
                                คําชีแ้จง 
        หนังสือ  " ทิศวิภาค "  ฉบับแกใหมนี้   ทานผูเรียบเรียงได 
อุตสาหะเรียบเรียงในระหวางท่ีทานเริ่มปวยแลว   แตยังปรากฏอาการ 
เพียงเล็กนอย  ครั้นเมื่อเรยีบเรียงจบลงไมชา  อาการปวยก็กําเริบข้ึนจน 
ถึงกาลสุดทาย  และในเวลาที่ปวยหนัก   ไดสั่งขาพเจาดวยปากท้ังไดจด 
บันทึกยอ ๆ  ไวดวยวา " วานทานผูรูตรวจแลวพิมพพแจก  ( เมื่อตาย ) 
เพราะเปนของพยายามทําข้ึนดวยนํ้าพักน้ําแรง   จะมีประโยชนแคไหน 
หรือจะไมมีเลยนั้นแลวแตผูอาน "  พอสั่งได ๒ - ๓  วัน   ประจวบกับ 
พระมหาทองสืบ ป. ๘  สํานักวัดมกุฏกษัตริยาราม  ซึ่งเปนหัวหนากอง 
ตํารามหามกุฏราชวิทยาลยั   มาเยี่ยมอาการปวย  ทานผูเรียบเรียงจึงเลย 
ขอใหทานตรวจ   ทานกย็อนดีรับตรวจดวยความเต็มใจ  ทั้งท่ีทานมีงาน 
อยูเต็มมือ   และไดรีบเรงตรวจเพ่ือฉลองศรัทธาของทานผูเรียบเรียง  จน 
แลวเสร็จกอนหนาถึงอนิจจกรรมถึง ๒ สัปดาหะ   ไดมีเวลาสนทนาใน 
ขอความท่ีตรวจ  ยังใหทานผูเรียบเรียงซึ่งอยูในทุกขเวทนาแหงพยาธิ 
อันแรงกลา   สามารถบังเกิดความปติเบิกบานใจ   แมชีพจรซ่ึงเดินบาง 
หยุดบางเปนระยะ ๆ  แลว   ก็กลับเดนิเปนปกติไดดวยโสมนัส  ถึงแก 
แยมสรวลออกอุทานวา  " สิ้นธุระไปที "  นับวาเปนผลานิสงสอันเลิศ 
ลนแกทานผูตรวจ  และผูเรียบเรียงดวยกันทั้ง ๒ ฝาย. 
        รสชาติและคุณประโยชนของหนังสือจะมีเพียงใด  ทานผูตรวจได 
จดหมายบันทึกไวโดยละเอียดแลว  และมหามกุฏราชวิทยาลัย  ในพระ 
บรมราชูปถมัภ   ก็ไดขอลิขสิทธิตอทานผูเรียบเรียง   ซึ่งทานผูเรียบเรียง 
อนุโมทนายอมยกใหเปนสมบัติของมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้นสืบไปแลว. 
        ดวยอํานาจกุศล  ทานผูเรียบเรียงไดพากเพียร  เรียบเรียงข้ึน ๑ 
ประณิธานของทานที่สั่งใหพิมพแจก  เมื่อทานลวงลับไปแลว ๑ อานิสงฆ 
แหงการมอบลิขสิทธิ  ใหเปนสมบัติของมหามกุฏราชวิทยาลยั  อันเปน 
สํานักบํารุงการศึกษาทั้งฝายพุทธจักรและอาณาจักร ๑   ประกอบดวย 



กําลังจิตตาธิตฐานของทานผูพบอานหนังสือน้ี  จะกรุณาเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
ขอจงเปนผลสําเร็จแดทานผูเรียบเรียงซึ่งลวงลับไปน้ัน    โดยควรแก 
สุคติภพทุกเมื่อ เทอญ. 
                                                                ประสิทธวิินิจฉัย 
                                                                      ผูรับคําส่ัง 
                                                             ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๔๗๘  
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                                อธิบายคิหิปฏิบัติ  
                                ที่มาแหงทิศทั้ง ๖  
         กอนดําเนินเรื่อง  ขอแถลงลักษณะท่ีมาของทิศทั้ง ๖ ไวเปน 
สังเขป   ดังน้ี :- 
         ในสิงคาโลวาทสูตรมีวา    ครั้งหนึ่ง  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห  ในระหวางทางพบสิงคาลมาณพกําลัง 
ไหวทิศทั้ง  ๖  อยู  พระองคจึงตรัสถาม  มาณพทูลวา  กอนบิดาจะตาย 
ไดสั่งไวใหไหวทิศทั้งหลาย  ดังนี้  พระองคจึงตรัสตอไปวา  ในอริยวินัย 
เขาไมไหวทิศทั้ง  ๖  อยางน้ี  พระอริยสาวกยอมปฏิบัติทิศทั้ง ๖  อยางนี้  :- 
                                        ทิศ๑ ๖ 
                           ๑. ทิศเบ้ืองหนา                  มารดาบิดา. 
                           ๒. ทิศเบื้องขวา                   อาจาารย. 
                           ๓. ทิศเบื้องหลัง                  บุตร  ภรรย. 
                           ๔. ทิศเบ้ืองซาย                  มิตร. 
                           ๕. ทิศเบื้องตํ่า                    บาว. 
                           ๖. ทิศเบ้ืองบน                   สมณพราหมณ. 
๑. ที.  ปาฏิ. ๑๑/๒๐๒.  
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                      วิเคราะหทิศเบ้ืองหนา  
         การท่ีทานจัดบิดามารดาไวเบื้องหนานี้   กโ็ดยฐานท่ีมารดาบิดา 
เปนผูตกแตง  คือใหกําเนิดและบํารุงเลี้ยงพิทักษรักษามากอน  หรือจะ 
สมมติเอาวาเปนเจาของแหงชีวิตของบุตรเสียทีเดียวก็นาฟง     ดวย 
เหตุวานับจําเดิมแตแรกต้ังครรภ  และตอมาทุกระยะของวัยที่บุตรยังไม 
รูจักรักษาตัวไดเองตราบใด   ก็แปลวาชีวิตยังตกอยูในความคุมครอง 
ของมารดาบิดาตราบน้ัน  ถาพูดถึงการรบกวนของทารกแลว  แมมารดา 
บิดาไมถึงพรอมดวยพรหมวิหาร  กน็าจะทนความลําบากตรากตรําตอ 
การบริบาลบุตรตลอดไปไมได  ดวยงานเหลาน้ีเปนภาระอันหนัก  หนัก 
ทั้งแรงทั้งใจ  กระทําใหรูสึกอิดหนาระอาใจมิใชนอย  เวลาถูกบุตรรบกวน 
มากเขา  ก็กระทําใหจิตใจงุนงานแทบจะฝนไวไมไหว  ในเมื่อมีธุระ 
จําเปนอยางอ่ืนพันพัวอยู  อาจถึงละเมิดศีลธรรมกระทําการประหัต- 
ประหารไดทีเดียว  หากดวยจิตเมตตาปรานีเปนกําลังตานทานอยู  จึง 
บันดาลใหสิ่งท่ีรายกลายเปนดี    เครื่องประหารทั้งปวงก็จะกลายเปน 
ขนมนมเนยไปหมด  รวมความวา  การมุงรายหมายโทษอันทารุณ 
ดังกลาวนี้  โดยปกติมนุษยหาไดมีในนิสัยของผูเปนมารดาบิดาแม 
แตนอยไม. 
         การประคับประคองทํานุถนอม   เพ่ือความสุขแกบุตรซึ่งเปนกิจ 
ที่มารดาจักพึงปฏิบัติ   ก็ไดเริ่มปฏิบัติมาแตเมื่อรูสึกวาตนต้ังครรภมา 
ทีเดียว  เชน:- 
          ๑. อาหารก็ดี   หรอืยาบําบัดโรคก็ดี  แมระแวงวาจะเปน  
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ปฏิปกขแกบุตรในครรภแลว  โดยจะมีความใครในรสอาหาร  หรือได  
ทุกขทรมานดวยโรคภัย  ก็พยายามอดออม  ไมยอมบริโภคสิ่งเหลาน้ัน 
เปนอันขาด. 
         ๒.  กิรยิาอันเคลื่อนไหวที่เคยไดรับความสุขแตกอน  ก็กลับตอง 
สํารวมระวังมิใหกระทบกระเทือน   ดวยเกรงจะเปนอันตรายแกบุตร 
ยิ่งครรภแก  ความลําบากอลักเอลื่อในเรื่องบริหาร  ก็ยิ่งทวีข้ึนเปนลําดับ 
(เรียกกันวาอุมทอง)   ตองทรมานอดทนไปจนกวาจักถึงเวลาคลอด 
(กําหนดในราว  ๙  หรือ  ๑๐ เดือน)  ตอนคลอดน้ันเปนตอนเขาดวย 
เขาเข็มที่มารดาจะตองไดรับทุกขเวทนา  ดวยความเจ็บปวดอันรายแรง 
เหลือท่ีจะทนทาน  บางคนตองถึงเสี่ยงโชคไมนอยครั้ง  จิตใจของมารดา 
เวลาน้ันกลาวกันวา  เทากับเขาประจันบานดวยขาศึกซึ่งมีกําลังอานุภาพ 
อันใหญหลวง  หากเพลี่ยงพล้ําลงก็ถึงแกชีวิตพินาศทีเดียว  แมเปนโชค 
ดีรอดพนอันตรายจากตอนนี้ไปไดแลวก็ดี   แตจะวางใจเสียทีเดียววา 
จักไมมีอันตรายอยางอื่นเขาแทรกแซงอีกหาไดไม  คงยังตองระวังรักษา 
ตัวอยูในวงการคาบคุมของหมอไป  จนกวาอาการจักเปนปกติจึงจะนับวา 
พนอันตรายได  ตอจากน้ีไป   มารดาบิดาจักตองเขารับหนาที่บริหาร 
บํารุงเลี้ยงดูไป   จนกวาบุตรจะเติบโตสามารถรักษาตัวเองได   ขนาด 
ที่จักวางธุระไดจริง   คงตองถึงระยะมีเหยาเรือนแยกครอบครัวออกไป 
เปนหลักเปนแหลงแลว   เพราะตอนน้ีมีหนาที่บังคับใหตองเรียนรูถึง 
การปกครองตนเองและผูอ่ืนอยูในตัว  ซึ่งจักไดกลาวในบทตอ ๆ ไป. 
          การบริหารเลี้ยงดูเปนเรื่องจุกจิกมาก   นับต้ังแตใหอาหาร  ให  
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นอนเปนตน  ถาไมมีคนสํารองทําแทนแลว  ก็จักตองเจียดเวลาการงาน  
ของตนมาทําใหแกบุตร  ที่สุดเวลารับประทานอาหารอยู   เม่ือไดยิน 
เสียงบุตรรองก็กระทําใหใจพะวักพะวนจะทนฟงตอไปอีกหาไดไม  จํา 
ตองลงมาปฏิบัติใหแกบุตรกอนแลว  จึงจักทําธุระอยางอ่ืนของตนตอไป 
ได  หมดความผาสุกเสียทุกอยางทีเดียว   ที่อดทนตอการลําบากเหน็ด 
เหน่ือยอยูได  ก็ดวยความเสนหารักใครในบุตรตานทานอยู  สิ่งใดอันจะ 
บันดาลใหบุตรมีความสุขได  ถาไมเหลือความสามารถแลวเปนตอง 
กระทํา  หนาที่บุรพาจารยนั้น  ไดลงมอืสอนกันต้ังแตบุตรเริ่มออกสําเนียง 
อักษร  อ. ไดมาทีเดียว  ตอไปก็สอนใหรูจักบริโภคอาหาร  รูจักคลาน, 
ยืน,  เดิน,  เปนลําดับ  ตลอดถึงการรกัษาตัว  เชน  รูวาไปใกลบันใด 
จะตก  เลนมีดจะบาดมือ  อมไมจะตําคอเปนอาทิ. 
          ในระหวางที่บุตรกําลังคะนอง   จะตองปองกันอันตรายท้ังภายใน 
และภายนอก  เพิ่มวิธีสอนใหรูจักผิดและชอบ  ไมใหเที่ยวซุกซนซอก 
แทรกเลนในสิ่งท่ีใกลอันตราย  หรือใกลตอส่ิงอันจักนําไปสูความหายนะ 
และความไมสุภาพ  เชนปนตนไม  ถาตกลงมา  แมจะไมถึงแกชีวิตเปน 
อันตรายก็คงแขงขาหัก  ไปใกลบอนํ้าจะตกบอ  ว่ิงกลางถนนรถจะทับ 
ไฟหรือส่ิงท่ีเปนของรอนของระเบิดได  ถาไปเลนมันเขา  จะเปนอันตราย 
เพราะวัตถุนั้น  ๆ  อันตรายเหลาน้ีลวนแตเกี่ยวชีวิตท้ังน้ัน  และ 
ยังมีอันตรายอยางอ่ืนอีกเปนอเนกประการ  ตลอดถึงโรคภัยไขเจ็บ  บาง   
อยางก็ปองกันไดบาง  เชนเที่ยวตากแดดตรําฝน  จักทําใหเปนไขเปน 
หวัด  กินอาหารพร่ําเพรื่อไมเปนเวลาจะเกิดโรคทองเสีย  เหลาน้ี  มารดา  
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บิดาตองคอยเตือนใหรูจักระวังปองกันตัว  ประหน่ึงวารางกายของ 
บุตร    เปนแมเหล็กคอยดูดดึงเอาดวงตาของบิดามารดาใหไปจดจออยู  
ที่ตนไดเสมอ  ไมวาจะเขย้ือนไปทางไหน  ลําดับตอไปก็สอนใหรูจัก 
ประพฤติกิรยิาวาจาสุภาพออนโยน   มีสัมมาคารวะเคารพนบนอบตอ 
ผูใหญ  รูจักบาปบุญคุณโทษ. 
        แตนี้จักพูดถึงเรื่องทรัพย    อันจักตองจายเพิ่มข้ึนจากจํานวนท่ี 
เคยจายอยูเดิมอีกมาก   ถาบุตรเปนคนข้ีโรคและมารดาบิดาไดนอย 
ดวยแลว   กถ็ึงแกเดือดรอนเอาทีเดียว  จึงเปนขอท่ีนาคิดอยูบาง  เพราะ 
จักตองกระเทือนถึงการขวนขวายหาทรัพย  เพ่ือมาจับจายจิปาถะในเรื่อง 
บริหารและบํารุงความสุขใหแกบุตร   มีเครื่องปองกันอันตรายและ 
เครื่องอุปกรณตาง  ๆ  เชนคาหมอ,  คายา,  คาอาหาร,  คาเครื่องนุงหม 
และคาเลาเรียน   ที่สุดจนคาเครื่องเลน  กวาบุตรจะโตข้ึนก็ไมใชนอย 
เครื่องเลนสามารถกระทําใหเด็กฉลาดไดในทางความรูรอบตัว  และทํา 
ใหใจคอเบิกบานเพลิดเพลินไมรบกวน   หรือเทียวซุกซนใหผูใหญตอง 
เปนหวง   การท่ีมารดาบิดามิไดรูสึกอิดหนาระอาใจ   หรือเสียดายทรัพย 
ที่สิ้นเปลืองไปในเรื่องบริบาลบุตรธดิาท้ังน้ี  ก็โดยเหตุเพลิดเพลินไปใน 
วัยของบุตร  คอยต้ังตาดูอยูต้ังแตนอยจนใหญวาเวลานี้บุตรของเราคว่ํา 
ไดแลว,  เวลานี้นั่งไดแลว.  คลานไดแลว,  ยืนไดแลว,  เดินไดแลว 
และพูดไดแลว,  ตอไปก็มุงแตจะฝกใหบุตรเปนคนดี  มีความฉลาด 
เฉลียวเปนลําดับ   ดวยความเมตตาปรานีไมมีรังเกียจและมิไดประสงค 
สิ่งตอบแทนแตอยางใดเลย  พระคุณอันนี้ยอมซึมทราบอยูในความรูสึก  
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ของผูเปนบุตรธิดาอยางลึกซึ้ง.  
          เด็กทกุคนเชื่อวา  ในโลกมีบิดามารดาเทาน้ัน  ที่เปนผูสามารถ 
ปองกันอันตรายใหแกตนไดทุกสถาน  จักสังเกตไดในเวลาตกใจ  เชน 
เมื่อไดยินเสียงฟารอง    หรือเห็นแขกขายผาถือไมโตเดินรี่เขามา  ก็เกิด 
ความสดุงกลัว   จนหนาซีดตัวส่ันสงเสียงรองคับบาน   ทันใดนั้นเอง 
เมื่อโผเขาสูแทบทรวงอกของมารดาได   และซ้ําไดรับการเลาโลม 
ประคับประคองของทานเขาอีกดวย  ก็หมดความเกรงกลัวในสิง่ใด  ๆ เสีย 
สิ้น  กลับจะลุกข้ึนลอแขกเลนดวยซํ้าไป. 
          ความกรุณาที่แทจริงของทาน   แมบุตรจะไดกระทําการหยามชา 
ทารุณใหไดรับความเดือดรอนสักเพียงใด  ก็มิไดคิดจะทดแทนใหเกินไป 
กวาเหตุ   ทานจึงกลาววามารดาบิดาเปนพรหม  เปนบุรพเทวดา  เปน 
บุรพาจารยของบุตร;  และเปนผูควรที่บุตรจักพึงบูชา. 
         ที่วาเปนพรหม  ก็เพราะมารดาบิดามีพรหมวิหารท้ัง ๔ ในบุตร 
เชน :- 
         ๑.  ปรารภถึงบุตรในครรภวา   เม่ือไรจะไดเห็นบุตรซึ่งหาโรค 
มิไดหนอ   ดงัน้ี  ไดแกเมตตา. 
         ๒.  เมื่อบุตรยังออนอยู   เหลือบยุงเปนตนกัด,   นอนหลับยาก, 
หรือรองไห   ความสงสารก็เกิดข้ึนแกมารดาบิดา  ดังนี้   ไดแกกรุณา. 
         ๓.  เมือ่เห็นบุตรว่ิงเลนไปมาได   หรือเม่ือต้ังอยูในวัยอันงาม  ก ็
ยอมมีจิตเบิกบาน  ดังนี้   ไดแกมุทิตา. 
         ๔.  เม่ือบุตร  มีภรรยา  อยูครอบครองเหยาเรือนตางหากแลว  
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ความวางเฉยยอมมีแกมารดาบิดา   ดวยเหตุเห็นบุตรสามารถต้ังตนได  
แลว   ดังน้ี  ไดแกอุเบกขา. 
          พรหมวิหาร  ๔  นี ้ พรหมยึดถือเปนความประพฤติ  จึงชื่อวา 
พรหมวิหาร. 
          วิสุทธเิทวดา   ไดแกพระขีณาสพ   ซึ่งหวังอยูแตความบังเกิด 
ประโยชนเกือ้กูลแกชนทัง้หลายสวนเดียว   ไมถือความผิดที่คนพาลทํา 
ฉันใด  มารดาบิดาก็ปฏิบัติเกื้อกูลแกบุตรของตนฉันนั้น  ฉะนั้นมารดา 
บิดาจึงชื่อวาเปนเทวดา  ที่วาเปนบุรพเทวดานั้น  ไดความวา  เทวดากอน 
เพราะเปนผูมีอุปการะกอนเทวดาเหลาอ่ืน   ทั้งเปนบุรพาจารยสั่งสอน 
บุตรมากอนอาจารยอ่ืน  ๆ  ดังนัยที่กลาวแลว  มารดาบิดาจึงเปนผูควร 
แกวัตถุ  มีขาวน้ําผานุงผาหมเปนตน  ที่บุตรพึงนํามาใหมารดาบิดา 
เปนผูถึงพรอมดวยคุณธรรมดังกลาวแลว   จึงมีฐานะประจําทิศ 
เบื้องหนา     ดวยประการฉะน้ี. 
           เมื่อบุตรธิดาสํานึกในคุณูปการของทาน  ที่ไดกระทําใหแกตนมา 
ในกาลกอนแลว   ก็สมควรบําเพ็ญกิจสนองคุณทานตามขอไขในทิศ 
เบื้องหนา  ดังนี้ :- 
           ทิศเบ้ืองหนา  มารดาบิดา  บุตรพึงบํารุงดวยสถาน๑  ๕ 
                             ๑.  ทานเลี้ยงมาแลว  เลี้ยงทานตอบ. 
                             ๒.  ทํากิจของทาน. 
                             ๓.  ดํารงวงศสกุล. 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๓.  
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                       ๔.  ประพฤติตนใหเปนคนควรรับทรัพยมรดก.  
                       ๕.  เมื่อทานลวงลับไปแลว  ทําบุญอุทิศใหทาน. 
         สถาน  ๑  บุตรบํารุงมารดาบิดา  ที่วา  "  ทานเลี้ยงมาแลว  เลี้ยง 
ทานตอบ " นั้น  หมายความวา  ใหหม่ันเอาใจใสดูแลความเปนอยูของ 
ทานเนือง ๆ วาจักมีการขัดขาดอยางไรบาง  เปนตนวา  หมดความ 
สามารถในอันจะหาเลี้ยงชีพใหเพียงพอ   ก็ตองเขาชวยเหลือประคับ 
ประคองเลี้ยงดูพรอมดวยเครื่องอุปโภคทั้งปวง  ทํานุบํารุงใหทานมี 
ความสุกกายสบายจิต  ดวยนํ้าใจอันผองใสชื่นบาน. 
          สถาน  ๒  บุตรบํารงุบิดามารดา  " ดวยทํากิจของทาน " เชนการ 
งานใด  ๆ  ทีท่านมอบหมายใหทํา  ก็ควรยินดีกระวีกระวาดทํากิจน้ัน ๆ 
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  การงานทุกอยางที่สามารถชวยไดแลว  แมทาน 
จะมิไดใชใหทํา  บุตรที่ดกี็ควรถือเอาเปนธุระจัดทําเสียเอง   ไมพักให 
ทานตองออกปากใช  หรอืไมใหทานตองเหน็ดเหน่ือยในที่จะตองออก 
แรงทําเอง  ถามีการไขเจ็บ  หรือถึงทุพลภาพ  ก็เปนโอกาสที่บุตรธิดา 
จักไดสนองคุณทานใหเต็มไมเต็มมือ  เฝาพิทักษดูแลใหอาหารใหยา  พยุง 
ลุกพยุงน่ัง  ต้ังใจปฏิบัติทานใหไดรับความสดชื่น  เหมือนท่ีทานทําให 
แกตนมาแลวในกาลกอน  ซึ่งเปนพระคุณอันหาคามิได  ยากท่ีจะนําส่ิงใด 
มาเทียบใหเพียงพอแกพระคุณอันนี้  จะเรียกวาเจาคุณนายคุณก็ยังไมพอ 
เพราะทานเปนทั้งเจาหนี้ของบุตรอยางที่เรียกวา  " สินลนพนตัว "  ไม 
มีสิ่งใดจะนํามาใชทดแทนใหสมแกคาไดดวย  ดังปรากฏในคํานมัสการ 
คุณานุคุณวา  เปรียบหนักชนกคุณ   ชนนีคือภูผา  ใหญพ้ืนพสุนธรา 
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ก็บเทียบบเทียมทัน   เหลอืท่ีจะแทนทด   จะสนองคุณานันต  แทบูชไนย  
อัน   อุดมเลศิประเสริฐคุณ  ดังนี้. 
         การกระทําคารวะกราบไหว   และถนอมน้ําใจมิใหเศราหมองขุน 
เคือง   ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่บุตรจะพึงถือเปนกิจวัตรอันควรปฏบิัติแท 
สังเกตตามวัยของเด็กนักเรียน  โดยมากกวาจะสําเร็จการเรียนก็โตเปน 
หนุมเปนสาว  เขาเขตจักตองมีเหยาเรือนไปตามกับ  การมีเหยาเรือน 
ก็จักตองกระทํากิจสําหรับพอบานแมเรือนตอไป  เวลาท่ีจักเปดใหกระทํา 
ปฏิการสนองคุณมารดาบิดาก็หาไดนอย   เปนเหตุใหเอามาปรารภวา  ยัง 
ไมมีเวลาพอ   แลวก็วางธุระเนือยไปเสีย  แตการวิบัติอันจะเกิดข้ึน 
ณ  เวลาใด  หาไดกําหนดใหทราบลวงหนากอนไม  ฉวยพลาดพลั้งลง 
ก็จะเสียความต้ังใจอันดีไป  ผูมีกตัญูรูคุณ   ถามาบกพรองในขอน้ี 
จะรูสึกเสียใจในเม่ือเกิดความเลื่อมใสข้ึนภายหลัง  ซึ้งไมมีตัวทานจะรอ 
อยูใหไดกระทําเสียแลว  ฉะนั้นโอกาสจะอํานวยใหสนองคุณทานไดแค 
ไหนก็ควรจะทําทุกระยะ  เพราะวันคืนที่ลวงไปแลวหาไดยอนกลับคืนมา 
อีกไม  จึงไมควรผัดเพ้ียนวาเมื่อน่ันเถอะเมื่อนี่เถอะ   ปลอยใหโอกาส 
ผานพนไปเสียเปลา ๆ อันการปฏิบัติเลี้ยงดูทานใหมีความสุขน้ัน  เสมือน 
ไดผอนใชหน้ีไปคราวละเล็กละนอย  และจะเห็นอานิสงสเชนทําใหมีปติ 
เบิกบานท้ัง  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 
ความโอบออมอารีเมตตากรุณาเผ่ือแผ   แกญาติพ่ีนองทั้งหลายทั่วหนา 
กระทั่งคนใช   หรือผูที่ทานเคยกรุณารักใครมาแตกอน  ใหไดรับความ 
เอ้ือเฟอเจือจานเหมือนเมื่อทานยังมีชีวิตอยู   กระทําตนใหเปนที่นา 
รักใครนับถอืท้ังผูใหญและผูนอย. 
          สถาน  ๔  บุตรบํารงุมารดาบิดา  "  ดวยประพฤติเปนคนควรรับ 
ทรัพยมรดก "  นั้น  ไดแกจักตองฝกนิสัย    ใหเปนคนมีความรอบคอบ 
รูจักไดรูจักเสีย  สิ่งใดจักเปนหนทางนําไปสูความสุขความเจริญ สิ่งใด 
เปนเครื่องถวงความเจริญ  หรือซํ้าจักนําไปสูความวิบัติดวยแลวไซร 
ก็ตองพยายามปองกันอยาใหเขามาแฝงตัวอยูได   ตัวอยางเชนในบทตอ 
ไปน้ี :- 
         สกุลอนัมั่งค่ังจักต้ังอยูนานไมไดเพราะสถาน๑  ๔ 
         ๑.  ไมแสวงหาพัสดุที่หายแลว. 
         ๒.  ไมบูรณะพัสดุที่คร่ําครา. 
         ๓.  ไมรูจักประมาณในการบรโิภคสมบัติ. 
         ๔.  ต้ังสตรีหรือบุรษุทุศีลใหเปนแมเรือนพอเรือน. 
ผูหวังจะดํารงศสกุล   ควรเวนสถาน  ๔   ประการน้ีเสีย. 
         ขอ ๑ การไมแสวงหาพัสดุที่หายแลวน้ัน  สอใหเห็นความไมนํา 
๑.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๐/๒๒๖.  
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พาในส่ิงที่ตนจะตองอาศัยใชสอยดังน้ี  เปนหนทางอันจักนําความเส่ือม  
มาให  จึงควรหมั่นระวังตรวจตราส่ิงของท้ังปวงท่ีมีอยู    ใหคงจํานวน 
ไวเสมอ  ของที่อยูไกลตาก็ควรทําเครื่องหมายไวใหแลเห็นไดงาย  เชน 
ที่ดินไมมีรั้วรอบขอบชิด   ก็ตองรักษาหลักเขตของเจาหนาท่ีไว   อยาให 
หายไปเสีย  แมของเล็ก  ๆ  นอย  ๆ   รวมกันเขาก็เปนราคามากได  จึงไม 
ควรละเลยปลอยใหอันตรธานไป   โดยมิไดสืบสวนคนหารองรอยใน 
อันที่จะเอากลับคืนมา  มฉิะน้ันของน้ันก็จักหายอยูร่ําไปไมรูจบ  ยิ่งหาย 
เพราะโจรลักเอาไปดวยแลว  กย็ิ่งนาเอาใจใสใหมากข้ึน   อยางนอยก็ควร 
ทราบเคาเง่ือนไว   สําหรบัปองกันไมใหกลับมาลกัไดอีก  การเลิกเลอ 
เปนลักษณะยั่วผูรายใหกําเริบ  ทดลองเมื่อไรก็จักตองเห็นจริงเมื่อนั้น. 
           ขอ  ๒  ไมบูรณะพัสดุที่คร่ําคราน้ัน  ก็เปนเครื่องพิสูจนความไม 
เอาใจใสในทรัพยสมบัติของคมเชนนั้น  จะเปนพัสดุชนิดใดก็ตาม  เมื่อ 
มีการชํารุดหักพังก็ตองรีบซอมแซมแกไข   ใหกลบัคืนดีอยางเดิม   แมจะ 
ไมดีเทาเดิมทีเดียว  เพียงแตใหทนไปไดอีกนานหนอย  ก็ยังกวาปลอย 
ใหทรุดโทรมไป  โดยมิไดเหลียวแลเสียทีเดียว   การปลอยใหของชํารุด 
มากก็ตองเปลืองคาซอมเปนธรรมดา    ยิ่งปลอยไวจนแกไมไหว 
ครั้นเมื่อมีสิ่งจําเปนมาบังคับใหตองใชสิ่งน้ัน   ก็จะตองสรางตองทําข้ึน 
ใหม  เปนการเพ่ิมความเปลืองข้ึนอีกหลายเทา  ถาเปนคนมีฐานะไมสู 
บริบูรณดวยแลว   ก็คงไมพนความเดือดรอน. 
            ขอ  ๓  ไมรูจักประมาณในการบริโภคสมบัตินั้น    แปลออกอีกที 
ก็ไดแกการใชทรัพยไมเปนนั่นเอง   จักประกอบการงานก็ลวนแตไมเปน  
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ประโยชนแกนสาร   สิ่งท่ีเปนประโยชนก็ไมคิดทํา   สวนการใชฟุมเฟอย  
จนเกิดจํานวนทรัพยที่หาได  ไมมีกําหนดกฎเกณฑใหพอดี  เชนสิ่งใด 
ควรใชเพียงของอยางกลางหรือเลวหนอยก็ได   หากไมคิดที่จะประหยัด 
ใหเหมาะแกการ  ไปเลือกใชแตสิ่งท่ีดีเสียหมดทุกอยางก็ตองเปลืองมาก 
เปนธรรมดา  การจายเกินสวนจนเหลือใชเหลือสอยของที่เหลือก็เปน 
จํานวนเสียเปลาอยูเสมอเชนนี้  แมจะเปนผูสามารถในทางหาทรพัยได 
คลองแคลวเพียงใด   ก็คงไมพอใชอยูนั้นเอง   ในท่ีสุด   เมื่อมีเรื่องตอง 
ใชทรัพยเปนพิเศษข้ึนเวลาใด    ก็ตองว่ิงเทียวกูยืมเขาวุนไป  ยังการใช 
สุรุยสุรายไมเปนประโยชน  ดังปรากฏในอบายมุข  ๔ และ  ๕  มีติเตียน 
การเปนนักเลงหญิงและด่ืมน้ําเมาเปนตน   เพราะเปนเรื่องอันจะนําไปสู 
ความพินาศไดงายดาย  จะไดนํามาเขาระเบียบไวในบทขางหนาตอไป. 
            ขอ  ๔  ต้ังสตรีหรือบุรุษทุศีลใหเปนแมเรือนพอเรือนพอเรือนน้ัน   คนทุศีล 
เปนคนไมกลัวบาป  สิ่งใดจักเปนประโยชนแกเขาแลว  เขาก็ไมละเวน 
ในอันจะทํา  จะไดคิดถึงประโยชนผูอ่ืนนั้นนอยนัก   เมื่อเขาไดรับเลือก 
เปนแมเรือนพอเรือน  ซึ่งมีหนาที่เก็บทรัพย   ทรัพยยอมตกอยูในเง้ือมมือ 
ของเขา  แมเกิดโลภข้ึนเวลาใดก็เปนการงาย  ในอันจะกระทําละเมิด 
ตอหนาท่ีของเขาไดทุกอยาง   อยางนอยเพียงเกียดกันเอาคราวละเล็ก 
ละนอย  หลายครั้งเขาก็หมดไปไดมาก  ๆ  ฉะน้ันเมื่อจําจะตองมีคนสําหรับ 
หนาที่เชนนี้แลว   ก็ควรเลือกแตคนที่ประพฤติมั่นอยูในศีลในธรรมเปน 
ที่วางใจไดจริง ๆ  จึงจะไมมีเหตุเสียหายดังท่ีกลาวน้ี  เพราะผูมีศีลเปนคุณ 
สมบัติอยูเชนนั้น   ยอมรกัษาศีลยิ่งกวาสมบัติใด ๆ  ไหนเลยจะทําลาย  
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ศีลเสียงาย  ๆ  ดังไดบรรยายไวในบทอริยทรัพยตอไปดวยแลว.  
         ลําดับนี้จะดําเนินเรื่องที่เกี่ยวแกโภคทรัพยสืบไป   ผูเปนทายาท 
ควรเรียนรูคุณคาของทรัพยไวบาง     เพราะทรัพยเปนของหายากจึงตอง 
รูจักใชใหสมคาของมัน   ตัวอยางดังตอไปนี้ :- 
                   ประโยชนการถือโภคทรพัย  ๕  อยาง๑ 

