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ศีลธรรมสําหรับครอบครัว 

 
 วันน้ีไดมาเย่ียมพ่ีนองลูกหลานท้ังหลาย หลวงตาบัวรูสึกวายุงมาก ตามปกติไม
คอยมีเวลาวางพอจะมาเยี่ยมพี่นองทั้งหลาย วันน้ีมีโอกาสเรียกวาวาสนาอํานวยเราได
มาพบกัน เน่ืองจากวันหน่ึงๆ เวลามีนอยมาก จึงไดใหช่ือวาหลวงตายุง เวลาน้ีอยูใน
ตําแหนงหลวงตายุง ม ี๓ ช่ือดวยกัน คือ หลวงตาบัว หลวงตายุง หลวงตาลาก กําลังถูก
ลากกันอยูน่ี พอเขาใจไมใชเหรอ หลวงตายุงก็คือหลวงตาบัวน่ีแหละมันยุงมากท้ังวันที
เดียว มิหนําซํ้ากลางคืนบางคืนยังยุงอีก นอกจากน้ันเขาก็ลากเอาไป เรียกวาหลวงตา
ลาก ลากไปโนนลากไปนี้ หลวงตายุงกับหลวงตาลากกําลังอยูในตําแหนงเดียวกันและ
กําลังยุงกัน วันนี้จะพูดธรรมะใหทานทั้งหลายฟงตามโอกาสที่มี 
 คําวาธรรมะเปนส่ิงท่ีลึกซ้ึงมาก โลกเราหากไมมีธรรมะเปนน้ําดับไฟอยูบางแลว 
โลกจะอยูกันลําบากมากและจะอยูไมได ธรรมะเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยว ธรรมะเปนเครื่อง
บํารุงสงเสริมจิตใจของประชาชนใหดีมีความสงบสุข ศาสนาจึงเปนโรงผลิตความดีงาม
ใหแกจิตใจของประชาชนไดอยางดีมาก ไมมีอันใดจะเสมอเหมือนกับศาสนาเลย คําวา
ศาสนาคือศาสนธรรมท่ีบรรยายออกมาภายนอกน้ี เรียกวาคําส่ังสอนท่ีถูกตองดีงามของ
พระพุทธเจา ปกครองไดทั้งประเทศชาติบานเมือง และตัวของบุคคลเปนรายๆ ตลอด
ตัวของเราเอง กระจายไปถึงครอบครัว 
 บานใดท่ีไมมีศีลธรรมก็คือไมมีศาสนา เรือนใดก็ตามครอบครัวใดก็ตาม หรือ
บุคคลใดก็ตาม ถาไมมีศาสนธรรม คือไมมีศีลธรรมเปนเครื่องรักษาปฏิบัติประจําใจ 
บานน้ันเรอืนน้ันบุคคลน้ัน จะมีแตความเดือดรอนอยูเสมอ หาความพอดีมีสุขไมได 
สวนมากมักเกิดความทะเลาะเบาะแวงกันในระหวางครอบครัว คือสามีภรรยาบาง ใน
ระหวางสังคมบาง เพ่ือนบานกันบาง ตลอดถึงหนาที่การงานตางๆ ท่ีไมลงรอยกันบาง 
สวนมากก็เปนเร่ืองปนเกลียวกับศีลธรรม คือความถูกตองดีงาม 
 เฉพาะอยางย่ิงระหวางสามีภรรยาท่ีไมคอยจะลงรอยกัน ก็เพราะไมฝายใดก็ฝาย
หน่ึงเปนผูปนเกลียวกับความพอดี คือความเหมาะสม ตามหลักธรรมทานสอนไววา สนฺ
ตุฏฐี น้ันหมายถึงความสันโดษ ยินดีในสมบัติที่มีอยูของตน ไมใหเลยขอบเขตลุกลาม
ไปหาสมบัติของผูอ่ืน ประการที่สองเรียกวา อปฺปจฺฉตา ความมักนอย น้ีหมายถึงมีอัน
เดียวไมมีสอง ถามีสองก็เทากับไดคูทะเลาะตบตีแยงชิงน่ันเอง 
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 คําวามักนอยคืออยางไร เราเคยเห็นในหนาหนังสือพิมพ เปนผูใหญทางฝาย
โลกเสียดวย แสดงออกทางหนาหนังสือพิมพ เห็นแลวรูสึกมีความสลดใจ หากวาไมเขา
ใจศาสนธรรมบทนั้น ก็ไมควรนําธรรมบทน้ันออกแสดง ใหประชาชนไดยินไดฟงสิ่งที่
ไมถูกตองดีงามตามความมุงหมายของธรรมนั้น ผูอานซึ่งไมเขาใจธรรมสองบทนี้อาจ
เกิดความเขาใจผิดตามไปได น่ีเปนเวลานานแลวแตจาํไมลืม เพราะเปนสิ่งที่ไมนาหลง
ลืมและเปนความสะดุดใจดวย แสดงวา สนฺตุฏฐี คือความสันโดษ ยินดีในความมีอยู
ของตนหนึ่ง อปฺปจฺฉตา ความมักนอยหน่ึง ธรรมทั้งสองขอนี้พระสงฆไมควรนําออก
แสดงใหประชาชนทราบ เพราะธรรมสองบทนี้เปนการกดถวงเศรษฐกิจของบานเมือง 
ซึ่งเวลานี้กําลังฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมืองใหมีความเจริญรุงเรืองกันอยู ธรรมสองขอ
นี้เปนสิ่งที่ขัดแยงกับการฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมือง วาอยางน้ัน 
 ความจริงศาสนธรรมในสองบทน้ีไมไดหมายความอยางน้ัน เปนธรรมสอนโลก
ทั่วไปทั้งพระแลฆราวาสจะพึงนําไปปฏิบัติแกเพศของตน ธรรมไมมีบทใดบาทใดกด
ถวงความเจริญของโลก นอกจากเปนคุณธรรมคํ้าจุนโลกโดยลําดับเทาน้ัน พระนําไป
ปฏิบัติไดดังนี ้ อปฺปจฺฉตา คือความมักนอย พระผูปฏิบัติเปนศากยบุตรพุทธชิโนรส
ของพระพุทธเจา อยาเปนผูมักมากดวยจตุปจจยัท้ังส่ี คือหน่ึง จีวร เครื่องนุงหมใชสอย
ตางๆ ที่ไดมาจากประชาชนเขาใหทาน สอง บิณฑบาตการขบฉัน ไมวาอาหารประเภท
ใด พระภิกษุเหลานั้นไปหามาเองโดยลําพังไมได ตองอาศัยประชาชนเลี้ยงดู ตั้งแตวัน
อุปสมบทเขามาจนกระทั่งถึงวันอวสานของพระ 

จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ ท่ีอยูท่ีอาศัยของพระตลอดถึงยาแกไขเหลาน้ี ลวน
แลวแตมาจากประชาชนศรัทธา พระที่เปนศากยบุตรพุทธชิโนรส จึงไมควรแสดงตัว
เปนคนมักมากโลภมาก ผิดกับหลักธรรมของพระพุทธเจา จงเปนผูมักนอยในปจจัยทั้ง
หลาย ซ่ึงเปนความถูกตองดีงามสําหรับพระผูอาศัยคนอ่ืนเล้ียงดู จะไมเปนภาระแก
ศรัทธามากไป พระก็ไมพะรุงพะรังกังวลวุนวายกับปจจัย ซึ่งเปนเพียงเครื่องอาศัยพอ
ยังอัตภาพใหเปนไป และบําเพ็ญสมณธรรมดวยความสะดวก 
 เก่ียวกับประชาชนคือความมักนอยน้ีน้ัน หมายถึงมักนอยในครอบครัวของตน
เทานั้น ผัวหนึ่งใหมีเมียหนึ่ง เมียผูหน่ึงมีผัวคนเดียว ผัวผูหนึ่งมีเมียเพียงคนเดียว ไม
ใหมีสองมีสามอันเปนไฟลุกลามไหมกันและครอบครัว น้ีช่ือวาความมักนอย ไมมักมาก
ในอารมณเครื่องเสริมไฟ ไมยุงเหยิงวุนวายหลายอารมณมาบวกมารบรากัน 
 สามีภรรยาใหมีความจงรักภักดีตอกัน มีความซ่ือสัตยสุจริตตอกัน มีความฝาก
เปนฝากตายตอกันตลอดกาลสถานท่ี ไมมีที่ลับที่แจง เปดเผยความบริสุทธ์ิและความ
จงรักภักดีตอกันอยูภายในใจอันสะอาด ใครจะไปทํางานในบานนอกบาน ไปใกลไปไกล
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ขามวันขามคืนที่ไหน ก็ไปดวยใจสัตยซ่ือมือสะอาด ไมมีมลทินมัวหมองติดตัวมาฉาบ
ทากัน ไปเท่ียวทํามาคาขายใกลหรือไกล ก็เพือ่จะยังการครองชีพใหเปนไปดวยความ
ราบรื่นดีงาม ไมมีความวิตกวิจารณ ไมมีความเปนหวงเปนใย ไมมีความเดือดรอนภาย
ในจิตในใจวา สามีหรือภรรยาของตนจะไปประพฤติไมดีไมงาม ดวยการคบชูสูหญิงสู
ชายนอกบัญชี ซ่ึงเทากับผีรอยตัวมาควาเอาหัวตับหัวปอดข้ัวหัวใจ ไปขย้ีขยําตําบอน
โดยประการตางๆ ซ่ึงทําลายอปฺปจฺฉตาธรรมใหฉิบหายปนป ไปเปนการนานเปนคุณ 
นําผลรายไดมาอุดหนุนครอบครัว ใหมีความจีรังยั่งยืนดวยความชื่นบานหรรษาตอกัน 
 สามีภรรยาปฏิบัติตัวดังกลาวนี้อยูที่ใดไปที่ใด ยอมไมมีความกังวลหมนหมอง 
ครองกันดวยความราบร่ืนช่ืนใจตลอดไปจนอายุขัย เพราะหลักใหญมีใจซื่อสัตยมั่นคง
ตอกัน ส่ิงภายนอกแมจะมีอดบางอ่ิมบางไมสําคัญ สําคัญท่ีความจงรักภักดีและซ่ือสัตย
สุจรติตอกัน ครอบครัวนั้นจะอุดมสมบูรณดวยทรัพยสมบัติเงินทองก็ตาม จะขาดๆ 
เขินๆ บางก็ตาม ความสุขความอบอุนความฝากเปนฝากตายตอกัน ยอมเปนความ
แนนหนาม่ันคงในครอบครัว ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนตองการดวยกัน ระหวางสามีภรรยา
ปฏิบัติตอกันดังกลาวมา น่ีเรียกวา อปฺปจฺฉตา มีผัวเดียวเมียเดียว ไมเก่ียวเกาะกับใคร 
แมหญิงชายจะมีเต็มโลกไมยุงเก่ียว น่ีแล อปฺปจฺฉตา ของฆราวาส 
 หากวา อปฺปจฺฉตา นี้ไดถูกลบลางไปเสียไมมีอยูในโลกแลว โลกก็ไมมีเขตมี
แดน ก็ไมมีผิดอะไรกับ... เคยเห็นไหมตอนเดือนเกาเดือนสิบทางภาคอีสาน แตภาค
กลางพวกน้ีกําเริบหนาเดือนสิบสอง เสียงมันเหาหอนอึกทึกครึกโครม ตัวไหนเปนผัว
ของตัวไหน ตัวไหนเปนเมียของตัวไหนไมมีเลย กัดกัน โอย แหลกเหลวไปหมด หนา
เดือนเกาเดือนสิบเราเคยเห็นไหมทางภาคอีสานนะ เวลาสัตวพรรคนี้คึกคะนอง ว่ิงสวน
กันขวักไขวไมมีวันมีคืน ไมมีเขตมีแดนวาเปนบานเขาหรือบานเรา ว่ิงวุนไปหมด ขาวน้ํา
กินไมกินไมสนใจ อยูบานไมติด ว่ิงวุนหากันย่ิงกวาสุนัขบาน่ันแล มนุษยเราถาหาก
ปลอยตัวปลอยใจใหเปนแบบน้ันแลว ความเลวรายและความฉิบหายตางๆ จะยิ่งกวา
น้ันอีก เพราะยังมีปนผาหนาไมเที่ยวยิงเที่ยวฆากันอีก เน่ืองจากมีความฉลาดกวาสัตว 
จะทําลายกันเหลวแหลกไปหมด เรือนจําไมมีที่ใหอยูนั่นแล นี่คือโทษแหงการปลอยตัว
ปลอยใจไปตามความคึกคะนองของราคะตัณหา จะไมมีเลยคําวาพอด ี อยางไรตองเกง
กวาสุนัขไมอาจสงสัย  
 สัตวดังกลาวนี้เวลาราคะกําเริบมันไมมีเขตมีแดน ไปไหนไปไดหมดไมกลัวเปน
กลัวตาย ไมกลัวความหิวความกระหายใดๆ ท้ังส้ิน ไมวาบานใดเรือนใดมันว่ิงเพนพาน
ไปไดหมด ไมเคยมาเกี่ยวของกับเจาของ อยางมากก็ว่ิงมาบานครูหน่ึง เจาของใหกิน
ขาวทันก็ทัน ใหกินไมทันก็วิ่งไปเลย แลวเราดูซิสุนัขหนาน้ันเปนอยางไรบาง หูฉีก ปาก



 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๔๘ 

๔๘ 

ฉีก ขาฉีก พุงทะลุก็มีเพราะแรงกัดกัน บางตัวตาย บางตัวเปนบาไปเลยก็ม ี บางตัวไม
กลับบานไปตายขางหนา สัตวพรรคน้ีเวลาคึกคะนองดวยราคะตัณหาเปนความเสียหาย
แกตัวมันเองดังที่กลาวมา 

เพียงสัตวเรามองเห็นก็ไมนาด ูเพราะผิดปกติของสัตวมากมาย หนาน้ันไมวาตัว
ผูตัวเมียว่ิงวอนหากันยุงไปหมด ไฟราคะ โทสะมันเปนไปพรอมๆ กันมันเผาไปไดหมด 
นี่คือความไมมีเขตมีแดนของสัตวเปนอยางนี้ คือความไมมีเขตมีแดนของกิเลสราคะ
ตัณหา ทําสัตวท้ังหลายใหมีความลําบากทรมาน มีความกระวนกระวาย มีความทุกข
มากในระยะโรคราคะตัณหากําเริบ ทุกขจนถึงตายก็มีในบางตัว ทุพพลภาพเสียอวัยวะ
วิกลวิการก็ม ี
 ทีนี้ถามนุษยเราไมม ี อัปปจฉตาธรรม เปนเบรกหามลอไวเพ่ือความปลอดภัย 
มนุษยจะไมมีขอบเขตสมกับภูมิของมนุษยที่มีความเฉลียวฉลาดเลย มนุษยเราจะทํา
ความเดือดรอนเสียหายใหแกกันและกันย่ิงกวาบรรดาสัตวมากมาย เพราะมนุษยเรามี
ความเฉลียวฉลาด ถาเฉลียวฉลาดในทางที่ดีก็เปนความดีประดับตน และเปนประโยชน
แกตนทั้งครอบครัว ตลอดประเทศชาติบานเมือง แตความฉลาดของมนุษยนี้ใชไปได
ทุกแงทุกมุม สวนมากถาจิตใจใฝต่ํา ความฉลาดนั้นก็จะเปนเครื่องมือของการกระทํา
ความช่ัวไดมาก และมนุษยจะกอความเดือดรอนเสียหายใหกันไดมากมาย เพราะมี
ความฉลาดมาก  
 เพราะฉะนั้น จึงควรมีศีลธรรมเปนเครื่องดําเนินเปนเครื่องปกครอง อยูดวยกัน
จะเปนความรมเย็นผาสุก ระหวางสามีภรรยาก็ใหมีความจงรักภักดีตอกัน อยาหาเศษ
หาเลยเหมือนจาํพวกเดือนเกาเดือนสิบ ซึ่งมิใชวิสัยของมนุษยผูรูผิดรูถูกรูดีรูชั่วจะนํามา
ใช จะมาทําลายศักดิ์ศรีดีงามของมนุษย อยางนอยก็ลดคุณคาลงไป มากกวาน้ันก็ทํา
มนุษยใหเหลวแหลกแหวกแนว หาคุณคาสาระติดตัวไมได การคลอยตามอารมณ
เครื่องเสริมไฟดวยวิธีหาเศษหาเลย เขาโรงบารโรงบาโรงน้ําชากาแฟ โรงอาบอบนวดที่
ขับกลอมบํารุงบําเรอ เหลานี้เปนการทําลายศีลธรรมอันดีงามของมนุษยใหเสื่อมเสียไป
โดยลําดับ เพราะเปนลัทธิของสัตวที่หาขอบเขตเหตุผลดีชั่วไมได นอกจากความ
เพลิดเพลินและกัดฉีกกัน อันเปนความลมจมฉิบหายแกกันและกันโดยถายเดียว 
มนุษยจึงไมควรนํามาใช 
 เฉพาะอยางย่ิงผูมีครอบครัวแลวไมควรอยางย่ิง เพราะผิดวิสัยของผูมีขอบเขต
เปนฝงเปนฝาแลว ตามหลักสากลของมนุษยมีศีลธรรมยอมรับกัน การประพฤติตัวเชน
น้ัน เปนการทําลายจิตใจของอีกฝายหน่ึงเปนอยางมาก ถึงข้ันอาจกลาวไดวา ไมมียา
ขนานใดจะระงับดับความเสียใจเพื่อเขาสูภาวะปกติได ฉะน้ัน สามีภรรยาที่เห็นคุณคา
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ของกันและกันจึงไมควรทําอยางยิ่ง ท่ีคูรักกลายเปนคูแคน สามีภรรยาคูฝากเปนฝาก
ตายกันกลายเปนศัตรูคูเวรกัน ก็เพราะความประพฤติผิด อัปปจฉตาธรรม นั่นแล การ
ขาดธรรมขอนี้จึงเปนการขาดหลักประกันอันสําคัญในครอบครัว 
 ฉะน้ัน คําวาอปฺปจฺฉตา ความมักนอยจึงไมใชเปนธรรมเล็กนอย แตเปนธรรม
ยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันใหมีความแนนหนามั่นคงไดเปนอยางดีตลอดไป อัป
ปจฉตาธรรม นี้ทําครอบครัวผัวเมียใหมีความจงรักภักดีตอกัน ใหมีความอบอุนตอกัน
ไมมีวันจืดจาง ทรัพยสมบัติไดมามากนอยยอมไหลลงจุดเดียว ไมรั่วไหลแตกซึมเขาสู
ปากแรงปากกา การจับจาย จะจายไปก่ีบาทก่ีสตางคเปนประโยชนแกครอบครวัทุกบาท
ทุกสตางค ไมรั่วไหลไปดวยความมักมากโลเลในอารมณเปนเครื่องทําลาย สมบัติไดมา
ก็เย็น จายไปก็มีเหตุผลและเปนประโยชนแกครอบครัวผัวเมียลูกเล็กเด็กแดงทุกบาท
ทุกสตางค สมกับทรัพยสมบัติที่มีคุณคานาปลื้มใจแกเจาของ 
 ดังนั้น ทานจึงสอนใหมีการอบรมจิตใจเขาสูธรรม จิตใจเปนสิ่งสําคัญ หลักใจ
คือหลักทรัพย ถาหลักใจไมมีแลว หลักทรัพยก็ไมมี สมบัติรั่วทั้งวันทั้งคืนเพราะใจพา
ใหรั่วเก็บอะไรไมอยู หมอน้ํายังดีใชประโยชนไดเต็มคุณภาพของมัน เพียงราวไปบาง
เทาน้ันคุณภาพก็ไมสมบูรณ ยิ่งหมอน้ําแตกไปดวยแลวใชประโยชนอะไรไมไดเลย น่ีก็
เหมือนกัน คูครองน้ีเปนส่ิงสําคัญมากและเปนหลักทรัพยหลักครอบครัวท่ีอบอุน ไมมี
อะไรยิ่งไปกวา เมื่อตางฝายมีความประพฤติดีและซื่อสัตยสุจริตตอกัน จึงกรุณานําหลัก
ธรรมเหลานี้ไปปฏิบัติตอตัวเองและครอบครัวตลอดหนาที่การงาน ใหเปนไปเพ่ือความ
ราบรื่นชื่นใจตลอดไป อยาพากันหางเหินศีลธรรมเครื่องคุมครองรักษาตนใหเปนคนดี
มีความสงบสุขในครอบครัว 
 ลําพังของกิเลสราคะตัณหาน้ันไมมีขอบเขตเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น ทานกลาวไวแลว
วา นตฺถิ ตณฺหาสมา นท ีแมนํ้าเสมอดวยความอยากความหิวโหยตลอดเวลาไมมี แม
นํ้ามหาสมุทร ทะเล จะกวางและลึกขนาดไหน ก็ยังมีฝงมีฝามีเกาะมีดอน แตราคะ
ตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานน้ี ไมมีขอบมีเขตไมมีเกาะมีดอน ไมมีฝงมีฝา 
ไมมีเครื่องกั้นตัวเองใหอยูในความพอดีงามตาเย็นใจ แตไหลอยูท้ังวันท้ังคืนลนฝงภาย
ในหัวใจตลอดเวลา ถาไมมีศีลธรรมเปนทํานบก้ันใหอยูในความพอดีแลว โลกน้ีจะ
เดือดรอนท่ีสุดดวยอํานาจแหงตัณหาตาเปนไฟลากจูงไป 

