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คุณจุฬารัตน เสรีเชษฐพงษ
นมัสการพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารย พระธรรมปฎก ในโอกาสที่ใกลถงึ วันสงทายปเกาตอนรับปใหม ในธรรม
เนียมของชาวพุทธก็มักจะอยากไดมงคล หรือสิ่งที่คิดวาจะนอมนําจิตใจใหสามารถประพฤติปฏิบัติตนใหดียิ่งขึ้นไปในโอกาสป
ตอไปดวย จึงขอเมตตาจากพระเดชพระคุณทานเจาคุณไดกรุณามอบสิ่งที่เปนพรปใหม หรือหลักคิดชี้นําใหสามารถดําเนินชีวิต
ได ตามหลักที่พุทธศาสนิกชนที่ดีควรจะเปน เจาคะ

ธรรมกถาอํานวยพร
ขอเจริญสุขสวัสดี ทานผูชม ผูฟงทุกทาน ชวงเวลาวัน ๒ วันนี้ เปนระยะเวลาที่ประชาชนทัว่ ทั้งโลกกําลังมี
ความสดชื่น เบิกบานแจมใส ตอนรับปใหมกัน คนไทยเราก็ไดรวมในการเฉลิมฉลองปใหมนี้ กับประชาชนชาวโลก
ทั้งปวง
ในชวงเวลา ๒๔ ชม. ที่โลกหมุนไปนี้ ประชาชนในดินแดนหรือประเทศตางๆ ก็ทยอยตอนรับปใหมกันไป
ตามลําดับ
สําหรับประเทศไทยของเรานี้ การตอนรับปใหม เรามีกันปละหลายครั้ง สําหรับครั้งนี้ก็ถือตามที่เรียกกัน
เปนภาษาสมัยใหมวา สากล คือเปนปใหมรวมกับคนทั้งโลก
การตอนรับปใหมนั้นก็เปนเรือ่ งของความสุข คนแสดงความสุขหรือมีความสุขกัน ตั้งแตสดชืน่ รื่นเริง
จนกระทั่งถึงสนุกสนานบันเทิง แมกระทั่งชุลมุนวุนวาย ก็มีกันหลายระดับ แตจะสนุกสนานอยางไรก็ตาม ถาไมมี
การเบียดเบียนกัน ทั้งไมเบียดเบียนตน และไมเบียดเบียนผูอื่น ไมมีการทําใหเกิดความวุน วายเสียหาย ก็ถือวาดี
ทั้งนั้น เพราะวาทําใหจิตใจราเริงสดใส ทางพระถือวาเปนบุญเปนกุศลอยางหนึ่ง จึงเปนมงคล เปนการเริ่มตนที่ดี
ถาเราเริ่มตนดีดวยจิตใจที่เบิกบานผองใส ก็ถือวาเริ่มตนดี ทานเรียกวาเปนบุพนิมิต จะนํามาซึ่งความสุข
ความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป เหมือนกับวาวันนี้เปนตนทุนแลว เราไดเริ่มตั้งทุนใหมแลวก็ตั้งตนไวดดี วย ถือวาให
เปนความหวัง แลวก็พยายามปฏิบัติใหเปนจริง
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ผานไปอีกป รอขางหนาก็อีกป เราทํามันใหดีทั้งหมด
ไมวาเราจะสนุกสนานกันอยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่แนนอนก็คือ ปใหมเปนเวลาที่ครบรอบอีกปหนึง่ เวลา
ผานไปถึงปใหมก็คือ ทุกอยางมีการเปลี่ยนแปลงคืบหนาไป ครบเวลา ๑ ปนี่ ก็ถือวาเปนเวลาที่มากเหมือนกัน
เวลาที่ผานไป ๑ ปในความรูส ึกของหลายๆ คน จะเร็วชาไมเทากัน บางคนก็เร็วมาก บางคนก็เร็วนอย บาง
คนก็ชา ทั้งนี้กข็ ึ้นตอปจจัยตางๆ เชน คนมีความสุขมีความทุกขไมเทากัน มีความหวาดมีความหวังไมเหมือนกัน
คนไหนมีความสุขมาก ก็มักจะรูสึกวาเวลาผานไปรวดเร็ว คนที่มีทกุ ขทรมานก็จะรูสึกวา เวลาชา คนที่มี
ความหวาด กลัวภัยอันตรายที่มองเห็นอยูขา งหนา ก็จะรูส ึกวา เวลารวดเร็ว ถามีความหวังรออยูว าสิ่งที่ตองการจะ
มาถึงเมื่อนั้นเมื่อนี้ เมื่อไรจะถึงสักที ก็จะรูสึกวาเวลาแหงการรอคอยนั้นชางชาเหลือเกิน คนไหนมีภาระมีกจิ ตองทํา
มาก ก็จะรูสึกวาเวลาเร็วเหลือเกิน ทําไมคอ ยทัน คนไหนไมคอยมีอะไรจะทํา เวลาก็จะผานไปชา อยางนี้เปนตน อัน
นี้เปนเรื่องความรูสึกของแตละคน แตแทจริงนั้นวันเวลาเสมอกันหมด มีความยุติธรรมตอทุกคน
ธรรมชาติมีความเปนธรรมเทาเทียมกันแกทุกคน ก็อยูท ี่วาเมื่อเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป คนจะรูส ึกเร็วชา
