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ในเหตุผล 
 

 การมาบวชในพระศาสนา คือการมาตั้งรากฐานจิตใจของตนใหมั่นคง ตามหลัก
ธรรมะของพระพุทธเจาซึ่งเปนหลักธรรมที่ถูกตอง และใหความไววางใจแกโลกท่ัว ๆ 
ไป และการตั้งหลักของจิตใจเพื่ออนาคตแกตัวเองนี ้ รูสึกวาเปนของที่ยากไมนอย ถา
พิจารณาใหละเอียดถ่ีถวนแลว นอกจากจะไมไดพิจารณาหรือคํานึงถึงความผิดถูกชั่วดี
ของใจเทานั้น สิ่งที่จะทําใหจิตดีชั่วไดแกหลักธรรม อาจจะไมถือวาเปนสําคัญสําหรับผู
ไมมีความสนใจแกการประพฤติของตัว 

การวางรากฐานจิตใจในจุดที่ถูกตองคือธรรมะนี้ ถาผูจะทรงตัวอยูในเพศสมณะ 
จะเปนพระก็ตาม เปนเณรก็ตาม จะเปนชีหรือตาปะขาวก็ตาม จะเปนสมณะที่ดีทั้งนั้น 
เปนที่ใหความอบอุนแกตัวเอง เปนท่ีใหความม่ันใจ เปนท่ีใหความแนนอนแกตัวเอง
และผูเกี่ยวของทั่ว ๆ ไปโดยไมตองสงสัย แมผูจะมีความเคล่ือนไหวจากเพศแหงนัก
บวชท่ีกลาวน้ีออกเปนฆราวาส ก็จะเปนพลเมืองดีของชาติและของศาสนาดวย เน่ือง
จากหลักใจมีความมั่นคง ซึ่งสืบเนื่องมาจากการวางหลักฐานไวโดยถูกตองกับหลักธรรม
แตตนมือ 

ฉะน้ันการมาบวชในพระศาสนาน้ีจึงถือเปนลาภอันประเสริฐ สําหรับทานท่ีเปน
นักบวชดวยกัน จะควรสนใจอยางย่ิงวา การมาบวชในพระศาสนาน้ีมีความมุงหมาย
อยางไรสําหรับตัวเอง และพระศาสนามีความสําคัญอยางไร น่ีเปนหลักสําคัญท่ีผูเปน
นักบวชจะนําไปพิจารณา เม่ือเห็นวาตนมีความบกพรอง จะเปนทางความรูความเห็นก็
ตาม จะเปนความประพฤติออกมาทางกายและวาจาก็ตาม จะไดพยายามแกไขจุดบก
พรองของตน ใหกลายเปนของมั่นคงขึ้นมาตามหลักธรรมที่ชี้บอกไว ผูมีความสนใจอยู
เชนน้ี ไมวาจะเปนนักบวช หรือไมวาจะเปนฆราวาส จะเปนผูมีความเจริญรุงเรืองไป
ตามเพศของตน 

ผูเปนนักบวชก็มีความสํารวมระวังในสิ่งที่ตนจะประพฤต ิ ไมใหผิดจากรองรอย
แหงความเปนพระหรือความเปนสมณะของตน ในอิริยาบถท้ังส่ีเปนผูเต็มไปดวยความ
สํารวมระวัง และในขณะเดียวกันอิริยาบถทั้งสี่จะเปนที่เย็นอกเย็นใจของผูประพฤต ิ
ดวยความสํารวมระวังอยางนั้นตลอดไป นับแตข้ันเร่ิมแรกเขามาอุปสมบทบรรพชาใน
พระศาสนา จนถึงอวสานสุดทายของทานผูนั้น จะมีแตความเย็นอกเย็นใจประจํา
อิริยาบถ และจะไปที่ใดอยูที่ใด จะเกี่ยวของกับเรื่องอะไรก็ตาม จะเปนผูมีความสะดวก
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กายสบายใจในทางความประพฤติของตนอยูเสมอ เนื่องจากความประพฤตินี้ไดบําเพ็ญ
จนเกิดความเคยชินในทางท่ีดีแลว 

ผูเปนฆราวาสเมื่อไดนําหลักธรรมะไปปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาใจของตน ใหถูก
ตองตามหลักของชาวพุทธแลว ก็ยอมเปนพลเมืองดีเชนเดียวกัน ยอมมีการยับยั้งในสิ่ง
ท่ีจะควรยับย้ัง มีการกั้นกางหวงหามตนเองไมใหทําในสิ่งที่เห็นวาไมควรทํา จะมีการเรง
ตัวเองในหนาท่ีการงานท่ีเห็นวาชอบตามธรรมะ กลายเปนพลเมืองดีไปทุก ๆ ระยะ 

