ขอคิดในวันขึ้นปใหม
พระราชสุทธิญาณมงคล
D019

อีก ๙ วัน ก็จะหมดปพุทธศักราช ๒๕๓๗ ที่เราเรียกวา วันสิ้นปเกา ซึ่งปนตี้ รง
กับวันเสารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ และเพียงอีก ๑๐ วันก็จะถึงปพุทธศักราช ๒๕๓๘ ที่
เรียกวา วันขึ้นปใหมซึ่งตรงกับวันอาทิตยที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘
ประเทศไทยกําหนดเอาวันที่ ๑ เมษายน เปนวันขึ้นปใหมมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๒
และมาเปลี่ยนเปนวันที่ ๑ มกราคม เปนวันขึ้นปใหมตามแบบสากล ตั้งแต พ.ศ.๒๔๘๔
จนถึงปจจุบันนี้ เมื่อถึงวันขึ้นปใหมในแตละป ทุกคนตางก็มีความหวัง โดยหวังวาชีวิต
ในปใหมคงจะดีกวาปเกา จึงนิยมทําบุญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปใหม เพื่อเปนการสง
ทายปเกาตอนรับปใหม ซึ่งการทําบุญสงทายปเกาตอนรับปใหมนั้น มีวัตถุประสงคดังนี้
:๑. เพื่อเปนการฉลองชีวิตของตน ที่รอดพนความตายในปเกามาได และเปน
การตอนรับชีวิตใหมในปใหม
๒. เพื่อเปนการฉลองความสําเร็จแหงกิจการงานตาง ๆ ที่ดําเนินมาไดโดย
เรียบรอยราบรื่นผานอุปสรรคตาง ๆ มาได และเปนการสรางบุญใหมสําหรับชีวิตและ
กิจการในปใหม
๓. เพื่อเปนการอุทิศสวนกุศล เปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรษุ
ของตนตามหนาที่ของคนดี
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๑

๔. เพื่อเปนการรักษาประเพณีอันดีงาม ใหคงอยูและเจริญยั่งยืนสืบไป
๕. เพื่อเปนการรวมสังสรรคระหวางญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อนบาน ไดทําบุญ
รวมกัน สนุกสนานรวมกัน เปนการสรางความสามัคคี
ความจริงคําวา “ปเกาและปใหม” เปนพียงการสมมุติ เพื่อใหมีสติจะไดไม
ประมาทในวัยและชีวิต ซึ่งป พ.ศ.๒๕๓๗ ที่จะกลายเปนปเกาในอีก ๙ วันขางหนานี้
ครั้งหนึ่งเราเคยสมมุติวาเปนปใหม เราเคยมีความดีใจและมีความหวัง และหลายคนคง
จะไมสมหวังในสิ่งที่หวังในป พ.ศ.๒๕๓๗ ที่จะผานไป เมื่อไมสมหวังในป พ.ศ.๒๕๓๗
ก็เลยฝากความหวังไวกับปใหมทจี่ ะมาถึง คิดและทําอยางนี้ปแลวปเลา จัดวาเปนคนที่
ประมาท มีคําอยูคําหนึ่งคือ คําวา “เจริญวัย” ซึ่งตามความเขาใจของคนทัว่ ไปหมายถึง
วัยเจริญขึ้น โดยมุงถึงความเจริญงอกงามหรือพัฒนาการทางดานรางกาย แตความจริง
คําวา “วัย” เปนภาษาบาลี แปลวา “เสื่อมไป” เจริญวัยจึงหมายถึง ความเสื่อเจริญ
หรือความเสื่อมเพิ่มขึ้น เชน เจริญวัยได ๓๙ ป ก็หมายถึงสภาพรางกายมีความเสื่อม
ไปเพิ่มขึ้น ๓๙ ป หรือมีวัย ๖๘ ป ก็หมายถึงมีความเสื่อมไป ๖๘ ป เปนตน ซึ่งปใหม
นั้นมันก็เกีย่ วของกับอายุหรือวัยของคนเรา เพราะทําใหคนเรามีอายุหรือวัยเพิม่ ขึ้นตามป
ที่ผานไป ชีวิตของคนแบงออกเปน ๓ ระยะ คือ ระยะตน ระยะกลาง และระยะสุดทาย
ระยะตนของชีวิต เรียกวา “ปฐมวัย” กําหนดตั้งแตเกิดจนถึงอายุ ๒๕ ป
ระยะกลางของชีวิต เรียกวา “มัชฌิมวัย” นับตั้งแตอายุ ๒๖ - ๕๐ ป
ระยะสุดทายของชีวิต เรียกวา “ปจฉิมวัย” นับตั้งแตอายุ ๕๑ ปขึ้นไป
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นักปราชญทานสอนคนเราใหพยายามสรางประโยชนแกตัวเองตามวัยทั้ง

๓

ดังนี้
๑. ปฐมวัย ใหรบี เรงศึกษาหาความรูใสตัว
๒. มัชฌิมวัย ใหเรงกอสรางตัวและสรางฐานะเปนหลักฐาน
๓. ปจฉิมวัย ใหเรงสรางคุณงามความดี คือทําบุญไว เพื่อเปนเสบียง
เครื่องเดินทางตอไปของตนเปนตัวอยางแกอนุชนคนรุนหลัง
ผูที่ไมสรางประโยชนตามวัย ยอมเสียใจและเสียดายเมื่อผานพนจากวัยนั้น ๆ
แลว เชน เปนเด็กไมสนใจในการศึกษา เมื่อเติบโตขึ้นไมมีวิชาความรูเปนเครื่องเลี้ยง
ชีวิต ยามที่มีกําลังไมรีบเรงสรางฐานะเมื่อหมดกําลังแลวยอมกลายเปนคนอนาถาคือไม
มีที่พึ่ง ถึงวัยใกลตายควรรีบเรงทําบุญแตกลับประมาทมัวเมาในเรื่องอื่น ๆ เสีย จะตอง
โศกเศราสงสารตัวเองเมื่อจวนจะสิ้นใจ
ป พ.ศ.๒๕๓๗ ที่เราจะเรียกวา “ปเกา” ก็กาํ ลังจะผานพนไป กอนจะถึงป พ.ศ.
