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การพิมพหนังสือธรรมเปนอนุสรณ นอกจากเปนการจัดทําสิ่งซึ่งมีประโยชนที่คงอยูยืนนานแลว ยังเปน
การบําเพ็ญธรรมทานที่พระพุทธเจาตรัสวา เปนทานอันยอดเยี่ยมอีกดวย ผูปฏิบัติเชนนี้ชื่อวาได
แสดงออกซึ่งญาติธรรม พรอมไปกับการไดมีสวนรวมในการเผยแพรธรรมอันจะอํานวยประโยชนที่
แทจริงแกประชาชน 
 
ทานที่ประสงคจัดพิมพหนังสือธรรมะที่ดี มีคุณภาพ เพ่ือมอบเปนที่ระลึกในทุกโอกาสของงานประเพณี 
อันเปนการใชจายเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดติดตอที่ ธรรมสภา... 
๑/๔-๕ ถนนบรมราชชนนี  ๑๑๙  แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 
โทร. (๐๒)๔๔๑๑๕๘๘ โทรสาร. (๐๒)๔๔๑๑๔๖๔ หรือที่ www.thammasapa.com  
 

การใหธรรมะชนะการใหท้ังปวง การรับธรรมะและนําไปปฏิบัติยอมชนะการรับท้ังปวงเชนกัน 

http://www.thammasapa.com/


คํานําในการพิมพ 
หนาท่ีของคน (ฉบับพิเศษ) พิมพคร้ังท่ี ๑ 

 

 
 

 
 พระเดชพระคุณ พระธรรมโกศาจารย (หลวงพอพุทธทาสภิกขุ) แหงสวนโมกขพลาราม ให
ความหมายสําคัญอยางหนึ่งของคําวา “ธรรมะ” คือ “หนาท่ี” ทานกลาววาชีวิตใดที่ไมปฏิบัติธรรม ก็คือ
ชีวิตที่ปราศจากการทําหนาที่อยางถูกตอง ยอมไมอาจมีชีวิตอยางเปนสุขได ทุกชีวิตมีกิจหนาที่ตอง
กระทําหลายดาน ตั้งตนแตทําหนาท่ีทางรางกาย ที่อวัยวะทุกสวนตองทํางานอยางถูกตอง หากบกพรอง
ไปที่สวนใดก็จะเกิดโรคภัยไขเจ็บขึ้น และหากอวัยวะสวนใดไมทําหนาที่ ผลก็คือรางกายนั้นก็จะดํารงอยู
ไมได และตองตายไปอยางแนนอน 
 คนเรานอกจากมีหนาที่ตองบริโภค บริหาร และพักผอนใหพอดีแกความตองการของรางกาย 
เพ่ือใหรางกายแข็งแรงสมบูรณแลว ยังตองรูจักใชรางกายนั้นใหเปนประโยชน ปราศจากโทษภัยในการ
อยูรวมกัน ดังนั้น หนาท่ีประการตอมาคือ หนาท่ีตามความสัมพันธทางสังคม ซึ่งสมมติบทบาทและ
สถานภาพของบุคคล เชน เปนพอแมหรือลูก เปนอาจารยหรือศิษย เปนบรรพชิตหรือคฤหัสถ เปนผูนํา
หรือผูตาม เปนตน ซึ่งหากดําเนินไปถูกตอง ยอมยังใหชีวิตความเปนอยูตลอดจนจิตใจของบุคคลมี
ความราบรื่น กลมกลืนและเกื้อกูลกันดวยดี 
 สวนหนาท่ีท่ีสําคัญกวาน้ัน คือ หนาท่ีในการทําความเขาใจชีวิต ฝกฝนจิตใจใหหลุดพนจากเพลิง
กิเลสและเพลิงทุกขทั้งหลาย ไมยึดมั่นในตัวตนของตน ทําหนาที่ของมนุษยใหสมบูรณ ยอมเปนหนาที่
อันสูงสุด ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวย้ําความสําคัญของการเจริญจิตตสิกขาและปญญาสิกขาไว
เปนอันมาก 
 หนังสือเรื่อง “หนาท่ีของคน (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 ปจจุบันนี้จึงเห็นสมควรจัดพิมพหนังสือเลมนี้เพ่ือรักษาตนฉบับเดิม 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 
 
 

 
       ดวยความสุจริตหวังด ี
          ธรรมสภาปรารถนาใหโลกพบกับความสงบสุข 
 



สารบัญ 
 

 
 

 
ลําดับเรื่องหนาที่ของคน (ฉบับพิเศษ) 
                  หนา 

๑. หนาที่ของคน ๑ 

๒. หนาที่มนุษย ๒๖ 

๓. หนาที่พอแม ๓๑ 

๔. หนาที่ลูก ๔๒ 

๕. หนาที่ครูบาอาจารย ๔๘ 

๖. หนาที่ศิษย ๕๖ 

๗. หนาทีเ่พ่ือน ๖๐ 

๘. หนาที่สาม ี ๖๕ 

๙. หนาที่ภรรยา ๗๒ 

๑๐. หนาที่ขาราชการพลเรือน ๗๕ 

๑๑. หนาที่ตํารวจ ๗๗ 

๑๒. หนาที่ทหาร ๗๙ 

๑๓. หนาที่พอคาแมคา ๘๑ 

๑๔. หนาที่ผูใหญ  ผูบังคับบัญชา ๘๔ 

๑๕. หนาที่ผูนอย และผูใตบังคับบัญชา ๘๙ 

๑๖. หนาที่ของคนดี (คฤหัสถ-ผูครองเรือน) ๙๓ 

 

 
 



คํานําในการพิมพคร้ังแรก 
 

 
 

 
 “หนาท่ีของคน” ออกมาสูสายตาของทานไดในขณะนี้  เนื่องขาพเจาชอบคติพจนของหลวงพอ
สําเนียง ที่เขียนไวรอบหอสวดมนตวัดพระเวฬุวนาราม มีบทที่สะดุดใจขาพเจาอยูบทหนึ่ง ซึ่งมีขอความ
วา “คนนอก คนใน ในคน” ประจวบกับขาพเจากําลังคนควาเลือกหาหัวขอธรรมะเพื่อนําออกเผยแพรแก
ประชาชนตามหนาที่ของขาพเจา จึงไดพยายามคิดนึกขยายความคติพจนนี้ออกไปตามสติปญญา แลว
จึงไปสอบถามหลวงพอถึงความหมายที่ทานไดเขียนไว เมื่อไดรับคําอธิบายก็ตรงกับที่ขาพเจาไดนึกไว 
จึงตกลงใจรวบรวมและเรียบเรียงขึ้น เพราะเห็นวา โลกท่ีกําลังประสบความเดอืดรอนวุนวายอยูในขณะน้ี 
เน่ืองจากยังไมรูจักหนาท่ีของคนท่ีเกิดมา จริง ๆ ถึงจะรูแตไมไดปฏิบัติหนาที่นั้น ผลก็คือเหมือนกับไมรู 
เชนเดียวกับคนที่มีเงินแลวเก็บไวเฉย ๆ ยังไมยอมใช ยอมไมเกิดผลอะไรเชนเดียวกัน เหมือนกับคนไมมี
เงิน สวนมากคนเวลานี้ไมไดทําหนาที่ของคนใหสมบูรณ แตกลับไปทําหนาที่ของสัตวนรกบาง เด็กไมได
ทําหนาที่ของเด็กบาง หนุมสาวไมไดทําหนาที่ของหนุมสาวบาง คนแกไมไดทําหนาที่ของคนแกบาง เปน
ตน ถึงแมผูเขียนเองก็ยังไมไดทําหนาที่โดยสมบูรณ จึงยังตองประสบความเดือดรอนวุนวายไปตาม ๆ 
กันประการหนึ่ง และเรื่อง “หนาท่ีของคน” นี้ ขาพเจายังไมพบวาไดรวบรวมไวในหนังสือเลมใดโดยตรง 
พบบางแหงละเล็กละนอยเปนการยากที่จะหาดู และปฏิบัติหนาที่ของตนไดถูกตองเปนประการที่สอง 
และประการที่สาม ก็มุงหมายเพื่อตอบแทนบุญคุณของพระพุทธศาสนา ที่ไดมีอุปการคุณแกขาพเจา 
อยางหาอะไรเปรียบเทียบไมไดเลย ประการสุดทายขาพเจาเชื่อมั่นวา ผูใดกระทําตามหนาท่ีผูน้ันช่ือวา
ปฏิบัติธรรมะ ผูใดปฏิบัติธรรมะผูนั้นชื่อวาปฏิบัติตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และผูใดปฏิบัติตาม
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูนั้นยอมพนจากทุกขไดตามควรแกกําลังแหงการปฏิบัติของตน ซึ่งเปน
จุดหมายปลายทางของคนทุกคน ที่ลวนแตตองการพนจากทุกข ปรารถนาประสบแตความสุขที่ดีที่สุด 
กอนจะตายจากไป 
 เรื่อง “หนาท่ีของคน” เลมนี้ ยังมีขอบกพรองอีกมากมายอยางไมมีปญหา เพราะรูสึกตนดีวา 
ขาพเจายังมีความรูนอยเกินไปที่จะเขียนหนาที่ของคนนี้ และขาพเจายังไมเคยไดทําหนาที่นั้น ๆ มากทุก
อยางดวย มีแตเจตนาดีที่ปรารถนาจะรูจักหนาที่นั้น ๆ โดยกวางขวาง จึงพยายามเขียนจากคําสั่งสอน
ของครูบาอาจารยบาง จากขอคิดอิสระบาง จากประสบการณดวยตนเองบาง และมุงหมายอยางยิง่ทีจ่ะ
ไดเห็นทุกคนมีความสุขทั่วกันจริง ๆ จึงไดตกลงเขียน วางหลักเกณฑไว ๒ ประการคือ เขียนภาษางาย ๆ 
ตามที่ชาวบานสามัญพูดกันอยูเพ่ือใหคนทั่วไปอานเขาใจไดทันที พยายามตัดคําพูดที่เปนศัพทภาษา
บาลีออกเกือบหมด เวนไวแตที่จําเปนจริง ๆ เปนประการแรก ประการที่สองก็มุงคนหาธรรมะที่
จําเปนตองใชประจําชีวิตเทานั้นมาบรรจุไวในหนาที่นั้น ๆ เพ่ือผูประสงคจะปฏิบัติจะไดนําไปใช ทําใหมี



ความเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จในหนาที่ของตน โดยมีความทุกขแตนอยที่สุด และหนาที่ซึ่งทุก
คนตองปฏิบัติ คือ หนาที่ของคน หนาที่มนุษย และหนาที่คฤหัสถ แมจะตองปฏิบัติหนาที่อยางอื่นอยู
แลว ก็ตองปฏิบัติหนาที่ทั้ง ๓ นี้ดวย อยางที่จะหลีกไมไดเลย หากเราตองการจะเปนมนุษยโดยสมบูรณ 
ฉะนั้น จึงกราบขออภัยในความผิด และขอวิงวอนทานที่พบวาหนาที่ไหนยังบกพรอง ควรจะมีหลัก
ปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมอีก โปรดกรุณาเขียนสงมายังกองคนควาและเผยแพรธรรมะดวยจะขอขอบพระคุณ
เปนที่สุด เพ่ือจะไดปรับปรุงแกไขในการพิมพตอไป หากบุญกุศลอันใดที่เกิดจากการเขียนเรื่อง “หนาท่ี
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 เปนคน นั่นแหละคน 
คนเห็นคน ไมใชคน ใชคนไม 
กําเนิดคน ตองเปนคน ทุกคนไป 
จนหรือมี ผูดีไพร ไมพนคน 

     เออ! นั่นจริง หรือไร ขาขอถาม 

เชิญบอกตาม จริงเถิด จะเกิดผล 
นั่นแขน, ขา เอ็น, หนัง,  หรือหลัง, ทนต 
ไหนเลาคน หรือวาคน ซอนอยูไหน 
     ถามอะไร? อะไร? ไมใชคน 
จะเปนคน ไปอยางไร เลาสหาย 
ไมใชคน แนแท ทั้งหญิงชาย 
หรือจะหมาย ความกระไร ไฉนหนา 

     ออ! คนนี ้ เห็นจะเปน คําสมมุติ 

หากวิมุติ ก็ตองเปน เหมือนเชนวา 
ขอเชิญชวน ชาวเรา ใชปญญา 
ใหเห็นวา คนเหมือนกัน ทั้งนั้นเอย ฯ 

 



ห น า ท่ี ข อ ง ค น  
 

 

 
 “คน – คน” คําน้ีเปนคําที่ใคร ๆ พอไดฟงแลวก็รูจักดี หมายถึง อะไรโดยทั่วกันเพราะใชพูดเรียก
กันและกันมาตั้งแตครั้งดึกดําบรรพในสมัยที่โลกนี้มีขึ้นใหม ๆ แตถาจะถามวาคนมีหนาท่ีอยางไร? ก็
รูสึกวาจะตอบยากสักหนอย หากจะตอบวา คนมีหนาที่กิน นอน และสืบพันธุแลวก็ตาย เทานี้ก็งายดี 
ถาเชนนั้นก็ไมยากอะไร และทุกคนก็ทําไดโดยไมตองสอน แมสัตวดิรัจฉานก็ทําไดเชนกัน เมื่อคนมี
หนาที่เพียงเทานั้น และก็ทําไดเหมือนกันทุกคน เหตุไฉนจึงตองเดือดรอนมีความทุกขใจถึงหนาดําคร่ํา
เครียด นอนเอามือกายหนาผาก บางคนถึงกับตองฆาตัวตายไปก็มาก 
 ฉะนั้น จึงนาที่จะไดพิจารณาใหถี่ดวนจนทราบวา คนนี้ทําอยางไรจึงจะมีความสุขชนิดท่ีถาวร
ม่ันคง จนไมรูสึกมีความเดือดรอนอะไร ๆ กับใคร ๆ แมในเวลาที่โลกกําลังเดือดรอนเปนไฟอยูทุกหัว
ระแหง 
 

คน  ๓  ช้ัน 
 
 กอนที่จะไดวินิจฉัยถึงขอวา คนนี้ทําอยางไร หรือคนนี้มีหนาที่อยางไรจึงจะมีความสุขโดยไมมี
ความทุกขเลย หรือมีทุกขแตนอยที่สุดนั้น ควรจะวินิจฉัยคําวา “คน นี้ใหเปนที่เขาใจชัดพอสมควรกอน 
ในเบื้องตนจะแยกคําวาคนนี้ออกเปน ๓ ชั้น คือ คนนอก, คนใน, และในคน 
 คนนอกนั้น หมายถึง คนอื่นและสัตวอื่นที่ไมใชตัวเรา เชน บิดามารดา อุปชฌายอาจารย และ
พ่ีนอง 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 กล่ิน 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 
 

 

หนาท่ีของคน 
 

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

ประโยชนในปจจุบัน 
 

๑. อุฏฐานสัมปทา มีความอดทนขยันหม่ันเพียรทําการงานทุกอยางในทางที่ชอบ พยายาม
อดทนตอความลําบากตรากตรํา ไมยอทอตอหนาวและรอน เพ่ือใหไดมาซึ่งเงิน เปนปจจัยสําคัญในการ
เปนอยูของคนในปจจุบันน้ี งดเวนการงานทางทุจริตทุกชนิด แมจะเปนงานที่ไดเงินงาย ๆ ก็ไมยอมทํา 

๒. อารักขสัมปทา  พยายามรักษาเงินท่ีหามาไดโดยชอบนั้น ไมใชจายอะไรโดยไมจําเปน โดย
ยึดหลักภาษิตวา “ทํามาหาเก็บ” ไมใชทํามาหากินเทานั้น รักษาทรัพยใหพนจาก ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย 
และอุทกภัย เปนตน 

๓. กัลยาณมิตตตา  คบแตคนดีหรือบัณฑิตเปนมิตร  แลวทําตามอยางทาน ไมคบคนชั่วหรือ
คนพาลเปนอันขาด 
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๔. สมชีวิตา  พยายามเล้ียงชีพโดยสมควรแกฐานะ  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 เชนน้ีเรียกวาฝดเคืองเกินไป 
 

หัวใจเศรษฐ ี
 
 อันคุณธรรมสี่ขอนี้ เปนที่ยอมรับรองไดแนนอนวา หากคนใดประพฤติไดสมบูรณแลว ยอม
ทําประโยชนที่ตนตองการใหสําเร็จไดในปจจุบันทันตาเห็นคือในชาตินี้เอง ผูรูจึงยอเปนหัวใจถาคา
สําหรับสอนใหทองกันสืบ ๆ มาวา หัวใจคาถาเศรษฐี คือ อุ. อา. กะ. สะ ทั้งยังยืนยันวา ถาผูใดทองไว
และทําตามคาถานี้แลว ขึ้นช่ือวาในชาตินี้แลวไมตองกลัวจน คาถานี้ผูกเปนคํากลอนเพ่ือใหเขาใจและจํา
ไดงายวา 

อุ-นั้นคือ  หมั่นหา  ทรัพยสมบัติ 
อา-หมั่นระมัด  ระวัง  ภัยทั้งหลาย 
กะ-คบแต  มิตรดี  ทั้งหญิงชาย 
สะ-จะจาย  สิ่งใด  ดูใหควร 

  
 เมื่อบุคคลตั้งตนไดในปจจุบันน้ีแลว หรือกําลังสรางตนอยูก็ดี จําเปนที่จะตองกระทําส่ิงที่เปน
ประโยชนในภายหนาใหสําเร็จตามความตองการดวย เพราะปจจุบันน้ันจะตองสิ้นไป อนาคตวันพรุงนี้
จะตองมาเปนปจจุบันทันที แลววันมะรืนน้ี ๆ และวันตอ ๆ ไป จนเดือนหนา ปหนา ตลอดจนชาติหนา ก็
ตองเวียนมาเปนปจจุบัน เชนวันน้ีมีอีกอยางแนนอน ฉะนั้นจึงเปนหนาที่ที่ตองกระทําสัมปรายิกัตถุ
ประโยชน โดยประกอบสิ่งที่ตองการใหสําเร็จในอนาคต ก็สิ่งที่ตองการของคนในอนาคตนั้นคืออะไรเลา? 
ตอบวา มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัตินิพพานสมบัติ หรือเรียกวาสุขมนุษย สุขทิพย และสุขนิพพานก็คง
ไมผิดคุณธรรมที่จะใหสําเร็จสมบัติทั้งสามประการในอนาคตดังกลาวแลวน้ันมีอยูสี่ขอ คือ 
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ประโยชนในภายภาคหนา 
 

๑. ศรัทธาสัมปทา แปลวา ถึงพรอมดวยความเช่ือถือ คือมีความเชื่อถือ บุคคลมีแตความเชื่อ
อยางเดียว เชน เช่ือวามีความสุขความเจริญก็เพราะผลของการทําดี แตไมไดทําดี ไดแตเช่ือเทานั้น ไม
ชื่อวามีความเชื่อถือ ตอเมื่อใดมีทั้งความเชื่อดวย และกระทําตามความเชื่อนั้นดวย เรียกวามีทั้งเชื่อ
ดวย มีทั้งถือดวย เชน เช่ือมีศีลยอมนําไปสูสุคติแลวก็บําเพ็ญศีลใหเรียบรอยไมขาดตกบกพรอง จึงชื่อ
วามีความเชื่อถือสมบูรณ ถามีแตความเชื่อเฉย ๆ ก็ไมเปนศรัทธา เชน ซื้อของแลวเช่ือไว เปนตน และ
ความเชื่อนี้ตองประกอบดวยปญญามีเหตุผล เช่ือสิ่งที่ควรเชื่อ ไมใชเช่ืองมงาย ศรัทธาเชื่อ สิ่งที่ควรเชื่อ
นั้นแบงออกเปนส่ีอยาง 

๑. กรรมศรัทธา เชื่อกรรม คือ เช่ือการกระทําเทานั้นเปนเหตุใหรวยหรือจน ใหดีหรือชั่ว 
ไมใชเพราะโชคเคราะห หรือผีสางเทวดาอะไรอํานวยให 

๒. วิบากศรัทธา เช่ือผลของกรรม คือ เช่ือวาผลของกรรมนั้นตองมีแนนอนและใหผลตรง
ตามกรรมที่ทําไวจนได เวนแตจะชาหรือเร็วเทานั้น ไมมีใครจะบิดเบือนหรือหามผลของกรรมที่กระทํา
มาแลวไมใหบังเกิดผลได 

๓. กัมมัสสกตาศรัทธา เชื่อวา สัตวมีกรรมเปนของตนเอง ทําดีไดดีทําช่ัวไดชั่ว ไมมีใครทํา
ใหตนดีหรือชั่วได ตนเองก็ไมสามารถจะทําใหใครดีหรือชั่วได ความดีและความชั่วเปนของเฉพาะตัว
เทาน้ัน 

๔. ตถาคตโพธิศรัทธา คือ เช่ือวาพระพุทธเจาตรัสรูดวยพระปญญาของพระองคเอง 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 แตศีลทุกประเภทนั้นบริสุทธ์ิบริบูรณไดโดยไมขาดไมดางพรอย 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

 
หนาท่ีของคน   ๔ 



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
ของผูอื่นมาโดยเห็นแกตัวน้ัน แลวงดเวนเสียไมถือเอาทรัพยสินน้ัน ๆ 

๓. สมุจเฉทวิรัติ ไดแก การงดเวนจากการประพฤติลวงศีลนั้น ๆ อยางเด็ดขาด 
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 ยากท่ีจะเสียสละใหใคร 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 และทําส่ิงตาง ๆ ใหเกิดขึ้น เปนการเพ่ิมความสะดวกสบายในการเปนอยูของบุคคล
ในโลกนี้ เกิดผลแกผูรูศาสตรนั้น ๆ โดยไดลาภยศ ชื่อเสียง ตามสมควรแกความรูของตน แตไม
สามารถจะทําใหพนจากทุกขได แมจะรูมากมายหลายอยางหลายประการ ที่สุดจนกระทั่งทําระเบิด
นิวเคลียรหรือทําดาวเทียมไดก็ตาม ถึงอยางนั้นผูรูนั้นก็ยังพนจากทุกขไมได เพราะความรูทั้งหลายนั้น 
เปนความรูหรือเปนวิชาภายใตอวิชชา 
 

ความรูแจงดวยปญญา 
 
  สวนความรูในทางธรรมนั้น เปนความรูความจริงของสภาวธรรมทั้งปวง รูสภาวธรรมนั้นตาม
เปนจริงของมันวาเปนอยางไร โดยเฉพาะก็คือรูในกองสังขารในตัวเราเอง ซึ่งมีความยาวหนึ่งวาหนาหนึ่ง
คืบกวางกํามือหนึ่ง พรอมทั้งสัญญาและใจนี้ รูแนแกใจตนเองวาในตัวเรานี้มีแตการเกิดดับเทานั้น หามี
อะไรเปนแกนสาระที่ควรยึดถือแมแตนอยหนึ่งไม ทั้งมีความเขาใจชัดวาตัวเรานี้เปนของไมเที่ยงแท
แนนอน ยอมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจจัยของสิ่งที่ปรุงแตงขึ้น เพราะปรุงขึ้นดวยธาตุ
ทั้งหก เริ่มตนเปนกลละเทาน้ํามันงาที่ใสอันติดอยูที่ปลายขนจามจุรี ซึ่งสลัดแลวถึงเจ็ดครั้งแลว 
เปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับจนเกิดปญจสาขาหาแหง คือ แขน ขา และศีรษะ แลวแปรเปลี่ยนคลอดจาก
ครรภมารดา คอย ๆ เติบโตเปนเด็กออน เปนหนุม สาว แก เฒา แลวตายไปโดยลําดับ ซึ่งพระองคตรัส
เรียกวาอนิจจัง และเปนของทนไดยาก ตั้งอยูไมไดนาน เชน นั่งอยูเด๋ียวเดียวก็เมื่อยตองเปลี่ยนเปนยืน 
ครั้นยืนแลวเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยปวดตองเปลี่ยนเปนเดิน ครั้นเดินแลวหนักเขาก็เหนื่อยเด๋ียวตอง
เปลี่ยนเปนนอน เพราะมันทนอยูในลักษณะเดียวไมไดนาน จึงตรัสเรียกวาทุกขัง ทั้งเปนอนัตตาไมใชตัว
ไมใชตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ไมใชเรา ไมใชเขา เพราะจะหามหรือบังคับบัญชาไมได 
 

การเห็นแจงสัจจธรรม 
 
 แมที่สุดจะออนวอนวิงวอนติดสินบนอยางไรก็ไมได เมื่อถึงกําหนดจะแกก็ตองแก เมื่อถึง
กําหนดจะเจ็บก็ตองเจ็บ เมื่อถึงกําหนดจะตายก็ตองตายไปตามกําหนดนั้น ๆ ใครจะผัดเพ้ียนให รอสัก
ชั่วโมงหรือแมสักวินาทีหนึ่งเทาน้ันเขาก็หาฟงไม และไมยอมใหผัดผอนทั้งสิ้น ถึงบุคคลนั้นจะเปน
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
ที่ปลอยวางสังขารทั้งปวงไดแลวน้ัน จะเปรียบกับแผนดินก็ได 
 ธรรมดาวาแผนดินนั้น ใครจะเอาดอกไม ธูปเทียน ของหอมนานาพันธุไปบูชากรอบไหว 
แผนดินก็ไมแสดงอาการยินดีหรือชื่นชม หรือใคร ๆ จะโกรธแผนดิน แลวขี้รด เยี่ยวรด หรือจะเอา
ซากศพของสัตวเนาเปอยไปทิ้งทับถมแผนดิน แผนดินก็ไมแสดงอาการโกรธหรือแมเพียงอาการรังเกียจ
เลย คงตั้งอยูเฉยเปนปกติเชนน้ันฉันใด ถึงจิตใจของผูปลอยวาง ไมยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งปวงดังกลาว
แลวก็ยอมไมยินดียินราย ไมรักไมชัง ทั้งในเวลาที่อารมณสวนชั่วหรือสวนดีมากระทบ คงวางเฉยอยูได
โดยไมแสดงอาการทางกาย วาจา และใจใหผิดปกติเลยฉันน้ัน 
 

วิชาท่ีประเสรฐิคือวิชาธรรม 
 
 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 
 

 
หนาท่ีของคน   ๗ 



 วิชาโลก  เรียนเทาไร  ไมรูจบ 
เพราะพิภพ  กลมกวางใหญ  ลึกไพศาล 
 วิชาธรรม เรียกแลวทํา  จนชํานาญ 
ยอมพบพาน  จุดจบ   สบสุขเอย ฯ 

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

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 กล่ินที่หอมหวนชวนดื่ม รสที่
กลมกลอมซาบซานเสียวกระสันต สัมผัสการถูกตองสิ่งที่นุมนวลละมุนละไม เปนที่ถูกความประสงค
ของเรามากระทบเขา ก็ทําใหใจเราเบิกบาน เปนความสุขสําราญ จัดวาสวรรคเกิดขึ้นในใจของเราแลว 
หรือวาใจของเราไดขึ้นสวรรคแลว แมสัตวที่มีวิมานสวยสดงดงามตระการตาเพียงพรอมไปดวย
เทพบุตรเทพธิดาเปนบริวาร มีรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัสอันเปนทิพยนานาประการ เมื่อเราไดประสบ
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แลว มันก็เปนเพียงทําใจใหสดชื่นรื่นเริงเบิกบานเชนเดียวกัน แตถาเราอยูในวิมานเชนนั้นแลว จิตใจไม
เปนสุข กระสับกระสายด้ินรน กินไมได นอนไมหลับ เราจะเอาหรือไม? ก็คงไมเอาอีกเหมือนกัน 
 

นรกในใจ 
 
 ฉะนั้น ความสุขใจในปจจุบันนี้ จึงเปนของควรปรารถนาหรือทําใหเกิดมีขึ้นกอนเปนอยางยิ่ง 
ดีกวาที่จะมัวพะวงถึงสวรรควิมาน อันจะไดจะถึงตอเมื่อตายไปแลวเปนไหน ๆ สวนเวลาใดที่เราไดทํา
ความชั่วแลว แมยังไมมีใครรูหรือเขาจับยังไมได ใจของเราก็เดือดรอนกระสับกระสายกลัวคนอ่ืนจะรู 
หรือกลัวเจาหนาที่เขาจะจับได ไมเปนอันกินหรือจะนั่งนอนก็ไมปกติ ครั้นผลของความชั่วเกิดขึ้นอีก ยอม
เปนเหตุใหเส่ือมจากลาภ กลับถึงความวิบัติ ถูกถอดจากยศ ปลดจากตําแหนงหนาที่ซึ่งเคยทําอยู ใจ
ของเราเปนอยางไร? มันจะดิ้นทุรนทุรายยิ่งกวาเอาปลามาเผาทั้งเปนเสียอีก หรือเวลาที่อารมณรายคือ
รูปที่นาเกลียด เชน เปนโรคเรื้อนเนาเฟะ เสียงที่ดุราย นินทาดาแชง กล่ินศพหรือกลิ่นอุจจาระที่เหม็น
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 
เมื่อเราประสบแลวมันก็ เพียงทําใจของเราใหหวาดกลัวไมมีความสุข ตองดิ้นรนทุรนทุราย
กระสับกระสาย ใจตองเดือดรอนอยูตลอดเวลาเชนเดียวกัน ฉะนั้น ความทุกขใจในปจจุบันนี้จึงเปนของ
ที่เราควรกลัว ควรจะหลีกเลี่ยง ไมทําใหเกิดความทุกขเดือดรอนใจ อันเปนเหตุใหตองไปเกิดเดือดรอน
ในนรกภายหนาอีกเปนอยางยิ่ง 
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นิพพานอยูไมไกล 

 
 สวนนิพพานนั้นเลา เมื่อเราเขาถึง “ในคน” ดังกลาวแลว จิตใจของเราก็จะหมดความอยากได
อะไร ๆ มาเปนของตัว เบื่อหนายในสังขารทั้งปวง โดยพิจารณาเห็นวา รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัสที่โลก
เขานิยมวาดี นาชม นาปรารถนาก็ตาม หรือที่วาไมดี ไมนาชม ไมนาปรารถนาก็ตาม ลวนเปนมายา
ทั้งสิ้น เปนของหลอกลวงโดยสิ้นเชิง โลกมีปกติชอบของหลอกเปนธรรมดา จึงหลงผิดอยูในสิ่งที่สมมติ
กันวาดี นาชม นาปรารถนานั้นตลอดไปไมมีที่สิ้นสุด ความจริงสวนที่ไมดีเรียกวาบาปหรือความชั่วนั้น
เรายังละไดงาย เพราะเปนส่ิงที่ไมถูกกับความประสงคของเรา แตสวนที่ดีเรียกวาบุญหรือความดีนั่นสิ 
ละไดยากอยางยิ่ง เพราะเปนส่ิงที่ถูกกับความประสงคของเรา ผูใดประสบแลวมักทําใหลุมหลง หากเรา
คิดดูใหดี ๆ ก็จะเห็นวาทั้งบุญและบาป หรือทั้งดีและชั่วนั้นเกิดมาจากสิ่งเดียวกัน คือเกิดมาจากความ
อยากเทานั้น 
 

ละกิเลสไดเม่ือไรก็ไดนิพพานเม่ือน้ัน 
 
 ดังนั้น เราไมตองเปนหวงในการละทั้งบุญและบาป หรือละทั้งดีและชั่วใหมากเรื่องเลย เรามา
ทําความพยายามละความอยากนั้นเสียอยางเดียว เรื่องมันก็จะจบกัน พูดอยางนี้ทานคงเห็นดวย แต
ความอยากนี้มันเกิดขึ้นในใจจนชิน กลายเปนนิสัยสันดานของทุก ๆ คน แลวจะละไดอยางไรละ ขอนี้ไม
เถียง แตเมื่อนิพพานนี้เปนส่ิงประเสริฐที่สุด และใหความสุขที่สุด ทั้งอยูใกลที่สุดคือในใจของเรานี้เอง 
จึงควรพยายามอยางยิ่ง อันความอยากนี้ อยาเพ่ิงเขาใจวามันเปนของไมดีหรือเปนตัณหาไปเสียทั้งหมด 
ความจริงความอยากที่เปนภาษาไทยเรานี้มีความหมายกวางขวางมาก ถาอยากอะไรเพื่อเปนประโยชน
แกตัวเองหรือพวกพองของตัว หรือเรียกวาเห็นแกตัวเองหรือพวกของตัวละก็เปนตัณหาเปนของไมดี แต
ถาเปนความอยากใหหมดกิเลสหรืออยากไดนิพพานก็ไมเปนตัณหา เพราะความอยากใหหมดกิเลสนี้
เปนความอยากที่ไมเห็นแกตัว โดยที่ขึ้นช่ือวากิเลสแลวไมพนไปจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ทั้ง
สามอยางนี้ ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี ลวนแตเปนเหตุใหทําอะไร เพ่ือประโยชนแกตัว
โดยเห็นแกตัวหรือพวกของตัวทั้งสิ้น คิดถูกใหดีก็จะเห็นได 
 ฉะนั้น ความอยากใหหมดกิเลสจึงไมเปนตัณหา เปนส่ิงที่ควรกระทําใหมีขึ้น แมความอยากได
นิพพานก็เชนเดียวกัน ไมเปนตัณหา เพราะนิพพานก็เปนการดับกิเลสอยางสิ้นเชิงอีก ฉะนั้น เราจึงควร
ตั้งความพยายาม อยากไดพระนิพพานอยางเดียว 
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กิเลส  ๔  กอง 
 
 เมื่อเราตั้งความพยายามอยางนี้แลว จงพิจารณาใหเห็นอีกวา นิพพานนั้นดับไฟกลาวกิเลส
สิ้นเชิง ไฟจะดับไดก็เพราะไมมีเช้ือ ก็อะไรเลาเปนเช้ือ ในที่นี้จะกลาววาเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ 
เรื่องโกง 
 

กิเลสตัวท่ี  ๑ : กิน 
 
 สี่ ก. นี้แหละเปนเชื้อเพลิงอันสําคัญที่สุด ซึ่งตองประสบทุกวัน ตองใสเช้ือทุกวันดวย เมื่อใสเช้ือ
มากไฟก็ลุกมาก เราก็รอนมาก หากใสแตนอย หรือคอยชักเอาเชื้อออกทีละนอย ๆ เรื่อย ๆ ไป ในไมชา
เช้ือก็จะหมด แลวไฟก็จะคอย ๆ มอดดับไปเอง เราก็หมดความรอน แตเปนของที่ทําเร็วไมได ทํารีบก็
ไมได ตองทําดวยความพินิจพิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชปญญาอยางชนิดพิเศษ ไมใชปญญาธรรมดา
สามัญ จงพยายามคิดดูวาการกินน้ีเรากินมาตั้งแตเกิด 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
จํานวนน้ีมีซากศพ 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 
ทั้งนี้ก็เพ่ือแสดงใหเขาเห็นวา ฉันเปนคนร่ํารวย ถายิ่งมีเพ่ือนหญิงเพ่ือนชายไปรวมดวย เราก็ยิ่งตองการ
อวดตัวมากขึ้น นี่คือความฉิบหายเพราะเห็นแกตัว โดยกินอยางเหลือเฟอนั่นเอง 

๒. กินอยางสุรุยสุราย คือ เวลาเรารับประทานอาหารอิ่มแลว แตพอเห็นเขาหาบขนมขาย 
หรือของแปลก ๆ เชน ไอศกรีม หรือกวยเตี๋ยว บะหมี่ เปนตน เราก็ซื้อกินเลน ๆ ซึ่งเปนการหมดเปลือง
โดยไมรูตัว เพราะการกินไมใชหรือ นี่ก็เพราะการเห็นแกตัวเพ่ือความเอร็ดอรอยเพียงเล็กนอย 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 เพ่ือแสดงความโกเกหรือใหญโตของตน ผลก็คือตองเสียคาโกเกโดย
ตองจายคาอาหารแพงกวาซื้อตามรานธรรมดา หรือบางทีอาหารแตละจานกวาจะรับประทานไดตอง
ตบแตงอยางประณีตวิตถาร คลายจัดดอกไมบูชาพระทีเดียว เชน ผักก็ตองจัด ตองแกะสลักเปนรูป  
ตาง ๆ อยางสวยงาม ซึ่งเปนการเสียเวลาโดยไมจําเปนอะไรเลย 

๕. กินจุบกินจิบ คือ กินอาหารไมเปนเวลา กินของหวานนิดหนอย แลวกินของเปรี้ยวนิดหนอย 
เด๋ียวกินของคาวนิดหนอย แลวดื่มเครื่องดื่มนิดหนอย นอกจากเสียสตางคโดยไมรูจักจบส้ินแลว ยังทํา
ใหเกิดปวดทอง ทองเฟอ และทองเดินไดโดยงาย นี่ก็เพราะเรื่องการตามใจตัว 

๖. กินอยางไมประหยัด เชน กินใหเมล็ดขาวตกหลนโดยไมระมัดระวัง กินขาวใหเมล็ดขาวติด
เหลือกนชาม กินแกงใหแกงเหลือติดกนถวยอยางละนิดละหนอย ซึ่งใครจะกินตอไปอีกก็ไมพอ 
กลายเปนของเสีย นี่ก็เพราะการเห็นแกตัว โดยความมักงายของตัวเอง 

๗. กินโดยไมรูจักประมาณ เชน กินอ่ิมมากเกินไป 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 เดี๋ยวก็บนวาส่ิงนี้เปรี้ยวเกินไป แลวตองขอน้ําปลาหนอย สิ่งนี้
เผ็ดเกินไปแลว ตองขอน้ําตาลสักหนอย สิ่งนี้จืดเกินไปไมมีรส น้ําพริกครกนี้ไมกลมกลอมเลย ไมรูวารส
ไปทางไหน ลวนแตเปนเรื่องจูจี้จุกจิกทั้งสิ้น ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งตนเองและผูจัดทํา 

๙. กินอยางมัวเมา ไดแก กินอยางเสพยติด เชน พอตื่นนอนขึ้นตองสูบบุหรี่กอนจึงจะทําอยาง
อื่นได มิฉะนั้นก็ใจคอหงุดหงิดจริง ๆ หรือเชาข้ึนก็ตองดื่มกาแฟกอน 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 ถาไมมีเน้ือสัตวอะไรเลย ก็ไมกินขาว แลวตองหามาฆากินจนได หาไดเฉลียวใจวาถาเขาฆาเอา
เน้ือตัวไปกินบาง ตนก็จะรองไหครวญคราวขอชีวิต หรือวิ่งหนีเตลิดเปดเปงไปโดยไมคิดถึงชีวิตเหมือน
คราวสงครามโลกที่แลวมา ทุกคนยอมทราบถึงการกลัวตายของตนทุก ๆ คน และยิ่งรายกวานั้น บาง
คนฆาแมกระทั่งวัวควาย ซึ่งเปนสัตวมีบุญคุณแกตนเองอยางยิ่ง เพราะขาวที่ตนไดกินมีชีวิตรอดมาจน
บัดนี้ ก็อาศัยแรงวัวควายไถนาใหกิน และยิ่งโหดรายที่สุดก็คือ วัวควายของตนเองไมมีแลวยังไปลัก
ขโมยเอาของผูอื่นมาฆากินอีก โดยลืมคิดจริง ๆ วา กินเขาไปแลวก็ตองถายออกมาจนหมด จะอรอย
เฉพาะเวลาท่ีเคี้ยวถูกล้ินเทานั้น พอลวงลําคอลงไปแลว ก็คงเหมือนกันทั้งสิ้น อันที่จริงคนเราติดรสใน
เน้ือสัตวก็เพราะถูกสอนใหกินมาตั้งแตเล็ก ๆ จนชินเคยเปนนิสัย ถากินแตผักแลวรูสึกไมอรอยเสียเลย 
ซึ่งเปนเพราะเราหัดมาแตแรกเทานั้น หากตั้งแตเกิดมา เขาหัดใหกินแตผักผลไมเทาน้ัน ไมใหกินเนื้อ
สัตย เชื่อวาจะไมชอบกินเนื้อสัตว หรืออาจจะกินไมไดเสียดวย เพราะเนื้อสัตวทุกชนิดมีคาวผิดกับผลไม
มาก 
 

