คําชีแ้ จง
หนังสือ " ทิศวิภาค " ฉบับแกใหมนี้ ทานผูเรียบเรียงได
อุตสาหะเรียบเรียงในระหวางที่ทานเริ่มปวยแลว แตยังปรากฏอาการ
เพียงเล็กนอย ครั้นเมื่อเรียบเรียงจบลงไมชา อาการปวยก็กําเริบขึ้นจน
ถึงกาลสุดทาย และในเวลาที่ปวยหนัก ไดสั่งขาพเจาดวยปากทั้งไดจด
บันทึกยอ ๆ ไวดวยวา " วานทานผูรูตรวจแลวพิมพพแจก ( เมื่อตาย )
เพราะเปนของพยายามทําขึ้นดวยน้ําพักน้ําแรง จะมีประโยชนแคไหน
หรือจะไมมีเลยนั้นแลวแตผูอาน " พอสั่งได ๒ - ๓ วัน ประจวบกับ
พระมหาทองสืบ ป. ๘ สํานักวัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งเปนหัวหนากอง
ตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย มาเยี่ยมอาการปวย ทานผูเรียบเรียงจึงเลย
ขอใหทานตรวจ ทานก็ยอนดีรับตรวจดวยความเต็มใจ ทั้งที่ทานมีงาน
อยูเต็มมือ และไดรีบเรงตรวจเพื่อฉลองศรัทธาของทานผูเรียบเรียง จน
แลวเสร็จกอนหนาถึงอนิจจกรรมถึง ๒ สัปดาหะ ไดมีเวลาสนทนาใน
ขอความที่ตรวจ ยังใหทานผูเรียบเรียงซึ่งอยูในทุกขเวทนาแหงพยาธิ
อันแรงกลา สามารถบังเกิดความปติเบิกบานใจ แมชีพจรซึ่งเดินบาง
หยุดบางเปนระยะ ๆ แลว ก็กลับเดินเปนปกติไดดวยโสมนัส ถึงแก
แยมสรวลออกอุทานวา " สิ้นธุระไปที " นับวาเปนผลานิสงสอันเลิศ
ลนแกทานผูตรวจ และผูเรียบเรียงดวยกันทั้ง ๒ ฝาย.
รสชาติและคุณประโยชนของหนังสือจะมีเพียงใด ทานผูตรวจได
จดหมายบันทึกไวโดยละเอียดแลว และมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ ก็ไดขอลิขสิทธิตอทานผูเรียบเรียง ซึ่งทานผูเรียบเรียง
อนุโมทนายอมยกใหเปนสมบัติของมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้นสืบไปแลว.
ดวยอํานาจกุศล ทานผูเรียบเรียงไดพากเพียร เรียบเรียงขึ้น ๑
ประณิธานของทานที่สั่งใหพิมพแจก เมื่อทานลวงลับไปแลว ๑ อานิสงฆ
แหงการมอบลิขสิทธิ ใหเปนสมบัติของมหามกุฏราชวิทยาลัย อันเปน
สํานักบํารุงการศึกษาทั้งฝายพุทธจักรและอาณาจักร ๑ ประกอบดวย

กําลังจิตตาธิตฐานของทานผูพบอานหนังสือนี้ จะกรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผ
ขอจงเปนผลสําเร็จแดทานผูเรียบเรียงซึ่งลวงลับไปนั้น โดยควรแก
สุคติภพทุกเมื่อ เทอญ.
ประสิทธิวินิจฉัย
ผูรับคําสั่ง
๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๘

แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค - หนาที่ 1

อธิบายคิหิปฏิบัติ
ที่มาแหงทิศทั้ง ๖
กอนดําเนินเรื่อง ขอแถลงลักษณะที่มาของทิศทั้ง ๖ ไวเปน
สังเขป ดังนี้ :ในสิงคาโลวาทสูตรมีวา ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห ในระหวางทางพบสิงคาลมาณพกําลัง
ไหวทิศทั้ง ๖ อยู พระองคจึงตรัสถาม มาณพทูลวา กอนบิดาจะตาย
ไดสั่งไวใหไหวทิศทั้งหลาย ดังนี้ พระองคจึงตรัสตอไปวา ในอริยวินัย
เขาไมไหวทิศทั้ง ๖ อยางนี้ พระอริยสาวกยอมปฏิบัติทิศทั้ง ๖ อยางนี้ :ทิศ ๖
๑. ทิศเบือ้ งหนา
มารดาบิดา.
๒. ทิศเบื้องขวา
อาจาารย.
๓. ทิศเบื้องหลัง
บุตร ภรรย.
๔. ทิศเบื้องซาย
มิตร.
๕. ทิศเบื้องต่ํา
บาว.
๖. ทิศเบือ้ งบน
สมณพราหมณ.
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๒.
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วิเคราะหทิศเบื้องหนา
การที่ทา นจัดบิดามารดาไวเบื้องหนานี้ ก็โดยฐานที่มารดาบิดา
เปนผูตกแตง คือใหกําเนิดและบํารุงเลี้ยงพิทักษรักษามากอน หรือจะ
สมมติเอาวาเปนเจาของแหงชีวิตของบุตรเสียทีเดียวก็นาฟง ดวย
เหตุวานับจําเดิมแตแรกตั้งครรภ และตอมาทุกระยะของวัยที่บุตรยังไม
รูจักรักษาตัวไดเองตราบใด ก็แปลวาชีวิตยังตกอยูในความคุมครอง
ของมารดาบิดาตราบนั้น ถาพูดถึงการรบกวนของทารกแลว แมมารดา
บิดาไมถึงพรอมดวยพรหมวิหาร ก็นาจะทนความลําบากตรากตรําตอ
การบริบาลบุตรตลอดไปไมได ดวยงานเหลานี้เปนภาระอันหนัก หนัก
ทั้งแรงทั้งใจ กระทําใหรสู ึกอิดหนาระอาใจมิใชนอย เวลาถูกบุตรรบกวน
มากเขา ก็กระทําใหจิตใจงุนงานแทบจะฝนไวไมไหว ในเมื่อมีธุระ
จําเปนอยางอื่นพันพัวอยู อาจถึงละเมิดศีลธรรมกระทําการประหัตประหารไดทีเดียว หากดวยจิตเมตตาปรานีเปนกําลังตานทานอยู จึง
บันดาลใหสิ่งที่รายกลายเปนดี เครื่องประหารทั้งปวงก็จะกลายเปน
ขนมนมเนยไปหมด รวมความวา การมุงรายหมายโทษอันทารุณ
ดังกลาวนี้ โดยปกติมนุษยหาไดมีในนิสัยของผูเปนมารดาบิดาแม
แตนอยไม.
การประคับประคองทํานุถนอม เพื่อความสุขแกบุตรซึ่งเปนกิจ
ที่มารดาจักพึงปฏิบัติ ก็ไดเริ่มปฏิบัติมาแตเมื่อรูสึกวาตนตั้งครรภมา
ทีเดียว เชน:๑. อาหารก็ดี หรือยาบําบัดโรคก็ดี แมระแวงวาจะเปน
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ปฏิปกขแกบุตรในครรภแลว โดยจะมีความใครในรสอาหาร หรือได
ทุกขทรมานดวยโรคภัย ก็พยายามอดออม ไมยอมบริโภคสิ่งเหลานั้น
เปนอันขาด.
๒. กิรยิ าอันเคลื่อนไหวที่เคยไดรับความสุขแตกอน ก็กลับตอง
สํารวมระวังมิใหกระทบกระเทือน ดวยเกรงจะเปนอันตรายแกบุตร
ยิ่งครรภแก ความลําบากอลักเอลื่อในเรื่องบริหาร ก็ยิ่งทวีขึ้นเปนลําดับ
(เรียกกันวาอุมทอง) ตองทรมานอดทนไปจนกวาจักถึงเวลาคลอด
(กําหนดในราว ๙ หรือ ๑๐ เดือน) ตอนคลอดนั้นเปนตอนเขาดวย
เขาเข็มที่มารดาจะตองไดรับทุกขเวทนา ดวยความเจ็บปวดอันรายแรง
เหลือที่จะทนทาน บางคนตองถึงเสี่ยงโชคไมนอยครั้ง จิตใจของมารดา
เวลานั้นกลาวกันวา เทากับเขาประจันบานดวยขาศึกซึ่งมีกําลังอานุภาพ
อันใหญหลวง หากเพลี่ยงพล้ําลงก็ถึงแกชีวิตพินาศทีเดียว แมเปนโชค
ดีรอดพนอันตรายจากตอนนี้ไปไดแลวก็ดี แตจะวางใจเสียทีเดียววา
จักไมมีอันตรายอยางอื่นเขาแทรกแซงอีกหาไดไม คงยังตองระวังรักษา
ตัวอยูในวงการคาบคุมของหมอไป จนกวาอาการจักเปนปกติจึงจะนับวา
พนอันตรายได ตอจากนี้ไป มารดาบิดาจักตองเขารับหนาที่บริหาร
บํารุงเลี้ยงดูไป จนกวาบุตรจะเติบโตสามารถรักษาตัวเองได ขนาด
ที่จักวางธุระไดจริง คงตองถึงระยะมีเหยาเรือนแยกครอบครัวออกไป
เปนหลักเปนแหลงแลว เพราะตอนนี้มีหนาที่บังคับใหตองเรียนรูถึง
การปกครองตนเองและผูอื่นอยูในตัว ซึ่งจักไดกลาวในบทตอ ๆ ไป.
การบริหารเลี้ยงดูเปนเรื่องจุกจิกมาก นับตัง้ แตใหอาหาร ให
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นอนเปนตน ถาไมมีคนสํารองทําแทนแลว ก็จักตองเจียดเวลาการงาน
ของตนมาทําใหแกบุตร ที่สุดเวลารับประทานอาหารอยู เมื่อไดยิน
เสียงบุตรรองก็กระทําใหใจพะวักพะวนจะทนฟงตอไปอีกหาไดไม จํา
ตองลงมาปฏิบัติใหแกบุตรกอนแลว จึงจักทําธุระอยางอื่นของตนตอไป
ได หมดความผาสุกเสียทุกอยางทีเดียว ที่อดทนตอการลําบากเหน็ด
เหนื่อยอยูได ก็ดวยความเสนหารักใครในบุตรตานทานอยู สิ่งใดอันจะ
บันดาลใหบุตรมีความสุขได ถาไมเหลือความสามารถแลวเปนตอง
กระทํา หนาที่บุรพาจารยนั้น ไดลงมือสอนกันตั้งแตบุตรเริ่มออกสําเนียง
อักษร อ. ไดมาทีเดียว ตอไปก็สอนใหรูจักบริโภคอาหาร รูจกั คลาน,
ยืน, เดิน, เปนลําดับ ตลอดถึงการรักษาตัว เชน รูวาไปใกลบันใด
จะตก เลนมีดจะบาดมือ อมไมจะตําคอเปนอาทิ.
ในระหวางที่บุตรกําลังคะนอง จะตองปองกันอันตรายทั้งภายใน
และภายนอก เพิ่มวิธีสอนใหรูจักผิดและชอบ ไมใหเที่ยวซุกซนซอก
แทรกเลนในสิ่งที่ใกลอันตราย หรือใกลตอสิ่งอันจักนําไปสูความหายนะ
และความไมสุภาพ เชนปนตนไม ถาตกลงมา แมจะไมถึงแกชีวิตเปน
อันตรายก็คงแขงขาหัก ไปใกลบอน้ําจะตกบอ วิ่งกลางถนนรถจะทับ
ไฟหรือสิ่งที่เปนของรอนของระเบิดได ถาไปเลนมันเขา จะเปนอันตราย
เพราะวัตถุนั้น ๆ อันตรายเหลานี้ลวนแตเกี่ยวชีวิตทั้งนั้น และ
ยังมีอันตรายอยางอื่นอีกเปนอเนกประการ ตลอดถึงโรคภัยไขเจ็บ บาง
อยางก็ปองกันไดบาง เชนเที่ยวตากแดดตรําฝน จักทําใหเปนไขเปน
หวัด กินอาหารพร่ําเพรื่อไมเปนเวลาจะเกิดโรคทองเสีย เหลานี้ มารดา
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บิดาตองคอยเตือนใหรูจักระวังปองกันตัว ประหนึ่งวารางกายของ
บุตร เปนแมเหล็กคอยดูดดึงเอาดวงตาของบิดามารดาใหไปจดจออยู
ที่ตนไดเสมอ ไมวาจะเขยื้อนไปทางไหน ลําดับตอไปก็สอนใหรูจัก
ประพฤติกิรยิ าวาจาสุภาพออนโยน มีสัมมาคารวะเคารพนบนอบตอ
ผูใหญ รูจักบาปบุญคุณโทษ.
แตนี้จักพูดถึงเรื่องทรัพย อันจักตองจายเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่
เคยจายอยูเดิมอีกมาก ถาบุตรเปนคนขี้โรคและมารดาบิดาไดนอย
ดวยแลว ก็ถึงแกเดือดรอนเอาทีเดียว จึงเปนขอที่นาคิดอยูบาง เพราะ
จักตองกระเทือนถึงการขวนขวายหาทรัพย เพื่อมาจับจายจิปาถะในเรื่อง
บริหารและบํารุงความสุขใหแกบุตร มีเครื่องปองกันอันตรายและ
เครื่องอุปกรณตาง ๆ เชนคาหมอ, คายา, คาอาหาร, คาเครื่องนุงหม
และคาเลาเรียน ที่สุดจนคาเครื่องเลน กวาบุตรจะโตขึ้นก็ไมใชนอย
เครื่องเลนสามารถกระทําใหเด็กฉลาดไดในทางความรูรอบตัว และทํา
ใหใจคอเบิกบานเพลิดเพลินไมรบกวน หรือเทียวซุกซนใหผูใหญตอง
เปนหวง การที่มารดาบิดามิไดรูสึกอิดหนาระอาใจ หรือเสียดายทรัพย
ที่สิ้นเปลืองไปในเรื่องบริบาลบุตรธิดาทั้งนี้ ก็โดยเหตุเพลิดเพลินไปใน
วัยของบุตร คอยตั้งตาดูอยูตั้งแตนอยจนใหญวาเวลานี้บุตรของเราคว่ํา
ไดแลว, เวลานี้นั่งไดแลว. คลานไดแลว, ยืนไดแลว, เดินไดแลว
และพูดไดแลว, ตอไปก็มุงแตจะฝกใหบุตรเปนคนดี มีความฉลาด
เฉลียวเปนลําดับ ดวยความเมตตาปรานีไมมีรังเกียจและมิไดประสงค
สิ่งตอบแทนแตอยางใดเลย พระคุณอันนี้ยอมซึมทราบอยูในความรูสึก
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ของผูเปนบุตรธิดาอยางลึกซึ้ง.
เด็กทุกคนเชื่อวา ในโลกมีบิดามารดาเทานั้น ที่เปนผูสามารถ
ปองกันอันตรายใหแกตนไดทุกสถาน จักสังเกตไดในเวลาตกใจ เชน
เมื่อไดยินเสียงฟารอง หรือเห็นแขกขายผาถือไมโตเดินรี่เขามา ก็เกิด
ความสดุงกลัว จนหนาซีดตัวสั่นสงเสียงรองคับบาน ทันใดนั้นเอง
เมื่อโผเขาสูแทบทรวงอกของมารดาได และซ้ําไดรับการเลาโลม
ประคับประคองของทานเขาอีกดวย ก็หมดความเกรงกลัวในสิง่ ใด ๆ เสีย
สิ้น กลับจะลุกขึ้นลอแขกเลนดวยซ้ําไป.
ความกรุณาที่แทจริงของทาน แมบุตรจะไดกระทําการหยามชา
ทารุณใหไดรับความเดือดรอนสักเพียงใด ก็มิไดคิดจะทดแทนใหเกินไป
กวาเหตุ ทานจึงกลาววามารดาบิดาเปนพรหม เปนบุรพเทวดา เปน
บุรพาจารยของบุตร; และเปนผูควรที่บุตรจักพึงบูชา.
ที่วาเปนพรหม ก็เพราะมารดาบิดามีพรหมวิหารทั้ง ๔ ในบุตร
เชน :๑. ปรารภถึงบุตรในครรภวา เมื่อไรจะไดเห็นบุตรซึ่งหาโรค
มิไดหนอ ดังนี้ ไดแกเมตตา.
๒. เมื่อบุตรยังออนอยู เหลือบยุงเปนตนกัด, นอนหลับยาก,
หรือรองไห ความสงสารก็เกิดขึ้นแกมารดาบิดา ดังนี้ ไดแกกรุณา.
๓. เมือ่ เห็นบุตรวิ่งเลนไปมาได หรือเมื่อตั้งอยูในวัยอันงาม ก็
ยอมมีจิตเบิกบาน ดังนี้ ไดแกมุทิตา.
๔. เมือ่ บุตร มีภรรยา อยูครอบครองเหยาเรือนตางหากแลว
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ความวางเฉยยอมมีแกมารดาบิดา ดวยเหตุเห็นบุตรสามารถตั้งตนได
แลว ดังนี้ ไดแกอุเบกขา.
พรหมวิหาร ๔ นี้ พรหมยึดถือเปนความประพฤติ จึงชื่อวา
พรหมวิหาร.
วิสุทธิเทวดา ไดแกพระขีณาสพ ซึ่งหวังอยูแตความบังเกิด
ประโยชนเกือ้ กูลแกชนทัง้ หลายสวนเดียว ไมถือความผิดที่คนพาลทํา
ฉันใด มารดาบิดาก็ปฏิบัติเกื้อกูลแกบุตรของตนฉันนั้น ฉะนั้นมารดา
บิดาจึงชื่อวาเปนเทวดา ที่วาเปนบุรพเทวดานั้น ไดความวา เทวดากอน
เพราะเปนผูมีอุปการะกอนเทวดาเหลาอื่น ทั้งเปนบุรพาจารยสั่งสอน
บุตรมากอนอาจารยอื่น ๆ ดังนัยที่กลาวแลว มารดาบิดาจึงเปนผูควร
แกวัตถุ มีขาวน้ําผานุงผาหมเปนตน ที่บุตรพึงนํามาใหมารดาบิดา
เปนผูถึงพรอมดวยคุณธรรมดังกลาวแลว จึงมีฐานะประจําทิศ
เบื้องหนา ดวยประการฉะนี้.
เมื่อบุตรธิดาสํานึกในคุณูปการของทาน ที่ไดกระทําใหแกตนมา
ในกาลกอนแลว ก็สมควรบําเพ็ญกิจสนองคุณทานตามขอไขในทิศ
เบื้องหนา ดังนี้ :ทิศเบื้องหนา มารดาบิดา บุตรพึงบํารุงดวยสถาน ๕
๑. ทานเลี้ยงมาแลว เลี้ยงทานตอบ.
๒. ทํากิจของทาน.
๓. ดํารงวงศสกุล.
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๓.
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๔. ประพฤติตนใหเปนคนควรรับทรัพยมรดก.
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน.
สถาน ๑ บุตรบํารุงมารดาบิดา ที่วา " ทานเลี้ยงมาแลว เลี้ยง
ทานตอบ " นั้น หมายความวา ใหหมั่นเอาใจใสดูแลความเปนอยูของ
ทานเนือง ๆ วาจักมีการขัดขาดอยางไรบาง เปนตนวา หมดความ
สามารถในอันจะหาเลี้ยงชีพใหเพียงพอ ก็ตองเขาชวยเหลือประคับ
ประคองเลี้ยงดูพรอมดวยเครื่องอุปโภคทั้งปวง ทํานุบํารุงใหทานมี
ความสุกกายสบายจิต ดวยน้ําใจอันผองใสชื่นบาน.
สถาน ๒ บุตรบํารุงบิดามารดา " ดวยทํากิจของทาน " เชนการ
งานใด ๆ ทีท่ านมอบหมายใหทํา ก็ควรยินดีกระวีกระวาดทํากิจนั้น ๆ
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี การงานทุกอยางที่สามารถชวยไดแลว แมทาน
จะมิไดใชใหทํา บุตรที่ดกี ็ควรถือเอาเปนธุระจัดทําเสียเอง ไมพักให
ทานตองออกปากใช หรือไมใหทานตองเหน็ดเหนื่อยในที่จะตองออก
แรงทําเอง ถามีการไขเจ็บ หรือถึงทุพลภาพ ก็เปนโอกาสที่บุตรธิดา
จักไดสนองคุณทานใหเต็มไมเต็มมือ เฝาพิทักษดูแลใหอาหารใหยา พยุง
ลุกพยุงนั่ง ตั้งใจปฏิบัติทานใหไดรับความสดชื่น เหมือนที่ทานทําให
แกตนมาแลวในกาลกอน ซึ่งเปนพระคุณอันหาคามิได ยากที่จะนําสิ่งใด
มาเทียบใหเพียงพอแกพระคุณอันนี้ จะเรียกวาเจาคุณนายคุณก็ยังไมพอ
เพราะทานเปนทั้งเจาหนี้ของบุตรอยางที่เรียกวา " สินลนพนตัว " ไม
มีสิ่งใดจะนํามาใชทดแทนใหสมแกคาไดดวย ดังปรากฏในคํานมัสการ
คุณานุคุณวา เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผา ใหญพื้นพสุนธรา
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ก็บเทียบบเทียมทัน เหลือที่จะแทนทด จะสนองคุณานันต แทบูชไนย
อัน อุดมเลิศประเสริฐคุณ ดังนี้.
การกระทําคารวะกราบไหว และถนอมน้ําใจมิใหเศราหมองขุน
เคือง ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่บุตรจะพึงถือเปนกิจวัตรอันควรปฏิบัติแท
สังเกตตามวัยของเด็กนักเรียน โดยมากกวาจะสําเร็จการเรียนก็โตเปน
หนุมเปนสาว เขาเขตจักตองมีเหยาเรือนไปตามกับ การมีเหยาเรือน
ก็จักตองกระทํากิจสําหรับพอบานแมเรือนตอไป เวลาที่จักเปดใหกระทํา
ปฏิการสนองคุณมารดาบิดาก็หาไดนอย เปนเหตุใหเอามาปรารภวา ยัง
ไมมีเวลาพอ แลวก็วางธุระเนือยไปเสีย แตการวิบัติอันจะเกิดขึ้น
ณ เวลาใด หาไดกําหนดใหทราบลวงหนากอนไม ฉวยพลาดพลั้งลง
ก็จะเสียความตั้งใจอันดีไป ผูมีกตัญูรูคุณ ถามาบกพรองในขอนี้
จะรูสึกเสียใจในเมื่อเกิดความเลื่อมใสขึ้นภายหลัง ซึ้งไมมีตัวทานจะรอ
อยูใหไดกระทําเสียแลว ฉะนั้นโอกาสจะอํานวยใหสนองคุณทานไดแค
ไหนก็ควรจะทําทุกระยะ เพราะวันคืนที่ลวงไปแลวหาไดยอนกลับคืนมา
อีกไม จึงไมควรผัดเพี้ยนวาเมื่อนั่นเถอะเมื่อนี่เถอะ ปลอยใหโอกาส
ผานพนไปเสียเปลา ๆ อันการปฏิบัติเลี้ยงดูทานใหมีความสุขนั้น เสมือน
ไดผอนใชหนี้ไปคราวละเล็กละนอย และจะเห็นอานิสงสเชนทําใหมีปติ
เบิกบานทั้ง ๒ ฝาย คือทางฝายมารดาบิดาก็ยินดีในบุตรวาเปนคนดี
มีกตัญูรูคุณ ฝายทางบุตรก็มีใจเบิกบานปลาบปลื้ม ที่ไดทําการสนอง
คุณในทานผูเปนบุรพการีของตน ใหไดรับความสุขสมประสงค.
สถาน ๓ บุตรบํารุงมารดาบิดา " ดวยดํารงวงศสกุล " นั้น ผู
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เปนบุตรทุกคนควรเรียนรูหนาที่นี้ไวเสีย แตเมื่อมารดาบิดายังมีชีวิตอยู
เวลาทานลวงลับไปแลว บุตรจะตองปกครองตนเอง, ปกครองญาติ
ผูเยาว ตลอดถึงทรัพยสมบัติ และจัดระเบียบการงานทั้งปวง กระทํา
ความโอบออมอารีเมตตากรุณาเผื่อแผ แกญาติพี่นองทั้งหลายทั่วหนา
กระทั่งคนใช หรือผูที่ทา นเคยกรุณารักใครมาแตกอน ใหไดรับความ
เอื้อเฟอเจือจานเหมือนเมื่อทานยังมีชีวิตอยู กระทําตนใหเปนที่นา
รักใครนับถือทั้งผูใหญและผูนอย.
สถาน ๔ บุตรบํารุงมารดาบิดา " ดวยประพฤติเปนคนควรรับ
ทรัพยมรดก " นั้น ไดแกจักตองฝกนิสัย ใหเปนคนมีความรอบคอบ
รูจักไดรูจักเสีย สิ่งใดจักเปนหนทางนําไปสูความสุขความเจริญ สิ่งใด
เปนเครื่องถวงความเจริญ หรือซ้ําจักนําไปสูความวิบัติดวยแลวไซร
ก็ตองพยายามปองกันอยาใหเขามาแฝงตัวอยูได ตัวอยางเชนในบทตอ
ไปนี้ :สกุลอันมั่งคั่งจักตั้งอยูนานไมไดเพราะสถาน ๔
๑. ไมแสวงหาพัสดุที่หายแลว.
๒. ไมบูรณะพัสดุที่คร่ําครา.
๓. ไมรูจักประมาณในการบริโภคสมบัติ.
๔. ตั้งสตรีหรือบุรษุ ทุศีลใหเปนแมเรือนพอเรือน.
ผูหวังจะดํารงศสกุล ควรเวนสถาน ๔ ประการนี้เสีย.
ขอ ๑ การไมแสวงหาพัสดุที่หายแลวนั้น สอใหเห็นความไมนํา
๑

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๐/๒๒๖.
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พาในสิ่งที่ตนจะตองอาศัยใชสอยดังนี้ เปนหนทางอันจักนําความเสื่อม
มาให จึงควรหมั่นระวังตรวจตราสิ่งของทั้งปวงที่มีอยู ใหคงจํานวน
ไวเสมอ ของที่อยูไกลตาก็ควรทําเครื่องหมายไวใหแลเห็นไดงาย เชน
ที่ดินไมมีรั้วรอบขอบชิด ก็ตองรักษาหลักเขตของเจาหนาที่ไว อยาให
หายไปเสีย แมของเล็ก ๆ นอย ๆ รวมกันเขาก็เปนราคามากได จึงไม
ควรละเลยปลอยใหอันตรธานไป โดยมิไดสืบสวนคนหารองรอยใน
อันที่จะเอากลับคืนมา มิฉะนั้นของนั้นก็จักหายอยูร่ําไปไมรูจบ ยิ่งหาย
เพราะโจรลักเอาไปดวยแลว ก็ยิ่งนาเอาใจใสใหมากขึ้น อยางนอยก็ควร
ทราบเคาเงื่อนไว สําหรับปองกันไมใหกลับมาลักไดอีก การเลิกเลอ
เปนลักษณะยั่วผูรายใหกําเริบ ทดลองเมื่อไรก็จักตองเห็นจริงเมื่อนั้น.
ขอ ๒ ไมบูรณะพัสดุที่คร่ําครานั้น ก็เปนเครื่องพิสูจนความไม
เอาใจใสในทรัพยสมบัติของคมเชนนั้น จะเปนพัสดุชนิดใดก็ตาม เมื่อ
มีการชํารุดหักพังก็ตองรีบซอมแซมแกไข ใหกลับคืนดีอยางเดิม แมจะ
ไมดีเทาเดิมทีเดียว เพียงแตใหทนไปไดอีกนานหนอย ก็ยังกวาปลอย
ใหทรุดโทรมไป โดยมิไดเหลียวแลเสียทีเดียว การปลอยใหของชํารุด
มากก็ตองเปลืองคาซอมเปนธรรมดา ยิ่งปลอยไวจนแกไมไหว
ครั้นเมื่อมีสิ่งจําเปนมาบังคับใหตองใชสิ่งนั้น ก็จะตองสรางตองทําขึ้น
ใหม เปนการเพิ่มความเปลืองขึ้นอีกหลายเทา ถาเปนคนมีฐานะไมสู
บริบูรณดวยแลว ก็คงไมพนความเดือดรอน.
ขอ ๓ ไมรูจักประมาณในการบริโภคสมบัตินั้น แปลออกอีกที
ก็ไดแกการใชทรัพยไมเปนนั่นเอง จักประกอบการงานก็ลวนแตไมเปน
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ประโยชนแกนสาร สิ่งที่เปนประโยชนก็ไมคิดทํา สวนการใชฟุมเฟอย
จนเกิดจํานวนทรัพยที่หาได ไมมีกําหนดกฎเกณฑใหพอดี เชนสิ่งใด
ควรใชเพียงของอยางกลางหรือเลวหนอยก็ได หากไมคิดที่จะประหยัด
ใหเหมาะแกการ ไปเลือกใชแตสิ่งที่ดีเสียหมดทุกอยางก็ตองเปลืองมาก
เปนธรรมดา การจายเกินสวนจนเหลือใชเหลือสอยของที่เหลือก็เปน
จํานวนเสียเปลาอยูเสมอเชนนี้ แมจะเปนผูสามารถในทางหาทรัพยได
คลองแคลวเพียงใด ก็คงไมพอใชอยูนั้นเอง ในที่สุด เมื่อมีเรื่องตอง
ใชทรัพยเปนพิเศษขึ้นเวลาใด ก็ตองวิ่งเทียวกูยืมเขาวุนไป ยังการใช
สุรุยสุรายไมเปนประโยชน ดังปรากฏในอบายมุข ๔ และ ๕ มีติเตียน
การเปนนักเลงหญิงและดื่มน้ําเมาเปนตน เพราะเปนเรื่องอันจะนําไปสู
ความพินาศไดงายดาย จะไดนํามาเขาระเบียบไวในบทขางหนาตอไป.
ขอ ๔ ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลใหเปนแมเรือนพอเรือนพอเรือนนั้น คนทุศีล
เปนคนไมกลัวบาป สิ่งใดจักเปนประโยชนแกเขาแลว เขาก็ไมละเวน
ในอันจะทํา จะไดคิดถึงประโยชนผอู ื่นนั้นนอยนัก เมื่อเขาไดรับเลือก
เปนแมเรือนพอเรือน ซึ่งมีหนาที่เก็บทรัพย ทรัพยยอมตกอยูในเงื้อมมือ
ของเขา แมเกิดโลภขึ้นเวลาใดก็เปนการงาย ในอันจะกระทําละเมิด
ตอหนาที่ของเขาไดทุกอยาง อยางนอยเพียงเกียดกันเอาคราวละเล็ก
ละนอย หลายครั้งเขาก็หมดไปไดมาก ๆ ฉะนั้นเมื่อจําจะตองมีคนสําหรับ
หนาที่เชนนี้แลว ก็ควรเลือกแตคนที่ประพฤติมั่นอยูในศีลในธรรมเปน
ที่วางใจไดจริง ๆ จึงจะไมมีเหตุเสียหายดังที่กลาวนี้ เพราะผูมีศีลเปนคุณ
สมบัติอยูเชนนั้น ยอมรักษาศีลยิ่งกวาสมบัติใด ๆ ไหนเลยจะทําลาย
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ศีลเสียงาย ๆ ดังไดบรรยายไวในบทอริยทรัพยตอไปดวยแลว.
ลําดับนี้จะดําเนินเรื่องที่เกี่ยวแกโภคทรัพยสืบไป ผูเปนทายาท
ควรเรียนรูคุณคาของทรัพยไวบาง เพราะทรัพยเปนของหายากจึงตอง
รูจักใชใหสมคาของมัน ตัวอยางดังตอไปนี้ :ประโยชนการถือโภคทรัพย ๕ อยาง
แสดงหาโภคทรัพยมาไดโดยทางที่ชอบแลว.
๑. เลี้ยงตัว, มารดาบิดา, บุตรภรรยา, บาวไพร, ใหเปนสุข.
๒. เลีย้ งเพื่อนฝูงใหเปนสุข.
๓. บําบัดอันตรายที่เกิดแตเหตุตาง ๆ.
๔. ทําพลี ๕ อยาง คือ สงเคราะหญาติ ๑ ตอนรับแขก ๑ ทํา
บุญอุทิศใหผูตาย ๑ ถวายเปนหลวง มีเสียอากรเปนตน ๑ ทําบุญอุทิศ
ใหเทวดา ๑.
๕. บริจากทานในสมณพราหมณผูประพฤติชอบ.
ขอ ๑ การเลี้ยงตัวและผูที่ออกนามมา มีมารดาเปนตน
ใหเปนสุขนั้น หมายความวา เปนผูที่จําเปนจะตองเลี้ยงดูใหเปนสุข
ตามลําดับบุคคล มีใหเครื่องบริโภคอุปโภคพรอมทุกอยาง มิไดปลอย
ใหไปตามยถากรรม.
ขอ ๒ การเลี้ยงเพื่อนฝูงตามความในขอนี้นั้น ผิดกันกับขอ ๑ ที่
ปฏิบัติกันอยูในเวลานี้ มักนัดหมายกันเลี้ยงเปนบางวัน ( ไมไดเสมอ
ไป ) เลีย้ งที่บานพรอมดวยครอบครัวบาง เลี้ยงเปนพิเศษบาง แลว
๑

