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คำาปรารภ

การเกิดมาเป็็นมนุษย์์นับเป็็นโชคอัันป็ระเสริฐ  เพราะความ 
เป็็นมนุษย์์ได้้มอบโอกาสอันทรงคุุณคุ่าให้้แก่เรา  ได้้แก่ 
โอกาสในการเข้้าถึึงส่�งสูงสุด้เท่าท่�ช่ีวิ่ตพึึงจะได้้รับ  ห้รือ 
อย์่างน้อย์ก็เข้้าถึึงคุวิามสุข้อันป็ระเสร่ฐท่�คุู่คุวิรแก่ชี่วิ่ต 
พึูด้อ่กอย์่างห้นึ�งคุือ  “เลื่ื�อนขั้�นทางว่ิญญาณ”  ด้ังคุำข้อง 
ท่านอาจารย์์พึุทธทาส

จร่งอยู่์ชี่วิ่ตย์่อมนำมาซึึ่�งคุวิามทุกข้์  แต่ชี่วิ่ตก็ม่ได้้ 
ม่แต่คุวิามทุกข้์อย์่างเด้่ย์วิ  ใชี่แต่เท่านั�นคุวิามทุกข้์ย์ังเป็็น 
ป็จัจยั์สำคุญัท่�ชีว่ิย์ให้้เราพึบธรรมด้้วิย์ ชีว่ิต่ท่�เราม่นั�นเป็่�ย์ม 
ไป็ด้ว้ิย์ศักัย์ภาพึท่�เอื�อให้้เราเห้น็ธรรมจากทกุข้ ์ห้รอืเป็ลื่่�ย์น 
ทุกข์้ให้้เป็็นธรรม  จนเราสามารถึเป็็นอ่สระจากทุกข์้ได้ ้
ด้งัพึระพึทุธเจ้าตรสัว่ิา “อรย่์โลื่กุตตรธรรมเป็็นทรัพึย์์ป็ระจำตัวิ 
ข้องทุกคุน”
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อย์่างไรก็ตามศัักย์ภาพึด้ังกลื่่าวิจะแสด้งตนออกมา 
จนพึาเราพึบส่�งป็ระเสรฐ่สูงสดุ้ได้ ้กต็อ่เมื�อเราห้มั�นพึฒันา 
ตนอยู่์เสมอ  ด้้วิย์การทำคุวิามด้แ่ลื่ะฝึกึจต่ใจ ไมเ่พึย่์งลื่ด้ลื่ะ 
กเ่ลื่ส แต่ย์งัเพึื�อเห็้นแจง้ในสจัธรรม จนอรย่์โลื่กุตตรธรรม 
บังเก่ด้ขึ้�นกลื่างใจ  ชีน่ด้ท่�คุวิามทุกข้์ไม่อาจคุรอบงำได้้ 
อ่กต่อไป็

เมื�อช่ีว่ิตม่คุุณคุ่าถึึงเพึ่ย์งน่�  เราจึงไม่คุวิรใช้ีชี่วิ่ต 
ไป็อย์่างเลื่ื�อนลื่อย์ ห้รือป็ลื่่อย์เวิลื่าให้้สูญเป็ลื่่าไป็โด้ย์เป็ลื่่า 
ป็ระโย์ชีน์  เพึราะเวิลื่าลื่่วิงเลื่ย์ไป็นานเท่าใด้  ชี่วิ่ตเราก็ 
เห้ลืื่อน้อย์ลื่งเท่านั�น  ด้ังนั�นในข้ณะท่�ย์ังม่ช่ีวิ่ตอย์ู่  จึงคุวิร 
ใชีเ้วิลื่าแตล่ื่ะนาท่ให้้มป่็ระโย์ชีน ์ ไมใ่ชีม่วัิแตแ่สวิงห้าคุวิาม 
สนุกสนาน  ง่วินอยู่์กับการป็รนเป็รอก่เลื่ส ห้รือป็ล่ื่อย์ตัวิ 
ป็ลื่่อย์ใจไป็ตามสบาย์เท่านั�น
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ห้นังสือเล่ื่มน่�ม่ท่�มาจากคุำบรรย์าย์  ๔  บทข้อง 
ข้้าพึเจ้าห้ลื่ังทำวิัตรเย์็น ณ วิัด้ป่็าสุคุะโตเมื�อไม่นานมาน่� 
คุณุห้มออจัฉรา กลื่่�นสวุิรรณ ์ป็ระธานชีมรมกลัื่ย์าณธรรม 
เห็้นว่ิามป่็ระโย์ชีน์ สมคุวิรเผย์แพึร่  อ่กทั�งป็ระสงค์ุจะพ่ึมพ์ึ 
ห้นังสือเล่ื่มน่�เพึื�อร่วิมแสด้งมุท่ตาจ่ตในวิาระท่�ข้้าพึเจ้า 
อุป็สมบทคุรบ ๔๐  ป่็  ข้้าพึเจ้าข้ออนุโมทนาแลื่ะข้อบคุุณ 
ในกุศัลื่จ่ตด้ังกลื่่าวิข้องคุุณห้มอแลื่ะคุณะผู้จัด้ทำ

พระไพศาล วิสาโล
๒๘ มกราคุม ๒๕๖๖



คำานำาชมรมกัลยาณธรรม

ในการเดินทางชีวิตขอังเราทุกคนนั�น  ย์่อัมมีเหตุปั็จจัย์ 
อนันำผลื่แลื่ะคุวิามเป็็นไป็ท่�แตกต่างกนั  ช่ีวิต่ไม่มส่ตูรสำเรจ็ 
ท่�จะเอามาใชี้ได้้กับทุกคุน ต้องเร่ย์นรู้จากชี่วิ่ต  ในคุวิาม 
ผด่้พึลื่าด้ ในปั็ญห้า อปุ็สรรคุต่างๆ ท่�แต่ลื่ะช่ีวิต่ต้องป็ระสบ 
แลื่ะแม้กับบุคุคุลื่อื�นท่�เก่�ย์วิข้้องสัมผัส สามารถึนำมาถึอด้ 
บทเร่ย์นเพึื�อให้้เป็็นแบบอย์่างแนวิทาง  ทั�งท่�คุวิรแลื่ะ 
ไม่คุวิรได้้ทั�งนั�น  อยู่์ท่�โย์น่โสมนส่การ  แลื่ะปั็ญญาข้อง 
แต่ลื่ะคุน รวิมทั�งบุญกุศัลื่ท่�สั�งสมเป็็นเห้ตุป็ัจจัย์มา

แมใ้นย์คุุท่�เทคุโนโลื่ย์พ่ึฒันามาก ชี่วิย์อำนวิย์คุวิาม 
สะด้วิกแลื่ะทำอะไรแทนมนุษย์์ได้้มากมาย์  จนพูึด้กันว่ิา 
ต่อไป็บางอาชี่พึอาจจะตกงาน  แม้แต่เรื�องข้องการให้้ 
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คุำป็รึกษาเรื�องคุวิามทกุข้ ์ป็ญัห้าชีว่ิต่ตา่งๆ นานา สมยั์น่� 
กม่็โป็รแกรมท่�ทำงานน่�ได้้ด้ท่่เด้ย่์วิ แต่อย่์างไรกต็าม ไม่อาจ 
จะเท่ย์บเทคุโนโลื่ย่์เห้ล่ื่าน่�  กบัคุรบูาอาจารย์์ผูรู้ธ้รรมได้เ้ลื่ย์ 
เพึราะคุรูบาอาจารย์์ท่านย่์อมเข้า้ใจคุวิามแตกต่างข้องศัษ่ย์์ 
ด่้พึอสมคุวิร แลื่ะคุวิามรู้คุวิามเข้้าใจท่�มาจากปั็ญญาญาณ 
ย์่อมกว้ิางไกลื่ชัีด้เจนถูึกตรงตามธรรม  แบบท่�โป็รแกรม 
ท่�สร้างข้ึ�นไม่อาจเท่ย์บได้้

นอกจากน่� ท่�สำคุญัคุอื คุรูบาอาจารย์์ท่านเป่็�ย์มด้้วิย์ 
เมตตา ป็รารถึนาด้่ต่อศั่ษย์์  แลื่ะม่คุวิามจร่งใจท่�จะชี่วิย์
ให้้ศั่ษย์์พึ้นทุกข้์  ด้ั�งเชี่น  เนื�อห้าในห้นังสือเลื่่มน่�  ท่�ชีมรม 
กัลื่ย์าณธรรมได้้คุัด้สรรมา  ลื่้วินเป็็นคุำย์ืนย์ันในคุวิาม 
ห้ลื่ากห้ลื่าย์ข้องคุำตอบแด้่ห้ลื่าย์ๆ  ช่ีวิ่ต  รวิมทั�งจะเป็็น 
กำลื่ังใจให้้แก่ห้ลื่าย์ๆ ท่าน ท่�กำลื่ังใชี้ชี่วิ่ตอย์่างป็ระมาท 
รวิมทั�งท่านท่�กำลื่ังท้อแท้  ป็่วิย์ไข้้  คุำบรรย์าย์ข้อง 
พึระอาจารย์์ไพึศัาลื่  วิ่สาโลื่  ได้้รับการย์อมรับทั�วิไป็วิ่า 
อา่นเข้้าใจง่าย์ สามารถึนำมาป็ระยุ์กต์ใชีใ้นการด้ำเนน่ช่ีวิต่ 
ในสงัคุมป็จัจบุนัได้อ้ย์า่งผสมผสานกลื่มกลื่นื คุนรุน่ให้มจ่งึ 
สามารถึทำคุวิามเข้า้ใจได้ง่้าย์แลื่ะห้นัมาสนใจศักึษาธรรมะ 
กันเพึ่�มข้ึ�นเป็็นจำนวินมาก
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เนื�องในมงคุลื่วิาระ ๔๐ พึรรษา พึระไพึศัาลื่ วิส่าโลื่ 
ท่�จะมาถึึงในเดื้อนกุมภาพัึนธ์น่�  คุณะศั่ษย์์ชีมรมกัลื่ย์าณ- 
ธรรมได้้รับเมตตาจากพึระอาจารย์์  อนุญาตให้้จัด้พึ่มพึ์ 
ห้นังสือน่�เพึื�อร่วิมถึวิาย์มุท่ตาสักการะ  โด้ย์คุวิามเป็็นจร่ง 
ธรรมะข้องพึระอาจารย์์น่าอ่านน่าฟัังน่าไตร่ตรองตามทกุเรื�อง 
แต่ด้้วิย์ข้้อจำกัด้ห้ลื่าย์อย่์าง พึวิกเราจึงคุัด้สรรมาทำตาม 
กำลัื่ง  แลื่ะห้วัิงให้้เป็็นห้นังสือคุู่มือช่ีวิ่ตให้้ท่านสามารถึ 
วิางไวิ้ใกลื่้ตัวิ  พึกต่ด้กระเป็๋า  เห้มือนไป็ไห้นก็ม่คุรูบา 
อาจารย์์ตามมาเตือนมาให้้กำลื่ังใจด้้วิย์

ข้ออนุโมทนาท่มงานวิัด้ป็่าสุคุะโต  ท่�บันทึกธรรม 
คุำสอนแลื่ะถึอด้คุำบรรย์าย์ไว้ิให้้ต่ด้ตามศัึกษาต่อเนื�อง 
สามารถึนำมาทำงานได้้ง่าย์ ข้ออนุโมทนาท่มงานชีมรม 
กัลื่ย์าณธรรมท่�อยู่์เบื�องห้ลื่ังการข้ับเคุลื่ื�อนธรรมทาน 
ตลื่อด้มา รวิมทั�ง  น้องเซึ่มเบ้ ศัล่ื่ปิ็นใจบุญ ท่�ไม่เคุย์ป็ฏ่ิเสธ 
เข่้ย์นภาพึท่�งด้งามบูชีาธรรม  ทั�งห้มด้ทั�งป็วิงท่�เราศั่ษย์์ 
ทั�งห้ลื่าย์ร่วิมกันบำเพ็ึญคุุณงามคุวิามด้่เป็็นธรรมทาน 
ข้อน้อมเศั่ย์รเกล้ื่าถึวิาย์เป็็นอาจร่ย์บูชีา  กราบมุท่ตาแด่้ 
พึระอาจารย์์ไพึศัาลื่  วิ่สาโลื่  ในมงคุลื่วิาระ ๔๐ พึรรษา 
แห้่งการคุรองผ้ากาสาวิพัึตร์  ข้อพึระอาจารย์์ผู้เป็็นพึระ 
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มห้าเถึระพึึงเจร่ญในพึระธรรมว่ินัย์ข้องพึระบรมศัาสด้า 
สมัมาสัมพุึทธเจ้า อดุ้มด้้วิย์สตปั่็ญญาคุวิามสามารถึในการ 
เผย์แผ่พึระสัทธรรม  เป็็นท่�เลื่ื�อมใสศัรัทธาข้องมห้าชีน 
ผ่านพึ้นอุป็สรรคุนานาป็ระการด้้วิย์คุวิามสวิัสด้่  เจร่ญด้้วิย์ 
จตรุพึธ่พึรชียั์ทั�ง ๔ ป็ระการ คุอื อาย์ ุวิรรณะ สขุ้ะ พึลื่ะ 
เป็่�ย์มด้ว้ิย์สมัมาป็ฏิบ่ตั ่ตราบเทา่เข้้าถึงึพึระนพ่ึพึานเทอญ

กราบนมัสการน้อมสำนึกพึระคุุณด้้วิย์เศั่ย์รเกลื่้า

ทพญ. อััจฉรา กลิ�นสุวรรรณ์์
ป็ระธานชีมรมกัลื่ย์าณธรรม

๓๐ มกราคุม ๒๕๖๖



สิ่่�งที่่�ปััญญาปัระดิ่ษฐ์์ที่ําแที่นไม่่ไดิ้

ความ่จร่งเปั็นสิ่่�งที่่�ต้้องร้้จักวาง

พบความ่สิ่งบในยาม่เจ็บปั่วย

ใช้้ช้่ว่ต้ทีุ่กนาที่่อย่างม่่ค่า

สารบัญ

๑๑

๒๗

๔๕

๕๓





ป็ีที�ผ่่านมา  หลาย์สิ�งหลาย์อัย์่างมีความผ่ันผ่วนถดถอัย์ 
แตว่ิา่ม่ส่�งห้นึ�งท่�กา้วิห้น้าอย์า่งต่อเนื�อง นั�นก็คุอืเทคุโนโลื่ย์ ่
แลื่ะเมื�อป่็ท่�แลื่้วิ  ก็ม่เทคุโนโลื่ย่์ตัวิให้ม่ตัวิห้นึ�งซึ่ึ�งได้้รับ 
คุวิามสนใจห้รือสร้างคุวิามฮืือฮืาให้้กับผู้คุนมากท่เด้่ย์วิ 
นั�นคุอืโป็รแกรม ChatGPT แชีท แป็ลื่ว่ิาการสนทนา ท่�ชืี�อน่� 
เพึราะโป็รแกรมน่�สามารถึสนทนาโต้ตอบกับมนุษย์์ได้้

ท่�จร่งโป็รแกรมแชีทตอนน่�ม่มากมาย์ ก่อนห้น้าน่� 
ก็ม่ เชี่น ส่ร่  (Siri) อเลื่็กซึ่า  (Alexa) แต่วิ่าท่�แตกต่างกัน 
ก็คุือ  แชีทตัวิให้ม่  ม่คุวิามสามารถึในการสนทนาโต้ตอบ 
ใกลื่เ้คุย่์งมนษุย์์มากข้ึ�น แลื่ว้ิกเ็ข้า้ถึงึงา่ย์ ไม่เห้มอืนพึวิกสร่่ 

แสด้งธรรมเย์็นวิันท่�  ๑ มกราคุม ๒๕๖๖

สิ�งที่ี�ปัญญาประดิิษฐ์์
ที่ำาแที่นไม่ไดิ้
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อเลื่็กซึ่า ท่�ต่ด้อยู่์กับโทรศััพึท์  เชี่น  iPhone ห้รือไม่ก็ 
เคุรื�องใชี้ท่�ราคุาแพึง แต่โป็รแกรมน่�โห้ลื่ด้ฟัร่  เราสามารถึ 
เข้า้ถึงึได้้จากคุอมพ่ึวิเตอร์ห้รือโทรศัพัึท์มอืถืึอ  โป็รแกรมน่� 
เป็ิด้ตัวิเมื�อเด้ือนพึฤศัจ่กาย์นท่�ผ่านมา ม่คุนโห้ลื่ด้ใชี้แลื่้วิ 
๕ ลื่้านคุน

อย์่างท่�บอก  โป็รแกรมน่�สนทนาโต้ตอบกับมนุษย์์ 
ด้้วิย์ภาษาท่�เข้้าใจง่าย์ อ่กทั�งรูภ้าษามนุษย์์มากมาย์เห้ลืื่อเกน่ 
ถึ้าคุุย์กับโป็รแกรมน่�ด้้วิย์ภาษาไทย์  เข้าก็รู้เรื�องนะ แล้ื่วิก็ 
ตอบเราด้้วิย์ภาษาท่�เข้้าใจง่าย์  ราวิกับวิ่ากำลื่ังคุุย์กับคุน 
ด้ว้ิย์กัน ย์่�งกว่ิานั�นเราจะโต้ตอบห้รอืสนทนากบัเข้าอย์า่งไร 
เข้าก็ตอบมาได้้ทุกรูป็แบบ  เราจะคุุย์เล่ื่นห้ย์อกล้ื่อก็ได้้
ห้รือพึูด้จาห้ย์าบคุาย์กับเข้าก็ได้้  แต่เข้าก็จำนะ  จำแล้ื่วิ 
อาจจะไม่ตอบโต้ห้รือไม่คุุย์กับเรา  ถึ้าห้ากวิ่าเราพึูด้ห้ย์าบ
มากเก่นไป็