กินอยางไรใหไดปญญา 
 พระพุทธองคทรงสอนวา “บุคคลไมควรทําบาปเพราะเห็นแกกิน เพราะกินเทาไรก็ไหลออกหมด 
จึงควรงดทําบาปเพราะเห็นแกกินเสีย” นี่เปนเพราะคนเราเห็นแกตัวจัด จึงตองฆาชีวิตของผูอื่นมาเปน
อาหารของตัว โดยตนเองซิกลับกลัวตาย และรักชีวิตของตนอยางยิ่ง สวนชีวิตของผูอื่นตนไมรักใคร
เอ้ือเฟอเลย ซ้ํายังไปฆาชีวิตของผูอื่นเสียอีก ถาคิดดูใหดี ๆ สักหนอย โดยเอาใจเขามาใสใจเรา ตรองดู
บาง ก็คงจะทําไมลงเด็ดขาด การกินอยางบาปนี้เปนเช้ือไฟที่รอนแรงมาก เผาจิตใจใหรอนรุมในชาตินี้
แลว ยังเปนผลใหตนตองไดรับความเรารอน เพราะเปลวไฟในอนาคตอีก เพียงอรอยตรงลิ้นนิดเดียว 
ชางมีผลเผ็ดรอนนาสะพรึงกลัวอยางยิ่ง 
 เรื่องการกินตามที่กลาวมาแลวนี้แหละ คือ การใสเช้ือไฟโดยไมใชปญญา จึงใหความเดือดรอน
ทั้งรายกายและจิตใจ เพราะไฟตองลุกแรงเกินไปจึงทําใหรอนมาก เราตองมีปญญาใสเช้ือแตพอดีใหไฟ
ลุกพอเหมาะ จะไดประโยชนจากไฟลุกตามสมควร เพราะของทุกอยางในโลกนี้มีทั้งดีและชั่ว หรือมีทั้ง
คุณและโทษปนกันอยู ไมมีสิ่งใดที่มีแตคุณอยางเดียว และไมมีสิ่งใดที่จะมีแตโทษอยางเดียว เชน การ
กินน้ีก็เหมือนกัน ถาคนกินเปน รูจักกินแตพอดี ก็เกิดประโยชนแกรางกาย ถาคนกินไมเปนไมรูจัก
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ประมาณในการกินไมรูจักเลือกกินหรือเพียงกินอิ่มเกินไปเทาน้ัน ก็เกิดโทษแกรางกายทําใหปวดทอง 
ทองเฟอ เปนตน ฉะนั้น นักปราชญจึงประพันธคําเตือนใจไววาดังนี้ 
 

 ใดใดในโลกลวน   ประกอบถวนท้ังโทษคุณ 
รูใชก็ไดบุญ    บรูใชก็ภัยปวง 
 นํ้ากรดฤทธ์ิเกร้ียวกราด  อาจกัดขาดทุกส่ิงของ 
นักปราชญฉลาดตรอง   ผสมเลนเปนเงินตรา 
 ส่ิงคนเห็นวาคุณ   ไปรูหมุนก็ภัยมา 
มีแตจะแปรหา    ความฉิบหายสลายเกิน 
 เปนกษัตริยมีศักด์ิสูง  ยอมชักจูงใหสรรเสริญ 
ผิวช่ัวมากล้ัวเกิน    ก็ถูกริบราชบัลลังก 
 เปนไพรแตรูพฤติ   ปญญายึดสติย้ัง 
อาจเลียบข้ึนเทียบยัง   ประธานชาติแหงหมูชน 
 ดีช่ัวยอมปรากฏ   ทุกคนหมดบหนีพน 
ไหนหนักประจักษผล   ก็แจมแจงขจายจร 
 เขาชมอยาชอบใจ  อยาดาใหอยาโกรธกอน 
พิศตัวใหแนนอน    จึงจะช่ือวาชาติชาย 

 
 ฉะนั้น ในเบื้องตนจะตองเลิกกินทั้งสิบประการ ซึ่งเรียกวากินแบบเพิ่มเชื้อไฟเหลานั้นเสีย แลว
พยายามกินตามแบบลดเชื้อไฟออก คือ 

๑. กินอยางประหยัด โดยอาการที่ไมพยายามไปซื้อของแพงมากิน พยายามซื้อแตของถูกและ
มีคุณภาพทางอาหาร เชน เราจะซื้อขนมกินสักหนึ่งบาท ก็กินไมพออิ่ม เราจึงควรซื้อกลวยน้ําละวาสัก
หาสิบสตางค เราก็กินไดถึงสองมื้อ เปนตน อีกประการหนึ่งของที่เรามีกินอยูแลวน้ัน ก็ตองรูจกัประหยดั
วาอะไรควรกินกอน อะไรที่เก็บไวไดนานควรเก็บไวกินทีหลัง ขาวและอาหารอยางอื่น ๆ พยายามสังเกต
และกําหนดทําไมใหเหลือจนตองทิ้ง กินขาวไมใหตกจากชามสักเมล็ดหนึ่งเลย หรือไมใหเหลือติดชาม
เลย สมมติวา คนหนึ่งกินขาวตกวันละ ๑ เมล็ด คน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ คน คงเสียขาวตกวันละ 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ เมล็ด เดือนหนึ่งถึง ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เมล็ด ปหนึ่งจะเปนขาวมิใชนอย เปนการเสีย
เศรษฐกิจของชาติเทาใด นี่ถาเรากินแบบประหยัดกันจริง ๆ แลว ทําใหเช้ือไฟของเราไมตองหมดเปลือง
มาก ทําใหบรรเทาความเดือดรอนสวนของเอกชน และยังเปนผลสะทอนใหแกสังคมดีขึ้นดวย หากเรา
สามารถประหยัดโดยเลิกสูบบุหรี่และกินเหลา ซึ่งเปนของไมจําเปนแกชีวิตและรางกายแลว เอกชนแต
ละคนยอมรูสึกสบายขึ้น เพราะไมตองหมดเปลืองเชื้อไฟประเภทนี้ แถมยังนําเงินคาบุหรี่และสุราไปใช
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ซื้ออาหารที่เปนประโยชนแกรางกายมาเลี้ยงตัว และครอบครัวไดดีขึ้นอยางมาก ทั้งจะทําใหสังคม
ตลอดถึงประเทศชาติ ไมตองใชจายเงินมาเปนคาจางเจาหนาที่จัดทําและจําหนายไมใชนอย ทั้งไมตอง
เสียเงินในการใชปราบปรามการตมและคาสุราเถื่อน และปราบปรามผูที่เสพสุราเมาอาละวาด กอการ
ทะเลาะและเปนคดีรายอ่ืน ๆ ปละหลายสิบลานโดยไมจําเปนเลย 

๒. กินโดยรูจักประมาณ คือ เวลากินตองสังเกตอยูเสมอวา เรากินอ่ิมเทาไรจึงจะพอดี พอให
รางกายปฏิบัติงานไดโดยไมอิดโรยมากเกินไป และทองของเราสามารถยอยอาหารที่เรากินเขาไปแลว
ไดหมดไมเหลืออยูจนเปนเหตุใหทองขึ้น ทองเฟอ ทองเดิน หรือเสียดทองอึดอัดทํางานไมสะดวก ซึ่ง
เรียกวากินอ่ิมเกิน และตองกินไมใหนอยเกินไปจนกระทั่งหิวโหยไมมีแรงทํางานลมขึ้นเสียดในทรวงอก 
กระเพาะเกิดอาการเสียดสีจนเปนแผล เพราะไมมีอาหารจะยอย ทั้งนี้ตองแลวแตเฉพาะบุคคลเปนราย 
ๆ ไป ไมสามารถจะกําหนดลงไดแนนอนวากินสองจานหรือสามจานจึงจะพอดี บางคนตองถึงสี่จาน 
หรือบางคนเพียงจานเดียวก็พอแลว และบางทีกินขาวเพียงจานเดียว แตมีกับขาวอ่ืน ๆ มากหรอืมหีวาน
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
ไมใชบุคคลกิน ไมใชตัวไมใชตนเปนผูกิน เปนเพียงธาตุตอธาตุมากระทบกันตามเหตุตามปจจัยที่
เปลี่ยนแปลงเทานั้น ลวนเปนของวางเปลาจากความหมายวาตัวตน ครั้นกินเขาไปแลวยังกลายเปนของ
ปฏิกูลอยางยิ่ง และตั้งใจจะไมกินเพ่ือมัวเมาเพลิดเพลินหรือเลนสนุกสนาน จะไมกินเพ่ือประดับตกแตง
รางกายใหอวนพีสวยงาม จะกินเพียงเพ่ือระงับความหิวเกา ๆ และปองกันไมใหเกิดความอึดอัดเพ่ือให
รางกายนี้ดํารงอยูพอทํางานใหเปนประโยชนแกโลกสืบไป 
 
  ครั้นพิจารณาอยางนี้ไปตลอดการกินจนกวาจะอิ่ม ยอมทําใหกินไดเทาที่จําเปนแกรางกาย 
เปนการเอาเชื้อไฟออกเสียบาง ใสเขาไปแตพอสมควร เมื่อรางกายรับอาหารเปนเช้ือไฟพอดี 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 อยูท่ีใจเราเอง” เพราะเมื่อใดใจหมดจากความ
ยึดถือวาตัวเราของเราแลว รางกายจะเกิด จะแก จะเจ็บ จะตาย ถูกนินทาหรือสรรเสริญ เปนสุขหรือ
เปนทุกข ก็เปนเรื่องของรางกาย เมื่อนั้นใจก็จะเปนนิพพานได แตวาใจจะเปนใจนิพพานไปไดตลอด
หรือไม ก็อยูที่วาใจยึดถือมากก็เปนทุกขมาก ถาใจยึดถือนอยก็เปนทุกขนอย ถาใจไมยึดถือเลยก็ไมเปน
ทุกขเลย ถาใจไมยึดถือชั่วคราว ก็เปนนิพพานชั่วคราว และถาใจไมยึดถือตลอดไปก็เปนนิพพาน
ตลอดไป จนกระทั่งรางกายเรานี้แตกดับไปตามสภาพสังขารตามธรรมดา 
 

กิเลสตัวท่ี ๒ : กาม 
 
 เรื่องกินเทานั้น อันเปนของจําเปนตองกินทุก ๆ วันตามธรรมชาติ เมื่อกินไมเปนยังเปนเช้ือไฟที่
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 กามน้ีมีสองอยาง คือ กิเลสกามอยางหนึ่งกับวัตถุกามอีกอยางหนึ่ง กิเลสกามน้ันไดแก กิเลสให
เกิดความใคร เชน ราคะความกําหนดความพอใจรักใคร โลภะ ความอยากไดของผูอื่นมาเปนของตน 
ตัณหาความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากใหไดในสิ่งที่ตนปรารถนาสิเนหา ความมีเยื่อใยเพลิดเพลิน
ปรารถนาแตในกามอยางเดียว วัตถุกามน้ัน ไดแกวัตถุเปนเหตุใหเกิดความใคร คือ รูป เสียง กล่ิน รส 
และสัมผัสทางเนื้อหนัง มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวากามคุณ 
 กามคุณทั้งหานี้เปนที่ปรารถนาของสัตวโลกทั่วไป เวลานี้คนทั้งโลกตางก็วิ่งวุนหากันแตกามคุณ
นี้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน จะพูดก็พูดเพ่ือกามคุณ จะทําก็ทําเพ่ือกามคุณ เมื่อยังไมพูดไมทําก็
หมกมุนครุนคิดแตเรื่องกามคุณอยางเดียว 
 จึงเปรียบเทียบไดวา “กามคุณเหมือนกับนํ้า คนเหมือนกับปลา” จึงพยายามแหวกวายหากินอยู
ในน้ําตลอดเวลา หากใครจับปลาโยนขึ้นไปบนบก ปลาก็จะดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อจะกลับลงไปสูน้ํา
อีกใหได มิฉะนั้นก็ดิ้นรนจนกระทั่งตายไปเลย บางคนอาจจะสงสัยวาวัตถุเปนเหตุใหเกิดความใครนี้
ไดแก รูป เสียง กล่ิน 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 
กล่ินของเครื่องหอม ของคนหรือของสัตวก็สงเคราะหเขาในจําพวกกล่ิน รสของอาหารหรือผักผลไมใด ๆ 
ก็สงเคราะหเขาในจําพวกรส สิ่งที่มากระทบจะเปนพัสดุสิ่งของหรือคนหรือสัตว ทั้งที่เย็นรอนออนแข็ง ก็
สงเคราะหเขาในจําพวกสัมผัสทั้งสิ้น โดยเฉพาะกามที่เกิดจากเพศตรงกันขามแลว ก็มีพรอมทั้ง รูป 
เสียง กล่ิน รส และสัมผัสทีเดียว  
 เพราะฉะนั้น เพศตรงกันขามจึงเปนเหตุใหเกิดความใครของกันและกันเปนอยางยิ่ง เปนที่
ยืนยันไดวาไมมีอะไรจะครอบงําผูกพันดึงรัดจิตของชายไดเทากับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสของหญิง 
และที่ไมมีอะไรที่จะครอบงําผูกพันดึงรัดจิตของหญิงไดเทากับ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัสของชาย
เชนเดียวกัน ขอใหนึกดูซิวา ผูชายที่อดทนพยายามขุดดิน ฟนปา ทําไรไถนา ในปาลึก ๆ หรือบนภูเขาสูง 
ๆ อยูไดนั้นเพราะอะไร? ไมใชเพราะกามคุณของหญิงดอกหรือ ถาไมมีผูหญิงอยู หรือไมมีหวังจะได
ผูหญิงแลว ผูชายนั้นก็จะมีความอดทนทําเชนนั้นหรือ? คงไมมีเปนแน แมผูหญิงก็เชนเดียวกัน ที่ทนอยู
ไดก็เพราะมีชายเปนเพ่ือนคูยากเทานั้น 
 จนมีคําพังเพยวา “มีขาวกิน มีดินอยู มีรูไช แมจะลําบากยากเข็ญอยางไร ก็อยูไดท้ังน้ัน”      
วัตถุกามหรือกามคุณนี้ คนแสวงหามาไดเทาไร ๆ ก็ไมพอ จะพึงพิสูจนไดโดยงายในเรื่องของเงินเปน
ตัวอยาง เชน คนจนก็บนวาหาเงินไดสัก ๕๐๐ บาท ก็จะพอละ ครั้นได ๕๐๐ บาทแลวก็คิดอีกวา ไดสัก 
๒,๐๐๐ บาทก็จะพอ ครั้นได ๒,๐๐๐ บาทก็อยากไดตอไปอีก ไดสัก ๑๐,๐๐๐ บาทก็จะพอ ครั้นได 
๑๐,๐๐๐ บาทก็อยากไดสัก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครั้นได ๑๐๐,๐๐๐ บาทแลวก็อยากไดตอไปอีกวา ไดสัก 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทก็จะพอ ตกลงวาครั้นได ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทแลวก็อยากไดตอไปอีกเปนรอยลานพันลาน 
ที่เปนเชนน้ีเพราะเหตุอะไรเลา? ก็เพราะกิเลสกามที่มีอยูภายในจิตของคนนั่นเอง 
 ถาจะอุปมาแลว วัตถุกามหรือกามคุณก็เปรียบเหมือนเช้ือไฟ กิเลสกามก็เหมือนกองไฟ จะใส
เชื้อไฟเขาไปเทาไร กองไฟก็ยิ่งลุกโชนใหญ และไหมเชื้อจนหมดสิ้นไมรูจักพอ เพราะคนเราไมรูจักอ่ิม
ดวยกามคุณฉันใด ไฟก็ไมรูจักอิ่มดวยเชื้อฉันนั้น โดยเหตุที่วา คนเรานี้เกิดมาจากกามโกยตรง และ
เติบโตข้ึนมาไดก็ดวยอาศัยกามน่ันเอง การที่จะใหคนเลิกจากกามหรือเบื่อกามนั้นมันจึงแสนยาก 
อยางไรก็ดีในฐานะที่เราเปนพุทธบริษัทก็ยังไมควรจะทอใจจนเกินไป ดวยพระบรมครูและสาวกทั้งหลาย
ยังเปนตัวอยางพอจะเปนพยานใหเราไดแนนอน วามีทางที่จะถอนตนออกจากกามได หรือแมผูที่จะถอน
ออกจากกามโดยเด็ดขาดไมได ทั้ง ๆ ที่กําลังบริโภคกามอยูก็ยังสามารถทําตนใหมีทุกขนอยที่สุดหรือ
เกือบไมมีทุกขเลยก็ได เชนทานอนาถบิณฑิกรและนางวิสาขา เปนตน 
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การที่คนเราจะรูจักอะไรไดแจมแจง จนกระทั่งเกิดความเบื่อหนายนั้น จะตองรูจักลักษณะที่
แทจริงของสิ่งนั้น ๆ ถึงสามอยาง คือ ๑.ความดีหรือความอรอยของส่ิงนั้น ๒.โทษหรือความเสียของสิ่ง
นั้น ๓.วิธีจะเลิกสิ่งนั้น และผลจากการจะเลิกส่ิงนั้น เชน กามเปนตัวอยาง วัตถุกามหรือกามคุณก็ดี 
กิเลสกามก็ดีในที่นี้รวมเรียกวากาม อันกามนี้มีคุณคือใหเกิดความเอร็ดอรอย รูสึกชื่นอกชื่นใจซาบซาน
เสียวกระสัน 

 

คุณและโทษของกาม 
 
 กามคุณกับกิเลสกาม เม่ือผสมกันไดสวนพอดี ผูรูจักประมาณในการบริโภคยอมใหคุณแก
รางกายบางตามสมควร แตโทษของกามมากเหลือท่ีจะกลาว เริ่มตนแตจิตของผูประสงคจะบริโภคกอน 
ยอมกระสับกระสายดิ้นรนถึงขนาดกินไมไดนอนไมหลับ ถาพลาดหวังในกามที่ตังตั้งใจอยางจริงจังแลว 
บางคนถึงกินยาตายหรือฆาตัวตายโดยวิธีอื่น ๆ ก็มี บางคนก็ประหัตประหารคูแขงขัน จนกระทั่งใหลม
ตายไปก็มี 
 บางทีถาคนน้ันเปนผูนําของประเทศชาติบานเมือง ก็ถึงกับยกกองทัพรบอีกเมืองหนึ่งจนกระทั่ง
ยอยยับ ลางผลาญทรัพยสินใหพินาศ นําเอาชีวิตของทหารและพลเมืองไปลมตายเสียเปลา ๆ อยางนา
เสียดาย เหตุเพียงแตตนเองขอลูกสาวเขามาเปนภรรยาแลวเขาไมใหเทานั้น ซึ่งความจริงหญิงอื่น ๆ ใน
บานเมืองของตนก็มีอยูมากมายแลว 
 พระพุทธองคจึงตรัสวา กามท้ังหลายมีรสอรอยเล็กนอย แตมีทุกขมาก ทรงอุปมาวาเหมือนสุนัข
แทะกระดูกเน้ือ ธรรมดาวากระดูกเนื้อที่เขาทิ้งแลวจะหาเนื้อติดอยูนั้นยากเต็มที สุนัขก็พยายามแทะอยู
ไดตลอดเวลา เพราะความอรอยอันเกิดจากน้ําลายของตัวเองจะทําใหเกิดความอิ่มอะไรก็หามิได หรือ
เหมือนกับความฝน ยอมไดรับความสุขสดชื่นในยามฝนถึงสิ่งที่ตนชอบใจ ครั้นตื่นขึ้นรางกายทุกอยางก็
คงปกติเดิม เหลือแตความอาลัยเสียดายเหตุการณในฝนที่ผานไปแลวเทานั้น และคลายกับบริโภค
อาหารจะรูสึกอรอยก็เพียงเมื่อถูกล้ินเทานั้น 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 ลวงละเมิดในสามีหรือภรรยาของผูอ่ืนเพราะความเห็นแกตัวจัดแลว ยิ่งเกิดทุกขโทษอยางมหันต
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ทั้งในปจจุบันชาตินี้และชาติหนาอีก ทําใหเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏฏสงสารอันเต็มไปดวยความทุกข
ลําบากหาที่สุดมิได เวลาทําชูอยูนั้น จิตใจยอมเรารอนเกิดความกลัวหวาดระแวงวาผูอื่นจะรูโดยเฉพาะ
สามีหรือภรรยาของเขา หากเขารูหรือพบเห็นเขาจริง ๆ ยอมถูกอาฆาตพยาบาทและฆาฟนใหตาย
ทีเดียว อยางนอยก็ฟองรองเปนคดีตอศาล ทําใหเสียช่ือเสียงเกียรติยศ บางทีก็อาจตองโทษถึงติดคุก
ดวย ครั้นแลวก็ยังเดือดรอนใจ เพราะกลัวภัยที่จะตองไปรับโทษอยางแสนสาหัสในนรกอีก 
 ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ความเดือดรอนเศราโศกก็ดี ความสะดุงกลัวก็ดี ยอมเกิดข้ึนเพราะกาม
เปนเหตุใหญ ถาจิตพนจากความพัวดันในกามเสียไดแลว ยอมถึงความสุขเกษมเปรมปรีดิ์ ปราศจาก
ความเดือดรอนและความสะดุงกลัว วิธีอีกอยางหน่ึงท่ีจะใหเบ่ือหนายในกามน้ัน ทานใหเจริญอศุภ
กัมมัฏฐานพิจารณาซากศพจริง ๆ ที่เห็นเนาพองอืดหรือที่เหี่ยวแหงเหลือแตเอ็นและกระดูก แลวนอม
เขามาสูตัวเราวา แมเราเองก็เปนอยางนี้ ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงความเปนศพอยางนี้ไปไดเลย หรือ
พิจารณารางกายตัวเราเองน้ีใหเห็นวาไมมีอะไรที่สวยงาม เชน ผม เริ่มตนเด็กออน ๆ ก็แดง ๆ แลวก็
กลายมาเปนดํา แลวก็กลายเปนขาว ๆ แลวก็หลุดลวงไปเวลาตั้งอยูก็ตองชําระลาง มิฉะนั้นก็มีกลิ่น
เหม็นที่นารังเกียจ ยิ่งภายในรางกายของเราแลว ก็ลวนแตเปนส่ิงสกปรกโสโครกกวาขางนอกหลายเทา
นัก เพียงแตที่เราถายออกมาแตละครั้งก็มีกลิ่นเหม็นฟุงไปจนเราตองอุดจมูก และไมกลาแมจะถูกดวย
เล็บมือ หากบังเอิญไปถูกเขาสักนิดเดียวก็เหม็นติดมือไปนาน ตองรีบชําระลางทันที 
 นี่แสดงวา ภายในของเรานี้เหม็นรายกาจย่ิงนัก หากแตมีผิวหนังติดอยูภายนอก จึงดูเปนของไม
นาเกลียด ถึงแมผิวหนังก็เหมือนกัน ยอมมีเหงื่อไคลไหลออกอยูเปนนิจ ทําใหเหม็น รูสึกเหนียวเกรอะ
กรัง ถาไมอาบน้ําเพียงสักหนึ่งหรือสองวัน จะรูสึกอยางไร ก็รูอยูแกใจของเราแลว แตเนื่องดวยความ
ลุมหลงในกามจึงพยายามขัดสีดวย เครื่องชําระลางอยางดี เอาแปงหอมน้ํามันหอมมาประพรมไวแก
ความเหม็นเหลานั้น อันเปนการปกปดความสกปรกไวไดชั่วคราวเทาน้ัน จึงมองเห็นไดชัดวา รางกายเรา
น้ีเต็มไปดวยข้ี เชน ขี้หู ขี้ตา ขี้มูก ขี้เหงื่อ ขี้ไคล ขี้รังแค ขี้เล็บ ฯลฯ บางคนยังแถมเอาขี้เหลาขี้ยา เขามา
ไวในตัว ทําใหมีความลําบากยากเข็ญ มีคนรังเกียจยิ่งขึ้นไปอีก ขึ้นช่ือวาขี้แลวไมมีใครชอบหรือวาดีเลย 
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 ถาพยายามพิจารณาอยางนีบ้อย ๆ จติ
ก็จะเกิดปญญาเห็นกามเปนของไมเที่ยงแทถาวร เปนส่ิงที่ทนไดดวยความยากลําบาก ไมสามารถจะคง
อยูในสภาพปรกติไดตองเปลี่ยนแปลงไป ๆ ตามเหตุตามปจจัยอยูตลอดเวลา เพราะเปนอนัตตา ไมใช
ตัวตนที่แทจริงสักอยางเดียว 
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 เมื่อเห็นชัดเชนนี้แลว ก็ยอมบรรเทาความลุมหลงในรางกายของตน และบรรเทาความมัวเมา
ในกามลงได เกิดความเบื่อหนายที่จะรักจะชังในรางกายสังขารทั้งปวง จัดวาชักออกซึ่งเชื้อไฟกองที่สอง
คือ กามอันเปนเชื้อไฟที่ทําใหเกิดความรอนยิ่งกวาเช้ือไฟอื่น ๆ ทั้งสิ้น 
 

กิเลสตัวท่ี ๓ : เกียรติ 
 
 เช้ือไฟกองที่สามคือเกียรติ เกียรตินี้ก็เปนกองไฟที่มีพิษราย ซึ่งทําใหเกิดความรอนแรงยิ่งกวา
กามที่กลาวแลวน้ันอีก เพราะมีกล่ินรสหอมหวานมีเสนห เปนที่ประทับใจของคนทั่วไป โดยที่ตาม
ธรรมดาของคนแลวเมื่อมีกามสมบูรณ คือ ปรารถนารูป เสียง กล่ิน 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 
นําช่ือเสียงไปสรรเสริญในที่ตาง ๆ ทั้งตอหนาและลับหลัง ๑ 
 อิสริยยศ ไดแก อํานาจที่ตนไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปกครองดูแลบุคคลหรือสถานที่นั้น ๆ 
หรือความที่ตนสามารถสรางตนเองใหมีอํานาจสูงกวาคนทั้งหลายจนคนทั่ว ๆ ไปมีความเกรงกลัวใน
อํานาจของตน ๑ และ 
 บริวารยศ ไดแก มีญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูงและคนรับใชสอยมาก ๑ 
 
 คนมีเกียรติยศเรียกวาคนมีชื่อเสียงดี คนมีอิสริยยศเรียกวาคนมีอํานาจ ทั้งชื่อเสียงและอํานาจ
นี้เปนส่ิงที่ทุก ๆ คนพยายามแสวงหานักหนา เพราะเมื่อมีเกียรติแลวยอมเปนเหตุใหแสวงหากามที่มี
ประณีตยิ่ง ๆ ขึ้นไปไดโดยสะดวก บางทีก็มองเห็นวากามตามธรรมดาสามัญนั้นเปนของคนชั้นตํ่า ๆ 
เทากับละกามชั้นรูปแลวมาปรารถนากามชั้นนาม ซึ่งละเอียดประณีตยิ่งขึ้น แตผูที่เสียสละกามโลกีย
วิสัยแลวไปบําเพ็ญพรต แสวงหาฌานสมาบัติบวชเปนฤษีบาง เปนนักบวชอยางอื่น ๆ บาง แมจะสําเร็จ
ฌานสมาบัติมีฤทธ์ิอํานาจเหาะเหินเดินอากาศได หายตัวได ดําดิน หรือเดินบนน้ําได ถึงอยางนั้นก็เปน
เชื้อไฟที่มีความรอนพอจะตองใหเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีก ไมสามารถจะพนทุกขไดโดยสิ้นเชิง 
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 สวนบางคนตองการเกียรติโดยไมยอมสละกาม แมเปนสวนของปุถุชนคนธรรมดา คือ ตองการ
เกียรติก็เพ่ือตองการไดทั้งกามและเกียรติ คนเชนนี้ซินับวานาสงสาร เพราะเทากับเพ่ิมเชื้อไฟข้ึนในตน
อยางเต็มที่ถึงสองเทา ซึ่งเปนไฟที่สามารถจะเผาผลาญใหพินาศยอยยับไปทั้งตนและคนอื่น ตลอดถึง
บานเมืองและประเทศชาติ เชน นักการเมืองในอดีตบางคนเห็นแกเหยื่อลอและเกียรติที่ตนจะไดรับ 
ยอมเปนหนอนบอนไสใหแกชนตางชาติและยอมขายทั้งชาติและประเทศได ขอแตเพียงใหตัวไดกาม
และเกียรติก็พอแลว ไมคํานึงถึงอนาคตวาจะเปนอยางไร 
 จัดวากามและเกียรตินี้ เปนส่ิงที่ทําใหเกิดความรอนและทุกขยากไดเทา ๆ กัน การท่ีจะชักเอา
เช้ือไฟกองที่สามออกได 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 
 

กิเลสตัวท่ี ๔ : โกง 
 
 เช้ือไฟกองที่ส่ีคือโกง เชื้อไฟทั้งสามกองคือ กิน กาม เกียรติ ที่กลาวมาแลวน้ัน เปนเชื้อไฟที่มีทั้ง
ดีและชั่วปนอยู ถาผูใดเลือกใชใหพอเหมาะพอดีก็ยังจะไดประโยชนบาง แตสวนเช้ือไฟคือโกงนี้มีแตสวน
ช่ัวอยางเดียว เพราะขึ้นช่ือวาโกงแลว ไมวาจะโกงชนิดไหน จะโกงมากนอยอยางไร ยอมทําใหตัวเองและ
ผูอื่นเดือดรอนทั้งสิ้น จึงเปนเชื้อไฟที่มีพิษรายแรงที่สุดกวาเชื้อไฟทั้งสามนั้น เพราะการกินน้ันถารูจัก
ประมาณการกินใหถูกตองโดยสมควร ที่เกิดประโยชนในการที่ไดเปนอยู เพ่ือทําคุณความดีตอไป 
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 กามน้ันเลา ถารูจักขอบเขตของการบริโภคใหถูกตองตามระเบียบ ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละ
ศีลธรรมแลว ก็ยอมทําใหสังคมอยูดวยความรมเย็นเปนสุข เปนการสืบพันธุไมใหขาดสูญ แมเกียรติก็
เหมือนกัน ถาผูใดปรารถนาจะมีเกียรติในทางดีแลวประกอบการงานและคุณงามความดีใหถูกตองตาม
สมควร และไมยึดมั่นในเกียรติที่ ตนไดรับแลวใหจริงจังเกินไป ตนเองก็ยอมไดรับความสุข และเปน
แบบอยางอันดีของผูที่จะกระทําความดีตอไปดวย 
 สวนการโกงน้ัน ไมวาจะโกงแบบไหน โกงแบบทางโลกหรือแบบทางธรรม ยอมใหผลคือความ
ทุกขความเดือดรอนท้ังส้ิน 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
อยางแลวไมทําเปนเด็ดขาด พยายามประพฤติแตความสุจริต มีความขยันอดทนตอความทุกข
ยากลําบาก จะทําส่ิงใดก็ทําส่ิงนั้นจริง ๆ โดยไมมีความยอทอ แมจะมีอะไรมาเปนอุปสรรคขัดขวาง หรอื
เกิดความเกียจครานขึ้น ก็พยายามสละสิ่งที่เปนขาศึก เปนอุปสรรคตอความสําเร็จนั้น ๆ หมั่นบังคับตน
ใหทําสิ่งนั้นตามระเบียบประเพณีอันดีที่มีไว ใชปญญาคอยสอดสองพิจารณาการกระทําใหถูกตองตาม
เหตุผลอยูเปนนิจ จนกิจการนั้นสําเร็จเปนผลดีงาม 
 แมเวลาจะบริโภคผลของความสําเร็จน้ัน ก็บริโภคโดยใชปญญา พิจารณาอยางรอบคอบ ไมมัว
เมาหลงใหลในผลสําเร็จนั้นหรือทะนงตนอวดดีวาไมมีใครสูได เรียกวาไมทําตนเปนกิ้งกาไดทอง
พิจารณาเห็นโทษของการโกงวา แมจะโกงเขาไดสําเร็จโดยใคร ๆ ไมรู แตตนเองจะตองรูอยูตลอดไป 
แลวจะตองเสียใจตนเองไปตลอดชาตินี้ ทั้งยังตองไดรับผลของการโกงนั้นในอนาคตชาติหนาอีกแนนอน 
โดยไมตองสงสัย เพราะไมมีใครจะหนีกรรมของตนเองได คนที่โกงอาจจะหนีเงื้อมมือของกฎหมายได 
แตจะไมสามารถรอดพนจากการรับทุกขโทษความเดือดรอนอันเกิดจากกรรมที่ตนโกงนั้นไดเลย 
เวนเสียแตผูที่ปฏิบัติตนจนไดบรรลุธรรม เปนที่สิ้นไปแหงอาสวะกิเลส เปนสมุจเฉทประหาน กลาวคือ 
ถึงพระนิพพานเทาน้ัน 
 เมื่อพิจารณาเห็นชัดถึงโทษการโกงอยูบอยๆ เชนนี้ จิตก็จะเลิกกระทําความชั่วไดเด็ดขาด จัดวา
เอาเชื้อไฟกองที่สี่ออกทิ้งเสียได และจักไดรับแตความสุขสบายเปนแนแท ไมตองวิตกเลยวาถาเลิกโกง
แลวจะไมมีกิน ไมไดบริโภคกาม และไมไดรับเกียรติ ขอใหทานหัดตนใหรูจักกินแตพอประมาณ บริโภค
กามแตเทาท่ีมีความจําเปน และตอนรับเกียรติเทาท่ีเขาให ต้ังม่ันอยูในความซื่อสัตยสุจริตและอดทน 
ขยันหม่ันเพียร ทําการงานที่ชอบโดยไมเลือกวางานหนักหรือเบา เทาน้ันทานจะตองไดประสบกับการ 
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กาม และเกียรติตามสมควร แกการกระทําโดยไมตองเดือดรอนเลย เพราะรางกายของเรานั้นมีสาระ
อะไรที่ตรงไหน ลวนแตเต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอก และภายใน มันเปนเพียงสักวาธาตุ
ปรุงผสมกันอยูเทานั้น ไมชาก็จะพลันแตกสลายคลายกับหมอดิน ไฉนจะมัวเมาตกแตงบํารุงบําเรอ
จนเกินไปเลา พยายามถอนความรูสึกยึดถือวา  

 
ทําอะไร  ก็ได  แตไมคิด 
หม่ันพินิจ เพียรทํา  ตามหนาท่ี 
ละยึดถือ วา “ตัว”  ท้ัง “ช่ัว-ดี” 
ไมมีอะไร นาเอา  เขลาไปเอง! 

