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เกา ใหม: กาวไปหาความสุข 
สงปเกา รับปใหม                                     

อาศัยกาลเวลา ทีม่ากับความเปลี่ยนแปลง 
เร่ืองสงปเกาตอนรับปใหมน้ี เคยพูดมาหลายคร้ังแลววา  ท่ี

จริงเปนเร่ืองสมมติ  คือกาลเวลาก็หมุนเวียนเร่ือยๆ ไปตามปกติ
ธรรมดา  เราก็มาแบงจัดเปนเดือนๆ มีการกําหนดวาเดือนน้ันมี
เทาน้ันเทาน้ีวัน  อะไรทํานองน้ี  โดยคํานวณจากจํานวนวันท้ังหมด  
๓๖๕  หรือ  ๓๖๖  วัน  ท่ีโลกหมุนรอบดวงอาทิตย   

การท่ีจะแบงเปนเดือนน้ันเดือนน้ี  มีเทาน้ันเทาน้ีวันอะไรน่ี  
เปนเร่ืองของสมมติ  เราจะตัดตอนเอาตรงไหนเปนปใหมก็ได  
เพราะฉะน้ัน  เร่ืองของโลกสมมติน้ีจึงไมเหมือนกัน  บางแหงและ
บางยุคบางสมัยถือวันข้ึนปใหมท่ีจุดหน่ึง  พอเปลี่ยนไปอีกยุคสมัย
หน่ึง หรือเปลี่ยนถ่ินฐาน  ก็มีประเพณีตางออกไป  มีการกําหนด
วันสงปเกาวันข้ึนปใหมอีกเวลาหน่ึง   
                                                                                                     
∗  ธรรมกถา  ท่ีบานโยมมิสโจ  ในวันทําบุญเดือนทายป เม่ือวันท่ี  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ 
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ดังจะเห็นวา มีการสงปเกา-ข้ึนปใหมแบบไทยเดิม  หรือแบบ
สงกรานต ก็มี  หรือแบบเคยถือเดือนอาย ก็มี  ตลอดกระท่ังวา  
แบบจีนก็มีตรุษจีน แบบฝรั่งก็มีตรุษฝร่ัง อะไรทํานองน้ี แลวก็มา
ถือเปนสากล วาวันท่ี ๑ มกราคม อยางท่ีเราจะจัดตามท่ีถือกันใน
บัดน้ี  รวมแลวก็คือเปนเร่ืองของกาลเวลา   

กาลเวลาเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลง
น้ีแหละท่ีเปนเร่ืองสําคัญ เปนเร่ืองของธรรมะ 

สัจธรรมหรือความจริงในเร่ืองของวันสิ้นปเกาและวันข้ึนป
ใหม น้ัน   ก็อยู ท่ีกาลเวลาซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงน้ีเอง   การ
เปลี่ยนแปลงน้ีทําใหเรามีการแบงเวลาออกไป  การท่ีเราบอกวามีป
ใหมปเกาน้ัน  ถาวาโดยสาระสําคัญแลว  ก็เปนเร่ืองของกาลเวลา
ท่ีเราแบงเปน 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   

 



 

พระกาฬกลืนกินทุกคนไมไวหนา 
แตคนมปีญญาไวกวา กินพระกาฬเสียกอน 

กาลเวลาท่ีวามี ๓ คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคตน้ี มีจริงอยาง
น้ันหรือ? มองดูใหชัดหนอย อดีต คือลวงแลว ก็หมดไปแลว เวลาน้ี
ไมมีไมเปนอยางน้ันแลว ก็คือไมมีน่ันเอง อนาคต คือยังไมถึง เวลา
น้ีก็ไมมีไมเปนอยางน้ัน ก็คือไมมีอีกเชนกัน ปัจจุบัน คือท่ีเกิดมี
เปนอยูตอหนาน้ีเทาน้ัน มีจริงเปนจริง  

แตเมื่อถึงปจจุบันแลว ในทันใดมันก็หมดหายกลายเปนอดีต 
แลวอนาคตมาเปนปจจุบัน แลวก็เปนอดีตหายสิ้นหมดไปๆ  

ในสภาวะน้ี คนจึงมองกาลเวลาวาคืบเคล่ือนเดินหนาเร่ือยไป 
จากอดีตมาถึงปจจุบัน แลวไปสูอนาคต กาลเวลากาวไปถึงไหน 
สวนท่ีผานมาแลว ท้ังตัวมันเอง และทุกสิ่งทุกอยางท่ีมันผาน ก็
หมดหายไปดวยกัน และไมกลับคืนมา  

ทางพระจึงบอกเปนคติเตือนไววา 
กาโล ฆสติ ภูตานิ   สพฺพาเนว สหตฺตนา 

กาลเวลายอมกลืนกินสรรพสัตว  
พรอมไปดวยกันกับตัวมันเอง 

ทานเตือนวาอยางไร วาโดยท่ัวไป ก็คือบอกใหไมประมาท 
เรียกวาใหทันกันกับเวลา แลวก็รูจักใชเวลา ไมใหมันผานลวงหาย
หมดไปเปลาๆ  

พูดเปนสํานวนความวา ไมยอมใหพระกาฬกินเราขางเดียว 
แตเราตองชิงกินพระกาฬเสียเลย 
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คนไหนกินพระกาฬ รูจักกินใชเวลา บริโภคเวลาไดผล ก็จะ
ยอยออกมาเปนความเจริญงอกงามตางๆ เฉพาะอยางย่ิงคือ
ปญญา ตามมาดวยประโยชนท้ังหลาย 

ทานยกพระอรหันตข้ึนต้ังไวเปนตนแบบของบุคคลท่ีบริโภค
เวลาไดผลสําเร็จแทจริง เรียกพระอรหันตวาเปน “กาลฆัส” ผูกิน
พระกาฬ ซ่ึงก็แปลงายๆ วาผูกินเวลาน่ันเอง คือ พระอรหันตน้ันกิน
ใชบริโภคเวลาออกผลมาเปนประโยชนเปนความสําเร็จท่ีเสร็จสิ้น
จบบริบูรณแลว พระกาฬหรือกาละเวลาจึงกินทานไมทัน พระกาฬ
ก็เลยอด เปนอันหมดสิ้นโอกาสท่ีจะกินทานไดอีกตอไป 

แลวก็มีความหมายขยายออกไปไดดวยวา พระอรหันตน้ัน
ทานมีความสุขท่ีเปนอิสระอยูกับตัวตลอดเวลา ทานไมมีเหตุปจจัย
ภายในท่ีจะใหเกิดมีความทุกขใดๆ ไดอีกแลว พระกาฬท่ีมาพรอม
กับความเปลี่ยนแปลงทุกอยางจนถึงความสิ้นสลาย ก็หมด
ความหมาย ทําอะไรๆ ใหกระทบกระเทือนทานไมได 

สําหรับนักปฏิบัติการ นักปฏิบัติธรรม และคนท่ัวๆ ไป ก็ให
ไดคติอยางท่ีวาแลว คือ ตองเปนอยูอยางไมประมาท อยาปลอย
ตัวเราใหพระกาฬกินเปลา แตตองรูจักกินใชบริโภคเวลา ใหยอย
ออกมาเปนความดีงาม ความเจริญงอกงาม และการสรางสรรค
คุณประโยชนท้ังหลาย ท่ีสําคัญเปนหลักขาดไมได ก็คือ ความ
เจริญพัฒนาในการดําเนินชีวิตอยูในโลกในสังคมที่เปนแดนของศีล 
ความเจริญพัฒนาของจิตใจ และความเจริญพัฒนาของปญญา 

เร่ืองของกาลเวลาท่ีคนท่ัวไปจะตองใสใจคํานึง ก็อยูท่ีกาล
ท้ังสาม คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต ท่ีวามาแลว โดยมีปจจุบัน
เปนของจริงในแดนของการทํากรรม 



 

ความเปลี่ยนแปลง คูกันไปกับกาลเวลา        
ชีวิตคน คูกันมากับการทํากรรม 

เร่ืองของกาลเวลาท่ีวามี ๓ กาล คือ อดีต ปจจุบัน และ
อนาคต น้ีแหละ เปนเร่ืองท่ีสําคัญมากเก่ียวกับชีวิตของมนุษย   

ชีวิตมนุษยน้ันเปนเรื่องของการสืบตอ  คือสืบตอจากอดีตมา
ปจจุบัน แลวจะสืบทอดไปขางหนา เรียกวา อดีต ปจจุบัน อนาคต  
และท้ังสามน้ันไมใชตัดตอนขาดจากกัน ไมใชวาเมื่อเราพูด
แบงเปนอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  แลว แตละอยางจะเปนเร่ือง
ของแตละตอน  ไมใชอยางน้ัน   

ความจริง  อดีต  ปจจุบัน  และอนาคตน้ัน สืบตอกัน เปน
ของตอเน่ือง เหมือนอยางชีวิตของเราน้ี  ก็สืบทอดมาต้ังแตเด็ก  
จนกระท่ังปจจุบันน้ี  แลวยังจะสืบทอดตอไปอีกเทาไรจนถึงอายุขัย  
ซ่ึงก็ไมแนนอนวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด  แตท้ังหมดน้ันก็เปนเร่ืองของ
การสืบตอท้ังสิ้น 

ทีน้ี การสืบตอท่ีสําคัญในชีวิตของเราอยางหน่ึงก็คือ เร่ือง
ของ “กรรม”  กรรมน้ันเปนการสืบตอท่ีสําคัญ  เรียกกันวาการสั่ง
สม  ชีวิตของเราน้ันมีการสั่งสมกรรม  

พระพุทธศาสนาสอนไววา มนุษย “แตละคนมีกรรมเปน
ของๆ ตน  แตละคนเปนทายาทของกรรม”  

ท่ีวาเปนทายาทของกรรมเพราะอะไร  ก็เพราะวาเราไดสราง
กรรมไว  เมื่อเราสรางกรรมไวอยางไร  เราก็เปนทายาทของกรรม
น้ัน  และเปนผูรับผลของกรรมน้ัน   
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เมื่อกรรมเกิดจากการสะสม มันก็เปนเร่ืองของกาลเวลา ท่ี
เรียกวา  อดีต  ปจจุบัน  อนาคต  เราสั่งสมกรรมมาในอดีตแลว มัน
ก็สืบทอดมาถึงปจจุบันน้ี  ตัวเราในปจจุบันน้ีก็เปนผลของการสั่ง
สมของกรรมท้ังหมดในอดีต 

ดูงายๆ แคในชีวิตน้ี เมื่อเยาววัย เราประพฤติตัวดี ขยันหมั่น   
เพียรเลาเรียนศึกษาตลอดมา  ถึงเวลาน้ี  เราจึงมีสติปญญา
ความสามารถไดทําอาชีพการงานมีความเปนอยูอยางน้ี และเราก็
ไดเห็นบางคนท่ีเกกมะเหรกเกเร ชอบหนีเรียน เอาแตเท่ียวเตร กิน
เหลาเมายา เติบโตข้ึนมา ตั้งตัวไมได ตองหากินในทางทุจริต     

แลวกรรมท่ีเราทําในปจจุบันน้ี  ก็จะรวมเขากับกรรมท่ีไดสั่ง
สมไว   หรือทุนเดิมท่ีมีอยู ท้ังหมดน้ัน  และเพ่ิมทุนเขาไปอีก  
สําหรับไปใหผลตอไปขางหนา   

เพราะฉะน้ัน การมีชีวิตในปจจุบันแตละเวลา ก็คือการเพิ่ม
ทุนสะสมเพ่ิมเขาไปในกองเสบียงทุน  ท่ีเราทําไวท้ังหมดน้ัน  ใหมี
ผลย่ิงๆ ข้ึนไป  

ดวยเหตุน้ี พระจึงสอนใหเราไมประมาท  เพราะวา  เมื่อรูวา
ชีวิตของเราเปนการสั่งสมกรรม เราก็ควรสั่งสมกรรมดี ดังมีพุทธ
พจนสอนไววา อยาดูถูกกรรมไมวาดีหรือช่ัว แมแตเล็กนอย  ดังท่ีวา 

มาวมญฺเญถ ปาปสฺส  น มตฺตํ อาคมิสฺสติ 
แปลวา  “อยาดูหมิ่นกรรมช่ัวหรือบาปวาเล็กนอย  คงจะไม

มาถึงตัว” เปรียบเหมือนนํ้าหยดทีละนอยๆ  ก็ทําใหตุมนํ้าท่ีใหญโต
เต็มไปดวยนํ้าได ฉันใด  คนเราก็เชนเดียวกัน  เมื่อสั่งสมกรรมท่ี
เปนบาปทีละนอยๆ  ชีวิตก็เต็มไปดวยบาป ฉันน้ัน   
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ในทางตรงขาม  บุญคือกรรมดีก็เชนเดียวกัน  อยาดูหมิ่นวา
เล็กนอย  เมื่อเราดําเนินชีวิตอยูกับการทําความดี ก็มีชีวิตท่ีเต็ม
เปยมไปดวยบุญ ฉันน้ัน   