อยางไร ซึ่งเราจะตองอยูแ ละตองสูกับความเปนจริง
ที่บอกวาเมื่อถึงเวลาปใหมกค็ รบรอบปหนึ่ง เรามองดูในแงสนุกสนานบันเทิงมีความสุขก็ดีแลว อันนั้น
เรียกวาตั้งจิตไปในทางที่ถูก แตพรอมกันนัน้ อีกดานหนึ่งเราก็คงไมลืมวา พรอมกับทีค่ นทั้งหลายจํานวนมากมีความ
สนุกสนานนี่ ก็มีคนสวนหนึ่งที่กําลังมีความทุกข มีความเศราโศกเสียใจ มีความลําบากทุกขยากตางๆ ซึ่งก็ไมควรจะ
ถูกทอดทิ้ง เราควรจะไดเหลียวแลเขาดวย และถาเราไดใชเวลาในปใหม สําหรับไดมองดู มีเยื่อใยมีน้ําใจตอคนที่มี
ความทุกขยาก หรือแมกระทั่งไดไปทําอะไรเพื่อเขา ทําใหเขามีความสุขดวย ก็จะทําใหเกิดเปนสิริมงคลมากยิ่งขึ้น
ตัวเราเองก็ไดบุญ เปนการแผขยายความสุขใหกวางขวางออกไป
ที่วานี้กเ็ ปนเรือ่ งของกาลเวลา เมื่อมันมาถึงแลว เราก็ตองพยายามทําใหเกิดผลเปนประโยชนใหมากที่สุด
ดานหนึง่ ที่เราจะไดก็คือตั้งใจไวดี ใหเปนจิตใจดีงาม
นอกจากจิตใจดีงามก็แสดงออกมาเปนพฤติกรรม อยางที่วา แมจะสนุกสนานก็ใหอยูในขอบเขตที่ไมกอ
ความเดือดรอนเบียดเบียน ไมทําใหเกิดความเสียหาย อันนั้นเปนดานพฤติกรรม เปนสวนที่ ๒
แตสวนสําคัญอีกอยางหนึ่งคือดานปญญา หมายความวาตองทําดวยความรูความเขาใจ รูจักคิดคํานึงถึงป
ใหมที่จะมาถึงตอไปวาเราจะทําอะไร จะดําเนินชีวิตอยางไร เปนตนดวย ไมอยูแ คพฤติกรรมและจิตใจสนุกสนาน
แลวก็จบไป
เรื่องของปใหมที่แทนั้น ในที่สุดก็มาถึงหนาที่ของปญญา เวลาผานไปๆ ทานเรียกวามันก็กลืนกินมนุษยและ
สัตวทั้งหลาย อยางชีวิตของเรานี่เมื่อเวลาผานไป ก็กาวไปสูวัยเพิ่มขึน้ จากวัยเด็กก็เปนหนุมเปนสาว จากหนุมสาวก็
เปนเฒาชรา วัยของเรากาวหนาไปเรื่อย แตวัยกาวหนาไปก็คือการที่มันเสื่อมลงไปนั่นเอง ความกาวหนาในทีน่ ี้มัน
มาพรอมกับความเสื่อมดวย ซึ่งเราจะตองเขาใจยอมรับความเปนจริง

เวลาแตละวัน อยาใหผานไปเปลา
ทีนี้กาลเวลาทีผ่ านไป เมื่อมันกลืนกินสัตวทั้งหลายไปดวย ไมผานไปเปลาอยางนี้ เราก็ตองมีวิธีปฏิบัติตอ
เวลา เพราะถาเราขืนปลอยใหเวลากินเราฝายเดียว เราก็แย เราก็เสื่อม เราก็สูญเสีย ไมมีความเจริญกาวหนา
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เพราะฉะนั้นทานจึงสอนเราใหใชเวลาอยางไมผานไปเปลาเหมือนกัน คือเวลาไมผานไปเปลา มันกลืนกินเรา เราแก
เฒาชราลง แตพรอมกันนั้นเราก็ใชเวลาอยางไมผานไปเปลาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น จึงมีพุทธภาษิตสอนเตือนใจเราไว ใหรูจกั ใชประโยชนจากเวลา ซึ่งนาจะนํามาอางในระยะป
ใหมดว ย จะไดเตือนใจใหเราใชเวลาเริ่มตนตั้งแตวันขึ้นปใหมนี้เปนตนไป ใหถกู ตามหลักธรรม
พุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ แปลเปนภาษาไทยงายๆ วา เวลาแตละวันอยาใหผานไปเปลา ไมมากก็นอย ตองให
ไดอะไรบาง
อันนี้สําคัญมาก บางคนชอบคาถาภาษาบาลีถือวาศักดิ์สิทธิ์ จะจําไวกไ็ ด ถาใครเกงก็จําไวเลย จะวาเปน
ภาษาบาลี นิดเดียว ไมยาว
อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา วาครั้งเดียว ใหจําเอาเอง ใครจําไดก็เกง นี้เปนคาถาศักดิ์สิทธิ์ ถา
นําไปใชจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆ เพราะเปนประโยชนเห็นชัดๆ เวลาแตละวันอยาใหผานไปเปลา ไมมากก็นอยตองใหได
อะไรบาง ลองไดวนั ละเล็กละนอยก็ศักดิ์สิทธิ์แนเลย เพราะเกิดผลจริง
