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รวบรวมโดย พระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี
มีบทเพลงธรรมะอยูบทหนึ่งวา “งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข
ทํางานใหสนุก เปนสุขเมื่อทํางาน” นี่ก็หมายความวา ควรหาความสุขหรือความ
เพลิดเพลินกับการทํางานไดแก ทํางานดวยความพอใจ ทํางานดวยความเต็มใจ
เขาใจทํา
บางคนบนวา “เซ็งเหลือเกิน” บางคนก็วา “ไมรูจะทําอะไรดี” หรือบางคน
บอกวา “ไมมีงานทํา” ดังนี้เปนตน ที่พูดอยางนี้ก็อาจเปนเพราะสาเหตุหลายประการ
เชน
๑. เพราะบางคนไมรจู ักการทํางาน ไมรจู ักวางแผนการทํางาน ไมรูจัก
ปรับตัวใหเขากับงาน และบุคคลผูรวมงาน
๒. เพราะบางคนไมอยากทํางาน มีความเกียจครานเปนพื้นฐาน หรืองานที่
ทํามากเกินไป ไมทราบวาจะทําอะไรกอนหลัง
๓. เปนคนจับจด เลือกงานที่จะทํา ดูหมิ่นงานบางอยางวาไมเหมาะกับตน
ทั้ง ๆ ที่ยังไมลงมือทํางาน เมื่อไมไดงานอยางที่ตนหวังไวก็จะไมทํางาน
ปลอยกาลเวลาใหลวงไป ๆ โดยเปลาประโยชน
ปญหาตาง ๆ เหลานี้เปนปญหาของสังคม เปนปญหาของชาติที่รัฐไม
สามารถจะจัดหางานหรือจัดสรรงานใหทุกคนทําอยางที่คิดได หากทุกคนรอหวังแต
จะทํางานตามที่ตนตองการจะทําเทานั้น ตลอดชาตินี้ทั้งชาติคงไมมีใครตองทํางาน
กันแลว เพราะตามหลักธรรมชาติของมนุษยที่เกิดมา ทุกคนยอมปรารถนาความสุข
สบายกันทั้งนั้น กลาวคือ ตองการทํางานสบาย แตขอใหไดเงินมากหรือทํางานแต
นอยไดผลประโยชนมาก ๆ นั่นเอง คนจะมีเงินหรือหาเงินไดจะตองทํางานดวยกัน
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ทั้งนั้น และจะตองทํางานดวยใจรัก มีคําบาลีวา แปลวา พอใจในการกระทํา งาน
เปนแหลงที่มาของเงิน ไมใชโชคชะตาเปนแหลงที่มาของเงิน จึงมีคําพูดที่วา
อยากมีเงิน
ตองทํางาน
จึงพานพบ
อยากเรียนจบ
ตองขยัน
หมั่นศึกษา
อยากมีรัก
ตองฝกใฝ
เวียนไปมา
อยากมีหนา
ตองยื่นหนา
อาสาคน
รัฐบาลไทยยุคหนึ่งเคยมีคําขวัญวา “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข”
หมายความวา จะมีเงินจําตองทํางาน ไมใชคอยโชคลาภหรือโชคชะตา สําหรับคนที่
ชอบพูดวา “เซ็ง” ก็ดี “ไมรูจะทําอะไร” ก็ดี “ไมมีงานทํา” ก็ดี ขอใหใชหลักธรรมะ
มาเปนเครื่องนําทางเพื่อปลูกฝงความรักในการทํางานโดยใหพิจารณาใหเห็นวา “งาน
คือชีวิต ชีวิตคืองาน” ใหเห็นวาชีวิตทุกชีวิตที่ดํารงอยูไดก็เพราะมีงาน มีการทํางาน
คนตายแลวไมสามารถจะทํางานหรือสรางผลงานอะไรไดเลย เพราะฉะนั้น ขอใหทุก
คนทุกทานที่เกิดมาเปนคนไทยแลว ควรใชชีวิตใหเกิดประโยชนดวยการทํางาน ไม
ควรเลือกงาน และคนที่ทํางานอยูแลวก็ขอใหทํางานอยางมีความสุขสนุกไปกับการ
ทํางาน โดยอาศัยหลักธรรมเปนแนวทางปฏิบัติ ๔ ประการ คือ
๑. พอใจในงานที่จะกระทํา หรือที่กําลังกระทํา
๒. พยายามทํางานนั้น ๆ ดวยความพากเพียร
๓. สรางบทเรียนดวยการเอาใจใสฝกใฝดูแล
๔. สอบสวนทวนกระแสในงานที่กระทําวาเรียบรอยหรือไมเพียงไร
พระพุทธเจาตรัสไววา
แปลวา สัตวทั้งหลายทั้งปวงดํารงชีวิตอยูได
เพราะอาหาร
ซึ่งมีความสัมพันธกับสภาพความเปนจริงของคนเราที่เกิดมาตอง
ทํางานหาเลี้ยงชีพ หากใครไมรูจักทํามาหากิน ชีวิตของคนนั้นถือวาลมเหลว แมมี
ชีวิตเปนอยูตั้งรอยป ก็สูบุคคลผูมคี วามเพียรดีเปนอยูวันเดียวไมได
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๒

