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นําเร่ือง

อนุโมทนากอนผานปเกา

ขอเจริญพร วันนี้โยมญาติมิตรมาประชุมพบปะ และพรอมกัน
ทาํบุญ ถวายภัตตาหารพระสงฆ แลวกม็กีารสังสรรคกนัในหมูญาติมติร
อีกคร้ังหนึ่ง

คราวนี้เปนรายการของเดือนธันวาคม ซึ่งเปนเดือนสุดทายของป
พ.ศ. ๒๕๓๑ ก็เลยถือวา การทําบุญคร้ังนี้ เปนการสงปเกาและตอนรับ
ปใหมไปดวย เพราะวาปใหมก็จะมาถึงในเวลาอีกสัปดาหเดียว  คือ  ๗
วันขางหนานี้แลว

แตกอนที่จะไดพูดแสดงธรรมกถาเกี่ยวกับเร่ืองกาลเวลาอัน
สําคัญนั้น ก็ขอถือโอกาสอนุโมทนาเสียกอน

ในชวงนี ้ พอดีคณุโยมมิสโจไดทราบวาอาตมภาพมปีญหาเกีย่ว
กับเร่ืองตา ก็เปนหวงสุขภาพ ก็เลยไดจัดยาของทานล้ือโจวถวาย โดย
มอบใหคณุทรงวาทและคณุประจวบลาภนาํไปถวาย ขออนโุมทนาไวใน
ที่นี้ดวย ที่คุณโยมพรอมทั้งโยมญาติมิตรไดเปนหวงใย และตองการให
อาตมภาพมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อจะไดทํางานพระศาสนาตอไป

อีกดานหนึ่ง  คุณมุกดาเปนหวงเร่ืองเคร่ืองบันทึกเสียง  ซึ่งตอน
นั้นเคร่ืองเกาไดประสบอุบัติเหตุเล็กนอย โยมอยากใหพระมีเคร่ืองใช
ในการบันทึกเสียงที่สะดวก  จะไดใชงานโดยไมตองหวงกังวล  ไมตอง
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มี  ปลิโพธ∗  ในการทํางาน  เพราะวางานในดานการพูดนั้น  เคร่ือง
บันทึกเสียงก็เปนอุปกรณสําคัญที่จะชวยใหรักษาหลักฐานไว  และชวย
ใหส่ิงที่พูดไวนี้ สามารถนําไปคัดลอก พิมพ หรือเอาไปถายทอดตอกัน
เปนประโยชนไดกวางขวาง คณุมุกดาจงึพยายามจะใหอาตมภาพมี
เคร่ืองใชที่สะดวก ตอนนั้นก็นําเอาเคร่ืองชนิดหนึ่งซึ่งดีมากไปถวาย
แตดีเกินไปสําหรับอาตมภาพ พอไดโอกาสก็เลยตองขอคืน ถึงกระนั้น
คุณมุกดาก็ยังไมลมเลิกความต้ังใจ ในที่สุดก็ไดจัดซื้อหาเคร่ืองบันทึก
เสียง AIWA มาถวาย ซึ่งกําลังทดลองใชอยูในบัดนี้

อีกสวนหนึ่ง คือ คุณกุงกับคุณสมศรี ไดเปนผูอาสาสมัครในการ
ไปรับอาตมภาพมาแสดงธรรมกถาที่นี้เปนประจําหลายคร้ังหลายคราว 
วันนี้ก็เชนเคย ก็ไดไปรับมาอีก  เปนการอุปถัมภศาสนกจิของพระสงฆ
อีกดานหนึง่ กข็อถอืโอกาสอนโุมทนาไวพรอมกันดวย

อยางที่อาตมภาพไดกลาวแลววา วันนี้เปนการทําบุญคร้ังสุด
ทายสําหรับป  ๒๕๓๑  จึงถือวาเปนการสงปเกาตอนรับปใหม

                                                                                                    
∗ ปลิโพธ  เครื่องผูกพันหรือหนวงเหน่ียว  เปนเหตุใหใจพะวักพะวนหวงกังวล, เหตุ
กังวล, ขอติดของ



กาลเวลา∗

- ๑ -

เกา-ใหม: กาวไปสูความสุขความเจริญ

สงปเกา รับปใหม

อาศัยกาลเวลา ที่มากับความเปลี่ยนแปลง

เร่ืองการสงปเกาตอนรับปใหมน้ัน ก็ไดเคยพูดมาหลายคร้ัง
แลววา  ท่ีจริงน้ันเปนเร่ืองสมมติ  คือกาลเวลาก็หมุนเวียนเร่ือยๆ
ไปตามปกติธรรมดา  เราก็มาแบงจัดเปนเดือนๆ มีการกําหนดวา
เดือนน้ันมีเทาน้ันเทาน้ีวัน  อะไรทํานองน้ี  โดยคํานวณจากจํานวน
วันท้ังหมด  ๓๖๕  หรือ  ๓๖๖  วัน  ท่ีโลกหมุนรอบดวงอาทิตย

การท่ีจะแบงเปนเดือนน้ันเดือนน้ี  มีเทาน้ันเทาน้ีวันอะไรน่ี
เปนเร่ืองของสมมติ  ซ่ึงเราจะตัดตอนเอาตรงไหนเปนปใหมก็ได
เพราะฉะน้ัน  เร่ืองของโลกสมมติน้ีจึงไมเหมือนกัน  บางแหงและ
บางยุคบางสมัยก็ถือวันข้ึนปใหมท่ีจุดหน่ึง  พอเปลี่ยนไปยุคสมัย
                                                                                                    
∗ ธรรมกถา  แสดงท่ีบานคุณโยมมิสโจ  เม่ือวันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑
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หน่ึง หรือเปลี่ยนถ่ินฐานไป  ก็มีประเพณีตางออกไป  มีการกําหนด
วันสงปเกาวันข้ึนปใหมอีกตอนหน่ึง

ดังจะเห็นวา มีการสงปเกา-ข้ึนปใหมแบบไทยเดิม  หรือแบบ
สงกรานตก็มี  หรือแบบเคยถือเดือนอายก็มี  ตลอดกระท่ังวา
แบบจีนก็มีตรุษจีน แบบฝร่ังก็มีตรุษฝร่ัง อะไรทํานองน้ี แลวก็มา
ถือเปนสากล  วาวันท่ี  ๑ มกราคม  อยางท่ีเราจะจัดตามท่ีถือกัน
ในบัดน้ี  รวมแลวก็คือเปนเร่ืองของกาลเวลา

กาลเวลาเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยน
แปลงน้ีแหละท่ีเปนเร่ืองสําคัญ  เปนเร่ืองของธรรมะ

สัจธรรมหรือความจริงในเร่ืองของวันสิ้นปเกาและวันข้ึนป
ใหมน้ัน  ก็อยูท่ีกาลเวลาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้ีเอง  การเปลี่ยน
แปลงน้ีทําใหเรามีการแบงเวลาออกไป  การท่ีเราบอกวามีปใหมป
เกาน้ัน  ถาวาโดยสาระสําคัญแลว  ก็เปนเร่ืองของกาลเวลาท่ีเรา
แบงเปน อดีต  ปจจุบัน  และ อนาคต

ท่ีวาเกากับใหมน้ัน  เกาเราบอกไดวาเปนอดีต  คือเร่ืองท่ี
ผานไปแลว  สวนท่ีวาใหมน้ียังกํ้าๆ ก่ึงๆ  ในแงหน่ึงคือกําลังเปลี่ยน
จากเกามาเปนใหม  ใหมก็คือเวลาน้ี  ท่ีพบอยูเด๋ียวน้ี  ซ่ึงถือวาเปน
ปจจุบัน  แตตอจากปจจุบันไปยังมีอนาคตอีก

เพราะฉะน้ัน  ถาจะแบงกาลเวลาใหครบถวนแลว  เกากับ
ใหมยังไดเวลาไมครบทีเดียว ถาจะใหครบตองแบงเปนอดีต  
ปจจุบัน  และอนาคต  รวมเปน  ๓  กาล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕

ความเปลี่ยนแปลง คูกันไปกับกาลเวลา        

ชีวิตคน คูกันมากับการทํากรรม

เร่ืองของกาลเวลาก็มี ๓ กาลน้ีแหละ คือมีอดีต ปจจุบัน
และอนาคต  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญมากเก่ียวกับชีวิตของมนุษย

