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นําเรื่อง
อนุโมทนากอนผานปเกา
ขอเจริญพร วันนี้โยมญาติมิตรมาประชุมพบปะ และพรอมกัน
ทําบุญ ถวายภัตตาหารพระสงฆ แลวก็มกี ารสังสรรคกนั ในหมูญ
 าติมติ ร
อีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้เปนรายการของเดือนธันวาคม ซึ่งเปนเดือนสุดทายของป
พ.ศ. ๒๕๓๑ ก็เลยถือวา การทําบุญครั้งนี้ เปนการสงปเกาและตอนรับ
ปใหมไปดวย เพราะวาปใหมก็จะมาถึงในเวลาอีกสัปดาหเดียว คือ ๗
วันขางหนานี้แลว
แต ก อ นที่ จ ะได พู ด แสดงธรรมกถาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งกาลเวลาอั น
สําคัญนั้น ก็ขอถือโอกาสอนุโมทนาเสียกอน
ในชวงนี้ พอดีคณ
ุ โยมมิสโจไดทราบวาอาตมภาพมีปญ
 หาเกีย่ ว
กับเรื่องตา ก็เปนหวงสุขภาพ ก็เลยไดจัดยาของทานลื้อโจวถวาย โดย
มอบใหคณ
ุ ทรงวาทและคุณประจวบลาภนําไปถวาย ขออนุโมทนาไวใน
ที่นี้ดวย ที่คุณโยมพรอมทั้งโยมญาติมิตรไดเปนหวงใย และตองการให
อาตมภาพมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อจะไดทํางานพระศาสนาตอไป
อีกดานหนึ่ง คุณมุกดาเปนหวงเรื่องเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งตอน
นั้นเครื่องเกาไดประสบอุบัติเหตุเล็กนอย โยมอยากใหพระมีเครื่องใช
ในการบันทึกเสียงที่สะดวก จะไดใชงานโดยไมตองหวงกังวล ไมตอง
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มี ปลิโพธ∗ ในการทํางาน เพราะวางานในดานการพูดนั้น เครื่อง
บันทึกเสียงก็เปนอุปกรณสําคัญที่จะชวยใหรักษาหลักฐานไว และชวย
ใหสิ่งที่พูดไวนี้ สามารถนําไปคัดลอก พิมพ หรือเอาไปถายทอดตอกัน
เปนประโยชนไดกวางขวาง คุณมุกดาจึงพยายามจะใหอาตมภาพมี
เครื่องใชที่สะดวก ตอนนั้นก็นําเอาเครื่องชนิดหนึ่งซึ่งดีมากไปถวาย
แตดีเกินไปสําหรับอาตมภาพ พอไดโอกาสก็เลยตองขอคืน ถึงกระนั้น
คุณมุกดาก็ยังไมลมเลิกความตั้งใจ ในที่สุดก็ไดจัดซื้อหาเครื่องบันทึก
เสียง AIWA มาถวาย ซึ่งกําลังทดลองใชอยูในบัดนี้
อีกสวนหนึ่ง คือ คุณกุงกับคุณสมศรี ไดเปนผูอาสาสมัครในการ
ไปรับอาตมภาพมาแสดงธรรมกถาที่นี้เปนประจําหลายครั้งหลายคราว
วันนี้ก็เชนเคย ก็ไดไปรับมาอีก เปนการอุปถัมภศาสนกิจของพระสงฆ
อีกดานหนึง่ ก็ขอถือโอกาสอนุโมทนาไวพรอมกันดวย
อยางที่อาตมภาพไดกลาวแลววา วันนี้เปนการทําบุญครั้งสุด
ทายสําหรับป ๒๕๓๑ จึงถือวาเปนการสงปเกาตอนรับปใหม

∗

ปลิโพธ เครื่องผูกพันหรือหนวงเหนี่ยว เปนเหตุใหใจพะวักพะวนหวงกังวล, เหตุ
กังวล, ขอติดของ
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สงปเกา รับปใหม
อาศัยกาลเวลา ที่มากับความเปลี่ยนแปลง
เรื่องการสงปเกาตอนรับปใหมนั้น ก็ไดเคยพูดมาหลายครั้ง
แลววา ที่จริงนั้นเปนเรื่องสมมติ คือกาลเวลาก็หมุนเวียนเรื่อยๆ
ไปตามปกติธรรมดา เราก็มาแบงจัดเปนเดือนๆ มีการกําหนดวา
เดือนนั้นมีเทานั้นเทานี้วัน อะไรทํานองนี้ โดยคํานวณจากจํานวน
วันทั้งหมด ๓๖๕ หรือ ๓๖๖ วัน ที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย
การที่จะแบงเปนเดือนนั้นเดือนนี้ มีเทานั้นเทานี้วันอะไรนี่
เปนเรื่องของสมมติ ซึ่งเราจะตัดตอนเอาตรงไหนเปนปใหมก็ได
เพราะฉะนั้น เรื่องของโลกสมมตินี้จึงไมเหมือนกัน บางแหงและ
บางยุคบางสมัยก็ถือวันขึ้นปใหมที่จุดหนึ่ง พอเปลี่ยนไปยุคสมัย
∗

ธรรมกถา แสดงที่บานคุณโยมมิสโจ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑

