เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙

ธรรมะปกครองตน
วันนี้คณะทานทั้งหลายไดมาเยี่ยมวัดวาอาวาส ก็เพื่อนําคติอันดีไปใช คติอันดี
จากพระพุทธศาสนาของเรานี้ เปนคติทั้งอันดีทั้งอันดีเยี่ยม มีหมด ถาเราจะเทียบสินคา
ในหางรานแลวก็เหมือนกับสรรพสินคาในรานใหญ ๆ สมบัติในพุทธศาสนานี้ก็เชนกัน
คือมีทุกชนิดที่จะเลือกไดตามความตองการของผูปฏิบัติธรรม เชนเดียวกับผูไปติดตอ
หางรานตาง ๆ ที่ตองการซื้อของจํานวนมากนอย ตลอดถึงคุณภาพใหเหมาะ กับความ
ตองการและทุนทรัพยของตนไดโดยไมอัดไมอั้น
เรื่องพุ ทธศาสนาก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน ดีเปนพื้น ๆ ดีมาตั้งแตเด็ก เพราะ
อํานาจแหงธรรมเปนเครื่องขัดเกลาเปนเครื่องประดับ และดีขึ้นตามวัย วัยหนุมวัยสาว
ก็ตามถาไดรับการอบรมสั่งสอนในทางที่ถูกที่ดีจากศาสนธรรมแลว จะเปนเด็กที่ดี เด็ก
คนนั้นก็ไดรับการอบรม เด็กคนนี้ก็ไดรับการอบรม ครอบครัวนั้นก็ไดรับการอบรม
เพราะพอแมเปนผูไดรับการอบรมมากอนแลวในทางที่ดี ลูกเมื่อตกทอดออกมาจากพอ
แมจะตองเรียนศึกษาจากพอแมโดยหลักธรรมชาติ ทานจึงเรียกวาบุพพาจารย คือเปน
ผูใหการแนะนําสั่งสอนอบรมทุกสิ่งทุกอยางเปนภาคพื้นกอนที่จะนําสงเขาโรงเรียนดวย
กันทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นพอแมผูเกี่ยวของจึงเปนผูสําคัญมากที่จะไดรับการอบรมที่ถูกที่ดี
มาถายทอดใหบรรดาลูกเตาหลานเหลนของตนที่อยูในครอบครัว ใหไดรับการศึกษา
อบรมในหลักธรรมชาติที่ถูกตองดีงาม เมื่อมาคละเคลากันไมวาจะคละเคลาในสังคม
เด็กก็ตาม สังคมหนุมสาวก็ตาม สังคมตามโรงร่ําโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ ก็
ตาม ถาตางคนตางไดรับการศึกษาอบรมมาดวยดีจากสกุลของตน ๆ แลว ยอมจะเปน
เด็กดีบวกกันเขา ดีหนึ่งกับหนึ่งบวกกันเขาเปนดีสองคน สองกับสองคนที่ดีบวกกันเขา
เปนสี่คน สกุลนั้นก็ดี สกุลนี้ก็ดี เด็กคนนี้ก็ดี เด็กคนนั้นก็ดี เพราะไดรับการอบรมมา
จากพอจากแม ยอมจะเปนเด็กดีมากขึ้นทวีคูณโดยลําดับ ไมวาจะออกเปนขาราชการ
แผนกใดก็ตาม เปนตํารวจทหารพลเรือน ซึ่งไดรับการอบรมมาดวยดีแลว ยอมจะเปน
เจาหนาที่ที่ถูกตองดีงามเปนแบบฉบับ เปนรมโพธิ์รมไทรเปนเจาอํานาจจริง ๆ โดย
อรรถโดยธรรมแกผูอยูใตการปกครอง และทานเหลานั้นจะไดรับความรมเย็น เพราะ
เราเปนผูมีความรมเย็นเปนหลักเปนเกณฑอยูภายในตัวของเราแลว จึงสามารถที่จะ
แจกจายความดิบดีทั้งหลายของเรานั้น ใหแกผูที่เขามาเกี่ยวของกับเราไดเปนอยางดี

นี่ละเรื่องหลักพุทธศาสนาที่อธิบายมายอ ๆ คือ ดีมาถึงขนาดนี้แลว เอา สําหรับ
ผูที่จะตองการใหดียิ่งไปกวานี้ เชนเปนนักบวช บวชมาในพุทธศาสนาตองการมุงความ