น้ีเปนคติเตือนใจ  ใหเราพยายามใชเวลาในการทําแตกรรม
ดีงาม  ใหเปนประโยชน  ซ่ึงเปนเร่ืองการสืบตอของชีวิต ท่ีเปนการ
สืบตอของกรรมน่ันเอง   

เมื่อมีชีวิตอยูไป ก็สะสมกรรมขึ้นมามากมาย    
ตองรูจักตัดรูจักตอ จึงจะเบาตัว ไดชีวิตที่ด ี

สําหรับมนุษยน้ี กรรมกับชีวิตไมสามารถแยกจากกันได  
เมื่อมีชีวิต ก็มีกรรม ตามท่ีทํา ท่ีพูด ท่ีคิด เพราะทํากรรมน่ันแหละ 
จึงทําใหชีวิตสืบตอไป เพราะฉะน้ัน  กรรมก็หนุนนําชีวิต  และเมื่อ
มีชีวิต ก็ทํากรรมกันตอไป ขอสําคัญอยูท่ีวา เราจะใชชีวิตน้ันทํา
กรรมอะไร   

พระพุทธเจาทรงสอนใหเราทํากรรมดี คือ คิดดี พูดดี และทํา
ดี ตรงน้ีแหละเปนแงของการท่ีจะสืบตอ คนเราจึงตองใชการสืบตอ
ใหเปนประโยชน  หมายความวา  ชีวิตท่ีเปนการสั่งสมก็ดี  สืบตอก็
ดี  เราควรจะทําใหเปนการสืบตอและเปนการสั่งสมที่เปนบุญเปน
กุศล  ถาสืบตอดี มีแตการทํา การพูด การคิดท่ีดีๆ เร่ือยไป ก็จะ
เปนชีวิตท่ีดี ท่ีเต็มเปยมไปดวยบุญดวยกุศล   

แตในเวลาเดียวกัน  พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหเรารูจักตัด
ดวย  ไมใชใหตออยางเดียว  โดยเฉพาะในทางจิตใจ ถาเราไมรูจัก
ตัด  มันก็ทําใหเกิดความทุกข และกรรมท่ีไมดีก็ย่ิงตอย่ิงเติม  
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อยางบางคนทํากรรมไว  แมจะทําบาปไวเพียงนิดหนอย  ก็
มาเปนกังวลกับบาปหรือกรรมไมดีท่ีเคยทําไว  แลวจิตใจก็ไมมี
ความสุข  ดานน้ีพระพุทธเจาทรงสอนวาตองรูจักตัด  

ท่ีจริงน้ัน เมื่อรูวากรรมท่ีตัวทําน้ันไมดี สํานึกได ละเลิกได ใจ
ไมเอาดวยแลว การละเลิกไดน้ัน ก็เปนการทําความดี เปนกรรมดี
ข้ันหน่ึงแลว   

เมื่อก้ีน้ีตองรูจักตอ ตอใหดีก็คือสั่งสมแตสวนท่ีดี ทีน้ี สวนท่ี
เปนโทษก็รูจักตัด  รูจักตัดอยางไร   

ตัดอยางท่ีหน่ึง คือตัดในความคิดของเราน้ีแหละ  ดังท่ีตรัส
สอนไววา “ไมควรจะมัวหวนละหอยความหลังหรือสิ่งท่ีลวงแลว 
และก็ไมควรฝนเพอถึงอนาคต สิ่งท่ีเปนอดีต ก็ลวงไปแลว สิ่งท่ี
เปนอนาคต ก็ยังไมมาถึง ควรอยูกับเรื่องปจจุบันท่ีมีอยูเปนจริง”    

ถาเราพิจารณารูชัดวากรรมน้ีดี เปนปจจุบันอยูตอหนา  แลว
พยายามขวนขวายทําปจจุบันน้ันใหดี  ก็จะมีชีวิตท่ีเปนอยูไดดี 

ทีน้ี ถาเร่ืองท่ีจะทําน้ันเก่ียวของ โยงกับอดีตอนาคต ก็ใชสติ
เรียกปญญามารูมาสะสางแกไข เรียกวาสงเร่ืองใหปญญาเอาไป
จัดการ  เขาหลักความไมประมาท  ไมมัวอยู กับจิตใจท่ีมีแต
ความรูสึก ซ่ึงหว่ันไหวไหลไปตามอารมณท่ีมากระทบ พาใหตื้อตัน
ของขัดบาง ละหอยโหยหาบาง หรือไมก็เควงควางเลื่อนลอย   

ตัดอยางท่ีสอง เปนไปตามหลักความจริงท่ีวา คนเราน้ี
เปลี่ยนแปลงได  เพราะเปนอนิจจัง  และเปนไปตามเหตุปจจัย 
หมายความวาจะเปลี่ยนไปอยางไร ก็เปนไปตามเหตุปจจัย 
เพราะฉะนั้น  กรรมท่ีทํามาแลว  ถาแมวาไดทําอกุศลมา  ก็สามารถ
ละเลิก แลวหันมาทํากุศล  มีพุทธพจนตรัสใหกําลังใจวา   
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โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา  ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ 
โสมํ โลกํ ปภาเสติ  อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา 

แปลวา “บุคคลใดเคยประมาทแลวในกาลกอน มาภายหลัง
เลิกละ หันมาเปลี่ยนเปนไมประมาท บุคคลน้ันยอมยังโลกน้ีให
สวางไสว  เหมือนดังดวงจันทรท่ีพนไปไดจากเมฆหมอก”  

น่ีก็หมายความวา ถาเราเคยทําอกุศลกรรมหรือบาปอะไรไว  
และถาเรารูแลววาสิ่งน้ันเปนโทษ  ไมดีไมงาม  เราก็เลิกละเสีย 
แลวหันมาทําสิ่งท่ีดีงามดวยความไมประมาท ก็จะกลับเกิดเปน
บุญเปนกุศล และจะทําใหชีวิตน้ีสวางไสวข้ึนมา ตั้งแตจิตใจของ
ตนเองก็จะปลอดโปรง  เบิกบาน  แจมใสได  เรียกวา  พนจากเมฆ
หมอก เหมือนดังดวงจันทรท่ีวา เมื่อพนจากเมฆหมอกออกมา ก็
สองแสงสวางใหโลกน้ีแจมจา งดงามสดใสได ฉันน้ัน   

ถารูเขาใจธรรม กป็ดกั้นกรรมเองได 
ยังมีคาถาอีกคาถาหน่ึง  ท่ีตรัสใหกําลังใจไว สําทับความใน

คาถากอนใหชัดย่ิงข้ึนวา 
ยสฺส ปาปํ กตํ กมฺมํ  กุสเลน ปิถียติ 
โสมํ โลกํ ปภาเสติ  อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา 

แปลวา “บุคคลใดทําบาป คือทํากรรมชั่วไวแลว  ภายหลังปด
กั้นกรรมชั่วน้ันเสียดวยกุศล บุคคลนั้นยอมยังโลกน้ีใหสวางไสว  
เหมือนดังดวงจันทรท่ีพนไปไดจากเมฆหมอก”   
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คาถาน้ีก็เชนเดียวกัน ท่ีวาแตกอนประมาทน้ันคืออะไร  ก็คือ 
ไมทันคิด  ไมทันไดพิจารณา  ยังไมมีความรู  ไมมีความเขาใจ ก็
อาจจะทําสิ่งท่ีเปนบาป เปนอกุศลไว ตอมาไมประมาท คือเกิดมี
สติ และมีปญญาพิจารณา รูเขาใจแลว ก็เลิกละอกุศล เปลี่ยนมา
ทํากุศลแทน  ก็เอากุศลน้ันมาปดบาปจบไปเสีย   

ท่ีวาปดน้ัน ไมใชปดบัง 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  คือพิจารณาทําในใจโดย
แยบคาย  แลวทํากุศลข้ึนมาแทน  ก็สามารถปดก้ันอกุศลน้ันใหจบ
รายการไปได   

บาปท่ีทําไว  ท่ีทานวาไมหายไปไหนน้ัน เมื่อทําบุญไปๆ  
บาปมีกําลังนอย ก็ถูกยับย้ัง ถูกครอบงํา หรือถูกทวมทับ หมดฤทธ์ิ 
เพราะบุญมีกําลังเหนือกวา บาปก็ถูกปดถูกก้ันโผลออกมาไมได   

เปรียบเหมือนกับวา เราเอานํ้าสีแดงหรือสีเขียวหรือสีสกปรก
อยางใดอยางหน่ึง  อาจจะเปนสีดําก็ได  มาใสไวในภาชนะ  เมื่อ
เราใสแตนํ้าสีดําสกปรกลงไป  เราก็เห็นชัดวานํ้าน้ันสกปรก  เชนวา 
นํ้าสีดําลิตรหน่ึง ใสลงไป ก็เห็นชัดเลยวาเปนนํ้าสกปรก เปนนํ้าสี
ดํา เหมือนกับกรรมชั่วท่ีทําไว   
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ทีน้ีตอมา เราไดสติ และรูเขาใจแลว ก็ไมประมาท เราก็ไมทํา
กรรมช่ัวน้ันเพ่ิมอีก นํ้าสีดําสกปรกท่ีมี 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 
ท่ีความจริงนํ้าสีแดงสีดําน้ันก็ยังมีอยู แตมองไมเห็น ไมมี
ความหมาย  นํ้าท้ังหมดน้ันกลายเปนใสไปหมด   

เร่ืองน้ีก็เหมือนกัน เมื่อทํากรรมท่ีเปนกุศล ทําบุญมากข้ึนๆ  
บาปท่ีมีเล็กนอยน้ัน  มีก็เหมือนไมมี  เลยหมดความหมายไปเอง   

อุปมาอีกอยางหน่ึงวา ในกรณีท่ีถาสามารถทํากุศลท่ีเปน
โลกุตระข้ึนมา โลกุตรกุศลน้ันจะตัดกรรมช่ัวใหหมดไปไดเลย  
เหมือนกับวามีนํ้าสีใสลงไปในภาชนะ  คราวน้ีเราไมไดเติมนํ้าใส  
แตเราเอาสารเคมีชนิดหน่ึงใสลงไป  พอใสสารเคมีน้ันลงไป  นํ้าสี
น้ันก็กลายเปนนํ้าใสไปเลย  การใสโลกุตรกุศลลงไปเหมือนกับเปน
สารเคมี เปลี่ยนใหสีนํ้าท่ีแดงน้ัน กลายเปนนํ้าใสไปได   

เพราะฉะน้ัน กุศลน่ีแหละเปนตัวปดก้ัน เปนตัวตัดผลท่ีเปน
วิบากอันช่ัวของกรรมท่ีเปนบาปไปเสียได ฉันน้ัน   
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เพราะฉะน้ันจึงไดบอกวา  พระพุทธเจานอกจากทรงใหรูจัก
ตอแลว ก็ทรงใหรูจักตัดดวย  

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

แตในเวลาเดียวกัน ก็ใหรูจักตัด คือปฏิบัติตามพุทธภาษิตท่ี
พระพุทธเจาตรัสไววา 

อตีตํ นานฺวาคเมยฺย   นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ 
แปลวา “ไมควรหวนละหอยความหลังท่ีลวงแลว  ไมควรเพอ

หวังสิ่งท่ียังไมมาถึง สิ่งใดเปนปจจุบันอยูเฉพาะหนา  มองพิจารณา
ใหเห็นชัดแลว พึงขวนขวายทําสิ่งน้ันใหดีท่ีสุด”   

อยางน้ีเปนการตัดเร่ืองเกาดวยความคิดท่ีถูกตองประการ
หน่ึง  แลวก็ตัดเสียดวยการท่ีทํากุศลปดก้ันดังท่ีพุทธพจนไดกลาว
มาน้ันอีกประการหน่ึง ก็จะทําใหอดีตท่ีผานไปน้ัน กลายเปนอดีตท่ี
ไมสามารถแสดงผลในทางท่ีเปนอกุศลวิบาก อันน้ีก็เปนวิธีการท่ี
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวตามความเปนจริงของธรรมชาติ 

 



 

เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป                    
คนจะทันมันได กต็องไมประมาท 

กาลเวลาน้ี ทําใหเราคิดถึงเร่ืองใหมและเกา เพราะเปน
โอกาสเกี่ยวกับปใหมและปเกา   

ทีน้ี  ปเกาก็เปนเวลาท่ีกําลังจะผานพนไป  ปใหมก็เปนเวลา
ท่ีเปนปจจุบัน  และก็เปนอนาคตท่ีจะมีตอไปดวย  จึงสมควรนําคติ
เก่ียวกับเร่ืองกาลเวลา  ท่ีเปนอดีต  ปจจุบัน  และอนาคตน้ีมา
กลาวไว เพ่ือวาเราจะไดใชธรรมะใหเปนประโยชนในเร่ืองเกี่ยวกับ
กาลเวลา ใหกาลเวลาเกาท่ีผานไปมีผลดีแกเราใหมากท่ีสุด 