๔

กาลเวลา

หนึ่ง หรือเปลี่ยนถิ่นฐานไป ก็มีประเพณีตางออกไป มีการกําหนด
วันสงปเกาวันขึ้นปใหมอีกตอนหนึ่ง
ดังจะเห็นวา มีการสงปเกา-ขึ้นปใหมแบบไทยเดิม หรือแบบ
สงกรานตก็มี หรือแบบเคยถือเดือนอายก็มี ตลอดกระทั่งวา แบบ
จีนก็มีตรุษจีน แบบฝรั่งก็มีตรุษฝรั่ง อะไรทํานองนี้ แลวก็มาถือเปน
สากล วาวันที่ ๑ มกราคม อยางที่เราจะจัดตามที่ถือกันในบัดนี้
รวมแลวก็คือเปนเรื่องของกาลเวลา
กาลเวลาเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลง
นี้แหละที่เปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องของธรรมะ
สัจธรรมหรือความจริงในเรื่องของวันสิ้นปเกาและวันขึ้นป
ใหมนั้น ก็อยูที่กาลเวลาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนี้เอง การเปลี่ยน
แปลงนี้ทําใหเรามีการแบงเวลาออกไป การที่เราบอกวามีปใหมป
เกานั้น ถาวาโดยสาระสําคัญแลว ก็เปนเรื่องของกาลเวลาที่เราแบง
เปนอดีต ปจจุบัน และอนาคต
ที่วาเกากับใหมนั้น เกาเราบอกไดวาเปนอดีต คือเรื่องที่ผาน
ไปแลว สวนที่วาใหมนี้ยังก้ําๆ กึ่งๆ ในแงหนึ่งคือกําลังเปลี่ยนจาก
เกามาเปนใหม ใหมก็คือเวลานี้ ที่พบอยูเดี๋ยวนี้ ซึ่งถือวาเปน
ปจจุบัน แตตอจากปจจุบันไปยังมีอนาคตอีก
เพราะฉะนั้น ถาจะแบงกาลเวลาใหครบถวนแลว เกากับ
ใหม ยั ง ได เ วลาไม ค รบที เ ดี ย ว ถ า จะให ค รบต อ งแบ ง เป น อดี ต
ปจจุบัน และอนาคต รวมเปน ๓ กาล
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ความเปลี่ยนแปลง คูกันไปกับกาลเวลา
ชีวิตคน คูกันมากับการทํากรรม
เรื่องของกาลเวลาก็มี ๓ กาลนี้แหละ คือมีอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย
ชีวิตมนุษยนั้นเปนเรื่องของการสืบตอ คือสืบตอจากอดีตมา
ปจจุบัน แลวจะสืบทอดไปขางหนา เรียกวา อดีต ปจจุบัน อนาคต
และทั้งสามนั้นไมใชตัดตอนขาดจากกัน ไมใชวาเมื่อเราพูดแบง
เปนอดีต ปจจุบัน และอนาคต แลว แตละอยางจะเปนเรื่องของแต
ละตอน ไมใชอยางนั้น
ความจริง อดีต ปจจุบัน และอนาคตนั้นสืบตอกัน เปนของ
ตอเนื่อง เหมือนอยางชีวิตของเรานี้ ก็สืบทอดมาตั้งแตเด็ก จน
กระทั่งปจจุบันนี้ แลวยังจะสืบทอดตอไปอีกเทาไรจนถึงอายุขัย
ซึ่งก็ไมแนนอนวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด แตทั้งหมดนั้นก็เปนเรื่องของ
การสืบตอทั้งสิ้น
ทีนี้ การสืบตอที่สําคัญในชีวิตของเราอยางหนึ่งก็คือ เรื่อง
ของ “กรรม” กรรมนั้นเปนการสืบตอที่สําคัญ เรียกกันวาการสั่ง
สม ชีวิตของเรานั้นมีการสั่งสมกรรม
พระพุทธศาสนาสอนไววา มนุษย “แตละคนมีกรรมเปน
ของๆ ตน แตละคนเปนทายาทของกรรม” ที่วาเปนทายาทของ
กรรมเพราะอะไร ก็เพราะวาเราไดสรางกรรมไว เมื่อเราสราง
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กรรมไวอยางไร เราก็เปนทายาทของกรรมนั้น และเปนผูรับผล
ของกรรมนั้น
เมื่อกรรมเกิดจากการสะสม มันก็เปนเรื่องของกาลเวลา ที่
เรียกวา อดีต ปจจุบัน อนาคต เราสั่งสมกรรมมาในอดีตแลว มัน
ก็สืบทอดมาถึงปจจุบันนี้ ตัวเราในปจจุบันนี้ก็เปนผลของการสั่ง
สมของกรรมทั้งหมดในอดีต
แลวกรรมที่เราทําในปจจุบันนี้ ก็จะรวมเขากับกรรมที่ไดสั่ง
สมไว หรือทุนเดิมที่มีอยูทั้งหมดนั้น และเพิ่มทุนเขาไปอีก
สําหรับไปใหผลในอนาคตตอไปขางหนา
เพราะฉะนั้น การมีชีวิตในปจจุบันแตละเวลา ก็คือการเพิ่ม
ทุนสะสมเพิ่มเขาไปในกองเสบียงทุน ที่เราทําไวทั้งหมดนั้น ใหมี
ผลยิ่งๆ ขึ้นไป
ด ว ยเหตุ นี้ ทางพระพุ ท ธศาสนาท า นจึ ง สอนให เ ราไม
ประมาท เพราะวา เมื่อรูวาชีวิตของเราเปนการสั่งสมกรรม เราก็
ควรจะสั่งสมกรรมที่ดี ดังที่มีพระพุทธพจนสอนไววา อยาดูถูก
กรรมไมวาดีหรือชั่ว แมจะมีประมาณนอย ตามพุทธภาษิตวา
“มาวะมัญเญถะ ปาปสสะ

นะ มัตตัง อาคะมิสสะติ”

แปลวา “อยาดูหมิ่นกรรมชั่วหรือบาปวาเล็กนอย คงจะไมมา
ถึงตัว” เปรียบเหมือนน้ําหยดทีละนอยๆ ก็ทําใหตุมน้ําที่ใหญโต
เต็มไปดวยน้ําได ฉันใด คนเราก็เชนเดียวกัน เมื่อสั่งสมกรรมที่
เปนบาปทีละนอยๆ แลวชีวิตก็เต็มไปดวยบาปได ฉันนั้น
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ในทางตรงกันขาม บุญก็เชนเดียวกัน ทานก็สอนวา
“มาวะมัญเญถะ ปุญญัสสะ นะ มัตตัง อาคะมิสสะติ”
แปลวา “อยาดูหมิ่นบุญวาเปนของเล็กนอย คงจะไมเกิดผล”
เปรียบเหมือนตุมน้ําใหญ ยอมเต็มดวยน้ําที่หยดทีละเล็กทีละนอย
ได ฉันใด คนเราดําเนินชีวิตที่ประกอบดวยการทําความดีหรือบุญ
ก็มีชีวิตที่เต็มเปยมไปดวยบุญได ฉันนั้น
อันนี้เปนคติเตือนใจ ใหเราพยายามใชเวลาในการที่จะทําแต
กรรมดีงาม ใหเปนประโยชน ซึ่งเปนเรื่องการสืบตอของชีวิตและ
เปนการสืบตอของกรรมไปดวย

เมื่อมีชีวิตอยูไป กรรมก็สั่งสมขึ้นมากมาย
ตองรูจักทั้งตัดและตอ จึงจะมีชีวิตที่ดีได
สําหรับมนุษยนั้น กรรมกับชีวิตไมสามารถแยกจากกันได
เมื่อมีชีวิต ก็มีกรรม เพราะเหตุที่มีกรรมนั้นแหละ จึงทําใหชีวิตสืบ
ตอไป เพราะฉะนั้น กรรมก็อุดหนุนชีวิต และเมื่อมีชีวิตก็ทํากรรม
กันตอไป ขอสําคัญอยูที่วา เราจะใชชีวิตนั้นทํากรรมอะไร
พระพุทธเจาทรงสอนใหเราทํากรรมดี และตรงนี้ก็เปนแง
ของการที่จะสืบตอ คนเราจึงตองใชการสืบตอใหเปนประโยชน
หมายความวา ชีวิตที่เปนการสั่งสมก็ดี สืบตอก็ดี เราควรจะทําให
เปนการสืบตอและเปนการสั่งสมที่เปนบุญเปนกุศล ถาสืบตอดี ก็
เกิดบุญเกิดกุศลมาก ชีวิตนี้ก็จะเต็มเปยมไปดวยบุญดวยกุศล
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แตในเวลาเดียวกัน พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหเรารูจักตัดดวย
เหมือนกัน ไมใชใหสืบตออยางเดียว สืบตอในแงที่จะทําใหเกิด
ประโยชนแกชีวิต แตในทางจิตใจของเรานี้ ถาเราไมรูจักตัด มันก็
ทําใหเกิดความทุกขได
อยางคนบางคนทํากรรมไว แมจะทําบาปไวเพียงนิดหนอย
แลวก็มาเปนหวงเปนกังวลกับบาปหรือกรรมไมดีที่เคยทําไว แลว
จิตใจก็ไมมีความสุข ดานนี้พระพุทธเจาทรงสอนวาตองรูจักตัด
เมื่อกี้นี้ตองรูจักตอ ตอใหดีก็คือสั่งสมแตสวนที่ดี ทีนี้ สวนที่
เปนโทษก็รูจักตัด รูจักตัดอยางไร
ตัดอยางที่หนึ่ง คือตัดในความคิดของเรานี้แหละ ดังที่พระ
พุทธเจาตรัสสอนไววา “ไมควรมัวหวนละหอยถึงความหลังหรือ
สิ่งที่ลวงแลว และก็ไมควรฝนเพอถึงอนาคตดวยเชนเดียวกัน สิ่งที่
เปนอดีตก็ลว งไปแลว สิ่งที่เปนอนาคตก็ยังมาไมถึง ควรดํารงอยู
ดวยสิ่งที่เปนปจจุบัน”
ถ า เราพิ จ ารณารู ชั ด ว า กรรมนี้ ดี เป น สิ่ ง ที่ เ ป น ป จ จุ บั น อยู
เฉพาะหนา แลวก็พยายามขวนขวายทําปจจุบันนั้นใหดี ก็จะมีชีวิต
ที่ดีงามได
ตัดอยางที่สอง เปนไปตามหลักความจริงที่วา คนเรานี้เปลี่ยน
แปลงได เพราะเปนอนิจจัง และเปนไปตามเหตุปจจัย หมายความ
วาจะเปลี่ยนไปอยางไร ก็เปนไปตามเหตุปจจัย เพราะฉะนั้น กรรม
ที่ทํามาแลว ถาแมวาไดทําอกุศลมา ก็สามารถที่จะละเลิกแลวหัน
มาทํากุศล มีพุทธพจนตรัสใหกําลังใจไววา
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“โย จะ ปุพเพ ปะมัชชิตฺวา
โสมัง โลกัง ปะภาเสติ

