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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาของคนไทยจากวรรณกรรมคาสอนภาคกลางยุคการพิมพ์
(พ.ศ. ๒๔๕๙–๒๔๙๓) ผลการศึ ก ษาพบว่ า วรรณกรรมกลุ่ ม นี้ มี รู ป แบบและเนื้ อ หาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื้อหาแสดงภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ผู้แต่ง
แสดงภูมิปัญญาด้านการแนะนาหลักคาสอนที่มีประโยชน์สาหรับการดาเนินชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ จานวน ๖
กลุ่ม คือ หลักคาสอนเรื่องการดาเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป หลักคาสอนเรื่องการครองตนของหญิงโสด หลักคา
สอนเรื่องการเลือกคู่ครองของชายหนุ่มหญิงสาว หลักคาสอนเรื่องสูตรสาเร็จสาหรับการเกี้ยวผู้หญิง ของชาย
หนุ่ม หลักคาสอนเรื่องการครองเรือนของสามีภรรยา และหลักคาสอนเรื่องการวางตนของแม่ยายต่อลูกเขย
โดยผู้แต่งแสดงภูมิปัญญาด้านการใช้กลวิธีการสอนที่ช่วยเน้นย้าหลักคาสอน จานวน ๑๐ กลวิธี คือ การสอน
อย่างตรงไปตรงมาเพื่อเน้นย้าสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ การสอนผ่านเรื่องเล่าต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
เพลิดเพลินควบคู่กับการได้รับคติคาสอน การสอนโดยท้าพิสูจน์และทดลองผลเพื่อให้เห็นผลเชิงประจักษ์ การ
สอนโดยอธิบายเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย การสอนโดยการแจกแจงสาระคาสอนเพื่อให้
เห็นข้อมูลอย่างกระจ่างแจ้ง การสอนโดยบอกผลที่จะได้รับเพื่อยั่วยุให้อยากทาดีและรู้สึกกลัวเมื่อทาชั่ว การ
สอนโดยการเปรีย บเที ย บเพื่ อให้ เห็ น ภาพคาสอนที่เป็ นรูปธรรมขึ้น การสอนโดยอ้างบริบทต่าง ๆ เพื่ อให้
น่าเชื่อถือ การสอนโดยการเน้นย้าหัวข้อคาสอนซ้า ๆ เพื่อไม่ให้หลงประเด็น และการสอนโดยใช้วิธีสนทนา
ธรรมตามแบบวิธีในพระพุทธศาสนาเพื่อตอบสนองด้านจิตใจ นอกจากนี้ ยังแสดงภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ทาง
สุนทรียะในวรรณกรรมที่โดดเด่น ๓ ประการ คือ การสร้างสรรค์เสียงคาที่หลากหลายเพื่อสื่ออารมณ์ ความคิด
การใช้ภาพพจน์ความเปรียบที่ผู้อ่านคุ้นเคยเพื่อเน้นย้าหลักคาสอน และการใช้โวหารเทศนาเชิงแนะนาสั่งสอน
เพื่ อให้ ซาบซึ้งและศรัทธา ภูมิปั ญ ญาของผู้ แต่งที่แสดงออกในวรรณกรรมคาสอนกลุ่ มนี้เกิด จากการสั่ งสม
เรี ย นรู้ จ ากหนั ง สื อ ต ารา จารี ต ประเพณี ระบบกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ในสั ง คม ค าบอกเล่ า ของคนโบราณ
ประสบการณ์ส่วนตน และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เห็นว่าดีงามเหมาะสมที่จะนามาแนะนาสั่งสอนผู้อ่านเพื่อให้
ดารงตนอย่างมีความสุข ราบรื่น และมั่นคงได้ทั้งในระดับส่วนตน ครอบครัวและสังคม ภูมิปัญญาที่แสดงออก
สามารถนาไปแก้ไขวิกฤตการณ์ทางสังคม ช่วยสืบทอดค่านิยมที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป ช่วยเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่คนในสังคม และใช้เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังพลเมืองดีตามนโยบายของรัฐ
คาสาคัญ: วรรณกรรมคาสอนภาคกลาง ยุคการพิมพ์ ภูมิปัญญา

(๒)

Abstract
The objective of this research is to study the Thai wisdom scripted in the central
didactic literature in the age of printing (A.D. 1916 - 1950). It is found that form and content
of this group of literatures related to social change. The content of literature purposely
introduced wisdoms on human relationship. The authors expressed wisdom which was
beneficial for the living of people. The wisdom can be categorized to 6 groups: the teaching
of proceeding life for general people, the teaching of good behaviors for single women, the
teaching of mating for the young, the teaching of courtship for men, the teaching of marriage
for husbands and wives, and the teaching of good manner for mother-in-law and son-in-law.
By doing this, the authors repeated their wisdom of the didactics through 10 teaching
strategies which are: direct-teaching technique to repeat the dos and don’ts, story-telling
technique to have readers educated and entertained, challenge-and-trial technique to
empirically state the result, reasoning-and-exemplifying technique to be more
understandable, explication technique of to be more explicit, alluring technique to readers
by stating the result of good and bad deeds, comparison technique to be more concrete,
contextual-referring technique to be more credible, repeating technique to stick within the
point, and conversational technique, based on Buddhist practice, to enrich the readers’
mind. The wisdom of the authors, presented through these didactic literatures, was
accumulated by learning from books, notes, custom, tradition, social rules, storytelling of the
ancestors, personal experience, other environment which are seen as good and suitable for
all readers to bring happiness, peacefulness, and security. The benefit of reading the didactic
literatures is not only for an individual but also for family and social. The wisdom expression
can be taken to resolve the social crisis, inherit good values to continue, strengthen virtue
and morality for people in society and instill good citizen under the government’s policy.
Keywords: the central didactic literature, printing age, wisdom
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่องภูมิปัญญาของคนไทย: ศึกษาจากวรรณกรรมคาสอนภาคกลางยุคการพิมพ์ (พ.ศ. ๒๔๕๙
- ๒๔๙๓) เป็นการมุ่งดูว่าวรรณกรรมกลุ่มนี้แสดงภูมิปัญญาด้านใดบ้าง เช่น ด้านการสอน การใช้กลวิธีการสอน
การสร้างสรรค์เชิงสุนทรียะ และแสดงออกอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ อย่างจริงจัง ในครั้งนี้อาจเปิดมุมมองให้
ผู้อ่านเห็นแนวทางการนาภูมิปัญญาไปแก้ไขวิกฤตการณ์ทางสังคมได้ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม
ต่อไป ทั้งเห็นแง่มุมของวรรณกรรมคาสอนภาคกลางยุคการพิมพ์ซึ่งเป็นรอยต่อของวรรณกรรมสมัยโบราณที่
กว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และถือว่าเป็นการผลิตงานเพื่อรับใช้สังคม คือ เป็นการช่วยอนุรักษ์สืบทอด
วรรณกรรมอันเป็นมรดกด้านภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไป ที่สาคัญคือ เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการที่จะได้เรียนรู้
วรรณกรรมเพิ่มขึ้นจากที่ได้เคยอ่านหรือศึกษาวรรณกรรมคาสอนภาคกลางในสมัยรัตนโกสินทร์
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ที่ช่วยให้แง่คิด มุมมอง และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ และคอยให้กาลังใจในการทาวิจัย
ขอขอบคุณ ดร. ชูพินิจ เกษมณี ประธานกรรมการตรวจรับผลการวิจัย และ ดร. จินตนาภา โสภณ
กรรมกรรมตรวจรับผลการวิจัยทีไ่ ด้กรุณาให้คาแนะนาในการปรับแก้งานวิจัย รวมถึงขอขอบคุณคณะกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ที่ให้ คาแนะน าในช่ว งที่มี การน าเสนอแบบเสนอโครงการทุน อุดหนุ นการวิจัย และช่วงที่มีการ
รายงานความก้าวหน้างานวิจัย สุดท้ายขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้ทนุ อุดหนุน
การวิจัย ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ รวมทั้งทาหน้าที่ประสานงาน และติดตามผลด้วยดีเสมอมา
คุณ ค่าของตัวบทที่ผู้วิจั ยได้วิเคราะห์ และรวบรวมไว้แล้วนั้นขอมอบให้ แก่ผู้ สนใจวรรณกรรมเพื่ อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการทาวิจัยเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
พัชลินจ์ จีนนุ่น
๒๕๖๐
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สารบัญ
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Abstract
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ ๑ บทนา
ความเป็นมาของการวิจัย
คาถามหลักในการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ประโยชน์จากผลการดาเนินการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรอบความคิดการวิจัย
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด/ทฤษฎี
นิยามของวรรณกรรมคาสอน ยุคการพิมพ์ และวรรณกรรมคาสอนภาคกลาง
ยุคการพิมพ์ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓)
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แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา
นิยามความหมายของภูมิปัญญา
ความสาคัญการศึกษาภูมิปัญญา
บ่อเกิดหรือที่มาของภูมิปัญญา
วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การศึกษาภูมิปัญญาจากวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรม
บริบทสังคมไทยหลังจากรับอิทธิพลจากตะวันตก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมคาสอนภาคกลาง
การศึกษาวรรณกรรมคาสอนภาคกลางโดยทั่วไป
การศึกษาวรรณกรรมคาสอนภาคกลางยุคการพิมพ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภูมิปัญญาในวรรณกรรม
กรอบความคิดของการวิจัย
บทที่ ๓ วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นรวบรวมข้อมูล
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ ๑ ภูมิปัญญาด้านการแนะนาหลักคาสอนต่าง ๆ
หลักคาสอนเรื่องการดาเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป

หน้า
(๑)
(๒)
(๓)
๑
๑
๓
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๕
๖
๗
๗
๗
๘
๙
๙
๙
๑๑
๑๓
๑๗
๑๗
๑๗
๑๙
๒๐
๒๖
๒๘
๒๘
๒๙
๓๑
๓๑
๓๑

(๕)
หลักคาสอนสาหรับการสร้างความสุขความเจริญส่วนตน
หลักคาสอนสาหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสันติ
หลักคาสอนเรื่องการครองตนของหญิงโสด
หลักคาสอนเรื่องการเลือกคู่ครองของชายหนุ่มหญิงสาว
คาแนะนาสาหรับชายหนุ่ม
คาแนะนาสาหรับหญิงสาว
หลักคาสอนเรื่องสูตรสาเร็จสาหรับการเกี้ยวผู้หญิงของชายหนุ่ม
หลักคาสอนเรื่องการครองเรือนของสามีภรรยา
คาแนะนาสาหรับการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา
คาแนะนาสาหรับผู้เป็นภรรยา
หลักคาสอนเรื่องการวางตนของแม่ยายต่อลูกเขย
ตอนที่ ๒ ภูมิปัญญาด้านการใช้กลวิธีการสอน
การสอนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเน้นย้าสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
การสอนผ่านเรื่องเล่าต่าง ๆ เพื่อสร้างความเพลิดเพลินควบคู่กับ
การได้รับคติคาสอน
การสอนโดยท้าพิสูจน์และทดลองผลเพื่อให้เห็นผลเชิงประจักษ์
การสอนโดยอธิบายเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย
การสอนโดยการแจกแจงสาระคาสอนเพื่อให้เห็นข้อมูลอย่างกระจ่างแจ้ง
การสอนโดยบอกผลที่จะได้รับเพื่อยั่วยุให้อยากทาดีและรู้สึกกลัวเมื่อทาชั่ว
การสอนโดยการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพคาสอนที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
การสอนโดยอ้างบริบทต่าง ๆ เพื่อให้น่าเชื่อถือ
การสอนโดยการเน้นย้าหัวข้อคาสอนซ้า ๆ เพื่อไม่ให้หลงประเด็น
การสอนโดยใช้วิธีสนทนาธรรมตามแบบวิธีในพระพุทธศาสนาเพื่อตอบสนอง
ด้านจิตใจ
ภูมิปัญญาด้านการสร้างสรรค์ทางสุนทรียะในวรรณกรรม
การสร้างสรรค์เสียงคาเพื่อสื่ออารมณ์ ความคิด
การใช้ภาพพจน์ความเปรียบเพื่อเน้นย้าหลักคาสอน
การใช้โวหารเทศนาเชิงแนะนาสั่งสอนเพื่อให้ซาบซึ้งและศรัทธา
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผล
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้วิจัย
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๑๓๗
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(๖)

สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่
๑ กรอบความคิดของการวิจัย
๒ แนวการวิเคราะห์ข้อมูล
๓ หลักคาสอนเรื่องการดาเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป
๔ หลักคาสอนเรื่องการครองตนของหญิงโสด
๕ หลักคาสอนเรื่องการเลือกคู่ครองของชายหนุ่มหญิงสาว
๖ หลักคาสอนเรื่องสูตรสาเร็จสาหรับการเกี้ยวผู้หญิงของชายหนุ่ม
๗ หลักคาสอนเรื่องการครองเรือนของสามีภรรยา
๘ หลักคาสอนเรื่องการวางตนของแม่ยายต่อลูกเขย
๙ ภูมิปัญญาด้านการใช้กลวิธีการสอน
๑๐ ภูมิปัญญาด้านการแนะนาหลักคาสอนต่าง ๆ
๑๑ บ่อเกิดของภูมิปัญญาด้านการใช้กลวิธีการสอน
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๔๖
๕๐
๕๔
๖๑
๖๗
๗๑
๑๑๔
๑๒๖
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(๗)

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่
๑ ตัวอย่างรูปลักษณ์ของหนังสือวัดเกาะกับวรรณกรรมคาสอนภาคกลางกลุ่มใหม่
๒ วรรณกรรมประเภทลายลักษณ์สมัยโบราณที่จารหรือเขียนลงในสมุดข่อย
๓ วรรณกรรมประเภทลายลักษณ์ยุคการพิมพ์ที่มีรูปเล่มขนาดเล็กจากโรงพิมพ์วัดเกาะ
๔ วรรณกรรมคาสอนภาคกลางยุคการพิมพ์ที่ระบุราคาตามวัฒนธรรมทุนนิยมจากตะวันตก
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๑๓
๑๔
๑๗

๑

บทที่ ๑
บทนา
๑. ความเป็นมาของการวิจัย
วรรณกรรมคําสอน (didactic literature) เป็นงานเขียนที่มีจุดประสงคแเพื่อสอน ใหความรู ให
คําแนะนํา เผยแพรหลักธรรมจรรยา ลัทธิหรือปรัชญา (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๕: ๑๓๒)
M.H. Abrams กลาววาวรรณกรรมคําสอนสรางขึ้นเพื่อขยายความรู อยางใดอยางหนึ่ง นําเสนอ
คติธรรม จริยธรรมหรือปรัชญาในรูปแบบของศิลปะอันชวนใหเห็นคลอยตาม (๑๙๗๑: ๓๙) โดยผูแตงอาจ
ไดรับความประทับใจจากเหตุการณแตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน จากคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา หรือจาก
ความฉลาดหลักแหลมของนักปราชญแหรือเรียกงาย ๆ วาคติธรรม (สิทธา พินิจภูวดล, ๒๕๑๕: ๑๘๑)
ผูแตงบางคนอาจประมวลอุดมการณแ ธรรมเนียมปฏิบัติ และขอตกลงในสังคมใหลูกหลานและสมาชิกใน
ชุมชนจดจํา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ สําหรับตอกย้ําความคิด ความเชื่อ และสรางความมั่นใจใหตระหนักใน
ความดีตาง ๆ นอกจากนี้กใ็ ชเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมสังคมดวย (เอกวิทยแ ณ ถลาง, ๒๕๔๔: ๑๕๒)
วรรณกรรมคําสอนมีเนื้อหาสาระ ๒ ลักษณะ ลั กษณะแรก คือ สอนปรัช ญาพุทธศาสนาและ
จริย ธรรม คือ สอนใหคนตระหนั กถึงความไมเที่ยงแทของสั งสารวัฏ ให รูแจงในสังขารมนุษยแ ทั้งสอน
จริยธรรมอันเป็นแนวทางประพฤติของบุคคล ลักษณะที่สอง คือ สอนการดําเนินชีวิตในสังคม คําสอนจะ
เนนหนาที่ของมนุษยแที่พึงปฏิบัติตอกันในสังคม เริ่มตั้งแตครอบครัว ไดแก การปฏิบัติระหวางบิดามารดา
บุตร และการปฏิบัติระหวางสามีภรรยา ตอมาก็เขาสูสังคมที่กวางขึ้น ไดแก การปฏิบัติตอพระสงฆแ การ
ปฏิบัติตอเจานาย และหนาที่ของเจานายที่พึงปฏิบัติตอ ประชาชน (ธวัช ปุณโณทก, ๒๕๒๕: ๓๘๙)
จากนิยามขางตนสรุปไดวาวรรณกรรมคําสอน คือ งานเขียนที่มุงแนะนําสั่งสอนผูฟใงผูอาน โดย
ปลูกฝใงดานคุณธรรม จริยธรรม หรือคานิยมที่ดีเพื่อใหนําไปปฏิบัติตามเพื่อการอยูรวมกับคนในสังคมอยาง
สงบสุข ทั้งยังมีบทบาทในการควบคุมคนในสังคมเพื่อใหอยูในมาตรฐานเดียวกันดวย
วรรณกรรมประเภทสุ ภ าษิต คําสอนจัดเป็นมรดกทางภูมิ ปใญญาประเภทหนึ่งของคนไทยที่ มี
ความสําคัญเป็นอยางยิ่ง เนื่องจากภูมิปใญญาที่แสดงออกเกิดผลประจักษแ จนมีการผลิตซ้ําครั้งแลวครั้งเลา
โดยรุง แกวแดง (๒๕๔๓: ๒๐๖-๒๐๘) กลาวถึงประเภทของภูมิปใญญาวามีสาขาภาษาและวรรณกรรมดวย
ภูมิปใญญาประเภทนี้เกิดจากความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษา และวรรณกรรมทุกประเภท
สวนสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (๒๕๓๔) และมาลินี สวยคาขาว (๒๕๓๘: ๓๙) กลาวถึง
ภูมิปใญญาหมวดภาษาและวรรณกรรมวาหมายถึงสิ่งที่สื่อความหมายดวยเรื่องหรืออักษร กําหนดไวเป็น
แบบแผนเพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน ขณะที่สุธิวงศแ พงศแไพบูลยแ (๒๕๔๒: ๗๐๕๒–๗๐๖๖) กลาวถึง
วรรณกรรมประเภทสุภาษิตคําสอนวาเป็นภูมิปใญญาที่ตกผลึกจากจารีตนิยมหรือตกผลึกจากวัฒนธรรม
ชุ มชน ใครละเมิด จะถูก สั งคมลงโทษ ส ว นใหญ มักเกิ ดจากการผลิ ตซ้ํา และเกิดผลประจั กษแซ้ํา ๆ จน
กลายเป็นทฤษฎีชาวบานหรือปราชญแชาวบาน เชน ภูมิปใญญาการครองใจคน ภูมิปใญญาการเลือกคบคน
จากอดีตสูปใจจุบันมีการศึกษาวรรณกรรมคําสอนกัน อยางกวางขวาง โดยการศึกษาวรรณกรรม
คําสอนภาคกลางจะศึกษากันอยางแพรหลายมากกวาวรรณกรรมคําสอนของทองถิ่นอื่น ๆ แตสวนใหญมุง
ศึกษาเฉพาะวรรณกรรมคําสอนภาคกลางทีบ่ ันทึกในสมุดขอย หรือที่ตีพิมพแเผยแพรในวงกวางเทานั้น เชน
เรื่องสุภาษิตสอนหญิง โคลงโลกนิติ และสุภาษิตพระรวง ทีมวิจัยที่ศึกษาวรรณกรรมคําสอนภาคกลางที่
โดดเดนคือกลุมของนิยะดา เหลาสุนทร และคณะ (๒๕๔๐) ที่ศึกษาภูมิปใญญาของคนไทยจากวรรณกรรม

๒

คําสอนภาคกลาง มีทั้งวรรณกรรมที่ปรากฏในสมุดขอยและวรรณกรรมที่คนไทยรูจักอยางแพรหลาย ไดแก
ราโชวาทชาฎก ทศรถสอนพระราม พระโพธิสัตวแโกสามภิน ฉันทแอัษฎาพานร พาลีสอนนองสํานวนตาง ๆ
ราชสวัสดิ์ ราชานุวัตร กาพยแเรื่องพระวิธูรสอนบุตร ทศกัณฐแสอนนอง เพลงยาวเจาอิศรญาณ สุภาษิตขี้ยา
ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณแ กฤษณาสอนนองสํานวนตาง ๆ พิเภกสอนเบญกาย คําฉันทแสอนหญิง จํานวน ๒
สํานวน โอวาทกษัตรียแ เพลงยาวถวายโอวาท ทุคคตะสอนบุตร สุภาษิตสอนเด็ก สุภาษิตสอนศิษยแคํากลอน
ประดนธรรมความเกา ประดนธรรมคําฉันทแ ประดนธรรมคําโคลง ธรรมสุภาษิต และโคลงโลกธรรม ๘
ผู วิ จั ย พบว า ยั ง มี ว รรณกรรมคํ า สอนภาคกลางอี ก กลุ ม หนึ่ ง ที่ ยั ง ไม ไ ด ศึ ก ษากั น อย า งจริ ง จั ง
วรรณกรรมกลุมนี้ มีลักษณะรูปเลมเป็นขนาดเล็กคลายหนังสือ “วัดเกาะ”๑ มีการระบุชื่อสํานักพิมพแ ที่
จัดพิมพแ ปีทพี่ ิมพแอยูในชวง พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๙๓ เมื่อสํารวจภูมิปใญญาดานการแนะนําหลักคําสอนพบวา
มีการผลิตตัวบทเพื่อสอนกลุมผูรับที่หลากหลายและมีความเขมขนมากกวาแตกอน เชน การผลิตตัวบท
เพื่อสอนผูชายที่ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ในครัวเรือน หรือผลิตตัวบทเพื่อสอนแมยายที่เนนสรางความสัมพันธแ
อันดีงามภายในครอบครัว ทั้งใชกลวิธีการสอนที่แปลกตา เชน สอนผานเรื่องเลาตาง ๆ สอนโดยใชวิธีถาม
ตอบสอนโดยอางอิงบริบทสังคมรวมสมัย หรืออื่น ๆ นาเสียดายวา ยังไมมีการศึกษาวรรณกรรมกลุมนี้กัน
อยางจริงจัง ทั้ง ๆ ที่เป็นมรดกภูมิปใญญาทางวัฒนธรรม สงผลใหวรรณกรรมหลายเลมมีสภาพชํารุด เสื่อม
ไปตามกาลเวลาและกลายเป็นหนังสือหายาก เพราะไมมีการนํามาพิมพแเผยแพรหรือศึกษากันในวงกวาง
วรรณกรรมคําสอนภาคกลางกลุมใหมยังมีความนาสนใจตรงที่ เป็นงานเขียนที่ผลิตขึ้นในชว งที่
สั ง คมสั ง คมไทยได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากวั ฒ นธรรมจากตะวั น ตก และอยู ใ นช ว งที่ สั ง คมไทยต อ งเผชิ ญ กั บ
เหตุการณแสําคัญ ๆ เชน การอยูในชวงสรางชาติของรัฐบาลซึ่งเริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่มุงรวมศูนยแ
อํานาจไวที่สวนกลาง จนกระทั่งมีการสรางชาติครั้งใหญในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม การเผชิญ
กับภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การตกอยูในภาวะสงครามโลก ซึ่งบริบทเหลานี้สัมพันธแเชื่อมโยงกับการผลิต
วรรณกรรมคําสอนกลุมใหมที่แตกตางไปจากเดิมดวย โดยพัชลินจแ จีนนุน (๒๕๕๕: ๒, อางจากวินัย สุกใส,
๒๕๔๗: ๓ - ๘) กลาววาชวงที่ไทยลงนามในสนธิสัญ ญาเบาวแริ่งกับอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ กอใหเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงทั้งดานโครงสร างทางเศรษฐกิจ และอื่น ๆ ทั้งเป็นเหตุการณแสําคัญที่นําไปสู “การปรับ
ประเทศใหทันสมัย” ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ความเปลี่ยนแปลงนี้สงผลกระทบตอกระบวนการสรางและการ
เสพวรรณกรรมไมนอย ที่เห็นไดชัด คือ การนําเทคโนโลยีการพิมพแสมัยใหมจากตะวันตกเขามาใชเพื่อพิมพแ
หนังสือ รวมทั้งการรับอิทธิพลวรรณกรรมแบบตะวันตก เมื่อประสานเขากับการปฏิรูปการศึกษาที่สงผลให
คนไทยอานออกเขียนไดขยายตัวขึ้น สงผลใหกระบวนการสรางและการเสพวรรณกรรมและวัฒนธรรมทาง
หนังสือเปลี่ยนแปลงไปจากยุครัตนโกสินทรแตอนตนอยางเห็นไดชัด เชน จากที่เคยสืบทอดวรรณกรรมดวย
ปากมาเป็นการสืบทอดดวยสิ่งพิมพแ เปลี่ยนการเสพโดยการฟใงเป็นการเสพโดยการอานมากขึ้น จากที่เคย
สืบทอดวรรณกรรมลายลักษณแโดยการคัดลอกและถูกจํากัดการถือครองเป็นเจาของอยูในกลุมชนชั้น นํา
และ/หรือวัดก็แปรเปลี่ยนเป็นหนังสือที่พิมพแเพื่อเผยแพรไปยังผูอานออกเขียนไดในวงกวางขึ้น
ผู วิจั ย มีความเห็ น วา การถายทอดภูมิปใญญาจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ นี้
สัมพันธแกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมขางตน ดวย สังเกตจากการมีเนื้อหาคําสอน กลวิธีการสอน รวมทั้ง
การสรางสรรคแทางสุนทรียะในวรรณกรรมที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมี
๑

หนังสือวัดเกาะในที่นี้เป็นหนังสือที่พิมพแทั้งจากโรงพิมพแวัดเกาะ หรือโรงพิมพแราษฎรแเจริญ หรือพิมพแจากโรง
พิมพแอื่น ๆ ในยานเดียวกัน โดยพิมพแเป็นรอยกรองเรียงบรรทัดแบบพิมพแรอยแกว ใชหมึกพิมพแ ใชอักขรวิธีปใจจุบัน
พิมพแดวยกระดาษปรู฿ฟ เย็บเป็นรูปเลมขนาด ๑๖ หนายก

๓

ขอสังเกตวาหลักคําสอนยังทันสมัยอยูมากแมผานกาลเวลามารวม ๗๐ ปีแลวก็ตาม ทั้งนี้ เกิดจากผูแตงมุง
สอนหลักการดําเนินชีวิตในสังคม โดยคนในสังคมสมัยที่แตงกระทั่งคนในสังคมปใจจุบันสามารถนําหลักคํา
สอนไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ไดทามกลางวิกฤตการณแที่นาเป็นหวงหลายอยางหลังจากที่สังคมไทยรับ
อิทธิพลจากตะวันตก ดังที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (๒๕๓๔) กลาวถึงความเสื่อมใน
สังคมปใจจุ บัน เชน การพัฒนาที่มุงเนนเศรษฐกิจทําให สถาบันครอบครัวและชุมชนขาดความเขมแข็ง
ความสัมพันธแระหวางสมาชิกถูกสั่นคลอน ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของไทยหลายอยางถูก
ละเลย ความไมเขาใจซาบซึ้งในอรรถรสทางภาษาไทยเป็นเหตุใหการใชภาษาไทยเกิดความวิบัติผิดเพี้ยน
จนสูญเสียสุนทรียะทางภาษาและเอกลักษณแอันสําคั ญของชาติ ระเบียบวินัยที่บรรพบุรุษไดอบรมสั่งสอน
และปลูกฝใงกันมาซึ่งแฝงจารีตประเพณีไวถูกมองขาม คานิยมที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมถูกละเลย แทนที่
ดวยคานิยมทางวัตถุเพื่อตอบสนองความตองการที่ไมสิ้นสุด คนรุนใหมดูหมิ่นไมเห็นคุณคาและมองขามวิถี
ชีวิตและภูมิปใ ญญาไทย เพราะหลงใหลวัฒ นธรรมตะวันตก การพัฒ นาประเทศที่มุงสรางความเจริญ
ทางดานวัตถุ ทําใหเกิดการละเลยตอความเจริญทางดานจิตใจ ทั้งหมดนี้หากไมไดรับการแกไขอยางถูกวิธี
จะทําใหสังคมไทยตองสูญเสียทั้งคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม และเอกลักษณแความเป็นไทยในที่สุด
การศึกษาเรื่องภูมิปใญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอนกลุมนี้จึงนาจะเปิดมุมมองใหคนในสังคม
เห็นแนวทางในการนําภูมิปใญญาไปแกไขวิกฤตการณแทางสังคม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม
ตอไป ทั้งยังใชเป็นเครื่องมือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนไทยดวย เนื่องจากเนื้อหาคําสอนสวน
ใหญสามารถนํามาประยุกตแใชในสังคมได เชน การสอนเรื่องการประหยัดอดออม ความขยันหมั่นเพียร
การคบคน การมีความรูควบคูปใญญา และการปฏิบัติตนตอกลุมคนตาง ๆ ในสังคม ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาภูมิปใญญาของคนไทยที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแกลุมใหมตอไป

ภาพที่ ๑ ตัวอยางรูปลักษณแของหนังสือวัดเกาะกับวรรณกรรมคําสอนภาคกลางกลุมใหม
๒. คาถามหลักในการวิจัย
๒.๑ วรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๙๓) แสดงภูมิปใญญาดานการ
แนะนําหลักคําสอนดานใดบาง และแนะนําอยางไร
๒.๒ ผู แ ต ง แสดงภู มิ ปใ ญ ญาด า นการใช ก ลวิ ธี ก ารสอน และการสร า งสรรคแ ท างสุ น ทรี ย ะใน
วรรณกรรมอยางไรเพื่อตอบสนองตอกลุมผูอาน

๔

๓. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะหแภูมิปใญญาของคนไทยจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ –
๒๔๙๓) ในประเด็นภูมิปใญญาดานการแนะนําหลั กคําสอนตาง ๆ ภูมิปใญญาดานการใชกลวิธีการสอนและ
ภูมิปใญญาดานการสรางสรรคแทางสุนทรียะในวรรณกรรม
๕. ประโยชน์จากผลการดาเนินการวิจัย
๕.๑ ดานวิชาการ ชวยใหนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารยแ และนักวิจัยเห็นแนวทางการศึกษาภูมิ
ปใญญาของคนไทยจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ ชวยขยายขอบเขตกลุมขอมูลวรรณกรรม
คําสอนภาคกลางใหกวางขึ้น และชวยใหนักวิจัยเกิดความสะดวกในการคนควาขอมูล วรรณกรรมคําสอน
ภาคกลางกลุมใหมเพื่อการวิเคราะหแวิจัย เนื่องจากผูวิจัยจะรวบรวมและเผยแพรตัวบทที่มีความสมบูรณแ
ตรงตามตนฉบับเดิมไวในภาคผนวกของงานวิจัยเลมนี้ดวย
๕.๒ ดานสังคมและชุมชน ชวยใหคนในสังคมตระหนักในพลังทางภูมิปใญญาของคนไทย สราง
จิตสํานึกของคนในสังคมใหรวมใจกันอนุรักษแและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งเห็นแนวทางในการนํา
ภูมิปใญญาไปแกไขวิกฤตการณแทางสังคม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมตอไป
๕.๓ ดานหนวยงานที่เกี่ยวของ การรวบรวมองคแความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมคําสอนภาคกลางนี้ชวยให
กรมส งเสริ มวัฒ นธรรมและองคแกรหรื อหนว ยงานทางศิล ปวัฒ นธรรมที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูล ไป
เผยแพร เพื่อเป็ น แนวทางในการเสริมสรางคานิยม จิตสํ านึก และภูมิปใญญาของคนไทย และชว ยกั น
อนุรักษแวรรณกรรมคําสอนภาคกลางตอไป
๖. นิยามศัพท์เฉพาะ
ภูมิปใญญาจากวรรณกรรมคําสอน หมายถึง ภูมิปใญญาที่เป็นความเชื่อ ประสบการณแ ความรูที่ผู
แตงไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือจากสถาบันตาง ๆ เป็นหลักการเรียนรูเพื่อใหบุคคล ชุมชน
และสังคมนําไปปฏิบั ติเพื่ อการอยู รว มกันอยางมีความสุ ข ผ านกลวิธีการสอนและการสรางสรรคแ ทาง
สุนทรียะในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูอานเขาถึงเนื้อหาคําสอนมากยิ่งขึ้น

๕

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหแวรรณกรรมคําสอนภาคกลาง
ยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) เพื่อใชเป็นแนวทางหรือเป็นประโยชนแในการวิเคราะหแวรรณกรรมใน
บทตอไป โดยแบงประเด็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยเป็น ๒ สวน สวนแรก ผูวิจัยมุงทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหแวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิม พแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) สวนที่สอง
ผูวิจัย มุงทบทวนงานวิจั ยที่เกี่ย วของกับการวิเคราะหแว รรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ.
๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) สําหรับแนวคิดทฤษฎีที่ผูวิจัยนํามาทบทวน ไดแก นิยามความหมายของวรรณกรรม
คําสอน ยุคการพิมพแ และวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปใญญา แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรม และบริบทสังคมไทยหลังจากรับอิทธิพล
จากตะวันตก สวนการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยมุงทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมคํา
สอนภาคกลาง และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาภูมิปใญญาในวรรณกรรม ดังรายละเอียดของเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไปนี้
เอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิด/ทฤษฎี
นิยามของวรรณกรรมคาสอน ยุคการพิมพ์ และวรรณกรรมคาสอนยุคการพิมพ์ (พ.ศ. ๒๔๕๙ ๒๔๙๓)
๑. นิยามของวรรณกรรมคาสอน (didactic literature)
กอนที่จะวิเคราะหแวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) ผูวิจัยจะขอ
นิยามความหมายของวรรณกรรมคําสอนเพื่อจะไดทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับวรรณกรรมกลุมนี้ ซึ่งจาก
การศึกษานิยามของวรรณกรรมคําสอนพบวา มีการนิยามไวอยางหลากหลาย ดังในพจนานุกรมศัพทแ
วรรณกรรมอังกฤษ - ไทย (๒๕๔๕: ๑๓๒) นิยามวา วรรณกรรมคําสอน คือ งานเขียนที่มีจุดประสงคแเพื่อ
สอน ใหความรู ใหคําแนะนํา เผยแพรหลักธรรมจรรยา ลัทธิหรือปรัชญา สวน M.H. Abrams (๑๙๗๑:
๓๙) กลาววา วรรณกรรมคําสอนสรางขึ้นเพื่อขยายความหลักทฤษฎี หรือความรูเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ ง
หรือเพื่อนําเสนอคติธรรม จริยธรรมหรือปรัชญาในรูปแบบของศิลปะอันชักชวนใหเห็นคลอยตาม ในขณะ
ที่สิ ทธา พิ นิ จ ภู ว ดล (๒๕๑๕: ๑๘๑) กล าวว า วรรณกรรมคําสอนเกิดขึ้ นจากการที่ผู แ ตงไดรับ ความ
ประทับใจจากเหตุการณแตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน จากคําสั่งสอนศีลธรรมในศาสนา หรือจากความฉลาด
หลักแหลมในการแกปใญหาของนักปราชญแหรือเรียกงาย ๆ วาคติธรรม นอกจากนี้ พิมพแพรรณ ไพบูลยแหวัง
เจริญ (๒๕๔๒: ๑๑๓ - ๑๒๐) กลาววาวรรณกรรมคําสอนเป็นวรรณกรรมที่ใหคติสอนใจแกผูอานในการ
ดํารงชีวิตใหมีความสุขและเป็นที่พอใจของบุคคลตาง ๆ เพื่อสรางคานิยมพื้นฐานใหลูกหลานเกิดความรัก
ในตัวเอง รักผูอื่นและรักศักดิ์ศรีของผูอื่น และอุดม หนูทอง (๒๕๒๘: ๑) กลาววา วรรณกรรมคําสอนเขียน
ขึ้นโดยมีเปูาหมายเพื่อการสั่งสอน อบรมจริยธรรมแกสังคม โดยเนื้อหาของคําสอน ผูแตงมิไดคิดประดิษฐแ
ขึ้นใหม เป็นแตเพียงรวบรวมเรียบเรียงโดยใชศิลปะการประพันธแเป็นเครื่องมือเทานั้น
เอกวิทยแ ณ ถลาง (๒๕๔๔: ๑๕๒) กลาวสอดคลองกับนักวิชาการขางตนวา วรรณกรรมคําสอนทํา
หนาที่แนะนําสั่งสอนอบรมใหคนประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมหรือคานิยมที่สังคมนั้น ๆ ยึดถือ โดยผูแตง
ไดประมวลอุดมการณแ ธรรมเนียมปฏิบัติ ศาสนธรรม และขอตกลงในสังคมมาไวในวรรณกรรม ผูรูหรือ
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ผูใหญจะอานใหลูกหลานและสมาชิกในชุมชนฟใงเพื่อจดจําเป็นแนวปฏิบัติ ตอกย้ําความคิดความเชื่อ และ
สรางความมั่นใจใหตระหนักในความดีตาง ๆ หากผูใดฝุาฝืนจะถูกลงโทษทางสังคม วรรณกรรมคําสอนจึง
ทําหนาที่เป็นกลไกควบคุมพฤติกรรมในสังคม ทั้งนี้ ธวัช ปุณณโณทก (๒๕๒๕: ๓๙๘) กลาววา วรรณกรรม
คําสอนมีเนื้อหาสาระ ๒ ลักษณะ ลักษณะแรก คือ สอนปรัชญาพุทธศาสนาและจริยธรรม กลาวคือ สอน
ใหคนตระหนักถึงความไมเที่ยงแทของสังสารวัฎ ใหรูแจงในสังขารมนุษยแ ทั้งสอนจริยธรรมอันเป็นแนวทาง
ประพฤติของบุคคล ลักษณะที่สอง คือ สอนการดําเนินชีวิตในสังคม คําสอนเนนหนาที่ของมนุษยแที่พึง
ปฏิบัติตอกันในสังคม เริ่มตั้งแตครอบครัวพอแมลูก สามีภรรยา และสังคมที่กวางขึ้น ไดแก หนาที่ที่พึง
ปฏิบัติตอพระสงฆแ และการปฏิบัติตอเจาขุนมูลนาย ทั้งหนาที่ของมูลนายที่พึงปฏิบัติตอไพรฟูาประชาชน
ทั้งนี้ วรรณกรรมคําสอนมีเนื้อหาแตกตางจากวรรณกรรมศาสนา กลาวคือ วรรณกรรมคําสอนมี
เนื้อหาเกี่ยวกับคําแนะนําสั่งสอนที่บุคคลทั่วไปปฏิบัติได และใชสั่งสอนคนในกลุมของตนเพื่อเป็นแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน สวนวรรณคดีเกี่ยวกับพุท ธศาสนามุงใหผูศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาของ
พุทธธรรมและความสูงสงของพระพุทธศาสนา และใหคุณคาการบําเพ็ญทาน มุงแสดงใหประชาชนเขาใจ
โลกตามความเป็นจริง มุงแสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาสูงสงดวยบารมีพระบรมศาสดา ทุกคนสามารถที่
จะบรรลุธรรมหากไดรับการฝึกฝนตนเองใหถู กตอง มุงแสดงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาใหเดนชัดเพื่อ
โนมนาวจิตใจใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และมุงแสดงความเจริญรุงเรืองของ
พระพุทธศาสนาและประวัติของพุทธศาสนสถาน (พระราชปริยัติ (สฤดิ์ สิริธโร), ๒๕๔๘: ๘ - ๙)
สรุ ป วรรณกรรมคําสอน คือ งานเขียนที่มีจุดมุงหมายเพื่อแนะนําสั่ งสอนผู ฟใงผูอานโดยการ
ปลูกฝใงคานิยมพื้นฐานใหผูฟใงผูอานนําไปประพฤติปฏิบัติตามเพื่อการอยูรวมกับคนในสังคมอยางสงบสุข
นอกจากนั้น วรรณกรรมคําสอนยังมีบทบาทในการควบคุมคนในสังคมใหปฏิบัติตามเพื่อเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งนี้ คําแนะนําสั่งสอนอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม และ/หรือการเมืองในขณะนั้น
วรรณกรรมคําสอนในที่นี้มุงเนนวรรณกรรมคําสอนที่มุงสอนทางโลกมากกวามุงหวังใหบรรลุนิพพาน
ผูวิจัยพบวา วรรณกรรมคําสอนที่นํามาศึกษาวิจัยนี้มีองคแประกอบสําคัญ ๆ ไดแก ๑) การแตงใน
ลักษณะสุภาษิตที่ผูแตงนําคําสอนจากที่ตาง ๆ มาเรียบเรียงไวในเรื่องเดียวกัน คลายสุภาษิตพระรวง เชน
คําสอนขี้เทอ สุภาษิตสอนใจ มงคลทีปนีแปล และฉัตรแสามชั้น ๒) แตงในลักษณะสุภาษิตที่ผูแตงตั้งใจแตง
ขึ้นทั้งเรื่องเพื่อใชสอนคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งในลักษณะของวรรณคดีคําสอนโดยระบุไวในชื่อ
เรื่อง เชน เศรษฐีสอนบุตร แมมายสอนลูก สุภาษิตสอนแมยาย นารีศรีสวัสดิ์ อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฐา
และเกล็ดสุภาสิตสอนชายหรือวิธีเกี้ย วหญิง ๓) แตงในลักษณะวรรณกรรมคําสอนขนาดยาวที่ระบุคํา
สําคัญไวบนชื่อเรื่องเพื่อบอกจุดมุงหมายวาใชสอน เชน กลฉอ สมบัติเม็ดมะขาม โลภนักมักเสียลูกสาว
และ ๔) แตงในลักษณะที่ผูแตงมุงเนนคําสอนดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ เชน สอนการเลือกภรรยาในเรื่อง
อาวาศโวหาร สอนการปูองกันไมใหผูอื่นยืมเงิน ในเรื่องสุภาษิตกันยืมเงิน เป็นตน
๒. นิยามของยุคการพิมพ์ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓)
ยุคการพิมพแ หมายถึง ยุคหรือสมัยที่มีเทคโนโลยีทางการพิมพแ หรือการจัดตั้งโรงพิมพแตาง ๆ กัน
อยางกวางขวางเพื่อพิมพแเผยแพรวรรณกรรม เพื่อใหผูเสพเสพกันในวงกวาง ซึ่งเริ่มไดรับความนิยมตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ ๕ สมัยนี้มีการจัดตั้งโรงพิมพแ สํานักพิ มพแอยางแพรหลายเพื่อเผยแพร วรรณกรรม สวนใหญ
โรงพิมพแจัดทํารูปเลมหนังสือที่คลายคลึงกัน คือ พิมพแดวยหมึกพิมพแ บนกระดาษปรู฿ฟ พิมพแออกจําหนาย
โดยใชรูปเลมขนาด ๑๖ หนายก ไมจํากัดความยาว สวนใหญมีเลมเดียวจบ โดยพิมพแเนื้อหาเรียงบรรทัดไป
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เหมือนรอยแกว โรงพิมพแที่ไดรับความนิยมจากผูอานภาคกลาง คือ โรงพิมพแราษฎรแเจริญ หรือโรงพิมพแวัด
เกาะ หนังสือที่มาจากโรงพิมพแ วัดเกาะ คนสวนใหญนิยมเรียกวา “หนังสือวัดเกาะ” นอกจากนี้ ยังมีโรง
พิมพแอื่น ๆ ในยานเดียวกัน เชน โรงพิมพแพานิชศุภผล โรงพิมพแหางสมุด โรงพิมพแสมุด และโรงพิมพแผดุง
พันธุแ โรงพิมพแเหลานี้พิมพแทั้งวรรณกรรมคําสอนและวรรณกรรมประเภทอื่น ๆ เชน วรรณกรรมประเภท
นิทานประโลมโลก วรรณกรรมประเภทกลอนลิเก วรรณกรรมประเภทพงศาวดาร ประวัติศาสตรแ เป็นตน
ความนิยมในการอานวรรณกรรมยุคการพิมพแหรือวรรณกรรมที่มีรูปเลมขนาดเล็กนี้เริ่ มลดลงประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นตนมา ดังที่ ชลดา เรืองรักษแลิขิต (๒๕๒๕: ๘๘ - ๑๐๙) กลาววา ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประชาชนรูหนังสือมากกวาในรัชกาลกอน ๆ หนังสือที่ผูอานนิยมอานกันเป็น
จํานวนมาก ไดแก หนังสือประโลมโลก โรงพิมพแที่พิมพแหนังสื อประโลมโลกออกจําหนาย เชน โรงพิมพแ
หมอสมิธ โรงพิมพแบางกอกนอย โรงพิมพแพานิชศุภผล โรงพิมพแหางสมุด และโรงพิมพแวัดเกาะ ในชว ง
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐ ความนิยมอานเรื่องประโลมโลกตาง ๆ เริ่มลดลง เนื่องจากผูอานพากันไปนิยมอาน
เรื่ อ งร อ ยแกว มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง มี ทั้ ง นิ ท าน นิ ย าย และการแ ตู น ต าง ๆ ผู ที่ นิ ย มอ า นนิ ท านกลอน แม จ ะมี
หลงเหลืออยูบางก็มีเป็นจํานวนนอย และโดยมากเป็นคนรุนเกาหรือคนสูงอายุ จึงไมเป็นเรื่องแปลกที่สถิติ
การพิมพแและการจําหนายเรื่องประโลมโลมโลกของโรงพิมพแวัดเกาะจะลดลง นับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น
ตนมา จนกระทั่งปใจจุบันเรื่องประโลมโลกไดเสื่อมสูญไปจากโรงพิมพแวัดเกาะโดยสิ้นเชิง
๓. นิยามของวรรณกรรมคาสอนภาคกลางยุคการพิมพ์ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓)
วรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) คือ วรรณกรรมที่แตงขึ้นโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อแนะนําสั่งสอนคติธรรมขั้นพื้นฐาน และชี้แนะแนวทางใหคนในสังคมนําไปประพฤติปฏิบัติ
ตามคานิยม ความเชื่อ ธรรมเนียมประเพณีที่ถือวาเป็นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิต มีบทบาทในการ
ปลูกฝใงจริยธรรม ศีลธรรม และควบคุมคนใหปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ก็เกิดขึ้นจากภูมิปใญญาของผูแตงที่
สั่งสมเรียนรูมาจากแหลงตาง ๆ จนตกผลึกแลวนํา มาสอนผูอาน วรรณกรรมกลุมนี้มีรูปเลมขนาดเล็ ก
ปรากฏในยุคที่เทคโนโลยีการพิมพแเจริญกาวหนา นับแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นตนมา วรรณกรรมที่ผูวิจัย
รวบรวมไวมีจํ า นวน ๑๖ เล ม พบวา เผยแพรในช ว ง พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓ ช ว งนี้ ถือ วาเป็น ชว งที่รั ฐ
สนับสนุนนโยบายการสรางชาติดวย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําวรรณกรรมคําสอนกลุมนีม้ าวิเคราะหแตอไป
แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา
๑. นิยามความหมายของภูมิปัญญา “ภูมิปใญญา” หรือภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นคําที่ใชกัน
แพรห ลายทั่วไปในสั งคม เป็น คําที่คาบเกี่ยวกับคําอื่น ๆ เชน ความรูทองถิ่น ความรูของชาวบาน ภูมิ
ปใญญาชาวบาน ความรูพื้นบาน คําเหลานี้ไดรับแรงสงเสริมผลักดันจากกระแสสังคมที่ตอตานโลกาภิวัตนแ
โดยระบบความรูที่ไดมามีทั้งความรูที่เฉพาะเจาะจง ความรูสากล ความรูเชิงปฏิบัติ ความรูเชิงวิเคราะหแ
ความรู ทองถิ่นโลกที่สาม ความรู แบบมุขปาฐะ ความรูที่ใชตัวหนังสื อ เป็นตน (๒๕๔๗: สืบคนจาก
http://www.budmgt.com/lifeways/lw๐๑/wisdom-as-challenge.html)
ภูมิปใญญาตรงกับภาษาอังกฤษวา “Wisdom” หมายถึง ความรู ความสามารถ ความเชื่อ เป็นทุก
สิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดไดเอง นํามาใช แกปใญหาได หรือใชในการดําเนินชีวิตใหเป็นสุข (สามารถ นันทรแ
สูรยแ, ๒๕๓๔: ๕๐-๕๑, อังกูล สมคะเนยแ, ๒๕๓๕: ๓๗) ภูมิปใญญาเป็นเรื่องที่สั่งสมกันมา เป็นผลของ
ประสบการณแที่คนเรียนรูจากการปฏิสัมพันธแกับสิ่งแวดลอมกับกลุมชนและระหวางกลุมชุมชน รวมถึงโลก
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ทัศนแที่มีตอ สิ่งเหนือธรรมชาติ (เอกวิทยแ ณ ถลาง,๒๕๔๐: ๔๖ - ๔๘) ยังครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมในหนวย
สังคม เชน ความประพฤติและการปฏิบัติตัวของคน (สัญญา สัญญาวิวัฒนแ,๒๕๓๔: ๒๕) โดยแสดงออก
ผานขบวนการทางจารีตประเพณี ศิลปะและนันทนาการ ภาษาและวรรณกรรมเพื่อความอยูรอดของ
บุ ค คล ชุ ม ชนและสั ง คม ทั้ งนี้ ภูมิ ปใ ญ ญาสามารถเปลี่ ย นแปลงเพื่ อให ส มดุล กับ พั ฒ นาการทางสั ง คม
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , ๒๕๔๐:๑) สามารถจําแนกไดเป็นภูมิปใญญาเกี่ยวกับการ
จัดการความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับ ธรรมชาติแวดลอม การจัดความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับมนุษยแ
และการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุงเนนระบบการผลิตเพื่อพึ่งตนเอง (รัตนะ บัวสนธิ์, ๒๕๓๕: ๓๕)
แมวาความคิดเรื่องภูมิปใญญาเป็นสิ่งที่ยอมรับกันทั่วไปวามีคุณคา แตความเขาใจเรื่องภูมิปใญญาก็
ยังเป็นสิ่งที่มีความคลุมเครืออยู บางก็ใชกับผลิตภัณฑแหรือเทคนิควิธี บางใชกับกระบวนการทางสังคมของ
การถายทอดความรู หรือบางก็ใชกับตัวบุคคล โดยสุกัญญา สุจฉายา (๒๕๕๔) กลาววา “ภูมิปใญญา” เป็น
คํานิยามของ “นัก” ตาง ๆ ดังนักพัฒนา ไดแก เสรี พงศแพิศ (๒๕๒๙) อภิชาต ทองอยู (๒๕๓๐) อเนก นา
คะบุตร (๒๕๓๑) เสนหแ จามริก (๒๕๓๒) ยศ สันตสมบัติ (๒๕๓๖) และกาญจนา แกวเทพ (๒๕๔๕) กลาว
วาหมายถึงรากฐานความรูของชาวบานที่เกิดจากการปฏิสัมพันธแระหวางความคิดกับระบบนิเวศวัฒนธรรม
(สภาพแวดลอม แบบแผนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเชื่อ) เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต และ
การแกไขปใญหาในชุมชน สวนนักการศึกษา ไดแก สําเนียง สรอยนาคพงศแ (๒๕๓๕) วิชัย ตันศิริ (๒๕๓๖)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (๒๕๔๑) กรมวิชาการ (๒๕๔๒) รุง แกวแดง (๒๕๔๒) กลาววา
คือ มวลความรูของชาวบานถายทอดผานกระบวนการศึกษา เรียนรู สังเกต วิเคราะหแ กลั่นกรอง และสั่ง
สมประสบการณแ จนตกผลึกเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติเพื่อสั่งสอนเยาวชน นักวัฒนธรรมและนักคติชน
วิทยา ไดแก ธวัช ปุณโณทก (๒๕๓๑) ประเวศ วะสี (๒๕๓๒) จารุวรรณ ธรรมวัตร (๒๕๓๖) ประคอง
นิมมานเหมินทแ (๒๕๓๘) สุธิวงศแ พงศแไพบูลยแ (๒๕๔๐) และเอกวิทยแ ณ ถลาง (๒๕๔๑) กลาววา คือ ระบบ
ความรู แบบแผนการดําเนินชีวิตของชาวบาน ผานการคิด ประสบการณแ สรางสรรคแ สั่งสม ถายทอดทาง
จารีตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากิน และพิธีกรรม ในขณะที่นักมานุษยวิทยาและนักประวัติศาสตรแ
ไดแก ศรีศักร วัลลิโภดม (๒๕๓๕) ฉลาดชาย รมิตานนทแ (๒๕๓๖) นิธิ เอียวศรีวงศแ (๒๕๓๘) และปริตตา
กออนันตกูล (๒๕๔๘) นิยามวาภูมิปใญญา คือ ผลึกองคแความรู ศักยภาพในการปรับตัว สติปใญญา ความ
คิดเห็น ความสามารถ ความเชื่อ เกิดจากการเรียนรู สะสม ถายทอดประสบการณแจากบรรพบุรุษหรือ
ไดรับผานการศึกษาในชุมชน จากการประกอบอาชีพ วิถีชีวิต การเรียนรูจากธรรมชาติ มีลักษณะเป็น
อัตลักษณแ สําหรับนักวิทยาศาสตรแ ไดแก อุษา กลิ่นหอม (๒๕๔๕) และวิสุทธิ์ ใบไม (๒๕๔๘) มองวา คือ
ขุมปใญญาของชาวบาน เป็นการวิจัยแบบลองผิดลองถูก และการสังเกตจนเกิดเป็นองคแความรูเพื่อใชเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิตสามารถนํามาพัฒนาเชื่อมโยงกับความรูสมัยใหม
เมื่อประมวลแนวคิดขางตนสรุปไดวา ภูมิปใญญาเป็นความรู ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่คน
เรียนรูจากการปฏิสัมพันธแกับ สิ่งตาง ๆ ในสังคม แสดงออกผานจารีต ประเพณี ภาษา หรือวรรณกรรม
สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสมดุลกับพัฒนาการทางสังคม สําหรับวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการ
พิมพแกลุมนีจ้ ัดวาเป็นการแสดงออกทางภูมิปใญญาอยางหนึ่งที่สอดรับกับนิยามขางตน ดังจะนําเสนอตอไป
๒. ความสาคัญของการศึกษาภูมิปัญญา ยุพา ทรัพยแอุไรรัตนแ (๒๕๓๗: ๒๕-๒๖) และประกอบ
ใจมั่น (๒๕๓๙: ๘๔) กลาววา ภูมิปใญญาชวยกําหนดคุณลักษณะของสังคม ชวยใหสมาชิกดํารงตนอยาง
สงบสุข สรางความสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม สามารถปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบอันเกิดจากสังคมภายนอก สอดคลองกับที่นันทสาร สีสลับ กลาววา ภูมิปใญญาไทยชวยสราง

๙

ชาติให เป็น ปึ กแผ น สรางความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติ ภูมิแกคนไทย โดยสามารถปรับประยุกตแ
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาได (๒๕๔๒: ๒๕) อยางไรก็ตาม ผูศึกษาจะตองทําความเขาใจวา ภูมิปใญญา
ชาวบาน มีลักษณะผสมผสาน ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ไมมีภูมิปใญญาที่บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตรแบริสุทธิ์
ตามแมแบบที่เป็นอุดมคติ และลวนเป็น ผลผลิตทางสังคมที่ถูกสรางขึ้นดวยเงื่อนไขทางประวัติศาสตรแของ
แตละยุคสมัย ภายใตปฏิบัติการของอํานาจที่คัดสรรกลั่นกรองและกําหนดคุณคาวาความรูชนิดใด เรื่องใด
สมควรที่จะไดรับการเปิดเผยและเชิดชู และแบบใดสมควรถูกเพิกเฉย หรือปกปิดไว ดังนั้น ความรูทุก
อย า งจึ ง เผยความจริ ง บางสิ่ ง และอํ า พรางซ อ นเร น บางสิ่ ง อยู เ สมอ (๒๕๔๗:
สื บ ค น จาก
http://www.budmgt.com/lifeways/lw๐๑/wisdom-as-challenge.html)
การที่ผูวิจัยมุงวิเคราะหแภูมิปใญญาจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ เพราะพบวา
วรรณกรรมกลุมนี้มีความสําคัญในดานการกําหนดลักษณะของสังคม ชวยแนะแนวทางใหสมาชิกดํารงตน
อยางสงบสุข และเป็นเครื่องมือชวยสรางชาติตามเงื่อนไขทางประวัติศาสตรแ ซึ่งนาจะศึกษาใหลึกซึ้งตอไป
๓. บ่อเกิดหรือที่มาของภูมิปัญญา เอกวิทยแ ณ ถลาง (๒๕๔๖) กลาวถึงบอเกิดภูมิปใญญาวา มา
จากความเชื่อและพิธีกรรม อันเป็นการแสดงความสัมพันธแระหวางคนกับธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ
ทําใหเกิดดุลยภาพแหงการดํารงอยูรวมกันของชีวิตและสรรพสิ่งที่มีความสัมพันธแเชื่อมโยงกัน มีการบัญญัติ
“ขอหาม” ไวในวัฒนธรรมเพื่อปูองกันการลวงละเมิด มีการลงโทษทางสังคม หรือมีการแกเคล็ด ตอมาคือ
อิทธิพลพุทธศาสนาที่เขามามีอิทธิพลตอการปรับทาที ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม และพิธีกรรมตาง ๆ
ทําใหคนสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสมดุล มีจิตใจที่ประณีต เขาใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู
วิธีการที่จ ะดํารงชีวิตใหมีสุข ผลที่ไดรับคือ ความเห็นแกตัว การเอารัดเอาเปรียบ และการเบียดเบียน
ธรรมชาตินอยลง และการไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมใหม เป็นอิทธิพลที่โลกตะวันตกนํามาครอบงําสังคม
ทั่วโลก แมกระทั่งประเทศไทย ที่พรอมจะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับเหตุปใจจัยใหม ทําใหเกิดการเรียนรู
การสูญเสีย การสืบทอด และการผลิตใหมทางวัฒนธรรม และการนําภูมิปใญญาดั้งเดิมมาประยุกตแใชกันขึ้น
ผูวิจัยพบวา บอเกิดหรือที่มาของภูมิปใญญาจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ มาจาก
ค า นิ ย ม ความเชื่ อ บรรทั ด ฐานทางสั ง คม และอื่ น ๆ เช น การรั บ อิ ท ธิ พ ลจากหลั ก คํ า สอนใน
พระพุทธศาสนา นโยบายของรัฐ วัฒนธรรมทางวรรณศิลป เป็นตน ซึ่งถือวา ผูแตงใชเป็นเครื่องมือหรือ
วิธีการโนมนาวใหผูอานนําไปปฏิบัติตาม ดังจะกลาวตอไป
๔. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา เอกวิทยแ ณ ถลาง (๒๕๔๐: ๔๖ - ๔๘) กลาววาวิธีการถายทอดภูมิ
ปใญญามีหลายวิธี เชน การสั่งสอนดวยการบอกเลา การสรางองคแความรูไวเป็นลายลักษณแอักษร การ
เรียนรูผานหลักธรรมคําสอน หรือการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม ในขณะที่ รุง แกวแดง (๒๕๔๓: ๒๓๐ - ๒๓๒)
กลาววา การถายทอดภูมิปใญญาเพื่อมิใหสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย โดยใชวิธีการสอนที่สอดคลอง
กับหลักการสอนแบบใหม เชน สอนตัว ตอตัว สอนโดยการปฏิบัติและสอนจากของจริง ส วนสามารถ
จันทรแสูรยแ (๒๕๓๔: ๕๐ - ๕๑) กลาวถึงการถายทอดภูมิปใญญาชาวบานไว ๒ วิธี คือ ถายทอดภูมิปใญญา
แกเด็กจะถายทอดผานการละเลน การเลานิทาน การทดลองหรือเขารวม และถายทอดภูมิปใญญาแก
ผูใหญ อาจทําไดดวยการบอกเลาโดยตรง หรือบอกเลาผานพิธีสูขวัญ พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมทาง
ประเพณีทองถิ่น สวนลักษณะการถายทอดแบงเป็น ๒ รูปแบบ คือ แบบไมเป็นลายลักษณแอักษร กับแบบ
เป็นลายลักษณแอักษร ซึ่งในอดีตสวนใหญไดจารึกหรือเขียนไวในใบลานหรือสมุดขอย

๑๐

ผูวิจัยพบวา วรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ ผูแตงใชวิธีการถายทอดภูมิปใญญาผานการ
สรางองคแความรูไวเป็นลายลักษณแอักษร โดยใชวิธีตาง ๆ เพื่อใหผูอานซึมซับไดดียิ่งขึ้น เชน การสอนอยาง
ตรงไปตรงมาก การสอนโดยการยกตัวอยาง การใชภาพพจนแ โวหารตาง ๆ เป็นตน ซึ่งผูอานจะเห็น การ
ผลิตซ้ําความคิดบางอยางและการสรางสรรคแใหมที่สอดคลองกับบริบททางสังคม ทั้งนี้ก็เพื่อชวยใหผูอาน
เขาใจหลักคําสอนไดงายยิ่งขึ้น ไมเกิดการตอตานคําสอน ดังจะกลาวในบทที่ ๔ ตอไป
๕. การศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาจากวรรณกรรม สุ ธิ ว งศแ พงศแ ไ พบู ล ยแ (๒๕๔๗: ๖๒๙) กล า วว า
กระบวนการเกิดภูมิปใญญาในวรรณกรรมเป็นทํานองเดียวกับกระบวนการกําเนิดภูมิปใญญาทั่วไป คือ เนน
อาศั ย วิ ถี แ ละพลั ง ของภู มิ ปใ ญ ญาเดิ ม ที่ มี อ ยู ใ นท อ งถิ่ น เชื่ อ มโยงกั บ ปใ จ จั ย ใหม ปใ จ จั ย ต น ทุ น คื อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และจารีตนิยม และปใจจัยเสริม คือ ประโยชนแใชสอยที่ประชาคมพึงได และขีดความ
เจริญทางวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ปใจจัยเหลานี้เป็นรากฐานของภูมิปใญญาผูสรางวรรณกรรม ซึ่งมา
จากความรอบรูหรือการใฝุเรียนรู การสั่งสมประสบการณแและความชํานาญเฉพาะตน
ผูวิจัยพบวามีการกลาวถึงภูมิปใญญาไทยในภาษาและวรรณคดีจากนักวิชาการที่หลากหลาย โดย
กุหลาบ มัลลิกะมาส (๒๕๓๗: ๗๕) กลาววา การอานวรรณคดียอมไดภูมิปใญญานั้นเสมอ คือ ไดความรู
ความเขาใจ เกณฑแการปฏิบัติในการวางตัวตอเพื่อนมนุษยแในสวนรวม ได รับรูวิถีการดําเนินชีวิตที่แมตอง
เปลี่ยนแปลงก็ตองเปลี่ยนแปลงอยางมีหลักเกณฑแ เปลี่ยนอยางมีรากแกว ภูมิปใญญาในวรรณคดีทําใหเห็น
บทบาท หนาที่ และรูจักธรรมะของคนไทย สําหรับเอกวิทยแ ณ ถลาง (๒๕๓๗: ๓๗ - ๔๒) กลาวถึงภูมิ
ปใญญาจากภาษาและวรรณคดีวาบางก็เป็น ปใญญาของสามัญชน บางก็เป็นธรรมะที่อยูประจําใจ บางเป็น
ความชาญฉลาดในการสังเกตธรรมชาติ บางก็เป็นสติปใญญาตามธรรมชาติที่เขาใจเหตุผล เขาใจปใญหา ภูมิ
ปใญญาดานตาง ๆ สามารถนํามาฟื้นฟู พัฒนา ขยายผลและปรับใชกับสถานการณแความเปลี่ยนแปลง
ใหม ๆ มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษแ (๒๕๓๗: ๑๐๒) กลาววา นอกจากมีภูมิปใญญาที่ปรากฏเป็นรูปธรรมแลว
ยังมีภูมิปใญญาที่เป็นนามธรรมดวย เชน การปลูกฝใงจริยธรรม การสรางคานิยม การจัดระเบียบสังคม และ
ปฏิภาณทางภาษา ทั้งนี้ สุจริต เพียรชอบ (๒๕๓๗: ๗๖) กลาววา ในการศึกษาภูมิปใญญาจากวรรณคดี อาจ
ใชแนวทางการวิจารณแวรรณคดีได เชน ดูความมุงหมายที่มี กลวิธีการแตง การแสดงออกดานภาษา การ
พิจารณาหางเสียงของผูประพันธแ บรรยากาศและอารมณแ ขอคิด คําคม วัฒนธรรมที่ปรากฏ การกําหนด
และสรางตัวละคร สวนประคอง นิมมานเหมินทแ (๒๕๓๗ : ๔๗ - ๔๘) กลาววา การศึกษาภูมิปใญญาจาก
ภาษาเป็นการสื่อความคิด ความรูสึก การแสดงอารมณแตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ เห็นไดจากการเลน
เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตแ เลนจังหวะ เลนเสียงหนักเสียงเบา เลนคําซอน คําซ้ํา เลนความหมาย การ
มีสัมผัสคลองจอง การเปรียบเทียบที่คมคาย เป็นตน ในดานวรรณคดี เราจะเห็นความสามารถของคนไทย
ที่ใ ช ภ าษาได อย า งคมคาย ไพเราะ สื่ อ ความหมายความคิ ด ได เ ป็ นอย างดี ในขณะที่ กุ สุ มา รัก ษมณี
(๒๕๓๗: ๘๐) กลาววา ในการศึกษาภูมิปใญญา เราสามารถเห็นภูมิปใญญาไดสองชั้น คือ ภูมิปใญญาของ
ภาษา และภู มิ ปใ ญ ญาของวิ ธีคิ ด วิ ธีม องโลก และวิธี มองชีวิ ตของคนแต กอ น โดย วิภ า กงกะนัน ทนแ
(๒๕๓๗: ๒๑๙) กลาวถึงผูที่มี “ภูมิปใญญา” วาเป็นผูที่มีความรูอันลุมลึก กว างขวาง มีความเขาใจในเรื่อง
ตาง ๆ มีความสามารถในการมองเห็นสรรพสิ่งตาง ๆ ตามที่เป็นอยูจริง มีความสามารถในการคิดพิจารณา
ไดวาสิ่งใดดีมีคุณคา ควรแกการปฏิบัติมากนอยเพียงใด สิ่งใดไมควร และสามารถปฏิบัติไดตามขั้น
ผูวิจัยพบวา กระบวนการเกิดภูมิปใญญาในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ คือ ผูแตง
อาศัยภูมิปใญญาเดิมที่มีอยูเดิมเชื่อมโยงกับปใจจัยใหมที่เขามาในสังคมสมัยที่แตงเพื่อให เป็นรากฐานในการ
สรางงาน จนปรากฏเป็นภูมิปใญญา ๒ ดาน คือ ภูมิปใญญาที่เป็นนามธรรม ศึกษาไดจากหลักคําสอนตาง ๆ
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ที่ผูแตงใชในการปลูกฝใงจริยธรรม คานิยม หรือเพื่อการจัดระเบียบสังคม และภูมิปใญญาทางภาษาเพื่อสื่อ
ความคิด ความรูสึก การแสดงอารมณแตาง ๆ พิจารณาจากการใชกลวิธีการสอน และการสรางสรรคแทาง
สุนทรียะ เชน การเลนเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตแ การเปรียบเทียบ การใชโวหารชนิดตาง ๆ เป็นตน
เมื่อ ประมวลแนวคิด เกี่ย วกั บ ภู มิปใ ญญาจากการศึ กษาข างต น แล ว เชื่ อมโยงกับ การวิเ คราะหแ
วรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแก็สามารถสรุปไดวา วรรณกรรมคําสอนภาคกลางกลุมนี้จัดเป็น
ภูมิปใญญาหนึ่งของคนไทยที่อยูในหมวดภาษาและวรรณกรรม ภูมิปใญญาที่ปรากฏสั่งสมมาจากความรู
ความคิด และประสบการณแของผูแตงเพื่อถายทอดใหแกบุคคล ชุมชน และสังคมนําไปเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต หรือเป็นแนวทางในการแกหรือปูองกันปใญหาสังคม โดยเนนจัดความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับ
มนุ ษยแ สามารถพัฒ นาเชื่อมโยงกับ ความรูสมัยใหม ในโลกโลกาภิวัตนแ ได ภูมิปใญญาจากวรรณกรรมมี
ความสําคัญเป็นอยางมาก ชวยกําหนดคุณลักษณะของคนในสังคมที่สอดรับกับเงื่อนไขทางประวัติศาสตรแ
ในยุคสมัยสรางชาติ (เผยแพรชวง พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) มีบอเกิดหรือที่มาจากแหลงตาง ๆ เชน อิทธิพล
ทางศาสนา อิทธิพลทางการเมือง ผูแตง ถายทอดองคแความรูไวเป็นลายลักษณแอักษรเพื่อใหผูอานเรียนรู
หลักคําสอน หรือการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม ผานวิธีการสอนที่สอดคลองกับหลักการสอนแบบใหม เชน
สอนผ า นเรื่ อ งเล า ต า ง ๆ สอนโดยอ า งบริ บ ททางสั ง คม เป็ น ต น โดยกระบวนการเกิ ด ภู มิ ปใ ญ ญาใน
วรรณกรรมของผูแตงเนนอาศัยวิถีและพลังของภูมิปใญญาที่มีอยูเดิมเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมสมัยที่แตง
เราสามารถศึกษาภูมิปใญญาไดจากการสื่อเนื้อหาแนวคิดผานวิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูอานจดจําโดยงาย
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรม
วรรณคดี (ครอบคลุ ม ไปจนถึ ง วรรณกรรมที่มี คุณค า ) เป็ นศิ ล ปะเพื่ อความบัน เทิ ง ที่จั ดอยู ใ น
ศิลปกรรม ๕ ประการ ไดแก สถาปใตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดุริยางคศิลป และวรรณคดี ศิลปะ
ทั้งหานี้มีคุณลักษณะที่บริสุทธิ์สมบูรณแ เป็นที่เราใจคนดูคนฟใง มีความงามความไพเราะที่เกิดจากฝีมือและ
เทคนิค โดยมีคําวาสะเทือนใจ จินตนาการและการแสดงออกเป็นบอเกิ ดหรือหัวใจสําคัญ กลาวคือ เมื่อมี
อะไรมากระทบใจทําใหเกิดความสะเทือนใจ เมื่อมีอารมณแสะเทือนใจก็ตองแสดงออกใหเห็น ถาเป็นผูมี
ความรูและฝีมือก็จะใชเทคนิคเพื่อทําใหเกิดรูป เสียง สีและตัวหนังสือใหปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรม จึงกลาวได
วาศิลปะคืออารมณแสะเทือนใจ ทีผ่ านความคิดและกําหนดขึ้นเป็นรูป (พระยาอนุมานราชธน, ๒๕๔๖: ๒๓
- ๒๗) โดยวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแนี้ถือวาเป็นศิลปกรรมที่ผูแตงสรางสรรคแขึ้นโดยอาศัย
ภูมิความรูหรือภูมิปใญญาเฉพาะตนซึ่งมีฝีมือเป็นตนทุน รูจักใชเทคนิคในการถายทอดออกมาในรูปแบบ
ของตัวหนังสือ จนเกิดตัวบทที่หลากหลาย ใหทั้งอารมณแสะเทือนใจ จินตนาการและการแสดงออกตาง ๆ
สําหรับการวิจัยวรรณกรรมในครั้งนี้ ผูวิจัยเนนศึกษาภูมิปใญญาของคนไทยที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอน
ภาคกลางยุคการพิมพแ โดยอาศัยแนวคิดในการศึกษาวิเคราะหแวรรณคดีมาเป็นกรอบในการศึกษาดวย
ดวงมน จิตรแจํานงคแ และสุจิตรา จงสถิตยแวัฒนา (๒๕๕๔: ๖ - ๘) กลาวถึงการศึกษาตัวงาน
วรรณคดีวา สามารถแยกแยะเป็น ๒ สวน คือ ๑) เนื้อหา คือ ความหมายทางอารมณแและความคิด และ
๒) รูปแบบ คือ วัสดุหรือตัวสื่อและการประกอบวัสดุเพื่อสนองวัตถุประสงคแของการสื่อสาร การศึกษาวัสดุ
ครอบคลุมถึงกลวิธีและแบบแผนหรือขนบของการประกอบวัสดุ โดยการศึกษารูปแบบและเนื้อหาไม
สามารถแยกออกจากกันได ทั้งนี้ เนื่องจากไมมีวัสดุหรือสื่อที่ดีโดยลําพังโดยไมเอื้อตอการสื่อสาร และไมมี
สารที่ปรากฏออกมาไดโดยไมตองพึ่งสื่อ วรรณคดีเป็นศิลปะที่ใชภาษาเป็นวัสดุ ผูแตงอาจพลิกแพลงภาษา
ใหมีลักษณะผิดแผกไปจากความเคยชินเพื่อผลของการสื่อสารไมวาจะเป็นเสียง ความหมายที่มีคาทาง
อารมณแและความรูสึกแกผูอานผู ฟใง สําหรับวิ ทยแ ศิวะศริยานนทแ (๒๕๔๑: ๒๖๐ - ๒๗๓) กลาวถึง
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การศึกษาวรรณคดีที่แทจริงวา คือ การทําความเขาใจกับบทประพันธแใหปรุโปรง ผูที่เป็นกวีตองสามารถ
โนมนาวผูอานใหมีความคิด มีอารมณแคลอยตาม เห็นความหลากหลายของชีวิต นักวรรณคดีจําเป็นตองรู
หลักปรัชญาแหงความงามและเทคนิคของการประพันธแดวย อีกรูทั้งความมุงหมายของกวี สถานการณแทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และศิลปะในเวลาประพันธแ พิจารณาในแงของปใญญาที่เกิดจากการเลือกใชคําเหมาะ
กระจ าง เหมาะสมกลมกลืน กัน ของความคิดและคําที่ใชแสดงความคิดนั้น ในขณะที่ชัตสุณี สิ นธุสิ งหแ
(๒๕๕๐: ๗ - ๕๐) กลาววา การเขาถึงวรรณคดีทําไดอยางหลากหลาย อาจศึกษาโดยใชแนวคิดตาง ๆ
ศึกษาระเบียบแบบแผนของวรรณคดี ศึกษาองคแประกอบและกลวิธี เชน ดูการใชภาษา ถอยคําสํานวน
และความเปรียบ และศึกษาวรรณคดีกับสังคม เนื่องจากวรรณคดีสัมพันธแกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
มิคเคล บาคทิน (Mikhail Bakhtin อางถึงในพัฒนา กิติอาษา, ๒๕๔๖: ๖๑ - ๖๒) กลาวถึง
หลักการวิเคราะหแตัวงานหรือตัวบทวรรณกรรมที่ไมแตกตางจากนักวิชาการคนอื่น ๆ นัก โดยเสนอแนะ
แนวทางการวิเคราะหแ ตัวบทไว ๕ ประการที่มีความคลอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนี้ ๑) พึงใหความสําคัญตอ
ภาษา โดยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดตีความหมายมองจากต างมุม คิดตางมุมได ๒) ตัวบททุกประเภท ขอเขียน
ทุกชนิด และปรากฏการณแทางสังคมยอมมีความหมายที่สื่อผานเสียงพูดอันมาจากความรูสึกนึกคิดของคน
ที่ไมมีอํานาจดวย เพราะวรรณกรรม คือ พื้นที่หรือเวทีแสดงออกของบุคคลเหลานี้ ผูใชวรรณกรรมพึง
ตีความหมายเพื่อทําความเขาใจความหมายที่บุคคลเหลานี้ประสงคแจะสื่อดวย ๓) การอานวรรณกรรม คือ
กระบวนการโตตอบกันระหวางตัวบทกับผูอานหรือผูรับสาร ที่เกิดขึ้น จากการอานการตีความตัวบท โดย
ตัวบททุกประเภทจะบรรจุเสียงที่สื่อความหมายอันกวางขวางและหลากหลายมิติ ๔) ความหมายรวมของ
เรื่องหรือประเด็นตาง ๆ ที่ปรากฏในตัวบท เป็นพื้นฐานสําคัญในการทําความเขาใจพฤติกรรมทางสังคม
ของมนุษยแผานการสื่อความหมายกันดวยภาษา ซึ่งตองอาศัยบริบททางสังคมของวรรณกรรมในการแปล
ความหรือตีความหมายรวมดังกลาวดวย และ ๕) การวิเคราะหแวิถีชีวิต พฤติกรรมและภาษาของชาวบานที่
แสดงออกในพื้นที่สาธารณะในตัวบท ซึ่งเป็นการสนทนาเกี่ยวกับร างกายและกิจกรรมของอวัยวะสวน
ตาง ๆ เป็นการแสดงออกในเชิงลอเลนกับอํานาจ ขอหามในทางศาสนา หรือระเบียบขอบังคับของสังคม
จากแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวรรณคดีทําใหเห็นวา ในการศึกษาวรรณคดีจําเป็นตองวิเคราะหแ ตัว
บทอยางละเอียด ทั้งดานเนื้อหาและกลวิธี เพื่อจะไดเขาถึงวรรณคดีมากยิ่งขึ้น ในการศึกษาวรรณกรรม
คําสอนภาคกลางยุคการพิมพแกลุมนี้ ผูวิจัยจึงมุงวิเคราะหแตัวบท ทั้งดานเนื้อหา (สาระคําสอน) และรูปแบบ
(กลวิธีการสอนและกลวิธีทางวรรณศิล ป ) เพื่อชว ยให ผู อานเห็ นภูมิปใญญาของผู ประพันธแที่ปรากฏใน
วรรณกรรมคําสอนกลุ มนี้อยางเดนชัดยิ่งขึ้น โดยผูวิจัยจะใชกรอบการศึกษาแบบอานละเอียด (Close
Reading) ของพระราชวรวงศแเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณเป็นตัวชวยในการวิเคราะหแดวย กรอบแนวคิดนี้
ชี้ใหเห็นทั้งขอดีและขอดอยของวรรณคดีที่ศึกษา (๒๕๑๓: ๗๘ - ๗๙) ทั้งจะอาศัยแนววิเคราะหแความงาม
ในกวีนิพนธแตามกรอบของเคลนทแ บรูคสแ (Cleanth Brooks, ๑๙๗๕: ๑๙๔) ที่เนนศึกษาความงามใน
โครงสรางของกวีนิพนธแ เชน การประสานสอดคลองกับองคแประกอบดานรูปแบบ เนื้อหา เสียง ภาพพจนแ
การเลนคํา ความประสานกลมกลืนกันระหวางรูปแบบกับเนื้อหาและการใชภาษา จังหวะและลีล าที่เกิด
จากการจัดวางรูปแบบคํา การใชคําชนิดตาง ๆ เพื่อความไพเราะและคมคายในการสื่อความ รวมถึงการให
ภูมิหลังเกี่ยวกับสังคมสมัยที่แตงเพื่อชี้ใหเห็นวา การทีว่ รรณกรรมกลุมนี้มีลักษณะเป็นโลกธรรมหรือเดนใน
ดานการสอนสังคม เป็น เพราะแตงใหส อดรับกับ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การชี้แนวทางการ
ดํารงชีวิตในสังคมรวมสมัย การสรางสํานึกรวมในความเป็นชาติ การแสดงคานิยมใหมและทัศนคติใหม
โดยการแนะแนวปฏิบัติตาง ๆ เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งมีปใจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของ ดังจะกลาวตอไป

๑๓

บริบทสังคมไทยหลังจากรับอิทธิพลจากตะวันตก
หากกล าวถึงบริบททางสังคมในการสรางสรรคแว รรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคกอนการพิมพแ
พบวาในสมัยที่ไมมีโรงพิมพแ คนไทยมีแตหนังสือที่จารลงในใบลานและเขียนในสมุดขอยที่เรียกกันในสมัย
ตอมาวาสมุดไทย ในการแตงหนังสือ มักไมระบุชื่อผูแตงหรือผูสราง ไม ระบุพ.ศ.ที่แตง ผูแตงนาจะเป็น
นักปราชญแราชบัณฑิตหรือพระสงฆแที่มีความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกและมีความรูความสามารถในการ
แต ง คํ า ประพั น ธแ แต ง ขึ้ น เพื่ อ ใช ส อนกุ ล บุ ต รกุ ล ธิ ด าให อ า นออกเขี ย นได บ า งก็ ใ ห เ ป็ น อานิ ส งสแ ใ น
พระพุ ท ธศาสนา ไม เ น น การจํ า หน า ย เนื้ อ หาของวรรณกรรมมั ก อิ ง กั บ ระบบความคิ ด ความเชื่ อ ใน
พระพุทธศาสนา สวนกลุมผูเสพวรรณกรรมก็ มักเป็นชนชั้นสูง เนื่องจากระบบการศึกษายังอยูในรั้วในวัง
การสรางเสพวรรณกรรมที่เป็นลายลักษณแจึงยังอยูในวงแคบ ไมแพรหลายไปยังกลุมชาวบาน ดังที่พัชลินจแ
จีนนุน (๒๕๕๕: ๘๓) กลาวถึงวรรณกรรมคําสอนภาคใตสมัยโบราณวา มีลักษณะรวมกับวรรณกรรม
คําสอนภาคกลางสมัยโบราณอยางชัดเจน โดยนิยมจารหรือเขียนไวในหนังสือบุดหรือสมุดขอย สวนใหญไม
ระบุชื่อผูแตง และชวงเวลาแตง แตก็ทําใหเห็นวาการสรางงานยังจํากัดอยูในวงแคบ เพราะผูแตงเป็น
พระสงฆแและนักปราชญแราชบัณฑิตที่มุงแตงวรรณกรรมใหกุลบุตรสวดอานใหชํานาญ และนําไปประกอบ
อาชีพเป็ น สําคัญ ชาวบ านที่ส ร างงานในรูปแบบของวรรณกรรมลายลั กษณแมีจํานวนนอย เนื้อหาของ
วรรณกรรมคําสอนเนนสอนคุณธรรม การถายทอดหลักการรับราชการและการปลูกฝใงความคิดความเชื่อ
ทางศาสนา ผูแตงมักนําคําสอนที่มีอยูแลวมาเรียบเรียงขึ้นใหม โดยไมอิงบริบทสังคมและการเมือง มุง สอน
ผูมีความรู ตลอดจนชนชั้นนําอาน เชน นักบวช นักปราชญแราชบัณฑิต ขาราชการ พระมหากษัตริยแ และ
นางสนม เนื่องจากภาษาที่ใชเป็นภาษาที่มีไมพบในชีวิตประจําวัน ไมเหมาะแกชาวบานที่ไมคอยรูหนังสือ

ภาพที่ ๒ วรรณกรรมประเภทลายลักษณแสมัยโบราณที่จารหรือเขียนลงในสมุดขอย
ในชวงที่สั งคมไทยเขาสูยุคพัฒนาหรือชวงที่ ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก การสรางและการเสพ
วรรณกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอยางมาก เมื่อมีมิชชันนารีนิกายโปรเตสตันสแเขามาเผยแพร
ศาสนาคริสตแในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก พวกมิชชันนารีนําความรูสมัยใหมเขามา บางก็ตั้งโรงพิมพแ และ
วิทยาการสมัยใหม (ชัย เรืองศิลป, ๒๕๔๕: ๓๓) โดยหมอบรัดเลยแชาวตะวันตกไดนําแทนพิมพแเขามาใน
เมืองไทย ตอมาไดหลอตัวพิมพแภาษาไทยขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ ๓ การพิมพแหนังสือจึงเริ่มไดรับความนิยม
อยางแพรหลาย หมอบรัดเลยแพิมพแทั้งหนังสือพิมพแและหนังสือเฉพาะเรื่องออกจําหนายดวย จนมีการซื้อ
ลิขสิทธิ์กันขึ้น ตอมาก็ปรากฏโรงพิมพแครูสมิทเมื่อครูสมิทไดลาออกจากราชการวังหนามาตั้งโรงพิมพแ เองที่

๑๔

บางคอแหลมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ ครูสมิทพิมพแหนังสือบทกลอนขาย โดยแยกพิมพแเป็นเลมเล็ก ๆ ราคาเพียง
เลมละสลึงบางเฟื้องบาง โดยเฉพาะเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภูที่พิมพแขายไดกําไรจนสรางตึกไดหลังหนึ่ง
จนเป็นตนแบบของหนังสือบทกลอนทั้งปวงที่โรงพิมพแในสมัยตอมาไดอาศัยตนฉบับที่พิมพแจากโรงพิมพแนี้
ครั้นสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงเริ่มปรากฏโรงพิมพแอยางแพรหลาย มีโรงพิมพแหลวงตั้งอยูในพระบรมมหาราชวัง
พิมพแหนังสือเรื่องพงศาวดารจีนบาง หนังสือแบบเรียนบาง โรงพิมพแสวนใหญนิยมพิมพแนิทานคํากลอน
เพราะมองเห็นแบบอยางจากโรงพิมพแอื่น ๆ วาพิมพแแลวขายดี บางก็ ขวนขวายหาเรื่องแปลก ๆ มาพิมพแ
บางก็จางนักกลอนแตงเรื่องขึ้นใหม ซึ่งไดรับความนิยมจากกลุมผูอานเป็นอยางดี โรงพิมพแที่ที่ไดรับความ
ชื่นชอบจากนักอานคือโรงพิมพแราษฎรแเจริญหรือโรงพิมพแหนาวัดเกาะ สวนโรงพิมพแอื่น ๆ ไดแก โรงพิมพแ
ศิริเจริญ โรงพิมพแพานิชสรรพอุดม โรงพิมพแบา นพระยาสมุท โรงพิมพแพานิชศุภผล โรงพิมพแบํารุงนุกูลกิจ
โรงพิมพแโสภณพิพรรฒธนากร โรงพิมพแไท โรงพิมพแหองสมุดไท โรงพิมพแอักษรนิติ โรงพิมพแไทยเขษม โรง
พิมพแสยามพณิชยการ โรงพิมพแ กรุงเทพบรรณาคาร โรงพิมพแยิ้มศรี สํานักพิมพแจําหนาย “อุดม” และ
สํานักพิมพแ “เพลินจิตตแ” (ส.พลายนอย, ๒๕๔๘: ๑๑ - ๑๐๙) วรรณกรรมที่โรงพิมพแตาง ๆ จัดจําหนายนั้น
มีรูปเลมขนาด ๑๖ หนายก ใชกระดาษปกออนพิมพแทั้งเลม มักแตงเป็นกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ แต
เรี ย งพิม พแ แ บบพิ ม พแร อ ยแก ว หน า ปกผู ส ร า งจะบรรจุ ก ลอนเพื่อ โฆษณาสิ น คา ของโรงพิม พแ บา งก็ ใ ส
ภาพประกอบเพือ่ เรียกรองความสนใจจากกลุมผูเสพ พรอมทั้งระบุชื่อเรื่อง ชื่อโรงพิมพแ ราคา พ.ศ. ที่แตง
ปกในระบุลิขสิทธิ์ บางก็ใสคํานํา ใสสัญลักษณแโรงพิมพแ สวนปกหลังระบุสินคาประเภทตาง ๆ ที่โรงพิมพแจัด
จําหนายเพื่อแขงขันกันในยุควัฒนธรรมทุนนิยม เจาของโรงพิมพแที่พิมพแเผยแพรผลงานของสุนทรภู หรือ
นักเขียนใดทีแ่ ตงเลียนแบบผลงานของสุนทรภูจะไดรับความนิยมจากกลุมผูเสพมากเป็นพิเศษ กลาวไดวา
สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นตนมาเกิดการสรางกับการเสพวรรณกรรมกันอยางกวางขวางในกลุมของชาวบาน

ภาพที่ ๓ วรรณกรรมประเภทลายลักษณแยุคการพิมพแที่มีรูปเลมขนาดเล็กจากโรงพิมพแวัดเกาะ
เมื่อกลาวถึงการเขามาของอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกพบวา ปลุกชนชั้นสูงและชนชั้นกลางให
ตื่นตัวเป็นอยางมาก ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไดทรงปฏิรูปขนบประเพณีอันลาสมัยหลายอยาง มีการสรางถนน
หนทางมากขึ้น มีทั้งสะพานสมัยใหม เรือ ไฟสมัยใหม โรงสีสมัยใหม อู ตอเรือสมัยใหม มีของสมัยใหม
บริโภคมากกวาสมัยกอน ๆ และมีตลาดเพิ่มจํานวนมากขึ้น (ชัย เรืองศิลป, ๒๕๔๕: ๑๖๗ - ๑๙๒) ครั้นใน

