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บัดนี้ เปนโอกาสที่ดี ที่เรามาพบกัน เพื่อที่จะไดรับธรรมะ ธรรมซึ่งจะใหตอไปนี้
เปนธรรมงาย ๆ เปนธรรมที่มีประจําอยูแลวก็คือ ศีล ศีลที่เราสมาทานไปก็คือ ศีล 5 ถา
เรามีศีลบริสทุ ธิ์ดีแลว เราจะยกระดับตัวของเราใหสูงขึ้น หรือวาทําตัวของเราใหดีขึ้น จึง
มีคํากลาวไววา "คนมีศีลเหมือนดินมีน้ํา คนขาดศีลเหมือนดินขาดน้ํา"
คนมีศีลเหมือนดินมีน้ํานั้น เราจะเห็นไดวา ถาคนมีศีลนั้น บานเมืองของเรานั้นก็
ชุมเย็น เยือกเย็น ไมเดือดรอน เหมือนดินที่มีน้ํา ดินที่มีน้ําในเวลาฝนตกลงมาในฤดูฝน
เราจะเห็นไดวาตามทุงไร ทุงนา จะมีขาวกลาเขียวชอุมทั่วไปทุกหนทุกแหง ตนไมก็ผลิ
ดอกออกผลดูไปที่ไหนเขียวชอุมไปหมด หญาลดาวัลยก็เกิดขึ้น เราไมตองไปบังคับเขา
ใหเขาเกิดเขาก็เกิดขึ้นนี้แสดงวา ดินถูกน้ําแลวมันก็ชุมเย็น สิ่งที่ไมเกิดก็จะเกิดขึ้น สิ่งที่ดี
อยูแลวก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้น คนมีศีลจึงทําใหบานเมืองของเราอยูเย็นเปนสุข ไมจําเปน
ที่จะตองมีตํารวจ ทหาร มีโรง มีศาล มีคุก มีตาราง ถาคนมีศีลอยางพระ พระสงฆไมเคย
ติดคุก ติดตาราง ไมเคยถูกจับกุมคุมขัง เวนไวแตคนที่ขาดศีล จะเปนพระเปนโยมเปน
ใครก็ตาม ถาขาดศีลแลวก็จะมีโทษ อาจจะตองติดคุกติดตาราง
อํานาจของศีลนั้น จะมีกิตติศัพท กิตติคุณฟุงขจรกันไปในทิศทั้งสี่ เหมือนบาลีที่
ทานกลาวไววา "ศีล ปญโท อนุตโร" ศีลมีกลิ่นหอมหวน ทวนลม หวนหอมไปทั้ง
สารทิศ ไมเหมือนหอมกลิ่นจันทร กลิ่นน้ํามัน กลิ่นน้ําหอมตาง ๆ นั้นจะหอมไปตามลม
เทานั้น หาหอมหวนทวนลมเหมือนกลิ่นศีลไม ดังนั้น ผูที่ถือศาสนาพุทธนั้น จึงแสวงหา
ผูมีศีล แมแตทานจะอยูไกลสักปานใดก็ตาม อยูในดงในปา อยูในถ้ําในเหว ถาทานมีศีล
แลวก็อยากจะไปกราบไปไหว
อันนี้จะยกตัวอยาง เชนวา เราที่เปนชาวพุทธนิยมบวชลูก บวชหลาน เมื่อลูกหลาน
บวชเปนพระก็ตาม บวชเปนเณรก็ตาม ถาบวชเขามาอยูในรมผากาสาวพัสตรแลว ก็ชื่อวา
เปนผูมีศีล แมแตบิดามารดาก็ตองมากราบ กราบลูกของตนที่บวชนั่น ที่อยูในผาเหลือง

นั่น นี่แสดงใหเห็นวาผูมีศีลนั้น มีคุณงามความดี หรือวาศีลนี้มีอํานาจวาสนา แมแตนาย
รอย นายพล นายพัน พระราชา มหากษัตริย ก็มากราบผูมีศีล จะอยูในวรรณะไหนก็ตาม
ถามาบวชแลวถือวาเปนวรรณะที่สูง เปนคนที่มีลาภ มียศ สูงกวาพระมหากษัตริย อันนี้
แหละคือศีล
