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เกา-ใหม: กาวไปสูความสุขความเจริญ 
 

อนุโมทนากอนผานปเกา 
ขอเจริญพร วันนี้โยมญาตมิิตรมาประชมุพบปะ และพรอมกัน

ทําบุญ ถวายภัตตาหารพระสงฆ แลวก็มีการสังสรรคกันในหมูญาติมิตร
อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เปนรายการของเดือนธันวาคม ซึ่งเปนเดือนสุดทาย
ของป พ.ศ. ๒๕๓๑ ก็เลยถอืวา การทาํบญุครั้งนี้ เปนการสงปเกาและ
ตอนรับปใหมไปดวย เพราะวาปใหมก็จะมาถงึในเวลาอีกสัปดาหเดยีว  
คือ  ๗  วนัขางหนานี้แลว  แตกอนที่จะไดพูดแสดงธรรมกถาเกี่ยวกับ
เร่ืองกาลเวลาอันสําคัญนัน้ ก็ขอถือโอกาสอนุโมทนาเสียกอน 

ในชวงนี ้ พอดีคุณโยมมิสโจไดทราบวาอาตมภาพมีปญหา
เกี่ยวกับเร่ืองตา กเ็ปนหวงสขุภาพ กเ็ลยไดจัดยาของทานลื้อโจวถวาย 
โดยมอบใหคุณทรงวาทและคุณประจวบลาภนําไปถวาย ขอ
อนุโมทนาไวในทีน่ี้ดวย ทีคุ่ณโยมพรอมทั้งโยมญาติมติรไดเปนหวงใย 
และตองการใหอาตมภาพมสุีขภาพแข็งแรง เพื่อจะไดทํางานพระ
                                                
∗ ธรรมกถา  แสดงที่บานคุณโยมมิสโจ  เมื่อวันที ่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ 



 ๒
ศาสนาตอไป 

อีกดานหนึง่  คุณมุกดาก็เปนหวงเรื่องเครื่องบันทึกเสียง  ซึง่
ตอนนัน้เครื่องเกาไดประสบอุบัติเหตุเล็กนอย  ทาํใหโยมอยากใหพระมี
เครื่องใชในการบันทึกเสียงทีส่ะดวก  จะไดใชงานโดยไมตองหวงกังวล  
ไมตองมี  ปลิโพธ∗  ในการทํางาน  เพราะวางานในดานการพูดนั้น  
เครื่องบันทกึเสียงก็เปนอุปกรณสําคัญที่จะชวยใหรักษาหลักฐานไว  
และชวยใหส่ิงที่พูดไวนี ้ สามารถนําไปคดัลอก พมิพ หรือเอาไป
ถายทอดตอกนัเปนประโยชนไดกวางขวาง คุณมุกดาจึงไดพยายามที่
จะใหอาตมภาพมีเครื่องใชทีส่ะดวก ตอนนั้นก็นาํเอาเครื่องชนิดหนึง่ซึง่
ดีมากไปถวาย  แตมันดีเกนิไปสําหรับอาตมภาพ พอไดโอกาสก็เลย
ตองขอคืน ถงึกระนัน้คุณมกุดาก็ยงัไมลมเลิกความตั้งใจ ในที่สุดก็ได
จัดซื้อหาเครื่องบันทึกเสยีง AIWA มาถวาย ซึง่กําลงัทดลองใชอยูใน
บัดนี้ ก็เปนเครื่องที่ดีมาก แตมีความซับซอน เพราะฉะนั้นยังใชยาก ก็
ตองฝกใหเกิดความชาํนาญตอไป เมื่อใชจนชาํนาญแลวก็คงจะหมด
ปญหา 

อีกสวนหนึ่ง  ซึ่งขอถอืโอกาสอนุโมทนาไปพรอมกัน  คือ คุณกุง
กับคุณสมศร ี ไดเปนผูอาสาสมัครในการไปรับอาตมภาพมาแสดง
ธรรมกถาที่นีเ้ปนประจําหลายครั้งหลายคราว วันนี้ก็เชนเคย ก็ไดไป
รับมาอีก  โดยอํานวยความสะดวกในเรื่องยานพาหนะ  เปนการ
อุปถัมภศาสนกิจของพระสงฆอีกดานหนึง่ ก็ขอถือโอกาสอนโุมทนาไว 
ณ ที่นี้ดวย 

อยางที่อาตมภาพไดกลาวแลววา วนันี้เปนการทาํบุญครั้ง
                                                
∗ ปลิโพธ  เครื่องผูกพันหรือหนวงเหนี่ยว  เปนเหตุใหใจพะวักพะวนหวงกงัวล, เหตุกังวล, 
ขอติดของ 



 ๓
สุดทายสาํหรบัป  ๒๕๓๑  จึงถือวาเปนการสงปเกาตอนรับปใหม  

 

สงปเกา รับปใหม                                     
อาศัยกาลเวลา ทีม่ากับความเปลี่ยนแปลง 

 
เรื่องการสงปเกาตอนรับปใหมนั้นก็ไดเคยพูดมาหลายครั้ง

แลววา  ความจริงนั้นเปนเรื่องสมมติ  คือกาลเวลามันก็หมุนเวียน
เรื่อย ๆ ไปตามปกติธรรมดา  เราก็มาแบงจัดเปนเดือนๆ มีการ
กําหนดวาเดือนนั้นมีเทานั้นเทานี้วัน  อะไรทํานองนี้  โดยคํานวณ
จากจํานวนวันทั้งหมด  ๓๖๕  หรือ  ๓๖๖  วัน  ที่โลกหมุนรอบ
ดวงอาทิตย   

การที่จะแบงเปนเดือนนั้นเดือนนี้  มีเทานั้นเทานี้วันอะไรนี ่ 
เปนเรื่องของสมมติ  ซ่ึงเราจะตัดตอนเอาตรงไหนเปนปใหมก็ได  
เพราะฉะนั้น  เรื่องของโลกสมมตินี้จึงไมเหมือนกัน  บางแหงและ
บางยุคบางสมัยก็ถือวันขึน้ปใหมที่จุดหนึ่ง  พอเปลี่ยนไปยุคสมัย
หนึ่งหรือเปลีย่นถิ่นฐานไป  ก็มีประเพณีตางออกไป  มีการ
กําหนดวันสงปเกาวันขึ้นปใหมอีกตอนหนึ่ง  ดังจะเห็นวามีการสง
ปเกา-ข้ึนปใหมแบบไทยเดิม  หรอืแบบสงกรานตก็มี  หรือแบบ
เคยถือเดือนอายก็มี  ตลอดกระทั่งวา  แบบจีนก็มีตรุษจีน  แบบ
ฝรั่งก็มีตรุษฝรั่งอะไรทํานองนี้  แลวก็มาถือเปนสากล  วาวันที่  ๑ 
มกราคม  อยางที่เราจะจัดตามที่ถือกันในบัดนี้  รวมแลวก็คือเปน



 ๔
เรื่องของกาลเวลา   

กาลเวลาเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลง  และการ
เปลี่ยนแปลงนี้แหละที่เปนเรื่องสําคัญ  เปนเรื่องของธรรมะ 

สัจธรรมหรือความจริงในเรื่องของวันสิ้นปเกาและวันขึ้นป
ใหมนั้น  ก็อยูที่กาลเวลาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนี้เอง  การ
เปลี่ยนแปลงนี้ทําใหเรามีการแบงเวลาออกไป  การที่เราบอกวามี
ปใหมปเกานั้น  ถาวาโดยสาระสําคัญแลว  ก็เปนเรื่องของ
กาลเวลาที่เราแบงเปนอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต   

ที่วาเกากับใหมนั้น  เกาเราบอกไดวาเปนอดีต  คือเรื่องที่
ผานไปแลว  สวนที่วาใหมนี้ยังก้ําๆ กึ่งๆ  ในแงหนึ่งคือกําลัง
เปลี่ยนจากเกามาเปนใหม  ใหมก็คือเวลานี้  ที่พบอยูเด๋ียวนี้  ซ่ึง
ถือวาเปนปจจุบัน  แตตอจากปจจุบันไปยังมีอนาคตอีก  
เพราะฉะนั้น  ถาจะแบงกาลเวลาใหครบถวนแลว  เกากับใหมยัง
ไดเวลาไมครบทีเดียว  ถาจะใหครบตองแบงเปนอดีต  ปจจุบัน  
และอนาคต  รวมเปน  ๓  กาล   