ทีนี้ ที่วาไมมากก็นอยตองใหไดอะไรบางนั้น คนก็คิดกันไปตางๆ บางคนอาจจะคิดถึงการไดเงิน บางคนก็
คิดถึงไดงาน วาทํางานคืบหนาไปแคไหน บางคนก็คิดไปถึงการศึกษาเลาเรียน บางคนก็คิดไปถึงการชวยเหลือทํา
ประโยชนแกผูอื่น ใหแกสังคมประเทศชาติ บางคนก็คิดถึงเรื่องความสุขความทุกข วาวันนี้เราไดสขุ ไดทุกขแคไหน
เพียงไร หรือวาไดคุณธรรม ไดการพัฒนาชีวิตของตนเอง หรือแมกระทั่งไดปญญาความรูความเขาใจ วาเวลาผานไป
วันนี้เราไดคนควาอะไรไดปญ
 ญาเพิ่มขึ้น มีความรู เขาใจอะไรดีขึ้นบางไหม อยางนี้เปนตน
เรื่องนี้ในที่สุดก็ไปจบที่ตวั เอง อยางที่เคยพูดบอยๆ วา แมแตวินาทีสุดทายเวลาไปนอนกอนหลับ ถาสํารวจ
แลวไมไดอะไรเลยก็ขอใหไดกอนหลับ คือทําจิตใจใหเบิกบานผองใส นี่ก็คือไดเหมือนกัน จึงไมมีวันไหนที่เราจะ
หมดสิ้นหวังในการไดลาภอันประเสริฐ แมกระทั่งสุดทายกอนจะหลับ ถาทําจิตใจใหผองใสเบิกบานได ก็คุมแลว
ทั้งวัน แลวก็คดิ ตั้งใจวาวันตอไปเราจะทําสิ่งที่ดีงามอยางไรใหเวลาผานไปอยางไดประโยชนจริงๆ
ที่พูดมานี้กเ็ ปนวิธีปฏิบัติอยางหนึ่ง ซึ่งถาทําไดก็จะมีความหมายวา วันเวลาตอไปในปใหมนี้ จะเปนเวลา
แหงความเจริญกาวหนางอกงาม เพราะวาถาไดวันหนึง่ แมจะเล็กนอย กวาจะครบปก็ไดมากมายทีเดียว อันนี้เปน
พุทธภาษิตหนึง่ ที่เปนประโยชน ถานํามาปฏิบัติก็จะเกิดผลเปนความศักดิ์สิทธิ์ที่แทจริง

เวลาจะมาเทาไร ก็ไดประโยชน ถาไมประมาท
หลักคําสอนตางๆ ที่พระพุทธเจาตรัสไวเกี่ยวกับเรื่องการใชเวลามีมากมาย แมแตแตละขณะอยางที่ผูเรียน
ทางธรรมยอมจํากันไดดี เชนที่วา ขโณ โว มา อุปจฺจคา เวลาแมแตขณะเดียวก็อยาใหผานลวงทานไปเสีย อันนี้ก็
หมายถึงวาผูทปี่ ฏิบัติธรรม ถาทําถูกตองจริงจังจะไดประโยชนแมกระทั่งทุกขณะจิต เชนวา ทุกขณะจิตนี่ใหอยูด วย
ความรู คืออยูด วยปญญา เปนตน จนกระทั่งไมใหเกิดความเสียหาย แมแตความขุนมัวเศราหมองใจขึ้นมาเลย
แตจะปฏิบัติอยางไรก็ตามในเรื่องการใชเวลาใหเปนประโยชน
พูดรวมแลวก็อยูในหลักของความไม
ประมาทนั่นเอง คือเราจะตองอยูอยางไมประมาท หมายความวามีความกระตือรือรน ขวนขวาย ไมนิ่งนอนใจ ไม
เผอเรอ ไมผัดเพี้ยน แตทําการตางๆ ดวยมีสติ
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สติจะคอยเตือนวามีอะไรที่จะตองทํา อะไรเปนกิจหนาทีข่ องตน ระลึกขึ้นมาแลวก็ไมปลอยผานไปเฉยๆ ก็
นํามาทํามาปฏิบัติใหมันจบมันเสร็จไป ในทางตรงขามมีอะไรที่จะพลาดพลั้งเสียหาย เราก็ไมยอมถลําพลาดไป สติก็
จะมากันไมใหเสื่อม แลวก็จะใหฉวยโอกาสแหงความดีงามและความเจริญ หรือการสรางสรรค นี้เปนหนาที่ของสติ
ที่ทําใหเราไมประมาท ถามีความเปนอยูไมประมาทอยางนี้ พระพุทธเจาทรงรับรองวาจะเจริญแนนอน เรียกวาไมมี
ความเสื่อม
แตเปนเรื่องยาก คนเรานี่ ถามีความสุขแลวสบายแลว ก็มักจะเริ่มเฉื่อย แลวก็จะทําใหชักจะเนือย ชักชาลง
แลวก็อาจจะเรื่อยเปอย เฉื่อยชา ก็คือประมาท หมายความวาคนที่ประสบความสําเร็จอะไรสักอยาง ถามัวดีใจก็เลย
เพลินประมาทไปเหมือนกัน ไมวาความดี ความสุข ความสําเร็จ ไมวาอะไร ทําใหคนประมาทไดทั้งนั้น
สิ่งที่ดี ถาใชไมเปน ก็กลายเปนปจจัยแหงความเสื่อมไดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสสรุปไววา
เราจะตองไมประมาท แมจะกาวหนา เจริญดี มีความสุข ประสบความสําเร็จ อะไรอยางไรก็ตาม ก็ตองไมประมาท
ไวตลอดเวลา เมื่อไมประมาท มันก็ไมเสื่อม