ชีวิตมนุษยน้ันเปนเรื่องของการสืบตอ  คือสืบตอจากอดีตมา
ปจจุบัน แลวจะสืบทอดไปขางหนา เรียกวา อดีต ปจจุบัน อนาคต  
และท้ังสามน้ันไมใชตัดตอนขาดจากกัน ไมใชวาเมื่อเราพูดแบง
เปนอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  แลว แตละอยางจะเปนเร่ืองของ
แตละตอน  ไมใชอยางน้ัน

ความจริง  อดีต  ปจจุบัน  และอนาคตน้ันสืบตอกัน  เปน
ของตอเน่ือง เหมือนอยางชีวิตของเราน้ี  ก็สืบทอดมาตั้งแตเด็ก  
จนกระท่ังปจจุบันน้ี  แลวยังจะสืบทอดตอไปอีกเทาไรจนถึงอายุขัย  
ซ่ึงก็ไมแนนอนวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด  แตท้ังหมดน้ันก็เปนเร่ืองของ
การสืบตอท้ังสิ้น

ทีน้ี การสืบตอท่ีสําคัญในชีวิตของเราอยางหน่ึงก็คือ เร่ือง
ของ “กรรม”  กรรมน้ันเปนการสืบตอท่ีสําคัญ  เรียกกันวาการสั่ง
สม  ชีวิตของเราน้ันมีการสั่งสมกรรม

พระพุทธศาสนาสอนไววา มนุษย “แตละคนมีกรรมเปน
ของๆ ตน  แตละคนเปนทายาทของกรรม” ท่ีวาเปนทายาทของ
กรรมเพราะอะไร  ก็เพราะวาเราไดสรางกรรมไว  เมื่อเราสราง
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กรรมไวอยางไร  เราก็เปนทายาทของกรรมน้ัน  และเปนผูรับผล
ของกรรมน้ัน

เมื่อกรรมเกิดจากการสะสม มันก็เปนเร่ืองของกาลเวลา ท่ี
เรียกวา  อดีต  ปจจุบัน  อนาคต  เราสั่งสมกรรมมาในอดีตแลว มัน
ก็สืบทอดมาถึงปจจุบันน้ี  ตัวเราในปจจุบันน้ีก็เปนผลของการสั่ง
สมของกรรมท้ังหมดในอดีต

แลวกรรมท่ีเราทําในปจจุบันน้ี  ก็จะรวมเขากับกรรมท่ีไดสั่ง
สมไว  หรือทุนเดิมท่ีมีอยูท้ังหมดน้ัน  และเพ่ิมทุนเขาไปอีก  
สําหรับไปใหผลในอนาคตตอไปขางหนา

เพราะฉะน้ัน การมีชีวิตในปจจุบันแตละเวลา ก็คือการเพิ่ม
ทุนสะสมเพ่ิมเขาไปในกองเสบียงทุน  ท่ีเราทําไวท้ังหมดน้ัน  ใหมี
ผลย่ิงๆ ข้ึนไป

ดวยเหตุน้ี ทางพระพุทธศาสนาทานจึงสอนใหเราไม
ประมาท  เพราะวา  เมื่อรูวาชีวิตของเราเปนการสั่งสมกรรม  เราก็
ควรจะส่ังสมกรรมท่ีดี ดังท่ีมีพระพุทธพจนสอนไววา อยาดูถูกกรรม
ไมวาดีหรือชั่ว  แมจะมีประมาณนอย  ตามพุทธภาษิตวา

“มาวะมัญเญถะ ปาปสสะ นะ มัตตัง อาคะมิสสะติ”

แปลวา  “อยาดูหมิ่นกรรมช่ัวหรือบาปวาเล็กนอย  คงจะไม
มาถึงตัว”  เปรียบเหมือนนํ้าหยดทีละนอยๆ  ก็ทําใหตุมนํ้าท่ีใหญ
โตเต็มไปดวยนํ้าได ฉันใด  คนเราก็เชนเดียวกัน  เมื่อสั่งสมกรรมท่ี
เปนบาปทีละนอยๆ  แลวชีวิตก็เต็มไปดวยบาปได ฉันน้ัน
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ในทางตรงกันขาม  บุญก็เชนเดียวกัน  ทานก็สอนวา

“มาวะมัญเญถะ ปุญญัสสะ  นะ มัตตัง อาคะมิสสะติ”

แปลวา  “อยาดูหมิ่นบุญวาเปนของเล็กนอย  คงจะไมเกิด
ผล”  เปรียบเหมือนตุมนํ้าใหญ ยอมเต็มดวยนํ้าท่ีหยดทีละเล็กที
ละนอยได ฉันใด  คนเราดําเนินชีวิตท่ีประกอบดวยการทําความดี
หรือบุญ  ก็มีชีวิตท่ีเต็มเปยมไปดวยบุญได ฉันน้ัน

อนัน้ีเปนคติเตือนใจ  ใหเราพยายามใชเวลาในการท่ีจะทํา
แตกรรมดีงาม  ใหเปนประโยชน  ซ่ึงเปนเร่ืองการสืบตอของชีวิต
และเปนการสืบตอของกรรมไปดวย

เมื่อมีชีวิตอยูไป กรรมก็สั่งสมขึ้นมากมาย    

ตองรูจักทั้งตัดและตอ จึงจะมีชีวิตที่ดีได

สําหรับมนุษยน้ัน กรรมกับชีวิตไมสามารถแยกจากกันได  
เมื่อมีชีวิต ก็มีกรรม  เพราะเหตุท่ีมีกรรมน้ันแหละ จึงทําใหชีวิตสืบ
ตอไป เพราะฉะน้ัน  กรรมก็อุดหนุนชีวิต  และเมื่อมีชีวิตก็ทํากรรม
กันตอไป ขอสําคัญอยูท่ีวา เราจะใชชีวิตน้ันทํากรรมอะไร

พระพุทธเจาทรงสอนใหเราทํากรรมดี  และตรงน้ีก็เปนแง
ของการท่ีจะสืบตอ คนเราจึงตองใชการสืบตอใหเปนประโยชน  
หมายความวา  ชีวิตท่ีเปนการสั่งสมก็ดี  สืบตอก็ดี  เราควรจะทํา
ใหเปนการสืบตอและเปนการสั่งสมท่ีเปนบุญเปนกุศล  ถาสืบตอดี
ก็เกิดบุญเกิดกุศลมาก  ชีวิตน้ีก็จะเต็มเปยมไปดวยบุญดวยกุศล



สุขสดใส ใหมทุกเวลา๘

แตในเวลาเดียวกัน  พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหเรารูจักตัด
ดวยเหมือนกัน  ไมใชใหสืบตออยางเดียว  สืบตอในแงท่ีจะทําให
เกิดประโยชนแกชีวิต  แตในทางจิตใจของเราน้ี  ถาเราไมรูจักตัด
มันก็ทําใหเกิดความทุกขได

อยางคนบางคนทํากรรมไว  แมจะทําบาปไวเพียงนิดหนอย
แลวก็มาเปนหวงเปนกังวลกับบาปหรือกรรมไมดีท่ีเคยทําไว  แลว
จิตใจก็ไมมีความสุข  ดานน้ีพระพุทธเจาทรงสอนวาตองรูจักตัด

เมื่อก้ีน้ีตองรูจักตอ ตอใหดีก็คือสั่งสมแตสวนท่ีดี ทีน้ี สวนท่ี
เปนโทษก็รูจักตัด  รูจักตัดอยางไร

ตัดอยางท่ีหน่ึง คือตัดในความคิดของเราน้ีแหละ  ดังท่ีพระ
พุทธเจาตรัสสอนไววา  “ไมควรมัวหวนละหอยถึงความหลังหรือ
สิ่งท่ีลวงแลว และก็ไมควรฝนเพอถึงอนาคตดวยเชนเดียวกัน  สิ่งท่ี
เปนอดีตก็ลวงไปแลว  สิ่งท่ีเปนอนาคตก็ยังมาไมถึง  ควรดํารงอยู
ดวยสิ่งท่ีเปนปจจุบัน”

ถาเราพิจารณารูชัดวากรรมน้ีดี เปนสิ่งท่ีเปนปจจุบันอยู
เฉพาะหนา  แลวก็พยายามขวนขวายทําปจจุบันน้ันใหดี  ก็จะมี
ชีวิตท่ีดีงามได