จะประกอบการงานทางโลกไมวาแงใดแขนงใด จะเปนไปเพื่อความพิถีพิถัน
ความขยันหม่ันเพียร ความอดความทนตอหนาท่ีการงาน และจะเปนไปดวยความยับย้ัง
จิตใจ ในบางกรณีท่ีอาจจะทําใหใจเกิดความผลุนผลัน หรือเกิดความโลดโผนจนเกินตัว
ไป หลักธรรมะสามารถท่ีจะเขายับย้ังจิตใจท่ีแสดงอาการเชนน้ันได 
 ฉะน้ันการมาบวชในพระศาสนา ผูที่จะมีความสามารถอยูไปไดจนถึงอวสานแหง
ชีวิตก็ด ี ผูมีความจําเปนที่จะโยกยายเปลี่ยนแปลงไปตามความจําเปนของตนก็ดี ตาง
ฝายจะไดหลักธรรมะเขาเปนเครื่องคุมครองจิตใจ ใหเดินไปตามแนวทางท่ีราบร่ืนท้ัง
สองฝาย เม่ือเปนเชนน้ันการเขามาบวชในพระศาสนา แมจะมีความยากความลําบากใน
การประพฤติ ตามหลักธรรมวินัยที่ทานสอนไวก็ตาม แตก็เปนความดีงามทั้งนั้นที่จะให
เปนสิริมงคลแกตัวของเรา ไมมีทางใดที่จะทําใหเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจาก
ความลําบากในการประพฤติปฏิบัตพิระธรรมวินัย 

จะอดบางอิ่มบางเปนเรื่องการฝกหัดดัดแปลงตนเองใหมีความอดความทน ให
มีการยับยั้งตัวเอง ไมไดปลอยจิตใจใหเปนไปตามความทะเยอทะยานอยาก ไมได
ปลอยจิตใจใหเปนไปตามความฟุงเฟอเหอเหิม ซ่ึงเคยเปนเจาเรือนครองหัวใจมานาน
แลว ไมเปนผูจะวิ่งตามธาตุตามขันธจนไมรูจักประมาณ ในการกินการอยูการใชการ
สอยทุกอยาง เปนผูมีความยับยั้งและเปนผูมีความพอดีโดยหลักธรรมะเปนเครื่องคุม
ครอง และยังจะเปนธรรมที่เคยชินตอนิสัยอีก 

เมื่อไดเขาแฝงกับนิสัยจนกลมกลืนเปนอันเดียวกันแลว ผูนั้นจะทําอะไรยอมมี
ความพินิจพิจารณา ไมถือเอาความอยากมาเปนเจาอํานาจ เพื่อจะฉุดลากตัวของเราให
เปนไปในทางผิด เมื่อเปนเชนนั้นโลกก็ดีธรรมก็ด ีคือฝายผูปฏิบัติธรรมก็ด ีผูดําเนินกิจ
การงานทางโลกก็ด ี จึงถือหลักเหตุผลเปนที่ตั้ง ถือหลักเหตุผลเปนเครื่องปกครอง ถือ
หลักเหตุผลเปนเคร่ืองคิดอาน ถือหลักเหตุผลเปนแนวทางที่จะประพฤติออกมาทาง
กายและทางวาจา 

โลกน้ีถาไมมีหลักเหตุผลเปนเคร่ืองยับย้ังเปนเคร่ืองยุติแลว จะไมมีอะไรใหเปน
ความเย็นอกเย็นใจแกโลก แมท่ีสุดในครอบครัวของแตละครอบครัวก็ตาม จะหาความ
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สงบเย็นใจสบายกายไมได เน่ืองจากตางฝายตางผลุนผลัน ตางฝายตางดันกันไป ดวย
อํานาจแหงทิฐิที่ตนเห็น และดวยอํานาจแหงความอยากท่ีเปนเจาเรือน ตางไมไดฟง
เสียงซึ่งกันและกัน 

นี่ไมตองพูดถึงโลกกวาง ๆ เราพูดเฉพาะเพียงครอบครัวเทาน้ัน ระหวางลูกกับ
พอแมก็จะอยูดวยกันไมเปนสุข ระหวางสามีกับภรรยาก็อยูดวยกันไมเปนสุข เพราะไม
มีหลักที่ถูกตองเปนเครื่องปกครองกัน เพราะไมคํานึงถึงหลักที่ถูกตอง พอจะนํามา
ปรับปรุงความเขาใจหรือหารือซ่ึงกันและกัน เพราะไมมีหลักเหตุผลมาเปนเครื่องพิสูจน
และเปนเครื่องยับยั้งใหยุติกันลงได 
 คําวาหลักเหตุผลน้ี คือหลักธรรมะของพระพุทธเจานั่นเอง ซึ่งก็เคยไดเทียบให
หมูเพื่อนฟงเสมอวา หลักเหตุผลที่แนนอนนั้นคืออะไร คืออยางไร เชน สองบวกสอง
เปนเทาไร สิ่งที่จะรับรองสองบวกสองโดยความถูกตองก็คือ ผลลัพธตองเปนสี ่ จะไม
ผิดจากส่ีน้ีไปเลย นี่คือหลักที่ถูกตอง เปนหลักท่ีรับรองในการบวกเลข 

