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“ฉวยวนัเวลาเอาไว้” 

 

ชีวติมีคุณค่าเกินกวา่จะพร่าคืนวนั... 

หายใจเขา้ลึกหน่ึงคร้ัง  แมน้วา่ส่ิงเล็กนอ้ยน้ีเรายงัไม่อาจกลบัมาดูแล  ไฉนเลยเราจึงดูแลทั้งชีวติของตนและคนอ่ืน

ได ้

การกลบัมาอยูก่บัลมหายใจ คือการกลบัมาเห็นคุณค่าของตนและปัจจุบนั 

 

ผมขอเล่าท่ีมาของอนุสารน้ี ในแง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทความ เป็นปฐมกา้วยา่งของอนุสาร  ความคิดความฝันวา่จะ

เผยแพร่องคค์วามรู้และประสบการณ์ “เขียนเปล่ียนชีวิต” และ “ธรรมวรรณศิลป์” ผา่นส่ือต่อเน่ืองอยา่งนิตยสาร 

เกิดก่อในใจผมอยูน่านแลว้ คลา้ยรอโอกาสท่ีเหมาะสม หรือยามเก็บเก่ียวพืชผลคืนวนัอยา่งเตม็ท่ี 

เก็บขอ้คิดขอ้เขียนใส่ล้ินชกัความทรงจ าไว ้นานวนัเขา้ฝุ่ นจบั ปลวกการเผลอไผลแทะกิน 

๓ ถึง ๔ เดือนท่ีผา่นมา ความเจบ็ป่วยของผูใ้หญ่ท่ีนบัถือ จนถึงญาติและเพื่อนของคนรู้จกั เป็น “สัญญาณชีวติ” แก่

ผมอีกครา เป็นหน่ึงในสัญญาณชีวติรูปแบบเดิมท่ีทกัเตือนใครต่อใครคร้ังแลว้คร้ังเล่า 

ชีวติไม่แน่นอน ทุกกา้วยา่งตอ้งระมดัระวงั  ถามใจตนเองวา่  “ถา้เกิดตายเขา้อีกไม่ชา้ จะเสียดายอะไรมากท่ีสุด” 

 

หน่ึงในค าตอบเหล่านั้น คือ ไม่อาจเผยแพร่ความรู้และผลึกคิดท่ีมี ส่งมอบใหก้บัคนอ่ืนไดเ้ตม็ท่ี กอดไวใ้นโลงล าพงั  

เพราะมวัแต่รอโอกาสจากส านกัพิมพ ์และรอเก็บไวเ้พื่อการสอนในชุดอบรม 
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เม่ือตระหนกัรู้เช่นน้ีแลว้ เราจะ “เลือก” หรือ “รอ” 

 

ผมเลือกสร้างฝันให้เป็นจริงข้ึน แทนท่ีจะรอโอกาสอนัเหมาะสม อาจมิใช่ นิตยสารท่ีเผยแพร่บนชั้นวางหนงัสือ

กวา้งไกล  แต่อยา่งนอ้ยและมากคุณค่านกั เพียงอนุสารเล่มนอ้ย ส่งมอบแก่ผูค้นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยไม่มี

รายได ้ไม่มีหลกัประกนัความส าเร็จใดใด  เพียงยนืหยดัอยูบ่นคุณค่าของความหวงัและฝันใฝ่น้ี 

 

โอกาส อาจเหมือนรถประจ าทาง ท่ีผา่นเลยไปแลว้น่าเสียดาย แต่ยงัมีเท่ียวเทียวมาใหม่ไดอี้กหน แมอ้าจตอ้งทนรอ

บา้งก็ตามที ทวา่ชีวติมิใช่เพียงนั้น หากเป็นคนโดยสารหรือคนขบัรถ  ความพลาดพลั้งแมนิ้ดนอ้ย การเดินทางอาจ

ส้ินสุดลง ณ สัมปรายภพ 

หากเราเห็นคุณค่าในตนเอง เรายอ่มเห็นคุณค่าของวนัเวลาท่ีเรามีอยู ่ เวลาเหล่าน้ีคือส่ิงเดียว  ท่ีเรามีลมหายใจ  จง