ตัดอยางท่ีสอง เปนไปตามหลักความจริงท่ีวา คนเราน้ี
เปลี่ยนแปลงได  เพราะเปนอนิจจัง  และเปนไปตามเหตุปจจัย
หมายความวาจะเปลี่ยนไปอยางไร ก็เปนไปตามเหตุปจจัย เพราะ
ฉะน้ัน  กรรมท่ีทํามาแลว  ถาแมวาไดทําอกุศลมา  ก็สามารถท่ีจะ
ละเลิกแลวหันมาทํากุศล  มีพุทธพจนตรัสใหกําลังใจไววา
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“โย จะ ปุพเพ ปะมัชชิตฺวา ปจฉา โส นัปปะมัชชะติ
โสมัง โลกัง ปะภาเสติ อัพภา มุตโตวะ จันทิมา”

คาถานี้แปลความไดวา “บุคคลใดเคยประมาทแลวในกาลกอน
มาภายหลังเลิกละ หันมาเปลี่ยนเปนไมประมาท บุคคลน้ันยอมยัง
โลกน้ีใหสวางไสว  เหมอืนดังดวงจันทรท่ีพนจากเมฆหมอก”

พุทธภาษิตน้ีหมายความวา ถาเราเคยทําอกุศลกรรมหรือ
บาปอะไรไว  และถาหากเรารูแลววาสิ่งน้ันเปนโทษ  ไมดีไมงาม
เราก็เลิกละเสีย แลวหันมาทําสิ่งท่ีดีงามดวยความไมประมาท ก็จะ
กลับเกิดเปนบุญเปนกุศล และจะทําใหชีวิตน้ีสวางไสวข้ึนมา ตั้ง
แตจิตใจของตนเองก็จะปลอดโปรง  เบิกบาน  แจมใสได  เรียกวา
พนจากเมฆหมอก เหมือนดังดวงจันทรท่ีวา เมื่อพนจากเมฆหมอก
ออกมาได ก็สองแสงสวางใหโลกน้ีแจมจา งดงามสดใสได ฉันน้ัน

ถารูเขาใจธรรม ก็ปดกั้นกรรมเองได

ยังมีคาถาอีกคาถาหน่ึง  ท่ีตรัสใหกําลังใจไวสําทับความให
ชัดย่ิงข้ึนวา

“ยัสสะ ปาปง กะตัง กัมมัง กุสะเลนะ ปถียะติ
โสมัง โลกัง ปะภาเสติ อัพภา มุตโตวะ จันทิมา”

แปลความวา  “บุคคลใดกระทําบาป  คือกรรมชั่วไวแลว  ภาย
หลังปดก้ันกรรมชั่วน้ันเสียดวยกุศล บุคคลน้ันยอมยังโลกน้ีให
สวางไสว  เหมือนดังดวงจันทรท่ีพนจากเมฆหมอก”
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คาถาน้ีก็เชนเดียวกัน ท่ีวาแตกอนประมาทน้ันคืออะไร  กอน
น้ันประมาทก็คือไมทันคิด  ไมทันไดพิจารณา  ยังไมมีความรู  ไมมี
ความเขาใจ ก็อาจจะทําสิ่งท่ีเปนบาป เปนอกุศลไว ตอมาไม
ประมาท คือเกิดสติ และไดพิจารณา มีความรูความเขาใจแลว  ก็
เลิกละอกุศล เปลี่ยนมาทํากุศลแทน  ก็เอากุศลน้ันมาปดบาปเสีย

ท่ีวาปดน้ันไมใชปดบัง แตวาปดรายการทีเดียว ปดบังน้ัน
เปนคนละเร่ืองกัน การท่ีจะปดบังบาปน้ัน ปดบังในใจเราไมได  แต
ตองเอากุศลมาปด หมายความวา จบรายการของอกุศลหรือบาป
น้ัน โดยเอากุศลเขามาแทน ก็ทําใหเกิดความดีงามข้ึนมา เมื่อกุศล
เกิดข้ึนแลว ก็ปดอกุศลหรือปดบาปเสีย ใหจบสิ้นรายการไป

เพราะฉะน้ัน แมวาคนเราน้ี เมื่อมีชีวิตอยู อาจจะทํากรรมดี
บางช่ัวบางได  แตกรรมท่ีทําไวช่ัวน้ัน  ถาเรารูเขาใจแลว  และรูจัก
ปฏิบัติใหถูกตอง  โดยมีโยนิโสมนสิการ  คือทําในใจไวโดยแยบ
คาย  แลวทํากุศลข้ึนมาแทน  ก็สามารถปดก้ันอกุศลน้ันใหหมด
พิษสงไปได

บาปท่ีทําไว  ท่ีทานวาไมหายไปไหนน้ัน เมื่อทําบุญไปๆ
บาปก็ถูกยับย้ัง ถูกครอบงํา หรือถูกทวมทับ หมดฤทธิ์ เพราะบุญมี
กําลังเหนือกวา บาปก็ถูกปดถูกก้ันไมสามารถแสดงผลได

เปรียบเหมือนกับวา เราเอานํ้าสีแดงหรือสีเขียวหรือสีสกปรก
อยางใดอยางหน่ึง  อาจจะเปนสีดําก็ได  มาใสไวในภาชนะ  เมื่อ
เราใสแตนํ้าสีดําสกปรกลงไป  เราก็เห็นชัดวานํ้าน้ันสกปรก  เชนวา
นํ้าสีดําลิตรหนึ่ง  ใสลงไป  ก็เห็นชัดเลยวาเปนนํ้าสกปรก  เปนนํ้าสี
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ดํา  เหมือนกับกรรมชั่วท่ีทําไว

ทีน้ีตอมา  เราไดสติ และรูเขาใจแลว  ก็ไมประมาท  เราก็ไม
ทํากรรมช่ัวน้ันเพ่ิมอีก นํ้าสีดําท่ีสกปรกมีจํานวน ๑ ลิตร ก็อยูแค ๑
ลิตรน้ัน

ทีน้ี ตอจากน้ัน เราทําแตกรรมดี เราทํากรรมดีมากข้ึนๆ
เหมือนกับใสนํ้าใสลงไปๆ ใสเร่ือย เติมอยูเร่ือย จนกระท่ังวานํ้าใส
น้ันมีปริมาณมากมายต้ังหลายถัง แลวในท่ีสุดก็จะปรากฏชัดเจน
วา นํ้าท่ีเปนสีแดง หรือสีดําลิตรเดียวน้ันนะ มองไมเห็นเลย

ในนํ้าท่ีมีปริมาณมากมาย  ซ่ึงมีจํานวนต้ังพันลิตร  หมื่นลิตร
นํ้าสีดําท่ีมีเพียงลิตรเดียวน้ัน มองไมเห็นเลย เจือจางไปหมด ท้ังๆ
ท่ีความจริงนํ้าสแีดงสดีาํน้ันก็ยังมอียู แตมองไมเห็น ไมมคีวาม
หมาย  นํ้าท้ังหมดน้ันกลายเปนสีใสไปหมด

เร่ืองน้ีก็เหมือนกัน เมื่อทํากรรมท่ีเปนกุศล ทําบุญมากข้ึนๆ
บาปท่ีมีเล็กนอยน้ัน  มีก็เหมือนไมมี  เลยหมดความหมายไปเอง

อุปมาอีกอยางหน่ึงวา ในกรณีท่ีถาสามารถทํากุศลท่ีเปนโล
กุตตระข้ึนมา โลกุตตรกุศลน้ันจะตัดกรรมช่ัวใหหมดไปได  เหมือน
กับวามีนํ้าสีใสลงไปในภาชนะ  คราวน้ีเราไมไดเติมนํ้าใส  แตเรา
เอาสารเคมีชนิดหน่ึงใสลงไป  พอใสสารเคมีน้ันลงไป  นํ้าสีน้ันก็
กลายเปนนํ้าใสไปเลย  การใสโลกุตตรกุศลลงไปเหมือนกับเปน
สารเคมี  เปลี่ยนใหสีนํ้าท่ีแดงน้ัน กลายเปนนํ้าใสไปได

เพราะฉะน้ัน  กุศลน่ีแหละเปนตัวปดก้ัน  เปนตัวตัดผลท่ีเปน
วิบากอันช่ัวของกรรมท่ีเปนบาปไปเสียได ฉันน้ัน
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เพราะฉะน้ันจึงไดบอกวา  พระพุทธเจานอกจากทรงใหรูจัก
ตอแลว ก็ทรงใหรูจักตัดดวย

