวา  

เราจะอยูไดลำพังคนเดียวในโลกนี้.  มันเปนความคิดที่ผิดเกิน

ไปจนไมตองคิดก็ได  มันจะดำรงอยูไดก็เพราะอยูดวยกัน

หลายๆ คน อยางที่รวมกันเปนมนุษยเปนสังคมมนุษย. 

สังคมมนุษยนี้ ตองมีสิ่งๆ หนึ่ง ซึ่งจำเปนที่สุดสำหรับจะ

อยูได นั้นก็คือการทำงานนั่นเอง  ตรงกับคำจำกัดความขางตน

ที่วา “การงานนั้นคือสิ่งที่ไมอาจจะยกเวนใหไดวาไมตอง

กระทำ”  เราจึงเห็นวาการงานนี้เปนสิ่งที่มีเกียรติมีความ

ประเสริฐ และมีความสูงสุด ในฐานะเปนสิ่งที่สูงสุดสำหรับ
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มนุษย. 

ที่พูดนี้ไมใชสำหรับจะหลอกใครใหทำงาน แลวตัวเองก็

ไมตองทำงาน;  แตจะยืนยันวาทุกคนจะมองเห็นอยางนี้  แลว

ก็ชวยกันทำหนาที่ของมนุษย หรือสิ่งที่เรียกวาการงาน  แลวทำ

ถึงขนาดที่เรียกวา มีความสุข มีความพอใจในการทำงาน. 

เมื่อพูดวา ใหมีความสุขในการทำงาน  นี้คงจะไมตรง

กับที่คนสวนใหญเขาเขาใจ หรือยึดถือกันเปนหลัก.  เขามักจะ

ถือกันวาเราทำงานแลวเราก็จะไดเงินแลวก็เอามาซื้อหาความ

สุขโดยเงินที่เราไดจากการทำงาน.  แตอาตมาไมไดพูดอยาง

นั้น ไมไดหมายความอยางนั้น หมายความวา เมื่อกำลังทำการ

งานนั่นแหละใหรูสึกเปนสุข ใหรูสึกพอใจในการงาน วาเราได

ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะทำ หรือวาไดทำหนาที่ของมนุษย 

แลวเราก็ควรจะพอใจ และมีความสุข. 

เราเปนมนุษย นับถือในความเปนมนุษย  เมื่อไดทำสิ่ง

สำหรับความมีอยูแหงมนุษย เราก็ควรจะพอใจ  เมื่อพอใจก็จะ

เปนสุข;  ดังนั้นจึงพูดวามีความสุขในการงาน.  เมื่อทำงานอยู

อยางเหนื่อยยากลำบากนั่นแหละ ใหรูจักทำจิตใจใหยินดีให

พอใจ และเปนสุข. 

ถาจะเปนการงานในระดับตน  เชนวาเปนเด็กตอง

ศึกษาเลาเรียน ก็ตองเปนการเลาเรียนที่พอใจ และเปนสุขอยู

ในการศึกษาเลาเรียน  ใหแสวงหาความสุขความพอใจ จาก

การศึกษาเลาเรียนโดยตรง;  ไมใชเวลาหยุดเรียนแลวก็ไป



31การงานคืออะไร ?           

เที่ยวเลน แลวก็เรียกกันวาความสุข,  ไมเทาใดก็ตกไปเปน

เหยื่อของกิเลสซึ่งทำตนใหวินาศ ทั้งชีวิตนี้ก็วินาศ  การศึกษา

เลาเรียนก็วินาศ  เพราะตกไปเปนเหยื่อของกิเลส ที่จะหาความ

สุขตามแบบของกิเลส.  แตถานักเรียน มีความสุขจากการเรียน

โดยตรง,  การเรียนเปนความสุขเสียแลว  ก็ไมตองไปหาความ

สุขที่ไหนอีก ใหเปนการหมดเปลืองเงิน  หมดเปลืองเรี่ยวแรง 

หมดเปลืองเวลาพักผอน อยางนี้เปนตน.  ขอใหมีความพอใจ

ในการทำงาน. 

 

การทำงานคือการปฏิบัติธรรม 
 

ถามองใหลึกลงไปสักนิดหนึ่งวา  การทำงานนั้นคือการ

ปฏิบัติธรรม ไมวาจะเปนการทำงานอะไร,  ระดับไหน, ถา

เปนการงานที่บริสุทธิ์แลว เปนการปฏิบัติธรรมอยูในตัวการ

งานนั้น;  ไมตองมาทำที่วัดก็ได  ทำการงานอยูที่ไหนโดย

บริสุทธิ์ใจ เปนการงานตามความหมายที่ถูกตอง  อยางที่กลาว

มาแลวขางตน แลวก็เรียกวาการปฏิบัติธรรม. 

เพราะวาคนที่จะ  ทำการงานนั้นตองประกอบอยูดวย

ธรรม อยูดวยบทของพระธรรม เชนวาจะมี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 

วิมังสา ที่เรียกวา อิทธิบาท นี้มันตองมี และมีไดแมโดยไมรูสึก

ตัว;  คนที่มีเขายอมทำงานดวยความพอใจความขยันขันแข็ง 
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ความเอาใจใส ใครครวญอยูเสมอ นี้เรียกวาเขาก็มีอิทธิบาททั้ง

สี่ประการนั้นอยูโดยไมรูสึกตัว  เรียกวามีธรรมะหรือปฏิบัติ

ธรรมะอยูโดยไมรูสึกตัว แมคุณธรรมอยางอื่นก็ยังมีอีก : ตองมี

สัจจะ-ความจริงใจ, มีทมะ-การบังคับตัวเอง, ตองมีสติ 

สัมปชัญญะ-ความสุขุมรอบคอบไมสะเพรา, ตองมี อธิษฐาน 

คือความตั้งใจแนวแนวา ไมประสบความสำเร็จแลวก็ไมเลิก

จากการงาน.  มีธรรมะซึ่งเปนบารมีของพระพุทธเจาทุกๆ 

ประการ ในการทำงานของตนๆ  จึงถือวาการปฏิบัติธรรม ก็คือ

การทำงาน. 

ฟงแลวก็ไมนาเชื่อ  สำหรับคนที่ยึดถือในคำพูดเกินไป  

ก็จะไมเชื่อวาการทำงานคือการปฏิบัติธรรม;  แตอาตมาก็ไม

ไดพูดไปในทำนองวาจะใหเชื่อหรือไมใหเชื่อ  แตพูดไปใน

ทำนองวาใหมองดู,  ใหมองดูเอาเองวามันเปนอยางนั้นจริง

หรือหาไม ?  ใหการงานเปนการปฏิบัติธรรม แลวใหมีความสุข

อยูในตัวการงาน. 

 

ความหมายเหลานี้ สรุปไดเปนคำทองจำงายๆ วา :- 

 

อันการงาน   คือคุณคา   ของมนุษย   

ของมีเกียรติ   สูงสุด   อยาสงสัย 

ถาสนุกดวย   การงาน   เบิกบานใจ    

ไมเทาไร   ไดรูธรรม   ฉ่ำซึ้งจริง. 
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เพราะการงาน   เปนตัวการ   ประพฤติธรรม 

กุศลกรรม   กล้ำปนมา   มีคายิ่ง 

ถาจะเปรียบ   ก็เปรียบคน   ฉลาดยิง    

นัดเดียววิ่ง   เก็บนก   หลายพกมา 

 

คือการงาน   นั้นตองทำ   ดวยสติ    

มีสมาธิ   ขันตี   มีอุตสาห 

มีสัจจะ   มีทมะ   มีปญญา    

มีสัทธา   และกลาหาญ   รักงานจริง. 

 

นี่ สรุปความหมายของคำวา  การงาน คือการประพฤติ

ธรรม  เพราะวาไมมีใครที่จะทำงานใดๆ ได  โดยไมใหมีธรรมะ

รวมอยูในการทำงาน  แตแลวคนก็ไมมองเห็นวาการงานคือ

การปฏิบัติธรรม  แลวก็ไมชอบการงาน อยาวาแตจะบูชาการ

งานเลย. 

มันจะเปนคำที่มากเกินไปหรือไม  ถาจะพูดวา การงาน

เปนสิ่งที่นาบูชา  แลวก็มีคนที่บูชาการงาน  ยกเอาการกระทำ

งานตามหนาที่นั้นเปนสิ่งสูงสุด ในชีวิตของตนๆ  ไมบูชาสิ่งอื่น

ยิ่งไมกวาการทำหนาที่ของตน.  คนประเภทนี้เห็นความหมาย

ของคำวา “การงาน” สูงสุดอยางนี้.  แตคนธรรมดาจะหันหนา

หนีจากการงาน บนวามันเหนื่อย บนวามันลำบากมันไม
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สนุกสนาน  เขาก็เลยไมรักการงาน ซึ่งเปนการปฏิบัติธรรมะอยู

ในตัวแลว. 

ขอความตอนนี้แสดงวา  การงานนั้นเปนสิ่งที่นารัก  แต

เมื่อคนไมรูเขาก็เกลียดมัน  แลวก็เบือนหนาหนี  เขียนไวเปน

คำกลอนอยางนี้วา :- 

 

อันที่จริง   การงาน   นั้นนารัก    

เมื่อยังไม   รูจัก   ก็อางขนาง (คือไมชอบ) 

ไมรูจัก   ก็ปลอยปละ   แลวละวาง    

บางรองคราง   เมื่อรอหนา   วาเบื่อจริง. 

 

แตที่แท   การงาน   นั้นนารัก  

สอนใหคน   รูจัก   ไปทุกสิ่ง 

ถายิ่งทำ   ยิ่งฉลาด   ไมพลาดยิง    

ไดตรงดิ่ง   สิ่งอุกฤษฏ   คือจิตเจริญ. 

 

การงานนี้   ดูใหดี   มันนารัก    

เปนการชัก   ธรรมะมา   นาสรรเสริญ 

คือมีสติ   ฉันทะ   ทมะเกิน  

ครั้นหยุดเพลิน   จิตก็วาง   ทางนิพพาน 
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อันการงาน   นั้นประเสริฐ   ตรงที่สนุก    

ยิ่งทำงาน   ยิ่งเปนสุข   ทุกสถาน 

ทำชีวิต   ใหสดใส   ใจเบิกบาน    

ในการงาน   ประจำวัน   นั่นเองนา. 

 

เมื่ออยางนี้   มีแตคน   วิมลจิต    

เย็นสนิท   ดวงใจ   ไรโทสา 

เกิดสังคม   ที่อุดม   ดวยเมตตา    

อยากเรียกวา   ธัมมิกะ   สังคมนิยม 

 

ผลของงาน   ลนเหลือ   เผื่อแผทั่ว    

สัตวทุกตัว   ใหญนอย   พลอยสุขสม 

ทั้งเมืองเล็ก   เมืองใหญ   ไดชื่นชม    

โลกระดม   สุขวาง   ทางนิพพาน. 

 

จะบาหรือดี ก็ไปคิดดูดวยกันทุกคน อาตมาไมไดผูก 

ขาด; แตขอเสนอวา การงานนั้นเปนสิ่งที่นารัก การงานนั้นเปน

สิ่งที่มีความสุขไดในตัวมันเอง ไมตองเอาเงินไปซื้อหาเหยื่อ

ของกิเลส มาทำตนใหมอมแมมอยูดวยกิเลสซึ่งสรางความผิด

พลาดอยางอื่นขึ้นมาอีก. 

ทั้งหมดนี้แหละ คือสิ่งที่เรียกวา การงาน เมื่อมองดูตาม

สายตาของพุทธบริษัท  พุทธบริษัทไดศึกษาเลาเรียนมาตาม
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แบบของพุทธบริษัท  แลวก็มีวิธีที่จะมองอะไรตามแบบของ

พุทธบริษัท  ฉะนั้นเมื่อมองสิ่งที่เรียกวาการศึกษาก็ดี เมื่อมอง

สิ่งที่เรียกวาการงานก็ดี ยอมมองออกมาในลักษณะอยางนี.้ 

ขอใหทานทั้งหลายลองคิดดูแลวสามารถทำประโยชน

ใหเกิดขึ้นจากการศึกษาและการงานใหถึงที่สุดดวยกันจงทุก

คน. 

ขอจบลงดวยการใหพร  วาใหการศึกษาและการงาน

เปนประโยชนแกทานทั้งหลาย  ใหถึงที่สุดที่มนุษยควรจะทำได  

แลวมีความเจริญงอกงามอยู ในหนาที่การงานนั้น ทุกทิพา-

ราตรีกาลเถิด. 

การบรรยายสมควรแกเวลา  ขอยุติไวแตเพียงนี้  เปน

โอกาสใหพระคุณเจาทานได สวดบทพระธรรมที่สงเสริมกำลัง

ใจ  ในการปฏิบัติหนาที่การงานนั้นสืบตอไป. 

 

 







การงานเปนการปฏิบัติธรรม 

ธรรมโฆษณของพุทธทาส, ธรรมปาฏิโมกขเลม ๑, ลําดับที่ ๓๑ บนแถบพื้นสีนําเงิน, 

เรื่องที่ ๘. การงานเปนการปฏิบัติธรรม, หนา ๒๓๓-๒๕๒, 

บรรยายวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ คํา เดือน ๑๒ ปมะแม. 





๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี ้ เปนวันที ่๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ จะพูดเรื่อง

อะไรกันดี.  ตามที่เราเคยตั้งใจกันไววาทุกๆ วันพระ 

เราจะพูดธรรมะกันที่ตรงนี,้  ที่หนาตึกโรงมหารสพทาง

วิญญาณนี้ เราเรียกวาปาฏิโมกขธรรมะ.  ขอนี้อยาลืมเสีย 

ทุกๆ องคอยาลืมเสีย. ทุกๆ วัน อุโบสถหรือวันธัมมัสสวนะนี้  

ถาไมมีอุปสรรค  เรามีปาฏิโมกขในทางธรรมะลงเดือนละ ๔ 

ครั้ง, ปาฏิโมกขทางวินัยมีเดือนละ ๒ ครั้ง  สำหรับปาฏิโมกข

ทางธรรมะนี้  ควรจะพูดเรื่องที่เปนหลักเปนฐาน  เปนความ

สำคัญ พอที่จะเรียกวา ปาฏิโมกข,  แลวก็ตองเปนเรื่องที่ลืมไม

ได ตองพูดซ้ำกันอยูบอยๆ ย้ำกันอยูบอยๆ, ขยายความกันอยู

บอยๆ. 
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ทำการงาน เปนการปฏิบัติธรรมก็ทำได 
 

เรื่องที่สำคัญที่สุดก็มีไมกี่หัวขอ;  บางหัวขอก็ชัดเจน

เพียงพอ เรารูกันเขาใจกันดีแลว; แตบางหัวขอรูสึกวาจะยังไมรู 

: โดยเฉพาะหัวขอที่วา “การงานคือการปฏิบัติธรรม” นี้ก็เปน

หัวขอที่สำคัญที่สุด,  และโดยเฉพาะสำหรับเราที่อยูกันที่นี ่  ยิ่ง

มีความสำคัญมาก.  พวกอื่นเขาแยกการปฏิบัติธรรมะออกจาก

การงานจนถึงกับวา  การงานรวมกันไมไดกับการปฏิบัติธรรม;  

แมในหนังสืออยางเชนหนังสือวิสุทธิมรรค  หรืออรรถกถา

จำพวกเดียวกันนั้น  ก็จัดการงานไวเปนปลิโพธ คือเปน

อุปสรรค; หรืออยางนอยก็เปนเครื่องหนวงเหนี่ยวขัดขวาง 

ทำใหลาชาแกการปฏิบัติธรรม;  แตที่นี่เรากลับพูดวาตัวการ

งานคือตัวการปฏิบัติธรรม. ใครฟงด ี ฟงรู ก็ฟงเขาใจถูก ถาฟง

ไมถูกก็แปลวา ไมรู. 

ถาถือตามาอรรถกถาเหลานั้น  ก็แปลวาเราจะทำการ

งานใหเปนการปฏิบัติธรรมไมไดเพราะเปนขาศึกแกกัน.  แต

ผมขอยืนยันวา  “การงานคือการปฏิบัติธรรม” อยูเสมอ, แลวก็

ถือหลักอันนี้มาเสมอตลอดเวลา ตั้งแตแรกเริ่มเดิมทีจนกระทั่ง

บัดนี;้ เราควรจะสนใจกันไวบาง. 

ทีนี ้ มาคิดเสียวา  โดยเฉพาะพวกเรามีหลักกันอยางนี้  

คนอื่นเขามีหลักตรงกันขาม จะเขาใจวาอยางไร?  พวกอื่นเขา

วา เมื่อปฏิบัติธรรมแลว ไมทำอะไรเลย แมแตหนังสือก็ไมอาน,  
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ไมมีอะไรที่จะทำไดนอกจากปฏิบัติธรรม, ไมวาในวิธีนั่งหลับ- 

ตาภาวนายุบหนอพองหนอ  หรืออะไรก็สุดแท; นี้ก็เปนเรื่องถูก

ของเขา ไมใชเราจะหาวาเขาผิดหรืออะไร. มันเปนเรื่องถูกของ

เขา, ถูกอยางของเขา,  ถูกเพื่อพวกของเขา;  สวนเรานี้ก็มีอยาง

ของเรา.  ใครจะถูกจะผิดก็ตองแลวแตใครจะชอบอยางไหน.  

ผมมีหลักมาตั้งแตแรกเริ่มเดิมที  ตั้งแตกอนมีสวนโมกข 

หรือเริ่มมีสวนโมกข จนกระทั่งบัดนี้วา : การงานคือการปฏิบัติ

ธรรม หากเปนงานที่จัดไวด ีที่จัดไวถูกตองยอมไมเปนอุปสรรค  

ไมเปนปลิโพธตอการปฏิบัติธรรม”  แลวแตความสามารถของ

ผูนั้น; ฉะนั้นผมจึงมีการทำการงานเรื่อยมาไมมีหยุดไมมีหยอน  

จนรูสึกอยูวาทำอะไรๆ เองตลอดมา ไสกบไมเอง ขึ้นหลังคาเอง 

ทำอะไรๆ  เองทั้งนั้น. ตั้งแตแรกมีสวนโมกข  ไมมีใครชวย

ทำใหมากมาย  จนกระทั่งมีคนมาชวยทำให เราก็ยังทำดวย, 

จนกระทั่งบัดนี้  ก็ยังมีการกระทำการงานอยูเรื่อยๆ,  การ

คนควา การเขียนหนังสือ การเตรียมปาฐกถา การไปพูดก็

เปนการทำงานเหมือนกัน; ก็ทำเรื่อยมาจนบัดนี.้ 

เมื่อเรามีวิธีเฉพาะอยูอยางนี้ แตคนอื่นเขาติเตียนวาไม

ถูก;  ตองไปนั่งหลับตาภาวนาอยางเดียว; ใครรูสึกอยางนั้น 

เขาก็หนีไปเอาอยางนั้น.  แตถามาดูผลกันแลวก็รูสึกวา เรายัง

มีความแนใจวาแบบนี้ :  ปฏิบัติธรรมคือการงาน,  หรือการ

งานคือการปฏิบัติธรรม นี้ยังถูกตองอยู.  ถามีสักระยะหนึ่ง ที่

จะตองปลีกตัวเก็บตัวเปนระยะสั้นๆ  ก็มีเหมือนกัน เปนระยะ
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เปนคราวๆ;  แตจะเก็บตัวตลอดปหรือตลอดชีวิตนี้เปนไปไม

ไดที่จะถืออยางนั้น; เพราะไมมีประโยชนอะไร. 

 

นาคิดวา ชีวิตนี้ทั้งชาติควรทำอะไรหรือไม 
 

ที่จริงควรจะตองคิดปญหาขอใหญเสียกอนวา  ชีวิตทั้ง

ชาตินี้จะเอาไปใชอะไร?  เวลาและชีวิตทั้งชาติๆ นี้เราจะเอาไป

ใชอะไร? แลวจะนั่งหลับหูหลับตาใชเวลาอยูอยางนี้หรือ ? ถา

เขาชอบก็อิสระเปนสิทธิเสรีภาพที่เขาจะทำอยางนั้น.  แตฝาย

เรานั้น อยากจะใหไดประโยชนทั้งสองฝาย  ไมมีประโยชนฝาย

ไหนเสียไป : ก็โดยวิธีที่วา การงานคือการปฏิบัติธรรม;  เพราะ

วาเราทำมาเรื่อยๆ เรื่อยๆ เปนเวลาหลายสิบป  หรือตลอดชีวิต

ก็ทำมาไดมาก,  ทำประโยชนแกเพื่อนมนุษยไดเยอะแยะได

มากมายหลายอยาง  ยิ่งกวาจะไปนั่งหลับหูหลับตาภาวนาทำ

เครงๆ  เหยียบขี้ไกไมฝอหรืออะไรทำนองนั้น; แลวไมมีทางทำ

ประโยชนใครไดเลย ในทางฝายวัตถุนี.้  แตเขาก็จะอางวา เขา

ทำอยางนั้นเปนการปฏิบัติการศึกษาธรรมอยางสูง ไปสอนคน;  

ก็ถูกของเขาเหมือนกัน.  แตเราคิดวาเรายังอยากจะไดกำไร

มากกวานั้น. 

การทำอยางที่เขาทำ  เราก็จะทำเหมือนกัน ทำใหครบ

ใหเต็มเหมือนอยางที่เขาทำ;  แตเราก็ยังทำประโยชนทางวัตถุ  
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หรือยังเนื่องดวยวัตถุ,  หรือทำประโยชนผูอื่นที่เนื่องดวยวัตถุ

หรือไมใชวัตถุก็ตาม, อีกสวนหนึ่ง;  ซึ่งจะมีมากไมมีที่สิ้นสุด.  

เราทำอยูเองใชเองอะไรนี้ ไมเทาไรก็มีครบก็เหลือใช; แตที่จะ

ทำใหผูอื่นนี ้ไมมีที่สิ้นสุด.  เพราะฉะนั้นผมจึงทำทุกอยางไมวา

อะไรเคยทำทุกอยาง : เชนบางคราวทำคลายๆ กับวาชาวบาน

เขาติเตียน หาวาเปนอาบัติบาง เปนอะไรบาง, โกยดินโกย

ทราย เลื่อยไมเคยทั้งนั้น,  กวาดถนนก็เคย, กวาดคลองก็เคย, 

ทำอะไรที่เขาทำกันเพื่อประโยชนรวมๆ เคยทั้งนั้น.  เขาหาวา

เราเปนตนเหต ุ ใหตนไมถูกตัด ใหดินถูกขุด, เราตองเปนอาบัต ิ

ก็ตามแตเขาจะวา. คราวหนึ่งไปแตงคลองตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืน 

นอนคางทำอยูที่นั่น  ตนไมถูกตัดจนคลองโลง เรือไปได.  

ตนไมถูกตัดนับไดไมรูกี่รอยกี่พันตน;  คนเขาบอกวา  เพราะผม

เปนเหตุทำใหพวกชาวบานเขาไปตัด; อยางนั้นก็ตามใจเขา.  

ผมถือวาคลองนั้นเปนทางลัด ทำแลวไดประโยชนยิ่งกวาไม

ทำ; เพราะเปนหนทางลัด. 

เราถือวา การงานคือการปฏิบัติธรรม นี้ก็เปนวิถีทางลัด 

: ลัดรวดเดียวทั้งประโยชนตนประโยชนผูอื่น,  ลัดรวดเดียวถึง

ธรรมะสูงสุด  เลยสอบไลเสร็จไปในตัว, มันมีการสอบไลดวย. 

สวนที่เขาเขียนไวในหนังสืออรรถกถามีเหมือนอยางที่วา  :  คน

อยากจะเรียนกัมมัฏฐาน แลวก็ยังเปนหวงการงานเรื่องอะไร

ก็ตาม  ยังตองสรางโบสถสรางวิหาร สรางอะไรตางๆ แลว; 

ปฏิบัติไมได ใจยังเปนหวงอยู; 
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ก็เปนเรื่องนาฟง.  แตสำหรับเราก็ตลุยลงไปเลยในการ

งานนั้น; ใหตัวการงานนั้นเปนตัวการปฏิบัติธรรมเสียดวย; ไมรู

วาของใครจะถูกกันแน.  แตวาที่เห็นไดงายๆ นั้นก็คือ  ตลอด

ชีวิตหลายสิบปนี ้ ควรจะมีอะไรที่เลื่อนขึ้นไป  เหมือนกับทำ

พรอมกันไปไดกับการงาน;  ถาใครมัวนั่งหลับตาภาวนาอยู

ตลอดหลายสิบป ตลอดชีวิตนี้ก็ไมไดทำอะไรเลย. 

 

ทำงานคือการปฏิบัติธรรมเปนเรื่องใหญ 
 

ที่วาการทำงานเปนการปฏิบัติธรรมขึ้นมานี ้ ตามความ

คิดของเรานั้น,  ไดมองดูแนวปฏิบัติใหญๆ  อยูบางแนวหรือ

หลายแนว จึงถือเปนแนวปฏิบัติธรรมไปตั้งแตเริ่มแรก : เริ่มตน

ฟตรางกายใหแข็งแรง  เหมือนพวกโยคีเขาฟตรางกาย; แต

แทนการทำโยคะ เราทำการงาน; รางกายแข็งแรงมันก็เปนหะ-

ธะโยคะไปได.  ทำใหรางกายแข็งแรงเขมแข็งเปนหะธะโยคะ 

นี่พวกโยคีเขาเรียก; และถาหากวาการงานนั้นไมเปนประโยชน

แกรางกายตนเลย  เปนโยคะลวนๆ มันก็เปนกรรมโยคะแลว.  

อีกประการหนึ่งเขาใจวาไมมีใครสอน  ใหทำหนาที่ ทำอะไร 

โดยไมหวังตอบแทน; แลวก็ทำประโยชนผูอื่นดวยการอธิษฐาน

จิต วา  จะไมเอาอะไรตอบแทน : ไมยอมรับการตอบแทน 

กระทั่ง  ไมกินอาหารที่ไดมาจากภาวะที่เปนการตอบแทน.  ถา
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เปนเรื่องตอบแทนแลกเปลี่ยนอยางนั้นละก็ การทำงานนั้นก็

เปนคาขาย เปนการซื้อขาย  เปนเรื่องรับทั้งสิ้น.  ถากินตาม

ธรรมดา  เขาถวายตามธรรมดา ไมถือวามีลักษณะเปนการ

ตอบแทนให. 

อันนี้ไมใชเล็กนอย ไมใชเรื่องเล็กนอย  ไมใชธรรมะขั้น

ต่ำดวย; การเสียสละทำประโยชนออกไปเหมือนกับเครื่องจักร, 

ทำงานเหมือนเครื่องจักรไมหวังจะเอาอะไรตอบแทนมา, นี้

เรียกวาไมใชธรรมะขั้นต่ำ  จะตองหัดกันมากเหมือนกัน.  และ

สวนมากที่เราเห็นๆ กันอยู ก็ทำงานหวังตอบแทนทั้งนั้น กลาว

คือทำหนาที่สำเร็จก็ดวยวาไดรับสิ่งที่เขาเรียกกันวา สินน้ำใจ 

กำลังใจนี้;  มีฝายหนึ่งเปนผูคอยชม.  ทุกคนแมไมหวังเงินหวัง

ของ  ไมหวังใหเขาตอบแทน ก็หวังใหเขาชม; นี้คือการ

ตอบแทน.  อยางนั้นเปนโยคีที่เลวมาก ใชไมได, ที่ทำเพียงให

ใครออกปากชมหรือนึกชมอยูในใจก็ตาม แตรูวาเขาชม ก็มี

กำลังใจ ทำขึงขังขึ้นมา ทำอะไรๆ ไดทั้งนั้น.  นี้เปนโยคีที่เลว

มาก; ไมมีกรรมโยคะ.  ตองไปสอบไลวัดตัวเสียใหมตามแนว

ปฏิบัติคือ :- 

อันดับ ๑ ทำใหรางกายแข็งแรง. อันดับ ๒ ทำเพื่อเสีย

สละความเห็นแกตัว. อันดับ ๓ เพื่อตอสูกิเลส หรือสอบไลตัว

เอง  ในการตอสูกิเลสที่ละเอียดยิ่งขึ้นไป. 

โดยเฉพาะอันดับ ๒ และ ๓ จะเปนโอกาส : คือในขณะ

ที่ทำงานก็มีหลายคนทำรวมกันกับบุคคลที่ ๒ ที ่ ๓ ที ่ ๔ ที ่ ๕ 
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หลายคน;  นั่นเปนโอกาสที่จะเกิดกิเลส,  พอเขาใกลบุคคลที ่๒ 

ที ่ ๓ เปนโอกาสใหเกิดกิเลส. ถาเปนคนมีนิสัยยกหูชูหางอยูใน

ใจมาแตเดิมละก็ ไมวาเขาใกลใครละ  จะตองเกิดกิเลสอยาง

ใดอยางหนึ่ง ไมปริยายใดก็ปริยายหนึ่ง,  ไมปริมาณใดก็

ปริมาณหนึ่ง เปนแนนอน. 