ถาเปนกาลเวลาท่ีเปนบุญเปนกุศล  ก็ใหเปนสวนท่ีอยูในทุน
ของเราที่จะเอาไปใช และเราก็จะเพิ่มทุนสวนดีน้ันตอไป เปนสวน
ของการตอใหดี สืบตอใหเปนบุญ ใหเปนประโยชน ใหเปนกุศล   

ถาเปนเวลาเกาท่ีเปนโทษ  เปนบาป  เปนอกุศล  ก็ใชวิธีตัด  
ดวยวิธีท่ีกลาวมาแลว คือ ตัดโดยใชวิธีมนสิการอยางถูกตอง แลว
ก็ใชวิธีปดก้ันดวยกุศล  ใหกลายเปนสวนของการสืบตอในอนาคต
ท่ีดีงามสืบไป 

ท่ีแสดงมาน้ี ก็เปนคติเก่ียวกับการข้ึนปใหม  ซ่ึงรวมแลวก็
เปนเร่ืองของกาลเวลา  ท่ีวาเปนเร่ืองของอดีต  ปจจุบัน  อนาคต  
แลวก็เปนเร่ืองของการเปลี่ยนแปลง   

พระพุทธศาสนาสอนหลักสําคัญ   คือเ ร่ืองของความ
เปลี่ยนแปลงน้ี  และความเปลี่ยนแปลงน้ันก็เปนไปตามหลัก
อนิจจัง ท่ีวาสิ่งท้ังหลายไมคงท่ี ไมเท่ียงแท มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา   
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แตตองยํ้าและจําใหชัดวา การเปลี่ยนแปลงเปนไปตามเหตุ
ตามปจจัย   

ทีน้ีเมื่อเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย  ถาเหตุปจจัยดี  ก็ทํา
ใหเกิดผลดี  ถาเหตุปจจัยไมดี  ก็ทําใหเกิดผลไมดี  เมื่อเราตองการ
ผลท่ีดี ก็สรางเหตุปจจัยท่ีดี   

เพราะฉะน้ัน กาลเวลาก็เตือนใหเรามาระลึกถึงความเปลี่ยนแปลง
วา ความเปลี่ยนแปลงน้ัน จะทําใหดีได เราตองมีความไมประมาท   

ดวยเหตุน้ีพระพุทธเจาจึงทรงสอนอยูเสมอ ทรงยํ้าเตือนทุก
คนใหไมประมาท แมกระท่ังในวาระสุดทาย เมื่อจะปรินิพพาน ก็
ยังตรัสปจฉิมวาจา เปนพุทธพจนคร้ังสุดทาย ทรงยํ้าเตือนวา 

วยธมฺมา  สงฺขารา   อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ 
แปลวา  “สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมสลายสิ้นไปเปน

ธรรมดา  เธอท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม”   
แปลขยายความออกไปวา  จงทําประโยชนตนและประโยชน

ทานใหถึงพรอมดวยความไมประมาท   
อันน้ีเปนเร่ืองท่ีพระพุทธเจาทรงเตือน  การท่ีพระพุทธเจา

ทรงเตือนเราในเร่ืองความไมประมาทน้ัน  เพราะ 
๑. กาลเวลามีจํากัด คนเราจะมีโอกาสทําการตางๆ ตองข้ึน

ตอจังหวะของมันดวย เพราะเวลาสําหรับทําสิ่งน้ันๆ มีจํากัด ถาเรา
ไมเรงทําในเมื่อโอกาสหรือเวลามาถึง โอกาสน้ันผานไป เราไมได
ทํา เราก็เสียโอกาส ก็เปนอันวาเหลวลมไป ไมสําเร็จ  เพราะฉะน้ัน  
เมื่อโอกาสมาถึงแลว  จะตองมีความไมประมาท  เรงทําใหสําเร็จ
ใหได   
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ขอสําคัญก็คือ โอกาสน้ีมันมาอํานวยใหท้ังความประมาท  
และความไมประมาท  โอกาสบางอยาง เมื่อมา มันจะชวนใหเรา
เกิดความประมาท ใหเกิดความหลงมัวเมาและพลาดพลั้งไป ถา
โอกาสเชนน้ันมา เราตองระวังไมถลําตัวไปใชโอกาสน้ันในทาง
ประมาท  ท่ีจะทําใหเกิดโทษแกตนเองหรือแกใครๆ แตเราจะตอง
ใชโอกาสน้ัน ในการเรงทําสิ่งท่ีดีงามเปนประโยชน  

เพราะฉะน้ัน เร่ืองของโอกาส เร่ืองของกาลเวลาท่ีจํากัด และ
จังหวะของสิ่งท้ังหลายน้ี จึงเปนขอเตือนอยางหน่ึงท่ีทําใหเราตอง
ไมประมาท 

๒.  ความไมเที่ยงแทแนนอน  การเปลี่ยนแปลงน้ันบอกใหรู
ดวยวา ทุกสิ่งทุกอยางน้ีไมแนนอน แมแตชีวิตของเราก็ไมเท่ียงแท
แนนอน เพราะเหตุท่ีมันไมเท่ียงแทแนนอน ก็ทําใหเราจะตองไม
ประมาท  

ถาเราไปมัวเมาเพลินอยูวา ชีวิตของเราจะอยูไดอีกนาน หรือ
เด๋ียวน้ีรางกายของเราแข็งแรงดี เร่ืองน้ียังไมตองรีบหรอก เอาไวทํา
เมื่อโนนเมื่อน้ีก็ได อยางน้ีเรียกวาประมาท คือเราไมรูวาความ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนเมื่อไร แกรางกายของเราก็ตาม แกชีวิตของ
เราก็ตาม แกสภาพแวดลอมรอบตัวเราก็ตาม เพราะฉะน้ัน เมื่อทํา
อะไรใหดีได ก็ควรจะรีบทําเสียทีเดียว   

พระพุทธเจาทรงสอนเราให ไมประมาทท้ังในแง ท่ีวา 
กาลเวลา  โอกาส  และจังหวะน้ีมี จํากัด  อยางหน่ึง และความ
เปลี่ยนแปลงน้ันบงชี้ความไมแนนอนวาอะไรจะเกิดขึ้น อยางหน่ึง   

ท้ัง  ๒  อยางน้ีเปนเร่ืองเตือนใจใหไมประมาททุกเมื่อ   



 

กาลเวลายิง่ผานไป เราย่ิงไดทําสิ่งมีคุณคามากมาย 
เพิ่มขยายสิริมงคล ดลใหถึงความสุขความเจริญ 

ปเกา-ปใหม  เปนเร่ืองของการเปลี่ยนแปลง  และเปนเร่ือง
ของกาลเวลาที่ผานลวงไป  จึงเปนโอกาสอันสมควร  ท่ีเราจะนํา
หลักความไมประมาทมาใช  ถานําหลักความไมประมาทมาใชแลว  
ชีวิตก็จะเจริญงอกงามย่ิงข้ึน   

พระพุทธเจาก็ไดตรัสสอนไว  อยางท่ีไดยกมาอางแลว  
พระองคตรัสเตือนอยูเสมอวา  อยาปลอยวันเวลาใหลวงไปเปลา  
พูดตามคําบาลีวา 

อโมฆํ  ทิวสํ  กยิรา 
พึงทําวันแตละวัน ไมใหวางเปลา 

อปฺเปน  พหุเกน  วา 
ใหไดอะไรบาง ไมนอยก็มาก 

หมายความวา  ตองทําอะไรใหไดสักอยาง  ไมไดทางกาย  ก็
ไดทางวาจา ไมไดทางวาจา ก็ไดทางใจ เร่ิมตั้งแตภายนอก อาจจะ
ไดเงินไดงาน ไดการอาชีพ ไดการบําเพ็ญประโยชน ไดงานอาน
เขียนหนังสือ ฯลฯ งานแตละอยางน้ีควรพยายามทําใหคืบหนา ย่ิง
ไดมาก ก็ย่ิงดี  ถาไมไดมาก ก็ตองใหไดบางวันละเล็กละนอย     

ไมใชแคขางนอก ขางในก็ตองใหไดดวย ตั้งแตเกิดมีสติ ให
ไดปญญา ใหมีความสดช่ืนผองใส ใหมีการพัฒนาจิตใจ ใหเกิดมี
เมตตากรุณา เจริญสมาธิ เจริญกุศลธรรมตางๆ แตละวันๆ ตองให
ไดบาง ไมมากก็นอย แลววันเวลาน้ันก็จะมีคา และชีวิตก็จะเจริญ
งอกงามเปนชีวิตท่ีมีคาไปดวย 
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วาใหเปนคติติดตัวประจําใจกันไปเลยวา  
เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า 
ไม่มากก็น้อย  ต้องให้ได้อะไรบ้าง 

ตอนน้ีจะถึงปใหมแลว อาตมาก็เลยนําธรรมกถาน้ีมากลาว 
เปนเร่ืองของอนิจจัง ความเปลี่ยนแปลง  ความไมเท่ียงแทแนนอน  
และเร่ืองของความไมประมาท   

ท้ังหมดน้ีก็เปนเร่ืองเดียวกัน  ซ่ึงนํามาเปนคติ  ในการท่ีจะ
พัฒนาชีวิตใหเกิดความสุขความเจริญย่ิงๆ ข้ึนไป   

ในโอกาสแหงวันสําคัญท่ีจะมาถึงในเวลาอันใกลน้ี  ขอให
เราท้ังหลายมองในแงดี  มองในแงวาเปนกาลเวลาท่ีเปนสิริมงคล  
และการท่ีจะเปนสิริมงคลน้ัน ก็ดวยการท่ีเราทํากรรมดีทางกาย  
ทางวาจา  และทางใจ   

เร่ิมดวยปญญาท่ีเขาใจธรรมของพระพุทธเจา  ซ่ึงเปนคติวา  
ใหรูจักท้ังตัดและตอ  คือ ตัดสิ่งท่ีเปนโทษ  ตอในทางท่ีเปนคุณ  
ทําจิตใจใหดี  แลวออกมาทางวจีกรรม  การพูด  การกลาว  การ
แนะนํา  ตักเตือนกันในทางท่ีดีงาม  และออกมาทางกายกรรม  คือ
การกระทําทางกายท่ีชวยเหลือเอื้อเฟอแกกันระหวางเพ่ือนมนุษย 
มีความสัมพันธตอกันในทางท่ีดีงาม  กระทํากรรมท้ังหลายท่ี
เก้ือกูลเปนประโยชน  ก็จะเปนมงคล  แลวกาลเวลาท่ีเปนมงคลน้ัน
ก็จะนํามาซ่ึงความสุขความเจริญ   
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ในโอกาสท่ีเปนมงคลอยางน้ี   อาตมภาพก็ขออางอิงคุณ
พระรัตนตรัย อวยชัยใหพร   

รตนตฺตยานุภาเวน  รตนตฺตยเตชสา  ดวยอานุภาพคุณ
พระพุทธเจา คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ อันเปนที่พึ ่ง  ท่ี
เคารพสักการะของเราชาวพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย พรอมท้ังบุญ
กุศลท่ีญาติโยมทุกทานไดรวมกันบําเพ็ญแลว จงเปนปจจัยอันมี
กําลังอภิบาลรักษาใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัย  

ในกาลเวลาแหงปใหม ท่ีเราพากันทํา ชวยกันทําใหเปนสิริ
มงคลน้ี ทุกทานจงประสบสุขเปนผลย่ิงๆ ข้ึนไป พรอมท้ังจงมีความ
รมเย็นงอกงามในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ตลอดปใหม และตลอดกาลสืบไปเปนนิจนิรันดร เทอญฯ 

 



 

- ๒ -  

พนเกา-พนใหม: สุขสดใสทุกเวลา∗ 

จะมีใหม ก็ตองมีเกา 

วันน้ีเปนรายการมาพบปะสนทนาธรรมกันอีกคร้ังหน่ึง เดือน
น้ี เปนเดือนท่ีมีวันสําคัญวันหน่ึง คือเปนเดือนแหงการข้ึนปใหม   

ความจริง แทบทุกเดือนในปหน่ึงน้ี มีวันสําคัญเกือบครบ  
อยางเดือนน้ีมีวันข้ึนปใหม เพราะเปนเดือนมกราคม ตอไปเดือน
หนากุมภาพันธ ก็จะมีวันมาฆบูชา แตไมแนนอนเสมอไป ถามี
เดือนแปด ๒ หน ก็มักเลื่อนไปเปนเดือนมีนาคม  

