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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำ สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำ สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำ สัมพุทธัสสะ

 อัปปะมำโท อะมะตัง ปะทัง  ปะมำโท มัจจุโนปะทัง

 อัปปะมัตตำ นิมิยยันติ  เยปะมัตตำ ยะถำมัตตำติ

ธัมโม สักกัจจัง โสตัพโพ–ติ

...

ณ บัดนี ้อำตมำภำพ จะได้วสิชันำธรรมเทศนำ เพือ่เป็น

เครื่องประดับสติปัญญำ ส่งเสริมศรัทธา –ความเชื่อ และวิริยะ 

–ความพากเพียร ของท่ำนทั้งหลำยที่เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญ

งอกงำมก้ำวหน้ำในทำงแห่งพระศำสนำของสมเด็จพระบรม

ศำสดำ อนัเป็นทีพ่ึง่ของสตัวโลกทัง้หลำย กว่ำจะยตุลิงด้วยเวลำ



...

การเตือนซึ่งกันและกันให้ส�านกึถงึความไม่ประมาท

นั้น	เป็นใจความส�าคัญของภาคสมัยเช่นนี้

...
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ธรรมะนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
อยู่เหนืออ�านาจของเวลา

...

ธรรมเทศนำในวันนี้ นับว่ำเป็นธรรมเทศนำพิเศษ 

ปรำรภเหตุเนื่องด้วยกำรฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ดังที่ท่ำน

ทั้งหลำยที่ได้ทรำบอยู่แล้ว เพรำะฉะนั้นพระธรรมเทศนำเหล่ำ

ใดอันเป็นไปเหมำะสมแก่อภิลักขิตสมัยเช่นนี้ ย่อมเป็นธรรม

เทศนำสมควรที่จะน�ำมำวิสัชนำ แต่ถ้ำจะพิจำรณำโดยทั่วๆ 

ไปแล้ว จะจับใจควำมส�ำคัญได้ว่ำ การเตือนซึ่งกันและกันให้

ส�านกึถงึความไม่ประมาทนัน้ เป็นใจควำมส�ำคญัของภำคสมยั

เช่นน้ี ทีเ่รยีกว่ำ ๒๕ พทุธศตวรรษ หรอืทีเ่รยีกว่ำบรมโบรำณว่ำ 

กึ่งพระพุทธกำลนั้น มีควำมหมำยส�ำคัญอยู่ตรงที่เป็นเครื่อง

สะกิดใจให้เกิดควำมไม่ประมำท 

เมื่อมำรู้สึกว่ำเป็นกึ่งพุทธกำลก็ตำม ๒๕ พุทธศตวรรษ

ก็ตำม ย่อมท�ำให้เกิดควำมสะดุ้งกลัวในเวลำที่ล่วงไป และใน

ฐำนะเป็นเวลำศักดิ์สิทธิ์พิเศษ ถ้ำผู้ใดถือเอำใจควำมในข้อนี้

ให้ได้แล้วจะเรียกว่ำ กึ่งพุทธกำลก็ตำม จะเรียกว่ำ ๒๕ พุทธ-

ศตวรรษกต็ำม ย่อมมคีวำมหมำยทีถ่กูต้อง ย่อมส�ำเรจ็ประโยชน์
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ตรงควำมหมำยนั้นๆ เพรำะฉะนั้นเรำจงพำกันกระท�ำตนให้

สมบูรณ์ ด้วยควำมไม่ประมำท ดังพุทธภำษิตที่ได้ยกขึ้นเป็น 

นิกเขปบทเบื้องต้นว่ำ อัปปะมาโท อะมะตัง ปะทัง เป็นอำทิ ซึ่ง

มใีจควำมว่ำ ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย ความ

ประมาทเป็นทางแห่งความตาย ผู้ไม่ประมาทชื่อว่าผู้ไม่ตาย 

ผู้ประมาทแล้วได้ชื่อว่าผู้ตายแล้ว ดังนี้ 

เวลำที่นับได้ ๒๕ พุทธศตวรรษนี้ เป็นเวลำที่เรำนับกัน

ในหมู่พุทธบริษัทเรำ และคนโบรำณยุคหนึ่งๆๆ ได้สมมติว่ำ

เป็นกึ่งพุทธศำสนำยุกำล ข้อนี้เป็นส่ิงท่ีต้องท�ำควำมเข้ำใจกัน

เป็นพิเศษสักหน่อย จึงจะถือเอำประโยชน์ได้ มิฉะนั้นแล้วจะ

เป็นไปเพื่อควำมงมงำย ในข้อแรกนั้น จึงเข้ำใจให้ถูกต้องเสีย

ก่อนว่ำ พระธรรมหรือธรรมะ หรือศาสนานั้นไม่มีอายุ ไม่ม ี

ผูใ้ดจะให้อำยแุก่พระธรรมหรอืธรรมะได้เลย เพรำะว่ำสิง่ทีเ่รยีก

ว่ำ ธรรมะหรือพระธรรมนั้น ไม่ได้เนื่องกันกับเวลำ สิ่งใดมีอำยุ

สิ่งนั้นเนื่องกันอยู่กับเวลำ 

สิ่งที่เรียกว่าธรรมะน้ัน เป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์อยู ่เหนือ

อ�านาจของเวลา เวลำไม่สำมำรถจะท�ำให้ธรรมะร่อยหรอหรือ

ว่ำมอีำยลุ่วงไปๆ ได้ เหมอืนกบัสงัขำรทัง้หลำยเหล่ำอืน่ กธ็รรมะ
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น้ันเป็นควำมจริงอยู่ในตัวเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนืออ�ำนำจ

ของเวลำ จึงไม่มีอำยุไปตำมเวลำ เพรำะฉะนั้นธรรมะหรือพระ

ศำสนำจึงไม่มีอำยุ กำรเข้ำใจว่ำพระศำสนำมีอำยุเท่ำนั้นเท่ำนี้

เป็นควำมเข้ำใจผิด ควำมเข้ำใจถูกนั้นอยู่ตรงที่ว่ำ โลกที่นับถือ

พระพุทธศาสนานั่นแหละเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา จึงมีอายุ 

และการประพฤตปิฏบิตัใินพระศาสนาของคนในโลกนัน่แหละ

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย 

กำรประพฤติพระธรรมในพระพุทธศำสนำของพุทธ-

บรษิทัเรำนีก้เ็หมอืนกนั เปลีย่นแปลงไปตำมยคุตำมสมยัทีล่่วงไป  

ดังเรำที่เห็นได้ว่ำ กำรประพฤติพระธรรมในครั้งพระพุทธกำล

น้ันไม่เหมอืนกบัเดีย๋วนี ้ข้อนีม้มีลูมำจำกสิง่แวดล้อมหลำยอย่ำง

หลำยทำงด้วยกนั เช่นว่ำให้มพีระอรหนัต์เป็นผูส้ัง่สอนบ้ำง และ

โดยภำยนอกนั้นโลกนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป จนนิสัยจิตใจของคน

โลกเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอื่น ไม่เหมือนในครั้งพุทธกำล 

เพรำะฉะนัน้คนทีเ่ป็นอยูใ่นโลกทกุวนันีจ้งึไม่เหมอืนกนักบัคนใน

ยุคพุทธกำล 

กำรประพฤติพระธรรมของคนในยุคนี้ จึงไม่เหมือนกับ

กำรประพฤติพระธรรมของคนในยุคพุทธกำล เรำจึงเห็นได้ว่ำ 
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ตวัศำสนำทีเ่นือ่งกนัอยูก่บักำรประพฤตพิระธรรมของคนในโลก

นั่นแหละ เปลี่ยนแปลงไปตำมกำล เปล่ียนแปลงไปตำมเวลำ 

จึงได้เกิดมีอำยุขึ้น 

อยำกจะยกตัวอย่ำงง่ำยๆ สักข้อหนึ่งว่ำ ในประเทศ

อินเดีย ซึ่งเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้ำนั้น ก่อนพระพุทธเจ้ำเกิด

ประมำณ ๒๕๐๐ ปี ก่อนพระพทุธเจ้ำเกดิ คนโง่จนถอืรปูเคำรพ 

ไหว้รูปเคำรพ ปั้นรูปเคำรพขึ้นบูชำ ข้อนี้รู้ได้จำกกำรขุดค้น 

แผ่นดินลึกตั้งหลำยวำ ตั้ง ๒๐ วำ ที่ในแคว้นสิงดะ ที่เรียกว่ำ  

แคว้นโมเฮนโจดำโร ได้พบรูปเคำรพเป็นอันมำก ซึ่งสร้ำงตั้งแต่

สมัย ๒๕๐๐ ปีก่อนพทุธกำล ถ้ำมำถงึบดันีก้ไ็ด้ ๕๐๐๐ ปีทเีดยีว 

เพรำะว่ำก่อนพระพุทธเจ้ำ ๒ พันปี (หลังพระพุทธเจ้ำ) ก่อน

พระพุทธเจ้ำ ๒๕๐๐ ปี หลังพระพุทธเจ้ำมำอีก ๒๕๐๐ ปีรวม

กันเป็น ๕๐๐๐ ปี ก่อนพระพุทธเจ้ำ ๒๕๐๐ ปีนั้น คนถือรูป

เคำรพกันอย่ำงงมงำย แล้วค่อยมีควำมฉลำดเกิดขึ้นๆ เลิกกำร

ถือรูปเคำรพมำตำมล�ำดับ 

กระทั่งมำถึงยุคพระพุทธกำล คือยุคท่ีพระพุทธเจ้ำ

จะเกิดขึ้นหรือก่อนหน้ำเล็กน้อยนั้น คนไม่ถือรูปเคำรพเลย 

ประณำมว่ำกำรไหว้รูปเคำรพ รูปปั้น รูปเหมือนพระพุทธรูป
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เป็นต้นนี้ เป็นของโง่เขลำงมงำย ยังห่ำงไกลต่อธรรมะ จึงไม่มี