จะเปนเด็กก็ตาม ผูใหญก็ตาม ถาในครอบครัวจะเปนสามีก็ตาม ภรรยากต็าม 
ประพฤติตอกันใหลงในหลักสองบวกสองเปนสี่แลว น้ันแลจะเปนท่ีเจริญรุงเรือง มี
ความเย็นอกเย็นใจ เพราะหลักการบวกวาสองบวกสองเปนส่ีน้ี เปนหลักที่ถูกตอง ซึ่งไม
มีใครจะสามารถคัดคานได ไมวาจะไปบวกอยูในที่ไหน ๆ และไมวาผูใดจะเปนผูบวก 
ไมนิยมถึงเพศถึงวัยถึงชาติชั้นวรรณะ แตนิยมลงในหลักที่รับรองกัน คือหลักที่ถูกตอง 
ไดแก สองบวกสองตองเปนสี่ทั้งนั้น นี่เปนเครื่องตัดสินใหผูฟงทั้งหลายไดรับความพอ
ใจ วาการบวกผลลัพธน้ันเปนอยางน้ี ไมมีทางผิด และไมมีใครจะของใจ 

ถาตางคนตางเปนนักบวกเลขมาดวยกันทุกคนแลว จะไมมีผูใดขัดแยงไดวา 
สองบวกสองเปนสี่นี้เปนการผิดไป ตองรับรองกันทั่วโลกแดนธรรมวาเปนการถูกตอง
ทั้งนั้น ทีน้ีจะบวกในจํานวนมากข้ึนไปเทาไร ก็ขอใหตรงกับลักษณะของสองบวกสอง
ตองเปนสี่นี้ทั้งนั้น จนถึงจุดสุดทายแหงการบวก จะตองลงในลักษณะเชนเดียวกันนี ้

นี่คือหลักธรรมะของพระพุทธเจา มีความถูกตองมาเปนลําดับอยางน้ี ตั้งแต
ธรรมะขั้นหยาบก็ลงในสองบวกสองเปนสี่ ข้ันกลางก็เทียบกับวาหาบวกหาเปนสิบ จะ
เปนอื่นไปไมได ข้ันสูงย่ิงไปกวาน้ันสิบบวกสิบตองเปนย่ีสิบ ละเอียดเขาไปเทาไร จนสุด
ความสามารถของการบวก ก็ตองใหถูกจุดที่รับรองกันเชนนั้น ในหลักธรรมของพระ
พุทธเจามีลักษณะเชนเดียวกันนี้ จะเปนธรรมะสวนละเอียดแคไหน จนสุดสมมุติก็ตอง
ใหยุติกันลงไดดวยความถูกตองเชนนี้ น้ีแลทานเรียกวาหลักเหตุผลในธรรม 

ผูจะนําไปปฏิบัติตอตนเองหรือเกี่ยวของกับสวนรวม จําเปนตองไดนําหลักอันนี้
ไปปฏิบัต ิ ถาผิดจากหลักน้ีแลว จะเปนโลกเปนธรรมที่เจริญรุงเรือง หรือสงบงบเงียบ
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อยูเย็นเปนสุขไปไมได ไมวาสามีภรรยาจะปกครองกันอยูดวยกัน ถาผิดจากหลักสอง
บวกสองเปนส่ีน้ีแลว คูสามีภรรยานั้นจะตองแตกจากกัน พอแมกับลูกก็แยกจากความ
เปนพอเปนลูกเปนแมเปนลูกกันได เพราะไมฟงเสียงกัน จะเอาแตใจตัวเองซึ่งเต็มไป
ดวยความผิด หาความแนนอนไมไดมาเปนเคร่ืองบังคับผูอ่ืน อยางนั้นไมถูกตอง โลก
ไมเคยพากันดําเนินมาเชนน้ัน 

ยิ่งเปนธรรมดวยแลวจะดําเนินกันไปไดอยางไร ผิดก็ฝนทํากันไปทั้ง ๆ ผิด ๆ 
เห็นอยูวาผิด รูอยูวาผิด แลวฝนกันไปเพื่ออะไร ตองยอมรับกันในหลักที่ถูกตอง จะ
เปนผูใหญผูนอยไมจําเปน แตจําเปนในหลักที่ถูกตอง สําหรับตางก็ประพฤติปฏิบัติตน
เองใหถูกตองตามหลักนั้น พูดก็ใหถูกตามหลักนั้น ตามหลักสองบวกสองเปนสี่ การ
กระทําก็ใหถูกตามหลักของสองบวกสองเปนสี่ การคิดภายในใจก็คํานึงตัวเสมอวา ตอง
ใหถูกกับหลักสองบวกสองเปนสี ่ นี่ละหลักปกครองโลกปกครองธรรม เทียบกันไดกับ
หลักการบวกเชนน้ี โลกก็เจริญรุงเรือง ไมวาวงกวางวงแคบ จะยุติกันลงไดดวยหลักที่
ถูกตองเปนเครื่องตัดสิน ถาหากหาไมแลวจะไมมีการยุติกันลงไดเลย 

