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๑ 

ความสําเร็จแหงชีวิต  
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ความสําเร็จ คือ การไดสิ่งที่ตองการตามความปรารถนา 
ถาความปรารถนาถูกขัดขวางไมใหไดรับความตอบสนอง ก็จะเกิดความคับของใจ และความ
ไมสบายใจ กลายเปนความทุกข 

การประสบความสําเร็จในชีวิต แมเพียงนิดๆหนอยๆ ก็จะทําใหมีกําลังใจกาว
ตอไป ฉะน้ัน หากพูดวาความสําเร็จคือเครือ่งหลอเลี้ยงความหวัง ก็นาจะถูก ถาใครทําอะไร
สําเร็จก็จะมีกําลังใจมากขึ้น กาวไปสูสิ่งที่ดขีึ้น กาวหนายิ่งขึ้น ความสําเร็จในชีวิตจึงเปนสิ่ง
ที่ทุกคนตองการ 
 
ชีวิตของคฤหัสหรือชาวบานที่ประสบความสําเร็จ มีลักษณะ ๔ ประการดวยกันคือ 

๑. มีงานทําสุจริต และเปนงานที่ตนชอบ 
๒. มีเงินใช 
๓. มีชื่อเสียงเกียรติยศ เปนที่นับหนาถือตา 
๔. มีความสุขในชีวติ 
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๒ 

ถาชีวิตของคฤหัสหรือชาวบานคนใด มีเพียบพรอมทั้ง ๔ ประการนี้ ถือวาเปนชีวิตที่
ประสบความสําเร็จ 
พระพุทธเจาสอนวา.... ความสําเร็จมาจากตัวเราเอง น่ันคือ.... 
เปนเรื่องของการเสาะหา  ไมใชเกิดมาเปน 
เปนเรื่องของการตอสู  ไมใชน่ังดูดวง 
เปนเรื่องของการฟนฝา  ไมใชฟาบันดาล 
เปนเรื่องของความเชี่ยวชาญ ไมใชโชคชวย 
เปนเรื่องของการฝกฝน  ไมใชบุญ 

 
ฉะนั้น สิ่งที่ควรทําเพ่ือใหไดความสําเร็จนั้น คือมีความพยายาม 
พระพุทธเจาตรัสวา  
“ความเพียรพยายาม เปนเรื่องที่ทานทั้งหลายตองกระทํา พระคถาคตทั้งหลาย เปนแตเพียง
ผูบอกทางเทาน้ัน” 
พระองคทรงไดชี้ทางแหงความสําเร็จไว เรียกวา อิทธิบาท  
อิทธิ  แปลวา ความสําเร็จ   บาท คือ หนทาง     
อิทธิบาท จึงแปลวา หนทางสูความสําเร็จ มีอยู ๔ ประการ ไดแก 
๑. ฉันทะ  มีใจรัก 
๒. วิริยะ  พากเพียรทํา 
๓. จิตตะ  มีใจฝกไฝ 
๔. วิมังสา ใชปญญาสอบสวน 
 
ถาเราตองการความสําเร็จ เราก็ตองเดินไปตามทางหรือบันได ๔ ขั้น ที่พระพุทธองคทรง
ประกาศไว 
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๓ 

ฉันทะ 
ฉันทะ แปลวา มีใจรัก  
ถาทานตองการประสบความสําเร็จในเรื่องอะไร ทานตองมีใจรักเรื่องน้ัน อยากทํางานให
ประสบผลสําเร็จ ก็ตองเลือกงานที่ถูกกับอัธยาศัย บางคนมีงานที่ตนชอบอยู แตไมมีโอกาส
ไดทํา รูสึกวา ตัวเองโชคราย ถาเปนเชนน้ัน เราจะทําอยางไรถึงจะมีกําลังใจทํางานน้ันตอไป 
มีภาษิตอยูวา เมื่อไมมีสิ่งที่เราชอบ ก็ตองชอบสิ่งที่เรามี 
เพราะฉะน้ัน เราจะตองฝกใจใหชอบในสิ่งที่เราทํา ดวยการสรางความเชื่อมั่นวา งานนั้นเปน
งานที่ดี มีประโยชน ทั้งแกตนเองและสังคม 
เราตั้งเปาหมายไววา เราจะทํางานใหสําเร็จ เปนประโยชนแกตนเองและคนทั่วไป มีการวาง
แปนและการเตรยีมการ ซึ่งเปนการเริ่มตนที่ดี ภาษิตบอกวา การเริ่มตนที่ดีเทากับสําเร็จไป
แลวครึ่งหนึ่ง 
 