ปจฉา โส นัปปะมัชชะติ
อัพภา มุตโตวะ จันทิมา”

คาถานี้แปลความไดวา “บุคคลใดเคยประมาทแลวในกาลกอน
มาภายหลังเลิกละ หันมาเปลี่ยนเปนไมประมาท บุคคลนั้นยอมยัง
โลกนีใ้ หสวางไสว เหมือนดังดวงจันทรทพี่ น จากเมฆหมอก”
พุทธภาษิตนี้หมายความวา ถาเราเคยทําอกุศลกรรมหรือบาป
อะไรไว และถาหากเรารูแลววาสิ่งนั้นเปนโทษ ไมดีไมงาม เราก็
เลิกละเสีย แลวหันมาทําสิ่งที่ดีงามดวยความไมประมาท ก็จะกลับ
เกิดเปนบุญเปนกุศล และจะทําใหชีวิตนี้สวางไสวขึ้นมา ตั้งแตจิต
ใจของตนเองก็จะปลอดโปรง เบิกบาน แจมใสได เรียกวา พน
จากเมฆหมอก เหมือนดังดวงจันทรที่วา เมื่อพนจากเมฆหมอกออก
มาได ก็สองแสงสวางใหโลกนี้แจมจา งดงามสดใสได ฉันนั้น

ถารูเขาใจธรรม ก็ปดกั้นกรรมเองได
ยังมีคาถาอีกคาถาหนึ่ง ที่ตรัสใหกําลังใจไวสําทับความให
ชัดยิ่งขึ้นวา
“ยัสสะ ปาปง กะตัง กัมมัง
โสมัง โลกัง ปะภาเสติ

กุสะเลนะ ปถียะติ
อัพภา มุตโตวะ จันทิมา”

แปลความวา “บุคคลใดกระทําบาป คือกรรมชั่วไวแลว ภาย
หลังปดกั้นกรรมชั่วนั้นเสียดวยกุศล บุคคลนั้นยอมยังโลกนี้ให
สวางไสว เหมือนดังดวงจันทรที่พนจากเมฆหมอก”
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คาถานี้ก็เชนเดียวกัน ที่วาแตกอนประมาทนั้นคืออะไร กอน
นั้นประมาทก็คือไมทันคิด ไมทันไดพิจารณา ยังไมมีความรู ไมมี
ความเขาใจ ก็อาจจะทําสิ่งที่เปนบาป เปนอกุศลไว ตอมาไม
ประมาท คือเกิดสติ และไดพิจารณา มีความรูความเขาใจแลว ก็
เลิกละอกุศล เปลี่ยนมาทํากุศลแทน ก็เอากุศลนั้นมาปดบาปเสีย
ที่วาปดนั้นไมใชปดบัง แตวาปดรายการทีเดียว ปดบังนั้น
เปนคนละเรื่องกัน การที่จะปดบังบาปนั้น ปดบังในใจเราไมได แต
ตองเอากุศลมาปด หมายความวา จบรายการของอกุศลหรือบาปนั้น
โดยเอากุศลเขามาแทน ก็ทําใหเกิดความดีงามขึ้นมา เมื่อกุศลเกิด
ขึ้นแลว ก็ปดอกุศลหรือปดบาปเสีย ใหจบสิ้นรายการไป
เพราะฉะนั้น แมวาคนเรานี้ เมื่อมีชีวิตอยู อาจจะทํากรรมดี
บางชั่วบางได แตกรรมที่ทําไวชั่วนั้น ถาเรารูเขาใจแลว และรูจัก
ปฏิบัติใหถูกตอง โดยมีโยนิโสมนสิการ คือทําในใจไวโดยแยบ
คาย แลวทํากุศลขึ้นมาแทน ก็สามารถปดกั้นอกุศลนั้นใหหมดพิษ
สงไปได
บาปที่ทําไว ที่ทานวาไมหายไปไหนนั้น เมื่อทําบุญไปๆ
บาปก็ถูกยับยั้ง ถูกครอบงํา หรือถูกทวมทับ หมดฤทธิ์ เพราะบุญมี
กําลังเหนือกวา บาปก็ถูกปดถูกกั้นไมสามารถแสดงผลได
เปรียบเหมือนกับวา เราเอาน้ําสีแดงหรือสีเขียวหรือสีสกปรก
อยางใดอยางหนึ่ง อาจจะเปนสีดําก็ได มาใสไวในภาชนะ เมื่อเรา
ใสแตน้ําสีดําสกปรกลงไป เราก็เห็นชัดวาน้ํานั้นสกปรก เชนวา
น้ําสีดําลิตรหนึ่ง ใสลงไป ก็เห็นชัดเลยวาเปนน้ําสกปรก เปนน้ําสี
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ดํา เหมือนกับกรรมชั่วที่ทําไว
ทีนี้ตอมา เราไดสติ และรูเขาใจแลว ก็ไมประมาท เราก็ไม
ทํากรรมชั่วนั้นเพิ่มอีก น้ําสีดําที่สกปรกมีจํานวน ๑ ลิตร ก็อยูแค ๑
ลิตรนั้น
ทีนี้ ตอจากนั้น เราทําแตกรรมดี เราทํากรรมดีมากขึ้นๆ
เหมือนกับใสน้ําใสลงไปๆ ใสเรื่อย เติมอยูเรื่อย จนกระทั่งวาน้ําใส
นั้นมีปริมาณมากมายตั้งหลายถัง แลวในที่สุดก็จะปรากฏชัดเจนวา
น้ําที่เปนสีแดง หรือสีดําลิตรเดียวนั้นนะ มองไมเห็นเลย
ในน้ําที่มีปริมาณมากมาย ซึ่งมีจํานวนตั้งพันลิตร หมื่นลิตร
น้ําสีดําที่มีเพียงลิตรเดียวนั้น มองไมเห็นเลย เจือจางไปหมด ทั้งๆ ที่
ความจริงน้าํ สีแดงสีดาํ นัน้ ก็ยงั มีอยู แตมองไมเห็น ไมมคี วามหมาย
น้ําทั้งหมดนั้นกลายเปนสีใสไปหมด
เรื่องนี้ก็เหมือนกัน เมื่อทํากรรมที่เปนกุศล ทําบุญมากขึ้นๆ
บาปที่มีเล็กนอยนั้น มีก็เหมือนไมมี เลยหมดความหมายไปเอง
อุปมาอีกอยางหนึ่งวา ในกรณีที่ถาสามารถทํากุศลที่เปนโล
กุ ต ตระขึ้ น มา โลกุ ต ตรกุ ศ ลนั้ น จะตั ด กรรมชั่ ว ให ห มดไปได
เหมือนกับวามีน้ําสีใสลงไปในภาชนะ คราวนี้เราไมไดเติมน้ําใส
แตเราเอาสารเคมีชนิดหนึ่งใสลงไป พอใสสารเคมีนั้นลงไป น้ําสี
นั้นก็กลายเปนน้ําใสไปเลย การใสโลกุตตรกุศลลงไปเหมือนกับ
เปนสารเคมี เปลี่ยนใหสีน้ําที่แดงนั้น กลายเปนน้ําใสไปได
เพราะฉะนั้น กุศลนี่แหละเปนตัวปดกั้น เปนตัวตัดผลที่เปน
วิบากอันชั่วของกรรมที่เปนบาปไปเสียได ฉันนั้น
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เพราะฉะนั้นจึงไดบอกวา พระพุทธเจานอกจากทรงใหรูจัก
ตอแลว ก็ทรงใหรูจักตัดดวย
ในแงตอ ก็คือใหรูวา อดีต ปจจุบัน และอนาคตนั้น เปน
กระบวนการอันเดียวกัน ที่ไหลเนื่องสืบตอกันไป เพราะฉะนั้น เรา
จึงใชปจจุบันนี้ในการใสสิ่งใหมที่ดีเติมเขาไป หรือเพิ่มทุน หรือวา
ทํากรรมใหมเพิ่มเขาไปในกระบวนการแหงกรรมของเรา เราทําแต
กรรมดี เพื่อใหกระบวนการสืบตอชีวิตของเรานั้นเปนกระบวนการ
ที่ดี อันนี้เปนการรูจักตอ
แตในเวลาเดียวกัน ก็ใหรูจักตัด คือปฏิบัติตามพุทธภาษิตที่
พระพุทธเจาตรัสไววา
“อะตีตัง นานวาคะเมยยะ
นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง”
แปลวา “ไมควรหวนละหอยถึงความหลังที่ลวงไปแลว ไม
ควรฝนเพอถึงสิ่งที่ยังไมมาถึง
สิ่งใดเปนปจจุบันอยูเฉพาะหนา
มองพิจารณาใหเห็นชัดแลว พึงขวนขวายทําสิ่งนั้นใหดีที่สุด”
อย า งนี้ เ ป น การตั ด เรื่ อ งเก าดวยความคิดที่ถูก ตองประการ
หนึ่ง แลวก็ตัดเสียดวยการที่ทํากุศลปดกั้นดังที่พุทธพจนไดกลาว
มานั้นอีกประการหนึ่ง ก็จะทําใหอดีตที่ผานไปนั้น กลายเปนอดีตที่
ไมสามารถแสดงผลในทางที่เปนอกุศลวิบาก อันนี้ก็เปนวิธีการที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวตามความเปนจริงของธรรมชาติ
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เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป
คนจะทันมันได ก็ตองไมประมาท
กาลเวลานี้ ทําใหเราคิดถึงเรื่องใหมและเกา เพราะเปนโอกาส
เกี่ยวกับปใหมและปเกา
ทีนี้ ปเกาก็เปนเวลาที่กําลังจะผานพนไป ปใหมก็เปนเวลาที่
เปนปจจุบัน และก็เปนอนาคตที่จะมีตอไปดวย จึงสมควรนําคติ
เกี่ยวกับเรื่องกาลเวลา ที่เปนอดีต ปจจุบัน และอนาคตนี้มากลาว
ไว เพื่อวา เราจะไดใชธรรมะใหประโยชนในเรื่องเกี่ยวกับกาล
เวลา ใหกาลเวลาเกาที่ผานไปนี้มีผลดีแกเราใหมากที่สุด
ถาเปนกาลเวลาที่เปนบุญเปนกุศล ก็ใหเปนสวนที่อยูในทุน
ของเราที่จะเอาไปใช และเราก็จะเพิ่มทุนสวนดีนั้นตอไป เปนสวน
ของการตอใหดี สืบตอใหเปนบุญ ใหเปนประโยชน ใหเปนกุศล
ถาเปนเวลาเกาที่เปนโทษ เปนบาป เปนอกุศล ก็ใชวิธีตัด
ดวยวิธีที่กลาวมาแลว คือ ตัดโดยใชวิธีมนสิการอยางถูกตอง แลวก็
ใชวิธีของการปดกั้นดวยกุศล ใหกลายเปนสวนของการสืบตอใน
อนาคตที่ดีงามสืบไป
ที่แสดงมานี้ ก็เปนคติเกี่ยวกับการขึ้นปใหม ซึ่งรวมแลวก็
เปนเรื่องของกาลเวลา ที่วาเปนเรื่องของอดีต ปจจุบัน อนาคต
แลวก็เปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
พระพุทธศาสนาสอนหลักสําคัญ คือเรื่องของความเปลี่ยน
แปลงนี้ และความเปลี่ยนแปลงนั้นก็เปนไปตามหลักอนิจจัง ที่วา

