ธรรมานุศาสน์
เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กาลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

มงคลที่ ๒๐ ส้ำรวมจำกกำรดื่มน้ำเมำ-ชีวิตและชำติพินำศเพรำะสุรำ
ไม้ขีดไฟเพียงก้านเดียว อาจเผาผลาญเมืองทั้ งเมืองให้ มอดไหม้ไ ปได้ สุร ายาเสพติ ดแม้เพีย ง
เล็กน้อย อาจทาลายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราลงได้เช่นกัน การเป็นนักเลงหญิง หมายถึง ชอบเที่ยว
สาส่อน ไม่สารวมระวังในกาม ซึ่งเป็นทางมาแห่งความเสียทรัพย์ เสียชื่อเสียง เป็นนั กเลงสุรา หมายถึง
ดื่มสุราเป็นอาจิณ การดื่มสุราคือทางมาแห่งปัญหา และความทุกข์ที่จะเกิดตามมา เพราะตามปกติตนเอง
ก็มีปัญ หาอยู่แล้ ว เมื่อดื่ มน้าอุ บาทว์นี้เข้าไป ปั ญหาก็ เพิ่ม ขึ้นทั บทวี โดยเฉพาะคนที่เป็นนั กเลงพนั น
แสดงว่ากาลังเดินอยู่บนทางแห่งความเสื่อม เสื่อมทั้ งชีวิตและทรัพย์สิน เสื่อมทั้งสุขที่จะได้รับในปรโลก
เพราะคนที่เป็นนักเลงหญิง นักเลงการพนันและนักเลงสุรา คือผู้ที่กาลังเดินทางสู่อบายภูมิอย่างแท้จริง
ในอดีตกาล มีนายพรานคนหนึ่งชื่อว่า สุระ เป็นชาวแคว้นกาสี เขาเข้าไปหาของป่าในป่าหิมพานต์
ได้ไปพบต้นไม้ ใหญ่ต้นหนึ่ง มีโพรงขนาดใหญ่เท่าตุ่ม ภายในโพรงมีผลสมอ มะขามป้อม เถาพริกไทย
เมล็ดข้าวเปลือก และเมล็ดข้าวสาร ที่หล่นจากต้นไปรวมกันอยู่ในนั้น เมื่อฝนตกก็มีน้าขัง ครั้นแสงแดด
ส่องมา จึงเกิดการหมัก สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในโพรงกลายเป็นน้าที่มีรสชาติเปลี่ยนไป และมีสีแดง นายพรานสุระ
เห็นสัตว์ต่าง ๆ มาดื่มกินน้าในโพรงนั้น แล้วเกิดอาการมึนเมา และม่อยหลับไปสักพักหนึ่งจึงจะลุกขึ้นได้
เขาเห็นแล้วรู้สึกแปลกใจ จึงไปลองดื่มน้าสีแดงนั้นดูบ้าง ก็เกิดอาการมึนเมาเหมือนกัน ถึงกระนั้น ก็ยังติด
ใจในรสชาติของน้าเมานั้น ต่อมาเขานาน้าเมานั้น ไปถวายดาบสรูปหนึ่ง ดาบสก็ติดใจในรสชาติของมันอีก
เช่นกัน ทั้งสองจึงปรึกษากันว่า จะใช้น้ำเมำนีเป็นหนทำงท้ำมำหำกิน จึงตักไปถวายพระราชา พระราชา
เสวยแล้วทรงมึนเมา และรู้สึกติดอกติดใจ จึงบัญชาให้คนทั้งสองเข้าป่า เพื่อไปนาน้าเมานั้นมาถวายอีก
ทั้งสองจึงจดจาส่วนผสมของน้าเมาจากโพรงไม้ และนามาปรุงขายเองในเมือง น้าเมานั้นจึงได้ชื่อว่า สุรำ
ตามชื่อของนายพราน เมื่อเขาปรุงสุราขาย คนทั้งเมืองต่างพากันดื่มสุรา เมื่อดื่มแล้วมีแต่ความประมาท
มัวเมา ไม่ทางาน จึงยากจนเข็ญใจไปตาม ๆ กัน ในที่สุดเมืองนั้นก็ถึงความพินาศย่อยยับ เป็นเหมื อน
เมืองร้าง ทั้งสองพากันหลบหนีออกจากเมืองนั้น ไปเมืองพาราณสี และเมืองสาเกตตามลาดับ และทาให้
ทั้งสองเมืองถึงความพินาศเพราะฤทธิ์สุราเช่นเดียวกัน
ต่อมา ทั้งสองได้เดินทางไปเมืองสาวัตถี และแสดงความประสงค์ที่จะปรุงสุราถวายพระราชาอีก