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

ทําอยางใดไดอยางน้ัน 
 
 ถาตนทําถูกหนาที่หรือทําหนาที่ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ตนเองก็จะกลายเปนเทวดาบาง เปนพรหมบาง 
เปนตน อันขาพเจาจะไดพยายามรวบรวมหนาที่นั้น ๆ มาประมวลเปนขอ ๆ พอเขาใจงาย เพ่ือประโยชน
แกการที่จะไดไปคิดคนและฝกฝนตนใหดียิ่ง ๆ ขึ้นในการทําหนาที่เพ่ือตนและผูอื่นนี้ สมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสไววา จงทําหนาที่เพ่ือประโยชนของตนเองกอน สวนหนาที่เพ่ือประโยชนผูอื่นแมมาก
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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 
 

จงทําหนาท่ีของตนใหถึงพรอม 
 

ฉะนั้น หนาที่ทั้งหลายเหลาน้ีจึงชื่อวา เปนส่ิงจําเปนที่สุดที่ทุก ๆ คนจะตองศึกษาใหเขาใจดี และ
พรอมอยูเสมอที่จะปฏิบัติได ในเม่ือตนไดรับหนาที่นั้น ๆ เพราะวาหนาที่นี้ก็คือตัวธรรมะนั่นเอง ผูใด
ปฏิบัติหนาที่ของคนถูกตอง ผูนั้นไดชื่อวาปฏิบัติธรรมะ ผูใดปฏิบัติธรรมะ ผูนั้นชื่อวาบูชาสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจา และเมื่อทุกคนไดปฏิบัติหนาที่ของตนถูกตองครบบริบูรณ ตนเองยอมไดลาภ ยศ 
สรรเสริญและความสุขตามสมควรแกการปฏิบัติอยางแนนอน และสังคมตลอดจนประเทศชาติก็ยอม
ไดรับความรมเย็นเปนสันติสุขโดยทั่วกันอยางถาวร เพราะโลกทุก ๆ วันนี้ที่เดือดรอนหาความสงบสุข
ไมไดทุกหัวระแหงนั้น มิไดมีสาเหตุจากอยางอื่นเลย เปนเพราะทุกคนมิไดพยายามปฏิบัติตามหนาที่
ของตนเองเปนสวนใหญ มีแตผูเปาประกาศและโฆษณาชักชวนหรือบังคับใหผูอื่นปฏิบัติตามหนาที่ 

สวนผูประกาศนั้นเองก็มิไดทําตามหนาที่ของตน แมแตผูเขียนเอง ก็ไมไดอวดวาไดปฏิบตัหินาที่
ของตนถูกตองครบถวนแลว เพียงแตไดเปนผูตั้งใจพยายามที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนตลอดไปจนสุด
ความสามารถเทานั้น จึงไมรูจะไปเอาความผิดกับผูใดเลย ถาพิจารณาใหลึกลงไปอีกวา ทําไมทุกคนจึง
ไมทําตามหนาท่ีของตน ก็จะพบวา เพราะทุกคนลวนเห็นแกตัวเทาน้ัน ขาพเจาขอวิงวอนวาจงพยายาม
เห็นแกตัวใหเบา ๆ ลงบางเถิด ก็จะเกิดเปนกุศลแกตนเองและชาติ ศาสนาอยางยิ่งใหญ และจง
พยายามทําตามหนาที่ของตนเองโดยไมตองรอวาผูอื่นจะทําตามหนาที่ของเขาหรือไม และหนาที่ ๆ 
สําคัญอยางยิ่งของคนเราก็คือ “ความไมเปนแกตัว” 

 

 
หนาท่ีของคน   ๒๔ 



 
 

 

ชั่งมัน 
 

 

“ช่ังมัน” กอนน้ีแหละเลิศประเสริฐนัก เพราะตัดรักตัดหลงไมสงสัย 

“ช่ังมัน” กอนตอนโลกธรรมตําดวงใจ ทุกขใดใดเบาบางเพราะ “ช่ังมัน” 

“ช่ังมัน” กอนสอนใจใหเบื่อหนาย  ทุกขรอนคลายเหลือแตความสุขสรรพ 

“ช่ังมัน” มี สันติสุข ทุกคืนวัน  เปนความสุข ยิ่งสวรรค ช้ันใดใด 

“ช่ังมัน” กอนน่ันหรือ คือขันติ  เครื่องดําริ คุมใจ ไมใหไหว 

“ช่ังมัน” กอนบั่นทอนโกรธโทษในใจ ยกโทษให ไมมีจิต คิดผูกพัน 

“ช่ังมัน” กอนเปนปญญาตัดกิเลส  อันเปนเหตุ ทําใจ ใหไหวหวั่น 

“ช่ังมัน” กอนเหมือนสติจักรตัวสําคัญ ยอมพัดผันใหทําถูกทุกประการ 

“ช่ังมัน” มี เพราะเหตุที่ ไมมี “ก”ู  ถามี “กู” ไมมี “ช่ัง” ดังวาขาน 

“ช่ังมัน” กอน เปนอุเบกขาโพธิญาณ ถึงนิพพานสมหวัง เพราะ “ช่ังมัน” 

 
หนาท่ีของคน   ๒๕ 



หนาท่ีมนุษย 
 

 
 “คน” ตามที่กลาวมาแลว เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่ง ๆ ขึ้นโดยลําดับ จนกระทั่งมีจิตใจสูงกวา

คนธรรมดาสามัญ ควรเรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา “มนุษย” แปลวาผูมีจิตใจสูง คือมีจิตใจและการ
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
ตัวเราเสมอ หากขอไหนขาดไปเราไมปฏิบัติหรือตั้งใจละเมิดเสียก็ชื่อวาเราขาดทุน เปนมนุษยไม

สมบูรณ ฉะนั้นหลวงพอสําเนียง อยูสถาพร ทานจึงใหคติเตือนใจวา “ถาทําดีไมได  ก็อยาทําช่ัว และจง
รักษาความดีท่ีตัวมีอยูก็พอแลว” 
 

 
 หนาท่ีมนุษย  ๒๖ 



กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนัน้ คือ 
 
 ก. ไมทําช่ัวทางกาย และทําความดีทางกายสามประการ 

๑. งดเวนจากการฆาสัตวท่ีมีชีวิตใหตาย และไมใชใหผูอ่ืนฆา สรางจิตใหมเีมตตารกัใครคนและ
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. งดเวนจากการลักขโมยส่ิงของ ๆ คนและสัตว และไมใชใหผูอ่ืนลักขโมย ไมหลอกลวงใหผูอืน่
ตองเสียทรัพยและชื่อเสียง หมั่นบําเพ็ญทานและสละทรัพยและสิ่งของใหเปนประโยชนแกผูอื่น และ
สาธารณประโยชนเสมอ ๆ เพ่ือทําใหจิตใจบรรเทาเบาบางจากความตระหนี่และความโลภอยากไดของ
ผูอื่นมาเปนของตน 

๓. งดเวนจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย คือไมขมขืนทําลามกอนาจารลวงละเมิดสิทธิ
ของสตรีและบุรุษอื่น เรียกวาไมทําชูในสามีและภรรยาของผูอื่น พยายามถือสันโดษยินดีเฉพาะภรรยา
หรือสามีของตนเทานั้น ไมรักหญิงและชายอื่นยิ่งกวาภรรยาและสามีของตน แมของส่ิงใด ๆ ของใคร ๆ 

ก็ไมถือโอกาสเอาไปใชหรือแตะตองกอนไดรับอนุญาตจากเจาของ โดยถือหลักวา “เม่ือไมมีส่ิงท่ีตัวชอบ 

จงชอบส่ิงท่ีตัวมี” 
 
 ข. ไมทําความช่ัวทางวาจา และทําความดีทางวาจาส่ีประการ 

๑. งดเวนจากการพูดเท็จ คือ ไมพูดโกหกหลอกลวงใหผูอื่นเขาใจผิดตามที่ตนพูด เชน สิ่งใดที่
เรารูเราเห็น เมื่อถามเรากลับตอบวาเราไมรูเราไมเห็น และสิ่งใดที่เราไมรูไมเห็น แตกลับตอบวาเรารู
เราเห็น เปนตนเชนน้ี พยายามพูดแตคําสัตยที่จริง หากคําใดเราเห็นวาพูดออกไปแลว แมเปนความจริง 
แตจะทําใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น เราก็งดเสียไมพูดเลย เพราะถาไมพูดคําจริงเราก็พูดเท็จ อนัเปน
การทําใหเราเสียกุศลกรรมบถอันน้ี 

๒. งดเวนจากการพูดสอเสียด ไดแก การฟงขางนี้แลว เอาไปบอกขางโนน เพ่ือจะทําลายขางนี้ 
หรือไดฟงขางโนนแลวเอามาบอกขางนี้ เพ่ือจะทําลายขางโนน คือ มุงหมายยุยงใหเขาแตกจากการ 

 
 หนาท่ีมนุษย  ๒๗ 



ทําลายความพรอมเพรียงกัน สงเสริมผูที่แตกกันแลวใหแตกมากยิ่งขึ้น ยินดีเพลิดเพลินในความเปน
พรรคเปนพวกเขาขางพวกโนนบาง เขาทางพวกนี้บาง ทําพรรคตอพรรคใหแตกจากกัน ตั้งใจพูดแตคําที่
จะสมานไมตรีเช่ือมโยงใหคนโนน คนนี้มีความรักใครนับถือกัน พูดใหพรรคตอพรรคปรองดองกลม
เกลียวเปน สามัคคีกัน ถาเห็นวาจะชวยใหเขาสามัคคีกันไมไดจริง ๆ ก็งดเสียเลย ไมพูด 

๓. งดเวนจากการพูดวาจาหยาบคายที่เผ็ดรอน ท่ีเปนปม เปนที่ขัดของของผูอื่น เปนที่ระคายหู
ของผูที่ไดยินไดฟง ยิ่งเปนคําดาคําแชง แมแตกับสัตวดิรัจฉานก็ไมควรพูดเลย เพราะเปนการสอสันดาน
ของตนเองวาเปนคนเลว พยายามพูดแตคําที่ออนหวานเรียบรอย นุมนวลละมุนละไม เปนที่พอใจชุมชื่น
เบิกบานใจของผูที่ไดยินไดฟง 

๔. งดเวนจากการพูดเพอเจอ ไดแก งดการพูดในเวลาที่ไมควรพูดในสถานที่ที่เขาไมตองการให
เราพูด การพูดมากไปกวาความเปนจริง พูดไมมีเหตุผล พูดวาจาไมมีหลักฐาน ไมพูดตามธรรมตาม
วินัย พูดไมรูจักหยุด แมไมมี ใครอยากฟงแลวก็ยังพูดเรื่อยเปอยโดยไมมีประโยชน ตองใช
สติสัมปชัญญะในการพูดทุกครั้ง ถึงเปนเรื่องจริง ๆ ก็ตองพูดใหถูกกาลเทศะ พูดใหมีเหตุผลที่จะเชื่อถือ
ได พูดใหถูกตามธรรมตามวินัย พูดแตพอเหมาะพอสมควร ไมใหมากเกินเรื่องราวจนจับไมไดวาเรื่อง

อะไร ซึ่งเรียกวา “พูดอยางนํ้าทวมทุง ผักบุงโหลงเหลง” หรือ “พูดต้ังกระบุง เอาสักกระบวยไมได” ดังนี้
ถาเห็นวาพูดแลวมีประโยชนแกผูฟงจึงพูด ถาเห็นวาพูดแลวจะไมมีประโยชนเลย ก็อยาพูดเสียดีกวา จง
นึกถึงภาษิตโบราณไวเสมอวา 

“อันมนุษยสุดนิยมท่ีลมปาก 
จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา 
จะถูกผิดเปนมนุษยเพราะพูดจา 
จะเจรจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ” 

 
 ค. ไมทําความช่ัวทางใจ  และทําความดีทางใจสามประการ 

๑. ไมโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน ไดแก เมื่อเห็นพัสดุอุปกรณเครื่องใชสอยทั้งที่มี
วิญญาณและไมมีวิญญาณของผูอื่นแลวแมตนจะชอบพอใจ ก็ไมพยายามเพงวาขอใหสมบัติของผูนั้นจง
มาเปนของเรา หรือครุนคิดแตในใจวา ทําไฉนเราจึงจะไดสมบัติของผูนั้นหนอ ดังนี้ จงพยายามคิดให
เห็นวา ทรัพยสมบัติ เครื่องใชสอยอยางดีเปนอันมากเกิดขึ้นแกผูนั้นก็เพราะเขาไดทําความดเีปนบญุเปน
กุศลมากอน แมชาตินี้เราไมเห็นเขาทําอะไร ก็คงเปนเพราะเขาทํามาแลวแตอดีตชาติโนน ผลจึงเกิด
สนองใหเขาเปนคนมั่งมีดวยทรัพยสมบัติอันนาปลื้มใจเชนน้ี ถาเราไปโลภอยากไดของเขาจะทําใหเกิด
เปนบาปแกใจ คือเปนสนิมเกาะกินจิตใจของเราเหมือนสนิมอันเกิดแตเหล็กและเกาะกินเน้ือเหล็กฉะนั้น 
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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 หรือเขาหุนกันแลวเขาโกงไปเสียเชนน้ี 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 คนทําช่ัวยอมไดชั่ว นรกมี สวรรคมี และนิพพานก็มี โลกนี้มี โลกอื่นมี ชาตินี้มี ชาติหนามี 
สัตวที่ยังมีกิเลสทํากรรมไว ตายแลวยอมตองเกิดเสวยผลของกรรมนั้นอีก ผูที่ไมมีกิเลสอันเปนเหตุให
ทํากรรม มีจิตสงบบริสุทธ์ิหมดจด ตายแลวยอมไมตองเกิดอีก เพราะหมดเหตุหมดปจจัยอันจะทําให
เกิดแลว จงระวังอยาใหจิตเห็นผิดวานรกไมมี สวรรคไมมี นิพพานไมมี ทําบุญไมไดบุญ ทําบาปไมได
บาป คนจะดีชั่วก็ดีเองชั่วเอง พอแมไมมี ตายแลวก็สูญ เกิดมาแลวตองกินใหเต็มอิ่ม สนุกใหเต็มที่ดังนี้ 
จัดเปนความเห็นผิดเปนโทษที่รายแรงมาก เปนความชั่วที่เลวทรามที่สุด ในบรรดาความชั่วท้ังหลายใน
โลกน้ี ไมมีความช่ัวอะไรจะเปนส่ิงท่ีนากลัวมากเทากับความเห็นผิดเลย เพราะผูใดมีความเห็นผิดเทานั้น 
ยอมทําความชั่วไดทุก ๆ อยางตั้งแตอยางเล็กที่สุดจนถึงอยางใหญสุด เขาจะทําบาปไดทุกชนิด โดยไมมี
ความละอายหรือเมตตาปราณีใครเลย ยอมทําตนและคนอื่นใหเดือดรอน ทั้งในชาตินี้และชาติหนาไมมี
ที่สิ้นสุด 
  ที่วา “ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว” นี้อยาพึงเขาใจวาดีและชั่วน้ันเปนวัตถุเสมอไป เชน คนพยายามไหว
พระสวดมนต รับศีล ใสบาตรพระทุก ๆ วัน เมื่อตนยังไมร่ํารวยเปนเศรษฐีทันใจ ก็กลับคิดเห็นวาทําดี
ไมไดดีจริง นี่เรียกวาตองการไดดีตามวัตถุ หรือคนโกงเขามาปลนเขามา แลวกลับรวยไมเห็นยากจน
เหมือนคนมีสัตยมีศีล ก็เกิดความเขาใจผิด เห็นวาทําชั่วไมไดชั่ว นี่เรียกวาตองการเห็นความชั่วทางวัตถุ 
คือ ตองการเห็นคนที่โกงนั้นกลับยากจนเดือดรอน จึงจะเชื่อวาทําชั่วไดชั่ว ความจริงเรื่อง “ดีและช่ัว” 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 ทําช่ัวไดช่ัว” นี้ อยามีความเห็นผิดเปนอันขาด เพราะความร่ํารวยหรือยากจนทางวัตถุนั้น เปนผล
พลอยไดเทาน้ัน สวนความดีและความชั่วน้ัน ผูทํายอมไดรับผลตั้งแตพอลงมือทําน้ันเลย 
 

ปงปลาหมองอแลวใหรีบกลับ  เปนเคล็ดลับคําโบราณทานขานไข 
คือวาเราทําผิดจงเปล่ียนใจ  กลับตัวใหมทันทีอยารีรอ 
ทําการใดดันทุรังท้ังผิดผิด   จะไหมมิดตัวเห็นเชนปลาหมอ 
แสดงวารอนรัวจนตัวงอ   ยังร้ังรอก็เสียไฟเลยโทรม 

 
 

 
 

 
  

จงทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง 
   ยกผลงานใหความวางทุกอยางสิ้น 

กินอาหารของความวางอยางพระกิน 
ตายเสร็จสิ้นแลวในตวัแตหัวที 
ทานผูใดทําไดดั่งวามา 
ไมมีทาทุกขทนหมนหมองศรี 
“ศิลปะ” ในชวีิต ชนิดนี ้
เปนเคล็ดที่ใครคิดไดสบายเอย. 

           พุทธทาสภกิข ุ
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หนาท่ีพอแม 
 

 

 
 เม่ือเราเกิดมาเปนคนแลว ไมใชทําหนาที่เพียงใหเปนมนุษยโดยประพฤติปฏิบัติตามกุศล
กรรมบถ ๑๐ ประการเฉพาะตนเทาน้ัน นับเปนอันเสร็จหนาที่ทุกอยางก็หาไม เพราะสังคมโลกทีเ่ราอยูนี ้
กวางใหญไพศาลยิ่งนัก มีการติดตอแลกเปลี่ยน ชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ตลอดเวลาที่เรายังอยู
ในโลกนี้ ไมมีผูใดเลยที่จะอยูในโลกโดยลําพังคนเดียวได คนใดที่คุยโตอวดโมวาฉันไมตองพึ่งใครเลย พอ
แมไมไดใหอะไรฉัน บานชอง ไรนาสาโท ฉันบุกรางถางพงกอสรางมาดวยลําแขงของฉันเองทั้งนั้น เปน
คนคิดผิดเปนมิจฉาทิฏฐิอยางรายกาจทีเดียว ขอใหคิดดูเพียงแตเราคลอดออกมาจากทองมารดา
เทาน้ัน หากไมมีใครเลี้ยงแลว เราจะรอดอยูมาไดถึงเพียงนี้เทียวหรือ และที่อวดวาสรางมาดวยลําแขง
ของฉันเองนั้น ก็ลําแขงนั้นตนไดมาจากไหน ไมใชลําแขงที่พอแมใหมาดอกหรือ แมแตเส้ือผาที่คนคุยโต
นุงหมอยูนั้น ก็หาไดคิดไมวาตองอาศัยคนอีกกี่สิบคน กวาจะสําเร็จเปนเส้ือกางเกงมาใหสวมใสได เขา
คิดแตเพียงวามีเงินแลวไปซื้อมาจากรานเจก ประเดี๋ยวก็ไดใสแมเพียงนั้นก็ยังลืมไปวาตองอาศัยเจกขาย
ใหจึงไดใส ถาไปซื้อแลวแตเจกไมขายใหจะโปรดวากระไร และเงินที่ไดมาซื้อนั้น ไดมาจากใครเลา ก็
ไดมาจากคนอีก 
 ทั้งเงินที่สําเร็จรูปมาเปนเหรียญหรือธนบัตรก็ดี ถาไมอาศัยคนทําแลวจะสําเร็จมาไดอยางไร ก็
ตองอาศัยคนอีก ไมจําเปนตองสาวไปถึงวาเส้ือผานั้นตองอาศัยเจกขาย เจกขายตองอาศัยมีผูตัดเสื้อ
กางเกงขาย ผาจะมีไดนั้นตองอาศัยคนทอผา ผาจะมีทอก็ตองอาศัยคนทําดวย ดายจะมีทําก็ตองอาศัย
คนกรอหรือปนดาย และดายจะมีกรอก็ตองอาศัยคนเก็บฝาย ฝายจะมีใหคนเก็บก็ตองอาศัยคนปลูก 
คนจะปลูกฝายไดก็ตองอาศัยมีจอบ-เสียมหรือไถเปนเครื่องมือ เครื่องมือจะมีไดนั้นก็ตองอาศัยชางทํา
เครื่องมือ ชางจะทําเครื่องมือไดก็ตองอาศัยคนถลุงเหล็กขาย เหล็กจะมีถลุงขายไดก็ตองอาศัยมีคนขุด 
คนจะขุดเหล็กไดก็ตองมีขาวกิน ถามิฉะนั้นก็ไมมีแรงขุด ขาวจะมีกินก็ตองอาศัยคนหุง คนทํานา คนหุง
ขาว คนทํานาก็ตองมีเส้ือผา นุงหม เส้ือผาจะมีนุงหมก็ตองอาศัยมีคนทําและมีคนขาย คนทําและ
คนขายจะมีไดก็ตองอาศัยมีคนซื้อ ถาไมมีคนซื้อแลว คนจะทําและขายใหแกใคร เพียงแตเรื่องเสื้อผาที่
เราตองนุงหมนี้อยางเดียวเทานั้น ก็ตองอาศัยคนไมรูวากี่สิบคน รวมมือกันทําคนละอยางสองอยางจึง
สําเร็จเปนเส้ือกางเกงใชได 
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 สวนเรื่องอื่น ๆ อีก เชน เรื่องปวยไข เรื่องการกิน เรื่องที่อยูอาศัย ลวนแตเราจะทําคนเดียว
ไมไดทั้งสิ้น ตองอาศัยความชวยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา จึงเปนอยูไดดวยความผาสุก ฉะนั้น 
คนเราทําหนาที่ใหเปนมนุษยแลวจึงตองทําหนาที่อื่น ๆ อีก สุดแตวาตนตกอยูในฐานะเปนอะไรก็ตองทํา
หนาที่นั้น ๆ ตามที่โลกสมมติขึ้น และจะทําหนาที่ตาง ๆ ไดถูกตองเรียบรอย จําเปนตองศึกษาหนาที่นั้น 
ๆ ใหเขาใจเสียกอน การปฏิบัติหนาที่จึงจะไมผิดพลาดไดงาย ในที่นี้จะกลาวถึงหนาที่ของพอแมเปน
เบื้องตนกอน เพราะพอแมมีหนาที่จะตองเปนบุพพการีของลูก คือ ตองอุปการะเลี้ยงดูลูกของตนกอน 
เพราะลูกนั้นเกิดขึ้นมาในโลก เนื่องดวยพอแมเปนตนเหตุ พอแมจึงมีหนาที่ตองทําการอุปการะกอน 
หนาที่ของพอแมที่ตองปฏิบัติตอลูกน้ัน มีดังตอไปนี้ 

๑. หามไมใหทําความช่ัว การที่พอแมตองรีบสอนลูกไมใหทําความชั่ว กอนอื่นน้ันเพราะลูกผู
เกิดมาใหม ๆ เปนเด็กที่ยังไมรูเรื่องของโลกเลย เปรียบเหมือนคนตาบอดที่หลงทาง ผูบอกทาง
จําเปนตองรีบบอกทางผิดเสียกอน เพ่ือไมใหผูหลงทางไดเดินผิดตอไป จะไดหยุดคิดหาทางเดินใหม 
มิฉะนั้นจะเดินหลงทางไปไกลเกินกวาที่จะกลับได ถารีบบอกคนหลงทางเสียกอนแลววาทางนี้เปนทาง
ผิด แมคนหลงจะยังไมเดินไปทางถูก ก็คงหยุดเดินทางผิดเสียกอน และเมื่อไดรับทราบวาทางไหนเปน
ทางที่ถูกแลว เขาจะเดินไปในทางถูกโดยงาย 
  การที่พอแมจะสอนลูกไมใหทําความชั่วนั้น จะตองชี้แจงใหลูกเขาใจชัดเจนวา อะไรเปน
ความชั่วหรือความชั่วคืออะไร และเมื่อทําความชั่วแลว ผลของความชั่วน้ันจะเปนอยางไร พรอมกับ
ยกตัวอยางคนทําช่ัวใหลูกดูเปนแบบ 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
หนอยก็พูดเอะอะกอการทะเลาะวิวาทชกตอยตีฟนกันข้ึนจนถึงตาย หรือเปนคดีถูกจับขึ้นศาลก็มี เสีย
เงินคาสุราแลวยังเสียเงินคาเปนความอีก 
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 ยิ่งกวาน้ันยังทําใหเกิดโรคไดโดยงาย คนที่ดื่มสุรามากมักเปนโรคตับแข็ง เวลาเมาแลวก็ไม
มีความละอาย กลางถนนหรือขางทางเทาก็นอนได แมผานุงผาหมจะหลุดลุยอยางไร น้ําลายจะไหลฟูม
ปาก ขี้ฝุนจะเปรอะเปอนเน้ือตัว 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
ทองถิ่นน้ัน 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 
 ขึ้นช่ือวาความชั่วแลว แมเพียงเล็กนอย ไมทําเสียเลยดีกวา เพราะมันเปนเหมือนสนิม
เหล็ก ถาใหเกิดขึ้นสักหนอยแลว มันก็คอย ๆ ลุกลามมากขึ้นโดยลําดับ และความชั่วอ่ืน ๆ อีก ก็ควร
พยายามหาโอกาสชี้แจงใหลูกเขาใจจนเห็นโทษของความชั่วนั้น ๆ วันละเล็กละนอยตามสมควรแกวัย
ของลูก โดยเฉพาะเร่ืองอบายมุขทางแหงความฉิบหาย ๑๑ อยาง ตองรีบสอนกอน คือ ๑. การเปนนักเลง
สุราตามท่ีกลาวมาน้ี ๒. การเปนนักเลงผูหญิง ๓. การเปนนักเลงการพนัน ๔. การคบคนช่ัวเปนมิตร ๕. 
การเปนนักเลงดูมหรสพ ๖. เท่ียวกลางคืน ๗. การเปนคนเกียจคราน ๘. การเดินทางไกลคนเดียวโดยไม
จําเปน ๙. การเปนคนดุราย ๑๐. การเปนคนนอนหลับมาก ๑๑. การเห็นแกตัวเองจัด ทั้งหมดนี้ลวนเปน
ความชั่วชนิดรายแรงทั้งสิ้น ตองพยายามสั่งสอนและบังคับลูกอยาใหประพฤติเปนเด็ดขาดตั้งแตเวลา
ยังเยาวทีเดียว ถาปลอยใหโตแลวจะสอนยาก เหมือนไมแกเสียแลวยอมจะดัดไดยากเปนธรรมดา หาก
ไมเช่ือฟงทําผิดเปนครั้งที่สองแลวตองลงโทษตามสมควร อยางนอยก็เฆี่ยนหรือทําการทรมานอยางใด
อยางหนึ่ง พรอมกับชี้แจงคุณและโทษใหรูสึกจนได 
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 จงถือภาษิตโบราณวา “รักวัวใหผูก รักลูกใหตี” ในการสอนลูกไมใหทําความชั่วนี้ ถึงจะสอน
ดีมีเหตุผลเพียงใด แตถาเราเปนพอแมยังทําความชั่วอยูแลว การสอนนั้นก็ไมสูจะไดผล จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่พอแมจะตองประพฤติตัวเองใหดี เลิกทําความชั่วใหลูกเห็น เพราะพอแมเปนแบบอยาง
ที่สําคัญที่สุด ทานสอนไววา “อยาข้ีกอนใหญใหเด็กเห็น” หากพอแมประพฤติชั่วชาเสียแลว จะวากลาว
สั่งสอนลูกไดอยางไร 

๒. ใหต้ังอยูในความดี ขอนี้พอแมไดสั่งสอนใหลูกเชื่อฟง ตั้งมั่นอยูในการไมทําความชัว่ดังในขอ 
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 เมื่อลูกต้ังอยูในความดีดังที่
กลาวมานี้ พอแมก็คงจะพอใจแลว และควรย้ําใหลูกเขาใจวา ความดีก็คือการทําส่ิงใดแลวเปนประโยชน
แกตัวเองและคนอื่น เชน การกตัญูกตเวที คือการระลึกถึงอุปการะที่คนอื่นกระทําแกตน แลวตอบ
แทนอุปการคุณนั้นเปนความดี เพราะทําใหจิตใจของตนเปนคนออนนอม และทําใหเปนที่รักใครของผูที่
เราตอบแทน เปนที่สรรเสริญของผูอื่น และยังเปนเสมือนตราเครื่องหมายประจําตัว แสดงวาผูนั้นเปนผู
มีนิสัยสันดานเปนคนดี ใคร ๆ ก็พอใจที่จะคบหาสมาคมดวย  

๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา ตามสมควรแกอายุและสติปญญาของลูก ขอนี้ในชั้นตนพอแมก็สอนให
ลูกรูจักกิริยามารยาทในการเดิน การนั่ง การยืน การนอน ตลอดจนการพูดจาใหเปนคนมีกิริยา
เรียบรอยออนนอม และพูดจาเปนสัมมาคารวะ พูดจาออนหวาน ใหรูจักขอโทษเมื่อตนไดทําผิดไป ให
รูจักกราบไหวและกลาวขอบคุณแกบุคคลผูใหสิ่งของอะไรแกตน แมที่สุดเขาใหขนมกินสักเล็กนอย เปน
ตน เมื่อลูกมีอายุพอสมควรแลว จะเลาเรียนศิลปวิทยาตาง ๆ ไดแลว ก็เลือกสงลูกไปยังโรงเรียนหรือ
สํานักอาจารยที่ตนพิจารณาเห็นวาจะอบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนดี และมีความรูในวิชาน้ัน ๆ 
  เรื่องนี้พอแมจะตองพิจารณาอุปนิสัยใจคอของลูกวา ลูกมีจิตใจรักในทางไหน เชน ชอบทาง
เครื่องยนต หรือชอบทางทหาร ตํารวจ หรือชอบทางเพศสมณะ ก็พยายามพาไปฝากยังสํานักครูบา
อาจารยที่สอนวิชานั้น ๆ หากลูกมีสติปญญาดีพอสมควร ควรจะเรียนไปไดจนจบมหาวิทยาลัย ก็ควร
สงเสริมใหลูกไดเรียน แมจะสิ้นเปลืองเงินทองบางก็ควรยอม หากยังสามารถจะสงใหเรียนไดอยู ไม
จําเปนตองเก็บเงินไวใหเขาเวลาโตแลว เพราะถาเราเรียนจบก็มีวิชาแลว ก็คงจะหาเลี้ยงตัวไดเอง หาก
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เราเก็บเงินไวให ลูกเราเปนคนโงไมมีการศึกษาพอสมควร ก็ยอมจะรักษาทรัพยไวไมได ดังตัวอยางที่มี
อยูเปนอันมาก ที่พอแมเปนตระกูลร่ํารวยลูกก็พลอยเปนคนฟุงเฟอขี้เกียจศึกษาเลาเรียน ถึงไปเรียนก็
สอบตก พอแมก็ไมกวดขัน คิดวาเรามีเงินใหลูกกินใหลูกใชพอแลว ผลสุดทายครั้นหมดพอแมแลว
ตนเองก็ไมมีปญญาจะรักษาทรัพยไวได 
 บางคนลูกมีมันสมองไมดี สติปญญาออนไมพอจะเรียนชั้นสูงได แตดวยความรักลูกก็
อุตสาหเสียเงินเสียทอง เปนคาแปะเจี๊ยะใหลูกเขาเรียนจนได ผลสุดทายก็เรียนไมสําเร็จ ตองกลับบาน
เงินทองก็หมดไปเพราะคาเลาเรียนและคาใชจายอ่ืน ๆ เปนเหตุใหตัวเองและลูกตองลําบากภายหลังก็มี 
 ฉะนั้น จึงจําเปนตองพิจารณาดูสติปญญาและอุปนิสัยใจคอของลูกเราวาสมควรจะเรียน
สําเร็จไดแคไหน เพียงไร เมื่อเห็นวาถาจะเรียนไมสําเร็จชั้นสูงสุดถึงอุดมศึกษา ก็ควรใหเลาเรียนวิชาที่
จักเปนอาชีพทํากินของตนไป โดยไมตองพ่ึงทางสมองอยางเดียว คือ ใหเลาเรียนในวิชาอยางใดอยาง
หนึ่งที่พอสมควรแกกําลังกายและสติปญญาของลูก วิชาที่ควรเลือกเพ่ือความเปนอยูโดยไมตองเสี่ยงภัย
กอนการทําความชั่วนัก ก็คือวิชาเกี่ยวกับการสอนอันดับที่หนึ่ง วิชาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนเปน
อันดับที่สอง วิชาเกี่ยวกับการชางหรือเกษตรกรรมเปนอันดับที่สาม เพราะถาผูใดสามารถเรียน
จนกระทั่งมีความรูเปนครูเขาไดแลว ก็ยอมไดรับเกียรติสูง ยิ่งตั้งตัวเปนคนดี เสียสละ สมกับเปนครู
ตัวอยางจริง ๆ แลว ยอมเปนอยูสบายไมมีเวรภัยกับใคร ทําตนเปนลูกพระพุทธเจาไดอยางดี เพราะ
พระองคเปนพระบรมครูตัวอยางของโลก แมสมบัติจักรพรรดิ พระองคยังไมปรารถนา จึงทรงสามารถ
สอนคนใหพนจากทุกขใจไดจริง ๆ จัดวิชาเกี่ยวกับการสอนไวเปนอันดับที่หนึ่ง 
 สวนวิชาเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 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.  แตงงานกับผูท่ีสมควรให  หนาที่อันสําคัญยิ่งของพอแมอีกอยางหนึ่ง ก็คือการจัดกาสามี
และภรรยาใหแกลูกของตน พอแมบางคนอาจจะคิดวา ลูกเราเล้ียงมาโตแลว มันก็หาของมันเอง ถือ

ภาษิตวา “ปลูกเรือนตองตามใจคนอยู ปลูกอูตองตามใจคนนอน” นั้นคงไมถูกนัก เพราะลูกของเรานั้น

เพ่ิงจะเปนหนุมสาว มันยังไมเคยแตงงานเลย และผานชีวิตมาในโลกนอยนัก หากใหหาสามีภรรยากัน
ตามลําพัง ระวังจะตองนั่งน้ําตาเช็ดหัวเขาโดยไมรูตัว เพราะความเปนหนุมเปนสาวของลูกเรานั้น 
ธรรมชาติมันบีบครั้นหัวใจใหใครจะมีสามีภรรยาตามประเพณีของโลก ดวยความไมเคยจึงไมใครรูวาคน
ไหนอียางไร เสียหายอยางไร ตระกูลพอแมแมปูยาตายายของเขา เปนมาอยางไรบางก็ไมรู เพราะตัว
เกิดมาทีหลัง พอเห็นเปนหนุม ๆ สาว ๆ แตงตัวหลอ ๆ ก็จะเกิดความพอใจ เกิดความชอบความรักขึ้น 
พอไดใกลชิดพูดจาถูกอกถูกใจเขาสักหนอย ประกอบกับธรรมชาติแหงกามเทพคอยเรงเราสะกิดใจอยู 
ก็ทําใหอยากจะเผด็จศึกเสียเร็ว ๆ จนกระทั่งหนุมสาวบางคูทนรอทําตามประเพณีไมไหว จึงรวมหัวจม

ทายกันเองตามวิสัยของโลกีย แลวก็เกิดลูกออกมาโดยไมทันต  ั งใจ แลวทีนี้ทั้งหนุมสาวก็ไมรูจะ

รับผิดชอบอยางไร ฝายหนุมพอไดชิมรสแลว เห็นฝายสาวมีทองหรือคลอดลูกแลว มักเกิดเบื่อแลวคิด
จะหาใหมก็หลบหนาไป ทําใหตายายตองเลี้ยงหลานโดยไมมีพอแมก็มีมาก บางรายฝายสาวฆาตัวตาย
เพราะฝายหนุมทอดทิ้งก็มีไมนอย บางรายทกใหชายและหญิงเรียนไมสําเร็จดวยกันทั้งคู  
 นี่แหละโทษของการที่พอแมคิดวาไมใชหนาที่ มีหนาที่แตเล้ียงใหโตเทานั้น อาศัยเหตุนี้พอ
แมจึงมีหนาที่อันจําเปนในการที่จะตองหาสามีและภรรยาที่สมควรใหแกลูกของตน คือ เมื่อลูกมีอายุ
พอสมควรและเสร็จการศึกษาแลว ก็ควรจะสอดสองพิจารณาดูวาลูกของใครมีตระกูล ฐานะ รูปราง 
อัธยาศัย และอายุพอสมควรแกลูกของเราบาง ถาพอแมปรึกษากันเห็นสมควรแลว ก็อยาเพ่ิงตกลง
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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แตงงานเปนที่แนนอน เ พ่ือความมั่นคงกันความผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ เรา
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 หรือไมไดอยูกบั
พอแมบาง ก็ตองอาศัยปรึกษาผูใหญที่ตนรักใครนับถือกอนแทนพอแม แมแตบุคคลที่เล้ียงดูลูกกําพรา
ก็ควรจะทําตัวใหเปนที่พ่ึง ชวยเหลือจัดแจงแตงงานใหเหมือนกับพอแมของเขาจริง ๆ แตการเลือกนั้น 
ทั้งพอแมและลูกควรจะมีหลักเกณฑกวาง ๆ ดังนี้ ๑. มีความรูและความประพฤติพอสมควร ๒. มี
ความสามารถในการทํางานหาเงินได ๓. รูปรางพอคูควรกัน ซึ่งเรียกตามที่นิยมกันวา คุณสมบัติ ทรัพย
สมบัติ และรูปสมบัติ ในสมบัติทั้ง ๓ นั้น ตองเลือกคุณสมบัติเปนส่ิงสําคัญที่สุด เพราะธนสมบัตินั้น ถา
ไปมัวแตเลือกผูที่มีเงินหรือเห็นแกเงินเปนใหญแลว หาไมมีคุณสมบัติ เงินนั้นแหละจะเปนพิษ ทําใหไมมี
ความสุข เพราะมักใชเงินมาเปนเครื่องขมขูหรือดูถูกอีกฝายหนึ่ง และบางทีแสดงวามีเงินมากมาย แต
ความจริงยังเปนหนี้เขาอยูก็อีกมาก ครั้นรูความจริงภายหลัง จิตใจที่ผิดหวังในการเงินก็เริ่มแสดงความ
ไมพอใจ ทําใหเกิดความระหองระแหงภายในครอบครัว แมรูปสมบัติก็เหมือนกัน ไมสูสําคัญนัก เพราะ
เปนรูปธรรมนามธรรม เกิดมาเองนั้น ใครจะตําแตงเอาตามใจชอบไมได แมจะสวยและสาวในเบื้องตน 
แตไมชาความสวยและสาวนั้นก็จะหมดไป หากรักกันแตงกันเพราะชอบรูปสมบัติแลว เปนที่เช่ือไดวาไม
ชาก็ตองหยารางกันไป เพราะความสวยและสาวนั้นมันเปนอนิจจัง ตองแปรปรวนเปลี่ยนไปเปนแกและ
เจ็บและตายอยางแนนอน 
 สวนคุณสมบัตินี่ซิเปนส่ิงจําเปนที่จะตองพิจารณาใหดี 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.  มอบทรัพยใหในสมัยท่ีควร ขอนี้ดูเหมือนพอแมทุกคนก็ไดใหทรัพยแกลูกอยูแลวโดยทั่วไป 
แตทรัพยนี้พระพุทธเจาตรัสวาเปนอสรพิษ ธรรมดาวาอสรพิษยอมจะกัดคนทั่วไป ไมเลือกวาผูนั้นจะ
เปนผูมีพระคุณแกตนหรือไมก็ตามที ดังที่ทราบกันทั่วไปแลวในเรื่องงูเหากับชาวนานั้น ในปจจุบันนี้เราก็
ไดยินไดเห็นกันอยูเสมอ ๆ แลววาคนถูกปลนฆาตายก็เพราะทรัพย หญิงสาวถูกลอลวงไปเสียคนก็
เพราะทรัพย คนผูใหญที่มีเกียรติยศสูงตองเสียช่ือเสียงไปก็เพราะฉอโกงทรัพยของประชาชนและ
ราชการ 
 ฉะนั้น พอแมจะใหทรัพยแกลูก จึงตองพิจารณาใหรอบคอบวาควรจะใหเทาไรในเวลาไหน 
เพราะทรัพยนั้นเปรียบเหมือนมีด ถาคนเอาไปใชฟนคนอื่นก็เกิดโทษ ถาเอาไปใชตัดไมขายก็ไดเงิน เปน
ตน ในเวลาลูกยังเปนเด็กไปเรียนหนังสือทุกวันนี้ ก็มีความจําเปนตองใหทุก ๆ วัน แตใหวันละเล็กนอย
พอสมควรที่จะตองใชตามความจําเปน ถาเราตามใจลูก สงสารลูก กลัวลูกจะอดอยาก กลัวลูกจะอาย
เพ่ือนฝูงในเวลาไปโรงเรียน แลวก็ใหไปมาก ๆ เกินความจําเปน ก็เทากับหัดลูกใหเปนคนใชสุรุยสุราย
ตั้งแตเล็ก ๆ รายยิ่งกวานั้น บางทีก็แอบเอาสตางคไปเลนการพนันบาง ไปดูหนังบาง บางทียังชวนเพ่ือน
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 แมรายการรบั
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 
 นอกจากใหทรัพยในเวลาเรียนแลว ก็ใหเวลามีงานนักขัตฤกษประจําป เชน วันตรุษ
สงกรานตบาง วันปใหมบาง ในเวลาตัดจุกหรือบวชเปนพระภิกษุสามเณรบาง เวลาแตงงานบาง เวลา
แยกครอบครัวออกไปทํามาหากินเองบาง บางครั้งก็ใหในเวลาลูกเจ็บไขเพ่ือใหลูกไดทําบุญกศุลบาง การ
จะใหมากหรือนอยก็แลวแตความเหมาะสมแกฐานะและเวลางานนั้น ๆ รวมความแลว สมัยที่ควรให
ทรัพยแกลูกมี ๒ สมัย คือ นิจสมัย คือ ตองใหเสมอ ๆ ระหวางที่ยังตองศึกษาเลาเรียน ๑ กาลสมัย 
ไดแก เวลาลูกโตจะแตงงานหรือแยกครอบครัว ๑ 
 การแบงทรัพยใหลูกในเวลาใหลูกแยกครอบครัวน้ีก็สําคัญไมนอย เพราะบางคนมีลูกหลาย
คน เมื่อแบงไมดีลูก ๆ ก็โกรธวาพอแมลําเอียง รักไมเทากัน พอแมตองเปนคนฉลาดรูจักช้ีแจงเหตุผลให
ลูกเขาใจถึงความจริงที่ตองแบงเชนนั้น เพราะบางรายพอแมอาจจะใหลูกเทากันทุก ๆ คนไมได เชน ลูก 
๓ คน ลูกคนหนึ่งสงไปเรียนหนังสือสําเร็จมีงานทําและมีเงินเดือนแลว อีกคนหนึ่งแตงงานปลูกบานใหม 
แบงนาใหไปทํากินแลว สวนอีกคนหนึ่งนั้นตองทํางานชวยพอแมสงเงินใหคนที่สงไปเรียนหนังสือจน
สําเร็จเชนน้ี 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
ลูกมีกรรมสิทธ์ิเมื่อพอแมตายแลว 
 อีกวิธีหนึ่ง พอแมแบงทรัพยใหลูกที่แยกไปแตเพียงเล็กนอยพอสมควร ทรัพยสวนใหญจด
ทะเบียนต้ังเปนหุนสวนไวใหเปนกองกลาง หามมิใหลูกคนใดถือกรรมสิทธ์ิหรือแบงไปอีก ใหชวยกัน
รักษาไวสําหรับวงศตระกูล เมื่อลูกหลานคนใดที่ไมมีสติปญญาสามารถจะแยกไปทํามาหากินที่อื่นได ก็
จะไดมาอาศัยทํากินไปในหุนสวนกองกลางนี้ เปนการรักษาวงศตระกูลไวไมใหสูญไปงาย  ๆ เพราะถา
แบงใหไปทุก ๆ คน แลวก็ไดไปคนละเล็กละนอยไมพอจะทํางานใหญไดผล ที่สุดก็ละลายหมด เชน มี
เงินอยูสักหาแสนบาท ถาแบงใหลูกหลานสิบคนก็ไดคนละหาหมื่นบาท ไมพอที่จะทําการคาหรือ
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อุตสาหกรรมใหเปนหลักฐาน ถายังรวมอยูทั้งหาแสนบาทแลวใหลูกหลานทุกคนเปนกรรมการชวยกัน
รักษาทํากินไป โดยไมแบงใหกันอีกก็ยอมทําใหตระกูลตั้งอยูมั่นคงเปนปกแผนตอไปได 
 ๖.  แนะนําพรํ่าสอน  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 ซึ่งเปนสิง่ชัว่ชา 
และปฏิบัติแตงสิ่งที่ดีทุก ๆ อยาง เชน พูดจาไพเราะออนหวาน มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน 
ขยันหมั่นเพียร รูจักกระเหม็ดกระแหมในการใชจาย เปนตน ซึ่งเปนส่ิงที่ดีงามเชนน้ีแลว เช่ือวาลูก
จะตองทําตามแนนอน เพราะลูกน้ันไดยินไดฟงคําส่ังสอน ทั้งไดเห็นตัวอยางอันดีของพอแม ยอมเปน
เสมือนแมเหล็กดึงดูดจิตใจของลูกใหออนคลอยตามอยางไมตองสงสัย 
  ถาพอแมไดแตสั่งสอนลูกอยางเดียว สวนพอแมเองยังไมเลิกจากการกระทําความชั่วอยู
เปนปกติแลว ที่ไหนลูกจะเชื่อฟงพอแม เมื่อไดฟงคําสอนแลว แมจะไมคัดคานโดยตรง ยอมจะนึกคาน
ในใจเสมอวา ก็พอแมสอนวาช่ัวแลวทําไมพอแมจึงยังทําอยูอีกเลา? 
 สวนการพร่ําสอนนั้นหมายถึง พยายามติดตามสั่งสอนตลอดเวลาทั้งที่ยังเล็กอยูในอก หรอื
ยายไปเรียนหนังสือในที่ไกล ก็ติดตามไปสั่งสอนเสมอ ๆ หากไปไมไดก็ตองพยายามมีจดหมายไปวา
กลาวตักเตือนใหสติ เปนเครื่องระลึกตามโอกาสที่ควร แมจะแตงงานแยกครอบครัวไปแลว ก็ยังคอย
สดับตรับฟงขาวคราวอยูเสมอ ๆ ถาไดยินขาวแหงการกระทําไมดีของลูก ก็หาโอกาสแนะนําตาม
สมควรแกกรณี เรียกวาพร่ําสอนอยูตลอดเวลา เพราะถึงอยางไรก็ดีลูกน้ันเปนสิ่งที่พอแมตัดไมขาด 
ถึงแมจะโกรธลูกตัดออกจากกองมรดกแลวก็ตาม ใคร ๆ เขายังวาเปนลูกของเราอยูนั่นเอง ไมวาลูกจะดี
หรือชั่ว ยอมเปนเสมือนตราเครื่องหมายใหรูวาพอแมเขาเปนเชนไร ภาษิตก็มีรับรองวา “ลูกไมดีเขาก็ติ
เตียนถึงพอแม” ไมเหมือนสามีภรรยาเมื่อหยาขาดจากกันแลว ใครจะประพฤติชั่วเสียหายอยางไรอีก ก็
ไมมีใครเขาติเตียนถึงอีกคนหนึ่ง 
 ๗.  หาโอกาสพาลูกไปเท่ียวหรือไปในงานพิธีตาง ๆ เชน งานกุศลเปนตนบาง เพ่ือเปนการอบรม
ใหลูกมีความเฉลียวฉลาดรอบรูในสิ่งที่ยังไมเคยรูเคยเห็น เปนการเพ่ิมความเบิกบานใจใหแกลูกเปนครัง้
คราว ทําใหลูกเกิดความรักใครสนิทสนมในพอแมยิ่ง ๆ ขึ้น เมื่อไปในที่ใดก็สอนใหลูกรูจักสังเกต
เหตุการณที่เกิดขึ้นหรือพิธีที่เขาทํานั้นใหลูกเขาใจถึงเหตุผลที่ถูกตอง ทั้งเปนการสรางความกลาหาญใน
การเขาสมาคมใหแกลูกดวย 
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หนาท่ีของพอแมน้ี เม่ือกลาวโดยยอมี ๗ ขอ คือ 
๑. หามไมใหทําความช่ัว 
๒. ใหต้ังอยูในความดี 
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา 
๔. จัดการแตงงานกับผูท่ีสมควรให 
๕. มอบทรัพยใหในสมัย 
๖. แนะนําพรํ่าสอน 
๗. หาโอกาสพาลูกไปในที่ตาง ๆ 