กำรท�ำรูปเคำรพขึ้นกรำบไหว้บูชำในยุคพุทธกำล หลังจำก

พระพทุธกำลไม่กีร้่อยปี ควำมคิดได้เปลีย่นไปนยิมถอืรปูเคำรพ

เพิม่ขึน้ๆ เป็นล�ำดบั และมมีำกข้ึนจนถึงกบัว่ำ เรียกได้ว่ำสมบูรณ์

มำครบ ๒๕๐๐ ปี ในวันนี้ โดยเฉพำะในประเทศไทยเรำเต็มไป

ด้วยรูปเคำรพ เช่น พระพุทธรูปท่ีได้ท�ำขึ้นเป็นพระเครื่องรำง 

เป็นต้น อย่ำงเดียวกันกับ ๒๕๐๐ ปีก่อนพระพุทธเจ้ำอีก 

นีเ้รำจะเหน็ได้ว่ำน่ำประหลำด น่ำมหศัจรรย์ทีร่ะยะกำล

เวลำต้องใช้จ�ำนวน ๒๕๐๐ ด้วยกัน รูปเคำรพดกดื่นในประเทศ

อินเดียหรือว่ำในโลกนี้ก็ตำม เมื่อ ๒๕๐๐ ปีก่อนพระพุทธเจ้ำ

เกิด เมื่อพระพุทธเจ้ำเกิด ไม่มีรูปเคำรพ และต่อมำ ๒๕๐๐ ปี 

คือยุคนี้กลับเต็มด่ืนไปด้วยรูปเคำรพดังนี้ นี้เป็นตัวอย่ำงที่ชี้ให้

เห็นได้ว่ำ กำรถือลัทธิศำสนำของคนนั่นแหละได้เปลี่ยนไปตำม

กำลตำมเวลำ ตัวธรรมะที่ถูกต้อง เช่น หลักแห่งอริยสัจเป็นต้น

นัน้ หำได้เปลีย่นไปตำมเวลำไม่ หำได้มอีำยไุม่ พระศำสนำทีแ่ท้

จริงต้องไม่เนื่องด้วยเวลำ หำกแต่ว่ำจะปรำกฏแก่คน และคนก็

นับถอืปฏบิตัต่ิำงๆ กนันีแ่หละเป็นของเนือ่งด้วยเวลำ กำรปฏบัิติ

พระพุทธศำสนำจึงเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคตำมสมัย
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 ในบดันีโ้ลกได้เปลีย่นแปลงไปมำก คนมกีำรกระท�ำทำง

กำย ทำงวำจำ ทำงใจเปลี่ยนแปลงไปมำก กำรปฏิบัติพระพุทธ

ศำสนำจึงเปลี่ยนแปลงไปจำกที่เคยปฏิบัติกันอยู่แต่สมัยครั้ง

พุทธกำลดังที่ได้กล่ำวแล้ว จึงเป็นเรื่องที่เรำจะต้องสนใจในข้อ

ที่ว่ำ เรำจะต้องท�ำอย่ำงไรจึงจะถูกต้องและเหมำะสมกับกำรที่

เรำมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้คือ พ.ศ. ๒๕๐๐ นี้ถ้ำเรำจะพิจำรณำ

ดูทั่วๆ ไปในภำวกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ของโลกปัจจุบัน

นี้ เรำจึงมีควำมรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่ำงหนึ่งว่ำ โลกในปัจจุบันนี้มี

อะไรๆ ถึงที่สุด เรียกได้ว่ำ ถึงที่สุดไปเสียทั้งนั้น เช่น กำรรบฆ่ำ

ฟันกนักม็อีำวธุทีจ่ะล้ำงชวีติกนัทเีดยีวตัง้แสนตัง้ล้ำน หรอืทีก่ำร

จะเยยีวยำรกัษำไข้เจบ็ เรำกม็หียกูยำหรือวธิบี�ำบดัโรคทีห่ำยได้

อย่ำงน่ำประหลำดน่ำอัศจรรย์ ผิดกับสมัยโบรำณ

กำรประพฤติปฏิบัติของคนเรำที่เต็มไปด้วยทำงทุจริต

คดโกงต่ำงๆ นำนำ จะเรียกได้ว่ำถงึท่ีสดุในทำงท่ีตรงกนัข้ำม คน

ทีต้่องกำรศำสนำเป็นเครือ่งดบัทกุข์ ตัง้ใจจะประพฤตธิรรมะให้

ยิ่งขึ้นไป นับว่ำมีถึงท่ีสุดด้วยเหมือนกันแม้จะเป็นจ�ำนวนน้อย 

ท่ีในคนที่มีควำมรู้สึกส�ำนึกในพระคุณของพระธรรมตั้งใจที่จะ

ศึกษำที่จะปฏิบัติให้ได้รับผลของพระธรรมถึงท่ีสุด กว้ำงขวำง
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ออกไปนอกประเทศท่ีเคยเป็นท่ีเกิดของพระพุทธศำสนำจน

กล่ำวได้ว่ำทั่วโลก 

พอที่จะกล่ำวได้ว่ำในปัจจุบันนี้เวลำนี้ว่ำ คนสนใจพุทธ

ศำสนำกันทั่วโลกถ้ำเรำจะพิจำรณำดู กำรเป็นอยู่ของคนเรำ

ก็นับว่ำถึงที่สุดในกำรที่มีเครื่องอ�ำนวยควำมสะดวกสบำยใน

บ้ำนในเรือน กำรคมนำคมสัญจรไปมำต่ำงๆ ก็นับว่ำถึงที่สุด มี

เครือ่งมอืเครือ่งใช้อ�ำนวยควำมสะดวก เหมอืนอย่ำงว่ำเรำได้พดู

ที่นี่ให้ได้ยินทั้งโลกก็ยังท�ำได้ ได้อำศัยเครื่องของสมัยนี้ เรียกว่ำ

บรรดำอุปกรณ์แห่งกำรครองชีพหรือกำรด�ำรงชีพก็เป็นไปถึงที่

สุด อะไรๆ พิจำรณำดูแล้ว ทั้งทำงฝ่ำยดีและทำงฝ่ำยชั่วก็รู้สึก

ว่ำถึงที่สุด 

แต่แล้วท�ำไมปัญหำจงึมอียูว่่ำ คนเรำในโลกในยคุนีเ้ดอืด

ร้อนถึงที่สุด เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้ำ เหมือนกับว่ำควำม

ตำยมำโบกอยู่ข้ำงบนฟ้ำ พร้อมที่จะครอบง�ำคนเมื่อไรก็ได้ ให้

สูญหำยไปจำกโลกในพริบตำเดียวก็ได้ มีควำมหวำดระแวงต่อ

อันตรำยในกำรที่จะเบียดเบียนกันอยู่ โดยไม่รู้สึกตัวด้วยอำวุธ

อันร้ำยกำจนั้น มีควำมระส�่ำระส่ำยเพรำะรำยได้ไม่พอกับรำย

จ่ำยไปทุกหัวระแหง ไม่มีใครมีควำมสงบเย็น ไม่มีใครที่มีหัวใจ
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สะอำด สว่ำง สงบเหมอืนครัง้พระพุทธกำล นีเ้รียกว่ำ ความร้อน

ทั้งข้างนอก ความร้อนทั้งข้างใน ได้เป็นไปถึงที่สุดได้เหมือน

กัน เรียกว่ำอะไรๆ ก็ล้วนแต่ถึงที่สุดดังนี้ 

เรำจะท�ำประกำรใดดี จึงจะเป็นประโยชน์มำกที่สุดใน

กำรที่จะมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ในโลก ในสมัยปัจจุบันนี้ กำรถึงที่

สดุในฝ่ำยต�ำ่หรอืทำงฝ่ำยชัว่นัน้ เป็นสิง่ท่ีไม่พึงปรำรถนำ เพรำะ

ฉะนัน้เรำไม่ต้องทีจ่ะพิจำรณำ แต่กำรท่ีจะให้ถงึทีส่ดุในทำงฝ่ำย

ดีท่ีจะเป็นที่พึ่งแก่เรำได้นั่นแหละ เป็นสิ่งที่ต้องเอำใจใส่ พินิจ

พิจำรณำให้สมกับที่ว่ำ เรำเกิดอยู่ในยุคกึ่งพุทธกำล อำยุก็จะ

ไม่มำกมำยเท่ำใดนักก็จะต้องแตกดับสังขำรนี้ไป เรำจะถือเอำ

ประโยชน์อย่ำงไรกนั จงึจะได้รบัประโยชน์สงูสดุเตม็ทีท่นัเวลำนี้ 

ถ้ำเรำจะพจิำรณำตำมควำมหมำยของค�ำว่ำ กึง่พทุธกำล

ในแง่ดี ค�ำเชื่อกันมำว่ำ หลังจำกกึ่งพุทธกำลคือปีนี้เป็นต้นไป

แล้วจะมแีต่จะเป็นไปในทำงด ีคือจะเจริญงอกงำมขึน้ไปในทำงดี 

พระศำสนำจะกลับรุ่งเรือง เป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลำยมำกยิ่งขึ้น

