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   เจริญพร  ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัเวิลดลี์ส  วนัน้ีเป็นโอกาสอนัดีอีกวนัหน่ึง
ท่ีไดม้าท่ีน่ี  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไว ้ มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา   มโนเสฏฐา  มโนมยา  
ธรรมทั้งหลาย  มีใจเป็นใหญ่  มีใจถึงก่อน  ส าเร็จแลว้ดว้ยใจ  การกระท าทั้งหลายเขา
เรียกว่ากรรม  กรรมนั้นคือการกระท า  กรรมนั้นมีอยู่สามทางคือ กายกรรม ท าทางกาย  
วจีกรรม ท าทางค าพูด  มโนกรรม ท าทางความคิดนึก  กายกรรมวจีกรรมมาจาก
มโนกรรม  ถา้เราสังเกตตนเองให้ดี  เวลาเราจะพูด  จะกระท าออกไปทางกาย  มนัจะมี
ความคิดความเห็นมีเจตนาออกมาก่อน  จึงมีการพูดการกระท าออกไป  ทีน้ีมโนกรรมนั้น
จะเป็นกุศลหรือเป็นประโยชน์   หรือจะเป็นอกุศลหรือเป็นโทษ  มันก็อยู่ท่ีความรู้
ความเห็นนั้น  มนัถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง  หมายความว่าจิตนั้นประกอบดว้ยวิชชา  หรือ
ประกอบดว้ยอวิชชา  จิตท่ีประกอบดว้ยวิชชาคือ จิตท่ีประกอบดว้ยความรู้ความเห็นท่ี
ถูกตอ้ง  จิตท่ีประกอบดว้ยอวิชชา  กเ็ป็นจิตท่ีประกอบดว้ยความรู้ความเห็นท่ีไม่ถูกตอ้ง  
เม่ือมนัไม่ถูกตอ้ง  มนัก็คิดไม่ถูกตอ้ง  ความคิดไม่ถูกตอ้งออกมามนัก็เป็นมโนกรรม  
แลว้ก็ไปพูดไปกระท าไม่ถูกตอ้งข้ึนมา  ก็เป็นกายกรรมวจีกรรม  เขาก็เรียกว่าสายของ
อกุศลกรรม  ทีน้ีถา้ความรู้ความเห็นมนัถูกตอ้ง  มนัก็จะคิดถูกตอ้ง  เม่ือคิดถูกตอ้งมนัก็
เป็นมโนกุศลกรรม  เม่ือออกไปพูดไปกระท าทางกาย  มนัก็เป็นกุศลกายกรรมวจีกรรม  
ทีน้ีความถูกตอ้ง  ความเป็นกุศลกบัความเป็นอกุศลนั้น  มนัมีผลอยา่งไร  บางทีเราก็รู้อยู ่ 
แต่เราอาจจะขาดการน ามาไตร่ตรอง  มาพินิจพิจารณา  ค าว่ากุศลคือความเป็นประโยชน์
นั้น  มนัจะตอ้งใหผ้ลอยา่งไร  ค  าว่าประโยชน์  เม่ือเราท าข้ึนมาแลว้  ไม่ว่าดว้ยกายกรรม 
ด้วยวจีกรรม ด้วยมโนกรรม  ผลมันต้องอ านวยประโยชน์แก่เราและแก่สังคม  หรือ
หน่วยงานนั้น  ถา้พูดระดับพื้นฐานตั้งแต่ครอบครัว  ถา้พูดถึงเม่ือเรามาท างานก็ของ
สังคมคือบริษทั  พูดกวา้งออกไปอีกก็ของประเทศชาติ  น่ี  ถา้เป็นอกุศลคือความเป็น
โทษนั้น  มนัก็จะมีผลตรงกนัขา้ม  ต่อตวัเราและต่อสังคมนั้นนั่นเอง  ทีน้ีเม่ือท าลงไป
แลว้  ผลเม่ือมนัเกิด  มนัก็ตอ้งยอ้นกลบัมาหาเรา  ไม่ว่าส่ิงท่ีเราท า  ท่ีเรียกว่ากุศลหรือ
ประโยชน์  ท่ีเรียกวา่อกศุลหรือโทษ  มนัตอ้งยอ้นกลบัมาหาเรา  น่ี  ทุกอยา่งมนัยอ้นกลบั  
เขาเรียกว่าวิบากคือผลของกรรม  ทีน้ีบางคนอาจจะยงัไม่เห็น  เพราะว่าบางคร้ังผลของ



ตรงนั้นมนัใชเ้วลานาน  ท่านจึงกล่าวไวว้่า กรรมบางคร้ังใหผ้ลในปัจจุบนัชาติ  บางคร้ัง
ให้ผลในอนาคตคือชาติต่อๆ ไป  อนันั้นมนัยาวไปเราอาจจะยงัเขา้ใจยาก  ถา้เราสนใจ
สังเกตตวัเอง  มาศึกษาในกายใจตนเอง  เวลาเราท าอะไรกต็าม  เราคิดอะไรข้ึนมาก็ตาม  
ถา้เราสังเกตตวัเองให้ดี  เม่ือคิดผิดน่ะ  คิดไม่ถูกตอ้ง  มนัจะมีความหนกั  ความไม่โปร่ง  
ความทุกขใ์นใจ  อนัน้ีตอ้งพูดในฐานะคนท่ีตอ้งดูดว้ยความเป็นกลาง  ถา้คุณมีความอคติ  
ไม่เป็นกลาง  บางทีทุกข์มากก็ยงันึกว่าตวัเองสุขอยู่  สังเกตไม่ออก  น่ี  ไม่มีทางสังเกต
ออก  เพราะมนัมีความล าเอียงอยู ่ มนัเคยคุน้เคยอยู่กบัตรงนั้นบ่อยๆ  มีความล าเอียงอยู ่ 
เวลามีทุกขก์ย็งัไม่รู้ว่าตวัเองมีทุกข ์ น่ีไม่รู้  ทีน้ีทางการปฏิบติันั้น  ชาวพุทธเราน่ีท่านให้
เจริญกรรมฐาน  ให้ประพฤติปฏิบติั  ถา้เราประพฤติปฏิบติัน่ี  เราฝึกสติฝึกสมาธิ  ใหม้นั
ตั้งมัน่ในกายใจเรา  ให้รู้จกัความสงบในใจเรา  ถา้เรารู้ตรงน้ี  กเ็หมือนน ้ าท่ีมนัน่ิง   เม่ือ 
น ้ าน่ิง  น ้ าท่ีมีตะกอน  เม่ือมนัน่ิงบ่อยเขา้นานเขา้  ตะกอนมนัย่อมตกลงไปรวมกนัอยู่
ขา้งล่าง  น ้ ามนัจะใสข้ึน  เม่ือน ้ าใสข้ึน  เราจึงแยกออกระหว่างน ้ าใสกบัตะกอนนั้นได ้ 