ท่�สำคุญักค็ุอื มนัไม่ใช่ีแคุ่สนทนากับเราได้้อย่์างเด้ย่์วิ 
แต่ย์ังสามารถึให้้ข้้อมูลื่สารพึัด้เลื่ย์ นอกจากรู้ภาษาห้ลื่าย์ 
ส่บภาษาห้รือเป็็นร้อย์ภาษาแล้ื่วิ ก็ย์ังรู้รอบ  ไม่วิ่าจะเป็็น 
วิท่ย์าศัาสตร์ ป็ระวัิตศ่ัาสตร์ วิรรณกรรม ศัล่ื่ป็ะ ภมูศ่ัาสตร์ 
เร่ย์กวิ่าถึามอะไรก็ตอบได้้ห้มด้ แลื่้วิก็ตอบได้้เป็็นเรื�อง 



13

พ ร ะ ไ พ ศ า ล  วิ ส า โ ล

เป็็นราวิ นอกจากให้้ข้้อมูลื่ห้รือตอบคุำถึามแล้ื่วิ  เราสั�งให้้ 
เข้าทำอะไร  เข้าก็ทำได้้ห้ลื่าย์อย่์าง  เช่ีน ให้้เข่้ย์นอ่เมลื่แทน 
เรา  อันน่�ง่าย์มาก ห้รือว่ิาเข่้ย์นบทลื่ะคุร  เข่้ย์นเพึลื่งให้้ 
เราก็ได้้  อย์ากจะจ่บสาวิ  ก็ถึามเข้าว่ิาคุวิรจะพึูด้อย่์างไร 
สั�งให้้เข้าแต่งกลื่อนบทกวิ่เพืึ�อจ่บสาวิจ่บห้นุ่ม  เข้าก็ทำได้้ 
ให้้แต่งเพึลื่งแร็ป็ก็ได้้  ส่วินเพึลื่งลืู่กทุ่งก็น่าจะได้้เชี่นกัน

ม่คุนไทย์คุนห้นึ�งสั�งให้้โป็รแกรมน่�เข่้ย์นบทสำห้รับ 
ทำคุลื่่ป็ร่วิ่วิโทรศััพึท์มือถึือย์่�ห้้อห้นึ�ง คุลื่่ป็น่�เป็็นคุลื่่ป็วิ่ด้่โอ 
ป็รากฏิว่ิาโป็รแกรมน่�กท็ำได้้ แนะนำให้้เลื่ย์ว่ิาคุลื่ป่็น่�คุวิรจะ
เร่�มต้นอย่์างไร แล้ื่วิกล็ื่ำดั้บเนื�อห้าให้้ว่ิา คุวิรนำเสนอข้้อมลูื่ 
ห้รือคุุณสมบัต่ข้องโทรศััพึท์มือถึือ ห้รือท่�เร่ย์กวิ่า ฟั่เจอร์ 
(Feature) อย์่างไร บอกลื่ำดั้บขั้�นตอนให้้เลื่ย์ตั�งแต่ต้นจน 
ป็ดิ้ท้าย์  เมื�อทำคุลื่ป่็น่�ตามคุำแนะนำข้องโป็รแกรม ป็รากฏิ 
วิ่าออกมาด้่  ม่คุนสนใจมากมาย์  เพึราะฉะนั�นห้ากเราจะ 
สั�งให้้โป็รแกรมน่�เข้่ย์นโคุ้ด้คุอมพึ่วิเตอร์  โด้ย์เฉพึาะระด้ับ 
พึื�นฐาน  เข้าก็ทำได้้สบาย์  เร่ย์กได้้ว่ิาสามารถึทำงานแทน 
โป็รแกรมเมอร์ได้้เลื่ย์ น่�ข้นาด้เป็็นรุ่นท่�เพึ่�งบุกเบ่กพึัฒนา 
เร่ย์กว่ิารุ่น 3.5  (GPT-3.5)  ถ้ึาพัึฒนาถึงึรุน่ 20 จะทำอะไร 
ได้้มากข้นาด้ไห้น
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เราคุงทราบแลื่้วิวิ่า  เด้่�ย์วิน่�เข้าใชี้โป็รแกรมคุอม- 
พึ่วิเตอร์วิาด้รูป็ได้้สารพัึด้  เพึราะวิ่าใชี้นวัิตกรรมท่�เร่ย์กวิ่า 
AI ห้รอืป็ญัญาป็ระด่้ษฐ ์ โป็รแกรมน่�อง่กบัป็ญัญาป็ระด้ษ่ฐ์ 
จงึไม่ได้้ทำงานแบบทื�อๆ มก่ารพึลื่ก่แพึลื่ง มก่ารดั้ด้แป็ลื่ง 
ม่การเร่ย์นรู้ไป็เรื�อย์ๆ  จนกระทั�งเร่�มม่การพูึด้กันแล้ื่วิว่ิา 
มันจะมาทำงานแทนคุนท่�ม่อาชี่พึต่างๆ  ได้้มากมาย์  เชี่น 
ล่ื่าม ไม่ว่ิาจะเป็็นล่ื่ามภาษาอะไร ต่อไป็อาจจะตกงานไป็เลื่ย์ 
กไ็ด้ ้ เพึราะวิา่โป็รแกรมน่�รูภ้าษาห้ลื่าย์ภาษามากอย์า่งท่�วิา่ 
อ่กทั�งเข้้าใจสำนวิน ศััพึท์แสงในภาษาต่างๆ แลื่ะสามารถึ 
แป็ลื่ห้รือตอบให้้รู้เรื�องให้้เข้้าใจได้้

อย์่างท่�บอก  เข้ารู้มากมาย์ห้ลื่าย์อย์่างเห้ลื่ือเก่น 
วิ่ทย์าศัาสตร์  ภูม่ศัาสตร์  ป็ระวัิต่ศัาสตร์  วิรรณกรรม 
รวิมถึงึพึทุธศัาสนาด้ว้ิย์ อาตมาลื่องถึามเข้าเรื�องคุวิามทกุข้์ 
ในพุึทธศัาสนา  ชี่วิย์อธ่บาย์ห้น่อย์  เข้าก็ตอบได้้ชีัด้เจน 
ตรงป็ระเด้็น บอกวิ่าเรื�องคุวิามทุกข์้เป็็นคุำสอนห้รือเป็็น 
ห้ลัื่กการสำคุญัข้องพุึทธศัาสนา แลื่ะย์งัพึดู้ต่อว่ิา คุวิามทกุข์้ 
เป็็นธรรมด้าข้องชี่วิ่ต  เป็็นส่วินห้นึ�งข้องคุวิามเป็็นจร่ง 
นอกจากนั�นคุวิามทุกข์้ย์งัเกด่้ขึ้�นจากการท่�คุนเราป็รารถึนา 
ให้้ส่�งต่างๆ  เป็็นอื�น  คุือไม่ได้้เป็็นอย์่างท่�เป็็นอยู่์  เชี่น 
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ป็รารถึนาให้้ส่�งต่างๆ คุงท่�ไม่เป็ล่ื่�ย์นแป็ลื่ง ป็รารถึนาท่�จะ 
ห้ลื่่กเลื่่�ย์งคุวิามเจ็บป็วิด้ ป็รารถึนาท่�จะห้าคุวิามสุข้ แลื่ะ 
ย์ังอธ่บาย์ว่ิา  คุวิามทุกข์้เก่ด้ขึ้�นจากการยึ์ด้ต่ด้ถืึอมั�นใน 
ส่�งท่�ไม่เท่�ย์ง ส่�งท่�แป็รป็รวินเป็ลื่่�ย์นแป็ลื่ง

แลื่้วิข้ย์าย์ต่อวิ่า  เห้ตุแห่้งทุกข์้ไม่ได้้อยู่์ท่�นอกตัวิ 
ไม่ได้้อยู่์ท่�ป็ัจจัย์ภาย์นอก  แต่อยู่์ท่�ใจข้องเรา  อยู่์ท่�การ 
ย์ดึ้ต่ด้ส่�งต่างๆ แลื่ะป็รารถึนาจะให้้มันเป็็นอย่์างท่�มนัไมไ่ด้้ 
เป็็น แล้ื่วิก็บอกวิ่า  ในพุึทธศัาสนา  เราจะพ้ึนทุกข้์ได้้ด้้วิย์ 
การฝึึกสต่แลื่ะเจร่ญป็ัญญา จนกระทั�งเข้้าใจคุวิามจร่งข้อง 
ส่�งต่างๆ  วิ่าไม่เท่�ย์ง  จนลื่ะคุวิามย์ึด้แลื่ะคุวิามอย์ากได้้ 
พึดู้ภาษาพึระคุอื ลื่ะอปุ็าทานแลื่ะตณัห้า  เข้าตอบได้้ชีดั้เจน 
มากด้้วิย์ข้้อคุวิามไม่ก่�ป็ระโย์คุ  ไม่ได้้พึูด้จาเย์่�นเย์้อเวิ่�นเวิ้อ 
ตรงป็ระเด้็นเลื่ย์

ถึามเข้าว่ิา การเจรญ่สตท่ำได้อ้ย่์างไร  เข้าก็ตอบว่ิา 
การเจร่ญสตท่ำได้ด้้ว้ิย์การท่�เราเอาใจอยู่์กบัป็จัจบุนั อย์ูก่บั 
ส่�งท่�กำลื่ังทำอย์ู่  รวิมทั�งรับรู้คุวิามคุ่ด้แลื่ะอารมณ์คุวิาม 
รู้สึกโด้ย์ไม่ตัด้ส่น  ไม่ตัด้ส่นวิ่าด้่ห้รือเลื่วิ ผ่ด้ห้รือถึูก คุือ 
รบัรู้เฉย์ๆ แล้ื่วิกไ็มม่ป่็ฏิก่ร่ย่์าตอบโต้ พึดู้งา่ย์ๆ คุอืรูเ้ฉย์ๆ 
รูซื้ึ่�อๆ อย่์างท่�คุรูบาอาจารย์์สอน แล้ื่วิยั์งแถึมว่ิา เรายั์งเจรญ่ 
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สต่ได้้ด้้วิย์การรู้จักม่เมตตาต่อตัวิเอง  การท่�เราม่เมตตา 
ต่อตัวิเองก็ชี่วิย์ในการเจร่ญสต่ได้้  สรุป็ก็คุือเข้าตอบตรง 
สอด้คุล้ื่องกับท่�คุรูบาอาจารย์์ทั�งห้ลื่าย์สอน  เพึราะท่�จร่ง 
น่�คุือคุำสอนข้องพึระพึุทธเจ้า  เพึราะฉะนั�นต่อไป็ถึ้าเรา 
อย์ากจะรู้อะไรเก่�ย์วิกับพุึทธศัาสนา  ก็ถึามโป็รแกรมน่� 
ได้้เลื่ย์ แลื่้วิก็ลื่องนึกดู้วิ่า  ต่อไป็เมื�อม่การพึัฒนามากขึ้�น 
โป็รแกรมน่�จะตอบได้ร้วิด้เรว็ิขึ้�น ตอบได้ห้้ลื่ากห้ลื่าย์ แลื่ว้ิ 
ก็สะด้วิกสบาย์มากข้ึ�นด้้วิย์

ท่�จร่งก่อนห้น้าน่�ญ่�ป็ุ่นทำโป็รแกรมแชีทคุลื่้าย์ๆ กัน 
เป็็นแอป็ในโทรศััพึท์มือถึือ  เร่ย์กวิ่า Buddhabot สำห้รับ 
สนทนากับพึระพุึทธเจ้า  เราอย์ากจะรู้ว่ิาพึระพุึทธเจ้าสอน 
อะไร ห้รืออย์ากรู้วิ่าพึระพึุทธเจ้าจะแนะนำอย์่างไรในเรื�อง 
ต่างๆ  เชี่น  การม่คุู่  การทำงาน ห้รือในย์ามท่�เราม่ทุกข้์ 
เกด่้คุวิามเคุร่ย์ด้  เราอกหั้ก แอป็น่�กจ็ะให้้คุำตอบแก่เราได้ ้
เป็็นเส่ย์งห้รือข้้อคุวิามก็ได้้  เห้มือนกับพึระพึุทธเจ้าตรัส 
กบัเรา แต่แอป็น่�ใช้ีได้เ้ฉพึาะภาษาญ่�ปุ่็น แล้ื่วิกต็อบคุำถึาม 
ได้้เฉพึาะเรื�องท่�เก่�ย์วิกับพึุทธศัาสนา แต่โป็รแกรม Chat 
GPT  เราจะใช้ีภาษาอะไรก็ได้ ้ เราถึามไทย์  เข้ากต็อบไทย์ 
ได้้เห้มือนกัน แต่วิ่าตอบช้ีา ถึ้าตอบภาษาอังกฤษ เข้าจะ 
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ตอบได้้เร็วิมาก แล้ื่วิก็ไม่ได้้รู้เฉพึาะพุึทธศัาสนา รู้สารพัึด้ 
เรื�องเลื่ย์

แต่โป็รแกรมน่�ก็ย์ังม่จุด้อ่อน  อาตมาถึามเข้าวิ่า 
คุวิามรู้สึกตัวิคุืออะไร  ลื่องอธ่บาย์ห้น่อย์  เข้าไม่รู้จักนะ 
เข้ารูจ้กัแตคุ่วิามรูส้กึห้รอื  feeling  เข้าไมรู้่จกัคุำวิา่รูส้กึตวัิ 
ท่�เป็็นภาษาไทย์  แต่ถึ้าถึามเข้าเป็็นภาษาอังกฤษ  self- 
awareness  เข้าก็ตอบได้้  แต่วิ่าไม่ตรงกับคุวิามรู้สึกตัวิ 
ในพึุทธศัาสนา ห้รือคุวิามรู้สึกตัวิในแวิด้วิงกรรมฐาน

อย์่างไรก็ตามน่าคุ่ด้ว่ิา ต่อไป็ถ้ึาโป็รแกรมน่�พึัฒนา 
มากขึ้�น  สามารถึโห้ลื่ด้มาไวิ้ในอุป็กรณ์อื�นๆ  เชี่นนาฬิิกา 
ข้้อมือ การศัึกษาพึุทธศัาสนา ห้รือเข้้าถึึงคุำสอนในพึุทธ 
ศัาสนา  ก็จะสะด้วิกมากขึ้�นเลื่ย์  ต่อไป็ก็อาจจะม่คุำถึาม 
ข้ึ�นมาวิ่า แลื่้วิคุรูบาอาจารย์์ย์ังจะจำเป็็นไห้ม ไม่ใชี่เฉพึาะ 
คุรูบาอาจารย์์ด้้านพุึทธศัาสนา คุรูบาอาจารย์์ด้้านอื�นด้้วิย์ 
วิ่ทย์าศัาสตร์  คุณ่ตศัาสตร์  ป็ระวัิต่ศัาสตร์  วิรรณกรรม 
ภาษาศัาสตร์

ตอนน่�ก็เร่�มม่คุนพึูด้วิ่า ต่อไป็คุรูก็จะตกงาน  ไม่ใชี่ 
แคุ่อาชีพ่ึอื�น  เช่ีน  ล่ื่าม โป็รแกรมเมอร์ นกัออกแบบเท่านั�น 
แม้กระทั�งนักว่ิเคุราะห์้ข้้อมูลื่ ก็ไม่เว้ิน  เพึราะวิ่าคุนท่�เป็็น 
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นักว่ิเคุราะห้์ข้้อมูลื่  ทุกวัินน่�ยั์งต้องไป็ห้าข้้อมูลื่มา  แต่ 
โป็รแกรมน่�ห้าด้้วิย์ตัวิมันเอง แลื่้วิย์ังวิ่เคุราะห้์เองเสร็จเลื่ย์ 
ในเวิลื่าแคุ่ ๒ - ๓ นาท่เท่านั�น ข้ณะท่�คุนเรากว่ิาจะห้าข้้อมลูื่ 
มาได้้กห็้ลื่าย์ชีั�วิโมงห้รอืเป็็นวินั แล้ื่วิย์งัต้องมาวิเ่คุราะห์้อ่ก 
ต้องใช้ีเวิลื่าอ่กห้ลื่าย์ชีั�วิโมง  แต่โป็รแกรมน่�วิ่เคุราะห้์ใน 
เวิลื่าไม่ก่�นาท่ ฉะนั�นคุนท่�ม่อาช่ีพึว่ิเคุราะห้์ข้้อมูลื่ต่อไป็ก็ 
อาจตกงาน

แตถ่ึา้ถึามวิา่ในแวิด้วิงพึทุธศัาสนา คุรบูาอาจารย์์ย์งั 
จะจำเป็็นอยู่์ไห้ม ห้ากโป็รแกรมน่�พึฒันาไป็มากขึ้�น อาตมา 
คุ่ด้วิ่า  คุรูบาอาจารย์์ก็ยั์งจะจำเป็็นแลื่ะม่คุวิามสำคุัญอยู่์ 
เพึราะวิ่าคุวิามสำคุัญข้องคุรูบาอาจารย์์ไม่ได้้อยู่์ท่�การม่ 
คุวิามรู้ห้รือข้้อมูลื่ แต่ย์ังม่อย่์างอื�นด้้วิย์  เช่ีน ม่คุวิามรัก 
ม่คุวิามเมตตา ม่คุวิามเข้้าอกเข้้าใจ  รวิมทั�งรู้จักลืู่กศั่ษย์์ 
ลืู่กห้า  สามารถึพูึด้  แนะนำ ทักท้วิงให้้ได้้คุ่ด้  โด้ย์ไม่ได้้ 
ใชี้คุำพึูด้ท่�เป็็นมาตรฐานเด้่ย์วิกันกับทุกคุน