บางคนรูสึกไมชอบสิ่งที่ตนทํา อยากจะเลิกงานกลางคัน เขาหมดหวัง รูสึกวาชีวิตผิดหวังอยู
ร่ําไป เมื่อทําอะไรไมสําเร็จ ก็ทอใจและหมดกําลังใจ 
 
คนที่หมดกําลังใจจะทําอะไรก็พบแตความลมเหลว เพราะขาดฉันทะ(มีใจรัก)   
วิธีแกก็คือวา ฝกทําใหใจรัก สรางความหวังข้ึนมา เชื่อมั่นในตนเองวาเราจะทําสําเร็จ 
และเชื่อมั่นในคุณคาของสิ่งที่เรากําลังทํา ความหวังเกิดจากความเชื่อวา สิ่งที่เราตั้งเปน
เปาหมายน้ัน เปนสิ่งที่ดีเลิศ และเราสามารถไปถึงความพยายามของเราที่จะนําไปสู
เปาหมายน้ัน ดังภาษิตที่วา 
เกิดเปนคน  ควรหวัง  อยายั้งหยุด 
มิรูสุด  สิ้นหวัง  ตั้งมาดหมาย 
หวังไวเถิด หวังยั่งยืน  มิคืนคลาย 
ปราชญทั้งหลาย สมหวัง  เพราะตั้งใจ 
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๔ 

วิริยะ  
วิริยะ ความพากเพียร พยายาม หรือการลงมืออฏบัิติตามความต้ังใจ 
พระพุทธเจาตรัสไววา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ.....คนจะลวงทุกขไดเพราะความเพียร  ซึ่งเราเอา
มาพูด แปลงเปนวา ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น 
ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไมได ถาไมลงมือกระทําการ 
บางคนคิดวาตนเองไมมีพรสวรรค จึงทําอะไรก็เอาดีไมได สูพรสวรรคของคนนั้นคนน้ีไมได น่ี
เปนความเขาใจผิด คนที่ทําอะไรประสบความสําเร็จน้ัน ไมใชเพราะเขาเกิดมาพรอมกับ
ความสําเร็จ 
 
คนเราชนะกันไดดวยความเพียรพยายาม 
ดังพระพุทธภาษิตที่วา.... 
เมื่อคนเราทั้งหลาย ประมาท มัวเมา เราไมประมาท  
เมื่อคนเราทั้งหลายพากันหลับไหล เราตื่นอยูเสมอ 
ผูมีปญญาดี ยอมละทิ้งผูมีปญญาทรามไป 
เหมือนมาฝเทาดีทิ้งมาฝเทาทรามไป ฉะน้ัน 
ความเพียรพยายามที่เรากระทําน้ัน จะตองกระทําอยางจริงจัง คือทําใหดีที่สุดน่ันเอง 
 
เพราะฉะน้ัน ทําใหดีที่สุด มุงหวังสิ่งที่เปนความสําเร็จในการทํางาน ซึ่งเรียกวา กัตตุกัมยตา
ฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางานใหสําเร็จอยางดีที่สุด น่ีก็คือวิริยะ ซึ่งยังหมายถึงความ
กลาหาญที่จะเผชิญอุปสรรค  
วิริยะ มาจาก วีระ ซึ่งแปลวา กลา 
คนกลาคือผูที่ไมถอยแมวาจะเจอปญหามากมายก็ตาม ใครที่ทอถอย กลัวอุปสรรค หรือ
ความยากลําบากน้ัน จัดวาเปนคนออนแอ 
 
คนเรา เมื่อผานการตอสูอุปสรรค ปญหา นานาประการมาได เขาก็สามารถพัฒนาความ
เขมแข็งใหสามารถขึ้นสูที่สูงได  ทั้งน้ีเพราะ...ชีวิตคือการตอสู  ศัตรูคือยาชูกําลัง   
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๕ 

อุปสรรคคือความสําเร็จ ใครชนะอุปสรรคไดมากเทาใดเขาก็เขาใกลความสําเร็จไดมาก
เทาน้ัน  

  “วาวขึ้นสูงเพราะมีลมตาน  คนขึ้นสูงไดเพราะเผชิญอุปสรรค” 
 
จิตตะ  
จิตตะ หมายถึง  เอาใจฝกไฝในสิ่งทํา  
จับอะไรขึ้นมาก็จดจออยูกับเรื่องน้ัน เปนคนมีวิญญาณแหงความรับผิดชอบ รับมอบหมาย
งานใดมาแลวก็มุงมั่นทําใหสําเร็จ โดยไมละทิ้งกลางคัน 
 