หลักธรรมะท่ีจะนําเขาไปแกกิเลสภายในจิตใจของเรา ก็โปรดไดคํานึงวา ตอง
เอาหลักที่ถูกตองมาแกไขกัน ถาผิดแลวไมวาสวนหยาบสวนกลางสวนละเอียด จะเปน
เรื่องผิดไปทั้งนั้น เหตุผิดผลตองผิด จุดหมายปลายทางไมม ี ความมุงหวังที่ตั้งไวไม
สําเร็จ นอกจากจะมีแตความรุมรอนกระเทือนหัวใจตนเอง และระบาดออกไปสูภาย
นอกใหไดรับความเดือดรอนไปตาม ๆ กันหมดเทาน้ัน ไมมีทางอื่นที่จะตามสนอง
ความประพฤติผิดจากหลักที่ถูกตองของบุคคลแตละคน ๆ หลักธรรมจึงเปนหลักที่รับ
รองเชนน้ี 

เม่ือเราไดทราบอยางน้ีแลว ก็ไมมีอะไรที่จะหนักใจตอการประพฤติตอตัวเอง 
เราจะอยูในความเปนพระก็อยูดวยความเย็นใจ พยายามบวกตนใหถูกตองตามหลัก
ธรรม การบวกตนไดแกการประพฤติตน ปรับปรุงตนเองใหถูกตองตามหลักธรรมที่
เรียกวาสวากขาตธรรม ซึ่งพระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ไมมีอะไรที่จะขัดแยง นอกจาก
ตัวเองจะขัดแยงตอตัวเองเทานั้น แลวก็แสดงผลข้ึนมาใหเปนความรุมรอน ไมมีความ
สะดวกกายสบายใจ ไมวาอิริยาบถใดเต็มไปดวยความรุมรอน เพราะผลเกิดจากการ
ปรับปรุงตัวเองผิด ซึ่งไดในลักษณะที่วาสองบวกสองไมใชสี่ แตกลายเปนหาไปวันยังคํ่า 
นี่ละหลักธรรมเปนอยางนี ้ขอใหพากันนําไปปฏิบัติตอตนเอง 
 ผูเปนฆราวาสก็มีหลักการบวกเชนน้ีเหมือนกัน คือพยายามปรับปรุงตนเองให
เปนพลเมืองดี มีการยับยั้งชั่งตวงตัวเองเสมอ สถานที่ไมควรไปไมไป ถึงจะอยากไปสัก
เทาไรก็ไมยอมใหไป ถาไปมันจะกลายเปนความผิด เชนเดียวกับสองบวกสองกลายเปน
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หาไป ผลประโยชนจะไมมีการถูกตองตลอดวันยังค่ํา ฝนบวกไปเทาไรก็ยิ่งผิดไปเรื่อย 
ๆ ถาหากวาเร่ิมผิดไปต้ังแตตนแลว คนที่เคยผิดยอมผิดเสมอ ผิดเบื้องตนแลวก็ผิดไป
ทามกลาง ผิดไปจนวันตายหาวันแกไขตนเองไมได เชนเดียวกับสองบวกสองเปนหา หา
บวกหาเปนสิบหาไปอยางน้ี สิบบวกสิบเปนสามสิบไปอยางน้ี ผิดไปวันยังค่ํา ผลลัพธที่
จะเปนการถูกตองจะไมปรากฏในบุคคลผูเชนนั้น 
 ความประพฤติของเราถาหากประพฤติตนใหเปนในทํานองนี้แลว จะอยูทาง
ธรรมก็หนักพระศาสนา ออกไปทางโลกก็กลายเปนคนรกโลก ขวางโลก ขวางตนเอง หา
ความเจริญรุงเรืองไมได แตถาปฏิบัติตามหลักสองบวกสองเปนสี่นี้แลว ชื่อวาเปนผูมี
หลักเหตุผลเปนเครื่องปกครองตนเองโดยถูกตอง ไมผลุนผลัน 