ยิ่งในภาวะปจจุบัน การทํามาหากินยิ่งฝดเคือง หากใครมัวแตงอมืองอเทาไม
ขวนขวายที่จะทํางาน มัวแตคอยเลือกงานวางานไมมีเกียรติ ไมสมฐานะ เงินเดือน
นอย หรือทํางานสักแตวาทําใหพน ไปวันหนึง่ ๆ แลวเอาแตเกียจคราน คอยรับทาน
แตหยาดเหงื่อแรงงานของผูอื่น ถือวาใชชีวิตอยางวางเปลาไรความหมาย ซึ่ง
ชวยเหลือตนเองไมได เพราะชีวิตของคนเชนนี้เปนชีวิตไรคา เปนภาระของสังคม แต
สําหรับคนสวนมากแลว มักจะไมยอมปลอยใหตัวเองตอง อดตาย คนพิการแขนดวน
ขาดวน ยังทํางานเปนชางซอมจักรยาน ชางแกะสลัก ชางซอมวิทยุ โทรทัศนก็มี
คนตาบอดก็ไมยอมแพ สวนใหญจะขายล็อตเตอรี่ และคนตาบอดบางคนยังพยายาม
ฝนความพิการ มีความสามารถเรียนจบไดรับปริญญา เปนอาจารยสอนภาษาก็มี
เพราะฉะนั้น การจะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จไดนั้น ไมวาจะเปนงานอะไร ตองทํา
ดวยความตั้งใจจริง มีความอดทน คิดหาลูทางที่จะทําใหงานนัน้ สําเร็จ อยาทอถอย
หมดกําลังใจงาย ๆ ถายิ่งเปนงานราชการดวยแลว จะตองมีวัตถุประสงคที่สําคัญอยู
๓ ประการ คือ
๑. บรรลุเปาหมาย คือ ทํางานจนสําเร็จเรียบรอย
๒. ทันเวลา คือ เปนไปตามกําหนดการที่ตั้งไว และ
๓. ไดผลตามเกณฑที่คาดหมาย คือ มีประสิทธิภาพและถูกตอง
สวนการทํางานในดานอื่น ๆ ก็อยูที่ความรักงาน มีความพอใจกับงานที่ทําอยู
คือ ไมเบื่ออาชีพ มีความขยันขันแข็งในงานที่ทํา เอาใจใสไมปลอยวาง และ
พิจารณาหาทางแกไขในสิ่งที่ไมสมบูรณ เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นเรื่อย ๆ เชน การ
ปรับปรุงพืชพันธุธัญญาหารจากพันธุพืชที่มีรสไมดี ขายไมไดราคา มาเปนพันธุพิเศษ
รสดี ผลใหญ ขายไดราคา ฉะนั้นหากทํางานดวยความรัก ความรับผิดชอบดังกลาว
มา งานที่ทํากรรมที่สรางก็จะไดผลเปนที่นาพอใจ โอกาสที่จะตั้งตัวยอมเปนไปได
งาย
อนึ่ง การทํางานอยางไดผลอีกประการหนึ่งก็คือ อยามัวผัดวันประกันพรุง
ในขณะที่คนทั้งหลายกําลังขวนขวายทํางาน เพื่อใหตัวเองพรอมดวยบุคคลที่อยูใน
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๓