 
 
“ทุกส่ิงสรรพอันใดอยากไดมา เม่ือไดแลวส้ินอยากไปเจียวหนา” 
    พระราชนิพนธลนเกลา ฯ ร.๖ 

 
 
 มีเงินใหทานกู  ไปนา 
ศิลปะศาสตรฤาศึกษา  เลาไว 
มีเมียอยูเคหา   ไกลยาน 
สามลักษณะน้ีใกล  แกลแมนไปมี 
    สมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร 

 
 
วิธีแกปญหาพูดกันไมรูเร่ือง 

๑. แสดงความเห็นใจกันและกัน 
๒. พยายามอดทนฟงคําพูดของกันและกัน 
๓. ปรับความเขาใจของกันและกัน 
๔. พยายามนึกถึงอกเขากับอกเราวาเหมือนกัน 

       เกษมศิลป 
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หนาท่ีลูก 
 

 

 
 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 “ศัตรูท่ีย่ิงใหญของสตรีก็คือการคลอดลูก” พอลูกออกมาแลวแลเห็นลูกสมบูรณและปลอดภัยก็
รูสึกปลื้มใจถึงกับยิ้มทั้งน้ําตา นี่แสดงถึงน้ําใจของคุณแมที่มีความรักตอลูกมากถึงขนาดไหน จะเอาอะไร
มาเปรียบเทียบกับพระคุณของแมไดเลา 
 ตอจากนั้นทั้งพอทั้งแมก็กุลีกุจอชวยกันประคับประคองอาบน้ําปอนขาว เล้ียงดูฟูมฟก 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 ขอแตใหลูกไดหายจากปวยไขเทาน้ัน ถึงเงินทองของตัวไมมีก็ตองเอาขางของไป
จํานําจํานอง หรือขอยืมเงินเขามารักษาลูกกอนจนได จะมีใครอีกเลาที่จะเสียสละ เอาใจใสชวยเหลือเรา
เชนน้ีโดยไมหวังผลตอบแทนเลย นอกจากคุณพอและคุณแมของเราเทาน้ัน 
 ครั้นลูกเจริญวัยพอสมควรศึกษาเลาเรียนไดแลว ก็พยายามเอาลูกไปฝากฝงยังสํานักครู

อาจารยที่เห็นวาจะสามารถสั่งสอนอบรมลูกใหเปนคนดีได  เม ื่อไดเขาเรียบหนังสือแลว ถาตองเดินไป

มาและยังเล็กอยูก็อุตสาหไปสงและไปรับทุกวัน จัดขาวปลาอาหารและขนมไวใหลูกกินเมื่อเวลาลูก

กลับจากโรงเรียน เพราะกลัวลูกจะหิว เส้ือผาก็พยายามซักรีดใหจนสะอาด ตัวไหนสกปรกก็ไมใหสวม

ใส กลัวลูกของแมจะไมสวย เวลาวางตอนเย็นหรือกลางคืนก็พยายามแนะนําพร่ําสอนวาสิ่งนั้นไมดี ลูก

อยาทํานะ ส่ิงที่ลูกจะทําตองขออนุญาตคุณพอหรือครูเสียกอน คนนั้นเปนคนไมดีไมควรเอาอยางคนนี้

มีความขยันประพฤติเรียบรอย ลูกควรเอาเปนตัวอยาง เรียกวามีความเปนหวงอยูทุกลมหายใจเขา

ออก จนกระทั่งลูกโตสมควรจะมีสามีภรรยาไดแลว ก็จัดแจงตบแตงใหสมหนาสมตา และแบงทรัพย

สมบัติใหทํามาหากินจนตั้งตัวไดเปนหลักฐาน พอแมก็จะพลอยยินดีเปนที่สุด 

 ฉะนั้น พอแมจึงไดนามที่ประเสริฐอีกอยางหนึ่งวาเปนพระพรหมของลูก คือ เปนผูมีเมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในลูกทุกโอกาส แมลูกจะดื้อดานไมเชื่อฟงพอแม ประพฤติตัวเสียหายจนตอง

ถูกเขาฆาตาย พอแมก็ยังไมเกลียด ไดแตวางอุเบกขา คิดวาเปนกรรมของลูกทํามาเพียงเทานั้น 

นักปราชญในสมัยโบราณจึงพรรณนาคุณของพอแมไววา “หากจะเอาทองฟามาเปนกระดาษ เอา
เขาพระสุเมรุมาเปนปากกา เอาน้ําในมหาสมุทรมาเปนน้ําหนักจดจารึกพรรณนาคุณพอแม
ไปจนกวาจักสิ้นกระดาษและน้ําหมึก ก็ไมสามารถจะพรรณนาคุณพอแมไดครบถวน” อาศัย

เหตุผลดังกลาวมานี้ จึงมีหนาที่ที่ลูกทุกคนตองปฏิบัติตอพอแม ๗ ประการ คือ 

 ๑.  ทานเลี้ยงเรามาแลวตองเลี้ยงตอบทาน ขอนี้หมายความวาพอแมไดเลี้ยงเรามาแลว

เปนอยางดี คร้ันเมื่อทานแกเฒาลง  ลูกจึงตองพยายามเลี้ยงดูทานเปนอยางดีใหเหมือนกับที่ทานได
อุตสาหเล้ียงเรามาดวยความลําบากยากเข็ญดังกลาวแลว วิธีเล้ียงพอแมนั้นมี ๒ อยาง คือ เล้ียงราย
กายหนึ่ง เล้ียงน้ําใจหนึ่ง เล้ียงรางกายนั้น ไดแก พยายามจัดขาว ปลา อาหาร ขนม และลูกไมอยางดี ๆ 
แปลก ๆ ใหม ๆ มาบํารุงทานไมใหบกพรองตลอดทุก ๆ มื้อเมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร หา
เครื่องนุงหมที่ดีเหมาะสมแกทานมาใหตกแตงตามสมควร จัดทําที่อยูอาศัยใหทานไดพักผอนอยาง
ผาสุก ยามทานปวยไขก็รีบจัดหาหมอมารักษาพยาบาล และตนเองก็พยายามเฝาดูแลทาน ไมทอดทิ้ง
ใหทานวาเหว ตองรองเรียกดวยเสียงอันดังเพราะทานกําลังปวยไข เวลาทานอาเจียนหรือขีร้ดเยีย่วรด ก็
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ตองพยายามจัดลางจัดซัก และเปลี่ยนผาใหมใหทานดวยมือของตนเองโดยความเต็มใจ ใหเหมือนกับที่
ทานไดทําใหเราเมื่อเล็ก ๆ 
  ฉะนั้น ในการบํารุงเล้ียงรางกายนี้ 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 
 สวนการเล้ียงน้ําใจนั้น จงไดพยายามทําทุกอยางไมใหขัดเคืองใจพอแม เมื่อทานมีความ
ประสงคจะเอาอะไร หรือจะใหเราทําอะไรแลว จงพยายามทําตามที่ทานตองการดวยความเต็มใจ แม
สิ่งนั้นจะไมถูกกับความประสงคก็ดี หรือเปนของไมควรทํา แตไมถึงกับเสียหาย ก็ขอใหพยายามทําตาม
เถิด อยาขัดขืนใหทานไมสบายใจเลย และจงสังเกตดูวาส่ิงใดทานชอบทํา สิ่งใดทานชอบรับประทาน แม
ทานไมไดบอกขอรองเรา ก็จงพยายามจัดทําหรือจัดหามาสนองทาน หากทําไดดังนี้ทานจะปลื้มใจมาก 
เพราะดีใจวาลูกรูจักนํ้าใจทาน ถาบางครั้งไมสามารถจะทําตามความประสงคของทานไดแลว ก็อยาเพ่ิง
ออกปากเถียงหรือคัดคาน จงเฉย ๆ ไวกอน แลวหาอุบายพูดใหทานเขาใจเองวาส่ิงนั้นเปนของผิดหรือ
เหลือวิสัยที่จะทําได อยางนี้จัดวาพยายามเลี้ยงน้ําใจของพอแม 
 ๒.  ชวยทํากิจของทาน ไดแก งานใดเปนส่ิงที่ทานจะตองทํา 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 ทานใหทําส่ิงนี้เราทําไมทันเสร็จแลวหนีไปเที่ยวเสีย เห็นแตความสนุกของตนอยาง
เดียว อยางนี้ใชไมได 
 ๓.  ดํารงวงศตระกูลของทาน การดํารงวงศตระกูลนี้ดูเหมือนเปนความประสงคอันสําคัญของ
พอแม ที่ไดพยายามมีลูกและเลี้ยงลูกใหดีที่สุดเทาที่จะทําได ดวยความมุงหมายวาเมื่อเราตายไปแลว 
ลูกหลานจะไดปกครองทรัพยสมบัติวงศตระกูลตอไป ฉะนั้น ลูกตองพยายามศึกษาเลาเรียนทําการงาน
สรางตนใหเปนปกแผนโดยตรงก็คือ พอแมเปนผูสรางชื่อเสียงใหแกวงศตระกูลจนมีคนรูจักเคารพนับถือ
ดวยการจัดทําอยางใดแลว ลูกตองพยายามทําเชนนั้นหรือใหดีกวานั้น เชน พอแมเคยเปนครูบา
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อาจารยมีชื่อเสียง ลูกควรจะทําตาม หรือพอแมเปนคนมีชื่อเสียงทางหมอหรือทางศีลธรรม ลูกก็ควร
พยายามดําเนินรอยตามไมใหเส่ือมไป เมื่อพอแมเคยเกงทางนี้ ครั้นส้ินบุญพอแมแลว ลูกก็ยังสามารถ
ทําแทนได แตการจะทําไดเชนนี้ก็อาศัยลูก ตองเปนคนเอาใจใสหมั่นสังเกตไวใหดีถึงปฏิปทาความ
ประพฤติของพอแม ทั้งในเวลาปรกติ ทั้งในเวลาติดตอกับคนภายนอก แลวพยายามจดจํากระทําตามไป
เรื่อย ๆ ตั้งแตทานยังมีชีวิตอยู 
 ธรรมดาวาลูกน้ันพระพุทธองคทานตรัสแบงไวเปน ๓ ประเภทคือ ลูกคนใดเกิดมาแลวการ
กระทําและความประพฤติปฏิบัติตาง ๆ เลวกวาพอแม ทานเรียกวา อวชาตบุตร เปนลูกที่เกิดมาแลว
เลวกวาพอแม ทําสกุลวงศใหเส่ือมไป 
 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.  เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน คือ เมื่อทานตองตายทําลายขนัธไปตามธรรมดา
ของสังขารแลว ลูกก็ไมควรแตจะเศราโศกเสียใจรองไหรําพันจนไมมีจิตใจจะทําฌาปนกิจศพของทาน
อยางไร ควรจะระงับความทุกขใจเพราะเหตุนี้เสีย แลวกลับมาพิจารณาใหเห็นความเปนจริงวา พอแม
เราตองตายไปตามธรรมดาของคนทุกคนที่เกิดมาแลวก็ตองตายทั้งสิ้น ปูยาของเรา ทวดของเราทานก็
ตายไปแลวเชนเดียวกัน และทานเหลานั้นก็หาเอาอะไรไปไดสักนิดหนึ่งไม แมสิ่งใดที่ทานรักดังดวงใจ 
ทานก็เอาไปไมไดเลย แมถึงตัวเราเองก็เชนเดียวกัน ในไมใชก็ตองตายไปอีกเชนเดียวกับทาน หนาที่ของ
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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
ไปใหแกพอแมจะไดเปนบุญที่บริสุทธ์ิผุดผอง ไมใหมีบาปอันใดมาเจือปน ซึ่งจะเปนเวรกรรมตอไปอีก 
เพราะมาปรารภการทําบุญใหพอแมเปนเหตุ การอุทิศก็ตองตั้งใจอุทิศดวยน้ําใจอันสงบและใสสะอาด
จริง ๆ ไมใชทําดวยความรีบรอน หรือสักแตวารินนํ้าตรวจจนจบพระยะถาพอเปนพิธีเทาน้ัน 
 ๖.  หม่ันอยูในกตัญูกตเวทีตอพอแม 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 พระองคทรงอนุญาตใหเล้ียงดูไดคลายบิดา แตจะถูกตองตัวแมไมไดเทาน้ัน 
 อนึ่งพระพุทธองคทรงตรัสไววา แมจะเลี้ยงดูใหวิเศษอยางไรก็ยังไมชื่อวาแทนคุณพอแมได 
สวนวิธีจะตอบแทนคุณพอแมใหไดนั้นก็คือ เมื่อทานยังไมมีศรัทธา ไมมีศีล ไมมีสมาธิ ไมมีปญญา ลูก
ไดพยายามแนะนําและชวยเหลือใหทานกลับเปนผูมีศรัทธา มีศีล มีสมาธิ มีปญญา จึงจะชื่อวาตอบ
แทนคุณพอแมได ครั้นเมื่อทานตายไปแลว 
 นอกจากทําบุญอุทิศไปใหตามประเพณีเชนน้ีแลว ยังมีวิธีตอบแทนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง คือ 
การทําตัวของเรานี้เองใหเปนคนดีที่สุด จนกระทั่งตัวเรานี้เปนผูบริสุทธ์ิสะอาดหมดจดจากกิเลส 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 หากส้ินบุญพอแมแลว เราตองพยายามระมัดระวังตัวและบําเพ็ญแตคุณงามความดี 
หลีกเล่ียงจากการกระทําช่ัวเปนเด็ดขาด อุตสาหปฏิบัติธรรมสรางฐานะและชื่อเสียงใหดีที่สุดเทาที่จะทํา
ได 
 ๗.  เช่ือฟง และปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพอแมในทางท่ีถูกตองโดยเครงครัด ขอสุดทายนี้เปน
หนาที่ที่สําคัญยิ่งกวา ๖ ขอที่กลาวไวขางตนนั้น ถาลูกไมกระทําตามขอที่ ๗ นี้แลว ขอตน ๆ นั้นลูกก็จะ
ไมสนใจกระทําเลย กลายเปนคนด้ือดาน จนพอวากลาวตักเตือนไมได ชื่อวาไมเล้ียงน้ําใจทาน ไมชวย
ทํากิจของทาน ไมดํารงวงศตระกูลไมประพฤติตนใหเปนผูสมควรรับทรัพยมรดก และไมมีความกตัญู
กตเวทีตอพอแมเลย ผลสุดทายก็จะเปนคนอกตัญู เปนคนดีตอไปไมได เพราะจะมีใครเลาที่จะตั้งใจ
แนะนําพร่ําสอนดวยความรักใครและปรารถนาดีตอเราอยางแทจริงเหมือนพอแมนี้เปนอันไมมี อยาพูด
ถึงวาคนอื่นเขาจะสอนใหเราเปลา ๆ เลย แมแตจางเขาสอนเขาก็สอนเทาที่จําเปนเทานั้น 
 ฉะนั้น ลูกจะเปนคนดีหรือคนชั่ว ก็สําคัญอยูที่วาเปนคนเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําส่ังสอน
ในทางที่ถูกตองของพอแมโดยเครงครัดหรือเปลา ถาลูกคนใดเชื่อฟงและปฏิบัติตาม เปนที่เชื่อไดวา
อยางไรเสียก็ยังไมตกต่ําไปกวาตระกูลเดิม มีแตจะดีขึ้นกวาตระกูลของตนเสมอไป ถาลูกคนสดไมเช่ือ
ฟงพอแมของตนเองเสียแลว ก็ชื่อวาเปนคนอกตัญู เมื่อใครทราบวาเปนคนอกตัญู คนที่ดีมีความรู
เขาก็ไมอยากจะคบหรือสมาคมดวย ทีนี้ตัวก็จะคบไดแตคนเลว ๆ แลวก็พากันประพฤติชั่วตาง ๆ ไมมี
ทางที่จะดีกวาตระกูลเดิมได 
 ฉะนั้น ลูก ๆ ทุกคนจะตองมีความพยายามอดทน เชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม และตั้งใจ
ปฏิบัติตามดวยความเคารพอยางเต็มใจยิ่ง จะไดชื่อวาเปนคนกตัญูกตเวทีซึ่งเปนภาคพื้นที่รับรองคุณ
ความดีทั้งหลายเหลาอื่น ๆ ใคร ๆ ไดทราบก็พลอยยกยองวาดี โดยทั่วไป ถึงแมเทวดาก็ยังเชยชม ถึง
พระพรหมก็สรรเสริญ มีแตทางเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นโดยแท 

หนาท่ีของลูกน้ีเม่ือกลาวโดยยอมีอยู ๗ ขอ คือ 
๑. พอแมไดเล้ียงเรามาแลวก็เล้ียงทานตอบ 
๒. ชวยทํากิจการงานของพอแม 
๓. ดํารงวงศตระกูลของพอแม 
๔. ประพฤติตนใหเปนคนสมควรรับทรัพยมรดกของพอแม 
๕. เม่ือพอแมลวงลับไปแลวก็ทําบุญอุทิศใหทาน 
๖. ม่ันอยูในกตัญูกตเวทีตอพอแม 
๗. เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพอแมในทางท่ีถูกตองโดยเครงครัด 
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 จะอธิบายคําวาครูอาจารยพอเขาใจความหมาย ครู แปลวาผูที่ศิษยพึงเคารพ อาจารยแปลวา 
ผูที่ศิษยพึงประพฤติโดยเอื้อเฟอ สวนคําวา บา ใชเปนสรอยเพ่ือใหเรียกไพเราะวา ครูบาอาจารย และ
โดยมากหมายถึงครูที่เปนพระ เชน ครูบาศรีวิชัย หรือชีบานาสงฆ เปนตน คําวาครูบาอาจารยนี้มี
ความหมายคลายคลึงกัน ขอวาผูที่ศิษยพึงเคารพนั้นก็คือ  ศิษยจะตองมีความเคารพนับถือ เกรงกลัว
และเชื่อฟง และที่วาผูที่ศิษยพึงประพฤติโดยเอื้อเฟอนั้น ก็คือศิษยตองแสดงอาการเอื้อเฟอโอบออมอารี 
มีความเคารพนับถือ กลัวเกรงและเชื่อฟงเชนเดียวกัน ฉะนั้นในที่นี้จะเรียกวาอาจารยคําเดียว แตขอให
เขาใจวาหมายถึงครูบาดวย หนาที่ของอาจารยนี้เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการที่จะสรางคนพลเมือง
ทั้งหลายใหเปนคนดีหรือคนชั่ว เพราะอาจารยเปรียบเหมือนน้ํายอมผาก็ยอมติดเปนสีนั้น ๆ อยางไมมี
ปญหา 
 ฉะนั้น จึงปรากฏอยูทั่วไปวา ผูใดเขาไปยอมเปนศิษยของอาจารยที่เปนโจร ศิษยก็จะไดรับ
การศึกษาอบรมบมจนนิสัยเปนโจร ถาผูใดยอมเปนศิษยของอาจารยผูมีศีลธรรม ความประพฤติดี ใจ
เปนบุญเปนกุศล ศิษยก็มีนิสัยเปนคนดีมีศีลธรรมตามอาจารย พึงดูตัวอยางไดทั่ว ๆ ไป เชน นิทานลูก
นกแขกเตาสองตัว เปนตน เพราะฉะนั้น เพ่ือพัฒนาประชาชนใหเปนพลเมืองดี อันจะเปนผลให
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 เพ่ือเปนตัวอยางนําศิษยใหประพฤติปฏิบัติตาม ขอใดที่อาจารยสั่ง
สอนหามปรามสั่งสอนศิษยไปแลววาเปนของไมดี  ไมควรทํา อาจารยเองจะตองไมทําอยางนั้นเปนอัน
ขาด หากอาจารยไปทําส่ิงที่ไดหามศิษยไมใหกระทําแลว 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” 
 อาจารยบางคนยิ่งรายไปกวาน้ัน 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 ทองหนาน้ันถึงหนาน้ันใหไดคลอง เทาน้ัน 

นักเรียนจะเขาใจความหมายหรือไมก็ตาม แลวไมไดติดตามสอดสองดูวาศิษยทองถูกตองและทองได
ตามกําหนดที่สั่งไปหรือเปลา ถามีเวลาสามารถจะทําไดอยางดีก็คือ ใหนักเรียนอานบทที่ตองทองนั้นให
ฟงทีละคน ๆ อยางถูกตองชัดถอยชัดคํา เมื่อถึงกําหนดแลวก็ใหนักเรียนวาบทที่ใหทองแลวน้ันให
อาจารยฟงตอหนาทุกคน อาจารยก็คอยฟงอยางละเอียดวานักเรียนทองไดถูกตองชัดเจนตามอักขระ 
พยัญชนะ ครุ และลหุ ตลอดจนวรรคตอนหรือเปลา ยิ่งไดสอบถามความเขาใจที่ทองแลวนั้น ก็จะเปน
การดีมาก ดังนี้จึงจะเรียกวาใหเลาดีสวนใหเรียนดีนั้น หมายถึงจะตองสอนใหตรงตามเวลา ตรง
ตารางสอนที่กําหนดใหนักเรียนไป ไมใชวากําหนดไววาเวลานี้เรียนวิชาน้ี ครั้นแลวถึงเวลาเรียนกลับ
เรียนเสียวิชาอื่นไมตรงกับที่กําหนดไว ทําใหนักเรียนฟงไมคอยเขาใจ เพราะดูเตรียมไววิชาหนึ่ง แต
อาจารยสอนเสียอีกวิชาหนึ่ง ยิ่งรายกวานั้นก็คือ บางสํานักเรียนเมื่อถึงเวลาเรียนแลว ปลอยใหนักเรียน
เลนจนเลยเวลาเรียนก็มี เพราะอาจารยยังไมมาบาง หรือเพราะยังขี้เกียจสอนบาง บางทีก็บอกนักเรียน
วาใหอานหนังสือไปกอน โดยถือวาตัวเปนอาจารยจะสอนเมื่อไรหรือไมสอนก็แลวแตฉัน ไมมีใครจะวา
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กลาวฉันได การเรียนไมสม่ําเสมอเชนนี้ ทําใหนักเรียนมีความรูไมดี และยังเปนเหตุใหนักเรียนรูสึกข้ี
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 ไปตามหลักสูตรเทาน้ัน 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 เพ่ือใหทราบวานักเรียนไดเอาใจใสตอการเลา
เรียนหรือเปลา มีความประพฤติเปนอยางไรบาง ถาวันไหนนักเรียนขาดไปไมมาเรียนเฉย ๆ โดยไม
ทราบเหตุผล จะตองรีบไปถามผูปกครองหรือมีจดหมายสอบถามใหทราบเหตุขัดของโดยเร็ว มิฉะนั้น
ทางผูปกครองจะหลงเขาใจผิดวาเด็กมาเรียน ทั้งอาจารยจะหลงเขาใจวาผูปกครองใชใหทํางานบานหรือ
ปวยไข หากปรากฏวาศิษยปวยไขจริง อาจารยควรหาโอกาสไปเยี่ยมดวยจะดีมาก แมไมมีเวลาวาง
พอจะไปได ก็ควรใหศิษยดวยกันไปเยี่ยมถามขาวคราวปวยไขแทนก็ยังดี อาจารยปฏิบัติดังกลาวมาน้ี 
ชื่อวาใหเลาเรียนดี 

 
หนาท่ีครูบาอาจารย ๕๐ 



 ๓.  บอกศิลปวิทยาใหส้ินเชิงไมปดบังอําพราง ขอนี้ยอมเปนที่เขาใจงายของผูที่เปนอาจารยแลว 
แตอาจารยบางคนยังไมปฏิบัติไดครบถวนสมกับความเปนอาจารยที่ดีจริงเทานั้น อาจารยคนใดมีความ
ปรารถนาดีตอความเจริญรุงเรืองของศิษยอยางแทจริงแลว เมื่อตนรับสอนศิลปวิชาอะไร ก็ยอมบอก
ศิลปวิชาประเภทนั้นจนจบเรียบรอยสิ้นเชิง ไมปดบังไวอีกตอไป เวนแตศิษยจะเรียนไมถึงจนจบครบตาม
หลักสูตรเทานั้น ถาอาจารยมีเลหกลมุงหมายแตเงินคาสอนพิเศษเปนใหญ ยอมไมบอกความรูในวิชา
นั้น ๆ จนหมดสิ้น ยอมปดบังไวบางเพ่ือใหศิษยตองมาของอเรียนอยูเรื่อย ๆ เพราะเกรงวาถาศิษยรู
หมดแลวก็จะไมมาหาอาจารย ไมนําเครื่องสักการะมาใหอีก และจะดูหมิ่นอาจารยดวย อาจารยก็
มักจะเสื่อมจากลาภ สักการะ ตัวอยางเชนน้ีก็มีเปนสวนมาก ฉะนั้นอาจารยที่ดีจะตองมุงหมายความ
เจริญยิ่ง ๆ แกศิษย และศิษยจะไดมีวิชาสอนกันตอ ๆ ไปเปนความเจริญแกประเทศชาติ ศาสนา เปน
สวนรวมและไมกลัววาศิษยจะลบหลูคุณอาจารย คิดเสียวาความรูนี้ หากเราตายแลวก็จะสูญไปเปลา
และในไมชาเราก็จะตองตาย เมื่อประสบโอกาสที่มีผูจะรับความรูนี้ไวได ก็ควรถายทอดเสียใหจนหมด
สิ้น ไมควรปดบังอําพรางไว ความรูนี้จะเอาไปใชเมื่อตายแลวไดเมื่อไร จึงควรสอนความรูนี้ใหหมด เพ่ือ
เปนประโยชนตอไปทั้งจะเปนเหตุใหชื่อเสียงของเรายังคงอยูในโลกตลอดไปสิ้นกาลนาน 
 ๔.  ยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูงและประชาชน ขอนี้อาจารยตองมีหลักใชสําหรับศิษย 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 พออาจารยเดินมาก็รีบหยิบหนังสือมาทําเปนน่ังอานอยางจริงจัง หรือ
รีบทองหนังสือใหมีเสียงดัง พออาจารยผานไปแลวก็แลบลิ้นหลอกแลวก็เลนกันตอไป เชนนี้จึงใชแตขมขี่
อยางเดียวไมได ฉะนั้น เมื่อทราบวาศิษยคนใดประพฤติ เชนขยันหมั่นเลาเรียน เปนคนซ่ือสัตยสุจริต 
หรือเปนคนมีมรรยาทสุภาพออนนอมดี อาจารยก็ควรนําความดีนั้นไปสรรเสริญใหปรากฏในบรรดาหมู
ศิษยดวยกัน และในหมูประชาชนตามโอกาสอันเหมาะสม 

 
หนาท่ีครูบาอาจารย ๕๑ 



 อนึ่ง ถาศิษยคนใดไดทําความดีเปนพิเศษ เชน สอบไลไดที่หนึ่ง หรือชวยรักษาทรัพยสมบัติ
ของโรงเรียนไวได เชน จับคนรายขโมยนาฬิกาของโรงเรียน ก็ควรจะรางวัลใหเปนพิเศษ และใหรางวัล
แกศิษยผูนั้นในที่ชุมนุมศิษยและประชาชน พรอมทั้งกลาวสรรเสริญเกียรติคุณความดีใหประชาชนทราบ 
และถาศิษยคนใดประพฤติชั่ว เปนความเสียหายแกตนเองหรือสํานักเรียนก็ตาม อาจารยจะตอง
ตักเตือนตําหนิหรือลงโทษ และความผิดบางอยางจะตองลงโทษในที่ประชุมของศิษยดวย เพ่ือไมให
ถือเอาเปนเยี่ยงอยาง แตไมควรเอาไปประจานในที่ประชุมของประชาชน ในกรณีความผิดนี้ อาจารย
จะตองใชสติปญญาสอบสวนพิจารณาใหรอบคอบวา มีหลักฐานเปนความผิดที่แทจริงและลงโทษศิษย
ไมผิดตัว และจะตองลงโทษใหพอเหมาะพอควรแกความผิดนั้น สุดแตโทษหนักโทษเบา ควรจะตักเตือน
หรือควรตําหนิหรือควรลงโทษเฆี่ยนตี หรือถึงกับขับไลออกจากสํานักเรียน อยาทําดวยความผลุนผลัน 
และกอนลงโทษ อาจารยตองชี้แจงความผิดใหเห็นชัดจนศิษยนั้นยอมรับวาตนเปนผูผิดจริง ๆ เพ่ือเขาจะ
ไดสํานึกตัว และกลับตัวเลิกทําชั่วเชนน้ันตอไป 
 ๕.  ทําความปองกันในทิศท้ังหลาย  ไปทางไหนก็ไมอดอยาก เพราะวาศิลปวิทยารวมทั้ง
มรรยาทและธรรมประจําใจที่อาจารยไดแนะนําพร่ําสอนประสิทธ์ิประสาทใหแกศิษยไปนั้น เปนเสมือน
แกวสารพัดนึกทีเดียว เมื่อศิษยที่มีศิลปวิทยาประจําตัว ยอมชื่อวามีเครื่องมือหาลาภสักการะทรัพย
สมบัติไดเปนอยางดี เวลาไปในถิ่นใด ศิษยแสดงวิชาที่เรียนมาใหปรากฏแกมหาชนแลว เขายอม
เล่ือมใสใหลาภสักการะ มิฉะนั้นเขาก็จางใหทํางานตามสมควรแกวิชาความรูของตน นี่ก็ชื่อวาวิชา
ปองกันไมใหอดอยาก จึงมีภาษิตเปนเครื่องรับรองวา “มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน จะตกถิ่นฐานใด
ไมขาดแคลน ถึงยากแคนก็พอยังประทังตน” และเมื่อศิษยมีกิริยามรรยาทออนนอมถอมตนดีสมตามที่
อาจารยฝกไปแลว ยอมเปนที่รักใครของประชาชนผูไดพบเห็นเพ่ิมขึ้นอีก 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 “รมเงาของตนไมเย็นรมร่ืนดี รมเงาของอาจารยยัง
เย็นสบายกวาน้ัน รมเงาของพระธรรมเย็นท่ีสุดหาส่ิงใดเปรียบมิได” คือเมื่อศิษยที่ดีมีทั้งอาจารย ที่มี
ชื่อเสียงกึกกองและมีธรรมะประจําใจแลว ไฉนศิษยจะไมชื่อมีเครื่องปองกันที่ดีที่สุดติดตามไปในที่ทุก
หนทุกแหงอีกหรือ 

 
หนาท่ีครูบาอาจารย ๕๒ 



 ๖.  ต้ังจิตประกอบดวยพรหมวิหาร หากจะมีบุญกุศลใดที่เขานิยมกันวาดีเลิศ และตางก็
ปรารถนาจะทําอยางนั้น เชน การสรางโบสถ วิหาร โรงเรียน และศาลา ทอดกฐิน หรือบวชพระ เปนตน 
แมจะมีอานิสงสยิ่งใหญสักปานใด ขาพเจายืนยันวาไมนาภาคภูมิใจเทาบุญกุศลที่อาจารยเฝาแนะนํา
พร่ําสอนศิษยดวยจิตอันประกอบดวยพรหมวิหารนี้ เพราะสมเด็จพระผูมีพระภาคไดตรัสแกปญหาพระ
อินทรมาทูลถามวา “ใหอะไรเปนทานจึงจะชนะการใหท้ังปวง” ดวยพระดํารัสวา “การใหธรรมเปนทาน 
ยอมชนะการใหทานท้ังปวง” และพิจารณาดูก็จะเห็นวา การใหทานอื่น ๆ นั้นลวนแตเปนเสมือนเปลือก 
การใหธรรมเปนทานคือการแนะนําส่ังสอนใหรูจักผิดถูกชั่วดีนี้เปรียบเสมือนแกน 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 นี้เปนที่พ่ึงสักอยางหนึ่งก็ไมไดเลย ถาผูใด
ปราศจากวิชาความรูเสีย ก็คงจะโงมีตางอะไรกับสัตวดิรัจฉาน พึงดูตัวอยางงาย ๆ คนใดที่ไมมีวิชา
ความรู จะทํามาหากินอะไรก็ตองใชแตกําลังกายของตนเขาแบกหามลากถูไป ไมตางอะไรกบัชาง มา ววั 
ควาย กวาจะไดเงินมาสักเล็กนอยก็ลําบากเหน็ดเหนื่อยยิ่งนัก สวนผูที่มีวิชาความรูมาก เขาทํางานก็
ลวนแตเปนงานเบา ทําอยูในรมไมตองตากแดดตรากตรํา ทํางานก็นอย วันหนึ่งไมกี่ชั่วโมง แตไดเงิน
มากพอใชเล้ียงตัวและบุตรภรรยาอยางสบาย และวิชานี้เปนทรัพยสมบัติที่มีคาที่สุดในบรรดาทรัพย
สมบัติทั้งหลาย โจรผูรายก็ลักขโมยไปไมได เปนที่พ่ึงอาศัยกินไปจนกระทั่งตาย สมกับคําประพันธภาษิต
วาดังนี้ 

 อันมีทรัพยใชอยูยังรูหมด 
วิชชาชดใชไปไมหมดส้ิน 
จนชีพดับลับลวงดวงชีวิน 
วิชชจึงปล้ินปลดมวยลงดวยเอย. 