ทีนี้ถาใครขาดศีล "คนขาดศีลเหมือนดินขาดน้ํา" ซึ่งตรงกันขาม คนขาดศีล
เดือดรอนบานเมือง อยางศีล 5 ที่ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม กลาวมุสาวาท ดื่ม
สุรา เมรัย เปนที่ตั้งแหงความฉิบหาย ถาคนขาดศีลแลว จะเปนอยางไร บานเมืองเดือน
รอนไหม มีแตโจรผูราย ปลนจี้สะดม ลักขโมย หรือตีชิงวิ่งราว เปนคน มีมายา ตมตุน
ดื่มเหลา เมาสุรา ไปทั่วทุกสารทิศ บานเมืองจะไมมีขื่อ ไมมีแป เดือดรอน
คนขาดศีล เหมือนดินขาดน้ํา ดินขาดน้ําเหมือนอยางทุกวันนี้ พวกเราพากันบนวา
รอน เพราะอะไร เพราะดินฟาอากาศขาดน้ํา แตกระแหง ตามทองไร ทองนา เห็นไหม
ขาวกลา เคยเขียวชอุมก็แหงกรอบ มิหนําซ้ํายังเอาไฟสุม เผาตามทุงไร ทุงนา ตนไมก็ตาย
เคยมีขาวมาบอย ๆ วาคนเอาไฟสุมปา มีขาวเกี่ยวกับไฟไหมปาที่ผานมา ที่จังหวัด
นครพนมชาวบานเอาไฟเผาปาที่อําเภอบานแพง ไฟไหมปาหมดเปนหลาย ๆ หมื่นไร
หรืออยางอินโดนีเซียที่เราไดยินขาวที่ผานมาแลว เมื่อปที่แลวหลายหมื่นหลายแสนไร
ไฟไหมมันเดือดรอน เดือดรอนแมกระทั่งประเทศไทยของเราอยูหางไกลก็ยังเดือดรอน
เพราะควัน ควันมลพิษมันพุงมาถึงประเทศไทยของเรานี้ นี่แสดงใหเห็นวาความ
เดือดรอนจากคนไมมีศีลกับดินไมมีน้ํา เดือดรอนแคไหน
ดังนั้น ศีล 5 ขอนี้ จึงเปนศีลมาตรฐาน เปนศีลพื้นฐาน เมื่อพื้นฐานดีเราก็ดี พื้นฐาน
เหมือนอยางสรางอาคารนี้ ชางเขาตองสรางพื้นฐานใหมั่นคง คือตอกเสาเข็ม วางตะแกรง
วางคานใหมั่นคง จึงสรางอาคาร ถาวางฐานไมดีอาคารก็ชํารุด ทรุดพังลงไดงาย ๆ ดังนั้น
ชางเขาจึงคํานวณวา อาคารหลังนี้จะมีน้ําหนักเทาไร สรางกี่ชั้น จะตองใชเหล็กเทาไรใช
ปูนเทาไร ใชตะแกรงหนาเทาไร คํานวณดูน้ําหนักของอาคาร เรียกวาวางพื้นฐานใหดี ถา
วางพื้นฐานดี เมื่อกอสรางอาคารก็ไมชํารุดทรุดพังงาย ที่ชํารุดทรุดพังลงไดงาย ๆ ก็
เพราะพื้นฐานไมดี เราจะเห็นไดอยางเขาสรางถนน เขาอัด บดดิน คืออัดดินใหแนน อัด
ลูกรังใหแนน เทคอนกรีตแลวอัดใหแนน แลวลาดยางแลวอัดใหแนน ถาถนนสายใดทํา
ไมไดมาตรฐาน อัดดินไมดี อัดหินไมดีหรือเทลาดยางแลว อัดไมดี หรือเทคอนกรีต อัด

ไมดี ไมแนน ไมมาตรฐาน รถก็วิ่งไมนานเทาไรก็เกิดหลุมเกิดบอ เมื่อถนนเกิดหลุมเกิด
บอนั่นแหละ เรียกวาถนนมีปญหา เวลาเรานั่งรถไปนั้น จะตกหลุม ตกบอไมสบาย ถา
ถนนสายใด ทําไดมาตรฐาน ไมมีหลุมไมมีบอ เวลาเรานั่งรถไปนั้น นิ่งหรือหลับไป นี่
แสดงวาถนนสรางไดมาตรฐาน ไมมีปญหา อันนี้วิถีชีวิตของเรา