ความเปลี่ยนแปลง คูกันไปกับกาลเวลา 
ชีวิตคน คูกันมากับการทํากรรม 

เรื่องของกาลเวลาก็มี ๓ กาลนี้แหละ คือมีอดีต ปจจุบัน  
และอนาคต  ซ่ึงเปนเรื่องที่สําคัญมากเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย   

ชีวิตมนุษยนั้นเปนเรื่องของการสืบตอ  คือสืบตอจากอดีต
มาปจจุบัน  แลวจะสืบทอดไปขางหนา  เรียกวา  อดีต  ปจจุบัน  



 ๕
อนาคต  และทั้งสามนั้นไมใชตัดตอนขาดจากกัน  ไมใชวาเมื่อเรา
พูดแบงเปนอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  แลวแตละอยางจะเปน
เรื่องของแตละตอน  ไมใชอยางนั้น  ความจริง  อดีต  ปจจุบัน  
และอนาคตนั้นสืบตอกัน  เปนของตอเนื่องเหมือนอยางชีวิตของ
เรานี้  ก็สืบทอดมาตั้งแตเด็ก  จนกระทั่งปจจุบันนี้  แลวยังจะสืบ
ทอดตอไปอีกเทาไรจนถึงอายุขัย  ซ่ึงก็ไมแนนอนวาจะสิ้นสุดลง
เมื่อใด  แตทั้งหมดนั้นก็เปนเรื่องของการสืบตอทั้งสิ้น 

ทีนี้  การสืบตอที่สําคัญในชีวิตของเราอยางหนึ่งก็คือเรื่อง
ของกรรม  กรรมนั้นเปนการสืบตอที่สําคัญ  เรียกกนัวาการสั่งสม  
ชีวิตของเรานั้นมีการสั่งสมกรรม พระพุทธศาสนาสอนไววา 
มนุษย “แตละคนมีกรรมเปนของๆ ตน  แตละคนเปนทายาท
ของกรรม”    ที่วาเปนทายาทของกรรมเพราะอะไร  ก็เพราะวา
เราไดสรางกรรมไว  เมื่อเราสรางกรรมไวอยางไร  เราก็เปน
ทายาทของกรรมนั้น  และเปนผูรับผลของกรรมนั้น   

เมื่อกรรมเกดิจากการสะสม มันก็เปนเรื่องของกาลเวลา ที่
เรียกวา  อดีต  ปจจุบัน  อนาคต  เราสั่งสมกรรมมาในอดีตแลว
มันก็สืบทอดมาถึงปจจุบันนี้  ตัวเราในปจจุบันนี้ก็เปนผลของการ
สั่งสมของกรรมทั้งหมดในอดีต  แลวกรรมที่เราทําในปจจุบันนี้  
ก็จะรวมเขากับกรรมที่ไดสั่งสมไว  หรือทุนเดมิที่มีอยูทั้งหมดนั้น  
และเพ่ิมทุนเขาไปอีก  สําหรับไปใหผลในอนาคตตอไปขางหนา  
เพราะฉะนั้น การมีชีวิตในปจจุบันแตละเวลาก็คือการเพิ่มทุน
สะสมเพิ่มเขาไปในกองเสบียงทุน  ที่เราทําไวทั้งหมดนั้น  ใหมีผล
ยิ่งๆ ข้ึนไป ดวยเหตุนี้ทางพระพุทธศาสนาทานจึงสอนใหเราไม



 ๖
ประมาท  เพราะวา  เมื่อรูวาชีวิตของเราเปนการสั่งสมกรรม  เรา
ก็ควรจะสั่งสมกรรมที่ดี ดังที่มีพระพุทธพจนสอนไววา อยาดูถูก
กรรมไมวาดีหรือช่ัว  แมจะมีประมาณนอย  ตามพุทธภาษิตวา 

“มาวม ฺเถ ปาปสฺส  น มตฺตํ อาคมิสฺสติ” 
แปลวา  “อยาดูหมิ่นกรรมชั่วหรือบาปวาเล็กนอย  คงจะไม

มาถึงตัว”  เปรียบเหมอืนน้ําหยดทีละนอยๆ  ก็ทําใหตุมน้ําที่
ใหญโตเต็มไปดวยน้ําไดฉันใด  คนเราก็เชนเดียวกัน  เมื่อสั่งสม
กรรมที่เปนบาปทีละนอย ๆ  แลวชีวิตก็เต็มไปดวยบาปไดฉันนั้น   

ในทางตรงกันขาม  บุญก็เชนเดียวกัน  ทานก็สอนวา 
“มาวม ฺเถ ปุ ฺสฺส   น มตฺตํ อาคมิสฺสติ” 
แปลวา  “อยาดูหมิ่นบุญวาเปนของเลก็นอย  คงจะไม

เกิดผล”  เปรียบเหมือนตุมน้ําใหญยอมเต็มดวยน้ําที่หยดทีละ
เล็กทีละนอยไดฉันใด  คนเราดําเนินชีวิตที่ประกอบดวยการทํา
ความดีหรือบุญ  ก็มีชีวิตที่เต็มเปยมไปดวยบุญไดฉันนั้น   

อันนี้เปนคติเตือนใจ  ใหเราพยายามใชเวลาในการที่จะทํา
แตกรรมดีงาม  ใหเปนประโยชน  ซ่ึงเปนเรื่องการสืบตอของชีวิต
และเปนการสืบตอของกรรมไปดวย   

เมื่อมีชีวิตอยูไป กรรมก็สั่งสมขึ้นมากมาย 
ตองรูจักทั้งตัดและตอ จึงจะมีชีวิตที่ดีได 

สําหรับมนุษยนั้น  กรรมกับชีวิตไมสามารถแยกจากกันได  
เมื่อมีชีวิตก็มีกรรม  เพราะเหตุที่มีกรรมนั้นแหละจึงทําใหชีวิตสืบ



 ๗
ตอไป เพราะฉะนั้น  กรรมก็อุดหนุนชีวิต  และเมื่อมีชีวิตก็ทํา
กรรมกันตอไป ขอสําคัญอยูที่วาเราจะใชชีวิตนั้นทํากรรมอะไร   

พระพุทธเจาทรงสอนใหเราทํากรรมดี  และตรงนี้ก็เปนแง
ของการที่จะสืบตอ  คนเราจึงตองใชการสืบตอใหเปนประโยชน  
หมายความวา  ชีวิตที่เปนการสั่งสมก็ดี  สืบตอก็ดี  เราควรจะทํา
ใหเปนการสืบตอและเปนการสั่งสมที่เปนบุญเปนกุศล  ถาสืบตอดี
ก็เกิดบุญเกิดกุศลมาก  ชีวิตนี้ก็จะเต็มเปยมไปดวยบุญดวยกุศล   

แตในเวลาเดียวกัน  พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหเรารูจักตัด
ดวยเหมือนกนั  ไมใชใหสืบตออยางเดียว  สืบตอในแงที่จะทําให
เกิดประโยชนแกชีวิต  แตในทางจิตใจของเรานี้  ถาเราไมรูจักตัด  
มันก็ทําใหเกิดความทุกขได  อยางคนบางคนทํากรรมไว  แมจะทํา
บาปไวเพียงนิดหนอย  แลวก็มาเปนหวงเปนกังวลกับบาปหรือ
กรรมไมดีที่เคยทําไว  แลวจิตใจก็ไมมีความสุข  ดานนี้
พระพุทธเจาทรงสอนวาตองรูจักตัด   

เมื่อกี้นี้ตองรูจักตอ ตอใหดีก็คือสั่งสมแตสวนที่ดี ทีนี้ สวน
ที่เปนโทษก็รูจักตัด  รูจักตัดอยางไร   

ตัดอยางที่หนึ่ง คือตัดในความคิดของเรานี้แหละ  ดังที่
พระพุทธเจาตรัสสอนไววา  “ไมควรมัวหวนละหอยถึงความหลงั
หรือสิ่งที่ลวงแลว และก็ไมควรฝนเฟอถึงอนาคตดวยเชนเดียวกนั  
สิ่งที่เปนอดีตก็ลวงไปแลว  สิ่งที่เปนอนาคตก็ยังมาไมถึง  ควร
ดํารงอยูดวยสิ่งที่เปนปจจุบัน”  ถาเราพิจารณารูชัดวากรรมนี้ดี  
เปนสิ่งที่เปนปจจุบันอยูเฉพาะหนา  แลวก็พยายามขวนขวายทํา
ปจจุบันนั้นใหดี  กจ็ะมีชีวิตที่ดีงามได   