อนัน้ีเป็นประโยชน์ของความสงบ  เม่ือจิตมนัมีความสงบ  มนักเ็หมือนน ้าท่ีมนัใส  ท่ีมนั
มีตะกอนอยู่กน้  เราจึงเห็นน่ะ  ทีน้ีเวลาน ้ ามนัขุ่นเกิดข้ึน  เราก็สามารถรู้ว่ามนัขุ่นมนั
เกิดข้ึน  เพราะเราเคยเห็นน ้ าใสแลว้  ส่ิงท่ีมนัขุ่นนั้นน่ะ  มนัมีลกัษณะต่างจากน ้ าใส   น่ี
มนัจะเห็น  แต่ทีน้ีถา้เราไม่ประพฤติปฏิบติั  ไม่รู้จกัความสงบ  อยูแ่ต่น ้ าขุ่นอยูต่ลอดเวลา  
มนัขุ่นมากหน่อยหน่ึง  มนัขุ่นนอ้ยหน่อยหน่ึง  มนักไ็ม่สามารถแยกออกได ้ มนักนึ็กว่า 
น ้ าน่ีมนัมีลกัษณะอยา่งน้ีล่ะ  มนัไม่สามารถแยกว่าน ้ าจริงๆ มนัไม่จ าเป็นตอ้งขุ่น    มนัมี
น ้ าใสได ้ แต่เน่ืองจากมนัไม่เคยเห็นน ้ าใสเลย  มีแต่อยูก่บัน ้ าขุ่น   กเ็ลยนึกว่า น ้ ามนัตอ้ง 
มีลกัษณะขุ่นอยา่งน้ีเป็นคุณสมบติั  แต่จริงๆ แลว้ไม่ใช่  น ้ ามนัมีคุณสมบติัของมนั  ท่ีมนั
ขุ่นเพราะมันมีตะกอน  มีส่ิงเจือปนนั่นเอง  น่ี  เม่ือไหร่ท่ีเราเคยเห็นน ้ าใส  เราก็จะมี
ความรู้อีกอนัหน่ึงเกิดข้ึน  ว่าน ้ านั้นน่ะจริงๆ แลว้  น ้ าจริงๆ ท่ีมนับริสุทธ์ิน่ีมนัใส  แต่ท่ี
มนัขุ่นเพราะมนัมีส่ิงเจือปนน่ะ  น่ีถา้เราฝึกจิตสังเกตตวัเองในใจเรา  ถา้จิตมนัเคยมีสติ มี
สมาธิ มีความสงบเกิดข้ึน  เม่ือมีอะไรท่ีเกิดข้ึนในใจเรา  เราก็จะรู้จกัว่าน่ีมนัเป็นน ้ าขุ่น 
หรือน ้ าใส  มันจะแยกกันได้  เม่ือแยกกันแล้วความรู้ตรงน้ี  มันเป็นความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ เป็นความรู้ท่ีถูกตอ้ง เป็นความรู้เบ้ืองตน้  น่ีถา้เรารู้ตรงน้ีแลว้ เราจะท าอยา่งไร   
เราจะอยูก่บัน ้าขุ่นหรือน ้าใส  มนัจะเห็นอีกวา่ น ้าขุ่นนั้นมนัเป็นอยา่งไร น ้าใสนัน่มนัเป็น   
อย่างไรลกัษณะของมนั  น ้ าใสมนัก็มีความสงบ  มีความไม่ทุกข ์ มีความไม่ฟุ้งซ่าน  มี



ความแจ่มใส  มีความพร้อมท่ีจะประกอบหนา้ท่ี  ในปัจจุบนันั้นไดเ้ตม็เป่ียมของศกัยภาพ
ของตรงนั้น  ทีน้ีถา้น ้ าขุ่นน่ี  มนัจะเห็นแลว้มนัเป็นความวุ่นวายในใจ  เป็นความทุกขใ์จ 
เป็นความไม่สบายใจ  เวลาจะท าอะไรกต็ามสติมนักไ็ม่เตม็เป่ียม  สมาธิมนักไ็ม่เตม็เป่ียม 
ยิง่เราสังเกตตวัเองเวลามนัหงุดหงิดน่ะ  มนัท าอะไรไม่ไดป้ระณีตหรอกนะ  อยากท าให้
มนัเสร็จๆ ซะใช่ไหม  อยากเลิกท าใช่ไหม  เคยเป็นไหม  เคยสังเกตตวัเองไหม  เคยเป็น
ไหม  แต่ถา้มนัมีความสงบมีฉันทะมีอะไรมนักอ็ยากท า  ท าไปกป็ระดิดประดอยให้มนั
ประณีต ใหม้นัเรียบร้อย  จริงไหม  อนัน้ีสังเกตได ้ น่ีถา้เราสังเกตตรงน้ี  เราจะเขา้ใจ  ทีน้ี
คนท่ีอยูก่บัน ้าขุ่น  กย็งัไม่สามารถรู้จกัน ้าใส  ท่านจึงตอ้งใหฝึ้กกรรมฐานไง  เจริญตวัสติ  
พยายามฝึกสติใหม้าก จะเดิน จะเหิน จะคู ้จะเหยยีด จะท าอะไรกใ็หมี้ความรู้สึกตวั  มีสติ
ระลึกนัน่เอง  น่ี  ถา้เรามีสติระลึก  วา่งๆ เรากห็ดัใหส้ติมนัต่อเน่ือง  เขาเรียกว่ากรรมฐาน 
จะอยู่กบัลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ จะอยูก่บัอะไรก็ได ้ พุทโธก็ได ้ ให้มนัต่อเน่ือง  มนัจะ
เห็นถึงความสงบข้ึนมาได ้ ทีน้ีบางคนไม่ท า  ไม่ไดน้ั่งสมาธิอย่างเขาท า  แต่ถา้คนท่ีมี
ความเชาวปั์ญญา  มีความสังเกตตวัเองน่ะ  พวกโยมถา้เคยสังเกตตวัเอง  เคยสังเกตไหม
เวลาเรานัง่ท างานน่ี  ท่ีเรามีสมาธิมีสติอยูใ่นงานตรงนั้น  มนัจะเห็นถึงความฉนัทะอยาก
ท า  มีความสงบอยู่ในตรงนั้น  เคยสังเกตตวัเองไหม  มนัจะมีสักช่วงน้อยหน่ึงนิดหน่ึง
หรือระยะหน่ึงหรือช่วงหน่ึง  ในขณะท่ีท างานตรงนั้ น   นั่น ล่ะจับหลักมันให้ ดี  
เพราะฉะนั้นสมาธิมนัอยูใ่นงานได ้ เอางานนั้นน่ะเป็นตวัฝึกสมาธิกไ็ด ้ ทีน้ีถา้เรารู้ตรงน้ี
น่ีมนัจะเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้  ให้รู้ว่าน ้ าใสกบัน ้ าขุ่นน่ี  มนัมีคุณหรือมีโทษอย่างไร  ถา้
เราเห็นแลว้วา่น ้าขุ่นมนัเป็นโทษ   น ้ าใสมนัเป็นคุณน่ะ    แลว้เราจะท าอยา่งไรใหม้นัเป็น
น ้าใส  แลว้ท าอยา่งไรเม่ือมนัน ้าขุ่นแลว้จะเปล่ียนใหม้นัเป็นน ้าใส  น่ี  ตรงน้ีมนักเ็ลยตอ้ง 
