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คํานําในการพิมพ
หนาทีข่ องคน (ฉบับพิเศษ) พิมพครัง้ ที่ ๑

พระเดชพระคุณ พระธรรมโกศาจารย (หลวงพอพุทธทาสภิกขุ) แหงสวนโมกขพลาราม ให
ความหมายสําคัญอยางหนึ่งของคําวา “ธรรมะ” คือ “หนาที่” ทานกลาววาชีวิตใดที่ไมปฏิบัติธรรม ก็คือ
ชีวิตที่ปราศจากการทําหนาที่อยางถูกตอง ยอมไมอาจมีชีวิตอยางเปนสุขได ทุกชีวิตมีกิจหนาที่ตอง
กระทําหลายดาน ตั้งตนแตทําหนาที่ทางรางกาย ที่อวัยวะทุกสวนตองทํางานอยางถูกตอง หากบกพรอง
ไปที่สวนใดก็จะเกิดโรคภัยไขเจ็บขึ้น และหากอวัยวะสวนใดไมทําหนาที่ ผลก็คือรางกายนั้นก็จะดํารงอยู
ไมได และตองตายไปอยางแนนอน
คนเรานอกจากมีหนาที่ตองบริโภค บริหาร และพักผอนใหพอดีแกความตองการของรางกาย
เพื่อใหรางกายแข็งแรงสมบูรณแลว ยังตองรูจักใชรางกายนั้นใหเปนประโยชน ปราศจากโทษภัยในการ
อยูรวมกัน ดังนั้น หนาที่ประการตอมาคือ หนาที่ตามความสัมพันธทางสังคม ซึ่งสมมติบทบาทและ
สถานภาพของบุคคล เชน เปนพอแมหรือลูก เปนอาจารยหรือศิษย เปนบรรพชิตหรือคฤหัสถ เปนผูนํา
หรือผูตาม เปนตน ซึ่งหากดําเนินไปถูกตอง ยอมยังใหชีวิตความเปนอยูตลอดจนจิตใจของบุคคลมี
ความราบรื่น กลมกลืนและเกื้อกูลกันดวยดี
สวนหนาที่ที่สําคัญกวานั้น คือ หนาที่ในการทําความเขาใจชีวิต ฝกฝนจิตใจใหหลุดพนจากเพลิง
กิเลสและเพลิงทุกขทั้งหลาย ไมยึดมั่นในตัวตนของตน ทําหนาที่ของมนุษยใหสมบูรณ ยอมเปนหนาที่
อันสูงสุด ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวย้ําความสําคัญของการเจริญจิตตสิกขาและปญญาสิกขาไว
เปนอันมาก
หนังสือเรื่อง “หนาที่ของคน (ฉบับพิเศษ)” ที่ทานเขมกะเรียบเรียงขึ้นนี้ เปนขอเขียนที่อานเขาใจ
งาย และใหแนวทางปฏิบัติไวอยางกวางขวาง เริ่มตั้งแตการแบงแยกจําแนกประเภทของคนตามคติ
พุทธศาสนา และแนวทางการพัฒนาตนใหสูงยิ่งขึ้น มีชีวิตสงบเย็นและบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่นไดอยาง
เต็มที่ อาจจะกลาวในที่นี้ไดวาเปนหนังสือเลมแรกที่ทุกคนควรอานอยางเร็วที่สุด

นับแตเขมกะผูเรียบเรียง ไดถึงแกกรรมในป พ.ศ.๒๕๑๕ การพิมพหนังสือเรื่อง หนาที่ของคน
ฉบับแรก ก็ไดขาดชวงในระยะหนึ่ง จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๒๕ (๑๐ ป หลังจากนั้น) ทายาทของผูเรียบเรียง
ไดจัดพิมพขึ้นใหมในหลากหลายรูปแบบ มีการแบงแยกหนาที่ออกเปน ๑๒ เลม มีขนาดใหญและขนาด
พกพา มีการขออนุญาตนําบทความของพระเดชพระคุณหลวงพอปญญานันทะ มารวมจัดพิมพในตอน
คนดี และคุณสมบัติพิเศษของนักบริหาร จวบจนปจจุบันจัดพิมพเปนสถิติทั้งหมดกวา ๓๐ ครั้ง รวม
หนังสือกวา ๒๐๐,๐๐๐ เลม ณ ปจจุบันนี้จึงเห็นสมควรจัดพิมพหนังสือเลมนี้เพื่อรักษาตนฉบับเดิม โดย
คัดเลือกเฉพาะหนาที่สําคัญ ๑๖ หนาที่
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม จึงไดจัดพิมพฉบับพิเศษขึ้น โดยพยายามรักษาตนฉบับเดิม
ไวทั้งหมด และเชื่อวาหนังสือนี้จะอํานวยประโยชนแกผูอื่น และนําไปปฏิบัติตามสมควร ยิ่งถาทานอาน
ดวยทาทีวิจารณเปรียบเทียบกับจริยธรรมและจิตสํานึกของคนในสมัยกอนและปจจุบัน ไมวาจะเปน
พอคา ขาราชการ ผูบริหารปกครองบานเมือง นิสิตนักศึกษาและครูบาอาจารย ตลอดจนชาวไร ชาวนา
พอคา แมคา เปนตนแลว ก็จะเห็นวาเราหยอนหรือคลาดเคลื่อนจากหนาที่ที่ควรกระทําไปไกลสักเทาใด
และหากจะขวนขวายใหทุก ๆ สวนของสังคม และทุก ๆ คน โดยเฉพาะอยางยิ่งตนเองเปนคนแรกสุด ได
ทําหนาที่ของคนในฐานะบทบาทที่ตนเปนอยูใหถูกตอง โลกนี้จะตองโสภานาอยูเพราะผูคนประพฤติ
ธรรมะในความหมายวา “หนาที่ของคน” ไดอยางแนนอน ขอใหความตั้งใจดีจงสัมฤทธิ์ผลเปนประโยชน
แกโลก และสังคมไทยของเราดวยเทอญ

ดวยความสุจริตหวังดี
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คํานําในการพิมพครั้งแรก

“หนาที่ของคน” ออกมาสูสายตาของทานไดในขณะนี้ เนื่องขาพเจาชอบคติพจนของหลวงพอ
สําเนียง ที่เขียนไวรอบหอสวดมนตวัดพระเวฬุวนาราม มีบทที่สะดุดใจขาพเจาอยูบทหนึ่ง ซึ่งมีขอความ
วา “คนนอก คนใน ในคน” ประจวบกับขาพเจากําลังคนควาเลือกหาหัวขอธรรมะเพื่อนําออกเผยแพรแก
ประชาชนตามหนาที่ของขาพเจา จึงไดพยายามคิดนึกขยายความคติพจนนี้ออกไปตามสติปญญา แลว
จึงไปสอบถามหลวงพอถึงความหมายที่ทานไดเขียนไว เมื่อไดรับคําอธิบายก็ตรงกับที่ขาพเจาไดนึกไว
จึงตกลงใจรวบรวมและเรียบเรียงขึ้น เพราะเห็นวา โลกที่กําลังประสบความเดือดรอนวุน วายอยูใ นขณะนี้
เนื่องจากยังไมรูจักหนาที่ของคนที่เกิดมา จริง ๆ ถึงจะรูแตไมไดปฏิบัติหนาที่นั้น ผลก็คือเหมือนกับไมรู
เชนเดียวกับคนที่มีเงินแลวเก็บไวเฉย ๆ ยังไมยอมใช ยอมไมเกิดผลอะไรเชนเดียวกัน เหมือนกับคนไมมี
เงิน สวนมากคนเวลานี้ไมไดทําหนาที่ของคนใหสมบูรณ แตกลับไปทําหนาที่ของสัตวนรกบาง เด็กไมได
ทําหนาที่ของเด็กบาง หนุมสาวไมไดทําหนาที่ของหนุมสาวบาง คนแกไมไดทําหนาที่ของคนแกบาง เปน
ตน ถึงแมผูเขียนเองก็ยังไมไดทําหนาที่โดยสมบูรณ จึงยังตองประสบความเดือดรอนวุนวายไปตาม ๆ
กันประการหนึ่ง และเรื่อง “หนาที่ของคน” นี้ ขาพเจายังไมพบวาไดรวบรวมไวในหนังสือเลมใดโดยตรง
พบบางแหงละเล็กละนอยเปนการยากที่จะหาดู และปฏิบัติหนาที่ของตนไดถูกตองเปนประการที่สอง
และประการที่สาม ก็มุงหมายเพื่อตอบแทนบุญคุณของพระพุทธศาสนา ที่ไดมีอุปการคุณแกขาพเจา
อยางหาอะไรเปรียบเทียบไมไดเลย ประการสุดทายขาพเจาเชื่อมั่นวา ผูใดกระทําตามหนาที่ผูนั้นชื่อวา
ปฏิบัติธรรมะ ผูใดปฏิบัติธรรมะผูนั้นชื่อวาปฏิบัติตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และผูใดปฏิบัติตาม
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูนั้นยอมพนจากทุกขไดตามควรแกกําลังแหงการปฏิบัติของตน ซึ่งเปน
จุดหมายปลายทางของคนทุกคน ที่ลวนแตตองการพนจากทุกข ปรารถนาประสบแตความสุขที่ดีที่สุด
กอนจะตายจากไป
เรื่อง “หนาที่ของคน” เลมนี้ ยังมีขอบกพรองอีกมากมายอยางไมมีปญหา เพราะรูสึกตนดีวา
ขาพเจายังมีความรูนอยเกินไปที่จะเขียนหนาที่ของคนนี้ และขาพเจายังไมเคยไดทําหนาที่นั้น ๆ มากทุก
อยางดวย มีแตเจตนาดีที่ปรารถนาจะรูจักหนาที่นั้น ๆ โดยกวางขวาง จึงพยายามเขียนจากคําสั่งสอน
ของครูบาอาจารยบาง จากขอคิดอิสระบาง จากประสบการณดวยตนเองบาง และมุงหมายอยางยิง่ ทีจ่ ะ
ไดเห็นทุกคนมีความสุขทั่วกันจริง ๆ จึงไดตกลงเขียน วางหลักเกณฑไว ๒ ประการคือ เขียนภาษางาย ๆ
ตามที่ชาวบานสามัญพูดกันอยูเพื่อใหคนทั่วไปอานเขาใจไดทันที พยายามตัดคําพูดที่เปนศัพทภาษา
บาลีอ อกเกือ บหมด เว นไว แต ที่ จํา เปน จริง ๆ เปน ประการแรก ประการที่ สองก็มุ ง ค น หาธรรมะที่
จําเปนตองใชประจําชีวิตเทานั้นมาบรรจุไวในหนาที่นั้น ๆ เพื่อผูประสงคจะปฏิบัติจะไดนําไปใช ทําใหมี

ความเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จในหนาที่ของตน โดยมีความทุกขแตนอยที่สุด และหนาที่ซึ่งทุก
คนตองปฏิบัติ คือ หนาที่ของคน หนาที่มนุษย และหนาที่คฤหัสถ แมจะตองปฏิบัติหนาที่อยางอื่นอยู
แลว ก็ตองปฏิบัติหนาที่ทั้ง ๓ นี้ดวย อยางที่จะหลีกไมไดเลย หากเราตองการจะเปนมนุษยโดยสมบูรณ
ฉะนั้น จึงกราบขออภัยในความผิด และขอวิงวอนทานที่พบวาหนาที่ไหนยังบกพรอง ควรจะมีหลัก
ปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมอีก โปรดกรุณาเขียนสงมายังกองคนควาและเผยแพรธรรมะดวยจะขอขอบพระคุณ
เปนที่สุด เพื่อจะไดปรับปรุงแกไขในการพิมพตอไป หากบุญกุศลอันใดที่เกิดจากการเขียนเรื่อง “หนาที่
ของคน” นี้ ขาพเจาขอรวมอุทิศสวนกุศลนั้นเปนเครื่องบรรณาการตอบสนองพระคุณแดทานบุพการีชน
และผูมีอุปการคุณแกขาพเจาทุก ๆ ทานดวย

เขมกะ เปรียญ ๘ ประโยค
อดีตเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ และอาจารยศูนยฝกตํารวจนครบาล
กองคนควาและเผยแพรธรรม
สํานักเวฬุวนาราม ต.ลําพญา อ.ลางเลน จ.นครปฐม
๕ ตุลาคม ๒๕๐๗

คน – คน - คน
คนเห็นคน
คนเห็นคน
กําเนิดคน
จนหรือมี
เออ! นั่นจริง
เชิญบอกตาม
นั่นแขน, ขา
ไหนเลาคน
ถามอะไร?
จะเปนคน
ไมใชคน
หรือจะหมาย
ออ! คนนี้
หากวิมุติ
ขอเชิญชวน
ใหเห็นวา

เปนคน
ไมใชคน
ตองเปนคน
ผูดีไพร
หรือไร
จริงเถิด
เอ็น, หนัง,
หรือวาคน
อะไร?
ไปอยางไร
แนแท
ความกระไร
เห็นจะเปน
ก็ตองเปน
ชาวเรา
คนเหมือนกัน

นั่นแหละคน
ใชคนไม
ทุกคนไป
ไมพนคน
ขาขอถาม
จะเกิดผล
หรือหลัง, ทนต
ซอนอยูไหน
ไมใชคน
เลาสหาย
ทั้งหญิงชาย
ไฉนหนา
คําสมมุติ
เหมือนเชนวา
ใชปญญา
ทั้งนั้นเอย ฯ

ห น า ที่ ข อ ง ค น
“คน – คน” คํานี้เปนคําที่ใคร ๆ พอไดฟงแลวก็รูจักดี หมายถึง อะไรโดยทั่วกันเพราะใชพูดเรียก
กันและกันมาตั้งแตครั้งดึกดําบรรพในสมัยที่โลกนี้มีขึ้นใหม ๆ แตถาจะถามวาคนมีหนาที่อยางไร? ก็
รูสึกวาจะตอบยากสักหนอย หากจะตอบวา คนมีหนาที่กิน นอน และสืบพันธุแลวก็ตาย เทานี้ก็งายดี
ถาเชนนั้นก็ไมยากอะไร และทุกคนก็ทําไดโดยไมตองสอน แมสัตวดิรัจฉานก็ทําไดเชนกัน เมื่อคนมี
หนาที่เพียงเทานั้น และก็ทําไดเหมือนกันทุกคน เหตุไฉนจึงตองเดือดรอนมีความทุกขใจถึงหนาดําคร่ํา
เครียด นอนเอามือกายหนาผาก บางคนถึงกับตองฆาตัวตายไปก็มาก
ฉะนั้น จึงนาที่จะไดพิจารณาใหถี่ดวนจนทราบวา คนนี้ทําอยางไรจึงจะมีความสุขชนิดที่ถาวร
มั่นคง จนไมรูสึกมีความเดือดรอนอะไร ๆ กับใคร ๆ แมในเวลาที่โลกกําลังเดือดรอนเปนไฟอยูทุกหัว
ระแหง

คน ๓ ชัน้
กอนที่จะไดวินิจฉัยถึงขอวา คนนี้ทําอยางไร หรือคนนี้มีหนาที่อยางไรจึงจะมีความสุขโดยไมมี
ความทุกขเลย หรือมีทุกขแตนอยที่สุดนั้น ควรจะวินิจฉัยคําวา “คน นี้ใหเปนที่เขาใจชัดพอสมควรกอน
ในเบื้องตนจะแยกคําวาคนนี้ออกเปน ๓ ชั้น คือ คนนอก, คนใน, และในคน
คนนอกนั้น หมายถึง คนอื่นและสัตวอื่นที่ไมใชตัวเรา เชน บิดามารดา อุปชฌายอาจารย และ
พี่นอง ฯลฯ เพราะคนเหลานั้นไมใชเนื้อไมใชหนังอะไรของเราทั้งสิ้น แมบิดามารดาผูใหกําเนิดเรา คือ
ผูใหเลือดเนื้อจนเกิดเปนตัวเราขึ้นมาก็ยังชื่อวาเปนคนนอก เพราะทานมีหนาที่ใหกําเนิดแตตัวเราเทานั้น
พอเราเกิดมาเปนตัวเปนตน แลวทานก็ไมใชตัวเราเองจริง ๆ ทานมีหนาที่ทําเพียงใหเราเกิดขึ้นมาได
เทานั้น เหมือนเราใหสิ่งของแกใครไปก็ตาม พอใหไปแลว สิ่งของนั้นก็กลายเปนของผูนั้นไป หาใชเปน
ของเราอยางเดิมไม ฉะนั้น คนอื่นและสัตวอื่นที่นอกจากตัวเราแลว จึงเรียกวา “คนนอก”
คนในนั้น หมายถึงตัวเราเอง ซึ่งประกอบดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ครบอวัยวะ ๓๒ ประการ
หรือบกพรองบางก็ตาม เมื่ออารมณคือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสสะทางเนื้อหนัง และธรรมารมณมา
กระทบแลว ใจรูสึกชอบบาง รูสึกไมชอบบาง สุดแตวาอารมณที่มากระทบนั้น ๆ ถาเปนที่ถูกใจก็ชอบ ถา
เปนที่ไมถูกใจก็ไมชอบ ตัวเราที่ประกอบดวยอวัยวะและมีความรูสึกดังกลาวแลว เรียกวา “คนใน” สวน
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“ในคน” นั้น พิจารณาโดยที่เกิดก็เห็นวาเกิดมาจากธาตุ ๖ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม อากาศ และวิญญาณ
ผสมกันไดสวนพอดี แลวก็มีความรูสึกเดินได พูดไดตามเหตุตามปจจัย แมเมื่อยังไมไดผสมกันหรือ
ผสมกันแลว หากถึงคราวแยกออกจากกันทุกชนิด ก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจจัยของ
ธาตุนั้น ๆ ไมคงที่อยูเลย เชน คนตายแลวเอาไปฝงหรือเผาก็ตาม ธาตุดินก็กลายเปนปุยใหเกิดผักหรือ
ตนไมอีก คนเก็บผักหรือผลไมมากิน ครั้งกินแลวก็ถายออกไปเปนดินเปนปุยตอไป

หนาทีข่ องคน
ตอไปนี้จะไดกลาวถึง “หนาที่” ตอไป คําวาหนาที่นั้นหมายถึงสิ่งที่ตองทํา หรือธุรกิจอยางใด
อยางหนึ่งที่จําเปนตองทํา เหมือนชาวนาก็มีหนาที่ตองทํานา พอคาก็มีหนาที่ตองคาขาย ครูมีหนาที่ตอง
สอนหนังสือ เปนตน หากจะชี้แจงในที่นี้ก็มากเหลือที่จะกลาวไดโดยสิ้นเชิง แตถารวบรวมกลาวใหสั้น
แลว หนาที่ของคนก็มีอยูเพียงสองอยางเทานั้น คือ หนาที่ที่ตองทําแกตนเองอยางหนึ่ง และหนาที่ที่ตอง
ทําใหแกคนอื่นอยางหนึ่ง บรรดาหนาที่ทั้งสองอยางนั้น หนาที่ที่ตองทําแกตนเองในฐานะที่เกิดมาเปน
คนนั้น เบื้องตนตองพยายามสรางตนใหมีหลักฐาน หลักแหลง สมกับที่เกิดมาในโลกนี้ใหไดกอน โดย
บําเพ็ญคุณธรรมสี่ขอ อันเปนหลักทําประโยชนที่ตนตองการในปจจุบันใหสําเร็จ ดังที่พระพุทธองคตรัส
วา “ทิฏฐธรรมมิกัตถะประโยชน” คือ

ประโยชนในปจจุบนั
๑. อุฏฐานสัมปทา มีความอดทนขยันหมั่นเพียรทําการงานทุกอยางในทางที่ชอบ พยายาม
อดทนตอความลําบากตรากตรํา ไมยอทอตอหนาวและรอน เพื่อใหไดมาซึ่งเงิน เปนปจจัยสําคัญในการ
เปนอยูของคนในปจจุบันนี้ งดเวนการงานทางทุจริตทุกชนิด แมจะเปนงานที่ไดเงินงาย ๆ ก็ไมยอมทํา
๒. อารักขสัมปทา พยายามรักษาเงินที่หามาไดโดยชอบนั้น ไมใชจายอะไรโดยไมจําเปน โดย
ยึดหลักภาษิตวา “ทํามาหาเก็บ” ไมใชทํามาหากินเทานั้น รักษาทรัพยใหพนจาก ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย
และอุทกภัย เปนตน
๓. กัลยาณมิตตตา คบแตคนดีหรือบัณฑิตเปนมิตร แลวทําตามอยางทาน ไมคบคนชั่วหรือ
คนพาลเปนอันขาด
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๔. สมชีวิตา พยายามเลี้ยงชีพโดยสมควรแกฐานะ โดยไมใหฟูมฟายสุรุยสุรายเกินพอดี หรือ
ฝดเคืองจนเกินไป เวลาที่ตนเองมีรายไดนอยก็ตองรูจักมัธยัสถ พยายามใชจายเลี้ยงชีพอยางงาย ๆ ให
สมควรกับรายไดของตน ไมใหเกินรายได เชน รายไดเดือนละ ๕๐๐ บาท ก็ตองพยายามใชเพียง ๔๙๐
บาทตอเดือน และไมพยายามที่จะยืมเงินผูอื่นมาใช ทําใหเกิดหนี้สินเปนพันธะติดตัว ถาเวลาที่ตัวมี
รายไดมาก ก็พยายามใชจายใหสมควรแกฐานะไมใหฝดเคืองจนเกินพอดี เชน มีรายไดถึงเดือนละ
๑,๐๐๐ บาท ก็ใชเพียง ๓๐๐ บาท ซึ่งนอยกวารายไดหลายเทานัก เชนนี้เรียกวาฝดเคืองเกินไป

หัวใจเศรษฐี
อันคุณธรรมสี่ขอนี้ เปนที่ยอมรับรองไดแนนอนวา หากคนใดประพฤติไดสมบูรณแลว ยอม
ทําประโยชนที่ตนตองการใหสํ าเร็จไดในปจจุบันทันตาเห็นคื อในชาตินี้ เอง ผูรูจึงยอเปนหั วใจถาคา
สําหรับสอนใหทองกันสืบ ๆ มาวา หัวใจคาถาเศรษฐี คือ อุ. อา. กะ. สะ ทั้งยังยืนยันวา ถาผูใดทองไว
และทําตามคาถานี้แลว ขึ้นชื่อวาในชาตินี้แลวไมตองกลัวจน คาถานี้ผูกเปนคํากลอนเพื่อใหเขาใจและจํา
ไดงายวา
อุ-นั้นคือ
หมั่นหา
ทรัพยสมบัติ
อา-หมั่นระมัด
ระวัง
ภัยทั้งหลาย
กะ-คบแต
มิตรดี
ทั้งหญิงชาย
สะ-จะจาย
สิ่งใด
ดูใหควร
เมื่อบุคคลตั้งตนไดในปจจุบันนี้แลว หรือกําลังสรางตนอยูก็ดี จําเปนที่จะตองกระทําสิ่งที่เปน
ประโยชนในภายหนาใหสําเร็จตามความตองการดวย เพราะปจจุบันนั้นจะตองสิ้นไป อนาคตวันพรุงนี้
จะตองมาเปนปจจุบันทันที แลววันมะรืนนี้ ๆ และวันตอ ๆ ไป จนเดือนหนา ปหนา ตลอดจนชาติหนา ก็
ตองเวียนมาเปนปจจุบัน เชนวันนี้มีอีกอยางแนนอน ฉะนั้นจึงเปนหนาที่ที่ตองกระทําสัมปรายิกัตถุ
ประโยชน โดยประกอบสิ่งที่ตองการใหสําเร็จในอนาคต ก็สิ่งที่ตองการของคนในอนาคตนั้นคืออะไรเลา?
ตอบวา มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัตินิพพานสมบัติ หรือเรียกวาสุขมนุษย สุขทิพย และสุขนิพพานก็คง
ไมผิดคุณธรรมที่จะใหสําเร็จสมบัติทั้งสามประการในอนาคตดังกลาวแลวนั้นมีอยูสี่ขอ คือ
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ประโยชนในภายภาคหนา
๑. ศรัทธาสัมปทา แปลวา ถึงพรอมดวยความเชื่อถือ คือมีความเชื่อถือ บุคคลมีแตความเชื่อ
อยางเดียว เชน เชื่อวามีความสุขความเจริญก็เพราะผลของการทําดี แตไมไดทําดี ไดแตเชื่อเทานั้น ไม
ชื่อวามีความเชื่อถือ ตอเมื่อใดมีทั้งความเชื่อดวย และกระทําตามความเชื่อนั้นดวย เรียกวามีทั้งเชื่อ
ดวย มีทั้งถือดวย เชน เชื่อมีศีลยอมนําไปสูสุคติแลวก็บําเพ็ญศีลใหเรียบรอยไมขาดตกบกพรอง จึงชื่อ
วามีความเชื่อถือสมบูรณ ถามีแตความเชื่อเฉย ๆ ก็ไมเปนศรัทธา เชน ซื้อของแลวเชื่อไว เปนตน และ
ความเชื่อนี้ตองประกอบดวยปญญามีเหตุผล เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ไมใชเชื่องมงาย ศรัทธาเชื่อ สิ่งที่ควรเชื่อ
นั้นแบงออกเปนสี่อยาง
๑. กรรมศรัทธา เชื่อกรรม คือ เชื่อการกระทําเทานั้นเปนเหตุใหรวยหรือจน ใหดีหรือชั่ว
ไมใชเพราะโชคเคราะห หรือผีสางเทวดาอะไรอํานวยให
๒. วิบากศรัทธา เชื่อผลของกรรม คือ เชื่อวาผลของกรรมนั้นตองมีแนนอนและใหผลตรง
ตามกรรมที่ทําไวจนได เวนแตจะชาหรือเร็วเทานั้น ไมมีใครจะบิดเบือนหรือหามผลของกรรมที่กระทํา
มาแลวไมใหบังเกิดผลได
๓. กัมมัสสกตาศรัทธา เชื่อวา สัตวมีกรรมเปนของตนเอง ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ไมมีใครทํา
ใหตนดีหรือชั่วได ตนเองก็ไมสามารถจะทําใหใครดีหรือชั่วได ความดีและความชั่วเปนของเฉพาะตัว
เทานั้น
๔. ตถาคตโพธิศรัทธา คือ เชื่อวาพระพุทธเจาตรัสรูดวยพระปญญาของพระองคเอง ไมมี
ผูใดสั่งสอน และสิ่งที่พระองคตรัสรูนั้นเปนของจริงอยางประเสริฐยิ่ง จะหาสิ่งใดจริงและประเสริฐเสมอ
มิได
๒. ศีลสัมปทาขอที่สองนั้น แปลวา ถึงพรอมดวยศีล หมายความวา ความประพฤติ ความ
เรียบรอยดี ทั้งแกตนและแกคนอื่นโดยไมกระทบกระเทือนตนเอง และไมทําใหผูอื่นเดือดรอน คือ จะทํา
กิจการใด ๆ ก็ดี จะพูดอะไร ๆ ก็ดี ก็ทําและพูดโดยไมเห็นแกตัวเองเลย จึงชื่อวามีศีล โดยประเภทแยก
เปนศีล ๕-๘-๑๐ และ ๒๒๗ แตศีลทุกประเภทนั้นบริสุทธิ์บริบูรณไดโดยไมขาดไมดางพรอย ก็อาศัย
การไมเห็นแกตัวเปนสําคัญ ถาความเห็นแกตัวเกิดขึ้นแลวเมื่อใด ศีลนั้นยอมขาดหรือดางพรอยทันที
สุดแตความเห็นแกตัวนั้นมากนอยเพียงใด เชน ศีลขอที่ ๑ คือ การไมฆาคนอื่นและสัตวอื่นนี้ ผูที่ไปฆา
คนอื่นหรือทํารายคนอื่นก็เพราะเห็นแกตัว โดยตองการใหตัวเปนคนเกง หรือมุงหมายเอาทรัพยสินของ
คนอื่นมาเปนของตัว หรือผูที่ไปฆาสัตวอื่นก็เพราะเห็นแกตัว โดยตองการเอาเนื้อของมันมาเปนอาหาร
บาง เอามาขายแลกเปนเงินบาง หรือศีลขอที่สอง คือ การไมถือเอาสิ่งของที่ผูอื่นไมไดใหนี้ ผูที่ลักขโมย
หรือถือเอาสิ่งของของผูอื่นมาก็เพราะเห็นแกตัว โดยตองการเอามาเปนของตัวชนิดที่ไมตองทําให
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เหนื่อยยากเทานั้น เรียกวาตองการไดทรัพยสินของผูอื่น แตไมยอมทํางานเชนเดียวกับผูอื่นที่เขาทํากัน
ตามตัวอยางนี้จะเห็นไดชัดแลววาศีลขาดเพราะเห็นแกตัวอยางเดียวเปนตนเหตุ แมศีลขออื่น ๆ ทุกขอ
ถาไมมีการเห็นแกตัวแลว ศีลนั้น ๆ จะไมขาดเลย ศีลคือการไมเห็นแกตัวนี้ จะมีขึ้นไดดวยอาศัยเจตนา
งดเวนซึ่งเรียกวา “วิรัติ” แบงเปนสามประการคือ
๑. สมาทานวิรัติ ไดแก การงดเวนโดยอาการสมาทานตอหนาพระสงฆหรือบุคคลวา
ขาพเจาขอสมาทาน คือ ตั้งใจงดเวนจากการประพฤติลวงศีลขอนั้น ๆ
๒. สัมปตติวิรัติ ไดแก การงดเวนโดยอาการที่ไมยอมประพฤติลวงศีลขอนั้น ๆ อัน
เกิดขึ้นเฉพาะหนา เชน บุคคลที่ไมไดสมาทานศีลไว และไปพบทรัพยสินของผูอื่นที่ตนพอจะถือเอาได
โดยเจาของไมรู แตเกิดมีหิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวตอบาปในการถือเอาทรัพยสิน
ของผูอื่นมาโดยเห็นแกตัวนั้น แลวงดเวนเสียไมถือเอาทรัพยสินนั้น ๆ
๓. สมุ จ เฉทวิ รั ติ ได แ ก การงดเว น จากการประพฤติ ล ว งศี ล นั้ น ๆ อย า งเด็ ด ขาด
หมายถึง ศีลของผูที่เปนอริยะ ผูหมดจากกิเลส อันเปนเหตุใหทําความชั่วทุกชนิดโดยเด็ดขาด
๓. จาคสัมปทาขอที่สาม แปลวา ถึงพรอมดวยการเสียสละ ไดแก การสละสิ่งของอยางหนึ่ง
การสละความเห็นแกตัวอยางหนึ่ง อยางแรกคือการสละสิ่งของนั้น หมายถึงการบริจาคพัสดุสิ่งของ ๆ
ตน เชน อาหารและเครื่องนุงหม เปนตน ใหแกบุคคลที่ควรให เชนเดียวกับการใหทาน และมีความมุง
หมายจะสละความโลภ ความตระหนี่ ความหวงแหนทรัพยของตนดวย เพราะทรัพยสินทุกสิ่งทุกอยาง
นั้น ทุกคนยอมปรารถนาและพยายามแสวงหามาดวยความเหนื่อยยาก ครั้งหามาไดแลวยอมตองการ
รักษาไวดวยความหวงแหน ยากที่จะเสียสละใหใคร ๆ ได คําวาบุคคลที่ควรใหนั้น หมายถึงผูมีศีลธรรม
ประจําใจและประพฤติเรียบรอย หรือมิฉะนั้นก็หมายถึงถาวรวัตถุอันเปนสาธารณประโยชน เชน ศาลา
โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน
สวนการสละความเห็นแกตัวประการที่สองนั้น หมายถึง การที่ตนมีทรัพยสมบัติอยูแลว
หวงไวใชสอยแตตนคนเดียว ไมยอมเสียสละใหแกใคร ๆ เรียกวามีความเห็นแกตัวจัด แตกลับพิจารณา
เห็นวาทรัพยสมบัตินี้เปนของนอกกาย และเปนของสําหรับชาวโลกอาศัยใชสอยกันไปจนกวาจะตาย แม
เราก็เชนเดียวกัน เมื่อยังมีชีวิตอยูที่ไดอาศัยใชสอย ครั้นตายไปแลวก็นําเอาไปไมไดสักอยางเดียว ครั้ง
พิจารณาดังนี้แลวก็กลาบริจาคทรัพยสมบัติของตนใหเปนประโยชนแกคนอื่น อีกประการหนึ่ง เวลาที่ตน
จะทําทุจริตอยางใดอยางหนึ่ง เชน จะประพฤติผิดในกาม ทําชูในบุตรภรรยาของผูอื่น ก็พิจารณาเห็นวา
เพราะเราเห็นแตความสุขสนุกสนานสวนตัวฝายเดียว ไมเหลียวแลถึงความเสียหายของผูอื้น และความ
เดือดรอนใจของผูเปนบิดามารดา หรือสามีภรรยาของผูนั้นแลวเสียสละความเห็นแกตัวนั้น งดการ
ประพฤติผิดในกาม นี้เรียกวาถึงพรอมดวยการเสียสละ เปนตน
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๔. ปญญาสัมปทาขอที่สี่ คือ ถึงพรอมดวยปญญา ปญญาความรอบรูในที่นี้จะแบงออกเปน
สองประเภท คือ ปญญาในทางโลกอยางหนึ่ง ปญญาในทางธรรมอยางหนึ่ง ปญญาในทางโลก ไดแก
ความรูในศาสตรตาง ๆ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร เปนตน ซึ่งเปนวิชา
ที่สามารถประกอบ และทําสิ่งตาง ๆ ใหเกิดขึ้น เปนการเพิ่มความสะดวกสบายในการเปนอยูของบุคคล
ในโลกนี้ เกิ ด ผลแก ผู รูศ าสตร นั้ น ๆ โดยไดล าภยศ ชื่อ เสีย ง ตามสมควรแก ค วามรูข องตน แต ไ ม
สามารถจะทําใหพนจากทุกขได แมจะรูมากมายหลายอยางหลายประการ ที่สุดจนกระทั่งทําระเบิด
นิวเคลียรหรือทําดาวเทียมไดก็ตาม ถึงอยางนั้นผูรูนั้นก็ยังพนจากทุกขไมได เพราะความรูทั้งหลายนั้น
เปนความรูหรือเปนวิชาภายใตอวิชชา

ความรูแจงดวยปญญา
สวนความรูในทางธรรมนั้น เปนความรูความจริงของสภาวธรรมทั้งปวง รูสภาวธรรมนั้นตาม
เปนจริงของมันวาเปนอยางไร โดยเฉพาะก็คือรูในกองสังขารในตัวเราเอง ซึ่งมีความยาวหนึ่งวาหนาหนึ่ง
คืบกวางกํามือหนึ่ง พรอมทั้งสัญญาและใจนี้ รูแนแกใจตนเองวาในตัวเรานี้มีแตการเกิดดับเทานั้น หามี
อะไรเปนแกนสาระที่ควรยึดถือแมแตนอยหนึ่งไม ทั้งมีความเขาใจชัดวาตัวเรานี้เปนของไมเที่ยงแท
แนนอน ยอมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจจัยของสิ่งที่ปรุงแตงขึ้น เพราะปรุงขึ้นดวยธาตุ
ทั้ ง หก เริ่ ม ต น เป น กลละเท า น้ํ า มั น งาที่ ใ สอั น ติ ด อยู ที่ ป ลายขนจามจุ รี ซึ่ ง สลั ด แล ว ถึ ง เจ็ ด ครั้ ง แล ว
เปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับจนเกิดปญจสาขาหาแหง คือ แขน ขา และศีรษะ แลวแปรเปลี่ยนคลอดจาก
ครรภมารดา คอย ๆ เติบโตเปนเด็กออน เปนหนุม สาว แก เฒา แลวตายไปโดยลําดับ ซึ่งพระองคตรัส
เรียกวาอนิจจัง และเปนของทนไดยาก ตั้งอยูไมไดนาน เชน นั่งอยูเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยตองเปลี่ยนเปนยืน
ครั้ น ยื น แล ว เดี๋ ย วเดี ย วก็ เ มื่ อ ยปวดต อ งเปลี่ ย นเป น เดิ น ครั้ น เดิ น แล ว หนั ก เข า ก็ เ หนื่ อ ยเดี๋ ย วต อ ง
เปลี่ยนเปนนอน เพราะมันทนอยูในลักษณะเดียวไมไดนาน จึงตรัสเรียกวาทุกขัง ทั้งเปนอนัตตาไมใชตัว
ไมใชตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ไมใชเรา ไมใชเขา เพราะจะหามหรือบังคับบัญชาไมได

การเห็นแจงสัจจธรรม
แม ที่ สุดจะอ อนวอนวิ ง วอนติดสิ นบนอยา งไรก็ไมไ ด เมื่ อถึง กํ า หนดจะแกก็ต อ งแก เมื่อถึ ง
กําหนดจะเจ็บก็ตองเจ็บ เมื่อถึงกําหนดจะตายก็ตองตายไปตามกําหนดนั้น ๆ ใครจะผัดเพี้ยนให รอสัก
ชั่ว โมงหรือแม สัก วิ นาที หนึ่ ง เทา นั้นเขาก็ห าฟงไม และไมยอมใหผัดผ อนทั้ง สิ้น ถึ งบุคคลนั้ นจะเปน
พระมหากษัตริยหรือมหาเศรษฐี หรือโจรที่ดุราย ซึ่งสามารถจะทําอะไรไดตามชอบใจ จะสั่งตัดศีรษะ
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ใครก็ไดทั้งสิ้น หรือจะสั่งปลอยนักโทษที่ถูกประหารแลวใหพนโทษก็ได แตก็ยังไมสามารถจะทัดทาน
ความแก ความเจ็บ ความตาย อันมาถึงแกตนเองไดเลย เพราะเปนอนัตตาจริง ๆ สมดังที่พระองคตรัส
ไวนั้น
เมื่อมีความรูและความเขาใจดังนี้ ยังตองมีความแจมแจงในใจของตนเองจนกระทั่งเกิดความ
เบื่อหนายคลายความกําหนดรักใคร และหลงใหลอาลัยรักในตัวเรานี้จริง ๆ จึงจะหลุดพนจากความยึด
มั่น ถือมั่นในตัวตนนี้ วาตัวเรา วาของเรา ปลอยวางสังขารทั้งปวง ทั้งภายในและภายนอก หมดความ
รักและความชังในอารมณทั้งภายในและภายนอกที่มากระทบกัน ทั้งที่เปนสวนดีก็ไมเกิดความชอบใจ
ทั้งที่เปนสวนรายก็ไมเกิดความเสียใจ จิตใจมั่นคงไมหวั่นไหว ตั้งมั่นอยูประดุจดังภูเขาที่ลวนแลวไปดวย
หินอันเปนแทงเดียว แข็งแกรง ยอมตั้งมั่นไมหวั่นไหวดวยลมอันพัดมาทั้งแปดทิศฉะนั้น หรือจิตใจของผู
ที่ปลอยวางสังขารทั้งปวงไดแลวนั้น จะเปรียบกับแผนดินก็ได
ธรรมดาว า แผ น ดิ น นั้ น ใครจะเอาดอกไม ธู ป เที ย น ของหอมนานาพั น ธุ ไ ปบู ช ากรอบไหว
แผนดินก็ไมแสดงอาการยินดีหรือชื่นชม หรือใคร ๆ จะโกรธแผนดิน แลวขี้รด เยี่ยวรด หรือจะเอา
ซากศพของสัตวเนาเปอยไปทิ้งทับถมแผนดิน แผนดินก็ไมแสดงอาการโกรธหรือแมเพียงอาการรังเกียจ
เลย คงตั้งอยูเฉยเปนปกติเชนนั้นฉันใด ถึงจิตใจของผูปลอยวาง ไมยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งปวงดังกลาว
แลวก็ยอมไมยินดียินราย ไมรักไมชัง ทั้งในเวลาที่อารมณสวนชั่วหรือสวนดีมากระทบ คงวางเฉยอยูได
โดยไมแสดงอาการทางกาย วาจา และใจใหผิดปกติเลยฉันนั้น