 ๘
ตัดอยางที่สอง เปนไปตามหลักความจริงที่วา คนเรานี้

เปลี่ยนแปลงได  เพราะเปนอนิจจัง  และเปนไปตามเหตุปจจัย 
หมายความวาจะเปลี่ยนไปอยางไรก็เปนไปตามเหตุปจจัย  
เพราะฉะนั้น  กรรมที่ทํามาแลว  ถาแมวาไดทําอกุศลมา  ก็
สามารถที่จะละเลิกแลวหนัมาทํากุศล  มีพุทธพจนตรัสใหกําลังใจ
ไววา   

“โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา  ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ 
โสมํ โลกํ ปภาเสติ  อพฺภา มุตฺโตะ จนฺทิมา” 
คาถานี้แปลความไดวา “บุคคลใดเคยประมาทแลวในกาล

กอน มาภายหลังเลิกละ หันมาเปลี่ยนเปนไมประมาท บุคคลนัน้
ยอมยังโลกนี้ใหสวางไสว เหมือนดังดวงจันทรที่พนจากเมฆ
หมอก”  

พุทธภาษิตนี้หมายความวา ถาเราเคยทําอกุศลกรรมหรือ
บาปอะไรไว  และถาหากเรารูแลววาสิ่งนั้นเปนโทษ  ไมดีไมงาม  
เราก็เลิกละเสยี แลวหันมาทําสิ่งที่ดีงามดวยความไมประมาท ก็จะ
กลับเกิดเปนบุญเปนกุศล และจะทําใหชีวิตนี้สวางไสวข้ึนมา 
ต้ังแตจิตใจของตนเองก็จะปลอดโปรง  เบิกบาน  แจมใสได  
เรียกวา  พนจากเมฆหมอก เหมือนดังดวงจันทรที่วา เมื่อพนจาก
เมฆหมอกออกมาได ก็สองแสงสวางใหโลกนี้แจมจา งดงามสดใส
ไดฉันนั้น   



 ๙

ถารูเขาใจธรรม กป็ดกั้นกรรมเองได 
ยังมีคาถาอีกคาถาหนึ่ง  ที่ตรัสใหกําลังใจไวสําทับความให

ชัดยิ่งข้ึนวา 
“ยสฺส ปาป กตํ กมฺมํ กุสเลน ปถียติ 
โสมํ โลกํ ปภาเสติ  อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา” 
แปลความวา  “บุคคลใดกระทําบาป  คือกรรมชั่วไวแลว  

ภายหลังปดกั้นกรรมชั่วนั้นเสียดวยกศุล  บุคคลนั้นยอมยังโลกนี้
ใหสวางไสว  เหมือนดังดวงจันทรที่พนจากเมฆหมอก”   

คาถานี้ก็เชนเดียวกัน  ที่วาแตกอนประมาทนั้นคืออะไร  
กอนนั้นประมาทก็คือไมทันคิด  ไมทันไดพิจารณา  ยังไมมีความรู  
ไมมีความเขาใจ  ก็อาจจะทําสิ่งที่เปนบาป  เปนอกุศลไว  ตอมา
ไมประมาท คือเกิดสติ และไดพิจารณา มีความรูความเขาใจแลว  
ก็เลิกละอกุศลเปลี่ยนมาทํากุศลแทน  ก็เอากุศลนั้นมาปดบาปเสีย   

ที่วาปดนั้นไมใชปดบัง แตวาปดรายการทีเดียว ปดบังนั้น
เปนคนละเรือ่งกัน การที่จะปดบังบาปนั้น ปดบังในใจเราไมได  
แตตองเอากุศลมาปด หมายความวา จบรายการของอกุศลหรอื
บาปนั้น โดยเอากุศลเขามาแทน ก็ทําใหเกิดความดีงามข้ึนมา เมื่อ
กุศลเกิดขึ้นแลว ก็ปดอกุศลหรือปดบาปเสียใหจบสิน้รายการไป   

เพราะฉะนั้น  แมวาคนเรานี้เมื่อมีชีวิตอยูอาจจะทํากรรมดี
บางช่ัวบางได  แตกรรมที่ทําไวช่ัวนั้น  ถาเรารูเขาใจแลว  และรูจัก
ปฏิบัติใหถูกตอง  โดยมีโยนิโสมนสิการ  คือทําในใจไวโดยแยบ
คาย  แลวทํากุศลข้ึนมาแทน  ก็สามารถปดกั้นอกุศลนั้นใหหมด



 ๑๐
พิษสงไปได   

บาปที่ทําไว  ที่ทานวาไมหายไปไหนนั้น เมื่อทําบุญไปๆ  
บาปก็ถูกยับยั้ง ถูกครอบงํา หรือถูกทวมทับ หมดฤทธิ์ เพราะบุญ
มีกําลังเหนือกวา บาปก็ถูกปดถูกกั้นไมสามารถแสดงผลได   

เปรียบเหมือนกับวาเราเอาน้ําสีแดงหรือสีเขียวหรอืสีสกปรก
อยางใดอยางหนึ่ง  อาจจะเปนสีดําก็ได  มาใสไวในภาชนะ  เมื่อ
เราใสแตน้ําสีดําสกปรกลงไป  เราก็เหน็ชัดวาน้ํานั้นสกปรก  เชน
วาน้ําสีดําลิตรหนึ่ง  ใสลงไป  ก็เห็นชัดเลยวาเปนน้ําสกปรก  เปน
น้ําสีดํา  เหมอืนกับกรรมชั่วที่ทําไว   

ทีนี้ตอมา  เราไดสติ และรูเขาใจแลว  ก็ไมประมาท  เราก็
ไมทํากรรมชั่วนั้นเพิ่มอีก น้ําสีดําที่สกปรกมีจํานวน ๑ ลิตร ก็อยู
แค ๑ ลิตรนั้น ทีนี้ ตอจากนั้น เราทําแตกรรมดี เราทํากรรมดีมาก
ข้ึนๆ เหมือนกับใสน้ําใสลงไปๆ ใสเรือ่ย เติมอยูเรื่อย จนกระทั่ง
วาน้ําใสนั้นมีปริมาณมากมายตั้งหลายถัง แลวในที่สุดก็จะปรากฏ
ชัดเจนวา น้ําที่เปนสีแดง หรือสีดําลิตรเดียวนั้นนะมองไมเห็นเลย  
ในน้ําที่มีปริมาณมากมาย  ซ่ึงมีจํานวนตั้งพันลิตร  หมื่นลิตร น้ําสี
ดําที่มีเพียงลิตรเดยีวนั้นมองไมเห็นเลย เจือจางไปหมด ทั้ง ๆ ที่
ความจริงน้ําสีแดงสีดํานั้นก็ยังมีอยู แตมองไมเห็น ไมมีความหมาย  
น้ําทั้งหมดนั้นกลายเปนสใีสไปหมด   

เรื่องนี้ก็เหมอืนกัน  ในเมื่อทํากรรมที่เปนกุศลทําบุญมาก
ข้ึนๆ  บาปที่มีเล็กนอยนั้น  มีก็เหมือนไมมี  เลยหมดความหมาย
ไปเอง  หรืออุปมาอีกอยางหนึ่งวา  ในกรณีที่ถาสามารถทํากุศลที่
เปนโลกุตตระขึ้นมา  โลกุตตรกุศลนั้นจะตัดกรรมชั่วใหหมดไปได  



 ๑๑
เหมือนกับวามีน้ําสีใสลงไปในภาชนะ  คราวนี้เราไมไดเติมน้ําใส  
แตเราเอาสารเคมีชนิดหนึ่งใสลงไป  พอใสสารเคมีนั้นลงไป  น้ําสี
นั้นก็กลายเปนน้ําใสไปเลย  การใสโลกุตตรกุศลลงไปเหมือนกับ
เปนสารเคมี  เปลี่ยนใหสีน้ําที่แดงนั้นกลายเปนน้ําใสไปได  
เพราะฉะนั้น  กุศลนี่แหละเปนตัวปดกั้น  เปนตัวตัดผลที่เปน
วิบากอันชั่วของกรรมที่เปนบาปไปเสียไดฉันนั้น   