 
 เพราะฉะนั้น จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่อาจารยจะพึงทําการสอนดวยจิตอันต้ังอยูใน
พรหมวิหาร จะไดชื่อวามีอาชีพที่ดีอันควรแกการสักการะสรรเสริญบูชาอยางที่สุด เพราะเปนผูใหวิชา
อันเปนส่ิงประเสริฐที่สุดแดบรรดาศิษย 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 โดยไมเลือกวาจะเปนลูกหลานญาติพ่ีนองของอาจารยหรือไม หากศิษยคนใดดื้อรั้น ไมเชื่อฟง
อาจารย แมจะไดปราบปรามดวยการชมขูลงโทษก็แลว จะไดปลอบโยนดวยการยกยองชมเชยก็แลว 
ศิษยคนนั้นก็ยังไมกลับใจมาปฏิบัติตามคําสั่งสอนจนกระทั่งประพฤติเสียหาย ตองถูกจับเปนนักโทษ ก็
ตองใชอุเบกขาวางเฉย คิดเสียวาเปนกรรมของเขาเอง แมแตพระพุทธเจายังไมอาจเทศนโปรดคนไดทุก
คนเลย ไฉนเราจะสอนศิษยใหดีไดทุกคนเลา 
 เมื่ออาจารยไดกลับใจใชพรหมวิหารสี่เปนหลักดังนี้แลว เช่ือวาหนาที่ทั้งหาขอขางตนจัก
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 เมื่อเรื่องราวอยางหนึ่งอยางใดเกดิขึน้ ตองฉลาดชีแ้จงเหตผุล
ในเรื่องราวนั้น ๆ ใหแจมแจงฉลาดในการชักชวนใหถือเอาตาม ฉลาดในการใหผูฟงอาจหาญกลาปฏิบัติ
ตามโดยชอบ และฉลาดในการชักชวนใหศิษยรื่นเริงในสัมมาปฏิบัติ 
 ๙.  หัดใหศิษยมีนิสัยรักงาน  คือ หาอุบายวิธีอบรมศิษยใหมีนิสัยใจคอรักงาน ชอบทํางาน จน
เห็นการทํางานเปนของสนุกเทากับเลนกีฬา ระวังอยาใหศิษยทํางานเปนวิธีแบบหามเข็ม การจะหัดจน
ใหศิษยมีนิสัยรักงานเชนน้ีได อาจจะตองมีขันติความอดทนเปนหลักใหญในการฝกหัด 
 ๑๐.  ต้ังใจวิจารณเหตุผลท่ีปรากฏเฉพาะหนา 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 

 
หนาท่ีครูบาอาจารย ๕๔ 



จะไปอยูที่ใดที่ไหน ใหเห็นประหนึ่งวามีครูคอยสอนอยูรอบดาน เมื่ออาจารยมีวิชาครูที่ดีอยูเชนน้ี ยอมมี
แตจะพาตัวใหกาวขึ้นสูระดับสูงโดยสวนเดียว 
 ๑๑.  ตองอบรมใหมีกําลังใจ  ในตัวเรานี้มีใจซึ่งเปนผูคิดดวงเดียวเทานั้นเปนสําคัญที่สุด 
รางกายและสวนอ่ืน ๆ เปนเพียงเสมือนหุนใหใจเชิด เมื่ออบรมใจใหมีกําลังใจจริงแลว การทําก็จริง การ
พูดก็จริง อาจารยผูมีกําลังใจจริง มีความเขมแข็งอดทน พรอมที่จะเสียสละใหทุกอยางตลอดจน
ความสุขและการเห็นแกตัว จักเปนผูขามอุปสรรคเครื่องขัดของเสียทุกประการ แมจะไปอยูในที่หางไกล
ทุรกันดารก็ไมยอทอ ตั้งใจเผยแพรศิลปวิทยาและศีลธรรมใหแกศิษยไมใชเพ่ือลาภผลใด ๆ ดวยนึกถึง
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนยอดบรมครูผูเพียบพรอมสมบูรณพูนสุขดวยลาภยศนานาประการ 
ยังทรงเสียสละแมสมบัติพระเจาจักรพรรดิ เสด็จออกทรมานพระวรกาย สั่งสอนชาวโลกทั่วไป “จริง” 
อยางเดียวเทานั้นยอมยังกิจทั้งปวงในโลกใหสําเร็จได 
 
 หนาท่ีอาจารยโดยยอ ๑๑ ประการคือ 

๑. แนะนําดี 
๒. ใหเลาเรียนดี 
๓. บอกศิลปะใหส้ินเชิง ไมปดบังอําพราง 
๔. ยกยองศิษยใหปรากฏในเพ่ือนฝูง และประชาชน 
๕. ทําการปองกันในทิศท้ังหลาย 
๖. ต้ังจิตประกอบดวยพรหมวิหารส่ี 
๗. สอนดีและคุมครองดี 
๘. ฉลาดในการชี้แจงเหตุผล 
๙. หัดใหศิษยมีนิสัยรักงาน 
๑๐. ต้ังใจวิจารณเหตุผลท่ีปรากฏเฉพาะหนา 
๑๑. ตองอบรมใจใหมีกําลังจริง 

 
 

อันความรูกระจางเพียงอยางเดียว 
แตใหเช่ียวชาญเถิดคงเกิดผล 
ยอมจะชักเชิดชูฟูสกนธ 
ถึงคนจนพงศไพรคงไดดี 
   พระยาศรีสุนทรโวหาร 
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หนาท่ีศิษย 

 
 

 
 เมื่อศิษยไดรับความอนุเคราะหชวยแนะนําส่ังสอนจากอาจารยใด ก็ควรปฏิบัติบํารุงอาจารยนั้น 
ตอบแทนอุปการคุณทานดวยการทําตามหนาที่ดังตอไปนี้ 

๑. ลุกขึ้นยืนรับ หมายความวา ศิษยเห็นอาจารยมาแตไกล ตองลุกไปตอนรับแสดงความ
เคารพตามสมควร แลวรับของจากมืออาจารย ลางเทาให จัดที่นั่งใหนั่ง ถาเห็นวาทานรูสึกรอนก็นั่งพัด
ให เห็นทานเม่ือยก็เอาน้ํามันทาแลวนวดให อีกอยางหนึ่ง เมื่อศิษยผานไปพบทานในที่ใดก็ตาม ตอง
แสดงความเคารพและไตถามเจรจาตามสมควรแกสถานที่และโอกาส 

๒. เขาไปยืนคอยรับใช หมายถึง ศิษยที่อยูประจําในสํานักของอาจารย เชน อยูกับอาจารยใน
วัด หรืออยูโรงเรียนกินนอน นอกเวลาเรียนตองเขาไปคอยรับใชวันละสามเวลา หรืออยางนอยเวลา
เดียวแลวแตแบงเวรกันรับใช ถาศิษยไมไดอยูประจํา เรียกวาไป-กลับ ก็ควรเขาไปรับใชในเวลาที่
อาจารยมีกิจธุระเกิดขึ้นเปนครั้งคราวตามสมควรแกกรณี อยางไรก็ดี ศิษยที่อยูประจําหรือไป-กลับ 
จะตองพยายามหาโอกาสเขาไปรับใชเสมอ ๆ เพ่ือแสดงน้ําใจรักและเคารพนับถืออาจารยจริง ๆ เปน
พิเศษ ไมทําตัวใหเห็นวาเพียงแตมาเรียนเพราะอยากไดวิชาความรูอยางเดียว 

๓. เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ังสอนของอาจารย ขอนี้ศิษยทุกคนจะตองสนใจปฏิบัติโดย
เครงครัดจริงจัง เพราะวาถาศิษยไมมีความเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําส่ังสอนของอาจารยเสียแลว จะ
เรียนวิชาความรูกันไดอยางไร ถึงศิษยจะมาเรียนเพราะถูกบังคับจากผูปกครองหรือรัฐบาลก็ตามที 
เรียนแลวก็ไมเชื่อฟงและปฏิบัติตาม การเรียนน้ันไมบังเกิดผลดีเลย มีแตจะเกิดผลรายโดยสวนเดียว 
คําวาเช่ือฟงนั้นหมายความวา เวลาอาจารยสอนหรือสั่งอะไรศิษยตองตั้งใจฟงกอน เมื่อฟงแลวไดความ
วาอยางไรตองเชื่อตามที่ครูสอนนั้นแลวปฏิบัติตามทันที คําวา “คําส่ังสอน” นั้น คําสั่งไดแกขอบังคับ
หรือทําผิดก็ถูกลงโทษ คําสอนไดแกสอนวิชาตาง ๆ เปนการสอนตามปกติทั่วไป ศิษยจะทําตามได
ทั้งหมดหรือไมไดทําตาม อาจารยก็ไมมีบทกําหนดโทษ และไมไดลงโทษศิษยผูไมไดทําตาม รวมความ
วา ศิษยตองตั้งใจฟงคําส่ังที่เปนระเบียบขอบังคับและคําสอนทั่ว ๆ ไป เชื่อตามที่อาจารยสั่งและสอน
โดยเคารพแลวปฏิบัติตามทุกอยางโดยปกติและเครงครัด 
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๔. อุปฐากบํารุงอาจารย คือ การรับใชและการใหปจจัยสี่ การรับใชไดแก การปฏิบัติเล็ก ๆ 
นอย ๆ เชน ตักนํ้าลางหนาในเวลาต่ืนนอน ซักเครื่องนุงหมของอาจารยที่เปรอะเปอนแลว นั่งปฏิบัติ
คอยดูใกล ๆ ในเวลาอาจารยรับประทานอาหาร ตักนํ้าใหอาบดวยตนเอง ในเวลาอาจารยไมสบายก็
คอยดูแลและพยาบาลหรือหาหมอมาใหการรับใชนี้ ถาไมใชศิษยอยูประจําก็คอยทําตามโอกาสที่
สมควรเปนครั้งคราว สวนการใหปจจัยส่ีนั้น 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. ต้ังใจเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ หมายถึง การตั้งใจเรียนใหดีใหมีความรูความเขาใจในวิชา
ที่เรียนนั้นจริง ๆ สิ่งใดควรทอง ตองทองใหคลองปาก สิ่งใดที่ยังไมชํานาญตองพยายามหัดทําจนชาํนาญ 
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. เม่ืออยูในสํานักเรียนใด (หมายถึงสถานศึกษาหรือโรงเรียนอื่น ๆ เชนที่บานของอาจารยเอง
ก็ได) ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสํานักเรียนนั้น ๆ ไมลวงละเมิดหรือกระทําใหผิดระเบียบหรือ
ขอบังคับทุกประการ ถาสงสัยวาส่ิงใดทําแลวจะผิดระเบียบหรือไม ตองสอบถามอาจารยเสียใหแนใจ
กอน เรียกวาหัดบังคับตัวอยูเปนประจําตลอดกาล ถาศิษยใดบังคับตัวไดจนไมเคยประพฤติใหเสียหาย 
เพราะความผิดจากระเบียบขอบังคับ ศิษยนั้นก็ไดชื่อวาเปนศิษยดี ยอมเปนที่รักของอาจารยแน 

๗. ตองชวยทําการงานของโรงเรียน ตามที่อาจารยมอบหมายใหดวยความเต็มใจ จนสําเร็จ
เรียบรอยเปนอยางดีเต็มความสามารถของตน 

 
หนาท่ีศิษย ๕๗ 



๘. ตองชวยระวังรักษาสมบัติของสํานักเรียน คือ ระวังไมทําสมบัติของสํานักเรยีนเสียหาย โดย
ความประมาทพลั้งพลาดของตน หรือโดยความที่เห็นแกการเลนสนุก เชน ทําหมึกหกเลอะโตะเรียน 
หากทําแลวตองรีบเช็ดลางใหสะอาด เปนตน และระวังสมบัติของสํานักเรียนไมใหหายไปเพราะขโมย
ตามสมควรแกโอกาส เชน เวลาที่อาจารยมอบใหรักษา อีกอยางหนึ่ง ถาศิษยใดทําสมบัติของสํานัก
เรียนใหเสียหายดวยประการใด ๆ ก็ตาม ตองรีบเรียนชี้แจงเหตุผลใหอาจารยทราบทันที 

๙. ตองมีความรักใครเพ่ือนนักเรียน คือ แสดงความสุภาพออนโยนตอเพ่ือนนักเรียนทั่วไป 
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน พูดจากันดวยความออนหวานเรียบรอย ไมนําเอาคําหยาบหรือคําเสียด
สีมาใชกับเพ่ือน โดยคิดอยูเสมอวา เราไมชอบคําหยาบ คําสอเสียดฉันใด เพ่ือนของเราก็ไมชอบฉันนั้น 
และยึดถือหลักภาษิตวา “จะใหเขารักเรา อะไรไมดีเทาเรารักเขา” อีกอยางหนึ่ง พยายามชวยเหลอืเพ่ือน
นักเรียนตามโอกาส เชน ชวยออกแรงทํางานบางอยางใหแกกันและกัน เปนตนวา ชวยหันหามโตะเรียน 
พูดจาแสดงความปลื้มใจดีใจตอเพ่ือนนักเรียนที่ไดรับรางวัล หรือไดดีอยางใดอยางหนึ่ง มีน้ําใจโอบออม
อารีประกอบดวยเมตตากรุณาสงสารเพื่อนนักเรียนที่ไดประสบอันตรายหรือปวยไข 

๑๐. พยายามชวยระวังรักษาทรัพยสมบัติของเพ่ือนนักเรียน เชน ในเวลาที่เพ่ือนมัวเลนหรือทํา
อะไรเพลินอยูก็คอยระวังให และเมื่อเก็บของที่เพ่ือนลืมทิ้งไวไดแลว ก็คืนใหเจาของ เปนตน 

๑๑. ตองมีอิทธิบาทส่ีเปนธรรมประจําใจ อิทธิบาทสี่ คือ  
ฉันทะ มีความพอใจ เต็มใจที่จะเรียนวิชาน้ันจรงิ ๆ โดยไมสงสัยลังเลวาวิชาอ่ืนดีกวา 
วิริยะ มีความพากเพียร อดทน บากบั่น ตั้งใจเลาเรียนโดยไมยอทอตอความเหนื่อยยาก 

ความหนาว-รอน ความอดอยาก ความลําบากตรากตรํา อุปสรรคใด ๆ ทั้งสิ้น ถึงจะมีบางก็อดทนได 
บังคับใจไมใหทอถอยไดเสมอ 

จิตตะ เอาใจฝกใฝในวิชาที่เรียนน้ัน ตลอดทั้งกลางวัน กลางคืน พยายามนึกคิดและตรึก
ตรองเอาใจใสโดยไมยอมทอดทิ้ง ไมไปทําอยางอื่นใหเสียเวลาเรียน 

วิมังสา หมั่นทดลองสอบสวนพิจารณาหาเหตุผลในวิชาที่เรียนจนมีความชํานิชํานาญทุกแง
ทุกมุม 

 

 
หนาท่ีศิษย ๕๘ 



หนาท่ีศิษยโดยยอ ๑๑ ประการคือ 
๑. ลุกข้ึนยืนรับ 
๒. เขาไปยืนคอยรับใช 
๓. เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ังสอนของอาจารย 
๔. อุปฐากบํารุงอาจารย 
๕. ต้ังใจเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 
๖. ปฏิบัติตามระเบียบและขนบธรรมเนียมของสํานักเรียน 
๗. ตองชวยทํางานของสํานักเรียนตามที่อาจารยมอบให 
๘. ตองชวยระวังทรัพยสมบัติของสํานักเรียน 
๙. ตองมีความรักใครและชวยเหลือเพ่ือนนักเรียน 
๑๐. ชวยระวังรักษาทรัพยสมบัติของเพ่ือนนักเรียน 
๑๑. ตองมีอิทธิบาทส่ีประจําใจ 

 
 
 
 

คนถึงธรรม  ธรรมถึงคน  จนจิตวาง 
ไมยึดถือ  สักอยาง   หยุดหลงใหล 
ไมมีกู   หรือของกู  ในส่ิงใด 
ทุกทุกอยาง  ทําไป   ดวยปญญา 
       พุทธทาสภิกขุ. 
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หนาท่ีเพ่ือน 
 

 

 
 เพ่ือนน้ี มีความสําคัญแกเรามิใชนอย กิจการงานเปนอันมากที่จะสําเร็จไดดวยความเรียบรอย 
ตองอาศัยเพ่ือนเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่ง ทานจึงเปรียบเพ่ือนเหมือนแขนซาย อาจารยผูประสาทวิชา
เหมือนกับแขนขวา ธรรมดาวา เราจะฟนไม มือขวาตองถือมีด มือซายตองจับไม จึงจะฟนไมไดถนัด
และขาดโดยงาย เพียงลําพังแตมือขวาฟนอยางเดียว มือซายไมไดจับไมนั้น เมื่อถูกมีดยอมกระเด็น
เคลื่อนที่ไปเสีย ยากที่จะขาดออกตามความมุงหมายของผูฟนได 
 พุทธภาษิตก็มีรับรองความขอนี้วา “เม่ือความตองการเกดิข้ึน สหายคือเพ่ือนยอมนําความสุขมา
ให” หมายความวา เมื่อกิจธุระใด ๆ เกิดขึ้นแลว ถามีเพ่ือนชวยเหลือ ยอมทําใหกิจธุระนั้นสําเร็จลุลวง
ไปไดโดยเร็ว ฉะนั้น คนผูหวังอยูในโลกโดยความสวัสดี จึงมีความจําเปนตองคบเพื่อนไว การคบเพื่อน
นั้นเปนเหตุแหงความเจริญหรือเสื่อมในชีวิตโดยแท ถาผูใดคบเพ่ือนประพฤติเลวทรามต่ําชา ยอมพาให
ถึงความเสื่อมจากลาภยศชื่อเสียงทุกประการ เพราะเพื่อนชั่วยอมชักนําใหประกอบแตความชั่วทุจริต 
ถาผูใดคบเพื่อนที่ประพฤติดีมีศีลธรรม ยอมเปนเหตุใหถึงความเจริญดวย ลาภ ยศ สรรเสริญยิ่ง ๆ ขึ้น 
เพราะเพื่อนดียอมชักนําใหกระทําแตความดีงาม ประกอบกรรมที่สุจริตปราศจากโทษ พระพุทธเจาจึง
ตรัสวา “คบคนใด ยอมเปนเชนคนน้ันแล” โบราณภาษิตก็สอนวา “คบพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต 
บัณฑิตพาไปหาผล คบคนช่ัวพาตัวใหยากจน เกิดเปนคนคบใครจงไตรตรอง”  
 เพราะฉะนั้น จะไดชี้แจงลักษณะของเพื่อนชั่วเพ่ือนดี ไวใหเปนเครื่องพิจารณาบุคคลที่เราจะคบ
เปนเพ่ือนตอไป เพ่ือนช่ัวนั้นมี ๔ จําพวกคือ 
 
จําพวกท่ี ๑. เพ่ือนปอกลอก ประกอบดวยลักษณะ ๔ อยางนี้ 

๑. คิดเอาแตไดฝายเดียว เชน มาบานเพื่อนดวยตัวเปลาแลวก็ชมวาสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดี ตนชอบ
เหลือเกิน เปนการพูดเลียบเคียง ครั้นเพ่ือนบอกใหก็เอาไปทันที บางครั้งก็ขอเอาดื้อ ๆ 

๒. เสียใหนอย คิดเอาใหไดมาก เชน บางครั้งก็ใหของเล็กนอยอยางใดอยางหนึ่งแกเพ่ือน แลว
ก็เอาของไปจากเพื่อนมาก ๆ 

๓. เมื่อมีภัยเกิดขึ้นแกตน จึงรับอาสาทํากิจของเพื่อนโดยมุงหมายจะใหเพ่ือนชวยเรื่อง
เดือดรอนของตน ไมใชรับอาสาดวยความรักใครเพ่ือนจริง ๆ เวลาปกติก็ไมรับทํากิจของเพ่ือน 

 
หนาท่ีเพ่ือน ๖๐ 



๔. คบเพื่อนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว คือ เวลาจะคบใครเปนเพ่ือน ก็คบดวยมุงหวัง
ประโยชนสวนตัวเปนใหญ 
 
จําพวกท่ี ๒. เพ่ือนดีแตพูด มีลักษณะ ๔ อยางดังนี้ 

๑. ชอบเก็บเอาของที่ลวงแลวมาปราศรัย เชน พูดวาเมื่อวานนี้เราทําขนมเยอะ รอเพ่ือนไม
เห็นมา เด็ก ๆ กินกันเสียหมด วันน้ีจึงไมมีอะไรรับรองเพื่อน 

๒. อางเอาของที่ไมมีมาปราศรัย เชน พูดวาถาปหนาเราทําขาวไดดีคงจะไดชวยเพ่ือน ขาวปนี้
ก็ขายทําธุระเสียหมดแลว 

๓. สงเคราะหดวยส่ิงที่ไมมีประโยชน เชน เวลานุงหมผาดี ๆ เปนที่ชอบใจของเพื่อน ก็บอกวา 
ผาผืนน้ีเหมาะกับเพ่ือนมาก แตเรามีผืนเดียว จะใหเสียก็ไมได 

๔. เมื่อเพ่ือนมีกิจธุระเกิดขึ้น ก็อางความเสื่อมเสีย เชน เราไปยืมเกวียนเขา เขาก็บอกวา 
เสียดายจริงเพ่ือนเอย เราอยากใหเพ่ือนไปใชจริง ๆ แตเพลามันหักเสียแลว 
 
จําพวกท่ี ๓.  เพ่ือนหัวประจบ ไดแกคนท่ีพูดใหนารักหรือพูดคลอยตาม มีลักษณะ ๔ อยางดังนี้ 

๑. กระทําความชั่วก็คลอยตาม คือ เมื่อเพ่ือนจะทําความชั่วก็ไมคัดคาน มีแตคลอยตามวาดี 
๒. ทําดีก็คลอยตาม คือ เมื่อเพ่ือนจะทําดีก็ไมคัดคาน มีแตแสดงความเห็นดีดวย 
๓. ตอหนาก็สรรเสริญ คือ เวลาอยูตอหนาก็สรรเสริญ 
๔. ลับหลังก็นินทา คือ เมื่อลับหลังไปแลวนินทาเพ่ือน ติเตียนเพ่ือนตาง ๆ 

 
จําพวกท่ี ๔. เพ่ือนชักชวนในทางฉิบหาย ไดแก คนท่ีชักชวนแตในทางกระทําความช่ัวอยางเดียว 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 
 

 
หนาท่ีเพ่ือน ๖๑ 



 สวนเพ่ือนดี คือ เพ่ือนแทผูมีใจประกอบดวยเมตตา ซื่อสัตยตอเพ่ือนจริง ๆ มี ๔ จําพวก
ดังนี้ 
 
จําพวกท่ี ๑. เพ่ือนมีอุปการะ มีลักษณะ ๔ อยางคือ 

๑. ปองกันเพ่ือนผูประมาทแลว เชน ไดเห็นเพ่ือนมัวนอนหลับอยูในที่ซึ่งไมปลอดภัย ก็นั่งเฝา
เพ่ือไมใหใครมาขโมยสิ่งของตาง ๆ ของเพื่อนไป เมื่อเพ่ือนตื่นจึงไป ถาไมนั่งเฝาก็ตองนําไปสงที่บานหรือ
ที่ปลอดภัย 

๒. ปองกันทรัพยสมบัติของเพ่ือนผูประมาทแลว เชน เห็นเพ่ือนมัวไปเที่ยว ไมรักษาบานเรือน 
ก็ชวยรักษาบานเรือนทรัพยสมบัติให 

๓. เมื่อมีภัยก็เปนที่พ่ึงได คือ เมื่อภัยอันตรายอยางใดอยางหนึ่งเกิดแกเพ่ือน ก็รับรองวาอยา
กลัวเลย ก็เพ่ือนเชนเรายังอยูจะกลัวทําไม แลวก็ชวยกําจัดภัยนั้นเสีย 

๔. เมื่อมีธุระชวยออกทรัพยเกินกวาที่ออกปาก เชน เพ่ือนมีธุระออกปากวาจะตองใชเงินทอง
เทาน้ันเทานี้ ก็ใหมากกวาที่อกปากถึง ๒ เทา 
 
จําพวกท่ี ๒. เพ่ือนรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔ อยางคือ 

๑. ขยายความลับของตนแกเพ่ือน คือ เรื่องที่ตนควรจะปกปดไวตนก็ไมบอกผูอื่น บอกเฉพาะ
เพ่ือนเทานั้น 

๒. ปดความลับของเพ่ือนไมใหแพรหลาย คือ ความลับอันใดที่เพ่ือนบอกตนแลว ตนก็ปกปด
ไวไมใหผูอื่นรู 

๓. ไมละทิ้งในยามวิบัติ ไดแก ยามใดที่เพ่ือนมีภัยอันตราย เชน ยากจนลงก็ไมยอมละทิ้ง 
๔. แมชีวิตก็อาจสละแทนได หมายความวา แมชีวิตของตน ตนก็อาจสละเพื่อเพ่ือนได 

เรียกวา ชวยเหลือเพ่ือนโดยไมเห็นแกชีวิตของตน 
 
จําพวกท่ี ๓. เพ่ือนแนะนําประโยชน มีลักษณะ ๔ อยางคือ 

๑. หามไมใหทําความชั่ว เชน เพ่ือนจะทําความชั่วอยางใดอยางหนึ่ง มีการลักขโมยทรัพยของ

ผูอื่นเปนตน ก็หามเสียมใิหทํา 

๒. แนะนําใหตั้งอยูในความดี เชน แนะนําใหเพื่อนทําความดีอยางใดอยางหนึ่ง เชน มีการ

รักษาศีลหาโดยเครงครัด เปนตน 

 
หนาท่ีเพ่ือน ๖๒ 



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 เพ่ือนหรือบุตรภรรยาหรือบริวารของเพือ่น
มีความทุกข เพราะเกิดความเสียหายอยางใดอยางหนึ่งก็พลอยเปนทุกขไปดวย ประหนึ่งวาความ
เสียหายนั้น ๆ เกิดแกตัวเอง จึงพลอยไมสบายใจ 

๒. เมื่อสุขก็สุขดวย คือ เมื่อไดเห็นหรือไดยินวา เพ่ือนหรือบุตรภรรยาหรือบริวารเพื่อนมี
ความเจริญไดดีมีความสุข เพราะประสบลาภยศอยางใดอยางหนึ่งก็พลอยดีใจดวย 

๓. โตเถียงคนที่พูดติเตียนเพ่ือน เชน มีผูติเตียนเพ่ือนวาคนโนนมีรูปรางวิกลวิกาลไมนาดู 

ตระกูลต่ําชา ประพฤติไมดี ถาเขาพูดถูกก็หามเสียวา “อยาพูดอยางนั้น เอาเรื่องเขามาพูดไมมี

ประโยชนอะไร” ถาเขาพูดผิดก็คัดคานอางเหตุผลทันที 

๔. รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพ่ือน เชน มีผูสรรเสริญวาคนโนนรูปรางสวยงามเปนสงา มี

ตระกูล มีความประพฤติเรียบรอย ก็รับรองวา “ทานพูดถูกดี เพราะเปนเชนน้ันจริง ๆ” 

 
  เมื่อไดทราบลักษณะของเพื่อนชั่วและเพ่ือนดี หรือมิตรเทียมและมิตรแทแลว กอนที่เราจะคบ
ใครเปนเพ่ือนจริง ๆ ก็พึงพิจารณาใหรอบคอบตามลักษณะดังกลาวแลว แตไมใชหมายความวาเราพบ
เพ่ือนชั่วแลวจะไมพูดจาปราศรัยดวยเลยนั้นไมถูก เพราะเขาก็เปนคนเชนเดียวกับเรา สวนที่เขา
ประพฤติชั่วนั้น เปนผลเฉพาะตัวของเขาเทานั้น ไมควรจะแสดงอาการกิริยารังเกียจใด ๆ เราควรเจรจา
พาทีตามปรกติเหมือนคนที่รูจักกันทั่วไป แตเราไมคบเปนเพ่ือนสนิทจนไววางใจกันและกันเทานั้น เมื่อ
เราไดพบเพ่ือนดีเชนกลาวมา เราจึงควรพยายามคบไวเปนเพ่ือนแท และเราตองปฏิบัติหนาที่ของเราให
ถูกตองตามหลักที่พระพุทธเจาตรัสไว ๕ ประการคือ 

๑. การใหปน ไดแก แบงปนส่ิงของที่ควรแกเพ่ือน เพ่ือเปนการสงเคราะหตามสมควรแก
โอกาส เพราะการใหนี้ยอมเปนการผูกไมตรีความรักใครของผูรับไวไดทุกคน 

๒. การกลาวถอยคําอันเปนท่ีรัก คือ พยายามเจรจาแกเพ่ือนดวยถอยคําออนหวาน คําที่จริง
และคําที่มีประโยชนตามกาละอันสมควร เพราะทุก ๆ คนยอมชอบฟงแตถอยคําสุภาพออนโยน ไมชอบ
คําเท็จและคําที่ฟงแลวไมเกิดประโยชน 

 
หนาท่ีเพ่ือน ๖๓ 



๓. ประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกเพ่ือน ไดแก ชวยเหลือทํากิจของเพื่อนที่เกิดขึ้นใหสําเร็จไป
ดวยความเต็มใจ หรือแนะนําช้ีแจงสิ่งที่ควรและไมควรทําใหเพ่ือนทราบ 

๔. ความเปนผูมีตนเสมอ คือ เมื่อนับถือผูใดเปนเพ่ือนแลว แมผูนั่นจะมีฐานะต่ํากวาเราโดย
ความรู โดยวัย หรือโดยตระกูล โดยทรัพยสมบัติ เราก็ไมแสดงอาการดูหมิ่นหรือรังเกียจในฐานะนั้น 
แสดงความเปนกันเองโดยไมถือเนื้อถือตัว ยินดีนั่งรวม กินรวม นอนรวม ตามสมควรแกเพศคฤหัสถ
หรือบรรพชิต แตเราจะตองดูกาลเทศะใหเหมาะสม ถาเพ่ือนเราเปนผูมีตําแหนงฐานะสูง เปนที่เคารพ
นับถือของคนเปนอันมากเชนนี้ ในเวลาตอหนาประชาชน เราจะแสดงตนตีเสมอโดยถือวาเปนเพ่ือนหา
ไดไม จะแสดงความเปนเพ่ือนกันไดเฉพาะในเวลาที่อยูตามลําพังกับเพ่ือนเทานั้น 

๕. ไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริง เชน เวลาเพ่ือนตองการสิ่งใดอันเปนของตนแลว เมื่อ
ตนมีก็บอกวามี และยินดีใหไป เมื่อตนไมมีก็บอกวาไมมี และยินดีที่จะพยายามชวยเหลือหาที่อื่นมาให
เพ่ือน เปนตน 
 
  เมื่อเพ่ือนแทไดรับการปฏิบัติหนาที่ของเราทั้ง ๕ ขอนั้น พระพุทธองคก็ไดตรัสหนาที่อันเพ่ือน
แทจะตองปฏิบัติตอบดวยธรรมะ ๕ ประการคือ 

๑. รักษาเพ่ือนผูประมาทแลว 
๒. รักษาทรัพยสมบัติของเพื่อนผูประมาทแลว 
๓. เปนที่พ่ึงแกเพ่ือนผูมีภัย 

  (๓ ขอนี้ พึงดูอธิบายในลักษณะเพื่อนดี จําพวกที่ ๑) 
๔. ไมละทิ้งเพ่ือนเวลามีอันตราย 

  (ขอนี้พึงดูอธิบายในลักษณะเพื่อนดีจําพวกที่ ๒) 
๕. นับถือตลอดวงศตระกูลของเพ่ือน หมายความวา นับถือบิดามารดา ลกูหลานของเพือ่น 

ตลอดถึงคนที่เกิดมาในภายหลังในวงศตระกูลของเพ่ือน เมื่อมีสิ่งใดที่ควรชวยเหลือก็ชวยเหลือเพ่ือนกับ
ผูที่อยูในวงศตระกูลของเขา 
 

สงสารแตหมอน  จะขาดสองทอน  ชางนอนขยัน 
กินนอนกินนอน  จนหมอนเปนมัน  วิชาสักอันหน่ึงก็ไมมี 
ฉะน้ันตัวเรา  อยาไดงวงเหงา  คิดดูใหดี 
อยาเกียจอยาครานการงานหนาท่ี  หม่ันเพียรเรียนดี  จะมีปญญา 
ถาไมหม่ันเพียร  ไมเลาไมเรียน  กินแลวนิทรา 
เหมือนกับสุกรเขาตอนอัณฑา  อวนดีพีหนา  เพราะกินแลวนอน 
  พระมหาฉ้ิน  โชติโก 

 

 

 
 

 
หนาท่ีเพ่ือน ๖๔ 



หนาท่ีสามี 
 

 