         แสดงหาโภคทรัพยมาไดโดยทางที่ชอบแลว. 
         ๑.  เลี้ยงตัว,  มารดาบิดา,  บุตรภรรยา,  บาวไพร,   ใหเปนสุข. 
         ๒.  เลีย้งเพื่อนฝูงใหเปนสุข. 
         ๓.  บําบัดอันตรายท่ีเกิดแตเหตุตาง ๆ. 
         ๔.  ทําพลี  ๕  อยาง   คือ   สงเคราะหญาติ  ๑  ตอนรับแขก  ๑  ทํา 
บุญอุทิศใหผูตาย  ๑  ถวายเปนหลวง  มีเสียอากรเปนตน  ๑  ทําบุญอุทิศ 
ใหเทวดา  ๑. 
         ๕.  บรจิากทานในสมณพราหมณผูประพฤติชอบ. 
         ขอ  ๑  การเลี้ยงตัวและผูที่ออกนามมา   มีมารดาเปนตน 
ใหเปนสุขนั้น  หมายความวา  เปนผูที่จําเปนจะตองเลี้ยงดูใหเปนสุข 
ตามลําดับบุคคล   มีใหเครื่องบริโภคอุปโภคพรอมทุกอยาง  มิไดปลอย 
ใหไปตามยถากรรม. 
          ขอ  ๒  การเลี้ยงเพ่ือนฝูงตามความในขอน้ีนั้น  ผิดกันกบัขอ  ๑  ที ่
ปฏิบัติกันอยูในเวลาน้ี   มกันัดหมายกันเลี้ยงเปนบางวัน   ( ไมไดเสมอ 
ไป )  เลีย้งที่บานพรอมดวยครอบครัวบาง  เลี้ยงเปนพิเศษบาง  แลว 
๑.  องุ.  ป ฺจก.  ๒๒/๘๕.  
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แตเพ่ือนท่ีสนิทมากหรือนอย    การจัดอาหารเลี้ยงก็ไมตองประณีตอะไร  
นัก  เปนแตใหผิดธรรมดาบางเล็กนอย   บางทีถือความสะดวกก็พากัน 
ไปเลี้ยงตามภัตตาคารบาง  นี้กลาวตามสมัย  แตถาไมสังวรใหดี  การไป 
ภัตตาคารอาจตกเขาสูอบายมุขได   ที่เลี้ยงพิเศษยิ่งกวาน้ีคือเลี้ยงตอนรับ 
ในคราวทําการงาน   ชนดินี้ตองจัดอยางประณีตงดงามใหสมแกบรรดา- 
ศักดิ์ของผูที่ไดเชื้อเชิญมา   แตการเลีย้งไมวาจะเปนชนิดใดคงรวมอยู 
ในสําหรับความสุข  และสมานสามัคคีทั้งส้ิน. 
          ขอ  ๓  การบําบัดอันตรายท่ีจะพึงมีข้ึน  เชนไขเจ็บหรือภัยอยางอ่ืน 
ก็รวมอยูในหนาท่ีของผูครองเรือน  จะเอาเปนธุระบําบัดใหเสื่อมส้ิน 
ไปตามเหตุการณของเรื่องนั้น ๆ. 
          ขอ  ๔  ทําพลี  ๔  อยาง  มีสงเคราะหญาติเปนตน. 
          ก.  การสงเคราะหญาติมีอยูหลายนัย  ญาติที่อยูในปกครองหรือ 
ขัดสนไมมีหนทางทํามาหาได   ก็เอ้ือเฟอเจือจานดวยการใหปนเลี้ยงด๔ 
แมคนที่มีวิชาพอจะหาเลี้ยงตัวได   ถาขัดของดวยทุนรอนหรือดวยเหตุ 
ใดเหตุหน่ึง   ก็ควรดําริหาหนทางชวยเหลือตามกําลังท่ีจะชวยได  อีก 
ปญหาหน่ึงแมญาติประพฤติเปนพาลเกเร   ก็ชวยแนะนําส่ังสอนใหกลับ 
ประพฤติเปนคนดีมีหิริโอตตัปปะ   เลิกละความชั่วน้ันเสียใหจงได  เมื่อ 
ญาติไดสํานึกในการอนุเคราะหฉะนี้  จะปลื้มปติในความอารีที่ไดมีตอเขา 
ไมนอย  แมไมมีสิ่งใดจะทดแทนก็คงหาวิธีสนองดวยกําลังกายและใจ 
มีความรักใครนับถือคอยเอาใจใสชวยเหลือในกิจการท้ังปวง  คงจะเปน 
หูเปนตาระแวดระวังอันตรายท้ังปวงตามความสามารถของเขาไดดวย.  
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         ข.  สวนการรับแขกก็เปนหนาท่ีผูครองเรือนพึงปฏิบัติ   กระทํา  
ตอนรับดวยมารยาทอันสุภาพออนโยนยิ้มแยมแจมใส   กลาวเชื้อเชิญ 
ดวยถอยคํา   อันบุคคลพึงปรารถนาตามฐานะของผูนั้น  ๆ  ผูที่ควรแก 
อามิสปฏิสันถาร   แมน้ํารอนนํ้าเย็นหมากบุหรี่เปนตน   ก็พึงจัดรับให 
พรอมเพรียง  การแสดงอัธยาศัยสุภาพละมุนละมอมไมกระดางเยอหยิ่งน้ัน 
เปนภาพอันนําใหนารักนานับถือ  สามารถเหนี่ยวรั้งใจผูที่ประสบใหเปน 
มิตรได   แมคนที่เคยเปนศัตรูมากอน   ถาแขกท่ีมาแตทางไกล  จะควร 
ตอนรับเลี้ยงดู  และจัดที่ใหพักอาศัยอยางหน่ึงอยางใดก็อํานวยใหเปน 
ไปตามควรแกเหตุ   ขอสําคัญมีอยูที่ตองใหสําเร็จไปดวยความยินดี 
และเต็มใจ  อยางใหเปนการทําโดยเสียไมได  แมจะหมดเปลืองไปบาง 
ก็ควรคิดเสียวาเปนบางครั้งบางคราวเทาน้ัน   การสงเคราะหผูที่ไมมี 
เสบียงพาหนะเชนนั้น   เปนเหตุใหผูที่ไดรับรูสึกคุณคาของการกระทํา 
ไมนอยเลย. 
            ค.   ทําบุญอุทิศใหแกผูตายน้ัน   คงหมายเอาญาติมิตร  นับแต 
มารดาบิดาลงไปเปนลําดับ  ตอไปก็ผูที่เคารพนับถือ   เชนครอูาจารย 
เปนตน  การรักษาศีลบําเพ็ญทานและอื่น  ๆ  ที่เปนสวนกุศลแลวก็ควร 
อุทิศทั้งนั้น  และการอุทิศก็เนื่องจากความกตัญูกตเวทีระลึกถึงอุปการ- 
คุณของผูที่ไดกระทําใหแกตนบาง  ดวยความดีอยางอ่ืนบาง  จะสมมนาคุณ 
โดยวิธีอ่ืนก็เปนการพนวิสัย  จึงสนองดวยการอุทิศสวนกุศลไปใหดังน้ี 
           ง.   การถวายเปนหลวง  มีเสียอากรเปนตนนั้น  รวมความก็คือ 
ใหเปนคนมีน้ําใจรักประเทศชาติ   ยินดีออกทรัพยชวยเหลือราชการ  
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แผนดิน   เพ่ือรักษาความสงบสุขของประชาชน  อันรัฐบาลจะตองใช  
จายทรัพยเปนจํานวนมากมาย    เราผูเกิดรวมชาติและไดอาศัยความคุม 
ครองของบานเมือง  มีความสุขปราศจากภยันตรายท้ังปวงดังน้ี   จึงควร 
ยินดีออกทรัพยชวยกันบาํรุงษาประเทศบานเมือง   อันเปนที่รักของตน 
ตามคราวตามสมัย   ใหวัฒนาถาวรสืบไป. 
          ในพลคํีารบ  ๕  วาดวยการทําบุญอุทิศใหเทวดานั้น  ตามแบบ 
เทวดามีเปน  ๓  ประเภท  คือ :- 
          ๑.   พระราชา,   พระเทวี,  พระราชกุมาร,   จัดเปนสมมติเทพ. 
          ๒.   เทวดาอยูในท่ีตาง ๆ จัดเปนอุปปตติเทพ. 
          ๓.   พระอรหันต   จัดเปนวิสุทธิเทพ. 
          การอุทิศสวนกุศลไปไห   นาจะเปนความประสงค  เพ่ือประกาศ 
ใหอนุโมทนาในสวนกุศลทั้งปวงท่ีไดกระทําไปแลว  ใหมีผลานิสงสมั่น 
คงข้ึน. 
          ขอ  ๕  บริจาคทาน  ฯลฯ   ทานที่ควรแกสมณพราหมณพึง 
ประสงคนั้น  ตกอยูในพวกปจจัยทั้ง  ๔  คือ  ผานุงหม,  อาหาร,  ที่อยู 
อาศัย,  และยาแกไข  กลาวโดยประโยชนก็คือ  สมณพราหมณผูปฏิบัติ 
ธรรมวินัย  นับวาเปนผูรักษาพระพุทธศาสนา   อันเปนหลักสําคัญของ 
ชาติใหถาวรมั่นคง  เพราะทานเหลาน้ันไมสามารถจะแสวงหาจตุปจจัย 
ดวยกําลังตนเองได  การยังชีวิตใหเปนไปจําตองอาศัยทานของคฤหัสถ 
อยู  ขางฝายคฤหัสถซึ้งไมสามารถจะปฏิบัติไดเชนนั้น  ก็หันเขาหาทาง 
ออกทุนทรัพยชวยอุดหนุนดวยทานบริจาค   เพ่ือเปนกําลัง  เกือ้กูลแกทาน  
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ผูบริหารการ   เสมือนไดรวมมือกันจรรโลงพระพุทธศาสนาใหรุงเรือง   
ถาวรสืบไป   เปนการสงเคราะหซึ่งกันและกันดวยประการฉะน้ี. 
         สถาน  ๕  บุตรบํารงุมารดาบิดา  ที่วา  " เมื่อทานลวงลับไปแลว 
ทําบุญอุทิศใหทาน " ดังน้ี  ความประสงคก็เพ่ือตักเตือนมิใหละเลยใน 
อันจะตามกระทําปฏิการ  เปนสวนทักษิณานุปทาน  แมในวาระเมื่อ 
ทานลวงลับไปแลว  บุญท่ีจะพึงประกอบก็มีทานบริจาคแกผูควรไดรับ 
เชนภิกษุสามเณรและผูมีศีลตลอดถึงคนอนาถาชราพิการ  และทานท่ีเปน 
สวนสงเคราะหแกบุคคลท่ัวไป  เชนการกอสรางสาธารณสถาน   ม ี
โรงเรียน,  โรงพยาบาล,  สะพาน,  ถนน  เปนตน  ยงักุศลที่เกิดจากทาง 
ปฏิบัติ เชนรกัษาศีลและเขาวัดบวชเรียนเหลาน้ี  เปนของควรอุทิศทั้งส้ิน. 
          ลําดับนี้  จะไดนําความสุขอันเกิดแตหลัก  ๔  ประการ  ซึง่ผูปกครอง 
เรือนควรทราบ  มาลงไวดังนี้ :- 
                                      สขุของคฤหัสถ  ๔  อยาง๑ 

          ๑.   สขุเกิดแตความมีทรัพย. 
          ๒.   สขุเกิดแตการจายทรัพยบริโภค. 
          ๓.   สขุเกิดแตความไมตองเปนหน้ี. 
          ๔.   สขุเกิดแตประกอบการงานที่ปราศจากโทษ. 
          ทรัพยที่จักอํานวยความสุขไดตามขอแรกน้ัน   จักตองเปนทรัพย 
ที่ไดมาดวยความบริสุทธิ์   ประกอบทัง้การหมุนเวียนและการรกัษา  ก ็
มั่นคงสมบูรณปราศจากอันตราย   ไมตองเปนหวงใย  เมื่อตองการใช 
๑.  องฺ.   จตุกฺก.  ๒๐/๓๙๐.  
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เวลาใดก็หยิบฉวยไดโดยสะดวก  ไมตองเท่ียวว่ิงกูยืมใครใหวุนไป  ดังนี้  
จึงนับเปนความสุข. 
         ความสุขในขอ  ๒  คือมีสิทธิจายทรัพยของตนในการซื้อหาแลก 
เปลี่ยนไปตามประสงค  โดยอาการรูจักผอนส้ันผอนยาว   ไมจายจนเกิด 
สวนของรายได  และไมตองออมในส่ิงควรบริโภค. 
         ก็แลสุขในขอ  ๓  นั้น  ยอมทราบอยูทั่วกันวา   การท่ีไมตองเปน 
หน้ีใหใครดูหม่ิน  ใชอํานาจรอนสิทธิบางอยางของเราไมใหเปนไทแก 
ตน    อันเปนเหตุกระทําใหใจเศราหมองขุนมัวแลว  ก็นับเปนความสุข 
สวนหนึ่ง. 
         สวนสุขในขอ  ๔  กินความกวางมาก  คําวาโทษมีทั้งทางอาชญา 
และทางศาสนา  เชนรับของโจร  คาขายของตองหาม   มีของเถื่อนของ 
ปลอมเปนตน  สวนทางศาสนาหามออกไปอีก  สุดแตสิ่งใดเปน 
การเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับทุกขเดือดรอนก็หามหมด  ผูที่จะประกอบ 
การงานอันปราศจากโทษได  ก็ตองหลีกเลี่ยงใหพนสิ่งเหลาน้ี. 
          มีบทหามการคาขายไมชอบธรรม  ซึ้งทานกําหนดไวดังน้ี :- 
              มิจฉาวณิชชา  คือการคาขายไมชอบธรรม  ๕  อยาง๑ 

              ๑.  คาขายเครื่องประหาร. 
              ๒.  คาขายมนุษย. 
              ๓.  คาขายสัตวสําหรับฆาใชเนื้อเปนอาหาร. 
              ๔.  คาขายนํ้าเมา. 
๑.  องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๒๓๒.  
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              ๕.  คาขายยาพิษ.  
          ขอ  ๑  การคาขายเครื่องประหารน้ัน   เชนศสัตราวุธ  มีหอกดาบ 
และปนเปนตน  ซึ่งเปนเครื่องประหารรางกาย  ชีวิตของมนุษยและสัตว. 
          ขอ  ๒  การคาขายมนุษยนั้น  ทีท่านหามก็เพราะเหตุวา  มนุษย 
มีชาติกําเนิดเสมอกัน  มีความรูสึกรักเกลียดทุกขเทา  ๆ  กับเรา  ไมควร 
ทําใจโหดรายเบียดเบียนกันใหไดทุกขเดือดรอน  เพราะเห็นแกประโยชน 
ตนสวนเดียว. 
          ขอ  ๓  การคาขายสัตวสําหรับฆาใชเนื้อเปนอาหารน้ัน  การขาย 
สัตวเปนสําหรับเอาไปฆา  ก็เทากับเปนพรรคพวกทําการรวมมือกับผูฆา 
มีโทษเปนที่  ๒  จากการฆาเอง  ถาพูดทางโลกผูฆาเองก็จะถูกติเตียน 
วาเปนคนใจอํามหิตเหี้ยมเกรียม  ถาวาถึงทางธรรมก็เปนคนไมมีศีล 
สวนผูเลี้ยงสัตวขาย  ก็จะถูกติเตียนวาขาดเมตตากรุณา  และมศีีลดาง- 
พรอม  หากจะมีคําคานข้ึนวา  บุคคลมีธรรมชาติตองกินเนื้อสัตวมาแต 
ไหนแตไร  ถาพากันไมเลี้ยงสัตวขาย  และฆาสัตวเสียหมด จะมิพากัน 
อดหรือ ?   ขอน้ีเขาใจวา  พระพุทธเจาทานคงทรงเล็งเห็นแลววา 
บุคคลมิไดมีนิสัยเหมือนกันทั้งหมด  ชั่วก็มีดีก็มาก  พระองคทรง 
สั่งสอนไดก็แตผูที่มีอุปนิสัยเชื่อฟง  ผูไมเชื่อฟง  ก็ไมทรงสั่งสอน  สกลุ 
ที่ไมละเวนการกระทําปาณาติบาตถือการมิจฉาชีพ  เปนเครื่องเลื้ยงชีวิต 
ยังมีอยูมาก  และไมมีโอกาสที่จะหมดไปไดดวย  สวนผูที่มิไดถืออาชีพ 
เชนนั้น  ก็ไมควรเลี้ยงไวขายใหดวย  เพราะยังมีอาชีพทางอ่ืนอีกมาก 
ดังเปนอยูทุกวันนี้  ถาไมมีคนเลี้ยงสัตวไวขายใหเขาฆา  และไมมีผูฆา  
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เสียเลย  ผูปฏิบัติจริงคงยอมบริโภคผักไดแน.  
          ขอ  ๔  การคาขายน้ําเมาท่ีตองติเตียนนั้น  ก็เพราะนํ้าเมาเปนของ 
ยอมใจผูดื่มใหเปลี่ยนจากสภาพเดิม  ตกเปนคนกักขฬะรายกาจ  อาจ 
กระทํากรรมทุจริตชั่วรายไดทุกสถาน  กระทั้งปลงชีวิตกันก็มักสําเร็จ 
ดวยนํ้าเมาเปนเหตุ   สุราเปนน้ําเมาท่ีมีกําลังแรงมาก  คนพาลชอบใช 
เปนกระสาย  ในการกระทําชั่วมากกวาใชเปนประโยชนอยางอ่ืน. 
           ขอ  ๕  การคาขายยาพิษน้ัน  ประสงคถึงเจตนาเปนสําคัญ  คือ 
ต้ังใจใหเปนเครื่องเบ่ือเมาหรือประหารโดยตรง  จึงเปนโทษ  ของที่มี 
พิษราย  เชนสารหนู,  แสลงใจ,  เหลาน้ี  ไมแตเปนเครื่องประหาร 
อยางเดียว  ยงัมีคุณสมบัติในการทําประโยชนอยางอ่ืนได  เปนอเนก- 
ประการ  ผูขายก็ไมมีประสงคใหนําไปทําอันตรายแกตน  หรือใคร  ๆ 
หากผูซื้อนําไปใชใหผิดความประสงคเองฉะนั้นจึงไมนามีโทษ.  น้ํามัน 
ระกําที่ประกอบข้ึนเพ่ือสําหรับทาแกเมื่อย  และขัดยอกแท ๆ คนอยาก 
ตายไพลเอามาเปนเครื่องมือสําหรับปลงชีวิตเอง  เชนนี้เปนการเหลือ 
วิสัยของผูขายจะตามสอดสองไปถึง   ยังมีสิ่งอ่ืน  ๆ  ที่ประกอบข้ึนเพ่ือ 
ประโยชนในทํานองนี้  ก็ถูกนําไปใชเชนกัน. 
          เมื่อมารดาบิดาไดบํารุงฉะน้ีแลว    ยอมอนุเคราะหบุตรดวย 
สถาน๑  ๕ 
                   ๑.  หามไมใหทําความชั่ว. 
                   ๒.  ใหต้ังอยูในความดี. 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๒.  
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                 ๓.  ใหศึกษาศิลปวิทยา.   
                 ๔.  หาภรรยาที่สมควรให. 
                 ๕.  มอบทรัพยใหในสมัย. 
          ในสถาน  ๑ ของมารดาบิดาอนุเคราะหบุตร  ดวยหามไมให 
ทําความชั่วน้ัน  รวมไดแกสรรพสิ่งท้ังปวงท่ีโลกติเตียนวาเปนของชั่ว 
เปนอวมงคลลวงศีลธรรมแลว  ก็เขาในขอหามทั้งสิ้น  กระแสท่ีจะนํา 
บุคคลใหนอมเขาในแดนความชั่วมีอยู  ๒  ทาง  ทาง  ๑  เปนเพราะความ 
คะนองของตนเอง  หรือเพราะความเขลาเห็นผิดเปนชอบ  ทางท่ี  ๒  ก ็
เรื่องคบพ่ีเอนที่ไมดี  ใน  ๒  ทางนี้แลเปนเหตุใหความประพฤติแปร 
ไปสูระบอบขางชั่ว  อันคําวาชั่วน้ัน  เปนสิ่งไมพึงปรารถนาแกผูหวังดี 
ทั้งปวง  แมผูประพฤติก็รูดีวาส่ิงน้ันเปนของชั่ว  แตเหตุใดจึงไดประพฤติ 
ก็เพราะเคยเห็นดีมากอนดวยความคะนองใจ  เมื่อไดประพฤติลงไปแลว 
ก็เพราะเคยเห็นดีมากอนดวยความคะนองใจ  เมื่อไดประพฤติลงไปแลว 
ก็ไมชอบใหใครติวาชั่ว   พอขาดผูที่จะทักทวงวากลาวเสียแลว  ความชั่ว 
ก็เดินรุดหนาตะบึงไปจนแกไมไหว   ฉะน้ันในระยะที่เปนหัวตอสําคัญน้ี 
จําตองอาศัยผูใหญคอยตอน  ใหเดินภายในแนวที่ตองการไว  อยางปลอย 
ใหความชั่วเขาไปขมวดซอนอยูในสันดานได   จะแกยาก  อันคําวา  " ไม 
ออนดัดงาย  ไมแกดัดยาก "  หรือ  " กนัดีกวาแก " นั้นไมควรลือในอัน 
ที่จะนําออกใชในสมัยเชนนี้  ผูมีโชคดีนําใหประสพบุตรที่วานอนสอนงาย 
รูจักสิ่งอันเปนประโยชน  และเส่ือมประโยชน  ก็เปนที่เบาใจเบาแรงของ 
มารดาบิดา  เสมือนไดประสบลาภอันประเสริฐทีเดียว  สวนวิธีที่จะสอน 
ก็ควรคอย ๆ  ปลอบโยนชีแ้จงใหเห็นผิดและชอบแตโดยดี  จนเด็กเขาใจ  
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ขอประสงคชัดเจน  ไมใชคําผรุสวาทคุกคาม  อันเปนเหตุใหเด็กเสียขวัญ  
เลยกลัวจนลาน  ไมรูวาความผิดของตัวมีอยูแคไหน   ฟงคําชี้แจงสั่งสอน 
ก็ไมเขาใจเพราะความกลัวเปนกําลัง  หวงอยูแตการที่จะถูกทําโทษอยาง 
เดียว  ถาเปนเชนนี้เสมอ ๆ เด็กอาจกลายเปนคนสติพิการไปได  ได 
นําอบายมุข  อันเปนหัวขอชี้หนทางแหงความเส่ือมมาลงไว    เพ่ือให 
ระวังอยาใหเอามาเปนเครื่องตานทานความเจริญใหชะงักไปเสีย  ดังนี้ :- 
                  อบายมุข  คือ  เหตุเครื่องฉิบหาย  ๔  อยาง๑ 

                          ๑.  ความเปนนักเลงหญิง. 
                          ๒.  ความเปนนักเลงสุรา. 
                          ๓.  ความเปนนักเลงการพนัน. 
                          ๔.  ความคบคนชั่วเปนมิตร. 
           ขอ  ๑  ความเปนนักเลงหญิง  อันจะนําความฉิบหายมาสูตน  ก ็
ดวยกามารมณเขากําบังจิตไมใหมีสติยั้งติด  ตราบใดยังไมบรรลุความ 
สําเร็จ  ก็พากเพียรจายเงินบําเน็จใหแมสื่อ  และจายกํานัลใหแก 
หญิงท่ีรักเปนจาละหว่ันไป  การเสียดมเสียดายในเวลาน้ัน  เปนอันเลิก 
คิดกันเสียทีเดียว  ถาไปโดนหญิงเปนนักเลงปอกลอกเขาดวยก็ยิ่งซ้ําราย 
กวาจะรูสึกตัวสิ  ทรัพยรอยหรอเขาไปเสียถนัดแลว  แมกลับใจไมได 
ก็หมดตัวเลยทีเดียว   ถามีใจเด็ดเด่ียวคิดเลิกเสียได  ในไมชาก็คงเริ่มใหม 
เขาอีก  และก็คงโดนทํานองน้ีอีกนั่นแหละ  ความประพฤติเชนนี้  แม 
จะไดประสพคนดีมีหลักฐานพอท่ีจะหาความสุขไดแลวก็ดี  อันจะปองกัน 
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  เหตุเครื่องฉิบหาย๑  ๖  อยาง 
                                 ๑.  ดื่มน้ําเมา. 
                                 ๒.  เท่ียวกลางคืน. 
                                 ๓.  เที่ยวดูการเลน. 
                                 ๔.  เลนการพนัน. 
                                 ๕.  คบคนชั่วเปนมิตร. 
                                 ๖.เกรียดครานการทํางาน. 
                        ใน  ๖  อยางนี้  จําแนกออกไปอีกอยางละ  ๖  คือ :- 
               ๑.   ดื่มน้ําเมามีโทษ๒  ๖. 
               ก.   เสียทรัพย,   แสดงวานํ้าเมา  เปนสิ่งนํามาซึ่งความฉิบหาย 
สําหรับผูมีทรัพยอยูกอนแลวก็ไมสูกระไร  แตถาผูที่หาไดนอย  หรือท่ี 
ดื่มติดมาแตเมื่อยังบริบูรณ  ครั้นมาประสพคราวฝดเคืองเขา  จะงดเวน 
เสียเพ่ือการประหยัดรายจาย  ก็งดหาไดไม  ที่สุดจะเดือดรอนในเรื่อง 
ทรัพย  หาไดไมพอแกทองของตน  และเลี้ยงครอบครัวอยูแลวก็ตามที 
เมื่อถึงเวลาที่ทองเตือนข้ึนมา  ดังเจาหน้ีคอยคุมตัวอยูเชนนั้น  ก็จําตอง 
ขวนขวายซ้ือหามาสงตามจํานวนที่ตองการ  แมไมมีรายจายเปนสัดสวน 
ไวแลว  ก็จะตองหันเขาเจียดเอาคาอาหารประจําวันมาเปนคานํ้าเมาเสีย 
๑-๒  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๖.  
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ตามสวน  สิ่งอ่ืนที่จําเปนเชนอาหาร  แมจะบกพรองไปบาง  ก็พอทน  
แตถาขาดทางน้ําเมาแลวเปนทนไมไหวทีเดียว  ถาไมมีทรัพยรายใดท่ีจะ 
เอามาเฉลี่ย  ก็ตองซื้อเจก   เจาหน้ีจะตามเกาะหัวบันได  ทวงเชา 
ทวงเย็นก็ทนได. 
          ข.  กอนทะเลาะวิวาท,  เพราะน้ําเมาเปนเครื่องยอมใจ  สงเสริม 
อกุศลมูลที่ประจําอยูในนิสัยใหกําเริบฮึกเหิม  เท่ียวระรานหาเหตุแกคน 
อ่ืน  บางทีถึงวิวาทฆาฟนกันโดยไมมมีูล. 
          ค.  เกดิโรค,  น้ําเมาหรือสุรา  แมบางคนนิยมวาเปนยาก็ตามที 
แตถาด่ืมอยูเปนนิตยแลวอาจกลายเปนยาพิษ  ทอนชีวิตผูดื่มใหสั้นเขา 
เพราะกระทําใหหัวใจเตนแรงจนประสาทพิการ  และแพรไปเปนโรค 
ตาง ๆ บางอยางถึงพิการตัดหนทางอาชีพ  ตกเปนคนทุพลภาพจนตลอด 
ชีวิต  บุตรภรรยาก็คอยไดรับความลําบากคับแคนไปตามกัน. 
          ง.   ตองติเตียน,  น้ําเมาเปนของอํานวยความไมสุภาพใหแกผูดื่ม 
แมคนที่เคยประพฤติสงบเสง่ียมมาแตกอน  เมื่อใดดื่มเขาแลว  อาจกลาย 
เปนคนมุทะลุดุเดือดฮึกเหิม  กระทําในส่ิงท่ีไมนาจะทํา  และสิ่งท่ีผิด 
กฎหมายไดงาย ๆ  มีความเห็นวิปลาสผิดธรรมดา  เห็นคนอ่ืนเปนเลว 
ขวางหูขวางตาไปหมด  ไมมีใครจะดีเกินตนได  ทั้ง ๆ  ที่เดินจะใหตรง 
ทางไดก็ยังยากอยูแลวเชนนั้น  เมื่อเตนแรงเตนกาไปไมถึงไหน  ในท่ีสุด 
ก็ตองลงนอนเกลือกฝุนกลางถนน  หรือในทอรมิถนน  ก็เคยถือเอาเปน 
ที่สําราญอยูบอย ๆ จะลกุข้ึนโดยลําพังหาไดไม  ตองทอดธุระใหคนอน  
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จัดการแทน   ทําตนดุจทอนไม  ใครจะบนวาสักเทาไรก็ไมรูสึก.  
          จ.   ไมรูจักอาย,  เพราะน้ําเมากระทําใหมีสติฟนเฟอนไปจากความ 
เปนปกติ  อาจบันดาลใหผูดื่มทําหรือพูดในสิ่งท่ีนาละอายไดดุจคนบา 
กลาวคําหยาบชาอาละวาดเอะอะแกบุคคลท่ัวไป  ทั้ง  ๆ  เสียงกะออกะแอ 
จะดัดใหชัดถอยชัดคําไดก็เต็มฝนอยูแลว  ฉะนั้น  จะไดวายสงเสียงโวเว 
กอความรําคาญใหแกผูอ่ืนตอไปอีกก็หาไม  ความรูสึกอับอายน้ันเปนอัน 
วาไมมีเสียทีเดียว  ที่สุดความลับซึ่งควรปกปด  เมื่อเมาเขาแลวก็นําออก 
ขยายไดหมดโดยไมเลือกบุคคล. 
           ฉ.  ทอนกําลังปญญา,   ดวยการมัวเมากระทําใหเปนคนขาดสติ 
สัมปชัญญะ   ไมมีเวลาตริตรองในอันจะประกอบการงาน  ที่เปนประ- 
โยชนแกตนและครอบครัวได  อนึ่ง  การประทุษรายกันโดยวิธีลวง  ให 
ดื่มน้ําเมา   อยางที่เรียกวา  " มอมเหลา "  ก็มีอยูอยางดกด่ืน  การลวง 
ดวยประสงคทรัพยบาง  ประสงคทํารายรางกายบาง  ในท่ีสุดถึงอันตราย 
แกชีวิตเสียก็มาก   กรรมเหลาน้ีลวนสําเร็จดวยความหลงในรสของนํ้า 
เมาเปนพ้ืน  ขอประสงคของการมอมเหลา  ก็เพ่ือกําบังความรูสึกของผู 
ที่เขาตองการกระทํา  ใหตกอยูในขายในขายแหงความประมาทมืดมน  ไมมสีติ 
ที่จะระวังตัวไดแลว  ในท่ีสุดก็ทําเอาตามความพอใจ  ดุจรางอันปราศ- 
จากวิญญาณแลว  นี้เปนอุทาหรณของลักษณะการทอนกําลังปญญา. 
           ขอแสดงโทษของการด่ืมน้ําเมา  ตามท่ีกลาวมาทั้ง  ๖  ลักษณะ 
ลวนเปนเรื่องออกจากความประมาท  อันจักนําตนเขาสูความเสื่อมอยาง 
เดียวเทาน้ัน  แตผูที่ดื่มแลวไมปลอยสติใหเซไปตามน้ําเมา  ก็มีอยูบาง  
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สมควรไดชื่อวาเปนผูดื่มมีสติ   แมกระนั้นก็ยังตองเปลืองเงิน  วาซื้อและ  
บมโรคอยู  สูไมรูจักดื่มเสียเลยไมได    ผูยังไมเคยดื่มก็ขออยาไดริเขาเลย 
ไมสนุกอะไรนักดอก   มนัเปนของใหโทษเห็นอยูชัด  ๆ  เชนนี้. 
        ๒.   เที่ยวกลางคืนมีโทษ๑  ๖  คือ :- 
        ก.   ชื่อวาไมรักษาตัว,  อันการเที่ยวกลางคืน  โดยมากมีแตสวน 
ขางเสีย   เพราะเปนเวลาท่ีแวดลอมไปดวยภยันตรายหลายอยางหลาย 
ชนิด   เชนการปองรายก็ชอบทําแกกันกลางคืน   จริงอยู  การทําราย  ยอม 
เกิดแตความบาดหมางกันมากอน   จึงเปนเหตุใหทะนงตัววา  ตนมิไดมี 
เรื่องวิวาทบาดหมางแกใคร  ๆ  จะมาเกลียดชังเอาอะไร  ที่เขาใจเชนนี้ 
ออกจะเปนการเลิกเลนอยูสักหนอย  โดยเหตุวาความผิดใจกัน  อาจเกิด 
ข้ึนในเวลาปจจุบันทันดวนก็ได  มิฉะนั้นถาบังเอิญประจวบเวลาเคราะห 
ราย  มีการเขาใจผิดวาเปนบุคคลท่ีเขาประสงคจะทําราย  เมื่อไดทําผิด 
ไปแลวก็เลยตามเลย   ขางผูถูกกระทํารายก็ตกเปนคนเคราะหรายไปเทา 
นั้น  ยังภัยที่เกิดแตขวากหนามหรือสัตวรายขบกัด  เพราะเวลาคํ่ามืดแล 
ไมเห็นก็อาจไปเหยียบมันเขา  ที่สุดไมมีเหตุอะไรอ่ืนรบกวน  ก็เกิดโรค 
อันเกิดแตความเมื่อยลาออนเพลีย   จักสําแดงอาการข้ึนโดยไมรูสึกตัว 
จริงอยู  ถาพูดถึงทางเกิดโรคแลว  ไปกลางวันก็หนีไมพน  ขอนี้จึงขอ 
แถลงไวเสียทีเดียววา  ตอนกลางวันมักเปนเวลาของประโยชนธุระการ 
งาน  การงานบังคับใหจําตองไป  หาใชไปเที่ยวเฉย ๆ ไม  เมือ่ตอง 
เหน็ดเหน่ือยเพราะตรากตรําการงานอยู  เวลากลางคืนจึงเปนเวลาที่ควร 
๑.  ที.ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๖.  
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พักผอน.  
          ข.   ชือ่วาไมรักษาลูกเมีย,   ขอน้ีหมายความถึงการท่ีตนซ่ึงมีหนาที่ 
คุมครองบานเรือนและครอบครัว   มาละท้ิงไปเสียในเวลาอันเปลา 
เปลี่ยวอางวาง   และเปนเวลาของภยันตรายท้ังปวงกําลังออกระบาด 
กลนเกลื่อน   ฉวยมีเหตุอยางใดอยางหนึ่ง  เชนไขเจ็บเปนตน  เกิดข้ึน 
แกลูกเมียทางบาน  ก็จะไมมีใครชวยเหลือว่ิงเตน. 
           ค.   ชือ่วาไมรักษาทรัพยสมบัติ,  ขอน้ีความทํานองเดียวกับที่กลาว 
มาแลว   แตภัยอันจะเกิดแกทรัพยสมบัติในเวลาเชนนี้มักเปนโจรภัย, 
อัคคีภัย,  อยางใดอยางหน่ึง   ถาเผอิญเกิดข้ึนในเวลาที่ตนไมอยู  ก็จะ 
รูสึกเสียใจในการที่ไมไดอยูชวยเหลือ   หรืออีกนัยหน่ึง  เมื่อไปถูกการ 
ลอลวงลวงลักเขา  ก็เปนเรื่องที่ตองเสียทรัพยเหมือนกัน. 
           ง.   เปนที่ระแวงของคนท้ังหลาย,  ดวยเวลากลางคืนมักเปนเวลา 
ของคนรายชอบกระทําการทุจริต  หรอืผูที่ประสงคทําการซอนเรนก็ชอบ 
ใชกลางคืน  เพราะเปนเวลาเหมาะในอันจะหลบหลีกสายตายผูที่เปน 
ปฏิปกษของเขา  ฉะนั้นผูชอบเท่ียวซอกแซกในเวลาคํ่าคืน   จึงกระทํา 
ใหนาระแวงวา  จักเปนคนชนิดที่กลาว. 
           จ.   มกัถูกใสความ,  ขอน้ีความคลายคลึงบทขอ  ง.  กลาวคือ 
เมื่อไปยืนหรือเดินในเขตที่ควรจะสงสัยวาเปนคนราย   หรือคนทุจริตผิด 
ภรรยาและบุตรสาวทานมาซุมซอนอยู   ก็จะเปนเหตุใหเขาอางหลังฐาน 
ใสความได  ถาเราไมมีที่อางอิงใหพอลบลางขอหาของเขาไดแลวก็คอน 
ขางเสียเปรียบ.  
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          ฉ.   ไดความลําบางมาก,  คือความลําบากกายและใจอันจะพึงมีมา  
แตเหตุทรมานรางกาย   ดงักลาวแลวในเบ้ืองตน. 
          ๓.   เท่ียวดูการเลนมีโทษตามวัตถุที่ไปดู๑   ๖  คือ  ๑.  ราํท่ีไหน 
ไปท่ีนั่น,  ๒.  ขับรอง,  ๓.  ดีดสีตีเปา,  ๔.  เสภา,  ๕.  เพลง, 
๖.  เถิดเทิง. 
          การเลนถาเปนในเวลานี้  นาจะตองเพ่ิมจํานวนข้ึนอีก  มีหนังฉาย 
เปนตน  ที่หามน้ีก็คงไมถึงแกไมใหแตะตองเสียทีเดียว   เปนแตไมให 
ถือเอาเปนสิ่งสําคัญ   ถึงตองละการงานอ่ืนหมด   พอสิ้นแสงแดดก็เตรียม 
ตัวไปเขาประชุมมหรสพเปนเนืองนิตยดังน้ี   ก็ออกจะหนักมืออยู  และ 
ซ้ําชวนใหคิดถึงกระเปาสตางควา    จะถูกรบกวนไมมีเวลาหยุดหยอน 
เพราะการมหรสพสมัยนี้   หาไดมีใหดูเปลาเชนแตกอนไม  จักตองเสีย 
คาผานประตูตามลําดับชั้นแทบทุกอยาง  ถาเพียงแตไปเพ่ือการหยอนใจ 
บางครั้งบางคราวแลวก็ไมสูกระไร. 
           การเท่ียวกลางคืนก็ดี   เที่ยวดูการเลนก็ดี   เปนเครื่องนําความ 
สําราญใหชั่วคราวจริงอยู   แตเมื่อกลับมาถึงบานแลวมักหวนคิดเสีย 
ดายเวลา  อันพอจะทําการงานที่คางพัวพันอยูใหหมดเปลืองไป  ก็จัก 
ตองผัดเพ้ียนใหเนิ่นเวลาตอไปอีก  มิใชแตเทาน้ัน  ยังตองเสียเวลาพัก 
ผอนนอนกลางวันใชหน้ีที่ถูกอดนอนมา  ดังนี้ออกจะเปนการเบียดเบียน 
ตนอยูไมนอย. 
          ๔.    เลนการพนันมีโทษ  ๖๒ 

