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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙ 
ธรรมะปกครองตน 

 
 วันนี้คณะทานทั้งหลายไดมาเย่ียมวัดวาอาวาส ก็เพื่อนําคติอันดีไปใช คติอันดี
จากพระพุทธศาสนาของเรานี้ เปนคติทั้งอันดีทั้งอันดีเยี่ยม มีหมด ถาเราจะเทียบสินคา
ในหางรานแลว ก็เหมือนกับสรรพสินคาในรานใหญ ๆ สมบัติในพุทธศาสนานี้ก็เชนกัน 
คือมีทุกชนิดที่จะเลือกไดตามความตองการของผูปฏิบัติธรรม เชนเดียวกับผูไปติดตอ
หางรานตาง ๆ ที่ตองการซื้อของจํานวนมากนอย ตลอดถึงคุณภาพใหเหมาะ กับความ
ตองการและทุนทรัพยของตนไดโดยไมอัดไมอั้น 
 เรื่องพุทธศาสนาก็เปนเชนน้ันเหมือนกัน ดีเปนพื้น ๆ ดีมาตั้งแตเด็ก เพราะ
อํานาจแหงธรรมเปนเครื่องขัดเกลา เปนเครื่องประดับ และดีขึ้นตามวัย วัยหนุมวัยสาว
ก็ตาม ถาไดรับการอบรมสั่งสอนในทางที่ถูกที่ดีจากศาสนธรรมแลว จะเปนเด็กที่ดี เด็ก
คนน้ันก็ไดรับการอบรม เด็กคนนี้ก็ไดรับการอบรม ครอบครัวนั้นก็ไดรับการอบรม 
เพราะพอแมเปนผูไดรับการอบรมมากอนแลวในทางที่ดี ลูกเมื่อตกทอดออกมาจากพอ
แม จะตองเรียนศึกษาจากพอแมโดยหลักธรรมชาติ ทานจึงเรียกวาบุพพาจารย คือเปน
ผูใหการแนะนําส่ังสอนอบรมทุกส่ิงทุกอยางเปนภาคพื้น กอนท่ีจะนําสงเขาโรงเรียน
ดวยกันท้ังน้ัน 
 เพราะฉะน้ันพอแมผูเก่ียวของจึงเปนผูสําคัญมาก ที่จะไดรับการอบรมที่ถูกที่ด ี
มาถายทอดใหบรรดาลูกเตาหลานเหลนของตนที่อยูในครอบครัว ใหไดรับการศึกษา
อบรมในหลักธรรมชาติที่ถูกตองดีงาม เมื่อมาคละเคลากัน ไมวาจะคละเคลาในสังคม
เด็กก็ตาม สังคมหนุมสาวก็ตาม สังคมตามโรงร่ําโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ ก็
ตาม ถาตางคนตางไดรับการศึกษาอบรมมาดวยดีจากสกุลของตน ๆ แลว ยอมจะเปน
เด็กดีบวกกันเขา ดีหน่ึงกับหน่ึงบวกกันเขาเปนดีสองคน สองกับสองคนที่ดีบวกกันเขา
เปนส่ีคน สกุลนั้นก็ดี สกุลน้ีก็ดี เด็กคนน้ีก็ดี เด็กคนน้ันก็ดี เพราะไดรับการอบรมมา
จากพอจากแม ยอมจะเปนเด็กดีมากข้ึนทวีคูณโดยลําดับ 

ไมวาจะออกเปนขาราชการแผนกใดก็ตาม เปนตํารวจทหารพลเรือน ซึ่งไดรับ
การอบรมมาดวยดีแลว ยอมจะเปนเจาหนาที่ที่ถูกตองดีงามเปนแบบฉบับ เปนรมโพธ์ิ
รมไทร เปนเจาอํานาจจริง ๆ โดยอรรถโดยธรรมแกผูอยูใตการปกครอง และทานเหลา
นั้นจะไดรับความรมเย็น เพราะเราเปนผูมีความรมเย็นเปนหลักเปนเกณฑอยูภายในตัว
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ของเราแลว จึงสามารถที่จะแจกจายความดิบดีทั้งหลายของเรานั้น ใหแกผูที่เขามาเกี่ยว
ของกับเราไดเปนอยางด ี
 นี่ละเรื่องหลักพุทธศาสนาที่อธิบายมายอ ๆ คือ ดีมาถึงขนาดนี้แลว เอา สําหรับ
ผูที่จะตองการใหดีย่ิงไปกวานี้ เชนเปนนักบวช บวชมาในพุทธศาสนาตองการมุงความ