ถาปลอยใหเจาราคะตัณหาน่ีออกเพนพาน ก็ย่ิงจะรายกวาสัตวจาํพวกเดือนเกา
เสียอีก จะฆากันพินาศฉิบหายดวยฤทธ์ิแหงราคะตัณหาน่ีแล นอกน้ันยังแสดงเปนความ
โงใหสัตวเขาหัวเราะเขาอีก เพราะฉะนั้น เพื่อกันไมใหสัตวเขาหัวเราะมนุษยเราสมกับ
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ภูมิแหงความเปนมนุษย จึงตองมีศีลธรรมเปนคูเคียงเครื่องรักษา ใหมีขอบเขตอันดี
งามในการประพฤติปฏิบัติชอบตอตนเองและครอบครัว 
 คําวา ศีลธรรม คือความดีงาม คือธรรมชาติที่โลกรองเรียกหาเรื่อยมา คือธรรม
ชาติท่ีใหความอบอุนแกโลก คือโอชาอันเลิศของใจ คือขอบเขตเหตุผลคํ้าประกันความ
ถูกตอง คือความตายใจของสัตวโลกทั่วไปไมมีใครตําหน ิ คือธรรมชาติที่พนจากการ
ตําหนิติเตียน เรียกวาศีลธรรม ธรรมฝายเหต ุเชน เราไดเงินมาหาบาท เราจะจายไปสัก
ก่ีบาท มีเหตุมีผลในการจาย ไมจายดวยความสุรุยสุราย นับต้ังแตหน่ึงบาทข้ึนไปถึง
หม่ืนถึงแสนถึงลาน เจาของสมบัติเปนผูมีเหตุมีผลในการจับจายในการเก็บรักษาแลว 
ทรัพยสมบัตินั้นจะเปนประโยชนตามจํานวนและคุณภาพของสมบัตินั้นๆ สมกับทรัพย
สมบัติมีคุณคาสําหรับสนองความตองการของเจาของใหมีความสุข 