๑๔

กาลเวลา

สิ่งทั้งหลายไมคงที่ ไมเที่ยงแท มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
แตตองย้ําและจําใหชัดวา การเปลี่ยนแปลงเปนไปตามเหตุตามปจจัย
ทีนี้เมื่อเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย ถาเหตุปจจัยดี ก็ทํา
ใหเกิดผลดี ถาเหตุปจจัยไมดี ก็ทําใหเกิดผลไมดี เมื่อเราตองการ
ผลที่ดี ก็สรางเหตุปจจัยที่ดี
เพราะฉะนัน้ กาลเวลาก็เตือนใหเรามาระลึกถึงความเปลีย่ นแปลง
วา ความเปลี่ยนแปลงนั้นจะทําใหดีได เราก็ตองมีความไมประมาท
ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาจะทรงสอนอยูเสมอ ทรงย้ําเตือนพุทธ
ศาสนิกชนใหไมประมาท แมกระทั่งในวาระสุดทาย เมื่อพระองค
จะปรินิพพาน ก็ยังตรัสปจฉิมวาจา เปนพุทธพจนครั้งสุดทาย
ทรงย้ําเตือนวา
“วะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ”
แปลวา “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นหรือสลายไปเปน
ธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม” หรือ
ขยายความออกไปวา จงทําประโยชนตนและประโยชนทานใหถึง
พรอมดวยความไมประมาท
อันนี้เปนเรื่องที่พระพุทธเจาทรงเตือน การที่พระพุทธเจา
ทรงเตือนเราในเรื่องความไมประมาทนั้น เพราะ
๑. กาลเวลามีจํากัด คนเราจะมีโอกาสในการกระทําสิ่งตางๆ
ก็ตองขึ้นตอจังหวะของมันดวย เพราะเวลาสําหรับทําสิ่งนั้นๆ มี
จํากัด ถาเราไมเรงทําในเมื่อโอกาสหรือเวลามาถึง โอกาสนั้นผาน
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๑๕

ไป เราไมไดทํา เราก็เสียโอกาสไป ก็เปนอันวาเหลวลมไป ไม
สําเร็จ เพราะฉะนั้น เมื่อโอกาสมาถึงแลว จะตองมีความไม
ประมาท เรงทําใหสําเร็จใหได
ขอสําคัญก็คือ โอกาสนี้มันมาอํานวยใหทั้งความประมาท
และความไมประมาท โอกาสบางอยาง เมื่อมา มันจะชวนใหเรา
เกิดความประมาท ใหเกิดความหลงมัวเมาและพลาดพลั้งไป ถา
โอกาสเชนนั้นมา เราตองระวังไมถลําตัวไปใชโอกาสนั้นในทาง
ประมาท ที่จะทําใหเกิดโทษแกตนเองหรือแกใครๆ แตเราจะตอง
ใชโอกาสนั้น ในการเรงทําสิ่งที่ดีงามเปนประโยชน
เพราะฉะนั้น เรื่องของโอกาส เรื่องของกาลเวลาที่จํากัด และ
จังหวะของสิ่งทั้งหลายนี้ ก็เปนขอเตือนอยางหนึ่งที่ทําใหเราตองไม
ประมาท
๒. ความไมเที่ยงแทแนนอน การเปลี่ยนแปลงนั้นบอกใหรู
ดวยวา ทุกสิ่งทุกอยางนี้ไมแนนอน แมแตชีวิตของเราก็ไมเที่ยงแท
แนนอน เพราะเหตุที่มันไมเที่ยงแทแนนอน ก็ทําใหเราจะตองไม
ประมาท
ถาเราไปมัวเมาเพลินอยูวา ชีวิตของเราจะอยูไดอีกนาน หรือ
เดี๋ยวนี้รางกายของเราแข็งแรงดี เรื่องนี้ยังไมตองรีบหรอก เอาไวทํา
เมื่อโนนเมื่อนี้ก็ได อยางนี้เรียกวาประมาท คือเราไมรูวาความ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อไร แกรางกายของเราก็ตาม แกชีวิตของ
เราก็ตาม แกสภาพแวดลอมรอบตัวเราก็ตาม เพราะฉะนั้น เมื่อทํา
อะไรใหดีได ก็ควรจะรีบทําเสียทีเดียว