๑๕

สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเนนปฏิรูปประเทศใหทันสมัย ตามแบบ
ตะวันตก จึงเนนปรับปรุงและสรางสิ่งตาง ๆ ใหมีความเจริญขึ้น เชน การปรับปรุงหรือขยายถนนใหกวาง
ออกไป สงผลใหชาวกรุงอยากนั่งรถมากกวาเดิน มีการตั้งไปรษณียแ ยกเลิกขนบไพรและทาส เลิกโรงบอน
โรงหวย โรงยาฝิ่นและโรงเหลา มีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการแตงกายที่ดู สุภาพเรียบรอย นอกจากนี้
ยังมีการสรางอาคารบานเรือน โรงงาน วัดวาอาราม ทางรถไฟ ติดตัง้ สายโทรเลข โทรศัพทแ ผูหญิงเริ่มไวผม
ยาวประบาเพื่อความสวยงาม มีการปฏิรูปการศึกษา ดังการตั้งโรงเรียนสําหรับสั่งสอนลูกหลานของราษฎร
ทั้งชนชั้ น ไพร แ ละชนชั้น กลางให รู วิช าหนั งสื อ ตั้ งโรงเรียนหลวงตามวัดเพื่อให ลู กหลานราษฎรไดรั บ
การศึกษาเชนเดียวกับลูกเจานายและขาราชการ โดยมองวาวิชาหนังสือทําใหการทั้งปวงสําเร็จไปได มีการ
พิมพแหนังสือสอนศาสนา และหนังสือเรียนอื่น ๆ เพื่อแจกจายแกประชาชน มีการตั้งโรงเรียนสตรี โรงเรียน
มัธยม และโรงเรียนหลวงอื่น ๆ ขึ้ นอีกจํานวนมาก มีการตั้งโรงพิมพแตาง ๆ (ดังที่กลาวไวขางตน) รวมถึง
การออกหนั งสื อพิมพแ อย างแพรห ลายโดยกลุมของคนหั ว สมัยใหม หรือพวกชนชั้นกลางที่เริ่มเขามามี
อิทธิพลตอคนในสังคม เชน ต.ว.ส.วรรณาโภหรือเทียนวรรณ ออกหนังสือตุลยวิภาคพจนกิจ หรือก.ศ.ร.
กุหลาบ กฤตศนานนทแ ออกหนังสือสยามประเภท (ชัย เรืองศิลป, ๒๕๔๕: ๒๐๒-๒๕๑, ๓๒๕ - ๓๓๓)
กลาวไดวาสังคมและเศรษฐกิจของสยามเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นตนมา
สอดคลองกับที่ผาสุก พงษแไพจิตร และคริส เบเคอรแ (๒๕๔๖: ๑๗๐ - ๑๗๑) กลาววา หลังพ.ศ. ๒๔๔๓
กรุงเทพฯ เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจขาวและการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ของระบบขาราชการที่รวมศูนยแอํานาจระบบใหม จํานวนพอคาและขาราชการเพิ่มขึ้น เป็นปใจจัยใหเกิด
ความตองการสินคาบริการและสาธารณูปโภคในเขตเมือง ในทศวรรษที่ ๒๔๘๐ การสะสมทุนเพิ่ มขึ้น
กลางทศวรรษ ๒๔๙๐ ภาวะเศรษฐกิจเฟื่องฟูสืบเนื่องจากสงครามเกาหลี ยิ่งมีสวนชวยใหธุรกิจเอกชน
เจริญเติบโตเร็วขึ้น ชุมชนมีนักธรกิจจีนรวมมือกันสรางธรุกิจใหใหญขึ้น
ปรากฏการณแที่นาสนใจในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นตนมา คือการใชนโยบายการสรางชาติเพื่อสราง
พลเมื องแบบใหม สมัย รั ชการที่ ๕ มีการเขียนบทความเพื่อกระตุนการสรางชาติ เชน บทความเรื่อง
“เมืองไทยจงตื่นเถิด” ในหนังสือไซแอมรีโพซิทอรี ปี ๑๘๓๐ เรงเราพวกหัวกาวหนาวา “บัดนี้ถึงเวลาแลว
ที่จะสรางทางรถไฟให ทั่วทุก ๆ ภาคของเมืองไทยเพื่อสรางเมืองไทยใหใหญยิ่ ง...คนไทยจะตองตื่นตัว
จะตองศึกษาเลาเรียน จะตองตื่นขึ้นมาใหทันความเจริญสมัยใหม มิฉะนั้น ยานแหงความเจริญจะบดขยี้คน
ไทยและทิ้งคนไทยไวเบื้องหลัง สําหรับเป็นตัวอยางใหคนไทยเยยหยันในความเพิกเฉยไมเอาไหนเสียเลย
เมื่อโอกาสมาถึง” (SR เลม ๖ หนา ๑๖๔ อางถึงในชัย เรืองศิลป, ๒๕๔๕: ๒๐๖) แนวคิดการสรางชาติ
ปรากฏเดนชัด ยิ่งขึ้นในสมัย รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพยายามปลูกฝใ ง
จิตสํานึกรักชาติเพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญของการคงอยูของชาติ และของสถาบันตาง ๆ หนาที่ที่มี
ตอประเทศชาติ การสรางชาติ นิยมทางเศรษฐกิจ และการรักษาเอกราชของชาติไทย (โกวิท วงศแสุรวัฒนแ
,๒๕๔๗: ๔๖) ทรงสงเสริม “ความเป็นสมัยใหม” โดยทรงเสนอแนะใหชาวสยามดําเนินชีวิตเชนเดียวกับ
ชาวตะวันตก (วีรวัลยแ งามสันติกุล, ๒๕๕๙: ๔๓) แนวคิดการสรางชาติทวีความรุนแรงชวง พ.ศ. ๒๔๗๐ ๒๕๐๕ ที่เขม ขน มากเป็ น พิเศษ คือ สมัยรัฐ บาลจอมพลป.พิบูล สงคราม (พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๕๐๐) ผู มี
บทบาทสําคัญในการแนะแนวคิดชาตินิยมใหแกคณะรัฐบาลคือหลวงวิจิตรวาทการ อันเนื่องจากสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปและเผชิญกับปใญหาหลายดาน การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและปใญหาเหลานี้ คือ
การสราง “ชาติไทย”และ “ความเป็นไทย” เพื่อใหเป็นที่ยึดมั่นของทุกกลุม การใหบานเมืองเจริญตาม
มาตรฐานของตะวันตกจําเป็นตองอาศัยแนวคิดนี้ (สายชล สัตยานุรักษแ, ๒๕๔๕: ๒๙ - ๓๐) รัฐบาลมี
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นโยบายปรับปรุงทั้งดานวัฒนธรรม ศีลธรรม และการทํามาหากิน มีการปลูกฝใงใหประชาชนยึดหลักธรรม
ระดับโลกียะเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต (กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๔๙๗: ๓๐) ในดานวรรณกรรม
รัฐบาลไดกําหนดใหผูแตงนําเสนอเนื้อหาที่สงเสริมศีลธรรม ทั้งมีการออกประกาศนโยบายรัฐนิยมจํานวน
๑๒ ฉบับเพื่อใหพลเมืองปฏิบัติตาม เชน ฉบับที่ ๗ (๒๑ มีนาคม ๒๔๘๒) ชักชวนใหชาวไทยรวมกันสราง
ชาติ หรือฉบับที่ ๙ (๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓) กําหนดใหคนไทยทําหนาที่พลเมืองดี การประกาศนโยบายที่
เขมขนนี้ สงผลตอความคิดและความรูสึกชาตินิยมในหมูราษฎรดวย
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลตอการสรางกับการเสพวรรณกรรมของไทยในวงกวาง ดัง
ธั ญ ญา สั ง ขพั น ธานนทแ (๒๕๕๙: ๑๔ - ๔๐) กล า วว า สั ง คมไทยสมั ย รั ช กาลที่ ๕ จนถึ ง ก อ นการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลง “ขนบ”ของการสรางและการเสพ
วรรณกรรมครั้งใหญ อันเนื่องมาจากผลของการทําประเทศใหเจริญแบบตะวันตก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได
สรางปใจจัยหลายอยางที่มีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยางในวงวรรณกรรมไทย ผลจากการให
การศึกษาแกทวยราษฎรแ เป็นผลใหมีผูรูหนังสือมากขึ้น ทําใหมีการสรางสรรคแวรรณกรรมซึ่งแตเดิมจํากัด
อยูในวังเริ่มขยายสูประชาชนมากกวาแตกอน และขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวั ฒนธรรมก็มี
ส ว นอย างยิ่ งในการกําหนดวิถีทาง คานิยมและรสนิยมทางการอานตามไปดว ย เชน การเกิดขึ้นของ
วรรณกรรมรูปแบบใหมประเภทนวนิยายและเรื่องสั้น ที่เนนโครงเรื่องสมจริง นับวาสอดคลองกับวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป กอปรกับคนรุนใหมชื่นชอบและแสวงหาสิ่งแปลกใหมต ามลักษณะของชนชั้นกลาง คนกลุมนี้มี
บทบาทอยางยิ่งในการสรางและเสพวรรณกรรมในชวงสมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงปใจจุบัน ชวงเวลานี้เป็นชวงที่
“เรื่องอานเลน” หรือเรื่องบันเทิงเริมรมยแเฟื่องฟูมากที่สุดดวย ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ถึงตนสมัยรัชกาลที่ ๗
กลุมผูสรางและผูเสพแบงออกเป็น ๒ กลุม คือกลุมอนุรักษแนิยม อันไดแก เจานายชั้นสูงและผูทรงคุณวุฒิ
ดานอักษรศาสตรแกับกลุมความคิดเสรีนิยมหรือพวกนักอานรุนใหม สําหรับวรรณกรรมยอดนิยมที่คนรุน
ใหมใหความสนใจจะเป็นเรื่องที่อานงาย มุงเลาเรื่องใหเกิดความสนุกสนาน เราอารมณแ และทํา ใหผูอาน
สนุกสนานเหมาะสําหรับผูอานระดับ “ตลาด” ในสมัยรัชกาลที่ ๗ นับวาเป็นชวงที่สําคัญในการสรางสรรคแ
ศิลปวรรณกรรม โดยเฉพาะเรื่ องสั้น ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเนื่องจากรับรูปแบบการเขียนจาก
ตะวันตก ดังเรื่องสั้นที่แตงในชวงพ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๕ มีความเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจ เชน นักเขียนสวน
ใหญเป็นนักเขียนหนุมสาว งานเขียนมุงความสมจริง ที่มุงแสดงพฤติกรรมและชีวิตบุคคล มีทั้งแนวเรื่อง
เกี่ยวกับความรัก ชีวิตครอบครัว แสดงความคิดเกี่ยวกับชีวิตคู แสดงใหเห็นคานิยมบางอยางที่เปลี่ยนแปลง
ไป เชน คานิยมเงินคือพระเจา คานิยมการใชชีวิตตามแบบตะวันตก การสรางจิตสํานึกและความตื่นตัวใน
เรื่องสิทธิเสรีภาพของสตรี เป็นตน ลักษณะดังที่กลาวมานี้กลมกลืนและสอดคลองกับความเป็นไปของ
สังคมและวัฒนธรรม (ธัญญา สังขพันธานนทแ, ๒๕๕๙: ๔๒ - ๖๗) แมแตการแตงวรรณกรรมคําสอนภาค
กลางยุ คการพิ ม พแก็ มี ค วามกลมกลื ม สอดคล อ งกั บ สั ง คม เชน การเกิ ด กลุ มผู ส ร า งกั บ ผู เ สพที่ เ ป็ น คน
โดยทั่วไปในสังคมไมจํากัดอยูในรั้วในวังเหมือนในอดีต นาจะเกิดจากการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่
๕ และการเขามามีบทบาทของชนชั้นกลาง การที่ตัวเลมหนังสือมีการระบุราคา ระบุโรงพิมพแ (เชน โรง
พิมพแผดุงพันธุแ พานิชศุภผล หางสมุด ราษฎรแเจริญ และสมุด ) และระบุลิขสิทธิ์กันอยางแพรหลายนาจะ
เกิดจากการรับอิทธิพลวัฒนธรรมทุนนิยมจากตะวันตกที่เนนสรางงานเพื่อขาย ที่สําคัญคือ การนําเสนอ
เนื้อหาคําสอนและกลวิธีตาง ๆ ที่รวมสมัยก็นาจะมาจากการรับอิทธิพลจากบริบทของสังคมดวย ดังจะ
วิเคราะหแอยางลึกซึ้งตอไป
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ภาพที่ ๔ วรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแที่ระบุราคาตามวัฒนธรรมทุนนิยมจากตะวันตก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมคาสอนภาคกลาง ผูวิจัยพบวามีการศึกษาวรรณกรรม
คําสอนภาคกลางกันอยางแพรหลาย แบงไดเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้
๑.๑ การศึกษาวรรณกรรมคาสอนภาคกลางโดยทั่วไป การศึกษาวรรณกรรมคําสอนกลุมนี้มี
ทั้งศึกษาประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือศึกษาเป็นภาพรวม ดังนี้
๑. การศึกษาเฉพาะเรื่องเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ไดแก วิทยานิพนธแของ
สุภาพร คงศิริรัตนแ (๒๕๓๑) เรื่อง “การศึกษาวิเคราะหแวรรณกรรมคําสอนสมัยรัตนโกสินทรแตอนตนเรื่อง
ศรีสวัสดิวัตร” ดานผูแตง จุดมุงหมายในการแตง การใชภาษา ลักษณะตัวอักษร อักขรวิธี ตลอดจนสภาพ
สังคมที่ปรากฏในวรรณกรรม ทําใหเห็นหลักคําสอนที่เนนขอปฏิบัติตอครูและตนเอง ทั้งแสดงสภาพสังคม
ที่เป็นลบ และบทความของสุปาณี พัดทอง (๒๕๔๕: ๖๔ - ๗๙) เรื่อง “โคลงโลกนิติ: อมตะวรรณกรรมคํา
สอน” ทีส่ รุปวา เรื่องนี้เป็น “ยอดสุภาษิตอมตะ” ไดรับความนิยมจนถึงปใจจุบัน คําสอนเหมาะกับทุกเพศ
วัย ทุกสถานภาพ และทุกชนชั้น สะทอนใหเห็นวาบุคคลและสังคมจะดีหรือชั่วขึ้นอยูกับการกระทําของตน
๒. การศึกษาหลายเรื่องเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของงาน นักวิจัยจะศึกษาตั้งแตประวัติ
ความเป็นมา รูปแบบ อักขรวิธี เนื้อหา ลักษณะคําประพันธแ กลวิธีการสอน วรรณศิลป คุณคา อาจมีการ
หยิบยกประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของทองถิ่นมาศึกษาใหละเอียดลึกซึ้งตอไป มีงานวิจัยของศิริมา
เจนจิตมั่น (๒๕๒๙) ทําวิทยานิพนธแเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหแวรรณกรรมคําสอนประเภทกลอนเพลง
ยาวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ” เชน เรื่องสุภาษิตสอนชายหญิงและเพลงยาวถวาย
โอวาท โดยศึกษาตั้งแตประวัติความเป็นมา ลักษณะการแตง เนื้อหาคําสอน ความเชื่อและคานิยม ผล
การศึกษาทําใหทราบวา วรรณกรรมประเภทกลอนเพลงยาวมีเนื้อหาที่สะทอนคุณคาทางดานศีลธรรม
จริยธรรม และสังคม ตลอดจนการสะทอนความเชื่อบางอยางในสังคม ตอมาคือ งานวิจัยของนิยะดา เหลา
สุน ทร และคณะ (๒๕๔๐) ทําวิจั ยเรื่ อง “ภูมิปใญญาของคนไทย: ศึกษาจากวรรณกรรมคําสอน” เชน
กฤษณาสอนนองคําฉันทแ สุภาษิตสอนหญิง และโคลงราชสวัสดิ์ โดยเนนพิจารณากลุมผูรับคําสอน ไดแก
กษัตริยแ ราชเสวก บุรุษ สตรี และเด็ก ผลการศึกษาทําใหทราบวา วรรณกรรมคําสอนแสดงภูมิปใญญาดาน
วิถีชีวิต วิธีคิดของคนไทย และอาจมองไปในอนาคตของคนไทยดวย สวนบทความของพิมพแพรรณ ไพบูลยแ
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หวังเจริญ (๒๕๔๒: ๑๑๓ - ๑๒๑) เรื่อง “วรรณกรรมสุภาษิตสําหรับสอนผูหญิง ” เนนศึกษาวรรณกรรมที่
ใชสอนผูหญิง โดยศึกษาจากวรรณกรรมที่บันทึกในสมุดขอยในหอสมุดแหงชาติ เช น กฤษณาสอนนอง
พิเภกสอนเบญกาย ทาวกรุงพานสอนนาง ศรีอุสา สอนหญิงและษรสาว ผลการศึกษาพบวา สาระคําสอน
มีทั้งสอนหญิงโสดและหญิงที่ออกเรือนแลว มี ๓ ประการ คือ สอนการครองตน เชน มีมารยาทงาม และ
รูจักถนอมกาย ตอมาก็สอนการครองคน เชน รูจักครองใจมิตรสหายของสามี ภรรยานอย และบริวาร
สุดทายคือสอนการครองงาน เชน ขยันปรนนิบัติสามี รูจักเก็บหอมรอมริบและทําใหเพิ่มพูน ในขณะที่
หนังสือของชลดา เรืองรักษแลิขิต (๒๕๔๙) เรื่อง “อานสุภาษิตพระรวง ฉบับวิเคราะหแและถอดความ”
ศึกษาดานลักษณะทั่วไป วรรณศิลป และคุณคาของสุภาษิตพระร วง ทําใหทราบวา สุภาษิตพระรวงสอน
เรื่องการปฏิบัติตนในดานตาง ๆ ทั้งแสดงความคิดความเชื่อและสภาพสังคม
๓. การศึกษาวรรณกรรมคาสอนในแง่ใ ดแง่หนึ่ง ไดแก การศึกษาในแงจริยศาสตรแ
ได แ ก พั ช นี อั ย ราวงษแ (๒๕๒๑) ทํ า วิ ท ยานิ พ นธแ เ รื่ อ ง “จริ ย ศึ ก ษาของสตรี ไ ทยในสุ ภ าษิ ต สอนหญิ ง
คํากลอน” ผลการศึกษาทําใหทราบจริยศึกษาของสตรีในสมัยรัตนโกสินทรแทั้งดานการปฏิบัติตอตนเอง
และตอผูอื่น ตอมาคือ วิทยานิพนธแของรําพึง ศิลาแลง (๒๕๓๐) เรื่อง “ศึกษาวรรณคดีคําสอนประเภท
รอยกรองชวงกอนไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันตกในเชิงจริยธรรม” ผลการศึกษาทําใหทราบวา
จริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม ไดแก จริยธรรมสําหรับผูปกครอง จริยธรรมสําหรับคนทั่วไป จริยธรรม
ผูหญิง และจริยธรรมผูชาย ซึ่งสอดคลองกับหลักจริยศาสตรแในพุทธศาสนา และวิทยานิพนธแของเดชา
ชาภักดี (๒๕๔๒) เรื่ อ ง “วิเคราะหแ ห ลั กจริยธรรมในวรรณคดี เ รื่องสุ ภ าษิตพระรว ง” ทําให เห็ นหลั ก
จริยธรรมของผูครองเรือนเพื่อการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติตอผูอื่น
การศึกษาในแงผูหญิง ไดแก ปราณี สุรสิทธิ์ (๒๕๒๗) ทําวิทยานิพนธแเรื่อง “คําสอนสตรี
ไทยจากวรรณกรรมชว งกอนไดรั บ อิทธิพลตะวันตก” โดยเนนศึกษาสาระคําสอนที่ใชส อนผู ห ญิงจาก
วรรณกรรมคําสอนที่แตงเป็นคําสอนโดยตรงและเป็นคําสอนแทรกในวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ผลการศึกษา
ทําใหทราบลักษณะของสตรีที่ดีในอุดมคติ และความคิดของสตรีในยุคปใจจุบันที่ขัดแยงกัน
การศึกษาในแงความเชื่อ ไดแก นันทา ขุนภักดี (๒๕๒๙) วิจัยเรื่อง “วิเคราะหแความเชื่อ
ของชายไทยในเรื่องสวัสดิรักษา” พบวาเรื่องสวัสดิรักษาสํานวนตาง ๆ สอนชายใหปฏิบัติตนเพื่อความ
เป็ น ศิ ริ ม งคลซึ่ ง ชายหญิ ง ปใ จ จุ บั น เห็ น ว า ควรแก ไ ขความเชื่ อ บางข อ ให ส อดคล อ งกั บ สั ง คมไทย
การศึ ก ษาในแงที่ มา ได แก นิย ะดา เหล า สุ น ทร (๒๕๓๗) วิ จัย เรื่อ ง “โคลงโลกนิ ติ :
การศึกษาที่มา” พบวา โคลงโลกนิติมาจากโลกนิติปกรณแ ธรรมนีติ พระไตรปิฎก และวรรณคดี
การศึกษาในแงการดัดแปลง ไดแก วิทยานิพนธแของอรอุษา สุวรรณประเทศ (๒๕๔๔)
ศึกษาเรื่ อง “จดหมายจางวางหร่ํ า : คุณคาและความสํ าคัญตอพัฒ นาการวรรณกรรมไทย” พบวา
วรรณกรรมเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมเรื่อง LETTERS FROM A SELF – MADE TO HIS SON
ของจอรแจฮอเรซลอริเมอรแ (George Horace Lorimer) เรื่องนี้เป็นทั้งวรรณกรรมคําสอนและวรรณกรรม
แนวขบขัน สอนการดําเนินชีวิตในสังคมไทยชวงที่เริ่มรับอารยธรรมตะวันตก
การศึกษาในแงอิทธิพล เชน สุริยกานตแ ยี่ เก็งเอี่ยม และอาทิตยแ ดรุนัยธร (๒๕๕๓) วิจัย
เรื่อง “การศึกษาวรรณกรรมคําสอนที่ไดรับอิทธิพลจากรามเกียรติ์ ” พบวา วรรณกรรมคําสอนที่ไดรับ
อิทธิพลจากเรื่องรามเกียรติ์ คือ ทศรถสอนพระราม พาลีสอนนอง พิเภกสอนเบญจกาย และทศกัณฐแสอน
นอง ผูแตงนําทั้งคําสอนเดิมมาแตงขยายความ แตงเพิ่มเติม และสรางคําสอนขึ้นใหม
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การศึกษาในแงบูรณาการ ไดแก บุญสนอง สมวงศแ (๒๕๕๑) ทําวิทยานิพนธแ เรื่อง “การ
ประยุกตแและบูรณาการสุภาษิตจากวรรณกรรมคําสอนของไทยสําหรับบุคคลและสังคม” โดยวรรณกรรม
คําสอนที่นํามาศึกษา ไดแก โคลงโลกนิติ สุภาษิตพระรวง วชิรญาณภาษิต สุภาษิตอิศรญาณ สุภาษิตสอน
สตรี สวัสดิรั กษา และพระอภัยมณี ผลการศึกษาทําใหทราบวา วรรณกรรมคําสอนของไทยสอนตาม
ลักษณะของบุคคล ครอบคลุมความรูสึกนึกคิดและชีวิตความเป็นอยูของกลุมชน สามารถนําคําสอนมา
ประยุกตแและบูรณาการไปตามสถานะทางสังคมของผูใชและผูปฎิบัติ
๔. การศึกษาเปรียบเทียบ สวนใหญศึกษาคลายคลึงกัน คือ เปรียบเทียบดานกลวิธีการ
ประพันธแ เนื้อหา จุดมุงหมายในการแตง และคานิยม ไดแก วิทยานิพนธแของพรรณทิพา วยาจุต (๒๕๑๘)
เรื่อง “เปรียบเทียบอิศริญาณภาษิตกับสุภาษิตของสุนทรภู และสุภาษิตพระรวง” ผลการศึกษาพบวา
วรรณกรรมทั้งสามเรื่องมีจุดมุงหมายรวมกัน คือ การใหคติสอนใจบุคคล และการสอนใหประพฤติตอ
ตนเองและเพื่อนรวมชาติ และวิทยานิพนธแของวิษณุ พัฒนวิบูลยแ (๒๕๔๑) เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ
วรรณคดีคําสอนเรื่องโคลงโลกนิติ และโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธแในพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว” ทําใหทราบวา วรรณกรรมทั้งสองเรื่องตางแสดงสาระคําสอนดานการอยูรวมกันในสถาบัน
ตาง ๆ ทั้งแสดงคานิยมที่ควรยกยองและแกไขเชนเดียวกัน
๑.๒ การศึกษาวรรณกรรมคาสอนภาคกลางยุคการพิมพ์ ประเด็นนี้เนนนําเสนอเป็นบทความ
มี ๒ เรื่อง คือโอฬาร รัตนภักดี (๒๕๔๙: ๒๒๕ - ๒๔๗) เขียนบทความเรื่อง “อาวาศโวหาร: วรรณกรรม
คําสอนสําหรั บผู (จะ) ครองเรือน” โดยศึกษาดานประวัติ เนื้อเรื่อง ลักษณะการแตง และคุณคา ผล
การศึกษาพบวา เรื่องอาวาศโวหาร แตงดวยกลอนเพลงยาวตามแบบกลอนของสุนทรภู สอนเรื่องการ
เลือกคูครอง การครองเรือน และการดูคุณลักษณะของแมเรือน เรื่องนี้มีความไพเราะทั้งดานเสียงและ
ความหมาย สวนสหะโรจนแ กิตติมหาเจริญ (๒๕๕๑: ๑๕๘ - ๑๘๐) เขียนบทความเรื่อง “ทุคคตะสอนบุตร
กับเศรษฐีสอนบุตร: สาระคําสอนและกลวิธีการสอนจาก “พอ” ถึง “ลูก” ดานสาระคําสอนและกลวิธีการ
สอนพบวา เรื่องทุคคตะสอนบุตร ใชสอนทาสและสอนหลักการดําเนินชีวิตสําหรับเด็กเล็ก ในขณะที่เรื่อง
เศรษฐีสอนบุตร สอนการคบเพื่อน ทั้งสองใชกลวิธีการสอน คือ สอนโดยอธิบายเหตุและผลและเลานิทาน
ประกอบ ซึ่งเหมาะแกเด็กเล็ก และสอนโดยทาพิสูจนแและทดลองผล ซึ่งเหมาะแกวั ยรุน และตางแสดง
ทัศนะและความคาดหวังของผูใหญที่มีตอเด็กและเด็กตอผูใหญ
จากการศึกษางานวิจัยขางตนทําใหเห็นวา มีการศึกษาวรรณกรรมคําสอนภาคกลางกันหลาย
แงมุม มีทั้งการศึกษาเฉพาะเรื่อง ศึกษาแนวภาพรวม ศึกษาแนวเปรียบเทียบ และศึกษาในแงใดแงหนึ่ง
ศึกษาทั้งในรูปแบบของวิทยานิพนธแ สารนิพนธแ งานวิจัย และบทความ สวนใหญมุงศึกษาวรรณกรรม
คําสอนที่พิมพแเผยแพรในวงกวาง ยังไมมีการศึกษาวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแซึ่งถือวาเป็น
กลุ ม ใหม การศึ ก ษาวรรณกรรมกลุ ม นี้ มี คุ ณ ค า ยิ่ ง ต อ วงวรรณกรรมไทย เพราะนอกจากทํ า ให เ พิ่ ม
วรรณกรรมคําสอนขึ้นอีกหลายเลมในสมัยรัตนโกสินทรแแลว ยังเป็นการอนุรักษแและสืบทอดภูมิปใญญาของ
คนไทย อีกทั้งชวยสงเสริมคานิยมอันดีงามใหแกคนไทยดวย เพราะมีสาระคําสอนที่ทันสมัยอยู ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวรรณกรรมคําสอนกลุมนี้ตอไป งานวิจัยที่ยกมาขางตนนี้ ผูวิจัยจะใชเป็นตัวอยางใน
การวิจัยเพื่อสรางงานที่ลุมลึกยิ่งขึ้น ในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักคําสอน กลวิธีการสอน และวรรณศิลป
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๒. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาภูมิปัญญาในวรรณกรรม ผูวิจัยพบวา มีการศึกษาภูมิ
ปใญญาในวรรณกรรมกันอยางแพรหลาย โดยเนนศึกษาภูมิปใญญาดานสารัตถะและกลวิธีตาง ๆ เชน กลวิธี
การสอน กลวิธีการประพันธแ กลวิธีทางวรรณศิลป กลวิธีทางภาษา หรือกลวิธีการสืบทอดภูมิปใญญา ดังนี้
๒.๑ การศึกษาภูมิปัญญาในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ดังผลงานของชวน เพชรแกว
และคณะ (๒๕๔๗ - ๒๕๔๘) วิจัยเรื่อง “ภูมิปใญญาทักษิณจากวรรณกรรมทองถิ่น ” เพื่อศึกษาตั้งแต
วรรณกรรมภาคใต ทั้ ง ฉบั บ ตั ว เขี ย นและฉบั บ ตั ว พิ ม พแ มี ๔ เล ม เล ม แรก คื อ วรรณกรรมทั ก ษิ ณ :
วรรณกรรมปฏิทัศนแ เนนแนะนําวรรณกรรมประเภทลายลักษณแ ซึ่งตีพิมพแและเผยแพรแลว จํานวน ๔๓๕
เรื่อง โดยศึกษาสภาพตนฉบับ และแนะนําเรื่อง เลมที่สองคือ วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร เนน
คัดสรรวรรณกรรมทักษิณจํานวน ๖๔ เลมที่มีคุณคาควรแกการศึกษาวิจัย โดยศึกษาประวัติ ลักษณะ
วรรณกรรม ผูแตง ลักษณะเฉพาะและคุณคา เลมที่สามคือ วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมปริทัศนแ กลุม
ผู วิ จั ย จั ด ทํ า เป็ น ปริ จ เฉทต า ง ๆ จํ า นวน ๔๖ ปริ จ เฉท ศึ ก ษาพั ฒ นาการ พลวั ต และอั ต ลั ก ษณแ ข อง
วรรณกรรมทักษิณกลุมตาง ๆ เพื่อชวยใหเห็นภาพรวม และพัฒนาการของวรรณกรรมทักษิณตั้งแตยุคศิลา
จารึกจนถึงยุคปใจจุบัน และเลมที่สี่คือเรื่องวรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมพินิจ ศึกษานิยามและขอบขาย
อัตลักษณแ ภูมิปใญญาและคุณคาของวรรณกรรมทักษิณ ดานการศึกษาภูมิปใญญาพบวาภูมิปใญญาที่ปรากฏ
มีทั้งภูมิปใญญาของผูรจนาเอง และที่ผูรจนานําเอาภูมิปใญญาของผูอื่นมาใช/เสริมแตงใหแปลกใหมยิ่งขึ้น
สามารถจําแนกตนแบบหรือตนคิดของภูมิปใญญาไดเป็น ๓ กลุม กลุมแรกคือ ภูมิปใญญาที่เกิดจากความ
เป็นพหูสูตของผูรจนา คือ ภูมิปใญญาที่ผูรจนารับฟใงมาจากผูอื่นอีกชั้นหนึ่ง อยางไรก็ตาม ภูมิปใญญาเหลานี้
ก็อาจตรงกันก็ได เนื่องจากผูรจนาตางก็ใชภูมิปใญญาของตนตรงกันโดยบังเอิญ เพราะวิสัยปราชญแยอมมี
สายตาของปราชญแตรงกันได กลุมที่สองคือ ภูมิปใญญาที่ตกผลึกจากจารีตนิยมหรือตกผลึกจากวัฒนธรรม
ชุมชน ใครละเมิด จะถูก สั งคมลงโทษ ส ว นใหญ มักเกิ ดจากการผลิ ตซ้ํา และเกิดผลประจั กษแซ้ํา ๆ จน
กลายเป็นทฤษฎีชาวบานหรือปราชญแชาวบาน ภูมิปใญญานี้มักอยูในกลุมสุภาษิตคําสอน เชน ภูมิปใญญา
การครองใจคน และภูมิปใญญาการเลือกคบคน กลุมที่สามคือ ภูมิปใญญาที่เป็นของผูรจนาเอง เกิดจากการ
สั่งสมประสบการณแและความฉลาดลึกของผูรจนาที่มองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปไมเห็น อนึ่ง การแสดงภูมิ
ปใญญาในวรรณกรรมทักษิณนี้มีความหลากหลาย ในความหลากหลายสามารถประมวลเป็นกลุมตาม
ประเภทของสารัตถะ เชน ภูมิปใญญาที่ว าดวยการอนุรักษแและสงเสริมการสรางหนังสือบุด ภูมิปใญญาการ
ใฝุเรียนรูและเชิดชูนักปราชญแ ภูมิปใญญาการคบคนและความทันโลกทันคน ภูมิปใญญาการวางตัวและ
ครองตน ภูมิปใญญาการตระหนักคาธรรมชาติ ภูมิปใญญาดานสุขวิทยาภูมิปใญญาการจัดการ ภูมิปใญญาการ
ปลูกฝใงคารวธรรมและการเคารพขนบประเพณี ภูมิปใญญาการพึ่งตนเองและการพึ่งพิงผูอื่น และภูมิปใญญา
การเคี่ยวเข็ญใหเขมแข็ง สวนใหญเป็นจารีตนิยม เกิดจากผูรจนาสวนใหญอยูกลุมนี้ ไมพยายามโตแยงหรือ
ลบลางคตินิยมดั้งเดิมโดยไมจําเป็น สวนบัวงาม หอแกว (๒๕๔๕: ๔๔ - ๔๙) ศึกษาภูมิปใญญาท องถิ่น
ภาคใตในวรรณกรรมมุขปาฐะ ผลการศึกษาพบวา วรรณกรรมทองถิ่นภาคใตสะทอนภูมิปใญญาของชาวใต
ที่สัมพันธแกันในครอบครัว วิถีชีวิต ซึ่งคนรุนหลังสามารถนําไปใชดําเนินชีวิตและเตือนตนเองได
ผูวิจัยพบวามีการศึกษาภูมิปใญญาจากวรรณกรรมประเภทหนังตะลุงในภาคใตโดยมาก
ดังโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ วิทยาเขต
ปใตตานี (๒๕๔๗) ศึกษาเรื่อง “จริ ยธรรมในการดําเนินชีวิตโดยภูมิปใญญาชาวบานในทองถิ่นภาคใต :
กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง ” ผลการศึกษาพบวา จริยธรรมที่ไดนํามาจากหลักพุทธธรรม ไดแก
ความกตัญโูกตเวที กรรม ไตรลักษณแ ไตรสิกขา อริยสัจ นิพพาน และนํามาจากภูมิปใญญาชาวบานหรือ
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ภูมิปใญญาทองถิ่น คือ จริยธรรมของสตรีและจริยธรรมของบุรุษ ในขณะที่จรัส ชูชื่น (๒๕๔๘) ศึกษาเรื่อง
“ภูมิปใญญาทองถิ่นที่ปรากฏในหนังตะลุง ” ผลการวิจัยพบวา ภูมิปใญญาทองถิ่นที่ปรากฏในหนังตะลุงมี
หลากหลาย เชน การดําเนิน เรื่องของหนังตะลุ ง การสรางตัว ละครของหนังตะลุ ง การสรางฉากและ
บรรยากาศในหนังตะลุง ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา โชคลาง เวทมนตแคาถา โหราศาสตรแ พิธีกรรมประเพณี
คติ คําสอน คําคมและความเฉลียวฉลาด การเลือกที่ตั้ งของโรงหนังตะลุง วิธีปฏิบัติเพื่อสงเสริมบารมี
และเชื่อเรื่องมนตแดํา มนตแขาว การใชสํานวนโวหารพรรณนา อุปมา อธิพจนแ และนามนัย
นักวิจัยคนสําคัญที่สนใจศึกษาประเด็นภูมิปใญญาในวรรณกรรมประเภทหนังตะลุง คือ
เกษม ขนาบแกว ไดแก พ.ศ. ๒๕๔๐ ศึกษาเรื่อง “การศึกษาภูมิปใ ญญาชาวบานแถบลุ มน้ําทะเลสาบ
สงขลาที่ปรากฏในวรรณกรรมหนังตะลุง ” ผลการศึกษาพบวา ภูมิปใญญาชาวบานที่ปรากฏในวรรณกรรม
อยางเดนชัด ไดแก ภูมิปใญญาดานการใชภาษา ทั้งการใชคําและการใชสํานวนโวหาร ภูมิปใญญาดานการ
ประพันธแ ไดแก การเลือกใชรูปแบบคําประพันธแ การเลือกใชคําที่มีเสียงลีลาจังหวะที่เหมาะสม การใชการ
บรรยายและการพรรณนาที่กระชับและบงบอกนาฏการ ภูมิปใญญาดานการสอน ไดแก กลวิธีการสอนแบบ
ตาง ๆ และเนื้ อหาที่ส อน ไดแก วิสัย โลก คุณธรรม จริยธรรม และสัจธรรม ภูมิปใญญาดานการสราง
อารมณแขัน ไดแก การหักมุม การใชคํา ผวน การใชคําสองแงสองมุม การใชสัญชานไรสารูป การลอบุคคล
และสังคม การเลนคําเลนภาษา การใชเกลือจิ้มเกลือ การใชและไมใชเหตุผล ภูมิปใญญาดานอื่น ๆ ไดแก
ภูมิปใญญาดานความเชื่อ ซึ่งไดแกความเชื่อในหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และความเชื่อในเทพเจา และ
สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ภูมิปใ ญญาดานการตัดตอเรื่อง ไดแก การตัดตอเรื่องที่กระชับและการใชสิ่ งแวดล อมมา
ประกอบ ภูมิปใญญาดานการใชสัญลักษณแ ไดแก การใชสัญลักษณแแทนเพศหญิง -ชาย ภูมิปใญญาดานการ
ประยุกตแ ไดแก การประยุกตแการเลนโนรา การเลนลําตัด การเลนเพลงบอก การเลนปริศ นาคําทาย และ
การรองเพลงลูกทุง พ.ศ. ๒๕๔๑ ศึกษาเรื่อง “การศึกษาภูมิปใญญาชาวบานที่ปรากฏในหนังตะลุงของ
หนังฉิ้น อรมุต” จํานวน ๕๗ เรื่องพบวา หนังฉิ้น อรมุตแสดงภูมิปใญญาดานการใชภาษา ไดแก การ
เลือกใชคําและการเลือกใชสํานวนที่หลากหลายและเหมาะสม ภูมิปใญญาดานการประพันธแ ไดแก การ
เลือกใชรูปแบบคําประพันธแ การสรางฉาก และการสรางบทสนทนาที่เหมาะสม ภูมิปใญญาดานการสอน
ไดแก การใชกลวิธีการสอน และการเลือกสิ่งที่สอนที่หลากหลายและเหมาะสม ภูมิปใญญาดานการสราง
บทตลก ไดแก กลวิธีการสรางอารมณแตลก และกลวิธีการสรางบทตลกที่เหมาะสมกับตัวตลกที่หลากหลาย
และเหมาะสม ภูมิปใญญาดานการบันทึก ไดแก การบันทึกความเชื่อตาง ๆ การบันทึกเหตุการณแตาง ๆ
การบันทึกประวัติความเป็นมา การบันทึกสภาพชีวิตและสังคมตาง ๆ การบันทึกวัฒนธรรมตาง ๆ และภูมิ
ปใญญาดานอื่น ๆ ไดแก ภูมิปใญญาดานการตัดตอเรื่องที่เหมาะสม ภูมิปใญญาดานการใชสัญลักษณแ และภูมิ
ปใญญาดานการประยุกตแที่หลากหลายและเหมาะสม พ.ศ. ๒๕๔๘ ศึกษา “การวิเคราะหแภูมิปใญญาการใช
กลบท คําภาษาไทยถิ่นใต สํานวนไทยที่ปรากฏในบทหนังตะลุงของหนังฉิ้น อรมุต ” ผลการศึกษาพบวา
บทหนังตะลุงของหนังฉิ้น อรมุตใชก ลบทที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา ๑๖ ชนิด เชน กลบทก
ลเตนตอยหอย กลบทนาคบริพันธแ เป็นตน มีการใชภาษาไทยถิ่นใตที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทไม
นอยกวา ๓๘๒ คํา เชน แพรู กุบ เสดสา เป็นตน รวมทั้ งศึกษาภูมิปใญญาการใชสํานวนไทยที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับบริบทไมนอยกวา ๒๐๗ สํานวน เชน กงเกวียนกําเกวียน กรวดน้ําคว่ําขัน ขาวใหมปลา
มัน เป็นตน และพ.ศ. ๒๕๔๙ ศึกษาเรื่อง “การศึกษาภูมิปใญญาที่ปรากฏในหนังตะลุงของ หนังสกุล เสียง
แกว” จํานวน ๒๕ เรื่อง ผลการศึกษาพบวา หนังสกุล เสียงแกวมีความสามารถดานการใชรูปแบบการ
ประพันธแที่เหมาะสมกับเนื้อหา ไมนอยกวา ๕ ชนิด สามารถใชคําที่ทําใหการสงสารมีประสิทธิภาพขึ้น
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หลายลักษณะ สามารถใชภาพพจนแไดดี ไมนอยกวา ๓ ลักษณะ สามารถบรรยายไดดี เชน ทําใหเรื่อง
ดําเนินไปอยางฉับไว สามารถตั้งขอสังเกตและเสนอทัศนะที่นาสนใจ กอใหเกิดปใญญา วิจารณญาณหลาย
ประการ สามารถบันทึกลักษณะสภาพความเป็นอยูของผูคน สภาพแวดลอมตาง ๆ ของชาวบานภาคใต
และเหตุการณแที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไดดี สามารถบันทึกวัฒนธรรมชาวบานภาคใตไดดีหลายดาน เชน ดาน
ความเชื่อ การทํามาหากิน การตั้งชื่อบานนามเมือง นอกจากนี้ ยังแสดงภูมิปใญญาดานการสรางบทเทวา
บทปรายหนาบท บทสอน บทสมหอง และบทเกี้ยวจอไดดีทั้งรูปแบบและเนื้อหา สามารถสรางบทสนทนา
ไดเหมาะสมกับลักษณะตัวละคร สามารถตัดตอเรื่องไดไพเราะ เหมาะสม สามารถวิพากษแวิจารณแผูใหญมี
อํานาจได สามารถประยุกตแความรูตาง ๆ และสรางบทตลกไดดี โดยใชกลวิธีที่แยบยลไมนอยกวา ๘ วิธี
๒.๒ การศึกษาภูมิปัญญาจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ดังนิยะดา เหลาสุนทรและ
คณะ (๒๕๔๐) วิจัยเรื่อง “ภูมิปใญญาของคนไทย: ศึกษาจากวรรณกรรมคําสอน” ดานเนื้อหาและกลวิธี
การสอนจากวรรณกรรมเรื่องราโชวาทชาฎก ทศรถสอนพระราม พระโพธิสัตวแโกสามภิน ฉันทแอัษฎาพานร
พาลีสอนนองสํานวนตาง ๆ ราชสวัสดิ์ ราชานุวัตร กาพยแเรื่องพระวิธูรสอนบุตร ทศกัณฐแสอนนอง เพลง
ยาวเจ าอิ ศรญาณ สุ ภ าษิต ขี้ย า ตํา รั บ ทาวศรี จุฬ าลั กษณแ กฤษณาสอนน องสํ า นวนตา ง ๆ พิเ ภกสอน
เบญกาย คําฉันทแสอนหญิงจํ านวน ๒ สํานวน โอวาทกษัตรียแ เพลงยาวถวายโอวาท ทุคคตะสอนบุตร
สุภาษิตสอนเด็ก สุภาษิตสอนศิษยแคํากลอน ประดนธรรมความเกา ประดนธรรมคําฉันทแ ประดนธรรมคํา
โคลง ธรรมสุภาษิต และโคลงโลกธรรม ๘ โดยศึกษาภูมิปใญญาของคนไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
รัตนโกสินทรแ ผลการศึกษาพบวา ผูแตงใชหลักฐานทางวรรณคดี ซึ่งเป็นผลงานของนักปราชญแสมัยอยุธยา
ที่ไดพยายามรวบรวมพุทธธรรมจากแหล งที่มาจากวรรณกรรมศาสนาเรื่องสํ าคัญผู กเป็นเรื่องขึ้นโดย
เลียนแบบมโหสถชาดก อรรถกถาเรื่องที่ไดรับความนิยมที่สุดเรื่องหนึ่ง ตอมาคือ จากแบบเรียนและตํารา
ซึ่งถือวาเป็นแหลงรวบรวมสรรพความรูในดานอักษรศาสตรแที่ชายไทยตองศึกษา จากตําราพิชัยสงคราม
เป็นวรรณคดีอีกประเภทหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาชายไทยแตโบราณนอกจากจะตองมีความรูในดานหนังสือ
แลว จะตองมีความสามารถในดานการรบเพื่อปกปูองเอกราชของประเทศชาติ จากกฎหมายตราสามดวง
คือ การสรางความยุติธรรมและความสงบเรียบร อยในประเทศ อีกทั้งเป็นการสะทอนใหเห็นน้ําพระราช
หฤทัยของพระมหากษัตริยแผูสรางกฎหมายออกมาเพื่อเป็นหลักของการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข
การสั่งสอนของบุรพชนในประเภทสุดทายก็คือวรรณคดีที่เป็นแหลงที่มาของจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งนอกจาก
เป็นสื่อถายทอดวรรณคดีใหเป็นเครื่องประดับฝาผนังแลว ยังเป็นรูปหนึ่งของวิธีการสอนโดยการดู ผลของ
การศึกษาไดแสดงใหเห็นวา วรรณคดีเป็นเครื่องมือที่สรางสรรคแพลเมืองใหมีคุณภาพ ใหมีทั้งสติปใญญา
และคุณธรรม และเชื่อมโยงใหสังคมอยูอยางสงบสุข วรรณคดี คือ มาตรฐานอันเป็นเครื่องบอกชี้คุณภาพ
ของคนในสังคม วรรณคดีนอกจากเป็นเครื่องมือในการถายทอดสั่งสอน และปลูกฝใงประสบการณแความรู
ตาง ๆ เพื่อสรางคนและสรางชาติใหเป็นในลักษณะที่พึงปรารถนาภายใตกรอบแหงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
ศาสนาประจําชาติแมในปใจจุบันวรรณคดีมิไดมีบทบาทเชนในอดีต แตก็มีคุณประโยชนแที่ สะทอนใหเกิด
ความเขาใจในวิธีการสรางคน สรางชาติใหมีคุณภาพ อันกอใหเกิดความรูในอดีต อันสืบเนื่องมาถึงปใจจุบัน
และอนาคต และความรูความเขาใจนี้นาเป็นรากฐานในการพัฒนาศักยภาพและพลังปใญญาของคนในชาติ
๒.๓ การศึกษาภูมิปัญญาจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน ดังสถิตยแ ภาคมฤค พรชัย
ศรีสารคาม ประทวน บุญปก และกฤษฎา ศรีธรรมา (๒๕๕๒: ๑๙ - ๒๘) ศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่นจาก
วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกุมาร มีวัตถุประสงคแเพื่อปริวรรตวรรณกรรมเรื่องสุวรรณจักรกุมาร จาก
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อักษรธรรมอีสานเป็นอักษรไทยราชการ และเพื่อศึกษาภูมิปใญญาดานการใชภาษา และดานคําสอน โดย
วิจัยจากเอกสารใบลานเรื่อง สุวรรณจักรกุมาร ผลการวิจัยพบวา วรรณกรรมอีสาน เรื่องสุวรรณจักรกุมาร
แสดงภูมิปใญญาดังนี้ ดานการใชภาษาพบวา ใชฉันทลักษณแแบบรอยแกว สํานวนเทศนแ มีจุณณียบท คือ
ยกภาษาบาลีขึ้นแลวถอดเป็นภาษาถิ่นอีสานอธิบายเป็นตอน ๆ การใชภาษาสมบูรณแทั้งการใชคําสัมผัส คํา
ซ้ํา คําซอน และโวหาร เพื่อใหผูอานผูฟใงเกิดความซาบซึ้งและศรัทธา สามารถเขาใจเนื้อเรื่องตลอดจน
สาระสําคัญที่เป็นประโยชนแ ดานภูมิปใญญาดานคําสอนพบวา คําสอนสะทอนแนวคิดจากคลอง ๑๔ อัน
เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ตนของชาวอีสาน ๕ ประการ ไดแก คําสอนดานครอบครัว การประกอบ
อาชีพ ความเชื่อและศาสนา คานิยม และการปกครอง คําสอนเหลานี้ลวนมีขอชี้แนะใหปฏิบัติทั้งทางโลก
และทางธรรมอยางบริบูรณแ เพื่อใหผูรับสารสามารถนําไปปรับใชกับชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะ
ทําใหครอบครัว ชุมชน และสังคมอีสานสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข
๒.๔ การศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาจากวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น ภาคเหนื อ พบว า มี ก ารทํ า ชุ ด
โครงการวิจัย “วรรณกรรมลานนา: ลักษณะเดน ภูมิปใญญาและคุณคา ” โดยไดรับการสนับสนุนจาก
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ประกอบด ว ยโครงการวิ จั ย จํ า นวน ๑๖ โครงการ มี
ศาสตราจารยแพิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินทแ เป็นหัวหนาโครงการวิจัย การศึกษาวรรณกรรมลานนา
แตละประเภทนี้ มีวัตถุป ระสงคแเพื่อ ชว ยให เขาใจถึงภูมิปใญญาในการสรางสรรคแ และลั กษณะเดนของ
วรรณกรรมลานนา เชน ผลงานวิจัยของหทัยวรรณ ไชยะกุล เรื่อง “วรรณกรรมลานนารวมสมัย (พ.ศ.
๒๔๑๓ - ๒๕๕๐): การสืบทอดภูมิปใญญาและการสรางสรรคแ ” พบวา วรรณกรรมกลุมนี้แตงในชวงที่
ลานนามีความเปลี่ยนแปลงในดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสงผลตอรูปแบบและเนื้อหา ผลงานวิจัยของ
ชยุตภัฎ คํามูล (๒๕๕๓) เรื่อง “วรรณกรรมประกอบพิธีกรรมลานนา: ลักษณะเดน ภูมิปใญญาและคุณคา”
มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาลักษณะเดน ภูมิปใญญาและคุณคาจากวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมของลานนา
จํานวน ๖ ประเภท ไดแก เวนทาน สืบชาตา เรียกขวัญ สงเคราะหแ ขึ้นทาวทั้งสี่ และปในพรปีใหม โดย
รวบรวมจากขอมูลเอกสาร การปริวรรต การเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสังเกตแบบมีสวนรวมและการ
สัมภาษณแวิทยากร ผลการศึกษาพบวา วรรณกรรมทั้ง ๖ ประเภทมีองคแพิธีกรรมที่ส อดคลองกัน คือ
ผูประกอบพิธีมักเป็น ปูุจ ารยแ มีความเชื่อเรื่องผี และสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ มาเกี่ยวของ และมีการกลาวถึงตัวบท
วรรณกรรมขณะประกอบพิธี สวนองคแประกอบที่แตกตาง ไดแก องคแประกอบและจํานวนของเครื่อง
ประกอบพิธีกรรมและผูเขารวมพิธีกรรม ดานรูปแบบและเนื้อหาพบวา ตัวบทนิยมบันทึกดวยตัวอักษร
ธรรมล านนาในพับสา บัน ทึกดว ยอักษรไทยมาตรฐานในหนังสือ และบันทึกไวในสมุดบันทึก รูปแบบ
คําประพันธแสวนใหญแตงดวยรายแบบลานนาที่ไมเครงครัดฉันทลักษณแมากนัก ตัวบทในแตละประเภทมี
หลายสํานวน แตก็มีเนื้ อหาและโครงสรางหลั กเหมือนกัน ดานภูมิปใญญาและลั กษณะเดนพบวา การ
ประกอบพิธีกรรมสะทอนภูมิปใญญาของคนลานนาหลายดาน ทั้งระบบความสัมพันธแของคนกับ สิ่งตาง ๆ
ระบบคิดเรื่องวันและฤกษแยาม การคัดเลือกผูประกอบพิธีกรรม ศิลปะ สัญลัก ษณแ และการเลือกใชวัสดุ
ธรรมชาติ ส ว นตัว บทก็ส ะทอนภู มิปใ ญญาดานการใชภ าษาและการกําหนดโครงสรางให ยืดหยุน โดย
ปรับเปลี่ยนไดตามสภาพสังคม การประกอบพิธีกรรมมีลักษณะเดน คือ บางพิธีกรรมมีแตในลานนา ทั้ง
สะทอนจิตใจ นิสัย และความเชื่อของคนลานนา สวนตัวบทมีลักษณะเดน คือ มีภาษาบาลีปรากฏอยู มี
โครงสรางหลักเหมือนกัน ตลอดจนสะทอนความคิดสรางสรรคแของผูประกอบพิธี โดยทั้งพิธีกรรมและ
วรรณกรรมตางมีความสัมพัน ธแซึ่งกันและกัน เพราะวรรณกรรมทําหนาที่อธิบายที่มาของพิธีกรรม ใน
ขณะเดียวกันพิธีกรรมก็ชวยสืบทอดวรรณกรรมใหคงอยู ดานคุณคา การสืบทอดและการดํารงอยูพบวา
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วรรณกรรมกลุมนี้ มีคุณคาตอคนล านนาดวยการสะทอนความคิด ความเชื่อ และลักษณะนิสั ยของคน
ลานนา ใหความรูและอบรมระเบี ยบสั งคม ตลอดจนรักษาและเยีย วยาจิตใจคนในสังคม การสื บทอด
วรรณกรรม ผูใหการสืบทอดและผูรับการสืบทอดจะสืบทอดผานกระบวนการเรียนรูดวยตนเองประกอบ
กับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผซึ่งกันและกัน สวนการดํารงอยู พบวา เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานการประกอบ
พิธีกรรมและตัวบท เพื่อใหเขากับยุคสมัยเพื่อใหวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมสามารถดํารงอยูไดในสังคม
ศิวาพร วัฒนรัตนแ (๒๕๕๔) วิจัยลักษณะเดน ภูมิปใญญา และคุณคาของวรรณกรรมคํา
โคลงลานนา ดานการศึกษาภูมิปใญญาพบวา วรรณกรรมคําโคลงลานนาแสดงใหเห็นภูมิปใญญาของผูแตง
ในการถายทอดเรื่องราว แนวคิด และอารมณแความรูสึกโดยใชวรรณศิลป ผูแตงสรา งสรรคแรสคําและรส
ความที่ทําใหเกิดจินตภาพ รวมทั้งใชภาษาสื่ออารมณแ ความรูสึก ความคิด และสัญลักษณแไดเป็นอยางดี
การถ า ยทอดด ว ยโคลงทํ า ให ก วี ส ามารถเล น คํ า และเล น เสี ย งวรรณยุ ก ตแ เ พื่ อ ทํ า ให เ กิ ด ความหมายที่
หลากหลายและเกิดความไพเราะอีกดวย จึงควรอนุรักษแและสืบสานวรรณกรรมนิทานคําโคลงของลานนา
ใหคงอยู และทรงศักดิ์ ปรางคแวัฒนากุล (๒๕๕๗) วิจัยวรรณกรรมคําสอนของลานนา: ลักษณะเดน ภูมิ
ปใญญา และคุณคา โดยมีวัตถุประสงคแศึกษาลักษณะเดนดานรูปแบบและเนื้อหา ศึกษาภูมิปใญญา และ
คุณคาของวรรณกรรมลานนา วรรณกรรมคําสอนที่คัดสรรมามีจํานวน ๑๗ เรื่อง เป็นวรรณกรรมโคลง ๗
เรื่อง วรรณกรรมธรรมคาว ๔ เรื่อง วรรณกรรมคาว ๕ เรื่อง และวรรณกรรมคําร่ํา ๑ เรื่อง โดยวิเคราะหแ
ตามหลักวิชาทางวรรณคดีศึกษาและคติชนวิทยา ผลการศึกษาพบวา วรรณกรรมคําสอนลานนามีรูปแบบ
คําประพันธแและกลวิธีที่หลากหลายเพื่อใชสั่งสอนในโอกาสที่ตางกัน เนื้อหาคําสอนเป็นหมวดหมูอยาง
ชัดเจน กวีบอกกลาววาคําสอนนั้นตองการสอนชนชั้นใด โดยจําแนกตามสถานภาพทางสังคม เนื้อหาคํา
สอนสะทอนใหเห็นภูมิปใญญาเกี่ยวกับระบบความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับมนุษยแเป็นหลัก เป็นการนํา
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตแใชในวิถีชีวิตของคนลานนานับตั้งแตอดีตถึงปใจจุบัน
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาภูมิปใญญาของวรรณกรรมลานนาประเภทอื่น ๆ อีก เชน พระ
มหาสุทิตยแ อาภากโร (อบอุน) (๒๕๕๙) วิจัยเรื่อง “การศึกษาองคแความรูและภูมิปใญญาทองถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงสแและคัมภีรแที่ใชเทศนแในเทศกาลตาง ๆ ของลานนา เพื่อศึกษา
ประวัติความเป็นมา และความสําคัญของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา เพื่อศึกษาวิเคราะหแองคแ
ความรูและภูมิปใญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงสแและคัมภีรแที่ใชเ ทศนแใน
เทศกาลตาง ๆ ของลานนา และเพื่อศึกษาบริบททางสังคม วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาในลานนาที่มี
ความสัมพันธแกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา ผลการวิจัยพบวา ลานนามีความเป็นมาที่ยาวนาน
ควบคูกับพระพุทธศาสนา ซึ่งกอใหเกิดการรจนาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่สําคัญ โดยวรรณกรรมเรื่อง
อานิสงสแและคัมภีรแที่ใชเทศนแในเทศกาลตาง ๆ ของลานนาเป็นฐานความเชื่อของการรจนาวรรณกรรม
พระพุทธศาสนาในลานนา เป็นรากฐานที่สําคัญของการสงเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี และเป็นแนวคิด
ความเชื่อ และวิถีการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาของชาวลานนา ซึ่งปรากฏเป็นองคแความรูใน
ดานตาง ๆ คือ องคแความรูที่แสดงถึงความเป็นมา แนวคิดและหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา องคแ
ความรูที่มีผลตอการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและคานิยมทางสังคมของชาวลานนา และองคแ
ความรูทสี่ รางกระบวนการผสมผสานความรูในทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อในทองถิ่นเขาดวยกัน ซึ่ง
องคแความรูเหลานั้น มีความเชื่อมโยงกับหลักคิดและวิธีการปฏิบัติ ที่นําไปสูการสรางกฎเกณฑแทางสังคม
วัฒนธรรม จารีตประเพณี โดยมีอิทธิพลตอแนวความคิด ความเชื่อ การเมือง การปกครอง จารีตประเพณี
ในแผนดินลานนา รวมทั้งการสรางสรรคแวรรณกรรมในสังคมไทยและที่สําคัญยิ่ง คือ เพื่อความยั่งยืนของ
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พระสั ทธรรม โดยบริ บ ททางสั ง คมวัฒ นธรรมและพระพุทธศาสนาในล านนาที่ มี ความสั มพั นธแ กั บ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา ไดแก การใหการอุปถัมภแของกษัตริยแชนชั้นผูปกครอง การเขามา
ของพระพุทธศาสนาจากที่ตาง ๆ ความแตกฉานในพระไตรปิฎกและอรรถกถาของพระเถระ และความเชื่อ
ในเรื่องของอานิสงสแการสรางธรรม/เขียนธรรมถวายวัด บริบทเหลานี้มีความสัมพันธแกับการสรางสรรคแ
วรรณกรรมในลานนา ซึ่งไดสงผลตอความคิด ความเชื่อ และหลักศีลธรรมของคนในสังคมปใจจุบัน
๒.๕ การศึกษาภูมิปัญญาจากวรรณกรรมโดยทั่วไป ไดแก ศิริลักษณแ บัตรประโคน
(๒๕๔๙) ศึกษาการสืบทอดภูมิปใญญาไทยและการปลูกฝใงคุณธรรมจริยธรรมในวรรณกรรมเยาวชนไทย
ชวง พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ การศึกษาวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหแการสืบทอดภูมิปใญญาไทย
กลวิธีการสืบทอดภูมิปใญญา การปลูกฝใงคุณธรรมจริยธรรมและคติสอนใจที่ปรากฎในวรรณกรรมเยาวชน
ไทยชวง พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ จํานวน ๑๕ เรื่อง วิธีการศึกษาวิจัย ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับภูมิปใญญาไทย วรรณกรรมเยาวชนไทย และคุณธรรมจริยธรรม จากนั้นจึงศึกษาวิเคราะหแภูมิ
ปใญญาไทย กลวิธีการสื บ ทอด การปลู กฝใ งคุณธรรมจริยธรรมและคติส อนใจที่สื บทอดในวรรณกรรม
เยาวชนไทยชวงดังกลาว แลวเสนอผลการศึกษาดวยวิธีพรรณาวิเคราะหแ ผลการศึกษาพบวา วรรณกรรม
เยาวชนไทยชวง พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ ไดสืบทอดภูมิปใญญาไทยลงในตัวบทไว ๗ ดาน ซึ่งภูมิปใญญาไทยที่
มีการสืบทอดลงในวรรณกรรมเยาวชนมากที่สุด ไดแก ภูมิปใญญาไทยเกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู โดยจะเนน
สืบทอดวิถีชีวิตของคนไทยในแถบชนบทเป็นหลัก ภูมิปใญญาเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพรไทย ไดสืบทอด
ความรูเกี่ยวกับอาหารพื้นบานของไทยใน ๓ ภูมิภาค พรอมทั้งถายทอดเกร็ดความรูเกี่ยวกับการถนอม
อาหารและประโยชนแของสมุนไพรไทยในดานตาง ๆ ภูมิปใญญาเกี่ยวกับการละเลนของเด็กไทย ไดถายทอด
รูปแบบ วิธีการเลน วัสดุอุปกรณแประกอบการละเลนของเด็กไทยในอดีตที่เรียบงาย พึ่งพาธรรมชาติเป็น
หลัก และภูมิปใญญาเกี่ยวกับการสืบทอดวรรณคดีวรรณกรรมไทยสูวรรณกรรมเยาวชน ที่มีทั้ งการสืบทอด
ขนบเดิมดานเนื้อเรื่อง ตัวละคร คตินิยมและฉากในวรรณคดีวรรณกรรมไทยมาโดยตรง และการตีความ
ใหม สรางใหม รวมทั้งการลอเลียนขนบเดิม สวนภูมิปใญญาไทยที่มีการสืบทอดรองลงมา ไดแก ภูมิปใญญา
ไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและจารีตปฏิบัติ ภูมิปใญญาเกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม และภูมิปใญญา
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ซึ่งทั้ง ๓ ดานนี้จะสืบทอดรายละเอียดภูมิปใญญาเฉพาะบางประเด็นเทานั้น
การศึกษากลวิธีการสืบทอดภูมิปใญญาไทยพบวา การสืบทอดภูมิปใญญาไทยจากผูรูสูเยาวชน เนนการสืบ
ทอดแบบไมเป็นลายลักษณแอักษรเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งการบอกเลาโดยตรง การสืบทอดผานพิธีกรรม ประเพณี
และวัฒนธรรม การปฏิบัติ และการสืบทอดผานความบันเทิง สําหรับการสืบทอดแบบเป็นลายลักษณแ
อักษร มีปรากฎไมมาก ในสวนของกลวิธีที่ผูเขียนใชในการนําเสนอการสืบทอดภูมิปใญญาไทยพบวา มีการ
นําเสนอผานองคแประกอบของงานเขียนดานตัวละคร บทสนทนา เหตุการณแในโครงเรื่องและเหตุการณแใน
เนื้อเรื่อง มีการนําเสนอผานศิลปะการใชภาษาแบบบรรยาย อธิบาย และพรรณนา รวมทั้งมีการนําเสนอ
ผานศิลปะการเลาเรื่อง สวนการปลูกฝใงคุณธรรมจริยธรรมและคติสอนใจพบวา มีการปลูกฝใงคุณธรรม
จริยธรรมใหแกเยาวชนเกี่ยวกับกระบวนการคิด การดําเนินชีวิต การอยูรวมกันในสังคม ความรัก ความ
เอื้ออาทร ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การรักษาสัจจะ ความกตัญโูและความพอเพียง สําหรับ
คติสอนใจไดสอดแทรกคติสอนใจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต การประพฤติปฏิบัติตนที่ดี และสัจธรรมของชีวิต
เพื่อสอนใจเยาวชนเป็นหลัก จึงกลาวไดวา วรรณกรรมเยาวชนไทยชวง พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ ทั้ง ๑๕
เรื่อง มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปใญญาไทยความเป็นไทย และปลูกฝใงความดีงามใหกับเยาวชนโดยมิได
ทําใหอรรถรสของวรรณกรรมเปลี่ยนไป ในขณะที่อภิลักษณแ เกษมผลมูล (๒๕๕๗) ศึกษาภูมิปใญญากับการ
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สรางความเป็นไทยในวรรณกรรม สรุปวา ภูมิปใญญาในการสรางความเป็นไทยระดับทองถิ่นที่สําคัญ คือ
การสรางหนังสือไวเป็น “คูมือ” ในการดํารงชีวิตในสังคมหรือ สรางวรรณกรรมคําสอนขึ้น เพื่อใหคนใน
ทองถิ่นเขาใจลักษณะของพลเมืองที่พึงประสงคแและเป็นไปในทางเดียวกัน ดําเนินตามคา นิยมที่สังคม
กําหนด ถือเป็นวิธีการ “บริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาด” ของคนโบราณ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือคูมือ
เฉพาะสําหรับคนแตละกลุมอีกดวย เชน วรรณกรรมสอนเด็ก วรรณกรรมสอนหญิง วรรณกรรมสอนชาย
เป็นตน ไมเพียงเทานั้น คูมือดังกลาวยังไดอาศัยความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อพื้นบานในการควบคุม
คนในทองถิ่นใหปฏิบัติตามดวยการผูกไวกับบทลงโทษอีกดวย นอกจากวรรณกรรมคําสอนแลวยังรวมไป
ถึงวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ที่ใหคนในทองถิ่นปฏิบัติในรอบ ๑๒ เดือน ซึ่งเป็นภูมิปใญญาที่ชวย
สรางความเป็นไทยได ชี้ใหเห็นการเคารพคุณคาของธรรมชาติ และวรรณกรรมตํารา ซึ่งเป็นแหลงรวม
สรรพวิชาของคนไทย อันประกอบไปดวยตําราวิชาการ เชน ตําราโจทยแเลข ตําราภาษาไทย ตําราภาษา
บาลี ตําราดูลักษณะสัตวแ ตําราวิชาชีพ เชน ตํารายา ตําราแพทยแ ตําราหลอพระพุทธรูป สิ่งเหลานี้เป็นภูมิ
ปใญญาสําคัญในการสรางงานและสรางความเป็นไทยใหเกิดขึ้นอยางเป็นรูปธรรมในเวลาตอมา
จากการศึกษางานวิจัยขางตน ทําใหเห็นวามีการศึกษาภูมิปใญญาในวรรณกรรมกันอยาง
แพรหลาย สวนใหญเนนศึกษาจากวรรณกรรมประเภทลายลักษณแ อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา การศึกษา
วรรณกรรมคําสอนภาคกลาง นักวิจัยมักศึกษาวรรณกรรมที่มีการปริวรรตแลว หรือเป็นเอกสารโบราณ
ประเด็น ที่นั กวิจัย มุงศึกษาในวรรณกรรม เชน รูปแบบคําประพันธแ เนื้อหา/เนื้อหาคําสอน กลวิธีการ
ประพันธแ/กลวิธีการสอน ภาษา คุณคา หรือการวิเคราะหแลักษณะเดนที่ปรากฏในวรรณกรรม กระนั้น หาก
ศึกษาประเด็น ภูมิปใญญาก็มักศึกษาจากเอกสารโบราณที่เกาแกเชนเดียวกัน โดยยังไมมีการศึกษาภูมิ
ปใญญาในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางกลุมใหมหรือวรรณกรรมที่บันทึกในหนังสือขนาดซึ่งมีรูปเลมเหมือน
คลายกับหนังสือวัดเกาะซึ่งกําลังไดรับความนิยมจากกลุมผูเสพในขณะนั้น การศึกษาประเด็นนี้ จะทําให
เห็นรอยตอของยุคสมัย หรือการผลิตซ้ําความคิดบางอยางไดเป็นอยางดี ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาตอไป
กรอบความคิดของการวิจัย
การทบทวนกรอบความคิดขางตน นี้ ทั้งนิยามของวรรณกรรมคําสอน ยุคการพิมพแ วรรณกรรม
คําสอนยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปใญญา แนวคิดทางวรรณคดี
ศึกษา และความรูเกี่ยวกับบริบททางสังคมสมัยที่แตง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวานาจะมีผลตอการสรางงาน
จึงจะนํามาวางกรอบการศึกษาภูมิปใญญาของคนไทยจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ.
๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) ในดานตาง ๆ ไดแก ภูมิปใญญาดานการแนะนําหลักคําสอนตาง ๆ ภูมิปใญญาดานการใช
กลวิธีการสอน และภูมิปใญญาดานการสรางสรรคแทางสุนทรียะในวรรณกรรม ดังแผนภูมิตอไปนี้

๒๗

วรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๙๓)

แนวคิดการศึกษาภูมิปใญญาใน
วรรณกรรม ประมวลไดดังนี้
- ชุดความรูของผูแตงที่เรียบเรียง
ขึ้นเป็นตัวหนังสือ
- เนื้อหาคําสอนแสดง
ความสัมพันธแระหวางคนกับคน
- การถายทอดภูมิปญ
ใ ญาผาน
กลวิธีการสอนและการใชภาษา

แนวคิดการศึกษาวรรณกรรม
-การศึกษาเนื้อหา
-การศึกษารูปแบบ เชน กลวิธี
การสอน วรรณศิลป

มาจาก
- การคัดเลือกขอมูล
- การจัดกลุม ขอมูล
บริบททางสังคม
- อิทธิพลจากตะวันตก
- นโยบายการสรางชาติ
- วัฒนธรรมทางหนังสือ ฯลฯ

ภูมิปใญญาจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๙๓)
- ภูมิปใญญาดานการแนะนําหลักคําสอนตาง ๆ
- ภูมิปใญญาดานการใชกลวิธีการสอน
- ภูมิปใญญาดานการสรางสรรคแทางสุนทรียะในวรรณกรรม

สรุปผลภูมิปใญญาจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๙๓)

แผนภูมิที่ ๑ กรอบความคิดของการวิจัย

๒๘

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่เนนวิเคราะหแภูมิปใญญาดาน
การแนะนําหลักคําสอนตาง ๆ ภูมิปใญญาดานการใชกลวิธีการสอน และภูมิปใญญาดานการสรางสรรคแทาง
สุนทรียะในวรรณกรรม ประเด็นการศึกษาภูมิปใญญาดานการแนะนําหลักคําสอนตาง ๆ ผูวิจัยจะอาน
วรรณกรรมอยางละเอียดแลว วิเคราะหแดูวาวรรณกรรมคําสอนกลุมนี้มีการแนะนําหลักคําสอนดานใดบาง
ใชสอนกลุมใด และสอนเรื่องใด ตอมาก็วิเคราะหแภูมิปใญญาดานการใชกลวิธีการสอนเพื่อดูวาผูแตงใชกลวิธี
การสอนดานใดบางที่ชวยสงเสริมใหหลักคําสอนเขาถึงกลุมผูเสพมากยิ่งขึ้น สําหรับการวิเคราะหแภูมิปใญญา
ดานการสรางสรรคแทางสุนทรียะในวรรณกรรม ผูวิจัยจะดูวาผูแตงแสดงภูมิปใญญาดานการใชภาษาอยางไร
เพื่อเสริมเนนหลักคําสอนและกลวิธีการสอน การวิเคราะหแดานตาง ๆ เพื่อสะทอนใหเห็นภูมิปใญญาจาก
วรรณกรรมกลุมนี้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตอไปนี้
๑. ขั้นรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
๑.๑ รวบรวมวรรณกรรมคํ า สอนภาคกลางยุ ค การพิ ม พแ ที่ มี เ นื้ อ หาแนะนํ า สั่ ง สอน
ตักเตือน หรื ออบรมคุณธรรมจริยธรรม มีรูปเล มเหมือนคลายหนังสือวัดเกาะ แตงเป็นรอยกรองเรียง
บรรทัดแบบพิมพแรอยแกว ใชหมึกพิมพแ ใชอักขรวิธีปใจจุบัน พิมพแดวยกระดาษปรู฿ฟ เย็บเป็นรูปเลมขนาด
๑๖ หนายก โดยจะรวบรวมขอมูลจากหอสมุดแหงชาติ พิพิธภัณฑแ และสถาบันการศึกษาตาง ๆ
๑.๒ คัดเลือกวรรณกรรมประเภทสุภาษิตคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแที่มีเนื้อหาคําสอน
ระดับโลกียะหรือโลกียธรรม คือ ธรรมสําหรับปุถุชนชาวโลกทั่วไป เป็นคําสอนสําหรับใชชีวิตทางโลก
เกี่ยวของกับ ทางโลก เชน สอนเรื่ องแนวทางประพฤติปฏิบัติในสังคม การประกอบอาชีพ การนับถือ
ศาสนาและอื่น ๆ คํ าสอนเหล า นี้ ส ามารถนํ ามาประยุก ตแใ ชใ นชี วิต ประจํ าวั นให ส อดคล องกับ วิถี ของ
ธรรมชาติหรือวิถีแหงการดําเนินชีวิตได ผูวิจัยจะไมเลือกวรรณกรรมคําสอนที่เนนสอนระดับโลกุตตรธรรม
ซึ่งเป็นหลักในการแสวงหาความพนทุกขแ ซึง่ เหมาะแกผูที่ตองการพนจากโลก หลุดพนจากอาสวะกิเลสโดย
สิ้นเชิงเพื่อการบรรลุนิพพาน และจะเลือกวรรณกรรมที่ ยังไมมีการศึกษาวิจัยกันอยางจริงจัง จากการ
สํารวจเบื้องตนพบวา วรรณกรรมกลุม นี้พิมพแในชวง พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๙๓ พบจํานวน ๑๖ เรื่อง ดังนี้
รายชื่อวรรณกรรม
สุภาษิตสอนแมยาย
ปกีรโณวาท
คําสอนขี้เทอ
สมบัติเม็ดมะขาม
กลฉอ
โลภนักมักเสียลูกสาว
สุภาษิตกันยืมเงิน
นารีศรีสวัสดิ์
แมมายสอนลูก

ผู้แต่ง
ไมปรากฏนาม
พระมหาโชติ
พระมหาโชติ
ไมระบุนาม
ไมระบุนาม
ไมระบุนาม
นายเจริญ อุปถัมภานนทแ
ไมระบุนาม
ไมระบุนาม

ปีที่พิมพ์
๒๔๕๙
๒๔๖๗
๒๔๖๗
๒๔๖๙
๒๔๖๙
๒๔๖๙
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๒

โรงพิมพ์
ผดุงพันธุแ
พานิชศุภผล
พานิชศุภผล
หางสมุด
หางสมุด
หางสมุด
ราษฎรแเจริญ
พานิชศุภผล
พานิชศุภผล

๒๙

สุภาษิตสอนใจ
ฉัตรแสามชั้น
อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฐา
เศรษฐีสอนบุตร
มงคลทีปนีแปล
เกล็ดสุภาสิตสอนชายหรือวิธีเกี้ยวหญิง
อาวาศโวหาร

ไมระบุนาม
ขุนจบพลรักษแ (ทิม)
พระมหาโชติ
ไมระบุนาม
ไมระบุนาม
ไมระบุนาม
พระมหาโชติ

๒๔๘๐
๒๔๘๐
๒๔๘๐
๒๔๘๐
๒๔๘๐
๒๔๙๒
๒๔๙๓

ราษฎรแเจริญ
ราษฎรแเจริญ
ราษฎรแเจริญ
ราษฎรแเจริญ
ราษฎรแเจริญ
ไมระบุ
สมุด

๒. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะหแภูมิปใญญาของคนไทยจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุค
การพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) มีดังนี้
๒.๑ แยกเนื้ อหาของวรรณกรรมคําสอนเพื่อจัดกลุ มการศึกษาภูมิปใญญาดานตาง ๆ
ประกอบดวย เนื้อหาคําสอนที่ใชสอนการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป และเนื้อหาคําสอนที่ใชสอนคนกลุม
ตาง ๆ ซึ่งพบวามีทั้งเนื้อหาคําสอนที่ใชสอนกลุมหญิงโสด ชายโสด กลุมผูครองเรือน และกลุมแมยาย
๒.๒ วิเคราะหแภูมิปใญญาของคนไทยจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลาง ประกอบดวย การ
วิเคราะหแภูมิปใญญาดานการแนะนําหลักคําสอนตาง ๆ ผูวิจัยจะวิเคราะหแหลักคําสอนที่ใชสอนกลุมตาง ๆ
โดยใช วิธี การอา นแบบละเอี ย ดเพื่อ ดู วา ผู แต ง สอนกลุ มต าง ๆ ในประเด็น ใดบ าง และหลั กคํ า สอนมี
ความสําคัญอยางไร สําหรับภูมิปใญญาดานการแนะนําหลักคําสอนของกลุมตาง ๆ ผูวิจัยจะจัดกลุมตาม
สถานภาพและบทบาทของกลุมผูรับคําสอน ไดแก หลักคําสอนเรื่องการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป หลัก
คําสอนเรื่องการครองตนของหญิงโสด หลักคําสอนเรื่องการเลือกคูครองของชายหนุมหญิงสาว หลักคํา
สอนเรื่องสูตรสําเร็จสําหรับการเกี้ยวผูหญิงของชายหนุม หลักคําสอนเรื่องการครองเรือนของสามีภรรยา
และหลักคําสอนเรื่องการวางตนของแมยายตอลูกเขย สวนการวิเคราะหแภูมิปใญญาดานการใชกลวิธีการ
สอน ผูวิจัยจะอาศัยการอานแบบละเอียดเชนเดียวกันเพื่อจัดกลุมขอมูล โดยจะประยุกตแจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก การสอนอยางตรงไปตรงมา การสอนผานเรื่องเลาตาง ๆ การสอนโดยทา
พิสูจนแและทดลองผล การสอนโดยอธิบายเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ การสอนโดยการแจกแจงสาระ
คําสอน การสอนโดยบอกผลที่จะไดรับ การสอนโดยการเปรียบเทียบ การสอนโดยอางบริบทตาง ๆ การ
สอนโดยการเนนย้ําหัวขอคําสอนซ้ํา ๆ และการสอนโดยใชวิธีสนทนาธรรมตามแบบวิธีในพระพุทธศาสนา
แลววิเคราะหแกลวิธีการสอนในแตละดานอยางลึกซึ้งตอไป สุดทายคือ การวิเคราะหแ ภูมิปใญญาดานการ
สรางสรรคแทางสุนทรียะในวรรณกรรม ผูวิจัยจะใชแนวทางทั้งของมิคเคล บาคทิน และพระราชวรวงศแเธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ โดยจะแบงออกเป็น ๓ หัวขอตามลักษณะเดนที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอนภาค
กลางยุ ค การพิ ม พแ ได แ ก ๑) การสร า งสรรคแ เ สี ย งคํ า ได แ ก การเล น เสี ย งเล น สั ม ผั ส วรรณยุ ก ตแ สระ
พยัญชนะ การซ้ําเสียงซ้ําคํา ๒) การใชภาพพจนแ และ ๓) การใชโวหาร ทั้งนี้ ผูวิจัยจะศึกษาบริบททาง
สังคมควบคูก ันไปดวย เนื่องจากวรรณกรรมกลุมนี้แตงขึ้นในยุคพัฒนาหรือยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงในดาน
สังคมและวัฒนธรรมเป็นอยางมาก (พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๙๓) ซึ่งอาจจะสงผลตอรูปแบบและเนื้อหาที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลาดังกลาว การศึกษาครั้งนี้จะทําใหเห็นภูมิปใญญาในการสรางสรรคแวรรณกรรมที่ สอดรับกับยุค
สมัยอยางชัดเจน โดยผูวิจัยจะศึกษาแนวคิดทางสังคมจากนักวิชาการตาง ๆ เชน ผาสุก พงษแไพจิตร ชัย
เรืองศิลป ธัญญา สังขพันธานนทแ เป็นตน ดังแผนภูมิการวิเคราะหแขอมูล
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การวิเคราะหแขอมูล

การวิเคราะหแระดับตัวบท

วิเคราะหแภูมิปญ
ใ ญาดาน
การแนะนําหลักคําสอน
ตาง ๆ โดยวิเคราะหแ
ตามกลุม ผูร ับคําสอน
เชน กลุมบุคคลทั่วไป
กลุมคนโสด กลุมที่
แตงงานแลว

การวิเคราะหแความสัมพันธแระดับปริบท

วิเคราะหแภูมิปญ
ใ ญาดาน
การใชกลวิธีการสั่งสอน
ดานตาง ๆ เชน การ
สอนโดยอางบริบท
ตาง ๆ สอนโดยอธิบาย
เหตุผลและยกตัวอยาง

วิเคราะหแภูมิปญ
ใ ญาการ
สรางสรรคแทางสุนทรียะ
ในวรรณกรรม เชน การ
สรางสรรคแเสียงคํา
การใชภาพพจนแความ
เปรียบ การใชโวหาร

พิจารณาความสัมพันธแ
ระหวางตัวบทกับบริบท
ทางสังคม เชน
วัฒนธรรมตะวันตก
นโยบายการสรางชาติ

แนวคิดทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรม/ภูมิปใญญาจาก
วรรณกรรม/การศึกษาสังคม

แผนภูมทิ ี่ ๒ แนวการวิเคราะหแขอมูล
๓. ขั้นเผยแพร่ข้อมูล ในการเผยแพรวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ ๒๔๙๓) มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ จัดพิมพแวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) เพื่อ
นําไปเผยแพรทางสื่ออิเลคทรอนิกสแเพื่อใหคนรูจักมากขึ้น หรือ
๓.๒ จัดพิมพแวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิม พแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) ไวใน
ภาคผนวก และ/หรือจัดทําเป็นหนังสือเลมเล็กเพื่อนําไปเผยแพรตามหอสมุดตาง ๆ
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บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อประมวลความรูเกี่ยวกับภูมิปใญญาในบทที่ ๒ แลว ผูวิจัยพบวา วรรณกรรมคําสอนภาคกลาง
ยุคการพิมพแเป็นประเภทหนึ่งของภูมิปใญญาทองถิ่นที่ผูแตงบันทึกไวเป็นลายลักษณแ โดยหลักคําสอนตก
ผลึกมาจากความคิด ประสบการณแของผูแตง จนสามารถนํามาถายทอดแกคนรุนหลังเพื่อใชเป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติ ใชเป็นแบบแผนการดําเนินชีวิต หรือเป็นอุดมการณแทางสังคมได โดยภูมิปใญญาที่
แสดงออกในวรรณกรรมพบวามี ๓ ดานสําคัญ ๆ ไดแก ภูมิปใญญาดานการแนะนําหลักคําสอนตาง ๆ ภูมิ
ปใญญาดานการใชกลวิธีการสอน และภูมิปใญญาดานการสรางสรรคแทางสุนทรียะในวรรณกรรม ผูวิจัยจะ
แบงเป็น ๓ ตอนหรือ ๓ ดานตามลําดับ ดังรายละเอียดการแสดงผลการศึกษาภูมิปใญญา ดังตอไปนี้
ตอนที่ ๑ ภูมิปัญญาด้านการแนะนาหลักคาสอนต่าง ๆ
ภูมิปใญญาดานการแนะนําหลักคําสอนเป็นภูมิปใญญาที่เกิดจากความรอบรูของผูแตง ซึ่งอาจมา
จากทั ก ษะ ความเชื่ อ พฤติ ก รรม และประสบการณแ ที่ ได รั บ การถา ยทอดสื บ ตอ กั น มา จนกลายเป็ น
แบบอยางแหงการดําเนินชีวิต ซึ่งคําแนะนําสวนใหญสามารถนํามาใชแนะนําสั่งสอนคนในยุคปใจจุบันได
เป็นอยางดี สอดรับการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑.๑ หลักคาสอนเรื่องการดาเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป
หลักคําสอนเรื่องการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปเหมาะสําหรับทุกเพศ ทุกวัย หรือทุก
สถานะ เป็นคําแนะนําที่ชวยใหการดําเนินชีวิตราบรื่นมากยิ่งขึ้น ชวยสรางความสุขความเจริญใหแกชีวิต
ตนเอง (เชน กาวหนาในการงาน มีฐานะที่ร่ํารวยขึ้น ) และชวยใหอยูรวมกับคนในสังคมไดอยางมีความสุข
ลดความขัดแยง เกิดความปรองดองสมานฉันทแ ผูวิจัยพบวา หลักคําสอนดานนี้พบในวรรณกรรมคําสอน
ภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) ทุกเรื่อง ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑.๑.๑ หลักคาสอนสาหรับการสร้างความสุขความเจริญส่วนตน
หลักคําสอนสําหรับการสรางความสุขความเจริญสวนตนเป็นหลักคําสอนที่ใช
สอนบุคคลที่ตองการพบกับความสุขความเจริญในชีวิต ขจัดอุปสรรคตาง ๆ ในชีวิต ผูวิจัยพบวา หลัก
คําสอนดานนี้พบในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) ทุกเรื่อง แตที่เนน
สอนมากเป็นพิเศษ ไดแก เรื่อง ปกีรโณวาท คําสอนขี้เทอ สุภาษิตสอนใจ ฉัตรแสามชั้น เศรษฐีสอนบุตร
สมบัติเม็ดมะขาม สุภาษิตกันยืมเงิน และมงคลทีปนีแปล ดังคําแนะนําโดยภาพรวมตอไปนี้
๑.๑.๑.๑ ไม่คบคนพาล ให้คบคนดี การสอนไมใหคบคนพาลปรากฏโดยมาก
เนื่องจากเป็นเรื่องที่สําคัญ แมแตในพระพุทธศาสนาก็กําหนดใหการสอนเรื่องนี้ เป็นมงคลขั้นแรกในมงคล
๓๘ ประการ เพราะการคบคนพาลจะขาดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จ ดานอื่น ๆ ตอมาก็สอนใหคบคนดี
หรือบัณฑิต ซึ่งสอดรับกับมงคลขั้นตอมาในพระพุทธศาสนาที่ชวยใหบรรลุความสําเร็จ ผูแตงชี้ใหเห็นวา
การคบคนดีมีแตคุณ คนดีสามารถแยกแยะผิดถูกได ทําแตสิ่งที่ถูกตอง ดีงาม ไมประพฤติผิดพลาด ตางกับ
คนพาลที่แยกแยะไมออกก็เลยทําความชั่ว คําสอนไมใหคบคนพาล ใหคบคนดีจึง ปรากฏทั่วไป มุงใหเห็น
โทษของการคบคนพาลมากเป็นพิเศษ เพื่อโนมนาวใหผูอานเห็นวาการคบคนพาลจะสงผลตอชีวิตอยางไร
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ผูแตงกลาวถึงนิสัยของคนพาลวาสังเกตไดไมยาก ดูจากคําพูดที่มักพูดใหรายผูอื่น ชอบยกตมขมทาน ขม
เหงผูมีพระคุณ มีกิริยามารยาทเลวทราม เชน เดินหยาบ หนานิ่วคิ้วขมวดตลอดเวลา ขาดความสํารวม
และสุภาพนอบนอมทั้งตอคนใกลชิดและเพื่อนบาน เสพติดอบายมุข มีมุมมอง ความคิดดานลบ เชน คิด
แตจะหวังผลประโยชนแจากเพื่อน ไมศรัทธาในพระพุทธศาสนา คิดแตจะคบชูสูชาย คิดฆาไดแมแตคนรัก
ของตนเอง นอกจากนั้นยังวางตนไมเหมาะสมกับเพศ วัยและบทบาทหนาที่ของตน ดังเรื่องมงคลทีปนีแปล
ผูแตงยกพฤติกรรมของคนพาลมาเนนย้ําใหเห็นวาหากคบมีแตไดรับความฉิบหาย เชน มักพูดจาหยาบคาย
ยกตนขมทาน ชอบทะเลาะวิวาท ระรานผูอื่น อกตัญโู แมแตพอแมก็คิดฆาได ถึงเป็ นสามีภรรยาก็คิดแต
จะนอกใจ ไมเคยเห็นคุณงามความดีของใคร ดัดนิสัยไมได และเสพอบายมุข ผูแตงแนะนําวาหากพบคน
เหลานี้กใ็ หตัดขาดเสีย แลวใหคบนักปราชญแเพราะมีแตสรางความสุขความเจริญใหแกตน หรือเรื่องเศรษฐี
สอนบุตร ผูแตงเนนย้ําวาการคบคนพาล มีแตนําเรื่องเดื อดรอนมาให หากอยากทดสอบคนพาลก็ใหสราง
สถานการณแที่เลวรายขึ้นมาสักอยาง คนพาลเมื่อพบวาเพื่อนตกทุกขแไดยากก็พรอมที่จะหนีหนา และซ้ําเติม
ลักษณะนิสัยของคนพาล คือ มีแตทําใหเสียราศี เสียทรัพยแ เพราะหวังแตปอกลอก โกงกิน ประจบประแจง
หนาไหวหลังหลอก เอาแตเบี ยดเบียน พึ่งพาไมได จึงควรคบบัณฑิตดีกวาเพราะชักนําไปในทางที่ชอบ
ตอมาก็ยกตัวอยางคนพาลประเภทตาง ๆ เพื่อไมใหคบ ไดแก สหายที่ไมควรคบ คือ อุบาทวแสหาย โจรา
สหาย พิฆาตสหาย ทําลายสหาย และผลาญชีพสหาย ภรรยาที่ไมควรคบ ไดแก พินาศภรรยา ทุ จริต
ภรรยา โจราภรรยา พาลาภรรยา หินชาติภรรยา อุบาทวแภรรยา ทําลายภรรยา ปใจจามิตรภรรยา และ
อํานาจภรรยา การเนนย้ําไมใหคบคนพาลจึงนาจะชวยใหผูอานไดเห็นโทษของคนพาลมากยิ่งขึ้น
๑.๑.๑.๒ เรียนรู้ธรรมชาติและวิถีของคน การดําเนินชีวิตจําเป็นที่เราจะตอง
พบปะคนจํานวนมาก การเรียนรูธรรมชาติและวิถีของคนแตละประเภทชวยให เราเรียนรูที่จะปฏิบัติตอ
ผูอื่นอยางถูกวิธี เพื่อประโยชนแสุขสวนตนและสวนรวมตอไป ดังผูแตงเรื่องคําสอนขี้เทอแนะนําวาหากพบ
คนกําลังจาม คนกระดาก หรือ คนกําลังรีบรอนจะไปทําธุระสวนตัวก็ อยาไปทักหรือทําใหเขาเกิดความ
ประหมา หากพบคนที่ออนแอ คนเจ็บ คนที่ขัดสนเงินทอง คนกําลังบอบช้ํา คนทอง หรือคนกําลังหอบก็
อยาไปทํารายหรือเบียดเบียนเขา เนื่องจากเขาอยูในสถานะที่เสียเปรียบ หากพบคนถอย คนปอกลอก คน
กลาวเท็จ คนคด คนมักผลาญ หรือคนขี้ขโมยก็ใหตีตัวออกหาง เพราะคนจําพวกนี้เป็นคนชั่ว อยูดวยแลวก็
มีแตทําใหเดือดรอนรําคาญใจ หากพบคนที่มางอก็ควรใหอภัย หากพบคนมักคุยโวโออวด คนดื้อดึง และ
คนหยิ่งจองหองก็อยาใหความสนิทสนมมากนัก หากพบคนมักพูดแขวะและคนขี้ประจบก็ใหนิ่งไว หากพบ
คนความจําดี คนเกง และคนกเา ก็อยาไปทาแขงเพราะจะแพได หากพบคนมักกินหรือคนตะกลามก็อยา
ไหววานเรื่องอาหารการกิน หรือหากพบคนมักหวงและคนขี้เหนียวก็อยาไปยืมขาวของเงินทองเขา ดังนี้
คนมีอยาบน
คนจนอยาเบียฬ
คนเพียรอยาหมิ่น
คนกินอยาวาน
คนผลาญอยาสนิท
คนบิดอยาฝาก
คนกระดากอยาทวง
คนหวงอยายืม
คนลืมอยาถาม
คนตะกลามอยาเชิญ
คนเขินอยากุเย
คนคุยอยายั่น
คนพรั่นอยาขู
คนดูอยาคอน
คนนอนอยาขาม
คนงามอยาขอน
คนงอนอยาเคียง
คนเถียงอยาวา
คนมาอยาไล
คนไปอยาลาก
คนมากอยาหลอก
คนปอกอยาเลน
คนเป็นอยาลอง
คนปองอยาหลับ
คนขับอยาเกอ
คนเซออยาตวาด
คนขลาดอยาหลอน
คนปอนอยาโลม
คนโซมอยาซ้ํา
คนช้ําอยาตอง
คนทองอยาเสพยแ
คนเจ็บอยากวน

๓๓

คนชวนอยาเรง
คนรักอยาทุบ
คนบอบอยาเฆี่ยน
คนเดินอยากอด
คนคดอยายก
คนเยี่ยมอยาขับ
คนอายอยาลอ
คนตรงอยาหาง
คนมองอยาเขมน
คนละเมออยาฟใง
คนขัดอยาฉวย
คนหมางอยาไข
คนวิ่งอยาหมอบ
คนหึงอยาขาน
คนเท็จอยาตาน
คนบอกอยาอื้อ
คนหยามอยาเกี้ยว
คนครานอยาปใน

คนเกงอยาทา
คนชุบอยาหลู
คนเสี้ยนอยาขยาย
คนจอดอยาโดน
คนงกอยารอ
คนอับอยาขม
คนงออยาเคือง
คนกลางอยาไกล
คนเลนอยาลาม
คนคลั่งอยานิยม
คนรวยอยาแถม
คนไถลอยามอบ
คนหอบอยาเหยียบ
คนหวานอยาอิ่ม
คนดานอยาโต
คนลืออยาตื่น
คนเหนียวอยาขอ
คนหมั่นอยาเก฿ก

คนกเาอยาถีบ
คนรีบอยาทัก
คนฟูอยาแชง
คนแกลงอยาตอบ
คนรายอยาปลุก
คนสนุกอยาเพลิน
คนโจรอยาชิด
คนมิตรแอยาปด
คนปออยาหวาด
คนปราชญแอยาเสี้ยม
คนจมอยาทํา
คนจําอยาทาย
คนเฟื่องอยาพนัน
คนฝในอยาหลง
คนไออยาขาม
คนจามอยาจอง
คนหามอยาฉุน
คนหนุนอยาเหอ
คนระบมอยาเบียด คนละเอียดอยาหวัด
คนแหลมอยาเหลา
คนเมาอยาขวาง
คนชอบอยาชัง
คนระวังอยาชิง
คนเพียบอยาลม
คนกมอยาขึง
คนยิ้มอยาบึ้ง
คนอึงอยาเอ็ด
คนโวอยาตาม
คนงามอยาหยอก
คนหื่นอยาเสริม
คนเติมอยาหาม
คนยออยาพอง
คนคะนองอยาขนาน
คนเด็กอยาขืน
คนยืนอยาฆา
(คําสอนขี้เทอ หนา ๒๒ - ๓๒)

๑.๑.๑.๓ ไม่ประมาท ความไมประมาท คือ การมีสติ ระลึกไดวาปใจจุบันกระทํา
อะไรอยู ทําแลวจะเกิดผลอยางไร ทําในสิ่งที่ควรกระทําหรือไม รวมทั้งความรอบคอบ ระมัดระวังในสิ่งที่
กระทําอยูใหเป็นไปในทางที่ควรอยูเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อความสุขแหงตน ดัง พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย เลม
๒๕ (๒๕๑๔: ๑๖) กลาววา “ความไมประมาท เป็นทางเครื่องถึงอมตนิพพาน ความประมาทเป็นทางแหง
ความตาย ชนผู ไมป ระมาทย อมไมตาย ชนเหล าใดประมาทแล ว ยอมเป็นเหมือนคนตายแล ว บัณฑิต
ทั้งหลายตั้งอยู ในความไม ป ระมาท...ยศยอมเจริ ญแกบุคคลผู มี ความหมั่น มีส ติ มีการงานอันสะอาด
ผูใครครวญแลวจึงทํา ผูสํารวมระวัง ผูเป็นอยูโดยธรรม และผูไมประมาท ผูมีปใญญาพึงทําที่พึ่งที่หวงน้ํา
ทวมทับไมได ดวยความหมั่น ความไมประมาท ความสํารวมระวัง และความฝึกตน” การสอนเรื่องความไม
ประมาทปรากฏอยางสม่ําเสมอ ดังเรื่องฉัตรแสามชั้น สอนใหระวังภัยตาง ๆ เมื่อเดินทาง ในขณะที่เรื่อง
สุภาษิตสอนใจ สอนใหระมัดระวังเมื่อจะหยุดพักที่ใดที่หนึ่ง และระมัดระวังเมื่อจะหาที่พํานักนอน ดังนี้
ใหเกรงในภัยตางๆ
หลีกใหหางโทษรายอยากลายกล้ํา
สิ่งใดผิดอยาคิดลวงกระทํา
อยาแนะนําจิตตแใหใจเปนพาล
ขอสี่ใหยําเยงเกรงสัตวแราย
ทะนงกายอวดวาตนกลาหาญ
แมนเคราะหแรายตายเปลาไมเขาการ
จงวิจารณแจําแทใหแนนอน
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๒๗)

๓๔

จะจอดเรือพึ่งแพแลดูฝใ่ง
ถามั่นคงลงหลักเป็นประธาน
ถาแอบอิงพิงอาศัยผูใดเลา
เมื่อเห็นดีตองมีมะโนใน
คอยนอมกายหมายกลัวฝากตัวทาน
เหมือนตลิ่งพิงตั้งเขาบังลม
การที่จักหาหลักพึ่งอาศัย
ความตื้นลึกตรึกตราใหชานาน
ถาไดกินแลวตองเมินตามลําบาก
ผูใดดูรูความตามสําเนา
เมื่อจะนั่งตั้งตาดูใหสิ้น
อยาสูรูดูระบอบใหชอบกล

เห็นเซพังแลวอยาดวนควรคิดอาน
จึงสําราญล้ําเลิศประเสริฐใจ
อยางดูเบาเผาพงศแควรสงสัย
จึงเขาไปคบหาสมาคม
อยูไดนานเป็นสุขไมทุกขแถม
ควรนิยมใหเป็นเป็นประธาน
มักเหลวไหลไมแนนเป็นแกนสาร
เห็นสําราญแลวจะอยูอยาดูเบา
เหลือจะยากแกตนกมลเศรา
เชิญตรองเอาความในใสใจตน
เห็นมลทินตองหวนควรฉงน
นั่งใหพนมลทินในดินดอน
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๔๔ - ๔๕)

๑.๑.๑.๔ มีความรู้ควบคู่ปัญญา ความรูเป็นสิ่งที่ไดมาจากการศึกษาเลาเรียน
การคนควาทดลองปฏิบัติ จากประสบการณแ จากการฝึกอบรมหรือจากการไดยิน ไดฟใง ผูที่มีวิชาความรู
ยอมสามารถใชปใญญาในดานที่เป็นเหตุเ ป็นผล ไมถูกหลอกไดงาย ไดทํางานที่มีเกียรติ ทัดเทียมกับผูอื่น มี
โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน สามารถนําวิชาความรูมาเลี้ยงตนได ผูที่มีวิชาความรูมักจะไดรับการยก
ยองนับถือจากคนในสังคม และสามารถใชวิชาความรูไปบริหารจัดการงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
ถามาตรแแมนเปนผูรูหนังสือ
มีฝีมือเปนเสมียนพอเขียนได
ควรเขาจางทําการโรงศาลไป
หรือที่ไหนหาทรัพยแรับเงินเดือน
ถาแมนมองตรองเห็นอยางเชนนี้
ก็จะมีทีทาเทียมหนาเพื่อน
มุงสิ่งไหนใหแนอยาแชเชือน
บางที่เลื่อนยศตนเปนคนโต
ถาแมนไมเปนผูรูหนังสือ
แลวก็ชื่อวาตนเปนคนโง
เอาแรงเรี่ยวเที่ยวจางเขาอยางโค
ตองหาบโพลแบกหามตามชะตา
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๑๖)
อย างไรก็ตาม แมการมีความรูจะทําให มีวิช าชีพ แตหากไมใชปใญญาก็เปล า
ประโยชนแ เพราะปใญญาเกิดจากความงอกงามจากภายในเป็นความรูทั่วถึงเหตุถึงผล รูอยางชัดเจนและ
ถองแทในเรื่องตาง ๆ ไดมาจากการฟใง การศึกษาเลาเรียน การคิดคน การตรึกตรอง การอบรมจิต และ
การเจริญภาวนา ผูมีปใญญายอมทําใหมีความคิดที่ ลึกซึ้งและทําใหคนออนนอมถอมตน ทําใหคนมีชีวิตที่ดี
งามและเป็นมนุษยแโดยสมบูรณแ ขึ้น การมีความรูต องใชควบคูกับปใญญา หากมีแตความรูแตไมรูจักใช
ปใญญาก็เอาตัวไมรอดเหมือนกัน คําสอนเรื่องการใชปใญญาจึงมักปรากฏควบคูกับการมีวิชาความรู ดังเรื่อง
สมบัติเม็ดมะขามที่สอนใหรูจักใชปใญญาความรูในการทํามาหากิน มิเชนนั้น ก็จะดํารงตนอยูในสังคมไมได
ในขณะที่เรือ่ งสุภาษิตกันยืมเงินสอนใหใชความรูคูปใญญาเพื่อจะไดดําเนินชีวิตอยางราบรื่นมากยิ่งขึ้น ดังนี้
ไมรูจักตอปใญญาจะหาเพิ่ม
มีแตเหิมใจจิตตแคิดถลุง
คงมวยลอนกายีเปนหนี้นุง
เอาชื่อจุงลงกระดาษเปนทาษไป

๓๕

ถารูจักรักษาปใญญาตอ
คตินี้ควรจดกําหนดใจ

คงรวยพอเหมือนนิทานที่ขานไข
คงจะไมจนยากลําบากเอย
(สมบัติเม็ดมะขาม หนา ๑๐ - ๑๒)

ทรัพยแบังเกิดมานั้นเพราะปใญญา
เอากําลังแรงโถมโซมอินทรียแ
มีปใญญาหาไดมิใครเหนื่อย
ทรัพยแเงินทองตองมาเธออยาแคลง

กับวิชชาเลิศยิ่งทุกสิ่งศรี
มักเสียทีไดมิสมกับเหนื่อยแรง
ไดเรื่อย ๆ โดยสบายไมหนายแหนง
เชนชี้แจงจงจําเปนตํารา
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๒๒)

๑.๑.๑.๕ ขยั น หมั่ น เพี ย รในการท างาน คื อ การเลี้ ย งชี พ ด ว ยการหมั่ น
ประกอบการงาน ไมเกียจคราน เอาใจใส ตั้งใจ และอดทน ความขยันหมั่นเพียรเป็นพื้น ฐานของความ
รับผิดชอบและเป็นจุดเริ่มตนของเจริญกาวหนาและความสําเร็จในชีวิต เพราะสามารถพึ่งตนเองได ดัง
พุทธภาษิตที่กลาววา "บุคคลจะลวงทุกขแไดเพราะความเพียร” โดยคําสอนขอนี้ ปรากฏอยางสม่ําเสมอ
ผูแตงมักกลาวตรงกันวา หากตองการจะประสบความสําเร็จในชีวิตจะตองขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ไม
ยอทอตอความยากลําบาก ผูที่ขยันหมั่นเพียรในการทํางานจะสงผลใหกลายเป็นคนร่ํารวยได ดังนี้
ตัวขี้เกียจเสียดจิตตแไมปลิดเปลื้อง
จะเปนเครื่องทําตนใหหมนไหม
คิดวาเขาเรามนุษยแสุดวิไล
เขาทําไดเราตองใหไดเหมือนกัน
เมื่อเธอทําพร่ําอยูคงรูได
อยาทอใจทําจริงทุกสิ่งสรรพแ
จะเลิศลนธนสารสําราญครัน
ทุกคืนวันสุกขาสถาวร
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๑๕)
ในขอสี่ใหมีอุสาหะ
สิ่งใดดีแลวอยาทิ้งการสิ่งนั้น

จงอยาละความเพียรทําเหียนหัน
จับจงมั่นเปนเครื่องใหเฟื่องฟู
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๔)

๑.๑.๑.๖ รู้หลักการประกอบอาชีพ การสอนหลักการประกอบอาชีพสวนใหญ
ผูแตงเนนย้ําวิธีปฏิบัติตนเมื่อประกอบอาชีพตาง ๆ และเนนย้ําเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังเรื่องสุภาษิต
กัน ยื มเงิน ผู แตงสอนวา หากจะทําการคาก็ ให พูดจาออนหวาน ไมขายของผิ ดกฎหมาย ของตองห าม
ทั้งหลาย ไมควรขายเชื่อ เพราะอาจถูกโกงได ใหขายสดแทน ขอดีของการขายสด คือ ไดเงินมาตอยอดได
ทันที แตไมควรขายแพงมากนัก โดยเสนอแนะใหเอาตัวอยางพอคาชาวจีนที่ขายของไดกําไรเป็นจํานวน
มากตางจากพอคาชาวไทย ตอมาก็แนะว าหากทํางานราชการก็ ใหทําดวยความสุ จริต ไมคดโกง และ
รับผิดชอบตอหนาที่ ผูที่ประพฤติตัวดีผูใหญยอมเมตตาขึ้นเงินเดือนให หากทํางานใกลชิดพระมหากษัตริยแ
ก็ใหระมัดระวังกาย วาจา และใจ หากทํางานรับจางก็ใหมีนิสัยซื่อตรง ทํางานใหคุมคาจาง ไมกลัวเหนื่อย
ไมงอมืองอเทา ไมวาจะทํางานในหางหรือแบกหามก็ตาม เมื่อเจานายเห็นเขาก็จะเลื่อนขั้นให ดังนี้

๓๖

หากจะขาย ๆ ของที่ตองหาม
จะพลอยทุนหมุนเขาลงในธาร
คือสุรายาพิษมีดปืนขวาน
เปนเครื่องบาปหยาบยิ่งทุกสิ่งอัน
…
ขายของเชื่อเบื่อใจไมเปนผล
แพงเทาไรไมตอเจาคอพาล
เห็นวาหมูชิ้นๆ หวังกินเปลา
ขายเชื่อแรงแพงดีไมมีคุณ
ถึงขายถูกเงินสดอยาลดละ
ทุกวันนี้มีมากยากนิยม
หากเขาหลบแลวเราเอาที่ไหน
เราขายถูกเงินสดทดเขามา

ก็ไมงามดอกทานตามบัญหาร
อยาพองพานของหามตามรําพัน
เครื่องกอการปาณาตองอาถัน
เครื่องเหลานั้นอยาคาหนาพอคุณ

เรื่องขายคาวาจาตองออนหวาน
อยางอดๆ เงาๆ ทําเมามัว
หญิงเรียกแมชายเรียกพอยอใหซื้อ
เมื่อควรแถมๆ ใหดวยใจเจือ

ทั้งอาการเอมอิ่มแลยิ้มหวัว
ไมตองกลัวสินคาจะคาเรือ
ตองฝึกปรือวาทีใหดีเหลือ
แตขายเชื่อกลัวไซรจะไมดี
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๓๖ - ๔๔)

พอทํางานการหลวงทั้งปวงสิ้น
พอจงถือซื่อสุดยุตติธรรมแ
อยามาสายกลับวันมันไมเหมาะ
อยาเลี่ยงงานทาวไทเลยไมดี
อยาขืนขอคํากฎบทบังคับ
ใครตั้งจิตตแบิดเบี่ยงชอบเลี่ยงงาน
เราทําดีทราบหูทานผูใหญ
รังเกียจการทานคงไมการุญ
เปนขาบาทบริจามหากษัตริยแ
คอยสดับรับสั่งระวังการ
หรือจะกลับรับจางนายหางใหม
ยุติธรรมกําไวเรงใครครวญ
ทานเสียทรัพยแจางจายก็หมายผล
อยาเลี่ยงงานเผาแผดกลางแดดลม
งานขึ้นบั่นถากแถกหรือแบกขน

ทานใหสินจางพอเปนขอขัน
อยาโกงวันเวลาแลนาฑี
อยาเที่ยวเลาะมุดเมียงออกเลี่ยงหนี
ถือเอาที่ทางเรียบระเบียบการ
ตามลําดับราชกิจประดิษฐาน
เห็นไมนานบุญปลูกจะถูกดุลยแ
คงขึ้นใหเงินเดือนเลื่อนเปนขุน
อาจจะดุลยแเราออกจากนอกงาน
คอยระมัดกายาวาจาขาน
คงโปรดปรานเราแนไมแปรปรวน
จงตั้งใจเถิดพอคุณอยาหุนหวน
จึงจะชวนใหชอบอารมณแชม
เราตองทนทํางานทานใหสม
งานในรมจงอุตสาหแพยายาม
อุตสาหแทนทําไปอยาไดขาม

คนที่จนมักจองมาปองผลาญ
ไมมีการหมายมาตรเรื่องขาดทุน
นิจจาเจาใจเจียวชางเฉียวฉุน
มักพาทุนเราลอยไปตามลม
ขายเถอะนะสรางทุกขแเปนสุขสม
ชายเชื่อชมไดแพงแรงราคา
ตองศูนยแไปเปลาแทแนนักหนา
จะดีกวาศูนยแไปมิไดคืน
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๒๗ - ๓๓)

๓๗

คิดหลีกเลี่ยงเที่ยวไถลดูไมงาม
อยากลัวเหนื่อยคิดหนายเราชายชาติ
นายจางเห็นความดีมีทุกวัน
กะเวลามาไปอยาใหคลาด
ใหตรงไปตรงมาโมงนาฑี
ที่ถูกตัดเงินเดือนพอเพื่อนยาก
นายจางชังจึงไมหวังจะการุญ
ทุจจริตบิดไพลไวฉลาด
ฉลาดแกมแถมโกงไมเกรงกลัว
ตัวขี้เกียจเบียดตนพาผลอับ
จงคิดทิ้งฝใงกลบอยาคบมัน
ทานวางใจใหรักษาธนาสาร
รักษาชื่อ ๆ ตัวเรงกลัวเกรง
เงินแลทองตองรูคืองูพิษ
เมื่อไมใชเงินทองทรัพยแของเรา
ใครขืนเลนเห็นตะรางคอยกางรับ
ทํางานราชการหลวงทั้งปวงมี
ไมวันใดวันหนึ่งคงถึงเคราะหแ
ตองเสียชื่อลือทั่วเปิดซัวปา
เรื่องฉอราฏรแบังหลวงตวงเขาถุง
อยาเลยหนาอยาพออยากอการ
รักษาสัตยแสุจจริตคิดถึงเจา
ทาวก็ไดชุบชูกรุณัง

ไมเปนความบริสุทธิ์ยุตติธรรมแ
แสนสามารถเรี่ยวแรงยังแข็งขัน
คงเลื่อนชั้นใหทรัพยแทับทวี
ตามประกาศโมงยามตามดิถี
คุณความดีคงเสริมใหเพิ่มพูล
เลี่ยงการมากเชิงฉลาดไมขาดศูนยแ
เลยถูกดุลยแเสียก็สมอารมณแตัว
อยาหมายมาตรหมกมุนเลยทูลหัว
เปนการชั่วแสนชาสารพัน
อยาควรนับเปนมิตรใหผิดผัน
คบตัวหมั่นเปนมิตรไมผิดเพลง
อยาหักหาญฉอโกงทําโฉงเฉง
คิดแลเล็งเสียใหซึ้งจึงคอยเอา
อันแรงฤทธิ์เชิงชั่วอยามัวเขลา
อยามัวเมาอยาพอขอเสียที
มันจะงับตัวเราไปเขาที
อยายินดีหยิบเอาของเขามา
จะเลยเหาะเขาคุกทุกขแนักหนา
เสื่อมยศถาญาติตระกูลศูนยแไปนาน
หนอยก็พุงแตกตายวายสังขาร
พอทํางานตามตรงจงระวัง
ที่ปกเกลาญาติกามาแตหลัง
เปนฉัตรบังรมเกลาของเรามา
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๓๖ - ๔๔)

๑.๑.๑.๗ รู้ จั ก แสวงหาและบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ การมี ท รั พ ยแ ถื อ ว า เป็ น สิ่ ง
ประเสริฐ เพราะหากมีทรัพยแจะชวยสงเสริมใหการดําเนินชีวิตเกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้น เมื่อเจ็บไขไดปุวย
สามารถนําเงินทองไปรักษาตัวได นอกจากนั้นก็เป็นการสรางภาพลักษณแที่ดีใหแกตนเองดวย โดยเฉพาะ
ในสังคมทุนนิยมที่คนมีคานิยมเรื่องการมีทรัพยแ จึงตองเรงหาทรัพยแไวประดับตนตอไป ดังผูแตงกลาววา
เรามีเงินเขาก็กลับนับวานอง
เรามีทองเขาก็กลับนับวาพี่
หากเรากลับทรัพยแวินาศญาติไมมี
เรื่องเชนนี้มีมาเปนอาจิณ
มีสินทรัพยแนับหนาสถาผล
เรายากจนคนผูมักดูหมิ่น
มานะเถิดเลิศลาหาไวกิน
อยาใหสิ้นเนื้อหาประดาตัว
คนมีทรัพยแนับถังหรือตั้งพอม
ชื่อก็หอมกลบกรุนพอทูนหัว
รีบหาทรัพยแรวมเขาอยาเมามัว
แตสิ่งชั่วพอหนาอยาหาเลย
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๒๓)

๓๘

อยางไรก็ดี เมื่อมีทรัพยแแลวหากรูจักบริหารจัดการทรัพยแของตัวเองอยางคุมคา
ถือวาเป็นการใชทรัพยแเพื่อกอใหเกิดประโยชนแสูงสุด แมในทางพระพุทธศาสนาก็กลาวถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยแที่หามาได วาชวยให ประสบผลสําเร็จในดานของการดํารงชีวิตที่มีความสุข ดังพระครูนิวิฐธุราทร
(นิมิตร จนฺทรํสี) และแดง กลิ่นดอกแกว (สืบคนจาก https://www.gotoknow.org/posts/๒๙๑๙๔๗)
กลาววาหลักการบริหารจัดการทรัพยแคือ ควรจัดแจงทรัพยแออกเป็น สวน ๆ โดยนําไปใชจายเลี้ยงชีพตน
เลี้ยงครอบครัว คนที่พึงเลี้ยง นําไปใชเป็นทุนในการประกอบอาชีพ และนําไปเก็บไวในคราวจําเป็น เชน
เกิดเจ็บไขไดปุวยก็สามารถนําทุนสวนนี้มาใชในการรักษาได ดังวรรณกรรมที่สอนเรื่องนี้วา
หาทรัพยแสินซอนไวเมื่อไขเจ็บ
สงวนเก็บไวเปนทุนพอคุณขา
แมนไดทุนงามงอกออกปใญญา
คอย ๆ หาคูชมที่สมควร
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๑๖)
สงวนทรัพยแใหมีไวดีกวา
ไดใหแพทยแขายารักษากาย

เมื่อโรคาจะไดใชสมใจหมาย
ทานหญิงชายควรจําที่รําพัน
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๘ - ๙)

ผูแตงเรื่องสุภาษิตกันยืมเงินกลาววา ผูที่ตองการใหทรัพยแสินที่เก็บไวงอกเงยขึ้น
อาจใชวิธีปลอยเงินกูได แตเพื่อปูองกันการบิดพลิ้วในภายหลังก็ใหทําสัญญาไวเป็นหลักฐานดวย ดังนี้
ถึงเงินเดือนเพื่อนยากมากกวารอย
ก็จงคอยพิทักษแเก็บรักษา
อยาฟุุมเฟือยมากมายซื้อจายมา
ไมควรหาควรใชอยาจายเลย
เก็บทรัพยแไวใหกูจะรูงอก
ไดผลดอกเจือจุณพอคุณเอเย
จะใหกูดูใหชอบอารมณแเชย
ใหเปิดเผยสักขีมีพยาน
ของสําคัญกะรันตีใหมีดวย
ประเสริฐสวยดีนักเปนหลักถาน
ทั้งลายมือตองเซ็นเปนประธาน
สัญญายานทําพอมีตอกัน
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๔๗ - ๔๘)
๑.๑.๑.๘ รู้จักประมาณการใช้จ่าย คือ รูวาตนมีฐานะอยางไรก็รูจักกิน ใชจาย
ตามฐานะ ไมใชจายจนเกินตัว หรือแขงขันกับคนที่มีฐานะตางจากตน เชน มีรายไดต่ําแตอยากซื้อรถยนตแ
ขับ เป็นสิ่งที่ไมพึงคิด เมื่อรายไดนอยก็ใหเดินตามถนนไปกอน และอยาเถลไถลใหรีบกลับบานทันที จะได
ไมตองเสียเงินโดยใชเหตุ และจะไดไมถูกตําหนิจากภรรยาและบุตร ดังเรื่องสุภาษิตกันยืมเงินที่กลาววา
เชื่อเถิดพอเราเพียรหาเลี้ยงทอง
เรื่องแหวนทองเพ็ชรแพลอยสายสรอยสน
อยาเพอซื้อมาปรุงบํารุงตน
พอยังจนจงเจียมเสงี่ยมกาย
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๘ - ๙)
สมัยนี้มีเงินเดือนยี่สิบบาท
นุงมวงไหมสายสรอยนาฬิกา
เมื่อเงินเดือนเรานอยอยาพลอยตื่น
ไดรอดหนี้ทีหลังไมนังนุง

วางอํานาจยศศักดิ์สูงนักหนา
ถุงบาทารองเทาเฝูาบํารุง
เพียงผาพื้นเถิดหนาหามานุง
คอยบํารุงหนาพอแตพอควร

๓๙

เงินเดือนนอยคอยดําเนิรเดิรถนน
อุตสาหแเดิรเอาหนอยอยาลอยนวล
รีบตรงไปตรงมาเคหาเถิด
เที่ยวเถลไถลไถดูไมแครแ
มีกําลังเดิรดวนตองควรงด
ธุระดวนไมควรจะเดิรลอย

เรื่องรถยนตรแอยาเพอใชทําใจหวน
เวลาจวนเลิกงานอยาพาลแช
จะประเสริฐสุกขังดังกะแส
เมียแลแมพอเจาจะเฝูาคอย
รายจายรถเสียพออยาทอถอย
ขึ้นรถรอยบางครั้งก็บังควร
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๔๕)

อันของแพงแลวอยากทําปากเจาะ
อรอยรสหมดที่หมายเสียปลายมือ
อยานิยมชมงามความปรารภ
ตองเสียทรัพยแยับระยําซ้ําปุวยการ
ทั้งลูกเตาเฝูาบนอยูนักหนา
เสียสินทรัพยแแลวกลับเสียน้ําใจ

อยาเที่ยวเสาะสาหะดังกระสือ
จะตองถือกะลาเดินขอทาน
จะลางลบโภคาถอยอาหาร
กลับมาบานแลววุนใหขุนใจ
ประดาเสียเมียดาไมปราศรัย
ยอมบรรลัยอดสูเพราะดูงาม
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๕๔)

๑.๑.๑.๙ ละเว้นอบายมุข อบายมุข คือ ชองทางของความเสื่อม ทางแหงความ
พินาศ เหตุยอยยับแหงโภคทรัพยแ มี ๖ ประการ เรียกอบายมุขหก ไดแก ๑) ชอบเที่ยวกลางคืน ๒) ชอบ
เที่ยวดูการละเลน ๓) เป็นนักเลงสุรา ๔) เป็นนักเลงการพนัน เชน เลนไพ โป และหวย ๕) เกียจครานทํา
การงาน และ ๖) คบคนชั่วเป็นมิตร คําสอนนี้ปรากฏโดยทั่วไป ดังเรื่องสุภาษิตกั นยืมเงิน ผูแตงเตือนสติ
หนุมสาววาไมควรหลงโรงลิเก เที่ยวดูหนัง ดูละคร เลนการพนัน เรื่องฉัตรแสามชั้น สอนใหละอบายมุข
ตาง ๆ ประเภทสุรา ฝิ่น การพนัน กัญชา เพราะสงผลเสียตอตนเองและผูอื่น เชน เมื่อไมมีเงินซื้อยาก็จะ
เป็นโจรออกปลนคนอื่น บางก็ทํารายผู อื่น สงผลเสียตอสุขภาพ และไมมีคนนับถือ สวนเรื่องสุภาษิต
สอนใจก็สอนใหไมเกียจครานในการทํางาน ไมเลนการพนัน และไมคบมิตรชั่ว ดังตัวอยาง
กรรมที่สามผูใดมิไดเวน
ชอบการเลนโดยนิยมชมสนุก
คือโปถั่วชั่วเชนขืนเลนซุก
คงเกิดยุคสิ้นทรัพยแถึงอับจน
กรรมทีส่ ี่นําใจใหเปนบา
คือกันชาสูบเลนไมเปนผล
ทําใหเสียจริตผิดผูคน
เฝูานั่งบนพําพึมซึมกัญชา
อันโทษในขอหนึ่งพึงดําริหแ
หนวงสติตรองตรึกหมั่นศึกษา
ใหเล็งยลตนเหตุเจตนา
ทั้งจะพาเสียทรัพยแอับประมาณ
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๓ - ๔)
อยามัวนอนผอนทุกขแเขาลุกขึ้น
มีการดวนควรทําไดงายดาย
อยาคิดอานเลนการพนันนัก
อยาเที่ยวเลนเป็นพาลการไมดี

อยาเพลินตื่นนิทราเวลาสาย
ตองมุงหมายจดจําคําบาฬี
มันขี้มักทรัพยแสินจะบินหนี
เป็นราคีคบมิตรแน้ําจิตตแพาล
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๕๕)

๔๐

๑.๑.๑.๑๐ เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา คําสอนเรื่องนี้ปรากฏทั่วไป โดยเนน
เชื่อมโยงกับความคิดความเชื่อเรื่องนรก สวรรคแ การกลับชาติมาเกิด อยางชัดเจน ผูแตงแนะนําไวดังนี้
๑) ให้ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต หลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนามี
เป็นจํานวนมากทีค่ วรนําไปประพฤติปฏิบัติ เชน ศีลหา อกุศลกรรมที่เป็นบอเกิดของความโลภ ความโกรธ
และความหลง ผูแตงมักโนมนาววา ผูที่ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เมื่อตายไปก็ไปสวรรคแ ไมตกนรก
และเขาถึงนิพพาน ดังเรื่องฉัตรแสามชั้นสอนใหรักษาศีลหา ละรูปรสกลิ่นเสียง ละอกุศล ใหพากเพียรเรียน
ธรรม รูจักบริจาค ใหทาน และถือเพศบรรพชิต เรื่องสุภาษิตกันยืมเงิน สอนใหผูที่มีฐานะร่ํารวยอยูแลว
รูจักนําเงินไปสรางศาลา ทําบุญ และบริจาคเพื่อจะไดไปสวรรคแ ดังคําสอนตอไปนี้
ใจกุศลทนยากแสนทะเวศ
นาสมเพชออมอดซึ่งรสหวาน
คือมุงหมายฝุางขางทางนิพพาน
จึงทนทานทระมาทุกราตรี
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๕๑)
ควรแลวทานหันหาศรัทธาเถิด
เรงทําสระทําทางสรางศาลา
สรางกุศลขวนขวายหวังภายหนา
ใหยืมกูดูนะพอพอประมาณ
เมื่อมีทองของเขาใหยืม
ของแตกราวกลาววาก็ราคี
เมื่อรวยทรัพยแกลับมีตระหนี่เหนียว
ก็มิชอบกอบคุณละมูลมัย
บุญจงทํากรรมอยางสรางเปนอยางยอด
จะไดไปสูสวรรคแทันเวลา

จะกอเกิดรุงเรืองในเบื้องหนา
ทอดผาปุากะถินนังสังกะทาน
ทรัพยแจะมาคืนเขาเนาสถาน
ทรัพยแจะพาลศูนยแเปลาไมเขาที
เขาไมลืมเขาสงมาคงที่
เห็นไมดีหลายทางเกิดหมางใจ
ไมแลเหลียวทางบุญศูนยแกะใส
ตองทําไปเรื่อยอยาเฉื่อยชา
ดีตลอดถึงชีวิตปลิดสังขารแ
เกิดเบื้องหนาเราก็บริบูรณแ
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๒๑ - ๒๒)

จงรักษาศีลหาอยาใหขาด
ถึงองคแพระอรหัตตแตัดโลไกยแ
สีเลนะสุคะติงยันติ
ไปสวรรคแชั้นใดดังใจปอง

อยาประมาทศีลทานจะขานไข
ก็อาศัยศีลทานเปนฐานรอง
จงตรองตริใหชอบกลอยาหมนหมอง
ศีลประคองปูองพะยุงบํารุงไป
(ปกีรโณวาท หนา ๑๕ - ๑๖)

๒) ให้ละการทาบาปทาชั่วทั้งมวล ดังเรื่องปกีรโนวาทสอนใหละอกุศลกรรมบถ
สิบ เชน ไมของแวะกับหญิงที่มีเจาของ ผูแตงสอนวาหากปฏิบัติได เมื่อตายไปจะไปสวรรคแ ไมตกนรก ดังนี้
ลูกสาวใครพอแมไมอนุญาต
พระหามขาดบาลีชี้แถลง
เปนกาเมสุมิจฉาอยาคลางแคลง
จะแสดงแตยอพอเขาใจ
คัมภีรแทีปนียี่สิบอยาง
แบบทานวางจงวิจารณแจะขานไข
หญิงที่มีมารดารักษาไว
ชายผูใดเสวนาเปนกาเม
กับหญิงที่มีบิดารักษาอยู
ชายสมสูโทษเหมือนกันไมหันเห
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กับหญิงที่พี่รักษาเปนกาเม
กับหญิงที่มีชายมาหมายหมั้น
ไปรวมรสเสวนาสมาคม
หญิงที่ปูานาอายายตาปูุ
ไปสองเสพยแคงหาเปนกาเม
หญิงที่ญาติ์ฝุายบิดาแลมารดา
กับหญิงพวกทาสีมีเจานาย
วาแตยอพอใหเป็นเปนฉบับ
หญิงที่กลาวนับวาเปนกาเม
จะแบกบาปหาบภัยโทษใหญหลวง
แบบเลขาในมหาวิบากมี

อยาไดเสวนาสมาคม
แตไมทนั จะอยูเปนคูสม
ตองนิยมนับวาเปนกาเม
รักษาอยูเคียงขางไมหางเห
อุปเทหแหลายหลากมีมากมาย
ยังรักษาเกื้อกูลไมสูญหาย
หญิงมีชายภัสดาก็กาเม
ไวสําหรับสอนใจอยางไขวเขว
อยาไดเสวนาสามัคคี
ใชจะลวงมีหลักเปนสักขี
ทราบวิธีแลวเรงกลัวเกรงยํา
(ปกีรโณวาท หนา ๘ - ๙)

๓) ให้หมั่นเข้าวัด ฟังธรรม คําสอนนี้ปรากฏโดยทั่วไป ดังเรื่องปกีรโนวาท สอน
ใหฟใงคําพระดวยอาการสํารวม ผูแตงบอกผลของการไมสํารวมวาจะสงผลรายในชาติหนา เชน ไมสํารวม
อิริยาบถ เกิดชาติหนาจะงอยเปลี้ยเสียขา นินทาพระ เกิดชาติหนาจะปากเหม็น แอบนอน เกิดชาติหนาจะ
กลายเป็นงู แอบขีดเขียน เกิดชาติหนาจะกลายเป็นควาย หรือแอบกินอาหาร เกิดชาติหนาจะมีปากพิการ
๔) ให้รู้วิธีการทาบุญทาทาน สวนใหญผูแตงกลาวตรงกันวา ในการทําบุญทํา
ทานนั้นควรทําดวยใจสงบ สํารวมกิริย ามารยาทเมื่ออยูตอหนาพระสงฆแ หลังจากที่ใหทานแลวควรตั้งจิต
อธิษฐานขอใหเขาถึงนิพพานในชาติหนา ตอมาก็ใหกรวดน้ําแผบุญกุศลใหเจากรรมนายเวร แม การใหทาน
แกผูยากไร เชน ขอทาน ก็ควรตั้งจิตอธิษฐานถึงชาติหนาดวย เพราะไดรับบุญกุศลเหมือนกัน หลังจากนั้น
ก็กรวดน้ําแผเมตตาเหมือนการใหทานโดยทั่วไป ผูที่ทําบุญทําทานถูกวิธีจะสงผลใหเกิดในภพภูมิที่ดี ดังนี้
ใสบาตรแแลวแกวตามารศรี
จงเปรมปรีดิ์มีจิตตแอธิษฐาน
ขอสิ้นชาติขาดลิบไปนิพพาน
อางพะยานขานซ้ํากรวดน้ําไป
แผกุศลผลสรางหนทางชอบ
แกสัตวแรอบชอบโลกโศกไกษยแ
ใหมสี ุขทุกสัตวแพิบัติภัย
อรทัยใหเฟื่องในเรื่องราว
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิฏฐา หนา ๑๓ - ๑๔)
ยาจกมาหนาบานขอทานของ
มีสิ่งใดใหตามความนิยม
แลวกรวดน้ําซ้ําคิดอธิษฐาน
ยังแตกกายตายเกิดหลงเพลิดเพลิน
ความขัดสนจนยากลําบากเข็ญ
เชิญนองแกวแววตาสุดามาลยแ

อยารูของรองขับสําทับถม
แมเอ็วกลมสมรางอยาหมางเมิน
หวังนิพพานมารรางไปหางเหิน
ใหจําเริญเกินยิ่งดวยศฤงคาร
อยาพบเห็นเชนคําที่นําขาน
บําเพ็ญทานการบุญเปนทุนไป
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิฏฐา หนา ๑๑)
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เรื่องปกีรโณวาท สอนวิธีการใหทานวาเมื่อตั้งใจจะทําทานก็ใหตั้งจิตอธิษ ฐานวา
ขอให ผ ลแห งทานนี้ ไมตองพบกับ ความยากลํ าบากในชาติห นา โดยผู แตงแนะนําวา กอนที่ จะให ทาน
จะตองมีใจศรัทธาตอการทําทานกอน ในขณะที่กําลังใหทานตองมีใจชื่นชมยินดี หลังจากใหก็ระลึกถึงทาน
มีขอสังเกตวา คําสอนจริยธรรมหรือหลักคําสอนที่อิงกับความคิดความเชื่ อใน
พระพุ ท ธศาสนาได รั บ การผลิ ต ซ้ํ า เสมอมาจากอดี ต สู ปใ จ จุ บั น ทั้ ง นี้ เกิ ด จากความคิ ด ความเชื่ อ ใน
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องกํากับพฤติกรรมของคนในสังคม โดยผูแตงมักสอดแทรกแนวคิดเรื่องการทําดีได
ดีทําชั่วไดชั่วไวอยางสม่ําเสมอ เพื่อ โนมนาวใหเชื่อวาหากทําดี เมื่อตายไปจะไดไปสวรรคแ ไมตกนรก เมื่อ
เกิดมาเป็นมนุษยแก็จะมีรูปงาม ตัวหอม มีฐานะร่ํารวย มีแตคนรักคนเมตตา ในทางตรงกันขาม หากสราง
แตกรรมชั่วก็จะไดรับแตความทุกขแ เชน มีรางกายพิการ มีฐานะยากจนขนแคน ทํางานก็มีแตอุปสรรค รูป
ชั่วตัวดํา หากตายไปก็ตกนรก ซึ่งผูแตงนาจะคํา นึงถึงลักษณะของสังคมไทยที่เป็นสังคมพุทธศาสนา คน
ไทยยังยึดมั่นถือมั่นกับความคิดความเชื่อเรื่องเหลานี้อยู หลักคําสอนจึงแสดงแนวคิดเหลานี้คอนขางมาก
๑.๑.๒ หลักคาสอนสาหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสันติ ในการอยูรวมกันในสังคม
ยอมตองมีปใ ญหาความขัดแยงและการทะเลาะเบาะแวงกัน หากตองการลดความขัดแยง สรางความ
ปรองดองสมานฉันทแจําเป็นตองอาศัยหลักการบางอยางรวมกัน ผูวิจัยพบวา วรรณกรรมคําสอนกลุมนี้
นําเสนอหลักคําสอนดานการอยูรวมกันในสังคมโดยสันติทุกเรื่อง ไดแก สุภาษิตสอนแมยาย ปกีรโณวาท
คําสอนขี้เทอ สมบัติเม็ดมะขาม กลฉอ โลภนักมักเสียลูกสาว สุภาษิตกันยืมเงิน นารีศรีสวัสดิ์ แมมายสอน
ลูก สุภาษิตสอนใจ ฉัตรแสามชั้น อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฐา เศรษฐีสอนบุตร มงคลทีปนีแปล เกล็ดสุภาสิต
สอนชายหรือวิธีเกี้ยวหญิง และอาวาศโวหาร โดยมีขอแนะนําในภาพรวม ดังนี้
๑.๑.๒.๑ ให้เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม การเคารพกฎเกณฑแ นี้เป็นหลักการ
พื้น ฐานของการอยู ร ว มกั น ของผู ค นในสั งคม เนื่ อ งจากการอยู ร ว มกั น ในสั งคม หากคนในสั ง คมรั บ รู
กฎระเบียบกติกาของสังคมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม ยอมทําใหสังคมมีระเบียบมากยิ่งขึ้น สมาชิกใน
สังคมจึงตองเรียนรูกฎเกณฑแและยอมรับในกฎเกณฑแนั้น เพื่อการดํา รงชีวิตในสังคมที่มีความสุข สวน
กฎระเบียบหรือกฎเกณฑแของสังคม ไดแก จารีตประเพณีและกฎหมาย จารีตประเพณีเป็นระเบียบแบบ
แผนความประพฤติของมนุษยแที่ปฏิบัติสืบตอกันมา สวนกฎหมายมีความสัมพันธแกับจารีตประเพณี ในแงที่
ตางก็เป็นกฎเกณฑแที่เป็นระเบียบของสังคมเหมือนกัน มีจุดมุงหมายเพื่อใหสังคมมีความสุข แตกฎหมายมี
โทษที่คอนขางจะรุนแรงและเด็ดขาดกวา โดยมีรัฐเขามาควบคุม คําสอนเรื่องใหเคารพกฎเกณฑแของสังคม
จึงปรากฏโดยทั่วไป ดังปรากฏในเรื่องฉัตรแสามชั้น ผูแตงสอนผูอานใหเกรงกลัวกฎหมาย เรื่องสุภาษิตกัน
ยืมเงิน สอนไมใหเลนการพนัน โดยใหเหตุผลวาเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ดังรายละเอียดตอไปนี้
การใหเกรงนั้นหนามีหาขอ
หนึ่งเกรงตอกฎหมายทั้งหลายหนา
แลใหเกรงพระราชอาชญา
อยาหันหาความผิดมาติดตน
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๒๗)
การพะนันขันตอนะพอหนู
เจานิเวศนแเมตตาประชาไทย
ผลที่ไดทางบอนแตกอนเกา
ทรงยกเลิกเสียทั่วทั้งถั่วโป