๑-๒  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๗.  
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         ก   เมื่อชนะยอมกอเวร,  นี้มีความมุงหมายในจุดอันเดียวกัน  คือ  
มุงจะรวย   คราวนี้ก็ต้ังตนเพงเล็งในอันจะดึงเอาทรัพยซึ่งกันและกัน 
ฝายใดมีชัยก็ไดทรัพยไปเปนสิทธของตนดังประสงค    ฝายผูแพซึ่งเปนผู 
ตองเสียทรัพย  ก็เปนธรรมดาอยูเอง  ที่ที่จะตองพยายามแกตัว  เพ่ือเอา 
ทุนของตนกลับคืนดวยความเสียดาย   เวรจึงเกิดต้ังแตบัดนี้เปนไป  แมการ 
ไมเปนไปดังประสงค  ก็เพ่ิมความเคียดแคนข้ึนอีก  ยังมีจําพวกที่เลน 
จนหมดเน้ือหมดตัวแลว  และยังขืนเลนในทํานองติดคางตอไป  ก็ยิ่ง 
ซ้ําราย  ฝายขางผูชนะเห็นวาการเลนกับผูไมมีทุนรอนยอมเสียเปรียบ 
ก็คงไมยอมเลนดวย  เมื่อฉะน้ีเวรก็ยิ่งเจริญงอกงามข้ึนเปนลําดับ. 
           ข.   เม่ือแพยอมเสียดายทรัพยที่เสียไป.  ดวยทรัพยไมใชเปนของ 
หาไดงาย   ทัง้น้ีเพราะความโลภคิดแตจะไดฝายเดียวเปนเหตุ  จึงไดเขา 
เลนครั้นความคาดหมายมาผิดตรงกันขามไปเสีย  ก็เกิดปริวิตกถึงเรื่อง 
ทรัพยที่เสียไป  ถาการพยายามในอันจะนําทุนของตนกลับคืนมาไมเปน 
ผลสําเร็จ และทรัพยก็หมดเปลืองเขาไปจนส้ินเชิงแลว  ผลของการตอ 
ไปยังคงมีอยูก็คือทุกขเดือดรอน  ใจคองุนงานหมดสติ   ถึงตองฆาตัวตาย 
เสียก็ชุกชุม. 
           ค.   ทรัพยยอมฉิบหาย,  ขอน้ีเห็นจะไมตองบรรยายมากนัก  เพราะ 
การพนันเอาทรัพยกัน   เม่ือแพ  ทรัพยก็ยอมฉิบหายอยูเอง. 
           ง.   ไมมีใครเชื่อคอยคํา,  ผูประพฤติเลนการพนันโดยมาก  ผล 
สุดทายก็ตกเปนคนไรทรัพย   บางคนถึงแกหมดเน้ือหมดตัวเอา 
ทีเดียว  ที่ทรงตัวอยูไดนั้นนอยนัก  เมื่อการหายนะเรงรุดเขามาฉะนี้  ใน  
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ที่สุดก็จักตกเปนเหยื่อแหงความวิบัติ  ตองทรมานกายอด ๆ อยาก ๆ  
แตใครเลาท่ีเปนคนไมมีความสํารวมกายวาจาอยูแลว  จะยอมอดตาย 
ปากมีอยูแกตัว  ก็เที่ยวตลบแตลงปลิน้ปลอนเอาตัวรอดไปม้ือหน่ึง ๆ สบ 
โชคเหมาะก็รวยเสียทีหน่ึง  แลวต้ังตนเลนตอไป  หมดลงก็เทียวปลิ้น- 
ปลอนตอไปอีก  แมที่สุดถามีใครจางเปนพยานเท็จ  ก็อาจทนสาบานให 
การเปนพยานเท็จได  ความประพฤติเหลาน้ีแล  การทําใหผูอ่ืนรังเกียจ 
ไมเชื่อถือคําพูด  แมเปนคําท่ีสัตยจริงก็ตาม. 
          จ.   เปนที่หม่ินประมาทของเพ่ือน,  ผูไมประพฤติเลนการพนัน 
ก็เพราะมองเห็นไกลวา  การพนันเปนของใหโทษ   เปนของทําบุคคล 
ใหเสื่อม   เมือ่เพ่ือนเปนคนมีนิสัยชนิดนี้   แมจะเปนเพ่ือนฝูงท่ีเคยรัก 
ใครสนิทสนมกันมาเพียงใดก็ตาม   ถาเขาทราบความประพฤติเลนการ 
พนันเขาเม่ือไร   ก็คงไมพอใจจะสมาคมดวยเมื่อน้ัน  เพราะเกรงวาถึง 
คราวโทรมลงจะหันไปเบียดเบียนเขาเขา  ในกรณีเชนนี้  มีปรากฏใน 
คําโคลงของพระยาศรีสุนทรโวหาร  ( นอย  อาจารยางกูร )  บทหน่ึง 
ประพันธในกระทูคําวา  " เบื่อ "  ความลงกันกับเรื่องที่กลาวดังนี้ :- 
                           เบื่อเพ่ือนเปนพวกปอง    โปแปะ 
                    ยืมหยิบเงินแทะและ              ไปแลว 
                    หากไดก็เฉยแฉะ                   เชือนชกั   สูญนา 
                    แมวาเสียฤๅแคลว                 คลาดซํ้ารบกวน, 
เมื่อลักษณะการเปนดังน้ี  เพ่ือนจะปฏิเสธไดหรือ ?  ในเมื่อคนท่ีชอบ 
พอกันมาขอความชวยเหลือ   แตถาจะปลอยใหรบกวนไมรูจักจบก็ทน  
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ไมไหวเหมือนกัน  ความรูสึกอึดอัดมีอยูดังน้ี  จึงไมมีอะไรจะดีไปกวา  
นําตัวออกหางเสีย  ฉะนี้  จึงสอใหเห็นเปนอาการดูหม่ินดูแคลนข้ึน  ดวย 
เหตุหมดความเกรงใจ.   
           ฉ.   ไมมีใครประสงคแตงงานดวย      นี้เปนธรรมดาของผูที่จัก 
รวมทุกขรวมสุข     จําตองเลือกแตบุคคลท่ีตนแนใจวาเปนคูรวมสุข 
รวมทุกขไดจริง  และคงไมนําความหายนะมาใหภายหลัง  ดังนี้  จึงเปน 
ผูสมควรแตงานดวยได  ก็แตเรื่องประพฤติเลนการพนันนั้น  เปนสิ่งท่ี 
อีกฝายหน่ึง  จะตองรีบเลือกคัดออกเสียจากกรอบแหงความประสงค 
กอนความประพฤติชนิดอ่ืน  ดวยทราบกันอยูดีแลววา  การพนันเปนของ 
ชั่วราย   กระทําใหผูเลนมัวเมา  เมื่อเสียทรัพยจนหมดเน้ือหมดตัวแลว 
ตอไปก็มีอยูแตจักนําความเส่ือมมาประเคนใหแกครอบครัวเทานั้น  ทั้งนี ้
เพราะความพยายามในอันจะแกตัวใหไดทุนที่เสียกลับคืน  เมือ่ความมุง 
หวังมิไดเปนไปตามประสงค  ก็เกิดหนามืด  จึงหมุนเขาทําลายสังหาริม- 
ทรัพยและอสังหาริมทรัพย   ทรัพยเหลาน้ีจักตองถูกจํานําจํานองซ้ือ 
ขายเปนลําดับไป  เมื่อเชนนี้  ไหนเลยผูที่ไดชื่อวารวมสุขรวมทุกข 
จักเกียดกันทรัพยที่เปนสวนสินเดิมของตัวไวได  ในท่ีสุดก็ตองยอมให 
ผลาญจนส้ิน  แมตัวเองก็ยากท่ีจะปลีกออกใหพนจากภัยอันนี้ได  คือ 
ตองตกเปนคนจนอยูในระดับเปนนี้เขา  อกไหมไสขม   อดม้ือกินมื้อ 
ตองรวมทุกขไปจนหมดเวร  การกระทําตนเปนคนมีฐานะไมแน 
นอน  เชนประพฤติเลนการพนันนี้  เปนเรื่องที่เกรงขามมาก  คงไม 
มีคนงมงายนําทรัพยของตนมาเขาระคนดวยทุนที่ใกลตอความวิบัติโดย  
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งาย   ตามเหตุผลดังพรรณนามา  เปนเครื่องนําใหเห็นโทษอันนาหวาด  
หว่ันอยูดวยประการฉะน้ี. 
          ๖.   คบคนชั่วเปนมิตรมีโทษตามบุคคลท่ีคบ๑   ๖. 
          ก.   นาํใหเปนนักเลงพนัน,   การมีเพ่ือนท่ีชอบในทางพนันก็จะถูก 
เขาแนะนําใหประพฤติตาม  เพ่ือใหมีนิสัยตรงกับเขา   จะไดหมดความ 
รังเกียจในระหวางเวลาท่ีคบกับอยู  การชักจูงใหประพฤติความชั่วนั้น 
ดูจักไมเปนของอยากอะไรนัก   ถาไมกลาวถึงความสนุกเพลิดเพลินและ 
ร่ํารวยข้ึน   เปนเครื่องลอใหเกิดเลื่อมใสได  แลวกห็วังในความเปน 
ตอได  ยิ่งแนะนําใหรูจักทํานองการไหวพริบในเชิงเลน  จนถงึฝนเห็น 
สมบัติบาผุดข้ึนในใจไดดวย  ก็เปนอันวาปลุกใจของเขาไดบรรลุซึ่งผล 
สําเร็จบริบูรณทีเดียว. 
          ข.   นาํใหเปนนักเลงเจาชู,  เพ่ือนท่ีถนัดไปทางเจาชูก็ชอบที่จะให 
เพ่ือนของตนประพฤติเชนนั้นบาง  หญิงบานไหนดีบานไหนไมดี  ตอง 
เขาอยูในสารบบของเขาหมด   ที่จริงความรูเชนนี้ออกจะเปนของ 
ธรรมดาสําหรับคนหนุม  ๆ  สนใจเพียงแคนี้ดูก็ไมสูกระไรนัก  แตถาหวน 
ไปพิเคราะหคําวา  เจาชู  เขาแลว  อาจแปลความหมายไปถึงการฝกใฝ 
ทางชูสาวเปนอาจิณ   โดยไมเลือกกาลและไมเลือกบุคคล  ก็ตกเปน 
เรื่องจุนจานมัวสาละวนอยูแตเรื่องเชนนี้   จนไมมีเวลาตริตรองถึงการ 
งานที่จักเปนประโยชนแกตนได  ก็เปนเหตุอันจะนําตนเขาสูความหายนะ 
เทาน้ัน  ยิ่งการเรียนดวยแลว  กย็ิ่งเปนขาศึกกนัอยางจังทีเดียว  และ 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๒.  
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ยังจะตองระวังศัตรูรอบขางอีกดวย   เชนพ่ีนองพวกพองของเขาหรือคน  
ที่เขารักใครพอใจกันอยูกอนจะปองราย  ที่รายไปกวาคือการรักครั้งแรก 
มักรักเอาเต็มที่จนหมดทุนหมดรอน   ถึงกลาวอวดไดวา    " ฉันรัก 
ยิ่งกวาชีวิต " และก็เปนคํากลาวที่ไมผิด  ในเมื่อเรื่องดําเนินไปติดขัดเขา 
โดยมีอุปสรรคฉายใหเห็นหนทางไปไมตลอดเกิดข้ึน    ในที่สดุก็ถึงซึ่ง 
อาการหมดหวัง  เลยเปลีย่นความคิดเปนเรื่อง  ดับ  ข้ึนแทน  ต้ัง 
ปรารถนาเอางาย ๆ ในอันที่จะทําลายชีวิตตนเองเสีย  ดวยอํานาจโรคจิต 
จึงมิไดยั้งคิดในอันที่จะตักเตือนตนวา  การท่ีไดอัตภาพมาเปนมนุษยอัน 
สมบูรณเชนนี้  ไมใชเปนของงาย  และการที่ไดอบรมตนเปนคนรูผิด 
รูชอบมาถึงปานนี้แลว   ก็ควรทําตนใหเปนประโยชนแกชาติบานเมือง 
สืบไป  การตายดวยเรื่องอันไมเปนแกนสารเชนนี้  ออกจะเปนการ 
เหยียดตัวเลวเกินไป  จะมีใครชมวาใจเด็ดก็หามิได   มีก็แตจะติวาบา 
และโงเขลาอะไร ๆ ผูทีต่นรัก  ถาไมเปนบาเหมือนกัน  เมื่อไดทราบ 
ก็จะกลับดูหม่ินและรูสึกเปนการสิ้นเคราะหเสียซ้ําไป  ขอยุวชนท้ังหลาย 
ผูตกอยูในฐานะเชนนี้   จงระลึกถึงคาแหงชีวิตของตนไวบาง  ถาชีวิต 
ยังคงอยูก็พอจะมีเวลาคิดผอนผันหาชองทางดําเนินใหถูกทางได  แต 
การทําลายชีวิตใหพินาศเสียแลว  ก็เปนหมดเรื่องในอันจักแกไขอยูเอง 
ความรักที่ไมสมประสงคนั้นหาใชความรักที่แทไม  เปนความรักประกอบ 
ข้ึนดวยกรรมบันดาล  เพ่ือลวงตัวเองตางหาก. 
           ค.  นาํใหเปนนักเลงเหลา,   เพ่ือนท่ีชอบดื่มก็คงไมเวนที่จักชวน 
ใหดื่มกับเขา  โดยยกคุณของสุราวา  เปนของดีเลิศดวยประการทั้งปวง  
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แลวแตจะนึกออกมาไดในเวลาน้ัน  เชนกลาววา  สุรากระทําใหเปนคน  
กวางขวางในทางสมาคม  หรือกระทําใหองอาจไมหดหูในเวลาตองการ 
ความกลาหาญ  ทั้งเปนยาเจริญอาหารชนิดหน่ึง  และอะไรตออะไรรอย 
พันแปด  จรงิอยู  สุราใชเปนกระสายยาไดบางชนิด  แตใชเอาด่ืมอยาง 
เทน้ําเทาไรก็ไมรูจักเต็ม. 
          ง.   ทําใหเปนคนลวงเขาดวยของปลอม,  เชนธนบัตร   สตางค 
และอ่ืน  ๆ  นําไปเทียวซ้ือขายแลกเปล่ียนมิไดเกรงกลัวอาญาบานเมือง 
หากเขาจับได  ก็ตองถูกจําขังทนทุกขทรมานรับโทษตามกฎหมาย. 
          จ.   นําใหเปนคนโกงเขาซึ้งหนา,  ขอน้ีสงเคราะหเขาในบท  ง. 
คือการลวงเขาดวยของปลอม   เมื่อเขารูชั้นเชิงในเลหเหลี่ยมทัว่กันเสีย 
แลว   การหากินเชนนั้นกไ็มเกิดผล  แมไมมีวิธีใดจัดนํามาประกอบการ 
โกงไดอีก   คราวนี้ก็จําตองใชไมโกงซึ้ง  ๆ  หนา  เชนยักยอก,  ตู,  ฉอ, 
และสับเปลี่ยนเปนอาทิ. 
          ฉ.   นาํใหเปนหัวไม,  การเปนนักเลงหัวไมเที่ยวกอกรรมทําเข็ญ 
แกเพ่ือนบานรานตลาดไมใหเปนผาสุกไดนั้น   สมุฏฐานเนื่องมาแต 
สันดานเหี้ยมโหดชั่วชา  กระทําคนเกลียดกลัวท่ัวไป  ไมมีใครกลา 
คบคาสมาคม   ก็จําตองมั่วสุมคลุกคลีอยูเฉพาะในกลุมคนพาลดวยกัน 
จนนิสัยคุนแกความชั่ว  การฉกชิงว่ิงราวหรือใชอํานาจฉอตูขูกรรโชก 
เหลาน้ีจําตองอาศัยวิชาหัวไมเปนเครื่องอุปถัมภ  เพราะอาจมีการตอสูกัน 
กับเจาทรัพยอยูเสมอ  ยิ่งกวาความประพฤติชั่วชา  เจริญแผออกไปจนถึง 
มีลูกนองหรือสมุนมากเขา  เลยมีชื่อเสยีงโดงดังเปนที่เกรงขามของคน  
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ทั่วไปจนไดชื่อวา  " นักเลงโต "  แลว  ก็ตองระวังทุกอิริยาบถทีเดียว 
ในเรือนจําเต็มไปดวยคนชนิดนี้แทบทุกหนทุกแหง  เพราะการเปน  
นักเลงโต  จักตองบําเพ็ญตนเปนคนมีอภินิหารแกกลา  ปรากฏฝไม 
ลายมือเปนที่นาเกรงขาม  มิฉะนั้น  ลูกนองไมนับถือ  และตอนท่ีบารมี 
แกกลาน้ีแลใกลเขตท่ีจะเปนเสือแลว  เพราะเจาหนาท่ีตองการตัวอยู 
ทุกขณะ  เมื่อเขาเห็นการแฝงตัวคลุกคลีอยูในประชุมชน   จะไม 
เปนที่ปลอดภัยได  ก็เตรยีมตัวเปดเขาปา  เลยไดชือ่วาเปนเสือนั่นเสือน่ี 
โดยบัญญัติของราษฏรแตงต้ังให  เพราะมีความประพฤติโหดราย 
เหมือนเสือ  เท่ียวแฝงตัวตรําฝนทนแดด  ไดกินมื้อ  ๑  อดม้ือ ๒ มื้อ 
ก็นับเปนดีอยูแลว  เห็นบานไหนอยูเปลี่ยวก็เขาขูกรรโชกชิงเอาทรัพย 
บาง  ปลนฆาเจาทรัพยเสียบาง  ยังทารุณกรรมอ่ืน  ๆ  มีฉุดคราหญิงไป 
ทําอนาจารเปนตน  ลวนเปนสิ่งท่ีนาวิตกเกรงขามท้ังน้ัน   การแอบแฝง 
ก็ไมมีกําหนดวาจะอยู  ณ  ที่ใดเปนแนนอน  ไดขาวการจับกุมข้ึนใน 
ตําบลน้ี  ก็เลีย่งไปซุกซอนเสียในตําบลอ่ืนตอไป  เสี่ยงชีวิตไวบนปลาย 
กระบอกปน  หาความสุขมิไดตลอดชาติ  เมื่อเจาหนาท่ีกาวสกัดจนมุม 
เขาจริง  ก็หันเขาตอสูจนหมดฤทธิ์แลว  ก็คงยอมใหจับแตศพเทาน้ัน 
ถายอมใหจับเปนงาย ๆ ก็ไมใชเสือ. 
            เกียจครานทําการงานมีโทษ๑   ๖  คือมักอางวา  หนาวนัก, 
รอนนัก.   เวลานี้เย็นแลว,  เวลาน้ียังเชาอยู,  หิวนัก,  กระหายนัก, 
แลวไมทําการงาน   ( ดชูางหาเวลาไดยากเสียจริง ๆ )  ผูหวังเจริญดวย 
๑. ที.  ปาฏิ.  ๑๙๒.  
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โภคทรัพย   พึงเวนเหตุเครื่องฉิบหาย  ๖  ประการน้ีเสีย   เพราะเปน  
เครื่องปดความเจริญของตนในภายหนา   มลีาภและยศเปนตน. 
          สถาน  ๒  มารดาบดิาอนุเคราะหบุตร  " ดวยสอนใหต้ังอยูใน 
ความดี "  บุคคลจะต้ังในความดีได   ก็ตองละส่ิงท่ีตรงกันขาม    คือ 
ความชั่ว  แลวนอมใจเขาสูทางสัมมาปฏิบัติ  รูจักบาปบุญคุณและโทษ 
ประพฤติตนแตในสิ่งอันจักนําข้ึนสูระดับแหงความเจริญ  ดําเนินตาม 
หลักพุทธภาษิต  ดังไดนํามาบรรจุไวตอไปนี้ :- 
                                  สัปปุริสธรรม  ๗  อยาง๑ 

            ธรรมของสัตบุรุษ  เรียกวาสัปปุริสธรรม  มี  ๗  อยาง 
            ๑.   ธมฺม ฺ ุตา   ความเปนผูรูจักเหตุ  เชนรูจักวา  สิ่งนี้เปนเหตุ 
แหงสุข  สิ่งนี้เปนเหตุแหงทุกข. 
            ขอน้ียอมทราบกันดีกวา   ความสุขเปนของควรปรารถนา  และ 
ตรงกันขามกับทุกข   ซึ่งไมมีใครชอบเสียเลย  เชนนี้จึงควรเลือก 
ประกอบแตสิ่งอันจักใหผลเปนสุข    คือความดีงามทั้งปวง  และละเวน 
สิ่งท่ีใหผลเปนทุกข  คือความชั่วเสีย. 
            ๒.   อตฺถ ฺ ุตา  ความเปนผูจักผล  เชนรูจักวาสุขเปนผลแหง 
เหตุอันนี้  ทุกขเปนผลแหงเหตุอันนี้. 
            ขอน้ีทานสอนใหรูจักสาวหาเหตุที่อํานวยผลเปนสุข   หรือทุกข 
จักไดเลือกปฏิบัติหรืองดเวน   ดุจบรรยายไวในขอแรก. 
            ๓.   อตฺต ฺ ุตา    ความเปนผูรูจักตนวา  เราวาโดยชาติสกุล 
๑.  องฺ.  สตฺตก. ๒๓/๑๑๓.  
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ยศศักด์ิ,   สมบัติ,  บริวาร,  ความรู,  และคุณธรรมเพียงเทาน้ี ๆ แลว  
ประพฤติตนใหสมควรแกที่เปนอยูอยางไร. 
          ขอน้ีประสงคใหมีสติ   ในเวลาจักพูดจักทําสิ่งใดท่ีเกี่ยวแกผูอ่ืน 
แลว  ใหเหลยีวดูฐานะของตนเสียกอน  แลวจึงพูดจึงทําพอสมควร 
แกอัตภาพ  ไมใหยิ่งหรือหยอนจนเกินไป. 
          ๔.   มตฺต ฺ ุตา  ความเปนผูรูจักประมาณ   ในการแสวงหา 
เครื่องเลี้ยงชีวิตแตโดยทางที่ชอบ  และรูจักประมาณในการบรโิภค 
แตพอควร. 
          เครื่องเลี้ยงชีวิตท่ีชอบดวยศีลธรรมนั้น  ไดแกรูจักดําเนินการงาน 
ไปในแนวทางที่ชอบ   ไมเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดความเดือดรอน  สวน 
การบริโภคที่พอสมควร  ก็คือรูจักเลอืกอาหารและเครื่องใชสอยนุงหม 
แตพอเหมาะพอดีแกอัตภาพ  ไมเกินจํานวนทรัพยที่หาได   หาไดนอย 
ก็ใชแตของท่ีถูก   และรูจักประสานงานกับของใชใหมีสวนพอเหมาะ 
พอดีกันดวย  อาหารก็เชนกัน   ถาเลือกสรรเอาแตของดีของแพง  ก ็
ใหโทษในเรื่องเปลืองทรัพย   ถาบริโภคพร่ําเพรื่อหรืออ่ิมเกินไป  ก็ให 
โทษในเรื่องทองเสีย. 
          ๕.   กาล ฺ ุตา   ความเปนผูรูจักเวลาอันสมควร  ในอันจะ 
ประกอบกิจน้ัน ๆ. 
          การประพฤติตรงตอเวลา   เปนของควรนิยมยึดถือ  นอกจาก 
จะทําใหสะดวกแกการงานท้ังปวงแลว   ยังใหประโยชนในทางบริหาร 
รางกาย  งานประจําวันทุก ๆ วัน  เชนเวลารับประทาน,  เวลานอน,  
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เวลาประกอบการงาน,  และพักผอน   เหลาน้ีควรปฏิบัติใหเคยชินไว  
การงานจะไดไมกาวกายค่ังคาง    เวนแตจะมีเหตุจําเปนที่จะตองคลาด 
เวลาเปนบางครั้งบางคราว. 
         อน่ึง    การตรงตอเวลาอีกอยางหน่ึงก็สําคัญมาก   ควรปฏบิัติให 
เปนระเบียบไว   มิฉะน้ัน   หากกิจธุระที่ตองการเวลาแนนอน  ถาไป 
โอเอทําใหเคลื่อนเวลานัดหมาย   ก็เปนเหตุเสียการได   เชนงานที่มี 
ฤกษจํากัดเวลาเฉพาะเปนอาทิ. 
          ๖.   ปริส ฺ ุตา   ความเปนผูรูจักประชุมชน   และกริิยาที่จะตอง 
ประพฤติตอประชุมชนนัน้ ๆ วาหมูนี้เมื่อเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางนี้ 
จะตองพูดอยางนี้เปนตน. 
           การรูจักกาลเทศะดังน้ี   กระทําใหผูที่ไดประสบเกรงใจ  ไมดูหม่ิน 
วาเซอะซะหรืองุมงาม  ที่จะทราบวา  ในประชุมใดควรปฤิบุติอยางไร 
ใหถือเอาบุคคลในที่นั้นเปนหลัก  ถาผูที่อยูมีบรรดาศักดิ์หรืออายุออน 
เราก็ควรวางตนอยูในฐานเปนผูหลักผูใหญที่นานับถือ   แตถาในท่ีนั้น 
เปนที่ประชุมทานผูใหญจะควรกระทําเคารพคารวะอยางไร  กจ็ะทําตาม 
ควรแกการ. 
           ๗.    ปุคฺคล ฺ ุตา   ความเปนคนรูจักเลือกบุคคลวา  ผูนี้เปนคนดี 
ควรคบ  ผูนี้เปนคนไมดี   ไมควรคบเปนตน. 
           คนที่ควรคบหรือไมนั้น  จะไดกลาวในบทขางหนาสืบไป  แต 
การท่ีจะสังเกตบุคคลใหทราบวา  ดีหรือไมดีตามในบทนี้  ตองอาศัย 
ความพินิจพิเคราะหไปนาน ๆ  หนอยจึงจะทราบได.  
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                         กุศลกรรมบถ๑ ๑๐  
                        จัดเปนกายกรรม  ๓  อยาง 
         ๑.   ปาณาติปาตา   เวรมณี   เวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวง. 
         ๒.   อทินฺนาทานา   เวรมณี   เวนจากถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมได 
ให   ดวยอาการแหงขโมย. 
         ๓.   กาเมสุ   มิจฺฉาจารา  เวรมณี  เวนจากประพฤติผิดในกาม 
( กายกรรมทั้ง  ๓  มีความสันนิษฐานไวในบทศีลตอนทายเลมนี้ ). 
                                      จัดเปนวจีกรรม  ๔  อยาง 
         ๔.   มสุาวาทา   เวรมณี  เวนจากพูดเท็จ  ( การพูดเท็จชั่วราย 
เพียงไร  ก็สันนิษฐานไวในบทศีลแลวเหมือนกัน ) 
         ๕.   ปสุณาย   วาจาย   เวรมณี  เวนจากพูดสอเสียด  ( เชนยุยง 
สงเสริมใหเขาแตกราวกัน   นําเรื่องของฝายหน่ึง  ไปบอกแกอีกฝายหน่ึง 
เปนตัวอยาง ). 
          ๖.   ผรุสาย   วาจาย   เวรมณี  เวนจากพูดคําหยาบ  ( คือคําท่ีไม 
เพราะหู  กระทําความรําคาญใหแกผูฟง   ที่อยางแรงกระทําใหโกรธ 
เขาประหัตประหารกันจนถึงแกชีวิตก็มาก ). 
           ๗.   ผมฺผปฺปลาปา   เวรมณี   เวนจากพูดเพอเจอ  ( คือพูดเหลวไหล 
ไมเปนสารประโยชน ). 
                                     จัดเปนมโนกรรม  ๓  อยาง 
           ๘.   อนภิชฺฌา     ไมโลภอยากไดของเขา. 
๑.  ที.  มหา.  ๑๐/๒๕๙  ม.ม.  ๑๒/๖๒๓.  
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         ๙.    อพฺยาปาท   ไมพยาบาทปองรายเขา.  
         ๑๐.  สมฺมาทิฏ ิ   เห็นชอบตามคลองธรรม. 
         การปฏบิัติธรรม  ๒  บทขางตน   จะดํารงอยูไดก็อาศัยธรรมในบท 
ทายเปนผูอุปถัมภจึงจะบรรลุผล  คือไมมีศัตรูกอใหเกิดภัยเวรในภาย 
หนา  เปนหนทางนํามาซึ่งสงบสุข. 
          กรรมทั้ง  ๑๐  อยางนี้  เปนสามัคคีกับความไมประมาทในท่ี  ๔ 
สถาน   ดังไดนํามาลงไวนี้ :- 
                       ควรทําความไมประมาทในท่ี  ๔  สถาน๑ 

           ๑.   ในการละกายทุจริต    ประพฤติกายสุจริต. 
           ๒.   ในการละวจีทุจริต  ประพฤติวจีสุจริต. 
           ๓.   ในการละมโนทุจริต   ประพฤติมโนสุจริต. 
           ๔.   ในการละความเห็นผิด   ทาํความเห็นใหถูก. 
           ในที่  ๔  สถานนี้  ๒  สถานขางตนเปนแผนกศีล  ๒  สถานขางปลาย 
เปนแผนกใจ  การรักษาศีล  ก็คือ   รักษากายวาจาใหสะอาจหมดจด 
ไมละเมิดบทบัญญัติใด  ๆ  แตการท่ีจะรักษาไดเชนนั้น   ก็ตองอาศัยใจ 
เปนผูอํานวย  แมกลาวถึงผลท่ีตรงกันขาม  คือท่ีจะทําใหศีลวิบัติสลาย 
ก็ดวยใจเปนตนเหตุดุจกัน. 
           ลําดับตอจากนี้ไป  เปนเรื่องของอุปกิเลส  ๑๖  ซึ่งผูไมประมาท 
ควรศึกษาไว  สําหรับสอบกับความประพฤติที่เปนอยู  ณ  เวลานี้  วา 
สิ่งใดยังมีอยูบาง  จะไดเวนเสียใหหมดสิ้นไป  ดังนี้ :- 
๑.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๖๐.  
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                  อปุกิเลส  คือ  โทษเครื่องเศราหมอง  ๑๖  อยาง๑  
          ๑.   อภิชฌาวิสมโลภะ   ละโมภไมสม่ําเสมอ   คือ   ความเพงเล็ง 
ขอไขโดยยอ   ก็คือการอยากไดของ  ๆ  เขามาเปนของตน  อันเปน 
เครื่องเศราหมองแหงจิต   เปนปฏิปกษแกทางกุศล   มีทานบริจาคเปนตน 
ทั้งกระทําใหเปนผูมืดมนธอนธการ  ไดอยางนั้นแลวยังปรารถนาอยางนี้ 
ตอไปอีก  เปนอันวาความอยากนั้น  จะตักเติมสักเทาใดก็ไมรูจักเต็ม 
ถารุนแรงเขาอาจนําใหละเมิดตอศีลธรรม  ถึงเปนคดีข้ึนโรงข้ึนศาล  เปน 
เครื่องนํามาซ้ึงความเดือดรอน  แมจะไดร่ํารวยเพราะความประพฤติเห็น 
แกตัวเชนนั้น  แตหาความสุขมิได  จะมีประโยชนอะไร. 
           ๒.   โทสะ  รายกาจ.  คือความมุงราย    คิดลางผลาญผูอ่ืนดวยความ 
เจ็บใจ  ซึ่งเปนเครื่องเผาใจใหเรารอนไมสงบสุข  และใหไรปญญา. 
           ๓.   โกธะ   โกรธ.   ความโกรธกระทําใหใจงุนงานฉุนเฉียว  ไมมี 
สติรั้งรอในเม่ือไดประสพส่ิงที่ไมพอใจ  แตไมพอใจ  แตไมถึงประทุษรายผูใด  นอก 
จากประทุษรายตอผูโกรธน้ันเอง. 
           ๔.   อุปนาหะ  ผูกโกรธไว.  คือผูกใจเจ็บไวเทาน้ัน  ไมถึงแกจะ 
พยายามแกแคน  แตถาสบโอกาสอาจกระทําทดแทนก็ได  การผูกโกรธ 
ยอมเปนภัยเวรตอกันไมรูสิ้นสุด  เสมือนตรึงจิตของตนไวกับความชั่ว. 
           ๕.   มักขะ  ลบหลูคุณทาน.  การหลูคุณของผูที่ไดกระทําไวแก 
ตนน้ันเรียกวา  เนรคุณ  เปนที่นาละอายทั้งตนเองและผูอ่ืน  ในเมื่อ 
ไดสํานึกถึงอุปการะของทานท่ีมีแกตนในกาลกอน. 
๑.  ม.  ม.  ๑๒/๖๕.  
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         ๖.   ปลาสะ   ตีเสมอ.  คือยกตนเทียมทาน  ไดแกไมรูจักประมาณ  
ตนวาตํ่าตอยดวย  ยศ,  ทรัพย,  หรือคุณธรรมใด ๆ แตสําคัญวาตนมี 
สมรรถภาพเทาเทียมผูที่เจริญแลว  เฝาหาอุบายยกตนใหเสมอกับทาน 
ประดุจอ่ึงอางที่พยายามพองตัวจะใหโตเทาวัว  จนทองแตกตาย  มันก ็
โตเทาอ่ึงอางน่ันเอง. 
          ๗.   อิสสา  ริษยา.  คือเห็นเขาดีทนอยูไมได  มีอารมณครุนคิด 
อยูแตจะบ่ันรอนความดีของเขาใหยอยยับลง  ดวยกลัวเขาจะดีกวาตัวไป 
แมการท่ีคิดจะใหเขามีอันเปนไปเอง  ไมเปนผลสําเร็จ  ก็จะเกิดงุนงาน 
ไมมีความสุข  บางทีถึงแสดงออกมาทางกาย  เลยกลายเปนโกรธคิด 
ประทุษรายเขาตอไป. 
            ๘.   มัจฉริยะ  ตระหน่ี.  คือไมอยากใหสิ่งของหรือวิชาความรู 
แกใคร  จิตทีต่นอยูในความตระหน่ีเชนนี้  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  สําหรบัการซื้อขายแลกเปลี่ยนแลว  การ 
อวดเปนประโยชนมากทีเดียว   แตถาเพียงอวดเพ่ือใหเขาชมวาม่ังมี  
หรือเปนคนดีกวาพวกพองดวยประการใด   เชนนีเ้ปนขางฝายชั่ว  กลาว 
คือ   ถาไปถกูคนริษยาหรือเหลาโจรเขา  ก็จะเปนภัยใหโทษแกตนและ 
ทรัพยสมบัติเทาน้ัน. 
          ๑๑. ถมัภะ  หัวด้ือ.   ความด้ือรั้นไมเชื่อฟงคําตักเตือนส่ังสอน 
ของผูใด  แมจะรูอยูเต็มใจวา  คําเตือนหรือคําทักทวงนั้นเปนคําท่ีถูกตอง 
แลวก็ตาม  แตการจะสารภาพลงไปงาย ๆ โดยไมมพิีธีรีตองอะไร  ก ็
รูสึกเสียเหลี่ยมไปทีเดียว  ฉะนั้น  เมื่อหาชองหลีกเลี่ยงยังไมถนัด  ก ็
จําตองดื้อไว  เชนแมวท่ีเราฉุดหัว  มันมักยันกรานถอยไปเสียขางหลัง 
ครั้นฉุดหาง  มันก็รุดไปเสียขางหนา  ขืนกันอยูเชนนี้  การเปนคนรั้น 
วายากนั้น  มีแตจักเส่ือมประโยชน  ภายหลังไปผิดพลาดลงอยางรายแรง 
ก็ยากน้ัน  มแีตจักเส่ือมประโยชน  ภายหลังไปผิดพลาดลงอยางรายแรง 
ก็จักไมมีใครตักเตือนใหสติ. 
          ๑๒. สารัมภะ  แขงดี.  การแขงดีนี้  ถาเล็งถึงใจก็คือ  มุงจะเอา 
ชนะเขา  จะแขงดวยกําลังทรัพยหรือกําลังความคิด  หรืออ่ืน ๆ ตลอด 
ถึงการวางกิริยาทาทางและพูดจา  เหลาน้ี  แมชนะก็ชวนใหเกิดบาด 
หมาง  และเกิดการกอเวรข้ึน   ถาแพก็คงมีอาการข้ึงเคียดเกิดข้ึนใน 
อารมณดุจกัน   ไมเห็นมีประโยชนอะไร  สวนแขงเพ่ือประสงครางวัล 
เชนกีฬาตาง ๆ หรือแขงเพ่ือประโยชนแกคนหมูมาก  เชนการโตวาที 
เพ่ือเฟนหาความจริง  เชนนี้  มีผูคอยตัดสินใหแพชนะอยูแลว  ผูแขงขัน 
ตางฝายก็ตางมุงเอาชนะซ้ึงกันและกัน  ดังน้ัน   จึงไมเขาอยูในบทนี้.  
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         ๑๓. มานะ  ถือตัว.  การถือตัวจนเห็นคนอ่ืนเลวไปหมดนั้น  
เนื่องมาแตเรื่องตีราคาตัวสูงเกินไป  โดยเท่ียวสายวัดกับคนอ่ืนแลว  ก ็
อดในอันที่จะเขาขางตนไมได  แมเขาจะดีกวาตนบางบางประการ  ก็ทํา 
ใจท่ีจักใหมันลืมไปเสีย  ผูประพฤติเชนนี้  เปนการรอนฐานะของตน 
ใหคับแคบ  การเปนคนใหญคนโตอาจตกอยูที่มียศหรือทรัพยก็จริงอยู 
แตการเปนผูดีนั้นนาจะไดแกผูประพฤติศีลธรรมอันดีงามดวย  แมจะ 
เปนคนไรยศและทรัพยกต็าม  อันจักเหยียดใหเปนคนเลวเพราะความ 
จนน้ันผิดแท  และการสมาคมดวยคนชนิดนี้  ก็หาทําใหเสียหายแต 
อยางใดไม  กลับจะเปนประโยชนทีไ่ดคนดีมาเปนพรรคพวก  กระทํา 
ใหมีตามีหูกวางขวางเขาเสียอีก  แมการถือตัววาเสมอเขาหรือถือตัววา 
เลวกวาเขา  ทานก็จัดเปนมานะเหมือนกัน  บุคคลไมควรคิดถึงตัวดวย 
ประการใด  ๆ เลย. 
          ๑๔. อติมานะ  ดูหม่ินทาน.  การดูหม่ินเกิดแตทนงตนวาดีกวา 
เขา   เม่ือแกเขาก็สําแดงออกมาทางกายและวาจา  เปนเหตุใหเกิด 
บาดหมางข้ึนในระหวางกันและกัน  อติมานะกับ  มานะ  ออกจะเปน 
สกุลเดียวกัน  แตก็คงอยูรวมกันไมได  เพราะตางฝายตางจะแยงข้ึนหนา 
ชิงดีกันอยูเรื่อยไป  สมดงัโคลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ 
พุทธเจาหลวงบทหนึ่งวา 
                               ชนหยิ่งไปชอบดวย     ชนใด 
                           พาลชอบพาลเพราะใจ    ตอตอง  
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                            ชนปราชญชอบปราชญไข     คําชอบ   กันนา  
                            หยิ่งตอหยิ่งกลับจอง            จอหนางาผสาน. 
          ๑๕. มทะ   มัวเมา.  ความมัวเมาน้ี   จะเปนเมายศศักดิ์สมบัติ 
บริวาร   หรอืเมาในวัยเปนหนุมสาว   หรือในชีวิตซ่ึงอบรมอยูใน 
สุขภาพใด ๆ ก็ตาม  เหลาน้ี  ลวนเปนเครื่องเราใจใหเหลิง  มองไม 
เห็นภาพแหงความทุกขอันจักอุบัติข้ึนภายหนาได. 
           ๑๖. ปมาทะ  เลินเลอ.  ความประมาทขาดสติที่จะพิจารณาให 
ตระหนักในเหตุผลอันจักปรากฏข้ึนภายหนา   สมฏุฐานก็เนื่องมาจาก 
ความหลง  เชนหลงในลาภในยศ   หรือเห็นแกการสนุกเพลิดเพลิน 
หาไดระลึกถึงโทษอันจักเกิดข้ึน  เพราะสิ่งเหลาน้ีเปนตนเหตุไม  ถา 
ประสพเขาจริง  ก็จะทวีความเสียใจข้ึนอีกไมนอย  อุปมาดังปลาหลงเหยื่อ 
ซึ่งติดอยูที่เบ็ด  หารูวาอันตรายอันกําลังซอนอยู  ณ  ภายในน้ันจะมา 
ถึงตัไม  กําลงัอยากก็ตะกรุมตะกรามฮุบเขาไปจนเบ็ดเกี่ยวเอาปากไว 
แนน   จึงรูสกึ  แตก็หมดหนทางท่ีจะแกไขเสียแลว  ความเส่ือมเสีย 
ทั้งปวง  มักเน่ืองมาแตความประมาทเปนสวนมากดังน้ี. 
            ลําดับตอไปนี้  เปนขอความกลาวถึงประเภทบุคคลท่ีควรคบและ 
ไมควรคบ  อันมีลักษณะตางกัน  เรื่องเชนนี้ทานผูเปนมารดาบิดายอม 
ซึมทราบอยูทุกคน  ในอันจะปองกันบุตรไมใหคบคนชั่ว  ใหคบแตคน 
ที่ประพฤติดี   ตามระเบียบซึ่งไดนํามาบรรจุไวขางลางนี้.  
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                มติรปฏิรูป  คือ  คนเทียมมิตร  ๔  จําพวก๑ 