เปนผูดีเย่ียม เปน สรณํ คจฺฉามิ คือเปนสรณะ เปนหลักจิตหลักใจหลักขอปฏิบัติ เปน
เครื่องยึดเหน่ียวฝากเปนฝากตายได ตองเปนผูปฏิบัติที่ดีเยี่ยม จากหลักธรรมที่ดีเยี่ยม
น้ัน ก็กลายเปนพระที่ดีเย่ียมขึ้นมา ดังพระสาวกของพระพุทธเจา ทีแรกทานก็เปน
ปุถุชนคนหนา แบกกิเลสความโลภความหลงราคะตัณหาเต็มหัวใจมาเชนเดียวกับเรา 
ๆ ทาน ๆ แตเมื่อเวลาไดรับการซักฟอกจากนํ้าที่สะอาด ไดแกศาสนธรรมซึ่งเปนนํ้าที่
สะอาดมากท่ีสุดไมมีอะไรเกินในโลกน้ี มาชําระสะสางกายวาจาใจของเรา 

เฉพาะอยางย่ิงใจเปนของสําคัญ บรรจุความอยากไวอยางเต็มเอ๊ียดทีเดียว 
ความหิวโหยในการรับประทานไมวาหิวขาวหิวน้ํา เรายังหาขาวหาน้ําหาอาหารมาบําบัด 
ใหเปนความอ่ิมขึ้นไดเปนพัก ๆ เปนเวลาไป แตความอยากภายในจิตใจน้ีผลักดันอยู
ตลอดเวลา เพราะความอยากประเภทนี้ ไมไดเหมือนความอยากทั้งหลายในธาตุในขันธ
ที่เราเคยเปนอยูเคยเปนมา เชนหิวขาวหิวนํ้า อยากหลับอยากนอนนี้ บําบัดบรรเทาได
ไมคอยรุนแรงมากนัก แตความอยากภายในจิตใจซึ่งมีอยูกับหัวใจทุกคน เวนทานผูสิ้น
กิเลสแลวเทาน้ัน จะเปนส่ิงที่รบกวนจิตใจของแตละราย ๆ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบนั้นเปน
อยางมาก ถาปฏิบัติตามความอยากน้ีโดยหาประมาณไมได ไมมีกฎเกณฑ ไมมีธรรม
เปนเครื่องบังคับแลว ความอยากน้ีมักจะฉุดลากคนไปในทางที่เสียหาย เชน ตาก็อยาก
ดู อยากดูไมมีส้ินสุด ไมเพียงอยากดูธรรมดา อยากดูในส่ิงที่จะทําความเสียหายลมจม 
และติดใจเปนยาเสพยติดภายใน ความอยากดูอยากเห็นอยากไดยินไดฟงน้ีมีจํานวนไม
นอย 
 ความอยากประเภทน้ีเปนของสําคัญมาก จึงตองไดอาศัยธรรมเปนเครื่องขัด
เกลา อยากอะไร นี่เอาเหตุผลเขาไปจับ เชนอยากดู ดูอะไร ดูอะไรก็ไมสําคัญมากนัก 
ย่ิงกวาอยากดูส่ิงที่จะพาตัวใหเสียหาย น่ีเพราะธรรมชาติอันหน่ึงอันเปนความเสียหาย 
สรางความเสียหายอยูภายในจิตใจของเราแตละทาน และอันหน่ึงที่จะระงับดับความ
เสียหายภายในจิตใจนี้คืออะไร คือเหตุผล รวมกันเขาแลวทานเรียกวาธรรม เชนอยากด ู
ตาเราน้ีเคยดูมาแลวต้ังแตวันเกิด ทําไมไมมีความอิ่มพอ ถาสมมุติวาอยากดูส่ิงน้ีเสีย
หาย อยากดูส่ิงไมเสียหายไมไดเหรอ ใหตั้งปญหาถามเจาของ เมื่อตั้งปญหาถามเจา
ของแลววา ความอยากน้ีถาดูวันน้ีไปแลวจะระงับดับไหม หรือจะเปนการเพิ่มความ
อยากดูขึ้นใหมาก แลวก็โกยเงินในกระเปาของเราใหฉิบหายวายปวง กลายเปนคนหลัก
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ลอยใจรั่วเก็บอะไรไมอยูไปเสียไดอยางนี้ เราตองหามความอยากประเภทนี ้ไมใหอยาก
ตอไปมากมาย 
 เอา วันน้ีรบกันอยางหนัก เพราะยังไมเคยรบกัน ไมเคยรั้งไมเคยตอตานทาน
ความอยากประเภทน้ีเลย นอกจากเราคลอยตาม ๆ ใหเปนความเสียหายไปวันละเล็ก