ลื่องนกึภาพึ อย์า่งเชีน่เรื�องราวิข้องมานพึ ๓๐ คุน 
ภัททวิัคุคุ่ย์์  ซึ่ึ�งพึาผู้ห้ญ่งห้รือพึาคุู่คุรองไป็เท่�ย์วิ  ไป็สนุก 
สนาน ทกุคุนกม่็คุูห่้มด้ ย์กเว้ินคุนเด้ย่์วิ จงึไป็จ้างนางคุณก่า 
มาร่วิมสนุกสนานด้้วิย์  แต่ข้ณะท่�มานพึทั�ง  ๓๐  กำลัื่ง 
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อาบน�ำเพึลื่่น นางคุณก่าก็แอบลื่ักข้โมย์เคุรื�องป็ระด้ับข้อง 
มานพึทั�ง ๓๐ แล้ื่วิก็ห้น่ไป็ มานพึทั�ง ๓๐  เมื�อรู้ว่ิานาง 
คุณ่กาคุนน่�ห้าย์ไป็พึรอ้มกบัทรพัึย์์สมบตัข่้องตวัิเอง กอ็อก 
ตามห้าเธอ

ระห้ว่ิางท่�เด้่นห้านางคุณ่กา  ก็ได้้พึบพึระพึุทธเจ้า 
ตอนนั�นพึระองค์ุเพ่ึ�งตรัสรูใ้ห้ม่ๆ  กำลัื่งเสด็้จไป็กรงุราชีคุฤห้์ 
กลื่างทางพัึกท่�ไร่ฝึ้าย์ มานพึเห้ล่ื่าน่�เมื�อเห็้นพึระพุึทธเจ้า 
ป็ระทบันั�งอยู่์ก็ถึามวิา่ ทา่นเห้น็ผูห้้ญ่งคุนห้นึ�งผ่านมาแถึวิน่� 
ไห้ม แทนท่�พึระพึทุธเจ้าจะตอบ กลัื่บถึามว่ิา  “การแสวงหา 
ผู้้�หญิิง กับการแสวงหาตััวเอง อะไรดีีกว่ากัน”

คุำถึามแบบน่�  ก็ม่แต่คุรูบาอาจารย์์ท่�ม่ป็ัญญาถึึง 
จะถึามได้้  ถึ้าให้้เคุรื�องจักร จะเป็็นโป็รแกรม ห้รือป็ัญญา 
ป็ระด้่ษฐ์  ตอบคุำถึามข้องชีาย์ห้นุ่มเห้ลื่่าน่�  คุงจะไม่ตอบ 
แบบน่�  อาจจะตอบตรงไป็ตรงมาว่ิา  ไม่เห็้นห้รือว่ิาเห็้น 
เท่านั�นแห้ลื่ะ  ก็ม่แต่คุรูบาอาจารย์์ท่�ม่ป็ัญญาอย์่างพึระ- 
พึทุธเจา้ ท่�จะตอบด้ว้ิย์คุำถึามวิา่  “การแสวิงห้าผูห้้ญง่ กบั 
การแสวิงห้าตวัิเอง อะไรด้ก่ว่ิากนั”  ไม่ใช่ีเฉพึาะพึระพึทุธ- 
เจา้นะ คุรบูาอาจารย์ทั์�งห้ลื่าย์ท่�เข้้าถึงึธรรม กส็ามารถึพูึด้ 
เตือนสต่  อันเป็็นคุุณสมบัต่ข้องคุรูบาอาจารย์์อย์่างห้นึ�ง 
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ท่�โป็รแกรมห้รอืป็ญัญาป็ระด้ษ่ฐท์ำได้ย้์าก ห้รอืทำไมไ่ด้เ้ลื่ย์
เคุย์ม่ลืู่กศั่ษย์์ถึามห้ลื่วิงพึ่อชีาวิ่า  “นั�งสมาธิิแล้�วมัน 

ฟุ้้�งเตัล้ิดี ภาวนาอย่่างไรจึึงจึะสงบครับ” ห้ลื่วิงพึ่อชีาตอบ 
วิ่า  “เตัล้ิดีก็ช่่างมัน  เดีี�ย่วมันขีี้�เกีย่จึคิดี  มันก็หย้่ดีเอง” 
ถึา้ห้ากถึามปั็ญญาป็ระด้ษ่ฐ์ มนัคุงจะตอบตามห้ลื่กัวิช่ีาวิา่ 
ก็กำห้นด้จ่ตให้้แน่วิแน่อยู่์กับส่�งใด้ส่�งห้นึ�ง  เช่ีน ลื่มห้าย์ใจ 
ห้รอืคุำบรก่รรม แต่ห้ลื่วิงพ่ึอชีากลัื่บบอกว่ิา “เตลื่ด่้ก็ช่ีางมนั” 
เพึราะท่านรู้ว่ิาสำห้รับลืู่กศั่ษย์์คุนน่�  คุำตอบแบบน่�จึงจะ 
เห้มาะท่�สดุ้  ถ้ึาลูื่กศัษ่ย์์คุนอื�นถึามป็ระโย์คุเด้ย่์วิกัน ท่านอาจ 
จะตอบอก่อย์า่งกไ็ด้ ้แตว่ิา่ป็ญัญาป็ระด้ษ่ฐ ์แมจ้ะพึฒันามา 
มาก กค็ุงจะตอบคุำถึามแบบตามมาตรฐาน ห้รอืตอบแบบ 
ซืึ่�อๆ ตรงๆ ซึึ่�งแม้จะถูึกห้ลัื่กวิช่ีา แต่อาจจะไม่ถึกูกบัอ่นทรย์่์ 
ห้รือภูม่ห้ลัื่ง ห้รือน่สัย์ใจคุอข้องผู้ถึาม  ซึึ่�งย่์อมแตกต่าง 
กันไป็แต่ลื่ะคุน

ป็ระเด้็นห้นึ�งท่�สำคุัญก็คุือวิ่า  สำห้รับคุนเรา การท่� 
เราจะคุรองตัวิให้้เป็็นสุข้  แลื่ะสามารถึแก้ป็ัญห้าชี่วิ่ตข้อง 
ตัวิเองได้้ คุวิามรู้อย่์างเด้่ย์วิย่์อมไม่พึอ แม้จะเป็็นคุวิามรู ้
ทางด้้านพุึทธศัาสนา คุนท่�รู้พุึทธศัาสนา อย์่าวิ่าแต่ระด้ับ 
นักธรรมเอกเลื่ย์  แม้จบป็ระโย์คุ  ๙  ห้รือจบด้อกเตอร์ 
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มา  เวิลื่าเก่ด้ป็ัญห้าชี่วิ่ต บางท่คุ่ด้ไม่ออกเลื่ย์นะ วิ่าจะแก้ 
ปั็ญห้าอย่์างไร  ทั�งๆ  ท่�รู้มาเย์อะ  แต่ตอนท่�เก่ด้ปั็ญห้า 
อารมณ์มนัท่วิมท้น ไม่ว่ิา คุวิามตกใจ คุวิามโศักคุวิามเศัร้า 
คุวิามคุับแคุ้น  คุวิามห้ด้หู่้  ถึึงตอนนั�นก็นึกอะไรไม่ออก 
บางท่ก็ลื่ืมตัวิไป็เลื่ย์  อันน่�เพึราะตกอยู่์ในอำนาจข้อง 
คุวิามห้ลื่ง

อย์่าวิ่าแต่คุวิามรู้ท่�ลื่ึกซึึ่�งเลื่ย์ คุวิามรู้พึื�นๆ ท่�คุรูบา 
อาจารย์์แนะนำ  เช่ีน  เวิลื่าเจออะไรมากระทบ ให้้รูจั้กตั�งสต ่
ห้รือวิ่าเวิลื่าโกรธ  ให้้รู้จักกลัื่บมาท่�ลื่มห้าย์ใจ คุำแนะนำ 
เห้ลื่า่น่�ไมไ่ด้ย้์ากอะไรเลื่ย์ แต่พึอเวิลื่าโกรธจรง่ๆ ลื่มืไป็เลื่ย์ 
วิ่าคุรูบาอาจารย์์แนะนำอย์่างไร ห้รือลื่ืมไป็เลื่ย์วิ่าตัวิเอง 
คุวิรจะทำอย่์างไรกับอารมณ์ข้องตัวิ  เพึราะตอนนั�นใจคุ่ด้ 
แต่จะตอบโต้ส่�งท่�มากระทบ  ห้รือไม่ก็พึลื่ัด้ห้ลื่งเข้้าไป็ 
ในอารมณ์  ไม่ใช่ีวิ่าไม่ม่คุวิามรู้  ไม่ใช่ีวิ่าจด้จำคุำแนะนำ 
ไม่ได้้  แต่ตอนนั�นนึกไม่ออก คุวิามรู้ท่�ม่ไม่เก่ด้ป็ระโย์ชีน์ 
เลื่ย์  เพึราะวิ่าข้าด้สต่

เพึราะฉะนั�น การม่คุวิามรู้อย่์างเด้่ย์วิ  โด้ย์เฉพึาะ 
คุวิามรู้ท่�ได้้มาจากการอ่านการฟััง  จึงไม่พึอ ห้รือแม้แต่ 
คุวิามรู้ท่�ได้้มาจากการสอบถึาม ก็ย์ังไม่พึอ  เพึราะย์ังเป็็น 
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คุวิามรู้ชัี�นสอง  เป็็นคุวิามรู้ท่�ลื่ืมได้้  เป็็นคุวิามรู้ท่�เลื่ือนได้ ้
ต้องเป็็นคุวิามรู้ชัี�นห้นึ�ง คุือคุวิามรู้ท่�เก่ด้จากการป็ระจักษ์ 
ด้้วิย์ตัวิเอง

อย์่างเชี่นเวิลื่าเราเจร่ญสต่  จนกระทั�งสต่แก่กลื่้า 
ถึงึเวิลื่าม่อารมณ ์ห้รอืเกด่้อารมณเ์พึราะถูึกกระทบ ถึา้เรา 
ม่ป็ระสบการณ์จากการป็ฏ่ิบัต่  จนเห็้นวิ่าอารมณ์ไม่ใชี่เรา 
อารมณ์มนัไม่เท่�ย์ง คุวิามรูแ้บบน่� จะช่ีวิย์เราได้้  ช่ีวิย์พึาเรา 
ออกจากอำนาจข้องอารมณ์  ย์่�งรู้ชัีด้ด้้วิย์ปั็ญญาว่ิาอะไรก็ 
ไม่เท่�ย์ง อะไรๆ ก็ย์ึด้ต่ด้ถึือมั�นไม่ได้้  ถึึงเวิลื่าเก่ด้เห้ตุร้าย์ 
เชีน่สญูเสย่์คุนรกั ข้องรกั กร็ูช้ีดั้เลื่ย์นะวิา่ มนัเป็็นธรรมด้า 
ไมเ่กด่้คุวิามเศัรา้โศักเสย่์ใจ  ไมเ่กด่้คุวิามคุบัแคุน้  เพึราะรู้ 
ตั�งแต่แรกแลื่้วิวิ่า  เป็็นส่�งท่�ย์ึด้ต่ด้ถึือมั�นไม่ได้้  อันน่�เป็็น 
คุวิามรู้ชัี�นห้นึ�งท่�เกด่้จากป็ระสบการณก์ารป็ฏ่ิบตั ่ ไมใ่ชีแ่คุ่ 
คุวิามรู้ตัวิห้รือรู้ทันอารมณ์  แต่รู้เท่าทันธรรมชีาต่ข้อง 
ส่�งต่างๆ

คุวิามรู้อย่์างน่�แห้ลื่ะ ท่�ไม่ม่คุวิามรู้ใด้ๆ มาทด้แทน 
ได้้  แม้จะเป็็นคุวิามรู้จากเคุรื�อง  ห้รือป็ัญญาป็ระด้่ษฐ์ท่� 
ลื่�ำห้น้าท่�สดุ้ แต่ส่�งเห้ล่ื่าน่�ไม่ใช่ีไม่มป่็ระโย์ชีน์ มนัมป่็ระโย์ชีน์ 
แตว่ิา่มันยั์งไม่เพึย่์งพึอ มนัยั์งมาทด้แทนคุวิามรูท่้�เกด่้จาก 
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การป็ฏิบั่ต ่ท่�เราเรย่์กว่ิา  “ภาวินามย์ปั็ญญา” ไม่ได้้ คุวิามรู ้
จากป็ญัญาป็ระด้ษ่ฐแ์บบน่�เป็็นแคุ ่ “สตุมย์ป็ญัญา” คุวิามรู้ 
จากการได้้ย่์นได้้ฟััง  แต่วิ่าย์ังไม่อาจทด้แทนภาวินามย์ 
ป็ัญญา ป็ัญญาท่�เก่ด้จากการป็ฏิ่บัต่จนเห้็นแจ้งด้้วิย์ตัวิเอง 
อันน่�เร่ย์กวิ่าเป็็นคุวิามรู้ชีั�นห้นึ�ง  ไม่ใชี่คุวิามรู้ชีั�นสอง

แตแ่ม้เป็็นคุวิามรูชั้ี�นสองกม่็ป็ระโย์ชีน์ ตราบใด้ท่�เรา 
ย์ังไม่เก่ด้ปั็ญญาป็ระจักษ์แจ้งด้้วิย์ตัวิเอง  เราก็ต้องอาศััย์ 
คุวิามรู้จากคุรูบาอาจารย์์  น่�ก็เป็็นป็ระโย์ชีน์ข้องป็ร่ยั์ต ่
ศักึษา ป็ระโย์ชีน์จากการท่�เราได้ฟั้ังคุรูบาอาจารย์ส์อน แม้ 
ท่แรกจะย์ังไม่เข้้าใจ แต่มันก็คุ่อย์ๆ ซึ่ึมเข้้าไป็ๆ บางคุรั�ง 
เจอคุวิามทุกข้์แลื่้วินึกไม่ออก แต่วิ่าบางคุรั�งก็อาจจะห้วิน 
ระลื่ึกขึ้�นมาได้้ว่ิาคุรูบาอาจารย์์สอนอะไร  เช่ีนนึกขึ้�นมาได้ ้
วิ่าท่านสอนวิ่า  “เห็น อัย่์าเข้าไป็เป็็น” พึอระลื่ึกได้้เชี่นน่� 
เราก็ได้้สต่ กลื่ับมาดู้มัน  ไม่เข้้าไป็เป็็นมัน

พึูด้ง่าย์ๆ แม้ม่โป็รแกรมท่�ก้าวิห้น้าเพ่ึย์งใด้  รู้ห้รือ 
ฉลื่าด้ป็ราด้เป็รื�องด้า้นพุึทธศัาสนาแคุ่ไห้น มนักเ็ป็็นได้แ้คุ่ 
ตัวิชี่วิย์  แต่วิ่าไม่สามารถึทด้แทนสต่ป็ัญญาท่�เก่ด้จาก 
การป็ฏิ่บัต่ข้องเราได้้
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เมื�อเราเข้้าใจข้้อจำกัด้ข้องมัน  เราก็จะใช้ีมันให้้เก่ด้ 
ป็ระโย์ชีน์ได้้  แต่ถึ้าเราไม่เข้้าใจข้้อจำกัด้ข้องมัน ก็อาจจะ 
ป็ล่ื่อย์ให้้มันเป็็นนาย์เรา  เทคุโนโลื่ย่์เห้ล่ื่าน่�  เป็็นบ่าวิท่�ด้่ 
แต่เป็็นนาย์ท่�เลื่วิ  เพึราะวิ่าจร่งๆ มันก็ย์ังม่คุวิามบกพึร่อง 
อยู่์ ผูรู้้ท่�เข้าทด้สอบ  เข้าบอกวิา่คุำตอบข้องแชีทตวัิน่�ย์งัม่ 
ผด่้พึลื่าด้อยู่์มาก ย์งัม่ข้้อจำกดั้อยู่์มาก ห้รอือย่์างท่�อาตมา 
ย์กตวัิอย่์าง ถึามว่ิาคุวิามรูส้กึตัวิคืุออะไร มนัตอบไม่ได้้ ตอบ 
ได้แ้ต่คุวิามรูสึ้ก ห้รอื  feeling ห้รอืเวิทนา แต่ตอ่ไป็อาจจะ 
ตอบได้้ก็ได้้  เพึราะม่การพึัฒนาไม่ห้ย์ุด้

ถึามวิ่ามันจะชี่วิย์เราแก้ทุกข์้ได้้ไห้ม  ก็ชี่วิย์ได้้ใน 
ระด้บัห้นึ�ง แต่สดุ้ท้าย์เรากต้็องป็ฏิบั่ตด้่้วิย์ตัวิเอง แลื่ะการท่� 
เราจะป็ฏิบ่ตัไ่ด้ด้้ว้ิย์ตวัิเองจนพึึ�งตัวิเองได้ ้กยั็์งตอ้งมคุ่รบูา 
อาจารย์์ ท่�ม่คุวิามเข้้าใจในลื่กูศ่ัษย์์แต่ลื่ะคุน รวิมทั�งม่คุวิาม 
เมตตากรุณา  ซึึ่�งตรงน่�ป็ัญญาป็ระด้่ษฐ์ห้รือเทคุโนโลื่ย่์ 
ทำแทนไม่ได้้ ✤

บันทึกเส่ย์ง  : Zen sukato
ถึอด้เส่ย์ง/เร่ย์บเร่ย์ง  : Nun & Oi



ครููบาอาจารูย์์ก็็ย์ังจำเป็็น 

และมีีความีสำคัญอย์ู� 

เพรูาะว�าความีสำคัญของครููบาอาจารูย์์ 

ไมี�ได้้อย์ู�ที่ี�ก็ารูมีีความีรูู้หรูือข้อมีูล 

แต่�ย์ังมีีอย์�างอื�นด้้วย์  เช่�น

มีีความีรูัก็ มีีความีเมีต่ต่า มีีความีเข้าอก็เข้าใจ 

รูวมีที่ั�งรูู้จัก็ลูก็ศิิษย์์ลูก็หา   

สามีารูถพูด้  แนะนำ ที่ัก็ที่้วงให้ได้้คิด้   

โด้ย์ไมี�ได้้ใช่้คำพูด้ที่ี�เป็็น 

มีาต่รูฐานเด้ีย์วก็ันก็ับทีุ่ก็คน





ชว่งนี�เวลาเรามาทำวตัรตอันเชา้มดื  ใครที�เดนิบนกระเบื�อัง 
จะรู้สกึว่ิามันเย็์น บางคุนรูสึ้กเย็์นมาก จนกระทั�งพึย์าย์าม 
เลื่่�ย์ง  เด้น่บนพึื�นปู็นยั์งด้ก่ว่ิา แล้ื่วิถ้ึาเด้น่บนพืึ�นไมก้จ็ะรูส้กึ 
วิ่าเย์็นน้อย์กวิ่าเด้่นบนกระเบื�อง ย์่�งถึ้าเด้่นบนพึรมห้รือวิ่า 
สัมผัสผ้าเชี็ด้เท้า ก็จะรู้สึกวิ่ามันอุ่น