กิเลสมันมีอยูแลว มันเกิดพอกพูนขึ้น สุมสูงมากขึ้น;  ดู

ที่เปนจริงกันดีกวา; ถาวาตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกไดกลิ่น 

ฯลฯ นี้  ใหสังเกตกันจริงๆ เถอะ : ตามเห็นรูป, เห็นรูปคนที่ตัว

เกลียด  คนที่ตัวไมนับถือ เห็นรูปคนที่ตัวไมรักอยางนี้;  แลวจะ

เกิดอะไรขึ้นมาในใจของคนนั้น ? เมื่อสักวาไดฟงน้ำเสียงซึ่งอยู

คนละฝา  คนละดานนี้  พอไดยินน้ำเสียงคนที่ตัวไมนิยมนับถือ 

ไมรักไมชอบ อยางนี้จะเปนอยางไรบาง?  เพราะวาถึงแมคนที่

ชอบที่รัก  ที่อะไรก็ตาม แตฟงซ้ำๆ ซากๆ เขา  มันก็มีเรื่อง

กระทบกระทั่ง  ทำใหเกิดความเกลียดความอิดหนาระอาใจ

เปนธรรมดา. 

พอเขาใกลบุคคลที ่๒ ที ่๓ ที ่๔ ที ่๕ นี้  นิสัยที่จะเดน

กวาคนอื่น จะดีกวาคนอื่น ยอมมียอมแสดงออกมา. กอนนี้เก็บ

ไว  เดี๋ยวนี้แสดงออกมา; แลวถาควบคุมไมดี มันก็มากขึ้นไป

อีก เจริญงอกงามขึ้นไปอีก.  นี้เปนตัวอยางชนิดที่จะเห็นได

วาการที่ทำลงไปจริงๆ กับการที่คิด  ลำพังแตคิดๆ อะไร มัน

ตางกันมาก. 

บางคนคิด รูสึกดวยจิตใจ วาการเปนผูเสียสละเพื่อเห็น
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แกผูอื่นนั้น รูสึกวาเปนของทำไดงาย แลวเขาก็มีนิสัยอยางนั้น

จริงๆ;  แตพอไปทำเขาจริงๆ มันทำไมได  มันถอยหนี, วิ่งหัน

ผละหนี.  มันผิดกัน  ที่วาคาดคะเนเอา กับโดนเขาจริงๆ : การ

คิด คิดวาเราทนรอนได ทนหนาวได ทนหิวไดอะไรอยางนี้ไม

จริงหรอก; จนกวาจะลองจริงๆ  จึงจะรูวาทนไดหรือไม;  แลว

สวนมากก็ทนไมได. 

เรื่องที่คิดคาดคะเน กำหนดตั้งใจ เรื่องพรรคนี้ยังไมใช

ความจริง; มันตองไปลงมือทำเขาจริงๆ,  ลงมือทำจริงๆ จึงจะรู

วา เรานี้เปนผูเสียสละเพื่อผูอื่นหรือไม?  เรายังเปนคนมีใจคอ

ปกติหรือไม?  ในเมื่อเขาใกลบุคคลที ่๒ ที ่๓ ที ่๔, แลวก็เมื่อ

ทำอะไรกันไป ชักจะเกิดเกลียดน้ำหนาใครบางคนเขาบางหรือ

ไม? ถึงแมจะไมพูดปริปากอะไรออกมา แตถึงกับหอบงานหนี

ไปทำเสียคนเดียว;  แมเลี่ยงไปเสีย อยางนี้ก็อยูในลักษณะ

เดียวกัน. อาการอยางนี ้ ถามองอีกแงหนึ่งก็เปนเรื่องอุปสรรค 

แกการปฏิบัติธรรม;  ถามองในอีกปริยายหนึ่งกลับกันเสีย  ก็

เปนตัวการตอสูเพื่อการปฏิบัติธรรม, หรือเปนการปฏิบัติธรรม

อยูในตัวการตอสู. 

คนจำนวนหนึ่ง โดยมากชอบสุขสบาย หรือสำรวย  นี้

เขาคิดวาเขารักษาศีลอยูไดจริง;  แตเขาทำในมุง, แลวเขานอน

ในมุง, หรือเขาอยูในหองที่ยุงเขาไมได. คนที่อยูกับยุงจริงๆ ไม

ตบยุง, นั่นถึงจะเปนคนจริงกวา;  ถาอยูกับยุงใหได. นี้จึงจะอยู

อยางที่ทำใหเปนการปฏิบัติธรรมไดจริง. 



พุทธทาสธรรม(๑๖) 

ก า ร ทํ า ง า น 50

ผมไมกางมุงตลอดปๆ เรื่อยมา  ขอนี้เพื่อวัดตัวเองดู

ดวย วา ลองอยูอยางนี้มันจะเปนอยางไร. บางทีคิดไปวา  เรา

จะสรางความตานทานในเลือดในรางกายนี้ตอสูยุง : ยุงกัดก็

ไมเจ็บ แมมีเชื้อมาเลเรียมาก็สูได,  เชื้อมาเลเรียไมสามารถจะ

ฟกตัวขึ้นมาในเลือดของเรา, เพราะมีเชื้อตานทานอยูเสมอ.  

คิดอยางนี้ไมใชธรรมะ, ถาคิดอยางนี้ก็ไมใชธรรมะ.  อยาง

ธรรมะนั้นก็ตองเพื่อจะวัดดูวาจะทนไดหรือไม?  มีเมตตา 

กรุณา หรือวา ไมเมตตากรุณา?  มันเปนเรื่องพรรคนี้ในอีกแง

หนึ่ง;  มันเปนเครื่องทดสอบชนิดนี้.  การทำการงานมันทำให

เหนื่อยใหลำบากเปนการทดสอบในขอนี้ดวย. 

การทำงานและผลของการทำงานในอันดับ ๓ ที่วามัน

เปนการศึกษาดวย อันไดแกเรื่องทำลายตัวกู-ของกู  นี้เปนตัว

ปฏิบัติธรรมแทๆ อยางสูงสุด; พวกที่ไปนั่งหลับตาอยูคนเดียว 

ไมมีโอกาสที่จะผานหรือจะทำจริงได. ถาเราจะไปทำทุกรกิริยา

อยางพวกเดียรถีย หรือพระพุทธเจา ก็คงจะดีเหมือนกัน;  แต

ผมวาสูเอาไปใชในการงานไมได,  ไปใชในการงานใหเปน

ประโยชนเปนอะไรขึ้นมา แกศาสนา แกเพื่อนมนุษย.  แทนที่

เราจะไปทำทุกรกิริยาเฉยๆ  นั่งดูแรงงานที่เสียไปๆ;  ก็เปลี่ยน

เปนเอามาใชเปนแรงงานที่เปนประโยชน  เปนอนุสาวรีย  

เหลืออยูไวในโลกนี้จะดีกวา;  และก็ไมตองสรางอนุสาวรียอื่น

อีกแลว; แลวก็ไมตองมีใครรู  ไมตองมีใครชม ไมตองมีใคร

ขอบใจ เรารูคนเดียวก็พอ วาไดทำอะไรไว. 
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ขอใหทบทวนดูเถอะ  เรื่องการงานคือการปฏิบัติธรรมนี้  

ขอแรกทำใหรางกายแข็งแรงเขมแข็ง.  ขอที ่๒ ทำใหเราฝกฝน

การเสียสละเพื่อผูอื่น อยางนี้เปนรากฐานที่ดีที่สุดของการ

ปฏิบัติธรรมะ เพื่อทำลายตัวกู-ของกู. ขอที่ ๓ เปนการตอสูรบ

รากันกับตัวก-ูของกูนี้  ทุกแบบทุกอยางทุกวิถีทางทุกแงทุกมุม.  

อยางนอยมี ๓ อยางเปนผลขึ้นมา ไมมีอะไรที่สำคัญกวานี้.  

ถามีก็เปนขอปลีกยอย.  นี้เรียกวาทางลัด;  รวบรัดประโยชน

หลายอยางเขาไวดวยกัน, แลวทำไดในคราวเดียวกัน.  ลองคิด

ดูจะมองเห็นวา  นาจะพอใจ  กวาที่จะทำงานอยางเดียว แลว

ไมมีการฝกฝน อยางนี้,  หรือไปนั่งหลับหูหลับตาอยางเดียว  

ไมมีการงานเลย อยางนี้เปนตน. 

 

ขณะทำงาน ตองตรวจสอบจิตใจไปดวย 
 

ทีนี ้ เรามองดูที่วัดทั่วๆ ไปหลายๆ วัดก็มีการงานเหมือน

กัน, เหน็ดเหนื่อยมากที่บางวัดบางแหง;  แตสังเกตดูจะไมมี

ความมุงหมายในภายใน ไมไดมุงหมายอยางลึกอยางที่เรา

กำลังพูด มันเปนเรื่องทำงานเสียจริงๆ;  ถาอยางนั้นยังไม

เปนการปฏิบัติธรรม  เพราะเขาไมสนใจแกการปฏิบัติธรรม

จากการงาน.  มีวัดหลายแหงที่อาจารยหรือศิษยชวยกัน

ทำการทำงานไมคอยไดหยุดไดหยอนแตแลวไมเปนการปฏิบัติ
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ธรรม; นี่ก็เพราะเหตุวาไมรูและไมไดมุงหมายนั่นเอง.  เมื่อเรารู

ความมุงหมายแลวจึงพยายามจะรวมจะประสานมันเขาไป

ดวยกัน.  เมื่อการงานเปนการปฏิบัติธรรม;  ผลในสวนการงาน

ก็ได  ผลในสวนการปฏิบัติธรรมก็ได. 

สิ่งที่ผมเปนหวงอยู และเอามาพูดในฐานะเปนปาฏิ-

โมกขนี้  ก็ดวยเห็นวาพระเณรบางองคจะไมทำอยางวา;  จะทำ

แตการงานโดยสวนเดียว  หรือวาไมสนใจที่จะใชการงานนั้น

เปนบทเรียนทดสอบจิตใจ.  หรือบางทีถารายกาจไปยิ่งกวานั้น

อีก  เอาการงานนั้นเปนเหตุใหสรางกิเลส สรางเวรสรางภัย 

สรางความอาฆาต สรางอะไรตางๆ ใหเกิดขึ้นเสียอีก.  เห็นได

จากการที่ไมสมัครสมานสามัคคีกัน ขัดแขงขัดขากัน ดวย

จิตใจอยางนี้ก็ไมมีผลดี;  เปนโยคีที่เลวอยางนี ้ไมมีอาการแหง

บุคคลผูเสียสละ : ถาเสียสละแลว ตองไดหนา ตองเอาหนา 

ตองใหคนรู, อยางนี ้ คือโยคี ที่เลวมาก. ในการเสียสละอะไร

ตองใหคนรู ตองใหคนชม นี้ไมเรียกวาเปนการเสียสละ,  อยาง

นี้ไมมีใครเขาถือวาเปนการเสียสละ, นอกจากคนชนิดนั้นคิดไป

เองเทานั้น. 

การเสียสละที่แทจริง  ถาทำไดตองไมใหใครรู,  ไมควร

จะใหใครรู.  การประพฤติปฏิบัติที่แทจริงก็ควรจะไมใหใครรู, 

ไมตองการใหใครชม,  ตองการซอนไวไมใหใครรูวาปฏิบัติอะไร 

หรือสละอะไร.  พยายามสละดวยความบริสุทธิ์ใจ,  ปฏิบัติดวย

ความบริสุทธิ์ใจ, แลวก็ยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น.  ถาทำไดอยางนี้  ไม
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เทาไรก็จะมีความกาวหนาสูงสุดในการปฏิบัติธรรม.  การงาน

เปนของเล็กนอย เทาขี้เล็บก็แลวกัน; แมจะสรางอะไรได

มากมายใหญโต ที่เขาตีราคาใหมาก. ก็เปนขี้เล็บก็แลวกัน;  

แตตัวการปฏิบัติธรรมนั้นมันใหญเกิน  มันใหญกวา มันมีคา

มากกวา. 

ถาเราอยูกันอยางเราสมัยนี้  หมายถึงสมัยนี้ ใน

สถานการณอยางนี้ ในสิ่งแวดลอมอยางนี ้ ในโลกนี้ในประเทศ

ไทยอยางนี้;  ผมวาหลักที่ถือวาการทำงานคือการปฏิบัติธรรม

นี ้ ถูกตองที่สุด เหมาะสมที่สุด  และก็ไมเสียหายทั้งทางโลก

ทางธรรม.  แลวจะตองระวังใหดีๆ,  ระวังใหดีๆ แลวตองมี

ความบริสุทธิ์ใจ;  พลาดไปก็กลับตัวทันท,ี ผิดไปกลับตัวทันท.ี 

นี่ระวังใหมาก  ถาขืนหมักดองเอาไวก็คือการสรางอาสวะ ใน

การผูกอาฆาต  ในการยกหูชูหาง ในการอะไรตางๆ  อัดอยูใน

ใจเหมือนกับจะระเบิด;  อุตสาหปกปดไวดวยความสงบดวย

ความเสงี่ยม;  นี้มันเปนเรื่องที่ละเอียดสุขุม  จะเรียกกันวาเปน

เรื่องเทคนิคส.  การงานคือตัวปฏิบัติธรรม,  หรือปฏิบัติธรรมใน

ตัวการงานนี้เอง เปนของยาก เปนเทคนิคส;  ไปลองสังเกตุดูก็

จะรูวายาก;  อะไรยิ่งยากนี้ ยิ่งเปนทางทำใหเรามีการบรรลุ

ธรรม, ที่เรียกวาบรรลุธรรมไดเร็วไดสูงและไดลึก. 
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การงานตองเลือกใหเหมาะสมแกภาวะดวย 
 

ทีนี ้จะพูดมาถึงคำวา “การงาน”;  การงานนั้นคืออะไร?  

เราตองรูจักเลือก; ไมจำเปนที่จะตองทำงานชนิดที่ไมเหมาะสม

แกภิกษุ;  เราตองเลือกงานที่เหมาะสมแกภิกษุ.  ทีนี้คำวา 

“ภิกษุ” นี้ใชแกคนทุกคนที่เขามาบวช ฉลาดก็มีไมคอยฉลาด 

ก็ม ีไมฉลาดก็มี โงก็มี บาๆ บอๆ ก็ม;ี ฉะนั้นการงานจะเหมือน 

กันไดอยางไร. 

ผมไปดูที่วัดธิเบต ที่อินเดียทางดาจิลิงก็เขาใจเรื่องนี้

ทันที วาทำไมจึงอยูกันได สังเกตวาลามะนี้มีทุกแบบ  เพราะ

ฐานะไมเหมือนกัน  ซึ่งเปนความจริง คนเราไมเหมือนกัน.  

ลามะคือภิกษ ุ บางรูปมีหนาที่หาฟน ผาฟน และกวาดขี้เถา

เทานั้น, เที่ยวหาฟนและผาฟนกวาดขี้เถา มีหนาที่เทานี้;  แต

เขาก็พอใจ และไดรับความเคารพนับถือเสมอกัน : เรียกวามี

สมานสังวาสมีอะไรเสมอกัน, มีเกียรติเสมอกัน.  ที่ทำหนาที่สูง

ขึ้นมา ปดกวาดวิหารก็มี ตอนรับแขกก็มี ศึกษาเลาเรียนก็มี 

สอนก็ม ี ติดตอประชาชนก็มี; เปนผูที่เขาเรียกวาเปนลามะ

เสมอกัน. 

สิ่งที่เรียกวาการงานนี้อยาไปดูถูกเพื่อนกัน  ถาเขาตอง

ทำงานชนิดที่เรียกวาต่ำๆ ทรามๆ งายๆ นี้อยาไปดูถูกเขา;  

เพราะวาธรรมชาติสรางเขามาใหมีสมรรถภาพเพียงเทานั้น.  นี้

ระวังใหดี;  อยาไปดูถูกเพื่อนคนนั้นเณรคนนี้วา บาๆ บอๆ 
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ทำงานอยางเลว ทำอะไรอยางไมมรีาคาเชนนี.้  ถาดถูกูเขาอยาง

น้ีแย; ตัวผูนึก ผูคิดนั้นแย. 

ทีนี ้ เราจะพูดกันใหเขาใจไดไหม? ในเมื่อพูดกับคนไม

ฉลาด คนบาๆ บอๆ ใหเขาคิดวานี้คือการปฏิบัติธรรม.  นี้ก็ยาก 

ยากกวาที่จะพูดกับคนฉลาดหรือมีปญญาความคิด; เพราะ

ฉะนั้นเราจึงลดลงไปวา “ทำงานไดบุญ”  ก็พอจะเขาใจไดงายๆ 

วานี้ดีหรือไดบุญ; ก็ทำไปได. แตจะวาเปน “การปฏิบัติธรรม”  

นั้นคงจะเขาใจยาก.  ผูที่ทำหนาที่ผาฟนกวาดขี้เถาอยางเดียว 

หนาตามอมแมม จีวรขาดกะรุงกะริ่งอยางนี้  เขายอมเขาใจ

ยาก  วาเปนการปฏิบัติธรรม เขาไมเห็น; ถาคนนั้นไมมีปญญา

ก็ไดแตเชื่อวา “ไดบุญ”, ก็รักษาความเชื่อนี้ไว ถือเปนอุดมคติ

ไปเลย ก็ดูสบายด ีไมมีความทุกข. 

เรานั้น ทำสิ่งที่เรียกวาการงานตามความเหมาะสม;  

พยายามเลื่อนใหมันมีประโยชนกวางขวางขึ้น มีแกคนมาก

ขึ้นๆ ถาจะทำได.  ถาไมอาจจะทำไดก็ไมตองเสียใจ; หากเสีย

สละแลวก็เชื่อวาเสียสละเทากัน เหนื่อยเทากัน; ถาไมยกหูชู

หางแลวก็มีคาเทากัน สำหรับผูที่ทำนั้น. 

ระวังใหดี คนที่ทำงานทางหนังสือ  ทางสติปญญา

เฉลียวฉลาดนั้น หูหางมันจะยกออกมาเมื่อไรไมทันรู;  พวกผา

ฟนนี้ไกล-ไกล-ไกลทีเดียวในเรื่องยกหูชูหาง. พวกทำหนาที่

เขียนอะไรอยางนี้ตองระวังใหมากที่สุด, พวกที่ขึ้นธรรมาสน

เทศน  หรือไปเที่ยวปาฐกถามีชื่อเสียงมีอะไร  นี้ยิ่งอันตราย
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ที่สุด;  ทุกอยางที่กลาวมาลวนเปนการงานเหมือนกัน. ขอให

พระเณรทุกๆ รูปคิดใหดี สังเกตใหด ี ระมัดระวังใหดี  เจียมตัว

ใหด ี เปนคนไมประมาท; อยาอวดดีและอยาพูดมาก และอยา

แสดงอะไรใหมากยุงออกไป;  ยิ่งพูดมากยิ่งแสดงอะไรๆ มาก

แลวยิ่งเหลว. ยิ่งมีความคิดเฟอง แลวจะลมเหลวมาก.  นี้โดย

หลักใหญๆ ก็เปนอยางนี.้ 

 

การทำงานทกุชนดิตองใชธรรมะอยางละเอยีดสขุมุ 
 

ทีนี ้ก็มีเรื่องที่จะตองซอยใหละเอียดขึ้นไปอีก :  การงาน

อยางใดอยางหนึ่งไมวาการงานอะไรหมด  ตองการธรรมะ

ละเอียดสุขุม; แมที่สุดแตความระมัดระวังสติสัมปชัญญะ

อยางนี้; คิดดูใหดีมันก็ยาก เชน  บางคนเอาดินสอของผมไป

เขียนแลวไมสวมปลอก ตองเตือนตั้งหลายๆ ครั้ง. ลองคิดดูวา

มันหมายความวาอะไร? ถาเราเปนคนมีระเบียบ หรือวา

รอบคอบเปนปกติ ก็ตองสวมปลอกดินสอทุกครั้ง; แตแลวคนที่

ไมสวมปลอกดินสอใหเหมือนของเดิมเขา ก็เปนคนที่ไมรูสึกวา

ทำอยางนั้นเปนเรื่องใชไมได;  ไมรูสึกวาเปนเรื่องเสียหาย  หรือ

ไมเปนการปฏิบัติธรรม.  เพราะฉะนั้นเขาจึงไมละนิสัยอันนี้  

เพราะเห็นวาเรื่องอยางนี้เล็กเกินไป : ไมสวมปลอกดินสอนี้ 

เล็กเกินไป  เขาคิดอยางนั้น.  แตที่จริงไมใชเรื่องเล็ก; เรื่องไมมี
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สติสัมปชัญญะไมใชเรื่องเล็ก, เปนเรื่องฉิบหายหมด, เปนเรื่อง

ไมมีทางที่บรรลุมรรคผลนิพพานทีเดียว; เพราะวา การบรรลุ

มรรค  ผล นิพพาน มีรากฐานอยูที่สติสัมปชัญญะ, และที่จะไม

เกิดตัวกู-ของกู ไมเกิดอะไรขึ้นมานี้อยูที่มีสติสัมปชัญญะทั้ง

นั้น. 

ความไมมีสติสัมปชัญญะนี้กินความกวาง;  ถาไมคิด 

ไมนึก ไมพิจารณา ไมระวัง ไมรักษาไมสำรวม ไมอะไรหมด  

ถามีชองโหวขนาดนี้แลว ก็เปนไปไมได ที่จะระวังตา ห ู จมูก 

ลิ้น กาย ใจไมใหเกิดชองทางแหง ตัวก-ูของก ูนั้น; ตัวกู-ของกู

มันก็ยอมเกิดเรื่อย. 

ในการทำงานนี้ ที่ผมเห็นอยู รูสึกวามีอะไรที่ยังจะตอง

ทำใหดีขึ้นไดอีกมาก : การใชของการรักษาความสะอาด  การ

วางใหเรียบรอย  การเก็บใหปลอดภัย การประหยัดแมแตสิ่ง

เล็กนอย หินสักกอนหนึ่ง ทรายสักกำมือหนึ่ง  ถาประหยัดไดก็

เปนคนที่มีสติสัมปชัญญะ ยิ่งกวาคนที่ไมรูสึก แมน้ำกระปอง

หนึ่งนี ้ ตองใชใหเปนประโยชนมากที่สุด อยางนี้จะเปนคนที่มี

สติสัมปชัญญะกวาคนที่เรี่ยราด; คนบางคนอาบน้ำ ๑๐ ขัน 

สำเร็จประโยชนเกลี้ยงเกลาเนื้อตัวสะอาดดี, สำเร็จประโยชน

ในทางอาบน้ำ. แตบางคนอาบน้ำ ๑๐๐ ขัน ตักรดตูมๆ ตูมๆ 

เหมือนกับคนบา, ไมรูวารดทำไม เสียน้ำ รดน้ำตั้ง ๑๐๐ ขัน 

หรือเขามีเหตุผลอยางอื่น. นี่วาโดยทั่วไปตามปกติบางคนมี

นิสัยเปนอะไรเสียอยางนั้น. แตเขาก็ไมคิดวานี่เปนเรื่องสำคัญ, 
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ไมคิดวานี่เปนเรื่องสำคัญ. 

จงระวัง ที่คิดวาเปนครูบาอาจารยตองอาบมากกวา, 

ตองเอาความสะดวกมากกวา, ตองสำแดงเดชใหเห็น, ตอง

อาบน้ำหมดเปนโองๆ ใหลูกศิษยตักมาให, อยางนี้มีอยูทั่วๆ 

ไป. ผมไปที่ไหนก็สังเกตเรื่องอยางนี้ดวยเสมอ : คนลางเทาก็

เหมือนกัน เปลืองน้ำเปนสิบๆ ขัน, ราดๆ ราดๆ ราดๆ ทำคลาย

กับคนบา. ขอใหระวัง, ระวังเรื่องเล็กๆ นอยๆ นี;้ ที่เห็นวาเล็กๆ 

นอยๆ นี้แหละเปนเรื่องใหญกวาภูเขาเสียอีก, ที่คนโงเห็นวา

เปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ กลับจะใหญกวาภูเขาเสียอีก. 

 

โอกาสที่จะปฏิบัติธรรมมีมากในการงาน 
 

ในการทำการงานนั้นยิ่งมีชองทาง  มีโอกาส ที่จะปฏิบัติ

ธรรมโดยละกิเลสที่เกิดขึ้นในลักษณะอยางนี้มากมายเหลือ

เกิน, ที่ยกตัวอยางมานี้เพียงเรื่องเดียวสองเรื่องเทานั้น. 

ยังมีอีกหลายสิบเรื่อง; ไปไลบัญชีหางวาวชื่อธรรมะดู

เองก็แลวกันวา ตนมีอยูอยางไหนบางในทางชื่อของกิเลส? : 

อภิชฌาวิสมโลภะ โทสะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา 

มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ  ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ  

มทะ ปมาทะ; ลองไลไปซ ิ เรามีไหม? ลองไลไปตามลำดับชื่อ

ธรรมะ;  แลวตองปฏิบัติไลไปกระทั่งมีสติสัมปชัญญะ ขันต ิ
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โสรัจจะ กตัญูกตเวท ี ฯลฯ เริ่มแตสติสัมปชัญญะหมวด ๒ 

ไปเลย, แลวขึ้นหมวด ๓ เรื่อยไป, หมวด ๔ เรื่อยไป, วาไดมีอยู

เพียงไรอยางไรหรือไม ที่จะตองมีตองทำ. ที่ถูกควรจะตอง

ปฏิบัติอยางนี,้ แตแลวก็ละเลยเสียไมไดทำ. 

ที่กลาวมานี้พอแลวในเรื่องที่จะเรียน,  หัวขอธรรมใน

หลักวิชาปริยัตินี้รูมาพอสมควรแลว เหลืออยูแตวาทำกันหรือ

ยัง; แลวโอกาสที่จะทำจะฝกก็ไมม ีนอกจากในเวลาที่ประกอบ

การงาน;  โดยเฉพาะอยางยิ่งการงานที่ตองประกอบดวย

บุคคลที่ ๒ บุคคลที่ ๓ ที ่๔ ที ่๕ คือหลายๆ คนรวมกันทำงาน

เกี่ยวของกัน.  เดี๋ยวนี้การงานของสวนรวมเสียไปมาก  โดย

เฉพาะอยางยิ่งการงานของรัฐบาล;  พอไมชอบหนากัน ไม

อะไรกัน ก็เฉยกันเสีย; ไมทำ, ไมทำงานตามหนาที่. งานของ

รัฐบาลของสวนรวมของประเทศชาตินี้เสียไป  อยางนาใจหาย

ทั่วไปทุกหัวระแหง ทุกหนทุกแหง; นี้เปนเครื่องพิสูจนวา การ

งานนี้เปนโอกาสของการฝกฝนโอกาสของการปฏิบัติธรรม. 

ที่ในวัดเราไมกี่คนนี้  ก็มีสภาพเหมือนกันๆ กัน, ถึงแม

จะไมกี่คนนี้มันก็มี, ถามันมีกิเลสมันก็เหมือนๆ กันทั้งนั้น.  

เพราะฉะนั้นอยูวัดก็เพื่อดับกิเลส เพื่อตัดกิเลสและเพื่ออะไรไป

ตามเรื่อง  ตามความมุงหมายของการอยูวัด;  จึงควรตองให

มันเปนไปในเรื่องตัดกิเลสอยูตลอดเวลาของการทำการงาน.  

พวกเด็กๆ ก็คงตองทะเลาะกันมากกวาพวกเณร, พวกเณร

ทะเลาะกันมากกวาพวกพระ, พวกพระหนุมนี้ก็คงทะเลาะกัน
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มากกวาพระแก นี้ เปนลำดับไป,  พวกทำหนาที่แมครัวก็

ทะเลาะกันมากกวาพวกที่เปนอุบาสิกา, อยางนี้ เปนตน; 

ปฏิบัติใหกิเลสมันลดลงไปเปนลำดับๆ  เสียบาง. 

เรื่องการงานนี้เต็มไปดวยบทเรียนการปฏิบัติธรรม

มากมาย,  มากมายเหมือนเมล็ดกรวดเมล็ดทราย, อยูที่ตัวการ

งานทั้งนั้นที่ตองทำ. สวนมากทำงาน แตไมมีใครด ู ไมมีใคร

สังเกต ไมมีใครถือเอาโอกาสอันประเสริฐนี้ปฏิบัติธรรม;  พอ

จะปฏิบัติธรรมตองหนีไปอยูปา  อยู เขา อยูถ้ำ ไปหลับหู

หลับตาภาวนา  แลวก็บาไปไดพักหนึ่ง แลวก็ทำไมได ก็กลับ

มาอีกจนกระทั่งเลิกไป. ที่ถูกนั้น เมื่อกิเลสอยูที่ไหน ก็ตอง

ปฏิบัติธรรมที่นั่น;  ลักษณะไหนกิเลสชอบเกิด มักเกิด  ก็ตอง

ปฏิบัติธรรมที่นั่น เวลานั้น; แลวเราก็ไดประโยชนในการละ

กิเลสดวย, ในการไดผลงานที่เปนประโยชนแกเพื่อนมนุษย

ดวย; มันวิเศษตอนนี้. ยิงปนทีเดียวไดนกหลายตัวหลายๆ 

ชนิด. แลวคนเรานี้ไมวามนุษยคนไหนก็ตาม  ไมอาจจะอยูได

โดยไมมีการทำการงาน. “งาน” จึงกินความกวาง, และจำเปน

แกสิ่งมีชีวิต หลีกกันไมได. 