อยาเรียนรูเปนตําราพาไถล
เห็นวาไปมัวเมาจนเศราโซ
เงินไดเขามากนักเปนอักโข
เพราะเห็นโงพวกเราที่เหงางม
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อนิจจาพวกเราเหลาทั้งหลาย
โอตัวเราชาวพารามานิยม
ทรงบัญญัติจัดเทียบระเบียบปรับ
ใหเสียทรัพยแปรับถานการพะนัน

บนเสียดายแซเวียงเสียงขรม
เห็นไมสมพระประสงคแของทรงธรรมแ
ขืนเลนจับลงอาญาใหญมหันตแ
พวกเรานั้นก็ไมเข็ดชางเด็ดจริง
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๒๒)

ทํางานราชการหลวงทั้งปวงมี
ไมวันใดวันหนึ่งคงถึงเคราะหแ
ตองเสียชื่อลือทั่วเปิดซัวปา
เรื่องฉอราฏรแบังหลวงตวงเขาถุง
อยาเลยหนาอยาพออยากอการ
รักษาสัตยแสุจจริตคิดถึงเจา
ทาวก็ไดชุบชูกรุณัง

อยายินดีหยิบเอาของเขามา
จะเลยเหาะเขาคุกทุกขแนักหนา
เสื่อมยศถาญาติตระกูลศูนยแไปนาน
หนอยก็พุงแตกตายวายสังขาร
พอทํางานตามตรงจงระวัง
ที่ปกเกลาญาติกามาแตหลัง
เปนฉัตรบังรมเกลาของเรามา
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๓๖ - ๔๔)

๑.๑.๒.๒ ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา การเอาใจเขามาใสใจเรา ทําไดดวยการคิด
กอนทํา กลาวคือ เมื่อคิดที่จะทําอะไรสักอยางกับผูอื่น ใหนึกถึงความรูสึกของเขา โดยสมมติวา หากตนเอง
ถูกกระทําเชนนั้นจะรูสึกอยางไร หากเรารูสึกอยางไร ผูที่ ถูกกระทําก็จะรูสึกเหมือนกัน ดังเรื่องสุภาษิตกัน
ยืมเงิน ผูแตงสอนวาหากไปหยิบยืมขาวของเงินทองใครก็ใหรีบคืนเขา อยาคิดแตหลบหนี เบียดเบียน หรือ
หวังแตฉกฉวยผลประโยชนแจากเขา บางคนไปยืมเงินเขา เมื่อเจาหนี้มาทวงก็ ไมคืน บางก็เอาแตหลบหนา
ไมรูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น บางก็ทําขาวของเขาเสียหาย บางก็ทําหาย ทําใหเกิดหมางใจกันขึ้นอีก ดังนี้
เอาจิตตแเราชิดเทียบจิตตแเขา
ก็เหมือนเราจริงจิตตแหาผิดไม
เจาฝุาฝืนขืนทําอยูร่ําไป
ก็คือใครเขาจะกลับนับวาดี
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๑๔)
คิดแตเพียรเบียฬเขาเอาแตผล
เงินทานหามายากลําบากกาย
อกทานบางเธอบางชางไมคิด
เธอก็คนเหมือนเขาใชเตาปลา

เลี้ยงทองตนใหเปนสุขเปลื้องทุกขแหาย
ตองเหนื่อยหนายคลายสุขทุกเวลา
เธอก็จิตตแทานก็ใจกะไรหนา
เขารูหามาประกอบที่ชอบธรรม
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๑๓)

๑.๑.๒.๓ ให้มนี ้าใจและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลักการนี้ทําไดดวยการทํา
ดีตอ ผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน ไมวาความดีนั้นจะมากหรือนอย ควรแสดงน้ําใจ ชวยเหลือ เกื้อกูลกับคน
รอบขางเสมอ เชน มีน้ําใจและชวยเหลือลูกจางที่ชวยทํางานใหเรา ใหขาวของเงินทองแกเพื่อนบานเพื่อ
แสดงไมตรีจิต ใหทานแกผูยากไร เป็นตน โดยที่ไมทําใหตัวเองไดรับความลําบากมากนัก ดังตัวอยาง
ทองธาราอาศัยแกนาเวศ
จึงเป็นเขตตแแถวทางในกลางหน
บาวรําพึงพึ่งนายเหมือนสายชล
นายคํานึงพึ่งพลเหมือนนาวา

๔๔

ยศผูดีที่ลือออกอื้อฉาว
บาวจะดีมีทรัพยแนับหนาตา
เราผูขายก็หมายพึ่งผูซื้อ
ทั้งผูซื้อหรือก็หมายผูขายพลัน

ก็เพราะบาวอุดหนุนค้ําจุนหนา
เพราะปใญญาของนายใหทายกัน
กําไรหรือก็จะยิ่งทุกสิ่งสรรพแ
พอแบงปในใชทุนหนุนกําไร
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๔๗ - ๔๘)

หนึ่งเพื่อนบานรานถิ่นสิ้นทั้งหลาย
แมงามสรรพรับรองใหตองใจ
หนึ่งเราใหเขาไปุตอบประกอบกอ
ถาหมูไปไกมาอยาละเลย
ถึงไมมีสิ่งใดจะใหปใน
พึงกลาวคําขอบใจใชปใญญา
หนึ่งเราใหแตไมตอบพึงชอบให
งามละอองตรองใหเห็นเปนคะแนน

เขาแจกจายขาวของมากองให
แลวพึงใหตอบบางเหมือนอยางเคย
งามละอออยาใหซ้ําเรงทําเฉย
ควรจะเต฿ยตอบตามใหงามตา
ของกํานัลปากเรานะเจาหนา
เมื่อเวลาหาไดแลวใหแทน
มีหาไมขอนี้นี่ดีแสน
คือคนแคนขัดของตองทนทาน
(นารีศรีสวัสดิ์ หนา ๙ - ๑๐)

๑.๑.๒.๔ ให้ระมัดระวังเรื่องกิริยาวาจา การระมัดระวังเรื่องนี้เพื่อเป็นการแสดง
ความเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน การเป็นผูมีวาจาดี เชน ใชถอยคําที่สุภาพ ไพเราะออนหวาน รูจัก
การกลาวคําขอโทษเมื่อทําผิด พูดใหเกียรติ ยกยอง แสดงความชื่น ชม และรับผิดชอบตอคําพูด ไมพูด
เหยียดหยาม ไมนินทาวาราย ไมพูดจายุยงใหผูอื่นแตกราว หรือระหองระแหงกัน ไม พูดพาดพิงถึงบุคคล
ในทางที่จะทําใหเขาเสียหาย ไมกลาววาจาเสียดสี ดูถูก ขัดคอ ขมขู หรือกาวราวผูอื่น สวนเรื่องของกิริยาดี
คือ การรูจักสํารวมอิริยาบถเมื่ออยูรวมกับผูอื่น โดยเฉพาะกับผูใหญ ไมตีตัวเสมอผูใหญ แมวาจะสนิทสนม
หรือคุนเคยกันก็ตาม รูจักควบคุมอารมณแ มีความอดทน สงบเสงี่ยม ไมอวดรู อวดฉลาด หรืออวดมั่งมี เชน
ชนทุกวันนั้นตระกูลจะต่ําตอย
แตรสถอยหวานหูไมรูหาย
กวาสุนทรออนนอมพูดถอมกาย
ไมหยาบคายอารีก็ดีครัน
เขาที่ไหนไมมีที่กีดขวาง
เจาขุนนางชอบชมวาคมสัน
เพราะวาทีมียศปรากฏครัน
คนทุกวันควรจําคําโบราณ
อยาตึงหยอนผอนตามใหงามยศ
จะปรากฏดินฟูาวัสสาสาน
สิ่งอะไรในโลกไมเปรียบปาน
วาจาหวานยอมเป็นทรัพยแนับอนันตแ
ทานผูใดไมมีวาทีหวาน
ไมสมานน้ําจิตตแคิดโมหัน
ไมพูดจาสุภาพหยาบทั้งนั้น
ชนทุกวันทั้งสิ้นยอมนินทา
ถึงพงศแเผาเหลาผูดีที่มียศ
ไมปรากฏจะสืบสายไปภายหนา
จะเสื่อมศูนยแตระกูลทรัพยแอัปรา
เพราะวาจาหยาบหยามไมงามพราว
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๓๗)
หนึ่งเผาพงศแวงศาคณะญาติ
เคารพทานทั้งอาจารยแอิศโร

อยารายกาจดุดื้อถือโมโห
อยาเฉโกลบหลูทําวูวาม

๔๕

ผูใดดีมีสัมมาคารวะ
รักษาจิตตแอยาคิดทําลวนลาม

ยอมชนะคนบาปที่หยาบหยาม
คนจึงขามเกียรติยศปรากฏไป
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๓๙ - ๔๐)

๑.๑.๒.๕ ให้ ร ะลึ ก ถึ ง คุ ณ ของสถาบั น ต่ า ง ๆ ได แ ก สถาบั น ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ ดังเรื่องสุภาษิตกันยืมเงิน ผูแตงเตือนสติหนุม
สาวใหรูจักตอบแทนคุณของบิดามารดา ในขณะที่เรื่องฉัตรแสามชั้น ผูแตงสอนใหรักษาชื่อเสียงของวงศแ
ตระกูล และใหระลึกคุณของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ ดังบางตอนที่วา
ขอหานี้ใหความอุดหนุน
ใครมีคุณปะพบอยาลบหลู
จงถือใจใหมั่นกะตัญโู
คงมีผูเชิดชมไปนมนาม
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๔)
จากคําแนะนําเรื่องหลักคําสอนเรื่องการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปขางตนพบวา เป็น
หลักคําสอนทีส่ ามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได โดยเฉพาะการนํามาปรับใชในสังคมไทยหลังจากที่ไดรับ
อิทธิพลจากตะวันตก เนื่องจากยุคสมัยนี้คนเสื่อมคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น ดังที่อํานวย ทะพิงคแแก และ
ชยันตแ วรรธนะภูติ (๒๕๒๒: ๑๙๘ - ๒๐๐) กลาวถึงสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสังคมเสื่อมในเชิงจริยธรรมวา เกิด
จากการเปลี่ ย นแปลงและการพัฒ นาของสั งคมไทยที่ ให ความสํ า คัญแก ระบบทุนนิย ม ซึ่ง ขยายมายั ง
ประเทศไทยราวกลางศตวรรษที่ ๑๙ จนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๒ ดาน ดานแรก คือ การ
เปลี่ยนแปลงไปสูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และดานที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามคานิยม
ของตะวันตกซึ่งเกิดขึ้นและตอเนื่องมาจนถึงระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีจุดมั่งหมายเพื่อ “พัฒนา”
ประเทศดอยพัฒ นาใหทัดเทียมประเทศในซีกโลกตะวันตก การพัฒ นาที่มุงเนนความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคานิยมของสังคมตามมา คือ เกิดคานิยมการแขงขันเพื่อ
ความสําเร็จและความอยูรอด นิยมการบริโภค มุงความสําเร็จของปใจเจกชน ถือความกาวหนาทางวัตถุเป็น
เครื่องวัดความเจริญ ละเลยคุณคาและความหมายดานจิตใจ จนเกิดการเอารัดเอาเปรียบและการใชกล
อุบายฉอฉลเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จ การยอมรับคานิยมแบบทุนนิยมเขามาเป็นคานิยมหลักในการ
ดําเนินชีวิตนี้ สงผลใหคนในสังคมละเลยจริยธรรมซึ่งเป็นแบบแผนของความประพฤติดีไป
อนึ่ง มีขอสังเกตวา ภูมิปใญญาดานการแนะนําหลักคําสอนเรื่องการดําเนินชีวิตของบุคคล
ทั่วไป ผูแตงสวนใหญสอนตรงกันโดยมาก นาจะเกิดจากผูแตงมีความคิดเห็นในทํานองเดียวกัน คือ การ
เห็นสภาพสังคมที่เป็น อยูเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอยางมาก อันเนื่องจากการรับอิทธิพลจากบริบท
ตาง ๆ ที่เขามาอยางไมขาดสาย ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไมมากก็นอย จึงชวย
แนะแนวทางเพื่อใหดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางราบรื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อสังเคราะหแแลวจะเห็นหลักคําสอน
ที่ผูแตงแนะนําแกผูอานจํานวน ๒ ดานดวยกัน ไดแก ๑) หลักคําสอนสําหรับสรางความสุขความเจริญสวน
ตน ไดแก ไมคบคนพาล คบคนดี เรี ย นรูธ รรมชาติและวิ ถีของคน ไมประมาท มีความรูควบคูปใญญา
ขยันหมั่นเพียร รูหลักการประกอบอาชีพ รูจักแสวงหาและบริหารจัดการทรัพยแ รูจักประมาณการใชจาย
ละเวนอบายมุข และเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ ๒) หลักคําสอนเรื่องการอยูรวมกันในสังคม
โดยสันติ เพื่อลดการทะเลาะเบาะแวง เกิดการประสานงาน การสรางความปรองดองสมานฉันทแ หรือการ
ทํางานรวมกัน ไดแก การเคารพกฎเกณฑแของสังคม เอาใจเขามาใสใจเรา มีน้ําใจและรูจักชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ระมัดระวังเรื่องกิริยาวาจา และระลึกถึงคุณของสถาบันตาง ๆ ดังแผนภูมิตอไปนี้

๔๖

หลักคาสอนเรื่องการดาเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป

หลักคาสอนสาหรับสร้างความสุขความเจริญส่วนตน

หลักคาสอนเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสันติ

ไมคบคนพาล ใหคบคนดี

ใหเคารพกฎเกณฑแของสังคม

เรียนรูธรรมชาติและวิถีของคน

ใหเอาใจเขามาใสใจเรา

ไมประมาท

ใหระมัดระวังเรื่องกิริยาวาจา

มีความรูควบคูปใญญา
ใหระลึกถึงคุณของสถาบันตาง ๆ
ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
ใหมีน้ําใจและรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน
รูหลักการประกอบอาชีพ
รูจักแสวงหาและบริหารจัดการทรัพยแ
รูจักประมาณการใชจาย
ละเวนอบายมุข
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

แผนภูมิที่ ๓ หลักคําสอนเรื่องการดําเนินชีวิตโดยทั่วไป
๑.๒ หลักคาสอนเรื่องการครองตนของหญิงโสด
หญิงโสด คือ หญิงที่ยังไมไดแตงงาน ผูที่อยูคนเดียว ไมมีสามี หรือคนรัก ยังอาศัยอยูกับ
บิดามารดา การสอนการครองตนของหญิงโสดก็เพื่อใหเป็นบันไดขั้นแรกของการวางตนกอนที่จะแตงงานมี
ครอบครัวตอไป หากครองตนดีจะเป็นที่หมายปองของผูชาย และปราศจากคําครหา ผูวิจัยพบวา หลักคํา

๔๗

สอนดานนี้ปรากฏอยางเดนชัดในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) เรื่อง
นารีศรีสวัสดิ์ แมมายสอนลูก อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฐา และอาวาศโวหาร ดังคําสอนตอไปนี้
๑.๒.๑ ให้รักนวลสงวนตัว ผูแตงวรรณกรรมคําสอนภาคกลางกลาววา หญิงใดที่ยังโสด
อยูไมควรรีบชิงสุกกอนหาม ปลอยเนื้อปลอยตัว ตองรูจักยับยั้งชั่งใจไมใหตนเองเกิดความเสื่อมเสีย ผูที่รัก
นวลสงวนตัวจะเป็นที่หมายของของผูชายโดยทั่วไป และจะไดรับการยกยองหลังจากที่แตงงานแลว ดังคํา
สอนที่วา “แมโฉมงามทรามวัยวิไลยพักตรแ จงรูจักรักนวลสงวนศรี” (อุทาหรณแสอนจิตตแกนิฏฐา หนา ๒)
มีขอสังเกตวา แมยุคปใจจุบันผูหญิงมีทัศนคติ การอยูกอนแตงมากยิ่งขึ้น แตคานิยมเรื่อง
การรักนวลสงวนตัวก็ยังคงอยู ทั้งนี้ เกิดจากผูชายมักหมายปองหญิงที่มีพฤติกรรมเชนนี้ ประการสําคัญ
คือ เมื่อไดแตงงานแลวจะไดรับการยกยองเชิดชู ทําใหสามีเกรงใจ ใหเกียรติ และไมดูหมิ่น ดังที่หลวงวิจิตร
วาทการ (๒๕๔๑: ๑๑๒ - ๑๑๗) กลาววา ความบริสุทธิ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ ผูชายมักบูชาหญิงที่บริสุทธิ์เพื่อ
เป็นสิริมงคล ทําใหมีฤทธิ์มีอํานาจ ประสบชัยชนะ ประสบความเจริญ และใหผลอุดมสมบูรณแ
๑.๒.๒ ให้เรียนหนังสือ การศึกษาของไทยแตโบราณมีวัดเป็นสถานที่ใหการศึกษาดาน
ศิลปวิทยาการตาง ๆ แตจะเอื้อตอผูชายมากกวาผูหญิงเพื่อใหออกมารับราชการ การศึกษาของผูหญิงจึง
อยู ที่บ านโดยมีมารดาคอยถายทอดวิช าความรู ให เชน งานเย็บปใกถักรอย รวมทั้งการอบรมบมนิสั ย
กิริยามารยาท และการทําอาหารเพื่อเตรียมตัวเป็นแมบานแมเรือนที่ดี โดยภาพรวม คือ เรียนการเรือน
การครัว งานฝีมือ ตลอดจนกิริยามารยาท ไมไดเรียนหนังสือเพื่อใหอานออกเขียนไดเหมือนผูชาย ครั้นรัฐ
สนับสนุนดานการศึกษา ดังสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงจัดใหมีโรงเรียนฝึกหัดครูหญิงขึ้น การเรียนรูของผูหญิง
จึงเปลี่ยนจากบานมาเป็นโรงเรียน สงผลใหผูหญิงเริ่มอานออกเขียนได กลายเป็นคานิยมที่เกี่ยวกับผูหญิงดี
วาจะตองเรียนหนังสือ ผูที่ไมรูหนังสื อเป็นคนโง มีแตคนติเตียน คําสอนผูหญิงในเรื่องการเรียนหนังสือจึง
นาจะไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นตนมา ดังการสงเสริมดานนี้
หนังสือไทยไมรูดูไมงาม
เขาติลามตามลอพูดตอเลี่ยน
พาเสียนางสรางนวลลําดวนจเา
เชิญนองหาอาจารยแหัดอานเขียน
ใหเลื่องชื่อลือชาญในการเรียน
ถึงพาเหียรเพียรหาเถิดนารี
เขาเขียนดามาใหอานไมออก
เขาซ้ําหลอกบอกวาคาถาผี
ตองทนอายขายหนาทั้งตาปี
ชาวธานีที่ไหนเขาไมชม
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิฏฐา หนา ๕ - ๖)
๑.๒.๓ ให้มีกิริยามารยาท คําสอนหญิงโสดเรื่องกิริยามารยาทปรากฏทั่วไป ผูแตงมองวา
ผู ห ญิ ง ที่ มี กิ ริ ย ามารยาทเป็ น ผู ห ญิ ง ที่ มี ลั ก ษณะของกุ ล สตรี ไ ทย หญิ ง ใดที่ มี กิ ริ ย าดี มี สั ม มาคารวะ
รูกาลเทศะ และรูวิธีพูด จะมีแตคนรัก คนเมตตา แมแตผูชายก็ปรารถนาจะไดเป็นคูครอง ดังนี้
แมเห็นผูเฒา คอยถอมตัวเจา
นั่งไหววันทา
คอยกมคอยคลาน
คอยไปคอยมา
อยาทําใจกลา
จึงเจริญศรี
(แมมายสอนลูก หนา ๒๘)
กิริยาพาทีอยาผลีผลาม
อยาทะลึ่งตึงตังจะนั่งเดิร

คนจะหยามลามลวนใหนวนเขิน
แมจําเริญเชิญยลยุบลกลอน...

๔๘

หวานอะไรไมหวานเทาหวานเสียง
หวานน้ําตาลหวานออยอรอยใจ

หวานสําเนียงเสียงนองหาสองไหน
หวานสิ่งใดไมหวานปานวาจา
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิฏฐา หนา ๓ - ๗)

๑.๒.๔ ให้รู้จักแต่งตัว การสอนเรื่องนี้ เนนใหสอนผูหญิงใหรูจักแตงหนาและนุงหมให
เหมาะสมกับรูปรางหนาตา วัย และฐานะของตน เชน ไมแตงหนาทาปากที่จัดจานจนเกินไป ใหใชสีเสื้อผา
ที่สดใสเมื่อยังอยูในวัยสาว หากมีฐานะยากจนก็ใหนุงหมแตพอสมควร ไมซื้อเสื้อผาใหมอยูตลอดเวลา ดังนี้
รูเก็บรูไว
อยานุงผาใหม
อยาแตงรูปทรง
แมมาควรจํา
อยาทําทะนง
อยาไดใหลหลง
ถอยคําพูดจา
แตงนุงหมใหม ครั้นทรัพยแหาไม
เขากลาวนินทา
ตกแตงเทาใด
ชั่วอยูนักหนา
คนเฒาทานวา
ยศจะถอยไป
จะนุงจะหม
แตงพอใหสม
อัชฌาศัย
ประคิ่นวิญชา
คอยมาคอยไป
จะพูดสิ่งไร
คิดใหชอบควร
(แมมายสอนลูก หนา ๒๗)
ใสน้ํามันกันไรดูใหสม
เปนสาวดวยสวยดีหมสีแดง

อยานิยมชมลือชื่อแสลง
เลือกสรรแจงแสงจันทรแหมั่นสนใจ
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิฏฐา หนา ๓)

๑.๒.๕ ให้สารวมกิริยาอาการเมื่อพบผู้ชาย ผูแตงสอนวา เมื่อพบผูชายควรสํารวม ไมตอ
ลอตอเถียง หรือแสดงกิริยาเชื้อเชิญ เชน แลบลิ้น ยักคิ้ว หลิ่วตา ไมควรใหผูชายถูกเนื้อตองตัว หากผูชาย
ชวนสนทนาก็ใหสนทนาแตพอควร หากไมชอบก็ใหนิ่งเฉยไว และไมควรเชื่อใจผูชายปากหวาน ดังนี้
โฉมยุพินยินคําที่ร่ําขาน
แลวดวงมาลยแวานเชื่อเถิดเนื้อเหลือง
อยาหยาบชาดาชายใหอายเคือง
อยาชําเลืองเยื้องทาทําตาคม
เขาพูดเลี้ยวเกี้ยวชมดวยลมหวาน
จะไขสารขานตอแตพอสม
เมื่อไมชอบตอบดาอยาคารม
ถึงอกตรมอมโกรธจนโอษฐแกรัง
เปนสตรีที่อายหลายสถาน
แมนอยูบานมารดรจะสอนสั่ง
อยากลาวทับกลับเถียงสงเสียงดัง
แมรอยชั่งฟใงสารแลววานตรอง
อยาใหเขาเลาชื่อออกลือฉาว
จะเป็นคาวขาวชั่วพามัวหมอง
หญิงจะงามทรามสงานาประคอง
เพราะทํานองนองเจียมเสงี่ยมจริง
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิฏฐา หนา ๓ - ๔)
๑.๒.๖ ให้สนใจงานบ้านงานเรือน การหุงหาอาหาร คําสอนเรื่องนี้ปรากฏโดยทั่วไป
ผูแตงโนมนาววา ผูหญิงที่เกงดานนี้จะประสบความสําเร็จทั้งดานชีวิตสวนตัวและชีวิตคู เนื่องจากการสนใจ
เรื่องงานบานงานเรือนแสดงใหเห็นถึงลักษณะนิสัยของหญิงที่เอาใจใสตอผูอื่น มีนิสัยรักสะอาด ไมนิ่งดู
ดาย เมื่อมีสามีก็จะเป็นที่รักของสามี ตลอดจนญาติพี่นองของเขา โดยผูแตง สอนวาควรหมั่นทําความ

๔๙

สะอาดครัวเรือน หองนอน และขาวของเครื่องใชตาง ๆ อยูเสมอ ตองจัดใหเป็นระเบียบ ไมวางขาวของ
เกะกะ และตองหมั่นตรวจสอบขาวของเครื่องใชเพื่อใหมีกินมีใชตลอดไป ดังตัวอยางบางตอนที่วานี้
ถาอยูบานการเรือนอยาเบือนหนี
สิ่งใดมีดีชั่วทั่วเคหา
ที่ควรเก็บ ๆ ไวใหไกลตา
อยาใหคาราเลอะเปื้อนเปรอะไป
ที่ควรกวาดกวาดทิ้งอยานิ่งเฉย
ฟใงเฉลยเลยทําตามคําไข
หญิงจะสวยรวยรื่นนาชื่นใจ
เพราะหมั่นใครไมครานในการเรือน
โฉมแฉลมแชมเฉลาเยาวเรศ
สวยวิเศษเขตตแหลามาหาเหมือน
ดังลอยฟูาลาเฝูาเจาดวงเดือน
อยาบิดเบือนเชือนเบยเลยสุดา
เสื่อที่นอนหมอนมุงผานุงหม
อยาโสมมหมมหมักหมั่นซักหนา
ขอแรงจําคําฉันเฉิดขวัญตา
อยานินทาวาพี่จูจี้เลย
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิฏฐา หนา ๗ - ๘)
๑.๒.๗ ไม่เที่ยวกลางคืน ผูแตงสอนวา หญิงโสดไมควรเอาแตเที่ยวเตร็ดเตรยามวิกาล
เพราะมีแตจะนําภัยมาสูตน และเป็นพฤติกรรมที่นาละอาย ดังหญิงบางคนที่มักคบเพื่อนชายที่มีนิสัยเจาชู
ยินยอมใหเขาฉวยคลําขยํารางกาย บางเดินแทรกกลางระหวางผูชายเพื่อ ใหอวัยวะเบียดเสียดกับเขา บาง
ชอบตอลอตอเถียงเพื่อใหเขาสนใจ และบางก็นิยมดูหนัง ฟใงเพลงยามค่ําคืน ผูแตงตักเตือนวา พฤติกรรม
เหลานี้มีแตทําใหคนนินทาวาราย ทําใหเสียตัวไดงาย และทําใหวงศแตระกูลพลอยเสื่อมเสียชื่อเสียง ดังนี้
ถามีงานการศพอยาคบเพื่อน
ชวนกันเชือนเกลื่อนไปมีภัยหลาย
พบคนเหลาเจาชูพวกผูชาย
มันเฉี่ยวกรายฉวยคลําขยําชม
ที่นางลางบางคนนั้นซนเหลือ
ไมคิดเอื้อเฟื้อกายเทาปลายผม
เที่ยวเดิรเบียดเสียดคนจนระบม
ปากคารมคมดาไมวาใคร
อยาจําอยางนางลิงเลยหญิงสวย
เที่ยวสํารวยดวยเพื่อนเชือนไถล
เปนที่ฉินยินรายนาอายใจ
แมนวลใยในเยาทําเนาวแยล
ดูโขนหนังฟใงเพลงบรรเลงขาน
เครื่องปุวยการงานเลนไมเปนผล
ดูแคนบอนละครบานเขาบานบน
เปนกังวลกลวาอยาประวิง
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิฏฐา หนา ๙ - ๑๐)
ผูวิจัยมีความเห็นวา หลักคําสอนเรื่องการครองตนของหญิงโสดขางตนเหมาะที่จะใชเป็น
แนวในการครองตนของหญิงสาวที่ตองการใหไดรับการยอมรับและเลื่อมใสแกคนรอบขาง ไมถูกนินทาวา
รายใหอับอาย และเพื่อใหเป็นที่ยกยองเชิดชูของผูชายดวย สรุปความไดวา หากตองการเป็นหญิงโสดที่ดี
ตองรักนวลสงวนตัว ใหเรียนหนังสือ ใหมีกิริยามารยาท ใหรูจักแตงตัว ใหสํารวมกิริยาอาการเมื่อพบผูชาย
สนใจงานบานงานเรือน การหุงหาอาหาร และไมเที่ยวกลางคืน ดังแผนภูมิตอไปนี้

๕๐

หลักคาสอนเรื่องการครองตนของหญิงโสด

ใหรักนวลสงวนตัว

ใหสํารวมกิริยาอาการเมื่อพบผูชาย

ใหเรียนหนังสือ

ใหสนใจงานบานงานเรือน การหุงหาอาหาร

ใหมีกิริยามารยาท

ไมเที่ยวกลางคืน

ใหรูจักแตงตัว
แผนภูมิที่ ๔ หลักคําสอนเรื่องการครองตนของหญิงโสด
๑.๓ หลักคาสอนเรื่องการเลือกคู่ครองของชายหนุ่มหญิงสาว
การเลือกคูครองถือวามีความสําคัญสําหรับการครองคู หากไดคูครองที่เป็นคนดียอมทํา
ใหการครองคูมีแตความราบรื่น ลดปใญหาการทะเลาะเบาะแวง ในทางตรงกันขาม หากไดคูครองที่มีนิสัย
เลวทรามยอมเกิดหายนะในภายหลัง จนถึงขั้นหยาราง มีสุภาษิตโบราณที่สอนเรื่องการเลือกคูครอง เชน
“ชายสามโบสถแ หญิงสามผัว ” คือ สอนไมใหเลือกชายที่บวชถึง ๓ วัด แสดงถึงความไมมั่นคงในชีวิต “ดู
ชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม ” หรือ "ดูวัวใหดูหาง ดูนางใหดูแม" คือ สอนใหดูกริยามารยาทของมารดาของ
หญิงนั้นประกอบ คําสอนเรื่องการเลือกคูนี้มุงเนนใหหญิงชายพิจารณาคูครองอยางถี่ถวนกอนที่จะตัดสิน
แตงงานอยูกินเป็นสามีภรรยา ภูมิปใญญาดานนี้มีความนาสนใจตรงที่ผูแตง สอนอยางละเอียด พรอมทั้ง
ยกตัวอยางประกอบ เพื่อใหผูอานมีอารมณแรวมผานการใชภาษาที่เขาใจงาย หลักคําสอนดานนี้ปรากฏ
อย างเดน ชัด ในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) เรื่องนารีศรีส วัส ดิ์
แมมายสอนลูก สุภาษิตกันยืมเงิน ฉัตรแสามชั้น อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฐา และอาวาศโวหาร ดังนี้
๑.๓.๑ คาแนะนาสาหรับชายหนุ่ม มีดังนี้
๑) ไม่เลือกทีอ่ งค์ประกอบภายนอก ผูแตงเนนย้ําผูชายวาในการเลือกคูครอง ไม
เลือกเพียงเพราะวาหญิงนั้นมีรูปรางหนาตาดี หรือแตงตัวดี ดูมีสกุลรุนชาติ เพราะองคแประกอบเหลานี้เป็น
เพียงองคแประกอบภายนอกที่ปรุงแตงกันได ใหพิจารณาที่ลักษณะนิสัยเป็นหลัก ดังตัวอยาง
แมนจะหาเมียหวังคิดฝใงปลูก
อยาใหถูกแมสัตรีขี้ขมวน
แตงตัวกเอเดินกเาหนานวล ๆ
แตลวนลวนเปนแมเถื่อนอยูเกลื่อนทาง
บางพวกเปนแมจรเที่ยวซอนหนา
ชอบคบหาแตเจ฿สัวตัวนายหาง

๕๑

แตงตัวเปนเชนคุณบุตรแขุนนาง
แมนใครไมรูเชนไดเห็นพักตรแ
แมนเขาเห็นเปนเนื้อเชื้อผูดี

มีลูกจางตามหลังอวดมั่งมี
ตองหลงรักซุมซามวิ่งตามจี๋
ก็ทําทียิ้มหัวใหยั่วเยา
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๑๗ - ๑๙)

อยาหลงเสียรักนางดวยรางรูป
คนไมรูปรวยถึงสวยล้ํา
ที่รูปชั่วความดีเขามีอยู
อันนางชางรางลงบรรจงเจียน
ครั้นตัดเสนลงทองก็ผองผาด
ดังหนึ่งหญิงรางรายกายพธู

จะพาซูบโทรมทรามเพราะงามหงํา
ก็กลับต่ําเขาตําหนิตองติเตียน
ยอมเชิดชูพาสําอางเหมือนนางเขียน
เดิมก็เขียนทีทาไมนาดู
งามสะอาดนารักเป็นอักขู
เฟื่องฟูความดีดังสีทอง
(อาวาศโวหาร หนา ๑๙ - ๒๑)

๒) ไม่เลือกที่ปากหวาน ผูแตงแนะนําวาในการเลือกคูครอง ไมควรเลือกหญิงที่
มักใชคําพูดออดออนออนหวานเพื่อหวังเงินในกระเปาของผูชาย เพราะทําใหสิ้นเนื้อประดาตัวได ดังนี้
กลาวคําเพราะเฆาะแคะไดสมคิด
ตองเห็นฤทธิ์รูรสหมดกระเปา
หญิงอยางนี้มีแตชั่วอยามัวเมา
ไมรูเคาแลวก็คงจะหลงชม
การจะหาแมเรือนเพื่อนสนุก
แลเพื่อนสุขอยางนี้ยอมมีถม
ไมควรที่คบคาสมาคม
ควรนิยมแตที่คนดีจริง
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๑๗ - ๑๙)
๓) ไม่เลือกที่เล่นอบายมุข ผูแตงแนะนําวาเมื่อจะเลือกคูครอง ไมควรเลือกหญิง
ที่เสพอบายมุข เชน เลนการพนัน เพราะหญิงประเภทนี้มักทําใหสามียอยยับหรือพบแตความยากจน ดังนี้
คือเลนหวยแลถั่วเมามั่วไพ
จะทําใหเกิดวิบัติถึงขัดสน
เปนความจริงหญิงชั่วพาผัวจน
ถาใจซนพาผัวเลือดหัวแดง
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๑๗ - ๑๙)
๔) ให้เลือกทีก่ ิริยาดี และขยัน ผูแตงแนะนําวาเมื่อจะเลือกคูครอง ใหเลือกหญิง
ที่มีสัมมาคารวะตอผูใหญ สุภาพ ออนหวาน และขยันทํางาน แมหญิงนั้นจะรูปชั่วตัวดําก็ใหเลือกเป็น
ภรรยา เพราะจะทําใหพบแตความเจริญรุงเรือง และสามีก็พลอยไดหนาไปดวย ดังนี้
หญิงทุกวันชั้นต่ําเขาซ้ําคี่
จะมีดีก็ลูกสาวเขาชาวสวน
ถึงรูปชั่วตัวดําไมน้ํานวล
จะไดชวนขายคาคิดหากิน
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๑๗)
ขางฝุายชายเมียดีก็งามหนา
อาศัยกันสองฝุายชายสตรี

เหมือนมารดาชูพักตรแเป็นศักดิ์ศรี
ที่คนดี ๆ ชอบประกอบกัน

๕๒

ถาคนดีแมนปนกับคนชั่ว
มีแตตรมขมขื่นทุกคืนวัน

ก็พาตัวเป็นราคีสิ้นศรีสัน
พึงเลือกสรรสืบสวนใหควรการ
(อาวาศโวหาร หนา ๑๙ - ๒๑)

๕) ให้เลือกตามคาแนะนาของผู้ใหญ่ ผูแตงแนะนําวาเมื่อจะเลือกคูครองให
ปรึกษาผูใหญดวย เพราะผูใหญมีประสบการณแชีวิตมากกวา ดังรายละเอียดบางตอนตอไปนี้
หาเมียใหไดดีนี่หายาก
คนชั่วมากดวงจิตตแผิดผูหญิง
อุประมาเปรียบอยางเปนนางลิง
ไมรูสิ่งชั่วดีมีถมไป
แมนพอเปนหนุมอยูเชื้อผูดี
ถาจะมีคูชิดพิสมัย
อยาหาลําพังเธออําเภอใจ
แมนผูใหญเปนธุระจึงจะดี
ใหไดตกแตงกันมีขันหมาก
ไดพรปากอยางเอกภิเศกศรี
เพราะไดตั้งการกิจเปนพิธี
พันคูมีชั่วรอยนอยกวากัน
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๑๙)
๑.๓.๒ คาแนะนาสาหรับหญิงสาว นอกจากสอนเรื่องการเลือกคูครองแกผูชายแลว
ผูแตงยังสอนผูหญิงเรื่องการเลือกคูครองดวย ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑) ไม่เลือกที่องค์ประกอบภายนอก ผูแตงแนะนําวาเมื่อจะเลือกคูครอง ไมเลือก
เพราะชายนั้นรูปรางหนาตาดี หรือแตงตัวดี ใหเลือกที่วิชาความรู สามารถเลี้ยงครอบครัวได ดังนี้
ถึงรูปงามความดีไมมีติด
อยาหมายคิดรวมหวังเปนฝใ่งฝา
ถึงรูปชั่วแมนดีมีวิชชา
มีปใญญาเลี้ยงกันตามฉันจน
(แมมายสอนลูก หนา ๓๙)
๒) ไม่ เ ลื อ กที่ ป ากหวาน ผู แ ต ง แนะนํ า ว า เมื่ อ จะเลื อ กคู ค รอง ไม เ ลื อ กชาย
ปากหวาน เพราะชายประเภทนี้มักใชคําพูดหลอกลวงผูหญิงเพื่อหวังผลประโยชนแดานใดดานหนึ่ง ดังนี้
อยาหลงลิ้นเชื่อลมคมเปนกลด
จงสกดใจตรองมองนึกหมาย
ไปหลงเลหแบุรุษแลวสุดอาย
จะเที่ยวยายเปนแยนะแมคุณ
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๓๔)
๓) ไม่เลือกที่เล่นอบายมุข ผูแตงแนะนําวาเมื่อจะเลือกคูครอง ไมควรเลือกชาย
ที่เสพอบายมุข เพราะมีแตทําใหครอบครัวยากจนลง ดังรายละเอียดบางตอน
อยาหลงงมลมชายที่รายจิตตแ
มันหมายคิดแตชักเสียมรรคผล
เลนโปถั่วชั่วช้ําระยําตน
พาใหจนยากยับลงอับปาง...
อยาหลงรักนักเลงพวกเกงกลา
หมดปใญญามิใหไดมรรคผล
จะชักคราหแพาเมียใหเสียตน
ตองพลอยจนเพราะผัวทําชั่วเอย
(แมมายสอนลูก หนา ๓๙)

๕๓

๔) ให้เลือกที่กิริยาดี และขยัน ผูแตงแนะนําวาเมื่อจะเลือกคูครอง ใหเลือกชาย
ทีก่ ิริยาดี ดูสบายตาแกผูพบเห็น ไมดูเป็นนักเลง ทั้งใหเลือกที่ขยันหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต ดังตัวอยาง
รักษาตัวชั่วดีครั้งที่สาว
อยาใหคาวเกิดลามเขาหยามหนา
รักษานวลสงวนนามใหงามตา
ดูกิริยาหมูชายที่หมายปอง
ดูรูปรางอยางไรในทีทา
แมนสูบฝิ่นกินสุราก็พาหมอง
จะพาตัวชั่วรายอยาหมายปอง
จงตรึกตรองดูที่กิริยา
(แมมายสอนลูก หนา ๓๘)
แมนชายดีกิริยามารยาท
ตรึกแตที่ดีชอบประกอบทาง

ก็ผุดผาดทํานองไมหมองหมาง
คิดแตขางขายคาหาเลี้ยงตน
(แมมายสอนลูก หนา ๓๙)

๕) ไม่เลือกที่ทรัพย์สมบัติ ผูแตงแนะนําวาเมื่อจะเลือกคูครอง ไมเลือกเพราะ
ชายนั้นมีทรัพยแมาก เพราะแมมีทรัพยแ หากมีนิสัยสุรุยสุราย ไมชาเงินทองที่มีก็มลายหายไปได ดังตัวอยาง
ถึงสตรีก็เหมือนกันฉันจะสั่ง
แมนจะหวังมีเรือนเป็นเพื่อนสอง
จงพินิจตื้นลึกพึงตรึกตรอง
อยาหมายปองรูปดีวามีจน
อันเงินทองตรองเถิดเกิดทีหลัง
ชีวิตยังเพียรไปคงไดผล
ที่คนมีมั่งคั่งอยากังวล
ถึงโสภณหนอยก็กลับขยับโทรม
(อาวาศโวหาร หนา ๑๙ - ๒๑)
จากการศึกษาหลักคําสอนเรื่องการเลือกคูครองของชายหนุมหญิงสาวขางตนพบวา ผูแตงแนะนํา
หลักการเลือกคูครองระหวางผูชายกับผูหญิงที่ไมแตกตางกันนัก โดยเนนสอนวาเมื่อจะเลือกคูครองไมควร
เลือกที่องคแประกอบภายนอกเป็นลําดับแรก เชน เลือกหญิงนั้นชายนั้นเพราะมีรูปรางหนาตาดี และแตง
กายดี เพราะองคแประกอบเหลานี้ปรุงแตงกันได ดังบางคนที่แตงตัวเป็นขุนนาง แตมีนิสัยเป็นไพร สถุล
ตอมาคือ ไมเลือกที่ปากหวาน หรือหลงลมลิ้นคนที่พูดจาดีจนเกินไป เพราะคนปากหวานมักกนเปรี้ยว ไม
จริ งใจ ที่ป ากหวาน เพราะหวังผลประโยชนแจากอีกฝุ าย ทั้งไมเลื อกที่เล นอบายมุข เพราะมีแตทําให
ครอบครัวพังพินาศ สิ้นเนื้อประดาตัว และไมเลือกทีเ่ ป็นเศรษฐีมีทรัพยแมาก เพราะทรัพยแสมบัติสามารถหา
ไดในภายหลัง หากขยันก็สามารถกลายเป็นเศรษฐีได แตหากมีสันดานชั่วราย เสพอบายมุข แมร่ํารวยเงิน
ทอง สุดทายก็ตองพบกับความยากจนอยูดี การเลือกคูครองจึงควรเลือกที่มีกิริยามารยาทหรือกิริยาดี ขยัน
ทํางาน หากไมสามารถตัดสินใจไดก็ใหเลือกตามคําแนะนําของผูใหญ ดังแผนภูมิตอไปนี้

๕๔

หลักคาสอนเรื่องการเลือกคู่ครองของชายหนุม่ หญิงสาว

คาแนะนาสาหรับชายหนุม่

คาแนะนาสาหรับหญิงสาว

ไมเลือกทีอ่ งคแประกอบภายนอก

ไมเลือกทีอ่ งคแประกอบภายนอก

ไมเลือกที่ปากหวาน

ไมเลือกที่ปากหวาน

ไมเลือกที่เลนอบายมุข

ไมเลือกที่เลนอบายมุข

ใหเลือกที่กิริยาดีและขยัน

ใหเลือกตามคําแนะนําของผูใหญ

ใหเลือกที่กิริยาดีและขยัน

ไมเลือกที่ทรัพยแสมบัติ

แผนภูมิที่ ๕ หลักคําสอนเรื่องการเลือกคูครองของชายหนุมหญิงสาว
๑.๔ หลักคาสอนเรื่องสูตรสาเร็จสาหรับการเกี้ยวผู้หญิงของชายหนุ่ม หลักคําสอนเรื่องนี้
เหมาะสําหรับชายหนุมที่ตองการเกี้ยวผูหญิงใหไดโดยงาย ผูแตงโนมนาวใหเห็นวาผูที่ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ไดจะทําใหผูหญิงเกิดความประทับใจ และยินยอมเป็นของชายนั้น อยางเต็มใจ การบอกกลอุบายสําหรั บ
เกี้ยวผูหญิงนั้น ผูแตงนาจะอาศัยหลักจิตวิทยาเรื่องการคบหาผูหญิงประเภทตาง ๆ มาประกอบการสอน
ดวย คําแนะนําการเกี้ยวผูหญิงใหเห็นผลปรากฏในเรื่องเกล็ดสุภาสิตสอนชาย หลักการสําคัญมีดังตอไปนี้
๑) ให้รู้วิธี พูด ผูแตงแนะนําวาหากจะเกี้ยวหญิงควรรูจัก พูด เนื่องจากผูหญิงแพคนปากหวาน
คารมดี เพราะฉะนั้น จึงใหหมั่นกลาวชมรูปรางหนาตาของผูหญิง (แมหญิงนั้นจะหนาตาอัปลักษณแก็ตาม)
ตอมาก็ใหโนมนาวเรื่องการเป็นเนื้อคูกันหรือมีบุพเพสันนิวาสตอกัน กอนจากกันก็พยายามพูดฝากรักหรือ
ใหคํามั่นสัญญาวาจะรักหญิงนั้นไปจนวันตาย เพื่อใหผูหญิงเกิดความซาบซึ้งและคลอยตามคําพูด เชน
เลาโลมโฉมนาง สรรเสริญรูปราง
ยิ่งอยางอนงคแ
งามเพียงพอตา
ลักขณาสมทรง
โฉมเฉกเอกองคแ
เอี่ยมสิ้นสาระพางคแ
พูดจาสามิภักดิ์ ลวนแตความรัก
ผูกสมัคดวยนาง
รักเป็นหัวนา
พูดอยาใหขวาง
ดูทีทาทาง
ชั้นเชิงมารยา

๕๕

พูดไวใหมาก ชีวิตรแจะฝาก
ใหเห็นจริงหมด
ปดดวยปใญญา
ชักเป็นทําเนียบ อธิบายปรายเปรียบ
ถาแมนมาล้ํา
พูดย้ําเขาไป
จับเอาคําเดิม คอยแตมคอยเติม
ตัดบาทตัดบท
เลี้ยวลดยักยาย
ชักเรื่องสมสู วาดวยเนื้อคู
บุพเพสันนิวาศ
แตชาติกอนนั้น

จนวันมรณา
แตมเติมวาจา
พูดเรียบเป็นนัย
จะมาทาไหน
พูดย้ําคําปราย
ขอขอดทั้งหลาย
เคยครอบครองกัน
จึงไดผูกพันธแ
(หนา ๓-๔)

ตอเรื่องเนื่องไป
คอยฟใงแยบคาย
คิดแกแปรผัน
จิตรแใจใครครวญ

๒) ให้หมั่นเข้าหา ผูแตงแนะนําวาหากจะเกี้ยวผูหญิง ใหหมั่นเขาหาหญิงนั้นอยางสม่ําเสมอเพื่อให
ผูหญิงเกิดความสนิทสนมคุนเคย ภายหลังเมื่อมีโอกาส จึงคอยลวงเกินหญิงนั้น ดังนี้
กลหนึ่งวาชอบ ถาแมนดักลอบ
หมั่นกูดูปลา
ทําละเลยไว
ที่ไหนเลานา
คนอื่นเขามา
จะลักกูไป
หมั่นยกบอย ๆ ปลาซิวปลาสรอย
ไมหอยก็เตา
คงไดกินเนื้อ
เป็นเหยื่อของเรา
ไมเสียทีเปลา
ที่ปุวยการเดิน
(หนา ๖)
๓) ให้หมั่นแตะเนื้อต้องตัว ผูแตงแนะนําวาหากอยูกันสองตอสองกับผูหญิง ใหรูจักแตะเนื้อตองตัว
หญิงนั้นบาง เพื่อใหนางเกิดความกําหนัด แตตองแสดงออกอยางเป็นธรรมชาติ เชน “มือสอดกอดกาย
อยาคลายเคลาคลึง ใหเกิดกําหนัด สัมผัสรําพึง โลกีรอนรึง รากเรารุมใจ” (หนา ๖)
๔) ให้เอาใจใส่ ผูแตงแนะนําวาในการเกี้ยวหญิง ใหเอาใจใสหญิงนั้น เชน หากเห็นเขาอุมลูกมาก็
ใหรีบเขาไปชวยอุม จะทําใหหญิงนั้นเกิดความประทับใจ เพราะคิดวาอัธฌาสัยดี รักเด็ก หรือมีน้ําใจ เชน
ถาแมนอุมลูกมา
จงพูดจาวาวิงวอน
เขารับเอาลูกออน
ฉันขออุมหนอยเถิดรา
ดวยเหมือนไกสองขน ยอมรูกลเสนหา
พูดมากไมเขายา
ดูอัชฌาพอสมควร
(หนา ๗)
๕) ให้ใช้เทศกาลเป็นตัวช่วย ผูแตงสอนวาในการเกี้ยวผูหญิง ใหใชเทศกาลตาง ๆ เป็นตัวชวยให
ไดใกลชิดสนิทสนมกันมากขึ้น เพราะในชวงเทศกาล การถูกเนื้อตองตัว ไมมีใครถือสาหาความนัก เชน
ชวงเทศกาลสงกรานตแ ใหไปชักชวนผูหญิงมาเลนน้ําดวย ครั้นผูหญิงเผลอก็แอบจับเนื้อตองตัวบาง ดังนี้
ยามตรุษสงกรานตแ
เที่ยวเลนตามบาน หมายจะดูกัน
ชวนเลนกีฬา
พูดจาติดพันธแ ฉุดมือยื้อกัน
หยอกเยายวนยี
(หนา ๑๐)

๕๖

๖) ไม่รีบจู่โจม ผูแตงสอนวาเมื่อพบผูหญิงในชวงแรก ๆ ไมควรรีบจูโจมหรือเรงรัดมีเพศสัมพันธแ
กับหญิงนั้น เพราะจะทําใหผูหญิงเกิดความกลัว ไมประทับใจ เมื่อนัดก็ไมมาหา ดังนี้
กลหนึ่งนั้นหนา
แรกนัดไปหา กลางปุาไพรสานตแ
พูดไดถอยคํา
อยาทําไมกัน คอยผอนคอยผัน
ไปดวยปใญญา
แมนทําวุนวาย
ทีหลังจะอาย นัดไมมาหา
ถาเห็นวาคลอง
ไดชองอยาชา จงเรงลงงา
แทงเสียทันที
(หนา ๑๔)
๗) ให้ ความไว้ว างใจ ผู แตงสอนวาเมื่ออยูกับผูห ญิง ให แสดงสี ห นา แววตาที่ดูจริงจัง จริงใจ
นาเชื่อถือ ไมเอาแตพูดเลน หรือคุยโมโออวด แมนจะตองเสแสรงไปบางก็ตองทํา ดังนี้
พูดพรางวางหนา สําคัญนักหนา
ใชตาใชหู
อยาทําหนาเป็น
พูดเลนพร่ําพรู
ตั้งหลักใหอยู
เหมือนพูดแตแรก
(หนา ๔)
๘) ให้หมั่นหยิบยืมข้าวของ ผูแตงสอนวาวิธีหนึ่งที่ชวยใหสนิทสนมกับผูหญิงมากยิ่งขึ้น นั่นคือ
การหมั่นหยิบยืมขาวของเงินทอง แตไมควรรีบคืน เพื่อวาหญิงนั้นจะไดมาทวงที่บาน หรือนัดใหมาหา ดังนี้
กลหนึ่งยืมของ เป็นแหวนเงินทอง
เรงปองยืมมา
จะไดเป็นหวง
ติดทวงถามหา
ทีหลังนัดมา
หาเรางายดาย
จับไหนใหมั่น ตั้งจิตรแผูกพันธแ
คาดคั้นมุงหมาย
อยาใหเหินหาง
จะเนิ่นนานปลาย
เบื้องนากลับกลาย
เป็นอื่นเสียที
(หนา ๔)
๙) ให้เรียกตัวเองว่า “พี่” ผูแตงสอนวาเมื่อเกี้ยวผูหญิง ใหใชคําเรียกแทนตัวเองวาพี่ เพื่อแสดง
ภาวะการเป็นผูนํา ผูปกปูอง แมจะมีอายุหางกันมากก็ตาม และใหใชคํานี้กับหญิงที่มาเกี้ยวตนดวย ดังนี้
ถึงแกกวาหลายปี
รองเรียกพี่ไวเถิดรา
ครั้นนานไปภายนา
ยอมจะเป็นไปทุกที
ถาแมนหญิงเกี้ยวกอน เรงผันผอนใหจงดี
เรียกไวแตลวนพี่
อยาใหเคืองระคายเลย
(หนา ๗)
๑๐) ไม่แสดงอาการประหม่าเมื่อพบผู้หญิง ผูแตงสอนวาการเกี้ยวผูหญิง ตองมีความมั่นใจ กลา
แสดงออก ไมเอาแตขี้ขลาด ประหมา จนพูดติดขัด กระแอมกระไอ หรือไมกลาพูด ดังนี้
เที่ยวแกวงเปลาๆ
ใจตรึกนึกเอา เที่ยวเขลาปใญญา
แรกนึกพูดไว
ตรองไปหนักหนา ปะเขาประหมา
ตัวสั่นขวัญหาย
ดีแตนอกมาน
ที่จะเอาการ เขาแลวกลับกลาย
เที่ยวเลนพร่ําเพรื่อ
นาเบื่อนาหนาย ปะแลวทําอาย
หลีกเลยเฉยไป

๕๗

นึกพูดลืมหมด
จะพูดก็ขัด
คนจําพวกนี้
โงเงาเตาตุน

ใจคอทอทด
ไมสนัดออกได
ทานวาอัปรี
งวงงุนแชเชือน

หายหดเหลวไหล
กระแอมกระไอ
ไมมีใครเหมือน
ดีแตตามเพื่อน
(หนา ๑๐)

อกสั่นฟใ่นเฟือน
พูดเลนเฮฮา

๑๑) ไม่ชักชวนเพื่อนฝูง ผูแตงสอนวาเมื่อเกี้ยวผู หญิงใหไปตามลําพัง ไมพาเพื่อนไปดวย เพราะ
ผูหญิงจะเปรียบเทียบกับอีกฝุาย หากผูหญิงเห็นเพื่อนดีกวาจะเลือกอีกฝุายทันที จนไมไดหญิงดังหวัง ดังนี้
อยาเดินหลายคน
เพื่อนฝูงของตน อยาพากันไป
เราเห็นไมดี
ชวยชี้บอกให เดินคนเดียวไซร
นั่นและเห็นดี
(หนา ๑๒)
๑๒) ไม่เล่าให้เพื่อนฟัง ผูแตงสอนวาเมื่อเกี้ยวผูหญิง ไมควรเลาใหเพื่อนฟใง เนื่องจากใจของคน
หยั่งยาก หากเขาเกิดความอิจฉา หรือกลายเป็นศัตรู เขาจะนําเรื่องไมดขี องเราไปเลาใหผูอื่นฟใงทันที ดังนี้
แมนเกี้ยวมันรัก
อยาอวดเพื่อนนัก มันจักอิจฉา
นิ่งเสียคนเดียว
อยาเที่ยวพูดจา กริ่มไวดีกวา
อวดเขาทําไม
ปใญญาของตัว
จะดีจะชั่ว
ไมรูหรือไร
เพื่อนดีนอยตัว
เพื่อนชั่วถมไป อยาพึงไวใจ
ความลับเลยนา
แมนมันรูไส
เคืองขึ้นเมื่อไร สาวไสออกมา
ใหเปนอาหาร
ทําทานแกกา ยุแยงแกลงวา
ใหแตกจากกัน
ใชแตโลกียแ
ความอื่นยังมี มากมายอนันตแ
รักเทาพื้นหนัง
คนชังนับพัน อยาไวใจมัน
จงจํารําพึง
พระมหาสมุท
ลึกซึ้งที่สุด
ยังจะหยั่งถึง
หยั่งน้ําใจคน
ลึกลนสุดซึ้ง ยากแทหยั่งถึง
ก็พึงเขาใจ
(หนา ๑๑)
๑๓) ให้เข้าหาผู้ใหญ่หรือเครือญาติของฝ่ายหญิง ผูแตงแนะนําวาหากเกี้ยวหญิง ใหเขาหาผูใหญ
เพื่อใหเขารัก เขาเมตตา เมื่อเสวนากับเขาก็ใหคิดกอนพูด พูดแตเรื่องเหมาะสม และฟใงใหมาก หากผูใหญ
เอ็นดูเมตตาจะทําใหเขาหาหญิงนั้นสะดวกขึ้น เพราะเขาไมกันทา นอกจากนี้ ก็ใหเขาหาญาติของเขาดวย
โดยใหสังเกตกิริยาทาทีวาพรอมที่จะตอนรับเราหรือไม แลวจึงคอยเขาหาเพื่อทําความรูจัก ดังนี้
กลหนึ่งวาไว
เขาถึงผูใหญ พูดใหเห็นดี
เขาชอบทาไหน
ยักไปตามที
ถอยคําทั้งนี้
ชอบในใจคน
ฟใงดูราวความ
เราคอยพูดตาม เรื่องราวเหตุผล
คิดใหรอบคอบ
ที่ชอบใจคน ขอนี้พิกล
เกิดดวยปใญญา
(หนา ๑๒ - ๑๓)

๕๘

คอยดอมคอยมอง
เหลียวซายแลขวา

ดูพวกดูพอง
ดูทาใหดี

ทั้งนองทั้งพี่
แลวจึงจรลี
(หนา ๑๓)

ไปพูดเถิดรา

๑๔) ให้เตรีย มป้องกัน และหาวิธีรับมือกับ สถานการณ์ต่าง ๆ ผูแตงแนะนําวาหากลอบเขาหา
ผูหญิงยามวิกาล โดยผูใหญไมไดรูเห็นเป็นใจดวย ก็ใหเตรียมหาทางหนีทีไลใหดี โดยใหเตรียมปูองกันและ
รับมือกับสถานการณแตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได ดังนี้
๑๔.๑ ไม่เดินเสียงดัง และให้เปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ เพื่อวาหากญาติพี่นองของเขามา
พบเขาโดยบังเอิญจะไดรีบกระโดดออกทางหนาตางหรือประตูได แตหามขโมยขาวของเขาไปดวย ดังนี้
กลหนึ่งทานวา
จะขึ้นไปหา
บนเรือนก็ดี
ดูพวกดูพอง
ทั้งนองทั้งพี่
เขาจะคอยตี
จงเรงระวัง
อยางเดินกรอบแกรบ มองดูคนแอบ ขางหนาขางหลัง
ดูใหถี่ถวน
อยาดวนขึ้นรัง วาไวจงฟใง
คําเราสั่งสอน…
เพื่อเกิดเหตุการณแ
จะไดเปิดบาน นาตางโดดไป
เอาแตตัวรอด
เล็ดลอดลงได สิ่งของหญิงไซร
อยาไดเจตนา
(หนา ๑๖)
๑๔.๒ ให้ยอมรับผิดเมื่อพบพ่อแม่ฝ่ายหญิง ผูแตงสอนวาในชวงที่อยูกับผูหญิง หากเกิด
เหตุจวนตัว พอแมของฝุายหญิงมาพบเข าก็ใหกอดหญิงนั้นไวเพื่อแสดงความรักที่มีตอลูกสาวเขาและให
กลาวคําสารภาพผิดที่ปีนเขาหาลูกสาวของเขาในยามวิกาลเพื่อใหเขาเกิดความเมตตาวารักลูกเขาจริง ดังนี้
แมจับไวก็ดี
เราอยาหนีไปจากกัน
จงกอดไวใหมั่น
อยาไดพรั่นหวั่นเลยนา
ทําไมเราไมได
กอดเขาไวอยาคลาดคลา
ถาแมพอแมมา
ถึงจะวาเราอยางไร
(หนา ๑๖)
๑๔.๓ ให้หาพยานรู้เห็นเหตุการณ์ ผูแตงแนะวาหากพอแมของฝุายหญิงตองการจะให
เงินแกเราเพื่อแสดงความเอ็นดู (มีนัยจะตั้งขอหาวาเราเป็นโจรไปปลนบานเขา) ก็ไมควรรับ หากจะรับก็ ให
รับตอหนาเพื่อนบานเพื่อใหเขาชวยเป็นพยานวาเงินที่ไดมา ไดมาดวยความบริสุทธิ์ใจ ดังนี้
เสียทีลงแลวยับ
จะถูกจับทําโทษโภย
กลับปรับเป็นขโมย
จะตองโบยถูกตีรัน
..
ชาวบานใหมีรู
อยาจูลูตามแตใจ
ชาวบานเป็นพยานไว
พอแมใหเงินทองมา
(หนา ๑๖)
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๑๕) ไม่คุยโม้โอ้อวด ผูแตงสอนวาเมื่อเกี้ยวหญิง ไมควรคุยโมโออวดใหชาวบานฟใง เพราะปากคน
ยาวกวาปากกา อาจทําใหไดรับความเดือดรอนรําคาญใจในภายหลัง ได เชน หญิงที่หมายปองไมมาหาอีก
ตอไป เพราะอับอายที่ชาวบานรูวาตนแอบนัดพบผูชายหรือนัดแนะใหชายมาหา ดังนี้
เรงตรึกนึกดู อยาทําจูลู
ใหรูอึงไป
ปากกาวายาว
ปากคนเราไซร ยาวพนวิสัย
ยิ่งกวาปากกา
รูสิ่งอันใด
เที่ยวเลาลือไป จัญไรนักหนา
คอยปกคอยปิด
ใหมิดดีกวา
เกี้ยวชูสูหา
อยาเลาเขาฟใง
แมนมีคนรู
มากมายหลายหู ยิ่งกวาปืนดัง
จะชวดไดพบ
ประสบสมหวัง เพราะเลาเขาฟใง
แลวจะโทษใคร
(หนา ๑๒)
๑๖) ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ผูแตงแนะนําวาในการเกี้ยวหญิง ไมควรเลือกเกี้ยวเฉพาะหญิงรูปงาม
หรือหญิงทีอ่ ยูในอุดมคติของตนเองเทานั้น แตใหเกี้ยวทุกคน เพื่อจะไดขึ้นชื่อวาเป็นหนุมเจาชู ที่แทจริง แม
หญิงนั้นรูปนารังเกียจก็ใหเกี้ยวไว เพราะเอาไวแกขัดได เผื่อภายหนาหาหญิงที่ถูกใจไมไดกไ็ ดหญิงนี้แทน
หนึ่งหญิงรูปรังเกียจ
อยาพึ่งเกลียดเขากอนไซร
พูดจาคอยปราไส
ชอบกันไวดีกวาชัง
เมื่อนานไปภายนา
เราเที่ยวหาไมสมหวัง
จะไดกลับมายั้ง
พอพักเลนกอนเป็นไร
(หนา ๘)
๑๗) ให้เรียนรู้จริตของผู้หญิงแต่ละประเภท ดังนี้
๑๗.๑) หญิงที่เป็นแม่สื่อ ผูแตงแนะนําวาหากฟใงแมสื่อก็ใหฟใงหูไวหู เพราะแมสื่อสวนใหญมัก
พูดทีเลนทีจริง พูดทํานองวาทําตามคําสั่ง (ทั้ง ๆ ที่ไมอยากจะทํา) โดยแทจริงแลว คือ ตองการใหผูชายให
ความสนใจตนเองมากกวา ฉะนั้น จึงควรเกี้ยวแมสื่อดวย เกิดหญิงที่แมสื่อหาใหไมถูกใจก็ไดแมสื่อมาแทน
หนึ่งพูดแมสื่อ ปฤกษาหารือ
อออือเจรจา
ติดบนติดบาน
ตรองการลวงนา
นัดพูดนัดจา
ใหพบปากกัน
อยาเชื่อสื่อนัก ยอมจักขี้มัก
พูดแกแปรผัน
ปดเลนพลอย ๆ
ถอยคําทุกอัน
อยางนี้อยางนั้น
เขาสั่งฉันมา
ฟใงหูไวหู
เรงพิเคราะหแดู
ใหรูแนวา
จะเท็จหรือจริง
ซึ่งสิ่งเจรจา
คําที่สื่อวา
จะจริงหรือไร
ตรองดูใหแน ถาเห็นเชือนแช
ผันแปรแปลกไป
เกี้ยวตัวสื่อเอง
จะเกรงเขาใย
ตัวสื่อนั้นไซร
ใหไดกอนนา
(หนา ๕)
๑๗.๒) หญิงที่เป็นหม้าย ผูแตงแนะนําวาหากเกี้ยวหญิงที่เป็นหมายใหพูดตรงไปตรงมา ไม
ออมคอม เพราะหญิงเหลานี้ผานการมีสามีมาแลว หากหญิงหมายอุมลูกมาดวยก็ใหรีบไปรับลูกของนางมา
อุมไวเพื่อแสดงวาสนใจคนในครอบครัวของนางดวย ดังนี้
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แมนเกี้ยวหญิงแมหมาย
อยาออมคอมเป็นกง
ดวยวาเขาเคยแลว
ดังไฟไหมลุกลาม
ถาแมนอุมลูกมา
เขารับเอาลูกออน
ดวยเหมือนไกสองขน
พูดมากไมเขายา

พูดอธิบายแตความตรง
จะเวียนวงยืดยาวความ
พอพูดแววก็วูวาม
ยอมรูแทเป็นแนนอน
จงพูดจาวาวิงวอน
ฉันขออุมหนอยเถิดรา
ยอมรูกลเสนหา
ดูอัชฌาพอสมควร
(หนา ๗)

๑๗.๓) หญิงสาวแรกรุ่น ผูแตงแนะนําวาหากเกี้ยวหญิงสาวแรกรุนโดยทั่วไป ใหพูดจาสุภาพ
เขาไว และใชคําเรียกแทนตัวเองวาพี่เพื่อสรางความประทับใจ ดังนี้
ถาแมนเกี้ยวหญิงสาว คอยวากลาวอยาลามลวน
พูดจาใหน้ํานวล
จงออนนอมดวยวาจา
ถึงแกกวาหลายปี
รองเรียกพี่ไวเถิดรา
ครั้นนานไปภายนา
ยอมจะเป็นไปทุกที
(หนา ๗)
๑๗.๔) หญิงที่มีเล่ห์เหลี่ยมมารยา ผูแตงแนะนําวาหากเกี้ยวหญิงที่ชอบพูดทีเลนทีจริง ก็ให
แสรงไมรูกลของนาง ใหแกลงโงไวกอน เมือ่ สบโอกาสก็ไมควรปลอยหญิงนั้นใหหลุดมือ ดังนี้
แมนหญิงเคยลอเลน
เราทําเป็นไมรูกล
พูดจาใหเวียนวน
ไมรูหนวาแหงไร
หยอกเยาใหยวนจิตรแ ทอดสนิทมีเยื่อใย
ทําโงเงาไมเขาใจ
จนหญิงเจนเขาทุกที
ครั้นคุนกันเขาแลว
อยาใหแคลวจากโลกี
ถือวาไดไวเป็นดี
อยาพาทีใหชักชา
(หนา ๘)
๑๗.๕) หญิงทีช่ ั่วช้าสามาน ผูแตงแนะนําวาหากพบหญิงชั่วชาสามาน ชอบยกตนขมทาน มัก
ติฉินนินทาผูอื่น มักยกยอวาตัวเองดี คนอื่นชั่ว พูดจาหยาบโลน คะนองปาก พูดทํานองวาไมปรารถนาจะ
คบใครก็ใหแสดงกิริยาเชนเดียวกับหญิงนั้น เพราะหญิงประเภทนี้เกี้ยวไดโดยงาย ดังนี้
หญิงหนึ่งสามาน ยกตนขมทาน โวหารเจรจา
ติคนอื่นชั่ว
สวนตัวไมวา ติฉินนินทา
เยาะเยยไยไพ
ตั้งตัวปใ้นปึง
ใครรูไมถึง
วาดีสุดใจ
พูดโลนตามปาก
บออยากคบใคร พูดมาพูดไป ปากเปราะเราะราย
...
ถาจะเกี้ยวไซร คงไดโดยงาย
พูดโลนตามคํา
อยาทําเป็นอาย จะไดเหมือนหมาย
ไมเนิ่นนานเลย
(หนา ๑๔)
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๑๗.๖) หญิงทีข่ ี้อาย ผูแตงแนะนําวาหากพบหญิงที่ขี้อาย เอาแตทําทาเหนียมอาย นั่งกมหนา
เมื่ออยูใกลผูชาย ก็ใหระมัดระวังคําพูด ไมควรพูดใหมากความ เพื่อมิใหหญิงนั้นตื่นตกใจกลัว ดังนี้
หญิงหนึ่งนั้นนา
ถึงใครพูดจา กมหนาทําเฉย
เหมือนยังบาใบ
มิใครพูดเลย เป็นคนไมเคย
คบชูสูชาย
ถาแมนจะเอา
พูดพอเป็นเลา อยาใหวุนวาย
เขาไปลองดู
คงรูแยบคาย อยาทําเป็นอาย
หญิงนั้นเลยนา
(หนา ๑๔)
จากหลักคําสอนเรื่องสู ตรสําเร็จสําหรับการเกี้ยวผูหญิง ของชายหนุมพบวา ใชสอนเรื่องวิธีเกี้ยว
ผู ห ญิ งที่ ห ลากหลาย เหมาะสํ าหรั บ ชายหนุมที่ มีนิสั ยขี้อ าย อยากจะเป็ นนัก รัก หรื อคิ ด จะแตงงานมี
ครอบครัว แตเกี้ยวผูหญิงไมเป็น จึงใหทําตามคําแนะนําเหลานี้ก็จะไดหญิงที่หมายปองโดยงาย ไดแก ใหรู
วิธีพูด ใหหมั่นเขาหา ใหหมั่นแตะเนื้อตองตัว ให เอาใจใส ใหใชเทศกาลเป็นตัวชวย ไมรีบจูโจม ใหความ
ไววางใจ ใหหมั่นหยิบยืมขาวของ ใหเรียกตัวเองวา “พี่” ไมแสดงอาการประหมาเมื่อพบผู หญิง ไมชักชวน
เพื่อนฝูง ไมเลาใหเพื่อนฟใง ใหเขาหาผูใหญหรือเครือญาติของเขา ใหเตรียมปูองกันและหาวิธีรับมือกับ
สถานการณแตาง ๆ ไมคุยโมโออวด ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และใหเรียนรูจริตของผูหญิงแตละประเภท ดังนี้
หลักคาสอนเรื่องสูตรสาเร็จสาหรับการเกี้ยวผู้หญิงของชายหนุ่ม

ใหรูวิธีพูด

ไมรีบจูโจม

ไมเลาใหเพื่อนฟใง

ใหหมั่นเขาหา

ใหความไววางใจ

ใหเขาหาผูใหญหรือเครือญาติของเขา

ใหหมั่นแตะเนื้อตองตัว

ใหหมั่นหยิบยืมขาวของ

ใหเตรียมปูองกันและหาวิธรี ับมือกับ
สถานการณแตาง ๆ

ใหเอาใจใส

ใหเรียกตัวเองวา “พี”่

ไมคุยโมโออวด

ใหใชเทศกาลเป็นตัวชวย

ไมแสดงอาการประหมาเมื่อพบผูห ญิง

ไมเลือกที่รักมักที่ชัง

ไมชักชวนเพื่อนฝูง

ใหเรียนรูจ ริตของผูห ญิงแตละประเภท

แผนภูมิที่ ๖ หลักคําสอนเรื่องสูตรสําเร็จสําหรับการเกี้ยวผูหญิงของชายหนุม
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๑.๕ หลักคาสอนเรื่องการครองเรือนของสามีภรรยา
วรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ เนนสอนเรื่องหลักการครองเรือนเป็นอยางมาก โดย
สามารถแยกไดเป็นหลักการครองเรือนของสามีภรรยาโดยทั่วไป และคําแนะนําสําหรับ ผูที่เป็นภรรยา
โดยเฉพาะ สะทอนใหเห็นบทบาทของผูหญิงในครอบครัวอยางชัดเจน หลักคําสอนดานนี้ ปรากฏอยาง
เดนชัดในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) เรื่องนารีศรีสวัสดิ์ แมมายสอน
ลูก ฉัตรแสามชั้น อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฐา สุภาษิตกันยืมเงิน และอาวาศโวหาร ดังนี้
๑.๕.๑ คาแนะนาสาหรับการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา
คําแนะนําการครองเรือนของสามีภรรยานั้น ผูแตงแนะนําการอยูรวมกันใน ๒
ประเด็นใหญ ๆ ไดแก ดานนิสัยใจคอและดานบทบาทหนาที่ โดยผูแตงแนะนําดังนี้
๑) ให้ละพฤติกรรมด้านลบ ผูแตงแนะนําวาสามีภรรยาที่ตองการจะใหชีวิตคู
ดําเนินไปดวยความราบรื่น ควรสรางนิสัยรักเดียวใจเดียวเพื่อจะไดไมทําใหครอบครัวเกิดความราวฉานใน
ภายหลัง ผูที่มีนิสัยเจาชู มีแตจะทําใหครอบครัวแตกแยก เกิดการทะเลาะเบาะแวงกันไมสิ้นสุด หญิงชายที่
แตงงานแลวจึงควรละเวนพฤติกรรมนี้ ดังตัวอยางการมีภรรยาหลายคน ทําใหชีวิตเกิดความยุงเหยิง ดังนี้
แมนนอยวาศนาหาเมียมาก
จะลําบากทุกขแรอนนอนไมหลับ
ไมเปนรสเปนเรื่องเครื่องเสียทรัพยแ
จะตองคับใจเข็ญไมเวนวัน
แมคนโนนหลอนจะธุระนี่
แมคนนี้หลอนก็จะธุระนั่น
แมหนูแจแมลิ้นจี่เกิดตีกัน
แมบุหลันหลอนจะออกมาบอกลา
แมหนูวอนหลอนจะขอเงินซื้อแหวน
แมหนูแมนพี่นองจะฟูองอยา
แมหนูเพียนบอกวาพอขอที่นา
แมหนูมาบอกวาแมไปแพความ
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๒๐ - ๒๑)
๒) ไม่ แ ยกบทบาทหน้ า ที่ ผู แ ต ง แนะนํ า ว า เมื่ อ เป็ น สามี ภ รรยากั น แล ว ควร
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ฝุายชายควรชวยภรรยาทํางานบาน ดีกวา เอาแตเที่ยวเตรเถลไถล สวนภรรยาก็ให
ชวยสามีหาเงิน ไมจองแตผลาญทรัพยแที่สามีหามาได มิฉะนั้น ครอบครัวจะพากันฉิบหายได ดังตัวอยางนี้
สะกดใจไปเรือนหาเพื่อนยาก
ประเสริฐมากกวาเที่ยวเดิรเนินวิถี
ไดพักนอนผอนกายสบายดี
งานบานมีหยิบฉวยไดชวยเมีย
ผัวหาไดภรรยาก็หาได
เลิศวิไลแลวดีไมมีเสีย
หากภรรยายังชั่วขืนปใวเปีย
จะพาเพลียมั่นคงไมสงกา
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๔๖)
๑.๕.๒ คาแนะนาสาหรับผู้เป็นภรรยา
ในพระไตรปิฎก เลมที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เลมที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (๒๕๑๔)
กลาวถึงหนาที่ของภรรยาวาตองจัดการงานดี สงเคราะหแคนขางเคียงสามีดี ไมนอกใจสามี รักษาทรัพยแที่
สามีหามาให และขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง หากทําไดจะสงผลใหสามีรัก และครอบครัวเป็นสุข
ผูวิจัยพบวา ผูแตงวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแแนะนําผูหญิงไมแตกตางกันนัก หลักคําสอน

๖๓

ดานนี้ปรากฏอยางเดนชัดในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) เรื่องนารี
ศรีสวัสดิ์ แมมายสอนลูก อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฐา และอาวาศโวหาร ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑) ให้วางตนเป็นเพื่อนคู่คิด ผูแตงแนะนําวาหนาที่ของภรรยาที่ดีประการหนึ่ง
คือ การเป็นเพื่อนคูคิดที่ดี เมื่อเห็นวาสามีเดินทางผิดก็ตองคอยตักเตือนดวยถอยคําที่ออนหวาน และคอย
ใหคําปรึกษาในยามที่สามีไดรับความเดือดรอนรําคาญใจจากปใญหาอุปสรรคตาง ๆ
๒) ให้ รู้ จั ก ปรนนิ บั ติ ภรรยาที่ ดี ต อ งรู จั ก ปรนนิ บั ติ ส ามี เช น เมื่ อ ถึ ง เวลา
รับประทานอาหารก็ใหสามีรับประทานกอน ชวงที่สามีกําลังรับประทานชวยอํานวยความสะดวก หลังจาก
นั้นจึงนําภาชนะไปทําความสะอาด เมื่อสามีจะนอนก็ใหรีบไปปูผาปูที่นอน แลวจึงไปสํารวจความเรียบรอย
ของบานเรือน เมื่อจะนอนก็ไมชวนสามีสนทนาจนดึกดื่น ไมหาเรื่องทะเลาะในยามนอน แลวใหรีบตื่นกอน
สามีเพื่อหุงหาอาหารและทําความสะอาดบานเรือน หากมีแขกมาหาก็ใหใชปใญญาไตรตรองกอนวาควรจะ
ปลุกสามีดีหรือไม ยกเวนเป็นเรื่องสําคัญหรือเรงดวนจึงคอยปลุก เมื่อสามีตื่นนอนแลวใหเก็บที่นอนให
เรียบรอย และเตรียมอุปกรณแไวใหเมื่อสามีจะเขาหองน้ํา ในยามเจ็บไขไดปุวยก็ชวยดูแล ดังตัวอยางนี้
เมื่อคราวผัวเจ็บไขอยาไปหาง
นั่งเคียงขางอยูใกล ๆ อยาไดเขิน
ผัวจะอยากขาวน้ําแมจําเริญ
อุสสาหแเชิญชื่นชวนใหยวนใจ
ถาไขนอยถอยคลายวายลําบาก
ถาไขมากบางเบาบันเทาได
คนอื่นจะสรรเสริญเจริญใจ
จะอวยชัยพูลเพิ่มเฉลิมพร
แมนผัวรักชักชวนในการผิด
จงเตือนจิตตแสามีเหมือนที่สอน
คอยเลียบเคียงสนทนาแลววาวอน
กลาวสุนทรหามขัดภัสดา
ไฟภายในงามขําอยานําออก
พอจะบอกแมจงจําคําพอวา
ไฟขางในใชอื่นนะลูกยา
อันวาจาผัวขวัญนั้นคือไฟ
สามีเจาเลาความลับสดับแลว
แมดวงแกวอยาไปแจงแถลงไข
จงสงวนคําผัวของตัวไว
อยาใหใครจาบจวงมาลวงคอ
อันไฟนอกอยานําเขาเยาวเรศ
จงสังเกตจดจําฟใงคําพอ
พึงตั้งจิตตแยับยั้งคิดรั้งรอ
แมนโทษพอแมผัวของตัวมี
อยาไดเลากลาวขวัญครหา
จงอุสสาหแอดออมถนอมศรี
ถึงหนักนิดเบาหนอยคอยพาที
อยาจูจี้สารวอนจะรอนใจ
…
หนึ่งยามกินใหเปนสุขนะลูกรัก
แมงามพักตรแแมนเหมือนดั่งเดือนหงาย
อยาเสพยแโภชนแกอนผัวเรงกลัวอาย
ถึงเย็นสายอดออมถนอมใจ
หนึ่งพึงนอนใหเปนสุขอยาทุกขแรอน
พอจะสอนรวมจิตตแพิสมัย
พึงปูบดฟูกหมอนที่นอนใน
ใหชื่นใจผัวขวัญนั้นนิตยแตรา
ถาผัวนอนกอนนาฎจงคลาดเคลื่อน
ประตูเรือนนอยใหญในเคหา
จงใสจิ่มลิ่มกลอนทวารา
แลวตรวจตราโคมไฟจะไหมลาม
เมือ่ เสร็จสรรพกลับเขาเคหาหอง
คอยเยื้องยองบทศรีอยาผลีผลาม
เสงี่ยมกายกายาสงางาม
ใหตองตามนองนางสําอางองคแ
น้ําลางหนาหาไวใหผัวเจา
เมื่อตื่นเชาจะไดสมอารมณแประสงคแ
จงหยิบยื่นสงใหดั่งใจจง
ใหผัวสรงพักตรแสนานสําราญใจ
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หวีกะจกยกมาตั้งที่โต฿ะนอย
ที่นอนนอยคอยพับประดับไว
กะโถนนอยรอยชั่งจงตั้งไว
ยามนิทราฝุาซายฝุายนารี
แมงามชื่นตื่นกอนอยานอนสาย
แมนผูคนแขกไทยเขาไปมา
ธุระไรไตถามความใหแจง
พลเรือนหรือไพรไปรษณียแ
ควรจะปลุกภัสดาหรือวานิ่ง
จะคูควรตอบขานประการใด
ฟใงเต็มหูรูเต็มใจจําใหแน
ผัวตื่นนอนเลาความตามวิจารณแ

ผาเช็ดหนาหาคอยไวสงให
ที่นอนใหญปใดปูดูใหดี
เมื่อผัวไอจะไดบวนใหถวนถี่
เมื่อราตรีแขไขจึงไสยา
จงขวนขวายแจงจัดปใดเคหา
ดูกิริยาใกลไกลไพรผูดี
บานตําแหนงชื่อนามถามวิถี
ดูทวงทีทาทางจะอยางไร
จงตรึกกริ่งตามปใญญาอัชฌาสัย
ตามแตใจขวัญขาวเยาวมาลยแ
อยาผันแปรลืมคําที่ร่ําสาร
ใหสิ้นสารสุดคําอยาอําไว
(นารีศรีสวัสดิ์ หนา ๕ - ๙)

๓) ให้สงเคราะห์คนรอบข้างของสามี ภรรยาที่ดีจะตองรูจักสงเคราะหแคนรอบ
ขางของสามี เชน หากมีขาทาสบริวารก็ใหดูแลเรื่องอาหารการกิน ที่หลับที่นอน ใหเขากินอิ่ม นอนหลับ
เมื่อจะใชงานเขาก็ใหพูดจาออนหวาน ไมเอาแตดุดาหรือเฆี่ยนตี เพื่อวาเขาจะไดอยูกับเรานาน ๆ และไม
ประจานผูเป็นนายใหไดรับความอับอาย เมื่ออยูกับพอแมของสามีก็ ใหระมัดระวังกิริยาวาจาเพื่อใหเขารัก
เขาเมตตา ครั้นมีแขกมาหาก็ใหดูแลเรื่องอาหารการกินเพื่อใหเขาเกิดความประทับใจ ดังรายละเอียด
มีผูคนขาไทยเคยใชสรอย
จะพลั้งนิดผิดหนอยอยาหุนหวน
เพงพินิจพิศดูใหคูควร
คอยสอบสวนเสียใหแนกระแสความ
จะเฆี่ยนดาขาไทยอยาใหเถียง
บรรทัดเที่ยงวางกระทูอยาผลูผลาม
ทาจะอยูเรือจะไปใหงดงาม
คนผิดตามคิดทําใหหนําใจ
อยากาวกายรายดีตีขนาบ
จะเปนบาปเปนกรรมฟใงคําไข
มันจะแกลงกลาวประจานทั่วบานไป
เพราะนายไมรูบังคับจะอับอาย
…
หนึ่งรอยชั่งพึงนั่งใหเปนสุข
คอยปลื้มปลุกใจจําคําเฉลย
อันพอผัวแมผัวของตัวเคย
จะอางเอยสนทนาอยาใหเกิน
จะลุกนั่งระวังระไวใหบังควร
อยาลอยนวลตีเสมอใหเกอเขิน
เสียจริตนางงามทรามเจริญ
จะนั่งเดินดูระบอบคอยยอบกาย
…
หนึ่งแขกไปไทยมาดูหนากอน
จะรีบรอนหรือวาเย็นเปนไฉน
ถามาหางตางบานสถานไกล
จงติดไฟหุงตมระดมพลัน
ครั้นเสร็จสรรพยกสํารับออกมาเทียบ
จัดใหเรียบงามถนอมแมจอมขวัญ
แลวเชิญใหรับประทานทั้งหวานมัน
นี่แลขวัญนัยนาอุสสาหแจํา
(นารีศรีสวัสดิ์หนา ๕ - ๑๑)

๖๕

๔) ให้ทาหน้าทีเ่ ป็นแม่บ้านแม่ศรีเรือนที่ดี
การทํ า หน า ที่ ข องแม บ า นแม เ รื อ นที่ ดี คื อ การหมั่ น ดู แ ลตรวจตราข า วของ
เครื่องใชในครัวเรือนใหไมขาดตกบกพรอง รูหลักการอุปโภคบริโภค และไมประมาทเลินเลอ ดังนี้
๑) หมั่นสารวจตรวจตราของกินของใช้ภายในบ้าน คือ คอยสํารวจของ
กินของใชในบานเรือนไมใหขาดตกบกพรอง เพื่อวาเมื่อตองการจะใช จะไดใชไดทันทวงที และใหหมั่นดูแล
ของกินของใชใหอยูในสภาพดี นากิน นาใช เชน หากเห็นวาอุปกรณแขึ้นสนิมก็ใหรีบนํามาขัด ดังนี้
ควรจะหมดหรือจะยังจงสังเกต
ทั้งเครื่องเทศจุกจิกพริกมะขาม
กะปิเกลือเนื้อปลาอยาซาซาม
อีกถวยชามเก็บกวาดสะอาดตา
ทัง้ เครื่องใชไมสรอยนอยแลใหญ
จงจัดไวตามทําเลในเคหา
เครื่องจอกนอยขันน้ําประจําตรา
ถาดกระยาขัดเกลาใหเพราพราย
อยาทอดทิ้งใหสนิมขึ้นริมขอบ
ผิดระบอบแบบนางวางกฎหมาย
ตุมน้ํานั้นหมั่นชําระอยาละดาย
ข็มแลดายหาสําหรับไวกับเรือน
ทั้งฟืนตองกองไวไตเสม็ด
ดูใหเสร็จจัดไวอยาใหเกลื่อน
ระวังตัวอยาใหผัวตองตักเตือน
อันการเรือนดูใหรอบจึงชอบที
ผานุงหมพรมเจียมเอี่ยมสะอาด
ทั้งเสื่อสาดเมาะหมอนที่นอนสี
มุงแลมานพานหมากบุหรี่ดี
ฝูายสําลีพันธแพลูนั้นคูกัน
ขี้ผึ้งดีสีปากหากหาไว
ประทีปไขโคมขัดเรงจัดสรร
จงประหยัดตัดไสใสน้ํามัน
เครื่องกลางวันแลกลางคืนใหชื่นตา
ที่นอนใหญไรเรือดกินเลือดผัว
แมโฉมตรูดูใหทั่วเถิดลูกหนา
หมากดิบเจียนเสี้ยนออนผอนซื้อมา
จัดไวทาผัวขวัญทุกวันไป
(นารีศรีสวัสดิ์ หนา ๒ - ๔)
๒) รู้หลักการอุปโภคบริโภค คือ รูวาจะรับประทานสิ่งใดคูกับสิ่งใด ใน
ปริ ม าณเท า ใด และจะดู แ ลจั ด การกั บ ของกิ น ของใช อ ย า งไรจึ ง จะเกิ ด ประโยชนแ สู ง สุ ด เช น หากจะ
รับประทานหมากพลู ตองไมปูายปูนที่พลูมากจนเกินไปเพราะปูนจะกัดปากได กอนเจียนใบพลูควรนําใบ
พลูไปลางใหสะอาดเสียกอน หลังจากนั้นก็นําผาที่เตรียมไวเช็ดใบพลูใหแหง ไมนําใบพลูไปเช็ดกับผานุง
ของตนเอง เพราะเป็นพฤติกรรมที่ไมงาม เมื่อจะกินหมากก็ไมกินซีกใหญ เมื่อกินแลวก็ไมเอากนพลูที่เหลือ
ไปทัดหูเลน ในเชี่ยนหมากควรวางขาวของตาง ๆ ใชใหเป็นระเบียบเรียบรอย ในสวนที่เป็นน้ําเตาปูน
จะตองไมปลอยใหแหง ในเชี่ยนหมากควรมียาและเครื่องหอมไวดวย เชน การบูร และกานพลู ในสวนที่
เป็นผาหม รม และเสื้อควรพับเก็บหรือแขวนไวใหเป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการนํามาใชงาน ดังนี้
จะบายปูนจีบพลูดูประหยัด
อยาใชหวัดเลยแมหนูดูไมได
ถาปูนมากกัดปากลําบากใจ
ผัวจะไดความแคนแสนทวี
เมื่อเวลาเจียนจีบจงรีบจํา
พลูจุมน้ําลางชําระประสะสี
แลวปูผารองรับพับใหดี
เจียนไวที่แลวจึงจีบอยารีบรน
อยาเอาพลูเช็ดผานุงใหยุงหยาบ
คนจะจาบจวงไดไมเปนผล
อยากินหมากซีกใหญแพภัยตน
อยาเอากนพลูทัดขัดในตา
หนึ่งเชี่ยนหมากอยาใหรกพึงตกแตง
อันเตาปูนอยาใหแหงนะลูกหนา
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การบูรกานพลูคูกับยา
ผานุงหมรุมเสื้อหมวกสานซับ
การในเรือนอยาตองเตือนกันร่ําไป

จงจัดหาไวใหพรอมเถิดจอมใจ
จงเก็บพับแขวนเรียงเคียงไสว
เห็นสิ่งใดรกชัฏจงจัดแจง
(นารีศรีสวัสดิ์ หนา ๒ - ๔)

๓) ไม่ประมาทเลินเล่อ ภรรยาที่ดีจะตองมีนิสัยระมัดระวังรอบคอบอยู
เสมอเพื่อปูองกันการเกิดเหตุรายในภายหลัง เชน เมื่อหุงหาอาหารเสร็จตองดูวาไดปิดเตาไฟแลว กอนนอน
ก็ปิดประตูหนาตางลงกลอนเพื่อปูองกันขโมยหรือผูบุกรุกในยามวิกาล ดังตัวอยางการสอนตอไปนี้
ถึงเวลาราตรีดวงยี่หวา
ปิดทวาราเนออยาเผลอไผล
ประตูขางลางชั้นริมบันได
หนาตางในใสจิ่มทั้งลิ่มกลอน
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิฏฐา หนา ๑๒)
จากหลั ก คํ า สอนเรื่ อ งการครองเรื อ นของสามี ภ รรยาข า งต น พบว า
คําสอนมี ๒ ดาน ดานแรกเป็นคําแนะนําสําหรับการอยูรวมกันของสามีภรรยาซึ่งมี ๒ ประการ คือ การละ
พฤติกรรมดานลบ และการไมแยกบทบาทหนาที่ หมายความวา แมผูชายมีหนาที่หลักในการหาเลี้ยง
ครอบครัวตามคานิยมชางเทาหนา ในสังคมไทย แตเมื่อวางก็ตองชวยผูหญิงแบงเบาภาระภายในบาน ใน
ขณะเดียวกัน ผูหญิงก็ควรชวยสามีหาเงินดวย แมบทบาทหนาที่หลัก คือ การทํางานบานก็ตาม ดานที่สอง
คือ การเนนแนะนําผูที่เป็นภรรยาวา ควรวางตนเป็นเพื่อนคูคิดของสามี รูจักปรนนิบัติใหไดรับความสุข ให
รูจักสงเคราะหแคนรอบขางของสามี และใหทําหนาที่เป็นแมบานแมศรีเรือนที่ดี หลักคําสอนประการหลังนี้
เนนสอนผูหญิงมากกวาผูชาย อาจเนื่องจากสังคมไทยกําหนดใหผูหญิงมีบทบาทและอํานาจสําคัญภายใน
บาน ผูหญิงจึงสามารถแสดงบทบาทและอํานาจในบานไดอยางเต็มที่ หญิง ที่แสดงบทบาทหนาที่อยาง
ครบถวน สมบูรณแจะเป็นที่รักของทุกคน และเป็นที่เชิดหนาชูตาของสามีดวย ดังแผนภูมิตอไปนี้

๖๗

หลักคาสอนเรื่องการครองเรือนของสามีภรรยา

คาแนะนาสาหรับการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา

คาแนะนาสาหรับผู้เป็นภรรยา

ใหละพฤติกรรมดานลบ

ใหวางตัวเป็นเพื่อนคูคิด

ไมแยกบทบาทหนาที่

ใหรูจักปรนนิบัติ

ใหสงเคราะหแคนรอบขางของสามี

ใหทําหนาที่เป็นแมบานแมศรีเรือนที่ดี

แผนภูมิที่ ๗ หลักคําสอนเรื่องการครองเรือนของสามีภรรยา
มีขอสังเกตวา คําสอนเรื่องการครองเรือนของสามีภรรยาสอดคลองหลักทิศ ๖
และกระแสการสร างชาติของรั ฐ บาลดว ย ดังในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล าเจาอยูหั ว ทรงให
ความสําคัญกับผูหญิงดีที่อยูกับเหยาเฝูากับเรือน และเป็นภรรยาที่ดี มีจุดมุงหมาย “เพื่อใหไดรับความสุข
และความสะดวกภายในบานเมื่อเวลาวางจากการงาน ผูชายไดรับความโปรงใจไมตองเป็นหวงกังวลในการ
เขาบานแลวก็นับไดวาเป็นอันไดพักผอนแทจริง ซึ่งจะยิ่งทําใหกําลังเพิ่มพูนขึ้นเพื่อใชปฏิบัติกิจการตาม
หนาที่โดยสามารถ เหตุฉะนี้ จึ่งเห็นไดวาผูหญิงก็มีหนาที่สําคัญ” (๒๔๗๒: ๗๖) ครั้นในสมัยรัฐบาลจอมพล
ป.พิบูลสงครามมีการสนับสนุนทั้งบทบาทของผูหญิงและของผูชาย มีการออกประกาศ “วัธนธัมผัวเมีย” ที่
นํามาจากแนวคิดเรื่องทิศหกในพระพุทธศาสนา กําหนดใหภรรยามีหนาที่ ๕ ประการ หนึ่ง คือ จัดการงาน
ดี เชน ตอนรับแขก ผูกมิตรกับ เพื่อนบาน และแตงตัวใหสะอาด สอง คือ สงเคราะหแคนรอบขาง เชน
เคารพบิดามารดาและญาติของสามี และพูดไพเราะ สาม คือ ไมประพฤตินอกใจ สี่ รักษาทรัพยแที่สามีหา
มาให และหา คือ ขยันในกิจการทั้งปวง เชน ปรนนิบัติสามี คอยตรวจตราบานชอง ดูแลสามีและเอาใจ
ใสทุกขแสุขของคนในปกครอง และปลูกฝใงการปฏิบัติตัวของสามีตอภรรยา เชน สอนใหสามีคอยชวยเหลือ
ภรรยาในกิจการบานเรือน ยกยองภรรยาในฐานะเพื่อนรวมชีวิต (ขาวโคสนาการ, ๒๔๘๗: ๑๔๑ - ๑๔๖)

๖๘

๑.๖ หลักคาสอนเรื่องการวางตนของแม่ยายต่อลูกเขย
นอกจากผู แตง วรรณกรรมคํ าสอนภาคกลางยุ คการพิม พแแนะนํา สั่ งสอนผู ที่เป็ นสามี
ภรรยาแลว ยังแนะนําพอตาแมยายซึ่งตองใชชีวิตรวมกับเขยสะใภดวย การสอนก็เพื่อให ทั้งสองฝุายอยู
รวมกันอยางมีความสุข ปรากฏในเรื่องสุภาษิตสอนแมยาย เรื่องนี้สอนผูที่เป็นแมยายวาควรวางตน ดังนี้
๑) ให้รักลูกเขยเหมือนลูกสาวของตน คือ ตองรูจักวางตนใหลูกเขยรักเหมือนแมของตน
ที่หากทําผิดก็สามารถเรียกมาอบรมสั่งสอนได ดังตัวอยางตอไปนี้
อันบุตรแเขยนี้เลาเทากับลูก
จะผิดถูกพลาดพลั้งคอยสั่งสอน
อยาบุมบ่ําทําใจเป็นไฟฟอน
ฟใงดูกอนเหตุการณแสถานใด
(สุภาษิตสอนแมยาย หนา ๓๕)
๒) ให้เร่งสามีภรรยารีบมีหลานไว้สืบสกุล ผูแตงแนะนําวาหนาที่ของแมยายที่ดี คือ การ
เรงใหสามีภรรยามีหลาน ดังนี้ “เราคอยเรงเอาหลานเป็นการดี” (หนา ๓๗)
๓) ให้อานาจการว่ากล่าวตักเตือนแก่ภรรยา คําสอนนี้เกิดจากผูแตงมีความเห็นวาสามี
ภรรยานอนรวมเรียงเคียงหมอนกันทุกคืนยอมตักเตือนกันไดงายกวาผูเป็นแมยาย ดังนี้
เมื่อเห็นผิดจริง ๆ สิ่งที่ถูก
ควรเรียกลูกของเรามาเลาไข
ใหเตือนผัวสักครั้งคอยฟใงไป
เชื่อหรือไมคงรูคอยดูเอา
ใหเมียสอนกอนซีดีไมหยอก
เพราะนอนบอกเชื่องายกวาหลายเทา
ถายังขืนดื้อดึงจนถึงเรา
ก็โลมเลาชี้แจงแจงกิจจา
(สุภาษิตสอนแมยาย หนา ๓๕)
๔) ไม่ผลักไสลูกเขยในยามที่เขาทะเลาะกัน ผูแตงแนะนําวา เมื่อเห็นลูกสาวกับลูกเขย
ทะเลาะกัน แมยายไมควรผลักไสไลสงลูกเขยใหไปอยูที่อื่น เพราะสามีภรรยาที่ทะเลาะกันจะทะเลาะกันได
ไมนาน เนื่องจากเขามีความรักที่มั่นคงอยูแลว เมื่อลูกเขยหายโกรธภรรยาจะมาขอคืนดีก็เกิดความกระอัก
กระอวนใจ เพราะแมยายไลเขาไปแลว แมยายทีด่ ีจึงไมควรทําใหปใญหาลุกลามหรือขยายขึ้น ดังนี้
เพราะผัวเมียโกรธกันมันไมชา
พอมารดาไมอยูก็จูเจี๋
แมนเราพลอยทวงทักเหมือนอัคคี
เขาจุดจี้กองฟางวางกันนัว
ไมใชเรื่องอยารางถึงขวางทิ้ง
เมื่อควรนิ่งๆเสียเขาเมียผัว
จะผิดถูกวากลาวลูกสาวตัว
อยาพันพัวใหเปรอะพูดเลอะไป…
ทีบางคนเหลือรายแมยายหยาบ
ไมกลัวบาปดังยักษแมักกระสัน
เห็นสามีภรรยาเขาดากัน
พลอยกัดฟในฉวยพลองจองจะตี
มิหนําซ้ําผลักไสไลลูกเขย
อยาอยูเลยไสหัวตัวบัดสี
เอาแตหลานกูไวมึงไปซี
ดูไมมีสมเพชเวทนา
เพราะสวนลูกของเขาจะเอาไว
อายพอไลตัดหางปลอยอยางหมา
ยามเขาหายโกรธกันกับภรรยา
จะกลับมาดีกันก็พรั่นใจ
(สุภาษิตสอนแมยาย หนา ๓๖ - ๓๘)

๖๙

๕) เมื่อเกิดปัญหาให้ตักเตือนว่ากล่าวลูก สาวของตนก่อน ผูแตงแนะนําวา หากแมยาย
เห็นสามีภรรยาทะเลาะกันใหวากลาวลูกสาวตนกอน ลูกเขยที่ฉลาดจะคิดไดเมือ่ เห็นภรรยาถูกตําหนิ ดังนี้
เมื่อภรรยาสามีเกิดตีทุบ
ควรจะปรุ฿บโทษใครคอยไตสวน
เราเป็นแมตองหามตามกระบวน
ทําเรรวนเหลวไหลเขาไมเกรง
ตองทับทบบุตรแรักหนักเขาไว
เขาคงไมกลาหาญพาลขมเหง
คนฉลาดตองนึกรูสึกเอง
เราคอยเรงเอาหลานเป็นการดี
(สุภาษิตสอนแมยาย หนา ๓๖ - ๓๗)
๖) ไม่หึงหวงแทนลูกสาว ผูแตงแนะนําวา หากแมยายไปเห็นพฤติกรรมของลูกเขยที่เจาชู
ก็ไมควรไปแสดงออาการหึงหวงแทนลูกสาวของตน ทางที่ดี ใหไปหึงพอตาดีกวา ดังนี้
แมนลูกเขยของเราเปนเจาชู
ก็คอยดูกิริยาอัชฌาไศรย
เห็นหลงไหลฟใ่นเฟือนควรเตือนใจ
จึงหามไวโดยดีมีอัชฌา
อยาจาบจวงหวงแหนแทนลูกสาว
ใชเรื่องราวของเราชางเขาหนา
เปนแมยายควรขึงหึงษแพอตา
อยาไปควาเรื่องลูกมาผูกพัน
(สุภาษิตสอนแมยาย หนา ๓๗ - ๓๘)
๗) ให้คิดถึงใจเขาใจเรา ผูแตงเตือนสติวา แมยายที่ดีจะตองนึกถึงใจเขาใจเราใหมาก เชน
การไลลูกเขยออกจากบานเพราะทําใหขัดใจ ใหลองหันมาคิดถึงตัวเองบางวาครั้งที่พอตาจากไป ผูที่เสียใจ
คือ ตัวเราเองที่เป็นภรรยา สุดทายก็ตองรีบไปตามหาดวยความรัก ซึ่งไมตางจากลูกสาวของเรา หากรูวา
สามีถูกไลออกจากบานก็จะเสียใจไมแพกัน เพราะฉะนั้น จึงใหคิดถึงใจเขาใจเราดวย ดังนี้
เราเปนแมควรตรองมองดูเหตุ
จะดวนเฉดโกรธขึ้งไปถึงไหน
ควรคิดถึงอกเราบางเปนอยางไร
พอตาไปนาน ๆ ขี้ครานตาม
(สุภาษิตสอนแมยาย หนา ๓๘ - ๓๙)
๘) ให้คานึงถึงความสุขในครอบครัว มากกว่าลุ่มหลงวัตถุ ผูแตงกลาววา แมยายที่ดีตอง
คํานึงถึงความสุขของคนในบาน ไมลุมหลงวัตถุ แมยายบางคนหวังแตเงินของลูกเขย เมื่อลูกเขยไมมีเงินก็
ยุยงใหลูกสาวเลิกกับลูกเขย หากลูกสาวเชื่อฟใงแมของตนดวยแลวก็จะพลอยไดรับ ความฉิบหายไปดวย
เชน การถูกติฉินนินทาจากคนในสังคมที่มสี ามีหลายคน แมยายที่ดจี ึงไมควรมีนิสัยเชนนี้ ดังนี้
ทีบางคนแมยายหมายประโยชนแ
ถึงไมโกรธยุเหยงไมเกรงขาม
ถาผัวเมียโงเขลาชาติเบาความ
ก็เลยทรามเสื่อมรักชักจะคลาย
หวังจะพาบุตรีไปมีคู
เอาขาหมูกินใหมดังใจหมาย
ขืนเมียงามขืนไวใจแมยาย
คงฉิบหายจริงหนาตํารามี
สรรชาติไพรใจจองเงินของเขา
เดี๋ยวชักเขาชักออกหลอกเหมือนผี
ไมกลัวบาปหยาบชาชาติกาลี
ถึงลูกดีตองเปนแยแมระยํา
เปนสตรีดีชั่วตองผัวหนึ่ง
ลงจนถึงสองสามไมงามขํา
มีแตปุนหมนหมองใชทองคํา
เพราะแมทําเปนเหี้ยพลอยเสียคน
(สุภาษิตสอนแมยาย หนา ๓๙ - ๔๐)

๗๐

๙) ให้รู้จักปล่อยวาง ผูแตงแนะนําวาแมยายที่ดีควรรูจักปลอยวาง เมื่อลูกสาวแตงงาน
แลวก็อยาเขาไปวุนวายในชีวิตคูของเขา หรือเขาไปแทรกกลาง ใหคิดวาเขาแตงงานกันแลว ชีวิตคูจะดีหรือ
ชั่วอยูกับผลกรรมที่ทํามา ทางที่ดีคือ การละความโลภทั้งหลาย แลวเรงสรางกุศลใหแกตนเองดีกวา ดังนี้
มิไชหกลมคว่ําถลําลอง
ตองตรึกตรองสังเกตตามเหตุผล
ไดกันแลวชั่วดีหรือมีจน
เพราะกุศลทําไวหากใหเปน
(สุภาษิตสอนแมยาย หนา ๔๐)
ควรระงับดับโลภละโมบเถิด
เราควรเชื่อตามคําพระสัมมา

จะไดเกิดเปนญาติสาสนา
กุศลาอกุศลใหผลเอย
(สุภาษิตสอนแมยาย หนา ๔๐)

จากหลักคําสอนเรื่องการวางตนของแมยายตอลูกเขยขางตนพบวา เป็นหลักคําสอนที่ใชสอนแม
ยายเพื่อใหอยูรวมกับ ลูกเขยอยางมีความสุข เนื่องจากปใญหาที่มักพับในชีวิตแตงงานของสามีภรรยา คือ
จะตองมีญาติทั้งสองฝุายพยายามเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เขามาบงการชีวิตครอบครัว โดยลืมมอง
ไปวาลูกตองมีชีวิตเป็นของตัวเองหลังออกเรือนไปแลว พอแมไมควรเขาไปวุนวายหรือแทรกแซง ซึ่งการ
แทรกแซงเกิดจากปใจจัยหลายอยาง โดยศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ คณะแพทยแศาสตรแ ภาควิชาจิตเวช
ศาสตรแ โรงพยาบาลรามาธิบดี กลาววา เกิดจากพอแมบางคนคิดแตวากวาจะเลี้ยงลูกใหโตนั้นแสนยาก จึง
ไมควรที่เขยหรือสะใภจะเอาลูกไปครอบครองแตผูเดียว ฝุายพอแมที่ไมสามารถเลี้ยงดูตัวเองไดยามแกเฒา
ยิ่งคาดหวังใหลูกมาดูแลใกลชิด กลัวลูกจะไมเลี้ยงดู อยากจะฝากผีฝากไขกับลูก ซึ่งที่จริงแลวก็ไมใชเรื่องไม
ถูกตองที่หวังใหลูกดูแลพอแมยามแกเฒา เพราะเป็นหนาที่ของลูกอยูแลว แตการที่ลูกจะตอบแทนบุญคุณ
ของพอแมกับการที่ลูกตองเชื่อฟใงพอแมตลอดไป หรือตองทําตามที่พอแมตองการทุกอยางนั้นเป็นคนละ
เรื่องกัน (กรมสุขภาพจิ ต , ๒๕๔๗: สืบคนจาก http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=899)
ผูแตงจึงพยายามหาวิธีการตาง ๆ เพื่อไมใหเกิดปใญหาระหวางพอตาแมยายกับลูกเขย จะไดอยูรวมกัน
อยางมีความสุขมากยิ่งขึ้น ไดแก ใหรักลูกเขยเหมือนลูกสาวของตน ใหเรง สามีภรรยารีบมีหลานไวสืบสกุล
ให อํานาจการวากล าวตักเตือนแกภ รรยา ไมผ ลั กไสลู กเขยในยามที่เขาทะเลาะกัน เมื่อเกิดปใญหาให
ตักเตือนวากลาวลูกสาวของตนกอน ไมหึงหวงแทนลูกสาว ใหคิดถึงใจเขาใจเรา ใหคํานึงถึงความสุขใน
ครอบครัวมากกวาลุมหลงวัตถุ และใหรูจักปลอยวาง ดังนี้

๗๑

หลักคาสอนเรื่องการวางตนของแม่ยายต่อลูกเขย

ใหรักลูกเขยเหมือนลูกสาวของตน

ไมหึงหวงแทนลูกสาว

ใหเรงสามีภรรยารีบมีหลานไวสืบสกุล

ใหคิดถึงใจเขาใจเรา

ใหอํานาจการวากลาวตักเตือนแกภรรยา

ใหคํานึงถึงความสุขในครอบครัวมากกวาลุมหลงวัตถุ

ไมผลักไสลูกเขยในยามทีเ่ ขาทะเลาะกัน

ใหรูจักปลอยวาง

เมื่อเกิดปใญหาใหตักเตือนวากลาวลูกสาวของตนกอน

แผนภูมิที่ ๘ หลักคําสอนเรื่องการวางตนของแมยายตอลูกเขย
มีขอสังเกตวา หลักคําสอนเรื่องการวางตัวของแมยายตอลูกเขยไมเคยปรากฏมากอน ทําใหเห็นวา
วรรณกรรมคํา สอนภาคกลางยุคการพิมพแซึ่งถือวาเป็นวรรณกรรมกลุมใหม ปรากฏในชวงรอยตอของ
วรรณกรรมที่บันทึกในสมุดขอยหรือใบลานสมัยโบราณ สอนคนในสังคมที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะ
การสอนผูหญิง จากที่เคยสอนการครองตนของหญิงสาวกอนแตงงาน สอนการทําหนาที่ของภรรยาและ
มารดาที่ดี๒ ก็สอนเรื่องการทําหนาที่ของแมยายที่ดีดวย นอกจากนี้ก็สอนในบริบทที่กวางขึ้น คือ แทนที่
จะสอนผู หญิงที่อยู ใ นรั้ว ในวังเหมือนแตกอนก็สอนหญิง ชาวบานดวย สะทอนใหเห็นวาผูแตง คํานึงถึง
บทบาทหนาที่ของสมาชิกในสังคมมากยิ่งขึ้นตามโครงสรางของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การศึกษาวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแขางตนทําใหเห็นภาพรวมของการสรางสรรคแ
วรรณกรรมคําสอนกลุมนี้วาแตกตางจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางที่แตงกอนหนานี้เป็นอยางมาก
โดยเฉพาะ ดานเนื้อหาคําสอน วรรณกรรมคําสอนภาคกลางสมัยโบราณเนนสอนกษัตริยแ ราชเสวก บุรุษ
สตรี และเด็ก หลักคําสอนเป็นเรื่องของการทําหนาที่ของกษัตริยแที่ดี การทําหนาที่ของขาราชบริพารหรือ
ราชเสวกที่ดี การทําหนาที่ของหญิงที่มีสามีรับราชการ และการทําหนาที่ของเด็กวัดที่ดี ซึ่งหลักคําสอนยัง
จํ า กั ด อยู ใ นวงแคบ มุ ง สอนคนที่ อ าศั ย อยู ใ นรั้ ว ในวั ง ทั้ ง หลั ก คํ า สอนก็ เ น น สอนคุ ณ ธรรม โดยอิ ง กั บ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นสําคัญ ในขณะที่วรรณกรรมคําสอนกลุมนี้เนนสอนกลุมคนที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น และสอนคนในวงกวาง คือ ประชาชนโดยทั่วไปในสังคม ดังที่ผูแตงกลาววา “จะขอพักตักเตือน
ผูเพื่อนไทย รวมกรุงไกรจนรวยมาดวยกัน ” (สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๔๒) หลักคําสอนมีทั้งการสอนคน
๒

วรรณกรรมคําสอนภาคกลางในอดีตสอนการทําหนาที่ของมารดานอยมากเมื่อเทียบกับการสอนการทําหนาที่
ของภรรยาที่มสี ามีประกอบอาชีพรับราชการและเป็นเจาขุนมูลนาย (ขอมูลไดจากการทบทวนวรรณกรรม)