ละนอย ตอไปก็กลายเปนเรื่องใหญโต ความอยากนี้หักหามไมอยู ถาเปนรถก็เบรกแตก 
หามลอไมอยู พังทลายลงคลองได เพราะฉะนั้นเราจึงตองหามรถของเราคือตัวของเรานี้ 
ตาอยากเห็นใหดูพอดิบพอดี อยาใหเกินประมาณ มีเบรกหามลอไว ไมใหเลยประมาณ 
น่ีช่ือวาธรรมอันหน่ึง เรียกวาขันต ิความอดทน 

อยากก็อยากเถอะ อยากไมเปนประโยชนไมใหอยาก เมื่อความอยากไมไดเปน
ไปตามความตองการวันน้ี ยอมจะลดตัวลงไป วันหลังอยากนอยกวานี้ เอา ความหาม
ของเราเห็นวาไดผล เมื่อวานน้ีอยากแลวซึ่งเคยเสียหาย สมมุติวาเราไดเสียเงินเพราะ
การดูอันน้ีวันนี้ ๑๐๐ บาท เราอยากฟงส่ิงนั้นอีก ๑๐๐ บาท เราอยากดมกล่ินส่ิงที่เสีย
หายนั้นอีก ๑๐๐ บาท เราอยากล้ิมรสในส่ิงที่ไมดีน้ันอีกเชนเดียวกัน ๑๐๐ บาท อยาก
อันน้ัน ๑๐๐ บาท อยากอันนี้ราคา ๑๐๐ บาท รวมเปนเงินก่ีพันบาท เราไมตองวากี่รอย
บาท 
 เพราะตาก็อยาก หูก็อยาก จมูกก็อยาก ล้ินก็อยาก กล่ินรสเครื่องสัมผัสตาง ๆ 
ก็อยาก กายก็อยากสัมผัสเย็นรอนออนแข็ง หัวใจย่ิงมีความอยากทะเยอทะยานอยู
ตลอดเวลา เหลาน้ีรวมกันแลวจึงวันหน่ึง ถาคิดเปนเงินเสียไปหลายพันบาท แลวเรา
พยายามหามความอยากอันน้ีดวยเหตุผลของเรา เพื่อจะหักหามเงินจํานวนรอย ๆ บาท 
หรือพันบาทน้ัน ใหยุติลงวันน้ี ไมตองเสียกัน แลววันหลังความหามนี้เห็นวาไดผล เมื่อ
วานนี้เราเสียไปเทานั้นรอยบาท สมมุติวา ๘๐๐–๙๐๐ บาท เมื่อวานน้ีเราหามไปไดแลว
ถึง ๘๐๐ บาท วันน้ีเราจะหามอีกเพราะเห็นผลแลวเมื่อวานน้ี เงินคงอยูในกระเปาของ
เรา ๘๐๐ บาท เพราะความหักหามอันน้ีเปนผลดี วันน้ีเราต้ังหนาพยายามหามความ
อยากอันน้ีอีก ไมใหดูส่ิงที่จะเอาเงิน ๑๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท และตลอดถึงจะควาเอา
หัวใจเราใหเปนหัวใจที่แหลกเหลวไปอีกดวย ใหกลับคงเสนคงวา เปนคุณภาพแหงจิต
ใจที่จะรักษาตัวเราและสมบัติทั้งหลายไวได 
 วันน้ีเราหามอีก เงินก็ไมสูญไป จะสูญไปเพราะตาหูจมูกล้ินกายเปนตัวเหตุ ตัว
อยากตัวทะเยอทะยาน เอาไฟมาเผากระเปาเงินของเรา ตลอดถึงเผาจิตใจของเราก็ไมมี
วันน้ี เอาวันหลังหามอีก ความอยากน้ันจะลดนอยลงไป ๆ ไมมีที่จะทวีคูณข้ึนไป 
อํานาจแหงความดี อํานาจแหงการหักหามดวยเหตุดวยผล คือความอดทนเปนของ
สําคัญ ประกอบดวยปญญาพิจารณาไตรตรองถึงรายไดรายเสีย ในการปฏิบัติตอความ
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อยากนั้น ๆ แลว ใครจะไปหาญอยากเอานักหนา มนุษยเราเปนผูฉลาด ยิ่งเราทั้งหลาย
น้ีดวยแลว ไดศึกษามามากมายกายกอง ถึงขนาดที่วาเปนเจาเปนนายคนเปนผูรักษา
กฎหมายบานเมือง ทําไมจะนํากฎขอบังคับอันดีงามนี้มารักษาเจาของไมได 
 เราตองต้ังปญหาถามเราอยางนี้ เราไมตองไปถามแตคนอ่ืน ปกครองคนอ่ืน
มากมายยิ่งกวาการปกครองเรา ฉะน้ัน การปกครองเราจึงเปนส่ิงจําเปนที่สุด ในหลัก