คนที่วาเจอพิษของอนิจจัง ก็เพราะวาเวลาเปลี่ยนแปลงไป ไดรับความสุขความเจริญแลวเพลิดเพลินมัวเมา
ประมาท ก็เลยเสื่อม เรียกวาเขาวงจรแหงความเจริญแลวก็เสื่อม แตพระพุทธเจาตรัสสอนไววา ถาทานไมประมาท
ทานจะไมมีเสื่อม เพราะทานจะทําเหตุแหงความเจริญตอไป และปองกันปดกั้นชองทางของความเสื่อมดวย
นี้เปนเรื่องของความไมประมาท ซึ่งเปนเรื่องใหญที่ชาวพุทธทุกคนจะตองถือเปนหลักสําคัญ จะตองปฏิบัติ
เพราะเปนโอวาทครั้งสุดทายของพระพุทธเจา และพระพุทธเจาทรงย้ําตลอดเวลาในการบําเพ็ญพุทธกิจ เรื่องไม
ประมาทก็เปนอันวาเกีย่ วกับกาลเวลา ตองทํากันตลอดเวลา ทั้งป ตองอยูกันดวยความประมาท

รับปใหม ดีไปสามอยาง
แตถามองเฉพาะหนาตอนนี้ ที่เรามาอยูกับปใหม ถามองระยะยาวขางหนาก็ตองกาวไปในความไมประมาท
ใชเวลาทั้งปนอี้ ยางกระตือรือรนขวนขวาย ใชเวลาอยางที่เรียกวาไมใหเสียเปลา ใหเปนประโยชน แตเฉพาะหนาคือ
การที่เรามาตอนรับปใหมกนั ก็มาดูวาเราจะปฏิบัติตอเรื่องปใหมที่เปนเรื่องเฉพาะหนานี้อยางไร
เฉพาะหนานี้ ขึ้นปใหมก็เปนเรื่องของความใหม ความใหมเปนเรื่องทีด่ ี คนชอบ ความใหมมีความหมาย
หลายอยาง ทีส่ ําคัญๆ ก็คือ
๑. ใหความรูสึกสุขสดชื่น เจออะไรที่ใหมๆ สดใส แวววาว งดงาม ผุดผอง ไมสกปรก ไมเปอนอะไร ใจเรา
ก็พลอยสบาย มีความสดชื่นไปดวย
๒. ก็โยงตอไปวา การที่เราเห็นของใหมแลวจิตใจเราสดชื่น ก็สืบเนื่องมาจากของนั้นสะอาด บริสุทธิ์ เชน
เปนของที่ยังไมถูกใช ยังไมมีอะไรเปรอะเปอน แมแตบางทีมือก็ยังไมไดจับตอง ก็สะอาด สดใส จึงทําใหจิตใจคนที่
เห็นนัน้ พลอยสุขสดชื่นไปดวย เพราะฉะนัน้ ความสะอาดบริสุทธิ์จึงเปนคุณสมบัติสําคัญที่มักจะมากับความใหม
๓. อีกอยางหนึ่งที่มากับความใหม ก็คือความมีพลัง อะไรที่ใหมๆ ก็มกั จะมีพลัง ไมตองพูดถึงพลังใจที่เรา
เห็นของใหมแลวใจสดชื่นมีกําลังใจเขมแข็งขึ้นมา แตลองคิดดู อยางนักกีฬาเลนกีฬากันอยู ถาเปนคนเกาเลนมา
นานๆ เปนชั่วโมงก็เมื่อยก็เพลียหมดแรง พอไดนกั กีฬาคนใหมเขามาก็คือไดคนที่มพี ลังแข็งแรง หรืออยางนักรบก็
เหมือนกัน คนเการบไปๆ ก็เหนื่อยออนหมดแรง แตคนใหมเขามาก็แข็งแรงมีพลัง
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เพราะฉะนั้น ความใหมจะมากับพลังความแข็งแรง ถาเราจะใหไดประโยชนจากความใหม ก็ตองตัง้ ใจวาป
ใหมนจี้ ะตองทําใหไดความหมายของความใหม อยางนอย ๓ อยาง คือ
๑. ตองมีความสุขสดชื่น
๒. ตองมีความสะอาดสดใส
๓. ตองมีพลัง มีความเขมแข็ง มีเรี่ยวแรงกําลังที่จะเดินหนาตอไป
ปใหมนี้มกี าลเวลารอเราอยูตงั้ ๓๖๐ กวาวัน ถาเราจะเดินกาวหนาไปใหดี ก็ตองมีพลังที่จะเดินไป

จะมีพลังแท ตองไมติดอะไร
เรื่องกําลังอยางที่วามานี้กเ็ ปนระดับหนึ่ง แตถาดูทางธรรม เรื่องของกําลังไมจบเทานี้ ความมีพลังที่แทอยูที่
ไหน คราวนีม้ าเจาะลึกลงไป พระพุทธเจาตรัสวาตัวพลังความแข็งแรงที่แทอยูที่ความเปนอิสระ ความไมถูกกีดกัน้
จํากัด ไมถูกกักขัง ไมถูกผูดมัดจองจํา เปนตน ใครจะมีพลังแข็งแรงเทาไรก็ตาม ถาหากวาตกหลุมตกบอ จมปลัก ถูก
ดูดกลืนไปแลว หรือวาถูกมัดแนน หรือถูกขังไว กําลังมีเทาไรก็ไมมปี ระโยชน แตคนที่ไมถูกมัดไมถูกจองจําไมติด
อยูในอะไรๆ ตัวเปนอิสระจะเคลื่อนไหวอยางไรก็ได มีกาํ ลังเทาไรก็ใชไดเต็มที่
เพราะฉะนั้น พลังจะมีความหมายตรงทีม่ ีความเปนอิสระ พระพุทธเจาจึงทรงเนนวาตัวพลังนั้นอยูที่ความ