วิชาทีป่ ระเสริฐคือวิชาธรรม
รวมความวาปญญาที่รูอะไรก็ตาม ที่รูออกคือ รูออกนอกไปจากตัวเรา เชน วิชารบ วิชาเดินเรือ
และวิชาทําดาวเทียม เปนตน เรียกวิชาทางโลก เพราะเปนวิชาที่ทําใหเปนอยูในโลกไดโดยสะดวก สวน
ปญญาที่รูเขา คือ รูเขามาในตัวเรา รูสภาพความจริงในตัวตนของเรานี้เอง เรียกวาวิชาในทางธรรม ใน
วิชาทั้งสองอยางนี้วิชาโลกมีมากมายเหลือที่จะคณานับ เรียนเทาไรก็ไมรูจักจบ เพราะวิชาโลกเกิดขึ้น
เรื่อย ๆ ตามความเจริญของโลก ดูเหมือนยิ่งเรียนยิ่งไมรูอะไรเลย และไมมีทางที่จะประสบความสุข
อยางแทจริงโดยปราศจากความทุกขได
สวนวิชาทางธรรมนั้น เปนวิชาที่ประเสริฐ เปนวิชาที่เรียนจบได เพราะที่สุดของวิชาคือ ทําใหผูรู
แลวพนจากทุกขไดโดยไมตองเรียนอะไร จึงจัดเปนวิชาที่ดีเลิศ และเปนวิชาที่ทุกคนควรจะเรงศึกษาให
จบจนถึงที่สุดเสียโดยเร็ว เพราะถาเรียนวิชาทางธรรมจบแลว วิชาโลกก็ไมมีความหมาย รูสึกวาจะเปน
เรื่องเล็กที่สุด ตอนนี้ขอแทรกคติธรรมใหนําไปคิดวาดังนี้
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วิชาโลก
เพราะพิภพ
วิชาธรรม
ยอมพบพาน

เรียนเทาไร
กลมกวางใหญ
เรียกแลวทํา
จุดจบ

ไมรูจบ
ลึกไพศาล
จนชํานาญ
สบสุขเอย ฯ

เมื่อบุคคลทําหนาที่ของตนเองครบทั้งสองอยาง คือทั้งในปจจุบันและอนาคตแลว ก็คงเหลือ
หนาที่อันสําคัญอีกอยางหนึ่ง ซึ่งไดแกปรมัตถประโยชน คือ ประโยชนอยางยิ่ง หมายความวา การ
ประกอบสิ่งที่ตองการอยางยิ่งใหสําเร็จ ก็สิ่งที่ตองการอยางยิ่งของคนนั้นไดแกอะไรเลา? ความสุขอยาง
ยิ่งซิ เพราะทุกคนในโลกนี้จะทําอะไรหรือไมก็ตาม จะขึ้นเหนือหรือลองใตก็ตาม จะเปนบรรพชิตหรือ
คฤหัสถ จะเปนราชา หรือขาทาส จะเปนยาจกหรือมหาเศรษฐี แมจะเปนเทวดาหรือสัตวดิรัจฉาน ลวน
แตปรารถนาความสุขอยางยิ่งดวยกันทั้งสิ้น ก็ความสุขอะไรเลา จึงจะเปนความสุขขั้นสุดยอดที่มนุษย
ควรจะได ควรจะปรารถนา ขอตอบวา พระนิพพานนั่นเอง เพราะนิพพานเปนสุขซึ่งหาอะไรเปรียบไมได
แมพระพุทธองคก็ยังตรัสรับรองวา “นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานนั่นแหละเปนสุขอยางยิ่ง หรือสุขอยาง
ยิ่งนั่นแหละคือนิพพาน” พอไดยินคําวานิพพานเทานั้น คนสวนมากก็มักจะสายหนา บอกวาไมไหวบาง
ทําไมไดบาง เปนของเหลือวิสัยสําหรับคนสมัยนี้บาง
ขาพเจาขอเชิญชวนใหทานมาคิดถึงคําสอนของบรรพบุรุษโบราณวา “สวรรคอยูในอก นรกอยูใน
ใจ นิพพานก็ไมไกล อยูที่ใจเราเอง” ดังนี้ จะมีความจริงเพียงใด โปรดพิจารณาใหแยบคาย เพราะถาไมมี
เหตุผลที่ดีอยูจริงแลว ทานคงไมสอนกันตอมาจนถึงทุกวันนี้

สวรรคในอก
เรามาพิจารณาถึงคําวาสวรรคกอน สวรรคก็คือ อารมณที่ดี ความสบายหรือความสุข นรกก็
คือ อารมณที่ราย ความเดือดรอนหรือความทุกข คําวาอกก็หมายถึงใจ สวนนิพพานก็คือความดับกิเลส
โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะไดแก ความดับตัณหาคือความอยาก อันเปนเครื่องรอย รัด เย็บ หัวใจสัตวใหติด
อยู เวลาใดที่เราทําความดีไดลาภ ยศ ความสรรเสริญจากมหาชน เรามีก็มีความปลื้มอกปลื้มใจ เปน
ความสุข หรือเวลาที่อารมณอันดีคือรูปที่งาม เสียงที่ไพเราะออนหวาน กลิ่นที่หอมหวนชวนดื่ม รสที่
กลมกลอมซาบซานเสียวกระสันต สัมผัสการถูกตองสิ่งที่นุมนวลละมุนละไม เปนที่ถูกความประสงค
ของเรามากระทบเขา ก็ทําใหใจเราเบิกบาน เปนความสุขสําราญ จัดวาสวรรคเกิดขึ้นในใจของเราแลว
หรื อว า ใจของเราได ขึ้ น สวรรค แล ว แม สั ตว ที่มี วิม านสวยสดงดงามตระการตาเพี ย งพร อ มไปด ว ย
เทพบุตรเทพธิดาเปนบริวาร มีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสอันเปนทิพยนานาประการ เมื่อเราไดประสบ
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แลว มันก็เปนเพียงทําใจใหสดชื่นรื่นเริงเบิกบานเชนเดียวกัน แตถาเราอยูในวิมานเชนนั้นแลว จิตใจไม
เปนสุข กระสับกระสายดิ้นรน กินไมได นอนไมหลับ เราจะเอาหรือไม? ก็คงไมเอาอีกเหมือนกัน

นรกในใจ
ฉะนั้น ความสุขใจในปจจุบันนี้ จึงเปนของควรปรารถนาหรือทําใหเกิดมีขึ้นกอนเปนอยางยิ่ง
ดีกวาที่จะมัวพะวงถึงสวรรควิมาน อันจะไดจะถึงตอเมื่อตายไปแลวเปนไหน ๆ สวนเวลาใดที่เราไดทํา
ความชั่วแลว แมยังไมมีใครรูหรือเขาจับยังไมได ใจของเราก็เดือดรอนกระสับกระสายกลัวคนอื่นจะรู
หรือกลัวเจาหนาที่เขาจะจับได ไมเปนอันกินหรือจะนั่งนอนก็ไมปกติ ครั้นผลของความชั่วเกิดขึ้นอีก ยอม
เปนเหตุใหเสื่อมจากลาภ กลับถึงความวิบัติ ถูกถอดจากยศ ปลดจากตําแหนงหนาที่ซึ่งเคยทําอยู ใจ
ของเราเปนอยางไร? มันจะดิ้นทุรนทุรายยิ่งกวาเอาปลามาเผาทั้งเปนเสียอีก หรือเวลาที่อารมณรายคือ
รูปที่นาเกลียด เชน เปนโรคเรื้อนเนาเฟะ เสียงที่ดุราย นินทาดาแชง กลิ่นศพหรือกลิ่นอุจจาระที่เหม็น
เนานาสะอิดสะเอียน รสที่พราปรา ไมกลมกลอม เผ็ดอยางโลด เปรี้ยวอยางแจด ชวนใหเบื่อและ
อาเจียน สัมผัสที่แข็งกระดางที่สกปรก ที่รอนจัดหรือเย็นจัด ซึ่งไมถูกความประสงคของเรามากระทบ
เขา ยอมทําใหใจเดือดรอนดิ้นรน ไมพอใจกระสับกระสาย เกิดความทุกขหนัก ก็จัดวานรกไดเกิดขึ้นใน
ใจของเราแลว หรือวาใจของเราไดตกนรกแลว
แมนรกที่เปนขุมใหญ ๆ อันประกอบดวยเหล็กหนาทึบทั้งสี่ดาน มีกระทะทองแดงใหญเต็มไป
ดวยน้ํากําลังเดือดพลาน เพราะแรงไฟที่ลุกโชนทวมกระทะนั้น มีนายนิรยบาลคอยทิ่มแทงไลตอนเหลา
สัตวนรก แลวจับโยนลงไปในกระทะทองแดงนั้น หรือหมาดุรายไลกัด นายนิรยบาลก็เอาหอกไลแทง ให
ขึ้นตนงิ้วซึ่งมีหนามเหล็กยาวถึง ๑๖ องคุลี ครั้งขึ้นไปแลวก็ถูกแรงกาปากเหล็กรุมกันจิกตาและไสพุงอีก
เมื่ อ เราประสบแล ว มั น ก็ เ พี ย งทํ า ใจของเราให ห วาดกลั ว ไม มี ค วามสุ ข ต อ งดิ้ น รนทุ ร นทุ ร าย
กระสับกระสาย ใจตองเดือดรอนอยูตลอดเวลาเชนเดียวกัน ฉะนั้น ความทุกขใจในปจจุบันนี้จึงเปนของ
ที่เราควรกลัว ควรจะหลีกเลี่ยง ไมทําใหเกิดความทุกขเดือดรอนใจ อันเปนเหตุใหตองไปเกิดเดือดรอน
ในนรกภายหนาอีกเปนอยางยิ่ง
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นิพพานอยูไ มไกล
สวนนิพพานนั้นเลา เมื่อเราเขาถึง “ในคน” ดังกลาวแลว จิตใจของเราก็จะหมดความอยากได
อะไร ๆ มาเปนของตัว เบื่อหนายในสังขารทั้งปวง โดยพิจารณาเห็นวา รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่โลก
เขานิยมวาดี นาชม นาปรารถนาก็ตาม หรือที่วาไมดี ไมนาชม ไมนาปรารถนาก็ตาม ลวนเปนมายา
ทั้งสิ้น เปนของหลอกลวงโดยสิ้นเชิง โลกมีปกติชอบของหลอกเปนธรรมดา จึงหลงผิดอยูในสิ่งที่สมมติ
กันวาดี นาชม นาปรารถนานั้นตลอดไปไมมีที่สิ้นสุด ความจริงสวนที่ไมดีเรียกวาบาปหรือความชั่วนั้น
เรายังละไดงาย เพราะเปนสิ่งที่ไมถูกกับความประสงคของเรา แตสวนที่ดีเรียกวาบุญหรือความดีนั่นสิ
ละไดยากอยางยิ่ง เพราะเปนสิ่งที่ถูกกับความประสงคของเรา ผูใดประสบแลวมักทําใหลุมหลง หากเรา
คิดดูใหดี ๆ ก็จะเห็นวาทั้งบุญและบาป หรือทั้งดีและชั่วนั้นเกิดมาจากสิ่งเดียวกัน คือเกิดมาจากความ
อยากเทานั้น

ละกิเลสไดเมือ่ ไรก็ไดนพิ พานเมือ่ นัน้
ดังนั้น เราไมตองเปนหวงในการละทั้งบุญและบาป หรือละทั้งดีและชั่วใหมากเรื่องเลย เรามา
ทําความพยายามละความอยากนั้นเสียอยางเดียว เรื่องมันก็จะจบกัน พูดอยางนี้ทานคงเห็นดวย แต
ความอยากนี้มันเกิดขึ้นในใจจนชิน กลายเปนนิสัยสันดานของทุก ๆ คน แลวจะละไดอยางไรละ ขอนี้ไม
เถียง แตเมื่อนิพพานนี้เปนสิ่งประเสริฐที่สุด และใหความสุขที่สุด ทั้งอยูใกลที่สุดคือในใจของเรานี้เอง
จึงควรพยายามอยางยิ่ง อันความอยากนี้ อยาเพิ่งเขาใจวามันเปนของไมดีหรือเปนตัณหาไปเสียทั้งหมด
ความจริงความอยากที่เปนภาษาไทยเรานี้มีความหมายกวางขวางมาก ถาอยากอะไรเพื่อเปนประโยชน
แกตัวเองหรือพวกพองของตัว หรือเรียกวาเห็นแกตัวเองหรือพวกของตัวละก็เปนตัณหาเปนของไมดี แต
ถาเปนความอยากใหหมดกิเลสหรืออยากไดนิพพานก็ไมเปนตัณหา เพราะความอยากใหหมดกิเลสนี้
เปนความอยากที่ไมเห็นแกตัว โดยที่ขึ้นชื่อวากิเลสแลวไมพนไปจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ทั้ง
สามอยางนี้ ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี ลวนแตเปนเหตุใหทําอะไร เพื่อประโยชนแกตัว
โดยเห็นแกตัวหรือพวกของตัวทั้งสิ้น คิดถูกใหดีก็จะเห็นได
ฉะนั้น ความอยากใหหมดกิเลสจึงไมเปนตัณหา เปนสิ่งที่ควรกระทําใหมีขึ้น แมความอยากได
นิพพานก็เชนเดียวกัน ไมเปนตัณหา เพราะนิพพานก็เปนการดับกิเลสอยางสิ้นเชิงอีก ฉะนั้น เราจึงควร
ตั้งความพยายาม อยากไดพระนิพพานอยางเดียว
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กิเลส ๔ กอง
เมื่อเราตั้งความพยายามอยางนี้แลว จงพิจารณาใหเห็นอีกวา นิพพานนั้นดับไฟกลาวกิเลส
สิ้นเชิง ไฟจะดับไดก็เพราะไมมีเชื้อ ก็อะไรเลาเปนเชื้อ ในที่นี้จะกลาววาเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ
เรื่องโกง

กิเลสตัวที่ ๑ : กิน
สี่ ก. นี้แหละเปนเชื้อเพลิงอันสําคัญที่สุด ซึ่งตองประสบทุกวัน ตองใสเชื้อทุกวันดวย เมื่อใสเชื้อ
มากไฟก็ลุกมาก เราก็รอนมาก หากใสแตนอย หรือคอยชักเอาเชื้อออกทีละนอย ๆ เรื่อย ๆ ไป ในไมชา
เชื้อก็จะหมด แลวไฟก็จะคอย ๆ มอดดับไปเอง เราก็หมดความรอน แตเปนของที่ทําเร็วไมได ทํารีบก็
ไมได ตองทําดวยความพินิจพิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชปญญาอยางชนิดพิเศษ ไมใชปญญาธรรมดา
สามัญ จงพยายามคิดดูวาการกินนี้เรากินมาตั้งแตเกิด คือพอคลอดออกมาจากทองแมก็กินทีเดียว
จนกระทั่งบัดนี้ เรากินมากี่สิบปแลว และกินอยางนอยวันละ ๓ ครั้ง ลองคิดดูทีซิ สมมติวาเราอายุ ๕๐
ป ปหนึ่ง ๓๖๕ วัน ๕๐ ป เปน ๑๘,๒๕๐ วัน กินวันละ ๓ ครั้ง เทากับ ๕๔,๗๕๐ ครั้ง บางคนยังกินถึงวัน
ละ ๔-๕ ครั้งก็มี คิดน้ําหนักอาหารที่กินเพียงวันละ ๑ ก.ก. ก็เปนน้ําหนักถึง ๑๘,๒๕๐ กิโลกรัม ใน
จํานวนนี้มีซากศพ ปลา ไก สุกร และสัตวเกือบทุกชนิด ผักและผลไมไมรูวากี่รอยอยาง ทั้งเราก็จะตอง
กินไปอีกจนกระทั่งตาย ยังไมรูวาจะมากนอยเทาไร เมื่อเรากินมากก็เหมือนเอาเชื้อไฟใสเขาไปมาก เรา
ก็ตองรอนมาก เรากินมากตองรอนมากอยางไร? ลองคิดดู เรากินไมเปนก็ตองกระเสือกกระสนหามา
มาก เชน
๑. กินอยางเหลือเฟอ เวลาที่ไปซื้ออาหารกินตามตลาด มักจะสั่งสิ่งโนนบาง สิ่งนี้บางจนเต็ม
โตะ เสร็จแลวเราก็กินสิ่งละเล็กละนอย ผลที่สุดก็เหลือมากมาย อันทําใหเราจายเงินมากโดยใชเหตุ
ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงใหเขาเห็นวา ฉันเปนคนร่ํารวย ถายิ่งมีเพื่อนหญิงเพื่อนชายไปรวมดวย เราก็ยิ่งตองการ
อวดตัวมากขึ้น นี่คือความฉิบหายเพราะเห็นแกตัว โดยกินอยางเหลือเฟอนั่นเอง
๒. กินอยางสุรุยสุราย คือ เวลาเรารับประทานอาหารอิ่มแลว แตพอเห็นเขาหาบขนมขาย
หรือของแปลก ๆ เชน ไอศกรีม หรือกวยเตี๋ยว บะหมี่ เปนตน เราก็ซื้อกินเลน ๆ ซึ่งเปนการหมดเปลือง
โดยไมรูตัว เพราะการกินไมใชหรือ นี่ก็เพราะการเห็นแกตัวเพื่อความเอร็ดอรอยเพียงเล็กนอย โดยกิน
อยางสุรุยสุราย
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๓. กินอยางฟุมเฟอย เชน ตองการกินขาวตมสักถวย ซึ่งความจริงใกล ๆ บานเราก็มีขาย หรือ
ทํากินเองก็ได แตกลับตองขึ้นรถไปกินที่อื่นซึ่งตนชอบ ลวนแตทําใหตองเสียคารถและกลับซื้อ ของแพง
กินโดยไมจําเปน นี่ก็เพราะความเห็นแกตัวโดยตามใจตัวเกินไปนั่นเอง
๔. กินอยางโกเก เชน เราไปธุระอื่นในตลาด เมื่อตองการรับประทานอาหาร ก็มักเลือกไปนั่งที่
รานใหญโตโอโถงที่สุดในยานนั้น เพื่อแสดงความโกเกหรือใหญโตของตน ผลก็คือตองเสียคาโกเกโดย
ตองจายคาอาหารแพงกวาซื้อตามรานธรรมดา หรือบางทีอาหารแตละจานกวาจะรับประทานไดตอง
ตบแตงอยางประณีตวิตถาร คลายจัดดอกไมบูชาพระทีเดียว เชน ผักก็ตองจัด ตองแกะสลักเปนรูป
ตาง ๆ อยางสวยงาม ซึ่งเปนการเสียเวลาโดยไมจําเปนอะไรเลย
๕. กินจุบกินจิบ คือ กินอาหารไมเปนเวลา กินของหวานนิดหนอย แลวกินของเปรี้ยวนิดหนอย
เดี๋ยวกินของคาวนิดหนอย แลวดื่มเครื่องดื่มนิดหนอย นอกจากเสียสตางคโดยไมรูจักจบสิ้นแลว ยังทํา
ใหเกิดปวดทอง ทองเฟอ และทองเดินไดโดยงาย นี่ก็เพราะเรื่องการตามใจตัว
๖. กินอยางไมประหยัด เชน กินใหเมล็ดขาวตกหลนโดยไมระมัดระวัง กินขาวใหเมล็ดขาวติด
เหลื อ ก น ชาม กิ น แกงให แ กงเหลื อ ติ ด ก น ถ ว ยอย า งละนิ ด ละหน อ ย ซึ่ ง ใครจะกิ น ต อ ไปอี ก ก็ ไ ม พ อ
กลายเปนของเสีย นี่ก็เพราะการเห็นแกตัว โดยความมักงายของตัวเอง
๗. กินโดยไมรูจักประมาณ เชน กินอิ่มมากเกินไป เปนเหตุใหทองเสียไดงาย เพราะกลัวจะไม
อวนแข็งแรงเต็มที่ หรือกินนอยเกินไปเพราะกลัววาถากินมากแลวรูปทรงจะไมสวยงาม จะอวนเทอะทะ
เกินไป และซื้อของที่แพงมากินโดยไมรูจักประมาณในฐานะของตนเอง กินโดยไมพิจารณาใหรอบคอบวา
ของนั้นบูดเสียหรือเปลา กินแลวจะเปนประโยชนแกรางกายของตนหรือไม เพราะอาหารบางอยางไมถกู
แกธาตุของตนเสมอไป คนอื่นกินได แตเรากินแลวแสลงตอรางกายของเรา โดยเหตุที่ธาตุนั้นปรุงแตง
มาไมเหมือนกัน อันเปนเหตุใหเกิดความปวย เจ็บขึ้นไดโดยงาย แลวจะตองเสียเงินคารักษาโดยใชเหตุ
๘. กินใหเอร็ดอรอย คือ เลือกจะกินอยางนั้นบาง อยางนี้บาง เชน จะกินปลาก็จะตองฉูฉี่บาง
ตมยําบาง ยางใหเหลืองจิ้มน้ําพริกบาง ตองนึ่งทําแปะซะบาง เปนตน สุดแตตนนึกวาจะกินอยางไรให
อรอย ครั้นเขาทํามาและเริ่มนั่งกินแลว เดี๋ยวก็บนวาสิ่งนี้เปรี้ยวเกินไป แลวตองขอน้ําปลาหนอย สิ่งนี้
เผ็ดเกินไปแลว ตองขอน้ําตาลสักหนอย สิ่งนี้จืดเกินไปไมมีรส น้ําพริกครกนี้ไมกลมกลอมเลย ไมรูวารส
ไปทางไหน ลวนแตเปนเรื่องจูจี้จุกจิกทั้งสิ้น ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งตนเองและผูจัดทํา
๙. กินอยางมัวเมา ไดแก กินอยางเสพยติด เชน พอตื่นนอนขึ้นตองสูบบุหรี่กอนจึงจะทําอยาง
อื่นได มิฉะนั้นก็ใจคอหงุดหงิดจริง ๆ หรือเชาขึ้นก็ตองดื่มกาแฟกอน มิฉะนั้นชางรูสึกออนเพลียละเหี่ยใจ
จนไมอยากจะทําอะไร นี่ก็เพราะความมัวเมาลุมหลงในรสของบุหรี่และกาแฟเปนอยางขนาดเบา ๆ ซึ่ง
เปนเหตุทําใหเสียทรัพยโดยไมไดประโยชนแกรางกาย สมควรแกเงินที่เสียไป เฉพาะกาแฟยังรูสึกวาจะ
มีประโยชนกวาบุหรี่สักหนอย แตถามัวเมาในการกินยิ่งขึ้นไปกวานี้ก็คือ ตองดื่มสุรากอนเสมอที่จะไป
ทํางาน และทํางานแลวก็ตองดื่มอีก เรียกวาดื่มเขาดื่มเย็นดังนี้ เปนการเติมเชื้อไฟอยางแรง ยิ่งรอนไป
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อีก ถายังไมพอใจในสิ่งนั้น ก็ติดยาฝน และเฮโรอีน สืบไป ซึ่งเปนเชื้อไฟที่แรงที่สุด จนเผาขาวของเงิน
ทองนาไรตลอดจนบานเรือนหมดไป ผลที่สุด ตัวเองยังตองเปนโรคซึ่งรักษาไมหาย จนกระทั่งตายไปใน
เวลากอนอายุขัยเสมอ ๆ
๑๐. กินอยางบาป คือ กินโดยชนิดที่ทําใหบาปติดตัวไปในอนาคตขางหนาอีกเชน เมื่อถึงเวลา
กินแลว ถาไมมีเนื้อสัตวอะไรเลย ก็ไมกินขาว แลวตองหามาฆากินจนได หาไดเฉลียวใจวาถาเขาฆาเอา
เนื้อตัวไปกินบาง ตนก็จะรองไหครวญคราวขอชีวิต หรือวิ่งหนีเตลิดเปดเปงไปโดยไมคิดถึงชีวิตเหมือน
คราวสงครามโลกที่แลวมา ทุกคนยอมทราบถึงการกลัวตายของตนทุก ๆ คน และยิ่งรายกวานั้น บาง
คนฆาแมกระทั่งวัวควาย ซึ่งเปนสัตวมีบุญคุณแกตนเองอยางยิ่ง เพราะขาวที่ตนไดกินมีชีวิตรอดมาจน
บัดนี้ ก็อาศัยแรงวัวควายไถนาใหกิน และยิ่งโหดรายที่สุดก็คือ วัวควายของตนเองไมมีแลวยังไปลัก
ขโมยเอาของผูอื่นมาฆากินอีก โดยลืมคิดจริง ๆ วา กินเขาไปแลวก็ตองถายออกมาจนหมด จะอรอย
เฉพาะเวลาที่เคี้ยวถูกลิ้นเทานั้น พอลวงลําคอลงไปแลว ก็คงเหมือนกันทั้งสิ้น อันที่จริงคนเราติดรสใน
เนื้อสัตวก็เพราะถูกสอนใหกินมาตั้งแตเล็ก ๆ จนชินเคยเปนนิสัย ถากินแตผักแลวรูสึกไมอรอยเสียเลย
ซึ่งเปนเพราะเราหัดมาแตแรกเทานั้น หากตั้งแตเกิดมา เขาหัดใหกินแตผักผลไมเทานั้น ไมใหกินเนื้อ
สัตย เชื่อวาจะไมชอบกินเนื้อสัตว หรืออาจจะกินไมไดเสียดวย เพราะเนื้อสัตวทุกชนิดมีคาวผิดกับผลไม
มาก

กินอยางไรใหไดปญ
 ญา
พระพุทธองคทรงสอนวา “บุคคลไมควรทําบาปเพราะเห็นแกกิน เพราะกินเทาไรก็ไหลออกหมด
จึงควรงดทําบาปเพราะเห็นแกกินเสีย” นี่เปนเพราะคนเราเห็นแกตัวจัด จึงตองฆาชีวิตของผูอื่นมาเปน
อาหารของตัว โดยตนเองซิกลับกลัวตาย และรักชีวิตของตนอยางยิ่ง สวนชีวิตของผูอื่นตนไมรักใคร
เอื้อเฟอเลย ซ้ํายังไปฆาชีวิตของผูอื่นเสียอีก ถาคิดดูใหดี ๆ สักหนอย โดยเอาใจเขามาใสใจเรา ตรองดู
บาง ก็คงจะทําไมลงเด็ดขาด การกินอยางบาปนี้เปนเชื้อไฟที่รอนแรงมาก เผาจิตใจใหรอนรุมในชาตินี้
แลว ยังเปนผลใหตนตองไดรับความเรารอน เพราะเปลวไฟในอนาคตอีก เพียงอรอยตรงลิ้นนิดเดียว
ชางมีผลเผ็ดรอนนาสะพรึงกลัวอยางยิ่ง
เรื่องการกินตามที่กลาวมาแลวนี้แหละ คือ การใสเชื้อไฟโดยไมใชปญญา จึงใหความเดือดรอน
ทั้งรายกายและจิตใจ เพราะไฟตองลุกแรงเกินไปจึงทําใหรอนมาก เราตองมีปญญาใสเชื้อแตพอดีใหไฟ
ลุกพอเหมาะ จะไดประโยชนจากไฟลุกตามสมควร เพราะของทุกอยางในโลกนี้มีทั้งดีและชั่ว หรือมีทั้ง
คุณและโทษปนกันอยู ไมมีสิ่งใดที่มีแตคุณอยางเดียว และไมมีสิ่งใดที่จะมีแตโทษอยางเดียว เชน การ
กินนี้ก็เหมือนกัน ถาคนกินเปน รูจักกินแตพอดี ก็เกิดประโยชนแกรางกาย ถาคนกินไมเปนไมรูจัก
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ประมาณในการกินไมรูจักเลือกกินหรือเพียงกินอิ่มเกินไปเทานั้น ก็เกิดโทษแกรางกายทําใหปวดทอง
ทองเฟอ เปนตน ฉะนั้น นักปราชญจึงประพันธคําเตือนใจไววาดังนี้
ใดใดในโลกลวน
รูใชก็ไดบุญ
น้ํากรดฤทธิ์เกรี้ยวกราด
นักปราชญฉลาดตรอง
สิ่งคนเห็นวาคุณ
มีแตจะแปรหา
เปนกษัตริยมีศักดิ์สูง
ผิวชั่วมากลั้วเกิน
เปนไพรแตรูพฤติ
อาจเลียบขึ้นเทียบยัง
ดีชั่วยอมปรากฏ
ไหนหนักประจักษผล
เขาชมอยาชอบใจ
พิศตัวใหแนนอน

ประกอบถวนทั้งโทษคุณ
บรูใชก็ภัยปวง
อาจกัดขาดทุกสิ่งของ
ผสมเลนเปนเงินตรา
ไปรูหมุนก็ภัยมา
ความฉิบหายสลายเกิน
ยอมชักจูงใหสรรเสริญ
ก็ถูกริบราชบัลลังก
ปญญายึดสติยั้ง
ประธานชาติแหงหมูชน
ทุกคนหมดบหนีพน
ก็แจมแจงขจายจร
อยาดาใหอยาโกรธกอน
จึงจะชื่อวาชาติชาย

ฉะนั้น ในเบื้องตนจะตองเลิกกินทั้งสิบประการ ซึ่งเรียกวากินแบบเพิ่มเชื้อไฟเหลานั้นเสีย แลว
พยายามกินตามแบบลดเชื้อไฟออก คือ
๑. กินอยางประหยัด โดยอาการที่ไมพยายามไปซื้อของแพงมากิน พยายามซื้อแตของถูกและ
มีคุณภาพทางอาหาร เชน เราจะซื้อขนมกินสักหนึ่งบาท ก็กินไมพออิ่ม เราจึงควรซื้อกลวยน้ําละวาสัก
หาสิบสตางค เราก็กินไดถึงสองมื้อ เปนตน อีกประการหนึ่งของที่เรามีกินอยูแลวนั้น ก็ตองรูจ กั ประหยัด
วาอะไรควรกินกอน อะไรที่เก็บไวไดนานควรเก็บไวกินทีหลัง ขาวและอาหารอยางอื่น ๆ พยายามสังเกต
และกําหนดทําไมใหเหลือจนตองทิ้ง กินขาวไมใหตกจากชามสักเมล็ดหนึ่งเลย หรือไมใหเหลือติดชาม
เลย สมมติ ว า คนหนึ่ ง กิ น ข า วตกวั น ละ ๑ เมล็ ด คน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ คน คงเสี ย ข า วตกวั น ละ
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ เมล็ ด เดือนหนึ่ง ถึ ง ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เมล็ด ปห นึ่งจะเป นขา วมิ ใชน อย เปน การเสีย
เศรษฐกิจของชาติเทาใด นี่ถาเรากินแบบประหยัดกันจริง ๆ แลว ทําใหเชื้อไฟของเราไมตองหมดเปลือง
มาก ทําใหบรรเทาความเดือดรอนสวนของเอกชน และยังเปนผลสะทอนใหแกสังคมดีขึ้นดวย หากเรา
สามารถประหยัดโดยเลิกสูบบุหรี่และกินเหลา ซึ่งเปนของไมจําเปนแกชีวิตและรางกายแลว เอกชนแต
ละคนยอมรูสึกสบายขึ้น เพราะไมตองหมดเปลืองเชื้อไฟประเภทนี้ แถมยังนําเงินคาบุหรี่และสุราไปใช
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ซื้ออาหารที่เปนประโยชนแกรางกายมาเลี้ยงตัว และครอบครัวไดดีขึ้นอยางมาก ทั้งจะทําใหสังคม
ตลอดถึงประเทศชาติ ไมตองใชจายเงินมาเปนคาจางเจาหนาที่จัดทําและจําหนายไมใชนอย ทั้งไมตอง
เสียเงินในการใชปราบปรามการตมและคาสุราเถื่อน และปราบปรามผูที่เสพสุราเมาอาละวาด กอการ
ทะเลาะและเปนคดีรายอื่น ๆ ปละหลายสิบลานโดยไมจําเปนเลย
๒. กินโดยรูจักประมาณ คือ เวลากินตองสังเกตอยูเสมอวา เรากินอิ่มเทาไรจึงจะพอดี พอให
รางกายปฏิบัติงานไดโดยไมอิดโรยมากเกินไป และทองของเราสามารถยอยอาหารที่เรากินเขาไปแลว
ไดหมดไมเหลืออยูจนเปนเหตุใหทองขึ้น ทองเฟอ ทองเดิน หรือเสียดทองอึดอัดทํางานไมสะดวก ซึ่ง
เรียกวากินอิ่มเกิน และตองกินไมใหนอยเกินไปจนกระทั่งหิวโหยไมมีแรงทํางานลมขึ้นเสียดในทรวงอก
กระเพาะเกิดอาการเสียดสีจนเปนแผล เพราะไมมีอาหารจะยอย ทั้งนี้ตองแลวแตเฉพาะบุคคลเปนราย
ๆ ไป ไมสามารถจะกําหนดลงไดแนนอนวากินสองจานหรือสามจานจึงจะพอดี บางคนตองถึงสี่จาน
หรือบางคนเพียงจานเดียวก็พอแลว และบางทีกินขาวเพียงจานเดียว แตมีกับขาวอื่น ๆ มากหรือมีหวาน
มาก อาจจะมากเกินไปก็ได ฉะนั้น ตัวของเราเองจึงตองคอยสังเกตอยูเสมอ กินพอรูสึกอิ่มขนาดไหนใน
เวลาที่กินหมดทุก ๆ อยางตลอดจนน้ําแลวพอดี ก็กินเพียงเทานั้น อนึ่ง ตองสังเกตใหรูอีกวาตัวเรานั้น
กินวันละสองครั้งสามครั้งหรือครั้งเดียว จึงพอดีในการปฏิบัติงานไดสะดวก เพราะคนทํางานหนักยอม
ตองกินมากและหลายครั้งเปนธรรมดา สวนคนทํางานเบาและงานนอย กินเพียงครั้งเดียวเทานั้นก็
อาจจะพอดี ดังนี้จึงเรียกวารูจักประมาณในการกิน ซึ่งทําใหรางกายเราสบาย ปฏิบัติงานไดสะดวกไมอดึ
อัด และมีโรคนอยดวย
๓. กินโดยพิจารณา เมื่อเวลานั่งเรียบรอยแลว กอนจะกินหรือกําลังกิน ตองพิจารณาโดยแยบ
คายในใจตนเองเสมอวา อาหารที่เรากินนี้เปนเพียงสักวาธาตุกําลังเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจจัย
ซึ่งเดิมก็เปลี่ยนแปลงมาจากธาตุตาง ๆ จนเปนอาหาร แลวก็จะเปลี่ยนแปลงตอไปอีก ถึงตัวเราผูกิน
อาหารนี้เลา ก็เปนเพียงสักวาธาตุกําลังเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจจัยเชนเดียวกัน ไมใชสัตวกิน
ไมใชบุคคลกิ น ไมใ ช ตัวไม ใช ต นเป นผู กิน เปน เพีย งธาตุต อ ธาตุม ากระทบกัน ตามเหตุต ามป จจั ย ที่
เปลี่ยนแปลงเทานั้น ลวนเปนของวางเปลาจากความหมายวาตัวตน ครั้นกินเขาไปแลวยังกลายเปนของ
ปฏิกูลอยางยิ่ง และตั้งใจจะไมกินเพื่อมัวเมาเพลิดเพลินหรือเลนสนุกสนาน จะไมกินเพื่อประดับตกแตง
รางกายใหอวนพีสวยงาม จะกินเพียงเพื่อระงับความหิวเกา ๆ และปองกันไมใหเกิดความอึดอัดเพื่อให
รางกายนี้ดํารงอยูพอทํางานใหเปนประโยชนแกโลกสืบไป
ครั้นพิจารณาอยางนี้ไปตลอดการกินจนกวาจะอิ่ม ยอมทําใหกินไดเทาที่จําเปนแกรางกาย
เปนการเอาเชื้อไฟออกเสียบาง ใสเขาไปแตพอสมควร เมื่อรางกายรับอาหารเปนเชื้อไฟพอดี ๆ เชนนี้
ทําใหเกิดความอบอุนพอสบาย ไมอึดอัด จิตใจปลอดโปรง ทําใหเกิดปญญาเห็นชัดวา ในรางกายเรานี้
ไมมีสิ่งใดเปนสาระพอจะยึดถือเปนตัวเปนตนไดเลย เปนของวางทั้งนั้น จึงสมกับที่เรียกวา “ในคน” นั้น
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คือในศูนย (๐) ซึ่งวางไมมีอะไร ถายังมีคนก็ตองวนหมุนเวียนไปตามลักษณะอาการของคนนั้นเอง เมื่อ
ใจไมยึดถืออะไร ๆ วาเปนตัวเปนตนแลว ก็เรียกวาจิตปลอดโปรงหมดทั้งสุขและทุกข เปนสภาพผองใส
จัดวาเปนนิพพานได สมกับที่เรียกวา “นิพพานก็ไมไกล อยูที่ใจเราเอง” เพราะเมื่อใดใจหมดจากความ
ยึดถือวาตัวเราของเราแลว รางกายจะเกิด จะแก จะเจ็บ จะตาย ถูกนินทาหรือสรรเสริญ เปนสุขหรือ
เปนทุกข ก็เปนเรื่องของรางกาย เมื่อนั้นใจก็จะเปนนิพพานได แตวาใจจะเปนใจนิพพานไปไดตลอด
หรือไม ก็อยูที่วาใจยึดถือมากก็เปนทุกขมาก ถาใจยึดถือนอยก็เปนทุกขนอย ถาใจไมยึดถือเลยก็ไมเปน
ทุก ข เ ลย ถ า ใจไม ยึ ด ถื อ ชั่ ว คราว ก็ เ ป น นิ พ พานชั่ว คราว และถ า ใจไม ยึ ด ถื อ ตลอดไปก็ เ ป น นิ พ พาน
ตลอดไป จนกระทั่งรางกายเรานี้แตกดับไปตามสภาพสังขารตามธรรมดา

