
                                                คําชี้แจง 
           ในการท่ีมีครูและนักเรียนโดยมาก  ตองการใหมหามกุฏราช- 
วิทยาลัย  พิมพหนังสือแบบประกอบการเรียนข้ึน  และในการท่ี   
มหามกุฏราชวิทยาลัย  ใหพิมพวิธีเรียงความแกกระทูธรรมชั้นโทน้ีนั้น 
สมควรชี้แจงใหทราบไว ดังน้ี 
           ๑.  หนังสือน้ี  หลวงอรรถโยธนิปรีชา ( กถนิ  อรรถโยธนิ 
ป. ๖ )  ไดเรยีบเรียงข้ึนมอบลิขสิทธิ์ใหมหามกุฏราชวิทยาลัย  ณ  เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖  แตยังไมไดพิมพ  จนผูเรียบเรียงไดถึงมรณะ 
เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๗  จึงไดพิมพข้ึนในปนี้.         
           ๒.  ผูเรียบเรียงไดใหชื่อหนังสือไวกอนวา  " หนังสือเรยีนรู 
และคูคิด "  แตขาพเจาไดเปลี่ยนวา  " วิธีเรียงความแกกระทูธรรม 
ชั้นโท "  เพ่ือใหตรงกับเรื่อง  และไดแกไขถอยคําสํานวนในท่ีสมควร 
และจําเปน  พรอมท้ังไดจัดการขอลิขสิทธิ์จากทานเจาของวรรณกรรม 
ที่นํามาเปนตัวอยางในหนังสือน้ี  เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจึงมีสวนในอายุ 
ลิขสิทธิ์แหงวรรณกรรมนี้ดวย. 
           ๓. จํานวนเลขภายในวงเล็บเหล่ียม  เชน  " ป ฺา  เจน 
ปสาสติ  [ ๒๕๖ ] "  เปนตน  หมายความวา  เลขลําดับขอในพุทธ- 
ศาสนสุภาษิต เลม ๑  ฉบับพิมพครั้งท่ี ๑๔  พ.ศ. ๒๔๗๗  สวนบันทึก 
เชิงอรรถที่ลงไววา   " ดูคําแนะนํา ฯ  หนา ๙๐ "  เปนตน  พึงทราบวา 
" คําแนะเรียงความแกกระทูธรรมของสมเด็จพระสังฆราชเจา  ฉบับ 
พิมพครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๔๗๘  ของมหามกุฏราชวิทยาลัย. " 
          ๔. ขาพเจาขอแนะนําวา  เมื่อครูไดทราบวิธีเรียงความน้ีแลว 
ควรอธิบายสอนนักเรียนใหพิสดารตอไปอีกชั้น ๑  สวนนักเรียนเมื่อได 
อานแลว  ควรหัดเรียนเชือ่มความใหครูหรือผูรูตรวจแกตอไป. 
           ๕.  หนังสือน้ีไดแสดงวิธีเรียงความเชื่อมสุภาษิตไวถูกตอง  และ 
ถี่ถวน  จึงเปนที่เชื่อวา  จักอํานวยประโยชนแกครแูละนักเรียนตาม 



สมควร. 
           ในทีสุ่ดนี้  ขาพเจาขอขอบพระคุณทานผูใหลิขสิทธิ์วรรณกรรม 
ซึ่งนํามาเปนตัวอยางในหนังสือน้ี  และถาหนังสือนี้จักอํานวยกุศลสมบัติ 
อยางใดอยางหนึ่งไซร  ขอกุศลสมบัตินั้นจงสําเร็จเปนหิตสุขแกหลวง- 
อรรถโยธินปรีชา  ตามคติวิสัยทุกประการ. 
                                        พระมหาทองสืบ  จารุวณฺโณ 
                                                              หัวหนากองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๓๐  พฤศจิกายน  ๒๔๗๘ 
 
 
                                                คํานํา 
                                 ( พิมพครั้งท่ี ๕/๒๕๐๘  )   
           ในการพิมพครั้งน้ีไดปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  มีหลายแหง 
ที่ตองตัดออกแลวแตงใหมข้ึนแทน  บางแหงก็ตัดออกเลย  บางแหง 
ก็เพ่ิมใหมเขามา บางแหงก็คงรูปเดิมไว  พึงเห็นเชน :- 
           ก.   ความเบื้องตน  ตัดสํานวนเกาออก  แตงใหมข้ึนแทนบาง 
คงรูปเดิมไวบาง  เพราะบางตอนขัดกันกับวิธีการท่ีใชอยูในปจจุบัน 
บางตอนก็ยังเขากันได. 
           ข.  องคที่ ๑ ตัดสํานวนเกาออกหมด  แตงใหมแทน  เพราะขัด 
กับวิธีการปจจุบันเกือบท้ังหมด  จึงตัดออก  แตงใหมโดยเลียนแบบเกา 
บางในท่ีซึ่งพอจะเขากันไป. 
           ค.  องคที่ ๒  คงรูปเดิมไว  เปลี่ยนแตคําพูดบางคําใหสอดคลอง 
กับแบบใหม  และเพ่ิมหลกัสําคัญของการแตงทํานองเทศนขอ ( ๑ ) 
กับขอ ( ๘ )  เขามา. 
           ฆ.  องคที่ ๓  คงรูปเดิมไว  เปลี่ยนและเสรมิคําพูดบางคํา  และ 



ตัดขอความตอนปลายขององคนี้ออกเสียครึ่งขอ ๔  เพราะปจจุบันนี้ไมได 
ใชตามแบบน้ันแลว,  และไดเพิ่มอธิบายคําส่ังของสนามหลวงบางตอน 
กับขอท่ีนักเรียนจะตองใสใจเปนพิเศษเขามา. 
           ง.  บทเรียนคงรูปเดิมไวทั้งหมด. 
           จ.  คําสําหรับเชื่อม  เปลี่ยนแตหวัขอเรื่องใหเขากับแบบใหม 
นอกน้ันคงรูปเดิมไว. 
           กองตํารา ฯ  ขอแสดงความขอบใจพระมหาอุบล  นนฺทโก  ป.ธ. ๘ 
วัดบวรนิเวศวิหาร ผูรับภาระอันนี้ไปจัดทําใหตามความประสงคของ 
แผนกตํารา  หวังวา  หนังสือน้ีคงอํานวยประโยชนแกบรรดาครูและ 
นักเรียนธรรมสืบตอไป. 
                                        กองอํานวยการ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
กรกฎาคม  ๒๕๐๘ 
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                          วิธีเรียงความแกกระทูธรรมชั้นโท 
 
                                       ความเบื้องตน   
           ต้ังแตสนามหลวงแผนกธรรม  ไดประกาศใหใชหนังสือพุทธ- 
ศาสนสุภาษิต  เลม ๒  เปนหลักสูตรนกัธรรมและธรรมศึกษาชัน้โทแลว 
เวลาออกขอสอบไลทานออกเพียงขอเดียว  แตมาในรูปคาถาคือครบ 
ทั้ง  ๔ บาท  ( อันตางจากสมัยกอนซ่ึงทานออกไมครบคาถา  คือคัดเลือก 
ออกมาเพียง ๒ บาท  ทานเรียกวา ๒ ขอ )   มีคําส่ังบังคับไววา 
                   " แตงอธิบายเปนทํานองเทศนาโวหาร  อางสุภาษิตอ่ืน 
              มาประกอบไมนอยกวา ๒ ขอ  และบอกชื่อคัมภีรที่มาแหง 
              สุภาษิตน้ันดวย   หามอางสุภาษิตซํ้าขอกัน  แตจะอางซ้ําคัมภีร 
              ไดไมหาม  สุภาษิตที่อางมานั้นตองเรียงเชื่อมความใหสนิท 
              ติดตอสมเรื่องกับกระทูต้ัง 
                   ชั้นนี้  กําหนดใหเขียนลงในกระดาษสอบ  ต้ังแต ๓ หนา 
              ( เวนบรรทัด )  ข้ึนไป " 
           ตามคําส่ังน้ี จะเห็นไดวาในการเรียงความแกกระทูธรรม น.ธ. 
โท  และ  ธ.ศ.  โท  นั้น  มีขอสําคัญท่ีนักเรียนจะพึงกําหนดหมาย  ๓ 
ประการ  คือ :- 
           ๑.  ตองเรียงเชื่อมความใหสนิทติดตอสมเรื่องกับกระทูต้ัง. 
           ๒.  แตงอธิบายเปนทํานองเทศนาโวหาร. 
           ๓.  อางสุภาษิตอ่ืนมาประกอบไมนอยกวา ๒ ขอ   และบอกชื่อ  
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           คัมภีรที่มาแหงสุภาษิตน้ันดวย  ไมอางสุภาษิตซํ้าขอกัน  แต 
           อางซ้ําคัมภีรได.   
           ทั้ง ๓ ประการนี้  เปนองคแหงการเรียนความแกกระทูธรรม 
น. ธ. โท  และ  ธ. ศ. โท  ในการแตงของนักเรียน  ถาไมครบองค ๓ 
คือขาดเสียแตองคใดองคหน่ึง  หรือเพียงแตบกพรองเทาน้ัน  เปนอัน 
ใชไมได  เพราะฉะน้ัน  นักเรียนจะตองตระหนักในองคทั้ง ๓ นั้นให 
มาก  และองคที่ตองตระหนักใหมากท่ีสุด  ก็คือองคที่ ๑   คือเชื่อม 
ความ  เพราะเปนองคที่สําคัญ  เปนองคที่เปนเครื่องแสดงความรูและ 
ความสามารถของนักเรียน  ในคราวสอบซอมและสอบไล  ครแูละ 
คณะกรรมการยอมเพงเล็งถึงองคนี้กอนทีเดียว  และเพงเล็งมากที่สุด 
สวนอีก ๒ องคนอกน้ี  ถงึจะสําคัญเหมือนกันก็จริง  แตยังเปนรอง 
องคที่ ๑  เพราะฉะนั้น ในการเรียน  นักเรียนตองพยายามฝกฝนองค 
ที่ ๑  ใหมากท่ีสุด  และใหชํานิชํานาญท่ีสุด  ทีก่ลาวมาแลวน้ี  ดูเปน 
ที่ไมเอ้ือเฟอตอองคที่ ๒  และองคที่ ๓ เลย  อันทีแ่ทหาเปนเชนนั้นไม 
ความมุงหมายมีอยูวา  ถาไดฝกฝนองคที่ ๑ มากท่ีสุด  และชํานิ 
ชํานาญท่ีสุดแลว  ก็เปนอันไดฝกฝนองคที่ ๒ และที่ ๓ ดวยเหมือนกัน 
เพราะองคทั้ง ๓  นั้นเกี่ยวเน่ืองกันอยูในตัว  ซึ่งนักเรียนคงจะทราบได 
ในภายหลัง. 
           แตนี้  จักบรรยายองคทั้ง  ๓  นัน้ใหพิสดารออกไปสักเล็กนอย 
เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูไว  และเพ่ือใหเปนคูคิดสําหรับการเรียงความ 
แกกระทูธรรม  หวังวาคงจะเปนประโยชนบางไมมาก็นอย.  
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                                                องคที่ ๑   
              เรียงเชื่อมความใหสนิทติดตอสมกับเรื่องกระทูต้ัง 
           การท่ีจะเขาใจในองคที่ ๑ นี้  นกัเรียนพึงศึกษาใหเขาใจ ภาพ 
สังเขป  ของกระทูสําเร็จรูปเสียกอน  ดังตอไปนี้ 
              กระทูต้ัง 
                                        คําเริ่มตน 
                                        ประเด็นที่ ๑ 
๑  เบื้องตนตีความหมาย        ประเด็นท่ี ๒ 
                                         