ถาเปนรถก็มีทั้งเบรกเครื่องหามลอ มีท้ังคันเรงในสถานท่ีควรเรง มีชะลอใน
กรณีท่ีควรจะรอ มีหยุดในกรณีท่ีควรหยุด ธรรมดาคนขับรถจะตองเปนเชนนั้น จะเวน
ไปจาก ๓-๔ ประการน้ีไมได ผูขับรถจะตองถือพวงมาลัยเปนสําคัญ เล้ียวซายเล้ียวขวา 
ไมใชวาแตจะเหยียบคันเรงเร่ือยไป ควรจะรอก็ตองรอ ควรจะหยุดตองหยุด ตามแต
เหตุการณในแตละทางจะผานมาอยางไร และควรจะปฏิบัติใหถูกตองตอสภาพการณ
น้ัน ๆ จนผานไปไดโดยปลอดภัยและถึงจุดที่หมาย ตองเปนเชนนั้น 
 น่ีเราเปนผูหน่ึงสําหรับการขับข่ีตนเอง ใหเปนไปเพื่อความถึงจุดหมายปลายทาง
คือความราบร่ืน ไมวาจะประพฤติตนทางโลกก็ใหเปนพลเมืองดี ยิ่งในเพศของพระของ
นักบวชก็ใหเปนพระที่ด ี มีความเย็นอกเย็นใจ ประคับประคองตนไปไดดวยความราบ
ร่ืน เชนเดียวกับคนขับรถท่ีมือดี ๆ ยอมไมพลาด ไมเห็นเวลํ่าเวลาเปนส่ิงสําคัญ ยิ่งกวา
ท่ีจะปฏิบัติตนใหถูกตองกับสภาพการณในเวลาขับรถ 

น่ีก็เหมือนกันเชนน้ัน ถือการประพฤติเปนหลักสําคัญ สําหรับผูเปนชาวพุทธ
ตองเปนเชนนั้น ไมถือสิ่งใดใหยิ่งกวานี้ ถาเลยจากเหตุน้ีแลวอะไรก็ไมมีแนนอนท้ังน้ัน 
ไมมีเมืองพอในจิตใจของบุคคลผูไมมีธรรม อยากก็มาก หิวกม็าก ความเกียจครานก็
มาก อะไรก็เต็มอยูนั้นหมด ทิฐิมานะก็มาก ลวนแลวตั้งแตสิ่งกีดขวางทางเจริญทั้งนั้น นี่
ไมใชหลักธรรมะ ไมใชหลักที่ควรนํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญแกตนเอง 

ขอใหทุกทานโปรดไดทราบไววา เราอยูทุกวันน้ีไมวาผูเปนนักบวช ไมวาผูเปน
ฆราวาส เหมือนกันกับคนขับรถตามสายทางตาง ๆ เพื่อจะไปสูจุดหมายนั้น ๆ ถาขับดี
ก็เปนประโยชน ถาขับไมดีก็ทําใหลมจมเสียหายปนป ทั้งทรัพยสมบัติ ทั้งชีวิต ทั้งตัว
เอง ตลอดถึงคนโดยสารก็พลอยใหเปนอันตรายฉิบหายปนปไปดวยความประมาทของ
บุคคลผูขับรถเชนน้ัน คือขับรถไมระวัง เอาแตความผลุนผลัน เอาแตตามใจ เอาเวลํ่า
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เวลาเขามาวา ไมไดคํานึงถึงสภาพหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับตนซึ่งกําลังขับรถนั้น ๆ 
เปนยังไงบาง 
 การปรับปรุงตนเองก็เชนเดยีวกับคนขับรถ โปรดพยายามปรับปรุงตนเองให
เปนไปตามสายทางท่ีราบร่ืน อยาใหความอยากความทะเยอทะยานเขาครอบงํามากเกิน
ไป แมจะมีกิเลสพระพุทธเจาก็เห็นใจ จึงไดนําธรรมะมาสอนคนมีกิเลสทั้งนั้น ไมใชวา
ธรรมะท่ีประทานไวน้ีจะสอนพวกส้ินกิเลสแลวก็หาไม ลวนแลวต้ังแตสอนคนมีกิเลส 
คนโงเขลาเบาปญญาอยางทาน ๆ เรา ๆ น้ีแหละ เราจึงไดอาศัยเข็มทิศน้ีแหละ คือแนว
ธรรมะน่ีเปนเคร่ืองดําเนิน พยายามปรับปรุงตนเองใหเปนไปตามหลักที่ถูกตองตาม
เพศของตน เราไปอยูในฆราวาสเหยาเรือน ก็จะมีความเจริญรุงเรือง 

การจับการจายใชทรัพยสมบัติก็ใหรูจักประมาณ ไมสุรุยสุราย ไมเอาตามความ
อยากเปนผูพาเบิกพาจาย ตองอาศัยเหตุผลเปนผูพาเบิกพาจาย อาศัยความขยันหม่ัน
เพียรเปนผูเสาะแสวงหาทรัพย ไดมาแลวเก็บเรียบรอย เวลาจะจายก็เห็นความจําเปน
เทาตัวกับการจะจายประมาณเทาไร อยาใหเปนคนเลยเถิด นี่ละการตั้งหลักใจตั้งใหมี
หลักฐานเชนน้ี 