เปนผูดีเยี่ยม เปน สรณั ง คัจฉามิ คื อเป นสรณะ เปนหลักจิตหลักใจหลักขอปฏิบัติ
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวฝากเปนฝากตายได ตองเปนผูปฏิบัติที่ดีเยี่ยมจากหลักธรรมที่ดี
เยี่ยมนั้น ก็กลายเปนพระที่ดีเยี่ยมขึ้นมา ดังพระสาวกของพระพุทธเจา ทีแรกทานก็เปน
ปุถุชนคนหนา แบกกิเลสความโลภความหลงราคะตัณหาเต็มหัวใจมาเชนเดียวกับเรา
ๆ ทาน ๆ แตเมื่อเวลาไดรับการซักฟอกจากน้ําที่สะอาดไดแกศาสนธรรม ซึ่งเปนน้ําที่
สะอาดมากที่สุดไมมีอะไรเกินในโลกนี้ มาชําระสะสางกายวาจาใจของเรา เฉพาะอยาง
ยิ่งใจเปนของสําคัญ บรรจุความอยากไวอยางเต็มเอี๊ยดทีเดียว ความหิวโหยในการรับ
ประทานไมวาหิวขาวหิวน้ํา เรายังหาขาวหาน้ําหาอาหารมาบําบัด ใหเปนความอิ่มขึ้นได
เปนพัก ๆ เปนเวลาไป แตความอยากภายในจิตใจนี้ผลักดันอยูตลอดเวลา เพราะความ
อยากประเภทนี้ไมไดเหมือนความอยากทั้งหลายในธาตุในขันธที่เราเคยเปนอยูเคยเปน
มา เชนหิวขาวหิวน้ํา อยากหลับอยากนอนนี้ บําบัดบรรเทาไดไมคอยรุนแรงมากนัก แต
ความอยากภายในจิตใจซึ่งมีอยูกับหัวใจทุกคน เวนทานผูสิ้นกิเลสแลวเทานั้น จะเปนสิ่ง
ที่รบกวนจิตใจของแตละราย ๆ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบนั้นเปนอยางมาก ถาปฏิบัติตาม
ความอยากนี้โดยหาประมาณไมได ไมมีกฏเกณฑไมมีธรรมเปนเครื่องบังคับแลว ความ
อยากนี้มักจะฉุดลากคนไปในทางที่เสียหาย เชน ตาก็อยากดู อยากดูไม มีสิ้นสุด ไม
เพียงอยากดูธรรมดา อยากดูในสิ่งที่จะทําความเสียหายลมจมและติดใจเปนยาเสพติด
ภายใน ความอยากดูอยากเห็นอยากไดยินไดฟงนี้มีจํานวนไมนอย
ความอยากประเภทนี้เปนของสําคัญ มาก จึงตองไดอาศัยธรรมเปนเครื่องขัด
เกลา อยากอะไร นี่เอาเหตุผลเขาไปจับ เชนอยากดู ดูอะไร ดูอะไรก็ไมสําคัญมากนักยิ่ง
กวาอยากดูสิ่งที่จะพาตัวใหเสียหาย นี่เพราะธรรมชาติอันหนึ่งอันเป นความเสียหาย
สรางความเสียหายอยูภายในจิตใจของเราแตละทาน และอันหนึ่งที่จะระงับดับความ
เสียหายภายในจิตใจนี้คืออะไร คือเหตุผล รวมกันเขาแลวทานเรียกวาธรรม เชนอยากดู
ตาเรานี้เคยดูมาแลวตั้งแตวันเกิด ทําไมไมมีความอิ่มพอ ถาสมมุติวาอยากดูสิ่งนี้เสีย
หาย อยากดูสิ่งไมเสียหายไมไดเหรอ ใหตั้งปญหาถามเจาของ เมื่อตั้งปญหาถามเจา
ของแลววา ความอยากนี้ถาดูวันนี้ไปแลวจะระงับดับไหม หรือจะเป นการเพิ่ มความ
อยากดูขึ้นใหมาก แลวก็โกยเงินในกระเปาของเราใหฉิบหายวายปวง กลายเปนคนหลัก
ลอยใจรั่วเก็บอะไรไมอยูไปเสียไดอยางนี้ เราตองหามความอยากประเภทนี้ ไมใหอยาก
ตอไปมากมาย

เอา วันนี้รบกันอยางหนัก เพราะยังไมเคยรบกัน ไมเคยรั้งไมเคยตอตานทาน
ความอยากประเภทนี้เลย นอกจากเราคลอยตาม ๆ ใหเปนความเสียหายไปวันละเล็ก