อาศยัการฝึกหัด  อาศยัความสังเกตตวัเอง  อาศยัฉนัทะความพอใจ  เหตุนั้นถา้เราฝึกตรง
น้ีได ้ กิจการงานทั้งหลายไม่ว่าภายในภายนอก  มนัเรียบร้อยไปเอง  เพราะท่ีพูดข้ึนมา
เม่ือก้ีน้ี  กายกรรมวจีกรรมมนัมาจากมโนกรรม  มโนกรรมจะเป็นประโยชน์หรือเป็น
โทษ  มนัมาจากวิชชาหรืออวิชชา  ความรู้ท่ีถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง  แค่เราไม่รู้จกัน ้ าใส 
กบัน ้าขุ่นน้ีมนัเป็นอวชิชาแลว้นะ  ถา้เรารู้จกัน ้ าใสกบัน ้าขุ่นเม่ือไหร่  มนักเ็ป็นวิชชาแลว้  
เป็นเบ้ืองตน้แลว้  เม่ือเป็นเบ้ืองตน้เราก็จะรู้อีกว่า  เราตอ้งการอะไร  น่ี  เพราะฉะนั้น
กรรมน่ีเราไม่ตอ้งรอชาติหนา้หรอก  ดูปัจจุบนัจิตปัจจุบนัธรรมตรงนั้น  ถา้มนัหลง  มนั
ไม่ชดัแจง้  มนัมีความทุกข ์ มนัมีความขุ่นนัน่เอง  ถา้มนัไม่หลง  มนัเขา้ใจชดัแจง้  มนัมี



ความสงบ  มนักมี็ความสุขในอตัภาพตรงนั้น  มนักเ็ป็นประโยชน์  น่ี  เราจะเอาตรงไหน  
ทีน้ีพระพุทธเจา้ท่านตรัสไวอี้กในปัจฉิมโอวาท  สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมส้ินไปเป็น
ธรรมดา  เธอจงยงัประโยชน์ใหถึ้งพร้อมดว้ยความไม่ประมาท  อาตมาดูในโลกน้ีน่ี  มนั
เป็นโลกแห่งความเบียดเบียนกนั  โลกท่ีเบียดเบียนกนั  มนัจึงท าใหส้ัตวโ์ลกนั้นตอ้งเวยีน
ว่ายตายเกิดในวฏัสงสาร  ไม่มีหัวไม่มีหาง  ฐานะบางคร้ังสัตวโ์ลกนั้นไม่ไดป้รารถนาท่ี
จะเวียนว่ายตายเกิด  ไม่ปรารถนากองทุกข์  แต่ก็จ  าเป็นต้องไปอย่างนั้นเพราะอะไร  
อะไรเป็นเหตุ  ก็เพราะความไม่เขา้ใจ  เห็นถึงประโยชน์กบัโทษตรงน้ี  เม่ือไม่เขา้ใจ
ประโยชน์กบัโทษตรงน้ี  เพราะไม่รู้จกัน ้ าใสกบัน ้ าขุ่น  เม่ือไม่รู้จกัก็ไม่สามารถท่ีจะ
พัฒนาจิต  ค  าว่าพัฒนาจิตก็พัฒนางานนั่นเอง  เพราะกายกรรมวจีกรรมมันมาจาก
มโนกรรม  คือจิตนัน่เอง  ถา้พฒันาจิตไดข้า้งนอกไม่ตอ้งพูด  มนัพฒันาไปดว้ยกนัหมด  
เพราะกายกรรมวจีกรรมมนัมาจากมโนกรรม  อยา่งคนเราเม่ือเกิดมาแลว้น่ีโยมเคยสังเกต
ไหม  บางคนน่ี  ผูบ้ริหารบางคนน่ีมีเงินเดือนเป็นแสนเป็นลา้น  อย่างเราเห็นข่าวอย่าง
สมคิดรองนายกน่ีเขามาบอกว่า  เขาตอ้งท้ิงเงินเดือนๆ ละเป็นลา้น  มารับเงินเดือนแสน  
น่ี  ท าไมเขากบัเราก็มีตา มีหู มีจมูก มีล้ิน มีกาย มีใจ  เขาก็กินขา้วเหมือนเรา  เราก็กิน
เหมือนเขาน่ีล่ะ  เขาไม่ได้กินทองค านะ  ถูกไหม  กินเหมือนกนัหมด  แต่ท าไมเขามี
เงินเดือนสูงกว่าเรา  ถา้พูดถึงตาหูจมูกล้ินกายใจ  หรือคนท่ีแข็งแรงน่ี  ถา้ตีกนัน่ีสมคิด
ตอ้งแพแ้น่เลย  แต่ท าไมเขาไม่จา้งคนท่ีตีเงินเดือนเป็นลา้น  เขาท าไมจา้งสมคิดเงินเดือน
เงินจึงเป็นลา้น  มนัต่างกนัตรงไหน  โยมรู้ไหมมนัต่างตรงไหน  ตรงสติปัญญาใช่ไหม  
ถูกไหม  ไม่ไดต่้างท่ีร่างกายนะ  ถา้เอานกัมวยหรือคนร่างกายก าย  าน่ี  ถา้ตีกนัน่ีสมคิดแพ้
แน่  ถา้พูดถึงร่างกายแล้วสมคิดสู้ไม่ได้  แต่ท าไมเขามีเงินเดือนเป็นล้าน  นั่นคือตัว
สติปัญญาใช่ไหม  มนัต่างกนัตรงน้ีใช่ไหม  ถูกไหม  ตวัสติปัญญามนัอยูท่ี่กายหรือมนัอยู่
ท่ีจิต  ถา้มนัอยูท่ี่กาย  คนตายคงจะมีราคาสูง  ถูกไหม  เคยเห็นไหมคนตายมีราคาสูงไหม  
เอาไปขายไหม  สมยัพุทธกาล  มีผูห้ญิงคนหน่ึง  นางงามเมืองพระเห็นแลว้กช็อบ  ชอบ
แลว้ก็ครุ่นคิดถึงหญิงคนน้ีเร่ือย  พอดีมีโรคปัจจุบนัทนัด่วนหญิงคนน้ีเสียชีวิต  พระผูมี้
พระภาคเจา้กต็รัสไวว้่าอยา่เพิ่งเผานะ  สมยัก่อนหญิงงามเมืองน้ีมีราคานะ  แต่สมยัเราน้ี
เขาเรียกโสเภณี  ไม่มีราคา  สังคมไม่ยกยอ่ง  สมยัก่อนสังคมยกยอ่ง  น่ี  ทีน้ีกบ็อกกษตัริย์
วา่อยา่เพิ่งเผานะ  เอาไวส้ักเจด็วนัก่อน  ยงัไม่เผาแลว้ตอนนั้นกพ็าพระไปดู  ก าลงัข้ึนอืด
เลย  แต่ก่อนนางมีราคาค่าตวัสูง  ตอนน้ีกถ็ามว่าใครจะเอาบา้ง  หือ  ใหร้าคาค่าตวัถา้พูด



แบบบา้นเรา  เอา้สักลา้นหน่ึงใครจะเอา  เศรษฐีทั้งหลายไม่มีใครเอา  เอา้ลดใหแ้สนหน่ึง
ก็ไม่เอา  เอา้ลดอีกหม่ืนหน่ึงก็ไม่เอา  ลดมาอีกพนัหน่ึงก็ไม่เอา  ลดมาร้อยหน่ึงก็ไม่เอา  