การงานเปนความสุข ซึ่งเปนผลสุดทายของการ

ปฏิบัติธรรม 
 

การงานนี่แหละคือความประเสริฐในชีวิตอยูตาม
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ธรรมชาติแลว, จะประเสริฐมากขึ้นไปอีกก็เพราะเปนที่ตั้งของ

การปฏิบัติธรรม.  เพราะฉะนั้น ระวังใหดีๆ;  เมื่อยังตองลอง, 

แมแตตองลองนี้ก็ตองทำใหดีๆ.  ถาทิ้งอุดมคติอันนี้เสียก็

แลวไป; เลิกกัน. แตถายังรักษาอุดมคติอันนี้อยูแลว, ขอให

ระมัดระวังที่สุด อยางยิ่งที่สุด,  ใหถือเอาประโยชนใหไดจริงๆ  

และใหไดมากที่สุด. สวนผมนั้น ถือวามีชีวิตอยูดวยอุดมคตินี้  

ไมมีการที่จะมีปญหาวาจะเลิกเมื่อไร  หรืออะไรนี้;  เพราะวา

อุดมคตินี้มาเปนชีวิตเสียเลย แยกออกจากกันไมได. 

เรื่องอุดมคติของผมนี้ใครๆ  ก็ดูเอาเถอะ,  หรือวาที่แลว

มาแตหลัง  ก็ลองฟงดูเถอะ, สืบสวนดูเถิด  ผมบวชแลวทำ

อะไร?  แลวทำอะไร? แลวทำอะไร? แลวทำอะไร? แลวทำ

อะไร? จนกระทั่งบัดนี้ทำอะไร?  แลวก็ยังยืนยันไดวา ตอไปใน

อนาคตก็อยางนี้ : คือมีการงานเปนชีวิต, แลวในการงานนั้น

เปนการปฏิบัติธรรมดวย. ถาการปฏิบัติธรรมสิ้นสุดแลว  ก็ไม

ตองมีการปฏิบัติงานแลว. 

การงานนั้นคือชีวิต  ชีวิตก็คือการงาน,  การงานก็คือ

ความสุข ซึ่งเปนผลสุดทายของการปฏิบัติธรรม.  ฉะนั้น จึงตอง

ไมมีที่วาจะไปหางานที่ไหน, หรือทำงานไดที่ไหน; เพราะเปน

อยูแลวในชีวิต. นี้เรียกวา  “การงาน” ตามความหมายของคำ

วาการงาน.  คำวา “หนาที่ มีความหมายละเอียดไปกวาการ

งานอีก; แมแตหนาที่ที่จะตองนอน จะตองกิน จะตองถาย จะ

ตองอาบ จะตองทำ.  หนาที่อยางนี้ลวนเปนโอกาส เปนบท
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เรียนที่จะใชในการปฏิบัติธรรมดวย. 

ขอใหลองไปสอบไลตัวเองดูวา  การเขาไปในสวมวันนี้

ยังเลวอยูเหมือนเมื่อวานนี้หรือเปลา : หมายถึงจิตใจของการ

เขาไปในสวม วันนี้ยังเลวกวาเมื่อวานนี้หรือเปลา? แลวพรุงนี้ก็

สังเกตอีก วาเรายังเปนผูมีจิตใจที่เลวเหมือนเดิมอยูหรือเปลา ? 

เขาไปในสวมไดเกิดความรูสึกอะไรบาง? จะนึกในทางเลวหรือ

วาจะอึดอัดขัดใจ, หรือวาจะปกติเยือกเย็น, หรือจะเห็นเปน

ของไมนาระอา, หรือเปนของนาระอา หรืออะไรก็ตาม; และ

บางครั้งอาจจะนึกขี้เกียจแลวที่จะไปสวม, บางทีขี้เกียจแมแต

จะกินขาว. เรามักจะวัด หรือสอบไล ทดสอบความรู ทดสอบ

สภาพของจิตใจเรา  ทดสอบความเขาใจในชีวิต ในทุกสิ่ง. 

ฉะนั้น หนาที่นี้คือการงานทั้งหมดเลย; ถาเรียกใหดีเรียกวา 

“หนาที”่. 

 

การปฏิบัติอยูตามธรรมชาติก็เปนธรรมะ 
 

หนาที่คือธรรมะ, คือการปฏิบัติอยูตามธรรมชาติ ก็ตอง

ทำใหด;ี แมแตถายอุจจาระก็ตองถายใหด.ี ถาใครเปนริดสีดวง 

ก็ตองจัดวาเปนคนโงเพราะถายอุจจาระไมเปน; หรือวาถาจะ

เปนริดสีดวงก็จะตองรูจักแกไขไมใหเปน. นี้เปนเรื่องเกี่ยวกับ

รางกาย เรื่องเกี่ยวกับรางกายแทๆ.  ใครเปนโรคภัยไขเจ็บชนิด



63การงานเปนการปฏิบัติธรรม 

ใดชนิดหนึ่ง ก็ยังตองจัดเปนคนโงอยูดี; เพราะเกิดจากความ

ประมาทจึงเกิดอันตรายขึ้นมาเกิดจากความโงไมรูจักปองกัน

รักษา,  ไมรูจักปฏิบัติตนใหถูกธรรมชาติ;  กระทั่งตองเปนคน

คิดมาก มีวิตกกังวลมาก  ยิ่งยกหูชูหางมาก ความทรมานใจก็

ยิ่งมีมาก ก็พากันเปนโรคเสนประสาทบาง เปนโรคจิตบาง เปน

อะไรก็ตามตางๆ  นานา; ฉะนั้น คนที่มีโรคภัยไขเจ็บนั้นตอง

ยอมรับสารภาพวาเปนคนโง. 

เราตองพยายามที่จะเปนคนฉลาด: แกไขรักษาเยียวยา

ปองกัน;  ก็จะกลายเปนคนฉลาดขึ้น.  ฉะนั้น ชีวิตตาม

ธรรมชาติแทๆ ที่มีความเจ็บความไขนี ้ ก็เปนการปฏิบัติธรรม, 

เปนโอกาสของการปฏิบัติธรรมที่แทจริง ยิ่งกวาที่จะไปนั่งหลับ

หูหลับตาภาวนาที่ไหนไมรู;  แลวก็ไมรูวาทำไปทำไม  ยังอยูลา

หลังคนโงทั่วๆ ไปเสียอีก.  อยาทำเลนกับเรื่องเหลานี้เลย;  การ

รักษาสุขภาพอนามัยใหถูกตอง นี้ก็เปนเรื่องการปฏิบัติธรรม

อยางหนึ่งเพราะเปนหนาที่เปนการงานดวยเหมือนกัน. 

นี่ยกตัวอยางมาใหฟงวา การงานคืออะไร?  ปฏิบัติ

ธรรมคืออะไร? ยังมีอีกมากถาจะพูด พูดอีกชั่วโมงก็ได; แตนี้

เปนตัวอยางที่พอแลว สำหรับไปทำความเขาใจ. ชีวิตเปนการ

งานอยูในตัวชีวิตหรือเปนการตอสูอยูในตัวชีวิต,  และการงาน

หรือการตอสูนั้นก็เปนการปฏิบัติธรรมอยูในตัวมันเอง. การ

ปฏิบัติธรรมตามธรรมชาติกำหนดไวอยางนี้ ทำใหสำเร็จ ให

เลื่อนขั้นไป เปนขั้นๆ แลว ก็สูงสุดอยูแลว; จนกระทั่งฉลาดพอ
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ไมเกิดตัวก-ูของก ู ในการคบหาสมาคมเกี่ยวของกับคนอื่น. 

การทำงานดวยความเสียสละ,  เสียสละนั้นก็เปนตัว

ธรรมะสูงสุดอยูแลว, แลวทำงานอยางไมมีตัวกู-ของกู  ก็เปน

ความจริง  สิ้นสุดกันเทานั้นเอง. “การทำงานดวยจิตวาง ยกผล

งานใหความวาง” กินอาหารเพียงกันตาย  ไมตองตายดวย; 

“กินของความวาง” ถาถือคาถานี้เปนหลักแลวมันก็เปนการ

ปฏิบัติธรรมอยูในตัวการงานที่สูงสุด, เปนตัวการปฏิบัติที่

สูงสุด; คือปฏิบัติเรื่องสุญญตาเรื่องนิพพานอยูในตัวการงาน. 

 

ตองพจิารณา “การทำงานดวยจติวาง” ใหถกูตอง 

เพราะเขาใจยาก 
 

“จงทำงานทุกชนิดดวยจิตวาง”  คือประโยคที่ทำใหผม

ถูกเขาหาวาบา.  กลอนบทนี้ของผม คือกลอนที่ทำใหเขาหาวา

ผมบา หรือเปนมิจฉาทิฏฐิ; แลวก็วาทำไมได, พูดแตปาก. ที่

พูดแบบนี ้ “จิตวางยิ่งทำงานสนุก” นี้ไมมีใครเชื่อ; เขาไมยอม

เชื่อวา “จิตวางทำงานได” นี้เพราะเขาใจยาก. 

“ทำงานทุกชนิดดวยจิตวาง ยกผลงานใหความวาง” นี้

เขาใจยาก.  แตเปนเรื่องที่เดี๋ยวนี้เรากำลังทำอยูแลว,  กำลังทำ

อยูเพื่อใหเกิดความเขาใจได  หรือใหความเขาใจเกิดขึ้นมา, 

กำลังฝกฝน กำลังตอสู กำลังทำ เพื่อความเปนอยางนั้น. ถา
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ใครจะเรียนลัดทีเดียวใหไดผลหมดหลายๆ อยางโดยวิธีทางลัด 

: ทำงานดวยจิตวาง แลวการงานนั้น จะเปนการปฏิบัติธรรมที่

สูงสุด  ไมมีอะไรสูงสุดไปกวา. 

“มีชีวิตอยูดวยจิตวาง ทำการงานอยูดวยจิตวาง” ก็เรียก

วาซอมปาฏิโมกขธรรมะในหัวขอวา “การงานคือการปฏิบัติ

ธรรม” ถาทำในหลักสูงสุดก็คือทำงานดวยจิตวาง. 

แลวที่ถามกันมา เมื่อตะกี้; ผมก็จะเลาใหนิดหนอยวา 

ผมไปพูดที่เมืองตรัง, อธิบายคำวา”วาง” นี้วา จิตวางแบบอันธ-

พาล กับจิตวางตามแบบของพระพุทธเจามันคนละเรื่องกัน. 

การทำงานทุกชนิดดวยจิตวาง : จิตวางตามแบบพระพุทธเจา

ไมใชแบบอันธพาล ซึ่งวางอยางเควงควาง และวางอยางไมมี

อะไรเปนหลัก.  จิตวางแบบอันธพาล เปนเรื่องวางอยางที่พูด

สำหรับเถียงกัน, สำหรับฆาคนโดยไมตองเปนบาป เปนตน; 

พูดครั้งนั้นก็ไดผลด;ี ผูฟงคงลืมไมได, ลืมยาก. 

ถาเขาใจกันด,ี เขียนปายสวยๆ ติดไวตามภูเขาตามสระ

น้ำบาง : จงทำงานทุกชนิดดวยจิตวาง  ยกผลงานใหความวาง

ทุกอยางสิ้น กินอาหารของความวางอยางพระกิน ตายเสร็จสิ้น

แลวในตัวแตหัวท,ี เทานี้เอง; หัวขอธรรมะในพุทธศาสนามีเทา

นี้เอง. 

คืนนี้จะมีคนมาประมาณ ๒๐ คน  คือ พวกพุทธสมาคม

จังหวัดตางๆ  ที่เขาสนใจในสวนโมกขเขาจับกลุมรวมกลุมกัน 

จะแวะลงที่นี่;  พวกนครราชสีมา พวกเพชรบุร ี พวกที่ไหน
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หลายแหงไปประชุมที่เชียงใหมมา, ลำบากลำบนเขาจะพากัน

มาเยีย่มทีน่ี ่ เราบอกวาไมควรจะมาเปนเรือ่งยุงยาก. คนโบราณ

ปูยาตายายเขาก็สอนวา “อยาพอแขกมาใสหัว”, แตเขาก็จะมา

กันอยูแลว. 

พอกันที.  ใครอยากดูสไลดทำมาใหม ที่เขาถายภาพ

ทำงานกอสรางในหลุมสระก็ไปดูได; จะไดดูหนาตาคนที่กำลัง

ทำงาน วา ทำงานดวยจิตวางเปนการปฏิบัติธรรมคืออยางไร. 

 







ธรรมโฆษณของพุทธทาส, ธรรมปาฏิโมกขเลม ๑, ลำดับที่ ๓๑ บนแถบพื้นสีน้ำเงิน 

 เรื่องที่ ๑๗,  ทํางานดวยจิตวาง, หนา ๔๕๔,-๔๗๖, 

บรรยายวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๘ คํา เดือน ๔ ปวอก 

ทํางานดวยจิตวาง 





๒๑ มีนาคม ๒๕๑๑ 

 

 

 

 

 

ธรรมปาฏิโมกข วันนี้จะพูดเรื่องตัวกู-ของกูตามเคย;  

และคุณ…(พระภิกษุรูปหนึ่ง) ขอใหพูดวา ทำงานดวย

จิตวาง  จะทำไดหรือไมไดอยางไร จึงจะไดพูดกันถึง

เรื่อง ทำงานดวยจิตวางนี้อีกครั้งหนึ่ง. 

 

ทำงานดวยจิตวาง เปนเรื่องที่ตองฝก 
 

เรื่องทำงานดวยจิตวางจะทำไดหรือไมไดอยางไรนั้น ไม

อยากใหคิดวาทำไดหรือไมได;  เพราะเปนเรื่องที่ตองฝกหัด.  

มันเปนเรื่องเดียว หรือเรื่องทั้งหมดที่เปนเรื่องยาก และเปน

เรื่องลัดที่สุดดวย.  เดี๋ยวนี ้แมแตคำวา “วาง” ก็ยังไมเขาใจกัน 
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แลวจะไปทำอะไรได; คนที่พูดนั้นแหละยังไมเขาใจ  แมแตคำ

วา “วาง”; แลวถาไปพูดวา “ทำได” หรือ “ทำไมได” ก็เปนเรื่อง

นาหัว;  เพราะคนที่ยังไมทันรูเรื่องนั้น  เขาจะไปพูดวาทำได 

หรือทำไมได ก็เปนเรื่องนาหวัว, กลายเปนเรื่องยากขึ้นไปอีก. 

เราตองคอยระวังในเวลาทำงานอยูนี่ ฝกหัดควบคุมสติ

ใหมีอยู สำหรับจะไมเกิดวุนขึ้นมา, งานยิ่งชุลมุน หรือยิ่งยั่ว 

โทโสโมโห งานอยางนี้ก็ยิ่งระวังยาก ระวังสติยาก.  ฉะนั้นถา

ใครเพิ่มงานใหยาก ใหงานมันชุลมุน ใหมาก ใหยั่วมาก; แลว

ควบคุมสติใหได ก็ดีเทานั้นเอง; ดีตรงนี.้ 

เรื่องทำได หรือทำไมได  นี้ไมตองพูดถึงกันดีกวา;  

เพราะวาถาทำไมไดก็ไมทำเสีย แลวก็เลิกกัน;   ที่ถูกมีแตวา

ตองพยายามทำใหได.  สิ่งที่ทำไมไดนั้น พยายามทำใหได คือ 

ทำงานโดยไมมีตัว,  ไมมีตัวผูทำเทานั้น;  ระวังทำงานโดยไมมี

ตัวผูทำ, นี้ทำใหได ใหเบาขึ้น, ไมเชนนั้น ก็ตองลมละลาย

บอยๆ แน.  ถามีตัวผูทำ โมโหโทโสผุดขึ้นมาอยางนั้นอยางนี ้ก็

ลมไปทีหนึ่ง แลวก็ทำใหม, มันก็ลมลุก-ลมลุกกันอยูอยางนั้น. 

ทีนี้ระวังใหลมหางเขา หรือใหลมนอยลง, หรือวาลมครั้ง

หนึ่งก็ใหนานหนอยแลวก็ใหระยะมันหางจากกันออกไป, นี่จะ

พิสูจนวาไดหรือไมได,  แลวความรูสึกจะบอกไดวา  เปนเรื่องที่

ตองหัดทำใหไดตอไป ทั้งฆราวาสและทั้งบรรพชิต.  เหมือนที่

พูดแลววันกอนวา ฆราวาสมีเรื่องมาก ก็ตองพยายามไปตาม

ประสาของฆราวาส ที่จะปฏิบัติเรื่องวาง เรื่องไมยึดมั่นถือมั่น; 
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พูดใหถูกก็คือ เรื่องไมเปนทุกข. ที่ไมพูดคำอื่นๆ  เชนเรื่องสุญ-

ญตาหรืออะไร ก็เพราะดูเปนขลังไปเสียอีก, ดูขลัง ลึกลับ ลึก

ซึ้งไปเสียอีก. ควรจะใชคำวา ไมเปนทุกข นั่นแหละคือวาง, พอ

ไมวางก็เปนทุกขขึ้นมาทันท,ี พอวางอยูก็ไมเปนทุกข. 

หัดทำงานโดยไมมีความทุกข  นี้ทำไดหลายระดับ โดย

ไมมีความทุกข; เชนทำดวยความหวังจะไดคาจางที่ดีแน 

เปนตน ก็ทำเพลินไปก็ไมมีความทุกข,  ทำดวยความหวังวาจะ

ไดมีชื่อเสียงหรือจะไดเงินดีแน ก็เลยทำสนุก  ไมมีความทุกข.  

แตเราไมตองการอยางนั้น; เราจะทำดวยจิตที่ไมตองมีความ

หวังชนิดนั้น.  ถาจะหวัง ก็หวังเพื่อวา จะดับตัวกูอยูเสมอก็แลว

กัน;  ดับความยึดมั่นถือมั่นวา ตัวก-ูของกูอยูเสมอไปก็แลวกัน. 

ไมหวังเงิน ไมหวังชื่อเสียง  ไมหวังอะไรตางๆ. 

ถาทำงานดวยความหวังเงิน หวังชื่อเสียง ก็เปนอยาง

คนธรรมดาสามัญทำ; มันก็ไมเหมาะสำหรับเรา.  ตองเลื่อนขึ้น

มา ขนาดทำชนิดที่ไมหวัง ไมมีตัว, จึงจะไมหวัง; เรื่องไมมีตัว 

นี้คือเรื่องวาง; เราจึงมาหัดทำงานดวยความไมมีตัวผูทำ. 

เรื่องนี้มีคำกลอนที่ขึ้นตนวา  “ทำงานทุกชนิดดวยจิต

วาง”.  ความหมายอยางเดียวกัน;  หมายความวา ใหพยายาม

หัดทำอยางนี้,  ไมใชวามามัวเถียงกันอยูวา ทำไดหรือไมได.  

ไมตองเถียงกันในทางทฤษฎ ี  ทางเหตุผลทางอะไรอีกแลว;  มี

แตวา หัดทำใหเปนอยางนั้นมากขึ้น, แลวก็เหมือนกันกับการ

ปฏิบัติในชื่ออื่น หรือเรียกอยางอื่น แมจะทำลมๆ ลุกๆ อยูตรง
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นั้น มันทำยากก็ทำไป. 

การฝกตองทำใหไดมากขึ้น;  แมแตทำงานทางฝมือ ก็

ตองหัดกันนานกวาจะมีความชำนาญและทำได.   การทำงาน

ฝมือหากินนี่แหละ เปนชาง เปนศิลปน เปนอะไรก็ตาม ตองหัด

กันนานซ้ำๆ ซากๆ  กวาจะชำนาญ. ทางธรรม ทางจิตใจ ตอง

ยิ่งไปกวานั้นอีก; เพราะวาจิตใจนั้นควบคุมยาก มันไวเกินไป 

คุมยาก; ไมเหมือนกับมือเทา แขนขา เปนวัตถุคุมงาย. 

รวมความแลวก็คือวา  หมดปญหาวาจะทำไดหรือไม

ได;  มีแตปญหาวาจะทำอยางไร; แลวก็ทำซ้ำๆ ซากๆ ใหดีขึ้น 

จึงจะเปนเรื่องของการปฏิบัติ. แมแตการพูดที่นี่ก็พูดซ้ำๆ 

เหมือนที่เราเรียกวา  ทำปาฏิโมกขทางวินัย.  ทำปาฏิโมกขทาง

วินัยแลวยิ่งซ้ำ; ทำปาฏิโมกขทีไรตองซ้ำทุกตัวอักษรเลย; สวด

ก็ตองสวดทุกตัวอักษร.  ทำปาฏิโมกขทางวินัยนั้น ตองซ้ำถึง

ขนาดนี้, ทำปาฏิโมกขทางธรรมตามที่เราเรียก, หรือตกลงกัน

วา ทำอยางนี ้ที่นี ่ก็ตองทำซ้ำๆ; ตองพูดเรื่องซ้ำๆ เพื่อทำความ

เขาใจใหยิ่งๆ ขึ้นไป. การฝกทำงานดวยจิตวางตองเปนเรื่องซ้ำ, 

และก็ไมมีเรื่องอะไรที่ควรจะซ้ำ  นอกไปจากเรื่องวาง. 

พูดเรื่องวาง นี่ซ้ำกี่รอยครั้งก็ได  เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น;  

เพื่อประโยชนใหปฏิบัติไดงายขึ้น  จนพอใจ. การพูดเรื่องความ

วางอยางซ้ำๆ  ซากๆ เราจึงเรียกวาลงธรรมปาฏิโมกขอยางซ้ำๆ 

ซาก ๆ  เหมือนอยางปาฏิโมกขวินัย; ปาฏิโมกขธรรมะของเรานี้

ยังพูดซ้ำไดในวงที่กวาง คือไมนาเบื่อหนาย. 
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เรือ่งวาง นีเ่ปนทัง้หมดในพทุธศาสนาและทกุสิง่ 
 

ทีนี ้ ที่วาพูดซ้ำ วาเรื่องความวางนี่เปนหัวใจของพุทธ

ศาสนาทั้งหมด เปนหัวใจของทั้งหมด  แลวก็เปนตัวทั้งหมด  นี่

เปนเรื่องนาหัว; แลวคนบางคนไดฟงแลวจะคิดวาไมมีเหตุผล  

เพราะวามีอะไรสักอยางหนึ่งหรือ ที่เปนทั้งหัวใจดวย เปนทั้งตัว

ทั้งหมดดวย.  นี่แหละจึงประหลาด จึงเปนเรื่องที่นาเอามาพูด

ซ้ำๆ. 

การพูดซ้ำๆ  นี้ก็มีประโยชนอยูเปน ๒ แง : คือตองหลอ

เลี้ยงเขาไวสวนหนึ่ง; ตองหลอเลี้ยงเขาไวอยาใหขาดตอน  

เหมือนกับเรากินขาว  กินเพื่อหลอเลี้ยงเขาไว;  ถาไมกินไมมี

อะไรหลอเลี้ยง ก็ตาย. อีกสวนหนึ่งที่ทำซ้ำนั้นเพื่อใหยืดออกไป

อีก เพื่อใหเจริญออกไปอีก ใหงอกงามออกไปอีก; เหมือนกิน

อาหารเพื่อใหมีความเจริญงอกงามออกไปอีก จึงจำเปนตอง

ทำซ้ำๆ ใหงอกงามออกไป. 

สรุปวา การพูดเรื่องอะไรๆ ซ้ำๆ ก็เพื่อหลอเลี้ยงความรู

เดิมนั้นไวอยางหนึ่ง;  แลวก็ขยายใหงอกงามตอไปอีกสวน

หนึ่ง. โดยเฉพาะเรื่องความวางนี้มีแง, หรือมีปริยาย มากมาย

หลายสิบ หลายรอย จนกระทั่งพูดไดวา เปนทั้งหัวใจ เปนทั้ง

ตัวทั้งหมด;  พูดอยางนี้อาจฟงไมถูก, หรือวาจะใหถูกกวานั้น ก็

คือ ไมเปนตัว หรือไมเปนหัวใจ ไมเปนตัวอะไรเลย แตเปน
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ทั้งหมด. พูดวาเปนทั้งหัวใจ หรือเปนทั้งหมดของพุทธศาสนานี้

ถูก; หรือวาเปนหัวใจ  หรือเปนทั้งหมดของทุกสิ่งทุกอยาง; ไม

ยกเวนอะไร อยางนี้ก็ถูก; แตวาถูกชนิดที่เปนภาษาที่ตื้นๆ 

ภาษาคน ภาษาตื้นๆ. ที่จริงเปนทั้งหมดไมตองเปนหัวใจ หรือ

ไมตองเปนตัวแตเปนทั้งหมดก็แลวกัน; แตพูดอยางนี้คนก็ยัง

คงฟงไมคอยถูก. 

ความวางนี ่ เปนทั้งหมดไดอยางไร? นี่ก็คือ ไมมีอะไรที่

ไมใชความวาง. ที่พูดวาเปนพุทธศาสนานั้นมันแคบ; ความวาง

ทั้งหมด เปนทั้งพุทธศาสนา  และทั้งไมใชพุทธศาสนา ทั้งหมด

เลย ไมยกเวนอะไร. 

ที่พูดเรื่องความวางวา  ความวางเปนพุทธศาสนานี้  

หมายถึงพุทธศาสนาสอนมีใจความสำคัญ เรื่องวาง; แลว

ปฏิบัติเพื่อความวาง ไดผลมาเปนความวางอยางนี้.  พุทธ-

ศาสนาเปนเรื่องวางทั้งหมดเมื่อสรุปแลว;  แมเพียงเทานี้ก็ยังมี

คนไมเขาใจ, แมพวกที่เปน “ดงของนักศึกษา”  ก็ยังไมเขาใจ

เรื่องอยางนี้.  คนบางคนถึงกับวา  สุญญตาไมใชเรื่องของพุทธ

ศาสนา; ไมใชเรื่องของเถรวาท; อยางนี้ก็ม.ี อยางนี้ถือวาโง; โง

ดักดานเลย. 

พุทธศาสนามีปริยายมาก  ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ คือ 

๘๔,๐๐๐ ขอ;  สรุปแลวใหเวนจากความชั่ว,  ใหทำความดี, 

ใหทำจิตใหบริสุทธิ์.  คิดดูเถิด, แลวสามอยางนั้นสรุปเขาอีกที 

ก็คือไมยึดมั่นถือมั่น,  ทุกอยางไมควรยึดมั่นถือมั่น และที่วา  
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ทุกอยางไมควรยึดมั่นถือมั่นนี้รวมอีกท ีสรุปอีกที จะเหลือคำวา 

“วาง” คำเดียว, พยางคเดียว. 

คำวา “วาง” นี ้ เปนทั้งหมดของพุทธศาสนา จะมองไป

ในแงไหน ก็พบเรื่องวางจากตัวตน วางจากกิเลส  วางจาก

ความทุกข วางจากความยึดถือ; ไมมีความยึดถือ ก็คือวาง.  

เรื่องปริยัติ ก็คือเรื่องวาง; เรื่องปฏิบัติ ก็คือ ปฏิบัติเพื่อความ

วาง;  เรื่องปฏิเวธก็คือผลที่วาง;  เรื่องศีล ก็ทำใหวางในอันดับ

ต่ำๆ;  เรื่องสมาธิ ก็ทำใหวางยิ่งๆ ขึ้นไปโดยควบคุมเอาไว;  

เรื่องปญญาก็ทำใหวางถึงที่สุด;  ไมมีอะไรที่ไมเปนไปเพื่อ

ความวาง. เพราะฉะนั้นวิธีฉลาดหรือลัดหรือประหยัด ได

ประโยชน ไมเสียเวลา นี้คือพูดเรื่องความวาง. ทีนี้จะมา

แยกแยะทีละขอๆ ทีละแง  ทีละมุมนี้ยังกินเวลามาก; จะเปน

เรื่องของคนโง; เปนโอกาสใหคนโงซอกแซก ถามดวยเหตุผล

จูจี้ อยางนั้นอยางนี,้ เปน logic อยางนั้นอยางนี้มากแงมากมุม

ออกไป ซึ่งไมมีที่สิ้นสุด ไมมีจุดจบ ตายเปลาก็ไมรูเรื่อง. 

เรื่องความวางนี้ จะเปนเรื่องที่เพอเจอก็ได;  มันออกไป 

ออกไปจนเปนอภิธรรม เปนอะไรมากไปไมมีที่สิ้นสุด  ก็ได

เหมือนกัน. ทีนี ้เรากำลังจะรวบรัดเขามา; ปฏิบัติอยาใหจิตเกิด

ยึดมั่นเปนตัวกู-ของกูอยูเสมอ. นี่ก็ยังเหลือเทานี้เอง ขอเดียว

เทานี้เอง.  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในขณะทำการงาน  ซึ่งมักจะ

เกิดความรูสึกที่ไมวาง; ที่ถูกนั้นตองใหวางอยูเสมอ.  นี่เราใช

วิธีพูด วิธีอธิบาย ซ้ำๆ ซากๆ ตามแบบของฝายเถรวาทอยูมาก 
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คือพูดกันอยูเสมอ  พูดกันเรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด; อางเหตุผล

อยางนั้นอยางนี้เรื่อยไป  ไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งก็ไมใชตัวศาสนา.  ตัว

ศาสนานั้นไมตองพูด  กมหนากมตาระวังจิตใจ อยาใหเกิดตัว

ก-ูของกูทุกอิริยาบถ  ทั้งเวลาที่ทำงานและเวลาที่ไมไดทำงาน. 