ขอใหเราดูแบบอยางจากพระพุทธเจา พระองคทรงบําเพ็ญเพียรมาเปนเวลานานถึง ๖ ป 
ดวยความมั่งมั่น ปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงมีพระทัยฝกใฝอยูกับเรื่องน้ีเทาน้ัน 
แมมารจะชักชวนใหออกนอกทางก็ไมเคยฟงเสยีงมาร 
หน่ึงวันกอนการตรัสรู พระพุทธเจาทรงประทับน่ังบนบัลลังก ดวยการตั้งใจมุงมั่นวา เน้ือ
และเลือดจะแหงเหือดไปก็ตาม เรายังไมบรรลุพระสมัมาสัมโพธิญาณตราบใด เราจะไมลุกขึ้น
จากบัลลังกตราบน้ัน 
ถาพระพุทธเจาไมประสบความสําเร็จ พระองคก็ยอมตายใตตนโพธิ์ 
นับเปนความโชคดีที่พระพุทธเจาตรัสรูในเชาวันรุงขึ้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญวิสาขะ ทั้งน้ีก็ดวย
จิตตะ คือฝกไฝกับการบรรลุธรรมของพระองค 
ใครที่มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวอยางน้ี ก็ไมมีปราการใดจะขวางกั้นไมใหเขาพบพานความสําเร็จ 
เราควรฝกตนเองใหเปนคนคิดจริง พูดจริง และทําจริง 
สุนทรภูสอนไววา  
จับใหมั่น   คั้นใหหมาย ใหวายวอด 
ชวยใหรอด รักใหชิด  พิสมัย 
ตัดใหขาด  ปรารถนา  หาสิ่งใด 
เพียรจงได ดังประสงค ที่ตรงด ี
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๖ 

วิมังสา 
วิมังสา แปลวา  การใชปญญาสอบสวน  เมื่อคนเรามีความเพียรพยายามและความตั้งใจ
จริงแลว ขอน้ีไมไดเปนหลักประกันวา เราจะประสบความสําเร็จเสมอไป ปญหาอุปสรรคอาจ
มาขวางทางเดินของเรา  
การเอาชนะปญหาอุปสรรคเหลาน้ัน มิใชอาศัยกําลังหักโหมอยางเดียว   เราตองใชปญญา
พิจารณาใหรอบคอบ 
 
ใครที่มุงเอาชนะดัวยกําลังเพียงอยางเดียว ไมตางจากคนที่เอาหัวชนกําแพง มีแตจะเจ็บ
ตัวเปลา 
ทางที่ดีควรจะใชปญญาพิจารณาปญหาใหรอบดาน และลึกซึ่ง อยามองอะไรอยางผิวเผิน 
อยาพอใจกับสิ่งที่เปนผักชีโรยหนา เราควรหัดคิดใหลึกเขาไว 
และที่สําคัญ อยามองดานเดียว  ไมควรใหอคติมาบังตา พยายามแกปญหาใหรอบดาน 
 
คนมีปญญาจะไมมองการณใกล เขามีสายตาที่ยาวไกล แตใครที่ขาดวิมังสา มักจะมอง
ใกลๆ ไมคิดถึงภัยในอนาคต ลืมนึกถึงคําเตือนที่วา... 
 สงฺเกยฺย  สงฺกิตพฺพานิ  รกฺเขยฺยานาคตํ   ภยํ 

บุคคลควรระแวงสิ่งที่ควรระแวง 
ควรระวังภัยที่ยังมาไมถึง 

คนมีปญญา จะมีความรูเทาทัน ความรูเทาเอาไวกัน 
ความรูทันเอาไวแก น่ีคือวิมังสา 
 
ผูตองการความสําเร็จในชีวิต ควรดําเนินตามหนทางสูความสําเร็จทั้ง ๔ ประการ 
กลาวคือ 
ความมีฉันทะ อันไดแก รักงานที่ทํา  ตั้งใจวางแผนอยางรอบคอบ มีการเริ่มตนที่ด ี
จากนั้นจึงลงมือปฏิบัติการดวยความเพียรพยายามไมยอทอ คือมีวิริยะ ทําจริงจัง โดยไม
นึกหวงวาตนเองจะลําบากอยางไรบาง ตอสูกับอุปสรรค เอาชนะปญหาตางๆ ดวยจิตใจ
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๗ 