                                        อธิบายประเด็นที่ ๑                     ๑  ที่เชื่อมสําคัญที่สุด 
                                        อางสุภาษิตมาประกอบ 
                                        อธิบายสุภาษิตท่ีอาง                     ๒  ที่เชื่อม 
                                        นอมเขาหาประเด็นที่ ๑ อีก 
                                        นําไปเชื่อมกับประเด็นที่ ๒             ๓       " 
๒  ทามกลางขยายความ        อธิบายประเด็นที่ ๒ 
                                        อางสุภาษิตมาประกอบ             ๑  ที่เชือ่มสําคัญที่สุด 
                                        อธิบายสุภาษิตท่ีอาง 
                                        นอมเขาหาประเด็นที่ ๒ อีก             ๒  ที่เชื่อม 
                                        นําไปเชื่อมกับประเด็นที่ ๓             ๓       " 
                                        ( ถามี )  
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                                        เก็บใจความท่ีสําคัญทุก ๆ  ประเด็นมาเรียงยอติดตอ 
                                        เปนเรื่องสั้นบรรจุความมาก. 
๓  ที่สุดสรุปความ                สมาทปนะ  ชักชวนใหปฏิบัติ.   
                                        ชักกระทูต้ังมารับสมอางเปนการย้ําหัวตะปูใหแนน. 
                                          อธิบายภาพสังเขป 
           เมื่อนักเรียนเขียนกระทูต้ังพรอมท้ังคําแปลเรียบรอยแลว  ควร 
เขียนคําเริ่มตนเปนการปรายหนาธรรมาสนสักเล็กนอยกอน  ประมาณ 
๒-๓  บรรทัดเปนอยางมาก. 
           อันดับแรก  กอนท่ีจะเรียงความ  นักเรียนพึงทําความเขาใจใน 
เรื่องของกระทูต้ังท่ีทานใหมาน้ันโดยรอบคอบ ซึ่งเรียกกันวา  ตีความ 
หมาย  ตีใหแตกวาในกระทูนั้นมีธรรม  มีบุคคล  มีเหตุ  มีผล  เกี่ยว 
เนื่องกันอยางไรบาง  แลวคิดหาขอธรรมท่ีจะนํามาแสดงพรอมท้ังขอ 
อางหรือตัวอยางสาธก  แลวจึงวางเคาโครงหรือหลักเกณฑแยกเปน 
ประเด็น ๆ อยางนอย ๒  ประเด็น อยางมาก  ไมมีจํากัดกี่ประเด็นก็ได 
การวางหลักเกณฑนี้ประดุจการวางแผนผังสรางอาคารฉะนั้น. 
           อันดับท่ี ๒  นักเรยีนพึงพิจารณาเคาโครงหรือหลักเกณฑที่ตน 
วางไววาควรจะแตงเติมเสริมตออยางไร  ตอนน้ีเรียกกันวา  ขยายความ 
แลวก็แตงขยายไปตามเคาโครงนั้นเฉพาะประเด็นที่ ๑ กอน  การขยายน้ี 
ตองขยายใหเดนชัดยิ่ง ๆ ข้ึน   แตระวังอยาใหพลความเหลือเฟอเปน 
น้ําทวมทุงผักบุงโหรงเหรง  การจะขยายใหเดนชัดนี้จําตองมีหลักมุงไป 
หาหลักคือสุภาษิต  เราจะเอาสุภาษิตบทใดมาอางก็ตองพูดใหเนื้อความ  
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สนิทสนมกลมกลืนกับบทน้ัน  แลวอางคือวางสุภาษิตน้ันยืนยันไว   
แลวอธิบายสุภาษิตท่ีอางนั้นใหเนื้อความชัดเจน  ไมใชยกมาวางไว 
เฉย ๆ  แลวพนไป   และอธิบายนอมเขาหาประเด็นที่ ๑ อีก   เพ่ือให 
เนื้อความสนิทกับเรื่องของกระทูต้ัง   เมื่อเชื่อมความในประเด็นนี้ 
เรียบรอยแลว  พึงพลิกกลับไปดูเคาโครงประเด็นท่ี ๒  วาตนวางไว 
อยางไร  แลวก็พูดชักเน้ือความจากประเด็นที่ ๑  นําไปเชื่อมกับประเด็น 
ที่ ๒  และอธิบายขยายความในประเด็นที่ ๒  ใหเดนชัดยิ่ง ๆ  ข้ึน 
อธิบายติดตอกันไปโดยนัยนี้ทุก ๆ ประเด็น  ( โปรดสังเกตภาพใหดี ) 
การอธิบายขยายความไปตามเคาโครงหรือหลักเกณฑเชนนี้  มอุีปมาดั่ง 
นางชางผูฉลาดสามารถสรางอาคารไดตามแผนผังฉะนั้น. 
           อันดับท่ี ๓  เมื่อนักเรียนมาแกขยายความใหกวางออกไปชัดเจน 
ดีทุก ๆ  ประเด็นแลว  ในที่สุดตองวกกลับเขาหาจุดเดิมอีก  ตอนน้ี 
เรียกวา  สรปุความ  คือนักเรียนพึงพลิกกลับไปอานดูต้ังแตตนจนตลอด 
แลวเก็บใจความท่ีสําคัญทุก ๆ ประเด็นมาเรียงโดยยอ ๆ  ติดตอเปนเรื่อง 
สั้น  แตบรรจุความมากใหพอเหมาะพอสมกับกระทูต้ัง  แลวยักยาย 
สํานวนชวนใหผูอานผูฟงหรือผูใครในธรรมเกิดความเชื่อความเลื่อมใส 
สนใจปฏิบัติ  แลวยกเอากระทูต้ังมารับสมอางเปนการยํ้าหัวตะปูใหแนน 
กระชับเขาอีกครั้งหนึ่ง  การสรุปความเชนนี้ก็เพ่ือจะใหรูปความแหง 
กระทูงดงามย่ิงข้ึน  เปรียบประดุจการสรางอาคารเสร็จแลว  หากยัง 
ไมไดทาสีก็ยังดูไมงาม  ตอเม่ือไดทาสีใหพอเหมาะพอควรก็จะชวนให 
นาดูนาชมยิ่งข้ึนฉะน้ัน.  
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           กระทูที่แตงไดตามภาพสังเขปดังกลาว  ยอมไดชื่อวามีความงาม   
๓ อยาง  คือ :-                อาทิกลฺยาณ                        งามในเบื้องตน 
                                มชฺเฌกลฺยาณ                        งามในทามกลาง 
                                ปริโยสานกลฺยาณ                งามในท่ีสุด. 
                                        ตัวอยางโดยสังเขป 
              อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ                อตฺถาวโห  ว  ขนฺติโก 
              สคฺคโมกฺขคม  มคฺค                        อารุฬฺโห  โหติ  ขนติฺโก 
           ผูมีขันติ  ยอมนําประโยชนมาท้ังแกตนท้ังแกผูอ่ืน  ผูมีขันติชื่อวา 
           เปนผูข้ึนสูทางเปนที่ไปสวรรคและนิพพาน. 
           บัดนีจ้ะไดอธิบายขยายเนื้อความแหงกระทูธรรมภาษิตท่ีลิขิตไว 
ณ เบื้องตนพอเปนแนวทางแหงการศึกษาและปฏิบัติ  สําหรับผูสนใจ 
ในทางธรรมเปนลําดับไป 
           ในธรรมภาษิตน้ีมีขอความเปน ๓  ประเด็น  คือ ๑. กลาวถึง 
บุคคลผูมีขันติ  ๒. สรรเสริญผูมีขันติวาเปนผูนําประโยชนคือความสุข 
ความเจริญมาใหทั้งแกตนและผูอ่ืน  ๓. ผูมีขันติมีโอกาสไดไปสูสวรรค 
ตลอดถึงพระนิพพาน.  ประเด็นแรกเปนเหตุของ ๒ ประเด็นหลัง, 
๒ ประเด็นหลังเปนผลของประเด็นแรก,  ดังจะแยกขยายอธิบายเนื้อ 
ความเปนขอ ๆ  ตอไปนี้ :- 
           บรรดาประเด็นทั้ง ๓ นั้น   เฉพาะประเด็นที่ ๑  ทานกลาวถึง 
บุคคลผูมีขันติ  คือผูต้ังอยูในขันติธรรมนั่นเอง  ก็คําวาขันติธรรม  
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ธรรมคือขันตินั้นแปลวาความอดทน  หมายถึงอดกลั้นตอหนาวรอนหิว 
กระหายเปนตน  เรียกวา  ทนตรากตรํา  เพราะคนเราเกิดมาจําตองประกอบ 
กรณียะกิจตรากแดดตรําฝนทนหิวกระหวายเปนตนเพ่ือการครองชีพ ๑  ตอ 
คลองถอยคําที่ผูอ่ืนกลาวมาไมดี  เรียกวา  ทนกระทบกระทั่ง  หรือ  ทน 
เจ็บใจ  เพราะธรรมดามนุษยผูอยูรวมกันเปนหมู ยอมจะมีการกระทบ 
กระทั่งกันบาง  อันเปนเหตุนํามาซึ่งความเจ็บช้ําน้ําใจ,  จําตองอดทน   
ใหอภัยแกกัน  เพ่ืออยูรวมกันอยางสงบสุข ๑   และตอทุกขเวทนา 
ที่หยาบชากลาแข็งอันเกิดในสรีระ  ซึ่งใหเกิดความไมสําราญบานใจ 
จนถึงขนาดปลิดชีวิตเสียได  เรียกวา  ทนลําบาก  เพราะธรรมดา 
รางกายตองวิโรธิปจจัยมีแดดฝนเปนตน  ยอมจะเกิดการเจ็บไขไดทุกข 
ข้ึนบาง จึงจําตองอดทน ไมทุรนทุรายตอทุกขเวทนาจนเกินไป 
เพ่ือสะดวกแกการพยาบาล ๑  ขันติทั้ง ๓ นี้มีอธิวาสนะความยังใหอยูทับ 
เปนลักษณะ  คือ  ไมแสดงกายวิการเปนตนใหปรากฏในเม่ือกระทบ 
หนาวรอนเปนตน  จึงเรียกวาอธิวาสนขันติ  ความอดทนดวยการยับยั้ง 
และยังมีขันติที่สูงข้ึนไปกวาน้ีอีก  เรยีกวา ตีติกขาขันติ  ขันติคือความ 
ทนทานตออารมณที่มายั่วตาง ๆ  อันนี้จัดเปนขันติชั้นสูง  เพราะหมาย 
ถึงขันติทางจิตใจที่แข็งแกรง  ไมหว่ันไหวตออารมณที่มายั่วใหชอบ 
ก็ตามใหชังก็ตามใหหลงก็ตาม  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงมี 
พระขันติอยางนี้  ดังที่ทรงปรารภถึงพระองคเองเปรียบเทียบใหพระ- 
อานนทฟง  แปลความวา  เราทนทานคําลวงเกินได  เหมือนอยางชางศึก 
ที่ทนทานลูกศรซ่ึงตกจากแลงมาตองกายในสนามรบ  เพราะวาคนสวน  
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มากเปนผูทุศีลดังน้ี.  ก็แล  ขันติซึ่งประการดังกลาวมานี้แหละ  จัด 
เปนประธาน  เปนตัวเหตุใหคุณธรรมอ่ืน ๆ  บังเกิดและเจริญข้ึนตาม ๆ 
กัน  สมดวยวจนประพันธอันมีมาในสวดมนตฉบับหลวงวา    
              สีลสมาธิคุณาน                ขนติฺ  ปธานการณ 
              สพฺเพป  กุสลา  ธมฺมา        ขนฺตฺยา  เยา  วฑฺฒนฺติ  เต 
           ขันติเปนประธานเปนเหตุแหงคุณคือศีลและสมาธิ  กุศลธรรม 
ทั้งปวงยอมเจริญเพราะขันติธรรมเทานั้น  ดังนี้. 
           มีอธิบายวา  คุณธรรมมีศีลและสมาธิเปนตนจะเกิดข้ึนดํารงอยู 
หรือเจริญสืบตอไปได  ก็เพราะอาศัยขันติเปนตัวสําคัญ  หากขาดขันติ 
เสียแลว  คุณธรรมดังกลาวจะเกิดข้ึนมิได  แมที่เกิดข้ึนแลวก็ไมอาจ 
ที่จะดํารงอยูได  ยอมเสื่อมสลายไปในที่สุด  ตอเม่ือบุคคลมาประกอบ 
คือต้ังอยูในขันติธรรมดังกลาวมา  ทานจึงเรียกวา ขนฺติโก  ผูมขัีนติ 
กลาวคือ  ผูมีความอดกล้ันตอความตรากตรําอันเกิดแตการประกอบ 
อาชีพ,  ตอความเจ็บใจอันเกิดแตคําเสียดแทง,  ตอทุกขเวทนาอันเกิด 
แตความเจ็บไขไดปวย  และมีความทนทานตออารมณที่มายั่วยุตาง ๆ 
ได  นี้เปนอธิบายในประเด็นที่ ๑  เมื่อมาทราบเนื้อความในประเด็น 
ที่ ๑  เชนนี้แลว พึงทราบความในประเด็นที่ ๑ ตอไป. 
           ในประเด็นที่ ๒  ซึ่งวายอมนําประโยชนมาท้ังแกตนท้ังแกผูอ่ืน 
นั้น  มีอธิบายวา  บุคคลผูมีขันติธรรมประจําใจดังกลาวนั้น จะประกอบ 
กิจการใด ๆ   ก็อดทนกระทําไปดวยความเขมแข็งไมยอทอตออุปสรรค 
และภยันตรายใด ๆ  ทั้งสิน้   ถึงจะมีใครมาคิดรายหมายเวรทําใหเกิด  
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ทุกขจากดวยประการตาง ๆ  ก็ไมคิดหาทางทํารายตอบแทน  แตยับยั้ง   
ไวดวยขันติและเมตตา  พิจารณาโดยรอบคอบ  แสวงหาความดีความ 
ชอบของเขา  ไมคิดในทางชั่วรายหมายอาฆาต  อันจะกอใหเกิดความ 
วิวาทบาดหมาง  ซึ่งเปนทางกอเวรภัยแกกันและกันไมมีวันสิ้นสุด  เมื่อ 
หยุดใจไวได  เวรภัยทั้งหลายอันเปนฝายอนัตถะก็จะสงบระงับดับสูญไป 
สมดวยเทศนานัยวิธีซึ่งมีมาในสวดมนตฉบับหลวง  อีกบทหนึ่งวา 
              เกวลานป  ปาปาน                ขนฺติ  มูล  นกินฺตติ 
              ครหกลหาทีน                        มูล  ขนติ  ขนฺติโก 
           ขันติยอมตัดรากเงาแหงบาปทั้งส้ิน  ผูมีขันติชื่อวายอมขุดราก 
แหงความติเตียนและความวิวาทเปนตนได  ดังนี้ 
           ธรรมภาษิตบทน้ีชี้ใหเห็นวา  บาปคือความชั่วรายที่เปนไปทาง 
กาย  เรียกวากายทุจริตเปนตน  ยอมจะเกิดข้ึนจากอกุศลมูลมีโลภะ 
เปนตน  เมื่ออกุศลมูลเกิดข้ึนแลวจําตองใชขันติเปนเครื่องตัดบั่นทอน 
ใหสงบ  เมื่ออกุศลมูลสงบลงราบคาบ  บาปท้ังหลายกลาวคือความ 
ชั่วรายอันไมเปนประโยชนเกื้อกูลทั้งแกตนและคนอ่ืนก็ไมอาจเกิดข้ึนได 
ดังน้ันผูที่มีขันติเปนวิหารธรรมประจําใจ  จึงชื่อวายอมขุดรากแหงความ 
ตําหนิติเตียนเสียได  เพราะตนเองก็ติเตียนตนเองวาเปนคนชั่วโดยศีล 
เปนตนไมได บัณฑิตผูรูใครครวญทั้งหลายก็ติเตียนไมได  และได 
ชื่อวาขุดรากแหงความทะเลาะวิวาทเสียได  เพราะไดใชขันติอดกลั้นทน 
ทานตอความชอบ  ความชัง  และความเขาใจผิดกันแกกันและกันเสียได 
เมื่อขุดรากแหงความชั่วอันเปนฝายอนัตถะ  คือส่ิงไมเปนประโยชน  
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เสียไดแลว  รากแหงความดีงามซึ่งเปนอัตถะคือส่ิงเปนประโยชนกลาว 
คืออโลภะเปนตน  ยอมเกิดข้ึนในจิต  เมื่อเกิดข้ึนแลวเขาก็ยอมทําพูด 
คิดแตในทางดีที่เปนประโยชนทั้งแกตนและคนอ่ืน  ซึ่งเรียกวากายสุจริต 
เปนตน  ก็ยอมนํามาซึ่งผลคือความสุขความเจริญ  ทั้งแกตนและคนอ่ืน 
ทั้งสองฝาย  นี้เปนอธิบายในประเด็นที่ ๒  เมื่อทราบอธิบายในประเด็น 
ที่ ๒ เชนนี้แลว  พึงทราบอรรถาธิบายในประเด็นที่ ๒ ตอไป.   
           ในประเด็นที่ ๓  ทีว่า  ผูมีขันติชื่อวาเปนผูข้ึนสูทางไปสวรรค 
และนิพพานน้ัน  อธิบายวา  ผูมีขันติไมใชจะนําประโยชนอยางธรรมดา 
สามัญในมนุษยโลกนี้  ที่เรียกวา  มนุษยสมบัติ  มาอยางเดียวเทาน้ัน 
แตยังสามารถนําประโยชนอยางกลางซ่ึงเรียกวาสวรรคสมบัติ  และ 
ประโยชนอยางสูงซึ่งเรียกวานิพพานสมบัติมาไดดวย  เพราะเขาไดดําเนิน 
ข้ึนสูทางไปสวรรคและนิพพาน  กลาวคือศีล สมาธิ  และปญญา  โดย 
ที่มาใชขันติระงับยับยั้งทนทานในอารมณตาง ๆ   ไมเปนไปในอํานาจ 
แหงอกุศลมูล  ทํากุศลมลูใหเกิดมีข้ึนในจิต  แลวประพฤติสุจริตทาง 
กายวาจาอันจัดเปนศีล  ผูมีขันติต้ังม่ันอยูในศีล  ยอมไดรับอานิสงส 
คือเกียรติคุณอันงามในโลกน้ีชั้นหน่ึงแลว  ตายไปยังไดความบันเทิงใจ 
ในสวรรคอีกชั้นหน่ึงเปนแนแท  สมดวยกระแสสาวกภาษิต  อันมีมา 
ในขุททกนิกาย  เถรคาถาวา 
              อิเธว  กิตฺตึ  ลภติ                        เปจฺจ  สคฺเค  จ  สมุโน 
              สพฺพตฺถ  สุมโน  ธีโร                สีเลสุ  สุสมาหิโต 
           ผูมีปรีชาต้ังมั่นในศีล  ยอมไดชื่อเสียงในโลกน้ี  ละไปแลวก็ยอม  
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ดีใจในสวรรค  ชื่อวายอมดีใจในที่ทั้งปวง  ดังนี้.   
           ก็ผูมีปรีชาในภาษิตน้ี  ไดแกผูฉลาดรูจักใชขันติธรรม  ดํารง 
อยูในศีลอันเปนมรรคไปสูสวรรค  กย็อมจะไดความสุขจิตบันเทิงใจ 
ในที่ทั้งปวง  คือท้ังมนุษยโลกและสวรรคโลก  ไมใชแตเทาน้ัน  ผูมี 
ขันติทําใหบริบูรณในศีลแลว  จิตใจยอมสงบเปนสมาธิไมฟุงซานดวย 
ปริยุฏฐานกิเลสอันเปนเหตุมัวหมอง  แตนั้นปญญาชั้นสูงก็จะผุดข้ึน 
หยั่งเห็นสภาวธรรมตามที่เปนจริง  เขาก็จักเกิดความเบ่ือหนายคลาย 
ความพอใจในกองทุกขทั้งมวล  เมื่อคลายความพอใจเสียไดนั่นแหละ 
เปนทางแหงโมกขะคือความหลุดพนจากทุกข  ซึ่งทานกลาววานิพพาน 
เพราะดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขไดโดยประการท้ังปวง  ผูมีขันติชื่อวาข้ึน 
สูทางสวรรคและนิพพานดวยประการฉะน้ี. 
           รวมความตามท่ีแสดงมานี้ก็จะเห็นไดวา  บุคคลผูมีขันติ  คือ 
ผูอดกลั้นตอความตรากตรํา  ในเพราะกระทําการงานเพ่ือเลี้ยงชีพก็ดี 
ตอความเจ็บใจอันเกิดแตคําเสียดแทงก็ดี  ตอทุกขเวทนาอันเกิดแต 
ความเจ็บไขไดปวยเพราะความแปรปรวนแหงสังขารก็ดี  และทนทาน 
ตออิฏฐารมณ  หรืออนิฏฐารมณที่มาย่ัวหรือยุใหชอบหรือใหชังหรือให 
หลงไหลเขาใจผิดก็ดี ยอมจะประกอบกรณียกิจอันเปนเหตุนําประโยชน 
สุขสมบัติในทิฏฐธรรมกลาวคือมนุษยสมบัติมาใหแกตน  โดยยังตนให 
ต้ังอยูในกองแหงโภคสมบติัและใหต้ังม่ันอยูในศีล  ทั้งไดนําประโยชน 
มาใหผูอ่ืนโดยที่ตนรูจักยับยั้งชั่งใจ  ไมมุงรายหมายเวรกอทุกขสรางโทษ 
ใหบังเกิดข้ึนแกผูอ่ืนดวยการประหัตประหารบาง  หักลางผลประโยชน  
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ของผูอ่ืนดวยการขโมยบางเปนตน,  ผลอันยิ่งกวาน้ันคือความร่ืนเริง 
บันเทิงใจในสวรรคอันลวนแตเปนทิพย  ที่เรียกกนัวาสวรรคสมบัติ    
ตนก็จะตองไดรับในเม่ือมีศีลสมาธิบริบูรณ  และผลประโยชนอยางสูง 
สุดคือพระนิพพานสมบัติ  ตนก็จะตองเขาถึงในเม่ือมีปญญาเต็มรอบ 
ครบถวน  เปนอันวาผูมีขันติยอมไดประสบสุขสมบัติ ๓ อยาง   อยางใด 
อยางหน่ึง  คือ  มนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ  และนิพพานสมบัติ 
โดยสมควรแกกําลังแหงการปฏิบัติของตน. 
           เพราะฉะนั้น   ทานสาธุชนผูหวังความสุขความเจริญ  ควรอบรม 
ขันติธรรมใหเกิดมีข้ึนในตน แตนั้นก็จักไดรับผลกลาวคือประโยชน ๓ 
ตามท่ีแสดงมา   แมจะไมไดครบทั้ง ๓  ไดเพียงแตอยางเดียวหรือสอง 
อยางก็ยังนับวาเปนการดี  เม่ือไดเชนนี้ก็จะสมกันกับกระทูธรรมภาษิต 
ที่ไดลิขิตไวเปนนิกเขปบท ณ  เบื้องตนนั้นวา 
              อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ                อตฺถาวโห  ว  ขนฺติโก 
              สคฺคโมกฺขคม  มคฺค                        อารุฬฺโห  โหติ  ขนติฺโก 
           แปลวา  ผูมีขันติยอมนําประโยชนมาท้ังแกตนท้ังแกผูอ่ืน  ผูม ี
ขันติชื่อวาเปนผูข้ึนสูทางเปนที่ไปสวรรคและนิพพานดังน้ี  ซึ่งมีอรรถา- 
ธิบายดังบรรยายมา  ดวยประการฉะน้ี. 
                                                ขอสังเกต 
           เมื่อนักเรียนสังเกตดูตัวอยางสังเขปที่เขียนมาน้ี  ก็จะเห็นไดวา 
กระทูต้ังเปนสวนสําคัญ  คําพูดตาง ๆ  เราจะตองอยูในกรอบขอบเขต 
ของกระทูต้ัง  โดยเฉพาะประโยคคือคาถา  คือเบ้ืองหนากระทูที่อางมา  
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ประกอบนั้นแหละเปนประโยคเชื่อมความที่สําคัญท่ีสุด  และเมื่ออาง 
กระทูมาประกอบแลว  กอ็ธิบายความใหไปเชื่อมกับขอความในกระทู 
ต้ังอีก  แลวจึงจะผานไปเชื่อมกับขอความในประเด็นที่ ๒-๓  เปนลําดับ 
ไปโดยนัยนี้ทุก ๆ  ประเด็น   และถาพลิกกลับไปดูภาพสังเขปก็จะเห็น 
ไดชัดวา  ในประเด็นหน่ึง ๆ  มีที่เชื่อมความถึง ๓ แหง ๆ  ที่ ๑  สําคัญ 
ที่สุด จึงทําชองไวกวาง.   
           ตามท่ีกลาวมานี้ก็พอจะชี้ใหเห็นที่เชื่อมความ  และวิธีเชือ่มความ 
ตามจุดมุงหมายขององคที่ ๑  ที่วา   " เรียงเชื่อมความใหสนิทติดตอสม 
กับเรื่องของกระทูต้ัง "  นักเรียนพึงศึกษาพิจารณาโดยถีถ่วนเถิด.  
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                                              องคที่ ๒ 
                     แตงอธิบายเปนทํานองเทศนาโวหาร 
 