ตอไปก็จะมีวันสําคัญ เชน วันสงกรานตในเดือนเมษายน วัน
วิสาขบูชาในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน  วันเขาพรรษาในเดือน
กรกฎาคม  อยางน้ีเปนตน หมายความวา ตลอดปน้ี  มีวันสําคัญ
อยูเร่ือยๆ  เพราะฉะน้ัน  เราก็มีโอกาสท่ีจะพูดถึงเหตุการณตางๆ ท่ี
มีแงคิดเก่ียวกับวันสําคัญน้ันๆ 
                                                                                                     
∗ ธรรมกถา ท่ีบานโยมมิสโจ ในรายการพบปะสนทนาธรรมประจําทุกเดือน ของ “คณะขันธ 
๕” (คือ กลุมขันธหา) ในเดือนตนป คือมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ (กอนเรื่องแรก ๑๑ เดือน) 
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สําหรับเดือนน้ี  ดังท่ีไดกลาวแลววา เปนเดือนแหงการข้ึนป
ใหม เปนเดือนท่ีมีวันข้ึนปใหม มองในแงหน่ึง เหมือนกับวาเปน
วันท่ีสําคัญมาก ไมใชเปนวันสําคัญเฉพาะเดือน แตเปนวันเร่ิมตน
ของท้ังปเลยทีเดียว 

เร่ืองของปใหมน้ี  ถาพูดในแงของชาวพุทธ ท่ีวาไปตาม
ความจริง ก็เรียกไดวา เปนเร่ืองของสมมติ ท่ีชาวโลกมาตกลง
กําหนดกันข้ึน วันเวลาก็หมุนเวียนของมันเร่ือยไป แลวแตเราจะตก
ลงกําหนดใหเมื่อไรเปนวันอะไรข้ึนมา 

วันข้ึนปใหมน้ี  สมัยกอน  ถอยหลังไปเมื่อหลายสิบปมาแลว  
เคยกําหนดเดือนเมษายน วันท่ี ๑ เปนวันข้ึนปใหม   

ตอมา เรียกกันวาสากลนิยม ประเทศอื่นๆ จํานวนมาก 
โดยเฉพาะประเทศตะวันตก ถือเอาวันท่ี ๑ มกราคม เปนวันข้ึนป
ใหม เราก็เปลี่ยนมาถือตามสอดคลองกับเขาไปดวย เลยกําหนด
เอาวันท่ี ๑ มกราคม เปนวันข้ึนปใหม วาตามกันมานานแลว 

สําหรับชาวพุทธ  ก็ใหรูเทาทันวา น่ีเปนเร่ืองสมมติ  สมมติ
ในกรณีน้ี  เปนเร่ืองของใหม-ของเกา 

ท่ีจริง วันก็ใหมทุกวัน  พอถึงพรุงน้ีก็เปนวันใหม  วันตอไปก็
เปนวันใหม อยางน้ีเร่ือยไป  จนกระท่ังถึงวันท่ีกําหนดสิ้นสุดป  
เมื่อไรครบป พอเลยจากน้ันไป ก็ข้ึนปใหม 

เร่ืองใหมก็ตอกันกับเร่ืองเกา  ตองมีเกา จึงมีใหมได  เปน
ของคูกันมาตลอด  ความใหมกับความเกาน้ี  มักจะมีความหมาย
สําหรับมนุษยเรา คนโดยท่ัวไปชอบใหม  ไมคอยชอบเกา 
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ท่ีเปนอยางน้ัน เพราะคําวา “เกา” มักจะมีความหมายเปน
เร่ืองทรุดโทรม เห่ียวแหง  เปนของท่ีจะพังทลายแตกสลายไป  แต
ถา “ใหม” ก็มีความรูสึกเหมือนวา อยูในสภาพท่ีสมบูรณ  เปนของ
ท่ีสดใส ทําใหจิตใจสบาย ช่ืนใจ พอใจ  

เพราะฉะน้ัน คนท้ังหลายจึงชอบของใหม  เราก็พยายามท่ี
จะทําใหไดพบไดเห็นสิ่งท้ังหลายท่ีใหมๆ อยูเร่ือย 

อยากไดใหม ก็ตองการเร่ือยไป ไมมทีี่สิ้นสุด 
 แตการท่ีจะไดพบไดเห็นสิ่งใหมน้ี  บางทีก็เก่ียวกับเร่ือง

ความตองการ ซ่ึงทําใหเรามีความอยากไดสิ่งตางๆ เพ่ิมเขามา   
การท่ีตองการสิ่งใหมๆ เขามาน้ี ถาไมมีสติ ไมรูจักใชธรรม

เอามาควบคุม ก็จะกลายเปนความตองการท่ีทางพระเรียกวา 
“ตัณหา”   

ตัณหาเปนความปรารถนา ซ่ึงมีลักษณะอยางหน่ึงคือ 
แสวงหาความยินดีพอใจในสิ่งใหมๆ เอามาใหแกตัว เพ่ือตัว 
เร่ือยไป  พอไดสิ่งน้ีแลว  สิ่งน้ีก็กลายเปนสิ่งเกา  แลวก็แสวงหาสิ่ง
น้ันๆ ท่ีใหมๆ อันอื่น อยางอื่น ตอไปอีก ไมรูจบสิ้น 

ถาไมมีหลักในการควบคุมความตองการ  ความตองการน้ัน
ก็จะไมมีท่ีสิ้นสุด  เขาลักษณะท่ีพระบอกไววา 

นตฺถิ  ตณฺหาสมา  นที 
แมนํ้าเสมอดวยตัณหาไมมี 
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ธรรมดา แมนํ้าจะมีนํ้าไหลเร่ือยไป นํ้าเกาไปและมีนํ้าใหม
มา แมวาตามปกติจะไมเต็มงายๆ แตถึงกระน้ันในบางโอกาส 
แมนํ้าก็ยังเต็มทวมทนได ไมเหมือนกับแมนํ้าคือความตองการ หรือ
ความปรารถนาของมนุษยน้ี ท่ีไมรูจักจบสิ้น พระพุทธเจาตรัสวา 

แม้แต่จะเนรมิตภูเขาให้เป็นทองคําท้ังลูก ก็ไม่เต็มความ
ปรารถนาของคนคนเดียว 
มีเร่ืองเปนชาดกเลาวา  พระเจาแผนดินองคหน่ึง  พระนาม

วาพระเจามันธาตุราช ตองการครอบครองทุกสิ่งทุกอยางในโลกน้ี  
ตอนแรกมีอาณาจักรเล็กๆ  ก็ตองการไดดินแดนใหมเพ่ิมเขามา  
พระองคมีอํานาจ และมีความสามารถ ก็รบราแผขยายดินแดน
ออกไป ไดดินแดนเพ่ิมมาเร่ือย เพ่ิมไปเพ่ิมมา จนกระท่ังหมดท้ังโลก   

ตอนแรกยังคิดอยูแคในโลกวา ใหเราไดครองโลกท้ังหมดเถิด  
พอครองโลกไดสมจริง ก็อยากจะใหญโตครอบครองย่ิงข้ึนไปอีก   

ทรงดําริวา เอ มีดินแดนท่ีไหนเหลืออีก ถาไดครองสวรรค
ดวยคงดี  พอดีตอนน้ันโอกาสอํานวยใหข้ึนไปครองสวรรคดวย ก็
เลยไปครองดินแดนสวรรคช้ันจาตุมฯ  

ตอมาก็คิดท่ีจะครองสวรรคช้ันสูงตอไปอีก แลวก็ไดข้ึนไป
ครองสวรรคช้ันดาวดึงส รวมกับทาวสักกะ คือพระอินทร   

ทีแรกแบงครองคนละคร่ึง  อยูตอๆ มา  ก็คิดอีกวา เอ.. ทํา
อยางไรเราจะครองสวรรคช้ันดาวดึงสท้ังหมดเสียคนเดียว 

ตอนน้ีก็คิดจะฆาพระอินทร แตพระอินทรน้ันใครก็ฆาไมได 
ตองรอใหตายไปเองตามกาลเวลา เมื่อเปนอยางน้ี จากการ
ปรารถนาเลยขอบเขตของตัว ก็เปนเหตุใหจิตใจเห่ียวแหง เพราะ
ความปรารถนาถูกขัดขวาง ไมไดตามใจอยาก ใจก็เลยแหงผากไป 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓

 

เมื่อปรารถนาแลวทําไมได  จิตใจท่ีเคยฟูเคยพอง ก็ยุบลงไป  
ท้ังๆ ท่ีตนมีอยูแลวมากมายไมรูเทาไร ก็หาไดเกิดความสดช่ืน
พอใจกับสิ่งท่ีมีอยูแลวไม  แตไปเห่ียวแหงในสิ่งท่ีตนไมได  ใจเห่ียว
แหง ก็หมดบุญ อยูบนสวรรคไมได ก็เลยรวงหลนตุบ จากสวรรค
ลอยลงมาบนดิน 

ก็เลยไดคติวา แมแตมีบุญใหญ มีอํานาจลนฟา ตองการ
อะไรก็ได  ไดครอบครองสวรรค ก็ยังไมพอ  

เพราะฉะน้ัน  เร่ืองความปรารถนาของคนน่ีจึงไมรูจักจบสิ้น 
ทําอยางไรจึงจะมีความสุขท่ีแทจริง 

ใหมแท อยูกับใจที่สดใส ไมรูจักเกา 
การท่ีจะมีความสุขแทจริงน้ัน  มิใชอยูท่ีปรารถนาแลวไดสม

ปรารถนาทุกอยาง หาเปนเชนน้ันไม 
แตอยูท่ีวา ทําอยางไรจะรูจักวาน่ันสมควรแกความ

ปรารถนาของเราแลว  ทําใหอยูไดเปนสุข  ทําจิตใจของเราใหเปน
สุขได  อันน้ันก็จะทําใหไดความสุขท่ีแทจริง  ความสุขแทมิใชอยูท่ี
การสนองความปรารถนาเร่ือยไป อยางไมจบไมสิ้น 

อีกประการหน่ึงท่ีงายๆ ก็คือ ใหมีความปรารถนาที่ชอบ
ธรรม  เอาธรรมมาจํากัดขอบเขตของความปรารถนา  น่ีก็พูดเลย
ออกไปจากเร่ืองความใหม  คือ มนุษยปรารถนาสิ่งใหมเขามาอยู
เร่ือยๆ ก็จะตองรูจักปฏิบัติใหถูกตองตอเร่ืองความใหมและความ
เกา  ความใหมบางทีเราก็ไมอาจจะไดเร่ือยไป 
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ยกตัวอยางงายๆ รางกายของเราน้ี เราไมสามารถจะใหเปน
รางกายท่ีใหมไดตลอดกาล  เมื่อวันเวลาลวงผาน  มันก็เปนไปตาม
ธรรมชาติ  ตอนแรกท่ียังใหมตองมีการเจริญเติบโตข้ึนไป  แตเมื่อ
เติบโตข้ึนเต็มวัยหนุมวัยสาวแลว ตอจากน้ันก็มีความชราเขามา
เบียดเบียนครอบงํา  รางกายของเราก็เกาและเสื่อมโทรมลงไป 

ทีน้ี  ถาเราปรับใจไมได  เราตองการแตความใหมของใหม
เร่ือยไป  ก็เกิดอาการขัดแยงกับความปรารถนา เพราะคนเราไม
อาจจะไดใหมเร่ือยไป แตจะตองเจอกับเกาดวย เพราะใหมเสร็จ
แลวก็จําเปนจะตองเกาตอไป สิ่งใหมท่ีมี ก็ตองกลายเปนเกา 
นอกจากนั้น เมื่อเราอยูในโลก ก็ยอมมีท้ังสิ่งใหมและสิ่งเกาท่ีเรา
จะตองเขาไปเก่ียวของ   

ท่ีวาน้ันเปนเร่ืองของธรรมดา โลกนี้เปนท่ีชุมนุมสังขาร เปน
ธรรมดาของสังขารน้ันวา มันเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ คือ ไม
เท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ตองเปล่ียนแปลง มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู 
ดับไป ใหมแลว ก็กลายเปนเกา เกาๆ ดับไป ใหมๆ จึงเกิดข้ึนมา 

เมื่อเราจําเปนตองประสบพบกับสิ่งท่ีเกา เราจะทําอยางไร  
ความเกา-ความใหมท่ีแทจริง อยูท่ีไหน 

ความเกาท่ีเปนสภาวะตามธรรมชาติของสังขารน้ี ก็อยาง
หน่ึง แตความเกาความใหมท่ีมีผลตอจิตใจของเรานี้ อยูท่ีจิตใจ
ของเราน่ีเองแทๆ 