กระเบื�องเย็์น แต่พึรมเช็ีด้เท้าอุ่น อันน่�คุือส่�งท่�เรา 
สัมผัสได้้  แต่คุวิามจร่งไม่ได้้เป็็นอย์่างนั�นเส่ย์ท่เด้่ย์วินัก 
เพึราะว่ิากระเบื�องกด็้ ่ พืึ�นไม้กด็้ ่พึรมเช็ีด้เท้ากด็้ ่ ถ้ึาเราเอา 
เทอร์โมม่เตอร์มาวิัด้ ก็จะพึบว่ิาม่อุณห้ภูม่เท่าๆ กัน แต่ 
ท่�เรารู้สึกวิ่ากระเบื�องเย็์นกวิ่าผ้าเช็ีด้เท้าห้รือแผ่นไม้  เป็็น 

แสด้งธรรมเย์็นวิันท่� ๒๘ ธันวิาคุม ๒๕๖๕

ความจริง 
เป็นสิ�งที่ี�ต้องร้้จักวาง
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เพึราะว่ิาคุวิามร้อนในตวัิเราถ่ึาย์เทไป็ยั์งกระเบื�องได้เ้ร็วิกวิา่ 
เราเลื่ย์รูส้กึวิา่กระเบื�องเย็์นกว่ิาแผน่ไม ้ ทั�งท่�คุวิามจรง่แล้ื่วิ 
อุณห้ภูม่ก็เท่ากัน

คุวิามเย์น็ห้รือคุวิามอุ่นข้องวัิสดุ้ต่างๆ มนัอยู่์ท่�ตวัิเรา 
มากกว่ิา  วิัสดุ้เห้ลื่่าน่�มันก็เย์็นเท่ากัน  แต่ท่�เรารู้สึกวิ่า 
บางอย่์างเย็์นกว่ิา  มันเป็็นท่�ตัวิเราต่างห้าก  เพึราะว่ิา 
กระเบื�องม่คุวิามสามารถึในการถ่ึาย์เทคุวิามร้อนได้้ด้่กว่ิา 
ผ้าเช็ีด้เท้าห้รือแผ่นไม้  เราก็เลื่ย์รู้สึกเย็์นเมื�อเห้ย์่ย์บบน 
กระเบื�อง คุวิามเย็์นมันอยู่์ท่�ตวัิเรา ไม่ใช่ีอยู่์ท่�กระเบื�อง ท่�จรง่ 
คุุณสมบัต่ข้องส่�งต่างๆ  อยู่์ท่�ตัวิเราเส่ย์มาก  โด้ย์เฉพึาะ 
อยู่์ท่�ใจเรา  ไม่วิ่าจะเย์็นร้อนอ่อนแข็้ง  สั�นย์าวิ มากน้อย์ 
เรามักจะมองวิ่ามันเป็็นคุุณสมบัต่ข้องส่�งต่างๆ ท่�อยู่์นอก 
ตัวิเรา แต่ท่�จร่งแลื่้วิมันอย์ู่ท่�ใจเราต่างห้าก

ห้ลื่วิงพึ่อชีาเคุย์กลื่่าวิว่ิา  ก่�งไม้ท่�ท่านถึืออยู่์ในมือ 
ถึ้าเราต้องการก่�งท่�ย์าวิกว่ิา  ก่�งท่�ท่านถึือมันก็สั�น  แต่ถึ้า 
เราต้องการก่�งท่�สั�นกวิ่า  ก่�งท่�ท่านถึือมันก็ย์าวิ  ห้รือพึูด้ 
อ่กอย์่างห้นึ�งว่ิา  คุวิามสั�นคุวิามย์าวิข้องก่�งไม้ขึ้�นอยู่์กับ 
คุวิามอย์ากข้องเราห้รือขึ้�นอยู่์กบัใจข้องเรา ถึา้เราอย์ากได้้ 
ก่�งท่�ย์าวิกวิา่ ก่�งน่�มนักส็ั�น ถึา้เราอย์ากได้้ก่�งท่�สั�นกวิา่ ก่�งน่� 
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มันก็ย์าวิ คุวิามสั�นคุวิามย์าวิข้องก่�งไม้อย์ู่ท่�ใจเรา
เช่ีนเด้ย่์วิกับคุวิามมากห้รือน้อย์  เงน่ร้อย์บาท ถ้ึาเรา 

คุาด้ห้วัิงมากกว่ิานั�นห้รืออย์ากได้้มากกว่ิานั�น  ร้อย์ก็ถึือวิ่า 
น้อย์ แต่ถึ้าเราคุาด้ห้วัิงน้อย์กว่ิานั�นห้รืออย์ากได้้น้อย์กว่ิา 
นั�น  รอ้ย์ก็กลื่าย์เป็็นมาก  เช่ีนเด้ย่์วิกับเงน่ร้อย์ล้ื่าน ถึา้เรา 
อย์ากได้้มากกว่ิานั�น  ร้อย์ลื่้านก็ถึือวิ่าน้อย์ แต่ถึ้าเราคุาด้ 
ห้วิงันอ้ย์กวิา่นั�น  รอ้ย์ลื่า้นกถ็ึอืวิา่มาก คุวิามมากห้รอืนอ้ย์ 
ข้องจำนวินเง่นอย์ู่ท่�ใจเรา อย์ู่ท่�คุวิามอย์ากข้องเรา

คุวิามห้อมคุวิามเห้ม็นก็เชีน่กัน กล่ื่�นป็ลื่ารา้สำห้รับ 
คุนไทย์ห้รือวิ่าคุนอ่สานถืึอวิ่าห้อม แต่ฝึรั�งห้รือคุนชีาต่อื�น 
เข้าบอกว่ิาเห้ม็น  ในทางตรงข้้ามกล่ื่�นเนย์แข็้งท่�ราคุาแพึง 
ฝึรั�งบอกวิ่าห้อม แต่คุนไทย์ห้ลื่าย์คุนบอกวิ่าเห้ม็น คุวิาม 
ห้อมห้รอืคุวิามเห้ม็นข้องป็ลื่ารา้ห้รือข้องเนย์แข็้ง มนัก็อยู่์ 
ท่�ใจข้องเรา  ซึึ่�งอาจจะสัมพัึนธ์กับป็ระสบการณ์  คุวิาม 
เคุย์ชีน่ รวิมทั�งคุวิามเข้้าใจเก่�ย์วิกบัเรื�องคุวิามอรอ่ย์ คุนท่� 
ได้้กลื่่�นป็ลื่าร้า บางคุนก็น�ำลื่าย์ไห้ลื่  เพึราะนึกถึึงอาห้าร 
อร่อย์ๆ  แต่วิ่าฝึรั�งเข้าจะรู้สึกอ่กแบบห้นึ�งเมื�อได้้กลื่่�น 
ป็ลื่าร้า ห้รอืแม้แตคุ่นในเมือง ห้อมห้รือเห้ม็น มนัอยู่์ท่�ใจ 
ข้องเรา 
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จะวิ่าไป็แลื่้วิ คุวิามจร่งข้องโลื่กรอบตัวิเราท่�เรารับรู้ 
ลื่้วินเป็็นส่�งท่�เราสร้างขึ้�นมาในหั้วิข้องเรา แต่วิ่าเราอาจจะ 
ไม่เฉลื่่ย์วิใจเท่าไร แม้แต่ส่�งท่�เราคุ่ด้วิ่าเป็็นคุวิามจร่งแท้ๆ 
แต่ท่�จร่งมันไม่ใชี ่ เช่ีน ตน้ไม้สเ่ข่้ย์วิ ทอ้งฟ้ัาสคุ่ราม ห้รอื 
ด้อกไม้ส่เห้ลืื่อง  ใคุรๆ ก็เห้็นอย์่างนั�น  ส่เข่้ย์วิข้องต้นไม้ 
ส่คุรามข้องท้องฟ้ัา  ส่เห้ลืื่องข้องด้อกไม้  ย์กเว้ินคุนตา 
บอด้ส่

แต่คุวิามจร่งมันไม่ได้้เป็็นอย์่างนั�นเส่ย์ท่เด้่ย์วิ  เรา 
อาจจะอธบ่าย์ว่ิาท่�เราเห็้นตน้ไม้สเ่ข่้ย์วิ  เพึราะว่ิาแสงสเ่ข่้ย์วิ 
มากระทบกับตาเรา ห้รือวิ่าท่�เราเห้็นท้องฟั้าส่คุรามเพึราะ 
วิ่าแสงส่คุรามกระทบตาเรา ห้รือเราเห้็นด้อกไม้ส่เห้ลื่ือง 
เพึราะแสงส่เห้ลืื่องมากระทบกับตาข้องเรา  เราจึงเห็้นมัน 
เป็็นส่เข่้ย์วิ ส่คุราม ส่เห้ลืื่อง แต่นั�นเป็็นการอธ่บาย์แบบ 
ง่าย์ๆ  ถ้ึาอธบ่าย์จรง่ๆ กต้็องบอกว่ิา ท่�เราเห้น็ต้นไม้สเ่ข่้ย์วิ 
กเ็พึราะว่ิาอนุภาคุข้องแสงจากต้นไม้มากระทบจอป็ระสาท 
ตาข้องเรา อนภุาคุเห้ล่ื่านั�นท่�จรง่มันไม่ม่ส ่แต่พึอมากระทบ 
จอป็ระสาทตา  เกด่้กระแสไฟัฟ้ัาเข้้าสูส่มองข้องเรา สมอง 
ข้องเราก็จะต่คุวิามให้้เป็็นส่ไป็เลื่ย์ วิ่าเป็็นส่เข้่ย์วิ
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เชี่นเด้่ย์วิกัน  เวิลื่าอนุภาคุข้องแสงจากด้อกไม้มา 
กระทบจอป็ระสาทตาข้องเรา  อนุภาคุนั�นห้รือเร่ย์กวิ่า 
โฟัตอน กไ็มม่่ส ่แต่พึอมากระทบจอป็ระสาทตาข้องเรา ก็ 
แป็รสภาพึกลื่าย์เป็็นกระแสไฟัฟ้ัาไป็สูส่มอง สมองข้องเรา 
ก็ต่คุวิามว่ิาเป็็นส่เห้ลืื่อง  เช่ีนเด้่ย์วิกับส่คุรามแลื่ะส่ต่างๆ 
มากมาย์

ไม่ใชี่แคุ่ส่อย่์างเด้่ย์วิ  เส่ย์งก็เห้มือนกัน  เวิลื่าได้้ย่์น 
เสย่์งห้มาเห่้า ห้รอืเสย่์งด้นตร ่ เราได้้ย่์นเป็็นเสย่์งท่�แตกต่าง 
กันชัีด้เจน  ให้้คุวิามรู้สึกแตกต่างกัน  จร่งๆ  เส่ย์งมันเป็็น 
คุลื่ื�น  แล้ื่วิคุลืื่�นเส่ย์งท่�มากระทบหู้เรามันเง่ย์บ แต่พึอมา 
กระทบกับหู้ข้องเรา  แล้ื่วิกลื่าย์เป็็นกระแสไฟัฟ้ัาไป็สู ่
สมอง สมองเราก็ตคุ่วิามว่ิาเป็็นเสย่์งนั�นเสย่์งน่�  เสย่์งมันอยู่์ 
ในห้ัวิข้องเราห้รือเก่ด้จากสมองข้องเราสร้างข้ึ�นมา

เชี่นเด้่ย์วิกับส่ กลื่่�นก็เห้มือนกัน กลื่่�นป็ลื่าร้า กลื่่�น 
เนย์แข็้ง กล่ื่�นอาห้าร จร่งๆ  โมเลื่กุลื่ข้องมันไม่ม่กลื่่�น แต่ 
พึอมากระทบกับจมูกข้องเรา ป็ระสาทรับรู้ในจมูกข้องเรา 
ก็เป็ล่ื่�ย์นเป็็นกระแสไฟัฟ้ัาไป็สู่สมอง สมองเราก็ต่คุวิามว่ิา 
เป็็นกลื่่�นนั�นกลื่่�นน่�  อย์่างท่�เรารับรู้กัน
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ฉะนั�นพึดู้ได้ว้ิา่โลื่กรอบตวัิเรา คุวิามจรง่ข้องส่�งรอบ 
ตัวิเราท่�เรารับรู้  ไม่วิ่าจะเป็็นส่  แสง  เส่ย์ง ห้รือกลื่่�น มัน 
เก่ด้จากการสร้างขึ้�นมาในหั้วิข้องเราห้รือโด้ย์สมอง  แต่ 
คุวิามจร่งรอบตัวิเราไม่ได้้เป็็นอย์่างนั�น  อันน่�เป็็นเรื�องท่� 
วิท่ย์าศัาสตร์ย์อมรับว่ิาโลื่กรอบตัวิเรา ท่�เราเห็้น ท่�เรารับรู ้
มนัเกด่้จากการตคุ่วิามข้องสมองข้องเรา เพึราะฉะนั�น ไม่ว่ิา 
จะเป็็นเย์็นร้อน อ่อนแข้็ง มากน้อย์ สั�นย์าวิ ห้อมเห้ม็น 
ห้รือแม้กระทั�งส่เห้ลืื่อง ส่แด้ง ส่เข่้ย์วิ  ทั�งห้มด้น่�ก็คุือส่�งท่� 
ตวัิเราสร้างข้ึ�นมาห้รือตคุ่วิามขึ้�นมา  ไม่วิา่จะเป็็นจต่ใจห้รือ 
วิ่าสมอง

สมยั์ท่�ห้ลื่วิงพึอ่เท่ย์นย์งัเป็็นฆราวิาส ทา่นได้ป้็ฏิบ่ตั ่
ธรรมจนรูธ้รรมแจ่มแจง้ ตอนท่�ท่านรู้ธรรมให้ม่ๆ  อาจารย์์ 
มาสอบอารมณ์  แลื่้วิถึามป็ระโย์คุห้นึ�งวิ่า  เกลื่ือเคุ็มไห้ม 
ห้ลื่วิงพึอ่เท่ย์นตอบวิา่  “เกล้อืมันอย่้่ในกะทอ  เมื�อใดีผู้มย่งั 
ไม่เอาเกลื้อมาใส่ล้ิ�น มนัก็ยั่งไม่เคม็” กะทอเป็็นภาษาอ่สาน 
ห้มาย์ถึึงภาชีนะ ท่านบอกว่ิา ถึ้าผมยั์งไม่ได้้เอาเกลืื่อมา 
ใส่ลื่่�น  มันก็ย์ังไม่เคุ็ม  ฟัังดู้เห้มือนเป็็นการเลื่่นสำนวิน 
แต่ท่�จร่งมันเป็็นอย์่างนั�นจร่งๆ  เกลื่ือจะเคุ็มก็ต่อเมื�ออยู่์ 
ในป็ากข้องเรา ห้รือพูึด้อ่กอย์่างห้นึ�งก็คุือ คุวิามเคุ็มข้อง 
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เกลื่อืเกด่้ขึ้�นเมื�อมเ่รา แล้ื่วิกม็ก่ารสัมผสักบัเกลืื่อ  ถ้ึาไม่มเ่รา 
ไม่มก่ารสัมผัสกบัเกลืื่อ โด้ย์เฉพึาะสัมผัสด้้วิย์ลื่่�น คุวิามเค็ุม 
กไ็มเ่กด่้ขึ้�น คุวิามเค็ุมข้องเกลื่อืเกด่้ขึ้�นเมื�อม่เรา แลื่ะมก่าร 
สัมผัสห้รือเก่ด้ผัสสะข้ึ�น

อย์่างท่�ห้ลื่วิงพึ่อเท่ย์นกลื่่าวิวิ่า  “เมื�อใด้ผมย์ังไม่เอา 
เกลื่ือมาใส่ลื่่�น  มันก็ย์ังไม่เคุ็ม”  เกลื่ือนั�นไม่เคุ็ม มันเคุ็ม 
ต่อเมื�อเก่ด้การรับรู้  เก่ด้ผัสสะ คุือเอามันมาใส่ลื่่�นข้องเรา 
สตัว์ิบางชีนด่้ไม่มป่็ระสาทรับรส ไม่มล่ื่่�นรบัรส มนัเจอเกลืื่อ 
มนักไ็มรู่ส้กึเคุม็ แตคุ่นเราม่ลื่่�นท่�รบัรสเคุม็ได้ ้ เพึราะฉะนั�น 
พึอเอาเกลื่ือมาถึูกลื่่�นจึงรู้สึกเคุ็ม  แต่ถึ้าไม่เอามาใส่ลื่่�น 
คุวิามเคุ็มก็ย์ังไม่เก่ด้ขึ้�น พึูด้อ่กอย์่างห้นึ�งก็คุือคุวิามเคุ็ม 
ข้องเกลืื่ออยู่์ท่�เรานั�นแห้ลื่ะ  อยู่์ท่�การกระทบ อยู่์ท่�ผัสสะ 
ถึ้าไม่ม่การกระทบ ไม่ม่ผัสสะ ก็ไม่ม่คุวิามเคุ็ม

อันน่�เป็็นการช่ี�ให้้เห้็นวิ่า  คุวิามจร่งข้องส่�งทั�งป็วิง 
ไม่วิ่าจะเป็็นด้อกไม้ส่เห้ลืื่อง ต้นไม้ส่เข่้ย์วิ ท้องฟั้าส่คุราม 
เกลื่อืเคุม็ มนัอยู่์ท่�ตวัิเรา อยู่์ท่�ใจข้องเรา อยู่์ท่�สมองข้องเรา 
อย์ู่ท่�การสัมผัสรับรู้ห้รือการเก่�ย์วิข้้อง