๗๒

เฉพาะกลุม แยกตามเพศ ตามสถานะและบทบาทหนาที่ และหลักคําสอนสําหรับ คนทั่วไปเพื่อการอยู
รวมกันในสังคมโดยสันติ นาสนใจวาหลักคําสอนตาง ๆ ลวนเป็นหลักคําสอนที่เนนสอนสังคมหรือสอนการ
ดําเนินชีวิตในสังคม ซึ่งปใจจัยประการหนึ่ง นาจะมาจากการรับรู พฤติกรรมของคนในสังคมที่ เป็นลบอัน
เนื่องมาจากการรับคานิยมจากตะวันตก เชน จองแตจะเบียดเบียนผู อื่น ปลอยใหชาวจีนแซงหนาดาน
การคาขาย เพราะคํานึงแตผลประโยชนแสวนตน มีคานิยมรักความสบายจนลืมมองฐานะของตนเอง เสื่อม
ถอยดานคุณธรรมจริยธรรม ติดยาเสพติด เป็นโจรผูราย เลนหวยหรือการพนันอื่น ๆ ไมสนใจศึกษาเลา
เรียนโดยเฉพาะผูหญิง หลงใหลรูปลักษณแภายนอก และวางตัวไมเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สอนการ
ปฏิบัติตนใหส อดรั บกับ วัฒ นธรรมทุน นิยมจากตะวันตกดว ย เชน สอนใหล ะพฤติกรรมที่ช อบหยิบยืม
หนังสือจากผูอื่นอานเหมือนที่เคยทํากันในอดีต แตใหซื้อมาอานแทนตามแนวคิดวัฒนธรรมทุนนิยม ดังนี้
อดสูแทนที่ทานแสนตระหนี่ทรัพยแ
เฝูาแตนับเงินไวใสไถถัง
ยืมหนังสือกันอานการนาชัง
เจาของหนังสือเลาเขานินทา
สลึงหนึ่งสองสลึงไมถึงยาก
ซื้อฝีปากเขาไวอานไดนานหนา
พอเป็นที่เตือนใจไดปใญญา
เอาเงินตราสงใหสบายดี
(อาวาศโวหาร หนา ๒๒)
สวนปใจจัยอีกประการหนึ่งก็นาจะเป็นการตอบสนองตอนโยบายการสรางชาติ ของรัฐบาลที่เนน
สรางพลเมืองดีมศี ีลธรรม วางตนเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ มีการอางนโยบายของรัฐที่ใหยกเลิกโรงบอน
โรงหวย การออกกฎหมายลงโทษผูเลนอบายมุขอยางชัดเจน แตประชาชนก็ยังนิยมเลนกัน อยู โดยไมเกรง
กลัวตอกฎหมาย สะทอนใหเห็นปใญหาในสังคมที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ ดังนี้
เจานิเวศนแเมตตาประชาไทย
เห็นวาไปมัวเมาจนเศราโซ
ผลที่ไดทางบอนแตกอนเกา
เงินไดเขามากนักเปนอักโข
ทรงยกเลิกเสียทั่วทั้งถั่วโป
เพราะเห็นโงพวกเราที่เหงางม
อนิจจาพวกเราเหลาทั้งหลาย
บนเสียดายแซเวียงเสียงขรม
โอตัวเราชาวพารามานิยม
เห็นไมสมพระประสงคแของทรงธรรมแ
ทรงบัญญัติจัดเทียบระเบียบปรับ
ขืนเลนจับลงอาญาใหญมหันตแ
ใหเสียทรัพยแปรับถานการพะนัน
พวกเรานั้นก็ไมเข็ดชางเด็ดจริง
อยาเลยพอขอพักอยาลักเลน
เธอเห็นเชนมากมายทั้งชายหญิง
ฉันไมตองชี้ทางจะอางอิง
สิ้นทุกสิ่งเธอก็รูอยูเหมือนกัน
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๔๓)
หลักคําสอนตาง ๆ ขางตนนี้นาจะชวยแกหรือปูองกันปใญหาสังคม ชวยใหคนสามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางราบรื่นมากยิ่งขึ้นในยุคทุนนิยม ดังที่วา “วาแตพอเป็นกลอนไวสอนใจ ไดจําไวเป็นตํารารักษา
กาย” (เศรษฐีสอนบุตร หนา ๑๐๕) และรูหลักการปฏิบัติตนที่ไมสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศชาติ
ของรัฐบาล ดังวา “ประพฤติตนใหเปนพลเมืองดี จะสุกขีสุกขาอยูถาวร” (สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๔๒)
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ตอนที่ ๒ ภูมิปัญญาด้านการใช้กลวิธีการสอน
ภูมิปใญญาดานการใชกลวิธีการสอนเป็นภูมิปใญญาที่เกิดจากความฉลาดอันแยบยลของผูแตงที่จะ
ใชกลวิธีตาง ๆ เพื่อโนมนาวผูอานใหเชื่อถือ คลอยตาม ไมคัดคาน ซึ่งมีดังนี้
๒.๑ การสอนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเน้นย้าสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
กลวิธีดานนี้ปรากฏโดยทั่วไป เป็นการแนะนํา วาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรใด ผูวิจัยพบวา
กลวิธีการสอนดานนี้ปรากฏโดยทั่วไปในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓)
ดังรายละเอียดการสอนอยางตรงไปตรงมาเพื่อเนนย้ําสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้
๒.๑.๑ การสอนอย่า งตรงไปตรงมาเพื่อเน้นย้าสิ่งที่ค วรปฏิบัติ ผูแตง มักใชคําวา “จง”
“ให” “ควร” “ตอง” และ “พึง” ดังเรื่องสุภาษิตกันยืมเงิน ผูแตงใชคําวา “จง” เพื่อแนะผูอานวา “จง”
เลิกนิสัยการหลอกลวงผูอื่น “จง” เลิกนิสัยเกียจคราน “จง” ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และ “จง” เลิก
อบายมุขประเภทเที่ยวกลางคืน ดูหนังฟใงเพลง เพราะจะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง ดังตัวอยาง
เรื่องปลิ้นปลอกหลอกลอเที่ยวขอยืม
จงเลิกลืมทิ้งไปลงใตถุน
ตัวสะเนียดเกียจครานมารทารุณ
มาหมกมุนอยูกะตัวชั่วตาปี
ทางลวงลักยักยอกเที่ยวกลอกกลิ้ง
จงเลิกทิ้งเสียเถิดประเสริฐศรี
ประพฤติตนใหเปนพลเมืองดี
จะสุกขีสุกขาอยูถาวร
ถึงพอหนุมรุนราวแมสาวนอย
เธอจงคอยฟใงกิจภาษิตสอน
โรงลิเกแลหนังทั้งลคร
จงคอยผอนดูบางเปนครั้งคราว
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๓๔)
๒.๑.๒ การสอนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเน้น ย้าสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ คือ การแนะนําไมให
กระทําอยางตรงไปตรงมา ผูแตง นิยมใชคําวา “อยา” หรือ “ไม” สวนใหญจะใชรวมกับคําที่เนนย้ําให
ปฏิบัติ เชน เรื่องสุภาษิตสอนแมยาย ผูแตงเตือนแมยายวา “อยา” มีนิสัยใจรอน ขี้โมโห เมื่อเห็นวาลูกเขย
ทําความผิดก็ใหเรียกลูกสาวมาตักเตือน แทนที่จะไปดุดาวากลาวดวยตัวเอง ดังนี้
อันบุตรแเขยนี้เลาเทากับลูก
จะผิดถูกพลาดพลั้งคอยสั่งสอน
อย่าบุมบ่ําทําใจเป็นไฟฟอน
ฟใงดูกอนเหตุการสถานใด
เมื่อเห็นผิดจริงๆสิ่งที่ถูก
ควรเรียกลูกของเรามาเลาไข
ใหเตือนผัวสักครั้งคอยฟใงไป
เชื่อหรือไมคงรูคอยดูเอา
ใหเมียสอนกอนซีดีไมหยอก
เพราะนอนบอกเชื่องายกวาหลายเทา
ถายังขืนดื้อดึงจนถึงเรา
ก็โลมเลาชี้แจงแจงกิจจา
อย่าโทโสมาแซกถาแตกราว
พลอยลูกสาวเป็นหมายรายหนักหนา
จะซื้อขายก็ลดหมดราคา
จงตรึกตราพาทีแตที่ควร
(สุภาษิตสอนแมยาย หนา ๓๖ - ๓๗)
๒.๒ การสอนผ่านเรื่องเล่าต่าง ๆ เพื่อสร้างความเพลิดเพลินควบคู่กับการได้รับคติคาสอน
เรื่องเลา คือ การเลาเหตุการณแที่รอยเรียงเรื่องราวเขาดวยกัน เป็นการเลาจากผูเลาสูผูฟใง
เรื่องเลาอาจเป็นนิทาน นิยาย ตํานาน ภาพยนตรแ บทละคร ละครใบ หรือการแตูนก็ได สวนประกอบที่พบ
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ในเรื่องเลา คือ มีเนื้อเรื่อง (story) ตัวละคร การกระทํา สถานที่ และเวลาผานการเลาเรื่อง การใชกลวิธี
การสอนผานเรื่องเลานี้มุงใหผูอานไดรับขอคิดเตือนใจจากเรื่องเลาดานใดดานหนึ่ง ผูวิจัยพบวากลวิธีการ
สอนดานนี้ปรากฏอยางเดนชัดในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) เรื่อง
สมบัติเม็ดมะขาม กลฉอ โลภนักมักเสียลูกสาว แมมายสอนลูก อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฐา เศรษฐีสอนบุตร
มงคลทีปนีแปล นารีศรีสวัสดิ์ และอาวาศโวหาร ดังจะยกรายละเอียดตอไปนี้
๒.๒.๑ เรื่ องเล่า ที่ ส อนให้มี ปัญญาในการด าเนิน ชีวิต ดัง เรื่องสมบั ติเม็ ดมะขาม ผู แต ง
ตองการสอนผูอานใหรูจักใชปใญญาในการดําเนินชีวิต เพราะมีความเห็นวาหากมีปใญญาก็จะเอาตัวรอดใน
สังคมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่มี ฐานะยากจน หากรูจักใชปใญญาในการทํามาหากิ นจะทําใหกลายเป็น
เศรษฐีได โดยเลาเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่ตัวละครแมตองการสอนลูกชายทั้ง ๒ คนกอนตาย เพราะมี
ความเห็นวาหากสอนตรงไปตรงมาเขาก็ไมเชื่อ หรือไมทําตาม จึงออกอุบายมอบเม็ดมะขามใหเป็นสมบัติ
แลวกําชับวาจะใชอยางไรนั้นก็สุดแทแตปใญญาของแตละคน ดังคําพูดของมารดาที่กลาวไวกอนตายวา
เม็ดมะขามแมไดเก็บไวนั้น
จะแบงปในใหเจาทั้งสองศรี
ตามประสาขัดสนพนทวี
แมนเจามีปใญญาอุสาหแตรอง
แมตายแลวเจาทั้งคูอยาอยูใกล
แยกกันไปตามบูรินทรแถิ่นทั้งผอง
บูราณวาจําไวดังใจปอง
ซึ่งพี่นองอยูใกลกันไมดี
อยูตางบานนานมาหากันหน
ตามยุบลแมสนองทั้งสองศรี
แมจะสอนลูกยาก็ชาที
การชั่วดีพอทั้งคูยอมรูการ
เมื่อสั่งสอนไปเลาทุกเชาค่ํา
ลวนแตคําดีนักเปนหลักถาน
สั่งสอนกันนั้นก็เห็นเปนประทาน
แตโบราณเดี๋ยวนี้มีมากมาย
สั่งสอนเขา ๆ ไมจําคําเราสอน
การถาวรหลาก ๆ นั้นมากหลาย
นอยตัวที่จะจําคําพิปราย
ความดีรายมันเกิดมั่นในสันดาร
สอนมิใหกินเหลาเขาก็รับ
แตครั้นลับตาไปไกลสฐาน
ก็ลักลอบกินเหลาจนเมากราน
เพราะเปนการใจชอบประกอบกัน
ที่บางคนไมตองวอนเฝูาสอนสั่ง
เขายับยั้งเกลียดชั่วตัวขยัน
ตฤกตรองดูรูหลักประจักษแครัน
ใครรําพรรณแถูกกระบวนมีถวนดี
เจาก็จดจําใสไวในจิตตแ
การชนิดอยางเลิศประเสริฐศรี
ครั้นจะสอนสองราดังวาที
ตัวแมนี้ตรองไปเห็นใชการ
ถาเจาจําพาทีก็ดีอยู
คงจะรูแจงประจักษแเปนหลักถาน
หากสอนเจา ๆ ไมจําเรื่องตํานาน
เห็นปุวยการปใญญาเวลาไป
เม็ดมะขามนี้แนแมจะแบง
คนละแลงลูกยาฟใงปราสัย
สุดแลวแตสองราพอยาใจ
จะทําไมสุดแทแตปใญญา
(สมบัติเม็ดมะขาม หนา ๒ - ๔)
ตอมาผูแตงดําเนินเรื่องวาบุตรชายทั้งสองมีนิสัยตางกัน ผูพี่เป็นผูไมมีปใญญา เมื่อไดเม็ดมะขามมา
ก็คิดอยางคนเขลาวาหากนําไปขายก็คงไมมีใครซือ้ เพราะเป็นพืชที่พบเห็นโดยทั่วไป จะทิ้งก็กลัวจะเนรคุณ
ผูเป็นมารดา ครั้นจะนําติดตัวไปดวยก็กลัวจะเป็นภาระ เพราะมีมากจนเกินไป เลยนําไปคั่วกินแทน เมื่อไม
มีปใญญาในการทํามาหากิน จึงกลายเป็นขอทาน ฝุายบุตรผูนองเป็นผูมีปใญญา เมื่อไดเม็ดมะขามมาก็นําไป
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หวาน อยูมาไมนานเม็ดมะขามก็เจริญเติบโตจนเขาสามารถเก็บใบออนและฝใกไปขายไดไมสิ้นสุด สุดทายก็
กลายเป็นเศรษฐี มีทรัพยแสินเงินทองและขาทาสบริวารจํานวนมาก วันหนึ่งพี่ชายรูสึกคิดถึงนองชายจึงออก
เที่ยวตามหา ทราบความวานองชายกลายเป็นเศรษฐี มีเมตตา จึงคิดจะไปขอทานที่บานของนองชาย เมื่อ
ไปถึงก็ไมกลาเปิดเผยตัว เพราะกลัววานองจะไดรับความอับอายที่มีพี่ชายเป็นขอทาน ทําไดเพียงมุงไปที่
หองครัวแลวรองเพลงขอทานเลาความหลังของตนใหนองชายฟใง ครั้นนองชายไดฟใงก็ทราบทันทีวาเป็น
เรื่องราวที่เกี่ยวกับตนโดยตรง เมื่อมาเห็นสภาพของพีช่ ายที่ตกทุกขแไดยากก็เกิดความปรานี รีบใหพี่ชายไป
ชําระรางกายใหสะอาดแลวมอบเครื่องแตงกายให ตอมาก็ถามสารทุกขแสุกดิบ ตาง ๆ นานา พี่ชายถามถึง
ที่มาของการเป็นเศรษฐี นองชายจึง สั่งสอนพี่ชายวาสมบัติที่บิดามารดายกใหเป็นสิ่งมีคา ไมควรนําไปลาง
ผลาญ ควรทําใหงอกเงยขึ้นกวาเดิม ดังที่ตนไดนําเม็ดมะขามไปหวานจนกระทั่งไมนานก็สามารถนําดอก
ผลไปขายไดเงินจํานวนมาก สะทอนใหเห็นถึงการใชปใญญาในการดําเนินชีวิต ดังนี้
ฝุายวานองนิ่งนั่งไดฟใงถาม
จึงบอกความคือปใญญาและขาพี่
ใครคิดไดถูกทํานองเหมาะชองดี
ก็คงมีสินทรัพยแไมอับจน
สมบัติของพอแมที่แกให
รักษาไวเถิดใหดีคงมีผล
ถึงนอยมากจริงจังดังยุบล
แมนเปนคนรูรักษาถาคงรวย
แมนผูใดไมรูจักจะรักษา
คิดผลาญพลาทรัพยแสินคงสิ้นสวย
ใหตั้งพอมยอมหมดระทดระทวย
ตองมอดมวยจนทรัพยแอับปใญญา
สวนนองนี้มีจิตตแคิดเพิ่มตอ
ของแมพอรูจักเก็บรักษา
เอาเม็ดเภาะแตใบใหญขึ้นมา
ก็อุตสาหแเก็บใบขายไปพลาง
จนมีฝใกเก็บขายใหญออกโข
มะขามโตใหญถนัดไมขัดขวาง
เพราะรูตอปใญญาในทาทาง
ไมผลาญลางเหมือนเชนพี่แลวดีครัน
เปนจบแลวสิ้นเสร็จเรื่องเม็ดมะขาม
โดยขอความตอสติตรองตริขัน
เหมือนชาวเราเดี๋ยวนี้มีอนันตแ
แมพอนั้นโกยใหหลายกระบุง
ไมรูจักตอปใญญาจะหาเพิ่ม
มีแตเหิมใจจิตตแคิดถลุง
คงมวยลอนกายีเปนหนี้นุง
เอาชื่อจุงลงกระดาษเปนทาษไป
ถารูจักรักษาปใญญาตอ
คงรวยพอเหมือนนิทานที่ขานไข
คตินี้ควรจดกําหนดใจ
คงจะไมจนยากลําบากเอย
(สมบัติเม็ดมะขาม หนา ๑๐-๑๒)
๒.๒.๒ เรื่องเล่าที่สอนไม่ให้หลอกลวงผู้อื่น ดังปรากฏในเรื่องกลฉอ ผูแตงตองการสอนให
ผูอานระมัดระวังคนพาลที่ มักหลอกลวงผูอื่น และสอนใหละพฤติกรรมนี้เพราะมีแตสรางความฉิบหาย
ใหแกตนเองและคนรอบขาง โดยเลาเรื่องของชายผูหนึ่ง ชื่อนายจีดคนเมืองที่มีนิสัยเจาเลหแเพทุบาย เขา
ตองการโกงเงิน ของนายสาดซึ่งเป็น ชาวบานนอก มีนิสั ยโงเขลา ไมทันคน นายจีด จึงออกอุบายให คน
ใกลชิดเขารวมแผนการดวยคือนางแจมและนางเปลื้อง โดยพูดทํานองวาจะแบงเงินที่หามาไดใหทั้งสองเทา
ๆ กัน ขั้นแรกนายจีดวางแผนใหนางแจมปลอมตัวเป็นทาสชื่อนางพัด สวนนางเปลื้องใหปลอมตัวเป็นนาย
ชื่อนางตาด ตอมาก็ใหทั้งสองคนไปที่โรงศาลเพื่อทําเรื่องขอมีกรมธรรมแหรือหนังสือวาจางการเป็นนายเป็น
บาว เมื่อไปถึงนางตาดก็พูดทํานองวาซื้ อนางพัดมานานแลวจํานวน ๑๐๐ บาท แตยังไมไดทําหลักฐานไว
กํานันขอคํายืนยันจากปากของนางพัด นางก็เออออตามนั้น ทั้งหมดจึงไดใบกรมธรรมแมา ฝุายนายจีดรีบไป
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หานายสาดเพราะเคยใหตนหาทาสให เมื่อไปถึงก็พูดถึงคุณสมบัติของนางพัดที่ขยันขันแข็งในการทํางาน
แตไมมีความสุข เพราะอยูกับเจานายคือนางตาดที่เอาแตใชงาน มิหนําซ้ํา ยังแสดงอาการหึงหวงที่นางพัด
ไปมีความสัมพันธแกับสามีของนาง นางพัดจึงตองการใหมีคนไปไถตัว นายสาดอยากไดตัวนางพัด นายจีด
จึงไปพานางพัดมาหานายสาด นายสาดเลียบเคียงถามถึงสามีที่เป็นนายของนาง นางพัดพูดทํานองวาหนี
สามีมา หากสามีรูคงทุบตีและลามตรวน จึงไมคิดกลับไปอีก นายสาดขอใหนางพัดอยูที่นี่ ตอมานายจีดได
แอบไปนัดแนะนางพัดและนางตาดถึงแผนการที่วางไว โดยใหนางพัดไปรอที่ใตตนไทรเพื่อวาตนจะพานาง
พัดหนีไปหลังจากที่ไดเงินแลว และนัดแนะใหนางตาดมารอที่สวน ตอมาจึง พานายสาดมาหานางตาดเพื่อ
ตกลงเรื่องการไถตัวนางพัด นางตาดหลอกนายสาดวาตอนนี้นางพัดหนีไปอยูที่บานของนางแลว โดยขโมย
ขันและถาดไปดวย จึงอยากจะเอาตัวนางมาลงโทษ นายจีดขอใหขายนางพัดแก นายสาด นางตาดจึงให
นายริดคนรับใชไปเอากรมธรรมแที่บาน เมื่อนายริดมาถึงพรอมหลักฐาน ตาสาดจึงใหเงินจํานวน ๑๐๐ บาท
แกนางตาดทันที ครั้นลับหลังนายสาด นายจีดก็แบงเงินสวนหนึ่งใหนางตาด แตไมแบงใหนางพัดตาม
สัญญา ปลอยใหนางพัดรอเกอ และกลายเป็นทาสของนายสาดไป สวนตัวของนายจีดเองนําเงินไปเลนการ
พนันจนหมดตัว ภายหลังนายสาดทราบความจริงจึง ใหเจาหนาที่ตํารวจไปจับตัว แตเจาหนาที่ตองปลอย
ตัวไปเพราะไมมีหลักฐาน ผูแตงจึงสอนผูอานไมใหเชื่อใจผูที่มีพฤติกรรมเชนนี้ และไมควรเอาอยาง ดังนี้
ขายตาสาดขายขาอายหนาสด โกงเอาหมดอนิจจานาสงสาร
กลอายจีดคิดขายรายสาฑารณแ
ทานผูอานจงจําเปนตํารา
จะชวยบาวชวยขาถาเชนนี้
อยายินดีเชื่อมันเลยทานจเา
กลนายจีดคิดขายไดสองรา
ทั้งเงินตราไดใชสบายครัน
แตเงินทองที่ไดดวยใจคด
โปกินหมดอยูมิไดดังใจฉัน
เที่ยวกอรอเดินกรองอยูสองวัน
ตาสาดนั้นเสาะหามาทันใด
พบนายจีดมินานที่บานทะวาย
เที่ยวเดินกรายกอรอดูปูอใหญ
จึงรองบอกโปลิศไมผิดใจ
จับตาจีดทันใดมิไดนาน
ถึงเวลาเขาพาทั้งสองฝุาย
รีบผันผายสงยังโรงศาล
จึงฟูองหานายจีดที่คิดการ
เอาหลักถานสิ่งใดก็ไมมี
ตองเลิกแลวตอกันดังบรรหาร
ตองกลับบานมัวหมองไมผองศรี
เพราะรูวาเสียกลอายคนดี
ดูอัปรีเหลือลนเปนพนใจ
นี่และทานทั้งหลายชายแลหญิง
เปนของจริงเห็นมาดังปราสัย
เมื่อ ร.ศ. รอยสิบหกที่แลวไป
เห็นไมไกลหลังโรงสีที่นี่นา
ฝุายตาสาดอยูทางบางกระสอบ
แกประกอบขางโวโงนักหนา
นายจีดนั้นเปนคนชาวภารา
แกเที่ยวมาจากโรงหมอจึงกเอกาง
ถาแมนใครพบเห็นแลวเชนนี้
จงหลีกหนีมันไปเสียใหหาง
ถึงแมวาไปปะจงละวาง
อยาเอาอยางเชนกลอายคนโกง
ถึงไดเงินใชสรอยจะนอยมาก
โปมันลากเลียฉิบหายแทบตายโหง
โกหกกินชาวบานเรือรานโรง
ฉันชาติ์โกงแลวอัปรีไมมีอาย
จงดูเถิดถมไปพวกใจคด
เงินทองหมดยุบยิบลงฉิบหาย
แมนดับชีพแลวก็คงลงอบาย
เพราะจิตตแรายทระยศปดเขากิน
วิชชาอื่นที่ดีบริสุทธิ์
ไมฝืนขุดขึ้นมาหาทรัพยแสิน

๗๗

ใหคนเขานับหนาเปนอาจิณ
นี่และทานผูกลับสดับเหตุ
จะวาสอนหลากๆ ใหมากไป

ดีกวาปลิ้นปลอกเขาเหลาเวียงไชย
จงสังเกตขอความตามวิสัย
นึกเกรงใจจะตองจักหยุดพักเอย
(กลฉอ หนา ๒๙-๓๑)

๒.๒.๓ เรื่องเล่าที่สอนให้ละความโลภ ดังปรากฏในเรื่องโลภนักมักเสียลูกสาว ผูแตงตองการ
สอนผูอานไมใหมีนิสัยละโมบโลภมาก จึงเลาเรื่องของพระรูปหนึ่งที่ชื่อพระชุม ชาวลพบุรีที่มีมีนิสัยเจาชู
อาศัยอยูหลายวัด วันหนึ่งเกิดไปหลงรักนางสุด บุตรสาวนายปานกับนางพรอม แตไมมีเงินไปสู ขอ จึงไป
ขอใหขรัวตาสีชวยทําเสนหแ ขรัวตาสีปฏิเสธเรื่องการทําเสนหแ แตใชวิธีอื่นแทน คือ ขอใหพระชุมไปหาวัด
รางมา ๑ วัดเพื่อทําพิธี พระชุมแนะนําวัดนากใหขรัวตาสี ขรัวตาสีจึงใหพระชุมไปซื้อกระดาษเงินกระดาษ
ทองมาหออิฐใหดูเหมือนทองแทง แลวบรรจุลงตุมขนาดใหญจํานวน ๒ ตุม แลวก็นําไปฝใงไวใตตนไทร
โปรยดวยผลมะเกลือสีดําที่ดูเหมือนเหรียญบาทบริเวณหลุม แลวใหเอาไมกระดานปิดไว ตอมาขรัวตาสีก็
ใหคนตกแตงเรือเสียใหมทําประหนึ่งวามาจากที่อื่นแล วแลนเรือไปบานของนายปานพูดทํานองวา ไดลาย
แทงขุมทรัพยแมา ขุมทรัพยแนั้นอยู ที่วัดนากราง ขรัวตาสีถามหาวัดนากรางจากนายปาน นายปานเป็นคน
โลภไดฟใงก็รีบอาสาพาไปทันที เมื่อไปถึงก็คิดวานาจะมีสมบัติฝใงอยูจริงตามที่ขรัวตาวา โดยขรัวตาบอก
นายปานวาจะมาทําพิธีวันเสารแ ใหนายปานเตรียมเครื่องเซน และตั้งศาลไวดวย ตอมาขรัวตาสีก็ไปหานาย
ไทยเพื่อนสนิทขอใหหาคนมาอีก ๔ คนรวมตาไทยดวย แลว ชวยปลอมตัวเป็นผีเจาที่หรือปูุโสมเฝูาทรัพยแ
แฝงอยูที่ตนไทร หากเห็นตนและนายปานมาทําพิธีก็ใหลงมาพูดจาขมขู บอกวาขุมทรัพยแนี้มีเจาของแล ว
หลังจากนั้นขรัวตาสีก็ไปบอกนายปานวาในตอนที่ทําพิธีหากเห็นผีก็หามหนีใหแอบขางหลังตน มิฉะนั้น ผี
จะทํารายได ครั้นถึงวันเสารแขรัวตาสี นายปาน บุตรชายและภรรยาก็มารวมทําพิธีบวงสรวงผีเจาที่ที่วัด
นาก ในขณะที่ดําเนินพิธี ผีปลอมตาไทยและคณะก็ออกมาพูดจาขมขูตาง ๆ นานาตามที่เตรียมไวกับขรัว
ตาสี ขรัว ตาสี ทําทีทาวากลัวผี ตาไทย แตก็ยังพูดจาออนวอนขอแบงทรัพยแ คณะผีบอกวาขุมทรัพยแ นี้ มี
เจาของแลวคือพระชุมซึ่งเป็นเนื้อคู ของนางสุดมาหลายสิบชาติ ผูที่สามารถขุดไดคือพระชุม สวนนางสุด
หามขุดเพราะยังไมไดเป็น ผัวเมียกัน ทั้งหมดจึงตองแยกยายกลับที่พํานัก ฝุายนายปานอยากไดทรัพยแ
สมบัติของพระชุมมาก จึงรีบไปสืบหาตัวพระชุมทันที เมื่อพบพระชุมก็จําไดวาเคยเห็นพายเรือเกี้ยวผูหญิง
อยูบอยครั้ง ซึ่งนายปานเคยดูแคลนพฤติกรรมนี้มาก แตดวยความโลภอยากไดสมบัติ นายปานจึงพยายาม
เขาไปตีสนิทกับพระชุม ทําประหนึ่งวาพระชุมเป็นบุตรชายคนโตที่เสียชีวิตไปแลว ซึ่งก็เขากับแผนการที่
ขรัวตาสีและพระชุมวางไวแตตน ฝุายพระชุมเมื่อสนิทสนมคุนเคยกับนายปานแลวก็ ขอใหนายปานสึกให
นายปานขอใหทิดชุมมาอาศัยอยูดวย ตอมาทิดชุม ใหคนไปขุดเอาสมบัติปลอมที่ฝใ งใตตนไทรไปทิ้งแมน้ํา
ขางนายปานเมื่อเห็นวาทิดชุมกับบุตรสาวรักใครชอบพอกันก็สมใจคิดรีบยกใหเป็นภรรยาของทิดชุมเพื่อ
หวังจะไดสมบัติเร็ว ๆ สามีภรรยาอยูกินกันไดประมาณเดือนเศษ นายปานก็ ขอใหทิดชุมไปทําพิธีเพื่อขุด
สมบัติทันที เมื่อทิดชุมทําพิธีเสร็จเรียบรอยแลว นายปานก็ใหบาวไพรไปขุดสมบัติ แตกลับไมพบสมบัติ
ตามที่นายปานเคยเห็น นายปานและนางพรอมจึงรูวาเสียทีขรัวตาสีและทิดชุม ไดแตเก็บอาการไมพอใจไว
จะเอะอะโวยวายก็กลัวขายหนาและอับอายบาวไพร แตก็สํานึกไดวาที่เป็นเชนนี้ก็เพราะความโลภของตน
ที่อยากไดสมบัติของผูอื่น จึงเสียทั้งบุตรสาวและเสียความรูสึกไดแตปลอยเลยตามเลย ดังนี้
ถึงสี่วาหาวาหาไมพบ
เจียนสลบยืนเซใจเผโผ
แมพรอมเมียเสียใจรองไหโฮ
รองพุทโธเวรกรรมไดทํามา

๗๘

นายปานนั่งดูเมียนึกเสียจิตตแ
เสียลูกสาวทั้งคนจนปใญญา
มาเสียกลคนคดหมดความคิด
เชื่อขรัวตาฉิบหายไดลายแทง
นางเมียวาหรือวิชาเรานอยนัก
เจาผัววาเรามาคนมากมาย
นางเมียวาจะตองหาทานผูรู
ใหมาตั้งการกิจทําพิทธี
ผัววาขาไมวายหายสนเทหแ
พวกอายฑิตยแมันคิดการลึกลับ
จะตองคอยตั้งใจจับไหวพริบ
เราตรองใจใครครวญไมปรวนแปร
ฝุายนางเมียตอบวาถาอยางนั้น
มิควรทําพกนุนทําวุนวาย
ฑิตยแชุมกลุมจิตตแคิดวิตก
กลัวจะรางหางสวาสดิ์ไปขาดลอย
นายปานมองชมายดูนายฑิตยแ
มันรองไหหรือไมไดหลอกลวง
ทานพรอมนั่งระวังผัวกลัวจะวุน
แมนพูดอื้ออึงไปเห็นไมงาม
หนทางของเราเสียไปเกลี้ยกลอม
พูดอยางอื่นกลับกลายไปอายมัน
ดวยลูกเราก็เสียเปนเมียเขา
ดวยแมพอกอสารเปนการเดิม
ตองใชหนทางเฉยเลยไถล
ผัวเมียเขาก็ไดรักใครกัน
ตกบันไดพลอยกระโดดนั้นโทษนอย
นายปานจึงตอบวาขาเห็นงาม
ก็ชวนกันกลับบานสถานถิ่น
ตองเสียกิจผิดชั่วเพราะตัวตน
ใครทําดีแลวก็มีคนชมทั่ว
ดําริหแไวใหเสมออยาเผลอเพลิน

แพความคิดเขาแกลงแตงมุสา
นึกก็นาแคนใจไมระแวง
ดวยเราผิดเสียฦกไมนึกแหนง
คิดพลิกแพลงแยบยลกลอุบาย
ผีจึงยักขุมทรัพยแใหลับหาย
จึงกลับกลายการเปนไปเชนนี้
เที่ยวตามครูสืบหาขรัวตาสี
รองเรียกผีมาประชุมชี้ขุมทรัพยแ
เห็นเปนเลหแกลหลอกเขากลอกกลับ
มาลวงตับกินเลนเชนตุ฿กแก
จะคอยหยิบเหตุดูใหรูแน
เห็นเที่ยงแทพวกอายฑิตยแคิดอุบาย
จับใหมั่นเหมาะเหมือนไดเงื่อนสาย
ดูแยบคายใหตองตามรองรอย
มือกอดอกทําเศรานั่งเจาจเอย
น้ําตายอยไหลหยดกําศรดทรวง
ใหนึกคิดสงไสยยิ่งใหญหลวง
จึงแหนหวงรองไหเสียตายตาม
มือขยุนนั่งชิดสะกิดหาม
จะเสียความพวกบาวรูเทาทัน
พูดออมคอมกลาววาตัวขาฝใน
จงอดกลั้นเงื่อนงําอยาซ้ําเติม
ก็เพราะเรายุยงพูดสงเสริม
จึงไดเริม่ รักใครยกใหปใน
มิควรใหคนรูดูเปนขัน
ตองชั่งมันใชเฉยปลอยเลยตาม
ถึงบาวบอยมันจะทราบไมหยาบหยาม
ไมวูวามวุนวายใหอายคน
เปนการสิ้นเรื่องความตามนุสนธิ์
ตองเสียกลเพราะโลภละโมภเกิน
แมนทําชั่วใครจะสรรเสริญ
หมดดําเนินสิ้นนิทานตํานานเอย
(โลภนักมักเสียลูกสาว หนา ๔๕ - ๔๘)

๒.๒.๔ เรื่องเล่าที่สอนการประพฤติตัว ดังเรื่องนารีศรีสวัสดิ์ ผูแตงเลาเรื่องโดยกําหนดใหตัว
ละครธนญชัยเศรษฐีใหโอวาทแกบุตรสาวกอนออกเรือนเรื่องการวางตัวกับสามี สวนเรื่องแมมายสอนบุตร

๗๙

ผูแตงกําหนดใหตัวละครแมมายที่ชื่อสุพัตรา สอนบุตรสาวเรื่องการครองตน การปฏิบัติตอสามี และคน
รอบขางไวอยางละเอียดเพื่อเป็นแนวทางใหบุตรใชดําเนินชีวิตเชนเดียวกัน ดังตัวอยาง
นิยายโบราณ สืบมาชานาน
ตอ ๆ กันมา
ทั้งหลายไดฟใง
อยาไดอุเบกษา
อยามานินทา จงชวยดํารง
ยังมีมารดา
นางสุพัตรา
กัลยาณแนวลหงสแ
มีศรีเฉิดฉาย
วิไลทั้งองคแ
ถิ่นบานดํารง ใกลเคียงพารา
แมลูกสองคน พากันเลี้ยงตน
พอเลี้ยงอาตมา
อายุแกคร่ํา
ติดตามตัวมา
เรียกลูกเสนหา เขามาแนบทรวง
แมร่ําทุกขแใจ น้ําตาแมไหล
น้ําใจแมหวง
กอดลูกสายใจ
เขาไวแนบทรวง
น้ําใจหนักหนวง สั่งสอนลูกตน
(แมมายสอนลูก หนา ๒๓)
๒.๒.๕ เรื่องเล่าที่สอนการพิจารณามิตร ดังปรากฏในเรื่องเศรษฐีสอนบุตร ผูแตงกําหนดให
ตัวละครโอสถเศรษฐี และบุตรชื่อเวสศุกรรมดําเนินเรื่องเพื่อสอนการพิจารณามิตรแทมิตรเทียม ผูแตง
กําหนดใหทั้งสองฝุายรวมกันทดสอบพฤติกรรมของมิตรของตน สุดทายก็ไดเห็นผลเชิงประจักษแ ดังนี้
จะกลาวเหตุเศรษฐีที่มีทรัพยแ
เหลือจะนับลาภผลนั้นลนหลาย
บริบูรณแพูนสุขสนุกสบาย
ทั้งวัวควายคาไทยและไรนา
ทานเศรษฐีมีชื่อยอมลือหมด
ชื่อโอสถเศรษฐีมียศถา
มีบุตรชายคลายทานผูมารดา
ชันษาผองศรีฉวีวรรณแ
สิบหาปีมีอายุลุอํานาจ
ผิดโอวาทพอแมจิตตแแปรผัน
มีนามเวสศุกรรมเป็นสําคัญ
น้ําใจนั้นกวางขวางทางนักเลง
(เศรษฐีสอนบุตร หนา ๘๖)
๒.๓ การสอนโดยท้าพิสูจน์และทดลองผลเพื่อให้เห็นผลเชิงประจักษ์
การสอนโดยทาพิสูจนแและทดลองผลเป็นการสอนผูที่ยังออนดอยประสบการณแ ไมรูเทา
ทันคนสังคมใหเห็นผลเชิงประจักษแในสิ่งที่ตนเองกําลังกระทําอยูวาสงผลตอชีวิตตนเองอยางไร ผูวิจัยพบวา
กลวิธีการสอนดานนี้ปรากฏอย างเดน ชัดในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ ๒๔๙๓) เรื่องสมบัติเม็ดมะขาม โลภนักมักเสียลูกสาว เศรษฐีสอนบุตร มงคลทีปนีแปล และอาวาศโวหาร
ดังปรากฏในเรื่องเศรษฐีสอนบุตร เรื่องนี้ผูแตงกําหนดใหผูเป็นบิดาเป็นผูทาพิสูจนแเรื่องมิตรแทมิตรเทียม
กับบุตรเพื่อพิสูจนแใหเห็นวามิตรของบุตรซึ่งบุตรมองวาเป็นมิตรแทนั้นแทจริงแลว เป็นเพียงมิตรเทียมตาง
จากมิตรของบิดาซึ่งเป็นมิตรแท เมื่อทดลองผลก็เป็นไปตามสมมติฐานนั้น เรื่องนี้เลาวา มีเศรษฐีชื่อโอสถ มี
บุตรชายอายุ ๑๕ ปี ชื่อเวสศุกรรม เวสศุกรรมมีนิสัยคอนไปทางนักเลง คบเพื่อ นพาล ทําเกเรโฉงเฉงไปทั่ว
ใชจายฟุุมเฟือย รักในการรองรําทําเพลง มีนิสัยเจาชู เพื่อ นมาขอทรัพยแก็พรอมที่จะให เพราะถือวาตัว
ร่ํารวย เที่ยวขนทรัพยแเอาไปแจกจายเพื่อนเสมอ ฝุายบิดามารดาก็ตามใจ ครั้นนานวันเขา เศรษฐีเห็นวา
บุตรคนนี้เริ่มนําความวิบัติมาสูครอบครัว เพราะเอาแตใชจายสุรุยสุรายและเลี้ยงแตเพื่อนฝูงโดยไมรูวา
เพื่อนเป็นคนดีหรือไม เศรษฐีเรียกบุตรชายมาถามถึงจํานวนเพื่อนที่คบและการพึ่งพา เวสศุกรรมคุยโม
โออวดวาตนมีเพื่อนถึงพันคนและพึ่งพาได บิดาตอบวาตนมีเพื่อนแคคนครึ่ง และพึ่งพาไดเชนกัน ในขณะที่
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เพื่อนของเวสศุกรรมไมเป็นเชนนั้น เศรษฐีจึงสอนโดยทาพิสูจนแและทดลองผลเพื่อให เห็นผลเชิงประจักษแ
โดยพาเวสศุกรรมไปหาเพ็ชฌฆาตที่เป็นญาติของตน เพื่อวางแผนทดสอบนิสัยมิตรของแตละฝุาย เศรษฐี
ขอใหเพ็ชฌฆาตลามโซตนไวแลวใหตั้งขอกลาวหาวาเป็นนักเลงหัวไม ตอมาก็ใหพาตนไปตระเวนนอกเมือง
เป็นเวลา ๓ วัน โดยใหปุาวประกาศแกผูคนวาอยาเอาเป็นเยี่ยงอยาง คนทําผิดจะถูกประหารชีวิตภายใน
๗ วัน เพ็ชฌฆาตทําตามที่เศรษฐีนัดแนะไว ครั้นเพื่อนครึ่งคนเห็นเศรษฐีก็รีบเขาไปรองไหคร่ําครวญสงสาร
เศรษฐี แลวถามความจากเศรษฐีวาเป็นดังขอ กลาวหาหรือไม เศรษฐีปฏิเสธ เพื่อนครึ่งคนเชื่อเศรษฐีแลว
พาลโกรธเพ็ชฌฆาตที่ทํารายเพื่อนของตน จึงบอกเศรษฐีวาจะขายไรนา ขาทาส บานเรือน พรอมทั้งบุตร
ภรรยาเพื่อนําเงินมาไถตัวเพื่อน สมบัตินอกกายหมดก็หาใหมได แตเพื่อนที่จริงใจหายาก ฝุายเพื่อนเต็มคน
ครั้นทราบขาวก็รีบวิ่งมาหาเศรษฐีเหมือนกัน พรอมทั้งบอกเพ็ชฌฆาตวาเพื่อนตนไมผิด ใหปลอยตัวไป
เพ็ชฌฆาตจับผิดคนแลว คนที่ผิดคือตน ใหประหารตนแทน เพื่อนเต็มคนไดแตรองไหคร่ําครวญสงสาร
เศรษฐีจนสลบไป เศรษฐีบอกบุตรชายวาเพื่อนที่ยอมตายเพื่อเพื่อนเป็นเพื่อนเต็มคน อีกคนยอมเสียสละ
ความสุขสวนตัวใหเป็นเพื่อนครึ่งคน เมื่อบุตรเห็นจึงคิด ทดสอบเพื่อนของตนบางจึงใหเพ็ชฌฆาตทําแบบ
เดียวกับเศรษฐี ผลปรากฎวาเมื่อเพื่อนของเวสศุกรรมรูวาเวสศุกรรมตองคดีอันรายแรงก็พากัน ซ้ําเติม บาง
ก็ตัดขาดจากความเป็นเพื่อน บางก็ถมน้ําลายใส บางก็เขาไปเอาแหวนเอาเสื้อผาแลวนําเสื้อผาเกา ๆ มาให
เพื่อนใสแทน เวสศุกรรมจึงเห็นผลเชิงประจักษแเกี่ยวกับมิตรแทมิตรเทียม ดังนี้
เจากับพอพอจิตตแมิตรสหาย
เป็นเครื่องหมายใครจะเลิศประเสริฐศรี
จงลองใจเพื่อนรักดูสักที
เพื่อนเจามีถึงพันคบกันมา
เพื่อนพอมีคนครึ่งถึงเทานั้น
มาลองกันใครจะดีดูทีหนา
ทานเศรษฐีปราศรัยแลวไคลคลา
รีบไปหาเพ็ชฌฆาตที่ญาติกัน
วาเจาเอเยเอยทําจําคนโทษ
ที่ทาวโกรธใหฆาถึงอาสัญ
เอาใสคาทระมานประจานมัน
กําหนดวันที่ประหารผลาญชีวี
เจาจงจําคําขาใหสาหัส
ตามพิกัดฆาเชนใหเป็นผี
อีกเจ็ดวันตัดหัวอายตัวดี
เพราะเศรษฐีตองราชอาชญา
เศรษฐีอุบายบอกออกกระซิบ
แลวขลิบตากันเป็นปใญหา
เพ็ชฌฆาตรูทีกิริยา
ก็เอาคาขื่อทํามาจําจอง
แกลงเกรี้ยวโกรธโดดขยิกจิกศีรแษะ
ใสคากะคอผลุบทั้งทุบถอง
เศรษฐีแกลงโสกาน้ําตานอง
เฝูาร่ํารองเห็นจริงไมตริ่งใจ
สวนวาชายนายเท็จเพ็ชฌฆาต
ทําอํานาจดาวาไมปราศรัย
รองประกาศชาติชั่วอายหัวไม
ทานผูใดอยางเคียงเอาเยี่ยงมัน
อายเศรษฐีนี้คดขบถจิตตแ
มีความผิดชีวาถึงอาสัญ
ตองดวยบทกฎฉกาจราชทัณฑแ
อีกเจ็ดวันจะฆาชีวาวาย
การเรื่องนี้ที่คิดกิจเศรษฐี
ทูลภูมีศรีเมืองเป็นเครื่องหมาย
ตามที่ตัวแอบรับสั่งดังอุบาย
ไดรับฝุายอนุญาตจึงอาจทํา
พวกคนดูอยูสลอนออกซอนซับ
บางก็กลับรองใสมันใหหนํา
บางสมเพชเศรษฐีวามีกรรม
จนแลวจําเป็นขบถคีดคดไป
ออกอึงอื้อลือเถียงดวยเสียงบอก
จนขาวออกอื้ออึงไปถึงไหน
สหายครึ่งคนนั้นทราบทันใด
ใหรอนใจรีบมาหาเพื่อนกัน
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ถึงหลักคาวาโอเพุทโธเเอเย
ไดผูกรักภักดีเพื่อนชีวัน
เคยพึ่งพาอาศัยมิไดขัด
สิ้นทุกอยางวางใจไมระแวง
ทานยากจนทนทุกขแถึงฉุกเฉิน
ทิ้งเพื่อนจนทนยากลําบากเจียว
เพื่อนครึ่งคนบนวาโสกามาก
จึงวอนถามความนั้นไมผันแปร
รับเป็นสัตยแชัดเจนเป็นจริงหนา
เพราะเห็นทานซื่อตรงไมโกงใคร
ใครชําระสะสางที่อางหา
เศรษฐีนั่งฟใงถามตามระบิล
ยิ่งโสกาอาดูรพูนเทวศ
สะอื้นออกบอกตามเนื้อความใน
เพื่อนครึ่งคนฟใงบอกใหออกโกรธ
ไมมีผิดติดคาขาไมเคย
แลวบอกเพื่อนไรนาทั้งขาทาส
ทั้งบานเรือนลูกเมียที่เคลียเคลา
ถายโทษเพื่อนเคลื่อนคลายสหายหลุด
เราสองคนพนกรรมที่จําลอง
ซึ่งสมบัตินอกกายหาตายไม
กุศลชุบอุปถัมภแเป็นสําคัญ
อายเพื่อนกินนี้หนามันหางาย
มักจะเป็นเพื่อนเราเผาชีวี
เมื่อยามนี้นิยมดวยสมบัติ
ไมผูกพันมั่นคงเหมือนกงเวียน
นั่งพูดพลางทางร่ํากําศรดเศรา
สูแกไขใหคลาดพนอาชญา
แตครึ่งคนยลเยี่ยงถึงเพียงนี้
เพื่อนเต็มคนวิ่งมาละลาละลัง
รําพันวาขาฝในเมื่อวันจาก
วาเพื่อนโกรธโทษขาไมปราณี
ขางอนงอขอโทษเห็นโกรธจัด
ใหเขาทําลําบากตองตรากตรึง
นิจจาเอยเคยพบประสพพักตรแ
ที่ขาดเหลือเจือจุนอุดหนุนไป
เฝูาร่ําวาปรารภแลวตบอก

ไฉนเลยเพื่อนขาถึงอาสัญ
ความรักกันรวมจิตตแไมคิดแคลง
ทรัพยแสมบัติใหใชมิไดแหนง
ยอมเห็นแจงถึงกันอกอันเดียว
เหมือนเราเมินพักตรแแปรไมแลเหลียว
ไมเฉลียวดูเพื่อนทําเชือนแช
ถึงจนยากมอดมวยตองชวยแก
เป็นโทษแนหรือขบถที่คดใจ
อยางไรวาบอกมาขาสงสัย
ก็เหตุใดเป็นขบถคดแผนดิน
พิพากษาเป็นสัตยแหรือตัดสิน
พอไดยินทําโศกวิโยคใจ
ชลเนตรแฟูมฟองลงนองไหล
วามิไดคิดคดขบถเลย
มาทําโทษเพื่อนขานิจจาเอเย
เฝูางมเงยทํารายสหายเรา
จะขายขาดตามแตใหแกเขา
จะขายเอาสินทรัพยแมานับกอง
ใหสิ้นสุดทุกขแทนที่หมนหมอง
ถึงขัดของอัตคัดทนกัดฟใน
คงหาไดชีวาไมอาสัญ
คิดผอนผันนานไปคงไดดี
อายเพื่อนตายหายากที่ฝากผี
เห็นปุนปี้หนีตัวดวยกลัวเบียน
ครั้นคราวขัดพากันกลับหันเหียน
มักวงเวียนแกวงไกวอยูไปมา
สงสารเจาเพื่อนรักเป็นนักหนา
ก็เพราะวาซื่อชัดความสัจจัง
ความภักดีดวยสบายไมวายหวัง
เห็นเพื่อนนั่งโสกาแลวพาที
ไดลําบากเคืองเข็ญแทบเป็นผี
ไมพาทีกับขาทําหนาตึง
เพราะวิบัตินี้หนามันมาถึง
ดังประหนึ่งชีวันจะบรรลัย
ไดรวมรักพึ่งพาอัชฌาศัย
ยอมมีใจรักมิตรไมคิดคลาย
น้ําตาตกหวนใหมิไดหาย
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ทั้งสองหัตถแรัดสอดเขากอดกาย
วอนวากับนายเท็จเพ็ชฌฆาต
เอาเศรษฐีปลอยโปรดพนโทษทัณฑแ
อันเศรษฐีมิใชใจขบถ
จับเศรษฐีวาชั่วผิดตัวไป
คือใครหนอกอการศาลชําระ
อยางนี้หรือจักมินาเป็นราคิน
เฝูาวอนวาพาทีมิไดหยุด
กอดเศรษฐีที่รักพะวักพะวน
ฝุายเศรษฐีมีจิตตแคิดสงสาร
นี่และเพื่อนบรรลัยดังใจจง
เพื่อนครึ่งคนยลอยางทางสมบัติ
จะขายลูกขายเมียไมเสียที
คิดแลวบอกออกความตามประสงคแ
คิดลองใจเพื่อนรักที่จักเป็น
กลับสั่งเสร็จเพ็ชฌฆาตที่อาจจิตตแ
แลวแกไขใหสบายฟื้นกายพลัน
แลวชี้แจงแจงบุตรที่สุดรัก
ทั้งเพื่อนที่ออกทรัพยแรับใหไป
อยูประมาณนานมาหาเดือนเศษ
ใหเอาลูกใสคาไมปราณี
ใหเพ็ชฌฆาตอาจกลาวาประกาศ
คบเพื่อนพาหาความตามลําพัง
จับเจาของผูกมัดประหัสประหาร
ปลนเอาทรัพยแแบงกันเป็นอันดี
พวกคนผูดูแลอยูแออัด
ออกอึงอื้อลือเลื่องเคืองระคาย
พวกสหายฝุายเวสศุกรรมแจง
อายคนนี้ชั่วไรแตไรมา
เสียมิไดไปดูใหรูเหตุ
ตางถมน้ําลายใหสมอารมณแพาล
บางตามไปใกลชิดสนิทแนบ
ดวยเหตุแหวนมีไวที่ใสมา
ธํามรงคแวงนี้ที่เจาใส
พอเห็นเหมือนเพื่อนชีวาวาย
ไดแลวไพลไปบานสําราญจิตตแ
ที่นุงลายขาเสียดายวายชีวี

อยากจะตายแทนเศรษฐีเพื่อนชีวัน
อยาเกรี้ยวกราดเพื่อนขาเมตตาฉัน
เอาขาฟในแทนตัวไมกลัวภัย
ขาคิดคดเองดอกจะบอกให
เขามิใชเป็นขบถคดแผนดิน
ไมถูกกะทําโทษที่โหดหิน
ศาลตัดสินใหสหายถึงวายชนมแ
แสนจะสุดโสกาสี่หาหน
เสียวกมลออนซบสลบลง
กลาวโวหารใหเห็นเชนประสงคแ
นับวาคงเต็มตนเป็นคนดี
ใจซือ่ สัตยแชวยสหายไมหนายหนี
ถายชีวีเพื่อนรอนใหหยอนเย็น
เรานี้คงไมบรรลัยบอกใหเห็น
ใหไดเชนอยางนี้ก็ดีครัน
ใหปลดปลิดโทษกรณแลงผอนผัน
ตางพากันมาบานสําราญใจ
เห็นประจักษแเพื่อนชีวาหรือหาไม
เพื่อนจึงไดคนครึ่งซึ่งเห็นดี
จะหาเหตุตามคิดจิตตแเศรษฐี
ทําทวงทีมิดชิดดวยบิดบัง
ลูกอุบาทวแโยโสดวยโอหัง
เที่ยวแตตั้งกองปลนที่คนมี
น้ําใจพาลฆาคนเสียปุนปี้
โทษถึงที่เขนฆาชีวาวาย
ดวยโทษจัดตามบทในกฎหมาย
โจรจะตายดวยราชอาชญา
กลับมาแกลงแชงชักเป็นนักหนา
เราคบหาก็เห็นไมเป็นการ
ครั้นถึงเขตตแคราวเขาเอาประหาร
ไมตองการที่จะทําไปนําพา
เพราะมีแยบคายมาดปรารถนา
ก็พูดจาเพื่อนเราเจาจะตาย
ขอขาไวดูแหวนแทนสหาย
พูดอุบายถอดแหวนแสนยินดี
ลางคนคิดลอลวงเอามวงสี
ใหขานี้ไวดูพอชูใจ

๘๓

แลวเอาผาผืนเกาเขามาผลัด
เวสศุกรรมหมดตนจนฤทัย
นาสงสารการสุรายจายทรัพยแสิน
ใครอยาทําจิตตแเขลาคิดเมามัว
เวสศุกรรมทําประมาทขาดคําสอน
ทานจึงลองใหเป็นเป็นเชนนี้

อุบายจัดแจงตามความอยากได
เพื่อนเอาไปกลับหลังยังแตตวั
จนหมดสิ้นคบเพื่อนที่เชือนชั่ว
ระวังตัวตั้งใจไวใหดี
แหงบิดรมารดาเป็นราษี
เพราะปราณีบุตรตนรนหาพาล
(เศรษฐีสอนบุตร หนา ๘๘-๙๔)

๒.๔ การสอนโดยอธิบายเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย
การสอนโดยอธิบายเหตุผลและยกตัวอยางประกอบเป็นการสอนที่ผูแตงอธิบายเหตุผลใน
ประเด็นที่ตนเองตองการสอนเพื่อเนนย้ําใหเห็นวาหากแสดงพฤติกรรมเชนนั้นจะเกิดผลเชนไร พรอมทั้ง
ยกตั ว อย า งประกอบเพื่ อ ให เ ข า ใจง า ยยิ่ ง ขึ้ น ผู วิ จั ย พบว า กลวิ ธี ก ารสอนด า นนี้ ป รากฏโดยทั่ ว ไปใน
วรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) ดังจะยกตัวอยางตอไปนี้
๒.๔.๑ การสอนโดยอธิบายเหตุผลเรื่องการคบคนประเภทต่าง ๆ และยกตัวอย่างประกอบ
ดังปรากฏในเรื่องมงคลทีปนีแปล เรื่องนี้เนนสอนไมใหคบคนพาล ใหคบบัณฑิต ผูแตงอธิบายเหตุผลของ
การคบคนพาลวามีแตนําหายนะมาให เชน หากคบมิตรพาล มิตรเชนนี้ จะคอยแตปอกลอก ผลาญทรัพยแ
และชักชวนไปในทางอบาย หากไดคูครองที่เป็นคนพาล คูครองประเภทนี้ก็หวังแตจะคบชู เห็นชูดีกวาคน
รักของตน และคิดแตจะฆาสามีของตนเอง หากมีญาติที่เป็นพาลก็จะพบวาญาติประเภทนี้หวังแตจะแยง
สมบัติ และอกตัญโูในรูปแบบตาง ๆ ในทางตรงกันขาม หากคบบัณฑิต ก็จะพบแตความสุขความเจริญ ใน
ชีวิต โดยยกนิทานจํานวน ๔ เรื่องประกอบคําสอนเพื่อใหผูอานเขาใจงายยิ่งขึ้น นิทานเรื่องที่หนึ่งและเรื่อง
ที่สองสอนไมใหเลือกภรรยาหรือสามี ที่เป็นคนพาล นิทานเรื่องที่หนึ่งกลาวถึงหญิงนางหนึ่งที่เป็นถึงบุตร
เศรษฐีมีทรัพยแแตกลับอยากได สามีที่เป็นโจร เรื่องนี้สอนใหเห็นวานิสัยของคนพาลไมสามารถเปลี่ยนได
กลาวคือแมนางจะทําดี ตอสามีเพียงใด สามีก็ไมเห็นคุณคา กลับฆาภรรยาเพื่อนําทรัพยแสมบัติที่ติ ดตัว
ภรรยาไปแลกเหลา นิทานเรื่องที่สองกลาวถึงชายดีแตไดภรรยาชั่ว แอบคบชูกับนองชายของตนเอง แลว
วางแผนใหชูทํารายสามีจนถึงแกความตาย แมสามีของนางจะกลับชาติมาเกิดดวยจิตที่ผูกพันตอนางกี่ครั้ง
นางก็วางแผนฆาสามีทุกครั้ง นิทานเรื่องที่สามสอนไมใหคบญาติที่มีนิสัยพาล โดยเลาเรื่องราวของพระเจา
อชาติศัตรูที่มีนิสัยพาลเชื่อฟใงคํายุแหยของพระเทวทัตผูเป็นอาจารยแ ที่ใหกําจัดพระบิดาของตนเอง จนทํา
ใหพระบิดาถึงแกสวรรคต และนิทานเรื่องที่สี่เลาถึงผลดีของการคบบัณฑิต โดยเลาเรื่องของชายผูหนึ่งวา
เดิมเป็นคนทุรชน ครั้นไดเรียนรูวิชาความรูและหลักธรรมจากพระฤๅษีก็กลับกลายเป็นคนดี แมตกอยูใน
สถานการณแอันคับขันก็ชวยใหรอดพนจากอันตรายได การอธิบายเหตุผลและยกตัวอยางประกอบนี้เพื่อ
สะทอนใหเห็นวาการคบคนพาลมีแตนําหายนะมาใหจึงควรหลีกหนีใหไกล แมวาจะผูกพันเป็นสามีภรรยา
หรืออยูในวงศแตระกูลเดียวกันก็ตาม ใหสมาคมกับบัณฑิตหรือคนดีแทนเพื่อความผาสุกในชีวิต ดังตัวอยาง
เหมือนเรื่องราวเจาพระยาธรรมาโศก
ใหอาโภคถึงกุศลผลราศี
ที่สรางพระสถูปรูปเจดียแ
แปดหมื่นสี่พันองคแทรงรําพึง
วาเราทําบําเพ็ญถึงเชนนี้
ไมเห็นมีผูใดทําไดถึง
จะเปนญาติ์ศาสนาหรือยังจึง
เสด็จพึงถามพระโมคคลี
ฝุายพระโมคคลีบุตรแวิสุทธิ์สงฆแ
จึงทูลองคแภูวนาถประสาทศรี

๘๔

วาพระองคแทรงบําเพ็ญบุญนิธี
แตยังไมไดเปนญาติ์ศาสนา
จึงเปนญาติ์แกพระศาสนาจริง
แลวกวักหัตถแตรัสเรียกพระโอรส
กับนองนางสังฆมิตกุมารี
ไดยินวาอานิสงสแทรงผนวช
เจาทั้งสองจงสนองคุณบิดา
ฝุายมหินทกุมารชาญฉลาด
วาขาบาททั้งสองปรองดองกัน
จอมกษัตริยแทรงตรัสวาสาธุ
พาโอรสพี่นองทั้งสององคแ
บวชแลวเพียรเรียนธรรมกรรมฐาน
สําเร็จพระอรหัตตแตัดโลกียแ

ไมเห็นมีใครเปรียบเทียบก็จริง
เมื่อใดทานบรรพชาบุตรแชายหญิง
เธอทรงนิ่งฟใงพระโมคคลี
นามปรากฏมหินทกุมารพี่
วามานี่เถิดเจาเยาวภา
นั้นยิ่งยวดเปนญาติ์ศาสนา
รับอาสาทรงเพศพรหมจรรยแ
รับพระราชวาทีขมีขมัน
จะทรงบรรพชาเพศตามเจตนแจง
พอสมลุดังจิตตแคิดประสงคแ
ไปบวชทรงเพศภิกษุภิษุณี
จนชํานาญแคลวคลองไมหมองศรี
แบบแผนมีตัวอยางเชนอางมา
(ปกีรโณวาท หนา ๑๒ - ๑๓)

๒.๔.๒ การสอนโดยอธิบายเหตุผลเรื่องการไม่ตั้งใจฟังธรรม และยกตัวอย่างประกอบ ดัง
ปรากฏในเรื่องปกีรโณวาท ผูแตงสอนผูอานใหตั้งใจฟใงธรรม โดยอธิบายเหตุผลของการฟใงธรรมวาหาก
ตั้งใจฟใงธรรม เมื่อตายไปจะไปสวรรคแ แตหากไมตั้งใจฟใงธรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน ขาดการสํารวม
อิริยาบถ นั่งหลับ นอนกรน มองสิ่งอื่น ใจลอย หรือนั่งกระสับกระสายก็จะทําใหตกนรกได โดยยกตัวอยาง
หญิงนางหนึ่งที่ไมตั้งใจฟใงธรรมวาหญิงนางนี้ขอตามผูเป็นยายไปฟใงธรรมที่วัด เนื่องจากแอบนัดแนะกับ
ชายหนุมที่หมายตาไว ในขณะฟใงธรรม เมื่อเห็นชายหนุมรออยูจึงรีบลุกออกไปทันที ครั้นสําเร็จความใคร
กันแลวจึงกลับมาหาผูเป็นยายโดยกลาวเท็จวาไปหาของรับประทาน (พฤติกรรมเชนนี้จะตกนรก) ดังนี้
ขอที่หาวาดวยจิตตแคิดอื่นไป
ไมตั้งใจฟใงธรรมจําใสหู
ตาเที่ยวมองจองแลแมโฉมตรู
บาปพอดูชาติ์หนาเปนวานร
ที่ติดพันธแกันก็ชุมหนุมกับสาว
จะขอกลาวนาววาจาอุทาหรณแ
เขียนหนังสือสื่อไปใหเปนกลอน
วาเชิญหลอนฟใงเทศนแมีที่ศาลา
ฉันอยากพบประสพเหลือแมเนื้อเย็น
พรุงนี้เปนวันพระเขาวรรษา
ฉันจะไปคอยนั่งหลังศาลา
เชิญหลอนมาหาใหไดชื่นใจเอยฯ
ฝุายนารีคลี่สารอานประจักษแ
ใหนึกรักแตวาอําทําเปนเฉย
คิดรัญจวนหวนอาลัยไมสะเบย
จึงเฉลยอาการแกมารดา
วาแมจเาฉันศรัทธาอยากฟใงเทศนแ
แถลงเหตุเรื่องกุศลผลมุสา
แมไดฟใงลูกสาวกลาววาจา
ก็ปรีดาบอกใหไปกับยาย
ครั้นรุงเชายายเฒาไปฟใงเทศนแ
เยาวเรศสมจิตตแที่คิดหมาย
ถือธูปเทียนดอกไมไปกับยาย
ฝุายผูชายไปคอยนั่งดังสัญญา
ยายหลานนั้นครั้นถึงศาลาวัด
แลวยกหัตถแประณมกมเกศา
ไหวพระบนที่แขวนไวในศาลา
แลววันทาพระเทศนแตามเหตุการณแ
ฟใงเทศนแไปไดถึงสักครึ่งกัณฑแ
แมจอมขวัญหันออกนอกสถาน

๘๕

พอเหลือบเห็นผูชายรายเมื่อวาร
ฝุายผูชายเห็นอุบายแมเนื้อเหลือง
แลวเลยออกนอกศาลาหานงเยาวแ
พากันเดินเจิ่นออกไปนอกวัด
ครั้นกลับมายายถามแมทรามวัย
หลานมุสาวาไปเยี่ยวแลวเปรี้ยวปาก
หมากแหงกรอบฉันไมชอบรับประทาน
ยกตัวอยางอางแตยอพอทราบเหตุ
แมกลอนพาดบาดหูทานผูใด

ใหงุนงานทําไถลออกไปเบา
จึงยางเยื้องเลี่ยงออกไปนอกเสา
เห็นกันเขายิ้มแตไปแตไกล
ไมทราบชัดวาไปขางหนทางไหน
เจาไปไหนนัดดาจึงชานาน
ไปซื้อหมากดิบสดฝาดรสหวาน
ไปหลายรานเที่ยวหาจึงชาไป
เรื่องฟใงเทศนแไมตั้งจิตตแคิดเลื่อมใส
ขออภัยเถิดอยาโกรธพระโชติ์เปรียญ
(ปกีรโณวาท หนา ๑๕ - ๒๑)

๒.๔.๓ การสอนโดยอธิบายเหตุผลเรื่องการเป็นภรรยาที่ดี และยกตัวอย่างประกอบ ดัง
เรื่องนารีศรีสวัสดิ์ ผูแตงอธิบายเหตุผลของการทําหนาที่เป็นภรรยาที่ดีวา จะไดรับการยกยองจากคนทั่วไป
ทําใหสามีรักและเทิดทูน โดยยกตัวอยางพฤติกรรมของพระนางมัทรีจากเรื่องมหาเวสสันดรชาดกประกอบ
เพื่อใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของผูหญิง ผูแตงกลาววาการที่พระนางมัทรีไดรับการยกยองวาเป็น
นางแกว เพราะยอมสละความสุขสวนตนในวังไปปรนนิบัติรับใชพระเวสสันดรถึงในปุา โดยนางใหเหตุผล
วาไมตองการใหใครนินทาวาทิ้งสามีไวตามลําพัง และไมตองการพลัดพรากจากสามี ดังตัวอยาง
ใชจะแกลงกลาวกลอนมาคอนขอด
เยาวยอดมิ่งมิตรแกนิษฐา
คําโบราณกอนกี้ก็มีมา
พรรณนาความไขใจอนงคแ
นางกษัตริยแมัทรีนารีแกว
อันเลิดแลวสุดสําอางเหมือนนางหงสแ
บังคมทูลทรงฤทธิ์บิตุรงคแ
ขอตามองคแภัสดาพระสามี
จะอยูในเวียงไชยไฉนเลา
โอรมเกลาเหลือลนพนเกศี
ลูกกลัวอายขายหนาชาวธานี
จะเสียดสีแสรงดาสาระวอน
จะนินทาวาไดวาใจชั่ว
ชางทิ้งผัวเสียไดใจสมร
เวลาสุขชื่นใจในนคร
เวลารอนแรมรางคิดหมางเมิน
ถึงยากเย็นเข็ญใจขอไปดวย
จะสูมวยตามเจาในเขาเขิน
ไมขออยูสูกรรมที่ก้ําเกิน
จะดั้นเดินแดนปุาพนาวัน
เปนโฉมตรูอยูเดียวเปลี่ยวถนอม
มีแตตรอมตรมจิตตแคิดกระศัลยแ
มีเงินทองกองดื่นสักหมื่นพัน
ไมเฉิดฉันชูหนาเหมือนสามี
จะนอนเรียงเตียงทองกับกองแกว
อันวาวแววผองผัดจํารัสสี
แตไรคูอยูชมไมสมประดี
จะทวีครวญคร่ําทุกค่ําคืน
(นารีศรีสวัสดิ์ หนา ๑๕ - ๑๖)
๒.๔.๔ การสอนโดยอธิ บายเหตุผลเรื่องการเลือกคู่ค รอง และยกตัวอย่า งประกอบ ดัง
ปรากฏในเรื่องอาวาศโวหาร ผูแตงสอนเรื่องการเลือกคูครอง โดยเนนย้ําใหเลือกที่เป็นคนดี ผูแตง อธิบาย
เหตุผลที่ตองเนนย้ําเรื่องนี้วาการไดคูครองที่เป็นคนดียอมทําใหครอบครัวพบแตความสุข แตหากไดคนชั่ว
มายอมทําใหครอบครัวพบแตหายนะ ดังตัวอยางนิทานทีจ่ ะเลาตอไป ดังนี้

๘๖

เป็นผูชายเรื่องเสียเพราะเมียรัก
ถึงหาไดวันละชั่งอยากังวน
เมียดีถึงผัวจะชั่วบาง
ดวยเงินทองอยูในมือเขามากมาย
นี่แหละเราพวกบุรุษที่สุทธิ
ถึงยากจนรางรูปจะซูบทราม
ถาใจเร็วดวนไดไมพินิจ
เหมือนปลูกเรือนมีที่กะไมสเบย
เขาจะวาสิ้นคิดกะบิดเสีย
ครั้นกลัวอายเราไมขายก็จะจน
แดนแผนดินนี้ไมใชเทาใบพฤกษแ
แมนหาจบมิไดพบตองลํานํา
อันรวมเรือนเพื่อนชั่วยอมมัวหมอง
มีแตทําเจ็บแคนแสนทวี

ถูกที่นักเลงเลนไมเป็นผล
คงจะจนเพราะดวยเมียทําเรี่ยราย
พอคัดงางกันไวไดไมใหงาย
เขากลัวขายเขาเป็นขาคอยวาปราม
จงตรองตริดูใหดีอยาผลีผลาม
เอาแตความสัตยแซื่ออยาถือเลย
มีเมียผิดเสียยี่หอนะพอเอเย
จะเปิดเผยอยากขายก็อายคน
ลงขายเมียกินเลนไมเป็นผล
ดวยเสียกลทวงทีสตรีทํา
ควรจะนึกหาที่สตรีขํา
พึงอยูร่ําเดียวไดสบายดี
เหมือนยังทองปนครั่งสังกะสี
ดังเรื่องมีแตบุรําจะนํามา
(อาวาศโวหาร หนา ๘)

เรื่องอาวาศโวหาร ผูแตงยกตัวอยางเรื่องราวของพระ ๒ รูปมาประกอบการใหเหตุผล โดย
เลาวามีพระ ๒ รูปบวชเรียนครบ ๗ พรรษาแลวก็อยากสึกไปมีคูครองจึงใหพระอาจารยแชวยทํานายชีวิต
พระอาจารยแทํานายวาทิดที่ชะตาดีหรือทิดดีจะไดแตงงานกับหญิงฝใ่งอุดร สวนทิดที่ชะตารายหรือทิดราย
จะไดภรรยาอยูทิศอาคเนยแ ทิดทั้งสองไดล่ําลาพระอาจารยแไปแสวงหาภรรยา ทิดดีไปไดภรรยาที่มีฐานะ
ร่ํารวย ในขณะที่ทิดรายไปทํางานเป็นลูกจางลอกทองรองใหเจาของสวนแหงหนึ่ง ดวยความขยันสูงาน
เจาของสวนจึงยกแมลิ้มผูเป็นหลานใหเป็นภรรยา ผูแตงกลาวถึงคุณสมบัติของภรรยาของทิดรายวามี
กิริยามารยาทงดงาม ไมดูหมิ่นสามี ขยันสูงาน รูจักอดออม เกงการปรุงอาหาร การถนอมอาหาร การเลือก
อาหารที่ดีมีประโยชนแ รูวิธีเก็บดับครัวเรือน รูบริหารบาวไพร รักสะอาด เมื่ออยูกับสามีก็ไม สรางความ
เดือดรอนรําคาญใจเพราะเคารพ ใหเกียรติ พูดจาไพเราะออนหวาน ออนนอมถอมตน ดูแลทั้งยามกินและ
ยามนอน แมแตขาวของเครื่องใชก็จัดเป็นลําดับแยกของตนกับของสามีออกจากกัน ขาวของเครื่องใชจัด
วางตามการใชงาน เมื่อ สามีจะนอนก็รีบทําความสะอาดที่นอน ยามสามีนอนก็นอนต่ํากวา และไมเกี่ยง
งอนเรื่องบนเตียง เมื่อเห็นสามีเมื่อยก็คอยบีบนวดใหสามีไดรับความสุขสบาย ครั้น สามีไมอยูก็พรอมจะ
ตอนรับแขกแทนสามี ไมใหแขกหิวหรือรอนาน ใครมีคุณก็ตอบแทนเป็นอยางดี คุณความดีนี้แมแตเพื่อน
บานก็ยกยองสรรเสริญ เทวดารวมอวยพร สงผลใหขาวของพลอยขายไดดีไปดวย ดังนี้
ฝุายแมลิ้มหลอนก็ดีสตรีเรียบ
จะหาเปรียบเป็นกิจนิจสิน
มีอาฌากิริยาเป็นอาจิณ
ไมดูหมิ่นวาผัวจนเหมือนคนพาล
รูรอบคอบเก็บเขี่ยไมเสียหลาย
จะซื้อขายก็สันทัดขางจัดจาน
ทั้งหุงตมกินอยูรูประมาณ
ผัวทํางานขาวปลาหาสํารอง
เมื่อผัวกลับยกสํารับมาวางเทียบ
ใสโต฿ะเตียบตามมีวิธีของ
ผัวกินแลวจึงจะไดมาใสทอง
ถวยชามกองเก็บกวาดสะอาดดี
สิ่งใดเหลือถาทางจะคางได
ปิดงําไวรุงเชาจะเผาจี่

๘๗

เป็นของบูดลางเทคะเนมี
ถาปลาราก็อุตสาหแเอาเกลือใส
ทั้งไหเกลือวางใหใกลเตาไฟดํา
เมื่อจะกินลางทําจนดําหมด
เป็นสองมื้อหรือเป็นสามความเสียดาย
ถึงยามค่ําน้ําทาหาใสขัน
น้ําลางหนาไวบนมาไมตองเตือน
ผานุงผัวตากเก็บขาดเย็บรอย
ผานุงตัวพับวางหางลงมา
ทั้งที่นอนหมอนเมาะเก็บเคาะปใด
เขาไสยาแลววันทาผัวทุกวัน
เมื่อขึ้นเตียงเคียงหมอนนอนดวยผัว
ถึงยามเชยก็ไมหามตามอัชฌา
ถาเห็นผัวหลับคอยยับยั้ง
เมื่อแขกมาหาสูคอยดูแล
ถาคุนเคยมาไกลจะไมหิว
ใครมีคุณโตตอบเป็นขอบใจ
กิติศัพทแล่ําลือออกชื่อยิ้ม
อัชฌาสัยรอบคอบระบอบขะบวน
ใชจะชมเซ็งแซแตมนุษยแ
ชวนกันชมเสียงสนั่นอัญชลี
ครั้นไดพรเทพบุตรมนุษยแสิทธิ์
ทั้งขาวของขายก็ไวไดราคา

น้ําปลาดีกะปิหมากคอยตากทํา
ไมทิ้งใหหนอนคางไขขางคล่ํา
กลัวเป็นน้ําชิดไฟไมละลาย
รูกําหนดผอนเผื่อไมเหลือหลาย
ไมเรี่ยรายสมแทเป็นแมเรือน
สิ้นตะวันจุดไฟไวเป็นเพื่อน
น้ําลางเทาวางเลื่อนขางบาทา
แลวจีบหอยวางเรียงไวเคียงฝา
หมากพลูหากะโถนบวนไวควรกัน
บรรจงจัดสวนตัวแลผัวขวัญ
ทั้งนวดฟใ้นสุจริตเหมือนบิดา
ขยับตัวลดทําใหต่ํากวา
ซื่อสัจจาเที่ยงธรรมแไมผันแปร
จะเดินนั่งพูดจาไมหวาแหว
จะมาแตเหนือใตหรือใกลไกล
ไมบิดพลิ้วขาวปลายอมหาให
จัดแจงใหหมากสมพอสมควร
วาแมลิ้มเมียทิดรายอยูปลายสวน
นาสงวนจริงๆเป็นหญิงดี
เทพบุตรที่รักษาเป็นราศี
วาหญิงดีปฏิบัติภัสดา
ดูก็ผิดขึ้นทุกวันชันษา
จนลือชาบางน้ําผึ้งออกอึงดัง
(อาวาศโวหาร หนา ๙ - ๑๑)

ในขณะเดียวกัน ผูแตงกลาวถึงภรรยาของทิดดีคือแมผลวามีนิสัยตรงกันขามกับแมลิ้ม แมผล
พูดจาหยาบคาย มีนิสัยทางนักเลง ชอบเลนการพนัน ไมสนใจงานบานงานเรือน การหุงหาอาหาร ปลอย
ใหขาวของสกปรก เหม็นเนา วางเกะกะไมเป็นระเบียบ การกินอยูก็เหมือนกับวานร สามีสอนก็ไมจํา เมื่อ
เลนการพนันหมดก็เอาของไปจํานํา พลอยใหทิดดีมีชีวิตที่อาภัพไปดวย ทั้งมนุษยแกับเทวดาพากันสาปแชง
บาวทาสหนีหาย บางลมตาย กลายเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง จนถึงกับตองเอาแพไปจํานํา ผูแตงกลาววาหาก
ทิดดีไดภรรยาดีเหมือนทิดราย ความดีของภรรยาก็จะคุมชะตาของสามีได ดังนี้
แตแมผลที่เป็นเมียสุรุยสุราย
หลอนฟูมฟายหมดเปลืองเฟื้องสลึง
จะพูดจานาอดสูลวนกูมึง
ทะลุทะลึ่งหนาทะเลนเหมือนเชนชาย
จะหากินเชาเย็นไมเป็นถา
ทั้งขาวปลาไหมดิบทั้งฉิบหาย
จะแกงปลาลางซาวคาวไมวาย
ใสหมอดายน้ําเย็นออกเหม็นคาว
กะปิน้ําปลาปนปอนเป็นหนอนคึก
ไมมีนึกตากทําเที่ยวสามหาว
ถึงยามกินหนอนไหนใสทุกคราว
ไขคางขาวใสตมโสมมมอม

๘๘

จะจายหาไมกําหนดของสดแหง
กินไมหมดขวางเทเสเพลพรอม
เมื่อทําครัวมือเปื้อนเหมือนเรือนโรค
จะชิมแกงชิมดวยจานารําคาญ
ทั้งผานุงมุงมานขี้ครานเก็บ
ผานุงเมียปนผัวมั่วกะพือ
ขันลางหนาหลอนก็ควาไปลางเทา
จะกินอยูกิริยาเหมือนวานร
ยังวิชาขางนักเลงก็เกงจัด
ครั้นหมดเงินแหวนผาควาจํานํา
ที่ความชั่วเขาก็รูอนุสนธิ์
สังเวชผัวพลอยอาภัพมายับเยิน
ใชจะเกลียดแตเหลาชาวมนุษยแ
ไมรักตัวริเลนเหมือนเชนลิง
ทั้งมนุษยแเทวดาพากันติ
ทั้งบาวทาสตายหนีไมมีคน
แตทุนเดิมรวมริบสักสิบชั่ง
ยังเป็นหนี้เขามาทวงเป็นหวงนุง
ฝุายทิดดีเหลือแคนแนนอุระ
ทั้งกอดเขาโศกาจนหนาดํา

ถูกแลแพงซื้อใชไมถนอม
กะเทียมหอมพริกมะเขือเหลือประมาณ
เช็ดตาโพกทุกเวลาจนผาดาน
ดูลนลานเหมือนหนึ่งลาวเหม็นคาวฮือ
ไมซักเย็บสาบสางอยางกะสือ
ลางทีถือวาของตัวหนุนหัวนอน
จะเดินกาวหนักกะเทือนเรือนกะฉอน
ถึงผัวสอนหลอนไมยักหัวมักจํา
โปกําปใดหวยไพใสจนหง่ํา
ลงสิ้นด้ําใชปใญญาเที่ยวหาเงิน
วาแมผลเหลือแตองคแกะทงเหิน
โอเผอิญไดเมียเสียจริงๆ
เทพบุตรซ้ําสาปเป็นบาปหญิง
ใครแอบอิงดังเอาไฟมาใสตน
สิ้นศิริเกิดวิบัติใหขัดสน
แสนจะจนจนไมมีเป็นหนี้นุง
แมผลตั้งปลิ้นปลอนจนลอนถุง
ลงยับยุงคิดแตแพจํานํา
เหมือนเขาชะเชือดเถือเนื้อขยํา
โอระยํายับจริงดวยหญิงพาล
(อาวาศโวหาร หนา ๑๔ - ๑๖)

ผูแตงย้ําในตอนทายวาการหาคูครองผิดเหมือนอยูในเรือนจําที่มีแตความทุกขแ จึงไมควรเลือก
คูครองทีเ่ ดนเรื่องรูปรางหนาตา หรือฐานะ แตใหเลือกที่นิสัยใจคอ หากมีนิสัยขยันสูงาน แมชายหรือหญิง
นั้นจะมีหนาตาอัปลักษณแ ก็จะมีแตคนยกยอง สรรเสริญ การไดคูครองที่มีนิสัยต่ําทราม ยอมมีแตผูติฉิน
นินทา แมแตผูเป็นสามีหรือภรรยาก็จะไดรับความอับอายไปดวย ที่สําคัญ เมื่อไดครองคูกันแลวจะทิ้งขวาง
ก็ยาก เพราะมีลูกเป็นบวงผูกคอเสียแลว เหมือนสํานวนที่วา “ปลูกเรือนผิดคิดจนตัวตาย” ดังนี้
นี่แลเราหญิงชายที่หมายคู
สดับดูแบบบุรําจําถนอม
หมอวาดีกลับชั่วตองมัวมอม
เพราะปลักปลอมแอบอิงกับหญิงพาล
เขายอมนําความชั่วมาพัวพอก
เหมือนดังดอกอุตตพิตที่ชิดถาน
ยอมพาเหม็นชื่อเสียงสําเนียงนาน
ครั้นรําคาญขุนเคืองเพราะเรื่องเมีย
จะทิ้งขวางหรือก็การสงสารลูก
เป็นบวงผูกคออยูตองสูเสีย
ทําหนาชื่นอกไหมดังไฟเลีย
ใครมีเมียผิดเหมือนติดในเรือนจํา
อยาหลงเสียรักนางดวยรางรูป
จะพาซูบโทรมทรามเพราะงามหงํา
คนไมรูปรวยถึงสวยล้ํา
ก็กลับต่ําเขาตําหนิตองติเตียน
ที่รูปชั่วความดีเขามีอยู
ยอมเชิดชูพาสําอางเหมือนนางเขียน
อันนางชางรางลงบรรจงเจียน
เดิมก็เขียนทีทาไมนาดู

๘๙

ครั้นตัดเสนลงทองก็ผองผาด
ดังหนึ่งหญิงรางรายกายพธู
ถึงสตรีก็เหมือนกันฉันจะสั่ง
จงพินิจตื้นลึกพึงตรึกตรอง
อันเงินทองตรองเถิดเกิดทีหลัง
ที่คนมีมั่งคั่งอยากังวล
ถาผัวดีอุปมาดังวาพอ
ไมลางทรัพยแยับหายดวยรายโลม
ขางฝุายชายเมียดีก็งามหนา
อาศัยกันสองฝุายชายสตรี
ถาคนดีแมนปนกับคนชั่ว
มีแตตรมขมขื่นทุกคืนวัน

งามสะอาดนารักเป็นอักขู
เฟื่องฟูความดีดังสีทอง
แมนจะหวังมีเรือนเป็นเพื่อนสอง
อยาหมายปองรูปดีวามีจน
ชีวิตยังเพียรไปคงไดผล
ถึงโสภณหนอยก็กลับขยับโทรม
มีแตกอปึกแผนใหแสนโสม
จะครื้นโครมแผซานแตการดี
เหมือนมารดาชูพักตรแเป็นศักดิ์ศรี
ที่คนดีๆชอบประกอบกัน
ก็พาตัวเป็นราคีสิ้นศรีสัน
พึงเลือกสรรสืบสวนใหควรการ
(อาวาศโวหาร หนา ๒๐ - ๒๑)

๒.๔.๕ การสอนโดยอธิบายเหตุผลเรื่องนิสัยของคนพาล และยกตัวอย่างประกอบ ดัง
ปรากฏในเรื่องสุภาษิตสอนใจ เรื่องนี้ผูแตงสอนไมใหคบคนพาล โดยใหเผตุผลวาคนพาลมักมีนิสัยเยอหยิ่ง
จองหอง สรางภาพลักษณแวาดีงาม ทั้ง ๆ ที่ขางในกลวง หรือเลวทราม โดยยกตัวอยางเรื่องของโจรผูหนึ่งที่
ไปขโมยทองกับกลองแหงเมืองพาราณสี ตอมาโจรทั้งสี่ได ซอนกลองไว ในปุาเพื่อหลบหนีการจับกุมของ
เจาหนาทีไ่ ดสะดวกขึ้น ฝุายสุนัขจิ้งจอกซึ่งกําลังหิวโซมาเห็นกลองเขา เขาใจผิดคิดวาเป็นอาหารที่กินได จึง
รีบเขาไปขย้ํากลองทันที การเขาไปขย้ํากลองในแตละครั้งจะไดยินเสียงกลองดังขึ้นทุกครั้ง แมสุนัขจิ้งจอก
จะตกใจเสียงกลอง แตก็ยังไมละความพยายามที่จะกินกลอง วันหนึ่งฝนตกหนัก กลองไดรับน้ําฝน สงผล
ใหหนังของกลองหยอนลง ฝุายสุนัขจิ้งจอกก็เขาขย้ํากลองอีกครั้ง จนกลองทะลุ แลวพบวาขางในวางเปลา
ไมเหมือนภายนอกที่ดู พว งพี องอาจ จึงจากไปดวยความเจ็บใจ ผู แตงกลาววากลองที่ภ ายนอกดู ดีแต
ภายในกลวงนี้เหมือนกับคนจนที่มักพูดใหผูอื่นเชื่อถือ (วารวย) แตแทจริงแลวเป็นคําพูดที่เชื่อถือไมได ดังนี้
ขอแสดงแจงความตามนิทาน
แตกอนการเบียงไชยไอศวรรยแ
นามพาราณศรีโสภีครั้น
เมื่อครั้งนั้นพรหมทัตกษัตรา
ครองจังหวัดขัตติยาผองผาสุก
แสนสนุกปรากฏดวยยศถา
ในบูรียังมีพวกโจรมา
เขาพาราลักทองกับกลองไชย
แลวหลีกลี้หนีหายเขาชายปุา
หักปฤกษาบังแสงสุริไสย
ซอนเภรีแลวสี่โจรภัย
เขาอาศัยพุมรังกําบังตา
ขางฝุายวาหมาจิ้งจอกออกจากเขา
ก็แลนเขาไปในไพรพฤกษา
ครั้นเห็นกลองมองหมอบลอบเขามา
สําคัญวาใครผูกซึ่งลูกชาง
ดูทวงทีไมมีหูเหมือนหมูปุา
อีกเทาหนาไมมีทั้งที่หาง
ไมมีหัวตัวสั้นอยูกั้นทาง
ตาสองชางอยางไรจึ่งไมมี
สัตวแอะไรไมประจักษแเลยสักสิ่ง
มานอนนิ่งอยูไดกลางไพรสี
จะยากเย็นเป็นตายหรือรายดี
ปากไมมีเหมือนสัตวแจะกัดใคร
คิดแลวพลางทางโผนโจนเขากัด
ถูกถนัดเสียงขานสะทานไหว
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กลองก็ดังฟใงเสียงสําเนียงไกล
ตัวอะไรเสียงใหญกวาปืนหลัก
เหนื่อยเต็มทีชีวีแทบวางวาย
ครั้นเที่ยวไปไมไดกินอาหาร
ตะวันบายชายแสงทิณกร
ก็หันเหนากลับมาสูกลองใหญ
ความอยากเหยื่อเหลือการจะทานทน
ครั้งไดทาถลาโลดกระโดดผลุง
จิ้งจอกรองกองพงกลางดงดาร
แตมุงมองปองดูอยูหลายวัน
หนังก็หยอนผอนเสียงสําเนียงตน
ฝูงจิ้งจอกออกจากชะวากเขา
เห็นนอนนิ่งกลิ้งไปฟใงไมดัง
ตัวอะไรเสียงใหญนากลัวเหลือ
อยากเหลือใจไมหายน้ําลายฟู
กระโดดผางกัดขางกลางทะลุ
ดูโลงโถงดังโพรงพฤกษาไพร
ครั้นสมใจในถวิลกินไมได
ครั้นกัดตายกลายพันไปทันที
จะเปรียบไปอุปมัยเหมือนคนจน
สิ่งอันใดใจมาตรแก็ขาดลอย

จิ้งจอกงกตกใจวิ่งแทบตาย
ไมรูจักชั่วดีออกหนีหาย
ระกํากายมุงตรงเขาดงดอน
ทั่วดงดารโกรนตรอกซอกสิงขร
เย็นรอน ๆ อยากเหยื่อนั้นเหลือทน
ที่ในไพรฟใงไมดังยังฉงน
เดินเวียนวนแอบดูอยูชานาน
กลองดังตุเงตกใจใหเสียงขาน
แตหมายการวาจะกินใหสิ้นชนมแ
ในครั้งนั้นกลองไชยไดน้ําฝน
เพราะตองชลไหลนองเพียงพองพัง
คอยยองเบาแลขวาดูหนาหลัง
กลับไปนั่งตรึกตรองแลวมองดู
จะวาเสือก็ไมทาหรือวาหมู
จะลองดูอีกสักหนอยจึงคอยไป
เห็นหนังผุแลตรงสิ้นสงสัย
คิดในใจพรอมกันวามันดี
ขางนอกใสองอาจดังราชสีหแ
ที่พวงพีกลับกลอกเป็นจอกลอย
อวดมรรคผลพูดจาไมลาถอย
พูดพรอย ๆ ไปไยไมไดการ
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๕๘ - ๕๙)

๒.๕ การสอนโดยการแจกแจงสาระคาสอนเพื่อให้เห็นข้อมูลอย่างกระจ่างแจ้ง
การสอนโดยการแจกแจงสาระคําสอนเป็นการสอนที่ผูแตงแจกแจกสาระคําสอนในหัวขอ
ตาง ๆ อยางละเอียด ซึ่งสวนใหญ สอดคลองกับหัวขอธรรมะในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูอานเขาใจ
สาระคําสอนนั้น ๆ อยางกระจางแจงมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยพบวากลวิธีการสอนดานนี้ปรากฏอยางเดนชัดใน
วรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) เรื่องปกีรโณวาท สุภาษิตสอนใจ ฉัตรแ
สามชั้น เศรษฐีสอนบุตร และมงคลทีปนีแปล ดังจะยกตัวอยางใหเห็นรายละเอียดตอไปนี้
๒.๕.๑ การแจกแจงสาระคาสอนเรื่องลักษณะคนดีคนชั่ว ดังปรากฏในเรื่องเศรษฐีสอนบุตร
ผูแตงสอนไมใหคบคนชั่ว โดยแจกแจงลักษณะของคนชั่วประเภทตาง ๆ วามีดังนี้ ประเภทแรก คือ สหาย
ที่ไมควรคบ ไดแก อุบาทวแสหาย คือ สหายที่มีนิสัยโหดราย คอยแตจะลางผลาญ หยิบยืมขาวของ เงินทอง
ของเพื่อน แมเพื่อนมีเพียงเล็กนอยก็จะเอา โจราสหาย คือ เพื่อนที่มุงแตจะเอาทรัพยแ พิฆาตสหาย คือ
เพื่อนที่คิดแตจะหลอกลวง พาลสหาย คือ เพื่อนที่ชอบชักชวนไประรานผูอื่น ทําลายสหาย คือ เพื่อนที่
ชักชวนทําการคา แตพอถึงคราวลําบากก็ยักยอกทรัพยแไปเป็นของตนแตเพียงผูเดียว ผลาญชีพสหาย คือ
เพื่อนที่คิดแตจะวางยาฆาเพื่อนเพื่อเอาทรัพยแ ตอมาก็แจกแจงลักษณะหญิงดีที่ควรเลือกมาเป็นภรรยา
ไดแก ชีพภรรยา คือ ภรรยาที่รวมทุกขแรวมสุขกับสามี คอยปรนนิบัติ ไมขัดใจ อนุภรรยา คือ ภรรยาที่

๙๑

ประพฤติตนเหมือนนองชายที่รักพี่ชาย แมสามียากจนก็ชวยทํางานเพื่อนําเงินมาจุนเจือครอบครัว กตัญโู
ภรรยา คือ ภรรยาที่มีนิสัยกตัญโู ซื่อสัตยแตอสามี เทพภรรยา คือ ภรรยาที่ยอมใหสามีมีภรรยานอยได แม
จะนอนก็คอยกราบไหว ปรนนิบัติไมนอกใจ รักสามีเพียงบิดา พาหนะภรรยา คือ ภรรยาที่เป็นกําลังสําคัญ
ใหสามี คอยนําความชอบมาใหสามี ทาสาภรรยา คือ ภรรยาที่มีนิสัยเหมือนทาส อยางไรก็ตาม ภรรยา
ประเภทนี้ทําใหสามีไดรับความอับอายไดงาย เพราะใฝุต่ํา ถึงจะไดเป็นถึงคุณหญิงก็ไมทิ้งนิสัยของทาสไป
ได มีแตทําใหสามีมัวหมอง เป็นราคี มิตรสหายภรรยา คือ ภรรยาที่ไมดีไมชั่ว มีลักษณะกลาง ๆ เหมือน
เป็นเพื่อน ตามดวยการแจกแจงภรรยาที่ไมควรคบหา ไดแก พินาศภรรยา คือ ภรรยาที่นําเอาแตนําความ
พินาศมาให ทั้งมีนิสัยกลับกลอก ชอบเลนการพนัน ใชจายสุรุยสุราย ทุจริตภรรยา คือ ภรรยาที่ไมซื่อสัตยแ
เอาแตฉอฉล พูดมาก ปากบอน คบชู ไมฟใงคําสั่งสอนของสามี แสนงอน โจราภรรยา คือ ภรรยาที่คอย
ยักยอกทรัพยแของสามีประหนึ่งโจร พาลาภรรยา คือ ภรรยาที่มีนิสัยคิดราย เฝูาระรานสามี มีนิสัยมุ ทะลุ
ดื้อดึง เฝูาแตขู ทับถมสามี ระรานกระทั่งเพื่อนบาน หินชาติภรรยา คือ ภรรยาที่มีนิสัยเกเร มักทําใหสามี
ขายหนา สรางแตความระยํา อุบ าทวแภรรยา คือ ภรรยาที่นําแตความยอยยับมาสูสามี สรางแต ความ
เดือดรอนรําคาญใจไมสิ้นสุด เมื่อเผลอก็จองแตจะเอาทรัพยแไปใชในทางที่วิบัติฉิบหาย ทําลายภรรยา คือ
ภรรยาที่นําแตความทุกขแมาให คอยแตลางผลาญ เอาเงินไปเขาบอน เมื่อสามีหมดตัวก็คิดกําจัดเพื่อหาสามี
ใหม ปใจจามิตรภรรยา คือ ภรรยาที่มีนิสัยเหมือนขาศึก ไมซื่อสัตยแ มักดูถูกสามี ชอบชวนทะเลาะวิวาท ตบ
ตี พูดจาทับถม กดขี่ และอํานาจภรรยา คือ ภรรยาที่ชอบพูดจาขมขู บังคับสามี ใหอยูใตอํานาจดั่งขี้ขา
ผูแตงกลาววาการคบหาหญิงชายที่มีนิสัยพาลก็เหมือนการอยูในกองเพลิงที่ ถูกไฟเผาตลอดเวลา จึงควร
หางเสีย ดังรายละเอียดตอไปนี้
ชาติคนพาลเหมือนไฟเขาใกลชิด
คงจะติดตัวปุนทนไมไหว
ถาใครดี ๆ ตอใหพอใจ
ถาผูใดรายตอบประกอบการ
เพื่อนที่ชั่วตัวโฉดคนโหดไร
จะบอกใหแจงประจักษแเป็นหลักฐาน
เรียกอุบาทวแชาติสหายฝุายสันดาน
คอยลางผลาญในตนเป็นมลทิน
มีเขาของปองยืมดวยปลื้มจิตตแ
ทวงก็บิดกลับดุชาติทุศีล
มีเล็กนอยคอยเพียรเบียดเบียนกิน
จนสุดสิ้นสมบัติกลับขัดใจ
ที่สําเหนียกเรียกวาโจราสหาย
มักปองรายเพื่อนเกลอเผลอไมได
เห็นเพื่อนหลงงงงวยฉวยเอาไป
ทําปราศรัยลอลวงดวยทวงที
ดวยเลหแกลหลายอยางตางชะนิด
ที่จะคิดฉกลักผินพักตรแหนี
เอาแตไดใจคอทรพี
ไมปราณีเพื่อนฝูงมุงแตทรัพยแ
อีกพิฆาตสหายก็รายกาจ
คิดหมายมาดลวงหลอกแตกลอกกลับ
มีแตขางชักนําระยํายับ
ใหตองรับความชั่วจนตัวตาย
อีกพาลาสหายก็รายนัก
มีแตชักชวนพาไปหาหวาย
เที่ยวระรานพาลคะนองลําพองกาย
คิดแตหมายมุงพาดพิฆาตคน
หาใหเพื่อนมีผิดตองติดคุก
รับทนทุกขแเพื่อนรักอักกุศล
ถึงวิบัติขัดของก็ตองทน
จนปี้ปุนดวยสหายนั้นรายแรง
อีกชื่อวาทําลายสหายนั้น
ดวยเชิงชั้นมั่นเหมาะเสาะแสวง
นําสหายหมายผลตนแสดง
ลงทุนแบงพาณิชยแคิดบํารุง
คราวขาดทุนเงินทองเราตองใช
มีกําไรแบงเอาเขาในถุง
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คิดจับจายยายยอกเสียออกนุง
ถึงฉิบหายชางใครเราไมทุกขแ
บางทีชักนําทางขางนักเลง
ชื่อผลาญชีพสหายก็รายเหลือ
น้ําจิตตแคิดลางไมวางวาย
พาแตใหไปทางขางจะมวย
บางทีแลววางยาพิรากล
ที่เพื่อนชั่วตัวรายหลายสนิท
วาแตพอเป็นกลอนไวสอนใจ
ในลักษณะจะยอพอสังเกต
โดยนิสสัยชั่วดีมีสันดาน
ที่เรียกชีพภรรยาทานวาไว
รักสามีผูกพันกตัญโู
มิใหผัวมัวหมองที่ของขัด
ไมฝุาฝืนยักเยื้องใหเคืองใจ
ชื่ออนุภรรยายุพาพักตรแ
ความรักผัวมัธยัสถแดวยสัตยแธรรมแ
เห็นผัวจนขวนขวายถึงกายยาก
พอเลี้ยงกันเหมือนกะอนุชา
ที่เรียกวากตัญโุตะภรรยา
รักสามีมิใหไดระคาย
ไมยักยอกหลอกฉอทรยศ
สัตยแซื่อตอสามีนั้นดีนัก
ที่เรียกวาเทพภรรยานี้
ความรักผัวมิใหมัวหมองฤทัย
คอยแตนั่งกังวลปรนนิบัติ
ถึงผัวมีเมียนอยไมคอยพาล
เมื่อยามนอนกรนบอพภิวาท
ไมนอกใจภัสดาเป็นราคี
ชื่อพาหนะภรรยาหาประกอบ
มิใหผัวหมองไหมในวิญญา
ไมเกียจครานงานการหมั่นระวัง
คิดชักนําความชอบประกอบกัน
ที่ชื่อวาทาสาภรรยานี้
มักจะใหขายหนาประชาชน
ถึงจะวามีบุญเป็นคุณหญิง
ไมรูจักการงานสันดานมี

ดวยหมายมุงหาผลในตนเอง
กูเป็นสุขถาวรแลวนอนเขลง
ตามบทเพลงแนะนําจะทําลาย
ดังหนึ่งเสือผูกพันคิดมั่นหมาย
ดวยแยบคายหมายทรัพยแเพื่อนดับชนมแ
ถึงเจ็บปุวยชางเจาจะเอาผล
ใหวายชนมแจะไดรับเอาทรัพยแไป
สุดจะคิดมาแจงแถลงไข
ไดจําไวเป็นตํารารักษากาย
...
ใหเห็นเหตุไดรูจักเป็นหลักฐาน
จะสมานมิ่งมิตรใหคิดดู
รวมฤทัยหาไมมีใครสู
ควรเป็นคูชีวันจนบรรลัย
ปรนนิบัติภัสดาอัชฌาศัย
ผัวเจ็บไขแทบจะมวยไปดวยกัน
ก็ดีนักเที่ยงแทไมแปรผัน
อุตสาหแหมั่นปรนนิบัติภัสดา
ทนลําบากคาขายจับจายหา
รักเชษฐาหาสูไมรูวาย
โดยสัจจาผูกพันที่มั่นหมาย
สูยอมกายตางขาสามิภักดิ์
ไมคิดคดใหยับอัปลักษณแ
ดวยความรักภัสดาสัจจาใจ
ประเสริฐศรีโสภาหาไมได
เฝูาตั้งใจนําจดพจมาน
ไมขืนขัดภัสดาจะวาขาน
ยอมสมานตามวิญญาของสามี
กมกราบบาทภัสดาเป็นราษี
รักสามีหวังจิตตแเหมือนบิดา
ดวยความชอบพิทักษแคอยรักษา
สูอุตสาหแหาเลี้ยงดวยเที่ยงธรรมแ
เป็นกําลังสามีดีขยัน
เฝูาแตหมั่นคอยระวังเป็นกังวล
สันดานที่ทรลักษณแอักกุศล
จะผอนปรนเลี้ยงอยางไรก็ไมดี
ก็ไมทิ้งกิริยาชาติทาสี
เป็นราคีลักขณาไมถาวร

๙๓

ชื่อมิตรสหายภรรยาทานวาไว
ก็คงแมนเสมอเหมือนเพื่อนที่นอน
มัชฌิมาปานกลางเมียอยางนี้
พอหาไดเป็นเสบียงพอเลี้ยงกัน
ลักษณะภรรยาอุทาหรณแ
เป็นคูครองของตัวที่ชั่วดี
ชื่อพินาศภรรยาทานวาไว
คิดแตขางชักนําระยําบอน
สุรุยสุรายจายทรัพยแออกสับสน
ใหตกเรี่ยเสียของไดหมองมัว
ชื่อทุจจริตภรรยาก็สาหัส
ประกอบการมารยาพิรากล
คบแตชูสูชิดนอกจิตตแผัว
ทําพลิกแพลงแตงแงดวยแสงอน
ชื่อโจราภรรยาที่วาขาน
คอยลักทรัพยแของผัวตัวทําลาย
เห็นมีขึ้นไมไดมิใหติด
มีแตจิตตแคิดอานการไมดี
ชื่อพาลาภรรยาตําราบอก
ในน้ําจิตตแคิดรายดวยใจพาล
มุทะลุดุดื้อหือฤโหด
เฝูาแตขูทับถมขมสามี
ชื่อหินชาติภรรยามารยาตรแ
ไมรูจักการดีที่เที่ยงธรรมแ
มักทํากับภัสดาอุลามก
ทําแตใหขายหนาทั้งตาปี
ชื่ออุบาทวแภรรยาชั่วชานัก
ชะตาแรงแผลงฤทธิ์ดังพิษไฟ
ไมเจริญเฉินฉุกทําทุกขแยาก
เฝูาหาความลามลวนกวนวิญญา
ถึงมีทรัพยแนับพรอมยอมวิบัติ
เฝูาแตพาหาผิดคิดทําลาย
ชื่อทําลายภรรยาทานวาไว
คอยลางผลาญภัสดาทุกราตรี
เฝูาแทะเล็มเก็บไดไปเขาบอน
สิ้นกระบิดคิดกําจัดภัสดา
ชื่อปใจจามิตรภรรยาก็สาหัส

ตามนิสสัยภรรยาอุทาหรณแ
พอผันผอนพูดจาปรึกษากัน
ไมชั่วดีแกรอนพอผอนผัน
ตามเชิงชั้นภรรยากับสามี
จงผันผอนรวมภิรมยแประสมศรี
จะเป็นที่อัปราหรือถาวร
โดยนิสสัยกลับกลอกแตหลอกหลอน
เฝูาเขาบอนเบี้ยเลนจนเสียตัว
จนปี้ปุนมิไดอาลัยผัว
มิไดกลัวลําบากความยากจน
ไมซื่อสัตยแลวงลอแตฉอฉล
เที่ยวซุกซนพูดมากปากก็บอน
สัญชาติชั่วไมฟใงคําสั่งสอน
ทั้งหลอกหลอนลิ้นลมก็คมคาย
โดยสันดานชั่วอยูไมรูหาย
เฝูามุงหมายแทะเล็มเสียเต็มที
เฝูาแตคิดลวงลักผินพักตรแหนี
นําสามีลักลอบประกอบการ
มักกลับกลอกเฉโกดวยโวหาร
เฝูาระรานภัสดาไมปราณี
ดังเป็นโสดภัสดาเชนทาสี
เที่ยวพาทีระรานเพื่อนบานกัน
ก็ชั่วชาติเกเรหักเหหัน
ดวยเชิงชั้นชั่วชาชาติกาลี
สกปรกชั่วชาเสียราษี
ไมมีดีลวนระยําทําสิ่งไร
ถารวมรักคงปุนทนไมไหว
ทําแตใหยอยยับอัปรา
ใหลําบากคับแคนถึงแสนสา
เสียเงินตราพาปุนจนตนตาย
เมียกําจัดชักขางทางฉิบหาย
จนสิ้นกายตรอมตรมไมสมประดี
มักทําใหทนทุกขแไมสุกขี
มิใหมีขึ้นไดสิ่งไรนา
จนลอนจอนไมเหลือชั้นเสื้อผา
แสวงหาผัวใหมดังใจตัว
ไมซื่อสัตยแดูถูกกับลูกผัว

๙๔

ภัสดาวาไรมิไดกลัว
คอยหาความลามลวนชวนวิวาท
พาลทะเลาะดาวากับสามี
ชื่ออํานาจภรรยาทานวาขาน
เฝูาขมขูภัสดานักหนาครัน
บังคับใชสามีดังขี้ขา
ทําอํานาจกับผัวไมกลัวเกรง
ลักษณะภรรยาที่วานี้
ไดเป็นอุทาหรณแไวสอนใจ
ชาติหญิงพาลชายพาลสันดานชั่ว
อยาไดคิดชิดตัวใหมัวเมา
ลักษณะคนพาลที่ขานไข
ทั้งสหายหมายมั่นภรรยา
อยาเผลอไผลไปปนกับคนชั่ว
ถารวมรักมักพาใหราคี

ไมรักผัวน้ําใจเหมือนไพรี
ใจฉกาจทับถมเฝูาขมขี่
เฝูาทุบตีเชาเย็นไมเวนวัน
ก็อาจหาญแงงอนไมผอนผัน
ทั้งดุดันขมผัวไมกลัวเกรง
ภัสดาหือไมขึ้นขืนขมเหง
ฉกาจเกงถือตัวไมกลัวใคร
เหมือนเชนชี้ใหกระจางสวางไสว
ที่ผูใดไมรูจงดูเอา
ใครพัวพันเขาใกลเหมือนไฟเผา
หลีกกายเราใหพนคนพาลา
จงดูไวที่สําคัญในปใญหา
จะคบคารวมคูดูใหดี
จงหลีกตัวปลดปละสละหนี
จะปุนปี้พาใหแพภัยตัว
(เศรษฐีสอนบุตร หนา ๑๐๓ - ๑๑๑)

อนึ่ง การแจกแจงลักษณะภรรยาทั้ งดีและรายอยางละเอียดนี้ ถือเป็นการสรางองคแความรู
เกี่ยวกับผูหญิงในลักษณะตาง ๆ ซึ่งชวยใหผูชายไดไตรตรองกอนที่จะเลือกมาเป็นภรรยา ในขณะเดียวกัน
ก็ชวยใหผูหญิงไดตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองดวยวาเป็นภรรยาประเภทไหน หากจัดอยูในประเภทของ
ภรรยาที่ดีก็นับวาตรงตามอุดมคติของสังคม และถือวาเป็นความโชคดีของผูเป็นสามีที่ไดหญิงประเภทนี้มา
ครอบครอง แตหากจัดอยูในประเภทที่เลวทรามก็จะไดปรับปรุงแกไขกันตอไป โดยในทางพระพุทธศาสนา
จําแนกภรรยาตามคุณธรรม ความประพฤติ ลั กษณะนิสั ย และการปฏิบัติตอสามี เป็น ๗ ประเภท ซึ่ง
สอดคลองกับในวรรณกรรมดวย ไดแก ๑) วธกาภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต เป็นภรรยาที่คิดรายกับ
สามี เห็นแกเงิน มักเจาชู มีใจยินดีในชายอื่น ดูหมิ่นไมยกยองใหเกียรติ ไมเคารพสามี ๒) โจรีภริยา คือ
ภรรยาเยี่ยงโจรเป็นภรรยาที่เอาแตผลาญทรัพยแสมบัติ ใชเงินสุรุยสุร าย ๓) อัยยาภริยา คือ ภรรยาเยี่ยง
นาย เป็นภรรยาที่เกียจคราน ไมใสใจการงาน กินมาก ปากราย หยาบคาย ใจเหี้ยม ชอบขมสามี ๔) มาตา
ภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงมารดา เป็นภรรยาที่หวังดีเสมอ คอยหวงใยเอาใจใสสามี เหมือนมารดาปกปูองบุตร
และประหยัดรักษาทรัพยแที่หามาได ๕) ภคินีภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงนองสาว เป็นภรรยาที่เคารพรักสามี ดัง
นองรักพี่ มีใจออนโยน รูจักเกรงใจและคลอยตามสามี ๖) สขีภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงสหายเป็นภรรยาที่เป็น
เหมือนเพื่อน พบสามีเมื่อใดก็ปลาบปลื้มดีใจเหมือนเพื่อนพบเพื่อนที่จากไปนาน เป็นผูมีการศึกษาอบรม มี
กิริยามารยาท ภักดีตอสามี เป็นคูคิดคูครอง เคียงบาเคียงไหลสามี และ ๗) ทาสีภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงทาสี
เป็นภรรยาที่ยอมอยูในอํานาจสามี ถูกขูตะคอกเฆี่ยนตีก็อดทนไมโกรธตอบ รักสามีมากยอมรับใชและทํา
ทุกอย างเพื่อสามี (สื บ คน จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn/2008/04/23/entry-1)
คําสอนที่มีมากนี้นาจะเกิดจากผูแตงคํานึงถึงความมั่นคงในสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