แตถาเจาของเปนคนใจรัว่ หลักใจไมมี หลักทรัพยก็ลมละลายเหมือนหมอนํ้ารัว่ 
สมบัติมีเทาไรฉิบหายปนปไปหมด การจายไปในทางที่ดีมีประโยชนไมเรียกฉิบหาย นี่
หมายถึงการจายไปในทางที่ไมเกิดประโยชนตางหาก มิหนํายังใหเกิดโทษแกผูจายอีก
ดวย ทรัพยสมบัติจึงกลายเปนยาพิษ และเครื่องประหัตประหารเจาของที่โงใหลมจมไป
อยางนาทุเรศ ไมสามารถยังทรัพยใหเปนประโยชนแกตนได ทั้งนี้เพราะความขาดศีล
ธรรมค้ําประกันตนและสมบัตินั่นแล จึงทําใหลมเหลวไปไดทั้งตนและสมบัติเงินทอง
ของพึงใจทั้งหลาย  
 ความมีศีลธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญมาก ครอบครัวหน่ึงๆ ถามีศีลธรรมเปนเครื่อง
ปกครองรักษา ครอบครัวน้ันจะอบอุน พูดกันก็รูเรื่อง ไมดันทุรัง ยอมฟงเหตุฟงผลจาก
กันและกันเพื่อความราบรื่นดีงามในการครองชีพและความเปนอยูดานตางๆ เพียงศีล
หาเทาน้ันก็มีความรมเย็นแลวสําหรับฆราวาสท่ีมีครอบครัวผัวเมียถารักษาได เพราะศีล
หาเปรียบเหมือนเส้ือกันหนาว เปรียบเหมือนรมกันฝน เปรียบเหมือนตูเซฟสําหรับเก็บ
ทรัพยคือดวงใจของครอบครัวผัวเมีย ไมใหบุบสลายพังทลายเพราะราคะตัณหาความ
ไมมีฝงทําลาย 
 ปาณาฯ สัตวมีชีวิตไมวาเขาวาเรา คุณคาแหงชีวิตมีเสมอกัน สัตวตัวหนึ่งๆ คุณ
คาแหงชีวิตมีเสมอกับมนุษยเรา หากถูกทําลายใหขาดจากชีวิตไปเสีย สัตวก็เปนสัตวไป
ไมได มนุษยก็เปนมนุษยไปไมได เรียกวาขาดความสืบตอแหงความเปนสัตวเปนมนุษย
ลงในขณะน้ันดวยกัน เพราะฉะนั้น ทานจึงไมใหทําลายชีวิตซึ่งกันและกัน อันเปนการ
ทําลายคุณคาแหงการเปนคนเปนสัตวใหขาดสะบ้ันลงในขณะน้ัน คําวาความลมความ
ตายเปนภัยท่ีกระเทือนใจคนใจสัตวมากกวาภัยใดๆ ทานจึงสอนไมใหแตะตองทําลาย
ชีวิตของกันและกัน 
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 อทินนาทาน คือ  การฉก ลักขโมยสมบัติของผูอื่นที่เขาไมไดให เรียกวาการ
ทําลายสมบัติและจิตใจของกันและกัน เปนบาปมาก จึงเปนสิ่งไมควรทํา คําวาสมบัติ
แมเข็มเลมเดียวก็เรียกวาสมบัต ิ ซึ่งมีคุณคาทั้งสมบัติและจิตใจ ของใครใครก็รักสงวน 
เม่ือถูกขโมยเจาของตองเสียใจ เพราะใจเปนสําคัญกวาสมบัติ ผิดกับการใหดวยเจตนา
อยูมาก ความเสียดายกับความเคียดแคนบวกกันเขาสามารถฆากันได แมเพียงเข็มเลม
เดียว เรื่องกรรมสิทธิ์ของแตละคนเปนเรื่องใหญโตมาก ทานจึงหามไมใหทําเพราะเปน
การทําลายจิตใจกันซ่ึงเปนเรือ่งใหญ การขโมยกับการใหดวยเจตนานั้นตางกันมาก การ
ใหดวยเจตนาใหเทาไรก็ได อยาวาแตเข็มเลมเดียวเลย ใหสมบัติเงินทองเปนรอยเปน
พันเปนหม่ืนเปนแสนเปนลานหรือเปนลานๆ ก็ใหไดดวยความพอใจ ผูใหก็ดีใจยิ้ม
แยมแจมใส ผูรับก็รับดวยความยินดีสุดหัวใจ เปนมงคลทั้งสองฝายดังที่โลกเคย
สงเคราะหชวยเหลือกันมา 
 ธรรมะใหความเสมอภาคทุกหัวใจ ถือวาหัวใจแตละดวงมีคุณคาแกสัตวโลกแต
ละราย ทานจึงสอนไมใหทําลายจิตใจกัน ดวยการฆาบาง ดวยการขโมยปลนจี้ตางๆ 
บาง ดวยการลวงประเวณีสามีภรรยาลูกหลานของกันและกันบาง เพราะเปนสมบัติที่เจา
ของยึดครองคือใจซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก การทําสมบัติและจิตใจของกันและกันให
กําเริบไมใชเปนของด ี น่ันเปนส่ิงท่ีจะรนุแรงมากย่ิงกวาส่ิงใด ท่ีฆากันตายอยูทุกแหงหน
ก็เพราะความเคียดแคนเปนพลังหนุนใหทํา ทานจึงสอนใหรักษาสมบัติและนํ้าใจกัน
ดวยศีลดวยธรรม คือตางไมแสดงอาการที่ผิดศีลธรรมใหเปนการกระทบกระเทือนจิต
ใจของกันและกัน เชน การฆาเขา ก็คือการทําความกระเทือนรางกายจิตใจ ยังสงผล
กระทบกระเทือนไปถึงผูอื่นที่ยังมีชีวิตอยู ใหเกิดความเคียดแคนและผูกอาฆาตบาด
หมางซ่ึงกันและกัน คนน้ีตายไป คนน้ันยังอยู และจองลางจองผลาญกันไปตั้งกัปตั้ง
กัลปหาเวลาส้ินสุดยุติไมได 
 ขอท่ีสาม กาเมฯ ลูกใครๆ ก็รัก เมียใครๆ ก็รัก สามีใครๆ ก็รัก ในครอบครวั
นั้นไมมีสิ่งใดรักมากยิ่งกวาคูครองคือสามีภรรยา สามีกับภรรยานี้เปนคูพึ่งเปนพึ่งตาย
กันราวกับอวัยวะอันเดียวกัน ไมมีรักใดในครอบครัวจะมากย่ิงกวาสามีรักภรรยา 
ภรรยารักสาม ีความรักก็มาก ความสงวนก็มาก ความหึงหวงก็มาก ไมมีสมบัติใดเทียบ
เทาเลย ถาไปทําความไมดี มีนอกมีในไมซ่ือสัตยสุจริตตอกัน เชนฝายใดฝายหนึ่งอุตริ
คิดไมชอบ ไปหาเศษหาเลยในที่ตางๆ แบบสุนัขตัวหิวจัด อีกฝายหน่ึงจะเกิดความเสีย
ใจมากชนิดบอกไมถูก เทียบไดแตเพียงวา น่ีเทากับเอามีดมาผาหัวอก ลวงเอาหัวใจ
ออกมากองเรี่ยราดทั้งที่ยังไมตาย ฝายท่ีถูกทําลายน้ันจะทุกขมากทรมานมากขนาดไหน 
นี่ใครๆ ก็ตอบไดเตม็ปากไมกระดากวากลัวผดิ 
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ทุกทานที่คูครองซึ่งจะเปนผูบาปหนา มาโดนฝายหนึ่งเปนเพชฌฆาตสังหารทั้ง
เปนไดลงคอแบบนี้ จงคิดดูใหถึงใจ ทานยังจะสังหารสามีของทาน ภรรยาของทานได
ลงคอละหรือ หากจะเปนทํานองนี ้ แมฝายใดจะตายก็ยอมตายเถิดดวยความอดกล้ัน
ขันต ิ ฝาฝนกิเลสตัวเพชฌฆาตสังหารกันทั้งเปนนี ้ ทานจะเปนสามีหรือภรรยาตัวอยาง
อันมีเกียรติแกสุภาพชนชาย-หญิงทั้งหลายไมมีวันลบเลือนตลอดไป ตายแลวทานก็จะ
ไปสวรรค เสวยวิมานตัวอยางดวยความบันเทิงหลายพันหลายหม่ืนปทิพย ทั้งเปนเทพ
ตัวอยางแหงเทวดาทั้งหลายไมมีประมาณ ดีกวาทานจะคิดสังหารคูครองซ่ึงรักทานอยาง
สุดชีวิตจิตใจ แลวก็ถูกทานสังหารอยางเลือดเย็นใจอํามหิตผิดมนุษยภูมิท้ังหลาย ไม
อาจมีโลกใดมีความหนาแนนม่ันคง พอจะทานนํ้าหนักบาปกรรมของทานผูลามกจก
เปรตได 
  กอนท่ีทานจะทําความช่ัวหรือทําลายกันดังธรรมท่ีกลาวมาน้ี ขอทานไดมองหรือ
คํานึงถึงศาสนธรรมของศาสดาองคเอก ธรรมดวงเอก ใหเต็มตาเต็มใจกอนวาเปนผู
เชนไร เปนธรรมเชนไร จอมปราชญทั้งหลายถึงไดเคารพเทิดทูนกันนักหนา สวนกิเลส
ท้ังหลายมีกามกิเลสเปนตัวการ มีปราชญทานใดเคารพนับถือและเทิดทูนวาเปนของดี
วิเศษ พวกเราจึงไดเคารพรักชอบขอบคุณมันนักหนา ถาทานคิดคํานึงเหตุผลหนักเบา
บางดังกลาวมา ทานจะมีทางตอสูและหลบหลีกปลีกตัวจากมันไดพอประมาณ อยาง
นอยทานตองเปนสุภาพชนคนหน่ึงในวงของสามัญชนท่ียังมีกิเลสภายในใจ สามีทาน
หรือภรรยาทานก็จะนอนตาหลับขับกลอมดวยความอบอุนภูมิใจ ไมกลืนนํ้าลายกับนํ้า
ตาดวยความฝนกายทรมานใจ ดังท่ีโลกปจจุบันกําลังถลําตัวเขารองรับกันอยูท่ัวดินแดน 
ทานเปนฆราวาสตองตาแหลมคมกวาตาพระ ผูกําลังหลับหูหลับตาแสดงอยูเวลาน้ี ทาน
ตองเห็นเหตุการณดังกลาวเหลาน้ี 
 งานเพ่ือความราบร่ืนและใหเกียรติกันระหวางสามีภรรยา คืองานบางอยางสามี
เปนใหญ เปนผูจัดผูทํา ภรรยาไมควรไปกาวกาย นอกจากสามีขอความรวมมือ งานบาง
อยางภรรยาเปนใหญ สามีไมควรเขาไปกาวกาย เวนแตภรรยาขอความรวมมือ ยกให
เปนใหญคนละทางตามความถนัดของเพศที่ควรแกงานนั้นๆ ตางใหเกียรติกันดวย
ความเกรงอกเกรงใจกัน ไมดูถูกเหยียดหยามกันดวยโคตรแซดาพอลอแมกัน วงศสกุล
ของแตละฝายขอใหยกไวบนท่ีสูง อยานํามาเหยียบยํ่าทําลาย แมจะมีการขัดแยงกันบาง
บางกรณีท่ีเหตุผลยังไมกลมกลืนกัน ก็ควรพูดในฐานะสามีภรรยากัน อยานําเอาวงศ
สกุลของแตละฝายมาขย้ีขยํา ซ่ึงเปนการดูถูกและทําลายจิตใจกันเจบ็แสบแบบลืมไมลง 
ซ่ึงจะเปนสาเหตุใหราวฉานและแตกแยกกันท่ีใคร ๆ ไมปรารถนาทั้งสองฝาย 
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หากมีความคิดไมดีเกิดข้ึนระหวางกันและกัน เก่ียวกับความรูความเห็นขัดแยง
กันบาง ก็อยาเกลียดอยาโกรธกันอยางงายดาย พึงระลึกยอนหลังกอนจะไดกันเปนสามี
ภรรยาน้ัน ตางฝายตางแทบลมแทบตายกลัวจะไมไดเปนผัวเปนเมียกัน นอกจากน้ันยัง
เกี่ยวโยงไปถึงพอถึงแม ตลอดวงศาคณาญาติของแตละฝายใหยุงไปตามๆ กัน เมื่อได
เปนสามีภรรยาสมใจหมายแลว จึงควรประคับประคองกันใหถึงฝงถึงแดนอวสานของ
อายุขัย 
 การเปนสามีก็ด ี การเปนภรรยาก็ดี ตางก็เปนความสมัครรักชอบมอบชีวิตราง
กายตอกันจริงๆ หากมีอะไรเกิดข้ึนในลักษณะล้ินกับฟนท่ีอยูดวยกัน ยอมมีการกระทบ
กันบาง เปนธรรมดาของสามีภรรยาที่ตางคนตางรับผิดชอบรวมกัน ก็พึงถือความม่ันคง
ตอกันเปนใหญกวาเรือ่งเล็กๆ นอยๆ ที่อาจมีแทรกและบั่นทอนได พึงคิดเสมอวา ตาง
ผละจากพอจากแมมาแลว เปลี่ยนใจมาถือสามีภรรยาเปนเหมือนพอเหมือนแม และ
เปนมิตรเปนสหาย เปนคูพึ่งเปนพึ่งตาย จะทําอะไรพึงคํานึงถึงหัวอกของเจาของเสมอ 
คือสามีนั้นเปนเจาของของภรรยา ภรรยาก็เปนเจาของของสาม ี ใหพึงคํานึงถึงเจาของ
ของกันและกันแลวทําอยางไรไมลง อะไรก็ตามถาปราศจากเจาของแลวมักไมปลอดภัย 
จงระลึกถึงเจาของไวเสมอจะไมเผลอตัวและหลวมตัว ครอบครัวก็อบอุนม่ันคง 
 เหลาน้ีช่ือวาผูมีธรรม อปฺปจฺฉตา ความมักนอย ไปเถอะ จะทํางานในบานนอก
บาน ไปที่ไหนไปเถอะ มีความสะดวกกายสบายใจท้ังน้ัน ตางคนตางไวใจกัน สมบัติได
มามากนอยมาบํารุงครอบครัวใหมีความสุข เพราะไปดวยความสุจริต ไดทรัพยสมบัติ
มาดวยความสุจริต มาเปนประโยชนแกครอบครัว ครอบครัวมีความรมเย็นเปนสุข ถึง
จะขาดตกบกพรองส่ิงใดบางในครอบครัวตามกฎอนิจฺจก็ํตาม ไมสําคัญยิ่งกวาสามี
ภรรยาประพฤติตนแหวกแนว อันน้ีเปนส่ิงทําลายมากทีเดียว ถาครอบครัวใดมีอยางน้ี
เคลือบแฝงอยูแลว ครอบครัวนั้นจะมีเงินเปนลานๆ ก็ตามเถอะ จะหาความสุขไมได 
ครอบครัวที่ม ีอปฺปจฺฉตา คือศีลธรรมขอมักนอย รูจักเมียของตน รูจักผัวของตน รูจัก
คนอ่ืน รูจกัของเขาของเราไมกลํ้ากราย น้ันแลจะมีความรมเย็นเปนสุข อดบางอ่ิมบางก็
พอใจ คนเรามีหลักใหญอยูท่ีครอบครัวผัวเมยีเปนสําคัญ 
 ลูกเตาหลานเหลนเกิดข้ึนมาเปนลูกของเราก็ไมมีปมดอย พอแมก็ไมทะเลาะกัน
ในเร่ืองแบบนํ้าลนฝงน้ี การทะเลาะกันเพราะความขาดเขินบกพรอง และทะเลาะกัน
อยางอื่นไมคอยเปนไรถือเปนธรรมดา แตเรื่องนี้เปนเรื่องหนักมาก ใครๆ ก็ละอายกัน
ไปหมด จงเขมงวดกวดขันตลอดไปอยาเผลอตัวจะหลวมตัว การทะเลาะกันอยางอ่ืนก็
ควรระวัง เวลาพอแมทะเลาะกันลูกเตามองหนากันไมได จะไปเที่ยวกับหมูกับเพื่อน ไป
โรงร่ําโรงเรียนก็มองดูหนาเพื่อนฝูงไมได เมื่อพอแมทะเลาะกันดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
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เพราะอายเพื่อนฝูง วันนี้ไดมาเยี่ยมพี่นองทั้งหลาย และไดอธิบายธรรมะเปนขอๆ ให
ฟง นี่เปนขอที่สาม 
 ขอท่ีส่ี มุสาฯ ทําไมทานจึงสอนไมใหโกหกกัน เราพิจารณาดูซิ โกหกมันดีเหรอ
มองเห็นหนากันก็โกหกแลว เอาความโกหกทักทายกัน คนทั้งบานทั้งเมืองทั้งประเทศ
ขอบเขตของมนุษย มีแตความโกหกออกตอนรับกัน ไปท่ีไหนเกล่ือนกลาดอยูดวย
ความโกหกพกลม หาความสัตยความจริงตอกันไมได มนุษยเราอยูดวยกันไดอยางไร 
อยูไมได ไมมีความสัตยความจริงเปนที่ยอมรับเปนที่เชื่อถือกันแลวอยูดวยกันไมได 
เพ่ือใหมนุษยอยูดวยกันไดเช่ือถือกันได นับตั้งแตเพื่อนฝูง สามีภรรยา ลูกเตาเหลากอ 
ออกไปจนกระทั่งสังคมทั่วประเทศ ใหมีความสัตยความจริงเปนที่ยึดที่ถือเปนที่ไวเน้ือ
เช่ือใจกันได บานเมืองก็มีหลักมีเกณฑมีข่ือมีแป น่ีในขอมุสา 

