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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์  (๔)

ภำค ๑ มองโลกในแง่ด ี ไม่หนีปัญหำ  ๓
  ง�นหนักสร้�งคน  ๑๓
  ปัญห�สร้�งปัญญ�  ๒๓

ภำค ๒ มีคำถำประจ�ำใจ  ๓๕
  ไม่แน ่ ๔๓
  ไม่ได้ดั่งใจ  ๔๗
  ไม่มีอะไรสมบูรณ ์ ๕๑

ภำค ๓ อยู่ในที่ที่คนเห็นค่ำ  ๕๗
  วิธีทำ�ง�นกับจริตคน  ๖๓
  อ�นุภ�พคำ�ตำ�หนิ  ๖๙
  ถูกชมก็เข�้ท�่ ถูกด�่ก็ไม่เลว  ๗๓

ภำค ๔ เคล็ดลับ ดับมะเร็งอำรมณ์  ๗๙
  ๑. ทำ�ง�นอย�่งมีคว�มสุข  ๘๓
  ๒. อย่�คิดว�่ตัวเองเก่งที่สุด  ๘๙
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	 ๓. ทุกคนส�ำคัญที่สุด	 ๙๕
	 ๔. อย่ำท�ำงำนเพื่อให้เสร็จ แต่ท�ำงำนเพื่อให้ส�ำเร็จ	 ๙๙
	 ๕. ควำมเชื่อมั่นคือหัวใจของงำน	 ๑๐๓
	 ๖. กำรท�ำงำนเป็นทีม	 ๑๐๗
	 ๗. ไม่มีงำนไหนเป็นงำนต�่ำ ถำ้เรำท�ำด้วยใจสูง	 ๑๑๑
	 ๘. กำรให้รำงวัลตอบแทน	 ๑๑๙
	 ๙. กำรจัดกำรกับควำมโกรธ	 ๑๒๕

ภาค ๕ เรียนรู้จากมืออาชีพ	 ๑๓๑
	 พระพุทธเจ้ำ 	 ๑๓๕
 พุทธทำสภิกขุ 	 ๑๔๑
	 สตีฟ จอบส์	 ๑๔๗

ภาค ๖ สมดุลงาน	 สมดุลชีวิต	 ๑๕๓
	 สุขแท้ ไร้เงื่อนไข	 ๑๕๙
	 รื่นรมย์ในงำน เบิกบำนในชีวิต	 ๑๖๕

ปุจฉา-วิสัชนา	 ๑๗๗
ประวัติและผลงาน	 ว.วชิรเมธ ี ๑๘๒
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มองโลกในแง่ดี 
ไม่หนีปัญหา

“ ปัญหาที่แสนซับซ้อนอยู่ที่ใดปัญญาที่แสนคมคายก็อยู่ที่นั่น”

ภาค ๑
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ในทางพระพุทธศาสนาเราถือกันว่า “ท่ีใดมีความทุกข์  

ท่ีน้ันก็มีความสุข” แฝงอยู่ด้วย

ทกุวนันี้ เราใช้เวลาอยู่กบังานวนัละไม่ตํ่ากว่า ๘ ชั่วโมง สปัดาห์ 

ละ ๕ วัน บางคนก็มากกว่านั้น หากเราไม่มีความสุขกับงานที่ทํา

ลองคดิดูสวิ่า ชวีติเราจะขาดทุนแค่ไหน 

วธิทีี่จะทาํให้งานได้ผล และคนกเ็ป็นสุขทั้งกายและใจนั้น มอียู่ 

๒ วิธี คือ ๑. เราต้องทํางานอย่างมีความสุข และ ๒. ประสิทธิภาพ 

ของงานต้องเป็นที่ประจกัษ์ชดัว่ามคีวามก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง 