เชีน่เด้ย่์วิกนั การท่�เรามองเห้น็ส่�งตา่งๆ วิา่เป็็นสตัวิ์ 
บุคุคุลื่ ตัวิตน  เรา  เข้า ห้รือเห้็นเป็็นตัวิเป็็นตน ถึึงท่�สุด้ 
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แล้ื่วิกอ็ยู่์ท่�ใจเรา อยู่์ท่�ตวัิเราทั�งห้มด้เลื่ย์ก็ว่ิาได้้ อนัน่�รวิมถึงึ 
คุวิามถูึกคุวิามผด่้ด้ว้ิย์นะ คุวิามถูึกคุวิามผด่้เป็็นเรื�องสำคัุญ 
สำห้รับการด้ำเนน่ช่ีวิต่ข้องคุนเรา แต่วิา่คุวิามถูึกคุวิามผด่้ 
ก็ข้ึ�นอย์ู่กับใจข้องเราไม่ใชี่น้อย์เลื่ย์

คุวิามถูึกข้องคุนห้นึ�งกลื่าย์เป็็นคุวิามผด่้ข้องคุนห้นึ�ง 
โด้ย์เฉพึาะถึ้าเป็็นเรื�องข้องคุวิามคุ่ด้ ห้รือแม้แต่เป็็นเรื�อง 
การป็ฏิ่บัต่  วิ่ธ่การเจร่ญสต่อย์่างน่�ๆ สำนักห้นึ�งห้รือคุรูบา 
อาจารย์์คุนห้นึ�งบอกว่ิาถูึก  แต่อ่กสำนักห้นึ�ง  ห้รือคุรูบา 
อาจารย์์อ่กคุนห้นึ�ง บอกว่ิาผ่ด้ แม้กระทั�งการเด้่นจงกรม 
ห้รอืย์กมอืสร้างจังห้วิะ บางท่านบอกว่ิาอย่์างน่�ถึกู บางท่าน 
บอกวิา่อย์า่งน่�ผด่้ สรา้งจงัห้วิะตอ้งม ่๑๔ จงัห้วิะถึงึจะถึกู 
บางท่านบอกวิ่าต้อง ๑๕ จังห้วิะ คุวิามถึูกคุวิามผ่ด้ไม่ใชี่ 
เป็็นคุวิามจร่งแบบป็รมัตถึ์  แต่เป็็นเรื�องข้องการบัญญัต ่
ห้รือการสมมต่ ห้รือการกำห้นด้ข้ึ�นมาก็วิ่าได้้

แตว่ิา่คุวิามถึกูคุวิามผด่้บางอย์า่งกเ็ป็็นเรื�องท่�ชีดั้เจน 
เชี่น  เรื�องการฆ่าสัตวิ์ตัด้ชี่วิ่ต อันน่�ไม่วิ่าท่�ไห้นๆ ก็ถึือวิ่า 
ผด่้  ไมถ่ึกูตอ้ง ผด่้ศัล่ื่ผด่้ธรรม การฆา่สตัวิต์ดั้ชีว่ิต่ แมว้ิา่ 
จะมบ่างคุน  ม่ข้อ้อ้างม่ข้อ้ย์กเว้ิน วิา่ถ้ึาเป็็นคุนต่างศัาสนา 
ห้รือเป็็นผู้ร้าย์  ก็ฆ่าได้้ไม่ผ่ด้  แต่วิ่าผู้คุนทั�วิไป็ถึือวิ่าเป็็น 



35

พ ร ะ ไ พ ศ า ล  วิ ส า โ ล

ส่�งท่�ผ่ด้  ฉะนั�น  การท่�เรารู้ว่ิาอะไรถูึกอะไรผ่ด้ก็เป็็นส่�ง 
สำคัุญ  ในการท่�จะชี่วิย์ให้้เราใช้ีชี่วิ่ตได้้อย่์างถูึกต้อง แลื่ะ 
ทำให้้เกด่้คุวิามเจร่ญทั�งในทางโลื่กแลื่ะทางธรรม แลื่ะทำให้้ 
สังคุมม่คุวิามสงบสันต่

แต่คุวิามถึูกคุวิามผ่ด้บางอย์่าง  เป็็นเรื�องข้องกฎ 
เกณฑ์ห์้รือระเบ่ย์บท่�ชีดั้เจน ไม่วิา่ท่�ไห้นกม็ก่ารตราระเบ่ย์บ 
กฎเกณฑ์ ์ถึา้ไมท่ำตามระเบ่ย์บก็ถึอืวิา่ผด่้  เช่ีน อยู่์วัิด้ ถึา้ 
มาเป็ิด้เพึลื่งฟััง  ส่งเส่ย์งด้ังเอ็ด้ตะโรก็ถึือวิ่าผ่ด้  เพึราะวิ่า 
ระเบย่์บตราไวิช้ีดั้เจน ห้รอืมาวิดั้แตแ่ตง่ตวัิวิบัๆ แวิมๆ ก็ 
ถึือวิ่าผ่ด้ ผ่ด้ระเบ่ย์บ ผ่ด้วิัฒนธรรม ผ่ด้ป็ระเพึณ่ก็วิ่าได้้ 
ถึ้าเราป็ฏิ่บัต่ให้้ถึูกระเบ่ย์บ  ก็เก่ด้คุวิามราบรื�นกลื่มกลื่ืน 
เก่ด้คุวิามเร่ย์บร้อย์  แต่ก็ต้องระวิัง  อย์่าไป็ย์ึด้ต่ด้ถึือมั�น 
กับมันมาก  เพึราะวิ่าถ้ึาเราย์ึด้ต่ด้ถึือมั�นกับมัน  มันก็ 
สามารถึสร้างคุวิามทุกข้์ให้้กับเราได้้ง่าย์

อย่์างเช่ีนเรากำลื่ังสวิด้มนต์ทำวัิตร กำลัื่งฟัังธรรม 
เก่ด้ม่เส่ย์งโทรศััพึท์ด้ังขึ้�นมาในศัาลื่า ท่�จร่งเราม่ระเบ่ย์บ 
อย์ู่แลื่้วิว่ิาต้องป็ิด้โทรศััพึท์  แต่พึอม่เส่ย์งโทรศััพึท์ด้ัง 
ห้ลื่าย์คุนได้้ย่์นเข้้าก็รูสึ้กห้งดุ้ห้งด่้ ไม่พึอใจ  เพึราะว่ิามนัผด่้ 
แลื่้วิถึ้าเก่ด้ยึ์ด้ต่ด้ถืึอมั�นมากๆ กับระเบ่ย์บข้้อน่�  ก็จะเก่ด้ 
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คุวิามโกรธ ไม่ใช่ีแคุไ่ม่พึอใจ แต่รูส้กึโกรธเจ้าข้องโทรศัพัึท์ 
จนบางท่ถึึงกับไป็ต่อว่ิาเข้าเด้่�ย์วินั�นเลื่ย์ การไป็ต่อว่ิาเข้า 
ข้ณะท่�คุนอื�นกำลื่ังสวิด้มนต์ห้รือฟัังธรรม  จะวิ่าไป็มันก็ 
ผด่้เห้มอืนกัน แต่ท่�ทำนั�นเพึราะอะไร  เพึราะลื่มืตวัิ ท่�ลืื่มตวัิ 
เพึราะอะไร  เพึราะวิ่าย์ึด้ต่ด้ถึือมั�นกับระเบ่ย์บ  กับคุวิาม 
ถึูกต้อง พึอเห้็นใคุรทำผ่ด้ระเบ่ย์บ ก็โกรธทันท่ ท่�จร่งใน 
สภาวิะแบบน่�  ต้องตั�งสต่  แม้วิ่าเจ้าข้องโทรศััพึท์ทำผ่ด้ 
ระเบ่ย์บ ห้รอืทำไม่ถึกูต้อง ห้รอืเสย่์งด้งัผด่้กาลื่เทศัะ แต่เรา 
ก็คุวิรรักษาใจไม่ให้้ผ่ด้ ย์ังคุงเป็็นป็กต่ได้้  ไม่ม่คุวิามโกรธ 
ไม่ม่คุวิามเกลื่่ย์ด้ชีัง

บางคุรั�งม่เส่ย์งห้มาเห่้าด้ังขึ้�น  เราก็ไม่ห้งุด้ห้ง่ด้ 
แมว้ิา่มนัเป็็นเสย่์งท่�ด้งัผด่้เวิลื่�ำเวิลื่า แต่วิา่ห้ลื่าย์คุนจะรูส้กึ 
เป็็นทุกข์้มาก  เก่ด้คุวิามห้งุด้ห้ง่ด้  เพึราะว่ิาไป็ยึ์ด้ต่ด้กับ 
คุวิามถึูกคุวิามผ่ด้ท่�วิ่า  บางคุนทำด้่  สร้างบุญสร้างกุศัลื่ 
มาเย์อะ แต่วิ่าวิันด้่คุืนด้่เก่ด้ป่็วิย์ด้้วิย์โรคุร้าย์ ก็คุร�ำคุรวิญ 
โวิย์วิาย์ ตโ่พึย์ตพ่ึาย์  เป็็นทกุข้ม์าก  เพึราะอะไร  เพึราะคุด่้ 
วิ่ามันไม่คุวิรเก่ด้ข้ึ�นกับฉัน ฉันทำด้่  แต่ทำไมถึึงต้องเจ็บ 
ป็ว่ิย์ มนัไมถ่ึกูต้องเลื่ย์ท่�คุนด้อ่ย์า่งฉัน ห้รือพึอ่แม่พึ่�นอ้งท่� 
เข้าทำด้ม่าตลื่อด้ช่ีวิต่ ตอ้งมาเจ็บป่็วิย์ มนัไมถ่ึกูเลื่ย์ท่�เข้า 
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ต้องเจอเห้ตุการณ์แบบน่�  ในเมื�อเข้าทำคุวิามด้่มาตลื่อด้
บางคุนถูึกไฟัไห้ม้บ้านห้รือน�ำท่วิม ก็เป็็นทุกข์้มาก 

เพึราะมองว่ิามันไม่ถึูกเลื่ย์นะท่�ฉันต้องมาเจอแบบน่�  ใน 
เมื�อฉันทำคุวิามด้่มาตลื่อด้ ถึ้าคุ่ด้แบบน่�ก็เท่ากับซึ่�ำเต่ม 
คุวิามทุกข้์ให้้กับตัวิเอง  แทนท่�จะย์อมรับ  แลื่้วิก็ตั�งสต ่
ห้าทางแก้ไข้ กลัื่บโวิย์วิาย์ต่โพึย์ต่พึาย์ ก่นด้่าชีะตากรรม 
เป็็นทุกข้์  เพึราะไป็ย์ึด้ต่ด้กับคุวิามถึูกต้อง

บางคุนก็เป็็นทุกข้์เพึราะทำด้่แลื่้วิไม่ได้้ด้่  ต่อไป็น่� 
ฉันไม่ทำด้่แลื่้วิ  เข้าเป็็นทุกข้์เพึราะอะไร  เพึราะไป็ย์ึด้ต่ด้ 
กับคุวิามถึูกต้อง  ก็เลื่ย์มองวิ่าเรื�องแบบน่�ไม่คุวิรเก่ด้ขึ้�น 
กับคุนท่�ทำด้่ ห้รือไม่คุวิรเก่ด้ขึ้�นกับฉัน  เพึราะฉันทำด้่มา 
ตลื่อด้ อันท่�จร่งการยึ์ด้ในคุวิามถูึกต้องเป็็นส่�งท่�ด้่  แต่วิ่า 
อย่์าไป็ย์ดึ้มั�นถึอืมั�นมนัมาก ไม่อย่์างนั�นเราจะทกุข์้ คุวิามด้่ 
แม้ด้่ก็ต้องรู้จักวิางบ้าง

ก็เห้มือนกับเวิลื่าเราข้ึ�นบันได้  เราจำเป็็นต้องจับ 
ราวิบันได้เพึื�อท่�เราจะได้้เห้ย่์ย์บบันได้ขั้�นต่อไป็ การท่�เรา 
จับราวิบันได้ไวิ้แน่นๆ ชี่วิย์ให้้เราเด้่นข้ึ�นบันได้ได้้สะด้วิก 
แตพ่ึอเราขึ้�นบันได้แล้ื่วิ มอืเราตอ้งป็ล่ื่อย์ราวิบันได้  เพึื�อท่� 
เราจะได้เ้ห้ย่์ย์บขั้�นตอ่ไป็ได้ ้ถึา้เราจบัราวิบนัได้ไวิ ้ ไมย่์อม 
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ป็ลื่่อย์  เราจะขึ้�นบันได้ไป็ถึึงชัี�น  ๒  ชัี�น  ๓  ได้้อย์่างไร 
การจับราวิบันได้เป็็นส่�งท่�ม่ป็ระโย์ชีน์ก็จร่งอยู่์  แต่เมื�อ 
จับแลื่้วิต้องรู้จักป็ลื่่อย์  เพึื�อก้าวิสู่ข้ั�นต่อไป็ได้้

ในทำนองเด้่ย์วิกัน  เวิลื่าเราเด้่นจากห้อไตรกลื่ับกุฏิ่ 
ห้ลื่ังจากทำวิัตรเชี้าเสร็จห้รือวิัตรเย์็นเสร็จ  เราก็ต้องถึือ 
ไฟัฉาย์เพึื�อส่องทาง  แต่พึอเด้่นมาถึึงกุฏิ่  เราก็ต้องวิาง 
ไฟัฉาย์ ถึ้าเราไม่วิางไฟัฉาย์  เรายั์งจับไฟัฉาย์อย์ู่  เราจะ 
อาบน�ำ  เราจะลื่้างห้น้า  เราจะทำก่จต่างๆ  ได้้อย์่างไร 
เราต้องรู้จักวิางไฟัฉาย์  จะได้้ทำส่�งอื�นต่อไป็ได้้  ไฟัฉาย์
ม่ป็ระโย์ชีน์  แต่เราก็ต้องรู้จักป็ลื่่อย์  รู้จักวิางบ้าง  ไม่ใชี่ 
จับตลื่อด้

คุวิามถึูกคุวิามผ่ด้ก็เห้มือนกัน  ในแง่ห้นึ�งมันก็เป็็น 
เรื�องท่�สมมตกั่นขึ้�นมา อนัน่�เราก็ต้องรูทั้น แลื่ะรูจั้กใช้ีเป็็น 
นอกจากเห้็นป็ระโย์ชีน์ข้องมัน ก็รู้วิ่ามันก็ม่ข้้อจำกัด้ด้้วิย์ 
ถึา้ห้ากว่ิาเรายึ์ด้มั�นถืึอมั�นมาก มนักเ็กด่้โทษขึ้�นมา ห้ลื่าย์ 
คุนพึอไป็ย์ึด้มั�นในคุวิามถึูกข้องตัวิ  แลื่้วิไป็เห้็นคุนอื�น 
ทำผ่ด้ ถึ้าเราย์ึด้มั�นมากๆ อาจจะเก่ด้โทษข้ึ�นมา
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สมมต่วิ่าเรากำลื่ังข้ับรถึด้้วิย์คุวิามเร็วิบนถึนนห้ลื่วิง 
ป็รากฏิว่ิาข้้างห้น้าม่รถึอ่กคัุนห้นึ�งแลื่่นสวินมา แต่แทนท่� 
จะวิ่�งในเลื่นข้องตัวิ  กลัื่บมาวิ่�งในเลื่นข้องเรา  เพึราะเข้า 
กำลัื่งแซึ่ง อาจจะแซึ่งรถึทัวิร์ ห้รือรถึพ่ึวิง ก็ลื่�ำเข้้ามาใน 
เลื่นข้องเรา แตเ่มื�อมาอยู่์ในเลื่นข้องเราแลื่ว้ิ  เข้ากไ็มย่์อม 
ชีะลื่อ  เราซึึ่�งข้ับถึูกเลื่น ถึ้าเราเจอแบบน่�เราจะทำอย์่างไร 
ถึา้เราบอกว่ิาน่�เป็็นเลื่นข้องฉัน ฉนัขั้บถึกูเลื่น แต่วิา่แกขั้บ 
ผด่้เลื่น แกจะต้องห้ลื่บให้้ฉนั ฉนัข้บัถึกูเลื่นแล้ื่วิ ฉนัไม่ห้ลื่บ 
แกเด้็ด้ข้าด้

ถึ้าเราย์ึด้มั�นแบบน่�  แลื่ะไม่ย์อมห้ลื่บ  ไม่ย์อมห้ลื่่ก 
ข้ณะท่�คัุนข้้างห้น้าพึุ่งเข้้ามา  จะเก่ด้อะไรขึ้�น  ในย์ามนั�น 
การไป็ยึ์ด้มั�นว่ิาฉันถึกูแกผด่้  ในเมื�อฉันถึกู ฉนัไม่ห้ลื่บ แก 
ต่างห้ากท่�ต้องห้ลื่บเพึราะแกผ่ด้  ถึ้าคุ่ด้แบบน่�  ก็เร่ย์กวิ่า 
ไม่ฉลื่าด้  เพึราะว่ิาอาจทำให้้เก่ด้การป็ระสานงากัน แลื่ะ 
ไม่ใชี่เราคุนเด้่ย์วิท่�เด้ือด้ร้อน  บางท่พึ่อแม่ท่�นั�งมาด้้วิย์ 
ลื่กูห้ลื่านท่�นั�งมาด้ว้ิย์ก็พึลื่อย์เดื้อด้รอ้นไป็ด้ว้ิย์  เพ่ึย์งเพึราะ 
เรายึ์ด้มั�นในคุวิามถึูกข้องเรา ย์ึด้มั�นในคุวิามถึูกจึงไม่ย์อม 
ห้ลื่บ ไม่ย์อมห้ลื่ก่  เพึราะถึอืว่ิาทำเช่ีนนั�น มนัคุอืคุวิามพ่ึาย์ 
แพึ้ มันคุือส่�งท่�ไม่ถึูกต้อง
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ม่คุนจำนวินไมน่อ้ย์เด้อืด้รอ้น  เพึราะย์ดึ้มั�นในคุวิาม 
ถึูกต้องแบบน่�  ในสถึานการณ์แบบน่�  แม้เราถูึกเราก็คุวิร 
ห้ลื่บ ห้รือจอด้ข้้างทาง เพืึ�ออะไร เพืึ�อคุวิามป็ลื่อด้ภยั์ ไม่ใช่ี 
วิ่าฉันถูึกแล้ื่วิฉันไม่ห้ลื่บ ถึ้าคุ่ด้แบบน่�ก็ไม่ม่ปั็ญญา แลื่ะ 
ไม่ถึูกต้องด้้วิย์  ไม่ถึูกต้องตรงท่�ทำให้้คุนอื�นเด้ือด้ร้อนด้้วิย์ 
ตัวิเองเด้ือด้ร้อนไม่พึอ คุนอื�นเด้ือด้ร้อนด้้วิย์ คุือคุนท่�นั�ง 
รถึมากับเราด้้วิย์