ถาเราใจคอไมสบาย ขุนเคือง กลุมอกกลุมใจ หดหู ซึมเศรา
เหงาหงอย วาเหว มืดมัว หมนหมอง ก็คือมีจิตใจท่ีเกา เปอนเปรอะ   

แตถาเรามีจิตใจสดช่ืน ราเริง เบิกบาน โปรงโลง ผองใส น่ีก็
คือเปนจิตใจท่ีใหม ท่ีใสสะอาดเอี่ยมออง 
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ถารูความจริงน้ีแลว  เราก็ทําความใหมใหเกิดข้ึนไดเสมอ  
คือทําใจของเราใหใหมอยูเร่ือยไป แลวอยางน้ัน สิ่งท้ังหลายอะไรๆ 
จะเกาไป ก็ไมเปนปญหาอะไรมาก เพราะเราทําใจใหใหมไดเสมอ 

ถาเปนชาวพุทธ  ก็ตองรูจักทําจิตใจใหใหม  ทําใจใหใหมก็
คือ ทําใจใหราเริงสดใสช่ืนบานไดตลอดเวลา 

แมแตการท่ีมากําหนดกันวา ใหมีวันปใหม ท้ังๆ ท่ีวัน เดือน ป 
ก็หมุนเวียนอยูธรรมดาอยางน้ัน ก็ถือไดวามันเปนอุบายอยางหน่ึง
ของชาวโลก ท่ีจะทําจิตใจของคนใหราเริงเบิกบานสดช่ืนผองใส  

เมื่อมองลึกลงไปก็จะเห็นวา ท่ีชาวโลกมีความสดช่ืนเบิก
บานราเริงผองใสน้ัน เปนดวยอะไร ก็เปนดวยจิตใจของเขาน่ีเอง 
เปนเพราะกรรม คือการพูด การทํา การคิด ทางกาย ทางวาจา 
ทางใจของเขาน่ีเอง ไมใชเปนเพราะวันเกาวันใหมอะไรจริงเลย 

จิตใจใหมสดใส เพราะมีธรรมค้ําชูอยูขางใน 
มีความใหมท่ีเปนอยางประณีต คือ เวลาข้ึนปใหม ตามท่ีเรา

กําหนดกันวาเปนวันสิริมงคลน้ัน คนมาแสดงความรักความ
ปรารถนาดีตอกัน ดวยเมตตา มีไมตรีจิตมิตรภาพ  

พอแม ก็แสดงเมตตาตอลูก คนท้ังหลายก็ไปแสดงความ
เคารพรักนับถือกัน สงความสุขใหแกกันในวันปใหม สงการด สง
บัตรอวยพร พูดจาแสดงความปรารถนาดี คนท่ีรับก็มีความสุขสด
ช่ืนข้ึนมาจากไมตรีจิตมิตรภาพความปรารถนาดีของผูอื่น   
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หรืออยางถึงวันปใหมเชนน้ัน ลูกๆ อาจจะเขามาแสดงความ
ปรารถนาดี แสดงความรักตอคุณพอคุณแม เอาดอกไมมามอบให  
หรือเอาสิ่งใดสิ่งหน่ึงมาแสดงนํ้าใจ หรือเอาถอยคําท่ีเปนมงคลมา
สื่อใจ เปนการแสดงถึงความรูสึกปรารถนาดีและความรักน้ัน 
จิตใจของพอแมก็มีความสุขความปลื้มใจสดชื่นเบิกบาน  

ท้ังหมดน้ีแสดงวา ความใหมท่ีมีผลตอจิตใจอยางแทจริง  ก็
เปนเร่ืองของธรรม มาจากธรรมน่ันเอง ความรักความปรารถนาดี
ตอกัน หรือไมตรีจิตมิตรภาพน้ัน พูดสั้นๆ วาเมตตาน่ันเอง เปน
ธรรมอยางหน่ึง อยูในบรรดาธรรมท่ีมีอยูมากมาย ซ่ึงทําใหจิตใจ
สดช่ืนเบิกบานผองใส พอไดธรรมอยางน้ีมา ความใหมก็เกิดก็มีข้ึน 

อยางในวันทําบุญคราวน้ี โยมคณะขันธ ๕ (กลุมขันธหา) 
มาทําหนังสือข้ึนเลมหน่ึง โดยปรารภวันเกิดของอาตมา ในเดือน
มกราคม  ก็เปนการแสดงความปรารถนาดี   

แตมองดูอีกที วันเกิดท่ีมาถึงน้ี เราบอกวาเปนวันเกิดวันใหม  
หมายความวามาถึงวาระครบรอบข้ึนปใหมของการเกิดน้ัน วันเกิด
ปใหม  เปนวันเร่ิมตนของอายุในรอบปตอไป  ก็เปนความใหม   

แตความจริง เมื่อมองในดานตรงขาม  ก็คือเปนความเกา  
เพราะวา  เมื่อวันเกิดเวียนมาใหม  ก็แสดงวาอาตมาน้ีเกาลงไปอีก
ปหน่ึง  ความจริงน้ันเปนเกา  แตมองอีกแงหน่ึงวาเปนใหม   

ทีน้ี จะใหมหรือจะเกา จะมีความหมายอยางไร ก็อยูท่ีวาเรา
จะเอาธรรมมาใชไหม ถาเอาธรรมมาใช มาพิจารณา ทําจิตใจให
สดช่ืนเบิกบานผองใส ดวยสติท่ีระลึกถูกทาง และดวยมีปญญา
รูจักคิดพิจารณาถูกตอง พรอมท้ังมีความปรารถนาดีท่ีวาเมื่อก้ี 
ความใหมท่ีมีความหมาย ก็มาทันที 
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โยมมีความปรารถนาดีตออาตมา ก็ทําหนังสือน้ีข้ึน เปนการ
แสดงออกโดยอวยชัยใหพรอะไรตางๆ  โยมเองก็มีจิตใจเบิกบาน
ผองใสในการท่ีไดทําอยางน้ี  จิตใจของโยมก็ใหม  ใหมดวยความ
สดช่ืนผองใสน้ัน  เมื่ออาตมารับเอาพรและความปรารถนาดีของ
โยม  ก็เปนจิตใจท่ีเบิกบานผองใส  เกิดเปนความใหมพร่ังพรอม
กัน ฉะน้ัน สิ่งท่ีจะทําใหใหม ก็คือธรรมน่ีเอง   

ผูท่ีรูเขาใจอยางน้ีแลว  ก็ไมตองรอวันเวลาท่ีเปนเร่ืองสมมติ
ในทางโลกมาชวยใหเกิดความใหม  แตสามารถเอาธรรมะมาใชทํา
จิตใจของตนใหใหมไดเสมอไปตลอดกาล 

เมื่อรูหลักอยางน้ีแลว ก็ปฏิบัติธรรม เชน เมตตา (ความรัก
ความปรารถนาดี) ศรัทธา (ความเช่ือความเลื่อมใสในธรรมในคุณ
ความดี) สติ ปญญา ธรรมเหลาน้ีเกิดข้ึนในจิตใจเมื่อไร  ก็มีความ
สดช่ืนเบิกบานเม่ือน้ัน  แลวก็จะมีความใหมอยูเสมอ 

ฉะน้ัน เราท้ังหลายผูตองการความใหม  ก็เอาธรรมมาไวใน
ใจ แลวจะไมมีความเกาเลย จะสดช่ืนเบิกบานผองใส เปนคนใหม
อยูตลอดเวลา แลวก็ไมกลัวความเกา เพราะไมวาอะไรจะใหมจะ
เกา จิตใจก็สดใสใหมไดเสมอ ดวยธรรม ดวยปญญา  



 

ใหมแทคอืธรรม ทีพ่นเกาพนใหม                   
เปนอมตะ ที่ใหมแทตลอดไป 

ธรรมะ  ท่ีวาใหมอยูเสมอน้ัน  วาท่ีจริงแลว  คือไมข้ึนตอ
กาลเวลาน่ันเอง  ความจริงน้ัน ธรรม ไมมีเกา ไมมีใหม  เปนของท่ี
คงอยูอยางแทแตเดิมตลอดเวลา  มีพุทธภาษิตบทหน่ึงวา 

ชีรนฺติ  เว ราชรถา  สุจิตฺตา 
ราชรถท่ีตกแตงประดับประดาอยางดี ก็ยังมีวันเกาชราครํ่าคราไป   

แต 
สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ 

ธรรมของสัตบุรุษไมเขาไปสูชรา ไมมีวันท่ีจะครํ่าคราไปเลย 
ธรรม คือหลักความจริง  ความจริงเปนสิ่งคงท่ี  เปนสิ่งท่ีไม

ตาย ไมรูจักเกา และเมื่อไมเกา ก็ไมใหมดวย เปนความจริงอยู
อยางน้ัน 

ความดีงามก็เชนเดียวกัน เราประพฤติเมื่อใด ก็เปนความดี
งามเมื่อน้ัน เพราะฉะน้ัน ธรรมน้ีเปนสิ่งท่ีไมมีเกา-ไมมีใหม เปน
ความจริงท่ีดํารงอยูเปนอยางน้ันตลอดไป  

เราท้ังหลายท่ีตองการใหตนพนจากการครอบงําของ
กาลเวลา ท่ีวาจะเกาจะใหมน้ัน ก็นําเอาธรรมเขามาไวในจิตใจของ
ตน ประพฤติปฏิบัติตามธรรมแลว ก็จะไมมีความใหมความเกา แต
จะใหมอยูอยางน้ัน กลายเปนอมตะ กลายเปนไมตาย 
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ดวยความรูธรรม เทาทันความจริงของสิ่งท้ังหลาย ท่ีเปน
ของมันอยูอยางน้ัน เราก็จะถึงภาวะท่ีไมตาย เหมือนคนท่ีอยูเหนือ
กาลเวลา ไมมีความเกาไมมีความใหม กาลเวลาไมสามารถ
ครอบงําจิตใจของเขาได  จิตใจของเขาเปนอิสระหลุดพน เพราะ
ปราศจากกิเลส เพราะปราศจากความครอบงําของกาลเวลา  ดังท่ี
กลาวมาแลว 

เพราะฉะน้ัน ทุกคนสามารถถือเอาประโยชนจากเร่ืองความ
เกาความใหมของกาลเวลาได  ท้ังในแงท่ีวา   

หน่ึง ทําตัวเองใหเปนคนใหมอยูตลอดเวลา ดวยการมีจิตใจ
ท่ีสะอาดบริสุทธิ์ หมดจดสดใสช่ืนใจเบิกบาน   

สอง ทําชีวิตของตนใหเปนอมตะ  เปนชีวิตท่ีไมตาย  ดวย
การเอาธรรมท่ีเปนสิ่งอันไมตาย  ท่ีไมข้ึนตอกาลเวลาน้ัน  เขามาไว
ในจิตใจและการประพฤติปฏิบัติของตน 

คุณของพระธรรมอยางหน่ึงน้ัน ทานระบุวาเปน “อกาลิโก” 
เราสวดบทพระธรรมคุณกันอยูเสมอ “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม        
สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก”     

“อกาลิโก” แปลวา ไมข้ึนตอกาลเวลา คือ ไมวาจะประพฤติ
เวลาใดก็ตาม ก็เกิดผลดีเวลาน้ัน    

เมตตา ความรักความปรารถนาดี เรานําเขามาใสไวในใจ
เวลาใด เวลาน้ัน จิตใจของเราก็สดช่ืนแจมใส เปนจิตใจท่ีดีงาม   

ศรัทธา  เราปลูกฝงข้ึนไวในใจ นึกถึงพระพุทธเจา นึกถึงพระ
รัตนตรัย นึกถึงบุญกุศลข้ึนมาเวลาใด จิตใจของเราก็ผองใสมี
กําลังข้ึนมาในเวลาน้ัน   
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สติ เกิดข้ึนในใจเวลาใด  ใจของเราก็อยูกับตัว ตั้งหลักได ไม
เลื่อนลอย สามารถย้ังหยุดจากความช่ัวรายท้ังหลาย และหันไป
หยิบยกเอาสิ่งท่ีดีงามข้ึนมาคิดมาทํา 

ปญญา เกิดข้ึนมาเวลาใด เวลาน้ันจิตใจของเราก็สวาง โลง รู
เห็น เขาใจเทาทันสิ่งท้ังหลาย ตามความเปนจริง รูทิศรูทางท่ีจะ
เดินหนาไป 

เพราะฉะน้ัน ธรรมจึงเปนอกาลิโก แปลวาไมข้ึนตอกาลเวลา  
และก็ทําใหเปนอมตะดวย เปนหลักท่ีจะทําใหทุกคนไดประโยชน
จากกาลเวลา และความเกาใหมน้ัน 