ลองถามตวัเองว่า ทุกวนันี้เรามคีวามสุขกบังานที่ทาํหรอืไม่ 

ตื่นเช้าขึ้นมาเราแช่มชื่นเบกิบานอยากไปทาํงานแค่ไหน ไม่ใช่ว่า 

เห็นหลังคาที่ทํางานก็เริ่มเศร้า ยิ่งเจอเจ้านายยิ่งรู ้สึกเหมือนเจอ 
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เจ้ากรรมนายเวร อย่างนี้ทําไปก็คงไม่มีความสุข งานก็ไม่ได้ผล คน 

กเ็ป็นทุกข์ แล้วจะทาํไปทาํไม ลาออกเลยดกีว่าไหม 

บางคนบอกว่า ไม่ได้ ลาออกกอ็ดตายส!ิ 

ในโลกนี้มีคนไม่กี่คนที่ได้ทํางานที่ตัวเองรักและมีความสุข

ส่วนใหญ่ต้องทาํงานไปแบบไม่มทีางเลอืก เมื่อชวีติไม่มทีางเลอืก ทาง 

ออกที่ดทีี่สุดกค็อื ต้องหาความสุขจากงานที่ทาํให้ได้ 

ผูเ้ขยีนเคยรูจ้กัพระฝรั่งรปูหนึ่ง ท่านเดนิทางมาบวชที่เมอืงไทย 

และบินกลับไปสอนพระพุทธศาสนาที่ออสเตรเลีย ท่านเป็นพระ 

ที่มีความสุขมาก จนฝรั่งที่ออสเตรเลียขนานนามท่านว่า หลวงพ่อ 

Happy Buddha เพราะท่านจะยิ้มอยู่ตลอด พระรูปนี้เดินทางสอน 

ธรรมะไปทั่ว กระทั่งวันหนึ่งท่านมีโอกาสไปสั่งสอนนักโทษในเรือนจํา

ซึ่งมนีกัโทษกว่าพนัคนมานั่งฟังเทศน์

ระหว่างที่เทศน์ไป นักโทษคนหนึ่งก็ยกมือขึ้นถาม “หลวงพ่อ 

ครบั ผมอยากรู้ว่าชวีติพระ ซึ่งเตม็ไปด้วยพระวนิยั ๒๒๗ ข้อก�ากบั 

ตั้งแต่หวัจรดเท้านั้น ท่านมคีวามสขุไหม”

“โยม ชีวิตของอาตมาอยู่ในวัด ตื่นตั้งแต่ตี ๓ จากนั้นก็นั่ง 

สมาธภิาวนาถงึ ๖ โมงเช้า ก่อนจะสวดมนต์และสรงนํ้า พอ ๗ โมงเช้า 

กอ็อกเดนิบณิฑบาตไป-กลบัเป็นระยะทางกว่า ๑๐ กโิลเมตร ระหว่าง 
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ที่เดนิบณิฑบาต กร็้องขอใครไม่ได้ หากโยมตกับาตรกด็ไีป พอกลบั 

มาถึงวัด ไม่ว่าจะได้อะไรมาก็ตาม จะเป็นปลาร้าหรือแฮมเบอร์เกอร ์

อาตมากต้็องมาเทรวมในบาตรพร้อมนํ้าเปล่า คน  ๆให้เข้ากนัแล้วตกัฉนั 

แต่ถ้าวนัไหนไม่มใีครใส่บาตร อาตมากต้็องพึ่งข้าวเปล่าหรอืมาม่าแทน 

ทุกวันจะฉันได้เพียงมื้อเดียว เมื่อฉันเสร็จ ก็จะต้องนั่งปฏิบัติรวมกัน 

จนกระทั่งบ่ายโมงมานั่งสมาธิ เดินจงกรม จนถึงหกโมงเย็นจึงจะ 

สรงนํ้าและสวดมนต์ต่ออีก ๑ ชั่วโมง จากนั้นนั่งสมาธิถึงเที่ยงคืน 

และจาํวดั เป็นอย่างนี้ทุกวนั ไม่ว่าอากาศจะหนาวหรอืร้อนแค่ไหน” 