ฉะนั�นเรื�องข้องคุวิามถึกูคุวิามผด่้  เป็็นเรื�องท่�เราตอ้ง 
รู้ชีัด้วิ่าคุืออะไร  ม่ป็ระโย์ชีน์อย่์างไรแลื่ะม่ข้้อจำกัด้แคุ่ไห้น 
ซึ่ึ�งก็ห้มาย์คุวิามวิ่าบางคุรั�งก็ต้องรู้จักวิาง  ไม่ย์ึด้มั�นถึือมั�น 
มาก น่�เป็็นส่�งท่�เราต้องฝึึก  ฝึึกการป็ล่ื่อย์วิาง ไม่เฉพึาะเรื�อง 
คุวิามถึูกคุวิามผ่ด้อย์่างเด้่ย์วิ  เรื�องอื�นด้้วิย์  เพึราะวิ่าส่�ง 
ทั�งห้ลื่าย์ทั�งป็วิง อย์่างท่�บอก  เย์็นร้อน อ่อนแข็้ง ย์าวิสั�น 
ห้อมเห้มน็  เห้ลื่า่น่�เป็็นเรื�องท่�เรากำห้นด้ขึ้�นมาเอง ห้รอือยู่์ 
ท่�ใจเรา มันไม่ใช่ีเป็็นคุวิามจร่งข้ั�นป็รมัตถึ์ ห้รือคุวิามจร่ง 
สูงสดุ้  เพึราะฉะนั�นอย์า่ไป็ย์ดึ้มั�นถึอืมั�นกบัมนัมาก จร่งจงั 
มากก็ไม่ได้้  ต้องรู้จักป็ลื่่อย์รู้จักวิางบ้าง  อย์่างน้อย์ก็คุวิร 
รู้ว่ิา มนัเป็็นส่�งท่�เรากำห้นด้ขึ้�นมาเอง ไม่ใช่ีคุวิามจรง่สงูสดุ้ 
เมื�อเรารูเ้ช่ีนน่� การรูจ้กัป็ล่ื่อย์วิาง จงึเป็็นส่�งท่�เราพึงึตระห้นกั 
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แลื่ะรู้จักฝึึกฝึน  อย์่าไป็ยึ์ด้มั�นกับคุวิามมากคุวิามน้อย์ 
คุวิามเห้ม็นคุวิามห้อม คุวิามถึูกคุวิามผ่ด้  ใช้ีมันให้้เป็็น 
แลื่้วิก็ต้องรู้จักวิางมันได้้

แต่คุนเราก็มักจะวิางไม่เป็็น  เพึราะว่ิาเรามักย์ึด้มั�น 
กับส่�งต่างๆ มาก อย์่าวิ่าแต่อะไรเลื่ย์ คุวิามคุ่ด้คุวิามเห้็น 
อารมณ์คุวิามรู้สึกเราก็ยึ์ด้มั�น  แต่ถึ้าเรารู้จักเร่ย์นรู้ท่�จะ 
ป็ลื่อ่ย์วิาง  เร่�มจากคุวิามคุด่้ คุวิามคุด่้ท่�เกด่้ขึ้�นมามากมาย์ 
ในหั้วิ ถึา้เราห้ลื่งยึ์ด้ห้รือเอาจร่งเอาจงักับมนัทุกเรื�อง  เราก็ 
แย์่  เป็็นทุกข้์  เคุร่ย์ด้ กลืุ่้มใจ

ให้้เรารูจ้กัป็ล่ื่อย์รูจั้กวิางคุวิามคุด่้ต่างๆ ในห้วัิข้องเรา 
บา้ง อย่์างแรกท่�เราจะได้คุ้อื คุวิามสงบ ใจไมว่ิา้วุิน่  ไมถ่ึกู 
คุวิามคุ่ด้รบกวิน  แลื่ะสอง  มันทำให้้เราม่ทักษะในการ 
ป็ลื่่อย์วิางส่�งอื�นๆ ตามมา  โด้ย์เฉพึาะส่�งท่�อยู่์รอบตัวิเรา 
เชีน่ ทรัพึย์์สน่เงน่ทอง  ชืี�อเสย่์งเกย่์รตย่์ศั รวิมทั�งคุวิามถึกู 
คุวิามผด่้ ส่�งเห้ลื่า่น่�ถึา้เราไมรู่จั้กป็ลื่อ่ย์รูจ้กัวิางบา้ง ย์ดึ้มั�น 
ถึือมั�นสถึานเด้่ย์วิ ก็จะเป็็นทุกข้์ได้้ง่าย์

แต่วิ่าเราจะป็ลื่่อย์วิางมันได้้  เราต้องม่สต่  ต้องม่ 
ป็ระสบการณ์  เพึราะห้ลื่าย์คุนแม้รู้ว่ิาป็ลื่่อย์วิางเป็็นส่�งด้ ่
แต่กป็็ล่ื่อย์ไม่ได้้  เพึราะว่ิาชีอบย์ดึ้ตะพึึด้ตะพึอื แม้คุวิามคุด่้ 
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แลื่ะอารมณ์ท่�เป็็นอกศุัลื่ เป็็นโทษ การป็ลื่อ่ย์วิาง ถึา้เราไมรู่ ้
จักฝึึก แม้รู้ว่ิาด้่แต่ก็จะทำได้้ย์ากในช่ีวิ่ตจร่ง แต่ถึ้าเราฝึึก 
โด้ย์เร่�มจากการฝึึกป็ลื่่อย์วิางคุวิามคุ่ด้  โด้ย์อาศััย์การ 
เจร่ญสต่  การสร้างคุวิามรู้สึกตัวิ  ถึ้าเรารู้จักป็ล่ื่อย์วิาง 
คุวิามคุ่ด้แลื่ะอารมณ์ต่างๆ  ได้้  ต่อไป็เราก็จะป็ล่ื่อย์วิาง 
ส่�งต่างๆ  ถึึงเวิลื่าใชี้ก็ใช้ีมันให้้เป็็น  ถึึงเวิลื่ายึ์ด้ก็ย์ึด้มัน 
ให้้ถึูก แลื่ะเมื�อถึึงเวิลื่าท่�จะวิางก็วิางได้้ ✤

บันทึกเส่ย์ง  : Zen sukato
ถึอด้เส่ย์ง/เร่ย์บเร่ย์ง  : Nun & Oi



ถ้าเรูามีองว�าโลก็นี�หรูือช่ีวิต่นี� 

อย์ู�ในอำนาจของเรูา 

เรูาสามีารูถควบคุมีบังคับบัญช่าได้้ 

ก็็จะที่ำให้เรูาหลงย์ึด้ต่ิด้ 

แต่�ถ้าเรูาต่รูะหนัก็ว�า 

มีันไมี�มีีอะไรูที่ี�เรูาควบคุมีได้้ 

เรูาก็็จะรูู้จัก็ป็ล�อย์วาง





เมื�อั ๒ - ๓  เดือันกอ่ันอัาตมาได้พดูถึงหมอัคนหนึ�งอัาย์เุพิ�ง 
๒๘ ป่็ ชีว่ิต่กำลัื่งเจรญ่ก้าวิห้น้า  เพ่ึ�งได้เ้ป็็นอาจารย์แ์พึทย์์ 
คุนจะเป็็นอาจารย์์แพึทย์์ได้้ต้องม่คุวิามรู้มากแลื่ะเร่ย์นด้ ่
ด้ว้ิย์ ห้มอคุนน่�เพึ่�งบรรจไุด้แ้คุ ่๒  เดื้อน ชีว่ิต่กำลื่งัไป็ได้ด้้่ 
ในด้้านการงาน ส่วินตัวิก็ใกลื่้จะแต่งงาน แต่แลื่้วิก็พึบวิ่า 
ตวัิเองเป็็นมะเรง็ป็อด้ ไมใ่ช่ีแคุ่ระย์ะตน้  เป็็นระย์ะท่� ๔ แต่ 
วิา่คุณุห้มอทา่นน่�  ชืี�อหมอักฤตไท วิางใจได้ด้้ม่าก ย์อมรบั 
โรคุน่� แล้ื่วิพึย์าย์ามใช้ีชีว่ิต่ให้้ม่คุณุคุ่า อย์ากนำป็ระสบการณ์ 
ข้องตนเองมาเผย์แพึร่ให้้คุนได้้รู้  เพึราะว่ิาคุนท่�เป็็นมะเร็ง 

แสด้งธรรมเย์็นวิันท่� ๓๐ ธันวิาคุม ๒๕๖๕

พบความสงบ
ในยามเจ็บป่วย
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ห้รือเจอโรคุร้าย์แบบเด้่ย์วิกับคุุณห้มอม่เย์อะมาก  จึงนำ 
เรื�องราวิข้องตัวิเองมาเข้่ย์นลื่งใน Facebook  เพึจน่�ชืี�อว่ิา 
“สู้ด้่วิะ” แป็ลื่วิ่า อย์่าท้อถึอย์

เมื�ออาท่ตย์์ท่�แลื่้วิคุุณห้มอกฤตไทเลื่่าวิ่า ๓  เด้ือน 
ผ่านไป็ ห้ลื่ังจากท่�พึบวิ่าตัวิเองเป็็นมะเร็งป็อด้ระย์ะท่�  ๔ 
คุือระย์ะสุด้ท้าย์ ป็รากฏิวิ่าเก่ด้คุวิามเป็ลื่่�ย์นแป็ลื่งในชี่วิ่ต 
ห้ลื่าย์อย่์าง รวิมทั�งคุวิามนึกคุด่้ด้้วิย์ คุณุห้มอบอกว่ิา คุวิาม 
เจบ็ป็ว่ิย์มนักด็้น่ะ ทำให้้การตดั้สน่ใจห้รอืเลื่อืกอะไรในชีว่ิต่ 
ด้่ข้ึ�นมากเลื่ย์  ได้้ป็ลื่ด้ลื่็อคุคุวิามคุ่ด้เก่าๆ  ไป็ได้้

ในแง่การด้ำเน่นช่ีวิ่ต  ตอนน่�ใช้ีชี่วิ่ตช้ีาลื่ง  แล้ื่วิก็ 
ลื่ะเอ่ย์ด้มากข้ึ�น ใส่ใจกับอาห้ารการกน่ น�ำด้ื�ม รวิมทั�งสังเกต 
อาการทางกาย์  โด้ย์เฉพึาะเมื�อได้ร้บัการเย์ย่์วิย์ารกัษา แต่ 
นอกจากร่างกาย์แลื่้วิ  ในส่วินจ่ตใจก็ม่คุวิามเป็ล่ื่�ย์นแป็ลื่ง 
คุอืหั้นมาให้้คุวิามสำคัุญกบัการดู้แลื่รักษาใจมากขึ้�น  เพึราะ 
วิา่ม่โจทย์ใ์ห้ญ่คืุอคุวิามวิต่กกังวิลื่ ไม่ใชีว่ิต่กกังวิลื่กบัคุวิาม 
เจ็บป็่วิย์เท่านั�น ย์ังวิ่ตกกังวิลื่ถึึงคุวิามตาย์ด้้วิย์

คุุณห้มอบอกว่ิาเห็้นคุวิามสำคัุญข้องการเย์่ย์วิย์า 
จ่ตใจแลื่ะรับมือกับอารมณ์เห้ล่ื่าน่�มากขึ้�น ผ่ด้กับแต่ก่อน 
ไม่คุ่อย์สนใจเรื�องน่�เท่าไร  เวิลื่าไป็ร้านห้นังสือ ก็สนใจแต่ 
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ห้นงัสอืป็ระเภท How  to ทำอย่์างไรจะป็ระสบคุวิามสำเรจ็ 
ในช่ีวิ่ต  ห้รือวิ่าเป็็นห้นึ�งในอาช่ีพึข้องตัวิ  แต่วิ่าตอนน่�ก็ 
เร่�มสนใจห้นังสือท่�จะชี่วิย์ทำให้้ลื่ด้คุวิามกังวิลื่ ทำให้้จ่ตใจ 
ห้าย์ทุกข้์ได้้

คุุณห้มอบอกว่ิา  เวิลื่าไป็ร้านห้นังสือ  เห้็นห้นังสือ 
ป็ระเภทเสร่มสร้างคุวิามเป็็นผู้นำ  เป็็นคุนเก่ง  คุุย์เป็็น 
วิ่ธ่คุ่ด้ข้องอัจฉร่ย์ะ ห้รือการอย์ู่ให้้รอด้ในยุ์คุเอไอ  เห้ล่ื่าน่� 
ไม่ได้้ชี่วิย์ให้้ลื่ด้คุวิามวิ่ตกกังวิลื่ห้รือม่คุวิามสุข้มากขึ้�นกับ 
สถึานการณท์่�เป็็นอยู่์ ห้นงัสอืเห้ลื่า่น่�รวิมทั�งศัาสตรท์างโลื่ก 
ท่�เร่ย์นรู้มาตลื่อด้  เห้มือนกับจะบอกวิ่า  เราจะม่ชี่วิ่ตอยู่์ 
ไป็ตลื่อด้  เราต้องสะสมมากๆ ต้องเก่งขึ้�น  ต้องรวิย์ขึ้�น 
ตรงข้้ามกับศัาสตร์ทางธรรมท่�บอกเราวิ่า  เราจะต้องตาย์ 
ไม่ม่อะไรเป็็นข้องเรา แลื่ะไม่ม่อะไรแน่นอนเลื่ย์  ไม่วิ่าจะ 
ได้้มามากเท่าไร แต่สุด้ท้าย์มันก็ไม่ใชี่ข้องเราอย์ู่ด้่

ถึ้าเรามองวิ่าโลื่กน่�ห้รือชี่วิ่ตน่�อยู่์ในอำนาจข้องเรา 
เราสามารถึคุวิบคุมุบงัคัุบบญัชีาได้ ้กจ็ะทำให้้เราห้ลื่งยึ์ด้ตด่้ 
แต่ถึา้เราตระห้นกัวิา่ มนัไมม่่อะไรท่�เราคุวิบคุมุได้ ้ เรากจ็ะ 
รู้จักป็ลื่่อย์วิาง  ส่วินน่�อาตมาเสร่มเอาจากท่�คุุณห้มอได้้ 
เข้่ย์นลื่งใน Facebook  เมื�อเร็วิๆ น่�



48

ใ ช้ ชี วิ ต อ ย่ า ง มี คุ ณ ค่ า

คุุณห้มอกฤตไทย์ังบอกวิ่า พึูด้อย์่างน่�ไม่ได้้ห้มาย์ 
คุวิามวิ่าจะลื่ะท่�งเรื�องทางโลื่ก ห้รือศัาสตร์ทางโลื่ก ห้รือ 
ป็ลื่่อย์วิางทุกส่�ง  ม่คุนสงสัย์วิ่าเมื�อเราใช้ีชี่วิ่ตทางโลื่กเรา 
ก็ต้องแข่้งข้ัน ต้องเอาชีนะอุป็สรรคุ ป็รารถึนาคุวิามเป็็น 
ห้นึ�ง  ต้องการคุวิามสำเร็จ  คุวิามก้าวิห้น้า  แลื่้วิมันจะไป็ 
ด้้วิย์กันได้้ไห้ม  กับการม่เมตตา  ป็ลื่่อย์วิาง  ในทัศันะ 
คุณุห้มอ สองอย่์างน่�ไป็ด้ว้ิย์กันได้ ้ เราสามารถึใช้ีชีว่ิต่ทาง 
โลื่กให้้ด้่ท่�สุด้  แต่ข้ณะเด้่ย์วิกันก็รู้จักวิางใจ  โด้ย์เฉพึาะ 
การป็ลื่อ่ย์วิาง ถึา้เป็รย่์บการด้ำเนน่ช่ีวิต่เห้มอืนกบัการเล่ื่น 
เกมออนไลื่น ์ข้ณะท่�เราเลื่น่เกมเรากไ็ป็เสร่มคุวิามสามารถึ 
อ่กสาย์ห้นึ�งมาให้้ตัวิลื่ะคุร

เลื่่นเกมออนไลื่น์บางคุรั�งเราจำเป็็นต้องไป็ upskill 
ห้รอืเพึ่�มสมรรถึนะให้้ตวัิลื่ะคุรข้องเรา  เพึื�อเอาชีนะอปุ็สรรคุ 
แลื่ะคุู่ต่อสู้  คุุณห้มอเป็ร่ย์บการฝึึกจ่ตว่ิาเป็็นการ  upskill 
ให้้แก่ตัวิเอง  เพึื�อรับมือกับป็ัญห้าท่�กำลื่ังเก่ด้ขึ้�นตอนน่� 
คุุณห้มอย์ังบอกว่ิา พึอเร่�มศัึกษาเรื�องทางธรรมแล้ื่วิ  โด้ย์ 
เฉพึาะการพัึฒนาจต่ใจ พึบว่ิาตนสามารถึรับมือกับคุวิามว่ิตก 
กงัวิลื่ได้้ด้ขึ่้�น  เข้้าใจผูคุ้นแลื่ะส่�งต่างๆ ท่�ผ่านเข้้ามาในชีว่ิต่ 
ได้้ด้ย่์่�งขึ้�น  อ่กทั�งย์งัสามารถึสบตากับคุวิามตาย์ได้้ด้ขึ่้�น
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คุณุห้มอย์งัพึดู้ป็ระโย์คุห้นึ�งวิา่ “ผ่มโชคดนีะ”  โชีคุด้่ 
อย์่างไร  โชีคุด้่ท่�เจอการกระตุ้นอย่์างแรงให้้หั้นมา upskill 
เรื�องทางธรรม  ในข้ณะท่�อาย์ุไม่มาก แรงกระตุ้นท่�วิ่าน่�คุือ 
อะไร คุอืคุวิามเจ็บป็ว่ิย์ ท่�ทำให้้ห้นัมาสนใจเรื�องการฝึกึจต่ 
รกัษาใจ  เรื�องการพัึฒนาจต่ใจ คุณุห้มอบอกว่ิาเป็น็เรื�องท่� 
ตัวิเองโชีคุด้่