ในแงตอ ก็คือใหรูวา อดีต ปจจุบัน และอนาคตน้ัน เปน
กระบวนการอันเดียวกัน  ท่ีไหลเน่ืองสืบตอกันไป เพราะฉะน้ัน เรา
จึงใชปจจุบันน้ีในการใสสิ่งใหมท่ีดีเติมเขาไป หรือเพ่ิมทุน หรือวา
ทํากรรมใหมเพ่ิมเขาไปในกระบวนการแหงกรรมของเรา เราทําแต
กรรมดี เพ่ือใหกระบวนการสืบตอชีวิตของเราน้ันเปนกระบวนการ
ท่ีดี  อันน้ีเปนการรูจักตอ

แตในเวลาเดียวกัน ก็ใหรูจักตัด คือปฏิบัติตามพุทธภาษิตท่ี
พระพุทธเจาตรัสไววา

“อะตีตัง นานวาคะเมยยะ  นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง”

แปลวา  “ไมควรหวนละหอยถึงความหลังท่ีลวงไปแลว  ไม
ควรฝนเพอถึงสิ่งท่ียังไมมาถึง สิ่งใดเปนปจจุบันอยูเฉพาะหนา
มองพิจารณาใหเห็นชัดแลว พึงขวนขวายทําสิ่งน้ันใหดีท่ีสุด”

อยางน้ีเปนการตัดเร่ืองเกาดวยความคิดท่ีถูกตองประการ
หน่ึง  แลวก็ตัดเสียดวยการท่ีทํากุศลปดก้ันดังท่ีพุทธพจนไดกลาว
มาน้ันอีกประการหน่ึง ก็จะทําใหอดีตท่ีผานไปน้ัน กลายเปนอดีตท่ี
ไมสามารถแสดงผลในทางท่ีเปนอกุศลวิบาก อันน้ีก็เปนวิธีการท่ี
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวตามความเปนจริงของธรรมชาติ
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เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป

คนจะทันมันได ก็ตองไมประมาท

กาลเวลาน้ี ทําใหเราคิดถึงเร่ืองใหมและเกา เพราะเปน
โอกาสเกี่ยวกับปใหมและปเกา

ทีน้ี  ปเกาก็เปนเวลาท่ีกําลังจะผานพนไป  ปใหมก็เปนเวลา
ท่ีเปนปจจุบัน  และก็เปนอนาคตท่ีจะมีตอไปดวย  จึงสมควรนําคติ
เก่ียวกับเร่ืองกาลเวลา  ท่ีเปนอดีต  ปจจุบัน  และอนาคตน้ีมา
กลาวไว  เพ่ือวา  เราจะไดใชธรรมะใหประโยชนในเร่ืองเกี่ยวกับ
กาลเวลา ใหกาลเวลาเกาท่ีผานไปน้ีมีผลดีแกเราใหมากท่ีสุด

ถาเปนกาลเวลาท่ีเปนบุญเปนกุศล  ก็ใหเปนสวนท่ีอยูในทุน
ของเราท่ีจะเอาไปใช และเราก็จะเพิ่มทุนสวนดีน้ันตอไป เปนสวน
ของการตอใหดี  สืบตอใหเปนบุญ  ใหเปนประโยชน  ใหเปนกุศล

ถาเปนเวลาเกาท่ีเปนโทษ  เปนบาป  เปนอกุศล  ก็ใชวิธีตัด
ดวยวิธีท่ีกลาวมาแลว คือ ตัดโดยใชวิธีมนสิการอยางถูกตอง  แลว
ก็ใชวิธีของการปดก้ันดวยกุศล  ใหกลายเปนสวนของการสืบตอใน
อนาคตท่ีดีงามสืบไป

ท่ีแสดงมาน้ี ก็เปนคติเก่ียวกับการข้ึนปใหม  ซ่ึงรวมแลวก็
เปนเร่ืองของกาลเวลา  ท่ีวาเปนเร่ืองของอดีต  ปจจุบัน  อนาคต
แลวก็เปนเร่ืองของการเปลี่ยนแปลง

พระพุทธศาสนาสอนหลักสําคัญ  คือเร่ืองของความเปลี่ยน
แปลงน้ี  และความเปลี่ยนแปลงน้ันก็เปนไปตามหลักอนิจจัง  ท่ีวา
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สิ่งท้ังหลายไมคงท่ี ไมเท่ียงแท มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
แตตองยํ้าและจําใหชัดวา การเปลี่ยนแปลงเปนไปตามเหตุตามปจจัย

ทีน้ีเมื่อเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย  ถาเหตุปจจัยดี  ก็ทํา
ใหเกิดผลดี  ถาเหตุปจจัยไมดี  ก็ทําใหเกิดผลไมดี  เมื่อเราตองการ
ผลท่ีดี  ก็สรางเหตุปจจัยท่ีดี

เพราะฉะน้ัน กาลเวลากเ็ตือนใหเรามาระลกึถงึความเปลีย่นแปลง
วา ความเปลี่ยนแปลงนั้นจะทาํใหดีได เราก็ตองมีความไมประมาท

ดวยเหตุน้ีพระพุทธเจาจะทรงสอนอยูเสมอ ทรงยํ้าเตือน
พุทธศาสนิกชนใหไมประมาท  แมกระท่ังในวาระสุดทาย  เมื่อพระ
องคจะปรินิพพาน  ก็ยังตรัสปจฉิมวาจา  เปนพุทธพจนคร้ังสุดทาย
ทรงยํ้าเตือนวา

“วะยะธัมมา  สังขารา  อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถะ”

แปลวา  “สังขารท้ังหลายมีความเสื่อมสิ้นหรือสลายไปเปน
ธรรมดา  เธอท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม”  หรือ
ขยายความออกไปวา  จงทําประโยชนตนและประโยชนทานใหถึง
พรอมดวยความไมประมาท

อันน้ีเปนเร่ืองท่ีพระพุทธเจาทรงเตือน การท่ีพระพุทธเจาทรง

เตือนเราในเร่ืองความไมประมาทน้ัน  เพราะ

๑. กาลเวลามีจํากัด คนเราจะมีโอกาสในการกระทําสิ่งตางๆ
ก็ตองข้ึนตอจังหวะของมันดวย เพราะเวลาสําหรับทําสิ่งน้ันๆ มี
จํากัด  ถาเราไมเรงทําในเมื่อโอกาสหรือเวลามาถึง โอกาสน้ันผาน
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ไป  เราไมไดทํา  เราก็เสียโอกาสไป  ก็เปนอันวาเหลวลมไป ไม
สําเร็จ  เพราะฉะน้ัน  เมื่อโอกาสมาถึงแลว  จะตองมีความไม
ประมาท  เรงทําใหสําเร็จใหได

ขอสําคัญก็คือ โอกาสน้ีมันมาอํานวยใหท้ังความประมาท
และความไมประมาท  โอกาสบางอยาง เมื่อมา มันจะชวนใหเรา
เกิดความประมาท ใหเกิดความหลงมัวเมาและพลาดพลั้งไป ถา
โอกาสเชนน้ันมา เราตองระวังไมถลําตัวไปใชโอกาสน้ันในทาง
ประมาท  ท่ีจะทําใหเกิดโทษแกตนเองหรือแกใครๆ แตเราจะตอง
ใชโอกาสน้ัน ในการเรงทําสิ่งท่ีดีงามเปนประโยชน

เพราะฉะน้ัน  เร่ืองของโอกาส เร่ืองของกาลเวลาท่ีจํากัด
และจังหวะของสิ่งท้ังหลายน้ี ก็เปนขอเตือนอยางหน่ึงท่ีทําใหเรา
ตองไมประมาท

๒.  ความไมเที่ยงแทแนนอน  การเปลี่ยนแปลงน้ันบอกใหรู
ดวยวา ทุกสิ่งทุกอยางน้ีไมแนนอน แมแตชีวิตของเราก็ไมเท่ียงแท
แนนอน เพราะเหตุท่ีมันไมเท่ียงแทแนนอน ก็ทําใหเราจะตองไม
ประมาท