                       ๑.   คนปอกลอก. 
                       ๒.   คนดีแตพูด.  
                       ๓.   คนหัวประจบ. 
                       ๔.   คนชักชวนในทางฉิบหาย. 
คน  ๔  จําพวกนี้ไมใชมติร  เปนแตคนเทียมมิตร  ไมควรคบ. 
          จําพวกท่ี  ๑  คนปอกลอก   มีลกัษณะ๒   ๔ 
           ก.   คิดเอาแตไดฝายเดียว,   คนจําพวกนี้แสดงวามีนิสัยหนักไป 
ขางเห็นแกตัว   มิไดคิดถงึประโยชนผูอ่ืน  ใครจะไดรับความเสียหาย 
ดวยการกระทําของเขาสักเพียงใดก็ตาม  ถาเขามีสวนไดอยูบางแมแต 
นอย  เขาก็ตองทํา. 
            ข.   เสียใหนอยคิดเอาใหไดมาก,  นิสัยชนดินี้เรียกวาคนรูมาก 
ไดสิ่งใดมากํานัลเพียงเล็กนอย   แลวใชคําพูดของตนตอบแทนเสียจน 
พอใจ   เปนตนวา   เพ่ือนมีความประสงคในสิ่งที่เขามีอยู  แมจะเปน 
ของเลว   หรอืจวนเสียอยูแลวก็ตาม  เขาจะตองบันดาลใหสิ่งน้ันมี 
ราคาข้ึนทันที. 
            ค.   เมื่อมีภัยแกตัวจึงรับทํากิจของเพ่ือน,   ภัยนั้นไมกําหนดวา 
จะเปนชนิดใด  สุดแตเห็นวาเพื่อนจะชวยใหพนได   ก็เขากระทําการ 
ประจบเอาอกเอาใจ   เพ่ือนมีธุระการงานอะไร  ก็เขาชวยเปนเจากี้ 
เจาการ   ไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย  แตพอเพื่อนปรดแอกออกใหพนบา 
๑-๒.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๙.  
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ไปไดแลว   เขาก็รูสึกออนเพลีย    ประหน่ึงวาจะมีอาการปวยข้ึนมา  
ทันทีทีเดียว   การงานท่ีคางอยูแคไหน  ก็ยังอยูแคนั้นเอง. 
         ง.   คบเพ่ือนเพราะเห็นประโยชนของตัว.  ประโยชนที่ควรจะ 
หวังจากเพ่ือนมีอยู  ๓  อยาง  คือทรัพย,   แรงและความคิด  ความ 
เห็นของคนรูมากเชนนี้  จะคบไดแตเพ่ือนท่ีหลงงมงาย  ถาปะผูที่รูชนิด 
เขา  ก็คงไมยอมเสียเปรียบงาย  ๆ  เพ่ือนคนใดไมยอมเสียเปรียบก็เปน 
อันเลิกลม  ไมตองคบกันเทาน้ัน 
          จําพวกท่ี  ๒  คนดีแตพูด  มีลักษณะ๑   ๔ 
           ก.   เก็บเอาของที่ลวงแลวมาปราศรัย,   เชนพูดวาคอยจะใหสิ่ง 
นั้น ๆ  ก็ไมพบปะกันเลย   จนเวลาลวงมาบัดนี้ของไดหมดไปเสียแลว. 
           ข.   อางเอาของที่ยังไมมีมาปราศรัย,   นี้เปนลักษณะเดียวกันกับ 
ขอแรก  ผิดแตที่กลับอดีตเปนอนาคต  เชนวา  ต้ังใจจะใหสิ่งน้ันส่ิงน้ี 
ก็แตของตามที่กลาวยังไมมีมา. 
           ค.   สงเคราะหดวยสิ่งท่ีหาประโยชนมิได,   สิ่งน้ันแมเพียงแตไม 
มีประโยชนอยางเดียวก็ตามทีเถิด   เพราะยังไมไดคิดถึงการไดการเสีย 
ใหรอบคอบ  ก็เปนสงเคราะหครึ่ง ๆ กลาง ๆ ทําใหตองเสียเวลาคิด 
ไปหนอยเทานั้น  อยาใหเปนเที่ยวหาส่ิงท่ีเปนโทษมาสงคเคราะหก็แลว 
กัน  เชนสงเสริมใหทําความชั่ว,  ใหของแสลงแกคนไข,  หรือตักบาตร 
ดวยขาวตม  เหลาน้ีออกจะเปนพิษอยู. 
            มีเรื่องท่ีใกลแกปญหานี้อยูอีกเรื่องหน่ึง  ซึ่งคงเปนไปในทางเขลา 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๐.  
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ของเด็ก   มิใชเปนเลหเหลียมอะไร   แตโดยที่เปนเรื่องจริงจึงไดนํามา  
เลาเพ่ือสูกันฟงอีกตอหนึ่ง  นามมาแลว  เพ่ือนของขาพเจาไดเลาใหฟง 
วาเมื่อเขายังเด็ก  วันหน่ึง  นาของเขาไดถูกผูใหญทาํโทษแลวเลยหายไป 
พวกญาติ   " มีเขาดวยคนหนึ่ง "  พากันแยกยายเท่ียวคนหา  เขาคนเดียว 
เปนผูไปพบนาของเขากําลังเตรียมจะผูกคอตายอยูบนตนชมพู  จะโดย 
เหตุที่มีความวางายของเขา   หรือเปนคราวท่ีนาของเขาจะถึงวาระที่สุด 
อยางใดอยางหนึ่ง   เขาไดถูกนาหามไมใหไปบอกใคร  แลวโยนชมพู 
ลงมาใหพักหนึ่ง   เขาก็กลับมารื่นรมยอยูแกชมพู   โดยไมบอกใหใคร 
ทราบจริง  ๆ  นาจึงไดทําการสําเร็จ  ดังนี้. 
           ง.   ออกปากพ่ึงไมได,    การขอความชวยเหลือโดยมิไดใหสิ่ง 
ของตอบแทนนั้น  ไมใชเปนของงายสําหรับคนท่ีดีแตปาก   แมเขาจะ 
รับอยางเสียไมได   ลงทายก็บิดเอาอีกนั้นแหละ. 
           จําพวกท่ี  ๓  คนหวัประจบ  มลีักษณะ๑   ๔ 
            ก.   จะทําชั่วก็คลอยตาม. 
            ข.   จะทําดีก็คลอยตาม.   คนชนิดนี้สอใหเห็นความโลเล  ไมเอา 
ธุระการงานของใครใหจริงจัง   ชอบแตพะยักพะเยินเปนทํานองเห็นดวย 
ตอส่ิงท่ีทําคําท่ีพูดเสมอไป    มิไดคํานึงถึงประโยชนวาจะดีชั่วผิดลูก 
แคไหน   หากส่ิงท่ีทําจักกะเดียดไปในทางที่ผิดแลว  ก็เลยผิดเอาแก 
ไมไดทีเดียว   ถาเปนเรื่องที่ไมผิดรายอะไร     ก็เปนเสมอตัวเทานั้น 
จะคนหาความรูใหเจริญงอกงามตอไปอีกหาไดไม   บางเรื่องก็พะยัก 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๐  
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โดยไมมีความหมายอะไร    ครั้นซักไซเขาจริงก็เลยออมแอมไถลเปน  
อ่ืนไปเงียบ. 
          ค.   ตอหนาวาสรรเสริญ. 
          ง.   ลบัหลังต้ังนินทา,    คนมีลักษณะกลับกลอกเชนนี้บอกชัดวา 
เปนศัตรู   เวลาพูดตอหนาก็ยกแตความดีข้ึนพูดสรรเสริญ  มิไดมีความ 
จริงใจ   ครั้นไปลับหลังก็คนแตเรื่องที่ไมดี   ซึ่งเกนิแกความจริง  เที่ยว 
นินทาวาราย   แสดงนํ้าใจเกลียดชัง   ประสงคใหคนอ่ืนพลอยเกลียด 
ดวย   คนชนิดนี้ถาใครคบคาก็มีแตจะนําโทษมาใหอยางเดียวเทาน้ัน. 
            จําพวกท่ี  ๔   คนชักชวนในทางฉิบหาย   มีลักษณะ๑   ๔ 
            ก.    ชักชวนใหดืม่น้ําเมา. 
            ข.    ชักชวนใหเทยีวกลางคืน. 
            ค.    ชักชวนใหมวัเมาในการเลน 
            ง.     ชักชวนใหเลนการพนัน. 
            ลักษณะของคน  ๔  จําพวกนี้   ตรงกับแสดงมาแลวในบทอบาย- 
มุข    จึงไมตองอธิบายในท่ีนี้อีก. 
               ตอจากนี้ไปเปนลักษณะของพวกมิตรแท. 
                                    มติรแท  ๔  จําพวก๒ 

            ๑.   มิตรมีอุปการะ. 
            ๒.   มิตรรวมสุขรวมทุกข. 
            ๓.   มิตรแนะประโยชน.  
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          ๔.   มติรมีความรักใคร.  
          จําพวกท่ี  ๑  มิตรมีอุปการะ   มีลักษณะ๑   ๔ 
           ก.   ปองกันเพ่ือนผูประมาทแลว.   คือเมื่อเห็นเพ่ือนตกอยูใน 
อาการเลินเลอเผลอสติดวยทุกข   จะเนื่องดวยโศกโรคภัยหรือเหตุใดเหตุ 
หน่ึง  ซึ่งเปนชองทางใหเกิดอันตราย   ก็ชวยกันตักเตือนใหสติหรือปอง 
กันมิใหเพ่ือนตองประสพอันตราย   อันจักเกิดหรือเกิดข้ึนแลวจากความ 
ประมาทน้ัน. 
           ข.   ปองกันทรัพยสมบัติของเพ่ือนผูประมาทแลว,    เหตุการณ 
ที่จักกระทําใหมีความประมาทในทรัพยสมบัติ   กท็ํานองเดียวกับบท  ก. 
แตลักษณะแหงอันตรายจักพึงมีแกทรัพยสมบัติ   โดยมากมักเกิดแต 
โจรภัย   อัคคีภัย  หรือเพราะความเขลารูเทาไมถึงการณ   การปองกัน 
ตองอาศัยการพิจารณาเหตุและผลอันนาจักเกิดข้ึนทางใด  ก็คิดสกัด 
ตานทานเหตุเหลาน้ันไมใหเกิดได    เมื่อเกิดข้ึนแลวก็อยาใหลุกลาม 
ตอไป. 
           ค.   เม่ือมีภัย   เอาเปนที่พ่ึงพํานักได,   แมเพ่ือนจะมิไดมีความ 
ประมาทดังท่ีกลาว   แตบังเอิญมีภยันตรายบังเกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุ  ก็ตอง 
เขาชวยระงับ  สุดแตจะสามารถชวยได. 
           ง.    เมื่อมีธุระ  ชวยออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออกปาก,  ขอน้ีตาม 
เคาความก็คือมิไดเปนคนเห็นแกทรัพยยิ่งกวาเพ่ือนท่ีดี   เพ่ือนมีธุระ 
จะตองใชสอยเงินทองเพ่ือการระงับทุกขบํารุงสุข   ก็ยินดีออกทรัพย 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๑๑.  
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ของตนชวยเหลือกิจธุระนั้น  ๆ ใหสําเร็จโดยมโนนุกูล.  
          จําพวกท่ี  ๒  มิตรรวมสุขรวมทุกข  มีลักษณะ๑   ๔ 
           ก.   ขยายความลับของตนแกเพ่ือน,  ขอน้ีเปนเครื่องฉายใหเห็น 
ความรักใครไววางใจ   มไิดกลัววาเพ่ือนจะนําความลับของตนไปเปด 
เผยแกผูอ่ืน. 
           ข.   ปดความลับของเพื่อนไมใหแพรงพราย.   นี้ก็เปนสิ่งสําแดง 
ความรักใครดุจบท  ก.   รกัษาประโยชนหรือส่ิงท่ีจะเปนภัยและเสียหาย 
แกเพ่ือนอันควรจักปกปดไวเปนความลับก็ปด   มิใหลวงรูไปถึงหูคน 
อ่ืนได. 
           ค.   ไมละทิ้งในยามวิบัติ,   คือเมื่อเห็นเพ่ือนมีทุกขเดือดรอนดวย 
ภัยพิบัติอยางใดอยางหน่ึง   ก็เขาชวยใหพนจากความวิบัตินั้น ๆ จนเต็ม 
ความสามารถ   มิไดคิดในอันที่จะเอาตัวออกหากไปเสีย. 
           ง.   แมชีวิตก็อาจสละแทนได,   ขอน้ีออกจะหาอุทาหรณมากลาว 
ใหเห็นจริงไดยากอยู   ดวยนอยคนท่ีจะไมรักชีวิตตนยิ่งกวาชีวิตผูอ่ืน 
แตเพ่ือนท่ีรักจริงอยางดูดดื่ม   ที่เรียกวาเพ่ือนตายก็มีอยู   และทั้ง 
เปนผูมีจิตเมตตากรุณาตอกันอยางแรงกลา    หรือมีกตัญูรูคุณของเพ่ือน 
ที่ไดกระทําไวแกตนประการหน่ึง   หรือดวยความรักชาติอยางแทจริง 
เห็นวาชีวิตของเพื่อนยังคงอยู  จักเปนประโยชนแกชาติบานเมืองยิ่งกวา 
ตนอยูหลายประการหนึ่ง  ความรูสึกดังกลาวนี้   สามารถปลุกใจให 
องอาจเด็ดเดียวในอันสละชีวิตแทนไดอยู. 
๑.  ที.   ปาฏิ.   ๑๑/๒๐๑.  
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 ิ           จําพวกท่ี   ๓  มิตรแนะประโยชน  มีลักษณะ๑   ๔  
           ก.   หามไมใหทําความชั่ว,   ไดแกไมใหประพฤติผิดทางกาย, 
วาจา,  และใจ  อันเปนเคร่ืองนําโทษมาสูตนและผูอ่ืน. 
           ข.   แนะนําใหต้ังอยูในความดี,  ไดแกประพฤติชอบทางกาย, 
วาจา,   และใจ  อันเปนที่ต้ังแหงความเจริญ. 
           ค.   ใหไดฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง,   ขอน้ีหมายถึงใหไดฟงสิ่งท่ีเปน 
ประโยชน  เชนระเบียบแบบแผนของประเทศบานเมือง  หรือความรู 
ใด ๆ ที่จะเปนประโยชนแลวก็นํามาบอกเลาแกเพ่ือน  ใหเพ่ือนไดมี 
ความรูเทา ๆ กับตน. 
           ง.   บอกทางสวรรคให,  เชนแนะนําใหประกอบการกุศล  มีรักษา 
ศีลบําเพ็ญทาน   สดับพระธรรมเทศนาตามกาลสมัย   เปนวิธีรักษา 
อารมณไมใหฟุงเฟอไปในทางที่ผิด  สงบจิตอยูในทางสัมมาปฏิบัติ  ละ- 
บาปบําเพ็ญบุญ   ตามระบอบปธาน  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
                            ปธาน  คือ  ความเพียร  ๔  อยาง๒ 

            ๑.   สวรปธาน    เพียรระวังไมใหบาปเกิดข้ึนในสันดาน. 
            ๒.   ปหานปธาน   เพียรละบาปท่ีเกิดข้ึนแลว. 
            ๓.   ภาวนาปธาน  เพียรใหกุศลเกิดข้ึนในสันดาน. 
            ๔.   อนุรกฺขนาปธาน   เพียรรกัษากุศลที่เกิดข้ึนแลวไมใหเสื่อม. 
ความเพียร  ๔  อยางนี้  เปนความเพียรชอบควรประกอบใหมีในตน. 
            ความชั่วความเลวทรามท้ังปวง   เรียกวาบาป,  สรรพความดีงาม 
ทั้งปวง  เรียกวากุศล. 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๑.  ๒.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๒๐.  
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         ขอ  ๑.  การระวังไมใหบาปเกิดข้ึน    ก็คือระวังไมใหกระทํา  
ความชั่ว. 
         ขอ  ๒.  เพียรละบาปท่ีเกิดข้ึนแลว  ก็คือละความชั่วท่ีกําลังเกิดอยู 
ไมใหเกิดตอไป. 
         ขอ  ๓.  เพียรใหกุศลเกิดข้ึน  ก็คือเพียรกระทําความดีนี้เอง. 
         ขอ  ๔.  เพียรรกัษากุศลที่เกิดข้ึนแลวไมใหเสื่อม   ก็คือรักษา 
ความดีที่มีอยูในตนใหคงดีอยูเสมอ. 
          รวมทัง้  ๔  อยาง  คงไดความวา  ใหละความชั่วท้ังหมดประกอบแต 
ความดีอยูเปนนิตย  ก็จักบังเกิดความสุขเปนบําเหน็จบํานาญแกตนสืบไป. 
              จําพวกท่ี  ๔  มติรมีความรกัใคร  มีลักษณะ๑  ๔ 
           ก.   ทกุข  ๆ  ดวย,   ลักษณะท่ีทุกขดวยน้ี   ถาเพียงแตแสดงกิริยา 
เศราสลดอยางเดียวเทาน้ัน   ก็หาไดเปนประโยชนแกเพ่ือนอยางใดไม 
ที่ดีนั้นตองหาทางชวยเหลือเพ่ือปลดเปลื้องทุกขของเพ่ือนดวย  จึงชื่อวา 
ทุกข  ๆ  ดวยแท. 
           ข.   สขุ  ๆ  ดวย,  เม่ือเห็นเพ่ือนมีความสุขก็ปติเบิกบานเปน 
มุทิตาจิต   ประหน่ึงวาความสุขอันนั้นไดมาประสพแกตนเอง. 
           ค.   โตเถียงคนพูดติเตียนเพื่อน,   ขอน้ีเปนเครื่องพิสูจนความรัก 
ใคร  ซึ่งมีตอกันอยางแนนแฟน  จนถงึจะทนฟงคํากลาวติเตียนอยูไมได 
เมื่อเห็นวาคํากลาวไมตรงตอทํานองคลองธรรม   ก็ถือเอาเปนหนาท่ีเขา 
โตเถียง   เทากับวาตนไดเห็นผูถูกติเตียนเอง. 
           ง.   รบัรองคนท่ีพูดสรรเสริญเพ่ือน,  การรบัรองคํากลาวสรร- 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๑๒.  
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เสริญ   ก็เพ่ือสงเสริมความดีของเพ่ือนซ่ึงมีอยูจริงตามท่ีเขากลาว  จึง  
รับรองเพื่อสนับสนุนคําน้ันใหมีน้ําหนักยิ่งข้ึน. 
          สถาน  ๓  มารดาบิดาอนุเคราะหบุตร  " ดวยการใหศึกษาศิลป- 
วิทยา " นั้น,  ระยะน้ีมารดาบิดาควรสังเกตนิสัยบุตรเสียกอนวาจะเหมาะ 
แกวิชาอยางใด  ตัวอยางที่จะนํามาเทียบพอเปนเคาได   ใหสังเกตจาก 
การใฝใจของเด็ก  เชนมีนิสัยพูดจาฉาดฉานเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  ดังนี้ 
เหมาะแกวิชาธรรมศาสตรหรือพาณิชการ   ถาเปนคนละเอียดพินิจ 
พิเคราะห  กค็วรเรียนทางบัญชี  หรือเวชศาสตร  โหราศาสตร,  ถา 
ชอบประดิษฐของเลนตาง  ๆ  ก็ควรแกวิชาชางเปนตน,  จักเรียนวิชาใด 
ก็ตามที  แตในชั้นตนตองเรียนหนังสือไทย   และภาษาตางประเทศให 
พอแกการเสียกอน. 
           สถาน  ๔  มารดาบดิาอนุเคราะหบุตร  " ดวยหาภรรยาที่สมควร 
ให "   ความประสงคอยางยิ่งของมารดาบิดาตามปญหานี้   ก็คือใครที่ 
จักไดเห็นบุตรมีหลักแหลง  ในอันดําเนินชีวิตเปนสุขเสียแตในเวลา 
ยังมีชีวิตอยู   เพ่ือใหหมดหวงใยไปตอนหน่ึง   จึงเปนเหตุปรารภ 
ถึงการหาภรรยาที่สมควรให  ก็แลคนชนิดใดจึงชื่อวาสมควร ? ลอง 
สาวเขาดูก็คงไดแกผูมีฐานะไลเลียกัน  และความประพฤติดี  มอัีธยาศัย 
เรียบรอยออนโยน  ใจคอหนักแนน  สมเปนสหายรวมสุขรวมทุกข 
ของสามีไดเปนอยางดี  ทั้งเปนผูมีใจฝกใฝตอการงาน  ไมโลเลจับจด 
เทาน้ีก็นับวาเปนโชคของผูสนใจฝกใฝหาอยูแลว  ถาไดพิเศษข้ึนไป 
คือเปนผูไดผานการศึกษามีคุณวุฒิสามารถในศิลปทันสมัยดวย  ก็ยิ่งเปน  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค - หนาท่ี 55 

โชคของผูประสพหนักข้ึน  นับเขาในตําแหนงภรรยาที่ดี  และตอไป  
ก็จักเปนมารดาที่ดีอีกดวย  การเลือก  รูป,  สกุล,  และทรัพยนั้น  ออก 
จะย้ิม ๆ กันวา  เพราะเห็นแกสิ่งน้ัน ๆ แตก็ไมมีใครไดปฏิเสธการ 
เลือกเชนนี้   การเลือกใหไดดังประสงคเสียทุกอยางดังน้ี  รูสึกออกจะเปน 
การเสกเอาตามใจชอบอยูสักหนอย   แทจริงแมจักขาดไปบางประการ 
ก็ควรยินดีในโชคของการเลือกหนักหนาอยูแลว   ความจริงฝายหญิง 
มีทางเสียเปรียบชายยูมาก    ดวยเหตุจะเทียวเลือกชายตามความพอใจ 
ดังน้ันบาง   หาไดไม   แตถาผูหญิงท่ีทรงคุณสมบัติเห็นปานฉะนี้   จะตอง 
วิตกอะไรในอันจะเลือกคูที่ดีไมได   คุณความดีของเธอน้ันเองจักเปน 
สื่อนําชายท่ีดีมาใหเลือกถมไป   ( ไมตองเทียวปาวหมูเทวฤทธ์ิเชนใน 
บทละคร )   เพราะชายท่ีดีก็แสวงหาหญิงดีอยูเหมือนกัน. 
           สถาน  ๕  มารดาบดิาอนุเคราะหบุตร   " ดวยมอบทรัพยใหใน 
สมัย."   สมัยท่ีควรมอบทรัพยสมบัติแกบุตรนั้น  โดยมากมักใหกันใน 
คราวแตงงานอยางหน่ึง  คือใหเปนทุนตามท่ีฝายหญิงกะและเรียกรองไว 
ตอนหน่ึง   และใหเปนสวนรับไหวอีกตอนหน่ึง  ประสงคใหรวมเปนทุน 
ประกอบการหาเลี้ยงชีพต้ังเน้ือต้ังตัวเปนหลักฐานสืบไป  อีกอยางหน่ึง 
มารดาบิดามีบุตรหลานคน   เมื่อถึงชราทุพลภาพลงก็ทําพินัยกรรมแบง 
ทรัพยสมบัติใหเสียแตยังมีชีวิตอยู   เรยีกวาแบงมรดก   ทรัพยตามพินัย 
กรรมน้ี   บุตรที่มีสวนจักไดรับตอเม่ือมารดาบิดาลวงลับไปแลว. 
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                           วิเคราะหทิศเบ้ืองขวา  
         ทิศเบ้ืองขวาเปนทิศของอาจารย    เมื่อมารดาบิดาไดอนุเคราะห 
แกบุตร   มาจนมีอายุสมควรในอันจักใหเลาเรียนความรูอยางอ่ืนสืบ 
ไปไดแลว    ก็ไมควรรั้งรอไวใหเสียเวลา   เพราะนิสัยเด็กมักชอบ 
การเลนเปนกําลัง   เมื่อผูปกครองทอดทิ้งไมเอาใจใสใหไดเลาเรียน 
ในเมื่ออายุถึงเขตอันสมควรแลว   ก็เทากับเปดโอกาสใหเด็กมีเวลาเที่ยว 
ซุกซนเกกมะเหรก  กลายเปนคนเหลือขอวายากสอนยาก   เมื่อติดการ 
เลนจนชินเสียแลว   แมตองการใหเรียนจริงจังเขา   ก็จักตองปล้ําปลุก 
กันขนาดใหญ   ฉะน้ันจึงไมควรทอดทิ้งใหเด็กคุนกับการเลน   อันเปน 
ศัตรูแยงเวลาของการเรียนนั้นเสีย   สวนวิชาที่จะเลือกเรียนใหเหมาะ 
แกนิสัยดังกลาวนั้น   ควรเลือกตามความเห็นชอบพรอมกันทั้งมารดา 
บิดาและบุตร    แตจะตองเรียนหนังสือใหรูดีเสียกอนวิชาอ่ืนทั้งหมด 
ตามท่ีกลาวขางตน   เพราะหนังสือเปนประดุจไฟฉายสองใหเห็นสิ่งท่ี 
ซอนเรนอยูในความมืดไดตลอด   ฉะน้ันผูผานการศึกษาดีแลว  จึงมี 
นิสัยผิดกวาเดิมเปนคนละคนทีเดียว   ถาเทียบกับภาวะของคนที่ยังมิได 
ศึกษาหรือศึกษานอยแลวผิดกันไกล   ฉะน้ันการศึกษาจึงเปนส่ิงสําคัญ 
ที่ควรขะมักเขมนเรียนดวยความพากเพียร   ใหบรรลุที่จุดหมายจนได 
สวนอาจารยผูประสาทวิชาให   ก็นับวาเปนผูมีพระคุณแกศิษยโดย 
อเนกประการ   ควรท่ีศิษยจักกระทําคารวะปฏิการ   ดังขอไขในทิศ 
ตอไปนี้ :-  
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         ทิศเบื้องขวา   อาจารย  ศษิยพึงบํารุงดวยสถาน๑  ๕ 
          ๑.   ดวยลุกข้ึนยืนรับ. 
          ๒.   ดวยเขาไปยืนคอยรับใช. 
          ๓.   ดวยเชื่อฟง.  
          ๔.   ดวยอุปฏฐาก. 
          ๕.   ดวยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ. 
          สถาน  ๑  ศิษยบํารงุอาจารย   "  ดวยลุกข้ึนยนืรับ "  นั้น,  เปน 
ลักษณาการแสดงความเคารพ   และตอนรับเมื่อเวลาแรกพบอยางหนึ่ง 
หรือสงเมื่อเวลากลับอยางหน่ึง   นอกจากน้ีก็มีเวลาท่ีเขาหาโดยเฉพาะ 
หรือไปพบปะในท่ีตาง ๆ   การยืนควรยืนในทาสงบ   คือไมสั่นเทาหรือ 
โคลงกาย  หรืออยางใดอยางหนึ่งอันสอใหเห็นความไมสุภาพ  ไมตองกับ 
ลักษณะของการเคารพ. 
           สถาน  ๒  ศิษยบํารุงอาจารย  " ดวยเขาไปยืนคอยรับใช ".  การ 
เขาไปยืนคอยรับใช   จะเปนเขาไปดวยความเอ้ือเฟอของตน  หรือเขา 
ไปตามระเบียบก็เชนกัน   เมื่อไดรับกระทํากิจใด   ควรต้ังใจใหกิจน้ัน 
สําเร็จลุลวงไปดวยดี  อยาใหทานตองเปนกังวลหวงใยในการกระทํา 
ที่ไมเหลือวิสัย. 
          สถาน  ๓  ศิษยบํารุงอาจารย   " ดวยเชื่อฟง "  คือประพฤติตน 
เปนคนวางาย  เคารพตอคําส่ังสอนและระเบียบขอหามอันเปนสาระ 
ประโยชนทีอ่าจารยต้ังแตงข้ึนไว. 
          สถาน  ๔  ศิษยบํารงุอาจารย  " ดวยอุปฏฐาก,"  นี้ไดแกการเอาใจ 
๑. ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๓.  
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ใสในความเปนอยูของอาจารย  กลาวตามสมัยเม่ือครั้งกระโนน  การเรียน  
ศิลปวิทยา   ศิษยตองไปอยูกับอาจารยยังบานหรือวัด  การปฏบิัติดูแลก็ 
เหมือนปฏิบัติแกมารดาบิดาทุกประการ  จนไดชื่อวา  " ลูกศิษย " รับใช 
ทั้งในเวลาปกติและเวลาไข  นวดฟนพะยุงลุกพะยุงน่ัง  สิ่งใดบกพรอง 
ก็อุดหนุนจุนเจือ  สิ่งที่ไมตองการ  ก็บําบัดใหอันตรธานไปเสีย  แตสมัย 
นี้มีโรงเรียนข้ึนแทนแลว   การไปอยูประจําเชนวาก็นอยลง  การอุปฏ- 
ฐากจึงเปลี่ยนไปตามกาลสมัยดวย. 
           สถาน  ๕  ศิษยบํารุงอาจารย  " ดวยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ," 
เคารพในท่ีนี้ไดแกเรียนดวยความต้ังใจพรอมท่ีจะใหบรรลุวิชานั้น ๆ เปน 
อยางดี   ไมสักแตวาถึงเวลาก็เตรียมตัวเขาเรียนตามเคย  ครูสั่งใหทํา 
อะไรก็ทําอยางไมได  ความจําก็ไมมี   จะทําดีก็ไมได  เฝาแตสง 
อารมณไปยุงเสียในทางอ่ืน  วันเวลาก็ลวงไป ๆ พรอมกับอายุ  ลงทาย 
ก็ไมไดอะไรติดตัวไวเลย   ลักษณะเชนนี้ผิดกันกับที่เรียนดวยความ 
เอาใจใสมากมาย   การเพงเล็งพินิจพิเคราะหเปนเครื่องสํารวจความ 
บกพรองอยูในตัว   สิ่งใดยังเคลือบแคลงสงสัยก็จักไดทวนถามอาจารย 
ฟงคําอธิบายของทานใหเขาใจชัดเจนแมนยํา  จนหมดสงสัย  แลว 
สําเหนียกจดจําไว   อยาใหตองรบกวนทานในขอนี้บอย ๆ อน่ึงใหกําหนด 
รูวาเวลาของการเรียนเปนเวลาที่มีคาอยู   จําตองระวังอยาปลอยใหลวง 
ไปเสียเปลา   โดยมิไดบรรจุความรูไวใหพอแกเวลาท่ีอํานวยให  ที่ด ี
เราควรกําหนดใจไวเสียวา  ถึงเวลาเรียนเปนตองเรียนกันจริง  เลิก 
นึกถึงส่ิงอ่ืนที่ไมเกี่ยวแกการเรียนใหหมด  เพราะสิ่งเหลานั้น  ( มีการ  
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เลนเปนอาทิ ) เปนภัยแกการเรียนอยางมหันย  ถาเอามาปะปนไวดวย  
อาจกระทําใหความจําและความพินิจพิเคราะหเลอะเลือนไปหมด  วิชา 
ที่เรียนก็คงไมไดผลตามมุงหมาย  เพราะสิ่งเหลานี้มาเปนศัตรูแกสติเสีย 
แลว   ก็ตองตกเขาอยูใตอํานาจแหงความเกียจคราน   ซึ่งผูอ่ืนไมมีใคร 
สามารถจะแกไขใหคืนดีได   นอกจากตัวจะมีสติกลับใจไดเองเทาน้ัน 
ทางที่ดีในชั้นตนควรหาวิธีประหารเสนียดเหลาน้ี   อยางใหเขามาแอบ 
แฝงหนวงความเจริญอันกําลังจะไหวตัวอยูแลวได   สิ่งท่ีควรนํามา 
ประหารไดดีก็คืออิทธิบาท  ๔  ดังปรากฏตอไปนี้ :- 
           อิธิบาท  คือ  คุณเครื่องใหสําเรจ็ความประสงค๑  ๔  อยาง 
            ๑.   ฉนฺท   พอใจรักใครในสิ่งน้ัน. 
            ๒.   วิริย    ความหม่ันประกอบสิ่งน้ัน. 
            ๓.   จิตฺต   เอาใจฝกใฝในสิ่งน้ันไมวางธุระ. 
            ๔.   วิมสา หม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ัน. 
            คุณ  ๔  อยางนี้มีบริบูรณแลว  อาจชักนําบุคคลใหถึงส่ิงท่ีตอง 
ประสงค  ซึ่งไมเหลือวิสัย. 
            อาจารยไดรับบํารงุฉะน้ีแลวยอมอนุเคราะหศิษยดวยสถาน  ๕๒ 