 
 สามีเปนของคูกับภรรยา เรียกตามคําชาวบานทั่วไปก็วา ผัวเมียเปนของคูกัน ถาไมมีภรรยาก็
ไมมีสามี โดยนัยตรงกันขาม ถาไมมีสามีก็ไมมีภรรยา ฉะนั้น ทั้งสองคนนี้จึงมีหนาที่จะตองปฏิบัติตอกัน
อยางใกลชิดและจําเปน ถาไมปฏิบัติใหถูกตองหนาที่ของกันและกัน วิมานสวรรคอันพยายาม
สรางสรรคกันมาทั้งสองคนดวยความเหนื่อยยาก และตั้งใจวาจะเสวยความสุขอยางสดชื่นใหสมใจ ก็
จะตองพังทลายลงอยางนาเสียดาย บางคูถึงกับฆากันก็มีไมถึงตาย แตทุบตีกันจนบอบช้ําก็มี บางคูก็
ตองหยารางกันเสียโดยยังไมทันจะมีใหแจมแจง และพยายามปฏิบัติใหครบถวน ความปรารถนาที่จะมี
ความสุขจนกระทั่งแกเฒา ถือไมเทายอดทอง กระบองยอดเพชร ดังที่เขาใหพรในวันวิวาหมงคลนั้นก็จะ
สําเร็จสมหวังทุกประการ ตอนนี้จะกลาวถึงหนาที่ของสามีกอน 
 ๑.  ยกยองนับถือวาเปนภรรยาจริง ๆ หมายความวาสามีจะตองพยายามยกยองหญิงที่ไดชือ่วา
เปนภรรยาของตนแลว ดวยการใชคําพูดเรียกวา แมนั่น แมนี่ตามชื่อของเขา เชน ชื่อวามะลิ ก็เรียกแม
มะลิ หรือใชคําแทนตัวเขาวาเธอหรือคุณตามสมควร ไมควรใชคําวาอาย หรืออี หรือมึง ซึ่งถือกันวาเปน
คําหยาบ หรือจะใชคําเปรียบเทียบเรียก เชนวา แมปากตะไกร แมใจยักษ ดังนี้ก็ไมควร (คําวาอาย อี 
ซึ่งบางทองถิ่นถือวาเปนคําสุภาพก็ใชไดในทองถิ่นน้ัน เพราะเปนเรื่องสมมติเรียกใหรูเรื่องกันเทานั้น 
 และเวลาพบปะเพื่อนหรือญาติพ่ีนอง ก็พยายามแนะนําใหเขารูจักวานี่แมมะลิ ภรรยาของ
ผม เปนตน หรือถาเขามาเยี่ยมที่บาน ก็พยายามหาโอกาสแนะนําใหภรรยาไดรูจักกับญาติมิตรเหลานั้น 
อีกอยางหนึ่ง เวลาสามีถูกเชิญไปในที่ใด ถาในสถานที่ไปนั้นไมเปนเรื่องเสียหาย และเหมาะสมแกผูหญงิ
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
กอใหเกิดความนอยเน้ือต่ําใจไดหลายประการ เชน คิดวาเขาคงไมรักเราจริง จึงไมยอมเปดเผยใหใคร ๆ 
ทราบวาเราเปนภรรยา เขาอาจจะมีภรรยาไวลับ ๆ ที่ไหนอีก หรือจะไปเที่ยวหาใหมอีกก็ไมรู จึงไมยอม
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ใหเราไปดวย นับวาสามีผูไมยกยองนับถือภรรยา เปนผูสรางความระแวงหรือรอยราวใหเกิดความไม
สงบสุขภายในครอบครัว 
 ๒.  ไมดูหม่ินภรรยา คือ สามีจะตองเห็นใจหญิงที่ไดเปนภรรยาของตนแลววาเปนคนมีฐานะ
เสมอกัน เรียกวา ผูรวมสุขรวมทุกข เมื่อสามีไดรับความสุขหรือทุกขอยางไร ภรรยาก็พลอยตองไดรับ
ความสุขหรือความทุกขนั้นดวย และเมื่อภรรยาประสบความสําราญบานใจหรือความยากลําบากใจ
ประการใด สามีก็ตองพลอยไดรับเชนน้ันดวย 
 ฉะนั้น สามีจึงตองไมดูหมิ่นภรรยาของตน โดยฐานะตระกูลวงศหรือสติปญญา และไมดา
วาทุบตีภรรยาเหมือนทาสหรือคนรับใช เชน ไมกลาววาจาเสียดสีถึงฐานะวาเคยเปนคนยากจน เปนคน
บานนอก เปนคนชาวไรชาวนา เปนคนสนุกขี้ขา พอแมวงศวานของมันเปนคนเลว และไมกลาวดูถูกวา 
เปนคนไมไดรับการศึกษา เปนคนโง ไมรูจักภาษา แมแตจะทํากับขาวเล้ียงลูกก็ไมเปน 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
เหมือนเพ่ือนที่แท 
 แมกฎหมายก็ยังยอมรับนับถือวาสามีกับภรรยาคือคน ๆ เดียวกัน สมบัติใดของสามีก็
เหมือนของภรรยา สมบัติใดของภรรยาก็เหมือนของสามี เหตุไฉนสามีจึงมาดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยาม
เหมือนคนเลวทรามต่ําชาเชนเดียวกับทาสที่ชั่วชา ดวยกลาววาจาดูหมิ่นถึงฐานะตระกูลและบิดามารดา
ของเรา หาวาเราเปนคนตํ่าตอยโงเงาเชนน้ี 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
เทาน้ัน คนอื่นจะแตะตองไมได ฉะนั้น สามีจึงชื่อวาเปนที่รักยิ่งของภรรยา จนมีคําพังเพยของสตรีวา 
“เสียทองเทาหัว ไมยอมเสียผัวใหใคร” และไมมีเรื่องอะไรที่แสลงใจและเดือดรอนใจเทากับสามีนอกใจ
ไปรักหญิงอื่นหรือไดหญิงอื่นไปเปนภรรยา ดังนั้น สามีที่ดียอมเห็นอกเห็นใจภรรยาของตนวามีความ
หลงรักตนเพียงใด จึงควรตั้งอยูในสทารสันโดษฐ คือ ยินดีและพอใจรักใครเฉพาะภรรยาของตนเทานั้น 
และพยายามพิจารณาเห็นโทษของการที่สามีเอาใจออกหางภรรยาของตน ตั้งตนแตชอบไปเที่ยวตาม
ลําพังไมใหภรรยาไปดวย ชอบพูดเคาะแคะผูหญิงอื่นนอกจากภรรยาของตนทั้งที่เปนสาวและไมสาว ใน
ทํานองเกี้ยวแบบชูสาวการไปรักผูหญิงอื่นจริงจังยิ่งกวาภรรยา และการมีภรรยานอยอีกอยางลับ ๆ 
หรืออยางเปดเผย  
 ขอแรกที่วาชอบไปเที่ยวตามลําพังไมใหภรรยาไปดวยนี้ ก็แสดงถึงการไมเอาใจใสตอ
ภรรยาของตนเทาที่ควร ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความระแวงสงสัยไดแนนอน ถาไปเที่ยวแลวกลับไมเปนเวลา 
บางทีก็กลับค่ํามืดดึกด่ืนบอย ๆ แลวภรรยาเฝาบานคอยรับประทานอาหารพรอมกันจนอาหารนั้นเย็น
ชืดไปหมด ทั้งยังเกิดความวาเหวเปลาเปลี่ยวแกเธออีกไมนอย ถึงแมจะมีลูกอยูดวยก็ไมอุนใจเหมือน
สามีอยู ถายิ่งสามีใชจายเงินทองหมดเปลืองไปมากผิดปกติ โดยเธอไมทราบเรื่องชัดเจน แมสามีจะมี
จิตใจบริสุทธ์ิอยู เธอก็ตองสงสัยวาไปแอบเที่ยวผูหญิงหรือมีภรรยาลับ ๆ จนได เปนจุดแรกแหงการไม
สงบสุขในครอบครัวตอไป และขอที่วาสามีของตนพูดเคาะแคะหญิงอื่น ก็แสดงวาสามีนั้นเปนคนพูด
เหลาะแหละหรือเพอเจอเปนอยางนอย และเมื่อภรรยาทราบหรือยิ่งเห็นเอง เธอจะตองแสดงอาการหึง
หรือไมพอใจออกมา ถาไมเปนการจริงใจของสามี เพียงสามีตองการลอเลนเปนเรื่องสนุก ๆ เทานั้น 
อาจจะตองเกิดโตเถียงกับภรรยาได ถาภรรยาอดใจไวไมแสดงอาการหึงหวงออกมาก็นับวาปลอดภัยไป 
 สวนที่วาสามีรักหญิงอื่นยิ่งกวาภรรยานั้น ชื่อวาสามีทําผิดหนาที่แลว เพราะเมื่อรักหญิงอื่น
มากกวาภรรยาของตน ก็ตองเริ่มเอาใจใสหญิงอื่นน้ันเปนพิเศษ อาจตองใหของขวัญหรือชวยเหลือ
อะไรบางเปนแน ผลที่สุดตองเจียดรายไดอันจําเปนตองใชในครอบครัวไปใหหญิงอื่นใช จัดวาทําความ
เดือดรอนใหครอบครัวไมมากก็นอย ถึงสามีจะมีรายไดมากจนไมใหครอบครัวเดือดรอน แตก็ชื่อวา
หัวใจสามีตองถูกแบงไป หญิงอื่นนี้ไมไดหมายถึงแมหรือผูมีบุญคุณแกสามี ถาภรรยารูวาเปนผูมี
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 เช้ือไฟไมพอ ไมชาก็ตองทําทุจริตจนได และผลของการทุจริตก็ตองใหเกิดความพินาศฉิบ
หายอีกไมชาก็เร็วเทาน้ัน 
 เมื่อใครทราบวาเปนคนเจาชูและทําทุจริต เขายอมเสื่อมความนับถือและยําเกรง ความ
เจริญแกตนและครอบครัวจะมีไดอยางไร อีกอยางหนึ่ง ชายมีภรรยาเปดเผยทั้งสองคน เอามาไวบาน
เดียวกัน ยอมไมแคลวภาษิตโบราณที่สอนไววา “ชายมีเมียสองตองตําราบานชองเคหาเกิดจังไร” แตถา
สามารถจะเลี้ยงกันได โดยมีรายไดเพียงพอและปกครองไมใหทะเลาะกันได ก็ดีกวามีลับ ๆ สักหนอย 
 อนึ่ง ชายที่มีภรรยาหลายคนนี้ยอมตองระมัดระวังตัวมาก หาความสุขใจไมคอยได เพราะ
ตองคอยเอาใจคนโนนบาง เอาใจคนนี้บาง เด๋ียวคนโนนมีเรื่องอยางนั้น เด๋ียวคนนั้นมีเรื่องอยางนี้ ถามี
ลูกดวยกันหลายคนแลว ลูกตอลูกก็มักไมลงรอยกัน และเปนชนวนใหทะเลาะวิวาทกัน สรางความ
เดือดรอนใหแกพออีก รวมความแลว การมีภรรยาหลายคน จะมีความสุขเทากับมีภรรยาคนเดียวไมได 
ถึงจะมีความสุขกาย ในเรื่องที่วาไดสนองความอยากของกายไดเต็มที่สมความปรารถนานั้น ก็ไดชั่ว
ประเดี๋ยวเดียว ไมคุมกับความเดือดรอนใจอยูตลอดเวลาจนกระทั่งตาย เพราะความอยากของกายนั้น
เต็มที่อยูไดเด๋ียวเดียวไมชาก็พรองอีก ภรรยาที่วาใหมนั้น จะใหมอยูไดกี่วัน ความจริงก็ใหมอยูไดอยาง
มากก็เพียงวันเดียวเทานั้น รุงขึ้นก็เปนของเกาอีก แลวก็แสวงหาของใหมตอไปอีก สักเมื่อไหรเลาจึงจะ
ทําความอยากใหเต็มได 
 เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสไววา “มหาสมุทรเสมอดวยความอยากไมมี” ธรรมดาวา
มหาสมุทรคือทะเลใหญ น้ํายอมไหลลงมาแตทิศานุทิศ จะเปนกี่ปกี่ เดือนก็ไมสามารถจะทําให
มหาสมุทรเต็มดวยนํ้าฉันใด 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
ภรรยาที่สามีไวเน้ือเชื่อใจไดแลว เพราะฉะนั้น จึงควรที่ภรรยาจะยินดีรับและซื่อตรงตอสามี ไมควร
อยากไดความเปนใหญในบานเรือนทรัพยสมบัติกิจการอื่นใดอีก เพราะกิจการบานเรือนตลอดจนการทาํ
มาหากินน้ัน 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
สามีภรรยานี้เปนเสมือนเพ่ือนที่รักกันจริง ๆ จะทําอะไรตองปรึกษากันและกันกอนเปนการถอยทีถอย
อาศัยกัน สามีก็ไมถืออํานาจเด็ดขาดเหนือภรรยา ภรรยาก็ไมถืออํานาจอะไรเกินขอบเขตที่สามีไดมอบ
หนาที่ให เมื่อเปนดังนี้ ก็เปนที่เชื่อถือไดวาครอบครัวน้ันจะมีแตความสงบสุขแนนอน 
 ๕.  ใหเคร่ืองแตงตัว ธรรมดาผูหญิงทุกคนชอบเครื่องแตงตัวที่สวยงามดวยกันทั้งสิ้น ถึงการกิน
การนอนจะอับจนอัตคัดขาดแคลนอยางก็ทนได ขอใหแตงตัวสวย ๆ แลวเปนพอ จนถึงกับมีภาษิตวา 
“กินเขาไปไมมีใครเอาไฟสองทอง แตงตัวไมดีเพ่ือนดูแคลน” แสดงวาการกินนั้นจะกินดีหรือไมดี กินหมู 
กินไก หรือกินผักบุง ปลาราอยางไร ไมมีใครจะมองเห็นได ถึงจะเอาไฟสองทองดูก็ไมรู แตการแตงตัว
ใครก็ชอบมอง ชอบดู แลวก็ชมวาดีบาง วาใชไมได ไมเขาทาบาง หญิงสมัยนี้ดวยแลวการแตงตัวยิ่งเปน
สิ่งสําคัญกวาอะไร แมเพียงแตจะไปจายตลาดก็ตองแตงตัวดวยเส้ือผาสีแปลก ๆ แบบใหม ๆ ถาเปนฤดู
หนาว ฤดูรอน ก็มีชุดฤดูหนาวหรือฤดูรอนซึ่งไมเหมือนกัน บางคนยังตองแตงตัวชุดอยูกับบาน ชุด
รับประทานน้ําชา ชุดตอนบาย ชุดราตรี เปนตน ถาเปนสมัยกอน ก็แตงประกวดกันดวยเครื่องสรอย
แหวนเพชรนิลจินดานานาชนิด เปนที่ยืนยันไดวาเครื่องแตงตัวยอมเปนที่ชอบใจของบรรดาหญิงมาทุก
สมัย ฉะนั้น เพ่ือใหภรรยาเปนที่รักใครสนิทสนมยิ่งขึ้น สามีจึงตองพยายามหาเครื่องประดับมาใหแก
ภรรยาตามสมควรแกโอกาสและสมควรแกกําลังทรัพยของตน โดยเฉพาะในวันพิเศษ เชน วันเกิดของ
ภรรยา วันข้ึนปใหม 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 ถึงกบับน
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
ก็พยายามอยูสนทนาปราศรัยเปนเพ่ือนเธอใหหายความวาเหว ถาทําไดดังนี้ แมถึงจะปวยหนักจนถึง
ตองตาย ก็จะตายไปดวยความขอบคุณรักใครสามีและสบายใจเปนที่สุด เพราะเธอเห็นใจในความเอาใจ
ใสและหวงใยจนวาระสุดทาย 
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 ๘.  นับถือญาติมิตรของภรรยา ในการที่สามีไดยกยองนับถือและไมดูหมิ่นภรรยาของตนนั้นก็
นับวาดีอยูแลว แตภรรยายอมมีพอแมญาติพ่ีนองและเพื่อนฝูงเกา ๆ อยูมาก ซึ่งเขาเหลานั้นก็อดที่จะ
มาเยี่ยมเยียน หรือติดตอขอความชวยเหลือในฐานะคนรูจักเคยอุปการะกันมากอนบางก็ได ในกรณี
เชนนี้ สามีที่ดีจะตองมีความนับถือญาติมิตรของภรรยาเสมอดวยของตน ภรรยาเคารพนับถือทาน
เหลาน้ันเพียงไร สามีก็ตองแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือเพียงนั้น อันจะเปนเครื่องผูกพันนํ้าใจของ
ภรรยาใหเพ่ิมความรักนับถือในตนมากยิ่งขึ้นเปนเงาตามตัว ทั้งจะเปนการผูกไมตรีในญาติพ่ีนอง
เหลาน้ัน ทําใหทานเหลานั้นพลอยรักนับถือและเห็นใจสามีอีกดวย เปนการเพ่ิมญาติพ่ีนองขึ้นอีกเทา
หนึ่ง ตามธรรมดาสามีก็มีพอแม ปู ยา ตา ยาย ลุง นา อา พ่ีนองเพ่ือนฝูงอยางใด ภรรยาก็มี
เชนเดียวกัน เมื่อสามีภรรยาเปนส่ือกลางอยางดีแลว ก็ทําใหญาติพ่ีนองทั้งสองฝายตางกลมเกลียวรัก
ใครสามัคคีกัน เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีพวกชวยเหลือปองกันมาก 
 สามีควรจะนึกวา ตนไมที่ตั้งอยูโดดเดี่ยวตนเดียวน้ัน ครั้นถูกลมเขาก็หักโคนไดโดยงาย แต
ถามีหลายตนเปนปาใหญ พายุพัดมาก็ไมเปนไร เพราะชวยกันตานทานพายุไวไดฉันใด คนผูมีญาติพ่ี
นอง เมื่อมีกิจการอะไร เชน ปวยเจ็บหรือลมตายลง พอบอกกันเขาก็มีคนมาชวยเหลือมาก คนโนนรับ
ทําอยางนั้น คนนั้นรับทําอยางนี้ งานมากก็เปนงานนอยยอมเสร็จไปไดโดยเร็ว และคนอื่นที่ไหนจะดีกวา
ญาติพ่ีนองกัน จึงควรที่จะตองรักนับถือผูกไมตรีญาติมิตรของฝายภรรยาไว 
 

 

  

อยาคบคนหมูราย ทรชน 
คบแตบัณฑิตคน  ปราชญแปล 
วันคืนรวดเร็วดล  บุญเรง ทํานา 
เห็นอนิจน่ันแล  ลวงพนสงสาร 

 

 

 

 

 

 
 

 
หนาท่ีสามี ๗๑ 



หนาท่ีภรรยา 
 

 

 
 สามีมีหนาท่ีตองปฏิบัติตอภรรยาอยางใด ภรรยาก็ตองมีหนาทีท่ีป่ฏิบตัติอสามเีหมอืนกนั อยาง
ตรงกันขาม จะตางกันเพียงเล็กนอย หนาที่ของภรรยาที่ควรปฏิบัตินั้นดังนี้ 
 ๑.  จัดการงานดี หมายความวา การงานใด ๆ อันเปนหนาที่ของตนหรือสามีมอบหมายใหทํา

แลว ไมปลอยใหการงานนั้น ๆ คั่งคางอยูรีบทําใหเสร็จเรียบรอยทันกาลเวลาเสมอ เชน ส่ิงของใชใน

บาน อะไรควรจะเก็บตรงไหน วางที่ใด ก็จัดวางไวถูกตามหนาที่นั้น ๆ อยางเหมาะเจาะ ไมใชเอาผา

เช็ดถูบานไปวางไวที่หัวนอน เอากระโถนไปวางไวที่หัวบันได หรือเอาถังน้ําไปวางไวที่หนาพระพุทธรูป 

เปนตน และเมื่อเอาของอะไรไปจากที่ใด เมื่อใชแลวก็เอากลับมาเก็บไวยังทีเดิม สมกับภาษิตที่วา 

“สิ่งของทั้งหลายเก็บไวเปนที่หยิบก็งาย หายก็รู ดูก็งามตา ใครมาก็ชม” ดังนี้ 
  อนึ่ง การงานทุกอยางเชนการหุงตม เปนตน ตองทําใหเสร็จทันกาลเวลา ไมใหเสียเวลา
แหงการงานนั้น งานใดควรทํากอนงานใดควรทําทีหลัง งานใดควรทําเกินเวลา งานใดควรทํารอเวลา 
การงานใดควรทําในเวลาใด ก็ทําในเวลานั้น ไมทําตัวใหเปนแมยัง เชน ขาวก็ยังไมไดหุง กับขาวก็ยัง
ไมไดทํา น้ําก็ยังไมไดตัก บานก็ยังไมไดกวาด เรือนก็ยังไมไดถูก ที่หลับที่นอนก็ยังไมไดปู เปนตน ถา
หญิงคนใดไมทําตัวใหเปนแมยังดังที่กลาวมานี้ หญิงนั้นช่ือวาทําความเบาใจใหแกสามีในเรื่องงานบาน 
ยามสามีกลับมาจากทํางานเหนื่อย ๆ เมื่อมาถึงบานขาวยังไมสุก กับขาวก็ยังไมไดทํา สามีก็ตองโกรธ
ทันที ถาสามีกลับมาถึงบาน ไดอาบน้ําสบาย ไดกินขาวทันใจ ก็หายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ยิ่ง
กับขาวถูกใจดวยก็ยิ่งเปนเสนหอยางเอก ตําราโบราณจึงกลาววา “เสนหทัพพี ดีกวาเสนหยาแฝด” หรือ 
“เสนหจวัก ผัวรักจนตาย” 
 ๒.  สงเคราะหคนขางเคียงของผัวดี ไดแก สงเคราะหญาติพ่ีนองของสามีดวยการยกยองนับถือ 
และสงสิ่งของที่สมควรไปให เปนตน เรารักญาติของเราอยางใด ก็ตองรักญาติของสามีอยางนั้น
เหมือนกัน เพราะวาญาติของสามีและญาติของตน จะไดรับการสงเคราะหดีหรือไมนั้น ยอมอยูที่ตนผู
เปนภรรยา ถึงสามีจะดีตอญาติสักเทาใดก็ตาม แตถาภรรยาไมดีแลว พวกญาติก็ตองขาดตอนกัน เมื่อ
พวกญาติขาดตอนไปแลวเวลาเกิดทุกขภัยอันตรายก็จะไมมีใครชวยเหลือ จึงควรที่ภรรยาจะสงเคราะห
ญาติของสามีและของตัวเองใหดี 

 
หนาท่ีภรรยา ๗๒ 



 ๓.  ไมประพฤตินอกใจสามี ขอนี้เปนหนาที่อันจําเปน และสําคัญยิ่งของภรรยา ในบรรดาหนาที่
อื่น ๆ นั้น แมจะบกพรองก็ยังไดรับอภัยจากสามี แตถาผิดในขอนี้ คือ ประพฤตินอกใจสามีแลว หนาที่
อื่น ๆ ถึงจะวิเศษอยางไรก็ไมมีความหมาย สามีจะตองหยาขาดโดยไมยอมใหอภัยเลย ดังนั้น ภรรยา
จะตองไมนอกใจสามีทั้งดวยกายวาจาหรือแมดวยใจ คือ โดยที่สุดแตใจก็ไมคิดจะรวมรักกับชายอื่น ไม
เห็นชายอื่นดีกวาสามีของตน ตั้งใจซื่อสัตยตอสามีทั้งตอหนาและลับหลัง จึงจะไมเปนที่เส่ือมเสียอยาง
ยิ่ง เพราะหญิงที่นอกใจสามีนั้น ยอมทําใหเกิดความเสื่อมเสียช่ือเสียงของตน และสามี ตลอดจนวงศ
ตระกูล ทําใหเกิดอับอายขายหนาอยางยิ่งแกสามีและบุตรธิดาชั่วกัลปาวสาน ผูที่มีลูกสายจําเปนตอง
รอยระวังขอนี้ใหมาก อยาใหเขาดูหมิ่นลูกสาวไดวาเปนลูกของหญิงที่ไมดี 
 ๔.  รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได ขอนี้เปนหัวใจแหงการสะดวกสบายของครอบครัว เพราะถา
ครอบครัวใดขาดทรัพยเสียอยางเดียว จะทําใหทุกคนเกิดความไมสบายใจ  ฉะนั้น ทรัพยใด ๆ ที่สามีหา
มาไดดวยการทํางานตาง ๆ มีการทํานา คาขาย ขาราชการ เปนตน จึงตองพยายามรักษาทรัพยนั้นไว
เปนอยางดี ไมใหเสียหายไปในทางใดโดยความประมาทพลาดพลั้ง และตองพยายามเปนคนกระเหม็ด
กระแหมมัธยัสถไมใชจายในสิ่งที่ไมจําเปน และไมมีประโยชนจริง ๆ ทรัพยที่หามาไดนั้นควรจะแบง
ออกเปนส่ีสวน คือ ทําบุญสวนหนึ่ง เลี้ยงตนและครอบครัวสวนหนึ่ง ทําทุนตอไปสวนหนึ่ง เก็บไวใชใน
คราวจําเปนเชน ปวยไขสวนหนึ่ง ตนเองก็ไมทําใหเปนหญิงกนถุงรั่ว คือ ยักยอกทรัพยไปเลนการพนัน
หรือไปใชทางอื่นที่ไมสมควร เปนตน 
 ๕.  ฉลาดและขยันไมเกียจครานในกิจการท้ังปวง ไดแก ความละเอียดและขยนัในการบานเรอืน 
ไมเลือกวางานนั้นจะเปนงานยากลําบากหรือสกปรก งานสูงหรืองานต่ําอยางใด ซึ่งเปนหนาที่ของตน
และสามีมอบหมายให แลวมีความอุตสาหะบากบั่นหมั่นทําจนสําเร็จเรียบรอยทุกประการ 
 ๖.  คอยสังเกตอารมณของสามี 
 ๗.  เอาใจใสในยามปวยไข ทั้งขอหกและขอเจ็ดนี้ พึงถือเอาคําอธิบายในหนาที่ของสามีมาใช
โดยอนุโลก อนึ่ง ภรรยาควรปฏิบัติตามโอวาทที่ธนัญชัยเศรษฐีสอนแกนางวิสาขากอนจะสงตัวไปสูสกุล
สามีอีก ๑๐ ขอ คือ 

๑. ไฟในอยานําออก ไดแก เรื่องไมดีไมงามภายในบาน ไมวาจะเปนเรื่องของสามีหรือ
พอแมของสามี เปนตน ตองไมนําไปเลาใหคนภายนอกฟง เพราะเทากับสาวไสใหกากิน และทําใหตนไม
เปนที่ไววางใจของคนในบาน เหตุที่เอาเรื่องของเขาไปนินทา 

๒. ไฟนอกอยานําเขา คือเรื่องไมดีหรือคํานินทาของคนอื่นภายนอกบานที่ตนไดยินได
ฟงมาแลว อยาดวนเอามาแฉภายในบาน เพราะจะทําใหคนภายนอกกับคนภายในกินแหนงแคลงใจซึ่ง
กันและกัน ตนเองจะกลายเปนคนสอเสียด แตถาเปนเรื่องที่คิดรายตอคนภายในบาน เชน เขาคิดจะ
ปลนหรือทํารายรางกายแลว ก็ควรกระซิบบอกหรือปรึกษาหารือเพ่ือหาทางแกไขตอไป 

 
หนาท่ีภรรยา ๗๓ 



๓. ควรใหแกผูท่ีให คือผูใดยืมขาวของไปแลวคืนให เมื่อผูนั้นมายืมอีกจึงควรให หรือ
ผูใดใหสิ่งของแกเรา เราพึงใหตอบแทนแกเขา 

๔. อยาใหแกผูท่ีไมให คือใครไมใหอะไรแกเราเลย เราก็ไมตองใหอะไรแกเขาเลย 
หรือใครยืมของแลวไมสงคืน ก็อยาใหยืมอีก 

๕. เขาจะใหหรือไมใหก็จงให คือ ญาติมิตรของตนเองหรือฝายสามีก็ตามที่ยากจนตก
ทุกขลําบากมาขอพึ่ง เขาจะมีอะไรตอบแทนหรือจะไมมีก็ชางเถิด ควรชวยเหลือเขา 

๖. จงน่ังใหเปนสุข คือเมื่อพอผัวแมผัวหรือสามียืนทําการงานอยู หญิงสะใภอยานั่ง
เฉย เมื่อเขาพักจึงควรพัก 

๗. จงกินใหเปนสุข คือไมบริโภคอาหารกอนพอผัวแมผัว และสามี จัดหาใหเขา
รับประทานกอนแลว ตัวเองจึงบริโภคภายหลัง เวนแตบางครั้งตนจะตองรีบไปทํางานอื่นกอน หรอืพอผวั
แมผัวและสามีมีกิจธุระไปนอกบานกวาจะกลับเกินเวลารับประทานอาหาร ตนจะตองรับประทานกอน 
ก็จะตองจัดการแบงไวใหพอผัวแมผัวและสามีเปนสวนหนึ่งตางหาก แลวตนเองจึงรับประทานสวนที่
เหลือ 

๘. จงนอนใหเปนสุข คือพยายามตื่นกอน นอนทีหลัง จัดแจงปรนนิบัติพอผัวแมผัว
และสามีใหหลับกอนแลวจึงนอน 

๙. พึงบูชาไฟ คือ ใหมีความยําเกรงพอผัวแมผัวเหมือนกองไฟหรืองูพิษ ธรรมดาไฟ
หรืองูพิษ ใครจะเขาใกลดวยความประมาทไมไดฉันใด พอผัวแมผัวเปนผูหญิงที่สะใภพึงมีความยําเกรง
ฉันน้ัน 

๑๐. พึงนมัสการเทวดาภายใน คือ ใหแสดงความเคาระนับถือพอผัวแมผัวและสามี
เหมือนเทวดา จะเกิดศิริมงคลแกตนเองตลอดไป 
 
 

 หญิงช่ัวผัวหยาราง สามคน 
ขาหลกีหนีสามหน  จากเจา 
ลูกศิษยผิดครูตน  สามแหง 
เขาหมูน้ีอยาเขา  เสพสองสมาคม 

 
หนาท่ีภรรยา ๗๔ 



หนาท่ีขาราชการพลเรือน 
 

 

 
 ขาราชการพลเรือนน้ัน หมายถึง ขาราชการทุกแผนก เวนตํารวจทหารและขาราชการการเมือง
ทุกแผนก ไดชื่อวาเปนผูทํางานตางพระเนตรพระกรรณของพระราชา และไดรับเงินเดือนเปนรางวัล
เครื่องเลี้ยงชีพ โดยไมตองไปทําไรนาคาขายเหมือนประชาชนทั่วไป และเงินเดือนนั้นก็คือภาษีอากรที่
ประชาชนพลเมืองทํางานอาบเหงื่อตางน้ําแลวนํามาเสียใหแกรัฐ ฉะนั้น ขาราชการผูไดรับการบํารุง
เชนน้ี จึงมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองปฏิการะคุณของพระราชาและประชาชน ๑๔ ประการ 
คือ 

๑. ตองพยายามปฏิบัติตามระเบียบวินัยของขาราชการโดยเครงครัด ทั้งตอหนาและลับหลัง
ผูบังคับบัญชา 

๒. ตองมีความอดทนในการปฏิบัติหนาที่ราชการตามปกติ พยายามทํางานใหเสร็จโดยไม
ชักชา เพ่ือมิใหเสียเวลาของราชการที่กําหนดไวและมิใหเปนที่เบื่อหนายเอือมระอาของประชาชนผูมา
ติดตอ เชน มัวนั่งดื่มกาแฟ สูบบุหรี่ หรือคุยกันเสียที่โตะทํางาน เปนตน ทั้ง ๆ ที่ยังทําไมเสร็จ และ
ประชาชนกําลังคอยอยู 

๓. ตองมีใจประกอบดวยเมตตา ปรารถนาความเจริญของราชการบานเมืองและราษฎรทั่วไป 
๔. ตองมีความโอบออมอารีเอ้ือเฟอตอราษฎร ไมถือตัววาเปนนายของราษฎรและไมถือตัววา

เปนลูกจาง แตถือวาเปนหนาที่ของตนที่จะตองชวยเหลือราษฎร ราษฎรมีหนาที่ตองเสียภาษีบํารุงตนให
ไดรับความสะดวกสบายตางตองอาศัยซึ่งกันและกัน 

๕. ตองแสดงกิริยาวาจาอันสุภาพตอราษฎรผูมาติดตอดวยดีเหมือนกันทุกคน 
๖. ในเรื่องใดที่ราษฎรมาติดตอนั้น ถาไมใชหนาที่ของตน และเปนเรื่องที่ตนทําใหไมได ก็จง

พยายามชี้แจงใหผูที่มาติดตอเขาใจเหตุผล และแนะนําใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จตามความ
ประสงคของเขา 

๗. ถาเรื่องใดพอที่จะทําใหได แมจะไมใชหนาที่โดยตรง ก็ควรรีบทําใหทันทีโดยไมบอกปดวา
ไมใชหนาที่เฉย ๆ 

๘. ตองพยายามทํางาน และเลิกงานตรงตามเวลา ไมใช “มาไทยไปหรั่ง” (เปนสํานวนที่เขาใจ
ทั่วไป) 

 
หนาท่ีขาราชการพลเรือน ๗๕ 



๙. ตองมีความซื่อสัตยตอราษฎรและรัฐบาลของพระราชา ไมทําการฉอราษฎรบังหลวง ซึ่ง
เรียกวาโกงทั้งราษฎรและรัฐ 

๑๐. ตองมีความไหวตัวตอเหตุการณที่เกิดขึ้นใหม ๆ เสมอ 
๑๑. ตองคอยสอดสองกิจการของทางราชการบานเมืองเปนปกติ 
๑๒. ขาราชการจะเจริญดวยลาภยศนั้นตองอาศัยบุคคล ๓ ประเภท คือ ตองใหผูใหญซึ่งอยู

เบื้องจนมีความรักใครไววางใจจะไดดึงขึ้น ตองใหผูนอยซึ่งอยูเบื้องลางรักใครเคารพนับถือ จะไดดันข้ึน 
และตองใหผูเสมอกันชวยประคองงานทุกส่ิง จะไดไมลมและมั่นคง ถาพรอมกันดังนี้ เปนที่ยืนยันไดวา
ตองเจริญดวยลาภยศในราชการตลอดไปแนนอน ฉะนั้น เพ่ือความเจริญสมบูรณเชนนี้ ขาราชการจึง
ควรปฏิบัติหนาที่ของมนุษยและคฤหัสถนั้นดวยโดยอนุโลม 

๑๓. ขาราชการเปนผูที่ไดรับความนับถือจากราษฎรโดยทั่วไป จึงควรประพฤติปฏิบัติตน อบรม
บุตรภรรยาใหเรียบรอย ทําแตสุจริตเวนจากทุจริต จะไดเปนตัวอยางอันดีของประชาชนทั่วไป เพราะ
โดยมากประชาชนมักเอาอยางขาราชการทั้งการกระทําและการแตงตัว ตลอดทั้งการพูดจา
กิริยามารยาททุกอยาง เชน ขาราชการชอบกินเหลา ประชาชนก็ชอบกินเหลา ขาราชการชอบสูบบุหรี่ 
ประชาชนก็ชอบดวย 
 

 

ชาติไดไรรักสมัครสมาน    จะทําการส่ิงใดกไ็รผล 
แมชาติยอยยับอับจน    บุคคลจะสขุอยูอยางไร 
  วาทะพระมงกฎฯ  

  

“คนด่ืมสุราเมามาย ปญญายอมเส่ือม ไมช่ือวารักษาชีวิต ตลอดเวลาที่
เมา เห็นแมเปนเมีย  เห็นเมียเปนแม เห็นเรือนเปนเว็ด เปนตน  เห็นเร่ือง
เล็กนอยเปนเร่ืองใหญโต หรือเห็นชางเทาหมู เห็นแองนํ้าเปนทะเลหลวง  เห็น
ทะเลหลวงเปนพ้ืนดิน กระท่ังพระเจาอยูหัว คนข้ีเมาเขาก็เห็นเปนเสมอเพ่ือน” 
       คิดดู 

 
หนาท่ีขาราชการพลเรือน ๗๖ 



หนาท่ีตํารวจ 
 

 

 
 ตํารวจเปนสวนหน่ึงของขาราชการ เชนเดียวกับขาราชการพลเรือน มีหนาที่ระงับทุกขบํารุงสุข
ของประชาชน รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ และจับกุมบุคคลกระทําผิดกฎหมายของรัฐ 
เพ่ือใหหนาที่นั้น ๆ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยดีงาม สมตามความมุงหมายของทางราชการ และ
ความปรารถนาของประชาชนผูเสียภาษี จึงควรตั้งอยูในหลักการประพฤติปฏิบัติ ประกอบดวยหนาที่ 
๑๔ ประการคือ 

๑. ตองพยายามทําตัวใหเปนมิตรของประชาชน ไมใชทําตัวเปนศัตรูของประชาชน ตองทําให
ประชาชนมีความกลัวเกรง รักใครเคารพนับถือโดยไมถือวาตัวมีอํานาจเปนตํารวจ ไมทําอาการกิริยาทั้ง
ทางกายและทางวาจา เปนการขมขี่หรือขูประชาชน แตใชกิริยาที่สุภาพออนนอมเปนปกติ เรียกวา 

“ปากหวานแตใจตองเขมแข็ง” และไมควรจะพกอาวุธใหผูอื่นเห็นโดยไมจําเปน 

๒. ตองมีใจเมตตาสงสารตอผูถูกจับกุม แมเขาอาจจะพูดจาหยาบคายบาง ก็ไมถือโกรธและ
อาฆาตพยาบาทตอไป โดยถือวาการจับกุมผูตองหาเปนการปฏิบัติตามหนาที่ของตํารวจเทานั้น และยัง
จับเอาไปใหศาลพิจารณาอีกวาเปนความผิดจริงหรือไม ควรจะปลอยหรือลงโทษสถานใด ไมใชจับแลวก็
ลงโทษเสียเองโดยพลการ 

๓. ถาพบวาผูใดกระทําผิดแตไมรายแรง ก็รีบตักเตือนดวยวาจาสุภาพ ชี้แจงใหทราบถึง
ความผิดนั้นดวยความหวังดี หากยังขืนด้ือดึงไมเชื่อจึงทําการจับกุม 

๔. พยายามหาโอกาสและแนะนําตักเตือนชี้แจง และอธิบายใหประชาชนเขาใจในสิ่งที่ผิดและ
ถูก ไมมุงแตจะจับผูกระทําผิดอยางเดียว ซึ่งเปนเรื่องปลายเหตุ ตองคนหาวิธีตัดตนตอ โดยอบรมให
เขาใจความผิดและโทษของความผิดนั้น ๆ 

๕. ตองพยายามศึกษาคนควาใหเขาใจซึ้งถึงชีวิตจิตใจของประชาชนในทองถิ่นที่ตนปกครอง 
เพ่ือหาวิธีปราบปรามและปรับปรุงจิตใจตอไป 

๖. รูจักทําตัวใหเขาไดกับประชาชนทุกเพศทุกวัย ประพฤติกายวาจาใหถูกกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยไมผิดกฎหมาย 

๗. เมื่อตอสูกับโจรผูรายตองมีน้ําใจกลาหาญ เส่ียงอันตราย เสียสละรางกายและชีวิตดวย
ความเต็มใจ จะใชไหวพริบที่จะจับเปนใหได เวนแตมีเหตุจําเปน หมดความสามารถจริง ๆ จึงคอยจับ
ตาย 

 
หนาท่ีตํารวจ ๗๗ 



๘. ตองมีความอดทนมานะบากบั่น ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมยอทอตอความยากลําบาก
และหนาวรอน ตลอดจนภยันตรายใด ๆ 

๙. ตองมีความซื่อสัตยตอราชการและประชาชน ไมฉอราษฎรบังหลวง 
๑๐. ตองประพฤติเปนคนมีศีลธรรม ไมลุอํานาจแกอคติ ๔ คือ ไมลําเอียงเพราะรักใครขอบ

พอกัน ๑ ไมลําเอียงเพราะโกรธแคนกัน ๑ ไมลําเอียงเพราะกลัวอํานาจของผูทุจริต ๑ ไมลําเอียงเพราะ
หลงเขาใจผิดของตน ๑ 

๑๑. ตองไมเปนนักเลงการพนัน นักเลงเจาชู สวนสุรานั้นหากจะดื่มบางก็เพราะตองการรู
ความลับของพวกทุจริต แตจะตองเสพยสุรา โดยรูจักประมาณไมใหเมา ถาถึงเมาแลวก็เสียหมดทุก

อยาง ตองกินเพียงเล็กนอยแลวแกลงทําเปนเมา อยางที่เรียกวา “กินเหลา อยาใหเหลากินเรา” หรือ
เมาดิบ 

๑๒. ตํารวจตองไมเล้ียงนักเลงไวเที่ยวขมเหงผูอื่น ไมปลอยใหใคร ๆ ถืออํานาจวาเปนพวกของ
ตํารวจ 

๑๓. ตํารวจตองไมเบียดเบียนประชาชน ทั้งโดยทางตรงและทางออม โดยเฉพาะเวลาออกตรวจ
ทองที่ไมควรเปนแกกินและความสนุกเพลิดเพลิน 

๑๔. ตองพยายามปฏิบัติตนใหถูกตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับของทางราชการ เชน ไม
ละทิ้งเวรยาม หรือหนาที่ที่ตัวไดรับมอบหมาย 
 

โลกน้ีมีแตคนบาไมนาอยู  จงมองดใูหดีดีมีขอขํา 
คือตัวกูท่ีเกิดอยูเปนประจาํ จงกระทาํอยาใหเกิดประเสรฐิแล 
อยาปลอยใหอารมณใดเขาไปปรุง เปนจิตยุงวุนวายหลายกระแส 
วางตัวกูจติก็อยูเหนือโลกแท วาง “กู” แนก็หยุดบานาขําเอย. 