ถาเราไปมัวเมาเพลินอยูวา ชีวิตของเราจะอยูไดอีกนาน หรือ
เด๋ียวน้ีรางกายของเราแข็งแรงดี เร่ืองน้ียังไมตองรีบหรอก เอาไวทํา
เมื่อโนนเมื่อน้ีก็ได อยางน้ีเรียกวาประมาท คือเราไมรูวาความ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนเมื่อไร แกรางกายของเราก็ตาม  แกชีวิต
ของเราก็ตาม แกสภาพแวดลอมรอบตัวเราก็ตาม เพราะฉะน้ัน
เมื่อทําอะไรใหดีได ก็ควรจะรีบทําเสียทีเดียว
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พระพุทธเจาทรงสอนเราใหไมประมาทท้ังในแงท่ีวา กาล
เวลา โอกาส และจังหวะน้ีมีจํากัดอยางหนึ่ง และความเปลี่ยนแปลง
น้ันบงชี้ความไมแนนอนวาอะไรจะเกิดขึ้นอยางหน่ึง

ท้ัง  ๒  อยางน้ีเปนเร่ืองเตือนใจใหไมประมาท

กาลเวลายิ่งผานไป เรายิ่งไดทําสิ่งมีคุณคามากมาย

จึงเปนสิริมงคล มีแตความสุขความเจริญ

ปเกา-ปใหม  เปนเร่ืองของการเปลี่ยนแปลง  และเปนเร่ือง
ของกาลเวลาท่ีผานลวงไป  จึงเปนโอกาสอันสมควร  ท่ีเราจะนํา
หลักความไมประมาทมาใช  ถานําหลักความไมประมาทมาใชแลว
ชีวิตก็จะเจริญงอกงามย่ิงข้ึน

พระพุทธเจาก็ไดตรัสสอนไว  อยางท่ีอาตมภาพไดยกมาอาง
แลว  พระองคตรัสเตือนอยูเสมอวา  วันเวลาอยาปลอยใหลวงไป
เปลา  ทานสอนวา  “จงทําวันทุกวันน้ีใหไมวางเปลา”  พูดตามคํา
บาลีวา

“อะโมฆัง  ทิวะสัง  กะยิรา”
พึงกระทําวันแตละวันน้ี ไมใหวางเปลา

“อัปเปนะ  พะหุเกนะ  วา”

ใหไดอะไรบาง ไมมากก็นอย
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หมายความวา ตองทําอะไรใหไดสักอยาง  ไมไดทางกาย  ก็ได
ทางวาจา  ไมไดทางวาจา  ก็ไดทางใจ  เร่ิมตั้งแตงานภายนอก
อาจจะเปนงานเขียนหนังสือบาง  งานเก่ียวกับการทําอาชีพบาง
งานแตละอยางน้ีควรพยายามทําไปใหคืบหนา ไดวันละเล็กละ
นอย  ย่ิงไดมากก็ย่ิงดี  ถาไมไดมาก ก็ตองใหไดบางเล็กนอย

ถาไมไดภายนอก  ก็ใหไดเขามาในใจ  อยางนอยภายในใจ

ของเราน้ี ก็ทําใหเกิดภาวนา  ใหเกิดสติปญญา  หรือใหเกิดความ

ผองใส  ใหเกิดการพัฒนาในทางจิตใจ  ใหเกิดการเจริญสมาธิ

เจริญปญญา  กุศลธรรมอะไรก็ตาม  ใหไดบางไมมากก็นอย  แลว

วันเวลาน้ันจะเปนสิ่งท่ีมีคา  แลวชีวิตก็จะเปนชีวิตท่ีมีคาเจริญงอก

งามไปดวย

ตอนน้ีจะถึงโอกาสปใหมแลว อาตมภาพก็เลยขอนํา
ธรรมกถาน้ีมากลาว เปนเร่ืองของอนิจจัง ความเปลี่ยนแปลง
ความไมเท่ียงแทแนนอน  และเร่ืองของความไมประมาท

ท้ังหมดน้ีก็เปนเร่ืองเดียวกัน  ซ่ึงนํามาเปนคติ  ในการท่ีจะ
พัฒนาชีวิตใหเกิดความสุขความเจริญย่ิงๆ ข้ึนไป

ในโอกาสแหงวันสําคัญท่ีจะมาถึงในเวลาอันใกลน้ี  ขอให

เราท้ังหลายมองในแงดี  มองในแงวาเปนกาลเวลาท่ีเปนสิริมงคล

และการท่ีจะเปนสิริมงคลน้ัน ก็ดวยการท่ีเราทํากรรมดีทางกาย

ทางวาจา  และทางใจ
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เร่ิมดวยปญญาท่ีเขาใจธรรมของพระพุทธเจา  ซ่ึงเปนคติวา

ใหรูจักท้ังตัดและตอ  คือ ตัดในสิ่งท่ีเปนโทษ  ตอในทางท่ีเปนคุณ

ทําจิตใจใหดี  แลวออกมาทางวจีกรรม  การพูด  การกลาว  การ

แนะนํา  ตักเตือนกันในทางท่ีดีงาม  และออกมาทางกายกรรม  คือ

การกระทําทางกายท่ีชวยเหลือเอื้อเฟอแกกันระหวางเพื่อนมนุษย 

มีความสมัพันธตอกันในทางท่ีดีงาม  กระทํากรรมท้ังหลายท่ี

เก้ือกูลเปนประโยชน  ก็จะกลายเปนมงคล  แลวกาลเวลาท่ีเปน

มงคลน้ันก็จะนํามาซึ่งความสุขความเจริญ

ในโอกาสท่ีเปนมงคลอยางน้ี   อาตมภาพก็ขออางอิงคุณ
พระรัตนตรัย อวยชัยใหพร  

“ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา” ดวย
อานุภาพคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ อัน
เปนท่ีพ่ึง  ท่ีเคารพสักการะของเราชาวพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย
พรอมท้ังบุญกุศลท่ีญาติโยมทุกทานไดชวยกันรวมกันบําเพ็ญแลว 
จงเปนปจจัยอันมีกําลังอภิบาลรักษาใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธ
พรชัย ในกาลเวลาปใหมอันเปนสิริมงคลน้ี จงประสบสุขเปนผล
ย่ิงๆ ข้ึนไป ตลอดปใหม และตลอดกาลอันเปนนิจนิรันดร พรอมท้ัง
จงมีความรมเย็นเปนสุข งอกงามในพระธรรมคําสอนของพระสัม
มาสัมพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ



- ๒ -

พนเกา-ใหม: สูความสดใสอมตะตลอดกาล
๑

มีใหมก็ตองมีเกา

ขอเจริญพร วันน้ีเปนรายการมาพบปะสนทนาธรรมกันอีก
คร้ังหน่ึง ในรายการของโยม ท่ีตั้งช่ือวา “คณะขันธ ๕” (คือกลุม
ขันธหา) ซ่ึงมีคุณโยมมิสโจเปนประธาน โดยจัดเปนรายการประจํา
ในทุกๆ เดือน

สําหรับเดือนน้ี เปนเดือนท่ีมีวันสําคัญวันหน่ึง เปนเดือนแหง
การข้ึนปใหม

ความจริง แทบทุกเดือนในปหน่ึงน้ี ก็มีวันสําคัญเกือบครบ
อยางเดือนน้ีมีวันข้ึนปใหม เพราะเปนเดือนมกราคม  ตอไปเดือน
หนากุมภาพันธ ก็จะมีวันมาฆบูชา  แตไมแนนอนเสมอไป  ถามี
เดือนแปด ๒ หน ก็เลื่อนไปเปนเดือนมีนาคม

ตอไปก็จะมีวันสําคัญ เชน วันสงกรานตในเดือนเมษายน วัน
วิสาขบูชาในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน  วันเขาพรรษาในเดือน
                                                                                                    
∗
 ธรรมกถา แสดงท่ีบานคุณโยมมิสโจ เมื่อวันท่ี ? มกราคม ๒๕๓๑ (กอนเร่ืองแรก ๑๑ เดือน)
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กรกฎาคม  อยางน้ีเปนตน หมายความวา ตลอดปน้ี  มีวันสําคัญ
อยูเร่ือยๆ  เพราะฉะน้ัน  เราก็มีโอกาสท่ีจะพูดถึงเหตุการณตางๆ ท่ี
มีแงคิดเก่ียวกับวันสําคัญน้ันๆ