           ๑.  ในชั้นตน  นักเรียนพึงทราบกอนวา  การแตงหนังสือมี ๔ 
ทํานอง  คือ :-      
           ( ๑ )  ทํานองอธิบาย 
           ( ๒ )  ทํานองบรรยาย 
           ( ๓ )  ทํานองพรรณนา 
           ( ๔ )  ทํานองเทศน  ที่ทานเรียกวาเทศนาโวหาร 
ใน ๔ ทํานองนี้  ทํานองเทศนเปนยอดของทํานองอ่ืน ๆ  และเปนของ 
ยากกวาทํานองใด ๆ เหมือนกัน   เมื่อแตงทํานองเทศนไดแลว  ก็เปน 
อันแตงทํานองอ่ืน ๆ  ไดดวย   เราะเปนยอดและเปนของยากดังกลาว 
แลว  นอกจากน้ี  ทํานองเทศนเปนทํานองโดยตรงของพระ  หรือ 
กลาวอีกนัยหน่ึงวา  ทํานองเทศนเปนทํานองที่เหมาะสําหรับนอมนํา 
พระพุทธศาสนามาสั่งสอนแกพุทธมามกชน  นาจะเปนเพราะเหตุดัง 
กลาวมาแลวน้ี  ทานจึงไดแตงเปนทํานองเทศน. 
           ๒.  การแตงเปนทํานองเทศนนั้น  มีหลกัสําคัญ ๆ  ดังจะกลาว 
ตอไปนี้ :- 
           ( ๑ )  ไมใชถอยคํากระทบตนและผูอ่ืน. 
           ( ๒ )  ไมใชถอยคําและสํานวนท่ีหวน ๆ สัน้ ๆ.  
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           ( ๓ )  ไมใชถอยคําและสํานวนท่ีหยาบคาย. 
           ( ๔ )  ไมใชถอยคําและสํานวนท่ีตลกคะนอง. 
           ( ๕ )  ไมใชถอยคําและสํานวนท่ีเปนภาษาตลาด.   
           ( ๖ )  ตองใชถอยคําและสํานวนท่ีไพเราะสละสลวย. 
           ( ๗ )  ตองใชถอยคําและสํานวนที่พอเหมาะพอดี. 
           ( ๘ )  ตองใชธรรมใหสูงข้ึนไปโดยลําดับ. 
           ( ๙ )  ตองใชศัพทบางในท่ี ๆ  ควรใช. 
           สําหรับเรื่องนี้  มีหลักอยูวา  ถาการใชศัพทนั้นเห็นวาจะกินใจ 
ผูฟงมากกวาใชคําแปล จึงคอยใช  คือจงเทียบคุณคาของคําดู คําใด 
ดีกวาและเหมาะกวา พึงใชคําน้ัน  ถาไมดีกวาไมเหมาะกวา  อยาใช 
เลย ทําใหรุมรามรุงรังเปลา ๆ  ตัวอยางเชน   " เนตติ "  กับ  " แบบ 
อยาง "  " ทฏิฐานุคติ "  ดับ  " ตัวอยาง "  " อิฏฐารมณ "  กับ 
" อารมณนาปรารถนา "   " เบญจพิธกามคุณ "  กับ  " กามคุณ ๕ " 
" สัทธาปสาทะ "  กับ  " ความเชื่อความเลื่อมใส "  ฯ ล ฯ  อน่ึง  เนื่อง 
ดวยทํานองเทศน  เปนทาํนองที่ไมควรใชถอยคําและสํานวนท่ีหวน ๆ 
สั้น ๆ  สําหรบัในที่ควรจริง ๆ  จะใชทั้งศัพททั้งคําแปลบางก็ได  เพ่ือ 
ขยายความใหยาวออกไป  และก็เพ่ือไพเราะและสละสลวยอีกสวนหนึ่ง 
ดวย  แตตองระวังใหจงดี. 
           อน่ึง  ถาสามารถจะแตงใหรับสัมผัสกันก็ได  แตถาไมสามารถ 
ก็ไมเปนไร  เพราะขอน้ีมิใชเปน  " กฎจําเปน "  ถึงดังน้ันก็ไมควร 
ละเลยเสียทีเดียว  ควรฝกฝนตามแตจะไดเพียงไร  เพราะสัมผัสเปน  
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สวนหนึ่ง  ที่ทําใหขอความไพเราะ  เปนเครื่องจูงใจผูฟง  แตในเรื่องนี้ 
มีขอสําคัญอยูวา  ถอยคําท่ีจะสงและรับสัมผัสกันนั้น  อยาใหเกอได 
เปนอันขาด  คืออยารับกันพราวไป  ควรมุงความเปนใหญ  ในท่ีนี้ 
สมควรจะกลาวสักเล็กนอยวา  การสงและรับสัมผัสที่จะจัดวาดีนั้น   
ตองไดทั้งสัมผัสท้ังความ  ถาไดแตสัมผัส  แตสัมผัสที่ไดนั่นแหละ 
ทําใหความเสียไป  เชนนี ้ เปนอันใชไมไดทีเดียว. 
           ๓.  คําวา  " แตงอธิบายเปนทํานองเทศนาโวหาร "  ตามคําส่ัง 
นั้นเปนการบังคับ  เปนคําสําทับ  และเปนคําส่ังอยางเด็ดขาด  หมาย 
ความวา  ตองแตงเปนทํานองเทศน  ทั้งน้ี  เปนเคร่ืองแสดงวาไมใช 
เพราะเหตุดังกลาวแลวในขอ ๑  นั้นเทาน้ัน  นาจะมีเหตุอยางอ่ืนอีก 
เปนตนวา  เพ่ือปองกันสํานวนโวหารอยางใหมที่ใชอันอยูในหนังสือ 
อานเลนโดยมาก  สํานวนโวหารอยางนี้ไมเหมาะไมควรสําหรับที่จะนํา 
มาใชในการแกกระทูธรรม  เพราะเหตุไร ?   เพราะกระทูธรรมเปน 
สัลเลขะ  คือเปนเครื่องขัดเกลากิเลสทั้งนั้น  หรืออยางนอยก็มิใช 
เปนอาสวัฏฐานียธรรม  คือธรรมเปนที่ต้ังแหงอาสวะ  เมื่อเปนเชนนี้ 
สํานวนโวหารท่ีจะใชในการแกกระทูธรรม  ก็ตองเปนสัลเลขะดวย  จึง 
จะเหมาะกันควรกัน  สวนสํานวนโวหารท่ีใชกันอยูหนังสืออานเลน 
นั้น  ไมใชสลัเลขะ  และไมใชเพราะเหตุไรนั้น  ผูที่คุนเคยกับหนังสือ 
อานเลน  ขอกลาวอีกนัยหน่ึงวา  ในการแตงเปนทํานองเทศนนั้น 
มีลักษณะสําคัญอยูอีกอยางหนึ่ง  ซึ่งนักเรียนควรทราบไวเปนแท  
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คือ  " แตงอยางเรียบ ๆ  ใชถอยคําและสํานวนเรื่อย ๆ  แตวาทุกคํา 
และทุกตอน  สามารถจะนอมใจของผูฟงไดเปนอยางดี  เพราะมีทั้ง 
หลักแหลม  ทั้งคมคายอยูในถอยคําเหลาน้ัน "   นี้เปนลักษณะของ 
ทํานองเทศน  ที่จะพึงยึดถือเอาเปนหลักทั่วไป.   
                                              องคที่ ๒ 
               อางสุภาษิตอ่ืนมาประกอบไมนอยกวา ๒ ขอ___ ___ 
           ๑.  นกัเรียนทุกคนหรือแทบจะทุกคน  คงอยากจะทราบวา  เพราะ 
เหตุไร ในการเรียงความแกกระทูธรรม  สนามหลวง  จึงมีความ 
ประสงคยิ่งนัก  ใหอางสุภาษิตอ่ืนมาประกอบ  ตามท่ีทราบกันอยูแลว 
ก็คือ  เพ่ือสนับสนุนหรือสงเสริมขอความท่ีตนกลาวนั้นใหเดนข้ึน  ถา 
นึกดูแตเพียงเผิน ๆ  ก็เพ่ือเหตุนี้เทาน้ัน  แตถานึกใหซึ้งลงไป จะเห็น 
ไดวา  ทานมุงผลท่ียิ่งกวาน้ัน  คือมุงอบรมอัธยาศัยของนักเรียนใหทํา 
อะไรตองมีหลัก  ไมใชทําสง ๆ นี้เปนผลท่ีทานประสงคยิ่งกวาอะไร 
ทั้งส้ิน  ถานักเรียนมีอัธยาศัยอยางนี้ในความประพฤติทั่วไป  ก็เปน 
อันหวังความสวัสดีไดโดยแนแท  เพราะการทําอะไรอาศัยหลักนั้น 
กลาวโดยเฉพาะ  สําหรับการแกกระทูธรรม  นักเรียนยอมทราบ 
แลววา  กระทูธรรมนั้น  เปนธรรมในพระพุทธศาสนา  และเรือ่ง 
พระศาสนาเปนเครื่องเด็ดขาดบาดตาย  จะพูดใหนอกลูนอกทางไปไม  
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ได  ตองจํากัดคําพูดของตนใหอยูในกรรมในวงเทาน้ัน  นี้หมาย 
ความวา พูดตามท่ีในพระพุทธศาสนาไดกลาวไดอยางไร  ไมใชพูด 
ข้ึนใหม  โดยท่ีในพระพุทธศาสนาไมไดกลาวไวเลย  เหมือนอยางจะ 
พูดวา  " การฆาโจรใจรายท่ีทําประทุษกรรมและโจรกรรม นาํความ    
เดือดรอนมาใหแกประชาชนนั้น  หาเปนปาณาติบาตไม  เพราะเปน 
บุคคลท่ีไมพึงปรารถนาโดยแทจริง "   ดังน้ี  ก็พูดได  ถามีสุภาษิต 
ในพระพุทธศาสนารับสมอางวาไมเปนปาณาติบาตจริง  แตถาไมมี 
หรือมี  แตคนไมสามารถจะนํามารับสมอางได  เชนนี้  พูดไมไดเปน 
อันขาด  เพราะเรื่องเชนนั้น  เปนเรื่องสําคัญ  เปนเรื่องเด็ดขาดบาดตาย 
ขืนพูดข้ึน  เปนเกิดเรื่อง พึงทราบวา  การพูดอยางนั้น  เปนการพูด 
เพ่ือทําลาย  มิใชเปนการพูดเพ่ือกอ  ซึ่งผูพูดที่ดีไมพูดเลย  และถา 
ปลอยใหพูดได  ผลรายกจ็ะพึงบังเกิดข้ึนเปนแนแท  ในท่ีสุดถงึกับ 
ทําใหพระพุทธศาสนาเส่ือมทรามทีเดียว  สนามหลวงมองเห็นภัยอัน 
จะพึงมีแกพระพุทธศาสนาอยางนี้  จึงพยายามปองกันดวยการแกกระทู- 
ธรรมที่ตองอางสุภาษิตอ่ืนมาประกอบน้ี. 
           ประมวลขอท่ีกลาวมา  คงไดความสั้น ๆ วา   การพูดในทาง 
พระศาสนา  จะพูดตามชอบใจหรือตามใจชอบไมได  ตองพูดเขาไป 
หาหลักหรือพูดจากหลักออกไป  นี้แลเรียกวา  " มีหลัก "  เปน 
ลักษณะของความเคารพอยางสูง  ซึ่งถานักเรียนคิดดูใหดีแลวก็จะ 
เห็นความจริงขอน้ีโดยประจักษ. 
           ๒.  ปญหามีอยูวา การเรียงความแกกระทูธรรมนั้น ในที ่ 
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เชนไรจะตองอางสุภาษิตอ่ืนมาประกอบ  เพราะที่สําหรับอางมีอยู  ถา 
อางไมสมก็หาสําเร็จประโยชนไม  ยิง่กวานี้  กลับจะทําใหเคอะเขิน 
ตาง ๆ  สูไมอางดีกวา  กใ็นที่เชนไรเลา  ตองอาง ?  กลาวเฉพาะ 
ที่เปนหลักสําคัญ  ในที่ ๒ สถาน  คือ :-     
           ( ๑ )  ในที่จําเปน. 
           ( ๒ )  ในที่สมควร. 
           ในที่ ๒  สถานนี้แล  ตองอาง  ถาไมอางไมได  โดยตรงกันขาม 
ถาไมใชในที ่๒ สถานนั้น  ไปอางเขา  ก็ไมไดเหมือนกัน,  นี้เปนขอท่ี 
นักเรียนควรใสใจและสนใจใหมาก,  คําวา " จําเปน "  และ  " สมควร " 
๒ คําน้ี   ตางกันอยู  และตางกันมิใชนอยทีเดียว:  จําเปนตองอาง 
ถาไมอาง  เปนเสีย,  สมควรตองอาง  หากไมอาง  เปนไมดี. 
โดยนัยนี้ คําวา  " จําเปน "  มีน้ําหนักมากกวา  คําวา  " สมควร " 
ซึ่งนักเรียนจะตองเพงเล็งใหมาก.  แตนี้เปนวาระที่จะแสดงวา  ในท่ี 
เชนไร  เรียกวา   ในที่จําเปน และในที่เชนไร  เรียกวา ในที่สมควร 
ในบทเรียนขางทาย  ไดยกตัวอยางพระธรรมเทศนามาแสดงใหเห็น 
แลววา  ในท่ีเชนไร  เปนที่จําเปน และในที่เชนไร  เปนที่สมควร 
นักเรียนจงดูจากตัวอยางนั้นเถิด และจงพลิกกลับไปดูภาพสังเขปพรอม 
ทั้งตัวอยางสังเขปขางตนดวย  ในที่นีจั้กกลาวอยางที่เรียกวาตีวงกวาง 
พอเปนทางศึกษาของนักเรียนเทาน้ัน. 
           ( ๑ )  ในที่ที่เกี่ยวดวยการติชมก็ดี การตักเตือนส่ังสอนก็ดี 
เชนนี้เรียกวา " ในที่จําเปน "  ซึ่งจะตองชักสุภาษิตมาอางใหจงได  
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เพราะเหตุไร ?  เพราะผูฟงเทศน  ไมใชนับถือผูเทศกเปนสวนตัวโดย 
แทจริง  นับถือพระศาสนาตางหาก  ถาไมอางสุภาษิตอ่ืนมาประกอบ 
การติชม  และการตักเตือนสั่งสอนนั้น  จะกลายเปนของผูเทศกไป 
หมด  ไมใชเปนของพระศาสนา  และถาลงไดกลาย  เทศนาของตน   
ก็หาศักดิ์สิทธิ์ไม  เปนอันไมสําเร็จประโยชนอะไร  จริงอยู  ผูเทศก 
ก็นําเรื่องจากพระศาสนาน่ันเองไปเทศน มิใชนําจากอ่ืน  แตขอน้ี 
จะลืมไมไดวา  ผูฟงเทศนมีหลายชนิด  ชนิดที่สามารถจะนึกอยางนั้น 
ไดก็มี  ชนิดที่สามารถจะนึกอยางนั้นไดแตไมนึกก็มี  ชนิดที่ไม 
สามารถเลยทีเดียวก็มี  เมื่อมีทางเสียอยูเชนนี้  ในการติชมและ 
ตักเตือนส่ังสอน  จึงตองอางสุภาษิตอ่ืนมาประกอบ  เพ่ือแสดงวา 
การท่ีกลาวอยางนั้น ๆ  มใิชผูเทศกกลาวเอง   มีคํากลาวไวในพระ 
ศาสนาอยางนี้ ๆ. 
        (๒)  ในที่ที่เกี่ยวดวยเรื่องสลักสําคัญ  อันลอแหลมตอปรัปวาท 
อาจใหโตแยงทุมเถียง  เชนนี้ก็เรียกวา  "ในที่จําเปน"  เหมือนกัน 
ซึ่งจะตองอางสุภาษิตอ่ืนมาประกอบใหจงได  เพราะเหตุไร ?  เพราะ 
ผูฟงเทศนมี  ๒  ประเภท  คือ  ประเภท  ๑  ฟงเพื่อจะเก็บเอาความรู 
อีกประเภท ๑  ฟงเพ่ือจะเก็บเอาความบกพรอง  ผูที่นับถือพระศาสนา 
แตจิตใจยังหางเหินตอพระศาสนา  ยังไมเขาถึงพระศาสนาโดยแทจริง 
ยอมเปนบุคคลประเภทหลังน้ี  เทศนาสําหรับบุคคลประเภทน้ี  จึงตอง 
ระวังใหจงหนัก  ขอความท่ีสลักสําคัญอันจะแสดงออกไป  ควรใหอยู 
ในกรอบแหงสุภาษิตท้ังนั้น  ยิ่งเปนพระพุทธภาษิตดวยก็ยิ่งดี  เพราะ  
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ไมเพียงแตจะปองกันปรับปวาทเทาน้ัน  ยังเปนเคร่ืองนอมใจอีกสวนหนึ่ง 
ดวย  ขอน้ี  พึงเห็นตัวอยางที่พระอัสสชิแสดงพระธรรมเทศนาแก 
พระสารีบุตรครั้งยังเปนปริพาชกเปนอุทาหรณ พระอัสสชิไดแสดงวา 
" ธรรมใดเกิดแตเหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุแหงธรรมนั้น และ   
ความดับแหงธรรมนั้น "  ในลําดับนี้  ไดแสดงวา  " พระมหาสมณะ 
มีปกติตรัสอยางนี้ "  นี้เปนแบบครูอันศิษยที่ดีควรจะถือเปนเนตติ  คือ 
แบบอยาง. 
           ( ๓ )  ในที่ที่ตองการสนับสนุนคําท่ีตนแสดงใหแจมแจงชัดเจน  ม ี
น้ําหนักหลักฐานยิ่งข้ึน  เชนนี้เรียกวา  " ในที่สมควร "  ซึ่งจะตองอาง 
สุภาษิตอ่ืนมาประกอบใหได  เพราะเหตุไร ? เพราะผูฟงเทศนโดย 
มาก  ตองการความรูยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรูควรเห็น  เพ่ือประโยชน 
แกการปฏิบติั  เมื่อเปนเชนนี้  ก็เปนฐานะที่ผูเทศกจะพึงแสดงใหผูฟง 
ไดรูยิ่งเห็นจริงในธรรมทีค่วรรูควรเห็นเหมือนกัน  ถึงผูฟงจะไมตอง 
การ  ก็เปนหนาท่ีโดยตรงของผูเทศกจะพึงแสดงอยางนั้น การอาง 
สุภาษิตอ่ืนมาประกอบ  เปนทางที่จะทําใหเกิดความรูยิ่งเห็นจริงได 
สวนหนึ่ง  และเปนสวนสําคัญยิ่งกวาสวนอ่ืน ๆ. 
           ( ๔ )  การอางสุภาษิตอ่ืนมาประกอบนั้น  นบัวาเปนภาระสําคัญ 
ของนักเรียนมิใชนอย  เพราะนอกจากจะตองรูวา ในที่เชนไรควร 
อางสุภาษิตแลว  ยังจะตองรูอีกดวยวาควรอางสุภาษิตไหน  และ 
บรรดาสุภาษิตท่ีควรอางนั้น  สุภาษิตไหนควรอางมากกวากัน  เหมาะ 
กวากัน  และดีกวากัน  ขอน้ีนักเรียนมักจะถูกตําหนิเปนสวนมากท่ีอาง  
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สุภาษิตไมเหมาะ  แตก็ไมถึงกับอางผิดทีเดียว  เพียงแตพอใชได 
เทาน้ัน  แตถาอีกขอหนึ่ง  ( เพราะความเกณฑทานใหอางสุภาษิตอ่ืน 
มาประกอบไมนอยกวา ๒ ขอ )   ก็เพียงแตพอใชไดเหมือนกัน  ก็อาจ 
จะใชไมได  นอกจากจะมีสํานวนโวหารเปนตนจะดีจริง ๆ  จึงพอคุม 
ไดบาง  เพราะเหตุนี้  นักเรียกจะตองเอาใจใสใหมากในเวลาเรียน   
ความเอาใจใสของนักเรียนชั้นนี้  ( ชั้นมัชฌิมภูมิ )  ในเวลาเรียน  ก็คือ 
พยายามหาความรูใหกวางขวางสําหรับกระทูนั้น ๆ  ( กระทูในหนังสือ 
พุทธศาสนาสุภาษิตเลม ๒ )  เพราะบรรดากระทูทัง้มวลในหนังสือพุทธ- 
ศาสนสุภาษิตเลม ๒  นั้น   ยอมทราบกันอยูแลววา  ทานคัดเลือก 
เอาแตสุภาษิตท่ีมีขอธรรมงาย ๆ  ไมยากยัก   เพ่ือเปนหลักสูตร 
ของนักเรียนชั้นนี้ สวนความที่กวางขวางออกไปอยางไรน้ัน  เปน 
หนาที่ของนักเรียนที่จะตองพยายามศึกษาดวยตนเอง.  
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                    อธิบายคําส่ังของสนามหลวง ( บางตอน )   
           ๑.  ในคําส่ังของสนามหลวงตอนหนึ่งวา  " อางสุภาษิตอ่ืนมา 
ประกอบไมนอยกวา ๒ ขอ "   นกัเรยีกพึงเขาใจเถิดวา   " เราตอง 
อางมาใหครบ  ๒ ขอ  ขาดไมได  แตเกินไดไมหาม "  เพราะฉะนั้น 
ในกรณีที่เราแตงกระทู  ซึ่งแยกออกไดหลายประเด็น  เราจะอาง 
สุภาษิตอ่ืนมาประกอบทุก ๆ  ประเด็นก็ได  และถือวาถูกตามหลักการ 
แตงจริง ๆ  ดวย   หากนักเรียนพลิกกลับไปดูภาพสังเขปพรอมทั้งตัวอยาง 
สังเขป  ก็จะเห็นไดวาควรอางสุภาษิตอ่ืนมาประกอบทุก ๆ ประเด็น 
และขอแนะนําเปนพิเศษอีกวา  ในกระทูที่มีหลายประเด็น  เราอาง 
สุภาษิตอ่ืนมาประกอบใหไดสัก ๒ ขอใน ๒ ประเด็น  สวนในประเด็น 
ที่เหลือ  จะอางเอานิทานมาสาธกแทนสุภาษิตก็ได  หรือจะอาง 
สุภาษิตอ่ืนมาประกอบสลับ  กับอางเอานิทานมาสาธกคนละประเด็นก็ได 
หรือในประเด็นเดียวกัน  เราจะอางทั้งนิทานท้ังสุภาษิตก็ได.  แตขอท่ี 
ควรระวังคือ  นิทานท่ีอางมาสาธกน้ัน ไมควรใหยืดยาวนัก  และให 
เลือกเอานิทานที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา  พระโพธิสตัว  พระสาวก  หรือ 
บุคคลสําคัญ ๆ  ในทางโลก  ที่ลวงลบัไปแลว  ที่เหมาะ ๆ มาสาธก 
และเพ่ือความเหมาะสม  นักเรียนควรจะหาเวลาอานหนังสือธรรมบท 
หรือมงคลทีปนีเสียบาง  เพราะหนังสือ ๒ อยางนี้  มีนิทานท่ีควรอาง 
มาสาธกมากท่ีเดียว.       
           อน่ึง  ในคําส่ังตอนน้ีเองวา  " สุภาษิตอ่ืน "  นักเรียนพึงเขาใจ 
เถิดวา  " สุภาษิตอ่ืนจากสุภาษิตที่ยกข้ึนเปนกระทูต้ัง "  และพึงเขาใจ  
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ตอไปอีกวา  ทานหมายเอาสุภาษิตในหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเลม ๒ 
โดยตรง,  และโดยออมหมายเอาสุภาษิตในพระพุทธศาสนาทั่ว  ๆไป. 
ฉะน้ัน  นักเรียนควรอางเอาเฉพาะสุภาษิตในหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต 
เลม ๒ ดีกวา  เพราะถาไปอางเอาจากท่ีอ่ืนมา  อาจจะถูกตําหนิวา 
ไมสมภูมิสมชั้นบาง  เกินภูมิเกินชั้นบาง.   
           ๒.  การอางสุภาษิตอ่ืนมาประกอบนั้น  จําตองบอกชื่อคัมภีรที่ 
มาดวย  เพราะทานส่ังตอไปวา   " และบอกชื่อคัมภีรที่มาแหงสุภาษิต 
นั้นดวย "  โดยมุงอบรมอัธยาศัยของนักเรียนใหทําอะไรตองมีหลัก 
ไมใชทําสง ๆ ดังกลาวมาบางแลว.   ฉะน้ัน  นักเรียนไมควรสะเพรา 
มักงาย  อางสุภาษิตมาประกอบโดยไมบอกชื่อคัมภีรที่มา  ควรจะ 
ฝกฝนตนไมใหสะเพรามักงาย  นักเรียนบางคนมักบนหนักใจในเรื่อง 
บอกชื่อคัมภีร  เห็นเปนเรือ่งเกินวิสัยที่จะจํามาบอกใหถูกตองได  ความ 
จริงถาเอาพุทธศาสนสุภาษิตเลม ๒  มาเปดอาน  เลือกเฟนเอาแตขอท่ี 
เหมาะ ๆ  หมวดละ ๒ ขอ  แลวทองใหจําพรอมท้ังคัมภีรที่มา  ก็ไม 
ตองเท่ียวบนอยูเลย. 
           ๓.  คําส่ังใหตอนตอมาวา  " หามอางสุภาษิตซํ้าขอกัน  แตจะ 
อางซ้ําคัมภีรไดไมหาม "  หมายความวาสุภาษิตขอใด  นักเรียนอางมา 
ประกอบในประเด็นหน่ึงแลว  ขอน้ันอยาอางมาประกอบในประเด็น 
อ่ืนอีก  แตคัมภีรที่มาของสุภาษิตซํ้ากันก็ได  เชนสุภาษิตที่อางมา 
ประกอบในประเด็นที่ ๑  มาในสวดมนตฉบับหลวง  ที่อางมาประกอบ 
ในประเด็นที่ ๒  ไมซ้ําขอกันกับในประเด็นที่ ๑  คือคนละขอกัน  แต  
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มาในสวดมนตฉบับหลวงเหมือนกัน  โปรดพลิกกลับไปดูตัวอยาง 
สังเขปเถิด. 
                           ขอท่ีนักเรียนตองใสใจเปนพิเศษ     
           เฉพาะนักเรียนทุกคน  ยอมมีความปรารถนาอยางเดียวกันอยาง 
หน่ึง  ขอน้ันคือปรารถนาสอบไลได  แตความปรารถนานั้นจะสําเร็จ 
ไดก็อาศัยเหตุหลายประการ  พูดตามหลักธรรมแลว  ก็ตองอางเอา 
อิทธิบาทธรรม ดังน้ันนักเรียนตองนําเอาอิทธิบาทธรรมเขามาชวย 
ในทุก ๆ วิชาในชั้นของตน ๆ  ในที่นีก้ลาวเฉพาะวิชากระทูธรรม  นกั 
เรียนตองเรียนใหรู  ใหเขาใจตามนัยที่ชี้แจงมาแลวต้ังแตตนทุกแงทุกมุม 
นอกจากน้ัน  จําตองใสใจเปนพิเศษอีกอยางหน่ึง  ซึ่งเปนขอท่ีกรรมการ 
ตรวจขอสอบไล  เพงเล็งพิจารณาใหคะแนนแกนักเรียนที่ทานเรียกวา 
" แนวการตรวจกระทูธรรม "  ดังท่ีทานแมกองธรรมสนามหลวง 
ประกาศไววา 
                                  " แนวการตรวจกระทูธรรม 
                         สําหรับกรรมการพิจารณาใหคะแนน " 
           ๑.  แตงไดตามกําหนด [ ๓ หนากระดาษสอบ ( เวนบรรทัด ) 
ข้ึนไป ]. 
           ๒.  อางกระทูไดตามกฎและบอกท่ีมาไดถูกตอง. 
           ๓.  เชือ่มความกระทูไดดี. 
           ๔.  อธิบายความสมกับกระทูที่ต้ังไว.  
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           ๕.  ใชสํานวนสุภาพเรียบรอย. 
           ๖.  ใชตัวสะกดการันตถูกสวนมาก. 
           ๗.  สะอาด  ไมเปรอะเปอน.    
           ขอใหกรรมการของสนามหลวง  ไดปฏิบัติใหชอบดวยระเบียบ 
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการสอบจงทุกประการ. 
           เพราะฉะนั้น  นักเรียนผูมุงเรียกรองเอาคะแนนจากกรรมการ 
จําตองปฏิบัติใหถูกตองตามแนวการตรวจนี้ดวยใหจงได.  
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                                                  บทเรียน   
 