ละนอย ตอไปก็กลายเปนเรื่องใหญโต ความอยากนี้หักหามไมอยู ถาเปนรถก็เบรกแตก
หามลอไมอยู พังทลายลงคลองได เพราะฉะนั้นเราจึงตองหามรถของเราคือตัวของเรานี้
ตาอยากเห็นใหดูพอดิบพอดี อยาใหเกินประมาณ มีเบรกหามลอไว ไมใหเลยประมาณ
นี่ ชื่ อ ว า ธรรมอั น หนึ่ ง เรี ย กว า ขั น ติ ความอดทน อยากก็ อ ยากเถอะ อยากไม เป น
ประโยชนไมใหอยาก เมื่อความอยากไมไดเปนไปตามความตองการวันนี้ ยอมจะลดตัว
ลงไป วันหลังอยากนอยกวานี้ เอา ความหามของเราเห็นวาไดผล เมื่อวานนี้อยากแลว
ซึ่งเคยเสียหาย สมมุติวาเราไดเสียเงินเพราะการดูอันนี้วันนี้ ๑๐๐ บาท เราอยากฟงสิ่ง
นั้นอีก ๑๐๐ บาท เราอยากดมกลิ่นสิ่งที่เสียหายนั้นอีก ๑๐๐ บาท เราอยากลิ้นรสในสิ่ง
ที่ ไม ดี นั้ น อี ก เช น เดี ยวกั น ๑๐๐ บาท อยากอั น นั้ น ๑๐๐ บาท อยากอั น นี้ ราคา ๑๐๐
บาท รวมเปนเงินกี่พันบาท เราไมตองวากี่รอยบาท
เพราะตาก็อยาก หูก็อยาก จมูกก็อยาก ลิ้นก็อยาก กลิ่นรสเครื่องสัมผัสตาง ๆ
ก็อ ยาก กายก็อ ยากสัม ผัสเย็นรอ นออ นแข็ง หัวใจยิ่งมี ค วามอยากทะเยอทะยานอยู
ตลอดเวลา เหลานี้รวมกันแลวจึงวันหนึ่ง ถาคิดเปนเงินเสียไปหลายพันบาท แลวเรา
พยายามหามความอยากอันนี้ดวยเหตุผลของเรา เพื่อจะหักหามเงินจํานวนรอย ๆ บาท
หรือพันบาทนั้น ใหยุติลงวันนี้ ไมตองเสียกัน แลววันหลังความหามนี้เห็นวาไดผล เมื่อ
วานนี้เราเสียไปเทานั้นรอยบาท สมมุติวา ๘๐๐–๙๐๐ บาท เมื่อวานนี้เราหามไปไดแลว
ถึง ๘๐๐ บาท วันนี้เราจะหามอีกเพราะเห็นผลแลวเมื่อวานนี้ เงินคงอยูในกระเปาของ
เรา ๘๐๐ บาท เพราะความหักหามอันนี้เปนผลดี วันนี้เราตั้งหนาพยายามหามความ
อยากอันนี้อีก ไมใหดูสิ่งที่จะเอาเงิน ๑๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท และตลอดถึงจะควาเอา
หัวใจเราใหเปนหัวใจที่แหลกเหลวไปอีกดวย ใหกลับคงเสนคงวา เปนคุณภาพแหงจิต
ใจที่จะรักษาตัวเราและสมบัติทั้งหลายไวได
วันนี้เราหามอีก เงินก็ไมสูญไป จะสูญไปเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเปนตัวเหตุตัว
อยากตัวทะเยอทะยาน เอาไฟมาเผากระเปาเงินของเรา ตลอดถึงเผาจิตใจของเราก็ไมมี
วั น นี้ เอาวั น หลั ง ห ามอี ก ความอยากนั้ น จะลดน อ ยลงไป ๆ ไม มี ที่ จ ะทวี คู ณ ขึ้ น ไป
อํานาจแหงความดี อํานาจแหงการหักหามดวยเหตุดวยผล คือความอดทนเปนของ
สําคัญ ประกอบดวยปญญาพิจารณาไตรตรองถึงรายไดรายเสียในการปฏิบัติตอความ
อยากนั้น ๆ แลว ใครจะไปหาญอยากเอานักหนา มนุษยเราเปนผูฉลาด ยิ่งเราทั้งหลาย
นี้ดวยแลวไดศึกษามามากมายกายกอง ถึงขนาดที่วาเปนเจาเปนนายคนเปนผูรักษากฏ
หมายบานเมือง ทําไมจะนํากฏขอบังคับอันดีงามนี้มารักษาเจาของไมได

เราตองตั้งปญ หาถามเราอยางนี้ เราไมตองไปถามแตคนอื่น ปกครองคนอื่น