เพราะฉะนั้นจึงไดบอกวา  พระพุทธเจานอกจากทรงใหรูจัก
ตอแลว ก็ทรงใหรูจักตัดดวย ในแงตอก็คือใหรูวา อดีต ปจจุบัน  
และอนาคตนั้น  เปนกระบวนการอันเดียวกัน  ที่ไหลเนื่องสืบตอ
กันไป เพราะฉะนั้น เราจึงใชปจจุบันนี้ในการใสสิ่งใหมที่ดีเติมเขา
ไป หรือเพ่ิมทุนหรือวาทํากรรมใหมเพ่ิมเขาไปในกระบวนการแหง
กรรมของเรา เราทําแตกรรมดี เพ่ือใหกระบวนการสืบตอชีวติของ
เรานั้นเปนกระบวนการที่ดี  อันนี้เปนการรูจักตอ   

แตในเวลาเดียวกันก็ใหรูจกัตัด  คือปฏิบัติตามพุทธภาษิตที่
พระพุทธเจาตรัสไววา 

“อตีตํ นานฺวาคเมยฺย   นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ” 
แปลวา  “ไมควรหวนละหอยถึงความหลังที่ลวงไปแลว  ไม

ควรฝนเพอถงึสิ่งที่ยังไมมาถึง  สิ่งใดเปนปจจุบันอยูเฉพาะหนา  
มองพิจารณาใหเห็นชัดแลว  พึงขวนขวายทําสิ่งนั้นใหดีที่สุด”  
อยางนี้เปนการตัดเรื่องเกาดวยความคิดที่ถูกตองประการหนึ่ง  
แลวก็ตัดเสียดวยการที่ทํากุศลปดกั้นดังที่พุทธพจนไดกลาวมานั้น
อีกประการหนึ่ง ก็จะทําใหอดีตที่ผานไปนั้นกลายเปนอดีตที่ไม
สามารถแสดงผลในทางที่เปนอกุศลวิบาก อันนี้ก็เปนวิธีการที่



 ๑๒
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวตามความเปนจริงของธรรมชาติ 

เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป                    
คนจะทันมันได กต็องไมประมาท 

กาลเวลานี ้ ทําใหเราคิดถึงเรื่องใหมและเกา เพราะเปน
โอกาสเกีย่วกบัปใหมและปเกา  ทีนี้  ปเกาก็เปนเวลาที่กําลังจะ
ผานพนไป  ปใหมก็เปนเวลาที่เปนปจจุบัน  และก็เปนอนาคตที่
จะมีตอไปดวย  จึงสมควรนําคติเกี่ยวกับเรื่องกาลเวลา  ที่เปน
อดีต  ปจจุบัน  และอนาคตนี้มากลาวไว  เพ่ือวา  เราจะไดใช
ธรรมะใหประโยชนในเรื่องเกี่ยวกับกาลเวลา ใหกาลเวลาเกาที่
ผานไปนี้มีผลดีแกเราใหมากที่สุด 

ถาเปนกาลเวลาที่เปนบุญเปนกุศล  ก็ใหเปนสวนที่อยูในทุน
ของเราที่จะเอาไปใช และเราก็จะเพิ่มทุนสวนดีนั้นตอไป เปนสวน
ของการตอใหดี  สืบตอใหเปนบุญ  ใหเปนประโยชน  ใหเปน
กุศล   

ถาเปนเวลาเกาที่เปนโทษ  เปนบาป  เปนอกุศล  กใ็ชวิธีตัด  
ดวยวิธีที่กลาวมาแลว คอื ตัดโดยใชวิธีมนสิการอยางถูกตอง  แลว
ก็ใชวิธีของการปดกั้นดวยกุศล  ใหกลายเปนสวนของการสืบตอใน
อนาคตที่ดีงามสืบไป 

ที่แสดงมานี้ก็เปนคติเกี่ยวกับการขึ้นปใหม  ซ่ึงรวมแลวก็
เปนเรื่องของกาลเวลา  ที่วาเปนเรื่องของอดีต  ปจจุบัน  อนาคต  
แลวก็เปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลง   



 ๑๓
พระพุทธศาสนาสอนหลักสําคัญ  คือเรื่องของความ

เปลี่ยนแปลงนี้  และความเปลี่ยนแปลงนั้นก็เปนไปตามหลัก
อนิจจัง  ที่วาสิ่งทั้งหลายไมคงที่  ไมเที่ยงแท  มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา  แตตองย้ําและจําใหชัดวา การเปลี่ยนแปลงเปนไป
ตามเหตุตามปจจัย   

ทีนี้เมื่อเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย  ถาเหตุปจจัยดี  ก็
ทําใหเกิดผลดี  ถาเหตุปจจัยไมดี  กท็ําใหเกิดผลไมดี  เมื่อเรา
ตองการผลที่ดี  ก็สรางเหตุปจจัยที่ดี  เพราะฉะนั้น  กาลเวลาก็
เตือนใหเรามาระลึกถึงความเปลี่ยนแปลงวา  ความเปลี่ยนแปลง
นั้นจะทําใหดีได  เราก็ตองมีความไมประมาท   

ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาจะทรงสอนอยูเสมอ  ทรงย้ําเตือน
พุทธศาสนิกชนใหไมประมาท  แมกระทั่งในวาระสุดทาย  เมื่อ
พระองคจะปรินิพพาน  ก็ยังตรัสปจฉิมวาจา  เปนพุทธพจนครั้ง
สุดทาย  ทรงย้ําเตือนวา 

“วยธมฺมา  สงฺขารา   อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ” 
แปลวา  “สงัขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นหรือสลายไปเปน

ธรรมดา  เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม”  หรือ
ขยายความออกไปวา  จงทําประโยชนตนและประโยชนทานใหถึง
พรอมดวยความไมประมาท   

อันนี้เปนเรื่องที่พระพุทธเจาทรงเตือน การที่พระพุทธเจา
ทรงเตือนเราในเรื่องความไมประมาทนั้น  เพราะ 

๑. กาลเวลามีจํากัด คนเราจะมีโอกาสในการกระทําสิ่ง



 ๑๔
ตางๆ  ก็ตองข้ึนตอจังหวะของมันดวย เพราะเวลาสําหรับทําสิ่ง
นั้นๆ มีจํากัด  ถาเราไมเรงทําในเมื่อโอกาสหรือเวลามาถึงโอกาส
นั้นผานไป  เราไมไดทํา  เราก็เสียโอกาสไป  ก็เปนอันวาเหลวลม
ไปไมสําเร็จ  เพราะฉะนั้น  เมื่อโอกาสมาถึงแลว  จะตองมีความ
ไมประมาท  เรงทําใหสําเร็จใหได   

ขอสําคัญก็คือโอกาสนี้มันมาอํานวยใหทั้งความประมาท  
และความไมประมาท  โอกาสบางอยางเม่ือมามันจะชวนใหเราเกิด
ความประมาท ใหเกิดความหลงมัวเมาและพลาดพลั้งไป ถา
โอกาสเชนนั้นมาเราตองระวังไมถลําตัวไปใชโอกาสนั้นในทาง
ประมาท  ที่จะทําใหเกิดโทษแกตนเองหรือแกใครๆ แตเราจะตอง
ใชโอกาสนั้น ในการเรงทําสิ่งที่ดีงามเปนประโยชน เพราะฉะนั้น  
เรื่องของโอกาส เรื่องของกาลเวลาที่จํากัด และจังหวะของสิ่ง
ทั้งหลายนี้ก็เปนขอเตือนอยางหนึ่งที่ทําใหเราตองไมประมาท 