 

การฝกเรื่องวาง ตองฝกทั้งในขณะทำงาน 

และไมทำงาน 
 

ที่พูดมาเทานี้ นับวาพูดมาพอแลว เกือบจะไมตองพูด

อีก เพราะเวลาของเรามีอยู ๒ ชนิด :  เวลาที่เราทำการงาน

จริงๆ จังๆ นี้อยางหนึ่ง; เวลาที่ไมไดทำการงาน เชนเวลาพัก

ผอน เวลากินอาหาร  เวลาอาบน้ำ เวลาไปบิณฑบาต เวลา

อะไรก็ตาม, นี่อีกประเภทหนึ่ง ที่วาไมใชเวลาทำการงาน. 

ทีนี้ตองการจะใหเวลาทั้ง ๒ ประเภทนี้  เปนเวลาที่เรา

ตองฝกหัดใหมีจิตใจที่วาง : เมื่อเราไมทำการงาน,  กำลังกิน

อาหาร เดินไปเดินมา ไปถานไปสวม ไปไหนตางๆ ก็ตาม ก็

ตองระวังเต็มที ่ ที่จะเกิดเรื่อง, แมจะไมทำอะไร อยากนอนก็

นอนได แตตองทำเหมือนกัน, แมอยากจะนอน ก็ตองทำใหรู

เรื่องวาง หรือไมวางนี.้ 

ถาจะใชเรี่ยวแรงใหมีประโยชนมีคุณคาเหลืออยูตลอด

กาลนาน เปนอนุสรณ.  ก็ตองทำการงาน.  เมื่อแนใจวาจะตอง
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ทำการงาน  ก็ตองเลือกเอาการงานอะไรที่นาทำ, ซึ่งตอง

เปนการงานที่มีประโยชนแกเรื่องนี้โดยเฉพาะจริงๆ ดีกวาเรื่อง

อื่น.  อาจจะไปชวยสงเคราะหประชาชน,  ทำสาธารณะ

ประโยชน,  หรืออะไรก็ไดเหมือนกัน;  แตคงไมดีเทาที่ทำงาน

เกี่ยวกับเรื่องนี,้ คือการเผยแผเรื่องวางนี.้ 

ชวยกันสรางสิ่งซึ่งเปนอุปกรณในการเผยแผเรื่องวาง 

เขาใจวาจะด ีจะมีคามาก; เหนื่อยเทากัน แตจะมีผลลึกซึ้ง คุม

คา.  ชวยกันจัดวัดทั้งวัด, สวนโมกขทั้งหมดนี ้ ใหเปนสิ่งที่สั่ง

สอนเรื่องความวาง  เปนอุปกรณสำหรับสั่งสอนเรื่องความวาง, 

ใหเปนโรงมหรสพไปทั้งวัด. ขอนี้หมายความวา ตัวธรรมะคือ

ความวางนั้นเอง เปนตัวมหรสพ. 

ทีนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนอุปกรณชวยใหเขาใจเรื่องความ

วาง  สิ่งเหลานั้นทั้งหมดเราเรียกวา  “โรง” หรือ “โรงมหรสพ” 

เชนวัดทั้งวัด หรือกุฏิหลังนี ้หรือกอนหิน ตนไมอะไรตางๆ ที่เรา

จัดเรียงขึ้นไว  เพื่อชวยใหเกิดความรูสึกวางอยางใดอยางหนึ่ง

ขึ้นมาในจิตใจของผูที่เขามาเกี่ยวของ.  แมที่สุดแตจะใหไดเห็น  

ใหไดอาน ไดฟง หรืออะไรก็ตาม ลวนเปนเรื่องชวยใหรูจัก

ความวางดวยเหมือนกัน, เปนสวนโรงมหรสพดวย. 

บางคนคิดวา “โรงมหรสพ” มีเฉพาะตึกหลังนี ้นั้นไมใช; 

ไมใชเพียงวาตึกอยางนี;้ แตเราหมายถึงทั้งหมด ทั้งวัด แมกอน

หินสักกอนหนึ่ง ที่วางไวในลักษณะที่เหมาะสม หรือเปนอยู

ตามธรรมชาติในลักษณะที่เหมาะสม;  ใครไดเขาไปนั่งตรงนั้น  
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ชวนอารมณใหวาง ใหโปรง ใหเย็น ใหนึก ใหรูสึกถึงสิ่งที่เรียก

วา วาง, ไมมีอารมณอะไรมารบกวนได; สิ่งตางๆ พูดได สอน

ได แสดงไดทั้งนั้น. 

มันเปนความโงของคนที่เขามาเทานั้นเอง จะชวยได

อยางไร?  จะวาอยางไร?  จะโทษใคร? เปนความเขลาของคน

ที่มานั้นเอง ถาเก็บเอาอะไรไมได รับอะไรไมได. เชนภาพตางๆ 

เหลานี ้ มีแตคนเดินผาน  จะเหลือบอานหนังสือที่เขียนอธิบาย

สักเที่ยวก็ทั้งยาก,  หรือพออานสักเที่ยวหนึ่งก็ผานไปๆ; อยาง

มากก็ดูสัก ๒ ภาพ, อานหนังสือสัก ๒ ภาพ, แลวก็ผานไป; 

ไมมีใครใฝรูและตอสูเพื่อจะเขาใจ.  แมแตพวกพระก็อยูใน

ลักษณะ  ใกลเกลือกินดาง,  พวกพระที่อยูที่นี่ก็มีลักษณะใกล

เกลือกินดาง; หรือเหมือนจวักตักแกง ไมรูรสแกง, หรือเหมือน

กบเกสรบัวรวงลงบนหัว มันก็ไมรู. 

ถาใครรูก็ลองอธิบายภาพ “จากอนันตะสูอนันตะ” ดูซิ; 

ทั้งหมดที่นั่งอยูที่นี ่ ใครลองอธิบายภาพที่มีเสียงระฆัง, ตีระฆัง,  

แลวมีคำอธิบายภาพวา จากอนันตะสูอนันตะ ดูซิ; คุณลอง

อธิบายกันดูซิวาอยางไร? 

 

“จากอนันตะสูอนันตะ” เปนอยางไร 
 

เราพูดอวดไดเลยวา  ทุกภาพนั้นแสดงความวาง แตคน
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หูหนวกตาบอดจะไมเห็นไมเขาใจ ฟงไมรูเรื่อง.  อยาวาแตภาพ

เลย  แมแตกอนหิน มันก็แสดงความวาง ตนไมทุกตนก็แสดง

ความวาง; ไมตองพูดพึงภาพเหลานี้ ซึ่งมุงหมายแตจะแสดง

เรื่องความวาง  แลวก็ไดแสดงไวอยางยิ่งดวย  ไมใชเล็กนอยที่

พูดวา  “จากอนันตะสูอนันตะ” นี.้ 

ภาพเหลานี้พยายามอยางที่สุดแลว  ที่จะแสดงชัดเจน 

เจาะจง ลึกซึ้ง กวางขวาง ยิ่งกวากอนหิน ที่ เปนอยูตาม

ธรรมชาติ; แตคนก็ยังโงอยู, รับเอาไมได. สวนภาพที่วานี ้ คือ

ระฆังแลวก็มีการกระทุง ใหระฆังเกิดเสียงขึ้นมา; แลวเขียนคำ

อธิบายวา จากอนันตะสูอนันตะ คือจากไมมีสิ้นที่สุด ไปสู

อนันตะ  คือสูไมมีที่สิ้นสุด. ขยายความออกไปนิดหนึ่งครั้งแรก

ก็วา  เสียงระฆังนี้ออกมาจากสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด; แลวเสียงระฆัง

นี้ดับไปในสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด คือเสียงระฆังออกมาจากสิ่งที่ไมมี

ที่สิ้นสุดนี.้ 

พูดภาษาคนธรรมดาก็วา  ไปตีระฆังเขา ก็มีเสียงดัง

ออกมา;  เสียงนี้มีใหไมรูจักหมดจักสิ้น;   นี่ภาษาโงๆ ภาษาคน 

ระฆังนี้ใหเสียงออกมาไดไมรูจักหมดจักสิ้น; แปลวา มันมีคลัง

ที่ไมรูจักหมดสิ้นสุดของเสียงที่จะใหมา. ไปตีทีไรก็ดังทีนั้น ถา

มันยังเปนระฆังอยู ลองไปตีดูซิ  ๑-๒-๓-ฯลฯ ลานครั้ง รอย

ลานครั้ง มันก็มีเสียงให หรือมีอยางไมมีที่สิ้นสุด หรือมีไมหมด. 

ขอที ่ ๑. คือ จากไมมีที่สิ้นสุด คือเสียงระฆังนี้ไปไหน ? 

ทำไมมันจึงไมรูจักเต็ม? ถาเอาเสียงระฆังนี้บรรจุลงไปใน
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อากาศ แลวทำไมไมรูจักเต็ม,  หรือเต็มจนเสียงระฆังเขาไปอีก

ไมได;  ก็เพราะมันเปนความไมมีที่สิ้นสุดเหมือนกัน. นี่ก็ทำให

เห็นไดวา  เขามองเห็นลึก, แลวเขาเขียนภาพนี้อยางลึกวา  

“จากอนันตะแลวก็สูอนันตะ”. นี่เรียกวาภาษาคนโง พูดภาษา

คน : เสียงระฆังออกมาไดไมมีที่สิ้นสุดแลว  ไปสูที่ไมมีที่สิ้น

สุด. ถาจะพูดอยางวัตถุก็ได คือเสียงระฆังเปนเสียงของวัตถุ 

เปนของธรรมดา เกิดจากความไหวของวัตถุของสสาร  ของ

อะไรที่ออกมาไดไมมีที่สิ้นสุด  ไปสูที่ไมมีที่สิ้นสุด; นี่เปนภาษา

เด็กๆ. 

ขอที่ ๒ เราเปลี่ยนเปนใช ความไมมีที่สิ้นสุด ออกมา

จากความไมมีที่สิ้นสุด ไปสูความไมมีที่สิ้นสุด;  นี่มันจะคอยๆ 

สูงขึ้นมา คอยๆ ลึกขึ้นมา. ทีนี้ความไมมีที่สิ้นสุดอยูที่ไหน? ถา

ตั้งปญหาตอไปวา ความไมมีที่สิ้นสุดอยูที่ไหน; คนโงก็จะสง

จิตใจไปโนน ไปไกล ไมมีที่สิ้นสุด เปน อนนฺโต  อากาโส อะไร

โนน. คนโงจะคิดอยางนี้; สวนคนฉลาดเขาจะลอวา : อาว, ก็

มันออกมาจากระฆังใบนี,้ ความไมมีที่สิ้นสุด ออกมาจากระฆัง

ใบนี้ ที่นี่และเดี๋ยวนี้, เห็นความไมมีที่สิ้นสุดนี้ ที่นี่และเดี๋ยวนี้. 

มันไปไหน?  มันก็จะไปสูที่นี่และเดี๋ยวนี้เหมือนกัน;  ก็มันออก

มาจากทีน่ีแ่ละเดีย๋วนี ้มนักจ็ะไปสูทีน่ีแ่ละเดีย๋วนี.้  สำหรบัความ

ไมสิ้นสุดนั้นคือที่นี่และเดี๋ยวนี;้ แลวมองเห็นตอไปวา : ที่นี่และ

เดี๋ยวนี้มันก็ไมตางกัน  ไมวาตรงที่ไหน มันก็เปนที่นี่และเดี๋ยวนี้

ทั้งนั้น. 
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มองดูใหลึกเขาไปดังกลาว  ก็สอนใหรูวา อนันตะคือ

ไมมีที่สิ้นสุดนั้น มันคือที่นี่และเดี๋ยวนี้.  อยาเปนคนบา  เหมือน

เทวดาองคนั้นในเรื่อง โรหิตัสสสูตร; เขาจะไปหาที่สุดของโลก 

เที่ยวเหาะไปทั่วไปหมด  ดวยความเร็วสูงสุด เหมือนกับเงาก็

ไมพบที่สิ้นสุด เพราะความไมที่สิ้นสุดมีอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้.  ถา

มองอีกนิดเดียวก็จะเห็นวาที่นี่และเดี๋ยวนี้นั้นแหละ  คืออัน

เดียวกันกับความวาง; จากวาง สูวาง คือจากอนันตะสูอนันตะ.  

ตองเปนวาง จึงจะเปนอนันตะ; ถาไมวางแลวไมเปนอนันตะ. 

เราถือวา เสียงก็วางเหมือนกัน, เหตุใหเกิดเสียงก็วางเหมือน

กัน, ความดับของเสียงก็วางเหมือนกัน. 

ตอนนี้พวกนักเรียนอภิธรรม  หรือพวกที่เรียนนักธรรม

อยูในโรงเรียนธรรมดาทั่วๆ ไป  อาจจะไมยอมรับที่วาวาง  ใน

ลักษณะที่เปนอสังขตะและสังขตะ, หรือทั้งสังขารและวิสังขาร

นั่นแหละวาง.  ไปติดทางตัวหนังสือวานิพพาน  หรืออสังข-

ตะละก็วาง;  แลวมาใหสังขาร หรือสังขตะนี้วุน; นี่ไมเขาใจกัน; 

ที่จริงไมใชอยางนั้น; ที่แทก็ตองวาง หรือวา ถาถามวา ถาวาง

ทำไมจึงมีเสียง? ทำไมจึงเกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป,  เกิดขึ้น-ตั้งอยู-

ดับไป;   นี้คือความที่ไมเขาใจวาเกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไปนั่นแหละ

คือวาง,  พอเสียงระฆังเกิดขึ้น เสียงก็เกิดขึ้นเพราะไมกระทบ

ระฆังซึ่งเรียกวา”ปรุงแตง” นี้ทำใหเกิดขึ้น, แลวก็เกิดขึ้น-แลว

ปรากฏอยู-  แลวก็ดับไป;  แลวจะเขาใจไดอยางไรวา  เกิดขึ้นก็

คือวาง ตั้งอยูก็คือวาง ดับไปก็คือวาง ทั้งหมดก็คือวาง. 
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ตอนนี้ผมก็เคยยุงหัว,  ไมเขาใจ แลวยุงหัว,  แลวเขียน

ยาก  เขียนคำอธิบายยาก; เพราะวา  เราเอาความรูสึกของคน

ธรรมดาเปนหลัก;  ไมรูวาเรื่องนี้ตองเอาธรรมชาติเปนหลัก. ถา

เราเปลี่ยนเสียนิดเดียววา  ไมวาอะไรลวนเปนธรรมชาต ิ ละก็

จะเขาใจไดวา  ไมวาอะไรชนิดไหนหมด มันวาง.  การเกิดขึ้น 

หรือการดับไป  ก็เปนธรรมชาต,ิ แมแตนิพพานก็เปนธรรมชาต.ิ 

เมื่อทุกสิ่งเปนเพียงธรรมชาต ิไมใชตัวไมใชตน จึงพูดวาวาง. 

เสียงระฆังที่เกิด ก็คือวาง สิ้นสุดแหงเสียงระฆังคือดับ 

ก็คือวาง; แลววางนั้นคืออนันตะ.  นักเลงคนนั้นจึงเขียนไววา : 

จากอนันตะสูอนันตะ; ฟงไมดีคลายวามีขึ้นมา ไมวาง เพราะม ี

“จาก”  และม ี “ถึง”.  อนันตะอยูที่ไหน?  ก็คือที่นี่และเดี๋ยวนี;้  

เชนเดียวกับที่วา วางนั้นก็คืออยูที่นี่และเดี๋ยวนี้. ฉะนั้น ทุกๆ 

แหง เหมือนกันหมด : เปนที่นี่และเดีํยวนี้เหมือนกันหมด, ไมมี

ตรงไหนเปนหัวใจได 

สิ่งที่เปนความวางแลว  ไมมีตรงไหนเปนหัวใจได, มัน

เปนตัวเดียวอันเดียว,  เปนความวาง ไมมีหัวใจ,  หรือไมมี

เปลือกนอก หรือไมมีอะไร.  ธรรมะที่แทจริงคือความวาง, 

อะไรๆ ก็เปนความวางหมด.  สังขตะหรือสังขารคือความวาง,  

อสังขตะหรือวิสังขารก็คือวาง; แตวางชนิดหนึ่ง มันเปลี่ยน

เหมือนกับกระดกุกระดิก หรือเปลี่ยนได. 

เชนวา เมื่อไมไดอยูนิ่งๆ มีคนไปเคาะเขา จะมีเสียงออก

มา  แลวก็ดับไป; หรือเหมือนกับทะเล, ทะเลที่ถูกทำใหเปน
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คลื่น  ก็ยังเปนทะเลอยูนั่นแหละ, ไมไดสูญเสียความเปนทะเล;  

แตเราดูเหมือนกับเปนของใหม อันใหม.  ทะเลเมื่อมีคลื่นกับ

ทะเลเมื่อไมมีคลื่น  เรารูสึกกันไปคนละอยาง; เรารูสึกวา  น้ำ

แทๆ เมื่อไมมีคลื่นนั้นอยางหนึ่ง, เมื่อมีคลื่นก็กลายเปนอื่นเสีย

แลว, ไมรูสึกวาเปนอันเดียวกันเสียแลว.  นี่ทำใหเราไมเขาใจ

วา  ความเกิดกับความดับ ซึ่งวางเหมือนกัน นี้เปนธรรมชาติ

เหมือนกัน. 

การที่เสียงระฆังดังขึ้น  หรือเสียงระฆังดับไป  มันก็มี

ความหมายอยางเดียวกันกับทะเล. เด็กๆ อาจจะโงมาก จนถึง

คิดวาเปนคนละทะเลก็ได. ผมเองก็เคยรูสึกอยางนั้น. เมื่อเด็กๆ 

ไปทะเลคราวหนึ่ง เห็นทะเลเงียบสงัดเปนกระจก; ไปทะเลอีก

คราวหนึ่ง อาว, มันคนละทะเลเสียแลว ไมไดคิดวา เพราะมี

คลื่น เพราะมีลม ไปทำใหทะเลยเปนอยางนั้นๆ. 

หรือวา ของบางอยาง  เราดูคนละคราว  คลายเปนของ

คนละอันละอยาง,  แมแตหมากับลูกหมา  เราก็ไมคิดวาเปน

อยางเดียวกัน;  เมื่อเปนลูกหมา  มันไมเหมือนกับหมา.  

ลูกปลาบางชนิด แทบวาจะไมเปนลูกของปลา.  แมแตลูกน้ำนี่

คือยุง, เกือบจะไมมีใครนึกไดวา ลูกน้ำนี้คือยุง ทุกๆ สิ่ง มัน

พรางตาขนาดนี ้คอืความเปลีย่นแปลง; แลวความเกดิกบัความ

ดับมันยิ่งรายไปกวานี.้ 

เสียงที่ดังขึ้น กับ เสียงที่ดับลงนี ้ชวนใหนึกวาเปนคนละ

อยาง;  ไมมีความเขาใจวา เกิดกับดับ นี้คือวาง หรือคือสิ่ง
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เดียวกัน.  เกิดมาเปนเสียงระฆังที่ไพเราะจับหูจับใจ.  แลวก็

จางไปเปนเสียงระฆังที่เงียบหายไป;  ที่แทก็เปนอันเดียวกัน.  

พวกที่ติดตัวหนังสือ จะไมยอมใหวิสังขารวาง อยางเดียวกัน

กับสังขาร; 

เอาสังขารไวละก็เปนทุกข  แลวก็ไมวาง. เพราะฉะนั้น 

เราจึงพูดวา “ไมวางนั้นเปนทุกข”. ที่แททุกขก็คือวาง; นี่เมื่อพูด

ภาษาที่ถูกตอง ภาษาธรรมะ. 

ถาพูดภาษาคน ภาษาเด็ก ภาษาคนโง ก็วาทุกขไมวาง 

วุนไมวาง;   ถาพูดภาษาธรรมะจะมีเหมือนกันหมด ไมมีอะไร, 

วางเหมือนกัน,  และวางจากความหมายอื่นดวย.  ความหมาย

ที่สูงกวา ทั้งวุนและวาง ในภาษาคนนั้นแหละ คือวางที่สุดใน

ภาษาธรรม,  ความเงียบกับความไมเงียบนั้น  ภาษาธรรมเปน

วาง มันจึงเงียบ  และไมมีตัวตน. 

ทีนี ้ไมตองพูดถึงเสียงระฆังก็ได  เอาเสียงผมที่กำลังพูด

มิดีกวาหรือ;  ระฆังยังไมไดตี ยังไมมีใครตี;  เสียงที่ผมกำลัง

พูดนี้  ก็เหมือนกันกับเสียงระฆัง;  จากไมมีที่สิ้นสุด แลวก็ไปสู

ไมมีที่สิ้นสุดเหมือนกัน. มันปรุงออกมา เรียกวาสังขาร, จาก

ภาวะอันหนึ่งซึ่งมีคาอยางไมมีที่สิ้นสุด คือวางนั่นเอง;  แลว

ความปรุงนั่นมันก็ไปสูความดับ   ก็ไปสูความวางไมมีที่สิ้นสุด.  

แตถาเรา ขืนพูดแบบนี้เรื่อยไป จะกลายเปนไมใชธรรมะแลว,  

มันจะกลายเปนขอเท็จจริงที่เกินไป  โดยไมตองรูก็ได,  จะเปน

ธรรมะเพียงกำมือเดียว ในรูปที่เปนธรรมะเพียงกำมือเดียว. 



87ทํางานดวยจิตวาง 

พระพุทธเจา  ทานสอนกำมือเดียว,  แลวปฏิบัติใหได

กำมือเดียวก็เรียกวาไดหมดทั้งปา. ใบไมหมดทั้งปา ไมตอง

สนใจก็ได, ใหสนใจเพียงใบไมกำมือเดียว. จะปฏิบัติอยางไร? 

ก็คือ ใหควบคุม ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย ใจ อยาไดไปหลงอะไรเขา 

เปนนารัก นาเกลียด เปนตัวกู-เปนของกู ขึ้นมา.  ใบไมกำมือ

เดียวมีเทานั้น,   แลวก็ปฏิบัติในขณะที่ทำงานกันอยูนี่; เพราะ

ขณะทำงานมีเรื่องยั่วมาก,  มีเรื่องยั่วใหโกรธไดมาก.   พอ

เหนื่อยขึ้นมา  ก็ยั่วใหเกิดโมโหโทโสขึ้นก็ได,  หรือเพื่อนมา

กระทบกระทั่ง  ทำใหเกิดโมโหโทโสขึ้นก็ได;  มีเรื่องที่มา

กระทบกระทั่ง ทำใหเกิดตัวกู-ของกูนั่นแหละมาก, ก็เปนบท

เรียนที่ดี ถาไปนอนเสียก็ไมมีเรื่อง. ลองดูก็ได  ถามาทำอะไร

เขา เดี๋ยวมันก็ฮื่อๆ แฮๆ กันแลว, แลวก็มีอยางนั้นอยางนี้ขึ้น

มา พอเหนื่อยขึ้นมา อารมณก็เปนไมวางแลว.  มีกูขึ้นมาก็

เหมือนระฆังถูกตีแลว. 

ใหพิจารณาดูเสียใหดีวา  ที่เกิดความทุกขขึ้นมา ก็วาง, 

ที่ดับไปก็คือวาง. เพราะฉะนั้น จึงพูดวาไมมีอะไรที่ไมวาง;  

ของที่คูกัน ตรงกันขามกันเปนสองอยาง ทั้งสังขตะ อสังขตะก็

วาง. เมื่อทั้งสองอยางวาง ไมมีเหลืออะไรทั้งนั้น, ความทุกขก็

วาง ความสุขก็วาง. ความทุกขกับความสุขก็เปนของหลอกๆ 

เหมือนเสียระฆังเกิด เหมือนเสียงระฆังดับ. สวนภาวะวางอัน

แทจริง ไมมีที่สิ้นสุดนี้เปนอีกอันหนึ่ง;  ไมใชเสียงระฆังเกิดหรือ

เสียงระฆังดับ. เสียงระฆังเกิดจากความวาง  แลวก็ดับไปสู
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ความวาง;  ความวางเปนอีกอันหนึ่งจากการเกิดและการดับ. 

 

ทั้งเกิดและดับเปนความวาง 
 

แลว ทำไมพูดวา  เมื่อเกิดและดับ ก็เปนของวาง? นี่ก็

เปนของผิวเผินที่สุด; เหมือนคลื่นกระแสน้ำ  กำลังแสดงตัวใน

รูปอื่น  เกิดเปนลูกคลื่นขึ้นมา แลวดับไปในน้ำ, เกิดจากน้ำ ดับ

ไปในน้ำ;  นี่เปนลักษณะของลูกคลื่น  เปนภาพทางตา หรือ

ทางรูป.  เสียงระฆังนั้นเกิดทางห ู เกิดมาจากความวาง แลวก็

ดับไปในความวาง,  เกิดมาจากความวาง แลวก็ดับไปในความ

วางเหมือนกับคลื่น เกิดจากน้ำดับไปในน้ำ;   คลื่นเกิดจากน้ำ

ดับไปในน้ำ.   น้ำทั้งหมดก็เปนเหมือนกับสิ่งที ่๓ คือความวาง 

น้ำที่เกิดมา แลวก็น้ำที่ดับลงคือคลื่นม ี๒ ความหมาย. 

ภาษาคน  ภาษาที่บัญญัติตามภาษาคนนั้น เรื่องที่เกิด

หรือดับ  ตองตรงกันขามเสมอ; แลวก็ชอบใจความสุข,  ไม

ชอบใจความทุกข  ทั้งๆ ที่เปนของวางเหมือนกัน.  เมื่อไร พอ

เกิดชอบใจความสุขเขา  ก็เกิดความทุกขทันที,  เมื่อไปเกลียด

ความทุกข ก็เกิดความทุกขขึ้นมา. คำวา “วาง” ตองไมเกลียด

ความทุกข ไมรักความสุขอะไรขึ้นมา  เหมือนอยางที่ชาวบาน

เขาพูดกัน. สัตวมันรักสุข เกลียดทุกข มันก็เปนสัตวเทานั้นเอง, 

สัตวอยางลูกหมาลูกแมว มันก็รักสุขเกลียดทุกขอยางนั้นเอง. 
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ถาเปนพระอริยเจา  ตองไมเกลียดอะไร ไมรักอะไร  

เพราะวาทุกสิ่งวางเหมือนกัน;  ไมมีอะไรที่นารัก ไมมีอะไรที่นา

เกลียด วางเหมือนกันหมด ฉะนั้นจงไปมุงหมายสิ่งที่เรียกวา 

อนันตะ, อนันตะคือวาง  อยามุงหมายเกิด หรือดับ, ดับนี้ไมใช

นิพพาน; เสียงระฆังเกิดขึ้น  เสียงระฆังดับไป, เสียงระฆังเกิด

ขึ้น-เสียงระฆังดับไป,  เปนเกิดขึ้น-ดับไป;  สองอยางนี้ไมใช

อนันตะ, คือมันเกิดจากอนันตะ, แลวไปสูอนันตะ, ตองแยกตัว

อนันตะออกไปอีกอันหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่ ๓ นั้นแหละ เทียบ

เทากับนิพพาน : เทียบเทาความดับอยางที่เรียกวาดับอยาง

นิพพาน, ดับอยางตลอดกาล ดับอยางไมมีตนไมมีปลาย;  

สวนเกิด-ดับๆ โนนมันมีตนมีปลาย ชั่วขณะปรุงแตง. 

สขุ-ทกุข คำคูๆ  นีก้เ็หมอืนกนั หมายถงึการปรงุแตง เปน

สังขาร. เปนเวทนาที่เปลี่ยนแปลง. ถาเราเอาคำวา “สุข” นี้ยืม

ไปใช วาเกิดจากนิพพานนี้เปนเรื่องหนึ่ง; เปนการพูดใหสนใจ

เรื่องนิพพาน, นิพพานตองไมสุข ตองไมทุกข; แตเราอยากจะ

พูดวา “นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง”. ถาไปหลงวานิพพานเปนสุข

อยางคูกบัทกุข กไ็ปหลงตดิความสขุนี ้  กเ็ลยไมเขาใจนพิพาน, 

ไมเขาใจความสขุชนดิทีว่าไมใชสขุ คอืเหนอืความสขุ. 

พวกคุณคนหนึ่ง เคยกลาววา รูประฆัง ไมไดเขียนคำ

อธิบาย. นั่นเพราะเขียนยาก; ทั้งๆ  ที่ผมรูความหมาย  แตวา

เขียนคำพูดยาก  แตงใหเปนคำพูดยาก ยิ่งแตงใหเปนคำกลอน

ยิ่งยากที่สุด.  คุณเขาใจแลว ลองไปแตงกันดู ไปใสขอความลง
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ไปในชองใตรูประฆัง ใหเต็มดูที.  ตามความรูสึกของผม เห็นวา 

เชอรแมนนไมเลวเลย, ฝรั่งคนนี้ไมเลว;  แมแตเขาจะไปเอา

ของคนอื่นมา  ไปยืมของคนอื่นมา ก็ยังเกง;  แมความคิดนี้จะ

ไปเอาของคนอื่นมา เขาก็เกงอยู  เขาจึงเลือกเอาภาพที่ลึกที่สุด

มา. ถาเปนหัวของเขาเอง  เขียนภาพอยางนี้ออกมา ก็ยิ่งเกง

มากขึ้นไปอีก. เขาเขียนใหเห็นเสียงระฆังจากสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด 

แลวก็ไปสูที่ไมมีที่สิ้นสุด; นี้สูงมาก. 