           ตอไปนี้  เปนบทเรยีนที่ขาพเจาเลือกคัดตัดตอนจากพระธรรม- 
เทศนา  ของทานผูรอบรูในทางพระศาสนา  มาประมวลแสดงไว  รวม 
ทั้งส้ิน ๕ บท   และทุกบท  จักอํานวยความรูแกนักเรียนเปนอยางดี 
ที่สุด  ถานักเรียนเรียนดวยความต้ังใจ  จะไดรับประโยชนอันงดงาม 
ดังตอไปนี้ :- 
           ๑.  จะทราบไดวา  ทํานองเทศนา  ตองแตงอยางน้ี. 
           ๒.  จะเขาใจไดดีวา  พระธรรมเทศนา  มีลักษณะและเลหเหลี่ยม 
ลึกซ้ึงเพียงไร. 
           ๓.  จะไดเห็นถอยคํา  และสํานวนโวหารท่ีทานใชในทํานอง 
เทศนา. 
           ๔.  จะไดรูการเชื่อมสุภาษิตอยางสนิทที่สุด. 
           ๕.  จะไดรูจักที่สําหรับชักสุภาษิตมาอางเปนอยางดี. 
           ๖.  จะไดหลักพรอมท้ังวิธีของการแตงทํานองเทศนา อันเปน 
ขอประสงคของนักเรียน. 
           ๗.  จะไดประสบกลเม็ดตาง ๆ  ซึ่งเปนเรื่องของการแตงทํานอง 
เทศนา. 
           รวมกลาววา  บทเรียนทั้ง ๕  บทตอไปนี้  จะกลอมเกลาสติ 
ปญญาของนักเรียนใหรอบคอบเฉลียวฉลาด  มีความสามารถในเชิงแตง 
เปนอยางยิ่ง.  
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                                                บทที ่๑   
           " อันนิกรผูอยูรวมกัน  ตางคนตางประพฤติธรรม  จึงจะมี๑ 

ความสุขความเจริญ ธรรมยอมคุมครองหมูใหต้ังอยูสงบเกษมสถาพร 
นักปราชญผูเปนศาสดาในทางศาสนา  จึงสอนมหาชนใหประพฤติธรรม 
ทานผูปกครองยอมยกยองธรรม  และยอมกําจัดอธรรมเสีย  ผูใด 
ประพฤติผิดธรรม ทํารายกันก็ดี  ทําโจรกรรมถือเอาทรัพยแหงกันก็ดี 
ประพฤติผิดในกามก็ดี  เจรจามุสาหลอกลวงกันก็ดี  ยอมลงอาชญา 
แกผูนั้น  เชนเดียวกับหนามยอกเอาหนามบง  การลงอาชญาน้ันไมใช 
ธรรมแทก็จรงิ แตทําตามหลักแหงนิติที่บัญญัติลวงหนาไวเพ่ือกําจัด 
อธรรม นับวายุติธรรม  คือธรรมโดยบัญญัติ  เปนรัฏฐาภิปาลโนบาย 
ประการหนึ่ง  เปนกรณียะของทานผูปกครองจะพึงถือเปนหลัก.  พระ 
เจาจักรพรรดิราช  ยอมทรงสักการะเคารพนับถือธรรมเปนใหญ  ม ี
ธรรมเปนธงชัยนําพระราชจรรยา.  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทั้ง 
สามกาลก็ยอมทรงเคารพในธรรม. 
              " เย  จ  อตีตา  สมฺพุทฺธา                เย  จ  พุทฺธา  อนาคตา 
              โย  เจตรหิ  สมพฺุทฺโธ                 พหุนฺน  โสกนาสโน 
              สพฺเพ  สทฺธมมฺครุโน                วิหรึสุ  วิหาติ  จ 
              อถาป  วิหริสฺสนติฺ                        เอสา  พุทฺธาน  ธมมฺตา. " 
 
๑.  จากมงคลวเิสสกถา  ของสมเด็จพระมหาสมณะเจา ฯ  
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           สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้งท่ีลวงแลว ทั้งท่ียังไมมาถึง  ทั้ง 
ในกาลบัดนี้  ผูยังโศกแหงมหาชนใหหาย ทุกพระองคทรงเคารพใน 
พระสัทธรรม  เสด็จอยูมาแลวก็มี  ยังเสด็จอยูก็มี  จักเสด็จอยูขางหนา 
ก็มี  นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาท้ังหลาย.  จริงอยางนั้น  สมเด็จ   
พระสัมมาสัมพุทธเจาของเราทั้งหลาย  พระองคทรงประพฤติธรรมเปน 
หลัก  ทรงตั้งพระพุทธบัญญัติไวเปนพุทธอาณาเพ่ือรักษาธรรม  ทรง 
วางโทษไวสําหรับลงแกภิกษุผูละเมิดธรรม  ต้ังแตปรับอาบัติข้ึนไป 
จนถึงนาสนะเสียจากคณะเปนที่สุด ทรงอุดหนุนอํานาจสงฆผูรักษา 
พุทธบัญญัติ  แมทรงพระมหากรุณาหาผูเทียมถึงมิได  ก็ไมทรงยกเวน 
ประทานแกผูประพฤติผิดธรรมควรนิคคหะ  พระกรุณาคุณแมเปน 
ธรรมที่ควรแผไป  ตอแผไปในฐานท่ีควร  จึงจักสําเร็จประโยชนแก 
ผูไดรับ. สรปุความวา การปราบอธรรมอันเปนไปในคณะ  เปน 
กรณียะประการหน่ึงของทานผูปกครอง. 
           อน่ึง  มิตรตอมิตร  ฝายหน่ึงประพฤติผิดธรรม  สามัคคีจําตองแตก 
ต้ังอยูโดยสัมพันธกันมิได เปนกรณียะของพวกมิตร  ผูเปนธรรมวาที 
จะชวยกันนิคคหะมิตรผูเปนอธรรมวาที  ในเมื่อไมรับคําตักเตือน. ใน 
พระพุทธศาสนา  สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสใหภิกษุทั้งหลายผูเห็น 
ภิกษุรูปเดียวหรือหลายรปูประพฤติละเมิดธรรม  ตักเตือนเธอ  เมื่อไม 
ฟงคํา  ใหสวดประกาศนิคคหะดวยอาบัติสังฆาทิเสสบาง  ดวยลงกรรม 
อยางอ่ืนบาง  ก็เพ่ือปราบอธรรมรักษาความสมํ่าเสมอกันในหมูสงฆ 
กรรมท่ีลงเปนอยางแรงนั้น เรียกอุกเขปนียกรรม   ยกเสียจากหมูไมให  
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สมาคม  ไมคบหา  ไมรวมสมโภคดวย ไมทําสามีจิกรรมตามลําดับผูแก 
กลาวโดยยอ  ถอนสิทธิแหงภิกษุภาพของเธอเสีย  กวาจะรูสํานึกตัว. 
สีลสาม ฺตา  ความเปนผูเสมอกันดวยศีล  และ ทฏ ิสาม ฺตา 
ความเปนผูเสมอกันดวยความเห็น เปนคุณสมบัติอันจะพึงปรารถนา 
ในสงฆ เปนไปเพ่ือสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  เปนไปเพ่ือความ  
ต้ังม่ันแหงสงฆ  เมื่อมีภิกษุประพฤติผิดธรรมของคณะ  จึงเปนธุระ 
ของสหธรรมิกดวยกันพึงหามปราม  และจะพึงนิคคหะเสีย  ไมอยางนั้น 
จะเกิดเปนกกที่เรียกวานิกายข้ึน  ทอนกําลังสงฆลงไป  ในท่ีสุดไมต้ัง 
อยูได.  การปราบอธรรมอันเปนไปในระหวางมิตร  เปนกิจของมิตร 
ดวยกันฉะน้ี. 
           สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  มาทรงตัดพระราชไมตรี 
และประกาศทําสงครามกับกรุงเยอรมนี  และกรุงออสเตรียกับฮังการี 
ในนามของกรุงสยาม ทรงพราสันติภาพเสีย  ก็เพ่ือจะทรงอุปถัมภ 
ธรรมในระหวางมิตร  เมื่อคํานึงถึงธรรมภาษิตวา 
                            " องฺค  ธน ฺชีวิต ฺจาป  สพฺพ 
                               จเช  นโร  ธมฺมนสฺุสรนฺโต " 
ที่แปลวา  " เม่ือระลึกถึงธรรม  ถึงคราวเขา  ทรัพย  อวัยวะ  แมชีวิต 
ก็ควรสละเสียทั้งนั้น "  เปนอันหามรัฐประศาสนนัย  โดยประการอ่ืน. 
 