อันนี้พูดเพียงยอๆ ใหทานทั้งหลายไดเขาใจเอาไววา อํานาจแหงความสัตย
ความจรงิน้ีมีคุณคามหาศาล โลกอยูดวยกันไดสนิทเพราะความสัตยความจริง ไมใช
เพราะความโกหกพาอยู และความโกหกพกลมน้ันกอความเสียหายใหแกโลกไดมาก
มายทีเดียว ผูหวังสารคุณตอกันจึงปฏิบัติตอกันดวยความสัตยความจริงอยางเดียว 
ความโกหกพกลมเปนเหมือนผีตัวหลอกลวงกินบานกินเมือง สังคมผูดีจึงสาปแชงกีด
กันไมใหเขามาแทรกซึม นอกจากจําพวกทํานาอยูในข้ัวตับข้ัวปอดคน จึงตางเลี้ยงตัว
โกหกตมตุนไวเพื่อประทังชีวิต ดังน้ันความโกหกจึงเปนวิชาหากินของคนช่ัวเทาน้ัน ไม
เปนสารคุณใดๆ สําหรับคนดีท่ัวๆ ไป ทานจึงหามไมใหพูดปดมดเท็จเพราะเปน
เพชฌฆาตสังหารคนใหลมจมโดยถายเดียว  
 ขอท่ีหา สุราฯ สุราคืออะไร สุราก็คือเครื่องดองของเมา และทําผูด่ืมใหลดคุณ
ภาพแหงความสมบูรณมาเปนคนบกพรอง คนไมเต็มตาเต็งตาชั่ง คนขาดบาทขาดสลึง 
ด่ืมมากเทาไรย่ิงขาดบาทลงเร่ือยๆ จนกลายเปนคนบอคนบาไดอยางสดๆ รอนๆ เรา
เกิดมาพอแมไมเคยเอาน้ําเมาคือสุราเมรัยมาใหเราดื่มเรากินมาเลี้ยงดูเรา มีแตของดิบ
ของด ีขาวตมขนม อาหารหวานคาวมีแตของดีๆ ถานํ้าก็เปนนํ้านมแม ดูดเลือดดูดเนื้อ
แมซึ่งมีแตของดีๆ บริสุทธิ์ทั้งสิ้น เราเติบโตขึ้นมาดวยน้ํานมของแม ดวยขาวตมขนม 
เปนของดิบของดีมีราคามากมาย พอแมนํามาเลี้ยงดูจนเปนผูเปนคนขึ้นมา เมื่อเปนผู
เปนคนข้ึนมาจากของดิบของดีมีคามากแลว กลับมาเอานํ้าสุรายาเมาเขามาเบ่ือตัวเอง
ใหมึนเมา นี่เปนสิ่งที่เพิ่มคุณคามนุษยใหมีศักดิ์ศรีดีเดนที่ตรงไหน ยังมองไมเห็น 

เราลองคิดดูซิ สมมุติวาเราน่ังอยูดวยกันน่ี มีก่ีคนดวยกันน่ี ลวนแตคนเมาสุรา 
นับต้ังแตหลวงตาบัวลงไปเมาดวยกันหมด นอนรายบาเกล่ือนอยูตามถนนหนทาง ไปที่
ไหนมีแตคนเมาสุรา ข้ีแตกเย่ียวราดอยูตามถนนหนทาง ไมมียางอายตามมรรยาทของ



