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   ภาค 1  

   งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ 
 

“การบริการ คือ งานของเรา” หลักการนี้สําคัญมาก 
คนทํางานทุกคนต้องมีหัวใจของการบริการ (Service 
Mind) หากเราทําให้เขารู้สึกแย่ เขาจะจําไปจนวันตาย 
หากเราทําให้ เขาประทับใจ เขาจะจําไปจนวันตาย
เช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องการ
บริการมาก ถึงขนาดจัดให้เป็น 1 ใน 6 เรื่องท่ีชาวพุทธพึง
เคารพ (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ การศึกษา ความไม่
ประมาท และการต้อนรับ) การต้อนรับเป็นส่วนหนึ่งใน
การให้บริการและงานทุกงานต้องมีการให้เกียรติกัน  
 
ครั้งหนึ่ง มีชายหนุ่มจากนครสวรรค์ไปหาท่านพุทธทาส  
แต่ท่านพุทธทาสจําวัดอยู่ ลูกศิษย์จึงไม่ให้เข้าพบ ชายผู้
นั้นอยากเห็นท่านพุทธทาสอย่างมาก จึงกระโดดดูทาง
หน้าต่าง มีเสียงกระแทกกับพ้ืน ท่านพุทธทาสเลยต่ืน
ข้ึน แล้วมาพูดคุยกับชายผู้นั้น สักพักชายผู้นั้นก็ลา
กลับไป แต่ลูกศิษย์ยังโกรธอยู่ ท่านพุทธทาสจึงถามว่า 
“โกรธใครกัน” ลูกศิษย์ “โกรธชายผู้นั้นท่ีมารบกวน
หลวงพ่อ” ท่านพุทธทาส “โยมมาหาเรา แล้วเราโกรธ
ไหม แล้วมาโกรธแทนทําไม” ต้ังแต่นั้นมา ลูกศิษย์ก็ไม่
เคยแสดงอาการดังกล่าวอีกเลย เห็นได้ว่า แม้แต่พระก็
ต้องมีหัวใจบริการเช่นเดียวกัน 
 
หากใครต้องการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
ต้องตอบคําถาม 3 ข้อนี้ให้ได้ก่อน 
 
1. ใครคือคนท่ีสําคัญท่ีสุด  

ชีวิตมนุษย์เราก็เหมือนกับไม้สองท่อน ท่ีลอยมาคนละ
ทิศละทางมาเจอกันกลางทะเล ทะเลแสนกว้างใหญ่ก็ยัง
มาเจอกันได้ แต่สุดท้ายก็จะไหลจากกันไป ชีวิตเราก็
เหมือนกับท่อนไม้ ไหลมาเจอพ่อ เจอแม่ เจอคู่ชีวิต เจอ
เพ่ือน ฯลฯ แต่ก็ต้องจากกันไป ไม่ช้าก็เร็ว ไม่จากเป็นก็
จากตาย ดังนั้น เราควรดูแลช่วงเวลาท่ีเรามาพบเจอกัน
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ให้สวยงามท่ีสุด มีลูกศิษย์คนหนึ่งทะเลาะกับลูก ไม่ยอม
คุยกัน เลยไม่ได้นอนกับลูกมาสามคืนแล้ว ท่าน ว.วชิร
เมธีจึงถามว่า “ไม่นอนกับลูกแล้วนอนกับใคร” ลูกศิษย์ 
“หมอนข้างค่ะ” ท่าน ว.วชิรเมธี “หมอนข้างถ้าเสียไป
แล้ว โยมยังซ้ือใหม่ได้ แต่ถ้าโยมเสียลูกไปแล้ว โยมหา
ซ้ือใหม่ได้ไหม” ลูกศิษย์คิดได้โทรศัพท์หาลูกทันที ลูกก็
รอคุยด้วยอยู่แล้ว สุดท้ายก็คืนดีกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีคนจํานวนมากรักกัน แต่พอมีปัญหาเล็กน้อยต้องห่าง
หายกัน เพราะทิฐิท่ีปิดก้ันมิตรภาพเอาไว้ ฉะนั้น ควร
คบคนท้ังโลกให้เป็นมิตร เหมือนสุภาษิตท่ีว่า “มีเพ่ือน 
500 คนยังน้อยเกินไป มีศัตรู 1 คนนับว่ามากเกินพอ” 
เวลาท่ีคนเราพบกันนั้นสั้นนิดเดียว ดังนั้น อย่าไปมี
ความสัมพันธ์แบบเม่น ท่ีสลัดด้านท่ีไม่ดีเข้าใส่คนท่ีอยู่
ตรงหน้า จงมีความสัมพันธ์เชิงบวก เจอกันให้รู้สึก
อบอุ่นใจ หันด้านท่ีสวยงามเข้าหากัน ชีวิตจะมีแต่
ความสุข  
 
