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ค�าปรารภ

เดี๋ยวนี้ผู้คนมักบ่นว่า “ไม่มีเวลา ๆ” 

เช่น ไม่มีเวลาจัดบ้าน ไม่มีเวลาออกก�าลัง

กาย ไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อแม่ หรือพาท่าน

ไปเที่ยว  ยิ่งการนั่งสมาธิหรือฝึกจิตด้วย

แล้ว  ใคร ๆ  พากันส่ายหน้าว่าไม่มีเวลาท�า 

แต่น่าแปลกที่ผู้คนทั้งหลายกลับมีเวลาให้

กบัความโศกเศร้า ความโกรธ ความเครยีด 

ความวิตก รวมทั้งความทุกข์นานาชนิด

ที่จริงเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้น เราควร

สลัดมันออกไปจากจิตใจ หาไม่แล้วก็จะ

กลายเป็นการซ�า้เติมตัวเอง แทนที่จะป่วย

แค่กาย ใจก็ป่วยด้วย  แทนที่จะเสียแค่เงิน 

ใจก็เสียด้วย แทนท่ีจะล้มเหลวแต่งาน  

ใจก็พลอยล้มเหลวไปด้วย

ความทุกข์นั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้ว หากเรา

ปล่อยใจให้จ่อมจมกับมันนานเท่าใด ก็ยิ่ง

บั่นทอนจิตใจ หรือบีบคั้นเผาลนจิตใจมาก

เท่านั้น  แต่เหตุใดเราจึงเสียเวลามากมาย

ไปกับมนั จนไม่เป็นท�าอะไร น่ันเป็นเพราะ

เราไม่รู้ตัว จึงเผลอไปแบกไปยึดมันเอาไว้  

จะว่าไปแล้วปัญหาใด ๆ  ก็ตามไม่ท�าให้เรา

ทุกข์ใจได้เลยหากเราไม่แบกมันเอาไว้ เช่น

เดียวกับก้อนหิน ใหญ่แค่ไหนก็ตาม ถ้าเรา

ไม่แบกมัน เราก็ไม่เหนื่อยไม่หนัก

ความทุกข์นั้นหากเราเก่ียวข้องกับมัน

อย่างถกูต้อง คอืรูจ้กัมองหรอืพจิารณา มนั

ก็สามารถให้ประโยชน์แก่เราได้ เช่น ท�าให้

ไม่ประมาท หรือได้บทเรียนในการด�าเนิน

ชีวิต
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หนังสือเล่มนี้มีท่ีมาจากการบรรยาย

ของข้าพเจ้าท่ีวัดป่าสุคะโตเมื่อปี ๒๕๖๐  

แม้ค�าบรรยายนี้เผยแพร่ทาง You Tube 

มา ๒-๓ ปีแล้ว แต่บจก.รนิธรรม (เครอืข่าย

พทุธกิา) เหน็ว่าหนงัสอืเป็นอกีช่องทางหนึง่

ทีน่่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูค้นอีกมาก จึงได้

น�ามาจดัพมิพ์เป็นรปูเล่มดงัทีท่่านถอือยูใ่น

มือนี้

พระไพศาล วิสาโล

วันมหาปวารณา

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
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อย่าเสียเวลา 
ให้กับความทุกข์

เคยมีคนมากราบหลวงพ่อค�าเขียน  

สุวณฺโณ  แล้วเล่าเรื่องความทุกข์ในชีวิตให้

ท่านฟัง หลวงพ่อจึงแนะน�าให้เขาเจริญสติ 

ปฏิบัติธรรม แต่เขาพูดท�านองว่า เขาไม่มี

เวลาปฏิบัติธรรมหรอก หลวงพ่อจึงถาม 

เขาว่า “แล้วท�าไมมีเวลาโกรธ ท�าไมมีเวลา

ทุกข์”
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อันนี้เป็นค�าถามที่พวกเราน่าเก็บเอา