 

ทำจิตใหวางเปนธรรมชาติ แลวจะเขาใจปญหา

ลึกๆ ไดงาย 
 

อยาไปดูถูกคนชาวบาน หรือคนฝรั่ง หรือคนอะไร เขา

อาจจะรูอะไรไดเหมือนกัน; เรามันมัวมีมานะทิฏฐิอยางนั้น

อยางนี้เสีย จึงรูชา.  มันตองปลอยใจใหโลงใหวาง ใหเปน

ธรรมชาติ, พยายามทำจิตใจใหเปนธรรมชาติ;  อยาเห็นแกตัว, 

อยามีตัว, จะเขาใจงาย.  ความรูสึกอันนี้ มันลึกมาก ละเอียด

มาก; เราไมสามารถจะเขียนคำกลอน อธิบายภาพนั้นใหคน

ธรรมดาอานรูเรื่องได เหมือนกับภาพที่มีอยู. มันควรจะเขียน

ได; แตตองใชความพยายาม หรือนึกคิดอยางมากมาย. 

ที่จริงก็อาจจะใชคำพูด  หรือวิชาหลักวิทยาศาสตร

ปจจุบันทางวัตถุนี่ก็ไดเหมือนกัน; เขาก็พยายามมองกันในแงนี้
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อยูแลว แตไมมากหรือไมลึกซึ้ง.  เชน วิทยาศาสตรปจจุบันก็

พูดวา วัตถุไมสูญ อยางนี้เปนตน.  สสารไมสูญ พลังงานไม

สูญ วัตถุตางๆ นี้ไมสูญ เพียงแตเปลี่ยนรูป ไมไดสูญไปไหน;  

มันเปลี่ยนรูปเชนกอนหิน กอนดิน ตนไมใบไม เปนน้ำเปนไฟ 

หรืออะไรก็ตาม เปลี่ยนอยูทั้งนั้น;  แลวก็ไมไดสูญหายหรือขาด

หายไปขางไหน.  เพราะฉะนั้น  ครูสอนวิทยาศาสตรเขาอธิบาย

เรื่องวัตถุไมสูญ  เด็กนักเรียนอาจจะพูดวา เมื่อเขานี้หมวกของ

ผมหาย จะวาอยางไร;  นี่มันคนละเรื่องแลว. 

ไปเรียนเรื่องวัตถุกันเสียบางก็ด;ี อยางเชนทองคำขุดขึ้น

มาจากดินซื้อขาย เอามาทำเปนสรอย เปนแหวน ใสคอ แลว

คิดวาไมหาย ไมสูญ;  ที่จริงความสึกหรอที่มันสึกไปทีละนิดๆ 

ยิ่งสวมมากเทาไร มันก็ยิ่งหายไปมากเทานั้น มันหายอยาง

ละเอียดจนเปนปรมานู  เปนอณูไปเลย.  คนแกๆ เขาหามไมให

สวมสรอยขอมือ ขัดหมอขัดไห เพราะมันจะถูกับหมอไห จะ

กรอนหายไป, ที่จริงไมถึงอยางนั้น มันเพียงหายไป, ทุกอยาง

มันหายไป, แตวานานมาก.  มันหายไปไหน? มันก็หายอยูใน

โลกนี ้ยังอยูในโลกนี,้ หายไปไหนไมได. 

ธาตุแทอยางเชนทองคำ เปนธาตุแท ไมหายไปไหน, 

แตวามองไมเห็น, มันเปลี่ยนไป จนกระทั่งไปรวมตัวกันไดอีก 

วนไปวนมาอยูในโลกนี้.  กำเนิดทีแรกก็แยกออกมาจากหินที่

เปนเนื้อโลก  แลวก็ถูกคัดออกมาเปนทองคำ, แลวก็ละลาย

ละเอียดหายไปอีก, ไปปนไปผสมกับอยางอื่นอีก ออกมาอีก; 
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เรียกวา วัตถุนี้ไมหายไปไหน; เพียงแตเปลี่ยนอยูในสภาพที่เรา

เห็นมันบาง ไมเห็นมันบาง. 

อยางน้ำฝนนี ่เทาที่มีอยูในโลก  ก็ไมไดหายไปไหน; มัน

เปนฝนตกลงมา เราใสโองไว,  แลวก็หายไป; แลวฝนตกมาอีก  

เราก็มีน้ำฝนอีก แลวก็หายไปได. ไปอยูบานโนน บานนั้น ที่นั่น 

ที่นี่; โองใหญคือทะเล. ตกลงไปในทะเล หายขึ้นไปในอากาศ

ทั่วทุกหนทุกแหง; น้ำฝนก็เปลี่ยนไปๆ มาๆ,  ไมไดหายไปไหน 

มีเทาเดิมเรื่อย. นี่เปนเรื่องวัตถ;ุ มีอาการเหมือนกับออกมาจาก 

“ไมมีที่สิ้นสุด กลับไปสูไมมีที่สิ้นสุด”. 

เราลองศึกษาดูเรื่องวัตถ ุ ดังเชนเรื่องน้ำในโลกนี้จะเปน

อยางไร?  พิจารณาดูไดจะเห็นไดวา  น้ำมาจากไมมีที่สิ้นสุด  

แลวก็ไปสูไมมีที่สิ้นสุด; อันเดียวกันเหมือนกัน. ถาถามวาอยูที่

ตรงไหน? ก็ตอบวาอยูที่ตรงนี ้ที่นี้และเดี๋ยวนี ้  ทั่วไปหมด ที่วา 

ที่และเดี๋ยวนี้นั้น ขอนี้หมายความวาทั่วไปทั้งหมดเลย, ไมมี

ที่ไหนที่จะไมเปนที่นี่และเดี๋ยวนี.้ 

 

ความทุกขยอม เกิดขึ้น-ดับไป ตามธรรมชาต ิ

ตองไมยึดมาเปนของเรา 

 
ทีนี ้ ความทุกข, ปญหาใหญคือเรื่องความทุกข.  เพราะ

ฉะนั้น เสียงระฆังตองเปรียบดวยความทุกข, เสียงระฆังที่ดังขึ้น
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แลวเงียบไปนี้ตองเปรียบดวยความทุกข, ความทุกขเกิดขึ้น

ทางตา ทางห ูทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ, มีตัณหาแลว

มีอุปาทาน, แลวมีความทุกขที่เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานที่ไมมีที่

สิ้นสุด : เปนชาติลักษณะหนึ่ง แลวก็ดับลงไป ไปสูความไมมีที่

สิ้นสุด.  ความทุกขเกิดจากสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด  ดับลงไปในความ

ไมมีที่สิ้นสุด;  ถาจิตไปโงไปเอามันมาเปนความทุกขของเรา; 

จิตนี้ก็เปนทุกข;  เพราะฉะนั้นจิตนี้เขาจึงตองการใหแยกออก

มาเสียจากการเกิดหรือการดับ.  เชนอยาเอาจิตไปผูกไวกับ

เสียงระฆังที่ดังขึ้นหรือดับไป; ใหจิตอยูฝายสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุดอยู

เรื่อย มันเปนจิตอมตะ, หรือจะเปนจิตอะไรก็แลวแตจะสมมุติ

เรียก; ยอมเปนจิตที่ไมมีความทุกข; แมวารางกายจะเปลี่ยน-

แปลง จะเกิดขึ้น ดับไป, เกิดขึ้น ดับไป, ทางตา ทางห ูทางจมูก 

ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จะเกิดขึ้น ดับไป ก็ตามในมัน. 

ผมเคยพูดวา สุนัขดีกวาแมว, แมวดีกวาคน.  คุณดูเอา

เถิด มันตองดีกวา ที่มันไมฉลาดไปในทางที่ไปยึดเอาอะไรวา

เปนเรา วาเปนของเรา.  คนเรานี่ชวยไมไดเสียแลว; เพราะคนมี

มันสมอง มีความฉลาดที่จะยึดวาเรา  วาของเราเสียแลวก็ตอง

มีความทุกข.  สวนหมา แมว ไมมีความฉลาดพอที่จะยึดอะไร

วาเปนเราเปนของเรา  มันจึงไมมีความทุกข; แมจะมีของเรา

บาง ก็มีนอย มันจึงมีทุกขนอยที่สุด; มันมีทุกขแตนอย ชั่ว

ความหิว ชั่วความอยากอะไรนิดหนอยเทานั้น.  สติปญญาลึก

ซึ้งที่จะคิดวาอะไรของเราเงินของเรา ทองของเรา ทรัพยสมบัติ
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ของเรา, เรามีเกิด-มีตาย เราตองมีอะไรไวชาติหนา; สัตวมัน

คิดไมเปน, เพราะมันสมองไมถึงขนาดนั้น; ฉะนั้น จึงมีความ

ทุกขนอยกวาเรา, เพราะมันมีความยึดถือนอยกวาเรา. 

มนษุยทีม่บีาปกรรมหนกัทีเ่กดิไปฉลาดเขา ทีไ่ปกนิผลไม  

ที่ทำใหฉลาดเขา, รูจักดี รูจักชั่ว รูจักนรก รูจักสวรรค รูจักอะไร

มากเขา; ก็เลยมีเรื่องมากเขา, มีความทุกขใหม.  มนุษย

ตองการความรูอันใหม  ที่สุนัขหรือแมวไมตองการ;  เพราะ

สมองมันไมใชระดับเดียวกัน,  ไมเหมือนกัน.  มนุษยตองการ

ความรูอันใหม ที่จะมาดับเรื่องบาๆ ของตัว, ซึ่งบายิ่งกวาสุนัข

และแมว. ครั้งเมื่อคิดวา  อยาใหมนุษยเปนทุกขเลย  จึงเกิด

เดือดรอนถึงปญญาของพระพุทธเจา: เรื่องการตรัสรู เรื่อง

นิพพาน  เรื่องทำความไมยึดมั่นถือมั่น, และมันก็ดีเกินไป

สำหรับมนุษย ที่มีมันสมองดีเกินไป. 

เราดูใหดีเถอะ หมา แมว มันมีดีกวาเรา, มันเปนครูได

มากทีเดียว; มันเดินไปเดินมา เดี๋ยวไปเดี๋ยวมา สบายที่สุดเลย.  

ถาฝายมนุษยแลว หนาบูด หนาบึ้งตลอดเวลา ทนทรมาน

หวานอมขมกลืนตลอดเวลา,  ไมจำทำก็ตองทำ. เพราะฉะนั้น 

เราตองแกใหตก, ใหเปนเหมือนกับไมทำอยางนั้น  ทำงานก็

เหมือนกับไมทำ  เจ็บไขก็เหมือนกับไมเจ็บไข  หิวเหมือนกับไม

หิว อยากก็เหมือนกับไมอยาก  มีเงินก็เหมือนกับไมมีเงิน  มีสุข

เหมือนกับไมมีสุข,  ไปซื้อของที่ตลาดก็อยาเอาอะไรมา.  เอา

อยางพวกคริสเตียน วา ไปซื้อของที่ตลาด ขืนเอาอะไรมา ก็เอา
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มาทรมานใจใหเปนทุกข. เขาคงฟงไมถูกกันละกระมัง จึงไม

ปฏิบัติในขอนี.้ 

 

อยาไปยึดเอาความทุกขเขามาระฆังก็จะไมมี

โอกาสดัง 
 

พวกคริสเตียนไมปฏิบัติในขอที่  “ไปซื้อของที่ตลาด 

อยาเอาอะไรมา” เพราะคงฟงไมถูก เลยทิ้งไวเฉยๆ ในพระ

คัมภีร. สวนพวกเราควรจะรูและปฏิบัติทำไปทุกอยางดวยจิต

วาง. ไปซื้อของที่ตลาด ซื้ออะไรมา ก็ทำจิตใจเหมือนไมไดหิ้ว

อะไรมา, มาถึงบานแลว กินใชแลว  ใหเหมือนกับไมไดใชไมได

กิน.  ความอรอยเกิดขึ้นแลว  ก็เหมือนกับไมอรอย, ความสุข

เกิดขึ้นแลว ก็เหมือนกับไมไดรับความสุข. อยางนี้แหละคือ วิธี

ทำใหระฆังไมมีโอกาสดังขึ้นมา, ทำใหเปนระฆังเงียบอยูเรื่อย;  

หมายความวา ระฆังดังขึ้นมาทีไร เปนความทุกขทั้งนั้น.  ไป

ระวังดูขณะทำงาน ใหระวัง,  ระฆังจะดังขึ้นมา,  เมื่อคุณกำลัง

ทำงานนั้นแหละ, ระวัง ระฆังจะดังขึ้นมา, เดี๋ยวนั่น เดี๋ยวนี ่

เดี๋ยวแฮ เดี๋ยวฮื่อ, ถารักษาใหเปนระฆังเงียบอยูได ไมดังอยู

เรื่อย ก็นับวาด.ี 

มีพระพุทธภาษิตอันหนึ่ง ที่พูดอยูในธรรมบทที่พูดถึง 

เหมือนระฆังทำนองนี ้ใครนึกไดบาง.  พอจะนึกได ก็มีในคาถา
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ธรรมบท;  นี้เรียนกันไมจริง สวนที่เปนเนื้อหาสาระก็ไมจำ ไม

ชิน. มีพุทธภาษิตอยูบทหนึ่งวา “ทำใหเหมือนระฆังปากแตก ตี

ไมดังตอไป”;  มีคำบาลีวา : สเจ เนเรส ิ อตฺตาน ํ กํโส อุปหโต 

ยถา เอส ปตฺโตสิ นิพฺพานํ, -ถาทานทำตนไมใหหวั่นไหวอยู

เหมือนกังสดาลที่เขาขจัดปากเสียแลว, คือตีไมดัง, เปนระฆังที่

ตีไมดัง ทานนั้นจะเปนผูถึงพระนิพพาน. 

เปนระฆงัทีต่ดีงักห็มายความวา  มอีะไรมาตกีด็งั มอีะไร

มาทำใหโกรธก็โกรธ มีอะไรมาทำใหรักก็รัก  มีอะไรที่มาทำให

หลงก็หลง;  มันเปนระฆังที่ตีดัง. นี่แหละใหรูวา ไมมีที่สิ้นสุด

หรอกการที่ตีดังแลวดับไป, ตีดังแลวดับไป นี้ไมมีที่สิ้นสุด.  

หมายความวา สิง่ทีจ่ะมาทำใหเรารกั เราเกลยีด มนัไมมทีีส่ิน้สดุ

นัน้ มนัมอียูทกุหนทกุแหง ทีน่ีแ่ละเดีย๋วนี ้  : เดีย๋วทางตา เดีย๋ว

ทางห ู เดี๋ยวทางจมูก เดี๋ยวทางลิ้น เดี๋ยวทางกาย เดี๋ยวทางใจ; 

ไมมีทีส่ิ้นสุดทีจ่ะมาทำใหระฆังดังหึง่ขึน้มา. ฉะนัน้ระวงัแตอยา

ใหระฆงัดงักพ็อแลว; อยาไปศกึษาอะไรใหมากเลย. 

เหตุอันทำใหระฆังดังขึ้นมาก็มี  เชนโดยที่เหนื่อยขึ้นมา,  

หรือวาเหนื่อยแลวไมไดอะไร ไมมีใครขอบใจ  ไมมีใครเอาอก

เอาใจ.  สังเกตดูเถิดจะเห็นชัด บางคนเหมือนกับนรกสุมในอก

ไมมีใครเอาอกเอาใจ ไมไดอยางใจ ไมมีอะไรเปนไปตามใจที่

ตองการ; อยางนี้ทั้งนั้นแหละ. เราก็ตองหัดทำไปโดยไม

ตองการอะไร; อยาไปตองการอะไร, ถือหลักขอนี้เรื่อย หัด

ทำงานทุกชนิดดวยจิตวาง  อยางนี้เรื่อยไป ระฆังก็ไมมีโอกาส
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จะดัง : คือความคิดวุนไมอาจจะมี ไมอาจจะเกิด. เมื่อไมมี

เสียงดัง ก็ไมมีเสียงดับ, เมื่อไมมีคลื่น มันก็ไมมีดับหรือหยุด

แหงคลื่น; นั่นก็คือสงบตลอดกาล. 

พวกมหายานบางคนบางพวก  เขาพิจารณาคลายๆ กับ

เราที่วา นิพพานคือวัฏฏสงสาร; อยางนี้นายอมแพเลย.  

นิพพานกับวัฏฏสงสารอันเดียวกัน หมายถึง แงที่วา เราไปแยก

สวนที่เรารักมาเปนนิพพาน  สวนที่เรากลัวเกลียดเอามาเปน

สังขาร.  นี่โง,  ตลอดเวลาที่ยังตองการนิพพานนี้ยังโงอยูทั้งนั้น.  

เมื่อเราไมตองการอะไรหมด  เหมือนระฆังเงียบ  นี้แหละไมมี

เรื่องที่จะเปนทุกข,  เปนนิพพานชิมลอง,  นิพพานของชาวบาน

นั้นแหละเปนอันเดียวกันกับวัฏฏสงสาร. เชนวา : สุขกับทุกข ก็

เปนทุกขเหมือนกัน,  เปนสังขารหรือการปรุงแตงเหมือนกัน; 

ตอเมื่อไมสุข ก็ทุกข หรือวาง หรือพูดไมไดวาอะไร จึงจะไม

ทุกข.  ถายังเอานิพพานไปเปนคูกันกับวัฏฏสงสารอยูแลวละก็

ยังบา ยังโง; แทจริงเปนของอันเดียวกัน,  อันหนึ่งเกิด อันหนึ่ง

ดับ เทานั้นเอง. อยางนี้ในเมืองไทยไมมีพูด แลวไมมีสอนดวย; 

ถาสอนก็ไมเชื่อ, แลวก็คัดคาน; ฉะนั้น จึงไมเขาใจขอนี้. 

อีกอยางหนึ่ง ดีหรือชั่ว เปนของอยางเดียวกัน, ดีหรือชั่ว 

บุญหรือบาป สุขหรือทุกขเปนของอยางเดียวกัน, เปนอยาง

เดียวกัน; หรือวานิพพานกับวัฏฏสงสารก็เปนของอยาง

เดียวกัน. มันตองวาง ตองไมเปนนิพพาน ไมเปนวัฏฏสงสาร 

จึงจะไมเปนทุกข. แตพวกเถรวาทเรานั้น ยึดมั่นคำวา  นิพพาน 
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เสียเต็มที ่ เต็มอัดเลย ดึงไมออก.  คิดอยางนี้ยังไมมีหวัง; ยิ่ง

ตองการยิ่งไมได ยิ่งหวังยิ่งไมได; ไมมีหวังอะไรจึงจะเปน

นิพพาน, ตีระฆังไมดังจึงจะได. ถาระฆังยังดังอยู-ดับอยู ละก็

ไมได. 

 

ทำงานดวยจิตวาง คือทำอยางที่ระฆังไมมีเสียง 
 

คุณใหพูดเรื่องทำงานดวยจิตวาง ก็พูดอยางนี้แหละ คือ

ทำงานอยางที่ระฆังตองไมดังขึ้นมา.  ถายังเกิด ก็ไปนอนในมุง

เสียก็แลวกัน จะไมตองเกิดขาดศีลขอตบยุงดวย. ใครอยากจะ

รูเรื่องนี้ ก็ลองนอนกับยุงดู,  จะรูไดวามีศีลจริงไหม; อยากจะ

เห็นวามีศีลจริง ตองลองไปนอนกับยุง, อยาหนีไปนอนในมุง. 

ที่ไปนอนในมุงนั้น เกิดเอาเปรียบตัวเองโดยไมรูตัว. 

พระพุทธเจาไมสอนใหนอนในมุง สอนใหสูกิเลส โดย

สอนใหใชจีวรเปนเครื่องปองกันเหลือบ ยุง ลม แดด หนาว 

รอน.  ผมไมเคยใชมุง ตั้งแตอยูสวนโมกขมาจนบัดนี ้ เวนแต

เมื่อเจ็บไข ใครเอามากางใหก็ไมรู, หรือไปในที่อื่นในที่มีเกียรติ 

เขาใหนอนมุงก็ได; เขาก็ทำใหอยางมีเกียรติไป;  แตอยูที่วัดนี้

นอนกับยุง. ถาเอาแซหวดยุง จิตก็ไมวาง, ใชแซปดยุง สัตวมัน

ก็ตายไปบางเหมือนกัน.  นี่แลวแตใครจะชอบ ผมก็ไมไดพูดวา

อะไรแน จะกางมุงเสีย แลวหนีไปนอนในมุงก็ตามใจ. 
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ถาใครอยากจะรูวา มีศีลจริง  หรือมีธรรมะจริงไหมละก็ 

ควรจะลองนอนกับยุงดูบาง; หรือไปนอนที่สนามหญา คายลูก-

เสือ ก็ดีมาก, ยุงก็ม ีหนาวก็หนาว น้ำคางก็เปยกไปทั้งตัว; นั้น

แหละจะรูเรื่องจริงขึ้นมา.  เพราะฉะนั้น อยาอวดใหมากไป

เลย, เปนเรื่องเลนตลกกับตัวเอง โกหกตัวเอง ตลบแตลงกับตัว

เองไปๆ มาๆ อยูอยางนั้น. เห็นแตแกตัวเอง; ก็คิดวา ทำใหดี

ที่สุดแลว, ทำใหดีที่สุด, เอาใหดีที่สุด, ก็เลยเครงครัดไป.  แลว

ก็เลยมัวเลนตลกกับตัวเองอยูอยางนั้น. เพราะฉะนั้น ผมจึงไม

เครง, แลวก็ไมใชไมเครงดวย.  ไมทั้งสองอยาง เครงก็ไมเอา, 

ไมเครงก็ไมเอา, เอาแตที่ถูกที่ควร ที่พอจะแกอะไรได. 

นี่เรียกวาธรรมปาฏิโมกข  ปาฏิโมกขในทางธรรม  ที่พูด

กันซ้ำๆ ซากๆ อยูเสมอ, แตไมซ้ำทุกตัวอักษร เหมือนลงโบสถ

ทำปาฏิโมกขวินัย. ทำปาฏิโมกขวินัยนั้นซ้ำเสียเหลือเกิน; ปาฏิ-

โมกขทางธรรมนี่เรายังฟงในแงอื่นมุมอื่น ในปริยายอื่นไปบาง 

แตก็เปนความวางเรื่องเดียว ไมมีเรื่องอะไร. เรื่องวาเรื่องเดียว 

ซ้ำๆ ซากๆ อยูกับเรื่องวางเรื่องเดียว  ก็เรียกวาปาฏิโมกขได 

เปนปาฏิโมกขฝายธรรมะ. 

พอกันท ีค่ำแลว. 

 





บรมธรรม กับการทํางาน 

ธรรมโฆษณของพุทธทาส, บรมธรรมภาคตน, ลําดับที่ ๑๙ บนแถบพื้นสีแดง,  

เรื่องที่ ๑๕, หนา ๒๕๘–๒๗๘,แสดงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๑๒. 





 ๒๑ เมษายน ๒๕๑๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาของพวกเราลวงมาถึง  ๕.๐๐ น. แลว, วันนี้จะไดพูดกันถึง

เรื่อง บรมธรรม กับ การทำงาน. 

 

คำวา “บรมธรรม” ตองหมายถึงสิ่งสูงสุด ในฐานะเปน

โลกุตตรธรรม หรือปรมัตถธรรม ดังที่กลาวมาแลวทุก

ครั้งไป.  “การทำงาน” ก็คือ การทำงานของมนุษย 

หรือสิ่งที่เรียกวา “งาน” เฉยๆ ก็ได. 

คนทั่วๆ ไปแมในเวลานี ้ที่มีการศึกษาเจริญแลวอยางนี ้

ก็ถือวามีปญหาใหญๆ ของตนเองอยู ๒ ปญหา คือ เรื่องการ

ทำงานอาชีพ กับ การปฏิบัติธรรม ซึ่งเกี่ยวกับศาสนา. เขาแยก

เรื่องการทำงานอาชีพออกเปนเรื่องโลกๆ  แลวเอาการปฏิบัติ

ธรรมในทางศาสนาเปนเรื่องธรรมะ จนมีพูดกันติดปากวา คดี

โลก คดีธรรม. นี้มันทำใหเกิดปญหาขึ้นมาเปน ๒ อยาง ๒ เรื่อง
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ใหญๆ, ทำใหคนรูสึกหนักสองเทา เพราะมันเปนสองเรื่อง; และ

มันเลยเกิดมีสิ่งที่นาสังเวช หรือสมเพชขึ้นมา ก็คือวา มันมีการ

บกพรองในดานใดดานหนึ่ง  จนบางคนรูสึกวาทำมาหากินไม

พอกับที่จะทำบุญ, หรือบางคนถูกหาวาทำบุญจนไมเปนอันทำ

มาหากิน.  นี้มันเปนผลของการที่มนุษยทำใหเกิดมีหนาที่ขึ้น

มา ๒ อยาง;  จะเปนเรื่องถูกหรือผิด คุณลองพิจารณาดูกันตอ

ไป ในการที่มนุษยมีปญหาใหญๆ ๒ ปญหา. 

สวนผมมีความเห็นวา ที่แทจริงนั้นถามองกันใหลึกแลว  

การทำการงานเปนสิ่งเดียวกันกับการปฏิบัติธรรม ไมมีคดีโลก 

ไมมีคดีธรรม  มีแตคดีเดียว ซึ่งนาจะเรียกวาคดีธรรม; แตถา

เรียกไป คนก็ฟงไมถูก  เพราะเขายังมีเรื่องโลกๆ อยูมากและ

ถือเปนเรื่องใหญโต เรื่องธรรมนี้เปนเรื่องเล็กนอย. เพราะฉะนั้น

เลยเรียกกันวา  คดีของคนทั่วไปจะถูกกวา,  ไมเรียกวาคดีโลก  

ไมเรียกวาคดีธรรม, แตเรียกวา “คดีแหงความรอด”. 

คำวาความรอดนี้  เปนคำสำคัญที่สุด ที่เขาตองการกัน

มาก.  การศึกษาก็เพื่อ survival คือความอยูรอด;  ขบวนการ

ยุติธรรมในโลก  เขาก็อางวาเพื่อความอยูรอด; อะไรๆ ก็เพื่อ

ความอยูรอดกันอยูมาก.  แตแลวเราดูกันในฐานะที่เราเปน

พุทธบริษัทนี ้ เราจะเห็นวา ความอยูรอดนี้คือผลที่มุงหมายของ

ศาสนา ทั้งที่เปนคดีโลกและที่เปนคดีธรรม;  ซึ่งควรจะมองให

เห็นอยูวา ศาสนานี้ไมมีคดีโลกไมมีคดีธรรม  มีแตคดีรอด, คดี

ที่ทำใหรอด,  คดีที่เปนความรอด. ที่ไปแบงเปนโลก เปนธรรมนี้
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คนไปแบงเอาเอง วาเอาเอง.  ในทางศาสนาจะมีแบงเปน

ประโยชนโลกนี ้ประโยชนโลกหนา ประโยชนสูงสุดอะไรก็ตาม,  

มันทิ้งธรรมไปไมได.  ประโยชนโลกนี้แทๆ ก็ตองเต็มไปดวย

ธรรม, ประโยชนโลกหนาก็เต็มไปดวยธรรม,  ประโยชนสูงสุดก็

สมบูรณไปดวยธรรม;  เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกวาธรรมนั้นมันก็

เปนทั้งหมด. 

การปฏิบัติธรรมก็เพื่อความอยูรอด  แมแตชาวบานจะ

แยกวาเปนคดีโลกออกไป เปนเรื่องทำการงาน มันก็เพื่อความ

อยูรอด.  คณุจะตองมองขอเทจ็จรงิอนันีใ้หมาก; จะทำมาหากนิ

ก็เพื่ออยูรอด, จะไปวัดเพื่อปฏิบัติทางศาสนา ก็เพื่ออยูรอด; 

เพราะวาการอยูรอดนั้นมันมีหลายระดับ หรืออยางนอยก็ม ี ๒ 

ชนดิ คอืวาอยูรอดทางกายกบัอยูรอดทางวญิญาณ; แตแลวมนั

ก็เปนการอยูรอดอยูนั่นเอง.   ฉะนั้นการทำใหอยูรอดนั่นแหละ

คือการงาน.  เพราะฉะนั้นการงานก็คือการปฏิบัติธรรม, การ

ปฏบิตัธิรรมกค็อืการงาน. แตคำวาการงานจะตองระบชุดัลงไป

วา การงานทีถ่กูตอง การงานทีบ่รสิทุธิ ์ ทีเ่ราเรยีกกนัวา ทำงาน

เพือ่งาน อยาทำงานเพือ่กเิลส, อยาทำงานเพือ่เงนิ, อยาทำงาน

เพื่อเนื้อหนัง;  งานนั้นไมบริสุทธิ์.  ถางานบริสุทธิ์ตองเปนงาน

เพือ่งาน ถาทำงานเพือ่งานแลว  เปนการปฏบิตัธิรรมขึน้มาทนัท;ี  

เพราะงานนัน้มนับรสิทุธิ ์  มนัตองประกอบไปดวยธรรมตัง้แตตน

จนปลาย; หรืออยางที่ผมชอบจะพูดวา ตองทำงานดวยจิตวาง 

ซึง่เราจะไดพจิารณากนัตอไปอกีบาง. 
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ถาเขาฟงไมถูก วาทำงานดวยจิตวางเปนอยางไร  ก็ยิ่ง

สั่นหัวยิ่งขึ้นไปอีก.  เพียงแตพูดวาการทำงานเปนสิ่งเดียวกับ

การปฏิบัติธรรมนี้ก็ชักจะสั่นหัว ยิ่งพูดวาทำงานดวยจิตวางขึ้น

มาอีกที ก็เลยสั่นหัวหมดไมมีอะไรเหลือ; คือถือเปนเรื่องหมด

หวัง สุดวิสัยที่จะทำได ก็เลยไมอยากจะฟงอีกตอไป. 