ความรับผิดชอบ มีอยูมีกินหรือไมอดตาย ออกจากบานตั้งแตตีหา กลับเขาบานหก
โมงเย็น หรือบางรายไปทํางานอดิเรก เชน เปนครูสอนพิเศษตอ กลับถึงบานก็ดึกดื่น
ถึงเพียงนั้นก็ยังรูสึกวา เวลาไมพอกับงานที่ตองทํายังอยากทํางานใหมากกวานี้ เพื่อ
รายไดที่เพิ่มขึ้น คนที่ขยันขันแข็งยอมไดเปรียบผูอื่น เปรียบเหมือนมาที่มฝี เทาเร็วมี
กําลัง ยอมวิ่งนําหนามาไมมีกําลังฝเทาไมดีไปฉะนั้น
แตก็ยังมีคนอีกจําพวกหนึ่งที่ทําตัวเปนเหมือนกาฝากสังคม จะทําอะไรก็รั้ง ๆ
รอ ๆ ชอบผัดวันประกันพรุง ปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน มีความ
เปนอยูไปวัน ๆ โดยอาศัยแรงงานของคนอื่น พอถูกชวนไปทํางานก็อางวา “พรุงนี้ถึง
จะทํา” พอถึงวันพรุงนี้ก็อางวันถัด ๆ ไป ในที่สุดงานที่จะทําก็ไมเสร็จตามเวลาที่ควร
จะเสร็จ งานที่คนอื่นทําเพียงหนึ่งวันตนตองใชเวลาถึงหนึ่งสัปดาห งานทีค่ นอื่นทํา
หนึ่งสัปดาหตนตองใชเวลาถึงหนึ่งเดือน หรือบางทีทําไมสําเร็จ ทิ้งงานไปเลยก็มีไม
นอย นอกจากที่กลาวมาแลว ยังมีคนอีกจํานวนไมนอยที่มักหมกมุนยึดถือในเรื่อง
ฤกษยามอยู คือ กอนที่จะทําหรือรับงานอะไรสักอยางก็ตองไปหาหมอดูใหผูกดวง
ทํานายดวงชะตาให โดยยึดถือวา หากฤกษไมดี วันเดือนปไมดี ก็ไมตองทํางานนั้น
พอถูกหมอดูทวงติงวา งานนี้รับไมได จะขาดทุนยอยยับ ควรจะหางานใหม เพราะ
ชีวิตชวงนี้ถูกราหูเขาพระเสารแทรก
โดยคนประเภทนี้ไดเอาชีวิตไปฝากไวกับ
โชคชะตาหมอดู เปนคนที่ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง หากเชื่อตามนี้เขาก็จะไมไดรับ
ประโยชนที่ควรจะไดอันเปนประโยชนมหาศาล สวนคนอื่นที่ไมไดไปหาฤกษหายาม
ยอมจะไดรับประโยชนนั้น ขอนี้พระผูมีพระภาคเจาผูเ ปนพระบรมครูของเราทั้งหลาย
ตรัสไวชัดเจนวา
ประโยชนไดลวงเลยคนโงผูมัวถือฤกษอยู
ประโยชนเปนฤกษของ
ประโยชน ดวงดาวทั้งหลายจักทําอะไรก็ได
ที่กลาวมานี้ ถูกตองตามคําสอนของพระพุทธองค มิไดปฏิเสธการทํานายของ
หมอดูวาเหลวไหล แตที่แนนอนก็คืออยาไดหลงไหลจนถึงขนาดที่วา ถาไมไดดูฤกษ
ยามกอนก็ไมตองทํางาน เพราะความคิดเชนนั้นจะเหนี่ยวรั้งใหเสียเวลาไปโดยเปลา
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๔

ประโยชนทํามากไดมาก ทํานอยไดนอย คนที่ทํางานดี ขยัน ไมเกียจคราน งานไม
บกพรอง ไดผลตามวัตถุประสงคยอมจะไดรับประโยชนคุมคาที่สุด ไมมีดวงดาวหรือ
ฤกษยามใด ๆ จะขัดขวางไมใหไดรับประโยชนนั้นได หรือคนที่คอยฤกษคอยยามแลว
ไมทํางาน จะใหไดสงิ่ ที่ปรารถนาดังคําพูดที่วามีราชรถมาเกย ซึ่งเปนความหวังที่
เลื่อนลอยเหมือนปุยนุน ลอยอยูในอากาศแลวแตลมจะพัดไปทางใด ฉะนั้น
เพราะฉะนั้น การที่จะทํางานอยางมีความสุข หรือมีความสนุกกับการทํางาน
แลว จะตองมีความตั้งใจจริง มีความเสียสละ ใหคดิ ไวเสมอวา เราทําประโยชน
อะไรใหกับสังคมบาง โปรดอยาคิดวา สังคมจะทําประโยชนอะไรใหกับเรา โดย
อาศัยหลักการในการทํางานทั้ง ๔ ประการ ดังกลาวแลว คือ
๑. พอใจในงานที่กระทํา (ฉันทะ)
๒. พยายามกระทํางานนั้น ๆ ดวยความพากเพียร (วิริยะ)
๓. เอาใจใสฝกใฝดูแล (จิตตะ) และ
๔. ใชปญ
 ญาความรูสอบสวนแกไขในสิ่งที่ผิดพลาด (วิมังสา)
เมื่อยึดถือหลักการทํางานทั้ง ๔ ประการนี้แลวก็จะไมเซ็ง ไมพูดวาไมรูจะทํา
อะไร และไมตองกลัววาจะไมมงี านทํา จงหางานทํา อยาใหงานมาหาแลวจึงทํา
บางคนชอบแตสนุกแตไมชอบทํางาน จึงทําใหงานที่ตอ งทําไมเสร็จสักที ทั้งนี้ก็เพราะ
ใชเวลาไมเปน โดยอางวาไมมีเวลา บางคนมีเวลาไปเลน แตไมมีเวลาในการทํางาน
เพราะฉะนั้น หากทุกคนทํางานดวยใจรัก ไมปลอยใหงานอากูล ก็จะทําใหตนเอง
และงานที่ตนจะตองทําเกิดเปนมงคลขึ้นมา
การงานที่ไมอากูล คือไมคั่งคาง
จัดเปนมงคลอยางสูงสุดประการหนึ่ง

สนุกกับการทํางาน

๕