แต่คุณุห้มอบอกว่ิา “คุณ์น่าจะโชคดีกว่าผ่ม” คุณุห้มอ 
ห้มาย์ถึึงผู้อ่าน  “ถ้�าค้ณอาย่้ใกล้�ๆ  กับผู้ม  ไม่ไดี�เจ็ึบป่่วย่ 
แบบผู้ม  แล้�วค้ณก็มีโอกาสเหมือนผู้มที�จึะพััฒนาจึิตัใจึ 
แล้ะหันมามองความจึริงว่าเราตั�องตัาย่ท้กคน ก็ถ้ือว่าค้ณ 
โช่คดีีกว่าผู้ม”

อันน่�เป็็นข้้อคุ่ด้สำห้รับพึวิกเรา  ถึ้าเราย์ังไม่เจ็บ 
ไม่ป่็วิย์ ถึอืว่ิาเราโชีคุด่้แล้ื่วิ  เราโชีคุด่้ท่�ม่โอกาสพัึฒนาจต่ใจ 
ม่โอกาสฝึึกฝึนจ่ตใจ  เพึื�อรับมือกับคุวิามเจ็บป็่วิย์ท่�จะตาม 
มา รวิมทั�งรักษาใจให้้สงบ แลื่ะสามารถึจะม่คุวิามสุข้ได้้

คุุณห้มอกล่ื่าวิอ่กว่ิาห้ลัื่งจากท่�ป็่วิย์ห้นัก ตอนน่�ได้ ้
รู้วิ่า  คุวิามสงบคุือคุวิามสุข้  ชี่วิ่ตท่�เร่ย์บง่าย์คุือชี่วิ่ตท่�ม่ 
คุุณคุ่า แลื่ะชี่วิ่ตท่�ธรรมด้าคุือชี่วิ่ตท่�ม่คุวิามห้มาย์
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แลื่้วิคุุณห้มอลื่งท้าย์วิ่า ตอนน่�ร่างกาย์ก็ด้่ขึ้�น ป็อด้ 
ตอบสนองตอ่การรกัษาได้ด้้ข่้ึ�น  เรย่์กวิา่ด้ขึ่้�นกวิา่ ๓  เด้อืน 
ท่�แลื่้วิ ทั�งในแง่ข้องร่างกาย์แลื่ะจ่ตใจ

น่�เป็็นเรื�องท่�น่าอนุโมทนา แล้ื่วิก็น่าเร่ย์นรู้สำห้รับ 
เราทุกคุน ✤



ในแง�ของช่าวพุที่ธ หรูือในแง�ธรูรูมีะ 

เวลาจะผ่�านไป็ช่้าหรูือเรู็ว 

ไมี�ค�อย์สำคัญเที่�าไรู 

สิ�งสำคัญอย์ู�ที่ี�ว�า   

แต่�ละวัน  แต่�ละช่ั�วโมีง มีีคุณค�าหรูือไมี� 

เรูาใช่้ช่ีวิต่ในแต่�ละวันอย์�างมีีคุณค�าแค�ไหน





อัีก ๒  วันก็จะถึงวันสิ�นป็ี  นั�นก็หมาย์ความว่าป็ีนี�ใกล้จะ 
ส่�นสุด้ แลื่้วิป่็ให้ม่ก็กำลื่ังจะมาถึึง ห้ลื่าย์คุนจะรู้สึกว่ิาเวิลื่า 
ผ่านไป็เร็วิ  เพ่ึ�งฉลื่องป่็ให้ม่กันเมื�อไม่นานมาน่�เอง  เรา 
กำลื่ังจะฉลื่องป็่ให้ม่กันอ่กแลื่้วิห้รือน่�

คุนเราย์่�งอาย์ุมากเมื�อมองย์้อนไป็ย์ังอด้่ตจะรู้สึกวิ่า 
เวิลื่าผ่านไป็เร็วิ ต่างจากเด็้ก  เด็้กเข้าจะรู้สึกวิ่า แต่ลื่ะป่็ๆ 
ผ่านไป็ช้ีา แต่ท่�แป็ลื่กก็คุอื สำห้รบัคุนท่�อายุ์มาก ห้รอืคุนแก่ 
วินัแต่ลื่ะวินัจะผ่านไป็ช้ีาทั�งๆ ท่�เมื�อมองย้์อนกลื่บัไป็ย์งัอด้ต่ 
ห้รือมองไป็ย์ังป็่ท่�ผ่านไป็ดู้เห้มือนวิ่าเพึ่�งไม่นานมาน่�เอง

แสด้งธรรมเย์็นวิันท่� ๒๙ ธันวิาคุม ๒๕๖๕

ใช้ชีวิตทีุ่กนาที่ี
อย่างมีค่า
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ส่วินเด้็กแม้จะรู้สึกวิ่าแต่ลื่ะป่็ผ่านไป็อย์่างเชืี�องชี้า 
แต่วิ่าแต่ลื่ะวัินๆ กลัื่บผ่านไป็เร็วิ อันน่�ก็แป็ลื่กด้่ ทำไมถึึง 
เป็็นอย์่างนั�น  เพึราะสำห้รับเด้็ก แต่ลื่ะวิันๆ  เข้าม่อะไรทำ 
เย์อะแย์ะไป็ห้มด้เลื่ย์  เด้่�ย์วิก็ไป็โรงเร่ย์น  เด้่�ย์วิก็เล่ื่นกับ 
เพึื�อน  เด่้�ย์วิก็ทำการบ้าน  เด้่�ย์วิก็ไป็ก่นข้นม  เด้่�ย์วิก็ดู้ 
โทรทัศัน์  จึงรู้สึกว่ิาเวิลื่าผ่านไป็เร็วิ  ในข้ณะท่�คุนแก่ 
อาย์ ุ๗๐ ป่็ ๘๐  ป่็ ห้รือ ๙๐  ป่็  วิันๆ  ไม่คุ่อย์ได้้ทำอะไร 
มาก นั�งอยู่์กับบ้านห้รือไม่กน็ั�งด้โูทรทศััน์นานเป็็นชัี�วิโมงๆ 
จะทำโน่นทำน่�บ้างกไ็ม่มากก่จกรรมท่�ทำในแต่ลื่ะวิันม่น้อย์ 
แถึมย์ังซึ่�ำซึ่ากจำเจ  เข้าก็เลื่ย์รู้สึกวิ่าแต่ลื่ะวิันผ่านไป็ชี้า

ในข้ณะท่�เมื�อมองย้์อนกลัื่บไป็ยั์งอด้่ต  เช่ีนย์้อน 
กลื่ับไป็ยั์งเห้ตุการณ์เมื�อป่็ท่�แลื่้วิ ห้รือสองป่็ท่�แลื่้วิก็รู้สึกว่ิา 
มันเพึ่�งเก่ด้ขึ้�นไม่นานมาน่�เอง  รู้สึกวิ่าอด้่ตผ่านไป็เร็วิ แต่ 
ป็จัจบุนักลื่บัผา่นไป็ชีา้ ตรงข้้ามกบัเด้ก็ ท่�รู้สกึวิา่วินัๆ ผา่น 
ไป็เร็วิ แต่วิ่าแต่ลื่ะป็่ผ่านไป็อย์่างเชีื�องชี้า

ทำไมถึึงรู้สึกวิ่าแต่ลื่ะป่็ผ่านไป็ช้ีาสำห้รับเด้็ก  ใน 
ข้ณะท่�ผู้ให้ญ่ในแต่ลื่ะป่็กลื่ับผ่านไป็เร็วิ  อันน่�เพึราะวิ่าป่็ 
ห้นึ�งๆ สำห้รับเด้็ก สมมต่วิ่าเป็็นเด้็ก ๘ ข้วิบน่�  ป่็ห้นึ�งๆ 
ห้มาย์ถึงึ ๑ ใน ๘ ข้องช่ีวิต่ข้องเข้า ข้ณะท่�คุนแก่อายุ์ ๘๐ 
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ห้นึ�งป่็ท่�ผ่านไป็ห้มาย์ถึงึ ๑ ใน ๘๐ ข้องชีว่ิต่  เป็็นสดั้สว่ินท่� 
เลื่็กน้อย์  เข้าก็เลื่ย์รู้สึกวิ่าห้นึ�งป็่มันผ่านไป็เร็วิ

แต่วิ่าม่เห้ตุผลื่อ่กป็ระการห้นึ�ง  อันน่�ผู้รู้เข้าอธ่บาย์ 
วิ่า  สำห้รับคุนท่�อาย์ุมาก  ป่็ห้นึ�งๆ  ไม่คุ่อย์ม่เห้ตุการณ์ 
อะไรท่�แป็ลื่กให้ม่เท่าไร  ก่จกรรมก็ไม่คุ่อย์จะม่อะไรมาก 
มนัเห้มือนๆ กนั ซึ่�ำๆ กนั กเ็ลื่ย์รูส้กึว่ิา ๑ ป่็  เป็็นช่ีวิงเวิลื่า 
ท่�สั�น พึดู้อก่อย่์างก็คุอื สมองจะรวิบเวิลื่าท่�ผ่านไป็ให้้ย่์นย่์อลื่ง 
๑ ป็่จึงห้ด้สั�นลื่งในคุวิามรู้สึกข้องคุนชีรา

พึอรูสึ้กว่ิาแต่ลื่ะป่็ห้ด้สั�น กเ็ลื่ย์รูสึ้กวิา่มันผา่นไป็เร็วิ 
ในข้ณะท่�เด้็กห้รือวิัย์รุ่น แต่ลื่ะป่็ๆ ม่อะไรแป็ลื่กๆ  ให้ม่ๆ 
เก่ด้ขึ้�นตลื่อด้เวิลื่า  แต่ลื่ะเดื้อน  แต่ลื่ะสัป็ด้าห์้  แต่ลื่ะวิัน 
ม่อะไรแป็ลื่กๆ  ให้ม่ๆ อยู่์เสมอ  ได้้ไป็ท่�นู่นท่�น่�  ได้้ทำส่�งท่� 
ไม่เคุย์ทำมาก่อน ได้้เรย่์นรูส่้�งให้ม่ๆ ได้้เจอคุนท่�ห้ลื่ากห้ลื่าย์ 
ได้้ดู้ห้นังเรื�องแลื่้วิเรื�องเลื่่า  ได้้ฟัังเพึลื่งสารพึัด้  ได้้ไป็เท่�ย์วิ 
ตามท่�ต่างๆ

แต่ลื่ะอาท่ตย์์แตล่ื่ะเด้อืน มเ่ห้ตกุารณต์า่งๆ  เกด่้ข้ึ�น 
เย์อะแย์ะไป็ห้มด้เลื่ย์  เร่ย์กวิ่าอัด้แน่น ก็เลื่ย์รู้สึกวิ่า แต่ลื่ะ 
เด้ือน  แต่ลื่ะป่็  มันย์ืด้ย์าวิ  ก็เลื่ย์รู้สึกวิ่าเวิลื่าผ่านไป็ช้ีา 
แต่ลื่ะป็่ผ่านไป็ชี้า  เพึราะมันย์ืด้ย์าวิในคุวิามรู้สึกข้องเข้า
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ในข้ณะท่�คุนแก่ แต่ลื่ะป่็ๆ  ท่�ผ่านไป็เห้มือนกับว่ิา 
ห้ด้สั�นลื่งเพึราะไม่คุ่อย์ม่อะไรท่�แป็ลื่กให้ม่  ก็เลื่ย์รู้สึกวิ่า 
เวิลื่าผ่านไป็เร็วิ  ซึ่ึ�งเป็็นส่�งท่�คุนแก่ห้ลื่าย์คุนไม่คุ่อย์ชีอบ 
เพึราะการท่�เวิลื่าผ่านไป็เร็วิ  ก็ห้มาย์คุวิามว่ิาช่ีวิ่ตข้อง
เข้าสั�นลื่งไป็เรื�อย์ๆ คุนเราส่วินให้ญ่อย์ากม่ชี่วิ่ตท่�ย์ืนย์าวิ 
เพึราะฉะนั�นจงึป็รารถึนาจะให้้แต่ลื่ะป่็ๆ  ผ่านไป็ช้ีาๆ ห้รอืว่ิา 
ย์ืด้ย์าวิข้ึ�น  จะได้้รู้สึกวิ่าม่เวิลื่ามากขึ้�น แต่ย์่�งเวิลื่าผ่านไป็ 
เร็วิ ก็เห้มือนกับวิ่าเข้้าใกลื่้คุวิามตาย์เข้้ามาทุกท่ๆ

คุนธรรมด้าไม่คุ่อย์ชีอบแบบน่�  อย์ากให้้เวิลื่าผ่าน 
ไป็อย์่างเชืี�องชี้า จะได้้ม่ช่ีวิ่ตท่�ย์ืนย์าวิมากขึ้�นในคุวิามรู้สึก 
ห้รือวิ่าย์ังห้่างไกลื่จากคุวิามตาย์  แต่ก็แป็ลื่ก  ข้ณะท่�เรา 
อย์ากจะให้้แต่ลื่ะป่็ย์ืด้ย์าวิ  เรากลื่ับอย์ากให้้แต่ลื่ะวิันผ่าน 
ไป็เร็วิๆ  เพึราะถึ้าแต่ลื่ะวิันผ่านไป็อย์่างเชีื�องชี้า  ก็ห้มาย์ 
คุวิามวิา่เป็็นวินัเวิลื่าท่�นา่เบื�อ สงัเกตไห้ม  เวิลื่าเรารูส้กึเบื�อ 
เห้งาเซึ่ง็ ห้รือมคุ่วิามทกุข์้  เราจะรูส้กึว่ิา แต่ลื่ะวินัๆ แต่ลื่ะ 
ชีั�วิโมงๆ ผ่านไป็อย์่างเชีื�องชี้า

พึระท่�บวิชีให้ม่ ห้รอืมาจำพึรรษา จะรูสึ้กวิา่ แต่ลื่ะ 
วินัๆ ผา่นไป็อย์า่งเชืี�องชีา้มาก ฆราวิาสกเ็ชีน่กนั  เวิลื่ามา 
ป็ฏิบ่ตัธ่รรม แคุ่ ๓ วินั ๕ วินั ๗ วินั แต่รูสึ้กว่ิาเวิลื่าผ่าน 
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ไป็อย่์างเชีื�องช้ีามาก ไม่เห้มือนกบัเวิลื่าไป็เท่�ย์วิเลื่ย์ ย์่�งไป็ 
เท่�ย์วิตา่งป็ระเทศั ไป็เท่�ย์วิตามเกาะแก่งตา่งๆ กลัื่บรู้สกึว่ิา 
ทำไมเวิลื่าผ่านไป็เร็วิจัง

ในด้า้นห้นึ�งคุนแก่กอ็ย์ากให้้เวิลื่าผา่นไป็ช้ีาๆ  เพึราะ 
ย์ังอย์ากอยู่์ในโลื่กน่�ไป็นานๆ แต่ในอ่กด้้านห้นึ�งก็อย์ากให้้ 
แต่ลื่ะวิันผ่านไป็เร็วิๆ  เพึราะถึ้าเวิลื่าผ่านไป็ชี้าก็ห้มาย์ถึึง 
ชี่วิงเวิลื่าท่�น่าเบื�อ คุนเราก็เป็็นอย์่างน่�  คุือป็รารถึนาส่�งท่� 
ย์้อนแย้์ง ข้ณะท่�อย์ากให้้แต่ลื่ะป่็ผ่านไป็ช้ีา แต่ก็อย์ากให้้ 
แต่ลื่ะวินัผ่านไป็เร็วิ เพึราะว่ิาแต่ลื่ะวินัข้องคุนสงูวิยั์  ส่วินให้ญ่ 
น่าเบื�อเพึราะซึ่�ำซึ่ากจำเจ

โด้ย์เฉพึาะคุนแก่สมัย์น่�ซึ่ึ�งไม่คุ่อย์ม่อะไรทำ  แต่ 
ลื่ะวิันจึงรู้สึกผ่านไป็ชี้า  เพึราะมันน่าเบื�อ ย์่�งรู้สึกวิ่ามันน่า 
เบื�อเท่าไห้ร่  ย์่�งอย์ากให้้ผ่านไป็เร็วิ  ก็เห้มือนพึระท่�มา 
จำพึรรษาให้ม่ๆ  เชี่น พึระนวิกะ  อย์ากให้้แต่ลื่ะวิันผ่าน 
ไป็เร็วิ  แต่ทำไมมันผ่านไป็เชืี�องชี้าเห้ลืื่อเก่น  ย์่�งนับวิัน 
ถึอย์ห้ลื่ัง นับวัินสึก ห้รือนับวิันออกพึรรษาน่�ก็ย์่�งรู้สึกวิ่า 
มนัผา่นไป็ชีา้ อย์ากให้้เวิลื่าผา่นไป็เรว็ิๆ แตพ่ึอฉกุคุด่้วิา่ถึา้ 
เวิลื่าผา่นไป็เรว็ิย์อ่มห้มาย์คุวิามว่ิาเราใกลื่คุ้วิามตาย์เข้้าไป็ 
ทกุท่ ห้รอืใกล้ื่คุวิามตาย์เร็วิขึ้�น พึอนกึแบบน่�เข้้าคุวิามรูสึ้ก 
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ก็ชีะงักไม่อย์ากให้้เวิลื่าผ่านไป็เร็วิ  เพึราะย์ังไม่อย์ากเจอ 
จุด้จบข้องชี่วิ่ตเร็วิเก่นไป็