โดยขอพระราชทานรากไม้ แป้งข้าวสาลี และตุ่ม ๕๐๐ ใบ เมื่อได้รับพระราชทานแล้ว ก็ต้มสุราและตักใส่
ตุ่มทั้ง ๕๐๐ ใบ ขณะกาลังตักใส่ตุ่ม มีสุราบางส่วนไหลออกมาเปื้อนข้างตุ่ม เขาเกรงว่าหนูจะมารบกวน
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จึงนาแมวมาผูกไว้ข้าง ๆ ตุ่มสุรา พวกแมวต่างพากันเลียกินสุราที่ไหลออกมาจากตุ่ม จนเกิดอาการมึนเมา
หลับไป พวกหนูจึงมาแทะหู แทะจมูก หนวด และหางแมวเล่น
เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง หมดอยู่ ใ นสายตาของคนสอดแนมของพระราชา เขาจึ ง ไปกราบทู ล พระราชา
พระราชาทรงเข้าใจผิดคิดว่าคนทั้งสองกาลังปรุงยาพิษเพื่อปลงพระชนม์ จึงสั่งให้ตัดศีรษะคนทั้งสอง
เมื่อประหารชีวิตพวกเขาแล้ว มี พระราชโองการให้ทุบตุ่มทั้ง ๕๐๐ ใบ แต่ยังไม่ทันทุบตุ่มทิ้ง พวกแมว
ก็สร่างเมา พากันลุกขึ้นมาวิ่งเล่นได้ตามปกติ พระราชาจึงคิดว่า ถ้าน้าสุรานี้เป็นยาพิษจริง แมวคงตายไปแล้ว
จึงนึกอยากจะลองเสวยบ้าง
ด้วยเดชะบุญ ท้าวสักกเทวราชทรงเล็งเห็นว่า พระราชาพระองค์นี้ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ทรงบารุง
บิดามารดาเป็นอย่างดีมาตลอด และทรงประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตมาตลอดพระชนม์ชีพ
หากพระองค์พลาดพลั้งดื่มสุราเข้าไป จะทรงตกอยู่ในความประมาท สุราจะนาความพินาศมาสู่บ้านเมือง
และขยายไปทั่วชมพูทวีป ท้าวสักกเทวราชจึงตั้งใจจะมาห้ ามปรามพระราชา โดยแปลงเป็นพราหมณ์
ถือหม้อสุราใบหนึ่ง ยืนอยู่บนอากาศต่อหน้าพระราชา พลางตรัสท่ามกลางประชุมชนว่า “ท่ำนทังหลำย
จงซือหม้อใบนี” พระราชาตรัสถามว่า “ท่ำนเป็นใคร ท้ำไมจึงยืนอยู่บนอำกำศได้ แล้วหม้อใบนัน
ใช้ท้ำอะไรได้บ้ำง” พราหมณ์แปลงจึงกล่าวถึงโทษของสุราว่า “หม้อใบนีบรรจุสุรำ ดื่มแล้วจะเมำมำย
ขำดสติเดิ นโซเซตกลงไปในบ่อ ในหลุมน้ำคร้ำ หรือ หลุมโสโครกก็ได้ จะกล้ำ กินของที่ ไม่ควรกิ น
จะเที่ยวไปในที่ต่ำง ๆ โดยไม่มีจุดหมำย จะท้ำตัวเหมือนคนอนำถำ กล้ำฟ้อนร้ำขับร้องโดยไม่อำยใคร
กล้ำเปลือยกำยเดินตำมถนนหนทำง จะมีจิตลุ่มหลง นอนตื่นสำย แม้ไฟไหม้ก็ยังนอนอยู่ได้ จะนอนจม
อยู่ในอำเจียนของตนก็ได้ จะนั่งคุยโวพร่้ำเพ้อในที่ประชุมชน และมักจะท้ำสิ่งทุจริตต่ำง ๆ จนถูกจองจ้ำ
ถูกฆ่ำ และเสื่อมจำกโภคทรัพย์สมบัติทังหลำย ใครดื่มสุรำเข้ำไปจะเห็นช้ำงตัวเท่ำหมู จะคิดว่ำโลกทัง
โลกเป็นของเขำคนเดียว จึงมักจะก่อกำรทะเลำะวิวำท และยังส่งผลให้มีผิวพรรณหยำบกร้ำน จะเป็น
คนหยำบช้ำ กล้ำด่ำว่ำกระทั่งพ่อแม่ แม้เป็นพ่อสำมีก็สำมำรถจับมือถือแขนลูกสะใภ้ด้วยอ้ำนำจกำม
รำคะ หญิงใดดื่มสุรำแล้วจะกลำยเป็นคนหยำบคำย ด่ำพ่อแม่สำมี และสำมีตนเอง จะกล้ำประพฤติ
ผิดแม้กับทำสหรือคนรับใช้ น้ำสุรำจะท้ำให้ตระกูลล่มสลำย และทรัพย์สินเงินทองก็จะพินำศย่อยยับ