ถาเราสามารถทำงานเพื่องาน และใหเปนการปฏิบัติ

ธรรมพรอมกันไปในตัว หรือเปนสิ่งเดี่ยวกันอยางนี ้ ปญหา

ใหญที่เปนเรื่องหนักอกหนักใจของมนุษยก็เหลือปญหาเดียว, 

ไมใชเปน ๒ ปญหาอยางที่วามาแลว.  พอบานแมบานขยัน

ทำงานหาเงิน แลวก็ยังจะตองคิดถึงเรื่องทำบุญทำทาน ในทาง

ศาสนาอีกเรื่องหนึ่ง แลวก็หนักอกหนักใจเรื่องมีไมพอ; หรือไม

แนใจวา เรื่องศาสนานี้มันจะมีประโยชนอะไร, มันเปนปญหา 

๒ ฝาย หนักทั้ง ๒ ฝาย นี่เพราะความเขลาของตัวเอง หรือวา

ไมไดรับการศึกษาอันถูกตองหรือเพียงพอ ความเขลาอันนี้จึง

เกิดขึ้น. คุณลองไปสังเกตดูตามบานตามเรือน ตามที่ทั่วไป

ทุกหนทุกแหง จะพบวาเขามีความหนักใจดวยปญหา ๒ 

ปญหาอยางนี,้ ทีนี้เราจะมาทำใหเปนปญหาเดียว ใหเหลือเปน

ปญหาเพียงอันเดียว คือ การทำงาน. 

ถาเราจะสงเคราะหเพื่อนมนุษยดวยการสงเคราะหที่

สูงสุด  เปนการชวยเหลือหรือการสงเคราะหที่สูงสุดแลว ก็จง

ชวยเหลือหรือสงเคราะหเขาใหมีความรูความเขาใจในเรื่องนี้

วา การปฏิบัติธรรม กับการทำงานนั้นเปนสิ่งเดียวกัน, ไมใช
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สองเรื่องหรือสองสิ่ง.  การที่เราจะไปชวยทำงานใหเขาเสียเอง

นี้ยังไมสูงสุด เราตองชวยใหเขาสามารถทำงานของเขาดวยตัว

ของเขาเอง ใหลุลวงไปดวยดี  และงายๆ ถึงขนาดวาทำอยาง

เดียวเปนทั้งการงาน และการปฏิบัติธรรม; คือเปนทั้งคดีโลก 

เปนทั้งคดีธรรมตามที่เขาเรียก พรอมกันไปในตัว; จะชวยให

เขาพบความงาย ความเบาสบายในการที่จะมีชีวิตอยู; เพราะ

วาทำใหเขาฉลาด ลืมหูลืมตาสวางในตัวชีวิต ในเรื่องของชีวิต.  

พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา การใหธรรมเปนทานเลิศกวาการให

ใดๆ หมด. 

สำหรับในที่นี้ เราก็ให ธรรม คือความรูทางธรรม ในขอ

ที่วา การทำงาน กับการปฏิบัติธรรมนั้นเขาตองทำใหเปนสิ่ง

เดียวกัน เปนเรื่องเดียวกัน. ถาไมอยางนั้นจะเปนความทน

ทรมาน เปนความทุกขทนทรมานเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ง.  คนทุก

คนตองรูจักทำการงานใหเปนสิ่งเดียวกันกับการปฏิบัติธรรม.  

พูดอยางภาษาคนละโมบก็วา ยิงทีเดียวไดนกสองตัว อะไร

ทำนองนี้; แตที่แทเปนเรื่องของคนฉลาด  ที่ยิงทีเดียวไดนก

สองตัว, ถาไดจริงๆ.  เพราะฉะนั้นเราจงทำเองดวย แลวก็ชวย

เหลือผูอื่นดวย  ใหสามารถในการที่จะทำการงานใหเปนการ

ปฏิบัติธรรม ดวยการทำงานบริสุทธิ.์  เราจะเห็นวา การทำงาน

ในหนาที่นี้  เปนสิ่งประเสริฐสุดของมนุษยของคนเรา เพราวา

เปนการปฏิบัติธรรม; พูดไปพูดมาก็มีแตสองคำนี้เทานั้น. 
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การทำงานอาชีพใหดีที่สุดนั่นแหละ จะกลายเปนการ

ปฏิบัติธรรมที่สูงสุดพรอมกันไปในตัว : ขอแตใหถือวา  งานนั่น

แหละคือพระเจา.  ถาเรานับถือพระเจา  อยากจะมีพระเจา เรา

ก็ตองเอาการงานนั้นแหละเปนพระเจา;  เคารพบูชาการงาน

อยางเปนพระเจา, หรือถือเอา เปนพระเจาไปเลยก็ได ไมตอง

เปรียบเทียบก็ไดใหทำการงาน แลวก็จะมีพระเจาขึ้นมา.  แต

อยาพูดหรือคิดกันอยางวัตถุนิยม อยางที่เขาคิดกันวา ทำงาน

แลวก็ไดเงิน, เงินก็เปนพระเจา; อยางนี้ยิ่งเปนวัตถุนิยมที่โง

เขลางมงายอยางยิ่ง ที่ เอาเงินเปนพระเจา.  เอางานเปน

พระเจานั้น ไมใชอันเดียวกันกับเอาเงินเปนพระเจา. 

เราทำงานเพื่องาน ไมใชทำงานเพื่อเงิน ไมตองพูดถึง

เงิน;  เราเอางานเปนพระเจา.  ชาวบานทั่วไปเขาวา งานมัน

ทำใหไดเงิน งานอำนวยใหไดเงิน เพราะฉะนั้นเงินจึงเปน

พระเจา. ถูกแลว, แตมันเปนพระเจาเงิน ของคนเหลานั้น ไมใช

ของเรา.  ชาวบานเขาคิดกันไดงายๆ วา งานนั้นคือเงิน,  ทำ

งานแลวก็ไมมีอะไรให;  ไมมีพระเจาอยางอื่น.  เด็กๆ ที่ไมเคย

มีพระเจามาแตกอน อยางเด็กไทยเรานี้พอถูกคนลัทธิอื่นมา

สอนวา เราอยูไดดวยพระเจา, กินอาหารของพระเจา, พระเจา

ใหเรากินเปนประจำวัน; เรามีอาหารกินเพราะพระเจา.  เด็กๆ 

ก็ไมเขาใจ เพราะวาเปนเด็ก ก็หัวเราะและคัดคาน  วาพอที่

บานตางหากสงเงินมาใหกิน;  นี่เปนเรื่องของนักเรียนที่เรียนอยู

ในโรงเรียนของพวกที่สอนเรื่องพระเจา.  นี่ลองคำนวณดูใหดี  
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เปรียบเทียบดูใหดี  ในคำพูดคำเดียวมีความหมายตางกัน

อยางนี.้ 

ที่พูดวา งานเปนพระเจา  เราตองบูชางานอยางพระเจา

นั้น  เพราะวางานนั้นเปนธรรมะอยางหนึ่ง ในธรรมะ ๔ ความ

หมาย.  เราพูดกันแลวพูดกันอีก เรื่องธรรมะ ๔ ความหมาย ย้ำ

แลวย้ำอีก  เพราะเปนสิ่งสำคัญที่จะตองย้ำอยูเสมอ :-  ธรรมะ

คือ ธรรมชาติ, ธรรมะคือ กฎของธรรมชาต,ิ ธรรมะคือ  หนาที่

ตามธรรมชาติ,  ธรรมะคือ ผลที่ไดรับจากการทำหนาที่ตาม

ธรรมชาติ; คำวา ธรรม หรือธัมมะคำเดียวนี้มันสำเร็จอยูที่การ

งาน คือหนาที่ของมนุษยตามกฎของธรรมชาตินั่นเอง เราตอง

ทำหนาที่อันนี้. ทำหนาที่ตามกฎของธรรมชาติก็คือทำทุกอยาง 

นับตั้งแตหาอาหารกิน แลวก็บริหารรางกายประจำวันที่จะตอง

ทำนี ้มันก็เปนการงาน. 

แมการศึกษาเลาเรียนชั้นไหน ระดับไหนก็ตาม มันก็

เปนการงานเพื่อผลอะไรอยางหนึ่งขางหนา.  เรามีความรูมีการ

ศึกษาแลว เราก็ทำการงานที่เปนอาชีพโดยเฉพาะนี่มันก็

เปนการงาน.  พรอมกันนั้นเราก็ตองรูจักทำในภายใน  คือทำ

จิตทำใจตามทางของศาสนา ใหเปนปกติสุขอยูได; แมการ

ปฏิบัติขอนี้มันก็คือการทำงาน. คุณเขาใจคำวา “งาน” นี้ใหดีๆ,  

คือหนาที่ของมนุษยตามกฎของธรรมชาต ิ อยางที่จะหลีกเลี่ยง

ไมได.  เพราะฉะนั้น เมื่อมันเปนกฎของธรรมชาติแลว มันเปน

พระเจา, ระวังใหด ีอยาทำเลนกับมัน. 
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เมื่อมันเปนกฎของธรรมชาติ หรือเปนตัวธรรมชาติ, มัน

จึงเปนพระเจา คือวาเราหลีกเลี่ยงไมได; เราตองทำใหถูก

ตองตามที่กฎธรรมชาติตองการ.  เราจะเรียกวาพระเจาก็ได  

หรือจะเรียกวา กฎของธรรมชาติ  หรือธรรมชาติเฉยๆ ก็ได.  

เพราะฉะนั้น เราจะตองถือวา งานนี้คือพระเจา ในลักษณะ

อยางนี้.  ถาใหงายเขามาหนอยก็พูดวา การทำงานนี้ทำใหมี

พระเจาขึ้นมาในเนื้อในตัวของเรา.  คุณฟงใหดีๆ วาการทำงาน

ทุกๆ อยาง คือการทำงานใหมีพระเจาขึ้นมาในเนื้อในตัวของ

เรา; นี้หมายถึงงานบริสุทธิ์  ทำงานเพื่องาน ตามกฎธรรมชาต ิ

อยางที่พูดมาแลว.  การทำเชนนี้มันทำใหมีสิ่งที่เรียกวา ธรรม 

หรือพระเจาขึ้นมาในเนื้อในตัวของเรา. 

พูดตามสำนวนศาสนาบางศาสนา เขาวา ทำรางกายนี้

ใหเปนวิหารของพระเจา ไมใชเปนที่หาความสุขทางเนื้อหนัง.  

พูดอยางพุทธบริษัทเราก็วาทำรางกายนี้ ใหเปนเรือแพสำหรับ

ขามฟาก, เหมือนภาพปริศนาธรรม  ภาพเขียนภาพหนึ่งอยูใน

ตึกนั้น  เขาขี่ซากศพขามฟาก คือรางกายนี้ถูกทำใหเปนยาน

พาหนะ  ขามฟากจากวัฏฏสงสาร  ไปสูนิพพาน;  นี่มันก็

เหมือนกับพวกอื่น  อยางคริสเตียนเขาพูดวา “รางกายนี้เปน

วิหารของพระเจา,  อยาทำใหสกปรก”,  อยาใชไปทางเนื้อหนัง 

หาความเอร็ดอรอยทางเนื้อหนัง; ใหทำรางกายนี้ใหถูกตอง

ตามกฎของพระเจา ใหเปนวิหารที่อยูที่อาศัยของพระเจา.  เนื้อ

ตัวของเรานี้ตองทำใหเปนวิหารของพระเจา อยาไปทำให
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สกปรก เปนที่หาความเอร็ดอรอยทางเนื้อหนัง เหมือนที่เด็กๆ 

สมัยนี้บูชากันหนักหนา. การศึกษาการเลาเรียนหรืออะไร

ทั้งหมด เพื่อความสุขทางเนื้อหนังทั้งนั้น, นั่นมันทำรางกายนี้

ใหสกปรก จนไมเปนที่อยูที่อาศัยของพระเจาได.  ไปคิดดูใหดีๆ 

พวกคุณก็รวมอยูในจำพวกเด็กๆ เหลานั้น. 

ไปคิดดูใหดีๆ  มันอาจจะเปนได  ที่จะทำงานเพื่อเงิน;  

มีเงินมากแลวก็หรูหรากันใหสนุกสนานกันเสียที,  อยางนี้มัน

คิดจะทำรางกายนี้ใหสกปรก ไมเปนที่อยูของพระเจาไปเสียตั้ง

แตทีแรกแลว. เราจะตองทำใหตรงตามกฎของธรรมชาติ มี

รางกายนี้เพื่อเปนที่ตั้งที่อาศัยของการกระทำชนิดหนึ่ง ตาม

หนาที่ตามกฎของธรรมชาติ;  แลวก็เพื่อถึงสิ่งสูงสุดที่มนุษย

ควรจะไดรับ ตามกฎของธรรมชาติ.  พุทธบริษัทเราวาทำให

เปนเรือแพขามฟาก,  คริสเตียนวาทำใหเปนวิหารของพระเจา. 

นี่คือขอที่วาทำงานใหดีๆ  ใหบริสุทธิ ์ ใหทำงานเพื่องาน แลวก็

จะเปนการทำใหพระเจาอยูกับเรา อยูในเนื้อในตัวของเรา, 

ความดับทุกขอยูในตัวชีวิตนั้นเอง; เรียกวาขามฟากจากวัฏฏ-

สงสารไปสูนิพพาน คือดับเสียซึ่งภาวะที่เปนทุกข  ใหเหลืออยู

แตภาวะที่ไมมีความทุกข;  ขามฟากจากวัฏฏสงสารไปสู

นิพพาน  เขามีความหมายกันอยางนี.้ 

อยาลืมในขอที่วา  ธรรมะคือพระเจา พระเจาคือธรรมะ

นี ้ วามีความหมายอยางไร? ซึ่งเราพูดกันมามากแลว. ใหรูจัก

ธรรมะในฐานะที่เปนพระเจา; ใหรูจักพระเจาในฐานะที่เปน
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ธรรมะ; แลวก็ทำเนื้อตัวนี้ใหเปนที่อยูของธรรมะ ของพระเจา.  

ผูที่ทำการงานอยางดีอยางถูกตอง อยางบริสุทธิ์นั้น ใหรูสึกวา

เขาเปนผูทำตามที่พระเจาสั่ง พระเจาจึงพอใจในเขา จึง

โปรดปรานเขา.  คนที่ไมทำงาน หรือทำงานไมบริสุทธิ์นั้น  เปน

คนดื้อดึงตอพระเจา  เปนคนทำสงครามกับพระเจา,  พูดวาทำ

สงคราม กับพระเจานี ้มีความหมายพอแลว. 

คุณไปคิดนึกดูเอาเองวา มนุษยนี้มันดื้อดานสักเทาไร 

ประกาศตนเปนปฏิปกษตอธรรมะ หรือตอพระเจา แลวทำ

สงครามกับธรรมะ หรือพระเจา. มันก็ไมมีอะไร พระเจาก็ใชฝุน

ที่เทาของทานสักเม็ดหนึ่ง เปนซาตานออกมาตบหนาคนนั้น 

มันก็พอสาสมกัน. อยาไปกลาทาทายพระเจา หรือธรรมะ 

เพราะมันใหญเกินไป  จนผมคำนวณใหดูวา ขี้ฝุนที่เทาของ

ทานเม็ดเดียว ก็พอที่จะออกมาเปนซาตาน เปนยักษเปนมาร

ตั้งฝูงตั้งมากมาย แลวตบหนาคนนั้นใหลมลุกคลุกคลานอยู

ตลอดเวลา; นี่แหละนากลัว หรือไมนากลัวลองคิดดู.  สวนผูที่

ทำงานบริสุทธิ์ หรือทำงานถูกตอง มันเปนการทำตามคำสั่ง

หรือทำตามความประสงคของพระเจา พระเจาจึงโปรดปราน 

เขาจึงเปนคนที่ไดรับอะไรๆ ที่ดีที่สุด ที่มนุษยควรจะไดรับ. 

นี่เราพูดอยางบุคคลาธิษฐานชนิดนี้กันมากพอแลว  ก็

ลองดูอยางธรรมาธิษฐาน  หรือเปนวิทยาศาสตรกันดูบาง  หรือ

จะดูอยาง Logic ก็ได วาในการทำงานนั้นมันมีอะไร. คุณอาจ

จะไมเคยเลาเรียนเพราะเพิ่งบวช ๒-๓ วัน ไมไดศึกษาเลาเรียน
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ขอธรรมะ หรือชื่อของธรรมะ อันมีมากมายหลายสิบชื่อ.  ชื่อ

ธรรมแตละชื่อๆ นั้น แลวแตเปนธรรมะ; ธรรมะเหลานั้นจะมีขึ้น

มาทันท ีในเมื่อเราทำการงาน. ตัวอยางชื่อของธรรมะ เชนวา มี

ศรัทธา มีวิริยะ มีสติ มีสมาธิ มีปญญา, มีสัจจะ ทมะ ขันต ิจา-

คะ ฯลฯ. ชื่อธรรมะเหลานี้ฝายธรรมะที่เปนกุศล ลวนแตเรียก

วา ธรรมะขอหนึ่งๆ ธรรมะทั้งหมดทุกขอนี ้ ทุกชื่อนี ้ จะมีใน

ขณะที่ทำงานอยางบริสุทธิ์. ถาทำงานเพื่อเนื้อหนังมันไปอีก

อยางหนึ่ง ไมตองพูดถึงกัน. ทำงานบริสุทธิ์เพื่อพระเจานี้เมื่อไร 

เมื่อนั้นจะมีธรรมะตามชื่อเหลานี ้หลายสิบชื่อนี้ครบ. 

ถาคุณเปนคนจริง และทำงานจริง คือทำสำเร็จ ก็

หมายความวา มีสติ; เริ่มดวยสติ, ถาเราไมมีสติสัมปชัญญะที่

เพียงพอ ยอมไมมีใครทำงานได จะมีแตความผิดพลาด มีแต

ความสะเพรา มีแตความไมเสมอตนไมเสมอปลาย; เพราะ

ฉะนั้นทำงานสำเร็จเมื่อใด ก็เรียกวามีสติเมื่อนั้น. 

วิริยะ  ก็เปนชื่อธรรมะขอที่เปนกำลังงาน  เปนความ

เพียร เปนความกลาหาญ อะไรก็ตาม.  การทำงานก็ตองใช

วิริยะ. ทีนี้เด็กๆ ของเราไมถูกสอนใหมีวิริยะที่บริสุทธิ ์แตถูกลอ

เหมือนเอาขนมมาลอ  เอาลูกกวาดมาลอ;  เขาทำงานดวยแรง

ลอ ไมใชทำงานดวยแรงวิริยะ ทำการงานจริงมันก็มีธรรมะ

สูงสุด เชน วิริยะชนิดที่พระพุทธเจาตรัสวา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ 

-คนลวงทุกขเสียไดดวยเพราะวิริยะ. 

ถาทำงาน ก็ตองมีสมาธิในการทำงาน,  ตองมีปญญา
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ในการทำงาน;  หรือโดยพื้นฐานทั่วไปตองมีศรัทธาในการนั้น

เสียกอน.  ศรัทธา เปนของเริ่มตน, ริเริ่มตนดวย  แลวก็เปนพื้น

ฐานอยูตลอดเวลาดวย. 

คำวา ศรัทธา ไมใชหลับตาเชื่อ; ศรัทธาตองมาคูกันกับ 

ปญญา หรือวาผสมเปนสิ่งเดียวกันอยูกับปญญา. เรามี

ปญญา แลวจึงเชื่อ เราไมเชื่อกอนมีปญญา. ถาใครพูดวา มี

ศรัทธากอนมีปญญา ผมคิดวา เปนคนพูดอยางทำลายพุทธ-

ศาสนา.  การที่เอาศรัทธาใหมากอนนี้มันไมปลอดภัย; แลวไม

ตรงกับที่พระพุทธเจาที่ทานสอนวา อยาเชื่อ อยาเชื่อคนอื่น 

แมแตตถาคตพูดก็อยาเพอเชื่อ ตองไปคิดจนเห็นแจงใน

เหตุผลเสียกอน แลวจึงเชื่อ. นี่ศรัทธาตองมาหลังปญญา หรือ

มาพรอมกันกับปญญา อยางนี้เสมอไป; นี่ก็เปนธรรมะที่จะ

ตองมีอยูตลอดเวลาในการทำงาน. 

ยกตัวอยางหมวดธรรมสำคัญ  ที่ชื่อ สัจจะ ทมะ ขันต ี

จาคะ มีอยูตลอดเวลาในการทำงานนั้น เปนเครื่องมือวิเศษ

ที่สุด  เปนของสารพัดนึกที่สุด คือ ธรรมะหมวดนี ้ สัจจะ ทมะ 

ขันต ีจาคะ พูดใหติดปากคลองปากขึ้นใจไว : 

 

สัจจะ  -มีความจริงใจในสิ่งที่จะกระทำ. 

ทมะ   -มีการบังคับตัวเองใหทำ. 

ขันติ   -มีความอดกลั้นอดทน เมื่อมันเกิดความเจ็บปวด 

หรือยากลำบากหรืออุปสรรคมีขึ้นมา. 
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 จาคะ   -คือสละสิ่งที่เปนอุปสรรคเหลานั้นอยูเรื่อย; 

สลัดสิ่งที่ไมควรมีอยูในเนื้อในตัวของเรานี้ออกไปเรื่อย. 

 

คำวา “จาคะ” ไมใชเรื่องใหทาน ไมใชเรื่องกุศล

สงเคราะหงายๆ ตืน้ๆ อะไรเชนนัน้. คำวาจาคะ ทีแ่ทจรงิ  คอืการ

สละสิ่งที ่ ไมควรจะมีอยูในเนื้อในตัวของเราออกไป เชนความ

ตระหนีถ่ีเ่หนยีวเปนขอตน ขอแรก เปน ก ขอ ก กา ของจาคะ; 

คือสละความตระหนี่ขี้เหนียว ที่มีอยูในเนื้อในตัวของตัวออกไป 

เรยีกวาจาคะ. นีไ้มใชแตเฉพาะความขีเ้หนยีวทีต่องสละออกไป, 

อะไรทกุอยางทีเ่ปนความเหน็แกตวั  ตองสละออกไป. ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง อะไรทุกอยางทุกชื่อของกิเลสนี้ตองสละ

ออกไป  ตองระบายออกไป; คอืวาเปดรไูวสมอ ทีจ่ะใหมนัไหล

ออกไปๆ ตลอดเวลา นัน่แหละมนัจงึจะเปนจาคะ.  นบัตัง้แตเอา

อาหารใหสัตวกิน เอาปจจัยในการยังชีพแจกคน เรื่อยขึ้นมา

จนถงึชวยเหลอืคนทีม่คีวามทกุข อะไรกต็าม  นีม่นัเปนการเปด

ระบายรใูหรัว่ ใหสิง่ทีไ่มควรจะมอียูในตวันัน้ รัว่ไหลออกไปจาก

ตัวเรื่อยไป; จาคะหมายความอยางนี้. เราอยาประมาท อยา

เผลอในขอนี้, จงเปดรูรั่วใหสิ่งที่ไมควรมีอยูในตน รั่วออกไป

เรือ่ย. สงเคราะหคนอืน่ เมตตากรณุาแมแกสตัวเดรจัฉาน เหน็

สตัวตวัเลก็ๆ มคีวามสขุเมือ่ไดกนิอาหาร เรากม็คีวามสขุดวย ให

ทำไปเรื่อยๆ เปนประจำวันเลย. ยังมีมากอยางดวยกัน เอามา

จาระไนไมหมด. 
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ในการทำงานนั้นเปนเรื่องที่เราตองเสียสละความเห็น

แกตัว  คุณจะเล็งถึงการงานในการศึกษาก็ได แมแตการกีฬา

ก็ได ถามันเปนเรื่องที่ทำใหมนุษย เปนมนุษยละก ็ เรียกวา

เปนการงาน ไมเฉพาะการงานทำไรไถนา อาชีพโดยตรง. คำ

วาการงานนี้เขาหมายหมดเลย  ถึงหนาที่ ที่มนุษยจะตองทำ

ตามกฎธรรมชาติ.  เราเกิดขึ้นมา มีชีวิตขึ้นมา เราก็ตองมี

อาหารกิน,  เราบริหารรางกายใหถูกตอง เรื่องกิน เรื่องอาบ 

เรื่องถาย ทุกอยางนี้ก็เรียกวาการงาน;  เราตองศึกษาเลาเรียน 

ใหมีวิชาความรูความสามารถในหนาที่ตอไป นี้ก็คือการงาน 

การงานคือการศึกษา; แลวตอไปเราก็ทำการงานจริงๆ ลงไป นี้

ก็คือการงาน.  แลวเรายังตองระวังเรื่องจิตเรื่องใจในภายใน ใน

ทางวิญญาณอีก, นี้ก็คือการงานอีกเหมือนกัน. 

คำวา “การงาน”  หมายหมดถึงสิ่งที่มนุษยจะตองทำทั้ง

ทางกายและทางวิญญาณ, ทั้งเพื่อผลทางกายและทาง

วิญญาณ.  เมื่อจะตองทำหมดอยางนี ้คุณก็ตองคิดดูวา ธรรมะ

อันไหน ที่จะขาดไปเสียได, ตองมีครบไปหมด.   ฉะนั้นธรรมะ

ทุกชื่อ หลายสิบชื่อในพุทธศาสนา จะมีครบถวนอยูในการ

ทำงาน.  แมจะทำงานอยางที่เรียกวา ทำมาหากิน.  ทำมา

หากินอยูในไรในนา มันก็มีธรรมะเหลานี้ครบ : ตองมีสัจจะ-

ความจริงใจ, ทมะ-บังคับตัวเอง, ขันตี-อดทน, จาคะ-ระบายรู

รั่วใหความชั่วที่มันจะเปนขาศึกแกหนาที่การงานนี ้ ใหรั่วไหล

ไปเรื่อย ใหคงทำงานอยูไดเปนอยางดีเรื่อย. 
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คนที่ทำนานั้นก็ตองม ีศรัทธา, ตองมีความเพียร, ตองมี

สติ, มีสมาธิ, มีปญญา.  คนไมมองกันในแงนี้ ไปมองอยางโง

เขลาวา หาเงินไวกอน  แกเฒาจึงคอยปฏิบัติธรรม;  นี่โงถึง

ขนาดเปนบาทางวิญญาณ.  ความโงชนิดนี้ตองถือวามากถึง

ขนาดที่เปนบาทางวิญญาณทาง spiritual ของพระเจา.  คนที่

ทำงานอยูควรจะพอใจ ควรจะบูชาตัวเอง ควรจะเคารพตัวเอง 

วานี้มันเปนการกระทำทุกอยาง มีธรรมะทุกอยางอยูในนี ้หาให

พบ : มีศีลก็คือบังคับตัวเอง, มีสมาธิคือความมั่นคงในการ

ทำงาน, มีปญญาคือมีความฉลาดในการทำงาน; มีศีล สมาธิ 

ปญญา ครบอยูในการทำงาน.  มีหนาที่เพียงจะขยาย ศีล 

สมาธ ิ ปญญา นี ้ ใหสูงใหมากขึ้นไปอีกตามลำดับจนเปน ศีล 

สมาธ ิ ปญญา ชนิดที่ทำการงานทางจิต ทางวิญญาณได คือ

ดับทุกขทางจิตทางวิญญาณได.  เพราะฉะนั้นงานก็คือสิ่งที่

ประกอบอยูดวยธรรมะทุกชนิดทุกอยาง แลวงานมันก็คือสิ่ง

สำคัญของชีวิตเทานั้นเอง;  ดังนั้นเราถือวาชีวิตที่แทจริงก็คือ

ตัวการงาน  ตัวการงานนั้นแหละคือตัวชีวิต  อยาแยกชีวิตออก

จากการงานเปนคนละอยางคนละเรื่อง  เดี๋ยวมันก็จะแยกกัน

ออกไปเรื่อย. 

คุณลองคิดเสียวา  ชีวิตคือการงาน  การงานคือชีวิตจะ

ดีกวา;  นี่หมายถึงตัวชีวิตที่แทก็คือตัวการงาน.  ถาปราศจาก

การงานชีวิตก็ไดความหมาย เหมือนกับไมม ี คือตายทาง

วิญญาณนั่นเอง.  ถาปราศจากการงานอยางที่วามาแลว ชีวิต
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ก็คือความตาย; แลวก็ตายทั้งทางกายทางวิญญาณดวย.  ลอง

ไมทำการงานซิ ไมมีอะไรกิน ก็ตองตายทางรางกาย; ลองไม

ทำการงานทางวิญญาณซิ มันก็ปราศจากความสุขทาง

วิญญาณ หรือมีคาเทากับไมมีชีวิตอยู. เพราะฉะนั้นคนที่ไมมี

ธรรมะนี้ก็คือคนตายแลว ทั้งที่ยังเดินไดอยูนี่  มันก็คือคนตาย

แลว.  เราจึงถือวาตัวจริงตัวแทของชีวิตนั้นคือการงาน  การ

งานนั้นแหละคือตัวแทตัวจริงของชีวิต. 