ตำมล�ำดับๆ จนกว่ำจะสมบูรณ์ดังเดิม ท่ำนได้เปรียบลักษณะ

ของควำมเป็นไปในหมู่บุคคลผู้นับถือพระพุทธศำสนำนี้ว่ำ กิ่ว

เหมือนกับสำกต�ำข้ำว คือว่ำสำกท่ีใช้กันอยู่ในประเทศไทยเรำ
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ส�ำหรบัต�ำข้ำวนัน้ กิว่คอดตรงกลำง ใหญ่ทัง้ข้ำงหวัและข้ำงท้ำย 

ตรงกิ่วที่สุดนั้นคือ กึ่งกลำง 

กำรปฏิบัติพระศำสนำของมนุษย์จะกิ่วสุดเพียงเท่ำนี้

แล้ว แล้วจะกลับขยำยตัวเจริญงอกงำมยิ่งขึ้นตำมล�ำดับกว่ำจะ

สมบรูณ์ดงัเดมิ ทีพิ่จำรณำดใูนลกัษณะเช่นนีห้รอืในทศันะอนันี้ 

ย่อมท�ำให้เกดิก�ำลงัใจ ย่อมท�ำให้เกดิควำมหวงัว่ำเป็นกำรได้ทีด่ี 

ได้มำเกดิอยูใ่นปีนี ้เพรำะว่ำอะไรๆ กม็ำถงึทีส่ดุเพยีงเท่ำนี ้และ

เรำยงัไม่ตำย เป็นอันว่ำเรำยงัไม่ตำยในบดันี ้ในปีนี ้เรำจะมชีวีติ

ลืมตำอยู่ดูควำมเจริญของพระพุทธศำสนำ ต่อไปตำมล�ำดับๆ 

เป็นวัน เป็นเดือน เป็นปีไปจนกว่ำจะสิ้นอำยุของเรำ 

เรำควรจะได้เห็นควำมเจริญรุ่งเรืองของพระศำสนำ 

พร้อมกันไปกับควำมสงบสุขของคนในโลกจนถึงที่สุด เหมือน

กับที่เรำเคยได้หวังไว้ ทั้งนี้ที่จะส�ำเร็จได้ด้วยกำรที่เรำทุกคน

ถืออุดมคติ อันนี้ตรงกันดังที่กล่ำวแล้วว่ำ หลังแต่นี้ต่อไปขอให้

เป็นส่วนทีจ่ะเจรญิงอกงำมยิง่ขึน้ตำมล�ำดบั ควำมคอด ควำมกิว่

ส้ินสุดลงแต่เพียงเท่ำนี้ มีแต่ควำมเจริญเบิกบำนไปตำมล�ำดับ 

จนกว่ำจะถึงที่สุดของควำมเจริญ เพื่อจะให้เป็นดังนี้ เพื่อจะให้

สมกับหลักเกณฑ์อันนี้ เรำควรจะต้องท�ำอย่ำงไร 



...

อัปปะมาเทนะ	สัมปาเทถะ	 

พวกท่านทั้งหลายจงท�าความไม่ประมาทให้สมบูรณ์	

เต็มเปี่ยมเถิด

...
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ความไม่ประมาทเป็นพินัยกรรม 
ชิ้นสุดท้ายของพระพุทธเจ้า

...

บรรดำพุทธบริษัททั้งหลำยนับว่ำเป็นผู้มีโชคดี ข้อแรก

ท่ีสุดและอย่ำงน้อยที่สุดก็มีโชคดีตรงที่เรำได้เป็นพุทธบริษัท

นัน่เอง เรำได้ถอืพระธรรมค�ำสอนในพระพุทธศำสนำ ซึง่สมบูรณ์

อย่ำงยิง่ในกำรท�ำควำมดบัทุกข์ ไม่มรีะเบยีบพิธขีองศำสนำไหน

ท่ีจะท�ำควำมดับให้ดียิ่งไปกว่ำพระพุทธศำสนำ เมื่อเรำนับถือ

พระพุทธศำสนำอยู่แล้ว ก็เป็นอันว่ำเป็นโชคดีที่ได้เครื่องมือที่ดี

อยูใ่นก�ำมอื เหลืออยูก่แ็ต่เรำจะใช้อย่ำงไร ใช้เมือ่ไร ใช้ให้บรสิทุธิ์

บริบูรณ์ได้อย่ำงไร นั่นเอง 

เพรำะฉะนั้นปัญหำยังเหลืออยู่แต่ว่ำ เรำจะต้องเป็น 

ผู้ไม่ประมำท ค�ำว่ำ ไม่ประมำทนี้มีควำมหมำยกว้ำงขวำงอยู่

ไม่น้อยเลย คือจะต้องตีควำมรู้ที่ถูกต้อง จะต้องเป็นผู้มีควำม

พำกเพียร กระท�ำให้สมบูรณ์ตำมควำมรู้ที่ถูกต้องตลอดเวลำ  

ไม่เผลอตัว ไม่ลืมตัว ไม่เสียสติ  ท�ำได้อย่ำงนี้จึงจะเรียกว่ำ 

เป็นผู้ไม่ประมำท ถ้ำเป็นคนโง่ไม่มีควำมรู้อะไร ก็ไม่สำมำรถ
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จะประพฤติให้ถูกต้องได้ แม้จะมีควำมขยันหมั่นเพียรอย่ำงไร  

จะไม่ลืมตัวอย่ำงไร มันก็ท�ำไปไม่ถูก 

ข้อแรกเรำจึงต้องอย่ำดื้ออย่ำอวดดี อย่ำถือรั้นปรัมปรำ 

คือจะต้องรีบศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถูกต้องในหลักของ

พระพทุธศำสนำเสยีก่อน ว่ำเรำจะดบัทกุข์กนัอย่ำงไร ให้มคีวำม

รู้ควำมเข้ำใจที่เป็นพื้นฐำนที่ถูกต้อง ในเรื่องศีลก็ตำม ในเรื่อง

สมำธิก็ตำม ในเรื่องปัญญำก็ตำม จะต้องมีกำรศึกษำให้ถูกต้อง 

มีควำมเข้ำใจถูกต้อง มีกำรประพฤติปฏิบัติถูกต้อง เรำมีควำม

ขยนัหมัน่เพยีรไม่ทอดธรุะ มสีตไิม่ลมืตวัในกำรกระท�ำทีถ่กูต้อง

นั้นๆ นี่แหละคือควำมไม่ประมำท 

ค�ำว่ำ ความไม่ประมาท น้ีเป็นพินัยกรรมชิ้นสุดท้าย

ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าประทานให้เป็นมรดกแก่เราทุกคน 

เพรำะเหตทุีพ่ระพทุธองค์ได้ทรงด�ำรัสสัง่เป็นค�ำสดุท้ำยในขณะ

ท่ีปรินิพพำนว่ำ พวกท่านทั้งหลายจงท�าความไม่ประมาทให้

สมบูรณ์ เต็มเปี่ยมเถิด ตรัสดังนี้แล้วก็เงียบไป คือปรินิพพำน 

จึงถือว่ำเป็นพินัยกรรม เป็นค�ำสั่งค�ำสุดท้ำย เป็นกำรมอบ

มรดกให้แก่เรำอย่ำงมหำศำล คอืควำมไม่ประมำทนัน่เอง ควำม 

ไม่ประมำททีพ่ระพทุธองค์ทรงมอบให้นัน่แหละจะเป็นทีพ่ึง่ของ
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เรำ คือเป็นตัวธรรมะโดยตรง ที่จะดับควำมทุกข์ทั้งหลำยได้ ที่

จะท�ำให้เรำเป็นอยู่อย่ำงสงบเย็น ต่อสู้อุปสรรคศัตรูทั้งหลำยที่

จะเกิดขึ้นในโลกนี้ได้โดยสิ้นเชิง

เมือ่ผูใ้ดมคีวำมไม่ประมำทเตม็เป่ียมถงึพร้อมแล้ว ย่อม

หมำยควำมว่ำผูน้ัน้เอำตวัรอดได้ เพรำะได้กล่ำวมำแล้วว่ำ ควำม

ไม่ประมำทนั้นมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถูกต้อง ควำมเพียร มีสติ

ไม่ขำดสำย และคนชนิดนี้จะไม่เอำตัวรอดได้อย่ำงไร ผู้ที่ไม่

ประมำทย่อมไม่อยู่นิ่ง ไม่อยู่นิ่งเพรำะท�ำอะไร เพรำะท�ำที่พึ่ง

ให้แก่ตัว เป็นผู้ประพฤติศีล สมำธิ ปัญญำ ควบคุมกำย วำจำ 

ให้อยู่ในลักษณะที่สงบแล้ว ท�ำใจให้สงบด้วย เอำใจที่สงบนั้น

สอดส่องหำควำมจริงในสิ่งทั้งปวง จนรู้ควำมจริงของสิ่งทั้งปวง

แล้วปฏบิตัถิกูต่อสิง่ทัง้ปวง ควำมทกุข์กไ็ม่เกดิขึน้จำกส่ิงทัง้ปวง 

มีแต่สิ่งไม่ทุกข์ นี่แหละคือผลของกำรเป็นบุคคลที่ไม่ประมำท 

เมื่อเป็นผู้ที่ไม่ประมำทอยู่ดังนี้ กระท�ำอยู่ดังนี้ก็ย่อม

ก้ำวหน้ำในทำงแห่งพระศำสนำตำมล�ำดับ ที่เรียกว่ำ เป็นกำร

บรรลมุรรคผลนพิพำน บรรลนุพิพำนนัน้ หมำยถงึกำรหมดกเิลส 

หมดควำมทุกข์ ไม่มีกิเลสเหลืออยู่อีกต่อไป ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็น