๒.  ความไมเที่ยงแทแนนอน  การเปลี่ยนแปลงนั้นบอก
ใหรูดวยวาทุกสิ่งทุกอยางนี้ไมแนนอน แมแตชีวิตของเราก็ไมเที่ยง
แทแนนอน เพราะเหตุที่มันไมเที่ยงแทแนนอนก็ทําใหเราจะตอง
ไมประมาท ถาเราไปมัวเมาเพลินอยูวา ชีวิตของเราจะอยูไดอีก
นาน หรือเด๋ียวนี้รางกายของเราแข็งแรงดี เรื่องนี้ยังไมตองรีบ
หรอก เอาไวทําเมื่อโนนเมื่อนี้ก็ได อยางนี้เรียกวาประมาท คือเรา
ไมรูวาความเปลี่ยนแปลงจะเกดิขึ้นเมื่อไร แกรางกายของเราก็ตาม  
แกชีวิตของเราก็ตาม แกสภาพแวดลอมรอบตัวเราก็ตาม 
เพราะฉะนั้น  เมื่อทําอะไรใหดีไดก็ควรจะรีบทําเสียทีเดียว   



 ๑๕
พระพุทธเจาทรงสอนเราใหไมประมาททั้งในแงที่วา 

กาลเวลา โอกาสและจังหวะนี้มีจํากัดอยางหนึ่ง และความ
เปลี่ยนแปลงนั้นบงช้ีความไมแนนอนวาอะไรจะเกิดขึ้นอยางหนึ่ง  
ทั้ง  ๒  อยางนี้เปนเรื่องเตือนใจใหไมประมาท   

กาลเวลายิง่ผานไป เรายิ่งไดทําสิ่งมคีุณคามากมาย 
จึงเปนสิรมิงคล มแีตความสุขความเจริญ 
ปเกา-ปใหม  เปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลง  และเปนเรื่อง

ของกาลเวลาที่ผานลวงไป  จึงเปนโอกาสอันสมควร  ที่เราจะนํา
หลักความไมประมาทมาใช  ถานําหลักความไมประมาทมาใชแลว  
ชีวิตก็จะเจริญงอกงามยิ่งข้ึน   

พระพุทธเจาก็ไดตรัสสอนไว  อยางที่อาตมภาพไดยกมา
อางแลว  พระองคตรัสเตือนอยูเสมอวา  วันเวลาอยาปลอยให
ลวงไปเปลา  ทานสอนวา  “จงทําวันทุกวันนี้ใหไมวางเปลา”  พูด
ตามคําบาลีวา 

“อโมฆํ  ทิวสํ  กยิรา” 
พึงกระทําวันแตละวันนี้ไมใหวางเปลา   
“อปฺเปน  พหุเกน  วา” 
ใหไดอะไรบางไมมากก็นอย  หมายความวา ตองทําอะไรให

ไดสักอยาง  ไมไดทางกาย  ก็ไดทางวาจา  ไมไดทางวาจา  ก็ได
ทางใจ  เริ่มตั้งแตงานภายนอก  อาจจะเปนงานเขียนหนังสือบาง  
งานเกี่ยวกับการทําอาชีพบาง  งานแตละอยางนี้ควรพยายามทําไป



 ๑๖
ใหคืบหนา  ไดวันละเล็กละนอย  ยิ่งไดมากก็ยิ่งดี  ถาไมไดมากก็
ตองใหไดบางเล็กนอย   

ถาไมไดภายนอก  ก็ใหไดเขามาในใจ  อยางนอยภายในใจ
ของเรานี้ก็ทําใหเกิดภาวนา  ใหเกิดสติปญญา  หรือใหเกิดความ
ผองใส  ใหเกิดการพัฒนาในทางจิตใจ  ใหเกิดการเจริญสมาธิ  
เจริญปญญา  กุศลธรรมอะไรก็ตาม  ใหไดบางไมมากก็นอย  แลว
วันเวลานั้นจะเปนสิ่งที่มีคา  แลวชีวิตก็จะเปนชีวิตที่มีคาเจริญงอก
งามไปดวย 

ตอนนี้จะถึงโอกาสปใหมแลว อาตมภาพก็เลยขอนํา
ธรรมกถานี้มากลาว เปนเรื่องของอนิจจัง ความเปลี่ยนแปลง  
ความไมเที่ยงแทแนนอน  และเรื่องของความไมประมาท  
ทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องเดียวกนั  ซ่ึงนํามาเปนคติ  ในการที่จะพัฒนา
ชีวิตใหเกิดความสุขความเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป   

ในโอกาสแหงวันสําคัญที่จะมาถึงในเวลาอันใกลนี้  ขอให
เราทั้งหลายมองในแงดี  มองในแงวาเปนกาลเวลาที่เปนสิริมงคล  
และการที่จะเปนสิริมงคลนั้นก็ดวยการที่เราทํากรรมดีทางกาย  
ทางวาจา  และทางใจ  เริ่มดวยปญญาที่เขาใจธรรมของ
พระพุทธเจา  ซ่ึงเปนคติวา  ใหรูจักทั้งตัดและตอ  คือ ตัดในสิ่งที่
เปนโทษ  ตอในทางที่เปนคุณ  ทําจิตใจใหดี  แลวออกมาทาง
วจีกรรม  การพูด  การกลาว  การแนะนํา  ตักเตือนกนัในทางที่ดี
งาม  และออกมาทางกายกรรม  คือการกระทําทางกายที่ชวยเหลอื
เอื้อเฟอแกกนัระหวางเพ่ือนมนุษย  มีความสัมพันธตอกันในทาง



 ๑๗
ที่ดีงาม  กระทํากรรมทั้งหลายที่เกื้อกูลเปนประโยชน  ก็จะ
กลายเปนมงคล  แลวกาลเวลาที่เปนมงคลนั้นก็จะนํามาซึ่ง
ความสุขความเจริญ   

ในโอกาสที่เปนมงคลอยางนี้   อาตมภาพก็ขออางอิงคุณ
พระรัตนตรัย อวยชัยใหพร “ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัต-
ตะยะเตชะสา” ดวยอานุภาพคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม และ
คุณพระสงฆ อันเปนที่พ่ึง ที่เคารพสักการะของเราชาวพุทธ-ศา
สนิกชนทั้งหลาย พรอมทั้งบุญกุศลที่ญาติโยมทุกทานไดชวยกัน
รวมกันบําเพ็ญแลว จงเปนปจจัยอันมีกําลังอภิบาลรักษาใหทุก
ทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัย ในกาลเวลาปใหมอันเปนสิริมงคลนี้ 
จงประสบสุขเปนผลยิ่งๆ ข้ึนไป ตลอดปใหมและตลอดกาลอัน
เปนนิจนิรันดร พรอมทั้งจงมีความรมเย็นเปนสุข งอกงามในพระ
ธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ 



- ๒ - 

พนเกา-ใหม: สูความสดใสอมตะตลอด
กาล 

 

มีใหมกต็องมีเกา 
 

ขอเจริญพร วันนี้เปนรายการมาพบปะสนทนาธรรมกันอีก
ครั้งหนึ่ง ในรายการของโยม ที่ต้ังช่ือวา “คณะขันธ ๕” (คือกลุม
ขันธ ๕) ซ่ึงมีคุณโยมมิสโจเปนประธาน โดยจัดเปนรายการประจํา
ในทุกๆ เดือน   

สําหรับเดือนนี้ เปนเดือนที่มีวันสําคัญวันหนึ่ง เปนเดือน
แหงการขึ้นปใหม   

ความจริง แทบทุกเดือนในปหนึ่งนี้ กม็ีวันสําคัญเกือบครบ  
อยางเดือนนี้มีวันขึ้นปใหม เพราะเปนเดือนมกราคม  ตอไปเดือน
หนากุมภาพันธก็จะมีวันมาฆบูชา  แตไมแนนอนเสมอไป  ถามี
เดือนแปด ๒ หน ก็เลือ่นไปเปนเดือนมีนาคม ตอไปก็จะมีวัน
สําคัญ เชน วันสงกรานตในเดือนเมษายน วันวิสาขบูชาในเดือน
พฤษภาคมหรือมิถุนายน  วันเขาพรรษาในเดือนกรกฎาคม  



 ๑๙
อยางนี้เปนตน หมายความวา ตลอดปนี้  มีวันสําคัญอยูเรื่อย ๆ  
เพราะฉะนั้น  เราก็มีโอกาสท่ีจะพูดถึงเหตุการณตาง ๆ ที่มีแงคิด
เกี่ยวกับวันสาํคัญนั้น 