เปนอิสระ ไมตองดูอะไรอื่น อยางชางตัวโตเหลือเกิน ไปลงคลอง จมโคลน ตกหลุม หรือติดหลม ถึงแมตัวโตมี
กําลังเทาไรก็ทาํ อะไรไมไดเลย หมดความหมาย
เพราะฉะนั้นเรือ่ งกําลังนี่ตองมีความเปนอิสระ อยางชางนั้นถาเขาไมตดิ หลมไมติดโคลน มีกําลังเทาไรก็
ใชไดทั้งหมด จะทําอะไรก็เคลื่อนไหวไดเต็มที่ มีกําลังมหาศาลจะลากซุงหรืออะไรก็ได คนเราก็เหมือนกัน จะมีพลัง
ที่แทก็ตองมีความเปนอิสระ
เรื่องความเปนอิสระไมถูกครอบงําไมถูกจํากัดขีดกัน้ นี้ ขอใหดูอยางคนที่ทํางานเพื่อสวนรวม ถาใจไปยึด
ติดอะไร หรือถูกครอบงําเสียแลว ก็จะทําอะไรไดไมเต็มที่ เพียงแควาใจไปหวงผลประโยชนของตัวเทานัน้ แหละ ใจ
ติดแลว หวงสถานะของตัว ตอนนี้ทําอะไรไดไมเต็มที่แลว ติดขัดไปหมด
เพราะฉะนั้น ความหวง ความหวงแหน ความยึดติดในสิ่งตางๆ ในโลกธรรม เชน ลาภยศ เปนตน เหลานี้
แหละ เปนตัวการรายที่ทําใหเราหมดความเปนอิสระ พอหมดความเปนอิสระแลวก็หมดแรงที่จะทํากิจการงานตาม
ความมุงหมาย ทําใหการงานหรือกิจการนัน้ ไมไดผลดี
เพราะฉะนั้น จะตองสรางพลังที่แท คือความเปนอิสระ ซึ่งโดยสาระหรือแกนแทของมันก็คือการมีจิตใจที่
ไมถูกกิเลสครอบงํานั่นเอง ไมใหความโลภ ความโกรธ ความหลง เขามาครอบงํากําหนดได จิตใจของเราก็จะมุง
แนวเดินหนาไปในจุดมุงหมายที่ดีงาม
อยางเชนพระสงฆนี่ เมื่อจิตใจไมตดิ อยูกบั ลาภสักการะตลอดจนแมแตเรื่องตัวตนแลว ก็จะทําตามคําสอน
ของพระพุทธเจา ที่วาใหปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก เพื่อพหูชนไดเต็มที่
พระสงฆเมื่อไมมีความติดของในอะไรตางๆ จะทําอะไรก็ทําไดเต็มที่ มีกําลังอุทิศตัวใหแกศาสนกิจงาน
พระศาสนาไดหมด ญาติโยมก็เชนเดียวกัน เพราะฉะนัน้ สิ่งสําคัญก็คือตองพยายามทําตัวใหโลง ใหโปรง ใหเปน
อิสระ

6

ชาติไทยจะกาวหนา ตองมีปญญาเขมแข็ง
เมื่อเรามีความเปนอิสระอยางนี้ โปรงโลงพรอมดีแลว ทานก็บอกวาใหมีพลังอื่นอีก คนที่ทํางานทัว่ ๆ ไป
ดําเนินชีวิตอยูใ นสังคม ในโลก ยิ่งมีความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานกิจการยิ่งขึ้นไป จะยิ่งตองการ
พลังเพิ่มมากขึน้ ๆ
ทีนี้ถาไมมหี ลัก ก็ไมรูจะเติมพลังอยางไร ทําไปๆ บางทีพลังถอยลงไปทุกที ก็ออนแอลง จึงตองเติมพลัง ถาเรา
มีพลังตามที่ทานสอนไว ก็เติมไดเสมอ เพราะมีพลังยืนพืน้ ที่เจริญเติบโตไปกับการดําเนินชีวิตและการทํากิจการงาน
พลังอีก ๔ อยาง ซึ่งเปนทุนสําคัญที่จะตองมีไวประจําตัว ไดแก
๑. ปญญาพลัง คือกําลังปญญา นี่เปนเรื่องใหญมาก คนเราถาไมมีกําลังปญญาก็ลําบาก แมแตประเทศชาติ
ไหน ถาขาดพลังปญญา ไมมีความเขมแข็งทางปญญา ก็ลาหลัง ตองตามเขาเรื่อยไป เพราะพลเมืองขาดคุณภาพ ไมรู
เรื่องอะไรตางๆ ไมรูทันความเปนไปในโลก วิทยาการลาหลา คิดก็ไมทนั เขา จะคิดจะทําอะไรก็ไมสาํ เร็จทั้งนั้น คน
มีปญญาจึงจะหาทางจัดดําเนินการตางๆ ใหลุลวงไปได
ปญญาคูกับปญหา ถาปญหามา ไมมปี ญญา ก็แกไมได แตถามีปญญาแลว ปญหามาเทาไรก็ไมกลัว แกได
หมด ฉะนั้นคนที่จะแกไขปญหาจึงตองพัฒนาปญญาของตัวตลอดเวลา เราจะมีปญญาพลัง เราก็ตอ งแสวงหาความรู
ตองคนควาเพิม่ พูนปญญาอยูเสมอ ถามองในแงสังคมประเทศชาติ เราก็ตองใหเด็กมีการศึกษาอยางดี ตองชวยเด็ก
ใหเพิ่มปญญา ตองพัฒนาปญญาของเด็ก โดยเฉพาะการหาความรู จะไดใหความรูมาเปนฐานของความคิด และให