๑๖

กาลเวลา

พระพุทธเจาทรงสอนเราใหไมประมาททั้งในแงที่วา กาล
เวลา โอกาส และจังหวะนี้มีจํากัดอยางหนึ่ง และความเปลี่ยนแปลง
นั้นบงชี้ความไมแนนอนวาอะไรจะเกิดขึ้นอยางหนึ่ง
ทั้ง ๒ อยางนี้เปนเรื่องเตือนใจใหไมประมาท

กาลเวลายิ่งผานไป เรายิ่งไดทําสิ่งมีคุณคามากมาย

จึงเปนสิริมงคล มีแตความสุขความเจริญ
ปเกา-ปใหม เปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลง และเปนเรื่อง
ของกาลเวลาที่ผานลวงไป จึงเปนโอกาสอันสมควร ที่เราจะนํา
หลักความไมประมาทมาใช ถานําหลักความไมประมาทมาใชแลว
ชีวิตก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
พระพุทธเจาก็ไดตรัสสอนไว อยางที่อาตมภาพไดยกมาอาง
แลว พระองคตรัสเตือนอยูเสมอวา วันเวลาอยาปลอยใหลวงไป
เปลา ทานสอนวา “จงทําวันทุกวันนี้ใหไมวางเปลา” พูดตามคํา
บาลีวา
“อะโมฆัง ทิวะสัง กะยิรา”
พึงกระทําวันแตละวันนี้ ไมใหวางเปลา
“อัปเปนะ พะหุเกนะ วา”
ใหไดอะไรบาง ไมมากก็นอย
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หมายความวา ตองทําอะไรใหไดสักอยาง ไมไดทางกาย ก็ได
ทางวาจา ไมไดทางวาจา ก็ไดทางใจ เริ่มตั้งแตงานภายนอก อาจ
จะเปนงานเขียนหนังสือบาง งานเกี่ยวกับการทําอาชีพบาง งานแต
ละอยางนี้ควรพยายามทําไปใหคืบหนา ไดวันละเล็กละนอย ยิ่งได
มากก็ยิ่งดี ถาไมไดมาก ก็ตองใหไดบางเล็กนอย
ถาไมไดภายนอก ก็ใหไดเขามาในใจ อยางนอยภายในใจ
ของเรานี้ ก็ทําใหเกิดภาวนา ใหเกิดสติปญญา หรือใหเกิดความ
ผองใส ใหเกิดการพัฒนาในทางจิตใจ ใหเกิดการเจริญสมาธิ
เจริญปญญา กุศลธรรมอะไรก็ตาม ใหไดบางไมมากก็นอย แลว
วันเวลานั้นจะเปนสิ่งที่มีคา แลวชีวิตก็จะเปนชีวิตที่มีคาเจริญงอก
งามไปดวย
ตอนนี้จะถึงโอกาสปใหมแลว
อาตมภาพก็เลยขอนํา
ธรรมกถานี้มากลาว เปนเรื่องของอนิจจัง ความเปลี่ยนแปลง ความ
ไมเที่ยงแทแนนอน และเรื่องของความไมประมาท
ทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งนํามาเปนคติ ในการที่จะ
พัฒนาชีวิตใหเกิดความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
ในโอกาสแหงวันสําคัญที่จะมาถึงในเวลาอันใกลนี้ ขอให
เราทั้งหลายมองในแงดี มองในแงวาเปนกาลเวลาที่เปนสิริมงคล
และการที่จะเปนสิริมงคลนั้น ก็ดวยการที่เราทํากรรมดีทางกาย
ทางวาจา และทางใจ

๑๘

กาลเวลา

เริ่มดวยปญญาที่เขาใจธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งเปนคติวา
ใหรูจักทั้งตัดและตอ คือ ตัดในสิ่งที่เปนโทษ ตอในทางที่เปนคุณ
ทําจิตใจใหดี แลวออกมาทางวจีกรรม การพูด การกลาว การแนะ
นํา ตักเตือนกันในทางที่ดีงาม และออกมาทางกายกรรม คือการ
กระทําทางกายที่ชวยเหลือเอื้อเฟอแกกันระหวางเพื่อนมนุษย มี
ความสัมพันธตอกันในทางที่ดีงาม กระทํากรรมทั้งหลายที่เกื้อกูล
เปนประโยชน ก็จะกลายเปนมงคล แลวกาลเวลาที่เปนมงคลนั้นก็
จะนํามาซึ่งความสุขความเจริญ
ในโอกาสที่เปนมงคลอยางนี้ อาตมภาพก็ขออางอิงคุณพระ
รัตนตรัย อวยชัยใหพร
“ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา” ดวย
อานุภาพคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ อันเปน
ที่พึ่ง ที่เ คารพสักการะของเราชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พรอม
ทั้งบุญกุศลที่ญาติโยมทุกทานไดชวยกันรวมกันบําเพ็ญแลว จงเปน
ปจจัยอันมีกําลังอภิบาลรักษาใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัย ใน
กาลเวลาปใหมอันเปนสิริมงคลนี้ จงประสบสุขเปนผลยิ่งๆ ขึ้นไป
ตลอดปใหม และตลอดกาลอันเปนนิจนิรันดร พรอมทั้งจงมีความ
รมเย็นเปนสุข งอกงามในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ

-๒พนเกา-ใหม: สูความสดใสอมตะตลอดกาล๑
มีใหมก็ตองมีเกา
ขอเจริญพร วันนี้เปนรายการมาพบปะสนทนาธรรมกันอีก
ครั้งหนึ่ง ในรายการของโยม ที่ตั้งชื่อวา “คณะขันธ ๕” (คือกลุม
ขันธหา) ซึ่งมีคุณโยมมิสโจเปนประธาน โดยจัดเปนรายการประจํา
ในทุกๆ เดือน
สําหรับเดือนนี้ เปนเดือนที่มีวันสําคัญวันหนึ่ง เปนเดือนแหง
การขึ้นปใหม
ความจริง แทบทุกเดือนในปหนึ่งนี้ ก็มีวันสําคัญเกือบครบ
อยางเดือนนี้มีวันขึ้นปใหม เพราะเปนเดือนมกราคม ตอไปเดือน
หนากุมภาพันธ ก็จะมีวันมาฆบูชา แตไมแนนอนเสมอไป ถามี
เดือนแปด ๒ หน ก็เลื่อนไปเปนเดือนมีนาคม
ตอไปก็จะมีวันสําคัญ เชน วันสงกรานตในเดือนเมษายน วัน
วิสาขบูชาในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน วันเขาพรรษาในเดือน
∗

ธรรมกถา แสดงที่บานคุณโยมมิสโจ เมื่อวันที่ ? มกราคม ๒๕๓๑ (กอนเรื่องแรก ๑๑ เดือน)