สําหรับเดือนนี้  ดังที่ไดกลาวแลววา เปนเดือนแหงการขึ้นป
ใหม  ถามองในแงหนึ่ง  เหมือนกับวาเปนวันสําคัญมาก  ไมใช
เปนวันสําคัญเฉพาะเดือน  แตเปนวันเริ่มตนของปทั้งปทีเดียว 

เรื่องของปใหมนี้  ถาวาในแงของชาวพุทธแลว  เราเรียกได
วา  เปนเรื่องของการสมมติ  ชาวโลกมาตกลงกําหนดกันขึ้น  วัน
เวลาหมุนเวียนของมันเรื่อยไป  แลวแตเราจะตกลงกําหนดเมื่อไร
เปนวันอะไรขึ้น 

วันขึ้นปใหมนี้  สมัยกอน  ถอยหลังไปเมื่อหลายสิบป
มาแลว  เคยกําหนดเดือนเมษายน วันที่ ๑ เปนวันขึ้นปใหม  
ตอมาเรียกกนัวาทําตามสากลนิยม ประเทศอื่นๆ จํานวนมาก 
โดยเฉพาะประเทศตะวันตก เขาถือเอาวันที่หนึ่งมกราคมเปนวัน
ข้ึนปใหม  เราก็เปลี่ยนมาถือตามสอดคลองกับเขาไปดวย  เลย
กําหนดเอาวันที่ ๑ มกราคม เปนวันขึ้นปใหม ตลอดมานานแลว 

สําหรับชาวพุทธ  ก็ใหรูเทาทันวา นี่เปนเรื่องสมมติ  สมมติ
ในกรณีนี้  ก็เปนเรื่องของใหม-ของเกา 

ที่จริง วันก็ใหมทุกวัน  พอถึงพรุงนี้ก็เปนวันใหม  วันตอไป
ก็เปนวันใหม  อยางนี้เรื่อยไป  จนกระทั่งถึงวันที่กําหนดสิ้นสุดป  
เมื่อไรครบ  พอเลยจากนัน้ไปก็ข้ึนปใหม 

เรื่องใหมก็ตอกันกับเรื่องเกา  ตองมีเกาจึงมีใหมได  เปน
ของคูกันมาตลอด  ความใหมกับความเกานี้  มักจะมีความหมาย



 ๒๐
สําหรับมนุษยเรา คนโดยทั่วไปชอบใหม  ไมคอยชอบเกา 

เพราะคําวาเกามักจะมีความหมายเปนเรื่องทรุดโทรม เหี่ยว
แหง  เปนของที่จะพังทลายแตกสลายไป  แตถาใหมก็มีความรูสึก
เหมือนวา อยูในสภาพที่สมบูรณ  เปนของที่สดใส  ทําใหจิตใจ
สบาย ช่ืนใจ พอใจ เพราะฉะนั้น คนทั้งหลายจึงชอบของใหม  
เราก็พยายามที่จะทําใหไดพบไดเห็นสิ่งทั้งหลายที่ใหม ๆ อยูเรือ่ย 

อยากไดใหม ก็ตองการเรื่อยไป ไมมทีี่สิ้นสุด 
 แตการที่จะไดพบไดเห็นสิ่งใหมนี้  บางทีก็เกี่ยวกับเรื่อง

ความตองการ ซ่ึงทําใหเรามีความอยากไดสิ่งตาง ๆ เพ่ิมเขามา  
การที่ตองการสิ่งใหม ๆ เขามานี้ ถาไมรูจักใชสติ  ไมรูจักใช
ธรรมะเขามาควบคุม  ก็จะกลายเปนความตองการที่ทางพระทาน
เรียกวา “ตัณหา”   

ตัณหาเปนความปรารถนา  ซ่ึงมีลักษณะอยางหนึ่งคือ 
แสวงหาความยินดีพอใจในสิ่งใหม ๆ เรื่อยไป  พอไดพบสิ่งนี้
แลว  สิ่งนี้ก็กลายเปนสิ่งเกา  แลวก็แสวงหาสิ่งใหม ๆ อยางอื่น
ตอไปอีกไมรูจบสิ้น 

ถาไมมีหลักในการควบคุมความตองการ  ความตองการนั้น
ก็จะไมมีที่สิ้นสุด  เขาลักษณะที่ทางพระบอกไววา 

นตฺถิ  ตณฺหาสมา  นที      แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี 
ธรรมดา แมน้ําจะมีน้ําไหลเรื่อยไป น้ําเกาไปและมีน้ําใหม

มา แมวาตามปกติจะไมคอยเต็มงายๆ แตถึงกระนั้นในบางโอกาส



 ๒๑
ก็ยังมีการเต็มทวมทนได ไมเหมือนกับแมน้ําคือความตองการ หรือ
ความปรารถนาของมนุษยนี้ ไมรูจักจบสิ้น พระพุทธเจาตรัสวา 

“แมแตจะเนรมิตภูเขาใหเปนทองทั้งลูก ก็ยังไมเต็มความ
ปรารถนาของคนคนเดียว” 

เคยมีเรื่องเปนชาดกเลาวา  พระเจาแผนดินองคหนึ่ง  พระ
นามวาพระเจามันธาตุราช ตองการครอบครองทุกสิ่งทุกอยางใน
โลกนี ้  ตอนแรกก็มีอาณาจักรเล็ก ๆ  จึงตองการไดดินแดนใหม
เพ่ิมเขามา  พระองคมีอํานาจ และมีความสามารถ  ก็รบราแผ
ขยายดินแดนออกไป  ไดดินแดนเพิ่มมาเรื่อย  เพ่ิมไปเพิ่มมา  
จนกระทั่งหมดทั้งโลก   

ตอนแรกก็ยังคิดแคในโลกวา ใหเราไดครองโลกทั้งหมด
เถิด  พอครองโลกไดสมจริง ก็อยากจะครองตอไปอีก  ทรงดําริ
วา เอ มีดินแดนที่ไหนเหลืออกี  ถาไดครองสวรรคดวยคงดี  
พอดีตอนนั้นโอกาสอํานวยใหข้ึนไปครองสวรรคดวย ก็เลยไป
ครองดินแดนสวรรคช้ันจาตุมฯ ตอมาก็คิดที่จะครองสวรรคช้ันสูง
ตอไปอีก  แลวก็ไดข้ึนไปครองสวรรคช้ันดาวดึงส รวมกับทาว
สักกะคือพระอินทร  ทีแรกแบงครองคนละครึ่ง  อยูตอๆ มา  ก็
คิดอีกวา เอ ทําอยางไรเราจะครองสวรรคช้ันดาวดึงสทั้งหมดเสีย
คนเดียว 

 ตอนนี้ก็คิดจะฆาพระอินทร แตพระอินทรนั้นใครก็ฆา
ไมได ตองรอใหตายเองตามกาลเวลา เมื่อเปนอยางนี้ จากการ
ปรารถนาเลยขอบเขตของตน ก็เปนเหตุใหจิตใจเหี่ยวแหง  
เพราะวาความปรารถนาถูกขัดขวาง 



 ๒๒
 เมื่อปรารถนาแลวทําไมได  จิตใจที่เคยฟูเคยพองกย็ุบลง

ไป  ทั้ง ๆ ที่ตนมีอยูแลวมากมายไมรูเทาไร  ก็หาไดเกิดความสด
ช่ืนพอใจกับสิ่งที่มีอยูแลวไม  แตไปเหี่ยวแหงในสิ่งที่ตนไมได  ใจ
เหี่ยวแหงก็หมดบุญ อยูบนสวรรคไมได ก็เลยรวงหลนตุบ จาก
สวรรคลงมาบนดิน 

ก็เลยไดคติวา แมแตมีบุญใหญมีอํานาจลนฟา ตองการ
อะไรก็ได  ไดครอบครองสวรรคกย็ังไมรูจักพอ  

เพราะฉะนั้น  เรื่องความปรารถนาของคนนี่จึงไมรูจักจบสิ้น 
ทําอยางไรจึงจะมีความสุขที่แทจริง 

ใหมแท อยูกับใจที่สดใสไมรูจักเกา 
การที่จะมีความสุขที่แทจริงนั้น  มิใชอยูที่การปรารถนาแลว