2. อะไรคืองานท่ีสําคัญท่ีสุด  

งานท่ีสําคัญท่ีสุด คือ งานท่ีเราทําในขณะนี้ เราทํางาน
อะไรเราต้องเต็มท่ีกับมัน อย่าสักแต่ว่าทํา เช่นเดียวกับ
พระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะแสดงธรรมให้กษัตริย์ เศรษฐี หรือ
โสเภณีฟัง พระพุทธเจ้าทรงใช้ศักยภาพเท่ากัน แสดง
ธรรมระดับมืออาชีพทุกครั้ง เราทุกคนก็เช่นเดียวกัน 
หลักการทํางานเชิงพุทธคือ งานทุกชิ้นท่ีเราทําอยู่ใน
ขณะนั้นต้องทําให้ดี ท่ีสุด เพราถ้าผลงานเราดีท่ีสุด  
จะ เ ป็นการประกาศ ศักยภาพเรา ไปตลอดชี วิ ต 
เช่นเดียวกับช่างป้ันพระพุทธชินราช ไม่เคยปรากฏชื่อ
ว่าใคร แต่งานชิ้นนี้ก็ยังเป็นอมตะ ประกาศศักยภาพ
ช่างป้ันท่ีดีท่ีสุดจนถึงปัจจุบัน 

3. เวลาใดคือเวลาท่ีสําคัญท่ีสุด  

คําตอบ คือ เวลาปัจจุบันนั่นเอง เพราะชั่วโมงท่ีแล้วจบ
ไปแล้ว ชั่วโมงข้างหน้ายังมาไม่ถึง ดังนั้น เราต้องให้
ความสําคัญกับปัจจุบันให้มากท่ีสุด หากเราทําวันนี้ให้ดี
ไม่ได้ เม่ือผ่านไปเป็นวันวาน เราก็ไม่สามารถแก้ไขได้ 
และมันก็จะเป็นรากฐานท่ีดีในอนาคตไม่ได้  
 

 
   ภาค 2  

   งานของเรา คือ  
   การทําให้เขามีความสุข 
 
 
งานของเรา คือ การทําให้เขามีความสุขนั้น มุ่งให้ผู้อ่ืนมี
สุข แต่ก่อนอ่ืนเราต้องทําตัวเองให้มีความสุขให้ได้ก่อน 
หลักการสร้างความสุข มี 5 ประการ ดังนี้ 
 
1. สุขสัมผัส ไม่ย่ังยืน 

คือ ความสุขจากกามสุข สุขในระดับการสนองประสาท
สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เช่น ตาอยากดู AF 
รอบสุดท้าย ดูโทรทัศน์ไม่ได้อารมณ์เท่าท่ีควร ต้องไปดู
ถึงอิมแพคเมืองทองธานี จมูกอยากดมกลิ่นเพศตรงข้าม 
ก็ไปสอยชุดชั้นในสาวมาดม เป็นข่าวใหญ่โตไปอีก 
ดังนั้น เราต้องควบคุมใจเราให้ได้ ใจเป็นนาย กายเป็น
บ่าว หากเราไม่คุมใจตนเอง ก็ต้องคอยสนองความ
อยากกันร่ําไป 
 
2. สุขจากคุณธรรม ย่ิงทําย่ิงสุข 

ความสุขจากการมีคุณธรรม คือ ได้ทําคุณงามความดี
แล้วเรามีความสุข เช่น นั่งสมาธิ ทําบุญ เป็นอาสาสมัคร 
บริจาคของ ฯลฯ การทําความดีเหล่านี้จะทําให้เรามี
ความสุขไปตราบนานเท่านาน ความสุขข้ันนี้จะเป็น
ความสุขท่ีสูงกว่ากามสุข 
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3. สุขยาวนาน เพราะรู้ทันชีวิต  