ถาเรามีศีล เราจะปลอดภัย คนมีศีล 5 เปนนิจ เรียกวาปลอดจากเอดส ปลอดจาก
ยาเสพติด ถาใครอยากปลอดภัยตองรักษาศีล 5 ใหมศี ีล 5 ในตัว ถามีศีล 5 ในตัวแลวก็
เรียกวา เรามีพื้นฐานดี ศีล 5 ขอนี้ จะบอกตัวศีล 5 ให รักษาไมยาก การรักษาศีล 5 นั้น ก็
คือ รักษาตัวของเราเอง ขาสอง แขนสอง ศีรษะอันหนึ่ง รวมเปน 5
ทําไมจึงตองรักษาที่ตรงนี้ เพราะอันนี้เปนตนของศีล ศีลเกิดจากที่นี่ ทานใหรักษา
กาย ใหรักษาวาจา ใหรักษาสํารวมใจ ถาเรารักษาตนศีลไมได ไมจําเปนที่จะไปรักษา
อยางอื่น
อยางเราปลูกตนไมเราก็รักษาลําตนมัน หรือรักษาโคนมัน ใสปุย รดน้ํา พรวนดิน
ก็รักษาที่โคนมันเทานั้น เราไมไดไปรดกิ่งหรือใบ เรารดที่โคนตนของมัน รักษาที่โคน
ตนของมัน มันก็ใหดอกใหผล อันนีก้ ็เหมือนกัน เมื่อเรารักษาตนของศีลก็คือ ขาสอง
แขนสอง ศีรษะอันหนึ่ง อันนี้จะอธิบายใหกวางขวางออกไปวา ขาของเราทําไมจึงตอง
รักษาขาของเรา มันเดินได มันวิ่งได มันอาจจะเดินไป
สมมุติวาเดินไปลักไปขโมย เดินไปฆาคนอื่นเอามือไปฆาไปตีเขา ทานเลยวารักษา
กาย กายกรรม 3 วจีกรรม 4 กายกรรม 3 นั่นก็คือ ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิด
ในกาม อันนี้เรียกวา รักษาขาสอง แขนสอง สวนหัวนั้นก็คือปาก ปากของเรามันอยูสวน
ของหัว ปากของเรามีหนาที่อยู 2 อยาง หนึ่งเอาเขา สองเอาออก ที่เอาเขานั่นก็คือเรา
รับประทาน การรับประทานก็ตองเอาเขาทางปาก การรับประทานนี้ก็ตองเลือก เลือกสิง่
ที่ไมเปนโทษ ไมเปนพิษ ไมเปนภัย สิ่งไหนที่มันเปนโทษ เปนพิษเปนภัยนั่นเราไมเอา
เขาไป ถาเอาเขาไปแลว มันเปนพิษเปนภัย มันใหโทษ
ทีนี้การเอาออกคือ การพูดจาปราศรัย กอนที่เราจะเอาออกนั้นเราตองเลือก เลือกหา
คําที่มันไพเราะที่มันเปนประโยชน มิใชวาเราจะเอาออกมา โดยกิเลสบังคับหรือกิเลสสั่ง
อยางคนบางคนนั้นเกิดโทโสโมโหขึน้ มา พูดออกมา เปลงออกมา พูดไมไพเราะ พูดดา
วากัน พูดเสียดแทงเสียดสีกัน เมื่อความหลงเกิดขึ้นมา เราก็พูดบา ๆ บอ ๆ ไมมี

สาระประโยชน อันนี้จึงตองรักษา ปากของเรา "ปากเปนเอก เลขเปนตรี ดีชั่วเปนตรา"
ปากเดี๋ยวนี้มีหนาที่อยู 2 อยางดังที่กลาวแลว เหตุนั้น ปากของเรานี้ลมมันแรง จึงตอง
สรางกําแพงไว 2 ชั้น กําแพงชั้นนอกก็คือริมฝปาก กําแพงชั้นในนั้นก็คือ ฟน เพื่อตาน
ลมปากของเรา
ถึงกระนั้น มันก็ยังทะลุออกมาได เมื่อเวลามันเกิดโทโสโมโห ลมมันทะลุกําแพง