ธรรมของพระพุทธเจาวา ใหปกครองตนเสียกอนไดเปนที่พอใจมากนอยเพียงไรแลว 
ผลแหงการปกครองคนอ่ืนน้ันงายนิดเดียว ทานวาง้ัน สําคัญท่ีการปกครองตน ให
พยายามปกครองตนดังที่กลาวมาน้ี วันน้ีหามไดเทานี้แลวจะกลายเปนคนดีขึ้นมาเรื่อย 
ๆ ในตัวของเราเอง เมื่อเราเปนคนดีแลว ความดีน้ีสามารถที่จะเฉล่ียไปถึงครอบครัว
เหยาเรือนลูกเล็กเด็กแดงใหกลายเปนเด็กดี 

ภรรยาของเราก็จะชุมเย็นภายในจิตใจ ไมไดคิดกระวนกระวายวุนวี่วุนวาย หัวใจ
จะหักจะขาดแตกทลายอยูภายในจิตใจ เพราะสามีไมอยูในรีตในรอยในคลองอรรถ
คลองธรรม เนื่องจากไปเขารีต เขารีตอะไร เขารีตหาแมอีหนูน่ันละเปนของสําคัญมาก 
จากนั้นก็เขาโรงสุรายาเมาโรงบาโรงบารไปอยางนี้ ผูที่เปนคนดีคือภรรยาน้ันจะเปนยัง
ไง หัวใจที่รักษาบานเรือนรักษาทุกส่ิงทุกอยางเพื่อครอบครัวของเรา จะไมเปนฟนเปน
ไฟไปไดอยางไรคนเรา เมื่อคนหน่ึงไปเที่ยวกอฟนกอไฟในบานนอกบาน ไมมีที่แจงไม
มีที่ลับ เพราะใจดานเน่ืองจากการไมหักหามตนเอง ปลอยใหเปนไปเสียเชนนั้น ครอบ
ครัวของเราก็รอนไปหมด 
 ทีน้ีเมื่อเรารักษาตัวของเราไดพอสมควรแลว ครอบครัวของเราก็เริ่มเย็น เฉพาะ
อยางย่ิงในครอบครัวผัวเมียลูกเตาหลานเหลนนั้นแหละ จะรมเย็นกอนอ่ืน จากน้ันก็
เล่ือนถึงการปกครองเก่ียวของกับสังคมมากนอยเพื่อนฝูง ตางคนตางไดพยายามหัก
หามรักษาตนเองใหมีขอบเขตมีเหตุมีผล มีสาระแกนสารภายในตัวของเรา เพื่อปราบ
ปรามส่ิงที่ช่ัวชาลามกทั้งหลาย เรายอมจะเปนคนดีได เมื่อเราเปนคนดีเพราะการปก
ครองตนไดแลว การปกครองคนอ่ืนน้ันไมยากเทาไรนักย่ิงกวาตัวของเรา น่ีขอใหทาน
ทั้งหลายไดนําหลักธรรมเหลานี้ไปประพฤติปฏิบัติตอตัวของเรา 
 เงินของเราสมมุติวาเดือนหน่ึงไดมาเทาไร แลวเสียไปเพราะส่ิงไมคอยเปน
ประโยชน แตทําใหโทษน้ันเกิดอยูภายในตัวของเรา ฝงจมอยูภายในใจของเรามีมาก
มายกายกองนั้น แลวทีนี้เปนยังไง เบาบางลงบางไหม จะเบาบางลงโดยลําดับ จะคงเสน
คงวา ไดมามากนอยจะจายไปก่ีบาทก่ีสตางค จะเปนบุญเปนคุณเปนผลเปนประโยชน
แกครอบครัวของเรา ตลอดกิจการงานตาง ๆ ที่ทรัพยสมบัติไดจายออกไปดวยความมี
เหตุผลแลว จะเปนสาระดวยกันทั้งนั้น เปนคุณเปนประโยชนทั้งหมด จากเงินบาทนี้สิบ
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นี้รอยน้ีพันบาทน้ีหมื่นบาทแสนบาทน้ี ออกไปโดยทางเหตุผล ไดมาจะเปนผลเปน
ประโยชนแกตัวของเรา 
 ถาตางคนตางพยายามรักษาตัวของเรา คือรักษาใจน้ันแหละเปนสําคัญ ถาใจมี
หลักมีเกณฑมีเหตุมีผลเปนที่ตั้ง คนน้ันก็มีหลักทรัพยหลักครอบครัวเหยาเรือน หลัก
การปกครองอยูที่ใจเปนของสําคัญ ใหเคารพตอความถูกตองดีงาม อยาไปเคารพตอสิ่ง
ปา ๆ เถ่ือน ๆ ที่จะทําตัวของเราใหเสีย เพราะส่ิงเหลาน้ันเคยทําคนใหเสียมาแลวมาก