เป็นความสุขจากการรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต 
คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักความทุกข์ ไม่รู้จักธรรมดาของโลก
และชีวิต จึงมักจะเอาทุกข์ซ่ึงเป็นธรรมดาของโลกและ
ชีวิตมาเป็นทุกข์ในใจเรา การเกิดเป็นคนต้องรู้เท่าทัน 3 
ประการ (ไตรลักษณ์) คือ ชีวิตไม่เท่ียง ไม่ทน ไม่แท้ คือ 
ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้ลาภแล้วก็จะ
เสื่อมลาภสักวัน มียศก็สามารถเสื่อมยศได้สักวัน มีสุขท่ี
ไหนก็มีทุกข์ได้ท่ีนั่น การสรรเสริญคู่กับการนินทา แก่, 
เจ็บ, ตาย, พลัดพราก และมีกรรม คือ เรื่องธรรมดา  
 
4. ปรุงแต่งใจให้เป็นสุข 

เป็นความสุขจากการปรุงแต่งใจของเราเอง การดําเนิน
ชีวิตในแต่ละวัน อาจเจอเรื่องท่ีทําให้เราเป็นทุกข์ เช่น 
เจอเจ้านายท่ีเค่ียวมากๆ ไม่เคยเจอคุณนายละเอียด
ขนาดนี้เลย มันเป็นกรรมอะไรของเราหนอ นี่คือการ
ปรุงจิตไม่เป็น ถ้าปรุงจิตเป็น เราต้องคิดว่า โอ้ว... เรา
แสวงหานายแบบนี้มานาน เราจะได้เก่ง ได้วิชาจาก
นายแบบนี้ เราต้องปรุงแต่งใจของเราว่า ชีวิตเราต้อง
เจอท้ังเรื่องง่ายและเรื่องยาก ถ้าเราเลือกแต่สิ่งท่ีง่ายๆ 
ชีวิตเราก็จะไม่เข้มแข็ง แต่ถ้าผ่านบทเรียนท่ียากๆ 
มาแล้ว เราจะสามารถรับมือกับสิ่งอ่ืนๆได้เป็นอย่างดี 
 
5. พระนิพพาน สุขเหนือสุข 

เป็นความสุขจากการฝึกใจให้ได้สัมผัสภาวะนิพพาน ฝึก
ใจให้เป็นอิสระจากโลก จากโกรธ จากหลง  เพ่ือให้พบ
ความสุขท่ีเท่ียงแท้ ยั่งยืน และถาวร 

 

   ภาค 3 

   สันติวิธีแห่งการทํางานร่วมกัน 
 

1. ไม่ชอบหน้าเพ่ือนร่วมงาน เป็นเพราะสาเหตุใด 

ในสังคมท่ีต้องทํางานร่วมกัน มักเกิดปัญหาการไม่ชอบ
หน้ากันข้ึนมา จากสาเหตุดังนี้ (1) กรรมเก่าท่ีเคยมีต่อ
กันมา พอเห็นหน้ากันปุ๊บ จึงรู้สึกไม่ดีข้ึนมาเลย (2) 
อุปนิสัยแตกต่างกัน มาอยู่ด้วยกันจึงไปกันไม่ได้ (3) ไม่
สามารถประสานผลประโยชน์กันได้ เม่ือความเห็นไม่
ตรงกัน จึงไม่สามารถพูดคุยกันได้สนิทใจเหมือนเดิม  
(4) เคยรักกันมากมาก่อน เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีต้องผิดใจ
กันข้ึนมา จากรักมากจึงกลายเป็นชังมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เคยร่วมงานกัน แต่ปัจจุบันขัดแย้ง แก้ไขอย่างไร 

วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ “สันติวิธี” เราต้องเปิดใจมาคุยกันว่า 
ทําไมรู้สึกไม่ชอบเรา ต้องคุยเพ่ือฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ 
ไม่ใช่คุยเพ่ือเอาชนะ หากสันติวิธีไม่สําเร็จ ให้ใช้วิธี 
“การให้” ทําให้อีกฝ่ายมีความสุข หากเราเริ่มให้ก่อน 
อีกฝ่ายก็จะยอมอ่อนลงมา หาก 2 วิธีแรกไม่สําเร็จ ก็
ต้องลอง “ให้ใจ” นั่นคือ การแผ่เมตตาให้เขา เพ่ือให้
จิตใจเราอ่อนโยน 
 