ไดสมปรารถนาทุกอยาง  หาเปนเชนนั้นไม  อยูที่วาเราทําอยางไร
จะรูจักวาสมควรแกความปรารถนาของเราแลว  ทําใหอยูไดเปน
สุข  ทําจิตใจของเราใหเปนสุขได  อันนั้นก็จะทําใหไดความสุขที่
แทจริง  ความสุขแทมิใชอยูที่การสนองความปรารถนาเรื่อยไป ที่
ไมจบสิ้น 

อีกประการหนึ่งที่งาย ๆ ก็คือ  ใหมีความปรารถนาที่ชอบ
ธรรม  เอาธรรมะมาเปนเครื่องจํากัดความปรารถนา  นี่ก็พูดเลย
ออกไปจากเรือ่งความใหม  คือมนุษยปรารถนาสิ่งใหมเขามาอยู
เรื่อยๆ ก็จะตองรูจักปฏิบัติใหถูกตองตอเรื่องความใหมและความ
เกา  ความใหมบางทีเราก็ไมอาจจะไดเรื่อยไป   



 ๒๓
ยกตัวอยางงาย ๆ รางกายของเรา  เราไมสามารถจะใหเปน

รางกายท่ีใหมไดตลอดกาล  เมื่อวันเวลาลวงผาน  มันก็เปนไป
ตามธรรมชาติ  ตอนแรกก็ตองมีการเจริญเติบโตขึ้นไป  เมื่อ
เติบโตขึ้นสูวัยหนุมวัยสาวแลว ตอจากนั้นก็ตองมีความชราเขามา
เบียดเบียนครอบงํา  รางกายของเราก็เสื่อมโทรมลงไป   

ทีนี้  ถาเราปรับใจไมได  เราตองการแตความใหมเรื่อยไป  
ก็เกิดอาการขัดแยงกับความปรารถนา เพราะคนเราไมอาจจะได
ใหมเรื่อยไป  แตจะตองเจอกับเกาดวย เพราะมีสิ่งที่จําเปนจะตอง
เกา และสิ่งใหมที่มีก็ตองกลายเปนเกา นอกจากนั้นก็มีสิ่งเกาที่เรา
จะตองเขาไปเกี่ยวของ  เพราะเราอยูในโลก  

โลกนี้เปนเรือ่งของสังขาร สังขารนั้นมีหลักธรรมดาวา ยอม
เปนไปตามกฎของพระไตรลักษณ คือ มีความไมเที่ยง เปนทุกข 
เปนอนัตตา ตองเปลี่ยนแปลง มีความเกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป ใหม
แลวก็กลายเปนเกา   

เมื่อเราจําเปนตองประสบพบกับสิ่งที่เกา  เราจะทําอยางไร  
ความเกา-ความใหมที่แทจริง  อยูที่ไหน   

ความเกาที่เปนสภาวะตามธรรมชาติของสังขารนี้ก็อยางหนึ่ง  
แตความเกาความใหมที่มีผลตอจิตใจของเรานี้ อยูที่จิตใจของเรา
นี่เองแท ๆ ถาเรามีความรูสึกหดหู ใจคอไมสบาย  จิตใจวาเหว
หงอยเหงา  ก็เปนลักษณะของจิตใจที่เกา  ถาเปนจิตใจที่สดชื่น  
เบิกบานผองใส  อันนี้ก็คอืจิตใจที่ใหม   

ถารูหลักนี้แลว  เราก็ทําความใหมใหเกิดขึ้นไดเสมอ  คือทํา
ใจของเราใหใหมอยูเสมอ  เพราะฉะนั้น  สิ่งทั้งหลายจะเกาก็ไมมี



 ๒๔
ปญหาอะไรมาก  ถาเรารูจักทําใจของเราใหใหมอยูเสมอ   

ถาเปนชาวพุทธ  ก็ตองรูจักทําจิตใจใหใหม  ทําใจใหใหมก็
คือ  ทําใจใหสดชื่นเบิกบานผองใสอยูตลอดเวลา  แมแตการที่เรา
มากําหนดกันวา  ใหมีปใหมทั้ง ๆ ที่วัน เดือน ป ก็หมุนเวียนอยู
ธรรมดาอยางนั้น  มันก็เปนอุบายอยางหนึ่งของชาวโลก ที่จะทํา
จิตใจของตนใหเบิกบานผองใส มีความราเริง   

เมื่อมองลึกลงไปก็จะเห็นวา ที่ชาวโลกเขามีความเบิกบาน
ผองใสสดชื่นนั้น เปนดวยอะไร ก็เปนดวยจิตใจของเขานี่เอง 
ไมใชเปนเพราะวันเกาวันใหมอะไรจริงเลย 

จิตใจใหมสดใส เพราะมีธรรมค้ําชูอยูขางใน 
ความใหมที่เปนของประณีตก็คือ เวลาขึ้นปใหม ซ่ึงเปนวันที่

เรากําหนดกันวาเปนสิริมงคลนั้น คนมาแสดงความรักความ
ปรารถนาดีตอกัน มีไมตรีจิตมิตรภาพ อยางพอแมก็แสดงเมตตา
ตอลูก คนทั้งหลายก็ไปแสดงความเคารพนับถือกัน สงความสุข
ใหแกกันในปใหม สงการด สงบัตรอวยพร แสดงความปรารถนาดี 
คนที่รับก็มีความสุขสดชื่นขึ้นมาจากไมตรีจิตมิตรภาพความ
ปรารถนาดีของผูอื่น   

หรืออยางถึงวันปใหมเชนนั้น ลูกๆ อาจจะเขามาแสดงความ
ปรารถนาดี แสดงความรักตอคุณพอคุณแม เอาดอกไมมามอบให  
หรือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงน้ําใจ หรือเอาถอยคําที่เปนมงคลมา
สื่อใจ เปนการแสดงถึงความรูสึกปรารถนาดีและความรักนั้น 



 ๒๕
จิตใจของพอแมก็มีความสุขสดชื่นเบิกบาน หรือวาคุณพอคุณแม
แสดงความรักตอลูกก็เชนเดียวกัน   

ทั้งหมดนี้แสดงวา ความใหมที่มีผลตอจิตใจอยางแทจริง  ก็
เปนเรื่องของธรรมะนั่นเอง ความรักความปรารถนาดีตอกัน  หรือ
ไมตรีจิตมิตรภาพนั้นเปนธรรมอยางหนึ่ง ในธรรมที่มีอยูมากมาย 
ธรรมะทําใหจิตใจสดชื่นเบิกบานผองใส  แลวความใหมก็เกิดขึ้น 

เหมือนอยางในวันทําบุญคราวนี้ คุณโยมคณะขันธ ๕ มาทํา
หนังสือข้ึนเลมหนึ่ง โดยปรารภถึงวันเกิดของอาตมา ในเดือน
มกราคม  ก็เปนการแสดงความปรารถนาดี   

แตมองดูอีกที วันเกิดที่มาถึงนี้เราบอกวาเปนวันเกิดวันใหม  
หมายความวามาถึงวาระครบรอบขึ้นปใหมของการเกิดนั้น วันเกิด
ปใหม  เปนวันเริ่มตนของอายุในรอบปตอไป  ก็เปนความใหม   

แตความจริง เมื่อมองในดานตรงขาม  ก็คือเปนความเกา  
เพราะวา  เมื่อวันเกิดเวยีนมาใหม  ก็แสดงวาอาตมานี้เกาลงไป
อีกปหนึ่ง  ความจริงนั้นเปนเกา  แตมองอีกแงหนึ่งวาเปนใหม   

ทีนี้ จะใหมหรือจะเกา จะมีความหมายอยางไร ก็อยูที่วาเรา
จะเอาธรรมะมาใชไหม ถาเอาธรรมะมาใช มาพิจารณา ทําจิตใจ
ใหสดชื่นเบิกบานผองใส ดวยสติที่ระลึกถูกทาง และดวยมีปญญา
รูจักคิดพิจารณาถูกตอง พรอมทั้งมีความปรารถนาดีที่วาเมื่อกี ้
ความใหมที่มีความหมายก็มาทันที 

โยมมีความปรารถนาดีตออาตมา  ก็ทําหนังสือนี้ข้ึน เปน
การแสดงออกโดยอวยชัยใหพรอะไรตาง ๆ  โยมเองก็มีจิตใจเบิก
บานผองใสในการที่ไดทําอยางนี้  จิตใจของโยมก็ใหม  ใหมดวย