มากมายยิ่งกวาการปกครองเรา ฉะนั้น การปกครองเราจึงเปนสิ่งจําเปนที่สุด ในหลัก
ธรรมของพระพุทธเจาวาใหปกครองตนเสียกอนไดเปนที่พอใจมากนอยเพียงไรแลว
ผลแห งการปกครองคนอื่ น นั้ น งายนิ ด เดี ย ว ท านวางั้น สํ าคั ญ ที่ ก ารปกครองตนให
พยายามปกครองตนดังที่กลาวมานี้ วันนี้หามไดเทานี้แลวจะกลายเปนคนดีขึ้นมาเรื่อย
ๆ ในตัวของเราเอง เมื่อเราเปนคนดีแลว ความดีนี้สามารถที่จะเฉลี่ยไปถึงครอบครัว
เหยาเรือนลูกเล็กเด็กแดงใหกลายเปนเด็กดี ภรรยาของเราก็จะชุมเย็นภายในจิตใจ ไม
ไดคิดกระวนกระวายวุนวี่วุนวาย หัวใจจะหักจะขาดแตกทลายอยูภายในจิตใจ เพราะ
สามีไมอยูในรีตในรอยในคลองอรรถคลองธรรมเนื่องจากไปเขารีต เขารีตอะไร เขารีต
หาแมอีหนูนั่นละเปนของสําคัญมาก จากนั้นก็เขาโรงสุรายาเมาโรงบาโรงบารไปอยางนี้
ผูที่เปนคนดีคือภรรยานั้นจะเปนยังไง หัวใจที่รักษาบานเรือนรักษาทุกสิ่งทุกอยางเพื่อ
ครอบครัวของเราจะไมเปนฟนเปนไฟไปไดอยางไรคนเรา เมื่อคนหนึ่งไปเที่ยวกอฟน
กอไฟในบานนอกบานไมมีที่แจงไมมีที่ลับ เพราะใจดานเนื่องจากการไมหักหามตนเอง
ปลอยใหเปนไปเสียเชนนั้น ครอบครัวของเราก็รอนไปหมด
ทีนี้เมื่อเรารักษาตัวของเราไดพอสมควรแลว ครอบครัวของเราก็เริ่มเย็น เฉพาะ
อยางยิ่งในครอบครัวผัวเมียลูกเตาหลานเหลนนั้นแหละ จะรมเย็นกอนอื่น จากนั้นก็
เลื่อนถึงการปกครองเกี่ยวของกับสังคมมากนอยเพื่อนฝูง ตางคนตางไดพยายามหัก
หามรักษาตนเองใหมีขอบเขตมีเหตุมีผลมีสาระแกนสารภายในตัวของเรา เพื่อปราบ
ปรามสิ่งที่ชั่วชาลามกทั้งหลาย เรายอมจะเปนคนดีได เมื่อเราเปนคนดีเพราะการปก
ครองตนไดแลว การปกครองคนอื่นนั้นไมยากเทาไรนักยิ่งกวาตัวของเรานี่ขอใหทานทั้ง
หลายไดนําหลักธรรมเหลานี้ไปประพฤติปฏิบัติตอตัวของเรา
เงิน ของเราสมมุ ติ วาเดื อ นหนึ่ งได ม าเท าไร แล วเสี ย ไปเพราะสิ่ งไม ค อ ยเป น
ประโยชน แตทําใหโทษนั้นเกิดอยูภายในตัวของเรา ฝงจมอยูภายในใจของเรามีมาก
มายกายกองนั้น แลวทีนี้เปนยังไง เบาบางลงบางไหม จะเบาบางลงโดยลําดับจะคงเสน
คงวา ตลอดกิจการงานตาง ๆ ที่ทรัพยสมบัติไดจายออกไปดวยความมีเหตุผลแลว จะ
เปนสาระดวยกันทั้งนั้น เปนคุณเปนประโยชนทั้งหมด จากเงินบาทนี้สิบนี้รอยนี้พันบาท
นี้หมื่นบาทแสนบาทนี้ ออกไปโดยทางเหตุผลไดมาจะเปนผลเปนประโยชนแกตัวของ
เรา
ถาตางคนตางพยายามรักษาตัวของเรา คือรักษาใจนั้นแหละเปนสําคัญ ถาใจมี
หลักมีเกณฑมีเหตุมีผลเปนที่ตั้ง คนนี้ก็มีหลักทรัพยหลักครอบครัวเหยาเรือนหลักการ
ปกครองอยูที่ใจเปนของสําคัญ ใหเคารพตอความถูกตองดีงาม อยาไปเคารพตอสิ่งปา

ๆ เถื่อน ๆ ที่จะทําตัวของเราใหเสีย เพราะสิ่งเหลานั้นเคยทําคนใหเสียมาแลวมากมาย
กายกองแตไหนแตไรมาจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ ตราบใดที่มีคนคลอยตามสิ่งที่ไมดีทั้ง
หลายนี้เยังจะทําคนใหเสียไปอีกมากมาย นับตัวเราแตละคน ๆ เขาไปดวย อยาไปนับ
แตเพียงโลกสงสารวาเขาจะเสีย ใครก็จะตองเสียเหมือนกันเมื่อไมหักหาม ไมรักษาตน
จากสิ่งชั่วชาลามกทั้งหลายซึ่งเคยทําลายโลกมามากตอมาก ใหฉิบหายลมจมไปนั้น
ทีนี้ความดีเลา ความดีก็พาคนใหดีมามากมายกายกองแลวตั้งแตกัปไหนกัลปใด
จนกระทั่ งถึงป จจุบั น นี้ และยังจะทํ าคนให ดี ต อ ไปอีก มากมายก ายกองไม มี ที่ สิ้น สุ ด
เพราะฉะนั้นขอใหทานทั้งหลายไดยึดหลักอยางถึงใจ คือความเสียหายจะเกิดขึ้นในตัว
ของเรามากนอย นั่นนะเริ่มกอไฟขึ้นเผาบาน เหมือนอยางไมขีดไฟเพียงกานเดียวเทา
นั้น ขีดปบลงไปติดนิดเดียวเทานั้นแลวจะเริ่มไหมลุกลามไปหมด มีกี่ตึกกี่รานจะแหลก
เหลวเปนเถาเปนถานไมมีเหลือเลย นี่ก็เพราะความอยากความทะเยอทะยานความลืม
เนื้อลืมตัวของเรา บางทีมันอาจจะตื่นยศเจาของดวย ไดเปนนั้นเปนนี้ ไดรับเงินเดือน
มามากนอยเหอแลว พอเงินเดือนเขากระเปา แทนที่จะเขาอยูในกนกระเปากลับไมอยู
แฉลบออกไปจากปากกระเปาเขาสูรานบารานบารสุรายาเมา ดวยความลืมเนื้อลืมตัวไป
เสียสิ้น ๆ อยางนี้มีจํานวนมาก นี่คือความลืมตัวของเราเอง จึงทําใหสมบัติเงินทองทั้ง
หลายกลายเปนของไมมีคุณคา และสงเสริมคนใหเสียมากขึ้นโดยลําดับไปเพราะความ
ลืมตัวนี่ละเปนของสําคัญ ขอใหทานทั้งหลายไดนําไปเปนขอคิด
การกลาวทั้งนี้ไมไดหมายถึงวาทานผูฟงทั้งหลายไดกอความเสียหายมากแลว
มากมาย จึงไดสอนอยางนั้นใหฟง มิใชเชนนั้น ขอใดที่เปนความเสียหายและเคยทําคน
ใหเสียหายมามากเพียงไรแลว นําขอเสียหายและสิ่งที่เคยทําโลกใหฉิบหายนั้นมาสั่ง
สอนทานทั้งหลาย ใหไดหลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งเสียหายนั้น และขอใดที่เปนคุณเปน
ประโยชนแกโลก และเคยเปนประโยชนแกโลกและแกใครตอใครก็ตามมามากมาย
เพียงไรนานเพียงไรแลว ใหนําคุณประโยชนนั้นเขามาประชิดติดกับตัวของเรา เปนหลัก
ใจของเราและประพฤติปฏิบัติตามนั้น ยากบางงายบางชางเถอะ เราอยาไปคํานึงถึง
การหักหามตัวเองที่จะเขาฟนเขาไฟลงเหวลงบอวาเปนของยาก การจมลงในเหวในบอ
นั้นเปนของงายแลวเหรอ การลมจมตัวเองจนเกิดความฉิบหายวายปวงเปนมหันตทุกข
หาเวลาวางไมไดเลยนั้นเปนของดีแลวเหรอ เปนของงายแลวเหรอเราตองคิดอยางนี้
การหามตัวของเราเพื่อไมใหตกไปในสิ่งชั่วชาลามกและหมกไหมทั้งหลายเหลา
นั้น ทําไมจึงวาเปนของยาก ใหเราคิดอยางนี้ การปลอยตัวของเราลงไปใหฟ นไฟทั้ง
หลายคื อ ความเสีย หายนั้ น เผาเราเป นของงายแล วเหรอ เป น ของดี แล วเหรอ ให ตั้ ง
ปญหาถามตัวอยางนี้ แลวเราจะไดหลีกเวนจากความไมดีความหายนะทั้งหลายไปทุก