๒๕๓๘ ที่เราจะเรียกวา “ปใหม” นั้น ขอใหมาพิจารณาถึงปที่ผานมาวาตนเองไดทํา
อะไรเปนชิน้ เปนอันบาง มีอะไรที่จะตองปรับปรุงแกไขบาง โดยเฉพาะใหพิจารณา
ตัวเองวาเปนมนุษยจําพวกไหน ในมนุษย ๔ จําพวก คือ
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๑. มนุสฺสเปโต ไดแก มนุษยเปรต หมายถึง คนที่มรี างกายพิกลพิการมี
อาการไมครบ ๓๒ ตองขอทานเลี้ยงชีวิต เปนอยูลําบากและอด ๆ อยาก ๆ
ซึ่งคลายกับลักษณะและความเปนอยูของเปรต
๒. มนุสฺสติรจฺฉาโน ไดแก มนุษยดิรจั ฉาน หมายถึง คนที่มีรางกาย
สมประกอบ มีอาการครบ ๓๒ มีกําลังเรี่ยวแรง สติปญญา แตไมทําการ
งานเลี้ยงชีพเอง คอยแตอาศัยผูอื่นกินไปวัน ๆ มีพฤติกรรมเหมือนสัตว
เลี้ยง
๓. มนุสฺสเนรยิโก ไดแก มนุษยสัตวนรก หมายถึง คนที่มีความประพฤติ
หยาบชากระทําการทารุณเบียดเบียนฆาฟนผูอื่น หากินโดยโจรกรรม ฉอ
สงฆ บังศาสน ฉอราษฎร บังหลวง ประกอบอาชีพไมสุจริต จนในที่สุด
ตองติดคุกติดตะรางเหมือนสัตวนรก
๔. มนุสฺสภูโต ไดแก มนุษยแท หมายถึง คนที่มคี วามประพฤติดีงาม
รักษาศีล ๕ โดยเครงครัด ไมสรางความเดือดรอนใหแกตนและคนอื่น
๕. มนุสฺสเทโว ไดแก มนุษยเทวดา หมายถึง คนที่มีความประพฤติดี
เยี่ยม มีหริ ิ คือความละอายตอบาป โอตตัปปะ คือความเกรงกลัวตอ
บาป ทั้งมีนิสยั บําเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาประพฤติตนดีเลิศ
คลายเทวดา
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เมื่อไดพิจารณาดูตัวเองในรอบปทผี่ านมาวาตนเองเปนมนุษยจําพวกไหน ถาเปน
จําพวกที่ไมดีก็พยายามเรงสรางคุณงามความดี ใหสมกับที่ไดชื่อวาเปนมนุษย ซึ่งแปลวา
ผูมีใจสูง คือ สูงดวยคุณธรรม แตหลายคนอาจจะนึกนอยใจวาในรอบปทผี่ านมาตนเอง
ไดพยายามทําแตความดี แตทําไมจึงไมไดรับผลแหงความดี ที่จนก็ยังจนอยูเหมือนเดิม
ชีวิตไมมีอะไรดีขึ้นถึงกับบางคนตองพูดวา “ทําดีไดดี มีที่ไหน ทําชั่วไดดี มีถมไป” การ
ทําดีที่จะใหไดรับผลของความดีตอบแทนนั้น ตองประกอบดวยเหตุ ๔ ประการ คือ
๑. ทําดีใหถูกเวลา
๒. ทําดีใหถูกสถานที่
๓. ทําดีใหถูกบุคคล
๔. ทําดีใหติดตอกัน
คนที่ทําดีแลวไมไดดีนั้น สวนมากทํากันผิดหลัก เพราะทําดีไมถูกเวลาบาง ทํา
ดีไมถูกสถานที่บาง ทําดีไมถูกบุคคลบาง และทําดีไมติดตอกัน เมือ่ ไมไดรับผลของ
ความดีสมความมุงหมาย จึงเสียใจนอยใจ ถึงกับบนตาม ๆ กันวา “ทําดีแลวไมไดดี” ก็
ขอใหพิจารณาถึงการกระทําของตนเองกอนวาที่ตนทําดีแลวนั้น ถูกตองตามหลักการทํา
ความดี ๔ ประการหรือไม
ไมวาทานจะอยูในวัยไหน เปนมนุษยจําพวกไหน ไดทําดีแลวหรือยังก็ตาม
ขอคิดที่อยากจะฝากไวเนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๓๘ นี้ เปนขอคิดอันดับสุดทายก็คือ ขอ