กิเลสตัวที่ ๒ : กาม
เรื่องกินเทานั้น อันเปนของจําเปนตองกินทุก ๆ วันตามธรรมชาติ เมื่อกินไมเปนยังเปนเชื้อไฟที่
ทําใหเรารอนขนาดไหน เรื่องกามก็ยิ่งเปนเรื่องที่รอนแรงมากกวาหลายเทานัก เรื่อง “กาม” นี้แมจะเปน
เชื้อไฟที่รอนแรงเชนนั้นก็จริง แตก็ยังมีสวนดีอยูบางเหมือนกัน เชนเดียวกับเรื่อง “กิน” ซึ่งมีทั้งสวนดี
และสวนชั่ว เพราะกามคํานี้แปลวา ความใคร เปนคํากลาง ๆ ไดแก ความยินดี ความพอใจ ความชอบ
ใจ และความอยากไดในสิ่งทั้งปวง ทั้งทางดีและทางชั่ว ในทางดี เชนคําวา ธรรมกามะ เปนความใครใน
ธรรมคือยินดีในธรรม หรือชอบใจในธรรม สวนในทางชั่วเชน โจรกรรมกามะ ความใครจะทําโจรกรรม
เปนตน กามนี้มีสองอยาง คือ กิเลสกามอยางหนึ่งกับวัตถุกามอีกอยางหนึ่ง กิเลสกามนั้นไดแก กิเลสให
เกิดความใคร เชน ราคะความกําหนดความพอใจรักใคร โลภะ ความอยากไดของผูอื่นมาเปนของตน
ตัณหาความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากใหได ในสิ่ง ที่ตนปรารถนาสิ เนหา ความมีเ ยื่อใยเพลิดเพลิน
ปรารถนาแตในกามอยางเดียว วัตถุกามนั้น ไดแกวัตถุเปนเหตุใหเกิดความใคร คือ รูป เสียง กลิ่น รส
และสัมผัสทางเนื้อหนัง มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวากามคุณ
กามคุณทั้งหานี้เปนที่ปรารถนาของสัตวโลกทั่วไป เวลานี้คนทั้งโลกตางก็วิ่งวุนหากันแตกามคุณ
นี้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน จะพูดก็พูดเพื่อกามคุณ จะทําก็ทําเพื่อกามคุณ เมื่อยังไมพูดไมทําก็
หมกมุนครุนคิดแตเรื่องกามคุณอยางเดียว
จึงเปรียบเทียบไดวา “กามคุณเหมือนกับน้ํา คนเหมือนกับปลา” จึงพยายามแหวกวายหากินอยู
ในน้ําตลอดเวลา หากใครจับปลาโยนขึ้นไปบนบก ปลาก็จะดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อจะกลับลงไปสูน้ํา
อีกใหได มิฉะนั้นก็ดิ้นรนจนกระทั่งตายไปเลย บางคนอาจจะสงสัยวาวัตถุเปนเหตุใหเกิดความใครนี้
ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสเทานั้นหรือ ตอบวาเมื่อกลาวโดยสรุปแลวก็มีเพียงเทานั้น เพราะ
ทรัพยสมบัติทั้งหมด ทั้งที่เปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยก็ดี ทั้งที่มีวิญาณและไมมีวิญญาณก็ดี
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ไมไดนอกเหนือไปจาก รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสนี้เลย เชน ไร นา ชาง มา วัว ความ หญิงและชาย
ก็สงเคราะหเขาในจําพวกรูปทั้งหมด เสียงดนตรี เสียงนกรอง เสียงเพลง ก็สงเคราะหเขาในจําพวกเสียง
กลิ่นของเครื่องหอม ของคนหรือของสัตวก็สงเคราะหเขาในจําพวกกลิ่น รสของอาหารหรือผักผลไมใด ๆ
ก็สงเคราะหเขาในจําพวกรส สิ่งที่มากระทบจะเปนพัสดุสิ่งของหรือคนหรือสัตว ทั้งที่เย็นรอนออนแข็ง ก็
สงเคราะหเขาในจําพวกสัมผัสทั้งสิ้น โดยเฉพาะกามที่เกิดจากเพศตรงกันขามแลว ก็มีพรอมทั้ง รูป
เสียง กลิ่น รส และสัมผัสทีเดียว
เพราะฉะนั้น เพศตรงกันขามจึงเปนเหตุใหเกิดความใครของกันและกันเปนอยางยิ่ง เปนที่
ยืนยันไดวาไมมีอะไรจะครอบงําผูกพันดึงรัดจิตของชายไดเทากับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสของหญิง
และที่ไม มี อะไรที่จะครอบงํา ผูก พันดึง รัดจิ ต ของหญิงไดเ ทา กับ รูป เสีย ง กลิ่น รส สั มผัสของชาย
เชนเดียวกัน ขอใหนึกดูซิวา ผูชายที่อดทนพยายามขุดดิน ฟนปา ทําไรไถนา ในปาลึก ๆ หรือบนภูเขาสูง
ๆ อยูไดนั้นเพราะอะไร? ไมใชเพราะกามคุณของหญิงดอกหรือ ถาไมมีผูหญิงอยู หรือไมมีหวังจะได
ผูหญิงแลว ผูชายนั้นก็จะมีความอดทนทําเชนนั้นหรือ? คงไมมีเปนแน แมผูหญิงก็เชนเดียวกัน ที่ทนอยู
ไดก็เพราะมีชายเปนเพื่อนคูยากเทานั้น
จนมี คํ า พั ง เพยว า “มี ข าวกิ น มี ดินอยู มี รู ไ ช แม จ ะลํ า บากยากเข็ ญอย า งไร ก็ อยู ไ ด ทั้ ง นั้ น”
วัตถุกามหรือกามคุณนี้ คนแสวงหามาไดเทาไร ๆ ก็ไมพอ จะพึงพิสูจนไดโดยงายในเรื่องของเงินเปน
ตัวอยาง เชน คนจนก็บนวาหาเงินไดสัก ๕๐๐ บาท ก็จะพอละ ครั้นได ๕๐๐ บาทแลวก็คิดอีกวา ไดสัก
๒,๐๐๐ บาทก็ จะพอ ครั้นได ๒,๐๐๐ บาทก็อยากไดต อไปอีก ไดสัก ๑๐,๐๐๐ บาทก็ จะพอ ครั้นได
๑๐,๐๐๐ บาทก็อยากไดสัก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครั้นได ๑๐๐,๐๐๐ บาทแลวก็อยากไดตอไปอีกวา ไดสัก
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทก็จะพอ ตกลงวาครั้นได ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทแลวก็อยากไดตอไปอีกเปนรอยลานพันลาน
ที่เปนเชนนี้เพราะเหตุอะไรเลา? ก็เพราะกิเลสกามที่มีอยูภายในจิตของคนนั่นเอง
ถาจะอุปมาแลว วัตถุกามหรือกามคุณก็เปรียบเหมือนเชื้อไฟ กิเลสกามก็เหมือนกองไฟ จะใส
เชื้อไฟเขาไปเทาไร กองไฟก็ยิ่งลุกโชนใหญ และไหมเชื้อจนหมดสิ้นไมรูจักพอ เพราะคนเราไมรูจักอิ่ม
ดวยกามคุณฉันใด ไฟก็ไมรูจักอิ่มดวยเชื้อฉันนั้น โดยเหตุที่วา คนเรานี้เกิดมาจากกามโกยตรง และ
เติ บโตขึ้นมาได ก็ดวยอาศัยกามนั่นเอง การที่จะให คนเลิก จากกามหรื อเบื่อกามนั้นมันจึ ง แสนยาก
อยางไรก็ดีในฐานะที่เราเปนพุทธบริษัทก็ยังไมควรจะทอใจจนเกินไป ดวยพระบรมครูและสาวกทั้งหลาย
ยังเปนตัวอยางพอจะเปนพยานใหเราไดแนนอน วามีทางที่จะถอนตนออกจากกามได หรือแมผูที่จะถอน
ออกจากกามโดยเด็ดขาดไมได ทั้ง ๆ ที่กําลังบริโภคกามอยูก็ยังสามารถทําตนใหมีทุกขนอยที่สุดหรือ
เกือบไมมีทุกขเลยก็ได เชนทานอนาถบิณฑิกรและนางวิสาขา เปนตน
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การที่คนเราจะรูจักอะไรไดแจมแจง จนกระทั่งเกิดความเบื่อหนายนั้น จะตองรูจักลักษณะที่
แทจริงของสิ่งนั้น ๆ ถึงสามอยาง คือ ๑.ความดีหรือความอรอยของสิ่งนั้น ๒.โทษหรือความเสียของสิ่ง
นั้น ๓.วิธีจะเลิกสิ่งนั้น และผลจากการจะเลิกสิ่งนั้น เชน กามเปนตัวอยาง วัตถุกามหรือกามคุณก็ดี
กิเลสกามก็ดีในที่นี้รวมเรียกวากาม อันกามนี้มีคุณคือใหเกิดความเอร็ดอรอย รูสึกชื่นอกชื่นใจซาบซาน
เสียวกระสัน

คุณและโทษของกาม
กามคุณกับกิเ ลสกาม เมื่อผสมกันไดสวนพอดี ผูรูจักประมาณในการบริโ ภคยอมใหคุณแก
รางกายบางตามสมควร แตโทษของกามมากเหลือที่จะกลาว เริ่มตนแตจิตของผูประสงคจะบริโภคกอน
ยอมกระสับกระสายดิ้นรนถึงขนาดกินไมไดนอนไมหลับ ถาพลาดหวังในกามที่ตังตั้งใจอยางจริงจังแลว
บางคนถึงกินยาตายหรือฆาตัวตายโดยวิธีอื่น ๆ ก็มี บางคนก็ประหัตประหารคูแขงขัน จนกระทั่งใหลม
ตายไปก็มี
บางทีถาคนนั้นเปนผูนําของประเทศชาติบานเมือง ก็ถึงกับยกกองทัพรบอีกเมืองหนึ่งจนกระทั่ง
ยอยยับ ลางผลาญทรัพยสินใหพินาศ นําเอาชีวิตของทหารและพลเมืองไปลมตายเสียเปลา ๆ อยางนา
เสียดาย เหตุเพียงแตตนเองขอลูกสาวเขามาเปนภรรยาแลวเขาไมใหเทานั้น ซึ่งความจริงหญิงอื่น ๆ ใน
บานเมืองของตนก็มีอยูมากมายแลว
พระพุทธองคจึงตรัสวา กามทั้งหลายมีรสอรอยเล็กนอย แตมที กุ ขมาก ทรงอุปมาวาเหมือนสุนขั
แทะกระดูกเนื้อ ธรรมดาวากระดูกเนื้อที่เขาทิ้งแลวจะหาเนื้อติดอยูนั้นยากเต็มที สุนัขก็พยายามแทะอยู
ไดตลอดเวลา เพราะความอรอยอันเกิดจากน้ําลายของตัวเองจะทําใหเกิดความอิ่มอะไรก็หามิได หรือ
เหมือนกับความฝน ยอมไดรับความสุขสดชื่นในยามฝนถึงสิ่งที่ตนชอบใจ ครั้นตื่นขึ้นรางกายทุกอยางก็
คงปกติเดิม เหลือแตความอาลัยเสียดายเหตุการณในฝนที่ผานไปแลวเทานั้น และคลายกับบริโภค
อาหารจะรูสึกอรอยก็เพียงเมื่อถูกลิ้นเทานั้น พอลวงลําคอไปแลวก็กลายเปนของโสโครกยิ่งนัก
วิธีที่จะออกจากกามหรือทําใหจิตเบื่อหนายกามนั้น ตองพยายามพิจารณาใหเห็นโทษของกาม
ใหมากและเสมอ ๆ จริง ๆ วากามนั้นเพียงเริ่มพัวดันในเบื้องตนเทานั้น ยอมทําใหจิตเสียสภาพปกติไป
แลว และเมื่อไดสมหวังเกิดความรัก จิตก็ฟูเอียงไปขางหนึ่ง ครั้นพลาดรักหรือความรักเปลี่ยนแปลงก็
เกิดความชัง จิตใจก็เหี่ยวแหง เรียกวาจิตแฟบเอียงไปอีกขางหนึ่ง เปนทุกขนอย ๆ โดยไมคอยรูสึกตัว
ผูหมกมุนในการบริโภคกามโดยไมมีประมาณ ยอมทําใหสังขารรวงโรยทรุดโทรมโดยเร็วและ
เกิดโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ไดงาย ทําใหอายุสั้นพลันตาย ถายิ่งไมมีจิตยับยั้งเห็นแกความสนุกประพฤติผล
ในกาม ลวงละเมิดในสามีหรือภรรยาของผูอื่นเพราะความเห็นแกตัวจัดแลว ยิ่งเกิดทุกขโทษอยางมหันต
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ทั้งในปจจุบันชาตินี้และชาติหนาอีก ทําใหเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏฏสงสารอันเต็มไปดวยความทุกข
ลําบากหาที่สุดมิได เวลาทําชูอยูนั้น จิตใจยอมเรารอนเกิดความกลัวหวาดระแวงวาผูอื่นจะรูโดยเฉพาะ
สามีหรือภรรยาของเขา หากเขารูหรือพบเห็นเขาจริง ๆ ยอมถูกอาฆาตพยาบาทและฆาฟนใหตาย
ทีเดียว อยางนอยก็ฟองรองเปนคดีตอศาล ทําใหเสียชื่อเสียงเกียรติยศ บางทีก็อาจตองโทษถึงติดคุก
ดวย ครั้นแลวก็ยังเดือดรอนใจ เพราะกลัวภัยที่จะตองไปรับโทษอยางแสนสาหัสในนรกอีก
ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ความเดือดรอนเศราโศกก็ดี ความสะดุงกลัวก็ดี ยอมเกิดขึ้นเพราะกาม
เปนเหตุใหญ ถาจิตพนจากความพัวดันในกามเสียไดแลว ยอมถึงความสุขเกษมเปรมปรีดิ์ ปราศจาก
ความเดือดรอนและความสะดุงกลัว วิธีอีกอยางหนึ่งที่จะใหเบื่อหนายในกามนั้น ทานใหเจริญอศุภ
กัมมัฏฐานพิจารณาซากศพจริง ๆ ที่เห็นเนาพองอืดหรือที่เหี่ยวแหงเหลือแตเอ็นและกระดูก แลวนอม
เขามาสูตัวเราวา แมเราเองก็เปนอยางนี้ ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงความเปนศพอยางนี้ไปไดเลย หรือ
พิจารณารางกายตัวเราเองนี้ใหเห็นวาไมมีอะไรที่สวยงาม เชน ผม เริ่มตนเด็กออน ๆ ก็แดง ๆ แลวก็
กลายมาเปนดํา แลวก็กลายเปนขาว ๆ แลวก็หลุดลวงไปเวลาตั้งอยูก็ตองชําระลาง มิฉะนั้นก็มีกลิ่น
เหม็นที่นารังเกียจ ยิ่งภายในรางกายของเราแลว ก็ลวนแตเปนสิ่งสกปรกโสโครกกวาขางนอกหลายเทา
นัก เพียงแตที่เราถายออกมาแตละครั้งก็มีกลิ่นเหม็นฟุงไปจนเราตองอุดจมูก และไมกลาแมจะถูกดวย
เล็บมือ หากบังเอิญไปถูกเขาสักนิดเดียวก็เหม็นติดมือไปนาน ตองรีบชําระลางทันที
นี่แสดงวา ภายในของเรานี้เหม็นรายกาจยิ่งนัก หากแตมีผิวหนังติดอยูภายนอก จึงดูเปนของไม
นาเกลียด ถึงแมผิวหนังก็เหมือนกัน ยอมมีเหงื่อไคลไหลออกอยูเปนนิจ ทําใหเหม็น รูสึกเหนียวเกรอะ
กรัง ถาไมอาบน้ําเพียงสักหนึ่งหรือสองวัน จะรูสึกอยางไร ก็รูอยูแกใจของเราแลว แตเนื่องดวยความ
ลุมหลงในกามจึงพยายามขัดสีดวย เครื่องชําระลางอยางดี เอาแปงหอมน้ํามันหอมมาประพรมไวแก
ความเหม็นเหลานั้น อันเปนการปกปดความสกปรกไวไดชั่วคราวเทานั้น จึงมองเห็นไดชัดวา รางกายเรา
นี้เต็มไปดวยขี้ เชน ขี้หู ขี้ตา ขี้มูก ขี้เหงื่อ ขี้ไคล ขี้รังแค ขี้เล็บ ฯลฯ บางคนยังแถมเอาขี้เหลาขี้ยา เขามา
ไวในตัว ทําใหมีความลําบากยากเข็ญ มีคนรังเกียจยิ่งขึ้นไปอีก ขึ้นชื่อวาขี้แลวไมมีใครชอบหรือวาดีเลย
โดยเฉพาะ ขี้เกียจแลวเปนขี้ที่เหม็นและมีพิษรายกาจ ทําใหเสียหายหมดทุกอยาง ตลอดจนหมดความ
เปนคน กลายเปนสัตว เชน หมู ไปโดยไมรูตัว
ขี้ที่ติดประจําอยูกับรางกาย ก็เปนของเหม็น นาเกลียดโสโครกอยางยิ่งแลว แตขี้จรที่คนขนเอา
มาใสไว เชน ขี้เหลา ขี้ยา และขี้เกียจ ยิ่งเหม็นรายกาจยิ่งกวา เพราะขี้ประจําเหม็นไปไดแตตามลมและ
ไมไกลนัก สวนขี้จรนี้ถาติดอยูที่ใดแลว ยอมทําใหชื่อเสียงเหม็นฟุงไปทั่วทั้งตามลมและทวนลม เหม็น
ขามน้ําขามทะเลทีเดียว แมตายแลวก็ยังเหม็นไปถึงลูกหลานอีก ถาพยายามพิจารณาอยางนีบ้ อ ย ๆ จิต
ก็จะเกิดปญญาเห็นกามเปนของไมเที่ยงแทถาวร เปนสิ่งที่ทนไดดวยความยากลําบาก ไมสามารถจะคง
อยูในสภาพปรกติไดตองเปลี่ยนแปลงไป ๆ ตามเหตุตามปจจัยอยูตลอดเวลา เพราะเปนอนัตตา ไมใช
ตัวตนที่แทจริงสักอยางเดียว
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เมื่อเห็นชัดเชนนี้แลว ก็ยอมบรรเทาความลุมหลงในรางกายของตน และบรรเทาความมัวเมา
ในกามลงได เกิดความเบื่อหนายที่จะรักจะชังในรางกายสังขารทั้งปวง จัดวาชักออกซึ่งเชื้อไฟกองที่สอง
คือ กามอันเปนเชื้อไฟที่ทําใหเกิดความรอนยิ่งกวาเชื้อไฟอื่น ๆ ทั้งสิ้น

กิเลสตัวที่ ๓ : เกียรติ
เชื้อไฟกองที่สามคือเกียรติ เกียรตินี้ก็เปนกองไฟที่มีพิษราย ซึ่งทําใหเกิดความรอนแรงยิ่งกวา
กามที่กลาวแลวนั้นอี ก เพราะมีกลิ่นรสหอมหวานมีเสนห เปนที่ประทับใจของคนทั่วไป โดยที่ตาม
ธรรมดาของคนแลวเมื่อมีกามสมบูรณ คือ ปรารถนารูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสใด ๆ ก็ไดดังใจหวังแลว
จิตใจก็หารูจักพอรูจักหยุดยั้งแตเพียงนั้นไม ถามีความปรารถนาที่ยิ่งใหญขึ้นไปอีก คือ ความมีอํานาจ
เหนือคนทั้งหลาย และตองการใหคนทั้งหลายร่ํารองสรรเสริญเยินยอวาตนเปนคนดีเลิศกวาใคร ๆ จะ
แบงเกียรติในที่นี้ออกเปน ๓ ประการคือ เกียรติยศ อิสริยยศ และบริวารยศ
เกียรติยศ ไดแก ชื่อเสียงคุณงามความดีที่มีอยูในตนเอง หรือที่ตนไดพยายามเสียสละกําลัง
กาย กําลังทรัพย และปญญา บําเพ็ญสาธารณประโยชนและกระทําความเมตตาเอื้อเฟออารีชวยเหลือ
ผูอื่นใหไดรับความสุขความเจริญ แลวคนทั้งหลายก็พากันนิยมเคารพนับถือ ยกยองความดีงามของตน
นําชื่อเสียงไปสรรเสริญในที่ตาง ๆ ทั้งตอหนาและลับหลัง ๑
อิสริยยศ ไดแก อํานาจที่ตนไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปกครองดูแลบุคคลหรือสถานที่นั้น ๆ
หรือความที่ตนสามารถสรางตนเองใหมีอํานาจสูงกวาคนทั้งหลายจนคนทั่ว ๆ ไปมีความเกรงกลัวใน
อํานาจของตน ๑ และ
บริวารยศ ไดแก มีญาติพี่นองเพื่อนฝูงและคนรับใชสอยมาก ๑
คนมีเกียรติยศเรียกวาคนมีชื่อเสียงดี คนมีอิสริยยศเรียกวาคนมีอํานาจ ทั้งชื่อเสียงและอํานาจ
นี้เปนสิ่งที่ทุก ๆ คนพยายามแสวงหานักหนา เพราะเมื่อมีเกียรติแลวยอมเปนเหตุใหแสวงหากามที่มี
ประณีตยิ่ง ๆ ขึ้นไปไดโดยสะดวก บางทีก็มองเห็นวากามตามธรรมดาสามัญนั้นเปนของคนชั้นต่ํา ๆ
เทากับละกามชั้นรูปแลวมาปรารถนากามชั้นนาม ซึ่งละเอียดประณีตยิ่งขึ้น แตผูที่เสียสละกามโลกีย
วิสัยแลวไปบําเพ็ญพรต แสวงหาฌานสมาบัติบวชเปนฤษีบาง เปนนักบวชอยางอื่น ๆ บาง แมจะสําเร็จ
ฌานสมาบัติมีฤทธิ์อํานาจเหาะเหินเดินอากาศได หายตัวได ดําดิน หรือเดินบนน้ําได ถึงอยางนั้นก็เปน
เชื้อไฟที่มีความรอนพอจะตองใหเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีก ไมสามารถจะพนทุกขไดโดยสิ้นเชิง
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สวนบางคนตองการเกียรติโดยไมยอมสละกาม แมเปนสวนของปุถุชนคนธรรมดา คือ ตองการ
เกียรติก็เพื่อตองการไดทั้งกามและเกียรติ คนเชนนี้ซินับวานาสงสาร เพราะเทากับเพิ่มเชื้อไฟขึ้นในตน
อยางเต็มที่ถึงสองเทา ซึ่งเปนไฟที่สามารถจะเผาผลาญใหพินาศยอยยับไปทั้งตนและคนอื่น ตลอดถึง
บานเมืองและประเทศชาติ เชน นักการเมืองในอดีตบางคนเห็นแกเหยื่อลอและเกียรติที่ตนจะไดรับ
ยอมเปนหนอนบอนไสใหแกชนตางชาติและยอมขายทั้งชาติและประเทศได ขอแตเพียงใหตัวไดกาม
และเกียรติก็พอแลว ไมคํานึงถึงอนาคตวาจะเปนอยางไร
จัดวากามและเกียรตินี้ เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความรอนและทุกขยากไดเทา ๆ กัน การที่จะชักเอา
เชื้อไฟกองที่สามออกได ก็โดยพิจารณาเห็นโทษดังกลาวแลวเสมอ ๆ และพิจารณาใหเห็นชัดวา เกียรตินี้
ถึงจะเปนที่นิยมของชาวโลกสักเพียงใดก็ตาม ยอมตองตกอยูในอํานาจของไตรลักษณ คือ เปนของตอง
แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ไมคงสภาพเดิมอยูไดดังใจหวัง
เมื่อมีเกียรติแลวตอไปก็ตองเสื่อมจากเกียรติไมชาก็เร็ว แลวแตเหตุและปจจัย เพราะเปนทุกข
อยูโดยสภาพ จึงทนตั้งอยูตามปกติไมได แมใครจะพยายามรักษาโดยทนุถนอมอยางดี หรือใชอํานาจ
บีบบังคับอยางไร เกียรตินั้นก็ไมสามารถตั้งอยูไดตามใจปรารถนา เพราะเปนอนัตตาไมใชตัวตน จึง
บังคับบัญชาไมได หากผูใดมัวมายึดถือหลงใหลวาเกียรติยศเปนของตนหรือตนมีเกียรติยศจริงจัง ไมมี
ใครจะดีกวาและพยายามสรางเสริมเกียรติโดยทางทุจริตดวยแลว ในไมชาเกียรตินั้นก็จะพลังทลายลง
ทํา ทําใหเกิดทุกขโทษอยางแสนสาหัสเมื่อเห็นชัดดวยปญญาจริง ๆ ดังนี้ ยอมเบื่อหนายคลายกําหนัด
หมดความยึดถือในเกียรตินั้น ๆ ได ชื่อวาชักเชื้อไฟกองที่สามออกเสียได ความเดือดรอนก็จะคลาย
หายไปทันที

กิเลสตัวที่ ๔ : โกง
เชื้อไฟกองที่สี่คือโกง เชื้อไฟทั้งสามกองคือ กิน กาม เกียรติ ที่กลาวมาแลวนั้น เปนเชื้อไฟที่มีทั้ง
ดีและชั่วปนอยู ถาผูใดเลือกใชใหพอเหมาะพอดีก็ยังจะไดประโยชนบาง แตสวนเชื้อไฟคือโกงนี้มีแตสวน
ชั่วอยางเดียว เพราะขึ้นชื่อวาโกงแลว ไมวาจะโกงชนิดไหน จะโกงมากนอยอยางไร ยอมทําใหตัวเองและ
ผูอื่นเดือดรอนทั้งสิ้น จึงเปนเชื้อไฟที่มีพิษรายแรงที่สุดกวาเชื้อไฟทั้งสามนั้น เพราะการกินนั้นถารูจัก
ประมาณการกินใหถูกตองโดยสมควร ที่เกิดประโยชนในการที่ไดเปนอยู เพื่อทําคุณความดีตอไป
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กามนั้นเลา ถารูจักขอบเขตของการบริโภคใหถูกตองตามระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศีลธรรมแลว ก็ยอมทําใหสังคมอยูดวยความรมเย็นเปนสุข เปนการสืบพันธุไมใหขาดสูญ แมเกียรติก็
เหมือนกัน ถาผูใดปรารถนาจะมีเกียรติในทางดีแลวประกอบการงานและคุณงามความดีใหถูกตองตาม
สมควร และไมยึดมั่นในเกียรติที่ ตนไดรับแลวใหจริงจังเกินไป ตนเองก็ยอมไดรับความสุข และเปน
แบบอยางอันดีของผูที่จะกระทําความดีตอไปดวย
สวนการโกงนั้น ไมวาจะโกงแบบไหน โกงแบบทางโลกหรือแบบทางธรรม ยอมใหผลคือความ
ทุกขความเดือดรอนทั้งสิ้น ในเรื่องการกิน กาม และเกียรติ ถาไมแสวงหา โดยวิธีโกง แตพยายาม
กระทําโดยสุจริตแลว จะกินก็ไมเกิดโทษ บริโภคกามก็ไมเดือดรอนไดรับเกียรติก็ไมเสียการปฏิบัติธรรม
แตประการใดเลย เพราะกิน กาม เกียรติ นี้เปนสมบัติของโลก เราเกิดมาในโลกก็จําตองอาศัยสมบัติ
ของโลกเปนอยู แตตองอาศัยไมใหเกิดความทุกขความเดือดรอนเหมือนกับคนกินปลาเปน คือ รูจัก
เลือกกิน ก็ไมถูกกางปลาติดคอ สิ่งที่เปนโทษของกิน กาม เกียรติก็เหมือนกาง เราคอย ๆ พิจารณา
เลือกสิ่งที่เปนโทษเอาออกแลว จึงเคี้ยวปลากลืนกินลงคอไดอยางสะดวกสบาย หรือจะพูดใหเขาใจชัด
อีกที ก็ควรจะพูดวาโกงนั่นแหละเปนกางโดยแท ถาเราเลิกโกง เลิกประพฤติทุจริต ขึ้นชื่อวาความชั่วทุก
อย า งแล ว ไม ทํ า เป น เด็ ด ขาด พยายามประพฤติ แ ต ค วามสุ จ ริ ต มี ค วามขยั น อดทนต อ ความทุ ก ข
ยากลําบาก จะทําสิ่งใดก็ทําสิ่งนั้นจริง ๆ โดยไมมีความยอทอ แมจะมีอะไรมาเปนอุปสรรคขัดขวาง หรือ
เกิดความเกียจครานขึ้น ก็พยายามสละสิ่งที่เปนขาศึก เปนอุปสรรคตอความสําเร็จนั้น ๆ หมั่นบังคับตน
ใหทําสิ่งนั้นตามระเบียบประเพณีอันดีที่มีไว ใชปญญาคอยสอดสองพิจารณาการกระทําใหถูกตองตาม
เหตุผลอยูเปนนิจ จนกิจการนั้นสําเร็จเปนผลดีงาม
แมเวลาจะบริโภคผลของความสําเร็จนั้น ก็บริโภคโดยใชปญญา พิจารณาอยางรอบคอบ ไมมัว
เมาหลงใหลในผลสํ า เร็ จ นั้ น หรื อ ทะนงตนอวดดี ว า ไม มี ใ ครสู ไ ด เรี ย กว า ไม ทํ า ตนเป น กิ้ ง ก า ได ท อง
พิจารณาเห็นโทษของการโกงวา แมจะโกงเขาไดสําเร็จโดยใคร ๆ ไมรู แตตนเองจะตองรูอยูตลอดไป
แลวจะตองเสียใจตนเองไปตลอดชาตินี้ ทั้งยังตองไดรับผลของการโกงนั้นในอนาคตชาติหนาอีกแนนอน
โดยไมตองสงสัย เพราะไมมีใครจะหนีกรรมของตนเองได คนที่โกงอาจจะหนีเงื้อมมือของกฎหมายได
แต จ ะไม ส ามารถรอดพ น จากการรั บ ทุ ก ข โ ทษความเดื อ ดร อ นอั น เกิ ด จากกรรมที่ ต นโกงนั้ น ได เ ลย
เวนเสียแตผูที่ปฏิบัติตนจนไดบรรลุธรรม เปนที่สิ้นไปแหงอาสวะกิเลส เปนสมุจเฉทประหาน กลาวคือ
ถึงพระนิพพานเทานั้น
เมื่อพิจารณาเห็นชัดถึงโทษการโกงอยูบอยๆ เชนนี้ จิตก็จะเลิกกระทําความชั่วไดเด็ดขาด จัดวา
เอาเชื้อไฟกองที่สี่ออกทิ้งเสียได และจักไดรับแตความสุขสบายเปนแนแท ไมตองวิตกเลยวาถาเลิกโกง
แลวจะไมมีกิน ไมไดบริโภคกาม และไมไดรับเกียรติ ขอใหทานหัดตนใหรูจักกินแตพอประมาณ บริโภค
กามแตเทาที่มีความจําเปน และตอนรับเกียรติเทาที่เขาให ตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตยสุจริตและอดทน
ขยันหมั่นเพียร ทําการงานที่ชอบโดยไมเลือกวางานหนักหรือเบา เทานั้นทานจะตองไดประสบกับการ
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กาม และเกียรติตามสมควร แกการกระทําโดยไมตองเดือดรอนเลย เพราะรางกายของเรานั้นมีสาระ
อะไรที่ตรงไหน ลวนแตเต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอก และภายใน มันเปนเพียงสักวาธาตุ
ปรุงผสมกันอยูเทานั้น ไมชาก็จะพลันแตกสลายคลายกับหมอดิน ไฉนจะมัวเมาตกแตงบํารุงบําเรอ
จนเกินไปเลา พยายามถอนความรูสึกยึดถือวา
ทําอะไร
หมั่นพินิจ
ละยึดถือ
ไมมีอะไร

ก็ได
เพียรทํา
วา “ตัว”
นาเอา

แตไมคิด
ตามหนาที่
ทั้ง “ชั่ว-ดี”
เขลาไปเอง!

สรุปความแลว คนมีหนาที่ที่ตองทําเพื่อตน ก็เพียงบําเพ็ญประโยชนทั้งสามใหครบบริบูรณ คือ
ประโยชนในปจจุบันชาติ ประโยชนในสัมปรายิกภพภายภาคหนา และประโยชนอยางยิ่งคือพระนิพพาน
ในประโยชนทั้งสามประการนี้ ถาผูใดยังเพลิดเพลินแตในประโยชนทั้งสองขางตนแลว จะตองทนทุกข
ทรมานเวียนวายตายเกิด ประสบสุขบางทุกขบางไมรูจักเสร็จสิ้น ประเดี๋ยวก็หัวเราะ ประเดี๋ยวก็รองไห
สลับกันไป ตราบเทาที่ยังไมไดประโยชนประการหลังคือพระนิพพาน เมื่อใดเขาไดประโยชนที่สามดวย
แลว จึงชื่อวาไดประโยชนโดยสมบูรณ สมควรเรียกวามนุษยได และจะทําใหการไดรับผล การเสวยผล
ของประโยชนทั้งสองหมดจากพิษเลย เปนการไดบริโภคอยางสมบูรณจริง ๆ
สวนหนาที่ที่คนจักตองทําเพื่อผูอื่นนั้นมีมากหลายประการ สุดจะพรรณนา คือตองทําการตอบ
แทนตอผูที่มีอุปการคุณแกตน และชวยเหลือสงเคราะหอนุเคราะหผูอื่นไปตามหนาที่และเวลาอันมาถึง
เขาแกตน สุดแตวาในเวลาไหนตนเปนอะไร เชน เวลาเปนเด็กก็ตองทําหนาที่เด็ก คือ ศึกษาเลาเรียน
เพื่อใหมีความรูความสามารถ จะไดใชความรูความสามารถนั้นชวยเหลือมนุษย มีมารดาบิดา และพระ
อุปชฌายะอาจารยของตน เปนตน ซึ่งถาตนไมทําใหถูกหนาที่ในเวลาที่ตนเปนอยูหรือไดรับมอบหมาย
แลว ตนเองจะตองกลายเปนสัตวนรกบาง เปนเปรตบาง เปนสัตวเดรัจฉานบาง เปนตน

ทําอยางใดไดอยางนัน้
ถาตนทําถูกหนาที่หรือทําหนาที่ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ตนเองก็จะกลายเปนเทวดาบาง เปนพรหมบาง
เปนตน อันขาพเจาจะไดพยายามรวบรวมหนาที่นั้น ๆ มาประมวลเปนขอ ๆ พอเขาใจงาย เพื่อประโยชน
แกการที่จะไดไปคิดคนและฝกฝนตนใหดียิ่ง ๆ ขึ้นในการทําหนาที่เพื่อตนและผูอื่นนี้ สมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสไววา จงทําหนาที่เพื่อประโยชนของตนเองกอน สวนหนาที่เพื่อประโยชนผูอื่นแมมาก
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เพียงไรก็จงพักไว ใหรีบขวนขวายทําหนาที่ของตนใหสําเร็จไปโดยเร็ว เพราะเหตุวาการทําหนาที่ของตน
นั่นเองแหละ และไมใชทําโดยเห็นแกตัวจริง ๆ ก็ชื่อวาทําประโยชนใหแกผูอื่นดวยพรอมกันไปทีเดียว
เชน รักษาศีลมั่นคง อันเปนประโยชนแกตนเอง แตเมื่องดเวนไมไปฆาหรือเบียดเบียนคนและสัตวอื่นให
เดือดรอน ทั้งยังมีเมตตาประจําใจดวยแลว ก็ชื่อวาทําประโยชนแกผูอื่นและสัตวอื่นโดยตรงทีเดียว หรือ
เมื่องดเวนจากการลักขโมยสิ่งของ ๆ ผูอื่น ทั้งยังมีใจเอื้อเฟอเผื่อแผดวยแลว ก็ชื่อวาทําประโยชนแก
ผูอื่นเชนเดียวกัน เพราะไมทําใหใครเดือดรอน เพราะเหตุเราเปนผูรักษาศีล เลยทั้งเปนแบบตัวอยางให
ผูอื่นกระทําดีตอไปดวย
อันหนาที่ตาง ๆ ซึ่งรวบรวมมาเปนหมวด ๆ สําหรับใหทานไดเลือกคัดเอาปฏิบัติใหถูกกับหนาที่
ที่ทานเปนอยู หรือหนาที่อันเปนสวนของผูอื่น ทานก็จะไดศึกษาใหเขาใจวา ผูมีหนาที่อยางนั้นก็ตองทํา
อยางนั้น ๆ ครั้นเมื่อเขาทําถูกตามหนาที่ของเขาแลว แมจะขัดกับความประสงค หรือขัดตอประโยชน
ของเรา จะไดรูจักใหอภัยหรืออนุโมทนาตอเขาวา เขาไดทําหนาที่ดีแลว ทําถูกแลว

จงทําหนาทีข่ องตนใหถงึ พรอม
ฉะนั้น หนาที่ทั้งหลายเหลานี้จึงชื่อวา เปนสิ่งจําเปนที่สุดที่ทุก ๆ คนจะตองศึกษาใหเขาใจดี และ
พรอมอยูเสมอที่จะปฏิบัติได ในเมื่อตนไดรับหนาที่นั้น ๆ เพราะวาหนาที่นี้ก็คือตัวธรรมะนั่นเอง ผูใด
ปฏิบัติหนาที่ของคนถูกตอง ผูนั้นไดชื่อวาปฏิบัติธรรมะ ผูใดปฏิบัติธรรมะ ผูนั้นชื่อวาบูชาสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจ า และเมื่ อ ทุ ก คนได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตนถู ก ต อ งครบบริ บู ร ณ ตนเองย อ มได ล าภ ยศ
สรรเสริญและความสุขตามสมควรแกการปฏิบัติอยางแนนอน และสังคมตลอดจนประเทศชาติก็ยอม
ไดรับความรมเย็นเปนสันติสุขโดยทั่วกันอยางถาวร เพราะโลกทุก ๆ วันนี้ที่เดือดรอนหาความสงบสุข
ไมไดทุกหัวระแหงนั้น มิไดมีสาเหตุจากอยางอื่นเลย เปนเพราะทุกคนมิไดพยายามปฏิบัติตามหนาที่
ของตนเองเปนสวนใหญ มีแตผูเปาประกาศและโฆษณาชักชวนหรือบังคับใหผูอื่นปฏิบัติตามหนาที่
สวนผูประกาศนั้นเองก็มิไดทําตามหนาที่ของตน แมแตผูเขียนเอง ก็ไมไดอวดวาไดปฏิบตั หิ นาที่
ของตนถูกตองครบถวนแลว เพียงแตไดเปนผูตั้งใจพยายามที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนตลอดไปจนสุด
ความสามารถเทานั้น จึงไมรูจะไปเอาความผิดกับผูใดเลย ถาพิจารณาใหลึกลงไปอีกวา ทําไมทุกคนจึง
ไมทําตามหนาที่ของตน ก็จะพบวา เพราะทุกคนลวนเห็นแกตัวเทานั้น ขาพเจาขอวิงวอนวาจงพยายาม
เห็ น แก ตั ว ให เ บา ๆ ลงบ า งเถิ ด ก็ จ ะเกิ ด เป น กุ ศ ลแก ต นเองและชาติ ศาสนาอย า งยิ่ ง ใหญ และจง
พยายามทําตามหนาที่ของตนเองโดยไมตองรอวาผูอื่นจะทําตามหนาที่ของเขาหรือไม และหนาที่ ๆ
สําคัญอยางยิ่งของคนเราก็คือ “ความไมเปนแกตัว”
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ชั่งมัน
“ชั่งมัน” กอนนี้แหละเลิศประเสริฐนัก
“ชั่งมัน” กอนตอนโลกธรรมตําดวงใจ
“ชั่งมัน” กอนสอนใจใหเบื่อหนาย
“ชั่งมัน” มี สันติสุข ทุกคืนวัน
“ชั่งมัน” กอนนั่นหรือ คือขันติ
“ชั่งมัน” กอนบั่นทอนโกรธโทษในใจ
“ชั่งมัน” กอนเปนปญญาตัดกิเลส
“ชั่งมัน” กอนเหมือนสติจักรตัวสําคัญ
“ชั่งมัน” มี เพราะเหตุที่ ไมมี “กู”
“ชั่งมัน” กอน เปนอุเบกขาโพธิญาณ