ออกมา เหตุนั้นจึงใหสํารวม สํารวมวาจาของเราใหอยูในขอบเขต ไมใหพูดโกหก มีมายา
ถาเราไมพูดโกหกมีมายานั้น ก็เรียกวา เราพูดถูก ใหเปน สุภาษิตา ชยา วาจา การพูดจา
เปนสุภาษิต การพูดจาที่ดีมีประโยชนนั่น จึงจะถือวาเราพูดมีศีล หรือพูดมีศิลปะ ปาก
ของเรานี้ พูดใหคนเชื่อถือก็ได พูดใหคนรักก็ได พูดใหคนชังก็ได พูดเอาเงินก็ได พูดให
เสียเงินเสียทองก็ได พูดใหคนรองไหก็ได พูดใหคนหัวเราะก็ได พูดใหคนเกลียดชังก็ได
นี้ปากของเรานี่ เหตุดังนั้น การรักษาศีลนี่จึงตองรักษาที่ตรงนี้ คือขาสอง แขนสอง และก็
ปาก ปากมันอยูสวนของหัว
เมื่อรักษาอันนี้ได ไมจําเปนที่จะตองไปรักษาที่ ปาณา อทินนา กาเม มุสา สุรา นั้น
เปนอาการหรือเปนขั้นแยกออกเปนขอ ๆ ทานเรียกวา โทษ เวรมณี คือ ละเวนโทษ ที่เรา
รับไปแลวนั่นคือ ทานบอกการละเวน ชี้วา สิ่งนั้นเปนโทษ สิ่งนี้เปนโทษ ทานใหละเวน
โทษ
เมื่อเรามีศีลอยูในตัวแลว ศีลนั้นจะยังความ สุขมาให ซึ่งทานไดกลาวไวใน
ตอนทายวา สีเล นสุขติง ยันติ บุคคลที่จะมีความสุขก็เพราะศีล สีเล นโภค สัมปทา
บุคคลที่จะมีโภคสมบัติก็เพราะศีล สีเล นนิพพุติง ยันติ บุคคลที่จะไปสูสวรรค นิพพานก็
เพราะศีล ศีลจึงเปนสิ่งที่จะอํานวยประโยชนใหแกเรา หรือแกทกุ คนที่รักษาศีลบริสุทธิ์
ดังนั้น ศีล จึงเปนสิ่งที่เปนมาตรฐาน
ศีลที่พระบรมศาสดาจารยทรงบัญญัตมิ านานถึง 2000 ปเศษมาแลว ยังไมลาสมัย
ยังทันสมัยอยูทุกยุคทุกสมัย นํามาใชได ไมมีใครที่จะแกไข ไมมีใครที่จะลบลางออกไป
ได ไมเหมือนกฎหมายบานเมือง กฎหมายบานเมืองนั้น แตละรัฐบาลนั้นจะตองมาลาง
กฎหมาย ลางระเบียบ ทุกยุคทุกสมัย ไมเหมือนศีล ศีลนี้แมบญ
ั ญัติมาถึง 2000 ปเศษ
มาแลว ไมมีใครมาลบลางออกได จึงถือวาเปนศีลที่ทันสมัย

เมื่อกลาวถึงศีลแลว ใหเราระวังภัย ภัยที่จะเกิดขึ้นแกตัวของเรานั้น ภัยที่มนุษย
จะตองประสบพบอยูไมวาจะอยูแหงหนตําบลใด ทุก ๆ คนจะตองประสบภัยใดภัยหนึ่ง
ที่ทานกลาวไววา ภัยใหญ ๆ นั้นมีอยูถ ึง 9 อยาง คือ
1. ราชภัย พระราชาเปนภัย
2. โจรภัย โจรผูรายเปนภัย
3. อัคคีภัย ไฟไหม
4. อุทกภัย น้าํ ทวม
5. ทุพภิกขภัย แหงแลง
6. วาตะภัย ลม
7. ปศาจภัย ภูตผีปศาจ
8. มรณภัย ความตาย
9. มหันตภัย ภัยสงครามหรือภัยยาเสพติด เรียกวา มหันตภัย คือภัยใหญ ภัย
กระจายไปทั่วโลก ไมสามารถตานทานหรือหามปราม ตองลงทุนลงแรงมาก
ภัย 9 อยางนี้ มีอยูทุกหนทุกแหง บางคนนั้นก็สงสัยขอแรกที่วา ราชภัย พระราชา