๑. องุ. ปฺจก. ๒๒/๘๕.
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แตเพื่อนที่สนิทมากหรือนอย การจัดอาหารเลี้ยงก็ไมตองประณีตอะไร
นัก เปนแตใหผิดธรรมดาบางเล็กนอย บางทีถือความสะดวกก็พากัน
ไปเลี้ยงตามภัตตาคารบาง นี้กลาวตามสมัย แตถาไมสังวรใหดี การไป
ภัตตาคารอาจตกเขาสูอบายมุขได ที่เลี้ยงพิเศษยิ่งกวานี้คือเลี้ยงตอนรับ
ในคราวทําการงาน ชนิดนี้ตองจัดอยางประณีตงดงามใหสมแกบรรดาศักดิ์ของผูที่ไดเชื้อเชิญมา แตการเลีย้ งไมวาจะเปนชนิดใดคงรวมอยู
ในสําหรับความสุข และสมานสามัคคีทั้งสิ้น.
ขอ ๓ การบําบัดอันตรายที่จะพึงมีขึ้น เชนไขเจ็บหรือภัยอยางอื่น
ก็รวมอยูในหนาที่ของผูครองเรือน จะเอาเปนธุระบําบัดใหเสื่อมสิ้น
ไปตามเหตุการณของเรื่องนั้น ๆ.
ขอ ๔ ทําพลี ๔ อยาง มีสงเคราะหญาติเปนตน.
ก. การสงเคราะหญาติมีอยูหลายนัย ญาติที่อยูในปกครองหรือ
ขัดสนไมมีหนทางทํามาหาได ก็เอื้อเฟอเจือจานดวยการใหปนเลี้ยงด๔
แมคนที่มีวิชาพอจะหาเลี้ยงตัวได ถาขัดของดวยทุนรอนหรือดวยเหตุ
ใดเหตุหนึ่ง ก็ควรดําริหาหนทางชวยเหลือตามกําลังที่จะชวยได อีก
ปญหาหนึ่งแมญาติประพฤติเปนพาลเกเร ก็ชวยแนะนําสั่งสอนใหกลับ
ประพฤติเปนคนดีมีหิริโอตตัปปะ เลิกละความชั่วนั้นเสียใหจงได เมื่อ
ญาติไดสํานึกในการอนุเคราะหฉะนี้ จะปลื้มปติในความอารีที่ไดมีตอเขา
ไมนอย แมไมมีสิ่งใดจะทดแทนก็คงหาวิธีสนองดวยกําลังกายและใจ
มีความรักใครนับถือคอยเอาใจใสชวยเหลือในกิจการทั้งปวง คงจะเปน
หูเปนตาระแวดระวังอันตรายทั้งปวงตามความสามารถของเขาไดดวย.
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ข. สวนการรับแขกก็เปนหนาที่ผูครองเรือนพึงปฏิบัติ กระทํา
ตอนรับดวยมารยาทอันสุภาพออนโยนยิ้มแยมแจมใส กลาวเชื้อเชิญ
ดวยถอยคํา อันบุคคลพึงปรารถนาตามฐานะของผูนั้น ๆ ผูที่ควรแก
อามิสปฏิสันถาร แมน้ํารอนน้ําเย็นหมากบุหรี่เปนตน ก็พึงจัดรับให
พรอมเพรียง การแสดงอัธยาศัยสุภาพละมุนละมอมไมกระดางเยอหยิ่งนั้น
เปนภาพอันนําใหนารักนานับถือ สามารถเหนี่ยวรั้งใจผูที่ประสบใหเปน
มิตรได แมคนที่เคยเปนศัตรูมากอน ถาแขกที่มาแตทางไกล จะควร
ตอนรับเลี้ยงดู และจัดที่ใหพักอาศัยอยางหนึ่งอยางใดก็อํานวยใหเปน
ไปตามควรแกเหตุ ขอสําคัญมีอยูที่ตองใหสําเร็จไปดวยความยินดี
และเต็มใจ อยางใหเปนการทําโดยเสียไมได แมจะหมดเปลืองไปบาง
ก็ควรคิดเสียวาเปนบางครั้งบางคราวเทานั้น การสงเคราะหผูที่ไมมี
เสบียงพาหนะเชนนั้น เปนเหตุใหผูที่ไดรับรูสึกคุณคาของการกระทํา
ไมนอยเลย.
ค. ทําบุญอุทิศใหแกผูตายนั้น คงหมายเอาญาติมิตร นับแต
มารดาบิดาลงไปเปนลําดับ ตอไปก็ผูที่เคารพนับถือ เชนครูอาจารย
เปนตน การรักษาศีลบําเพ็ญทานและอื่น ๆ ที่เปนสวนกุศลแลวก็ควร
อุทิศทั้งนั้น และการอุทิศก็เนื่องจากความกตัญูกตเวทีระลึกถึงอุปการคุณของผูที่ไดกระทําใหแกตนบาง ดวยความดีอยางอื่นบาง จะสมมนาคุณ
โดยวิธีอื่นก็เปนการพนวิสัย จึงสนองดวยการอุทิศสวนกุศลไปใหดังนี้
ง. การถวายเปนหลวง มีเสียอากรเปนตนนั้น รวมความก็คือ
ใหเปนคนมีน้ําใจรักประเทศชาติ ยินดีออกทรัพยชวยเหลือราชการ
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แผนดิน เพือ่ รักษาความสงบสุขของประชาชน อันรัฐบาลจะตองใช
จายทรัพยเปนจํานวนมากมาย เราผูเกิดรวมชาติและไดอาศัยความคุม
ครองของบานเมือง มีความสุขปราศจากภยันตรายทั้งปวงดังนี้ จึงควร
ยินดีออกทรัพยชวยกันบํารุงษาประเทศบานเมือง อันเปนที่รักของตน
ตามคราวตามสมัย ใหวฒ
ั นาถาวรสืบไป.
ในพลีคํารบ ๕ วาดวยการทําบุญอุทิศใหเทวดานั้น ตามแบบ
เทวดามีเปน ๓ ประเภท คือ :๑. พระราชา, พระเทวี, พระราชกุมาร, จัดเปนสมมติเทพ.
๒. เทวดาอยูในที่ตาง ๆ จัดเปนอุปปตติเทพ.
๓. พระอรหันต จัดเปนวิสุทธิเทพ.
การอุทิศสวนกุศลไปไห นาจะเปนความประสงค เพื่อประกาศ
ใหอนุโมทนาในสวนกุศลทั้งปวงที่ไดกระทําไปแลว ใหมีผลานิสงสมั่น
คงขึ้น.
ขอ ๕ บริจาคทาน ฯลฯ ทานที่ควรแกสมณพราหมณพึง
ประสงคนั้น ตกอยูในพวกปจจัยทั้ง ๔ คือ ผานุงหม, อาหาร, ที่อยู
อาศัย, และยาแกไข กลาวโดยประโยชนก็คือ สมณพราหมณผูปฏิบัติ
ธรรมวินัย นับวาเปนผูรักษาพระพุทธศาสนา อันเปนหลักสําคัญของ
ชาติใหถาวรมั่นคง เพราะทานเหลานั้นไมสามารถจะแสวงหาจตุปจจัย
ดวยกําลังตนเองได การยังชีวิตใหเปนไปจําตองอาศัยทานของคฤหัสถ
อยู ขางฝายคฤหัสถซึ้งไมสามารถจะปฏิบัติไดเชนนั้น ก็หันเขาหาทาง
ออกทุนทรัพยชวยอุดหนุนดวยทานบริจาค เพื่อเปนกําลัง เกือ้ กูลแกทาน
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ผูบริหารการ เสมือนไดรวมมือกันจรรโลงพระพุทธศาสนาใหรุงเรือง
ถาวรสืบไป เปนการสงเคราะหซึ่งกันและกันดวยประการฉะนี้.
สถาน ๕ บุตรบํารุงมารดาบิดา ที่วา " เมื่อทานลวงลับไปแลว
ทําบุญอุทิศใหทาน " ดังนี้ ความประสงคก็เพื่อตักเตือนมิใหละเลยใน
อันจะตามกระทําปฏิการ เปนสวนทักษิณานุปทาน แมในวาระเมื่อ
ทานลวงลับไปแลว บุญที่จะพึงประกอบก็มีทานบริจาคแกผูควรไดรับ
เชนภิกษุสามเณรและผูมีศีลตลอดถึงคนอนาถาชราพิการ และทานที่เปน
สวนสงเคราะหแกบุคคลทั่วไป เชนการกอสรางสาธารณสถาน มี
โรงเรียน, โรงพยาบาล, สะพาน, ถนน เปนตน ยังกุศลที่เกิดจากทาง
ปฏิบัติ เชนรักษาศีลและเขาวัดบวชเรียนเหลานี้ เปนของควรอุทิศทั้งสิ้น.
ลําดับนี้ จะไดนําความสุขอันเกิดแตหลัก ๔ ประการ ซึง่ ผูปกครอง
เรือนควรทราบ มาลงไวดังนี้ :สุขของคฤหัสถ ๔ อยาง
๑. สุขเกิดแตความมีทรัพย.
๒. สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค.
๓. สุขเกิดแตความไมตองเปนหนี้.
๔. สุขเกิดแตประกอบการงานที่ปราศจากโทษ.
ทรัพยที่จักอํานวยความสุขไดตามขอแรกนั้น จักตองเปนทรัพย
ที่ไดมาดวยความบริสุทธิ์ ประกอบทัง้ การหมุนเวียนและการรักษา ก็
มั่นคงสมบูรณปราศจากอันตราย ไมตองเปนหวงใย เมื่อตองการใช
๑

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๐/๓๙๐.
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เวลาใดก็หยิบฉวยไดโดยสะดวก ไมตองเที่ยววิ่งกูยืมใครใหวุนไป ดังนี้
จึงนับเปนความสุข.
ความสุขในขอ ๒ คือมีสิทธิจายทรัพยของตนในการซื้อหาแลก
เปลี่ยนไปตามประสงค โดยอาการรูจักผอนสั้นผอนยาว ไมจายจนเกิด
สวนของรายได และไมตองออมในสิ่งควรบริโภค.
ก็แลสุขในขอ ๓ นั้น ยอมทราบอยูทั่วกันวา การที่ไมตองเปน
หนี้ใหใครดูหมิ่น ใชอํานาจรอนสิทธิบางอยางของเราไมใหเปนไทแก
ตน อันเปนเหตุกระทําใหใจเศราหมองขุนมัวแลว ก็นับเปนความสุข
สวนหนึ่ง.
สวนสุขในขอ ๔ กินความกวางมาก คําวาโทษมีทั้งทางอาชญา
และทางศาสนา เชนรับของโจร คาขายของตองหาม มีของเถื่อนของ
ปลอมเปนตน สวนทางศาสนาหามออกไปอีก สุดแตสิ่งใดเปน
การเบียดเบียนผูอื่นใหไดรับทุกขเดือดรอนก็หามหมด ผูที่จะประกอบ
การงานอันปราศจากโทษได ก็ตองหลีกเลี่ยงใหพนสิ่งเหลานี้.
มีบทหามการคาขายไมชอบธรรม ซึ้งทานกําหนดไวดังนี้ :มิจฉาวณิชชา คือการคาขายไมชอบธรรม ๕ อยาง
๑. คาขายเครื่องประหาร.
๒. คาขายมนุษย.
๓. คาขายสัตวสําหรับฆาใชเนื้อเปนอาหาร.
๔. คาขายน้ําเมา.
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๓๒.
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๕. คาขายยาพิษ.
ขอ ๑ การคาขายเครื่องประหารนั้น เชนศัสตราวุธ มีหอกดาบ
และปนเปนตน ซึ่งเปนเครื่องประหารรางกาย ชีวติ ของมนุษยและสัตว.
ขอ ๒ การคาขายมนุษยนั้น ทีท่ านหามก็เพราะเหตุวา มนุษย
มีชาติกําเนิดเสมอกัน มีความรูสึกรักเกลียดทุกขเทา ๆ กับเรา ไมควร
ทําใจโหดรายเบียดเบียนกันใหไดทุกขเดือดรอน เพราะเห็นแกประโยชน
ตนสวนเดียว.
ขอ ๓ การคาขายสัตวสําหรับฆาใชเนื้อเปนอาหารนั้น การขาย
สัตวเปนสําหรับเอาไปฆา ก็เทากับเปนพรรคพวกทําการรวมมือกับผูฆา
มีโทษเปนที่ ๒ จากการฆาเอง ถาพูดทางโลกผูฆาเองก็จะถูกติเตียน
วาเปนคนใจอํามหิตเหี้ยมเกรียม ถาวาถึงทางธรรมก็เปนคนไมมีศีล
สวนผูเลี้ยงสัตวขาย ก็จะถูกติเตียนวาขาดเมตตากรุณา และมีศีลดางพรอม หากจะมีคําคานขึ้นวา บุคคลมีธรรมชาติตองกินเนื้อสัตวมาแต
ไหนแตไร ถาพากันไมเลี้ยงสัตวขาย และฆาสัตวเสียหมด จะมิพากัน
อดหรือ ? ขอนี้เขาใจวา พระพุทธเจาทานคงทรงเล็งเห็นแลววา
บุคคลมิไดมีนิสัยเหมือนกันทั้งหมด ชั่วก็มีดีก็มาก พระองคทรง
สั่งสอนไดก็แตผูที่มีอุปนิสัยเชื่อฟง ผูไมเชื่อฟง ก็ไมทรงสั่งสอน สกุล
ที่ไมละเวนการกระทําปาณาติบาตถือการมิจฉาชีพ เปนเครื่องเลื้ยงชีวิต
ยังมีอยูมาก และไมมีโอกาสที่จะหมดไปไดดวย สวนผูที่มิไดถืออาชีพ
เชนนั้น ก็ไมควรเลี้ยงไวขายใหดวย เพราะยังมีอาชีพทางอื่นอีกมาก
ดังเปนอยูทุกวันนี้ ถาไมมีคนเลี้ยงสัตวไวขายใหเขาฆา และไมมีผูฆา
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เสียเลย ผูปฏิบัติจริงคงยอมบริโภคผักไดแน.
ขอ ๔ การคาขายน้ําเมาที่ตองติเตียนนั้น ก็เพราะน้ําเมาเปนของ
ยอมใจผูดื่มใหเปลี่ยนจากสภาพเดิม ตกเปนคนกักขฬะรายกาจ อาจ
กระทํากรรมทุจริตชั่วรายไดทุกสถาน กระทั้งปลงชีวิตกันก็มักสําเร็จ
ดวยน้ําเมาเปนเหตุ สุราเปนน้ําเมาที่มีกําลังแรงมาก คนพาลชอบใช
เปนกระสาย ในการกระทําชั่วมากกวาใชเปนประโยชนอยางอื่น.
ขอ ๕ การคาขายยาพิษนั้น ประสงคถึงเจตนาเปนสําคัญ คือ
ตั้งใจใหเปนเครื่องเบื่อเมาหรือประหารโดยตรง จึงเปนโทษ ของที่มี
พิษราย เชนสารหนู, แสลงใจ, เหลานี้ ไมแตเปนเครื่องประหาร
อยางเดียว ยังมีคุณสมบัติในการทําประโยชนอยางอื่นได เปนอเนกประการ ผูขายก็ไมมีประสงคใหนําไปทําอันตรายแกตน หรือใคร ๆ
หากผูซื้อนําไปใชใหผิดความประสงคเองฉะนั้นจึงไมนามีโทษ. น้ํามัน
ระกําที่ประกอบขึ้นเพื่อสําหรับทาแกเมื่อย และขัดยอกแท ๆ คนอยาก
ตายไพลเอามาเปนเครื่องมือสําหรับปลงชีวิตเอง เชนนี้เปนการเหลือ
วิสัยของผูขายจะตามสอดสองไปถึง ยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่ประกอบขึ้นเพื่อ
ประโยชนในทํานองนี้ ก็ถูกนําไปใชเชนกัน.
เมื่อมารดาบิดาไดบํารุงฉะนี้แลว ยอมอนุเคราะหบุตรดวย
สถาน ๕
๑. หามไมใหทําความชั่ว.
๒. ใหตั้งอยูในความดี.
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๒.
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๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา.
๔. หาภรรยาที่สมควรให.
๕. มอบทรัพยใหในสมัย.
ในสถาน ๑ ของมารดาบิดาอนุเคราะหบุตร ดวยหามไมให
ทําความชั่วนั้น รวมไดแกสรรพสิ่งทั้งปวงที่โลกติเตียนวาเปนของชั่ว
เปนอวมงคลลวงศีลธรรมแลว ก็เขาในขอหามทั้งสิ้น กระแสที่จะนํา
บุคคลใหนอมเขาในแดนความชั่วมีอยู ๒ ทาง ทาง ๑ เปนเพราะความ
คะนองของตนเอง หรือเพราะความเขลาเห็นผิดเปนชอบ ทางที่ ๒ ก็
เรื่องคบพี่เอนที่ไมดี ใน ๒ ทางนี้แลเปนเหตุใหความประพฤติแปร
ไปสูระบอบขางชั่ว อันคําวาชั่วนั้น เปนสิ่งไมพึงปรารถนาแกผูหวังดี
ทั้งปวง แมผูประพฤติก็รดู ีวาสิ่งนั้นเปนของชั่ว แตเหตุใดจึงไดประพฤติ
ก็เพราะเคยเห็นดีมากอนดวยความคะนองใจ เมื่อไดประพฤติลงไปแลว
ก็เพราะเคยเห็นดีมากอนดวยความคะนองใจ เมื่อไดประพฤติลงไปแลว
ก็ไมชอบใหใครติวาชั่ว พอขาดผูที่จะทักทวงวากลาวเสียแลว ความชั่ว
ก็เดินรุดหนาตะบึงไปจนแกไมไหว ฉะนั้นในระยะที่เปนหัวตอสําคัญนี้
จําตองอาศัยผูใหญคอยตอน ใหเดินภายในแนวที่ตองการไว อยางปลอย
ใหความชั่วเขาไปขมวดซอนอยูในสันดานได จะแกยาก อันคําวา " ไม
ออนดัดงาย ไมแกดัดยาก " หรือ " กันดีกวาแก " นั้นไมควรลือในอัน
ที่จะนําออกใชในสมัยเชนนี้ ผูมีโชคดีนําใหประสพบุตรที่วานอนสอนงาย
รูจักสิ่งอันเปนประโยชน และเสื่อมประโยชน ก็เปนที่เบาใจเบาแรงของ
มารดาบิดา เสมือนไดประสบลาภอันประเสริฐทีเดียว สวนวิธีที่จะสอน
ก็ควรคอย ๆ ปลอบโยนชีแ้ จงใหเห็นผิดและชอบแตโดยดี จนเด็กเขาใจ
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ขอประสงคชัดเจน ไมใชคําผรุสวาทคุกคาม อันเปนเหตุใหเด็กเสียขวัญ
เลยกลัวจนลาน ไมรูวาความผิดของตัวมีอยูแคไหน ฟงคําชี้แจงสั่งสอน
ก็ไมเขาใจเพราะความกลัวเปนกําลัง หวงอยูแตการที่จะถูกทําโทษอยาง
เดียว ถาเปนเชนนี้เสมอ ๆ เด็กอาจกลายเปนคนสติพิการไปได ได
นําอบายมุข อันเปนหัวขอชี้หนทางแหงความเสื่อมมาลงไว เพื่อให
ระวังอยาใหเอามาเปนเครื่องตานทานความเจริญใหชะงักไปเสีย ดังนี้ :อบายมุข คือ เหตุเครื่องฉิบหาย ๔ อยาง
๑. ความเปนนักเลงหญิง.
๒. ความเปนนักเลงสุรา.
๓. ความเปนนักเลงการพนัน.
๔. ความคบคนชั่วเปนมิตร.
ขอ ๑ ความเปนนักเลงหญิง อันจะนําความฉิบหายมาสูตน ก็
ดวยกามารมณเขากําบังจิตไมใหมีสติยั้งติด ตราบใดยังไมบรรลุความ
สําเร็จ ก็พากเพียรจายเงินบําเน็จใหแมสื่อ และจายกํานัลใหแก
หญิงที่รักเปนจาละหวั่นไป การเสียดมเสียดายในเวลานั้น เปนอันเลิก
คิดกันเสียทีเดียว ถาไปโดนหญิงเปนนักเลงปอกลอกเขาดวยก็ยิ่งซ้ําราย
กวาจะรูสึกตัวสิ ทรัพยรอ ยหรอเขาไปเสียถนัดแลว แมกลับใจไมได
ก็หมดตัวเลยทีเดียว ถามีใจเด็ดเดี่ยวคิดเลิกเสียได ในไมชาก็คงเริ่มใหม
เขาอีก และก็คงโดนทํานองนี้อีกนั่นแหละ ความประพฤติเชนนี้ แม
จะไดประสพคนดีมีหลักฐานพอที่จะหาความสุขไดแลวก็ดี อันจะปองกัน
๑

๑. องฺ. อฏ ก. ๒๓/๒๙๖.
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การฝกใฝซึ่งมีประจํานิสัยอยูมิใหมีสืบไป หาไดไม.
ความในขอ ๒,๓,๔, ตอลงมาเปนบทที่มีอยูในอบายมุข ๖ ทั้ง
นั้น จึงงดไวไปรวมกลาวในอบายมุข ๖ เสียทีเดียว ดังนี้ :อบายมุข คือ เหตุเครื่องฉิบหาย ๖ อยาง
๑. ดื่มน้ําเมา.
๒. เที่ยวกลางคืน.
๓. เที่ยวดูการเลน.
๔. เลนการพนัน.
๕. คบคนชั่วเปนมิตร.
๖.เกรียดครานการทํางาน.
ใน ๖ อยางนี้ จําแนกออกไปอีกอยางละ ๖ คือ :๑. ดื่มน้ําเมามีโทษ ๖.
ก. เสียทรัพย, แสดงวาน้ําเมา เปนสิ่งนํามาซึ่งความฉิบหาย
สําหรับผูมีทรัพยอยูกอนแลวก็ไมสูกระไร แตถาผูที่หาไดนอย หรือที่
ดื่มติดมาแตเมื่อยังบริบูรณ ครั้นมาประสพคราวฝดเคืองเขา จะงดเวน
เสียเพื่อการประหยัดรายจาย ก็งดหาไดไม ที่สุดจะเดือดรอนในเรื่อง
ทรัพย หาไดไมพอแกทองของตน และเลี้ยงครอบครัวอยูแลวก็ตามที
เมื่อถึงเวลาที่ทองเตือนขึ้นมา ดังเจาหนี้คอยคุมตัวอยูเชนนั้น ก็จําตอง
ขวนขวายซื้อหามาสงตามจํานวนที่ตองการ แมไมมีรายจายเปนสัดสวน
ไวแลว ก็จะตองหันเขาเจียดเอาคาอาหารประจําวันมาเปนคาน้ําเมาเสีย
๑

๒

๑-๒ ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๖.
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ตามสวน สิ่งอื่นที่จําเปนเชนอาหาร แมจะบกพรองไปบาง ก็พอทน
แตถาขาดทางน้ําเมาแลวเปนทนไมไหวทีเดียว ถาไมมีทรัพยรายใดที่จะ
เอามาเฉลี่ย ก็ตองซื้อเจก เจาหนี้จะตามเกาะหัวบันได ทวงเชา
ทวงเย็นก็ทนได.
ข. กอนทะเลาะวิวาท, เพราะน้ําเมาเปนเครื่องยอมใจ สงเสริม
อกุศลมูลที่ประจําอยูในนิสัยใหกําเริบฮึกเหิม เที่ยวระรานหาเหตุแกคน
อื่น บางทีถึงวิวาทฆาฟนกันโดยไมมมี ูล.
ค. เกิดโรค, น้ําเมาหรือสุรา แมบางคนนิยมวาเปนยาก็ตามที
แตถาดื่มอยูเปนนิตยแลวอาจกลายเปนยาพิษ ทอนชีวิตผูดื่มใหสั้นเขา
เพราะกระทําใหหัวใจเตนแรงจนประสาทพิการ และแพรไปเปนโรค
ตาง ๆ บางอยางถึงพิการตัดหนทางอาชีพ ตกเปนคนทุพลภาพจนตลอด
ชีวิต บุตรภรรยาก็คอยไดรับความลําบากคับแคนไปตามกัน.
ง. ตองติเตียน, น้ําเมาเปนของอํานวยความไมสุภาพใหแกผูดื่ม
แมคนที่เคยประพฤติสงบเสงี่ยมมาแตกอน เมื่อใดดื่มเขาแลว อาจกลาย
เปนคนมุทะลุดุเดือดฮึกเหิม กระทําในสิ่งที่ไมนาจะทํา และสิ่งที่ผิด
กฎหมายไดงาย ๆ มีความเห็นวิปลาสผิดธรรมดา เห็นคนอื่นเปนเลว
ขวางหูขวางตาไปหมด ไมมีใครจะดีเกินตนได ทั้ง ๆ ที่เดินจะใหตรง
ทางไดก็ยังยากอยูแลวเชนนั้น เมื่อเตนแรงเตนกาไปไมถึงไหน ในที่สุด
ก็ตองลงนอนเกลือกฝุนกลางถนน หรือในทอริมถนน ก็เคยถือเอาเปน
ที่สําราญอยูบอย ๆ จะลุกขึ้นโดยลําพังหาไดไม ตองทอดธุระใหคนอน
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จัดการแทน ทําตนดุจทอนไม ใครจะบนวาสักเทาไรก็ไมรูสึก.
จ. ไมรูจักอาย, เพราะน้ําเมากระทําใหมีสติฟนเฟอนไปจากความ
เปนปกติ อาจบันดาลใหผูดื่มทําหรือพูดในสิ่งที่นาละอายไดดุจคนบา
กลาวคําหยาบชาอาละวาดเอะอะแกบุคคลทั่วไป ทั้ง ๆ เสียงกะออกะแอ
จะดัดใหชัดถอยชัดคําไดก็เต็มฝนอยูแลว ฉะนั้น จะไดวายสงเสียงโวเว
กอความรําคาญใหแกผูอื่นตอไปอีกก็หาไม ความรูสึกอับอายนั้นเปนอัน
วาไมมีเสียทีเดียว ที่สุดความลับซึ่งควรปกปด เมื่อเมาเขาแลวก็นําออก
ขยายไดหมดโดยไมเลือกบุคคล.
ฉ. ทอนกําลังปญญา, ดวยการมัวเมากระทําใหเปนคนขาดสติ
สัมปชัญญะ ไมมีเวลาตริตรองในอันจะประกอบการงาน ที่เปนประโยชนแกตนและครอบครัวได อนึ่ง การประทุษรายกันโดยวิธีลวง ให
ดื่มน้ําเมา อยางที่เรียกวา " มอมเหลา " ก็มีอยูอยางดกดื่น การลวง
ดวยประสงคทรัพยบาง ประสงคทํารายรางกายบาง ในที่สุดถึงอันตราย
แกชีวิตเสียก็มาก กรรมเหลานี้ลวนสําเร็จดวยความหลงในรสของน้ํา
เมาเปนพื้น ขอประสงคของการมอมเหลา ก็เพื่อกําบังความรูสึกของผู
ที่เขาตองการกระทํา ใหตกอยูในขายในขายแหงความประมาทมืดมน ไมมสี ติ
ที่จะระวังตัวไดแลว ในที่สุดก็ทําเอาตามความพอใจ ดุจรางอันปราศจากวิญญาณแลว นี้เปนอุทาหรณของลักษณะการทอนกําลังปญญา.
ขอแสดงโทษของการดื่มน้ําเมา ตามที่กลาวมาทั้ง ๖ ลักษณะ
ลวนเปนเรื่องออกจากความประมาท อันจักนําตนเขาสูความเสื่อมอยาง
เดียวเทานั้น แตผูที่ดื่มแลวไมปลอยสติใหเซไปตามน้ําเมา ก็มีอยูบาง
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สมควรไดชื่อวาเปนผูดื่มมีสติ แมกระนั้นก็ยังตองเปลืองเงิน วาซื้อและ
บมโรคอยู สูไมรูจักดื่มเสียเลยไมได ผูยังไมเคยดื่มก็ขออยาไดริเขาเลย
ไมสนุกอะไรนักดอก มันเปนของใหโทษเห็นอยูชัด ๆ เชนนี้.
๒. เที่ยวกลางคืนมีโทษ ๖ คือ :ก. ชื่อวาไมรักษาตัว, อันการเที่ยวกลางคืน โดยมากมีแตสวน
ขางเสีย เพราะเปนเวลาที่แวดลอมไปดวยภยันตรายหลายอยางหลาย
ชนิด เชนการปองรายก็ชอบทําแกกันกลางคืน จริงอยู การทําราย ยอม
เกิดแตความบาดหมางกันมากอน จึงเปนเหตุใหทะนงตัววา ตนมิไดมี
เรื่องวิวาทบาดหมางแกใคร ๆ จะมาเกลียดชังเอาอะไร ที่เขาใจเชนนี้
ออกจะเปนการเลิกเลนอยูสักหนอย โดยเหตุวาความผิดใจกัน อาจเกิด
ขึ้นในเวลาปจจุบันทันดวนก็ได มิฉะนั้นถาบังเอิญประจวบเวลาเคราะห
ราย มีการเขาใจผิดวาเปนบุคคลที่เขาประสงคจะทําราย เมื่อไดทําผิด
ไปแลวก็เลยตามเลย ขางผูถูกกระทํารายก็ตกเปนคนเคราะหรายไปเทา
นั้น ยังภัยที่เกิดแตขวากหนามหรือสัตวรายขบกัด เพราะเวลาค่ํามืดแล
ไมเห็นก็อาจไปเหยียบมันเขา ที่สุดไมมีเหตุอะไรอื่นรบกวน ก็เกิดโรค
อันเกิดแตความเมื่อยลาออนเพลีย จักสําแดงอาการขึ้นโดยไมรูสึกตัว
จริงอยู ถาพูดถึงทางเกิดโรคแลว ไปกลางวันก็หนีไมพน ขอนี้จึงขอ
แถลงไวเสียทีเดียววา ตอนกลางวันมักเปนเวลาของประโยชนธุระการ
งาน การงานบังคับใหจําตองไป หาใชไปเที่ยวเฉย ๆ ไม เมือ่ ตอง
เหน็ดเหนื่อยเพราะตรากตรําการงานอยู เวลากลางคืนจึงเปนเวลาที่ควร
๑

๑. ที.ปาฏิ. ๑๑/๑๙๖.
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พักผอน.
ข. ชือ่ วาไมรักษาลูกเมีย, ขอนี้หมายความถึงการที่ตนซึ่งมีหนาที่
คุมครองบานเรือนและครอบครัว มาละทิ้งไปเสียในเวลาอันเปลา
เปลี่ยวอางวาง และเปนเวลาของภยันตรายทั้งปวงกําลังออกระบาด
กลนเกลื่อน ฉวยมีเหตุอยางใดอยางหนึ่ง เชนไขเจ็บเปนตน เกิดขึ้น
แกลูกเมียทางบาน ก็จะไมมีใครชวยเหลือวิ่งเตน.
ค. ชือ่ วาไมรักษาทรัพยสมบัติ, ขอนี้ความทํานองเดียวกับที่กลาว
มาแลว แตภัยอันจะเกิดแกทรัพยสมบัติในเวลาเชนนี้มักเปนโจรภัย,
อัคคีภัย, อยางใดอยางหนึ่ง ถาเผอิญเกิดขึ้นในเวลาที่ตนไมอยู ก็จะ
รูสึกเสียใจในการที่ไมไดอยูชวยเหลือ หรืออีกนัยหนึ่ง เมื่อไปถูกการ
ลอลวงลวงลักเขา ก็เปนเรื่องที่ตองเสียทรัพยเหมือนกัน.
ง. เปนที่ระแวงของคนทั้งหลาย, ดวยเวลากลางคืนมักเปนเวลา
ของคนรายชอบกระทําการทุจริต หรือผูที่ประสงคทําการซอนเรนก็ชอบ
ใชกลางคืน เพราะเปนเวลาเหมาะในอันจะหลบหลีกสายตายผูที่เปน
ปฏิปกษของเขา ฉะนั้นผูชอบเที่ยวซอกแซกในเวลาค่ําคืน จึงกระทํา
ใหนาระแวงวา จักเปนคนชนิดที่กลาว.
จ. มักถูกใสความ, ขอนี้ความคลายคลึงบทขอ ง. กลาวคือ
เมื่อไปยืนหรือเดินในเขตที่ควรจะสงสัยวาเปนคนราย หรือคนทุจริตผิด
ภรรยาและบุตรสาวทานมาซุมซอนอยู ก็จะเปนเหตุใหเขาอางหลังฐาน
ใสความได ถาเราไมมีที่อางอิงใหพอลบลางขอหาของเขาไดแลวก็คอน
ขางเสียเปรียบ.
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ฉ. ไดความลําบางมาก, คือความลําบากกายและใจอันจะพึงมีมา
แตเหตุทรมานรางกาย ดังกลาวแลวในเบื้องตน.
๓. เที่ยวดูการเลนมีโทษตามวัตถุที่ไปดู ๖ คือ ๑. รําที่ไหน
ไปที่นั่น, ๒. ขับรอง, ๓. ดีดสีตีเปา, ๔. เสภา, ๕. เพลง,
๖. เถิดเทิง.
การเลนถาเปนในเวลานี้ นาจะตองเพิ่มจํานวนขึ้นอีก มีหนังฉาย
เปนตน ที่หามนี้ก็คงไมถึงแกไมใหแตะตองเสียทีเดียว เปนแตไมให
ถือเอาเปนสิ่งสําคัญ ถึงตองละการงานอื่นหมด พอสิ้นแสงแดดก็เตรียม
ตัวไปเขาประชุมมหรสพเปนเนืองนิตยดังนี้ ก็ออกจะหนักมืออยู และ
ซ้ําชวนใหคิดถึงกระเปาสตางควา จะถูกรบกวนไมมีเวลาหยุดหยอน
เพราะการมหรสพสมัยนี้ หาไดมีใหดูเปลาเชนแตกอนไม จักตองเสีย
คาผานประตูตามลําดับชั้นแทบทุกอยาง ถาเพียงแตไปเพื่อการหยอนใจ
บางครั้งบางคราวแลวก็ไมสูกระไร.
การเที่ยวกลางคืนก็ดี เที่ยวดูการเลนก็ดี เปนเครื่องนําความ
สําราญใหชั่วคราวจริงอยู แตเมื่อกลับมาถึงบานแลวมักหวนคิดเสีย
ดายเวลา อันพอจะทําการงานที่คางพัวพันอยูใหหมดเปลืองไป ก็จัก
ตองผัดเพี้ยนใหเนิ่นเวลาตอไปอีก มิใชแตเทานั้น ยังตองเสียเวลาพัก
ผอนนอนกลางวันใชหนี้ที่ถูกอดนอนมา ดังนี้ออกจะเปนการเบียดเบียน
ตนอยูไมนอย.
๔. เลนการพนันมีโทษ ๖
๑