เพราะตัดรักตัดหลงไมสงสัย
ทุกขใดใดเบาบางเพราะ “ชั่งมัน”
ทุกขรอนคลายเหลือแตความสุขสรรพ
เปนความสุข ยิ่งสวรรค ชั้นใดใด
เครื่องดําริ คุมใจ ไมใหไหว
ยกโทษให ไมมีจิต คิดผูกพัน
อันเปนเหตุ ทําใจ ใหไหวหวั่น
ยอมพัดผันใหทําถูกทุกประการ
ถามี “กู” ไมมี “ชั่ง” ดังวาขาน
ถึงนิพพานสมหวัง เพราะ “ชั่งมัน”
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หนาทีม่ นุษย
“คน” ตามที่กลาวมาแลว เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่ง ๆ ขึ้นโดยลําดับ จนกระทั่งมีจิตใจสูงกวา
คนธรรมดาสามั ญ ควรเรี ย กชื่ อ อี ก อย า งหนึ่ ง ว า “มนุ ษ ย ” แปลว า ผู มี จิ ต ใจสู ง คื อ มี จิ ต ใจและการ
ประพฤติทางกาย วาจา สูงกวาคนและสัตวทั่วไป มนุษยนี้เปนภาพที่สัตวผูเปนอยูอาศัยไดรับความ
อิสรเสรีเต็มที่ในการกระทําทางกาย วาจา ใจ ไมเหมือนอบายภูมิทั้งสี่ คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตว
ดิรัจฉาน ดังกลาวแลว ทั้งเปนสถานที่เหมาะสมแกการบําเพ็ญคุณธรรมอันจะนําตนใหสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก
เชน เปนเทวดา เปนพรหม ตลอดจนเปนพระอริยะ เพราะผูที่จะไปเกิดในสวรรคก็ดี เกิดในพรหมโลกก็ดี
แมจะเปนพระอรหันตก็ดี ตองเปนมนุษยกอนแลว จึงจะไปเกิดในสถานที่สูง ๆ นั่นได แตเราก็อยาพึง
ทะนงตนวา เราเปนมนุษยแลว จะตองไปเกิดในสถานที่ดีขึ้นไปโดยลําดับอยางเดียวเทานั้น
เพราะถึงเปนมนุษยแลว แตไมปฏิบัติตัวใหดีสมกับความเปนมนุษย กลับกระทําตนเยี่ยงสัตว
นรกก็ตองกลับไปเกิดในนรกอีก ถากระทําตนเยี่ยงเปรตหรืออสุรกาย สัตวดิรัจฉาน เมื่อหมดบุญใน
อัตตภาพที่เปนมนุษยแลว จะตองไปเกิดเปนเปรตหรืออสุรกายหรือสัตวดิรัจฉานตามกรรมของตนนั้น ๆ
อีก ฉะนั้น จึงจําเปนตองระมัดระวังตัวใหดี เหมือนกับเรากําลังเดินเลาะอยูปากเหวลึก หากไมระวัง
อยางดี เผลอสตินิดเดียว มัวชมอะไรเพลิน พลาดตกลงไปในเหวแลว ก็อยาหวังเลยวาจะกลับขึ้นมาได
อีก อันจะเกิดเปนมนุษยนี้ ไดบําเพ็ญกุศลอะไรเลา?
ทานกลาวไววา เพราะเหตุที่ไดปฏิบัติกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการมาแลวเปนอยางดี ฉะนั้นจะได
ชื่อวาเราเกิดมาเปนคนและมีจิตใจสูง จนเปนมนุษยไดนี้ เพราะมีกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการเปนทุนเดิม
มา หนาที่โดยตรงของมนุษยเราก็คือ ปฏิบัติและรักษากุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ใหมีครบถวนอยูใน
ตัว เราเสมอ หากข อไหนขาดไปเราไมป ฏิบัติ ห รือ ตั้งใจละเมิ ด เสีย ก็ชื่อว า เราขาดทุน เป นมนุ ษ ย ไ ม
สมบูรณ ฉะนั้นหลวงพอสําเนียง อยูสถาพร ทานจึงใหคติเตือนใจวา “ถาทําดีไมได ก็อยาทําชั่ว และจง
รักษาความดีที่ตัวมีอยูก็พอแลว”
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กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนัน้ คือ
ก. ไมทําชั่วทางกาย และทําความดีทางกายสามประการ
๑. งดเวนจากการฆาสัตวที่มีชีวิตใหตาย และไมใชใหผูอื่นฆา สรางจิตใหมเี มตตารักใครคนและ
สัตวดิรัจฉาน มีความปรารถนาอยางจริงใจที่จะใหคนและสัตวมีความสุข ปราศจากทุกขโดยทั่วกัน มี
ความกรุณาสงสรคนและสัตวผูประสบความทุกขยาก งดเวนการเบียดเบียนใหคนและสัตวเดือดรอน
เชน ทําใหอวัยวะ มีเขนขา เปนตน ของคนและสัตวหักหรือพิการ หรือทรมานสัตวใหไดรับความเหนื่อย
ยากลําบาก มีมุทิตาพลอยยินดีในเมื่อคนและสัตวไดดี มีลาภ มียศ มีความสุขความเจริญ งดเวนจาก
การอิจฉาริษยาคนและสัตวอื่นที่ดีกวาตน และตั้งใจเปนอุเบกขาวางเฉยในเมื่อประสบคนและสัตวที่ถึง
ความวิบัติจนไมสามารถจะชวยได โดยพิจารณาวาเปนกรรมของคนและสัตวนั้น ๆ เอง
๒. งดเวนจากการลักขโมยสิ่งของ ๆ คนและสัตว และไมใชใหผอู นื่ ลักขโมย ไมหลอกลวงใหผอู นื่
ตองเสียทรัพยและชื่อเสียง หมั่นบําเพ็ญทานและสละทรัพยและสิ่งของใหเปนประโยชนแกผูอื่น และ
สาธารณประโยชนเสมอ ๆ เพื่อทําใหจิตใจบรรเทาเบาบางจากความตระหนี่และความโลภอยากไดของ
ผูอื่นมาเปนของตน
๓. งดเวนจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือไมขมขืนทําลามกอนาจารลวงละเมิดสิทธิ
ของสตรีและบุรุษอื่น เรียกวาไมทําชูในสามีและภรรยาของผูอื่น พยายามถือสันโดษยินดีเฉพาะภรรยา
หรือสามีของตนเทานั้น ไมรักหญิงและชายอื่นยิ่งกวาภรรยาและสามีของตน แมของสิ่งใด ๆ ของใคร ๆ
ก็ไมถือโอกาสเอาไปใชหรือแตะตองกอนไดรับอนุญาตจากเจาของ โดยถือหลักวา “เมื่อไมมีสิ่งที่ตัวชอบ
จงชอบสิ่งที่ตัวมี”
ข. ไมทําความชั่วทางวาจา และทําความดีทางวาจาสี่ประการ
๑. งดเวนจากการพูดเท็จ คือ ไมพูดโกหกหลอกลวงใหผูอื่นเขาใจผิดตามที่ตนพูด เชน สิ่งใดที่
เรารูเราเห็น เมื่อถามเรากลับตอบวาเราไมรูเราไมเห็น และสิ่งใดที่เราไมรูไมเห็น แตกลับตอบวาเรารู
เราเห็น เปนตนเชนนี้ พยายามพูดแตคําสัตยที่จริง หากคําใดเราเห็นวาพูดออกไปแลว แมเปนความจริง
แตจะทําใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น เราก็งดเสียไมพูดเลย เพราะถาไมพูดคําจริงเราก็พูดเท็จ อันเปน
การทําใหเราเสียกุศลกรรมบถอันนี้
๒. งดเวนจากการพูดสอเสียด ไดแก การฟงขางนี้แลว เอาไปบอกขางโนน เพื่อจะทําลายขางนี้
หรือไดฟงขางโนนแลวเอามาบอกขางนี้ เพื่อจะทําลายขางโนน คือ มุงหมายยุยงใหเขาแตกจากการ
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ทําลายความพรอมเพรียงกัน สงเสริมผูที่แตกกันแลวใหแตกมากยิ่งขึ้น ยินดีเพลิดเพลินในความเปน
พรรคเปนพวกเขาขางพวกโนนบาง เขาทางพวกนี้บาง ทําพรรคตอพรรคใหแตกจากกัน ตั้งใจพูดแตคําที่
จะสมานไมตรีเชื่อมโยงใหคนโนน คนนี้มีความรักใครนับถือกัน พูดใหพรรคตอพรรคปรองดองกลม
เกลียวเปน สามัคคีกัน ถาเห็นวาจะชวยใหเขาสามัคคีกันไมไดจริง ๆ ก็งดเสียเลย ไมพูด
๓. งดเวนจากการพูดวาจาหยาบคายที่เผ็ดรอน ที่เปนปม เปนที่ขัดของของผูอื่น เปนที่ระคายหู
ของผูที่ไดยินไดฟง ยิ่งเปนคําดาคําแชง แมแตกับสัตวดิรัจฉานก็ไมควรพูดเลย เพราะเปนการสอสันดาน
ของตนเองวาเปนคนเลว พยายามพูดแตคําที่ออนหวานเรียบรอย นุมนวลละมุนละไม เปนที่พอใจชุมชื่น
เบิกบานใจของผูที่ไดยินไดฟง
๔. งดเวนจากการพูดเพอเจอ ไดแก งดการพูดในเวลาที่ไมควรพูดในสถานที่ที่เขาไมตอ งการให
เราพูด การพูดมากไปกวาความเปนจริง พูดไมมีเหตุผล พูดวาจาไมมีหลักฐาน ไมพูดตามธรรมตาม
วิ นั ย พู ด ไม รู จั ก หยุ ด แม ไ ม มี ใ ครอยากฟ ง แล ว ก็ ยั ง พู ด เรื่ อ ยเป อ ยโดยไม มี ป ระโยชน ต อ งใช
สติสัมปชัญญะในการพูดทุกครั้ง ถึงเปนเรื่องจริง ๆ ก็ตองพูดใหถูกกาลเทศะ พูดใหมีเหตุผลที่จะเชื่อถือ
ได พูดใหถูกตามธรรมตามวินัย พูดแตพอเหมาะพอสมควร ไมใหมากเกินเรื่องราวจนจับไมไดวาเรื่อง
อะไร ซึ่งเรียกวา “พูดอยางน้ําทวมทุง ผักบุงโหลงเหลง” หรือ “พูดตั้งกระบุง เอาสักกระบวยไมได” ดังนี้
ถาเห็นวาพูดแลวมีประโยชนแกผูฟงจึงพูด ถาเห็นวาพูดแลวจะไมมีประโยชนเลย ก็อยาพูดเสียดีกวา จง
นึกถึงภาษิตโบราณไวเสมอวา
“อันมนุษยสุดนิยมที่ลมปาก
จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
จะถูกผิดเปนมนุษยเพราะพูดจา
จะเจรจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ”
ค. ไมทําความชั่วทางใจ และทําความดีทางใจสามประการ
๑. ไมโลภอยากไดของผูอื่นมาเปนของตน ไดแก เมื่อเห็นพัสดุอุปกรณเครื่องใชสอยทั้งที่มี
วิญญาณและไมมีวิญญาณของผูอื่นแลวแมตนจะชอบพอใจ ก็ไมพยายามเพงวาขอใหสมบัติของผูนั้นจง
มาเปนของเรา หรือครุนคิดแตในใจวา ทําไฉนเราจึงจะไดสมบัติของผูนั้นหนอ ดังนี้ จงพยายามคิดให
เห็นวา ทรัพยสมบัติ เครื่องใชสอยอยางดีเปนอันมากเกิดขึ้นแกผูนั้นก็เพราะเขาไดทําความดีเปนบุญเปน
กุศลมากอน แมชาตินี้เราไมเห็นเขาทําอะไร ก็คงเปนเพราะเขาทํามาแลวแตอดีตชาติโนน ผลจึงเกิด
สนองใหเขาเปนคนมั่งมีดวยทรัพยสมบัติอันนาปลื้มใจเชนนี้ ถาเราไปโลภอยากไดของเขาจะทําใหเกิด
เปนบาปแกใจ คือเปนสนิมเกาะกินจิตใจของเราเหมือนสนิมอันเกิดแตเหล็กและเกาะกินเนื้อเหล็กฉะนั้น
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ทําใหจิตใจของเรากรอนออนกําลังลง ไมสามารถทําความดีอยางอื่นได ควรพยายามแสดงมุทิตาจิต
พลอยยินดีตอผูอื่น แลวพยายามบําเพ็ญบุญกุศล เชน ใหทานเสียสละความโลภของตนใหเบาบางลง
และขวนขวายชวยเหลือผูอื่นในการทําความดี เปนตน ผลจะบังเกิดแกตนเองในภายหลัง
๒. ไมพยายามปองรายเขา คือไมคิดอยากใหผูอื่นเดือดรอน ไมจองเวรตอสัตวและคนอื่น ๆ
ไมตั้งใจที่จะใหใคร ๆ เปนผูฉิบหายหรือวิบัติดวยประการใด ๆ แมจะโกรธเคืองใครบาง โดยที่เขามาทํา
อะไรใหเสียหาย หรือมาดาวาใหเกิดความเจ็บช้ําน้ําใจ ก็ไมอาฆาตพยาบาลจองเวรผูนั้นตอไปอีก เชน
เขามาทํารายเราก็ใหคิดเสียวาเพราะเราระวังตัวไมดี หรือเพราะเราเคยทําใหเขาเดือดรอนมากอนแลว
กรรมจึงติดตามมาสนองเรา ขอใหเปนการใชหนี้กรรมอันสุดสิ้นแตเพียงชาตินี้เถิด หรือเขามาโกงเงินเรา
โดยยืมไปแลวไมใชคืน หรือเขาหุนกันแลวเขาโกงไปเสียเชนนี้ ก็จงคิดวาเราคงเคยคดโกงเขามาแลวใน
ชาติกอนโนน เขาจึงโกงเอาคืนไป ขอใหสิ้นสุดเวรกรรมกันเสียที ตั้งใจแผเมตตาใหเขาเหลานั้นจงเปนผูมี
ความสุข ปราศจาทุกข มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเถิด อยาพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกัน พิจารณาใหเห็น
โทษวา การพยาบาทนั้นมันทําใหเราเดือดรอนกระวนกระวายกระสับกระสาย เปนทุกขใจไปคนเดียว
เราเปนผูขาดทุนคนเดียวแท ๆ จักผอนคลายความพยาบาทลงไดมากทีเดียว หรือคิดใหเห็นวา ความ
พยาบาทนี้หากจองเวรกันตลอดไปแลวยอมไมมีที่สิ้นสุดเหมือนงูเหากับพังพอน เปนตนฉะนั้น
๓. เห็นชอบตามคลองธรรม ไดแก เห็นวาบุญมีจริง บาปมีจริง ผลของบุญมี ผลของบาปมี คน
ทําดียอมไดดี คนทําชั่วยอมไดชั่ว นรกมี สวรรคมี และนิพพานก็มี โลกนี้มี โลกอื่นมี ชาตินี้มี ชาติหนามี
สัตวที่ยังมีกิเลสทํากรรมไว ตายแลวยอมตองเกิดเสวยผลของกรรมนั้นอีก ผูที่ไมมีกิเลสอันเปนเหตุให
ทํากรรม มีจิตสงบบริสุทธิ์หมดจด ตายแลวยอมไมตองเกิดอีก เพราะหมดเหตุหมดปจจัยอันจะทําให
เกิดแลว จงระวังอยาใหจิตเห็นผิดวานรกไมมี สวรรคไมมี นิพพานไมมี ทําบุญไมไดบุญ ทําบาปไมได
บาป คนจะดีชั่วก็ดีเองชั่วเอง พอแมไมมี ตายแลวก็สูญ เกิดมาแลวตองกินใหเต็มอิ่ม สนุกใหเต็มที่ดังนี้
จัดเปนความเห็นผิดเปนโทษที่รายแรงมาก เปนความชั่วที่เลวทรามที่สุด ในบรรดาความชั่วทั้งหลายใน
โลกนี้ ไมมีความชั่วอะไรจะเปนสิ่งที่นากลัวมากเทากับความเห็นผิดเลย เพราะผูใดมีความเห็นผิดเทานั้น
ยอมทําความชั่วไดทุก ๆ อยางตั้งแตอยางเล็กที่สุดจนถึงอยางใหญสุด เขาจะทําบาปไดทุกชนิด โดยไมมี
ความละอายหรือเมตตาปราณีใครเลย ยอมทําตนและคนอื่นใหเดือดรอน ทั้งในชาตินี้และชาติหนาไมมี
ที่สิ้นสุด
ที่วา “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” นี้อยาพึงเขาใจวาดีและชั่วนั้นเปนวัตถุเสมอไป เชน คนพยายามไหว
พระสวดมนต รับศีล ใสบาตรพระทุก ๆ วัน เมื่อตนยังไมร่ํารวยเปนเศรษฐีทันใจ ก็กลับคิดเห็นวาทําดี
ไมไดดีจริง นี่เรียกวาตองการไดดีตามวัตถุ หรือคนโกงเขามาปลนเขามา แลวกลับรวยไมเห็นยากจน
เหมือนคนมีสัตยมีศีล ก็เกิดความเขาใจผิด เห็นวาทําชั่วไมไดชั่ว นี่เรียกวาตองการเห็นความชั่วทางวัตถุ
คือ ตองการเห็นคนที่โกงนั้นกลับยากจนเดือดรอน จึงจะเชื่อวาทําชั่วไดชั่ว ความจริงเรื่อง “ดีและชั่ว” นี้
ทางธรรมะหมายถึงนาม เชน คนประพฤติดีมีศีลธรรม แมจะไมร่ํารวยดวยขาวของเงินทอง แตบัณฑิตก็
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พึงสรรเสริญวาเปนคนดี เพราะมีอริยทรัพยอยูภายในจิตใจของคนผูนั้น มีความปลื้มปติ อิ่มอกอิ่มใจ
สวนคนที่ประพฤติชั่ว เชน ฆา ปลน หลอกลวงเขามา แมจะร่ํารวยดวยทรัพยสมบัติ จิตใจของเขาก็เศรา
หมองไมผองใส ผูรูทั้งหลายก็ติเตียนวาเปนคนชั่วคนเลว
ฉะนั้น ผูประสงคจะดํารงความเปนมนุษยใหมั่นคงถาวร จงพิจารณาใหเขาใจชัดเจนในเรื่อง “ทํา
ดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” นี้ อยามีความเห็นผิดเปนอันขาด เพราะความร่ํารวยหรือยากจนทางวัตถุนั้น เปนผล
พลอยไดเทานั้น สวนความดีและความชั่วนั้น ผูทํายอมไดรับผลตั้งแตพอลงมือทํานั้นเลย
ปงปลาหมองอแลวใหรีบกลับ
คือวาเราทําผิดจงเปลี่ยนใจ
ทําการใดดันทุรังทั้งผิดผิด
แสดงวารอนรัวจนตัวงอ

เปนเคล็ดลับคําโบราณทานขานไข
กลับตัวใหมทันทีอยารีรอ
จะไหมมิดตัวเห็นเชนปลาหมอ
ยังรั้งรอก็เสียไฟเลยโทรม

จงทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง
ยกผลงานใหความวางทุกอยางสิ้น
กินอาหารของความวางอยางพระกิน
ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวที
ทานผูใดทําไดดั่งวามา
ไมมีทาทุกขทนหมนหมองศรี
“ศิลปะ” ในชีวิต ชนิดนี้
เปนเคล็ดที่ใครคิดไดสบายเอย.
พุทธทาสภิกขุ
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หนาทีพ่ อ แม
เมื่อ เราเกิดมาเป นคนแล ว ไมใช ทํา หนา ที่ เ พี ย งใหเ ป นมนุ ษ ยโ ดยประพฤติป ฏิบัติ ต ามกุศ ล
กรรมบถ ๑๐ ประการเฉพาะตนเทานั้น นับเปนอันเสร็จหนาที่ทุกอยางก็หาไม เพราะสังคมโลกทีเ่ ราอยูน ี้
กวางใหญไพศาลยิ่งนัก มีการติดตอแลกเปลี่ยน ชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ตลอดเวลาที่เรายังอยู
ในโลกนี้ ไมมีผูใดเลยที่จะอยูในโลกโดยลําพังคนเดียวได คนใดที่คุยโตอวดโมวาฉันไมตองพึ่งใครเลย พอ
แมไมไดใหอะไรฉัน บานชอง ไรนาสาโท ฉันบุกรางถางพงกอสรางมาดวยลําแขงของฉันเองทั้งนั้น เปน
คนคิดผิดเปนมิจฉาทิฏฐิอยางรายกาจทีเดียว ขอใหคิดดูเพียงแตเราคลอดออกมาจากทองมารดา
เทานั้น หากไมมีใครเลี้ยงแลว เราจะรอดอยูมาไดถึงเพียงนี้เทียวหรือ และที่อวดวาสรางมาดวยลําแขง
ของฉันเองนั้น ก็ลําแขงนั้นตนไดมาจากไหน ไมใชลําแขงที่พอแมใหมาดอกหรือ แมแตเสื้อผาที่คนคุยโต
นุงหมอยูนั้น ก็หาไดคิดไมวาตองอาศัยคนอีกกี่สิบคน กวาจะสําเร็จเปนเสื้อกางเกงมาใหสวมใสได เขา
คิดแตเพียงวามีเงินแลวไปซื้อมาจากรานเจก ประเดี๋ยวก็ไดใสแมเพียงนั้นก็ยังลืมไปวาตองอาศัยเจกขาย
ใหจึงไดใส ถาไปซื้อแลวแตเจกไมขายใหจะโปรดวากระไร และเงินที่ไดมาซื้อนั้น ไดมาจากใครเลา ก็
ไดมาจากคนอีก
ทั้งเงินที่สําเร็จรูปมาเปนเหรียญหรือธนบัตรก็ดี ถาไมอาศัยคนทําแลวจะสําเร็จมาไดอยางไร ก็
ตองอาศัยคนอีก ไมจําเปนตองสาวไปถึงวาเสื้อผานั้นตองอาศัยเจกขาย เจกขายตองอาศัยมีผูตัดเสื้อ
กางเกงขาย ผาจะมีไดนั้นตองอาศัยคนทอผา ผาจะมีทอก็ตองอาศัยคนทําดวย ดายจะมีทําก็ตองอาศัย
คนกรอหรือปนดาย และดายจะมีกรอก็ตองอาศัยคนเก็บฝาย ฝายจะมีใหคนเก็บก็ตองอาศัยคนปลูก
คนจะปลูกฝายไดก็ตองอาศัยมีจอบ-เสียมหรือไถเปนเครื่องมือ เครื่องมือจะมีไดนั้นก็ตองอาศัยชางทํา
เครื่องมือ ชางจะทําเครื่องมือไดก็ตองอาศัยคนถลุงเหล็กขาย เหล็กจะมีถลุงขายไดก็ตองอาศัยมีคนขุด
คนจะขุดเหล็กไดก็ตองมีขาวกิน ถามิฉะนั้นก็ไมมีแรงขุด ขาวจะมีกินก็ตองอาศัยคนหุง คนทํานา คนหุง
ขาว คนทํานาก็ตองมีเสื้อผา นุงหม เสื้อผาจะมีนุงหมก็ตองอาศัยมีคนทําและมีคนขาย คนทําและ
คนขายจะมีไดก็ตองอาศัยมีคนซื้อ ถาไมมีคนซื้อแลว คนจะทําและขายใหแกใคร เพียงแตเรื่องเสื้อผาที่
เราตองนุงหมนี้อยางเดียวเทานั้น ก็ตองอาศัยคนไมรูวากี่สิบคน รวมมือกันทําคนละอยางสองอยางจึง
สําเร็จเปนเสื้อกางเกงใชได
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สวนเรื่องอื่น ๆ อีก เชน เรื่องปวยไข เรื่องการกิน เรื่องที่อยูอาศัย ลวนแตเราจะทําคนเดียว
ไม ไดทั้ง สิ้น ต องอาศัยความชวยเหลือซึ่ง กันและกั นตลอดมา จึงเปนอยูไดด วยความผาสุก ฉะนั้น
คนเราทําหนาที่ใหเปนมนุษยแลวจึงตองทําหนาที่อื่น ๆ อีก สุดแตวาตนตกอยูในฐานะเปนอะไรก็ตองทํา
หนาที่นั้น ๆ ตามที่โลกสมมติขึ้น และจะทําหนาที่ตาง ๆ ไดถูกตองเรียบรอย จําเปนตองศึกษาหนาที่นั้น
ๆ ใหเขาใจเสียกอน การปฏิบัติหนาที่จึงจะไมผิดพลาดไดงาย ในที่นี้จะกลาวถึงหนาที่ของพอแมเปน
เบื้องตนกอน เพราะพอแมมีหนาที่จะตองเปนบุพพการีของลูก คือ ตองอุปการะเลี้ยงดูลูกของตนกอน
เพราะลูกนั้นเกิดขึ้นมาในโลก เนื่องดวยพอแมเปนตนเหตุ พอแมจึงมีหนาที่ตองทําการอุปการะกอน
หนาที่ของพอแมที่ตองปฏิบัติตอลูกนั้น มีดังตอไปนี้
๑. หามไมใหทําความชั่ว การที่พอแมตองรีบสอนลูกไมใหทําความชั่ว กอนอื่นนั้นเพราะลูกผู
เกิ ด มาใหม ๆ เป น เด็ ก ที่ ยั ง ไม รู เ รื่ อ งของโลกเลย เปรี ย บเหมื อ นคนตาบอดที่ ห ลงทาง ผู บ อกทาง
จําเปนตองรีบบอกทางผิดเสียกอน เพื่อไมใหผูหลงทางไดเดินผิดตอไป จะไดหยุดคิดหาทางเดินใหม
มิฉะนั้นจะเดินหลงทางไปไกลเกินกวาที่จะกลับได ถารีบบอกคนหลงทางเสียกอนแลววาทางนี้เปนทาง
ผิด แมคนหลงจะยังไมเดินไปทางถูก ก็คงหยุดเดินทางผิดเสียกอน และเมื่อไดรับทราบวาทางไหนเปน
ทางที่ถูกแลว เขาจะเดินไปในทางถูกโดยงาย
การที่พอแมจะสอนลูกไมใหทําความชั่วนั้น จะตองชี้แจงใหลูกเขาใจชัดเจนวา อะไรเปน
ความชั่วหรือความชั่วคืออะไร และเมื่อทําความชั่วแลว ผลของความชั่วนั้นจะเปนอยางไร พรอมกับ
ยกตัวอยางคนทําชั่วใหลูกดูเปนแบบ อันความชั่วและผลของความชั่วนั้นมีหลายอยางหลายประการ จะ
พูดแตโดยยอพอเปนตัวอยาง
ความชั่วคือสิ่งที่ทําใหเดือดรอนทั้งตนและผูอื่นผูรูติเตียน เชน การดื่มน้ําเมา คือ สุราเมรัย
อันเปนเครื่องดองของเมาทําผูดื่มใหเสียสติ ลืมความรูสึกในสิ่งที่ตัวกระทํา จนไมรูวาทําอะไรบาง ผิด
หรือถูกก็ไมรู เพราะเผลอสติเสียแลว หมดปญญาที่จะพิจารณา ทั้งเมื่อสรางเมาแลวก็ยังทําใหสมองมึน
งง เปนการบั่นทอนสติปญญาของตนลงไปทีละนอย ๆ ยิ่งกวานั้นยังเปนการเสียทรัพยโดยไมจําเปน
เพราะสุราเมรัยนี้ถาเราไมกินก็ไมเกิดโทษแกรางกายแตอยางไร กลับยังทําสุขภาพของเราใหดีขึ้น คา
สุราก็แพงกวาคาอาหาร ธรรมดาคนที่ทํางานไดเพียงวันละ ๑๕ บาท นั่งกินเหลาตอนเย็นเพียงเวลา
เดียวก็หมด ๑๕ บาทหรือกวานั้นเสียอีก และจะเอาอะไรมาซื้อขาวปลาอาหารที่จําเปนกินเลา ครั้นเมา
แลวพูดจาซ้ําซากวกวนไปมา พูดแลวพูดอีกจนเปนที่นาเบื่อรําคาญของผูไดยินไดฟง บางทีใครขัดใจนิด
หนอยก็พูดเอะอะกอการทะเลาะวิวาทชกตอยตีฟนกันขึ้นจนถึงตาย หรือเปนคดีถูกจับขึ้นศาลก็มี เสีย
เงินคาสุราแลวยังเสียเงินคาเปนความอีก
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ยิ่งกวานั้นยังทําใหเกิดโรคไดโดยงาย คนที่ดื่มสุรามากมักเปนโรคตับแข็ง เวลาเมาแลวก็ไม
มีความละอาย กลางถนนหรือขางทางเทาก็นอนได แมผานุงผาหมจะหลุดลุยอยางไร น้ําลายจะไหลฟูม
ปาก ขี้ฝุนจะเปรอะเปอนเนื้อตัว ก็ไมมีความละอายตอใคร ๆ เพราะไมมีสติจะนึกคิด เวลาตัวเมาเองก็
ไมรูสึกวาเมาหรือนาเกลียดอยางไร เราตองดูคนอื่นที่เขากําลังเมา เดินโซไปเซมา พูดจาออ ๆ แอ ๆ จน
ฟงไมคอยรูเรื่องอะไร จะรูสึกวานาเกลียดเพียงไหน นั่นแหละเวลาตัวเราเมา คนอื่นเขาเห็นแลวจะรูสึก
นาเกลียดจนไมอยากเขาใกลเลย
เมื่อบัณฑิตหรือผูรูทราบแลววาเปนนักเลงสุรา เขาก็ติเตียนไมเปนที่ไววางใจของใคร เพราะ
เขารูวาคนเปนนักเลงสุรานั้น ถาเวลาไมเมาก็พอยังชั่ว พอเมาแลวใคร ๆ จะพูดหามปรามหรือตักเตือน
อะไรไมได ทั้งเวลาเมาแลวก็สามารถจะทําความผิดอะไร ๆ ก็ได ตั้งแตเรื่องเล็กที่สุดจนถึงเรื่องใหญ
ที่สุด เชน พูดแขวะถากถางเขาก็ได หรือจะตีหัวเขาก็ได ยุใหขมขืนชําเราผูหญิงก็ได จางใหฆาเขาก็ได
เพราะเมาแลวไมรูจักกลัวใคร เรียกวาเห็นชางเทาหมู ลืมหมดไมรูจักผิดชอบชั่วดีอยางไร จะคบกับ
ใคร ๆ เขาก็รังเกียจวาเปนคนขี้เหลา ไดรับโทษในปจจุบันดังนี้แลว ครั้นตายไปก็ยังไปตกนรก นายนิรย
บาลเอาคีมเหล็กเผาไฟจนแดง งัดปากออกกรอกดวยน้ําทองแดงกําลังไฟลุกโชนอีก เรียกวาไดรับความ
เดือดรอนทั้งในชาตินี้และชาติหนา และยกตัวอยางบุคคลที่เสียเพราะเหลาใหเห็น ซึ่งมีอยูมากมายใน
ทองถิ่นนั้น ๆ รวมความวาโทษของสุราโดยยอมี ๘ อยาง ๑. ทําใหเสียทรัพย ๒. กอการทะเลาะวิวาท
๓. ทําใหเกิดโรค ๔. ทําใหไมรูจักละอาย ๕. ทําลายสติปญญา ๖. ตองถูกติเตียน ๗. คนดีไมอยากคบ
ดวย ๘. เปนเหตุใหทําความชั่วอื่น ๆ อีกมากมาย เชน เปนเหตุใหประพฤติลวงศีลอีก ๔ ขอไดโดยงาย
ตั้งตนแตการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม และพูดเท็จ เปนตน สอนใหลูกเขาใจวา หากมีความ
จําเปนในบางครั้งเกี่ยวกับสังคมที่เราเคารพนับถือ จะกินบางก็เพียงเล็กนอย ระวังอยาใหรูสึกเมาเปนอัน
ขาด หากสามารถจะดื่มโซดาหรือน้ําสมแทนก็ได ก็ไมควรดื่มสุราเลย
ขึ้นชื่อวาความชั่วแลว แมเพียงเล็กนอย ไมทําเสียเลยดีกวา เพราะมันเปนเหมือนสนิม
เหล็ก ถาใหเกิดขึ้นสักหนอยแลว มันก็คอย ๆ ลุกลามมากขึ้นโดยลําดับ และความชั่วอื่น ๆ อีก ก็ควร
พยายามหาโอกาสชี้แจงใหลูกเขาใจจนเห็นโทษของความชั่วนั้น ๆ วันละเล็กละนอยตามสมควรแกวัย
ของลูก โดยเฉพาะเรื่องอบายมุขทางแหงความฉิบหาย ๑๑ อยาง ตองรีบสอนกอน คือ ๑. การเปนนักเลง
สุราตามที่กลาวมานี้ ๒. การเปนนักเลงผูหญิง ๓. การเปนนักเลงการพนัน ๔. การคบคนชั่วเปนมิตร ๕.
การเปนนักเลงดูมหรสพ ๖. เที่ยวกลางคืน ๗. การเปนคนเกียจคราน ๘. การเดินทางไกลคนเดียวโดยไม
จําเปน ๙. การเปนคนดุราย ๑๐. การเปนคนนอนหลับมาก ๑๑. การเห็นแกตัวเองจัด ทั้งหมดนี้ลวนเปน
ความชั่วชนิดรายแรงทั้งสิ้น ตองพยายามสั่งสอนและบังคับลูกอยาใหประพฤติเปนเด็ดขาดตั้งแตเวลา
ยังเยาวทีเดียว ถาปลอยใหโตแลวจะสอนยาก เหมือนไมแกเสียแลวยอมจะดัดไดยากเปนธรรมดา หาก
ไมเชื่อฟงทําผิดเปนครั้งที่สองแลวตองลงโทษตามสมควร อยางนอยก็เฆี่ยนหรือทําการทรมานอยางใด
อยางหนึ่ง พรอมกับชี้แจงคุณและโทษใหรูสึกจนได
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จงถือภาษิตโบราณวา “รักวัวใหผูก รักลูกใหตี” ในการสอนลูกไมใหทําความชั่วนี้ ถึงจะสอน
ดีมีเหตุผลเพียงใด แตถาเราเปนพอแมยังทําความชั่วอยูแลว การสอนนั้นก็ไมสูจะไดผล จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่พอแมจะตองประพฤติตัวเองใหดี เลิกทําความชั่วใหลูกเห็น เพราะพอแมเปนแบบอยาง
ที่สําคัญที่สุด ทานสอนไววา “อยาขี้กอนใหญใหเด็กเห็น” หากพอแมประพฤติชั่วชาเสียแลว จะวากลาว
สั่งสอนลูกไดอยางไร
๒. ใหตั้งอยูในความดี ขอนี้พอแมไดสั่งสอนใหลูกเชื่อฟง ตั้งมั่นอยูในการไมทําความชัว่ ดังในขอ
๑ นั้นแลว ก็ไมสูจะสําคัญเทาใดนัก เพราะเหตุที่วาความชั่วเหมือนกับตุมน้ําที่มีรูรั่ว พอแมไดอุดรูนั้น
เสียแลว แมน้ําคือความดี ถึงจะสอนใหลูกทําทีละนอย ๆ ก็ยังเต็มไดแนนอน ดวยสัญชาติคนที่เกิด
มาแลวตองทําอยางใดอยางหนึ่ง ไมทําดีก็ตองทําชั่ว เมื่อหยุดทําความชั่วแลวก็เปนอันทําความดีอยูเอง
เชน ลูกไมประพฤติผิดในอบายมุขทั้ง ๑๑ ขอนั้นแลว ก็ชื่อวาเปนผูที่มีศีล ๕ โดยบริบูรณ คือ ไมฆาคน
และสัตวดวยการเลิกความเปนคนดุราย ไมลักขโมยและพูดเท็จเพราะเลิกความเห็นแกตัวจัด ไมทําชู
เพราะเลิกเปนนักเลงผูหญิง ไมดื่มสุราเพราะเลิกเปนนักเลงสุรา เปนคนขยันหมั่นเพียรเพราะเลิกการ
เปนคนเกียจครานและนอนหลับมาก เปนคนดีเพราะเลิกการคบคนชั่วเปนมิตร เปนคนมีสติไมประมาท
เพราะไมดื่มสะรา ไมเที่ยวกลางคืน ไมเดินทางไกลคนเดียว เปนคนมีเมตตาอารีเพราะเลิกเปนคนดุราย
จะเปนคนไมตระหนี่และบริจาคทานการกุศลเพราะเลิกการเห็นแกตัวจัด เมื่อลูกตั้งอยูในความดีดังที่
กลาวมานี้ พอแมก็คงจะพอใจแลว และควรย้ําใหลูกเขาใจวา ความดีก็คือการทําสิ่งใดแลวเปนประโยชน
แกตัวเองและคนอื่น เชน การกตัญูกตเวที คือการระลึกถึงอุปการะที่คนอื่นกระทําแกตน แลวตอบ
แทนอุปการคุณนั้นเปนความดี เพราะทําใหจิตใจของตนเปนคนออนนอม และทําใหเปนที่รักใครของผูที่
เราตอบแทน เปนที่สรรเสริญของผูอื่น และยังเปนเสมือนตราเครื่องหมายประจําตัว แสดงวาผูนั้นเปนผู
มีนิสัยสันดานเปนคนดี ใคร ๆ ก็พอใจที่จะคบหาสมาคมดวย
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา ตามสมควรแกอายุและสติปญญาของลูก ขอนี้ในชั้นตนพอแมก็สอนให
ลู ก รู จั ก กิ ริ ย ามารยาทในการเดิ น การนั่ ง การยื น การนอน ตลอดจนการพู ด จาให เ ป น คนมี กิ ริ ย า
เรียบรอยออนนอม และพูดจาเปนสัมมาคารวะ พูดจาออนหวาน ใหรูจักขอโทษเมื่อตนไดทําผิดไป ให
รูจักกราบไหวและกลาวขอบคุณแกบุคคลผูใหสิ่งของอะไรแกตน แมที่สุดเขาใหขนมกินสักเล็กนอย เปน
ตน เมื่อลูกมีอายุพอสมควรแลว จะเลาเรียนศิลปวิทยาตาง ๆ ไดแลว ก็เลือกสงลูกไปยังโรงเรียนหรือ
สํานักอาจารยที่ตนพิจารณาเห็นวาจะอบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนดี และมีความรูในวิชานั้น ๆ
เรื่องนี้พอแมจะตองพิจารณาอุปนิสัยใจคอของลูกวา ลูกมีจิตใจรักในทางไหน เชน ชอบทาง
เครื่องยนต หรือชอบทางทหาร ตํารวจ หรือชอบทางเพศสมณะ ก็พยายามพาไปฝากยังสํานักครูบา
อาจารยที่สอนวิชานั้น ๆ หากลูกมีสติปญญาดีพอสมควร ควรจะเรียนไปไดจนจบมหาวิทยาลัย ก็ควร
สงเสริมใหลูกไดเรียน แมจะสิ้นเปลืองเงินทองบางก็ควรยอม หากยังสามารถจะสงใหเรียนไดอยู ไม
จําเปนตองเก็บเงินไวใหเขาเวลาโตแลว เพราะถาเราเรียนจบก็มีวิชาแลว ก็คงจะหาเลี้ยงตัวไดเอง หาก