ถาตั้งไมถูกแลวกลายเปนคนใจรั่ว ถาใจร่ัวแลวเราก็ดูซิ ภาชนะอะไรที่มันรั่ว เรา
จะเอาอะไรเทลงใสมันไมตกไมคางอยูนั้นเลย ถาเทน้ําลงใสก็ไหลซึมออกหมดไมมีอะไร
เหลือ สมบัติมากนอยถาใจซ่ึงเปนเจาของสมบัติน้ันไดร่ัวแลว จะไมมีที่เก็บ มีเงินเปน
จํานวนลาน ๆ ก็ฉิบหายไปหมด เพราะอํานาจแหงใจท่ีความเปนคนใจร่ัวน้ีแหละไป
สังหารเอง อันนั้นก็ตองการ อันนี้ก็ตองการ แตความจําเปนไมคํานึง เอาความอยาก
เปนประมาณ น่ีเสีย 

เรื่องการประพฤติตัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไมคํานึงถึงความผิดความถูก เอาความ
อยากเปนประมาณ เดินทางตามสายความอยากวันยังคํ่าคืนยังรุง ทรัพยสมบัติเงินทอง
มีเทาไร ไดมาเทาไร ก็ไหลไปตามทางของความอยากอันไมมีประมาณนี ้จนฉิบหายปน
ปไปหมด ตั้งเนื้อตั้งตัวไมได เพราะจิตลมจิตร่ัว เปนอยางน้ี ทรัพยสมบัติก็ลมละลายไป
หมด รั่วไปหมดไมมีอะไรที่จะตกคาง โปรดพากันพิจารณาใหเขาใจ ทั้งเราจะนําไป
ปฏิบัติทางโลก ทั้งผูจะปฏิบัติตนตอหลักธรรมะอยูในสมณเพศ ใหพากันพิจารณาอยาง
น้ี 
 อยาเห็นวาความอยากน้ี ไมวาจะเปนสวนหยาบในทางหยาบ หรือกลาง หรือ
ละเอียด เปนภัยท้ังน้ันถาผูเปนเจาของไมระวัง เล็ก ๆ นอย ๆ ก็กลายเปนของใหญขึ้น
มา ถาไดรับการสงเสริมเปนอยางน้ัน นอกจากจะถูกตัดรอนลงไป แลวจะคอยดอยลง
ไป ๆ จนไมมีอะไรเหลือ อยางพระพุทธเจาและสาวกเปนตน ทานผูประทานพระ
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ศาสนาไวน้ี เดิมทานก็เปนผูมีกิเลสตัณหาเชนเดียวกับพวกเราไมมีอะไรผิดแปลกกัน
เลย แตเพราะอาศัยแนวทางดําเนินซึ่งเปนหลักที่ถูกตองตามนัยที่กลาวแลววา สองบวก
สองเปนสี่นี้แล เปนเคร่ืองหนุนใหดีข้ึนเปนลําดับ ๆ ถูกตองไปตั้งแตตนจนอวสานสุด
ทาย กลายเปนคนที่เปนหลักของโลก 

พระพุทธเจาเปนหลักของโลก ธรรมะที่แสดงออกไวทุกบททุกบาท กลายเปนหัว
ใจของโลกไปหมด เนื่องจากหลักเบื้องตนถูกตอง คือความประพฤติเปนเหตุสําคัญ 
หรือเปนจุดสําคัญ 
 โลกถือหลักเหตุผลนี้เปนเครื่องปกครองกัน ธรรมะฝายผูปฏิบัติในศาสนายิ่งถือ
เปนสําคัญมากในหลักเหตุกับผลน้ี ถาเคล่ือนจากน้ีแลวไมมีความหมายสําหรับพระผู
ปฏิบัติเรา แยกออกไปขางนอก ชาวพุทธคือพุทธบริษัท ก็ไมมีความหมายเหมือนกัน 
ถาความประพฤติใหผิดจากหลักที่กลาวนี ้

จะปรึกษาหารือกันเรื่องอะไร ๆ ก็ไมไดเอาหลักที่ถูกตองไปเปนเครื่องพิสูจน
เปนเครื่องยุติกัน แตเอาดวยทิฐิมานะ ตางคนตางดันกันไปถูกันมา สุดทายก็ทะเลาะ
วิวาทกันไมเปนประโยชนอะไรเลย หาหลักที่จะไดมาไมมี เลยกลายเปนเร่ืองเด็กไป 
เด็กพอเจอกันเขาไมถูกใจก็ทะเลาะกันเทานั้น โดยไมไดคํานึงถึงหลักเหตุผลวาใครถูก
ใครผิด แลวก็ชวนกันตอย เด็กเปนอยางนั้น ผูใหญก็เหมือนกัน ถาผิดจากหลักนี้แลว
คอยแตจะฆาจะต ีที่ลับที่แจงไมวาเอาทั้งนั้น ใครก็วาใครดี 