๒

๑-๒ ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๙๗.
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ก เมื่อชนะยอมกอเวร, นี้มีความมุงหมายในจุดอันเดียวกัน คือ
มุงจะรวย คราวนี้ก็ตั้งตนเพงเล็งในอันจะดึงเอาทรัพยซึ่งกันและกัน
ฝายใดมีชัยก็ไดทรัพยไปเปนสิทธของตนดังประสงค ฝายผูแพซึ่งเปนผู
ตองเสียทรัพย ก็เปนธรรมดาอยูเอง ที่ที่จะตองพยายามแกตัว เพื่อเอา
ทุนของตนกลับคืนดวยความเสียดาย เวรจึงเกิดตั้งแตบัดนี้เปนไป แมการ
ไมเปนไปดังประสงค ก็เพิ่มความเคียดแคนขึ้นอีก ยังมีจําพวกที่เลน
จนหมดเนื้อหมดตัวแลว และยังขืนเลนในทํานองติดคางตอไป ก็ยิ่ง
ซ้ําราย ฝายขางผูชนะเห็นวาการเลนกับผูไมมีทุนรอนยอมเสียเปรียบ
ก็คงไมยอมเลนดวย เมื่อฉะนี้เวรก็ยิ่งเจริญงอกงามขึ้นเปนลําดับ.
ข. เมื่อแพยอมเสียดายทรัพยที่เสียไป. ดวยทรัพยไมใชเปนของ
หาไดงาย ทัง้ นี้เพราะความโลภคิดแตจะไดฝายเดียวเปนเหตุ จึงไดเขา
เลนครั้นความคาดหมายมาผิดตรงกันขามไปเสีย ก็เกิดปริวิตกถึงเรื่อง
ทรัพยที่เสียไป ถาการพยายามในอันจะนําทุนของตนกลับคืนมาไมเปน
ผลสําเร็จ และทรัพยก็หมดเปลืองเขาไปจนสิ้นเชิงแลว ผลของการตอ
ไปยังคงมีอยูก็คือทุกขเดือดรอน ใจคองุนงานหมดสติ ถึงตองฆาตัวตาย
เสียก็ชุกชุม.
ค. ทรัพยยอมฉิบหาย, ขอนี้เห็นจะไมตองบรรยายมากนัก เพราะ
การพนันเอาทรัพยกัน เมื่อแพ ทรัพยก็ยอมฉิบหายอยูเอง.
ง. ไมมีใครเชื่อคอยคํา, ผูประพฤติเลนการพนันโดยมาก ผล
สุดทายก็ตกเปนคนไรทรัพย บางคนถึงแกหมดเนื้อหมดตัวเอา
ทีเดียว ที่ทรงตัวอยูไดนั้นนอยนัก เมื่อการหายนะเรงรุดเขามาฉะนี้ ใน
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ที่สุดก็จักตกเปนเหยื่อแหงความวิบัติ ตองทรมานกายอด ๆ อยาก ๆ
แตใครเลาที่เปนคนไมมีความสํารวมกายวาจาอยูแลว จะยอมอดตาย
ปากมีอยูแกตัว ก็เที่ยวตลบแตลงปลิน้ ปลอนเอาตัวรอดไปมื้อหนึ่ง ๆ สบ
โชคเหมาะก็รวยเสียทีหนึ่ง แลวตั้งตนเลนตอไป หมดลงก็เทียวปลิ้นปลอนตอไปอีก แมที่สุดถามีใครจางเปนพยานเท็จ ก็อาจทนสาบานให
การเปนพยานเท็จได ความประพฤติเหลานี้แล การทําใหผูอื่นรังเกียจ
ไมเชื่อถือคําพูด แมเปนคําที่สัตยจริงก็ตาม.
จ. เปนที่หมิ่นประมาทของเพื่อน, ผูไมประพฤติเลนการพนัน
ก็เพราะมองเห็นไกลวา การพนันเปนของใหโทษ เปนของทําบุคคล
ใหเสื่อม เมือ่ เพื่อนเปนคนมีนิสัยชนิดนี้ แมจะเปนเพื่อนฝูงที่เคยรัก
ใครสนิทสนมกันมาเพียงใดก็ตาม ถาเขาทราบความประพฤติเลนการ
พนันเขาเมื่อไร ก็คงไมพอใจจะสมาคมดวยเมื่อนั้น เพราะเกรงวาถึง
คราวโทรมลงจะหันไปเบียดเบียนเขาเขา ในกรณีเชนนี้ มีปรากฏใน
คําโคลงของพระยาศรีสุนทรโวหาร ( นอย อาจารยางกูร ) บทหนึ่ง
ประพันธในกระทูคําวา " เบื่อ " ความลงกันกับเรื่องที่กลาวดังนี้ :เบื่อเพื่อนเปนพวกปอง โปแปะ
ยืมหยิบเงินแทะและ
ไปแลว
หากไดก็เฉยแฉะ
เชือนชัก สูญนา
แมวาเสียฤๅแคลว
คลาดซ้ํารบกวน,
เมื่อลักษณะการเปนดังนี้ เพื่อนจะปฏิเสธไดหรือ ? ในเมื่อคนที่ชอบ
พอกันมาขอความชวยเหลือ แตถาจะปลอยใหรบกวนไมรูจักจบก็ทน
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ไมไหวเหมือนกัน ความรูสึกอึดอัดมีอยูดังนี้ จึงไมมีอะไรจะดีไปกวา
นําตัวออกหางเสีย ฉะนี้ จึงสอใหเห็นเปนอาการดูหมิ่นดูแคลนขึ้น ดวย
เหตุหมดความเกรงใจ.
ฉ. ไมมีใครประสงคแตงงานดวย นี้เปนธรรมดาของผูที่จัก
รวมทุกขรวมสุข จําตองเลือกแตบุคคลที่ตนแนใจวาเปนคูรวมสุข
รวมทุกขไดจริง และคงไมนําความหายนะมาใหภายหลัง ดังนี้ จึงเปน
ผูสมควรแตงานดวยได ก็แตเรื่องประพฤติเลนการพนันนั้น เปนสิ่งที่
อีกฝายหนึ่ง จะตองรีบเลือกคัดออกเสียจากกรอบแหงความประสงค
กอนความประพฤติชนิดอื่น ดวยทราบกันอยูดีแลววา การพนันเปนของ
ชั่วราย กระทําใหผูเลนมัวเมา เมื่อเสียทรัพยจนหมดเนื้อหมดตัวแลว
ตอไปก็มีอยูแตจักนําความเสื่อมมาประเคนใหแกครอบครัวเทานั้น ทั้งนี้
เพราะความพยายามในอันจะแกตัวใหไดทุนที่เสียกลับคืน เมือ่ ความมุง
หวังมิไดเปนไปตามประสงค ก็เกิดหนามืด จึงหมุนเขาทําลายสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ทรัพยเหลานี้จักตองถูกจํานําจํานองซื้อ
ขายเปนลําดับไป เมื่อเชนนี้ ไหนเลยผูที่ไดชื่อวารวมสุขรวมทุกข
จักเกียดกันทรัพยที่เปนสวนสินเดิมของตัวไวได ในที่สุดก็ตองยอมให
ผลาญจนสิ้น แมตัวเองก็ยากที่จะปลีกออกใหพนจากภัยอันนี้ได คือ
ตองตกเปนคนจนอยูในระดับเปนนี้เขา อกไหมไสขม อดมื้อกินมื้อ
ตองรวมทุกขไปจนหมดเวร การกระทําตนเปนคนมีฐานะไมแน
นอน เชนประพฤติเลนการพนันนี้ เปนเรื่องที่เกรงขามมาก คงไม
มีคนงมงายนําทรัพยของตนมาเขาระคนดวยทุนที่ใกลตอความวิบัติโดย
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งาย ตามเหตุผลดังพรรณนามา เปนเครื่องนําใหเห็นโทษอันนาหวาด
หวั่นอยูดวยประการฉะนี้.
๖. คบคนชั่วเปนมิตรมีโทษตามบุคคลที่คบ ๖.
ก. นําใหเปนนักเลงพนัน, การมีเพื่อนที่ชอบในทางพนันก็จะถูก
เขาแนะนําใหประพฤติตาม เพื่อใหมีนิสัยตรงกับเขา จะไดหมดความ
รังเกียจในระหวางเวลาที่คบกับอยู การชักจูงใหประพฤติความชั่วนั้น
ดูจักไมเปนของอยากอะไรนัก ถาไมกลาวถึงความสนุกเพลิดเพลินและ
ร่ํารวยขึ้น เปนเครื่องลอใหเกิดเลื่อมใสได แลวก็หวังในความเปน
ตอได ยิ่งแนะนําใหรูจักทํานองการไหวพริบในเชิงเลน จนถึงฝนเห็น
สมบัติบาผุดขึ้นในใจไดดวย ก็เปนอันวาปลุกใจของเขาไดบรรลุซึ่งผล
สําเร็จบริบูรณทีเดียว.
ข. นําใหเปนนักเลงเจาชู, เพื่อนที่ถนัดไปทางเจาชูก็ชอบที่จะให
เพื่อนของตนประพฤติเชนนั้นบาง หญิงบานไหนดีบานไหนไมดี ตอง
เขาอยูในสารบบของเขาหมด ที่จริงความรูเชนนี้ออกจะเปนของ
ธรรมดาสําหรับคนหนุม ๆ สนใจเพียงแคนี้ดูก็ไมสูกระไรนัก แตถาหวน
ไปพิเคราะหคําวา เจาชู เขาแลว อาจแปลความหมายไปถึงการฝกใฝ
ทางชูสาวเปนอาจิณ โดยไมเลือกกาลและไมเลือกบุคคล ก็ตกเปน
เรื่องจุนจานมัวสาละวนอยูแตเรื่องเชนนี้ จนไมมีเวลาตริตรองถึงการ
งานที่จักเปนประโยชนแกตนได ก็เปนเหตุอันจะนําตนเขาสูความหายนะ
เทานั้น ยิ่งการเรียนดวยแลว ก็ยิ่งเปนขาศึกกันอยางจังทีเดียว และ
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๙๒.
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ยังจะตองระวังศัตรูรอบขางอีกดวย เชนพี่นองพวกพองของเขาหรือคน
ที่เขารักใครพอใจกันอยูกอนจะปองราย ที่รายไปกวาคือการรักครั้งแรก
มักรักเอาเต็มที่จนหมดทุนหมดรอน ถึงกลาวอวดไดวา " ฉันรัก
ยิ่งกวาชีวิต " และก็เปนคํากลาวที่ไมผิด ในเมื่อเรื่องดําเนินไปติดขัดเขา
โดยมีอุปสรรคฉายใหเห็นหนทางไปไมตลอดเกิดขึ้น ในที่สดุ ก็ถึงซึ่ง
อาการหมดหวัง เลยเปลีย่ นความคิดเปนเรื่อง ดับ ขึ้นแทน ตั้ง
ปรารถนาเอางาย ๆ ในอันที่จะทําลายชีวิตตนเองเสีย ดวยอํานาจโรคจิต
จึงมิไดยั้งคิดในอันที่จะตักเตือนตนวา การที่ไดอัตภาพมาเปนมนุษยอัน
สมบูรณเชนนี้ ไมใชเปนของงาย และการที่ไดอบรมตนเปนคนรูผิด
รูชอบมาถึงปานนี้แลว ก็ควรทําตนใหเปนประโยชนแกชาติบานเมือง
สืบไป การตายดวยเรื่องอันไมเปนแกนสารเชนนี้ ออกจะเปนการ
เหยียดตัวเลวเกินไป จะมีใครชมวาใจเด็ดก็หามิได มีก็แตจะติวาบา
และโงเขลาอะไร ๆ ผูทตี่ นรัก ถาไมเปนบาเหมือนกัน เมื่อไดทราบ
ก็จะกลับดูหมิ่นและรูสึกเปนการสิ้นเคราะหเสียซ้ําไป ขอยุวชนทั้งหลาย
ผูตกอยูในฐานะเชนนี้ จงระลึกถึงคาแหงชีวิตของตนไวบาง ถาชีวิต
ยังคงอยูก็พอจะมีเวลาคิดผอนผันหาชองทางดําเนินใหถูกทางได แต
การทําลายชีวิตใหพินาศเสียแลว ก็เปนหมดเรื่องในอันจักแกไขอยูเอง
ความรักที่ไมสมประสงคนั้นหาใชความรักที่แทไม เปนความรักประกอบ
ขึ้นดวยกรรมบันดาล เพื่อลวงตัวเองตางหาก.
ค. นําใหเปนนักเลงเหลา, เพื่อนที่ชอบดื่มก็คงไมเวนที่จักชวน
ใหดื่มกับเขา โดยยกคุณของสุราวา เปนของดีเลิศดวยประการทั้งปวง
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แลวแตจะนึกออกมาไดในเวลานั้น เชนกลาววา สุรากระทําใหเปนคน
กวางขวางในทางสมาคม หรือกระทําใหองอาจไมหดหูในเวลาตองการ
ความกลาหาญ ทั้งเปนยาเจริญอาหารชนิดหนึ่ง และอะไรตออะไรรอย
พันแปด จริงอยู สุราใชเปนกระสายยาไดบางชนิด แตใชเอาดื่มอยาง
เทน้ําเทาไรก็ไมรูจักเต็ม.
ง. ทําใหเปนคนลวงเขาดวยของปลอม, เชนธนบัตร สตางค
และอื่น ๆ นําไปเทียวซื้อขายแลกเปลี่ยนมิไดเกรงกลัวอาญาบานเมือง
หากเขาจับได ก็ตองถูกจําขังทนทุกขทรมานรับโทษตามกฎหมาย.
จ. นําใหเปนคนโกงเขาซึ้งหนา, ขอนี้สงเคราะหเขาในบท ง.
คือการลวงเขาดวยของปลอม เมื่อเขารูชั้นเชิงในเลหเหลี่ยมทัว่ กันเสีย
แลว การหากินเชนนั้นก็ไมเกิดผล แมไมมีวิธีใดจัดนํามาประกอบการ
โกงไดอีก คราวนี้ก็จําตองใชไมโกงซึ้ง ๆ หนา เชนยักยอก, ตู, ฉอ,
และสับเปลี่ยนเปนอาทิ.
ฉ. นําใหเปนหัวไม, การเปนนักเลงหัวไมเที่ยวกอกรรมทําเข็ญ
แกเพื่อนบานรานตลาดไมใหเปนผาสุกไดนั้น สมุฏฐานเนื่องมาแต
สันดานเหี้ยมโหดชั่วชา กระทําคนเกลียดกลัวทั่วไป ไมมีใครกลา
คบคาสมาคม ก็จําตองมั่วสุมคลุกคลีอยูเฉพาะในกลุมคนพาลดวยกัน
จนนิสัยคุนแกความชั่ว การฉกชิงวิ่งราวหรือใชอํานาจฉอตูขูกรรโชก
เหลานี้จําตองอาศัยวิชาหัวไมเปนเครื่องอุปถัมภ เพราะอาจมีการตอสูกัน
กับเจาทรัพยอยูเสมอ ยิ่งกวาความประพฤติชั่วชา เจริญแผออกไปจนถึง
มีลูกนองหรือสมุนมากเขา เลยมีชื่อเสียงโดงดังเปนที่เกรงขามของคน
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ทั่วไปจนไดชื่อวา " นักเลงโต " แลว ก็ตองระวังทุกอิริยาบถทีเดียว
ในเรือนจําเต็มไปดวยคนชนิดนี้แทบทุกหนทุกแหง เพราะการเปน
นักเลงโต จักตองบําเพ็ญตนเปนคนมีอภินิหารแกกลา ปรากฏฝไม
ลายมือเปนที่นาเกรงขาม มิฉะนั้น ลูกนองไมนับถือ และตอนที่บารมี
แกกลานี้แลใกลเขตที่จะเปนเสือแลว เพราะเจาหนาที่ตองการตัวอยู
ทุกขณะ เมื่อเขาเห็นการแฝงตัวคลุกคลีอยูในประชุมชน จะไม
เปนที่ปลอดภัยได ก็เตรียมตัวเปดเขาปา เลยไดชอื่ วาเปนเสือนั่นเสือนี่
โดยบัญญัติของราษฏรแตงตั้งให เพราะมีความประพฤติโหดราย
เหมือนเสือ เที่ยวแฝงตัวตรําฝนทนแดด ไดกินมื้อ ๑ อดมื้อ ๒ มื้อ
ก็นับเปนดีอยูแลว เห็นบานไหนอยูเปลี่ยวก็เขาขูกรรโชกชิงเอาทรัพย
บาง ปลนฆาเจาทรัพยเสียบาง ยังทารุณกรรมอื่น ๆ มีฉุดคราหญิงไป
ทําอนาจารเปนตน ลวนเปนสิ่งที่นาวิตกเกรงขามทั้งนั้น การแอบแฝง
ก็ไมมีกําหนดวาจะอยู ณ ที่ใดเปนแนนอน ไดขาวการจับกุมขึ้นใน
ตําบลนี้ ก็เลีย่ งไปซุกซอนเสียในตําบลอื่นตอไป เสี่ยงชีวิตไวบนปลาย
กระบอกปน หาความสุขมิไดตลอดชาติ เมื่อเจาหนาที่กาวสกัดจนมุม
เขาจริง ก็หันเขาตอสูจนหมดฤทธิ์แลว ก็คงยอมใหจับแตศพเทานั้น
ถายอมใหจับเปนงาย ๆ ก็ไมใชเสือ.
เกียจครานทําการงานมีโทษ ๖ คือมักอางวา หนาวนัก,
รอนนัก. เวลานี้เย็นแลว, เวลานี้ยังเชาอยู, หิวนัก, กระหายนัก,
แลวไมทําการงาน ( ดูชางหาเวลาไดยากเสียจริง ๆ ) ผูหวังเจริญดวย
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๙๒.
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โภคทรัพย พึงเวนเหตุเครื่องฉิบหาย ๖ ประการนีเ้ สีย เพราะเปน
เครื่องปดความเจริญของตนในภายหนา มีลาภและยศเปนตน.
สถาน ๒ มารดาบิดาอนุเคราะหบุตร " ดวยสอนใหตั้งอยูใน
ความดี " บุคคลจะตั้งในความดีได ก็ตองละสิ่งที่ตรงกันขาม คือ
ความชั่ว แลวนอมใจเขาสูทางสัมมาปฏิบัติ รูจักบาปบุญคุณและโทษ
ประพฤติตนแตในสิ่งอันจักนําขึ้นสูระดับแหงความเจริญ ดําเนินตาม
หลักพุทธภาษิต ดังไดนํามาบรรจุไวตอไปนี้ :สัปปุริสธรรม ๗ อยาง
ธรรมของสัตบุรุษ เรียกวาสัปปุริสธรรม มี ๗ อยาง
๑. ธมฺมฺุตา ความเปนผูรูจักเหตุ เชนรูจักวา สิ่งนี้เปนเหตุ
แหงสุข สิ่งนี้เปนเหตุแหงทุกข.
ขอนี้ยอมทราบกันดีกวา ความสุขเปนของควรปรารถนา และ
ตรงกันขามกับทุกข ซึ่งไมมีใครชอบเสียเลย เชนนี้จึงควรเลือก
ประกอบแตสิ่งอันจักใหผลเปนสุข คือความดีงามทั้งปวง และละเวน
สิ่งที่ใหผลเปนทุกข คือความชั่วเสีย.
๒. อตฺถฺุตา ความเปนผูจักผล เชนรูจักวาสุขเปนผลแหง
เหตุอันนี้ ทุกขเปนผลแหงเหตุอันนี้.
ขอนี้ทานสอนใหรูจักสาวหาเหตุที่อํานวยผลเปนสุข หรือทุกข
จักไดเลือกปฏิบัติหรืองดเวน ดุจบรรยายไวในขอแรก.
๓. อตฺตฺุตา ความเปนผูรูจักตนวา เราวาโดยชาติสกุล
๑

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๑๓.
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ยศศักดิ์, สมบัติ, บริวาร, ความรู, และคุณธรรมเพียงเทานี้ ๆ แลว
ประพฤติตนใหสมควรแกที่เปนอยูอยางไร.
ขอนี้ประสงคใหมีสติ ในเวลาจักพูดจักทําสิ่งใดที่เกี่ยวแกผูอื่น
แลว ใหเหลียวดูฐานะของตนเสียกอน แลวจึงพูดจึงทําพอสมควร
แกอัตภาพ ไมใหยิ่งหรือหยอนจนเกินไป.
๔. มตฺตฺุตา ความเปนผูรูจักประมาณ ในการแสวงหา
เครื่องเลี้ยงชีวิตแตโดยทางที่ชอบ และรูจักประมาณในการบริโภค
แตพอควร.
เครื่องเลี้ยงชีวิตที่ชอบดวยศีลธรรมนั้น ไดแกรูจักดําเนินการงาน
ไปในแนวทางที่ชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่นใหไดความเดือดรอน สวน
การบริโภคที่พอสมควร ก็คือรูจักเลือกอาหารและเครื่องใชสอยนุงหม
แตพอเหมาะพอดีแกอัตภาพ ไมเกินจํานวนทรัพยที่หาได หาไดนอย
ก็ใชแตของที่ถูก และรูจ ักประสานงานกับของใชใหมีสวนพอเหมาะ
พอดีกันดวย อาหารก็เชนกัน ถาเลือกสรรเอาแตของดีของแพง ก็
ใหโทษในเรื่องเปลืองทรัพย ถาบริโภคพร่ําเพรื่อหรืออิ่มเกินไป ก็ให
โทษในเรื่องทองเสีย.
๕. กาลฺุตา ความเปนผูรูจักเวลาอันสมควร ในอันจะ
ประกอบกิจนั้น ๆ.
การประพฤติตรงตอเวลา เปนของควรนิยมยึดถือ นอกจาก
จะทําใหสะดวกแกการงานทั้งปวงแลว ยังใหประโยชนในทางบริหาร
รางกาย งานประจําวันทุก ๆ วัน เชนเวลารับประทาน, เวลานอน,
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เวลาประกอบการงาน, และพักผอน เหลานี้ควรปฏิบัติใหเคยชินไว
การงานจะไดไมกาวกายคั่งคาง เวนแตจะมีเหตุจําเปนที่จะตองคลาด
เวลาเปนบางครั้งบางคราว.
อนึ่ง การตรงตอเวลาอีกอยางหนึ่งก็สําคัญมาก ควรปฏิบัติให
เปนระเบียบไว มิฉะนั้น หากกิจธุระที่ตองการเวลาแนนอน ถาไป
โอเอทําใหเคลื่อนเวลานัดหมาย ก็เปนเหตุเสียการได เชนงานที่มี
ฤกษจํากัดเวลาเฉพาะเปนอาทิ.
๖. ปริสฺุตา ความเปนผูรูจักประชุมชน และกิริยาที่จะตอง
ประพฤติตอประชุมชนนัน้ ๆ วาหมูนี้เมื่อเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางนี้
จะตองพูดอยางนี้เปนตน.
การรูจ ักกาลเทศะดังนี้ กระทําใหผูที่ไดประสบเกรงใจ ไมดูหมิ่น
วาเซอะซะหรืองุมงาม ที่จะทราบวา ในประชุมใดควรปฤิบุติอยางไร
ใหถือเอาบุคคลในที่นั้นเปนหลัก ถาผูที่อยูมีบรรดาศักดิ์หรืออายุออน
เราก็ควรวางตนอยูในฐานเปนผูหลักผูใหญที่นานับถือ แตถาในที่นั้น
เปนที่ประชุมทานผูใหญจะควรกระทําเคารพคารวะอยางไร ก็จะทําตาม
ควรแกการ.
๗. ปุคฺคลฺุตา ความเปนคนรูจักเลือกบุคคลวา ผูนี้เปนคนดี
ควรคบ ผูนี้เปนคนไมดี ไมควรคบเปนตน.
คนที่ควรคบหรือไมนั้น จะไดกลาวในบทขางหนาสืบไป แต
การที่จะสังเกตบุคคลใหทราบวา ดีหรือไมดีตามในบทนี้ ตองอาศัย
ความพินิจพิเคราะหไปนาน ๆ หนอยจึงจะทราบได.
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กุศลกรรมบถ ๑๐
จัดเปนกายกรรม ๓ อยาง
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวง.
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี เวนจากถือเอาสิ่งของที่เจาของไมได
ให ดวยอาการแหงขโมย.
๓. กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี เวนจากประพฤติผิดในกาม
( กายกรรมทั้ง ๓ มีความสันนิษฐานไวในบทศีลตอนทายเลมนี้ ).
จัดเปนวจีกรรม ๔ อยาง
๔. มุสาวาทา เวรมณี เวนจากพูดเท็จ ( การพูดเท็จชั่วราย
เพียงไร ก็สันนิษฐานไวในบทศีลแลวเหมือนกัน )
๕. ปสุณาย วาจาย เวรมณี เวนจากพูดสอเสียด ( เชนยุยง
สงเสริมใหเขาแตกราวกัน นําเรื่องของฝายหนึ่ง ไปบอกแกอีกฝายหนึ่ง
เปนตัวอยาง ).
๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เวนจากพูดคําหยาบ ( คือคําที่ไม
เพราะหู กระทําความรําคาญใหแกผูฟง ที่อยางแรงกระทําใหโกรธ
เขาประหัตประหารกันจนถึงแกชีวิตก็มาก ).
๗. ผมฺผปฺปลาปา เวรมณี เวนจากพูดเพอเจอ ( คือพูดเหลวไหล
ไมเปนสารประโยชน ).
จัดเปนมโนกรรม ๓ อยาง
๘. อนภิชฺฌา ไมโลภอยากไดของเขา.
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๒๕๙ ม.ม. ๑๒/๖๒๓.
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๙. อพฺยาปาท ไมพยาบาทปองรายเขา.
๑๐. สมฺมาทิฏิ เห็นชอบตามคลองธรรม.
การปฏิบัติธรรม ๒ บทขางตน จะดํารงอยูไดก็อาศัยธรรมในบท
ทายเปนผูอุปถัมภจึงจะบรรลุผล คือไมมีศัตรูกอใหเกิดภัยเวรในภาย
หนา เปนหนทางนํามาซึ่งสงบสุข.
กรรมทั้ง ๑๐ อยางนี้ เปนสามัคคีกับความไมประมาทในที่ ๔
สถาน ดังไดนํามาลงไวนี้ :ควรทําความไมประมาทในที่ ๔ สถาน
๑. ในการละกายทุจริต ประพฤติกายสุจริต.
๒. ในการละวจีทุจริต ประพฤติวจีสุจริต.
๓. ในการละมโนทุจริต ประพฤติมโนสุจริต.
๔. ในการละความเห็นผิด ทําความเห็นใหถูก.
ในที่ ๔ สถานนี้ ๒ สถานขางตนเปนแผนกศีล ๒ สถานขางปลาย
เปนแผนกใจ การรักษาศีล ก็คือ รักษากายวาจาใหสะอาจหมดจด
ไมละเมิดบทบัญญัติใด ๆ แตการที่จะรักษาไดเชนนั้น ก็ตองอาศัยใจ
เปนผูอํานวย แมกลาวถึงผลที่ตรงกันขาม คือที่จะทําใหศีลวิบัติสลาย
ก็ดวยใจเปนตนเหตุดุจกัน.
ลําดับตอจากนี้ไป เปนเรื่องของอุปกิเลส ๑๖ ซึ่งผูไมประมาท
ควรศึกษาไว สําหรับสอบกับความประพฤติที่เปนอยู ณ เวลานี้ วา
สิ่งใดยังมีอยูบาง จะไดเวนเสียใหหมดสิ้นไป ดังนี้ :๑

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๖๐.
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อุปกิเลส คือ โทษเครื่องเศราหมอง ๑๖ อยาง
๑. อภิชฌาวิสมโลภะ ละโมภไมสม่ําเสมอ คือ ความเพงเล็ง
ขอไขโดยยอ ก็คือการอยากไดของ ๆ เขามาเปนของตน อันเปน
เครื่องเศราหมองแหงจิต เปนปฏิปกษแกทางกุศล มีทานบริจาคเปนตน
ทั้งกระทําใหเปนผูมืดมนธอนธการ ไดอยางนั้นแลวยังปรารถนาอยางนี้
ตอไปอีก เปนอันวาความอยากนั้น จะตักเติมสักเทาใดก็ไมรูจักเต็ม
ถารุนแรงเขาอาจนําใหละเมิดตอศีลธรรม ถึงเปนคดีขึ้นโรงขึ้นศาล เปน
เครื่องนํามาซึ้งความเดือดรอน แมจะไดร่ํารวยเพราะความประพฤติเห็น
แกตัวเชนนั้น แตหาความสุขมิได จะมีประโยชนอะไร.
๒. โทสะ รายกาจ. คือความมุงราย คิดลางผลาญผูอื่นดวยความ
เจ็บใจ ซึ่งเปนเครื่องเผาใจใหเรารอนไมสงบสุข และใหไรปญญา.
๓. โกธะ โกรธ. ความโกรธกระทําใหใจงุนงานฉุนเฉียว ไมมี
สติรั้งรอในเมื่อไดประสพสิ่งที่ไมพอใจ แตไมพอใจ แตไมถึงประทุษรายผูใด นอก
จากประทุษรายตอผูโกรธนั้นเอง.
๔. อุปนาหะ ผูกโกรธไว. คือผูกใจเจ็บไวเทานั้น ไมถึงแกจะ
พยายามแกแคน แตถาสบโอกาสอาจกระทําทดแทนก็ได การผูกโกรธ
ยอมเปนภัยเวรตอกันไมรูสิ้นสุด เสมือนตรึงจิตของตนไวกับความชั่ว.
๕. มักขะ ลบหลูคุณทาน. การหลูคุณของผูที่ไดกระทําไวแก
ตนนั้นเรียกวา เนรคุณ เปนที่นาละอายทั้งตนเองและผูอื่น ในเมื่อ
ไดสํานึกถึงอุปการะของทานที่มีแกตนในกาลกอน.
๑

๑. ม. ม. ๑๒/๖๕.
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๖. ปลาสะ ตีเสมอ. คือยกตนเทียมทาน ไดแกไมรูจักประมาณ
ตนวาต่ําตอยดวย ยศ, ทรัพย, หรือคุณธรรมใด ๆ แตสําคัญวาตนมี
สมรรถภาพเทาเทียมผูที่เจริญแลว เฝาหาอุบายยกตนใหเสมอกับทาน
ประดุจอึ่งอางที่พยายามพองตัวจะใหโตเทาวัว จนทองแตกตาย มันก็
โตเทาอึ่งอางนั่นเอง.
๗. อิสสา ริษยา. คือเห็นเขาดีทนอยูไมได มีอารมณครุนคิด
อยูแตจะบั่นรอนความดีของเขาใหยอยยับลง ดวยกลัวเขาจะดีกวาตัวไป
แมการที่คิดจะใหเขามีอันเปนไปเอง ไมเปนผลสําเร็จ ก็จะเกิดงุนงาน
ไมมีความสุข บางทีถึงแสดงออกมาทางกาย เลยกลายเปนโกรธคิด
ประทุษรายเขาตอไป.
๘. มัจฉริยะ ตระหนี่. คือไมอยากใหสิ่งของหรือวิชาความรู
แกใคร จิตทีต่ นอยูในความตระหนี่เชนนี้ จัดเปนมลทินแกการบริจาค
เปนคนคับแคบไมมีใครคบ.
๙. มายา มารยา. คือเจาเลห คิดอุบายเลวใหเขาคลอยตาม
ดวยอาการฝนความเปนจริง จัดเปนสวนหนึ่งแหงศีลองคที่ ๔ จักตอง
มัวหมอง ถาจะมีเจตนาแรงกลาก็ถึงขาดเลย.
๑๐. สาเถยยะ โออวด. การคิดโออวดมีจุดประสงคอยูที่จะให
เขาชมตน คือแสดงโออวดโดยตรงบาง โดยออมเจือดวยมายาใหทราบ
โดยทางทั้ง ๕ บาง เชนอวดรูปลักษณะแกตา อวดศัพทสําเนียงแกหู
เปนตน ถาพูดถึงโทษและดูเพียงเผิน ๆ ก็ไมเห็นวามีอะไรรายแรงนัก
เปนแตจะทําใหเขายิ้มเยาะเลนไดเทานั้น แตถาใชความสังเกตเขาจริง
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ก็จะเห็นชัดวามีทั้งฝายดีและชั่ว สําหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนแลว การ
อวดเปนประโยชนมากทีเดียว แตถาเพียงอวดเพื่อใหเขาชมวามั่งมี
หรือเปนคนดีกวาพวกพองดวยประการใด เชนนีเ้ ปนขางฝายชั่ว กลาว
คือ ถาไปถูกคนริษยาหรือเหลาโจรเขา ก็จะเปนภัยใหโทษแกตนและ
ทรัพยสมบัติเทานั้น.
๑๑. ถัมภะ หัวดื้อ. ความดื้อรั้นไมเชื่อฟงคําตักเตือนสั่งสอน
ของผูใด แมจะรูอยูเต็มใจวา คําเตือนหรือคําทักทวงนั้นเปนคําที่ถูกตอง
แลวก็ตาม แตการจะสารภาพลงไปงาย ๆ โดยไมมพี ิธีรีตองอะไร ก็
รูสึกเสียเหลี่ยมไปทีเดียว ฉะนั้น เมื่อหาชองหลีกเลี่ยงยังไมถนัด ก็
จําตองดื้อไว เชนแมวที่เราฉุดหัว มันมักยันกรานถอยไปเสียขางหลัง
ครั้นฉุดหาง มันก็รุดไปเสียขางหนา ขืนกันอยูเชนนี้ การเปนคนรั้น
วายากนั้น มีแตจักเสื่อมประโยชน ภายหลังไปผิดพลาดลงอยางรายแรง
ก็ยากนั้น มีแตจักเสื่อมประโยชน ภายหลังไปผิดพลาดลงอยางรายแรง
ก็จักไมมีใครตักเตือนใหสติ.
๑๒. สารัมภะ แขงดี. การแขงดีนี้ ถาเล็งถึงใจก็คือ มุงจะเอา
ชนะเขา จะแขงดวยกําลังทรัพยหรือกําลังความคิด หรืออื่น ๆ ตลอด
ถึงการวางกิริยาทาทางและพูดจา เหลานี้ แมชนะก็ชวนใหเกิดบาด
หมาง และเกิดการกอเวรขึ้น ถาแพก็คงมีอาการขึ้งเคียดเกิดขึ้นใน
อารมณดุจกัน ไมเห็นมีประโยชนอะไร สวนแขงเพื่อประสงครางวัล
เชนกีฬาตาง ๆ หรือแขงเพื่อประโยชนแกคนหมูมาก เชนการโตวาที
เพื่อเฟนหาความจริง เชนนี้ มีผูคอยตัดสินใหแพชนะอยูแลว ผูแขงขัน
ตางฝายก็ตางมุงเอาชนะซึ้งกันและกัน ดังนั้น จึงไมเขาอยูในบทนี้.

แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค - หนาที่ 44

๑๓. มานะ ถือตัว. การถือตัวจนเห็นคนอื่นเลวไปหมดนั้น
เนื่องมาแตเรื่องตีราคาตัวสูงเกินไป โดยเที่ยวสายวัดกับคนอื่นแลว ก็
อดในอันที่จะเขาขางตนไมได แมเขาจะดีกวาตนบางบางประการ ก็ทํา
ใจที่จักใหมันลืมไปเสีย ผูประพฤติเชนนี้ เปนการรอนฐานะของตน
ใหคับแคบ การเปนคนใหญคนโตอาจตกอยูที่มียศหรือทรัพยก็จริงอยู
แตการเปนผูดีนั้นนาจะไดแกผูประพฤติศีลธรรมอันดีงามดวย แมจะ
เปนคนไรยศและทรัพยกต็ าม อันจักเหยียดใหเปนคนเลวเพราะความ
จนนั้นผิดแท และการสมาคมดวยคนชนิดนี้ ก็หาทําใหเสียหายแต
อยางใดไม กลับจะเปนประโยชนทไี่ ดคนดีมาเปนพรรคพวก กระทํา
ใหมีตามีหูกวางขวางเขาเสียอีก แมการถือตัววาเสมอเขาหรือถือตัววา
เลวกวาเขา ทานก็จัดเปนมานะเหมือนกัน บุคคลไมควรคิดถึงตัวดวย
ประการใด ๆ เลย.
๑๔. อติมานะ ดูหมิ่นทาน. การดูหมิ่นเกิดแตทนงตนวาดีกวา
เขา เมื่อแกเขาก็สําแดงออกมาทางกายและวาจา เปนเหตุใหเกิด
บาดหมางขึ้นในระหวางกันและกัน อติมานะกับ มานะ ออกจะเปน
สกุลเดียวกัน แตก็คงอยูรวมกันไมได เพราะตางฝายตางจะแยงขึ้นหนา
ชิงดีกันอยูเรื่อยไป สมดังโคลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเจาหลวงบทหนึ่งวา
ชนหยิ่งไปชอบดวย ชนใด
พาลชอบพาลเพราะใจ ตอตอง
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ชนปราชญชอบปราชญไข คําชอบ กันนา
หยิ่งตอหยิ่งกลับจอง
จอหนางาผสาน.
๑๕. มทะ มัวเมา. ความมัวเมานี้ จะเปนเมายศศักดิ์สมบัติ
บริวาร หรือเมาในวัยเปนหนุมสาว หรือในชีวิตซึ่งอบรมอยูใน
สุขภาพใด ๆ ก็ตาม เหลานี้ ลวนเปนเครื่องเราใจใหเหลิง มองไม
เห็นภาพแหงความทุกขอันจักอุบัติขึ้นภายหนาได.
๑๖. ปมาทะ เลินเลอ. ความประมาทขาดสติที่จะพิจารณาให
ตระหนักในเหตุผลอันจักปรากฏขึ้นภายหนา สมุฏฐานก็เนื่องมาจาก
ความหลง เชนหลงในลาภในยศ หรือเห็นแกการสนุกเพลิดเพลิน
หาไดระลึกถึงโทษอันจักเกิดขึ้น เพราะสิ่งเหลานี้เปนตนเหตุไม ถา
ประสพเขาจริง ก็จะทวีความเสียใจขึ้นอีกไมนอย อุปมาดังปลาหลงเหยื่อ
ซึ่งติดอยูที่เบ็ด หารูวาอันตรายอันกําลังซอนอยู ณ ภายในนั้นจะมา
ถึงตัไม กําลังอยากก็ตะกรุมตะกรามฮุบเขาไปจนเบ็ดเกี่ยวเอาปากไว
แนน จึงรูสกึ แตก็หมดหนทางที่จะแกไขเสียแลว ความเสื่อมเสีย
ทั้งปวง มักเนื่องมาแตความประมาทเปนสวนมากดังนี้.
ลําดับตอไปนี้ เปนขอความกลาวถึงประเภทบุคคลที่ควรคบและ
ไมควรคบ อันมีลักษณะตางกัน เรื่องเชนนี้ทานผูเปนมารดาบิดายอม
ซึมทราบอยูทุกคน ในอันจะปองกันบุตรไมใหคบคนชั่ว ใหคบแตคน
ที่ประพฤติดี ตามระเบียบซึ่งไดนํามาบรรจุไวขางลางนี้.
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มิตรปฏิรูป คือ คนเทียมมิตร ๔ จําพวก
๑. คนปอกลอก.
๒. คนดีแตพูด.
๓. คนหัวประจบ.
๔. คนชักชวนในทางฉิบหาย.
คน ๔ จําพวกนี้ไมใชมติ ร เปนแตคนเทียมมิตร ไมควรคบ.
จําพวกที่ ๑ คนปอกลอก มีลกั ษณะ ๔
ก. คิดเอาแตไดฝายเดียว, คนจําพวกนี้แสดงวามีนิสัยหนักไป
ขางเห็นแกตัว มิไดคิดถึงประโยชนผูอื่น ใครจะไดรับความเสียหาย
ดวยการกระทําของเขาสักเพียงใดก็ตาม ถาเขามีสวนไดอยูบางแมแต
นอย เขาก็ตองทํา.
ข. เสียใหนอยคิดเอาใหไดมาก, นิสัยชนิดนี้เรียกวาคนรูมาก
ไดสิ่งใดมากํานัลเพียงเล็กนอย แลวใชคําพูดของตนตอบแทนเสียจน
พอใจ เปนตนวา เพื่อนมีความประสงคในสิ่งที่เขามีอยู แมจะเปน
ของเลว หรือจวนเสียอยูแลวก็ตาม เขาจะตองบันดาลใหสิ่งนั้นมี
ราคาขึ้นทันที.
ค. เมื่อมีภัยแกตัวจึงรับทํากิจของเพื่อน, ภัยนั้นไมกําหนดวา
จะเปนชนิดใด สุดแตเห็นวาเพื่อนจะชวยใหพนได ก็เขากระทําการ
ประจบเอาอกเอาใจ เพื่อนมีธุระการงานอะไร ก็เขาชวยเปนเจากี้
เจาการ ไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย แตพอเพื่อนปรดแอกออกใหพนบา
๑

๒

๑-๒. ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๙๙.
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ไปไดแลว เขาก็รูสึกออนเพลีย ประหนึ่งวาจะมีอาการปวยขึ้นมา
ทันทีทีเดียว การงานที่คางอยูแคไหน ก็ยังอยูแคนั้นเอง.
ง. คบเพื่อนเพราะเห็นประโยชนของตัว. ประโยชนที่ควรจะ
หวังจากเพื่อนมีอยู ๓ อยาง คือทรัพย, แรงและความคิด ความ
เห็นของคนรูมากเชนนี้ จะคบไดแตเพื่อนที่หลงงมงาย ถาปะผูที่รูชนิด
เขา ก็คงไมยอมเสียเปรียบงาย ๆ เพื่อนคนใดไมยอมเสียเปรียบก็เปน
อันเลิกลม ไมตองคบกันเทานั้น
จําพวกที่ ๒ คนดีแตพูด มีลักษณะ ๔
ก. เก็บเอาของที่ลวงแลวมาปราศรัย, เชนพูดวาคอยจะใหสิ่ง
นั้น ๆ ก็ไมพบปะกันเลย จนเวลาลวงมาบัดนี้ของไดหมดไปเสียแลว.
ข. อางเอาของที่ยังไมมีมาปราศรัย, นี้เปนลักษณะเดียวกันกับ
ขอแรก ผิดแตที่กลับอดีตเปนอนาคต เชนวา ตั้งใจจะใหสิ่งนั้นสิ่งนี้
ก็แตของตามที่กลาวยังไมมีมา.
ค. สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได, สิ่งนั้นแมเพียงแตไม
มีประโยชนอยางเดียวก็ตามทีเถิด เพราะยังไมไดคิดถึงการไดการเสีย
ใหรอบคอบ ก็เปนสงเคราะหครึ่ง ๆ กลาง ๆ ทําใหตองเสียเวลาคิด
ไปหนอยเทานั้น อยาใหเปนเที่ยวหาสิ่งที่เปนโทษมาสงคเคราะหก็แลว
กัน เชนสงเสริมใหทําความชั่ว, ใหของแสลงแกคนไข, หรือตักบาตร
ดวยขาวตม เหลานี้ออกจะเปนพิษอยู.
มีเรื่องที่ใกลแกปญ
 หานี้อยูอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งคงเปนไปในทางเขลา
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๐.
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ของเด็ก มิใชเปนเลหเหลียมอะไร แตโดยที่เปนเรื่องจริงจึงไดนํามา
เลาเพื่อสูกันฟงอีกตอหนึ่ง นามมาแลว เพื่อนของขาพเจาไดเลาใหฟง
วาเมื่อเขายังเด็ก วันหนึ่ง นาของเขาไดถูกผูใหญทาํ โทษแลวเลยหายไป
พวกญาติ " มีเขาดวยคนหนึ่ง " พากันแยกยายเที่ยวคนหา เขาคนเดียว
เปนผูไปพบนาของเขากําลังเตรียมจะผูกคอตายอยูบนตนชมพู จะโดย
เหตุที่มีความวางายของเขา หรือเปนคราวที่นาของเขาจะถึงวาระที่สุด
อยางใดอยางหนึ่ง เขาไดถูกนาหามไมใหไปบอกใคร แลวโยนชมพู
ลงมาใหพักหนึ่ง เขาก็กลับมารื่นรมยอยูแกชมพู โดยไมบอกใหใคร
ทราบจริง ๆ นาจึงไดทําการสําเร็จ ดังนี้.
ง. ออกปากพึ่งไมได, การขอความชวยเหลือโดยมิไดใหสิ่ง
ของตอบแทนนั้น ไมใชเปนของงายสําหรับคนที่ดีแตปาก แมเขาจะ
รับอยางเสียไมได ลงทายก็บิดเอาอีกนั้นแหละ.
จําพวกที่ ๓ คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔
ก. จะทําชั่วก็คลอยตาม.
ข. จะทําดีก็คลอยตาม. คนชนิดนี้สอใหเห็นความโลเล ไมเอา
ธุระการงานของใครใหจริงจัง ชอบแตพะยักพะเยินเปนทํานองเห็นดวย
ตอสิ่งที่ทําคําที่พูดเสมอไป มิไดคํานึงถึงประโยชนวาจะดีชั่วผิดลูก
แคไหน หากสิ่งที่ทําจักกะเดียดไปในทางที่ผิดแลว ก็เลยผิดเอาแก
ไมไดทีเดียว ถาเปนเรื่องที่ไมผิดรายอะไร ก็เปนเสมอตัวเทานั้น
จะคนหาความรูใหเจริญงอกงามตอไปอีกหาไดไม บางเรื่องก็พะยัก
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๐
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โดยไมมีความหมายอะไร ครั้นซักไซเขาจริงก็เลยออมแอมไถลเปน
อื่นไปเงียบ.
ค. ตอหนาวาสรรเสริญ.
ง. ลับหลังตั้งนินทา, คนมีลักษณะกลับกลอกเชนนี้บอกชัดวา
เปนศัตรู เวลาพูดตอหนาก็ยกแตความดีขึ้นพูดสรรเสริญ มิไดมีความ
จริงใจ ครั้นไปลับหลังก็คนแตเรื่องที่ไมดี ซึ่งเกินแกความจริง เที่ยว
นินทาวาราย แสดงน้ําใจเกลียดชัง ประสงคใหคนอื่นพลอยเกลียด
ดวย คนชนิดนี้ถาใครคบคาก็มีแตจะนําโทษมาใหอยางเดียวเทานั้น.
จําพวกที่ ๔ คนชักชวนในทางฉิบหาย มีลักษณะ ๔
ก. ชักชวนใหดมื่ น้ําเมา.
ข. ชักชวนใหเทียวกลางคืน.
ค. ชักชวนใหมวั เมาในการเลน
ง. ชักชวนใหเลนการพนัน.
ลักษณะของคน ๔ จําพวกนี้ ตรงกับแสดงมาแลวในบทอบายมุข จึงไมตองอธิบายในที่นี้อีก.
ตอจากนี้ไปเปนลักษณะของพวกมิตรแท.
มิตรแท ๔ จําพวก
๑. มิตรมีอุปการะ.
๒. มิตรรวมสุขรวมทุกข.
๓. มิตรแนะประโยชน.
๑

๒
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๔. มิตรมีความรักใคร.
จําพวกที่ ๑ มิตรมีอุปการะ มีลักษณะ ๔
ก. ปองกันเพื่อนผูประมาทแลว. คือเมื่อเห็นเพื่อนตกอยูใน
อาการเลินเลอเผลอสติดวยทุกข จะเนื่องดวยโศกโรคภัยหรือเหตุใดเหตุ
หนึ่ง ซึ่งเปนชองทางใหเกิดอันตราย ก็ชวยกันตักเตือนใหสติหรือปอง
กันมิใหเพื่อนตองประสพอันตราย อันจักเกิดหรือเกิดขึ้นแลวจากความ
ประมาทนั้น.
ข. ปองกันทรัพยสมบัติของเพื่อนผูประมาทแลว, เหตุการณ
ที่จักกระทําใหมีความประมาทในทรัพยสมบัติ ก็ทํานองเดียวกับบท ก.
แตลักษณะแหงอันตรายจักพึงมีแกทรัพยสมบัติ โดยมากมักเกิดแต
โจรภัย อัคคีภัย หรือเพราะความเขลารูเทาไมถึงการณ การปองกัน
ตองอาศัยการพิจารณาเหตุและผลอันนาจักเกิดขึ้นทางใด ก็คิดสกัด
ตานทานเหตุเหลานั้นไมใหเกิดได เมื่อเกิดขึ้นแลวก็อยาใหลุกลาม
ตอไป.
ค. เมื่อมีภัย เอาเปนที่พึ่งพํานักได, แมเพื่อนจะมิไดมีความ
ประมาทดังที่กลาว แตบังเอิญมีภยันตรายบังเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ก็ตอง
เขาชวยระงับ สุดแตจะสามารถชวยได.
ง. เมื่อมีธุระ ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก, ขอนี้ตาม
เคาความก็คือมิไดเปนคนเห็นแกทรัพยยิ่งกวาเพื่อนที่ดี เพื่อนมีธุระ
จะตองใชสอยเงินทองเพื่อการระงับทุกขบํารุงสุข ก็ยินดีออกทรัพย
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๑๑.
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ของตนชวยเหลือกิจธุระนั้น ๆ ใหสําเร็จโดยมโนนุกูล.
จําพวกที่ ๒ มิตรรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔
ก. ขยายความลับของตนแกเพื่อน, ขอนี้เปนเครื่องฉายใหเห็น
ความรักใครไววางใจ มิไดกลัววาเพื่อนจะนําความลับของตนไปเปด
เผยแกผูอื่น.
ข. ปดความลับของเพื่อนไมใหแพรงพราย. นี้ก็เปนสิ่งสําแดง
ความรักใครดุจบท ก. รักษาประโยชนหรือสิ่งที่จะเปนภัยและเสียหาย
แกเพื่อนอันควรจักปกปดไวเปนความลับก็ปด มิใหลวงรูไปถึงหูคน
อื่นได.
ค. ไมละทิ้งในยามวิบัติ, คือเมื่อเห็นเพื่อนมีทุกขเดือดรอนดวย
ภัยพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ก็เขาชวยใหพนจากความวิบัตินั้น ๆ จนเต็ม
ความสามารถ มิไดคิดในอันที่จะเอาตัวออกหากไปเสีย.
ง. แมชีวิตก็อาจสละแทนได, ขอนี้ออกจะหาอุทาหรณมากลาว
ใหเห็นจริงไดยากอยู ดวยนอยคนที่จะไมรักชีวิตตนยิ่งกวาชีวิตผูอื่น
แตเพื่อนที่รักจริงอยางดูดดื่ม ที่เรียกวาเพื่อนตายก็มีอยู และทั้ง
เปนผูมีจิตเมตตากรุณาตอกันอยางแรงกลา หรือมีกตัญูรูคุณของเพื่อน
ที่ไดกระทําไวแกตนประการหนึ่ง หรือดวยความรักชาติอยางแทจริง
เห็นวาชีวิตของเพื่อนยังคงอยู จักเปนประโยชนแกชาติบานเมืองยิ่งกวา
ตนอยูหลายประการหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวนี้ สามารถปลุกใจให
องอาจเด็ดเดียวในอันสละชีวิตแทนไดอยู.
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๑.
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จําพวกที่ ๓ มิตรแนะประโยชน มีลักษณะ ๔
ก. หามไมใหทําความชั่ว, ไดแกไมใหประพฤติผิดทางกาย,
วาจา, และใจ อันเปนเครื่องนําโทษมาสูตนและผูอื่น.
ข. แนะนําใหตั้งอยูในความดี, ไดแกประพฤติชอบทางกาย,
วาจา, และใจ อันเปนที่ตั้งแหงความเจริญ.
ค. ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง, ขอนี้หมายถึงใหไดฟงสิ่งที่เปน
ประโยชน เชนระเบียบแบบแผนของประเทศบานเมือง หรือความรู
ใด ๆ ที่จะเปนประโยชนแลวก็นํามาบอกเลาแกเพื่อน ใหเพื่อนไดมี
ความรูเทา ๆ กับตน.
ง. บอกทางสวรรคให, เชนแนะนําใหประกอบการกุศล มีรักษา
ศีลบําเพ็ญทาน สดับพระธรรมเทศนาตามกาลสมัย เปนวิธีรักษา
อารมณไมใหฟุงเฟอไปในทางที่ผิด สงบจิตอยูในทางสัมมาปฏิบัติ ละบาปบําเพ็ญบุญ ตามระบอบปธาน ๔ ดังตอไปนี้ :ปธาน คือ ความเพียร ๔ อยาง
๑. สวรปธาน เพียรระวังไมใหบาปเกิดขึ้นในสันดาน.
๒. ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว.
๓. ภาวนาปธาน เพียรใหกุศลเกิดขึ้นในสันดาน.
๔. อนุรกฺขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อม.
ความเพียร ๔ อยางนี้ เปนความเพียรชอบควรประกอบใหมีในตน.
ความชั่วความเลวทรามทั้งปวง เรียกวาบาป, สรรพความดีงาม
ทั้งปวง เรียกวากุศล.
๑

๒

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๑. ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๐.
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ขอ ๑. การระวังไมใหบาปเกิดขึ้น ก็คือระวังไมใหกระทํา
ความชั่ว.
ขอ ๒. เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว ก็คือละความชั่วที่กําลังเกิดอยู
ไมใหเกิดตอไป.
ขอ ๓. เพียรใหกุศลเกิดขึ้น ก็คอื เพียรกระทําความดีนี้เอง.
ขอ ๔. เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อม ก็คือรักษา
ความดีที่มีอยูในตนใหคงดีอยูเสมอ.
รวมทัง้ ๔ อยาง คงไดความวา ใหละความชั่วทั้งหมดประกอบแต
ความดีอยูเปนนิตย ก็จักบังเกิดความสุขเปนบําเหน็จบํานาญแกตนสืบไป.
จําพวกที่ ๔ มิตรมีความรักใคร มีลักษณะ ๔
ก. ทุกข ๆ ดวย, ลักษณะที่ทุกขดวยนี้ ถาเพียงแตแสดงกิริยา
เศราสลดอยางเดียวเทานั้น ก็หาไดเปนประโยชนแกเพื่อนอยางใดไม
ที่ดีนั้นตองหาทางชวยเหลือเพื่อปลดเปลื้องทุกขของเพื่อนดวย จึงชื่อวา
ทุกข ๆ ดวยแท.
ข. สุข ๆ ดวย, เมื่อเห็นเพื่อนมีความสุขก็ปติเบิกบานเปน
มุทิตาจิต ประหนึ่งวาความสุขอันนั้นไดมาประสพแกตนเอง.
ค. โตเถียงคนพูดติเตียนเพื่อน, ขอนี้เปนเครื่องพิสูจนความรัก
ใคร ซึ่งมีตอกันอยางแนนแฟน จนถึงจะทนฟงคํากลาวติเตียนอยูไมได
เมื่อเห็นวาคํากลาวไมตรงตอทํานองคลองธรรม ก็ถือเอาเปนหนาที่เขา
โตเถียง เทากับวาตนไดเห็นผูถูกติเตียนเอง.
ง. รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน, การรับรองคํากลาวสรร๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๑๒.
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เสริญ ก็เพื่อสงเสริมความดีของเพื่อนซึ่งมีอยูจริงตามที่เขากลาว จึง
รับรองเพื่อสนับสนุนคํานั้นใหมีน้ําหนักยิ่งขึ้น.
สถาน ๓ มารดาบิดาอนุเคราะหบุตร " ดวยการใหศึกษาศิลปวิทยา " นั้น, ระยะนี้มารดาบิดาควรสังเกตนิสัยบุตรเสียกอนวาจะเหมาะ
แกวิชาอยางใด ตัวอยางที่จะนํามาเทียบพอเปนเคาได ใหสังเกตจาก
การใฝใจของเด็ก เชนมีนิสัยพูดจาฉาดฉานเอารัดเอาเปรียบผูอื่น ดังนี้
เหมาะแกวิชาธรรมศาสตรหรือพาณิชการ ถาเปนคนละเอียดพินิจ
พิเคราะห ก็ควรเรียนทางบัญชี หรือเวชศาสตร โหราศาสตร, ถา
ชอบประดิษฐของเลนตาง ๆ ก็ควรแกวิชาชางเปนตน, จักเรียนวิชาใด
ก็ตามที แตในชั้นตนตองเรียนหนังสือไทย และภาษาตางประเทศให
พอแกการเสียกอน.
สถาน ๔ มารดาบิดาอนุเคราะหบุตร " ดวยหาภรรยาที่สมควร
ให " ความประสงคอยางยิ่งของมารดาบิดาตามปญหานี้ ก็คือใครที่
จักไดเห็นบุตรมีหลักแหลง ในอันดําเนินชีวิตเปนสุขเสียแตในเวลา
ยังมีชีวิตอยู เพื่อใหหมดหวงใยไปตอนหนึ่ง จึงเปนเหตุปรารภ
ถึงการหาภรรยาที่สมควรให ก็แลคนชนิดใดจึงชื่อวาสมควร ? ลอง
สาวเขาดูก็คงไดแกผูมีฐานะไลเลียกัน และความประพฤติดี มีอัธยาศัย
เรียบรอยออนโยน ใจคอหนักแนน สมเปนสหายรวมสุขรวมทุกข
ของสามีไดเปนอยางดี ทั้งเปนผูมีใจฝกใฝตอการงาน ไมโลเลจับจด
เทานี้ก็นับวาเปนโชคของผูสนใจฝกใฝหาอยูแลว ถาไดพิเศษขึ้นไป
คือเปนผูไดผานการศึกษามีคุณวุฒิสามารถในศิลปทันสมัยดวย ก็ยิ่งเปน
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โชคของผูประสพหนักขึ้น นับเขาในตําแหนงภรรยาที่ดี และตอไป
ก็จักเปนมารดาที่ดีอีกดวย การเลือก รูป, สกุล, และทรัพยนั้น ออก
จะยิ้ม ๆ กันวา เพราะเห็นแกสิ่งนั้น ๆ แตก็ไมมีใครไดปฏิเสธการ
เลือกเชนนี้ การเลือกใหไดดังประสงคเสียทุกอยางดังนี้ รูสึกออกจะเปน
การเสกเอาตามใจชอบอยูสักหนอย แทจริงแมจักขาดไปบางประการ
ก็ควรยินดีในโชคของการเลือกหนักหนาอยูแลว ความจริงฝายหญิง
มีทางเสียเปรียบชายยูมาก ดวยเหตุจะเทียวเลือกชายตามความพอใจ
ดังนั้นบาง หาไดไม แตถาผูหญิงที่ทรงคุณสมบัติเห็นปานฉะนี้ จะตอง
วิตกอะไรในอันจะเลือกคูที่ดีไมได คุณความดีของเธอนั้นเองจักเปน
สื่อนําชายที่ดีมาใหเลือกถมไป ( ไมตองเทียวปาวหมูเทวฤทธิ์เชนใน
บทละคร ) เพราะชายที่ดีก็แสวงหาหญิงดีอยูเหมือนกัน.
สถาน ๕ มารดาบิดาอนุเคราะหบุตร " ดวยมอบทรัพยใหใน
สมัย." สมัยที่ควรมอบทรัพยสมบัติแกบุตรนั้น โดยมากมักใหกันใน
คราวแตงงานอยางหนึ่ง คือใหเปนทุนตามที่ฝายหญิงกะและเรียกรองไว
ตอนหนึ่ง และใหเปนสวนรับไหวอีกตอนหนึ่ง ประสงคใหรวมเปนทุน
ประกอบการหาเลี้ยงชีพตั้งเนื้อตั้งตัวเปนหลักฐานสืบไป อีกอยางหนึ่ง
มารดาบิดามีบุตรหลานคน เมื่อถึงชราทุพลภาพลงก็ทําพินัยกรรมแบง
ทรัพยสมบัติใหเสียแตยังมีชีวิตอยู เรียกวาแบงมรดก ทรัพยตามพินัย
กรรมนี้ บุตรที่มีสวนจักไดรับตอเมื่อมารดาบิดาลวงลับไปแลว.
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วิเคราะหทิศเบื้องขวา
ทิศเบื้องขวาเปนทิศของอาจารย เมื่อมารดาบิดาไดอนุเคราะห
แกบุตร มาจนมีอายุสมควรในอันจักใหเลาเรียนความรูอยางอื่นสืบ
ไปไดแลว ก็ไมควรรั้งรอไวใหเสียเวลา เพราะนิสัยเด็กมักชอบ
การเลนเปนกําลัง เมื่อผูปกครองทอดทิ้งไมเอาใจใสใหไดเลาเรียน
ในเมื่ออายุถึงเขตอันสมควรแลว ก็เทากับเปดโอกาสใหเด็กมีเวลาเที่ยว
ซุกซนเกกมะเหรก กลายเปนคนเหลือขอวายากสอนยาก เมื่อติดการ
เลนจนชินเสียแลว แมตองการใหเรียนจริงจังเขา ก็จักตองปล้ําปลุก
กันขนาดใหญ ฉะนั้นจึงไมควรทอดทิ้งใหเด็กคุนกับการเลน อันเปน
ศัตรูแยงเวลาของการเรียนนั้นเสีย สวนวิชาที่จะเลือกเรียนใหเหมาะ
แกนิสัยดังกลาวนั้น ควรเลือกตามความเห็นชอบพรอมกันทั้งมารดา
บิดาและบุตร แตจะตองเรียนหนังสือใหรูดีเสียกอนวิชาอื่นทั้งหมด
ตามที่กลาวขางตน เพราะหนังสือเปนประดุจไฟฉายสองใหเห็นสิ่งที่
ซอนเรนอยูในความมืดไดตลอด ฉะนั้นผูผานการศึกษาดีแลว จึงมี
นิสัยผิดกวาเดิมเปนคนละคนทีเดียว ถาเทียบกับภาวะของคนที่ยังมิได
ศึกษาหรือศึกษานอยแลวผิดกันไกล ฉะนั้นการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่ควรขะมักเขมนเรียนดวยความพากเพียร ใหบรรลุที่จุดหมายจนได
สวนอาจารยผูประสาทวิชาให ก็นับวาเปนผูมีพระคุณแกศิษยโดย
อเนกประการ ควรที่ศิษยจักกระทําคารวะปฏิการ ดังขอไขในทิศ
ตอไปนี้ :-
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ทิศเบื้องขวา อาจารย ศิษยพึงบํารุงดวยสถาน ๕
๑. ดวยลุกขึ้นยืนรับ.
๒. ดวยเขาไปยืนคอยรับใช.
๓. ดวยเชื่อฟง.
๔. ดวยอุปฏฐาก.
๕. ดวยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ.
สถาน ๑ ศิษยบํารุงอาจารย " ดวยลุกขึ้นยืนรับ " นั้น, เปน
ลักษณาการแสดงความเคารพ และตอนรับเมื่อเวลาแรกพบอยางหนึ่ง
หรือสงเมื่อเวลากลับอยางหนึ่ง นอกจากนี้ก็มีเวลาที่เขาหาโดยเฉพาะ
หรือไปพบปะในที่ตาง ๆ การยืนควรยืนในทาสงบ คือไมสั่นเทาหรือ
โคลงกาย หรืออยางใดอยางหนึ่งอันสอใหเห็นความไมสุภาพ ไมตองกับ
ลักษณะของการเคารพ.
สถาน ๒ ศิษยบํารุงอาจารย " ดวยเขาไปยืนคอยรับใช ". การ
เขาไปยืนคอยรับใช จะเปนเขาไปดวยความเอื้อเฟอของตน หรือเขา
ไปตามระเบียบก็เชนกัน เมื่อไดรับกระทํากิจใด ควรตั้งใจใหกิจนั้น
สําเร็จลุลวงไปดวยดี อยาใหทานตองเปนกังวลหวงใยในการกระทํา
ที่ไมเหลือวิสัย.
สถาน ๓ ศิษยบํารุงอาจารย " ดวยเชื่อฟง " คือประพฤติตน
เปนคนวางาย เคารพตอคําสั่งสอนและระเบียบขอหามอันเปนสาระ
ประโยชนทอี่ าจารยตั้งแตงขึ้นไว.
สถาน ๔ ศิษยบํารุงอาจารย " ดวยอุปฏฐาก," นี้ไดแกการเอาใจ
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๓.
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ใสในความเปนอยูของอาจารย กลาวตามสมัยเมื่อครั้งกระโนน การเรียน
ศิลปวิทยา ศิษยตองไปอยูกับอาจารยยังบานหรือวัด การปฏิบัติดูแลก็
เหมือนปฏิบัติแกมารดาบิดาทุกประการ จนไดชื่อวา " ลูกศิษย " รับใช
ทั้งในเวลาปกติและเวลาไข นวดฟนพะยุงลุกพะยุงนั่ง สิ่งใดบกพรอง
ก็อุดหนุนจุนเจือ สิ่งที่ไมตองการ ก็บําบัดใหอันตรธานไปเสีย แตสมัย
นี้มีโรงเรียนขึ้นแทนแลว การไปอยูประจําเชนวาก็นอยลง การอุปฏฐากจึงเปลี่ยนไปตามกาลสมัยดวย.
สถาน ๕ ศิษยบํารุงอาจารย " ดวยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ,"
เคารพในที่นี้ไดแกเรียนดวยความตั้งใจพรอมที่จะใหบรรลุวชิ านั้น ๆ เปน
อยางดี ไมสักแตวาถึงเวลาก็เตรียมตัวเขาเรียนตามเคย ครูสั่งใหทํา
อะไรก็ทําอยางไมได ความจําก็ไมมี จะทําดีก็ไมได เฝาแตสง
อารมณไปยุงเสียในทางอื่น วันเวลาก็ลวงไป ๆ พรอมกับอายุ ลงทาย
ก็ไมไดอะไรติดตัวไวเลย ลักษณะเชนนี้ผิดกันกับที่เรียนดวยความ
เอาใจใสมากมาย การเพงเล็งพินิจพิเคราะหเปนเครื่องสํารวจความ
บกพรองอยูในตัว สิ่งใดยังเคลือบแคลงสงสัยก็จักไดทวนถามอาจารย
ฟงคําอธิบายของทานใหเขาใจชัดเจนแมนยํา จนหมดสงสัย แลว
สําเหนียกจดจําไว อยาใหตองรบกวนทานในขอนี้บอย ๆ อนึง่ ใหกําหนด
รูวาเวลาของการเรียนเปนเวลาที่มีคาอยู จําตองระวังอยาปลอยใหลวง
ไปเสียเปลา โดยมิไดบรรจุความรูไวใหพอแกเวลาที่อํานวยให ที่ดี
เราควรกําหนดใจไวเสียวา ถึงเวลาเรียนเปนตองเรียนกันจริง เลิก
นึกถึงสิ่งอื่นที่ไมเกี่ยวแกการเรียนใหหมด เพราะสิ่งเหลานั้น ( มีการ
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เลนเปนอาทิ ) เปนภัยแกการเรียนอยางมหันย ถาเอามาปะปนไวดวย
อาจกระทําใหความจําและความพินิจพิเคราะหเลอะเลือนไปหมด วิชา
ที่เรียนก็คงไมไดผลตามมุงหมาย เพราะสิ่งเหลานี้มาเปนศัตรูแกสติเสีย
แลว ก็ตองตกเขาอยูใตอํานาจแหงความเกียจคราน ซึ่งผูอื่นไมมีใคร
สามารถจะแกไขใหคืนดีได นอกจากตัวจะมีสติกลับใจไดเองเทานั้น
ทางที่ดีในชั้นตนควรหาวิธีประหารเสนียดเหลานี้ อยางใหเขามาแอบ
แฝงหนวงความเจริญอันกําลังจะไหวตัวอยูแลวได สิ่งที่ควรนํามา
ประหารไดดีก็คืออิทธิบาท ๔ ดังปรากฏตอไปนี้ :อิธิบาท คือ คุณเครื่องใหสําเร็จความประสงค ๔ อยาง
๑. ฉนฺท พอใจรักใครในสิ่งนั้น.
๒. วิริย ความหมั่นประกอบสิ่งนั้น.
๓. จิตฺต เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ.
๔. วิมสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น.
คุณ ๔ อยางนี้มีบริบูรณแลว อาจชักนําบุคคลใหถึงสิ่งที่ตอง
ประสงค ซึ่งไมเหลือวิสัย.
อาจารยไดรับบํารุงฉะนี้แลวยอมอนุเคราะหศิษยดวยสถาน ๕
๑. แนะนําดี.
๒. ใหเรียนดี.
๓. บอกศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง ไมปดบังอําพราง.
๔. ยกยองใหปรากฏในเพื่อนฝูง.
๑