๙๕

๒.๕.๒ การแจกแจงสาระคาสอนเรื่องโทษของการไม่ตั้งใจฟังธรรม ๗ ประการ ดังปรากฏ
ในเรื่องปกีรโณวาท ผูแตงสอนสิ่งที่ไมควรปฏิบัติในขณะฟใงธรรมจํานวน ๗ ขอ พรอมทั้งบอกผลที่จะไดรับ
ในชาติหนาดวย ดังนี้ ขอแรก คือ นั่งเหยียดเทา ไมสํารวมอาการ ผลที่จะไดรับในชาติหนา คือ เกิดเป็นคน
งอยเปลี้ยเสียขา ขอที่สอง คือ นั่งชวนผูอื่นสนทนา ผลที่จะไดรับในชาติหนา คือ เกิดเป็นคนหูตึง ขอที่สาม
คือ นั่งนินทาพระ ผลที่จะไดรับในชาติหนา คือ เกิดเป็นคนปากเหม็น ขอที่สี่ คือ นอนฟใง นั่งหลับบาง ผลที่
จะไดรับในชาติหนา คือ เกิดเป็นงู ขอที่หา คือ เอาแตมองสิ่งอื่น ไมสนใจฟใงพระ ผลที่จะไดรับในชาติหนา
คือ เกิดเป็นลิง ขอที่หก คือ เอาแตขีดเขียน ผลที่จะไดรับในชาติหนา คือ เกิดเป็นควาย และขอที่เจ็ด คือ
เอาแตเสพอาหาร ผลที่จะไดรับในชาติหนา คือ ปากพิการ ดังรายละเอียด
ฟใงธรรมตัดศรัทธาไมปราโมทยแ
จะมีโทษเพราะเหตุเจ็ดสถาน
จะชักมาวาใหเห็นเปนประธาน
จงวิจารณแจําแยบแบบยุบล
คือเหยียดเทาฟใงใจไมเคารพ
เกิดในภพหนาใหมบาปใหผล
เปนงอยเปลี้ยเสียกายตองอายคน
นี้ขอตนยลจําเปนตํารา
ขอสองนั่งฟใงใจไมเคารพ
พูดกันอบกลบเสียงพระเทศนา
ฟใงจริงแลแตใจไมศรัทธา
ไปชาติ์หนาโสตตึงพึงนิยม
ขอที่สามความวานินทาพระ
เทศนแเลอะละพูดเชนนี้เห็นมีถม
ไปชาติ์หนาปากเหม็นเชนอาจม
อยาคารมอุตตริติเตียนธรรม
ขอที่สี่มีเนื้อความตามสังเกต
นอนฟใงเทศนแไยไมนั่งฟใงมิหนํา
ซ้ําเลยหลับกลับละเมอเพอพึมพํา
ผลบาปกรรมชาติ์หนากายกลายเปนงู
ขอที่หาวาดวยจิตตแคิดอื่นไป
ไมตั้งใจฟใงธรรมจําใสหู
ตาเที่ยวมองจองแลแมโฉมตรู
บาปพอดูชาติ์หนาเปนวานร
...
ขอที่หกยกเนื้อความไปตามเลศ
นั่งฟใงเทศนแมือนอกรีดเที่ยวขีดเขียน
ไปชาติ์หนาเกิดเปนควายอายพวกเกวียน มันเบียดเบียฬบอบใชใหไถนา
ขอที่เจ็ดฟใงเทศนแเสพยแอาหาร
เค็มเปรี้ยวหวานมันฝาดตามปรารถนา
ไมนอบนพเคารพธรรมเชนร่ํามา
ไปชาติ์หนาปากอาพาธไมขาดเปน
ขอหามเจ็ดเสร็จสํานวนถวนจําแนก
สูซอกแซกเก็บมาบอกออกใหเห็น
อานิสงสแฟใงธรรมที่บําเพ็ญ
เคารพเชนกลาวไวขางในมา
(ปกีรโณวาท หนา ๑๕ - ๒๑)
๒.๕.๓ แจกแจกสาระคาสอนเรื่องข้อปฏิบัติเพื่อการดาเนินชีวิตที่ราบรื่น ดังปรากฏในเรื่อง
ฉัตรแสามชั้น ผูแตงกลาวถึงขอปฏิบัติ เพื่อการดําเนินชีวิตที่ราบรื่น ไดแก ใหรักษา ๕ ประการ ใหนับถือ ๔
อยาง ใหยําเกรง ๕ อยาง และใหมี ๖ อยาง สําหรับการใหมี ๖ อยาง คือ ใหมีความสุจริต มีสติ มีความ
เมตตากรุณา มีความอุตสาหะ มีความกตัญญ และมีศิลปศาสตรแติดตัว ใหรักษา ๕ อยาง คือ รักษาทรัพยแ
สมบัติที่หามาไดไมใหหมดไป รักษาศีล รักษากิริยามารยาท รักษาชื่อเสียงวงศแตระกูล และรักษาไมตรีตอ
ผูอื่น ใหนับถือ ๔ อยาง คือ นับถือหลักธรรมทางศาสนา นับถือพระมหากษัตริยแ นับถือผูที่เลี้ยงดู และนับ
ถือผูเฒาผูแก และใหยําเกรง ๕ อยาง ไดแก ใหยําเกรงกฎหมายและพระราชอาญา ใหเกรงความขัดสนใน
ชีวิต (จึงตองหมั่นขยันทํางาน) ใหยําเกรงบาป ใหยําเกรงภัยตาง ๆ และใหยําเกรงสัตวแราย ดังรายละเอียด

๙๖

ในขอปฏิบัติคัดยอยก
ใหระวังรักษาหาประการ
สอนใหนับถือมีอยูสี่อยาง
ใหยําเกรงครามครั่นสรรพภัย
ใหมีหกนั้นหรือคือขอหนึ่ง
สองใหมีสติตรองตริทํา
สามใหมีกรุณาเมตตาจิตตแ
อยาฆาสัตวแเพียรทําใหจําตาย
ในขอสี่ใหมีอุสาหะ
สิ่งใดดีแลวอยาทิ้งการสิ่งนั้น
ขอหานี้ใหความอุดหนุน
จงถือใจใหมั่นกะตัญโู
ขอหกนี้ใหมีศิลปสาตรแ
รูสิ่งไดใหทําจนชํานาญ
การรักษามีหาสิ่งนั้นหรือ
ทรัพยแสมบัติเงินทองสิ่งของตน
ในขอสองใหรักษาศีลหาไว
อีกทั้งกรรมบถสิบอยาพลิบเพลิน
ในขอสามนั้นไซรใหรักษา
ในอิริยาบทใหงดงาม
อันความในขอสี่หมวดนี้หนา
รักษาใหคนอื่นชอบชื่นชม
ในขอหาใหรักษาไมตรีจิตตแ
พยายามความรักสามัคคี
การใหนับถือสี่หมวดนี้หรือ
พระพุทธแพระธรรมมังพระสังฆา
ขอสองใหสัมมาคาระวะ
ทรงเปนผูรักษาพยาบาล
ขอสามสอนบังคับใหนับถือ
นามกรบิดรแลมารดา
ในขอสี่ใหมีนับถือแท
อายุคราวปูุยาแลตายาย
การใหเกรงนั้นหนามีหาขอ
แลใหเกรงพระราชอาชญา
ขอสองใหยําเยงคิดเกรงขาม
ตกระกําลําบากถึงยากจน
ขอสามใหยําเยงกลัวเกรงบาป

ใหมีหกชี้ชักเปนหลักถาน
จะบรรหารเปนขอตอกันไป
โดยหนทางสุภาษิตลิขิตไข
ก็จัดไวหาขอพอจะจํา
ใหมีซึ่งสุจริตโดยจิตตแสัม
ในถอยคําจงสุภาพอยาหยาบคาย
จงอยาคิดแกลงใครใหฉิบหาย
อยาปองรายเพื่อนบานการสําคัญ
จงอยาละความเพียรทําเหียนหัน
จับจงมั่นเปนเครื่องใหเฟื่องฟู
ใครมีคุณปะพบอยาลบหลู
คงมีผูเชิดชมไปนมนาม
จงเปรื่องปราชญแใหแมนเปนแกนสาร
เปนอาหารเปนทรัพยแไมอับจน
ขอหนึ่งคือใหรักษาลาภาผล
อยาเฝูาขนซื้อจายมากมายเกิน
จงอยาไดจืดจางหายหางเหิน
จะยืนเดินนอนนั่งระวังตาม
กายวาจาสุภาพอยาหยาบหยาม
ควรมีความรักษาเปนอารมณแ
จงรักษาชื่อนามใหงามสม
ปองนิยมนับถือวาชื่อดี
ตอญาติมิตรแสงวนจงถวนถี่
โดยไมตรีซื่อสัตยแอัทธยา
ขอหนึ่งถือโอวาทศาสนา
โดยศรัทธาเที่ยงธรรมแในสันดาน
นับถือกษัตรามหาศาล
อยูสําราญเปนสุขทุกทิวา
นั้นก็คือผูพิทักษแเลี้ยงรักษา
ควรบูชาถือทําประจํากาย
ทานผูแกผูเฒาเหลาทั้งหลาย
อยาหยาบคายดูหมิ่นขอนินทา
หนึ่งเกรงตอกฎหมายทั้งหลายหนา
อยาหันหาความผิดมาติดตน
คือเกรงความวิบัติจะขัดสน
เกิดเปนคนแลวควรสงวนกาย
เปนการหยาบชั่วนักอยามักงาย

๙๗

คือกอกรรมทําบาปขอหยาบคาย
ขอสี่ใหเกรงในภัยตาง ๆ
สิ่งใดผิดอยาคิดลวงกระทํา
ขอสี่ใหยําเยงเกรงสัตวแราย
แมนเคราะหแรายตายเปลาไมเขาการ

จงละอายแกบาปควรหลาบจํา
หลีกใหหางโทษรายอยากลายกล้ํา
อยาแนะนําจิตตแใหใจเปนพาล
ทะนงกายอวดวาตนกลาหาญ
จงวิจารณแจําแทใหแนนอน
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๒๓-๒๗)

๒.๖ การสอนโดยบอกผลที่จะได้รับเพื่อยั่วยุให้อยากทาดีและรู้สึกกลัวเมื่อทาชั่ว
การสอนโดยบอกผล ผู แตงจะบอกผลที่ไดรั บทั้งในชาตินี้แ ละชาติห นา โดยเชื่อมโยงกั บ
ความคิดความเชื่อในพระพุทธศาสนา และเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตรแ ผูวิจัยพบวากลวิธีการสอนดานนี้
ปรากฏโดยทั่วไปในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) ดังนี้
๒.๖.๑ การบอกผลที่ได้ รับในปัจจุบัน ผูแตงบอกผลของการกระทํา ที่จะไดรับ ทั้งในดาน
ฐานะ ดานสุขภาพ การดําเนินชีวิต และดานความสัมพันธแกับผูอื่น ดังนี้
๒.๖.๑.๑ การบอกผลที่ไดรับดานฐานะความเป็นอยู ดังผูแตงบอกผลของผูที่ประพฤติตน
ดี เชน ขยันทํางานดวยความวิริยะวาจะทําใหมีทรัพยแมาก แมยากจนก็จะทําใหร่ํารวยเป็นเศรษฐีได ดังนี้
ประพฤติดีมีทรัพยแไมนับได
กระทําใหสวยสมงามคมสัน
รูเคารพนบนอบผิดชอบครัน
จะผาสุกทุกวันนิรันดรแไป
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๔๐)
๒.๖.๑.๒ การบอกผลที่ไดรับดานการมีชื่อเสียง การไดรับการยอมรับ สวนใหญเนนดาน
พฤติกรรมและบทบาทหนาที่ ดังเรื่องอาวาศโวหารที่ผูแตงกลาววาตัวละครแมลิ้มในเรื่องเป็นหญิงที่กิริยา
อัชฌาสัยดี สงผลใหผูคนพากันยกยองสรรเสริญ แมแตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ ใหพร ในขณะที่ตัวละครแมผลแสดง
พฤติกรรมตรงกันขาม สงผลใหใคร ๆ พากันรังเกียจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พลอยสาปแชง สวนเรื่องสุภาษิตกันยืม
เงิน ผูแตงสอนผูอานใหพึ่งตนเอง โดยบอกผลที่ไดรับวาโลกจะสรรเสริญเยินยอ ดังตัวอยางตอไปนี้
กิติศัพทแล่ําลือออกชื่อยิ้ม
วาแมลิ้มเมียทิดรายอยูปลายสวน
อัชฌาสัยรอบคอบระบอบขะบวน
นาสงวนจริง ๆ เป็นหญิงดี
ใชจะชมเซ็งแซแตมนุษยแ
เทพบุตรที่รักษาเป็นราศี
ชวนกันชมเสียงสนั่นอัญชลี
วาหญิงดีปฏิบัติภัสดา
(อาวาศโวหาร หนา ๙-๑๑)
ใชจะเกลียดแตเหลาชาวมนุษยแ
ไมรักตัวริเลนเหมือนเชนลิง
ทั้งมนุษยแเทวดาพากันติ
ทั้งบาวทาสตายหนีไมมีคน

เทพบุตรซ้ําสาปเป็นบาปหญิง
ใครแอบอิงดังเอาไฟมาใสตน
สิ้นศิริเกิดวิบัติใหขัดสน
แสนจะจนจนไมมีเป็นหนี้นุง
(อาวาศโวหาร หนา ๑๔ - ๑๖)

๙๘

ถือทิฎฐิรทิ ําดวยลําแขง
จริงนะเธอชาวไทยไรศฤงคาร

แตพอแรงเหนื่อยพักไมหักหาญ
โลกกลาวสารเห็นสมนิยมยิน
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๒๓)

๒.๖.๑.๓ การบอกผลที่ไดรับดานสุขภาพ และการดําเนินชีวิต ดังเรื่องฉัตรแสามชั้น ผูแตง
บอกผลที่ไดรับจากการเสพสุรายาฝิ่นวา ทําใหรางกายผายผอม มีแตความทุกขแ เมื่อไมมีเงินซื้อยาก็ตองไป
ยองเบาเขาหรือฉกชิงวิ่งราวเขาจนถูกเจาหนาที่ตํารวจจับขังคุก ในตอนที่อยูในคุกก็ไดรับแตทุกขเวทนา
เพราะถูกบังคับใหทํางานตาง ๆ จนสายตัวแทบขาด สุดทายก็เกิดอาการทองรวง ลงแดงตาย ดังนี้
ไมมีกินยามเงี่ยนเจียนจะตาย
ทั้งรูปกายผอมแหงแรงไมมี
เมื่อคราวจนอัฐฬสก็หมดสิ้น
ไดสูบฝิ่นคําหนึ่งไมถึงที่
ตองลงแดงเจียนตายวายชีวี
เพราะยินดีชื่นชมนิยมเมา
เมื่อยามอยากขี้ยาหาไมได
ถาเห็นใครงงงวงลวงกระเปา
แลวเที่ยวพบสบชองคอยยองเบา
ไดแลวเอาทุกทาไมวาใคร
ถึงตีชิงวิ่งราวฝีเทาจัด
เขาสกัดทางทั่วจับตัวได
ชําระรับตามตรงแลวสงไป
จําตรวนใชทํางานการทั้งปวง
ถึงไดความทุกขแยากลําบากเหลือ
ตองอาบเหงื่อตางธารทําการหลวง
โศกกําสรดอดขี้ยาทําตากลวง
ทองก็รวงลงแดงโรคแรงราย
กรรมนิยมอยางนี้ชี้ใหเห็น
ฝิ่นนี้เปนของชั่วตัวฉิบหาย
แมใครนิยมมันจะพลันตาย
เผารางกายผอมเผือดเลือดไมมี
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๗ - ๘)
๒.๖.๑.๔ การบอกผลที่ไดรับดานความสัมพันธแกับผูอื่น ดังผูแตงบอกผลที่ไดรับจากการ
ทําหนาทีข่ องภรรยาที่ดีวาจะทําใหสามีรักสามีหลง ไมทิ้งขวาง ดังรายละเอียด “ขยันขันแข็ง ตมแกงผัดจี
หญิงใดเชนนี้ ชายใดมักหลง” (แมมายสอนลูก หนา ๒๗) และ “ยมยวนลวนโลมแมโฉมตรู จนตราบสูสิ้น
ชาติไมคลาดคลา” (นารีศรีสวัสดิ์ หนา ๑๕) แตหากประพฤติตนไมดี ผูชายจะทิ้งขวาง ดังนี้
เห็นชายหลีกหนี อยาทําเซาซี้
ทับยีหลับนอน
ผูชายจะใคร
ใครไดสมจร
ทิ้งดวงสมร
จะไดบัดสี
(แมมายสอนลูก หนา ๒๗)
๒.๖.๒ การบอกผลที่ได้รับในโลกหน้า การบอกผลที่ไดรับในโลกหนามุงที่ไปสวรรคแหรือตก
นรก และการกลับชาติมาเกิดบนโลกมนุษยแ เชน เรื่องสุภาษิตสอนใจ ผูแตงบอกผลที่ไดรับจากการกลาว
เท็จวาจะตกนรก อีกตัวอยางหนึ่ง ผูแตงบอกผลที่จะไดรับจากการเป็นภรรยาที่ดีวาจะทําใหไมตกนรก ไป
สวรรคแ และนิพพาน สวนเรื่องปกีรโณวาทบอกผลของการคบคนพาล และทําบาปวาจะตกนรก ดังนี้
สงวนรสพจนารักษาสัตยแ
ควรระมัดวาจังเหมือนดังหมาย
ใครมุสาวาทาหาอุบาย
โทษหยาบคายพาตกนรกนาน
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๓๙)

๙๙

หนึ่งนารีมีที่มาตรแในชาตินี้
ภัสดาคือนาวาขามสาชล
ไปบังเกิดกําเนิดอบายทุกขแ
เพราะสามีเป็นที่อับประมาณ
ที่ดีนักจักเกินเจริญศักดิ์
ทั้งสองสรางทางกุศลที่ตนเคย
จะลอยเลื่อนลิ่วลิบสูนิพพาน
เชนนารีมียศปรากฏใจ

เพราะสามีล้ําเลิศจึงเกิดผล
จะอับจนก็เพราะผัวคนชั่วพาล
ไมมีสุขมั่นคงในสงสาร
พระนิพพานแลลับไมนับเลย
เพราะรวมรักรวมเรียงเคียงเขนย
จะลวงเลยเลิศฟูาสุลาลัย
แสนสําราญเปรมปรีดิ์จะมีไหน
อุปมัยเหมือนมัจฉาชะลาธาร
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๕๒ - ๕๔)

พวกเจาชูหมูพาลคิดการชั่ว
ตกนรกหมกไหมไฟลามลน

อยาหลงมัวจําเชนไมเปนผล
เหมือนนอนทนอยูในเพลิงอันเริงแรง
(ปกีรโณวาท หนา ๗)

อยาทําบาปเปนเสบียงเลี้ยงชีวิต
ตองไปทนทุกขแภัยในอบาย

ครั้นดับจิตตแทรัพยแนั้นก็พลันหาย
จงขวนขวายประกอบใหชอบธรรม
(ปกีรโณวาท หนา ๑๔)

๒.๗ การสอนโดยการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
การสอนโดยการเปรี ย บเที ย บปรากฏอย า งสม่ํ า เสมอ ผู แ ต ง มั ก ใช อ ธิ บ ายเนื้ อ หาที่ เ ป็ น
นามธรรมหรือเรื่องที่เขาใจยากใหเขาใจงาย โดยมักเปรียบเทียบกับคน สัตวแหรือสิ่งของเพื่อให ผูอานเกิด
มโนทัศนแ ส วนใหญมักเปรีย บเทียบกับสัตวแ พืชพันธุแและคน ผู วิจัยพบวากลวิธีการสอนดานนี้ปรากฏ
โดยทั่วไปในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) ดังรายละเอียด
๒.๗.๑ การสอนโดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของตัวละครในวรรณคดี การเปรียบเทียบ
กับตัวละครในวรรณคดีมีทั้งเปรียบเทียบกับตัวละครฝุายดีและฝุายราย หากเปรียบเทียบกับตัวละครฝุายดี
ก็มักจะเปรียบเทียบเรื่องบทบาทหนาที่ โดยตัวละครที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ พระนางมัทรีจากเรื่อง
พระเวสสันดร ผูแตงยกยองวาทําหนาที่ของภรรยาที่ดี สวนการเปรียบเทียบกับตัวละครฝุายราย ผูแตงมัก
เปรียบเทียบกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เชน นนทุก ทรพี ดังการปรียบคนชั่วกับทรพีในเรื่องรามเกียรติ์
ที่คิดทาสูบิดาของตน แสดงใหเห็นถึงบุตรที่มีนิสัยอกตัญโู สุดทายจึงถูกฆาตาย ดังนี้
เหมือนคนพาลๆไปเขาไมพรั่น
เขาขี้ครานเอาไมสั้นไปรันขี้
กําเริบจิตตแคิดฮึกนึกวาดี
เหมือนทรพีไมนึกรูสึกตน
วัดรอยตีนบิดาเห็นวาเทา
ก็ขวิดเอาชีวาบิดาปุน
กําเริบจิตตแอวดกลาเที่ยวทาชน
จนเสียตนสูพาลีชีวาวาย
(มงคลทีปนีแปล หนา ๘)
๒.๗.๒ การสอนโดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของสัตว์ในนิทาน การเปรียบเทียบกับสัตวแ
ในนิทานเกิดจากผู แตงอานนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวเกิดความประทับใจจึงนํามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่

๑๐๐

ตองการจะสอน เชน เรื่องสุภาษิตสอนใจ ผูแตงเปรียบคนพาลที่มีนิสัยเยอหยิ่งจองหอง ยกตนเหนือผูมี
พระคุณกับกิ้งกาที่ไดทองแลวเนรคุณคน โดยนํามาจากนิทานเรื่องมโหสถชาดก ดังนี้
เผยอจิตตแคิดขยับพูดหลับตา
เหมือนกิ้งกาไดทองลําพองใจ
ทํากะตัวหัวผงกยกผงับ
กูมีทรัพยแหาคํานับแกใครไม
ทาววิเทหแเธอเสด็จเสร็จจะไป
หยิ่งไดทองสองไพไมวันทา
พระยาเห็นพิศวงทรงพิโรธ
พิฆาตโทษโกรธขึ้งอายกิ้งกา
ปราชญแอยูดวยจึงไดชวยกรุณา
พนอาญาโทษทัณฑแจะบรรลัย
ก็เหมือนกับพาลสันดานคด
จะกําหนดก็ไมเที่ยงอยูเพียงไหน
มีแตคดแตงอตอออกไป
จะคัดงางอยางไรก็ไมฟใง
(มงคลทีปนีแปล หนา ๙)
นิทานเรื่องมโหสถชาดก เลาเกี่ยวกับตอนนี้วาครั้งที่พระพุทธเจาเสวยพระชาติเป็น บัณฑิตเจา
ปใญญาชื่อ “มโหสถ” เรื่องมีอยูวาวันหนึ่งพระเจาวิเทหราชเสด็จประพาสอุทยานกับมโหสถ มีกิ้งกาตัวหนึ่ง
เห็นทั้งคูเดินมาก็เขามาถวายบังคมอยูเบื้องหนาพระราชา พระเจาวิเทหราชจึงใหคนเฝูาอุทยานหรือราช
บุรุษหาเนื้อใหมันกินทุกวันเป็นการตอบแทน เมื่อกิ้งกามีเนื้อกินทุกวันก็ทําความเคารพพระราชาและราช
บุรุษอยูเสมอ วันหนึ่งเป็นวันอุโบสถ ไมมีการฆาสัตวแ ราชบุรุษหาเนื้อ ไมได จึงนําเหรียญทองที่พระราชา
พระราชทานเป็นคาเนื้อนั้นผูกไวที่คอมันแทน กิ้งกาคิดวาตนมีทรัพยแคือเหรียญทองเหมือนพระราชาแลว
ไมจําเป็นตองทําความเคารพพระราชาหรือใครอีก จึงขึ้นไปชูคออยูบนซุมประตูอุทยาน เมื่อพระราชาเห็น
กิ้งกาไมแสดงความเคารพเหมือนเคย และทราบความจากราชบุรุษก็ คิดจะประหารกิ่งกา แตมโหสถทัด
ทานไว พระราชาจึงลงโทษดวยการเลิกพระราชทานเนื้อใหมันตั้งแตนั้นเป็นตนมา (พระไตรปิฎก เลมที่
๒๗ พระสุตตันตปิฎก เลมที่ ๑๙) การเปรียบเทียบกับสัตวแในนิทานจึงชวยใหผูอานเขาใจงายยิ่งขึ้น
๒.๗.๓ การสอนโดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของสัตว์โดยทั่วไป ผูแตงจะเปรียบเทียบกับ
สัตวแที่เขาใจงาย ดังเรื่องสุภาษิตสอนใจ ผูแตงสอนใหระมัดระวังคําพูด โดยเปรียบปากคนวายาวกวาปาก
ของกานัก หมายความวาในเรื่องของการแพรขาว การใหรายหรือพูดตอ ๆ กันแลว คนสามารถแพรขาว
หรือใหรายผูอื่นไดเร็วกวากา (นกหรืออีกา) ซึ่งบินหรือเคลื่อนที่ไดเร็วกวาคน เพราะฉะนั้น หากจะเลา
เรื่องราวใหใครฟใงก็ใหพูดแตความจริง อยาขยายความที่เกินจริง เพราะทําใหอีกฝุายไดรับความเสียหายได
และหากฟใงขาวคราวจากผูอื่นในทางลบก็ตองอาศัยการพิเคราะหแเนื้อความใหมาก ๆ ดังตัวอยางตอไปนี้
อันปใกษาพาฝูงลงในหนอง
คนแซซองอึงอือระบือฉาว
วานกนอยตะงอยฝีปากยาว
คําที่กลาวไมสมคารมครัน
นกปากยาวกลาวแตชื่อเขาลือขาว
วาปากยาวปีกงามเรียกนามขัน
อันปากนกยกวายาวขึ้นกลาวพัน
ปากคนนั้นยาวไมนอยหลายรอยวา
โจษกันฉาวยาวจริงยิ่งกวานก
ปากวิหคทุกวันยังสั้นกวา
ปากของคนยาวลนเกินตํารา
ถึงปากกาก็ไมลนปากคนยาว
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๓๗)
เรื่องมงคลทีปนีแปล ผูแตงเปรียบนิสัยของคนพาลกับสุกรที่นอนเกลือกกลั้วอาจมแลวรองทา
ขอสูกับราชสีหแ ฝุายราชสีหแซึ่งเปรียบกับคนดีไมคิดสูกับคนชั่ว เพราะมีแตทําใหตัวมัวหมอง สุกรเลยเที่ยว

๑๐๑

ตวาดดวยความลําพองคิดวาราชสีหแกลัว พฤติกรรมเชนนี้ก็เหมือนกับคนพาลที่เที่ยวกําเริบคิดวาตนเกงตน
ดี เพราะไมมีใครกลาสู ทั้ง ๆ ที่คนดีไมคิดไปเกลือกกลั้วกับคนชั่ว ดังนี้
เหมือนสุกรนอนถมอาจมกลั้ว
อวดอางตัวรองประกาศแกราชสีหแ
วาฮาเฮยใครกลาถือวาดี
ก็มาซีสูกันไมพรั่นพรึง
ราชสีหแเกลียดขี้ไมเขาใกล
หมูดีใจอวดกลาตาถลึง
ตะคอกขูแผดเสียงสําเนียงอึง
ทําทีปึงใหเขาวาตัวกลาดี
(มงคลทีปนีแปล หนา ๘)
๒.๗.๔ การสอนโดยเปรียบเทียบกับวิธีคิดของคน ดังเรื่องสุภาษิตกันยืมเงิน ผูแตงเปรียบ
พฤติกรรมการขายสินคาของคนไทยกับของคนจีนวาตางกัน คนไทยนิยมขายเชื่อ เพราะหวังจะไดดอกเบี้ย
มหาศาล สุดทายก็ถูกลูกหนี้โกง ทั้งมักตั้งราคาไวสูงลิบเพื่อหวังผลกําไร สุดทายก็ขายสินคาไมได เพราะคน
ไมซื้อ ตองยกเลิกกิจการไป ในขณะที่คนจีนนิยมขายสด และตั้งราคาไวไมสูงจนเกินไป สงผลให ขายสินคา
ดีเป็นเทน้ําเททา กิจการคาขายเจริญรุงเรือง แมแตคนไทยก็นิยมซื้อสินคาจากรานคาของคนจีน ดังนี้
ทุก ๆ วันทานก็เห็นรูเชนเจ฿ก
ขายเล็ก ๆ นอย ๆ ไมถอยหนี
ตอ ๆ ไปวันหลังคอยมั่งมี
เจ฿กขายดีขายไปมิใครแพง
กําไรนอยแตขายไดมาก ๆ
คนก็อยากซื้อจายไมหนายแหนง
ไทยพอคาเขกราคาขอนขางแรง
ดูเหมือนแกลงขูดเนื้อเสียเหลือทน
เจ฿กขายสิบไทยตองสิบสองกวา
แพงราคาเพราะอยากไดมากผล
เจ฿กหยิบขายมากกวาตาเรายล
ไมถือตนถือดาสารพัน
หญิงชายไทยชอบฮือไปซื้อเจ฿ก
ไมโหยกเหยกพูดพอเปนขอขัน
เจ฿กไมพอตอเถียงบอเซียงกัน
ขายทุกวันขายเรดังเทคลอง
หนอยจะวาราคินดูหมิ่นชาติ
มุงประมาทสิ่งชั่วใหมัวหมอง
พูดโดยความยุตติธรรมจิตตแจําตรอง
ทานก็มองเห็นแทอยูแนใจ
ถึงน้ําอดไทยลดลงต่ําเตี้ย
กวาอาเฮียแมนแทแนไฉน
ความเอื้อเฟื้อเชื้อชะนิดผิดกันไกล
จีนมักใชทนดื้อไมถือตัว
ไทยจะดาไทยจะวาทําหนาเหย
ไมโวเวไหวหวั่นเขาปใ่นหัว
โอไทยเรางานหนักอยาชักกลัว
อยาไปมัวถอยขอหนาพอคุณ
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๒๗ - ๓๓)
มีขอสังเกตวา วรรณกรรมคําสอนภาคกลางสมัยโบราณไมใครใหภาพของชาวจีนดานการคา
ขายนัก ขณะที่วรรณกรรมคําสอนภาคกลางกลุมนี้ กลาวถึงบทบาทของชาวจีนดานการคาขายอยางเห็นได
ชัด สะทอนการขยายตัวของชาวจีนในสังคมไทยหลังจากที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก
๒.๗.๕ การสอนโดยเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังเรื่องสุภาษิตสอนใจ
ผูแตงสอนใหมีความรอบคอบในการทํางานเพื่อไมใหเกิดความเสียหายภายหลัง โดยเปรียบการทํางานที่ไม
กอใหเกิดความเสี ยหายกับการถอนเถาวัลยแ ที่ตองถอนจากโคนไมใชดึงจากยอด การดึงจากยอดทําให
เถาวัลยแขาด ใชงานไมได อีกตัวอยางหนึ่ง ผูแตงเปรียบเทียบคํานินทาของคนวาเสียงดังกวาเสียงของฟูาผา

๑๐๒

ซึง่ ดังกวาเสียงปืนใหญเสียอีก ในขณะที่เรื่องเศรษฐีสอนบุตร ผูแตงเปรียบคนพาลกับไมประเภทสะเดาและ
บอระเพ็ดที่มีรสขม หากนําไปปลูกปนกับตนมะมวงที่ใหผลหวาน ผลมะมวงจะรสเฝื่อนทันที ดังนี้
เห็นเต็มตาแลวอยาวาใหอื้อฉาว
เถาวัลลิ์ยาวจับโคนไดจึงใครถอน
แมจับยอดฉุดคราถาขาดรอน
ตองบั่นทอนยาวสั้นนั้นไมดี
กลาวทํานองตองบทใหหมดเหตุ
จงสังเกตดูเถิดประเสริฐศรี
นักปราชญแผูรูธรรมพระคัมภีรแ
ฟใงวาทีจงแจงประจักษแใจ
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๔๒ - ๔๓)
เสียงฟูาผาดังกวาปืนใหญลั่น
เชนนี้แทแนนักประจักษแจริง

ไมเทาทันคนทั้งหลายเสียงชายหญิง
ดังเสียยิ่งกวาฟูาสัญญาปืน
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๔๒ - ๔๓)

เหมือนมะมวงพวงผลวิมลรส
ถาปลูกไวในสวนพรวนดินดี
เอาสะเดาเถากอบรเพ็ด
แลวขึ้นพันอําพะวาสาขาไป

ยอมมีมดตอมตายไมหนายหนี
ก็ไมมีกาฝากขึ้นมากไป
ทําเป็นเคล็ดปลูกปนที่ตนใหญ
มะมวงไพลขื่นขมประสมพันธุแ
(เศรษฐีสอนบุตร หนา ๓๖)

๒.๘ การสอนโดยอ้างบริบทต่าง ๆ เพื่อให้น่าเชื่อถือ
การสอนโดยอางโดยอางบริบทตาง ๆ มีทั้งการอางตําราตาง ๆ การอางจารีตประเพณีของคน
โบราณ หรื อ ระบอบระเบี ย บแต โ บราณ การอ า งค า นิ ย ม ความเชื่ อ ต า ง ๆ การอ า งคํ า สอนใน
พระพุทธศาสนา คําสอนของผูเฒาผูแก การอางกฎหมายบานเมืองที่บัญญัติไว การอางจากประสบการณแ
สวนตน และอื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อใหคําสอนนาเชื่อถือนั่นเอง ผูวิจัยพบวากลวิธีการสอนดานนี้ปรากฏโดยทั่วไป
ในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๙๓) ดังรายละเอียดตอไปนี้
๒.๘.๑ การสอนโดยอ้างตารับตารา ดังเรื่องนารีศรีสวัสดิ์ ผูแตงสอนการวางตนของผูหญิง
โดยอางวานํามาจากตํารับตําราของครูโบราณ มิใชสอนอยางเลื่อนลอยหรือกลาวเพอเจอเพื่อใหเชื่อ ดังนี้
ขอเชิญนวลครวญนึกตรึกสงวน
ตามสํานวนกลาวกรอนอักษรศรี
ใชเพอเจอลวงหลอกนอกบาลี
กลาวตามมีตําหรับฉะบับครู
(นารีศรีสวสัดิ์ หนา ๑๙)
๒.๘.๒ การสอนโดยอ้างตานาน ดังเรื่องอาวาศโวหาร ผูแตงกลาววาการสอนใหเห็นถึง
ลักษณะของหญิงดีหญิงชั่วนั้น ตนนํามาจากตํานานเรื่องเลาที่เกี่ยวกับทิดดีทิดราย ดังนี้
เรานําขอพะยานออกอานอาง
เป็นตัวอยางแบบบูราณมาบัญหาร
ถาถูกใจใครบางอยางตํานาน
รับประทานขอโทษอยาโกรธเลย
(อาวาศโวหาร หนา ๒๒)

๑๐๓

๒.๘.๓ การสอนโดยอ้างกฎหมาย ดังเรื่องฉัตรแสามชั้น ผูแตงสอนไมใหเลนการพนัน โดยอาง
บทบัญญัติทางกฎหมายวาจะถูกจับ ถูกเจาหนาที่เฆี่ยนตี เอารองเทาตบ หรือเอาหนังและลวดหวดรางกาย
ตอมาก็ตองทนทุกขแทรมานเมื่ออยูในหองขัง ดังตัวอยางตอไปนี้
เหลาพวกกรรมการคิดอานจับ
สืบการลับไดทั่วเอาตัวได
มาเฆี่ยนถามตามขอนาทอใจ
แลวสงไปจําจองเรงของกลาง
เขาชําระผูกเฆี่ยนเจียนสลบ
เอาเกือกตบหนังลวดหวดผึงผาง
เจียนชีวาตขาดรอนลงนอนคราง
สงตะรางจําคุกไดทุกขแทน
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๖)
๒.๘.๔ การสอนโดยอ้างจารีตประเพณี ดังเรื่องแมมายสอนลูก ผูแตงสอนเรื่องการประพฤติ
ตนของผูหญิง โดยอางวานําคําสอนมาจากจารีตประเพณีของคนโบราณ ดังนี้
จารีตโบราณ พินิจคิดอาน
ตามทานวามา
คนชั่วถอยศรี
คนดีนี้นา
พามีกิริยา
หนาตาผองใส
(แมมายสอนลูก หนา ๒๖ - ๒๗)
จารีตโบราณ
คนชั่วถอยศรี

พินิจคิดอาน
คนดีนี้นา

ตามทานวามา
พามีกิริยา
หนาตาผองใส
(แมมายสอนลูก หนา ๒๗)

๒.๘.๕ การสอนโดยอ้า งหลักธรรม คัมภีร์หรือบุคคลในพระศาสนา ดังเรื่องปกีรโณวาท
ผูแตงสอนใหไมใหของเกี่ยวกับหญิง ๒๐ จําพวก โดยอางวานํามาจากคัมภีรแทางศาสนา (คําสอนนี้อยูใน
หลักอกุศลกรรมบถสิบในคัมภีรแพระไตรปิฎก) หากไมปฏิบัติตามถือวาไมเคารพหลักธรรมในคัมภีรแ ดังนี้
ลูกสาวใครพอแมไมอนุญาต
พระหามขาดบาลีชี้แถลง
เปนกาเมสุมิจฉาอยาคลางแคลง
จะแสดงแตยอพอเขาใจ
คัมภีรแทีปนียี่สิบอยาง
แบบทานวางจงวิจารณแจะขานไข
หญิงที่มีมารดารักษาไว
ชายผูใดเสวนาเปนกาเม
(ปกีรโณวาท หนา ๘)
พวกเจาชูมักตูบาลีพระ
วาหญิงยอมใหทํากรรมไมมี
ไมควรฟใงไมควรจําเปนตําหรับ
เปนคําเหลาเจาชูหมูพาลา

พูดเลอะละเหลวใหลไมบัดสี
พูดเชนนี้นอกพุทธฎีกา
ไมควรนับวาเปนธรรมเทศนา
พูดเฮฮาสันดานบาปใจหยาบคาย
(ปกีรโณวาท หนา ๙)

เรื่องนารีศรีสวัสดิ์ ผูแตงอางบุคคลในพระพุทธศาสนา คือ ธนนชัยเศรษฐีและนางวิสาขาจาก
อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔ เรื่องนางวิสาขา เลาเรื่องของธนญชัยเศรษฐีวามีธิดา

๑๐๔

ชื่อวา นางวิสาขา ตอมานางไดสมรสกับปุณณวัตนมาณพ บุตรชายของมิคารเศรษฐี กอนสงตัว ธนญชัย
เศรษฐีใหโอวาทเกี่ยวกับการครองเรือนแกนาง ๑๐ ประการ ซึ่งสอดคลองกับเรื่องนารีศรีสวัสดิ์ ดังนี้
กนิษฐแนางนารีผูดีไพร
พิสมัยจําลองเถิดนองหญิง
แมนมีคูอยูแนบเขาแอบอิง
อยาทอดทิ้งแบบฉะบับตําหรับครู
ทนญชัยสอนลูกสาวเมื่อคราวจาก
จะพลัดพรากจําใจไปมีคู
โฉมเฉลาเยาวมาลยแเชิญอานดู
จะไดรูแยบยนตแคนโบราณ
(นารีศรีศวัสดิ์ หนา ๑๔)
๒.๘.๖ การสอนโดยอ้างประสบการณ์ส่วนตน การอางอิงจากประสบการณแสวนตนปรากฏ
โดยทั่วไป สวนใหญเป็นประสบการณแ ตรงของผูแตงที่ประสบดวยตนเองจึงนํามาสอนใจผูอาน ดังเรื่อง
สุภาษิตกันยืมเงิน ผูแตงสอนการประพฤติตนของเจาหนี้เมื่อใหลูกหนี้ยืมเงิน และการปฏิบัติตนของลูกหนี้
ตอเจาหนี้ โดยยกประสบการณแสวนตนที่ เคยเป็นลูกหนี้เหมือนกันวาที่ยืมเพราะเกียจคราน สิ้นคิด คิดแต
จะประจบคนรวย ซึ่งดูไร ศักดิ์ศรี ตอมาจึงคิดวาการพึ่งตนเองดีที่สุด หากหมั่นขยันทํา งานก็จะทําให มี
โอกาสร่ํารวยได และไมตองรูสึกกระดากปากเมื่อตองไปขอยืมเงินจากคนรวย ดังนี้
คนที่ยืมเขากินแลวสิ้นคิด
เต็มกะบิดเจียวหนอเจาพอเอเย
ถึงตัวฉันผูกลาวเลาพิเปรย
กอนก็เคยหยิบยืมเพราะลืมตน
เดี๋ยวนี้เห็นเขามีทรัพยแกลับกะดาก
ไมนกึ อยากประจบประสพผล
คิดนอยหนากับเขาที่เราจน
อุตสาหแทนหาบคอนกัดกอนเกลือ
เมื่อมีนอยกินนอยคอยบัญญัติ
ทุนจํากัดเราไมปรนใหลนเหลือ
ไมหมายพึ่งวงศแวานทั้งวานเครือ
ถึงเขาเอื้อเราไดก็ไมนาน
ถือทิฎฐิรทิ ําดวยลําแขง
แตพอแรงเหนื่อยพักไมหักหาญ
จริงนะเธอชาวไทยไรศฤงคาร
โลกกลาวสารเห็นสมนิยมยิน
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๒๔)
เรื่องอาวาศโวหาร ผูแตงยกประสบการณแสวนตนที่รับรู รื่องราวของการครองคูของหญิงชาย
ในยุคปใจจุบันวามีทั้งดีและราย โดยเฉพาะดานรายปรากฏใหเห็นโดยทั่วไป เลยนึกกลัว เพราะเกรงวาจะได
ภรรยาเชนแมผลที่เป็นหญิง ชั่วทําใหสามีไดรับแตความอัปยศ และทําใหครอบครัวลมจม ผูแตงกลาววา
หากตองพบกับหญิงเชนนี้ก็ขอไรคูดีกวา ดังตัวอยางตอไปนี้
ใชจะแกลงแตงเปรียบมาเทียบทัด
เป็นความสัตยแหญิงชายทั้งหลายเอเย
อันตัวเราก็มิใชจะไดเคย
ไมพบเลยเชื่อเถิดแตเกิดมา
แตไดยินขาวคราวนั้นฉาวหู
วามีคูแสนยากมากหนักหนา
ดังกลิ้งครกขึ้นบนเขาๆเลามา
จะแกลงวาหรือจะจริงยังกริ่งใจ
ฉันเป็นคนขลาดอยูแตรูขาว
ยังนึกหนาวทนรอนไปกอนไข
ถาถูกดีก็จะเห็นไมเป็นไร
คงชื่นใจพอขยับไมอับอาย
ถาแมนเจาะจริงแทเหมือนแมผล
ฉันไมชนแนๆกลัวแมขาย
ผิดก็อยูภาวนาเอกากาย
เมื่อตัวตายก็จะพนกังวลเอย
(อาวาศโวหาร หนา ๒๒)

๑๐๕

๒.๘.๗ การสอนโดยอ้างความคิดความเชื่อของคนโบราณ ดังเรื่องสุภาษิตกันยืมเงิน ผูแตง
สอนไมใหหยิบยืมขาวของของผู อื่น โดยอางความคิดความเชื่อของคนโบราณวาหากยืมเครื่องประดับที่
ผูอื่นหามาเป็นของกํานัลหรือเป็นของขวัญในโอกาสสําคัญ ๆ จะไดรับผลรายในภายหลัง สวนเรื่องสุภาษิต
สอนใจ ผูแตงกลาววา สิ่งที่นํามาสอนนํามาจากความคิดของคนโบราณที่เชื่อถือได ดังตัวอยาง
ของ ๆ ทานที่หามาไวหมาย
ตกแตงกายลูกนอยสายสรอยสน
ใหเขายืมไปปรุงบํารุงตน
มักเกิดผลแรงรายเมื่อปลายมือ
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๑๙)
โปรดแนะนําถอยคําสุภาษิต
จะแสดงแตงทําในคํากลอน

ตามลิขิตหลักฐานโบราณสอน
เป็นสุนทรควรจําคําโบราณ
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๓๖)

ชนทุกวันนั้นตระกูลจะต่ําตอย
กวาสุนทรออนนอมพูดถอมกาย
เขาที่ไหนไมมีที่กีดขวาง
เพราะวาทีมียศปรากฏครัน

แตรสถอยหวานหูไมรูหาย
ไมหยาบคายอารีก็ดีครัน
เจาขุนนางชอบชมวาคมสัน
คนทุกวันควรจําคําโบราณ
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๓๗)

๒.๘.๘ การสอนโดยอ้างผู้เฒ่าผู้แก่ ดังเรื่องแมมายสอนลูก ผูแตงกลาววาเรื่องที่นํามาสอนมา
จากความคิดของผูอาวุโสซึ่งมีประสบการณแในชีวิตมากอน หากปฏิบัติไดจะพบแตความเจริญ ดังนี้
สงวนตัวไว
ทําตามผูใหญ
กลาวไวถวนถี่
ตั้งความซื่อสัตยแ
เปนสวัสดี
จักเจริญศรี
เพราะแมสั่งสอน
(แมมายสอนลูก หนา ๒๗)
แตงนุงหมใหม ครั้นทรัพยแหาไม
ตกแตงเทาใด
ชั่วอยูนักหนา

เขากลาวนินทา
คนเฒาทานวา
ยศจะถอยไป
(แมมายสอนลูก หนา ๒๘)

๒.๘.๙ การสอนโดยอ้างถ้อยคาสานวนคนโบราณ การอางในลักษณะนี้ปรากฏโดยมาก ดัง
ตัวอยางเรื่องสุภาษิตกันยืมเงินและสุภาษิตสอนใจที่ปรากฏโดยทั่วไป ดังนี้
“เห็นชางขี้ขี้ตามชาง” คือ ทําตามผูที่มีฐานะและความพรอมมากกวา โดยที่ไมไดคํานึง
ความสามารถทางการเงินหรือกําลังทรัพยแของตนเอง ดังนี้
คิดเชนนี้ไมผิดภาษิตอาง
เห็นขีข้ างกอนใหญกะไรหนา
จะขี้ใหกอนใหญเชนไอยรา
ไมไดนาพอคุณอยาวุนวาย
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๑๑)
“ยากเจ็ดที ดีเจ็ดหน” คือ คนที่มีทั้งโชคดีและรายสลับกันไปมา ไมแนนอน

๑๐๖

ยากเจ็ดทีมีเจ็ดหนทนเอาหนอย
ทุกคืนวันหมั่นทําอยูร่ําไป

อยาทอถอยดังกิจลิขิตไข
ผลคงไดพูลมาทุกราตรี
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๑๖)

“อยากเป็นหนี้ใหเป็นนายหนา อยากเป็นขี้ขาใหเป็นนายประกัน” และ “อยาหาเหาใส
หัว” คือ อยาหาเรื่องเดือดรอนใสตน ดังนี้
อยากเปนหนี้จึงใหเปนนายหนา
อยากเปนขาจึงหมายเปนนายประกัน
ไมมีเหาอยาเอาเขามาใส
หาดีไมหนาพอขอไมขัน
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๒๐)
“ตาบอดสอดตาเห็น” คือ อวดรูอวดเกงในเรื่องที่ไมรูจริง ดังนี้
เราตาบอดอยาสอดดูใหรู
เราหูหนวกพวกทั้งหมูเขารูเชน
ใครฝุายรอนหอนจะใหน้ําใจเย็น
ครั้นยามเข็ญเห็นหมิ่นจะดิ้นตาย
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๔๘)
“โทษคนอื่นเทาภูเขา โทษของเราเทาเสนผม” คือ เอาแตเพงโทษผูอื่น ความผิดตนเอง
มองเป็นเรื่องเล็กนอย ดังนี้
โทษของคนลนอยูเทาภูเขา
ตัวขาเจารูไมถึงก็พึงขาม
ไมเหมือนเพลิงเรืองโรจนแชวงโชติงาม
และอรามมองเห็นวาเป็นไฟ
อันโทษธรรมแนั้นผิดควรคิดเห็น
ถึงซอนเรนแอบแฝงอยูแหงไหน
เห็นสิ้นสุดดุจเดิมดอกไมไฟ
ดูโตใหญเทาเขาลําเนาธาร
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๕๐)
“ขุนนางใชพอแม หินแงใชตายาย” หมายถึง ถาไมใชพอแม ปูุ ยา ตา ยายของตนก็ไม
ควรไววางใจใคร สรุปคือหากไมใชญาติมิตรก็อยาไวใจใครงาย ๆ เพราะจะไดรับอันตรายได ดังนี้
แผนศิลาใชตายายอยาหมายพึ่ง
กระทบติ่งเจ็บจิตตแโลหิตไหล
อันถอยคําร่ําสอนใหผอนใจ
อุปมัยเหมือนขุนนางอยูกลางเมือง
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๕๐)
๒.๘.๑๐ การสอนโดยอ้างวรรณกรรม ดังเรื่องสุภาษิตสอนใจ ผูแตงสอนใหระมัดระวังตน
อยาไวใจอะไรงาย ๆ ตั้งแตชางที่เราเลี้ยงไวใชงาน เวลาทีม่ ันตกมัน มันจะหนามืด ใชงาไลแทงได ตอมาคือ
งูเหา ซึ่งถือวาเป็นสัตวแที่มพี ิษ สามารถแวงกัดไดตลอดเวลาแมกระทั่งผูเป็นเจาของ เชน หมองู สวนขารับ
ใช ไมควรทําตัวสนิทสนม ดวยเห็นวามีนิสัยเขลากวาผูเป็นนาย เนื่องจากคนกลุมนี้อยูกับผูใหผลประโยชนแ
เทานั้น สุดทายคือเมียรัก ไมควรไววางใจ เพราะอาจเปิดเผยความลับได โดยนาจะอางมาจากเรื่องโคลง
โลกนิติ เนื่องจากใชถอยคําสํานวนใกลเคียงกัน ดังจะเปรียบเทียบรายละเอียด
คชสารหาญกลาเพราะงาใหญ
กําเริบใจดวยฤทธิ์ไมคิดแหนง
อยาไวใจวาไมกลาเอางาแทง
ถาพลาดแพลงลงสักนิดชีวิตวาย

๑๐๗

หนึ่งงูเหาเฝูาอยูประตูปลอง
ระวังตนใหพนอันตราย
หนึ่งขาใชในเรือนเตือนสนิท
ประตูในใสอยูอยางดูเบา
เมียของเรา ๆ ชิดพิสมัย
อยากลัวรสพจนังไมยั่งยืน

อยาพึ่งตองชีวิตจะปลิดหาย
หมอยังตายเพราะงูอยาดูเบา
อยาพึงคิดผอนผันวามันเขลา
ชื่อวาเหลามิใชน้ําอยากล้ํากลืน
คบเสือไวเหลือแรงจะแขงขืน
จงกล้ํากลืนความลับไวกับใจ
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๕๐)

ชางสารหกศอกไซร
งูเหากลายเป็นปลา
ขาเกาเกิดแตตา
เมียรักอยูรวมหอง

เสียงา
อยาตอง
ตนปูุ ก็ดี
อยาไววางใจฯ
(โคลงโลกนิติ หนา ๔๐)

เรื่ องนารี ศรี ศวั ส ดิ์ ผู แตง สอนวาหญิ งที่มี มารยาทงามยอ มมีคุ ณคากวาหญิงที่รู ป งาม แต
มารยาททราม โดยอางโคลงสุภ าษิต พระราชนิพนธแ รัชกาลที่ ๕ ที่มีเนื้อหาวาการรักผูหญิง ไมไดรักที่
รูปลักษณแภายนอกแตรักที่คําพูด และการกระทํา ดังนี้
อันรักรูปรักสมบัติเขาตัดขาด
มรรยาทผูกมัดตัดไมไหว
เหมือนพระราชนิพนธแพจนแกําหนดไว
สําเนาในความดําริชิรญาณ
จะชักมาใหเห็นเป็นที่อาง
ความกระจางจริงใจทานไขสาร
ออกตีแผแลใหเป็นเปนพยาน
พระวิจารณแทรงตรึกนึกไตรตรา ฯ
๏ พี่รักนุชนาฎดวย
เห็นใจ จริงเอย
ใชจะรักรูปวิไล
เลิดล้ํา
ชื่นจิตตแแตเรียมไข
คําซื่อ
อีกสิ่งปฏิบัติซ้ํา
สงให รักแรง ฯ
(นารีศรีสวัสดิ์ หนา ๑๓)
๒.๘.๑๑ การสอนโดยอ้างรากเหง้า เทือกเถาเหล่ากอ ดังปรากฏในเรื่องแมมายสอนลูกและ
สุภาษิตกันยืมเงิน เรื่องแมมายสอนลูก ผูแตงสอนใหเป็นผูมีกิริยามารยาทงาม โดยอางวาเป็นรากเหงาของ
คนสยามหรือคนไทย ในขณะที่เรื่องสุภาษิตกันยืมเงินเนนย้ําเรื่องเทือกเถาเหลากอ ดังนี้
เปนคนเกิดใน แผนดินเมืองไทย ตองรูแบบมี
กิริยามรรยาท
ใหสะอาดดี
ตามหนักศักดิ์ศรี
โบราณกรุงไทย
เกิดในสยาม กิริยาตองตาม แบบโบราณไว
คนจะสรรเสริญ
เจริญแตใจ
สวัสดีมีชัย
เพราะมีกิริยา
(แมมายสอนลูก หนา ๓๔)

๑๐๘

เพราะเขาเห็นทางไดมาใชหนี้
เขารักษาเหลากอไมลอลวง

ไมตระหนี่เหนียวแนนจะแหนหวง
ชนทั้งปวงก็นิยมเฝูาชมกัน
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๖)

๒.๙ การสอนโดยการเน้นย้าหัวข้อคาสอนซ้า ๆ เพื่อไม่ให้หลงประเด็น
การสอนโดยการเน น ย้ํ าหั ว ขอคําสอนซ้ํา ๆ ใชสํ าหรับสนับ สนุนคําสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เทานั้น ผูวิจัยพบวา กลวิธีการสอนดานนี้ปรากฏอยางเดนชัดในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ
(พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๙๓) เรื่องสมบัติเม็ดมะขาม สุภาษิตกันยืมเงิน เศรษฐีสอนบุตร มงคลทีปนีแปล และอา
วาศโวหาร ดังจะยกตัวอยางเพื่อใหเห็นรายละเอียดที่เดนชัดขึ้นในเรื่องมงคลทีปนีแปล เรื่องนี้ผูแตงมุงสอน
ไมใหคบคนพาล โดยเนนย้ําคําสอนอยางสม่ําเสมอเพื่อไมใหหลงประเด็น สลับกับการเลานิทานประกอบ
เริ่ มแรกผู แตง สอนบอกสาเหตุที่ตองห างไกลจากคนพาลวา เพราะคนประเภทนี้เป็นพวกปลิ้ นปล อ น
หลอกลวง เอาแตได ไมรูจักคุณคน ทรยศแมแตญาติมิตร ชอบโกหกหลองลวง หนาเนื้อใจเสือ ไมเจียมตัว
เหมือนกิ้งกาไดทอง ชอบยุแหยใหคนผิดใจกัน เป็นพวกพูดจาเชื่อถือไมได มักเกะกะระรานผูอื่น มีนิสัยขี้
อิจฉาริษยา ไมรูจักอาย จึงไมควรนิยมชมชอบคนพาล แมนสนิทชิดเชื้อเป็นผัวเมียก็ควรหยารางเสีย ดังนี้
สันชาติเชื้อเนื้อเชนวาเปนพาล
ในสันดานมีอยางแตขางชั่ว
ที่จะทํากรรมมากไมอยากกลัว
โมหะมัวมืดมิดในจิตตแใจ
เห็นทรัพยแเขาหมายจะเอาเปนประโยชนแ ทั้งบาปบุญคุณโทษหารูไม
ถาเป็นที่ไมมีจะละใคร
เห็นทางไดทําผลอพูดฬอลวง
ตีประจบกลบเกลื่อนใหเงื่อนหาย
เททุบายยั่วใจจะใหงวง
ปลิ้นปลอกหลอกประสมดวยลมลวง
พอเห็นงวงลวงตับเหมือนตุ฿กแก
เชิงหลายอยางลางทีตีสนิท
ทําปกปิดมิดเมนไมเห็นแผล
เที่ยวเลี้ยวลดคดในขอทํางอแง
เหมือนกุญแจกลใสอยูในกล
เอาแตไดใจคอทรลักษณแ
ไมรูจักคุณโทษประโยชนแผล
มีแตหมายถาจะขวิดคิดจะชน
แตชั้นชนคนกันเองไมเกรงใจ
ทรยศคดคิดชั้นมิตรแญาติ์
ไดโอกาสแลวก็ตรงอยาสงสัย
สมคะเนทุกทาไมวาใคร
คบผูใดใหรายเมื่อปลายมือ
ใครอยาไดคบหาเหมือนยาพิษ
ครั้นสิ้นฤทธิ์เมาเบื่ออยาเชื่อถือ
ชะนะไหนเลนดวยชวยกระพือ
เหมือนกระสือปลอมหาเที่ยวหากิน
การโกหกพกลมประสมประสาร
ทั้งโวหารการหลอกก็ปลอกปลิ้น
หนาเนื้อใจเสือเหลือทมิฬ
ใครหลงสิ้นกินหมดไมอดออม
ถาผูใดเมตตามีการุญ
เหมือนทําคุณใหเหยื่อกับเสือผอม
แตพอพีมีพยศไมอดออม
กระโดดดอมเลี้ยวตลบไลขบเอา
ไมรูจักคุณทานสันดานโฉด
เขาทําคุณบูชาโทษกลับโกรธเขา
ทั้งหูแวววองไวใจก็เบา
เหมือนน้ําเตากลิ้งกลอกละลอกซัด
ใครยอใหไวสักนิดในจิตตแหยิ่ง
ทําสุงสิงเจรจาเหมือนหมาสบัด
ออกเปูอเยอกระถินบกยกกนฟใด
ทําสะบัดขนพองทํานองลิง
(มงคลทีปนีแปล หนา ๑ - ๔)

๑๐๙

ผูแตงไดยกนิทานมาเนนย้ําใหเห็นพฤติกรรมของคนพาล โดยเลาเรื่องของหญิงผูหนึ่งที่ไดสามี
เป็นคนพาล สุดทายก็ถูกสามีฆาตาย ผูแตงเลาวามีโจรผูหนึ่ง ทําแตความชั่ว กอนจะถูกนําไปขัง เจาหนาที่
ไดพาไปตระเวนเพื่อประจานความชั่ว จํานวน ๓ วัน ตอมาก็กลาวถึงธิดาเศรษฐีที่บิดารักใครเป็นอยางมาก
ปลูกตึกสามชั้นโดยใหบุตรนั้นอยูชั้นบนสุด เมื่อนางเห็นโจรนางกลับหลงรัก ถึงกับกินไมไดนอนไมหลับ
บิดาจึงตองไปไถตัวโจรจํานวนพันตําลึงใหแกธิดา เมื่อนางอยูกับกับโจรก็รักใครเป็นอยางมาก ตอมาไมนาน
โจรเกิดนึกอยากดื่มเหลาจึงไดแตนอนนิ่ง เมื่อนางถามจึงตอบวาเพราะไดบนบานเทวดาไว แรงสินบนเลย
ทําใหเป็นเชนนี้ นางจึงขอใหโจรไปแกบนเสีย โจรพานางเดินไปที่เขาใหญแหงหนึ่ง ขอใหทาสีอยูที่เนินเขา
แลวพานางเดินขึ้นเนิน เมื่อไปถึงนางขอใหโจรรีบแกบน ฝุายโจรบอกวาจะนําเครื่องประดับของนางไปขาย
เพื่อซื้อเหลามาดื่ม นางขอใหโจรไปดื่มเหลาที่บาน โจรปฏิเสธแลวฆานางทันที ผูแตงกลาววานิทานเรื่องนี้
ใชสอนผูหญิงไมใหคบหาสามีที่เป็นพาล ตอมาก็เนนย้ําไมใหคบหาภรรยาที่เป็นคนพาลดวย ดังนี้
มีเปนเรื่องขออางอยูอยางนี้
มิใชที่จะแกลงแตงไววา
ใครหญิงจงจําเปนตํารา
อยาคบหาสามีที่เปนพาล
ถาบุรุษอยาหาภรรยาผิด
ทุจริตเหลือแสนไมแกนสาร
จะชักเรื่องมาใหเห็นเปนนิทาน
ในตํานานวายังมีกระทาชาย
(มงคลทีปนีแปล หนา ๑๔)
การสอนผูชายไมใหหาภรรยาที่เป็นพาล ผูแตงเลาเรื่องของหญิงนางหนึ่งซึ่งแอบนอกใจสามี
โดยวางแผนใหชูไปลอบทํารายสามีที่ทา น้ํา จนสามีถึงแกความตาย กอนตายสามีมีจิต ผูกพันภรรยาจึงกลับ
ชาติไปเกิดเป็นงูเรือนเพื่อใหไดอยูใกล ๆ คนรัก ครั้นหญิงรายรับรูวาเป็นสามีของตนก็ฆาอีก สามี กลับชาติ
มาเกิดมาเป็นวัวก็ฆาวัวตาย กลับชาติมาเกิดเป็นสุนัขก็จับสุนัขถวงน้ํา ครั้นกลับชาติมาเกิดเป็นเป็นบุตรใน
ครรภแ ทารกเริ่มรูตัวแลววามารดาเป็นหญิงพาล กลัวจะถูกฆาอีก จึง มีทาทีหวาดกลัวมารดาของตนเป็น
อยางมาก จนยายายทราบความจริงจึงใหกุมารอยูหางจากหญิงนั้น ถัดมาก็เลาถึงพฤติกรรมของบุตรพาลที่
ฆาบิดาของตนเพื่อสอนวาแมจะมีสายเลือดเดียวกันก็ควรตัดขาด ดังหลักคําสอนที่เชื่อมโยงถึงกันดังนี้
แตเวียนวายตายเชนนี้ถึงสี่ชาติ
ดูรายกาจทรลักษณแอักกุศล
ชาติหญิงพาลการชั่วติดตัวตน
ใครจะปนก็มีแตแพภัยตัว
ทั้งหญิงพาลชายพาลสันดานคด
ไมมีคิดละลดพยศชั่ว
ถาผูใดคบหาพาเมามัว
จะพันพัวพาตัวใหพลอยเปน
เหมือนของเนาหรือจะเอาเครื่องหอมอบ ไมมีกลบเกลื่อนกลิ่นใหสิ้นเหม็น
ถาถูกเนาเขาสักหนอยก็พลอยเปน
พากันเหม็นเหมือนพระยาชาตสัตรู
(มงคลทีปนีแปล หนา ๑๘)
นิทานที่เลาเกี่ยวกับพระเจาอชาติศัตรูเลาวา พระเทวทัตผูเป็นอาจารยแของพระเจาอชาติศัตรู
มายุแหยใหพระเจาอชาติศัตรูแยงราชบัลลังกแจากพระบิดา เมื่อทําสําเร็จแลว พระเทวทัตก็ยุยงใหพระเจา
อชาติศัตรูประหารชีวิตพระบิดาตอไป พระเจาอชาติศัตรูจึงใหทหารนําพระเจาพิมพิสารไปขังแลว สั่งให
ทหารงดใหอาหารแกพระบิดา พระมเหสีของพระเจาพิมพิสารทราบขาวก็แอบนําอาหารใสไวในมวยผม
เพื่อนํามาใหพระสวามี ครั้นพระเจาอชาติศัตรูจับไดนางจึงเปลี่ยนเป็นบดขาวใสในผิวหนังแทน แลวเอาสะ
ใบมาบังไว เมื่อพระเจาอชาติศัตรูทราบก็สั่งหามไมใหพระนางไปเยี่ยมพระเจาพิมพิสารอีกตอไป ฝุายพระ

๑๑๐

เจาพิมพิสารยังคงมีพระชนมแชีพอยูเพราะเดินจงกรมแทนเสวยพระกระยาหาร เมื่อพระเจาอชาติศัตรูเห็น
วาพระบิดายังไมสวรรคตก็สั่งใหทหารกรีดเทาแลวเอาน้ําเกลือมารดซ้ํา ตามดวยการเอาถานไฟมานาบ
สุดทายพระเจาพิมพิสารก็สวรรคต ตอมาพวกเสนานําขาวดีมาทูลพระเจาอชาติศัตรูวาพระมเหสีของ
พระองคแใหกําเนิดพระกุมาร พระเจาอชาติศัตรูดีพระทัยเป็ นอยางมากทําใหนึกถึงพระเจาพิมพิสารผูเป็น
บิดา เสนาทูลวาพระบิดาของพระองคแสวรรคตแลว ยังความเสียพระทัยใหแกพระเจาอชาติศัตรูยิ่งนัก ดังนี้
ขอชักเรื่องมาไวใหแตพอ
ไดเห็นขอจิตตแพะวงที่สงสัย
ถาคบพาลสันดานเปนพาลไป
ดวยวาใจเปนมนุษยแปุถุชน
ยังติดหวงบวงเบญะจมารขัง
ไมจริงจังแจงประจักษแในมรรคผล
ถาพาลชักนําแนะจะแวะวน
ดวยจิตตแตนระยํายับจึงกลับกลอก
แมนคบพาล ๆ พากวาจะกลับ
เสียเยินยับโทษกรณแไมถอนออก
เหมือนวัวหายภายหลังจึงตั้งคอก
เสี้ยนหนามยอกบงไดขางในยับ
เหมือนพระยาชาตสัตรูนั้นรูสึก
ไดสํานึกหวนจิตตแจึงคิดกลับ
ตองปใญจาริยะกรรมระยํายับ
เพียบอาภัพพอการดวยพาลพา
บารมีควรที่ถึงมรรคผล
ยังไมพนอบายะทุกขา
ทานทั้งหลายจงจําเปนตํารา
ถาคบหาพาลชั่วมัวนิยม
อยาวาคนเหมือนกันแตชั้นไม
ที่ตนไรรศชาติไมฝาดขม
บระเพ็ชมันเหนียวขึ้นเกียวกลม
ยังเฝื่อนขมรศชาติประหลาดไป
(มงคลทีปนีแปล หนา ๓๖ - ๓๗)
ตอนทายผูแตงสนับสนุนใหคบแตบัณฑิต โดยใหเหตุผลวาจะประสบแตความสุขความเจริญ
โดยยกนิทานเรื่องหนึ่งมาเลา ใจความวามีชายผูหนึ่งที่เลนการพนันจนหมดตัว ตอมาไดซัดเซพเนจรไปพบ
กับฤๅษี ฤๅษีมีจิตเมตตาบวชให แลวก็สอนวิชาตาง ๆ จนชายนั้นสามารถเหาะเหินเดินอากาศได วันหนึ่ง
ชายนั้นเหาะไปพบกับหญิงงามนางหนึ่งก็ตกหลุมรักจนไดหญิงนั้นมาเป็นภรรยา โดยหญิงนั้นมีพอแมเป็น
โจร สงผลใหเขาตองเป็นโจรตามครอบครัวภรรยาไปดวย เมื่อถึงคราวเคราะหแรายจึงถูกเจาหนาที่บานเมือง
จับตัวไปดําเนินคดี วันนั้นพระฤๅษีออกเดินบิณฑบาตเห็นคนหอมลอมโจรผูรายอยูก็เขาไปดูใกล ๆ ครั้น
เห็นวาเป็นศิษยแของตนก็เขาไปเตือนสติจนชายนั้นคิดไดแลวบริกรรมคาถาเหาะหนีไปทันที ดังนี้
ปใณฑิตาจะเสวนานั้น
ใหหมายมั่นมุงมาตรแปราถนา
อันนักปราชญแที่ทานดีมีปใญญา
จงไปสูมาหาใหเนือง ๆ
แมนสงสัยสิ่งไรใหไตถาม
ทานจะไดแจงความไปตามเรื่อง
ถึงทุกขแโศกสาระพัดจะขัดเคือง
จะปลดเปลื้องดวยนักปราชญแฉลาดแท
จะมีแตสวัสดิ์สัตถาผล
เปนมงคลล้ําเลิดประเสริฐแน
จะคอยรูสาระพัดทั้งอัตถแแปล
ตามกระแสผิดพลั้งไดยั้งตัว
แมนคุนเคยคบหาอุสาสะ
เหมือนชําระมลทินใหสิ้นชั่ว
จะผองแผวพากายใหหายมัว
จะพาตัวใหเปนสุขสนุกสบาย
ธรรมดานักปราชญแชาติบัณฑิตยแ
จะชักขางทางผิดอยาคิดหมาย
มีแตทางกุศลพนอะบาย
จะเผยผายพจนังก็ยั่งยืน
(มงคลทีปนีแปล หนา ๓๗)

๑๑๑

สําแดงเดชเพทฌานบรรดานเหิน
เรื่องเชนนี้มีมาถาธิบาย
วาคบคนพาล ๆ พาไปหาผิด
จงตรองตรึกใหแจงแหงยุบล

ลอยดําเนิรเมฆาเวหาหาย
ทานทั้งหลายจงตั้งสติตน
คบบัณฑิตยแชักพาไปหาผล
ระมัดตนบําบัดตัวเรงกลัวภัย
(มงคลทีปนีแปล หนา ๓๘)

๒.๑๐ การสอนโดยใช้วิธีสนทนาธรรมตามแบบวิธีในพระพุทธศาสนาเพื่อตอบสนองด้านจิตใจ
การสอนโดยใชสนทนาธรรมตามแบบวิธีในพระพุทธศาสนา มีทั้งการใชถาม-ตอบแบบปุจฉา
วิสัชนาระหวางผูสอนกับ ผูฟใง โดยผูถาม-ผูตอบอาจเป็นคนธรรมดาหรือ พระสงฆแก็ได วิธีนี้ชวยใหผูฟใงซึ่ง
เป็นชาวพุทธเกิดปใญญามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ใชวิธีถกเถียงปใญหาธรรม ผูวิจัยพบวากลวิธีการสอนดานนี้
ปรากฏอยางเดน ชัดในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๙๓) เรื่องสุ ภาษิต
สอนใจ ดังรายละเอียดดานกลวิธีการสอนตอไปนี้
๒.๑๐.๑ การใช้วิธีถาม-ตอบแบบปุจฉา-วิสัชนา เรื่องสุภาษิตสอนใจ ผูแตงตองการสอนให
เห็นลักษณะของผูหญิงดี จึงใชวิธีถาม-ตอบระหวางมหาพราหมณแกับพระพุทธองคแ มหาพราหมณแถามพระ
พุทธองคแวา หญิงที่งาม งามดวยรูปรางหนาตา งามดวยชาติตระกูล หรืองามดวยสิ่งใด พระพุทธองแตอบวา
การมีรูปงามและการมีทรัพยแสมบัติมากเป็นเพียงองคแประกอบภายนอกที่ประดับกายใหงามเทานั้น แต
ความงามที่แทจริง คือ การมีกิริยาอัชฌาสัยดี คือมีทั้งกิริยาดี วาจาดี และน้ําใจดี แมเกิดในชาติตระกูลดี
ใสเสื้อผาอาภรณแสวยงาม แตหากมีกิริยาเหมือนวานร มีนิสัยเยอหยิ่งจองหองก็ไมงาม หากหญิงใดมีครบทั้ง
๓ อยางหญิงนั้นยอมเป็นที่เกรงกลัวของทุกคน ปูองกันตนจากคนคิดริษ ยา ปราศจากศัตรูหมูมาร ผลแหง
ความดีจะทําใหไปเกิดในภพภูมิที่ดดี วย ดังนี้
ครั้งนั้นวามหาพราหมณแถามพระองคแ
วาสตรีมีทรงเสนหา
งามอินทรียแดีเกินเจริญตา
ลวนโสภาเฟื่องฟุูงแกฝูงคน
สุดประเสริฐเลิศลบในภพสาม
ขอทูลถามใหแจงแหงนุสนธิ์
หรือวางามตามประยูรตระกูลตน
ทศพลทรงชี้คดีความ
ตรัสตอบตามพราหมณแถามมูลเหตุ
สตรีเพศงามจบในภพสาม
รูปกับทรัพยแประดับกายหญิงชายงาม
ไมสูความสุจริตประสิทธิ์จริง
กิริยาอัชฌาศัยน้ําใจจิตตแ
สุจริตดีสงาสมหนาหญิง
อันโภคาพารูปเจริญจริง
ไมเยอหยิ่งกิริยาเหมือนอาภรณแ
ถึงตระกูลประยูรวงศแจะทรงศักดิ์
วิไลลักษณแคมขําล้ําอับศร
ที่บางทีดีกระไรแตใจรอน
เหมือนวานรโลดไมไลกัดกัน
มหาพราหมณแกลับถามชิณสีหแ
วาสตรีอยากจริงทุกสิ่งสรรพแ
อันสิ่งใดในโลกเราทุกวัน
จะปูองกันหมายปองของนารี
ตัวเป็นหญิงสิ่งใดจะไดพึ่ง
แนเป็นหนึ่งแทเที่ยงไมเลี่ยงหนี
ปางพระองคแทรงพุทธวาที
วาสตรีเจริญตาที่ถาวร
กิริยาอุปมาเหมือนคูคาย
วาทีเอื้อนเหมือนสายธนูศร
น้ําใจเขาเหมือนเจาพระนคร
ประชากรยอมกลัวทุกทั่วคน
สุจริตทั้งสามงามผองแผว
ดังดวงแกวลอยฟูาเวหาหน

๑๑๒

คือศีลทานการบุญอุดหนุนตน
ปูองกันตนคนคิดริษยา
องคแศีลนั้นทานวาแกวเจ็ดประการ

จะแผผลจากหมูสัตรูมาร
เป็นไมเทากาวหนาในสงสาร
ผลทานเป็นญาติไมคลาดตน
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๕๒ - ๕๔)

๒.๑๐.๒ การใช้วิธีถกเถียงปัญหาธรรม เรื่องสุภาษิตสอนใจอีกตอนหนึ่ง ผูแตงตองการสอน
ใหเห็นวาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาสําคัญกวาการยึด มั่นในไสยศาสตรแ โดยกําหนดใหตัวละคร
๒ ตัวถกเถียงปใญหาธรรมกัน เริ่มจากนายกระวีที่กลาววาการนับถือพุทธคุณดีกวานับถือไสยคุณ หากรักษา
ศีล ฟใงธรรมอยางสม่ําเสมอยอมพาตนใหรอดพนจากทุกขแภัย ทั้งปวง ฝุายนายปรีชากลาววาการนับถือไสย
คุณสํ าคัญกวา โดยอางตอนที่พระอิศวรทําพิธีโ สกันตแให พระโอรสวา เพราะพระอิศ วรไมทูล เชิญพระ
นารายณแซึ่งเป็นตัวแทนของไสยคุณมารวมพิธี สงผลใหศีรษะของพระโอรสหายไป ฝุายนายกระวีโตกลับไป
วาแมพระนารายณแจะมีคุณงามความดีทางไสยคุณก็จริงอยู แตกอนทําพิธีทานก็แสดงความเคารพนบนอบ
ตอพระสงฆแ และอาราธนาพระพุทธคุณ กอน แมจะเกิดปใญหา แตสุดทายพิธีนั้นก็สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ตอมาก็ยกเรื่ องเลามาสนั บสนุ นความคิดของตน โดยเล าเรื่ องของชายสองคนซึ่งเป็นสหายกัน ทั้งสอง
เดินทางกลางปุ า เมื่อเห็นวาจวนค่ําแลวจึงหาที่พักแรม ทั้งสองพบศาลเจาและวัดรางกลางปุา ในเวลา
เดียวกัน สหายผูหนึ่งตองการพักที่ศาลเจา เพราะมีความเห็นวามีเทพารักษแคุมครอง ฝุายอีกสหายหนึ่ง
ตองการนอนพักในวัดเนื่องจากมีความเห็ นวามีที่กําบังที่มิดชิดกวา ทั้งสองจึงแยกยายกันไปพักตามที่
ตองการ ตกดึกสหายที่นอนบริเวณศาลเจาถูกเสือกิน ตางจากอีกฝุายที่แคลวคลาดจากภยันอันตรายตาง ๆ
สะทอนใหเห็นวาความคิดความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาสําคัญกวาทางไสยศาสตรแ ดังตัวอยางตอไปนี้
จะใหเห็นเห็นคติวินิจฉัย
พุทธแกับไสยผูกพันเป็นปใญหา
ตางซักถามตามเหตุเจตนา
ใหรูวาฉันใดขางไหนดี ฯ
นายกระวีมีรสพจนาดถแ
ประกอบชาติลวงถามตามวิถี
รักษาศิลภิญโญในโลกียแ
ยอมจะมีคุณมากไมยากนาน
ดวยทางธรรมสําคัญเป็นอันยิ่ง
ไมพาดพิงโลภหลงในสงสาร
ถือแมนยําธรรมขันธแในสันดาน
ถึงวายปราณพาตนใหพนภัย
ฝุายขางนายปรีชาฟใงวาขาน
จึงทัดทานผันแปรกลาวแกไข
อันทางพุทธแบุถุชนที่สนใจ
ตามวิสัยโลกกับธรรมที่สําแดง
ฉันขอแปลแกตามความขี้เทอ
เหมือนคนเพอพูดมากฝีปากแผลง
อันทางพุทธคุณก็รุนแรง
แตยังแฝงอยูขางไสยไมไกลกัน
จะชักเรื่องมาใหเห็นไวเป็นสวน
พระอิศวรองคแทาวเจาสวรรคแ
ประกอบกิจคิดเป็นเอจอมเทวัน
จะโสกันตแหนอนารถยังคลาดคลาย
ตัดโมลีที่โอรสกําหนดนั้น
ทรงพระขรรคแกลับฉะศีรแษะหาย
เพราะไมเชิญสุริวงศแองคแนารายนแ
ก็เทียบคลายไสยศาสตรแจึงพลาดแพลง
นายกระวีฟใงคําที่ร่ําวา
ทานปรีชารูหลักชักแถลง
ในเรื่องราวเจาสาลามาชี้แจง
วาความแฝงอยูขางไสยไฉนนาย
สวรรคโลกเรื่องราวที่กลาววา
บุตรเจาฟูาโสกันตันตแดังมั่นหมาย
เพราะไมเชิญสุริวงศแองคแนารายนแ
จึงกลับกลายเศียรขาดพลั้งพลาดลง
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วาองคแพระนเรศรแเป็นเพศไสย
ไดอาราธนาพระพุทธองคแ
ตํานานมีสองสหายเที่ยวผายผัน
แนวพนัศขัดขวางหนทางไกล
ถึงศาลเจามีในที่ไพรกวาง
สหายหนึ่งจึงวาเขาสายัณหแ
เราจะตองหยุดหยอนเขาผอนพัก
สหายหนึ่งวาขาอะใจ
ไมมิดชิดติดขัดกลัวสัตวแราย
อาศัยในโบสถแเถิดประเสริฐครัน
สหายนั้นตอบไปตามใจเจา
เทพารักษแคงรับอภิบาล
สหายนั้นฟใงความตามประโยชนแ
บังกายฝารอบเป็นขอบชิด
เวลาดึกเสือรายในไพรสิณฑแ
พุทธแกับไสยไดแจงแสดงการ

ทานก็ไดคารวะองคแพระสงฆแ
เจริญทรงตอเกลาเขาดังใจ
จะพากันไปเคหาที่อาศัย
อโณทัยลับฟูาพนาวัน
ยังวัดรางมีในที่ไพรสัณฑแ
จะผายผันพงพีมักมีภัย
ที่สํานักเทพาพออาศัย
จะอาศัยศาลเจาเปลี่ยวเปลาครัน
ทําอันตรายชีวาถึงอาสัญญแ
มีฝากั้นกันกายสิ้นภัยพาล
ตัวของเราจะอยูนี่พักที่ศาล
ในวิหารทานสหายไปสถิต
ก็เขาโบสถแงับทวารลั่นดานปิด
สําราญจิตตแมิไดมีภัยพาล
ก็มากินผูสหายอาศัยศาล
เป็นตํานานเชนนี้ที่มีมา
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๖๔ - ๖๖)

จากการศึกษาภูมิปใญญาดานการใชกลวิธีการสอนพบวา ผูแตงใชกลวิธีตาง ๆ ที่หลากหลาย
ไดแก การสอนอยางตรงไปตรงมาเพื่อเนนย้ําสิ่งที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ การสอนผานเรื่องเลาตาง ๆ
เพื่อสรางความเพลิดเพลินควบคูกับการไดรับคติคําสอน การสอนโดยทาพิสูจนแและทดลองผลเพื่อใหเห็น
ผลเชิงประจักษแ การสอนโดยอธิบายเหตุผลและยกตัวอยางประกอบเพื่อใหเขาใจงาย การสอนโดยการแจก
แจงสาระคําสอนเพื่อใหเห็นขอมูลอยางกระจางแจง การสอนโดยบอกผลที่จะไดรับ เพื่อยั่วยุใหอยากทําดี
และรูสึกกลัวเมื่อทําชั่ว การสอนโดยการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น การสอนโดยอาง
บริบทตาง ๆ เพือ่ ใหนาเชื่อถือ การสอนโดยการเนนย้ําหัวขอคําสอนซ้ํา ๆ เพื่อไมใหหลงประเด็น และการ
สอนโดยใชวิธีปุจฉา-วิสัชนาตามแบบวิธีในพระพุทธศาสนาเพื่อตอบสนองดานจิตใจ สะทอนใหเห็นการ
ถายทอดภูมิปใญญาที่ชาญฉลาดเพื่อมิใหผูอานเบื่อหนาย และเขาถึงหลักคําสอนมากยิ่งขึ้น ดังแผนภูมิ

๑๑๔

ภูมิปัญญาด้านการใช้กลวิธีการสัง่ สอน

การสอนอยางตรงไปตรงมาเพื่อเนนย้ําสิ่งที่
ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบตั ิ

การสอนโดยบอกผลที่จะไดรับเพื่อยั่วยุใหอยากทํา
ดีและรูสึกกลัวเมื่อทําชั่ว

การสอนผานเรื่องเลาตาง ๆ เพื่อสรางความ
เพลิดเพลินควบคูกับการไดรับคติคําสอน

การสอนโดยการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นภาพที่เป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น

การสอนโดยทาพิสูจนแและทดลองผลเพื่อให
เห็นผลเชิงประจักษแ

การสอนโดยอางบริบทตาง ๆ เพื่อใหนาเชื่อถือ

การสอนโดยอธิบายเหตุผลและยกตัวอยาง
ประกอบเพื่อใหเขาใจงายยิ่งขึ้น

การสอนโดยการเนนย้ําหัวขอคําสอนซ้ํา ๆ เพื่อ
ไมใหหลงประเด็น

การสอนโดยการแจกแจงสาระคําสอนเพื่อให
เห็นขอมูลอยางกระจางแจง

การสอนโดยใชวิธีสนทนาธรรมตามแบบวิธีใน
พระพุทธศาสนาเพื่อตอบสนองดานจิตใจ

แผนภูมิที่ ๙ ภูมิปใญญาดานการใชกลวิธีการสอน
ตอนที่ ๓ ภูมิปัญญาด้านการสร้างสรรค์ทางสุนทรียะในวรรณกรรม
ภูมิปใญญาดานการสรางสรรคแ ทางสุนทรียะในวรรณกรรม เกิดจากการสรางสรรคแเสียงคําและ
โวหารตาง ๆ ที่ทําใหการสื่อสารมีคุณภาพ ตรงตามจุดมุงหมาย และกอใหเกิดความงาม โดยดวงมน จิตร
จํานงคแ (๒๕๓๖: ๑๔๒ - ๑๔๓) อธิบายลักษณะและคุณคาของการศึกษาวรรณคดีในแนวสุนทรียศาสตรแไว
ว า การศึ ก ษาสุ น ทรี ย ภาพของภาษา จะคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพของการสื่ อ สาร ความหมาย จุ ด มุ ง หมาย
องคแประกอบทั้งแยกยอยและเมื่อรวมกันเป็นเอกภาพ เป็นการศึกษาความผสานของทั้งรูปแบบและเนื้อหา
โดยการสรางสรรคแของกระบวนการแสดงออก ผานการตีความตามทัศนะและจินตนาการของผู ประพันธแ
เป็นการศึกษาเพื่อหยั่งลึกลงในงานเขียน เพื่อ เขาถึงแกนแทของวรรณคดี และเป็นการศึกษาถึงความงาม
ในการแสดงออกซึ่งความคิดและอารมณแของมนุษยแ แมสิ่งที่แสดงออกนั้นอาจงดงามหรือไมก็ตาม
จากการศึกษาวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) พบวา ในการ
แตง ผูแตงแสดงภูมิปใญญาดานการสรางสรรคแทางสุนทรียะในวรรณกรรมที่กอใหเกิดความไพเราะงดงาม
ทั้งดานเสียง คําและความหมาย เพื่อเนนย้ําจุดมุงหมายของวรรณกรรม คือ การใหความบันเทิงควบคูกับ
การสั่งสอนเรื่องราวตาง ๆ เพื่อชวยใหการดําเนินชีวิตราบรื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งปรากฏในวรรณกรรมคําสอน
ภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) ดังรายละเอียดตอไปนี้

๑๑๕

๓.๑ การสร้างสรรค์เสียงคาเพื่อสื่ออารมณ์ ความคิด
การสรางสรรคแเสียง คือ การเลือกสรรคําสัมผัสที่มีความพิเศษกวาปกติมาใชในคําประพันธแ ทั้งนี้ก็
เพื่อการอานดวยทํานองเกิดความไพเราะเมื่ออานออกเสียง ในการสรางสรรคแเสียง มีทั้งการเลนเสียงสัมผัส
วรรณยุกตแ คือ การใชคําไลระดับตามการผันวรรณยุกตแคลายเสียงดนตรี ซึ่งนอกจากเลนเสียงแลวตอง
คํานึงถึงความหมายที่ไมผิดเพี้ยนดวย การเลนเสียงสัมผัสสระ คือ การนําคําที่มีเสียงคลองจองกันดวยเสียง
สระและเสียงพยัญชนะทายพยางคแ มาวางคูกัน อาจมีเสียงอื่นมาคั่นก็ได และการเลนสัมผัสพยัญชนะ คือ
การนําคําที่คลองจองกันดวยเสียงพยัญชนะตนมาวางไวในวรรคเดียวกันหรือตางวรรค ทั้ง หมดนี้เพื่อสราง
ความไพเราะเมื่ออานออกเสียง และอาจใชเพื่อสื่ออารมณแ ความคิดดวย สําหรับการสรางสรรคแคํา คือ การ
ใชคําที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อเนนย้ําคํา ความหมายหรือความคิดที่ตองการจะสื่อถึงผูอาน หรือกลาวไดวา
เป็นการเนนย้ําแกนเรื่องที่จะสอนก็ได ดังรายละเอียดตอไปนี้
๓.๑.๑ การเลนเสียงสัมผัสวรรณยุกตแ ผูวิจัยพบวา ในการแตงวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุค
การพิมพแ ผูแตงนิยมแตงเป็นกลอนสุภาพหรือกลอนเพลงยาวโดยนิยมเลนเสียงวรรณยุกตแ เพื่อชวยใหบท
กลอนมีความไพเราะ กําหนดใหคําสุดทายของกลอนวรรคแรกใชเสียงโทหรือเสียงเอก บางครั้งอาจมีเสียง
ตรีบาง คําสุดทายของกลอนวรรคที่ ๒ ใชเสียงจัตวา คําสุดทายของกลอนวรรคที่ ๓ และ ๔ ใชเสียงสามัญ
ดังเรื่องสมบัติเม็ดมะขาม ผูแตงใหคําสุดทายของกลอนวรรคแรกใชเสีย งโทหรือเสียงเอก คือ คําวา “จัก”
และ คําสุดทายของกลอนวรรคที่ ๒ ใชเสียงจัตวา คือ คําวา “สนอง” คําสุดทายของกลอนวรรคที่ ๓ และ
๔ ใชเสียงสามัญ คือ คําวา “คอง” และ “ไป” เรื่องปกีรโณวาท บทกลอนจํานวน ๒ บท ผูแตงใหคํา
สุดทายของกลอนวรรคแรกใชเสียงโทหรือเสียงเอก คือ คําวา “ชั่ว”ของวรรคแรกบทที่ ๑ และ “ชื่อ” ของ
วรรคแรก บทที่ ๒ คําสุดทายของกลอนวรรคที่ ๒ ใชเสียงจัตวา คือ คําวา“ขา”ของวรรคที่ ๒ บทที่ ๑ และ
“เหลือ” ของวรรคที่ ๒ บทที่ ๒ คําสุดทายของกลอนวรรคที่ ๓ และ ๔ ใชเสียงสามัญ คือ คําวา “อัตรา”
และ “เกลือ” ของวรรคที่ ๓ และ ๔ บทที่ ๑ และ “เรือ” และ “การ” ของวรรคที่ ๓ และ ๔ บทที่ ๒ ดังนี้
เราจะตองทําดูไมรูจัก
จะทายทักกลาวความตามสนอง
เพื่อเขาอายไมรับประคับประคอง
เราจะตองเกอเขินเดินกลับไป
(สมบัติเม็ดมะขาม หนา ๓)
อยาคบเพื่อนเที่ยวซนโรงคนชั่ว
รักสนุกทุกขแถนัดเต็มอัตรา
สูญทั้งทรัพยแเสียทั้งกายอายทั้งชื่อ
ยังคนเถื่อนเดินกรายเรขายเรือ

จะพาตัวเจ็บอายเดินยายขา
เดินจูงมาเขียวเหมือนเคี้ยวเกลือ
ถาขืนดื้ออยากสนุกคงทุกขแเหลือ
อยาเอื้อเฟื้อหลงเลนไมเป็นการ
(ปกีรโณวาท หนา ๗)

๓.๑.๒ การเลนเสียงสัมผัสสระ ผูวิจัยพบวา ผูแตงวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ
มักนิยมแตงคําประพันธแโดยการเลนเสียงสัมผัสสระภายในวรรคเดียวกัน ซึ่งมีทั้งเลนเสียงสระคูเดียวหรือ
สองคู เพื่อสรางความไพเราะ ดังเรื่องนารีศรีสวัสดิ์ ผูแตงเลนเสียงสระ คือ ในวรรคแรก เลนคําวา จา-พา/
ที-มี วรรคที่สอง เลนคําวาอึกทึก-ตรึก วรรคที่สาม เลนคําวาชั่ง-ฟใง และวรรคที่สี่ เลนคําวางอด-ยอด สวน
เรื่องกลฉอ วรรคแรก เลนคําวาสาว-คราว/ (ประ) ถม-สม (รศ) วรรที่สอง เลนคําวาสบ-อบ-สบ วรรคที่
สาม เลนคําวาชวน-ยวน/เยา-เคลา และวรรคที่สี่ เลนคําวา (ละ) หอย-ผอย ดังรายละเอียดตอไปนี้
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จํานรรจาพาทีมีจังหวะ
สามีสอนรอยชั่งฟใงภิปราย

อยาเอะอะอึกทึกตรองตรึกหมาย
อยาวุนวายเงางอดยอดยุพิน
(นารีศรีสวัสดิ์ หนา ๑)

ฝุายหนุมสาวคราวประถมไดสมรศ
เชยชมชวนยวนเย้าเคล้าคลอเคลีย

เกษมสบออมอบแสนสบเสีย
ตางละเหี่ยละหอยหลับผอยไป
(กลฉอ หนา ๔๒)

๓.๑.๓ การเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะ ผูแตงวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ ยังนิยม
แตงคําประพันธแโดยการเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะอยางสม่ําเสมอควบคูกับการเลนเสียงสัมผัสสระสระ
ภายในวรรคเดียวกันเพื่อสรางความไพเราะดวย ดังเรื่องนารีศรีสวัสดิ์ วรรคแรก เลนคําวาประ-ปรุง/รุง-ราง
วรรคที่สอง เลนคําวา (สํา) อาง-เอี่ยม-องคแ- อ (นงคแ) วรรคที่สาม เลนคําวาชาย-ชั่ว-ชา/วา-วอน วรรคที่สี่
เลนคําวาขอด-คอน-แคน-แคน- (ระ) คาย สวนเรื่องสุภาษิตสอนใจก็ปรากฏในลักษณะเดียวกัน ดังบทแรก
วรรคแรก เลนคําวา (โท) สา-รา (คี)/ (รา) คี-มี วรรคที่สอง เลนคําวาเมีย-เสีย วรรคที่สาม เลนคําวา แตกแหลก วรรคที่สี่เลน คําวาราย-กาย บทที่สอง วรรคแรก เลนคําวาอก-ชก/หัว-กลัว วรรคที่สอง เลนคําวา
(โท) สา-บา วรรคที่สอง เลนคําวา หาม-ปราม/ไว-ไม และวรรคที่สี่ เลนคําวา (โท) สา- ดา
จะประเทืองเครื่องปรุงบํารุงราง
ใหสําอางเอี่ยมองคแอนงคแสมร
กลัวชายชั่วต่าํ ชาจะวาวอน
แกลงขอดคอนแคนแคนแสนระคาย
(นารีศรีสวัสดิ์ หนา ๑๘)
อันโทสาราคีมักมีโทษ
มีขาวของตอยแตกแหลกกระจาย
ลงทุบอกชกหัวไมกลัวมวย
ใครจะหามปรามไวก็ไมฟใง

เมื่อขึ้งโกรธลูกเมียพาเสียหาย
บาทํารายรางกายไมอินัง
เพราะเป็นดวยโทสาเหมือนบาหลัง
ดวยกําลังโทสาพาลดาคน
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๖๑)

๓.๑.๔ การซ้ําเสียงพยัญชนะ ๒ คู หรือ ๓ คูในวรรคเดียวกัน นอกจากผูแตงวรรณกรรมคํา
สอนภาคกลางยุคการพิมพแนิยมเลนเสียงสัมผัสสระและพยัญชนะแลว ผูแตงวรรณกรรมกลุมนี้ยังนิยมซ้ํา
เสียงพยัญชนะเป็นคู ๆ คลาย ๆ กลบทดวย โดยปรากฏอยางโดดเดนในวรรณกรรมคําสอนเรื่องอุทาหรณแ
สอนจิตตแกนิษฏฐา เชน ตัวอยางแรก วรรคแรก มีการซ้ําเสียงพยัญชนะ ๒ คู คือ ออนละมุน/อุนละไม และ
วรรคที่สี่ คือ แสนงอน/สอนงาย ตัวอยางที่สอง วรรคแรก มีการซ้ําเสียงพยัญชนะ ๒ คู คือ เสียนาง/สราง
นวล วรรคที่สาม คือ เลื่องชื่อ/ลือชาญ และวรรคที่สี่ คือ พาเหียร/เพียรหา ตัวอยางที่สาม บทแรก วรรค
แรก มีการซ้ําเสียงพยัญชนะ ๓ คู คือ เนื้ออุน/หนุนออน/นอนอาน วรรคที่สอง คือ (สัง) เกตสาร/การ
สอน/กอนสม วรรคที่สาม คือ นางงาม/นามงอน/นอนงม วรรคที่สี่ คือ คารม/คมร่ํา/คําเรา บทที่สอง
วรรคแรก มีการซ้ําเสียงพยัญชนะ ๓ คู คือ จะขาย/จายของ/จงขาน วรรคที่สอง มีการซ้ําเสียงพยัญชนะ
๒ คู คือ เสียงหวาน/สารวา วรรคที่สาม คือ กลาวแสรง/แกลงสอน วรรคที่สี่ คือ อนงคแเยาวแ/เนาวแอยา
ตัวอยางที่สี่ วรรคแรก มีการซ้ําเสียงพยัญชนะ ๒ คู คือ นวลปราง/นางปรุง วรรคที่สอง คือ สําอาง/สม
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องคแ วรรคที่สาม มีการซ้ําเสียงพยัญชนะ ๓ คู คือ สงวนเจียม/เสงี่ยมจัด/สงัดจริง ตัวอยางที่หา บทแรก
วรรคที่หนึ่ง มีการซ้ําเสียงพยัญชนะ ๓ คู คือ เคราะหแยาว/คราวยัง/ครั้งยอม วรรคที่สอง มีการซ้ําเสียง
พยัญชนะ ๒ คู คือ แมละมอม/หมอมละไม วรรคที่สี่ คือ กลับแวง/แกลงเวียน บทที่สอง วรรคแรก มีการ
ซ้ําเสียงพยัญชนะ ๓ คู คือ สวนจริง/สิ่งจน/ซนจิตตแ วรรคที่สาม มีการซ้ําเสียงพยัญชนะ ๒ คู คือ เบือน
จิตตแ/บิดใจ วรรคที่สี่ มีการซ้ําเสียงพยัญชนะ ๓ คู คือ ชื่อตัว/ชั่วติด/ชิดตน สวนตัวอยางที่หก วรรคแรก
การซ้ําเสียงพยัญชนะ ๒ คู คือ ดําเนิร/เดิรหนา วรรคที่สอง คือ พาซุด/ผุดสิ้น วรรคที่สาม มีการซ้ําเสียง
พยัญชนะ ๓ คู คือ เสงี่ยมนวล/สงวนหนา/สงานาม ซึ่งชวยใหเกิดความไพเราะดานเสียงมากยิ่งขึ้น ดัง
รายละเอียดตัวอยางตาง ๆ ตอไปนี้
(๑) ออนละมุนอุนละไมวิไลลักษณแ
ดูนารักพักตรแอยางนางอัปสร
งามละมอมพรอมสิ้นดังกินนร
อยาแสนงอนสอนงายเถิดสายใจ
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฏฐา หนา ๔)
(๒) พาเสียนางสรางนวลลําดวนจเา
ใหเลื่องชื่อลือชาญในการเรียน

เชิญนองหาอาจารยแหัดอานเขียน
ถึงพาเหียรเพียรหาเถิดนารี
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฏฐา หนา ๔)

(๓) แมเนื้ออุนหนุนออนเชิญนอนอาน
เปนนางงามนามงอนอยานอนงม
ถาจะขายจายของนองจงขาน
วากลาวแสรงแกลงสอนเปนกลอนเดา

สังเกตสารการสอนไวกอนสม
ฟใงคารมคมร่ําจําคําเรา
ใหเสียงหวานสารวาแลวอยาเหมา
อนงคแเยาวแเนาวแอยาโกรธาเลย
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฏฐา หนา ๕)

(๔) แมนวลปรางนางปรุงบํารุงราง
สงวนเจียมเสงี่ยมจัดสงัดจริง

รูปสําอางรางสมองคแอนงคแหญิง
สงายิ่งพริ้งเพริศประเสริฐตา
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฏฐา หนา ๙)

(๕) หรือเคราะหแยาวคราวยังเมื่อครั้งยอม
ลักเงินตราอาภรณแมานอนแทง
ทีส่ วนจริงสิ่งจนเพราะซนจิตตแ
จงเบือนจิตตแบิดใจอยาไดมัว

แมละมอมหมอมละไมใจคําแหง
หวยกลับแวงแกลงเวียนกินเลี่ยนตัว
สมัครผิดคิดรวยดวยหวยถั่ว
เสียชื่อตัวชั่วติดตามชิดตน
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฏฐา หนา ๙)

(๖) อยาดําเนิรเดิรหนามารดานุช
เสงี่ยมนวลสงวนหนาสงานาม

จะพาซุดผุดสิ้นความฉินหยาม
อยาผลีผลามขามอายเถิดสายใจ
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฏฐา หนา ๑๓)

๓.๑.๕ การซ้ําคําตนวรรค การซ้ําคําตนวรรค คือ การซ้ําคําใดคําหนึ่งที่ตนวรรคทุกวรรคอาจ
ไมสม่ําเสมอนัก เพื่อเนนย้ําเรื่องเสียงและความหมาย ดังเรื่องแมมายสอนลูกซ้ําคําวา “รู”ที่ตนวรรคเพื่อ
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เนนย้ําวาการมีความรูในเรื่องตาง ๆ ชวยใหการ เนินชีวิตราบรื่นมากยิ่งขึ้น เรื่องฉัตรแสามชั้น เนนย้ําคําวา
“แม” ที่ตนวรรคเพื่อสอนใหเห็นวาการมี “แม” หรือภรรยาหลายคนมีแตสรางความเดือดรอนรําคาญใจ
เพราะผูหญิงแตละคนก็ตางจิตตางใจ ตางนิสัยใจคอ และมักมีเรื่องสวนตัวที่ทําใหปวดหัว จึงควรมีภรรยา
แคคนเดียว สวนเรื่องอุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฏฐา ผูแตงเนนย้ําคําวา “หวาน” เพื่อสอนใหเห็นวาสิ่งที่วา
หวาน เชน น้ําตาลออยก็ไมหวานเทาหวานน้ําเสียง การมีวาจาที่ไพเราะออนหวาน ดังตัวอยาง
รูคิดรูอาน
อุสสาหแเปนการ อยาใหแพรงพราย
รูกินรูอยู
รูเจ็บรูอาย
รูเบี่ยงรูบาย
คอยไปคอยมา
(แมมายสอนลูก หนา ๒๖)
แมคนโนนหลอนจะธุระนี่
แมหนูแจแมลิ้นจี่เกิดตีกัน
แมหนูวอนหลอนจะขอเงินซื้อแหวน
แมหนูเพียนบอกวาพอขอที่นา

แมคนนี้หลอนก็จะธุระนั่น
แมบุหลันหลอนจะออกมาบอกลา
แมหนูแมนพี่นองจะฟูองอยา
แมหนูมาบอกวาแมไปแพความ
(ฉัตรแสามชัน้ หนา ๒๑)

หวานอะไรไมหวานเทาหวานเสียง
หวานน้ําตาลหวานออยอรอยใจ

หวานสําเนียงเสียงนองหาสองไหน
หวานสิ่งใดไมหวานปานวาจา
(อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฏฐา หนา ๖)

๓.๑.๖ การซ้ําคําในวรรคเดียวกัน การซ้ําคําในวรรคเดียวกันเป็นการซ้ําคําใดคําหนึ่งในวรรค
ซึ่งมีตั้งแต ๒ คําขึ้นไป สวนตําแหนงที่ซ้ําจะวางไวสวนไหนก็ไดทั้งนี้ เพื่อเนนย้ําเรื่องเสียงและความหมาย
ดังเรื่องสุภาษิตกันยืมเงิน ซ้ําคําวา “คม” ในวรรคเดียวกัน โดยวางตําแหนงไมสม่ําเสมอ แตคํานี้จะปรากฏ
วรรคละ ๒ คํา เพื่อเนนย้ําใหเห็นวาอาวุธที่วาคมก็ไมคมเทาลมปากของมนุษยแ
อาวุธคมก็ไมคมเหมือนลมปาก
อาจจะถากของใหญใหเปนฝอย
คมน้ําคําขําคมประสมรอย
คมมีดนอยกวาคมคารมคน
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๔๔)
๓.๑.๗ การซ้ําคําตนบาท การซ้ําคําตนบาท คือ การซ้ําคําใดคําหนึ่งที่ตนบาททุกบาท อาจไม
สม่ําเสมอนักเพื่อเนนย้ําเสียงและความหมายเชนเดียวกับการซ้ําคําอื่น ๆ เชน เรื่องสุภาษิตสอนใจ ผูแตง
ซ้ําคําวา “อยา” ที่ตนบาทเพื่อเนนย้ําสิ่งที่ไมควรประพฤติปฏิบัติ ไดแก การเลนการพนัน การมีนิสัยพาล
และการทําในสิ่งที่ตําราไมไดวาไว เรื่องสุภาษิตกันยืมเงิน ผูแตงซ้ําคําวา “ประพฤติ” ที่ตนบาทเพื่อเนนย้ํา
ใหเห็นวาการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ทั้งดีและชั่วยอมสงผลตอการดําเนินชีวิต กลาวคือ หากประพฤติตัวดี
ก็จะเกิดมงคลแกตนเอง แตหากประพฤติตวั ชั่วชาก็จะไดรับแตความทุกขแ ดังตัวอยางตอไปนี้
อยาคิดอานเลนการพนันนัก
มันขี้มักทรัพยแสินจะบินหนี
อยาเที่ยวเลนเป็นพาลการไมดี
เป็นราคีคบมิตรแน้ําจิตตแพาล
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อยาดูกาเห็นวาเป็นนกออก
อยาเห็นโคโตกวาชางมีรางควาน

จะผิดนอกตําราเชนวาขาน
ผิดโบราณกอนมาเป็นราคิน
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๕๕ - ๕๖)

ประพฤติดีมีมงคลกะตนเจา
ประพฤติชั่วมัวคล้ําระยําปอน

มิเสื่อมเศราจริงจังดังเราสอน
จะเรงรอนตรอมใจมิไดทราม
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๑๕)

๓.๒ การใช้ภาพพจน์ความเปรียบเพื่อเน้นย้าหลักคาสอน
ภาพพจนแ (Figures of Speech) คือ คําหรือกลุมคําที่เกิดจากกลวิธีการใชคําเพื่อใหเกิดภาพ
ที่แ จ ม ชั ด และลึ ก ซึ้ งขึ้ น ในใจของผู อ านและผู ฟใง ภาพพจนแ มี ห ลายประเภท เช น ๑) ภาพพจนแ อุ ป มา
(Simile) เป็ น ภาพพจนแ เปรี ย บเทีย บสิ่ งที่เหมือนกัน โดยมีคําเชื่อม คือ เหมือน ดุจ ดั่ง เชน ปาน ราว
ประหนึ่ ง เพีย ง เที ย ม เป็ น ตน ๒) ภาพพจนแอุ ปลั กษณแ (Metaphor) คื อ ภาพพจนแ เปรีย บเทีย บที่ นํ า
ลักษณะเดน ของสิ่ งที่ตองการเปรีย บมากล าวทันที โดยไมมีคําเชื่อม หรือบางครั้งอาจมีคําวา เป็น ๓)
ภาพพจนแอนุนามนัย (Synecdoche) คือ ภาพพจนแที่เกิดจากการใชคุณสมบัติเดน ๆ สวนหนึ่งเพื่อแทน
ความหมายทั้งหมด ๔) ภาพพจนแอธินามนัย (Metonymy) คือ ภาพพจนแที่เกิดจากการใชชื่อเรีย กรวม ๆ
แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งหรือคนหนึ่ง ๕) ภาพพจนแปุคลาธิษฐาน (Personification)
คือ ภาพพจนแที่เกิดจากการเปรียบเทียบโดยนําสิ่งที่ไมมีชีวิตหรือมีชีวิต แตไมใชคนมากลาวถึง ราวกับเป็น
คน ๖) ภาพพจนแอติพจนแ (Hyperbole) คือ ภาพพจนแเปรียบเที ยบเกินความจริง ๗) ภาพพจนแสัทพจนแ
(Onomatoboeia) คือ ภาพพจนแเปรียบเทียบโดยใชคําเลียนเสียง ๘) ภาพพจนแวิภาษ (Oxymoron) คือ
ภาพพจนแที่เกิดจากการใชคําที่มีความหมายขัดแยงกัน และ ๙) ภาพพจนแอรรถวิภ าษ (Paradox) คือ
ภาพพจนแ ที่ เ กิด จากการแสดงความหมายที่ ดูเ หมือ นจะขั ดแย งกั น หรื อ เป็ น ไปไมไ ด แต เมื่ อ วิเ คราะหแ
ความหมายลึกลงไป อาจตีความไดอยางกลมกลืน (สุจิตรา จงสถิตยแวัฒนา, ๒๕๔๙: ๓๗ - ๔๐) สําหรับ
ภาพพจนแที่ปรากฏอยางเดนชัดในวรรณกรรมคําสอนภาคกลาง คือ ภาพพจนแความเปรียบแบบอุปมา ดัง
จะยกใหเห็นพอสังเขป ดังนี้
เปรียบคนพาลกับ เหี้ย ดังปรากฎในเรื่องเศรษฐีสอนบุตร ผูแตง สอนไมใหคบคนพาล โดย
เปรียบคนพาลกับเหี้ยซึ่งเป็นสัตวแที่นารังเกียจ คนไทยในอดีต เชื่อวาถาเหี้ยขึ้นบานใคร บานนั้นจะมีแต
ความโชคราย คํานี้มักใชเป็นคําดาทอดวย สื่อใหเห็นพฤติกรรมดานลบ ดังนี้
คนอุบาทวแชาติมนุษยแทุจจริต
คมเป็นกริชชั่วชาประดาเสีย
ใครคบมันพันพัวเขาปใวเปีย
เหมือนคบเหี้ยใหยับอัปรา
(เศรษฐีสอนบุตร หนา ๙๙)
เปรียบผูหญิงที่มีสามีกับขาวของเครื่องใชที่มีเครื่องประดับ ดังปรากฏในเรื่องนารีศรีสวัสดิ์
ผูแตงสอนการเป็นภรรยาที่ดีเพื่อโนมนาวใหเห็นวาหญิงจะงามเมื่อมีสามี จึงควรทําหนาที่ของภรรยาที่ดี
เพื่อไมใหสามีทอดทิ้ง โดยเปรียบหญิงที่มีสามีกับราชรถที่มีธงประดับ เมืองที่มีกษัตริยแปกครอง ไฟที่มีควัน
ทองฟูาที่มีดาว อุทยานที่มีดอกไม แมน้ําที่มีปลา สระที่มีบัว และถ้ําที่มีราชสีหแ ดังนี้

๑๒๐

ทานเปรียบไวนทีไมมีน้ํา
ราชรถไมมีธงอลงกรณแ
เหมือนนารีไรคูไมชูพักตรแ
นครใหญไรสมบัติกษัตรา
ชื่อวาไฟไรควันกระศัลยแสลด
อุทยาแลวไฉนดอกไมวาย
เปนสระแกวแลวไฉนไรบัวแกว
เปนนางแกวแลวไฉนไรคูเชย

ก็สมคํากับฤดีศรีสมร
ถึงจะงอนก็ไมงามยังทรามตา
ยอมเสื่อมศักดิ์ลดอํานาจวาสนา
ไมสงาเฉิดฉันพรรณราย
นิลบถไรดารานาใจหาย
กระสินธุแสายไรมัจฉาไมนาเชย
นามถ้ําแลวราชสีหแไมมีเอเย
นิจจาเอเยคิดไปใหอาวรณแ
(นารีศรีสวัสดิ์ หนา ๑๗ - ๑๘)

เปรียบผูประพฤติธรรมที่เลือกเสพความดีกับแมงมุมที่เลือกเสพอาหาร ดังเรื่องฉัตรแสามชั้น
ผูแตงสอนใหคนคนดีเชนผูประพฤติธรรม เพราะมีธรรมะในใจ และประพฤติตัวดี โดยเปรียบผูประพฤติ
ธรรมกับแมงมุมทีเ่ ลือกเสพสิ่งที่ดีที่งาม สิ่งใดชั่วลามกจะขจัดทิ้งไป การชักใยของแมงมุมเพื่อดักจับอาหาร
หากมีแมลงที่ไมตองการมาติดกับใยของมัน มันจะสลัดทิ้งทันที ดังนี้
จะขออุบประมาวาอีกอยาง
ชี้หนทางสอดสองใหผองใส
มะแลงมุมกระจายชักสายใย
ขึงออกไปหกเสนเปนประมาณ
ถาสิ่งใดไปกระทบกระเทือนสาย
ก็นึกหมายคิดวาเปนอาหาร
ออกไปดูรูวาของไมตองการ
เทาทยานเหยียบหลนหลุดพนไย
แลวกลับอยูตรงกลางเหมือนอยางเกา
สัตวแใดเขามากระทบกระเทือนไหว
มะแลงมุมทยานคลานออกไป
รูวาไดอาหารเปนการควร
จึงชักใยรวบรัดมัดใหมั่น
แลวผายผันที่สถิตไมผิดผวน
บริโภคโดยงามตามกระบวน
นี้สงวนอธิบายขยายยก
เปรียบทานที่มีแสงอมัตตะธรรม
สอดสองสํารวมฌานทวารหก
ถาเห็นสิ่งใดวาเปนลามก
ผลักใหตกจากขันธสันดาน
ถาเห็นสิ่งใดดีเปนที่พึ่ง
ควรแลวจึงหนวงเหนี่ยวเกี่ยวสมาน
ใหหนวงแนบแอบชิดจิตตแวิญญาณ
แลววิจารณแคนหาสาระธรรม
(ฉัตรแสามชั้น หนา ๓๑)
เปรียบนารีกับผลไมดอกไม ดังเรื่องสุภาษิตสอนใจ ผูแตงสอนผูหญิงใหวางตัวอยางมีคุณคา
เพื่อใหผูชายเขามาหา โดยเปรียบผูหญิงที่มีคุณคากับผลไมดอกไมที่มีรสหวานหอมยอมเป็นที่หมายปอง
ของบรรดาสัตวแ สื่อใหเห็นวาผูหญิงที่มีคุณคาเป็นที่หมายปองของผูชายตองวางตัวอยางเหมาะสม ดังนี้
ผลไมใกลจะแกแลดูหาม
เหลืองอรามพริ้งเพริศงามเฉิดฉาย
ครั้นสุกงอมหอมกลิ่นขจรจาย
ไมรูวายรสรื่นชูชื่นใจ
สกุณาปุาไมกลางไพรสิณฑแ
ครั้นไดกลิ่นแลวคิดพิศมัย
เที่ยวบินเสือกเลือกตนกินผลไป
อยูใกลไกลก็บินตามกลิ่นมา
ดูอยางตนผลไมในไพรพฤกษแ
ไมรูสึกรําพึงคนึงหา
มีแกวขายหรือจะไรสุวรรณา
มีปใญญาหรือจะไรซึ่งเงินทอง

๑๒๑

พฤกษาชาติดาษดกดอกประดับ
วายุพัดกลัดกลั้วฝุุนละออง
ภุมรารอนหาสุมาเรศ
เย็นพระพายชายตองละอองดิน
อุปมาเหมือนนารีที่มีเพศ
จะเลื่องลือชื่อสมรขจรไป

จะลี้ลับหางไปใหไกลหนอง
คันธะชาติผาดตองภุมริน
อยูในเขตตแถิ่นทาชะลาสินธุแ
ภุมรินบินหาสุมาลัย
ขนงเนตรงามนักนารักใคร
เฉลิมใจทั่วภพจบสุธา
(สุภาษิตสอนใจ หนา ๕๑)