มายกายกองแตไหนแตไรมาจนกระทั่งถึงปจจุบันน้ี ตราบใดที่มีคนคลอยตามสิ่งที่ไมดี
ท้ังหลายน้ี ยังจะทําคนใหเสียไปอีกมากมาย นับตัวเราแตละคน ๆ เขาไปดวย อยาไป
นับแตเพียงโลกสงสารวาเขาจะเสีย ใครก็จะตองเสียเหมือนกันเมื่อไมหักหาม ไมรักษา
ตนจากส่ิงช่ัวชาลามกท้ังหลาย ซ่ึงเคยทําลายโลกมามากตอมาก ใหฉิบหายลมจมไปน้ัน  
 ทีนี้ความดีเลา ความดีก็พาคนใหดีมามากมายกายกองแลวตั้งแตกัปไหนกัลปใด 
จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ และยังจะทําคนใหดีตอไปอีกมากมายกายกองไมมีที่ ส้ินสุด 
เพราะฉะน้ันขอใหทานทั้งหลายไดยึดหลักอยางถึงใจ คือความเสียหายจะเกิดขึ้นในตัว
ของเรามากนอย น่ันนะเร่ิมกอไฟขึ้นเผาบาน เหมือนอยางไมขีดไฟเพียงกานเดียวเทา
น้ัน ขีดปบลงไปติดนิดเดียวเทาน้ัน แลวจะเริ่มไหมลุกลามไปหมด มีก่ีตึกก่ีรานจะ
แหลกเหลวเปนเถาเปนถานไมมีเหลือเลย น่ีก็เพราะความอยากความทะเยอทะยาน
ความลืมเนื้อลืมตัวของเรา 

บางทีมันอาจจะต่ืนยศเจาของดวย ไดเปนนั้นเปนน้ี ไดรับเงินเดือนมามากนอย
เหอแลว พอเงินเดือนเขากระเปา แทนที่จะเขาอยูในกนกระเปากลับไมอยู แฉลบออก
ไปจากปากกระเปาเขาสูรานบารานบารสุรายาเมา ดวยความลืมเน้ือลืมตัวไปเสียส้ิน ๆ 
อยางนี้มีจํานวนมาก น่ีคือความลืมตัวของเราเอง จึงทําใหสมบัติเงินทองทั้งหลายกลาย
เปนของไมมีคุณคา และสงเสริมคนใหเสียมากข้ึนโดยลําดับไป เพราะความลืมตัวน่ีละ
เปนของสําคัญ ขอใหทานทั้งหลายไดนําไปเปนขอคิด 
 การกลาวทั้งน้ีไมไดหมายถึงวา ทานผูฟงทั้งหลายไดกอความเสียหายมาแลว
มากมาย จึงไดสอนอยางนั้นใหฟง มิใชเชนนั้น ขอใดที่เปนความเสียหายและเคยทําคน
ใหเสียหายมามากเพียงไรแลว นําขอเสียหายและส่ิงที่เคยทําโลกใหฉิบหายน้ันมาส่ัง
สอนทานทั้งหลาย ใหไดหลบหลีกปลีกตัวจากส่ิงเสียหายน้ัน และขอใดที่เปนคุณเปน
ประโยชนแกโลก และเคยเปนประโยชนแกโลกและแกใครตอใครก็ตามมามากมาย
เพียงไรนานเพียงไรแลว ใหนําคุณประโยชนนั้นเขามาประชิดติดกับตัวของเรา เปนหลัก
ใจของเราและประพฤติปฏิบัติตามน้ัน ยากบางงายบางชางเถอะ เราอยาไปคํานึงถึง 
การหักหามตัวเองที่จะเขาฟนเขาไฟลงเหวลงบอวาเปนของยาก การจมลงในเหวในบอ
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น้ันเปนของงายแลวเหรอ การลมจมตัวเองจนเกิดความฉิบหายวายปวงเปนมหันตทุกข
หาเวลาวางไมไดเลยน้ันเปนของดีแลวเหรอ เปนของงายแลวเหรอ เราตองคิดอยางนี ้
 การหามตัวของเราเพื่อไมใหตกไปในส่ิงชั่วชาลามกและหมกไหมทั้งหลายเหลา
น้ัน ทําไมจึงวาเปนของยาก ใหเราคิดอยางน้ี การปลอยตัวของเราลงไปใหฟนไฟทั้ง
หลายคือความเสียหายน้ันเผาเราเปนของงายแลวเหรอ เปนของดีแลวเหรอ ใหตั้ง
ปญหาถามตัวอยางนี้ แลวเราจะไดหลีกเวนจากความไมดีความหายนะทั้งหลายไปทุก