ความรูมาคูกับการแสดงความเห็น
เดี๋ยวนี้ชอบพูดกันนักใหเด็กกลาแสดงความเห็น ที่จริงตองย้ํากอนวาเธอจะมากลาแสดงความเห็น ตองหา
ความรูใหดีนะ ถาแสดงความเห็นโดยไมมคี วามรู ก็กลายเปนการแสดงความเห็นที่เลื่อนลอย ไมมีประโยชน บางที
กลายเปนเหลวไหลไรสาระไป
เพราะฉะนั้น สิ่งที่ควรย้ํามากกวาการแสดงความเห็น คือการหาความรู เพราะสังคมไทยเรานี้ขาดมาก เรา
พูดกันมานานแลววาคนไทยขาดตั้งแตความใฝรูเลย
ความใฝรูเปนจุดเริ่ม เมื่อไมมีความใฝรู ก็ไมหาความรู กระบวนการหาความรูก็เลยขาดไปในสังคมไทย เรา
จะเห็นวาการอาน การเรียน การคนควา ไมคอยเอา หองสมุดคอนขางโหรงเหรง แมแตมีเด็กเขาไปใชก็มักจะไปใช
ในแงของการอานเรื่องบันเทิงซะ ไดขาววาอยางนัน้ แทนที่จะไปคนควาตํารับตํารา
เพราะฉะนั้นจะตองสรางสรรคสังคมไทยดวยการพัฒนาปญญา
และการศึกษาจะตองเนนเรื่องการหา
ความรู ใหมีความใฝรู แลวก็มีวิธีการหาความรู แลวก็เปนคนที่เอาจริงเอาจังในการคนควาหาความรูน ั้น
ตอจากนั้น เมื่อฝกการหาความรูแลว ก็ฝก การรูจักคิด คนที่มีแตความรูแลวคิดไมเปน ก็เอาความรูมาใช
ประโยชนไมได แตถารูจักคิดก็เอาความรูท ี่มีนั้นมาใชใหเปนประโยชนได
นอกจากใชความรูใหเปนประโยชนแลว คนที่มีความคิด ก็จะคิดหาทางที่จะไดความรูใหมๆ เพิ่มขึ้นอีก
เพราะความคิดนี้เปนตัวที่จะชวยใหเรารูจกั ไปหาความรูเพิ่มเติม ทําใหไดกระบวนการของการพัฒนาปญญา ๒ ขั้น
คือ ๑. การหาความรู ๒. การพัฒนาความคิด หรือรูจักคิด
ถาได ๒ ขั้นนี้ พอมีความรูดี และคิดเปนแลว การแสดงความเห็นก็จะมีความหมาย มีประโยชน มีสาระขึ้นมา
เพราะฉะนั้น กอนจะมาถึงการแสดงความเห็น ตองเนนการหาความรู และการรูจักคิดหรือคิดเปน
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การคิดเปน จะเปนตัวเชื่อมระหวางความรูกับความเห็น พอคิดเปนก็ใชความรูได แลวความรูนั้นก็จะมี
ความหมายงอกเงยขึ้นมา เมื่อมาแสดงความเห็นก็จะเปนทางใหเราไดความรูความเขาใจ เห็นแงมมุ เพิ่มขึ้น แลวก็
เห็นจุดเห็นชองที่จะไปหาความรูเพิ่มเติมอีก มันก็จะเปนกระบวนการพัฒนาปญญาที่หมุนตอกันไป ๓ อยางไมรูจัก
จบ คือ หาความรู คิดเปน แสดงความเห็นไดแยบคาย
เสร็จแลวก็ไปหาความรูเพิ่ม แลวก็คิด มันก็หมุนกันไปเรื่อยๆ แมแตการแสดงความเห็นก็ไปหนุน ไป
กระตุนความคิดดวย ฉะนั้น การพัฒนาปญญาจะตองใหครบกระบวนการอยางนอย ๓ ขั้นตอนที่วานี้
นอกจากนั้นในการหาความรูก็ตองเนนดวยวาตองมีการปฏิบัติ มีการทดลอง คือมีการกระทําดวยนั่นเอง นี่
เปนเรื่องของพลังปญญา ซึ่งเปนเรื่องใหญ พูดเทาไรไมรูจบ
ก็เอาละ เรื่องที่หนึ่ง จะตองเนนปญญา ซึ่งเปนพลังใหญ ถาไมมีปญญา แมแตประเทศชาติสังคม ไมมีความ
เขมแข็งทางปญญา ประเทศชาติก็ไปไมไหว จะตองเปนผูตาม และมีแตความออนแอเรื่อยไป

ถามีพลังสี่ ชีวิตและสังคมก็อดุ มดวยทุน
ตอไปที่ ๒. วิริยพลัง คือกําลังความเพียรพยายาม นอกจากมีปญญาแลว ตองมีความเพียรพยายามดวย ถามี
ปญญาแลวมัวขี้เกียจเสีย เอาแตมัวเมากินเสพบริโภค หรือติดจมอยูในอบายมุข ก็ไมไปไหนเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
ตองเดินหนา ตองมีความมุงมั่น เปนคนที่กาวหนา คนที่มีความเพียร ก็คือคนที่แกลวกลาเขมแข็ง ใจสู กาวไป
ขางหนาเรื่อยไป วิริยะความเพียรจึงเปนพลังสําคัญที่จะทําใหงานเดิน