            ๑.   แนะนําดี. 
            ๒.   ใหเรียนดี. 
            ๓.   บอกศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง  ไมปดบังอําพราง. 
            ๔.   ยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูง. 
๑.  อภิ.  วภิงฺค.  ๓๕/๒๙๒  ๒.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๔.  
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          ๕.  ทําความปองกันในทิศทั้งหลาย  ( คือจะไปในทิศไหนก็ไม  
อดอยาก ). 
           สถาน  ๑  อาจารยอนุเคราะหศิษย    " ดวยแนะนําดี "  คือแนะใน 
ขอท่ีเขาใจยาก  ใหเขาใจงาย   ดวยการสังเกตอุปนิสัยของศิษย  ถาเปน 
คนที่ฟงคําพูดเขาใจไดงาย   เชนนี้มักเปนคนท่ีไหวพริบดี   อาจารย 
ไมตองหนักใจในการท่ีจัดหาคําอธิบายมาแสดงมากนัก   และตรงกันขาม 
คนที่ชอบการพูดสั้น ๆ หากไปอธิบายมากเขา  อาจทําใหเขาใจเขวไป 
อยางอ่ืนก็มี   ทั้ง  ๒  อยางนี้  ยังพอจะหาวิธีพูดใหเขาใจงายได  ถาไป 
ปะชนิดที่ไมเอาท้ัง  ๒  อยาง  จะลําบากมาก   แตจะไมเปนการเหลือบา 
กวาแรงของอาจารยผูแนะนําดีกระมัง ? 
            สถาน  ๒  อาจารยอนุเคราะหศิษย   " ดวยการใหเรียนดี "  นี ้
นาจะไดแกการหมั่นสอบสวนความเขาใจในส่ิงท่ีสอนไปแลว   วาศิษย 
เขาใจตรงกับความประสงคแลวหรือยัง         ถายังก็ตองหาหนทางชวย 
เหลือใหมีมานะในการทําความเขาใจจนได    จะสําเร็จดวยอุบายปลอบ 
โยนหรือแลวแตจะเหมาะแกนิสัย   เด็กที่ไมทึบจนเหลือเกินแลว    การ 
ปลอบใหใจแชมชื่อดูเหมือนจะไดผลมากกวาขู   เพราะการขูมีแตจักทํา 
ใหใจคอหดหูสะทกสะทาน   กลับมืดแปดดานนึกอะไรไมออก  สวนเด็ก 
ที่มีนิสัยเกียดครานประพฤตินอกลูนอกทางไมเอาใจใสตอการเรียนเชนนี ้
หากมีข้ึนคนหนึ่ง  อาจเปนตัวอยางใหคนอ่ืนประพฤติตามไดอีก  ถา 
ดังน้ีก็จําตองกําหราบลงเสียใหไดโดยเร็ว   แมการวากลาวสั่งสอนโดยดีจัก 
ไมเปนผลสําเร็จ  ก็ควรทําโทษกันตามลักษณะอาจารยกับศิษยเทาน้ัน    
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แตไมถึงแกจะทําใหเสียขวัญ.  
          สถาน  ๓  อาจารยอนุเคราะห   " ดวยบอกศิลปวิทยาใหสิ้น 
เชิง,"  ขอน้ีเปนเครื่องชี้ใหเห็นพฤติการณของอาจารย  ในความหวังดีแก 
ศิษย  เอาใจใสใหเรียนโดยไมปกปดหวงกันวิชา   หรือเบ่ือหนายในอันจะ 
สอนใหศิษยมีความรูกวางขวางออกไปจนส้ินเชิง   ไมมีสิ่งท่ีเคลือบแฝง 
ซอนเรนอยูอีก    เหมือนหยอนบันไดใหศิษยไดกาวข้ึนสูที่หมาย  กลาว 
คือสําเร็จวิชาบริบูรณ. 
            สถาน  ๔  อาจารยอนุเคราะหศิษย   " ดวยยกยองใหปรากฏแก 
เพ่ือนฝูง, " การยกยองเชนนี้เปนลักษณะสําแดงน้ําใจเมตตาปรานีในศิษย 
จนตลอดกาล.   การประกาศคุณสมบัติของศิษยใหปรากฏในคณะผูหลัก 
ผูใหญดังน้ี  เหมือนไดสํารวจกรุยทางเพาะความนิยมใหงอกงามกวางขวาง 
สําหรับเปนประโยชนแกศิษยในกาลขางหนาสืบไป   แทจรงิเมื่อศิษยมี 
ชื่อเสียงปรากฏคุณงามความดีข้ึนเพียงไร  อาจารยก็ยอมมีสวนไดเสีย 
อยูดวยเสมอไป. 
             สถาน  ๕  อาจารยอนุเคราะหศิษย   " ดวยทําความปองกันใน 
ทิศทั้งหลาย  ฯ ล ฯ, " ปญหานี้แสดงใหเห็นความกรุณารักใครอันยืดเยื้อ 
คอยตามอนุเคราะหคุมครองปองกัน   เพ่ือความปลอดภัยทุกทิศทุกทาง 
แมแตไปทางไกลก็ไมเวนในอันจักกระทําการฝากฝงแกผูที่รูจักชอบพอ 
ขอความชวยเหลือในเหตุอุปสรรคทั้งปวง   ซึ่งจะเกิดข้ึนแกศิษยภายหนา 
อีกดวย.  
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                               วิเคราะหทิศเบ้ืองหลัง  
          เมื่อบุตรมีอายุพอสมควรแกการหาเลี้ยงตนและครอบครัวได 
แลว   มารดาบิดาจะตองดําริถึงการตกแตงใหมีเหยาเรือนเปนหลัก- 
ฐานสืบไป  โดยเลือกหาหญิงตามลักษณะดังที่กลาวขางตน   แมจะ 
บกพรองไปบาง  แตยังมีสวนดีพอควรแกความตองการ  ไมมีขอ 
เสียหายอยางอ่ืนเขาแทรกแซงอีกแลว   ก็ควรยินดีสูขอกระทําการตกแตง 
ใหสิ้นหวงไปเสีย   โอกาสที่นยิมวาเหมาะในอันกระทําการตกแตง  ก็ 
คือเมื่อไดบวชเรียนเสร็จแลว  อุบายท่ีบวชกอนแตงงานนาจะมีความ 
ประสงคอยูสองอยาง   อยางหน่ึงเพ่ืออบรมนิสัยใจคอไมใหตกไปใน 
ทางชั่ว   เพราะขาดการศึกษาศีลธรรม   อันจะตองปฏิบัติในเมื่อกลับ 
ออกมาเปนคฤหัสถปกครองบานเรือน   ก็ใหอยูในลักษณะของพอบาน 
ที่ดี      อีกอยางหน่ึง      การบวชเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนไทยซ่ึงนับถือ 
พระพุทธศาสนาไมควรละเวน   ถาไปเกี่ยวของกับการมีครอบครัวเสีย 
กอนแลว   กเ็ปนเครื่องขัดกับการบวชเรียนอยางมากมาย   บางราย 
ถึงแกไมไดบวชเอาทีเดียว   ซึ่งเปนที่นาเสียดายท่ีปลอยใหประโยชน 
สําคัญผานพนชีวิตอันมีคาไปเสีย   หรอืแมจะตัดใจบวชไดก็คงไมวาย 
ที่จะเปนหวงพะวักพะวน   เปนอุปสรรคกีดขวางปฏิบัติอยูร่ําไป  ถาจะ 
ลองฟงเสียงขางมากก็คงไดความวา   บวชกอนแตงงานเปนเรียบรอย 
โดยประการทั้งปวง. 
           ตอน้ีไปเปนปญหาของทิศเบ้ืองหลัง   แสดงตัวอยางสามีภรรยา  
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กระทําปฏิบัติการตอกัน        ดังน้ี :-  
          ทิศเบือ้งหลัง  ภรรยา  สามีพึงบาํรุงดวยสถาน๑  ๕ 
                             ๑.   ดวยยกยองนับถือวาเปนภรรยา. 
                             ๒.   ดวยไมดูหม่ิน. 
                             ๓.   ดวยไมประพฤติลวงใจ. 
                             ๔.   ดวยมอบความเปนใหญให. 
                             ๕.   ดวยใหเครื่องแตงตัว. 
             สถาน  ๑  สามีบํารุงภรรยา   " ดวยยกยองนับถือวาเปนภรรยา " 
นั้น.   นอกจากจะเปนการสงเคราะหแกกันแลว   ยังสองใหเห็นซึ้งถึง 
น้ําใจอันซื่อตรงตอกันอีกสวนหนึ่งดวย   การแสดงความรักใครไววาง 
ใจใหปรากฏแกญาติมิตร   ไมปกปดความดีอันเปนสมุฏฐานซ่ึงจะนํา 
ข้ึนสูความเปนมิตรภาพเสียดังนี้   เปนลักษณะยกยองที่ออกจากใจจริง 
ขอท่ีวายกยองเจือไปในทางสงเคราะหนั้น   เชนชวยพยุง   หรือใหเกาะ 
ใหยึดเพ่ือไมใหซวนแซ  เมื่อไปในท่ีซึ่งไมสะดวกแกการเดินการยืน   กับ 
การชวยยกชวยถือส่ิงของให  เหลาน้ี   ขางฝรั่งเขานิยมวาเปนอัธยาศัย 
ที่ดี   เปนการใหเกียรติยศผูหญิง   คือปฏิบัติใหความสะดวกแกผูหญิง 
ทุกอยางไป   ธรรมเนียมนี้ไทยเราก็ไดประพฤติอยูบางแลวเหมือนกัน 
สวนคําวานับถือน้ัน   มลีักษณะตางออกไป   ยอลงไดแกเปดโอกาส 
ใหภรรยามีภาวะเสมอดวยตน    และมีสิทธิที่จะแทนกันไดทุกอยาง 
ตรงกับที่กฎหมายเรียกวาเปนคน ๆ เดียวกัน. 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๔.  
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          สถาน  ๒  สามีบํารงุภรรยา   " ดวยการไมดูหม่ิน. "  ความใน  
สถานนี้เปนสามัคคีกันกับในสถานกอน    คือการยกยองนับถือเปน 
สัมพันธกันอยูแลว   การดูหม่ินดูแคลนยอมเกิดข้ึนไมไดอยูเอง  ฉะนั้น 
การผอนหนักผอนเบา   เพ่ือถนอมน้ําใจใหความสุขแกกัน   มีเคาหนา 
ยิ้มแยมแจมใสในกันและกัน   ไมสวมหนากากเขาหากันนั้น  ยอมเปน 
มงคลยังความสุขเบิกบานใหแกตน  ตลอดจนครอบครัวก็พลอยอ่ิมเอิบ 
อยูเย็นเปนสุขทั่วกัน. 
            สถาน  ๓  สามีบาํรุงภรรยา  "  ดวยไมประพฤติลวงใจ " คําวา 
ลวงใจ  คือกระทําในส่ิงท่ีภรรยามิพอใจใหทํา   หมายความถึงการลอบ 
คบสตรีอ่ืนเปนภรรยาลบั   ความประพฤติขอน้ี   เปนเครื่องเฉือนใจ   
ภรรยาเดิม   กระทําใหคลายความรักความนับถือ   และความต้ังใจดี 
ตอสามีเสียสิ้น   ยิ่งกวานี้ซ้ําจะเปนศัตรูทําลายความสุขไมมีเวลาสิ้นสุด 
ดวย   ที่วาคนรักเปนศัตรูรายยิ่งกวางูพิษนั้น  ก็เปนอุทาหรณที่ใกล 
ตอความจริงอยู   เพราะการถนอมน้ําใจ   กลายเปนความเคียดแคน 
ข้ึนแทนเสียแลว   ความสุขสําราญและออนโยน   ก็จะกลายสภาพเปน 
ความระทมทุกขและบึกบึนไปส้ิน   ดังน้ีจะหาความสุขความเจริญได 
อยางไร. 
            สถาน  ๔  สามีบาํรุงภรรยา  " ดวยมอบความเปนใหญให, " เชน 
ดูแลกิจการบานเรือน   มอํีานาจบังคับบัญชาผูคนบาวไพร   ตลอดจน 
การปกครองทรัพยสมบัติทั้งปวง  ไดสิทธิ์ขาดเทา ๆ กับสามี  เปนการ 
ชวยกับฟนฟูฐานะใหสมบูรณยิ่งข้ึน. 
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          สถาน  ๕  สามบีํารงุภรรยา    " ดวยการใหเครื่องแตงตัว " 
ปญหานี้โดยมาก    ภรรยาที่อยูในระดับแหงความเปนใหญเชนกลาวใน  
สถาน  ๔  แลว   การจับจายทั้งปวงก็มีสิทธิที่จะทําไดทุกอยาง  ฉะนั้น 
การจัดหาเคร่ืองแตงกายก็มักหาเอาตามอัธยาศัย   เพ่ือใหเหมาะ 
แกสมัยนิยม   แตหากบางคนมีอัธยาศัยดี   กอนจะซ้ือจะจายสิ่งใดเปน 
พิเศษก็ปรึกษาสามีกอน   เมื่อไดรับความเห็นชอบในอันจะมีเครื่อง 
แตงกายโดยควรแลว    จะจัดวาสามีไดใหสิ่งน้ัน ๆ ดวยความยินดีก็ควร 
แทจริง   ถาภรรยาเปนคนเปนคนฝกใฝอยูแตในเรื่องธุระการงานแลว  ก็ไม 
คอยเอาใจใสแกการตกแตงรางกายเทาใดนัก    เชนนี้สามีผูมีใจเผ่ือแผ 
มักคอยตักเตือนภรรยาใหหาเครื่องตกแตงตามสมควร   อีกนัยหนึ่ง 
เมื่อไปพบส่ิงใดเปนที่พอใจ   ก็ซื้อมาฝากดวยความเอื้อเฟอ   เชนนี้เปน 
อันใหแท. 
            ภรรยาไดรับบํารุงฉะน้ีแลว  ยอมอนุเคราะหสามีดวยสถาน๑  ๕ 
                           ๑.   จัดการงานดี.   
                           ๒.   สงเคราะหคนขางเคียงของผัวดี. 
                           ๓.   ไมประพฤติลวงใจผัว. 
                           ๔.   รักษาทรัพยที่ผัวหามาไดไว. 
                           ๕.   ขยนัไมเกียจครานในกิจการท้ังปวง. 
              สถาน  ๑  ภรรยาอนุเคราะหสามี   " ดวยจัดการงานดี "  เรียก 
กันวาแมเรือนดี   งานของแมเรือนถาดูแลเผิน ๆ  ก็เห็นเปนของงาย 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๔.  
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ไมคอยมีอะไรเปนล่ําเปนสันนัก    นอกจากกิน ๆ ใช ๆ  หุง  ๆ  ตม ๆ  
เทาน้ันก็พอหมดเวลาไปวันหน่ึง  ๆ  แตถาพิจารณาเขาจริงจะเห็นวา 
ไมใชเปนของงายเลย   เพียงกลาวเฉพาะแตเรื่องของแมเรือนอยางเดียว 
เทาน้ัน   ก็จะเปนหนังสือมากมายถึงข้ีเกียดอานเสียแลว  ยิ่งพูดตาม 
สมัยปจจุบันดวยแลวเปนไปใหญทีเดียว  เพราะจะตองพาดพิงถึงความรู 
พิเศษอ่ืน ๆ ดวย  มีเรื่องรูจักหลักอนามัยเปนอาทิ   ( ซึ่งผูเขียนเอง  
ก็หมดความสามารถ )  จึงขอรวบรัดกลาวแตสิ่งท่ีแวดลอมอยูใกล ๆ 
กับเรื่องของอุทิศ  ดังนี้ :- 
            การปฏิบัติ   เวลาต่ืนกอนสามี   เมื่อไดปฏิบัติตนเองเรียบรอย 
แลว  ก็ดําเนินการอ่ืนสืบไป. 
            ๑.   จัดเครื่องลางหนาหรือเครื่องอาบนํ้าสําหรับสามีใชในเวลาต่ืน 
นอน  แลวเลยตรวจงานในบานตอไป   เมื่อมีสิ่งใดบกพรองจะไดจัดทํา 
หรือเตือน  ควรใหทําเสียใหเรียบรอย   ถาเปนงานบนเรือน   เชนหอง 
รับแขกหรือในที่  ๆ  ไมประสงคใหคนอ่ืนเขาออกพลุกพลาน   แมทํา 
เสียเองไดก็ควรทําตามความพอใจ   ดีกวาจะตองรอคนใชใหเสียเวลา 
ถาเปนบานท่ีไมมีคนใช  ก็หมดปญหาในเรื่องที่จะคอยคนอ่ืนตอไป 
เพราะตนจะตองทําเองทุกอยางอยูแลว. 
             ๒.   เมื่อตรวจระเบียบการบานเรียบรอยท่ัวถึงแลว   กห็ันเขา 
ครัวหรือหองรับประทาน   ตรวจการแตงอาหารเทียบไวตามเวลานั้น  ๆ 
ไมสูจะตรงกันนัก   บางบานเชา   บางบานสาย   และการรับประทานก็ 
มีกําหนดต้ังแต  ๒  ถึง  ๔  มื้อ  คือ  เชา,  สาย,  กลางวัน,  และเย็นหรือ  
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คํ่าอีกมื้อหนึ่ง   ที่ข้ึนชื่อวา  ๔  มื้อ   รูสึกวาเปนการฟุมเฟอยอยูสักหนอย  
แทจริงม้ือเชาและกลางวันเปนแตเพียงอาหารเบา  ที่นิยมตามสมัยหรือ 
ในชั้นผูมีกําลังทรัพยบรบิูรณ   มักใชขนมปงกาแฟ  หรือไขไก  เปน 
อาหารรองทองในตอนเชา   แตถาพูดอยางสมัยกอนก็สูขาวตมของ 
เราไมได  กลางวันมักใชเปนของรับประทานเล็ก ๆ นอย ๆ เรยีกวา 
ของวาง  หมายความวาเปนเวลาวาง   จะมีก็ไดไมมีก็ได    บางบาน 
ก็ไมใชเลย   เวลาไหนจักควรแกอาหารชนิดใดน้ัน   ตองอนุโลมตาม 
เวลาของการงานจักอํานวยใหเปนไป  สําคัญแตเมื่อถึงเวลาก็ใหมีอาหาร 
ใหม  ๆ  เทียบไว  พรอมดวยตนเองกระทําหนาท่ีคอยปฏิบัติคอย 
สังเกตวาสามีชอบรสอาหารชนิดใด  จักไดกําหนดไวเพ่ือประกอบให 
ถูกความประสงคในโอกาสหนาสืบไป   เรื่องการปฏิบัติสมัยนี้  ผูชาย 
ก็หาไดแพหรือเอาเปรียบผูหญิงแตฝายเดียวไม   ยอมกระทําปฏิบัติให 
แกผูหญิงไดดีเทา ๆ กัน. 
           ๓.   เวลามีกิจธุระจะตองไป   ณ  ที่ใด  ก็จัดเครื่องแตงกายและสั่ง 
พาหนะใหตามควรแกการ   การแตงกายสําหรับผูชายแมจะไมสูมีเรื่อง 
จุกจิกพิถีพิถันอะไรมากมายก็จริง   แตเพ่ือความสะดวก   จึงควรเอา 
ใจใสชวยเหลือจนสําเร็จเรียบรอยตลอดไป 
            ๔.   ตอนวางงาน   เมื่อไดพักผอนพอแกความตองการแลวก็ควร 
ระลึกถึงงานเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ควรจะคุยเข่ียตอไป   เชนเสื้อผาและของ 
อ่ืน ๆ จักตองบริหารใหแลดูใหมอยูเสมอ  ยิ่งที่นอนแลวเปนเวนเสีย 
มิไดทีเดียว      สิ่งใดควรตากควรซักก็เอาออกตากออกซักแลวปูปดให  
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สะอาด   แลวคลุมไวเพ่ือกันฝุนละอองไมใหปลิวจับได   ถาเวลา  
ยังมีวางจะใหเปนสวนของงานเย็บปกถักรอยตอไปก็ควร   เชนเสื้อ 
ชั้นในหรือถงุเทา  แมขาดเพียงเล็กนอย   ถารีบชนุหรือเย็บเสียก็คง 
ใชไปไดอีกนาน  นี้เปนการประหยัดทรัพยอันจะตองถูกควักออกมา 
ซื้อจายไดอีกสวนหนึ่ง   เวนแตของนั้นชํารุดมากจนเกินแกที่จะเยียวยา 
เอามาซอมเขาจะกลับแลนาเกียดแลวก็ไมควรทํา. 
            ๕.  ของใชทุกอยาง  ควรจัดไวใหเปนระเบียบแลดูงานตา  ไม 
กาวกายปะปนกันจนเกะกะ   ถึงคราวตองการใชก็ไมตองไปเทียวหา 
ที่อ่ืนใหเสียเวลา  ตรงไปยังหมวดหมูของมันทีเดียว  ก็หยิบไดทันที 
ขอสําคัญเมื่อใชการเสรจ็แลวนําเขาเก็บเสียยังท่ีเดิมทุกคราวไป   จัดได 
ดังน้ีจะทําใหงานนอยและสะดวกข้ึนอีกมาก   การทําท่ีไหนท้ิงที่นั่น 
นั้นเปนสิ่งไมควรประพฤติ    นอกจากจะทําใหรกบานตองคอยเก็บ 
เข่ียกันไมรูจักจบแลว   ยงัมีเรื่องที่จะแตกหักเสียหายชุลมุนตอไป 
ลงทายก็วนไปเขาขีดจะตองจายทรัพยไมรูที่สิ้นสุด   ถาพูดถึงโภคกิจ 
ก็เปนสิ่งท่ีนาคิดอยูวา   งานเก็บเล็กประสมนอยทํานองนี้  แมหม่ันคุย 
เข่ียไมละเลยใหเปนไปตามยถากรรม   โดยเห็นเปนของเล็กนอยแลว 
จะประหยัดรายจายไดปละมาก ๆ ที่เดียว   อันของนอยแมสะสมอยู 
เสมอ ๆ ก็มากข้ึนได   เชนปลวกขนดินมาทํารังไดทั้งสูงท้ังใหญนั้น 
มันหาบคอนไดเหมือนคนเมื่อไร   ปลวกตัว  ๑  จะหาบดินไดราวเมล็ดงา 
เดียวเทาน้ัน  ยังสามารถทํารังไดโต ๆ เขาบทท่ีวา  ของมากมาจาก 
ของนอยฉะนั้น.  
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          ๖.   ธรรมดาผูกลบัจากทํางานเหน็ดเหน่ือยมา   ใจคอมักไมคอย  
เบิกบาน   จึงควรตอนรับดวยอาการย้ิมแยมกระวีกระวาด   การยิ้มแยม 
เปนโอสถท่ีศักดิ์สิทธิ์ขนานหน่ึง  แมจะมีอาการหิวโหยออนเพลียมา 
เมื่อไดเห็นดวงหนาอันแสดงมิตรภาพปรากฏอยูเชนนั้น   ความออน 
เพลียก็จะเปลี่ยนเปนสดชื่นข้ึนทันที    เมื่อไดชวยในเรื่องเปลี่ยนเครื่อง 
แตงกายและจัดใหอาบนํ้าเรียบรอยแลว   ก็ดําเนินในเรื่องอาหารสืบไป 
ตามสมควรแกเวลาน้ัน  ๆ พอไดรับประทานและพักผอนเสียเล็กนอย 
แลวก็มีความสุข. 
            ๗.   เวลารับประทานอาหารก็ดี   พักผอนอารมณก็ดี   ควรนําแต 
เรื่องที่เจริญใจมาสนทนา    เวลาสามีมีทุกข   ภรรยาที่ฉลาดควรหาอุบาย 
พูดกลอมใจ  หรือชวยออกความคิดบําบัดขอขัดของเหลาน้ันใหบรรเทา 
ลง   ความทุกขที่รุนแรง   ถาไมคิดแกไขใหเบาลงเสียบาง  จะเปนชะนวน 
นําเขาสูความหายนะไดงาย   สําหรับผูหยอนสติดวยแลวก็ยิ่งเร็วทีเดียว 
ในอันจะว่ิงเขาสูกรอบของอบายมุข   มีสุราเปนตัวการจูงไปสงใหเปน 
เหยื่อของความเสื่อมอ่ืน ๆ ในพวกของมัน   ทั้งน้ีกเ็พราะไปหลงวา 
สิ่งเหลาน้ันจักเปนเครื่องบรรเทาความทุกขของตนได  ที่แทกต็รงกันขาม 
นั่นคือปากชองแหงความพินาศตางหาก   ทั้งน้ีก็เพราะเหตุแหงความ 
ระทมทุกขนั่นเอง   กระทาํใหมืดมนหมดสติ    เขาทํานองเห็นกงจักร 
เปนดอกบัว   หาเปนอุบายที่ดีไดไม. 
            ๘.   สวนการจัดสถานที่หรืออาหารตามท่ีกลาว  ก็ควรใหถูกหลัก 
อนามัย ๆ เปนอยางไรควรตรวจดูในตําราแพทย  " สุขวิทยา "  
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          ๙.   ถามีเรื่องเจ็บไขเกิดข้ึนแกสามี   แมอาการเพียงแตเล็กนอย 
ก็ควรหาหยูกยาบําบัดเสีย   โรคก็จะไดไมกําเริบตอไป   แตการใหยา 
จะตองรูจักลักษณะของไขใหแนนอนเสียกอน    ถาเปนไขชนิดท่ีเคย 
พยาบาลเคยใหยามาแลว   จึงคอยทําตามเคย   แมอาการแปลกผิดจาก 
ที่เคยเปนมาแลว   อยางพึงใหยาเองเปนอันขาด   ควรจัดใหเปนหนาที่ของ 
แพทยรักษาพยาบาลตอไป   สวนหนาท่ี ๆ ภรรยาจะพึงปฏิบัติก็คือ 
ควรคุมการพยาบาลท้ังปวง   ฟงคําสั่งของแพทยในเรื่องที่จะใหยาให 
อาหารและอ่ืน ๆ การพยาบาลไขหนักจักตองจดรายการอาการของ 
คนไขทุกระยะไวใหแพทยดูเสมอ   สิ่งท่ีผูพยาบาลควรปฏิบัติ    แม 
แพทยจะยังไมทันสั่งใหทําก็ตามที   แตเมื่อทําเขาแลวคงไมผิด  สิ่งนั้น 
คือความสะอาจ   ไมนิยมวาจะเปนของบริโภคหรือส่ิงใด ๆ สดุแตเกี่ยว 
เปนของสําหรับคนไขแลว   จัดตองทําใหสะอาดหมดจดทุกอยาง. 
            อน่ึง   ธรรมดาคนไขมักใจนอย   จูจ้ีจุกจิก   ถาปฏิบัติไมถูกความ 
ประสงค   กบ็นกระปอดกระแปดจนถึงกลาวคํารุนแรง   เปนที่ระคาย 
โสตและนารําคาญ     ผูพยาบาลแมไมถึงพรอมดวยขันติ   มีเมตตากรุณา 
เปนบทนํา   หรือกตัญูกตเวทีมั่นคงอยูแลว   ก็นาจะหลีกใหพน 
อํานาจแหงปฏิฆะไดยาก   ถาไมใชความอดทนเขาชวยตานทานดวย 
แลว   จะรูสึกขาดหลักสําคัญของผูพยาบาลไปมากทีเดียว   พนจาก 
นี้ไปก็ยังมีสิ่งท่ีกระทําใหตองหนักอกหนักใจอยูอีกเรื่องหน่ึง  คืออาหาร 
ซึ่งบางไขแพทยหามอาหารหยาบ    นอกจากสิ่งท่ีเปนน้ําลวน ๆ เชน 
น้ําตมเน้ือสัตว  ( ซุบ )  และของอ่ืนท่ีเปนน้ําเชนกัน   สิ่งอ่ืนนอกจาก  
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ที่กลาวนี้แลวเปนเขาอยูในขีดที่ตองหามท้ังส้ิน   ทีสุ่ดชั้นแตขาวตม  
ก็ยังไมยอมผอนให   แมสิง่ท่ียอมแลวยังถูกจํากัดใหแตเพียงเทานั้น 
เทาน้ีตอไปอีก   ฝายขางคนไขตามปกติเปนคนใจนอยอยูแลว   เมื่อ 
มาถูกบังคับเขาเชนนั้น   ประกอบดวยความหิวโหยเปนกําลัง   ก็ผูกใจ 
ขัดแคน   ต้ังวิวาทกับผูพยาบาลเรื่อยไป   ไขที่ตองการอาหาร   ถาไม 
มีอาหารสงใหพอแกความตองการ     ก็ยิ่งทวีความอยากความหิวยิ่ง 
ข้ึน   ออนวอนขอสิ่งโนนก็ไมสมประสงค   สิ่งน้ีก็ไรผล   ประหน่ึงวา 
คนพยาบาลมีใจเห้ียมโหดหมดความเมตตาปราณีเอาเสียทีเดียว   แม 
ผูนั้นไมมีใจหนักแนนพอก็ถึงตองจํานน    ดวยความกรุณาสงสารจะ 
ทนมองดูหนาผูที่ตกอยูในหวงแหงทุกขอยูกระไรได   ยังไขอีกจําพวก ๑ 
มีอาการตรงกันขามกับที่กลาว    คือท่ีแพทยมิไดหามอาหารกวดขัน 
อะไรนัก     ซึ่งคนไขเบื่อเสียเอง   นี้ก็กระทําความลําบากใหแกผูพยาบาล 
ไมนอยเหมือนกัน   คราวนี้ผูพยาบาลกลับตองออนวอนใหรับประทาน 
สิ่งโนนดีก็แลว   สิ่งน้ีอรอยก็แลว   กค็งไดรับตอบแตเพียงสั่นศีรษะ 
เรื่อยไป   จนผูถามหมดปญญา    ถึงตองใชอุบายพูดตาง ๆ นานา  ก ็
ยังไมคอยสําเร็จ   จึงคงตกเปนเรื่องลําบากทั้งข้ึนทั้งลอง   ความจริง 
ไขจําพวกหลัง   ถาผูปวยไมเบื่อเสียเองแลว   อาหารก็กลับมปีระโยชน 
เทา ๆ กับยาหรือยิ่งกวาดวยซํ้าไป   ผูพยาบาลที่มีไหวพริบตองเปนผู 
รูจักใจคนไข   ฉลาดอุบายพูดปลอบโยนใหเชื่อถือและปฏิบัติตาม 
จึงนับวาไดเปนผูบริหารการยังผลใหเกิดสมแกหนาที่    ทั้งชวยกําลัง 
แพทยไดเปนอยางดีดวย.  
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          ๑๐.  สวนหนาท่ีปกครองบังคับบัญชาผูคนบาวไพร   ใหเปน  
ระเบียบอยูในถอยคําน้ัน   ตองอาศัยความเมตตาปราณี   เอ้ือเฟอเผ่ือ 
แผพรอมท้ังความเท่ียงธรรมเปนเครื่องผูกใจ   ดังจะกลาวในทิศเบ้ือง 
ตํ่าสืบไป   อนึ่ง   งานที่เกี่ยวเปนเครื่องอุปกรณความสุข    ก็ควรดูแลให 
กิจการดํารงอยูตามระเบียบทั้งภายในบานและนอกบาน   ไมใหวิการ 
เสียหายโดยเหตุไมบังควร  ( ภายในไดแกสมบัติในบาน  ภายนอกไดแก 
สิ่งท่ีเปนผลประโยชนรายได  เชนเรือกสวนไรนา   บานเรือนตึกแพ 
ที่ใหเชาและลูกหนี้เปนตน )  จริงอยู   สมัยกอน   หนาที่บริหารบาน 
เรือนเปนสวยผูชายรับผิดชอบฝายเดียว   งานเบ็ดเตล็ดเล็ก ๆ นอย ๆ  
จึงยกใหเปนหนาท่ีของผูหญิง   ผูหญงิจึงไมจําตองเรียนรูการงานอันเปน 
สวนของผูชายเลย   โดยเหตุที่เปนผูออนแอ   แตสมัยนี้   ผูหญงิ 
มีความรูและความสามารถในศิลปะเทา ๆ กับผูชายแทบทุกอยางแลว 
แมผูชายมีธุระการงานพิเศษออกไป  ไมคอยมีเวลาอยูบานมากนัก 
งานของบาน   ฝายภรรยาจึงตองเขาจัดใหดําเนินอยูเสมอ  ไมตองหยุด 
ชะงัก. 
             สถาน  ๒  ภรรยาอนุเคราะหสามี    " ดวยการสงเคราะหคน 
ขางเคียงของผัว, "   ประเภทแหงคนขางเคียงนี้   จะเปนญาติมิตรหรือ 
ใครก็ตาม   สุดแตเปนผูที่สามีไดเคยรักใครนับถอื   และเคยใหพ่ึงพา 
อาศัยมาแตกอน  ก็ควรอนุเคราะหเกื้อกูลตามสภาพของบุคคล  และ 
การสงเคราะหจะไดสําเร็จจากการเอ้ือเฟอเผ่ือแผของตน   หรือดวย 
ความขอรองของผูนั้น   ก็ตกอยูในระดับแหงการสงเคราะหเชนกับ  แต  
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ถาสําเร็จดวยความเอ้ือเฟออันเปนลักษณะสําแดงนํ้าใจอารี   ยอมมี 
น้ําหนักดีกวา    การสงเคราะหมีอยู  ๒  ทาง   คือทางกําลังกาย  และ  
กําลังทรัพย   โดยมากมักเปนทางทรัพย   สวนทางอัธยาศัย   เชน 
ประพฤติกิรยิาวาจาเปนระเบียบเรียบรอยน้ัน   ยอมเปนเสนห   ชวน 
ใหบุคคลทุกชั้นเอ็นดูรักใครเปนมิตรทั่วไป   ระบอบน้ีโยงไปถึงการ 
ตอนรับแขก   ซึ่งมีสวนไดสวนเสียแฝงอยูดวย   เพราะใกลตอการ 
สรรเสริญและนินทา   อันแมเรือนจะตองประสพอยูเสมอ  ฉะนั้นจึงควร 
กระทําตนใหเปนผูไมเพิกเฉย   ในเมือ่ไดเห็นแขกมาถึงบานแลว   พึง 
กระทําปฏิสันถารตอนรับโดยอัธยาศัยสุภาพออนโยน   กลาวเชื้อเชิญ 
ดวยถอยคําละมุนละมอมควรแกชั้นของบุคคล  การไมแสดงตนเปนคน 
กระดางเยอหยิ่งน้ันแล    เปนเครื่องจูงใจผูที่ไดประสพใหนิยมรักใคร 
นับถือยิ่งข้ึน     แมแตคนที่เคยเปนศัตรูมากอน,  ถาแขกท่ีมาจากทางไกล 
จักตองดําเนินถึงการเลี้ยงดู   หรือจัดที่ใหพักอาศัยอยางใดอยางหน่ึงก็แลว 
แตทํานองการ   แมจะหมดเปลืองไปบางก็เปนชั่วบางครั้งบางคราว 
นาน ๆ จะไดรับรองอาคันตุกะอยางน้ีสักคราวหนึ่ง. 
            สถาน  ๓  ภรรยาอนุเคราะหสามี    " ดวยไมประพฤติลวงใจ 
ผัว, "  คําวา   ลวงใจไดกลาวมาแลวในบทของฝายสามี   สวนภรรยาที่ดี 
มีหิริโอตตัปปะ   จักตองถนอมตนไมประพฤติลามกเชนนั้น   เพราะเปน 
การชั่วรายนาบัดสีที่สุด   ทั้งเปนเหตุจะนําตนใหตกเปนคนเลวทราม 
ชั่วชาสามานยตลอดชาติ   ไมมีสมาคมใดจะจัดที่ไวรับรองคนชนิดนี้ 
เลย   ถาจําเปนจะตองเขารวมวงดวยคนหมูทากแลว   ก็คงเขาไปทําทา  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค - หนาท่ี 74 