ที่ฝกไฝจดจออยูกับงานที่ทํา ทั้งนี้เพราะมีจิตตะ คือวิญญาณแหงความรับผิดชอบ ที่ทํา
อะไรแลวตองทําใหสําเร็จดวยความรอบรูเทานั้นในปญหาอุปสรรคที่เดขึ้น นั้นคือมีวิมังสา 
อันเปนการใชปญญาสอบสวน อยางรอบคอบ และรอบดาน 
ทั้งหมดนี้คือ กระบวนการที่ชวยสรางความสําเร็จแหงชีวิต อันเปนที่ปรารถนาของทุกคน 
 
ชีวิตคนเรามีทั้งความสมหวังและความผิดหวัง ความสมหวังแสดงถึงความสําเร็จ สวนความ
ผิดหวังแสดงถึงความลมเหลว  
ความสําเร็จและความลมเหลวเปนของคูกัน 
ถาโลกนี้มีแตความสําเร็จอยางเดียว คนก็คงไมรูจักความทุกข  และถาโลกนี้มีแตความ
ลมเหลวอยางเดียว คนก็คงไมรูจักความสุข 
 
ทุกคนตองการพบกับความสําเร็จ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความลมเหลว ทั้งน้ีเพราะ
ความลมเหลวกอใหเกิดความทุกข ดังพุทธพจนวา “ปรารถนาสิ่งใด  ไมไดสิ่งนั้นเปนทุกข” 
คนทั่วไปเขาใจวา “ปรารถนาสิ่งใดไดสิ่งนั้น เปนทกุข “ แตความสําเร็จ สมปรารถนา ไมได
ทําใหคนมีความสุขเสมอไป ความสําเร็จบางอยาง สรางความทุกขใหดวยซ้ําไป เพราะ
เหตุผลตอไปนี้ 
 
ความสําเร็จบางอยางไดมาโดยวิธีไมถูกตองชอบธรรม เพราะบางคนถือคติวา “ไมไดเลหก็
เอาดวยกล ไมไดดวยมนตก็เอาดวยคาถา “ดังกรณนัีกศึกษาสอบไดคะแนนดีเพราะทกุจริต
ในการสอบ เขายอมไมรูสึกภูมิใจในความสําเร็จของตน 
 
ไมมีความสําเร็จอันใดที่คนเราไดมาโดยไมมีการลงทุน 
บางคนยอมเสียเวลาและเงินทองเปนการแลกเปลี่ยน  
บางคนประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน 
ขณะที่คนที่บานกําลังจะฟองหยา 
บางทีความสําเร็จในชีวิตก็ไปไมไดกับความสําเร็จในหนาที่การงาน 
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๘ 

 
ยิ่งไปกวาน้ัน ความสําเร็จไมยอมใหคนเรามีโลกสวนตัว 
คนเกงที่ประสบความสําเร็จมักเปนจุดสนใจของคนในวงการเดียวกัน 
ชีวิตสวนตัวของเขาถูกตรวจสอบ สื่อมวลชนติดตามทําขาวเก่ียวกับเขาและขุดคุยไปถึงชีวิต
ครอบครัวของเขา 
 
ตอนที่คนเรายังไมประสบความสําเร็จ ดูเหมือนจะไมมีใครสนใจชีวิตสวนตัว พอประสบ
ความสําเร็จเปนคนเดนคนดังขึ้นมาแลว จะไปทําอะไรที่ไหนก็ตกเปนขาว คนที่เคยทําตัวเปน
ศัตรู ก็ตีหนามาเปนมิตร 
 
น่ีแหละที่เขาวา...”ยามบุญมากาไกกลายเปนหงส ยามบุญลงหงสาเปนกาไก” 
คนที่ประสบความสําเร็จ ก็ตองจําใจทําญาติดีกับคนที่เคยดาเคยวาเขา ดังน้ันเขาจึงอด
ระแวงไมไดวา ที่บางคนมาทําดีกับเขาน้ัน เปนเพราะความจริงใจ หรือเพราะหวัง
ผลประโยชนตอบแทน เศรษฐีทั้งหลายมักสงสัยวา คนที่มารักเขาน้ัน รักตัวเขา หรือรักเงิน
ของเขากันแน 
 