วัน ๆ คนน้ีก็หางคนน้ันก็หาง คนน้ีก็ต้ังใจมีกฎเกณฑรักษาเจาของ ใหเปนหลักตัวเอง 
ใหเปนหลักครอบครัว ใหเปนหลักบานหลักเมืองหลักประเทศชาติแลว ประเทศชาติเรา
ก็เจริญรุงเรือง เราก็อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ไมวาใครจะแสดงออกในกิริยาอาการ
ใด มีแตเหตุแตผลเปนเครื่องรักษาเปนเครื่องปกครอง การดําเนินงานทุกส่ิงจะเปนไป
เพื่อความเจริญกาวหนาโดยถายเดียว  
 ประการสําคัญพวกเราทั้งหลายเปนคนรักษาชาติบานเมือง กอนอ่ืนอยาลืมวา
การรักษาตัวใหดี เพื่อเปนหลักของชาติบานเมืองนี้เปนของสําคัญ ที่จะกระจายใหเปน
หลักเกณฑอันดีเพือ่การรักษาชาติบานเมือง ใหมีความแนนหนาม่ันคงตอไป 
 การพูดธรรมะวันนี้ถาจะพูดมากไปก็กลัววาจะจําไมไดหมด เอาแตเพียงพอ
เหมาะพอดีที่พวกทานทั้งหลายจะนําไปประพฤติปฏิบัติ ขอสําคัญคือศีล ๕ น้ีเปนหลัก
เครื่องรับรองยืนยันคนวาเปนคนดีแน ถาเปนผูต้ังอยูในศีล ๕ แมจะไมไดหมดทุกขอ 
แตขอใดที่เปนความเสียหายมากทานก็บอกไว เชน ปาณา การฆาคนโดยหาเหตุหาผล
หาหลักเกณฑไมไดอยางน้ี ก็เปนบาปมาก ถาฆาดวยกฎหมายบานเมืองเปนเครื่อง
บังคับใหทางตองเดินไปอยางนั้น อยางน้ันไมคอยเปนบาป ดังที่กฎหมายบานเมืองทาน
มีไววา การตัดสินโทษใหประหารชีวิตอยางนี้ 

ถาคนน้ันหาเรื่องหาราวไปประหารชีวิตเขา โดยกฎหมายบานเมืองไมยินยอม
แลว คนนั้นจะเปนบาปเต็มรอยเปอรเซ็นต ถากฎหมายบานเมืองเปนเครื่องบังคับ และ
ผูนั้นก็ทําตัวของตัวใหเสียหายตามที่กฎหมายบานเมืองบังคับไวนั้น ผูที่ทําหรือสั่งบังคับ
ตามกฎหมายบานเมืองบังคับก็ไมคอยเปนบาป นี่เปนของสําคัญ ใหพากันจําเอาอยางนี้ 
น่ีเรียกวาปาณา การฆาสัตวฆาคนฆาใครก็ตาม ลวนเปนบาป มีมากมีนอยตางกันตาม
แตเจตนาและเหตุการณที่ควรไมควร หนักเบามากนอยเพียงไรเขาอยูในน้ีดวย เรามี
ชีวิตอยูไมตายก็เพราะชีวิตของเรา เขาไมตายก็เพราะชีวิตของเขาทรงตัวไว จึงไมควร
ทําลายกัน นี่ขอที ่๑ 
 ขอที่ ๒ อทินนา คนเราเกิดมามีสมบัติ เฉพาะอยางยิ่งตั้งแตอัตสมบัติ คือกาย
ของเราทั้งหมดน้ีเปนสมบัติของเรา ตลอดเงินทองขาวของเครื่องใชไมสอยทุกส่ิงทุก
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อยางอยูในกรรมสิทธิ์ของเรา ก็เปนสมบัติของเรา ของเขาก็เหมือนกัน ทรัพยสมบัติของ
เขาของเรามีคุณคาเทากัน เราอยูไดดวยสมบัติ เขาก็อยูไดดวยสมบัติ อันน้ีจึงใหพากัน
รักษาไวเสมอ 
 ขอที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจาร เปนของสําคัญมาก ที่จะทําลาย ๆ ไมทําลายใครละ 
ทําลายบานเมืองเราใหเปนบานเมืองของสัตวสาราสิงไปหมด ไมมีกฎแหงมนุษยธรรม
อยูภายในจิตใจเลย กลายเปนเรื่องของสัตวไปหมด ธรรมดาประเพณีของมนุษยยอมมี