อยางนอยจะทํางานทําการอะไรก็ไมใหขาดตกบกพรอง ทํางานเต็มตามหนาที่เปนอยางต่ํา นี่เรียกวาวิริย
พลัง กําลังความเพียรพยายาม
๓. อนวัชชพลัง เปนกําลังสําคัญอีกหนึ่ง เรียกวากําลังความสุจริต เชนมือสะอาด จะทํางานทําการอะไรก็ไม
มีชองใหใครเอาไปเปนจุดออน ที่จะตําหนิติเตียนไดเปนตน ถาเราไมมีชอง ไมมีความทุจริต ไมมีแงมุมที่เขาจะเอา
ไปตีแลว เราก็มีความมั่นใจในตัวเอง ทํางานไดเต็มที่
พลังขอนี้ตองสรางไว ตองเตรียมตัวไวแตตนวา เราจะมีกําลังความสุจริต คนที่มีความสุจริต ก็มั่นใจตัวเอง
และทํางานบุกไดเต็มที่
๔. สังคหพลัง คือกําลังการประสานรวมมือบําเพ็ญประโยชน คือการชวยเหลือกัน การเกื้อกูลผูอื่น การมี
ความรวมมือ สามัคคี การทําประโยชนแกสังคมประเทศชาติ งานของเรามักจะมีจดุ หมายมุงไปที่ขอที่ ๔ โดยที่วา ๓
ขอตนจะเปนตัวผลักดันใหเรากาวไปในขอที่ ๔ ถาทํางานไปเรื่อยๆ โดยไมไดทาํ ประโยชนอะไร ก็จะมีพลังไม
สมบูรณ เพราะฉะนัน้ พลังที่ ๔ จึงเปนตัวทีม่ าคุมทายอีกทีใหครบ
รวมความก็คือตองมีพลัง ๔ ประการ ขอย้ําอีกทีวา
๑. ปญญาพลัง กําลังปญญา
๒. วิริยพลัง กําลังความเพียรพยายาม
๓. อนวัชชพลัง กําลังความสุจริต หรือมือสะอาด และ
๔. สังคหพลัง กําลังการบําเพ็ญประโยชน การชวยเหลือเกือ้ กูล ทําการสงเคราะหและสามัคคี
กับเพื่อนรวมสังคม พูดสั้นๆ วา ผูกใจไมตรีและรวมมือกัน
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เมื่อเราได ๔ ขอนี้ และมีฐานที่ดีคือความเปนอิสระอยางเมื่อกี้ที่วา ไมถูกอะไรผูกมัด ไมติดไมหวงเรื่อง
ผลประโยชน เรื่องสถานะเปนตน ตอนนี้ ก็เดินหนาไดเต็มที่ นี่คือคนมีพลัง

ปใหม จะตอนรับ หรือทาทาย เราตองกาวสูจุดหมายรวมกัน
ตอนที่จะเขาสูป ใหมนี้ ถาเรามีพลังทั้งหมดที่วามา ก็เรียกวา พรอมที่จะเดินหนา
เมื่อปใหมมาถึงเขาจริงๆ ไมวาจะอยางไรก็ตาม ก็คือเราเจอกับปใหมเขาแลว การเจอปใหมนนั้ มีความหมาย
๒ อยาง
๑. เปนการตอนรับ ปใหมตอ นรับเรา เราจึงพูดกันถึงความหวัง ความสดใส ความเบิกบาน ทีจ่ ริงนั้น วัน
เวลาตอนรับเราตลอดทุกเมื่อ เขาเปดโลง เพราะเขาเตรียมจะกลืนเราอยูแลว เราเดินหนาไปในเวลาก็เหมือนกับเรา
เขาปากของเขามากเขาไปเรือ่ ยๆ
เพราะฉะนั้น ปใหมตอนรับโดยกลืนเราตลอดเวลา แตมองในแงดีใหเปนการตอนรับ ก็ทําจิตใจใหราเริง
เบิกบานสดใส มีความสุข
๒. เปนการทาทาย ปใหมเปนเวลาที่ทาทายดวย เพราะอะไร เพราะปใหมนั้น มองในแงกาลเวลาขางหนาก็
เปนการเดินทางอยางหนึ่ง เหมือนกับวาเรากําลังจะเขาสูห นทางที่เรายังไมเคยเดิน เราไมรูวาขางหนาจะมีอะไร จะ
พบจะเจอะเจอจะเผชิญหรือจะผจญกับอะไร เพราะฉะนัน้ มันก็ทาทายเหมือนกัน
เราจะตองเผชิญและผจญกับอะไรขางหนาอีกมากมาย ซึ่งเรายังไมรู แตที่แนนอนอยางหนึ่งก็คือ เราจะตอง
เดินหนา อยางนอยการที่จะเดินไปไดก็ตองมีเรี่ยวแรงกําลังในการเดิน
เพราะฉะนั้นมันจึงทาทายเรา เราจะตองมีกาํ ลังและจะตองใชพลังครบทุกอยาง เทาทีพ่ ูดมาแลวขางตน เพื่อ
บุกฝาไปขางหนา ซึ่งอาจจะมีความเหนื่อยยาก ความลําบาก ความติดขัดและอุปสรรคตางๆ อันนี้เปนขอเท็จจริงที่เรา
หนีไมพน เราจะตองยอมรับ ไมใชมองแคปลอบใจตัว เราจะตองเผชิญหนากับความเปนจริง
ไมเฉพาะชีวิตของแตละคนเทานั้น สังคม ประเทศชาติ ชุมชนอะไรก็ตาม ก็จะตองเขาสูสภาวะอยางนี้ คือ
การเขาสูหนทางเดินขางหนาในป ๒๕๔๖ วาเราจะเจออะไรอีกบางที่ยังไมรู ประเทศไทยเราก็มีสถานการณของเรา