เกอ ๆ แลดูหนาใครไมเต็มตา  ดวยความรูสึกในการกระทําชั่วคอย  
สะกิดใจใหหวาดหว่ันอยูไมรูวาย  แทจริง   สามีเดิมก็เปนคนหนึ่งท่ีตน 
เคยรักใครนับถือมากอน   เมื่อกลับเอาใจออกหางไปคบชายอ่ืนให 
มีอํานาจเหนือตน   หรือเสมอดวยสามีดังน้ี   ก็เทากับเทียวแสวงหา 
ศัตรูมาใหเปนคูแขงขันกับสามีของตน   ทั้งตนเองก็เลยพลอยเปนศัตรู 
ไปดวย   เชนนี้ไมชาก็จะถึงซ่ึงความตกตํ่า  ( ดังนางโมราในเรื่องนิทาน 
จันทโครพ ) การกระทําตนเปนคนกวางขวางในหมูคนเพศตรงกันขาม 
ใหสนิทสนมเปนอาจิณอยูนั้น     แมจักมิไดเปนไปในทํานองชูสาว  ก็คง 
ไมพนการครหาจากสุภาพชนได   ฉะน้ันผูหวังความบริสุทธิ์หมดจด  จึง 
ควรระวังอยาใหมีมลทินในเรื่องเชนนี้     ความรักษาสัตยมั่นคงตอกัน 
นั้นแล   เปนมงคลอันประเสริฐ. 
             สถาน  ๔  ภรรยาอนุเคราะหสามี  " ดวยการรักษาทรัพยที่ผัว 
หามาไดไว, "    ของมีราคาต้ังแตสตางคเดียวข้ึนไป  ชื่อวาทรัพยทั้งส้ิน 
การดูแลรักษาก็ปฏิบัติตามประเภทของส่ิงน้ัน  ๆ    คือไมใหเสี่อมเสีย 
ไปในเหตุอันไมบังควร   ยิ่งของที่มีราคามาก   ก็ยิง่รักษาไวในท่ี 
มั่นคงพนอันตรายทั้งปวง    แตถาเปนทรัพยที่จักทําประโยชนใหงอก 
งามตอไปอีกได   ก็ไมควรเก็บนิ่งไวกับบานเฉย  ๆ  ซึ่งไมเพียงแตจะ 
ทําใหขาดประโยชนที่ควรจะไดอยางเดียว   ยังเปนสิ่งยั่วผูรายใหปอง 
อีกดวย   ทางดีควรนําออกทําประโยชน   ใหมีสวนเปนรายไดงอกงาม 
ไปอีก   โดยมีหลักฐานเปนที่เชื่อได   เชนรับจํานองที่ดินหรือเรือกสวน 
ไรนาเปนตน   เพราะสิ่งเหลาน้ีไมตองเปนกังวลหวงใยวาโจรจะลวง  
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ลัก   หรือไฟจักไหมเหมือนของอื่น  ๆ  แตหากกระทําเชนนั้นไมได  
เพราะทุนนอย   ก็ควรแสวงหาส่ิงท่ีพอเหมาะแกทุนที่มีอยู   ขอสําคัญ 
จะทําอะไรท่ีเกี่ยวดวยบุคคลแลว   ควรนึกถึงการลอลวงไวบาง   ถา 
ประสงคเพียงความปลอดภัย   หรือมีผลบางเล็กนอยเทาน้ัน   การฝาก 
คลังออมสิน   ไดยินวามั่นคงดี   เพราะเปนของรัฐบาล   แทจริงศัตรู 
สําคัญของทรัพยที่หาวิธีปองกันไดยาก   คือตัวของเราน้ีแล  ถาเรา 
ต้ังกองบําเพ็ญในอันที่จะใหหมดเปลืองไปฝายเดียว   ไมยับยั้งคิดถึง 
กาลขางหนาขางหลังใหรอบคอบกอนแลว    การรกัษาตอใหลั่นกุญแจ 
ต้ังรอยชั้น   ก็หนีภัยชนิดนี้หาไดไม   ความยั้งคิดในเรื่องใชทรัพย 
ใหเปนประโยชนนั้น   ถาผูมีหนาที่ปกครองบานเรือนหมั่นเอาใจใส 
อยูเสมอ ๆ     ก็จักผานพนเครื่องเดือดรอน   อันจะพึงมีมาสูตนและ 
ครอบครัว    กับทั้งทารกซ่ึงจะอุปบัติข้ึนในกาลขางหนา   หากเผอิญมา 
ประสพเวลาขัดสนยากจนเขา     ก็จะแลเห็นเปนสภาพที่นาสังเวชอยาง 
ยิ่ง   ฉะน้ัน   จึงควรระวังการจายอยาใหเพลิดเพรินจนเกินรายไดบอย 
นัก   จะเกิดลําบากข้ึนภายหลัง   ในเมื่อไมมีที่จะหยิบฉวย   อบายมุข 
ที่กลาวไวขางตนก็เปนศัตรูสําคัญของทรัพยอยางมากมาย  ถาคิด 
หลีกเลี่ยงเสียใหไกลจักเปนผลดี   คําวารักษาทรัพยในที่นี้   ไมได 
ประสงคแตเพียงรักษาเพ่ือปลอดภัยอยางเดียว     ในกิจการท้ังปวงท่ี 
กระทําเพ่ือออมทรัพยดังกลาวมาแลว   ก็เปนการรกัษาดวยเหมือนกัน 
การประหยัดรายจายใหพอดีนั้นแล   เปนของควรเอาใจใสแท   แต 
สําหรับผูไมเคยประพฤติมาแตเดิมแลวก็ทํายากอยู    เพราะอาย,  กลัว  
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เขาจะวาใจคับแคบบาง,  ตระหน่ีเหนียวแนนคิดนอยบาง   จึง  
เลยทําไมไดเอาเสียทีเดียว    การฝกตัวเชนนี้มาน้ีมาเสียจนเคย  กระทั่ง 
สตางคไมมีจะติดตัวแลว    ก็ยังไมคิดเปลี่ยนใหตรงแกสภาพของตน 
เชนนี้   เรียกกันวา  " จมไมลง "    แตผูที่กลัวความเส่ือมจักตอง 
ประหยัดได    เชนสิ่งใดมีอยูแลวยังไมควรจายเพ่ิมเติม   ก็ไมพยายาม 
จาย   เพราะถาเปนของท่ีเสียไดงาย   หรือไมมีที่เก็บใหสมควร   ของ 
ก็จักเสียไปโดยมิไดรับประโยชนอะไร    มีสุภาษิตสอนใหรุจักการ 
ประหยัดอยูบทหน่ึง   ซึ่งทราบกันอยูดาษด่ืน   แตเห็นวาผูที่ยังไมทราบ 
ก็คงยังมี   ทั้งเปนคําสอนท่ีนาฟงมาก    จึงนํามาลงไวเฉพาะที่ตองการ 
ดังน้ี   " มีสลงึพึงบรรจบใหครบบาท    อยางใหขาดเพราะเปนของตอง 
ประสงค    มนีอยกินนอยคอยบรรจง   อยางจายลงใหมากจะยากนาน 
ไมควรซ้ือก็อยาไปพิไรซื้อ   ใหเปนมื้อเปนคราวทั้งคาวหวาน "  นี้เปน 
คําสอนท่ีนาเอาใจใสอยู   เพราะจายเพลินโดยไมเหลียวแลถึงความ 
หมดเปลืองบางแลว   ภายหลังจะลําบาก   ทีถู่กควรถือความจําเปน 
เปนสําคัญ  ไมควรถือเอาความอยากเปนใหญ   แทจริง   ถาเปนของท่ี 
ตองใชอยูเสมอ   ทั้งเก็บไวนานไดดวยแลว   ก็ไมควรซ้ือยอยเหมอืน 
กัน   เพราะการซ้ือคราวละเล็กละนอยมักแพงกวาที่ซื้อคราวละมาก ๆ 
ที่ซื้อใหมากก็เพ่ือตองการใหถูกลง  แมผูขายจักไดกําไรนอยหนอย   ก ็
ยินดีขาย   เพ่ือรวมทุนซื้อสินคามาข้ึนรานใหม   ถอืวาเปนสิบเบ้ีย 
ใกลมือ   อน่ึง   กอนจะออกจาย   ควรตรวจของท่ีมีอยูใหรูวา   สิ่งใด 
หมดสิ่งใดยังอยูมากนอยเทาไร   จักตองจายเพิ่มเติมอีกหรือไม  เมื่อ  
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ทราบจํานวนของที่มีอยูเสียกอนแลว   จะไดกะจายใหพอเหมาะแก  
ความตองการ  ไมใหเกินจนตองเหลือทิ้งเนาเฟอะหรือไมขาดจนตอง 
ว่ิงซื้อเพ่ิมเติมเปนที่เสียเวลา    ที่กลาวมาเปนเวลายืดยาว    ทั้งน้ีใช 
ประสงคจะใหมัธยัสถจนเกินสวน   ถงึแกควรจาย   ควรมีใชมีกนิ  ก็สู 
ละเวนเสียจนหมดความสุขเชนนั้นหามิได   ความตองการเพียงใหรูจัก 
คําวา   " พอดี "  เทาน้ัน  เมื่อถึงคราวจะตองจาย   เชนสิ่งน้ันควรมี  สิ่ง 
นี้จะปลอยใหหมดมือเสียทีเดียวไมได    หรือประจวบคราวทําการงาน 
เปนพิเศษตางจากธรรมดา   ก็ตองกําหนดเอาความเพียรพอเปนเกณฑ 
อยาใหมีการบกพรองข้ึนภายหลัง   จะลําบาก   นี้เปนสวนเฉพาะ 
อาหาร   ถาพูดถึงของใช   ก็ตองพิจารณากันไปอีกรูปหน่ึง   ตาม 
ลักษณะแหงของน้ัน ๆ  เชนของเลวเสียงาย   ที่เรยีกวากํามะลอ  เอา 
มาใชไมกี่วันก็เสีย   เชนนี ้  แมราคาจักถูกก็กลายเปนแพงไป  จึงควร 
เลือกเอาความทนทานอีกโสดหนึ่ง   ถาไมเปนของเสียงายแลว   แมจัก 
ทรามไปบางก็ใชไดนานกวากัน    สวนการใชอยางอ่ืน   มีคาสินจาง 
เปนอาทิ   กอ็นุโลมเขาในระเบียบนี้   พูดใหเขาใจงายก็คือ   พยายาม 
ประหยัดรายจายใหตํ่ากวารายไดอยูแลวก็เปนที่อุนใจ   ตามสวนใน 
หนังสือโลกนิติแบงไวดังน้ี   " ทรัพยมีสี่สวนใหควรแบง   สองสวน 
แจงแจกใชตามปรารถนา    สวนหนึ่งซ้ือสะเบียงเลี้ยงอาตมา  สวนหน่ึง 
อยาหยิบใชไวกับตน "  ตามหลักนี้   สาํหรับผูหาไดเพียงพอ  ก็ไมมี 
ปญหาอะไร   แตถาไปถูกผูที่หาไดนอยเขา   ก็คงปฏิบัติใหถึงขีดนี้ไม 
ได   แตก็ยังเปนปริยายท่ีควรสําเหนียกจดจําไวสําหรับเทียบเคียง  เพ่ือ  
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ผอนผันมิใหหลวมตัวจนถึงเดือดรอน   และคําวา  " เก็บ "  สมยันี้มิได  
เก็บจนถึงชื่อวาบูชาเงินเปนพระเจา   ซึง่เปนการตระหนี่จนไมไดรับ 
ประโยชนอะไรเสียเลยจากเงินนั้น    ที่ถูกมีทางจะใชใหเปนประโยชน 
ไดสถานใด   ก็ควรใชดังกลาวมาในตอนตน   อน่ึง   การวิบัติ   เชนภัย 
ทั้ง  ๔  มีโจรภัยเปนตน   หรือประกอบการคาขายขาดทุนเหลานี้   แม 
เกิดข้ึนในเวลาใด    ก็จักตองกระเทือนถึงทรัพยที่กะไวพอดีแกการใชจาย 
ใหเคลื่อนคลาดไปฉะน้ี   ถามีสติต้ังอยูในความไมประมาทแลว   ควร 
มีทุนสํารองไวเสียอีกแผนกหนึ่ง   ไมไดมากก็นอย   ทั้งอยูในทํานอง 
ผอนหนักเปนเบา. 
            ลําดับตอไปนี้    จะนําบททิฏฐธัมมิกประโยชน   กับสขุของคฤหัสถ 
๔  อยางมาลงไว   เพ่ือเปนเครื่องอุปกรณในการรักษาทรัพยใหมั่นคง 
ยิ่งข้ึน. 
            ทิฏฐธัมมิกประโยชน   คือประโยชนในปจจุบัน๑   ๔  อยาง 
             ๑.   ถึงพรอมดวยความหม่ัน   ในการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิต 
ก็ดี,   ในการศึกษาเลาเรียนก็ดี,   ในการทําธุระหนาท่ีของตนก็ดี, 
๓  อยางนี้เปนปฏิปกษแกการเกียจคราน  ๖  สถานตามท่ีกลาวมาขางตนอยู 
ซึ่งจําจะตองงดเวนไมเหลียวแลเสียทเีดียว. 
             ๒.  ถึงพรอมดวยการรักษา,   คือรักษาทรัพยที่แสวงหาไดดวย 
ความหม่ัน   ไมใหเปนอันตรายก็ดี,   รักษาการงานของตัวไมใหเสื่อม 
เสียไปก็ดี.    การรักษาทรัพยไมใหเปนอันตรายดวยเหตุอันไมบังควร 
๑.  องฺ.   อฏก.  ๒๓/๒๙๔.  
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มีประโยชนเพียงไร    ยอมทราบกันดีอยูแลว   และวิธีรักษาก็ปฏิบัติตาม  
ที่กลาวไวในเบื้องตน    สวนลักษณะบริหารการงานไมใหเสื่อมนั้น 
จักตองประกอบดวยกําลังใจผูกพันอยูแตในงานของตน   ไมเกียจคราน 
เห็นแกสุขเพลิดเพลินจนเสียงานเสียการ    ระวังรักษาระเบียบของ 
งานที่ทําใหเรียบรอยอยูเสมอ    แทจริงการงานก็คือท่ีเกิดแหงทรัพย 
นั่นเอง    เม่ือรักษาการงานใหเจริญอยูไดแลว   กค็งบรรลุซึ่งความ 
สมบูรณ   ความขยันเปนเครื่องอุปถัมภการงาน    การงานเปนบอเกิด 
แหงลาภและยศน้ันแล. 
           ๓.   ความมีเพ่ือนเปนคนดี,   ไมคบคนชั่ว.   การคบคนดีนับเปน 
สงาราศีแกตน    เหมือนเดินในทางที่เตียนราบรื่น    ไมรกชฏัดวย 
ขวากหนาม   ถากลาวถึงประโยชน    อยางนอยก็ชวยธุระใหเปนที่ 
เบาใจเบาแรงได   แมสูงข้ึนไปอีกก็เขาหลักมิตรแท   ( จะไดกลาวไป 
ขางหนา )   ซึ่งสมมติวาเปนโชคอันจักหาไดไมสูงายนัก   แตคนชั่วน้ันซิ 
มีอยูดกดื่น   แมไปคบเขาก็จะจูงไปในทางที่ตรงกันขาม   ดังจะแสดง 
ไวในลักษณะคนเทียมมิตรขางหนาตอไปเหมือนกัน,   ตามภาษิตท่ีวา 
"  คบคนดีมีศรีแกตัว   คบคนชั่วปราชัย "   นี้เปนของไมควรลืม. 
             ๔.   การเลี้ยงชีวิตตามกําลังทรัพยที่หาไดไมใหฝดเคืองนัก  ไมให 
ฟูมฟายนัก,   ขอน้ีความกินกับที่กลาวมาแลว    แตหากตอนน้ี 
พูดถึงการเลี้ยงชีวิตโดยตรง    จึงควรกลาวไวยอ  ๆ    พอประกอบกับ 
ตัวบท   เปนตนวาเราหาไดพอสมควรแกการใชแตเพียงของอยางกลาง 
เชนอาหารควรเพียงชั้นปลาและหมู     หรือส่ิงอ่ืนที่เปนชั้นเดียวกันได  
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ก็ไมควรเอ้ือมไปถึง    นก,  รังนก,   หรือหูปลาฉลามตอไป   จําพวก 
เครื่องแตงกายหรือของอยางอ่ืนก็เชนกัน   ที่ไมแพงและแลดูสะอาดตา  
เทา ๆ กับของแพงก็มีถมไป    ไมควรจะด้ินรนเที่ยวแสหาของแพง 
มาใชใหเปลือง   และไดรับผลเทา ๆ  กันนั้นเลย   นี้พูดสําหรับผูมีฐานะ 
อยางกลาง   ขอใหญใจความก็ใหรูจักประมาณวาตนอยูในฐานะใด 
จะควรใชแคไหนเทาน้ัน   ถาใชเกินตัวไป   ก็นําใหเดือดรอนภายหลัง 
แตถาประหยัดจนถึงฝดเคือง    ก็หมดความสุข    ชวนใหเกิดเดือดรอน 
ข้ึนไดดุจกัน   ถารูจักผอนผันเอาเกณฑพอดีเปนเครื่องวัด   ดังกลาวมา 
ขางตนแลวไซร   ก็พนจากความลําบากอันจะอุบัติข้ึนภายหนาได. 
            สถาน  ๕  ภรรยาอนุเคราะหสามี   "  ดวยขยันไมเกียจคราน 
ในกิจการท้ังปวง, "     ผูมีนิสัยไมเกียจครานดังน้ี   โดยมากมักเปนคน 
กลัวแตความหายนะ    จึงนําใหเปนคนหมั่นเอาใจใสในธุระการงาน 
ของตน   ตามในบททิฏฐธัมมิกประโยชนที่กลาวขางตน    โดยเห็น 
สิ่งใดจะเปนประโยชน   ก็อุตสาหต้ังความเพียรประกอบสิ่งนั้นจนบรรล ุ
สิ่งใดควรทําวันเดียวสําเร็จ   ก็ไมยอมใหเน่ินไปถึงวันที่  ๒  และท่ี  ๓ 
สิ่งใดจะเสียหายเพราะการละเลยทอดท้ิง    ก็ต้ังความอุตสาหพากเพียร 
ประกอบสิ่งน้ันจนสําเร็จ   ไมยอมใหเสียหายไปเพราะความเกียจคราน 
เปนอันขาด   พูดใหถูกก็คือ   เปนคนท่ีมีใจเพลิดเพลินในกิจการงานของ 
ตน   ไมถือเอาความเหน่ือยยากมาเปนขออาง.  
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          บุคคลจะเปนเพศหญิงหรือชายก็ตาม   ยอมอยูแตลําพังตนโดย  
ไมคบเพื่อนฝูงไปมาวิสาสะน้ันไมคอยมี    หรือไมมีทีเดียว    แตการ 
คบเพื่อนจําตองเลือกบุคคลท่ีมีความรักใครนับถือตอกัน   ( ไมใชเรา 
รักเขาขางเดียว )    แมไดประสบคนเชนกลาวนี้    จึงควรสมาคมคบหา  
ตางอํานวยความสุขและประโยชนใหซึ่งกันและกัน    ดุจขอไขในทิศ 
เบื้องซาย   ดัง่น้ี :- 
            ทิศเบื้องซาย   มติร   กุลบุตรพึงบํารุงดวยสถาน  ๕ 
            ๑.   ดวยใหบั่น. 
            ๒.   ดวยเจรจาถอยคําอันไพเราะ. 
            ๓.   ดวยประพฤติประโยชน. 
            ๔.   ดวยความเปนผูมีตนเสมอ. 
            ๕.   ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริง. 
            สถาน  ๑  กุลบุตรบํารุงมิตร   " ดวยการใหบั่น "  นั้น,   แสดงวา 
ไมเปนคนตระหนี่เหนียวแนนรักทรพัยยิ่งกวาเพ่ือนท่ีดี   เมื่อเห็นเพ่ือน 
มีความใครในส่ิงท่ีตนมีอยู   ก็ยินดีหยบิยื่นใหดวยไมตรีจิต  มิพักรอให 
เพ่ือนตองออกปากขอรอง    แทจริงการใหเปนเครื่องผูกพันความเปน 
มิตรใหสนิทแนนแฟนยิ่งข้ึน. 
             สถาน  ๒  กลุบุตรบํารุงมิตร   " ดวยเจรจาถอยคําไพเราะ," 
คําใดท่ีสุภาพออนโยน   ชวนใหผูฟงยินดีเพ่ิมความรักใครนับถือยิ่งข้ึน 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๔. 
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ไมตองระแวงวาจะมีเลศนัยแอบแฝงอยูดวยแลว    คําน้ันก็ชื่อวาไพเราะ  
สวนคําท่ียอตะพึดตะพือ    ไมเลือกวาถูกหรือผิด   กระทําใหนาระแวง 
วาจะมีเลหเหลี่ยมเจืออยูดวยแลว       คําน้ันจะจัดเปนไพเราะหาไดไม 
แตคงรวมอยูในพวกท่ีเรียกวาปากหวาน   คําพูดที่ออนละมุน   ไมกาว 
ราวนั้น     ใชแตจะเปนแตเพียงเครื่องสมานนํ้าใจผูฟงใหเปนมิตรแต 
อยางเดียวเทาน้ันหามิได    ยังเปนสื่อนําใหประสบสิ่งอันพึงประสงค 
ไดดวย. 
            สถาน  ๓  กุลบุตรบํารุงมิตร   " ดวยประพฤติเปนประโยชน, " 
คือส่ิงท่ีจะนําไปสูความเจริญ   เชนชวยเหลือกิจธุระการงานใหเปนที่ 
เบาใจ   ตลอดถึงการบําบัดภยันตรายตาง ๆ มีพยาบาลเมื่อ 
เวลาเจ็บไขเปนตน  ดําเนินวิธีปฏิบัติตามระบอบมิตรแท   ดังกลาวมา 
แลวขางตน. 
             สถาน  ๔  กุลบุตรบํารุงมิตร     " ดวยความเปนผูมีตนเสมอ, " 
คําน้ีหมายถึงความเสมอภาค   แมจะรูสึกวา   ตนดีกวาดวยชาติ, 
สกุล,  ยศศักดิ์,   และสมบัติ   อยางใดอยางหน่ึงก็ดี   ก็คงไมสําแดง   
ความเหอเหิม   อันสอใหเห็นเปนดูหมิ่นแกกันแตอยางใด   หรอืแม 
ตอไปจักไดเปนคนใหญโตข้ึนก็ตามที     แตอัธยาศัยไมตรีเคยมีตอกัน 
มาอยางไรก็คงมีเปนปกติเชนเดิม   ไมแสดงอาการผิดแผกใหปรากฏ 
เปนเชิงยกตนขมทาน   ผูที่มีสติรอบคอบกลับจะตองสํารวมกิริยาสงบ 
เสง่ียมเสียอีก    ฝายเพื่อนท่ีมีอัธยาศัยก็คงรูจักตําแหนงหนาท่ีของตน 
เองวาจะควรปฏิบัติแคไหน    การประพฤติไมสม่ําเสมอนั้น    มเีสียง  
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ติเตียนกันมาแตไหนแตไรแลว    จนถงึประพันธเปนบทนิทานไว  ก็ม ี  
อยูมากหลาย   ดังน้ี   ผูเจริญดวยลาภและยศจึงมักระวังไมใหใครติเตียน 
ไดในเรื่องพรรคนี้    อันการไมหลงลืมตัวจัดเปนวิถีทางแหงสามัคคีธรรม 
สมควรไดรับความสรรเสริญ. 
            สถาน   ๕  กุลบตุรบํารุงมิตร   " ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจาก 
ความจริง, "    คือไมกลาวคําลวงใหเขาเขาใจเขวเปนอยางอ่ืนซึ่งไมตรง 
ตอความจริง   อันเปนเหตุนําความเสียหายมาใหแกผูฟงมากมาย   หรือ 
บางเรื่องอาจยอนกลับไปหาผูกลาวเองดวยก็ได    แมผูฟงนําไปใชผิด ๆ 
บางทีกลาวเพ่ือความสนุกเพลิดเพลิน   แตเมื่อมีเหตุกลับเปนไมสนุกข้ึน 
ก็จะตองเสียใจภายหลัง   ฉะน้ัน   จึงควรรักษาคําพูดไว  ดุจรักษาของท่ี 
มีคา   อันคําจริงชี้ใหเห็นความซ่ือตรงของผูกลาว   กระทําใหนาคบ 
นานับถือย่ิงข้ึน. 
             ความต้ังแต   ๑   ถึง  ๔   ตรงกับสังคหวัตถุ    ดังไดนํามาลงไวนี้. 
                                       สังคหวัตถุ  ๔  อยาง๑ 

                       ๑.   ใหปนสิ่งของของตนแกคนอ่ืนที่ควรใหปน. 
                       ๒.   เจรจาวาจาที่ออนหวาน. 
                       ๓.   ประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน. 
                       ๔.   ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว. 
คุณท้ัง   ๔   อยางนี้   เปนเครื่องยึดเหน่ียวนํ้าใจของผูอ่ืนไวได. 
              ลําดับนี้จะไดนําธรรมของฆราวาสมาเขาระเบียบไวเพ่ือเปนเครื่อง 
๑.   องฺ.  จตุกฺก.  ๒๐/๔๙๐.  
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อุปกรณแกหมวดธรรมเบื้องตนอีกภาค  ๑. 
                                ธรรมของฆราวาส  ๔  อยาง๑ 

 
                 ๑.   สัตยซื่อตอกัน. 
                 ๒.   รูจักขมจิตของตน. 
                 ๓.   อดทน. 
                 ๔.   สละใหปนสิ่งของ  ๆ  ตนแกคนที่ควรใหบั่น. 
            ขอ  ๑   การซ่ือตรงตอกัน   โดยไมเห็นแกตัวยิ่งกวาความเปน 
มิตรภาพ    แมตนจะมีโอกาสไดรับประโยชน   โดยจักตองกระทําการ 
เบียดเบียนผูอ่ืนใหไดทุกขเดือดรอนแลว    ก็ไมพึงยินดีในประโยชน 
เหลาน้ัน. 
             ขอ  ๒   การขมจิต    ไดแกระวังสติไมใหตกอยูในอํานาจของ 
กรรมท่ีเปนอกุศล   รูจักอดทนไมปลอยใหความรัก,  โลภ,   โกรธ,  หลง, 
ฉุดไปสูความชั่วไดงาย  ๆ. 
             ขอ  ๓   เมื่อการขมจิตมิไดพายแพตอส่ิงอันยั่วอารมณแลว  การอด 
ทนหรือขันติ    ซึ่งเปนสามัคคีกับการขม   ก็จะมีกาํลังบันดาลใหประสบ 
ความสุขความเจริญเปนมั่นคง. 
             ขอ  ๔  การใหบัน่   เปนเครื่องแสดงน้ําใจเอ้ือเฟอและความหวังดี 
มีอานุภาพเหน่ียวรั้งใจผูรับใหแชมชื่นปรีดี   โดยรูสึกในคุณความดี 
แหงผูใหอยางชัดเจน   สวนคนท่ีควรใหจะเปนใครบาง   เห็นมีอยูดังน้ี 
๑.  ผูมีศลี   ๒.  ผูมีอุปการคุณ   มีมารดาบิดาเปนตน   ๓.  ญาติมิตร 
๑.  ส.   ส.  ๑๕/๓๑๖.  
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๔.   คนขัดสน.  
          เมื่อมติรไดรับบํารงุฉะน้ีแลว   ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวย  
สถาน๑   ๕ 
                     ๑.  รักษามิตรผูประมาทแลว. 
                     ๒.  รักษาทรัพยสมบัติของมิตรผูประมาทแลว. 
                     ๓.  เม่ือมีภัย   เอาเปนที่พ่ึงพํานักได. 
                     ๔.  ไมละทิ้งในยามวิบัติ. 
                     ๕.  นับถือตลอดถึงวงศของมิตร. 
             ความในสถาน  ๑, ๒, ๓    ตรงกับที่กลาวมาแลวในจําพวกมิตร 
มีอุปการะ  ๔  จึงไมควรกลาวซํ้าอีก  ในที่นี้จะกลาวแตเฉพาะสถาน  ๔, ๕, 
เทาน้ัน. 
             สถาน  ๔  มิตรอนุเคราะหกุลบุตร   " ดวยไมละทิ้งในยามวิบัติ "   
เชนเวลาเกิดวิบัติยากเข็ญอยางใดอยางหนึ่งข้ึนแกเพ่ือน   ก็เขาชวยคิด 
อานในอันจะปลดเปลื้อง  ใหพนจากความวิบัติเหลาน้ันเสีย   โดยมิได 
นิ่งดูดายในเม่ือเห็นเพ่ือนประสบความทุกขรอนน้ัน. 
              สถาน  ๕  มิตรอนุเคราะหกุลบุตร   " ดวยนับถือตลอดถึงวงศวาน 
ของมิตร "   นี้ไดแกการคารวะเอื้อเฟอตอผูใหญและผูนอยในสกุลของ 
เพ่ือน   ต้ังแตบิดามารดาตลอดถึงญาติทั้งปวงตามลําดับ    ประดุจญาติ 
ของตน. 
๑.  ที.   ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๔.  
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                              วิเคราะหทิศเบ้ืองตํ่า  
          ทิศนี้จัดเปนทิศนายกับบาวทําการสงเคราะหแกกัน   เรียกตาม 
สมัยนี้ก็ไดแกนายจางกับลูกจาง    และถาตองการใหกวางออกไปอีก 
จะทําความเขาใจใหเปนผูใหญกับผูนอยก็พอจะไดกระมัง  ?  รวมความ 
ก็ไดแกคนรับใชการงานน้ันเอง    การมีบาวดีจะตองบํารุงดวยความ 
เที่ยงธรรม     ไมเหยียดเปนคนตํ่าชาจนเกินไป   จริงอยู   ผูมฐีานะ 
เปนนาย   ยอมมีความรูความสามารถดีกวาผูเปนบาว   แตมีสิ่งท่ีควร 
เอาใจใสอยูอยางหน่ึงวา    คนเราจะมีดีไปทุกสิ่งทุกอยางยอมเปนไป 
ไมได   ที่บาวรูดีวานายในการบางอยางก็มีถมไป      ตัวอยาง   เชน 
ชาวกรุงติชาวชนบทวาเงอะงะ   ไมรูจักระเบียบแบบแผนการบานเมือง 
ใหทันสมัยบางเลย   ฝายชาวชนบทกอ็าจโตไดวา   จริง,   เขาถนัดอยู 
แตการเพาะปลูกและอ่ืน ๆ  ซึ่งชาวกรุงทําไมไดเทาน้ัน.   เมื่อเชนนี ้
จึงนาทําความเขาใจเสียใหม   การเหยียดกันโดยความรูสึกตางชั้น  ก็จัก 
คอยเบาลง. 
                     ทิศเบื้องตํ่า   บาว   นายพึงบํารุงดวยสถาน๑  ๕ 
                     ๑.   ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง. 
                     ๒.   ดวยใหอาหารและรางวัล. 
                     ๓.   ดวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข. 
                     ๔.   ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดใหกิน. 
                     ๕.   ดวยปลอยในสมัย. 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๕.  
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          สถาน  ๑  นายบํารุงบาว    " ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแก 
กําลัง, "    นี้ไดแกรูจักเลือกงานท่ีเหมาะแกประเภทของบุคคล   และรูจัก 
แบงเวลาการงานใหพอแกกําลังของคน.  
            การรูจักประเภทบุคคลน้ัน   เชนรูวาคนน้ีจักควรใหทําการละเอียด 
หรือหยาบ   คนนี้ควรแกงานหนักหรือเบา    และคนน้ีจะไวใจใหทํางาน 
ที่ตองใชความคิดไดหรือไม   แลวจึงมอบหนาที่ใหเหมาะแกบุคคลท่ี 
ไดเลือกแลว    งานจึงจะดําเนินไปไดเรียบรอย   ถางานท่ีมอบใหไม 
เหมาะแกบุคคล   ก็นาจักมีเสียไดถึง  ๓  ประการ   คือ :- 
             ๑.   ถาไมถนัดตอวิธีการก็ชวนใหเกิดเกียจครานข้ึน. 
             ๒.   เปนเหตุใหงานชาเสียเวลา. 
             ๓.   สิ่งทีทําอาจเสียหายเพราะความรูไมพอแกการณ. 
             สวนรูจักเวลาที่ควรท่ีควรของการงานน้ัน   คือเมื่อถึงเวลาของการงาน 
ก็ใชใหไดการไดงาน    เวลาควรพักผอน   ก็ผอนใหมีความสุข   ไมฝน 
จนเกินควรแกกําลัง   ดังนี้   จึงจะถูกกับอัธยาศัยของผูรับใช. 
              สถาน  ๒  นายบํารุงบาว    " ดวยใหอาหารและรางวัล, "   นี้ได 
แกการเอาใจใสดูแลในเรือ่งกินอยูนุงหมของบาวไมใหฝดเคือง   เพราะ 
นิสัยคนงาน   ยอมตองการอาหารใหเพียงพอแกกําลัง   ถาอาหาร 
ไมบริบูรณแลวกําลังก็ถอย    กระทําใหใจคอหงุดหงิด   เบื่อหนายตอ 
การงาน   หรอืกับทั้งนายดวย   สวนรางวัลนั้นมีเปน  ๒  ชนิด   ชนิด  ๑ 
ใหเปนคราวเปนสมัย   เชนในวันนักขัตฤกษตรุษสงกรานต   ( ซึ่งสมัย 
กอนพรอมกันหยุดงาน   ประชุมกันเพ่ือการรื่นเริง    แตเดี๋ยวน้ีออก  
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จะจาง ๆ  ไปแลว)  หรือมีการงานเปนพิเศษ  ดังนี้เปนรางวัลทั่วหนากัน  
เรียกวาแจก  อีกอยางหนึ่ง  เปนรางวัลความชอบ  ใหเฉพาะแตผูที่ทํา 
การงานดีและเหน็ดเหน่ือย  เชนนี้เปนรางวัลพิเศษ  ประโยชนของ 
รางวัลอยางหลังน้ี   ไมเปนแตสิ่งบํารุงนํ้าใจผูทํางานดีอยางเดียว   ยังเปน 
เครื่องยั่วผูที่ไมมีอุตสาหะใหมีข้ึนดวย. 
           สถาน  ๓  นายบํารงุบาว   " ดวยการรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข " 
ผูปกครองบานเรือนจําตองมีหยูกยาไวบาง   สําหรับการไขเจ็บเล็ก  ๆ 
นอย ๆ  ในเวลาคํ่าคืน   พอเปนเครื่องเยียวยาชั่วคราว   กอนท่ีจะมี 
หมอรักษา   แตถาเปนโรคที่เหลือความสามารถจะทําการปฐมพยาบาล 
ได   ก็ควรจัดการกับแพทย   ดังท่ีกลาวไวในหมวดภรรยาอนุเคราะห 
สามีเสียทีเดียว   จะควรสงไปรักษายังโรงพยาบาล   หรือรักษาที่บาน 
ก็แลวแตความสะดวก   อนึ่ง   มีขอท่ีนาสังเกตอยูอยางหน่ึง   คือ   คน 
ชั้นผูนอยปวยมักไมคอยบอกใหทราบ   ที่ประพฤติเชนนี้คงเปนดวย 
ความเกรงใจ   หรือกลัวจักวามายาและอะไรตอมิอะไรเทือกนั้น   จึงมัก 
นิ่งทนใหคนอ่ืนรูเอาเอง   เชนนี้   พอท่ีไขจักเปนแตเพียงเล็ก  ๆ  นอย  ๆ 
ก็อาจกลายเปนมากได   จึงตองอาศัยผูปกครองมีเมตตากรุณา   คอย 
สังเกตไตถามในเม่ือเห็นกิริยาของเขาผิดปกติไปเทาน้ัน. 
             สถาน  ๔  นายบาํรุงบาว  " ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาด 
ใหกิน "  ของท่ีมีรสแปลกน้ัน   คงเปนสิ่งที่นาน ๆ  จะมี  เชนผลไม 
ซึ่งมีเปนคราวเปนฤดู   หรือของที่มาแตทางไกล  เชนหัวเมืองและ 
ประเทศอ่ืน   แทจริงลําพังส่ิงเหลาน้ีแมจะผิดจากธรรมดา   ก็คงไมถึง  
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ทําใหผูรับรูสึกต่ืนเตนเทาใดนัก    ความมุงหมายท่ีแท    ก็เพ่ือกลอมใจ  
ใหรูสึกปลาบปลื้มในมโนธรรมของนาย   อันเปนรสวิเศษปรากฏข้ึนอีก 
รสหนึ่ง   ซึ่งมีอํานาจเราความผูกพันรักใครใหแนนแฟนยิ่งข้ึน. 
           สถาน  ๕  นายบํารงุบาว   " ดวยการปลอยในสมัย "   สมัย 
เชนงานนักขัตฤกษ   หรืองานสโมสรอยางใดอยางหนึ่ง   ซึ่งนิยมกัน 
ทั่ว  ๆ  ไป   นายควรหยุดงานปลอยใหไดพักรื่นเริง    หรือกระทํากิจ 
อันเกี่ยวแกการพิธี   การกศุล   แลวแตความจําเปน   แมการท่ีหยดุเสีย 
ที่เดียวจะเปนเหตุใหงานค่ังคาง    ก็ควรจัดใหเปลี่ยนกันหยุดตามแต 
ความสะดวก   อันลักษณะการปกครองผูนอยใหอยูในถอยในคํา   ม ี
ความเคารพยําเกรง   ไมอุกอาจกาวราวตอผูใหญนั้น    ก็เพราะผูใหญ 
ประพฤติเปนธรรม   มีเมตตาปรานี   ไมเบียดเบียนผูนอยใหไดความ 
ลําบากเดือดรอน   มีธรรมที่ควรนํามาประกอบเปนหลักดังน้ี :- 
                                อคติ๑  ๔ 
                    ๑.   ฉนฺทาคติ   ลําเอียงเพราะรักใครกัน. 
                    ๒.   โทสาคติ    ลําเอียงเพราะไมชอบกัน. 
                    ๓.   โมหาคติ    ลําเอียงเพราะเขลา. 
                    ๔.   ภยาคติ     ลําเอียงเพราะกลัว. 
             อคติ  ๔  นี ้  เปนขาศึกแกการปฏิบัติศีลธรรมอยูมาก   ผูแสวง 
ทางสุจริต   ยอมไมประสงคนํามาประพฤติ   การลําเอียงนั้นจะดวย 
ความรัก,   โกรธ,  หลง   หรือเพราะเกรงอํานาจอยางใดอยางหน่ึง 
๑.  องฺ.   จตฺกฺก.  ๒๑/๒๓. 
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ก็ตาม   เหลาน้ีสามารถบันดาลใหผูที่ไดรับผลหัวเราะหรือรองไหได  
คือทางฝายมีชัยก็หนาชื่อตาบาน    สวนทางที่ไมไดรับความยุติธรรม 
ก็โทมนัสเคียดแคน    เลยอาฆาตจองเวรเปนศัตรูกันตอไป    ผลที่เกิด 
แตการสงเคราะหแกฝายหนึ่ง   จักเอามาลบลางบาปท่ีทําไวแกอีกฝายหน่ึง 
หาไดไม   เพราะเปนผลท่ีตรงกันขาม   แตหากจะกลาวถึงความยินดี 
ยินรายก็ตรงกันขาม   คือเมื่อยินดีในฝายชนะ   กย็อมยินรายแกฝายแพ 
ดวย. 
                       อธิฏฐานธรรม   คือ   ธรรมที่ควรต้ังไวในใจ  ๔  อยาง๑ 