๓.๓ การใช้โวหารเทศนาเชิงแนะนาสั่งสอนเพื่อให้ซาบซึ้งและศรัทธา
เทศนาโวหาร คือ การแสดงใหแจมแจงดวยโวหารหรือสํานวน เป็นการเขียนที่ใชโวหารจูงใจ
ผูอานใหคลอยตามใหเห็นดีเห็นงามตามขอความที่เราตองการใหเขาใจ สรุปเทศนาโวหารใชเพื่อจูงใจให
คลอยตามนั่นเอง การเขียนแบบเทศนาโวหารตองมีกลเม็ดเด็ดพรายยิ่งกวาการเขียนแบบอื่น ๆ เพราะ
นอกจากจะตองเพงเล็งการใชคํา ใหมีความหมายเดนแลว ยังตองมีพลความประกอบ มีการเปรียบเทียบ
(อุปมา) มีการเลาเรื่องประกอบ (สาธก) เพื่อเนนใหเห็นจริงจังยิ่งขึ้น (สุจิตรา จงสถิตยแวัฒนา, ๒๕๔๙: ๕๕)
โดยวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแใชโวหารเทศนาเชิงแนะนําสั่งสอนใน ๓ ลักษณะ ดังนี้
๓.๓.๑ การใชเทศนาโวหารโดยไมมีโวหารอื่นประกอบ คือ การใชโวหารเพื่อสั่งสอน ชี้แนะ
คุณและโทษ สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไมควรปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา โดยไมมีโวหารอื่นประกอบ ดังเรื่อง
สุภาษิตกันยืมเงิน ผูแตงสั่งสอนผูอานใหละทิ้งสิ่งที่ชั่ว ประพฤติตนเป็นคนดี ไมสรางหนี้สินดวยการหยิบยืม
เงินหรือขาวของ ๆ ผูอื่น เพราะจะทําใหมีภัยในภายหลังได ดังตัวอยางตอไปนี้
ฉันผูแตงสาราสุภาษิต
ดวยมีจิตตแมุงหมายใหชายหญิง
รักษาความงามซึ่งไดพึ่งพิง
ใหละทิ้งทางชั่วคือตัวมาร
ประพฤติดีมีคุณพอทูนหัว
ประพฤติชั่ว ๆ ชามาสมาน
เรื่องหยิบยืมลืมหนออยากอการ
มันจะพาลพาตูเขาสูภัย
(สุภาษิตกันยืมเงิน หนา ๑๗)
๓.๓.๒ การใชเทศนาโวหารทีย่ กการเลาเรื่องหรือสาธกประกอบ คือ การใชโวหารเพื่อสั่งสอน
ชี้แนะคุณและโทษ สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไมควรปฏิบัติ โดยยกการเลาเรื่องหรื อสาธกประกอบเพื่อใหขอมูล
กระจางชัด นาเชื่อถือและนาคลอยตามยิ่งขึ้น ดังเรื่องอาวาศโวหาร ผูแตงสอนผูชายใหเลือกคูครองที่เป็น
คนดีไมเป็นหญิงชั่ว โดยโนมนาวใหเห็นวาการเลือกภรรยาผิดมีแตทําใหเจ็บ ช้ําน้ําใจ โดยยกเรื่องของพระ
สองรูปที่สึกเพื่อไปหาภรรยา พระรูปหนึ่งไดภรรยาที่เป็นคนดี แมโชคชะตาของตนจะอาภัพ แตก็ทําใหการ
ครองคูพบแตความสุขความเจริญ ในขณะที่พระอีกรูปโชคชะตาดี ไดแตงงานกับหญิงที่มีฐานะร่ํารวย แต
สุดทายก็ตองพบกับความพินาศเหตุเพราะภรรยาเป็นคนชั่ว นําแตความฉิบหายมาสูบานเรือน ดังนี้
อันรวมเรือนเพื่อนชั่วยอมมัวหมอง
เหมือนยังทองปนครั่งสังกะสี
มีแตทําเจ็บแคนแสนทวี
ดังเรื่องมีแตบุรําจะนํามา
วายังมีสองสงฆแทานทรงพรต
ถวนกําหนดคิดเสร็จเจ็ดพรรษา
สํารวมศีลปฏิบัติอุปใชฌา
ครั้นนานมาหนายนึกคิดสึกพลัน
(อาวาศโวหาร หนา ๖)
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เรื่ องมงคลที ป นี ผู แต งสอนไมให คบคนชั่ว โดยยกเรื่องเล าของคนชั่ว ประเภทตาง ๆ มา
ประกอบการสอน เชน การสอนไมใหเลือกสามีที่เป็นคนชั่ว ผูแตงยกเรื่องราวของหญิงนางหนึ่งที่ไดสามี
เป็นโจรภายหลังสามีกลับลวงนางไปฆาตามสันดานโจรปุา ตอมาก็สอนไมใหเลือกภรรยาที่เป็นคนชั่ว โดย
ยกเรื่องราวของหญิงที่มีสามีแลว แตกลับไปคบชูกับนองชายของสามี สุดทายก็ถูกนองชายสามีฆาตาย
หรือสอนใหหางไกลจากญาติมิตรที่เป็นคนชั่ว โดยยกเรื่องของพระยาอชาตศัตรูที่คิดฆาไดแมกระทั่งบิดา
ของตนเอง เพื่อเนนย้ําใหเห็นวาการคบคนชั่วมีแตความพินาศ ดังนี้
ดวยชาติพาลต่ําชาประดาเสีย
ถึงลูกเมียคิดรายทําลายสิ้น
อะมนุษยแทุจริตจิตตแทมิฬ
ไมมีจินตนานึกจะตรึกตรา
เหมือนตํานานนิทานในบาฬี
วายังมีโจรหนึ่งน้ําใจกลา
แตเฝูาทําโจรกรรมนั้นร่ํามา
จนพระยาเธอจับบังคับพลัน
(มงคลทีปนีแปล หนา ๑๑)
ถาบุรุษอยาหาภรรยาผิด
จะชักเรื่องมาใหเห็นเปนนิทาน

ทุจริตเหลือแสนไมแกนสาร
ในตํานานวายังมีกระทาชาย
(มงคลทีปนีแปล หนา ๑๔)

เหมือนของเนาหรือจะเอาเครื่องหอมอบ
ถาถูกเนาเขาสักหนอยก็พลอยเปน
จะชักเรื่องแตยอพอสังเกต
ครั้งเมื่อพระยาชาตสัตรู

ไมมีกลบเกลื่อนกลิ่นใหสิ้นเหม็น
พากันเหม็นเหมือนพระยาชาตสัตรู
ใหเห็นเหตุเหมือนฉนี้วามีอยู
ยังไมรูจักองศแพระชินวร
(มงคลทีปนีแปล หนา ๑๘)

๓.๓.๓ การใชเทศนาโวหารที่ยกการเปรียบเทียบหรืออุปมาประกอบ คือ การใชโวหารเพื่อ
สั่งสอน ชี้แนะคุณและโทษ สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไมควรปฏิบัติ โดยใชการเปรียบเทียบหรืออุปมาประกอบ
เพื่อใหขอมูลนาเชื่อถือและนาคลอยตามยิ่งขึ้น ดังเรื่องมงคลทีปนีแปล ผูแตงสอนไมใหคบคนพาล โดยให
เหตุผลวาจะทําใหมีนิสัยพาลไปดวย โดยเปรียบคนพาลกับบอระเพ็ดที่ไปพันเกี่ยวกับตนไมที่ไมมีรสฝาดขม
จนทําใหตนไมนั้น กลายเป็น รสขมขึ้น ทั นที ในขณะที่เรื่องเศรษฐี ส อนบุตร ผู แตงสอนไมให คบคนพาล
เชนกัน โดยเปรียบคนพาลกับปลารา วาเมื่อติดตัวผูใดแลวก็ยากที่ลางใหหายเหม็นคาว แม จะใชสบูฟอกก็
ตาม ตอมาก็เปรียบคนพาลกับสะเดาและบอระเพ็ดที่มีรสขม เมื่อเกี่ยวพันกับตนมะมวงที่ใหผลหอมหวาน
มีแตมดมาไตตอม ทําใหผลมะมวงนั้นมีรสขมตามไปดวย ดังตัวอยางตอไปนี้
บารมีควรที่ถึงมรรคผล
ยังไมพนอบายะทุกขา
ทานทั้งหลายจงจําเปนตํารา
ถาคบหาพาลชั่วมัวนิยม
อยาวาคนเหมือนกันแตชั้นไม
ที่ตนไรรศชาติไมฝาดขม ๓๔
บระเพ็ชมันเหนียวขึ้นเกียวกลม
ยังเฝื่อนขมรศชาติประหลาดไป
(มงคลทีปนีแปล หนา ๓๔)
เพื่อนชักนําทําชั่วใหตัวยับ
ชนิดนี้เดินดวยก็ปุวยการ

สุดจะนับมีขางแตลางผลาญ
พาผิดกรานพักตรแหมองเหมือนทองมัว

๑๒๓

เชนปลาราใสหมอผาหอปิด
ถึงซักฟอกดวยสบูเอาถูตัว
เหมือนมะมวงพวงผลวิมลรส
ถาปลูกไวในสวนพรวนดินดี
เอาสะเดาเถากอบรเพ็ด
แลวขึ้นพันอําพะวาสาขาไป
เหมือนคบคนชั่วชาพาอุบาทวแ
คบคนดีมีหนาเหมือนทาจันทรแ

หนอนคงติดตามไตไมหายชั่ว
ที่กลิ่นกลั้วติดตนเป็นราคี
ยอมมีมดตอมตายไมหนายหนี
ก็ไมมีกาฝากขึ้นมากไป
ทําเป็นเคล็ดปลูกปนที่ตนใหญ
มะมวงไพลขื่นขมประสมพันธุแ
ใหเสียชาติชั่วโฉดโทษมหันตแ
ผองผิวพรรณแพักตราสิ้นราคี
(เศรษฐีสอนบุตร หนา ๙๕)

การวิเคราะหแภูมิปใญญาดานการสรางสรรคแทางสุนทรียะในวรรณกรรม สะทอนใหเห็นวาการ
ที่จะโนมนาวใหคนเชื่อ นับถือ ศรัทธา หรือคลอยตามคําแนะนําสั่งสอนตาง ๆ จําเป็นตองอาศัยพลังทาง
วรรณศิลปเพื่อชวยใหผูเสพดื่มด่ํากับสาระคําสอนมากยิ่งขึ้น แลวนําคําสอนไปพัฒนาหรือยกระดับจิตใจ
ของตนใหสูงขึ้นได ซึ่งผูแตงวรรณกรรมคําสอนภาคกลางกลุมนี้แสดงภูมิปใญญาดานการถายทอดพลังทาง
สุนทรียะไดอยางเหมาะสมกลมกลืน ผูอานไดรับทั้งสาระคําสอนพรอมทั้งความบันเทิงใจในรูปแบบตาง ๆ

๑๒๔

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผล
การศึกษาภูมิปใญญาของคนไทยจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ ๒๔๙๓) มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาภูมิปใญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ.
๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) ดานภูมิปใญญาดานการแนะนําหลักคําสอนตาง ๆ ภูมิปใญญาดานการใชกลวิธีการสอน
และภูมิปใญญาดานการสรางสรรคแทางสุนทรียะในวรรณกรรม จํานวน ๑๖ เรื่อง ไดแก สุภาษิตสอนแมยาย
ปกีรโณวาท คําสอนขี้เทอ สมบัติเม็ดมะขาม กลฉอ โลภนักมักเสียลูกสาว สุภาษิตกันยืมเงิน นารีศรีสวัสดิ์
แมมายสอนลูก สุภาษิตสอนใจ ฉัตรแสามชั้น อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฐา เศรษฐีสอนบุตร มงคลทีปนีแปล
เกล็ดสุภาสิตสอนชายหรือวิธีเกี้ยวหญิง และอาวาศโวหาร ในการวิเคราะหแผูวิจัยนําแนวคิดเรื่องภูมิปใญญา
การศึกษาวรรณกรรม และการศึกษาสังคมประกอบการอธิบาย การนําเสนอผลการศึกษาแบงเป็น ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ศึกษาภูมิปใญญาดานการแนะนําหลักคําสอนตาง ๆ ตอนที่ ๒ ศึกษาภูมิปใญญาดานการใชกลวิธี
การสอน และตอนที่ ๓ ศึกษาภูมิปใญญาดานการสรางสรรคแทางสุนทรียะในวรรณกรรม ผลการศึกษาพบวา
วรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) เนนสอนกลุมคนที่หลากหลายจําแนก
ตามสถานภาพทางสังคม มีการใชกลวิธีการสอนที่หลากหลาย ไมนาเบื่อ และมีการสรางสรรคแทางสุนทรียะ
ในวรรณกรรมที่ชวยใหผูอานเขาถึงคําสาระคําสอนมากยิ่งขึ้น โดยในแตละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
๑. ภูมิปัญญาด้านการแนะนาหลักคาสอนต่าง ๆ พบวา มีจํานวน ๖ หลักคําสอน ไดแก หลักคํา
สอนเรื่องการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป หลักคําสอนเรื่องการครองตนของหญิงโสด หลักคําสอนเรื่องการ
เลือกคูครองของชายหนุมหญิงสาว หลักคําสอนเรื่องสูตรสําเร็จสําหรับการเกี้ยวผูหญิง ของชายหนุม หลัก
คําสอนเรื่องการครองเรือนของสามีภรรยา และหลักคําสอนเรื่องการวางตนของแมยายตอลูกเขย
๒. ภูมิปัญญาด้านการใช้กลวิธีการสอน พบวา มีลักษณะเดน ๑๐ กลวิธี ไดแก การสอนอยาง
ตรงไปตรงมาเพื่อเนนย้ําสิ่งที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ การสอนผานเรื่องเลาตาง ๆ เพื่อสรางความ
เพลิดเพลินควบคูกับการไดรับคติคําสอน การสอนโดยทาพิสูจนแและทดลองผลเพื่อใหเห็นผลเชิงประจักษแ
การสอนโดยอธิบายเหตุผลและยกตัวอยางประกอบเพื่อใหเขาใจงาย การสอนโดยการแจกแจงสาระคํา
สอนเพื่อใหเห็นขอมูลอยางกระจางแจง การสอนโดยบอกผลที่จะไดรับเพื่อยั่วยุใหอยากทําดีและรูสึกกลัว
เมื่อทําชั่ว การสอนโดยการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น การสอนโดยอางบริบทตาง ๆ
เพื่อใหนาเชื่อถือ การสอนโดยการเนนย้ําหัวขอคําสอนซ้ํา ๆ เพื่อไมใหหลงประเด็น และการสอนโดยใชวิธี
สนทนาธรรมตามแบบวิธีในพระพุทธศาสนาเพื่อตอบสนองดานจิตใจ
๓. ภูมิปัญญาด้านการสร้างสรรค์ทางสุนทรียะในวรรณกรรม พบวา มีลักษณะเดน ๓ ประการ
ไดแก ประการแรก การสรางสรรคแเสียงคําเพื่อสื่ออารมณแ ความคิด มีทั้งการเลนเสียงสัมผัสวรรณยุกตแ การ
เลนเสียงสัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะ การซ้ําเสียงพยัญชนะ ๒ คู หรือ ๓ คูในวรรคเดียวกัน การซ้ําคําตน
วรรค การซ้ําคําในวรรคเดียวกัน การซ้ําคําตนบาท ประการที่สองคือการใชภาพพจนแความเปรียบเพื่อเนน
ย้ําหลักคําสอน นิยมใชภาพพจนแอุปมา เนนการนําธรรมชาติใกลตัวมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษยแ
และประการที่สามคือการใชโวหารเทศนาเชิงแนะนําสั่งสอนเพื่อใหซาบซึ้งและศรัทธา ซึ่งมีทั้งการเทศนา
อยางตรงไปตรงมา การใชเทศนาโวหารที่ยกการเลาเรื่องหรือสาธกประกอบ และการใชเทศนาโวหารที่ยก
การเปรียบเทียบหรืออุปมาประกอบ

๑๒๕

อภิปรายผล
๑. ภูมิปัญญาด้านการแนะนาหลักคาสอนต่าง ๆ จากการศึกษาภูมิปใญญาดานการแนะนํา หลัก
คําสอนตาง ๆ พบวา หลักคําสอนที่ปรากฏอยางสม่ําเสมอในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ คือ
หลักคําสอนเรื่องการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป โดยประเด็นหลักคําสอนสําหรับการสรางความสุขความ
เจริญสวนตนปรากฏทุกเรื่อง สวนประเด็นหลักคําสอนสําหรับการอยูรวมกันในสังคมโดยสันติ เนนมากใน
เรื่องคําสอนขี้เทอ สมบัติเม็ดมะขาม กลฉอ โลภนักมักเสียลูกสาว สุภาษิตกันยืมเงิน สุภาษิตสอนใจ ฉัตรแ
สามชั้น เศรษฐีสอนบุตร และมงคลทีปนีแปล รองลงมาคือหลักคําสอนที่ใชสอนกลุมตาง ๆ โดยวรรณกรรม
คําสอนแตละเรื่องมีจุดเนนที่แตกตางกันไป เรื่องนารีศรีสวัสดิ์ แมมายสอนลูก อุทาหรณแสอนจิตตแกนิษฐา
และเนื้อหาสวนหนึ่งของเรื่องอาวาศโวหาร เนนสอนผูหญิงทั้งกอนแตงงานและแตงงานแลว เรื่องปกีรโณ
วาท (หรือสุภาษิตสอนเด็กชาย) ฉัตรแสามชั้น เกล็ดสุภาสิตสอนชายหรือวิธีเกี้ยวหญิง และเนื้อหาสวนหนึ่ง
ของอาวาศโวหาร เนนสอนผูชาย เรื่องสุภาษิตสอนแมยายเนนสอนบทบาทหนาที่ของแมยายที่ดี
การศึก ษาภู มิ ปใ ญญาที่ป รากฏในวรรณกรรมคํ าสอนภาคกลางยุ ค การพิ มพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ –
๒๔๙๓) สะทอนใหเห็นวาในการแตงวรรณกรรมคําสอนเพื่อสอนคนในสังคมยุคนี้ ผูแตงมีแนวคิดในการ
พัฒนาคนและกลุมคนตาง ๆ ตั้งแตระดับสวนตนไปจนถึงการปฏิสัมพันธแกับคนในสังคม โดยเนนการ “ทํา
ความเขาใจ” ดานพฤติกรรมและบทบาทหนาที่ เพื่อใหอยูรวมกันอยางสงบสุขตอไป เนื้อหาสาระของ
วรรณกรรมจึงสอนตั้งแตการดําเนินชีวิตโดยทั่วไป (หลักคําสอนสําหรับการสรางความสุขความเจริญสวน
ตน หลักคําสอนเรื่องการครองตนของหญิงโสด) การปฏิสัมพันธแกับคนเฉพาะเพศ/วัย (หลักคําสอนเรื่อง
สูตรสําเร็จสําหรับการเกี้ยวผูหญิงของชายหนุม และหลักคําสอนเรื่องการเลือกคูครองของชายหนุมหญิง
สาว) การปฏิสัมพันธแกับคนในครอบครัว (หลักคําสอนเรื่องการครองเรือนของสามีภรรยาและหลักคําสอน
เรื่องการวางตนของแมยายตอลูกเขย) และการปฏิสัมพันธแ กับคนในสังคม (หลักคําสอนสําหรับการอยู
รวมกันในสังคมโดยสันติ ) คําแนะนําจึงครอบคลุมทุกดาน ทั้งนี้นาจะเกิดจากประสบการณแจากการได
เรียนรูสังคม การสั่งสมจากเรื่องราวตาง ๆ ของผูแตงจนกระทั่งเห็นพองตองกันวาสามารถนํามาสอนคนใน
สังคมได ซึ่งหากคนในสังคมปฏิบั ติตามไดก็จะสรางความสุขความเจริญใหแกตนเอง ลดความบาดหมาง
ทะเลาะวิวาท ลดปใญหาการหยารางในสถาบันครอบครัว ลดความขัดแยงกันในสังคม ชวยใหสังคมเกิด
ความรมเย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้น และเป็นการปลูกฝใงพลเมืองดีของชาติดวย ดังแผนภูมิตอไปนี้
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หลักการดาเนินชีวิตในสังคม

การดาเนินชีวิต
โดยทั่วไป

การปฏิสัมพันธ์กับคน
เฉพาะเพศ/วัย

การปฏิสัมพันธ์กับ
คนในครอบครัว

การปฏิสัมพันธ์กับ
คนในสังคม

หลักคําสอนสําหรับ
การสรางความสุข
ความเจริญสวนตน

หลักคําสอนเรื่องสูตร
สําเร็จสําหรับการเกี้ยว
ผูหญิงของชายหนุม

หลักคําสอนเรื่องการ
ครองเรือนของสามี
ภรรยา

หลักคําสอนสําหรับ
การอยูรวมกันใน
สังคมโดยสันติ

หลักคําสอนเรื่องการ
ครองตนของหญิงโสด

หลักคําสอนเรื่องการ
เลือกคูครองของชาย
หนุมหญิงสาว

หลักคําสอนเรื่องการ
วางตนของแมยายตอ
ลูกเขย

แผนภูมิที่ ๑๐ ภูมิปใญญาดานการแนะนําหลักคําสอนตาง ๆ
อนึ่ง นอกจากผูแตงจะแสดงภูมิปใญญาดานการจัดการความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับมนุษยแ แลว
ผูแตงยังแสดงภูมิปใญญาการจัดการความสัมพันธแระหวางคนกับธรรมชาติดวย โดยผูแตงสะทอนใหเห็น วา
คนกั บ ธรรมชาติ มี ค วามใกล ชิ ด กั น เป็ น อย า งมาก ด ว ยการนํ า ธรรมชาติ ม าอ า งอิ ง ยกตั ว อย า ง และ
เปรียบเทียบเพื่อสื่อในเรื่องการพึ่งพาอาศัย การเห็นสัจธรรม และการเสื่อมสลายไปเหมือนกับสังขารของ
มนุษยแ นับวาเป็นภูมิปใญญาอันชาญฉลาดในการจัดการความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับธรรมชาติ
๒. ภูมิปัญญาด้านการใช้กลวิธีการสอน จากการศึกษาภูมิปใญญาดานการใชกลวิธีการสอนพบวา
กลวิธีการสอนที่ปรากฏอยางสม่ําเสมอในวรรณกรรมคําสอนยุคการพิมพแ คือ การสอนอยางตรงไปตรงมา
เพื่อเนนย้ําสิ่งที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ การสอนโดยอธิบายเหตุผลและยกตัวอยางประกอบเพื่อให
เขาใจงาย การสอนโดยบอกผลที่จะไดรับเพื่อยั่วยุใหอยากทําดีและรูสึกกลัวเมื่อทําชั่ว การสอนโดยอาง
บริบทตาง ๆ เพื่อใหนาเชื่อถือ การสอนโดยการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นภาพคําสอนที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
และการสอนโดยการแจกแจงสาระคําสอนเพื่อใหเห็นขอมูลอย างกระจางแจง อาจเนื่องจากเป็นกลวิธีที่ไม
ซับ ซอน เขาใจงาย ส ว นกลวิธีการสอนรองลงมา ไดแก การสอนผ านเรื่องเล าตาง ๆ เพื่อสรางความ
เพลิดเพลินควบคูกับการไดรับคติคําสอน การสอนโดยทาพิสูจนแและทดลองผลเพื่อใหเห็นผลเชิงประจักษแ
การสอนโดยการเนนย้ําหัวขอคําสอนซ้ํา ๆ เพื่อไมใหหลงประเด็น และการสอนโดยใชวิธีสนทนาธรรมตาม
แบบวิธีในพระพุทธศาสนาเพื่อตอบสนองดานจิตใจ โดยวรรณกรรมคําสอนเรื่องหนึ่ง ๆ ผูแตงนิยมใชกลวิธี
การสอนที่หลากหลาย เชน เรื่องนารีศรีสวัสดิ์ ใชกลวิธีการสอนที่โดดเดน คือ การสอนอยางตรงไปตรงมา
เพื่อเนนย้ําสิ่งที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ แตก็ใชกลวิธีการสอนอื่น ๆ ประกอบดวย เชน การสอนโดย
บอกผลที่จะไดรั บ เพื่อยั่ว ยุ ใหอยากทําดีและรูสึกกลั วเมื่อทําชั่ว การสอนโดยอางบริบทตาง ๆ เพื่อให
นาเชื่อถือ และการสอนโดยการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นภาพคําสอนที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เรื่องสมบัติเม็ด
มะขามเนนใชกลวิธีการสอนผานเรื่องเลาเพื่อสรางความเพลิดเพลินควบคูกับการไดรับคติคําสอน แตก็ใช
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กลวิธีการสอนโดยการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นภาพคําสอนที่เป็นรูปธรรมดวย หรือเรื่องเศรษฐีสอนบุตร
ปรากฏแทบทุกกลวิธี ยกเวน การสอนโดยวิธีสนทนาธรรมตามแบบวิธีในพระพุทธศาสนา ซึ่งการเลือกใช
กลวิธีการสอนตาง ๆ นี้ผูแตงจะเลือกใชอยางเหมาะสมประสานกลมกลืนกันกับหลักคําสอน ซึ่งชวยใหการ
สอนไมนาเบื่อ สรางความเพลิดเพลินในการอาน และมีความนาเชื่อถือเพราะมักแสดงหลักฐานหรือขอมูล
อยางกระจางแจง โดยกลวิธีที่นํามาใชนี้ ผูแตงนาจะไดรับอิทธิพลทั้งจากการอานหนังสือพระไตรปิฎก
(การสอนโดยการแจกแจงสาระคําสอนเพื่อใหเห็นขอมูลอยางกระจางแจง การสอนโดยบอกผลที่จะไดรับ
เพื่ อ ยั่ ว ยุ ใ ห อ ยากทํ า ดี แ ละรู สึ ก กลั ว เมื่ อ ทํ า ชั่ ว และการสอนโดยใช วิ ธี ส นทนาธรรมตามแบบวิ ธี ใ น
พระพุทธศาสนาเพื่อตอบสนองดานจิตใจ) จากนิทาน ตํานาน หรืออื่น ๆ (การสอนผานเรื่องเลาตาง ๆ เพื่อ
สรางความเพลิดเพลินควบคูกับการไดรับคติคําสอน การสอนโดยอธิบายเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
เพื่อใหเขาใจงาย และการสอนโดยการเนนย้ําหัวขอคําสอนซ้ํา ๆ เพื่อไมใหหลงประเด็น ) จากบริบททาง
สังคม วัฒนธรรม (การสอนโดยอางบริบทตาง ๆ เพื่อใหนาเชื่อถือ) และการไดรับอิทธิพลจากภูมิปใญญา
สวนตนที่สั่งสมมานาน (การสอนอยางตรงไปตรงมาเพื่อเนนย้ําสิ่งที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ การสอน
โดยทาพิสูจนแและทดลองผลเพื่อใหเห็นผลเชิงประจักษแ และการสอนโดยการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นภาพที่
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น) ดังแผนภูมิที่จะแสดงภาพรวมใหเห็นบอเกิดของการใชกลวิธีการสอน
บ่อเกิดของภูมิปัญญาด้านการใช้กลวิธีการสอน

จากหนังสือพระไตรปิฎก

จากนิทาน ตํานาน
หรืออื่น ๆ

การสอนโดยการแจกแจง
สาระคําสอนเพื่อใหเห็น
ขอมูลอยางกระจางแจง

การสอนผานเรื่องเลา
ตาง ๆ เพื่อสรางความ
เพลิดเพลินควบคูกับ
การไดรับคติคําสอน

การสอนโดยบอกผลที่จะ
ไดรับเพื่อยั่วยุใหอยากทํา
ดีและรูสึกกลัวเมื่อทําชั่ว

การสอนโดยการเนนย้ํา
หัวขอคําสอนซ้ํา ๆ เพื่อ
ไมใหหลงประเด็น

การสอนโดยทาพิสูจนแและ
ทดลองผลเพื่อใหเห็นผลเชิง
ประจักษแ

การสอนโดยใชวิธีสนทนา
ธรรมตามแบบวิธีใน
พระพุทธศาสนาเพื่อ
ตอบสนองดานจิตใจ

การสอนโดยอธิบาย
เหตุผลและยกตัวอยาง
ประกอบเพื่อใหเขาใจงาย

การสอนโดยการเปรียบเทียบ
เพื่อใหเห็นภาพที่เป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น

จากบริบททางสังคม

การสอนโดยอางบริบท
ตาง ๆ เพื่อใหนาเชื่อถือ

จากภูมิปญ
ใ ญาสวนตน

การสอนอยางตรงไปตรงมา
เพื่อเนนย้ําสิ่งที่ควรปฏิบัติ
และไมควรปฏิบัติ

แผนภูมิที่ ๑๑ บอเกิดของภูมิปใญญาดานการใชกลวิธีการสอน
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๓. ภูมิปัญญาด้านการสร้างสรรค์ทางสุนทรียะในวรรณกรรม จากการศึกษาภูมิปใญญาดานการ
สรางสรรคแทางสุนทรียะในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแกลุมนี้ ผูวิจัยพบวา ผูแตงสวนใหญ
นิยมแตงเป็นกลอนสุภาพหรือกลอนเพลงยาวตามแบบฉบับกลอนของสุนทรภู คือนิยมใหมีสัมผัสสระและ
สัมผัสพยัญชนะเป็นคู ๆ ภายในวรรคเดียวกัน หรือความนิยมในการสัมผัสในที่แพรวพราว นอกจากนี้ก็
นิยมใชเสียงวรรณยุกตแตางระดับกันเป็นเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ ราวกับเสียงดนตรี ตามแบบกลอนของสุนทรภู ซึ่ง
เป็นไปไดวาผูแตงนาจะไดรับอิทธิพลจากกลอนของสุนทรภูที่โรงพิมพแวัดเกาะพิมพแเผยแพร ในสมัยรัชกาลที่
๕ ดวย ดังที่ผูแตงกลาววา “หนังสือชื่อนารีศรีสวัสดิ์ ฉันคิดคัดคํากลอนสุนทรสาร” (นารีศรีสวัสดิ์ หนา
๑๒) หรือ “เป็นคนดีรูรักในอักษร สุนทรกลอนเชนนี้ก็มีถม” (สุภาษิตสอนใจ หนา ๙) ทั้งใชคําพื้น ๆ หรือ
คํ า ที่ เ ข า ใจง า ย อาจเพื่ อ ต อ งการสื่ อ สารกั บ คนทั่ ว ไปในสั ง คมเป็ น สํ า คั ญ นอกจากนี้ ยั ง เห็ น พลั ง การ
สรางสรรคแทางสุนทรียะที่เกิดจากการแตงในลักษณะกลบทอีกดวย ซึ่งชวยย้ําคําย้ําความหมายใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น สวนการใชโวหารก็มีความนาสนใจตรงที่ผูแตงเลือกใชเทศนาโวหารที่มีการนําความเปรียบและเรื่อง
เลาตาง ๆ มาสนับสนุนโวหารหลักใหน าเชื่อถือและคลอยตาม ทั้งหมดนี้ชวยเสริมใหวรรณกรรมคําสอน
ภาคกลางยุคการพิมพแเป็นไปตามวัตถุประสงคแที่วางไวนั่นคือเพื่อตักเตือนและปลูกฝใงการเป็นคนดีในสังคม
และหมายรวมถึงวัตถุประสงคแแฝงนั่นคือการดึงดูดผูเสพใหซื้อหนังสือในยุควัฒนธรรมทุนนิยม ดังที่ผูแตง
กลาววา “ทีก่ รุงไทยในทุกวันนั้นก็มี หนังสือตีพิมพแขายหลายตําบล” (อาวาศโวหาร หนา ๒๒)
การศึกษาเรื่องภูมิปใญญาจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓)
สะทอนใหเห็นวา วรรณกรรมคําสอนกลุมนี้เป็นประเภทหนึ่งของภูมิปใญญาทองถิ่นที่ผูแตงบันทึกไว โดย
หลักคําสอนตกผลึกมาจากความรู ความคิด ประสบการณแของผูแตง จนสามารถนํามาถายทอดแกคนรุน
หลังเพื่อใชเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ใชเป็นแบบแผนการดําเนินชีวิตหรือเป็นอุดมการณแทางสังคม
ผูแตงเนนแสดงภูมิปใญญาเกี่ยวกับระบบความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับมนุษยแเป็นหลั ก เนื้อหาคําสอน
โดยมากเกี่ยวกับการสงเสริ มพฤติกรรมในหนวยสั งคม เชน การปฏิบัติตัวของคน บทบาทหนาที่ และ
ความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับมนุษยแ โดยมักสอดแทรกความเชื่อที่ยังไมมีขอพิสูจนแยืนยันวาถูกตอง เชน
เรื่องนรก สวรรคแ ภูมิปใญญาที่แสดงออกผานวรรณกรรมสามารถใชเป็นแนวทางในการแกหรือปูองกัน
ปใ ญ หาในสั ง คม ช ว ยกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะของสั ง คม หรื อ ช ว ยให ค นสามารถปรั บ ตั ว ให ทั น ต อ ความ
เปลี่ ยนแปลงตอพัฒ นาการทางสังคม แมวาวรรณกรรมกลุมนี้สรางขึ้นในยุคสมัยหนึ่ง (พ.ศ. ๒๔๕๙ ๒๔๙๓) แตสามารถนํามาปรับใชในยุคปใจจุบันได สําหรับที่มาของภูมิปใญญาในวรรณกรรมคําสอนภาค
กลางยุคการพิมพแพบวา มาจากหลายแหลง เชน ประสบการณแสวนตน มาจากความเชื่อ มาจากบัญญัติ
“ขอหาม” มาจากอิทธิพลพุทธศาสนา โดยเฉพาะแนวคิดทางศาสนาที่เขามามีอิทธิพลตอความคิด ความ
เชื่อ พฤติกรรม เพราะผูแตงเนนนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตแใหเขากับวิถีชีวิตของคนในสังคม
เพื่อใหคนเรียนรูวิธีการที่จะทําใหตนและสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุ ข เนื้อหาคําสอนสวนหนึ่งนาจะมา
จากการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการสรางชาติของรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นตนมา เพราะมีการ
กลาวถึง “พลเมือง” ภูมิปใญญาคําแนะนําสั่งสอนบางอยางปรากฏรวมกับวรรณกรรมคําสอนในอดีต เชน
ภูมิปใญญาการสอนหญิงโสด ชายโสด ภูมิปใญญาในการเลือกคูครองของชายหนุมหญิงสาว ทําใหเห็นการ
นําภูมิปใญญาดั้งเดิมมาประยุกตแใชในสังคมใหมซึ่งเป็นรอยตอจากสังคมกอนพ.ศ. ๒๔๕๙ นอกจากนั้นก็เป็น
การถายทอดภูมิปใญญาทีส่ รางสรรคแใหมใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เชน ภูมิปใญญาการแนะนํา การวางตนของ
แมยายตอลูกเขย ภูมิปใญญาคําแนะนําสูตรสําเร็จสําหรับการเกี้ยวผูหญิงของชายหนุม ทําใหเห็นมิติการ
ถานทอดภูมิปใญญาที่ครอบคลุมกลุมคนตาง ๆ มากยิ่งขึ้น และการเขาถึงกลุมผูเสพในวงกวางขึ้นจากอดีต

๑๒๙

สําหรับวิธีการถายทอดความรู ของผูแตง คือ การสรางองคแความรูไวเป็นลายลักษณแอักษร ใหผูอานเรียนรู
ผานหลักคําสอนตาง ๆ โดยสถาบันการศึกษาสามารถนําไปถายทอดใหแกนิสิตนักศึกษาผานการเรียน
รายวิชาวรรณกรรม สวนผูใหญสามารถนํามาใชอานหรือศึกษาไดดวยตนเอง
๔. ภู มิ ปั ญญาจากวรรณกรรมกั บ บริ บ ทสั ง คมไทยหลั ง จากรั บ อิ ท ธิ พ ลจากตะวัน ตก จาก
การศึกษาภูมิปใญญาจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓) ผูวิจัยพบวา
สัมพันธแกับบริบททางสังคมไทยเป็นอยางมาก ดังการเกิดกลุมผูสรางที่เป็นคนทั่วไป นาจะเกิดจากการ
ปฏิ รู ป การศึ กษาของรั ฐ บาล ส งผลให เ นื้อ หาคํ าสอนเข าถึ ง คนกลุ ม ใหญใ นสั ง คมมากยิ่ งขึ้ น และเน น
ระดับโลกียะ โดยผูอานสามารถเลือกนําหลักคําสอนที่เหมาะสมกับตนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ได การสอนเรื่องความประพฤติและบทบาทหนาที่ของคนก็สอดรับกับบริบทสังคมรวมสมัย ที่มีอิทธิพลของ
ตะวันตก และนโยบายการสรางชาติของรัฐสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นตนมาเขามาเกี่ยวของ เชน การสอดแทรก
คานิยมเรื่องวัตถุ การสอนผูชายใหแสดงบทบาทหนาที่ในครัวเรือน ไมเอาเปรียบภรรยา การสอนผูหญิงให
เรียนหนังสือ การสอนใหเลิกเลนหวย การสอนใหปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง การเนนย้ําเรื่องหนาที่
พลเมืองดีของชาติ เป็นตน อยางไรก็ตาม ผูแตงยังคงผลิตซ้ําวัฒนธรรมบางอยางอยู เชน การสอนคุณธรรม
จริยธรรมใหแกคนในสังคมโดยอิงกรอบแนวคิดในพระพุทธศาสนา เชน การสอนไมใหคบคนพาล ใหคบคน
ดี ไมป ระมาท มีความรู ควบคูปใ ญญา ขยันหมั่ นเพียร รูจักประมาณการใชจาย ละเวนอบายมุข และ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา การสอนผูหญิงใหเป็นแมบานแมเรือนที่ดี การสอนผูหญิงใหทําหนาที่
ของภรรยาที่ดี และการสอนผูชายใหเป็นขาราชการที่ดี เป็นเพราะหลักคําสอนเหลานี้ยังมีความสําคัญใน
สังคม ถือวาเป็นการสืบทอดคานิยมที่ดีงามในสังคมไทยไมใหสูญหาย ชวยแกปใญหาวิกฤตจริยธรรมที่
นับวันเริ่มเสื่อมถอย ชวยเสริมสงเสริมการอยูรวมกันทามกลางความขัดแยงตาง ๆ (เชน สอนใหเอาใจเขา
มาใสใจเรา มีน้ําใจและรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นตน) และชวยสนับสนุนแนวคิดการสรางชาติของรัฐ
ที่เนนการสรางพลเมืองดีมีศีลธรรม กลาวไดวาวรรณกรรมคําสอนกลุมนี้มีบทบาทในการจัดระเบียบสังคม
หลังจากไดรับอิทธิพลจากตะวันตก และใชเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสรางพลเมืองดีของรัฐชาติดวย
นอกจาก การมีหลักคําสอนที่แปลกใหมกวาอดีตแลว วรรณกรรมคําสอนกลุ มนี้ยังมีรูปแบบที่
แตกตางจากในอดีตดวยอันเนื่องจากการรับวัฒนธรรมทางหนังสือจากโรงพิมพแวัดเกาะ เชน ความนิยมแตง
ดวยคําประพันธแประเภทกลอนเลียนแบบผลงานของสุนทรภูและการกําหนดรูปแบบของวรรณกรรมที่มี
ขนาดเล็กตามหนังสือวัดเกาะ รวมถึงการมีกลิ่นอายของวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีที่ไดรับอิทธิพลจาก
ตะวันตก ดังการใชวิธีสอนผานเรื่องเลาตาง ๆ ที่สรางความสนุก เราอารมณแ ชวนติดตาม และดูสมจริงขึ้น
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับวรรณกรรมคําสอนภาคกลางที่แตงกอน พ.ศ. ๒๔๕๙ ก็พบวา คอนขางแตกตางกัน
กลาวคือ วรรณกรรมคําสอนภาคกลางสมัยโบราณมี เนื้อหาเนนสอนคุณธรรม สอนการถายทอดหลักการ
รับราชการและการปลูกฝใงความคิดความเชื่อทางศาสนา ไม คอยอิงบริบทสังคมและการเมือง มุง สอนผูมี
ความรู ตลอดจนชนชั้น เชน นักบวช นักปราชญแราชบัณฑิต ขาราชการ พระมหากษัตริยแ และนางสนม ไม
เนนสอนคนกลุมใหญในสังคม กลุมผูแตงก็ยังอยูในวงแคบ เพราะมักเป็นผลงานของกษัตริยแหรือนักปราชญแ
ราชบัณฑิต ทําใหเห็นวาเมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนบริบทการสรางงานก็เปลี่ยนแปลงไปดวย
การศึกษาภูมิปใ ญญาในวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ แสดงให เห็ นวา วรรณกรรม
คําสอนกลุมนี้มีบทบาทสําคัญในการเป็นเครื่องมือปลูกฝใงอบรมสั่งสอนพลเมืองใหมีคุณธรรมจริยธรรม
ชวยสงเสริมพัฒนาพลเมืองใหมีคุณภาพทั้งตอตนเองและเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม เพื่อสรางคนดีที่พึง
ประสงคแและสรางชาติใหเป็นปึกแผนภายใตกรอบแนวคิดแหงพระพุทธศาสนา
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ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
๑.๑ ผูวิจัยพบวายังมีวรรณกรรมภาคกลางยุคการพิมพแประเภทอื่น ๆ อีกเป็นจํานวนมาก
จึ ง ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด ว ย เพื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง ความเจริ ญ งอกงามของวรรณกรรมไทยที่ เ ป็ น รอยต อ ของ
วรรณกรรมสมัยโบราณ ถือวาเป็นการอนุรักษแและชวยสืบทอดวรรณกรรมไทยใหคงอยูตอไป
๑.๒ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแในประเด็นอื่น ๆ
ให ก ว า งขวางและลึ ก ซึ้ ง มากยิ่ ง ขึ้ น เช น การเปรีย บเที ย บกั บ วรรณกรรมคํ า สอนภาคใต ยุ ค การพิ ม พแ
การศึกษาในเชิงวาทกรรม เชน วาทกรรมความเป็นชาย ความเป็นหญิงในสังคม วาทกรรมการสรางชาติ
ของรัฐผานวรรณกรรมคําสอน เป็นตน หรือศึกษาแงบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่สะทอนจากวรรณกรรม
๑.๓ ควรศึกษาหลักคําสอนที่สามารถนํามาประยุกตแใชในสังคมปใจจุบัน และอนาคตได
เชน ศึกษาดานคานิยม คุณธรรมจริยธรรมจากวรรณกรรมที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล
๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูวิจัยมีความเห็นวาแมวาวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพแ
แตงในชวงพ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๙๓ แตเนื้อหาคําสอนและกลวิธีตาง ๆ ยังทันสมัยอยูมาก สามารถนํามา
ประยุ ก ตแ ใ ช เ ป็ น แนวทางในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในปใ จ จุ บั น ได จึ ง เสนอแนะให ผู บ ริ ห ารระดั บ ต า ง ๆ นํ า
วรรณกรรมคําสอนกลุมนี้ไปเผยแพรในสถานศึก ษาหรือนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในระดับ
ตาง ๆ อาจปรับเป็นหนังสือเลมเล็ก ที่พกพาสะดวก หรือนําไปจัดทําเป็นหนังสือประเภทสงเสริมการอาน
หรือประเภทอานเพิ่มเติม โดยอาจออกแบบเป็นหนังสือภาพก็ไดเพื่อสรางความเพลิดเพลินและสงเสริมให
เยาวชนเขาถึง เนื้ อหามากยิ่ งขึ้น นอกจากนี้ การที่ เยาวชนในสังคมเสื่ อมเชิงจริยธรรมมากขึ้น การนํา
วรรณกรรมคําสอนที่มีคุณคาไปปลุกจิตสํานึกใหรูดีรูชั่วก็อาจเป็นทางหนึ่งที่ชวยแกปใญหาสังคมได
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ภาคผนวก
วรรณกรรมคาสอนภาคกลางยุคการพิมพ์ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๔๙๓)
พิมพ์ตามต้นฉบับ
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สุภาษิตสอนแม่ยาย (โรงพิมพแผดุงพันธุแ พ.ศ. ๒๔๕๙)
กระดาษเหลืออยูมากอยากจะขาย
สุภาษิตคํากลอนสอนแมยาย
เติมขางทายสักหนอยจะคอยฟรี
เพราะภาษิตอยางอื่นก็ดื่นดาษ
ทานนักปราชญแแตงเติมเฉลิมศรี
สอนบุตรแหลานสาระพัดทั้งสัตรี
ยังไมมีสอนแมยายสักรายเดียว
ฉันมันอยากปากบอนขอสอนนิด
จะถูกผิดแมคุณอยาฉุนเฉียว
ไมแกลงคอนขอดหญิงเลยจริงเจียว
ฉันเคยเที่ยวรูทามาเหมือนกัน
เป็นแมยายเขายากลําบากนัก
ตองรูจักเย็นรอนคอยผอนผัน
ถึงแมเมียถาดีแมนมีธรรมแ
ก็หมายมั่นกราบกรานเหมือนมารดร
อันบุตรแเขยนี้เลาเทากับลูก
จะผิดถูกพลาดพลั้งคอยสั่งสอน
อยาบุมบ่ําทําใจเป็นไฟฟอน
ฟใงดูกอนเหตุการสถานใด
เมื่อเห็นผิดจริง ๆ สิ่งที่ถูก
ควรเรียกลูกของเรามาเลาไข
ใหเตือนผัวสักครั้งคอยฟใงไป
เชื่อหรือไมคงรูคอยดูเอา
ใหเมียสอนกอนซีดีไมหยอก
เพราะนอนบอกเชื่องายกวาหลายเทา
ถายังขืนดื้อดึงจนถึงเรา
ก็โลมเลาชี้แจงแจงกิจจา
อยาโทโสมาแซกถาแตกราว
พลอยลูกสาวเป็นหมายรายหนักหนา
จะซื้อขายก็ลดหมดราคา
จงตรึกตราพาทีแตที่ควร
เมื่อภรรยาสามีเกิดตีทุบ
ควรจะปรุ฿บโทษใครคอยไตสวน
เราเป็นแมตองหามตามกระบวน
ทําเรรวนเหลวไหลเขาไมเกรง
ตองทับทบบุตรแรักหนักเขาไว
เขาคงไมกลาหาญพาลขมเหง
คนฉลาดตองนึกรูสึกเอง
เราคอยเรงเอาหลานเป็นการดี
เพราะผัวเมียโกรธกันมันไมชา
พอมารดาไมอยูก็จูเจี๋
แมนเราพลอยทวงทักเหมือนอัคคี
เขาจุดจี้กองฟางวางกันนัว
ไมใชเรื่องอยารางถึงขวางทิ้ง
เมื่อควรนิ่ง ๆ เสียเขาเมียผัว
จะผิดถูกวากลาวลูกสาวตัว
อยาพันพัวใหเปรอะพูดเลอะไป
แมนลูกเขยของเราเปนเจาชู
ก็คอยดูกิริยาอัชฌาไศรย
เห็นหลงไหลฟใ่นเฟือนควรเตือนใจ
จึงหามไวโดยดีมีอัชฌา
อยาจาบจวงหวงแหนแทนลูกสาว
ใชเรื่องราวของเราชางเขาหนา
เปนแมยายควรขึงหึงษแพอตา
อยาไปควาเรื่องลูกมาผูกพัน
ทีบางคนเหลือรายแมยายหยาบ
ไมกลัวบาปดังยักษแมักกระสัน
เห็นสามีภรรยาเขาดากัน
พลอยกัดฟในฉวยพลองจองจะตี
มิหนําซ้ําผลักไสไลลูกเขย
อยาอยูเลยไสหัวตัวบัดสี
เอาแตหลานกูไวมึงไปซี
ดูไมมีสมเพชเวทนา
เพราะสวนลูกของเขาจะเอาไว
อายพอไลตัดหางปลอยอยางหมา
ยามเขาหายโกรธกันกับภรรยา
จะกลับมาดีกันก็พรั่นใจ
เราเปนแมควรตรองมองดูเหตุ
จะดวนเฉดโกรธขึ้งไปถึงไหน
ควรคิดถึงอกเราบางเปนอยางไร
พอตาไปนาน ๆ ขี้ครานตาม

๑๓๙

ทีบางคนแมยายหมายประโยชนแ
ถาผัวเมียโงเขลาชาติเบาความ
หวังจะพาบุตรีไปมีคู
ขืนเมียงามขืนไวใจแมยาย
สรรชาติไพรใจจองเงินของเขา
ไมกลัวบาปหยาบชาชาติกาลี
เปนสตรีดีชั่วตองผัวหนึ่ง
มีแตปุนหมนหมองใชทองคํา
มิไชหกลมคว่ําถลําลอง
ไดกันแลวชั่วดีหรือมีจน
โดนแมยายเกเรเดระฉาน
เอาแตเงินเขาไวเปนใจเย็น
ถาคนดีแลวเขาไมเอาอยาง
ตองถือบุญกรรมสรางไวอยางไร
ควรระงับดับโลภละโมบเถิด
เราควรเชื่อตามคําพระสัมมา

ถึงไมโกรธยุเหยงไมเกรงขาม
ก็เลยทรามเสื่อมรักชักจะคลาย
เอาขาหมูกินใหมดังใจหมาย
คงฉิบหายจริงหนาตํารามี
เดี๋ยวชักเขาชักออกหลอกเหมือนผี
ถึงลูกดีตองเปนแยแมระยํา
ลงจนถึงสองสามไมงามขํา
เพราะแมทําเปนเหี้ยพลอยเสียคน
ตองตรึกตรองสังเกตตามเหตุผล
เพราะกุศลทําไวหากใหเปน
ชาติสันดานทุจริตไมคิดเห็น
จะไดเลนโปถั่วกันนัวไป
ดังที่อางชี้แจงแถลงไข
คง.....ไดเหมือน...................
จะไดเกิดเปนญาติสาสนา
กุศลาอกุศลใหผลเอย

๑๔๐

ปกีรโณวาท (โรงพิมพแพานิชศุภผล พ.ศ. ๒๔๖๗)
๏ พระมหาโชติ์ผู
เพียรคิด
เปนแบบสุภาสิต
สืบไว
สําหรับฝึกสอนจิตตแ
จําจด เทอญพอ
ใดคลาดเชิญปราชญแได
โปรดเปลื้องแปลงเฉลิม
๏ อภิวันทแสรรเพ็ชญแเจา
จอมนรุดมแ
ปริยัติธรรมโลกุตต
กับทั้ง
อริยสงฆแอัษฏานุตร
บุญเกษตรแ โลกยแแฮ
นบชนกชนนีตั้ง
จิตตแนอมอาจารยแ ฯ
๏ ประณมพรหเมศวรแทั้ง
เทวินทรแ
ปวงทิพยแทวยอมรินทรแ
รุงฟูา
อีกเทพยแพฤกษภูมินทรแ
หมดทั่ว
เชิญชวยดลจิตตแขา
จดขอคําสอน ฯ
๏ บังคมบรมนาถไท
ธิบดินทรแ
สมเด็จพระปรมินทรแ
ธิราชเจา
จอมสยามรัตนโกสินทรแ
เบญจรัชกาล แฮ
พระเดชปกเกศเกลา
กลบสิ้นสบไถง ฯ
๏ พอหนูจเามานี่พี่จะสอน
จงจําใสใจไวใหแนนอน
เรงอาทรเรื่องรูอยาดูดาย
อยาคบเพื่อนเชือนเลนไมเปนผล
หาวิชาใสตนใหเฉิดฉาย
ไวเปนเครื่องสําหรับประดับกาย
เปนผูชายมีวิชาแลวพางาม
เปนนารีดีรางสําอางพักตรแ
บุรุษรักทั่วประเทศเขตรแสยาม
เป็นชายถึงโสภาวิชาทราม
ดูไมงามชื่นตาเหมือนนารี
จะสมัครักเปนขาฝุาพระบาท
ถาฉลาดคงประจักษแยศศักดิ์ศรี
ทานชุบเลี้ยงเพราะวาวิชาดี
ชูราศีความชอบชวยครอบงํา
อยูกับใครจงอุสสาหแสวามิภักดิ์
ใหนารักทานคงจะอุปถัมภแ
เห็นทานรักแลวเรงกลัวเกรงยํา
อยาไดทํานอกละเมิดจะเกิดความ
จะปราไสกับผูใหญสูงอายุ
หรือภิกษุจงสุภาพอยาหยาบหยาม
จะเจรจากับผูดีที่มีนาม
อยาซุมซามเซอะเซอใหลเลอไป
คนถือตัวมัวเมาดวยยศถา
เห็นเซอซามักประมาทวาชาติ์ไพร
ถาจะเฝูาทูลเจาจงเขาใจ
ชนิดไหนหมอมเจาหรือเฝูากรม
จงใครครวญตามกระบวนทานเลขา
หมั่นไตรตราดูใหดีแบบมีถม
อุสสาหแซอกแทรกรูมีผูชม
อยางํางมมักงายจะอายคน
อยาคบพาลพาตัวใหชั่วชาติ์
คบนักปราชญแปรีชาพาเกิดผล
อยาเกียจครานพาโงโตแตตน
เกิดเปนคนรักจะดีตองมีเพียร
จะทํามาหาจายแลขายซื้อ
หรือหัดปรือเปรื่องปราชญแขางวาดเขียน
แมนเกียจครานแลวชาวบานเขาติเตียน ถึงจะเรียนสิ่งอันใดเพียรไวดี

๑๔๑

จะคบเพื่อนผูใดใหดูหนา
คบแตคนซื่อตรงวงศแผูดี
อยาพะวงหลงมัวไปถั่วหวย
ถึงจะรวยก็ไมนานสักปานใด
ที่ถูกหวยรวยเงินตราสิบหาชั่ง
เที่ยวซื้อของตามหางที่อยางดี
ที่ยากจนทนเปนหนี้ก็มีมาก
ที่เปนไพรก็ยังไมคิดถึงตัว
ไมนึกวาบุพพกรรมไดทํามา
ที่ทานรวยบริบูรณแทรัพยแมูลมอง
เพราะกุศลทานสรางแตปางกอน
ที่ยากไมมีกินสิ้นปใญญา
บุญแตกอนไมไดทําจึงลําบาก
ทั้งเสื้อผาสารพันจะกันดาร
อยาคบเพื่อนเที่ยวกลางคืนพกปืนโก
บางถือไมพกศัสตราพากันไป
พวกหัวไมใจพาลสันดานดุ
ขืนสมัครักใครคงไมดี
บางคนรักเปนนักเลงเดินเกงกเา
เที่ยวสืบขาวคราวที่ไหนใครมีงาน
ดูโขนหนังฟใงสวดผีแลลิเก
ดูลครงิ้วบอนเสียดเบียดคน
ในสิงคาโลวาทสูตรแขาน
จะแกไปก็เยิ่นเนิ่นเวลา
อยาคบเพื่อนเสพยแสุราสูบยาฝิ่น
เสียทรัพยแแลวมิหนําซ้ําเสียกาย
อยาคบเพื่อนเที่ยวซนโรงคนชั่ว
รักสนุกทุกขแถนัดเต็มอัตรา
สูญทั้งทรัพยแเสียทั้งกายอายทั้งชื่อ
ยังคนเถื่อนเดินกรายเรขายเรือ
พวกเรือเมลแแลนเตรตามถนน
แตเครื่องจักรมักคมเพราะนมนาน
กับสารสมสองสิ่งทิ้งไมได
เพราะรับคนออกเขาทุกเชาเย็น
ถาจะหาภรรยาหนาพอหนู
สักแตวามีตะปิ้งหญิงเหมือนกัน
พวกเจาชูหมูพาลคิดการชั่ว

อยาคบทาสชาติ์ขาพาบัดสี
เจริญศรีสุขสวัสดิ์พิบัติภัย
ไมเห็นใครไดรวยมีที่ไหน
คงกลับไปใหเจาสัวตัวอยางมี
ทําขึงขังทาทางอยางเศรษฐี
ไมถึงปีหวยกินจนสิ้นตัว
ตองลําบากเป็นขาเขาเพราะเจาสัว
ยังหลงมัวเมาลึกไมตรึกตรอง
พระเทศนาสอนไวไมเปนสอง
มีเงินทองขาไทแลไรนา
จึงถาวรปรากฏทั้งยศถา
ถือกะลานั่งจนจอรองขอทาน
ตองอดอยากเขาปลาแลอาหาร
ไมชื่นบานซูบผอมเพราะตรอมใจ
ใจโทโสวาจาก็สาไถย
ไมชอบใครตีเลนเห็นเปนดี
มุทะลุหยาบชานาบัดสี
เรงหลีกหนีใหพนจากคนพาล
แตทวาใจขลาดไมอาจหาญ
ถึงไกลบานก็สูไปตามใจตน
เพลงนายเบเแคนเจาเซ็นไมเปนผล
เปนกังวลไมไดเรื่องเปลืองเวลา
โทษดูงานหกอยางวางเลขา
มีในบาลีทีฆนิกาย
เปนมลทินติดตัวชั่วไมหาย
ยังแถมอายชาวบุรินทรแเขานินทา
จะพาตัวเจ็บอายเดินยายขา
เดินจูงมาเขียวเหมือนเคี้ยวเกลือ
ถาขืนดื้ออยากสนุกคงทุกขแเหลือ
อยาเอื้อเฟื้อหลงเลนไมเป็นการ
แดงสกนธแสวยสิ้นนากินหวาน
ขี่ขามดานตองหายาเช้าเย็น
หมอน้ําในเปนสนิมสะติมเหม็น
จักรยังเตนแตวาคราบกราบเปนมัน
พิเคราะหแดูใหดีหนาอยาผลุนผลัน
ทําหุนหันมักงายจะอายคน
อยาหลงมัวจําเชนไมเปนผล

๑๔๒

ตกนรกหมกไหมไฟลามลน
ลูกสาวใครพอแมไมอนุญาต
เปนกาเมสุมิจฉาอยาคลางแคลง
คัมภีรแทีปนียี่สิบอยาง
หญิงที่มีมารดารักษาไว
กับหญิงที่มีบิดารักษาอยู
กับหญิงที่พี่รักษาเปนกาเม
กับหญิงที่มีชายมาหมายหมั้น
ไปรวมรสเสวนาสมาคม
หญิงที่ปูานาอายายตาปูุ
ไปสองเสพยแคงหาเปนกาเม
หญิงที่ญาติ์ฝุายบิดาแลมารดา
กับหญิงพวกทาสีมีเจานาย
วาแตยอพอใหเป็นเปนฉบับ
หญิงที่กลาวนับวาเปนกาเม
จะแบกบาปหาบภัยโทษใหญหลวง
แบบเลขาในมหาวิบากมี
เกิดประสพพบปราชญแศาสนา
ถาผูใดไดอานแลววานจํา
พวกเจาชูมักตูบาลีพระ
วาหญิงยอมใหทํากรรมไมมี
ไมควรฟใงไมควรจําเปนตําหรับ
เปนคําเหลาเจาชูหมูพาลา
สอนการโลกเป็นวิธีคดีธรรม
เพราะมีจิตตแคิดเอ็นดูแกหมูชาย
ประสงคแจิตตแคิดทําใหจํางาย
ครั้นจะทําคําเซ็นไมเปนกลอน
ถาอายุครบอุปสมบท
ควรศึกษามาขางทางวินัย
เกิดเปนชายชาติ์เหลาชาวสยาม
เถมินไพรไกลบุรีไมมีเรือน
อานิสงสแบรรพชานั้นสาหัส
สรางวิหารบุญไมปานบรรพชา
เหมือนเรื่องราวเจาพระยาธรรมาโศก
ที่สรางพระสถูปรูปเจดียแ
วาเราทําบําเพ็ญถึงเชนนี้
จะเปนญาติ์ศาสนาหรือยังจึง

เหมือนนอนทนอยูในเพลิงอันเริงแรง
พระหามขาดบาลีชี้แถลง
จะแสดงแตยอพอเขาใจ
แบบทานวางจงวิจารณแจะขานไข
ชายผูใดเสวนาเปนกาเม
ชายสมสูโทษเหมือนกันไมหันเห
อยาไดเสวนาสมาคม
แตไมทันจะอยูเปนคูสม
ตองนิยมนับวาเปนกาเม
รักษาอยูเคียงขางไมหางเห
อุปเทหแหลายหลากมีมากมาย
ยังรักษาเกื้อกูลไมสูญหาย
หญิงมีชายภัสดาก็กาเม
ไวสําหรับสอนใจอยางไขวเขว
อยาไดเสวนาสามัคคี
ใชจะลวงมีหลักเปนสักขี
ทราบวิธีแลวเรงกลัวเกรงยํา
จงรักษาตัวไวอยาใหถลํา
เหมือนฟใงธรรมเทศนาตามบาลี
พูดเลอะละเหลวใหลไมบัดสี
พูดเชนนี้นอกพุทธฎีกา
ไมควรนับวาเปนธรรมเทศนา
พูดเฮฮาสันดานบาปใจหยาบคาย
อุสสาหแจําเถิดพอคุณไดบุญหลาย
จึงบรรยายสอนร่ําเปนคํากลอน
อานสบายตามสาราอุทาหรณแ
ดูอักษรจํายากลําบากใจ
จงเลิกงดการบานเชนขานไข
บวชถึงไมไดชาก็หาเดือน
ไมบวชแลวไมงามเปรียบความเหมือน
ไมงามเหมือนคนเหลาชาวพารา
เพราะทานจัดเขาเปนญาติ์ศาสนา
จะชักบาลีอางตัวอยางมี
ใหอาโภคถึงกุศลผลราศี
แปดหมื่นสี่พันองคแทรงรําพึง
ไมเห็นมีผูใดทําไดถึง
เสด็จพึงถามพระโมคคลี

๑๔๓

ฝุายพระโมคคลีบุตรแวิสุทธิ์สงฆแ
วาพระองคแทรงบําเพ็ญบุญนิธี
แตยังไมไดเปนญาติ์ศาสนา
จึงเปนญาติ์แกพระศาสนาจริง
แลวกวักหัตถแตรัสเรียกพระโอรส
กับนองนางสังฆมิตกุมารี
ไดยินวาอานิสงสแทรงผนวช
เจาทั้งสองจงสนองคุณบิดา
ฝุายมหินทกุมารชาญฉลาด
วาขาบาททั้งสองปรองดองกัน
จอมกษัตริยแทรงตรัสวาสาธุ
พาโอรสพี่นองทั้งสององคแ
บวชแลวเพียรเรียนธรรมกรรมฐาน
สําเร็จพระอรหัตตแตัดโลกียแ
แมนบวชเขาเสราจิตตแคิดกระสัน
จะหาทรัพยแเปนเสบียงเลี้ยงภรรยา
สิ่งใดไมบริสุทธิ์ทุจจริต
ถึงไดมากก็ควรงดสูอดทน
อยาทําบาปเปนเสบียงเลี้ยงชีวิต
ตองไปทนทุกขแภัยในอบาย
ประพฤติ์งามความดีมีในตน
สิ่งใดบาปทราบเรงกลัวเกรงยํา
จะใหทานวานใหใจเคารพ
วาเดชะบุญกุศลผลแหงทาน
แมจะไปเกิดในอนาคต
ความยากจนขอใหพนทุกชาติ์ไป
ถาผูใดใหใจไมเคารพ
หยิบทิ้งโยนใหไมไดการ
เพราะจําใจจําใหแตในจิตตแ
คนใหทานกันชาวบานเขานินทา
อานิสงสแจะสงใหไดไพบูลยแ
คือบุพพะแลบุญจนะสองนาม
เมื่อแรกจิตตแคิดจะใหใจศรัทธา
เมื่อขณะจะใหใจชื่นชม
ครั้นใหแลวกลับระลึกนึกถึงทาน
ชื่ออะปะราปะระเจตนา
ทานนี้ถาจะวาอานิสงสแ

จึงทูลองคแภูวนาถประสาทศรี
ไมเห็นมีใครเปรียบเทียบก็จริง
เมื่อใดทานบรรพชาบุตรแชายหญิง
เธอทรงนิ่งฟใงพระโมคคลี
นามปรากฏมหินทกุมารพี่
วามานี่เถิดเจาเยาวภา
นั้นยิ่งยวดเปนญาติ์ศาสนา
รับอาสาทรงเพศพรหมจรรยแ
รับพระราชวาทีขมีขมัน
จะทรงบรรพชาเพศตามเจตนแจง
พอสมลุดังจิตตแคิดประสงคแ
ไปบวชทรงเพศภิกษุภิษุณี
จนชํานาญแคลวคลองไมหมองศรี
แบบแผนมีตัวอยางเชนอางมา
กลับหวนหันผันสึกลาสิกขา
จงไตรตรารอบคอบใหชอบกล
อยามีจิตตแยินดีวามีผล
เกิดเปนคนใชวาใครจะไมตาย
ครั้นดับจิตตแทรัพยแนั้นก็พลันหาย
จงขวนขวายประกอบใหชอบธรรม
ถึงยากจนคงมีคนอุปถัมภแ
อุสสาหแทําแตกุศลผลศีลทาน
ยกขึ้นจบแลวตั้งจิตตแอธิษฐาน
ที่เจือจานแกบุคคลจนเข็ญใจ
ความอยากอดอยาไดพบสบสมัย
กวาจะไดสําเร็จพระนฤพาน
ไมนอบนบตั้งจิตตแอธิษฐาน
ผลแหงทานเสื่อมถอยนอยลงมา
มิไดคิดหมายมาดผลชาติ์หนา
ถึงมีอานิสงสแก็คงทราม
ตองพรอมมูลดวยเจตนาสาม
อะปะราปะระสามตามนิยม
ชื่อบุพพะเจตนาเปนประถม
นามนิยมบุญจนะเจตนา
ก็ชื่นบานบันเทิงจิตตแคิดหรรษา
แบบมีมาเชนนี้วิธีทาน
บาลีบงอธิบายหลายสถาน

๑๔๔

จะสาธกยกมาก็ชาการ
จงรักษาศีลหาอยาใหขาด
ถึงองคแพระอรหัตตแตัดโลไกยแ
สีเลนะสุคะติงยันติ
ไปสวรรคแชั้นใดดังใจปอง
สีเลนะโภคะสัมปะทา
รวยเงินทองของประกอบที่ชอบใจ
สีเลนะนิพพุติงยันติ
นิพพานไปไกลลับไมกลับมา
ตัสมาสีลังวิโสธเย
เพราะฉะนั้นพึงชําระละราคิน
วาแตยอพอใหเห็นเปนบรรทัด
หมั่นฟใงเทศนแคงแจงเหตุพิสดาร
ขณะนั่งฟใงใจใหเคารพ
เกตจําในรสบทธัมมัง
ฟใงธรรมตัดศรัทธาไมปราโมทยแ
จะชักมาวาใหเห็นเปนประธาน
คือเหยียดเทาฟใงใจไมเคารพ
เปนงอยเปลี้ยเสียกายตองอายคน
ขอสองนั่งฟใงใจไมเคารพ
ฟใงจริงแลแตใจไมศรัทธา
ขอที่สามความวานินทาพระ
ไปชาติ์หนาปากเหม็นเชนอาจม
ขอที่สี่มีเนื้อความตามสังเกต
ซ้าํ เลยหลับกลับละเมอเพอพึมพํา
ขอที่หาวาดวยจิตตแคิดอื่นไป
ตาเที่ยวมองจองแลแมโฉมตรู
ที่ติดพันธแกันก็ชุมหนุมกับสาว
เขียนหนังสือสื่อไปใหเปนกลอน
ฉันอยากพบประสพเหลือแมเนื้อเย็น
ฉันจะไปคอยนั่งหลังศาลา
๏ ฝุายนารีคลี่สารอานประจักษแ
คิดรัญจวนหวนอาลัยไมสะเบย
วาแมจเาฉันศรัทธาอยากฟใงเทศนแ
แมไดฟใงลูกสาวกลาววาจา
ครั้นรุงเชายายเฒาไปฟใงเทศนแ
ถือธูปเทียนดอกไมไปกับยาย

แกเรื่องทานแตยอพอเขาใจ
อยาประมาทศีลทานจะขานไข
ก็อาศัยศีลทานเปนฐานรอง
จงตรองตริใหชอบกลอยาหมนหมอง
ศีลประคองปูองพะยุงบํารุงไป
ถึงโภคามั่งมีดีไฉน
ก็อาศัยอานิสงสแศีลสงมา
จงดําริหแใหเห็นความตามเลขา
เพราะรักษาศีลสอาดปราศมลทิน
อุปเทหแถี่ถวนควรถวิล
กระทําศีลใหสวยสดหมดรังควาน
อยากทราบชัดอัตถแบาลีมีวิตถาร
อยาเกียจครานมีที่ไหนจงไปฟใง
กายนอบนบหนวงมาโนชโสตจงสังผูใดฟใงไมตั้งใจไมไดการ
จะมีโทษเพราะเหตุเจ็ดสถาน
จงวิจารณแจําแยบแบบยุบล
เกิดในภพหนาใหมบาปใหผล
นี้ขอตนยลจําเปนตํารา
พูดกันอบกลบเสียงพระเทศนา
ไปชาติ์หนาโสตตึงพึงนิยม
เทศนแเลอะละพูดเชนนี้เห็นมีถม
อยาคารมอุตตริติเตียนธรรม
นอนฟใงเทศนแไยไมนั่งฟใงมิหนํา
ผลบาปกรรมชาติ์หนากายกลายเปนงู
ไมตั้งใจฟใงธรรมจําใสหู
บาปพอดูชาติ์หนาเปนวานร
จะขอกลาวนาววาจาอุทาหรณแ
วาเชิญหลอนฟใงเทศนแมีที่ศาลา
พรุงนี้เปนวันพระเขาวรรษา
เชิญหลอนมาหาใหไดชื่นใจเอยฯ
ใหนึกรักแตวาอําทําเปนเฉย
จึงเฉลยอาการแกมารดา
แถลงเหตุเรื่องกุศลผลมุสา
ก็ปรีดาบอกใหไปกับยาย
เยาวเรศสมจิตตแที่คิดหมาย
ฝุายผูชายไปคอยนั่งดังสัญญา

๑๔๕

ยายหลานนั้นครั้นถึงศาลาวัด
ไหวพระบนที่แขวนไวในศาลา
ฟใงเทศนแไปไดถึงสักครึ่งกัณฑแ
พอเหลือบเห็นผูชายรายเมื่อวาร
ฝุายผูชายเห็นอุบายแมเนื้อเหลือง
แลวเลยออกนอกศาลาหานงเยาวแ
พากันเดินเจิ่นออกไปนอกวัด
ครั้นกลับมายายถามแมทรามวัย
หลานมุสาวาไปเยี่ยวแลวเปรี้ยวปาก
หมากแหงกรอบฉันไมชอบรับประทาน
ยกตัวอยางอางแตยอพอทราบเหตุ
แมกลอนพาดบาดหูทานผูใด
ขอที่หกยกเนื้อความไปตามเลศ
ไปชาติ์หนาเกิดเปนควายอายพวกเกวียน
ขอที่เจ็ดฟใงเทศนแเสพยแอาหาร
ไมนอบนพเคารพธรรมเชนร่ํามา
ขอหามเจ็ดเสร็จสํานวนถวนจําแนก
อานิสงสแฟใงธรรมที่บําเพ็ญ
ถึงเศรษฐีมีทรัพยแนับแสนโกฏิ์
ลวนแตพระอรหัตตแตัดราคา
นิมนตแสมเด็จพระพุทธองคแ
แลวถวายโภชนังสังฆทาน
ทั่วพระสงฆแทั้งองคแพระพุทธเจา
เพราะใหทานไมรูการระงับใจ
แตฟใงธรรมตองจําปฏิบัติ
ถึงฟใงธรรมจําไมไดก็ใหคุณ
มหาโชติ์อาวาสราชบุรณะ
ริมปลองไฟฟูาสยามกอมปนี
เพราะหวังจิตตแคิดเอ็นดูแกหมูศิษยแ
ใชจะอวดกลอนเพราะเสนาะความ
ผลกุศลที่นิพนธแสุภาสิต
ขอเปนพระโลกนาถศาสนา
ถาตนทุนบุญหลังยังขัดของ
เกิดชาติ์ใดขอใหไกลจากหมูพาล
ในดวงจิตตแอยาไดคิดในการบาป
ถาสิ่งใดไมดีมีในตน
จงจําแนกแจกจําหนายจายสมบัติ

แลวยกหัตถแประณมกมเกศา
แลววันทาพระเทศนแตามเหตุการณแ
แมจอมขวัญหันออกนอกสถาน
ใหงุนงานทําไถลออกไปเบา
จึงยางเยื้องเลี่ยงออกไปนอกเสา
เห็นกันเขายิ้มแตไปแตไกล
ไมทราบชัดวาไปขางหนทางไหน
เจาไปไหนนัดดาจึงชานาน
ไปซื้อหมากดิบสดฝาดรสหวาน
ไปหลายรานเที่ยวหาจึงชาไป
เรื่องฟใงเทศนแไมตั้งจิตตแคิดเลื่อมใส
ขออภัยเถิดอยาโกรธพระโชติ์เปรียญ
นั่งฟใงเทศนแมือนอกรีดเที่ยวขีดเขียน
มันเบียดเบียฬบอบใชใหไถนา
เค็มเปรี้ยวหวานมันฝาดตามปรารถนา
ไปชาติ์หนาปากอาพาธไมขาดเปน
สูซอกแซกเก็บมาบอกออกใหเห็น
เคารพเชนกลาวไวขางในมา
จิตตแปราโมทยแนิมนตแพระอรหา
นิมนตแมานั่งพักเต็มจักรวาฬ
ใหทานทรงประทับกลางหวางสถาน
ทั้งบริกขารเสื่อหมอนจีวรไตร
บุญไมเทาฟใงธรรมที่จําได
ฟใงธรรมไดแจงทราบทางบาปบุญ
จึงจะจัดเปนเลิดประเสริฐสุนทรแ
คงเปนบุญเพราะวาศรัทธามี
อยูระยะตะวันออกบอกวิถี
แตงปกีรโณวาทโอภาษนาม
จึงลิขิตเปนอักษรกลอนสยาม
แตงไปตามความโงโววาจา
ในดวงจิตตแคิดมาดปรารถนา
ขนนราขามหวงบวงกันดาร
ยังเที่ยวทองเวียนวงในสงสาร
ทั้งวงศแวานอยาใหมีราคีปน
จงเข็ดหลาบแตขางทางกุศล
ขอใหพนสูญสิ้นมลทินการ
แกสรรพสัตวแสบสิ้นทุกถิ่นฐาน

๑๔๖

ความตระหนี่อยาไดมีในสันดาน
ขอปราดเปรื่องปรีชาปใญญาเลิด
ปิฎกธรรมจําคลองไมตองตรอง
เกิดชาติ์ใดขอใหเปนบุรุษ
พระองคแใดไดตรัสในโลกา
ขอแผผลที่นิพนธแยุบลอัตถแ
นิรทุกขแนพโรคพิโมกขแภัย
วันที่ ๑๖ มิถุนายน
ร.ศ. ๑๑๑ เสร็จวาที
จบ บทจดบอกสิ้น
บ อวดบังอาจแจง
ริ เทียบเรียบธรรมแฝง
บูรณแเสร็จแบบสอนให

จะคิดการสิ่งใดใหสมปอง
สัตวแในโลกไมประเสริฐเสมอสอง
ปใญญาครองทรงจบครบวิชา
เชื่อในพุทธโอวาทศาสนา
ขอใหขาพบพระบาททุกชาติ์ไป
แปวงสัตวแทั่วโลกโศกกษัย
สําราญใจทุกทิวาแลราตรี
เรานิพนธแขอวิพากยแมีศักดิ์ศรี
จบปกีรโณวาทนุศาสนแเอย ฯ
สารแถลง
แจกไว
ฝากโลกยแ
อานรูดูจํา ฯ

๑๔๗

คาสอนขี้เท่อ (โรงพิมพแพานิชศุภผล พ.ศ. ๒๔๖๗)
คํา พระมหาโชติ์เพอ
เพียรไข
สอน เลอะดูเหลวไหล
เลหแบา
ขี้
เกียจเที่ยวไปไหน นอนแตง
เลนเฮย
เทอ เทอเหออวดกลา
กลาวแก รําคาญฯ
โอนตบทเรศผู
พุทธัง
นอบชะไมธัมมัง
เมธยแหลา
วันทาส่ําสังฆัง
ฆัจเกลส สูญแฮ
ประณตชนกอา
อิกนอม นนทลีฯ
นบอาจารยแที่เสี้ยม
สอนศิลป
คํานับพรหมเทวินทรแ
วิปรแเจา
บังคมราชสยามินทรแ
มานัตยิ่งเอย
ขอเดชพระคุณเกา
เกีย่ วพนภัยพาลฯ
คนบาอยาถือ คนดื้ออยาสอน
คนจรอยาเชื่อ
คนใบอยาบวช
คนอวดอยาขัด
คนสัตยแอยาฉิน
คนประจบอยารัก
คนทักอยานิ่ง
คนจริงอยาหนาย
คนชั่วอยาใกล
คนไพรอยาสมาน
คนพาลอยาสมัคร
คนเกออยาโห
คนโงอยาถม
คนชมอยาชอบ
คนเคาะอยาดา
คนกลาอยายุ
คนดุอยาเยา
คนเฉยอยาประมาท
คนอาจอยาราน
คนหาญอยาสู
คนโฉดอยาเกลียด
คนขี้เกียจอยาเลี้ยง
คนเอียงอยานับ
คนมีอยาบน
คนจนอยาเบียฬ
คนเพียรอยาหมิ่น
คนผลาญอยาสนิท
คนบิดอยาฝาก
คนกระดากอยาทวง
คนลืมอยาถาม
คนตะกลามอยาเชิญ
คนเขินอยากุเย
คนพรั่นอยาขู
คนดูอยาคอน
คนนอนอยาขาม
คนงอนอยาเคียง
คนเถียงอยาวา
คนมาอยาไล
คนมากอยาหลอก
คนปอกอยาเลน
คนเป็นอยาลอง
คนขับอยาเกอ
คนเซออยาตวาด
คนขลาดอยาหลอน
คนโซมอยาซ้ํา
คนช้ําอยาตอง
คนทองอยาเสพยแ
คนชวนอยาเรง
คนเกงอยาทา
คนกเาอยาถีบ
คนรักอยาทุบ
คนชุบอยาหลู
คนฟูอยาแชง
คนบอบอยาเฆี่ยน
คนเสี้ยนอยาขยาย
คนรายอยาปลุก
คนเดินอยากอด
คนจอดอยาโดน
คนโจรอยาชิด
คนคดอยายก
คนงกอยารอ
คนปออยาหวาด
คนเยี่ยมอยาขับ
คนอับอยาขม
คนจมอยาทํา
คนอายอยาลอ
คนงออยาเคือง
คนเฟื่องอยาพนัน
คนตรงอยาหาง
คนกลางอยาไกล
คนไออยาขาม

คนเบื้ออยาใช
คนบิ่นอยาคบ
คนตายอยากลัว
คนลักอยาเผลอ
คนกรอบอยาเยาะ
คนเขลาอยาเยย
คนชูอยาโกรธ
คนหลับอยาตี
คนกินอยาวาน
คนหวงอยายืม
คนคุยอยายั่น
คนงามอยาขอน
คนไปอยาลาก
คนปองอยาหลับ
คนปอนอยาโลม
คนเจ็บอยากวน
คนรีบอยาทัก
คนแกลงอยาตอบ
คนสนุกอยาเพลิน
คนมิตรแอยาปด
คนปราชญแอยาเสี้ยม
คนจําอยาทาย
คนฝในอยาหลง
คนจามอยาจอง

๑๔๘

คนมองอยาเขมน
คนละเมออยาฟใง
คนขัดอยาฉวย
คนหมางอยาไข
คนวิ่งอยาหมอบ
คนหึงอยาขาน
คนเท็จอยาตาน
คนบอกอยาอื้อ
คนหยามอยาเกี้ยว
คนครานอยาปใน
คนชราอยาลวง
คนอับอยาพิง
คนดีดอยาปลอย
คนปิดอยาโศก
คนจัดอยาโต
จบคําสอนขี้เทอ
ชื่อสรอยเกี่ยวประสาน
เพราะฉันไมสันทัด
เคยแตงแตสารา
ถึงกลอนสิบเอ็ดนี้
แมคลาดบทบาทไหน
เพียรคิดเพราะจิตตแรัก
ปรานีชวยชี้แจง
กุศลที่ภาษิต
ขอมาดปรารถนา
แมตั้งยังกําเนิด
ขอไกลจากพาโล
ปใญญาปรีชาอาจ
วิชาในธาตรี
เสียงเพราะอีกรูปสวย
ใครขอจงใหปใน
เงินทองแลของใช
ที่สุดบุตรแภรรยา
ขอพบพระทุกชาติ์
ใหมั่นในศีลไป
นามยศปรากฏโลก
สิ่งใดใจตองการ

คนเลนอยาลาม
คนหามอยาฉุน
คนคลั่งอยานิยม
คนระบมอยาเบียด
คนรวยอยาแถม
คนแหลมอยาเหลา
คนไถลอยามอบ
คนชอบอยาชัง
คนหอบอยาเหยียบ
คนเพียบอยาลม
คนหวานอยาอิ่ม
คนยิ้มอยาบึ้ง
คนดานอยาโต
คนโวอยาตาม
คนลืออยาตื่น
คนหื่นอยาเสริม
คนเหนียวอยาขอ
คนยออยาพอง
คนหมั่นอยาเก฿ก
คนเด็กอยาขืน
คนงวงอยาสั่ง
คนพลั้งอยาพลอย
คนหยิ่งอยาจํา
คนถลําอยาผลัก
คนถอยอยาถาก
คนกากอยาแทะ
คนโรคอยาศาป
คนหยาบอยาตั้ง
คนโตอยาตอย
คนงอยอยาคบ
กลอนเกอ ๆ นารําคาญ
ทานผูอานอยานินทา
พึ่งริหัดดอกหนาจเา
กลอดแปดวาพอเขาใจ
ก็ไมดีดูจืดไป
เชิญปราชญแไดโปรดเปลี่ยนแปลง
มิใชจักอวดแถลง
ใหทราบแจงเชนกลาวมา
พรอมดวยจิตตแคิดเมตตา
เป็นสัมมาสัมพุทโธ
เวียนตายเกิดในโลโก
อีกความโงอยาไดมี
เปนนักปราชญแเลิศกวี
จงรูดีทุกสิ่งอัน
สมบัติรวยวิเศษสรรพแ
อยาหวงกันในศรัทธา
อีกบาวไพรแลเคหา
ใครขออยาไดขัดใคร
รับโอวาททุกสิ่งใจ
ตราบเทาไดถึงนิพพาน
ทุกขแภัยโรคไกลสังขาร
อยาเนิ่นนานไดดั่งใจ

คนหนุนอยาเหอ
คนละเอียดอยาหวัด
คนเมาอยาขวาง
คนระวังอยาชิง
คนกมอยาขึง
คนอึงอยาเอ็ด
คนงามอยาหยอก
คนเติมอยาหาม
คนคะนองอยาขนาน
คนยืนอยาฆา
คนลอยอยารับ
คนหนักอยากีด
คนแขวะอยาขวิด
คนนั่งอยาปใด
คนหลบอยาเตะ

๑๔๙

สิ่งใดไมใหขาด
พวกพองพี่นองใด
สิ่งที่ไมมีจน
เหมือนอนุรุทธแปรา
เป็นชายทุก ๆ ชาติ์
ขอใหชาวโลกียแ
รูจักไมรูจัก
อยูไหนอยาไดจน
เหมือนพระสีวลี
ลาภสรรพแอนันตัง
แกสัตวแดินฟูาอีกสาคร
จงอยูเย็นเปนสุขสิ้นทุกขแโศก
นึกอะไรใหสมนิยมการ
ชวยพิทักษแรักษาสุภาษิต
ถึงโลกไฟไหมสินแผนดินแดน
พระมหาอาวาสราชบุรณะ
ร.ศ. ยอตอถึงเลข ๔ เติม
จบ คําสอนขี้เทอ
บ
ไมเต็มเต็งเตือน
ริ
สอนเรื่องกลอนเฟือน
บูรณแ ฉบับสังเขปเนอ

ใครไมอาจจะนําไป
ไมนอกใจเชื่อวาจา
อยาไดยลไดยินหนา
กฎมีนาในบาลี
อยาไดพลาดเป็นสัตรี
จงปรานีเหมือนบุตรแตน
จงชอบรักทุกแหงหน
มีลาภพนอเนกัง
แบบแผนมีแตปางหลัง
คนเกลียดชังอยามีนาฯ
กุศลผลที่แตงชี้สอน
จะนัง่ นอนจรยืนใหชื่นบาน
ทั่วทั้งโลกโรคภัยอยาไดผลาญ
ขัยฝากสารขานประกาศสั่งราชแมน
ไวสอนจิตตแวิชาชนกวาแสน
ขอใหแผนแปลไฟอยาไหมเติม
อุตสาหะกระทําสอนซ้ําเสริม
๑๘๔ เพิ่มเริ่มคิดประดิษฐแเอยฯ
ทําเหมือน
สติเสอ
ฟใงขัดโสตเฮย
นึกใหพิสดาร

๑๕๐

สมบัติเม็ดมะขาม (โรงพิมพแหางสมุด พ.ศ. ๒๔๖๙)
๏ จะขอกลาวเลาความตามนุสนธิ์
ถึงที่คนมีปใญญาปรีชาหาญ
อีกคนหนึ่งไรปใญญาดูสาธารณแ
ไมรูการตอปใญญาจะหากิน
ยังมีชายพี่นองทั้งสองศรี
มารดามีแตวาอับจนทรัพยแสิน
บิดรตายแลวแตหลังฟใงกระบิล
เมื่อจะสิ้นชีวามารดาดวง
จึงเรียกลูกสองราเขามาใกล
เพราะดวยใจทุกขแเข็ญแสนเปนหวง
พอแลเห็นลูกเขาก็เศราทรวง
น้ําตาลวงเผาะผอยละหอยใจ
จึงบอกกับลูกชายสองนายวา
แมจะลาลวงลัดลงตัดไษย
พอรอยชั่งทั้งคูจะอยูไป
แมก็ไรสมบัติขัดเต็มที
เม็ดมะขามแมไดเก็บไวนั้น
จะแบงปในใหเจาทั้งสองศรี
ตามประสาขัดสนพนทวี
แมนเจามีปใญญาอุสาหแตรอง
แมตายแลวเจาทั้งคูอยาอยูใกล
แยกกันไปตามบูรินทรแถิ่นทั้งผอง
บูราณวาจําไวดังใจปอง
ซึ่งพี่นองอยูใกลกันไมดี
อยูตางบานนานมาหากันหน
ตามยุบลแมสนองทั้งสองศรี
แมจะสอนลูกยาก็ชาที
การชั่วดีพอทั้งคูยอมรูการ
เมื่อสั่งสอนไปเลาทุกเชาค่ํา
ลวนแตคําดีนักเปนหลักถาน
สั่งสอนกันนั้นก็เห็นเปนประทาน
แตโบราณเดี๋ยวนี้มีมากมาย
สั่งสอนเขา ๆ ไมจําคําเราสอน
การถาวรหลาก ๆ นั้นมากหลาย
นอยตัวที่จะจําคําพิปราย
ความดีรายมันเกิดมั่นในสันดาร
สอนมิใหกนิ เหลาเขาก็รับ
แตครั้นลับตาไปไกลสฐาน
ก็ลักลอบกินเหลาจนเมากราน
เพราะเปนการใจชอบประกอบกัน
ที่บางคนไมตองวอนเฝูาสอนสั่ง
เขายับยั้งเกลียดชั่วตัวขยัน
ตฤกตรองดูรูหลักประจักษแครัน
ใครรําพรรณแถูกกระบวนมีถวนดี
เจาก็จดจําใสไวในจิตตแ
การชนิดอยางเลิศประเสริฐศรี
ครั้นจะสอนสองราดังวาที
ตัวแมนี้ตรองไปเห็นใชการ
ถาเจาจําพาทีก็ดีอยู
คงจะรูแจงประจักษแเปนหลักถาน
หากสอนเจา ๆ ไมจําเรื่องตํานาน
เห็นปุวยการปใญญาเวลาไป
เม็ดมะขามนี้แนแมจะแบง
คนละแลงลูกยาฟใงปราสัย
สุดแลวแตสองราพอยาใจ
จะทําไมสุดแทแตปใญญา
ครั้นวาแลวจัดแจงตวงแบงให
ผูพี่ไปหนึ่งทนานนอยนักหนา
ใหผูนองเทากันดังพรรณา
แลวมารดาลวงลับลงดับชนมแ
ทั้งสองเจาเผาศพแมตัวแลว
ตางคลาดแคลวกันไปยังไพรสณฑแ
ตางคนตางก็จรดล
ดวยความจนตาง ๆ แยกทางไป
เจาผูพี่นั้นไมมีปใญญาคิด
นึกในจิตตแเม็ดมะขามที่ยามใหญ
เปนสวนของมารดามาแตไร
แบงใหไวกับเราก็เอามา
จะซื้อขายจายของเงินทองเลา
ก็ใครเขาจะมาทปราถนา
เพราะเปนของหางายในภารา
ก็ครั้นวาทิ้งเสียไซรก็ไมดี

๑๕๑

เพราะเปนของเกาแกของแมให
ก็รุงรังทั้งสิ้นหนักอินทรียแ
จะฉลองศรัทธามารดาให
ยืมกะทะพวกเราเหลาชาวดง
ขั้วเสร็จแลวเดินปลิ้นกินจนหมด
แลวลดเลี้ยวเที่ยวไปดังใจปอง
จรดลจนยากลําบากจิตตแ
ตองงอนงอขอทานชาวบานกิน
ไดลําบากยากกายแทบตายดิ้น
เที่ยวทุรนซนซุกทุกภารา
๏ จะกลับกลาวพอหนูผูเปนนอง
เรากับพี่ตองกําจัดเที่ยวพลัดพราย
มารดาตายแบงใหเม็ดมะขาม
ทุกประเทศเขตรแแควนแดนบุรี
จะทิ้งเสียคิดตรองวาของแม
จําตองคิดรักษากวาบัลลัย
จําจะคิดหวานปลายเสียใหงอก
ครั้นคิดแลวจัตกระจายปรายสุธา
เอาเม็ดมะขามทนานหนึ่งหวานเสร็จ
พองอกใบเก็บไดไมเวนวาย
เพียรเก็บแตใบออนเที่ยวจรขาย
คอยเก็บขายไดมากทุกเวลา
จนมะขามโตงอกออกดอกฝใก
ชายผูนั้นมั่งคั่งคอยมั่งมี
จนมีบาวมีไพรไดใชสรอย
มีไรนามาชางทั้งวัวควาย
ขางฝุายชายพี่ยาจนสาหัศ
คิดถึงนองที่พรากไปจากกัน
เราขัดสนเต็มประดานิจจาเอเย
จะตองไปตามหานุชาชาญ
จะขัดสนจนมีก็มิแจง
ตริแลวทางรีบจรจรัญ
เที่ยวสืบถามความนองทุกหนแหง
คิดจะเขาบานชองที่นองยา
แตทราบวานองเราเจาเศรษฐี
เคยใหทานตักบาตรแไมคลาดคลาย
ครั้นตริแลวคัลลัยเขาในบาน

จะเอาไปเดินทางหวางวิถี
ก็เรานี้จะขั้วกินใหสิ้นลง
แวะเขาไปเคหาปุาระหง
แลวเทลงเม็ดมะขามตามทํานอง
อรอยรศเหลือดีไมมีสอง
ไมรูตรองตรึกตราจะหากิน
ดวยสุดคิดยากยับไรทรัพยแสิน
เพราะหมดสิ้นจนทรัพยแอับปใญญา
ขอเขากินกันตายวายสังขารแ
ชั้นแตผาแทบจะปิดไมมิดกาย
คิดตรึกตรองใจตนจะขวนขวาย
ทั้งยากไรยอยยับทรัพยแไมมี
ของเลาทรามหางายในไพรศรี
มะขามนี้เม็ดกลาดทิ้งดาษไป
เปนเที่ยงแทคือสมบัติจัดแบงให
คิดแกไขใหไดมากมายมา
ใบออนออกคงสมมาทปรารถนา
ดินรวนฉาเนื้อที่มีดินทราย
หวังคอยเด็ดเอาใบจะไปขาย
ไปขายจายไมขัดไดอัฐมา
มะขามรายกิ่งงอกออกสาขา
ทั้งเงินตราก็มากมายไดทวี
ดูมากนักไดผลตนพฤกษี
ขึ้นทุกทีปีเดือนไมเคลื่อนคลาย
นับตั้งรอยวาศนามีมาหลาย
สบายกายเปนเศรษฐีมั่งมีครัน
แทบเลยลัดชีวาลงอาสัญ
จะเปนฉันใดอยูไมรูการ
โอกอนเคยทํามานาสงสาร
จะวายปราณหรือยังอยูไมรูการ
เพราะอยูแหงตางประเทศที่เขตรแขันธแ
เที่ยวดนดั้นโซเซมาเอกา
เขาบอกแจงสัจจังไมกังขา
ก็กลัววานองเราเขาจะอาย
ใจเขาดีแผเผื่อเปนเหลือหลาย
จะผันผายเขาในบานขอทานกิน
รองขอทานทาษครัวในรั้วถิ่น

๑๕๒

แลเห็นนองนั่งในบานสําราญริน
เราจะตองทําดูไมรูจัก
เพื่อเขาอายไมรับประคับประคอง
ครั้นตริแลวเดินเขามาตรงหนานอง
รําพรรณแถึงเรื่องตนจนสุดใจ
จนถึงพรากจากนองทองเที่ยวทั่ว
ตองอดอยากยากยับแสนอัปรี
ฝุายเศรษฐีนองชายไดฟใงเรื่อง
วาพี่ตัวตกยากจากบูรินทรแ
ฝุายวานองคิดสมเพศสังเวทพี่
เพราะไมมีอับอายขายหนาตา
ครั้นตริแลวลงมาวาพี่เอเย
จูงขึ้นบนเคหาไมชาที
แลวใหผาอยางดีปรานีนัก
จึงไตถามความยากของพี่ชาย
ชายผูพยี่ อนถามเนื้อความนอง
เม็ดมะขามของแมแกใหปใน
๏ ฝุายวานองนิ่งนั่งไดฟใงถาม
ใครคิดไดถูกทํานองเหมาะชองดี
สมบัติของพอแมที่แกให
ถึงนอยมากจริงจังดังยุบล
แมนผูใดไมรูจักจะรักษา
ใหตั้งพอมยอมหมดระทดระทวย
สวนนองนี้มีจิตตแคิดเพิ่มตอ
เอาเม็ดเภาะแตใบใหญขึ้นมา
จนมีฝใกเก็บขายใหญออกโข
เพราะรูตอปใญญาในทาทาง
เปนจบแลวสิ้นเสร็จเรื่องเม็ดมะขาม
เหมือนชาวเราเดี๋ยวนี้มีอนันตแ
ไมรูจักตอปใญญาจะหาเพิ่ม
คงมวยลอนกายีเปนหนี้นุง
ถารูจักรักษาปใญญาตอ
คตินี้ควรจดกําหนดใจ

คิดถวิลในใจคิดไตรตรอง
จะทายทักกลาวความตามสนอง
เราจะตองเกอเขินเดินกลับไป
แลวนิ่งรองเพลงทานดังขานไข
แมแจกใหเม็ดมะขามตามวาที
มะขามขั้วกินหมดกําสรดศรี
ไดปรานีขอเขาขาเจากิน
แลวชําเลืองแลไปจําไดสิ้น
ไมมีกินซัดเซคะเนมา
เกิดปรานีเพราะลําบากมากหนักหนา
เปนวงษารวมทองตองปรานี
กระไรเลยจนเข็ญแทบเปนผี
เจาเศรษฐีใหพี่ชําระกาย
เพราะวารักญาติเชื้อเปนเหลือหลาย
ทั้งตนปลายรูสิ้นกระบินพลัน
มีเงินทองหนักหนาดีกวาฉัน
นิดเทานั้นรอยชั่งพอมั่งมี
จึงบอกความคือปใญญาและขาพี่
ก็คงมีสินทรัพยแไมอับจน
รักษาไวเถิดใหดีคงมีผล
แมนเปนคนรูรักษาถาคงรวย
คิดผลาญพลาทรัพยแสินคงสิ้นสวย
ตองมอดมวยจนทรัพยแอับปใญญา
ของแมพอรูจักเก็บรักษา
ก็อุตสาหแเก็บใบขายไปพลาง
มะขามโตใหญถนัดไมขัดขวาง
ไมผลาญลางเหมือนเชนพี่แลวดีครัน
โดยขอความตอสติตรองตริขัน
แมพอนั้นโกยใหหลายกระบุง
มีแตเหิมใจจิตตแคิดถลุง
เอาชื่อจุงลงกระดาษเปนทาษไป
คงรวยพอเหมือนนิทานที่ขานไข
คงจะไมจนยากลําบากเอย

๑๕๓

กลฉ้อ (โรงพิมพแหางสมุด พ.ศ. ๒๔๖๙)
๏ จะกลาวความตามรูกระทูเรื่อง
ขออะภัยนายจีดอยาคิดเคือง
กับแมเปลื้องผูสดับรับเปนนาย
กับแมแจมผูบังคับรับเปนทาษ
กับตาสาดบางกระสอบคนโงหลาย
ไมรูเทานายจีดคิดอุบาย
ตองฉิบหายเขาไปรอยนอยเมื่อไร
แตแรกเริ่มเดิมฝุายขางนายจีด
ตรองในจิตตแมีทาดังปราสัย
จึงปฤกษาแมแจมแยมละมัย
ฉันคิดไวดีนักประจักษแครัน
ฉันคิดอานจะขายตานายสาด
คงสมมาทดังวาปใญญาฉัน
เราคิดทําเปนสารกรมธรรมแ
แมแจมนั้นลงชื่อลายมือมี
ใหแมเปลื้องเปนผูนายเหมือนหมายมาท แมแจมเปนตัวทาษนางทาษี
แมนไดทรัพยแมาพลันในทันที
ตัวเรานี้แบงครึ่งเอากึ่งกัน
ใหแมเปลื้องผูนายสิบสองบาท
ยอมเปนทาสหรือไมดังใจฉัน
นางแจมวาถาทํากรมธรรมแ
แปลงชื่อนั้นเสียใหเพื่อนอยาเหมือนเรา
ทั้งผูนายใสความเอาตามจิตตแ
ใหเพี้ยนผิดชื่อตัวอยามัวเขลา
นายจีดวาถูกกันดังนั้นเอา
ไปเถิดเจาไปสฐานบานกํานัล
ใหแมเปลื้องผูนายนั้นไปดวย
จะไดชวยพูดจาใหทาขัน
ปฤกษาพรอมกันไซรจึงไปพลัน
ถึงกํานัลบอกแจงแสดงการ
ประเดี๋ยวนี้อีพัดเปนตัวทาษ
ของแมตาดนี้หนาดังวาขาน
ไดรับเงินรอยบาทไปนมนาม
เดี๋ยวนี้ทานจะใหทํากรมธรรมแ
อําเภอวาไดหนอจะขอถาม
สัญญาความอยางไรบอกใหฉัน
ขายตัวเองหรือไฉนอยางไรกัน
แตเงินนั้นรับไปแลวจริงหรือไร
อําแดงแจมรับวาจริงทุกสิ่งศรี
ตัวขานี้จะขอทําสารกรมให
อําเภอก็เขียนแลวพลันดวยทันใจ
ตําหนิไฝรูปพรรณแแลวทันที
แตชื่อแจมเพี้ยนผัดเปนพัดทาษ
แมเปลื้องแปลงเปนตาดสอาดศรี
นางพัดทาสลงชื่อลายมือมี
สําเร็จดีกลับมาไมชาการ
๏ ฝุายนายจีดเห็นสมอารมณแมาท
จึงไปหาตาสาดดวยอาจหาญ
พูดแตมตอดวยปใญญาไมชานาน
เออไหนทานใหขานั้นหาคน
บัดนี้มีอยูนางหนูพัด
งานการจัดเหมือนกลาวเลานุสนธิ์
อยูกับนาย ๆ นั้นสับประดล
เขารอยกนใชงานที่บานเรือน
ประเดี๋ยวนี้เมียนายฝุายตัวทาษ
เขาเกรี้ยวกราดหมั่นไสใครจะเหมือน
เพราะหึงหวงมันนักพูดชักเชือน
จะเรงเตือนเงินตราที่คาตัว
มันคับอกคับใจใหฉันหา
ซึง่ เงินตราถายตนใหพน ผัว
มันซื่อดีดอกหนาอยาเมามัว
ใชคนชั่วอัปรีอยางนี้นาย
ตาสาดตอบไปวาขาหาอยู
จีดเองดูดีไซรดังใจหมาย
จะพามาใหขาเห็นรางกาย
จะผันผายมาไดหรือไมนา
นายจีดตอบถอยคําที่ร่ําไข
เห็นจะไดจริงจังเหมือนดังวา
จะใหมันหลบลี้หนีเขามา
ก็เห็นถาจะไดดังใจจง

๑๕๔

เอาเถิดลุงพรุงนี้ตัวฉันหนา
ครั้นวาแลวนายจีดคิดจํานงคแ
ก็รีบมาแจงกระจางกับนางแจม
กับแมเปลื้องผูนายสบายใจ
จึงแจงอรรถนัดกันเหมาะมั่นแลว
ถึงตาสาดแลวไซรไหววันทา
ตาสาดเล็งเพงพิศชอบจิตตแนัก
จะมาอยูดวยกันหรือฉันใด
เงินมากนอยรอยถวนหรือมีเศษ
ก็ผัวเจาจะยอมใหไคลคลา
นางตัวทาษฟใงตาสาดแกซักถาม
แมนผัวรูดูจะยากลําบากใจ
คาตัวอันนั้นนอยรอยหนึ่งถวน
ฉันคับอกคับใจคับไสพุง
ฉันจะอยูชูชวยจนมวยมอด
ไมเกียจครานงานดอกดังวาจา
ตาสาดนั่งฟใงไขยแจงแสดงสาร
จึงตอบวางามงอนอยารอนรน
ก็มานี่ตัวนี้ล่ําลาเขา
ก็ผัวเจา ๆ จะคิดชนิดใด
นางแจมตอบวาจาอีตาสาด
คาสินถายเห็นไมขัดไดสัจจัง
แตฉันมาหาไดลาตัวเขาไม
ถาฉันกลับไปเลาเขาคงตี
ตาสาดนั่งฟใงวาถาดังนั้น
จะตรองคิดหาเชนใหเห็นควร
นายจีดวาถาเราเอาขุนนาง
เพราะตัวนายฉันรูดูน้ําใจ
ตาสาดวาถาเองชวยดวยจึงได
เราหาฤกษแโลกโฉลกวัน
นายจีดนั่งฟใงคําเห็นล้ําหลง
จึงโตตอบถอยความตามปใญญา
ครั้นปรึกษาพรอมจิตตแดังคิดหมาย
ตัวทาษอยูกับตาสาดสําราญใจ
ชวยตักน้ําตําเขาคอยเอาจิตตแ
ตาสาดยิ่งรักใครใครจะปาน

จะไปพามาใหสมอารมณแประสงคแ
ก็ลาลงเคหามาทันใด
ตางยิ้มแยมพจนาทางปราสัย
เห็นถาไดสมหวังดังจินดา
ตางคลาดแคลวคัลลัยลงไปหา
นายจีดวาคนนี้นี่เปนไร
จึงทักถามนางหนูอยูมิได
เราจะไปวางเอาตัวเจามา
จงแจงเหตุสัจจังที่กังขา
หรือทางถาขัดขวางเปนอยางไร
จึงบอกความเสแสรงแถลงไข
คงมิใหฉันมานะขาลุง
นี่ทั้งมวญนั้นจริงไมยิ่งยุง
ถาแมนลุงโปรดดวยชวยหลานมา
กวาจะวอดชีวังลงสังขารแ
จงเมตตาขาเถิดเปนคนจน
เพราะโงซานไมแจงแหงนุสนธิ์
จะผอนปรนดูทีมิเปนไร
หรือวาเปลาเนื้อเย็นเปนไฉน
เขาจะไมใหมาดอกกระมัง
ฉันเปนทาษใจจิตตแไมคิดหวัง
จะฉุดรั้งฉันไดเมื่อไรมี
พี่จีดไปสูหาแลวพาหนี
ดูทวงทีแนจิตตแคงติดตรวน
อยูดวยกันดังจิตตแไมผิดผวน
แลวหกหวนถามนายจีดอยางไร
พูดแอบอางความตรงเห็นคงได
จิตตแนั้นไขวขางหวาดขี้ขลาดครัน
ชวยปราสัยใหดีทวงทีฉัน
จึงพากันไปวางนางพัดมา
สมประสงคแคราวนี้ดีหนักหนา
เรื่องพูดจาแลวเห็นไมเปนไร
ก็ยอมกายอยูเคหาดังปราสัย
ทุกเวลัยคืนค่ําชวยทํางาน
มิไดคิดยากกายานาสงสาร
เห็นทําการไดทุกทานาปรานี

๑๕๕

๏ ฝุายนายจีดเห็นสมอารมณแหวัง
ถาวางเงินแลวมาถึงราตรี
แมนเขาเอาสารกรมมาถามชื่อ
จงรับเขาดังจิตตแเราคิดปอง
นางแจมรับพิปรายของนายจีด
ถึงเวลาวันดีมิไดนาน
นายจีดก็ลอบกลับมาหาแมเปลื้อง
ถาแมนถึงเวลาจรจรัญ
แมเปลื้องฝุายนายเงินก็รองรับ
ถึงวันนัดเขาพลันมิทันนาน
๏ ฝุายนายจีดนําพาอีตาสาด
รีบตรงมาถึงสวนดวนลีลา
นายจีดบอกตาสาดเหมือนมาทหมาย
แมเปลื้องเห็นนายจีดจรลี
จึงแกลงวามานี่ก็ดีนัก
นางพัดไปอยูบานสําราญกาย
มิหนําซ้ําฉกชักลักเอาขัน
มันทําฉันเจ็บซ้ําซึ่งน้ําใจ
นายจีดวาแมคุณของสูญหาย
เขาเอาเงินมาใหไดเปนดี
๏ ฝุายตาสาดนั้นก็วาอนุกูล
ไดเมตตาขาเถิดอนงคแนาง
แมเปลื้องวาถาเชนนั้นขันกับถาด
จะตกลงใหวางอยางทํานอง
นายจีดแกลงแตงถามความทั้งหลาย
แมเปลื้องบอกไปวาเขาจรลี
ดูเวลานี้ควรเขาจวนกลับ
นายจีดวาโฉมตรูเอ็นดูกัน
จะพูดโยกโยไปไมไดเรื่อง
วางที่นี่ก็ไดเปนไรนา
ฉันคิดเห็นวานายผูชายปะ
ที่ไหนจะไดวางอยางรําพรรณแ
แมเปลื้องนั่งฟใงวอนทําออนจิตตแ
วางที่นี่ไมมีแบบโบราณ
ตาจีดวาอยาไปเลยแมคุณ
จะขืนไปเคหาถาเรรวน
แมเปลื้องทําตอบความวาตามใจ

จึงลอบสั่งแจมวาจะพาหนี
จะคอยที่ตนไทรเหมือนใจปอง
ทั้งลายมือจงจําคําสนอง
เราสบชองแลวไซรคงไดการ
เห็นสมคิดอิ่มเอมเกษมสานตแ
เวลากาลขางนาอิกหาวัน
จึงเลาเรื่องความจริงทุกสิ่งสรรพแ
ไปคอยฉันหางสวนเห็นควรการ
นัดเสร็จสรรพแลวนาดังวาขาน
แมเปลื้องซานออกไปนั่งดังสัญญา
หอเงินบาทไมนอยรอยกวา ๆ
จึงพบหนาแมเปลื้องเขาทันที
นั่นและนายเงินตรามารศรี
จึงพาทีรับรองทั้งสองนาย
จงผอนพักปราสัยเหมือนใจหมาย
มันเหลือรายอัปรีหนีฉันไป
อิกถาดนั้นดวยหนาดังปราสัย
อยากจะไดตัวมันมารันตี
อยาวุนวายไปใยเห็นใชที่
จงปรานีเถิดฉันพาเขามาวาง
เงินนั้นสูญกลับไดไมขัดขวาง
จะขอวางเงินใหสมใจปอง
อิกเจ็ดบาทคิดมาราคาของ
ไปบานชองเถิดหนาจะชาที
นายผูชายอยูหรือนามาระศรี
ไปยังที่โรงศาลแลวนานครัน
ไปยั้งหยับเร็วราเคหาฉัน
ไปบานนั้นหนอยนายผูชายเนื่อง
ขอแมเปลื้องอยาใหไปเคหา
เอากรมมาที่นี่ดีเหมือนกัน
ก็คงจะพูดแรงขางแขงขัน
มาวางกันเสียที่สวนก็ควรการ
แลวจึงคิดตอบโตดวยโวหาร
ไปเรือนบานดีกวาเห็นทาควร
จงการุณสักทีวางที่สวน
ทั้งแกนี้จะดวนจรลี
จะรีบไปไกลจริงทุกสิ่งศรี

๑๕๖

บางกระสอบทางไปไกลเต็มที
แนเจาริดเร็วเขานะเจาหนา
ลูกกุญแจนี้เจาจงเอาไป
สารกรมนั้นขาไวที่ในกลัก
ฝุายนายริดรีบมาไมชาที
เพราะรูกันกรมธรรมแอยูในพก
เอาศาลกรมถือมาไมชาเชือน
ตาสาดตรวจสารกรมโสมนัศ
นายเงินชื่อตาดโดยจํานงคแ
รอยบาทถวนจํานวนสารกรมนั้น
ตาสาดออนวอนวาไดปรานี
ฉันก็มีมาจําเภาะจงเจาะให
กลับไดมาแลวเปนดีดั่งพิเปรย
นายเงินฟใงเขาออนที่วอนวา
รับเอาเงินรอยสิ้นแสนยินดี
๏ ฝุายตาสาดชาติ์เขลาเหมือนเตานา
เอาสารกรมไปถามตามทํานอง
นางแจมนั่งฟใงถามตามวิสัย
ทั้งชื่อเสียงแมนมั่นดังสัญญา
๏ ฝุายนายจีดอยูขางนี้มิไดกลับ
รีบกลับมาเงินตราก็แบงปใน
จึงบอกกับแมเปลื้องเสร็จเรื่องแลว
ตองไปคอยรับแชมแจมละมัย
๏ ฝุายนายจีดก็มิไดลงไปรับ
ไปเลนโปสําราญบานอินทรียแ
เฝูาพิศเพงเล็งหาตัวจีด
จนดึกดื่นหนักหนาเวลาจวน
มาตามหาตาจีดผิดนิสัย
มันโกงเอาเงินตรายิ่งอาวรณแ
ไมตองอยูกับตาสาดเปนทาษเขา
นอยหรือใจอายจีดจิตตแพาลา
ขายตาสาดขายขาอายหนาสด
กลอายจีดคิดขายรายสาฑารณแ
จะชวยบาวชวยขาถาเชนนี้
กลนายจีดคิดขายไดสองรา
แตเงินทองที่ไดดวยใจคด
เที่ยวกอรอเดินกรองอยูสองวัน

แลวจึงมีวัจนังคําสั่งไป
สูเคหาเร็วเรอยาเผลไผล
คอยๆ ไขแคะตูดูจงดี
คอยหยิบมาพลันขมันขมี
ออกวิ่งจี๋แตไมทันถึงบานเรือน
ประเดี๋ยวหกกลับมารีบคลาเคลื่อน
ถึงแลวเพื่อนสงใหดังใจจง
มีชื่อพัดตัวทาษดังประสงคแ
แลวนับสงเงินตราไมชาที
คาถาดขันที่ขามันพาหนี
ขอเสียทีเถิดแมเจาอยาเอาเลย
เงินนี้ไซรควรจะสูญแมคุณเอเย
อยาคิดเลยถาดขันโปรดฉันที
จึงลดลาผอนใหไมหมองศรี
ตางเปรมปรีดิ์เพราะสมอารมณแปอง
จึงอําลารีบทยานกลับบานชอง
ลายมือของตัวใชหรือไมนา
รับวาใชจริงจังเหมือนดังวา
ทั้งเงินตราถูกถวนจํานวนกัน
ครั้นเสร็จสรรพสงตาสาดเกษมสันตแ
สวนแจมนั้นนายจีดก็เก็บหอไป
ตองคลาดแคลวลีลาชาไมได
แลวก็ไปเร็วราไมชาที
ทํากลอกกลับหนักหนาพาเงินหนี
จนราตรีแจมนอยก็คอยครวญ
ก็เห็นผิดใจนักคิดหักหวน
ตองจําดวนหนีเด็ดระเห็จจร
หาพบไมมันลี้หลบหนีซอน
หากหนีสอนรอดตนใหพนมา
ทุกวันเลาตองลําบากยากนักหนา
จะขายขาเจียวไซรอายใจพาล
โกงเอาหมดอนิจจานาสงสาร
ทานผูอานจงจําเปนตํารา
อยายินดีเชื่อมันเลยทานจเา
ทั้งเงินตราไดใชสบายครัน
โปกินหมดอยูมิไดดังใจฉัน
ตาสาดนั้นเสาะหามาทันใด