เอง และมองกวางออกไปในโลกก็ยังไมรจู ะเกิดอะไรขึ้น แมแตในระยะเวลาใกลๆ นี้หรือไม นั่นเปนเรื่องที่เรา
จะตองเผชิญและดําเนินการ ถาเรามีความไมประมาท เอาความไมประมาทมาใชโดยเตรียมตัวใหพรอม ไมวาอะไร
จะเกิดขึ้น เราจะตองมีความสามารถที่จะรับมือ และจะตองเอามันมาใชเปนแบบฝกหัดพัฒนาตัวใหได
ทุกอยางที่เขามาในหูตาของเรา เปนประสบการณ ซึ่งเมือ่ เจอแลวเราตองทําแบบฝกหัดทั้งสิ้น ถาคนไหนทํา
แบบฝกหัดเปน ผานไปได ก็พัฒนาขึ้นทุกที คนที่ผานแบบฝกหัดไปไดก็จะแกรงกลายิ่งขึ้น จะมีสติปญญาดีขึ้น และ
จิตใจก็จะเขมแข็ง มีความอดทน มีความเพียรพยายาม เพิ่มขึ้นทุกที แตตองเตรียมใจไวกอน ไมใชทอเสียตั้งแตตน

ปใหมกาวมา เราเดินหนากาวไป
ที่วามาทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องของปใหม ทีม่ ีความหมายหลายอยางหลายประการ ตอนนี้เหมือนกับเรามาบอก
กันวา เออ เราจะเขาสูปใหมแลวนะ เราเดินเขาสูทางใหมหรือชวงใหมของทาง เราจะเดินทางกันอยางไรจึงจะดี มา
ชวนกันเตรียมตัวใหพรอม
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เปนอันวาไดบอกแลว ทั้งระยะยาว และระยะสั้นเฉพาะหนา ระยะยาว ก็คือตองมีความไมประมาทตลอดไป
นี่ใชกับกาลเวลาทั้งหมด ไมวาจะเปนวัน เปนเดือน เปนป หรือกี่ป ก็ตอ งมีความไมประมาทเสมอ สวนเฉพาะหนา ก็
คือเฉพาะวันใหม เดือนใหม ปใหม ที่กําลังจะมาถึง ณ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ เปนเวลาเฉพาะหนาที่ใหม เราก็ตองใหได
๓ ประการ ที่วา สุขสดชื่น สะอาดสดใส แลวก็มีพลัง และพลังนั้นก็ใหไดครบ ทั้งพลังของความเปนอิสระ แลวก็
พลังปญญา พลังความเพียรพยายาม พลังความสุจริต และพลังการรวมมือสามัคคีบําเพ็ญประโยชน
ตอจากนีก้ ็มาถึงเฉพาะขณะ ที่วาเฉพาะขณะ ก็คือขณะทีพ่ ูดนี้แหละ ขณะที่พดู นี้เรายังไมตองทําอะไรอื่น ก็
มาตั้งความปรารถนาดีตอกัน ที่อยางนอยก็เปนการสงเสริมกําลังใจ ดังนั้นอาตมภาพจึงขอตั้งใจดีตอทานสาธุชน
ทั้งหลายทุกๆ คน ทั้งในประเทศไทย และแมกระทั่งในโลกที่เราอยูรวมกัน ในยุคโลกาภิวตั นที่วาเปนเหมือน
หมูบานเดียว การที่จะอยูรวมกันใหมีสันติสุข ก็ตองตั้งใจดีตอกัน
เมื่อเริ่มปใหมเรานิยมสงความสุขแกกัน ก็คือแผเมตตา ปรารถนาดีใหผูอื่นมีความสุข เพราะฉะนั้นใน
โอกาสนี้ที่พูดเฉพาะขณะ อันเปนเวลาที่จะตั้งความปรารถนาดี อวยชัยใหพรแกทานทั้งหลาย ก็ขออาราธนาคุณพระ
รัตนตรัย พรอมทั้งบุญกุศล คือความดีงามทั้งหลายที่แตละทานไดทํา และรวมกันทํานี้ จงเปนพลังอันสําคัญ ที่จะให
เราทั้งหลายดําเนินชีวติ และกิจการตางๆ ใหกาวหนาไป โดยมีกําลังทั้งกาย ทั้งใจ ทั้งกําลังปญญา ทั้งกําลังความ
สามัคคี รวมมือกัน มุงหมาย และมุงมั่นทําการตางๆ เพื่อความสุขความเจริญงอกงามของสังคมประเทศชาติ
โดยเฉพาะทําแตละครอบครัว ใหเปนครอบครัวที่อบอุน รมเย็นมีความสุข และขยายความสุขออกไปยังสังคม
ประเทศชาติทงั้ หมด
ขอใหทุกทานมีความรมเย็นงอกงาม ในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา สามารถบําเพ็ญประโยชน ทั้ง
แกชีวติ ของตน แกครอบครัว แกสังคมประเทศชาติ และแกเพื่อนมนุษยทั้งปวง ทําโลกและสังคมใหเปนที่รื่นรมยนา
อยูอาศัย และทุกทานมีความงอกงามในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดปใหม ๒๕๔๖
และตลอดไปทุกเมื่อ เทอญ