 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๕๕ 

๕๕ 

มนุษยเลย ดูไดไหมพิจารณาซิ ถาหากวาสุรามันดีจริงดังที่ชอบเสกสรรกัน คนมีสมบัติผู
ดีจะชมไหมวา พวกข้ีเมานอนเกล่ือนกลาดข้ีราดเต็มตัวเต็มถนนหนทางอยูเขาดีนะ ขี้ไม
ตองหาท่ีทะลักออกเต็มผาก็ยังได คนธรรมดาทําไมได นี่เขาดีนะ อยางนี้มีไหม ไปที่
ไหนมีแตคนเมาสุราเต็มถนนหนทาง แลวดูไดไหม มีแตคนบาเต็มถนนดูไดยังไง จะมี
คนดีท่ีไหนพอใจมาดูคนบา เพราะมันเปนคนบาดวยกันหมดแผนดิน มนุษยเราก็หมด
ราคา มีแตคนบาเต็มบานเต็มเมือง สุรามันดียังงั้นเหรอ มันดีแตทําคนใหเปนบาเทาน้ัน 
สุราเองไมไดดี คนบาก็จะเอาความดีมาจากไหน โลกน้ีใครจะอยากมาอยูละ เมื่อมีแต
บาสุราจับจองนอนเกล่ือนอยูหมดแลว 
 นี่ละพระพุทธเจาจึงหาม หามไวอยางน้ี เพราะไมอยากใหคนเปนบากันท้ังบาน
ทั้งเมืองทั้งแผนดิน เสียจริตนิสัยที่ดีงามของมนุษย เสียหนาท่ีการงาน เพราะคนเมาสุรา
ก็เหมือนคนตาย จะทํางานอะไรไดนอกจากคุยโมเทานั้น ตัดทอนกําลังปญญา คนที่เมา
สุราน่ีเปนสาเหตุใหทําไดทุกอยาง หิริโอตตัปปะ ความละอายตอบาปตอกรรม ตอ
บุคคล ตอที่สูงที่ต่ําไมมี ไปที่ไหนพูดอะไรไดหมดไมมียางอายเพราะหมดยางอาย พูด
วันยังคํ่าไมมีจบก็คือคนเมาสุรา พูดไมมีจบ วกวนไปมาอยูน่ันแลจนผูฟงเบ่ือจะตาย 
เดี๋ยวก็ลาละครับ เด๋ียวคุยอีกไมจบส้ิน เดี๋ยวลาละครับ ไดเวลาแลวลาละครับ เด๋ียวคุย
อีกอยูอยางน้ันวันยังคํ่า ลาละครบัวันยังคํ่าแตไมไปก็คือคนเมาสุรา พูดไมมีสถานี ไมมี
จุด ไมมีหมายไมมีสาระ ไมสนใจวาดีหรือช่ัว ถูกหรือผิด พลามไดตลอด   ไมสนใจกับ
เวล่ําเวลาเปนยังไง น่ีก็คือความเมาสุรา หาสติสตังไมได คนโงที่สุดก็คือคนเมาสุรา แต
คนท่ีอวดฉลาดท่ีสุดก็คือคนเมาสุราน่ันเอง คนเมาก็คือคนบาน่ันแหละ 
 นํ้าน้ีเขาเรียกนํ้าบา ใครอยากเปนคนดีจงพากันเวน สุราไมใชของดี เราเปนคนดี
จะเอาของช่ัวของมึนเมามาเสกใหเปนคนดีข้ึนมาไดอยางไร น่ีอธิบายเพียงยอๆ ใหทาน
ทั้งหลายฟง คือ ตั้งแต ปาณาฯ มาถึง สุราฯ น้ีเรียกวา ศีลธรรม เปนธรรมประจํา
มนุษยเราผูมีคุณสมบัติ ผูมีภูมิอันสูงที่เรียกวามนุษยฉลาด คือฉลาดรักษาศีลรักษา
ธรรม ไมไดฉลาดดวยสุรายาเมามาเสกสรร ไมไดฉลาดดวยการจองกรรมจองเวร ไมได
ฉลาดเท่ียวระรานคนอ่ืนใหไดรับความกระทบกระเทือนเสียหาย นั้นเขาเรียกพาลชน ไม
ไดเรียกวาเปนคนฉลาด วันน้ีไดอธิบายเร่ืองศีลหาใหทานท้ังหลายฟง 
 และวันน้ีมาแสดงใน ร. พัน. ๓ ซึ่งเปนคายของทหารเรา คําวา ทหาร น้ีหมาย
ความกวางขวางมาก หลักของประเทศชาติบานเมืองจะตั้งอยูไดเพราะทหาร ทหารเปน
คนของชาต ิ ชาติไวใจใหทหารเปนผูรักษาทุกสิ่งทุกอยาง บํารุงบําเรอทหารดวยความ
พออกพอใจ ฝากเปนฝากตายไวกับทหาร เพราะฉะนั้นเราเปนคนของชาติ เราเปน
ทหารของชาต ิ เปนผูรักษาสมบัติของชาติ จงคํานึงถึงศักดิ์ศรีของตนดวยด ี จะทําอะไร
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ลงไปพึงคํานึงถึงศักดิ์ศรีของชาติเสมอ เพราะชาติมีชีวิตจิตใจอยูกับทหาร ทหารพาเปน
ก็เปน ทหารพาตายก็ตาย ชาติบานเมอืงถาไมมีทหารรักษาแลวก็อยูไมได หากทหาร
เปนผูเหลวแหลกแหวกแนวไปเสีย ชาติบานเมืองก็ลมจม ไมมีอะไรท่ีจะลมจมฉิบหาย
ย่ิงกวาบานเมือง ที่ไสของตัวเปนหนอน น่ีเปนหลักสําคัญ ใหตางคนตางมีความสุจริต
ตอหนาท่ี หนาที่ของทหารทําอยางไร มีกฎมีเกณฑมีวินัยเปนเครื่องดําเนิน ใหพึง
ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของชาติ อยาไดฝาฝนทําลายซ่ึงเทากับทําลาย
ชาติไปพรอมๆ กัน 
 การปกครองกันใหคํานึงถึงหลักและกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับนํามาปกครอง
กัน อยาเอาอารมณมาปกครองกัน อยาเอาอํานาจวาสนาศักดานุภาพวาเราเปนผูใหญมี
อํานาจมาก อยากทําอะไรก็ทําไดมาปกครองกันโดยหาหลักเกณฑ หาระเบียบกฎขอ
บังคับไมได นั้นเปนความผิด ปกครองกันดวยฐานะพอแมกับลูก โดยมีกฎเกณฑมี
ระเบียบมีขอบังคับเปนเครื่องปกครอง ตางคนตางก็ใหอภัยซ่ึงกันและกัน นายทหารก็
เทากับพอแมของทหาร ทหารก็เทากับลูกๆ เทากับนองๆ ลูกหลานของเราผูปกครอง
ตางคนตางปกครองในฐานะพอแมกับลูก จะมีความรมเย็นเปนสุข 
 ส่ิงใดท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของตน พึงทําตามหนาที่ อยาหลบๆ หลีกๆ อยามี
ซอนๆ ลับๆ อยามีท่ีแจงท่ีลับ ใหทําตามหนาที่เพื่อชาติบานเมืองจริงๆ เพราะทหารทั้ง
มวลก็คือลูกของชาติอันเปนรากฐานของแผนดิน สิ่งใดที่เปนสมบัติของชาต ิ เราปก
ครองเรารักษาอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของเรา เชน ร.พัน.๓ นี้มีอะไรบางที่เรา
ใชเปนเครื่องมือของการรักษาชาต ิ เชน ปนผาหนาไม กระสุนดินดําหรืออะไร ทัพ
สัมภาระท่ีมีอยูในน้ีเปนสมบัติของกลาง เราอยานําออกไปใชในกิจสวนตัว และนําออก
จําหนายขายกิน นั่นเปนการขายชาต ิ เปนการฆาชาติ เปนการทําลายชาติ เพราะความ
เห็นแกตัว ชาติยอมลมจมไดเพราะความเห็นแกตัวเปนผูทําลาย จึงกรุณาพากัน
ระมัดระวัง และชวยกันรักษาสมบัติของชาติใหเปนปกแผนม่ันคงและปลอดภัย 
 ความเห็นแกตัวน้ันไปไมรอด ถาชาติไปไมตลอดเราตองจมไปดวยชาติ เราจะ
เห็นแกตัววาเอาตัวรอดเปนยอดดี การคิดเอาตัวรอดแบบน้ันแลเปนยอดท่ีเลวท่ีสุดเปน
ยอดที่จมหาทางฟนฟูไมได เพราะคนๆ หนึ่งอยูคนเดียวไมได ตองอยูดวยกันหลายคน
เชนประเทศไทยเรานี ้ ทั้งประเทศมีความเกี่ยวโยงกันอยูเหมือนตาแหตาขาย ตาหน่ึง
ขาดก็เก่ียวเน่ืองไปถึงตาแหตาขายท้ังหลาย ปลาก็ลอดออกไปท่ีน่ันได ถาดีเสียทุกตาแห
ตาขายแลวนําไปทอดปลา ปลาก็ติด นี่ถาบานเมืองเราตางรักษากันไมใหมีชองโหวที่
ไหลเขาไหลออกแหงภัย บานเมืองยอมปลอดภัย ปราศจากภัยตางๆ จะเขาแทรกสิงได 
ฉะน้ันจึงใหตางคนตางมีความจงรักภักดีตอชาติ ตางคนตางมีความสามัคคีตอชาต ิตาง
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คนตางมีความซื่อสัตยสุจริตตอชาต ิ ตอหนาท่ีการงานของตน ช่ือวาทุกคนตางรักษาตา
แหตาขายไวไดดวยด ี
 อันใดท่ีเปนสมบัติของกลางอยานําออกไปขาย เชน นําไปขายกระสุนดินดํา หรือ
ปนหรือเครื่องทัพสัมภาระตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน ใหรกัษาเปนสวน
กลางไวอยางเขมงวดกวดขัน เหมือนกับรกัษาชีวิตคือชาติของตนไว ใหถือเปนขอ
ปฏิบัติอยางเขมงวดกวดขันตลอดไป น้ันแลช่ือวาเปนผูรักษาชาติ เปนผูรักษาศาสนาไป
ในตัวดวย เปนผูรักษาสวนรวมไว คําวาเอาตัวรอดเปนยอดดีนั้นเปนไปไมได ขออยานํา
มาใชจะเปนการทําลายตนไปในตัวนั่นแล ถาชาตไิดลมจมไปเสีย เราจะเอาตัวรอดดวย
วิธีใด นอกจากเราตองจมไปกับชาติเทาน้ัน ชาติจมเราตองจม ชาติอยูไดเราก็อยูได 
เมื่อเปนเชนนั้น เราตองรักษาเพื่อความอยูรอดของคนทั้งชาติ ไมใชรักษาเพื่อความอยู
รอดเฉพาะเรา นั้นเปนความคิดผิดของบุคคลผูเห็นแกตัวมาก คิดเพื่อความร่ํารวย แต
หารูไมวาความคิดน้ันคือเพชฌฆาตสังหารตนและชาติใหลมจม 
 ทานจึงสอนวา สามัคคี ความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เปนความเก่ียวโยง
กันไปหมด คนในชาติรักคนในชาติ ไมมีใครที่จะรักยิ่งกวาคนไทยรักคนไทย ไมมีใครที่
จะรับผิดชอบยิ่งกวาคนในชาติจะรับผิดชอบคนในชาติของตน และไมมีใครจะรับผิด
ชอบย่ิงกวาเราจะรับผิดชอบในขอบเขตของเรา ดังนั้นจงพากันตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติหนา
ที่ในความรับผิดชอบของตน เพื่อความปลอดภัยไรทุกข และเพื่อความเจริญรุงเรือง
แหงชาต ิและเพ่ือความจีรังถาวรช่ัวกัลปาวสาน และใหมีศีลธรรมเปนเครื่องรักษาจิตใจ
เสมออยาไดประมาท 