ควำมทุกข์เบียดเบียนย�่ำยีจิตใจของบุคคลนั้นอีกต่อไป 
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เพรำะว่ำในบรรดาไฟที่แผดเผาเราอยู่นั้นมีเพียง ๒ 

ชนิดคือ มีไฟกิเลส กับ ไฟทุกข์ ไฟกิเลส คือ รำคะ โทสะ โมหะ 

เป็นต้น เป็นประธำน รำคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นแล้วย่อมเผำใจ

ให้เร่ำร้อนไม่มีอะไรจะมำดับได้ ให้แช่อยู่ในน�้ำแข็ง รำคะ โทสะ 

โมหะ ก็ยังเผำบุคคลนั้นให้ร้อนอยู่นั่นเอง นี้เรียกว่ำร้อนเพรำะ

ไฟรำคะ โทสะ โมหะ 

ไฟคือควำมทุกข์นั้น ได้แก่ กำรบีบค้ันของควำมเกิด 

ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส  

อุปำยำส และอื่นๆ ซ่ึงเนื่องกัน เรำต้องเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ 

ต้องตำย มีปัญหำต่ำงๆ นำนำ เกิดขึ้นมำจำกกำรเกิด แก่ เจ็บ 

ตำย เป็นกำรได้ทนทรมำนอยู่ในกำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย นับว่ำ

เป็นของร้อนด้วยเหมือนกัน อย่ำงนี้เรียกว่ำ ไฟทุกข์ เมื่อใด 

ไฟกิเลสและไฟทุกข์ดับไปแล้ว เมื่อนั้นชื่อว่า นิพพาน ถ้าดับ

สิน้เชงิก็เป็นนพิพานโดยส้ินเชงิ ส่วนร่ำงกำยจะแตกดบัหรอืยงั  

น่ันไม่เป็นปัญหำอะไร ขอแต่ให้ไฟกเิลสและไฟทกุข์ดบัไปเท่ำนัน้ 

ก็จะเป็นกำรนิพพำนโดยสมบูรณ์ 

เมือ่เป็นผูด้บักเิลสโดยสิน้เชงิแล้ว ขอให้คดิดเูถดิว่ำ ผูน้ัน้ 

จะเป็นอย่ำงไร กำรดับโมหะและอวิชชำเสียได้นั้น ท�ำให้รู ้ 
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ควำมจริงของสิ่งทั้งปวงว่ำ ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตน ที่ไปหลง

ว่ำเป็นตวัเป็นตน เป็นหญงิเป็นชำย ทีน่ัน่ทีน่ี ่คนนัน้คนนีน้ัน้ คอื 

ควำมโง่ หรอือวชิชำ เมือ่มตีวัมตีนคนนัน่คนนีข้ึ้นมำแล้ว กมี็คนนี้ 

คนนี้แหละที่เกิด ที่แก่ ที่เจ็บ ที่ตำย 

เมื่อถอนควำมโง่นี้ออกไปเสียได้ ไม่มีตัวตนแล้ว ก็ไม่มี

ใครเกิด ใครแก่ ใครเจ็บ ใครตำย อยู่เหนือควำมเกิด ควำมแก่ 

ควำมเจบ็ ควำมตำย เป็นอันว่ำขึน้ถงึสภำพท่ีอยูเ่หนอืควำมเกดิ 

ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำยได้ด้วยควำมไม่ประมำท ดงัทีท่่ำน

ได้กล่ำวว่ำ ควำมไม่ประมำทเป็นหนทำงแห่งควำมไม่ตำย ควำม

ไม่ประมำทในที่นี้ก็คือกำรปฏิบัติธรรมตำมล�ำดับถึงที่สุด ควำม

ไม่ตำยในที่นี้ ก็คือพระนิพพำน ความไม่ประมาทเป็นทางแห่ง

ความไม่ตาย ก็คือเป็นทางแห่งพระนิพพานนั่นเอง
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คนที่ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย	
คนที่ประมาทแล้วย่อมตายอยู่แล้ว

...

กล่ำวให้ชัดเจนได้ว่ำ การปฏิบัติธรรมโดยสมบูรณ์นั้น

เป็นหนทางแห่งการที่จะดับเสียได้ ซึ่งไฟกิเลสและไฟทุกข์

โดยสิ้นเชิง จึงเป็นผู้อยู่เหนือของกำรแผดเผำของกิเลสและ

ควำมทุกข์ จึงไม่ตำย ส่วนข้อท่ีว่ำควำมประมำทเป็นทำงแห่ง

ควำมตำยนั้น ทุกคนจงก้มดูตัวเองก็แล้วกัน เพรำะว่ำยังรู้สึก

ว่ำเรำต้องตำย นั่งเตรียมตัวส�ำหรับจะตำยอย่ำงนั้น จะตำย

อย่ำงนี้ ตำมภำษำที่ตัวอยำกจะตำย จึงอยำกจะมีเงินไว้ท�ำศพ

มำกๆ ก็มีเหล่ำนี้ซึ่งเป็นควำมประมำท คือหลงใหลยิ่งขึ้นไป

อีก คือแทนที่จะท�ำควำมไม่ตำยกลับสมัครตำย และก็จะตำย

ให้แปลกๆ วิตถำรพิสดำร มีอะไรๆ มำท�ำให้ยุ่งยำกล�ำบำกมำก

ขึ้นไปอีก ล�ำบำกแต่น้อยไม่พอ อยำกจะให้มำกขึ้นไปอีกจึงได้

คดิมำกไปแต่ทีจ่ะต้องตำยอย่ำงนัน้ ตำยอย่ำงนี ้แล้วกใ็ห้เขำจดั

อย่ำงนั้น แล้วก็ให้เขำจัดอย่ำงนี้ นี้เรียกว่ำ เป็นผู้ประมำทโดย

แท้จริง ไม่สมที่จะเป็นพุทธบริษัทผู้นับถือพระพุทธศำสนำเลย 
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ปล่อยให้เป็นลกัษณะอำกำรของบถุชุนคนหนำ ไปตำมธรรมชำติ

ธรรมดำในโลกนี้เถิด 

บุถุชนหนำไปด้วยกิเลส หนำไปด้วยฝ้ำที่ปิดบังดวงตำ 

จงึไม่มปัีญญำทีจ่ะรูว่้ำอะไรเป็นอะไร จงึไม่รูจ้กัควำมไม่ประมำท 

ไม่รู้ควำมไม่ตำย และไม่รู้สิ่งอื่นที่ควรรู้ เพรำะฉะนั้นควำมหลง

ของบุคคลนั้น จึงเป็นมูลเหตุแห่งกำรตำย หรือควำมทุกข์ของ

บุคคลนั้น เป็นผู้ถูกแผดเผำอยู่ด้วยไฟกิเลสและไฟทุกข์ตลอด

เวลำ ทั้งกลำงวัน กลำงคืน ทั้งหลับ ทั้งตื่น 

ที่ว่ำทั้งหลับและทั้งตื่นนั้น หมำยควำมว่ำ แม้แต่หลับ

แล้วมันก็ยังฝัน ฝันไปตำมควำมอยำกได้นั่นได้น่ี ร่ำงกำยนอน

ดิน้อยู่ทีต่รงนี ้แต่จิตใจนัน้เลือ่นลอยไปตำมกเิลสตณัหำ จงึได้ฝัน

ต่ำงๆ นำนำ นีจึ่งได้เรยีกว่ำทัง้หลบัทัง้ตืน่ เป็นผูท้นทกุข์ทรมำน 

เป็นผู้ทนทุกข์ทรมำนในลักษณะเช่นนี้ ทั้งกลำงวันและกลำง

คืน จะผิดกันอยู่บ้ำงก็แต่ว่ำกลำงคืนนั้นอัดเอำไว้ กลำงวันนั้น

วิ่งพล่ำนไปไม่มีที่หยุด กลำงคืนได้แต่คิดวิตกกังวลต่ำงๆ นำนำ 

นอนก่ำยหน้ำผำกว่ำจะท�ำอย่ำงนั้นว่ำจะท�ำอย่ำงนี้ แต่ก็ยังท�ำ 

ไม่ได้เพรำะยงัมดือยู ่ยงัไม่สว่ำง จงึเหมอืนกบัอดัควนัไว้ก่อน พอ

รุ่งขึน้กว็ิง่ไปท�ำตำมทีต่นอดัไว้ เหมอืนกบัลกุเป็นไฟขึน้มำทเีดยีว 
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เพรำะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ำ คนหนำๆ เหล่ำนั้นมีลักษณะ

เป็นกลำงคนือัดควนั กลำงวนัเป็นไฟกนัอยูต่ลอดเวลำ ไม่ยกเว้น

คนใด ถ้ำเป็นคนหนำแล้วต้องเป็นอย่ำงนี้ จะห่มเหลืองหรือห่ม

เขียว ห่มขำว ห่มแดง จะโกนหัวหรือไม่โกนหัวก็ตำมใจ ถ้ำมี

ลักษณะเป็นคนหนำเช่นนั้นแล้ว จะกลำงคืนอัดควัน กลำงวัน

เป็นไฟอยู่เสมอหน้ำกันหมด ไม่มีเสียเปรียบได้เปรียบกันที่ตรง

ไหนเลย 

นี่แหละจงดูอันตรำยของควำมประมำท ดูโทษอัน

ร้ำยกำจของควำมประมำท ดูพิษสงของควำมประมำทว่ำเป็น

อย่ำงไร มันท�ำให้ตำยไปจำกควำมดี ตำยไปจำกควำมสงบ ตำย

ไปจำกเป็นพุทธบริษัท เรียกตัวเองเป็นอุบำสกก็ไม่เป็นได้จริง 

เรยีกตวัเองว่ำเป็นบรรพชติ ภกิษสุำมเณรกไ็ม่เป็นได้จรงิ เพรำะ

ควำมประมำทนั่นเอง จึงเป็นกำรตำยโดยสิ้นเชิง ตำยจำกกำร

เป็นมนุษย์ หรือตำยจำกกำรเป็นอุบำสกอุบำสิกำ ตำยจำกเป็น

ภกิษสุำมเณร ตำยจำกเป็นทกุๆ อย่ำงทีเ่ชดิชบูชูำกนัว่ำเป็นกำร

ได้กำรเป็นทีด่ ีควำมเสือ่มเสยีเหล่ำนีม้มีลูมำจำกควำมประมำท

โดยตรง ท่ำนจึงถอืว่ำ ควำมประมำทนัน้เป็นทำงแห่งควำมตำย 

ทั้งสองข้อนี้ คือข้อท่ีว่ำควำมไม่ประมำทเป็นทำงแห่ง
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ควำมไม่ตำย ควำมประมำทเป็นทำงแห่งควำมตำย นี้เรียก