เปนอันวา เราท้ังหลายมาชวนกันใหรูเทาทันเร่ืองกาลเวลา  
เพ่ือทําใหเกิดความใหมข้ึนในจิตใจอยูเสมอทุกวันเวลา แลวใน
ท่ีสุดก็จะทําใหเราอยูพนอํานาจของกาลเวลา เหนือกาลเวลา  
เขาถึงสัจธรรม อันเปนอมตะท่ีไมมีวันตาย 

ญาติโยมที่ไดมาสนทนาธรรมกัน มาพบปะสังสรรค มาถวาย
ภัตตาหาร เปนการทําบุญทําทาน ใหจิตใจโนมเขามาสูธรรม เปนการ
ทําจิตใจใหสดช่ืนเบิกบานผองใส   

เราควรทําใหไดอยางนั้นจริงๆ คือทําใหจิตใจสดช่ืนเบิกบาน
ผองใสเอิบอ่ิมในธรรม แลวก็นําธรรมนอมเขามาในใจของตนเอง 
ดวยสติปญญาท่ีรูเขาใจความจริง ใหจิตใจของตนอยูกับธรรม อัน
เปนส่ิงอมตะ แลวก็จะไดรับผลดีคือความสุขความเย็นใจที่เปนความ
ใหมตลอดไป  



 

ปเกาไป บอก “กู๊ดบาย” แกตัณหา∗ 
 ปใหมมา ใหฉันทะพาเดินหนาไปทนัที 

ทีน้ีก็มานึกถึงวา ตอนขึ้นปใหมน้ี คนสงปเกา รับปใหมกันเปนการ
ใหญ มีงาน มีการแสดง มีกิจกรรมสนุกสนานบันเทิง คนออกเท่ียวกันไปท่ัว  

คนท่ีไปเท่ียวงาน ดูการแสดง ทํากิจกรรมท้ังหลายแลว บอกวาเขา
มีความสุข น่ันก็เพราะเขาชอบ เขาตองการ พูดส้ันๆ วาอยากนั่นเอง เขามี
ความอยากมีความปรารถนา แลวการไปเที่ยว ไปดู ไปทํากิจกรรมน้ัน 
เปนการสนองความอยาก ทําใหเขาสมอยากสมปรารถนา เขาจึงมีความสุข 

ทีน้ีก็มาถึงจุดสําคัญที่จะตองแยกใหไดวา ความอยาก ความ
ปรารถนาน้ัน มี ๒ อยาง หรือ ๒ ชนิด  

อยางที่ ๑ คือ ความอยากความปรารถนาใหตัวได ใหตัวเสพ 
อยากบํารุงบําเรอตัว อยากใหตัวใหญ ใหตัวโต ใหตัวโก ตัวเดน ความ
อยากชนิดน้ี คือที่เรียกวา “ตัณหา” 

อยางที่ ๒ คือ ความอยากความปรารถนาใหคน ใหสัตว ใหสิ่งนั้นๆ 
อยูในภาวะท่ีดี ท่ีงาม ท่ีเลิศลํ้าสมบูรณ มีความสุข แลวก็อยากทําใหมันดี
มันงามใหเขามีความสุขอยางนั้น ถาอะไรยังไมดีไมงาม ก็อยากแกไขให
หายบกพรองใหหมดปญหา เชน อยากทําใหบริเวณบานหายรกรุงรัง อยาก
ทําใหบานสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย อยากทําใหคนหายเจ็บปวย อยาก
ทําใหคนมีสุขภาพดีมีความสุข ฯลฯ ความอยากชนิดน้ี เรียกวา “ฉันทะ” 

ใครมีความอยากอยางไหน พอไดสนองความอยากอยางน้ัน ก็มี “ความสุข”  
                                                                                                     
∗ เน้ือความแตน้ีไปจนจบเลม (๓ หัวขอ) เปนสวนท่ีเขียนเพ่ิมใหมในการพิมพครั้งท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๓) และเปนสวนอิสระท่ีไดยกไปพิมพเปนหนังสือเลมนอยแยกตางหากดวย (รับปใหม 
๒๕๖๔ ช่ือวา “ปีใหม่น้ี รู้ธรรมน่ีนิด จะสุขไม่น้อย”) 
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ความอยากอยางแรก ท่ีเรียกวาตัณหาน้ัน สังเกตไมยาก คือ
เปนความอยากความปรารถนาท่ีมุงมาเพ่ือตัว ดังท่ีมีช่ือเรียกอยาง
หน่ึงวา “มมังการ” (ตัณหาตัวสราง “ของกู” “เพื่อกู” ขึ้นมา) เชนจะข้ึน
ปใหม ก็ทํากิจกรรมตั้งวงสุรา ตั้งวงพนัน และสนุกสนานตางๆ ท่ีจะ
ใหตัวไดเสพ ไดบํารุงบําเรอตัว หรือไมก็ใหตัวไดเห็นเขาเจ็บเขาตาย 
เชนเอาสัตวมาทําราย เปนความอยากความปรารถนาท่ีเปนอกุศล 

สวนความอยากอยางท่ี ๒ คือฉันทะ ก็สังเกตไมยาก คือเปน
ความอยากความปรารถนาเพ่ือภาวะท่ีดีงาม เพ่ือความเปนสุข 
ม่ันคง สมบูรณ ของคน ของสัตว ของส่ิงน้ันๆ ของงานนั้นๆ เอง แลว
ก็อยากทําใหเขาใหมันดีงาม เลิศล้ํา เต็มอิ่ม สมบูรณอยางน้ันๆ 

ฉันทะน้ีสําคัญนัก คนไทยลืมกันไปแทบหมดสิ้น จํากันไดแต
ตัณหา ก็เลยนัวเนียนุงนังอยูกับเร่ืองไมเปนเร่ือง ของจิตติดใจอยู
กับเร่ืองท่ีจะเลิกจะละ แตเร่ืองท่ีจะทํา ท่ีจะเดินหนา ท่ีจะตองเอา
จริง ไมคอยคิดไมคอยนึก ไมรูจักความอยากท่ีเปนกุศล 

ฉันทะน้ีสําคัญนัก มันเปนตัวเร่ิมตน พระพุทธเจาตรัสไววา 
“ธรรมท้ังปวง มีฉันทะเป็นมูล”๑ คือ ฉันทะ ความอยากอันน้ี เปน   
ตนทาง เปนท่ีตั้งตน เปนจุดเร่ิมของกุศลธรรมความดีงามทั้งปวง 
ธรรมท่ีพูดกันมาแลวมากมาย วาดีอยางน้ันๆ ก็ดีจริงๆ แตถาคนไม
มีฉันทะ ธรรมท่ีวาดีๆ ท้ังหลาย ก็ดีอยูอยางน้ัน น่ิงเงียบ ไมคอย
โผลออกมาแสดงตัวสักที 
                                                                                                     
๑  “ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา” (องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๘๙/๓๕๑) สําหรับผูสนใจจริงจัง พึงทราบวา 

“ฉันทะ” ในท่ีน้ีเปนคํากลางๆ แปลวา ความพอใจ ใฝ อยาก ปรารถนา แยกเปน ๒ ฝาย คือ  
๑. ตัณหาฉันทะ ฉันทะท่ีเปนตัณหา เปนมูลของพวกอกุศล เชนวา อุปาทานขันธ ๕ 

มีฉันทะเปนมูล เรียกส้ันๆ วา “ตัณหา”  
๒. กุสลฉันทะ ฉันทะท่ีเปนกุศล (มีหลายช่ือ: กัตตุกัมยตาฉันทะ, ธรรมฉันทะ, 

สภาวฉันทะ) เปนมูลของพวกกุศล อยางท่ีพูดขางบน เรียกส้ันๆ วา “ฉันทะ” 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๓

 

เด็กท่ีอยากเรียนอยากรู คือมีฉันทะ พอใครบอกวาหนังสือ
เลมนี้ดี ก็สนใจทันที พอไดอานสมใจ ก็มีความสุข แตเด็กที่ไมมีฉันทะ 
ไมสนใจ บางทีหนีเลย เด็กท่ีอยากใหพ้ืนบานสะอาด คือมีฉันทะ 
ขมีขมันไปหยิบไมกวาดไปหาผามากวาดมาเช็ดถูเอง และทําอยาง
มีความสุข แตเด็กท่ีไมมีฉันทะ (มีตัณหา อยากใหตัวไมตองเหนื่อย ที่
เรียกวาขี้เกียจ การกวาดเปนความทุกข) ถาบอกวาจะใหรางวัล จึงยอม
ฝนตัณหาท่ีจะนอน ลุกไปกวาดไปเช็ดถูดวยตัณหาท่ีจะเอารางวัล 

ถามีเมตตา อยากใหเด็กๆ อยากใหลูกหลานเปนคนดี มี
ความเจริญงอกงาม ก็ตองเอาใจใสพยายามปลุกและปลูกใหเขามี
ฉันทะ เชน ช้ีใหเด็กดูตนไม ก็พูดคุยกับเขาวาหนูเห็นตนไมตนน้ี
ดอกสวย ใบเขียวสด ไมเห่ียวแหง ดีใชไหม? เดินผานสนามหญาท่ี
สดเขียวเรียบสะอาด ก็พูดชวนใหเขาช่ืนชมความสะอาดเรียบรอย 
พบเห็นอะไรมีเร่ืองเกา ก็เลาเร่ืองราวความเปนมาใหเขาฟง เรา
ความอยากรู ใฝเรียน ฯลฯ แคอยางน้ี ไมนานนัก ฉันทะก็จะคอยๆ 
มาจออยูกับใจของเขา และตัณหาก็จะถอย คอยๆ หางออกไปเอง 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คนไทยรูจักดี พูดกันบอย ทานให
รูหลักวา๑ ฉันทะน่ีแหละเปนตนทางท่ีออกมาแสดงตัวเปนธรรม
เหลาน้ี เรามาดู ฉันทะ ออกมาแสดงตอคน เปน ๔ ดาน คือ 
๑. ฉันทะ ปรารถนาดี อยากให-อยากทําใหเขาไดประโยชนมีสุข เปนเมตตา  
๒. ฉันทะ ปรารถนาดี อยากให-อยากทําใหเขารอดพนทุกขภัย เปนกรุณา  
๓. ฉันทะ ปรารถนาดี อยากให-อยากทําใหเขาเจริญดีมีสุขยิ่งขึ้น เปนมุทิตา  
๔. ฉันทะ ปรารถนาดี อยากให-อยากทําใหเขาอยูในธรรมในความถูกตอง 

ใหเขาไมละเมิดธรรม ไมทําความผิดทุจริตเสียหาย เปนอุเบกขา  
                                                                                                     
๑ ดูพอรูหลักท่ี วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๓๖ 
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น่ีเปนตัวอยางใหรูเขาใจวา ถาทําใหมีฉันทะข้ึนมาไดแลว 
ธรรมขอยอยขอใหญมากมายจะพร่ังพรูตามมาไมยากไมชาเลย 
งานการอยางเลิศ การสรางสรรคตางๆ ปญญาอยางอุดมจะเขามา
เปนจุดหมาย เร่ิมดวยตัวทํางานท่ีเขามารับชวงทันที คือความ
เพียรพยายามไมระยอ   

บุคคลสําคัญท่ีเรียกวาเปนมหาบุรุษ ตองมีฉันทะแรงเขมเปน
พิเศษ พระพุทธเจาทรงมีฉันทะเปนพระคุณสมบัติในขอท่ีวา ทรง 
“มีฉันทะไมลดถอย” (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ) จึงทรงบําเพ็ญพุทธกิจ
นอยใหญไดมากมายไมมีหยุด เชนวา เด็กคนน้ีปวยหนัก พอขี้เหนียว
นัก ทําใหการรักษาผิดพลาด วันน้ีจะตายแนๆ พระองคก็เสด็จไป
แตเชา ไปชวยทําใหเด็กน้ันสิ้นชีพโดยมีจิตใจสดใสมีความสุข ทรง
คํานึงถึงชาวนาคนหน่ึงซ่ึงอยูตางเมืองวาขณะน้ันเขาจะตองไดฟงรู
เขาใจธรรมเร่ืองน้ี ก็เสด็จไปพระองคเดียว ดวยพระบาทเปลา จน
ไดทรงเทศนาใหเขาบรรลุผลท่ีเขาพรอม ดวยพุทธกิจมากมายดวย
ฉันทะอยางน้ีแหละ จึงปรากฏเปนพุทธคุณขอมหากรุณา   

บุคคลใดๆ  จะเปนพระโพธิสัตว ได  ตองมีฉันทะเปน
คุณสมบัติใหญท่ีขาดไมได และฉันทะน้ันตองแรงเขมถึงขนาดท่ีวา 
เมื่อทําความดีทํากิจหนาท่ีเพ่ือธรรมเพื่อความจริงความถูกตองดี
งาม เพ่ือทําใหคนพนทุกขพนภัย จะเสียสละไดทุกอยาง เชน จะไป
ชวยคนทําความดีคนหน่ึง ก็พยายามเต็มท่ี เดินหนาไป ไมมีถอย 
ถาจําเปน ก็สละชีวิตของตนได (คุณสมบัติขอน้ีเรียกวา ฉันทตา)  