สําหรับเดือนน้ี  ดังท่ีไดกลาวแลววา เปนเดือนแหงการข้ึนป
ใหม  ถามองในแงหน่ึง  เหมือนกับวาเปนวันสําคัญมาก  ไมใชเปน
วันสําคัญเฉพาะเดือน  แตเปนวันเร่ิมตนของปท้ังปทีเดียว

เร่ืองของปใหมน้ี  ถาวาในแงของชาวพุทธแลว  เราเรียกได
วา  เปนเร่ืองของการสมมติ  ชาวโลกมาตกลงกําหนดกันข้ึน  วัน
เวลาหมุนเวียนของมันเร่ือยไป  แลวแตเราจะตกลงกําหนดเมื่อไร
เปนวันอะไรข้ึน

วันข้ึนปใหมน้ี  สมัยกอน  ถอยหลังไปเมื่อหลายสิบปมาแลว
เคยกําหนดเดือนเมษายน วันท่ี ๑ เปนวันข้ึนปใหม

ตอมา เรียกกันวาทําตามสากลนิยม ประเทศอื่นๆ จํานวน
มาก โดยเฉพาะประเทศตะวันตก เขาถือเอาวันท่ีหน่ึงมกราคมเปน
วันข้ึนปใหม เราก็เปลี่ยนมาถือตามสอดคลองกับเขาไปดวย  เลย
กําหนดเอาวันท่ี ๑ มกราคม เปนวันข้ึนปใหม ตลอดมานานแลว

สําหรับชาวพุทธ  ก็ใหรูเทาทันวา น่ีเปนเร่ืองสมมติ  สมมติ
ในกรณีน้ี  ก็เปนเร่ืองของใหม-ของเกา

ท่ีจริง วันก็ใหมทุกวัน  พอถึงพรุงน้ีก็เปนวันใหม  วันตอไปก็
เปนวันใหม  อยางน้ีเร่ือยไป  จนกระท่ังถึงวันท่ีกําหนดสิ้นสุดป
เมื่อไรครบ  พอเลยจากน้ันไป ก็ข้ึนปใหม
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เร่ืองใหมก็ตอกันกับเร่ืองเกา  ตองมีเกา จึงมีใหมได  เปน
ของคูกันมาตลอด  ความใหมกับความเกาน้ี  มักจะมีความหมาย
สําหรับมนุษยเรา คนโดยท่ัวไปชอบใหม  ไมคอยชอบเกา

เพราะคําวา “เกา” มักจะมีความหมายเปนเร่ืองทรุดโทรม
เห่ียวแหง  เปนของท่ีจะพังทลายแตกสลายไป  แตถา “ใหม” ก็มี
ความรูสึกเหมือนวา อยูในสภาพท่ีสมบูรณ  เปนของท่ีสดใส  ทําให
จิตใจสบาย ช่ืนใจ พอใจ

เพราะฉะน้ัน คนท้ังหลายจึงชอบของใหม  เราก็พยายามท่ี
จะทําใหไดพบไดเห็นสิ่งท้ังหลายท่ีใหมๆ อยูเร่ือย

อยากไดใหม ก็ตองการเรื่อยไป ไมมีที่สิ้นสุด

แตการท่ีจะไดพบไดเห็นสิ่งใหมน้ี  บางทีก็เก่ียวกับเร่ือง
ความตองการ ซ่ึงทําใหเรามีความอยากไดสิ่งตางๆ เพ่ิมเขามา

การท่ีตองการสิ่งใหมๆ เขามาน้ี ถาไมรูจักใชสติ  ไมรูจักใช
ธรรมะเขามาควบคุม  ก็จะกลายเปนความตองการท่ีทางพระทาน
เรียกวา “ตัณหา”

ตัณหาเปนความปรารถนา  ซ่ึงมีลักษณะอยางหน่ึงคือ แสวง
หาความยินดีพอใจในสิ่งใหมๆ เร่ือยไป  พอไดพบสิ่งน้ีแลว  สิ่งน้ีก็
กลายเปนสิ่งเกา  แลวก็แสวงหาสิ่งใหมๆ อยางอื่นตอไปอีก ไมรูจบ
สิ้น
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ถาไมมีหลักในการควบคุมความตองการ  ความตองการน้ัน
ก็จะไมมีท่ีสิ้นสุด  เขาลักษณะท่ีทางพระบอกไววา

“นตฺถิ  ตณฺหาสมา  นที”

แมนํ้าเสมอดวยตัณหาไมมี

ธรรมดา แมนํ้าจะมีนํ้าไหลเร่ือยไป นํ้าเกาไปและมีนํ้าใหม
มา แมวาตามปกติจะไมคอยเต็มงายๆ แตถึงกระน้ันในบางโอกาส
ก็ยังมกีารเตม็ทวมทนได ไมเหมอืนกับแมนํ้าคือความตองการ หรือ
ความปรารถนาของมนุษยน้ี ไมรูจักจบสิ้น พระพุทธเจาตรัสวา

“แมแตจะเนรมิตภูเขาใหเปนทองคําท้ังลูก ก็ยังไมเต็ม
ความปรารถนาของคนคนเดียว”

เคยมีเร่ืองเปนชาดกเลาวา  พระเจาแผนดินองคหน่ึง  พระ
นามวาพระเจามันธาตุราช ตองการครอบครองทุกสิ่งทุกอยางใน
โลกน้ี  ตอนแรกก็มีอาณาจักรเล็กๆ  จึงตองการไดดินแดนใหมเพ่ิม
เขามา  พระองคมีอํานาจ และมีความสามารถ  ก็รบราแผขยายดิน
แดนออกไป  ไดดินแดนเพ่ิมมาเรื่อย  เพ่ิมไปเพ่ิมมา  จนกระท่ัง
หมดท้ังโลก

ตอนแรกก็ยังคิดแคในโลกวา ใหเราไดครองโลกท้ังหมดเถิด
พอครองโลกไดสมจริง ก็อยากจะครองตอไปอีก

ทรงดําริวา เอ มีดินแดนท่ีไหนเหลืออีก  ถาไดครองสวรรค
ดวยคงดี  พอดีตอนน้ันโอกาสอํานวยใหข้ึนไปครองสวรรคดวย ก็
เลยไปครองดินแดนสวรรคช้ันจาตุมฯ
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ตอมาก็คิดท่ีจะครองสวรรคช้ันสูงตอไปอีก  แลวก็ไดข้ึนไป
ครองสวรรคช้ันดาวดึงส รวมกับทาวสักกะคือพระอินทร

ทีแรกแบงครองคนละคร่ึง  อยูตอๆ มา  ก็คิดอีกวา เอ ทํา
อยางไรเราจะครองสวรรคช้ันดาวดึงสท้ังหมดเสียคนเดียว

ตอนน้ีก็คิดจะฆาพระอินทร แตพระอินทรน้ันใครก็ฆาไมได
ตองรอใหตายเองตามกาลเวลา เมื่อเปนอยางน้ี จากการปรารถนา
เลยขอบเขตของตน ก็เปนเหตุใหจิตใจเห่ียวแหง  เพราะวาความ
ปรารถนาถูกขัดขวาง

เมื่อปรารถนาแลวทําไมได  จิตใจท่ีเคยฟูเคยพอง ก็ยุบลงไป
ท้ังๆ ท่ีตนมีอยูแลวมากมายไมรูเทาไร  ก็หาไดเกิดความสดช่ืนพอ
ใจกับสิ่งท่ีมีอยูแลวไม  แตไปเห่ียวแหงในสิ่งท่ีตนไมได  ใจเห่ียว
แหง ก็หมดบุญ อยูบนสวรรคไมได ก็เลยรวงหลนตุบ จากสวรรคลง
มาบนดิน

ก็เลยไดคติวา แมแตมีบุญใหญ มีอํานาจลนฟา ตองการ
อะไรก็ได  ไดครอบครองสวรรค ก็ยังไมรูจักพอ

เพราะฉะน้ัน  เร่ืองความปรารถนาของคนน่ีจึงไมรูจักจบสิ้น

ทําอยางไรจึงจะมีความสุขท่ีแทจริง
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ใหมแท อยูกับใจที่สดใส ไมรูจักเกา

การท่ีจะมีความสุขท่ีแทจริงน้ัน  มิใชอยูท่ีการปรารถนาแลว
ไดสมปรารถนาทุกอยาง  หาเปนเชนน้ันไม

