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คำนำสำนักพิมพ์
Publisher's Foreword 

ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด  ใครก็ตาม 

ที่คิดได้แจ่มกระจ่างก็สามารถใช้ภาษาได้อย่างคมคาย  ลึกซึ้ง

น่าสังเกตว่า  ผู้นำ  นักการเมือง  หรือผู้ที่ประสบความ 

สำเร็จในลำดับต้น  ๆ  ของโลกแทบทุกคนจะมีวาทศิลป์ท่ีจับใจผู้ฟัง 

เสมอ

ว.วชิรเมธี  เป็นอีกผู้หนึ่งที่ใช้ภาษาได้อย่างคมคายลึกซึ้ง 

ท้ังทางดา้นการพูด  การเขียน  หรือแมแ้ต่กาพยก์ลอนโคลงฉนัท์ 

หากใครได้อ่านหนังสือรวมบทกวี “ห่มฟ้าดินหอม”  ก็คงปฏิเสธไม่ได้ 

ว่า  ท่านเป็นอัจฉริยะ  สามารถนำภาษามาใช้ได้อย่างแตกฉาน

 หนังสือ “คมคำธรรมออนไลน์”  เล่มนี้ได้รวบรวมคำคม 

ต่าง  ๆ  ของท่านที่เคยนำเสนอผ่านทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก  ซึ่งมีคน 

ติดตามอย่างล้นหลามเป็นจำนวนแสน  รวมท้ังเน้ือหาใหม่  ๆ  ท่ียัง 

ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน 

หลายคนบอกว่า  เมื่อได้อ่านคำคมของท่านแล้ว  จิตใจ 

พลันสดชื่น  พร้อมที่จะมีแรงทุ่มเทให้กับการงานอย่างไม่รู้จัก 

เหน็ดเหนื่อย
ตวั
อย
่าง



หรือบางคนที่เคยท้อแท้ในชีวิต  เมื่อได้อ่านแล้ว  ก็พลัน 

มีแรงใจมหาศาล  อุปสรรคท่ีเคยใหญ่ยักษ์กลายเป็นเร่ืองเล็กจ้อย 

ยิ้มให้กับอุปสรรค  ทักทายกับปัญหาได้อย่างไม่ย่อท้อ

หรือบางคนก็บอกว่า  อ่านแล้ว  ใจสงบ  ทำให้เข้าใจโลก  

เข้าใจชีวิต  เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง  รักเพื่อนร่วมโลกอย่าง 

สุดซึ้ง

สำนักพิมพ์มีความภูมิใจอย่างย่ิงท่ีมีโอกาสนำเสนอหนังสือ 

ดี   ๆ   เช่นนี้สู่สายตาผู้อ่าน  ด้วยหวังว่า  หนังสือเล่มนี้จักเป็นทั้ง 

แรงบันดาลใจ  น้ำอมฤตชุบชื่นชูชีวิต  และแสงทองส่องทางไปสู่ 

ความสุข  เบาสบายให้แก่ผู้อ่าน

ทุกคำทุกความแฝงไว้ด้วยความหมายลึกซึ้ง  ค่อย  ๆ  อ่าน 

ค่อย  ๆ  ขบคิด  แล้วคำคมเหล่านี้อาจเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาล

บรรณาธิการบริหาร
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คำปรารภ
Foreword 

โลกในยุคโลกาภิว ัตน์เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

เทคโนโลยีใหม่   ๆ   เกิดขึ้นมาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 

มนุษย์ท่ัวทุกมุมโลกรวดเร็วราวดอกเห็ดงอกหลังฝนพรำ  วิถีชีวิต 

ของผู้คนบนโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  ไม่ว่าจะพยายามชะลอ 

โลกนี้ให้เปลี่ยนแปลงช้าลงแค่ไหน  ก็ยากที่จะทำได้  ยากที่จะ 

ทัดทาน 

ความเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นนิรันดร์ 

หากมองผ่านมุมมองของพุทธศาสนา  นี่ย่อมไม่ใช่เรื่อง 

ใหม่  เพราะความเปลี่ยนแปลงก็คือ   “อนิจจตา”   หรือ   “อนิจจัง” 