ลดมาเหลือบาทหน่ึงกไ็ม่เอา  ใหฟ้รีกไ็ม่เอาอีก   เออน่ี  พระภิกษุรูปนั้นเห็นแลว้ไปดูแลว้
ข้ึนอืดเตม็ท่ี  แลว้ขายใครกไ็ม่มีใครเอา  กเ็ลยไดอ้สุภกรรมฐาน  กเ็ลยกลบั  ท่านกเ็ลยให้
เผา  เพราะฉะนั้ นน่ี  คนตายน่ีถ้าพูดถึงกาย  ราคามันอยู่ท่ีกายหรือมันอยู่ท่ีจิต  ท่ีตัว
สติปัญญา  ถา้มนัอยูท่ี่กายคงจะมีคนซ้ือเยอะ  จริงไหม  น่ีท าไมเงินเดือนเขาจา้งเป็นลา้น
ได ้ เพราะสติปัญญา  สติปัญญานั้นอยู่ท่ีกายหรืออยูท่ี่จิต  โยมว่าอยู่ท่ีไหน  ถา้อยู่ท่ีกาย
อย่างนางน้ีตอ้งขายได้หลายลา้น  แต่ให้ฟรียงัไม่เอาเลย  น่ีมนัอยู่ท่ีกายหรือท่ีจิต  จริง
ไหม  เพราะนั้นมนัอยู่ท่ีจิตจึงตอ้งอบรมจิต  พฒันาจิตนั่นเอง  ให้มีความรู้ความเห็นท่ี
ถูกตอ้ง  ถา้ความรู้ความเห็นถูกตอ้งแลว้  กิจการงานทั้งหลายมนัก็ถูกตอ้ง  ตอ้งแกต้รงน้ี
นะ  ทีน้ีบางคร้ังเราก็ปรารถนาจะท าประโยชน์  อย่างเช่นในหน่วยงานเราน่ี  เราก็
อยากจะท าให้หน่วยงานเราเจริญกา้วหนา้  เพราะเช่ือว่าพนกังานท่ีน่ีน่ะ  น่าจะเกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์น่ะ  ก็คงคิดว่าอยากให้หน่วยงานตวัเองกา้วหน้า  อย่างน้อยมนัก็เป็นความ
ภาคภูมิใจของพวกเรา  ถา้ไปอยู่ในกรุ๊ปอยา่งน้ี  ธนาคารมนัผลประกอบการดี  บริษทัน้ี
ขาดทุนตลอดตอ้งใหเ้ขาอุม้  พอไปเจอหนา้เขา  ความภาคภูมิใจมนัจะมีไหม  หรือถา้เขา
พูดข้ึนมาหน่อยหน่ึงนิดหน่ึงว่า  ไอพ้วกน้ีน่ีรอแต่ฉันเล้ียง  มีมือมีเทา้ไม่ดีเลยน่ีอะไร  
เหมือนถา้พูดหยาบๆ  เหมือนหมาท่ีบา้นฉันฉันก็ตอ้งให้มนักิน  มนัไม่ไดห้ากินเองเลย  
ถา้พูดอย่างน้ีเราจะมีความภูมิใจไหม  เอา้โยมคิดดีๆ มีความภูมิใจไหม  ถา้มุมกลบั  ผล
ประกอบการของเราน่ี  บริษทัเราน่ี  ไม่ไดใ้หเ้ขาเล้ียงกลบัเล้ียงเขา  มุมกลบัอยา่งน้ี  ความ
ภาคภูมิใจมนัจะต่างกนัไหม  โยมว่ามนัต่างกนัไหม  เอาแค่น้ีเรายงัไม่ตอ้งพูดถึงอนัอ่ืน  
จริงไหม  เพราะฉะนั้นน่ีกเ็ช่ือวา่พนกังานตรงน้ีน่ะ  คงจะปรารถนาใหบ้ริษทักา้วหนา้ใช่
ไหม  คงจะไม่มีใครคิดว่าให้บริษทันอ้ยหนา้เขา  แลว้เขามาพูดแบบทางโลก  มาเหยยีด
หยามอยูต่ลอด  คงจะไม่มีใครคิดอยา่งนั้นใช่ไหม  แต่ทีน้ีเม่ือเราคิดอยา่งนั้น  เราคิดจะท า
ประโยชน์ต่อบริษทัเราน่ี  หรือต่อหน่วยงานเราน่ี  เม่ือเราคิดจะท าประโยชน์น่ี  มนัก็มี
ปัญหาอยูว่่า  เราท านั้นน่ะมนัตรงกบัจุดประสงคเ์ราไหม  น่ีโยมลองพิจารณาดู  เหมือน
พระเหมือนกนั  พระชีเวลาบวชเขา้มานั้น  บางคร้ังก็ปรารถนาพระนิพพาน  ปรารถนา
ความพน้ทุกข์  แต่พอประพฤติปฏิบติัแลว้  พระนิพพานกบัความพน้ทุกขม์นัห่างกนัไป
เร่ือยๆ ไง  ห่างไปเร่ือยนะ  อยู่ฆราวาสยงัใกลก้ว่า  พอบวชเป็นพระเป็นชีแลว้ห่างพระ



นิพพานไปเร่ือยเลย  เพราะอะไร  เพราะการประพฤติปฏิบัตินั้ น  มันไม่ตรงกับ
จุดประสงคท่ี์เราตอ้งการไง  เขา้ใจตรงน้ีไหม  เหมือนเราท างานอนัหน่ึงเหมือนกนั  เม่ือ
เรามีเป้าหมายแลว้  วธีิการมนัจะตอ้ง support  หรือสนบัสนุนใหม้นัเป็นไปตามเป้าหมาย
ตรงนั้นถูกไหม  เม่ือแผนงานออกมาแลว้เป้าหมายออกมาแลว้  ถา้ผลประกอบการมนั
ไม่ไดด้ัง่เป้าหมายกแ็สดงว่า  มนัจะตอ้งมีปัญหา  วิธีการหรืออะไรบางอยา่งมนัจะตอ้งมี
ปัญหาเกิดข้ึน  เรากต็อ้งคน้หาแกปั้ญหาตรงนั้น  แลว้กป็ระพฤติปฏิบติัใหม้นัตรง  เพื่อจะ
ให้ผลประกอบการมนัไปตรงตามเป้าหมายถูกไหม  โยมว่าจริงไหม  คิดว่าทุกคนน่าจะ
คงจะท าแบบน้ีจริงไหม  ถูกไหม  ทีน้ีอันนั้ นเป็นเร่ืองงาน  ทีน้ีค  าว่าประโยชน์ น่ี  
หลกัการบริหารเรากถู็กเขาสอนมาเหมือนกนั  เรียนหมอเขาก็สอน  เพราะสมยัก่อนนั้น
แพทยย์งัมีนอ้ย  จบไปแลว้  หมอจบใหม่ตอ้งไปเป็นผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  อยากเป็น
หรือไม่อยากเป็นเขากบ็งัคบัใหเ้ป็น  เพราะต าแหน่งผูอ้  านวยการเป็นต าแหน่งนายแพทย ์ 
เจา้หนา้ท่ีระดบัอ่ืนไม่ไดเ้ป็น  อยากเป็นกต็ามไม่อยากเป็นกต็าม  จบไปแลว้บรรจุป๊ับ  ไม่