แตอยู ท่ีวา  เราทําอยางไรจะรู จักวาสมควรแกความ
ปรารถนาของเราแลว  ทําใหอยูไดเปนสุข  ทําจิตใจของเราใหเปน
สุขได  อันน้ันก็จะทําใหไดความสุขท่ีแทจริง  ความสุขแทมิใชอยูท่ี
การสนองความปรารถนาเร่ือยไป ท่ีไมจบสิ้น

อีกประการหน่ึงท่ีงายๆ ก็คือ ใหมีความปรารถนาท่ีชอบ
ธรรม  เอาธรรมะมาเปนเคร่ืองจํากัดความปรารถนา  น่ีก็พูดเลย
ออกไปจากเร่ืองความใหม  คือ มนุษยปรารถนาสิ่งใหมเขามาอยู
เร่ือยๆ ก็จะตองรูจักปฏิบัติใหถูกตองตอเร่ืองความใหมและความ
เกา  ความใหมบางทีเราก็ไมอาจจะไดเร่ือยไป

ยกตัวอยางงายๆ รางกายของเรา  เราไมสามารถจะใหเปน
รางกายท่ีใหมไดตลอดกาล  เมื่อวันเวลาลวงผาน  มันก็เปนไปตาม
ธรรมชาติ  ตอนแรกก็ตองมีการเจริญเติบโตข้ึนไป  เมื่อเติบโตข้ึนสู
วัยหนุมวัยสาวแลว ตอจากน้ันก็ตองมีความชราเขามาเบียดเบียน
ครอบงํา  รางกายของเราก็เสื่อมโทรมลงไป

ทีน้ี  ถาเราปรับใจไมได  เราตองการแตความใหมเร่ือยไป  ก็
เกิดอาการขัดแยงกับความปรารถนา เพราะคนเราไมอาจจะได
ใหมเร่ือยไป  แตจะตองเจอกับเกาดวย เพราะมีสิ่งท่ีจําเปนจะตอง
เกา และสิ่งใหมท่ีมี ก็ตองกลายเปนเกา นอกจากน้ันก็มีสิ่งเกาท่ีเรา
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จะตองเขาไปเก่ียวของ  เพราะเราอยูในโลก

โลกน้ีเปนเร่ืองของสังขาร สังขารน้ันมีหลักธรรมดาวา ยอม
เปนไปตามกฎของพระไตรลักษณ คือ มีความไมเท่ียง เปนทุกข
เปนอนัตตา ตองเปลี่ยนแปลง มีความเกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป ใหม
แลวก็กลายเปนเกา

เมื่อเราจําเปนตองประสบพบกับสิ่งท่ีเกา เราจะทําอยางไร
ความเกา-ความใหมท่ีแทจริง  อยูท่ีไหน

ความเกาท่ีเปนสภาวะตามธรรมชาติของสังขารน้ี ก็อยาง
หน่ึง  แตความเกาความใหมท่ีมีผลตอจิตใจของเราน้ี อยูท่ีจิตใจ
ของเราน่ีเองแทๆ

ถาเรามีความรูสึกหดหู ใจคอไมสบาย  จิตใจวาเหวหงอย
เหงา  ก็เปนลักษณะของจิตใจท่ีเกา  ถาเปนจิตใจที่สดช่ืน  เบิก
บานผองใส  อันน้ีก็คือจิตใจท่ีใหม

ถารูหลักน้ีแลว  เราก็ทําความใหมใหเกิดข้ึนไดเสมอ  คือทํา
ใจของเราใหใหมอยูเสมอ  เพราะฉะน้ัน  สิ่งท้ังหลายจะเกาก็ไมมี
ปญหาอะไรมาก  ถาเรารูจักทําใจของเราใหใหมอยูเสมอ

ถาเปนชาวพุทธ  ก็ตองรูจักทําจิตใจใหใหม  ทําใจใหใหมก็
คือ  ทําใจใหสดช่ืนเบิกบานผองใสอยูตลอดเวลา

แมแตการท่ีเรามากําหนดกันวา  ใหมีปใหม ท้ังๆ ท่ีวัน เดือน
ป ก็หมุนเวียนอยูธรรมดาอยางน้ัน  มันก็เปนอุบายอยางหน่ึงของ
ชาวโลก ท่ีจะทําจิตใจของตนใหเบิกบานผองใส มีความราเริง
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เมื่อมองลึกลงไปก็จะเห็นวา ท่ีชาวโลกเขามีความเบิกบาน
ผองใสสดช่ืนน้ัน เปนดวยอะไร ก็เปนดวยจิตใจของเขาน่ีเอง ไมใช
เปนเพราะวันเกาวันใหมอะไรจริงเลย

จิตใจใหมสดใส เพราะมีธรรมคํ้าชูอยูขางใน

ความใหมท่ีเปนของประณีตก็คือ เวลาข้ึนปใหม ซ่ึงเปนวันท่ี
เรากําหนดกันวาเปนสิริมงคลน้ัน คนมาแสดงความรักความ
ปรารถนาดีตอกัน มีไมตรีจิตมิตรภาพ

อยางพอแม ก็แสดงเมตตาตอลูก คนท้ังหลายก็ไปแสดง
ความเคารพนับถือกัน สงความสุขใหแกกันในปใหม สงการด สง
บัตรอวยพร แสดงความปรารถนาดี คนท่ีรับก็มีความสุขสดช่ืนข้ึน
มาจากไมตรีจิตมิตรภาพความปรารถนาดีของผูอื่น

หรืออยางถึงวันปใหมเชนน้ัน ลูกๆ อาจจะเขามาแสดงความ
ปรารถนาดี แสดงความรักตอคุณพอคุณแม เอาดอกไมมามอบให
หรือเอาสิ่งใดสิ่งหน่ึงมาแสดงนํ้าใจ หรือเอาถอยคําท่ีเปนมงคลมา
สื่อใจ เปนการแสดงถึงความรูสึกปรารถนาดีและความรักน้ัน จิต
ใจของพอแมก็มีความสุขสดช่ืนเบิกบาน หรือวาคุณพอคุณแม
แสดงความรักตอลูกก็เชนเดียวกัน

ท้ังหมดน้ีแสดงวา ความใหมท่ีมีผลตอจิตใจอยางแทจริง  ก็
เปนเร่ืองของธรรมะน่ันเอง ความรักความปรารถนาดีตอกัน  หรือ
ไมตรีจิตมิตรภาพน้ันเปนธรรมอยางหน่ึง ในธรรมท่ีมีอยูมากมาย
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ธรรมะทําใหจิตใจสดช่ืนเบิกบานผองใส  แลวความใหมก็เกิดข้ึน

เหมือนอยางในวันทําบุญคราวน้ี คุณโยมคณะขันธ ๕ มาทํา
หนังสือข้ึนเลมหน่ึง โดยปรารภถึงวันเกิดของอาตมา ในเดือน
มกราคม  ก็เปนการแสดงความปรารถนาดี

แตมองดูอีกที วันเกิดท่ีมาถึงน้ี เราบอกวาเปนวันเกิดวันใหม
หมายความวามาถึงวาระครบรอบข้ึนปใหมของการเกิดน้ัน วันเกิด
ปใหม  เปนวันเร่ิมตนของอายุในรอบปตอไป  ก็เปนความใหม

แตความจริง เมื่อมองในดานตรงขาม  ก็คือเปนความเกา
เพราะวา  เมื่อวันเกิดเวียนมาใหม  ก็แสดงวาอาตมาน้ีเกาลงไปอีก
ปหน่ึง  ความจริงน้ันเปนเกา  แตมองอีกแงหน่ึงวาเปนใหม

ทีน้ี จะใหมหรือจะเกา จะมีความหมายอยางไร ก็อยูท่ีวาเรา
จะเอาธรรมะมาใชไหม ถาเอาธรรมะมาใช มาพิจารณา ทําจิตใจ
ใหสดช่ืนเบิกบานผองใส ดวยสติท่ีระลึกถูกทาง และดวยมีปญญา
รูจักคิดพิจารณาถูกตอง พรอมท้ังมีความปรารถนาดท่ีีวาเมื่อก้ี
ความใหมท่ีมีความหมายก็มาทันที