๒

๑. อภิ. วิภงฺค. ๓๕/๒๙๒ ๒. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๔.
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๕. ทําความปองกันในทิศทั้งหลาย ( คือจะไปในทิศไหนก็ไม
อดอยาก ).
สถาน ๑ อาจารยอนุเคราะหศิษย " ดวยแนะนําดี " คือแนะใน
ขอที่เขาใจยาก ใหเขาใจงาย ดวยการสังเกตอุปนิสัยของศิษย ถาเปน
คนที่ฟงคําพูดเขาใจไดงาย เชนนี้มักเปนคนที่ไหวพริบดี อาจารย
ไมตองหนักใจในการที่จัดหาคําอธิบายมาแสดงมากนัก และตรงกันขาม
คนที่ชอบการพูดสั้น ๆ หากไปอธิบายมากเขา อาจทําใหเขาใจเขวไป
อยางอื่นก็มี ทั้ง ๒ อยางนี้ ยังพอจะหาวิธีพูดใหเขาใจงายได ถาไป
ปะชนิดที่ไมเอาทั้ง ๒ อยาง จะลําบากมาก แตจะไมเปนการเหลือบา
กวาแรงของอาจารยผูแนะนําดีกระมัง ?
สถาน ๒ อาจารยอนุเคราะหศิษย " ดวยการใหเรียนดี " นี้
นาจะไดแกการหมั่นสอบสวนความเขาใจในสิ่งที่สอนไปแลว วาศิษย
เขาใจตรงกับความประสงคแลวหรือยัง ถายังก็ตองหาหนทางชวย
เหลือใหมีมานะในการทําความเขาใจจนได จะสําเร็จดวยอุบายปลอบ
โยนหรือแลวแตจะเหมาะแกนิสัย เด็กที่ไมทึบจนเหลือเกินแลว การ
ปลอบใหใจแชมชื่อดูเหมือนจะไดผลมากกวาขู เพราะการขูมีแตจักทํา
ใหใจคอหดหูสะทกสะทาน กลับมืดแปดดานนึกอะไรไมออก สวนเด็ก
ที่มีนิสัยเกียดครานประพฤตินอกลูนอกทางไมเอาใจใสตอการเรียนเชนนี้
หากมีขึ้นคนหนึ่ง อาจเปนตัวอยางใหคนอื่นประพฤติตามไดอีก ถา
ดังนี้ก็จําตองกําหราบลงเสียใหไดโดยเร็ว แมการวากลาวสั่งสอนโดยดีจัก
ไมเปนผลสําเร็จ ก็ควรทําโทษกันตามลักษณะอาจารยกับศิษยเทานั้น
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แตไมถึงแกจะทําใหเสียขวัญ.
สถาน ๓ อาจารยอนุเคราะห " ดวยบอกศิลปวิทยาใหสิ้น
เชิง," ขอนี้เปนเครื่องชี้ใหเห็นพฤติการณของอาจารย ในความหวังดีแก
ศิษย เอาใจใสใหเรียนโดยไมปกปดหวงกันวิชา หรือเบื่อหนายในอันจะ
สอนใหศิษยมีความรูกวางขวางออกไปจนสิ้นเชิง ไมมีสิ่งที่เคลือบแฝง
ซอนเรนอยูอีก เหมือนหยอนบันไดใหศิษยไดกาวขึ้นสูที่หมาย กลาว
คือสําเร็จวิชาบริบูรณ.
สถาน ๔ อาจารยอนุเคราะหศิษย " ดวยยกยองใหปรากฏแก
เพื่อนฝูง, " การยกยองเชนนี้เปนลักษณะสําแดงน้ําใจเมตตาปรานีในศิษย
จนตลอดกาล. การประกาศคุณสมบัติของศิษยใหปรากฏในคณะผูหลัก
ผูใหญดังนี้ เหมือนไดสํารวจกรุยทางเพาะความนิยมใหงอกงามกวางขวาง
สําหรับเปนประโยชนแกศิษยในกาลขางหนาสืบไป แทจริงเมื่อศิษยมี
ชื่อเสียงปรากฏคุณงามความดีขึ้นเพียงไร อาจารยก็ยอมมีสวนไดเสีย
อยูดวยเสมอไป.
สถาน ๕ อาจารยอนุเคราะหศิษย " ดวยทําความปองกันใน
ทิศทั้งหลาย ฯ ล ฯ, " ปญหานี้แสดงใหเห็นความกรุณารักใครอันยืดเยื้อ
คอยตามอนุเคราะหคุมครองปองกัน เพื่อความปลอดภัยทุกทิศทุกทาง
แมแตไปทางไกลก็ไมเวนในอันจักกระทําการฝากฝงแกผูที่รูจักชอบพอ
ขอความชวยเหลือในเหตุอุปสรรคทั้งปวง ซึ่งจะเกิดขึ้นแกศิษยภายหนา
อีกดวย.
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วิเคราะหทิศเบื้องหลัง
เมื่อบุตรมีอายุพอสมควรแกการหาเลี้ยงตนและครอบครัวได
แลว มารดาบิดาจะตองดําริถึงการตกแตงใหมีเหยาเรือนเปนหลักฐานสืบไป โดยเลือกหาหญิงตามลักษณะดังที่กลาวขางตน แมจะ
บกพรองไปบาง แตยังมีสวนดีพอควรแกความตองการ ไมมีขอ
เสียหายอยางอื่นเขาแทรกแซงอีกแลว ก็ควรยินดีสขู อกระทําการตกแตง
ใหสิ้นหวงไปเสีย โอกาสที่นิยมวาเหมาะในอันกระทําการตกแตง ก็
คือเมื่อไดบวชเรียนเสร็จแลว อุบายทีบ่ วชกอนแตงงานนาจะมีความ
ประสงคอยูสองอยาง อยางหนึ่งเพื่ออบรมนิสัยใจคอไมใหตกไปใน
ทางชั่ว เพราะขาดการศึกษาศีลธรรม อันจะตองปฏิบัติในเมื่อกลับ
ออกมาเปนคฤหัสถปกครองบานเรือน ก็ใหอยูในลักษณะของพอบาน
ที่ดี อีกอยางหนึ่ง การบวชเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนไทยซึ่งนับถือ
พระพุทธศาสนาไมควรละเวน ถาไปเกี่ยวของกับการมีครอบครัวเสีย
กอนแลว ก็เปนเครื่องขัดกับการบวชเรียนอยางมากมาย บางราย
ถึงแกไมไดบวชเอาทีเดียว ซึ่งเปนที่นาเสียดายที่ปลอยใหประโยชน
สําคัญผานพนชีวิตอันมีคาไปเสีย หรือแมจะตัดใจบวชไดก็คงไมวาย
ที่จะเปนหวงพะวักพะวน เปนอุปสรรคกีดขวางปฏิบัติอยูร่ําไป ถาจะ
ลองฟงเสียงขางมากก็คงไดความวา บวชกอนแตงงานเปนเรียบรอย
โดยประการทั้งปวง.
ตอนี้ไปเปนปญหาของทิศเบื้องหลัง แสดงตัวอยางสามีภรรยา
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กระทําปฏิบัติการตอกัน ดังนี้ :ทิศเบือ้ งหลัง ภรรยา สามีพึงบํารุงดวยสถาน ๕
๑. ดวยยกยองนับถือวาเปนภรรยา.
๒. ดวยไมดูหมิ่น.
๓. ดวยไมประพฤติลวงใจ.
๔. ดวยมอบความเปนใหญให.
๕. ดวยใหเครื่องแตงตัว.
สถาน ๑ สามีบํารุงภรรยา " ดวยยกยองนับถือวาเปนภรรยา "
นั้น. นอกจากจะเปนการสงเคราะหแกกันแลว ยังสองใหเห็นซึ้งถึง
น้ําใจอันซื่อตรงตอกันอีกสวนหนึ่งดวย การแสดงความรักใครไววาง
ใจใหปรากฏแกญาติมิตร ไมปกปดความดีอันเปนสมุฏฐานซึ่งจะนํา
ขึ้นสูความเปนมิตรภาพเสียดังนี้ เปนลักษณะยกยองที่ออกจากใจจริง
ขอที่วายกยองเจือไปในทางสงเคราะหนั้น เชนชวยพยุง หรือใหเกาะ
ใหยึดเพื่อไมใหซวนแซ เมื่อไปในที่ซึ่งไมสะดวกแกการเดินการยืน กับ
การชวยยกชวยถือสิ่งของให เหลานี้ ขางฝรั่งเขานิยมวาเปนอัธยาศัย
ที่ดี เปนการใหเกียรติยศผูหญิง คือปฏิบัติใหความสะดวกแกผูหญิง
ทุกอยางไป ธรรมเนียมนี้ไทยเราก็ไดประพฤติอยูบางแลวเหมือนกัน
สวนคําวานับถือนั้น มีลักษณะตางออกไป ยอลงไดแกเปดโอกาส
ใหภรรยามีภาวะเสมอดวยตน และมีสิทธิที่จะแทนกันไดทุกอยาง
ตรงกับที่กฎหมายเรียกวาเปนคน ๆ เดียวกัน.
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๔.
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สถาน ๒ สามีบํารุงภรรยา " ดวยการไมดูหมิ่น. " ความใน
สถานนี้เปนสามัคคีกันกับในสถานกอน คือการยกยองนับถือเปน
สัมพันธกันอยูแลว การดูหมิ่นดูแคลนยอมเกิดขึ้นไมไดอยูเอง ฉะนั้น
การผอนหนักผอนเบา เพื่อถนอมน้ําใจใหความสุขแกกัน มีเคาหนา
ยิ้มแยมแจมใสในกันและกัน ไมสวมหนากากเขาหากันนั้น ยอมเปน
มงคลยังความสุขเบิกบานใหแกตน ตลอดจนครอบครัวก็พลอยอิ่มเอิบ
อยูเย็นเปนสุขทั่วกัน.
สถาน ๓ สามีบาํ รุงภรรยา " ดวยไมประพฤติลวงใจ " คําวา
ลวงใจ คือกระทําในสิ่งที่ภรรยามิพอใจใหทํา หมายความถึงการลอบ
คบสตรีอื่นเปนภรรยาลับ ความประพฤติขอนี้ เปนเครื่องเฉือนใจ
ภรรยาเดิม กระทําใหคลายความรักความนับถือ และความตั้งใจดี
ตอสามีเสียสิ้น ยิ่งกวานี้ซ้ําจะเปนศัตรูทําลายความสุขไมมีเวลาสิ้นสุด
ดวย ที่วาคนรักเปนศัตรูรายยิ่งกวางูพิษนั้น ก็เปนอุทาหรณที่ใกล
ตอความจริงอยู เพราะการถนอมน้ําใจ กลายเปนความเคียดแคน
ขึ้นแทนเสียแลว ความสุขสําราญและออนโยน ก็จะกลายสภาพเปน
ความระทมทุกขและบึกบึนไปสิ้น ดังนี้จะหาความสุขความเจริญได
อยางไร.
สถาน ๔ สามีบาํ รุงภรรยา " ดวยมอบความเปนใหญให, " เชน
ดูแลกิจการบานเรือน มีอํานาจบังคับบัญชาผูคนบาวไพร ตลอดจน
การปกครองทรัพยสมบัติทั้งปวง ไดสิทธิ์ขาดเทา ๆ กับสามี เปนการ
ชวยกับฟนฟูฐานะใหสมบูรณยิ่งขึ้น.
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สถาน ๕ สามีบํารุงภรรยา " ดวยการใหเครื่องแตงตัว "
ปญหานี้โดยมาก ภรรยาที่อยูในระดับแหงความเปนใหญเชนกลาวใน
สถาน ๔ แลว การจับจายทั้งปวงก็มีสิทธิที่จะทําไดทุกอยาง ฉะนั้น
การจัดหาเครื่องแตงกายก็มักหาเอาตามอัธยาศัย เพื่อใหเหมาะ
แกสมัยนิยม แตหากบางคนมีอัธยาศัยดี กอนจะซื้อจะจายสิ่งใดเปน
พิเศษก็ปรึกษาสามีกอน เมื่อไดรับความเห็นชอบในอันจะมีเครื่อง
แตงกายโดยควรแลว จะจัดวาสามีไดใหสิ่งนั้น ๆ ดวยความยินดีก็ควร
แทจริง ถาภรรยาเปนคนเปนคนฝกใฝอยูแตในเรื่องธุระการงานแลว ก็ไม
คอยเอาใจใสแกการตกแตงรางกายเทาใดนัก เชนนี้สามีผูมีใจเผื่อแผ
มักคอยตักเตือนภรรยาใหหาเครื่องตกแตงตามสมควร อีกนัยหนึ่ง
เมื่อไปพบสิ่งใดเปนที่พอใจ ก็ซื้อมาฝากดวยความเอื้อเฟอ เชนนี้เปน
อันใหแท.
ภรรยาไดรับบํารุงฉะนี้แลว ยอมอนุเคราะหสามีดวยสถาน ๕
๑. จัดการงานดี.
๒. สงเคราะหคนขางเคียงของผัวดี.
๓. ไมประพฤติลวงใจผัว.
๔. รักษาทรัพยที่ผัวหามาไดไว.
๕. ขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง.
สถาน ๑ ภรรยาอนุเคราะหสามี " ดวยจัดการงานดี " เรียก
กันวาแมเรือนดี งานของแมเรือนถาดูแลเผิน ๆ ก็เห็นเปนของงาย
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๔.
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ไมคอยมีอะไรเปนล่ําเปนสันนัก นอกจากกิน ๆ ใช ๆ หุง ๆ ตม ๆ
เทานั้นก็พอหมดเวลาไปวันหนึ่ง ๆ แตถาพิจารณาเขาจริงจะเห็นวา
ไมใชเปนของงายเลย เพียงกลาวเฉพาะแตเรื่องของแมเรือนอยางเดียว
เทานั้น ก็จะเปนหนังสือมากมายถึงขี้เกียดอานเสียแลว ยิ่งพูดตาม
สมัยปจจุบันดวยแลวเปนไปใหญทีเดียว เพราะจะตองพาดพิงถึงความรู
พิเศษอื่น ๆ ดวย มีเรื่องรูจ ักหลักอนามัยเปนอาทิ ( ซึ่งผูเขียนเอง
ก็หมดความสามารถ ) จึงขอรวบรัดกลาวแตสิ่งที่แวดลอมอยูใกล ๆ
กับเรื่องของอุทิศ ดังนี้ :การปฏิบัติ เวลาตื่นกอนสามี เมื่อไดปฏิบัติตนเองเรียบรอย
แลว ก็ดําเนินการอื่นสืบไป.
๑. จัดเครื่องลางหนาหรือเครื่องอาบน้ําสําหรับสามีใชในเวลาตื่น
นอน แลวเลยตรวจงานในบานตอไป เมื่อมีสิ่งใดบกพรองจะไดจัดทํา
หรือเตือน ควรใหทําเสียใหเรียบรอย ถาเปนงานบนเรือน เชนหอง
รับแขกหรือในที่ ๆ ไมประสงคใหคนอื่นเขาออกพลุกพลาน แมทํา
เสียเองไดก็ควรทําตามความพอใจ ดีกวาจะตองรอคนใชใหเสียเวลา
ถาเปนบานที่ไมมีคนใช ก็หมดปญหาในเรื่องที่จะคอยคนอื่นตอไป
เพราะตนจะตองทําเองทุกอยางอยูแลว.
๒. เมื่อตรวจระเบียบการบานเรียบรอยทั่วถึงแลว ก็หันเขา
ครัวหรือหองรับประทาน ตรวจการแตงอาหารเทียบไวตามเวลานั้น ๆ
ไมสูจะตรงกันนัก บางบานเชา บางบานสาย และการรับประทานก็
มีกําหนดตั้งแต ๒ ถึง ๔ มื้อ คือ เชา, สาย, กลางวัน, และเย็นหรือ
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ค่ําอีกมื้อหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อวา ๔ มื้อ รูส ึกวาเปนการฟุมเฟอยอยูสักหนอย
แทจริงมื้อเชาและกลางวันเปนแตเพียงอาหารเบา ที่นิยมตามสมัยหรือ
ในชั้นผูมีกําลังทรัพยบริบูรณ มักใชขนมปงกาแฟ หรือไขไก เปน
อาหารรองทองในตอนเชา แตถาพูดอยางสมัยกอนก็สูขาวตมของ
เราไมได กลางวันมักใชเปนของรับประทานเล็ก ๆ นอย ๆ เรียกวา
ของวาง หมายความวาเปนเวลาวาง จะมีก็ไดไมมีก็ได บางบาน
ก็ไมใชเลย เวลาไหนจักควรแกอาหารชนิดใดนั้น ตองอนุโลมตาม
เวลาของการงานจักอํานวยใหเปนไป สําคัญแตเมื่อถึงเวลาก็ใหมีอาหาร
ใหม ๆ เทียบไว พรอมดวยตนเองกระทําหนาที่คอยปฏิบัติคอย
สังเกตวาสามีชอบรสอาหารชนิดใด จักไดกําหนดไวเพื่อประกอบให
ถูกความประสงคในโอกาสหนาสืบไป เรื่องการปฏิบัติสมัยนี้ ผูชาย
ก็หาไดแพหรือเอาเปรียบผูหญิงแตฝายเดียวไม ยอมกระทําปฏิบัติให
แกผูหญิงไดดีเทา ๆ กัน.
๓. เวลามีกิจธุระจะตองไป ณ ที่ใด ก็จดั เครื่องแตงกายและสั่ง
พาหนะใหตามควรแกการ การแตงกายสําหรับผูชายแมจะไมสูมีเรื่อง
จุกจิกพิถีพิถันอะไรมากมายก็จริง แตเพื่อความสะดวก จึงควรเอา
ใจใสชวยเหลือจนสําเร็จเรียบรอยตลอดไป
๔. ตอนวางงาน เมื่อไดพักผอนพอแกความตองการแลวก็ควร
ระลึกถึงงานเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ควรจะคุยเขี่ยตอไป เชนเสื้อผาและของ
อื่น ๆ จักตองบริหารใหแลดูใหมอยูเสมอ ยิ่งที่นอนแลวเปนเวนเสีย
มิไดทีเดียว สิ่งใดควรตากควรซักก็เอาออกตากออกซักแลวปูปดให
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สะอาด แลวคลุมไวเพื่อกันฝุนละอองไมใหปลิวจับได ถาเวลา
ยังมีวางจะใหเปนสวนของงานเย็บปกถักรอยตอไปก็ควร เชนเสื้อ
ชั้นในหรือถุงเทา แมขาดเพียงเล็กนอย ถารีบชุนหรือเย็บเสียก็คง
ใชไปไดอีกนาน นี้เปนการประหยัดทรัพยอันจะตองถูกควักออกมา
ซื้อจายไดอีกสวนหนึ่ง เวนแตของนั้นชํารุดมากจนเกินแกที่จะเยียวยา
เอามาซอมเขาจะกลับแลนาเกียดแลวก็ไมควรทํา.
๕. ของใชทุกอยาง ควรจัดไวใหเปนระเบียบแลดูงานตา ไม
กาวกายปะปนกันจนเกะกะ ถึงคราวตองการใชก็ไมตองไปเทียวหา
ที่อื่นใหเสียเวลา ตรงไปยังหมวดหมูของมันทีเดียว ก็หยิบไดทันที
ขอสําคัญเมื่อใชการเสร็จแลวนําเขาเก็บเสียยังที่เดิมทุกคราวไป จัดได
ดังนี้จะทําใหงานนอยและสะดวกขึ้นอีกมาก การทําที่ไหนทิ้งที่นั่น
นั้นเปนสิ่งไมควรประพฤติ นอกจากจะทําใหรกบานตองคอยเก็บ
เขี่ยกันไมรูจักจบแลว ยังมีเรื่องที่จะแตกหักเสียหายชุลมุนตอไป
ลงทายก็วนไปเขาขีดจะตองจายทรัพยไมรูที่สิ้นสุด ถาพูดถึงโภคกิจ
ก็เปนสิ่งที่นาคิดอยูวา งานเก็บเล็กประสมนอยทํานองนี้ แมหมั่นคุย
เขี่ยไมละเลยใหเปนไปตามยถากรรม โดยเห็นเปนของเล็กนอยแลว
จะประหยัดรายจายไดปละมาก ๆ ที่เดียว อันของนอยแมสะสมอยู
เสมอ ๆ ก็มากขึ้นได เชนปลวกขนดินมาทํารังไดทั้งสูงทั้งใหญนั้น
มันหาบคอนไดเหมือนคนเมื่อไร ปลวกตัว ๑ จะหาบดินไดราวเมล็ดงา
เดียวเทานั้น ยังสามารถทํารังไดโต ๆ เขาบทที่วา ของมากมาจาก
ของนอยฉะนั้น.
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๖. ธรรมดาผูกลับจากทํางานเหน็ดเหนื่อยมา ใจคอมักไมคอย
เบิกบาน จึงควรตอนรับดวยอาการยิ้มแยมกระวีกระวาด การยิ้มแยม
เปนโอสถที่ศักดิ์สิทธิ์ขนานหนึ่ง แมจะมีอาการหิวโหยออนเพลียมา
เมื่อไดเห็นดวงหนาอันแสดงมิตรภาพปรากฏอยูเชนนั้น ความออน
เพลียก็จะเปลี่ยนเปนสดชื่นขึ้นทันที เมื่อไดชวยในเรื่องเปลี่ยนเครื่อง
แตงกายและจัดใหอาบน้ําเรียบรอยแลว ก็ดําเนินในเรื่องอาหารสืบไป
ตามสมควรแกเวลานั้น ๆ พอไดรับประทานและพักผอนเสียเล็กนอย
แลวก็มีความสุข.
๗. เวลารับประทานอาหารก็ดี พักผอนอารมณก็ดี ควรนําแต
เรื่องที่เจริญใจมาสนทนา เวลาสามีมีทุกข ภรรยาที่ฉลาดควรหาอุบาย
พูดกลอมใจ หรือชวยออกความคิดบําบัดขอขัดของเหลานั้นใหบรรเทา
ลง ความทุกขที่รุนแรง ถาไมคิดแกไขใหเบาลงเสียบาง จะเปนชะนวน
นําเขาสูความหายนะไดงาย สําหรับผูหยอนสติดวยแลวก็ยิ่งเร็วทีเดียว
ในอันจะวิ่งเขาสูกรอบของอบายมุข มีสุราเปนตัวการจูงไปสงใหเปน
เหยื่อของความเสื่อมอื่น ๆ ในพวกของมัน ทั้งนี้กเ็ พราะไปหลงวา
สิ่งเหลานั้นจักเปนเครื่องบรรเทาความทุกขของตนได ที่แทกต็ รงกันขาม
นั่นคือปากชองแหงความพินาศตางหาก ทั้งนี้ก็เพราะเหตุแหงความ
ระทมทุกขนั่นเอง กระทําใหมืดมนหมดสติ เขาทํานองเห็นกงจักร
เปนดอกบัว หาเปนอุบายที่ดีไดไม.
๘. สวนการจัดสถานที่หรืออาหารตามที่กลาว ก็ควรใหถูกหลัก
อนามัย ๆ เปนอยางไรควรตรวจดูในตําราแพทย " สุขวิทยา "
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๙. ถามีเรื่องเจ็บไขเกิดขึ้นแกสามี แมอาการเพียงแตเล็กนอย
ก็ควรหาหยูกยาบําบัดเสีย โรคก็จะไดไมกําเริบตอไป แตการใหยา
จะตองรูจักลักษณะของไขใหแนนอนเสียกอน ถาเปนไขชนิดที่เคย
พยาบาลเคยใหยามาแลว จึงคอยทําตามเคย แมอาการแปลกผิดจาก
ที่เคยเปนมาแลว อยางพึงใหยาเองเปนอันขาด ควรจัดใหเปนหนาที่ของ
แพทยรักษาพยาบาลตอไป สวนหนาที่ ๆ ภรรยาจะพึงปฏิบัติก็คือ
ควรคุมการพยาบาลทั้งปวง ฟงคําสั่งของแพทยในเรื่องที่จะใหยาให
อาหารและอื่น ๆ การพยาบาลไขหนักจักตองจดรายการอาการของ
คนไขทุกระยะไวใหแพทยดูเสมอ สิ่งที่ผูพยาบาลควรปฏิบัติ แม
แพทยจะยังไมทันสั่งใหทําก็ตามที แตเมื่อทําเขาแลวคงไมผิด สิ่งนั้น
คือความสะอาจ ไมนิยมวาจะเปนของบริโภคหรือสิ่งใด ๆ สุดแตเกี่ยว
เปนของสําหรับคนไขแลว จัดตองทําใหสะอาดหมดจดทุกอยาง.
อนึ่ง ธรรมดาคนไขมักใจนอย จูจี้จุกจิก ถาปฏิบัติไมถูกความ
ประสงค ก็บนกระปอดกระแปดจนถึงกลาวคํารุนแรง เปนที่ระคาย
โสตและนารําคาญ ผูพยาบาลแมไมถึงพรอมดวยขันติ มีเมตตากรุณา
เปนบทนํา หรือกตัญูกตเวทีมั่นคงอยูแลว ก็นา จะหลีกใหพน
อํานาจแหงปฏิฆะไดยาก ถาไมใชความอดทนเขาชวยตานทานดวย
แลว จะรูสึกขาดหลักสําคัญของผูพยาบาลไปมากทีเดียว พนจาก
นี้ไปก็ยังมีสิ่งที่กระทําใหตองหนักอกหนักใจอยูอีกเรื่องหนึ่ง คืออาหาร
ซึ่งบางไขแพทยหามอาหารหยาบ นอกจากสิ่งที่เปนน้ําลวน ๆ เชน
น้ําตมเนื้อสัตว ( ซุบ ) และของอื่นที่เปนน้ําเชนกัน สิ่งอื่นนอกจาก
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ที่กลาวนี้แลวเปนเขาอยูในขีดที่ตองหามทั้งสิ้น ทีส่ ุดชั้นแตขาวตม
ก็ยังไมยอมผอนให แมสงิ่ ที่ยอมแลวยังถูกจํากัดใหแตเพียงเทานั้น
เทานี้ตอไปอีก ฝายขางคนไขตามปกติเปนคนใจนอยอยูแลว เมื่อ
มาถูกบังคับเขาเชนนั้น ประกอบดวยความหิวโหยเปนกําลัง ก็ผูกใจ
ขัดแคน ตั้งวิวาทกับผูพยาบาลเรื่อยไป ไขที่ตองการอาหาร ถาไม
มีอาหารสงใหพอแกความตองการ ก็ยิ่งทวีความอยากความหิวยิ่ง
ขึ้น ออนวอนขอสิ่งโนนก็ไมสมประสงค สิ่งนี้ก็ไรผล ประหนึ่งวา
คนพยาบาลมีใจเหี้ยมโหดหมดความเมตตาปราณีเอาเสียทีเดียว แม
ผูนั้นไมมีใจหนักแนนพอก็ถึงตองจํานน ดวยความกรุณาสงสารจะ
ทนมองดูหนาผูที่ตกอยูในหวงแหงทุกขอยูกระไรได ยังไขอีกจําพวก ๑
มีอาการตรงกันขามกับที่กลาว คือที่แพทยมิไดหามอาหารกวดขัน
อะไรนัก ซึ่งคนไขเบื่อเสียเอง นี้ก็กระทําความลําบากใหแกผูพยาบาล
ไมนอยเหมือนกัน คราวนี้ผูพยาบาลกลับตองออนวอนใหรับประทาน
สิ่งโนนดีก็แลว สิ่งนี้อรอยก็แลว ก็คงไดรับตอบแตเพียงสั่นศีรษะ
เรื่อยไป จนผูถามหมดปญญา ถึงตองใชอุบายพูดตาง ๆ นานา ก็
ยังไมคอยสําเร็จ จึงคงตกเปนเรื่องลําบากทั้งขึ้นทั้งลอง ความจริง
ไขจําพวกหลัง ถาผูปวยไมเบื่อเสียเองแลว อาหารก็กลับมีประโยชน
เทา ๆ กับยาหรือยิ่งกวาดวยซ้ําไป ผูพยาบาลที่มีไหวพริบตองเปนผู
รูจักใจคนไข ฉลาดอุบายพูดปลอบโยนใหเชื่อถือและปฏิบัติตาม
จึงนับวาไดเปนผูบริหารการยังผลใหเกิดสมแกหนาที่ ทั้งชวยกําลัง
แพทยไดเปนอยางดีดวย.
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๑๐. สวนหนาที่ปกครองบังคับบัญชาผูคนบาวไพร ใหเปน
ระเบียบอยูในถอยคํานั้น ตองอาศัยความเมตตาปราณี เอื้อเฟอเผื่อ
แผพรอมทั้งความเที่ยงธรรมเปนเครื่องผูกใจ ดังจะกลาวในทิศเบื้อง
ต่ําสืบไป อนึ่ง งานที่เกี่ยวเปนเครื่องอุปกรณความสุข ก็ควรดูแลให
กิจการดํารงอยูตามระเบียบทั้งภายในบานและนอกบาน ไมใหวิการ
เสียหายโดยเหตุไมบังควร ( ภายในไดแกสมบัติในบาน ภายนอกไดแก
สิ่งที่เปนผลประโยชนรายได เชนเรือกสวนไรนา บานเรือนตึกแพ
ที่ใหเชาและลูกหนี้เปนตน ) จริงอยู สมัยกอน หนาที่บริหารบาน
เรือนเปนสวยผูชายรับผิดชอบฝายเดียว งานเบ็ดเตล็ดเล็ก ๆ นอย ๆ
จึงยกใหเปนหนาที่ของผูหญิง ผูหญิงจึงไมจําตองเรียนรูการงานอันเปน
สวนของผูชายเลย โดยเหตุที่เปนผูออนแอ แตสมัยนี้ ผูหญิง
มีความรูและความสามารถในศิลปะเทา ๆ กับผูชายแทบทุกอยางแลว
แมผูชายมีธุระการงานพิเศษออกไป ไมคอยมีเวลาอยูบานมากนัก
งานของบาน ฝายภรรยาจึงตองเขาจัดใหดําเนินอยูเสมอ ไมตองหยุด
ชะงัก.
สถาน ๒ ภรรยาอนุเคราะหสามี " ดวยการสงเคราะหคน
ขางเคียงของผัว, " ประเภทแหงคนขางเคียงนี้ จะเปนญาติมิตรหรือ
ใครก็ตาม สุดแตเปนผูที่สามีไดเคยรักใครนับถือ และเคยใหพึ่งพา
อาศัยมาแตกอน ก็ควรอนุเคราะหเกื้อกูลตามสภาพของบุคคล และ
การสงเคราะหจะไดสําเร็จจากการเอื้อเฟอเผื่อแผของตน หรือดวย
ความขอรองของผูนั้น ก็ตกอยูในระดับแหงการสงเคราะหเชนกับ แต
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ถาสําเร็จดวยความเอื้อเฟออันเปนลักษณะสําแดงน้ําใจอารี ยอมมี
น้ําหนักดีกวา การสงเคราะหมีอยู ๒ ทาง คือทางกําลังกาย และ
กําลังทรัพย โดยมากมักเปนทางทรัพย สวนทางอัธยาศัย เชน
ประพฤติกิรยิ าวาจาเปนระเบียบเรียบรอยนั้น ยอมเปนเสนห ชวน
ใหบุคคลทุกชั้นเอ็นดูรักใครเปนมิตรทั่วไป ระบอบนี้โยงไปถึงการ
ตอนรับแขก ซึ่งมีสวนไดสวนเสียแฝงอยูดวย เพราะใกลตอการ
สรรเสริญและนินทา อันแมเรือนจะตองประสพอยูเสมอ ฉะนั้นจึงควร
กระทําตนใหเปนผูไมเพิกเฉย ในเมือ่ ไดเห็นแขกมาถึงบานแลว พึง
กระทําปฏิสันถารตอนรับโดยอัธยาศัยสุภาพออนโยน กลาวเชื้อเชิญ
ดวยถอยคําละมุนละมอมควรแกชั้นของบุคคล การไมแสดงตนเปนคน
กระดางเยอหยิ่งนั้นแล เปนเครื่องจูงใจผูที่ไดประสพใหนิยมรักใคร
นับถือยิ่งขึ้น แมแตคนที่เคยเปนศัตรูมากอน, ถาแขกที่มาจากทางไกล
จักตองดําเนินถึงการเลี้ยงดู หรือจัดที่ใหพักอาศัยอยางใดอยางหนึ่งก็แลว
แตทํานองการ แมจะหมดเปลืองไปบางก็เปนชั่วบางครั้งบางคราว
นาน ๆ จะไดรับรองอาคันตุกะอยางนี้สักคราวหนึ่ง.
สถาน ๓ ภรรยาอนุเคราะหสามี " ดวยไมประพฤติลว งใจ
ผัว, " คําวา ลวงใจไดกลาวมาแลวในบทของฝายสามี สวนภรรยาที่ดี
มีหิริโอตตัปปะ จักตองถนอมตนไมประพฤติลามกเชนนั้น เพราะเปน
การชั่วรายนาบัดสีที่สุด ทั้งเปนเหตุจะนําตนใหตกเปนคนเลวทราม
ชั่วชาสามานยตลอดชาติ ไมมีสมาคมใดจะจัดที่ไวรับรองคนชนิดนี้
เลย ถาจําเปนจะตองเขารวมวงดวยคนหมูทากแลว ก็คงเขาไปทําทา
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เกอ ๆ แลดูหนาใครไมเต็มตา ดวยความรูสึกในการกระทําชั่วคอย
สะกิดใจใหหวาดหวั่นอยูไมรูวาย แทจริง สามีเดิมก็เปนคนหนึ่งที่ตน
เคยรักใครนับถือมากอน เมื่อกลับเอาใจออกหางไปคบชายอื่นให
มีอํานาจเหนือตน หรือเสมอดวยสามีดังนี้ ก็เทากับเทียวแสวงหา
ศัตรูมาใหเปนคูแขงขันกับสามีของตน ทั้งตนเองก็เลยพลอยเปนศัตรู
ไปดวย เชนนี้ไมชาก็จะถึงซึ่งความตกต่ํา ( ดังนางโมราในเรื่องนิทาน
จันทโครพ ) การกระทําตนเปนคนกวางขวางในหมูคนเพศตรงกันขาม
ใหสนิทสนมเปนอาจิณอยูนั้น แมจักมิไดเปนไปในทํานองชูสาว ก็คง
ไมพนการครหาจากสุภาพชนได ฉะนั้นผูหวังความบริสุทธิ์หมดจด จึง
ควรระวังอยาใหมีมลทินในเรื่องเชนนี้ ความรักษาสัตยมั่นคงตอกัน
นั้นแล เปนมงคลอันประเสริฐ.
สถาน ๔ ภรรยาอนุเคราะหสามี " ดวยการรักษาทรัพยที่ผัว
หามาไดไว, " ของมีราคาตั้งแตสตางคเดียวขึ้นไป ชื่อวาทรัพยทั้งสิ้น
การดูแลรักษาก็ปฏิบัติตามประเภทของสิ่งนั้น ๆ คือไมใหเสี่อมเสีย
ไปในเหตุอันไมบังควร ยิ่งของที่มีราคามาก ก็ยงิ่ รักษาไวในที่
มั่นคงพนอันตรายทั้งปวง แตถาเปนทรัพยที่จักทําประโยชนใหงอก
งามตอไปอีกได ก็ไมควรเก็บนิ่งไวกับบานเฉย ๆ ซึ่งไมเพียงแตจะ
ทําใหขาดประโยชนที่ควรจะไดอยางเดียว ยังเปนสิ่งยั่วผูรายใหปอง
อีกดวย ทางดีควรนําออกทําประโยชน ใหมีสวนเปนรายไดงอกงาม
ไปอีก โดยมีหลักฐานเปนที่เชื่อได เชนรับจํานองที่ดินหรือเรือกสวน
ไรนาเปนตน เพราะสิ่งเหลานี้ไมตองเปนกังวลหวงใยวาโจรจะลวง
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ลัก หรือไฟจักไหมเหมือนของอื่น ๆ แตหากกระทําเชนนั้นไมได
เพราะทุนนอย ก็ควรแสวงหาสิ่งที่พอเหมาะแกทุนที่มีอยู ขอสําคัญ
จะทําอะไรที่เกี่ยวดวยบุคคลแลว ควรนึกถึงการลอลวงไวบาง ถา
ประสงคเพียงความปลอดภัย หรือมีผลบางเล็กนอยเทานั้น การฝาก
คลังออมสิน ไดยินวามั่นคงดี เพราะเปนของรัฐบาล แทจริงศัตรู
สําคัญของทรัพยที่หาวิธีปองกันไดยาก คือตัวของเรานี้แล ถาเรา
ตั้งกองบําเพ็ญในอันที่จะใหหมดเปลืองไปฝายเดียว ไมยับยั้งคิดถึง
กาลขางหนาขางหลังใหรอบคอบกอนแลว การรักษาตอใหลั่นกุญแจ
ตั้งรอยชั้น ก็หนีภัยชนิดนี้หาไดไม ความยั้งคิดในเรื่องใชทรัพย
ใหเปนประโยชนนั้น ถาผูมีหนาที่ปกครองบานเรือนหมั่นเอาใจใส
อยูเสมอ ๆ ก็จักผานพนเครื่องเดือดรอน อันจะพึงมีมาสูตนและ
ครอบครัว กับทั้งทารกซึ่งจะอุปบัติขึ้นในกาลขางหนา หากเผอิญมา
ประสพเวลาขัดสนยากจนเขา ก็จะแลเห็นเปนสภาพที่นาสังเวชอยาง
ยิ่ง ฉะนั้น จึงควรระวังการจายอยาใหเพลิดเพรินจนเกินรายไดบอย
นัก จะเกิดลําบากขึ้นภายหลัง ในเมื่อไมมีที่จะหยิบฉวย อบายมุข
ที่กลาวไวขางตนก็เปนศัตรูสําคัญของทรัพยอยางมากมาย ถาคิด
หลีกเลี่ยงเสียใหไกลจักเปนผลดี คําวารักษาทรัพยในที่นี้ ไมได
ประสงคแตเพียงรักษาเพื่อปลอดภัยอยางเดียว ในกิจการทั้งปวงที่
กระทําเพื่อออมทรัพยดังกลาวมาแลว ก็เปนการรักษาดวยเหมือนกัน
การประหยัดรายจายใหพอดีนั้นแล เปนของควรเอาใจใสแท แต
สําหรับผูไมเคยประพฤติมาแตเดิมแลวก็ทํายากอยู เพราะอาย, กลัว
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เขาจะวาใจคับแคบบาง, ตระหนี่เหนียวแนนคิดนอยบาง จึง
เลยทําไมไดเอาเสียทีเดียว การฝกตัวเชนนี้มานี้มาเสียจนเคย กระทั่ง
สตางคไมมีจะติดตัวแลว ก็ยังไมคิดเปลี่ยนใหตรงแกสภาพของตน
เชนนี้ เรียกกันวา " จมไมลง " แตผูที่กลัวความเสื่อมจักตอง
ประหยัดได เชนสิ่งใดมีอยูแลวยังไมควรจายเพิ่มเติม ก็ไมพยายาม
จาย เพราะถาเปนของที่เสียไดงาย หรือไมมีที่เก็บใหสมควร ของ
ก็จักเสียไปโดยมิไดรับประโยชนอะไร มีสุภาษิตสอนใหรุจักการ
ประหยัดอยูบทหนึ่ง ซึ่งทราบกันอยูดาษดื่น แตเห็นวาผูที่ยังไมทราบ
ก็คงยังมี ทั้งเปนคําสอนที่นาฟงมาก จึงนํามาลงไวเฉพาะที่ตองการ
ดังนี้ " มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท อยางใหขาดเพราะเปนของตอง
ประสงค มีนอยกินนอยคอยบรรจง อยางจายลงใหมากจะยากนาน
ไมควรซื้อก็อยาไปพิไรซื้อ ใหเปนมื้อเปนคราวทั้งคาวหวาน " นี้เปน
คําสอนที่นาเอาใจใสอยู เพราะจายเพลินโดยไมเหลียวแลถึงความ
หมดเปลืองบางแลว ภายหลังจะลําบาก ทีถ่ ูกควรถือความจําเปน
เปนสําคัญ ไมควรถือเอาความอยากเปนใหญ แทจริง ถาเปนของที่
ตองใชอยูเสมอ ทั้งเก็บไวนานไดดวยแลว ก็ไมควรซื้อยอยเหมือน
กัน เพราะการซื้อคราวละเล็กละนอยมักแพงกวาที่ซื้อคราวละมาก ๆ
ที่ซื้อใหมากก็เพื่อตองการใหถูกลง แมผูขายจักไดกําไรนอยหนอย ก็
ยินดีขาย เพื่อรวมทุนซื้อสินคามาขึ้นรานใหม ถือวาเปนสิบเบี้ย
ใกลมือ อนึง่ กอนจะออกจาย ควรตรวจของที่มีอยูใหรูวา สิ่งใด
หมดสิ่งใดยังอยูมากนอยเทาไร จักตองจายเพิ่มเติมอีกหรือไม เมื่อ
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ทราบจํานวนของที่มีอยูเสียกอนแลว จะไดกะจายใหพอเหมาะแก
ความตองการ ไมใหเกินจนตองเหลือทิ้งเนาเฟอะหรือไมขาดจนตอง
วิ่งซื้อเพิ่มเติมเปนที่เสียเวลา ที่กลาวมาเปนเวลายืดยาว ทั้งนี้ใช
ประสงคจะใหมัธยัสถจนเกินสวน ถึงแกควรจาย ควรมีใชมีกนิ ก็สู
ละเวนเสียจนหมดความสุขเชนนั้นหามิได ความตองการเพียงใหรูจัก
คําวา " พอดี " เทานั้น เมื่อถึงคราวจะตองจาย เชนสิ่งนั้นควรมี สิ่ง
นี้จะปลอยใหหมดมือเสียทีเดียวไมได หรือประจวบคราวทําการงาน
เปนพิเศษตางจากธรรมดา ก็ตองกําหนดเอาความเพียรพอเปนเกณฑ
อยาใหมีการบกพรองขึ้นภายหลัง จะลําบาก นี้เปนสวนเฉพาะ
อาหาร ถาพูดถึงของใช ก็ตองพิจารณากันไปอีกรูปหนึ่ง ตาม
ลักษณะแหงของนั้น ๆ เชนของเลวเสียงาย ที่เรียกวากํามะลอ เอา
มาใชไมกี่วันก็เสีย เชนนี้ แมราคาจักถูกก็กลายเปนแพงไป จึงควร
เลือกเอาความทนทานอีกโสดหนึ่ง ถาไมเปนของเสียงายแลว แมจัก
ทรามไปบางก็ใชไดนานกวากัน สวนการใชอยางอื่น มีคาสินจาง
เปนอาทิ ก็อนุโลมเขาในระเบียบนี้ พูดใหเขาใจงายก็คือ พยายาม
ประหยัดรายจายใหต่ํากวารายไดอยูแลวก็เปนที่อุนใจ ตามสวนใน
หนังสือโลกนิติแบงไวดังนี้ " ทรัพยมีสี่สวนใหควรแบง สองสวน
แจงแจกใชตามปรารถนา สวนหนึ่งซื้อสะเบียงเลี้ยงอาตมา สวนหนึ่ง
อยาหยิบใชไวกับตน " ตามหลักนี้ สําหรับผูหาไดเพียงพอ ก็ไมมี
ปญหาอะไร แตถาไปถูกผูที่หาไดนอยเขา ก็คงปฏิบัติใหถึงขีดนี้ไม
ได แตก็ยังเปนปริยายที่ควรสําเหนียกจดจําไวสําหรับเทียบเคียง เพื่อ
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ผอนผันมิใหหลวมตัวจนถึงเดือดรอน และคําวา " เก็บ " สมัยนี้มิได
เก็บจนถึงชื่อวาบูชาเงินเปนพระเจา ซึง่ เปนการตระหนี่จนไมไดรับ
ประโยชนอะไรเสียเลยจากเงินนั้น ที่ถูกมีทางจะใชใหเปนประโยชน
ไดสถานใด ก็ควรใชดังกลาวมาในตอนตน อนึ่ง การวิบัติ เชนภัย
ทั้ง ๔ มีโจรภัยเปนตน หรือประกอบการคาขายขาดทุนเหลานี้ แม
เกิดขึ้นในเวลาใด ก็จักตองกระเทือนถึงทรัพยที่กะไวพอดีแกการใชจาย
ใหเคลื่อนคลาดไปฉะนี้ ถามีสติตั้งอยูในความไมประมาทแลว ควร
มีทุนสํารองไวเสียอีกแผนกหนึ่ง ไมไดมากก็นอย ทั้งอยูในทํานอง
ผอนหนักเปนเบา.
ลําดับตอไปนี้ จะนําบททิฏฐธัมมิกประโยชน กับสุขของคฤหัสถ
๔ อยางมาลงไว เพื่อเปนเครื่องอุปกรณในการรักษาทรัพยใหมั่นคง
ยิ่งขึ้น.
ทิฏฐธัมมิกประโยชน คือประโยชนในปจจุบัน ๔ อยาง
๑. ถึงพรอมดวยความหมั่น ในการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิต
ก็ดี, ในการศึกษาเลาเรียนก็ดี, ในการทําธุระหนาที่ของตนก็ดี,
๓ อยางนี้เปนปฏิปกษแกการเกียจคราน ๖ สถานตามที่กลาวมาขางตนอยู
ซึ่งจําจะตองงดเวนไมเหลียวแลเสียทีเดียว.
๒. ถึงพรอมดวยการรักษา, คือรักษาทรัพยที่แสวงหาไดดวย
ความหมั่น ไมใหเปนอันตรายก็ดี, รักษาการงานของตัวไมใหเสื่อม
เสียไปก็ดี. การรักษาทรัพยไมใหเปนอันตรายดวยเหตุอันไมบังควร
๑

๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๒๙๔.
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มีประโยชนเพียงไร ยอมทราบกันดีอยูแลว และวิธีรักษาก็ปฏิบัติตาม
ที่กลาวไวในเบื้องตน สวนลักษณะบริหารการงานไมใหเสื่อมนั้น
จักตองประกอบดวยกําลังใจผูกพันอยูแตในงานของตน ไมเกียจคราน
เห็นแกสุขเพลิดเพลินจนเสียงานเสียการ ระวังรักษาระเบียบของ
งานที่ทําใหเรียบรอยอยูเสมอ แทจริงการงานก็คือที่เกิดแหงทรัพย
นั่นเอง เมือ่ รักษาการงานใหเจริญอยูไดแลว ก็คงบรรลุซึ่งความ
สมบูรณ ความขยันเปนเครื่องอุปถัมภการงาน การงานเปนบอเกิด
แหงลาภและยศนั้นแล.
๓. ความมีเพื่อนเปนคนดี, ไมคบคนชั่ว. การคบคนดีนับเปน
สงาราศีแกตน เหมือนเดินในทางที่เตียนราบรื่น ไมรกชัฏดวย
ขวากหนาม ถากลาวถึงประโยชน อยางนอยก็ชวยธุระใหเปนที่
เบาใจเบาแรงได แมสูงขึ้นไปอีกก็เขาหลักมิตรแท ( จะไดกลาวไป
ขางหนา ) ซึ่งสมมติวาเปนโชคอันจักหาไดไมสูงายนัก แตคนชั่วนั้นซิ
มีอยูดกดื่น แมไปคบเขาก็จะจูงไปในทางที่ตรงกันขาม ดังจะแสดง
ไวในลักษณะคนเทียมมิตรขางหนาตอไปเหมือนกัน, ตามภาษิตที่วา
" คบคนดีมีศรีแกตัว คบคนชั่วปราชัย " นี้เปนของไมควรลืม.
๔. การเลี้ยงชีวิตตามกําลังทรัพยที่หาไดไมใหฝดเคืองนัก ไมให
ฟูมฟายนัก, ขอนี้ความกินกับที่กลาวมาแลว แตหากตอนนี้
พูดถึงการเลี้ยงชีวิตโดยตรง จึงควรกลาวไวยอ ๆ พอประกอบกับ
ตัวบท เปนตนวาเราหาไดพอสมควรแกการใชแตเพียงของอยางกลาง
เชนอาหารควรเพียงชั้นปลาและหมู หรือสิ่งอื่นที่เปนชั้นเดียวกันได
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ก็ไมควรเอื้อมไปถึง นก, รังนก, หรือหูปลาฉลามตอไป จําพวก
เครื่องแตงกายหรือของอยางอื่นก็เชนกัน ที่ไมแพงและแลดูสะอาดตา
เทา ๆ กับของแพงก็มีถมไป ไมควรจะดิ้นรนเที่ยวแสหาของแพง
มาใชใหเปลือง และไดรับผลเทา ๆ กันนั้นเลย นี้พูดสําหรับผูมีฐานะ
อยางกลาง ขอใหญใจความก็ใหรูจักประมาณวาตนอยูในฐานะใด
จะควรใชแคไหนเทานั้น ถาใชเกินตัวไป ก็นําใหเดือดรอนภายหลัง
แตถาประหยัดจนถึงฝดเคือง ก็หมดความสุข ชวนใหเกิดเดือดรอน
ขึ้นไดดุจกัน ถารูจักผอนผันเอาเกณฑพอดีเปนเครื่องวัด ดังกลาวมา
ขางตนแลวไซร ก็พนจากความลําบากอันจะอุบัติขึ้นภายหนาได.
สถาน ๕ ภรรยาอนุเคราะหสามี " ดวยขยันไมเกียจคราน
ในกิจการทั้งปวง, " ผูมีนิสัยไมเกียจครานดังนี้ โดยมากมักเปนคน
กลัวแตความหายนะ จึงนําใหเปนคนหมั่นเอาใจใสในธุระการงาน
ของตน ตามในบททิฏฐธัมมิกประโยชนที่กลาวขางตน โดยเห็น
สิ่งใดจะเปนประโยชน ก็อุตสาหตั้งความเพียรประกอบสิ่งนั้นจนบรรลุ
สิ่งใดควรทําวันเดียวสําเร็จ ก็ไมยอมใหเนิ่นไปถึงวันที่ ๒ และที่ ๓
สิ่งใดจะเสียหายเพราะการละเลยทอดทิ้ง ก็ตั้งความอุตสาหพากเพียร
ประกอบสิ่งนั้นจนสําเร็จ ไมยอมใหเสียหายไปเพราะความเกียจคราน
เปนอันขาด พูดใหถูกก็คอื เปนคนทีม่ ีใจเพลิดเพลินในกิจการงานของ
ตน ไมถือเอาความเหนื่อยยากมาเปนขออาง.
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บุคคลจะเปนเพศหญิงหรือชายก็ตาม ยอมอยูแตลําพังตนโดย
ไมคบเพื่อนฝูงไปมาวิสาสะนั้นไมคอยมี หรือไมมีทีเดียว แตการ
คบเพื่อนจําตองเลือกบุคคลที่มีความรักใครนับถือตอกัน ( ไมใชเรา
รักเขาขางเดียว ) แมไดประสบคนเชนกลาวนี้ จึงควรสมาคมคบหา
ตางอํานวยความสุขและประโยชนใหซึ่งกันและกัน ดุจขอไขในทิศ
เบื้องซาย ดัง่ นี้ :ทิศเบื้องซาย มิตร กุลบุตรพึงบํารุงดวยสถาน ๕
๑. ดวยใหบั่น.
๒. ดวยเจรจาถอยคําอันไพเราะ.
๓. ดวยประพฤติประโยชน.
๔. ดวยความเปนผูมีตนเสมอ.
๕. ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริง.
สถาน ๑ กุลบุตรบํารุงมิตร " ดวยการใหบั่น " นั้น, แสดงวา
ไมเปนคนตระหนี่เหนียวแนนรักทรัพยยิ่งกวาเพื่อนที่ดี เมื่อเห็นเพื่อน
มีความใครในสิ่งที่ตนมีอยู ก็ยินดีหยิบยื่นใหดวยไมตรีจิต มิพักรอให
เพื่อนตองออกปากขอรอง แทจริงการใหเปนเครื่องผูกพันความเปน
มิตรใหสนิทแนนแฟนยิ่งขึ้น.
สถาน ๒ กุลบุตรบํารุงมิตร " ดวยเจรจาถอยคําไพเราะ,"
คําใดที่สุภาพออนโยน ชวนใหผูฟงยินดีเพิ่มความรักใครนับถือยิ่งขึ้น
๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๔.
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ไมตองระแวงวาจะมีเลศนัยแอบแฝงอยูดวยแลว คํานั้นก็ชื่อวาไพเราะ
สวนคําที่ยอตะพึดตะพือ ไมเลือกวาถูกหรือผิด กระทําใหนาระแวง
วาจะมีเลหเหลี่ยมเจืออยูดวยแลว คํานั้นจะจัดเปนไพเราะหาไดไม
แตคงรวมอยูในพวกที่เรียกวาปากหวาน คําพูดที่ออนละมุน ไมกาว
ราวนั้น ใชแตจะเปนแตเพียงเครื่องสมานน้ําใจผูฟงใหเปนมิตรแต
อยางเดียวเทานั้นหามิได ยังเปนสื่อนําใหประสบสิ่งอันพึงประสงค
ไดดวย.
สถาน ๓ กุลบุตรบํารุงมิตร " ดวยประพฤติเปนประโยชน, "
คือสิ่งที่จะนําไปสูความเจริญ เชนชวยเหลือกิจธุระการงานใหเปนที่
เบาใจ ตลอดถึงการบําบัดภยันตรายตาง ๆ มีพยาบาลเมื่อ
เวลาเจ็บไขเปนตน ดําเนินวิธีปฏิบัติตามระบอบมิตรแท ดังกลาวมา
แลวขางตน.
สถาน ๔ กุลบุตรบํารุงมิตร " ดวยความเปนผูมีตนเสมอ, "
คํานี้หมายถึงความเสมอภาค แมจะรูสึกวา ตนดีกวาดวยชาติ,
สกุล, ยศศักดิ์, และสมบัติ อยางใดอยางหนึ่งก็ดี ก็คงไมสําแดง
ความเหอเหิม อันสอใหเห็นเปนดูหมิ่นแกกันแตอยางใด หรือแม
ตอไปจักไดเปนคนใหญโตขึ้นก็ตามที แตอัธยาศัยไมตรีเคยมีตอกัน
มาอยางไรก็คงมีเปนปกติเชนเดิม ไมแสดงอาการผิดแผกใหปรากฏ
เปนเชิงยกตนขมทาน ผูที่มีสติรอบคอบกลับจะตองสํารวมกิริยาสงบ
เสงี่ยมเสียอีก ฝายเพื่อนที่มีอัธยาศัยก็คงรูจักตําแหนงหนาที่ของตน
เองวาจะควรปฏิบัติแคไหน การประพฤติไมสม่ําเสมอนั้น มีเสียง
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ติเตียนกันมาแตไหนแตไรแลว จนถึงประพันธเปนบทนิทานไว ก็มี
อยูมากหลาย ดังนี้ ผูเจริญดวยลาภและยศจึงมักระวังไมใหใครติเตียน
ไดในเรื่องพรรคนี้ อันการไมหลงลืมตัวจัดเปนวิถีทางแหงสามัคคีธรรม
สมควรไดรับความสรรเสริญ.
สถาน ๕ กุลบุตรบํารุงมิตร " ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจาก
ความจริง, " คือไมกลาวคําลวงใหเขาเขาใจเขวเปนอยางอื่นซึ่งไมตรง
ตอความจริง อันเปนเหตุนําความเสียหายมาใหแกผูฟงมากมาย หรือ
บางเรื่องอาจยอนกลับไปหาผูกลาวเองดวยก็ได แมผูฟงนําไปใชผิด ๆ
บางทีกลาวเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน แตเมื่อมีเหตุกลับเปนไมสนุกขึ้น
ก็จะตองเสียใจภายหลัง ฉะนั้น จึงควรรักษาคําพูดไว ดุจรักษาของที่
มีคา อันคําจริงชี้ใหเห็นความซื่อตรงของผูกลาว กระทําใหนาคบ
นานับถือยิ่งขึ้น.
ความตั้งแต ๑ ถึง ๔ ตรงกับสังคหวัตถุ ดังไดนํามาลงไวนี้.
สังคหวัตถุ ๔ อยาง
๑. ใหปนสิ่งของของตนแกคนอื่นที่ควรใหปน.
๒. เจรจาวาจาที่ออนหวาน.
๓. ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น.
๔. ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว.
คุณทั้ง ๔ อยางนี้ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอื่นไวได.
ลําดับนี้จะไดนําธรรมของฆราวาสมาเขาระเบียบไวเพื่อเปนเครื่อง
๑

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๐/๔๙๐.
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อุปกรณแกหมวดธรรมเบื้องตนอีกภาค ๑.
ธรรมของฆราวาส ๔ อยาง

๑

๑. สัตยซื่อตอกัน.
๒. รูจักขมจิตของตน.
๓. อดทน.
๔. สละใหปนสิ่งของ ๆ ตนแกคนที่ควรใหบั่น.
ขอ ๑ การซื่อตรงตอกัน โดยไมเห็นแกตัวยิ่งกวาความเปน
มิตรภาพ แมตนจะมีโอกาสไดรับประโยชน โดยจักตองกระทําการ
เบียดเบียนผูอื่นใหไดทุกขเดือดรอนแลว ก็ไมพึงยินดีในประโยชน
เหลานั้น.
ขอ ๒ การขมจิต ไดแกระวังสติไมใหตกอยูในอํานาจของ
กรรมที่เปนอกุศล รูจักอดทนไมปลอยใหความรัก, โลภ, โกรธ, หลง,
ฉุดไปสูความชั่วไดงาย ๆ.
ขอ ๓ เมื่อการขมจิตมิไดพายแพตอสิ่งอันยั่วอารมณแลว การอด
ทนหรือขันติ ซึ่งเปนสามัคคีกับการขม ก็จะมีกาํ ลังบันดาลใหประสบ
ความสุขความเจริญเปนมั่นคง.
ขอ ๔ การใหบนั่ เปนเครื่องแสดงน้ําใจเอื้อเฟอและความหวังดี
มีอานุภาพเหนี่ยวรั้งใจผูรับใหแชมชื่นปรีดี โดยรูส ึกในคุณความดี
แหงผูใหอยางชัดเจน สวนคนที่ควรใหจะเปนใครบาง เห็นมีอยูดังนี้
๑. ผูมีศลี ๒. ผูมีอุปการคุณ มีมารดาบิดาเปนตน ๓. ญาติมิตร
๑. ส. ส. ๑๕/๓๑๖.
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๔. คนขัดสน.
เมื่อมิตรไดรับบํารุงฉะนี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวย
สถาน ๕
๑. รักษามิตรผูประมาทแลว.
๒. รักษาทรัพยสมบัติของมิตรผูประมาทแลว.
๓. เมื่อมีภัย เอาเปนที่พึ่งพํานักได.
๔. ไมละทิ้งในยามวิบัติ.
๕. นับถือตลอดถึงวงศของมิตร.
ความในสถาน ๑, ๒, ๓ ตรงกับที่กลาวมาแลวในจําพวกมิตร
มีอุปการะ ๔ จึงไมควรกลาวซ้ําอีก ในที่นี้จะกลาวแตเฉพาะสถาน ๔, ๕,
เทานั้น.
สถาน ๔ มิตรอนุเคราะหกุลบุตร " ดวยไมละทิ้งในยามวิบัติ "
เชนเวลาเกิดวิบัติยากเข็ญอยางใดอยางหนึ่งขึ้นแกเพื่อน ก็เขาชวยคิด
อานในอันจะปลดเปลื้อง ใหพนจากความวิบัติเหลานั้นเสีย โดยมิได
นิ่งดูดายในเมื่อเห็นเพื่อนประสบความทุกขรอนนั้น.
สถาน ๕ มิตรอนุเคราะหกุลบุตร " ดวยนับถือตลอดถึงวงศวาน
ของมิตร " นี้ไดแกการคารวะเอื้อเฟอตอผูใหญและผูนอยในสกุลของ
เพื่อน ตั้งแตบิดามารดาตลอดถึงญาติทั้งปวงตามลําดับ ประดุจญาติ
ของตน.
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๔.
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วิเคราะหทิศเบื้องต่ํา
ทิศนี้จดั เปนทิศนายกับบาวทําการสงเคราะหแกกัน เรียกตาม
สมัยนี้ก็ไดแกนายจางกับลูกจาง และถาตองการใหกวางออกไปอีก
จะทําความเขาใจใหเปนผูใหญกับผูนอยก็พอจะไดกระมัง ? รวมความ
ก็ไดแกคนรับใชการงานนั้นเอง การมีบาวดีจะตองบํารุงดวยความ
เที่ยงธรรม ไมเหยียดเปนคนต่ําชาจนเกินไป จริงอยู ผูมฐี านะ
เปนนาย ยอมมีความรูความสามารถดีกวาผูเปนบาว แตมีสิ่งที่ควร
เอาใจใสอยูอยางหนึ่งวา คนเราจะมีดีไปทุกสิ่งทุกอยางยอมเปนไป
ไมได ที่บาวรูดีวานายในการบางอยางก็มีถมไป ตัวอยาง เชน
ชาวกรุงติชาวชนบทวาเงอะงะ ไมรูจักระเบียบแบบแผนการบานเมือง
ใหทันสมัยบางเลย ฝายชาวชนบทก็อาจโตไดวา จริง, เขาถนัดอยู
แตการเพาะปลูกและอื่น ๆ ซึ่งชาวกรุงทําไมไดเทานั้น. เมื่อเชนนี้
จึงนาทําความเขาใจเสียใหม การเหยียดกันโดยความรูสึกตางชั้น ก็จัก
คอยเบาลง.
ทิศเบื้องต่ํา บาว นายพึงบํารุงดวยสถาน ๕
๑. ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง.
๒. ดวยใหอาหารและรางวัล.
๓. ดวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข.
๔. ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดใหกิน.
๕. ดวยปลอยในสมัย.
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๕.

แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค - หนาที่ 87

สถาน ๑ นายบํารุงบาว " ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแก
กําลัง, " นี้ไดแกรูจักเลือกงานที่เหมาะแกประเภทของบุคคล และรูจัก
แบงเวลาการงานใหพอแกกําลังของคน.
การรูจ ักประเภทบุคคลนั้น เชนรูวาคนนี้จักควรใหทําการละเอียด
หรือหยาบ คนนี้ควรแกงานหนักหรือเบา และคนนี้จะไวใจใหทํางาน
ที่ตองใชความคิดไดหรือไม แลวจึงมอบหนาที่ใหเหมาะแกบุคคลที่
ไดเลือกแลว งานจึงจะดําเนินไปไดเรียบรอย ถางานที่มอบใหไม
เหมาะแกบุคคล ก็นาจักมีเสียไดถึง ๓ ประการ คือ :๑. ถาไมถนัดตอวิธีการก็ชวนใหเกิดเกียจครานขึ้น.
๒. เปนเหตุใหงานชาเสียเวลา.
๓. สิ่งทีทําอาจเสียหายเพราะความรูไมพอแกการณ.
สวนรูจักเวลาที่ควรที่ควรของการงานนั้น คือเมื่อถึงเวลาของการงาน
ก็ใชใหไดการไดงาน เวลาควรพักผอน ก็ผอนใหมีความสุข ไมฝน
จนเกินควรแกกําลัง ดังนี้ จึงจะถูกกับอัธยาศัยของผูรับใช.
สถาน ๒ นายบํารุงบาว " ดวยใหอาหารและรางวัล, " นี้ได
แกการเอาใจใสดูแลในเรือ่ งกินอยูนุงหมของบาวไมใหฝดเคือง เพราะ
นิสัยคนงาน ยอมตองการอาหารใหเพียงพอแกกําลัง ถาอาหาร
ไมบริบูรณแลวกําลังก็ถอย กระทําใหใจคอหงุดหงิด เบื่อหนายตอ
การงาน หรือกับทั้งนายดวย สวนรางวัลนั้นมีเปน ๒ ชนิด ชนิด ๑
ใหเปนคราวเปนสมัย เชนในวันนักขัตฤกษตรุษสงกรานต ( ซึ่งสมัย
กอนพรอมกันหยุดงาน ประชุมกันเพื่อการรื่นเริง แตเดี๋ยวนี้ออก
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จะจาง ๆ ไปแลว) หรือมีการงานเปนพิเศษ ดังนี้เปนรางวัลทั่วหนากัน
เรียกวาแจก อีกอยางหนึ่ง เปนรางวัลความชอบ ใหเฉพาะแตผูที่ทํา
การงานดีและเหน็ดเหนื่อย เชนนี้เปนรางวัลพิเศษ ประโยชนของ
รางวัลอยางหลังนี้ ไมเปนแตสิ่งบํารุงน้ําใจผูทํางานดีอยางเดียว ยังเปน
เครื่องยั่วผูที่ไมมีอุตสาหะใหมีขึ้นดวย.
สถาน ๓ นายบํารุงบาว " ดวยการรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข "
ผูปกครองบานเรือนจําตองมีหยูกยาไวบาง สําหรับการไขเจ็บเล็ก ๆ
นอย ๆ ในเวลาค่ําคืน พอเปนเครื่องเยียวยาชั่วคราว กอนที่จะมี
หมอรักษา แตถาเปนโรคที่เหลือความสามารถจะทําการปฐมพยาบาล
ได ก็ควรจัดการกับแพทย ดังที่กลาวไวในหมวดภรรยาอนุเคราะห
สามีเสียทีเดียว จะควรสงไปรักษายังโรงพยาบาล หรือรักษาที่บาน
ก็แลวแตความสะดวก อนึ่ง มีขอที่นาสังเกตอยูอยางหนึ่ง คือ คน
ชั้นผูนอยปวยมักไมคอยบอกใหทราบ ที่ประพฤติเชนนี้คงเปนดวย
ความเกรงใจ หรือกลัวจักวามายาและอะไรตอมิอะไรเทือกนั้น จึงมัก
นิ่งทนใหคนอื่นรูเอาเอง เชนนี้ พอที่ไขจักเปนแตเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ
ก็อาจกลายเปนมากได จึงตองอาศัยผูปกครองมีเมตตากรุณา คอย
สังเกตไตถามในเมื่อเห็นกิริยาของเขาผิดปกติไปเทานั้น.
สถาน ๔ นายบํารุงบาว " ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาด
ใหกิน " ของที่มีรสแปลกนั้น คงเปนสิ่งที่นาน ๆ จะมี เชนผลไม
ซึ่งมีเปนคราวเปนฤดู หรือของที่มาแตทางไกล เชนหัวเมืองและ
ประเทศอื่น แทจริงลําพังสิ่งเหลานี้แมจะผิดจากธรรมดา ก็คงไมถึง
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ทําใหผูรับรูสึกตื่นเตนเทาใดนัก ความมุงหมายที่แท ก็เพื่อกลอมใจ
ใหรูสึกปลาบปลื้มในมโนธรรมของนาย อันเปนรสวิเศษปรากฏขึ้นอีก
รสหนึ่ง ซึ่งมีอํานาจเราความผูกพันรักใครใหแนนแฟนยิ่งขึ้น.
สถาน ๕ นายบํารุงบาว " ดวยการปลอยในสมัย " สมัย
เชนงานนักขัตฤกษ หรืองานสโมสรอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งนิยมกัน
ทั่ว ๆ ไป นายควรหยุดงานปลอยใหไดพักรื่นเริง หรือกระทํากิจ
อันเกี่ยวแกการพิธี การกุศล แลวแตความจําเปน แมการที่หยุดเสีย
ที่เดียวจะเปนเหตุใหงานคั่งคาง ก็ควรจัดใหเปลี่ยนกันหยุดตามแต
ความสะดวก อันลักษณะการปกครองผูนอยใหอยูในถอยในคํา มี
ความเคารพยําเกรง ไมอุกอาจกาวราวตอผูใหญนั้น ก็เพราะผูใหญ
ประพฤติเปนธรรม มีเมตตาปรานี ไมเบียดเบียนผูนอยใหไดความ
ลําบากเดือดรอน มีธรรมที่ควรนํามาประกอบเปนหลักดังนี้ :อคติ ๔
๑. ฉนฺทาคติ ลําเอียงเพราะรักใครกัน.
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะไมชอบกัน.
๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา.
๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว.
อคติ ๔ นี้ เปนขาศึกแกการปฏิบัติศีลธรรมอยูมาก ผูแสวง
ทางสุจริต ยอมไมประสงคนํามาประพฤติ การลําเอียงนั้นจะดวย
ความรัก, โกรธ, หลง หรือเพราะเกรงอํานาจอยางใดอยางหนึ่ง
๑

๑. องฺ. จตฺกฺก. ๒๑/๒๓.
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ก็ตาม เหลานี้สามารถบันดาลใหผูที่ไดรับผลหัวเราะหรือรองไหได
คือทางฝายมีชัยก็หนาชื่อตาบาน สวนทางที่ไมไดรับความยุติธรรม
ก็โทมนัสเคียดแคน เลยอาฆาตจองเวรเปนศัตรูกันตอไป ผลที่เกิด
แตการสงเคราะหแกฝายหนึ่ง จักเอามาลบลางบาปที่ทําไวแกอีกฝายหนึ่ง
หาไดไม เพราะเปนผลที่ตรงกันขาม แตหากจะกลาวถึงความยินดี
ยินรายก็ตรงกันขาม คือเมื่อยินดีในฝายชนะ ก็ยอ มยินรายแกฝายแพ
ดวย.
อธิฏฐานธรรม คือ ธรรมที่ควรตัง้ ไวในใจ ๔ อยาง
๑. ปฺา รอบรูสิ่งทีค่ วรรู.
๒. สจฺจ ความจริงใจคือประพฤติสิ่งใดก็ใหไดจริง.
๓. จาค สละสิ่งที่เปนขาศึกแกความจริงใจ.
๔. อุปสม สงบใจจากสิ่งเปนขาศึกแกความสงบ.
ขอ ๑ สิ่งที่ควรรูนั้น ไมจําตองเลือกกวาดีหรือชั่ว สุดแตเมื่อ
รูไวจักเปนประโยชนแกตนแลว ก็ควรรูทั้งสิ้น ขอสําคัญอยูที่การ
รูจักเลือกใชเทานั้น เพราะการรูเปนแตเพียงเหตุ ตอเมื่อไดเลือก
แลว จึงจะมองเห็นผล สิ่งที่ใหผลขางดีก็นํามาปฏิบัติ ที่ใหผลขางชั่ว
จะไดปองกันผลักไสไปเสียใหหาง.
ขอ ๒ ความจริงใจนั้นก็เปนสามัคคีกันกับขอ ๑ อยู เพราะใน
ที่นี้ประสงคเอาจริงในสิ่งที่เปนคุณประโยชน สวนที่เปนโทษหาได
เขาอยูในกรอบนี้ไม ฉะนั้นจึงตองอาศัยปญญาพิจารณา ใหเห็น
๑

๑. ม. อุป. ๑๔/๔๓๗.
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ทางไดทางเสียและถูกผิดชัดเจนแลวจึงพูดจึงทํา การจึงจะบรรลุผล
สมประสงค ถาขาดความพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบกอนแลว อาจ
ทําผิด ๆ พลาด ๆ กลายเปนจริงในที่ผิดไปก็ใชไมได ความจริงจักตอง
ตรงตอความจริง ไมกลับกลายเปนอยางอื่นได.
ขอ ๓ สิ่งที่เปนขาศึกแกความจริงใจนั้นก็คือความไมจริง อะไร
เปนตนเหตุใหปนความเท็จขึ้น ? นอกจากกอคติ ๔ ที่ผานมาเมื่อกี้นี้
แลว ยังมีพวกอกุศลมูล คือ โลภ, โกรธ, หลง, อีกจําพวกหนึ่ง ซึ่ง
เปนขาศึกตัวสําคัญ กระทําใหใจอันสุจริตกวัดแกวงไปได ในเมื่อมีสิ่ง
ที่ยั่วอารมณผานมากระทบเขา.
ขอ ๔ สงบใจจากสิ่งเปนขาศึกแกความสงบนั้น สิ่งที่เปนขาศึก
ไดแกนิวรณธรรมทั้ง ๕ ประการ๑ คือ :๑. กามฉนฺท พอใจรักใครในอารมณที่ชอบใจ มีรูปเปนตน
๒. พฺยาปาท ปองรายผูอื่น.
๓. ถีนมิทฺธ ความที่จิตหดหูและเคลิ้บเคลิ้ม.
๔. อุทฺธจฺจกุกฺกจุ ฺจ ฟุงซานและรําคาญ.
๕. วิจิกิจฺฉา ลังเลไมตกลงได.
อารมณเหลานี้แมเกิดขึ้นเวลาใด ก็กระทําใหใจฟุงซาน เศรา
หมอง ปดทางปญญาไมใหเกิด ฉะนั้น เวลาตองการสงบ จึงควร
กําจัดสิ่งเหลานี้อยาใหเขามาเกะกะระรานได.
๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๗๒.
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เมื่อบาวไดรับบํารุงฉะนี้แลว ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕
๑. ลุกขึ้นทําการงานกอนนาย.
๒. เลิกการงานทีหลังนาย.
๓. ถือเอาแตของที่นายให.
๔. ทําการงานใหดีขึ้น.
๕. นําคุณของนายไปสรรเสริญในที่นั้น ๆ.
สถาน ๑ บาวอนุเคราะหนาย " ดวยลุกขึ้นทําการงานกอน
นาย " นั้น, ตามปญหาคงไมมุงหมายจะใหนายเอาเปรียบบาวเชนนี้
เสมอไป แทจริง กิจธุระของผูเปนหัวหนาการงานยอมมีจุกจิกอยูมาก
เปนธรรมดา โดยเหตุตองตรวจตราดูแลกิจการทุกหนาที่ และยังตองใช
เวลาตริตรองการงานไมใหตกเรี่ยเสียหาย จึงเปนเหตุกระทบกระเทือน
ถึงการหลับนอน อันจะใหตรงตอเวลาไดไม วันใดมีอุปสรรคขึ้น
เชนนี้ ก็ตองตื่นสายเปนธรรมดา แมบาวพลอยตื่นสายหรือคอยใหนาย
ตื่นเสียกอน จึงจะลงมือทํางานแลว การทั้งปวงก็จะคั่งคางเปนที่
เสียเวลาไปอีก แตเมื่อบาวจะลุกขึ้นทํางานกอนนั้น ควรตองทราบ
ความประสงคของนาย หรือเจนตองานนั้นแลว สิ่งนั้นนายประสงค
ใหทําอยางนั้น สิ่งนี้จักตองทําอยางนี้ ๆ เสียกอนแลวจึงคอยทําลงไป
การจึงจะไดผลดีไมเสียหาย สิ่งใดยังเคลือบแคลงอยู ก็อยาพึงทํา
ไปกอนไดรับความแนะนําของนาย เพราะถาผิดความประสงคไปจะ
ลําบาก แตถาบังเอิญมีการจําเปนจะตองรีบทํากอนไดรับคําสั่งดวย
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๕.
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เหตุใดเหตุหนึ่งแลว ก็ควรพิจารณาใหเห็นทางไดทางไดทางเสีย ๆ กอนวา
เมื่อไดทําลงไปแลวจะไมมีการเสียหายอยางใดเกิดขึ้น หรือแมจะเสีย
ก็ยังมีทางแกไขใหกลับคืนดีอยางเดินได ดังนี้การที่ทําจึงจักไดผลดี
สิ่งใดยังไมเคยทํา หรือระแวงวาถาเสียลงจะแกไมไดแลว ก็ไมควรทํา
ทีเดียว.
สถาน ๒ บาวอนุเคราะหนาย " ดวยเลิกการงานทีหลังนาย "
ขอนี้แสดงใหเห็นความเอื้อเฟอตอการงานของนาย ยิ่งกวาธุระของตัว
อยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่ง ก็เปนเครื่องวัดนิสัยใจคอปรากฏถึงความ
จงรักภักดีตอนายดวย อันความซื่อตรงตอการงานเชนนี้ เปนเหตุ
ทําใหนายมีกรุณารักใครไววางใจในกิจการยิ่งขึ้นทุกที.
สถาน ๓ บาวอนุเคราะหนาย " ดวยการถือเอาแตสิ่งของที่นาย
ให " ขอนี้เปนกฎสําหรับผูมีสมบัติผูดี คือไมโลภอยากไดเกินสวน
ที่ตนควรจะได อันการถือเอาสิ่งที่เจาของมิไดอนุญาตนั้น เปนการ
ละเมิดศีลธรรมในอันจักนําตนไปสูความเสื่อม อยางนอยก็กระทําให
นายเห็นใจ และอาจถูกขีดวาเปนคนมักได เลยไมไวใจในการงานที่
เกี่ยวแกโภคกิจสืบไป เปนการสรางเครื่องบั่นรอนฐานะของตนให
ต่ําลง.
สถาน ๔ บาวอนุเคราะหนาย " ดวยทําการงานใหดีขึ้น "
ขอประพฤติสวนนี้เปนปณิธานของผูซึ่งหวังตอความเจริญ ไมยอทอ
ในอันที่จักเพียรฟนฟูกิจการของตนใหดียิ่งขึ้น และใหคงดีอยูเสมอ
สิ่งใดยังไมรูก็พยายามศึกษาใหรูใหชํานาญ เพียรพินิจพิเคราะหจักเหตุ
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ผลในสิ่งที่ยังมืดมัวอยูใหแลเห็นกระจางขึ้น ดําเนินตามหลักอิทธิบาท ๔
ที่กลาวไวในสถาน ๕ ศิษยบํารุงอาจารยจงทุกประการ จริงอยู การ
ตั้งใจทําสิ่งใดลงไปดวยความหวังดี ก็ตองเล็งถึงประโยชนตอบแทน
เปนธรรมดา แตความที่หวังไมควรมุงถึงมูลคาใด ๆ อันจักเปนเหตุให
เกิดความทอถอยขึ้นภายหลัง ในเมือ่ ความมุงหมายไมประสบผล การ
ปฏิบัติหนาที่ของตน ใหสําเร็จเรียบรอยเปนที่พอใจนาย นั้นแลเปนสิ่ง
ควรกระทํา เมื่อนายมีเมตตาปรานีแลว ผลก็ตองเกิดอยูเอง ขอ
สําคัญเพียงแตอยาใหนายติไดก็เปนการดี ถาถึงยกยองสรรเสริญดวย
แลวจะถือเอาเปนรางวัลเสียทีเดียวก็ควร แตอยาปลอยสติใหเพลินตอ
คําสรรเสริญนั้นจนเกินไป อันความยินดียินรายถาเกิดแกผูใดแลว
จะสงบความรูสึกใหเปนปกติไวไดยาก เพราะเปนลักษณะของโลกธรรม ๘ ดังไดนํามาเขาลําดับไวขางลางนี้ สําหรับผูเยาวจักไดศึกษาให
ทราบชั้นเชิงของธรรมเหลานี้ไว เพื่อเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งใจ ดังนี้ :โลกธรรม ๘ อยาง
ธรรมที่ครอบงําสัตวโลกอยู และสัตวโลกยอมเปนไปตามธรรมล
นั้นเรียกวาโลกธรรม มี ๘ อยาง คือ :มีลาภ ๑
ไมมีลาภ ๑
มียศ ๑
ไมมียศ ๑
สรรเสริญ ๑ นินทา ๑
สุข ๑
ทุกข ๑
๑

๑. องฺ อฏก. ๒๓/๑๕๗.
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โลกธรรม ๘ ประการนี้ อยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ควรพิจารณา
วาสิ่งนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แตวามันไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรรูต ามที่เปนจริง อยาใหมนั ครอบงําจิตได
คืออยายินดีในสวนที่ปรารถนา อยายินรายในสวนที่ไมปรารถนา.
สถาน ๕ บาวอนุเคราะหนาย " ดวยนําคุณของนายไปสรรเสริญ
ในที่นั้น ๆ " ตามเคาความขอนี้ เปนลักษณะแสดงน้ําใจจงรักภักดี
ใหเดนชัดแมตอหนาและลับหลัง บุคคลประพฤติสัตยซื่อตอผูมีคุณ
เชนนี้ มักไมคอยตกต่ํา ดวยการสรรเสริญหรือนินทาเปนเครื่อง
แสดงใหปรากฏความรักหรือชังอันแทจริง ก็แลเมื่อนายไดทราบ
พฤติการณเชนนั้นเขา จักไมกระทําสนองดวยลักษณาการเชนนั้นบาง
หรือ ? การนําคุณของนายไปสรรเสริญ นายก็สนองดวยอาการเมตตา
ปรานี อันจักไดรับผลคือความเจริญงอกงามนั้นแล.
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วิเคราะหทิศเบื้องบน
ผูเคารพนับถือพระพุทธศาสนา ยอมมีสัมมาคารวะตอสมณพราหมณผูมีศีลวัตรดีงาม ดวยการบํารุงใหความสุขตามหัวขอในทิศ
เบื้องบน ดังนี้ :ทิศเบื้องบน สมณพราหมณ กุลบุตรพึงบํารุงดวยสถาน ๕
๑. ดวยกายกรรม คือทําอะไร ๆ ก็ประกอบดวยเมตตา.
๒. ดวยวจีกรรม คือพูดอะไร ๆ ก็ประกอบดวยเมตตา.
๓. ดวยมโนกรรม คือคิดอะไร ๆ ก็ประกอบดวยเมตตา.
๔. ดวยความเปนผูไมปดประตู คือมิไดหามไมใหเขาหามเรือน.
๕. ดวยใหอามิสทาน.
สถาน ๑ กุลบุตรบํารุงสมณพราหมณ "ดวยกายกรรมนัน้ ,"
ไดแกการชวยดวยกําลังกายอันมีลักษณะตางกัน คือ:๑. ชวยทํากิจธุระตาง ๆ.
๒. ชวยปองกันอันตรายซึ่งเกิดแตโรคาพาธ หรือเกิดจากการ
พลาดพลั้ง เชนซวนเซ พลิ้วแพลง ก็เขาชวงพยุงไว หรืออยางอื่น
เชน ประสบคนราย, สัตวราย จะทํารายและขบกัด ก็ปองกันใหพน
จากภัยนั้นไปเสีย
๓. การคารวะตอนรับ มีหลีกทางใหเปนอาทิ ก็เขาในลักษณะ
กายกรรมดวยเหมือนกัน
สถาน ๒ กุลบุตรบํารุงสมณพราหมณ "ดวยวจีกรรม," คือ
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๕.
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สงเคราะหทางวาจา เชนเห็นตกอยูในความประมาท และใกลตอ
อันตราย ก็ชวยตักเตือนใหสติ หรือมีขาวคราวที่สมณะควรทราบ
ก็แจงใหทราบ ตลอดจนการกลาวอภิปรายใด ๆ ก็ควรใชวาจาที่เปน
สาระประโยชนสุภาพออนนอม ไมหยาบคายกาวราวใหเปนเครื่อง
ระคายโสต.
สถาน ๓ กุลบุตรบํารุงสมณพรามณ " ดวยมโนกรรม, " นี้
เปนเครื่องชี้ใหเห็นน้ําใจอันเปนกุศลของผูนั้น คือเฝาตรึกอยูแตในอัน
ที่จะใหผูอื่นไดรับความสุข ดังนี้ กรรมอื่นจะปรากฏขึ้นทางกายหรือ
วาจา ก็ตองอาศัยใจเปนผูอํานวย ฉะนั้นจึงควรฝกใจใหตกอยูแต
ในระบอบของกรรมขางฝายที่เปนกุศลไวเสมอ ๆ.
สถาน ๔ กุลบุตรบํารุงสมณพราหมณ " ดวยความเปนผูไม
ปดประตู ฯ ล ฯ " สมณพราหมณผูสังวรในศีลธรรมอันดี ยอมไมเปน
ศัตรูเที่ยวกอภัยเวรแกใคร จึงไมควรเกียดกันในการที่ทานจะเขามา
ยังบานเรือนแหงตน ยิ่งกวานี้ควรกระทําตอนรับเคารพกราบไหว หา
หนทางติดตอใหไดไปมาอยูเนือง ๆ เพื่อสะดวกในการบําเพ็ญกุศลทาน
ดวยขาวและน้ําเปนตน ทั้งจะไดมีโอกาสไดสดับคําสอนของทาน อัน
จักนําใหประสบความสุขนานาประการ.
สถาน ๕ กุลบุตรบํารุงสมณพราหมณ " ดวยใหอามิสทาน."
คือสิ่งอันควรแกสมณบริโภค ไดแกปจจัยทั้ง ๔ ซึ่งเปนของเกื้อกูล
ความสุข มีผานุงหมเปนตน เพราะสมณะมีธุระอยูแตในการเลาเรียน
และการปฏิบัติ ไมสามารถจะหาของเหลานี้ดวยตนเองไดสะดวก จึง
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ตองอาศัยปจจัยทานของผูมีศรัทธาทั้งหลายเกื้อกูล ก็แลผลของการให
ตามที่แลเห็นอยูทุกวันนี้ เปนการอํานวยความสุขใหแกผูปฏิบัติธรรม
มีเมตตาปรานีไมเบียดเบียนใคร ใหไดทุกขเดือดรอน มีอุตสาหะพากเพียรจําทรงพระพุทธโอวาท และนํามาสั่งสอนแจกจายแกกัลยาณชน
ชนผูมีศรัทธาเสื่อมใส ใหเกิดความรูความเขาใจ พรอมกับกระทํา
ตัวอยางนําใหกุลบุตรประพฤติตาม ถาบุคคลพากันอบรมนิสัยนอมเขา
อยูในสุจริตรุธรรมเปนสวนมากแลว หวังวาการประพฤติเปนพาลเกเร
เที่ยวเบียดเบียนขมเหงลักขโมยแยงชิง ก็จะหมดลงไปตามกัน ความ
สุขความเจริญที่ตางมีประสงคอยูทุกคน ก็จะอุบัติขึ้นแทน รวมความ
ก็คือตางฝายตางมีเมตตาจิต อํานวยความสุขแลกเปลี่ยนแกกนั ผูใด
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของทาน ก็ไดรับความสุข ๆ นี้เองคือตัวบุญ
ผูที่ถูกเรียกวา " มีบุญ " ก็เพราะมีความสุข สวนกุศลอันจักสนอง
ภายหนานั้น ไมสามารถจะกลาวใหเปนประโยชนไดในที่นี้ อนึ่ง การ
บริจาคก็ควรกําหนดใหดํารงอยูในขอบแหงความปติเลื่อมใส ในอัน
ที่จะอํานวยความสุขใหแกปฏิคาหกจริง ๆ ไมหกั โหมทําจนเกินแก
กําลังทรัพยที่มีอยู ถึงตองเที่ยวกูหนี้ยืมสินเขามาทํา ซึ่งเปนเหตุอัน
จักนําความเดือดรอนมาสูตนภายหลัง และเปนลูทางใหเกิดทอถอย
พาโลวาไมเห็นบุญเห็นทานที่ไหนชวย เลยวางมือหมดศรัทธาเอา
เสียงาย ๆ .
สมณพราหมณไดรับบํารุงฉะนี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตร
ดวยสถาน ๖
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๕.
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๑. หามไมใหกระทําความชั่ว.
๒. ใหตั้งอยูในความดี.
๓. อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม.
๔. ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง.
๕. ทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหแจม.
๖. บอกทางสวรรคให.
สถาน ๑ สมณพราหมณอนุเคราะหกุลบุตร " ดวยหามไม
ใหทําความชั่ว " คือไมใหประพฤติในสิ่งอันจักนําความเสื่อมเสียมา
สูตนและผูอื่น จะพรรณนาวาสิ่งใดบาง ก็คงไมรูจักจบ จึงกลาวรวม
วาสิ่งใดทางศาสนาและบานเมืองหามไมใหกระทํา หรือทีโ่ ลกติเตียนวา
เปนของชั่วแลว ก็อยูในเกณฑตองหามทั้งนั้น.
สถาน ๒ สมณพราหมณอนุเคราะหกุลบุตร " ดวยใหตั้ง
อยูในความดี," คือใหตั้งอยูในความสุจริต รูจกั บาปบุญคุณและโทษ
ทําตนใหเปนประโยชนแกชาติบานเมือง ดํารงอยูในภาระแหงอารยชน
ไมละเมิดในสิ่งที่ผิดศีลธรรม ดังธรรมที่ไดนาํ มาบรรจุไวตอไปนี้ :วุฑฒิ คือ ธรรมเปนเครื่องเจริญ ๔ อยาง
๑. สปฺปุริสูปสเสว คบทานผูประพฤติชอบดวย กาย, วาจา, ใจ,
ที่เรียกวา สัตบุรุษ.
๒. สทฺธมฺมสฺสวน ฟงคําสั่งสอนของทานโดยเคารพ.
๓. โยนิโสมนสิการ ตริตรองใหรูจักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบาย
๑

๑. องฺ. จตุกกฺ . ๒๐/๓๓๒.

แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค - หนาที่ 100

ที่ชอบ.
๔. ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม ซึ่งได
ตรองเห็นแลว.
อริยทรัพย ๗
ทรัพยคือคุณความดีที่มีในสันดานอยางประเสริฐ เรียกอริยทรัพย
มี ๗ ประการ คือ :๑. สทฺธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ.
๒. สีล รักษากายวาจาใหเรียบรอย.
๓. หิริ ละอายตอบาปทุจริต.
๔. โอตฺตปฺป สะดุงกลัวตอบาปทุจริต.
๕. พาหุสจฺจ ความเปนคนเคยไดยินไดฟงมามาก คือจําทรง
ธรรมและรูศลิ ปวิทยามาก.
๖. จาค สละใหปนสิ่งของ ๆ ตนแกคนที่ควรใหปน.
๗. ปฺ รอบรูสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปนประโยชน.
อริยทรัพย ๗ ประการนี้ดีกวาทรัพยภายนอก มีเงินทองเปนตน
ควรแสวงไวใหมีในสันดาน.
ทบแรกวา สทฺธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อนั้น หมายถึงเชื่อกรรม
และเชื่อผลของกรรม คือทําดีจักไดดี ทําชั่วจักไดชั่วดุจกัน เมื่อทํา
ลงไปแลวเปนความดีหรือความชั่วก็ตาม จักตองไดรับผลตามลักษณะ
ของกรรมนั้น ๆ ที่จะไมเกิดผลยอมไมมี ไมตองพักกลาวถึงการ
๑