มีหมอมีหมอคนเดียวคุณตอ้งเป็นผูอ้  านวยการ  น่ีนะ  เพราะฉะนั้นกต็อ้งถูกบงัคบัใหเ้ป็น  
ทีน้ีทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะแพทยเ์ขาเห็นถึงตรงน้ี  เขาก็เลยต้องเค่ียวเข็ญ
นกัศึกษาแพทย ์ ซ่ึงต่างจากมหาวิทยาลยัแพทยอ่ื์น  ตอ้งสอนความรู้รอบตวัอีก  ระเบียบ
ราชการ  สอนหลกัการบริหาร  เรากถู็กสอนมาเหมือนกนั  อยา่งการบริหารน่ี  พูดง่ายๆ 
ฝร่ังมนัสอนไวห้ลกั 4M ถูกไหม  เคยไดย้นิอยูน่ะ 4M   Man คือคนไง  ถูกไหม   Money 
น่ีคือตัวเงินใช่ไหม  ถ้า Project นั้ นไม่มีเงินมันจะเดินได้ไหม  Material คือส่ิงของ
ทั้งหลายใช่ไหม  อยา่งน้ีทุกอยา่ง Material  และก ็Management ระบบบริหารจดัการ  ถูก
ไหม  นั้ นหลักการบริหารต้องบริหาร 4M ใช่ไหม  น่ี 4M น่ีต้องบริหาร  ทีน้ีไอ้ M  
Material น่ีไม่ยาก  เพราะมนัด่าเราไม่ได ้ มนัแลว้แต่ใจเรา  เราจะท าอยา่งไรกไ็ดถู้กไหม  
อยา่งโต๊ะส านกังานของอะไรทุกอยา่ง  เราจะไปจดัวางตรงไหนมนัไม่ด่าเรานะ  ถูกไหม  
เงินมนักไ็ม่ยาก  ถา้มีเงินมนักม็า  ไม่มีเงินมนักไ็ม่มา  มนักไ็ปตามเร่ืองของมนั  มนัไม่มี
ทางอะไรกบัเรา  แต่ส่ิงท่ีมีปัญหาท่ีสุดคือคน  การบริหารคน  พอการบริหารคน  คนมนัก็
จะเก่ียวกับ Management คือระบบบริหารจัดการ  เพราะคนนั้ นน่ะเป็นคนท าระบบ  
สร้างระบบแลว้กอ็ยูใ่นระบบ  ถูกไหม  เพราะนั้น Management กบั Man น่ีมนักจ็ะผูกอยู่
ท่ีคน  เหมือนญ่ีปุ่น  สายการบินมนัขาดทุนน่ะ  มนัก็เลยไปเชิญผูบ้ริหารอายุตั้งน่าจะ
แปดสิบมาเป็นซีอีโอ  แต่ผูบ้ริหารคนน้ีมีความส าเร็จในหน่วยงานท่ีใหญ่มากนะ  เขาก็



เลยตอ้งเชิญคนน้ีมาเพื่อแกปั้ญหาการขาดทุนของสายการบินแห่งชาติของญ่ีปุ่น  เขากจ็บั
ตรงไหนก่อน  เขาก็ไปพูดคุยกบัพนักงานตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับบน  เขาไปเปล่ียน
อะไร  เปล่ียนความรู้ความเห็นของคนนัน่เอง  น่ีเขาก าลงั manage man นัน่เอง  เขาก าลงั
บริหารบุคคลก่อน  เพราะคนนั้นน่ะเป็นปัจจยัส าคญั  เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดใน 4M  
เขา้ใจไหมล่ะ  คนน่ีส าคญัท่ีสุด  เพราะฉะนั้นคนนั้นเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด  การ
บริหารนั้ นถ้าได้คนน่ี  ค  าว่าได้คนก็คือได้ใจคนน่ะ  ถ้าได้ตรงน้ีแล้วน่ี  งานการใน
หน่วยงานทั้งหมด  น่าจะส าเร็จไปแลว้แปดสิบเปอร์เซ็นต์  อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์รอการ
กระท า  เพราะนั้นการบริหารคน  มนัจึงมีการบริหารอย่างไรจะให้คนนั้นเกิดความรู้
ความเห็นท่ีถูกตอ้ง  ค  าว่าเกิดความรู้ความเห็นท่ีถูกตอ้ง  มนัจะมีสองส่วน  ส่วนหน่ึงเขา
เรียกวา่เทคนิค  คือความรู้ในงาน  อีกส่วนหน่ึง คือความรู้ในการประพฤติตน  ความรู้ใน
งานพวกโยมก็ต้องรู้อยู่แลว้  เวลาเราสมัครงาน  ถ้าเราต้องการบัญชี  ก็ต้องมีความรู้
เทคนิคทางบญัชีถูกไหม  จะเอาแม่บา้นไปท าคงไม่ได ้ จริงไหม  ถา้จะเอาแม่บา้นกค็งไม่
ตอ้งไปเอาพวกบญัชีมาท า  เพราะจ่ายเงินมาก  กต็อ้งเอาความรู้ของแม่บา้นใช่ไหม  อนัน้ี
ไม่ยาก  อนัน้ีสอนกนัได ้ ถูกไหม  ทีน้ีขอให้มีพื้นฐานแลว้ก็สอนกนั  แต่ความรู้อีกหน่ึง
คือความรู้การประพฤติปฏิบติั  การวางจิตใจของคน  ท าอย่างไรจะให้คนนั้นรักองคก์ร  
ท าอย่างไรจะให้คนนั้นน่ะมีการพฒันาตวัเอง  ในการเรียนรู้อยู่เร่ือยๆ  ท าอยา่งไรจะให้
คนนั้นมีความสามคัคีกนั  ท าอย่างไรจะให้คนนั้นมีใจท่ีรักในงาน  ตรงน้ีเป็นความรู้ท่ี
จะตอ้งฝึกอีกส่วนหน่ึง  ถา้เราไดต้รงน้ีหน่วยงานนั้นพฒันามาก  การพฒันาเราไม่ไดดู้
ละเอียด  แต่ไดข่้าวมา  อยา่งเช่นท่ีญ่ีปุ่นน่ีท่ียกตวัอย่าง  เขาก าลงัท าส่วนท่ีสอง  ท่ีพูดให้
ฟัง  เขาผู ้บริหารนู่นน่ะ  คุยตั้ งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน  แล้วก็สอนวิธีคิด  ต่อ
พนกังานระดบัตั้งแต่ล่างถึงบน  ให้รู้จกัคุณค่ารู้จกัรักองคก์ร  เม่ือเขามีใจ  มีความรักใน
