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งบดุลจะมีกําไร ก็ตองคอยสะสมไปตามเวลา
ที่วามานี้ก็เปนการพูด เพื่อจะใหพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกาลเวลาที่ผานไป ที่เรา
กาวเขาสูปใหม เหมือนกับวามาทํางบดุล เปนการงบดุลชีวิต และงบดุลสังคม
งบดุลนั้นจะทําขึ้นมาได ก็จะตองมีการสํารวจรายได รายจาย ใหรูกําไรและ
ขาดทุน ไมวาจะเปนของชีวิตก็ตามหรือสังคมก็ตาม
ถาเราสะสมใหเกิดความเจริญงอกงามขึ้นมาไดตลอดเวลาอยางนี้ จนกระทั่ง
ถึงปหนา เราก็พูดไดอยางเต็มปากวาเราไดกําไร
แตการที่จะไดกําไรอยางนี้ ก็ตองอาศัยทําไปเรื่อย ๆ ทีละเล็กทีละนอย โดย
แบงซอยเวลาลงมา จากปก็ตองมาดูเปนรายเดือน จากรายเดือนก็ตองมาดูเปนราย
สั ป ดาห ย อ ยละเอี ย ดลงไปจนกระทั่ ง เป น รายวั น รายชั่ ว โมง รายนาที ว า เราได
อะไรบาง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยูที่การรูจักใชเวลา
ผูที่สามารถใชเวลาใหเปนประโยชน ก็คือ ผูรูจักสะสมความเจริญเพิ่มพูนขึ้นได
จนกระทั่งงบดุลนั้น เปนงบดุลที่แสดงถึงฐานะที่มีกําไร ทั้งนี้เราจะตองใชเวลาที่ผาน
ไปอยางนอยในแตละวัน ใหไดประโยชนใหไดกําไร
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ฉะนั้น ตัวเราเองที่จะตองสํารวจ แมแตในแตละวันวา วันหนึ่ง ๆ เราไดหรือเรา
เสีย ไมตองไปรอสํารวจถึงป
ในทางพระศาสนา ท า นบอกอยู เ สมอว า ให ดํ า เนิ น ชี วิ ต อยู ด ว ยความไม
ประมาท
การที่ตองดําเนินชีวิตดวยความไมประมาทนั้น เพราะอะไร ก็เพราะสัมพันธกับ
ความเปลี่ยนแปลง เพราะสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เราจึงตอง
ไมประมาท เพราะวาสิ่งเหลานี้ไมมีความแนนอน เปลี่ยนแปลงไปอยางโนนอยางนี้
เราจะนอนใจนิ่งเฉยอยูไมได จะตองตอนรับความเปลี่ยนแปลงดวยปญญา
ทานบอกวาสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป แตมันไมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางเลื่อน
ลอย นี่ เ ป น ข อ สํ า คั ญ คื อ หลั ก ความเปลี่ ย นนั้ น ไม ไ ด บ อกว า สิ่ ง ทั้ ง หลาย
เปลี่ยนแปลงไปลอย ๆ
ตัวหลักนี้เองก็ไมไดตั้งอยูโดดเดี่ยวลอย ๆ กลาวคือ หลักความเปลี่ยนแปลง
จะตองไปสัมพันธกับหลักของความเปนไปตามเหตุปจจัย พอมันเปลี่ยนแปลงไปตาม
เหตุปจจัย ก็เปนเรื่องที่โยงมาถึงการกระทําของเราวา จะตองมีการใชปญญา คือการ
ที่เราจะตองสืบสาวคนควาหาเหตุปจจัยเพื่อวา เมื่อเรารูเหตุปจจัยแลว เราจะไดแกไข
ปองกัน และสรางเสริมไดถูกตอง
การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมเราไมตองการ เมื่อเรารูเหตุปจจัยของความเสื่อม
เราก็สามารถแกไขปองกันความเสื่อมนั้นได
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ถาความเปลี่ยนแปลงใด เปนความเจริญที่ตองการ เราก็สืบหาวาอะไรเปน
ปจจัยที่จะนําไปสูความเจริญนั้น เมื่อรูแลวทําเหตุปจจัยนั้น เราก็จะเกิดความเจริญที่
ตองการ
ฉะนั้นหลักการเปลี่ยนแปลงนี้ อยาใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนหลักที่ลอย ๆ