3. ทําไมทําดีแต่ไม่ได้ดี 

หากเราทําคุณกับคนไม่ข้ึน ต้องย้อนมาดูตัวเองก่อนว่า
สาเหตุเกิดจากอะไร พระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ว่า (1) 
ทําบุญถูกคนไหม เราต้องดูว่าการท่ีเราทําดีกับเขานั้น 
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เขาต้องการให้เราช่วยหรือไม่ กลายเป็นว่า เขามองว่า
เราไปแทรกแซงเรื่องของเขา (2) ทําบุญถูกท่ีไหม ท่ีเรา
ไปทําดีนั้น ในสถานการณ์เช่นนั้นมันจําเป็นหรือไม่ หาก
สภาพแวดล้อมนั้นไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเรา 
ทําดีไปก็ไม่เกิดประโยชน์ (3) ทําบุญถูกกาลไหม เป็น
เรื่องของวัน-เวลาในการทําความดี เช่น หากเขาไม่หิว 
แต่เราเอาข้าวไปให้ เขาย่อมไม่เห็นคุณค่าของข้าวเรา 
(4) ทําบุญถูกความถนัดไหม เรามีความสามารถในการ
ทําดีนั้นหรือไม่ เช่น จะไปช่วยคนตกน้ํา แต่ตัวเราเอง
ว่ายน้ําไม่เป็น กลายเป็นว่าเราเป็นภาระเสียเอง 
 
4. เตือนเพ่ือนสนิทท่ีกําลังทํางานผิดอย่างไร  

มีหลายวิธีท่ีจะเตือนคน หากเราอยู่ในฐานะเพ่ือนกัน 
เราก็สามารถเตือนเพ่ือนเราได้ แต่หากเพ่ือนไม่ยอมฟัง 
ต้องยืมมือคนอ่ืนเตือน เช่น ให้ผู้ใหญ่เตือน ให้คนกลาง
เตือน ให้คนนอกเตือน เป็นต้น 
 
5. ทําอย่างไรให้ได้ใจเพ่ือนร่วมงาน  

หากเจอภาวะเข้ากับเพ่ือนร่วมงานไม่ได้ ต้องให้เพ่ือน
ร่วมงานมาคุยกันท้ังหมด ว่าปัญหาอยู่ท่ีไหน อยู่ท่ีเรา
หรือท่ีเพ่ือนท้ังหมด 
 
6. รู้สึกไม่ดีกับท่ีทํางาน แก้ไขอย่างไร 

(1) ต้องกลับมาถามตัวเองว่า อะไรคือสาเหตุท่ีแท้จริง 
(2) ใช้วิธีแบ่งปันน้ําใจให้เพ่ือนร่วมงาน เช่น นําของท่ี
เขาโปรดปรานไปให้ (3) แผ่เมตตา (4) เราต้องลดภาวะ
ตัวกูของกู เพ่ือให้กลายเป็นคนท่ีพร้อมจะประสานงาน
กับใครก็ได้ ไม่มีทิฐิอีกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. รับมือกับคนชอบนินทาอย่างไรดี 

ถ้ามันไม่จริงเราก็ต้องชี้แจง แต่ถ้าเราชี้แจงแล้วมันไม่ดีข้ึน 
เราต้องแผ่เมตตาและวางเฉย หากเราชัดเจนในความดี
ของตัวเอง ก็ขอให้รักษาความดีนั้นไว้ หากเรามัวแต่
รักษาชื่อเสียง แก้ข่าวไปเรื่อยๆ เราจะมีความกังวล
ตลอดเวลา มีแต่ความทุกข์ ผู้ปฏิบัติธรรมท้ังหลายจึงไม่
ควรหวั่นไหวไปกับทางโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. หนีคนชอบนินทาดีไหม 

หากเราคิดว่าในสังคมของเรามีแต่คนซุบซิบนินทา 
ทํางานแล้วไม่สนุก มีแต่ความทุกข์ แสดงว่าเราไม่ได้นํา
ธรรมะมาใช้ หากเรายึดม่ันในหลักธรรม จิตใจของเรา
จะร่มเย็น กาลเวลาจะพิสูจน์ความดีของเราเอง 
 