ว่ำ กล่ำวโดยธรรมำธิษฐำน คือชี้ที่ตัวธรรมะ เมื่อท่ำนได้กล่ำว

โดยธรรมำธิษฐำนแล้ว ท่ำนได้กล่ำวโดยบุคคลำธิษฐำนต่อไป

ว่ำ อัปปะมัตตา นะ มียันติ เย ปะมัตตา ยะถา มะตา –คนที่ 

ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย คนท่ีประมาทแล้ว ย่อมตายอยู่แล้ว 

ขอให้พิจำรณำดูอีกเถิดว่ำ ผู้ที่ไม่ประมำทว่ำไม่ตำยนั้นเป็น

อย่ำงไร ผู้ไม่ประมำทชื่อว่ำไม่ตำยนั้นว่ำ มีสติปัญญำท�ำลำย

กิเลสและควำมทุกข์ได้ ของควำมยึดถือว่ำตัวตนได้ มีแต่สังขำร

ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตำมธรรมชำติตำมธรรมดำ มีควำมรู้สึกอยู่

ดังน้ี ไม่มตีวัตนทีไ่หนจงึไม่มกีำรตำย ไม่มผีูใ้ดตำย ผูน้ัน้กไ็ม่รูส้กึ 

ว่ำตัวตำย ผู้รู้ทั้งหลำยก็ไม่กล่ำวว่ำบุคคลนั้นตำย 

นี่อย่ำงหนึ่ง หรือถ้ำจะกล่ำวลงมำเป็นภำษำโลกๆ เรำ

ก็กล่ำวได้ว่ำ ผู้ใดไม่ประมำทแล้ว ผู้นั้นก็เอำตัวรอดได้ ไม่ต้อง

มีควำมเสื่อมเสียแต่ประกำรใด สำมำรถจะรักษำเกียรติยศ 

เกียรติคุณของตนไว้ได้ เรียกชื่อตัวเองว่ำเป็นอุบำสกอุบำสิกำก็

เป็นได้จริง เรียกชื่อตัวเองว่ำ สมณะ ภิกษุ สำมเณรก็เป็นได้จริง 

นี้ก็เรียกว่ำ ไม่ตำยได้เหมือนกัน

แล้วทีส่ดุแต่ว่ำคนไม่ประมำทแล้ว ขยนัหมัน่เพยีร ตัง้ตวั 
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ได้ด้วยทรัพย์ ด้วยยศ ด้วยไมตรี ดังนี้ก็ชื่อว่ำไม่ตำย คือไม่ตำย

จำกควำมดี ไม่มีค่ำเท่ำกับคนตำย สำมำรถท�ำให้เกิดควำม 

เจริญก้ำวหน้ำไปได้ หรือสำมำรถป้องกันอันตรำยที่เกิดแก่ชีวิต

ได้ เป็นผูต้ัง้อยูไ่ด้ด้วยด ีไม่มอีะไรมำท�ำลำยทัง้ทำงกำย ทำงชวีติ 

ทำงคุณควำมดีจนคุณสมบัติอื่นๆ แล้ว ก็ชื่อว่ำผู้นั้นไม่ตำยโดย

สิน้เชงิ ร่ำงกำยเกดิขึน้และดบัไปนัน้ไม่ถอืว่ำควำมตำย เพรำะว่ำ 

ควำมดีของเขำนั้นยังอยู่หรือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ไม่ถือว่ำร่ำงกำยเป็น

ผู้เกิดผู้ตำยดังนี้ 

ส่วนข้อที่ว่ำ ผู้ประมำทแล้วเท่ำกับตำยแล้วนั้น ข้อนี้

อธิบำยว่ำผู้ที่หลงใหลไม่รู้ควำมจริง ไม่มีควำมเพียร ไม่มีสติ 

เป็นเครือ่งบ�ำรงุตนแล้ว แม้ยงัหำยใจอยู ่แม้ยงันัง่ฟังเทศน์อยูท่ีน่ี่  

ก็เท่ำกับตำยแล้ว เพรำะเหตุใด ก็เพรำะเหตุว่ำไม่มีควำมหมำย

อะไร ไม่มีคุณค่ำอะไร มีค่ำเท่ำกับก้อนหินก้อนดิน หรือมีค่ำ

เท่ำกับซำกศพและยิ่งจะร้ำยไปกว่ำนั้น 

เพรำะว่ำคนที่ประมำทแล้วนั้น เบียดเบียนตัวเองก็ได้ 

เบียดเบียนผู้อ่ืนก็ได้ ซำกศพเบียดเบียนใครไม่ได้ ก้อนหิน 

ก็เบียดเบียนใครไม่ได้ แต่คนที่ประมำทนี่แหละเบียดเบียน 

ตัวเองก็ได้ เบียดเบียนผู้อ่ืนก็ได้ ไม่มีควำมดีแล้วยังท�ำลำย
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ควำมดขีองบคุคลอ่ืนด้วย จงึเป็นกำรเสือ่มเสยีควำมพนิำศ เป็น

ควำมฉิบหำยโดยประกำรทั้งปวง มีค่ำน้อยกว่ำคนตำยเสียด้วย

ซ�ำ้ไป เพรำะว่ำซำกศพนัน้กย็งัไม่ท�ำใครอะไรให้เดอืดร้อน แต่คน

ประมำทนี้ท�ำให้ทุกคนเดือดร้อน เพรำะฉะนั้นจึงร้ำยกำจหรือ

เลวทรำมไปกว่ำซำกศพ ท่ำนจึงถือว่ำ คนประมำทแล้วเท่ำกับ

คนตำยแล้วนี้ยังมีควำมหมำยที่ยังไม่เข้ำกับควำมจริงด้วยซ�้ำไป



...

โลกนี้ระส�่าระสายเดือดร้อนทั่วไปหมด 

ทุกหย่อมหญ้า	เพราะความที่คนส่วนมากเหล่านั้น	

ตกเป็นบ่าวเป็นทาสของปีศาจแห่งความสุข 

ทางเนื้อทางหนัง

...
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คนไร้หิริโอตตัปปะได้ชื่อว่า 
เป็นคนท�าลายที่ร้ายกาจที่สุด

...

ขอให้เรำพจิำรณำดใูห้ดใีนข้อนีแ้ล้ว จงได้รงัเกยีจเกลยีด

กลวัควำมประมำทอยูเ่ป็นอย่ำงยิง่เถดิ ควำมทีเ่กดิควำมเกลยีด

กลวัในกำรทีต่นเป็นคนประเภทนี ้เรียกว่ำ หิรแิละโอตตปัปะ คอื

เป็นคนไม่หน้ำด้ำน ถ้ำเป็นพุทธบริษทั ไม่มหิีริและโอตตปัปะ ไม่

เกลียดกลัวกิเลส ไม่เกลียดกลัวควำมทุกข์ ไม่เกลียดกลัวควำม

ประมำทแล้ว ยิ่งกว่ำคนหน้ำด้ำน 

คนหน้ำด้ำนตำมธรรมดำยังท�ำอะไรท�ำให้คนอื่นเดือด

ร้อนน้อย แต่คนไม่ละอำยบำปไม่กลัวกรรมน้ีท�ำให้ตัวเองให้

ล�ำบำกตลอดชำติ ท�ำคนอื่นให้เดือดร้อนไปทั้งโลกก็ได้ ท�ำลำย

พระศำสนำของพระศำสดำให้เสื่อมเสียเกียรติคุณชื่อเสียง ไม่

เป็นที่ตั้งแห่งกำรเคำรพนับถือก็ได้ คนไร้ความหิริโอตตัปปะ 

ไม่กลัวความประมาท จึงได้ชื่อว่า เป็นคนท�าลายที่ร้ายกาจ

ที่สุด 

กำรมีหิริโอตตัปปะจึงเป็นของจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง ว่ำพุทธ-
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บริษทัเรำถ้ำเรำไม่ได้รับอะไรให้สมกบัท่ีเรำได้เกดิมำ เรำควรจะ

ละอำยให้มำก ถ้ำเรำไม่ได้รบัอะไรให้สมกบัปีนีเ้ป็นปี ๒๕๐๐ เรำ

ก็ควรจะละอำยให้มำก อย่ำขืนเป็นคนหน้ำด้ำน เคยท�ำอย่ำงไร

ก็ดันทุรังอยู่อย่ำงนั้น เห็นแก่ควำมสุขทำงเนื้อทำงหนัง ควำม

เอร็ดอร่อยทำงตำ ทำงหู ทำงจมูก ทำงลิ้น ทำงกำย ไม่ได้เอำใจ

ใส่กับพระธรรมที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ จะไปเอำใจใส่กับกิเลส