 ๒๖
ความสดชื่นผองใสนั้น  เมื่ออาตมารับเอาพรและความปรารถนาดี
ของโยม  ก็เปนจิตใจที่เบิกบานผองใส  เกิดเปนความใหมพรั่ง
พรอมกัน  ฉะนั้น สิ่งที่จะทําใหใหมก็คือธรรมะนี่เอง   

ผูที่รูเขาใจอยางนี้แลว  ก็ไมตองรอวันเวลาที่เปนเรื่องสมมติ
ในทางโลกมาชวยใหเกิดความใหม  แตสามารถเอาธรรมะมาใช
ทําจิตใจของตนใหใหมไดเสมอไปตลอดกาล 

เมื่อรูหลักอยางนี้แลว ก็ปฏิบัติธรรมเชนเมตตา (ความรกั
ความปรารถนาดี) ศรทัธา (ความเชื่อความเลื่อมใสในพระ
รัตนตรัย) ธรรมเหลานี้เกดิขึ้นในจิตใจเมื่อไร  ก็มีความสดชื่นเบิก
บานเมื่อนั้น  แลวก็จะมีความใหมอยูเสมอ 

ฉะนั้น เราทั้งหลายผูตองการความใหม  ก็ควรจะเอาธรรมะ
มาไวในใจ แลวจะไมมีความเกาเลย จะเปนคนใหมอยูตลอดเวลา  
แลวก็ไมกลัวความเกา  

ใหมแทคอืธรรม ทีพ่นเกาพนใหม                   
เปนอมตะ ที่ใหมแทตลอดไป 

ธรรมะ  ที่วาใหมอยูเสมอนั้น  วาที่จริงแลว  คือไมข้ึนตอ
กาลเวลานั่นเอง  ความจริงนั้นธรรมะไมมีเกา ไมมีใหม  เปนของ
ที่คงอยูอยางเดิมตลอดเวลา  มีพุทธภาษิตบทหนึ่งวา 

 ชีรนฺติ  เว ราชรถา  สุจิตฺตา    
ราชรถที่ตกแตงประดับประดาอยางดี ก็ยังมีวันเกาคร่ําครา

ไป  แต   



 ๒๗
          สตฺจ  ธมฺโม  น  ชรํ  อุเปติ    

ธรรมะของสัตบุรุษทั้งหลายไมแกชราเลย 
ธรรมะคือหลักความจริง  ความจริงเปนสิ่งคงที่  เปนสิ่งที่

ไมตาย ไมรูจักเกา และเมื่อไมเกา ก็ไมใหมดวย เปนความจริงอยู
อยางนั้น 

ความดีงามก็เชนเดียวกัน เราประพฤติเมื่อใด ก็เปนความดี
งามเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นธรรมะนี้เปนสิ่งที่ไมมีเกา-ไมมีใหม เปน
ความจริงที่ดํารงอยูตลอดไป เราทั้งหลายที่ตองการใหตนพนจาก
การครอบงําของกาลเวลา ที่วาจะเกาจะใหมนั้น ก็นาํเอาธรรมะเขา
มาไวในจิตใจของตน ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะแลว ก็จะไมมี
ความใหมความเกา แตจะกลายเปนอมตะ กลายเปนไมตาย 

ชีวิตของเราก็จะไมตายดวยรูเทาทันสิ่งทั้งหลาย  เหมือนคน
ที่อยูเหนือกาลเวลา ไมมีความเกาไมมีความใหม กาลเวลาไม
สามารถครอบงําจิตใจของเขาได  จติใจของเขาเปนอิสระหลุดพน 
เพราะปราศจากกิเลส เพราะปราศจากความครอบงําของกาลเวลา  
ดังที่กลาวมาแลว 

เพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกทั้งหลาย สามารถถือเอาประโยชน
จากเรื่องความเกาความใหมของกาลเวลาได  ทั้งในแงที่วา   

หนึ่ง ทําตัวเองใหเปนคนใหมอยูตลอดเวลา  ดวยการมี
จิตใจที่สะอาดบริสุทธ์ิผองใสเบิกบาน   

สอง ทําชีวิตของตนใหเปนอมตะ  เปนชีวิตที่ไมตาย  ดวย
การเอาธรรมะที่เปนสิ่งอันไมตาย  ที่ไมข้ึนตอกาลเวลานั้น  เขามา
ไวในจิตใจและการประพฤติปฏิบัติของตน 



 ๒๘
คุณของพระธรรมอยางหนึ่งนั้น ทานระบุวา “อกาลิโก” เรา

สวดบทพระธรรมคุณกันอยูเสมอ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 
สนฺทิฏฐิโก  อกาลิโก     

“อกาลิโก” แปลวาไมข้ึนตอกาลเวลา คือ ไมวาจะประพฤติ
เวลาใดก็ตาม  ก็เกิดผลดีเวลานั้น    

เมตตาธรรม  ความรักความปรารถนาดี  เรานําเขามาใสไว
ในใจเราเวลาใด  เวลานั้น  จิตใจของเราก็สดชื่นเบกิบาน  เปน
จิตใจที่ดีงาม   

ศรัทธา  เราปลูกฝงข้ึนไวในใจ นึกถึงพระพุทธเจา นึกถึง
พระรัตนตรัย นึกถึงบุญกุศลข้ึนมาเวลาใด  จิตใจของเราก็ผองใส
มีพลังข้ึนมาในเวลานั้น   

สติ  เกิดขึ้นในใจเวลาใด  ใจของเราก็มีหลัก  สามารถยั้ง
หยุดจากความชั่วรายทั้งหลายได และหันไปหยิบยกเอาสิ่งที่ดีงาม
ข้ึนมาคิดมาทํา 

ปญญา  เกดิขึ้นในใจเวลาใด  เวลานัน้จิตใจของเราก็สวาง 
โลง รูเห็น  เขาใจเทาทันสิ่งทั้งหลาย ตามความเปนจริง รูทิศรูทาง
ที่จะเดินหนาไป 

เพราะฉะนั้น ธรรมะจึงเปนอกาลิโก แปลวาไมข้ึนตอ
กาลเวลา  และก็ทําใหเปนอมตะดวย นี่คือหลักที่จะทําให
พุทธศาสนิกชนไดประโยชนจากเรื่องกาลเวลา และความเกาใหม
นั้น 

เปนอันวา เราชาวพุทธทั้งหลายมาชักชวนกันใหรูเทาทัน
เรื่องกาลเวลา  เพ่ือทําใหเกิดความใหมข้ึนในจิตใจอยูเสมอทุกวนั



 ๒๙
เวลา  แลวในที่สุดก็ทําใหอยูพนอํานาจของกาลเวลา  เหนือ
กาลเวลา  เขาถึงสัจธรรม อันเปนสิ่งที่ไมตายสืบตอไป 

ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาคณะญาติโยมที่ไดมาสนทนาธรรม
กัน  มาพบปะสังสรรค  มาถวายภัตตาหาร  เปนการทําบุญทํา
ทาน  ใหจิตใจโนมเขามาสูธรรมะ  ซ่ึงเปนการทําจิตใจใหสดชื่น
เบิกบานผองใส   

เราควรจะทําใหไดอยางนั้นจริงๆ คือทําใหจิตใจสดชื่นเบิก
บานผองใสเอิบอิ่มในธรรม แลวกน็ําธรรมนอมเขามาในใจของ
ตนเอง ดวยสติปญญาที่รูเขาใจความจริง ใหจิตใจของตนอยูกับ
ธรรมะ อันเปนสิ่งอมตะ แลวก็จะไดรับผลดีคือความสุขความเย็น
ใจที่เปนความใหมตลอดไป 

 ดวยอานุภาพคุณพระรัตนตรัย ขออนุโมทนาญาติโยมทุก
ทาน และขอคุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ พรอม
ทั้งบุญกุศลที่ไดบําเพ็ญ จงเปนเครื่องอภิบาลรักษา  ใหญาติโยม
คณะขันธ ๕ และญาติมิตรทั้งหลาย  จงไดประสบจตุรพิธพรชัย  
เจริญงอกงามดวยกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญา ในการ
ปฏิบัติกิจหนาที่การงานและปฏิบัติธรรม ใหกาวหนา มีความ
รมเย็นเปนสขุในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ตลอดกาลนาน เทอญ. 
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