ฉันทะน้ัน สําคัญย่ิงนักขนาดน้ี อยางท่ีพูดมาพอใหเห็นได 
แตนาแปลกใจนัก ทําไมชาวพุทธคนไทยแทบไมรูจัก  



 

ฉันทะมาแลว 
รูจักสบาย ทั้งไดปราโมทย และเจอรมณีย  

สงปเกาแลว ก็รับปใหม เปนการเร่ิมตนคร้ังใหญ พูดกันวา 
ถาเร่ิมตนดี ก็มีหวังวาจะดีตอไปขางหนา ดังไดเห็นกันชัดวา จะ
ออกเดินทาง ถาต้ังตนเขาทางถูกแลว ก็หวังไดวาจะไปถึงจุดหมาย  

จะเร่ิมตนปใหมใหมีความสุข ก็ไมใชสุขอยูวันเดียว แตใหสุข
ตอๆ ไป และถาจะใหดี ก็สุขตลอดป แลวก็สุขตลอดไป  

คนอยากไดอยากมีความสุข บอกแลววา ความสุขมาจากการ
ไดสนองความอยาก พูดงายๆ วา สุขท่ีไดสมอยาก สมปรารถนา  

ความอยากความปรารถนาท่ีวาน้ัน ก็คือฉันทะ หรือไมก็
ตัณหา ฉันทะเปนตนทางของกุศล ตรงขามกับตัณหาท่ีเปนตนทาง
ของบาปอัปมงคล ก็มาเลือกดูวาจะไปทางไหน คือเลือกวา จะ
สนองความอยากของฉันทะ หรือจะสนองความอยากของตัณหา  

คนมีกิจกรรมทําอะไรกันตางๆ ถาเปนกิจกรรมบันเทิง
สนุกสนาน ใหตัวไดเสพรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสจับตอง ไดบําเรอ
ตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัสกาย น่ีคือสนองความอยากของตัณหา 
อันน้ีแบบน้ี ถาคนท่ัวๆ ไป ชาวบานจะมีกันบาง ทานไมวาอะไร ขอ
แตใหไมถึงขั้นท่ีเปนการเบียดเบียนใครๆ ไมวาจะเบียดเบียนตนเอง 
เชน ทําใหเจ็บปวย เสียสุขภาพ หมดเงินหมดทอง หรือเบียดเบียน
คนอื่น หรือท้ังตัวเองและคนอื่น เชน ทะเลาะวิวาท ตีกัน ฆากัน เมา
ขับรถตกถนนหรือชนกัน ฯลฯ น่ีคือ ให้คนรักษาศีล ๕ คุมก้ันตัณหาไว ้
แลวถาจะใหดี ก็ให้ฉันทะพาคนเดินหน้าทําการท่ีดีงามสร้างสรรค์ต่อไป 
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กิจกรรมสนุกสนานบันเทิงสนองตัณหาน้ัน ไดผลแคผานไป
ทีหน่ึงๆ ไมมีอะไรเจริญงอกงามท่ีจะเปนผลดียืนยาว ถาถึงข้ันตั้ง
วงสุรา เลนการพนัน หรือการเลนแขงขันท่ีมีการเบียดเบียนทําราย
คนหรือสัตว อันน้ีเปนการเร่ิมตนไมดี ท่ีรายแรง ทานสอนไมใหทํา  

ใกลจะส้ินปเกา บางคนคิดวา เราอยูอาศัยบานหลังนี้มานาน 
เรียกวาบานน้ีรับใชเรามาท้ังป มีแตจะเกาจะโทรมลงไป นี่ใกลจะข้ึน
ปใหมแลว เรามาสํารวจตรวจดูวาอะไรชํารุดทรุดโทรมหรือควรทําให
มั่นคงแข็งแรง ใหสดใสดูใหมงดงาม ก็ซอมแซมแตงสรรใหมั่นใหดี  

ถาไมถึงกับตองซอมแซมอะไร ก็ชวยกันทําความสะอาดจัด
แตงวางต้ังอะไรๆ ใหงดงามเปนระเบียบข้ึนมาใหม จะไดอยูใน
บานท่ีมีจิตใจสดช่ืนแจมใสสมกับการรับปใหม แลวก็จะอยูอาศัย
ในบานน้ีมีชีวิตจิตใจท่ีมีความสุขอยูตอไปตลอดท้ังป 

ความอยากซอมแซมจัดสรรทําบานที่อยูอาศัยใหแข็งแรง
มั่นคงสะอาดเรียบรอยน้ัน เปนฉันทะ คืออยากทําใหมันดีของมัน 
ใหมันอยูในสภาพท่ีเต็มอิ่มสมบูรณของมัน เปนความอยากจาก
การเรียกรองของจิตใจท่ีซาบซึ้งในคุณคาความดีความงาม โยงไป
ถึงปญญาท่ีมองเห็นความจริงเห็นเหตุผลตามสภาวะของส่ิงทั้งหลาย  

ความอยากของฉันทะน้ี แตกตางเดนชัดจากความอยากของ
ตัณหา ซ่ึงเปนความอยากจากการเรียกรองของตัวตนตัวกู ท่ีจะ
เสพผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัสกาย ท่ีจะไดจะเอา จะได
เดนไดโกไดโตเปนใหญ วนเวียนอยูแคกับความรูสึก ไมไปถึง
ความรูท่ีเรียกวาปญญา พูดสั้นๆ วาอยูกับอวิชชา  

ความเปนสุขสมอยากของตัณหา กรุนอยูใตอวิชชาน้ี ไวใจ
ไมได เปนภัยอันตราย ตรงขามกับความสุขสมปรารถนาของฉันทะ 
ท่ีใหเกิดการสรางสรรค มีคุณคา เปนคุณประโยชน  
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ความสุขจากฉันทะน้ันมีไดงายๆ เพราะอะไร เพราะมันเปน
ธรรมดาอยางน้ันเอง คนเราน้ีมีเน้ือตัวแทๆ เปนธรรมชาติ คือชีวิตท่ี
อยูดวยดินนํ้าลมไฟ หรือดินนํ้าอากาศอุณหภูมิ ท่ีเปนอุตุของ
ธรรมชาติตลอดเวลา ท่ีเ รียกกันวาสิ่งแวดลอม (มันไมใชแค
แวดลอม  แตมันอยูขางในดวย  เปนเน้ือเปนตัวของเรา) ถา
ธรรมชาติอยูดี ก็เปนสภาพเก้ือกูลใหชีวิตอยูดีเปนสุขได  

อยางพระอรหันต ทําไมจึงมีความสุขทุกเวลา อยางท่ีบันทึกไว
ในพระไตรปฎกและคัมภีรตอๆ มา พระอรหันตเดินไปในปาแดนภูเขา 
อยูในถํ้า น่ังบนหนาผา ใจมีความสุขเปลงออกมาเปนคาถา เชนวา 

ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเด่น มีธารนํ้าเย็นใสสะอาด ดารดาษ
ด้วยผืนหญ้าแผ่คลุม มีสีเหมือนแมลงค่อมทอง ถิ่นขุนเขาทําใจเรา
ให้ร่ืนรมย์… 

พ้ืนภูผาน่าร่ืนรมย์ ชุ่มฉํ่าด้วยน้ําฝน เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าฤษี 
เซ็งแซ่ด้วยเสียงนกยูง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้ร่ืนรมย์ 

แดนดอยถิ่นไพร ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน มีแต่หมู่เนื้อเสพอาศัย 
ด่ืนดาไปด้วยหมู่นกนานาหลากหลาย ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้ร่ืนรมย์... 
ขางใน จิตใจแจมใส ไมมีเร่ืองราวคางคาขุนของเปนฝุนควัน

ของความคิดมาปดก้ัน ขางนอก พ้ืนถ่ินดินฟาก็สะอาดสดใส ไมมี
ฝุนควันพิษของความเจริญท่ีผิดทางมาแปดเปอน เปนท่ีร่ืนรมย 
ธรรมชาติภายในที่ประสานสอดคลองถึงกันดีกับธรรมชาติภายนอก
ทั่วทั้งหมดนี้ เปนความสุขงายๆ ที่ทุกคนควรมีเปนพ้ืนฐานของชีวิต 

สภาพพ้ืนถ่ินดินน้ําฟาอากาศส่ิงแวดลอมที่สะอาดรอนเย็น
พอดีเก้ือกูลแกชีวิตจิตใจน้ี เปน “สบาย” หน่ึง ในสบายท้ัง ๗ ท่ีทานยํ้า
กันมาใหจัดใหหาอันควรตองมี ในการที่จะอยูอาศัยเพื่อทํากิจของพระ
เชนจะเจริญสมาธิ ถึงชาวบานจะอยูทํามาหากิน ก็ไมควรละเวน 



  ใหมตลอดป มีสุขตลอดไป ๓๘

จะสรางความเจริญกาวหนา จะพัฒนาบานเมืองอะไร ก็ทํา
กันไป แตไมควรลืมวา ตองมาชวยเสริมชวยหนุนใหคนอยูกันดี มี
สบายท้ัง ๗ น้ี ตั้งแต อุตุสบาย ท่ีวาไปเมื่อก้ี  

(เรียกตามคําบาลีเดิมวา “อุตุสัปปายะ”, อีก ๖ สบาย/สภาพเอื้อ
เกื้อกูล คือ สบายท่ีอยู, สบายแหลงอาหารหรือที่จับจายส่ิงบริโภคอุปโภค, 
สบายการสื่อสารบอกเลาขอมูลที่เปนสาระ, สบายคนใกลไกลมีแตกัลยาณ
ชน, สบายอาหาร, สบายอิริยาบถ) 

การพัฒนาท่ีทําใหอุตุเสียหายไมสบาย ถือกันวาเปนการ
พัฒนาท่ีไมย่ังยืน แตถาไมสามารถพัฒนาใหมีสบายท้ัง ๗ ก็จะ
เปนการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปไมได 

หันกลับมาดูหลักกันอีกหนอย “ฉันทะ” เปนตัวเร่ิมตนการ
ทํางานของจิตใจท่ีดี คนเราน้ีมีลมหายใจเปนชีวิต ดังท่ีเรียกกันวา
ลมปราณ ทีน้ี แคหายใจเปน คือรูจักหายใจใหดี ก็จะไดท้ังสุขภาพ
กาย และใจก็มีความสุข เรียกวาเปนการปฏิบัติธรรม  

รูอยางน้ีแลว ก็มีฉันทะในการท่ีจะหายใจ พอตั้งใจหายใจดี
ดวยฉันทะ ก็เกิดมีปราโมทย์ ท่ีเปนตัวตนทางท่ีตั้งตนของความสุข๑ 
น่ีแหละ คนท่ีรูเขาใจหลักน้ี แคอยูกับลมหายใจก็มีความสุข ไมตอง
พูดถึงวา ถาทําไดดี เขาทาง ก็จะกาวตอๆ ไป ถึงไดสมาธิ เปนตน 

คนท่ีมีจิตใจพัฒนาดีแลว พบเห็นเจอะเจอธรรมชาติท่ีงาม
สะอาดสมบูรณดี เชนเห็นตนไมมีใบสดเขียวขจี พรอมดอกผล มี
ลําตนงามแข็งแรง ก็เกิดฉันทะ พอใจช่ืนชมร่ืนรมยยินดี มีปราโมทย์  
                                                                                                     
๑ ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ อสฺสาสปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสโตปิ ปสฺสสโตปิ ปามุชฺชํ 
อุปฺปชฺชติ. ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๙๐/๒๖๕ (เม่ือหายใจเขาหายใจออกยาวละเอียดกวาน้ันโดยมีฉันทะ 
ในเวลาท่ีนับยาว ปราโมทย์ ก็เกิดข้ึนแกเธอผูหายใจเขาบาง หายใจออกบาง) 
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เมื่อเห็นตนไมน้ันงามสมบูรณเปนปกติดีอยู คนท่ีมีฉันทะก็
อยากก็ปรารถนาใหตนไมน้ันงามสมบูรณดียืนนานตอไป (ความ
ปรารถนาอย่างน้ี ถ้ามีต่อคน เรียกว่า เมตตา) ตอนน้ี ถาอยูในฐานะ มี
โอกาส เขาก็จะดูแลบํารุงรักษาใหตนไมน้ันงดงามดีอยูเร่ือยไป  