เปนภัยนั้น พระราชาจะเปนภัยอยางไร อันนี้ขอยอนอธิบายวาพระราชานั้น พระองคจะ
เสด็จไปที่ไหนนั้น ยอมมีเมตตากรุณาแกพสกนิกรทุกหนทุกแหง ไปแจกสิ่งของไปเยี่ยม
เยียน บําบัดทุกข บํารุงสุขแกพสกนิกร อันนี้จริง แตสวนที่เปนภัยนั้นก็คือ ถาพระราชา
เสด็จไปที่ไหน ตํารวจ ทหาร เจาหนาที่ตองไปเคลียรพื้นที่ใหเรียบรอยเสียกอน
ถามีใครคนใดคนหนึ่งคิดอิจฉา พยาบาท คิดประทุษราย พระราชาถูกประทุษราย
เจาหนาที่ที่ไปอารักขานั้น ไมรอบคอบ หรือวาไมใหความปลอดภัย เจาหนาที่นั่นแหละ
จะตองไดรับภัย คือจะตองลงโทษอยางหนัก จําเปนพระราชาจะเสด็จแหงไหนตองไป
เคลียรพื้นที่ใหเรียบรอยใหปลอดภัย เปนหนาที่ของเสนาอํามาตย ราชบริวาร ตํารวจ
ทหาร จะตองไปอารักขาใหความปลอดภัย นอกจากใหอารักขาความปลอดภัยแลว ถา
พระราชาดํารัส ตรัสสั่งจะมีใครที่จะสามารถขัดคําสั่งไดไหม ไมมีใครสามารถขัดคําสั่ง
ของพระราชาไดตองปฏิบัติตาม ถาใครไมทําตามก็เรียกวา ขัดคําสั่ง ขัดถวยโถโอจานนั้น

ขัดเทาไรยิ่งใส ยิ่งสะอาด แตขัดคําสั่งนี้อันตราย ขัดคอคนก็อันตราย สองอยางนี้อันตราย
ขัดคําสั่งกับขัดคอคน อันนี้แหละ พระราชาจึงเปนภัย นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีแก
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารประเทศชาติบานเมือง ยกตัวอยางเชนวา กฎหมายเกี่ยวกับ
การเก็บคาภาษีอากร เมื่อแกเสร็จแลวเอามาถวายใหพระราชาพิจารณา ถาพระองค
เห็นชอบก็จะลงพระปรมาภิไธยเห็นชอบ ถากฎหมายขอไหนไมเห็นชอบก็ใหไปแกไข
ใหม ถาแกไขใหมเห็นชอบ พระองคก็จะลงพระปรมาภิไธยรับรองวาใชได เมื่อกฎหมาย
ฉบับนั้นใชได เจาหนาที่ก็ตองปฏิบัติตาม เก็บภาษีอากร ผูมีรายไดตาง ๆ ก็ตองเสียคา
ภาษีอากร ไมมีใครที่จะขัดคําสั่งนี้ได ถาหากมีคนขัดคําสั่งก็จะถูกลงโทษ จึงเปนภัยอยาง
นี้ นอกจากนั้น ถาใครคิดประทุษรายแกพระราชานั้นมีโทษตองจําคุก หรือประหารชีวิต
อันนี้พระราชาจึงนับเอาขอหนึ่งวา ราชภัย พระราชาเปนภัย
ภัยอื่นนอกจากนั้น ทุกคนก็คงจะไมมีความสงสัย อัคคีภัย ไฟไหม น้ําทวม หรือเกิด
ภัยแลง วาตภัย ลม ปศาจภัย ภูตผีปศาจ มรณภัย ความตาย ความตายนั้นครอบงําพวกเรา
อยู เราจะไปที่ไหนก็ครอบงําอยู ความตายนั้นแมจะดําดินบินวนอยู เดินเทาอยูในผืน
แผนดินนี้ ไมมีใครที่จะพนความตายไปได แมแตขึ้นเครื่องบินอยูบนฟาบนอากาศ ก็ตอง
ตกลงมาสูดิน