                       ๑.   ป ฺา   รอบรูสิ่งท่ีควรรู. 
                       ๒.   สจฺจ        ความจริงใจคือประพฤติสิ่งใดก็ใหไดจริง. 
                       ๓.   จาค        สละสิ่งท่ีเปนขาศึกแกความจริงใจ. 
                       ๔.   อุปสม     สงบใจจากส่ิงเปนขาศึกแกความสงบ. 
             ขอ   ๑   สิ่งท่ีควรรูนั้น   ไมจําตองเลือกกวาดีหรือชั่ว   สุดแตเมื่อ 
รูไวจักเปนประโยชนแกตนแลว   ก็ควรรูทั้งส้ิน    ขอสําคัญอยูที่การ 
รูจักเลือกใชเทาน้ัน   เพราะการรูเปนแตเพียงเหตุ   ตอเมื่อไดเลือก 
แลว   จึงจะมองเห็นผล  สิ่งที่ใหผลขางดีก็นํามาปฏิบัติ   ที่ใหผลขางชั่ว 
จะไดปองกันผลักไสไปเสียใหหาง. 
             ขอ   ๒   ความจริงใจนั้นก็เปนสามัคคีกันกับขอ  ๑  อยู   เพราะใน 
ที่นี้ประสงคเอาจริงในส่ิงที่เปนคุณประโยชน   สวนที่เปนโทษหาได 
เขาอยูในกรอบน้ีไม   ฉะน้ันจึงตองอาศัยปญญาพิจารณา  ใหเห็น 
๑.  ม.   อุป.  ๑๔/๔๓๗.  
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ทางไดทางเสียและถูกผิดชัดเจนแลวจึงพูดจึงทํา    การจึงจะบรรลุผล  
สมประสงค   ถาขาดความพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบกอนแลว  อาจ 
ทําผิด  ๆ  พลาด  ๆ  กลายเปนจริงในท่ีผิดไปก็ใชไมได   ความจริงจักตอง 
ตรงตอความจริง   ไมกลบักลายเปนอยางอ่ืนได. 
            ขอ  ๓  สิ่งที่เปนขาศึกแกความจริงใจนั้นก็คือความไมจริง   อะไร 
เปนตนเหตุใหปนความเท็จข้ึน   ?   นอกจากกอคติ  ๔  ที่ผานมาเมื่อกี้นี้ 
แลว  ยังมีพวกอกุศลมูล   คือ  โลภ,   โกรธ,   หลง,  อีกจําพวกหน่ึง  ซึ่ง 
เปนขาศึกตัวสําคัญ   กระทําใหใจอันสุจริตกวัดแกวงไปได  ในเมื่อมีสิ่ง 
ที่ยั่วอารมณผานมากระทบเขา. 
             ขอ   ๔   สงบใจจากส่ิงเปนขาศึกแกความสงบน้ัน  สิ่งท่ีเปนขาศึก 
ไดแกนิวรณธรรมท้ัง   ๕  ประการ๑  คือ :- 
              ๑.   กามฉนฺท   พอใจรักใครในอารมณที่ชอบใจ  มีรูปเปนตน 
              ๒.   พฺยาปาท   ปองรายผูอ่ืน. 
              ๓.   ถีนมิทฺธ     ความท่ีจิตหดหูและเคลิ้บเคลิ้ม. 
              ๔.   อุทฺธจฺจกุกฺกจฺุจ   ฟุงซานและรําคาญ. 
              ๕.   วิจิกิจฺฉา     ลังเลไมตกลงได. 
              อารมณเหลาน้ีแมเกิดข้ึนเวลาใด    ก็กระทําใหใจฟุงซาน   เศรา 
หมอง   ปดทางปญญาไมใหเกิด   ฉะนั้น   เวลาตองการสงบ   จึงควร 
กําจัดสิ่งเหลาน้ีอยาใหเขามาเกะกะระรานได. 
๑.  องฺ.   ป ฺจก.   ๒๒/๗๒.  
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          เมื่อบาวไดรับบํารุงฉะน้ีแลว   ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน๑  ๕ 
          ๑.   ลกุข้ึนทําการงานกอนนาย. 
          ๒.   เลิกการงานทีหลังนาย. 
          ๓.   ถอืเอาแตของท่ีนายให. 
          ๔.   ทาํการงานใหดีข้ึน. 
          ๕.   นาํคุณของนายไปสรรเสรญิในที่นั้น  ๆ. 
          สถาน  ๑   บาวอนุเคราะหนาย    "  ดวยลกุข้ึนทําการงานกอน 
นาย "  นั้น,   ตามปญหาคงไมมุงหมายจะใหนายเอาเปรียบบาวเชนนี ้
เสมอไป    แทจริง   กิจธุระของผูเปนหัวหนาการงานยอมมีจุกจิกอยูมาก 
เปนธรรมดา   โดยเหตุตองตรวจตราดูแลกิจการทุกหนาท่ี   และยังตองใช 
เวลาตริตรองการงานไมใหตกเรี่ยเสียหาย   จึงเปนเหตุกระทบกระเทือน 
ถึงการหลับนอน   อันจะใหตรงตอเวลาไดไม   วันใดมีอุปสรรคข้ึน 
เชนนี้   ก็ตองต่ืนสายเปนธรรมดา   แมบาวพลอยต่ืนสายหรือคอยใหนาย 
ต่ืนเสียกอน   จึงจะลงมือทํางานแลว   การท้ังปวงก็จะค่ังคางเปนที่ 
เสียเวลาไปอีก   แตเมื่อบาวจะลุกข้ึนทํางานกอนน้ัน   ควรตองทราบ 
ความประสงคของนาย   หรือเจนตองานน้ันแลว   สิ่งน้ันนายประสงค 
ใหทําอยางนั้น   สิ่งน้ีจักตองทําอยางนี้  ๆ   เสียกอนแลวจึงคอยทําลงไป  
การจึงจะไดผลดีไมเสียหาย   สิ่งใดยังเคลือบแคลงอยู  ก็อยาพึงทํา 
ไปกอนไดรับความแนะนําของนาย   เพราะถาผิดความประสงคไปจะ 
ลําบาก   แตถาบังเอิญมีการจําเปนจะตองรีบทํากอนไดรับคําสั่งดวย 
๑.   ที.   ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๕.  
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เหตุใดเหตุหนึ่งแลว    ก็ควรพิจารณาใหเห็นทางไดทางไดทางเสีย  ๆ  กอนวา  
เมื่อไดทําลงไปแลวจะไมมีการเสียหายอยางใดเกิดข้ึน    หรือแมจะเสีย 
ก็ยังมีทางแกไขใหกลับคืนดีอยางเดินได    ดังน้ีการท่ีทําจึงจักไดผลดี 
สิ่งใดยังไมเคยทํา   หรือระแวงวาถาเสียลงจะแกไมไดแลว   กไ็มควรทํา 
ทีเดียว. 
            สถาน  ๒  บาวอนุเคราะหนาย  "  ดวยเลิกการงานทีหลังนาย " 
ขอน้ีแสดงใหเห็นความเอ้ือเฟอตอการงานของนาย   ยิ่งกวาธุระของตัว 
อยางหน่ึง   อีกอยางหนึ่ง   ก็เปนเครื่องวัดนิสัยใจคอปรากฏถึงความ 
จงรักภักดีตอนายดวย    อันความซ่ือตรงตอการงานเชนนี้   เปนเหตุ 
ทําใหนายมีกรุณารักใครไววางใจในกิจการย่ิงข้ึนทุกที. 
             สถาน  ๓  บาวอนุเคราะหนาย   "  ดวยการถือเอาแตสิ่งของท่ีนาย 
ให "   ขอน้ีเปนกฎสําหรับผูมีสมบัติผูดี   คือไมโลภอยากไดเกินสวน 
ที่ตนควรจะได   อันการถือเอาสิ่งท่ีเจาของมิไดอนุญาตนั้น   เปนการ 
ละเมิดศีลธรรมในอันจักนําตนไปสูความเสื่อม   อยางนอยก็กระทําให 
นายเห็นใจ   และอาจถูกขีดวาเปนคนมักได   เลยไมไวใจในการงานท่ี 
เกี่ยวแกโภคกิจสืบไป     เปนการสรางเครื่องบั่นรอนฐานะของตนให 
ตํ่าลง. 
             สถาน   ๔  บาวอนุเคราะหนาย   " ดวยทําการงานใหดีข้ึน " 
ขอประพฤติสวนน้ีเปนปณิธานของผูซึ่งหวังตอความเจริญ   ไมยอทอ 
ในอันที่จักเพียรฟนฟูกิจการของตนใหดียิ่งข้ึน    และใหคงดีอยูเสมอ 
สิ่งใดยังไมรูก็พยายามศึกษาใหรูใหชํานาญ   เพียรพินิจพิเคราะหจักเหตุ  
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ผลในสิ่งที่ยังมืดมัวอยูใหแลเห็นกระจางข้ึน   ดําเนินตามหลักอิทธิบาท  ๔ 
ที่กลาวไวในสถาน  ๕  ศษิยบํารุงอาจารยจงทุกประการ   จริงอยู  การ 
ต้ังใจทําส่ิงใดลงไปดวยความหวังดี   ก็ตองเล็งถึงประโยชนตอบแทน 
เปนธรรมดา   แตความท่ีหวังไมควรมุงถึงมูลคาใด  ๆ   อันจักเปนเหตุให 
เกิดความทอถอยข้ึนภายหลัง    ในเมือ่ความมุงหมายไมประสบผล  การ 
ปฏิบัติหนาท่ีของตน   ใหสําเร็จเรียบรอยเปนที่พอใจนาย   นั้นแลเปนสิ่ง 
ควรกระทํา   เมื่อนายมีเมตตาปรานีแลว   ผลก็ตองเกิดอยูเอง   ขอ 
สําคัญเพียงแตอยาใหนายติไดก็เปนการดี   ถาถึงยกยองสรรเสริญดวย 
แลวจะถือเอาเปนรางวัลเสียทีเดียวก็ควร    แตอยาปลอยสติใหเพลินตอ 
คําสรรเสริญน้ันจนเกินไป   อันความยินดียินรายถาเกิดแกผูใดแลว 
จะสงบความรูสึกใหเปนปกติไวไดยาก    เพราะเปนลักษณะของโลก- 
ธรรม  ๘  ดังไดนํามาเขาลําดับไวขางลางน้ี   สําหรับผูเยาวจักไดศึกษาให 
ทราบชั้นเชิงของธรรมเหลาน้ีไว   เพ่ือเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งใจ   ดงัน้ี :- 
                                โลกธรรม  ๘  อยาง๑ 

            ธรรมท่ีครอบงําสัตวโลกอยู    และสัตวโลกยอมเปนไปตามธรรมล 
นั้นเรียกวาโลกธรรม   ม ี ๘  อยาง  คือ :- 
                              มลีาภ  ๑             ไมมีลาภ  ๑ 
                              มียศ    ๑             ไมมียศ    ๑ 
                              สรรเสริญ   ๑       นนิทา      ๑ 
                              สุข       ๑            ทกุข         ๑ 
๑.   องฺ   อฏก.   ๒๓/๑๕๗.  
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          โลกธรรม  ๘  ประการน้ี   อยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน   ควรพิจารณา  
วาสิ่งน้ีเกิดข้ึนแลวแกเรา   ก็แตวามันไมเที่ยง   เปนทุกข   มีความแปร- 
ปรวนเปนธรรมดา   ควรรูตามท่ีเปนจริง   อยาใหมนัครอบงําจิตได 
คืออยายินดีในสวนท่ีปรารถนา   อยายินรายในสวนท่ีไมปรารถนา. 
           สถาน  ๕  บาวอนุเคราะหนาย  " ดวยนําคุณของนายไปสรรเสริญ 
ในที่นั้น ๆ "  ตามเคาความขอน้ี   เปนลักษณะแสดงนํ้าใจจงรักภักดี 
ใหเดนชัดแมตอหนาและลับหลัง     บคุคลประพฤติสัตยซื่อตอผูมีคุณ 
เชนนี้     มักไมคอยตกตํ่า   ดวยการสรรเสริญหรือนินทาเปนเครื่อง 
แสดงใหปรากฏความรักหรือชังอันแทจริง   ก็แลเมื่อนายไดทราบ 
พฤติการณเชนนั้นเขา   จักไมกระทําสนองดวยลักษณาการเชนนั้นบาง 
หรือ ?  การนําคุณของนายไปสรรเสริญ  นายก็สนองดวยอาการเมตตา 
ปรานี   อันจักไดรับผลคือความเจริญงอกงามน้ันแล.  
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                           วิเคราะหทิศเบ้ืองบน  
          ผูเคารพนับถือพระพุทธศาสนา     ยอมมีสัมมาคารวะตอสมณ- 
พราหมณผูมีศีลวัตรดีงาม    ดวยการบํารุงใหความสุขตามหัวขอในทิศ 
เบื้องบน  ดังนี้ :- 
        ทิศเบื้องบน  สมณพราหมณ  กลุบุตรพึงบํารุงดวยสถาน๑  ๕ 
        ๑.  ดวยกายกรรม  คือทําอะไร  ๆ  ก็ประกอบดวยเมตตา.         
        ๒.  ดวยวจีกรรม  คือพูดอะไร  ๆ ก็ประกอบดวยเมตตา. 
        ๓.  ดวยมโนกรรม  คือคิดอะไร ๆ ก็ประกอบดวยเมตตา. 
        ๔.  ดวยความเปนผูไมปดประตู  คือมิไดหามไมใหเขาหามเรือน. 
        ๕.  ดวยใหอามิสทาน. 
        สถาน  ๑ กุลบุตรบํารุงสมณพราหมณ  "ดวยกายกรรมน้ัน," 
ไดแกการชวยดวยกําลังกายอันมีลักษณะตางกัน คือ:- 
        ๑.  ชวยทํากิจธุระตาง ๆ. 
        ๒.  ชวยปองกันอันตรายซึ่งเกิดแตโรคาพาธ  หรือเกิดจากการ 
พลาดพลั้ง  เชนซวนเซ  พลิ้วแพลง  ก็เขาชวงพยุงไว  หรืออยางอ่ืน 
เชน  ประสบคนราย,  สัตวราย  จะทํารายและขบกัด  ก็ปองกันใหพน 
จากภัยนั้นไปเสีย 
        ๓. การคารวะตอนรับ  มีหลกีทางใหเปนอาทิ  ก็เขาในลักษณะ 
กายกรรมดวยเหมือนกัน 
        สถาน  ๒  กลุบุตรบาํรุงสมณพราหมณ  "ดวยวจีกรรม,"  คือ 
 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๕.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค - หนาท่ี 97 

สงเคราะหทางวาจา   เชนเห็นตกอยูในความประมาท   และใกลตอ  
อันตราย   กช็วยตักเตือนใหสติ   หรือมีขาวคราวท่ีสมณะควรทราบ 
ก็แจงใหทราบ    ตลอดจนการกลาวอภิปรายใด ๆ   ก็ควรใชวาจาท่ีเปน 
สาระประโยชนสุภาพออนนอม   ไมหยาบคายกาวราวใหเปนเครื่อง 
ระคายโสต. 
            สถาน  ๓  กุลบุตรบํารุงสมณพรามณ   " ดวยมโนกรรม, "  นี้ 
เปนเครื่องชี้ใหเห็นน้ําใจอันเปนกุศลของผูนั้น   คือเฝาตรึกอยูแตในอัน 
ที่จะใหผูอ่ืนไดรับความสุข  ดังนี้   กรรมอ่ืนจะปรากฏข้ึนทางกายหรือ 
วาจา   ก็ตองอาศัยใจเปนผูอํานวย   ฉะน้ันจึงควรฝกใจใหตกอยูแต 
ในระบอบของกรรมขางฝายที่เปนกุศลไวเสมอ ๆ. 
            สถาน   ๔   กุลบตุรบํารุงสมณพราหมณ     " ดวยความเปนผูไม 
ปดประตู ฯ ล ฯ "  สมณพราหมณผูสังวรในศีลธรรมอันดี   ยอมไมเปน 
ศัตรูเที่ยวกอภัยเวรแกใคร   จึงไมควรเกียดกันในการท่ีทานจะเขามา 
ยังบานเรือนแหงตน   ยิ่งกวานี้ควรกระทําตอนรับเคารพกราบไหว  หา 
หนทางติดตอใหไดไปมาอยูเนือง  ๆ  เพ่ือสะดวกในการบําเพ็ญกุศลทาน 
ดวยขาวและนํ้าเปนตน   ทั้งจะไดมีโอกาสไดสดับคําสอนของทาน   อัน 
จักนําใหประสบความสุขนานาประการ. 
              สถาน  ๕  กุลบตุรบํารุงสมณพราหมณ     " ดวยใหอามิสทาน." 
คือส่ิงอันควรแกสมณบรโิภค     ไดแกปจจัยทั้ง  ๔  ซึ่งเปนของเกื้อกูล 
ความสุข  มีผานุงหมเปนตน  เพราะสมณะมีธุระอยูแตในการเลาเรียน 
และการปฏบิัติ    ไมสามารถจะหาของเหลาน้ีดวยตนเองไดสะดวก   จึง  
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ตองอาศัยปจจัยทานของผูมีศรัทธาทั้งหลายเกื้อกูล   ก็แลผลของการให  
ตามท่ีแลเห็นอยูทุกวันนี้   เปนการอํานวยความสุขใหแกผูปฏิบัติธรรม 
มีเมตตาปรานีไมเบียดเบียนใคร   ใหไดทุกขเดือดรอน   มีอุตสาหะพาก- 
เพียรจําทรงพระพุทธโอวาท    และนํามาสั่งสอนแจกจายแกกัลยาณชน 
ชนผูมีศรัทธาเสื่อมใส    ใหเกิดความรูความเขาใจ   พรอมกับกระทํา 
ตัวอยางนําใหกุลบุตรประพฤติตาม   ถาบุคคลพากันอบรมนิสัยนอมเขา 
อยูในสุจริตรุธรรมเปนสวนมากแลว    หวังวาการประพฤติเปนพาลเกเร 
เที่ยวเบียดเบียนขมเหงลักขโมยแยงชิง   ก็จะหมดลงไปตามกัน   ความ 
สุขความเจริญท่ีตางมีประสงคอยูทุกคน   ก็จะอุบัติข้ึนแทน   รวมความ 
ก็คือตางฝายตางมีเมตตาจิต    อํานวยความสุขแลกเปลี่ยนแกกนั   ผูใด 
ปฏิบัติตามคําส่ังสอนของทาน     ก็ไดรับความสุข ๆ  นี้เองคือตัวบุญ 
ผูที่ถูกเรียกวา  " มีบุญ "   ก็เพราะมีความสุข   สวนกุศลอันจักสนอง 
ภายหนาน้ัน   ไมสามารถจะกลาวใหเปนประโยชนไดในที่นี้  อน่ึง   การ 
บริจาคก็ควรกําหนดใหดํารงอยูในขอบแหงความปติเลื่อมใส   ในอัน 
ที่จะอํานวยความสุขใหแกปฏิคาหกจริง  ๆ   ไมหกัโหมทําจนเกินแก 
กําลังทรัพยที่มีอยู   ถึงตองเท่ียวกูหน้ียืมสินเขามาทํา   ซึ่งเปนเหตุอัน 
จักนําความเดือดรอนมาสูตนภายหลัง    และเปนลูทางใหเกิดทอถอย 
พาโลวาไมเห็นบุญเห็นทานท่ีไหนชวย    เลยวางมือหมดศรัทธาเอา 
เสียงาย ๆ . 
            สมณพราหมณไดรับบํารุงฉะนี้แลว   ยอมอนุเคราะหกุลบุตร 
ดวยสถาน๑  ๖ 
๑.   ที.   ปาฏิ.   ๑๑/๒๐๕.  
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           ๑.   หามไมใหกระทําความชั่ว.  
           ๒.   ใหต้ังอยูในความดี. 
           ๓.   อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม. 
           ๔.   ใหไดฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง. 
           ๕.   ทําส่ิงท่ีเคยฟงแลวใหแจม. 
           ๖.   บอกทางสวรรคให. 
           สถาน  ๑  สมณพราหมณอนุเคราะหกุลบุตร    " ดวยหามไม 
ใหทําความชั่ว "    คือไมใหประพฤติในสิ่งอันจักนําความเส่ือมเสียมา 
สูตนและผูอ่ืน   จะพรรณนาวาส่ิงใดบาง   ก็คงไมรูจักจบ   จึงกลาวรวม 
วาสิ่งใดทางศาสนาและบานเมืองหามไมใหกระทํา   หรือท่ีโลกติเตียนวา 
เปนของชั่วแลว   ก็อยูในเกณฑตองหามท้ังน้ัน. 
            สถาน   ๒   สมณพราหมณอนุเคราะหกุลบุตร       " ดวยใหต้ัง 
อยูในความดี,"     คือใหต้ังอยูในความสุจริต      รูจักบาปบุญคุณและโทษ     
ทําตนใหเปนประโยชนแกชาติบานเมือง  ดํารงอยูในภาระแหงอารยชน 
ไมละเมิดในสิ่งท่ีผิดศีลธรรม        ดังธรรมที่ไดนาํมาบรรจุไวตอไปนี้ :- 
                    วุฑฒิ   คือ    ธรรมเปนเครื่องเจริญ  ๔  อยาง๑ 

             ๑.    สปฺปุริสูปสเสว   คบทานผูประพฤติชอบดวย   กาย,   วาจา,   ใจ, 
ที่เรียกวา   สตับุรุษ. 
             ๒.    สทฺธมมฺสฺสวน    ฟงคําสั่งสอนของทานโดยเคารพ. 
             ๓.    โยนิโสมนสิการ    ตริตรองใหรูจักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบาย 
๑.   องฺ.   จตุกกฺ.   ๒๐/๓๓๒.  
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ที่ชอบ. 
          ๔.   ธมฺมานุธมมฺปฏิปตฺติ   ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม   ซึ่งได 
ตรองเห็นแลว. 
                                      อริยทรัพย๑ ๗  
           ทรัพยคือคุณความดีที่มีในสันดานอยางประเสริฐ   เรียกอริยทรัพย 
มี  ๗  ประการ   คือ :- 
           ๑.   สทฺธา   เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ. 
           ๒.   สีล   รกัษากายวาจาใหเรียบรอย. 
           ๓.   หิริ   ละอายตอบาปทุจริต. 
           ๔.   โอตฺตปฺป   สะดุงกลัวตอบาปทุจริต. 
           ๕.   พาหุสจฺจ   ความเปนคนเคยไดยินไดฟงมามาก   คือจําทรง 
ธรรมและรูศลิปวิทยามาก. 
           ๖.   จาค   สละใหปนสิ่งของ ๆ  ตนแกคนที่ควรใหปน. 
           ๗.   ป ฺ    รอบรูสิ่งท่ีเปนประโยชน   และไมเปนประโยชน. 
           อริยทรัพย  ๗  ประการน้ีดีกวาทรัพยภายนอก   มีเงินทองเปนตน 
ควรแสวงไวใหมีในสันดาน. 
           ทบแรกวา   สทฺธา   เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อน้ัน   หมายถึงเชื่อกรรม 
และเชื่อผลของกรรม   คือทําดีจักไดดี   ทําชั่วจักไดชั่วดุจกัน   เมื่อทํา 
ลงไปแลวเปนความดีหรือความชั่วก็ตาม   จักตองไดรับผลตามลักษณะ 
ของกรรมนั้น  ๆ  ที่จะไมเกิดผลยอมไมมี   ไมตองพักกลาวถึงการ 
๑.   องฺ.   สตฺตก.  ๒๓/๕.  
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ทําชั่ว   แมแตการทําดีและทั้งไมหวังประโยชนใดตอบแทนเลย   ก็จัก  
ตองไดรับผลตามสวนของกรรมน้ัน  ๆ  เหมือนเงาตามตัวอยูเสมอ. 
          บทที ่ ๒   ศลี,   ศีลเปนขอบัญญัติการรักษากายวาจาใหสุภาพ 
เรียบรอยและสะอาดหมดจด   เปนบนัไดสืบสามัคคีกับธรรมเหลาอ่ืน 
มี   หิริ  โอตตัปปะ   เปนอาทิ  ในที่นีจั้กบรรยายแตเฉพาะศีล  ๕  ซึ่งเปน 
หลักสําคัญสําหรับผูมีหนาท่ีปกครองบานเรือน   ในอันจะรักษาความ 
เปนไมตรีแกบุคคลท่ัวไป   เพราะศีลเปนดุจอาภรณตกแตงผูรักษาให 
เปนบุคคลท่ีนารักใครนับถือ    ไมมขีาศึกศัตรูประทุษรายเบียดเบียนให 
ไดความเดือดรอนรําคาญ   ผูใดรักษาศีล  ๆ   กร็กัษาผูนั้น   ไมตกเขาใน 
ขอบของความชั่วได   แมศาลหรือเรือนจําก็จักไมรบกวนแกผูมีศีล  ๆ 
มีแตจักนําผูปฏิบัติข้ึนสูระดับความสมบูรณพูนสุข   มีใจราเรงิอาจหาญ 
ในที่ทั้งปวง   นอกจากน้ีศีลยังเปนมหาทานอันใหญอีกดวย   เชนเวน 
การกระทําปาณาติบาต   ไมฆาเหลือบยุงท่ีมากัดใหเจ็บ   สัตวเหลาน้ัน 
จึงยังคงมีชีวิตอยูสืบไปได    ดังน้ีนับวาไดใหชีวิตเปนทานแลว   ตอไป 
อีก  ๔  สิบขาบท   ก็มีผลทํานองเดียวกัน   เพราะการเวนจากเบียดเบียน 
ผูอ่ืนใหไดทุกขเดือดรอน   ก็เทากับไดใหความสุขแกเขา   ซึ่งนับเปน 
มหาทานอันจักทําไดโดยยาก   ดวยอานุภาพของศีล  แมบานใด 
เมืองใดดาษด่ืนไปดวยผูมีศีลแลว   เคหสถานแหงบานน้ันเรือนนั้น 
จักไมตองลงกลอนประตูและหนาตาง   ทั้งจักไมตองเปลืองเงินคาซ้ือ 
กุญแจและตูกันภัย    ตํารวจหรือผูพิพากษาตุลาการก็ไมตองมีมากดังนี้ 
ลองคิดดูเถิดวาจักมีความสุขเพียงไร ?  
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                                ศลี  ๕  ประการ๑  
           ๑.  ปาณาติปาตา   เวรมณี   เวนจากทําชีวิตสัตวใหตกลวง. 
           ๒.  อทินฺนาทานา   เวรมณี    เวนจากถือเอาส่ิงของท่ีเจาของ 
มิไดใหดวยอาการแหงขโมย. 
           ๓.  กาเมสุ    มิจฺฉาจารา    เวรมณี    เวนจากประพฤติผิดลวงใน 
บุตรธิดาภรรยาทานผูอ่ืน. 
           ๔.  มสุาวาทา   เวรมณี    เวนจากการพูดเท็จ. 
           ๕.  สรุาเมรยมชฺชปมาทฏานา   เวรมณี    เวนจากดื่มน้ําเมา 
คือสุราเมรัย    อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท. 
           ศีล   ๕  ประการน้ีควรรักษาเปนนิตย    เพราะผูครองเรือนจักตองมี 
การติดตอกับผูอ่ืนอยูเสมอ    ศีลจักเปนเครื่องเชื่อมความเชื่อถือไววางใจ 
แกเพ่ือนบานดวยอาการสิ้นรังเกียจ. 
           การลวงศีลมีโทษทั้งในปจจุบันและภายหนา    ผลที่จักอํานวยให 
เห็นในปจจุบันก็มีอยูหลายอยาง   เชนสิกขาบทแรกเวนจากทําชีวิต 
สัตวใหตกลวงนั้น          ถาสาวถึงเหตุที่จักทําใหลวงสิกขาบทนี้มีอยู  ๓ 
ลักษณะ  คือ :- 
           ๑.   อาศัยความโลภเปนเหตุ   เชนฆามนุษยเพ่ือชิงทรัพย   ฆาสัตว 
เพ่ือประโยชนในอวัยวะ   มีเลือดเนื้อเปนตน. 
           ๒.   ฆาดวยบันดาลโทสะ   อันเกิดแตมุทะลุเห้ียมโหด. 
           ๓.   ฆาดวยเห็นเปนของสนุก   เอาชีวิตเปนเครื่องทดลองฝมือ 
๑.   องฺ.   ป ฺจก.   ๒๒/๒๒๑.  
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          โทษของการกระทําเหลาน้ี      คือจักตองไดรับอาญาของบาน  
เมือง   หรือทางพรรคพวกของผูตายกระทําตอบแทนเพ่ือแกแคน,   โทษ 
ของการฆามารดาบิดาเทียบเทาพระอรหันต     ทางศาสนาปรับเปน 
อุกฤษฏโทษ    ถึงอนันตริยกรรม    ปดหนทางมรรคผลในชาตินั้นเสีย 
ทีเดียว     นอกจากนี้ก็ยังมีโทษที่เห็นวานาจะแรงกวาธรรมดาอยูอีกหลาย 
ชนิด   เชนฆาสมณพราหมณ,     ครูอาจารย,    ผูมีอุปการะเลี้ยงดูคลาย 
มารดาบิดา,   หรือฆาโดยอาการทารุณโหดรายนาสยดสยอง     ถาฆา 
สัตวที่มีเจาของก็ขยายไปถึงสิกขาบทท่ี  ๒   ดวยอีกบทหนึ่ง   ซึ่งอาจมีคดี 
ถึงโรงศาลสืบไปดวย             ถามีวิรัติมั่นคงไมปลอยใหศีลวิบัติฉิบหาย 
เพราะอํานาจความโลภ,   โกรธ,   หลง,     เขาบังคับบัญชาแลว   ก็คงได 
บรรลุอานิสงคผลตามสมควรแกเหตุ    มีนิยายในมังคลัตถทีปนีเรื่อง 
อุบาสกผูถือสมาทานวิรัติ        ซึ่งไดนํามาลงไวโดยยอพอเปนอุทาหรณ 
ดังน้ี :- 
             มีอุบาสก      ซึ่งไดรับสิกขาบทในสํานักพระปงคลพุทธรักขิตเถระ 
ในเมื่อไปกระทําการไถนา    เผอิญโคหาย   จึงไปเท่ียวตามหาบนภูเขา 
ไปพบงูใหญ   งูใหญไดรดัเอาอุบาสกไว   อุบาสกจึงคิดจะตัดหัวงูนั้นเสีย 
แตหวนคิดข้ึนมาวา     ตนเปนผูไดรับศีลมาแลว   จะทําลายเสียหาควร 
ไม   คิดกลับไปกลับมาเชนนี้ถึง   ๓   ครั้น   ในที่สดุยอมสละชวิีตดีกวา 
จะทําลายศีลของตน    เม่ือตกลงใจเชนนี้แลว   จึงขวางมีดอันคมที่ 
แบกอยูนั้นเสีย    ดวยอํานาจแหงศีล   งูใหญก็คลายปลอยอุบาสกออก 
ทันที.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค - หนาท่ี 104 