กลางคํ่ากลางคืนเวลาจะหลับจะนอนก็ควรเจริญภาวนาบาง กราบพระ อิติปโส 
ภควา หรือ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธฯ สามจบแลวนอนภาวนา พุทโธ ๆ ๆ ใหหลับกับพุท
โธบาง จะดีกวาหลับกับความเพลิดเพลิน ความฟุงเฟอเหอเหิมดวยอารมณคางตางๆ 
ซึ่งเปนสิ่งกอกวนจิตใจใหเกิดความเดือดรอนโดยหาที่สิ้นสุดยุติไมได เวลาหลับก็ไม
สนิทเพราะความนึกคิดกวนใจ ผิดกับผูท่ีหลับดวยบทธรรมคําภาวนาอยูมาก 
 ศีลธรรมเปนสิ่งจําเปนมาก ศาสนธรรมเปนเครื่องสงเสริมจิตใจของประชาชน
ชาวพุทธใหมีพลังภายใน พูดมาถึงตอนน้ีก็ทําใหระลึกส่ิงเปนมารท่ีคอยทําลายศาสน
ธรรมและชาวพุทธขึ้นมาได มารศาสนา มารของโลกเสร ี เขาวาพระสงฆเปนผูตัดทอน
กําลังงานและสมบัติของประเทศชาติบานเมือง พระสงฆไมไดทํางานอะไรใหแกสวน
รวม นอกจากอาศัยเขากินเพ่ือความส้ินเปลืองไปเปลาๆ ความจริงนั้นพระสงฆก็ด ี   
ศาสนธรรมก็ดี เปนสถาบันผลิตกําลังใจ ผลิตศีลธรรมอันดีงามออกสูประชาชน ใหเขา
ใจในเนื้อแททั้งของจริงและของปลอมซึ่งมีสับปนกันอยูทั่วไป ศาสนธรรมแลพระสงฆ
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คือโรงงานผลิตศีลธรรมและวิชาความรูอันถูกตองดีงาม เขาสูจิตใจของประชาชนทั้ง
ชาติใหมีกําลังใจกําลังศรัทธา เช่ือตอหนาท่ีการงานและผลงานอันดีอันงาม เพ่ือความ
เปนอยูของตนแลประเทศชาติบานเมือง ไดมีความเจริญรุงเรืองและเปนปกแผนมั่นคง  
 ศาสนธรรมแลพระสงฆผูปฏิบัติเปนธรรมตามทางศาสดา ยอมเปนเหมือนโรง
ผลิตและผูผลิตกระแสไฟฟาออกสูสาธารณประโยชนใหใชกันท่ัวดินแดน กระแสไฟฟา
มิใชผูทํางาน แตเปนกําลังและความสวางของไฟฟาเพื่องานทั้งหลายที่เกี่ยวกับไฟฟา
ตางหาก ดังที่เขาใชกําลังไฟฟาตามโรงงานและสถานที่ตางๆ ทั่วประเทศ ซ่ึงลวนแต
เปนผลผลิตมาจากกําลังไฟฟาแทบทั้งนั้น ศาสนธรรมแลพระสงฆก็เชนกัน เปนสถาบัน
แหงการอบรมศีลธรรมเพ่ือกําลังใจ และความรูความฉลาดจากศาสนธรรมแลพระสงฆ 
เพื่อนําไปปฏิบัติตอตัวเองและหนาที่การงานใหไดผลดีไมผิดพลาด  เพราะอาศัยแนว
ทางจากศาสนธรรมแลพระสงฆช้ีแนะ 
 เชนศาสนาสอนวา อุฏฐานสมฺปทา ใหมีความขยันหมั่นเพียรในหนาที่การงานที่
ชอบ อยาเปนคนขี้เกียจขี้ครานไมเอาการเอางาน ศาสนาสอนคนใหเปนคนดีมีการงาน
สะอาด และขยันหมั่นเพียรในงานที่ชอบทุกแขนง เพื่อความเปนอยูราบรื่นดีงาม ไมอด
อยากขาดแคลน ศาสนาและพระสงฆทานชวยสงเสริมศีลธรรมเพื่อกําลังใจความรู การ
งานและฐานะใหมีความแนนหนาม่ันคงไมโยกๆ คลอนๆ 
 อารกฺขสมฺปทา เมื่อไดทรัพยสมบัติมา ท่ีควรจะจับจายใชสอยมากนอยเพียงไร 
ใหมีเหตุผลเปนเครื่องจับจายใชสอยและเก็บรักษาไว อยาเก็บไวดวยการตระหน่ีถ่ี
เหนียวโดยหาเหตุผลไมได ตายแลวจะมาเปนเปรตเปนผีเฝาสมบัติอยูนั้น เพราะความ
หวงความหึงหวงสมบัติ ไมอาจไปผุดไปเกิดสุคติโลกสวรรคอะไรได ทั้งนี้ก็เพราะกิเลส
ตัวตระหน่ีถ่ีเหนียวน่ันแลมันทําลายเจาของ ธรรมทานก็สอนไว กันเอาไวไมใหคนเปน
เปรตเปนผีเพราะสมบัติเจาของทําพิษ การจบัจายใชสอยมากนอยใหมีเหตุผลเปน
เครื่องจับจาย อยาจับจายดวยความสุรุยสุราย จะเสียทรัพยและเสียคน มีศีลมีธรรมเปน
เครื่องรักษาสมบัตินั้น สมบัติยอมเปนผลเปนประโยชนแกผูรักษา เก็บไวก็เพื่อเปน
ประโยชน เวลาจายไปก็เปนประโยชน  
 น่ีแลศาสนาและพระสงฆทานสอนโลกใหรูจกัวิธีปฏิบัติตัวและทรัพยสิน จัดวา
เปนการกดถวงโลก ส้ินเปลืองสมบัติของโลก เปนดังคําท่ีกลาวหาน้ันหรือไม กรณุา
พิจารณาดูเอา ถาเราเชื่อพุทธเชื่อธรรมเชื่อสงฆ ไมเชื่อมารตัวทําลายศาสนา ทําลายจิต
ใจประชาชน ธรรมและการสอนก็ถูกตามหลักเกณฑอยูแลว หาคําสอนใดเสมอคําสอน
ของพระพุทธศาสนาไดเลา  ทานมิไดสอนคนใหฉิบหายลมจม นอกจากสอนเพ่ือความ
เจริญรุงเรืองโดยถายเดียวเทานั้น แมการใหทานเพ่ือศาสนาและแกพระสงฆ ผูใหทานก็
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ไดบุญไดกุศล ไมมีอะไรพาใหลมจมฉิบหายเพราะการใหทานการบํารุงศาสนาแตอยาง
ใด จึงกรุณาเขาใจตามนี ้
 สมชีวิตา จงเปนผูประหยัด แตอยาตระหนี่ถี่เหนียวเขากับใครไมได อยาฟุง
เฟออยาฟุมเฟอยในการกินอยูกับการหลับการนอน การเปนอยูใชสอยใหพอเหมาะพอ
ดี อยาใหเกินเหตุเกินผลเกินฐานะของตน อยาฟุงเฟอเหอเหิม ใหพอเหมาะพอสมกับ
ฐานะกับครอบครัวของตน ครอบครัวมีมากจายมากเทาที่จะพอเหมาะสมกับครอบครัว 
มีนอยอยาจายมาก มีมากอยาจายนอยเกินไปมันไมพอกินถาส่ิงของมีอยู ใหจายพอ
เหมาะพอสมที่เรียกวา มัชฌิมา คือความพอดีแกตนและครอบครัว ยอมราบร่ืนดีงาม  
 คําวามัชฌิมาก็คือความพอดี อาหารเค็มมากเกินไปก็ไมใชมัชฌิมา จืดเกินไปไม
ใชมัชฌิมา เผ็ดเกินไป หวานเกินไป เปรี้ยวเกินไป ไมใชมัชฌิมา คือความพอดีของ
ธรรม ธรรมทานเรียกวาพอเหมาะ หวานก็พอดี เค็มก็พอด ี เปรี้ยวก็พอดี คนที่สูงเกิน
ไปไมเรียกคนพอด ีขาวเกินไปไมเรียกคนพอด ีดําเกินไปจนเหมือนกับถานไฟก็ไมเรียก
วาคนพอดี แนะฟงซิ คนที่พอเหมาะพอดีคือไมขาวเกินไป ไมดําเกินไป ไมสูงเกินไป 
ไมต่ําเกินไปไมเล็กเกินไปทั้งๆ ท่ีเปนผูใหญแลว ไมโตเกินไปเหมือนชาง มัชฌิมาคือให
พอเหมาะพอสมทุกสิ่งทุกอยาง เสื้อกางเกงที่ตัดมาสวมใสเราก็ใหพอเหมาะพอดี น้ันก็
เรียกวามัชฌิมา เขากับธรรมได 
 คําสอนของพระพุทธเจาถูกตองแมนยําและเหมาะสมกับมนุษย จะพึงปฏิบัติ
ตามไดตามเพศของตน ถาพูดตามหลักธรรมน้ีแลว ไมมีที่กดถวงความเจริญของโลก 
นอกจากโลกกดถวงธรรม ลบลางธรรมใหฉิบหายโดยไมสํานึกบาปบางเลยเทาน้ัน ยัง
ขาดแตหางไมม ี แมเชนนั้นเขาอาจเรียกวา...ไมมีหางก็ยังได เม่ือทําตัวใหเหลวแหลก
จนเกินโลกไปแลว เด๋ียวจะไปแยงเอาหางสุนัขมามันจะกัดเอา ใหระวังใหดีนะ มันเลย
เถิดแลวน่ี เราวาเราเจริญ แตความเหอเหิมกับโลกกับสงสารน้ันเลยขอบเขต โดยไม
คํานึงถึงเหตุถึงผลความพอดีพองาม ไมคํานึงถึงอรรถถึงธรรม แลวก็สิ่งที่เจริญก็มีแต
ฟนแตไฟเผากันน่ันแล แลวก็หาโลกอยูไมได 