หรือส่ิงที่จะท�ำอันตรำยแก่ตน ให้พินำศล่มจมไปหรือเรียกว่ำ 

คนไม่มีหิริโอตตัปปะโดยสิ้นเชิง ไม่มีค�ำพูดที่จะมำเรียกบุคคล

นี้ให้เหมำะสมได้ เพรำะว่ำเขำก�ำลังตกจมอยู่ในควำมหลงใหล 

ควำมสุขทำงเนื้อทำงหนัง 

เรำพิจำรณำดูไปทั่วๆ โลก เรำจะเห็นได้ว่ำส่วนมำก

ของคนในโลกในเวลำนี้ เป็นคนไร้หิริโอตตัปปะ คือว่ำ เป็นผู้ที่

จะสมคัรทีจ่ะเป็นทำสของควำมสขุทำงกำมำรมณ์ ทำงเนือ้ทำง

หนงั หลงใหลบชูำควำมสุขทำงเนือ้หนงัเช่นนัน้ ไม่บูชำพระธรรม 

ค�ำสอนในพระศำสนำของตนๆ ไม่ว่ำตนจะถอืศำสนำอะไร ยนิดี

ที่จะไปดูหนังดูละคร กินเหล้ำเมำยำ กว่ำที่จะมำวัดมำฟังธรรม

เทศนำท�ำที่พึ่งให้แก่ตน เรำจึงได้เห็นโรงหนัง โรงละครเกิดขึ้น

หนำแน่นเต็มไปหมด จนกระทั่งหำคนที่จะมำศึกษำพระธรรม
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ค�ำสอนปฏิบัติตนให้พ้นจำกทุกข์ยำกเต็มที แล้วโลกนี้จะเป็น

อย่ำงไร 

ถ้ำโลกนีเ้ต็มไปแต่บคุคลท่ีเป็นทำสของควำมสขุทำงเนือ้

ทำงหนัง มันก็ต้องแย่งชิงควำมสุขทำงเนื้อทำงหนังของกันและ

กนั มนัจะต้องกดักนัเหมอืนกบัสนุขัเป็นต้น ในกำรแย่งชงิควำม

สุขทำงเนื้อทำงหนังแก่กันและกัน โดยส่วนบุคคล โดยส่วนหมู่

คณะ โดยส่วนประเทศชำติ แบ่งกันเป็นครึ่งโลก สองครึ่งโลก

แล้วก็กัดกัน เพื่อแย่งชิงควำมสุขทำงเนื้อทำงหนัง หรือวัตถุ

ปัจจัยซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่กำรได้มำซ่ึงควำมสุขทำงเนื้อทำงหนัง 

มันจึงเป็นกำรท�ำให้โลกน้ีระส�่าระสายเดือดร้อนทั่วไปหมด 

ทุกหย่อมหญ้า เพราะความที่คนส่วนมากเหล่านั้น ตกเป็น

บ่าวเป็นทาสของปีศาจแห่งความสุขทางเนื้อทางหนังนั่นเอง 

นั่นแหละคือพวกคนหน้ำด้ำน ที่มีอยู่ในโลกนี้เต็มไปหมด หรือ

แทบเต็มไปหมด เรียกว่ำผู้ไร้หิริโอตตัปปะโดยสิ้นเชิง 

ท่านทั้งหลายจงมองเห็นโทษอันร้ายกาจของความ

ไม่มีหิริโอตตัปปะดังว่ำมำ ก็จะเกิดควำมสลดสังเวชในกำรที่

จะตกเป็นบ่ำวเป็นทำสของควำมสุขทำงเนื้อทำงหนังเหมือน

เขำ แล้วเรำจะพยำยำมถอนตนออกมำเสยี ควบคมุตนให้ด�ำเนนิ
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มำแต่ในทำงที่จะดับทุกข์ เอำตัวรอดจำกควำมทุกข์ให้ได้ อย่ำ

ไปถือศำสนำเป็นบ่ำวเป็นทำสของควำมสุขทำงเนื้อทำงหนัง

เหมอืนคนโดยมำกในสมยันีเ้ลย เขำถอืศำสนำควำมสขุทำงเนือ้

ทำงหนังนั้น เขำมีบทสวดมนต์ส�ำหรับสวดว่ำ จงดื่ม จงกิน จง

ร่ำเริงสนุกสนำนกัน บันเทิงกันให้เต็มที่ เพรำะว่ำพรุ่งนี้เรำอำจ

จะตำยเสีย 

เขำได้แต่ท่องบ่นมนต์บทนีก้นัอยูท่ัง้นัน้และเป็นประจ�ำ

ใจ จงึได้เสำะแสวงหำแต่ควำมสขุสนกุสนำน เอรด็อร่อยทำงเนือ้

หนัง คือทำงตำ ทำงหู ทำงจมูก ทำงลิ้น ทำงกำย ได้มำเท่ำใดก็

ส่งเสริมกิเลสตัณหำให้ใหญ่ให้โต ให้มำกขึ้นเพียงนั้น เมื่อกิเลส

ตัณหำมันใหญ่ มันโตมำกขึ้นไปอีก มันก็ต้องกำรเหยื่อที่มำกที่

ใหญ่ย่ิงขึน้ไปอีก เลยเลก็ๆ น้อยๆ แต่ก่อนนัน้ไม่พอแก่ใจเสยีแล้ว 

ไม่พอแก่ควำมอยำกเสียแล้ว จึงต้องเสำะแสวงหำเหยื่อที่ยิ่งขึ้น

ไป เมื่อได้เหยื่อที่ยิ่งขึ้นไปมำอีก มันก็มำส่งเสริมกิเลสตัณหำให้

ใหญ่ขึ้นไปกว่ำนั้นอีก จึงจ�ำเป็นที่จะต้องหำเหยื่อที่ใหญ่กว่ำนั้น

อกี เป็นช้ันที ่๓  ที ่๕  ท่ี ๖  ตำมล�ำดบัไปไม่มท่ีีส้ินสดุ คนเหล่ำนัน้ 

จมอยู่ในควำมเป็นทำสเป็นบ่ำวของควำมสุขทำงกำมคุณ เห็น

แก่ควำมสุขทำงตำ ทำงหู ทำงจมูก ทำงลิ้น ทำงกำย ทำงใจ  
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จนมนึเมำยิง่กว่ำเมำเหล้ำ เมำเหล้ำกย็งัไม่มำกกว่ำเมำควำมสขุ

ทำงเนื้อหนังดังที่กล่ำวมำ

 เรำจงึเหน็คนอยูท่ีโ่รงหนงัโรงละคร ทำงทีจ่ะสนกุสนำน

กว่ำคนที่จะเข้ำมำในขอบเขตบริเวณของพระพุทธเจ้ำ นี่ก็เป็น

ตัวอย่ำงประจักษ์ชัดอยู่แล้ว แล้วในหมู่พุทธบริษัท แม้ในเขต

วัดของพุทธบริษัทก็ยังเป็นอย่ำงนี้แล้ว ที่นอกวัดออกไปจะ

เป็นอย่ำงไร ที่ในประเทศไทยก็ยังเป็นอย่ำงนี้เสียแล้ว ที่ไม่ใช่

ประเทศไทยหรือประเทศท่ีไม่ได้นับถือพุทธศำสนำนั้นจะเป็น

อย่ำงไรก็ลองมำเทียบเคียงกันดู 

จึงเป็นกำรแสดงอยู่ในโลกนี้แล้ว ให้เห็นชัดว่ำโลกเรำ

น้ีตกอยู่ในสภำวะเช่นไร ในยุคที่สมมติกันว่ำเป็นกึ่งพุทธกำลนี้ 

เป็นสิง่ทีน่่ำหวำดเสยีวเท่ำไร น่ำวติกกงัวลเท่ำไร และใครจะเป็น

ผู้แก้ไข เมื่อคนทุกคนเป็นผู้ประมำท เป็นไร้หิริและโอตตัปปะ 

เป็นผู้ไม่มีควำมพำกเพียรที่จะบังคับตัวเอง ไม่มีสติสัมปชัญญะ

เป็นเครื่องครองตัว เห็นกงจักรเป็นดอกบัวบูชำ สิ่งที่เป็นข้ำศึก

ในฐำนะว่ำเป็นสรณะที่พึ่งดังนี้แล้ว ควำมล่มจมก็จะต้องมีโดย

ไม่ต้องสงสัยเลย 



36

...

เลิกเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลส	 

เลิกบูชาความสุขทางเนื้อทางหนังเสีย	 

มาบูชาธรรมะ	มาบูชาศาสนา	บูชาพระศาสดา	 

เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นเถิด	 

โลกนี้ก็จะหมดความร้อน	จะมีความสงบ 

เป็นสันติภาพอันถาวรได้ตามที่ทุกคนหวัง

...
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เลิกบูชาความสุขทางเนื้อหนัง	 
มาบูชาธรรมะ

...