อย์่างไรก็ตามสำห้รับคุนแก่ท่�อย์ากให้้เวิลื่าแต่ลื่ะป่็ 
ผ่านไป็ช้ีาๆ  เพึราะอย์ากอยู่์ในโลื่กน่�ไป็นานๆ ผูรู้เ้ข้าแนะนำ 
วิา่ คุวิรห้าอะไรท่�แป็ลื่กๆ ให้ม่ๆ  ทำบ้าง  เช่ีน ไป็เท่�ย์วิท่�ท่� 
ไม่คุุ้นเคุย์  ห้รือวิ่าไป็เร่ย์นรู้ส่�งให้ม่ๆ  เชี่น  เร่ย์นวิาด้รูป็ 
เร่ย์นออกแบบเสื�อผ้า ห้รือเร่ย์นคุอมพึ่วิเตอร์  การเร่ย์นรู้ 
ส่�งให้ม่ๆ  เจออะไรท่�ไม่เห้มือนเด้่มจะช่ีวิย์ทำให้้รู้สึกวิ่า 
เวิลื่าย์ืด้ย์าวิข้ึ�น ข้ณะเด้่ย์วิกันก็รู้สึกวิ่าแต่ลื่ะวิันผ่านไป็เร็วิ 
ไม่น่าเบื�อ

อันท่�จร่งแล้ื่วิ  ในแง่ข้องชีาวิพุึทธ ห้รือในแง่ธรรมะ 
เวิลื่าจะผ่านไป็ชี้าห้รือเร็วิ  ไม่คุ่อย์สำคุัญเท่าไร ส่�งสำคุัญ 
อยู่์ท่�ว่ิา แตล่ื่ะวินั แตล่ื่ะชัี�วิโมงมคุ่ณุคุา่ห้รอืไม ่ เราใชีช้ีว่ิต่ 
ในแต่ลื่ะวิันอย์่างม่คุุณคุ่าแคุ่ไห้น  เชี่นเด้่ย์วิกัน อาย์ุจะย์ืน 
ห้รืออาย์ุจะสั�นก็ไม่สำคุัญเท่ากับวิ่า แต่ลื่ะวิันแต่ลื่ะอาท่ตย์์ 
แตล่ื่ะเดื้อนแต่ลื่ะป่็ท่�ม่ช่ีวิต่อย์ู ่ เราใช้ีอย่์างม่คุณุคุ่า อย่์างม่ 
คุวิามห้มาย์แคุ่ไห้น  เราทำคุวิามด้่เอื�อเฟ้ั�อเกื�อกูลื่ผู้อื�น 
ห้รือวิ่าทำในส่�งท่�เป็็นป็ระโย์ชีน์ต่อส่วินรวิมไห้ม

ย์่�งกวิา่นั�นกค็ุอืวิา่แตล่ื่ะนาท่ท่�ผา่นไป็ห้รอืแตล่ื่ะนาท่ 
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ท่�ด้ำรงอยู่์  เรามคุ่วิามรูสึ้กโป็ร่งโล่ื่งผ่องใสเบ่กบานห้รือเป็ล่ื่า 
ห้รอืว่ิาเราอย์ูอ่ย่์างเศัร้าห้มอง อยู่์อย่์างห้ด้หู่้ ถึา้แตล่ื่ะนาท่ 
แต่ลื่ะวิันเราใช้ีห้รืออยู่์อย่์างม่คุุณคุ่า  ด้้วิย์คุวิามรู้สึกท่� 
เบ่กบานแจ่มใส ห้รือรู้สึกเต็มตื�นในแต่ลื่ะนาท่  กับแต่ลื่ะ 
ชัี�วิโมง อนัน่�สำคุญักว่ิา พึดู้อก่อย่์างคุอืว่ิา แต่ลื่ะนาท่ แต่ลื่ะ 
ชัี�วิโมง  เราอย์ู่ด้้วิย์คุวิามรู้สึกตัวิไห้ม  เต็มตื�นห้รือเป็ลื่่า 
ห้รือว่ิาอยู่์ด้้วิย์คุวิามห้ลื่ง ด้้วิย์คุวิามมัวิเมา ห้รือจมด่้�งอยู่์ 
ในอารมณ์ต่างๆ

ถึ้าเราอยู่์ด้้วิย์คุวิามรู้สึกสด้ชืี�นเบ่กบาน  ม่คุวิาม 
เต็มตื�นห้รือรู้สึกตัวิทั�วิพึร้อม  อันน่�ต่างห้ากท่�สำคุัญกวิ่า 
ไม่วิ่าชี่วิ่ตจะย์ืนย์าวิห้รือสั�น  เวิลื่าจะผ่านไป็เร็วิห้รือผ่านไป็ 
ชี้าไม่ใช่ีเรื�องสำคุัญ ถึ้าเราม่สต่ในแต่ลื่ะนาท่แต่ลื่ะชัี�วิโมง 
ก็จะช่ีวิย์ให้้วัินเวิลื่าม่คุุณคุ่าขึ้�นมา  อันท่�จร่งตรงน่�ผู้รู ้
ก็แนะนำวิ่า ถึ้าเราด้ำเน่นชี่วิ่ตด้้วิย์ใจท่�อย์ู่กับป็ัจจุบันข้ณะ 
แตล่ื่ะวินัๆ ห้รอืแต่ลื่ะนาท่จะเป็็นไป็อย์า่งราบรื�น  ไมเ่ร่งรบ่ 
แลื่้วิก็ม่คุุณคุ่าด้้วิย์

แต่คุนท่�มาเจร่ญสต่ให้ม่ๆ  จะรู้สึกว่ิาเวิลื่าผ่านไป็ 
อย์า่งเชืี�องชีา้  เกด่้คุวิามรูส้กึเบื�อห้นา่ย์ตามมา  เพึราะไมม่่ 
ส่�งเร้าท่�คุอย์กระตุ้นให้้เก่ด้คุวิามตื�นเต้น ผ่ด้กับตอนท่�อยู่์ 
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บ้านห้รืออย์ู่ข้้างนอก ม่โทรศััพึท์มือถืึอให้้เลื่่น  ได้้ดู้ห้นัง 
ฟัังเพึลื่ง  เล่ื่นเกม  ม่เพืึ�อนพูึด้คุุย์ทั�งวิัน ส่�งเห้ล่ื่าน่�ล้ื่วินแต่ 
เป็็นส่�งเรา้ท่�ทำให้้เวิลื่าผ่านไป็เร็วิ แต่วิา่มนักลื่บัไมม่่คุณุคุา่

ในข้ณะท่�การมาเจร่ญสต่  อยู่์กับคุวิามรู้สึกตัวิ  เด้่น 
จงกรมสร้างจังห้วิะห้รือตามลื่มห้าย์ใจ  ให้ม่ๆ ผู้ป็ฏิ่บัต่มัก 
รู้สึกว่ิาน่าเบื�อ  เพึราะอยู่์ในอ่ร่ย์าบถึเด้่มๆ  สถึานท่�เด้่มๆ 
ไม่ม่ส่�งเร้า  ไม่ม่ส่�งเสพึมากระตุ้นให้้ใจตื�นเต้น  ซึึ่�งสำห้รับ 
คุนทั�วิไป็ถืึอวิา่เป็็นคุวิามสุข้อย่์างห้นึ�ง  เพึราะคุวิามสุข้ข้อง 
คุนสมัย์น่�  ห้รือคุวิามสุข้ข้องคุนทั�วิไป็  ก็เก่ด้จากการถึูก 
กระตุน้เร้า  เพึลื่งก็ด้ ่ห้นงักด็้ ่อาห้ารก็ด้ ่ ให้้คุวิามสุข้กบัเรา 
เพึราะมนัไป็กระตุน้เร้า  เร้าจต่ กระตุน้กาย์ อย่์างน่�เรย่์กว่ิา 
คุวิามสุข้

แต่พึอไม่ม่ส่�งเร้า ก็กลื่าย์เป็็นห้งอย์กลื่าย์เป็็นเห้งา 
โด้ย์เฉพึาะเมื�อมาเจร่ญสต่  มาภาวินาอยู่์คุนเด้่ย์วิ  แต่ถึ้า 
ทำไป็เรื�อย์ๆ พึอคุวิามรู้สึกตัวิเก่ด้ขึ้�นอย่์างต่อเนื�อง ม่สต่ 
วิ่องไวิ ชี่วิย์ให้้จ่ตเต็มตื�น ก็จะรู้สึกเบ่กบาน รู้สึกโป็ร่งโล่ื่ง 
เบาสบาย์ ห้รือเก่ด้คุวิามสงบขึ้�น ถึึงตอนนั�น ก็จะรู้สึกวิ่า 
เวิลื่าผา่นไป็อย์า่งรวิด้เรว็ิเลื่ย์ท่เด้ย่์วิ ถึา้ห้ากว่ิาเราเจรญ่สต ่
ห้รือน้อมจ่ตอย์ู่กับป็ัจจุบัน
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ส่�งท่�เป็็นป็ัญห้าข้องคุนสมัย์น่�  คุือรู้สึกวิ่า  “ไม่ม่ 
เวิลื่าๆ”  ก็จะลื่ด้ลื่ง  เด้่�ย์วิน่�ไป็ท่�ไห้น  คุนมักจะบ่นวิ่า 
ไม่ม่เวิลื่าๆ  แต่ก็น่าสังเกตว่ิา  ย์่�งคุนเราม่เคุรื�องทุ่นแรง 
มากเท่าไร ม่เคุรื�องทุ่นเวิลื่ามากเท่าไร ผู้คุนกลื่ับรู้สึกวิ่า 
ไมม่่เวิลื่าๆ  ซึึ่�งต่างจากคุนสมัย์ก่อน ห้รือชีาวิบ้านในชีนบท 
เข้าไม่ม่เคุรื�องทุ่นเวิลื่า ทุกอย่์างต้องทำด้้วิย์ตัวิเอง จะหุ้ง 
ข้้าวิก็ต้องใชี้เวิลื่าคุรึ�งชัี�วิโมง  จะเด้่นทางไป็ไห้นก็ใชี้เวิลื่า 
เป็็นห้ลื่าย์ชีั�วิโมง แต่ก็ไม่คุ่อย์รู้สึกวิ่าไม่ม่เวิลื่า

ส่วินคุนสมัย์น่�กลื่ับรู้สึกไม่ม่เวิลื่าๆ  ทั�งๆ ท่�ม่เคุรื�อง 
ทุ่นเวิลื่าทุ่นแรงมากมาย์ สามารถึทำห้ลื่าย์อย่์างพึร้อมกัน 
เชีน่ ห้งุข้้าวิ ซึ่กัผา้ ตม้น�ำรอ้น ทำพึรอ้มกันได้เ้ลื่ย์เพึราะ 
ใช้ีเคุรื�อง  แถึมไม่ต้องเด้่นเพึราะม่รถึ  ห้รือไม่ต้องใช้ีรถึ 
กไ็ด้้  ใช้ีโทรศัพัึท์ตด่้ต่อสื�อสาร แต่ผูคุ้นกลัื่บรู้สึกว่ิาไม่มเ่วิลื่า 
อันน่�เป็็นเพึราะวิ่าใช้ีเวิลื่าอย์่างไม่ม่คุุณคุ่า  ใชี้เวิลื่าไป็กับ 
ส่�งท่�ไม่คุ่อย์สลื่ักสำคุัญเท่าไห้ร่  ใช้ีเวิลื่าส่วินให้ญ่ไป็กับ 
การบร่โภคุส่�งเสพึ ย์่�งสุข้ก็ย่์�งเสพึ พึออย์ากเสพึมากข้ึ�น 
เชีน่ อย์ากกน่ ด้ื�ม  เท่�ย์วิ  เล่ื่น  ให้้มากกว่ิาน่� กเ็ลื่ย์รูสึ้กว่ิา 
เวิลื่าไม่พึอๆ ห้รอืไม่กเ็สพึจนไม่ม่เวิลื่าให้้กับส่�งสำคัุญในช่ีวิต่
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จะด้่กวิ่าถึ้าห้ากเรารู้สึกวิ่าเวิลื่าเห้ลื่ือน้อย์ คุนท่�รู้สึก 
วิ่าเวิลื่าเห้ลื่ือน้อย์  จะม่มุมมองต่อช่ีวิ่ตแลื่ะเวิลื่าแตกต่าง 
ไป็ คุนท่�รู้สึกวิ่าไม่ม่เวิลื่า  ส่วินให้ญ่เป็็นเพึราะป็ลื่่อย์ชี่วิ่ต 
ให้้วิุ่นวิาย์ไป็กับส่�งท่�ไม่คุ่อย์ม่สาระ ส่วินคุนท่�รู้สึกว่ิาเวิลื่า 
เห้ลื่ือน้อย์  เข้าจะให้้คุวิามสำคัุญกับการใช้ีช่ีวิ่ตมากข้ึ�น 
เพึราะเมื�อรู้ว่ิาเวิลื่าในโลื่กน่�เห้ลื่ือน้อย์ลื่ง ก็จะตระห้นักวิ่า 
ต้องทำแต่ส่�งท่�สำคุัญ ส่วินส่�งท่�ไม่สำคุัญก็ตัด้ท่�งไป็ ห้รือ 
ทำให้้น้อย์ลื่ง  ข้ณะเด้่ย์วิกันก็พึย์าย์ามทำห้น้าท่�ข้องตัวิ 
ไม่ให้้คุ้างคุา  เห้็นคุวิามสำคุัญข้องการทำคุวิามด้่  เห้็น 
คุวิามสำคัุญการฝึึกจ่ตฝึึกใจ ย์่�งรู้สึกวิ่าเวิลื่าเห้ลืื่อน้อย์ลื่ง 
ก็ย์่�งเห้็นคุุณคุ่าข้องเวิลื่า  แลื่ะคุวิามไม่แน่นอนข้องชี่วิ่ต 
ทำให้้เก่ด้คุวิามไม่ป็ระมาทมากขึ้�น  ไม่ป็ระมาทกับชี่วิ่ต 
ไม่ป็ระมาทกับคุวิามสุข้ท่�ม่

ชี่วิ่ตท่�ตั�งอยู่์ในคุวิามไม่ป็ระมาทย์่อมชี่วิย์ให้้เราใชี้ 
ชี่ว่ิตในทางท่�ถึูกต้อง  ใช้ีเวิลื่าอย่์างม่คุุณคุ่ามากข้ึ�น  ส่วิน 
คุนท่�บ่นวิ่าไม่ม่เวิลื่าๆ  ช่ีวิ่ตกลื่ับเห้นื�อย์ลื่้า บ่อย์คุรั�งก็ถึูก 
กระแสสังคุมพึัด้พึาไป็จนไม่รู้เนื�อรู้ตัวิ  กวิ่าจะรู้วิ่าเวิลื่า 
เห้ลื่ือน้อย์ก็สาย์ไป็เส่ย์แลื่้วิ
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ฉะนั�น ไม่ว่ิาเวิลื่าจะผ่านไป็เรว็ิห้รือผ่านไป็ช้ีา ตื�นเช้ีา 
มาก็คุวิรเตือนตัวิเตือนใจอยู่์เสมอว่ิาเวิลื่าข้องเราเห้ลื่ือ 
น้อย์ลื่งทุกท่ๆ ย์่�งป่็ให้ม่กำลื่ังใกลื่้เข้้ามา นั�นก็ห้มาย์คุวิาม
วิ่าเราใกล้ื่คุวิามตาย์เข้้าไป็ทุกท่ คุวิรถึามตัวิเองว่ิาเวิลื่าท่� 
เห้ลื่ือน้อย์ลื่งไป็เรื�อย์ๆ น่�  เราจะใชี้อย์่างไรให้้ม่คุุณคุ่า

เวิลื่าท่�ม่อยู่์ ถึา้ห้ากว่ิาเราใช้ีให้้ด่้ก็ม่ป็ระโย์ชีน์ ข้ณะ 
เด้่ย์วิกันก็คุวิรเตือนตนเสมอว่ิาเวิลื่าแต่ลื่ะนาท่ล้ื่วินเต็ม 
ไป็ด้้วิย์คุวิามไม่แน่นอน  ม่คุำกล่ื่าวิว่ิา  “กาลื่เวิลื่าย่์อม 
กลื่นืกน่สรรพึส่�งกบัทั�งตวัิมนัเอง” นั�นห้มาย์คุวิามว่ิา อะไรๆ 
ก็ไม่แน่นอน  คุวิามสูญเส่ย์พึลัื่ด้พึรากสูญสลื่าย์เก่ด้ข้ึ�น 
กับเราแลื่ะส่�งรอบตัวิเราทุกนาท่  เราจึงต้องเร่งทำคุวิามด้ ่
เร่งฝึึกสต่  เร่งทำคุวิามเพึ่ย์รเพึื�อให้้เก่ด้ป็ัญญาเข้้าใจชี่วิ่ต

ย์่�งเวิลื่าเห้ลืื่อนอ้ย์ ย์่�งตอ้งตั�งอยู่์ในคุวิามไม่ป็ระมาท 
เรง่ทำคุวิามด้ ่ เรง่ฝึกึจต่ฝึกึใจให้้มั�นคุงเข้้มแข็้งไม่ห้วิั�นไห้วิ 
ตอ่คุวิามทุกข้ ์รวิมทั�งคุวิามแก ่คุวิามเจบ็ คุวิามป็ว่ิย์ แลื่ะ 
คุวิามตาย์ท่�จะตามมา อนัน่�คุอืคุำเตอืนข้องเวิลื่า ท่�เราคุวิร
ใส่ใจเพึื�อตั�งอย์ู่ในคุวิามไม่ป็ระมาทให้้มากข้ึ�น ✤
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