หนึ่งในสัจธรรมที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน  ทุกสิ่ง  อย่างไม่มี 

ข้อยกเว้น

เม่ือโลก “เปล่ียน”  มีแต่จะต้อง “ปรับ”  จึงจะอยู่ร่วมกับโลก 

ได้อย่างมีความหมาย 

การคัดง้างกับความเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามืดตามัว  ไม่ 

เคยช่วยอะไร  นอกเสียจากความขัดแย้ง  วิวาท  ด่าทอ  และ 

เสียเวลาเปล่า
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ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงที่โลกถูกกำหนดโดยคน 

ไม่ก่ีคน  (บิล  เกตส์,  สตีฟ  จอบส์,  มาร์ก  ซักเคอร์เบิร์ก)  และ 

โดยนวัตกรรมเพียงไม่กี่อย่าง  (อินเทอร์เน็ต,  ไมโครซอฟต์,,  

เฟซบุ๊ก,,  ทวิตเตอร์,,  กูเก้ิล,,  แอปเป้ิล,,  ยูทูบ))  เราจำเป็นต้องทำความ 

เข้าใจรู้เท่าทัน  และปรับเปลี่ยนบทบาทของตนอย่างเหมาะสม 

จึงจะสามารถดำรงตน  ดำรงบทบาทอยู่ในโลกนี้อย่างมีแก่นสาร  

และเป็นฝ่ายช่วงใช้โลก  ไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกโลกช่วงใช้

พุทธศาสนาในกระแสธารแห่งความเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต่าง 

อะไรกับคน  กล่าวคือ  เมื่อโลกเปลี่ยน  พุทธศาสนาก็จำเป็น 

ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน  หากไม่ยอมปรับตัว  ศาสนาก็จะไม่มี 

ความหมายกับวิถีชีวิตของคนในยุคดิจิตอล  หรือมีก็เสมอเป็น 

เพียง  “สัญญะ”  (sign)  อันเป็นข้อหมายรู้ในทางนิติกรรม  ทว่า 

ในทางพฤติกรรม  แทบเช่ือมโยงกับคนร่วมยุคสมัยไม่ได้  น่ีไม่ใช่ 

การมองโลกในแง่ร้าย  แต่ในญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นประเทศที่เข้าสู่ความ 

เป็นทุนนิยมวัตถุนิยมเต็มรูปแบบอันดับหนึ่งของเอเชีย  คือ  

ตัวอย่างอันเป็นรูปธรรม  ที่แสดงให้เห็นว่า  หากศาสนทายาท  
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หากสถาบันศาสนาไม่ยอมปรับตัว  ให้รู้เท่าทันยุคสมัย  บทบาท 

สุดท้ายท่ีเหลืออยู่สำหรับพ้ืนท่ีทางศาสนาในวิถีชีวิตของผู้คนก็คือ 

การเป็นเจ้าหน้าที่ในการประกอบพิธีศพเท่านั้นเอง 

การรู้จักนำเอาเทคโนโลยีมารับใช้ศาสนา  จึงเป็นความ 

พยายามหนึ่งที่จะทำให้ศาสนากับเทคโนโลยีก้าวไปด้วยกัน 

เทคโนโลยี  ควรถูกนำมาเกื้อกูลชีวิตดีงามของมนุษย์  

สังคม  และโลก ไม่ใช่ปล่อยให้เทคโนโลยีย่อโลก  เชื่อมโลก  

ใช้โลก  แล้ววิถีแห่งชีวิตดีงามของมนุษย์  สังคม  และโลกกลับ 

หายไป  ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็นับเป็นเรื่องน่าเศร้า

น่ายินดีท่ีนับวันมีผู้รู้จักใช้เทคโนโลยีในทางบวกเพ่ิมมากข้ึน  

การตื่นตัวของประชาชนในตูนิเซียโดยมีเครื่องมือที่สำคัญอย่าง  

เฟซบุ๊ก อินเทอร์เน็ต ยูทูบ  โทรทัศน์  โทรศัพท์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์  