ภาษาอิสานเรียกวา "แมงเมาบินอยูบนฟา บอมม (ไมพน) ปากอึ่งยาง" แมงเมามัน
จะมีปกบินได เวลาฝนตกบินอยูอึ่งไมมีปกบินไมได เวลาฝนตกแมงเมาชอบมาตอมไฟ
เห็นไฟสวางไสวดีใจบินไปตอมไฟ บินไปบินมาปกหลนตกลงมา อึ่งยางกระโดดอยู
ขางลางบินไมได คอยทาเอาเวลาแมงเมาตก ตกลงมาก็เลียปบ ๆ แสดงวา "แมงเมาบินอยู
ฟา บมม (ไมพน) ปากอึ่งยาง" คนเราก็เหมือนกัน แมจะดําดิน บินบนได ขึ้นเรือเหาะ บิน
ไปบนอากาศก็ยังตกลงมาสูผืนแผนดิน อันนี้ คือความตาย อึ่งอางก็เหมือนกับความตายนี่
ความตายนี้ครอบงําเราอยู
ภัยขอสุดทายเรียกวา มหันตภัย มหาภัยนั้น ภัยใหญ ภัยสงคราม ถาสงครามเกิดขึ้น
ที่ประเทศใด ประเทศนั้นก็จะรอนระอุไปทุกหนทุกแหง ประชาชนคนทั้งหลายไมมีที่จะ
อยูจะกิน หนีภัยที่ไหนมันรมเย็นพอที่จะรอดพนจากความตายนั้นก็ตองไป ค่ําไมไดยืน
คืนไมไดอยู เห็นไหมประเทศเขมร ประเทศเพื่อนบานของเรานี้ ตามที่เราไดยินขาวนั้น
คนตายกี่ลานคนจากภัยสงคราม คนที่ไมตายก็มาพึ่งโพธิสมภาร คือมาพึ่งประเทศไทยเรา

นี้ ทะลักเขามาเขตไทยของเรา มาพึ่งคนไทย เรียกวา หนีตาย ทิ้งบาน ทิ้งชอง ทิ้งทรัพย
สมบัติมา เอาชีวิต เอาตัวรอดมา อันนี้เรียกวาภัยสงคราม เขาฆากันดวยศาสตราอาวุธ
ภัยอันหนึ่งที่เราประสบอยูในขณะนี้ คือภัยยาเสพติด ภัยยาเสพติดนี้เห็นไหมที่
เขียนขึ้นปายไวทุกหนทุกแหง ทุกบานทุกเมืองนี้ ปายใหญ ๆ เขียนวา "รักในหลวง หวง
ลูกหลาน ตานยาเสพติด" ปายใหญ ใครเคยอานบาง เคยอานไหม เออ นี่แสดงวาเคยเห็น
ไมใชเห็นแตหลวงตาคนเดียว ลูกหลานก็เห็น เห็นทุกคน นี่เปนภัย สมัยนี้เปนสมัยที่
สรางสงครามเย็น
สงครามเย็นนี้ก็คือสงครามยาเสพติด ไมไดสรางศาสตราวุธอยางอื่น ไมตองสราง
ระเบิด ไมตองสรางปน ไมตองสรางลงแรงอยางอื่น สรางอาวุธเล็ก ๆ นี่แหละเปนเม็ด
เปนเม็ดมาหวานใหเรา อันนี้เรียกวาสงครามเย็น เมื่อเราเอาอันนี้มาสูบมาเสพ มาฉีด มา
ดม มากินเขา ก็เรียกวา เราฆาตัวของเราผอนสง ฆาตัวเองเปนการผอนสง
นอกจากฆาตัวเองแลวยังไปปลน ปลนอะไร ปลนพอ ปลนแม ปลนเอาเงิน เอา
ทองจากพอ จากแม จากพี่ จากนอง แทนที่เราจะเอาเงินเอาทองมาศึกษา เลาเรียน ใหมี
ความรูความฉลาด เรายังเอาเงิน เอาทองมาซื้ออาวุธชนิดนี้มาใชมาบริโภค เรียกวา เรา
เปนทาสของยาเสพติด อันนี้เปนภัย
ถาใครติดอันนี้ก็ใหถอนตัว ถาไมถอนตัวก็เรียกวา เราเปนภัย เรารับเอาภัยสงคราม
เขามาครอบงําตัวของเรา เหตุดังนั้นจึงควรที่จะถอนตัวออกจากภัยอันนี้ ถาใครถอน