วัน ๆ คนนี้ก็หางคนนั้นก็หาง คนนี้ก็ตั้งใจมีกฏเกณฑรักษาเจาของ ใหเปนหลักตัวเอง
ใหเปนหลักครอบครัว ใหเปนหลักบานหลักเมืองหลักประเทศชาติแลว ประเทศชาติเรา
ก็เจริญรุงเรือง เราก็อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ไมวาใครจะแสดงออกในกิริยาอาการ
ใด มีแตเหตุแตผลเปนเครื่องรักษาเปนเครื่องปกครอง การดําเนินงานทุกสิ่งจะเปนไป
เพื่อความเจริญกาวหนาโดยถายเดียว
ประการสําคัญพวกเราทั้งหลายเปนคนรักษาชาติบานเมือง กอนอื่นอยาลืมวา
การรักษาตัวใหดีเพื่อเปนหลักของชาติบานเมืองนี้เปนของสําคัญ ที่จะกระจายใหเปน
หลักเกณฑอันดีเพื่อการรักษาชาติบานเมือง ใหมีความแนนหนามั่นคงตอไป
การพู ด ธรรมะวันนี้ถาจะพู ด มากไปก็กลัววาจะจําไม ได ห มด เอาแต เพี ยงพอ
เหมาะพอดีที่พวกทานทั้งหลายจะนําไปประพฤติปฏิบัติ ขอสําคัญคือศีล ๕ นี้เปนหลัก
เครื่องรับรองยืนยืนคนวาเปนคนดีแนถาเปนผูตั้งอยูในศีล ๕ แมจะไมไดหมดทุกขอ
แตขอใดที่เปนความเสียหายมากทานก็บอกไว เชน ปาณา การฆาคนโดยหาเหตุหาผล
หาหลักเกณฑไมไดอยางนี้ก็เปนบาปมาก ถาฆาดวยกฏหมายบานเมืองเปนเครื่องบังคับ
ใหทางตองเดินไปอยางนั้น อยางนั้นไมคอยเปนบาป ดังที่กฏหมายบานเมืองทานมีไววา
การตัดสินโทษใหประหารชีวิตอยางนี้ ถาคนนั้นหาเรื่องหาราวไปประหารชีวิตเขาโด
ยกฏหมายบานเมืองไมยินยอมแลว คนนั้นจะเปนบาปเต็มรอยเปอรเซ็นต ถากฏหมาย
บานเมืองเปนเครื่องบังคับ และผูนั้นก็ทําตัวของตัวใหเสียหายตามที่กฏหมายบานเมือง
บังคับไวนั้น ผูที่ทําหรือสั่งบังคับตามกฏหมายบานเมืองบังคับก็ไมคอยเปนบาป นี่เปน
ของสําคัญ ใหพากันจําเอาอยางนี้ นี่เรียกวาปาณา การฆาสัตวฆาคนฆาใครก็ตาม ลวน
เปนบาป มีมากมีนอยตางกันตามแตเจตนาและเหตุการณที่ควรไมควรหนักเบามาก
นอยเพียงไรเขาอยูในนี้ดวย เรามีชีวิตอยูไมตายก็เพราะชีวิตของเรา เขาไมตายก็เพราะ
ชีวิตของเขาทรงตัวไว จึงไมควรทําลายกัน นี่ขอที่ ๑
ขอที่ ๒ อทินนา คนเราเกิดมามีสมบัติ เฉพาะอยางยิ่งตั้งแตอัตสมบัติคือกาย
ของเราทั้งหมดนี้เปนสมบัติของเรา ตลอดเงินทองขาวของเครื่องใชไมสอยทุกสิ่งทุก
อยางอยูในกรรมสิทธิ์ของเราก็เปนสมบัติของเรา ของเขาก็เหมือนกัน ทรัพยสมบัติของ
เขาของเรามีคุณคาเทากัน เราอยูไดดวยสมบัติ เขาก็อยูไดดวยสมบัติ อันนี้จึงใหพากัน
รักษาไวเสมอ
ขอที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจาร เปนของสําคัญมาก ที่จะทําลาย ๆ ไมทําลายใครละ
ทําลายบานเมืองเราใหเปนบานเมืองของสัตวสาราสิงไปหมด ไมมีกฏแหงมนุษยธรรม
อยูภายในจิตใจเลย กลายเปนเรื่องของสัตวไปหมด ธรรมดาประเพณีของมนุษยยอมมี
ของเขาของเรา มีลูกเขาหลานเขา ลูกเราหลานเรา มีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ ทานจึง