อุตสาหทำสมาธิ คือเพงๆ เพงพิจารณาอยางละเอียด

อยางถูกตองใหเห็นความจริงขอนี ้ ใหเห็นชัดแจวลงไปเลยวา 

ชีวิตคือการงาน การงานคือชีวิต.  เราไมมีการงานก็คือวาเรา

หมดชีวิตหรือสิ้นชีวิต. แลวงานก็ตองเปนงานบริสุทธิ์อยางที่วา 

งานเพื่องาน, ไมใชงานเพื่อกิเลสหรือเพื่อเนื้อหนัง. นี่พูดอยู

ตรงๆ ภาษาวิทยาศาสตร ไมพูดอยางภาษาอุปมาเปนพระเจา

เปนอะไร. แลวคุณก็เคยเรียนวิทยาศาสตร เปนผูรูจักใชเหตุผล

ตามหลักวิทยาศาสตร ก็พอจะมองเห็นได เขาใจได. 

งานก็คือธรรม, ชีวิตก็คือธรรม, พูดอยางนี้บางคนอาจ

จะงง.  ตัวงานก็คือตัวธรรม ชีวิตก็คือตัวธรรม; ธรรมะ ในที่นี้

ไมใชการกระทำงาน, ตัวงานนั้นคือตัวธรรม ชีวิตก็คือตัวธรรม 

หรือธรรมชาติ; งานก็คือหนาที่ของมนุษยตามกฎของ

ธรรมชาติ. ชีวิตนี้เต็มไปดวยหนาที่ของมนุษยตามกฎของ

ธรรมชาติ, ก็คือธรรมดวยกัน หรือรวมอยูในกลุมของธรรมชาติ

ดวยกัน. นี่คือขอที่วาใหมองดูใหดีวา งานนั้นเปนบรมธรรมอยู
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ในตัวมันเอง. หนาที่เพื่อหนา หนาที่บริสุทธิ์นั้น เรารูจักกันแลว 

วาเปนบรมธรรมขอที่ ๓; งานคือสิ่งนี้ มันเปนบรมธรรมอยู

อยางนอยในขอนี.้ 

ทีนี ้ ขอชี้เรื่องปลีกยอยบาง ที่มันแฝงกันอยู หรือมัน

แอบอิงกันอยู งานนั้นแหละคือครูบาอาจารยที่ดีที่สุด.  คุณก็มี

ครูบาอาจารยอยูที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัย; แตผมยังมองไกล

ไปกวานั้น หรืออยากจะมีครูชนิดที่เปนตัวการงานนั้นเอง เปน

ครูบาอาจารย.  ครูสอนที่โรงเรียนนี้ก็เปนเรื่องเบื้องตนชั้นริเริ่ม 

แลวก็เปนครูทางฝายรางกายไปเสียมากกวา; จนกวาเมื่อไรเรา

มีความเจนจัดทางการงาน เมื่อนั้นเรามีการงานนั้นเปนครู.  

การทำงานผิดพลาดมันก็เปนครูสอนอยางดีอยางวิเศษ;  คือ

มันทำใหเกิดความเจ็บปวดที่ตองคิดมาก ตองอะไรมาก ถา

ทำงานถูกตอง มันก็เปนครูสอนเหมือนกัน. 

ความผิดก็เปนครู ความถูกก็เปนครู; แตความผิดนั่น

แหละสอนดีมากกวาความถูก.  ความถูกทำใหเหลิง พอใจและ

เหลิง; ความผิดทำใหตองคิดมาก. แตเด็กสมัยนี้มันสมัครไป

ฆาตัวตายเสีย ไมยินดีที่จะรับเอาความผิดเปนคร;ู มันไมแกตัว

ใหม ไมแกตัวใหม  มันไปทำอยางที่วา ถาไมไดตามใจก็ไปกิน

ยาฆาแมลงใหตายเสียดีกวา. นี่คือความผิดพลาดของการสั่ง

สอน หรือการศึกษาแหงสมัยนี้. ไมสามารถจะสอนใหเด็กๆ รู

วา ความผิดก็เปนครู ความถูกก็เปนครู; การงานนี้ก็เปนครู 

เพราะการงานมีทั้งผิดพลาดและถูกตอง. ถาอยูอยางไมทำ
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อะไรเลย  คนก็จะโงลงๆ โงลงๆ; ถาคนขยันทำการงาน ถูก

ก็ตาม ผิดก็ตาม ทำมันไปใหดีที่สุด, การงานนั้นมันก็จะสอนให

ดีที่สุด  อยางที่หาไมไดในโรงเรียนจากโรงเรียน.  การงานมัน

ใหความเจนจัดความชำนาญ ความเห็นจริงโดยประจักษ ซึ่ง

ครูที่โรงเรียนใหไมได, ใหไดแตคำพูดใหไดแตหลักวิชาซึ่งเปน

ตัวหนังสือ หรือเปนคำพูด เปนแนวความคิดเทานั้นเอง. ทีนี้เรา

เอาอันนี้มาทำใหเปนรูปการงาน  แลวก็เปนไปตามเรื่องของ

การงาน, ความผิดก็เปนคร,ู ความถูกก็เปนคร.ู 

ดูตัวอยางเด็กเล็กๆ แมเขาพูดไมได แตถาไปทำอะไร

เขา สิ่งที่เขาไปทำเขามันจะสอนเขาเอง แลวมันดีกวาครูสอน. 

เชนเด็กเล็กๆ ไปจับของที่รอนๆ หรือไปจับไฟเขา หรือไปจับมีด

ไมถูกวิธีเขา  มันก็เผามือเอาบาง ไหมเอาบาง บาดมือเอาบาง, 

ไมตองมีใครสอนมันก็ไมทำเองตอไป. พอแมหรือพี่เลี้ยงบอก

วาอยาไปจับ ยังไมเชื่อเพราะการสอนนั้นมันยังไมเกง; ตอเมื่อ

ไปจับเขามันรอน หรือมันบาดมือเอา  ก็เปนการสอนถึงที่สุด 

มันก็เชื่อ. อาการอยางนี้เปนได แมในลูกสุนัข ลูกแมว ลูกไก

อะไรที่เปนสัตวเดรัจฉาน;  มันเรียนไดจากตัวชีวิต  จากตัวการ

งานนั่นเอง สุนัขที่มีอายุอยูถึงสิบปจะฉลาดที่สุด รูจักทำอะไร

มากอยาง  กัดงูเหาตัวโตๆ ใหตายก็ได สุนัขของเราที่วัดนี้เปน

อยางนั้น; แตลูกสุนัขทำไมได ทำไมเปน จะขี้ขลาดและวิ่งหนี

ดวยซ้ำไป. 

เพราะฉะนั้น ถือวาการงานนี้เปนครูบาอาจารยที่ดีที่สุด 
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ยิ่งกวาครูบาอาจารยประเภทไหน แลวมันสอนความรูที่ลึกถึง

นิพพานอยูตลอดเวลา.  ครูบาอาจารยไมไดสอนความรูเรื่อง

นพิพาน สอนเรือ่งเลข  เรือ่งวทิยาศาสตร เรือ่งอะไรตางๆ เปน

วิชาไปทั้งนั้น; สวนการงานชีวิตนี้มันสอนถึงนิพพาน.  ใหบท

เรยีนทีท่ำใหนำ้ตาไหล มานัง่รองไหฮอืๆ อยูกม็ ีและมอียูบอยๆ, 

มันใหบทเรียนยากๆ อยางนี้มา แลวเราก็รูจักตอสู รูจักแกไข 

รูจักอะไรไปตามลำดับ จนหยุดรองไหได; กระทั่งมากเขา มัน

เชี่ยวชาญมากเขา ชำนาญมากเขา เคยชิน หรือวาซ้ำซากมาก

เขา มันก็มีความรูมากขึ้น จนทำใหหยุดรองไหไดโดยเด็ดขาด 

คือไมมีความทุกขอีกตอไปได. นี่เรียกวาการงานในชีวิต นั่น

แหละจะสอนใหจนถึงนิพพาน คือมันสอนเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา อยูเสมอเหมือนกัน. ถาเราฉลาดพอที่จะศึกษากับมัน 

และตอนรบัเอาได. 

ความผิดพลาดในการงานนี้จะสอนเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ดีที่สุด.  แตพอมีความผิดพลาดชนิดที่จะมาสอนเกิด

ขึ้น เด็กๆ ก็จะสะบัดกนลุกหนีไป ไมมองดูที่นั่น คือไมสนใจที่

จะแกปญหาที่เปนตัวความผิดพลาด อยางดีที่สุดก็นั่งรองไห

แลวไปฆาตัวตาย; มันไมพยายามที่จะเจาะแทงลงไป ที่ตัว

ความผิดพลาดจนรูความไมเที่ยง  ความเปลี่ยนแปลง ความ

เปนไปตามกฎของธรรมชาติ ไมเปนไปตามจิดใจหรือตาม

ความอยากของเรา. 

ทีนี้ถาวาทำงานสำเร็จมันก็ไปกินไปเลน ไปหาความสุข
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ทางเนื้อหนัง, ไมพิจารณาดูความสำเร็จนั้น  ในฐานะที่เปน 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา; กระทั่งมีวัยแกชรา ก็ไมมองเห็นความ

ไมมีสาระอะไรของความสุขทางเนื้อหนัง.  แตถาวากันโดย

แทจริงแลว ความที่ผานชีวิตและการงานไปมากนี้ มันทำให

เกิดความรูแจงแทงตลอดในขอเท็จจริงของชีวิตและการงาน 

ทำใหเบื่อหนายในที่สุดไดทั้งนั้น ไมเร็วก็ชา; เพราะเหตุนี้คนเรา

จึงเลื่อนชั้นไปไดตามวัย กระทั่งวัยสุดทายมีจิตใจสูง  จนถึงกับ

วา ผานจากพรหมจารีไปได ไปเปนคฤหัสถ, ผานจากคฤหัสถ 

ไปเปนวนปรัสถ, จากวนปรัสถเปนสันยาสีอยางที่เราวากันมา 

ตามลำดับชั้น หรือวัยของชีวิต. นี่ก็เพราะการงานทั้งนั้น ไมมี

สะพานอันอื่น ไมมีบันไดอันอื่นที่จะใหคนผานไปจนครบทั้ง

อาศรม ๔ ในชีวิตนี.้ 

สรุปแลว ดูใหดีๆ จะเห็นวา ชีวิตหรือการงานนี ้มันสอน

ใหเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, สอนเรื่องนิพพานอยูตลอด

เวลา, สอนใหกาวหนาไปตามลำดับ จนครบลำดับของอาศรม

ทั้ง ๔ เพราะฉะนั้นเราควรจะมีความสนใจ. 

คำวางานโดยแทจริง งานโดยบริสุทธิ์นั้น ใจความ

สำคัญมันอยูตรงที ่ รูจักทำงานโดยไมตองมีความรูสึกวา  เปน

ตัวก ู วาของกู.  ทำงานโดยที่ไมตองมีความรูสึกวาเปนตัวกู-

ของกู นี้มันเปนทั้งหมดเลย, มันเปนงานทั้งหมดตั้งแตเด็ก

เล็กๆ, แลวทำหนาที่ เพื่อหนาที่ , ทำงานเพื่องานเรื่อยไป.  

ทำงานเพื่องานตามหลักจริยธรรมสากลนี้  มันก็เปนสิ่งที่ปราศ
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จากตัวกู-ของกูอยูแลว  คือมันไมทำงานเพื่อตัวกู แตทำงาน

เพื่องาน.  สอนเด็กๆ ใหเขาใจอยางนี ้ แลวผูใหญก็ทำงานเพื่อ

งานไมใชเพื่อตัวกู ทำงานเพื่องานเพื่อหนาที่ตามกฎของ

ธรรมชาติ  เพื่อความตองการของพระเจา;  หรือพูดอยางภาษา

วิทยาศาสตรก็วา เพื่อมันกาวหนาไปอยางถูกตองตามกฎของ

ธรรมชาติ.  นี่ก็คือทำงานบริสุทธิ ์ไมใชทำงานเพื่อตัวกูหรือของ

กู; จนกระทั่งวาชีวิตทุกชั่วโมงทุกนาทีผานไปโดยปราศจากตัว

ก-ูของก.ู 

ถาเราจัดเราทำถูกตองไปทุกสิ่งทุกอยางทุกประการใน

ชีวิตประจำวันแลว  ชีวิตประจำวันก็ลวงไปๆ โดยปราศจากตัว

ก ู ปราศจากของกู ที่เปนกิเลสเปนตัณหาอุปาทาน; นั่นแหละ

คือวาการงานที่สูงสุด การงานที่ทำดวยจิตวาง.  ดังนั้นมันจึงมี

ความไมมีทุกข เปนนิพพานอยูตลอดเวลา;  เปนตทังคนิพพาน 

คือนิพพานตามความประจวบเหมาะ  ของการกระทำที่ถูกตอง 

เปนบรมธรรมอยูตลอดเวลา; แลวมันก็เคยชินไปในเรื่องนี้หนัก

ขึ้นๆ หนักขึ้นๆ จนมันตายตัว ถามันตายตัว มันก็เปนนิพพาน

จริงๆ. ถายังไมตายตัว มันก็เปนนิพพานชิมลอง; แตรสชาติมัน

เหมือนกัน. ของตัวอยางกับของจริง ถาไมโกงกันแลว มันตอง

เหมือนกัน. สวนนิพพานนี้ไมโกงใคร แมวานิพพานชั่วคราว 

นิพพานชิมลอง  มันก็มีรสชาติเหมือนกับนิพพานจริงที่เปน

ตลอดกาล คือมันปราศจากความทุกข ไมมีความทุกข. 

เพราะฉะนั้นใหรูจักทำงานบริสุทธิ์, ไมรูจะเรียกวาอะไร 
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ก็เรียกวา ทำงานบริสุทธิ์; ทำงานที่มีอะไรเคลือบแฝง ทำเพื่อ

ตัวกู เพื่อปากเพื่อทองของกูนี้ไมบริสุทธิ์, เปนการทำงานเพื่อ

กิเลส.  ทำงานเพื่องาน ทำงานเพื่อหนาที่ตามกฎธรรมชาต ิ นี้

คือทำงานบริสุทธิ์ แลวเปนนิพพานอยูในตัวมันเอง  เปน

นิพพานอยูในตัวการงานนั้นตลอดเวลา ตามความประจวบ

เหมาะ. นี่แหละการงานจึงเปนบรมธรรม :  การงานจึงเปนตัว

ความสุขอยูในตัวมันเอง, การงานจึงเปนความเต็มเปยมแหง

ความเปนมนุษยอยูในตัวมันเอง,  การงานจึงเปนหนาที่เพื่อ

หนาที่อยูในตัวมันเอง; แลวมันก็ไมตองสงสัย  เมื่อไมมีตัวก ู

ของกูแลว  มันก็มีความรักสากล คือความรักผูอื่นทุกๆ คน

เหมือนกับตน  จนหลอมคนทุกๆ คนเขาเปนคนๆ เดียวกัน มี

แตคนๆ เดียวไมมีคนหลายคน ตามวัตถุประสงคของจริยธรรม

สากล.  นี่เราเรียกวาพูดไปตามหลักจริยธรรมสากลก็ได. ชีวิตก็

คือบรมธรรมเพราะเหตุนี ้การงานคือบรมธรรมเพราะเหตุนี.้ 

ถาพูดตามหลักศาสนาก็คือความไมเบียดเบียน อหิงสา

แปลวาไมเบยีดเบยีน,  เปนบรมธรรมอยางยิง่;  เพราะไมมกีาร

เบยีดเบยีน, ไมเบยีดเบยีนตนเอง ไมเบยีดเบยีนผูอืน่ แลวกไ็มมี

ตนเอง ไมมผีูอืน่ มเีหลอือยูแตความไมเบยีดเบยีน, ไมมเีรา ไมมี

เขา, ไมมีมึงไมมีกู, ไมมีอะไรทำนองนี้. ไมมีความเบียดเบียน

เพราะการทำงานที่ถูกตองในทางจิตทางวิญญาณ จนขึ้นมาได

ถงึระดบันี ้นีค้อืทีผ่มพดูวา  ทำงานดวยจติวาง หมายความอยาง

นี้, ดวยจิตที่ปราศจากความรูสึกวา ตัวกู-ของกูอยูเสมอ แลวก็
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ทำงานบรสิทุธิอ์ยูเสมอ; ถาผลงานเกดิขึน้กย็กใหความวาง. 

“ยกผลงานใหความวางทุกอยางสิ้น” หมายความวา มี

อะไรเกิดขึ้นมา อยาเปนตัวก ูอยาเปนของกู.   ทำงานผิดพลาด

ก็ไมตองเปนของกู ทำงานถูกตองก็ไมตองเปนของกู. ใหมัน

เปนของความวางจากตัวกูอยูเรื่อยไป มีสติปญญาเต็มเปยม

อยูเสมอ ที่จะแกไขความผิดใหถูกได; แลวก็ไมมีความสำคัญ

มั่นหมายผลงานเหลานั้น วาเปนของกูดวย เปนของธรรมชาติ

ทั้งนั้น. 

“กินอาหารของความวาง อยางพระกิน” นี้มันมีปญหา

เกิดขึ้นจากที่มีคนเขาถามวา ถาอยางนั้นจะเอาอะไรกิน?  ก็

ทำงานอยูแลว  ไดผลงานแลวเปนของความวางไปแลว ก็กิน

จากความวาง กินอาหารของความวาง ที่เก็บไวในคลังของ

ความวาง. 

“ตายเสร็จแลวในตัวแตหัวที”  นี้หมายความวา  ถาทำ

มาอยางนี้ตลอดเวลานี ้ มันไมมีตัวเราเลยมาแลวตั้งแตตนจน

บัดนี้.  นี้เรียกวาทำงานบริสุทธิ์  ทำงานดวยจิตที่ปราศจากตัว

กู-ของกู,  เปนงานอยางใหญหลวง เปนงานที่มากมาย เปน

บรมธรรมอยูในตัวมันเอง. 

พระพุทธเจา พระอรหันต หรืออะไรก็ตาม  ทานเปนนัก

ทำงาน และทำงานชนิดนี ้คือทำงานบริสุทธิ์.  คนปุถุชนเปนคน

ขี้เกียจ เปนคนเห็นแกตัว ถาเนื้อหนังไมบังคับแลวก็ไมทำงาน, 

ถากิเลสทางเนื้อหนังอยางเอร็ดอรอยไมบังคับแลวมันก็ไม
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ทำงาน.  คนสมัยนี้ทำงานเพื่อหาเงิน เพื่อบำรุงบำเรอความสุข

ทางเนื้อทางหนัง,  เพราะฉะนั้นความสุขทางเนื้อหนังบังคับ ให

คนสมัยนี้ทำงาน.  แตพระพุทธเจา หรือพระอรหันต ทานไมมี

กิเลสชนิดนั้นมาบังคับใหทำงาน แตทานกลับทำมากกวา ทำ

อยางไมมีความเห็นแกตัว ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย.  อยาง

พระพุทธเจาโปรดสัตว หรือพระอรหันตสืบศาสนานี้ เปนการ

ทำงานอยางหนัก แลวก็ไมมีตัวที่จะตองทำ ทำงานแบบ 

อนัตตาหรือสุญญตา อยางนี้เขาเรียกวาไมมีตัวผูทำ,  มีนามรูป

ที่บริสุทธิ ์ ไมมีความคิดวาตัวนี้เปนผูทำ.  รูปคือรางกาย นาม

คือจิตใจที่บริสุทธิ์เต็มอยูดวยปญญา แตไมมีความรูสึกเปนตัว

กู-ของก ู สองอยางนี้มันทำ.  ในกรณีพระอรหันต ก็เรียกวา

เบญจขันธที่บริสุทธิ์นั่นแหละเปนผูทำ. 

พระอรหันตคือบุคคลที่ยังมีขันธทั้ง ๕ แตขันธทั้ง ๕ 

บริสุทธิ์.  ขันธทั้ง ๕ นั้นไมประกอบไปดวยอุปาทาน จึงเรียกวา

เบญจขันธที่บริสุทธิ์.  เบญจขันธที่บริสุทธิ์กลับทำงานไดมาก

กวาและดีกวา อยางที่เปรียบเทียบกันไมได, เพราะวานั่นมัน

คือ เปนตัวบรมธรรมไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัว.  นี่ทำงานโดย

อนัตตา โดยสุญญตา ไมมีตัวผูทำ;  เรียกวาทำงานทุกชนิดได

โดยไมตองมีตัวผูทำ.  คนปุถุชนฟงไมถูก, เพราะนี่พูดภาษา

ธรรม พูดภาษาพระอริยเจา.  คนปุถุชนมีแตตัวกู มีแตของกูๆ 

จนถูกลิงดาอยูตลอดเวลา.  เพราะฉะนั้นเราก็มาชำระสะสาง

ปญหานี้กันเสียใหม แลวมองใหเห็นชัดวา  การงานนั้นแหละ
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คือบรมธรรม,  บูชาการงานเหมือนพระเจาเถิด,  บูชาการงาน

เปนบรมธรรมเถิด. 

บรมธรรม เปนทั้งการงานและผลงาน โดยสรุปความวา 

สิ่งที่เราเรียกวาบรมธรรมนี ้ เปนทั้งตัวการงาน และทั้งผลของ

งาน, ถาเอาตามหลักจริยธรรมสากล ๔ อยางนั้น หนาที่เพื่อ

หนาที่นั้นคือตัวการงาน สวนความสุขหรือความเต็มเปยมแหง

ความเปนมนุษยนี ้มันเปนผลของงาน;  ถาทำหนาที่เพื่อหนาที่

แลวมันไดความสุข และความเต็มเปยมของความเปนมนุษย,  

สวนความรักสากลนั้นเปนทั้งการงานและผลงาน คือวาเรา

ตองพยายามทำใหเกิดความรักสากล ไมมีเรา ไมมีเขา นี้เปน

ตัวการงาน เพราะเราตองทำ;  ถาทำไป มันก็เปนความรัก

สากลขึ้นมาจริงๆ ความรักสากลนี้ก็เลยเปนผลของงาน.  ทั้ง ๔ 

อยางนี้  เรารูกันอยูแลวพูดกันมาหลายหนแลว  วาทั้ง ๔ อยาง

นี้เรียกวาบรมธรรม.  เพราะฉะนั้นบรมธรรมมีไดทั้งในรูปของ

การงาน และในรูปผลของงาน. 

ถาพูดตามหลักศาสนาคือ อหิงสา ไมเบียดเบียนตัวเอง 

ไมเบียดเบียนผูอื่น ทั้งทางกาย ทั้งทางวิญญาณแลว  การงาน

นี้ก็เพื่อผลอยางนี ้ หรือกระทำอยูในลักษณะอยางนี้.  เมื่อ

ทำงานไมมีตัวกู-ของกู ก็ไมเบียดเบียนตัวเองใหเดือดรอน.  

เมื่อถึงที่สุดมันก็บรรลุความดับทุกขสิ้นเชิง เรียกวานิพพาน ซึ่ง

ก็ไมเคยเบียดเบียนใครตั้งแตตนจนปลาย.  เพราะฉะนั้นบรม-

ธรรมมีอยูในการทำงานที่ถูกตอง ในการทำงานที่บริสุทธิ์.  นี่
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บรมธรรมเกี่ยวกับการงานอยางนี้  การงานเกี่ยวกับบรมธรรม

อยางนี้;  ใหมองเห็นในลักษณะอยางนี้  แลวการงานจะเปน

ทั้งหมด เปนของประเสริฐ เปนสิ่งที่วิเศษในทุกแงทุกมุม;  จะ

เปนทั้งเหตุและเปนทั้งผล คือเปนทั้งบรมธรรม และเปนเครื่อง

มือใหไดบรมธรรม พรอมกันไปในตัว. 

ขอใหมองเห็นสิ่งที่เราเรียกวา การงาน ในลักษณะเชนนี้  

อยาใหเหมือนคนธรรมดาเขามองเห็นวา เปนการหนัก ไม

จำเปน กูไมทำ และจะไมตองทำอะไรเลย นอนรับมรดกไดก็ยิ่ง

ดี;  อยางนี้มันเปนคนที่โงที่สุด เพราะไมรูวาเกิดมาทำไม, ไมรู

วาการงานนี้คือการวิวัฒนาการทางจิตใจกวาจะถึงนิพพาน ไม

ใชมานอนกินนอนหาความสุขทางเนื้อหนังอยูที่นี.่ 

นี่คือความประสงคของการบรรยายในขอนี ้ ก็เพื่อจะให

รูจักสิ่งที่เรียกวา การงานโดยถูกตอง; ใหรูจักการงานในฐานะที่

เปนพระเจา  รูจักการงานในฐานะที่เปนบรมธรรม; แตถาพูด

ในปญหาเฉพาะหนาแลว ใหรูวา การงานนั้นแหละคือการ

ปฏิบัติธรรม. อยาทำปญหาในชีวิตนี้ใหเปนสองฝกสองฝาย คือ

วาทำงานอยางหนึ่ง ทำบุญทำกุศลอีกอยางหนึ่ง, นั้นมันยังโง

อยูมาก. ใหรูวาในตัวการงานนั้นเต็มไปดวยบุญ ดวยกุศล

อยางยิ่งอยูแลว. 

นี่เวลา ๑ ชั่วโมงของเราวันนี้ก็หมดไป. 
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 คติพจน 

 

จงทำงานทุกชนิด ดวยจิตวาง 

ยกผลงานใหความวางทุกอยางสิ้น 

กินอาหารของความวางอยางพระกิน 

ตายเสร็จสิ้น แลวในตัวแตหัวทีฯ 

หมายเหต ุ:- 

ทำงานดวยจิตวาง  คือทำงานดวยความคิดที่เฉลียว

ฉลาด แตปราศจากความรูสึก หรือความสำคัญมั่นหมายเปน 

“ตัวกู” หรือ “เพื่อกู”; ไดแกการ “ทำงานเพื่องาน” ตามหลัก

จริยธรรมสากลนั่นเอง. 

ยกผลงานใหความวาง  คือ ไดผลงานมาเทาไรและ

อยางไร ก็ยกให  “ภาวะแหงความวางจากเจาของ” ไมมีความ

หมายมั่นไววา “ของก”ู. 

เนื่องจากทุกสิ่งเปนสมบัติของธรรมชาติ กำลังเปนไป

ตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ,  วางจากตัวตนทั้งผูกินและสิ่ง

ที่ถูกกิน,  ดังนั้น การกินเปนสิ่งที่มีได โดยไมมีผูกินอยูตาม

ธรรมชาติแลว.  เมื่อยกผลงานใหความวางไดแลว การกินอะไร

ในขณะนั้น ก็คือการกินอาหารของความวางอยูในตัวมันเอง

โดยแนนอน. 

จิตวางจากความรูสึกวา “ตัวกู-ของกู” มาแลวแตหัวท ี
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ความตายจึงมีไมไดมาแลว แตหัวที. จิตวางจึงไมมีวันรูจัก

กับความตายเลย; ไมมี “ตัวก”ู สำหรับจิตวาง จนตลอดเวลาที่

วาง;  แลวแตวาจะเปนความวางชั่วคราว หรือวางอยางถาวร. 

 

โมกขพลาราม, ไชยา 

๑๔ ส.ค. ๒๕๑๐ 

 







อตัมมยตา   

กับการทํางานใหสนุก 

ธรรมโฆษณของพุทธทาส, เรื่องอตัมมยตาปริทัศน, ลําดับที่ ๑๒.ค บนแถบพื้นสีแดง 

เรื่องที่ ๒๑, หนา ๓๙๕–๔๐๖, แสดงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๓. 





 ๑๖ กันยายน ๒๕๓๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย, 

 

การบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี ้ อาตมาจะกลาวโดย

หวัขอวา อตมัมยตากบัการทำงานใหสนกุ ฟงดอูอกจะ

แปลก หรอืวาไมนาเชือ่ แตมคีวามจรงิรอยเปอรเซน็ต; 

ขอออนวอนใหทานทั้งหลายพิจารณาวา อตัมมยตา จะชวยให

ทำงานสนกุไดอยางไร. 

ขอปรารภปญหาเบื้องตนกอนวา  เดี๋ยวนี้ไมมีใครยอม

คิดหรือยอมเชื่อ วาการงานเปนสิ่งที่ทำใหสนุกได, แลวอีกทาง

หนึ่ง เดี๋ยวนี้ยังไมคอยจะมีใครทำความเขาใจ ในสิ่งที่เรียกวา

อตัมมยตา จนกระทั่งรูจึกสิ่งๆ นี,้ แมที่งายๆ ก็ไมมีใครยอมเชื่อ

วา เหงื่อนั้นคือน้ำมนตที่แทจริง ถามองกันในแงนี้ได ก็จะ

ยอมรับไดวา อตัมมยตาชวยใหทำงานใหสนุก.  แลวก็ไมมีใคร
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ยอมรับในที่สุดวา สิ่งที่เรียกวาหนาที่การงานนั่นแหละคือ

ธรรมะ ธรรมะคือสิ่งที่เรียกวาหนาที่การงานในภาษาไทย; ยิ่ง

กวานั้น มีคนบางคนเขาใจวา เรื่องธรรมะเปนเรื่องขัดขวาง

ความเจริญในทางฝายโลกหรือฝายวัตถ.ุ  ปญหามีอยูมากมาย

อยางนี้ ที่จะทำใหไมเขาใจ ไมสนใจ ไมยอมรับ วาอตัมมยตา

สามารถชวยใหทำงานใหสนุกได. 