องค์กร  มีความคิดท่ีจะพฒันาตนเองและพฒันาองค์กร  มนัจึงเป็นก าลงัท่ีปรับเปล่ียน
บริษทันั้น  จากขาดทุนเป็นก าไร  มนัมีสายการบินของไทยน่ี  ถา้ไม่ท าในจุดน้ีก็คงจะ
พฒันายาก  เพราะฉะนั้นหุน้พวกน้ีกต็อ้งถอย  อยา่ซ้ือ  เพราะมนัจะข้ึนกบัระบบ  ระบบท่ี
คัดคนเข้ามาตั้ งแต่แรก  ถ้าหน่วยงานไหนคัดคน  ไม่คัดด้วยเหตุผลของความ
ตรงไปตรงมา  มนัจะเป็นปัญหาในอนาคต  การจะเกิดการพฒันาอยา่งท่ีพูดให้ฟังน้ี  จะ
ไม่มี  น่ีมนัก็เป็นความล าบาก  เพราะฉะนั้นพวกเราน่ี  ถา้เป็นระดบัหัวหน้า  เราจะท า
อย่างไรให้ลูกน้องเรามีความภาคภูมิใจ  มีความรักในองค์กร  มีความคิดท่ีจะพฒันา



ตนเองเร่ือยๆ  น่ีเรากต็อ้งตั้งค  าถามตวัเองเหมือนกนั  เพราะเรากป็รารถนาให้องคก์รนั้น
กา้วหนา้  แต่วิธีการท่ีเราจะท า  ท าอยา่งไรให้มนัตรงจากความปรารถนาของเรา  วิธีการ
กบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมายมนัตรงกนั  ถา้วธีิการมนัไม่ตรงกบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย  มนั
กไ็ม่สัมฤทธ์ิผลจริงไหม  ถูกไหม  เพราะฉะนั้นโบราณจึงบอก  ปากเป็นเอก เลขเป็นโท  
เขา้ใจตรงน้ีไหม  ปากเป็นเอก เลขเป็นโท  การรู้จกัใชค้  าพูดให้เป็นประโยชน์ไงมนัเลย
เป็นเอก   การกระท าทุกอย่างเร่ิมตน้ตั้งแต่แรก  ตั้งแต่มโนกรรมตอ้งเป็นประโยชน์คือ
กุศล  วจีกรรมตอ้งเป็นประโยชน์เป็นกุศล  กายกรรมตอ้งเป็นประโยชน์เป็นกุศล  มนัจึง
สัมฤทธ์ิผลท่ีเราตอ้งการ  บางคร้ังบางคนน่ีมีความรัก  มีความปรารถนาให้หน่วยงาน
กา้วหนา้  แต่วิธีการมนัไม่ตรง  มนัเลยไม่ไดใ้จคน  พอไม่ไดใ้จคน  เราท าคนเดียวไม่มี
ทางส าเร็จถูกไหม  มนัก็เลยเป็นปัญหา  เพราะฉะนั้นเร่ืองของคนน่ี  ท าอย่างไรจะไดใ้จ
คน  เราก็ต้องพัฒนาจุดน้ีเหมือนกัน  การพูดการจาการอะไร  พูดอย่างไรให้มันเกิด
ประโยชน์  ท่านจึงบัญญัติไว ้ สัมมาวาจา พูดค าสัตยค์  าจริง  พูดค าปิยวาจา ไม่พูดค า
หยาบ  พูดค าสมานฉันท์ ไม่พูดค าท่ีมันขัดแยง้กัน  พูดเป็นประโยชน์ ไม่พูดเปล่า
ประโยชน์เพอ้เจอ้  เพราะฉะนั้นเราตอ้งท าตรงน้ี  เราตอ้งใชป้ากเราใหเ้ป็นประโยชน์  ท า
อย่างไรจะใช้ปากเราให้เป็นประโยชน์  อันน้ีก็คือการบริหารตนนะ  ผูบ้ริหารก็ต้อง
บริหารตนไม่ใช่บริหารผูอ่ื้นนะ  ผูบ้ริหารอนัดบัแรกตอ้งบริหารตนก่อน  ถา้บริหารตน
ไม่ได ้ ก็ไม่มีคุณสมบติัเป็นผูบ้ริหาร  ก็จะบริหารผูอ่ื้นไม่ได ้ ผูบ้ริหารตอ้งบริหารตน
ก่อน  เม่ือบริหารตนไดแ้ลว้จึงจะบริหารผูอ่ื้นได ้ เพราะอะไร  เพราะตนนั้นล่ะส าคญั  ถา้
เรารู้วา่ส่ิงใดมนัเป็นประโยชน์  ส่ิงใดมนัเป็นโทษ  เรากบ็ริหารใหม้นัท าแต่ประโยชน ์ไม่
ท าโทษ  ถูกไหม  พอกายกรรมวจีกรรมท่ีมนัไปสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในหน่วยงาน  มนักเ็ลย
เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเหมือนกนั  ก็คือไปบริหารผูอ่ื้นนัน่เอง  ตอ้งบริหารตนก่อน  
อันน้ีส าคัญเราต้องพิจารณา  เหมือนอาตมาแนะน าผูบ้ริหารบางคนในบริษัทหน่ึง  
บางคร้ังอย่างความก้าวหน้าเขาเราก็ต้องช่วย  เราอย่าไปเถรตรง  เขาบอกว่าให้สอง
ต าแหน่ง  กูกข็อสองต าแหน่ง  สองขั้น  บางคร้ังหน่วยงานเราเม่ือเทียบกบัหน่วยงานอ่ืน  
มนัผลงานดีกว่าเขาเราก็ตอ้งขอสามต าแหน่งส่ีต าแหน่งให ้ แต่เขาให้ไม่ให้เร่ืองของเขา
แต่เราไดข้อแลว้  ถา้เราเถรตรงขอสองต าแหน่ง  ไอห้น่วยงานอีกหน่วยงานหน่ึงเราเป็น
คนเล้ียงมนัน่ะ  แต่มนัขอส่ีหา้ต าแหน่งแลว้มนัได ้ พอเอาไปแลว้เงินเดือนมนัมากกว่าเรา
แต่เราท าเล้ียงมนั  มนักเ็ลยเกิดค าว่า conflict คือความขดัแยง้ในใจ  ถูกไหม  นอ้ยเน้ือต ่า



ใจ กทู  าดีท าไมไม่ไดดี้  ไดดี้อยูท่  าไมจะไม่ไดดี้  กไ็ดผ้ลงานท่ีมากกวา่มนัน่ะ  แต่ไม่ใช่ได้
เงินมากกว่ามัน  ไม่ใช่ไม่ได้ดีนะได้ดีอยู่  อย่าเข้าใจผิด  เพราะเราไปเอาเงินมาเป็น
บรรทดั  เราไม่เอาความภาคภูมิใจ  ไม่เอาผลงานมาเป็นบรรทดัฐาน  ถูกไหม  เพราะเงิน
มนัเป็นแค่ตวับอกถึงผลงานทางออ้ม  ถูกไหม  แต่บางคร้ังกไ็ม่ใช่  บางหน่วยงานประจบ