โยมมีความปรารถนาดีตออาตมา  ก็ทําหนังสือน้ีข้ึน เปน
การแสดงออกโดยอวยชัยใหพรอะไรตางๆ  โยมเองก็มีจิตใจเบิก
บานผองใสในการท่ีไดทําอยางน้ี  จิตใจของโยมก็ใหม  ใหมดวย
ความสดช่ืนผองใสน้ัน  เมื่ออาตมารับเอาพรและความปรารถนาดี
ของโยม  ก็เปนจิตใจท่ีเบิกบานผองใส  เกิดเปนความใหมพร่ัง
พรอมกัน  ฉะน้ัน สิ่งท่ีจะทําใหใหม ก็คือธรรมะน่ีเอง
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ผูท่ีรูเขาใจอยางน้ีแลว  ก็ไมตองรอวันเวลาท่ีเปนเร่ืองสมมติ
ในทางโลกมาชวยใหเกิดความใหม  แตสามารถเอาธรรมะมาใชทํา
จิตใจของตนใหใหมไดเสมอไปตลอดกาล

เมื่อรูหลักอยางน้ีแลว ก็ปฏิบัติธรรมเชนเมตตา (ความรัก
ความปรารถนาดี) ศรัทธา (ความเช่ือความเลื่อมใสในพระ
รัตนตรัย) ธรรมเหลาน้ีเกิดข้ึนในจิตใจเมื่อไร  ก็มีความสดช่ืนเบิก
บานเมื่อน้ัน  แลวก็จะมีความใหมอยูเสมอ

ฉะน้ัน เราท้ังหลายผูตองการความใหม  ก็ควรจะเอาธรรมะ
มาไวในใจ แลวจะไมมีความเกาเลย จะเปนคนใหมอยูตลอดเวลา
แลวก็ไมกลัวความเกา

ใหมแทคือธรรม ที่พนเกาพนใหม

เปนอมตะ ที่ใหมแทตลอดไป

ธรรมะ  ท่ีวาใหมอยูเสมอน้ัน  วาท่ีจริงแลว  คือไมข้ึนตอกาล
เวลาน่ันเอง  ความจริงน้ัน ธรรมะไมมีเกา ไมมีใหม  เปนของท่ีคง
อยูอยางเดิมตลอดเวลา  มีพุทธภาษิตบทหน่ึงวา

ชีรนฺติ  เว ราชรถา  สุจิตฺตา

ราชรถท่ีตกแตงประดับประดาอยางดี ก็ยังมีวันเกาครํ่าคราไป  แต

สตฺจ  ธมฺโม  น  ชรํ  อุเปติ
ธรรมะของสัตบุรุษท้ังหลายไมแกชราเลย
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ธรรมะคือหลักความจริง  ความจริงเปนสิ่งคงท่ี  เปนสิ่งท่ีไม
ตาย ไมรูจักเกา และเมื่อไมเกา ก็ไมใหมดวย เปนความจริงอยู
อยางน้ัน

ความดีงามก็เชนเดียวกัน เราประพฤติเมื่อใด ก็เปนความดี
งามเมื่อน้ัน เพราะฉะน้ัน ธรรมะน้ีเปนสิ่งท่ีไมมีเกา-ไมมีใหม เปน
ความจริงท่ีดํารงอยูตลอดไป

เราท้ังหลายท่ีตองการใหตนพนจากการครอบงําของกาล
เวลา ท่ีวาจะเกาจะใหมน้ัน ก็นําเอาธรรมะเขามาไวในจิตใจของตน
ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะแลว ก็จะไมมีความใหมความเกา แต
จะกลายเปนอมตะ กลายเปนไมตาย

ชีวิตของเราก็จะไมตายดวยรูเทาทันสิ่งท้ังหลาย  เหมือนคน
ท่ีอยูเหนือกาลเวลา ไมมีความเกาไมมีความใหม กาลเวลาไม
สามารถครอบงําจิตใจของเขาได  จิตใจของเขาเปนอิสระหลุดพน
เพราะปราศจากกิเลส เพราะปราศจากความครอบงําของกาล
เวลา  ดังท่ีกลาวมาแลว

เพราะฉะน้ัน พุทธศาสนิกท้ังหลาย สามารถถือเอาประโยชน
จากเร่ืองความเกาความใหมของกาลเวลาได  ท้ังในแงท่ีวา

หน่ึง ทําตัวเองใหเปนคนใหมอยูตลอดเวลา  ดวยการมีจิต
ใจท่ีสะอาดบริสุทธิ์ผองใสเบิกบาน

สอง ทําชีวิตของตนใหเปนอมตะ  เปนชีวิตท่ีไมตาย  ดวย
การเอาธรรมะท่ีเปนสิ่งอันไมตาย  ท่ีไมข้ึนตอกาลเวลาน้ัน  เขามา
ไวในจิตใจและการประพฤติปฏิบัติของตน



สุขสดใส ใหมทุกเวลา๓๐

คุณของพระธรรมอยางหน่ึงน้ัน ทานระบุวา “อกาลิโก” เรา
สวดบทพระธรรมคุณกันอยูเสมอ “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
สนฺทิฏฐิโก  อกาลิโก”

“อกาลิโก” แปลวาไมข้ึนตอกาลเวลา คือ ไมวาจะประพฤติ
เวลาใดก็ตาม  ก็เกิดผลดีเวลาน้ัน

เมตตาธรรม  ความรักความปรารถนาดี  เรานําเขามาใสไว
ในใจเวลาใด  เวลาน้ัน  จิตใจของเราก็สดช่ืนเบิกบาน  เปนจิตใจท่ี
ดีงาม

ศรัทธา  เราปลูกฝงข้ึนไวในใจ นึกถึงพระพุทธเจา นึกถึงพระ
รัตนตรัย นึกถึงบุญกุศลข้ึนมาเวลาใด  จิตใจของเราก็ผองใสมีพลัง
ข้ึนมาในเวลาน้ัน

สติ  เกิดข้ึนในใจเวลาใด  ใจของเราก็มีหลัก  สามารถย้ัง
หยุดจากความช่ัวรายท้ังหลายได และหันไปหยิบยกเอาสิ่งท่ีดีงาม
ข้ึนมาคิดมาทํา

ปญญา  เกิดข้ึนในใจเวลาใด  เวลาน้ันจิตใจของเราก็สวาง
โลง รูเห็น  เขาใจเทาทันสิ่งท้ังหลาย ตามความเปนจริง รูทิศรูทางท่ี
จะเดินหนาไป

เพราะฉะน้ัน ธรรมะจึงเปนอกาลโิก แปลวาไมข้ึนตอกาลเวลา
และก็ทําใหเปนอมตะดวย น่ีคือหลักท่ีจะทําใหพุทธศาสนิกชนได
ประโยชนจากเร่ืองกาลเวลา และความเกาใหมน้ัน
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เปนอันวา เราชาวพุทธท้ังหลายมาชักชวนกันใหรูเทาทัน
เร่ืองกาลเวลา  เพ่ือทําใหเกิดความใหมข้ึนในจิตใจอยูเสมอทุกวัน
เวลา  แลวในท่ีสุดก็ทําใหอยูพนอํานาจของกาลเวลา  เหนือกาล
เวลา  เขาถึงสัจธรรม อันเปนสิ่งท่ีไมตายสืบตอไป

ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาคณะญาติโยมที่ไดมาสนทนาธรรม
กัน มาพบปะสังสรรค มาถวายภัตตาหาร เปนการทําบุญทําทาน ให
จิตใจโนมเขามาสูธรรมะ ซ่ึงเปนการทาํจิตใจใหสดช่ืนเบกิบานผองใส

เราควรจะทําใหไดอยางนั้นจริงๆ คือทําใหจิตใจสดช่ืนเบิก
บานผองใสเอิบอ่ิมในธรรม แลวก็นําธรรมนอมเขามาในใจของตน
เอง ดวยสติปญญาท่ีรูเขาใจความจริง ใหจิตใจของตนอยูกับธรรมะ
อันเปนส่ิงอมตะ แลวก็จะไดรับผลดีคือความสุขความเย็นใจที่เปน
ความใหมตลอดไป

ดวยอานุภาพคุณพระรัตนตรัย ขออนุโมทนาญาติโยมทุกทาน
และขอคุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ พรอมทั้งบุญ
กุศลที่ไดบําเพ็ญ จงเปนเครื่องอภิบาลรักษา ใหญาติโยมคณะขันธ
๕ และญาติมิตรทั้งหลาย  จงไดประสบจตุรพิธพรชัย  เจริญงอกงาม
ดวยกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญา ในการปฏิบัติกิจหนาที่การ
งานและปฏิบัตธิรรม ใหกาวหนา มีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรม
คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญ.