 

หนาทีค่ือการกระทำเพื่อความรอด 
 

ที่นี้ก็จะดูกันใหชัดเจนลงไป วาหนาที่การงานคืออะไร

กันเสียกอน. หนาที่การงานนี้ไมตองถามใคร มองเอาเองก็รูจัก

ไดวา คืออะไร? 

หนาที่การงานคือการกระทำเพื่อความรอด ไมวาหนาที่

การงานชนิดไหนลวนแตเปนไปเพื่อความรอดทั้งนั้น ไม

โดยตรงก็โดยออม.  ความรอดนี้มีทั้งทางกายและทางจิต รอด

กายคือไมตาย รอดจิตคือไมทุกข, หนาที่การงานที่เราทำกัน ก็

เพื่อความรอดทั้ง ๒ ความหมายนี ้อยางที่เห็นไดชัดอยู.  ดังนั้น

การงานจึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับชีวิต, หนาที่การงานเปนสิ่ง

จำเปนสำหรับสิ่งที่มีชีวิต เห็นไดชัดๆ วา ถาไมมีหนาที่มันก็คือ

ตาย ไมทำหนาที่มันก็คือตาย;  ลองไมทำหนาที่ดูซ ิแขนขามือ

ตีนไมทำหนาที,่ ตับไตไสพุงไมทำหนาที,่ ทุกๆ เซลลในรางกาย
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ไมทำหนาที ่มันก็คือตายวูบเดียว ไมมีปญหาอะไร. 

 

สิ่งที่คูกับชีวิต 
 

หนาที่มีคูกันกับชีวิต แมจะใชสำนวนวา หนาที่คือชีวิต

เสียเอง มันก็ยังถูกอยูนั่นแหละ หนาที่คือตัวชีวิต อยางนี้ก็ได; 

แตในที่นี้ขอเอาเพียงวา หนาที่คือสิ่งที่เปนคูกันกับชีวิต. 

ธรรมะคือหนาที ่ หนาที่คือธรรมะ ดังนั้น ธรรมะจึงเปน

สิ่งที่คูกันกับชีวิตภาษาไทยเรียกวาหนาที่ ภาษาบาลีเรียกวา

ธรรมะ ทำหนาที่เหมือนกันเลย.  คำวาหนาที่ในภาษาไทย ก็

เพื่อ ความรอดของสิ่งที่มีชีวิต, คำวาธรรมะในภาษาบาลี ก็คือ 

สิ่งที่ทรงไวซึ่งชีวิตของสิ่งที่มีธรรมะ สิ่งใดมีธรรมะ ธรรมะก็ทรง

สิ่งนั้นไวใหรอดชีวิต ธรรมะจึงคือหนาที่ หนาที่จึงคือธรรมะ 

การปฏิบัติธรรมะก็คือการปฏิบัติหนาที่นั่นเอง; แมปฏิบัติ

ธรรมะเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน เปนพระอรหันต มันก็ยัง

เปนหนาที่ แตเปนหนาที่ชั้นสูงสุด หนาที่ที่ไมมีใครตองการกัน

กี่คน เพราะมันสูงเกินไป แตมันก็เปนหนาที่ วาชีวิตนี้เกิดมา

แลวตองเปนไปถึงจุดสุดทาย คือจุดสูงสุด.  ถาไมถึงจุดสูงสุดนี ้

มันก็ยังมีความทุกขเหลืออยูเปนธรรมดา ความทุกขจะดับหมด

สิ้นเชิง ก็ตอเมื่อปฏิบัติหนาที่ของมนุษยถึงที่สุดแลวจริงๆ. 
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สิ่งที่พระพุทธเจาทรงเคารพ 
 

ที่นี้ดูอีกแงหนึ่ง ก็วาธรรมะหรือหนาที่การงาน ธรรมะคือ

หนาที ่ หนาที่คือธรรมะ คือสิ่งที่พระพุทธองคทรงเคารพ กลาว

ไดวา พระพุทธเจาทุกพระองคทรงเคารพหนาที.่ นี้เปนคำตรัส

ของพระพุทธเจาเอง เมื่อทานตรัสรูแลวใหมๆ ทานทรงฉงนขึ้น

มาวา ตอไปนี้จะเคารพอะไร?  การตรัสรูถึงที่สุด เปนพระ

สัมมาสัมพุทธเจาแลวตอไปนี้จะเคารพอะไร? ในที่สุดทาน

ตกลงพระทัยวา เคารพธรรมะ เคารพธรรมะ, แลวก็ประกาศวา 

พระพุทธเจาทุกพระองคในอดีต ในปจจุบัน ในอนาคต ลวนแต

เคารพธรรมะ ธรรมะจึงคือสิ่งที่พระพุทธเจาทุกพระองคทรง

เคารพ.  ดังนั้นหนาที่ หนาที่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจาทุกพระองค

ทรงเคารพ คือทุกพระองคทานทรงเคารพหนาที่ของทาน คือ

เคารพหนาที่ของพระพุทธเจานั่นเอง. แมจะใชคำวา สัทธรรม, 

สัทธรรม : ธรรมสำหรับทำความสงบของผูสงบ  มันก็กลายเปน

หนาที่ของผูตองการความสงบ  คือผูมีความสงบก็ตองทำ

หนาที่เพื่อความสงบ. 

ธรรมะ คือ หนาที ่
 

ทุกๆ อณูมีหนาที่ อยางวาในทุกๆ อณูก็ตองมีการ

เคลื่อนไหว ชนิดที่ใหทรงตัวอยูได ในทุกๆ ปรมาณูดวยซ้ำไป.  
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ทุกๆ อณูมีหนาที่ นั่นคือเล็กที่สุดเหลือประมาณแลว มันก็ยัง

มีหนาที่ที่จะทรงตัวมันไวใหได, ทุกๆ ระดับของสิ่งมีชีวิต หรือ

ทุกๆ มวลของสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม มันมีหนาที่;  ถามัน

ไมทำหนาที ่มันแตกสลาย หรือมันสูญสิ้น มันอยูไมได.  เชนวา

โลกถาไมหมุน มันก็อยูไมได, ดวงอาทิตยลองไมทำหนาที่ซิก็

หมดความเปนดวงอาทิตย, จะมวลเล็กมวลนอย มวลกะจิริด

อะไร ลวนแตทำหนาที ่ กระทั่วมวลใหญ เชนดวงอาทิตย

เปนตน มันก็ตองทำหนาที.่ 

เปนอันวา หนาที่คือสิ่งที่ทำใหทรงอยูได ตามความ

หมายของคำวาหนาที่หรือตามความหมายของคำวาธรรมะ, 

ธรรมะ คือ สิ่งที่ทรงสิ่งที่มีธรรมะใหตั้งอยูได; ถาสรุปสั้นๆ ก็จะ

พูดไดเลยวา ธรรมะคือหนาที,่ ถาจะกลายเปนคำสอน ก็หมาย

ถึงสอนเรื่องหนาที่. แตคำวาธรรมะไมไดแปลวาคำสอน คำ

สอนนี่มีคำอื่น แตเนื่องจากพระพุทธเจาทานสอนธรรมะ แลวก็

ไมดูกันใหดีกวาธรรมะนั้นคืออะไร ธรรมะนั้นมันคือหนาที่ๆ, 

คำสอนเรื่องหนาที่ คำสอนเรื่องสิ่งที่ทรงไวซึ่งชีวิต คือสิ่งที่จะ

ทำใหมีชีวิตอยูไดนั้น คือธรรมะ. 

รูจักธรรมะแลวจะทำงานสนุก 
 

ฉะนั้น คนยิ่งรูจักธรรมะก็ยิ่งรักหนาที ่ ยิ่งรูจักธรรมะ ก็

ยิ่งรักธรรมะ ยิ่งรูจักธรรมะ ก็ยิ่งรูจักหนาที่. นี่คนที่รูจักธรรมะก็
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ยิ่งชอบการทำการงาน หรือชอบหนาที่นั่นเองก็เลยทำหนาที่

สนุก คือ ทำการงานสนุก ไมวาจะเปนหนาที่ประเภทไหน 

หนาที่ทางกายก็สนุก, หนาที่ทางจิตก็สนุก, หนาที่ทางวิญ-

ญาณ คือสติปญญาก็สนุก; เขาจะบริหารกายสนุก, เขาจะ

บริหารจิตสนุก,  หรือเขาจะศึกษาฝกฝน ใหมีสติปญญาหรือ

ทิฎฐิความเชื่ออะไรตางๆ ถูกตอง มันก็ยิ่งสนุก ก็ยิ่งสนุก.  สรุป

ความวายิ่งรูจักธรรมะ จะยิ่งรักหนาทึ่ รักการงาน ไมวาจะ

เปนการงานประเภทไหน ทางกายก็ได ทางจิตก็ได ทาง

วิญญาณก็ไดดังที่กลาวแลว. 

 

พระพุทธเจากับหนาที ่
 

ขอนีอ้ยากจะขอชกัชวนใหพจิารณา ใหเกีย่วกบัพระพทุธ

องคกันใหถึงที่สุด วาพระพุทธองคกับหนาที่นั้น มันมีเรื่องอะไร

บาง ทีเ่ราจะถอืเอาเปนหลกั จะไดงายในการทีจ่ะปฏบิตัธิรรมะ 

หรอืปฏบิตัหินาที ่จนหลดุพนจากความทกุขทัว้ปวง. 

อาตมาจะสรุปเปนใจความสั้นๆ เพื่อจำงายเขาใจงาย

วา พระพุทธเจาทานทรงทำหนาที่ครบวงจร ทั้งวันทั้งคืน วัน

หนึ่งคืนหนึ่งเปนหนึ่งวง ทานทำหนาที่ครบทั้งวงจร, แลวทานก็

ทำหนาที่ครบวงจรนี้จนวินาทีสุดทาย จนวินาทีสุดทาย คือดับ

ขันธปรินิพพาน.  เราไมทำหนาที่ครบวงจร อยากจะนอน อยาก
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จะเอาเปรียบ, แลวมันไมมีใครเคยคิดจะทำหนาที่จนตาย 

เตรียมหยุดหนาที่กันเสียหมดแลว ตั้งแตวาเกษียณอายุ

ราชการเปนตน; ไมมีใครเคยคิดวาจะทำหนาที่จนวินาที

สุดทาย แมวาจะทำได ก็ไมอยากจะทำ 

 

ทรงทำหนาที่ครบวงจร 
 

จะพิจารณาหนาที่ที่เปนวงจร ครบทั้งวันและคืนนี้กี่

ชั่วโมงกอน แมวาคำบาลีเหลานั้นจะไมไดมาในพระไตยปฎก

โดยตรง ก็เปนที่เชื่อถือไดจากเหตุผลรอบดาน วาพระพุทธองค

ทรงทำหนาที่ในรอบคืนนั้นอยางไร. 

ตั้งแตวา หัวรุง ยังไมทันจะรุง บาลีก็วา ภพฺพา ภพฺเพ 

วิโลกาน ํ ทานสองญาณไปในหมูสัตวทั้งหลายวา สัตวใดควร

จะบรรลุแลว สัตวใดยังไมควร. แตนี้ทำไดซิเพราะทานก็รูเห็น

อยูทั่วๆ ไป วาใครเปนอยางไร? ที่ไหนมีอะไร? นี่ก็พบวาใคร

เปนผูที่สมควร ที่จะไดรับธรรมะในวันนี ้จะไดไปโปรดเขา ทาน

ตั้งพระทัยไวตั้งแตกอนรุง. 

พอรุงขึ้นทานก็เสด็จไป เพื่อไปโปรดเขา แตไปใน

ลักษณะที่เรียกวาไปบิณฑบาต, แมคำพูดในภาษาไทยเรา ก็

พูดใหเห็นความขอนี้ชัดอยูแลวเหมือนกัน วาไปบิณฑบาตนั้น 

เรียกวาไปโปรดสัตว.  ไปโปรดสัตวดวยการไปบิณฑบาต 
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หมายความวาทานตั้งพระทัยจะไปชวยใครคนหนึ่งหรือหลาย

คน ดวยการไดพบกับเขา แลวก็ไดพูดจากับเขา แมจะโตเถียง

กับเขา อะไรก็ได. ทานก็ไปเพื่อใหโอกาสอันนั้นเกิดขึ้น คือ

พูดจาใหเขาเขาใจจะเปนคนธรรมดาก็ได, เปนคนจนก็ได เปน

เศรษฐีก็ได, เปนฝายปรปกษ คือเปนเดียรถียเหลาอื่น ซึ่งเปน

ขาศึกกันก็ได.   ทานก็มีความแนใจตั้งแตกอนรุง แลวทานก็

เสด็จไปเพื่อโอกาสอันนั้น หรือเพื่อใหผานไปทางนั้น ใหไดพบ

ไดพูดกับคนนั้น,  ในบางกรณีก็ไปฉันที่บานนั้น สนทนาพูดจา

กันจนสายจนเที่ยง  จนสำเร็จตามความประสงคของทาน. 

ที่นี้ตอนเที่ยงก็พักผอนนิดหนอย ตอนบายก็กลับมาที่

วัด ถาสมมติไมมีที่ไปไหน ก็กลับมาที่วัด เพื่อจะสอนหรือ 

โปรดชาวบาน ประชาชนที่ไปหาถึงที่วัด นี่กระทำกันตอนบาย

จนถึงตอนเย็น. 

พอพลบค่ำ อโธเส ภิกฺขุ โอวาท ํ พลบค่ำก็สอนภิกษ ุ ที่

อยูประจำที่วัดดวยกันกับพระองค. 

เทีย่งคนื อฑฒฺ รตเฺต เทว ปหฺาน ํเทีย่งคนืกป็ญหาเทวดา 

กค็อืสอนเทวดา.  เรือ่งเทวดานีแ่ปลก ทีว่าไปเวลาเทีย่งคนื  เทวดา

ที่ลงมาจากสวรรคขางบน ก็มาเที่ยงคืน เทวดาคนๆ เปนมนุษย

ก็ไปเที่ยงคืน.  อานพบเรื่องพระราชายกกองทัพมีคบเพลิง

มโหฬาร ไปเฝาพระพุทธองค อยางเรื่องในสามัญญสูตรก็ดูจะ

มี : ไปอานดูวาพวกเทวดาเทวดาคนหรือเทวดาเมืองสวรรค  

จะไปเฝาพระพุทธเจาเวลาเที่ยงคืน.  เขาวากันวา เทวดาเหลา
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นี้มีงานมากนัก จะมีเวลาวางอยูบางก็เวลาเที่ยงคืน เที่ยงคืนไป 

อยางนี้ก็ตองพูดกันจนเลยเที่ยงคืน. 

ดึกดื่นจึงพักผอนสักหนอย เดี๋ยวก็หัวรุงอีกแลว หัวรุง 

ภัพพา ภัพเพ ตรวจดูวาพรุงนี้จะไปที่ไหนอีก ; นี่ครบวงจรวัน

และคืน. 

ถาฟงไปในเรื่องพระมหากรุณาอะไรก็ได  แตอาตมาฟง

ในเรื่องของหนาที ่หนาที่ของพระพุทธเจา, พระพุทธเจาทานทำ

หนาที่ของพระองค  หนาที่ของพระพุทธเจาครบวงจรวันและ

คืน.  เราทำงานครบวงจรอยางตรงไปตรงมา เขมแข็งกันอยาง

นี้หรือเปลา? ดูกันเสียทีหนึ่งกอนเถอะ. 

 

ทรงทำหนาที่ดวยความเสียสละจนนาทีสุดทาย 
 

แลวก็มาดูขอที่วา ทานทรงทำหนาที่กระทั่งถึงนาที

สุดทาย ดวยความเสียสละ. 

เมื่อทานอยูที่ตำบลนี ้ชนบทนี ้อะไรนี ้พอสมควรแกการ

ที่จะยายไปสูชนบทอื่น ทานก็เสด็จไป.  ก็มีสิ่งที่ตองใครควรญ

พิจารณากันดูตอนนี้วา  เทาที่สังเกตดูในพระบาลีไมพบตรง

ไหนวาพระพุทธองคทรงใชรองเทา ไมมี ไมมี แมจะรองเทาที่มี

ในวินัย; จะไมพบตรงไหน พระองคที่วามีเรื่องที่ตองใชรองเทา 

ก็หมายความวา ทานเดินฝาพระบาทเปลา  เปนพระศาสดา
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เทาเปลา.  แลวก็ไมปรากฏวาทานมีรม ไมมีรม ขอใหคิดด ูไมมี

รมเหมือนพวกเราเดี๋ยวนี้เต็มไปดวยรม. แลวอีกอยางหนึ่งก็คือ

วา ทานไมนั่งยานพาหนะที่เทียมดวยสัตวมีชีวิต, เกวียนก็ไม

นั่ง เพราะมันเทียมดวยสัตวที่มีชีวิต, รถมาก็ม ีก็ไมนั่งเพราะมัน

เทียมดวยสัตวที่มีชีวิต ทานก็ตองดำเนิน. 

เปนพระศาสดาเทาเปลา ดำเนินไปโดยไมมีรม ไมมี

รองเทา นี้คืออะไร?  ทานอาจจะมองวาเปนความเสียสละ พระ

กรุณาอะไรก็สุดแท;  แตอาตมามองวา ทานเคารพในหนาที่

ของทาน ทานเคราพในหนาที่ของทาน.  มันจึงมีปญหาวาจะ

ตองเดินกี่โยชน เดินกี่โยชน?  ก็ไปไดจนทั่วในที่ที่ทานทรง

ประสงคจะไป,  แลวทานทำอยางนี้อยูจนนาทีสุดทาย คือ

จนถึงเวลาแกหงอม แกหงอมทานก็ทำอยูอยางนี.้ 

ทุกคนอานพระพุทธประวัติเรื่องนี้มามากแลว ก็รูไดเอง 

กระทั่งรูไดวา ในวันที่จะปรินิพพาน ค่ำลงจะปรินิพพานนี้ 

กลางวันยังดำเนินอยูเปนโยชนๆ ดำเนินอยูเปนโยชนๆ เลย. 

คนแกชราดำเนินอยู เปนโยชนๆ ไมไปหาหมอ ไมไปโรง

พยาบาลเหมือนพวกเรา  ที่เตรียมตัวไปตายโรงพยาบาล หรือ

ไปตายกันใหสบายที่ไหน;  หัวค่ำลง ถึงเวลาที่จะปรินิพพาน ที่

โคนตนไมในอุทยานแหงหนึ่งกลางดิน. 

คำวากลางดินนี้ ขอใหหมายความวา  แมจะมีเตียง

เตี้ยๆ สูงสักคืบ สัก ๘ นิ้ว ๑๐ นิ้วอะไร ก็วางอยูกลางดิน เราก็

ตองเรียกวา ปรินิพพานกลางดิน, หรือวาจะไมมีเตียงเสียเลย 
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จะใชผาสังฆาฎิปู แลวนิพพานกลางดิน นี้ก็ยังเปนไปได;  

ขอความนี้คอนขางจะกำกวม แตเอาเถอะเปนวา เรียกไดวา 

นิพพานกลางดิน ดวยกันทั้งนั้น. 

จะปรินิพพานอยูหยกๆ อยางนี้แลว  ก็มีผูมาขอใหชวย

สอน คือนักบวชในศาสนาอื่น;  ภิกษุวา โอ นี่มันเกินไปแลว ไล 

ไป ไป ไป อยามายุง.  ทานทรงไดยินเขา อยาไล อยาไล เรียก

เขามา เรียกเขามา, ทานก็สอนตามที่เขาตองการใหสอน จน

บรรลุธรรมะสำหรับเปนพระอรหันตได.  ตอมาเรียกวา อีกไมกี่

นาที ไมกี่มากนอย ทานก็ปรินิพพาน เหมือนกับวาปดสวิตซ

ไฟฟา, ทรงเขาฌานออกฌาน เขาฌานออกฌานเหมือนกับ

เลนสนุก  พอถึงจุดกำหนดอันหนึ่งทานก็ปดสวิตซ คือ

ปรินิพพาน;  ทานทำหนาที่จนถึงนาทีสุดทาย.  ใครมีโอกาส

ทำงานถึงนาทีสุดทายอยางนี้บาง? ดูจะหาทำยาหยอดตายาก.  

เอาละ เปนอันวา พระองคทรงเคารพในหนาที ่ เคารพในหนาที่

จนวินาทีสุดทาย. 

 

การบูชาที่ตรงตามพระพุทธประสงค 
 

ที่นี้ ก็มีสิ่งที่จะตองคิดนึกกันอีกทีหนึ่งวา มีขอความ

กลาววา  ดอกไมจากเมืองสวรรค ตกลงมาเต็มไปหมดทั้ง

บริเวณ พระองคกลับบอกวาไมมีความหมาย ไมมีความหมาย 
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ไมเปนการบูชาอะไร; ขอใหภิกษุทั้งหลาย ทำการปฏิบัติหนาที่ 

ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม นั่นแหละจึง

จะเปนการบูชา.  คิดดูเถอะดอกไมเปนทิพย ตกลงมาเต็มไป

หมดทั่วทั้งบริเวณ เหลานี้ไมเรียกวาเปนการบูชา; นี่เราตองนึก

กันถึงขอนี้ไว เรื่องบูชาใหสมตามพระพุทธประสงค. 

พระพุทธองคทรงทำหนาที่อยางนี้ เปนตัวอยางอัน

ประเสริฐแสนประเสริฐถือไดวาเปนหลักที่ชีวิตอยูไดดวย

หนาที่, ชีวิตมีประโยชนเพราะการทำหนาที ่ ทำหนาที่จนวาระ

สุดทายของชีวิต. 

 

สิ่งจรรโลงใจใหทำหนาที่การงาน 
 

ทีนี ้ ก็มาดูสิ่งจรรโลงใจใหทำหนาที ่ คนธรรมดาสามัญ

ปุถุชนทั่วไป มันก็จะตองนึกถึงความสนุก ความสนุกชวยใหทำ

หนาที ่ ถาไมสนุกมันก็ไมทำ ความสนุกถึงแมจะเปนสิ่งผิดศีล

ธรรมเลวทราม มันก็ยังทำ, สิ่งจรรโลงใจใหทำการงานหรือ

หนาที่สูงขึ้นมาหนอย ก็คือประโยชน ประโยชนที่จะพึงไดรับ 

และความหวังที่จะไดรับประโยชนนั้นเปนสิ่งจรรโลงใจใหทำ

หนาที่ .  หรือวาเราบูชาสิ่งที่สูงสุด บูชาพระธรรม,  บูชา

พระพุทธเจา, บูชาพระเปนเจา แลวแตจะเรียก; บูชาสิ่งสุงสุด 

เราก็ทำหนาที ่เพราะวาเปนความประสงคของสิ่งสุงสุด. 
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สิ่งสูงสุดตองประสงค ใหเราบูชาทานดวยการทำหนาที ่

ไมใชมานั่งจุดธูปจุดเทียน จัดดอกไมหรูหรากันอยูอยางนี ้ทาน

วาเหมือนกับไมไดบูชา;  บูชาสูงสุด ก็คือการทำหนาที่สมควร

แกหนาที่ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.  ถารูจักวาสิ่งนี้เปน

พระพุทธประสงค ไดทรงทำเปนตัวอยาง อยางดีแลว และเปน

สิ่งที่ชวยใหรอดอยางดีแลว คนก็รักหนาที ่ เหงื่อก็จะกลายเปน

น้ำมนต, เหงื่อยิ่งออกมาก็จะเปนน้ำเย็น ใหชื่นอกชื่นใจ เพราะ

วาไดทำอยางเดียวกับพระพุทธเจา  การที่จะทำงานใหสนุก ก็

เปนไปไดงายขึ้น. 

ดูอีกนิดวา ทำงานเพื่ออะไร?  ทำหนาที่เพื่ออะไร? พอ

จะมองเห็นไดวา  ทำงานเพื่อโลก มีจิตใจสูงกวาธรรมดา แลว

ทำงานเพื่อโลก,  โลกนั้นมันรวมตัวเราอยูดวย มันทำงานเพื่อ

มนุษยทั้งหมด รวมทั้งตัวเรา;  นี่ก็พูดไดวา ทำงานเพื่อโลก. 

แลวถัดมาก็กลาวไดวา ทำงานเพื่อสิ่งสูงสุด เพื่อลุถึงสิ่ง

สูงสุด เชน พระนิพพาน,  หรือวาจะเขาถึงพระเปนเจา ตาม

ลัทธิศาสนานั้นๆ ก็เรียกวา ทำงานเพื่อสิ่งสูงสุดหรือทำงานเพื่อ

ตามความประสงคมุงหมายของสิ่งสูงสุด. 

เอา ทีนี้ที่จริยธรรมสากล ที่คนสนใจ ก็มีวา ทำหนาที่

เพื่อประโยชนแกหนาที่ duty for duty’s sake หนาที่เพื่อ

ประโยชนแกหนาที่,  อยางนี้มันก็เรียกวา ทำหนาที่เพื่อหนาที่;  

คนโงสั่นหัว เพราะตองการเงิน. 

อาตมาอยากจะขอบอกกลาว แกคนเหลานั้นวา ขอให
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ลองทำเถิด ทำหนาที่เพื่อหนาที,่ ทำหนาที่เพื่อหนาที่มันจะสนุก  

มันจะเปนสุข แลวเงินก็ไมไปไหนเสีย อยากลัวเลยเงินไมวิ่งไป

ไหนเสีย;  แมวาเราตั้งใจจะทำหนาที่นี้ ทำเพื่อหนาที ่ ทำเพื่อ

หนาที่  เงินก็ไมไปไหนเสีย ขอใหบูชาหนาที่ และทำหนาที่ใน

ฐานะเปนสิ่งสูงสุด.  นี่วาโดยหลักจริยธรรมสากลทั่วไป แก

มนุษยทุกคน ก็มีหลักอยูอยางนี ้duty for duty’s sake หนาที่

เพื่อประโยชนแกหนาที ่ทำเถิด เงินไมไปไหนเสีย ยังคงได. 

นี่เรามาตัดสินใจกันท ีมาตัดสินใจกันท ีวาชีวิตนี้หรือตัว

เรานี้ มันเปนคนของกู หรือเปนคนของโลก,  ตัวเรานี้เปนคน

ของตัวเรา หรือวาเปนคนของโลก;  ถาเปนคนของโลก ก็ตอง

ตัดสินใจทำใหมันไดรับประโยชนกันทั้งโลก นั่นแหละจะไดเกิด

กำลังใจกวางขวาง  ทำหนาที่สนุก แมจะลำบากยากเข็ญเพียง

ไร, การทำเพื่อโลกนั้นมันสนุกกวาทำเพื่อตัวกูคนเดียว หรือมี

เกียรติกวาทำเพื่อตัวกูของก.ู 

ขอใหสนใจ สนใจวาหนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที ่  เงิน

ไมไปไหนเสียดอก;  ถาทำดวยความหวังความหิว มันเปนเปรต

แลว ตั้งแตเริ่มทำแลว เงินไมไดมาทันใจ มันก็เปนเปรตตลอด

เวลาแหละ ทำหนาที่เพื่อหนาที่เถิด, บูชาหนาที ่บูชาพระพุทธ-

องค ซึ่งทรงเคารพหนาที ่แลวหนาที่ก็จะสนุก. 

นี่อตัมมยตา อตัมมยตา : ความคงที่อยูในความถูกตอง 

คงที่อยูในความถูกตอง มันคือถูกตองทั้งหมด, เขาใจถูกตอง

ทั้งหมด, ปฏิบัติถูกตองทั้งหมด เรียกวาคงที่อยูในความถูกตอง 
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การงานก็จะเกิดเปนความสนุกขึ้นมา. 

ทำเพื่อบูชาสิ่งสูงสุด  ใครมีอะไรเปนสิ่งสูงสุด ก็บูชาสิ่ง

สูงสุดนั้นดวยการทำหนาที่;  พระพุทธองคตรัสใหเราปฏิบัติ

ธรรมสมควรแกธรรม เปนการบูชาพระองค  อยาตองบูชาดวย

ดอกไมธูปเทียนอะไร ใหมันรกรุงรังเลย. 

มีอตัมมยตาแลว การงานก็จะเปนของสนุก เหมือนเลน

กีฬา  เราเลนกีฬาเอง, เราดูกีฬานั้นเอง, เราตัดสินกีฬานั้นเอง 

นี่มันสนุกหรือไมสนุก ก็ลองคิดด.ู 

หวังวาทานทั้งหลาย จะรูจักอตัมมยตา ตามสมควรแก

เวลา, แลวก็มุงหมายจะนำมาใชในการทำงานใหสนุก  มีความ

เจริญกาวหนางอกงามในหนาที่การงานอยูทุกทิพาราตรีกาล 

เทอญ. 

 