หนาที่พอแม ๓๔

เราเก็บเงินไวให ลูกเราเปนคนโงไมมีการศึกษาพอสมควร ก็ยอมจะรักษาทรัพยไวไมได ดังตัวอยางที่มี
อยูเปนอันมาก ที่พอแมเปนตระกูลร่ํารวยลูกก็พลอยเปนคนฟุงเฟอขี้เกียจศึกษาเลาเรียน ถึงไปเรียนก็
สอบตก พอแมก็ไมกวดขัน คิดวาเรามีเงินใหลูกกินใหลูกใชพอแลว ผลสุดทายครั้นหมดพอแมแลว
ตนเองก็ไมมีปญญาจะรักษาทรัพยไวได
บางคนลูกมีมันสมองไมดี สติปญญาออนไมพอจะเรี ยนชั้นสูงได แตดวยความรักลูก ก็
อุตสาหเสียเงินเสียทอง เปนคาแปะเจี๊ยะใหลูกเขาเรียนจนได ผลสุดทายก็เรียนไมสําเร็จ ตองกลับบาน
เงินทองก็หมดไปเพราะคาเลาเรียนและคาใชจายอื่น ๆ เปนเหตุใหตัวเองและลูกตองลําบากภายหลังก็มี
ฉะนั้น จึงจําเปนตองพิจารณาดูสติปญญาและอุปนิสัยใจคอของลูกเราวาสมควรจะเรียน
สําเร็จไดแคไหน เพียงไร เมื่อเห็นวาถาจะเรียนไมสําเร็จชั้นสูงสุดถึงอุดมศึกษา ก็ควรใหเลาเรียนวิชาที่
จักเปนอาชีพทํากินของตนไป โดยไมตองพึ่งทางสมองอยางเดียว คือ ใหเลาเรียนในวิชาอยางใดอยาง
หนึ่งที่พอสมควรแกกําลังกายและสติปญญาของลูก วิชาที่ควรเลือกเพื่อความเปนอยูโดยไมตองเสี่ยงภัย
กอนการทําความชั่วนัก ก็คือวิชาเกี่ยวกับการสอนอันดับที่หนึ่ง วิชาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนเปน
อั น ดั บ ที่ ส อง วิ ช าเกี่ ย วกั บ การช า งหรื อ เกษตรกรรมเป น อั น ดั บ ที่ ส าม เพราะถ า ผู ใ ดสามารถเรี ย น
จนกระทั่งมีความรูเปนครูเขาไดแลว ก็ยอมไดรับเกียรติสูง ยิ่งตั้งตัวเปนคนดี เสียสละ สมกับเปนครู
ตัวอยางจริง ๆ แลว ยอมเปนอยูสบายไมมีเวรภัยกับใคร ทําตนเปนลูกพระพุทธเจาไดอยางดี เพราะ
พระองคเปนพระบรมครูตัวอยางของโลก แมสมบัติจักรพรรดิ พระองคยังไมปรารถนา จึงทรงสามารถ
สอนคนใหพนจากทุกขใจไดจริง ๆ จัดวิชาเกี่ยวกับการสอนไวเปนอันดับที่หนึ่ง
สวนวิชาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คือ ประเภทหมอรักษาคนปวยนี้ เมื่อเรียนสําเร็จแลว
จะไปอยูที่ไหนก็ได เพราะถามีคนที่ไหนก็ตองมีคนเจ็บปวยที่นั่น และยิ่งตั้งใจรักษาดวยจิตเมตตายอม
เปนที่รักใครนับถือของคนทั่วไป เพราะทุก ๆ คนก็ตองเจ็บไขจนไดไมวันใดก็วันหนึ่ง จึงไมมีใครเกลียด
หมอ เวนแตหมอจะหนาเลือดเกินไปจนเห็นหนาคนไขเปนแบงคไปหมดเทานั้น เมื่อเวลาเจ็บไขใคร ๆ ก็
เดือดรอนและรักตัวอยากจะหาย พอเห็นหมอก็เหมือนเห็นเทวดา ยิ่งไดหมดที่มีจิตเมตตา รักษาโดย
ตั้งใจใหหายไมเห็นแกเงินทองดวยแลว ทุกคนก็ตองบูชาหมอ หมอไมมีขาวกิน คนทั่วไปก็ตองพยายาม
หามาให หมอมีธุระอะไรเขาก็พอใจชวยเหลือ จึงควรจัดวิชาเกี่ยวกับการรักษาไวเปนอันดับที่สอง เพราะ
สามารถรักษาความทุกขกายใหหายได สวนวิชาเกี่ยวกับการชางหรือเกษตรกรรมนั้น เปนการชวยให
สังคมโลกมีกินมีใช มีการสรางบานเรือนใหเจริญและชวยตนเองใหมีวิชาทําการงานเปนหลักฐานพออยู
กับเขาในโลกไดสะดวก ไมเปนการเอาเปรียบโลกอยางเดียว
สรุปความวา หนาที่ของพอแมก็คือ พยายามใหลูกไดศึกษาเลาเรียนศิลปวิทยา ซึ่งจะเปน
เครื่องมือทําอาชีพตอไปจนสุดความสามารถ อีกประการหนึ่งขอสําคัญยิ่งในการใหลูกไดศึกษาเลาเรียน
นั้น คือ ตองพยายามใหลูกไดประพฤติปฏิบัติตามวิชาความรูที่เขาไดเรียนมาดวย หากเรียนรูแลวแตไม
ปฏิบัติก็เหมือนกับไมรูและไมไดรับประโยชนอะไรเลย เหมือนมีเงินแตเก็บไวเฉย ๆ ไมรูจักใชใหเปน
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ประโยชนแลวจะมีเงินไวทําไม เพราะจะเขาตําราวามีเงินใหเขากู มีความรูในตํารา มีภรรยาในที่ใกล
สามนี้ไซรมีเหมือนไมมี
๔. แตงงานกับผูที่สมควรให หนาที่อันสําคัญยิ่งของพอแมอีกอยางหนึ่ง ก็คือการจัดกาสามี
และภรรยาใหแกลูกของตน พอแมบางคนอาจจะคิดวา ลูกเราเลี้ยงมาโตแลว มันก็หาของมันเอง ถือ
ภาษิตวา “ปลูกเรือนตองตามใจคนอยู ปลูกอูตองตามใจคนนอน” นั้นคงไมถูกนัก เพราะลูกของเรานั้น
เพิ่งจะเปนหนุมสาว มันยังไมเคยแตงงานเลย และผานชีวิตมาในโลกนอยนัก หากใหหาสามีภรรยากัน
ตามลํา พัง ระวังจะตองนั่ง น้ําตาเช็ดหัวเขาโดยไมรูตัว เพราะความเปนหนุมเปนสาวของลูกเรานั้น
ธรรมชาติมันบีบครั้นหัวใจใหใครจะมีสามีภรรยาตามประเพณีของโลก ดวยความไมเคยจึงไมใครรูวาคน
ไหนอียางไร เสียหายอยางไร ตระกูลพอแมแมปูยาตายายของเขา เปนมาอยางไรบางก็ไมรู เพราะตัว
เกิดมาทีหลัง พอเห็นเปนหนุม ๆ สาว ๆ แตงตัวหลอ ๆ ก็จะเกิดความพอใจ เกิดความชอบความรักขึ้น
พอไดใกลชิดพูดจาถูกอกถูกใจเขาสักหนอย ประกอบกับธรรมชาติแหงกามเทพคอยเรงเราสะกิดใจอยู
ก็ทําใหอยากจะเผด็จศึกเสียเร็ว ๆ จนกระทั่งหนุมสาวบางคูทนรอทําตามประเพณีไมไหว จึงรวมหัวจม
ท า ยกั น เองตามวิ สั ย ของโลกี ย แล ว ก็ เ กิ ด ลู ก ออกมาโดยไม ทั น ต ัง ใจ แล ว ที นี้ ทั้ ง หนุ ม สาวก็ ไ ม รู จ ะ
รับผิดชอบอยางไร ฝายหนุมพอไดชิมรสแลว เห็นฝายสาวมีทองหรือคลอดลูกแลว มักเกิดเบื่อแลวคิด
จะหาใหมก็หลบหนาไป ทําใหตายายตองเลี้ยงหลานโดยไมมีพอแมก็มีมาก บางรายฝายสาวฆาตัวตาย
เพราะฝายหนุมทอดทิ้งก็มีไมนอย บางรายทกใหชายและหญิงเรียนไมสําเร็จดวยกันทั้งคู
นี่แหละโทษของการที่พอแมคิดวาไมใชหนาที่ มีหนาที่แตเลี้ยงใหโตเทานั้น อาศัยเหตุนี้พอ
แมจึงมีหนาที่อันจําเปนในการที่จะตองหาสามีและภรรยาที่สมควรใหแกลูกของตน คือ เมื่อลูกมีอายุ
พอสมควรและเสร็จการศึกษาแลว ก็ควรจะสอดสองพิจารณาดูวาลูกของใครมีตระกูล ฐานะ รูปราง
อัธยาศัย และอายุพอสมควรแกลูกของเราบาง ถาพอแมปรึกษากันเห็นสมควรแลว ก็อยาเพิ่งตกลง
ทีเดียว ถึงแมวาพอแมจะเคยแตงงานมาแลว รูจักตระกูล ฐานะ ความประพฤติของอีกฝายหนึ่งมาแลว
ก็จริง แตกอนจะตกลงสูขอหรือยินยอมแนนอน ตองเรียกลูกของเรามาปรึกษากันใหเรียบรอย จนเปนที่
พรอมใจกันเสียกอน อยาถือวิธีแบบคลุมถุงชนเหมือนสมัยโบราณ ที่ถือวาอยูกันไปมันก็รักกันเองนั้น
ไมได เพราะการแตงงานนั้นเปนเรื่องอยูรวมสุขรวมทุกขกัน ชวยกันทํามาหากินไปจนกระทั่งตาย ไมใช
ลองแตงงานแลวก็เลิกไดงาย ๆ เหมือนทําอยางนั้น จึงมีคําพังเพยวา “มีผัวเมียผิดคิดจนตัวตาย ปลูก
เรือนผิดคิดจนเรือนทลาย” เพราะแตงงานแลว ลูกเขาเปนคนอยูดวยกัน เราเปนพอแมไมไดอยูกับเขา
และอยูไปก็อาจจะตายกอนเขาดวย จึงจําเปนตองใหหญิงกับชายมีน้ําใจรักกัน หรือคุนเคยกัน รูจักนิสัย
ใจคอของกันและกันพอสมควรเสียกอน เมื่อลูกเขาตกลงเห็นชอบรวมกับเราแลว จึงจัดการสูขอหรือ
ยินยอมและตกแตงตามประเพณี
สวนหนุมสาวเลา เมื่อเห็นวาตนมีอายุพอสมควร หรือมีงานทําเปนหลักฐาน พอจะเลี้ยงดู
กันและกันได จงพยายามพิจารณาดูวาผูใดมีลักษณะเหมาะสมเปนที่ชอบพอของเรา แลวกอนที่จะตกลง
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แต ง งานเป น ที่ แ น น อน เพื่ อ ความมั่ น คงกั น ความผิ ด พลาดอั น อาจจะเกิ ด ขึ้ น เพราะเหตุ ที่ เ รา
รูเทาไมถึงการณ จึงควรนําเรื่องไปปรึกษาพอแม แจงใหทราบวาตนเห็นคนนั้นคนนี้สมควรจะเปนคูครอง
ตอไปได ขอความกรุณาคุณพอคุณแมชวยพิจารณาอีกที วาจะเปนการเหมาะสมเพียงใดหรือไม
การที่เราเปนลูกไปขอปรึกษาขอความกรุณาจากพอแมกอนเชนนี้ ถึงหากตอไปภายหนาจะ
เกิดเรื่องไมดีอะไรขึ้น พอแมก็จะไมลงโทษเราฝายเดียว หรือถายากจนลงพอแมก็ยังสงสารเราเพราะ
ไมไดทําอะไรโดยพลการตนเอง เมื่อพอแมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยเรื่องทุกอยางก็จะลงเอยดวยความ
เรียบรอย จะทําอะไรก็ไดรับความชวยเหลือรวมมือจากผูใหญดวยความเห็นใจ เพราะทานก็มีสวนเลือก
และเห็นดีเห็นชอบกับเราดวยแลว ฉะนั้น คําสอนกันไววา “หนาวลมหมผา หนาวฟาผิงไฟ หนาวผูหญิง
อิงผูใหญ” ดังนี้ก็คงไมผิดแนนอน รวมความวา การแตงงานนั้นพอแมจะตองปรึกษาลูก และลูกก๖อง
ปรึกษาพอแมใหเห็นชอบรวมกันกอนเสมอ
ทีนี้ หากวาหนุมหรือสาวก็ดีเปนคนไมมีพอมีแม เพราะตายไปเสียแลวบาง หรือไมไดอยูก บั
พอแมบาง ก็ตองอาศัยปรึกษาผูใหญที่ตนรักใครนับถือกอนแทนพอแม แมแตบุคคลที่เลี้ยงดูลูกกําพรา
ก็ควรจะทําตัวใหเปนที่พึ่ง ชวยเหลือจัดแจงแตงงานใหเหมือนกับพอแมของเขาจริง ๆ แตการเลือกนั้น
ทั้งพอแมและลูกควรจะมีหลักเกณฑกวาง ๆ ดังนี้ ๑. มีความรูและความประพฤติพอสมควร ๒. มี
ความสามารถในการทํางานหาเงินได ๓. รูปรางพอคูควรกัน ซึ่งเรียกตามที่นิยมกันวา คุณสมบัติ ทรัพย
สมบัติ และรูปสมบัติ ในสมบัติทั้ง ๓ นั้น ตองเลือกคุณสมบัติเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะธนสมบัตินั้น ถา
ไปมัวแตเลือกผูที่มีเงินหรือเห็นแกเงินเปนใหญแลว หาไมมีคุณสมบัติ เงินนั้นแหละจะเปนพิษ ทําใหไมมี
ความสุข เพราะมักใชเงินมาเปนเครื่องขมขูหรือดูถูกอีกฝายหนึ่ง และบางทีแสดงวามีเงินมากมาย แต
ความจริงยังเปนหนี้เขาอยูก็อีกมาก ครั้นรูความจริงภายหลัง จิตใจที่ผิดหวังในการเงินก็เริ่มแสดงความ
ไมพอใจ ทําใหเกิดความระหองระแหงภายในครอบครัว แมรูปสมบัติก็เหมือนกัน ไมสูสําคัญนัก เพราะ
เปนรูปธรรมนามธรรม เกิดมาเองนั้น ใครจะตําแตงเอาตามใจชอบไมได แมจะสวยและสาวในเบื้องตน
แตไมชาความสวยและสาวนั้นก็จะหมดไป หากรักกันแตงกันเพราะชอบรูปสมบัติแลว เปนที่เชื่อไดวาไม
ชาก็ตองหยารางกันไป เพราะความสวยและสาวนั้นมันเปนอนิจจัง ตองแปรปรวนเปลี่ยนไปเปนแกและ
เจ็บและตายอยางแนนอน
สวนคุณสมบัตินี่ซิเปนสิ่งจําเปนที่จะตองพิจารณาใหดี เพราะเมื่อใดคนที่มีคุณสมบัติดี
อัธยาศัยใจคอดีจริง ๆ แลว ถึงแมภายหลังจะจนลงหรือรูปรางจะเปลี่ยนแปรแกเฒาไป ก็ยังรักกันอยู
โดยไมตองทิ้ง เพราะคุณสมบัตินี้หมายถึง การประพฤติดี มีความสามารถดี น้ําใจโอบออมอารี มี
หลักธรรมประจําใจ ไมทําอะไรโดยเห็นแกตัวฝายเดียว ยอมจะนําความสงบสุขมาสูครอบครัวไดเสมอ
อันการที่จะเลือกใหครบทั้งสามนั้น คงหายากมากทีเดียว ยิ่งจะใหครบตามสูตรที่กลาวเปนคํากลอนไว
วาดังนี้ “รูปสวย รวยทรัพย นับมารยาท ชาติผูดีมีศีลธรรม” แลวคงจะหาไมไดแนนอน หากไดครบก็
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นับวาเปนบุญยิ่งของผูนั้น ถาสมบัติอื่นจะขาดไปบางก็ยังไมเปนไร แตอยาใหคุณสมบัติหรือศีลธรรมขาด
ไปได
๕. มอบทรัพยใหในสมัยที่ควร ขอนี้ดูเหมือนพอแมทุกคนก็ไดใหทรัพยแกลูกอยูแลวโดยทั่วไป
แตทรัพยนี้พระพุทธเจาตรัสวาเปนอสรพิษ ธรรมดาวาอสรพิษยอมจะกัดคนทั่วไป ไมเลือกวาผูนั้นจะ
เปนผูมีพระคุณแกตนหรือไมก็ตามที ดังที่ทราบกันทั่วไปแลวในเรื่องงูเหากับชาวนานั้น ในปจจุบันนี้เราก็
ไดยินไดเห็นกันอยูเสมอ ๆ แลววาคนถูกปลนฆาตายก็เพราะทรัพย หญิงสาวถูกลอลวงไปเสียคนก็
เพราะทรัพย คนผูใหญ ที่มีเ กียรติยศสูง ตองเสียชื่อเสียงไปก็เพราะฉอโกงทรัพยของประชาชนและ
ราชการ
ฉะนั้น พอแมจะใหทรัพยแกลูก จึงตองพิจารณาใหรอบคอบวาควรจะใหเทาไรในเวลาไหน
เพราะทรัพยนั้นเปรียบเหมือนมีด ถาคนเอาไปใชฟนคนอื่นก็เกิดโทษ ถาเอาไปใชตัดไมขายก็ไดเงิน เปน
ตน ในเวลาลูกยังเปนเด็กไปเรียนหนังสือทุกวันนี้ ก็มีความจําเปนตองใหทุก ๆ วัน แตใหวันละเล็กนอย
พอสมควรที่จะตองใชตามความจําเปน ถาเราตามใจลูก สงสารลูก กลัวลูกจะอดอยาก กลัวลูกจะอาย
เพื่อนฝูงในเวลาไปโรงเรียน แลวก็ใหไปมาก ๆ เกินความจําเปน ก็เทากับหัดลูกใหเปนคนใชสุรุยสุราย
ตั้งแตเล็ก ๆ รายยิ่งกวานั้น บางทีก็แอบเอาสตางคไปเลนการพนันบาง ไปดูหนังบาง บางทียังชวนเพื่อน
ไปซื้อเหลากินก็ได เพราะเขามีสตางคเกินกวาความจําเปนและเขาไมรูจักคาของสตางค แตถาไมใหเลย
หรือใหนอยเกินไปจนเด็กไมพอซื้อขาวกินแกหิวแลว ก็ทําใหเกิดความกลุมใจหรืออิดโรยได ทําใหไม
อยากเรียนหนังสือ
ฉะนั้น พอแมจะตองพยายามพิจารณาใหถี่ถวนวา วันหนึ่ง ๆ ตองใชอะไรเทาไร และเดือน
หนึ่งใชเทาไร และเดือนหนึ่งใชเทาไร ตามความจําเปน สวนเครื่องนุงหมหรือหนังสือนั้นก็ซื้อเปนคราว ๆ
ถาพอแมตองสงลูกไปเรียนและพักอยูไกลจากตน พอแมไมมีโอกาสควบคุมไดใกลชิด เรื่องนี้ยิ่งสําคัญ
มาก ถาไมไดที่ฝากฝงคนที่จะชวยควบคุมแทนไดดีแลวตองระวังเปนพิเศษ อยางไรก็ดี เมื่อลูกเรียนจน
รูจักทําบัญชีรับจายอยางธรรมดาไดแลว ตองรีบบังคับใหเด็กรูจักทําบัญชีรับจายไวประจําตัวเสียทีเดียว
ใหเขาใชสมุดเลมหนึ่งทําบัญชีเปนพิเศษ บังคับใหลงรายการเปนพิเศษทุก ๆ วัน ใหจดทุก ๆ อยาง เชน
วันหนึ่งใชคารถเมลเทาไร คาอาหารและคาขนมอะไรบางเทาไร คาแฟบหรือคาดินสอเทาไร เปนตน แม
ที่สุดคาดูภาพยนตรก็ใหจดรายการจายไปดวย และใหเก็บไวโดยตลอดและหมั่นตรวจดู ถาพอแมอยู
ไกลก็ควรตรวจดูสักเดือนละ ๑ ครั้ง หรืออยางนอยปดเทอมจะตองจายเงินใหลูกอีก ก็ตรวจดูรายการ
จายกันทีหนึ่ง หากพบรายการไหนที่ไมสมควรและไมจําเปน ก็ชี้แจงสั่งสอนและใหงดเสีย แมรายการรับ
ก็ใหเขาจดโดยละเอียดเหมือนกัน เชน พอแมใหวันที่เทาไร? เปนเงินจํานวนเทาไร? ญาติคนไหนให
เทาไร? หรือไดรับรางวัลอะไรเทาไร? ก็ใหจดไวดวย เมื่อตรวจถูกตองแลว ถาเงินรับมากรายจายไมมี
ลง ก็ตองสอบถามใหรูเรื่องหรืออาจจะไมใหใหมก็ได เมื่อลูกไมแจงรายจายใหเรียบรอย บัญชีนี้มี
ประโยชนมากทั้งในเวลาเรียนและเลิกเรียนแลว ทําใหเปนคนละเอียด มีระเบียบรูจักประหยัดวาอะไร
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ควรจายและไมควรจาย เสร็จจากการเรียนแลวเขาก็จะระลึกไดถึงบุญคุณของผูชวยเหลือใหตัวไดเรียน
สําเร็จ จนพอแมตองหมดเงินไปเทานั้น เมื่อตัวมีครอบครัวแลวจะไดมีนิสัยทําบัญชีรับจายในครอบครัว
จักเปนผูมีนิสัยดีตลอดไป
นอกจากให ท รั พ ย ใ นเวลาเรี ย นแล ว ก็ ใ ห เ วลามี ง านนั ก ขั ต ฤกษ ป ระจํ า ป เช น วั น ตรุ ษ
สงกรานตบาง วันปใหมบาง ในเวลาตัดจุกหรือบวชเปนพระภิกษุสามเณรบาง เวลาแตงงานบาง เวลา
แยกครอบครัวออกไปทํามาหากินเองบาง บางครั้งก็ใหในเวลาลูกเจ็บไขเพื่อใหลูกไดทําบุญกุศลบาง การ
จะใหมากหรือนอยก็แลวแตความเหมาะสมแกฐานะและเวลางานนั้น ๆ รวมความแลว สมัยที่ควรให
ทรัพยแกลูกมี ๒ สมัย คือ นิจสมัย คือ ตองใหเสมอ ๆ ระหวางที่ยังตองศึกษาเลาเรียน ๑ กาลสมัย
ไดแก เวลาลูกโตจะแตงงานหรือแยกครอบครัว ๑
การแบงทรัพยใหลูกในเวลาใหลูกแยกครอบครัวนี้ก็สําคัญไมนอย เพราะบางคนมีลูกหลาย
คน เมื่อแบงไมดีลูก ๆ ก็โกรธวาพอแมลําเอียง รักไมเทากัน พอแมตองเปนคนฉลาดรูจักชี้แจงเหตุผลให
ลูกเขาใจถึงความจริงที่ตองแบงเชนนั้น เพราะบางรายพอแมอาจจะใหลูกเทากันทุก ๆ คนไมได เชน ลูก
๓ คน ลูกคนหนึ่งสงไปเรียนหนังสือสําเร็จมีงานทําและมีเงินเดือนแลว อีกคนหนึ่งแตงงานปลูกบานใหม
แบงนาใหไปทํากินแลว สวนอีกคนหนึ่งนั้นตองทํางานชวยพอแมสงเงินใหคนที่สงไปเรียนหนังสือจน
สําเร็จเชนนี้ คนที่เรียนสําเร็จ มีงาน มีเงินเดือนแลว พอแมไมจําเปนจะตองใหอีก เพราะเวลาทํางาน
เขาไมไดชวยทํา และยังตองเอาเงินไปเรียนจนสําเร็จ สวนคนที่สองก็แตงงานไปกอนและไดรับสวนแบง
ไปบางแลว ก็ควรใหนอยกวาคนที่สาม ซึ่งตองทํางานชวยพอแมตั้งแตตนจนถึงที่สุดแหงการแบงทรัพย
สมบัติ คนที่สามควรจะไดรับทรัพยมรดกมากกวาทั้งสองคนนั้น
อีกอยางหนึ่ง พอแมเองก็ไมควรแบงทรัพยใหเปนของลูกจนหมดสิ้นกอนจะตาย เพราะ
ระหวางตนเปนคนแกมีชีวิตอยู จะไดอาศัยกินและใชสอยทําบุญกุศลบางตามสะดวกของคนแกและทํา
อะไรไมไดแลว ถาใหลูกทุกคนไปจนหมดโดยคิดวาอาศัยลูกกินจนกวาจะตาย ก็ไมแนนักวาลูกคนไหนจะ
ตั้งใจเลี้ยงพอแมจริง ๆ ในเมื่อเขารูวาไมมีทรัพยมรดกจะใหแกเขาอีกแลว เวนแตจะไดลูกที่มีศีลธรรม
รูจักกตัญูกตเวทีตอพอแมจริง ๆ ก็คอยยังชั่วหนอย แตอยาลืมวา ถึงลูกเราดี สวนเขยและสะใภเลา
เขาจะดีเหมือนลูกเราหรือ เขาอาจะไมเต็มใจก็ได เพราะฉะนั้น ถาจะใหหมดก็ควรทําพินัยกรรมไววาให
ลูกมีกรรมสิทธิ์เมื่อพอแมตายแลว
อีกวิธีหนึ่ง พอแมแบงทรัพยใหลูกที่แยกไปแตเพียงเล็กนอยพอสมควร ทรัพยสวนใหญจด
ทะเบียนตั้งเปนหุนสวนไวใหเปนกองกลาง หามมิใหลูกคนใดถือกรรมสิทธิ์หรือแบงไปอีก ใหชวยกัน
รักษาไวสําหรับวงศตระกูล เมื่อลูกหลานคนใดที่ไมมีสติปญญาสามารถจะแยกไปทํามาหากินที่อื่นได ก็
จะไดมาอาศัยทํากินไปในหุนสวนกองกลางนี้ เปนการรักษาวงศตระกูลไวไมใหสูญไปงาย ๆ เพราะถา
แบงใหไปทุก ๆ คน แลวก็ไดไปคนละเล็กละนอยไมพอจะทํางานใหญไดผล ที่สุดก็ละลายหมด เชน มี
เงิน อยู สัก ห า แสนบาท ถ า แบ ง ให ลูก หลานสิ บ คนก็ไ ดค นละห า หมื่ น บาท ไม พ อที่ จ ะทํ า การค า หรื อ
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อุตสาหกรรมใหเปนหลักฐาน ถายังรวมอยูทั้งหาแสนบาทแลวใหลูกหลานทุกคนเปนกรรมการชวยกัน
รักษาทํากินไป โดยไมแบงใหกันอีกก็ยอมทําใหตระกูลตั้งอยูมั่นคงเปนปกแผนตอไปได
๖. แนะนําพร่ําสอน ขอนี้สรุปหนาที่อันจําเปนที่พอแมจะตองปฏิบัติตอลูก คําวา “แนะ” นั้น
หมายถึงพอแมไดสอนไมใหลูกทําความชั่ว และใหลูกทําแตความดี ขวนขวายใหไดศึกษาเลาเรียน สอน
ใหรูจักการเปนสามีภรรยา ตลอดจนสอนใหรูจักการใชเงินที่มอบใหไป รวมเรียกวาเปนการสอนใหลูก
เขาใจทุก ๆ อยางตามที่กลาวมานั้น แตลูกจะทําตามหรือไมนั้น ความสําคัญอยูที่พอแมตองเปนผูนํา
ดวย คําวา “นํา” นั้นจึงหมายถึงพอแมตองทําตนใหเปนตัวอยางใหลูกเห็นอยูเปนประจํา คือ พอแมตอง
เลิกจากการประพฤติชั่วทุก ๆ อยาง เชน ไมเปนคนสูบฝน กินเหลา เลนการพนัน เปนตน ซึ่งเปนสิง่ ชัว่ ชา
และปฏิบัติแตงสิ่งที่ดีทุก ๆ อยาง เชน พูดจาไพเราะออนหวาน มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน
ขยันหมั่นเพียร รูจักกระเหม็ดกระแหมในการใชจาย เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่ดีงามเชนนี้แลว เชื่อวาลูก
จะตองทําตามแนนอน เพราะลูกนั้นไดยินไดฟงคําสั่งสอน ทั้งไดเห็นตัวอยางอันดีของพอแม ยอมเปน
เสมือนแมเหล็กดึงดูดจิตใจของลูกใหออนคลอยตามอยางไมตองสงสัย
ถาพอแมไดแตสั่งสอนลูกอยางเดียว สวนพอแมเองยังไมเลิกจากการกระทําความชั่วอยู
เปนปกติแลว ที่ไหนลูกจะเชื่อฟงพอแม เมื่อไดฟงคําสอนแลว แมจะไมคัดคานโดยตรง ยอมจะนึกคาน
ในใจเสมอวา ก็พอแมสอนวาชั่วแลวทําไมพอแมจึงยังทําอยูอีกเลา?
สวนการพร่ําสอนนั้นหมายถึง พยายามติดตามสั่งสอนตลอดเวลาทั้งที่ยังเล็กอยูในอก หรือ
ยายไปเรียนหนังสือในที่ไกล ก็ติดตามไปสั่งสอนเสมอ ๆ หากไปไมไดก็ตองพยายามมีจดหมายไปวา
กลาวตักเตือนใหสติ เปนเครื่องระลึกตามโอกาสที่ควร แมจะแตงงานแยกครอบครัวไปแลว ก็ยังคอย
สดับ ตรับฟง ขาวคราวอยูเสมอ ๆ ถา ไดยินขาวแหง การกระทําไมดี ของลูก ก็หาโอกาสแนะนํา ตาม
สมควรแกกรณี เรียกวาพร่ําสอนอยูตลอดเวลา เพราะถึงอยางไรก็ดีลูกนั้นเปนสิ่งที่พอแมตัดไมขาด
ถึงแมจะโกรธลูกตัดออกจากกองมรดกแลวก็ตาม ใคร ๆ เขายังวาเปนลูกของเราอยูนั่นเอง ไมวาลูกจะดี
หรือชั่ว ยอมเปนเสมือนตราเครื่องหมายใหรูวาพอแมเขาเปนเชนไร ภาษิตก็มีรับรองวา “ลูกไมดีเขาก็ติ
เตียนถึงพอแม” ไมเหมือนสามีภรรยาเมื่อหยาขาดจากกันแลว ใครจะประพฤติชั่วเสียหายอยางไรอีก ก็
ไมมีใครเขาติเตียนถึงอีกคนหนึ่ง
๗. หาโอกาสพาลูกไปเที่ยวหรือไปในงานพิธีตาง ๆ เชน งานกุศลเปนตนบาง เพื่อเปนการอบรม
ใหลูกมีความเฉลียวฉลาดรอบรูในสิ่งที่ยังไมเคยรูเคยเห็น เปนการเพิ่มความเบิกบานใจใหแกลูกเปนครัง้
คราว ทํ า ให ลูก เกิ ด ความรั ก ใครส นิท สนมในพอ แมยิ่ ง ๆ ขึ้น เมื่ อ ไปในที่ ใ ดก็ ส อนใหลู ก รูจั ก สั ง เกต
เหตุการณที่เกิดขึ้นหรือพิธีที่เขาทํานั้นใหลูกเขาใจถึงเหตุผลที่ถูกตอง ทั้งเปนการสรางความกลาหาญใน
การเขาสมาคมใหแกลูกดวย
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หนาที่ของพอแมนี้ เมื่อกลาวโดยยอมี ๗ ขอ คือ
๑. หามไมใหทําความชั่ว
๒. ใหตั้งอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. จัดการแตงงานกับผูที่สมควรให
๕. มอบทรัพยใหในสมัย
๖. แนะนําพร่ําสอน
๗. หาโอกาสพาลูกไปในที่ตาง ๆ

“ทุกสิ่งสรรพอันใดอยากไดมา เมื่อไดแลวสิ้นอยากไปเจียวหนา”
พระราชนิพนธลนเกลา ฯ ร.๖

มีเงินใหทานกู
ศิลปะศาสตรฤาศึกษา
มีเมียอยูเคหา
สามลักษณะนี้ใกล

ไปนา
เลาไว
ไกลยาน
แกลแมนไปมี
สมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร

วิธีแกปญหาพูดกันไมรูเรื่อง
๑. แสดงความเห็นใจกันและกัน
๒. พยายามอดทนฟงคําพูดของกันและกัน
๓. ปรับความเขาใจของกันและกัน
๔. พยายามนึกถึงอกเขากับอกเราวาเหมือนกัน
เกษมศิลป
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หนาทีล่ กู
เนื่องดวยพอแมเปนผูมีพระคุณตอลูกอยางมากมายเหลือที่จะพรรณนาใหครบถวนได ตั้งตน
แตทานทั้งสองเปนผูใหกําเนิดชีวิตเราเปนตัวตนขึ้นมาเปนปฐม แลวไดอุตสาหถนอมกลอมเกลี้ยงเลี้ยงดู
ประคับประคองมาตั้งแตอยูในครรภ ซึ่งทั้งพอแมยังไมมีโอกาสรูเลยวาลูกนั้นเปนหญิงหรือชาย รูปราง
จะเปนอยางไร จะมีอาการครบ ๓๒ หรือตาบอด ขาดวน ทานทั้งสองก็ไมคํานึง มีแตความดีใจวาเราจะ
ไดลูกแลว ตองทรมานคุณแมอยูในครรภใหเกิดความลําบาก อึดอัดถึง ๙-๑๐ เดือน ครั้นเวลาจะคลอด
เลาก็ทุกขเวทนาความเจ็บปวดใหเกิดแกคุณแมอยางแสนสาหัสที่สุด จนทานทนตอความเจ็บปวดไมไหว
ตองรองครวญครางออกมาก็มี บางทีทานตองพิกลพิการหรือตายไปเพราะการคลอดลูกก็มี โบราณจึง
กลาววา “ศัตรูที่ยิ่งใหญของสตรีก็คือการคลอดลูก” พอลูกออกมาแลวแลเห็นลูกสมบูรณและปลอดภัยก็
รูสึกปลื้มใจถึงกับยิ้มทั้งน้ําตา นี่แสดงถึงน้ําใจของคุณแมที่มีความรักตอลูกมากถึงขนาดไหน จะเอาอะไร
มาเปรียบเทียบกับพระคุณของแมไดเลา
ตอจากนั้นทั้งพอทั้งแมก็กุลีกุจอชวยกันประคับประคองอาบน้ําปอนขาว เลี้ยงดูฟูมฟก ทะนุ
ถนอม ชนิดที่เรียกวาเลือดไมใหไตไรไมใหตอมทีเดียว เวลารอนแมทนรอนได และยังอุตสาหเอาพัดมา
โบกวีพัดใหลูกไดรับความเย็นสบาย แลวนอนดูดนมของแมอยางเปรมปรีดิ์ หากลูกยังไมหลับแลวจะไม
ยอมหลับเลย ตองเหกลอมจนกวาลูกจะหลับ ตนเองตองจัดแจงอยางอื่น ๆ ใหเรียบรอยกอนจึงเริ่มนอน
ได บางทีพอลงมือนอนลูกตื่นรองขึ้นมาอีก แมก็ตองรีบกลอมขวัญใหลูกกินนมจนหลับเสียใหมกอน แม
จึงจะนอนได แมนอนหลับแลว พอไดยินเสียงอะไรดังกร็อกแกร็กหรือเสียงลูกรอง แมก็ตองผวาตื่นดูลูก
ตอไปดวยใจจดจออยูแตลูก-ลูก-ลูก เทานั้น เปนเสมือนยอดดวงใจของแม ยามที่ลูกพอจะกินขาวได
บางแลว แมก็พยายามบดแลวปอนใหลูกกินดวยคํายอบาง คําหลอกบาง หวังจะใหลูกกินไดมาก ๆ แม
ลูกจะกินคําหนึ่งแลววิ่งไป เลนแลวกลับมากินอีกคําหนึ่งดังนี้ แมก็พยายามรอปอนใหลูกกินจนอิ่ม แลว
กลอมใหนอนหลับกอนแลว แมจึงจะไดลงมือกินขาว เวลาแมกําลังกินขาวหรือทําอะไรอยูกอน เมื่อได
ยินเสียงลูกรองก็ตองหยุดรีบมาดูกอน บางทีลูกถายอุจจาระออกมาแมก็ตองเอามือกวาดชําระลางให
สะอาดเรียบรอยกอน แลวจึงมากินขาวตอไปได
ลองนึกดูซิวา จะมีใครเลาจะยินดีเสียสละทําใหลูกอยางเต็มใจถึงเพียงนี้ ถึงคราวที่ลูกเดินได
เตาะแตะ หรือพูดไดออ ๆ แอ ๆ พอแมก็แสนจะดีใจ เหนื่อยยากเทาไรก็ไมวา พอก็อุตสาหทํางานหา
เงินมาใหแมเฝาเลี้ยงลูก บางคราวพอแมนอนลงก็ใหลูกขึ้นเหยียบเตนเลนบนอก เอามือทุบหัวบาง ดึง
ผมเลนบาง หยิกลูกตาเลนบาง แทนที่พอแมจะรูสึกโกรธ กลับดีใจหัวรอรา แสนจะปลื้มใจวาลูกของตน
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แข็งแรงสมบูรณแลว ยามใดที่ลูกปวยไขพอแมก็ไมเปนอันกินอันนอน พยายามเฝาปฏิบัติคอยดูแลทั้ง
กลางวันกลางคืน หมอจะมีดีที่ไหน พอก็อุตสาหไปขอรองมาใหดูแลรักษาลูก จะเสียเงินทองสักเทาไรพอ
แมก็ไมเคยเสียดาย ขอแตใหลูกไดหายจากปวยไขเทานั้น ถึงเงินทองของตัวไมมีก็ตองเอาขางของไป
จํานําจํานอง หรือขอยืมเงินเขามารักษาลูกกอนจนได จะมีใครอีกเลาที่จะเสียสละ เอาใจใสชวยเหลือเรา
เชนนี้โดยไมหวังผลตอบแทนเลย นอกจากคุณพอและคุณแมของเราเทานั้น
ครั้ นลู ก เจริ ญ วั ย พอสมควรศึก ษาเลา เรีย นไดแล ว ก็ พยายามเอาลู ก ไปฝากฝ ง ยั ง สํ า นัก ครู
อาจารยที่เห็นวาจะสามารถสั่งสอนอบรมลูกใหเปนคนดีได เมื่อไดเขาเรียบหนังสือแลว ถาตองเดินไป
มาและยังเล็กอยูก็อุตสาหไปสงและไปรับทุกวัน จัดขาวปลาอาหารและขนมไวใหลูกกินเมื่อเวลาลูก
กลับจากโรงเรียน เพราะกลัวลูกจะหิว เสื้อผาก็พยายามซักรีดใหจนสะอาด ตัวไหนสกปรกก็ไมใหสวม
ใส กลัวลูกของแมจะไมสวย เวลาวางตอนเย็นหรือกลางคืนก็พยายามแนะนําพร่ําสอนวาสิ่งนั้นไมดี ลูก
อยาทํานะ สิ่งที่ลูกจะทําตองขออนุญาตคุณพอหรือครูเสียกอน คนนั้นเปนคนไมดีไมควรเอาอยางคนนี้
มีความขยันประพฤติเรียบรอย ลูกควรเอาเปนตัวอยาง เรียกวามีความเปนหวงอยูทุกลมหายใจเขา
ออก จนกระทั่งลูกโตสมควรจะมีสามีภรรยาไดแลว ก็จัดแจงตบแตงใหสมหนาสมตา และแบงทรัพย
สมบัติใหทํามาหากินจนตั้งตัวไดเปนหลักฐาน พอแมก็จะพลอยยินดีเปนที่สุด
ฉะนั้น พอแมจึงไดนามที่ประเสริฐอีกอยางหนึ่งวาเปนพระพรหมของลูก คือ เปนผูมีเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในลูกทุกโอกาส แมลูกจะดื้อดานไมเชื่อฟงพอแม ประพฤติตัวเสียหายจนตอง
ถูก เขาฆ า ตาย พอแม ก็ ยังไม เ กลีย ด ไดแตว างอุ เบกขา คิดว า เป น กรรมของลูก ทํ า มาเพี ย งเทา นั้น
นักปราชญในสมัยโบราณจึงพรรณนาคุณของพอแมไววา “หากจะเอาทองฟามาเปนกระดาษ เอา
เขาพระสุเมรุมาเปนปากกา เอาน้ําในมหาสมุทรมาเปนน้ําหนักจดจารึกพรรณนาคุณพอแม
ไปจนกวาจักสิ้นกระดาษและน้ําหมึก ก็ไมสามารถจะพรรณนาคุณพอแมไดครบถวน” อาศัย
เหตุผลดังกลาวมานี้ จึงมีหนาที่ที่ลูกทุกคนตองปฏิบัติตอพอแม ๗ ประการ คือ
๑. ทานเลี้ยงเรามาแลวตองเลี้ยงตอบทาน ขอนี้หมายความวาพอแมไดเลี้ยงเรามาแลว
เปนอยางดี ครั้นเมื่อทานแกเฒาลง ลูกจึงตองพยายามเลี้ยงดูทานเปนอยางดีใหเหมือนกับที่ทานได
อุตสาหเลี้ยงเรามาดวยความลําบากยากเข็ญดังกลาวแลว วิธีเลี้ยงพอแมนั้นมี ๒ อยาง คือ เลี้ยงราย
กายหนึ่ง เลี้ยงน้ําใจหนึ่ง เลี้ยงรางกายนั้น ไดแก พยายามจัดขาว ปลา อาหาร ขนม และลูกไมอยางดี ๆ
แปลก ๆ ใหม ๆ มาบํ า รุ ง ท า นไม ใ ห บ กพร อ งตลอดทุ ก ๆ มื้ อ เมื่ อ ถึ ง เวลารั บ ประทานอาหาร หา
เครื่องนุงหมที่ดีเหมาะสมแกทานมาใหตกแตงตามสมควร จัดทําที่อยูอาศัยใหทานไดพักผอนอยาง
ผาสุก ยามทานปวยไขก็รีบจัดหาหมอมารักษาพยาบาล และตนเองก็พยายามเฝาดูแลทาน ไมทอดทิ้ง
ใหทานวาเหว ตองรองเรียกดวยเสียงอันดังเพราะทานกําลังปวยไข เวลาทานอาเจียนหรือขีร้ ดเยีย่ วรด ก็
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ตองพยายามจัดลางจัดซัก และเปลี่ยนผาใหมใหทานดวยมือของตนเองโดยความเต็มใจ ใหเหมือนกับที่
ทานไดทําใหเราเมื่อเล็ก ๆ
ฉะนั้น ในการบํารุงเลี้ยงรางกายนี้ บางคนพอแมมีฐานะดี สมบูรณไมเดือดรอนอะไร เราจะ
คิดวาไมจําเปนก็ไมถูก เมื่อถึงฤดูมีผลไมอะไรใหม ๆ และแปลก ๆ เชน เงาะหรือทุเรียน เปนตน ก็ควร
จะจัดหาไปใหทานบางแมสักเล็กนอยก็ยังดี ถึงวาของนั้นทานจะหาซื้อเองได แตทานยอมจะมีความรูสึก
วาของที่ไดรับจากลูกนั้น ทานไดกินทั้งผลไมและน้ําใจที่ไดรับจากลูกดวย บางคราวดวยความรักลูก ยัง
อุตสาหแบงเอาทําบุญกับพระที่วัดใกล ๆ และยังคุยใหทานฟงดวยวา “ของนี้ลูกเขาฝากมาให” รูสึกวา
มันทําใหทานเกิดความอิ่มอกอิ่มใจมิใชนอย
สวนการเลี้ยงน้ําใจนั้น จงไดพยายามทําทุกอยางไมใหขัดเคืองใจพอแม เมื่อทานมีความ
ประสงคจะเอาอะไร หรือจะใหเราทําอะไรแลว จงพยายามทําตามที่ทานตองการดวยความเต็มใจ แม
สิ่งนั้นจะไมถูกกับความประสงคก็ดี หรือเปนของไมควรทํา แตไมถึงกับเสียหาย ก็ขอใหพยายามทําตาม
เถิด อยาขัดขืนใหทานไมสบายใจเลย และจงสังเกตดูวาสิ่งใดทานชอบทํา สิ่งใดทานชอบรับประทาน แม
ทานไมไดบอกขอรองเรา ก็จงพยายามจัดทําหรือจัดหามาสนองทาน หากทําไดดังนี้ทานจะปลื้มใจมาก
เพราะดีใจวาลูกรูจักน้ําใจทาน ถาบางครั้งไมสามารถจะทําตามความประสงคของทานไดแลว ก็อยาเพิ่ง
ออกปากเถียงหรือคัดคาน จงเฉย ๆ ไวกอน แลวหาอุบายพูดใหทานเขาใจเองวาสิ่งนั้นเปนของผิดหรือ
เหลือวิสัยที่จะทําได อยางนี้จัดวาพยายามเลี้ยงน้ําใจของพอแม
๒. ชวยทํากิจของทาน ไดแก งานใดเปนสิ่งที่ทานจะตองทํา แลวทานจะออกปากใหเราชวยก็ดี
หรือไมออกปากก็ดี เราตองรีบชวยจัดทํางานนั้นใหเสร็จสิ้นไปโดยไมตองใหทานเปนหวงกังวลใจ ถาเรา
ทําเฉยเสียจนทานตองใชเราเปนครั้งที่สอง ก็ไดชื่อวาเปนลูกที่ไมดี ไมตั้งใจชวยทํากิจของทาน เรื่องการ
ชวยทํากิจการงานนี้ เราจะอายุนอยหรือโตแลวก็ตองพยายามชวยทานทํางานตามสมควรแกกําลังของ
เรา เชน เมื่อเรายังเปนเด็ก เวลากลับจากโรงเรียนแลวก็ควรชวยทานกวาดบานถูเรือน รดน้ําตนไม หรือ
ตักน้ําใสตุม ลางหองสวม เปนตน ตามสมควรแกกรณีที่เราพอจะทําได ครั้นโตแลวก็ชวยทํางานที่หนัก
หรือภาระสําคัญ ๆ ตอไป คืองานใด ๆ ที่เปนภาระของทานแลว เราตองพยายามทําใหทุกอยางจนหมด
ความสามารถของเราทีเดียว คือ ตองถือวาเปนหนาที่ที่เราจะตองทําแทนทานโดยตรง อยาทําเปนคน
ไถลหรือขี้เกียจ เชน ทานใหทําสิ่งนี้เราทําไมทันเสร็จแลวหนีไปเที่ยวเสีย เห็นแตความสนุกของตนอยาง
เดียว อยางนี้ใชไมได
๓. ดํารงวงศตระกูลของทาน การดํารงวงศตระกูลนี้ดูเหมือนเปนความประสงคอันสําคัญของ
พอแม ที่ไดพยายามมีลูกและเลี้ยงลูกใหดีที่สุดเทาที่จะทําได ดวยความมุงหมายวาเมื่อเราตายไปแลว
ลูกหลานจะไดปกครองทรัพยสมบัติวงศตระกูลตอไป ฉะนั้น ลูกตองพยายามศึกษาเลาเรียนทําการงาน
สรางตนใหเปนปกแผนโดยตรงก็คือ พอแมเปนผูสรางชื่อเสียงใหแกวงศตระกูลจนมีคนรูจักเคารพนับถือ
ดว ยการจั ดทํ า อย า งใดแล ว ลู ก ตอ งพยายามทํ า เช นนั้ น หรื อ ใหดี ก วา นั้น เชน พ อ แม เ คยเป น ครูบ า
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อาจารยมีชื่อเสียง ลูกควรจะทําตาม หรือพอแมเปนคนมีชื่อเสียงทางหมอหรือทางศีลธรรม ลูกก็ควร
พยายามดําเนินรอยตามไมใหเสื่อมไป เมื่อพอแมเคยเกงทางนี้ ครั้นสิ้นบุญพอแมแลว ลูกก็ยังสามารถ
ทําแทนได แตการจะทําไดเชนนี้ก็อาศัยลูก ตองเปนคนเอาใจใสหมั่นสังเกตไวใหดีถึงปฏิปทาความ
ประพฤติของพอแม ทั้งในเวลาปรกติ ทั้งในเวลาติดตอกับคนภายนอก แลวพยายามจดจํากระทําตามไป
เรื่อย ๆ ตั้งแตทานยังมีชีวิตอยู
ธรรมดาวาลูกนั้นพระพุทธองคทานตรัสแบงไวเปน ๓ ประเภทคือ ลูกคนใดเกิดมาแลวการ
กระทําและความประพฤติปฏิบัติตาง ๆ เลวกวาพอแม ทานเรียกวา อวชาตบุตร เปนลูกที่เกิดมาแลว
เลวกวาพอแม ทําสกุลวงศใหเสื่อมไป
ลูกคนใดเกิดมาแลว การกระทําและความประพฤติปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนสรางฐานะ
ชื่อเสียงไดเสมอพอแม ทานเรียกวา อนุชาตบุตร เปนลูกที่เกิดมาแลวเสมอพอแม ยังคงพอดํารงวงศ
ตระกูลไวได
สวนลูกคนใดเกิดมาแลว การกระทําและความประพฤติปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนสรางฐานะ
ใหมีชื่อเสียงไดดีกวาพอแม ทานเรียกวา อภิชาตบุตร เปนลูกที่เกิดมาแลวดีกวาพอแม เรียกวาดํารงวงศ
ตระกูลใหสูงขึ้น ฉะนั้น ลูกทุกคนจึงควรทําตนใหเปนอภิชาตบุตรหรืออยางนอยก็เปนอนุชาตบุตร และ
จงพยายามอยางยิ่งที่จะไมทําตนใหตกต่ําจนเปนอวชาตบุตร
สรุปความวา ตระกูลเคยมีไรนาทรัพยสมบัติอยางไรแลว ลูกก็รักษาไวไดไมใหเสียหายไป
เรียกวาดํารงวงศตระกูลไดอยางหนึ่ง ตระกูลเดิมเปนมิจฉาทิฐิ ลูกแนะนําใหพอแมกลับมาเปนสัมมาทิฐิ
ก็เรียกวาดํารงวงศตระกูลใหดีขึ้นอยางหนึ่ง บุญกุศลใด ๆ ที่ตระกูลเคยทํา เชน ตักบาตร หมั่นรักษาศีล
ฟงธรรม ฯลฯ ลูกก็ปฏิบัติตามไมละเลยเพิกเฉยเสีย เรียกวาดํารงวงศตระกูลไวไดมั่นคงอยางหนึ่ง ดังนี้
๔. ประพฤติตนเปนผูควรรับทรัพยมรดกของพอแม หมายความวาลูกตองเปนคนขยันหมั่น
ศึกษาเลาเรียนในเวลาเปนเด็ก ครั้นโตแลวก็มีความอดทนบากบั่นทํางานหาทรัพยสมบัติ และเก็บหอม
รอมริบไวไมใชจายใหสุรุยสุราย คบแตคนดีมีศีลธรรม แลวประพฤติตนตั้งอยูในสุจริต มีความเคารพ
ออนนอมถอมตนตอพอแมและผูใหญทั่วไป จึงสมควรเปนผูรับทรัพยมรดกของพอแม และไมประพฤติ
ตนใหเสียหาย เชน นักเลงสุรา นักเลงการพนัน หรือนักเลงลักขโมย เปนตน จนพอแมตองตัดขากจาก
ความเปนผูมีสิทธิรับทรัพยมรดกของทาน
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน คือ เมื่อทานตองตายทําลายขันธไปตามธรรมดา
ของสังขารแลว ลูกก็ไมควรแตจะเศราโศกเสียใจรองไหรําพันจนไมมีจิตใจจะทําฌาปนกิจศพของทาน
อยางไร ควรจะระงับความทุกขใจเพราะเหตุนี้เสีย แลวกลับมาพิจารณาใหเห็นความเปนจริงวา พอแม
เราตองตายไปตามธรรมดาของคนทุกคนที่เกิดมาแลวก็ตองตายทั้งสิ้น ปูยาของเรา ทวดของเราทานก็
ตายไปแลวเชนเดียวกัน และทานเหลานั้นก็หาเอาอะไรไปไดสักนิดหนึ่งไม แมสิ่งใดที่ทานรักดังดวงใจ
ทานก็เอาไปไมไดเลย แมถึงตัวเราเองก็เชนเดียวกัน ในไมใชก็ตองตายไปอีกเชนเดียวกับทาน หนาที่ของ