๒๐

กาลเวลา

กรกฎาคม อยางนี้เปนตน หมายความวา ตลอดปนี้ มีวันสําคัญอยู
เรื่อยๆ เพราะฉะนั้น เราก็มีโอกาสที่จะพูดถึงเหตุการณตางๆ ที่มี
แงคิดเกี่ยวกับวันสําคัญนั้นๆ
สําหรับเดือนนี้ ดังที่ไดกลาวแลววา เปนเดือนแหงการขึ้นป
ใหม ถามองในแงหนึ่ง เหมือนกับวาเปนวันสําคัญมาก ไมใชเปน
วันสําคัญเฉพาะเดือน แตเปนวันเริ่มตนของปทั้งปทีเดียว
เรื่องของปใหมนี้ ถาวาในแงของชาวพุทธแลว เราเรียกได
วา เปนเรื่องของการสมมติ ชาวโลกมาตกลงกําหนดกันขึ้น วัน
เวลาหมุนเวียนของมันเรื่อยไป แลวแตเราจะตกลงกําหนดเมื่อไร
เปนวันอะไรขึ้น
วันขึ้นปใหมนี้ สมัยกอน ถอยหลังไปเมื่อหลายสิบปมาแลว
เคยกําหนดเดือนเมษายน วันที่ ๑ เปนวันขึ้นปใหม
ตอมา เรียกกันวาทําตามสากลนิยม ประเทศอื่นๆ จํานวนมาก
โดยเฉพาะประเทศตะวันตก เขาถือเอาวันที่หนึ่งมกราคมเปนวันขึ้น
ปใหม เราก็เปลี่ยนมาถือตามสอดคลองกับเขาไปดวย เลยกําหนด
เอาวันที่ ๑ มกราคม เปนวันขึ้นปใหม ตลอดมานานแลว
สําหรับชาวพุทธ ก็ใหรูเทาทันวา นี่เปนเรื่องสมมติ สมมติ
ในกรณีนี้ ก็เปนเรื่องของใหม-ของเกา
ที่จริง วันก็ใหมทุกวัน พอถึงพรุงนี้ก็เปนวันใหม วันตอไปก็
เปนวันใหม อยางนี้เรื่อยไป จนกระทั่งถึงวันที่กําหนดสิ้นสุดป
เมื่อไรครบ พอเลยจากนั้นไป ก็ขึ้นปใหม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

เรื่องใหมก็ตอกันกับเรื่องเกา ตองมีเกา จึงมีใหมได เปนของ
คูกันมาตลอด ความใหมกับความเกานี้ มักจะมีความหมายสําหรับ
มนุษยเรา คนโดยทั่วไปชอบใหม ไมคอยชอบเกา
เพราะคําวา “เกา” มักจะมีความหมายเปนเรื่องทรุดโทรม
เหี่ยวแหง เปนของที่จะพังทลายแตกสลายไป แตถา “ใหม” ก็มี
ความรูสึกเหมือนวา อยูในสภาพที่สมบูรณ เปนของที่สดใส ทําให
จิตใจสบาย ชื่นใจ พอใจ
เพราะฉะนั้น คนทั้งหลายจึงชอบของใหม เราก็พยายามที่จะ
ทําใหไดพบไดเห็นสิ่งทั้งหลายที่ใหมๆ อยูเรื่อย

อยากไดใหม ก็ตองการเรื่อยไป ไมมีที่สิ้นสุด
แตการที่จะไดพบไดเห็นสิ่งใหมนี้ บางทีก็เกี่ยวกับเรื่อง
ความตองการ ซึ่งทําใหเรามีความอยากไดสิ่งตางๆ เพิ่มเขามา
การที่ตองการสิ่งใหมๆ เขามานี้ ถาไมรูจักใชสติ ไมรูจักใช
ธรรมะเขามาควบคุม ก็จะกลายเปนความตองการที่ทางพระทาน
เรียกวา “ตัณหา”
ตัณหาเปนความปรารถนา ซึ่งมีลักษณะอยางหนึ่งคือ แสวง
หาความยินดีพอใจในสิ่งใหมๆ เรื่อยไป พอไดพบสิ่งนี้แลว สิ่งนี้ก็
กลายเปนสิ่งเกา แลวก็แสวงหาสิ่งใหมๆ อยางอื่นตอไปอีก ไมรูจบ
สิ้น
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ถาไมมีหลักในการควบคุมความตองการ ความตองการนั้นก็
จะไมมีที่สิ้นสุด เขาลักษณะที่ทางพระบอกไววา
“นตฺถิ ตณฺหาสมา นที”
แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี
ธรรมดา แมน้ําจะมีน้ําไหลเรื่อยไป น้ําเกาไปและมีน้ําใหมมา
แมวาตามปกติจะไมคอยเต็มงายๆ แตถึงกระนั้นในบางโอกาสก็ยงั
มีการเต็มทวมทนได ไมเหมือนกับแมนา้ํ คือความตองการ หรือความ
ปรารถนาของมนุษยนี้ ไมรูจักจบสิ้น พระพุทธเจาตรัสวา
“แมแตจะเนรมิตภูเขาใหเปนทองคําทั้งลูก
ความปรารถนาของคนคนเดียว”