จะกําไรแคไหน ก็อยูที่รูจักใชอนิจจังหรือไม
คนจํานวนมากใชหลักอนิจจังหรือความเปลี่ยนแปลงนี้ในทางที่ไมสมบูรณ คือ
มองแควาสิ่งทั้งหลายตองเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไป ก็ไดแตปลงวาสิ่ง
ทั้งหลายก็เปนอยางนี้เอง เราตองรูเทาทันวา สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแลว ก็แตกสลาย
ไปเปนธรรมดา เมื่อรูเทาทันแลวก็วางใจสบายก็จบ คือสบายใจวา เออ มันเปนไป
ตามธรรมดาของมัน ที่จะตองเสื่อมสลายก็จบทานั้น
อยางนี้ทานวาเปนการใชประโยชนจากหลักอนิจจังไดครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งเปน
โทษจากการไมโยกหลักนี้ไปหาหลักของความเปนไปตามเหตุปจจัย
กฎไตรลักษณที่มีหลักของการเปลี่ยนแปลงนี้ จะตองโยงไปหาหลักฐาน อิ

ทัปปจจยตา หรือ ปฏิจจสมุปบาท สองกฎนี้สัมพันธซึ่งกันและกัน
ปฏิจจสมุปบาท คือกฎแหงความเปนเหตุปจจัย สิ่งทั้งหลายที่ปรากฏ
รูปรางออกมาเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมเที่ยง เปนตนนั้น เพราะวามันเปนไป
เหตุปจจัย คือเปนไปตาม กฎอิทัปปจจยตา ซึ่งมีสาระวา เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนั้นจึง
เกิด เมื่อสิ่งนั้นดับไป สิ่งนี้ดับไป อันนี้เปนหลักที่สําคัญมาก
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ฉะนั้น ไตรลักษณ จะตองโยงไปหาปฏิจจสมุปบาท ถาเราเห็นหลักปฏิจจสมุป
บาท ก็ถึงตัวหลักที่แทจริง ไตรลักษณนั้น เปนเพียงลักษณะ เทานั้น คือ เปนอาการ
ปรากฏ ที่แทจริง คือ ปฏิจจสมุปบาท คือกฎของความเปนเหตุปจจัย เราจะตองจับ
เหตุปจจัยได แลวการรูเหตุปจจัยนี้แหละ จะเปนตัวนําไปสูการที่จะตองปฏิบัติได
ถูกตอง
เพียงแตเห็นสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป แลวปลงวามันเปลี่ยนแปลงไปตาม
ธรรมดา สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู แลวก็ดับไปเปนธรรมดา วางใจสบาย ก็เปนเพียง
รูเทาทันในขั้นหนึ่ง แตจะตองรูตอไปอีกวาที่มันเปนอยางนี้ ก็เพราะมันเปนตามเหตุ
ปจจัย ซึ่งเปนตอนสําคัญที่จะโยงตอไปสูภาคปฏิบัตินั้น คือ สืบสาวหาเหตุปจจัย รูเหตุ
ปจจัยของความเสื่อมและความเจริญ แลวก็มาถึงภาคปฏิบัติ คือการที่จะทําตามเหตุ
ปจจัย แกไขที่เหตุปจจัย และสรางเสริมเหตุปจจัย
หมายความวา แกเหตุปจจัยที่จะทําใหเสื่อม และสรางเสริมเหตุปจจัยที่จะทํา
ใหเจริญงอกงาม เปนภาคปฏิบัติ และนี่แหละ คือหลักความไมประมาท
เพราะฉะนั้ น ความไม ป ระมาท ก็ เ กิ ด จากการที่ เ ข า ใจรู เ ท า ทั น ความ
เปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงโยงอยูดวยกันกับความเปนไปตามเหตุปจจัย แลว
อาศั ย กาลเวลา กาลเวลาก็ เ กิ ด ขึ้ น จากความเปลี่ ย นแปลงนี้ เ อง แต ดู เ หมื อ นว า
กาลเวลานั้นรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อยู

ทุกขณะแหงเวลา คือโอกาสกาวหนาของชีวิต
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เมื่อกาลเวลานี้สัมพันธกับความเปลี่ยนแปลง กาลเวลาที่ผานไป เปนไปพรอม
กับความเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นเมื่อเราเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง เราก็ตอง
เห็ น ความสํ า คั ญ ของกาลเวลาด ว ย กาลเวลาที่ ผ า นไปแต ล ะขณะจึ ง สํ า คั ญ มาก
พระพุทธเจาถึงกับตรัสวา