 

 

    งานบางอยาง  ตองทํากอนเวลา 
    งานบางอยาง  ตองทํารอเวลา 
    งานบางอยาง  ตองทําใหพอดีกับเวลา 
    งานบางอยาง  ตองทําเกินเวลา 
   หลวงพอสําเนียง อยูสถาพร 

 
หนาท่ีตํารวจ ๗๘ 



หนาท่ีทหาร 
 

 

 
 ทหารคือ ขาราชการแผนกหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญไมนอยกวาขาราชการแผนกอื่น ๆ และที่
สําคัญที่สุดก็คือ มีหนาที่ตองรบกับขาศึกศัตรูของประเทศ เพ่ือดํารงความเปนไทยของชาติไว มีใหเสีย
เอกราชและอธิปไตยตกไปเปนทาสของชนชาติอื่น จะเปนทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ รวม

เรียกวา “ทหาร” ในที่นี้ การที่บานเมือง และชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ยังดํารงคงอยูเปนมิ่งขวัญ
ของประชาชนพลเมืองตลอดมาไดนั้น ก็เพราะทหารไดทําหนาที่อยางดีที่สุด ในการตอสูปองกันศัตรู
ภายนอกมิใหมารบกวนได ในยามปกติประชาชนมักมองไมเห็นความสําคัญของทหาร เหมือนเรามีปน
อยู เมื่อยังไมมีศัตรูมา ปนก็ไมมีคาอะไร ตอเมื่อศัตรูรูวาเรามีปนยอมตองเกรงเปนธรรมดา ไมกลา
ลวนลามงาย ๆ แตเราจะตองพยายามรักษาปนใหคงสภาพดีอยูเสมอ เชน คอยขัดสนิมและใสน้ํามัน
เปนตน พรอมที่จะยิงไดทันทีเมื่อมีความจําเปน ฉะนั้น ทหารจึงมีภารกิจเปนหนาที่ตองจัดตองทํา
มากมายหลายอยาง จะกลาวไวแตหนาที่อันจําเปน ๑๔ ประการ คือ 

๑. ทหารตองมีรางกายแข็งแรง สุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ 
๒. จิตใจตองเขมแข็งและอดทน บึกบึน กลาหาญ พรอมอยูเสมอที่จะเผชิญกับศัตรูขาศึกของ

ประเทศชาติทุกโอกาส และยอมเสียสละทรัพยสินเลือดเนื้อรางกายตลอดชนชีวิตไดเสมอ 
๓. ตองรักษาเอกราชของชาติยิ่งชีวิต เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด 
๔. มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และรฐับาล ตลอดจนถึงผูบังคับบัญชาทุกช้ัน 
๕. ตองรักษาความลับของทางราชการยิ่งกวาชีวิต แมจะถูกศัตรูฆาตายก็ยอม แตไมยอม

เปดเผยความลับเปนอันขาด 
๖. ยามปกติ ทหารก็ชวยรักษาความสงบเรียบรอยภายในบานเมือง และปองกันรักษาพระ

ศาสนา อันเปนที่เคารพนับถือ เปนหลักแหงศีลธรรมและวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเปนของมีอยูคูกับชาติ
มาแตโบราณกาลสมัย มิใหใครลบหลูดูหมิ่นเหยียดหยามได 

๗. ตองรักษาความยุติธรรมเสมอดวยชีวิต 
๘. ตองมีศีลธรรมประจําใจ ใหโอกาสแกขาศึกศัตรูผูไมมีทางตอสู หาทางชวยเหลือผูยอมแพ 
๙. ตองเวนจากการเปนนักเลงการพนัน และเจาชูเปนเด็ดขาด แมสุราก็ตองดื่มพอสมควร ไม

กินจนลืมสติ คือ ถาด่ืมบางก็ดื่มเพียง “คนกินเหลา” อยาใหถึง “เหลากินคน” 

๑๐. ตองซื่อสัตยตอเพ่ือนทหารและเปนมิตรที่ดีของประชาชน 

 
หนาท่ีทหาร ๗๙ 



๑๑. ตองมีความกตัญูกตเวที ระลึกเสมอถึงอุปการคุณของประชาชนทั้งชาติที่ไดพยายามอาบ
เหงื่อตางน้ําแลวเสียภาษีอากรบํารุงรัฐ เพ่ือใหทหารมีกําลังรักษาประเทศชาติสืบไป 

๑๒. ตองรักษาเกียรติของความเปนทหาร ไมถือโอกาสใชเครื่องแบบกระทําความผิดใด ๆ อัน
เปนการทําลายความสงบสุขของประชาชน 

๑๓. ตองพยายามปรับปรุงตนใหมีความรูทันสมัยในวิทยาการทหารใหม ๆ ทุกประการ 
๑๔. ตองพยายามประพฤติปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบวินัยของทหารอยางเครงครัด 

 
 

  
 “ชนะคนท่ีตํ่ากวา  ไมจัดเปนชนะท่ีดี 

ขมเหงคนทีอ่อนกําลังกวา  ไมจัดวาเปนลูกผูชาย 
ชนะคนท่ีกําลังมาก  จัดวาเปนคนพิเศษ 
แตเจาชนะทาสก็มิไดช่ือวา  ชนะดี 
คนท่ีเบียดเบียนคนยอมแพ  ไมช่ือวาคนดีเลย” 
     ราชนีติ 

 
หนาท่ีทหาร ๘๐ 



หนาท่ีพอคา แมคา 
 

 

 
 การคาขาย เปนอาชีพที่ดีชนิดหนึ่งซึ่งผูใดประกอบไดถูกตองแลว ยอมทําใหมีความร่ํารวยเปน
เศรษฐีได ทําใหบานเมืองเจริญสวยงามเสมือนเสนเลือดทํารางกายใหเจริญและผิวหนังทําใหสวยงาม
ดังกลาวแลว โบราณสอนวาในโลกนี้มีเศรษฐี ๒ จําพวก คือ เศรษฐีชาวนากับเศรษฐีพอคาเทานั้น เปน
การยืนยันวาไมมีเศรษฐีการพนันซึ่งหลายคนยังมัวเมาลุมหลง หวังอยูวาตนจะเปนคนรวยชั้นเศรษฐี 
การพนันซึ่งหลายคนยังมัวเมาลุมหลง หวังอยูวาตนจะเปนคนรวยชั้นเศรษฐีเพราะการพนัน อันการคา
ขายน้ี ผูขายทําเรียกวาพอคา ผูหญิงทําเรียกวาแมคา สําหรับตอไปนี้จะเรียกวาพอคาอยางเดียว แต
หมายถึงแมคาดวย หนาที่พอคานี้เปนส่ิงที่ละเอียดลออ ตองประกอบดวยความฉลาดมีไหวพริบเฉียบ
แหลมมาก จะกลาวแตเพียงเปนแนวทางดังตอไปนี้ คือ 

๑. ตองมีตาดี คือ รูจักสินคาวาสิ่งนี้เมื่อซื้อดวยวิธีนี้ เมื่อขายดวยวิธีนี้ ทุนตองใชเทานี้ กําไรจะ
ไดเทาน้ี 

๒. ตองมีความเชี่ยวชาญในการคา คือ เขาใจทั้งในการซื้อสินคาเขามา และจําหนาย
สินคาออกไปโดยไมใหตกคาง 

๓. ตองพยายามทําความคุนเคยรูจักกับเศรษฐี หรือคหบดีผูมีทรัพยมาก หากถึงคราวจําเปน
จะไดอาศัยทุนรอนจากทานเหลาน้ันเรียกวา เปนผูพรั่งพรอมดวยที่พ่ึง 

๔. ตองมีความซื่อตรงตอเอเยนตใหญ และยี่ปว ซาปว ตลอดจนลูกคาของตัวเองทําใหเขา
ไววางใจเชื่อถือได ถึงมีทุนนอยก็ยอมทําการคาไดกวางขวางใหญโต 

๕. ตองแตงตัวใหพอเหมาะสมแกฐานะของการคาที่ตนดําเนินอยู และถาคายอยหรือปลีกก็
ตองแตงใหพอควรกับสินคาที่ตนขาย ระวังอยาใหเกินพอดี ตองคิดอยูเสมอวาเราขายของไมใชขายตัว
เรา 

๖. ตองพยายามจัดตั้งวางสินคาใหเรียบรอย หยิบงาย ดูเห็นงาย และรักษาใหสะอาดเปนที่นา
ใชนารับประทานของลูกคา 

๗. ตองเปนคนไมถือตัว ไมวากรณีใด ๆ แมลูกคาจะดาวาหรือพูดจาประชดเสียดสีแดกดัน
อยางไรบาง ก็ตองยิ้มหรือหัวเราะและอภัยใหไดเสมอ 

๘. ตองพูดจาใหออนหวานไพเราะนาฟง และพูดแบบกันเองอยางสนิทสนมกับลูกคาเปนปกติ 

 
หนาท่ีพอคาแมคา ๘๑ 



๙. ตองรูจักฤดูกาลของผลิตผลที่จะเกิดขึ้น และซื้อขายใหถูกตามฤดูกาลและสถานการณ   
นั้น ๆ 

๑๐. ไมควรจะคาขายสิ่งที่ผิดกฎหมาย โดยหวังจะใหร่ํารวยโดยเร็ว 
๑๑. ตองพยายามอดทนตอสูอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการคาขาย คอย ๆ พิจารณาหาทาง

แกไขอยางสุขุมรอบคอบ ไมเลิกลมกิจการที่ทําไวงาย ๆ 
๑๒. พยายามขายเอากําไรแตเพียงเล็กนอย ของบางอยางอาจตองขายเทาทุน หรือบางครั้งอาจ

ตองยอมขายทั้ง ๆ ที่รูวาขาดทุน 
๑๓. ตองหมั่นสังเกตและจดจําไววา คนนี้หรือจําพวกนี้มาจากถิ่นไหน โงหรือฉลาด เพ่ือตอนรับ

ดวยการคาขายใหถูกตองแกฐานะของเขา 
๑๔. ตองคอยสดับตรับฟงการขึ้นลงของคาน้ําเงินเพ่ือประกอบการตกลงใจสั่งซื้อหรือรีบขาย

สินคาไป 
๑๕. ไมควรขายเชื่อเปนอันขาด เวนแตบางรายที่มีหลักฐานสมควรโดยเคยเห็นใจกันมาแลว 

และตรองใหรอบคอบเสียกอน แมกระนั้นก็อยาใหเช่ือมากเกินไป เมื่อไมมีหลักประกันที่สมควรกับ
สินคาที่จะเชื่อนั้น เพราะผูขายเชื่อมักจะลมจมเสมอ ผลสุดทายเหลือแตบัญชี 

๑๖. ตองมีความละเอียดลออ กระเหม็ดกระแหม ถี่ถวน พยายามเก็บเล็กผสมนอย แมหยิบ
ขายครั้งหนึ่งจะไดกําไรเพียงหนึ่งสตางคหรือครึ่งสตางค ก็ยินดีรับ คอย ๆ รวบรวมไปทีละนอย ๆ ถือวา
ไดทีละนอยแตไดบอยก็มากขึ้นเอง ตัวผึ้งเอาปากคลึงน้ําเกสร ดอกไมติดมาทําน้ําผึ้งไดเปนรังใหญ พอ
เล้ียงลูกเล็กของมัน คนยังไดอาศัยกินนํ้าผึ้งอีก นี้เปนตัวอยางของการเก็บหอมรอมริบทีละนอย ๆ 

๑๗. ตองมีหลักธรรมประจําใจวาการคาขายมี ๒ อยางคือ ไมขาดทุนก็มีกําไร ยอมเปนอนิจจัง 
และไมมีความแนนอนวาการคาขายคราวนี้จะขาดทุนหรือไดกําไร เวลาขาดทุนก็ไมตองเสียใจ พยายาม
ตัดทอนรายจายลง จะไดเขางบดุลพอดําเนินการตอไปไดหรือเปลี่ยนวิธี เวลามีกําไรก็ไมตื่นเตนจน
ฟุงซาน เพราะเห็นเปนของธรรมดาของการคาขาย โบราณถือวาขาดทุนเพราะคาขายไมใชความผิดราย
อะไร ถาขาดเพราะเลนพนันหรือกินเหลาเมายา จึงจะเปนความผิดรายแรง 
 

รานคา “สถาพรพัฒนา” (ในวัดเวฬุวนาราม) 
รานคาต้ังขึ้นเพ่ือความหมุนเวียนของเศรษฐกิจและการศึกษา 
๑. เพ่ือใหเด็กรูจักคาของเงินและการคา 
๒. เพ่ือใหเด็กรูจักคําวาประหยัด เพ่ือฝกใหรูจักใชของที่เกิดขึ้นโดยแรงงานของสวนรวม เปน

การชวยใหเกิดสามัคคี และชวยใหคนไมมีฐานะ และชวยใหคนที่มีฐานะไดเสียสละ เพ่ือให
สมดุลกัน 

 
หนาท่ีพอคาแมคา ๘๒ 



๓. เพ่ือใหคนมีงานทําและใหคนทํางานใหรูจักพ่ึงตนเอง 
๔. เพ่ือใหความสะดวกแกประชาชนที่มาวัด และเด็กที่อยูรวมกันเปนจํานวนมาก 
๕. เพ่ือมิใหการเงินรั่วไหล และการใชจายสิ้นเปลืองโดยหาประโยชนและสาระมิไดเหมือนกับ

ตักน้ําใสตุมรั่ว อาศัยเหตุดังกลาวแลว จึงไดเปดบริการเด็กขึ้น เงินทุกบาททุกสตางคที่
เสียสละเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนวัตถุที่ตองการ 

 

 

 

 

“อยามัวสอนคนอืน่  จะลมืสอนตวัเอง” 
        แฟร็งกลิน 
 
 

 

เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา 
จงเลอืกเอาสวนดีเขามอียู 
เปนประโยชนโลกบางยังนาดู 
สวนท่ีช่ัวอยาไปรูของเขาเลย 
จะใหคนมีดีโดยสวนเดียว 
อยามัวเท่ียวคนหาสหายเอย 
เหมือนเท่ียวหาหนวดเตา ตายเปลาเลย 
ฝกใหเคยมองแตดีมีคุณจริง 
   พุทธสมาคมตรงั 

 
หนาท่ีพอคาแมคา ๘๓ 



หนาท่ีผูใหญ ผูบังคับบัญชา 
 

 

 
 ผูใหญในท่ีน้ี  มิไดหมายถึงผูมีอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป ซึ่งเรียกวาคนแกนน้ันอยางเดียว แต
หมายถึงผูมีอํานาจปกครองบังคับบัญชาคนหมูหนึ่งหรือคณะหนึ่ง ตลอดจนประเทศหนึ่ง หรือหลาย
ประเทศรวมกัน แมอยางนอยที่สุดปกครองตั้งแตสองคนขึ้นไป และไมจํากัดอายุวามากนอยเทาไร 
เรียกวา ผูใหญหรือผูบังคับบัญชาและบุคคลนั้นจะไดเปนผูใหญโดยไดรับการแตงตั้งจากผูมีอํานาจสูงขึ้น
ไป หรือผูนอยไดยกยองขึ้นเปนหัวหนาหมูก็ตาม เรียกวาผูใหญทั้งสิ้น 
 ผูใหญในที่ทั่ว ๆ ไป ทานจําแนกออกเปน ๓ ประเภทคือ ผูใหญโดยชาติกําเนิด คือ เกิดมาใน
ตระกูลพระมหากษัตริย เจาพระยาหรือมหาเศรษฐีเรียกวาชาติวุฒิประเภทหนึ่ง ผูใหญโดยวัยไดแก ผูที่
มีอายุมากต้ังแต ๖๐ ปขึ้นไป หรือมีอายุมากกวาผูนอยเรียกวา วัยวุฒิประเภทหนึ่ง ผูใหญโดยคุณ 
หมายถึงผูที่มีคุณงามความดี มีความรูความสามารถในวิชาการตาง ๆ เรียกวาคุณวุฒิประเภทหนึ่ง แต
ผูใหญที่จะกลาวถึงนี้หมายเอาผูปกครองคนหรือผูบังคับบัญชาน่ันเอง โดยไมจํากัดเชื้อชาติ กําเนิด ไม
จํากัดอายุวามากหรือนอย และมิไดจํากัดความรูใด ๆ สุดแทแตผูใดเปนผูปกครองคน ผูนั้นเราเรียกวา
ผูใหญ 
 โดยเหตุที่ผูใหญเปนผูมีอํานาจบันดาลประสิทธ์ิประสาทความดีความชั่ว ความเจริญ ความ
เส่ือม ตลอดจนความสุขความทุกขใหแกคนเปนจํานวนมาก ผูนอยประพฤติเสียหายสักรอยคนยังไมเทา
ผูใหญประพฤติเสียเพียงคนเดียว เพราะในจํานวนรอยคนที่ประพฤติเสียนั้น ยอมเปนความเสื่อมเสีย
เฉพาะตัวโดยมาก และผูใหญก็ยังเรียกมาตักเตือนวากลาวส่ังสอนและลงโทษใหกลับตัวกลับใจใหทําดี
เสียใหมได เรื่องก็จะสงบ แตผูใหญประพฤติไมดีไมงามเสียเองแลว ยอมเปนความเสื่อมเสียช่ือเสียง
หมดสิ้นทั้งคณะหรือหมูนั้น ทําความเดือดรอนใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาโดยทั่วกัน และใคร ๆ ก็ไมกลา
ที่จะตักเตือนหรือแนะนําลงโทษอยางใดดวย เปนเหตุใหผูใหญที่ทําผิดแลวมักไมคอยรูสึกตัว เน่ืองจาก
เห็นวาไมมีวากลาว ถึงแมเขาจะพูดติฉินนินทา เขาก็พูดลับหลังไมกลาพูดตอหนา มักจะทําผิดมากขึ้น
ทุกที ๆ อาศัยหลักนี้ผูใหญจึงควรมีหลักไวสําหรับเตือนใจตนเองใหปฏิบัติหนาที่ของตนเอง เพ่ือเปน
ความเจริญแกตนเองและหมูคณะของตน ดังตอไปนี้ 

๑. ตองอานผูนอยของตนออก หมายความวา ผูใหญมีผูนอยที่อยูใตบังคับบัญชาของตนกี่คน 
จะตองพยายามคนควาศึกษาสืบสวนใหทราบถึงอัธยาศัยใจคอ ความประพฤติ ความรูพิเศษ วาคนไหน
เปนอยางไร ตลอดจนภาวะความเปนอยูทางบาน ทางครอบครัวเปนปกติสุขดีหรือเดือดรอนประการใด 
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เพ่ือจะพูดจาใชสอยใหเหมาะแกความรูและอัธยาศัย และเมื่อมีใครถูกฟองหรือมีเรื่องไมดีเกิดขึ้น ก็จะมี
ทางพิจารณาวินิจฉัยไดถูกตองหรือใกลเคียงกับความเปนจริง ไมหลงฟงแตผูที่รายงานฟองอยางเดียว 

๒. มีจิตใจเอ้ือเฟอตอผูนอย ผูใหญที่ดียอมนึกอยูเสมอวา ธรรมดาผูนอยยอมมีอะไรนอยกวา
ตนเปนสวนมาก เชน อายุนอยกวา ความรูนอยกวา แมอายุที่เกิดมาจะมากกวาก็จริง แตอายุในการ
ทํางานมักจะนอยกวา เงินเดือนก็นอยกวา ฐานะความเปนอยูก็ต่ํากวา เปนตน จึงควรตั้งใจโอบออมอารี
เอ้ือเฟอตอผูนอย เอาใจใสชวยเหลือทั้งในดานความรูและความเปนอยูตามสมควรแกกรณี พรอมที่จะ
ใหอภัยความผิดพลาดของผูนอยที่ทําโดยไมมีเจตนาทุจริตเสมอ 

๓. ใชธรรมะเปนอํานาจ คือ การที่ผูใหญจะใหผูนองเคารพนับถือกลัวเกรงตนนั้น จะตองมี
ธรรมะ คือ ยึดเหตุผลเปนหลัก แตถาผูใหญถือตัววามียศมีอํานาจทุกอยางเหนือกวาผูนอย เวลาจะพูด
ก็พูดดวยคําขู คําดุ จะพูดผิดถูกอยางไร ใครจะขัดขืนหรือโตเถียงอะไรไมไดทั้งสิ้น เพราะถือวาตัวมี
อํานาจ เวลาจะทําอะไรก็ตามมักจะทําตามอําเภอใจ หรือทําตามชอบใจของตน ไมคํานึงวาการกระทํา
นั้นจะผิดถูกหรือเกิดความเดือดรอนแกใคร แมจะมีผูทักทวงหามปรามก็ไมยอมฟง เพราะถือวาไมมใีคร
จะใหญกวาหรือไมมีใครดีกวา ผูนอยยอมหมดความเคารพนับถือและเกรงใจ ซ้ํายังติเตียนนินทาตาง ๆ 
เรียกวา ผูนอยมีแตกลัวเกลียดไมใชกลัวเกรง ฉะนั้น ผูใหญจะทําอะไรจะพูดอะไร ก็ตองทําและพูดโดยมี
เหตุผล ถือเอาควรทําและไมควรทําเปนเกณฑ ถึงคราวจะรอนก็รอนเทาแสงอาทิตย ถึงคราวจะเย็นก็
เย็นเทาแสงจันทร คือ ไมใหรอนถึงไหมและไมใหเย็นถึงหนาว ทําตนใหเปนหลัก เรียกวาใชธรรมะเปน
อํานาจ ยอมเปนที่พ่ึงของผูนอยได และเกิดความรักใคร เคารพยําเกรงนับถือของผูนอย 

๔. ถึงคราวขูก็ขู คราวประคองก็ประคอง ในการปกครองนั้น ผูนอยยอมมีนิสัยตาง ๆ กัน บาง
คนก็เปนคนดื้อดาน ชอบรั้นและโตเถียงผูใหญ บางคนก็เปนคนออนโยนเรียบรอยวานอนสอนงาย บาง
คนก็ชอบยอ บางคนก็ชอบใหดุวาเสียกอนจึงจะทําดีได ฉะนั้น ผูใหญซึ่งมีหนาที่ปกครองจําเปนตองใชวิธี
ปกครองหลายอยาง เพ่ือใหเหมาะกับนิสัยผูนอย เชน ปลอบบาง ปราบบาง ยอบาง ดุบาง ลงโทษบาง 
ตําหนิติเตียนบางตามสมควรแกบุคคลและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้น ๆ สุดแตวิธีไหนจะเหมาะและไดผล คือ 
ใหผูนอยกลับตนเปนคนดีได วิธีการปกครองเหลาน้ันแมจะมีหลายอยาง แตเมื่อประมวลแลวก็มี ๒ 
อยางเทานั้น คือ ขูกับประคอง ขูหมายถึงบังคับปราบปรามดุหรือลงโทษอยางใดอยางหนึ่งแกผูทําผิด 
เพ่ือเข็ดหลาบ ผูนอยจะไดสํานึกตัวและไมทําผิดอีก ประคองหมายถึงบัญชาส่ังสอนปลอบโยน ยกยอง
ชมเชน ใหรางวัลแกผูที่ทําดี เพ่ือใหผูนอยมีกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น รวมความวา ขูกับ
ประคองนี้เหมือนพระเดชกับพระคุณ หรือบังคับกับบัญชา ทั้งสองอยางนี้ ผูใหญจะใชอยางใดอยางหนึ่ง
เฉพาะขูหรือประคองอยางเดียวไมได ขูก็เหมือนความรอน ยอมมีประโยชนทําของที่ยังไมสุกใหสุก ของ
ที่ยังไมแหง ใหแหงใชไดตามที่ตองการ สวนประคองก็เหมือนความเย็น สิ่งใดรอนเกินไปก็ทําใหเย็นลง 
ทั้งความรอนและความเย็น ยอมสามารถใชทําของใหดีขึ้น และรักษาของที่จะเสียไมใหเสียได ใหคง
สภาพดี เชน ของสุกแลวทิ้งไวเย็นนานจะบูด ก็อุนใหรอนหรือใสภาชนะที่เก็บความรอนไว ก็ทําไมใหเสีย

 
หนาท่ีผูใหญ ผูบังคับบัญชา ๘๕ 



ได ผลไมที่สุกแลวอากาศรอนทําใหงอมจัดและเนาเสียไว เอาแชน้ําแข็งหรือใสตูเย็นไวก็รักษาผลไมไวได
นาน ฉะนั้น ผูใหญที่ดี เมื่อถึงคราวควรขูก็ขู เมื่อถึงคราวควรประคองก็ประคอง มีจิตใจหวังดีสม่ําเสมอ 
ใครครวญรอบคอบแลวจึงขูหรือประคอง ไมกดจนฝอและไมยกจนเหลิงไป ขอสําคัญตองอานผูนอยออก 
ดังกลาวแลวในขอที่หนึ่งนั้น 

๕. ใหผูนอยทํางานท่ีเหมาะแกความรูความสามารถของเขา คือ ผูนอยมีความรูความชํานาญ
แผนกใด ก็ใหเขาทํางานแผนกนั้น งานยอมสําเร็จเรียบรอย ไมควรจะใชสง ๆ ไปโดยไมทราบวาผูนอยมี
ความรูและความสามารถหรือเปลา ถาเขายังไมรูตองฝกใหรูใหเขาใจดีเสียกอน แลวจึงมอบงานนั้นให
ทํา อีกอยางหนึ่ง ตองรูวางานนั้นเขาชอบทําหรือไม ถาเปนงานที่เขาไมชอบ มันก็ขัดกับอัธยาศัย งานมกั
ไมสําเร็จ หรือสําเร็จแตไมเรียบรอย ทําใหงานตกไปไมเจริญขึ้น พยายามเลือกงานที่เขาชอบ มิฉะนั้น
ตองอธิบายช้ีแจงเหตุผลดีและเสียของงานนั้นใหทราบ ปลูกจิตใจใหเขามีฉันทะ ความพอใจในงานนั้น
เสียกอน จึงใหลงมือทํางานนั้น 

๖. ตองพูดจาใหเปนหลัก เม่ือพูดจากับผูนอย ถาเปนเวลางานตองพยายามพูดใหเปนเรื่อง
จริงจัง พูดแลวไมกลับกลอกโลเลหรือโอนเอนไปมา พูดใหผูนอยเชื่อถือไววางใจได ถาเปนเวลาเลน
สนุกสนานก็พูดใหสนุกครื้นเครงพอสมควรแกกาลเทศะ จะพูดเวลาใดก็ตาม ควรเวนจากการพูดคําเท็จ 
คําสอเสียด เพอเจอ พูดแตความจริง คําออนหวาน คําสมานไมตรี และคําที่มีประโยชน คําพูดเปนส่ิง
สําคัญของผูใหญ เพราะผูใหญสวนมากทํางานดวยปาก ไมใชดวยมือ เพราะมือมีเพียงสองมือ แตงานที่
ตองทําในความรับผิดชอบมีหลายอยาง ถาผูใหญมัวทําดวยมือเองทุกอยางงานก็คั่งคางมาก ผูใหญจึง
ตองใชปากเปนอาวุธเปนเครื่องมืออันสําคัญสําหรับทํางาน จะลงมือทําเองก็ทําเพียงเพ่ือเปนตัวอยางให
ผูนอยดูและจําไปเทานั้น งานมากมายใหญโต คําพูดที่ดีเพียงสองสามคํา ยอมสําเร็จไปไดดวยความ
เรียบรอย คําพูดที่ดียอมเหมือนน้ํามันเครื่องที่ดีหยอดลงไปในเครื่องเพียงเล็กนอยเทานั้น ยอมเปน
เครื่องหลอลื่นใหเครื่องจักรที่ใหญโตหมุนจ๋ี ทํางานใหโดยเรียบรอยตลอดวัน ผูใหญที่พูดเปนพูดไพเราะ
ถูกใจผูนอยแลว ผูนอยก็ทํางานไดอยางสบายโดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยและสําเร็จลงดวยดี จึงมีภาษิตวา 
“อาวุธใดในพิภพไมลบปาก งานนอยมากฟนฟาดขาดเปนสิน” ผูใหญจึงตองพยายามพูดใหจริงใหมี
ประโยชนและไพเราะนาฟง อยาใหเขาตําหนิไดวา “เปนผูใหญไมมีหลัก พูดเหมือนไมปกข้ีควาย” 

๗. ไมต้ังอยูในอคติ ๔ ประการ เมื่อมีเหตุการณอะไร เชน จะรับคนเขาทํางานก็ดี จะไลคนออก
จากงานก็ดี จะเลื่อนเงินเดือนก็ดี หรือจะลงโทษก็ดี ตองทําดวยสติปญญาไตรตรองใครครวญใหละเอียด
ถี่ถวน ระวังไมใหจิตใจประกอบไปดวยอคติ ๔ ประการ คือ ลําเอียงเพราะความชอบพอรักใคร เชน เห็น
วาตนนี้เปนพ่ีเปนนอง เพ่ือนฝูง จึงรับเขาทํางานหนึ่ง ลําเอียงเพราะชัง เชน เกลียดคนนี้จึงไลออกจาก
งานหนึ่ง ลําเอียงเพราะกลัว เชน กลัวพอแมของคนนี้ เพราะเปนผูมีศักด์ิอํานาจเหนือตนจะโกรธ จึงไม
กลาลงโทษลูกของเขา แมจะทําความผิดเสียหายหนึ่ง และลําเอียงเพราะหลง เชน เล่ือนเงินเดือนให
เทากัน แตความจริงบางคนขี้เกียจทํางานไมเทาคนอื่น มักหลบเลี่ยงงานหนึ่ง และตั้งอยูในความ
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ยุติธรรม ใครผิดก็วาไปตามผิด ใครถูกก็วาไปตามถูก ยอมเปนที่เคารพยําเกรงของผูนอย จัดวาต้ังอยูใน
มัชฌิมาปฏิปทา คือ เดินสายกลาง 

๘. มีพรหมวิหาร เปนหลักใจ ไดแก ผูใหญที่ดียอมดํารงตนมั่นคงอยูในพรหมวิหารสี่ประการ
เปนประจําในผูนอยเปนนิจ คือ มีเมตตารักใครปรารถนาใหผูนอยไดรับความรมเย็นเปนสุขโดยทั่วกัน ๑ 
กรุณาสงสารชวยเหลือผูนอยที่ทุกขยากจนเต็มความสามารถ ๑ มุทิตาพลอยยินดีตอผูนอยที่มีความ
เจริญขึ้น แมจะไดรับยกยองดีกวาตนก็ไมคิดริษยา ๑ และอุเบกขา วางตนเฉย ๆ ในเวลาที่เห็นผูนอย
ตองไดรับโทษหรือรับความวิบัติที่ตนไมสามารถจะชวยได หรือตนชวยแลวแตไมสําเร็จ ๑ 

๙. ประพฤติตามสังคหวัตถุ ๔ คือ ๑.ใหสิ่งของตาง ๆ มีเส้ือผาและอาหาร เปนตน เพ่ือ
สงเคราะหผูนอยผูยากจน หรือเพ่ือเปนรางวัลในการที่เขาทํางานดี เรียกวาทาน ๒.เจรจาถอยคําที่
ไพเราะออนหวาน เปนคําที่มีประโยชนตอผูนอย จะไดเอาไปคิดหรือทําใหเกิดกําลังใจ เรียกวา ปยวาจา 
๓. หาโอกาสทําการชวยเหลือผูนอยในกรณีตาง ๆ เสมอ ๆ เรียกวา อัตถจริยา ๔.วางตนสม่ําเสมอตอ
ผูนอย ไมถือตัววาเปนนาย มีอํานาจเหนืออยางเดียว เห็นวาผูนอยก็รักสุขเกลียดทุกขเหมือนตน และไม
แสดงตัวใหเห็นวาออนแอหรือโงจนเปนเหตุใหผูนอยดูถูกได ประพฤติใหเหมาะสมตองดวยความ
ประสงคของผูนอยทั้งหลาย โดยแสดงตนใหเปนเหมือนพอ เพ่ือน พ่ี ตามกาลเทศะอันควร เรียกวา
สมานัตตตา 

๑๐. ตรงตอเวลา เรื่องเวลานี้เปนส่ิงที่ผูใหญตองพยายามรักษาใหเที่ยงตรงอยูเสมอ มิฉะนั้น จะ
ทําใหผูนอยดูถูกและเอาอยางที่ไมดีไปใช เชน ผูใหญมาทํางานชากวาปกติ ผูนอยก็ยอมมาชาบาง หนัก
เขาใครมาชา-สาย ก็ไมกลาวากันได เพราะผูใหญก็เปนเสียเอง ยิ่งกวาน้ัน งานบางอยางก็พอจะเสรจ็เรว็
ก็กลับชายิ่งขึ้น เพราะรอผูใหญมาเซ็นเทาน้ัน ราษฎรที่มาติดตอบางทีตองเสียงานทั้งวัน ตองกลับถึง
บานคํ่า  เพราะเรื่องที่มาติดตอนั้นผูนอยทําเสร็จแลว แตติดขัดที่ตองรอผูใหญไมไดเซ็น บางครั้งผูใหญ
นัดประชุมไว ๐๙.๐๐ น. ผูนอยมารออยูแลว จนกระทั่งจวนเที่ยวผูใหญจึงมา การประชุมตองรีบรอน
เพราะตองใหเสร็จกอนเที่ยง ทําใหไมไดประโยชนเทาที่ควร ถายิ่งนัดประชุมราษฎร ผูที่ตองเดินทางจาก
ที่ไกลดวยแลว ยอมเสียเวลาทํามาหากินของเขาอยางมาก หากผูใหญผิดเวลาในการนัดประชุมบอย ๆ 
คราวหลังการประชุมก็ไมคอยมีความหมาย ผูนอยอาจจะมาบางไมมาบางหรือมาชาเกินเวลาประชุม
ตามผูใหญเชนเดียวกัน เมื่อผูใหญไมคอยตรงเวลาเสียแลว งานตาง ๆ มักจะเคลื่อนคลาดไปหมด คําสั่ง
ตาง ๆ หมดความศักด์ิสิทธ์ิ ผูใหญจึงจําเปนตองทําตัวใหเปนคนตรงตอเวลาทั้งในยามปกติและราชการ
เพ่ือเปนแบบอยางอันดีของผูนอย 

๑๑. วิธีทํางานท่ีดี ผูใหญตองมีความรูละเอียดในการงานที่อยูภายใตความรับผิดชอบ และมี
เทคนิคในการทํางานนั้น สามารถจะทําใหเสร็จโดยเร็วและเรียบรอยกวาธรรมดา ทั้งอาจสั่งสอนชี้แจง
ใหผูนอยเกิดความรูพิเศษจากที่เขาไดเรียนมา และทําใหดูไดดวยไมใชรูเพียงพูดเทานั้น รวมความวามี
ความรูความเขาใจตั้งแตงานตํ่าที่สุดจนถึงสูงที่สุด เชน เปนแมทัพก็มีความรูแจมแจงตั้งแตชั้นพลทหาร
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ขึ้นไป หรือเปนกัปตันเรือก็มีความรูตั้งแตหนาที่กลาสีเรือขึ้นไปทีเดียว และทําไดตามความรูนั้นดวย 
เพราะงานบางอยางถาทําไมถูกวิธีแลวทําใหงานน้ันตองใชคนมาก และเสร็จลงดวยความยากลําบาก 
เชน การยกไมซุงขึ้นมาสําหรับเลื่อย ถาจะใชคนสัก ๑๐ คนก็ยกไมขึ้น แตคนเล่ือยไมเพียง ๒ คนรูจักวิธี 
คอย ๆ ดีดไมซุงขึ้นมาทีละนอย ๆ เขาก็เอาไมขึ้นมาเรื่อยได เปนตน 
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หนาท่ีผูนอย 
 

 

 
 ผูนอย คือผูใตบังคับบัญชา ตรงกันขามกับผูใหญดังกลาวแลว แตไมใชวาผูนอยจะเปนคนเลว
ทรามต่ําชาไมมีความสําคัญอะไร ความจริงทั้งผูใหญและผูนอยตางตองอาศัยซึ่งกันและกันไป จะเปน
ผูใหญถาไมมีผูนอยยอมใหเปน ก็เปนไมได ถึงจะมีเงินจาง ถาเขาไมชอบเขาก็ไมยอมรับจาง ถึงจะมี
อํานาจ หากเขาเกลียดเขาก็ไมยอมอยูดวย แมจะอยูก็อยูไปเพราะความจําเปน กิจการงานยอมดําเนิน
ไปดวยความขลุกขลักไมสะดวก พึงเห็นตัวอยางเชน นาฬิกาเครื่องจักรทุกตัวยอมมีความสําคัญเทา ๆ 
กัน ถาตัวใดจะเล็กหรือใหญก็ตามมีความสําคัญเทา ๆ กัน ถาตัวใดจะเล็กหรือใหญก็ตามมีความขัดของ 
เปนตนวาหักหรือคด ยอมเปนเหตุใหนาฬิกาตองหยุดไมหมุนตอไป หากพอจะเดินไปไดก็บอกเวลาไม
เที่ยงตรง ฉะนั้น ผูนอยก็ไมควรจะทอใจหรือเสียใจวา เราตองทํางานตํ่า ตองเหนื่อยมาก ไมมีเกียรติ 
ความจริงคนจะมีเกียรตินั้นไมใชอยูที่ทํางานต่ํางานสูง แตอยูที่วาใครทํางานมาก ใครทํางานนอย เพราะ
เกียรติของคนอยูที่ผลของงาน เกียรติของงานอยูที่การกระทํา ผูใดทํางานมากผูนั้นยอมมีเกียรติมาก 
ผูใดทํางานนอยยอมมีเกียรตินอย ผูใดไมทํางานเลย ผูนั้นยอมไมมีเกียรติเลย ดวยวาผลของงานจะเกิด
เจริญขึ้นกวางขวางหรือเสื่อมลง เนื่องดวยคนทํางานมากหรือทํางานนอย ไปที่ไหนก็มองเห็นไดชัด ๆ หมู
ใดคนที่อยูทํางานมาก หมูนั้นก็เจริญมาก หมูใดมัวแตเกียจครานทํางานยอหยอน ทํานิดหนอยไมคอย
ทํางานใหจริงจัง หมูนั้นก็เส่ือม ไมวาทางวัดหรือทางบาน เมื่อผูนอยเปนคนสําคัญดังกลาวแลว จึงมี
หนาที่เปนหลักปฏิบัติเพ่ือความเจริญของตนเองและหมูคณะดังตอไปนี้ 

๑. ตองอานผูใหญท่ีปกครองตัวใหออก ขอนี้มีนัยเหมือนกับที่ผูใหญตองอานผูนอยใหออกฉัน
ใด ผูนอยก็ตองอานผูใหญออกฉันนั้น ตางกันแตเพียงวาผูใหญอานผูนอยนั้นยากกวา เพราะผูนอยนั้นมี
หลายคน ยากที่จะเขาใจอัธยาศัยใจคอไดดีทุกคน สวนผูใหญมีเพียงคนเดียวหรือมี ๒-๓ คน ผูนอย
ยอมมีโอกาสศึกษาสังเกตไดงายกวา เมื่ออานนิสัยของผูใหญออกแลว ยอมประพฤติตนใหเปนที่ถูกใจ
ผูใหญไดโดยงาย และการทํางานทั้งหลายก็ยอมดําเนินไปไดดวยความสะดวก เรื่องการอานผูใหญให
ออกเปนส่ิงจําเปนที่สุด และสําคัญอยางยิ่งของผูนอย ถาอานไมออกแลว การกระทําการพูดทั้งหลายจะ
พลอยเสียหมด 

๒. มีความจงรักภักดี เมื่อผูนอยไดเขามาอยูในความปกครองของผูใหญคนใดดวยความสมัคร
ใจ หรือเราทํางานอยูกอน เขาแตงตั้งผูใดมาเปนผูปกครอง แมจะยังไมรูจักเลย เบื้องตนก็ตองตั้งใจมี
ความจงรักภักดีกอน คือ ตองแสดงความเคารพนับถือ มีความรักใครยกยองยําเกรงในฐานะที่เปน
ผูใหญ อยาเพ่ิงไปคิดลบหลูดูหมิ่นหรือดูถูกความรูความสามารถวาสูคนนั้นไมได คนเกาตองดีกวา เปน
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ตน จนเปนเหตุใหจิตใจของเราตั้งไวผิด เปนโทษหลายประการ ทั้งจะทําใหอานทานผูใหญไมออกดวย 
เพราะเมื่อคิดไมชอบใจและดูหมิ่นเสียแลว ทานทําอะไรก็เลยเห็นเปนเรื่องเสียไปหมด ไมเปนทางใหได
พิจารณาโดยรอบคอบ จงนึกเสมอวา “ถาตองการใหผูใหญรักเรา เราจงรักภักดีตอทานกอนดวยความ
จริงใจ” 

๓. ตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง เราเปนผูนอย มีหนาที่ตองเชื่อฟงทานเปนสวนใหญ สิง่ใดที่
ทานไดสั่งตามระเบียบหนาที่ของการงานแลว ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งนั้นโดยเคารพ พยายาม
กระทําใหสําเร็จตามความมุงหมายโดยเรียบรอย และใหดีที่สุดเทาที่ตนจะทําได อยาคิดวาพอทําให
เสร็จ ๆ ไปเทานั้น ผูใหญยอมมีตาสูงกวา ยอมเขาใจไดทันทีวาเราตั้งใจทําหรือไม ขอนี้แหละจะเปนเหตุ
ใหทานอานเราออกวาเปนคนดีหรือเลวเพียงใด ผลของงานที่เราทําตามคําส่ังนั้นแหละเปนรายงานอยูใน
ตัวเสร็จ อยาเห็นวาเปนงานเล็กนอยทําลวก ๆ ก็ได ผูนอยจะดีไดก็ตองอาศัยทํางานเล็ก ๆ ไดเรียบรอย
ที่สุดแลว ยอมเปนที่ไววางใจของผูใหญ และจะใหทํางานที่ยากและใหญขึ้นตอไป เพราะเพียงแตงานเล็ก 
ๆ เรายังทําไมไดดีแลว ใครเขาจะไวใจใหทํางานใหญ ๆ ไดเลา การปฏิบัติตามคําส่ังตองทําใหทันการ
เวลาที่กําหนดไมใชปลอยใหลาชา แมทําดีก็จะกลายเปนเสียไป เพราะเลยเวลาที่ทานตองการเสียแลว 

๔. ตองยกยองชมเชยผูใหญในท่ีทุกสถาน หมายความวาเมื่อเรามีโอกาสสนทนากับใคร หรือ
ไปในที่ตาง ๆ ควรพยายามพูดชมเชยสรรเสริญคุณงามความดีของผูใหญตามที่เปนจริง หากจะมีใคร
ถามถึงความชั่วของผูใหญบาง ถาเรารูวาไมเปนจริงตองคัดคานทันที หากเปนเรื่องที่ผูใหญประพฤติชั่ว
จริง ก็อยาพูดจาทับถมเพ่ือกดใหเลวลง หาโอกาสพูดกลบเกลื่อนหรือปฏิเสธวาไมทราบชัด หรืองดพูด
เลยจะดีที่สุด 