ฉวยไว ้จงฉวยวนัเวลา 

 

การใชชี้วติอยา่งคุม้ “ค่า” ตอ้งมีพื้นฐานของการเห็นคุณค่าในตนเอง การใชชี้วิตสุดเหวี่ยง ไม่สนใจอนาคต ท าร้าย

ตนเอง เพราะเห็นวา่ชีวติน้ีสั้นนกั จึงท าทุกอยา่งก่อนเวลาหมดลง ยงัมิใช่การฉวยวนัเวลา แต่เป็นการผลกัไสวนัเวลา 

เร่งวนัตายใกลเ้ขา้มา เท่ากบัเราก าลงัผลกัไสชีวติ เพราะไม่อาจเห็นคุณค่า 

หายใจเขา้  นอ้มน าเวลาอนัประเสริฐ กลบัคืนมา พาตวัเรากลบัมาอีกคร้ัง ฉวยเวลาเอาไว ้คือการพาเรากลบัมา สู่ลม

หายใจของกาลเวลาปัจจุบนั 

 

ค าแนะน าส าหรับผูใ้ฝ่ใจบนัทึก หรือเขียนเพื่อชีวติตน 

ตั้งค  าถามกบัตนเองอยา่งจริงใจและกรุณาวา่ “ชีวติท่ีผา่นมา เรารู้สึกเสียดายส่ิงใด/เหตุการณ์ใด หรือเรามิไดท้  าส่ิงใด

ท่ีควรลงมือท าในยามนั้น กระทัง่ตอนน้ี”   
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เราก าลงัยอ้นทวนกระแสน ้า เพื่อเฝ้าและมองเห็นวา่ มีปลาตวัใดท่ีเราละเลยและน่าลงมือจบัเสียในช่วงน้ี  เพื่อ

ตระหนกัวา่ ส่ิงใดท่ีเราน่าจะลงมือท า และควรเตือนใหเ้ราลงมือท า  แมเ้หตุการณ์ล่วงเลย ทวา่คุณค่านั้นยงัมีอยู ่ อาจ

เป็นปลาตวัอ่ืนมิใช่ตวัเก่า แต่คุณค่านั้นเป็นเช่นเดียวกนั   

 

ส าหรับผมแลว้ แมอ้นุสารน้ีมิใช่นิตยสารอนักวา้งโต แต่ทุกค าเนน้หนกัแน่นถึงแก่นสารการมีชีวิต ถอ้ยค าไม่มาก

เน้ือหาไม่มาก เพราะเผื่อพื้นท่ีวา่งส าหรับการเห็นธรรมะดว้ยตนในตนเอง   

มองใหลึ้กลงยงัคุณค่าหรือแก่นสารส าคญัของ ส่ิงท่ีเราน่าลงมือท า และเราจะเห็นวา่มีหนทางมากมายนกั มิใช่

ค าตอบเพียงหน่ึง 

หายใจเขา้  ผอ่นลมลงมา  เราอยากบอกอะไรกบั ช่วงเวลาชีวติท่ีเหลืออยูน้ี่ 
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โดย นอ้งเลก็ 
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ถงึ พีใ่หญ่ที่เคารพรัก 

 

 ฉนัเขียนจดหมายฉบบัน้ีเพื่อจะบอกพี่วา่ ฉนัเดินทางมาถึงท่ีหมายอยา่งปลอดภยัแลว้ พี่ไม่ตอ้งเป็นห่วง

ฉนันะ ฉนัสบายดีและจะตั้งใจใชชี้วติอยูท่ี่น่ีให้ดีท่ีสุด เก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์ล ้าค่ากลบัไปฝากพี่ให้

ไดม้ากเท่าความสามารถท่ีฉนัจะท าได ้ขอใหพ้ี่วางใจเถิด ฉนัดูแลตวัเองได ้

 

 พี่เป็นอยา่งไรบา้งนะ? พอ่กบัแม่เป็นอยูส่บายดีหรือไม่? แมว้า่ฉนัจะเดินทางมาท่ีน่ีคนเดียวก็ตาม ฉนัก็