หามไมใหลวงล้ําของกันและกัน เพราะเปนสมบัติของเขา เชนผูหญิ งเปนลูกของใคร
เปนหลานของใคร เปนเมียของใคร เมื่อมีเจาของอยาไปแตะไปตอง ของเขาก็เหมือน
กับของเราเหมือนกัน ใหตางคนตางอยูในขอบเขต
ตามหลักธรรมทานสอนไววา อัปปจฉตา ใหเปนผูมักนอย นี่ธรรมทานสอนมัก
นอยอะไร มักนอยในคูครอง อยาฟุงเฟอเหอเหิม อยาไปทําความเสียหายในสิ่งเหลานี้
อันเปนของไมดีอยางยิ่งเลย เปนการทําลายจิตใจซึ่งกันและกันในวงมนุษยดวย เฉพาะ
อยางยิ่งคูครองของเรา ใจจะหลุดจะขาดเมื่อเห็นสามีของตนประพฤติตนไมดี แมแตเรา
เองก็เหมือนกัน เห็นเขามีอากัปกิริยาไมดีตอสายตาเรา ถึงจะดีตอเขาก็ตามเปนความ
ชอบของเขา เราก็ไมชอบใจ นี่เปนของสําคัญ มาก ทานวา กาเมสุ มิจฉาจารฆากันได
เพราะ กาเม มีมากตอมาก เพราะอํานาจฤทธิ์ของกามนี้แรงที่สุดนะ ไมมีอะไรที่จะแรง
ยิ่งกวาฤทธิ์ของกาม ความรักความสงวนความหึงหวงเปนของสําคัญมาก มีมากเพียงไร
นั้นแหละใครจะมาแตะตองไมได ฆากันไดโดยไมตองสงสัย พระพุทธเจาทานจึงหามวา
อยาทําจิตใจและสมบัติของกันและกันใหกําเริบเสียหายจะ สมบัตินั้นหมายถึงวาสมบัติ
ของเขาของเรา เมียเขาเมียเรา ผัวเขาผัวเรา ทําลายจิตใจของเขาของเราจาก กาเมสุ
มิจฉาจาร นี้เปนของไมดีอยางนี้ ใหพากันระมัดระวังรักษา
ทุกวันนี้จิตใจของมนุษยเราทั้ง ๆ ที่เปนชาวพุทธ นับวันหางเหินจากศีลธรรมไป
โดยลําดับ เฉพาะอยางยิ่งคือขอนี้ ในขณะเดียวกันตางคนตางสงเสริมใหเจริญมากมูน
ขึ้นไป เลยจะกลายเปนวิชา…….เดือน ๙ ไปหมดในบานในเมืองหนึ่ง ๆ ถาไมไดออก
หนาออกตาดวย กาเมสุ มิจฉาจาร ดวยการฟุงเฟอเหอเหิมในสิ่งเหลานี้แลวเหมือนกับ
วาสังคมนั้นไมเปนสังคม เหมือนกับบานไมเปนบาน เมืองไมเปนเมือง งานไมเปนงาน
เสียแลว ถาไมไดเอานี้ออกหนาออกตา นี้ละเสียที่ตรงนี้
งานที่เปนเกียรติยศของมนุษยเราผูมีศีลธรรม ที่จะปกครองบานเมืองใหเจริญ
รุงเรืองไปโดยลําดับลําดานั้นไมใชงานประเภทนี้ อันนี้เปนของที่มีอยูแลว ทานวาให
รักษาไวเหมือนกับเรารักษาไฟในบานของเรา ไฟเปนของรายแรงมากถาปฏิบัติผิด จะ
ไหมบานไหมเรือน ไหมตลอดตัวของเขาของเรา สมบัติเงินทองขาวของไมมีอะไรเหลือ
เป น เถาเปน ถานฉิ บ หายป นป ไปหมดเพราะไฟ แต ถ าเราไม สามารถที่ จะดั บ ไฟนี้ ได
เพราะไฟนี้ก็เปนความจําเปนอยางหนึ่งแลว เราใหรักษาไฟของเราอยาใหไปไหมบาน
ไหมเรือนของใครตอใคร รักษาไวสําหรับหุงตมแกงใชแสงสวางเปนประโยชนแกเรา นี่
ก็เหมือนกัน กาเมสุ มิจฉาจาร โลกนี้เปนโลกที่มีกิเลสตัณหาตองมีผัวมีเมียมีคูครองเชน
เดียวกับไฟจําเปนจะตองมีอยูในบาน เรายังไมสิ้นกิเลสจําเปนจะตองมีคูครองมีผัวมี
เมีย แตใหอยูในขอบเขตแหงผัวแหงเมีย ขอบเขตแหงศีลธรรม อยาใหเลยขอบเขต