นี้ดีแต่ว่ำในโลกนี้ ยังมีคนบำงพวกที่ลืมหูลืมตำ ที่เรียก

ได้ว่ำเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นสมำชิกของพระพุทธเจ้ำ มีควำม

รู้ว่ำอะไรเป็นควำมทุกข์ อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่บ้ำงใน

โลกนี้จ�ำนวนหนึ่ง คนเหล่ำนี้แหละเป็นเครื่องถ่วงโลกนี้เอำไว้

ไม่ให้คว�่ำลงไป มันจึงอยู่มำได้ในลักษณะเช่นนี้ เรำจงตั้งจิต

อธิษฐำนในกำรที่จะให้บุคคลชนิดนี้มีมำกขึ้น ในกำรที่จะให้

ก�ำลังใจของบุคคลประเภทนี้แผ่ไปครอบง�ำโลก ให้มำกยิ่งขึ้น 

เพ่ือเปลีย่นแปลงจติใจของคนในโลก ให้เดนิมำถกูทำง ให้ละมำ

เสียจำกกำรเดินผิดทำง มำเดินในทำงที่ถูก ให้รู้ว่ำควำมสุขทำง

เนื้อหนังนั่นแหละ เป็นมูลเหตุของควำมทุกข์ ควำมยำก ควำม

ล�ำบำก หรือควำมล่มจมของโลกทั้งสิ้น 

เลกิเป็นบ่าวเป็นทาสของกเิลส เลิกบชูาความสขุทาง

เนือ้ทางหนงัเสยี มาบชูาธรรมะ มำบชูำศำสนำ บชูำพระศำสดำ 

เหมือนอย่ำงที่เคยเป็นมำแล้วในครั้งพุทธกำลนั่นเถิด โลกนี้ก็
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จะหมดควำมร้อน จะมีควำมสงบเป็นสันติภำพอันถำวรได้ตำม

ที่ทุกคนหวัง ถ้ำผิดไปจำกนี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลย เป็นไปในทำง

ที่ตรงกันข้ำม เพรำะฉะนั้นขอให้พุทธบริษัทเรำ จงอธิษฐำนจิต

ปักใจ ในกำรที่จะท�ำตนให้เป็นเหมือนกับเป็นค่ำยม่ัน คือว่ำที่

เป็นค่ำยทีม่ัน่คง ทีข้่ำศกึจะดไีม่แตก ข้ำศกึคอืกเิลสแห่งกำรบชูำ

ควำมสุขทำงเนื้อหนัง 

เราจะมีค่ายอันมั่นคง คือว่าเราจะไม่ยอมเป็นบ่าว

เป็นทาสของความสุขทางเน้ือทางหนัง เราจะยึดหลักความ

ดีความจริง ความงาม ความถูกต้อง ความยุติธรรม หรือ

ธรรมะอื่นๆ ไว้ให้แน่นแฟ้น ไม่ปล่อยตา ปล่อยหู ปล่อยจมูก 

ปล่อยลิ้น ปล่อยกาย ปล่อยใจไปตามทางของกิเลส แต่เรำจะ

ควบคมุตำ ห ูจมกู ลิน้ กำย ใจ ให้อยูใ่นร่องรอยของพระพทุธเจ้ำ 

เรำเป็นสตัว์ทีรู่จั้กบุญคณุ ไม่ใช่เป็นสตัว์ทีอ่กตญัญทูีไ่ม่รูบ้ญุคณุ 

เพรำะว่ำเป็นมนุษย์มีใจสูง 

เรำรู้อยู่ดีว่ำพระพุทธเจ้ำต้องกำรให้เรำท�ำอะไรบ้ำง แต่

โดยเฉพำะในสมยัทีโ่ลกป่ันป่วนเช่นนี ้ถ้ำพระพทุธองค์ยงัทรงอยู่ 

จะทรงท�ำอย่ำงไร หรือว่ำจะทรงพระประสงค์ให้เรำท�ำอย่ำงไร 

เรำพอจะคำดคะเนได้ด้วยสติปัญญำของเรำเอง ว่ำพระองค์ก็
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ทรงมุ่งหมำยที่จะช่วยก�ำจัดทุกข์ของโลกนี้ ตำมปรกตินิสัยของ

พระพุทธเจ้ำทั่วไป จึงมำกไปด้วยพระมหำกรุณำ จะทรงหวังที่

จะให้สำวกทั้งหลำยช่วยกันท�ำอย่ำงเดียวกัน เพื่อช่วยโลกนี้ให้

ปลอดภัย นี้ควรจะถือได้ว่ำเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสงสัย 

เพรำะฉะนั้นเรำทุกคนจงได้พยายามทุกวิถีทางในการ

ทีจ่ะถอนตนออกมาจากความทกุข์ แล้วช่วยถอนบุคคลอ่ืนให้

ออกมาจากความทกุข์ด้วย ด้วยกำรชกัชวนกนัช้ีแจงกนั ปรกึษำ

หำรอืกนั ช่วยเหลอืร่วมกนั กระท�ำทุกอย่ำงทุกทำงทีจ่ะไม่ปล่อย

ให้เรำตกไปในอ�ำนำจของกิเลส แต่ให้มำคงอยู่ในร่องรอยของ

พระพทุธเจ้ำ คอืพระธรรม แล้วด�ำเนนิไปในทำงดบัทกุข์ จนดบั

ทุกข์ได้สิน้เชงิจรงิ ได้ลถุงึสิง่ท่ีดท่ีีสดุท่ีมนษุย์เรำควรจะได้ ขอให้

คิดดูเถิดว่ำ มีอะไรอีกบ้ำงท่ีจะดีประเสริฐไปกว่ำนี้ กำรได้เงิน  

ได้ของ ได้ชื่อเสียง ได้อ�ำนำจวำสนำนั้นไม่เคยดับทุกข์ได้เลย ได้

มำมำกเท่ำไร มันก็มีรำคะ โทสะ โมหะ มำกขึ้นอีก ยิ่งร้อนเป็น

ไฟมำกขึ้นอีก ยิ่งร้อนเป็นไฟมำกขึ้นอีก

นี้เห็นได้ว่ำ ได้เงิน ได้ของ ได้อ�ำนำจวำสนำนั้น ไม่เคย

ดับทุกข์ได้เลย เรำควรจะได้อะไรจึงจะเป็นกำรดับทุกข์ได้ เรำ

ควรจะได้สิ่งนี้แหละ คือได้การท�าตนให้อยู่ในร่องรอยของ
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พระพุทธเจ้าจนกระทั่งมีจิตใจ สะอาด สว่าง สงบ ความ

สะอาด สว่าง สงบของจิตใจน่ันแหละคือส่ิงท่ีมีคุณค่าเหนือ

สิ่งใดๆ ทั้งหมด เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้หรือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่

มนุษย์ควรจะได้ เพรำะว่ำเมื่อได้สิ่งนี้มำแล้วมันดับทุกข์ได้ ผิด

จำกได้เงิน ได้ของ ได้อ�ำนำจวำสนำเป็นต้นนั้น ซึ่งมันไม่เคยดับ

ทุกข์ได้เลย 

เรำจึงจะได้พิจำรณำให้เห็นควำมจริงข้อนี้กันทุกๆ คน 

ก็จะเป็นผู้ที่มีศรัทธำอันแน่นแฟ้นไม่กลับกลอกในพระพุทธ ใน

พระธรรม ในพระสงฆ์ จงึมคีวำมเข้ำใจถกูต้องว่ำอะไรเป็นควำม

ทุกข์ อะไรเป็นควำมทุกข์ จะเกิดก�ำลังใจในกำรที่จะขยันหมั่น

เพียร มีสติสัมปชัญญะ ควบคุมตัวเอง ด�ำเนินอยู่แต่ในร่องใน

รอยที่ควำมทุกข์จะไม่ตกทับหัวใจได้ 

ไม่ว่ำส่ิงทั้งหลำยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร หัวใจนี้ก ็

ไม่ทุกข์ ร่ำงกำยจะถูกเฉือนออกไปเป็นท่อนๆ จิตใจนี้ก็ไม่ทุกข์ 

เขำจะรบรำฆ่ำฟันกันระเบิดโลกนี้ให้เป็นละอองธุลีสูญส้ินไป 

จติใจนีก้ไ็ม่ทกุข์ ยงัคงอยูก่ไ็ม่ทกุข์ ดบัไปกไ็ม่ทกุข์ คงมแีต่ควำม

ไม่ทกุข์ เป็นควำมสดชืน่ เป็นควำมสะอำด สว่ำง สงบ ตลอดเวลำ

ที่ยังตั้งอยู่ จนกระทั่งถึงเวลำที่ดับไปนี้เรียกว่ำ ผลของอำนิสงส์
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ที่เรำจะพึงได้จำกสิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์เรำควรจะได้ดังกล่ำวแล้ว 

ถ้ำผิดไปจำกนี้แล้ว คนหนำๆ เหล่ำนั้นจะสบำยดีอยู่ก็

ทุกข์ มีกินอยู่ก็ทุกข์ มีใช้อยู่ก็ทุกข์ บริโภคกำมอยู่ก็ทุกข์ ยังไงๆ 

เสียก็ต้องเป็นทุกข์ทั้งกลำงวันกลำงคืน ทั้งหลับทั้งตื่น ต้องมี

ลักษณะกลำงคืนอัดควัน กลำงวันเป็นไฟอยู่ตลอดเวลำนั่นเอง 

ถ้ำเป็นบุถุชนหนำไปด้วยกิเลสแล้ว จะเป็นมนุษย์ก็ตำม จะเป็น

เทวดำก็ตำม ต้องมีลักษณะกลำงคืนอัดควัน กลำงวันเป็นไฟไป

ด้วยกันทัง้นัน้ เพรำะฉะนัน้จงึเป็นผูท่ี้เสวยทุกข์เสมอกนัหมดทัง้

เทวดำและมนษุย์ ถ้ำหำกว่ำเป็นคนหนำไปด้วยกิเลส คอืตกเป็น

บ่ำวเป็นทำสของควำมสุขทำงเนื้อหนังดังกล่ำวแล้ว นี่ก็เพรำะ

ขำดอะไร นีก่เ็พรำะขำดดวงแก้ว คือพระรัตนตรยั มีควำมหมำย

อยู่ที่ตรงควำมสะอำด สว่ำง สงบนั่นเอง

ขอให้ท่ำนทั้งหลำยทุกคน จงได้พิจำรณำในควำมจริง

ข้อนี้ ให้รู้เรื่องความทุกข์ และความดับทุกข์ และเครื่องมือ

ส�าหรับจะดับทุกข์ ให้เห็นแจ้งชัดเจนตำมที่เป็นจริงเถิด ควำม

ประมำททั้งหลำยจะสูญหำยไปในชั่วพริบตำเดียว ควำมไม่

ประมำทกจ็ะเกดิขึน้โดยสมบรูณ์ ท�ำตนให้เป็นบุคคลชนดิทีต่รง

ตำมพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ได้รับมรดกอันนั้น 
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อันเป็นพินัยกรรมที่พระพุทธองค์ทรงประทำนให้ โดยไม่ต้อง