ที่บุคคลควรพิจารณาอยูเสมอ พิจารณาอยูบอ ย ๆ เพื่อทําใจใหยอมรับความจริงที่มอี ยู
ตามธรรมชาติที่ภาษาพระทานเรียกวา อภิณหปจจเวกขณะ มี ๕ คือ
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๑. ควรพิจารณาทุก ๆ วันวา เรามีความแกเปนธรรมดา ไม
ลวงพนความแกไปได
๒. ควรพิจารณาทุก ๆ วันวา เรามีความเจ็บเปนธรรมดา ไม
ลวงพนความเจ็บไปได
๓. ควรพิจารณาทุก ๆ วันวา เรามีความตายเปนธรรมดา
ไมลวงพนความตายไปได
๔. ควรพิจารณาทุก ๆ วันวา เราจะตองพลัดพรากจากของ
รักของชอบใจทั้งสิ้น
๕. ควรพิจารณาทุก ๆ วันวา เรามีกรรมเปนของตัวเอง เรา
ทําดีก็จะไดดี ทําชั่วก็จะไดชั่ว
คนเรานั้นโดยมากอายุไมถึง ๑๐๐ ป เมือ่ เกิดมาแลวก็ตองแก เจ็บ และตาย
เปนวัฏจักรอยูอ ยางนี้ตราบใดที่ยงั มีกิเลส ก็ตองมีกรรม คือการกระทํา และมีวิบาก คือผล
ของการกระทํา ตราบนั้นคนเราก็ยังตองเวียนวายตายเกิดอยูอ ยางนี้ และเมื่อเกิดมาแลว
สิ่งที่เราตองพิจารณาก็คือ ความแก ความเจ็บ และความตาย โดยเฉพาะเรื่องของ
ความแก เปลี่ยน พ.ศ.ใหมที เราก็แกไปอีกป นึก ๆ ดู ๑ ป มี ๓๖๕ วัน นัน้ ชางรวดเร็ว
เหมือนกับกาลเวลามันติดปกจรวดบิน บางทียังไมไดทันทําอะไรเลย ก็หมดไปแลวอีก ๑
ป เราก็แกหรืออายุมากขึ้นอีก ๑ ป ผูที่อยูในปจฉิมวัย คืออายุเลยเลข ๕ ไปแลว จะรูถ งึ
เรื่องนี้เปนอยางดี จึงมีคําถามที่ถามกันเลน ๆ วา “อะไรเอย? เรายิ่งหนี มันยิ่งตาม”
คําตอบก็คอื ความแก เพราะความแกนั้นไมมีใครตองการหลายคนจึงพยายามวิ่งหนี แต
จะหนีอยางไร ก็ไมมที างหนีพนแตอาจชะลอได คือ ชะลอไมใหแกเร็วหรือแกเกินวัย
เชน
เมื่อมีรอยตีนกาเกิดขึ้นบนใบหนาเมื่อเวลายิ้มก็หาเครื่องสําอาง
หรือเครือ่ ง
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ประเทืองผิวมาทาตรงบริเวณที่เกิดรอยตีนกาก็จะไมปรากฏชัด คนสมัยกอนทานสอนไว
ดีมากในเรือ่ งของการชะลอความแก โดยการเปนคนราเริง ยิ้มแยมอยูเสมอ ถึงกับมี
คําพูดวา “ยิ้มวันละนิดจิตแจมใส” คนที่ราเริง ยิ้มแยมอยูเสมอนั้น จะดูเปนคนที่ออ น
กวาวัย หนาไมทรยศเจาของ ตรงกันขามกับคนที่เครงเครียด หนาบึ้ง จะดูเปนคนที่แก
เกินวัย หนาทรยศเจาของ และมีคําถามที่ถามกันวา “อะไรเอย ? เรายิ่งตามมันยิ่งหนี”
คําตอบก็คอื ความหนุม ความสาว เพราะความเปนหนุมเปนสาวนั้น ใคร ๆ ก็
ปรารถนา แตความหนุม ความสาวนั้นเรายิ่งตาม มันก็ยิ่งหนี เราไปตามกาลเวลา
เพราะฉะนั้นจึงฝากไวเปนขอคิดคือ ควรพิจารณาถึงความเปนจริงวา คนเรานั้นมีความ
แก ความเจ็บ และความตายเปนธรรมดา ไมมีใครสามารถพนไปได คนเราจะตองพลัด
พรากจากของที่เรารัก ไมวันใดก็วันหนึ่ง และคนเรานั้นมีกรรมเปนของตนเอง ทําดียอม
ไดดี ทําชั่วยอมไดชั่ว.
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