          อุบายขมใจที่จักกระทําวิรัติ      ในเมื่อมีสิ่งใดมาย่ัวอารมณให  
มีความใครในอันที่จะลวงศีลนี้ข้ึนคราวไร     จงยับยั้งแลวใชสติขมไว 
ดวยวิธีเจริญเมตตาจิต    โดยกลับเอาตัวของเราไปเปนผูจักตองถูก 
กระทําอยางนั้นบาง    จะรูสึกสยดสยองตอภัยอันน้ันสักเพียงใด   ใน 
เมื่อนึกเห็นภาพของตนประสบความทุกขเขาบาง   ก็จะแลเห็นทุกขของ 
ผูอ่ืนไดทันที   วาเปนสิ่งที่ไมมีใครปรารถนา   ไมเลือกวาจะเปนสัตว 
หรือบุคคล    ยอมรักสุขเกลียดทุกขทัว่กันหมด   ผูที่ชอบทํารายเขา 
ก็หาชอบใหใครกระทําแกตนเชนนั้นไม    การพิจารณาเห็นทุกขของผู 
อ่ืนดังนี้    บางทีจะทําใหเกิดความสังเวชสลดใจ   และละเลิกความคิด 
มิชอบนั้นเสียก็ได     แมอุบายน้ีจะไมสามารถขมความเหี้ยมโหดให 
ระงับลงได   ก็ใหระลกึถงึภัยเวรอันจักตามสนอง    โดยพวกพองของเขา 
จะพยาบาทคุมแคนหาโอกาสปลงชีวิตตนเสียบาง   ก็ตกเปนเรื่องผูกเวร 
กันตอไปไมรูจักจบ     หรืออีกบรรยายหนึ่ง    การทํารายเขาก็คงไมพน 
ในอันจักตองรับโทษทางอาญาบานเมือง    ตามฐานะที่ตนกระทําแกเขา 
ดังน้ี   บางทีจะมีสติยับยั้งความคิดอันชั่วรายเสียได   ดวยอาการหวาด 
กลัวตอภัยอันจักพึงประสบแกตัวเขาบาง. 
            สิกขาบทท่ี  ๒   เวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของมิไดให     นี ้
ก็มีลักษณะหนักเบาตางกันดุจขอแรก    เชนสิ่งท่ีเปนประโยชนแกคน 
หมูมาก   มีของสงฆ    หรือทรัพยที่เขาอุทิศเปนสาธารณประโยชน 
เหลาน้ีก็นาจะมีโทษมากกวาของเฉพาะบุคคล   คราวนี้ลองพิจารณา 
ถึงนิสัยใจคอของคนท่ีชอบประพฤติการโจรกรรมดูวา   จะมีความรูสึก  
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อยางไร   ในการท่ีเขาอุตสาหมอบชีวิตจิตใจใหตกเปนเหยื่อของความ  
โลภ       อันจักนําไปสูแดนแหงความพินาศเชนน้ัน      ก็พอเดาไดวา 
เขาคงไมคิดอะไรใหยิ่งไปกวาความอยาก     การถกูจับกุมหรือจะตอง 
ไดรับโทษสถานใดตอไปนั้น   ยังไมตองพูดถึง     ขอแตใหสําเร็จความ 
ใครไวกอนเปนอันพอ   ถาเคราะหยังดีอยูไดรอดพนจากการจับกุม 
ไป    ก็เปนโชคท่ีจะไดร่ํารวย    ไมนอยหนาผูมีทรัพยทั้งปวง   คิดสราง 
วิมานบนอากาศ     แลวแตความอยากจักอํานวย   ซึ่งเปนความคิดที่ 
ตรงกันขามกับฝายขางถูก   โดยฝายขางถูกเห็นวา   นั่นคือความทุกข 
เดือดรอยอันมีประจําอยูทุกระยะ   แตพอเริ่มคิด   ทุกขก็ว่ิงเขาเปนตัว 
อุปถัมภทันที  ๆ  เดียว   ถาความอยากอันแรงกลาเขากําบังใหมืดมนแล 
ไมเห็นเทาน้ัน   ระยะท่ีทุกขจะสําแดงใหปรากฏมีดังน้ี   พอเริม่คิดวา 
จะกระทําความชั่วเทาน้ัน    ก็หมดความสุขเสียแลว    คราวนี้เงาแหง 
ความทุกขก็ฉายเขาแทนท่ี    และบันดาลใหจิตใจท่ีเคยสําราญราเริง 
เปลี่ยนเปนหดหูเศราหมองลงทันที    โดยเหตุพะวงแตจะคิดหาทาง 
หนีทีไล   เพ่ือการปลอดภัยแทบไมเปนอันกินอันนอน   อุบายน้ีไม 
เหมาะก็หาอุบายอ่ืนตอไปอีก   ตอนถงึเวลาเขาจริง   ก็ยิ่งประหมากลัว 
จนถึงตัวและใจสั่นไมเปนสมฤดี    ถาเคราะหยังดีเขาก็จับไมได   ก็คง 
ไดของมาพรอมกับความทุกขนั่นเอง   เพราะจะตองกระทําการปกปด 
ซอนเรนหนักอกหนักใจตอไปไมรูสิ้นสุด    และเห็นใครก็ใหระแวง 
สงสัยวาจะเปนปฏิปกษแกตนไปหมด    ตอนเอาออกจําหนายขายซ้ือ 
ก็ยังตองระวังแลวระวังอีก    ครั้นขายไดทรัพยมาจักบริโภคใชสอยให  
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เปนสงาผาเผยเหมือนบุคคลอ่ืนเขา    ก็กลัวจะถูกสงสัย    ถาเขาจับได 
เขาจริง    ความทุกขที่กรุนอยูแลว     ก็จะขยายตัวออกไปอีกหลายเทา 
คราวนี้ถึงหมดสติเอาทีเดียว    ของท่ีไดมาแมจักมีราคาสักเพียงใดก็หมด 
ความปรารถนา     เพราะครุนคิดอยูแตจะแกไขใหรอดพนจากอาญาอยาง 
เดียวเทาน้ัน    นี้แลของที่ไดมาก็ถูกรบิเอาคืนไปหมด   ซ้ําตัวก็ตองถูก 
ลงโทษสถานเปนโจร     รวมความวา   การประพฤติเปนโจร   แมเขายัง 
จับไมไดก็มีโทษ   คืออาการท่ีตองทรมานใจไมใหเปนสุขนั่นเองเปนการ 
ลงโทษ    ตรวจจนตลอดเร่ืองก็ยังไมเห็นชองวางมีความสุขที่ตรงไหน 
ฉะน้ันผูแสวงหาความสุข   จึงควรรูสึกในการลวงสิกขาบทน้ีวาเปนเลว 
ที่สุด    และทําความเขาใจไววา    บุคคลทุกชั้นยอมปรารถนาในทรัพย 
ทรัพยของใคร  ๆ   ก็รักและหวงแหน   เมื่อมาถูกลกัฉอแยงชิงเอาไป 
ก็ยอมเสียดายเปนธรรมดา. 
            สิกขาบทน้ี   มีนิยายปรารภประโยชนแหงการรักษาศีลมั่นคงไว 
ดังน้ี :- 
            มีพราหมณคนหน่ึง   ชื่อศีลวิมังสกะ    ในกรุงสาวัตถี   เปนผูถึง 
สรณะ  ๓   มีศีล  ๕   อันไมขาด   อาศัยพระโกศลราชเลี้ยงชีวิตอยู 
พระราชาทรงดําริวา   พราหมณคนนี้มีศีลดังน้ี    แลวทรงทําความ 
ยกยองแกพราหมณนั้น   ใหเสมอดวยพราหมณเหลาอ่ืน    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    ในวันที ่ ๒  พราหมณไดถือเอาทรัพย   ๒ 
กหาปณะ    เหรัญญิกก็นัง่เฉยอยูอยางนั้นเอง   วันที่  ๓  พราหมณได 
ถือเอากหาปณะกํามือ   ๑   เหรัญญิกโกรธ   แลวรองข้ึน   ๓   ครั้งวา 
ขาพเจาจับโจรผูยองเบาไดแลว      พวกมนุษยว่ิงมาแตทางโนนบาง 
ทางนี้บาง   และพูดวา   เดี๋ยวน้ีทานประพฤติดุจคนไมมีศีลมานานแลว 
พากันประหารคนละ  ๒-๓  ท ี  จับผูกไวถวายพระเจาแผนดิน  ๆ  ทรงมี 
ความเดือดรอนพระหฤทัย    แลวตรัสวา   ดูกอนพราหมณ   เพราะเหตุ 
อะไรทานจึงทํากรรมของบุคคลผูทุศีลเห็นปานฉะน้ี  ?  ดังน้ี   แลวรับสั่ง 
วา   พวกทานจงไปลงอาญาแกเขา   ดังนี้   พราหมณกราบบังคมทูลวา 
ขาพระพุทธเจามิไดเปนโจร   แตวาขาพระพุทธเจาไดทําอยางนี้   เพราะ 
เหตุนี้   ดังนี้   แลวกราบบังคมทูลอีกวา   บัดนี้ขาพระบาททราบเกลาแลว 
โดยสวนเดียววา   พระองคทรงทําความยกยองแกขาพระบาทเพราะอาศัย 
ศีลอยางเดียว   มิใชอาศัยคุณสมบัติ    มีชาติเปนตน   ดวยวาบัดนี้ 
พระองคทรงบังคับใหลงราชทัณฑแกขาพระบาทอยางน้ัน,   เพราะเหตุนี้ 
คือศีลเปนประมุขดังน้ี,    แลวคิดวาก็เมื่อเราจะทําใหสมควรแกศลนี ้
การดํารงอยูในเรือนแลวบริโภคกิเลสอยูอยางเดียว   ไมอาจเพ่ือจะทําได 
ดังน้ีแลวขอพระบรมราชานุญาต    ดวยทูลวา    ขาพระบาทจักบรรพชา  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค - หนาท่ี 108 

ในสํานักพระศาสดา    ในวันนี้เอง    ขอพระองคไดโปรดพระราชทาน  
ใหขาพระบาทไดบรรพชาเถิด   ดังน้ีแลวไปสูพระเชตวันวิหาร   ทูลขอ 
บรรพชากะพระศาสดา,   ไดบรรพชาและอุปสมบทแลว   ไมละกัมมัฏฐาน 
เจริญวิปสสนา   ไดบรรลุพระอรหัต. 
           อุบายในอันจะงดเวนการลวงสิกขาบทน้ี   ควรจะทําหิริโตตตัปปะ 
ใหเกิด   คิดถึงงอกเขาอกเรากลับกัน    กับทั้งจักนําภัยเวรมาสูตนดังกลาว 
แลว. 
            สิกขาบทท่ี  ๓  ประพฤติผิดในกามนั้น   ถากลาวตามลักษณะ 
ภรรยาหรือสามีเขาแลว   โทษก็ไมนอยกวา  ๒  สกิขาบทขางตน   เพราะ 
เปนการแยงความรักของเรา   อันเปนเหตุกอใหเกิดอาฆาตจองเวร 
กันอยางลึกซึ้ง    ไมมีการยกเวนในที่จะกระทําทดแทนใหสมแกความ 
แคนโดยไมเลือกกรรม   สิ่งใดจักเปนเครื่องประหารไดอยางพอใจ   ก ็
ตองเลือกเอาส่ิงน้ัน   หมดความเกรงกลัวอาญาใด  ๆ   ทั้งส้ิน   ดังน้ัน 
ชูบางคนท่ีใจเปนพาลสันดานทุจริต   มิไดคิดเกรงกลัวตอบาป  ทั้งม ี
ความขลาดเปนกําลังอยูดวยแลว   มกัคิดกําจัดสามีผูเปนเจาของเสียกอน 
เพ่ือปองกันตน   ดังน้ีเปนการลวงสิกขาบทแรกเขาอีกโสดหน่ึง   เลยเปน 
บาป  ๒  กระทงข้ึน    ถาคนตอไปจะพบเง่ือนท่ียังแฝงอยูอีกขอหน่ึง   คือ 
ถาเผอิญเกิดบุตรข้ึนในระหวาง   บุตรก็จะไมรูจักบิดาท่ีแทของตน   ตอไป 
ฉวยมีเหตุที่บังเอิญใหบุตรตองกระทําการฆาฟนบิดาข้ึน   โดยไมทราบวา 
เปนบิดาบังเกิดเกลาของตนเชนนี้    แมความผิดจะไมถึงลักษณะอนัน- 
ตริยกรรมเตม็ที่   เพราะไมทราบวาเปนบิดา  ก็ตกอยูในกรรมซึ้งควร  
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หวาดหว่ันอยูนั่นเอง   ฉะน้ัน   บาปในการผิดภรรยาเขาจึงไดรุนแรง  
กวาหญิงเหลาอ่ืน. 
          นิยายเรื่องเศรษฐีบุตร     ชื่อเขมกะ   เปนหลานชายของอนาถ- 
บิณฑิกเศรษฐี   เปนคนรปูสวย   หญิงใดไดเห็นแลวตองรัก   จึงเปนทาง 
ใหเขาประพฤติผิดกามมิจฉาจารอยูเนือง  ๆ   ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
จึงนําตัวหลานชายไปเฝาพระพุทธเจา   ทูลขอใหทรงแสดงธรรมส่ังสอน 
พระองคจึงตรัสพระคาถา   แปลความวา   ชายผูประมาทแลวสองเสพ 
ภรรยาของชายอ่ืน   ยอมถึงฐานะ   ๔  ที่   ๑   ความไดสิ่งมิใชบุญ,   ที่ ๒ 
ความนอนไมไดตามปรารถนา,  ที่  ๓  ความนินทา,   ที่  ๔  นรก,  ฐานะ ๔, 
อีกอยางหนึ่ง   คือ   ความไดสิ่งมิใชบุญ   ๑,   คติชั่วชา   ๑,   ความยินดี 
ของชายผูกลัวแลวกับหญงิผูกลัวแลวเปนของนอย   ๑,   พระราชายอม 
ทรงลงราชอาญาอันหนัก   ๑,   เพราะเหตุนั้น   ชายไมควรเสพภรรยา 
ของชายอ่ืน. 
            การระวังมิใหลวงสิกขาบทน้ี   ตองอาศัยหิริโอตตัปปะ   และกลัว 
เกรงภัยเวรอันจะพึงมีแกตนดุจพรรณนามาแลวเหมือนกัน. 
            สิกขาบทท่ี  ๔  เวนจากกลาวเท็จ   ก็มีสวนในผลยิ่งหยอนตามวัตถุ 
ที่กลาวออกไป  ลําดับต้ังแตนอยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุด   อยางนอยเชนลวง 
ใหเชื่อเพ่ือการสนุก   แตถาหากไปถูกเรื่องสลักสําคัญ   และผูฟงเชื่อถือ 
เอาเปนจริง   ก็อาจกลายเปนเรื่องใหญโตข้ึนไดเหมือนกัน   อยางมากเชน 
ปดเพ่ือเจตนาลางผลาญชีวิตมนุษย   หรือปดเปนเชิงยุใหเขาโกรธประหัต 
ประหาร   ถงึตองเสียชีวิตและทรัพยสมบัติ   หรือกระทําหลักฐานใสราย  
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แกผูไมมีความผิด   จนตองไดรับโทษตาง ๆ  ดังนี้ใชจะลวงแตสิกขาบท  
นี้บทเดียวก็หาไม   สิกขาบทตอนตนก็พลอยถูกลวงเขาดวย   การกลาว 
เท็จน้ี   นอกจากจะเปนอันตรายแกศีลแลว   ยังเปนเหตุใหวาจาของตน 
หมดราคาลงดวย   โดยผูฟงเคยจับปดไดเสียคราวหนึ่งแลว   ตอไปแมจัก 
พูดจริงเขาก็ไมเชื่ออยูร่ําไป    เมื่อเชนนี้สิ่งท่ีตนพึงประสงค   ก็ไมยังผล 
ใหสําเร็จได   ประโยชนตรงกันขามกับพูดจริง    ดังเรื่องสังกิจสามเณร 
ตามท่ีนํามาเขียนไวโดยยอ    เพ่ือเปนทางดําริเทียบประโยชนของการ 
รักษาความสัตยมั่นคง   ดังน้ี :- 
สังกิจจสามเณร   ซึ่งภายหลังไดสําเร็จพระอรหัต   และอุปสมบท 
ได  ๑๐  พรรษาแลว   ไดใชใหอธิมุตตกสามเณรผูเปนหลาน   ซึ่งมีอายุ 
ครบอุปสมบท   ไปลามารดาบิดาเพ่ืออุปสมบท   เม่ือไปในระหวางทางพบ 
พวกโจรประมาณ  ๕๐๐  จับเอาตัวไวแลวปรารถนาจะฆา   อธิมุตตก- 
สามเณรจึงไดปฏิญญาวา   ถาทานปลอยเราไปแลว   เราไมบอกแกใคร 
วาทานอยูในท่ีนี้   พวกโจรก็ปลอยใหไป   เมื่อสามเณรไปถึงบิดามารดา 
แลว   ก็บอกแตเรื่องที่จะอุปสมบท   แลวกลับมากอน    มารดาบิดาตาม 
มาภายหลัง   พวกโจรเห็นจึงจับไว   มารดาบิดารําพันวา   สามเณรชะรอย 
จะเปนพวกเดียวกันกับโจรเหลาน้ี   จึงไมบอกแกเรา   พวกโจรไดยินเชน 
นั้นมีความเลื่อมใสในสามเณรวาเปนผูรักษาสัตยมั่นคง   จึงพากันไปบวช 
ในสํานักสามเณรท้ังหมด   สามเณรพาไปเฝาพระศาสดาทูลเรื่องใหทรง 
ทราบ   พระองคจึงทรงประกาศคุณของความเปนผูมีศีลดังน้ี   ก็ผูใดเปน 
ผูทุศีลมีจิตไมมั่นคงซึ่งเปนอยู  ๑๐๐  ป   ความเปนอยูของทานที่มีศีลมี  
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ฌานวันเดียว   ประเสริฐกวาความเปนอยูของผูนั้น.  
           อุบายอันจักงดเวนการลวงสิกขาบทน้ี   ตองไมเผลอสติในเม่ือจะ 
กลาววาจาหรือทําส่ิงใด  ๆ    ก็ใหอยูในกฎของความสัตยจริง    สิ่งใดไมตรง 
ตอความจริง   ก็ละเลิกเสียทันที    แมจะไดรับประโยชนจากความเท็จน้ัน 
สักเพียงใด    ก็ไมควรยินดีในประโยชนเชนนั้น    ที่สุดทําส่ิงใดผิด    ก ็
เต็มใจรับผิดอยางองอาจ    มีขอที่ควรคิดอยูอยางหน่ึง   เชนการนัดแนะ 
ไววาจะทําความชั่ว   และกลับไมทํา   เชนนี ้   จะถือเอาเปนสัตยทีเดียว 
หรือ  ?   ถาเสียก็คงเพียงกลับคํา   หาเสียธรรมดวยไม. 
            สิกขาบทท่ี  ๕  เวนจากด่ืมเมา   น้ําเมาเปนส่ิงสงเสริมความชั่ว 
ใหมีกําลังแรงข้ึนกวาธรรมดา   สุราหรือเมรัยเปนจําพวกน้ําเมา   สามารถ 
เปลี่ยนนิสัยออนแอใหเปนคนแข็งกราวข้ึนได    สิง่ใดเปนของชั่ว    ของ 
ควรละอาย   และควรกลัว   เมื่อยังไมกลาจะทําส่ิงน้ีลงไปได   ครั้นมี 
น้ําเมาเปนเชื้อเขาแลวก็สามารถทําไดทุกอยาง   และก็คนนั้นเองเม่ือยังไม 
ดื่มสามารถทําอะไรดีได    ครั้นดื่มเขาแลวกลับทําไมได   อยาตองพักกลาว 
ถึงการทําดีเลย   เพียงแตจะไมทําผิดก็ฝนไดอยางยากเย็นเสียแลว   ตาม 
โทษที่แสดงไวในอบายมุขนั้น   เปนแวนสองใหเห็นลูทางของความ 
หายนะอันจักบังเกิดในภายหนาไดอยางดี      อํานาจของสุราและเมรัย 
สามารถเพิกถอนสิทธิของศีลธรรมท้ังปวงใหสลายไปไดหมด   เมื่อไดดื่ม 
เขาแลว   ศีลท้ัง  ๔  ขางตนจะลวงไดทั้งสิ้น   ฉะน้ัน   ศีลองคนี้จึงนาจะ 
ไดรับความยกยองข้ึนเปนตัวสําคัญ    เพราะเหตุมีกําลังอานุภาพสามารถ 
คุมครองศีลเหลาอ่ืนไวไดดวย     ความหายนะของการด่ืมสุราและเมรัย  
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มีเรื่องเทียบไว    ดังไดนํามาแสดงตอไปนี้ :-  
          พระบรมศาสดาทรงปรารภมหาธนเศรษฐีบุตร    มีทรัพย   ๘๐  โกฏ ิ
ภรรยาก็เปนบุตรเศรษฐี   มีทรัพยเทากัน    สองคนผัวเมียสําเหนียกแต 
ศิลปะฟองรําขับรอง   ดวยเห็นวาทรัพยของตนมีมาก   แมจะไมประกอบ 
กิจการงานอะไร    แลวบริโภคใชสอยจนส้ินชีพก็ไมหมด    ครัง้มารดา 
บิดาท้ัง   ๒   ทํากาลกิริยาแลว   ก็ประพฤติเปนนักเลงเสพสุราเมรัย   มีพวก 
นักเลงแวดลอมเปนบริวาร   จับจายทรัพยหมดไป  ๆ   จนถึงขายบาน 
เรือน   ที่ไร   ที่นา   และโค   จนหมดสิ้น  พาภรรยาไปเท่ียวอาศัยพักพิง 
ผูอ่ืนอยู   ริเริม่เท่ียวขอทาน    วันหน่ึงพระศาสดาไดทอดพระเนตรเห็น 
เศรษฐีกับภรรยานั้น   ยืนอยูที่ประตูศาลา   รับโภชนะอันเปนเดนที่ภิกษุ 
สามเณรใหอยู   จึงตรัสบอกใหพระอานนทดู   และทรงแสดงวา   ถา 
เศรษฐีกับภรรยาทั้ง   ๒   ไมยังโภคะใหสิ้นไปในปฐมวัยแลวประกอบกิจ 
การงาน   จักเปนเศรษฐีชั้นที่  ๑  ในเมอืงนี้   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   มาเส่ือมโภคผลและ 
สามัญญผลเสียแลวท้ัง   ๒   ประการ. 
            อุบายการขมใจมิใหลวงสิกขาบทนี้    ควรนึกถึงโทษแหงอบายมุข  
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เปนเครื่องปราบปราม    การด่ืมโดยมากมักเกิดแตการคะนองไปดวย  
ความชักชวนของเพ่ือน   แมไมผอนตามก็ตัดพอดวยถอยคําอันไมไพเราะ 
หู   สรุาและเมรัยเปนของใหโทษแกผูดื่มตลอดเรื่อง   เมื่อแลเห็นโทษ 
ปรากฏอยูดังนี้แลว   ก็ควรหลีกเลี่ยงใหไกล. 
            การลวงศีลมีโทษทั้งในปจจุบันและภายหนา   ผลที่อํานวยภายหนา   
ตามในบัญญัติ  ๘  ประการ   ลําดับกรรมต้ังแตฆาสัตวจนถึงด่ืมน้ําเมา 
แตละอยาง ๆ  ที่ทํามากจักตองไดรับผลไปสูทางนรก,     ดิรัจฉาน,   และ 
เปรตวิสัย    สวนผลอยางเบาจักอํานวยในเมื่อเกิดเปนมนุษย   ดังน้ี :- 
                        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  หิร ิ  ละอายตอบาปทุจริต,   มีลักษณะใหรูสึกตะขิดตะขวง 
หรือสะอิสะเอียนตอความชั่ว     สิ่งใดรูวาเปนของชั่วก็ไมอยากกระทํา 
เชนคนสะอาดไมกลาเขาใกลของโสโครก    ผูทรงไวซึ่งคุณงามความดี 
ก็ตองรักษาชื่อเสียงไมยอมนําตนเขาเกลือกกลั้วในส่ิอันเลวทรามดุจกัน. 
             ขอ  ๔  โอตฺตปฺป   สะดุงกลัวตอความชั่ว   มีอาการสยดสยองดังวา  
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ไดประสบเขากับสัตวราย    ไมกลาเขาใกลฉันใด   อันจักกระทําความชั่ว  
ก็มีลักษณะเชนกัน   ไมกลากระทําท้ังในที่ลับและท่ีแจง   ถาจะมีคําแยงวา 
การกระทําในท่ีที่ลับไมมีใครลวงรู   กย็ังตองวิตกวิจารณอยูอีกหรือ ? 
ฉะน้ันจึงขอสนองดวยการนําพระพุทธภาษิตมาแสดง   ดังน้ี   "  ข้ึนชื่อวา 
สถานที่ลี้ลับแหงบุคคลผูทํากรรมเปนบาปในโลกยอมไมมี "   ซึ่งเขาใจวา 
ในสถานท่ีที่ไมมีใครรูเห็นเปนความลี้ลับแลวน้ัน   รูสึกวาจะหลงไป 
สักหนอย   เพราะตนเองก็ไดเปนผูรูเห็นอยูในที่นั้นทั้งคน   จึงควรละอาย 
แกใจของตนบาง   ผูไมละอายตอส่ิงอันควรละอายก็เนื่องแตความเคยชิน 
ชั้นแรกกระดากไมกลาทํา   ครั้นไดประสบเขาบอย ๆ  ก็คอยกลาข้ึน 
ทีละนอย ๆ  แตพอคุนแกการกระทําน้ันแลว   ก็รูสกึเปนของธรรมดา 
คราวนี้ทําในท่ีแจงก็ได   แมตอหนาคน   ผูมีนิสัยดีถาปลอยใหความชั่ว 
เขาครอบงําไดแลว  หริิ  หรือโอตตัปปะก็ไมสามารถคุมครองได   ทั้งมี 
กฎหมายบานเมืองคอยควบคุมคุกคามอยูดังน้ันก็ตาม   อันจะกําหราบคน 
ไมมีหิริ    โอตตัปปะ   ไมใหกระทําชั่วหาไดไม   หิริ  โอตตัปปะ   เปน 
สามัคคีกับศีล   ผูมีศีลยอมมีหิริโอตตัปปะ   ผูไมมหีิริโอตตัปปะจะมีศีล 
หาไดไม. 
             ขอ   ๕  พาหุสจฺจ   การไดยินไดฟงมาก    นีเ้ปนหนทางใหเกิด 
ปญหาความรูความฉลาด   ผูฉลาดรูผิดรูชอบทําถกูพูดถูกก็อาศัยเคยสดับ 
ตรับฟงมากอนแลวท้ังน้ัน    แตการฟงถาไมเอาใจใสสําเหนียกจดจําและ 
พินิจพิเคราะหใหเขาใจแจมแจงชัดเจน   มัวแตสงใจไปเสียทางอ่ืนแลว 
แมจะไดฟงมากสกัเทาใดก็ไมเกิดผล   ดุจตักน้ํารดหลังเปด.  
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          ขอ   ๖   จาค    การสละใหปนสิ่งอันพึงปรารถนา   แกผูที่ควรใหนั้น  
เปนการแสดงถึงนํ้าใจอันงาม   มีเมตตาปรานีเปนเครื่องอุปถัมภ   ไมเปน 
คนตระหน่ีเหนียวแนน   สวนบุคคลท่ีควรใหก็มีประเภทตางกัน    เชนพระ 
สงฆสามเณร    ใหเปนอามิสบูชาในทางปฏิบัติดีงาม,   มารดาบิดา    คร ู
อาจารย    ทานเหลาน้ีใหเพ่ือสนองคุณ,    ญาติและมิตร   ใหเปนสวน 
อนุเคราะห,    คนอนาถา   ใหดวยความกรุณา,    สวนใหซึ่งเปนลักษณะ 
ของกํานัลหรือตอบแทนน้ัน   ไมเกี่ยวแกจาคะ. 
            ขอ  ๗   ป ฺา   ความรอบรูสิ่งท่ีเปนประโยชน   และไมเปน 
ประโยชน   นี้ก็อาศัยการเคยไดรูเห็น    และไดยินไดฟงมาแลวตามวิถีทาง 
แหงพาหุสัจจะ    ซึ่งเปนสามัคคีกันอยู    จึงอํานวยใหเกิดความฉลาดเลือก 
เฟนสิ่งท่ีดีและชั่ว    สิ่งใดเปนประโยชนก็ปฏิบัติสิ่งน้ัน   สิ่งใดไมเปน 
ประโยชนกล็มเลิกไมยึดถือเอาเปนอารมณ   แตการท่ีรูไว    ไมเฉพาะวา 
จะเปนสิ่งดีหรือชั่ว   ยอมเปนประโยชนทั้ง   ๒  ทาง   แมสิ่งที่ชั่วเชนรู 
เลหเหลี่ยมในเชิงหลอกลวงของคนทุจริตตาง ๆ  จะเปนอยางที่เรียกวา 
ตมหมูหรืออะไรก็ตาม       เมื่อเรียนรูไวบางก็เปนประโยชน    ในเวลาท่ี 
หากไปประสบเหตุเชนน้ันหรือทํานองน้ันเขาจริง    ก็จะทราบไดทันทีวา 
นี่เปนอุบายเลหกะเทจะลวงเราใหตกหลุม    เมื่อรูสึกตัวเชนนั้นจะไดคิด 
ปองกันแกไขไดทันทวงที     ถาไมรูชั้นเชิงในกลลวงอันรายกาจนี้เสียเลย 
ก็จะหลงงมงายวาจริง    ในท่ีสุดก็ตองตกเปนเหยื่อแกพวกเหลารายราบ- 
คาบ    เรียกวา   ตมเสียสุก   ผูมีปญญาตริตรองรอบคอบแลว   จะคิด 
จะทําส่ิงใด  ก็ไมคอยมีพลาด   แมถึงที่คับแคน    ถามีหนทางก็จะหลีก  
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เลี่ยงเอาตัวรอดไดเสมอ. 
          สถาน  ๓  สมณพราหมณอนุเคราะหกุลบุตร     " ดวยนํ้าใจ  
อันงาม, "   นั้น   รวมความวา   ทานผูมีน้ําใจประกอบดวยเมตตาปรานี 
เพงเล็งอยูแตจะใหไดรับความสุขทั่ว  ๆ   กัน  เห็นโอกาสจะชวยไดสถาน 
ใด   ก็ไมละเวนในการที่จะชวยใหบรรลุผลนั้น  ๆ  มีสอนใหละความชั่ว 
ประกอบความดีเปนอาทิ. 
             สถาน  ๔  สมณพราหมณอนเุคราะหกุลบตุร   " ดวยใหไดฟง 
สิ่งท่ียังไมเคยฟง,"    สิ่งน้ันจะเปนเครื่องเกาแกลี้ลับ   หรือเปนเรื่องที่เพ่ิง 
จะเกิดข้ึนใหม    ยังไมแพรหลายทั่วไปก็ตาม   เมือ่เห็นจะยังประโยชนแก 
ผูสนใจไดแลว   ก็นําออกแสดง   เพ่ือเกิดความรูความฉลาดแกผูฟงสืบไป 
สิ่งท่ียังไมเคยฟงจะสังเกตไดจากการพูดการทํา   สิ่งใดพูดไมถูกทําไมถูก 
สิ่งน้ันก็เปนวายังไมเคยฟง. 
              สถาน   ๕   สมณพราหมณอนุเคราะหกุลบุตร   " ดวยทําส่ิงท่ีเคย 
ฟงแลวใหแจม, "    แมสิ่งที่เคยฟงแลว   แตอนุมานวา   เคาความยังเปน 
ปญหาเคลือบคลุม   หรือไดฟงยังนอยไมพอแกที่จะจดจํา    ก็ดาํริหาคํา 
อธิบาย   มีอุทาหรณอางเหตุผลที่เหมาะแกภูมิปญญาของผูฟงมาแสดงจน 
เขาใจตลอด   สิ้นความสงสัย. 
               สถาน   ๖  สมณพราหมณอนเุคราะหกุลบตุร    " ดวยบอกทาง 
สวรรคให "  บทนี้ไดแกการแสดงธรรมสั่งสอนใหทราบในส่ิงท่ีเปนกุศล 
และอกุศล   มีสติตักเตือนตนใหต้ังอยูในความไมประมาท    นอมใจใหเขา  
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อยูในสัมมาปฏิบัติ    ไมลวงขอบัญญัติทั้งในทางศาสนาและฝายบานเมือง   
เพียงปลดเปล้ืองความชั่วประพฤติความดี   มีความอุตสาหะในการเลี้ยง 
ชีวิตโดยทางที่ชอบ   ประกอบแตสิ่งอันเปนกุศล   เชนหม่ันสดับพระ 
ธรรมเทศนา   และรกัษาศีลบําเพ็ญทานเปนเนืองนิตย   ประคองจิตให 
ต้ังอยูในความสงบเสง่ียม   อันเปนบันไดกาวข้ึนสูหนทางปญญา   รอบรู 
สิ่งท่ีเปนของจริง   คือรูสิ่งท้ังปวงวามีความเกิดข้ึนแลว   ก็ตองเส่ือมไป 
เปนธรรมดา   ในที่สุดของการประพฤติธรรมทั้งหลาย   ก็รวมลงในความ 
ไมประมาทอยางเดียวเทาน้ัน. 
                             รัตนานภาดล                สุริเยศประพราย 
                             เคหาสนบุตรชาย           สิริรัตนสําหรับสงวน 
                             บรรจถรณสมรพรรณ     ภริยรัตนภิรมยชวน 
                             กลางที่ประชุมมวล        คณะปราชญเปนรัตนา. 
              ( แกว  ๔  ดวงนี้   จะมาจากท่ีใดขาพเจาไมทราบ    เคยไดยินแต 
เมื่อยังเยาว   เห็นวาเหมาะแกเรื่องจึงนํามาลงไว ) 
                                          