อดคิดถึงทางโนน้ไม่ไดเ้ลย ฉนัยงันึกถึงประโยคนั้นท่ีพี่พดูกบัฉนัก่อนออกเดินทาง “ฉนัไม่ไดอ้ยูต่วัคนเดียว ตราบ

ใดท่ีฉนัยงันกถึงครอบครัวของเรา พี่ก็จะอยูก่บัฉนัเสมอ” ฉนัจะเช่ือพี่นะ ฉนัจะไม่ลืมครอบครัวของเราในยามท่ีตอ้ง

มาใชชี้วติอยูใ่นต่างแดนตวัคนเดียว ฉนัวา่จกัรวาลคงก าลงัทดสอบใหฉ้นัมีความเขม้แข็งและฝึกใหพ้ึ่งพาตวัเองได้

มากข้ึน เหมือนพี่ไง! ตอนน้ีฉนัหายกงัวลเร่ืองท่ีตอ้งอยูค่นเดียวแลว้ มนัไม่ไดน่้ากลวัอยา่งท่ีฉนัเคยคิดในทีแรก 

เพราะฉนัรู้วา่พี่ก็อยูก่บัฉนัเสมอ 

 

 ดงันั้น ฉนัจะเขียนจดหมายส่งไปใหพ้ี่อยา่งสม ่าเสมอระหวา่งท่ีฉนัตอ้งเรียนท่ีน่ี เพื่อบนัทึกการเรียนรู้

ของฉนัและใหพ้ี่ทราบถึงเร่ืองราวการเติบโตของนอ้งคนน้ี ฉนัตั้งใจจะเขียนจดหมายถึงพี่เดือนละสองคร้ัง แต่พี่ไม่

จ  าเป็นตอ้งเขียนตอบจดหมายฉนัก็ได ้ฉนัรู้วา่พี่มีหนา้ท่ีการงานท่ีตอ้งท ามากมายและพี่ก็รักงานของพี่ยิง่กวา่ส่ิงใด 

แต่ไม่วา่อยา่งไรก็ตามฉนัจะบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ เก็บไวใ้นจดหมายเหล่าน้ีส่งไปใหพ้ี่ อยา่งนอ้ยเม่ือฉนับนัทึกส่ิงท่ี

ฉนัไดเ้รียนรู้ก็มีความสุขแลว้ 
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 วนัแรกท่ีฉนัมาถึงท่ีน่ี ก็ไดพ้บกบัส่ิงแปลกใหม่ไม่คุน้ชินเอาเสียเลย ฉนัตอ้งปรับตวัรับมือกบัความ

เปล่ียนแปลงหลายอยา่งทั้งอาหารการกิน ท่ีหลบัท่ีนอน ภาษา วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัมากมาย ผูค้นท่ีน่ีอาจดูแปลก

หนา้ค่าตาไปบา้งแต่ฉนัก็สามารถปรับตวัใหคุ้น้เคยกบัคนท่ีน่ีไดแ้ลว้ ถึงแมว้า่จะต่างชาติต่างภาษากนัก็ไม่เป็น

อุปสรรคเลยห่างวา่เราแสดงไมตรีจิตท่ีดีให้แก่กนั พี่สอนส่ิงเหล่าน้ีกบัฉนัเสมอ ฉนัยงัจ าไดดี้ 

  

 ก่อนจะจบจดหมายฉบบัแรกน้ี ฉนัขอตั้งจิตอธิษฐานใหคุ้ณพระศรีรัตนตรัยคุม้ครองพี่ พอ่แม่และ

ครอบครัวของเรา ก่อนกลบัสู่บา้นเกิดฉนัจะตั้งใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพิ่มเติมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีฉนัจะท าได ้ฉนัคงจะ

เติบโตข้ึนมากหากวนันั้นมาถึง ฉนัเช่ือเช่นนั้นนะ เพราะฉนัเช่ือมัน่ในตวัพี่ ดว้ยความเช่ือมัน่น้ีฉนัจึงมีก าลงัใจท่ีจะ

เรียนรู้ในดินแดนใหม่แห่งน้ี แลว้ฉนัจะหมัน่เขียนจดหมายถึงพี่นะ 

 

ดว้ยรักจาก นอ้งเล็ก 
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คอลมัน ์ธรรมะคือคุณากร 

โดย คุณชัญ ์
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 “อนิทรียสังวร” 

 

ปุจฉา  

อินทรียสังวรมีความส าคญัอยา่งไร? 