กอนที่คนเราจะประสบความสําเร็จ ก็ตองมีการเตรียมการมากมาย  
ขงจื้อกลาววา ความสําเร็จเกิดจากการเตรียมตัวที่ดี ถาเตรียมตัวไมดีจะมีความลมเหลว 
การเตรียมตัวน้ันตองอาศัยการควบคุมตัวเองอยางสูง เชนเดียวกับนักกีฬาที่หวังเหรียญ
ทอง จะตองเขาคายเก็บตัว นักมวยผูขึ้นชิงแชมปโลกตองมุมานะฝกซอม นักการเมืองผูหวัง
ชนะการเลือกตั้งก็ตองหาเสียงอยางหนัก  
ไมมีอะไรไดมาโดยไมมีการเตรียมการ 
เบนจามิน แฟรงกลิน กลาวไววา “ผูขยันเรียนจะเปนผูรอบรู   ผูขยันทํางานจะเปนคน
ร่ํารวย  ผูรูจักประมาณจะมีสุขภาพดี  ผูมีคุณธรรมจะมีความสุข” 
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๙ 

ปญหาของคนที่ประสบความสําเร็จคือ การขาดความเสมอตนเสมอปลาย กอนที่จะ
ประสบความสําเร็จเขาอาจจะควบคุมตัวเองไดดี แตพอประสบความสําเร็จแลวเขาปลอยตัว
กลายเปนคนละคน ในที่สุดเขาก็จะรักษาความสําเร็จน้ันไวไมได  ดังที่พระพุทธเจาตรสัไววา 
คนประมาทก็เหมือนคนตายแลว 
 
เอมิลี ดิกกินสัน กลาวไววา “ความสําเร็จเปนสิ้งหอมหวานที่สุดสําหรับผูที่ไมเคยประสบ
ความสําเร็จ” แตสําหรับผูที่ประสบความสําเร็จแลว ความอยากไดหมดไปและสิ่งที่เคย
ปรารถนาไขวควาน้ันก็ดูจะลดคุณคาลง ในบางกรณี ความสําเร็จไดลดความภูมิใจตัวเอง
อีกดวย 
 
คนเกงที่ประสบความสําเร็จ เปนคนที่มีไฟอยูในหัวใจ เขาเปนคนกระตือรือรน เมื่อเขา
ประสบความสําเร็จในงานใดเรียบรอยแลว อาการทาทายตองานนั้นจะหมดไป ไฟในใน
เริ่มดับมอดลง งานจําเจกลายเปนงานนาเบ่ือสําหรับเขา ดังน้ัน การใหใครทํางานอยูใน
ตําแหนงใดนานๆ เปนการทําลายความกระตือรือรนของเขา 
 
เพื่อแกปญหาความเฉื่อยชาดังหลาว คนที่ประสบความสําเร็จจนตัวเองรูสึกเบื่อหนายแลว 
จึงมักหันไปบุกเบิกงานดานอื่นที่ทาทายความสามารถของเขา 
 
สรุปแลว คนที่ประสบความสําเร็จใชวาจะมีความสุขมากกวาคนธรรมดา บางทีเขาอาจมี
ความทุกขมากกวาคนธรรมดาก็ได  
แตถาใหเลือกระหวางความสําเร็จกับความลมเหลว คนเราจะเลือกความสําเร็จอยางแนนอน 
ประเด็นอยูตรงทีว่า ความสําเร็จกับความสุข นาจะตองไปดวยกัน ซึ่งเปนเรื่องไมแนนอน
เสมอไป  แมความสําเร็จจะมีผลขางเคียงไมที่พึงปรารถนาบางประการก็ตาม คนเรายัง
ตองการสรางความสําเร็จในชีวิต เราสามารถสรางความสําเร็จและความสุขในเวลา
เดียวกันได ถารูจักพอใจในความสําเร็จที่แมจะดูเล็กนอย 
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๑๐ 

ถึงแมจะเปนความสําเร็จที่ยิ่งใหญ แตถาไมเปนที่พอใจเรา ชีวิตเราก็ไมมีความสุข และแมจะ
เปนความสําเร็จเล็กนอย แตเปนที่พอใจเรา ...ชีวิตเราก็มีความสุข................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“เอกสารบทความนี ้ จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรธรรมะแกพุทธศาสนิกชน โดยมเีนื้อหา
สวนหนึ่งจากธรรมบรรยายโดยพระธรรมโกศาจารย(ทานเจาคุณประยูร  ธมมฺจิตฺโต
จากหนังสือธรรมะในเครือธรรมสภา) ซ่ึงเนื้อหาเปนประโยชนตอผูอานอยางมาก 
จึงขอรวมเผยแพรธรรมอันจะอาํนวยประโยชนสุขที่แทจริงแกพุทธศาสนิกชน อันจะ
เกิดกุศลยิ่ง....” 
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