สอพลอมาก  ไอค้นประจบสอพลอไดเ้งินไดข้ั้นข้ึน  อยา่งหน่วยงานราชการบางหน่วย  
ไดข้ึ้นไปจนถึงอธิบดีกมี็  เงินซ้ือเขา้ไปกเ็ป็นปลดัอีกกมี็  อนันั้นไม่ไดบ้อกวา่ผลงานดีใช่
ไหม  แต่บอกว่าเงินหนา  จริงไหม  แลว้ก็เลยมีการยึดทรัพยก์นั  ท่ีเราเห็นข่าวจริงไหม  
ถูกไหม  เพราะนั้นไม่ใช่ไม่ไดผ้ล  ไดผ้ลอยู่  ผลงานมนัเป็นส่ิงท่ีมนับอกเรา  อย่าหลง
ประเด็น  อย่าเอาเงินมาเป็นประเด็น  เอาผลงานท่ีมนัปรากฏเป็นประเด็นต่างหาก  น่ี
ไม่ใช่ท าแลว้มนัไม่ได้   มนัได้อยู่นะ  อนัน้ียกตวัอย่างให้ฟัง  เพราะฉะนั้นเราตอ้งใช้
สติปัญญาให้มากแล้วพูดหรือท า  ท าอย่างไรให้มันมีความสามัคคี  ท าอย่างไรให้มี
ความเห็นท่ีถูกตอ้ง  ท าอยา่งไรใหเ้ขามีความรักองคก์ร  มีความท่ีจะพฒันาตวัเอง  บางคน
ก็คิดผิดนะ  ท าไมฉันตอ้งพฒันาล่ะ  ฉันท าไปแลว้บริษทัไดเ้ยอะ  ฉันท าไมตอ้งพฒันา  
ฉนักท็  าของฉนัไปอยา่งน้ีแหละ  หวัหนา้ไม่ตอ้งมาสอนฉนัมากหรอก  ฉนักท็  าหนา้ท่ีฉนั
ไม่บกพร่อง  อนัน้ีคิดผดิ  ท าไมถึงวา่คิดผดิ  เพราะวา่คุณมีความพฒันาต่างๆ น่ี  อนัน้ีเป็น
คุณสมบติัประจ าตวัคุณ  ไม่ใช่คุณสมบติัประจ าตวับริษทันะ  เม่ือเราออกไปจากตรงน้ี  
ไปอยูใ่นหน่วยงานไหน  ถา้เรามีคุณสมบติัพวกน้ี  หน่วยงานอ่ืนเขาเห็นประโยชน์  เขาก็
เอาเราถูกไหม  น่ีอาตมาเคยไดย้นิพี่ชายอาตมาพูดให้ฟัง  แกไม่เคยงอ้งานเลย  ออกจาก
งานเม่ือไหร่เขาเชิญไปท างานตลอด  ไม่เคยของาน  มีแต่มาเชิญตวัไปท างาน   ท างานไป
แต่ละคร้ังเงินเดือนตอ้งสูงข้ึนตลอด  ไม่เคยต ่ากวา่เก่า  เพราะเขามาเชิญไปท างาน  ถา้เรา
ไม่พัฒนาตัวเอง  เขาจะมาเชิญเราไหม  น่ีมันเป็นประโยชน์ส าหรับเรา  ไม่ใช่เป็น
ประโยชน์ส าหรับบริษทันะ  บริษทัมนัเป็นทางออ้ม  แค่น้ีมนักเ็ป็นความรู้ท่ีถูกตอ้ง  จริง
ไหม  ถูกไหม  น่ีมองประเด็นให้มนัถูก  ถา้เรามองประเด็นถูกแลว้  เราประพฤติปฏิบติั
ถูก  คนท่ีไดก่้อนคือตนเอง  หน่วยงานไดท่ี้สอง  ไม่ใช่ไดก่้อนนะ  ความดีมนัเป็นผลต่อ
หน่วยงาน  แต่ผูท่ี้ท าน่ะมนัไดค้วามดีก่อน  จริงไหม  แค่น้ีเราตอ้งเขา้ใจ  ถา้เราไม่เขา้ใจ
แลว้มนัจะไปเอาขา้งนอก  พอเอาขา้งนอกเราท าดีก ็ โอ๊ย เขาไม่ชมเราว่าดีเรากเ็ลยไม่ท า  
น่ีเราท าความดี  เราไม่ไดท้  าเพราะเขาชมเราว่าดีถูกไหม  เราท าความดีเพราะเราเห็นว่า
มนัเป็นประโยชน์  มนัไดพ้ฒันาตวัเราข้ึนถูกไหม  เราท าเพราะตรงน้ีต่างหาก  เราไม่ได้



ท าเพื่อความชมถูกไหม  ถา้คนไม่ชมเม่ือไหร่กกูไ็ม่ท าใช่ไหม  จริงไหม  ถา้อยา่งน้ีใครจะ
ไปจา้งเรา  หือ  เพราะไม่มีใครชมเราทั้งปีทั้งชาติหรอก  ถูกไหม  น่ีเราตอ้งพิจารณาให้
ถูกตอ้ง  เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารตอ้งคิดให้มาก  การบริหารคนเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด  อนัน้ี
เป็นหัวใจนะ  ถูกไหม  บริษทัน้ีจะกา้วหนา้น่ี  ตั้งบริษทัไปไม่มีคนน่ะมนัจะกา้วไดไ้หม  
หือ  ตอ้งอาศยัคนทั้งนั้นเลยถูกไหม  เทคโนโลยท่ีีมากอ็าศยัคนท าอีกถูกไหม  ถา้ไม่มีคน
ท ามนัจะมีไหม  อาศยัคนทั้งนั้นเลย  เพราะฉะนั้นคนน่ีส าคญั  จบัตวัน้ีใหไ้ด ้ บริหารคน
ส าคญัท่ีสุด  ถา้เราบริหารคนได้  ถา้พูดแบบทางโลก  เราไดใ้จลูกน้องเม่ือไหร่นะ  งาน
นั้นมนัจะไปไดห้มด  ความสามคัคีความร่วมแรงร่วมใจกนั  โยมเคยเห็นมดไหม  ฉัน
เห็นมนัยกไส้เดือนได้  แต่มดมนัเล็กกว่าไส้เดือนนะ  ท าไมมนัยกไส้เดือนได ้ โยมเคย
เห็นไหม  เพราะอะไร  เพราะมนัช่วยกนัยกไม่ใช่เหรอ  มนัสามคัคีไม่ใช่เหรอ  จริงไหม  
ส่ิงท่ีหนกัมนักเ็ลยเบาได ้ เพราะมนัช่วยกนัท า  ถา้มนัตวัเดียวมนัยกไดไ้หม  น่ีโยมสังเกต
ไหม  ฉันก็เห็นนะไส้เดือนมนัโดนยก  น่ีความสามคัคีมนัเป็นก าลงั  เป็นพลงัของหมู่
คณะนะ  ท าอย่างไรเราอย่าท้ิงตรงน้ี  ท าอย่างไรจะให้เกิดความสามัคคี  ความรักใน
องค์กร  แลว้ประโยชน์อนัอ่ืนมนัจะตามมา  ถา้เรายงัสร้างตรงน้ีไม่ได้จะไปจ้ีงานเขา