ไมไดก็ตายอยางเดียว หรือทําใหคนเสียคน เสียการเสียงาน เสียความเจริญของบานเมือง
อันนี้ที่ติดอาวุธอยางนี้ไมใชแตพวกเรารวมทั้งประเทศนี้ หลายลานคนที่เปนทาสของ
ยาเสพติด หรือวาติดภัยอยางนี้ เหตุดังนั้นใหเราควรที่จะรําลึกนึกถึงอุดมคติที่ไดกลาวมา
วา รักเคารพในหลวง คือในหลวง เปนหวงเปนหวงลูกหลานไมตองการใหลูกหลานของ
เราไปมอมเมาในสิ่งนี้ แมแตคนที่ติดสุรา ติดการพนัน ก็ยังทําลายทรัพยสมบัติของ
ตนเองใหพินาศฉิบหาย
จะเลานิทานใหฟงสักเรื่อง มีเศรษฐีคนหนึ่งมีเงินสมัยกอนนั้นเปน 80 ลาน ถาใครมี
เงินถึง 80 ลานในสมัยกอนถือวาเปนมหาเศรษฐี มหาเศรษฐีคนนั้นไดหมอวิเศษจาก
เทวดา เศรษฐีคนนั้นเปนคนมีศีล มีธรรม เทวดาเกิดความรักใคร เอาหมอวิเศษมามองให
เศรษฐีคนนั้น เศรษฐีคนนั้น ก็เอาหมอมา กราบไหว อธิษฐานเวลาตองการทรัพยสมบัติ

ถาหากทรัพยสมบัติมันขาดเขินแกก็จะไปอธิษฐานยกหมอขึ้นอธิษฐาน ทรัพยสมบัติก็จะ
ไหลมาเทมา สิ่งที่ไมเคยมีก็จะมี ไมใชวาทรัพยมันไหลมาเต็มหมอ เมื่ออธิษฐานแลว
ทรัพยมา โดยที่แกมีการคาขายติดตอคนก็เอามาขายไดกําไรทวีคูณขึ้น เงินไหลนองทอง
ไหลมา โดยที่อธิษฐานจากหมอวิเศษนั้น
ครั้นตอมาเศรษฐีคนนั้นมีลูกชายคนหนึ่ง ครั้นมีลูกชาย ลูกชายก็ไมไดหาทรัพย
สมบัติ อาศัยมหาสมบัติจากพอ พอเปนคนมีศีลธรรม แตลูกเปนคนเกเร เปนคนเลนการ
พนัน เปนคนกินเหลาเมาสุรา เอาทรัพยเอาสมบัติจากพอไปเลนการพนัน เลนโบกเลน
ไพ พนันทุกอยาง เอาไปซื้อเหลาแจกหมูคณะแจกเพื่อน ๆ ขนเอาทรัพยที่พอหามาไดนั่น
แหละ ถาทรัพยพรองลงไป พอก็อธิษฐาน ทรัพยก็มา แตลูกไมเห็นวาทรัพยเกิดขึ้นมาได
อยางไร คือลูกไมไดหาเอง มาดวยบุญวาสนาของพอ ครั้นตอมาพอเขาตายแลว ลูกก็มา
ครองสมบัติ
เมื่อมาครองสมบัติเห็นวาพอมีหมอวิเศษ ถาทรัพยสมบัติเอาไปเลนกินเหลาเมาสุรา
ทรัพยสมบัติมันก็หมดไป ๆ แตอธิษฐานทรัพยก็จะไหลมา คือถือปฏิบัติเพียงวาให
อธิษฐานหมอวิเศษนั้น ทรัพยก็ไหลมา ตอมาอีกแกไปเลนการพนันหมดเงินหมดทอง ก็
ชวนใหพรรคพวกมาเลนในบาน ตั้งวงเลนการพนันอยูที่บานลูกชายเศรษฐี พอกินเหลา
เมาแลวก็พูดโออวดวาอยากลัวหมดเลย ฉันมีของดี มีหมอวิเศษ ถาฉันหมดเงินหมดทอง
แลว ก็จะเอาหมอที่พอของฉันมอบใหมาอธิษฐานแลง เงินทองก็จะไหลมาเทมา
พรรคพวกก็อยากเห็นหมอวิเศษ ก็ใหลูกเศรษฐีนําหมอวิเศษมาใหดู ทีแรกก็นั่งถือ