เชนเดียวกับเรารักษาไฟเอาไวใหอยูในความปลอดภัย อยาปลอยใหไฟนั้นไหมบานไหม
เมื อ งของใครเข า ไป จะเกิ ด ความฉิ บ หายทั้ ง เขาทั้ ง เรา อั น นี้ ก็ เหมื อ นกั น กาเมสุ
มิจฉาจาร ถาปลอยใหลุกลามไป จะกลายเปนไฟไหมบานไหมเมือง เพราะฉะนั้น ศีล
ธรรมจึงชวยระงับดับไวใหเปนไปพอดิบพอดี เหมาะสมกับมนุษยเราที่มีกิเลส แตเปน
กัลยาณชน เปนผูรูจักหนักจักเบา รูจักดีจักชั่ว รูจักของเขาของเรา
การแสดงธรรมนี้จะแสดงเพียงยอ ๆ ใน ๓ ขอนี้ และขอเหลานั้นก็ขอใหทานทั้ง
หลายไดนําไปพินิจพิจารณาเอา เฉพาะอยางยิ่งสุรายาเมาเปนของที่ทําคนใหเสีย ไมใช
จะทําคนใหมีคุณคามากขึ้นไปเพราะอํานาจแหงสุรา สุราเขาตรงไหนที่นั้นเลอะไปหมด
สุราเขาที่คนเคยมีค วามสัต ยความจริงก็ กลายเป นคนเหลาะแหละ เขาไปสูคนที่ เคย
ฉลาดก็กลายเปนคนโง เขาไปสูคนที่เครงขรึมเปนผูมีเหตุมีผล รักษาความลับไดเปน
อยางดีมีหลักใจ พอสุราเขาไปเทานั้นแหลกไปหมด ไมมีใครจะเหลาะแหละ ไมมีใครที่
จะอวดดีอวดรูอวดฉลาดและเสียทาเร็วที่สุดยิ่งกวาคนดื่มสุรา
เพราะฉะนั้น สุราจึงเปนสิ่งที่จะทํามนุษยใหเสียโดยถายเดียว ไมมีอะไรที่จะทํา
ใหดี เราลองคิดดูสุราเสริมคนใหดีที่ตรงไหน ไมเห็นมี นอกจากมาผสมยาเล็ก ๆ นอย
ๆ เปนธรรมดา อันนั้นก็เชนเดียวกับยาทั้งหลายเสีย ไมไดถือวาสุราเปนของมีพิษมีภัย
เพราะเปนยา นั้นเปนประเภทหนึ่ง นี่ทานก็กลาวไวในหลักธรรม ไมใชสุราจะปราบไป
หมดจนจะไมมีเชื่อ สําหรับที่จะผสมยาแมแตพระทานก็ยังฉันได พระพุทธเจาทานทรง
อนุญาตใหฉันไดสําหรับผสมกับยาโดยเฉพาะเทานั้น อยาใหมีกลิ่นและรสไดปรากฏขึ้น
มาจนเดนชัดในจมูกในลิ้นของเรา ใหผสมยาธรรมดา นี่สุราก็เปนยาไปได ทานวาอยาง
นั้น
นอกจากนั้นสุราจะเปนเครื่องสังหารมนุษยเราดี ๆ อยูนี่แหละ พอดื่มสุราเขาไป
เทานั้นแลวเปนบาขึ้นมาอยางสด ๆ รอน ๆ ดีไมดีฆากันเพราะสุราเปนตนเหตุ นี่มีอยู
มากมายกายกอง ขอใหเราทั้งหลายไดพิ นิ จพิ จารณาและนํ าไปประพฤติ ป ฏิ บัติ ต าม
โอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจานี้เปนของสําคัญที่สุด เราอยาไปเชื่อคอสุราวาสุรานี้
เปนของดี จะเปนทํานองเดียวกันกับสุนัขมันวาอาจมดีนั่นแหละผิดกันที่ตรงไหน คน
เราใครจะไปกินอาจมละ สุนัขตางหาก คนเราไมใชสุนัขพอที่จะไปกินอาจม นี่เราไมใช
คอสุราพอที่จะไปเชื่อคอสุราวาเปนศาสดาเอก สอนเราใหเปนความดิบดีวิเศษวิโสยิ่ง
กวาพระพุทธเจาที่เปนศาสดาของโลกดวยใจที่บริสุทธิ์แลวนั้นเลย จึงขอใหทานทั้งหลาย
มีความเจริญรุงเรืองในหนาที่การงานและขอปฏิบัติทั้งภายนอกภายในครอบครัวของ
ตนตลอดตัวของตัว และขอความสวัสดีจงมีแกทานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ.