๕. เห็นงานสุจริตเปนศักด์ิศรีท่ีสูงสง งานใด ๆ เปนงานทุจริตผิดกฎหมาย และศีลธรรม
ประเพณีอันดีแลว พึงเห็นวาเปนงานที่เลวทรามต่ําชา ไมควรกระทําหรือแมรวมมือทํากับผูอื่น เพราะ
งานที่ทํานั้นแหละเปนเครื่องสอใหทราบวา ผูทําเปนคนเลวหรือเปนคนไมดีขนาดไหน ทั้งงานทุจริตนั้น
ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนใจแกผูทําทั้ง ๓ กาล คือ กอนเวลาจะทําตองแอบคบคิดโดยไมใหใคร
ลวงรู มีความกระวนกระวายใจตั้งแตเริ่มแรก ครั้นเวลาทําก็ตองคอยระแวดระวังขางหนาขางหลัง กลัว
แตจะมีผูมาพบเห็น กลัวถูกจับไปทําโทษ ครั้นทําแลวก็ยังตองคอยหลบหลีกเจาหนาที่ ตองพยายาม
ปกปดไมใหมีรองรอยอะไรเหลืออยู และยังตองเปนทุกขใจ กลัวจะตองไปรับโทษตกนรกในชาติหนาอีก 
เรียกวาการทํางานทุจริตนั้นหาเวลาสบายใจไมไดเลย จึงไมควรทําอยางยิ่ง ก็งานสุจริตหรือทุจริตนี้มี
อะไรเปนเครื่องวัดเลา? พึงถือหลักพิสูจนดังนี้ ถางานใดทําแลวถูกกฎหมาย ถูกศีล ถูกธรรม และถูก
ประเพณี เรียกวาเปนงานสุจริต ถางานที่ตรงกันขาม คือ ทําแลวผิดกฎหมาย ผิดศีล ผิดธรรม ผิด
ประเพณีอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวาเปนงานทุจริต 

๖. ไมมุงรายริษยาผูใหญ เพราะการที่เรามุงรายหรือริษยาผูใหญแลว จะหวังใหผูใหญรักเรา
และปรารถนาดีตอเราไดอยางไร และเมื่อผูใหญไมชอบพอเรา หมดความหวังดีตอเราแลว ความเจริญ
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ของเราก็จะตองหยุดชะงักไมมีทางที่จะกาวหนาไดอีกตอไป ถึงเราจะทําดีอยางไร ถาผูใหญไมยกยอง
สนับสนุนแลว ก็เหมือนแหวนเพชรที่ไมมีเรือนทองรองรับ ยอมจะไมเดนข้ึนได ฉะนั้นเราตองตั้งใจดีมี
มุทิตาจิต พลอยยินดีในความเจริญของผูใหญ หรือในเมื่อผูใหญไดลาภยศเสมอ ทั้งไมมีจิตริษยาแกลง
ทํางานใหเสียไป พยายามทํางานในความควบคุมของทานใหดี และเรียบรอยที่สุด 

๗. ไมมีนิสัยต่ืนเตน คือ ในเวลาที่ผูใหญชมหรือยกยอง ก็ไมฟุงหรือราเริงจนเกินไป เวลาถูกติ
หรือถูกทําโทษก็ไมฝอหรือเศราโศกจนไมมีจิตใจทําการงานตอไป ตองพยายามระงับสติขมความฟุงและ
ความฝอไว โดยพิจารณาคนหาเหตุของการที่ไดรับความชมเชนหรือถูกตําหนิวาเกิดมาจากอะไรแน เรา
ไดรับสรรเสริญก็เพราะเราทําความดีอยางนั้น ๆ และเราไดรับความติเตียนวากลาวลงโทษก็เพราะเรา
ทําความผิดนั้น ๆ เห็นเปนเรื่องปกติธรรมดา เพราะการทํางานนั้น เมื่อทําแลวถาไมถูกก็ตองผิดอยางใด
อยางหนึ่ง ไมมีใครที่ทําอะไรโดยไมผิดเลย นอกจากคนที่ไมทํางานเทาน้ัน 

๘. มีใจหนักแนนในกิจการงานอันเปนหนาท่ี คือ เมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานอะไรแลว 
จะตองตั้งใจใหมั่นคง ไมโลเลหรือทอถอยตอกิจการนั้น  แมวางานนั้นจะตองลําบากตรากตรํา หรือมี
อุปสรรคยุงยากมากนอยเพียงไร ก็มีความหนักแนนอดทนบากบั่นหาวิธีทําอุกอยางในทางที่ชอบเพื่อให
งานนั้น ๆ สําเร็จไปตามมุงหมายของผูใหญทุกประการ ไมยอมเลิกหรือละทิ้งงานเสียงาย ๆ 

๙. ทํางานมากเห็นเปนเกียรติและเปนกําไร ถาตนถูกผูใหญใชใหทํางานมากกวาคนอื่น ซึ่ง
ผูนอยทั่ว ๆ ไปเขาทําพอสมควรก็เสร็จแลวเลิกไป ตนเองยังตองทําตอไป หรือบางทีตองหอบเอางานไป
ทํานอกเวลาในที่พักอีก จงเห็นวานี่แหละเปนเกียรติ เพราะตนเปนที่ไววางใจของผูใหญ ผูใหญเชื่อใน
ความสามารถของตน ทานจึงมอบหมายการงานใหทํามาก ลองคิดดูวา ทุกวันนี้คนสวนมากทั่วไปวิ่งหา
งานทํา พยายามสมัครทําที่โนนบางที่นี่บาง ก็มักไมคอยจะไดเพราะคนเต็ม เขาไมมีความจําเปนตอง
จางไว เมื่อไมมีงานทําใครบางจะนับถือวาเปนคนดี แมในบรรดาผูที่ทํางานรวมกัน มีบางไหมที่
คนทํางานนอยแลวจะไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติ ทานอาจจะคิดไปวาผูใหญอยางไรเลา? 
เพียงแตเซ็นชื่อเทานั้น ใคร ๆ ก็ตองยกยองนับถือใหเกียรติผูใหญ แตทานก็ลืมไปวาผูใหญนั่นแหละ
ทํางานมากกวาเราหลายเทานัก เชน ทานมีผูนอยอยู ๑๐๐ คน ก็เหมือนทานทําถึง ๑๐๐ เทา เพราะคน 
๑๐๐ คนนั้นทานใชใหทําจึงทําได ผูใดทําผิดทานก็ตองรับผิดดวย สวนเราเปนผูนอยทําเฉพาะงานที่ทาน
ใชและรับผิดชอบเฉพาะงานที่เราทําเทานั้น สวนงานที่คนอื่นทํา แมเขาทําผิดเราก็ไมตองรับผิดดวย นี่
แหละเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาการที่ทานเพียงแตเซ็นชื่อนั้นไมใชของงาย ทานตองไตรตรองพิจารณาให
รอบคอบเห็นวาถูกตองดีแลว พรอมที่จะรับผิดชอบไดดวย ทานจึงเซ็นช่ือรับรอง เพราะผูใหญที่ดีจะไม
เซ็นชื่องาย ๆ ตามที่ผูนองเสนอมาเปนอันขาด ฉะนั้นจึงควรเห็นวา การไดทํางานมากนั่นแหละเปน
เกียรติ 
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๑๐. ต้ังม่ันอยูในกตัญูกตเวที หมายความวา ผูใหญที่ปกครองคนทุกคนเชื่อวาเปนผูมีอุปการ
คุณแกผูนอยทุกคน ถึงแมวาผูใหญจะไมไดใหอะไรเปนพิเศษแกผูนอยเลยก็ตาม เพียงแตทานไดรับเรา
เขาไวใหทํางานในการบังคับบัญชาของทานเทานั้น ก็ชื่อวามีอุปการคุณตอเราแลว เพราะถาทานไม
ยอมรับเราเขาทํางาน เราก็ยอมไมไดทํางาน อันจะทําใหเราเกิดความยากลําบากเนื่องจากไมมีงานทํา
แนนอน เหตุนี้ผูนอยจึงควรแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูใหญ โดยตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จดวยดีโดยความเรียบรอย และสนองคุณในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด เปนตน หรือชวยเหลือ
กิจการสวนตัวของทานเทาที่ตนสามารถทําได 

๑๑. ไมตีเสมอผูใหญโดยทางกาย วาจา และใจ ใจทางการเชน นั่งเสมอผูใหญ หรือแสดงกิริยา
เอาอยางผูใหญ เปนตน ในทางวาจา เชน พูดจากับผูใหญคลาย ๆ พูดกับเพ่ือน โดยใชวาจาแสดงความ
สนิทสนมเกินสมควรที่ผูนอยจะพึงกระทํา แมผูใหญนั้นจะเคยเปนเพ่ือนที่ชอบพอกับตนมากอน และยก
ยองวาตนเปนเพ่ือนอยางเดิม ก็อยาไดบังอาจแสดงกิริยาตีเสมอในที่ประชุมหรือในที่สาธารณะ และใจ
ของตนก็อยาไดคิดเปรียบเทียบวา ผูใหญนี้ก็มีมือ เทา และรูปรางเหมือนกับเรา ไมเห็นวาทานจะวิเศษ
กวาเราอยางไร เปนตน เพราะจะทําใหตนเกิดความประมาทและทําอะไรผิดพลาดไดเสมอ การตีเสมอ
นั้นยอมไมเปนที่ชอบใจของผูใหญทุก ๆ คน ถึงทานจะไมพูดออกมา ทานก็คิดไวและทราบนิสัยอันเลว
ทรามของตนทันที 
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หนาท่ีคฤหัสถ 
 

 

 
 คฤหัสถ หมายถึง คนทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งเรียกวา ฆราวาสเปนผูครองเรือน จะมีคู
หรือไมมีคูก็ดี และเรียกวา กุลบุตร กุลธิดา เปนลูกชายลูกสาวของตระกูลก็ดี หรือกําหนดงาย ๆ วาคน 

ไมใชนักบวช ลวนอยูในความหมายของคําวา “คฤหัสถ” ทั้งสิ้น ในที่นี้หนาที่ของคฤหัสถนั้น ความจริงก็

คลายกับหนาที่ของมนุษย เพราะคฤหัสถก็คือมนุษยเหมือนกัน แตหนาที่ของมนุษยกลาวรวมถึงคน   
ทั่ว ๆ เปนพ้ืนฐาน สวนหนาที่คฤหัสถนี้ประสงคจะกลาวถึงผูครองเรือนเปนสวนเพ่ิมเติมจากหนาที่ของ
มนุษย 
 อันบุคคลผูจะเปนคฤหัสถครองเรือนนั้นไมใชของงาย แตทานอาจคานวาไมเห็นจะเปนของยาก
อะไร เพราะคนทั่ว ๆ ไปใคร ๆ เขาก็อยูครองเรือนกันไดทั้งนั้น ขาพเจาไมเถียง ใคร ๆ ก็อยูครองเรือนได 
แตการจะครองเรือนใหเปนไปโดยความสุขสบายปลอดภัย ไมมีทุกขมากนั้นเปนของไมใชงายนัก พระ

พุทธองคจึงตรัสไววา “การอยูครองเรือนไมดีเปนทุกข” นี้เปนเครื่องบงชัดทีเดียววา คฤหัสถหรือ
ฆราวาสผูครองเรือนนั้น ถาครองดีครองเปนจึงจะเกิดความสุข ถาครองไมดี ครองไมเปน ครองไมถูก
ตามหนาที่แลว ยอมเกิดความทุกขนานาประการ จึงตองเดือดรอนนั่งหนาตาเหี่ยวแหง กินไมได นอนไม
หลับ กระสับกระสายด้ินตึงตังก็มี บางคนถึงกับผูกคอตาย กินยาพิษก็มีไมใชนอย นั่นแหละโทษของการ
ครองเรือนไมดี ฉะนั้น จึงไดเลือกคัดจัดสรรธรรมะ อันเปนหนาที่ที่ควรปฏิบัติเพ่ือความผาสุกในการเปน
คฤหัสถไวดังตอไปนี้ 
 เบ้ืองตน ตองงดเวนจากการประพฤติทางฉิบหาย ซ่ึงทานเรียกวาอบายมุข ๑๑ ขอ คือ ๑.การ
เปนนักเลงสุรา ๒.การเปนนักเลงผูหญิง ๓.การเปนนักเลงการพนัน ๔.การคบคนชั่วเปนเพ่ือน ๕.การเปน
นักเลงเที่ยวกลางคืน ๖.นักเลงเที่ยวดูมหรสพ ๗.การเปนคนเกียจคราน ๘.การเดินทางไกลคนเดียว ๙.
การเปนคนดุราย ๑๐.การนอนหลับมาก ๑๑.การเปนคนเห็นแกตัวจัด ทั้ง ๑๑ ขอนี้เปนทางฉิบหาย
อยางไร โปรดดูคําอธิบายโดยยอตอไป 
 ๑. การเปนนักเลงสุรา มีโทษหลายอยาง กลาวโดยยอ คือ ๑.พาใหเสียทรัพย ๒.กลับกอการ
ทะเลาะวิวาท ๓.เกิดอาพาธโรคบีฑา ๔.ผูมีปญญาดุดา ๕.แกผาไดไมละอาย ๖.ละลายสติปญญา ๗.
มรณาแลวไปสูโลกันต ๘.บัณฑิตไมคบ ๙.เปนเหตุทําชั่วอยางอื่น ๆ 
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  ๒. การเปนนักเลงผูหญิง มีโทษกลาวโดยยอ คือ ๑.ทําใหเสียทรัพย ๒.กอการทะเลาะวิวาท ๓.
ทําใหสติปญญาเสื่อม ๔.บั่นทองความกาวหนา ๕.ไมมีใครไววางใจ ๖.ตายแลวไปตกนรก ๗.มีลูกวายาก
สอนยาก 
 ๓. การเปนนักเลงการพนันมีโทษ ๖ อยาง คือ ๑.ผูชนะยอมกอเวร หมายความวา ผูชนะยอม
กําเริบใจเมื่อไดชนะ ครั้นผูแพไมมีเงินให บางทีก็แยเอาสิ่งของจากผูนั้นในทามกลางประชุมชนและผูแพ
ยอมผูกใจเจ็บคิดวา เราจะแกแคนใหได ๒. ผูแพยอมเสียดายทรัพยที่เสียไป คือ ยอมเกิดความเศรา
โศกเสียใจวาเงินและสิ่งของเราไดหมดไปเสียแลว ๓.ทําทรัพยใหฉิบหาย หมายความวาผูเลนทกุคนยอม
มุงหมายจะไดทรัพยทั้งสิ้น แตการพนันน้ีไมมีเลยที่ใหใครเกิดความร่ํารวยได 
 ตัวอยางมีมากมาย เชน เวลาน้ีมีคนเลนการพนันทั่วบานเมือง จะหาคนเปนเศรษฐีเพราะการ
พนันสักคนไมไดเลย ปรากฏแตวาถาในถิ่นใดมีการเลนการพนันกันมาก ถิ่นนั้นก็เกิดความเดือดรอน 
ผูคนยากจนเพราะไมทํามาหากินกัน และผูรายชุกชุมมากผิดปกติ ๔.ไมมีใครเชื่อถอยคํา เพราะคนเลน
การพนันทั่วไปนั้น เมื่อหมดเงินแลวยอมคิดหาทางลักขโมยและฉอโกง ชอบสถบสาบานเกง โดยที่สุด
รับจางเปนพยานเท็จ จึงไมมีใครเชื่อถอยคํา ๕.เปนที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูงและคนทั่วไป คือ เพ่ือนที่
ดียอมดูถูกดูหมิ่นไมยอมคบดวยตอไป จะมีแตเพ่ือนชั่วที่ถูกฝการพนันสิงดวยกันเทาน้ัน แมคนทั่วไป
ตลอดจนญาติพ่ีนอง เขารูวาเปนนักเลงการพนัน เขาก็ดูหมิ่นไมคบดวย เพราะกลัวจะยืมเงินหรือลัก
ขโมยของ ๆ เขา ๖. ไมมีใครประสงคจะแตงงานดวย ไดแก ผูหญิงที่ดีหรือผูปกครองของหญิงที่ดียอมมี
ความรังเกียจไมประสงคจะใหลูกของตนแตงงานดวย เพราะเกรงจะผลาญทรัพยสมบัติของเขา เพราะ
สวนมากนักเลงการพนันยอมขี้เกียจทํามาหากิน สมัครใจแตจะเที่ยวเลน โดยมากตั้งตัวเองไมไดและ
เล้ียงบุตรภรรยาไมได 

๔. การคบคนช่ัวเปนเพ่ือนมีโทษ ๖ อยาง คือ ๑.ทําใหเปนนักเลงการพนัน ๒.ทําใหเปนนักเลง
เจาชู ๓.ทําใหเปนนักเลงสุรา ๔.ทําใหเปนคนลวงเขาดวยของปลอม เชนเอาของปลอมไปแลก โดยหลอก
วาเปนของดี ๕.ทําใหเปนคนโกงเขาซึ่งหนา เชน ไปซื้อของทําเปนจับไปจับมาแลวก็เอาเสียโดยอางวาให
สตางคแลว ๖.ทําใหเปนคนหัวไม ชอบตีรันฟนแทง ปลนสะดมนานาประการ พึงพิจารณาดูจะเห็นวา
เพ่ือนชั่วนั้นมีแตจะชักนําใหเราทําแตความชั่วความฉิบหายเทานั้น นับเปนทางแหงความฉิบหายยิ่งกวา
ขออื่น ๆ เพราะเปนนักเลงการพนันหรือเจาชูก็ชั่วเพียงอยางเดียว แตถาคบเพ่ือนชั่วแลว มันพาใหชั่วไป

หมดทุกอยาง ทานจึงกลาวเปนคําเตือนใจไววา “เมาผูหญิงหมดราคา เมาสุราหมดสําคัญ เมาพนนัหมด

ตัว เมาเพ่ือนชั่วหมดคน” คือ เสียคนหมดเลย ไมมีทางจะแกไขได หมดราคา หมดความสําคัญ หรือ

หมดตัว คือ หมดเงินทองนั้นยังพอแกได หมดคนนี้เปนอันเสียคนไป เรียกวา ลงอเวจีเลยทีเดียวก็ได 
เพราะหมดความเปนคนเสียแลวก็กลายเปนสัตวนรก สัตวดิรัจฉาน ฯลฯ 
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๕. การเปนนักเลงเท่ียวกลางคืน มีโทษ ๖ อยาง คือ ๑.ชื่อวาไมรักษาตัว เพราะยอมถูกอสรพิษ
ขบกัดบาง ถูกคนประทุษรายโดยงายบาง อาจตกหลุมหรือสะดุดรากไมหรือกอนอิฐ เปนตน ทําใหลม
เกิดบาดเจ็บขึ้นบาง ๒.ชื่อวาไมรักษาลูกเมีย เพราะลูกเมียอยูขางหลังยอมวาเหว โจรผูรายยอมขึ้นทํา
อันตรายลูกเมียไดโดยงาย ลูกไมคอยไดรับการอบรมจากพอโดยใกลชิด และลูกเห็นตัวอยางไมดีของ
พอ ภายหลังลูกยอมเที่ยวกลางคืนบาง เมียของตนยอมมีชูไดโดยงาย ๓.ชื่อวาไมรักษาทรัพยสมบัติ 
เพราะเมื่อขโมยรูวาเจาของบานชอบเที่ยวกลางคืน ก็คอยหาโอกาสในเวลาเจาของไมอยู แลวมาลัก
ทรัพยสมบัติไปไดโดยสะดวก ๔.เปนที่ระแวงของคนอื่น เพราะเห็นวาตนเปนคนเที่ยวกลางคืน ทุกคน
ยอมระแวงวาตนจะไปเที่ยวลักขโมยหรือสมาคมกับพวกพาลทุจริต ๕.มักถูกใสความ เชน เขามีเรื่อง
ของหายหรือตีรันฟนแทงกันที่ไหน ปลนกันที่ไหน ใคร ๆ ยอมกลาวหาวาตนไปรวมทําสิ่งไมดีนั้น เพราะ
ตัวมักจะไมมีหลักฐานที่อยูมั่นคง โดยเหตุที่ตัวไมไดอยูบานของตน ใคร ๆ ก็เห็นวาหายไปในเวลา
กลางคืน ๖.ไดรับความลําบากมาก เชน ลําบากในการที่จะเดินใหถูกทางพนจากหนามและหลุมเพราะ
ความมืด เปนตน และลําบากที่จะตองระวังภัยนานาประการ เรื่องใดที่เขาระแวงสงสัยกัน ยอมตกอยู
เปนของผูนั้น ๗.เสียเวลาที่จะไดศึกษาคนควาหาความรู และเสียเวลาที่จะพักผอนหลับนอนใหพอควร 
จะไดมีแรงไปทํางานในวันรุงขึ้น 

๖. การเปนนักเลงเท่ียวดูมหรสพ มีโทษ ๖ อยาง คือ ๑.มีฟอนรํา ละคร หรือลิเกที่ไหนไปที่นั้น 
๒.ขับรองที่ไหนไปที่นั่น ๓.ดีดสีตีเปา หรือดนตรีที่ไหนไปที่นั่น ๔.เสภาที่ไหนไปที่นั่น ๕.เพลงเลนที่ไหนไป
ที่นั่น ๖.เลนเถิดเทิง คือ การตีกลองที่ไหนไปที่นั่น การเที่ยวดูมหรสพที่วามี ๖ อยางนั้น ที่จริงก็เพราะ
เปนเหตุใหเกิดโทษ คือ ความเสียหายทั้งสิ้น เพราะขึ้นชื่อวามหรสพดังที่กลาวไวนั้น หรืออยางอื่นอยาง
ใดก็ตาม ผูที่ไปเที่ยวยอมเกิดความเสียหายหลายอยาง เชน เสียทรัพย เพราะตองเสียคาเครื่องแตงตัว 
คาพาหนะ คากิน เปนตน และเสียเวลาทํางานหรือพักผอน ถาไปดูหลายวันหลายคืน ก็ไมเปนอันทํามา
หากินใหทันฤดูกาล ทั้งจะมีโทษเทากับผูเที่ยวกลางคืนเหมือนกัน อยางไรก็ดี การดูมหรสพเฉพาะเปน
บางครั้งบางคราวไมบอยครั้งเกินไป ก็เปนการพักผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย ออนเพลียใจไดบางตาม
สมควร ยังดีกวาไปเที่ยวกลางคืนโดยไมมีธุระจําเปน 

๗. การเปนคนเกียจครานทํางาน มีโทษ ๖ อยาง คือ ๑.อางวาหนาวนักแลวไมทํางาน ๒.อางวา
รอนนักแลวไมทํางาน ๓.อางวาเย็นนักแลวไมทํางาน ๔.อางวาเชานักแลวไมทํางาน ๕.อางวาหิวนักแลว
ไมทํางาน ๖.อางวากระหายนักแลวไมทํางาน รวมความแลวโทษของผูเกียจคราน คือ ไมทํางาน และ
ไมใชมีโทษ ๖ อยางนี้ ที่จริงมีอยางเดียว คือ ไมไดทรัพย เพราะไมไดทํางาน ดวยมักอางเหตุวาหนาวนัก 

เปนตน ทรัพยที่มีอยูก็ยอมหมดสิ้นไปดวย พระพุทธเจาจึงทรงตรัสไววา “ประโยชนทั้งหลาย (คือ เงิน

ทอง เปนตน) ยอมลวงเลยบุคคลผูไมทํางานเพราะอางวา หนาวนัก รอนนัก เย็นนักไปเสีย สวนผูใดไม
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กังวลตอความหนาวรอนยิ่งกวาหญา ตั้งหนาทํางานของตน ผูนั้นยอมไมเส่ือมจากความสุข และลาภยศ 

เปนตน” 
๘. การเดินทางไปไกลคนเดียว เพราะทางไกลยอมมีอันตรายและความลําบากหลายประการ 

เชน ถูกจ้ี ปลน ตีชิง วิ่งราว เปนตน แมอยางนอยเกิดโรคเจ็บปวยขึ้นปจจุบัน ก็หาใครชวยเหลือไมได ถึง
เจ็บเล็กนอยก็อาจตายได ฉะนั้น โบราณจึงสอนวา “ไปคนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับ
บานได” ดังนี้ 

๙. การเปนคนดุราย ยอมเปนที่เกลียดชังของคนทั่วไป ไมมีใครชอบคบดวย เมื่อใคร ๆ เกลียด
เสียแลว จะทําอะไรแมแตเล็กนอยก็ยอมขัดของยอมเปนทางฉิบหายอันสําคัญ 

๑๐. การนอนหลับมาก ยอมทําใหเปนคนซบเซา มึนงง งวงเหงา กลายเปนคนออนแอ ทํามาหา
กินอะไรไมทันเขา เพราะไดทํางานแตเพียงเล็กนอย มัวแตนอน ทรัพยก็ยอมไดนอย สมบัติที่มีอยูบาง 
ขโมยยอมลักเอาไปไดโดยงาย เปนทางฉิบหายโดยแท ทานจึงสอนใหดูเยี่ยงกา แตอยาเอาอยางกา 
เพราะกาตื่นไปหากินแตเชาตรู ใหเอาเปนเยี่ยงได แตกาเปนสัตวลักเขากิน จึงไมควรเอาอยาง 

๑๑. การเปนคนเห็นแกตัวจัดน้ี เปนทางฉิบหายและเลวรายยิ่งกวาขอไหน ๆ เพราะทั้ง ๑๐ ขอ
นั้นเกิดตนเหตุแหงความฉิบหายขึ้นก็เพราะเห็นแกตัวจัดทั้งสิ้น เชน ขอ ๑. การเปนนักเลงสุรานี้ที่
เสียหายมาก ก็เพราะเห็นแกตัวจัด กินเพ่ือใหตัวเมา เพ่ือใหเขารูวาตัวเดน เพ่ืออวดตัววาฉันไมกลัวใคร
และเพ่ือใหตัวสนุกเต็มที่เทาน้ัน จึงไดกินมากจนกลายเปนคนพูดไมรูภาษา ถาเห็นแกตัวนอย ๆ รูจัก
ประมาณ กินเพียงจิบ ๆ ใหทองรอนพอกินขาวไดคลายยาธาตุ ก็ไมเกิดเสียหายมากนัก แมขอ ๑๐ ที่
นอนหลับมากก็เพราะเห็นแกตัวจัด ตองการใหตัวสบายเต็มที่ ไมอยากใหตัวไปทํางานลําบาก เปนตน 
 
  คฤหัสถ มีความจําเปนจะตองหาทรัพยสมบัติสรางฐานะใหเปนหลักฐาน จึงจะดําเนินการอื่นไป
ไดดวยดี ถาขาดทรัพยอยางเดียวแลวเปนคฤหัสถก็อยูไดดวยความลําบาก จะไปพึ่งพาอาศัยใครเขาก็
รังเกียจ กลัววาจะไปเบียดเบียนเขา และคฤหัสถก็มีหนาที่ตองติดตอกับคนทั่ว ๆ ไป ตองทําราชพลีเสีย
ภาษีอากรใหแกรัฐบาลและตองบํารุงสมณพราหมณทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงตองทําความดีมากหลาย
อยาง แตถึงจะบําเพ็ญความดีมากเทาไร หากไมเวนความชั่วเสีย ความดีจะเกิดไมได เพราะดีกับชั่ว
มันเปฯขาศึกของกันและกันเหมือนรอนกับเย็น น้ําเย็นตมใหรอน ความเย็นก็หายไป เมื่อทิ้งไวความรอน
หมด ความเย็นก็ปรากฏอีก เมื่อพยายามงดเวนความชั่วดังกลาวแลว ตองบําเพ็ญคุณธรรมเปนการ
สรางตนใหเปนหลักฐานดวยธรรมะสําหรับคฤหัสถ ๑๐ ประการ คือ 

๑. สัจจะ ความจริง ไดแกจริงตอหนาที่การงาน คือทํางานอะไรใหทําจริง ๆ ทําใหถูก ทําใหดี 
ทําใหสําเร็จ จริงตอวาจา เชน พูดอยางใดในทางที่ถูกแลว ตองทําอยางนั้นเปนตน จริงตอเวลา เชน เคย
ทํางานเวลาไหน เลิกเวลาไหน ก็ทําและเลิกตรงเวลา นัดใครเวลาไหนก็ไมใหพลาดเวลา จริงตอบุคคล 
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คือ ซื่อสัตยตอบุคคลที่ตนติดตอดวย ไมสับปลับโกหกหลอกลวงทําใหเขาไววางใจไดสนิท จริงตอตัวเอง 
คือ ตัวไดพิจารณาเห็นแลววาอะไรดีอะไรชั่ว และตั้งใจทําส่ิงดีก็พยายามทําไปโดยตลอด แมคนอื่นไมรูก็
ไมยอมโกหกตัวเอง 

๒. ทมะ รูจักขมใจ บังคับฝนใจตนเองใหทําความดีตลอดไป ไมใหใจคิดเบื่อหนาย ทอถอยออก
นอกทาง 

๓. ขันติ อดทนตอสูตออุปสรรคทุกอยางที่เกิดขึ้น ขัดขวางการงานนั้น ๆ เชน อดทนตอความ
ลําบาก อดทนตอความทุกขเวทนาความเจ็บไข อดทนตอความเจ็บใจที่ผูอื่นวากลาวนินทา และเสียดสี 
โดยตรงก็คือ อดทนตอกิเลสที่ยั่วใหเกิดราคะโทสะโมหะ 

๔. จาคะ สละสิ่งที่เปนขาศึกแกจิตใจ สิ่งใดที่จะทําใหจิตใจหดหู เศราโศก ทอถอย ตองสละสิ่ง
นั้นเสีย 

๕. พยายามแสวงหาพัสดุท่ีหายไป เพราะเมื่อสิ่งใดหายไป เราเพิกเฉยเสียไมติดตามแสวงหา
กลับมา สิ่งนั้นและสิ่งอื่นก็จะหายไปจนหมด 

๖. หม่ันบูรณะซอมแซมของเกา เชน เรือนที่อยูอาศัย หรือเครื่องใชสอยใด ๆ ที่ทรุดโทรมคร่ํา
คราไป ตองคอยบูรณะซอมแซม เปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นเสมอ ถาปลอยใหแตกหักผุพังไปเสียแลว ยอม
ตองใชจายทรัพยมากโดยไมมีกําหนดในการที่ตองทําขึ้นใหม แมผานุงหมขาด ก็ตองพยายามเย็บปะชุน
ไวใช ไมใชขาดแลวทิ้งเลย 

๗. ตองรูจักประมาณในการบริโภคสมบัติ สมบัติใดที่หามาไดแลวตองรูจักกิน รูจักใชแต
พอควร สิ่งใดควรกินจึงกิน สิ่งใดควรใชจึงใช ถาคฤหัสถไมรูจักกินไมรูจักใชแลว ตระกูลที่ตนปกครอง
ยอมถึงความพินาศฉิบหายโดยงาย 

๘. พยายามรักษาศีลหาเปนประจําตลอดชีวิต อยามัวคิดแตวาวันพระหรือวันทําบุญ เราจึงจะ
รับศีลหาไปรักษา ควรตั้งใจงดเวนไวตลอดไป แมตัวจะไดมาวัดหรือไมไดมาก็ตาม เพราะศีลนั้นไม
จําเปนตองรับจากพระเสมอไป เราตั้งใจงดเวน คือ วิรัติเมื่อไรก็เปนศีลไดเมื่อนั้น การวิรัตินั้น คือ การ
งดเวนดวยการสมาทานตอหนาพระสงฆก็ดี ตอหนาพระพุทธรูปก็ดี ตอหนาบุคคลก็ดี ตั้งใจงดเวนตาม
ศีลหานั้นในใจตัวเองก็ดี ยอมสําเร็จเปนศีล เรียกวา สมาทานวิรัติ การงดเวนในเวลาที่ประสบเชา เชน 
เราพบกระเปาเขาลืมทิ้งไว เราจะลักไปเสียก็ได แตเราพิจารณาเห็นวาการลักขโมยนั้นไมเปนความดี
แลวก็งดเวนเสีย ดังนี้ก็สําเร็จเปนศีล เรียกวา สัมปตตวิรัติ การงดเวนไดเด็ดตลอดชีวิต ไมลวงศีลหา
เลย รับครั้งเดียวก็สําเร็จเปนศีล เรียกวา สมุจเฉทวิรัติ เมื่อรักษาศีลไดเปนประจําก็เหมือนหนึ่งมีความ
สวัสดิมงคลอยูกับตัวตลอดชีวิต 

๙. คฤหัสถจะตองปฏิบัติตอนักบวช สมณพราหมณ อีกเพราะนักยวชสมณพราหมณนี้ เปน
อุดมเพศ เปนเพศที่สูงและประเสริฐ ทานจึงยกไวเปนทิศเบื้องบน มีพระคุณยิ่งกวาคนทั่ว ๆ ไป ตัวเรานี้
ยังรูจักดี ชั่ว บาป บุญ คุณ โทษ ประโยชนมิใชประโยชนและอยูรวมกันไดดวยความรมเย็นเปนสุขทุก
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วันน้ี ก็ไดอาศัยนักบวชไดชวยแนะนําส่ังสอนกันสืบ ๆ มา มิฉะนั้นเราจะไดรับความเดือดรอนมาก เราผู
เปนคฤหัสถจึงควรบํารุงทานพระพุทธเจา สอนหนาที่ที่คฤหัสถควรบํารุงสมณพราหมณดวยสถาน ๕ 
ประการคือ 

๑. ประพฤติกายกรรม ปรกอบดวยเมตตา เชน การไปวัดดวยคิดวา จักซอมแซมวัดก็ดี 
คิดวาจะไปนิมนตพระภิกษุสามเณรก็ดี การตักน้ํากรองน้ําถวายพระก็ดี การบีบนวดใหพระก็ดี เปนตน 
ชื่อวากายกรรมประกอบดวยเมตตา 

๒. ประพฤติวจีกรรม ประกอบดวยเมตตา เชน ปาวรองใหเขาไปทําบุญกับพระก็ดี เปลง
สาธุในเวลาฟงธรรมก็ดี การพูดจากับพระโดยเคารพออนนอมก็ดี เปนตน ชื่อวาวจีกรรมประกอบดวย
เมตตา 

๓. ประพฤติมโนกรรมประกอบดวยเมตตา เชน คิดวาขอใหพระภิกษุสามเณรทั้งหลายจง
เปนผูไมมีเวร ไมมีโรคพยาธิเบียดเบียน มีแตความสุขความเจริญ เปนตน ชื่อวา มโนกรรม
ประกอบดวยเมตตา 

๔. ไมปดประตูบานเรือน ขอนี้ไมไดหมายความวา ใหเปดประตูไว แตไมถวายสิ่งใด ไมทํา
สิ่งใดใหเปนประโยชนแกนักบวชผูทรงศีลถึงเปดประตูไว เชนนี้ก็ชื่อวาปดประตูไว สวนผูถวายทานและ
ขวนขวายชวยเหลือนักบวชอยูเสมอ ถึงปดประตูไวหมด ก็ชื่อวาเปดประตูไว ฉะนั้น เมื่อนักบวชมาถึง
ประตูบาน จึงควรทําบุญพอสมควรแกกําลังทรัพยและศรัทธาของตน 

๕. ใหอามิส ถวายปจจัย ๔ เชน ถวายอาหารที่ควรเคี้ยวควรฉันในเวลาเชาถึงเที่ยง ถวาย
เครื่องดื่มตาง ๆ ในเวลาหลังเที่ยงแลว ชื่อวาใหอามิส การบําเพ็ญหนาที่ทั้งหมดนี้ชื่อวาไดทําบุญไว ยอม
ไดอานิสงสทั้งในปจจุบันชาตินี้และในอนาคตชาติหนา 

๑๐. พระราชาก็ดี ขาราชการ ผูกระทํางานแทนตางพระเนตรพระกรรณก็ดี เปนผูมีบุญคุณตอ
ประชาชนพลเมืองเปนอันมาก พลเมืองไดอาศัยอยูภายในประเทศอยางรมเย็นเปนสุข ไมตองเดือดรอน
ดวยโรคภัย เปนตน ฉะนั้น คฤหัสถก็เปนพลเมืองนั่นเอง จึงควรจะตอบแทนบุญคุณของทานดวยการ
ปฏิบัติหนาที่ ๘ ประการคือ 

๑. ต้ังอยูในกฎหมายและระเบียบของบานเมือง หมายความวา สิ่งใดที่ไดมีกฎหมายและ
ระเบียบหามไวแลว ก็พยายามปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

๒. ประพฤติตนอยูในศีลธรรม สุจริต เปนตัวอยางอันดีของอนุชน 
๓. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีของชาติไทยไว 
๔. ส่ิงใดเปนสมบัติของชาติท่ีสรางไวเปนสาธารณประโยชน และทรัพยากรธรรมชาติ เชน 

ปาไม เปนตน ตองพยายามชวยกันรักษาไวเปนประโยชนของชาติสืบไป 
๕. พยายามหม่ันทํามาหากินโดยสุจริต สรางฐานะใหมั่นคงเปนหลักฐาน 
๖. ยินดีเสียภาษีอากรใหแกรัฐบาลตามระเบียบ โดยไมคิดหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยง 
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๗. คอยพยายามสอดสองดูวา ผูใดประพฤติผิดกฎหมายและศีลธรรม กระทําการอันเปน
การบอนทําลายความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติแลว ตองรีบแจงเจาหนาที่ใหจัดการทันที 

๘. ยอมสละทรัพยสมบัติ เลือดเนื้อและชีวิตไดในเมื่อถึงคราวที่ชาติตองการ ระลึกอยู
เสมอวา เอกราชของชาติยอมเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด ถาเสียเอกราชเราก็เหมือนเสียหมดทุก ๆ อยาง 
 

 

“จะไมใหเวลาลวงไปเปลา โดยปราศจากการงานเลยเปนอันขาด” 
        มารติน  ลูเธอร 
 
 

ปดฉาก 
 คราวใดเราไดรับความสุขหรือไดอะไรสมความตั้งใจแลว อยาเพ่ิงดีใจ
วา เรามีความสุขแลวหรือหัวเราะราเริง เน่ืองดวยความสมหวังน้ัน เพราะเม่ือ
เราไดอะไรสมหวังแลว ยอมตองไดอะไรที่ไมสมหวังตามมาในกาลตอไป และ- 
 คราวใดเราไดมีความทุกขอยางไรหรือผิดหวังจากความต้ังใจไว ก็อยา
เพ่ิงเสียใจวา เราเปนคนมีความทุกขไรทรัพยอับปญญา หรือรองไหเศราโสก 
เน่ืองดวยความผิดหวังน้ัน เพราะเม่ือเราไดผิดหวังอะไรแลว ยอมตองไดอะไรที่
สมหวังตามมาในกาลตอไป เพราะ- 
 ท้ัง ๒ คราวน้ี ไมมีอะไรตางกันเลย ควรวางเฉยเสียเถิด แลวพิจารณา
ใหเห็นวา “ช่ังมัน” ดีกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีลาภมียศ สุขทุกขปรากฏ สรรเสรญินินทา 
เส่ือมลาภเส่ือมยศ เปนกฎธรรมดา อยามัวโศกา นึกวา “ช่ังมัน” 
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