หนาที่ลูก ๔๕

เราก็คือตองทําบุญกุศลอุทิศผลบุญนั้น ๆ ไปใหแกทานเทานั้น เพราะจะทําอยางอื่นก็ไมถูก ไมควร ดวย
วาทานไมมีชีวิตเสียแลว จะบํารุงกายบํารุงใจอะไรไมไดทั้งสิ้น เพราะนักปราชญกลาวไววาบุญกุศลที่เรา
อุทิศไปใหเทานั้น หากทานไดมีโอกาสรับอนุโมทนาก็จะสําเร็จประโยชนเปนความสุขความเจริญแกทาน
ได และเราก็ควรทําแตสิ่งที่เปนบุญเปนกุศลจริง ๆ ไมควรทําบาปเลย
ในการฌาปนกิจหรือทําบุญอุทิศใหพอแมนี้ เชนจะฆาเองหรือสั่งใหคนอื่นฆาเอาเนื้อสัตวมา
ทําบุญก็ไมควร หรือจะมีมหรสพใหสนุกสนานก็ไมเหมาะ เพราะไมใชเรื่องบุญกุศล ควรทําแตเรื่อง
บําเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ฟงธรรมเทศนา ตามสมควรแกกาลเวลาเทานั้น บุญกุศลที่จะอุทิศ
ไปใหแกพอแมจะไดเปนบุญที่บริสุทธิ์ผุดผอง ไมใหมีบาปอันใดมาเจือปน ซึ่งจะเปนเวรกรรมตอไปอีก
เพราะมาปรารภการทําบุญใหพอแมเปนเหตุ การอุทิศก็ตองตั้งใจอุทิศดวยน้ําใจอันสงบและใสสะอาด
จริง ๆ ไมใชทําดวยความรีบรอน หรือสักแตวารินน้ําตรวจจนจบพระยะถาพอเปนพิธีเทานั้น
๖. หมั่นอยูในกตัญูกตเวทีตอพอแม คือ กตัญูหมายถึง รูอุปการคุณที่พอแมทําไวแกเรา
และกตเวทีตอบแทนอุปการคุณของทาน รวมความวา กตัญูกตเวที หมายถึงรูอุปการคุณที่พอแมทํา
แลวและตอบแทน เพราะพอแมชื่อวาเปนบุพการีบุคคลของเรา เปนคนแรกกอนผูใดทั้งหมด ถาเปนคน
อื่นนอกจากพอแมเขาไดทําอุปการะแกเรากอน เขาก็ไดชื่อวาเปนบุพการีบุคคลของเราเหมือนกัน เราก็
ควรแสดงกตัญูกตเวทีตอผูนั้นดวย สําหรับพอแมนี้เราตองตั้งมั่นอยูในกตัญูกตเวทีอยางแทจริง
เพราะในโลกนี้ไมมีผูใดจะเปนบุพการีของเรากอนยิ่งกวาพอแม และเราเกิดมาตลอดชาตินี้ก็จะมีพอได
เพียงคนเดียวและมีแมไดเพียงคนเดียวเทานั้น ถาทานตายแลวก็หาใหมอีกไมได เราจึงตองหมั่นใน
กตัญูกตเวทีตอทานใหมากที่สุด ทั้งในเวลาที่ทานยังมีชีวิตอยูหรือทานตายจากเราไปแลว
วิธีตอบแทนทานก็คือ เวลาทานยังมีชีวิตอยูตองพยายามบํารุงเลี้ยงกายและน้ําใจของทาน
ใหดีที่สุดดังกลาวแลว การตอบแทนคุณพอแมนั้น พระพุทธเจาก็ทรงสรรเสริญและอนุญาตไววาแมลูก
บวชเปนพระภิกษุสงฆแลว จะบิณฑบาตมาเลี้ยงพอแมก็ไมปรับอาบัติ โดยเฉพาะขอนี้ ถาเปนพอ ลูก
เปนพระภิกษุจะบีบนวด อาบน้ํา ปอนขาว ปฏิบัติใหทานเหมือนกับสามเณรปฏิบัติตอพระภิกษุก็ได ถา
เปนแม พระองคทรงอนุญาตใหเลี้ยงดูไดคลายบิดา แตจะถูกตองตัวแมไมไดเทานั้น
อนึ่งพระพุทธองคทรงตรัสไววา แมจะเลี้ยงดูใหวิเศษอยางไรก็ยังไมชื่อวาแทนคุณพอแมได
สวนวิธีจะตอบแทนคุณพอแมใหไดนั้นก็คือ เมื่อทานยังไมมีศรัทธา ไมมีศีล ไมมีสมาธิ ไมมีปญญา ลูก
ไดพยายามแนะนําและชวยเหลือใหทานกลับเปนผูมีศรัทธา มีศีล มีสมาธิ มีปญญา จึงจะชื่อวาตอบ
แทนคุณพอแมได ครั้นเมื่อทานตายไปแลว
นอกจากทําบุญอุทิศไปใหตามประเพณีเชนนี้แลว ยังมีวิธีตอบแทนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง คือ
การทําตัวของเรานี้เองใหเปนคนดีที่สุด จนกระทั่งตัวเรานี้เปนผูบริสุทธิ์สะอาดหมดจดจากกิเลส เปน
สมุจเฉทประหาน สําเร็จเปนพระอริยบุคคล ก็ชื่อวาตอบแทนบุญคุณของพอแมได เพราะเนื้อตัวของเรา
นี้ลวนเปนของทานทั้งสิ้น เราไดกําเนิดมาจากทาน และเติบโตมาดวยน้ํานม ขาวปอนของทาน เรียกวา
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ตัวทานกลายมาเปนตัวเราในบัดนี้ ถาเราทําตัวของเราไมดี มีความประพฤติทุจริตเหลวไหล จนตัวเรา
เองไดรับความลําบากและความอัปยศอดสูเสียชื่อเสียง ก็เหมือนทําลายพอแม ทําความเสื่อมเสียใหแก
วงศตระกูล จัดวาเปนผูอกตัญูตอทานโดยตรง เมื่อทานทราบดวยญาณวิถีใด ๆ ก็จักโทมนัสเสียใจหา
นอยไม ฉะนั้น หากสิ้นบุญพอแมแลว เราตองพยายามระมัดระวังตัวและบําเพ็ญแตคุณงามความดี
หลีกเลี่ยงจากการกระทําชั่วเปนเด็ดขาด อุตสาหปฏิบัติธรรมสรางฐานะและชื่อเสียงใหดีที่สุดเทาที่จะทํา
ได
๗. เชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพอแมในทางที่ถูกตองโดยเครงครัด ขอสุดทายนี้เปน
หนาที่ที่สําคัญยิ่งกวา ๖ ขอที่กลาวไวขางตนนั้น ถาลูกไมกระทําตามขอที่ ๗ นี้แลว ขอตน ๆ นั้นลูกก็จะ
ไมสนใจกระทําเลย กลายเปนคนดื้อดาน จนพอวากลาวตักเตือนไมได ชื่อวาไมเลี้ยงน้ําใจทาน ไมชวย
ทํากิจของทาน ไมดํารงวงศตระกูลไมประพฤติตนใหเปนผูสมควรรับทรัพยมรดก และไมมีความกตัญู
กตเวทีตอพอแมเลย ผลสุดทายก็จะเปนคนอกตัญู เปนคนดีตอไปไมได เพราะจะมีใครเลาที่จะตั้งใจ
แนะนําพร่ําสอนดวยความรักใครและปรารถนาดีตอเราอยางแทจริงเหมือนพอแมนี้เปนอันไมมี อยาพูด
ถึงวาคนอื่นเขาจะสอนใหเราเปลา ๆ เลย แมแตจางเขาสอนเขาก็สอนเทาที่จําเปนเทานั้น
ฉะนั้น ลูกจะเปนคนดีหรือคนชั่ว ก็สําคัญอยูที่วาเปนคนเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ในทางที่ถูกตองของพอแมโดยเครงครัดหรือเปลา ถาลูกคนใดเชื่อฟงและปฏิบัติตาม เปนที่เชื่อไดวา
อยางไรเสียก็ยังไมตกต่ําไปกวาตระกูลเดิม มีแตจะดีขึ้นกวาตระกูลของตนเสมอไป ถาลูกคนสดไมเชื่อ
ฟงพอแมของตนเองเสียแลว ก็ชื่อวาเปนคนอกตัญู เมื่อใครทราบวาเปนคนอกตัญู คนที่ดีมีความรู
เขาก็ไมอยากจะคบหรือสมาคมดวย ทีนี้ตัวก็จะคบไดแตคนเลว ๆ แลวก็พากันประพฤติชั่วตาง ๆ ไมมี
ทางที่จะดีกวาตระกูลเดิมได
ฉะนั้น ลูก ๆ ทุกคนจะตองมีความพยายามอดทน เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม และตั้งใจ
ปฏิบัติตามดวยความเคารพอยางเต็มใจยิ่ง จะไดชื่อวาเปนคนกตัญูกตเวทีซึ่งเปนภาคพื้นที่รับรองคุณ
ความดีทั้งหลายเหลาอื่น ๆ ใคร ๆ ไดทราบก็พลอยยกยองวาดี โดยทั่วไป ถึงแมเทวดาก็ยังเชยชม ถึง
พระพรหมก็สรรเสริญ มีแตทางเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นโดยแท
หนาที่ของลูกนี้เมื่อกลาวโดยยอมีอยู ๗ ขอ คือ
๑. พอแมไดเลี้ยงเรามาแลวก็เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํากิจการงานของพอแม
๓. ดํารงวงศตระกูลของพอแม
๔. ประพฤติตนใหเปนคนสมควรรับทรัพยมรดกของพอแม
๕. เมื่อพอแมลวงลับไปแลวก็ทําบุญอุทิศใหทาน
๖. มั่นอยูในกตัญูกตเวทีตอพอแม
๗. เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพอแมในทางที่ถูกตองโดยเครงครัด
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หนาทีค่ รูบาอาจารย
จะอธิบายคําวาครูอาจารยพอเขาใจความหมาย ครู แปลวาผูที่ศิษยพึงเคารพ อาจารยแปลวา
ผูที่ศิษยพึงประพฤติโดยเอื้อเฟอ สวนคําวา บา ใชเปนสรอยเพื่อใหเรียกไพเราะวา ครูบาอาจารย และ
โดยมากหมายถึงครูที่เปนพระ เชน ครูบาศรีวิชัย หรือชีบานาสงฆ เปนตน คําวาครูบาอาจารยนี้มี
ความหมายคลายคลึงกัน ขอวาผูที่ศิษยพึงเคารพนั้นก็คือ ศิษยจะตองมีความเคารพนับถือ เกรงกลัว
และเชื่อฟง และที่วาผูที่ศิษยพึงประพฤติโดยเอื้อเฟอนั้น ก็คือศิษยตองแสดงอาการเอื้อเฟอโอบออมอารี
มีความเคารพนับถือ กลัวเกรงและเชื่อฟงเชนเดียวกัน ฉะนั้นในที่นี้จะเรียกวาอาจารยคําเดียว แตขอให
เขาใจวาหมายถึงครูบาดวย หนาที่ของอาจารยนี้เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการที่จะสรางคนพลเมือง
ทั้งหลายใหเปนคนดีหรือคนชั่ว เพราะอาจารยเปรียบเหมือนน้ํายอมผาก็ยอมติดเปนสีนั้น ๆ อยางไมมี
ปญหา
ฉะนั้น จึงปรากฏอยูทั่วไปวา ผูใดเขาไปยอมเปนศิษยของอาจารยที่เปนโจร ศิษยก็จะไดรับ
การศึกษาอบรมบมจนนิสัยเปนโจร ถาผูใดยอมเปนศิษยของอาจารยผูมีศีลธรรม ความประพฤติดี ใจ
เปนบุญเปนกุศล ศิษยก็มีนิสัยเปนคนดีมีศีลธรรมตามอาจารย พึงดูตัวอยางไดทั่ว ๆ ไป เชน นิทานลูก
นกแขกเต า สองตั ว เป น ต น เพราะฉะนั้ น เพื่ อ พั ฒ นาประชาชนให เ ป น พลเมื อ งดี อั น จะเป น ผลให
ประเทศชาติศาสนา ตลอดทั้งโลกมีความเจริญรุงเรือง รมเย็น เปนความสงบสุขรวมทั้งตัวผูเปนอาจารย
ดวย จึงสมควรมีหนาที่ที่ตองประพฤติปฏิบัติเปนประจํา ๑๑ ประการ คือ
๑. แนะนําดี ขอนี้ไดอธิบายแลวในหนาที่ของพอแม เพราะมีความหมายอยางเดียวกัน จึงจะ
ไมอธิบายซ้ําใหพิสดารอีก ขอใหทราบแตเพียงวา “แนะ” หมายถึงการอบรมสั่งสอน ขี้แจงอธิบายแนะ
ใหศิษยเขาใจในมรรยาทที่ตองประพฤติและวิชาที่เรียนนั้นจนเปนที่เขาใจแจมแจงชัดเจน ไมใหศิษยมี
ความสงสัยในวิชานั้น ๆ หากจะมีอะไรที่จะยังอธิบายไมได หรืออาจารยก็ยังไมเขาใจดี ก็ควรจะรับกับ
ศิษยโดยตรงและยืนยันวา จะนําไปคนควาและไตถามทานผูรูใหเขาใจ และภายหลังจะนํามาชี้แจงให
ศิษยเขาใจใหมใหได
สวนคําวา “นํา” หมายถึงตัวอาจารยเองจะตองระมัดระวังประพฤติปฏิบัติใหดีที่สุด วางตัว
ใหเหมาะสมกับความเปนอาจารย เพื่อเปนตัวอยางนําศิษยใหประพฤติปฏิบัติตาม ขอใดที่อาจารยสั่ง
สอนหามปรามสั่งสอนศิษยไปแลววาเปนของไมดี ไมควรทํา อาจารยเองจะตองไมทําอยางนั้นเปนอัน
ขาด หากอาจารยไปทําสิ่งที่ไดหามศิษยไมใหกระทําแลว คําสั่งสอนจะไมมีความหมาย และไมไดรับผล
อะไรเลย ทั้งศิษยจะดูถูกอาจารยดวย เชน อาจารยสอนวาเลนการพนันเปนสิ่งเลวราย เปนเหตุนํามาซึ่ง
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ความฉิบหาย เกิดความเดือดรอนแกผูเลน ใคร ๆ ไมเคารพนับถือไวใจคนที่เลนการพนัน ดังนี้ ครั้นแลว
อาจารยก็ไปเลนมา หรือเลนไพ หรือเลนการพนันอยางอื่น เมื่อศิษยไปเห็นหรือรูความจริงวาอาจารยก็
ยังเลนอยูเชนนี้ ลองคิดดูสักนิดเถิดวาศิษยจะรูสึกอยางไร เราผูเปนอาจารยจะไมรูสึกอายลูกศิษยบาง
หรือ เพราะมันเขาลักษณะที่วา “โกนแตหัวเขา หัวเราไมโกน”
อาจารยบางคนยิ่งรายไปกวานั้น หลังจากสั่งสอนวาเลนการพนันไมดี มีโทษหลายสถาน
เชนนั้นแลว มีเวลาวางก็ชวนศิษยเลนการพนัน โดยอาจารยเปนเจามือ และศิษยก็ลอมวงเปนผูแทง
ทีเดียว คราวนี้ทั้งอาจารยและศิษยก็พลอยเปนนักการพนันไปเลย หากเปนเชนนี้ทั่วไปแลว บานเมืองมิ
พากันเดือดรอนเพราะพลเมืองทั่วไปเลนการพนันไปหมดหรือ
เพราะฉะนั้น การนําจึงสําคัญยิ่งกวาการแนะ คือตองทําตัวอยางที่ดีใหดู แมการสั่งสอนจะ
ไมดี แตถาการประพฤติเปนตัวอยางที่ดีแลวก็คอยยังชั่วหนอย ยังพอเปนแบบใหศิษยยึดถือไวเปนหลัก
ปฏิบัติตนใหดีตอไป รวมความวาแนะนําดี คือสั่งสอนใหศิษยเขาใจดีทุกถอยกระทงความและอาจารย
ปฏิบัติดี เปนแบบอยางใหศิษยนําไปใชไดดวย
๒. ใหเลาเรียนดี ขอนี้อาจารยจะตองคอยบังคับบัญชาและสั่งสอนใหศิษยไดเลาเรียนดีที่สุด
เพราะศิษยจะโตหรือเล็กก็ตาม ชื่อวายังเปนคนโงเทากัน เพราะยังไมรูวิชาที่ตนจะเรียน ฉะนั้นจึงตอง
คอยพยายามชี้แจงใหละเอียดถี่ถวน คือ ใหไดเลาเรียนทองบนหัวขอหรือหลักสูตรที่จําเปนตองวาได
คลองปาก หรือหลับตาวาปากเปลาได กอนจะใหศิษยทองบทใดหรือขอใด จะตองใหศิษยอานไดถูกตอง
ทั้งอักขระพยัญชนะ ออกเสียงใหถูกตองตามวรรคตอน และครุ ลหุ และตองสังเกตวาศิษยทองถูกตอง
จริง ๆ หรือเปลา ทั้งเมื่อกอนจะใหศิษยทอง ก็ตองอธิบายความหมายของคําหรือเรื่องราวที่ตองทองนั้น
ใหเขาใจพอสมควร ไมใชสักแตวาบอกวา เอา! นักเรียน ทองหนานั้นถึงหนานั้นใหไดคลอง เทานั้น
นักเรียนจะเขาใจความหมายหรือไมก็ตาม แลวไมไดติดตามสอดสองดูวาศิษยทองถูกตองและทองได
ตามกําหนดที่สั่งไปหรือเปลา ถามีเวลาสามารถจะทําไดอยางดีก็คือ ใหนักเรียนอานบทที่ตองทองนั้นให
ฟง ทีละคน ๆ อยางถูก ตองชัดถ อยชัดคํา เมื่ อถึง กํา หนดแล ว ก็ใหนั กเรียนว าบทที่ ใหทองแลว นั้นให
อาจารยฟงตอหนาทุกคน อาจารยก็คอยฟงอยางละเอียดวานักเรียนทองไดถูกตองชัดเจนตามอักขระ
พยัญชนะ ครุ และลหุ ตลอดจนวรรคตอนหรือเปลา ยิ่งไดสอบถามความเขาใจที่ทองแลวนั้น ก็จะเปน
การดี มาก ดั ง นี้ จึ ง จะเรีย กว า ใหเ ลา ดี สว นใหเ รีย นดีนั้น หมายถึ ง จะตองสอนให ต รงตามเวลา ตรง
ตารางสอนที่กําหนดใหนักเรียนไป ไมใชวากําหนดไววาเวลานี้เรียนวิชานี้ ครั้นแลวถึงเวลาเรียนกลับ
เรียนเสียวิชาอื่นไมตรงกับที่กําหนดไว ทําใหนักเรียนฟงไมคอยเขาใจ เพราะดูเตรียมไววิชาหนึ่ง แต
อาจารยสอนเสียอีกวิชาหนึ่ง ยิ่งรายกวานั้นก็คือ บางสํานักเรียนเมื่อถึงเวลาเรียนแลว ปลอยใหนักเรียน
เลนจนเลยเวลาเรียนก็มี เพราะอาจารยยังไมมาบาง หรือเพราะยังขี้เกียจสอนบาง บางทีก็บอกนักเรียน
วาใหอานหนังสือไปกอน โดยถือวาตัวเปนอาจารยจะสอนเมื่อไรหรือไมสอนก็แลวแตฉัน ไมมีใครจะวา
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กลาวฉันได การเรียนไมสม่ําเสมอเชนนี้ ทําใหนักเรียนมีความรูไมดี และยังเปนเหตุใหนักเรียนรูสึกขี้
เกียจเรียนดวย เพราะการเรียนไมติดตอกัน
บางอาจารยแสดงอาการเบื่อหนายในการสอน จนนักเรียนเห็นไดชัดวา อาจารยไมเต็มใจ
สอน เชน สอนออม ๆ แอม ๆ พูดไมชัดถอยชัดคํา สอนลวก ๆ พอใหหมดเวลาไปคราวหนึ่ง ๆ ไมสนใจ
วานักเรียนจะฟงรูเรื่องเขาใจหรือไมเขาใจ บางคราวอาจารยกําลังสอนอยู นักเรียนก็เลนหยอกลอกันไป
บางคุยกันบาง หรือดูหนังสืออื่น ๆ เสียบาง ไมสนใจในการฟงอาจารยสอน อาจารยก็ไมวากลาว กม
หนากมตาสอนไปพอใหจบ ๆ ไปตามหลักสูตรเทานั้น อาจารยไมคอยกวดขันใหตั้งใจฟงจริง ๆ เวลา
นักเรียนสงใบตอบปญหามาใหอาจารยตรวจบางทีก็ไมตรวจเสีย เฉลยใหฟงในกระดานดําเลยทีเดียว
นักเรียนก็ไมรูวาคําตอบของตนบางอยางที่ผิดจากเฉลยของอาจารย แตตอบมีเหตุผลดี จะพอไดคะแนน
บางหรือไม บางทีอาจารยก็ตรวจเหมือนกัน แตตรวจอยางหยาบ ๆ ไมชี้แจงขอผิดถูกพรอมดวยเหตุผล
ให นักเรียนทราบเปนคน ๆ ไป อาจารยบางคนพอนักเรียนซักถามถามความสงสัยมากเขา ก็พาลดุวา
นักเรียน หาวาแกลงถามลองภูมิ
สวนอาจารยที่สอนตรงตามเวลาและตรงวิชาตามที่กําหนดไว เวลากําลังสอนก็ตั้งใจสอน
จริงจัง ไมแสดงอาการเบื่อหนายหรือเหน็ดเหนื่อย ถาเหนื่อยจริง ๆ หรือปวยไขก็บอกนักเรียนขอโอกาส
หยุดเสียกอน สอนชัดถอยชัดคํา สอนละเอียดลออ แยกแยะปญหาตาง ๆ ที่เปนเงื่อนไขอยู ออกชี้แจง
ใหนักเรียนเขาใจจนได และเวลาสอนก็คอยจับตาสังเกตดูนักเรียนวาคนไหนตั้งใจฟงและคนไหนไมเอาใจ
ใส คนไหนนั่งหลับเสีย และคนไหนเอาหนังสืออื่น ๆ มาอานเสียโดยไมฟง แลวก็จับเอาตัวมาตักเตือน
หรือทําโทษ เชน ใหมายืนฟงใกล ๆ ครั้นเลิกสอนแลวก็ยังคอยเอาใจใสกวดขันสอดสองดูวานักเรียนได
เขาใจและปฏิบัติตามที่สอนใหหรือเปลา เพราะการเรียนที่ดีนั้นนักเรียนจะตองเรียนจนเขาใจแลวปฏิบัติ
ตามที่เรียนนั้น ๆ ดวย ถาเพียงแตเรียนอยางเดียวไมปฏิบัติตามก็เปนโทษ จักทําใหนักเรียนเสียคนอีก
ถานักเรียนไมไดอยูประจําในสํานัก แตเดินมาเรียนแลวกลับไปที่พักตางหาก อาจารยจะตองพยายาม
ติดตามสอบถามพอแมหรือผูปกครองประจําเสมอ ๆ เพื่อใหทราบวานักเรียนไดเอาใจใสตอการเลา
เรียนหรือเปลา มีความประพฤติเปนอยางไรบาง ถาวันไหนนักเรียนขาดไปไมมาเรียนเฉย ๆ โดยไม
ทราบเหตุผล จะตองรีบไปถามผูปกครองหรือมีจดหมายสอบถามใหทราบเหตุขัดของโดยเร็ว มิฉะนั้น
ทางผูปกครองจะหลงเขาใจผิดวาเด็กมาเรียน ทั้งอาจารยจะหลงเขาใจวาผูปกครองใชใหทํางานบานหรือ
ปวยไข หากปรากฏวาศิษยปวยไขจริง อาจารยควรหาโอกาสไปเยี่ยมดวยจะดีมาก แมไมมีเวลาวาง
พอจะไปได ก็ควรใหศิษยดวยกันไปเยี่ยมถามขาวคราวปวยไขแทนก็ยังดี อาจารยปฏิบัติดังกลาวมานี้
ชื่อวาใหเลาเรียนดี
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๓. บอกศิลปวิทยาใหสิ้นเชิงไมปดบังอําพราง ขอนี้ยอมเปนที่เขาใจงายของผูที่เปนอาจารยแลว
แตอาจารยบางคนยังไมปฏิบัติไดครบถวนสมกับความเปนอาจารยที่ดีจริงเทานั้น อาจารยคนใดมีความ
ปรารถนาดีตอความเจริญรุงเรืองของศิษยอยางแทจริงแลว เมื่อตนรับสอนศิลปวิชาอะไร ก็ยอมบอก
ศิลปวิชาประเภทนั้นจนจบเรียบรอยสิ้นเชิง ไมปดบังไวอีกตอไป เวนแตศิษยจะเรียนไมถึงจนจบครบตาม
หลักสูตรเทานั้น ถาอาจารยมีเลหกลมุงหมายแตเงินคาสอนพิเศษเปนใหญ ยอมไมบอกความรูในวิชา
นั้น ๆ จนหมดสิ้น ยอมปดบังไวบางเพื่อใหศิษยตองมาของอเรียนอยูเรื่อย ๆ เพราะเกรงวาถาศิษยรู
หมดแลวก็จะไมมาหาอาจารย ไมนําเครื่องสักการะมาใหอีก และจะดูหมิ่นอาจารยดวย อาจารยก็
มักจะเสื่อมจากลาภ สักการะ ตัวอยางเชนนี้ก็มีเปนสวนมาก ฉะนั้นอาจารยที่ดีจะตองมุงหมายความ
เจริญยิ่ง ๆ แกศิษย และศิษยจะไดมีวิชาสอนกันตอ ๆ ไปเปนความเจริญแกประเทศชาติ ศาสนา เปน
สวนรวมและไมกลัววาศิษยจะลบหลูคุณอาจารย คิดเสียวาความรูนี้ หากเราตายแลวก็จะสูญไปเปลา
และในไมชาเราก็จะตองตาย เมื่อประสบโอกาสที่มีผูจะรับความรูนี้ไวได ก็ควรถายทอดเสียใหจนหมด
สิ้น ไมควรปดบังอําพรางไว ความรูนี้จะเอาไปใชเมื่อตายแลวไดเมื่อไร จึงควรสอนความรูนี้ใหหมด เพื่อ
เปนประโยชนตอไปทั้งจะเปนเหตุใหชื่อเสียงของเรายังคงอยูในโลกตลอดไปสิ้นกาลนาน
๔. ยกย อ งให ปรากฏในเพื่ อนฝู ง และประชาชน ขอ นี้ อ าจารยต องมี ห ลั ก ใช สํา หรั บ ศิ ษ ย ๒
ประการ คือ ยกยองกับขมขี่ หรือปลอบกับปราบ จะใชแตยกยองอยางเดียวโดยไมมีการขมขี่เลยหรือ
จะใชแตขมขี่อยางเดียวโดยไมมีการยกยองเลย ก็ไมถูกทั้งสองอยาง เพราะศิษยมีหลายคนยอมมีความ
ประพฤติดีบาง ประพฤติชั่วบาง แมศิษยคนเดียว บางครั้งยังประพฤติดี บางครั้งก็ประพฤติชั่ว มีทั้ง
เจตนาจะประพฤติและไมมีเจตนาเลย จึงจะใชเพียงยกยองหรือหรือขมขี่อยางเดียวไมได ถายกยองศิษย
อยางเดียว ศิษยก็เหลิงหลง เขาใจวาอาจารยใจดีเกินไป ทานไมทําโทษใครจริง ถึงจะทําผิดบางก็ไม
เปนไร เพราะทานไมวาใคร เปนเหตุใหศิษยไมเอาใจใสในคําสั่งสอนและระเบียบวินัยจรรยามารยาทที่ดี
ถาขมขี่อยางเดียว ศิษยก็มีใจคอขุนหมองไมปลอดโปรง เพราะมัวแตหวาดระแวงกลัวอาจารยจะดุอยาง
เดียว จะทําอะไรที่ดีบางก็ไมกลาทําตอหนาอาจารย จิตใจของศิษยไมคอยตั้งอยูเปนปกติธรรมดา เมื่อ
ศิษยไมกลาทําอะไรตอหนาอาจารย คอยแตจะหลบหนาอยูเรื่อยเชนนี้ ทําใหอาจารยไมคอยมีโอกาสได
พบเห็นพวกศิษย พวกศิษยเมื่อไมมีทางออกที่ดีก็มักลอบลักกระทําความชั่วโดยไมใหอาจารยทราบ ทํา
ดีตอหนาอาจารยอยางเดียว เชน พออาจารยเดินมาก็รีบหยิบหนังสือมาทําเปนนั่งอานอยางจริงจัง หรือ
รีบทองหนังสือใหมีเสียงดัง พออาจารยผานไปแลวก็แลบลิ้นหลอกแลวก็เลนกันตอไป เชนนี้จึงใชแตขมขี่
อยางเดียวไมได ฉะนั้น เมื่อทราบวาศิษยคนใดประพฤติ เชนขยันหมั่นเลาเรียน เปนคนซื่อสัตยสุจริต
หรือเปนคนมีมรรยาทสุภาพออนนอมดี อาจารยก็ควรนําความดีนั้นไปสรรเสริญใหปรากฏในบรรดาหมู
ศิษยดวยกัน และในหมูประชาชนตามโอกาสอันเหมาะสม
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อนึ่ง ถาศิษยคนใดไดทําความดีเปนพิเศษ เชน สอบไลไดที่หนึ่ง หรือชวยรักษาทรัพยสมบัติ
ของโรงเรียนไวได เชน จับคนรายขโมยนาฬิกาของโรงเรียน ก็ควรจะรางวัลใหเปนพิเศษ และใหรางวัล
แกศิษยผูนั้นในที่ชุมนุมศิษยและประชาชน พรอมทั้งกลาวสรรเสริญเกียรติคุณความดีใหประชาชนทราบ
และถาศิ ษ ย คนใดประพฤติชั่ ว เปนความเสียหายแกตนเองหรือสํา นัก เรีย นก็ตาม อาจารยจะต อง
ตักเตือนตําหนิหรือลงโทษ และความผิดบางอยางจะตองลงโทษในที่ประชุมของศิษยดวย เพื่อไมให
ถือเอาเปนเยี่ยงอยาง แตไมควรเอาไปประจานในที่ประชุมของประชาชน ในกรณีความผิดนี้ อาจารย
จะตองใชสติปญญาสอบสวนพิจารณาใหรอบคอบวา มีหลักฐานเปนความผิดที่แทจริงและลงโทษศิษย
ไมผิดตัว และจะตองลงโทษใหพอเหมาะพอควรแกความผิดนั้น สุดแตโทษหนักโทษเบา ควรจะตักเตือน
หรือควรตําหนิหรือควรลงโทษเฆี่ยนตี หรือถึงกับขับไลออกจากสํานักเรียน อยาทําดวยความผลุนผลัน
และกอนลงโทษ อาจารยตองชี้แจงความผิดใหเห็นชัดจนศิษยนั้นยอมรับวาตนเปนผูผิดจริง ๆ เพื่อเขาจะ
ไดสํานึกตัว และกลับตัวเลิกทําชั่วเชนนั้นตอไป
๕. ทําความป องกันในทิศทั้ง หลาย ไปทางไหนก็ไม อดอยาก เพราะว า ศิ ลปวิท ยารวมทั้ ง
มรรยาทและธรรมประจําใจที่อาจารยไดแนะนําพร่ําสอนประสิทธิ์ประสาทใหแกศิษยไปนั้น เปนเสมือน
แกวสารพัดนึกทีเดียว เมื่อศิษยที่มีศิลปวิทยาประจําตัว ยอมชื่อวามีเครื่องมือหาลาภสักการะทรัพย
สมบัติ ไดเ ป นอย า งดี เวลาไปในถิ่นใด ศิษ ย แ สดงวิช าที่เ รียนมาให ปรากฏแก มหาชนแลว เขาย อม
เลื่อมใสใหลาภสักการะ มิฉะนั้นเขาก็จางใหทํางานตามสมควรแกวิชาความรูของตน นี่ก็ชื่อวาวิชา
ปองกันไมใหอดอยาก จึงมีภาษิตเปนเครื่องรับรองวา “มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน จะตกถิ่นฐานใด
ไมขาดแคลน ถึงยากแคนก็พอยังประทังตน” และเมื่อศิษยมีกิริยามรรยาทออนนอมถอมตนดีสมตามที่
อาจารยฝกไปแลว ยอมเปนที่รักใครของประชาชนผูไดพบเห็นเพิ่มขึ้นอีก ยิ่งศิษยมีธรรมะประจําใจ เชน
มีหิริความละอาย ไมทําอะไรที่ชุมนุมชนนั้นเขาวาไมดี และมีโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาปทุจริต
ขึ้นชื่อวาความชั่วศิษยไมทําดวยแลวก็ไมตองกลัววาจะไปอยูที่ไหน หรือไปอยูกับใครไมได ยอมอยูได
อยางสบายตลอดไป นี่ก็เปนเหมือนมีเกราะปองกันตัวไมใหใครทํารายได เปนผลของวิชาที่อาจารยสั่ง
สอนใหไป จึงชื่อวาทําความปองกันในทิศทั้งหลาย อีกอยางหนึ่งถาอาจารยเปนคนมีชื่อเสียง เปนผูที่รูจัก
กันทั่วไปแลว เมื่อศิษยไปในที่ใดพอเขารูวาเปนศิษยของอาจารยผูนั้น เขาก็ใหความรักใครนับถือ เพราะ
เขาเคารพตออาจารยเสียแลว จะไปในที่ใดบารมีของอาจารยก็ตามปองกันคุมครองไปทั่วทุกถิ่นฐาน
อยางนี้ ฉะนั้น ทานจึงกลาวเปนเครื่องเตือนใจไววา “รมเงาของตนไมเย็นรมรื่นดี รมเงาของอาจารยยัง
เย็นสบายกวานั้น รมเงาของพระธรรมเย็นที่สุดหาสิ่งใดเปรียบมิได” คือเมื่อศิษยที่ดีมีทั้งอาจารย ที่มี
ชื่อเสียงกึกกองและมีธรรมะประจําใจแลว ไฉนศิษยจะไมชื่อมีเครื่องปองกันที่ดีที่สุดติดตามไปในที่ทุก
หนทุกแหงอีกหรือ
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๖. ตั้ง จิ ตประกอบด ว ยพรหมวิ ห าร หากจะมี บุ ญ กุศ ลใดที่เ ขานิ ย มกั นว า ดี เ ลิศ และต า งก็
ปรารถนาจะทําอยางนั้น เชน การสรางโบสถ วิหาร โรงเรียน และศาลา ทอดกฐิน หรือบวชพระ เปนตน
แมจะมีอานิสงสยิ่งใหญสักปานใด ขาพเจายืนยันวาไมนาภาคภูมิใจเทาบุญกุศลที่อาจารยเฝาแนะนํา
พร่ําสอนศิษยดวยจิตอันประกอบดวยพรหมวิหารนี้ เพราะสมเด็จพระผูมีพระภาคไดตรัสแกปญหาพระ
อินทรมาทูลถามวา “ใหอะไรเปนทานจึงจะชนะการใหทั้งปวง” ดวยพระดํารัสวา “การใหธรรมเปนทาน
ยอมชนะการใหทานทั้งปวง” และพิจารณาดูก็จะเห็นวา การใหทานอื่น ๆ นั้นลวนแตเปนเสมือนเปลือก
การใหธรรมเปนทานคือการแนะนําสั่งสอนใหรูจักผิดถูกชั่วดีนี้เปรียบเสมือนแกน เปลือกจะคงทนอยูได
เพราะอาศัยแกน เพราะการที่คนทั้งหลายจะบําเพ็ญทานกุศล เชน สรางโบสถ เปนตน นั้น ๆ ได ก็โดย
เหตุที่ไดรับคําแนะนําวาการสรางนั้นมีประโยชนอยางนั้น ๆ มาแลว เรียกวาไดรับธรรมทานมาแลว จึง
บําเพ็ญทานนั้น ๆ ได มิฉะนั้นก็คงไมยินดีกระทํา
อนึ่ง คนเราเกิดมาแลว บรรดาอวัยวะทั้ง ๓๒ ประการนั้น ไมมีอะไรจะดีและเปนสาระควร
แกการยึดถือเอาสักอยางเดียว และจะเอาอะไรในอาการ ๓๒ นี้เปนที่พึ่งสักอยางหนึ่งก็ไมไดเลย ถาผูใด
ปราศจากวิชาความรูเสีย ก็คงจะโงมีตางอะไรกับสัตวดิรัจฉาน พึงดูตัวอยางงาย ๆ คนใดที่ไมมีวิชา
ความรู จะทํามาหากินอะไรก็ตองใชแตกําลังกายของตนเขาแบกหามลากถูไป ไมตางอะไรกับชาง มา วัว
ควาย กวาจะไดเงินมาสักเล็กนอยก็ลําบากเหน็ดเหนื่อยยิ่งนัก สวนผูที่มีวิชาความรูมาก เขาทํางานก็
ลวนแตเปนงานเบา ทําอยูในรมไมตองตากแดดตรากตรํา ทํางานก็นอย วันหนึ่งไมกี่ชั่วโมง แตไดเงิน
มากพอใชเลี้ยงตัวและบุตรภรรยาอยางสบาย และวิชานี้เปนทรัพยสมบัติที่มีคาที่สุดในบรรดาทรัพย
สมบัติทั้งหลาย โจรผูรายก็ลักขโมยไปไมได เปนที่พึ่งอาศัยกินไปจนกระทั่งตาย สมกับคําประพันธภาษิต
วาดังนี้
อันมีทรัพยใชอยูยังรูหมด
วิชชาชดใชไปไมหมดสิ้น
จนชีพดับลับลวงดวงชีวิน
วิชชจึงปลิ้นปลดมวยลงดวยเอย.
เพราะฉะนั้น จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่อาจารยจะพึงทําการสอนดวยจิตอันตั้งอยูใน
พรหมวิหาร จะไดชื่อวามีอาชีพที่ดีอันควรแกการสักการะสรรเสริญบูชาอยางที่สุด เพราะเปนผูใหวิชา
อันเปนสิ่งประเสริฐที่สุดแดบรรดาศิษย ยังชื่อวาทํากิจการงานเชนเดียวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคทรงเสียสละความสุขทุกอยางมาทําหนาที่เปนบรมครูที่ยิ่งใหญของโลก
อาจารยบางคนอาจคิดไมสบายใจบางวา ที่เราสอนก็เพราะเขาใหคาจางหรือเงินเดือน จะ
ชื่อวาเปนอาชีพที่มีเกียรติไดอยางไร ขอใหอาจารยกลับใจเสียใหมวา เราตั้งใจสอนดวยจิตเมตตา รัก
ใครปรารถนาจะใหศิษยไดมีความรูดี เปนคนดี มีอาชีพเปนหลักฐานเหมือนกับเราสั่งสอนลูกดวยความ
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รักอยางนั้น มีความกรุณาสงสารศิษยที่มีสติปญญาออน รางกายไมสมบูรณ พยายามชวยเหลือสั่งสอน
เขาเปนพิเศษ ถาศิษยคนใดสติปญญาดี เรียนไดเร็ว มีความรูสอบไดที่ดี ก็มีมุทิตายินดีดวยกับศิษยคน
นั้น โดยไมเ ลือกวาจะเปนลูกหลานญาติพี่นองของอาจารยหรื อไม หากศิษยคนใดดื้อรั้น ไมเชื่อฟง
อาจารย แมจะไดปราบปรามดวยการชมขูลงโทษก็แลว จะไดปลอบโยนดวยการยกยองชมเชยก็แลว
ศิษยคนนั้นก็ยังไมกลับใจมาปฏิบัติตามคําสั่งสอนจนกระทั่งประพฤติเสียหาย ตองถูกจับเปนนักโทษ ก็
ตองใชอุเบกขาวางเฉย คิดเสียวาเปนกรรมของเขาเอง แมแตพระพุทธเจายังไมอาจเทศนโปรดคนไดทุก
คนเลย ไฉนเราจะสอนศิษยใหดีไดทุกคนเลา
เมื่ออาจารยไดกลับใจใชพรหมวิหารสี่เปนหลักดังนี้แลว เชื่อวาหนาที่ทั้งหาขอขางตนจัก
สําเร็จเปนไปดวยความเรียบรอยทุกประการ และศิษยคนใดไดอาจารยที่รักศิษยเชนนี้ ก็ควรไดนามวา
“ลูกศิษย” ซึ่งหมายความวา “ศิษยเหมือนลูก” เพราะถาหากอาจารยไมใชพรหมวิหารนี้เปนหลักแลว
หนาที่อีกหาขอนั้นก็เชื่อวาตองลมเหลว สวนคาจางนั้นหากจะมีบางก็กลายเปนเครื่องบูชาคุณไป หากจะ
คิดเทียบกับคุณคาของวิชาที่อาจารยไดพร่ําสอนใหนั้น เห็นวามันยังนอยเกินไปที่จะเปรียบเทียบ เพราะ
อาจารยไดชื่อวาเปนผูใหสิ่งที่มีคาที่สุดแกชีวิตของเขา และใหติดตัวไปจนกระทั่งวันตายทีเดียว
๗. สอนดีและคุมครองดี ดวยอุบายวิธีตาง ๆ เชน เมื่อถึงคราวขมขู ก็ตองขมขู หรือปราบ
ลงโทษตามสมควร เมื่อถึงคราวปลอบหรือประคองก็ตองปลอบหรือประคอง ถาสอนดีแตคุมครองไมดี
ศิษยจะฉลาด แตเสียระเบียบ ถาสอนไมดี แตคุมครองดี ศิษยยอมมีระเบียบแตจะโง ฉะนั้น จึงตองทั้ง
สอนดีและคุมครองดี ศิษยจึงจะฉลาดและมีระเบียบ ทั้งนี้ตองอาศัยปฏิภาณไหวพริบของอาจารยเปน
สวนใหญ
๘. ตองฉลาดในการชี้แจงเหตุผล เมื่อเรื่องราวอยางหนึ่งอยางใดเกิดขึน้ ตองฉลาดชีแ้ จงเหตุผล
ในเรื่องราวนั้น ๆ ใหแจมแจงฉลาดในการชักชวนใหถือเอาตาม ฉลาดในการใหผูฟงอาจหาญกลาปฏิบัติ
ตามโดยชอบ และฉลาดในการชักชวนใหศิษยรื่นเริงในสัมมาปฏิบัติ
๙. หัดใหศิษยมีนิสัยรักงาน คือ หาอุบายวิธีอบรมศิษยใหมีนิสัยใจคอรักงาน ชอบทํางาน จน
เห็นการทํางานเปนของสนุกเทากับเลนกีฬา ระวังอยาใหศิษยทํางานเปนวิธีแบบหามเข็ม การจะหัดจน
ใหศิษยมีนิสัยรักงานเชนนี้ได อาจจะตองมีขันติความอดทนเปนหลักใหญในการฝกหัด
๑๐. ตั้งใจวิจารณเหตุผลที่ปรากฏเฉพาะหนา เมื่ออาจารยจะประสบสิ่งใดที่ผานมาทาง ตา หู
ลิ้น กาย ใจ ก็หมั่นพิจารณาเหตุผลของสิ่งนั้นใหเห็นแจงประจักษในที่ทั้งปวง เพราะวิชาที่เกิดจากการ
วิจารณใหเหตุผล ไมไดหมายถึงวิชาที่จําไดจากครูสอนโดยไมไดวิจารณใหเหตุผล การที่มีแตความจําไม
มีวิจารณนั้น แมจะเรียนจนจบหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ก็ไมจัดเปนวิชาครูที่ดีได เพราะวาบรรดาทุกสิ่ง
ที่มีอยูในโลกยอมเปนบทเรียนทั้งสิ้น เปนสวนที่ควรวิจารณใหเหตุผล สวนที่ดีหรือถูกตองก็ควรประพฤติ
ตาม หรือควรถือเอาเปนเยี่ยงอยาง สวนที่ชั่วหรือผิดก็ควรงดไมประพฤติตาม หรือหาทางแกไขใหดีขึ้น
ฉะนั้น วิชาครูที่ดีจึงไมมีหลักสูตร และไมมีวันที่จะเรียนใหจบได ตองเรียนตองวิจารณใหเหตุผลอยูเสมอ
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จะไปอยูที่ใดที่ไหน ใหเห็นประหนึ่งวามีครูคอยสอนอยูรอบดาน เมื่ออาจารยมีวิชาครูที่ดีอยูเชนนี้ ยอมมี
แตจะพาตัวใหกาวขึ้นสูระดับสูงโดยสวนเดียว
๑๑. ต อ งอบรมให มี กํ า ลั ง ใจ ในตั ว เรานี้ มี ใ จซึ่ ง เป น ผู คิ ด ดวงเดี ย วเท า นั้ น เป น สํ า คั ญ ที่ สุ ด
รางกายและสวนอื่น ๆ เปนเพียงเสมือนหุนใหใจเชิด เมื่ออบรมใจใหมีกําลังใจจริงแลว การทําก็จริง การ
พูดก็ จริง อาจารย ผู มี กํา ลั ง ใจจริ ง มี ค วามเขม แข็ ง อดทน พร อมที่ จะเสี ย สละใหทุ ก อย า งตลอดจน
ความสุขและการเห็นแกตัว จักเปนผูขามอุปสรรคเครื่องขัดของเสียทุกประการ แมจะไปอยูในที่หางไกล
ทุรกันดารก็ไมยอทอ ตั้งใจเผยแพรศิลปวิทยาและศีลธรรมใหแกศิษยไมใชเพื่อลาภผลใด ๆ ดวยนึกถึง
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนยอดบรมครูผูเพียบพรอมสมบูรณพูนสุขดวยลาภยศนานาประการ
ยังทรงเสียสละแมสมบัติพระเจาจักรพรรดิ เสด็จออกทรมานพระวรกาย สั่งสอนชาวโลกทั่วไป “จริง”
อยางเดียวเทานั้นยอมยังกิจทั้งปวงในโลกใหสําเร็จได
หนาที่อาจารยโดยยอ ๑๑ ประการคือ
๑. แนะนําดี
๒. ใหเลาเรียนดี
๓. บอกศิลปะใหสิ้นเชิง ไมปดบังอําพราง
๔. ยกยองศิษยใหปรากฏในเพื่อนฝูง และประชาชน
๕. ทําการปองกันในทิศทั้งหลาย
๖. ตั้งจิตประกอบดวยพรหมวิหารสี่
๗. สอนดีและคุมครองดี
๘. ฉลาดในการชี้แจงเหตุผล
๙. หัดใหศิษยมีนิสัยรักงาน
๑๐. ตั้งใจวิจารณเหตุผลที่ปรากฏเฉพาะหนา
๑๑. ตองอบรมใจใหมีกําลังจริง