ของเขาของเรา มีลูกเขาหลานเขา ลูกเราหลานเรา มีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ ทานจึง
หามไมใหลวงลํ้าของกันและกัน เพราะเปนสมบัติของเขา เชนผูหญิงเปนลูกของใคร
เปนหลานของใคร เปนเมียของใคร เมื่อมีเจาของอยาไปแตะไปตอง ของเขาก็เหมือน
กับของเราเหมือนกัน ใหตางคนตางอยูในขอบเขต 
 ตามหลักธรรมทานสอนไววา อปฺปจฺฉตา ใหเปนผูมักนอย น่ีธรรมทานสอนมัก
นอยอะไร มักนอยในคูครอง อยาฟุงเฟอเหอเหิม อยาไปทําความเสียหายในสิ่งเหลานี้
อันเปนของไมดีอยางย่ิงเลย เปนการทําลายจิตใจซึ่งกันและกันในวงมนุษยดวย เฉพาะ
อยางยิ่งคูครองของเรา ใจจะหลุดจะขาดเมื่อเห็นสามีของตนประพฤติตนไมดี แมแตเรา
เองก็เหมือนกัน เห็นเขามีอากัปกิริยาไมดีตอสายตาเรา ถึงจะดีตอเขาก็ตาม เปนความ
ชอบของเขา เราก็ไมชอบใจ น่ีเปนของสําคัญมาก ทานวา กาเมสุ มิจฉาจารฆากันได
เพราะ กาเม มีมากตอมาก 

เพราะอํานาจฤทธ์ิของกามน้ีแรงที่สุดนะ ไมมีอะไรที่จะแรงย่ิงกวาฤทธ์ิของกาม 
ความรักความสงวนความหึงหวงเปนของสําคัญมาก มีมากเพียงไรน้ันแหละใครจะมา
แตะตองไมได ฆากันไดโดยไมตองสงสัย พระพุทธเจาทานจึงหามวาอยาทําจิตใจและ
สมบัติของกันและกันใหกําเริบเสียหายนะ สมบัติน้ันหมายถึงวาสมบัติของเขาของเรา 
เมียเขาเมียเรา ผัวเขาผัวเรา ทําลายจิตใจของเขาของเราจาก กาเมสุ มิจฉาจาร นี้เปน
ของไมดีอยางยิ่ง ใหพากันระมัดระวังรักษา 
 ทุกวันน้ีจิตใจของมนุษยเราทั้ง ๆ ที่เปนชาวพุทธ นับวันหางเหินจากศีลธรรมไป
โดยลําดับ เฉพาะอยางย่ิงคือขอน้ี ในขณะเดียวกันตางคนตางสงเสริมใหเจริญมากมูน
ขึ้นไป เลยจะกลายเปนวิชา…….เดือน ๙ ไปหมดในบานในเมืองหน่ึง ๆ ถาไมไดออก
หนาออกตาดวย กาเมสุ มิจฉาจาร ดวยการฟุงเฟอเหอเหิมในสิ่งเหลานี้แลว เหมือนกับ
วาสังคมน้ันไมเปนสังคม เหมือนกับบานไมเปนบาน เมืองไมเปนเมือง งานไมเปนงาน
เสียแลว ถาไมไดเอาน้ีออกหนาออกตา นี้ละเสียที่ตรงนี ้
 งานที่เปนเกียรติยศของมนุษยเราผูมีศีลธรรม ที่จะปกครองบานเมืองใหเจริญ
รุงเรืองไปโดยลําดับลําดาน้ัน ไมใชงานประเภทน้ี อันน้ีเปนของที่มีอยูแลว ทานวาให
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รักษาไวเหมือนกับเรารักษาไฟในบานของเรา ไฟเปนของรายแรงมาก ถาปฏิบัติผิดจะ
ไหมบานไหมเรือน ไหมตลอดตัวของเขาของเรา สมบัติเงินทองขาวของไมมีอะไรเหลือ 
เปนเถาเปนถานฉิบหายปนปไปหมดเพราะไฟ แตถาเราไมสามารถที่จะดับไฟน้ีได 
เพราะไฟน้ีก็เปนความจําเปนอยางหน่ึงแลว เราใหรักษาไฟของเรา อยาใหไปไหมบาน
ไหมเรือนของใครตอใคร รักษาไวสําหรับหุงตมแกงใชแสงสวางเปนประโยชนแกเรา 

น่ีก็เหมือนกัน กาเมสุ มิจฉาจาร โลกน้ีเปนโลกที่มีกิเลสตัณหา ตองมีผัวมีเมียมี
คูครองเชนเดียวกับไฟจําเปนจะตองมีอยูในบาน เรายังไมส้ินกิเลสจําเปนจะตองมีคู