อยางท่ีเขาเมาสุรากัน คนดี ๆ อยางน้ีแหละ พอดื่มสุราลงไป เพราะสุราน้ีมันมี
อะไรแฝงอยูขางใน มันเปนพิษอยูแลว พอใครดื่มลงไป จะเปนคนดีแสนดีก็ตามพอดื่ม
สุราลงไป มันมีทามีทางขึ้นมาทันที ไมเกงก็วาตัวเกง ไมฉลาดก็วาตัวฉลาด อะไรก็ดีกับ
คนบาน้ันหมด คนบานั้นตองยกตัววาดีเสมอไป คนเมาสุราตองเปนเชนน้ัน พอดื่มเขา
ไปแลว เอา ความอวดมั่งอวดมีก็อยูนั้น ความอยูยงคงกระพันก็อยูนั้น ดีไปหมด ความ
รูความฉลาด อํานาจวาสนา เปนไปอยูกับคนบาสุราน้ีท้ังน้ัน ดูซิมันทําคนใหดีเมื่อไร 

ถาโลกนี้ไดเต็มไปดวยคนประเภทนี้แลว เรามองดูที่ไหนโลกนี้จะนาอยูไดยังไง 
เกลื่อนไปดวยคนบาทั้งนั้น เดินไปซอกนี้ก็มีแตคนบา เขาตรอกนี้ก็คนบา ไปทางนั้นก็
คนบา มองไปขางหนาก็มีแตคนบา มองไปขางหลังมีแตคนบา โลกน้ีกลายเปนโลกบา
ไปหมด เพราะไมมีสติที่จะยับยั้งตัวเองอยางนี้ แลวโลกน้ีจะเปนท่ีเจริญไดยังไงเราดูซิ นี่
ยกตัวอยางใหเห็นใกล ๆ วา ผูท่ีด่ืมสุราน้ันเปนโทษเปนคุณอยางไรบาง 

ทั้งโลกนี้ลองดื่มสุรากันไปทั้งโลกดูซ ิ โลกนี้กลายเปนบาไปหมดไมมีคนดีจะวาไง 
ก็เหมือนอยางกับคนเปนโรคที่ไมมีหมอไมมียาเลย มันก็หวังตายเทาน้ันแหละ นอกจาก
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โรคหวัด ถาโรคหวัดแลวพอถึงที่แลวมันก็หาย โรคอยางอื่นลําบากมากถาไมมียาไมมี
หมอ สวนมากก็ตายกัน 
 โรคประเภทน้ีก็เหมือนกัน ถาปลอยใหเร้ือรังจนมีความเคยชินภายในจิตใจแลว 
วันหน่ึง ๆ ไมไดกินอยูไมได กินเขามาก ๆ ก็เปนบา ท้ังโลกใหทําแบบเดียวกันน้ี ดูกัน
ไมไดเลย น่ีเราจะไดเห็นคุณและเห็นโทษแหงสุราเปนยังไง ที่พระพุทธเจาทานสอนไววา 
สุราเมรย มชชฺ ปมา มันเปนฐานะ คือที่ตั้งแหงความประมาท เพียงศีล ๕ เราก็เห็นคุณ
แลว คนที่ไมมีศีล ๕ แลวจะอยูดวยกันไมไดโลกนี้ เพียงเทาน้ีเราเห็นแลว ทําลายศีล ๕ 
จะเปนเชนไรเม่ือเปนเชนน้ัน 

โลกอยูไดดวยกันดวยความเปนผูมีศีล สามีภรรยาก็เปนคูครองของกันไดโดย
สมบูรณ ไมมีใครมาลวงลํ้า ตางคนก็ตางสงวนของตัว ทีนี้โลกก็สงบรมเย็น อทินนา ก็
ไมเที่ยวฉกเที่ยวลักของกัน ถาตางคนตางก็เบียดเบียน ฆากันวันยังค่ําคืนยังรุง เพราะ
ไมม ีปาณา ศีลขอตนเปนเครื่องหาม มองเห็นกันมีแตจะกัดจะฉีกกันกินทั้งนั้น แลวจะ
อยูไดยังไงโลกนี้ สมบัติไมมีเจาของ ใครตองการก็เอาหมด เที่ยวยื้อแยงที่โนน ยื้อแยง
ท่ีน่ี ฉกที่นั่นลักที่นี่อยูตลอดเวลา หาเวลาหลับนอนก็ไมได น่ีมันเจริญยังไง มันเปนโทษ
หรือเปนคุณ 

กาเม ก็เหมือนกัน ไมวาลูกใครเมียใคร ไมวาผัวใคร เปนเอาทั้งนั้น เอาอยางซึ่ง 
ๆ หนา เอาอยางอํานาจวาสนา เอาอยางความอยากมันตามืดตามัวบังคับ แนะดูซิ แลว
โลกนี้มันจะอยูไดยังไงถาไมมีศีลขอ กาเม เปนเคร่ืองบังคับไว มุสา มองไปที่ไหน ฟงที่
ไหนมีแตคนโกหกทั้งโลก ไมวาผูหญิงผูชาย ไมวาเด็ก ไมวาผูใหญ มีแตคนโกหก พูด
หาความจริงไมได ลวนแลวต้ังแตคนโกหกกันท้ังโลก น่ีเราจะเห็นวาโลกน้ีเต็มไปดวย
ความโกหก ถาขาดมุสาเพียงคําเดียวเทาน้ัน 