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๕.
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ทําชั่ว แมแตการทําดีและทั้งไมหวังประโยชนใดตอบแทนเลย ก็จัก
ตองไดรับผลตามสวนของกรรมนั้น ๆ เหมือนเงาตามตัวอยูเสมอ.
บทที่ ๒ ศีล, ศีลเปนขอบัญญัติการรักษากายวาจาใหสุภาพ
เรียบรอยและสะอาดหมดจด เปนบันไดสืบสามัคคีกับธรรมเหลาอื่น
มี หิริ โอตตัปปะ เปนอาทิ ในที่นจี้ ักบรรยายแตเฉพาะศีล ๕ ซึ่งเปน
หลักสําคัญสําหรับผูมีหนาที่ปกครองบานเรือน ในอันจะรักษาความ
เปนไมตรีแกบุคคลทั่วไป เพราะศีลเปนดุจอาภรณตกแตงผูรักษาให
เปนบุคคลที่นารักใครนับถือ ไมมขี าศึกศัตรูประทุษรายเบียดเบียนให
ไดความเดือดรอนรําคาญ ผูใดรักษาศีล ๆ ก็รกั ษาผูนั้น ไมตกเขาใน
ขอบของความชั่วได แมศาลหรือเรือนจําก็จักไมรบกวนแกผูมีศีล ๆ
มีแตจักนําผูปฏิบัติขึ้นสูระดับความสมบูรณพูนสุข มีใจราเริงอาจหาญ
ในที่ทั้งปวง นอกจากนี้ศีลยังเปนมหาทานอันใหญอีกดวย เชนเวน
การกระทําปาณาติบาต ไมฆาเหลือบยุงที่มากัดใหเจ็บ สัตวเหลานั้น
จึงยังคงมีชีวิตอยูสืบไปได ดังนี้นับวาไดใหชีวิตเปนทานแลว ตอไป
อีก ๔ สิบขาบท ก็มีผลทํานองเดียวกัน เพราะการเวนจากเบียดเบียน
ผูอื่นใหไดทุกขเดือดรอน ก็เทากับไดใหความสุขแกเขา ซึ่งนับเปน
มหาทานอันจักทําไดโดยยาก ดวยอานุภาพของศีล แมบานใด
เมืองใดดาษดื่นไปดวยผูมีศีลแลว เคหสถานแหงบานนั้นเรือนนั้น
จักไมตองลงกลอนประตูและหนาตาง ทั้งจักไมตองเปลืองเงินคาซื้อ
กุญแจและตูกันภัย ตํารวจหรือผูพิพากษาตุลาการก็ไมตอ งมีมากดังนี้
ลองคิดดูเถิดวาจักมีความสุขเพียงไร ?
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ศีล ๕ ประการ
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากทําชีวิตสัตวใหตกลวง.
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี เวนจากถือเอาสิ่งของที่เจาของ
มิไดใหดวยอาการแหงขโมย.
๓. กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี เวนจากประพฤติผิดลวงใน
บุตรธิดาภรรยาทานผูอื่น.
๔. มุสาวาทา เวรมณี เวนจากการพูดเท็จ.
๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี เวนจากดื่มน้ําเมา
คือสุราเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท.
ศีล ๕ ประการนี้ควรรักษาเปนนิตย เพราะผูครองเรือนจักตองมี
การติดตอกับผูอื่นอยูเสมอ ศีลจักเปนเครื่องเชื่อมความเชื่อถือไววางใจ
แกเพื่อนบานดวยอาการสิ้นรังเกียจ.
การลวงศีลมีโทษทั้งในปจจุบันและภายหนา ผลที่จักอํานวยให
เห็นในปจจุบันก็มีอยูหลายอยาง เชนสิกขาบทแรกเวนจากทําชีวิต
สัตวใหตกลวงนั้น
ถาสาวถึงเหตุที่จักทําใหลวงสิกขาบทนี้มีอยู ๓
ลักษณะ คือ :๑. อาศัยความโลภเปนเหตุ เชนฆามนุษยเพื่อชิงทรัพย ฆาสัตว
เพื่อประโยชนในอวัยวะ มีเลือดเนื้อเปนตน.
๒. ฆาดวยบันดาลโทสะ อันเกิดแตมุทะลุเหี้ยมโหด.
๓. ฆาดวยเห็นเปนของสนุก เอาชีวิตเปนเครื่องทดลองฝมือ
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๒๑.
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โทษของการกระทําเหลานี้ คือจักตองไดรับอาญาของบาน
เมือง หรือทางพรรคพวกของผูตายกระทําตอบแทนเพื่อแกแคน, โทษ
ของการฆามารดาบิดาเทียบเทาพระอรหันต ทางศาสนาปรับเปน
อุกฤษฏโทษ ถึงอนันตริยกรรม ปดหนทางมรรคผลในชาตินั้นเสีย
ทีเดียว นอกจากนี้ก็ยังมีโทษที่เห็นวานาจะแรงกวาธรรมดาอยูอีกหลาย
ชนิด เชนฆาสมณพราหมณ, ครูอาจารย, ผูมีอุปการะเลี้ยงดูคลาย
มารดาบิดา, หรือฆาโดยอาการทารุณโหดรายนาสยดสยอง ถาฆา
สัตวที่มีเจาของก็ขยายไปถึงสิกขาบทที่ ๒ ดวยอีกบทหนึ่ง ซึ่งอาจมีคดี
ถึงโรงศาลสืบไปดวย
ถามีวิรัติมั่นคงไมปลอยใหศีลวิบัติฉิบหาย
เพราะอํานาจความโลภ, โกรธ, หลง, เขาบังคับบัญชาแลว ก็คงได
บรรลุอานิสงคผลตามสมควรแกเหตุ มีนิยายในมังคลัตถทีปนีเรื่อง
อุบาสกผูถือสมาทานวิรัติ ซึ่งไดนํามาลงไวโดยยอพอเปนอุทาหรณ
ดังนี้ :มีอุบาสก ซึ่งไดรับสิกขาบทในสํานักพระปงคลพุทธรักขิตเถระ
ในเมื่อไปกระทําการไถนา เผอิญโคหาย จึงไปเที่ยวตามหาบนภูเขา
ไปพบงูใหญ งูใหญไดรดั เอาอุบาสกไว อุบาสกจึงคิดจะตัดหัวงูนั้นเสีย
แตหวนคิดขึ้นมาวา ตนเปนผูไดรับศีลมาแลว จะทําลายเสียหาควร
ไม คิดกลับไปกลับมาเชนนี้ถึง ๓ ครั้น ในที่สดุ ยอมสละชีวิตดีกวา
จะทําลายศีลของตน เมื่อตกลงใจเชนนี้แลว จึงขวางมีดอันคมที่
แบกอยูนั้นเสีย ดวยอํานาจแหงศีล งูใหญก็คลายปลอยอุบาสกออก
ทันที.
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อุบายขมใจที่จักกระทําวิรัติ ในเมื่อมีสิ่งใดมายั่วอารมณให
มีความใครในอันที่จะลวงศีลนี้ขึ้นคราวไร จงยับยั้งแลวใชสติขมไว
ดวยวิธีเจริญเมตตาจิต โดยกลับเอาตัวของเราไปเปนผูจักตองถูก
กระทําอยางนั้นบาง จะรูสึกสยดสยองตอภัยอันนั้นสักเพียงใด ใน
เมื่อนึกเห็นภาพของตนประสบความทุกขเขาบาง ก็จะแลเห็นทุกขของ
ผูอื่นไดทันที วาเปนสิ่งที่ไมมีใครปรารถนา ไมเลือกวาจะเปนสัตว
หรือบุคคล ยอมรักสุขเกลียดทุกขทวั่ กันหมด ผูท ี่ชอบทํารายเขา
ก็หาชอบใหใครกระทําแกตนเชนนั้นไม การพิจารณาเห็นทุกขของผู
อื่นดังนี้ บางทีจะทําใหเกิดความสังเวชสลดใจ และละเลิกความคิด
มิชอบนั้นเสียก็ได แมอุบายนี้จะไมสามารถขมความเหี้ยมโหดให
ระงับลงได ก็ใหระลึกถึงภัยเวรอันจักตามสนอง โดยพวกพองของเขา
จะพยาบาทคุมแคนหาโอกาสปลงชีวิตตนเสียบาง ก็ตกเปนเรื่องผูกเวร
กันตอไปไมรูจักจบ หรืออีกบรรยายหนึ่ง การทํารายเขาก็คงไมพน
ในอันจักตองรับโทษทางอาญาบานเมือง ตามฐานะที่ตนกระทําแกเขา
ดังนี้ บางทีจะมีสติยับยั้งความคิดอันชั่วรายเสียได ดวยอาการหวาด
กลัวตอภัยอันจักพึงประสบแกตัวเขาบาง.
สิกขาบทที่ ๒ เวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให นี้
ก็มีลักษณะหนักเบาตางกันดุจขอแรก เชนสิ่งที่เปนประโยชนแกคน
หมูมาก มีของสงฆ หรือทรัพยที่เขาอุทิศเปนสาธารณประโยชน
เหลานี้ก็นาจะมีโทษมากกวาของเฉพาะบุคคล คราวนี้ลองพิจารณา
ถึงนิสัยใจคอของคนที่ชอบประพฤติการโจรกรรมดูวา จะมีความรูสึก
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อยางไร ในการที่เขาอุตสาหมอบชีวิตจิตใจใหตกเปนเหยื่อของความ
โลภ อันจักนําไปสูแดนแหงความพินาศเชนนั้น ก็พอเดาไดวา
เขาคงไมคิดอะไรใหยิ่งไปกวาความอยาก การถูกจับกุมหรือจะตอง
ไดรับโทษสถานใดตอไปนั้น ยังไมตองพูดถึง ขอแตใหสําเร็จความ
ใครไวกอนเปนอันพอ ถาเคราะหยังดีอยูไดรอดพนจากการจับกุม
ไป ก็เปนโชคที่จะไดร่ํารวย ไมนอยหนาผูมีทรัพยทั้งปวง คิดสราง
วิมานบนอากาศ แลวแตความอยากจักอํานวย ซึ่งเปนความคิดที่
ตรงกันขามกับฝายขางถูก โดยฝายขางถูกเห็นวา นั่นคือความทุกข
เดือดรอยอันมีประจําอยูทุกระยะ แตพอเริ่มคิด ทุกขก็วิ่งเขาเปนตัว
อุปถัมภทันที ๆ เดียว ถาความอยากอันแรงกลาเขากําบังใหมืดมนแล
ไมเห็นเทานั้น ระยะที่ทุกขจะสําแดงใหปรากฏมีดังนี้ พอเริม่ คิดวา
จะกระทําความชั่วเทานั้น ก็หมดความสุขเสียแลว คราวนี้เงาแหง
ความทุกขก็ฉายเขาแทนที่ และบันดาลใหจิตใจที่เคยสําราญราเริง
เปลี่ยนเปนหดหูเศราหมองลงทันที โดยเหตุพะวงแตจะคิดหาทาง
หนีทีไล เพื่อการปลอดภัยแทบไมเปนอันกินอันนอน อุบายนี้ไม
เหมาะก็หาอุบายอื่นตอไปอีก ตอนถึงเวลาเขาจริง ก็ยิ่งประหมากลัว
จนถึงตัวและใจสั่นไมเปนสมฤดี ถาเคราะหยังดีเขาก็จับไมได ก็คง
ไดของมาพรอมกับความทุกขนั่นเอง เพราะจะตองกระทําการปกปด
ซอนเรนหนักอกหนักใจตอไปไมรูสิ้นสุด และเห็นใครก็ใหระแวง
สงสัยวาจะเปนปฏิปกษแกตนไปหมด ตอนเอาออกจําหนายขายซื้อ
ก็ยังตองระวังแลวระวังอีก ครั้นขายไดทรัพยมาจักบริโภคใชสอยให
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เปนสงาผาเผยเหมือนบุคคลอื่นเขา ก็กลัวจะถูกสงสัย ถาเขาจับได
เขาจริง ความทุกขที่กรุนอยูแลว ก็จะขยายตัวออกไปอีกหลายเทา
คราวนี้ถึงหมดสติเอาทีเดียว ของที่ไดมาแมจักมีราคาสักเพียงใดก็หมด
ความปรารถนา เพราะครุนคิดอยูแตจะแกไขใหรอดพนจากอาญาอยาง
เดียวเทานั้น นี้แลของที่ไดมาก็ถูกริบเอาคืนไปหมด ซ้ําตัวก็ตองถูก
ลงโทษสถานเปนโจร รวมความวา การประพฤติเปนโจร แมเขายัง
จับไมไดก็มีโทษ คืออาการที่ตองทรมานใจไมใหเปนสุขนั่นเองเปนการ
ลงโทษ ตรวจจนตลอดเรื่องก็ยังไมเห็นชองวางมีความสุขที่ตรงไหน
ฉะนั้นผูแสวงหาความสุข จึงควรรูสึกในการลวงสิกขาบทนี้วาเปนเลว
ที่สุด และทําความเขาใจไววา บุคคลทุกชั้นยอมปรารถนาในทรัพย
ทรัพยของใคร ๆ ก็รักและหวงแหน เมื่อมาถูกลักฉอแยงชิงเอาไป
ก็ยอมเสียดายเปนธรรมดา.
สิกขาบทนี้ มีนิยายปรารภประโยชนแหงการรักษาศีลมั่นคงไว
ดังนี้ :มีพราหมณคนหนึ่ง ชื่อศีลวิมังสกะ ในกรุงสาวัตถี เปนผูถึง
สรณะ ๓ มีศีล ๕ อันไมขาด อาศัยพระโกศลราชเลี้ยงชีวติ อยู
พระราชาทรงดําริวา พราหมณคนนี้มีศีลดังนี้ แลวทรงทําความ
ยกยองแกพราหมณนั้น ใหเสมอดวยพราหมณเหลาอื่น วันหนึ่ง
พราหมณนั้นคิดวา พระเจาอยูหัวทรงทําความยกยองแกเรา เพราะ
อาศัยความถึงพรอมดวยชาติ, หรือโคตร, สกุล, ประเทศ, และ
ศิลปะ, หรือเพราะอาศัยความถึงพรอมดวยศีลของเราหนอ ? เราจะ
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ทดลองดูดังนี้ แลวไปเฝาพระเจาแผนดิน เมื่อเดินกลับเรือนไดถือเอา
กหาปณะ ๑ จากแผนกระดานของชางเงินคนหนึ่งไมไดบอกเลย
แลวกลับไป เหรัญญิก ( ผูเก็บเงิน ) ไมพูดอะไร นั่งเฉยอยู เพราะมี
ความเคารพในพราหมณ ในวันที่ ๒ พราหมณไดถือเอาทรัพย ๒
กหาปณะ เหรัญญิกก็นงั่ เฉยอยูอยางนั้นเอง วันที่ ๓ พราหมณได
ถือเอากหาปณะกํามือ ๑ เหรัญญิกโกรธ แลวรองขึ้น ๓ ครั้งวา
ขาพเจาจับโจรผูยองเบาไดแลว พวกมนุษยวิ่งมาแตทางโนนบาง
ทางนี้บาง และพูดวา เดี๋ยวนี้ทานประพฤติดุจคนไมมีศีลมานานแลว
พากันประหารคนละ ๒-๓ ที จับผูกไวถวายพระเจาแผนดิน ๆ ทรงมี
ความเดือดรอนพระหฤทัย แลวตรัสวา ดูกอนพราหมณ เพราะเหตุ
อะไรทานจึงทํากรรมของบุคคลผูทุศีลเห็นปานฉะนี้ ? ดังนี้ แลวรับสั่ง
วา พวกทานจงไปลงอาญาแกเขา ดังนี้ พราหมณกราบบังคมทูลวา
ขาพระพุทธเจามิไดเปนโจร แตวาขาพระพุทธเจาไดทําอยางนี้ เพราะ
เหตุนี้ ดังนี้ แลวกราบบังคมทูลอีกวา บัดนี้ขาพระบาททราบเกลาแลว
โดยสวนเดียววา พระองคทรงทําความยกยองแกขาพระบาทเพราะอาศัย
ศีลอยางเดียว มิใชอาศัยคุณสมบัติ มีชาติเปนตน ดวยวาบัดนี้
พระองคทรงบังคับใหลงราชทัณฑแกขาพระบาทอยางนั้น, เพราะเหตุนี้
คือศีลเปนประมุขดังนี้, แลวคิดวาก็เมื่อเราจะทําใหสมควรแกศลนี้
การดํารงอยูในเรือนแลวบริโภคกิเลสอยูอยางเดียว ไมอาจเพื่อจะทําได
ดังนี้แลวขอพระบรมราชานุญาต ดวยทูลวา ขาพระบาทจักบรรพชา
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ในสํานักพระศาสดา ในวันนี้เอง ขอพระองคไดโปรดพระราชทาน
ใหขาพระบาทไดบรรพชาเถิด ดังนี้แลวไปสูพระเชตวันวิหาร ทูลขอ
บรรพชากะพระศาสดา, ไดบรรพชาและอุปสมบทแลว ไมละกัมมัฏฐาน
เจริญวิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัต.
อุบายในอันจะงดเวนการลวงสิกขาบทนี้ ควรจะทําหิริโตตตัปปะ
ใหเกิด คิดถึงงอกเขาอกเรากลับกัน กับทั้งจักนําภัยเวรมาสูตนดังกลาว
แลว.
สิกขาบทที่ ๓ ประพฤติผิดในกามนั้น ถากลาวตามลักษณะ
ภรรยาหรือสามีเขาแลว โทษก็ไมนอยกวา ๒ สิกขาบทขางตน เพราะ
เปนการแยงความรักของเรา อันเปนเหตุกอใหเกิดอาฆาตจองเวร
กันอยางลึกซึ้ง ไมมีการยกเวนในที่จะกระทําทดแทนใหสมแกความ
แคนโดยไมเลือกกรรม สิ่งใดจักเปนเครื่องประหารไดอยางพอใจ ก็
ตองเลือกเอาสิ่งนั้น หมดความเกรงกลัวอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น
ชูบางคนที่ใจเปนพาลสันดานทุจริต มิไดคิดเกรงกลัวตอบาป ทั้งมี
ความขลาดเปนกําลังอยูดวยแลว มักคิดกําจัดสามีผูเปนเจาของเสียกอน
เพื่อปองกันตน ดังนี้เปนการลวงสิกขาบทแรกเขาอีกโสดหนึ่ง เลยเปน
บาป ๒ กระทงขึ้น ถาคนตอไปจะพบเงื่อนที่ยังแฝงอยูอีกขอหนึ่ง คือ
ถาเผอิญเกิดบุตรขึ้นในระหวาง บุตรก็จะไมรูจักบิดาที่แทของตน ตอไป
ฉวยมีเหตุที่บังเอิญใหบุตรตองกระทําการฆาฟนบิดาขึ้น โดยไมทราบวา
เปนบิดาบังเกิดเกลาของตนเชนนี้ แมความผิดจะไมถึงลักษณะอนันตริยกรรมเต็มที่ เพราะไมทราบวาเปนบิดา ก็ตกอยูในกรรมซึ้งควร
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หวาดหวั่นอยูนั่นเอง ฉะนั้น บาปในการผิดภรรยาเขาจึงไดรุนแรง
กวาหญิงเหลาอื่น.
นิยายเรื่องเศรษฐีบุตร ชื่อเขมกะ เปนหลานชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เปนคนรูปสวย หญิงใดไดเห็นแลวตองรัก จึงเปนทาง
ใหเขาประพฤติผิดกามมิจฉาจารอยูเนือง ๆ ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
จึงนําตัวหลานชายไปเฝาพระพุทธเจา ทูลขอใหทรงแสดงธรรมสั่งสอน
พระองคจึงตรัสพระคาถา แปลความวา ชายผูประมาทแลวสองเสพ
ภรรยาของชายอื่น ยอมถึงฐานะ ๔ ที่ ๑ ความไดสิ่งมิใชบุญ, ที่ ๒
ความนอนไมไดตามปรารถนา, ที่ ๓ ความนินทา, ที่ ๔ นรก, ฐานะ ๔,
อีกอยางหนึ่ง คือ ความไดสิ่งมิใชบุญ ๑, คติชั่วชา ๑, ความยินดี
ของชายผูกลัวแลวกับหญิงผูกลัวแลวเปนของนอย ๑, พระราชายอม
ทรงลงราชอาญาอันหนัก ๑, เพราะเหตุนั้น ชายไมควรเสพภรรยา
ของชายอื่น.
การระวังมิใหลวงสิกขาบทนี้ ตองอาศัยหิริโอตตัปปะ และกลัว
เกรงภัยเวรอันจะพึงมีแกตนดุจพรรณนามาแลวเหมือนกัน.
สิกขาบทที่ ๔ เวนจากกลาวเท็จ ก็มีสวนในผลยิ่งหยอนตามวัตถุ
ที่กลาวออกไป ลําดับตั้งแตนอยที่สุดจนถึงมากที่สุด อยางนอยเชนลวง
ใหเชื่อเพื่อการสนุก แตถาหากไปถูกเรื่องสลักสําคัญ และผูฟ งเชื่อถือ
เอาเปนจริง ก็อาจกลายเปนเรื่องใหญโตขึ้นไดเหมือนกัน อยางมากเชน
ปดเพื่อเจตนาลางผลาญชีวิตมนุษย หรือปดเปนเชิงยุใหเขาโกรธประหัต
ประหาร ถึงตองเสียชีวิตและทรัพยสมบัติ หรือกระทําหลักฐานใสราย
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แกผูไมมีความผิด จนตองไดรับโทษตาง ๆ ดังนี้ใชจะลวงแตสิกขาบท
นี้บทเดียวก็หาไม สิกขาบทตอนตนก็พลอยถูกลวงเขาดวย การกลาว
เท็จนี้ นอกจากจะเปนอันตรายแกศีลแลว ยังเปนเหตุใหวาจาของตน
หมดราคาลงดวย โดยผูฟ งเคยจับปดไดเสียคราวหนึ่งแลว ตอไปแมจัก
พูดจริงเขาก็ไมเชื่ออยูร่ําไป เมื่อเชนนี้สิ่งที่ตนพึงประสงค ก็ไมยังผล
ใหสําเร็จได ประโยชนตรงกันขามกับพูดจริง ดังเรื่องสังกิจสามเณร
ตามที่นํามาเขียนไวโดยยอ เพื่อเปนทางดําริเทียบประโยชนของการ
รักษาความสัตยมั่นคง ดังนี้ :สังกิจจสามเณร ซึ่งภายหลังไดสําเร็จพระอรหัต และอุปสมบท
ได ๑๐ พรรษาแลว ไดใชใหอธิมุตตกสามเณรผูเปนหลาน ซึ่งมีอายุ
ครบอุปสมบท ไปลามารดาบิดาเพื่ออุปสมบท เมื่อไปในระหวางทางพบ
พวกโจรประมาณ ๕๐๐ จับเอาตัวไวแลวปรารถนาจะฆา อธิมุตตกสามเณรจึงไดปฏิญญาวา ถาทานปลอยเราไปแลว เราไมบอกแกใคร
วาทานอยูในที่นี้ พวกโจรก็ปลอยใหไป เมื่อสามเณรไปถึงบิดามารดา
แลว ก็บอกแตเรื่องที่จะอุปสมบท แลวกลับมากอน มารดาบิดาตาม
มาภายหลัง พวกโจรเห็นจึงจับไว มารดาบิดารําพันวา สามเณรชะรอย
จะเปนพวกเดียวกันกับโจรเหลานี้ จึงไมบอกแกเรา พวกโจรไดยินเชน
นั้นมีความเลื่อมใสในสามเณรวาเปนผูรักษาสัตยมั่นคง จึงพากันไปบวช
ในสํานักสามเณรทั้งหมด สามเณรพาไปเฝาพระศาสดาทูลเรื่องใหทรง
ทราบ พระองคจึงทรงประกาศคุณของความเปนผูมีศีลดังนี้ ก็ผูใดเปน
ผูทุศีลมีจิตไมมั่นคงซึ่งเปนอยู ๑๐๐ ป ความเปนอยูของทานที่มีศีลมี
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ฌานวันเดียว ประเสริฐกวาความเปนอยูของผูนั้น.
อุบายอันจักงดเวนการลวงสิกขาบทนี้ ตองไมเผลอสติในเมื่อจะ
กลาววาจาหรือทําสิ่งใด ๆ ก็ใหอยูในกฎของความสัตยจริง สิ่งใดไมตรง
ตอความจริง ก็ละเลิกเสียทันที แมจะไดรับประโยชนจากความเท็จนั้น
สักเพียงใด ก็ไมควรยินดีในประโยชนเชนนั้น ที่สุดทําสิ่งใดผิด ก็
เต็มใจรับผิดอยางองอาจ มีขอที่ควรคิดอยูอยางหนึ่ง เชนการนัดแนะ
ไววาจะทําความชั่ว และกลับไมทํา เชนนี้ จะถือเอาเปนสัตยทีเดียว
หรือ ? ถาเสียก็คงเพียงกลับคํา หาเสียธรรมดวยไม.
สิกขาบทที่ ๕ เวนจากดื่มเมา น้ําเมาเปนสิ่งสงเสริมความชั่ว
ใหมีกําลังแรงขึ้นกวาธรรมดา สุราหรือเมรัยเปนจําพวกน้ําเมา สามารถ
เปลี่ยนนิสัยออนแอใหเปนคนแข็งกราวขึ้นได สิง่ ใดเปนของชั่ว ของ
ควรละอาย และควรกลัว เมื่อยังไมกลาจะทําสิ่งนี้ลงไปได ครั้นมี
น้ําเมาเปนเชื้อเขาแลวก็สามารถทําไดทุกอยาง และก็คนนั้นเองเมื่อยังไม
ดื่มสามารถทําอะไรดีได ครั้นดื่มเขาแลวกลับทําไมได อยาตองพักกลาว
ถึงการทําดีเลย เพียงแตจะไมทําผิดก็ฝนไดอยางยากเย็นเสียแลว ตาม
โทษที่แสดงไวในอบายมุขนั้น เปนแวนสองใหเห็นลูทางของความ
หายนะอันจักบังเกิดในภายหนาไดอยางดี อํานาจของสุราและเมรัย
สามารถเพิกถอนสิทธิของศีลธรรมทั้งปวงใหสลายไปไดหมด เมื่อไดดื่ม
เขาแลว ศีลทั้ง ๔ ขางตนจะลวงไดทั้งสิ้น ฉะนั้น ศีลองคนี้จึงนาจะ
ไดรับความยกยองขึ้นเปนตัวสําคัญ เพราะเหตุมีกําลังอานุภาพสามารถ
คุมครองศีลเหลาอื่นไวไดดวย ความหายนะของการดื่มสุราและเมรัย
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มีเรื่องเทียบไว ดังไดนํามาแสดงตอไปนี้ :พระบรมศาสดาทรงปรารภมหาธนเศรษฐีบุตร มีทรัพย ๘๐ โกฏิ
ภรรยาก็เปนบุตรเศรษฐี มีทรัพยเทากัน สองคนผัวเมียสําเหนียกแต
ศิลปะฟองรําขับรอง ดวยเห็นวาทรัพยของตนมีมาก แมจะไมประกอบ
กิจการงานอะไร แลวบริโภคใชสอยจนสิ้นชีพก็ไมหมด ครัง้ มารดา
บิดาทั้ง ๒ ทํากาลกิริยาแลว ก็ประพฤติเปนนักเลงเสพสุราเมรัย มีพวก
นักเลงแวดลอมเปนบริวาร จับจายทรัพยหมดไป ๆ จนถึงขายบาน
เรือน ที่ไร ที่นา และโค จนหมดสิ้น พาภรรยาไปเที่ยวอาศัยพักพิง
ผูอื่นอยู ริเริม่ เที่ยวขอทาน วันหนึ่งพระศาสดาไดทอดพระเนตรเห็น
เศรษฐีกับภรรยานั้น ยืนอยูที่ประตูศาลา รับโภชนะอันเปนเดนที่ภิกษุ
สามเณรใหอยู จึงตรัสบอกใหพระอานนทดู และทรงแสดงวา ถา
เศรษฐีกับภรรยาทั้ง ๒ ไมยังโภคะใหสิ้นไปในปฐมวัยแลวประกอบกิจ
การงาน จักเปนเศรษฐีชั้นที่ ๑ ในเมืองนี้ ถาออกบวช สามีจักถึง
อรหัต ภรรยาจักดํารงอยูในอนาคามิผล ถาไมยังโภคะใหสิ้นไปใน
มัชฌิมวัย แลวประกอบกิจการงาน จักเปนเศรษฐีที่ ๒ ในเมืองนี้
ถาออกบวช สามีจักเปนอนาคามี ภรรยาจักดํารงอยูในสกทาคามิผล
ถาไมยังโภคะใหสิ้นไปในปจฉิมวัย แลวประกอบกิจการงาน จักเปน
เศรษฐีชั้นที่ ๓ ในเมืองนี้ ถาออกบวช สามีจักเปนสกทาคามี ภรรยา
จักดํารงอยูในโสดาปตติผล บัดนี้เขาทั้ง ๒ มาเสื่อมโภคผลและ
สามัญญผลเสียแลวทั้ง ๒ ประการ.
อุบายการขมใจมิใหลวงสิกขาบทนี้ ควรนึกถึงโทษแหงอบายมุข
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เปนเครื่องปราบปราม การดื่มโดยมากมักเกิดแตการคะนองไปดวย
ความชักชวนของเพื่อน แมไมผอนตามก็ตัดพอดวยถอยคําอันไมไพเราะ
หู สุราและเมรัยเปนของใหโทษแกผูดื่มตลอดเรื่อง เมื่อแลเห็นโทษ
ปรากฏอยูดังนี้แลว ก็ควรหลีกเลี่ยงใหไกล.
การลวงศีลมีโทษทั้งในปจจุบันและภายหนา ผลที่อํานวยภายหนา
ตามในบัญญัติ ๘ ประการ ลําดับกรรมตั้งแตฆาสัตวจนถึงดื่มน้ําเมา
แตละอยาง ๆ ที่ทํามากจักตองไดรับผลไปสูทางนรก, ดิรัจฉาน, และ
เปรตวิสัย สวนผลอยางเบาจักอํานวยในเมื่อเกิดเปนมนุษย ดังนี้ :๑. ฆาสัตว
อํานวยให มีอายุสั้น.
๒. ลักทรัพย
"
โภคทรัพยฉิบหาย.
๓. ทําชู
"
มีคูเวรจองลางมาก.
๔. พูดเท็จ
"
ถูกกลาวตู.
๕. พูดสอเสียด
"
แตกจากมิตร.
๖. พูดคําหยาบ
"
ไดฟงแตเสียงไมชื่นใจ.
๗. พูดเพอเจอ
"
วาจาไมเปนที่เชื่อถือ.
๘. ดื่มน้ําเมา
"
เปนคนบา.
ขอ ๓ หิริ ละอายตอบาปทุจริต, มีลักษณะใหรูสึกตะขิดตะขวง
หรือสะอิสะเอียนตอความชั่ว สิ่งใดรูวาเปนของชั่วก็ไมอยากกระทํา
เชนคนสะอาดไมกลาเขาใกลของโสโครก ผูทรงไวซึ่งคุณงามความดี
ก็ตองรักษาชื่อเสียงไมยอมนําตนเขาเกลือกกลั้วในสิ่อันเลวทรามดุจกัน.
ขอ ๔ โอตฺตปฺป สะดุงกลัวตอความชั่ว มีอาการสยดสยองดังวา
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ไดประสบเขากับสัตวราย ไมกลาเขาใกลฉันใด อันจักกระทําความชั่ว
ก็มีลักษณะเชนกัน ไมกลากระทําทั้งในที่ลับและที่แจง ถาจะมีคําแยงวา
การกระทําในที่ที่ลับไมมีใครลวงรู ก็ยังตองวิตกวิจารณอยูอีกหรือ ?
ฉะนั้นจึงขอสนองดวยการนําพระพุทธภาษิตมาแสดง ดังนี้ " ขึ้นชื่อวา
สถานที่ลี้ลับแหงบุคคลผูทํากรรมเปนบาปในโลกยอมไมมี " ซึ่งเขาใจวา
ในสถานที่ที่ไมมีใครรูเห็นเปนความลี้ลับแลวนั้น รูสึกวาจะหลงไป
สักหนอย เพราะตนเองก็ไดเปนผูรูเห็นอยูในที่นั้นทั้งคน จึงควรละอาย
แกใจของตนบาง ผูไมละอายตอสิ่งอันควรละอายก็เนื่องแตความเคยชิน
ชั้นแรกกระดากไมกลาทํา ครั้นไดประสบเขาบอย ๆ ก็คอยกลาขึ้น
ทีละนอย ๆ แตพอคุนแกการกระทํานั้นแลว ก็รูสกึ เปนของธรรมดา
คราวนี้ทําในที่แจงก็ได แมตอหนาคน ผูมีนิสัยดีถาปลอยใหความชั่ว
เขาครอบงําไดแลว หิริ หรือโอตตัปปะก็ไมสามารถคุมครองได ทั้งมี
กฎหมายบานเมืองคอยควบคุมคุกคามอยูดังนั้นก็ตาม อันจะกําหราบคน
ไมมีหิริ โอตตัปปะ ไมใหกระทําชั่วหาไดไม หิริ โอตตัปปะ เปน
สามัคคีกับศีล ผูมีศีลยอมมีหิริโอตตัปปะ ผูไมมหี ิริโอตตัปปะจะมีศีล
หาไดไม.
ขอ ๕ พาหุสจฺจ การไดยินไดฟงมาก นีเ้ ปนหนทางใหเกิด
ปญหาความรูความฉลาด ผูฉลาดรูผิดรูชอบทําถูกพูดถูกก็อาศัยเคยสดับ
ตรับฟงมากอนแลวทั้งนั้น แตการฟงถาไมเอาใจใสสําเหนียกจดจําและ
พินิจพิเคราะหใหเขาใจแจมแจงชัดเจน มัวแตสงใจไปเสียทางอื่นแลว
แมจะไดฟงมากสักเทาใดก็ไมเกิดผล ดุจตักน้ํารดหลังเปด.
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ขอ ๖ จาค การสละใหปนสิ่งอันพึงปรารถนา แกผูที่ควรใหนั้น
เปนการแสดงถึงน้ําใจอันงาม มีเมตตาปรานีเปนเครื่องอุปถัมภ ไมเปน
คนตระหนี่เหนียวแนน สวนบุคคลที่ควรใหก็มีประเภทตางกัน เชนพระ
สงฆสามเณร ใหเปนอามิสบูชาในทางปฏิบัติดีงาม, มารดาบิดา ครู
อาจารย ทานเหลานี้ใหเพื่อสนองคุณ, ญาติและมิตร ใหเปนสวน
อนุเคราะห, คนอนาถา ใหดวยความกรุณา, สวนใหซึ่งเปนลักษณะ
ของกํานัลหรือตอบแทนนั้น ไมเกี่ยวแกจาคะ.
ขอ ๗ ปฺา ความรอบรูสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปน
ประโยชน นี้ก็อาศัยการเคยไดรูเห็น และไดยินไดฟงมาแลวตามวิถีทาง
แหงพาหุสัจจะ ซึ่งเปนสามัคคีกันอยู จึงอํานวยใหเกิดความฉลาดเลือก
เฟนสิ่งที่ดีและชั่ว สิ่งใดเปนประโยชนก็ปฏิบัตสิ ิ่งนั้น สิ่งใดไมเปน
ประโยชนกล็ มเลิกไมยึดถือเอาเปนอารมณ แตการที่รูไว ไมเฉพาะวา
จะเปนสิ่งดีหรือชั่ว ยอมเปนประโยชนทั้ง ๒ ทาง แมสิ่งที่ชั่วเชนรู
เลหเหลี่ยมในเชิงหลอกลวงของคนทุจริตตาง ๆ จะเปนอยางที่เรียกวา
ตมหมูหรืออะไรก็ตาม เมื่อเรียนรูไวบางก็เปนประโยชน ในเวลาที่
หากไปประสบเหตุเชนนั้นหรือทํานองนั้นเขาจริง ก็จะทราบไดทันทีวา
นี่เปนอุบายเลหกะเทจะลวงเราใหตกหลุม เมื่อรูส ึกตัวเชนนั้นจะไดคิด
ปองกันแกไขไดทันทวงที ถาไมรชู ั้นเชิงในกลลวงอันรายกาจนี้เสียเลย
ก็จะหลงงมงายวาจริง ในที่สุดก็ตองตกเปนเหยื่อแกพวกเหลารายราบคาบ เรียกวา ตมเสียสุก ผูมีปญญาตริตรองรอบคอบแลว จะคิด
จะทําสิ่งใด ก็ไมคอยมีพลาด แมถึงที่คับแคน ถามีหนทางก็จะหลีก
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เลี่ยงเอาตัวรอดไดเสมอ.
สถาน ๓ สมณพราหมณอนุเคราะหกุลบุตร " ดวยน้าํ ใจ
อันงาม, " นั้น รวมความวา ทานผูมีน้ําใจประกอบดวยเมตตาปรานี
เพงเล็งอยูแตจะใหไดรับความสุขทั่ว ๆ กัน เห็นโอกาสจะชวยไดสถาน
ใด ก็ไมละเวนในการที่จะชวยใหบรรลุผลนั้น ๆ มีสอนใหละความชั่ว
ประกอบความดีเปนอาทิ.
สถาน ๔ สมณพราหมณอนุเคราะหกุลบุตร " ดวยใหไดฟง
สิ่งที่ยังไมเคยฟง," สิ่งนั้นจะเปนเครื่องเกาแกลี้ลับ หรือเปนเรื่องที่เพิ่ง
จะเกิดขึ้นใหม ยังไมแพรหลายทั่วไปก็ตาม เมือ่ เห็นจะยังประโยชนแก
ผูสนใจไดแลว ก็นําออกแสดง เพือ่ เกิดความรูความฉลาดแกผูฟงสืบไป
สิ่งที่ยังไมเคยฟงจะสังเกตไดจากการพูดการทํา สิ่งใดพูดไมถูกทําไมถูก
สิ่งนั้นก็เปนวายังไมเคยฟง.
สถาน ๕ สมณพราหมณอนุเคราะหกุลบุตร " ดวยทําสิ่งที่เคย
ฟงแลวใหแจม, " แมสิ่งที่เคยฟงแลว แตอนุมานวา เคาความยังเปน
ปญหาเคลือบคลุม หรือไดฟงยังนอยไมพอแกที่จะจดจํา ก็ดาํ ริหาคํา
อธิบาย มีอทุ าหรณอางเหตุผลที่เหมาะแกภูมิปญญาของผูฟงมาแสดงจน
เขาใจตลอด สิ้นความสงสัย.
สถาน ๖ สมณพราหมณอนุเคราะหกุลบุตร " ดวยบอกทาง
สวรรคให " บทนี้ไดแกการแสดงธรรมสั่งสอนใหทราบในสิ่งที่เปนกุศล
และอกุศล มีสติตักเตือนตนใหตั้งอยูในความไมประมาท นอมใจใหเขา

แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค - หนาที่ 117

อยูในสัมมาปฏิบัติ ไมลวงขอบัญญัติทั้งในทางศาสนาและฝายบานเมือง
เพียงปลดเปลื้องความชั่วประพฤติความดี มีความอุตสาหะในการเลี้ยง
ชีวิตโดยทางที่ชอบ ประกอบแตสิ่งอันเปนกุศล เชนหมั่นสดับพระ
ธรรมเทศนา และรักษาศีลบําเพ็ญทานเปนเนืองนิตย ประคองจิตให
ตั้งอยูในความสงบเสงี่ยม อันเปนบันไดกาวขึ้นสูหนทางปญญา รอบรู
สิ่งที่เปนของจริง คือรูสิ่งทั้งปวงวามีความเกิดขึ้นแลว ก็ตองเสื่อมไป
เปนธรรมดา ในที่สุดของการประพฤติธรรมทั้งหลาย ก็รวมลงในความ
ไมประมาทอยางเดียวเทานั้น.
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