ไอโฟน  ไอแพด  เป็นตัวช่วยท่ีสำคัญ  ก่อให้เกิดกระแสความต่ืนรู้ 

ร่วมระดับสังคม  ประเทศ  แผ่เป็นคลื่นแห่งความตื่นตัวไปยัง 

อียิปต์  จอร์แดน  ลิเบีย  บาห์เรน  ซาอุดิอาระเบีย  เป็นต้น  

เมื่อประชาชนเกิดการตื่นรู้ร่วมระดับประเทศ  ระดับโลกขึ้นมา 

แล้ว  แดนสนธยาในมุมต่าง   ๆ   ของโลกก็ไม่อาจพรางตัวอยู ่ 

ได้อีกต่อไป  การปฏิวัติในทางสติปัญญาของมนุษย์นำมาซึ ่ง 

การปฏิวัติเทคโนโลยี  การปฏิวัติเทคโนโลยีนำมาซึ่งการปฏิวัติ 

ข้อมูลข่าวสาร  การปฏิวัติข้อมูลข่าวสารนำมาซึ่งสิทธิเสรีภาพ  

ประชาธิปไตย  ประเทศใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีพรมแดน  และ 
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วิถีชีวิตแบบใหม่ที่คนรุ่นก่อนหน้านั้นไม่อาจจินตนาการถึง

มาร์ก  ซักเคอร์เบิร์ก  เด็กหนุ่มอายุเพียง  26  ปี  ได้รับ 

คัดเลือกให้เป็น   “บุคคลแห่งปี”   ของนิตยสารไทม์  ประจำป  ี

2553  (Person  of  The  Year  2010)

น่ีคือรูปธรรมหน่ึงของโลกท่ีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  โลกท่ี 

ใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า  คนคนน้ันจะกลายเป็น 

คนสำคัญ  โลกที่ใครรู้จักสร้างและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหนือ 

กว่า  คนคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลก

โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะพลังปัญญาอย่างใหม ่

พลังของเทคโนโลยีใหม ่ และจากคนรุ่นใหม่

หากไม่รู้จักใช้เทคโนโลยี  ก็มีแต่จะทำได้อย่างดีก็เพียง 

คอยตื่นตาตื ่นใจไปกับกระแสแห่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

เท่าน้ัน 

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน  เราจำเป็นต้องปรับ

ปรับไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยน  แต่ปรับคือการรู้จักหา 

พื้นที่  บทบาท  แนวทาง  วิธีการที่เหมาะสมที่จะทรงไว้ซึ่งตัวตน 

อย่างมีความหมายและมีประโยชน์

พุทธศาสนาเสนอสัจธรรมเรื่องความเปลี่ยนแปลงเอาไว้ 

ในฐานะเป็น  “แก่นธรรม”  ของศาสนาและสรรพสิ่ง

ดังน้ัน  พุทธศาสนาจึงไม่หว่ันต่อความเปล่ียนแปลง  หาก 

แต่มองความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความเข้าใจ  และรู้ว่า 
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ควรจะใช้ความเปล่ียนแปลงน้ันอย่างไร  จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

อย่างที่ควรจะเป็น

“คมคำธรรมออนไลน์” (Online Dhamma Wisdom) 

เป็นความพยายามที ่จะก้าวไปพร้อมกับความเปลี ่ยนแปลง  

และขณะเดียวกัน  ก็เป็นตัวความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งด้วย 

เหมือนกัน

เมื่อโลกของทวิตเตอร์ให้พื้นที่อันจำกัดเพียงทวิตเตอร์ให้พื้นที่อันจำกัดเพียงให้พื้นที่อันจำกัดเพียง  140  ตัว 

อักษร

พุทธธรรมก็นำเสนอตัวเองอย่างสั้นกระชับตามนั้น  140 

ตัวอักษร  ก็เพียงพอที่จะสื่อสัจธรรม  เมื่อเฟซบุ๊กปรากฏตัวเฟซบุ๊กปรากฏตัวปรากฏตัว 

บนโลกออนไลน์  พุทธธรรมก็นำเสนอตัวเองอย่างไม่ขัดเขิน 

ด้วยภาพ  ด้วยเสียง  ด้วยสาระอย่างท่ีพอจะพบกันได้  ไม่มากไป 

ไม่น้อยไป  เมื่ออินเทอร์เน็ตก้าวไปอีกขั้นหนึ่งถึงจุดที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตก้าวไปอีกขั้นหนึ่งถึงจุดที่เรียกว่าก้าวไปอีกขั้นหนึ่งถึงจุดที่เรียกว่า 