           หมายเหตุ :-  บทเรยีนบทนี้  หรอืพระธรรทเทศนากัณฑนี้จะให  
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ความรูแกนักเรียนดังตอไปนี้ :- 
           ๑.  ถอยคําทุก ๆ คํา  หนักแนนยิ่งนัก  และบรรจุความไวโดย 
บริบูรณ  คือจะตัดออกเสียก็ไมได  จะเพ่ิมเขาไปก็ไมดี  นี้คือความ 
ไพเราะสละสลวยแหงถอยคํา.    
           ๒.  สาํนวนโวหารทุก ๆ วรรค  ทุก ๆ ตอน  กินความลึกซึ้ง 
และกวางขวาง  ยิ่งนึกก็ยิ่งคิด  ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็น. 
           ๓.  เปนเทศนาท่ีแสดงคดีโลกและคดีธรรม  กลมกลืนกันที่สุด 
ไมมีสะดุดแมแตเล็กนอย. 
           ๔.  เรือ่งในพระพุทธศาสนาที่นํามาแสดงก็ดี สุภาษิตที่ชักมา 
อางก็ดี ชางเหมาะกับเหตุการณอยางยิ่ง. 
                                               บทที่ ๒ 
           " อันพระราชาอาณาจักรจะวัฒนะหรือหายนะ  แมเพราะเหตุ๑ 

หลายอยางประกอบกัน  แตเหตุที่เปนสําคัญก็คือ  พระเจาแผนดินผู 
ปกครอง  ถาพระเจาแผนดินของประเทศใดดี  ประเทศน้ันยอมมี 
ความเจริญตามคราวท่ีจะเปนได  ถาพระเจาแผนดินใดไมดี  กม็ีแตจะ 
ชวยซํ้าทําบานเมืองใหเสื่อมลงไปกวาโอกาส  สมดวยพจนประพันธอัน 
สมเด็จพระโลกนาถเจาตรัสบัณฑูรไววา 
 
๑.  จากมงคลวเิสสกถา  ของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ  
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              " คุนฺน ฺเจ   ตรมานาน                ชิมหฺ  คจฺฉติ  ปุงฺคโว 
              สพฺพา  ตา  ชมิหฺ  คจฺฉนฺติ                เนตฺเต  ชิมหฺ  คเต  สติ  
" เมื่อฝูงโคกําลังขามนํ้าอยู  ถาโคผูนําฝูงไปคดเค้ียว  โคทั้งปวงน้ัน 
ก็ไปคดเคียวตามกัน  ถาโคผูนําฝูงไปตรง  โคทั้งปวงน้ันก็ยอมไปตรง 
ตามกัน.   
              เอวเมว  มนุสฺเสสุ                        โย  โหติ เสฏสมมฺโต 
              โส  เจ  อธมฺม  จรติ                        ปเคว อติรา  ปชา 
ในหมูมนุษยก็เหมือนกัน  ถาทานผูทําไดรับสมมติใหเปนใหญ  ประพฤติ 
ไมเปนธรรมหรือเปนธรรม  นาที่ประชาชนนอกน้ีจักเปนเชนนั้นบาง. 
              สพฺพ  รฏ  ทุกขฺ  เสติ                ราชา  เจ  โหตฺยธมฺมิโก 
ผิวา  พระราชไมต้ังอยูในธรรม  แวนแควนทั้งปวงยอมตกทุกขยาก. 
              สพฺพ  รฏ  สุข  เสติ                ราชา  เจ  โหติ  ธมฺมิโก " 
ถาพระราชาต้ังอยูในธรรม  รัฐจังหวัดทั้งปวง  ยอมอยูเย็นเปนสุข " 
ฉะน้ี. 
           รับพระราชทานถวายวิสัชนาอรรถาธิบายแหงพระพุทธภาษิตขอ 
นี้  โดยสรุปวา  ทานผูไดรับสมติใหเปนใหญในหมูมนุษยที่ต้ังอยูเปน 
ปกแผนในแดนดินตําบลหน่ึง ๆ  ซึ่งเรียกวาประเทศ  เพ่ือประโยชน 
จะไดเปนผูปกครอง  คือปองกันและทํานุบํารุงหมูนั้น  ชื่อวาพระราชา. 
และพระราชาน้ัน  ตางกันโดยคุณสมบัติ  เปนจักรพรรดิราชมีอํานาจ 
ครอบท่ัวไปในชาติอ่ืนก็มี  เปนมุทธาภิสิตราช  ไดรับอภิเษกเปน 
เอกอัครในจังหวัดทั่วรัฐประเทศก็มี  เปนแตราชัน  ไดปกครองอาณา-  
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เขตเพียงโดยเอกเทศก็มี  โดยบรรยายนี้  ตรงกับราชาธิราช  มหาราช 
และราชา  โดยลําดับกัน.   
                                         " ราชา  มุข  มนุสฺสาน " 
" พระราชาเปนประมุขของประชาชน "  ที่ประชาชนจะพึงนิยมเปน 
แบบอยาง  ถาทรงประพฤติในทางที่ผิด  บาปชนไดอยางก็จะกําเริบ 
ประพฤติทุจริตดวยไมตองเกรงขาม ถาทรงประพฤติแตในทางท่ีชอบ 
พาลชนยอมไมกลาลุกลามแรงราย  ฝายชนผูภักดีไดอยาง  ก็นาท่ีจะ 
นิยมตามบาง  เพราะเหตุที่ต้ังอยูในทางธรรม  พระราชานั้นเปน 
อันไดนิคคหะบําราบคนพาล  และปคคหะยกยองคนสุภาพ. อนึ่ง 
พระราชานั้นเปนเหตุสําคัญแหงทุกขสุขอันจะเกิดแกประชาราษฎร  ถา 
ทรงประพฤติไมเปนธรรม  ก็สามารถจะนําทุกขภัยมาถึงพระองคและ 
ผูอ่ืน  ถายั่งยืนอยูในราชธรรม  สุขสําราญก็จะเกิดมีทั่วกัน.  อีกประการ- 
หน่ึง  พระราชานั้นเปนยอดอยูในหมู หาผูปกครองมิได  ถาจะไมทรง 
ถือธรรมเปนใหญ  ก็ไมมอีะไรเปนที่พํานัก.  เหตุดังนั้น  โบราณก- 
บัณฑิต  จึงไดภาษิตราชธรรมไวเปนหลักแหงพระราชจริยา  เปนตน 
วาทศพิธราชธรรม  จักรพรรดิวัตตและสังคหวิธี ที่พระราชาไดทรง 
บําเพ็ญเปนราชประเพณี  ปกครองพระราชอาณาจักร  ใหมั่งค่ังสมบูรณ 
ปราศจากยุคเข็ญ  เปนที่รมเย็นของพสกนิกร มีพระเกียรติยศเดชานุ- 
ภาพขจรไปในทิศานุทิศ  เปนที่เกรงขามของปจจามิตร  ไมกลามาบีฑา 
สมแกสุภาษิตวา 
                                " ราชา  รฏสฺส  ป ฺา  ณ "  
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" พระราชา  เปนเครื่องปรากฏของแวนแควน "  คือแผนดินจะมี 
สงาก็เพราะมีพระราชาที่ดี.  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงรัฐ 
ประศาสนนัย  คืออุบายเปนเครื่องปกครองรัฐมณฑล  ยนเขาในพระ 
คาถาประพันธในหนหลงั มีอรรถาธบิายดังรับพระราชทานถวาย 
วิสัชนามา ดวยประการฉะน้ี.   
 
           หมายเหตุ :-  บทเรยีนบทนี้  หรอืพระธรรมเทศนากัณฑนี้จะ 
ใหความรูแกนักเรียน  ดังตอไปนี้ :- 
           ๑.  การกลาวถึงพระเจาแผนดิน  ในลักษณะการใด ๆ  กต็าม 
ตองระวังใหมาก  ตองประหยัดใหจงหนัก  คําใด ๆ  ที่กลาวออกไป 
คําน้ัน ๆ  จะตองอยูในกรอบท้ังส้ิน  กคํ็าวา กรอบในท่ีนี้  ประสงคเอา 
พระพุทธศาสนาที่ไดแกสุภาษิต เปนตน. 
           ๒.  พระบรมนามาภิไธยของสมเด็จพระพุทธเจา  มีเปนอันมาก 
พอที่จะเลือกนํามาใชไดดีที่สุด  เพราะฉะนั้น  ควรเลือกพระนามท่ีรับ 
สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคหนา  ดังที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาน้ัน 
คือ  " ก็มีแตจะชวยซํ้าทําบานเมืองใหเสื่อมลงไปกวาโอกาส  สมดวย 
พจนประพันธอันสมเด็จพระโลกนาถเจาตรัสบัณฑูรไววา "  ดงัน้ี  ยอม 
เปนที่นิยมของผูแตงเทศนาท่ัวไป  เพราะถือวาทําใหไพเราะข้ึน 
สวนหนึ่ง. 
          ๓.  อยาใชคําพูดใหตายตัวใหขาดลงไป  ในที่ ๆ  ใชไมได  คือเม่ือ 
ใชแลวอาจผิดก็ได  หรืออาจถูกก็ได  เมื่อมีทั้งทางถูกทั้งทางผิดอยูเชนนี้  
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จึงควรระวังใหจงดี  ขอน้ี  จะพึงเห็นไดจากพระธรรมเทศนานั้นที่วา 
" ถาทรงประพฤติแตในทางที่ชอบ  พาลชนยอมไมกลาลุกลามแรงราย   
ฝายชนผูภักดีไดอยาง  ก็นาท่ีจะนิยมตามบาง  เพราะเหตุที่ต้ังอยูใน 
ทางธรรม "  ดังน้ี  ตามท่ีขีดสัญญประกาศไวนั้น จะเห็นไดวาเปน 
คําท่ีไมตามตัวไมขาดตัว  เพราะมีคําวา  " แรงราย "  " นาท่ี "  และ 
" บาง "  เขาประกอบอยู  ถาไมมีคําเหลาน้ีประกอบ  จะไดความไปอีก 
อยางหน่ึง  และความท่ีไดนั้น  ก็จะตายตัวขาดตัวลงไป  ซึ่งผูแตง 
เทศนาที่รอบคอยระวังอยางกวดขันทีเดียว.  
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                                          บทที ่๓   
           " ทุก ๆ คน  ยอมมีความรูที่เปนตนเดิมประจําอยูดวยกัน  แต๑วา 
รูนอยบาง  รูมากบาง  รูผิดบาง   รูถกูบาง  ตาง ๆ กัน  เพราะฉะนั้น 
จึงทําผิดบาง  ถูกบาง  ใหสําเร็จผลเปนชั่วบาง  เปนดีบาง  นอยบาง  มาก 
บาง  ไมเหมือนกัน  ความที่เปนเชนนี้นั้น ก็เปนไปตามความรูนั้นเอง 
ใครจะทําอะไร  ใหนอกเหนือจากความรูไป  หาไดไม  เหตุนี้  ผูมุง 
จะทํากิจท่ีตนประสงคในทางใดทางหนึ่ง  เมื่อยังไมไดความรูในกิจที่จะ 
ทําน้ัน  จึงตองยอมเสียเวลาของชีวิต  ยอมเสียกําลังกายกําลังความคิด 
และกําลังทรัพย ไปเลาเรียนศึกษาในถิ่นตาง ๆ  ที่เห็นวาจะไดความรู 
เพ่ือทํากิจท่ีประสงคใหสําเร็จความมุงหมาย  แตความรูเพียงแตเพ่ือทํา 
กิจการงานท่ีประสงคใหสําเร็จเทานั้น  จะจัดวาเปนดีหรือเปนชั่วยังหา 
ไดไม  เพราะถาผูทํานําความรูไปใชในทางดี  ก็ใหสําเร็จผลเปน 
ประโยชนสขุแกตนและคนอ่ืน  ถานําไปใชในทางชั่วทางผิด  ก็ให 
สําเร็จผลเปนโทษทุกขแกตนและคนอ่ืน  เห็นปรากฏอยู  ผูจะนําความ 
รูไปใชในทางดีทางชอบ  อันจะใหสําเร็จผลเปนประโยชนสุขแกตน 
และคนอ่ืนไดถูกตอง  กต็องเปนผูรูธรรม  พระสมัมาสัมพุทธเจา  ซึ่ง 
เปนพระบรมศาสดาของผูนับถือพระพุทธศาสนา  ก็เพราะทรงรูธรรม 
ทรงบรรลุธรรมที่ไมตาย  และปฏิบัติเปนธรรมคือถูกตอง  ความรู 
เปนเหตุใหถึงความเปนพระสัมมาสัมพุทธะ  ทานเรียกวาโพธิ  ซึ่งแปล 
 