9. คิดอย่างไรไม่ให้โกรธ เกลียด ชิงชัง 

สําหรับคนท่ีไม่ชอบหน้ากัน ควรหันหน้ามาเป็นมิตรต่อกัน 
เวลาท่ีเรามีในโลกนี้สั้นนัก ไม่ควรใช้เวลาให้หมดไปกับ
การเกลียดชัง  
 
10. รู้ได้อย่างไรว่าใครจริงใจกับเรา 

เราต้องทําในส่วนของเราให้ดีท่ีสุด หากเขาไม่จริงใจกับเรา 
ก็ถือว่าเป็นส่วนท่ีเราควบคุมไม่ได้ เราต้องเปลี่ยนแปลง
ความคิดของตัวเราเองเสียก่อนท่ีจะพยายามเปลี่ยนแปลง
คนอ่ืน 
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   ภาค 4   

   ปริศนาธรรม นําชีวิต 
 
 
มีหลักคิดผ่านปริศนาธรรม 11 ประการ ท่ีใช้ เป็น
แนวทางในการทํางาน ดังนี้ 
 
1. Little Buddha 

เจ้าชายสิทธัตถะทรงต้ังปณิธานไว้ต้ังแต่แรกเกิดว่า ต้อง
เกิดมาเป็นคนท่ีประเสริฐท่ีสุด เม่ือต้ังปณิธานไว้แล้ว 
ท่านก็ ทําไ ด้สํ า เร็ จ  ไ ด้ เ ป็นพระพุทธเจ้ า  ประสบ
ความสําเร็จในฐานะศาสดาสําคัญของโลก ดังนั้น คนเรา
ต้องต้ังปณิธานไว้ว่าเราต้องการจะทําอะไร แล้วต้องทํา
ให้สําเร็จ 
 
2. เณรน้อยเจ้าปัญญา 

มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วมีความอยากและความต้องการ 
แต่ปัจจัยท่ีจะทําให้ปณิธานท่ีต้ังไว้ประสบความสําเร็จ 
คือ เรามีความรู้หรือไม่ หากเราไม่มีความรู้ในสิ่งท่ีเรา
อยากจะทํา สิ่งนั้นจะไม่สามารถสําเร็จลงได้ ดังนั้น  
เราต้องแสวงหาความรู้ เรียนรู้ให้เก่งท่ีสุด ดีท่ีสุด ลึกซ้ึง
ท่ีสุด และรอบด้านมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
3. พระปางลีลา 

พระปางลีลาสะท้อนว่า เม่ือคนเราเกิดมาแล้ว มีความรู้
แล้ว จากนั้นรอโอกาสอยู่เฉยๆ เช่นนี้เราจะประสบ
ความสําเร็จไหม อย่างอมืองอเท้าบนบานศาลกล่าว 
แล้วไม่พยายามทําสิ่งใดต่อ หากเราอยากมีงาน เราต้อง
เดินไปหางาน เราต้องแสวงหาโอกาส หากไม่มีโอกาส 
จงสร้างมันข้ึนมา  

4. มังกรในกรอบแก้ว 

มังกรมีฤทธานุภาพ เหาะเหินเดินอากาศได้ พ่นไฟได้  
มีพลังมากมาย แต่หากถูกจับใส่ในกรอบแก้ว มังกรจะ
หมดฤทธิ์ลงทันที สะท้อนให้เห็นว่า หากเราเป็นคนเก่ง 
แต่ได้งานไม่ตรงความสามารถ ได้อยู่กับเจ้านายท่ีไม่เห็น
คุณค่าของเรา เราก็ไม่สามารถเจิดจรัสได้ บางคนไม่
ประสบความสําเร็จ เพราะไม่ยอมออกจากกรอบแก้ว 
เพราะฉะนั้น หากเรามีความสามารถ อย่าเก็บมันไว้  
จงใช้ให้เต็มท่ี 
 
 
 
 
 