หมอเมื่อกินเหลาเมา พรรคพวกที่นั่งอยูขางหลังก็มองไมเห็นก็โยนหมอวิเศษขึ้นสูง ๆ ให
เพื่อน ๆ เห็น โยนครั้งที่ 1 ก็รับได โยนครั้งที่ 2 ก็รับได โยนครั้งที่ 3 มันเมารับไมได
หมอวิเศษตกลงถูกพื้นแตก พอหมอแตกไปอธิษฐานแลว เงินทองก็ไมมาผลที่สุดแกก็ฝา
ฝน ขืนกินเหลา เมาสุรา เลนการพนัน เอาทรัพยสมบัติที่ยังเหลืออยูนี้ เลนจนหมด บานก็
เอาไปจํานํา จํานําหมดแลวไมมีทรัพย ไมมีสมบัติเปนหนี้เขา ผลที่สุดบานหลังนั้นเขาก็
ยึด ลูกเศรษฐีก็ซัดเซพเนจร ไมมีทรัพย ไมมีสมบัติ เพื่อน ๆ ก็แตกสลายออกไป คือไมมา
คบ หมดเงิน หมดทองแลว อันนี้เรียกวา สุราพาเพ เรื่องนี้คือ สุราพาเพ ภาษาอีสานวา เพ
(มาลาง มาทําลาย) ทําใหทรัพยสมบัติทั้งหลายพังทลาย ถาเปนภาษาอิสาน เรียกวา สุรา
พาเพ ก็คือ สุรานี้ทําใหทรัพยสมบัติมันแตกสลาย

จึงสรุปไดวาคนไมมีศีลนั้น รักษาทรัพยไมได ขาดสัตยขาดศีล ขาดทรัพยสิน
ทรัพยมันอยูไดดวยศีล ถาไมมีศีลทรัพยมันอยูไมได อยูไดดวยศีล ถาไมมีศีล ทรัพยมนั
อยูไมได อันนี้พวกเราทั้งหลายที่เปนลูกหลาน เราหวงบิดามารดา บิดามารดาของเรานั้น
ทานหาทรัพยมาใหเรา ใหสงสารบิดามารดาของเรา ทานไดสนับสนุนสงเคราะหพวกเรา
ไดรับการศึกษาเลาเรียนก็เพื่อวาอยากจะใหหาวิชาความรู ถาใครมีวิชาความรูสูงก็มี
ทรัพยสูง เห็นไหม ใครมีวุฒิสูง ๆ ก็มีเงินเดือนสูงมีรายไดสูง ถาใครมีวุฒิต่ําก็ไดเงินเดือน
ต่ํา
พอแมของเราบางคนนั้นก็เปนชาวไรชาวนา หาเชากินค่ํา แลวตรากตรําลําบาก
คิดถึงบิดามารดาของเรา เราเปนหนี้ เรายืมทรัพยสมบัติจากพอจากแมของเรามา ศึกษา
เลาเรียนนี่ยืมนะ เรียกวาเราเปนลูกหนี้ เปนหนี้บุญคุณพอแม เหตุดังนั้น ทําอยางไร เราจึง
จะตอบแทนบุญคุณของพอแม คือเปนลูกที่กตัญูกตเวที ตองประพฤติตนใหเปนคนดี
ถาเราเปนคนดี พอแมก็ดีใจ เปนการตอบแทนบุญคุณพอแม ที่เรายืมมานั้นพอแมไมได
ติดใจ พอแมนั้นยินดีที่จะเสียสละเพื่อลูก หรือหามาเพื่อลูก ตองการอยากใหลูกเปนคนดี
ของพอแม เปนคนดีของสังคม เปนคนดีของประเทศชาติบานเมือง
ทายที่สุด การบรรยายธรรมะมาวันนี้ ก็เห็นสมควรแกเวลา ก็ขออํานาจแหงคุณพระ
ศรีรัตนตรัย คือ คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงมาปกปกรักษาอภิบาลใหพวก
ลูกหลานทั้งหลาย มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข โศก โรคภัย ใหประสบพบแต
อายุ วรรณะ สุขะ พละ จงทุกประการ ดังไดแสดงมาพอสมควรแกเวลา ก็สมมุติยุตลิ งแต
เพียงเทานี้