ก็ยังไมเต็ม

เคยมีเรื่องเปนชาดกเลาวา พระเจาแผนดินองคหนึ่ง พระ
นามวาพระเจามันธาตุราช ตองการครอบครองทุกสิ่งทุกอยางใน
โลกนี้ ตอนแรกก็มีอาณาจักรเล็กๆ จึงตองการไดดินแดนใหมเพิ่ม
เขามา พระองคมีอํานาจ และมีความสามารถ ก็รบราแผขยายดิน
แดนออกไป ไดดินแดนเพิ่มมาเรื่อย เพิ่มไปเพิ่มมา จนกระทั่ง
หมดทั้งโลก
ตอนแรกก็ยังคิดแคในโลกวา ใหเราไดครองโลกทั้งหมดเถิด
พอครองโลกไดสมจริง ก็อยากจะครองตอไปอีก
ทรงดําริวา เอ มีดินแดนที่ไหนเหลืออีก ถาไดครองสวรรค
ดวยคงดี พอดีตอนนั้นโอกาสอํานวยใหขึ้นไปครองสวรรคดวย ก็
เลยไปครองดินแดนสวรรคชั้นจาตุมฯ
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ตอมาก็คิดที่จะครองสวรรคชั้นสูงตอไปอีก แลวก็ไดขึ้นไป
ครองสวรรคชั้นดาวดึงส รวมกับทาวสักกะคือพระอินทร
ทีแรกแบงครองคนละครึ่ง อยูตอๆ มา ก็คิดอีกวา เอ ทํา
อยางไรเราจะครองสวรรคชั้นดาวดึงสทั้งหมดเสียคนเดียว
ตอนนี้ก็คิดจะฆาพระอินทร แตพระอินทรนั้นใครก็ฆาไมได
ตองรอใหตายเองตามกาลเวลา เมื่อเปนอยางนี้ จากการปรารถนา
เลยขอบเขตของตน ก็เปนเหตุใหจิตใจเหี่ยวแหง เพราะวาความ
ปรารถนาถูกขัดขวาง
เมื่อปรารถนาแลวทําไมได จิตใจที่เคยฟูเคยพอง ก็ยุบลงไป
ทั้งๆ ที่ตนมีอยูแลวมากมายไมรูเทาไร ก็หาไดเกิดความสดชื่นพอ
ใจกับสิ่งที่มีอยูแลวไม แตไปเหี่ยวแหงในสิ่งที่ตนไมได ใจเหี่ยว
แหง ก็หมดบุญ อยูบนสวรรคไมได ก็เลยรวงหลนตุบ จากสวรรค
ลงมาบนดิน
ก็เลยไดคติวา แมแตมีบุญใหญ มีอํานาจลนฟา ตองการอะไร
ก็ได ไดครอบครองสวรรค ก็ยังไมรูจักพอ
เพราะฉะนั้น เรื่องความปรารถนาของคนนี่จึงไมรูจักจบสิ้น
ทําอยางไรจึงจะมีความสุขที่แทจริง
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ใหมแท อยูกับใจที่สดใส ไมรูจักเกา
การที่จะมีความสุขที่แทจริงนั้น มิใชอยูที่การปรารถนาแลว
ไดสมปรารถนาทุกอยาง หาเปนเชนนั้นไม
แตอยูที่วา เราทําอยางไรจะรูจักวาสมควรแกความปรารถนา
ของเราแลว ทําใหอยูไดเปนสุข ทําจิตใจของเราใหเปนสุขได อัน
นั้นก็จะทําใหไดความสุขที่แทจริง ความสุขแทมิใชอยูที่การสนอง
ความปรารถนาเรื่อยไป ที่ไมจบสิ้น
อีกประการหนึ่งที่งายๆ ก็คือ ใหมีความปรารถนาที่ชอบ
ธรรม เอาธรรมะมาเปนเครื่องจํากัดความปรารถนา นี่ก็พูดเลยออก
ไปจากเรื่องความใหม คือ มนุษยปรารถนาสิ่งใหมเขามาอยูเรื่อยๆ
ก็ จ ะต อ งรู จั ก ปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งต อ เรื่ อ งความใหม แ ละความเก า
ความใหมบางทีเราก็ไมอาจจะไดเรื่อยไป
ยกตัวอยางงายๆ รางกายของเรา เราไมสามารถจะใหเปนราง
กายที่ใหมไดตลอดกาล เมื่อวันเวลาลวงผาน มันก็เปนไปตาม
ธรรมชาติ ตอนแรกก็ตองมีการเจริญเติบโตขึ้นไป เมื่อเติบโตขึ้นสู
วัยหนุมวัยสาวแลว ตอจากนั้นก็ตองมีความชราเขามาเบียดเบียน
ครอบงํา รางกายของเราก็เสื่อมโทรมลงไป
ทีนี้ ถาเราปรับใจไมได เราตองการแตความใหมเรื่อยไป ก็
เกิดอาการขัดแยงกับความปรารถนา เพราะคนเราไมอาจจะไดใหม
เรื่อยไป แตจะตองเจอกับเกาดวย เพราะมีสิ่งที่จําเปนจะตองเกา
และสิ่งใหมที่มี ก็ตองกลายเปนเกา นอกจากนั้นก็มีสิ่งเกาที่เราจะ
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ตองเขาไปเกี่ยวของ เพราะเราอยูในโลก
โลกนี้เปนเรื่องของสังขาร สังขารนั้นมีหลักธรรมดาวา ยอม
เปนไปตามกฎของพระไตรลักษณ คือ มีความไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา ตองเปลี่ยนแปลง มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ใหมแลว
ก็กลายเปนเกา
เมื่อเราจําเปนตองประสบพบกับสิ่งที่เกา เราจะทําอยางไร
ความเกา-ความใหมที่แทจริง อยูที่ไหน
ความเกาที่เปนสภาวะตามธรรมชาติของสังขารนี้ ก็อยาง
หนึ่ง แตความเกาความใหมที่มีผลตอจิตใจของเรานี้ อยูที่จิตใจของ
เรานี่เองแทๆ
ถาเรามีความรูสึกหดหู ใจคอไมสบาย จิตใจวาเหวหงอย
เหงา ก็เปนลักษณะของจิตใจที่เกา ถาเปนจิตใจที่สดชื่น เบิกบาน
ผองใส อันนี้ก็คือจิตใจที่ใหม
ถารูหลักนี้แลว เราก็ทําความใหมใหเกิดขึ้นไดเสมอ คือทํา
ใจของเราใหใหมอยูเสมอ เพราะฉะนั้น สิ่งทั้งหลายจะเกาก็ไมมี
ปญหาอะไรมาก ถาเรารูจักทําใจของเราใหใหมอยูเสมอ
ถาเปนชาวพุทธ ก็ตองรูจักทําจิตใจใหใหม ทําใจใหใหมก็
คือ ทําใจใหสดชื่นเบิกบานผองใสอยูตลอดเวลา
แมแตการที่เรามากําหนดกันวา ใหมีปใหม ทั้งๆ ที่วัน เดือน
ป ก็หมุนเวียนอยูธรรมดาอยางนั้น มันก็เปนอุบายอยางหนึ่งของ
ชาวโลก ที่จะทําจิตใจของตนใหเบิกบานผองใส มีความราเริง
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เมื่อมองลึกลงไปก็จะเห็นวา ที่ชาวโลกเขามีความเบิกบาน
ผองใสสดชื่นนั้น เปนดวยอะไร ก็เปนดวยจิตใจของเขานี่เอง ไมใช
เปนเพราะวันเกาวันใหมอะไรจริงเลย

จิตใจใหมสดใส เพราะมีธรรมค้ําชูอยูขางใน
ความใหมที่เปนของประณีตก็คือ เวลาขึ้นปใหม ซึ่งเปนวันที่
เรากําหนดกั น ว า เป น สิ ริ ม งคลนั้ น คนมาแสดงความรั ก ความ
ปรารถนาดีตอกัน มีไมตรีจิตมิตรภาพ
อยางพอแม ก็แสดงเมตตาตอลูก คนทั้งหลายก็ไปแสดงความ
เคารพนับถือกัน สงความสุขใหแกกันในปใหม สงการด สงบัตร
อวยพร แสดงความปรารถนาดี คนที่รับก็มีความสุขสดชื่นขึ้นมา
จากไมตรีจติ มิตรภาพความปรารถนาดีของผูอื่น
หรืออยางถึงวันปใหมเชนนั้น ลูกๆ อาจจะเขามาแสดงความ
ปรารถนาดี แสดงความรักตอคุณพอคุณแม เอาดอกไมมามอบให
หรือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงน้ําใจ หรือเอาถอยคําที่เปนมงคลมา
สื่อใจ เปนการแสดงถึงความรูสึกปรารถนาดีและความรักนั้น จิตใจ
ของพอแมก็มีความสุขสดชื่นเบิกบาน หรือวาคุณพอคุณแมแสดง
ความรักตอลูกก็เชนเดียวกัน
ทั้งหมดนี้แสดงวา ความใหมที่มีผลตอจิตใจอยางแทจริง ก็
เปนเรื่องของธรรมะนั่นเอง ความรักความปรารถนาดีตอกัน หรือ
ไมตรีจิตมิตรภาพนั้นเปนธรรมอยางหนึ่ง ในธรรมที่มีอยูมากมาย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๗

ธรรมะทําใหจิตใจสดชื่นเบิกบานผองใส แลวความใหมก็เกิดขึ้น
เหมือนอยางในวันทําบุญคราวนี้ คุณโยมคณะขันธ ๕ มาทํา
หนังสือขึ้นเลมหนึ่ง โดยปรารภถึงวันเกิดของอาตมา ในเดือน
มกราคม ก็เปนการแสดงความปรารถนาดี
แตมองดูอีกที วันเกิดที่มาถึงนี้ เราบอกวาเปนวันเกิดวันใหม
หมายความวามาถึงวาระครบรอบขึ้นปใหมของการเกิดนั้น วันเกิด
ปใหม เปนวันเริ่มตนของอายุในรอบปตอไป ก็เปนความใหม
แตความจริง เมื่อมองในดานตรงขาม ก็คือเปนความเกา
เพราะวา เมื่อวันเกิดเวียนมาใหม ก็แสดงวาอาตมานี้เกาลงไปอีกป
หนึ่ง ความจริงนั้นเปนเกา แตมองอีกแงหนึ่งวาเปนใหม
ทีนี้ จะใหมหรือจะเกา จะมีความหมายอยางไร ก็อยูที่วาเรา
จะเอาธรรมะมาใชไหม ถาเอาธรรมะมาใช มาพิจารณา ทําจิตใจให
สดชื่นเบิกบานผองใส ดวยสติที่ระลึกถูกทาง และดวยมีปญญารูจัก
คิดพิจารณาถูกตอง พรอมทั้งมีความปรารถนาดีที่วาเมื่อกี้ ความ
ใหมที่มีความหมายก็มาทันที
โยมมีความปรารถนาดีตออาตมา ก็ทําหนังสือนี้ขึ้น เปนการ
แสดงออกโดยอวยชัยใหพรอะไรตางๆ โยมเองก็มีจิตใจเบิกบาน
ผองใสในการที่ไดทําอยางนี้ จิตใจของโยมก็ใหม ใหมดวยความ
สดชื่นผองใสนั้น เมื่ออาตมารับเอาพรและความปรารถนาดีของ
โยม ก็เปนจิตใจที่เบิกบานผองใส เกิดเปนความใหมพรั่งพรอมกัน
ฉะนั้น สิ่งที่จะทําใหใหม ก็คือธรรมะนี่เอง
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ผูที่รูเขาใจอยางนี้แลว ก็ไมตองรอวันเวลาที่เปนเรื่องสมมติ
ในทางโลกมาชวยใหเกิดความใหม แตสามารถเอาธรรมะมาใชทํา
จิตใจของตนใหใหมไดเสมอไปตลอดกาล
เมื่อรูหลักอยางนี้แลว ก็ปฏิบัติธรรมเชนเมตตา (ความรัก
ความปรารถนาดี) ศรัทธา (ความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย)
ธรรมเหลานี้เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อไร ก็มีความสดชื่นเบิกบานเมื่อนั้น
แลวก็จะมีความใหมอยูเสมอ
ฉะนั้น เราทั้งหลายผูตองการความใหม ก็ควรจะเอาธรรมะ
มาไวในใจ แลวจะไมมีความเกาเลย จะเปนคนใหมอยูตลอดเวลา
แลวก็ไมกลัวความเกา