สงสัยเลย โดยไม่ต้องเชื่อบุคคลอ่ืนเลย เพรำะว่ำอำจรู้แจ้ง

เห็นจริงด้วยจิตใจของตนเอง ว่ำเรำได้เรำถึง ว่ำเรำดับทุกข์ได้ 

เพรำะควำมทุกข์สิ้นไปดังนี้ เพรำะอำศัยสิ่งประเสริฐสุด คือ 

พระรัตนตรัยเป็นเครื่องก�ำจัดทุกข์โดยนัยยะดังว่ำมำ ส�ำเร็จผล 

เป็นบุคคลที่ไม่ประมำท เป็นผู้ไม่ตำยอยู่ตลอดกำลนิรันดร 

เหมือนกับพระธรรมนั้น 

ควำมปรำรถนำดังนี้ย่อมเป็นผลส�ำเร็จได้ เพรำะควำม

ที่เรำทั้งหลำยมีควำมไม่ประมำทเป็นอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะในยุค

นี้ ที่จะต้ังจิตอธิษฐำนให้หลังจำกวันนี้เป็นต้นไป มีแต่ควำม

เจริญงอกงำมยิ่งขึ้นๆ ควำมคอดควำมกิ่วนั้นจงสิ้นสุดลงเสียแต่

เพยีงเท่ำนี ้จงมแีต่ควำมเจรญิเบกิบำนขยำยออกไปในทำงทีจ่ะ

สะอำด สว่ำง และสงบ ให้สมตำมควำมมุ่งหมำยของพระพุทธ

ศำสนำ เพรำะฉะนั้นทุกคนจงช่วยกันคิดอยู่เป็นนิจ เพื่อจะ

ปรึกษำหำรือด้วยกำรเป็นที่พึ่งให้แก่กันและกัน ช่วยเหลือกัน

และกันท�ำควำมเข้ำใจถูกต้องให้กันและกันก่อน และจะได้

พยำยำมประพฤตปิฏบิตัใิห้ก้ำวหน้ำขึน้ไปตำมล�ำดบัๆ คงจะได้

บรรลุผลเป็นที่พอใจก่อนแต่ที่จะตำยเสียเป็นแน่นอน 
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ขอให้ควำมปรำรถนำอันนี้ จงเป็นผลอันส�ำเร็จ เป็น

ส�ำเร็จตำมที่เรำทุกคนได้ปักใจมั่น ยึดถือว่ำปีนี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์

ในฐำนะเป็นปีกึ่งพุทธกำล และได้บวชพระบวชชีกันเป็นกำร

ใหญ่ กลับจิตกลับใจเพ่ือหวังว่ำจะท�ำให้ดีท่ีสุด จะเป็นกำร

รื้อฟื้นสิ่งที่ตกต�่ำทรุดโทรมนั้นให้เฟื่องฟูขึ้นดังเดิม ด้วยควำม

มำนะพำกเพียร อดกลั้นอดทนเต็มตำมควำมสำมำรถของตน 

จงทุกๆ คนเถิด จะเป็นกำรได้ชื่อว่ำบูชาพระบรมศาสดาด้วย

ปฏิบัติบูชา อันเป็นบูชาอย่างยิ่ง ไม่มีกำรบูชำอันใดที่ยิ่งไป

กว่ำกำรบูชำนี้แล้ว 

ขอให้ระลึกถึงเหตุกำรณ์ในครำวปรินิพพำนว่ำ ดอกไม้

มันคำรวะตกลงมำจำกสวรรค์บูชำพระพุทธเจ ้ำในวันที่

ปรินิพพำนนั้น เต็มไปท่ัวท้ังอุทยำนสูงตั้งแต่เข่ำ พระพุทธเจ้ำ

ท่ำนยังตรัสว่ำไม่มีค่ำเลย ไม่มีควำมหมำยเลยที่ดอกไม้สวรรค์

จะตกลงมำบูชำสรีระของตถำคตมำกถึงปำนนั้น แต่พวก

พุทธบริษัท ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ พำกันตั้งหน้ำตั้งตำ 

ประพฤติปฏิบัติตำมค�ำสอนแล้ว การอดกล้ันอดทนปฏิบัติ

นั่นแหละ เป็นการบูชาอันสูงสุด เป็นการบูชาอันแท้จริง 

เป็นการบูชาที่มีความหมาย 
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เพรำะฉะนัน้ขอให้เรำทัง้หลำยจงมสีตสิมัปชญัญะ พนิจิ

พิจำรณำดูให้ดี แล้วกระท�ำกำย วำจำ ใจ ชีวิตร่ำงกำยนี้ ให้เป็น

เครื่องบูชำแด่สมเด็จพระบรมศำสดำ ด้วยกำรอุทิศเสียสละ 

ในกำรที่จะปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ในกำรที่จะช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจถูกต้อง แล้วปฏิบัติถอนตน

ออกจำกทกุข์ด้วยกนัทกุคน ได้ชือ่ว่ำทกุคนเป็นเพ่ือนเกดิ เพือ่น

เจ็บ เพื่อนตำย เป็นญำติในพระพุทธศำสนำ มีพระพุทธเจ้ำเป็น

บดิำร่วมกนั แล้วทกุคนกร่็วมกนัถอนตนออกจำกทกุข์ ถอนโลก

นี้ออกจำกควำมทุกข์ สมตำมควำมมุ่งหมำย สมตำมหน้ำที่ของ

พุทธบริษัทแล้ว ทุกประกำร

 ขอให้ท่ำนทั้งหลำยต่ำงเอำควำมจริงข้อนี้ เป็นเครื่อง

ตกัเตอืนตนให้เกดิก�ำลงัใจ อทุศิเสยีสละด้วยก�ำลงัใจทัง้หมดนัน้ 

ประพฤติปฏิบัติให้ตรงตำมควำมมุง่หมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใน

ยุคที่ถือกันว่ำเป็นเวลำอันศักดิ์สิทธิ์ คือปี ๒๕๐๐ นี้ให้สมกับที่

สมมติว่ำเป็นปีอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนั้น จงทุกๆ คนเทอญ 

ธรรมเทศนำ ก็สมควรแก่เวลำ เอวัง ก็มีด้วยประกำร

ฉะนี้.
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...

ให้รู้เรื่องความทุกข์	และความดับทุกข์	 

และเครื่องมือส�าหรับจะดับทุกข์	 

ให้เห็นแจ้งชัดเจนตามที่เป็นจริงเถิด	 

ความประมาททั้งหลายจะสูญหายไปในชั่วพริบตาเดียว	 

ความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์

...



...

การอดกลั้นอดทนปฏิบัตินั่นแหละ	

เป็นการบูชาอันสูงสุด	เป็นการบูชาอันแท้จริง	

เป็นการบูชาที่มีความหมาย	

...



47

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อ   นามสกุล 
โทรศัพท์  อีเมล  

มีความประสงค์บอกรับเป็นสมาชิกหนังสือธรรมะใกล้มือ

  สมคัรใหม่   ต่ออายสุมาชกิ   สมาชิกอปุถมัภ์ แบบระบอุงค์กร

  สมาชกิอปุถมัภ์ แบบไม่ระบอุงค์กร ตามแต่มูลนิธิฯ จัดสรร

  ๑ ปี (๑๒ เล่ม) ๑๘๐ บำท     ปี (  เล่ม)  บำท

ต้องการรับหนังสือตั้งแต่ฉบับ เดือน  ปี  

ที่อยู่ส�าหรับจัดส่ง 

ผู้รับ 

ที่อยู่ 

 โทรศัพท์ 

สมทบการผลิต
  ณ สโมสรธรรมทาน  จ�านวน   บาท
  โอนเงิน  จ�านวน   บาท

เข้าบัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ประเภท ออมทรัพย์  เลขที่ ๑๑๑-๒-๙๖๒๙๕-๘
ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา ส�านักรัชโยธิน

  พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง 
   ไปรษณีย์ : จ่าหน้าซองถึง สโมสรธรรมทาน (สมัครสมาชิกธรรมะใกล้มือ)  
   มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ 
   ถ.นิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
   โทรสาร : ๐-๒๙๓๖-๒๖๘๕   อีเมล : bookclub@bia.or.th
   กล่องข้อความ : www.facebook.com/bookclub.bia  
   อื่น ๆ  (ระบุ) : 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑

ใบสมัครสมาชิกธรรมะใกล้มือ



ธรรมะใกล้มือ

พุทธทาสภิกขุ

โลกนี้ระส�่ำระสำยเดือดร้อนทั่วไปหมด 

ทุกย่อมหญ้ำ เพรำะควำมที่คนส่วนมำก

เหล่ำนั้นตกเป็นบ่ำวเป็นทำสของปีศำจ

แห่งควำมสุขทำงเนื้อทำงหนัง...
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