แตถาเห็นตนไมน้ันเห่ียวแหงทรุดโทรมลงไป เขาก็อยากแกไข
ชวยทําใหตนไมน้ันฟนตัวงดงามสมบูรณขึ้นมาใหม (ฉันทะอย่างนี้ ถ้า
มต่ีอคน เรียกว่า กรุณา) ตอนน้ี ถามีโอกาส เขาก็จะมารดนํ้า ตัดแตง 
พรวนดิน ใสปุย เปนตน แลวแตจะแกไขอยางไรใหตนไมดีข้ึนมาได 

ทีน้ี ถาเห็นตนไมน้ันฟนตัวกลับงอกงามดีข้ึน เขาก็พลอยดีใจ
ไปกับตนไมน้ัน (ฉันทะอย่างนี้ ถ้ามีต่อคน เรียกว่า มุทิตา) แลวก็บํารุง
ตนไมน้ันเปนการใหญ ใหมันงามสมบูรณย่ิงข้ึนไป 

ตอมา โดยไมอาจคาดหมาย วันหน่ึง ตนไมน้ันถูกฟาผายืน
ตนตาย เขามองดูแลว ก็รูเขาใจเหตุผลและความจริง แลวก็มีใจ
สงบเปนกลาง วางใจยอมรับตามความเปนจริงน้ัน (ฉันทะอย่างนี้ 
ถ้ามีต่อคน เรียกว่า อุเบกขา) แลวเขาก็จัดการกับตนไมน้ันให
เรียบรอย ไมใหเปนของท่ีเสียหายแกพ้ืนท่ีน้ันตอไป  

ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม ท่ีงามสะอาดสมบูรณดีอยาง
ตนไมท่ีแข็งแรงสดเขียวขจีน้ัน เรียกวาเปนรมณีย์ แปลกันวา
ร่ืนรมย พูดสั้นๆ วา รมย์ (บาลี: รมฺม) 

พระอรหันต และทานท่ีมีปญญา มีจิตใจประณีต จะมองเห็น
คุณคาความดีงามความสําคัญของสภาพรมณีย วาเปนสภาพท่ี
เก้ือกูลแกชีวิตจิตใจและความดํารงอยูดําเนินไปและเจริญงอกงาม
ของมนุษยและสังคมของเขา ตั้งแตการอยูดีกินดีของชาวบาน และ
การศึกษาเลาเรียนเปนตนไป  



 

รับปใหม จะใหสุขสันตตลอดป                     
ตองพรอมใจสมานฉันท ทําถิ่นทําบานใหรมณีย  

คนไทยชาวพุทธท่ัวๆ ไป จํากันไดวาพระพุทธเจาตรัสรูท่ีตน
มหาโพธิ์ ริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม แตถาถาม
วาทําไมจึงเสด็จไปประทับอยูและตรัสรูท่ีน่ัน คงมีนอยคนตอบได 
จึงตองเลาทบทวนความจํากันใหแมนและแนนสักหนอย 

เมื่อเจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวเสด็จออกบรรพชาแลว ไดเสด็จ
ไปทรงศึกษาทดลองปฏิบัติในสํานักอาจารยใหญสําคัญๆ สมัยน้ัน 
จนจบความรูของอาจารยแลว ทรงทราบวามิใชทางใหถึงจุดหมาย 
จึงเสด็จไปทรงคนควาทดลองตามแนวทางของพระองคเอง  

คร้ังน้ัน พระองคเสด็จไปหาสถานที่ถ่ินเหมาะ ทรงจาริกไป
ในมคธรัฐ จนมาถึงถ่ินท่ีเรียกวาอุรุเวลาเสนานิคม ณ ท่ีน้ัน ทรงพบ
ถ่ินท่ีเหมาะ ดังท่ีตรัสในวาระน้ันวา 

“รมณีโย วต ภูมิภาโค” 
พื้นถิ่นน้ี เป็นท่ีรมณีย์หนอ มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน 

ท้ังมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใสเย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่านํ้าก็ราบเรียบ 
ท้ังโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็นสถานท่ีเหมาะจริงหนอท่ีจะ
บําเพ็ญเพียร สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร  
ท่ีอุรุเวลา ณ ถ่ินรมณียน้ี เจาชายสิทธัตถะโพธิสัตวไดประทับ

บําเพ็ญเพียรทดลองคนควาปฏิบัติอยูนาน ๖ ป ในท่ีสุด ก็ไดตรัสรูท่ี
ตนมหาโพธิ์ ริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา จึงถือวา ถ่ินรมณีย ท่ีอุรุเวลา 
ริมฝงแมนํ้าเนรัญชราน้ี เปนท่ีตั้งตนของพระพุทธศาสนา  
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เร่ืองราวในพุทธประวัติตอนน้ี ตองเลายํ้าใหไดยินกันบอยๆ 
ใหจํากันไดแมนวา “ถ่ินรมณีย์ เป็นท่ีตั้งต้นของพระพุทธศาสนา” 
และก็ควรจําคําตรัสคร้ังน้ันไวดวย ท่ีวา “รมณีโย วต ภูมิภาโค”     
ถ่ินน้ีเปนท่ีรมณียหนอ 

พระพุทธเจา กอนจะตรัสรู ทรงแสวงหาถ่ินรมณียเปน
สถานท่ีเหมาะท่ีจะทรงบําเพ็ญเพียร แสดงวาในการศึกษาคนควา
ปฏิบัติธรรม พึงถือเปนสําคัญท่ีจะตองใหไดถ่ินสถานท่ีเปนรมณีย 

หลักขอน้ี ชาวพุทธไดถือเปนคติสืบกันมาตั้งแตพุทธกาล
ทีเดียววา ถ่ินท่ีจะเปนวัด ตองสรางตองจัดใหรมณีย แตแลวผาน
กาลยาวนาน กลายเปนวาไดถือปฏิบัติกันมาแบบเคยชิน แลวโดย
ไมรูตัว ก็เลือนรางจางไปจากสํานึกจนแทบจะหายไป จึงควรตอง
ยกข้ึนมายํ้าเตือนกันใหมั่นใหแนน 

ไมเฉพาะวัดเทาน้ัน คติการทําถ่ินใหรมณีย น้ี พุทธิกชน
ชาวบานก็ตองถือเปนสําคัญท่ีจะตองจัดทําดูแลรักษาถ่ินท่ีอยู
อาศัยใหรมณีย มีเร่ืองราวเลาไวในคัมภีรเปนตํานานสําคัญ ท่ีทาน
สอนใหถือเปนแบบอยางในการทําบุญข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจะทําใหชุมชน
ชาวหมูบานอยูกันดีมีความสุข และในเมืองไทย พระสงฆก็นํามา
เทศนสอนชาวบานสืบกันมา เพ่ิงจะเลือนรางจางหายลืมกันไปเมื่อ
คอนศตวรรษมาน้ีเอง 

เร่ืองท่ีวาน้ัน มาในตํานานพระอินทร มักพวงมากับการเทศน
เร่ืองวัตรบท ๗ ของพระอินทร เปนเร่ืองของกลุมหนุมดาวดึงส ซ่ึงมี
นํ้าใจสมานฉันทพากันบําเพ็ญประโยชน ทําหมูบานถ่ินท่ีอยูอาศัย
ใหอุดมสมบูรณ ท้ังธรรมชาติงดงามร่ืนรมยและถ่ินคนก็สะอาด
เรียบรอยสะดวกปลอดภัย เรียกวาเปนรมณีย์ ท่ีนาช่ืนชมภูมิใจของ
ชุมชนคนในถ่ิน เปนการทําบุญพื้นฐานท่ีเปนการทําใหคนมีความสุข 
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เร่ืองพระอินทร และเร่ืองกลุมหนุมดาวดึงสมีมฆมาณพเปน
หัวหนา ท่ีทําบุญดวยการทําถ่ินใหรมณียน้ัน คนไทยเคยรูกันดีและ
มีความสําคัญในวัฒนธรรมไทย พอจะเห็นไดจากพระราชปุจฉาใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ท่ีตรัส
ถามพระสงฆ มีสมเด็จพระสังฆราชเปนประธาน ซ่ึงมีเร่ืองพระ
อินทร และเร่ืองมฆมาณพ ในพระราชปุจฉาคร้ังตนๆ แทบทุกคร้ัง 
(พระราชปุจฉาท่ี ๒, ๓, ๕ และ ๖) 

คนไทยภูมิใจกันมาวาบานเมืองน้ีมีแผนดินมีธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ ดังท่ีมักอางคําเกาเลากันมาวา “ในนํ้ามีปลา ในนามี
ข้าว” ท่ีจริง “ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว” อันน้ันเปนของท่ีธรรมชาติมีไว
ให เราไมตองทําอะไรมาก ไดแตเก็บผลเอาประโยชน   

คนไทยควรจะภูมิใจไดแทจริง ตอเมื่อตัวเองไดเปนผูทําเปน
ผูสรางสรรคดวย น่ันคือ “ทําถ่ินไทยใหรมณีย”  

คําวา ถ่ินรมณียน้ัน มีความหมายรวมท้ังธรรมชาติก็อุดม
สมบูรณ และท่ีคนอยูอาศัยก็เรียบรอยร่ืนรมย จึงจะสมท่ีจะเปน
ความภูมิใจของคนไทยวา เราไดชวยดูแลรักษาสงเสริมธรรมชาติ
ใหอุดมสมบูรณ  พรอมกับทําท่ีกินท่ีอยู ท่ีสังสรรคของคนให
เรียบรอยงดงามไปดวยพรอมกัน  

เวลาน้ี คําอางท่ีเคยภูมิใจกันมาวา “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว” น้ัน 
คนไทยทําทาจะพูดไมเต็มปาก เพราะชักจะไมคอยสมจริง จึงถึงเวลา
ท่ีจะฟนการทําบุญดวยการทําถ่ินทําชุมชนใหรมณีย แลวคนก็จะ
ไดเก้ือหนุนธรรมชาติให “ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว” ย่ังยืนตอไป 

เมื่อก้ีไดพูดถึงบางคนบางบาน มีฉันทะท่ีจะซอมแซมจัดแตง
บานใหมั่นคงแข็งแรงใหสดใสดูใหมงดงาม รับการข้ึนปใหม นั่นก็เขา
ทางของการทําถ่ินใหรมณีย แตยังแคบไดแคเปนหนวยยอยๆ 
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คราวน้ีถึงเวลาท่ีควรจะขยายออกไป ใหไดฉันทะท่ีเปน
สมานฉันท เปนการรวมมือพรอมใจกันของคนในหมูบาน หรือท้ัง
ชุมชน มาทําบุญรับปใหมรวมกัน ดวยการทําถ่ินไทยใหรมณีย  

ในประเพณีของพระพุทธศาสนา ถือการมีถ่ินรมณียเปนเร่ือง
สําคัญ มีหลักบอกไวในคัมภีรใหรูจักองคประกอบ เรียกวา สมบัติ 
๔ ของถ่ินรมณีย คือ 

๑. มีนํ้าอุดม พรอมรมพฤกษา   (ฉายูทกสมบัติ)    
๒. งามตานาเดิน ดูทัศนีย   (ภูมิภาคสมบัติ)  
๓. ไมมีคนราย ไดเสวนาคนดี  (บุคคลสมบัติ)  
๔. มีทางไปไมลําบาก ใหถึงโดยสวัสด ี (คมนาคมนสมบัติ) 
โดยเฉพาะท่ีสําคัญเปนแกนขาดไมได คือ ขอ ๑ ท่ีวาพรอม

ดวยรมไม และสายนํ้า คืออุดมดวยพืชพันธุตนไมใหญนอย มี
แหลงนํ้า บึง บอ สระ นที พรอมบริบูรณ 

ปหน่ึงๆ เมื่อใกลจะถึงปใหม ก็คือเปนสัญญาณบอกคนใน
หมูบาน ในชุมชน ใหสามัคคีกัน รวมฉันทะเปนสมานฉันท รวมแรง
รวมใจ ทําถ่ินท่ีอาศัยใหความเปนรมณียท่ีงามสะอาดร่ืนรมยสดใส 
ฟนข้ึนมารับกันกับปใหม ใหทุกคนมีความสุขสมานข้ึนมาเปนฐาน 
แลวจะสนุกสนานบันเทิงอะไรแถม ก็วากันไปตามท่ีเหมาะท่ีควร 

รับปใหมอยางท่ีวามานี้ เปนท้ังทําบุญ ไดปฏิบัติธรรม เปน
มงคลแทจริง และเปนความสุขท่ีมั่นคงย่ังยืน สุขวันข้ึนปใหมแลว 
จะสุขตลอดป ก็มั่นใจ จะสุขตลอดไป ก็สมจริง  

ตั้งเปนหลักไว เลยวา : รักษาถ่ินให้รมณีย์ มีใจปราโมทย์       
สดชื่นแจ่มใส และ ให้ฉันทะมานําท่ีจะทําทุกอย่างให้งามให้ดี 

แลวก็จะใหมตลอดป มีความสุขตลอดไป 