อันความรูกระจางเพียงอยางเดียว
แตใหเชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผล
ยอมจะชักเชิดชูฟูสกนธ
ถึงคนจนพงศไพรคงไดดี
พระยาศรีสุนทรโวหาร
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หนาทีศ่ ษิ ย

เมื่อศิษยไดรับความอนุเคราะหชวยแนะนําสั่งสอนจากอาจารยใด ก็ควรปฏิบัติบํารุงอาจารยนั้น
ตอบแทนอุปการคุณทานดวยการทําตามหนาที่ดังตอไปนี้
๑. ลุกขึ้นยืนรับ หมายความวา ศิษยเห็นอาจารยมาแตไกล ตองลุกไปตอนรับแสดงความ
เคารพตามสมควร แลวรับของจากมืออาจารย ลางเทาให จัดที่นั่งใหนั่ง ถาเห็นวาทานรูสึกรอนก็นั่งพัด
ให เห็นทานเมื่อยก็เอาน้ํามันทาแลวนวดให อีกอยางหนึ่ง เมื่อศิษยผานไปพบทานในที่ใดก็ตาม ตอง
แสดงความเคารพและไตถามเจรจาตามสมควรแกสถานที่และโอกาส
๒. เขาไปยืนคอยรับใช หมายถึง ศิษยที่อยูประจําในสํานักของอาจารย เชน อยูกับอาจารยใน
วัด หรืออยูโรงเรียนกินนอน นอกเวลาเรียนตองเขาไปคอยรับใชวันละสามเวลา หรืออยางนอยเวลา
เดียวแลวแตแบงเวรกั นรับใช ถา ศิษยไมไดอยูประจํา เรียกวาไป-กลับ ก็ควรเขาไปรับใชในเวลาที่
อาจารยมีกิจธุระเกิดขึ้นเปนครั้งคราวตามสมควรแกกรณี อยางไรก็ดี ศิษยที่อยูประจําหรือไป-กลับ
จะตองพยายามหาโอกาสเขาไปรับใชเสมอ ๆ เพื่อแสดงน้ําใจรักและเคารพนับถืออาจารยจริง ๆ เปน
พิเศษ ไมทําตัวใหเห็นวาเพียงแตมาเรียนเพราะอยากไดวิชาความรูอยางเดียว
๓. เชื่ อฟ ง และปฏิ บัติตามคํา สั่ งสอนของอาจารย ข อนี้ ศิ ษ ย ทุก คนจะตอ งสนใจปฏิ บั ติโ ดย
เครงครัดจริงจัง เพราะวาถาศิษยไมมีความเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของอาจารยเสียแลว จะ
เรียนวิชาความรูกันไดอยางไร ถึงศิษยจะมาเรียนเพราะถูกบังคับจากผูปกครองหรือรัฐบาลก็ตามที
เรียนแลวก็ไมเชื่อฟงและปฏิบัติตาม การเรียนนั้นไมบังเกิดผลดีเลย มีแตจะเกิดผลรายโดยสวนเดียว
คําวาเชื่อฟงนั้นหมายความวา เวลาอาจารยสอนหรือสั่งอะไรศิษยตองตั้งใจฟงกอน เมื่อฟงแลวไดความ
วาอยางไรตองเชื่อตามที่ครูสอนนั้นแลวปฏิบัติตามทันที คําวา “คําสั่งสอน” นั้น คําสั่งไดแกขอบังคับ
หรือทําผิดก็ถูกลงโทษ คําสอนไดแกสอนวิชาตาง ๆ เปนการสอนตามปกติทั่วไป ศิษยจะทําตามได
ทั้งหมดหรือไมไดทําตาม อาจารยก็ไมมีบทกําหนดโทษ และไมไดลงโทษศิษยผูไมไดทําตาม รวมความ
วา ศิษยตองตั้งใจฟงคําสั่งที่เปนระเบียบขอบังคับและคําสอนทั่ว ๆ ไป เชื่อตามที่อาจารยสั่งและสอน
โดยเคารพแลวปฏิบัติตามทุกอยางโดยปกติและเครงครัด
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๔. อุปฐากบํารุงอาจารย คือ การรับใชและการใหปจจัยสี่ การรับใชไดแก การปฏิบัติเล็ก ๆ
นอย ๆ เชน ตักน้ําลางหนาในเวลาตื่นนอน ซักเครื่องนุงหมของอาจารยที่เปรอะเปอนแลว นั่งปฏิบัติ
คอยดูใกล ๆ ในเวลาอาจารยรับประทานอาหาร ตักน้ําใหอาบดวยตนเอง ในเวลาอาจารยไมสบายก็
คอยดูแลและพยาบาลหรือหาหมอมาใหการรับใชนี้ ถา ไมใชศิษยอยูประจําก็คอยทํ าตามโอกาสที่
สมควรเปนครั้งคราว สวนการใหปจจัยสี่นั้น ไดแก ใหอาหาร เชน ขนม ผลไม เปนตน ใหเครื่องนุงหม
ตามเวลาสมควร เชน วันขึ้นปใหม หรือวังสงกรานต ใหที่อยูอาศัย เมื่ออาจารยมีความขัดของ ศิษย
พอจะชวยได เชน ชวยปลูกที่พักให และใหยารักษาโรคหรือหาหมอมา รักษาทานในเวลาปวยไข การ
อุปฐากบํารุงนี้ บางทีอาจารยก็เปนผูมีคนคอยรับใชและเครื่องอุปโภคบริโภคสมบูรณพรอมแลวทุก ๆ
อยาง ซึ่งทานก็ไมไดปรารถนาอะไรจากศิษย แตการที่เรากระทํานั้นเปนการแสดงออกของน้ําใจศิษยวา
มีความรักใครเคารพนับถืออาจารยเปนพิเศษเพียงไรเทานั้น ดังนั้น ศิษยจึงควรหาโอกาสบํารุงทานตาม
สมควร
๕. ตั้งใจเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ หมายถึง การตั้งใจเรียนใหดีใหมีความรูความเขาใจในวิชา
ที่เรียนนั้นจริง ๆ สิ่งใดควรทอง ตองทองใหคลองปาก สิ่งใดที่ยังไมชํานาญตองพยายามหัดทําจนชํานาญ
ตองปฏิบัติตามหลัก ๔ ประการคือ สุ จิ ปุ ลิ สุ นั้นเวลาฟงก็ตั้งใจฟงอยางจริงจัง ไมสงใจไปที่อื่น ตาก็ดู
ที่อาจารย หูคอยสดับฟงคําพูดของอาจารยใหไดความชัดทุกถอยคํา ฟงแลวตองนํามาคิดคือ จิ เมื่อคิด
แลวสิ่งใดยังไมเขาใจก็ใช ปุ คือเขาไปถามอาจารยอีก ครั้นอาจารยตอบใหฟงวาอยางไร ผิดอยางไร ถูก
แลวก็จดไวในสมุดใหเรียบรอย คือ ลิ นั่นเอง สุ จิ ปุ ลิ นี้ เปนหลักสําคัญในการศึกษาเลาเรียน จนมี
ความรูเปนนักปราชญ
มีภาษิตเปนเครื่องเตือนจิตวา สุ จิ ปุ ลิ วินิมุตฺโต กถํโส ปณฺฑิโต ภเว บุคคลใดปราศจาก สุ
จิ ปุ ลิ เสียแลว บุคคลนั้นจะเปนบัณฑิตไดอยางไร ในสมัยกอนกระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาเห็น
ความสําคัญของ สุ จิ ปุ ลิ จึงพิมพติดอยูที่มุมของประกาศนียบัตรทุกฉบับ
๖. เมื่ออยูในสํานักเรียนใด (หมายถึงสถานศึกษาหรือโรงเรียนอื่น ๆ เชนที่บานของอาจารยเอง
ก็ได) ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสํานักเรียนนั้น ๆ ไมลวงละเมิดหรือกระทําใหผิดระเบียบหรือ
ขอบังคับทุกประการ ถาสงสัยวาสิ่งใดทําแลวจะผิดระเบียบหรือไม ตองสอบถามอาจารยเสียใหแนใจ
กอน เรียกวาหัดบังคับตัวอยูเปนประจําตลอดกาล ถาศิษยใดบังคับตัวไดจนไมเคยประพฤติใหเสียหาย
เพราะความผิดจากระเบียบขอบังคับ ศิษยนั้นก็ไดชื่อวาเปนศิษยดี ยอมเปนที่รักของอาจารยแน
๗. ตองชวยทําการงานของโรงเรียน ตามที่อาจารยมอบหมายใหดวยความเต็มใจ จนสําเร็จ
เรียบรอยเปนอยางดีเต็มความสามารถของตน
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๘. ตองชวยระวังรักษาสมบัติของสํานักเรียน คือ ระวังไมทําสมบัติของสํานักเรียนเสียหาย โดย
ความประมาทพลั้งพลาดของตน หรือโดยความที่เห็นแกการเลนสนุก เชน ทําหมึกหกเลอะโตะเรียน
หากทําแลวตองรีบเช็ดลางใหสะอาด เปนตน และระวังสมบัติของสํานักเรียนไมใหหายไปเพราะขโมย
ตามสมควรแกโอกาส เชน เวลาที่อาจารยมอบใหรักษา อีกอยางหนึ่ง ถาศิษยใดทําสมบัติของสํานัก
เรียนใหเสียหายดวยประการใด ๆ ก็ตาม ตองรีบเรียนชี้แจงเหตุผลใหอาจารยทราบทันที
๙. ตองมีความรักใครเพื่อนนักเรียน คือ แสดงความสุภาพออนโยนตอเพื่อนนักเรียนทั่วไป
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน พูดจากันดวยความออนหวานเรียบรอย ไมนําเอาคําหยาบหรือคําเสียด
สีมาใชกับเพื่อน โดยคิดอยูเสมอวา เราไมชอบคําหยาบ คําสอเสียดฉันใด เพื่อนของเราก็ไมชอบฉันนั้น
และยึดถือหลักภาษิตวา “จะใหเขารักเรา อะไรไมดีเทาเรารักเขา” อีกอยางหนึ่ง พยายามชวยเหลือเพือ่ น
นักเรียนตามโอกาส เชน ชวยออกแรงทํางานบางอยางใหแกกันและกัน เปนตนวา ชวยหันหามโตะเรียน
พูดจาแสดงความปลื้มใจดีใจตอเพื่อนนักเรียนที่ไดรับรางวัล หรือไดดีอยางใดอยางหนึ่ง มีน้ําใจโอบออม
อารีประกอบดวยเมตตากรุณาสงสารเพื่อนนักเรียนที่ไดประสบอันตรายหรือปวยไข
๑๐. พยายามชวยระวังรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อนนักเรียน เชน ในเวลาที่เพื่อนมัวเลนหรือทํา
อะไรเพลินอยูก็คอยระวังให และเมื่อเก็บของที่เพื่อนลืมทิ้งไวไดแลว ก็คืนใหเจาของ เปนตน
๑๑. ตองมีอิทธิบาทสี่เปนธรรมประจําใจ อิทธิบาทสี่ คือ
ฉันทะ มีความพอใจ เต็มใจที่จะเรียนวิชานั้นจริง ๆ โดยไมสงสัยลังเลวาวิชาอื่นดีกวา
วิริยะ มีความพากเพียร อดทน บากบั่น ตั้งใจเลาเรียนโดยไมยอทอตอความเหนื่อยยาก
ความหนาว-รอน ความอดอยาก ความลําบากตรากตรํา อุปสรรคใด ๆ ทั้งสิ้น ถึงจะมีบางก็อดทนได
บังคับใจไมใหทอถอยไดเสมอ
จิตตะ เอาใจฝกใฝในวิชาที่เรียนนั้น ตลอดทั้งกลางวัน กลางคืน พยายามนึกคิดและตรึก
ตรองเอาใจใสโดยไมยอมทอดทิ้ง ไมไปทําอยางอื่นใหเสียเวลาเรียน
วิมังสา หมั่นทดลองสอบสวนพิจารณาหาเหตุผลในวิชาที่เรียนจนมีความชํานิชํานาญทุกแง
ทุกมุม
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หนาที่ศิษยโดยยอ ๑๑ ประการคือ
๑. ลุกขึ้นยืนรับ
๒. เขาไปยืนคอยรับใช
๓. เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของอาจารย
๔. อุปฐากบํารุงอาจารย
๕. ตั้งใจเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ
๖. ปฏิบัติตามระเบียบและขนบธรรมเนียมของสํานักเรียน
๗. ตองชวยทํางานของสํานักเรียนตามที่อาจารยมอบให
๘. ตองชวยระวังทรัพยสมบัติของสํานักเรียน
๙. ตองมีความรักใครและชวยเหลือเพื่อนนักเรียน
๑๐. ชวยระวังรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อนนักเรียน
๑๑. ตองมีอิทธิบาทสี่ประจําใจ