สามารถชมรายการโทรทัศน์สด  ๆ  ได ้ พุทธธรรมก็นำเสนอตัวเอง 

ผ่านการเทศน์  การสอนบนอินเทอร์เน็ตอย่างชนิดที่เรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตอย่างชนิดที่เรียกกันว่าอย่างชนิดที่เรียกกันว่า 

real  time  ได้ไม่น้อยหน้า

ไม่ว่าวันหนึ่งข้างหน้า   กูเกิ ้ล, ยูทูบ  สตีฟ  จอบส์และ

ซักเคอร์เบิร์ก  จะรังสรรค์นวัตกรรมอะไรออกมาอีก  ถ้าหาก 

เราเป็นชาวพุทธที่เป็นทั้ง  “ผู้รู้”  (เท่าทันโลก) และ  “ผู้ตื่น” (จาก (จาก(จาก 

การยึดติดถือมั่น) แล้ว เทคโนโลยีกับพุทธศาสนาแล้ว เทคโนโลยีกับพุทธศาสนาเทคโนโลยีกับพุทธศาสนา  ก็สามารถ 

ก้าวไปด้วยกันได้อย่างสง่างาม

ตวั
อย
่าง



ไม่มีเหตุผลที่จะหันหลังให้เทคโนโลยี  มีแต่จะต้องสบตา

กันและกัน  และก้าวไปด้วยกันเท่าน้ัน  ศาสนากับเทคโนโลยี  จึง

จะสามารถร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้  ให้เป็นโลกที่น่าอยู่

ได้อย่างท่ีเราทุกคนปรารถนา

“คมคำธรรมออนไลน์”  เป็นความพยายามของคนเล็ก  ๆ

คนหนึ่งที่กำลังอยู่ในช่วงพิสูจน์ตรรกะที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด

น้ัน

ขออนุโมทนาทุกคน  ทุกความร่วมมือ  ที่ทำให้เทคโนโลยี

และพุทธศาสนากลายเป็นกัลยาณมิตรของกันและกัน  และทำให้

พุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาสำหรับคนเชย   ๆ   ที่มีชีวิตอยู่ในวันวาน 

หากแต่เป็นพุทธศาสนาสำหรับทุกคนที่มีชีวิตสด  ๆ  อยู่ในปัจจุบัน

ขณะของวันน้ี

ว.วชิรเมธี

ศูนย์วิปสสนาไร่เชิญตะวัน

25 กุมภาพันธ์ 2554ตวั
อย
่าง
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ชีวิตของเรา

ก็คือ เงาของ  ความคิด

Our lives are shadows of

our thoughts.
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ความคิดคือ  ฟองแหงจินตนาการ
ที่ผลิบานออกมาเปน  ความสุข-ทุกข

Thoughts are bubbles of imagination
that open out to become

happiness and suffering.
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ชีวิต คือ งานประติมากรรม

ที่ปั้นโดยประติมากรชื่อ

“ความคิด”

Life is a sculpture

created by a sculptor named

“thoughts”.
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อยูเหนือความคิดไดเมื่อไหร 

อยู  เหนือความทุกข  ไดเมื่อนั้น

  If you can rise above your thoughts,

 You can rise above your suffering.
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 คิดราย  เปนอันตรายเฉพาะที่

 คิดไมดี  เปนอันตรายเฉพาะคน 

 แต  คิดผิด  เปนความมืดมนของยุคสมัย 

Evil thoughts
can be dangerous in particular settings.

An unhealthy thought
can harm an individual.

Being misguided can bring darkness to an era.

ตวั
อย
่าง



ความคิด 
Thoughts 

OnlineDhammaWisdom V.Va j i r amedh i OnlineDhammaWisdom 7

เพียง  เปลี่ยนว�ธีที่เธอคิด 
วิถีชีวิตของเธอก็จะเปลี่ยน

Only change the way you think,
Your life may soon change.ตวั
อย
่าง