๑๕๗

พบนายจีดมินานที่บานทะวาย
จึงรองบอกโปลิศไมผิดใจ
ถึงเวลาเขาพาทั้งสองฝุาย
จึงฟูองหานายจีดที่คิดการ
ตองเลิกแลวตอกันดังบรรหาร
เพราะรูวาเสียกลอายคนดี
นี่และทานทั้งหลายชายแลหญิง
เมื่อ ร.ศ. รอยสิบหกที่แลวไป
๏ ฝุายตาสาดอยูทางบางกระสอบ
นายจีดนั้นเปนคนชาวภารา
ถาแมนใครพบเห็นแลวเชนนี้
ถึงแมวาไปปะจงละวาง
ถึงไดเงินใชสรอยจะนอยมาก
โกหกกินชาวบานเรือรานโรง
จงดูเถิดถมไปพวกใจคด
แมนดับชีพแลวก็คงลงอบาย
วิชชาอื่นที่ดีบริสุทธิ์
ใหคนเขานับหนาเปนอาจิณ
นี่และทานผูกลับสดับเหตุ
จะวาสอนหลากๆ ใหมากไป

เที่ยวเดินกรายกอรอดูปูอใหญ
จับตาจีดทันใดมิไดนาน
รีบผันผายสงยังโรงศาล
เอาหลักถานสิ่งใดก็ไมมี
ตองกลับบานมัวหมองไมผองศรี
ดูอัปรีเหลือลนเปนพนใจ
เปนของจริงเห็นมาดังปราสัย
เห็นไมไกลหลังโรงสีที่นี่นา
แกประกอบขางโวโงนักหนา
แกเที่ยวมาจากโรงหมอจึงกเอกาง
จงหลีกหนีมันไปเสียใหหาง
อยาเอาอยางเชนกลอายคนโกง
โปมันลากเลียฉิบหายแทบตายโหง
ฉันชาติ์โกงแลวอัปรีไมมีอาย
เงินทองหมดยุบยิบลงฉิบหาย
เพราะจิตตแรายทระยศปดเขากิน
ไมฝืนขุดขึ้นมาหาทรัพยแสิน
ดีกวาปลิ้นปลอกเขาเหลาเวียงไชย
จงสังเกตขอความตามวิสัย
นึกเกรงใจจะตองจักหยุดพักเอย

๑๕๘

โลภนักมักเสียลูกสาว (โรงพิมพแหางสมุด พ.ศ. ๒๔๖๙)
๏ จะขอกลาวนิทานตํานานเรื่อง
ในแขวงเมืองกรุงเกามาเลาขาน
คิดโดยรอบสอบดูไมสูนาน
กะประมาณไมกวาหาสิบปี
มีพระสงฆแองคแหนึ่งกําลังหนุม
ชื่อพระชุมเปนหลานสมภารศรี
อยูครองวัดตะขบลพบุรี
ชาวบานนี้ยอมนิยมทานสมภาร
แตพระชุมซุกซนเปนคนเที่ยว
ชอบการเกี้ยวสีกาใจกลาหาญ
เที่ยวอยูวัดอื่น ๆ ชื่นสําราญ
มาอยูวัดครุธทุงแขวงกรุงเกา
หัดสวดเคาเปนพระธรรมลําไถล
เปนทวงทีมีถาหาปใจจัย
แตพอไดอัฐฬศไมอดออม
วันหนึ่งไปเห็นหนาสีกาสุด
ซึ่งเปนบุตรแนายปานอยูบานหอม
คิดแสนรักหนักอารมณแจิตตแตรมตรอม
จะหวานลอมผอนผันทําฉันใด
รักฝุายเดียวเกี้ยวเขาเขาไมติด
เปนจนจิตตแจริงแทจะแกไข
สาระพัดขัดขวางทําอยางไร
จึงจะไดนงนุชสุดที่รัก
จะหาสื่อหรือก็ยากลําบากเหลือ
บานใตเหนือไมมีผูใดรูจัก
ไมมีใครอุปถัมภแชวยนําชัก
สุดที่จักคิดอานเปนการจน
นอนตรองตรึกนึกขึ้นไดตองไปหา
ทานขลัวตาตรองเห็นจะเปนผล
คิดเรียนร่ําทําเสนหแใชเลหแกล
ทางเวชมนตแตาเราคงเขาใจ
คิดแลวจึงหมผาลาเพื่อนสงฆแ
ก็เดินลงจากกุฎีที่อาไศรย
ลงเรือพลันหันทายแลวพายไป
พระชุมไมรั้งรอแขงขอมา
ครั้นถึงจึงจอดหยุดขึ้นกุฎี
อัญชุลีกราบลงที่ตรงหนา
ทํายําเยงเกรงกลัวทานขวัวตา
จึงพูดจาไตถามไปตามการ ฯ
๏ ฝุายขรัวสีอาจาริยแสมภารแก
นั่งมองแลเขมดูรูวาหลาน
เออพระชุมหายไปอยูไหนนาน
ไมแผวพานไปมาหาตาเลย
ตาอยูนี่ก็มีซึ่งความศุข
มีไมทุกขแพองพานดอกหลานเอเย
ดูชตี นกลใดไมเสบย
ดวยขาเคยสังเกตุรูเหตุการ
๏ ฝุายพระชุมนอมนอบแลวตอบวา จงเม็ตตาโปรดดวยคิดชวยหลาน
ผมไปอยูวัดครุธสุดสําราญ
ทานสมภารใจดีปรานีปรานอม
ฉันรักใครอยากไดสีกาสุด
ซึ่งเปนบุตรแนายปานอยูบานหอม
มารดาเขาชื่อวาสีกาพรอม
ผูชายตอมขอเขาเลือกเหลากอ
ใครไมมีเงินยี่สิบหาชั่ง
เรือนหนึ่งหลังแลวไมอาจจะไปขอ
ฉันรักเขาเศราอุราน้ําตาคลอ
แทบจะมระณังเสียครั้งนี้
แมนขรัวตาไมชวยตองมวยแน
เปนเที่ยงแทหลานเห็นจะเปนผี
ชวยคิดอานแกไขฉันใดดี
ขรัวตามีเสนหแทําในตํารา
โปรดใหฉันเรียนร่ําทําใหรัก
แลวคงจักสมมาทปรารถนา
จงโปรดใหพากเพียรเรียนวิชา
ฉันคิดวาสมหมายตองหายจน
ขรัวตาวาทําเลหแเสนหแนั้น
แมนไดกันเกิดเข็ญไมเปนผล
ไมวัฒนาถาวรมักรอนรน
จะผอนปรนแกไขคงไดการ

๑๕๙

แถวนั้นมีวัดรางอยูที่ไหน
ดวยตามีความคิดพิสดาร
ความคิดนี้ดีแยบการแอบแฝง
๏ ฝุายพระชุมฟใงรื่นชื่นอารมณแ
ชื่อวัดนากครองน้ํายาเปนปุาผี
ขรัวตาจะคิดอานประการใด
ขรัวตาคงสมอารมณแนึก
วัดจะมีผีสางก็ชั่งมัน
คุณจงอยานอนใจไปตลาด
ไปแลวรีบกลับมาจงอยาอึง
๏ ฝุายพระชุมกรุมกริ่มเอิบอิ่มจิตตแ
ถึงตลาดซื้อกระดาษทั้งเงินทอง
ขรัวตาหยิบกระดาษทองประคองปิด
ใสลงตุมยกตรงลงนาวา
ทั้งจอบเสียมเตรียมไปเหมือนใจคิด
ลงเรือพายลองชลมาจนเย็น
ถึงวัดนากบากเรือเขาจอดรก
บอกพระชุมขุดหลุมลงทันใด
ครั้นแลวเอากอนอิฐที่ปิดทอง
ประดับกอนซอนกันดวยบรรจงคแ
เก็บลูกมะเกลือหลนผลขนาด
ลูกผลมะเกลือนี้เห็นดีจริง
ครั้นสําเร็จเสร็จการกระดานปิด
ทําเรียบปราบปราบสุธาเปนนากลอง
ครั้นสําเร็จเสร็จสรรพกลับไปวัด
เอาไมผูกปิดบังทําหลังคา
ใหพระชุมหยุดอยูเฝูากุฎี
จึงพายเรือลองน้ํามาลําพัง
ถามหาบานนายปานอําแดงพรอม
ชาวบานชี้บอกแจงไมแคลงใจ
พอนายปานลงมาสูทาน้ํา
ทวงทีเปนนายปานตามหลานชาย
ถามวาวัดนากรางอยูกลางทุง
ทานจะรูบางหรืออยางไร
๏ ฝุายนายปานฟใงกิจคิดฉงน
จึงกลาวซักทักถามความสงกา

นําตาไปเถิดนะหนอพระหลาน
ใหตาปานยายพรอมยอมนิยม
ไมตองแตงขันหมากเปลืองเครื่องขนม
วากระผมจะพาขรัวตาไป
ไมเห็นมีคนผูอยูอาไศรย
วัดอยูใกลกับบานตาปานนั้น
ตองตรองตรึกการลับใหขับขัน
ไมหวาดหวั่นเกรงตรึกนึกคนึง
ซื้อกระดาษเงินทองสองสลึง
ปใ้นดินผึ่งแดดทําไวสํารอง
ไมเบือนบิดดวนไปดวยใจวอง
ราคาสองสลึงถวนแลวดวนมา
หุมแผนอิฐหัก ๆ ไวหนักหนา
แลวเอาผาคลุมปิดใหมิดแมน
ผาคลุมปิดมิใหผูใดเห็น
มุงเขมนเหมือนจิตตแที่คิดไว
ขึ้นบนบกหาที่ดีตรงไหน
ริมรมไทรสุมทุมเปนพุมพง
บันจุสองตุมตั้งดังประสงคแ
ใครเห็นคงแลมองวาทองจริง
เทาเงินบาทใสตุมลงหลุมกลิ้ง
เก็บเททิ้งไวในหลุมนอกตุมทอง
เอาดินอิฐกลบหลุมตุมทั้งสอง
อิฐหักกองทับลงแกสงกา
ขรัวตาจัดเรือสําปใ้นดวยหรรษา
เหมือนลงมาแตเหนือเรือรุงรัง
ทานขรัวสีเปนผูไปดังใจหวัง
ถึงกระทั่งลําผะเนียดพายเรียดไป
พูดออมคอมเชือนแชแกสงไสย
เขาจอดใกลทาน้ําทําอุบาย
เห็นเตี้ยต่ําตาเหลคะเนหมาย
บอกรูปกายเที่ยงแทนึกแนใจ
ในแขวงกรุงเกานี้อยูที่ไหน
เขาวาใกลลําหนองคลองน้ํายา
ดวยเปนคนชอบคิดปฤษณา
ซึ่งถามหาวัดนากไมยากนัก

๑๖๐

มีธุระอะไรบอกใหรู
พูดออนนอมยอมเปนลูกทําผูกรัก
๏ ฝุายขรัวสีเปนที่เห็นไดถา
ฉันอยูวัดดาวเรืองเมืองพิไชย
ไดจดหมายลายแทงแจงขุมทรัพยแ
มีใจสุจริตรวมคิดกัน
ถามีจริงเมื่อไปขุดตองอุดหนุน
ไกเป็ดหมูนอนตองของทั้งปวง
นายปานวาถาอยางนั้นทานอยาชา
ดวยที่ทางรางรวนจะปรวนแปร
แลวนายปานบอกนิมนตแขึ้นบนบาน
สั่งใหตมน้ําชาชงกาใน
แลวนายปานจึงพาขรัวตาสี
ถึงวัดนากนําพาขรัวตาครู
ขรัวตาสีทําทีเดินเที่ยวตรวจ
วาที่วัดผลัดเปลี่ยนเที่ยวเวียนวก
ถูกตองตามลายแทงหลักแหงที่
ในแถวนี้ที่สงฆแเดินจงกรม
จะขุดตองนัดกันถึงวันเสารแ
มาเสนภูตผีสางปใดรางควาน
ดวยวามีภูตผีเฝูาขุมทรัพยแ
แลวพากันเดินออกนอกวัดราง
ครั้งถึงจึงนิมนตแขึ้นบนบาน
ถวายตัวเปนลูกพูดผูกพันธแ
หาน้ํารอนน้ําชายกมาตั้ง
การขุดทรัพยแขับขันเปนฉันใด
ขรัวตาสีชื่นชอบจึงตอบวา
สาแหรกคานไมหามตามธรรมเนียม
ทั้งกุงพลาปลายําเครื่องสําหรับ
เพื่อนคงไดแนสมอารมณแปอง
รูกันจํากัดตัดเมียผัวบุตรแ
แมนใหคนรูจะตรูตาม
นายปานรับคํามั่นฉันไมบอก
จนบาวทาษก็ไมแจงใหแพรงพราย
ขรัวตาสีวาฉันตองลาไปวันนี้
ลงเลขยันตแกั้นกางผีรางควาน
คงจะใหถึงทันในวันเสารแ

จะเปนผูนําไปใหประจักษแ
แลวถามซักเหตุผลเปนกลใด
จึงพูดชี้แจงแถลงไข
คิดตั้งใจลงมากวาสิบวัน
การลี้ลับฦกเหลือแมนเชื่อฉัน
จะแบงปในใหพอไมฬอลวง
ชวยออกทุนเครื่องบัดพลีมีบวงสวง
ไปเสียขวงภูตผีมิรังแก
ไปตรวจตราถาทางดูใหรูแน
ไปดูแลใหกระหนักประจักษแใจ
เรียกบุตรแหลานภรรยาออกมาไหว
ตามออกไปวัดนากทั้งหมากพลู
พรอมนายมีบุตรแชายแลนายหนู
เขาไปดูถาทางถางที่รก
แลวพูดอวดคุยโอลวนโกหก
บอกประสกปานวาอยาปรารมภแ
ขุมทรัพยแมีมากจริงทุกสิ่งสม
ทรัพยแอยูรมซุมไทรเห็นไดการ
มีเหลาเขาหมูปลาเครื่องอาหาร
ตองตั้งศาลยันตแผูกใหถูกทาง
ตองไลขับกําจัดมักขัดขวาง
ตัดเขาทางไปบานนายปานพลัน
ใจนายปานไมรังเกียจคิดเดียจฉัน
คิดสําคัญวาจริงไมกริ่งใจ
แลวก็นั่งสนทนาชักปราไส
จะตองใชสิ่งของสํารองเตรียม
ควรจัดหาถุงกระสอบทั้งจอบเสียม
ไหกระเถียมเอาไปใสเงินทอง
เปนแกมกับเสนพลีผีเจาของ
พวกพองอยาบอกไขออกความ
ชวยกันขุดไดลาภเต็มหาบหาม
ไปคุกคามตีปลนไมพนตาย
คนอื่นนอกบานเรือนเพื่อนทั้งหลาย
แลวถวายสัจจาใหสาบาล
เที่ยวหาที่รมโพธิ์ระโหถาน
แมนจัดการเสร็จสรรพจะกลับมา
เครื่องเหลาเขาจอบเสียมจงเตรียมหา
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แลวขรัวสีเดินตรงลงนาวา
ถึงบานถัดวัดทานกการอง
จึงแวะเขาจอดหนาบานตาไทย
ตาไทยมองรองนิมนตแขึ้นบนเรือน
จึงกราบไหวไตถามตามกิจจา
ขรัวสีวามาหาวันนี้นะ
ที่ถิ่นยานบานนี้จะมีใคร
จึงบอกความตามจริงทุกสิ่งหมด
ใหแตงกายคลายผีทั้งสี่คน
ในถิ่นที่วัดนากวัดรากแค
คือวัดนากปากชองคลองน้ํายา
ซึ่งพวกเพื่อนกับพี่ทั้งสี่คน
เอาไมกระบอกทํากระบองของสําคัญ
แมนเห็นเราเปิดหลุมเห็นขุมทรัพยแ
แลวลงจากตนไทรเหมือนใจปอง
แมนเราพูดงอนงอวอนขอทรัพยแ
ซึ่งทรัพยแสินเงินทองเจาของมี
๏ ฝุายตาไทยไดฟใงนั่งหัวเราะ
คนใหญของฉันมีสามสี่นาย
จะจัดแจงไปทําใหสําเร็จ
แตเครื่องแตงจงสํารองของดี ๆ
ขรัวสีตอบขอบใจพี่ไทยมาก
ชวยกําลังครั้งหนึ่งขอพึ่งพิง
นั่งพูดเลนเจรจาแลวลากลับ
จึงลงเรือพายมาหานายปาน
นายปานเห็นขรัวสียินดีเหลือ
นิมนตแขรัวสีใหครรไลคร
พายเรือมาใกลไกลออนใจเหนื่อย
ขรัวสีตอบวาไมเป็นไรนาย
แลวบอกกับนายปานเปนการลับ
หลับตาแอบนิ่งนั่งอยูหลังเรา
ดวยเวชมนตแเราหามปราบปรามได
พวกปิศาจชาติยักษแจักเปนที
นายปานตอบยุบลฉันคนซื่อ
เอาขรัวพอเปนหนึ่งที่พึ่งพา
ปฏิบัติศรัทธาขรัวตาเถร
ตาเถรอยูเปนศุขสนุกสะบาย

ออกจากทาคัดทายแลวพายไป
มีพวกพองญาติกาอยูอาไศรย
เปนคนใหญสูงโตอกโลมา
ดวยเปนเพื่อนชอบรักกันหนักหนา
นี่ทานมามีธุระทําอะไร
มีธุระของหลานเปนการใหญ
รูปโตใหญอยางพี่สักสี่คน
วันกําหนดเสารแนาอยาฉงน
ขึ้นอยูซุมไทรใกลศาลา
ขากับแกเคยไปคิดปฤษณา
ในเวลาทุมหนึ่งใหถึงทัน
จงแตงตนทาดําจําคําฉัน
กระดาษพันทําใหเห็นวาเปนทอง
จงสําทับวากูผูเจาของ
เงื้อกระบองทําทาจะราวี
จงไลขับรองวาขรัวตาสี
บอกวิธีพูดตามความอุบาย
จะสงเคราะหแสมอารมณแหมาย
ลวนรางกายล่ําสันเหมือนฉันนี้
เปนการเสร็จเรื่องจําแลงแตงเปนผี
จะพาทีใหเห็นวาเปนจริง
มาออกปากสมใจไดทุกสิ่ง
อยาทอดทิ้งทําเยียใหเสียการ
สั่งกําชับซอมซักเปนหลักถาน
จอดนาทาริมบานฝใ่งสาคร
จึงปูเสื่อหองกลางแลววางหมอน
ขึ้นพักผอนบนบานสําราญกาย
ที่มึนเมื่อยเจ็บปวดนวดถวาย
แลวผันผายขึ้นพักสํานักนิ์เนา
ไปขุดทรัพยแเห็นผีอยาหนีเขา
มันไมเขามาใกลทําใจดี
ถาแมนใครกลัวทิ้งเราวิ่งหนี
ไปตามตีถึงตายวายชีวา
ยอมนับถือเห็นจริงทุกสิ่งสา
แมนหามอยาแลวไมฝืนขืนระคาย
ทั้งเชาเพนจัดหามาถวาย
ลวงมาหลายทิวาหลายราตรี

๑๖๒

ถึงกําหนดนัดกันในวันเสารแ
ขรัวตาทําธงฉัตรแแลบัดพลี
พอพลบค่ําสําเร็จพรอมเสร็จสรรพ
เรียกเอาเมียไปดวยไดชวยกัน
จึงขนของรีบรัดไปวัดนอก
พอถึงวัดเดินวกดวยรกเรี้ยว
ขรัวสีแลเห็นคนอยูบนกิ่ง
สําคัญจิตตแคิดวาพวกตาไทย
ใหตั้งเครื่องบวงสวงทั้งปวงเสร็จ
อิกขวดเหลาตาง ๆ ลวนอยางดี
ที่ขุมทรัพยแชี้บอกใหตอกหลัก
บอกบวงสวงเทวาทั่วฟูาดิน
เชิญผีภูตเฝูาทรัพยแรับเครื่องเสน
ใหเงินทองของในใตสุธา
เพราะเหตุดวยบุญจึงไดพบ
อยารบกวนจุกจิกทําพลิกแพลง
จงมารับประทานอาหารสด
มากินหมูเป็ดไกใหเสบย
ใหนายปานเมียบุตรแจุดเทียนธูป
ทั้งเจาปุาเจาทุงกรุงพาลี
ใหนายปานกับบุตรแจงขุดทรัพยแ
แมนเห็นแทแนคือเงินหรือทอง
จงเชื่อถอยฟใงคําอยาทําเลน
ตองเศกเปุาอาคมพรมน้ํามนตแ
แมนแลเห็นเงินทองดวนเขาจับ
จงกําหนดจดจําคําเราไว
ฝุายนายปานกับบุตรแจึงขุดทรัพยแ
เปิดกระดานปากหลุมเห็นตุมโต
เอาไฟสองจองเขมนเห็นประจักษแ
เงินบาทดําเหมือนกะลูกมะเกลือ
๏ ฝุายนายไทยพรอมพรั่งเพื่อนทั้งสาม
มาขุดทรัพยแไมเกรงขมเหงกู
แลวรีบลงจากบนตนพฤกษา
ขรัวตาเศกเขาซัดปใดรางควาน
รูปรางดําล่ําสันเปนมันขลับ
ตางตัวสั่นงันงกตื่นตกใจ

เตรียมเหลาเขาเป็ดไกแลใบศรี
เครื่องกันผีปลุกเศกแลเลขยันตแ
นายปานกับบุตรแชายเตรียมผายผัน
คนอื่นนั้นไมใหรูจะกรูเกรียว
ตาเถรออกนําหนามาประเดี๋ยว
เปนที่เปลี่ยวถึงซุมใตพุมไทร
นั่งแอบอิงดํา ๆ ก็จําได
นึกดีใจจัดแจงแตงบัดพลี
ทั้งหมูเปิดกุงไกตั้งใบศรี
จัดใหมีมาตั้งผีนั่งกิน
แลวจึงปใกฉัตรแธงวงสายสิญจนแ
แมนไดยินคําประกาศลิลาศมา
จงงดเวนทุจริตปองอิจฉา
ดวยพวกขาทั้งหลายไดลายแทง
มานอบนบขอทานผูขันแขง
ไดจัดแจงเครื่องตั้งมาสังเวย
ทั่วทั้งหมดภูตผีเจาที่เอเย
อยาเฉยเมยจงมาไดปรานี
บูชารูปเทวาทุกราษี
แลภูตผีเจาทรัพยแจงรับรอง
แลวกําชับสอนสั่งสูทั้งสอง
ไดแตมองแลดูอยูขางบน
แมนแลเห็นแลวอยาจับใหสับสน
แลวจึงขนไปบานสําราญใจ
ผิดบังคับแลวก็จักถึงตักไษย
ถาแมนไมเชื่อขาอยาพาโล
ตามบังคับมิไดคิดจิตตแโยโส
แลวรองโอเงินทองกองเปนเบือ
ออกปากทักมากมายเห็นหลายเหลือ
ดวยความเชื่อเห็นทรัพยแไมจับดู
รองคํารามเกรี้ยวกราดตวาดขู
ซึ่งเปนผูรักษามาชานาน
ทําทีทาเหมือนจะเขาประหาญ
พวกนายปานเห็นตัวเกรงกลัวไภย
มีมือจับถือกระบองทองอันใหญ
โดดเขาไปแอบบังหลังอาจาริยแ

๑๖๓

ทานขรัวสีทําทีเปนองอาจ
อายพวกนี้ปีศาจสันชาติพาล
๏ ฝุายปีศาจรองวาขาชื่อโสม
รักษาทรัพยแใตพระธรณี
ขรัวตาสีตอบวาถาอยางนั้น
จงรับเครื่องไชยบานสําราญใจ
๏ ฝุายปีศาจฟใงชอบตอบเฉลย
เราจะรับกินเลนใหเห็นจริง
แลวจึงชวนกันนั่งกินสังเวย
ตางนั่งรินกินเหลาจนเมามาย
ครั้นอิ่มแลวรองวาอยาวิตก
แลวกลับออกบอกยุบลแตคนเดียว
เพราะดวยทรัพยแขุมนี้มีเจาของ
ซึ่งคนอื่นจะมาพากันเอา
ขรัวสีจึงถามไตจะใครรู
ดวยทรัพยแนี้มากมายเปนกายกอง
ปีศาจวาทรัพยแนี้ถึงสี่ขุม
จะเปนผัวอําแดงสุดบุตรแนายปาน
ดวยเขาเปนเนื้อคูสูสังวาศ
เปนขุมทรัพยแจงหวังฝใงเอาไว
แมนพระชุมไดแกนางแมสุด
ยอมใหดวยชวยขนสงลนลาน
แมนยังไมไดเสียเปนเมียผัว
ถึงแมสุดจะมาขุดเอาเงินทอง
แมนเขาไดเสียกันเปนภรรยา
พวกขาไมทักทวงหามหวงกัน
ขรัวสีจึงวอนวาฉันมาเปิด
คนนี้พอแมสุดนั้นบุตรแชาย
ไหน ๆ เราก็ไดมารื้อขุด
ถึงไมใหก็ไมฟใงสุดสั่งมา
๏ ฝุายปีศาจตลาดรองเสียงกองกึก
ทั้งสี่คนออกมาตั้งทาแทง
จงรีบไปเสียหนาอยาขืนอยู
จงไปเถิดอยามาพูดพาที
ขรัวตาสีทํากลัวเนื้อตัวสั่น
ไมยอมใหของพอลูกขอลา
พวกปีศาจตางพากันมากลุม

รองตวาดเศกเปุาซัดเขาสาร
มารุกราญกระทําการย่ํายี
จะอานโอมเศกไลเราไมหนี
หลายรอยปีตลอดทั่วไมกลัวใคร
ขอใหฉันสักสวนเห็นควรให
ขออยาไดหามหวงมาทวงติง
เครื่องสังเวยมากมายเปนหลายสิ่ง
จะไปวิงวอนขอตอจาวนาย
พวกเราเอเยเขาหามาถวาย
ตางสบายพูดจาเฮฮาเกรียว
เดินเขารกหายวับไปฉับเฉียว
จาวเขาเขียวทานไมยอมใหเรา
พรอมกันสองมาเมื่อใดตองใหเขา
ฉันผูเฝูาจะตองใหไมกระบอง
วาคือผูใดเลาเป็นเจาของ
ทั้งเงินทองเหลือลนพนประมาณ
ชื่อพระชุมอยูวัดครุธบุตรแนายหนาน
อยูที่บานหอมนี้เราชี้ไป
หลายสิบชาติแลวคงอยาสงไสย
เราจึงไดรักษามาชานาน
เขามาขุดพวกเขาไมวาขาน
เจาของทานมีอยูเปนคูครอง
ลําพังตัวฝุายเดียวไมเกี่ยวของ
ถูกกระบองหนีโลดโดดไมทัน
พรอมกันมาไมรังเกียจทําเดียดฉัน
คนอื่นนั้นจงอยามาวุนวาย
สงเคราะหแเถิดขอใหสมใจหมาย
สีกายายเมียนายปานเปนมารดา
ดวยแมสุดบุตรแนายปานเปนหลานขา
คงคนควาเอาไปใหพอแรง
อึกกระทึกกองปุาหนาแสยง
ทําโกรธแกลงทีถาจะราวี
เดี๋ยวนี้กูจะผาอกตาสี
ขืนอยูตีเสียใหตายวายชีวา
รองวาฉันไมมาทปรารถนา
จะรีบพากันไปฉันไมเอา
จึงกลบหลุมเกลี่ยเกลื่อนใหเหมือนเกา

๑๖๔

ตีโตกถาดถวยชามดวยความเมา
ตาขรัวสีเห็นผีไปแลวหมด
เรียกปลุกสั่นนายปานอยูลานลน
๏ ฝุายนายปานเมียบุตรแสุดขี้ขลาด
ครั้นรูวาปีศาจคลาศไปแลว
ขรัวตาสีนําออกไปนอกวัด
ไปทิวไมที่อยูเปนหมูมุง
ถึงบานเรือนฟใ่นเฟือนพูดเหลวใหล
อยูเปนเพื่อนกันผีอยาหนีตัว
ตาเถรเฒาสมมาทปราถนา
พายทวนน้ําจ้ํามาในราตรี
ครั้นไปถึงกุฎีทสี่ ถาน
ตาปานคงไปหาสมาคม
นิมนตแคุณรีบรัดกลับวัดครุธ
ฝุายพระชุมฟใงชอบนั่งยอบกาย
ตาปานคงพันธแผูกใหลูกสาว
เดินไปลงนาวาไมชาที
ฝุายนายปานเมียผัวหายกลัวผี
พบเห็นเงินทองลิ่มคิดอิ่มใจ
ผีมันบอกออกชื่อวาพระชุม
ใหไดแกหนูสุดบุตรแของเรา
ถาแมนไดสมเหตุเปนเศรษฐี
ผัวเมียพูดกันจอตางออเออ
๏ ฝุายนางเมียวาผัวมัวไถล
วัดก็อยูใกล ๆ ไมไกลเลย
นายปานผัวจึงวาถาอยางนั้น
ดวยผีนั้นไดบอกชื่อออกนาม
ครั้นรุงสุริยานุงผาใหม
เห็นเด็กเลนลูกมะนาวอยูกราวเกรียว
ถามวัดนี้มีหรือชื่อพระชุม
นํากูไปใหพบประสบพักตรแ
อายเบี้ยวบอกวามีหลวงพี่ชุม
พอพระชุมเดินดุมมาแตไกล
๏ ฝุายนายปานเดินเหยาตรงเขาใกล
พระองคแนชี้ อบเที่ยวเกี้ยวสีกา
อยากไดทรัพยแแผนดินสิ้นรังเกียจ
จะถามทักอายปากกระดากครัน

แลวเดินเขาปุาวับไปลับตน
ทําสยดผมพองสยองขน
ผีไปพนไมมีอยูนี่แลว
กลัวปีศาจหมอบเรียงเคียงเปนแถว
เก็บถวยแกวชามใสในกระบุง
แลวรีบรัดเดินตามกันขามทุง
หวาดสดุงใจหายไมวายกลัว
แลวปราไสวอนวาแกตาขรัว
ทั้งเมียผัวอารมณแไมสมประดี
ลงนาวาคัดทายรีบพายหนี
ไปสูที่ถิ่นถานสําราญรมยแ
บอกพระหลานคงเสร็จสําเร็จสม
ดวยนิยมแนแทแพอุบาย
สีกาสุดคงสมอารมณแหมาย
ฟใงพิปรายทราบสิ้นแสนยินดี
แลวจึงกลาวกราบลาขรัวตาสี
ลองน้ํารี่เรื่อยพายสบายใจ
ตางพาทียิ้มยองจิตตแผองใส
ความอยากไดเจียนวาเปนบาเบา
แกหรือหนุมอยากรูจักผูกรักเขา
ไปขุดเอาเงินทองเปนของเร็ว
การมั่งมีผูใดใครเสมอ
ใจฟุูงเฟูอฝในเห็นไมเวนเลย
ควรออกไปวัดครุธหาบุตรแเขย
ก็ยอมเคยไปมาที่อาราม
พรุงนี้ฉันจะลอบไปสอบถาม
คงรูความแนกันในวันเดียว
เดินออกไปวัดครุธสุดเฉลียว
พบอายเบี้ยวลูกอายบุญบาวขุนรักษแ
แกหรือหนุมเอ็งอยูไดรูจัก
บอกสํานักถิ่นที่กุฎีใด
แกเปนหนุมอยูที่กุฎีใหญ
จึงบอกใหโนนแนตัวแกมา
นึกจําไดเห็นพักตรแรูจักหนา
พายเรือหนาบานเห็นไมเวนวัน
พอเดินเฉียดรวนเรทําเหหัน
กลาววาฉันอยากนิมนตแสนทนา

๑๖๕

ดวยตัวฉันนอนฝในเหมือนผีบอก
กระผมขอนิมนตแบนศาลา
๏ ฝุายพระชุมเห็นพักตรแรูจักหนา
คงจะแพปใญญาขรัวตาลาว
แกลงทําเปนไมรูวาอยูไหน
เชิญโยมไปพักหยุดบนกุฎี
ทานพระชุมกรุมกริ่มนึกอิ่มจิตตแ
จึงออกเดินนําหนาพานายปาน
นายปานจึงปราไสซักไตถาม
ขออภัยเถิดหนาอยาวาซัก
แตเดิมทีอยูถิ่นถานบานแถวไหน
ขอจงงดอดบาปขอหยาบคาย
๏ พระชุมกรุมกริ่มนั่งยิ้มอยู
ฉันเปนลาวชาวเหนือติดเจือไทย
ฉันเปนคนกําพรานาสังเวช
อดอยากลําบากกายมาหลายปี
โยมผูหญิงฉันคือชื่อแมโฉม
ตัวฉันเปนกําพรามาชานาน
ทานสมภารมีจิตตแคิดรักใคร
สมภารนั้นทานก็ตายวายชีวา
ไมมีญาติโยมจะอุปถัมภแ
เปนความจริงดังนั้นฉันไมอาย
ไดฟใงคําน้ํานวลพูดถวนถี่
เห็นรูปรางทวงทีกิริยา
สมคําที่ผีบอกออกชื่อนาม
จะชวยอุปถัมภแกระทําบุญ
บุตรแใหญฉันบัลไลยไปลิบลับ
ไดยี่สิบหาปีกับสี่เดือน
เมื่อคืนนี้เมียฉันนอนฝในเห็น
อยูวัดนี้จึงใชใหฉันมา
แมนบอกความสบเสียกับเมียฉัน
คิดวาบุตรแที่ตายหมายวาเธอ
สําเร็จเสร็จธุระกลาวแถลง
กลับมาถึงเรือนบานสําราญครัน
ไดพบปะพระชุมเปนหนุมฟูอ
สมคําผีบอกความนามกร
พระชุมพูดเพียรพากฝากชีวิตรแ

ความยอนยอกจะกลาวยาวนักหนา
ไดพูดจานาน ๆ เปนการยาว
คือบิดาแมหนูสุดเปนบุตรแสาว
จึงสืบขาวดนมาไดทาที
พูดไถลกลาววาศาลาผี
จะไดมีหมากพลูอยูนาน ๆ
คงสมคิดตามขรัวตาแกวาขาน
ไปสถานกุฎีที่สํานัก
คุณชื่อนามอะไรใครรูจัก
มาอยูพักวัดนี้ดีสบาย
ลาวหรือไทยอยาโกรธโปรดขยาย
โยมผูชายนั้นคือชื่ออะไร
กําหนดรูทีถาจึงปราไส
อยูบานใตหัวทํานบลพบุรี
จะแจงเหตุโดยสัตยแแสนบัดสี
ฉันไมมีเทือกเถาเผาพงศแปราณ
อันตัวโยมผูชายชื่อนายหนาน
ทานสมภารวัดทายเวียงนั้นเลี้ยงมา
บวชเรียนใหพอถึงหนึ่งพรรษา
ฉันลวงมาอยูนี่เมื่อปีกลาย
ฉันมีกรรมเปนเชื้อมากเหลือหลาย
คุณโยมนายทราบเหตุเวทนา
นายปานมีความรักยิ่งหนักหนา
ไมต่ําชาเปนผูดีมีสกุล
ยิ่งมีความเอื้อเฟื้อรับเกื้อหนุน
นิมนตแคุณไปสถานเที่ยวบานเรือน
คะเนนับศักราชไมคลาศเคลื่อน
รูปคุณเหมือนทวงทีกิริยา
วาลูกเปนพระสงฆแทรงสิกขา
เทีย่ วตามหาพอพบประสบเธอ
คงจะหมั่นไปมาหาเสมอ
บัดนี้เพอถึงบุตรแไมหยุดวัน
จวนสิ้นแสงสุริฉายลาผายผัน
จึงบอกกับภรรยาอยาอาวรณแ
ชื่อแมพอเธอก็บอกไมหลอกหลอน
ไดผันผอนพูดอางวางไมตรี
เราก็คิดพูดฝากซึ่งทรากผี

๑๖๖

เลาความตามพูดกันในวันนี้
แมนเจาเห็นพระชุมเปนหนุมฟูอ
จงจัดหาสิ่งของสักสองพาน
๏ ฝุายทานพรอมแตงจัดผัดมังษา
ขนมฝรั่งสังขยาแลสาคู
พวกบาวถือสํารับมาคับคั่ง
พอมาถึงวัดครุธขึ้นกุฎี
ยกสํารับเชาเพนประเคนถวาย
แลวปราไสไตถามตามกิจจา
พระชุมทํามัทยัติถือครัดเครง
รับของแลวยะถาวาสัพพี
ทั้งสองฝุายพูดจาตางปราไส
ผัวเมียกลาวคําปะวรณา
แลวจึงมอบบาวไวใหเป็นศิษยแ
กลาวถอยคําซ้ําสั่งนั่งรั้งรอ
๏ ฝุายพระชุมนึกกริ่มขยิ่มจิตตแ
วันหนึ่งเหิมฮึกกําเริบใจ
นายปานนั่งใชคนตัดตนกุม
นิมนตแขึ้นเคหาพูดจากัน
แมหนูสุดบุตรแสาวไปเสียไหน
หนูสุดออกมาพลันอัญชลี
ทําชั้นเชิงแอบอายชมายหมอบ
แลวจึงออกไปจากหาหมากพลู
๏ ฝุายพระชุมหลุมหลงตลึงจิตตแ
ไอกระแอมแยมยิ้มอยูพริ้มพราย
ดวยโรคภัยในตัวมันชั่วแท
เหลือรําคาญดานเดือดสุดเงือดงด
ครั้นจะสึกออกมานาบัดสี
จะตองไปอยูวัดวากับอาจารยแ
๏ ฝุายนายปานจึงวาคุณอยาคิด
คุณจะสึกจะบวชไมซวดเซ
ถึงวาจะอยางไรคงไมทิ้ง
ทั้งเยาเรือนมีเครื่องกระเบื้องมุง
๏ ฝุายพระชุมจึงวาเม็ตตาฉัน
ขอวิงวอนออนนอมเปนยอมตัว
ฉันจะขอลาพรตกําหนดนัด
จะไดไปบอกลาทานอาจาริยแ

โดยถวนถี่มากมายหลายประการ
ไรแมพอเปนกําพรานาสงสาร
วันอังคารจะพาเจาเขาไปดู
แลแกงปลาเทโพใสโถหู
จะไปสูวัดวาดวยสามี
เดินตามหลังสวยสมบางหมสี
ซึ่งอยูที่แถวทางขางศาลา
ของมากมายสารพัดจะจัดหา
เปนทีถาไววางทางไมตรี
ไมแลเล็งดูหนาพวกทาษี
ทําทวงทีเครงครัดใหศรัทธา
ตางมีใจมุงมาทปราถนา
คือยอมอนุญาตใหเห็นใจคอ
เมื่อมีกิจสิ่งใดจงไปขอ
พูดจาพอไดเวลาพากันไป
เห็นสมคิดมั่นคงไมสงไสย
จึงเขาไปสูบานนายปานพลัน
เห็นพระชุมยินดีขมีขมัน
เรียกพรอมภรรยามาตางพาที
ออกมาใหรูจักพักตรแหลวงพี่
แลวทําทีกิริยาหนาเอ็นดู
เห็นพอชอบแลวตองงดความอดสู
ชําเลืองดูเจอะเจอทําเกออาย
พูดจาผิดเหลวไหลจิตตแใจหาย
กลาวเยื้องกรายทีถาจะลาพรต
เห็นมีแตประเทืองไมเปลื้องปลด
เปนการหมดศรัทธาสมาทาน
ดวยไมมีที่สํานักเปนหลักถาน
ดูเปนการไมควรคิดรวนเร
อันน้ําจิตตแของฉันไมหันเห
ฉันทอดเทรับคําจะบํารุง
ปลามีปิ้งบานเรามีเขาหุง
มีทองทุงทํานาคุณอยากลัว
พระคุณนั้นลนเหลืออยูเหนือหัว
เหมือนควายวัวยอมใหทานใชงาน
วันพฤหัศเดือนนาเหมือนวาขาน
ใหเปนการตกลงปลงฤไทย

๑๖๗

นายปานวาตัวฉันนั้นไมหาม
จะชวยจัดผาผอนทอนสะใบ
๏ ฝุายพระชุมกรุมกริ่มเอิบอิ่มจิตตแ
ตะวันควรจวนค่ําแลวอําลา
หาคนชอบแอบลอบไปลับ ๆ
เอากอนอิฐปิดทองขึ้นกองบน
แลวกลบหลุมขุมทรัพยแกลับไปวัด
จึงเขาไปกราบกรานสมภารมี
นุงผามวงดวงดอกมะลิเทศ
เวลาสายกรายออกไปนอกวัด
ครั้นถึงจึงนอมนบเคารพไหว
ทําเสงี่ยมเจียมใจไมคะนอง
ฉันกําพราไรซึ่งที่พึ่งพัก
ขอฝากตนจนตายวายชีวี
ทําโทษทัณฑแฉันใดก็ไมหนี
ไมมีใจโกรธเคืองทําเยื้องยัก
ยึดหนวงเอาฝุาเทาทานทั้งสอง
เปนบิดรมารดาไดการุณ
มีกิจใชใหถึงซึ่งชีวิต
ฝุายนายปานพรอมกันภรรยา
เราไมพูดเปนแยบแกลงแอบอาง
แตคิดวาเปนบุตรแสุดอาลัย
ดวยถือตามความฝในคิดมั่นหมาย
ความจริงเปนเชนนั้นจิตตแฉันทา
แลวจัดแจงหองหับประดับประดิษฐแ
มีเครื่องแตงตูเตียงตะเกียงไฟ
หลังนาตางก็ประดิษฐแติดกระจก
เปนของจีนนับถือสั่งซื้อมา
ของดเรื่องในเครื่องที่แตงหอง
ฑิตยแเจาชูอยูสบายมาหลายวัน
ทั้งหมากพลูบุหรี่สงพี่ฑิตยแ
เห็นชอบงามตามจิตตแทานบิดา
ไดเห็นแทแนกระหนักประจักษแเนตรแ
คําพี่บอกออกใหก็ไดยิน
๏ ฝุายนายปานพูดแกทานแมพรอม
มอบใหเจาทิตยแชุมอยูคุมครอง
จะเอิกเกริกไปก็ใชที่

สุดแตตามปใญญาอัชฌาไสย
จะหาใหอยางดีมีราคา
เห็นสมคิดสมหวังไมกังขา
จากเคหาไปวัดโดยบัดดล
ขุดขุมทรัพยแเสียพลันชวยกันขน
ทิ้งน้ําจนหมดสิ้นดวยยินดี
ถึงพฤหัศโชคไชยไดดิถี
ลาเพศชีเปลื้องผากาสาวะพัตรแ
เปนพงศแเพศชาวชนคนคฤหัสถแ
แลวรีบรัดสูบานนายปานปอง
ทานผูใหญพรอมพรั่งอยูทั้งสอง
แลวตรึกตรองพูดจาใหปรานี
มารูจักทานทั้งสองคอยผองศรี
ดวยทานมีพระคุณการุณรัก
ใหเฆี่ยนตีออกแขกถึงแตกหัก
เปนคนอักกตัญโูไมรูคุณ
ขึ้นปกครองขานอยถอยสถุน
จงเอาบุญอยางเขาเลี้ยงเตาปลา
ก็ไมคิดถอยทองขออาสา
จึงพูดจาโตตอบวาขอบใจ
เจาเกิดหางตางเชื้อใชเนื้อไข
ที่ตายไปลิบลับเปนกลับมา
วาลูกชายเกิดใหมไดมาหา
ตัวเจาอยาทุกขแรอนจงนอนใจ
ใหเจาฑิตยแสํานักพักอาศัย
ทั้งเครื่องใชของดี ๆ มีราคา
เรื่องสามก฿กกรอบสลักงามนักหนา
ตามเวลาคราวนิยมชื่นชมกัน
จําจะตองตัดยาวกลาวใหสั้น
แมสุดนั้นหลอนก็มีกริยา
ตีสนิทในเลหแเสนหา
ปรารถนาทรัพยแในใตแผนดิน
จึงเปนเหตุไมหายวายถวิล
การสมสิ้นพบหลุมเห็นขุมทอง
เราจะยอมยกนางหนูเปนคูสอง
คิดปรองดองดิบ ๆ งุบงิบกัน
ถึงทําดีอื้อฉาวเขากลาวขวัญ

๑๖๘

คนนินทาวาบางก็ชางมัน
ถึงทําดีก็มีคนขอดขอน
ประกวดอวดชาวบานทํามารยา
สุดแทแตใจเราเปนเจาของ
ใชธุระคนอื่นจะขืนคัน
ถึงวันดีเมื่อใดแลวใจขา
พูดปฤกษาตกลงยอมสงตัว
กุศลอะกุศลคนรักษา
ความดีชั่วปกปิดใหมิดเมน
ครั้นถึงวันฤกษแดบี ริสุทธิ์
พรอมบิดรแลทานผูมารดา
๏ ฝุายหนุมสาวคราวประถมไดสมรศ
เชยชมชวนยวนเยาเคลาคลอเคลีย
ขอกลาวความใหสั้นกระชั้นหู
แสนสนิทเสนหาสุดอาไลย
พอรบกวนชวนบุตรแไปขุดทรัพยแ
พรอมเป็ดไกตมยําน้ําสุรา
แลวสั่งบาวหญิงชายทั้งหลายหมด
บังคับใหทําสัตยแปใตติญาณ
สุดแทแตบุญนายแจกจายให
ใครประทุษฐแไมสุจริตจริง
ขอจงไดบันดาลผลาญชีวิต
ใหถึงความฉิบหายวายชีวา
นําบาวไพรไปวัดทําสัตยแเสร็จ
แตคนอื่นไมแจงใหแพรงพราย
แบกกระสอบจอบเจียมเตรียมหาบหาม
ถึงวัดนากปากหลุมขุมสุวรรณแ
๏ ฝุายเจาฑิตยแแจงจิตตแทําไถล
ทําทีถาบาเหอทะเยอทะยาน
จึงบวงสรวงเทพยแเจาปุาวประกาศ
เครื่องสังเวยสารพัดจัดบูชา
ดวยตัวขาทั้งสองเจาของทรัพยแ
จงเม็ตตาการุณอยาวุนวาย
นายปานสอนลูกสาวใหกลาวดวย
เทวดาฟูาดินสิ้นทั้งปวง
แมนขาไดเสร็จสมอารมณแถวิล
ทั้งแพะแกะเนื้อวัวหัวสุกร

การทุกวันนี้ไมสิ้นคนนินทา
วายอกยอนกันแททําแกหนา
คนจะวาดีชั่วไมกลัวมัน
จะปรองดองหรือรังเกียจคิดเดียดฉัน
สุมหัวกันนินทาขาไมกลัว
จะคิดพาสงเสียเปนเมียผัว
การดีชั่วสุดแทแตจะเปน
การเบื้องหนาผูใดใครจะเห็น
ยอมมีเชนเปนอยางแตปุางมา
จึงสั่งบุตรนุงหมพอสมหนา
ก็นําพาสงตัวเปนผัวเมีย
เกษมสบออมอบแสนสบเสีย
ตางละเหี่ยละหอยหลับผอยไป
ผัวเมียอยูดวยกันมาอัชฌาไสย
ประมาณไดถึงเดือนไมเคลื่อนคลา
จัดสํารับเครื่องสังเวยเหมือนเคยหา
ทั้งตะกราที่จะแบกสาแหรกคาน
ไปสบถกันทีในวิหาร
ไมคิดอานลักลวงฉอชวงชิง
ไมตั้งใจวุนวายทั้งชายหญิง
ขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธา
แกผูคิดทรยศปดมุสา
ตกมหาอเวจีหมื่นปีปราย
เสียงอึงเอ็ดเตรียมกันจะผันผาย
ทั้งบาวนายเมียลูกจิตตแผูกพันธแ
ตางเดินตามมุลนายตามผายผัน
เห็นสําคัญแนใจรองไดการ
จึงตัดไมไผผูกปลูกเปนศาล
กลัวนายปานจะแจงแคลงวิญญา
ทั้งปีศาจซึ่งเปนผูอยูรักษา
ขอเชิญมากินตามความสบาย
มาคํานับตั้งบวงสรวงถวาย
คิดเสียดายคึกคักมาทักทวง
มานั่งชวยแนะนําคําบวงสรวง
อยาเหนี่ยวหนวงใหขาสมอาวรณแ
จะแกสินบลบอกไมหลอกหลอน
มีลครอยางงามเลนสามวัน

๑๖๙

บวงสรวงเสร็จสั่งบาวใหเขาขุด
ไมพบปะสิ่งไรผิดใจครัน
ถึงสี่วาหาวาหาไมพบ
แมพรอมเมียเสียใจรองไหโฮ
นายปานนั่งดูเมียนึกเสียจิตตแ
เสียลูกสาวทั้งคนจนปใญญา
มาเสียกลคนคดหมดความคิด
เชื่อขรัวตาฉิบหายไดลายแทง
นางเมียวาหรือวิชาเรานอยนัก
เจาผัววาเรามาคนมากมาย
นางเมียวาจะตองหาทานผูรู
ใหมาตั้งการกิจทําพิทธี
ผัววาขาไมวายหายสนเทหแ
พวกอายฑิตยแมันคิดการลึกลับ
จะตองคอยตั้งใจจับไหวพริบ
เราตรองใจใครครวญไมปรวนแปร
๏ ฝุายนางเมียตอบวาถาอยางนั้น
มิควรทําพกนุนทําวุนวาย
๏ ฑิตยแชุมกลุมจิตตแคิดวิตก
กลัวจะรางหางสวาสดิ์ไปขาดลอย
นายปานมองชมายดูนายฑิตยแ
มันรองไหหรือไมไดหลอกลวง
ทานพรอมนั่งระวังผัวกลัวจะวุน
แมนพูดอื้ออึงไปเห็นไมงาม
หนทางของเราเสียไปเกลี้ยกลอม
พูดอยางอื่นกลับกลายไปอายมัน
ดวยลูกเราก็เสียเปนเมียเขา
ดวยแมพอกอสารเปนการเดิม
ตองใชหนทางเฉยเลยไถล
ผัวเมียเขาก็ไดรักใครกัน
ตกบันไดพลอยกระโดดนั้นโทษนอย
นายปานจึงตอบวาขาเห็นงาม
ก็ชวนกันกลับบานสถานถิ่น
ตองเสียกิจผิดชั่วเพราะตัวตน
ใครทําดีแลวก็มีคนชมทั่ว
ดําริหแไวใหเสมออยาเผลอเพลิน

เอาเทียนจุดเศกระเบิดเปิดอาถัน
ใหชวยกันขุดไปกวางใหญโต
เจียนสลบยืนเซใจเผโผ
รองพุทโธเวรกรรมไดทํามา
แพความคิดเขาแกลงแตงมุสา
นึกก็นาแคนใจไมระแวง
ดวยเราผิดเสียฦกไมนึกแหนง
คิดพลิกแพลงแยบยลกลอุบาย
ผีจึงยักขุมทรัพยแใหลับหาย
จึงกลับกลายการเปนไปเชนนี้
เที่ยวตามครูสืบหาขรัวตาสี
รองเรียกผีมาประชุมชี้ขุมทรัพยแ
เห็นเปนเลหแกลหลอกเขากลอกกลับ
มาลวงตับกินเลนเชนตุ฿กแก
จะคอยหยิบเหตุดูใหรูแน
เห็นเที่ยงแทพวกอายฑิตยแคิดอุบาย
จับใหมั่นเหมาะเหมือนไดเงื่อนสาย
ดูแยบคายใหตองตามรองรอย
มือกอดอกทําเศรานั่งเจาจเอย
น้ําตายอยไหลหยดกําศรดทรวง
ใหนึกคิดสงไสยยิ่งใหญหลวง
จึงแหนหวงรองไหเสียตายตาม
มือขยุนนั่งชิดสะกิดหาม
จะเสียความพวกบาวรูเทาทัน
พูดออมคอมกลาววาตัวขาฝใน
จงอดกลั้นเงื่อนงําอยาซ้ําเติม
ก็เพราะเรายุยงพูดสงเสริม
จึงไดเริม่ รักใครยกใหปใน
มิควรใหคนรูดูเปนขัน
ตองชั่งมันใชเฉยปลอยเลยตาม
ถึงบาวบอยมันจะทราบไมหยาบหยาม
ไมวูวามวุนวายใหอายคน
เปนการสิ้นเรื่องความตามนุสนธิ์
ตองเสียกลเพราะโลภละโมภเกิน
แมนทําชั่วใครจะสรรเสริญ
หมดดําเนินสิ้นนิทานตํานานเอย

๑๗๐

สุภาษิตกันยืมเงิน (โรงพิมพแราษฎรแเจริญ พ.ศ. ๒๔๗๑)
๏ ขอเพิ่มพจบทตําราสุภาสิต
สอนคนจนคนมีเปนที่คิด
ตรองถูกผิดใหเห็นการเปนไป
ทองหิรัญทานหามาโดยยาก
แสนลําบากทุกเมื่อจนเหงื่อไหล
พอที่จนคนแคนแสนกะไร
ที่ตั้งใจไปยืมพอลืมคิด
เธอก็มีมือเทาเหมือนเขาหมด
มานั่งหดมือเทาใหเศราจิตตแ
กําลังแรงรางกายชายชะนิด
ใยไมคิดทํามาหาไวกิน
มัวแตเที่ยวเดิรกรุยทําฉุยฉาย
หาสบายดวงจิตตแเปนนิจสิน
เมื่อยามหิวนิ่วหนาไมราคิน
ยืมเขากินพอหนาดูนาอาย
ยืมเขาใหไดสมอารมณแประสงคแ
ที่จะสงที่จะใชพอไมหมาย
เลยกะดากทํากะเดื่องเคืองระคาย
ไมเยี่ยมกรายมาสูผูมีคุณ
เมื่อไมมีทางไดมาใชเขา
ไมควรเอาของทานทําหันหุน
การที่เราขาดเหลือทานเจือจุน
นับเปนคุณลนฟูาหาไมมี
ทานใหยืมปลื้มปลดเราหมดทุกขแ
ไดความสุขอิ่มเอมเกษมศรี
แลวไมคิดใชทานโดยทันที
หรือไมมีจงวอนขอผอนปรน
ครั้นเขาทวงทุนละทรัพยแก็กลับผัด
ครั้นถึงนัดหนีรางไปหางหน
ไมรูจักรักเจียมเสงี่ยมจน
ตนของตนเกียจครานงานทั้งปวง
คิดแตคอยหยิบยืมแลวลืมใช
ถึงมีใหเจาก็แสนคิดแหนหวง
จนเจาหนี้ลุกลามตามมาทวง
กลับหลอกลวงเจาลอผัดตอไป
เชนคนบิดคิดตัดสบัดทรัพยแ
พูดกลอกกลับผันแปรกลาวแกไข
จนเจาทรัพยแคับอุราระอาใจ
ตองครรไลกลับมาเคหาตัว
พวกหยิบยืมลืมธรรมที่กรรมบาป
กิเลศหยาบเหลือยิ่งแตสิ่งชั่ว
ทรัพยแทานหามาประกอบเลี้ยงครอบครัว ก็มามัวหมายปองเปนของตน
ครั้นเจาหนี้ทวงหนักกลับชักฉุน
ลบหลูคุณเจาทรัพยแใหอับผล
หาวางกหาวาเงิ่นจนเกินคน
เห็นวาจนแบกหนามาประจาน
พวกลูกหนี้ดีอยางเอาขางดัน
เจาหนี้นั้นถูกหาวาหนาดาน
คนไมมีก็มาทวงกะลวงพาน
หารุกราญฉีกหนาชะลาลาม
อันที่จริงเจาหนาฉีกหนาเจา
เพราะมัวเมาไมทราบตนหยาบหยาม
ตัวของตัวทําเหลวชางเลวทราม
ไมนึกยามตัวรอนเขาผอนเย็น
เมื่อเจาหนี้เฉินชุกมีทุกขแรอน
ควรจะผอนใหเจาทรัพยแระงับเข็ญ
เมื่อตัวทุกขแแทบวาน้ําตากะเด็น
ชางไมเห็นอกเขาอกเราเลย
สวนตัวเจาเลาหมายแตฝุายสุข
คนอื่นทุกขแรอนอุรังชางเถิดเหวย
พวกลูกหนี้มิไดอายพิปรายเปรย
เราไดเคยพบเห็นเชื้อเชนมา
ทานที่ยืมเขาใชไมกะดาก
เพราะความยากทุกขแทนจนหนักหนา
มิใชรางทุพลคนคนชรา
แตครานหาเสบียงไวเลี้ยงตน
มือก็มีเทามีแตขี้เกียจ
ดีแตเบียดเบียนเขาเอาแตผล
ทานพวกนี้มีจิตตแผิดพิกล
ใจแปลกปนไปขางทางจะพาล

๑๗๑

ชางไมอายอดสูดูเถิดหนา
หากเทพยเจาเลงเนตรเห็นเหตุการณแ
เจาไมควรแบกหนาจะมาเกิด
อยูก็พลอยชาวนครตองรอนรน
ทานที่จนคนดีก็มีบาง
เขารูดีรูชั่วกลัวอะบาย
เมื่อยืมทาน ๆ ใหสมใจนึก
ที่ผัดไวมิใหเกินเกิดเฉินชุก
เพราะเขาเห็นทางไดมาใชหนี้
เขารักษาเหลากอไมลอลวง
ทานที่ดีเห็นไมมีทางจะผอน
มานะจิตตแมิไดคิดแกชีวัน
ความทิฎฐิมานะอยาละเวน
ไมถืออยางทางผิดมั่นจิตตแเจียว
เห็นใครมีตีสนิทคิดจะปอก
เรียนขอยอตอแหลเงื่อนแงงอน
พอชินเชื่องเยื้องยืมปลอบปลื้มปลุก
บางก็ยืมผานุงปรุงกายี
ยืมเขาฟรีดีนักอวดหลักถาน
ยืมเขาแตงอวดสวยรวยอาภรณแ
เจาของเขาเอาคืนจากชื่นจิตตแ
เลยยื่นหัวไมออกนอกชายคา
ไมมีแตงอยาแตงเที่ยวแกวงมาตร
ถึงเขาไมคะระหาแตตามอง
ยืมของเขาแตงโชวแโกนักหนา
เอาละซีแมคุณชักวุนวาย
จะหาไหนใหเขาเลาแมเอเย
นาจะเกิดบาดหมางระคางเคือง
ที่เปนชายเลาพอฉันขอถาม
หรือจะเลนไมดื้อถือศักดา
เธอไมคิดถึงตนวาจนกรอบ
ทางที่ถูกไมเอาเขามาปน
จนทั้งทรัพยแอับปใญญานาสงสาร
มิควรพอมาเขลาเมาละเมอ
เชื่อเถิดพอเราเพียรหาเลี้ยงทอง
อยาเพอซื้อมาปรุงบํารุงตน
สงวนทรัพยแใหมีไวดีกวา

ชางเกิดมาหนักแผนดินถิ่นสถาน
คงรําคาญเคืองขุนมุนกมล
ตายเสียเถิดจะเห็นวาเปนผล
เธอเปนคนถือผิดไมคิดอาย
จะชี้อางเหตุเรื่องเปนเครื่องหมาย
ไมมุงรายเจาทรัพยแใหรับทุกขแ
ไดรูสึกความเข็นคอยเปนสุข
รีบบั่นบุกมาใชมิใหทวง
ไมตระหนี่เหนียวแนนจะแหนหวง
ชนทั้งปวงก็นิยมเฝูาชมกัน
สูทนรอนเวรายอมอาสัญ
สูกัดฟในแรงถมเปนกลมเกลียว
คงจะเห็นผลคุณขึ้นฉุนเฉียว
มีแรงเรี่ยวไมหาทางรับจางออน
แทะเล็มลอกเงินตราแลผาผอน
สบถลอนอวดตนเปนคนดี
ไดแกทุกขแแลวก็มาหลบหนาหนี
เที่ยวเดิรฟรีกรอสาวชาวนคร
แตขี้ครานงานพอคิดยอหยอน
ทั่วดินดอนเขาก็เห็นเชื้อเชนมา
ไมมีติดวระกายไมขายหนา
อนิจจาเธอไฉนไมไตรตรอง
เขาประมาทหนาตัวใหมัวหมอง
ลักยิ้มยองในทาดูหนาอาย
เกิดโจราชิงฉกหรือตกหาย
จะขะจายหอมชื่อลือทั้งเมือง
หลอนจะเลยโสกาจนตาเหลือง
จะปลดเปลื้องทางไหนใยสุดา
จะออกความแปลนไหนยังไรจเา
เอาหนาหนาเขาแลกก็แปลกคน
ทางไมชอบกลับเห็นวาเปนผล
อกุศลครอบงํากรรมของเธอ
มากอการกองกรรมนําเสนอ
มัวเลินเลอคําสอนไมผอนปรน
เรื่องแหวนทองเพ็ชรแพลอยสายสรอยสน
พอยังจนจงเจียมเสงี่ยมกาย
เมื่อโรคาจะไดใชสมใจหมาย

๑๗๒

ไดใหแพทยแขายารักษากาย
เธอมีทองแตงกายเกิดปุวยไข
ซื้อยี่สิบหยิบมาจํานําพลัน
สิบสี่บาทขาดทุนพอคุณเอเย
มีเทาไรใชเต็มตามอัตรา
จํานําหมดคราวนี้ไมมีแตง
จะขายหนาเขาหนอนะพอคุณ
คิดเชนนี้ไมผิดภาษิตอาง
จะขี้ใหกอนใหญเชนไอยรา
มีบางทานแยงวาหามาได
มันอยากใชร่ําไปมิไดคลาย
เรื่องจะใชไมใชใจเราหรอก
ความโกเกเของทานมาพันพัว
มีเงินไวใหกูยังรูงอก
ทานที่กลับนับถือซื้อแตทอง
กลับจะเกิดผลรายหลายสถาน
คิดปองปลนเกิดฆาชีวาลัย
ใชจะดูถูกทองธรรมชาติ
ทองเปนของทานผูไมรูจน
เราตองเบิกดวงตาดูถานะ
จงตั้งตาตั้งใจคิดใครครวญ
ทานที่มีทองปรุงบํารุงราง
ถึงจะมีติดบางก็บางเบา
ทานเหลานี้ขายผาเอาหนารอด
ถึงใจทุกขแขอใหสุขกับดวงตา
เรื่องหาบของรองขายอยาหมายมาตร
หาบของขายอายหนาระอาใจ
คิดแตเพียรเบียฬเขาเอาแตผล
เงินทานหามายากลําบากกาย
อกทานบางเธอบางชางไมคิด
เธอก็คนเหมือนเขาใชเตาปลา
เธอซิคอยกินแรงทานคิดมั่นหมาย
ทานเหลานี้ที่เห็นวาเปนกรรม
ยืมแลวใชใหเขาผูเจาหนี้
เมื่อไมมีทางใชเธอไรโซ
ยืมทานไปไมใชใจแหนหวง
ไมใชเขาเลาหนอเจาพอยา

ทานหญิงชายควรจําที่รําพัน
ตองเขาไปโรงจํานําดูขําขัน
ยี่สิบนั้นอยาหมายวาไดมา
อยาซื้อเลยเงินมีไวดีกวา
ซื้อทองมาขายฟาดตองขาดทุน
ใจจะแหงซีดเซียวชักเฉียวฉุน
หนาบอกบุญไมรับคับอุรา
เห็นขีข้ างกอนใหญกะไรหนา
ไมไดนาพอคุณอยาวุนวาย
เพียรเก็บไวก็ไมอยูมันจูหาย
ซื้อทองพรายแตงหรูอยูกับตัว
ฉันจะบอกแมคุณพอทูนหัว
อยาเมามัวทางผิดเรงคิดตรอง
ไดกินดอกเพิ่มผลไมมนหมอง
จะปุนปองผลิผลดวยกลใด
โจราพาลตาลุกขึ้นสุกใส
มีเงินไวโจรจรบอหอนยน
งามสะอาดสุกเหลืองเรืองเวหน
เชนจุมพลเศรษฐีมีจึงควร
เชนเราจะทําไฉนเรงไตสวน
ทางที่ควรแลวตองเจียมเสงี่ยมเงา
แตสตางคแขาวแดงแหงกระเปา
พอมื้อเชามื้อค่ําเปนธรรมดา
ใสจะขอดเพียงใดก็ไมวา
อนิจจาเธอคิดผิดเสียไกล
บอกเด็ดขาดเธอตองรองไมไหว
แตหากไปหยิบยืมเธอลืมอาย
เลี้ยงทองตนใหเปนสุขเปลื้องทุกขแหาย
ตองเหนื่อยหนายคลายสุขทุกเวลา
เธอก็จิตตแทานก็ใจกะไรหนา
เขารูหามาประกอบที่ชอบธรรม
ไมนึกอายเลยพอขอไมขํา
ไมจดจําภาษิตจิตตแโลโภ
ทานคงมีแกใจไมโมโห
อยางมโงหลงลืมยืมทานมา
ครั้นทานทวงซิเธอโกรธโทษโทษา
จะโกรธาเดือดดานประการใด

๑๗๓

เอาจิตตแเราชิดเทียบจิตตแเขา
เจาฝุาฝืนขืนทําอยูร่ําไป
ทานนักฉอคอยืมอยาลืมคิด
อยามัวหมายพึ่งใครเลยไมดี
คิดพึ่งตนของตนผลประเสริฐ
คิดพึ่งเขาเอาแตตามความสะเบย
ตัวขี้เกียจเสียดจิตตแไมปลิดเปลื้อง
คิดวาเขาเรามนุษยแสุดวิไล
เมื่อเธอทําพร่ําอยูคงรูได
จะเลิศลนธนสารสําราญครัน
ประพฤติดีมีมงคลกะตนเจา
ประพฤติชั่วมัวคล้ําระยําปอน
เมื่อพลั้งพลาดลมนอนรีบถอนกลับ
ถือทิฎฐิตริตราพยายาม
ถึงยากจนอยางใหคนเขาดูหมิ่น
ถึงยากจนคนเมตตาทานอยากลัว
ยากเจ็ดทีมีเจ็ดหนทนเอาหนอย
ทุกคืนวันหมั่นทําอยูร่ําไป
ทรัพยแไมชอบปะปนกับคนชั่ว
หากไปอยูปะปนกับคนดี
ทรัพยแเกียจกลคนทรามนอยความคิด
ชอบไปอยูตามตึกคนตรึกตรอง
คนขยันหมั่นทําทุกค่ําเชา
คนตระหนี่ทรัพยแนี้ยิ่งอยูนาน
คําบัญญัติตรัสวาปใญญาเลิศ
ทรัพยแประเสริฐเลิศนอยมาถอยคลาย
ทรัพยแบังเกิดมานั้นเพราะปใญญา
เอากําลังแรงโถมโซมอินทรียแ
มีปใญญาหาไดมิใครเหนื่อย
ทรัพยแเงินทองตองมาเธออยาแคลง
ละความชั่วตัวมารตัดรานทิ้ง
ทรัพยแทั้งปวงลวงเอาของเขามา
ฉันผูแตงสาราสุภาษิต
รักษาความงามซึ่งไดพึ่งพิง
ประพฤติดีมีคุณพอทูนหัว
เรื่องหยิบยืมลืมหนออยากอการ
ถึงทานที่มีทรัพยแนับตั้งถัง

ก็เหมือนเราจริงจิตตแหาผิดไม
ก็คือใครเขาจะกลับนับวาดี
สุภาษิตคํากลอนอักษรศรี
นองหรือพี่ผูหนึ่งอยาพึ่งเลย
จะล้ําเลิศโลกาหนาพอเอเย
มักจะเคยตัวเธอเสมอไป
จะเปนเครื่องทําตนใหหมนไหม
เขาทําไดเราตองใหไดเหมือนกัน
อยาทอใจทําจริงทุกสิ่งสรรพแ
ทุกคืนวันสุกขาสถาวร
มิเสื่อมเศราจริงจังดังเราสอน
จะเรงรอนตรอมใจมิไดทราม
คอยจวงจับหลักใหมอยาไดขาม
หาแตความดีไวเขาใสตัว
สัตยแกับศีลและเปนคุณพอทูนหัว
ประพฤติชั่วคนชังเหมือนดังใจ
อยาทอถอยดังกิจลิขิตไข
ผลคงไดพูลมาทุกราตรี
มาถึงตัวทรัพยแก็หายกระจายหนี
ตั้งรอยปีอยูไดเปนกายกอง
อยูไมติดคนชั่วที่มัวหมอง
ทรัพยแสิ่งของไมชอบคนกอบพาล
ทรัพยแชวยเขาไปอยูสูสถาน
คนขี้ครานทรัพยแไมมาใกลกลาย
เปนประเสริฐยิ่งใหญดังใจหมาย
ไมมากมายเหมือนวิชชาปใญญามี
กับวิชชาเลิศยิ่งทุกสิ่งศรี
มักเสียทีไดมิสมกับเหนื่อยแรง
ไดเรื่อย ๆ โดยสบายไมหนายแหนง
เชนชี้แจงจงจําเปนตํารา
ถือเอาสิ่งอันประเสริฐเลิศนักหนา
มักจะพาโกรเนกรอนมันรอนจริง
ดวยมีจิตตแมุงหมายใหชายหญิง
ใหละทิ้งทางชั่วคือตัวมาร
ประพฤติชั่ว ๆ ชามาสมาน
มันจะพาลพาตูเขาสูภัย
กะรุณังตัวขาผูปราศรัย

๑๗๔

อยาวาเสือกสั่งสอนขอนพิไร
ฉันไดถูกมาบางแทบทั้งสิ้น
รวยเงินทองของใชสมัยฟรี
ที่เขาผัดนัดวาจะมาสง
ถึงสาบาลก็จงเบื่ออยาเชื่อใจ
ของ ๆ ทานที่หามาไวหมาย
ใหเขายืมไปปรุงบํารุงตน
เมื่อผูรายชิงฉกหรือตกหาย
เขาจะหาใชใหไดดังฤา
เลนกับคนจนยากลําบากนัก
ฉันไดพบมาบางทั้งไดเคย
รับประกันเงินทองก็ของราย
แมน้ําลึกหยั่งไดถึงใจเจียว
ใหยืมเขายืมของมองเห็นโทษ
เราไมใหไมตองเสียของตน
ใหยืมทรัพยแรับประกันแลวฉันเข็ด
อยากเปนหนี้จึงใหเปนนายหนา
ไมมีเหาอยาเอาเขามาใส
เรามีเงินทําบุญมีคุณครัน
เรามีเงินมีทองอยาตองงอ
หากรําคาญหารประหัสคิดตัดใจ
เขาไมใชอยาทวงหนวงใจยั้ง
คงไมกลามาพบเขารบกวน
อันเงินทองของเราเลาที่หา
เหนื่อยอารมณแแทบลมประดาตาย
ทานที่ยืมปลื้มใจไดรอน ๆ
เราซิยากตรากตรําสูกล้ํากลืน
ไดมาบาทใชสลึงหนึ่งเหลือสาม
รวมเงินทองกองเสื่อจนเหลือกิน
ควรแลวทานหันหาศรัทธาเถิด
เรงทําสระทําทางสรางศาลา
สรางกุศลขวนขวายหวังภายหนา
ใหยืมกูดูนะพอพอประมาณ
เมื่อมีทองของเขาใหเขายืม
ของแตกราวกลาววาก็ราคี
เมื่อรวยทรัพยแกลับมีตระหนี่เหนียว
ก็มิชอบกอบคุณละมูลมัย

จะเตือนใหระวังเพราะหวังดี
ทัง้ ไดยินคํากลาวชาวกรุงศรี
อยาเสียทีเลยลืมใหยืมไป
เห็นมิคงดังคําที่ร่ําไข
คนยากไรเชื่อยากลําบากลําบน
ตกแตงกายลูกนอยสายสรอยสน
มักเกิดผลแรงรายเมื่อปลายมือ
จะละลายศูนยแไปมิใชหรือ
ที่เชื่อถือก็อยาใหยืมไปเลย
อยาเชื่อนักคําสาบาลนะทานเอเย
ไดชิมเชยรสมาเสียหนาเซียว
อยามุงหมายนะแมคุณมันฉุนเฉียว
เห็นเด็ดเดี่ยวหยั่งมิไดหัวใจคน
จะตองโกรธโหดรายกันหลายหน
โกรธก็หนเดียวพลันเทานั้นนา
จริงตามเหตุผูเฒากลาวเลขา
อยากเปนขาจึงหมายเปนนายประกัน
หาดีไมหนาพอขอไมขัน
เงินทองนั้นหาลําบากยากกะไร
คนขี้ฉอสาระเลวที่เหลวไหล
ใหเขาไปเถิดพอแตพอควร
เมื่อหันหลังสิ้นกะบิดจะคิดหวน
ไมกลาทวนออกปากกะดากอาย
ก็ไดมาโดยยากลําบากหลาย
อาบเหงื่อกายตางน้ําทุกค่ําคืน
ไมหาบคอนเจ็บบาหนาแชมชื่น
นอนก็ตื่นเวลากาออกบิน
พยายามยากจิตตแเปนนิจสิน
ไมรูสิ้นรูศูนยแยิ่งพูลมา
จะกอเกิดรุงเรืองในเบื้องหนา
ทอดผาปุากะถินนังสังกะทาน
ทรัพยแจะมาคืนเขาเนาสถาน
ทรัพยแจะพาลศูนยแเปลาไมเขาที
เขาไมลืมเขาสงมาคงที่
เห็นไมดีหลายทางเกิดหมางใจ
ไมแลเหลียวทางบุญศูนยแกะใส
ตองทําไปเรื่อย ๆ อยาเฉื่อยชา

๑๗๕

บุญจงทํากรรมอยาสรางเปนอยางยอด
จะไดไปสูสวรรคแทันเวลา
เรื่องสมบัติดีชั่วกลั้วกันอยู
เราจนทรัพยแกลับขาดญาติประยูร
เปนคนอื่นตื่นพลอยมาหอยทาย
มีพวกพองพันพัวแทบทั่วเมือง
เรามีเงินเขาก็กลับนับวานอง
หากเรากลับทรัพยแวินาศญาติไมมี
มีสินทรัพยแนับหนาสถาผล
มานะเถิดเลิศลาหาไวกิน
คนมีทรัพยแนับถังหรือตั้งพอม
รีบหาทรัพยแรวมเขาอยาเมามัว
คนที่ยืมเขากินแลวสิ้นคิด
ถึงตัวฉันผูกลาวเลาพิเปรย
เดี๋ยวนี้เห็นเขามีทรัพยแกลับกะดาก
คิดนอยหนากับเขาที่เราจน
เมื่อมีนอยกินนอยคอยบัญญัติ
ไมหมายพึ่งวงศแวานทั้งวานเครือ
ถือทิฎฐิรทิ ําดวยลําแขง
จริงนะเธอชาวไทยไรศฤงคาร
โลกกับธรรมค้ํากันดังฉันกลาว
คนเรายอมขัดแคลนทั่วแดนดิน
เขายอมวาเศรษฐีมียิ่งใหญ
เธอจะยืมเขาใชใหประมาณ
ยืมเขาเลนถั่วโปโออนาถ
ยืมทานคาลากคาเข็นมิเปนไร
ยืมไปคาโปถั่วเห็นชั่วชา
จะดึงดื้อถือดานพาลพาที
รักษาชื่ออยาใหเพลียจนเสียสัตยแ
ถึงหยิบยืมก็อยาลืมเลินเลอใจ
ผัดเมื่อนั้นเมื่อนี้ฟูาผีฟูาผา
คําเชนนี้มีชุมไมนุมนวล
ขืนเชื่อคนปใ้นน้ําคําหลอกลอ
หลงเชื่อถอยพลอดเควงเลยเตงโตง
ที่เปนคนสิ้นคิดจิตตแลามก
เขาที่ไหนใชกลบประจบประแจง
เอาแตไดใชดื้อเขาถือดาน

ดีตลอดถึงชีวิตปลิดสังขารแ
เกิดเบื้องหนาเราก็บริบูรณแ
พิเคราะหแดูวงศแญาติไมขาดศูนยแ
เพราะกองกูลธนทรัพยแคนนับเนือง
ชางไมอายกะปากกะดากกะเดื่อง
นี่และเรื่องโลกรองวาของดี
เรามีทองเขาก็กลับนับวาพี่
เรื่องเชนนี้มีมาเปนอาจิณ
เรายากจนคนผูมักดูหมิ่น
อยาใหสิ้นเนื้อหาประดาตัว
ชื่อก็หอมกลบกรุนพอทูนหัว
แตสิ่งชั่วพอหนาอยาหาเลย
เต็มกะบิดเจียวหนอเจาพอเอเย
กอนก็เคยหยิบยืมเพราะลืมตน
ไมนึกอยากประจบประสพผล
อุตสาหแทนหาบคอนกัดกอนเกลือ
ทุนจํากัดเราไมปรนใหลนเหลือ
ถึงเขาเอื้อเราไดก็ไมนาน
แตพอแรงเหนื่อยพักไมหักหาญ
โลกกลาวสารเห็นสมนิยมยิน
ในเรื่องราวภาษิตกันยืมสิน
ถามีกินไหนจะตองไปพองพาน
รูขัดไฟจริงประจักษแเปนหลักถาน
แตกิจการที่เห็นควรเปนไป
จะพลั้งพลาดศูนยแทรามเปนน้ําไหล
คงจะไดหวังผลจนกลับมี
แลวจะหาที่ไหนไปใชหนี้
เห็นไมดีดอกเธอแกวเกลอไทย
เรงระมัดอยาประมาทพลาดไถล
รีบหาใชเขาพอขอจึงควร
วายชีวาตกนรกระหกหวน
บอกกระบวนอยูวาขาจะโกง
เขากรอกหมอจะไมมีที่ในโอง
ชนิดโกงพูดปดสบถแรง
ขุมนรกเปนเรือนไมเฟือนแฝง
ใครจะแชงใครจะดาขาไมกลัว
ไมตองการถือคําที่กล้ํากลั้ว

๑๗๖

ไดไปแลวเสร็จสรรพแไมพันพัว
ทานมีเงินมีทองตองรักษา
ไมรูจักรักษาทองหิรัญ
หากจะขาย ๆ ของที่ตองหาม
จะพลอยทุนหมุนเขาลงในธาร
คือสุรายาพิษมีดปืนขวาน
เปนเครื่องบาปหยาบยิ่งทุกสิ่งอัน
ผลเหลานี้มีก็ไมบริสุทธิ์
จะทําทานทําไปมิไดบุญ
ทางขี้ฉอตอแหลลอลวงลัก
โทษเบื้องหนาปใจจุบันอันธะพาล
ทานที่ซื้อของเชื่อลองเรือขาย
เกาใชใหมติดไมผิดใจ
แตบางคนตนไมรายแตปลายคด
เห็นเขาเชื่อเนือง ๆ พอเชื่องดี
ขายไดเงินไมนอยถึงรอยบาท
เลนทั้งทุนกําไรรวยใหญนา
แตบางคนทนลองถึงสองครั้ง
เชื่ออีกเที่ยวที่สองทุนของนาย
สวนเจาของตรองตรึกคิดอึกอัก
เห็นเขาพูดชี้แจงแข็งแรงเจียว
เจาของถูกสองครั้งนั่งหนาแหง
เห็นขายเชื่อไดแพงแรงราคา
ขายของเชื่อเบื่อใจไมเปนผล
แพงเทาไรไมตอเจาคอพาล
เห็นวาหมูชิ้น ๆ หวังกินเปลา
ขายเชื่อแรงแพงดีไมมีคุณ
ถึงขายถูกเงินสดอยาลดละ
ทุกวันนี้มีมากยากนิยม
หากเขาหลบแลวเราเอาที่ไหน
เราขายถูกเงินสดทดเขามา
ถึงหากเขาไมหนีไมมีให
ที่เราคิดคงไมสมลมทั้งยืน
มีของขายอยาหมายขาดไมได
อยาใจเร็วใจรอนผอนสะเบย
ไมเจ็บใจเจ็บอกไปตกหลุม
ชื่อของเราพอคาจะราคี

เลยหลบตัวมิไดมาเห็นหนากัน
ใหมากมาสมทบจึงขบขัน
ก็เปนอันมีเปลาไมเขาการ
ก็ไมงามดอกทานตามบัญหาร
อยาพองพานของหามตามรําพัน
เครื่องกอการปาณาตองอาถัน
เครื่องเหลานั้นอยาคาหนาพอคุณ
เพื่อนมนุษยแเรงจําสน่ําสนุน
ซ้ําขาดทุนเสียเปลาไมเขาการ
เธอจงหักหามใจฟใงไขสาร
จะบันดาลพาตนเธอปุนไป
เมื่อจําหนายสิ้นลงทุนสงให
เชื่อเขาไดจริงหนาชั่วตาปี
เอาเสียหมดแลวมาหลบหนาหนี
กดเสียปรีเพียบล้ําลํานาวา
ก็เลยกวาดเสียเกลี้ยงเลี่ยงหลบหนา
เลยไมมาและเลียมแลเยี่ยมกราย
บอกวายังติดเขาเหลาแมขาย
หวังมุงหมายกราบเทาเสียคราวเดียว
รูสึกหนักดวงจิตตแคิดเฉลียว
เชื่ออีกเที่ยวกดเรียบเพียบนาวา
โศกกรรแสงเสียกลคนมุสา
เลยกลับมาศูนยแเปลาไมเขาการ
คนที่จนมักจองมาปองผลาญ
ไมมีการหมายมาตรเรื่องขาดทุน
นิจจาเจาใจเจียวชางเฉียวฉุน
มักพาทุนเราลอยไปตามลม
ขายเถอะนะสรางทุกขแเปนสุขสม
ชายเชื่อชมไดแพงแรงราคา
ตองศูนยแไปเปลาแทแนนักหนา
จะดีกวาศูนยแไปมิไดคืน
เราจะไปฟูองหาทําฝุาฝืน
ไมไดคืนเคหาดอกอยาเลย
อยารอนใจเลยหนอนะพอเอเย
นิ่งเฉย ๆ คงขายไดโดยดี
จะชักกลุมพากลัดใหบัดสี
เมื่อเสียทีเสียทรัพยแตองอับอาย

๑๗๗

เสียรูคนจนปใญญามักพากรอบ
ไมเสียชื่อศูนยแทรัพยแกลับสบาย
ทุก ๆ วันทานก็เห็นรูเชนเจ฿ก
ตอ ๆ ไปวันหลังคอยมั่งมี
กําไรนอยแตขายไดมาก ๆ
ไทยพอคาเขกราคาขอนขางแรง
เจ฿กขายสิบไทยตองสิบสองกวา
เจ฿กหยิบขายมากกวาตาเรายล
หญิงชายไทยชอบฮือไปซื้อเจ฿ก
เจ฿กไมพอตอเถียงบอเซียงกัน
หนอยจะวาราคินดูหมิ่นชาติ
พูดโดยความยุตติธรรมจิตตแจําตรอง
ถึงน้ําอดไทยลดลงต่ําเตี้ย
ความเอื้อเฟื้อเชื้อชะนิดผิดกันไกล
ไทยจะดาไทยจะวาทําหนาเหย
โอไทยเรางานหนักอยาชักกลัว
เรื่องปลิ้นปลอกหลอกลอเที่ยวขอยืม
ตัวสะเนียดเกียจครานมารทารุณ
ทางลวงลักยักยอกเที่ยวกลอกกลิ้ง
ประพฤติตนใหเปนพลเมืองดี
ถึงพอหนุมรุนราวแมสาวนอย
โรงลิเกแลหนังทั้งลคร
อยาติดคูชูโชวแใหโกนัก
จะสลดรสชืดไปยืดยาว
อยาหลงลิ้นเชื่อลมคมเปนกลด
ไปหลงเลหแบุรุษแลวสุดอาย
ฟใงคําขานมารดาดีกวาดื้อ
เลี้ยงโฉมฉายหมายปองจะกองทุน
ประพฤติชั่วมัวมาถึงพอแม
สงวนชื่อเชื้อชาติญาติใหดี
รักษาชื่อ ๆ หอมบอหอนหาย
หอมเรณูคูประยงในดงราม
สิ่งโสโครกเหม็นเปรี้ยวประเดี๋ยวหาย
เหม็นอยูนานไปไกลกะไรเลย
แตฉันของดเลยไมเอยอาง
ละอายจิตตแซึ่งจะคิดเขียนบทกลอน
สุภาษิตยืมสินไมสิ้นซาก

ทางที่ชอบขายสดหมดมุงหมาย
ไมวุนวายครหาใหราคี
ขายเล็ก ๆ นอย ๆ ไมถอยหนี
เจ฿กขายดีขายไปมิใครแพง
คนก็อยากซื้อจายไมหนายแหนง
ดูเหมือนแกลงขูดเนื้อเสียเหลือทน
แพงราคาเพราะอยากไดมากผล
ไมถือตนถือดาสารพัน
ไมโหยกเหยกพูดพอเปนขอขัน
ขายทุกวันขายเรดังเทคลอง
มุงประมาทสิ่งชั่วใหมัวหมอง
ทานก็มองเห็นแทอยูแนใจ
กวาอาเฮียแมนแทแนไฉน
จีนมักใชทนดื้อไมถือตัว
ไมโวเวไหวหวั่นเขาปใ่นหัว
อยาไปมัวถอยขอหนาพอคุณ
จงเลิกลืมทิ้งไปลงใตถุน
มาหมกมุนอยูกะตัวชั่วตาปี
จงเลิกทิ้งเสียเถิดประเสริฐศรี
จะสุกขีสุกขาอยูถาวร
เธอจงคอยฟใงกิจภาษิตสอน
จงคอยผอนดูบางเปนครั้งคราว
จะเสื่อมศักดิ์พาเพลียใหเสียสาว
เสียเมื่อคราวเสียรูพอชูชาย
จงสกดใจตรองมองนึกหมาย
จะเที่ยวยายเปนแยนะแมคุณ
พอแมหรือปกครองสนองหนุน
ใหเนื้ออุนงามหนาไมราคี
เสื่อมวงศแแซปลกเปลี้ยเสียศักดิ์ศรี
อยาเสียทีเกิดมาหนาแมงาม
หอมขะจายกลิ่นกลั้วทั่วสยาม
หอมยังทรามกลิ่นไปไมไกลเลย
เหม็นชื่อขายหญิงสาวเจาแมเอเย
เธอก็เคยเห็นเขาเหลาสัญจร
ใหเสียทางภาษิตประดิษฐแสอน
หญิงนครเขาแซกนึกแปลกใจ
จะวามากเลยพลามเปนน้ําไหล

๑๗๘

จะขอพักตักเตือนผูเพื่อนไทย
พอทํางานการหลวงทั้งปวงสิ้น
พอจงถือซื่อสุดยุตติธรรมแ
อยามาสายกลับวันมันไมเหมาะ
อยาเลี่ยงงานทาวไทเลยไมดี
อยาขืนขอคํากฎบทบังคับ
ใครตั้งจิตตแบิดเบี่ยงชอบเลี่ยงงาน
เราทําดีทราบหูทานผูใหญ
รังเกียจการทานคงไมการุญ
เปนขาบาทบริจามหากษัตริยแ
คอยสดับรับสั่งระวังการ
หรือจะกลับรับจางนายหางใหม
ยุติธรรมกําไวเรงใครครวญ
ทานเสียทรัพยแจางจายก็หมายผล
อยาเลี่ยงงานเผาแผดกลางแดดลม
งานขึ้นบั่นถากแถกหรือแบกขน
คิดหลีกเลี่ยงเที่ยวไถลดูไมงาม
อยากลัวเหนื่อยคิดหนายเราชายชาติ
นายจางเห็นความดีมีทุกวัน
กะเวลามาไปอยาใหคลาด
ใหตรงไปตรงมาโมงนาฑี
ที่ถูกตัดเงินเดือนพอเพื่อนยาก
นายจางชังจึงไมหวังจะการุญ
ทุจจริตบิดไพลไวฉลาด
ฉลาดแกมแถมโกงไมเกรงกลัว
ตัวขี้เกียจเบียดตนพาผลอับ
จงคิดทิ้งฝใงกลบอยาคบมัน
ทานวางใจใหรักษาธนาสาร
รักษาชื่อ ๆ ตัวเรงกลัวเกรง
เงินแลทองตองรูคืองูพิษ
เมื่อไมใชเงินทองทรัพยแของเรา
ใครขืนเลนเห็นตะรางคอยกางรับ
ทํางานราชการหลวงทั้งปวงมี
ไมวันใดวันหนึ่งคงถึงเคราะหแ
ตองเสียชื่อลือทั่วเปิดซัวปา
เรื่องฉอราฏรแบังหลวงตวงเขาถุง
อยาเลยหนาอยาพออยากอการ

รวมกรุงไกรจนรวยมาดวยกัน
ทานใหสินจางพอเปนขอขัน
อยาโกงวันเวลาแลนาฑี
อยาเที่ยวเลาะมุดเมียงออกเลี่ยงหนี
ถือเอาที่ทางเรียบระเบียบการ
ตามลําดับราชกิจประดิษฐาน
เห็นไมนานบุญปลูกจะถูกดุลยแ
คงขึ้นใหเงินเดือนเลื่อนเปนขุน
อาจจะดุลยแเราออกจากนอกงาน
คอยระมัดกายาวาจาขาน
คงโปรดปรานเราแนไมแปรปรวน
จงตั้งใจเถิดพอคุณอยาหุนหวน
จึงจะชวนใหชอบอารมณแชม
เราตองทนทํางานทานใหสม
งานในรมจงอุตสาหแพยายาม
อุตสาหแทนทําไปอยาไดขาม
ไมเปนความบริสุทธิ์ยุตติธรรมแ
แสนสามารถเรี่ยวแรงยังแข็งขัน
คงเลื่อนชั้นใหทรัพยแทับทวี
ตามประกาศโมงยามตามดิถี
คุณความดีคงเสริมใหเพิ่มพูล
เลี่ยงการมากเชิงฉลาดไมขาดศูนยแ
เลยถูกดุลยแเสียก็สมอารมณแตัว
อยาหมายมาตรหมกมุนเลยทูลหัว
เปนการชั่วแสนชาสารพัน
อยาควรนับเปนมิตรใหผิดผัน
คบตัวหมั่นเปนมิตรไมผิดเพลง
อยาหักหาญฉอโกงทําโฉงเฉง
คิดแลเล็งเสียใหซึ้งจึงคอยเอา
อันแรงฤทธิ์เชิงชั่วอยามัวเขลา
อยามัวเมาอยาพอขอเสียที
มันจะงับตัวเราไปเขาที
อยายินดีหยิบเอาของเขามา
จะเลยเหาะเขาคุกทุกขแนักหนา
เสื่อมยศถาญาติตระกูลศูนยแไปนาน
หนอยก็พุงแตกตายวายสังขาร
พอทํางานตามตรงจงระวัง

๑๗๙

รักษาสัตยแสุจจริตคิดถึงเจา
ทาวก็ไดชุบชูกรุณัง
เกิดเปนคนจนมีดีกับชั่ว
ผิดก็รูถูกก็เห็นอยูเจนตา
ไปเอาอยางทางผิดน้ําจิตตแคด
บุญก็ทราบบาปก็เห็นเปนอยูมี
อยากมั่งมีใหลนธนสาร
ไมสูงานลําบากที่ตรากตรํา
มัวเกียจครานการใดคงไมลุ
หนอยก็เลยเลนขางทางชะมาย
การซื้อขายวายลองเรงตรองตรึก
สวนแลนาเลาก็ดีมีอนันตแ
จะงอมืองอเทามิเขาเรื่อง
เราขยันหมั่นหาทุกราตรี
ตัวเราจนคนหลบไมคบคา
จะมีผูนับหนาเขาหารือ
การพะนันขันตอนะพอหนู
เจานิเวศนแเมตตาประชาไทย
ผลที่ไดทางบอนแตกอนเกา
ทรงยกเลิกเสียทั่วทั้งถั่วโป
อนิจจาพวกเราเหลาทั้งหลาย
โอตัวเราชาวพารามานิยม
ทรงบัญญัติจัดเทียบระเบียบปรับ
ใหเสียทรัพยแปรับถานการพะนัน
อยาเลยพอขอพักอยาลักเลน
ฉันไมตองชี้ทางจะอางอิง
ซึ่งวิงวอนสอนสุดามารศรี
มิใหรักหักหาญการพะนัน
เมื่อถูกจับอับอายชนชายหญิง
เลิกมันเสียเบี้ยบอนไมรอนรน
คิดคาขายคลายรอนคอยผอนผัน
คิดคาขายหากพลาดจะขาดทุน
เสียพะนันขันแกกลับแยใหญ
แหวนสายสรอยจะพลอยมรณา
เรื่องขายคาวาจาตองออนหวาน
อยางอดๆ เงาๆ ทําเมามัว
หญิงเรียกแมชายเรียกพอยอใหซื้อ

ที่ปกเกลาญาติกามาแตหลัง
เปนฉัตรบังรมเกลาของเรามา
ยังเกลือกกลั้วคูกันนะทานหนา
แตหากวาคนเราไมเอาดี
จึงสลดพักตราเสียราศี
คนเดี๋ยวนี้นับหมื่นที่ขืนทํา
แตวางานไมสูดูก็ขํา
จะเหลือกทําแตการงานสบาย
กะดูกผุไมสมอารมณแหมาย
จะเขารายชุมชุกขึ้นทุกวัน
จะสมนึกเราแนไมแปรผัน
เรงชวนกันทําดูจะรูมี
จะเปนเครื่องพาตนใหปุนปี้
เห็นจะดีกวาพอนั่งงอมือ
มีเงินตราเขาก็กลับมานับถือ
ตลอดลือชื่อเสียงทั่วเวียงไชย
อยาเรียนรูเปนตําราพาไถล
เห็นวาไปมัวเมาจนเศราโซ
เงินไดเขามากนักเปนอักโข
เพราะเห็นโงพวกเราที่เหงางม
บนเสียดายแซเวียงเสียงขรม
เห็นไมสมพระประสงคแของทรงธรรมแ
ขืนเลนจับลงอาญาใหญมหันตแ
พวกเรานั้นก็ไมเข็ดชางเด็ดจริง
เธอเห็นเชนมากมายทั้งชายหญิง
สิ้นทุกสิ่งเธอก็รูอยูเหมือนกัน
เพราะหวังดีชวยถนอมศักดิ์จอมขวัญ
จะพากันแคนคับถึงอับจน
จะเสียสิ่งสินทรัพยแทั้งอับผล
ริเปนพลเมืองดีเถิดมีคุณ
การพะนันรายเจียวมันเฉียวฉุน
คงคิดหมุนคืนไดกําไรมา
คงจะไมสมมาตรปรารถนา
แตชั้นผานุงหลอนจะลอนตัว
ทั้งอาการเอมอิ่มแลยิ้มหวัว
ไมตองกลัวสินคาจะคาเรือ
ตองฝึกปรือวาทีใหดีเหลือ

๑๘๐

เมื่อควรแถมๆ ใหดวยใจเจือ
ถาเกาใชใหมติดไมผิดพล้ํา
อยาหลงลมคมล้ําคํานารี
อาวุธคมก็ไมคมเหมือนลมปาก
คมน้ําคําขําคมประสมรอย
ทําสิ่งใดทําจริง ๆ เถิดมิ่งมิตร
ทําที่ถูกทําที่ดีไมมีจน
ทําอะไรทําเลน ๆ เห็นไมเหมาะ
ใชวาเรามีบุญเปนขุนนาง
เราเปนราษฏรแมาตรหมายอยาใฝุสูง
เปลืองถุงนองรองเทาเจียมเราจน
สมัยนี้มีเงินเดือนยี่สิบบาท
นุงมวงไหมสายสรอยนาฬิกา
เมื่อเงินเดือนเรานอยอยาพลอยตื่น
ไดรอดหนี้ทหี ลังไมนังนุง
เงินเดือนนอยคอยดําเนิรเดิรถนน
อุตสาหแเดิรเอาหนอยอยาลอยนวล
รีบตรงไปตรงมาเคหาเถิด
เที่ยวเถลไถลไถดูไมแครแ
มีกําลังเดิรดวนตองควรงด
ธุระดวนไมควรจะเดิรลอย
ไปก็รถมารถหมดละเพื่อน
ไมถึงเมียถึงลูกถูกระบวน
เราหวังหามาเพียงเลี้ยงเมียลูก
เพื่อนทําการรวมหางตางฤทัย
สกดใจไปเรือนหาเพื่อนยาก
ไดพักนอนผอนกายสบายดี
ผัวหาไดภรรยาก็หาได
หากภรรยายังชั่วขืนปใวเปีย
ถึงเงินเดือนเพื่อนยากมากกวารอย
อยาฟุุมเฟือยมากมายซื้อจายมา
เก็บทรัพยแไวใหกูจะรูงอก
จะใหกูดูใหชอบอารมณแเชย
ของสําคัญกะรันตีใหมีดวย
ทั้งลายมือตองเซ็นเปนประธาน
ที่ใหดอกแพง ๆ จงแจงจิตตแ
ทั้งชายหญิงจงจําเปนสําคัญ

แตขายเชื่อกลัวไซรจะไมดี
อยาถลํามากนักจะชักหนี
มันจะตีนาวากะลาลอย
อาจจะถากของใหญใหเปนฝอย
คมมีดนอยกวาคมคารมคน
ทําที่ผิดก็มิไดจะไรผล
อุตสาหแทนหาทรัพยแอยาจับวาง
จะรับเคราะหแสารพัตรใหขัดขวาง
จะไดหมางหมองอายระคายตน
ขึ้นเทียมยูงหงสแรอนวอนเวหน
ทรัพยแจะปุนเสียเปลาไมเขายา
วางอํานาจยศศักดิ์สูงนักหนา
ถุงบาทารองเทาเฝูาบํารุง
เพียงผาพื้นเถิดหนาหามานุง
คอยบํารุงหนาพอแตพอควร
เรื่องรถยนตรแอยาเพอใชทําใจหวน
เวลาจวนเลิกงานอยาพาลแช
จะประเสริฐสุกขังดังกะแส
เมียแลแมพอเจาจะเฝูาคอย
รายจายรถเสียพออยาทอถอย
ขึ้นรถรอยบางครั้งก็บังควร
เงินไดเดือนยี่สิบหาจะพาหวล
จะเกิดฮวนขึ้นกับเมียละเหี่ยใจ
เธอคิดถูกเลิศดีจะมีไหน
จะชวนไปเที่ยวเตรเดิรเซฟรี
ประเสริฐมากกวาเที่ยวเดิรเนินวิถี
งานบานมีหยิบฉวยไดชวยเมีย
เลิศวิไลแลวดีไมมีเสีย
จะพาเพลียมั่นคงไมสงกา
ก็จงคอยพิทักษแเก็บรักษา
ไมควรหาควรใชอยาจายเลย
ไดผลดอกเจือจุณพอคุณเอเย
ใหเปิดเผยสักขีมีพยาน
ประเสริฐสวยดีนักเปนหลักถาน
สัญญายานทําพอมีตอกัน
มักจะบิดภายหลังเปนกังหัน
ภาษิตสรรพแที่สอนคอยผอนปรน

๑๘๑

ใครประพฤติตามคําที่ร่ําสอน
เธอจดจําคําดีมีมงคล
คิดสิ่งใดใหสมอารมณแประสงคแ
ใหคลายทุกขแสุกขาอยูถาวร
อัคคีภัยราชภัยอยาไดพบ
ใหอายุยืนยงคงอยูนาน

จะถาวรล้ําเลิศประเสริฐผล
ขอใหลนลาพังสมดังพร
สมจํานงเจตนาอุทาหรณแ
โภยภัยผอนคลาดแคลวอยาแผวพาล
จงประสพความสุขสนุกสนาน
ใหสําราญสุขสวัสดิ์พิพัฒนแเอย

๑๘๒

นารีศรีสวัสดิ์ (โรงพิมพแพานิชศุภผล พ.ศ. ๒๔๗๒)
๏ ลิขิตขอตอกลอนวอนแถลง
ยกลํานําคําบาลีขึ้นชี้แจง
ใหแจมแจงเห็นกระจางทางวาที
สอนอนงคแกานดายุพาพักตรแ
เมื่อรวมรักเชยชมภิรมยแศรี
อยูเหยาเรือนเคหากับสามี
รูวิธีปฏิบัติภัสดา
ทนญชัยเศรษฐีผูมีศักดิ์
สอนลูกรักโฉมศรีวิสาขา
เชิญมานีรวมจิตตแของบิดา
จําวาจาพอจะสอนสมรเมือง
เจาจะไปมีคูแมหนูจเา
จงจําคําพอวาเถิดเนื้อเหลือง
เปนนารีนี้ยากลําบากเคือง
จะยาตรแเยื้องเดินนั่งระวังกาย
จํานรรจาพาทีมีจังหวะ
อยาเอะอะอึกทึกตรองตรึกหมาย
สามีสอนรอยชั่งฟใงภิปราย
อยาวุนวายเงางอดยอดยุพิน
การที่ชั่วกลัวไวใหมาก ๆ
จะไดยากอัประยศหมดทรัพยแสิน
ทั้งเรือนเหยาขาวน้ําจะทํากิน
คอยประคินคิดดูอยาวูวาม
ควรจะหมดหรือจะยังจงสังเกต
ทั้งเครื่องเทศจุกจิกพริกมะขาม
กะปิเกลือเนื้อปลาอยาซาซาม
อีกถวยชามเก็บกวาดสะอาดตา
ทั้งเครื่องใชไมสรอยนอยแลใหญ
จงจัดไวตามทําเลในเคหา
เครือ่ งจอกนอยขันน้ําประจําตรา
ถาดกระยาขัดเกลาใหเพราพราย
อยาทอดทิ้งใหสนิมขึ้นริมขอบ
ผิดระบอบแบบนางวางกฎหมาย
ตุมน้ํานั้นหมั่นชําระอยาละดาย
เข็มแลดายหาสําหรับไวกับเรือน
ทั้งฟืนตองกองไวไตเสม็ด
ดูใหเสร็จจัดไวอยาใหเกลื่อน
ระวังตัวอยาใหผัวตองตักเตือน
อันการเรือนดูใหรอบจึงชอบที
ผานุงหมพรมเจียมเอี่ยมสะอาด
ทั้งเสื่อสาดเมาะหมอนที่นอนสี
มุงแลมานพานหมากบุหรี่ดี
ฝูายสําลีพันธแพลูนั้นคูกัน
ขี้ผึ้งดีสีปากหากหาไว
ประทีปไขโคมขัดเรงจัดสรร
จงประหยัดตัดไสใสน้ํามัน
เครื่องกลางวันแลกลางคืนใหชื่นตา
ที่นอนใหญไรเรือดกินเลือดผัว
แมโฉมตรูดูใหทั่วเถิดลูกหนา
หมากดิบเจียนเสี้ยนออนผอนซื้อมา
จัดไวทาผัวขวัญทุกวันไป
จะบายปูนจีบพลูดูประหยัด
อยาใชหวัดเลยแมหนูดูไมได
ถาปูนมากกัดปากลําบากใจ
ผัวจะไดความแคนแสนทวี
เมื่อเวลาเจียนจีบจงรีบจํา
พลูจุมน้ําลางชําระประสะสี
แลวปูผารองรับพับใหดี
เจียนไวที่แลวจึงจีบอยารีบรน
อยาเอาพลูเช็ดผานุงใหยุงหยาบ
คนจะจาบจวงไดไมเปนผล
อยากินหมากซีกใหญแพภัยตน
อยาเอากนพลูทัดขัดในตา
หนึ่งเชี่ยนหมากอยาใหรกพึงตกแตง
อันเตาปูนอยาใหแหงนะลูกหนา
การบูรกานพลูคูกับยา
จงจัดหาไวใหพรอมเถิดจอมใจ
ผานุงหมรุมเสื้อหมวกสานซับ
จงเก็บพับแขวนเรียงเคียงไสว
การในเรือนอยาตองเตือนกันร่ําไป
เห็นสิ่งใดรกชัฏจงจัดแจง

๑๘๓

อยาใหทันภัสดาตองวากลาว
อยาบิดเบือนเชือนกายเสียดายแรง
มีผูคนขาไทยเคยใชสรอย
เพงพินิจพิศดูใหคูควร
จะเฆี่ยนดาขาไทยอยาใหเถียง
ทาจะอยูเรือจะไปใหงดงาม
อยากาวกายรายดีตีขนาบ
มันจะแกลงกลาวประจานทั่วบานไป
จะเลือกคัดจัดกลอนมาสอนสั่ง
ธุระผัวแลวแมหนูอยาดูดาย
เมื่อคราวผัวเจ็บไขอยาไปหาง
ผัวจะอยากขาวน้ําแมจําเริญ
ถาไขนอยถอยคลายวายลําบาก
คนอื่นจะสรรเสริญเจริญใจ
แมนผัวรักชักชวนในการผิด
คอยเลียบเคียงสนทนาแลววาวอน
ไฟภายในงามขําอยานําออก
ไฟขางในใชอื่นนะลูกยา
สามีเจาเลาความลับสดับแลว
จงสงวนคําผัวของตัวไว
อันไฟนอกอยานําเขาเยาวเรศ
พึงตั้งจิตตแยับยั้งคิดรั้งรอ
อยาไดเลากลาวขวัญครหา
ถึงหนักนิดเบาหนอยคอยพาที
หนึ่งเพื่อนบานรานถิ่นสิ้นทั้งหลาย
แมงามสรรพรับรองใหตองใจ
หนึ่งเราใหเขาไปุตอบประกอบกอ
ถาหมูไปไกมาอยาละเลย
ถึงไมมีสิ่งใดจะใหปใน
พึงกลาวคําขอบใจใชปใญญา
หนึ่งเราใหแตไมตอบพึงชอบให
งามละอองตรองใหเห็นเปนคะแนน
กับภิกษุสมณะผูละโทษ
พึงคิดหวังตั้งใจใหเปนทาน
แสวงบุญจุนเจือเพื่อชาติหนา
พึงกําหนดจดจําคําสุนทร
หนึ่งรอยชั่งพึงนั่งใหเปนสุข

จะเปนคาวราคีขี้แขนง
ผัวจะแคลงเคลื่อนคลาดสวาทนวล
จะพลั้งนิดผิดหนอยอยาหุนหวน
คอยสอบสวนเสียใหแนกระแสความ
บรรทัดเที่ยงวางกระทูอยาผลูผลาม
คนผิดตามคิดทําใหหนําใจ
จะเปนบาปเปนกรรมฟใงคําไข
เพราะนายไมรูบังคับจะอับอาย
แมรอยชั่งของบิดาอุสสาหแหมาย
อยากรีดกรายเลินเลอจนเผลอเพลิน
นั่งเคียงขางอยูใกล ๆ อยาไดเขิน
อุสสาหแเชิญชื่นชวนใหยวนใจ
ถาไขมากบางเบาบันเทาได
จะอวยชัยพูลเพิ่มเฉลิมพร
จงเตือนจิตตแสามีเหมือนที่สอน
กลาวสุนทรหามขัดภัสดา
พอจะบอกแมจงจําคําพอวา
อันวาจาผัวขวัญนั้นคือไฟ
แมดวงแกวอยาไปแจงแถลงไข
อยาใหใครจาบจวงมาลวงคอ
จงสังเกตจดจําฟใงคําพอ
แมนโทษพอแมผัวของตัวมี
จงอุสสาหแอดออมถนอมศรี
อยาจูจี้สารวอนจะรอนใจ
เขาแจกจายขาวของมากองให
แลวพึงใหตอบบางเหมือนอยางเคย
งามละอออยาใหซ้ําเรงทําเฉย
ควรจะเต฿ยตอบตามใหงามตา
ของกํานัลปากเรานะเจาหนา
เมื่อเวลาหาไดแลวใหแทน
มีหาไมขอนี้นี่ดีแสน
คือคนแคนขัดของตองทนทาน
จงปราโมทยแตั้งจิตตแคิดสมาน
อยาใหทานตอบแทนเลยแสนงอน
ฟใงพอวาโฉมงามทรามสมร
พะงางอนจะไปอยูกับคูเชย
คอยปลื้มปลุกใจจําคําเฉลย

๑๘๔

อันพอผัวแมผัวของตัวเคย
จะลุกนั่งระวังระไวใหบังควร
เสียจริตนางงามทรามเจริญ
หนึ่งยามกินใหเปนสุขนะลูกรัก
อยาเสพยแโภชนแกอนผัวเรงกลัวอาย
หนึ่งพึงนอนใหเปนสุขอยาทุกขแรอน
พึงปูบดฟูกหมอนที่นอนใน
ถาผัวนอนกอนนาฎจงคลาดเคลื่อน
จงใสจิ่มลิ่มกลอนทวารา
เมื่อเสร็จสรรพกลับเขาเคหาหอง
เสงี่ยมกายกายาสงางาม
น้ําลางหนาหาไวใหผัวเจา
จงหยิบยื่นสงใหดั่งใจจง
หวีกะจกยกมาตั้งที่โต฿ะนอย
ที่นอนนอยคอยพับประดับไว
กะโถนนอยรอยชั่งจงตั้งไว
ยามนิทราฝุาซายฝุายนารี
แมงามชื่นตื่นกอนอยานอนสาย
แมนผูคนแขกไทยเขาไปมา
ธุระไรไตถามความใหแจง
พลเรือนหรือไพรไปรษณียแ
ควรจะปลุกภัสดาหรือวานิ่ง
จะคูควรตอบขานประการใด
ฟใงเต็มหูรูเต็มใจจําใหแน
ผัวตื่นนอนเลาความตามวิจารณแ
หนึ่งแขกไปไทยมาดูหนากอน
ถามาหางตางบานสถานไกล
ครั้นเสร็จสรรพยกสํารับออกมาเทียบ
แลวเชิญใหรับประทานทั้งหวานมัน
พอคุยคัดจัดกลอนมาสอนสั่ง
จะเปนศรีสูงสงอนงคแนํา
พึงบําเรอกองไฟใหจํารัส
นัยนาเยาวยอดทอดจํานง
แมนบิดามารดรของหลอนเจา
เมื่อมามองแลชะมอยคอยดูที
บําเรอไฟไดแกบําเรอผัว
พอสอนแลวแกวตาพะงางอน

จะอางเอยสนทนาอยาใหเกิน
อยาลอยนวลตีเสมอใหเกอเขิน
จะนั่งเดินดูระบอบคอยยอบกาย
แมงามพักตรแแมนเหมือนดั่งเดือนหงาย
ถึงเย็นสายอดออมถนอมใจ
พอจะสอนรวมจิตตแพิสมัย
ใหชื่นใจผัวขวัญนั้นนิตยแตรา
ประตูเรือนนอยใหญในเคหา
แลวตรวจตราโคมไฟจะไหมลาม
คอยเยื้องยองบทศรีอยาผลีผลาม
ใหตองตามนองนางสําอางองคแ
เมื่อตื่นเชาจะไดสมอารมณแประสงคแ
ใหผัวสรงพักตรแสนานสําราญใจ
ผาเช็ดหนาหาคอยไวสงให
ที่นอนใหญปใดปูดูใหดี
เมื่อผัวไอจะไดบวนใหถวนถี่
เมื่อราตรีแขไขจึงไสยา
จงขวนขวายแจงจัดปใดเคหา
ดูกิริยาใกลไกลไพรผูดี
บานตําแหนงชื่อนามถามวิถี
ดูทวงทีทาทางจะอยางไร
จงตรึกกริ่งตามปใญญาอัชฌาสัย
ตามแตใจขวัญขาวเยาวมาลยแ
อยาผันแปรลืมคําที่ร่ําสาร
ใหสิ้นสารสุดคําอยาอําไว
จะรีบรอนหรือวาเย็นเปนไฉน
จงติดไฟหุงตมระดมพลัน
จัดใหเรียบงามถนอมแมจอมขวัญ
นี่แลขวัญนัยนาอุสสาหแจํา
แมรอยชั่งรูปหลอลวนขอขํา
ใหเลิดล้ําแลกระจางสําอางองคแ
ศรีสวัสดิ์งามสงวนนวลหงสแ
อยาแลตรงตอบตากับสามี
อยาดูเบาเล็งแลจนแพหนี
มองดวยสีเนตรแนวลสงวนงอน
เปนเรียวรั้วกั้นกายสายสมร
จงจําสอนพอสั่งระวังตน