ใหมแทคือธรรม ที่พนเกาพนใหม
เปนอมตะ ที่ใหมแทตลอดไป
ธรรมะ ที่วาใหมอยูเสมอนั้น วาที่จริงแลว คือไมขึ้นตอกาล
เวลานั่นเอง ความจริงนั้น ธรรมะไมมีเกา ไมมีใหม เปนของที่คง
อยูอยางเดิมตลอดเวลา มีพุทธภาษิตบทหนึ่งวา
ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา
ราชรถที่ตกแตงประดับประดาอยางดี ก็ยังมีวันเกาคร่ําคราไป แต
สตฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ
ธรรมะของสัตบุรุษทั้งหลายไมแกชราเลย
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ธรรมะคือหลักความจริง ความจริงเปนสิ่งคงที่ เปนสิ่งที่ไม
ตาย ไมรูจักเกา และเมื่อไมเกา ก็ไมใหมดวย เปนความจริงอยูอยาง
นั้น
ความดีงามก็เชนเดียวกัน เราประพฤติเมื่อใด ก็เปนความดี
งามเมื่อนั้น เพราะฉะนั้น ธรรมะนี้เปนสิ่งที่ไมมีเกา-ไมมีใหม เปน
ความจริงที่ดํารงอยูตลอดไป
เราทั้งหลายที่ตองการใหตนพนจากการครอบงําของกาลเวลา
ที่ ว า จะเก า จะใหม นั้ น ก็ นําเอาธรรมะเข า มาไว ในจิตใจของตน
ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะแลว ก็จะไมมีความใหมความเกา แตจะ
กลายเปนอมตะ กลายเปนไมตาย
ชีวิตของเราก็จะไมตายดวยรูเทาทันสิ่งทั้งหลาย เหมือนคนที่
อยูเหนือกาลเวลา ไมมีความเกาไมมีความใหม กาลเวลาไมสามารถ
ครอบงําจิตใจของเขาได จิตใจของเขาเปนอิสระหลุดพน เพราะ
ปราศจากกิเลส เพราะปราศจากความครอบงําของกาลเวลา ดังที่
กลาวมาแลว
เพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกทั้งหลาย สามารถถือเอาประโยชน
จากเรื่องความเกาความใหมของกาลเวลาได ทั้งในแงที่วา
หนึ่ง ทําตัวเองใหเปนคนใหมอยูตลอดเวลา ดวยการมีจิตใจ
ที่สะอาดบริสุทธิ์ผองใสเบิกบาน
สอง ทําชีวิตของตนใหเปนอมตะ เปนชีวิตที่ไมตาย ดวย
การเอาธรรมะที่เปนสิ่งอันไมตาย ที่ไมขึ้นตอกาลเวลานั้น เขามา
ไวในจิตใจและการประพฤติปฏิบัติของตน

๓๐

กาลเวลา

คุณของพระธรรมอยางหนึ่งนั้น ทานระบุวา “อกาลิโก” เรา
สวดบทพระธรรมคุณกันอยูเ สมอ “สฺ วากฺ ขาโต ภควตา ธมฺ โม
สนฺ ทิฏ ฐิโก อกาลิโก”
“อกาลิโก” แปลวาไมขึ้นตอกาลเวลา คือ ไมวาจะประพฤติ
เวลาใดก็ตาม ก็เกิดผลดีเวลานั้น
เมตตาธรรม ความรักความปรารถนาดี เรานําเขามาใสไวใน
ใจเวลาใด เวลานั้น จิตใจของเราก็สดชื่นเบิกบาน เปนจิตใจที่ดี
งาม
ศรัทธา เราปลูกฝงขึ้นไวในใจ นึกถึงพระพุทธเจา นึกถึงพระ
รัตนตรัย นึกถึงบุญกุศลขึ้นมาเวลาใด จิตใจของเราก็ผองใสมีพลัง
ขึ้นมาในเวลานั้น
สติ เกิดขึ้นในใจเวลาใด ใจของเราก็มีหลัก สามารถยั้งหยุด
จากความชั่วรายทั้งหลายได และหันไปหยิบยกเอาสิ่งที่ดีงามขึ้นมา
คิดมาทํา
ปญญา เกิดขึ้นในใจเวลาใด เวลานั้นจิตใจของเราก็สวาง
โลง รูเห็น เขาใจเทาทันสิ่งทั้งหลาย ตามความเปนจริง รูทิศรูทางที่
จะเดินหนาไป
เพราะฉะนัน้ ธรรมะจึงเปนอกาลิโก แปลวาไมขนึ้ ตอกาลเวลา
และก็ทําใหเปนอมตะดวย นี่คือหลักที่จะทําใหพุทธศาสนิกชนได
ประโยชนจากเรื่องกาลเวลา และความเกาใหมนั้น
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เปนอันวา เราชาวพุทธทั้งหลายมาชักชวนกันใหรูเทาทัน
เรื่องกาลเวลา เพื่อทําใหเกิดความใหมขึ้นในจิตใจอยูเสมอทุกวัน
เวลา แลวในที่สุดก็ทําใหอยูพนอํานาจของกาลเวลา เหนือกาล
เวลา เขาถึงสัจธรรม อันเปนสิ่งที่ไมตายสืบตอไป
ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาคณะญาติโยมที่ไดมาสนทนาธรรม
กัน มาพบปะสังสรรค มาถวายภัตตาหาร เปนการทําบุญทําทาน ให
จิตใจโนมเขามาสูธ รรมะ ซึง่ เปนการทําจิตใจใหสดชืน่ เบิกบานผองใส
เราควรจะทําใหไดอยางนั้นจริงๆ คือทําใหจิตใจสดชื่นเบิก
บานผองใสเอิบอิ่มในธรรม แลวก็นําธรรมนอมเขามาในใจของตน
เอง ดวยสติปญญาที่รูเขาใจความจริง ใหจิตใจของตนอยูกับธรรมะ
อันเปนสิ่งอมตะ แลวก็จะไดรับผลดีคือความสุขความเย็นใจที่เปน
ความใหมตลอดไป
ดวยอานุภาพคุณพระรัตนตรัย ขออนุโมทนาญาติโยมทุกทาน
และขอคุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ พรอมทั้งบุญ
กุศลที่ไดบําเพ็ญ จงเปนเครื่องอภิบาลรักษา ใหญาติโยมคณะขันธ ๕
และญาติมิตรทั้งหลาย จงไดประสบจตุรพิธพรชัย เจริญงอกงามดวย
กําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญา ในการปฏิบัติกิจหนาที่การงาน
และปฏิบัติธรรม ใหกาวหนา มีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรมคํา
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญ.