มาคิด ในเม่ือไม่มเีวลาปฏบัิติธรรม แต่ท�าไม

มีเวลาเศร้า มีเวลาโกรธ มีเวลาหงุดหงิด มี

เวลาหัวเสยี มเีวลาเครยีด มเีวลาวติกกงัวล 

แต่ละวันเราเสียเวลาให้กับความโกรธ  

ความเศร้า ความหงุดหงิด ความเครียด 

นานเท่าไร เคยค�านวณบ้างหรือเปล่า ทุก

วันนี้ผู้คนมักบอกว่า ไม่มีเวลาๆ ไม่ใช่ไม่มี

เวลาปฏิบัติธรรมเท่านั้น เวลาออกก�าลัง

กายก็ไม่มี เวลาไปเยี่ยมพ่อแม่ก็ไม่มี แต่

กลับมีเวลาให้กับความโกรธ ความเศร้า 

บางทีเป็นวันๆ เลย ที่จริงเราควรถามตัว

เองว่า เราควรสละเวลาให้กับความโกรธ 

ความเศร้า ความทุกข์หรือไม่

เวลาเหลือน้อยลง  
ควรใช้ให้คุ้มค่า

ทุกวันนี้เวลาของเราเหลือน้อยลงไป

ทุกที  หดหายไปทุกขณะ เวลาที่เหลืออยู่

จึงเป็นสิ่งที่มีค่ามาก แต่ผู้คนไม่ค่อยเห็น

คณุค่า กลบัใช้เวลาทีเ่หลอืไปกบัการจมจ่อม

อยู่กับความทุกข์ ความเศร้า ความเครียด 

มากทีเดียว เคยนึกบ้างไหม แล้วท�าไมเรา

10 11

บร
ิษัท

 ริน
ธรร

ม จํ
ากัด



จึงยอมให้เวลากับความเศร้า ความโกรธ 

ความทกุข์  แถมให้ไม่อ้ันเลย ไม่รูสึ้กเสียดาย

เลย เวลาโกรธใคร  กพ็ร้อมจะโกรธเปน็วนั  

บางทโีกรธเป็นอาทิตย์ เป็นเดอืน หรอืเวลา

เศร้า ก็ขอเศร้าเป็นปีๆ

ท�าไมกับส่ิงเหล่านี้เรามีเวลาให้ไม่อั้น  

แต่เวลาปฏิบัติธรรม กลับรู้สึกกระมิด 

กระเมีย้นเหลอืเกนิ ผดัผ่อนเป็นประจ�า อ้าง

โน่น อ้างนี่  อย่าว่าแต่การปฏิบัติธรรมเลย 

แม้กระทั่งการกระท�าที่มีประโยชน์ เราก็

ผัดผ่อน อ้างว่าไม่มีเวลา มาคิดดูดีๆ เราใช้

เวลาในแต่ละวัน ในแต่ละปี กับสิ่งที่ไม่

สมควรเยอะมาก โดยไม่เฉลียวใจเลยว่า

เป็นการสูญเสียที่มีค่ามาก

ถ้าเปรียบเวลาเหมอืนกบัเงินในกระเป๋า   

ทุกวันน้ีเงินในกระเป๋าของเราหายไปทุก

ขณะๆ เมื่อเรารู้ว่าเงินเราเหลือน้อยลง เรา

ก็ควรใช้เงินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า แต่คน

จ�านวนไม่น้อย เอาเงินที่เหลือน้อย ไปซื้อ

ของฟุ่มเฟือยราคาแพง สมมุติมีเงินเหลือ

อยู่ในกระเป๋าหนึ่งพัน ที่จริงเราไม่รู้หรอก

ว่าเรามเีงนิเหลอือยูใ่นกระเป๋าเท่าไร เพราะ

เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไร เพราะฉะนั้น

เวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ ไม่มีใครรู้ว่าเหลือ

อยู่เท่าไร ถ้าเทียบเป็นเงิน สมมุติว่าเหลือ

แค่หนึ่งพันบาท หลายคนใช้เงินก้อนนี้ใน

การไปเที่ยว ไปผับ ไปบาร์ ไปห้าง หมดไป

เป็นร้อย หมดไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือย หมดไป

กบัความสนกุสนาน ถามว่าเป็นสิง่ทีส่มควร

หรอืไม่ ในเมือ่มสีิง่จ�าเป็นมากมายทีเ่ราต้อง

ท�าทั้งในวันนี้และวันหน้า

เรื่องนี้มีการพูดกันเยอะ แต่มีประเด็น

หนึ่งที่เราไม่ค่อยนึกถึงเท่าไร ก็คือการเอา

เงนิทีเ่หลืออยูน้่อยนีท้ิ้งขว้าง หรอืเอาไปใช้
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ทางทีเ่ป็นโทษกบัตัวเอง เป็นการซ�า้เตมิตวั

เอง นั่นคือการใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิด 

จมอยู่กับความเศร้า ความโกรธ ความ

หงุดหงิด ความวิตกกังวล มองในแง่นี้ การ

ใช้เวลาไปกับความสนุกสนานยังจะดีเสีย

กว่า อย่างน้อยก็ยังมีความเพลิดเพลิน

เจรญิใจอยูบ้่าง ตรงข้ามกบัการเสยีเวลาไป

กับความทุกข์ ความเศร้า ความหงุดหงิด 

ความโกรธ ซึ่งล้วนแต่เผาลนทิ่มแทงจิตใจ

และบั่นทอนร่างกายเรา   เวลาที่เราเสียไป

กับอารมณ์เหล่านี้ปีหนึ่งๆ ไม่รู้เท่าไร ทั้ง

ชีวิตอาจจะรวมเป็นปีแล้วก็ได้ แต่ว่าเราไม่

เคยนบั ไม่เคยค�านวณ ในขณะทีเ่ราค�านวณ

รายรบัรายจ่ายทีเ่ป็นเมด็เงนิอยู่เป็นประจ�า  

แต่เวลาซึ่งมีค่าพอๆ กัน หรือมีค่าย่ิงกว่า

เม็ดเงิน เรากลับไม่คิดจะค�านวณ นี้คือ 

สิ่งหนึ่งที่ผู้คนไม่ค่อยตระหนัก

เรามกัได้ยนิค�าเตือนวา่ อย่าใชเ้วลาไป

กบัความสนกุสนานหรอืสิง่ไร้สาระมากนกั  

ควรจะใช้เวลาไปกบัการท�าความด ีให้เวลา

กับคนรัก ให้เวลากับการท�าบุญท�ากุศล 

และการภาวนา แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดถึง

คอื อย่าใช้เวลาทีเ่หลอือยูไ่ปกบัความโกรธ  

ความเศร้า ความเครียด ความหงุดหงิด 

ความวิตกกังวล
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