คนถึงธรรม
ไมยึดถือ
ไมมีกู
ทุกทุกอยาง

ธรรมถึงคน
สักอยาง
หรือของกู
ทําไป

จนจิตวาง
หยุดหลงใหล
ในสิ่งใด
ดวยปญญา
พุทธทาสภิกขุ.
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หนาทีเ่ พือ่ น
เพื่อนนี้ มีความสําคัญแกเรามิใชนอย กิจการงานเปนอันมากที่จะสําเร็จไดดวยความเรียบรอย
ตองอาศัยเพื่อนเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่ง ทานจึงเปรียบเพื่อนเหมือนแขนซาย อาจารยผูประสาทวิชา
เหมือนกับแขนขวา ธรรมดาวา เราจะฟนไม มือขวาตองถือมีด มือซายตองจับไม จึงจะฟนไมไดถนัด
และขาดโดยงาย เพียงลําพังแตมือขวาฟนอยางเดียว มือซายไมไดจับไมนั้น เมื่อถูกมีดยอมกระเด็น
เคลื่อนที่ไปเสีย ยากที่จะขาดออกตามความมุงหมายของผูฟนได
พุทธภาษิตก็มีรับรองความขอนี้วา “เมื่อความตองการเกิดขึน้ สหายคือเพือ่ นยอมนําความสุขมา
ให” หมายความวา เมื่อกิจธุระใด ๆ เกิดขึ้นแลว ถามีเพื่อนชวยเหลือ ยอมทําใหกิจธุระนั้นสําเร็จลุลวง
ไปไดโดยเร็ว ฉะนั้น คนผูหวังอยูในโลกโดยความสวัสดี จึงมีความจําเปนตองคบเพื่อนไว การคบเพื่อน
นั้นเปนเหตุแหงความเจริญหรือเสื่อมในชีวิตโดยแท ถาผูใดคบเพื่อนประพฤติเลวทรามต่ําชา ยอมพาให
ถึงความเสื่อมจากลาภยศชื่อเสียงทุกประการ เพราะเพื่อนชั่วยอมชักนําใหประกอบแตความชั่วทุจริต
ถาผูใดคบเพื่อนที่ประพฤติดีมีศีลธรรม ยอมเปนเหตุใหถึงความเจริญดวย ลาภ ยศ สรรเสริญยิ่ง ๆ ขึ้น
เพราะเพื่อนดียอมชักนําใหกระทําแตความดีงาม ประกอบกรรมที่สุจริตปราศจากโทษ พระพุทธเจาจึง
ตรัสวา “คบคนใด ยอมเปนเชนคนนั้นแล” โบราณภาษิตก็สอนวา “คบพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต
บัณฑิตพาไปหาผล คบคนชั่วพาตัวใหยากจน เกิดเปนคนคบใครจงไตรตรอง”
เพราะฉะนั้น จะไดชี้แจงลักษณะของเพื่อนชั่วเพื่อนดี ไวใหเปนเครื่องพิจารณาบุคคลที่เราจะคบ
เปนเพื่อนตอไป เพื่อนชั่วนั้นมี ๔ จําพวกคือ
จําพวกที่ ๑. เพื่อนปอกลอก ประกอบดวยลักษณะ ๔ อยางนี้
๑. คิดเอาแตไดฝายเดียว เชน มาบานเพื่อนดวยตัวเปลาแลวก็ชมวาสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดี ตนชอบ
เหลือเกิน เปนการพูดเลียบเคียง ครั้นเพื่อนบอกใหก็เอาไปทันที บางครั้งก็ขอเอาดื้อ ๆ
๒. เสียใหนอย คิดเอาใหไดมาก เชน บางครั้งก็ใหของเล็กนอยอยางใดอยางหนึ่งแกเพื่อน แลว
ก็เอาของไปจากเพื่อนมาก ๆ
๓. เมื่ อ มี ภั ย เกิ ด ขึ้ น แก ต น จึ ง รั บ อาสาทํ า กิ จ ของเพื่ อ นโดยมุ ง หมายจะให เ พื่ อ นช ว ยเรื่ อ ง
เดือดรอนของตน ไมใชรับอาสาดวยความรักใครเพื่อนจริง ๆ เวลาปกติก็ไมรับทํากิจของเพื่อน
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๔. คบเพื่อนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว คือ เวลาจะคบใครเปนเพื่อน ก็คบดวยมุงหวัง
ประโยชนสวนตัวเปนใหญ
จําพวกที่ ๒. เพื่อนดีแตพูด มีลักษณะ ๔ อยางดังนี้
๑. ชอบเก็บเอาของที่ลวงแลวมาปราศรัย เชน พูดวาเมื่อวานนี้เราทําขนมเยอะ รอเพื่อนไม
เห็นมา เด็ก ๆ กินกันเสียหมด วันนี้จึงไมมีอะไรรับรองเพื่อน
๒. อางเอาของที่ไมมีมาปราศรัย เชน พูดวาถาปหนาเราทําขาวไดดีคงจะไดชวยเพื่อน ขาวปนี้
ก็ขายทําธุระเสียหมดแลว
๓. สงเคราะหดวยสิ่งที่ไมมีประโยชน เชน เวลานุงหมผาดี ๆ เปนที่ชอบใจของเพื่อน ก็บอกวา
ผาผืนนี้เหมาะกับเพื่อนมาก แตเรามีผืนเดียว จะใหเสียก็ไมได
๔. เมื่อเพื่อนมีกิจธุระเกิดขึ้น ก็อางความเสื่อมเสีย เชน เราไปยืมเกวียนเขา เขาก็บอกวา
เสียดายจริงเพื่อนเอย เราอยากใหเพื่อนไปใชจริง ๆ แตเพลามันหักเสียแลว
จําพวกที่ ๓. เพื่อนหัวประจบ ไดแกคนที่พูดใหนารักหรือพูดคลอยตาม มีลักษณะ ๔ อยางดังนี้
๑. กระทําความชั่วก็คลอยตาม คือ เมื่อเพื่อนจะทําความชั่วก็ไมคัดคาน มีแตคลอยตามวาดี
๒. ทําดีก็คลอยตาม คือ เมื่อเพื่อนจะทําดีก็ไมคัดคาน มีแตแสดงความเห็นดีดวย
๓. ตอหนาก็สรรเสริญ คือ เวลาอยูตอหนาก็สรรเสริญ
๔. ลับหลังก็นินทา คือ เมื่อลับหลังไปแลวนินทาเพื่อน ติเตียนเพื่อนตาง ๆ
จําพวกที่ ๔. เพื่อนชักชวนในทางฉิบหาย ไดแก คนที่ชักชวนแตในทางกระทําความชั่วอยางเดียว มี
ลักษณะ ๔ อยางคือ
๑. ชักชวนดื่มน้ําเมา คือ สุราเมรัยและของเสพยติดตาง ๆ เชน ฝน เฮโรอีน เปนตน
๒. ชักชวนเที่ยวกลางคืน เชน ชวนไปเที่ยวตามตรอกเล็ก ตรอกนอยในเวลากลางคืน หรือตาม
ซองตามบอนตลาดถึงไนทคลับ เปนตน
๓. ชักชวนใหมัวเมาในการเลน ๆ เชน ชวนดูมหรสพและดนตรีตาง ๆ
๔. ชักชวนเลนการพนันตาง ๆ ซึ่งเปนการไดทรัพยเสียทรัพย หรือไดของเสียของอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน การเลนไพ ถั่ว หรือหวยเถื่อน เปนตน
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สวนเพื่อนดี คือ เพื่อนแทผูมีใจประกอบดวยเมตตา ซื่อสัตยตอเพื่อนจริง ๆ มี ๔ จําพวก
ดังนี้
จําพวกที่ ๑. เพื่อนมีอุปการะ มีลักษณะ ๔ อยางคือ
๑. ปองกันเพื่อนผูประมาทแลว เชน ไดเห็นเพื่อนมัวนอนหลับอยูในที่ซึ่งไมปลอดภัย ก็นั่งเฝา
เพื่อไมใหใครมาขโมยสิ่งของตาง ๆ ของเพื่อนไป เมื่อเพื่อนตื่นจึงไป ถาไมนั่งเฝาก็ตองนําไปสงที่บานหรือ
ที่ปลอดภัย
๒. ปองกันทรัพยสมบัติของเพื่อนผูประมาทแลว เชน เห็นเพื่อนมัวไปเที่ยว ไมรักษาบานเรือน
ก็ชวยรักษาบานเรือนทรัพยสมบัติให
๓. เมื่อมีภัยก็เปนที่พึ่งได คือ เมื่อภัยอันตรายอยางใดอยางหนึ่งเกิดแกเพื่อน ก็รับรองวาอยา
กลัวเลย ก็เพื่อนเชนเรายังอยูจะกลัวทําไม แลวก็ชวยกําจัดภัยนั้นเสีย
๔. เมื่อมีธุระชวยออกทรัพยเกินกวาที่ออกปาก เชน เพื่อนมีธุระออกปากวาจะตองใชเงินทอง
เทานั้นเทานี้ ก็ใหมากกวาที่อกปากถึง ๒ เทา
จําพวกที่ ๒. เพื่อนรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔ อยางคือ
๑. ขยายความลับของตนแกเพื่อน คือ เรื่องที่ตนควรจะปกปดไวตนก็ไมบอกผูอื่น บอกเฉพาะ
เพื่อนเทานั้น
๒. ปดความลับของเพื่อนไมใหแพรหลาย คือ ความลับอันใดที่เพื่อนบอกตนแลว ตนก็ปกปด
ไวไมใหผูอื่นรู
๓. ไมละทิ้งในยามวิบัติ ไดแก ยามใดที่เพื่อนมีภัยอันตราย เชน ยากจนลงก็ไมยอมละทิ้ง
๔. แม ชี วิ ต ก็ อ าจสละแทนได หมายความว า แม ชี วิ ต ของตน ตนก็ อ าจสละเพื่ อ เพื่ อ นได
เรียกวา ชวยเหลือเพื่อนโดยไมเห็นแกชีวิตของตน
จําพวกที่ ๓. เพื่อนแนะนําประโยชน มีลักษณะ ๔ อยางคือ
๑. หามไมใหทําความชั่ว เชน เพื่อนจะทําความชั่วอยางใดอยางหนึ่ง มีการลักขโมยทรัพยของ
ผูอื่นเปนตน ก็หามเสียมิใหทํา
๒. แนะนําใหตั้งอยูในความดี เชน แนะนําใหเพื่อนทําความดีอยางใดอยางหนึ่ง เชน มีการ
รักษาศีลหาโดยเครงครัด เปนตน
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๓. ใหฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง คือ เหตุการณอันละเอียดอันใดที่เพื่อนยังไมเคยไดยินไดฟง เมื่อตน
ทราบแลวก็เลาใหฟง
๔. บอกทางสวรรคให เชน บอกวาควรทํากุศล มีใหทาน รักษาศีล และฟงธรรม เปนตน เวลา
ตายแลวจะไดไปเกิดในสวรรค
จําพวกที่ ๔. เพื่อนมีความรักใคร มีลักษณะ ๔ อยางคือ
๑. เมื่อทุกขก็ทุกขดวย คือ เมื่อไดเห็นหรือไดยินวา เพื่อนหรือบุตรภรรยาหรือบริวารของเพือ่ น
มีความทุกข เพราะเกิดความเสียหายอยางใดอยางหนึ่งก็พลอยเปนทุกขไปดวย ประหนึ่งวาความ
เสียหายนั้น ๆ เกิดแกตัวเอง จึงพลอยไมสบายใจ
๒. เมื่อสุขก็สุขดวย คือ เมื่อไดเห็นหรือไดยินวา เพื่อนหรือบุตรภรรยาหรือบริวารเพื่อนมี
ความเจริญไดดีมีความสุข เพราะประสบลาภยศอยางใดอยางหนึ่งก็พลอยดีใจดวย
๓. โตเถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน เชน มีผูติเตียนเพื่อนวาคนโนนมีรูปรางวิกลวิกาลไมนาดู
ตระกู ล ต่ํ า ช า ประพฤติ ไ ม ดี ถ า เขาพู ด ถู ก ก็ ห า มเสี ย ว า “อย า พู ด อย า งนั้ น เอาเรื่ อ งเขามาพู ด ไม มี
ประโยชนอะไร” ถาเขาพูดผิดก็คัดคานอางเหตุผลทันที
๔. รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน เชน มีผูสรรเสริญวาคนโนนรูปรางสวยงามเปนสงา มี
ตระกูล มีความประพฤติเรียบรอย ก็รับรองวา “ทานพูดถูกดี เพราะเปนเชนนั้นจริง ๆ”
เมื่อไดทราบลักษณะของเพื่อนชั่วและเพื่อนดี หรือมิตรเทียมและมิตรแทแลว กอนที่เราจะคบ
ใครเปนเพื่อนจริง ๆ ก็พึงพิจารณาใหรอบคอบตามลักษณะดังกลาวแลว แตไมใชหมายความวาเราพบ
เพื่ อ นชั่ ว แล ว จะไม พู ดจาปราศรั ย ดว ยเลยนั้ น ไม ถู ก เพราะเขาก็ เ ปน คนเชน เดีย วกั บ เรา ส ว นที่ เ ขา
ประพฤติชั่วนั้น เปนผลเฉพาะตัวของเขาเทานั้น ไมควรจะแสดงอาการกิริยารังเกียจใด ๆ เราควรเจรจา
พาทีตามปรกติเหมือนคนที่รูจักกันทั่วไป แตเราไมคบเปนเพื่อนสนิทจนไววางใจกันและกันเทานั้น เมื่อ
เราไดพบเพื่อนดีเชนกลาวมา เราจึงควรพยายามคบไวเปนเพื่อนแท และเราตองปฏิบัติหนาที่ของเราให
ถูกตองตามหลักที่พระพุทธเจาตรัสไว ๕ ประการคือ
๑. การใหปน ไดแก แบงปนสิ่งของที่ควรแกเพื่อน เพื่อเปนการสงเคราะหตามสมควรแก
โอกาส เพราะการใหนี้ยอมเปนการผูกไมตรีความรักใครของผูรับไวไดทุกคน
๒. การกลาวถอยคําอันเปนที่รัก คือ พยายามเจรจาแกเพื่อนดวยถอยคําออนหวาน คําที่จริง
และคําที่มีประโยชนตามกาละอันสมควร เพราะทุก ๆ คนยอมชอบฟงแตถอยคําสุภาพออนโยน ไมชอบ
คําเท็จและคําที่ฟงแลวไมเกิดประโยชน
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๓. ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกเพื่อน ไดแก ชวยเหลือทํากิจของเพื่อนที่เกิดขึ้นใหสําเร็จไป
ดวยความเต็มใจ หรือแนะนําชี้แจงสิ่งที่ควรและไมควรทําใหเพื่อนทราบ
๔. ความเปนผูมีตนเสมอ คือ เมื่อนับถือผูใดเปนเพื่อนแลว แมผูนั่นจะมีฐานะต่ํากวาเราโดย
ความรู โดยวัย หรือโดยตระกูล โดยทรัพยสมบัติ เราก็ไมแสดงอาการดูหมิ่นหรือรังเกียจในฐานะนั้น
แสดงความเปนกันเองโดยไมถือเนื้อถือตัว ยินดีนั่งรวม กินรวม นอนรวม ตามสมควรแกเพศคฤหัสถ
หรือบรรพชิต แตเราจะตองดูกาลเทศะใหเหมาะสม ถาเพื่อนเราเปนผูมีตําแหนงฐานะสูง เปนที่เคารพ
นับถือของคนเปนอันมากเชนนี้ ในเวลาตอหนาประชาชน เราจะแสดงตนตีเสมอโดยถือวาเปนเพื่อนหา
ไดไม จะแสดงความเปนเพื่อนกันไดเฉพาะในเวลาที่อยูตามลําพังกับเพื่อนเทานั้น
๕. ไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริง เชน เวลาเพื่อนตองการสิ่งใดอันเปนของตนแลว เมื่อ
ตนมีก็บอกวามี และยินดีใหไป เมื่อตนไมมีก็บอกวาไมมี และยินดีที่จะพยายามชวยเหลือหาที่อื่นมาให
เพื่อน เปนตน
เมื่อเพื่อนแทไดรับการปฏิบัติหนาที่ของเราทั้ง ๕ ขอนั้น พระพุทธองคก็ไดตรัสหนาที่อันเพื่อน
แทจะตองปฏิบัติตอบดวยธรรมะ ๕ ประการคือ
๑. รักษาเพื่อนผูประมาทแลว
๒. รักษาทรัพยสมบัติของเพื่อนผูประมาทแลว
๓. เปนที่พึ่งแกเพือ่ นผูมีภัย
(๓ ขอนี้ พึงดูอธิบายในลักษณะเพื่อนดี จําพวกที่ ๑)
๔. ไมละทิ้งเพื่อนเวลามีอันตราย
(ขอนี้พึงดูอธิบายในลักษณะเพื่อนดีจําพวกที่ ๒)
๕. นับถือตลอดวงศตระกูลของเพื่อน หมายความวา นับถือบิดามารดา ลูกหลานของเพือ่ น
ตลอดถึงคนที่เกิดมาในภายหลังในวงศตระกูลของเพื่อน เมื่อมีสิ่งใดที่ควรชวยเหลือก็ชว ยเหลือเพื่อนกับ
ผูที่อยูในวงศตระกูลของเขา
สงสารแตหมอน จะขาดสองทอน ชางนอนขยัน
กินนอนกินนอน จนหมอนเปนมัน วิชาสักอันหนึง่ ก็ไมมี
ฉะนัน้ ตัวเรา อยาไดงว งเหงา คิดดูใหดี
อยาเกียจอยาครานการงานหนาที่ หมัน่ เพียรเรียนดี จะมีปญ
 ญา
ถาไมหมัน่ เพียร ไมเลาไมเรียน กินแลวนิทรา
เหมือนกับสุกรเขาตอนอัณฑา อวนดีพหี นา เพราะกินแลวนอน
พระมหาฉิ้น โชติโก
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หนาทีส่ ามี
สามีเปนของคูกับภรรยา เรียกตามคําชาวบานทั่วไปก็วา ผัวเมียเปนของคูกัน ถาไมมีภรรยาก็
ไมมีสามี โดยนัยตรงกันขาม ถาไมมีสามีก็ไมมีภรรยา ฉะนั้น ทั้งสองคนนี้จึงมีหนาที่จะตองปฏิบัติตอกัน
อย า งใกล ชิ ด และจํ า เป น ถ า ไม ป ฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งหน า ที่ ข องกั น และกั น วิ ม านสวรรค อั น พยายาม
สรางสรรคกันมาทั้งสองคนดวยความเหนื่อยยาก และตั้งใจวาจะเสวยความสุขอยางสดชื่นใหสมใจ ก็
จะตองพังทลายลงอยางนาเสียดาย บางคูถึงกับฆากันก็มีไมถึงตาย แตทุบตีกันจนบอบช้ําก็มี บางคูก็
ตองหยารางกันเสียโดยยังไมทันจะมีใหแจมแจง และพยายามปฏิบัติใหครบถวน ความปรารถนาที่จะมี
ความสุขจนกระทั่งแกเฒา ถือไมเทายอดทอง กระบองยอดเพชร ดังที่เขาใหพรในวันวิวาหมงคลนั้นก็จะ
สําเร็จสมหวังทุกประการ ตอนนี้จะกลาวถึงหนาที่ของสามีกอน
๑. ยกยองนับถือวาเปนภรรยาจริง ๆ หมายความวาสามีจะตองพยายามยกยองหญิงที่ไดชอื่ วา
เปนภรรยาของตนแลว ดวยการใชคําพูดเรียกวา แมนั่น แมนี่ตามชื่อของเขา เชน ชื่อวามะลิ ก็เรียกแม
มะลิ หรือใชคําแทนตัวเขาวาเธอหรือคุณตามสมควร ไมควรใชคําวาอาย หรืออี หรือมึง ซึ่งถือกันวาเปน
คําหยาบ หรือจะใชคําเปรียบเทียบเรียก เชนวา แมปากตะไกร แมใจยักษ ดังนี้ก็ไมควร (คําวาอาย อี
ซึ่งบางทองถิ่นถือวาเปนคําสุภาพก็ใชไดในทองถิ่นนั้น เพราะเปนเรื่องสมมติเรียกใหรูเรื่องกันเทานั้น
และเวลาพบปะเพื่อนหรือญาติพี่นอง ก็พยายามแนะนําใหเขารูจักวานี่แมมะลิ ภรรยาของ
ผม เปนตน หรือถาเขามาเยี่ยมที่บาน ก็พยายามหาโอกาสแนะนําใหภรรยาไดรูจักกับญาติมิตรเหลานั้น
อีกอยางหนึ่ง เวลาสามีถูกเชิญไปในที่ใด ถาในสถานที่ไปนั้นไมเปนเรื่องเสียหาย และเหมาะสมแกผูหญิง
ที่จะไปไดแลว ก็ควรจะพาภรรยาไปดวย ถายิ่งเขาเชิญทั้งคู ก็ยิ่งเปนการเหมาะที่จะพาภรรยาไปดวย
หรือบางครั้งสามีมีโอกาสจะไปเที่ยว หรือจะไปทําบุญกุศลที่ใด ๆ ก็ควรจะพยายามพาภรรยาไปดวย
เปนการประกาศยกยองนับถือภรรยาใหปรากฏในที่ชุมนุมชน จักเปนเหตุใหภรรยาเกิดความรักใครนับ
ถือสามีขึ้นอีกมาก และภรรยาก็ไมตองกระดากอายตอใคร ๆ หรือนอยใจตอไปอีกวาเราเปนเหมือน
ภรรยาลับ ๆ การที่สามีไมพยายามยกยองภรรยาแสดงอาการเหมือนไมสําคัญ ในการที่จะแนะนําให
ภรรยารูจักกับใคร ๆ คลายกับภรรยาเปนคนใชหรือคนอาศัย เวลาจะไปเที่ยวหรือไปงานใด ๆ ไมยอม
พาภรรยาไปดวย ไปแตลําพังคนเดียวเสมอ ๆ นอกจากภรรยาจะคลายความนับถือในสามีแลว ยัง
กอใหเกิดความนอยเนื้อต่ําใจไดหลายประการ เชน คิดวาเขาคงไมรักเราจริง จึงไมยอมเปดเผยใหใคร ๆ
ทราบวาเราเปนภรรยา เขาอาจจะมีภรรยาไวลับ ๆ ที่ไหนอีก หรือจะไปเที่ยวหาใหมอีกก็ไมรู จึงไมยอม
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ใหเราไปดวย นับวาสามีผูไมยกยองนับถือภรรยา เปนผูสรางความระแวงหรือรอยราวใหเกิดความไม
สงบสุขภายในครอบครัว
๒. ไมดูหมิ่นภรรยา คือ สามีจะตองเห็นใจหญิงที่ไดเปนภรรยาของตนแลววาเปนคนมีฐานะ
เสมอกัน เรียกวา ผูรวมสุขรวมทุกข เมื่อสามีไดรับความสุขหรือทุกขอยางไร ภรรยาก็พลอยตองไดรับ
ความสุขหรือความทุกขนั้นดวย และเมื่อภรรยาประสบความสําราญบานใจหรือความยากลําบากใจ
ประการใด สามีก็ตองพลอยไดรับเชนนั้นดวย
ฉะนั้น สามีจึงตองไมดูหมิ่นภรรยาของตน โดยฐานะตระกูลวงศหรือสติปญญา และไมดา
วาทุบตีภรรยาเหมือนทาสหรือคนรับใช เชน ไมกลาววาจาเสียดสีถึงฐานะวาเคยเปนคนยากจน เปนคน
บานนอก เปนคนชาวไรชาวนา เปนคนสนุกขี้ขา พอแมวงศวานของมันเปนคนเลว และไมกลาวดูถูกวา
เปนคนไมไดรับการศึกษา เปนคนโง ไมรูจักภาษา แมแตจะทํากับขาวเลี้ยงลูกก็ไมเปน เปนคนนับเกานับ
สิบก็ไมถูก เปนตน แมจะมีเรื่องขัดใจโตเถียงกันบางก็ไมใชวาจาหยาบดุดาใหไดยินถึงคนอื่น และไมใช
พลการ ทุบ ตอย เตะตีภรรยาซึ่งเปนเพศออนแอ สูไมไดตามปกติอยูแลว ระวังวาจาหรือการกระทํา
ใด ๆ ไมใหภรรยาเห็นวาเปนการดูถูกเหยียดหยาม พยายามใชแตวาจาที่สุภาพออนหวาน จะทําอะไร
ลวงเกินไปบางก็ขอโทษเสียกอน แมจะหยิบสิ่งของที่อยูใกลทางศีรษะของภรรยาก็กลาวคําขออภัย
เสียกอนทุกครั้ง
เมื่อภรรยาเห็นวาสามีไมดูหมิ่นมีความยําเกรงนับถือตน ก็ยิ่งจะเพิ่มความรักเคารพนับถือ
สามียิ่งขึ้นกวาเกาอีก เปนเหตุใหครอบครัวอยูดวยความรมเย็นเปนสุขตลอดไป ถาสามีทําการดูหมิ่น
ภรรยาคือทําตรงกันขามที่กลาวมานี้ ยอมทําใหภรรยาเกิดความเดือดรอนขุนของหมองใจ คลายความ
รักใครเคารพนับถือสามี เพราะคิดวาสามีชางไมเห็นใจเราบาง ทั้งที่เราเปนภรรยากินนอนรวมกัน
เหมือนเพื่อนที่แท
แมกฎหมายก็ยังยอมรับนับถือวาสามีกับภรรยาคือคน ๆ เดียวกัน สมบัติใดของสามีก็
เหมือนของภรรยา สมบัติใดของภรรยาก็เหมือนของสามี เหตุไฉนสามีจึงมาดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยาม
เหมือนคนเลวทรามต่ําชาเชนเดียวกับทาสที่ชั่วชา ดวยกลาววาจาดูหมิ่นถึงฐานะตระกูลและบิดามารดา
ของเรา หาวาเราเปนคนต่ําตอยโงเงาเชนนี้ ยิ่งคิด ๆ ไปยอมทําใหเกิดความแคนเคืองใจมากขึ้น ครั้น
สะกดใจไมอยูยอมเกิดปากเสียงกลาวยอนสามี และทะเลาะวิวาทถึงทุบตีกันไดโดยงาย และเมื่อภรรยา
ใจเสียเพราะความดูหมิ่นของสามีเชนนี้ ยอมไมมีกําลังใจที่จะกระทํางานอื่น ๆ ที่เคยทํา แมที่สุดการหุง
ตมและกวาดบานถูเรือน ก็เบื่อหนายที่จะทํา ยอมนําความเดือดรอนไมสบายใจมาใหแกสามีและ
ครอบครัวอยางไมมีปญหา ฉะนั้นสามีจึงมีหนาที่ตองระวังไมประพฤติสิ่งใดใหเปนการดูถูกดูหมิ่นภรรยา
ดวยกายหรือวาจา แมที่สุดน้ําใจก็ไมควรคิดดูหมิ่น
๓. ไมประพฤตินอกใจภรรยา ขอนี้เปนเรื่องที่สามีจะตองระวังมากที่สุดยิ่งกวาขอใด ๆ ขึ้นชื่อวา
ภรรยาแลว ไมมีสิ่งใดที่เธอจะรักและหวงแหนเทากับสามี ฉะนั้น เธอจึงไดยอมใหสิทธิเสรีแกสามีหมด
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ทั้งรางกายและจิตใจ สิ่งใดที่เธอพยายามระวังรักษาทะนุถนอมมาเปนเวลานานก็ยังยอมมอบใหกับสามี
เทานั้น คนอื่นจะแตะตองไมได ฉะนั้น สามีจึงชื่อวาเปนที่รักยิ่งของภรรยา จนมีคําพังเพยของสตรีวา
“เสียทองเทาหัว ไมยอมเสียผัวใหใคร” และไมมีเรื่องอะไรที่แสลงใจและเดือดรอนใจเทากับสามีนอกใจ
ไปรักหญิงอื่นหรือไดหญิงอื่นไปเปนภรรยา ดังนั้น สามีที่ดียอมเห็นอกเห็นใจภรรยาของตนวามีความ
หลงรักตนเพียงใด จึงควรตั้งอยูในสทารสันโดษฐ คือ ยินดีและพอใจรักใครเฉพาะภรรยาของตนเทานั้น
และพยายามพิจารณาเห็นโทษของการที่สามีเอาใจออกหางภรรยาของตน ตั้งตนแตชอบไปเที่ยวตาม
ลําพังไมใหภรรยาไปดวย ชอบพูดเคาะแคะผูหญิงอื่นนอกจากภรรยาของตนทั้งที่เปนสาวและไมสาว ใน
ทํานองเกี้ยวแบบชูสาวการไปรักผูหญิงอื่นจริงจังยิ่งกวาภรรยา และการมีภรรยานอยอีกอยางลับ ๆ
หรืออยางเปดเผย
ขอแรกที่ ว าชอบไปเที่ยวตามลํ า พังไมใหภรรยาไปด วยนี้ ก็ แสดงถึงการไม เอาใจใสตอ
ภรรยาของตนเทาที่ควร ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความระแวงสงสัยไดแนนอน ถาไปเที่ยวแลวกลับไมเปนเวลา
บางทีก็กลับค่ํามืดดึกดื่นบอย ๆ แลวภรรยาเฝาบานคอยรับประทานอาหารพรอมกันจนอาหารนั้นเย็น
ชืดไปหมด ทั้งยังเกิดความวาเหวเปลาเปลี่ยวแกเธออีกไมนอย ถึงแมจะมีลูกอยูดวยก็ไมอุนใจเหมือน
สามีอยู ถายิ่งสามีใชจายเงินทองหมดเปลืองไปมากผิดปกติ โดยเธอไมทราบเรื่องชัดเจน แมสามีจะมี
จิตใจบริสุทธิ์อยู เธอก็ตองสงสัยวาไปแอบเที่ยวผูหญิงหรือมีภรรยาลับ ๆ จนได เปนจุดแรกแหงการไม
สงบสุขในครอบครัวตอไป และขอที่วาสามีของตนพูดเคาะแคะหญิงอื่น ก็แสดงวาสามีนั้นเปนคนพูด
เหลาะแหละหรือเพอเจอเปนอยางนอย และเมื่อภรรยาทราบหรือยิ่งเห็นเอง เธอจะตองแสดงอาการหึง
หรือไมพอใจออกมา ถาไมเปนการจริงใจของสามี เพียงสามีตองการลอเลนเปนเรื่องสนุก ๆ เทานั้น
อาจจะตองเกิดโตเถียงกับภรรยาได ถาภรรยาอดใจไวไมแสดงอาการหึงหวงออกมาก็นับวาปลอดภัยไป
สวนที่วาสามีรักหญิงอื่นยิ่งกวาภรรยานั้น ชื่อวาสามีทําผิดหนาที่แลว เพราะเมื่อรักหญิงอื่น
มากกวาภรรยาของตน ก็ตองเริ่มเอาใจใสหญิงอื่นนั้นเปนพิเศษ อาจตองใหของขวัญหรือชวยเหลือ
อะไรบางเปนแน ผลที่สุดตองเจียดรายไดอันจําเปนตองใชในครอบครัวไปใหหญิงอื่นใช จัดวาทําความ
เดือดรอนใหครอบครัวไมมากก็นอย ถึงสามีจะมีรายไดมากจนไมใหครอบครัวเดือดรอน แตก็ชื่อวา
หัวใจสามี ตองถูกแบ งไป หญิง อื่นนี้ไมไดห มายถึง แมห รือผูมีบุญ คุณแกส ามี ถ าภรรยารูวา เป นผูมี
พระคุณก็คงไมเปนไร
สวนขอสุดทาย คือการที่สามีไดภรรยานอยอยางลับ ๆ แมจะไมทําความเดือดรอนใจใน
เรื่องคาใชจายในบาน แตภรรยาหลวงเมื่อไดทราบแลวก็คงเหลือที่จะทนอยู จะตองเกิดตัดพอตอวากับ
สามีใหเกิดความวุนวายใจไมเปนปกติสุขแนนอน เพราะสามีก็จะตองทิ้งบานไปบอย ๆ จิตใจของสามี
จะตองกระวนกระวาย เพราะอยูบานก็คิดถึงเมียนอย ไปอยูกับเมียนอยก็เปนหวงบาน ถายิ่งมีรายไดไม
พอจุนเจือกันทั้งสองฝายแลว ผลก็คือกอกองไฟขึ้นเผาตัวเองเพียงแตกองไฟกองเดียว ก็ยังหาเชื้อมาใส
ใหเผาไมคอยจะพออยูแลว ยิ่งไฟเพิ่มเปนสองสามกอง จะมิตองขวนขวายหาเชื้อมากขึ้นอีกหรือ เมื่อหา
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ทางตรงไมได เชื้อไฟไมพอ ไมชาก็ตองทําทุจริตจนได และผลของการทุจริตก็ตองใหเกิดความพินาศฉิบ
หายอีกไมชาก็เร็วเทานั้น
เมื่อใครทราบวาเปนคนเจาชูและทําทุจริต เขายอมเสื่อมความนับถือและยําเกรง ความ
เจริญแกตนและครอบครัวจะมีไดอยางไร อีกอยางหนึ่ง ชายมีภรรยาเปดเผยทั้งสองคน เอามาไวบาน
เดียวกัน ยอมไมแคลวภาษิตโบราณที่สอนไววา “ชายมีเมียสองตองตําราบานชองเคหาเกิดจังไร” แตถา
สามารถจะเลี้ยงกันได โดยมีรายไดเพียงพอและปกครองไมใหทะเลาะกันได ก็ดีกวามีลับ ๆ สักหนอย
อนึ่ง ชายที่มีภรรยาหลายคนนี้ยอมตองระมัดระวังตัวมาก หาความสุขใจไมคอยได เพราะ
ตองคอยเอาใจคนโนนบาง เอาใจคนนี้บาง เดี๋ยวคนโนนมีเรื่องอยางนั้น เดี๋ยวคนนั้นมีเรื่องอยางนี้ ถามี
ลูกดวยกันหลายคนแลว ลูกตอลูกก็มักไมลงรอยกัน และเปนชนวนใหทะเลาะวิวาทกัน สรางความ
เดือดรอนใหแกพออีก รวมความแลว การมีภรรยาหลายคน จะมีความสุขเทากับมีภรรยาคนเดียวไมได
ถึงจะมีความสุขกาย ในเรื่องที่วาไดสนองความอยากของกายไดเต็มที่สมความปรารถนานั้น ก็ไดชั่ว
ประเดี๋ยวเดียว ไมคุมกับความเดือดรอนใจอยูตลอดเวลาจนกระทั่งตาย เพราะความอยากของกายนั้น
เต็มที่อยูไดเดี๋ยวเดียวไมชาก็พรองอีก ภรรยาที่วาใหมนั้น จะใหมอยูไดกี่วัน ความจริงก็ใหมอยูไดอยาง
มากก็เพียงวันเดียวเทานั้น รุงขึ้นก็เปนของเกาอีก แลวก็แสวงหาของใหมตอไปอีก สักเมื่อไหรเลาจึงจะ
ทําความอยากใหเต็มได
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสไววา “มหาสมุทรเสมอดวยความอยากไมมี” ธรรมดาวา
มหาสมุ ท รคื อ ทะเลใหญ น้ํ า ย อ มไหลลงมาแต ทิ ศ านุ ทิ ศ จะเป น กี่ ป กี่ เ ดื อ นก็ ไ ม ส ามารถจะทํ า ให
มหาสมุทรเต็มดวยน้ําฉันใด กายยอมไมสามารถทําความอยาก คือตัณหาใหเต็มไดฉันนั้น และสามี
โปรดอยาลืมวาเมื่อตัวมีภรรยานอยได ภรรยา เขาก็ยอมมีชูไดเหมือนกัน แลวสามีจะรูสึกอยางไรบาง
อนึ่ง การเสพกามจนไมรูจักประมาณนั้น ยอมทําใหเปนคนแกเร็ว และมีโรคนานาประการ สามีคิดได
อยางนี้แลวคงจะตั้งอยูในสทารสันโดษฐ ยินดีแตเฉพาะภรรยาของตนเองได ยอมจะประสบความสุขใน
วิมานสมกับที่ตั้งใจจะแตงงานมีความสุข และไดลูกที่ดีสืบพันธุมนุษยสมตามความมุงหมาย
๔. มอบความเปนใหญให ความเปนใหญในที่นี้ตองทําความเขาใจใหดี มิฉะนั้นสามีบางคนจะ
เขาใจวา เมื่อตนมีภรรยาแลวตองมอบกิจการบานเรือนตลอดจนกิจการทํามาหากินใหภรรยาเปนใหญ
คนเดียว หรือจะทําอะไรก็ตองแลวแตภรรยา แมแตจะไปไหนหรือจะใชเงินสักเทาไร ไมวามากหรือนอย
ก็ตองขออนุญาตภรรยากอน ถาภรรยาไมใหไปหรือไมใหใชเรื่องที่กําหนดไวตองงดหมด ซึ่งสมัยใหมนี้
เรียกสามีนั้นวา “ภริยาธิปไตย” เพราะวาถาในครอบครัวใดมีสตรีเปนใหญปกครองแลว ยอมหาความ
เจริญจริง ๆ ไดยาก ทั้งนี้ไมใชดูถูกสตรีวา ไมมีความสามารถเสียทีเดียว ความเปนใหญในครอบครัว
บานเรือนทั้งสิ้นนั้น ตองเปนหนาที่ของบุรุษ เขาจึงเรียกชายผูเปนสามีวาพอบาน เพราะชายมีความรู
ความเห็น ลึก กวาง และไกลกวาหญิง ดวยเหตุนี้ในคัมภีรทานจึงวา เมื่อสามีมอบเรือนครัวใหก็ชื่อวา
มองความเปนใหญทั้งปวงให ความจริงมีอยูวา ครั้นภรรยารับมอบหมายเรือนครัวแลว ก็เทากับวาได
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มอบหมายความเปนใหญทั้งปวง เพราะเหตุวาเทากับสามีไดมอบชีวิตไวกับภรรยาแลว ภรรยาคิด
วางยาพิษลงในอาหารเพื่อฆาสามีเมื่อใดก็ได ภรรยาที่สามีมอบหนาที่ดูแลขาวปลาอาหารใหนี้ตองเปน
ภรรยาที่สามีไวเนื้อเชื่อใจไดแลว เพราะฉะนั้น จึงควรที่ภรรยาจะยินดีรับและซื่อตรงตอสามี ไมควร
อยากไดความเปนใหญในบานเรือนทรัพยสมบัติกิจการอื่นใดอีก เพราะกิจการบานเรือนตลอดจนการทํา
มาหากินนั้น เปนเรื่องยุงยากสับสน ตองใชความอดทน ความขยัน และปฏิภาณไหวพริบเฉียบแหลม
ตลอดถึงกําลังกายอยางแข็งแรงดวย อันไมเหมาะสมกับสตรีซึ่งเปนเพศที่ออนแอตามธรรมชาติ
จึงมีคําพังเพยเปนคติไววา “สามีเปนชางเทาหนา ภรรยาเปนชางเทาหลัง” แตในสมัยนี้สตรี
ไดรับการศึกษาสูง มีความสามารถหากินนอกบานไดไมแพผูชายก็มี ฉะนั้น ความเปนใหญที่สามีจะ
มอบใหนี้ จึงควรที่จะปรึกษาหารือกันใหรอบคอบดีกวา วากิจการอยางไหนสามีหรือภรรยาควรจะเปน
ใหญ ถาตกลงกันวาใครจะรับมอบหมายใหทํางานในหนาที่ใดแลว ก็ตองพยายามทํางานนั้นใหสําเร็จ
โดยเรียบรอย ไมปลอยใหคั่งคางหรือเสียหาย จนอีกฝายหนึ่งตองตักเตือนและเดือดรอนดวย เชน เรื่อง
การครัว การเลี้ยงลูก กิจการภายในบานเปนหนาที่ของภรรยา สวนการรับสงลูกไปโรงเรียนเปนหนาที่
ของสามี เปนตน ทั้งสองฝายก็ตองระวังปฏิบัติไมใหบกพรอง
แมกิจการอื่น ๆ ก็เหมือนกัน ไมวาสามีหรือภรรยาจะเริ่มทําอะไรใหม ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือ
หนาที่ที่ไดตกลงกันไว ควรจะพยายามปรึกษาหาเหตุผลทางผิดถูกชั่วดีใหเรียบรอยเสียกอน แลวจึงลง
มือทํา ไมดื้อทําอะไรเอาตามใจตัวเองอยางเดียว โดยถือเสียวาตัวมีอํานาจเหนืออีกฝายหนึ่ง เพราะทั้ง
สามีภรรยานี้เปนเสมือนเพื่อนที่รักกันจริง ๆ จะทําอะไรตองปรึกษากันและกันกอนเปนการถอยทีถอย
อาศัยกัน สามีก็ไมถืออํานาจเด็ดขาดเหนือภรรยา ภรรยาก็ไมถืออํานาจอะไรเกินขอบเขตที่สามีไดมอบ
หนาที่ให เมื่อเปนดังนี้ ก็เปนที่เชื่อถือไดวาครอบครัวนั้นจะมีแตความสงบสุขแนนอน
๕. ใหเครื่องแตงตัว ธรรมดาผูหญิงทุกคนชอบเครื่องแตงตัวที่สวยงามดวยกันทั้งสิ้น ถึงการกิน
การนอนจะอับจนอัตคัดขาดแคลนอยางก็ทนได ขอใหแตงตัวสวย ๆ แลวเปนพอ จนถึงกับมีภาษิตวา
“กินเขาไปไมมีใครเอาไฟสองทอง แตงตัวไมดีเพื่อนดูแคลน” แสดงวาการกินนั้นจะกินดีหรือไมดี กินหมู
กินไก หรือกินผักบุง ปลาราอยางไร ไมมีใครจะมองเห็นได ถึงจะเอาไฟสองทองดูก็ไมรู แตการแตงตัว
ใครก็ชอบมอง ชอบดู แลวก็ชมวาดีบาง วาใชไมได ไมเขาทาบาง หญิงสมัยนี้ดวยแลวการแตงตัวยิ่งเปน
สิ่งสําคัญกวาอะไร แมเพียงแตจะไปจายตลาดก็ตองแตงตัวดวยเสื้อผาสีแปลก ๆ แบบใหม ๆ ถาเปนฤดู
หนาว ฤดูรอน ก็มีชุดฤดูหนาวหรือฤดูรอนซึ่งไมเหมือนกัน บางคนยังตองแตงตัวชุดอยูกับบาน ชุด
รับประทานน้ําชา ชุดตอนบาย ชุดราตรี เปนตน ถาเปนสมัยกอน ก็แตงประกวดกันดวยเครื่องสรอย
แหวนเพชรนิลจินดานานาชนิด เปนที่ยืนยันไดวาเครื่องแตงตัวยอมเปนที่ชอบใจของบรรดาหญิงมาทุก
สมัย ฉะนั้น เพื่อใหภรรยาเปนที่รักใครสนิทสนมยิ่งขึ้น สามีจึงตองพยายามหาเครื่องประดับมาใหแก
ภรรยาตามสมควรแกโอกาสและสมควรแกกําลังทรัพยของตน โดยเฉพาะในวันพิเศษ เชน วันเกิดของ
ภรรยา วันขึ้นปใหม วันตรุษสงกรานตและวันนักขัตฤกษตาง ๆ สามีควรจะไดเตรียมเครื่องประดับ
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ตกแตงอยางใดอยางหนึ่งไวใหรางวัลแกภรรยาเสมอ ถาไมมีกําลังเงินมาก อยางนอยก็ควรซื้อแปงสัก
หอหรือผาเสมอ ถาไมมีกําลังเงินมาก อยางนอยก็ควรซื้อแปงสักหอหรือผาเช็ดหนาเล็ก ๆ สักผืนหนึ่ง
ไมควรจะใหขาดทุกครั้งเมื่อถึงวันพิเศษเชนนั้น หรือถาสามีจากไปถิ่นไกลนาน ๆ ก็อยาลืมซื้อของขวัญ
เล็ก ๆ นอย ๆ มาฝากภรรยาดวย รับรองวาจักเปนที่ถูกใจที่สุดของภรรยา
๖. ตองคอยสังเกตอารมณของภรรยา สามีอยาลืมตัววาเปนผัว มีสิทธิอํานาจเปนใหญเหนือ
ใครในครอบครัวทุกคน นึกจะพูดจะทําอะไรเมื่อไรก็ได คําพูดอาจจะพูดดี การทําก็อาจจะทําพูด แตพูด
หรือทําในเวลาที่ภรรยากําลังมีอารมณไมดี มีความขุนใจหรือกลุมใจ หงุดหงิดใจ หรือเศราใจ เพราะมี
เรื่องอะไรเกิดขึ้นอยูกอน เมื่อไดฟงคําพูดหรือเห็นการกระทําของสามีอาจจะเกิดขัดใจยิ่งขึ้นอีก ถึงกับบน
วากลาวรายตอสามีก็ได เพราะอารมณเสียที่คางเปนทุนอยูในใจแลว สามีที่ดีเมื่อกลับจากนอกบานใหม
ๆ จึงตองสังเกตดูอารมณของภรรยา โดยดูที่หนาและกิริยาอาการวากําลังเบิกบาน ยิ้มแยมแจมใสหรือ
บูดบึ้งประการใดเสียกอนที่จะพูดอะไรออกมา
อนึ่ง หากวาตนไดเผลอพูดไปแลวภรรยาสูสึกฉุนหรือโกรธ พูดเสียงดังออกมา สามีควรจะ
พูดขอโทษแลวก็นิ่งเสีย หรือทําอะไรอยางอื่นไปโดยไมเกี่ยวของกับภรรยา หรือถาเห็นวาเปนเครื่องที่
ควรจะชวยปลอบโยนปรับทุกขได ก็ชวยกระทําและพูดใหภรรยาคลายจากอารมณราย ๆ นั้นเสีย หาก
เห็นจะพูดในเวลานั้นไมควร จงรอไวโอกาสหลัง จึงคอยประเลาประโลมสอบถามใหรูเหตุของความทุกข
รอนแลวหาวิธีชวยดับทุกขนั้น เรื่องตาง ๆ แทนที่จะลุกลามใหญโตไป ก็จะสงบลงไดดวยดี ฉะนั้น การ
สังเกตอารมณจึงเปนหนาที่ที่สามีควรระวังไวดวย
๗. เอาใจใสในยามปวยไข ขอนี้เปนเรื่องสําคัญระหวางสามีภรรยาจริง ๆ เพราะเมื่อฝายหนึ่ง
เจ็บไขลงแลว งานตาง ๆ อันเปนหนาที่ของภรรยาตามที่แบงกันไว ภรรยาก็คงจะทําไมไดหากสามีไม
เห็นหัวอกภรรยา ยังขืนจักเคี่ยวเข็ญใหภรรยาทําหนาที่นั้นอีกในยามนี้ เรียกวาบังคับหัวใจภรรยามาก
เกินไป คนปวยยอมมีใจหงุดหงิดไมปกติ หากไดรับฟงคําพูดอันเปนเชิงบังคับอีก จะทําใหไขนั้นกําเริบ
มากอีกก็ได และในยามนี้ภรรยาไมไดสามีชวยเหลือใหกําลังใจแลว เธอจะหันหนาไปหาใคร เพราะอยู
กันเพียงสองคนเทานั้น ถึงจะมีลูกและคนใชอยูก็ไมเหมือนสามี ฉะนั้น การพูดจาเอาอกเอาใจใหเธอ
คลายความวิตกในเรื่องปวยไข และในเรื่องการงานประจํา ตลอดจนการดูแลรักษาพยาบาล จึงเปน
หนาที่ที่จําเปนของสามีโดยตรง ถึงจะมีคนใชหรือลูกทําแทนไดโดยที่สามีไมตองกังวล แมกระนั้นสามีก็
ตองหมั่นไตถามถึงอาการไขและการรักษาของหมอวาเปนอยางไร ๆ อยูเสมอ ๆ แสดงอาการเปน
หวงใยใหเธอเห็นประจักษ ระยะนี้ตองพยายามกลับบานใหตรงเวลาหลังจากเลิกทํางานแลว ถาวันหยุด
ก็พยายามอยูสนทนาปราศรัยเปนเพื่อนเธอใหหายความวาเหว ถาทําไดดังนี้ แมถึงจะปวยหนักจนถึง
ตองตาย ก็จะตายไปดวยความขอบคุณรักใครสามีและสบายใจเปนที่สุด เพราะเธอเห็นใจในความเอาใจ
ใสและหวงใยจนวาระสุดทาย
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๘. นับถือญาติมิตรของภรรยา ในการที่สามีไดยกยองนับถือและไมดูหมิ่นภรรยาของตนนั้นก็
นับวาดีอยูแลว แตภรรยายอมมีพอแมญาติพี่นองและเพื่อนฝูงเกา ๆ อยูมาก ซึ่งเขาเหลานั้นก็อดที่จะ
มาเยี่ยมเยียน หรือติดตอขอความชวยเหลือในฐานะคนรูจักเคยอุปการะกันมากอนบางก็ได ในกรณี
เชนนี้ สามีที่ดีจะตองมีความนับถือญาติมิตรของภรรยาเสมอดวยของตน ภรรยาเคารพนับถือทาน
เหลานั้นเพียงไร สามีก็ตองแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือเพียงนั้น อันจะเปนเครื่องผูกพันน้ําใจของ
ภรรยาให เ พิ่ ม ความรั ก นั บ ถื อ ในตนมากยิ่ง ขึ้ น เปน เงาตามตัว ทั้ง จะเป น การผูกไมตรีในญาติพี่น อ ง
เหลานั้น ทําใหทานเหลานั้นพลอยรักนับถือและเห็นใจสามีอีกดวย เปนการเพิ่มญาติพี่นองขึ้นอีกเทา
หนึ่ ง ตามธรรมดาสามี ก็ มี พ อ แม ปู ย า ตา ยาย ลุ ง น า อา พี่ น อ งเพื่ อ นฝู ง อย า งใด ภรรยาก็ มี
เชนเดียวกัน เมื่อสามีภรรยาเปนสื่อกลางอยางดีแลว ก็ทําใหญาติพี่นองทั้งสองฝายตางกลมเกลียวรัก
ใครสามัคคีกัน เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีพวกชวยเหลือปองกันมาก
สามีควรจะนึกวา ตนไมที่ตั้งอยูโดดเดี่ยวตนเดียวนั้น ครั้นถูกลมเขาก็หักโคนไดโดยงาย แต
ถามีหลายตนเปนปาใหญ พายุพัดมาก็ไมเปนไร เพราะชวยกันตานทานพายุไวไดฉันใด คนผูมีญาติพี่
นอง เมื่อมีกิจการอะไร เชน ปวยเจ็บหรือลมตายลง พอบอกกันเขาก็มีคนมาชวยเหลือมาก คนโนนรับ
ทําอยางนั้น คนนั้นรับทําอยางนี้ งานมากก็เปนงานนอยยอมเสร็จไปไดโดยเร็ว และคนอื่นที่ไหนจะดีกวา
ญาติพี่นองกัน จึงควรที่จะตองรักนับถือผูกไมตรีญาติมิตรของฝายภรรยาไว
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