5. ทหารของจิ๋นซีฮ่องเต้ 

เลือกนายให้ เป็น อยู่ กับนายท่ีเ ก่ง ทํางานให้ตรง
ความสามารถ ดังเช่นจิ๋นซีฮ่องเต้ ท่านได้สั่งให้ทหาร 
ทุกนายสลักชื่อคนป้ันไว้ในหุ่นดินเผา หากหุ่นใดแตกหัก
เสียหาย จะได้ตามคนรับผิดได้ถูกคน ทหารทุกคนจึงป้ัน
สุดชีวิต งานจึงออกมาประณีตท่ีสุด แม้ปัจจุบันหุ่นดิน
เผาจะมีอายุกว่า 2,000 ปี แล้ว ก็ยังแข็งแรงเป็นอย่างดี 
ปรัชญาของช่างป้ันคือ รินหัวใจใส่งาน จึงได้งานชั้นเลิศ 
ทํางานม่ัวถือเป็นความชั่วของชีวิต 
 
6. พระปางไสยาสน์ 

ใครเป็นมนุษย์ทํางาน อย่าบ้างานจนลืมดูแลสุขภาพ  
ต่อให้เรามีบ้าน มีรถ มีเงิน มีทอง แต่เราสุขภาพไม่ดี 
ของท่ีมีท้ังหมดก็ไม่มีความหมาย แม้เราจะทํางานเยอะ 
ก็ต้องแบ่งเวลาไปพักผ่อนบ้าง 
 
7. หัวโขน 

มนุษย์ทุกคนล้วนสวมหัวโขน บางคนก็สวมหัวโขนเป็น
พ่อ เป็นหัวหน้า เป็นนักธุรกิจ ฯลฯ เหล่านี้เป็นหัวโขน
ท้ังหมด หากเราเป็นคนโง่ จะไม่เพียงถอดหัวโขนไม่ออก 
บางทีไม่ยอมถอดเลย หัวโขนเป็นสิ่งสมมุติ อย่าไปยึดติด 
หากวันใดต้องสูญเสียหัวโขนไป เราจะได้ไม่มีความทุกข์ 
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     มนุษย์ในยุคน้ี... 
 
    ทํางานมาก  แต่มีคุณภาพชีวิตน้อย 
    มีเงินมาก  แต่มีเวลาใช้เงินน้อย 
    มีเทคโนโลยีสูง แต่มีความสุขต่ํา 
    มีความรับผิดชอบสูง แต่มีภูมิคุ้มกันสุขภาพต่ํา 
 
เม่ือใดก็ตามท่ีงานสัมฤทธิ์ แล้วชีวิตรื่นรมย์ นั่นคือ
สัญญาณท่ีสะท้อนให้เห็นว่า สมดุลงาน สมดุลชีวิตได้
เกิดข้ึนแล้ว นี่แหละ ชีวิตของคนท่ีประสบความสําเร็จ
อย่างแท้จริง 
 

8. มือของผู้ให้ 

เราต้องรู้จักให้ อย่ามุ่งแต่กอบโกย พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ว่า ผู้ให้ย่อมเป็นท่ีรักของผู้รับ ถ้ารู้จักให้แล้ว ชีวิตจะมี
แต่ความเมตตา เบิกบาน สดชื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ท่านอาจารย์พุทธทาสกับข้อธรรม 

ถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุข อย่าประยุกต์สิ่งท้ังผองเป็น
ของฉัน อย่ายึดติดถือม่ัน ทรัพย์สิน ชื่อเสียงเกียรติยศ 
บริวาร ทุกสิ่งไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง ต้องเรียนรู้ท่ี
จะปล่อยวาง 
 
10. พระพุทธรูปปางสมาธิ 

พระพุทธรูปปางสมาธิสะท้อนถึงความสงบสุข สุขท่ี
แท้จริงเกิดจากการบําเพ็ญสมาธิ เกิดจากการดูจิตดูใจ
ของเรา 
 
11. มือเดียว คําเดียว 

สัญลักษณ์มือท่ียกข้ึนมาห้ามสะท้อนให้เรารู้จักพอ และ
ไม่ประมาท หากเราไม่รู้จักพอ เราจะไม่มีความสุขท้ัง
ชีวิต ยิ่งพอเร็วเท่าไร ยิ่งมีความสุขเร็วเท่านั้น และเรา
ต้องไม่ประมาทในชีวิต ชีวิตเราจะมีคุณค่า 
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