 

วสัิชนา   

ค าวา่อินทรียแ์ปลวา่ วตัถุหรือเพศพรรณ, เร่ืองราวท่ีเป็นจอม, สภาพความเป็นใหญ่ในกิจของตน เฉพาะในท่ีน้ีจะ

หมายถึงตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ รวมหกอยา่ง ส่วนค าวา่สังวรแปลวา่ กั้นหมด คือการปิดกั้นระวงัไม่ใหค้วามชัว่

เกิดข้ึนในตน เรียกอีกอยา่งหน่ึงคือการส ารวมระวงั รวมความแลว้อินทรียสังวรคือการส ารวมในทวารทั้งหกมิใหมี้

อกุศลใดๆ เกิดข้ึนได ้

เน่ืองจากเราสามารถใชต้า หู จมูก ล้ิน กาย ใจรับรู้อารมณ์ต่างๆ ท่ีมากระทบไดเ้สมอ หากไม่มีการส ารวมระวงัเอาไว ้

ยอ่มเกิดความยนิดียินร้าย เกิดกิเลสและอาจหลงกระท าตามกิเลสเป็นเหตุให้น าความทุกขม์าใหอ้ยูเ่สมอ โทษของ

การขาดอินทรียสังวรคือความเคยชินท่ีจะไหลไปตามกระแสแห่งตณัหาเท่ียวเสพหารสอร่อยในโลก เพลิดเพลิน

บนัเทิงใจตามกระแสของโลกโดยคิดวา่จะน าความสุขมาให ้แต่กรรมนั้นถูกกิเลสตณัหาครอบง าจิต หากท าตาม

อ านาจกิเลสแลว้ไซร้ยอ่มส่งผลใหเ้ขาเกิดความทุกขย์าก 

ดงันั้น การส ารวมในตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจอยูเ่สมอ ยอ่มท าใหผู้ป้ฏิบติัปลอดภยัจากอกุศลทั้งหลาย พร้อมท่ีจะ

กระท ากุศลคุณงามความดีใหเ้กิดข้ึนไดโ้ดยง่าย อีกทั้งเม่ือสามารถรู้ชดัมองเห็นตามความเป็นจริงแลว้ เหตุใหเ้กิด

ทุกขย์อ่มดบัไป ยอ่มหวงัวมุิตติสุขเป็นเบ้ืองหนา้ไดอ้ยา่งแน่นอน 



 
 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์  ฉบบัท่ี ๑ ข้ึน ๑๕ ค ่าเดือน ๖  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙ 

คอลมัน์ ธรรมกว ี

___________________________________________________________________________________ 

 

ค าประพนัธ์ บทพระธรรม ไม่จ  าเพาะ 

วา่จะตอ้ง ไพเราะ เพราะอกัษร 

หรือสัมผสั ชอ้ยชด แห่งบทกลอน 

ท่ีอรชร เชิงกว ีตามนิยมฯ 

 

ขอแต่เพียง ใหอ้รรถ แห่งธรรมะ 

ไดแ้จ่มจะ ถนดัเห็น เป็นปฐม 

แลว้ไดร้ส แห่งพระธรรม ด ่าอารมณ์ 

ท่ีอาจบ่ม เบิกใจ ให้เจริญฯ 

 

ใหนิ้สัย เปล่ียนใหม่ จากก่อนเก่า 

ไม่ซึมเศร้า สุขสง่า น่าสรรเสริญ 

เป็นจิตกลา้ สามารถ ไม่ขาดเกิน 

ขอชวนเชิญ ชมธรรมรส งดกวฯี 

 

พุทธทาสภิกข ุ

 

 

{ ธรรมะเปล่ียนแปลงจิตใจของผูศึ้กษาไดถึ้งรากถึงแก่น หากวา่เสพธรรมรสอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่เจาะจงรูปแบบ

หรือหลกัการใดๆ ธรรมะนั้นอยูใ่นทุกท่ี ดงันั้นแมบ้ทกวกี็สามารถแสดงใหเ้ห็นธรรมได ้} 