ถาจะเปนเหมือนกับไอตีนหุบหางงอๆ นั้นก็เปนไมไดเพราะหางไมม ี จะไปควา
เอาหางมันเด๋ียวมันกัดเอา นี่ละความปลอมของมนุษยเรา มนุษยเรามันปลอมอยางนี ้
ถาจะเปนมนุษยจริงๆ ใหสมกับภูมิมนุษยก็ไมมีศีลธรรมประดับตัว ไมมีอัธยาศัยอันดี
งามที่พอจะประพฤติใหเหมาะสมกับภูมิเปนมนุษย ถาจะใหเปนเหมือนสัตวก็ไมมีหาง 
มันลําบากอยางน้ีแหละ การประพฤติปนเกลียวกับศาสนธรรมแลวมันเกิดผลรายแกตัว
และสวนรวมอยางน้ันแล เพราะฉะนั้น การประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเหมาะสมกับภูมิ
มนุษยเรา เพราะศาสนธรรมทานสอนไวกับมนุษย 
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 ขอท่ีส่ี กลฺยาณมิตฺตตา การคบคาสมาคมกับหญิงชายกับใครๆ ก็ควรเลือกเฟน
ดวยดี อยาคบคาสมาคมแบบสุมส่ีสุมหา เวลาหลวมตัวเขาไปแลวมันลําบาก แกยาก ดี
ไมดีจมไปตามเขา ถลําไปตามเขาก็ม ี ทานสอนใหพินิจพิจารณา เพราะมนุษยเราอยู
ลําพังคนเดียวไมได ยอมเกี่ยวของกับเพื่อนฝูงหญิงชายเสมอไป จึงตองไดเลือกเฟนพอ
ประมาณ อยางนอยจะไมเสียตัวเรา  
 นิสมฺม กรณํ เสยฺโย จะทําอะไรใหใครครวญเสียกอนวาส่ิงน้ีถูกหรือผิด อยาทํา
ตามอารมณท่ีอยาก คําวาอารมณอยากไมมีประมาณ ความอยาก อยากทุกส่ิงทุกอยาง 
กินขาวอ่ิมแลวมันก็อยากมันก็หิว หิวอยูตลอดเวลา น่ันคือความอยากอันหาประมาณไม
ได ทานเรียกวาฝายตํ่า จึงตองเอาอรรถเอาธรรมเขาไปแยกไปแยะไปพิจารณาวาอยาก
อะไร พิจารณาจนเห็นสมควรแลวคอยทําส่ิงน้ันกิจน้ัน อยากกินก็ใหกินแลวจะกินอะไร
อีก จะกินเมฆกินหมอกท่ีไหนอีก บานเมืองประเทศชาติหรือมนุษยเราไมไดกินเมฆกิน
หมอก เขากินอะไรกัน เราก็ใหกินแลว กินพอดีพองามแลวจะอยากอะไรอีก สอนเจา
ของตัวด้ือดานก็ตองสอนหนักๆ บางซิ ถาอยากเปนคนดีมีความอยากพอประมาณไม
ลนฝง 
 มนุษยเราตองสอนเราตองบังคับเราใหมีขอบเขต ตองมีเครื่องบังคับ ถาโดย
ลําพังอัตโนมัติคือความอยากความหิวโหยตามอารมณตางๆ แลวไมมีประมาณเลย ถา
ทําตามความอยากโดยถายเดียวมนุษยเราจะเลวลง จําตองมีศีลธรรมเปนเครื่องปก
ครอง ศาสนธรรมเปนสิ่งสําคัญที่จะรอยกรองมนุษยใหเปนคนดีมีความรมเย็นสงบสุข 
ถาปราศจากศีลธรรมแลว แมแสวงหาความสุขจนกระทั่งวันตายก็ไมเจอ จะเจอแตทุกข
น่ันแล 
 ผูใดก็ตามถานําศาสนธรรมไปประพฤติปฏิบัต ิ จะเปนความเหมาะสมดีงามไป
ดวยกัน การขาดธรรมคือความดีงาม ก็คือการขาดเคร่ืองมือแสวงหาความสงบสุขน่ัน
แล โลกมีความเดือดรอนข้ึนทุกวันๆ เพราะความขาดศีลธรรมภายในใจและความ
ประพฤติ มีแตโลกเหยียบยํ่าศีลธรรม กดถวงศีลธรรม เราอยาวาศีลธรรมไปกดถวงโลก
เลย ศีลธรรมไมเคยทําโลกใหมีความเสื่อมเสียอะไรที่ไหน นอกจากโลกเหยียบยํ่า
ทําลายศีลธรรมใหลมจมไป แลวยังเหลือแตตัวมนุษยลวนๆ แลวกอความพินาศฉิบ
หายใหกันอยางเหลวแหลกถายเดียว ซ่ึงนาสลดสังเวชเปนนักหนา ดังนั้นพึงเห็นโทษใน
ความขาดศีลธรรม และเห็นคุณคาแหงความมีศีลธรรมนําไปปฏิบัติ ตัวเราก็เจริญ 
ครอบครัวก็เจริญ บานเมืองก็เจรญิ เพราะธรรมคุมครองรักษา 
 มนุษยเรามีคุณคาเพราะศีลเพราะธรรมเพราะความประพฤต ิ ไมไดมีคุณคาทาง
เน้ือทางหนังเหมือนสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายเม่ือตายแลว เน้ือหนังขนเขาตลาดเปน



 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๖๑ 

๖๑ 

เงินเปนทองออกมา เชน ปู ปลา เปนตน สวนเน้ือมนุษยเราตายแลวขนเขาตลาดดูซิ 
ตลาดแตกฮือหมดเลยเพราะเขากลัวผี คุณคาของมนุษยมันอยูที่เนื้อหนังเมื่อไร อยูกับ
ความประพฤติปฏิบัต ิอยูกับอัธยาศัยใจคอที่มีศีลธรรมเปนเครื่องบังคับ มีศีลธรรมเปน
เครื่องประดับใจตางหาก ผูมีศีลธรรมเปนผูมีคุณคา อยูท่ีไหนก็อยูสบาย เย็นไปหมด
ตายแลวกล่ินก็หอมหวนทวนลม ไมไดหอมไปตามลม และหอมตลบอบอวลไปทุกทิศ
ทุกทางไมเลือกวาทิศเหนือทิศใต คือความมีศีลธรรมน่ีแล มนุษยเรามีศีลธรรมเปน
เครื่องประดับยอมสวยงามไมจืดจางตลอดวัย มนุษยมีคุณคาเพราะศีลธรรม ในครอบ
ครัวหนึ่งๆ ถาขาดศีลธรรมจะมีความเดอืดรอนโดยลําดบั ขาดมากเดือดรอนมาก ขาด
มากจริงๆ ฉิบหายไปหมดท้ังครอบครัว 
 น่ีแลการแสดงใหทานท้ังหลายฟงวันน้ีก็เห็นวาจะสมควรแกเวลา อรรถธรรมขอ
ใดที่แสดงไวแลว กรณุานําไปพินิจพิจารณาและประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่เคยเปนภัย
แกตนและครอบครัวใหหางไกลออกไป ใหมีแตความสุขกายสบายใจ ตั้งหนาประพฤติ
ปฏิบัติตอกัน เฉพาะอยางย่ิงระหวางสามีภรรยาใหมีคุณคาเสมอกัน อยาไปกดคนใดคน
หน่ึงใหลดคุณคาลง แลวยกคุณคาของตนข้ึนดวยอารมณ อันเปนการเหยียบยํ่าทําลาย
กัน นั่นไมถูกไมควร ใหมีคุณคาเสมอกันทั้งทางศีลธรรมและครอบครัว ครอบครัวน้ัน
จะมีความสุขความเจริญ 
 การแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควรแกเวลา จึงขอยุติลงเพียงเทานี้ 