ครองมีผัวมีเมีย แตใหอยูในขอบเขตแหงผัวแหงเมีย ขอบเขตแหงศีลธรรม อยาใหเลย
ขอบเขต เชนเดียวกับเรารักษาไฟเอาไวใหอยูในความปลอดภัย อยาปลอยใหไฟน้ัน
ไหมบานไหมเมืองของใครเขาไป จะเกิดความฉิบหายทั้งเขาทั้งเรา  อันน้ีก็เหมือนกัน 
กาเมสุ มิจฉาจาร ถาปลอยใหลุกลามไป จะกลายเปนไฟไหมบานไหมเมือง เพราะ
ฉะน้ัน ศีลธรรมจึงชวยระงับดับไวใหเปนไปพอดิบพอด ีเหมาะสมกับมนุษยเราที่มีกิเลส 
แตเปนกัลยาณชน เปนผูรูจักหนักจักเบา รูจกัดีจักช่ัว รูจักของเขาของเรา 
 การแสดงธรรมนี้จะแสดงเพียงยอ ๆ ใน ๓ ขอนี้ และขอเหลานั้นก็ขอใหทานทั้ง
หลายไดนําไปพินิจพิจารณาเอา เฉพาะอยางย่ิงสุรายาเมาเปนของท่ีทําคนใหเสีย ไมใช
จะทําคนใหมีคุณคามากขึ้นไปเพราะอํานาจแหงสุรา สุราเขาตรงไหนท่ีน้ันเลอะไปหมด 
สุราเขาที่คนเคยมีความสัตยความจริงก็กลายเปนคนเหลาะแหละ เขาไปสูคนที่เคย
ฉลาดก็กลายเปนคนโง เขาไปสูคนที่เครงขรึมเปนผูมีเหตุมีผล รักษาความลับไดเปน
อยางดีมีหลักใจ พอสุราเขาไปเทาน้ันแหลกไปหมด ไมมีใครจะเหลาะแหละ ไมมีใครที่
จะอวดดีอวดรูอวดฉลาดและเสียทาเร็วที่สุดยิ่งกวาคนดื่มสุรา 
 เพราะฉะนั้น สุราจึงเปนส่ิงที่จะทํามนุษยใหเสียโดยถายเดียว ไมมีอะไรที่จะทํา
ใหดี เราลองคิดดูสุราเสริมคนใหดีที่ตรงไหน ไมเห็นมี นอกจากมาผสมยาเล็ก ๆ นอย 
ๆ เปนธรรมดา อันน้ันก็เชนเดียวกับยาทั้งหลายเสีย ไมไดถือวาสุราเปนของมีพิษมีภัย 
เพราะเปนยา น้ันเปนประเภทหน่ึง น่ีทานก็กลาวไวในหลักธรรม ไมใชสุราจะปราบไป
หมดจนจะไมมีเชื้อสําหรับที่จะผสมยา แมแตพระทานก็ยังฉันได พระพุทธเจาทานทรง
อนุญาตใหฉันไดสําหรับผสมกับยาโดยเฉพาะเทาน้ัน อยาใหมีกลิ่นและรสไดปรากฏขึ้น
มาจนเดนชัดในจมูกในล้ินของเรา ใหผสมยาธรรมดา น่ีสุราก็เปนยาไปได ทานวาอยาง
น้ัน 
 นอกจากน้ันสุราจะเปนเครื่องสังหารมนุษยเราดี ๆ อยูนี่แหละ พอดื่มสุราเขาไป
เทาน้ันแลวเปนบาข้ึนมาอยางสด ๆ รอน ๆ ดีไมดีฆากันเพราะสุราเปนตนเหตุ น่ีมีอยู
มากมายกายกอง ขอใหเราทั้งหลายไดพินิจพิจารณา และนําไปประพฤติปฏิบัติตาม



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๔๕ 

๔๕ 

โอวาทคําส่ังสอนของพระพุทธเจาน้ีเปนของสําคัญที่สุด เราอยาไปเช่ือคอสุราวาสุรานี้
เปนของดี จะเปนทํานองเดียวกันกับสุนัขมันวาอาจมดีนั่นแหละผิดกันที่ตรงไหน คน
เราใครจะไปกินอาจมละ สุนัขตางหาก คนเราไมใชสุนัขพอที่จะไปกินอาจม นี่เราไมใช
คอสุราพอที่จะไปเช่ือคอสุราวาเปนศาสดาเอก สอนเราใหเปนความดิบดีวิเศษวิโสย่ิง
กวาพระพุทธเจา ท่ีเปนศาสดาของโลกดวยใจท่ีบริสุทธ์ิแลวน้ันเลย 

จึงขอใหทานทั้งหลายมีความเจริญรุงเรือง ในหนาที่การงานและขอปฏิบัติทั้ง
ภายนอกภายในครอบครัวของตน ตลอดตัวของตัว และขอความสวัสดีจงมีแกทานท้ัง
หลายโดยท่ัวกันเทอญ. 

 
 