ขนาดไหน  มนัก็มีแต่ความขดัเคืองใจ  แลว้อีกอย่างหน่ึงความขดัเคืองกนัมนัก็ก่อเวร  
มนัก็ไม่จบส้ิน  มนัเบียดเบียนกนัตลอด  เราตอ้งใช้ปากเรา  ใช้ค  าพูดให้เป็นประโยชน์  
ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดการก่อเวรกนัเบียดเบียนกนั  ท าอย่างไรจะให้เกิดประโยชน์ไม่
เกิดโทษ  การก่อเวรกันการเบียดเบียนกัน  มันคือโทษท่ีมันเกิดแล้ว  เราต้องฉลาด  
ผูบ้ริหารตอ้งฉลาด  ฉลาดจะท าอยา่งไรใหม้นัเกิดประโยชน ์ ฉลาดอยา่งไรท่ีจะไม่ใหม้นั
เกิดโทษ  ถูกไหม  สองประเด็นแค่น้ี  ถา้โยมรู้จกัประโยชน์กบัโทษแค่น้ี  ชีวิตโยมจะ
กา้วหน้า  แลว้โยมไม่ใช่กา้วหน้าแค่ตวัเอง  ลูกหลานโยมโยมก็ตอ้งสอนมนัอย่างน้ีถูก
ไหม  จริงไหม  พ่อเมาเหลา้ก็สอนลูกเมาเหลา้  เช่ือไหม  หือ  กินแลว้ก็ชวนลูกกินดว้ย  
ถูกไหม  พ่อมีสติปัญญา  แค่ค  าพูดบางอยา่งกส็อนลูกไปในตวั  มนัไดป้ระโยชน์ส าหรับ
เรา  ได้ประโยชน์ทั้ งครอบครัว  ได้ประโยชน์ทั้ งตระกูลเรา  แลว้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ท าไมไม่ท า  น่ีคิดให้ดีนะ  เพราะนั้นวนัน้ีก็ฝากขอ้คิด  ท าอย่างไรให้มนัเกิดประโยชน ์ 
ท าอยา่งไรไม่ใหม้นัเกิดโทษ  ตอ้งใชก้ายใหเ้ป็นประโยชน์  ใชว้าจาใหเ้ป็นประโยชน์  ใช้
ใจให้เป็นประโยชน์  ค  าว่าใจเป็นประโยชน์คือตอ้งมีความคิดความเห็นท่ีถูกตอ้ง  ตอ้ง
สอนตวัเอง  ถา้มนัคิดเห็นไม่ถูกตอ้ง  กอ็ยา่ไปตามมนั  ใชว้าจาใหเ้ป็นประโยชน์  แมแ้ต่



เร่ืองนั้นมนัจะหนักหนา  เราจะคุยอย่างไรกบัลูกน้อง  จะท าอย่างไรวาจานั้นมนัจะเกิด
ประโยชน์  มนัไม่กระทบกระเทือนซ่ึงกนัและกนั  แลว้มนัท าให้เขามีใจท่ีจะท า  น่ีเรา
ตอ้งใชม้นัให้เป็นประโยชน์  ใช้กายให้เป็นประโยชน์  เห็นไหม  ฝร่ังเด๋ียวน้ีมนัถ่ายรูป
เห็นไหม  บางทีมนักไ็ปถ่ายคนท่ีไปช่วยคนอ่ืนใช่ไหม  ลงในคลิปโยมเคยเห็นไหม  มนั
กถ่็ายมา  คนเห็นคนกมี็ความดีใจ  โอ ้คนน้ียงัช่วยเหลือ  ถูกไหม  มนัก็ไปช่วย  มนัถ่าย
ออกมา  กคื็อท ากายใหเ้ป็นประโยชน์นัน่เอง  น่ีเราท าอยา่งไร  แค่น่ีฝากเอาไวน้ะ  ไปขบ
คิดดู  ท าอย่างไรจะใช้กายให้เป็นประโยชน์  ใช้วาจาให้เป็นประโยชน์  ใช้ใจให้เป็น
ประโยชน์  การจะใช้สามส่วนน้ีได้ตอ้งฝึกใจคือมโนนั่นเอง  ให้มีความรู้ความเห็นท่ี
ถูกตอ้ง  ถา้โยมตั้งไวอ้ย่างท่ีอาตมาพูด  ตั้ งไวใ้นใจเราว่า  เราท าอย่างไรจะให้มนัเกิด
ประโยชน์  ท าอยา่งไรจะไม่ให้มนัเกิดโทษ  แค่น้ีไม่ใช่แค่ใชห้น่วยงานโยมนะ  กลบัไป
บา้นโยมกใ็ชก้บัลูกกบัเมียหรือกบัสามี  กบัพ่อกบัแม่  มนักเ็ลยเป็นประโยชน์กบัทุกส่วน
ไหม  คนนั้นก็เลยไปอยู่ท่ีไหนก็มีแต่ประโยชน์  เป็นบุคคลท่ีเขาเห็นแลว้เขาก็มีความ
พอใจท่ีจะไดเ้จอถูกไหม  ถูกไหม  คนท่ีท าโทษให้เกิด  ใครเห็นแลว้ก็ไม่อยากเจอใช่
ไหม  จริงไหมโยม  น่ีโยมพิจารณาดู  แค่น้ีน่ะ  ถา้โยมตั้งอยา่งท่ีอาตมาพูด  ธรรมะโยม
ไม่ตอ้งพูดมากหรอก  โยมไม่เส่ือม  โยมมีแต่เจริญกา้วหน้าในธรรมในใจตนเอง  ใน
กิจการงานของตวัเอง  ผูบ้ริหารท่ีระดบัสูงมากเท่าไหร่  เขาจะรักษาสมมติว่าช่ือเสียง  
ช่ือเสียงท่ีเขาไดคื้ออะไร  ก็คือเขาท าส่ิงท่ีมนัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  มนัเป็นเขา
เรียกว่าผลงานนัน่เอง  พอไปอยูต่รงไหน ตรงไหนเจ๊งกท็  าใหร้วยได ้ใครกเ็ลยยิง่อยากได้
ตวั อายมุากอยา่งญ่ีปุ่นน่ี  ซีอีโอเจแปนแอร์ไลน์  แปดสิบแลว้ยงัเชิญตวัไปเป็นซีอีโอ  ไม่
เชิญหนุ่มๆ นะ  เพราะอะไร  เพราะเขาอยูต่รงไหน  เขากท็  าให้ตรงนั้นเจริญได ้ ขาดทุน
ยงัก าไรได้เพราะอะไร  เพราะเขาท าแต่ประโยชน์เห็นยงั  มันเลยเป็นคุณค่า  เป็น
คุณสมบติัของเขาถูกไหม  ท่ีคนตอ้งการ  เขาไม่ไดต้อ้งการคนแปดสิบนะ  เพราะวิ่งก็ยงั
สู้คนยีสิ่บไม่ได ้ แต่เขายอมเอาคนน้ีเพราะอะไร  เพราะสติปัญญาและใจเขานั้นเอง  เขา
สามารถท าประโยชน์ให้เกิดไดต่้อหน่วยงานนั้น  คนยีสิ่บแขง็แรงท าไม่ได ้ เขา้ใจตรงน้ี
ไหม  นะวนัน้ีฝากแค่น้ี  แลว้โยมจะเห็น  น่ีแหละคือธรรมะ.   