๑.  จากธรรมเทศนาของสมเด็จพระวิชิรญาณวงศ.  
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วา  รูบาง  ต่ืนบาง  รวมความเขาดวยกัน  ควรแปลวา  ความรูเปน 
เหตุต่ืนคือไมหลงใหล  หมายความวา  พระองคทรงรูสิ่งใดต้ังตนแตรู 
กาย  และรูโลก  รูสิ่งที่มีในโลก  รูความเปนไปของโลกตามเปนจริง   
ไมหลงไปในอารมณนั้น ๆ คือไมหลงยินดีในสวนท่ีนายินดี  ไมหลง 
ยินรายในสวนท่ีนายินราย  ไมหลงงมงายในสวนท่ีนาหลงงมงาย  ทรง 
เห็นวาสิ่งใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนแลวก็แปรปรวนไป  ในท่ีสุดก็สลายไป 
ไดชื่อวาไมเที่ยง  เพราะแปรไปเปนทุกข  เพราะตองทน  เปนอนัตตา 
เพราะไมใชตน  บังคับ  ( สวนผล )  ไมได  จึงเปนพุทโธ  ผูต่ืนเพราะ 
ไมหลง  เปนโลกุตระเหนือโลก  จึงเปนผูไมแกไมเจ็บไมตายตลอดถึง 
ไมเกิด ดวยประการฉะน้ี. 
           เมื่อพระองคทรงแสดงตําส่ังสอนแกผูอ่ืนดวยพระกรุณา  ก็ทรงชี ้
ความจริงซ่ึงเปนธรรมคือถูกตอง  และเปนประโยชน  และทรงผอนผัน 
เพ่ือใหเหมาะแกภูมิชั้นของผูฟง  คําส่ังสอนของพระองคซึ่งเรียกวา 
ศาสนธรรมจึงมีมาก.  โดยปริยายหนึ่ง  ทรงแสดงเหตุ คือกรรมท่ี 
บุคคลทําทางกาย ๑  ทางวาจา ( คือพูด ) ๑  ทางใจ  ( คือคิด ) ๑ 
วาเปนเหตุใหผลแกผูทํา  สวนผูทําจะพอใจหรือไมก็ตาม  จะรูหรือ 
ไมรูก็ตาม  กค็งใหผลอยูนั่นเอง  และใหผลไมเสมอกัน  คือสวนชั่ว 
ที่เรียกวาอธรรมหรือบาปใหผลชั่ว  สวนท่ีดี  เรียกวาธรรมหรอืบุญ 
ใหผลดี  ดังพระพุทธภาษิตวา 
              " น  ห ิ ธมฺโม  อธมฺโม  จ                อุโภ  สมวิปากิโน 
              อธมฺโม นริย  เนติ                        ธมฺโม ปาเปติ  สุคตึ "  
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แปลวา  "  ธรรมและอธรรมท้ัง ๒  อยางมีผลไมเสมอกัน  อธรรมยอม 
นําไปสูที่ไมมีความเจริญ  ธรรมยอมใหถึงท่ีไปท่ีดีคือมีสุข "  ดงัน้ี. 
ธรรมในท่ีนีห้มายถึงความดีความชอบ  ที่เปนความจริงและเปน 
ประโยชน  อันตรงกันขามกับอธรรม.   
           คนที่เกิดมา ยอมเปนตาง ๆ กัน  คือเกิดในสกุลท่ีนิยมวาดีบาง 
เลวบาง  มีรูปพรรณดีบาง  เลวบาง  ฉลาดบาง  โงบาง  มีสุขมีทุกข 
นอยบาง  มากบาง  เปนตน ทานแสดงวาเปนเพราะเหตุ  คือธรรมและ 
อธรรม  ไดแกกรรมท่ีไดทําไวในปางกอนตาง ๆ กัน  ถาธรรมคือกรรม 
ที่ดีเปนบุญกุศล  เปนเหตุ  ก็ใหผลด ี ถาอธรรมคือกรรมที่ชั่วเปนบาป 
อกุศล  เปนเหตุ  ก็ใหผลชั่ว  คนเปนตาง ๆ กัน  เพราะเหตุคือธรรม 
และอธรรม  หรือกรรมทีด่ีและกรรมที่ชั่ว  ดังนี้. 
           สวนท่ีลวงไปแลวจะเปนอยางไรก็ตาม  ก็เปนอันลวงไปแลวจะ 
แกไมได  เหตุในบัดนี้นี่แหละเปนสําคัญ  เพราะจักตองทําและจักใหผล 
ตอไป  ทั้งในปจจุบัน  ทั้งในภายหนา  ถาไมเชื่อก็พึงพิจารณาดูใน 
ปจจุบันเปนเครื่องเทียบเคียง.  ถาบุคคลมีความอยากไดอยางแรงกลา 
จนไมนึกถึงผิดถูก  เพงแตจะใหไดถายเดียว  ( อภิชฌา )  ก็ตาม  มุง 
ปองรายผูอ่ืน  ( พยาบาท )  ก็ตาม  เห็นผิดจากคลองธรรมคือทางท่ีผิด 
( มิจฉาทิฏฐิ )  ก็ตาม  และประกอบดวยโลภะ  โทสะ  โมหะ  ซึ่งเปน 
มูล  ยอมมีใจกระวนกระวายเดือดรอนมัวหมองมืดมนเปนผลชั่ว  เปน 
ทุกขทางใจที่ไดรับปรากฏแกตนเองในบัดนั้น  แตไมพิจารณาดูจึงไมรู 
ครั้นเมื่อทํากรรมชั่วลงทางกาย  ทางวาจา  เชนลักเขาก็ตาม  ฆาหรือ  
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ประหารเขาก็ตาม  หลอกลวงหรือดาวาเขาก็ตาม  ถึงจะไมมีใครทันถาม 
ก็ยอมไดรับผล  คือเปนคนชั่วปรากฏ  เพราะเหตุนั้น ๆ.  นี้เปนผลท่ีได 
รับในภายใน  คือท่ีตนเองหนีไมพน  และยังจะไดรับชั่ว  เพราะถูก   
ลงโทษตามกฎหมายอีกสวนหนึ่ง คนที่มีใจกระวนกระวายเดือดรอนมัว 
หมองน้ัน จะอยูบนปราสาทหรือในสถานใด  ๆ  กไ็มมีสุข  และถาละ 
โลกนี้ในเวลาท่ีมีจิตเปนเชนนั้น  ก็นาจะไปสูที่ไปที่ชั่ว  ( ทุคติ )  ตาม 
บทพระบาลีวา 
                        " จิตฺเต  สงฺกิลิฏเ  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา " 
" เมื่อจิตเศราหมองแลว  ทุคติเปนอันตองหวัง " ถาบุคคลมีจิต 
ปราศจากความอยากไดอันแรงกลา ( อนภิชฌา )  ปราศจากมุงราย 
ผูอ่ืน  ( อพยาบาท )  เห็นชอบถูกตองตามคลองธรรมคือทางที่ถูก 
( สัมมาทิฏฐิ )  และประกอบดวยอโลภะ อโทสะ  อโมหะ  ซึ่งเปนมูล 
ยอมมีใจสงบแชมชื่นผองใส  เปนผลดี  เปนสุขทางใจท่ีไดรับปรากฏ 
แกตนเองในบัดนั้น  เม่ือพิจารณาดูอาจรู  ครั้นเมื่อทํากรรมดีลงทาง 
กายทางวาจา  เชนชวยอุดหนุนเผ่ือแผเจือจานแกผูอ่ืนที่สมควรก็ตาม 
ชวยชีวิตผูอ่ืนก็ตาม  พูดถอยคําท่ีจริงและเปนประโยชนแกผูอ่ืนก็ตาม 
ถึงจะไมมีใครยกยอง  ก็ไดรับผลดี  คือเปนคนดี  เพราะเหตุนั้น ๆ 
นี้เปนผลดีที่ไดรับในภายใน  คือ  ที่ตนเองหนีไมพน  และยังจะไดรับ 
ผลดี  เพราะเขายกยองสรรเสริญ  อาจไดลาภยศอีกสวนหนึ่ง  คนที่มี 
ใจสงบแชมชื่นผองใสเพราะความดีนั้น  จะอยูที่บานปาหรือสถานใด ๆ 
ก็มีสุข  และถาละโลกน้ีไปในเวลาที่มีจิตเปนเชนนั้น ก็นาจะไปสูที่ ๆ ดี  
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( สุคติ )  ตามบทพระบาลีวา 
                        " จิตฺเต  อสงฺกิลิฏเ  สคุติ  ปาฏิกงฺขา " 
" เมื่อจิตไมเศราหมองแลว  สุคติเปนหวังได "  ดังน้ี.   
           เหตุอันใดท่ีทําไปแลว  จะแกใหเปนไมไดทําไมได  ถึงผลท่ีเกิด 
เพราะเหตุนั้น  ก็แกไมได  ในเมื่อไมแกเหตุ  เหมือนดังจับไฟเขาแลว 
จะแกใหเปนไมจับไมได  และผลท่ีเกิดจากจับไฟคือรอน  ก็แกใหไม 
รอนไมได จะแกไดก็ดวยทําเหตุใหม เหมือนดังปลอยไฟเสียแลว 
หาของที่ดับพิษไฟมาทา  ผลคือความหายรอนก็ยอมปรากฏ  หรือด่ืม 
ยาพิษเขาไปแลว จะแกใหเปนไมดื่มไมได  และผลท่ีเกิดแตดื่มยาพิษ 
ก็คงเปนไปตามเหตุ  ถาจะแกก็ตองแกเหตุ  เชนทําใหอาเจียนออกมา 
เสีย  หรือหาของที่ทําลายฤทธิ์ยาพิษน้ันดื่มตามเขาไป  ผลที่เกิดแต 
ดื่มยาพิษก็ยอมระงับไปเอง  เหตุอยาง ๑  ยอมแกเหตุอยาง ๑  ซึ่งตรง 
กันขามตามกําลัง  ผลก็ยอมปรากฏเปนไปตามเหตุนั้นเอง  ขอน้ี 
ฉันใด  อธรรมหรือกรรมชั่วอันเปนเหตุชั่วท่ีไดทําไปแลว  จะแก 
ใหเปนไมทําไมได ผลชั่วก็ยอมเกิดข้ึนตามเหตุ  ถาจะแกก็ตอง 
ประกอบธรรมหรือกรรมดี อันเปนเหตุที่ดีข้ึน  ผลดีจึงปรากฏตามเหตุ 
ก็ฉันนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงมีสุภาษิตท่ีทานอางวา  พระสัมมาสัมพุทธะ 
ไดตรัสไววา 
                " ยสฺส  ปาป  กต  กมมฺ                กุสเลน  ปถียติ " 
แปลวา   " กรรมชั่วอันผูใดทําแลว  อันผูนั้นยอมปดกั้น  ( หรือละ ) 
เสีย คือ  ไมทําใหเกิดข้ึนอีก  ดวยกรรมอันเปนกุศล "  ดังน้ี  
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           เหตุนี้  ผูหวังความเปนคนดีตามคลองธรรมและประโยชนสุข 
จึงสมควรศึกษาใหรูจักธรรมและอธรรม หรือกรรมที่ดีคือบุญและกรรม 
ที่ชั่วคือบาป  และพยายามละอธรรมหรือกรรมทีช่ั่ว  ทําธรรมหรือ   
กรรมท่ีดีใหเจริญยิ่งข้ึน  เพ่ือประโยชนตนในปจจุบัน  เพ่ือประโยชนแก 
หมู  เพ่ือประโยชนอยางสูง  ตามสามารถโดยลําดับ  ไมควรประมาทวา 
ยังเปนหนุมเปนสาวอยู  ยังไมควรศึกษาใหรูและปฏบิัติดี  เพราะถึงยัง 
เปนหนุมเปนสาว  ก็เปนคนดีหรือเปนคนชั่วไดเทากับเปนผูใหญ  ทั้ง 
อาจตายไดในเวลาที่ยังเปนเด็กหรือเปนหนุมเปนสาว  เพราะชีวิตไมมี 
กําหนดหมาย. 
           พระโพธิสัตวเจาไดทรงพยายามทําเหตุที่ดีละเหตุที่ชั่วมาโดยลําดับ 
ในชาติเปนที่สุด  จึงไดประสบผลดี  คือ  เกิดในสกลุสูง  มีรูปงาม 
ฉลาด  ศึกษารูศิลปศาสตรเปนเยี่ยม  มีทรัพยที่มีชวิีตและไมชีวิตมาก 
มีโรคภัยไขเจ็บนอย  ในที่สุดเม่ือไดทรงบําเพ็ญเหตุที่ดีเต็มที่  กําจัดเหตุ 
ที่ชั่วใหสิ้นไป  จึงเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ผูรูผูต่ืน  เพราะไมหลงดวย 
พระองคเองโดยชอบ  พนจากเกิดแกเจ็บตาย  ดวยประการฉะน้ี. 
           หมายเหตุ :-  บทเรยีนบทนี้  หรอืพระธรรมเทศนากัณฑนี้ 
จะใหความรูแกนักเรียน  ดังตอไปนี้ 
           ๑.  ถอยคําและสํานวนโวหารชัดเจนและแจมแจงยิ่งนัก  อัน 
ผูฟงหรือผูอานจะพึงรูยิ่งเห็นจริงไดเปนอยางดี  เพราะไมมีขอกํากวม 
หรือคลุมเครืออยางใดอยางหน่ึงเลย  ทุก ๆ ขอท่ีแสดง  ฟงงายเขาใจ  
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งาย  แตทวาไมดาดหรือสามัญท่ีจะทําใหผูฟงหรือผูอานรูสึกเบื่อรูสึก 
หนาย  นี่เปนคุณสมบัติอยางสูงท่ีนักเรียนควรมุงหมายและฝกฝนใหเกิดมี 
ข้ึนในตน.   
           ๒ .  พระธรรมเทศนากัณฑนี้เปนกัณฑใหญ  แตสุภาษิตที่ทาน 
ชักมาอางมีเพียง ๔ แหงเทาน้ัน  ถาพิจารณาดู  จะเห็นไดวามีอีกหลาย 
แหงที่ควรจะชักสุภาษิตมาอางอีกได  แตทานหาชักมาไม  นี่แสดงวา 
ทานถนอมนัก  ทานชักมาเฉพาะในท่ีจําเปนเทาน้ัน  และจําเปนอยางไร 
พิจารณาดูก็จะเห็นได  เชนตอนท่ีกลาวถึงทุคติและสุคติและการแก 
กรรมชั่ว  เหลาน้ีลวนแตเปนเรื่องจําเปนทั้งสิ้น  เพราะยากท่ีจะเห็น 
หรือเห็นไมไดเลย  ปรีชาญาณของสามัญชนไมสามารถจะหยั่งได  เมื่อ 
ไดชักสุภาษิตมาอาง  เปนอันตัดปญหาใด ๆ ทั้งส้ิน.  
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                                               บทที่ ๔ 
           " สมเด็จพระมหาสมณเจาน้ัน ทรงบริบูรณดวยพระสมบัติ๑  ๓ คือ 
พระชาติสมบัติ  พระวัยสมบัติ  และพระคุณสมบัติ  อันสําคัญ  ทรง   
บากบ่ันขามลวงอุปสรรคอันผานมาปรากฏในหนาที่  ทรงรักษาพระคุณ 
ความดีไวไมใหเสื่อมสูญ มีแตทรงเพ่ิมพูนใหทวียิ่งข้ึน พ้ืนพระหฤทัย 
ดํารงมั่นอยูในพระธรรม  ไมปวนปนไปตามอารมณและผัสสะ  ซึ่งเปน 
อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ  ที่มายวนย่ัวใหทรงเมามัวยินดีตาม  หรือ 
คุกคามใหทรงสะดุงหวาดหว่ันพรั่นพรึงรําคาญ  มีพระปรีชาญาณวองไว 
หลักแหลมดัง่เพชร  ทรงวินิจฉัยเด็ดขาดไดรวดเร็วฉับพลัน  ในเหตุ- 
การณที่ควรและไมควรน้ัน ๆ  มีพระสติต้ังมั่นทั้งในสมบัติทั้งในวิบัติ 
ทรงดําเนินพระปฏิบัติในทางวิทยาศาสตร ทรงสามารถในสกสมัยและ 
ปรสมัย  มีพระเกียรติฟุงขจรไปในไกวัลสยามรัฐตลอดถึงไพรัชประเทศ 
เปนมุนีศรีเศวตกุญชรในสยามเมทนีดล  เปนมุงขวัญเกียรติมงคลอัน 
 ุอุดมของพระบรมราชจักรีวงศ  ตลอดถึงสยามรัฐและพระพุทธศาสนา 
เพราะพระสัปปุริสคุณสัมปทา ที่มีในพระองคประกาศขจรไป  เพ่ิมพูน 
พระนามาภิไธยและพระเกียรติ  ใหปรากฏในวิทูรประเทศน้ัน ๆ  ตอง 
ดวยพระพุทธพจนประพันธวา 
              " ทูเร สนฺโต  ปกาเสนฺติ                หมิวนฺโต ว  ปพฺพโต " 
" สัตบุรุษ  ยอมปรากฏในท่ีไกล  เหมือนเขาหิมพานต. "  พระองคมีพระ 
 