น่ีเราจะเห็นวาคุณของศีลเปนอยางไรบาง ที่โลกมีความสัตยความจริงตอกัน 
เปนที่ไวใจซึ่งกันและกันได ถามหนาเปนหนา ถามหลังเปนหลัง ถามอะไรไดความสัตย
ความจริง นี่คุณของศีลเปนอยางนี้ สุราก็อธิบายใหฟงอยางนี้แลว เต็มไปดวยคนบาทั้ง
โลกน้ีแลวเราจะอยูโลกน้ีไดยังไง เราก็เปนบาเหมือนกันกับเขา เกลื่อนไปหมดแตคนบา 
คนไมมีศีล ศีล ๕ ขาดจากตัวแลวย่ิงรายกวาสัตว มนุษยเราเปนอยางน้ัน ตองพากัน
ระวัง ใหพินิจพิจารณา เพื่อจะไดนําไปปฏิบัต ิ

ผูที่อยูโลกก็มีอยูธรรมก็ม ี เพราะวาโลกเราน้ีไมแนนอน ผูควรประพฤติปฏิบัติ
ตัวอยูไดก็ดีไปทางหนึ่ง ผูที่มีความจําเปนที่จะโยกยายเปลี่ยนแปลงเพศของตน เปน
เพศท่ีควรเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปนน้ี ก็จะตองไดปฏิบัติตัวใหถูกตองตามหลัก
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ของเพศของตัวนั้น เชน เพศฆราวาสก็ใหมีความเขมแข็ง ปฏิบัติตัวใหถูกตองตามหลัก
ของฆราวาสธรรม น่ีจะเปนความเจริญรุงเรือง 
 สรุปความผลแหงการบวชใหฟงวา ไมมีอะไรที่จะเปนเครื่องทําความลําบากให
แกเรา เพราะศาสนาหน่ึง ความประพฤติตามหลักศาสนาของเราที่มาบวชนี้ ไมมีอะไรที่
จะเปนขาศึกตอเรา นอกจากจะเปนเครื่องสงเสริมจิตใจของเราใหถูกตองตามหลัก
ธรรม ใหมีความเจริญรุงเรือง และจะไดนําส่ิงเหลาน้ี ที่เราไดศึกษาอบรมและไดดัด
แปลงตนเองนี้ ไปเปนเครื่องมือดัดแปลงตนเอง ทั้งความเปนพระอยู หรือเปนฆราวาส 
ใหมีขื่อมีแปพูดงาย ๆ ใหมีเขตมีแดน มีการยับยั้งชั่งตวงตัวเองในกิจที่ควรไมควร แล
วจะมีความเจริญรุงเรือง น่ีแหละหลักธรรม โลกกับธรรมอาศัยกันอยางนี ้ ปกครองกัน
ดวยธรรม ปกครองตนดวยธรรม 

ถาขาดธรรมแลวลม ปกครองกันไปไมได โลกถาขาดธรรมะแลวก็ปกครองกัน
ไปไมได ไมมีใครจะฟงเสียงกัน ใครก็วาใครดี ๆ ตางคนตางดีก็พบกันเทานั้น เมื่อพบ
กันตายลงไปแลวไมมีอะไรด ีจะวาใครด ีดีทําไมตาย ดีทําไมจึงกอความเดือดรอนใหกัน 
ดูซิ น่ันละตางคนตางเห็นโทษแหงความเปนเชนน้ัน 

เพราะหลักธรรมะเปนเคร่ืองคํ้าชูจิตใจ จะเปนความเจริญรุงเรือง ฟงเสียงกัน 
โลกก็ฟงเสียงโลก ผูปฏิบัติธรรมะก็ฟงเสียงธรรมะ ฟงเสียงกัน ไมวาผูใหญผูนอย พูดมี
หลักเหตุผลเปนเคร่ืองคํ้าประกันอยูเสมอ เปนผูเจริญหูเจริญตาเจริญใจ มองเห็นกันก็
สะดวกกายสบายใจ ร่ืนเริงบันเทิง นี่อยูเปนสุข ตัวเองก็ปรับปรุงตัวเองใหถูกตองตาม
หลักธรรม ตนเองก็เปนสุข ตางคนก็มีความสุขความเจริญ 

น่ีอธิบายยอ ๆ ใหทานท้ังหลายไดนําไปพินิจพิจารณาวา ธรรมมีความจําเปนแก
ตนเองและแกโลกแคไหน ขอใหนําไปพินิจพิจารณา แลวประพฤติปฏิบัติตนเองใหถูก
ตองตามเข็มทิศทางเดินแหงธรรมะ แลวจะมีความเจริญรุงเรืองทั้งผูอยูในโลก ทั้งผูอยู
ในธรรมะ 

จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทาน้ี 