ผู้ดื่มสุรำจะกล้ำประหำรสมณพรำหมณ์ กล้ำประพฤติทุจริตทังกำย วำจำ ใจ กล้ำโกหกเพื่อแลก
กับทรัพย์สินเงินทอง จะหมดควำมละอำย แม้เป็นคนที่มีปัญญำ ก็ยังอดพูดมำกไม่ได้ ฤทธิ์สุรำจะท้ำ
ให้ไม่กินข้ำวไม่กินน้ำ จะนอนคอพับเหมือนโคที่มีหม้อน้ำผูกถ่วงคอไว้ หรือนอนกลิงเกลือกบนพืนดิน
ดุจลูกสุก ร หมดสง่ำรำศรี และมีแต่จะถูกครหำนินทำ” ครั้น พระราชาได้ส ดับฟังโทษของสุราแล้ ว
เกิ ด ความสลดใจ และส านึ ก ในบุ ญ คุ ณของพราหมณ์ ที่ ม าเตื อ น จึ ง พระราชทานทรั พ ย์ สิ น มากมาย
ให้แก่พราหมณ์ แต่พราหมณ์ไม่รับ และได้แสดงตัวเป็นท้าวสักกะ พระองค์ประทานโอวาทให้พระราชา
ทรงงดเว้นการดื่มสุรา และบาเพ็ญสุจริตธรรมต่อไป จากนั้นจึงเสด็จกลับทิพยวิมาน เมื่อพระราชาเห็น
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ทุกข์เห็นโทษของสุราแล้ว ทรงรับสั่งให้ทาลายตุ่มสุราทิ้งทั้งหมด ทรงสมาทานศีล บริจาคทานตลอด
พระชนมายุ ครั้นละจากโลกก็ไปบังเกิดในสวรรค์
เพราะฉะนั้นการดื่มสุราหรือของมึนเมานั้นไม่ดีเลย สามารถทาให้อาณาจักรถึงกับล่มสลายได้
และนาความวิบัติมาให้แก่ผู้ดื่ม ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า วิบัติในโลกนี้คือ สุราจะผลาญทุกสิ่งทุกอย่ าง
ของเรา ตั้ ง แต่ ผ ลาญทรัพ ย์ สิ น เงิ น ทอง ผลาญมิ ต รไมตรี ผลาญเกี ย รติ ย ศศั ก ดิ์ ศ รี ผลาญสติ ปั ญ ญา
และผลาญชีวิต วิบัติในโลกหน้าคือ เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว คนที่ดื่มสุรายาเสพติดจะต้องไปรับทุกข์
ทรมานอยู่ ใ นนรก ไม่ มี เ วลาว่ า งเว้ น จากความทุ ก ข์ ท รมานเลย พระเดชพระคุ ณ หลวงปู่ วั ด ปากน้ า
ภาษีเจริญ ท่านเคยกล่าวไว้ว่า “กำรดื่มสุรำ ไม่ใช่ของพอดีพอร้ำย สุรำเกิดขึนในประเทศใด ประเทศ
นันก็ย่อยยับ สุรำติดอยู่กับคนใด คนนันก็อับจน เพรำะเมื่อดื่มสุรำเข้ำไปแล้ว คนดี ๆ ก็กลำยเป็นคนเสีย
คนที่มีสติดีก็กลำยเป็นคนสติเสีย อย่ำงนีเรียกว่ำ ฆ่ำตนเองทังเป็น”
ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในมงคลสูตรว่า กำรส้ำรวมจำกกำรดื่มน้ำเมำเป็นมงคล
อันสูงสุด ซึ่งกำรที่เรำจะเว้นขำดจำกกำรดื่มน้ำเมำ หรือเสพสิ่งเสพติดทังหลำย จะต้องเห็นโทษ
เห็นภั ยในสิ่งเหล่ำนั น และรีบ ละ เลิกด้ วยจิ ตใจที่เข้ม แข็ง เอำชนะใจตนเองให้ไ ด้ ซึ่ง วิธีที่ ดีที่สุ ด
คือ จะต้องปฏิบัติธรรม ท้ำใจให้หยุดนิ่งทุก ๆ วัน ใจจะได้มีพลังที่จะเอำชนะควำมชั่ว หำกท้ำได้เช่นนี
ชีวิตของเรำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึน เรำจะเกิดควำมรู้สึกว่ำ อยำกจะท้ำแต่ควำมดี
รังเกียจบำปอกุศล ท้ำให้ชีวิตเรำมีควำมสุข และควำมบริสุทธิ์เพิ่มขึน
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