๑.  จากธรรมเทศนาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ( ณาณวร  เจริญ )  วัดเทพศิรินทร.  
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อนาคตังสญาณ  อาจทรงหยั่งเห็นเหตุการณขางหนา  อันจะเกิดหายนะ 
และวัฒนะแกพระศาสนาและบริษัท  ทรงบริบูรณดวยพระคุณสมบัติ 
สัปปุริสธรรม ๗ ประการ  มีธัมมญัูเปนตน มีปุคลัญูเปนปริ-   
โยสาน.  ทรงเชี่ยวชาญในทางพระปริยัติธรรมเปนเอกอัครยอดยิ่งแหง 
ปริยัติบัณฑิตาจารย เพราะทรงแตกฉานในปฏิสัมภิทาท้ัง ๔.  มีพระปรีชา 
ญาณรอบคอบสุขุมคัมภีรภาพอุกฤษฏ  ทรงแสดงธรรมพิจิตรแกผูสดับ 
ดูดดื่มซึมซาบแทรกเขาไปในใจ  เปลีย่นอัธยาศัยที่ตํ่าทรามใหประณีต 
ดีข้ึน  เหมาะแกกาลเทศะและบริษัทในสมาคมน้ัน ๆ  เปนทิฏฐานุคติ 
แหงธรรมกถึกทั้งมวล สมควรไดรับพระเกียรติเปนเอกอุแหงธรรมกถึก 
ทั้งหมด.  และทรงดํารงพระอิสริยยศอยางสูงสุดในพระบรมวงศานุวงศ 
และในบรรพชิตมณฑลท่ัวสกลสยามราชอาณาจักร.  ทรงบริบูรณดวย 
บัณฑิตลักษณะ  คือ  ทรงนําพาพระธุระอันมาถึงในหนาที่  ไมทรงนําพา 
พระธุระอันยังไมมาถึงซ่ึงมิใชวิสัย  ตองตามเทศนานัยแสดงลักษณะแหง 
บัณฑิตซึ่งเปนพระพุทธภาษิตในทุกังคุตตรนิกายวา 
                                " อาคต  ภาร วหติ " 
                        " บัณฑิตยอมนําพาธุระท่ีมาถึงอยาง ๑ " 
                                " อนคต  ภาร  น วหติ " 
                        " ยอมไมนําพาธุระที่ยังไมมาถึง ๑ "  ดังน้ี. 
           อน่ึง  ทรงบริบูรณดวยพระปรหิตปฏิปทา  ทรงแบงเบารับพระ 
ราชภาระอันสําคัญ แหงสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาในทาง 
พระพุทธศาสนาทั้งหมด  ทรงปรากฏวามีพระอุตสาหวิริยภาพอันยิ่ง  
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ใหญ  ในอันที่จะทรงจัดกิจการบริหารปองกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
ใหเจริญรุงเรืองทันสมัย  อุบัติเหตุใด ๆ  ซึ่งจะทําใหเกิดอนัตถะไมเปน 
ผลอันดี  ที่ยงัไมเกิดมีก็ทรงจัดการระวัง  เมื่อพลาดพลั้งเกิดข้ึนมาแลว 
ก็ทรงเขมนขะมักเพ่ือจักทรงระงับใหราบคาบ  ขอเสียหายที่หยาบและ   
ละเอียดอันมีอยู ก็ต้ังพระหฤทัยตรวจตราดู  เพ่ือจะเลิกถอนผอนปรน 
ใหหมดสิ้นไป  การใด ๆ  เปนทางแหงความเจริญ  แมจะสําเร็จยาก 
เทายากสักปานไร  ก็ไมทรงทอดพระอาลัย ทิ้งพระธุระ  เมื่อเปนกาละ 
ที่ทรงจัดข้ึน  สวนท่ีไดทรงจัดไวแลวก็มีพระประสงคจะรักษาใหยืนยง 
คงที่  ทรงสอดสองตรวจตราพระกรณียะอยูเปนนิตย  ในกิจพระศาสนา 
ทั้งฝายปริยัติทั้งฝายบริหาร  เชนทรงจัดการวางวิธีระเบียบการศึกษาและ 
การสอบไล  ทรงแตงตําราทั้งธรรมทั้งวินัยบรรจุวิชาใหเจริญมาก  ทรง 
ขยายการเรียนธรรมวินัยซึ่งเปนบุพพภาค  ใหแผออกไปในจังหวัดหัว 
เมือง  อันยังไมเคยมีมาแตเกากอน  ทรงแนะนําพร่ําสอนปลูกอัธยาศัย 
คฤหัสถและบรรพชิต  ใหมีจิตนิยมในเรื่องบริหาร  ปฏิสังขรณถาวร- 
วัตถุในสังฆิกาวาสท่ีชํารุดทรุดโทรมเส่ือมทราม  ใหงดงามเรียบรอยดี 
ทรงบําเพ็ญความสามัคคีใหมีในพระสงฆและคฤหัสถ  ใหสนิทสนมกลม 
เกลียวม่ันคง.  ทรงพระอุตสาหะเสด็จตรวจตราการคณะ  โปรดประทาน 
พระธรรมเทศนาแกพุทธบริษัท  ทั้งในกรุงและจังหวัดหัวเมือง  ใหเปน 
ประโยชนรุงเรือง  ประเทืองสุขแกประชานิกรเปนอันมาก  ชื่อวาโดย 
เสด็จสมเด็จพระผูมีพระภาค  ในสวนโลกัตถจรยิา  คือทรงประพฤติ 
ประโยชนแกโลก  และในสวนสัตตูปการสัมปทา  คือทรงถึงพรอม  
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ดวยอุปการะแกเวไนยสัตวและทรงบริบูรณดวยพระคุณสมบัติ  คือจตุพิธ 
พรหมวิหารและสังคหวัตถุ ๔  ทรงบําเพ็ญใหเปนไปดวยดีในพระประยูร 
ญาติ  และบรรพชิตคฤหัสถตามสมควรแกบริษัทฐานกาละและบุคคล 
นั้น ๆ  ทรงสมบูรณดวยมิตรธรรมญาติธรรม  อันพระกุศลนั้น ๆ  หาก    
อุปถัมภใหไดทรงรับผลานิสงส  มีพระเกียรติยศอันสูงสุดในพระบรม 
วงศานุวงศเปนมนุษยนาคอาชาไนยอติชาติในวงศสกุล  หนุนพระเชฏฐ- 
ภาดาใหเพ่ิมพูนพระอิสริยยศอันสูงศักดิ์  เปนที่พ่ึงพํานักของพระประยูร- 
ญาติและบรรพชิตคฤหัสถ  เสด็จอุปบัติมายังประโยชนและสุขใหสําเร็จ 
แกประชุมชนท่ัวไปทุกชั้น  ทั้งพระราชวงศเสวกามาตยราษฎรตลอดถึง 
รัฐมณฑล  สมดวยพระพุทธนิพนธวา 
              " ทุลฺลโก  ปุริสาช ฺโ                น  โส  สพฺพตฺถ  ชายติ 
              ยตฺถ  โส  ชายตี  ธีโร                ต  กุล สุขเมธติ. " 
" บุรุษอาชาไนย  คือทานผูองอาจ  หาไดยาก  ยอมไมเกิดในที่ทั่วไป 
ทานผูมีปญญาเปนอาชาไนยนั้น  เกิดในสกุลใด  สกุลนั้นยอมได 
ความสุข "  ดังน้ี. 
           พระอัตตหิตสมบัติและพระปรหิตปฏิบัติ  เชนมีนิทัสสนนัยดังรับ 
พระราชทานถวายวิสัชนามาโดยสังขิตตกถา  เปนพระคุณสัมปทามี 
บริบูรณ  ซึ่งไดทรงทําประโยชนเกื้อกูลอันยิ่งใหญไพศาลแกบริษัท 
บริวารพระราชอาณาจักรและพระพุทธศาสนา  นับวามีพระชนมมาเต็ม 
ไปดวยประโยชน  ไมเปนหมันมิไดปวยการ  ทรงถอืเอาแกนสาร 
และคุณอันประเสริฐแหงรางกายที่ไมมีแกนสาร  ตองตามพระพุทธ-  
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บรรหารที่ตรัสไวในปญจกังคุตตรนิกายวา 
              " สาราทายี  จ  โหติ                วราทายิ  จ  กายสฺส " 
           " ผูมีคุณความดี  ชื่อวาถือเอาสาระ  และคุณอันประเสริฐแกกาย " 
ดังน้ี.       
           สมเด็จพระมหาสมณะเจา  ผูมีพระคุณนานัปการ ดังรับพระราช- 
ทานถวายวิสัชนามา  แมสิ้นพระชนมลวงลับไป  แตพระคุณสมุทัย 
ยังเหลือปรากฏอยูในใจแหงมหาชนแทนพระองคสืบไปส้ินกาลนาน  สวน 
พระเบญจสกนธก็เปนไปตามคติของสังขาร  มีอาการเส่ือมส้ินดับไปเปน 
ธรรมดา  เหตุดังน้ัน  พุทธมามกชนผูมีปรีชาพึงบําเพ็ญความไมประมาท 
ตามกระแสพระปจฉิมโอวาทของสมเด็จพระผูมีพระภาค  อรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา  ผูเปนพระบรมศาสดาจารย  เมื่อจวนจะเสด็จดับ 
ขันธปรินิพพาน  ไดทรงกําชับตรัสสอนไววา 
              " หนฺททานิ  ภิกขฺเว  อามนฺตยามิ  โว  อยธมฺมา  สงฺขารา 
อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ " 
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บดันี้เราขอเตือนทานท้ังหลายวา  สังขารท้ังหลาย 
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา ทานท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึง 
พรอมเถิด "  ดังน้ี  ความไมเผอเรอเลินเลอ  ชื่อวาอัปปมาท  โดยอรรถ 
คือการไมอยูปราศจากสติ  ซึ่งเปนเหตุอํานวยสุขเปนผล  อันวิญูชน 
สรรเสริญในบุญกิริยาทุกส่ิงสรรพ  ดังพระชินสุภาษิตพจนประพันธวา 
              " อปฺปมาท  ปสสนฺติ                ปุ ฺกิริยาสุ  ปณฺฑิตา " 
" บัณฑิตทั้งหลาย ยอมสรรเสริญความไมประมาทในการทําบุญท้ังมวล "          
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อัปปมาทน้ัน  สาธุชนควรบําเพ็ญใหเปนไปในสวนตนและผูอ่ืน ทั้งใน 
คดีโลกทั้งในคดีธรรม  พนจากการพลั้งพลาด  ไดบรรลุประโยชนตาม 
ความปรารถนา  ในกิจการและปฏิปทาน้ัน ๆ  มีขอน้ีเปนอานิสงสผล 
สมเด็จพระนราสภทศพล  จึงไดตรัสเตือนพุทธบริษัทโดยเจาะจงวา   
                                " อปฺปมาทรตา  โหถ " 
" ทานท้ังหลาย จงเปนผูยินดีในความไมประมาท "  เมื่อนรชาติมีสติ 
ไมมัวเมา จึงคอยเฝารักษาจิตบําเพ็ญประโยชนกิจใหสําเร็จท้ังแกตน 
และคนอ่ืน  และไดบรรลปุระโยชน ๓  คือทิฏฐธัมมิกประโยชน 
สัมปรายิกประโยชน  และปรมัตถประโยชน  ตามสมควรแกขอปฏิปทา. 
อัปปมาทน้ัน  ยอมมีมาจากการพิจารณาเห็นความเสื่อมเปนเบื้องตน 
บุคคลคิดถึงความเส่ือมทรามหรืออันตราย  อันจักมีมากล้ํากรายเกิดข้ึน 
แกตน  บริวารชน  และทรัพยสมบัติ  จึงไดไมประมาท มีสติคิดกําจัด 
ปองกันบริหาร  ฝายสาธุชนผูคิดถึงความเส่ือมส้ินของสังขารดวยกําลัง 
ชรา พยาธิ  มัจจุราช  จึงไมประมาท  มัวเมา  มีสติเฝารักษาจิต  เพียง 
ละเลิกอกุศลทุจริตในกาย  วาจา  ใจ  อบรมกุศลสุจริตใหเกิดมีในสันดาน 
เพราะเหตุนั้น พระบรมศาสดาจารยจึงตรัสความเส่ือมไวในเบื้องตนวา 
                                " วยธมฺมา  สงฺขารา " 
" สังขารท้ังหลาย  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา "  ดังน้ี  แลวตรสัความ 
ไมประมาทไวในเบื้องหลังวา 
                                 " อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ " 
" ทานท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม "  ดังน้ี.  
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           หมายเหตุ :-  บทเรยีนบทนี้  หรอืพระธรรมเทศนากัณฑนี้  จะ 
ใหความรูแกนักเรียนดังตอไปนี้   
           ๑. หลกัสําคัญ ๆ  ในการแตงเปนทํานองเทศนตามท่ีไดพรรณนา 
ไวในตอนตนนั้น  มีอยูในพระธรรมเทศนากัณฑนี้โดยบริบูรณ  ถา 
นักเรียนเรียนดวยความต้ังใจ จักพบหลักสําคัญ ๆ  เหลาน้ันเปนแนแท 
และจักเปนประโยชนในการแตงของนักเรียนยิ่งนัก. 
           ๒.  ในตอนตนแหงพระธรรมเทศนา  แสดงพระมหาสมณคุณ 
ดวยถอยคําและสํานวนโวหารอันไพเราะสละสลวย  เปนที่นาจับใจเปน 
อยางยิ่ง.  ในตอนปลาย แสดงธรรมีกถาดวยถอยคําและสํานวน 
โวหารอันหลักแหลมลึกซ้ึง  เปนที่นาดูดดื่มเปนที่สุด. 
           ๓.  การแตงเปนทํานองเทศน  ตามหลักมีอยูวา  ตองใชศัพทบาง 
ในที่ ๆ ควรใช  และถารับสัมผัสกันก็อยาใหเลอะ  ความรูสึกวายากน้ัน 
เพราะจะตองระมัดระวังใหเปนไปพอดี แตถานักเรียนเรียนบทนี้ 
แลว  ถือเอาเปนเนตติคือแบบอยาง  ความยากในเรื่องทั้งสองน้ัน  จัก 
ลดลงมากทีเดียว  ความหนักใจของนักเรียนก็จักเบาบางลงไมนอย.  



แบบประกอบนักธรรมโท - วิธีเรียงความแกกระทูธรรมโท - หนาท่ี 50 

                                              บทที ่๕ 
                        " สทฺธีธ  วิตฺต  ปุริสสฺส  เสฏ 
                        ธมฺโม  สุจณิฺโณ  สุขมาวหาติ   
                        สจฺจ  หเว  สาธุตร  รสาน 
                        ป ฺาชีวี  ชีวิตมาหุ  เสฏนฺติ. " 
           ศรัทธาเปนคุณธรรมสําคัญ  บุคคลทําใหเกิดข้ึนในจิตเปนชั้นตน 
แลว อาจใหเกิดผลความดีอ่ืน ๆ  ตอไปโดยลําดับ  ดุจพืชสําหรับ 
หวานเพาะใหเกิดผลฉะน้ัน  ธรรมชาติที่ชื่อวาศรัทธานี้  ประสงคความ 
เชื่อท่ีประกอบดวยปรีชาเปนญาณสัมปยุต  นิยมนบัถือความบริสุทธิ์เปน 
ที่ต้ัง  เชื่อตอสิ่งท่ีควรเชื่อ  แจกออกโดยประเภทเปน ๔ ประการ  ความ 
เชื่อตอเหตุคือการทําดีทําชั่ว  เรียกวา  " กมมฺสทฺธา "  อยาง ๑ ความเชื่อ 
ตอผลอันเกิดแตเหตุนั้น  เรียกวา  " วิปากสทฺธา "  อยาง ๑  ความเชื่อ 
วาบรรดาสัตวไมเลือกวาชาติไหนภาษาไหน  ลวนมีกรรมสิ่งท่ีตนทําเปน 
ของตน  คือ  ทําดีไดรับผลดี ทําชั่วไดรับผลชั่ว  เรยีกวา  " กมมฺสฺส- 
กตาสทฺธา "  อยาง ๑  ความเชื่อตอความตรัสรูของพระตถาคตเจา  เรียก 
วา  " ตถาคตโพธิสทฺธา "  อยาง ๑.  ศรัทธามีประเภทดังพรรณนามานี้ 
เปนคุณสมบัติอันเปนเคามูลใหประพฤติความดี มีแกผูใดแลว  ก็พาผู 
นั้นใหมั่นจิตคิดบากบ่ันในที่จะทํากิจที่ตนคิดเห็นวาเปนการชอบ  ไมทอ 
ถอยหรือหวาดหว่ันแตภยันตราย มุงหลายแตความชอบธรรมเปนใหญ  
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ไมนิยมในลาภอันจะเกิดมีดวยประการอ่ืน  พากเพียรทํากิจน้ันจน 
สําเร็จผลอันประเสริฐ เกิดความปลื้มใจ  เหตุดังนี้  สมเด็จพระมหา- 
มุนีบรมสุคต จึงตรัสเทศนายกศรัทธาข้ึนเปนอริยทรัพย  โดยพุทธ- 
ภาษิตวา   
                        " สทฺธีธ  วิตฺต  ปุริสสฺส  เสฏ " 
" ศรัทธา  เปนทรัพยอันประเสริฐของคนในโลกนี้ "  ดังน้ี.  และศรัทธา 
นี้เปนเพ่ือนสองกันความเปลี่ยวใจ  ชักพาใหประพฤติธรรมเปนสุจริต 
มิใหประพฤติผิดจากธรรมอันชอบ  คุณความดีที่คุมครองรักษาผูปฏิบัติ 
ไวมิใหตกไปในท่ีชั่ว  ชือ่วาธรรมอันชอบ  คุณธรรมความดีที่เปนไป 
เพ่ือสุขประโยชนแกผูปฏบิัติ  นักปราชญยกยองสรรเสริญไมคัดคาน 
บุคคลควรปฏิบัติใหมีข้ึนในตนโดยสวนเดียว  เพราะความดียิ่งมีมาก 
ข้ึนเพียงใด  ก็ยิ่งเพ่ิมพูนคุณสมบัติใหไพบูลยเพียงนั้น  อันคุณธรรม 
ความดียอมมีมากเปนอเนกนัย  จะยกข้ึนถวายวิสัชนาในที่นี้โดยนิทัสสน- 
นัย  ไดแกคารวะความเคารพตอบุคคลควรเคารพ  คุณขอน้ีก็เปนธรรม 
ที่นักปราชญยกยองสรรเสริญวา เปนขอปฏิบัติควรทําใหมีข้ึนในตน อาจ 
คุมครองผูปฏิบัติไวมิใหตกไปในที่ชั่ว  ธรรมดาผูที่จะประพฤติตนใหต้ัง 
อยูในคุณธรรมทั้งปวง  เพ่ือหวังความสุขความเจริญแกตน  เชนจะปฏิบัติ 
ตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจาก็ดี  หรือจะศึกษาศิลปวิทยาที่หาโทษมิได 
ก็ดี ที่สุดแตจะเจรจาปราศรัยกับประชมุชนก็ดี  ตองอาศัยความเคารพ 
ออนนอมเปนเบื้องตนชวยอุปถัมภดวย  จึงจะทําความปฏิบัติและความ 
ศึกษาเปนตนนั้น ใหบรรลุสุขุมประโยชนตามกาลตามสมัย การนํามานะ  
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ความถือตนออกเสียแลว  มาอภิวาทกราบไหวตอนรับบูชาทานท่ีควร 
อภิวาทกราบไหวตอนรับบูชา  คือพระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจา 
หรืออาจารย และอุปชฌาย  บิดามารดาหรือญาติของตนท่ีเปนผูใหญกวา 
มีพ่ีชายพ่ีหญิงเปนตน  ชื่อวาความเคารพตอบุคคลควรเคารพ  ผูที่   
ประกอบดวยความเคารพดังน้ี  ยอมไดบรรลุสุขความเจริญไมเสื่อมถอย 
เหตุดังนั้นสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวในจูฬกัมมวิภังคสูตร มีใจ 
ความวา  " สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกน้ี  เปนคนไมกระดางไมมีมานะ 
ไหวบุคคลท่ีควรไหว  ตอนรับบุคคลท่ีควรตอนรับ  ใหที่นั่งแกบุคคลท่ี 
ควรให  หลกีทางใหแกบุคคลท่ีควรหลีก  ใหสักการะเคารพนับถือบูชา 
บุคคลท่ีควรสักการะเคารพนับถือบูชา  สตรีหรือบุรุษน้ันครั้นทําลายขันธ 
สิ้นชีพแลว  ยอมเขาถึงโลกซึ่งเปนที่ต้ังแหงความสุขสําราญ  คือสุคติ 
ภพโลกสวรรค  ดวยอํานาจกรรมคือความเคารพท่ีตนสมาทานส่ังสมให 
บริบูรณนั้น  ถาไมเขาถึงโลกเชนนั้น  มายังมนุษยโลกนี้  ยอมเกิดในสกุล 
สูงมีสกุลกษัตริยและอํามาตยเปนตน. "  ขอปฏิบัติคือความเปนคนไม 
กระดาง  เคารพตอบุคคลควรเคารพนี้  เปนไปเพ่ือใหผูประพฤติเกิดใน 
สกุลสูงดวยประการฉะน้ี  ผูประพฤติธรรมคือคารวะดวยอาการคือมีความ 
นับถือจริง ๆ  ดังฉัตรแกวกั้นภยันตราย  ประพฤติโดยเต็มฉันทอัธยาศัย 
เปนนิจนิรันดร  ยอมจะไดประสบสุขสุขอิฏฐวิบุลผล  ถึงยังไมเปนโอกาส 
ก็ยังอาจไดความชื่นบานท่ีเกิดแตความรูสึกวาไดทําการอันปราศจากโทษ 
เมื่อเปนโอกาสก็ยังไดบรรลุประโยชนสุขอยางอ่ืน ๆ  อีกเปนอานิสังสผล 
ตองตามสุภาษิตพุทธนิพนธวา  
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                                                บทที ่๕    
                                " ธมโฺม  สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ " 
           " ธรรมท่ีประพฤติดีแลว  นําสขุมาให "  และธรรมท่ีบคุคลประ- 
พฤติดีแลว  ยอมดัดใจผูประพฤติใหต้ังอยูในความสัตยเที่ยงธรรมไมเอน 
เอียง.  ความประพฤติอะไรดวยนํ้าใจจริง  ชื่อวาความสัตย  มีนิทัสสน- 
อุทาหรณที่จะพึงแสดง  คือความประพฤติเที่ยงธรรมในหนาท่ี  ความ 
ซื่อตรงตอมิตร  และความสวามิภักดิ์ในเจาของตน และความกตัญู 
ในทานผูมีอุปการคุณ  ความสัตยนี้เปนรสใหเกิดความชื่นบาน  เปนที่ 
จับใจของชนทั้งปวง  ลวงเสียซึ่งสรรพรสท่ีจะพึงรูแจงดวยชิวหาวิญญาณ 
ก็ดี ดวยทวารอ่ืนก็ดี  เพราะทําบุคคลใหสามัคคีพรอมเพรียงเปนน้ํา 
หน่ึงใจเดียวกัน  ชวยประกอบกิจน้ันใหสําเร็จเปนประโยชนแกตนและ 
ผูอ่ืนทั้งสองฝาย  สมตามเทศนานัยพุทธภาษิตวา 
                                " สจฺจ  หเว  สาธตุร  รสาน " 
" ความสัตยนั่นแล  ดกีวารสทั้งหลาย "  ดังน้ี  และความสัตยนี้ยอมชักนํา 
ใหบุคคลใชความตริตรอง  ในที่จะประกอบกิจใหหลีกจากสรรพโทษที่ 
เปนอสัตยอธรรม  เปนทางไดปญญา.  ปรชีาญาณท่ีรูจักหลีกเลีย่งเหตุ 
แหงความเส่ือม  และประกอบเหตุแหงความเจริญ  ชื่อวาปญญา 
ปญญาน้ี  เปนที่นิยมนับถือของหมูบัณฑิต  มีสุภาษิตสรรเสริญไววา 
เปนดวงแกวของนรชน  สําหรับสองทางคนสุขุมอรรถท่ีลี้ลับไมประ- 
จักษแจง  ไมมีแสงอ่ืนจะเสมอเหมือน  เปนผูนําใหดําเนินในกิจที่ชอบ 
เปนสวนสุจริต  บุคลผูดํารงชีวิตดวยปญญานั้น  ยอมประกอบสรรพ 
กิจการท่ีปราศจากโทษ  เพ่ือหิตานุหิตประโยชนแกตนและผูอ่ืนทั้งสอง  
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ฝาย  ไมประพฤติมักงายเห็นประโยชนตนสวนเดียว  โดยบรรยายน้ี 
สมเด็จพระนราสภธรรมิสสราธิบดี จึงตรัสเทศนาโดยพุทธภาษิตวา   
                                " ป ฺาชีวี  ชีวติมาหุ  เสฏ " 
" ปราชญกลาวผูเปนอยูดวยปญญาวาเปนอยูประเสริฐสุด "  ดังน้ี.  พระ 
ธรรมเทศนาที่ถวายวิสัชนามานี้  สังเขปลงในคุณสมบัติ  ๔ ประการ 
คือศรัทธา  ธรรม  ความสัตย  ปญญา.  คุณสมบัติทั้ง ๔ นี ้ ตาง 
เปนปจจัยอุดหนุนกันตอ ๆ ไปโดยลําดับ  ศรัทธาใหบุคคลรับธรรมไว 
เปนขอประพฤติ  ธรรมยึดใหคงอยูในความสัตย  และความสัตยเปน 
ปจจัยใหไดปญญา  สวนปญญาก็ชักพาใหบุคคลเขาใจตามท่ีเปนจริง  เกิด 
ศรัทธาเชื่อถือในความบริสุทธิ์  ประมวลกันเขาเปนธรรมสมาคมอัน 
อุดมเอก  เมื่อนรชนผูเนื่องในหมู  ต้ังแตคนสามัญขึ้นไปถึงพระมหา- 
กษัตริยเจาผูไดมุรธาภิเษกแลวก็ดี มาต้ังอยูในธรรมสมาคมน้ีมั่นคง 
แลว ความงามความดีก็จะเกิดมีแกนรชนผูนั้นเปนนิจกาล. 
           หมายเหตุ :-  บทเรยีนบทนี้  หรอืพระธรรมเทศนากัณฑนี้  จะให 
ความรูแกนักเรียน  ดังตอไปนี้ 
           ๑.  สาํนวนโวหารและถอยคําในพระธรรมเทศนากัณฑนี้  นิ่ม 
นวลและละเมียดละไมยิ่งนัก  ขอความท่ีแสดง  ลวนดําเนินตามหลัก 
ทุก ๆ ขอ   สออัธยาศัยอันดีงามคือความสงบเสง่ียมและออนโยนไมผาด 
โผน  อันหม่ินเหมตอความผิดพลาด  นี้เปนมารยาทอยางสําคัญของ  
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นักเทศก  รวมทั้งผูแกกระทูธรรมดวยประการหนึ่ง  ซึ่งนักเรียนทุกคน 
ควรอบรมใหมีในตนใหจงได.    
           ๒.  นอกจากนั้น  พระธรรมเทศนากัณฑนี้  ยังใหตัวอยางใน 
ความสัมพันธแหงกระทูธรรมน้ัน ๆ  อีกสวนหนึ่งดวย  กลาวคือ  เมื่อ 
ไดอธิบายกระทูหน่ึงมาโดยลําดับแลว  ในท่ีสุดจะดําเนินการอธิบายให 
เขาหากระทูอีกกระทูหน่ึง  เพ่ือใหขอความกินกันกลืนกันอยางไรน้ัน 
พระธรรมเทศนากัณฑนี้จะสอนใหทราบไดเปนอยางดี  ขอนักเรียนจง 
เขียนโดยใชความสังเกตใหถี่ถวน  กจ็ะทราบไดตามประสงค.  
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                      คําสําหรับเชื่อมสุภาษิตที่อางมาประกอบ   
 