ขโณ โว มา อปจฺจคา
เวลาแตละขณะอยาใหลวงผานทานไปเปลา
คําวา อยาใหลวงผานทานไปเปลา นี่สําคัญมาก สํานวนของทานวา
ขณะอยาไดลวงทานไปเสีย หมายความวา จะตองหมั่นถามตัวเองวา ขณะแตละ
ขณะนี้ เราไดใชประโยชนมันหรือเปลา มันผานไปอยางมีคา หรือผานไปอยางไร
เปลาประโยชนหรือไม
การเห็นความสําคัญของกาลเวลานี้
จะเห็นไดในคําพิจารณาตัวเองของ
พระพุทธเจาทรงสอนพระใหพิจารณาเปนประจํา ทานเรียกวาหลัก อภิณหปจจ

เวกขณะ ๑๐ ประการ ตามหลักนี้ พระภิกษุจะตองพิจารณาตนเองอยูเนืองๆ
เปนประจําสม่ําเสมอ ๑๐ ขอ
ในบรรดา ๑๐ ขอนั้น มีอยูขอหนึ่งบอกวา

กถมฺ ภูตสฺส เม รตฺตินฺ ทิวา วีติ ปตนฺติ
บรรพชิต คือพระภิกษุพึ่งพิจารณาเนืองๆ วา

วันคืนลวงไป บัดนี้เราทําอะไรอยู
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นี่เปนคําเตือนที่สําคัญมาก พอพิจารณาขั้นมาอยางนี้ สติก็มาทันทีเลยวา

เวลาลวงไป วันคืนลวงไป บัดนี้เราทําอะไรอยู
พอพูดแคนี้แหละก็ไดสติ พิจารณาตัวเองวา เรากําลังทําอะไรอยู หรือเปลา
เวลาใหเลื่อนลอยไป
ถาปลอยเวลาลวงไป ไมไดทําอะไรก็จะไดเรงทํา
หลักนี้ ฆราวาสก็ใชไดเชนเดียวกัน ถาพิจารณาทุกวัน ชีวิตจะเจริญงอกงาม
พัฒนาแนนอน เพราะเมื่อพิจารณาวาวันคือลวงไป บัดนี้เราทําอะไรอยู ก็ทํา
ใหมีการสํารวจตรวจสอบปจจุบันของตนเองทันที
คําเตือนสติอีกขอหนึ่ง ที่นาจะมาดวยกัน ก็คือ คาถาภาษิตวา

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกนวา
เวลาแตละวันอยาใหผานไปเปลา จะมากหรือนอยก็ตองใหได
อะไรบาง
นี่คือ การรูจักใชเวลา ถาไดแคนี้แตละวันแลว กวาจะถึงปงบดุลชีวิตนี้จะตอง
ไดกําไร ขอใหทําอยางนี้ทุกวัน
เปนอันวาคราวนี้ขอเสนอแคสองขอ คือ
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ขอที่หนึ่ง เตือนสติของตนเองใหพึงพิจารณาเนือง ๆ วา วันคืนลวงไป ๆ บัดนี้
เราทําอะไรอยู
ขอที่สอง บอกตัวเองตอไปวา เวลาแตละวันอยาใหผานไปเปลา จะมากหรือ
นอยก็ตองใหไดอะไรบาง
เพียง ๒ ขอก็เพียงพอ ถาพิจารณาทุก ๆ วัน ชีวิตก็จะเจริญกาวหนา กําไรก็จะ
ตามมา ถาเอามากขอกวานั้น ก็ยากขึ้นไปหนอย คือถึงขั้นที่วา

ขโณ โว มา อปจฺจคา
เวลาแตละขณะ อยาใหลวงผานทานไปเปลา
ขอนี้หมายความวา แมแตเวลา แตละขณะ ๆ ก็อยาปลอยผาน ตองจับเวลา
แตละขณะไวใหไดประโยชน
ถาทําอยางนี้ ก็เรียกวาใชเวลาเปน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากในการดําเนินชีวิต
ของ เพราะวาเวลามันกลืนกินชีวิตเรา พระทานวา

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพา เนว สหตฺตนา
เวลากลืนสรรพสัตวพรอมกันไปกับกินตัวของมันเอง
ที่วากาลเวลากลืนกินตัวมันเองนั้น เปนการพูดแบบภาพพจน ที่จริงเวลามันไม
กินอะไร แตพูดเปนภาพพจนวามันกิน
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กาลเวลาผานไป มันก็กลืนกินสรรพสัตวไปดวย เมื่อมันกลืนกินเรา เพื่อให
ประโยชนคุมกัน เราก็กลืนกินมันบาง
นี่แหละคือการใชเวลาใหเปนประโยชน หรือ รูจักบริโภคเวลา

การใช
เวลาก็ คื อ การบริ โ ภคเวลา เพราะฉะนั้ น เมื่ อ รู จั ก ใช เ วลาก็ คื อ รู จั ก
บริโภคเวลา
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