นกัโทษได้ฟังกพ็ากนัอุทานเสยีงหลง “โอ้โห! ชวีติพระ” 

ย้อนกลับมามองชีวิตตัวเองในคุก เช้าตื่นมาก็เดินเข้าห้อง 

อาบนํ้า ก่อนจะมานั่งกินอาหารที่เพิ่งทําเสร็จใหม่ ๆ ในโรงอาหาร พอ 

บ่ายแก่ ๆ ได้ออกมาเดินเล่นที่สนามหญ้า ตอนเย็นไม่มีอะไรทําก็นั่ง 

โขกหมากรุกกัน ดึก ๆ ยังดูมวยอีก นักโทษต่างรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมี 

ความสุขสบายกว่าชวีติพระอกี

นักโทษคนเดิมจึงเกิดความสงสัย “หลวงพ่อครับ ผมดูแล้ว 

ชวีติพวกผมที่อยูใ่นคกุยงัมคีวามสขุกว่าชวีติของหลวงพ่อในวดัเสยีอกี 

จึงอยากนิมนต์หลวงพ่อให้มาอยู่ด้วยกันในคุก หลวงพ่อจะได้ไม่ต้อง 

ลาํบาก”

หลวงพ่อหัวเราะ “โยม ชีวิตของหลวงพ่อนั้นลําบากกายแต่ใจ 

เป็นสุข แต่ถามหน่อย พวกโยม กายสบาย แต่ใจเป็นสุขหรอื” 
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นกัโทษนิ่งคดิ หลวงพ่อเลยถามต่อ

“ถามหน่อย โยมบอกว่าอยูใ่นคกุสบายนกั มใีครสกัคนหนึ่งไหม 

ที่อยากจะรํ่าลาภรรยามาเพื่ออยู่ในคุก น้องจ๋า พี่ไม่อยากอยู่บ้านแล้ว 

มนัไม่สบายเหมอืนในคุก อยากจะย้ายสาํมะโนครวัไปอยู่ในคุก” 

 นักโทษคนเดิมสลด “จริงของหลวงพ่อ พวกผมมาอยู่ที่นี่ 

ถึงแม้จะมีอิสรภาพ แต่อิสรภาพของเราคือเท่าที่กําแพงกั้นเท่านั้น

อาหารก็กินเท่าที่เขาอนุญาตให้กิน ที่อยู่ที่นอนก็ได้เท่าที่เขาจัดให้ เรา 

ไม่ค่อยมีอิสรภาพทางใจหรือทางกาย ที่บอกว่ามีอิสรภาพนั้น แท้จริง 

แล้วเป็นอิสรภาพของพวกองุ่นเปรี้ยวที่หลอกตัวเองไปวัน ๆ เท่านั้นเอง 

ไม่ใช่อสิรภาพที่แท้จรงิ”

“เหน็ไหมชวีติใครสขุกว่ากนั ชวีติพระถงึแม้ทางกายจะล�าบาก 

แต่พระทกุรปูตั้งใจมาบวช เมื่อตั้งใจกม็คีวามสขุ เพราะใจมนัมาแล้ว 

อะไรก็ตามถึงแม้จะล�าบากยากเข็ญ แต่ถ้าใจมันมา ความล�าบากก ็

กลายเป็นเรื่องขี้ผง ในทางตรงกนัข้าม อะไรกต็ามแม้จะง่ายแสนง่าย 

ถ้าใจมนัไม่พร้อม กก็ลายเป็นเรื่องหนกัอึ้งขึ้นมา” หลวงพ่อสรุป 

ไม่ว่าจะทํางานใด ขอให้มีความสุขมาเป็นอันดับต้น  ๆ เมื่อ 

ทํางานด้วยหัวใจแช่มชื่นเบิกบานผ่องใส นอกจากคนจะเป็นสุขแล้ว

ยงัทาํให้งานสาํเรจ็ ลองย้อนถามตวัเองดสูว่ิา ทุกวนันี้เรามาทาํงานด้วย 

สภาพจติใจอย่างไร 
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