           ๑.  สมดวยพจนประพันธสมเด็จพระโลกนาถเจาตรัสบัณฑูรไว 
ตามท่ีมาใน---วา 
                                        -------------- 
           ๒.  สมกับความในพระพุทธนิพนธคาถา   ที่พระศาสดาไดตรัสไว 
อันมาใน---วา 
                                        -------------- 
           ๓.  สมดวยพระพุทธนิพนธบรรหาร  มีอาคตสถานที่มาใน---วา 
                                        -------------- 
           ๔.  สมดวยกระแสพระพุทธภาษิตใน---วา 
                                        -------------- 
           ๕.  สมจริงดังพระพุทธภาษิตใน---วา 
                                        -------------- 
           ๖.  สมแกสุภาษิตใน---วา 
                                        -------------- 
           ๗.  แมนดวยความแหงพระคาถาประพันธพุทธภาษิตใน---วา 
                                        -------------- 
           ๘.  แมพระพุทธภาษิตใน---ก็ไดแสดงความน้ีไววา 
                                        --------------  
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           ๙.  มีเทศนานัยวิธีดังที่มาใน---วา   
                                        ------------- 
         ๑๐.  ตองกับสุภาษิตใน---วา 
                                        ------------- 
         ๑๑.  ดงัแสดงไวใน---วา 
                                        ------------- 
         ๑๒.  ดงัมีแจงใน---วา 
                                        ------------- 
         ๑๓.  ขอน้ี  เขาในพระพุทธพจนประพันธ  อันมาใน---วา 
                                        ------------- 
         ๑๔.  ขอน้ี  พึงทราบดวยเทศนาท่ีตรัสไว  อันมาใน---วา 
                                        ------------- 
         ๑๕.  เน้ือความท่ีบรรยายมานี้  ไดในธรรมภาษิต  ซึ่งปรากฏ 
อยูใน---วา 
                                        -------------- 
         ๑๖.  ขอน้ี  พึงเห็นสมตามพระบรมพุทโธวาทท่ีสมเด็จพระโลก- 
นาถ  ทรงภาษิตไว อันมาใน---วา 
                                        --------------- 
         ๑๗.  เปนความจริงอยางน้ี  สมเด็จพระมหามุนีสัมมาสัมพุทธเจา 
ก็ตรัสไว  อันมาใน---วา 
                                        ---------------  
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         ๑๘.  จริงอยางนั้น  พระพุทธพจนประพันธรับสมอางมีอยู  ดัง 
กระทูที่มาใน---วา    
                                        -------------- 
         ๑๙.  ตามคําท่ีกลาวน้ี  มีพระพุทธภาษิตเปนหลักฐาน  อันมีมา 
ใน---วา 
                                        --------------- 
         ๒๐.  มอีงคพยานแสดงไว  ดวยพระพุทธภาษิตขอหนึ่ง  ซึ่ง 
มีมาใน---วา 
                                        --------------- 
         ๒๑.  เพราะปริยายอยางนี้  จึงไดมีพระพุทธภาษิตแจงอยูใน---วา 
                                        --------------- 
         ๒๒.  ซึ่งควรสรรเสริญตามพุทธนิพนธคาถา  อันมาใน---วา 
( สําหรับธรรมภาษิตท่ีอางมาประกอบน้ัน  เปนคํากลาวสรรเสริญ เชน 
" ทุลฺลโภ  ปรุิสาช ฺโ "  บุรุษอาชาไนย  [ คือผูพิเศษสามารถเขาใจ 
อะไรไดฉับพลัน ]  หาไดยาก ) 
                                        --------------- 
         ๒๓.  เหตุดังนั้น  สมเด็จพระบรมศาสดาจารย จึงประทานพระ- 
บรมพุทธโอวาทเนื่องดวย---ไว  มีที่มาใน---วา  ( สําหรับธรรมภาษิต 
ทีอางมาประกอบน้ัน  เนือ่งดวยการรักษาตัวเปนตน ) 
                                        ---------------- 
         ๒๔.  อาศัยเหตุฉะนี้  พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัสเตือนสติไว 
                                                 
                  



แบบประกอบนักธรรมโท - วิธีเรียงความแกกระทูธรรมโท - หนาท่ี 59 

มีที่มาใน---วา  ( สําหรับธรรมภาษิตท่ีอางมาประกอบน้ัน  เปนคําเตือน 
โดยตรง )   
                                        ---------------- 
         ๒๕.  เหตุดังน้ี  สมเด็จพระสุคตทศพล  จึงตรัสพระคาถาประทาน 
เปนพระบรมพุทธโอวาทไว  ใน---วา 
                                        ----------------- 
           หมายเหตุ :-   บรรดาคําสําหรับเชื่อมสุภาษิตที่ชักมาอาง  รวม 
ทั้งส้ิน ๒๕ คําน้ัน   ขาพเจาไดเลือกสรรนํามาแสดงไว  เพ่ือใหความ 
สะดวกแกนักเรียน  หวังวานักเรียนคงจะไดรับความสะดวกไมมากก็นอย 
แตนักเรียนจะตองรูจักใช  ในที่เชนไร  ควรใชคําไหน  ตองเลือกฟน 
ใหจงดี  ใหเหมาะกับที่นั้น ๆ  เพราะคําทั้ง ๒๕ คํานั้น  มิใชเปน 
ไวพจน คือใชแทนกันไดทั้งหมดก็หาไม  มีอยูหลายคําทีเดียวท่ีใชแทน 
กันไมได  เชนคําวา  " เหตุดังนี้--- "  กบัคําวา " สมดวย--- " 
๒ คําน้ี  ใชแทนกันไมได แมคําอ่ืนที่ข้ึนตนดวยคําวา  " เหตุ "  หรือ 
" เพราะ "  และที่ข้ึนตนดวยคําวา  " สม "  หรือ  " ขอน้ี "  ก็ดุจเดียว 
กัน  ถาจะแบงคําท้ัง ๒๕ คําน้ันออกเปน ๒ ประเภท  ตามท่ีมีอยูโดย 
มากแลว  ประเภท ๑  ไดแก  " ประเภทเหตุ "  อีกประเภท ๑  ไดแก 
" ประเภทสม "  คําท้ัง ๒  ประเภทน้ี  ใชแทนกันไมได  ตางประเภท 
ตางก็ใชไดแตเฉพาะในท่ีของตน ๆ  แตพึงทราบวาคําท่ีอยูในประเภท 
เดียวกัน  ยอมใชแทนกันไดเสมอไป  นอกจากจะไมเหมาะไมไพเราะ 
ไมสละสลวยเทาน้ัน.  
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           มีคําถามสอดเขามาวา  ในที่เชนไร  ควรใชคําประเภทเหตุ 
และในที่เชนไร  ควรใชคําประเภทสม ?   
           เพ่ือใหนักเรียนไดรูจริงเห็นจริงลงไปวา  ในท่ีเชนนี้ตองใชคํา 
ประเภทเหตุ  และในเชนนี้ตองใชคําประเภทสม  จะไดนําตัวอยาง 
ที่ทานผูรูไดใชอยางไร  มาแสดงใหเห็น  ดังตอไปนี้ :- 
                        ในท่ีที่ตองใชคํา                ประเภทเหตุ 
           " อันความดีที่บุคคลไดประพฤติมา  จําจะตองรักษาไวเปนคูชีวิต 
หาไมความผิดก็จะหักลางเสียไมเปนผล  เหตุดังนั้น  สมเด็จพระสุคต- 
ทศพล  ผูดําเนินแลวดีในวิธีประพฤติพระองค  จึงทรงภาษิตพระคาถา 
ประทานเปนพระบรมพุทโธวาทไววา 
                " อุฏาเนนปฺปมาเทน                ส ฺเเมน  ทเมน จ 
                ทปี  กยิราถ  เมธาวี                ย  โอโฆนาภิกีรติ " 
ความวา  " ใหผูมีปญญาทําถิ่นฐานหรือความดีความงามใหเปนที่เกาะ 
ที่พํานักของตน  อยาใหหวงชลธีทวมทําอันตรายได  ดวยความหม่ัน 
ไมอยูเฉย  ดวยความเอาใจใสไมประมาทเลินเลอ  ดวยความตรวจ 
ตราระวังระไว  และดวยความปราบปรามใจใหอยูในอํานาจ  และ 
บําราศความเสียหาย "  ฉะน้ี. 
                                ในท่ีที่ใชคํา        ประเภทสม 
           " คนบางเหลาเห็นวา  พระพุทธศาสนาสอนในทางปญญา  อาง 
ธรรมจักรเทศนาเปนตนมาสาธก  และมุงไปในทางนั้น  ถึงคัดคาน 
ทานศีลและปฏิบัติอยางอ่ืนวา  ไมใชพระพุทธศาสนาก็มี จริง พระ-  
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พุทธศาสนาสอนในทางปญญา ความไดปญญาเปนแกนแหงพระพุทธ- 
ศาสนา  สมดวยคําวา   
                                " ป ฺ ุตฺตร        พฺรหฺมจริย " 
แปลวา  " พระศาสนามีปญญาเปนอยางสูง "  แตสอนในทางอ่ืนอัน 
เปนพ้ืนแหงปญญาดวย. 
           ตามตัวอยางที่แสดงมานี้  ถานักเรียนสังเกตดุใหดี ก็จะทราบ 
ไดวา  ในที่เชนไร  ควรใชคําประเภทเหตุ  และในท่ีเชนไร  ควรใช 
คําประเภทสม  แตในเรื่องน้ีจะเอาแนไปทีเดียวไมได เพราะยอมยัก 
ยายไปตามรูปความท่ีจะพึงดัดแปลงใหเปนไปอยางไร  ถากลาวตามทาง 
สังเกตจากท่ีทานใช  ตามอุทาหรณที่ยกมาแสดงน้ันก็ดี  ตามท่ีอ่ืน ๆ  ก็ด ี
โดยมากมักเปนดังนี้  คือถาสุภาษิตที่ชักมาอางนั้น  เปนคําตักเตือนแนะ 
นําส่ังสอนโดยตรง  คําสําหรับเชื่อมมักใชคําประเภทเหตุ หากเปน 
คําแสดงตามธรรมดาปรารภเร่ืองตาง ๆ  หรือแสดงเปนกลาง ๆ ไม 
เชิงเปนคําตักเตือนแนะนําส่ังสอน  คําสําหรับเชื่อมมักใชคําประเภทสม 
แตขอท่ีกลาวน้ี  จะนิยมลงเปนแนทีเดียวหาไดไม ขอนักเรียนจงฟงไว 
เปนความรูสวนหนึ่งเทานั้น. 
           อน่ึง  ในคําท้ัง ๒๕ คําน้ัน กลาวถึงพระพุทธภาษิตท้ังนั้น  ถา 
นักเรียนจะใชคําเหลาน้ัน และสุภาษิตที่จะชักมาอาง  มิใชเปนพระพุทธ- 
ภาษิต  ก็จงเปลี่ยนแปลงไปตามควร  นอกจากน้ี  ยังมีขอท่ีควรทราบ 
อีกอยางหนึ่ง  คือในการเลือกใชคําท้ัง  ๒๕ คําน้ัน   ควรเลือกคําท่ีได 
สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคตน จึงจะไพเราะดี  ตัวอยางเชน  " การ  
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ปฏิบัติทางพระศาสนา  คือประพฤติธรรมตามท่ีพระตถาคตเจาทรง 
ประกาศไว  แมใหวิบากคือความพนทุกขเปนที่สุด  วิบุลผลสวนหนึ่ง 
แลว  กย็ังทําผูปฏิบัติใหไดสุขในระหวางความประพฤตินั้นเสมอไป 
มีองคพยานแสดงไวดวยพระพุทธภาษิตขอหนึ่งวา   
                                " ธมจฺารี สุข เสติ " 
" ผูประพฤติธรรม อยูเปนสุข "  ดังน้ี  บัณฑิตชาติจึงนิยมยินดีใน 
พระธรรมนัน้เปนนิตยกาล  สมดังพระพุทธนิพนธบรรหารทีต่รัสไววา 
              " ธมฺมปติ  สขุ  เสติ                        วิปฺปสนฺเนน  เจตสา 
              อรยิปฺปเวทิเต  ธมฺเม                สทา รมติ  ปณฺฑิโต " 
" บัณฑิตผูประกอบดวยธัมมปติ  ยอมมีใจอันผองใส  อยูสบาย  นอน 
เปนสุข รื่นรมยในธรรมที่พระอริยเจาประกาศแลวทุกเม่ือ "  ดงัน้ี. 
           อีกตัวอยางหน่ึง  เชน  " อาการของจิตและวิธีรักษาจิตนั้น  พึง 
เห็นตามวจนประพันธพุทธภาษิต  อันสมเด็จพระธรรมสามิสสรบรม- 
ศาสดาตรัสเทศนาวา--- "  ดังน้ี. 
           ตัวอยางนี้  มุงใหพระนามของพระพุทธเจาไดสัมผัสกับคําสุดทาย 
ของวรรคตน  พระนามของพระพุทธเจามีเปนอันมาก  พอที่จะเลือกหา 
ใหสัมผัสกันไดโดยไมยาก  ควรท่ีนักเรียนจะเอาใจใสในเรื่องนี้บาง 
ตามสมควร. 