๑๘๕

อีกขอหนึ่งพึงไหวเทพเจา
ไหวชนกชนนีสามีตน
อยาใหขาดทุกวันหมั่นเคารพ
พอสอนแมรูปหลอยอพาที
จงจําคําบิดาที่วากลาว
จงรักนวลสงวนงามเถิดทรามวัย
งามละมุนอุนเยาเยาวเรศ
อยาเหลาะแหละใหลเลอเผลอกายา
เมื่อจากไปไกลตาบิดาแลว
สามีแมนเหมือนบิดาอยาราคิน
นางจะงามก็เพราะความปฏิบัติ
ถาสิ่งใดไดชอบใจของสามี
อันรักรูปรักสมบัติเขาตัดขาด
เหมือนพระราชนิพนธแพจนแกําหนดไว
จะชักมาใหเห็นเป็นที่อาง
ออกตีแผแลใหเป็นเปนพยาน
๏ พี่รักนุชนาฎดวย
ใชจะรักรูปวิไล
ชื่นจิตตแแตเรียมไข
อีกสิ่งปฏิบัติซ้ํา
๏ ขาพเจาอานจํานั่งร่ําบน
ตั้งใจจํารําพรรณทุกวันมา
กนิษฐแนางนารีผูดีไพร
แมนมีคูอยูแนบเขาแอบอิง
ทนญชัยสอนลูกสาวเมื่อคราวจาก
โฉมเฉลาเยาวมาลยแเชิญอานดู
หนังสือชื่อนารีศรีสวัสดิ์
ใหยุพินยินยลวิมลมาลยแ
ถานางใดจําไดดั่งคําสอน
เปรียบสมรจรจากฟากเมฆา
บุรุษใดไดชมภิรมยแถนอม
นิยมยวนลวนโลมแมโฉมตรู
รักสงวนนวลไวอยาใหหมอง
ถนอมใจผัวขวัญกัลยาณแ
ใจบุรุษสุดแสนจะรักษา
จะวาเหวเอกาทั้งตาปี
ทั้งเจ็บแคนแสนเคืองดวยเรื่องรัก

โฉมเฉลาจําวาจาอยาฉงน
จะเกิดผลพูลพิพัฒนแสวัสดี
จะเลิดลบแหลงหลาทั่วราศี
เสาวนีลูกนอยกลอยฤทัย
เจาเปนสาวแสนแทดั่งแขไข
จําใสใจสอนจิตตแวนิดา
แมดวงเนตรแอุสสาหแจําคําพอวา
สุมณฑาสอนศรีมณีนิล
ถนอมใจผัวแกวอยาดูหมิ่น
ทัง้ การกินการอยูดูใหดี
สารพัตรแทุกกระบวนใหถวนถี่
แมโฉมศรีอยาไดทําใหช้ําใจ
มรรยาทผูกมัดตัดไมไหว
สําเนาในความดําริชิรญาณ
ความกระจางจริงใจทานไขสาร
พระวิจารณแทรงตรึกนึกไตรตรา ฯ
เห็นใจ จริงเอย
เลิดล้ํา
คําซื่อ
สงให รักแรง ฯ
ตามนิพนธแสารเสนาะเพราะนักหนา
พระปรีชาทรงนิยมเห็นสมจริง
พิสมัยจําลองเถิดนองหญิง
อยาทอดทิ้งแบบฉะบับตําหรับครู
จะพลัดพรากจําใจไปมีคู
จะไดรูแยบยนตแคนโบราณ
ฉันคิดคัดคํากลอนสุนทรสาร
รูจักการปฏิบัติภัสดา
ตามที่วอนวาไวในเลขา
ครรไลลาสูแดนเดนชมพู
ไมแปลงปลอมหมองไหมนึกหนายหนู
จนตราบสูสิ้นชาติไมคลาดคลา
ดั่งหนึ่งนองโฉมตรูจากคูหา
ถึงโกรธาอุสสาหแปลอบใหชอบที
เมื่อเสียทาคิดปลีกหลีกตัวหนี
นั่งโสกีกอดเขาเศราฤทัย
อกจะหักคิดมาน้ําตาไหล

๑๘๖

เพราะความชั่วผัวเคืองกระเดื่องใจ
โฉมยุพิณยินคําที่ร่ําแลว
เสียเงินทองของกินจนสิ้นตัว
ใชจะแกลงกลาวกลอนมาคอนขอด
คําโบราณกอนกี้ก็มีมา
นางกษัตริยแมัทรีนารีแกว
บังคมทูลทรงฤทธิ์บิตุรงคแ
จะอยูในเวียงไชยไฉนเลา
ลูกกลัวอายขายหนาชาวธานี
จะนินทาวาไดวาใจชั่ว
เวลาสุขชื่นใจในนคร
ถึงยากเย็นเข็ญใจขอไปดวย
ไมขออยูสูกรรมที่ก้ําเกิน
เปนโฉมตรูอยูเดียวเปลี่ยวถนอม
มีเงินทองกองดื่นสักหมื่นพัน
จะนอนเรียงเตียงทองกับกองแกว
แตไรคูอยูชมไมสมประดี
แสนสงสารกัลยาณแกําพรามิตรแ
รักก็แสนแคนก็ช้ําตองกล้ํากลืน
จะผดุงกาอินทริยแประทิ่นแปูง
ตองเสงี่ยมเจียมองคแประจงกาย
ทุกขแเชนนี้มีมากหลากกนิษฐแ
ทุกขแกระหน่ําซ้ําซอนสังหรณแเปน
ถาจะเปรียบโฉมนางสําอางพักตรแ
ตองอับเมฆเมฆาเปนราคี
ทานเปรียบไวนทีไมมีน้ํา
ราชรถไมมีธงอลงกรณแ
เหมือนนารีไรคูไมชูพักตรแ
นครใหญไรสมบัติกษัตรา
ชื่อวาไฟไรควันกระศัลยแสลด
อุทยาแลวไฉนดอกไมวาย
เปนสระแกวแลวไฉนไรบัวแกว
เปนนางแกวแลวไฉนไรคูเชย
จะประเทืองเครื่องปรุงบํารุงราง
กลัวชายชั่วต่าํ ชาจะวาวอน
พจนาคําเหน็บนี้เจ็บเหลือ
เจ็บเทานั้นแลวมิหนํายังซ้ําอาย

ตัดอาลัยนวลนองใหหมองมัว
เชิญนองแกวรักนวลสงวนผัว
อยาใหผัวเสียไดเลยกานดา
เยาวยอดมิ่งมิตรแกนิษฐา
พรรณนาความไขใจอนงคแ
อันเลิดแลวสุดสําอางเหมือนนางหงสแ
ขอตามองคแภัสดาพระสามี
โอรมเกลาเหลือลนพนเกศี
จะเสียดสีแสรงดาสาระวอน
ชางทิ้งผัวเสียไดใจสมร
เวลารอนแรมรางคิดหมางเมิน
จะสูมวยตามเจาในเขาเขิน
จะดั้นเดินแดนปุาพนาวัน
มีแตตรอมตรมจิตตแคิดกระศัลยแ
ไมเฉิดฉันชูหนาเหมือนสามี
อันวาวแววผองผัดจํารัสสี
จะทวีครวญคร่ําทุกค่ําคืน
ตองจําจิตตแตรอมตรมระบมฝืน
คิดยามชื่นแลวก็ช้ําระกํากาย
กลัวแสลงเลาลือออกชื่อหมาย
จนออกผายผอมคิดจิตตแลําเค็ญ
สุดจะคิดเลาใหผูใดเห็น
มาวางเวนความกําหนัดรัชนี
วิไลลักษณแเลหแจันทรแอันฉวี
ดวงชีวีแทบจะขาดสวาทรอน
ก็สมคํากับฤดีศรีสมร
ถึงจะงอนก็ไมงามยังทรามตา
ยอมเสื่อมศักดิ์ลดอํานาจวาสนา
ไมสงาเฉิดฉันพรรณราย
นิลบถไรดารานาใจหาย
กระสินธุแสายไรมัจฉาไมนาเชย
นามถ้ําแลวราชสีหแไมมีเอเย
นิจจาเอเยคิดไปใหอาวรณแ
ใหสําอางเอี่ยมองคแอนงคแสมร
แกลงขอดคอนแคนแคนแสนระคาย
เจ็บทั้งเนื้อเจ็บทั้งใจไมรูหาย
ไมวางวายครวญถวิลกินน้ําตา

๑๘๗

ตองอยูเดียวเปลี่ยวอกวิตกแสน
อกสะทอนรอนใจเมื่อไสยา
พระมัทรีพร่ําพรองสนองทูล
หยิบเอาทุกขแปลุกเอาชมที่ตรมตรัง
ขอเชิญนวลครวญนึกตรึกสงวน
ใชเพอเจอลวงหลอกนอกบาลี
อยาผินหลังนั่งเสียคอยเงี่ยโสต
เชิญสวย ๆ งามฉวีสีชมพู
ดีก็ผัวชั่วก็เพื่อนรวมเรือนแลว
แมนลมหัวจมทายคอยพายไป
พอเห็นแกงเทพริกทําพลิกทา
พอไดแจวลืมพายรายไมบัน
พอไดเสื้อลืมผาขาวมานอย
เหมือนลูกยางหางตนเที่ยวหลนเลย
งามเสงี่ยมเจียมใจอยาไวนิด
หญิงจะงามทรามเสนหแเลหแจําลอง
ยามจะเยื้อนเอื้อนสารใหหวานฉ่ํา
ใหหอมหวนยวนอุราประชากร
โลกระคนปนธรรมนําเสนอ
จบเทานี้และนะเจาลําเพาพาล
๏ นารีศรีสวัสดิ์สรอย
สอนยอดยุพาพะงา
วรนุชวนิดา
สารพี่สอนทอนแกว
๏ เศรษฐีมีชื่อแจง
สอนธิดาดวงใจ
ลูกรักพอจากไป
ยามวิโยคพอพรอง
๏ จบความงามพักตรแผู
จําจดพจนแพาที
สบสรรกลั่นวจี
ยามเมื่อจักสูหอง

ดั่งหนึ่งแหวนเพ็ชรแพลัดจากหัตถา
เวทนานองหญิงสัตยแจริงจัง
นเรนทรแสูรสญชัยเหมือนใจหวัง
เลาใหฟใงตามสําเนาเคาคดี
ตามสํานวนกลาวกรอนอักษรศรี
กลาวตามมีตําหรับฉะบับครู
ฟใงโฉนดคําพรองทั้งสองหู
สงวนคูอยาใหรางไปหางไกล
อยาใหแคลวจันทรแแจมแรมไถง
ถึงรอยใหมหนึ่งเกาไมเทากัน
เสียมารยายศอยางนางสวรรคแ
แมแจมจันทรแอุสสาหแจําอยาทําเลย
ระยายอยอยาปองเลยนองเอเย
คนจะเยยเยาะหยามงามละออง
รักษาจิตตแภัสดาอยาใหหมอง
ก็เพราะครองสัจจาเปนอาภรณแ
เสนาะล้ําลมลิ้นกลิ่นเกสร
ดั่งสาครเสาวคนธแวิมลมาลยแ
อยาพลั้งเผลองามปลอดยอดสงสาร
กลับหนาหลังสั่งสารสุดเสียงเอย
สมญา สารเอย
เลิดแลว
ดูดวนเทอญแม
ก่ําฟูาเฝื้อนศรีฯ
ทนญชัย
จากหอง
เคือคูหรือแม
เพื่อนผูพิสมัย ฯ
เพ็ญศรี
ที่พรอง
แจกนุชถนอมแม
หากรูเรียมสงวนฯ

๑๘๘

๏ นิยายโบราณ
ทั้งหลายไดฟใง
ยังมีมารดา
มีศรีเฉิดฉาย
แมลูกสองคน
อายุแกคร่ํา
แมร่ําทุกขแใจ
กอดลูกสายใจ
เจาแมกําพรา
เงินทองก็นอย
พี่นองไมมี
จะอยูจะกิน
ตัวเจาเปนสาว
จะวาสิ่งใด
เปนคนยากนัก
ยากเงินยากทอง
แมนเงินทองมี
เข็ญใจไรทรัพยแ
ยากแลวลูกอา
มีเงินมีทอง
อุสสาหแทํากิน
คอยไปคอยมา
รูเก็บรูยัง
ภายในอยาออก
คะเนเทศะ
หนักหนวงคิดดู
อดสมกินหวาน
พกหินเปนคุณ
มักไดยากนะ
อัชฌาอาศัย
ปากรอคอราย
อยาใจมักงาย
ชั่วดีฟใงไว
คอยพูดคอยพลอด
จะวาสิ่งไร
จําไวใหแน

แม่ม่ายสอนลูก (โรงพิมพแพานิชศุภผล พ.ศ. ๒๔๗๒)
สืบมาชานาน
ตอ ๆ กันมา
อยาไดอุเบกษา
อยามานินทา
จงชวยดํารง
นางสุพัตรา
กัลยาณแนวลหงสแ
วิไลทั้งองคแ
ถิ่นบานดํารง
ใกลเคียงพารา
พากันเลี้ยงตน
พอเลี้ยงอาตมา
ติดตามตัวมา
เรียกลูกเสนหา
เขามาแนบทรวง
น้ําตาแมไหล
น้ําใจแมหวง
เขาไวแนบทรวง
น้ําใจหนักหนวง
สั่งสอนลูกตน
แมนี้ชรา
แกแลวนิรมล
คอยมาเลี้ยงตน
จะระเหระหน
จากอกแมอา
คิดอานจงดี
ฟใงคําแมวา
ประคิ่นวิญชา
เจาจงอุสสาหแ
จะไดเลี้ยงตัว
อยาทําสามหาว
เจาคอยเจียมตัว
ครองน้ําใจผัว
อยาใหเขาหวัว
กลัวเขานินทา
โอลูกความรัก
เรงเจียมตัวหนา
ใครจะนําพา
ใครจะนับหนา
ลูกรักแมเอย
เปนศักดิ์เปนศรี
ทานยอมชมเชย
ใครจะนับเลย
ลูกรักเจาเอเย
เจาเรงคิดดู
อดอยากนักหนา
ใครจะค้ําชู
วาพี่นองกู
ไรทรัพยแอับอยู
ใครจะวาดี
รักษากายินทริยแ
พนคนราวี
ใหเปนทวงที
คําใดถอยศรี
อยาไดเจรจา
ความมิดปิดบัง
อยาไดเอามา
ภายนอกอยาคลา
จะพูดจะจา
ดูพอสมควร
มารดานี้จะ
สอนอยาแปรปรวน
แตพอบังควร
อยาทําหักหวน
นานไปถอยศรี
ชา ๆ เปนการ
นานไปไดดี
พกนุนถอยศรี
เอาแตที่ดี
ที่รายอยาหาญ
งานการอุสสาหะ
อยาคบคนพาล
แตพอประมาณ
ครั้นชาเปนการ
ครั้นนานคุณคง
คอยนิ่งคอยไป
ฟใงใหความตรง
อยาใหใหลหลง
ฟใงใหมั่นคง
จึงเชื่อเนื้อความ
จะวาสิ่งใด
เจาอยาหยาบหยาม
คอยสอดไตถาม
จะไดเนื้อความ
จําใหมั่นคง
หมั่นจําใสใจ
ใหเห็นซื่อตรง
จะไดแกคง
อยาใหใหลหลง
อยาใหรายหมาย

๑๘๙

รูคิดรูอาน

อุสสาหแเปนการ
รูกินรูอยู
รูเจ็บรูอาย
อุสสาหแเกรงฉิน ทํามาหากิน
รูซื้อรูขาย
รูพูดเจรจา
อยาหุนอยาหัน ต่ําสกุลครัน
คอยรอคอยรั้ง
ฟใงคําโบราณ
จารีตโบราณ พินิจคิดอาน
คนชั่วถอยศรี
คนดีนี้นา
คนชั่วอยาคบ รูชั่วเรงหลบ
ครั้นดีทานชม
ครั้นชั่วไยไพ
สงวนตัวไว
ทําตามผูใหญ
ตั้งความซื่อสัตยแ
เปนสวัสดี
เห็นชายหลีกหนี อยาทําเซาซี้
ผูชายจะใคร
ใครไดสมจร
อยาคบคนคราน ขี้เกียจทํางาน
ขยันขันแข็ง
ตมแกงผัดจี
รูเก็บรูไว
อยานุงผาใหม
แมมาควรจํา
อยาทําทะนง
แตงนุงหมใหม ครั้นทรัพยแหาไม
ตกแตงเทาใด
ชั่วอยูนักหนา
จะนุงจะหม
แตงพอใหสม
ประคิ่นวิญชา
คอยมาคอยไป
ถอยคําใหมั่น อยาไดแปรผัน
ใหเปนคําดี
กลาวที่สมควร
ตระกูลสูงชาติ มีทั้งมรรยาท
เอาคําแมสอน
เจาจะไดดี
แมนไปเรือนทาน อยาไดนั่งนาน
ครั้นอยูนานนัก
จักเกิดโทษา
การตนขวนขวาย เจาอยามักงาย
เกรงกลัวความยาก
จักไดเจริญ
แมเห็นผูเฒา คอยถอมตัวเจา
คอยกมคอยคลาน
คอยไปคอยมา
อยาเห็นหลับนอน ความยากเดือดรอน
เรงคิดถึงงาน
ใหถูกถวนถี่
แมสอนเจาไว แมสายสุดใจ
จงตื่นแตเชา
อยาทํามักงาย

อยาใหแพรงพราย
รูเบี่ยงรูบาย
คอยมีกิริยา
มรรยาทกิริยา
จะเปนคนพาล
อยาคบคนพาล
ตามทานวามา
พามีกิริยา
คบพาจัญไร
ยอพออาศัย
กลาวไวถวนถี่
จักเจริญศรี
ทับยีหลับนอน
ทิ้งดวงสมร
ทั้งนี้มิดี
หญิงใดเชนนี้
อยาแตงรูปทรง
อยาไดใหลหลง
เขากลาวนินทา
คนเฒาทานวา
อัชฌาอาศัย
จะพูดสิ่งไร
กลาวคําแปรปรวน
จึงดีถี่ถวน
ใหจงเปนที่
คนชั่วถอยศรี
คิดการอาตมา
ฟใงคําแมวา
สะทกสะเทิ้น
แมจะเดินเหิน
นั่งไหววันทา
อยาทําใจกลา
มิใชพอดี
สิ่งไรไมมี
อยาไดนอนสาย
อยาตื่นหลังชาย

คอยไปคอยมา
เสงี่ยมเจียมสาร
พาใหเสียหนา
หนาตาผองใส
ไดไซวาดี
เพราะแมสั่งสอน
จะไดบัดสี
ชายใดมักหลง
ถอยคําพูดจา
ยศจะถอยไป
คิดใหชอบควร
ไดเปนศักดิ์ศรี
ทานยอมนินทา
เมื่อหนาเจริญ
ประคิ่นวิญชา
จึงเจริญศรี
ใหเรงขวนขวาย
มักงายลืมตน

๑๙๐

รูคารูขาย
รีบรนขวนขวาย
หูใสใจปรุ
ดูใหชอบกล
ลูกศิษยแมีครู ครั้นเจาไมรู
การหุงการตม
เรงหัดจัดไว
รูดีรูชั่ว
หมั่นฝึกใจตัว
อยาไดอุกอาจ
สัญชาติคนพาล
ความลับอยาบอก อยาไดสัพยอก
ความคิดความอาน
อยาเลาลือไป
ความรูอยาไข ถึงแมนขัดใจ
ไวแตในใจ
ตราบเทาวันตาย
คิดอานสิ่งใด จดไวในใจ
แมนเลาอึงแซ
จะแปรถอยคํา
ครัน้ เราไปเลา ถวยถอยคําเกา
ยอมเกิดอันตราย
ดวยปากผูคน
ถาความเสียทา อยาไดเอามา
คําแมสอนไว
นวลหงสแจงฟใง
ปลื้มใจแมอา แมร่ําพร่ําวา
หนานวลสงวนตัว
อยาชั่วยั้งเจา
แมสั่งสอนเจา อยาทําใจเบา
สิ่งใดการชั่ว
เรงเอาตัวหนี
แมสอนเจาทํา เลือกที่ดีจํา
อยาทําโอหัง
อยาฟใงคนพาล
คอยขึ้งคอยโกรธ ใจรายเกิดโทษ
อดไวในใจ
ฟใงคําแมสอน
อยาสะบัดสะบิ้ง ทํากะตุงกะติ้ง
เดินฝีตีนหนัก
มักใหถอยศรี
อยาทําใหแช เจาฟใงคําแม
ซึ่งมีหาไม
อยาใหตักเตือน
เปนสาวเปนนาง คิดใหรอบขาง
อยาเปนนักเลง
เพลงการไมดี
อยาเลนเพลงยาว ใชการของสาว
อยาเรียนบทเพลง
นักเลงริษยา
อันเพลงสุดใจ คบกันมาได
หมูชายจัญไร
มันยอมทับยี
มันรองเพลงอาง มันหยิกหยอกพลาง
ครั้นวาถูกตอง
คอยรองคอยไป

ทั้งนี้เปนผล
อยาทําปากบน
ไมดีแกใจ
เรงเอาใจใส
เสงี่ยมเจียมสาร
เอาใจเพื่อนบาน
กับคนจัญไร
มักจะเกิดภัย
อยาไดแพรงพราย
อยาไดมักงาย
อยาไดถลํา
มักรูจดจํา
จะใหสาลวน
จะใหรอนรน
เปนธุราหวัง
ตอเมื่อภายหลัง
เจามาจําเอา
ยอมมาอับเฉา
หนักหนวงทวงที
อยาทําอัปรียแ
ของคําโบราณ
คิ้วโกงนงคราญ
อยาแงอยางอน
อยาทําควักคอน
ทั้งนี้ไมดี
เปนกาลกิณี
คิดแตการเรือน
อยาไดคบเพื่อน
จึงเปนศักดิ์ศรี
ทั้งนี้อัปรียแ
อยาเก็บเอามา
โบราณวามา
ยอมใหบัดสี
ผูกลากมากมี
คอยสะบายใจ
อันนี้สุดใด

ฝูงคนไยไพ
ใหรูทุกงาน
ไวเมื่อเจ็บไข
ยอมใหทําลาย
กลาวพลอยถอยคํา
แปรไปหลายคน
มีเมื่อภายหลัง
จะคิดคุณเรา
จะเศราหมองศรี
ดูเยี่ยงคนพาล
ฟใงทานสั่งสอน
มักใหถอยศรี
ทานยอมติเตียน
ฟใ่นเฟือนมิดี
เขายอมนินทา
ไมมีความดี
มันไมคิดใคร
อยาไดสอนทํา

๑๙๑

เพลงนี้ใครรู ยอนักชักชู
ถึงดีเทาไร
ครั้นไปเรทํา
ระรื่นครื้นเครง ดวยใจนักเลง
บทแกบทไข
เรียนไวชัดชาญ
หญิงชายคนพาล ลุมหลงสงสาร
ครั้งสําเร็จแลว
มันไมนําพา
สุดใจดีนัก
คนชั่วมันรัก
คบยากมากหลาย
หญิงชายวาดี
ยอมชื่นชมเอา แตอารมณแเขา
ยอมใหวุนวาย
เพราะเพลงสุดใจ
แมนทําดั่งนี้ เจาจักถอยศรี
ความรายไมมิด
ตองติดตามตัว
มิฟใงแมวา
ยืดไปเมื่อหนา
คําแมกลาวมา
กําพราจําไว
แมมิฟใงคํา
เจาเตรเรทํา
เจาทําเชนนี้
จะเปนคนเสีย
เจารักษาตัว อยาคบคนชั่ว
เสียเงินเสียทอง
แมยอมตั้งใจ
รูปทรงโฉมงาม ทําความซําสาม
เกิดมาทั้งชาติ
ใครขาดประเวณี
รูปทรงแมนชั่ว แตรักษาตัว
รักษาตัวได
ไมมีสาลวน
ตอตั้งฟใงคํา
อยาทิ้งการทํา
เปนของโบราณ
ทานกลาววาไว
เปนคนเกิดใน แผนดินเมืองไทย
กิริยามรรยาท
ใหสะอาดดี
เกิดในสยาม กิริยาตองตาม
คนจะสรรเสริญ
เจริญแตใจ
เพื่อนกินหางาย เพื่อนยากเพื่อนตาย
มีแตเพื่อนเลน
เพื่อนเจรจา
ตั้งจิตตแโดยหวัง อยาไดพลาดพลั้ง
อุสสาหแรักษา
อาตมาใหตรง
รักษาแหงตัว แมนจะหาผัว
ภายนอกแสนเสนหแ
เปนเลหแภายใน
อุสสาหแสงวนตัว แมนวาใจชั่ว
แมนพี่นองเจา
เลาความใหฟใง

ดูถึงทองคํา
มันนี้เจากรรม
อยาเอาเปนงาน
เปนเครื่องปุวยการ
มันยอมแสวงหา
ทั้งนี้ลูกยา
จักใหอัปรียแ
แพศยาบัดสี
ใหชายหลงใหล
แมวามิได
เมื่อเจามีผัว
ไมหมดความชั่ว
เขาจักไยไพ
เปนคําสอนใจ
ใครเอาเปนเมีย
เจาอยางัวเงีย
ทานจะไยไพ
สงวนตัวไว
ไดความอัปรียแ
แตทําใหดี
จงใหเทียมคน
ผูประชาชน
นิยมสยามไทย
คนกอนเกาไซ
ตองรูแบบมี
ตามหนักศักดิ์ศรี
แบบโบราณไว
สวัสดีมีชัย
หายากนักหนา
ครั้นยากหนีหนา
อยาใหใหลหลง
อยาไดใหลหลง
อยาไดสงสัย
อยาไดไวใจ
ผัวรักชิงชัง
นานไปภายหลัง

จะทํารําคาญ
รําคาญนักหนา
ยอมเครื่องไมดี
อันนี้สุดใจ
นานไปเสียตัว
เฟื่องฟุูงทั่วไป
มั่นคงไมเสีย
จะเสียคนไป
เจาจักไดดี
ยอมใหเปนผล
ทานยอมใสใจ
ไดสะดับแตดี
โบราณกรุงไทย
เพราะมีกิริยา
มิไดมั่นคง
ดวยเพลงสุดใจ
นวลใยแมฟใง
เขาจะนินทา

๑๙๒

ความชั่วความชัง ซึ่งความกําบัง
อยาไดเอามา
อยาเลาอยาขับ
จับเอาความมา
แมนพูดเจรจา
แมนผัวขึ้งโกรธ อยาไดถือโทษ
กลาวคําอางขนาง
แมนจะวากลาว
แตราวปานกลาง
ถามที่ถามทาง
ปรนนิบัติภัสดา ประคิ่นวิญชา
อยาใหสาลวน
ใหรูเท็จจริง
จึงนับวาคน
อยาทําบาบน
ผิดหนึ่งอยาวา แมนผิดสองครา
วาเปนทวงที
อยาใหเสียเปรียบ
เทียบเทียมจงดี
เนื้อความอันนี้
วาพอเปนที่
เนื้อความอันมี
แตพอเปนสอน
คอยอัชฌาสัย
วาใหแนนอน
ถอยหลังคืนกอน
ตบแตงจงดี
จะปิ้งจะจี่
สํารับกับขาว
หูใสใจรู
ดูหนักดูเบา
ผัวจะกินขาว
อยาสอดไตถาม อยาพูดหยาบหยาม
ใหผัวติฉิน
ตบแตงจงดี
พัดวีใหกิน
อยาไดดูหมิ่น
แมนผัวกินแลว เจาจงปใดแผว
ใหจดหมดใส
หาหมากหาพลู
อยาไวใจใคร
กวนใจขาไทย
ที่หลับที่นอน ทั้งฟูกทั้งหมอน
ปใดแผวลูกอา
เปนการของตัว
ผัวรักนักหนา
รูพูดรูจา
ครั้นผัวนอนแลว บูญปลูกลูกแกว
นั่งคอยพัดวี
ใหผัวนอนกอน
บังอรจึงดี
จะเปนศักดิ์ศรี
แมนวาจะนอน เจาทรามบังอร
หมอนสําหรับผัว
อยาไดเอามา
วาจะหนุนหัว
อีกสิ่งการชั่ว
โอแมยอดรัก แมปรารมภแนัก
รอนดั่งไฟฮือ
ตัวเจาเปนหญิง
กลัวสิ่งเสียชื่อ
จําคําแมคือ
๏ อันตัวแมแกชรานักหนาแลว เปนหวงแกวกลอยจิตตแพิสมัย
เจาเปนสาวคราวโลมโฉมวิไล
มารดาใหรําคาญดวยกานดา
รักษาตัวชั่วดีครั้งที่สาว
อยาใหคาวเกิดลามเขาหยามหนา
รักษานวลสงวนนามใหงามตา
ดูกิริยาหมูชายที่หมายปอง
ดูรูปรางอยางไรในทีทา
แมนสูบฝิ่นกินสุราก็พาหมอง
จะพาตัวชั่วรายอยาหมายปอง
จงตรึกตรองดูที่กิริยา
ถึงรูปงามความดีไมมีติด
อยาหมายคิดรวมหวังเปนฝใ่งฝา
ถึงรูปชั่วแมนดีมีวิชชา
มีปใญญาเลี้ยงกันตามฉันจน
อยาหลงงมลมชายที่รายจิตตแ
มันหมายคิดแตชักเสียมรรคผล
เลนโปถั่วชั่วช้ําระยําตน
พาใหจนยากยับลงอับปาง
แมนชายดีกิริยามารยาท
ก็ผุดผาดทํานองไมหมองหมาง
ตรึกแตที่ดีชอบประกอบทาง
คิดแตขางขายคาหาเลี้ยงตน

วาเปนแตกลาง
ใหรูโทษตน
ดั่งนี้ไมดี
วาใหแนนอน
อยาทําใจเบา
นั่งเฝูาใหกิน
ผัวจึงไวใจ
มันพลอยนินทา

ผัวบหน
ายหนี

เจริญแกตัว
อยาขามตีนมือ
สวัสดีมีชัย ฯ

๑๙๓

อยาหลงรักนักเลงพวกเกงกลา
จะชักคราหแพาเมียใหเสียตน

หมดปใญญามิใหไดมรรคผล
ตองพลอยจนเพราะผัวทําชั่วเอย

๑๙๔

สุภาษิตสอนใจ (โรงพิมพแราษฎรแเจริญ พ.ศ. ๒๔๘๐)
ขอนอมหัตถแระมัดใจวางใสเศียร,
ตางประทีปธูปบุบผามาลาเทียน
จํานงเนียนนบนอมพรอมทั้งกาย
ไหวทรงศักดิ์ภัควันศรีสรรเพ็ชญแ
ที่เสด็จสูนิพพานสังขารหาย
ทรงรื้อขนสัตวแพนจากอบาย
โปรดหญิงชายศาสนามีหาพัน
ไหวพระธรรมล้ําเลิศวิไลโลก
เป็นเอกโอฆดินฟูาสุธาสวรรคแ
ทานจดจําธรรมวินัยไวใหปใน
เราทุกวันรักษาธรรมจําใสใจ
ไหวพระสงฆแทรงเกศวิเศษสุด
โปรดมนุษยแผอนทุกขแเป็นสุขใส
เจริญศีลภิญโญมะโนใน
ขอจงไดเชิญชวยอํานวยพร
ไหวเทวันชั้นฟูาสุรารักษแ
เป็นปิ่นปใกเฉลิมโลกสะโมสร
ไหวทรงฤทธิ์อาทิตยแกับจันทร
สถาวรสองหลาทุกราตรี
ไหวพระองคแทรงสวัสดิ์กษัตริยแสุด
เป็นปิ่นปใกหลักมนุษยแเฉลิมศรี
ขอพระองคแทรงชวยอวยวาที
ประเสริฐดีโวหารชาญสุนทร
โปรดแนะนําถอยคําสุภาษิต
ตามลิขิตหลักฐานโบราณสอน
จะแสดงแตงทําในคํากลอน
เป็นสุนทรควรจําคําโบราณ
รสอะไรในโลกนี้ทั้งหมด
ไมเหมือนรสวาจาที่วาหวาน
เป็นยอดยิ่งสิ่งนี้ดีเกินการ
วาจาหวานก็เป็นทรัพยแไมอับจน
อัคคีรอนแรงรายที่ไหมเผา
ยังไมเทาโทสาโกลาหล
อัคคีภัยใหญกลาไมสากล
โทโสคนนี้ใหญกวาไฟลาม
อัคคีใหญไหมภพจบทวีป
เอาน้ํารีบดับไวไฟก็ขาม
อันโทสะถาจะเกิดลุกลาม
ใครไมตามดับไดเหมือนไฟฟอน
เห็นปรากฏก็แตรสวาจานั้น
จะระงับดับกันใหผันผอน
คงดับหมดดวยรสสุนทรวอน
จะวารอนหรือก็รอนยิ่งกวาไฟ
อนึ่งสาตราอาวุธมนุษยแถือ
สําหรับมือตัดพฤกษาในปุาใหญ
ลับจนคมสมหวังไดดังใจ
ฟในสิ่งไรก็ขาดวินาศลง
ถากําจัดสัตรูสูศึกเสือ
คมจนเชื่อใจหวังดังประสงคแ
ถาหั้มหั่นฟในฟาดก็ขาดลง
ไมทนคงลุอํานาจคมสาสตรา
คมสามารถสาตราสิ้นทั้งหมด
ฉันวารสเลหแลมนั้นคมกวา
หากจะเชือดเลือดเนื้อเอาเกลือทา
ชาวโลกาเห็นแทวาแผลตาย
คมวาจาหากวาจะถากถาง
ใหเห็นทางแทบถึงซึ่งฉิบหาย
บางทีก็พอช้ําระกํากาย
บางคนตายดวยรสพจนา
ไมตองปใ่นฟในเชือดใหเลือดตก
เจ็บในอกช้ําคําที่ร่ําวา
ถึงคมกรดไมเทารสของวาจา
ยิ่งสาตราสูสัตรูดูอุบาย
ชนทุกวันนั้นตระกูลจะต่ําตอย
แตรสถอยหวานหูไมรูหาย
กวาสุนทรออนนอมพูดถอมกาย
ไมหยาบคายอารีก็ดีครัน
เขาที่ไหนไมมีที่กีดขวาง
เจาขุนนางชอบชมวาคมสัน
เพราะวาทีมียศปรากฏครัน
คนทุกวันควรจําคําโบราณ

๑๙๕

อยาตึงหยอนผอนตามใหงามยศ
สิ่งอะไรในโลกไมเปรียบปาน
ทานผูใดไมมีวาทีหวาน
ไมพูดจาสุภาพหยาบทั้งนั้น
ถึงพงศแเผาเหลาผูดีที่มียศ
จะเสื่อมศูนยแตระกูลทรัพยแอัปรา
อันปใกษาพาฝูงลงในหนอง
วานกนอยตะงอยฝีปากยาว
นกปากยาวกลาวแตชื่อเขาลือขาว
อันปากนกยกวายาวขึ้นกลาวพัน
โจษกันฉาวยาวจริงยิ่งกวานก
ปากของคนยาวลนเกินตํารา
สุนีฟาดปราดเปรี้ยงเสียงพิลึก
ดังปืนไฟใหญพินาศอากาศวาว
เสียงดังครืนกวาปืนใหญยิงหลายนัด
ถึงกระนั้นก็ไมพลันเทาวาจา
เสียงฟูาผาดังกวาปืนใหญลั่น
เชนนี้แทแนนักประจักษแจริง
ควรระงับดับความตามคําสอน
กําจัดโรคโศกศัลยแทุกวันคืน
อันวามีนี้ประเสริฐเลิศในโลก
จะมีทรัพยแนับถือวาซื่อตรง
จะลือชาปรากฏทั้งยศศักดิ์
เพราะวาจายิ่งกวาแกวมณี
จะบาปบุญคุณโทษประโยชนแผล
ถาวาจาวาไรไมไดจริง
สงวนรสพจนารักษาสัตยแ
ใครมุสาวาทาหาอุบาย
อันกิริยานั้นพาดีเป็นที่สุด
ถึงแกวแหวนแสนสิ่งทรัพยแศฤงคาร
ใหเป็นที่ดีเกินเจริญศักดิ์
จะโชติชวงดังดวงทิณกร
ประพฤติดีมีทรัพยแไมนับได
รูเคารพนบนอบผิดชอบครัน
กิริยาคารวะของมนุษยแ
ที่พรอมพริ้งสิ่งสําคัญทั้งนั้นไป
หนึ่งเผาพงศแวงศาคณะญาติ

จะปรากฏดินฟูาวัสสาสาน
วาจาหวานยอมเป็นทรัพยแนับอนันตแ
ไมสมานน้ําจิตตแคิดโมหัน
ชนทุกวันทั้งสิ้นยอมนินทา
ไมปรากฏจะสืบสายไปภายหนา
เพราะวาจาหยาบหยามไมงามพราว
คนแซซองอึงอือระบือฉาว
คําที่กลาวไมสมคารมครัน
วาปากยาวปีกงามเรียกนามขัน
ปากคนนั้นยาวไมนอยหลายรอยวา
ปากวิหคทุกวันยังสั้นกวา
ถึงปากกาก็ไมลนปากคนยาว
อึกกระทึกดินฟูาเวหาหาว
ประกายพราวฟาดผางกลางสุธา
เปูงสาหัสโจตนาวาฟูาผา
ปากคนวาโจษกันขาวขันจริง
ไมเทาทันคนทั้งหลายเสียงชายหญิง
ดังเสียยิ่งกวาฟูาสัญญาปืน
จะถาวรเจริญศรีเป็นที่ชื่น
เหมือนฝุาฝืนใจเราใหเบาลง
จะทุกขแโศกไดสมอารมณแประสงคแ
กุศลสงติดตามงดงามดี
วิไลลักษณแเลิศโลกเฉลิมศรี
จึงเป็นที่ชูหนาสงาจริง
น้ําคําคนชั่วดีมีทุกสิ่ง
ใหเป็นสิ่งโกหกตกอบาย
ควรระมัดวาจังเหมือนดังหมาย
โทษหยาบคายพาตกนรกนาน
เลิศมนุษยแในโอฆโลกสถาน
ไมเปรียบปานกิริยาเครื่องถาวร
ประเสริฐนักเหลือแสนสะโมสร
งามสิ่งไรไมหอนจะเทียมทัน
กระทําใหสวยสมงามคมสัน
จะผาสุกทุกวันนิรันดรแไป
ยากที่สุดจะดีที่นิสสัย
ประพฤติไวสัมมาอาชีโว
อยารายกาจดุดื้อถือโมโห

๑๙๖

เคารพทานทั้งอาจารยแอิศโร
ผูใดดีมีสัมมาคารวะ
รักษาจิตตแอยาคิดทําลวนลาม
อยาดูอยางอางวาปูที่สูชาง
จงแลดูหมูลูกสกุณไน
ความอยากเหยื่อเหลือลนกางขนปีก
แสวงเหยื่อเผื่อลูกใหกินพอ
อันปใกษีที่มีกิริยา
ควรตรึกตราหาพอปากไมยากเลย
ทานผูกไวไมผิดปริศนา
อันกิริยามารยาตรแชาติสันดาน
ประพฤติปราชญแก็คงปราชญแตามชาติเชื้อ
เป็นผูดีมีจิตตแผิดผูคน
เปรียบพฤกษีที่มีผลเกินหนัก
ถาสูงนักมักโคนลงกลางคัน
พยุหแใหญพัดไมใหหักโคน
ยังไมกลาเหมือนทาคารมพาล
พระจันทรแดวนจวนแจงแสดงเหตุ
ดูโชติชวงดังดวงสุริยง
ดารารายกลายกลับลงลับเนตร
ถึงกระนั้นจันทรสัญจรไกล
ควรตรองจิตตแคิดใหดีเป็นที่ขาม
มีบุญญาอุประมาเหมือนจันทร
พึงเคารพนบวัดมัธุรส
กิริยาวาทีดีเป็นมูล
ถึงยากจนเป็นคนอนาถา
เป็นเสือแทแลวแลสิริกาย
หนึ่งไมเทายาวกวาถอก็เกินถือ
ถาบั่นรอนผอนสวนควรประมาณ
อัชฌาศัยนี้ใหเป็นสงา
กิริยามาประดับสําหรับองคแ
ประพฤติไดอาจใหสูสวรรคแ
จะบังเกิดเลิศมนุษยแแสนสุดงาม
ตกนรกหมกไหมเปลวไฟเผา
พบพาลาหาชั่วใสตัวตน
อันสัมมาคารวะชนะโทษ
อันสัมมาคือมหาโพธิญาณ

อยาเฉโกลบหลูทําวูวาม
ยอมชนะคนบาปที่หยาบหยาม
คนจึงขามเกียรติยศปรากฏไป
จะเหยียบยางตนไปก็ไมไหว
บนคบไมเครือเถาลําเนากอ
แมบินหลีกเรรอนฉะออนขอ
จะตกคอแมมั่งก็ยังเลย
ฉันชักมาสอนสั่งอยาฟใงเฉย
ความสะเบยไมมีราคีพาน
ตรองปใญญาดูใหแมนทางแกนสาร
ประพฤติพาลแลวพาลตองนําตน
จะลนเหลือแนประจักษแทางมรรคผล
สกุลตนก็ประพฤติไมสมกัน
ยอมจะหักแทจริงกิ่งสบั้น
ไมผอนผันอันตรายพระพายพาน
ดังสายโยนเป็นละลอกกระฉอกฉาน
พัดสุธาบาดาลสะทานดง
เห็นวิเศษในมนุษยแสุดประสงคแ
ทั่วปุาดงเย็นสิ้นทุกถิ่นไป
นาสมเพชไมมีที่รักใคร
อยูต่ําใตดาเรศเขตตแอัมพร
อยาหยาบหยามผูมียศเรงลดหยอน
ดารากรดังวามหาสกุล
เจริญยศทั้งลาภไมสาบศูนยแ
สืบประยูรปูองกันอันตราย
ชาติโมราดีแลวแววไมหาย
ไดเห็นลายรอยดีมีสันดาน
ไมควรซื้อไวใชในสถาน
จึงเป็นการใชไดดังใจจง
เอาวาจาเป็นที่นทีสรง
งามดังทรงนพคุณจํารูญงาม
ในชอชั้นไตรภพจบทั้งสาม
กุศลตามพามุงบํารุงตน
เพราะมัวเมาสาหะอกุศล
จึงตองทนเวทนาอยูชาการ
พระเจาโปรดบัญญัติตรัสบรรหาร
คาระวะพระนิพพานตามวิสัย

๑๙๗

หนึ่งมนุษยแสุจริตจิตตแเป็นธรรม
ทุจจริตปลิดปละสละไป
ไมสงเสริมเติมตอเป็นขอใหญ
เหมือนเรารางหางเคหาเอกาตน
เชิญตั้งจิตตแคิดใหควรอยาดวนได
สังเกตยลบนสวรรคแดวงจันทร
ถารอนจัดสัตวแทุกหมูไมอยูได
ถาเย็นจัดสัตวแทั้งหมดถอยถดแรง
ควรสังเกตเหตุใหแจงแสงอาทิตยแ
จะเป็นคุณบุญชวยอํานวยพงศแ
เห็นเต็มตาแลวอยาวาใหอื้อฉาว
แมจับยอดฉุดคราถาขาดรอน
กลาวทํานองตองบทใหหมดเหตุ
นักปราชญแผูรูธรรมพระคัมภีรแ
คนมัวเมาเอาเทาขึ้นทําหัว
บาทาตัวจะกลัวสิ่งอันใด
คนมัวเอาเอาแตชั่วเป็นหัวหนา
ถึงลมจัดพัดกระทบไมหลบเลย
อันคันไถใหญโตมีโคชัก
เหมือนเฉโกโมหาเป็นบาใจ
ความชั่วชาพาเอามัวเมาจิตตแ
เหมือนเมฆตั้งบังฟูาทั่วสากล
หิงหอยไพรใชไฟอยาใสฝอย
มิใชไฟใหพิจารณา
อุประมาเหมือนคนจนความคิด
มักพาตนใหวนเป็นเวียนเทียน
สวนอัคคีนี้ไฟมิใชนอย
จะสวางกระจางงามเหมือนตามเคย
คนปใญญาหาไมไดในใตหลา
จะแนะนําตามคิดพิสดาร
ปใญญาดีเหมือนอัคคีที่รุงโรจนแ
เชนหิงหอยนอยแสงไมแจงตา
จะจอดเรือพึ่งแพแลดูฝใ่ง
ถามั่นคงลงหลักเป็นประธาน
ถาแอบอิงพิงอาศัยผูใดเลา
เมื่อเห็นดีตองมีมะโนใน
คอยนอมกายหมายกลัวฝากตัวทาน

กุศลนําปกปูองสนองให
ตามวิสัยในจิตตแความคิดตน
ดังตนไมงามเกินเจริญผล
ไดสืบผลสมถวิลทั่วดินดอน
ใจตนไมสอนใจใครจะสอน
รัศมีสีออนหรือรอนแรง
คงบรรลัยลงกับที่ตองสีแสง
ตองแสวงที่อยางกลางสําอางองคแ
บรรจงจิตตแเจตนังอยางพลั้งหลง
พิศวงเสียสักหนอยจึงคอยนอน
เถาวัลลิ์ยาวจับโคนไดจึงใครถอน
ตองบั่นทอนยาวสั้นนั้นไมดี
จงสังเกตดูเถิดประเสริฐศรี
ฟใงวาทีจงแจงประจักษแใจ
คนมืดมัวเอาตัวไปตางไถ
ถึงหนามไหนเกี่ยวยับไมนับเลย
เหมือนบาทาเหยียบคูธแลวเมินเฉย
ทําเดินเฉยมีแตเทาก็กาวไป
จะเบาหนักรูไมเที่ยงวาเพียงไหน
ไมปราศรัยนอบนบเคารพคน
เลยไมคิดหนวงหนักทางมรรคผล
เลยมืดมนธแลืมธรรมที่จํามา
ชาติหิงหอยแลวอยางพึงคะนึงหา
อยาคบคาไวใชตางไตเทียน
คบเป็นมิตรไมงามเกิดหนามเสี้ยน
ตองติเตียนอยาคิดเป็นมิตรเลย
พึงเอาฝอยทุมทิ้งอยานิ่งเฉย
อยาละเลยเรงมุงบํารุงการ
ตองตรึกตราใหหนักเป็นหลักฐาน
เป็นสะพานทอดตามขามคงคา
ควรปราโมทยแอยาหลบเรงคบหา
อุประมาเหมือนคนคิดจิตตแเป็นพาล
เห็นเซพังแลวอยาดวนควรคิดอาน
จึงสําราญล้ําเลิศประเสริฐใจ
อยาดูเบาเผาพงศแควรสงสัย
จึงเขาไปคบหาสมาคม
อยูไดนานเป็นสุขไมทุกขแถม

๑๙๘

เหมือนตลิ่งพิงตั้งเขาบังลม
การที่จักหาหลักพึ่งอาศัย
ความตื้นลึกตรึกตราใหชานาน
ถาไดกินแลวตองเมินตามลําบาก
ผูใดดูรูความตามสําเนา
เมื่อจะนั่งตั้งตาดูใหสิ้น
อยาสูรูดูระบอบใหชอบกล
จะคบหาพาเพื่อนมาเรือนเยา
ถึงจะยอมนอมกายมาไหววอน
จะสมัครรักเพื่อนเหมือนมิตรแ
อยางหุนหวนดวนจิตตแคิดนิยม
เห็นพิมเสนเป็นเกลือเหลือวิมุติ
ควรระลึกตรึกความตามโบราณ
สิ่งที่ผิดจิตตแอยากลับนับเป็นชอบ
หลังมือแทอยาแปรเป็นหนามือ
เสือจะกลืนอยาขืนเขาแหกปาก
เสือจะตบขบคั้นเอาบรรลัย
จิ้งจอกวอนหอนเหาเขาเคลาเสือ
สุนัขนอยพลอดไดอาศัยกิน
ดูระบอบตามระเบียบทําเนียบกลาว
ควรกําหนดจดจําคําแสดง
จระเขเมื่อเรวายสายสมุทร
แมนมันพบขบลางเอาวางวาย
อยาขัดคอตอสูทานผูเฒา
อยาตัดพอตอเถียงหลีกเลี่ยงตน
วิสัยพรานชํานาญทางสิงขร
คอยเมียงมองยองยิงมฤคา
ความในจิตตแคิดฉันใดไดฉันนั้น
พิเคราะหแดูรูแบบในแยบคาย
หนึ่งสูงศักดิ์แลวอยาพักใหต่ําตอย
อยาเอาพืดไปกางขวางทางชล
อยาอวดเป็นคนมีสินทรัพยแ
อยาอวดอางทางพาลทยานใจ
พฤกษาไพรอาศัยแกเสือราย
พยัคฆแรายหมายมุดคําราม
ถาจะบั่นคันฉัตรแตัดดวยเลหแ
เอาปืนยิงกลิ้งผางอยูกลางพง

ควรนิยมใหเห็นเป็นประธาน
มักเหลวไหลไมแนนเป็นแกนสาร
เห็นสําราญแลวจะอยูอยาดูเบา
เหลือจะยากแกตนกมลเศรา
เชิญตรองเอาความในใสใจตน
เห็นมลทินตองหวนควรฉงน
นั่งใหพนมลทินในดินดอน
ดูหนักเบายาวสั้นเรงผันผอน
อยารวมหมอนเคียงหนาสมาคม
สุขุมคิดตรองความใหงามสม
จะลอยลมควางเปลาไมเขาการ
อยาใชอาวุธคมกลาเชนพราขวาน
ระวังพาลอันตรายเมื่อปลายมือ
ถือระบอบจงตั้งระวังถือ
ของควรซื้ออยาขอไมพอใจ
กําลังอยากอยาหมายจะคายให
จึงตามใจอยาขัดใหกัดกิน
สํารอกเนื้อออกใหดังใจถวิล
เป็นอาจิณอิ่มทองคนองแรง
ใชเพลงยาวคือธรรมคําแถลง
ประจักษแแจงปูองกันอันตราย
ฝูงคนฉุดพลิกใหจึงไดหงาย
อันตรายมวยมอดไมรอดตน
ควรแบงเบาสังเกตเอาเหตุผล
ถาเหลือลนผอนความตามวาจา
พเนจรดั้นดนเที่ยวคนหา
ครั้นไดทาพรานยิงนอนกลิ้งตาย
ไมผิดผันเลยสักนิดที่คิดหมาย
ตามอุบายความคิดจริตตน
อยาอวดฝอยแกไฟไมเป็นผล
ไมใชกลอยาเป็นการเที่ยวรานไป
จะเยินยับเศราหมองไมผองใส
เรงเกรงภัยจะมีคดีความ
ชนทั้งหลายรูทั่วยอมกลัวขาม
ถาเสื้อรายไมก็ขามในแดนดง
สมคะเนฟในตะลุยใหผุยผง
ใหแรงลงกินกายเมื่อวายปราน

๑๙๙

ขอหนึ่งวากลางปุาไมมีเสือ
เหมือนคนเขลาไมเอาราชการ
นาวานอยลอยไปในมหา
น้ํากับเรือเกลื้อหนุนค้ําจุนไป
ทองธาราอาศัยแกนาเวศ
บาวรําพึงพึ่งนายเหมือนสายชล
ยศผูดีที่ลือออกอื้อฉาว
บาวจะดีมีทรัพยแนับหนาตา
เราผูขายก็หมายพึ่งผูซื้อ
ทั้งผูซื้อหรือก็หมายผูขายพลัน
เหมือนบาวนายหมายปองแบงของกัน
อันวาจาวาเป็นทุนหนุนกําไร
เราก็จิตตแคิดดูเลาเขาก็ใจ
จนสําเร็จเสร็จไปตามใจกัน
การสิ่งไรอยากใครรูดูใหแน
ถารูทาอยาล้ําใหก้ําเกิน
เราตาบอดอยาสอดดูใหรู
ใครฝุายรอนหอนจะใหน้ําใจเย็น
ผูใดจําคําไวดังไดแกว
เรงจําความตามระเบียบเปรียบนิยาย
หนึ่งเจานายใชสอยคอยสดับ
หยุดรอรั้งฟใงใหแนกระแสไท
รักษาใจอยาใหมีโทสา
ลงทุนคาหาทรัพยแกับเงินทอง
แผนศิลาใชตายายอยาหมายพึ่ง
อันถอยคําร่ําสอนใหผอนใจ
คนชราบาใบและไขกลอน
หมอวางยาวาไขไมประเทือง
อยาวายน้ําตามงอจรเข
ควรเสือกไปใหเหมาะเกาะนาวา
จะเสียของตรองความตามนุสนธิ์
พิเคราะหแใหรูบางในทางความ
เมื่อไดมาอยาเพอชมสมสนิท
ใหเห็นความตามจริงทุกสิ่งอัน
ทําบาปยับกลับเป็นบุญมีคุณเหลือ
ทุกวันนี้ดีฉันเป็นคนจน
ใจกุศลทนยากแสนทะเวศ

ไมไมเหลือแหลมลมดวยคมขวาน
พาลยอมรานขมเหงไมเกรงใจ
ถึงคงคาจะตื้นก็ฝืนได
นาวานั้นพลันอาศัยแกสายชล
จึงเป็นเขตตแแถวทางในกลางหน
นายคํานึงพึ่งพลเหมือนนาวา
ก็เพราะบาวอุดหนุนค้ําจุนหนา
เพราะปใญญาของนายใหทายกัน
กําไรหรือก็จะยิ่งทุกสิ่งสรรพแ
พอแบงปในใชทุนหนุนกําไร
พึงใหปในพองามตามวินัย
สิ่งอันใดไมเหมือนคําที่จํานัญ
จงคิดไปใหจริงทุกสิ่งสรรพแ
เหมือนผายผันทางเปลี่ยวคนเดียวเดิน
คนนั้นแลคนนี้หันพูดสรรเสริญ
ทําหมางเมินรอไวใหใจเย็น
เราหูหนวกพวกทั้งหมูเขารูเชน
ครั้นยามเข็ญเห็นหมิ่นจะดิ้นตาย
จะผองแผวงามเหมือนแสงเดือนฉาย
ขออธิบายผันผอนฝึกสอนใจ
อยาผลุบผลับกิริยาอัชฌาศัย
ใหแนในขอความตามทํานอง
เราพอคาหวังไวจําหนายของ
ใครไมปองจะเอาของเราไป
กระทบติ่งเจ็บจิตตแโลหิตไหล
อุปมัยเหมือนขุนนางอยูกลางเมือง
ในอกรอนจับหนาดูตาเหลือง
ไมปลดเปลืองบันเทาเบาโรคา
จะลังเลตกใจรองไหหา
โบราณวาชา ๆ ไดพรางาม
อยาตีตนกอนไขรอไตถาม
ถึงอยางไรใหงามไปตามกัน
จงเรงคิดใหยิ่งทุกสิ่งสรรพแ
ถาถูกถวนควรปในแกฝูงคน
เหมือนฆาเสือแลเนื้อขายเผื่อผล
ทําบุญร่ําส่ําทนทะเวศนาน
นาสมเพชออมอดซึ่งรสหวาน

๒๐๐

คือมุงหมายฝุายขางทางนิพพาน
สันดานบาปหยาบชาปใญญาเขลา
แสนอุดมสมพาศในชาตินี้
พระเจาตรัสตัดหายอบายแลว
ไดขามยังฝใ่งมหาทางวาริน
สัตวแที่หยาบบาปมากไมอยากขี่
จึงกมหนาคาหาบแตบาปไป
ถาเป็นเนื้อเถือแผแลเป็นชิ้น
เราควรรูดูความตามตํารา
พวกบัณฑิตยแคิดปองตรองใหแน
ถาผิดพลั้งอยางไรไมสูดี
โทษของคนลนอยูเทาภูเขา
ไมเหมือนเพลิงเรืองโรจนแชวงโชติงาม
อันโทษธรรมแนั้นผิดควรคิดเห็น
เห็นสิ้นสุดดุจเดิมดอกไมไฟ
โทษของตนคนอื่นยอมเห็นแจง
ตนจะรอตอสูไมรูการ
แสนลําบากยากจริงสิ่งที่ชั่ว
ดังกระตายกลัวสายชลาวล
ผลไมใกลจะแกแลดูหาม
ครั้นสุกงอมหอมกลิ่นขจรจาย
สกุณาปุาไมกลางไพรสิณฑแ
เที่ยวบินเสือกเลือกตนกินผลไป
ดูอยางตนผลไมในไพรพฤกษแ
มีแกวขายหรือจะไรสุวรรณา
พฤกษาชาติดาษดกดอกประดับ
วายุพัดกลัดกลั้วฝุุนละออง
ภุมรารอนหาสุมาเรศ
เย็นพระพายชายตองละอองดิน
อุปมาเหมือนนารีที่มีเพศ
จะเลื่องลือชื่อสมรขจรไป
ครั้งนั้นวามหาพราหมณแถามพระองคแ
งามอินทรียแดีเกินเจริญตา
สุดประเสริฐเลิศลบในภพสาม
หรือวางามตามประยูรตระกูลตน
ตรัสตอบตามพราหมณแถามมูลเหตุ
รูปกับทรัพยแประดับกายหญิงชายงาม

จึงทนทานทระมาทุกราตรี
คิดมึนเมามัวมากเชนซากผี
รสวารีอัมฤคไมนึกกิน
สําเภาแกวทอดทาชลาสินธุแ
จนถึงถิ่นนิพพานสําราญใจ
หรือยินดีคิดเห็นเป็นไฉน
ไมอายใจแกคําพระธรรมมา
คงจะกินตางอาหารไปภายหนา
ใหตรึกตราชี้ทางกระจางดี
ถาเห็นแทแลวชวยอวยชัยศรี
เชิญพาทีคิดตอบระบอบความ
ตัวขาเจารูไมถึงก็พึงขาม
และอรามมองเห็นวาเป็นไฟ
ถึงซอนเรนแอบแฝงอยูแหงไหน
ดูโตใหญเทาเขาลําเนาธาร
ถาแสดงออกคงใหญเทาไพศาล
มัจจุมารเอาไปกินเสียสิ้นชนมแ
เราเกรงกลัวอยูเถิดจะเกิดผล
เหมือนจามรีมีขนระวังกาย
เหลืองอรามพริ้งเพริศงามเฉิดฉาย
ไมรูวายรสรื่นชูชื่นใจ
ครั้นไดกลิ่นแลวคิดพิศมัย
อยูใกลไกลก็บินตามกลิ่นมา
ไมรูสึกรําพึงคนึงหา
มีปใญญาหรือจะไรซึ่งเงินทอง
จะลี้ลับหางไปใหไกลหนอง
คันธะชาติผาดตองภุมริน
อยูในเขตตแถิ่นทาชะลาสินธุแ
ภุมรินบินหาสุมาลัย
ขนงเนตรงามนักนารักใคร
เฉลิมใจทั่วภพจบสุธา
วาสตรีมีทรงเสนหา
ลวนโสภาเฟื่องฟุูงแกฝูงคน
ขอทูลถามใหแจงแหงนุสนธิ์
ทศพลทรงชี้คดีความ
สตรีเพศงามจบในภพสาม
ไมสูความสุจริตประสิทธิ์จริง

๒๐๑

กิริยาอัชฌาศัยน้ําใจจิตตแ
อันโภคาพารูปเจริญจริง
ถึงตระกูลประยูรวงศแจะทรงศักดิ์
ที่บางทีดีกระไรแตใจรอน
มหาพราหมณแกลับถามชิณสีหแ
อันสิ่งใดในโลกเราทุกวัน
ตัวเป็นหญิงสิ่งใดจะไดพึ่ง
ปางพระองคแทรงพุทธวาที
กิริยาอุปมาเหมือนคูคาย
น้ําใจเขาเหมือนเจาพระนคร
สุจริตทั้งสามงามผองแผว
คือศีลทานการบุญอุดหนุนตน
ปูองกันตนคนคิดริษยา
องคแศีลนั้นทานวาแกวเจ็ดประการ
หนึ่งนารีมีที่มาตรแในชาตินี้
ภัสดาคือนาวาขามสาชล
ไปบังเกิดกําเนิดอบายทุกขแ
เพราะสามีเป็นที่อับประมาณ
ที่ดีนักจักเกินเจริญศักดิ์
ทั้งสองสรางทางกุศลที่ตนเคย
จะลอยเลื่อนลิ่วลิบสูนิพพาน
เชนนารีมียศปรากฏใจ
ถากลัวจนดูตนเมื่อกินขาว
พอรูรสอุตสาหแเสียกอนการ
เรงรําพึงถึงแมเรือนเพื่อนที่รัก
อันหวานคาวเหลาบรั่นทั้งธัญญา
อันทรัพยแสินจินดานี้หาอยาก
ทนแดดรอนนอนในแผนดินดน
อันของแพงแลวอยากทําปากเจาะ
อรอยรสหมดที่หมายเสียปลายมือ
อยานิยมชมงามความปรารภ
ตองเสียทรัพยแยับระยําซ้ําปุวยการ
ทั้งลูกเตาเฝูาบนอยูนักหนา
เสียสินทรัพยแแลวกลับเสียน้ําใจ
รักรูปกายตองตายพระรูปโฉม
ถากลัวจนตองทนอยูทําการ
อยายินดีดีดสีเครื่องขับกลอม

สุจริตดีสงาสมหนาหญิง
ไมเยอหยิ่งกิริยาเหมือนอาภรณแ
วิไลลักษณแคมขําล้ําอับศร
เหมือนวานรโลดไมไลกัดกัน
วาสตรีอยากจริงทุกสิ่งสรรพแ
จะปูองกันหมายปองของนารี
แนเป็นหนึ่งแทเที่ยงไมเลี่ยงหนี
วาสตรีเจริญตาที่ถาวร
วาทีเอื้อนเหมือนสายธนูศร
ประชากรยอมกลัวทุกทั่วคน
ดังดวงแกวลอยฟูาเวหาหน
จะแผผลจากหมูสัตรูมาร
เป็นไมเทากาวหนาในสงสาร
ผลทานเป็นญาติไมคลาดตน
เพราะสามีล้ําเลิศจึงเกิดผล
จะอับจนก็เพราะผัวคนชั่วพาล
ไมมีสุขมั่นคงในสงสาร
พระนิพพานแลลับไมนับเลย
เพราะรวมรักรวมเรียงเคียงเขนย
จะลวงเลยเลิศฟูาสุลาลัย
แสนสําราญเปรมปรีดิ์จะมีไหน
อุปมัยเหมือนมัจฉาชะลาธาร
มือจับเอาโภชนากระยาหาร
อยาสําราญเอื้อมโอชโภชนา
เคยรูจักสอนใจใหหนักหนา
เหมือนสาตราบาดลิ้นใหสิ้นชนมแ
สูลําบากบุกน้ําแลกรําฝน
ความยากลนกวาจะไดไปใสมือ
อยาเที่ยวเสาะสาหะดังกระสือ
จะตองถือกะลาเดินขอทาน
จะลางลบโภคาถอยอาหาร
กลับมาบานแลววุนใหขุนใจ
ประดาเสียเมียดาไมปราศรัย
ยอมบรรลัยอดสูเพราะดูงาม
รักประโลมตายเพราะหลงในสงสาร
อยางเกียจครานตรึกตรองทํานองความ
จะทุกขแตรอมเพราะตัณหามันพาหยาม

๒๐๒

อยานิยมสมศรีสตรีงาม
แสนสนุกทุกวันเชนนั้นมาก
ตัวตัณหาฆาคนจนลมจม
อันผอนผาราคามากอยาอยากหม
อยามัวนอนผอนทุกขแเขาลุกขึ้น
มีการดวนควรทําไดงายดาย
อยาคิดอานเลนการพนันนัก
อยาเที่ยวเลนเป็นพาลการไมดี
อยางดูกาเห็นวาเป็นนกออก
อยาเห็นโคโตกวาชางมีรางควาน
ถึงแกวทองเป็นของสกุลให
วารีหกตนไปในแผนดิน
อยารื่นรวยดวยยศไมสดใส
ฤดูหนาวอยากลาวกลับวารอน
คนปากบอนคอนจะเป็นมันยิบ
อยาบอกเลาขาวลับกําชับตน
คนปากกลาเชนวาสุนัขเหา
เฝูาฉะแงแลดูอยูแตตา
เอาทองดีไปสีกับกระเบื้อง
ถาไดทีที่จะทําใหหนําใจ
คชสารหาญกลาเพราะงาใหญ
อยาไวใจวาไมกลาเอางาแทง
หนึ่งงูเหาเฝูาอยูประตูปลอง
ระวังตนใหพนอันตราย
หนึ่งขาใชในเรือนเตือนสนิท
ประตูในใสอยูอยางดูเบา
เมียของเรา ๆ ชิดพิสมัย
อยากลัวรสพจนังไมยั่งยืน
หาสิ่งใดไมเหมือนเพื่อนชีวิต
เงินกับทองของดีมีถมไป
ตัวเทาเสาเงาเทาเรือนเห็นเปื้อนปุน
จะตกรายกายเราเขาระบือ
ขอแสดงแจงความตามนิทาน
นามพาราณศรีโสภีครั้น
ครองจังหวัดขัตติยาผองผาสุก
ในบูรียังมีพวกโจรมา

ทําลวนลามไมอดซึ่งรสขม
บางคนอยากเพราะอยางนี้ก็มีถม
นานิยมยินดีจะมีภัย
ดูพอสมตนงามตามวิสัย
เก็บทรัพยแไวในเรือนเป็นเพื่อนตาย
อยาเพลินตื่นนิทราเวลาสาย
ตองมุงหมายจดจําคําบาฬี
มันขี้มักทรัพยแสินจะบินหนี
เป็นราคีคบมิตรแน้ําจิตตแพาล
จะผิดนอกตําราเชนวาขาน
ผิดโบราณกอนมาเป็นราคิน
เหมือนเอาไปทุมสงลงกระสินธุแ
ยังไดกลิ่นเป็นหลุมที่ลุมดอน
อยาเอาคนบาใบมาไวสอน
สุนัขหอนอยาเสี่ยงวาเสียงคน
พอเสียงกลิบดังกราวราวกับฝน
อยางเชื่อคนโฉดเขลาเบาปใญญา
หอนเปลา ๆ ไมจิรังกัดมังสา
มันไมกลาดอกอยาพรั่นคิดหวั่นใจ
เนื้อทองสิ้นหินจะเปลืองก็หาไม
เหมือนเปลวไฟลุกเถลิงรอนเริงแรง
กําเริบใจดวยฤทธิ์ไมคิดแหนง
ถาพลาดแพลงลงสักนิดชีวิตวาย
อยาพึ่งตองชีวิตจะปลิดหาย
หมอยังตายเพราะงูอยาดูเบา
อยาพึงคิดผอนผันวามันเขลา
ชื่อวาเหลามิใชน้ําอยากล้ํากลืน
คบเสือไวเหลือแรงจะแขงขืน
จงกล้ํากลืนความลับไวกับใจ
ยากจะคิดตรึกตราเที่ยวหาได
ไมบรรลัยสมหมายเมื่อปลายมือ
ไมเป็นผลเหลือรับจะนับถือ
ตองเสียชื่อซื้อขายอับอายครัน
แตกอนการเบียงไชยไอศวรรยแ
เมื่อครั้งนั้นพรหมทัตกษัตรา
แสนสนุกปรากฏดวยยศถา
เขาพาราลักทองกับกลองไชย

๒๐๓

แลวหลีกลี้หนีหายเขาชายปุา
ซอนเภรีแลวสี่โจรภัย
ขางฝุายวาหมาจิ้งจอกออกจากเขา
ครั้นเห็นกลองมองหมอบลอบเขามา
ดูทวงทีไมมีหูเหมือนหมูปุา
ไมมีหัวตัวสั้นอยูกั้นทาง
สัตวแอะไรไมประจักษแเลยสักสิ่ง
จะยากเย็นเป็นตายหรือรายดี
คิดแลวพลางทางโผนโจนเขากัด
กลองก็ดังฟใงเสียงสําเนียงไกล
ตัวอะไรเสียงใหญกวาปืนหลัก
เหนื่อยเต็มทีชีวีแทบวางวาย
ครั้นเที่ยวไปไมไดกินอาหาร
ตะวันบายชายแสงทิณกร
ก็หันเหนากลับมาสูกลองใหญ
ความอยากเหยื่อเหลือการจะทานทน
ครั้งไดทาถลาโลดกระโดดผลุง
จิ้งจอกรองกองพงกลางดงดาร
แตมุงมองปองดูอยูหลายวัน
หนังก็หยอนผอนเสียงสําเนียงตน
ฝูงจิ้งจอกออกจากชะวากเขา
เห็นนอนนิ่งกลิ้งไปฟใงไมดัง
ตัวอะไรเสียงใหญนากลัวเหลือ
อยากเหลือใจไมหายน้ําลายฟู
กระโดดผางกัดขางกลางทะลุ
ดูโลงโถงดังโพรงพฤกษาไพร
ครั้นสมใจในถวิลกินไมได
ครั้นกัดตายกลายพันไปทันที
จะเปรียบไปอุปมัยเหมือนคนจน
สิ่งอันใดใจมาตรแก็ขาดลอย
อยาทะนงจงจําคําของพระ
เรงกําหนดจดจําคําโบราณ
จงหยุดยั้งฟใงสดับระงับโทษ
จะไดนึกตรึกตราถึงบารมี
โทโสชั่วมัวเมาใหเฉาจิตตแ
เลยลืมคุณบุญบาปเพราะหยาบใจ
อัคคีเขาเผาผลาญวิญญาณไหม

หักปฤกษาบังแสงสุริไสย
เขาอาศัยพุมรังกําบังตา
ก็แลนเขาไปในไพรพฤกษา
สําคัญวาใครผูกซึ่งลูกชาง
อีกเทาหนาไมมีทั้งที่หาง
ตาสองชางอยางไรจึ่งไมมี
มานอนนิ่งอยูไดกลางไพรสี
ปากไมมีเหมือนสัตวแจะกัดใคร
ถูกถนัดเสียงขานสะทานไหว
จิ้งจอกงกตกใจวิ่งแทบตาย
ไมรูจักชั่วดีออกหนีหาย
ระกํากายมุงตรงเขาดงดอน
ทั่วดงดารโกรนตรอกซอกสิงขร
เย็นรอน ๆ อยากเหยื่อนั้นเหลือทน
ที่ในไพรฟใงไมดังยังฉงน
เดินเวียนวนแอบดูอยูชานาน
กลองดังตุเงตกใจใหเสียงขาน
แตหมายการวาจะกินใหสิ้นชนมแ
ในครั้งนั้นกลองไชยไดน้ําฝน
เพราะตองชลไหลนองเพียงพองพัง
คอยยองเบาแลขวาดูหนาหลัง
กลับไปนั่งตรึกตรองแลวมองดู
จะวาเสือก็ไมทาหรือวาหมู
จะลองดูอีกสักหนอยจึงคอยไป
เห็นหนังผุแลตรงสิ้นสงสัย
คิดในใจพรอมกันวามันดี
ขางนอกใสองอาจดังราชสีหแ
ที่พวงพีกลับกลอกเป็นจอกลอย
อวดมรรคผลพูดจาไมลาถอย
พูดพรอย ๆ ไปไยไมไดการ
จะชะนะเฉโกกลาวโวหาร
เป็นนิทานธิบายเรื่องรายดี
เมื่อยามโกรธเกรงศิลชิณศรี
สตินั้นจะมีขึ้นทันใด
จนลืมคิดถึงธรรมจําไมได
ลืมทั้งภัยมัจจุราชพิฆาตกาย
แตเชื้อไฟไมกลับจะดับหาย

๒๐๔

ยังวาววามลามไหมอยูในกาย
ของสิ่งใดมิไดจะเลือกวา
ทั้งสัตวแรายวายวางอยูกลางดง
ถาคิดไปอุประมัยดังโทโส
รวดเร็วจริงยิ่งอัคคีที่มีควัน
ใหคันหัวตัวสั่นอยูงันงก
สงสําเนียงเสียงแจวดังแมวคราว
โทโสเราเผากายใหวายวุน
เรียกมนุษยแทุษฐรายในกายตน
เพราะน้ําใจใหประกอบชอบเป็นผิด
ทําตีโพยโบยรันจะฟในแทง
อันโทสาราคีมักมีโทษ
มีขาวของตอยแตกแหลกกระจาย
ลงทุบอกชกหัวไมกลัวมวย
ใครจะหามปรามไวก็ไมฟใง
ทั้งเพื่อนรั้วหัวบานเที่ยวพาลผิด
ดังยมนาสาครกระฉอนชล
เภตราเดินคลื่นซัดปใดกระแทก
ที่คนเคยใชมาคชาพลาย
ดวยฉุนเฉียวเชี่ยวชาญกําแหง
ตองเขาซองผูกพันแทบบรรลัย
นายพรานไพรหมายมั่นคิดพันผูก
แมนกโกรธบินเขาชิดตองติดตัง
อวิชาพาตนใหหมนหมอง
ดังเสียตาพาตัวใหมืดมน
ดวยโทสาพาชักอักกุศล
เมื่อมีกรรมมาถึงสิ้นพึ่งพิง
เพราะโทสะละธรรมคิดหยามหยาบ
อกุศลชักนําแตกรรมเวร
อันโทสะโมหะโลภะจิตตแ
เหมือนยกยอกอกรรมมานํากาย
เห็นความสุขแกตาอนาดิด
ตองทนทุกขแบุกกรรมไปตามมี
ที่เป็นเอกอุเบกขาเมตตาสัตวแ
รักษาศิลจินตนาสมาทาน
ทรัพยแสมบัติบุถุชนออกลนเหลือ
ก็สําหรับตะระทานบันดาลไป

เพราะโทษรายไมดับระงับลง
กีดขวางหนากระจุยเป็นผุยผง
ในปุาพงมีไฟไหมเป็นควัน
ถาใหญโตเหลือแรงเกิดแข็งขัน
ดูสําคัญเขียวแดงเป็นแสงวาว
น้ําตาตกปากสั่นกัดฟในขาว
ออกอึงฉาวทั่วบานรําคาญคน
ในจิตตแขุนปิดกางทางมรรคผล
มักพาคนอื่นวุนเกิดรุนแรง
กําบังจิตตแฤทธิ์กลาตาเป็นแสง
กําลังแรงไมคิดชีวิตตาย
เมื่อขึ้งโกรธลูกเมียพาเสียหาย
บาทํารายรางกายไมอินัง
เพราะเป็นดวยโทสาเหมือนบาหลัง
ดวยกําลังโทสาพาลดาคน
โทสะจิตตแหอหุมทุกขุมขน
คงคาวนคลื่นซัดกระจัดกระจาย
ลงแยะแยกแตกลมจมฉิบหาย
ตกมันรายโทสะไมละใคร
เที่ยวไลแทงโกรธาไมปราศรัย
พายุหแใหญพัดเขยื้อนบานเรือนพัง
จับไดลูกปใกษาเอามาขัง
ดวยกําลังความโกรธโทษถึงตน
เพราะเกิดกองโทสะละกุศล
มิไดยลทางพระสละทิ้ง
ใหนําตนปุนปี้ดังผีสิง
จะตองกลิ้งลงนรกหกคะเมน
ที่บุญบาปปกปิดไมคิดเห็น
ไดทุกขแเข็ญทนไฟในอบาย
ถาใครคิดฟในเฝือเหลือฉิบหาย
ไดปลาขายก็คงเคอเวจี
อนาคตปลดปลิดผิดวิถี
ควรยินดีในขันธสันดาน
ไมติดขัดเวียนวงในสงสาร
ถึงนิพพานพาตนใหพนภัย
ไมจานเจือเป็นสมบัติเมื่อตัดษัย
จะพึ่งไดก็แกพระสละมาร

๒๐๕

อันโลโภโมหะสระสม
ยอมเป็นกองทุกขังไมจิรังการ
ความละโมบโลภหลงพะวงทรัพยแ
จะพาตนทรมาเป็นอาจิณ
อันโลภหลงเชนมดไมลดละ
ถึงของเติบกวาตนสนสะพาย
ดวยโลภหลงเหลือลนพนประโยชนแ
ดูเยี่ยงแรงตกอับสูยับยั้ง
ดังเชนกาบาหลงตรงอาหาร
ถูกเขายิงตัวมันไมทันบิน
ที่โลภหลงคงเป็นดังเชนนี้
ดังพฤกษีมีผลเหลือลนไป
จะเดินเรือขาวนน้ําตองลําบาก
ถาตามน้ําไดสบายนั่งพายเพลิน
โลกกับธรรมนําแขงแฝงกันอยู
ที่โลภหลงจงจิตตแคิดสบาย
โดยสัตยแซื่อถือธรรมสัมมะถะ
จะชักนําตามมีคดีมา
โลกเราถือโลภหลงดวยจงจิตตแ
ตามนิสสัยของตัวที่พัวพัน
จะใหเห็นเห็นคติวินิจฉัย
ตางซักถามตามเหตุเจตนา
นายกระวีมีรสพจนาดถแ
รักษาศิลภิญโญในโลกียแ
ดวยทางธรรมสําคัญเป็นอันยิ่ง
ถือแมนยําธรรมขันธแในสันดาน
ฝุายขางนายปรีชาฟใงวาขาน
อันทางพุทธแบุถุชนที่สนใจ
ฉันขอแปลแกตามความขี้เทอ
อันทางพุทธคุณก็รุนแรง
จะชักเรื่องมาใหเห็นไวเป็นสวน
ประกอบกิจคิดเป็นเอจอมเทวัน
ตัดโมลีที่โอรสกําหนดนั้น
เพราะไมเชิญสุริวงศแองคแนารายนแ
นายกระวีฟใงคําที่ร่ําวา
ในเรื่องราวเจาสาลามาชี้แจง
สวรรคโลกเรื่องราวที่กลาววา

โดยหมักหมมเวียนวงในสงสาร
มักฟุูงสรานพาตนเป็นมลทิน
เมื่อแตกดับหวงใยใจถวิล
ไมสุดสิ้นกองกรรมประจํากาย
ดวยมานะอยากไดดังใจหมาย
ตะเกียกตะกายคาบพาเอามารัง
ตองเป็นโทษเสียหายเมื่อภายหลัง
มิไดหวังโลภหลงที่ตรงกิน
เที่ยวทยานโฉบฉาบคาบผันผิน
ลงสุดสิ้นชีวันมวยบรรลัย
มักจะมีภัยตองใหหมองไหม
ที่กิ่งใบหักพับยุบยับเยิน
ไดความยากมุนหมกระหกระเหิน
เรือก็เดินลอยลองไมตองพาย
ยอมเป็นคูพัวพันดังมั่นหมาย
ที่ไมหมายโลภะเจตนา
ไมโลภะโมหะปรารถนา
เป็นปใญหากลาวแสดงที่แฝงกัน
ธรรมก็คิดแตร่ําธรรมขันธแ
ยอมเถียงกันดังมีคดีมา
พุทธแกับไสยผูกพันเป็นปใญหา
ใหรูวาฉันใดขางไหนดี ฯ
ประกอบชาติลวงถามตามวิถี
ยอมจะมีคุณมากไมยากนาน
ไมพาดพิงโลภหลงในสงสาร
ถึงวายปราณพาตนใหพนภัย
จึงทัดทานผันแปรกลาวแกไข
ตามวิสัยโลกกับธรรมที่สําแดง
เหมือนคนเพอพูดมากฝีปากแผลง
แตยังแฝงอยูขางไสยไมไกลกัน
พระอิศวรองคแทาวเจาสวรรคแ
จะโสกันตแหนอนารถยังคลาดคลาย
ทรงพระขรรคแกลับฉะศีรแษะหาย
ก็เทียบคลายไสยศาสตรแจึงพลาดแพลง
ทานปรีชารูหลักชักแถลง
วาความแฝงอยูขางไสยไฉนนาย
บุตรเจาฟูาโสกันตันตแดังมั่นหมาย

๒๐๖

เพราะไมเชิญสุริวงศแองคแนารายนแ
วาองคแพระนเรศรแเป็นเพศไสย
ไดอาราธนาพระพุทธองคแ
ตํานานมีสองสหายเที่ยวผายผัน
แนวพนัศขัดขวางหนทางไกล
ถึงศาลเจามีในที่ไพรกวาง
สหายหนึ่งจึงวาเขาสายัณหแ
เราจะตองหยุดหยอนเขาผอนพัก
สหายหนึ่งวาขาอะใจ
ไมมิดชิดติดขัดกลัวสัตวแราย
อาศัยในโบสถแเถิดประเสริฐครัน
สหายนั้นตอบไปตามใจเจา
เทพารักษแคงรับอภิบาล
สหายนั้นฟใงความตามประโยชนแ
บังกายฝารอบเป็นขอบชิด
เวลาดึกเสือรายในไพรสิณฑแ
พุทธแกับไสยไดแจงแสดงการ
ดังแนะนําคํากลอนไวสอนจิตตแ
ควรจดจํากําหนดพจนา

จึงกลับกลายเศียรขาดพลั้งพลาดลง
ทานก็ไดคารวะองคแพระสงฆแ
เจริญทรงตอเกลาเขาดังใจ
จะพากันไปเคหาที่อาศัย
อโณทัยลับฟูาพนาวัน
ยังวัดรางมีในที่ไพรสัณฑแ
จะผายผันพงพีมักมีภัย
ที่สํานักเทพาพออาศัย
จะอาศัยศาลเจาเปลี่ยวเปลาครัน
ทําอันตรายชีวาถึงอาสัญญแ
มีฝากั้นกันกายสิ้นภัยพาล
ตัวของเราจะอยูนี่พักที่ศาล
ในวิหารทานสหายไปสถิต
ก็เขาโบสถแงับทวารลั่นดานปิด
สําราญจิตตแมิไดมีภัยพาล
ก็มากินผูสหายอาศัยศาล
เป็นตํานานเชนนี้ที่มีมา
เป็นภาษิตผูกพันในปใญหา
จะเป็นผาสุกขังพะลังเอย ฯ

๒๐๗

ฉัตร์สามชั้น (โรงพิมพแราษฎรแเจริญ พ.ศ. ๒๔๘๐)
ชื่อ นามตามเพงพอง
ภาษิต
ฉัตรแ เครื่องกันกั้นริษฎแ
รุกชรอน
สาม ทางตางเพงพิจรณแ
พันธแผูก ใจนา
ชั้น ต่ํากลางยอกยอน
แยกยายหลายแถลง
๏ วันพฤหัสบดีเปนที่สอง
สิงหาคมสมปองปรารถนา
ร.ศ.๑๑๓ ตามเวลา
เปนมหาโอกาศสาตรแคัมภีรแ
ขาพเจานามกรอักษรกบ
ชื่อขุนจบพลรักษแเป็นศักดแศรี
สังกัดกรมพระสุรัดสวัสดี
นามเดิมมีนายทิมเพราะพริ้มพราย
แตงหนังสือใหชื่อฉัตรแสามชั้น
เปนเครื่องกั้นกําบังรอนทั้งหลาย
ใครเห็นงามตามจะไดสบาย
อันตรายของเราคงเบาบาง
ถาผูใดอยูในรมเรือนฉัตรแ
คงบําบัดโรครายไดหลายอยาง
ดวยรมฉัตรแสามชั้นคอยกั้นกาง
ออกจากทางโทษทุกขแเปนสุขครัน
๏ ในชั้นหนึ่งขอเตือนเพื่อนมนุษยแ
ที่ถือทุจจริตชมวาคมสัน
เชิญเงี่ยโสตฟใงคําขอรําพรรณแ
จะขอบรรยายความรายแรง
ในขอคะรุกรรมนํามนุษยแ
ใหโทรมซุดรางกายคนหนายแหนง
การชั่วมีสี่ขอขอแสดง
ไมเสแสรงกลาวสรรพรรณนา
มนุษยแใดที่ลุคะรุกรรม
เขาประจําใจนิยมชมหรรษา
ยอมถือมั่นไมละอะวิชชา
ไมเห็นวาความชั่วเขาพัวตน
อันขอนี้ก็มีในศีลหา
คือสุราหามนักปิดมรรคผล
ผูใดนิยมยังเปนกังวล
จัดวาคนผูนั้นลุคะรุกรรม
กรรมที่สองนั้นหนาคือยาฝิ่น
ผูใดยินดีผิดจนติดหงํา
ผูนั้นมีโทษแนบแอบประจํา
จะชักนําพาตนไปทนทุกขแ
กรรมที่สามผูใดมิไดเวน
ชอบการเลนโดยนิยมชมสนุก
คือโปถั่วชั่วเชนขืนเลนซุก
คงเกิดยุคสิ้นทรัพยแถึงอับจน
กรรมที่สี่นําใจใหเปนบา
คือกันชาสูบเลนไมเปนผล
ทําใหเสียจริตผิดผูคน
เฝูานั่งบนพําพึมซึมกัญชา
อันโทษในขอหนึ่งพึงดําริหแ
หนวงสติตรองตรึกหมั่นศึกษา
ใหเล็งยลตนเหตุเจตนา
ทั้งจะพาเสียทรัพยแอับประมาณ
แมนผูใดชอบเหลากินเมามาก
เมาแลวอยากอวดวาตนกลาหาญ
ชอบตอยเตะเกะกะเที่ยวระราญ
ประพฤติ์พาลงึมงุยปากคุยโว
คิดจะใหคนยําเกรงอํานาจ
ทําองอาจอวดฤทธิ์จิตตแโยโส
แลวไวทาทางตนเปนคนโต
ปลอยโมโหเหิมหามไปตามเมา
จะไปไหนแลวก็หาแตอาวุธ
เครื่องตอยุทธแซอนใสในกระเปา
แมนโกรธใครแลวก็พลันแทงฟในเอา
ถาถูกเขาถึงแกแผลฉกรรจแ
จะตองไปเปนความตามกฎหมาย
ถาเขาตายก็จะพาตนอาสัญ
เสียเบี้ยหอยเงินทองของกํานัน
ตองโทษทัณฑแจําคุกไดทุกขแทน

๒๐๘

เมื่อเฆี่ยนตีกดขี่บังคับใช
ทั้งพอแมลูกเมียพลอยเสียคน
ธรรมดาคนเราชอบเมานัก
เที่ยวซื้อเลี้ยงเขาไปไมเสียดาย
แลวเลยเลนโปถั่วไมกลัวเสีย
ไปเลนเสียทุกวันสุดผันแปร
ประพฤติโจรกรรมทําอุบาทวแ
ละลาบลวงชวงชิงทรัพยแศฤงคาร
บางคราวพาลเจาทรัพยแออกรับหนา
บางถูกอาวุธตายวายชีวี
เหลาพวกกรรมการคิดอานจับ
มาเฆี่ยนถามตามขอนาทอใจ
เขาชําระผูกเฆี่ยนเจียนสลบ
เจียนชีวาตขาดรอนลงนอนคราง
หนึ่งผูที่กินเหลาชอบเมามาก
ละเลิงเลนเห็นสนุกใจซุกซน
เวลาเมาเคยเขาไปเคียงคบ
ถึงแกเจ็บปวดครางเจียนปางตาย
ถึงเขาขอสารพัดจะขัดของ
เพราะเมาเชือนเพื่อนนําเที่ยวสําเพ็ง
ดวยเปนโรคอับปรีในที่ลับ
มิหนําซ้ําโรคพิษเลยติดเมีย
ตองเปนคนสูบฝิ่นแลกินเหลา
ไมมีกินยามเงี่ยนเจียนจะตาย
เมื่อคราวจนอัฐฬสก็หมดสิ้น
ตองลงแดงเจียนตายวายชีวี
เมื่อยามอยากขี้ยาหาไมได
แลวเที่ยวพบสบชองคอยยองเบา
ถึงตีชิงวิ่งราวฝีเทาจัด
ชําระรับตามตรงแลวสงไป
ถึงไดความทุกขแยากลําบากเหลือ
โศกกําสรดอดขี้ยาทําตากลวง
กรรมนิยมอยางนี้ชี้ใหเห็น
แมใครนิยมมันจะพลันตาย
อายกัญชานี้ก็ตัวโฉดชั่วเหลือ
กระทําใจใหบาเพอพาที
ใครพูดชอบแลวก็ตอบดวยคําชั่ว

ทําไมไดถูกหวายวันหลายหน
ตองยากจนสิ้นทรัพยแไดอับอาย
เมาแลวมักชักพาหาฉิบหาย
ใจฟูมฟายคบเพื่อนเที่ยวเชือนแช
ผลาญลูกเมียยังไมพอถึงพอแม
หาเงินแกตัวใหมใจเปนพาล
ใจองอาจคบคนเที่ยวปลนบาน
โดยอาการหยาบชาไมปราณี
สูฟในฆาพวกปลนเสียปุนปี้
บางก็หนีรอดตนไปพนภัย
สืบการลับไดทั่วเอาตัวได
แลวสงไปจําจองเรงของกลาง
เอาเกือกตบหนังลวดหวดผึงผาง
สงตะรางจําคุกไดทุกขแทน
เมาแลวอยากเที่ยวตรอกออกถนน
พบหญิงคนหาเงินรองเชิญนาย
เคราะหแรายพบหญิงชั่วตัวฉิบหาย
แผลเลยกลายกลิ่นเหม็นเปนมะเร็ง
เจ็บปวดตองสูบฝิ่นกินสามเฉง
ทําตัวเองยับยอยเปนงอยเพลีย
ทั้งสินทรัพยแเงินทองก็ตองเสีย
พลอยนัวเนียไดรับความอับอาย
เปนสองเมาแลวก็ควรชวนฉิบหาย
ทั้งรูปกายผอมแหงแรงไมมี
ไดสูบฝิ่นคําหนึ่งไมถึงที่
เพราะยินดีชื่นชมนิยมเมา
ถาเห็นใครงงงวงลวงกระเปา
ไดแลวเอาทุกทาไมวาใคร
เขาสกัดทางทั่วจับตัวได
จําตรวนใชทํางานการทั้งปวง
ตองอาบเหงื่อตางธารทําการหลวง
ทองก็รวงลงแดงโรคแรงราย
ฝิ่นนี้เปนของชั่วตัวฉิบหาย
เผารางกายผอมเผือดเลือดไมมี
ใครฟใ่นเฝือนักก็พาเสียราศี
เงี่ยนแลวมีโมโหใหโกรธา
ไมรูตัววาติดจริตบา

๒๐๙

เมื่อยามมุนมุทะลุดุขึ้นมา
แมนเคราะหแจําเภาะพองทั้งสองฝุาย
เพราะทําผิดติดคุกไดทุกขแทน
เปนคนดีแลวหนาอยาประพฤติ์
อันน้ําเมาเหลายาสุราบาล
ควรคิดเห็นวามันเปนสัตรูแท
แนะน้ําใจใหเติบกําเริบโต
ทั้งนําทุกขแโทษใหมิไดเวน
ไมควรที่นิยมภิรมยแรัก
แมนเคียงชิดเขามาก็อยารับ
วากูไมชอบเมาเลิกเทานั้น
ขืนคบมึง ๆ พาไปหาผิด
รูวาไมใชมิตรแควรคิดคัด
ทั้งอายหวยโปถั่วมันชั่วโฉด
ยอมเปนกรรมนําเครื่องเรื่องรําคาญ
ถาผูใดรูตัววาชั่วโฉด
แมนอยากจะสลัดคิดตัดรอน
คิดวาอายโปถั่วมันชั่วชัก
หาเงินไดโดยยากลําบากกาย
นึกใหเป็นเปนเหตุสังเวชจิตตแ
หาเงินไดยากแทแตละวัน
จะซื้อกินแตละเฟื้องกลัวเปลืองขาด
ตองอดอับกลับมาทําหนาเชียว
เจ฿กกลาผูกเงินหลวงนับตวงถัง
เชือดเถือเนื้อพวกเราใหเขาไป
คิดรูสึกแลวใหนึกถึงความชั่ว
ถาขืนเลนคงเปนอายชะมวย
ยอมผินผันหันหนาเขาหาทุกขแ
คงมีแตโทษกรณแการรอนใจ
ถาแมนใครคิดเห็นอยางเชนนี้
หาเงินไดไวเถิดเพื่อเกิดยุค
หนึ่งผูที่สูบฝิ่นถาสิ้นรัก
ดวยสูบฝิ่นสิ้นทรัพยแดวยอับปรี
ถาสูบมันควันเขาไปเผาเลือด
เห็นฝนตั้งเต็มฟูาหมผาตรอม
สูบแตฝิ่นสิ้นหมดทั้งฬสอัฐ
ถึงยามอดก็ระทดทรวงระทวย

ถึงฉวยความีดไมเที่ยวไลคน
ก็เกิดตายอาเภทเปนเหตุผล
กวาจะพนเวทนาก็ชานาน
นิยมยึดของคูสัตรูผลาญ
อีกในการเลนชั่วหวยถั่วโป
ยอมมีแตสอนใจใหโมโห
ชวนทําโจระกรรมมันนําชัก
คือมันเปนสัตรูจงรูจัก
เรงหามหักใจอยาคบคามัน
จงไลขับแหนงหนายพลิกผายผัน
จงเลิกกันเถิดอายเหลาไมเอาชัด
จะนําติดตรวนตะรางเหมือนอยางสัตวแ
เรงกําจัดใหมันพนสันดาน
บังเกิดโทษมากมายหลายสถาน
ลวนเปนการหยาบชาอยาอาวรณแ
ตรองเห็นโทษแลวก็ใครไมตองสอน
จงนั่งนอนตรึกตราหาอุบาย
เราขืนรักก็จะริบเอาฉิบหาย
ยิ่งมูลนายเก็บดอกเบี้ยเสียใหมัน
ควรจะคิดเบื่อหนายอยาใฝุฝใน
เอาแรงกันเมียผัวตัวเปนเกลียว
เปนบาท ๆ ไปใหเตี่ยเสียประเดี๋ยว
ขืนขับเขี้ยวสูเขาเอาอะไร
แลวก็ยังคาเชาเอาแตไหน
ถึงปีมีกําไรจําเริญรวย
อายโปถั่วดุรายทั้งอายหวย
เที่ยวหยิบฉวยโจระกรรมเขาร่ําไป
ซึ่งความสุขนั้นจะมีมาที่ไหน
เห็นจะไมเหินหางตะรางคุก
ก็จะมีการงามเปนความสุข
เมื่อเจ็บจุกของขัดฬสอัฐมี
แมนรูจักโทษรายจะหนายหนี
ขืนยินดีมากนักก็จักงอม
ใหแหงเหือดรางรูปก็ซูบผอม
ทําการออมแรงตนคนสํารวย
เมื่อยามขัดแลวตองยองหยิบฉวย
เจียนจะมวยชีวันลงทันที
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แมนใครใหขี้ยาทําหนาชื่น
ซึ่งคนกินฝิ่นนั้นมันไมดี
ชั้นลูกเล็กเด็กหนุมก็คุมเหง
รองเรียกชื่อมือชี้อายขี้ยา
บางทีมีเจานายฝุายสังกัด
หรือดับคดีเรื่องหัวเมืองบน
มาเกณฑแเอาเจาขี้ยาจะวาไร
อดขี้ยาแลวก็คงจะลงแดง
จะหาคนแทนไปก็ใชที่
จะหนีไปไมพนปิดหนทาง
ยิ่งหนักหนวงหวงขี้ยาน้ําตาตก
ครั้นมุลนายตรวจไมปุวยไขจริง
กลาวตัวอยางอางใหเห็นถึงเชนนี้
อายขี้ยามันจะพาไปติดตรวน
ยอมเปนใหญอยูหาใจนิยมยิ่ง
มันมีปากวอนวาก็อยาฟใง
ประพฤติ์แตที่ชอบประกอบกิจ
แมนปลอยจิตตแตามใจไปเปนพาล
จงอยาไดชื่นชมนิยมยึด
จงถือใจใหมั่นหมั่นระวัง
ประพฤติ์ความรอนใจคงไดรอน
ประพฤติ์รอนนั้นไมดีมีแตภัย
เกิดเปนคนแลวหนาอยาหาชั่ว
แมนมีอยูยังนอยเรงปลอยวาง
ถาอยากดีแลวหนาอยาหาทุกขแ
ควรเสาะแสแตที่ชอบประกอบการ
ถามาตรแแมนเปนผูรูหนังสือ
ควรเขาจางทําการโรงศาลไป
ถาแมนมองตรองเห็นอยางเชนนี้
มุงสิ่งไหนใหแนอยาแชเชือน
ถาแมนไมเปนผูรูหนังสือ
เอาแรงเรี่ยวเที่ยวจางเขาอยางโค
หาทรัพยแสินซอนไวเมื่อไขเจ็บ
แมนไดทุนงามงอกออกปใญญา
หญิงทุกวันชั้นต่ําเขาซ้ําคี่
ถึงรูปชั่วตัวดําไมน้ํานวล
ปราศจากความเลนเวนความชั่ว

ก็รอดฟื้นชีวันขมันขมี
ดูไมมีอายอับนั่งหลับตา
ไมกลัวเกรงอํานาจวาศนา
ก็เพราะหาจัญไรมาใสตน
ตองไปจัดราชการงานพหล
ตองเกณฑแคนเอาไปไวใชแรง
ครั้นจะไปทางทุเรศตางเขตรแแขวง
คิดจะแทงตัวตายใหวายวาง
ดวยไมมีเงินตราเสียคาจาง
ก็ตองอางปุวยไขใชประวิง
คิดรอนอกรอนใจเหมือนไฟผิง
โทษก็ยิ่งซ้ํารายถึงหวายทวน
ไมควรที่หลงรักเรงหักหวล
จงรีบดวนเด็ดทิ้งใหจริงจัง
ถาทิ้งจริงคงสมอารมณแหวัง
เรงชิงชังละใหไกลสันดาน
สิ่งที่ผิดแลวอยารักสมัคสมาน
จะปุวยการทํากินสิ้นกําลัง
ชอบประพฤติ์การรอนจะสอนสั่ง
แมนมิฟใงคําสอนจะรอนใจ
เปนแนนอนแลวหนาอยาสงสัย
คงจะไดความรอนตองนอนคราง
มาใสตัวพันธแผูกไมถูกอยาง
จงคิดลางถูจนพนสันดาน
หาความสุขคิดทาฟใงวาขาน
จงคิดอานขายคาหากําไร
มีฝีมือเปนเสมียนพอเขียนได
หรือทีไ่ หนหาทรัพยแรับเงินเดือน
ก็จะมีทีทาเทียมหนาเพื่อน
บางที่เลื่อนยศตนเปนคนโต
แลวก็ชื่อวาตนเปนคนโง
ตองหาบโพลแบกหามตามชะตา
สงวนเก็บไวเปนทุนพอคุณขา
คอย ๆ หาคูชมที่สมควร
จะมีดีก็ลูกสาวเขาชาวสวน
จะไดชวนขายคาคิดหากิน
ไมพาตัวตกอับเสียทรัพยแสิน
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ยอมรูจักรักตัวกลัวมลทิน
แมนจะหาเมียหวังคิดฝใงปลูก
แตงตัวกเอเดินกเาหนานวล ๆ
บางพวกเปนแมจรเที่ยวซอนหนา
แตงตัวเปนเชนคุณบุตรแขุนนาง
แมนใครไมรูเชนไดเห็นพักตรแ
แมนเขาเห็นเปนเนื้อเชื้อผูดี
กลาวคําเพราะเฆาะแคะไดสมคิด
หญิงอยางนี้มีแตชั่วอยามัวเมา
การจะหาแมเรือนเพื่อนสนุก
ไมควรที่คบคาสมาคม
หาเมียใหไดดีนี่หายาก
อุประมาเปรียบอยางเปนนางลิง
แมนพอเปนหนุมอยูเชื้อผูดี
อยาหาลําพังเธออําเภอใจ
ใหไดตกแตงกันมีขันหมาก
เพราะไดตั้งการกิจเปนพิธี
แมนชอบหาเองใหตามใจรัก
แมนมักงายหายอยากแลวยากครัน
ทําใจเร็วดวนไดไมเปนเก
หญิงชั่วเชนเปนเมียเสียกระบวน
คือเลนหวยแลถั่วเมามั่วไพ
เปนความจริงหญิงชั่วพาผัวจน
หญิงในทุกวันนี้หาดียาก
ฉันวานี้คนดีอยาระแวง
คนที่ดี ๆ นั้นฉันไมติ
เคยไดยินแกหูดูแกตา
หญิงเชนนี้มีเกลื่อนทุกเรือนบาน
คงจะเห็นเปนประโยชนแหางโทษทัณฑแ
แมนนอยวาศนาหาเมียมาก
ไมเปนรสเปนเรื่องเครื่องเสียทรัพยแ
แมคนโนนหลอนจะธุระนี่
แมหนูแจแมลิ้นจี่เกิดตีกัน
แมหนูวอนหลอนจะขอเงินซื้อแหวน
แมหนูเพียนบอกวาพอขอที่นา
กลาวนี้ชี้ใหเห็นเปนตัวอยาง
ตองประกอบเกียรติยศใหงดงาม

เกรงคํานินทาตนเปนคนควร
อยาใหถูกแมสัตรีขี้ขมวน
แตลวนลวนเปนแมเถื่อนอยูเกลื่อนทาง
ชอบคบหาแตเจ฿สัวตัวนายหาง
มีลูกจางตามหลังอวดมั่งมี
ตองหลงรักซุมซามวิ่งตามจี๋
ก็ทําทียิ้มหัวใหยั่วเยา
ตองเห็นฤทธิ์รูรสหมดกระเปา
ไมรูเคาแลวก็คงจะหลงชม
แลเพื่อนสุขอยางนี้ยอมมีถม
ควรนิยมแตที่คนดีจริง
คนชั่วมากดวงจิตตแผิดผูหญิง
ไมรูสิ่งชั่วดีมีถมไป
ถาจะมีคูชิดพิสมัย
แมนผูใหญเปนธุระจึงจะดี
ไดพรปากอยางเอกภิเศกศรี
พันคูมีชั่วรอยนอยกวากัน
ตองรูจักแถวเทือกดูเลือกสรร
จงเชื่อฉันมีคูดูใหควร
ถูกเสเพลก็เพราะไมไดไตสวน
มักจะกวนกอภัยมาใหตน
จะทําใหเกิดวิบัติถึงขัดสน
ถาใจซนพาผัวเลือดหัวแดง
คนชั่วมากเหลือหลายตองหนายแหนง
วาฉันแกลงกลาวฉินขอนินทา
จงดําริหแโดยควรอยาดวนดา
หญิงชั่วชายอมรูอยูดวยกัน
มีลูกหลานควรจะสอนเหมือนกอนฉัน
ลวนสําคัญขอคํากลาวกําชับ
จะลําบากทุกขแรอนนอนไมหลับ
จะตองคับใจเข็ญไมเวนวัน
แมคนนี้หลอนก็จะธุระนั่น
แมบุหลันหลอนจะออกมาบอกลา
แมหนูแมนพี่นองจะฟูองอยา
แมหนูมาบอกวาแมไปแพความ
แมนขุนนางยศใหญแลวไมหาม
ยศศักดิ์ทรามแลวก็เห็นไปเป็นการ
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ทําเดือดรอนเกะกะธุระมาก
จงใครครวญควรคิดจิตตแวิจารณแ
ผูใดฟใงแลวอยาดวนดาแชง
ตัง้ ใจสอนลูกเล็กเด็กทั้งนั้น
ฟใงคําฉันสักหูพอหนูจเา
ประพฤติ์ดีก็จะมีแตโชคไชย
แมนไมรูทางจะปฏิบัติ
ถาชอบดีแลวก็ฟใงขอบังคับ
สุภาษิตคิดหยิบยี่สิบขอ
คือฉัตรแกั้นชั้นสองตรึกตรองความ
เรากําเนิดเกิดมาเปนมนุษยแ
ประพฤติ์ตัวรอบคอบใหชอบกล
๏ ในขอปฏิบัติคัดยอยก
ใหระวังรักษาหาประการ
สอนใหนับถือมีอยูสี่อยาง
ใหยําเกรงครามครั่นสรรพภัย
ใหมีหกนั้นหรือคือขอหนึ่ง
สองใหมีสติตรองตริทํา
สามใหมีกรุณาเมตตาจิตตแ
อยาฆาสัตวแเพียรทําใหจําตาย
ในขอสี่ใหมีอุสาหะ
สิ่งใดดีแลวอยาทิ้งการสิ่งนั้น
ขอหานี้ใหความอุดหนุน
จงถือใจใหมั่นกะตัญโู
ขอหกนี้ใหมีศิลปสาตรแ
รูสิ่งไดใหทําจนชํานาญ
การรักษามีหาสิ่งนั้นหรือ
ทรัพยแสมบัติเงินทองสิ่งของตน
ในขอสองใหรักษาศีลหาไว
อีกทั้งกรรมบถสิบอยาพลิบเพลิน
ในขอสามนั้นไซรใหรักษา
ในอิริยาบทใหงดงาม
อันความในขอสี่หมวดนี้หนา
รักษาใหคนอื่นชอบชื่นชม
ในขอหาใหรักษาไมตรีจิตตแ
พยายามความรักสามัคคี
การใหนับถือสี่หมวดนี้หรือ

มักฉุดลากชักโยงขึ้นโรงศาล
เครื่องรําคาญนี้หนอขอสําคัญ
ผมไมแกลงโหยกเหยกกลาวเสกสรร
แตเพียงชั้นลูกคนจนเข็ญใจ
จงอยาหาความชั่วเขาตัวได
สรรพภัยคงเสื่อมหลีกเลื่อมลับ
อยากฝึกหัดทางดีมีสําหรับ
ไดสดับขอคําจงทําตาม
คิดยนยอเปนกลอนอักษรสยาม
ใครเห็นงามแลวคงเปนมงคล
ประเสริฐสุดประสบพบกุศล
รักษาตนใหมั่นในสันดาน
ใหมีหกชี้ชักเปนหลักถาน
จะบรรหารเปนขอตอกันไป
โดยหนทางสุภาษิตลิขิตไข
ก็จัดไวหาขอพอจะจํา
ใหมีซึ่งสุจริตโดยจิตตแสัม
ในถอยคําจงสุภาพอยาหยาบคาย
จงอยาคิดแกลงใครใหฉิบหาย
อยาปองรายเพื่อนบานการสําคัญ
จงอยาละความเพียรทําเหียนหัน
จับจงมั่นเปนเครื่องใหเฟื่องฟู
ใครมีคุณปะพบอยาลบหลู
คงมีผูเชิดชมไปนมนาม
จงเปรื่องปราชญแใหแมนเปนแกนสาร
เปนอาหารเปนทรัพยแไมอับจน
ขอหนึ่งคือใหรักษาลาภาผล
อยาเฝูาขนซื้อจายมากมายเกิน
จงอยาไดจืดจางหายหางเหิน
จะยืนเดินนอนนั่งระวังตาม
กายวาจาสุภาพอยาหยาบหยาม
ควรมีความรักษาเปนอารมณแ
จงรักษาชื่อนามใหงามสม
ปองนิยมนับถือวาชื่อดี
ตอญาติมิตรแสงวนจงถวนถี่
โดยไมตรีซื่อสัตยแอัทธยา
ขอหนึ่งถือโอวาทศาสนา

๒๑๓

พระพุทธแพระธรรมมังพระสังฆา
ขอสองใหสัมมาคาระวะ
ทรงเปนผูรักษาพยาบาล
ขอสามสอนบังคับใหนับถือ
นามกรบิดรแลมารดา
ในขอสี่ใหมีนับถือแท
อายุคราวปูุยาแลตายาย
การใหเกรงนั้นหนามีหาขอ
แลใหเกรงพระราชอาชญา
ขอสองใหยําเยงคิดเกรงขาม
ตกระกําลําบากถึงยากจน
ขอสามใหยําเยงกลัวเกรงบาป
คือกอกรรมทําบาปขอหยาบคาย
ขอสี่ใหเกรงในภัยตาง ๆ
สิ่งใดผิดอยาคิดลวงกระทํา
ขอสี่ใหยําเยงเกรงสัตวแราย
แมนเคราะหแรายตายเปลาไมเขาการ
พอถวนครบจบขอสุภาษิต
ซึ่งประดิษฐแคิดทําเปนคํากลอน
ประพฤติ์ทําจํางายสบายจิตตแ
ใชจะไวตัววาเปนอาจารยแ
แมนทานที่เปนปราชญแฉลาดกวา
แมนผูที่ยังเขลาไมเขาใจ
ถาผูใดปฏิบัติตามลัทธิ
จะหางพนไภยันตแอันตราย
นี้กลาวความตามคดีวิธีโลกยแ
ยังในคดีธรรมเปนสัมมา
ฉัตรแชั้นยอดใครจะปฏิบัติ
จะตั้งใจใหปะพระนิพพาน
คือสิ่งใดใหญเกิดทวารหก
นามกมลดวงจิตตแอิศรา
ถาพระยาเห็นไดวาไมเที่ยง
ผัสใดไมนิยมจงขมงํา
ลวนเปนอนิจจังทุกขังสิ้น
บัณฑิตยแเปรียบเทียบคําในทํานูน
พระเศียรปราศราคีธุลีชั่ว
ยอมเปนที่คารวะอภิวันทแ

โดยศรัทธาเที่ยงธรรมแในสันดาน
นับถือกษัตรามหาศาล
อยูสําราญเปนสุขทุกทิวา
นั้นก็คือผูพิทักษแเลี้ยงรักษา
ควรบูชาถือทําประจํากาย
ทานผูแกผูเฒาเหลาทั้งหลาย
อยาหยาบคายดูหมิ่นขอนินทา
หนึ่งเกรงตอกฎหมายทั้งหลายหนา
อยาหันหาความผิดมาติดตน
คือเกรงความวิบัติจะขัดสน
เกิดเปนคนแลวควรสงวนกาย
เปนการหยาบชั่วนักอยามักงาย
จงละอายแกบาปควรหลาบจํา
หลีกใหหางโทษรายอยากลายกล้ํา
อยาแนะนําจิตตแใหใจเปนพาล
ทะนงกายอวดวาตนกลาหาญ
จงวิจารณแจําแทใหแนนอน
มิไดคิดเสแสรงกลาวแกลงสอน
หวังถาวรวัฒนาภายหนานาน
จะไดคิดชอบควรชวนใหอาน
ขอประทานงดโทษโปรดอะภัย
แลวตัวขาสาระภาพยอมกราบไหว
หวังจะใหอานจําคําธิบาย
เปนศิริมงคลเลิศลนหลาย
แสนสบายเปนสุขทุกทิวา
เปนประโยคใหระลึกสอนศึกษา
ปราถนาประโยชนแโพธิญาณ
โดยอะมัตตะธรรมกรรมฐาน
จงวิจารณแใหประจักษแลักษณา
พระตรัสยกสิ่งที่เห็นเปนมหา
เปรียบพระยาองคแหนึ่งจงพึงจํา
ในรูปเสียงกลิ่นรสกําหนดสัมเห็นเปนกรรมวิบัติปใตติกูล
ในรูปกลิ่นเสียงรสยอมหมดสูญ
เปนเคามูลเปรียบวาพระยานั้น
ไมเกลือกกลั้วโลโภแลโมหันธแ
ยกเปนกัลยาณแสาธุชน

๒๑๔

ถาแมนวาพระยาพระองคแไหน
นิยมในอนิจจังเปนกังวล
ทานกลาววาพระยาพระองคแนั้น
ยังไมเห็นองคแพระอนิจจัง
เหมือนมีสิ่งที่ชั่วเกลือกกลั้วกลุม
ทานกลาววาพระยาพาลสันดานเมา
จะขออุบประมาวาอีกอยาง
มะแลงมุมกระจายชักสายใย
ถาสิ่งใดไปกระทบกระเทือนสาย
ออกไปดูรูวาของไมตองการ
แลวกลับอยูตรงกลางเหมือนอยางเกา
มะแลงมุมทยานคลานออกไป
จึงชักใยรวบรัดมัดใหมั่น
บริโภคโดยงามตามกระบวน
เปรียบทานที่มีแสงอมัตตะธรรม
ถาเห็นสิ่งใดวาเปนลามก
ถาเห็นสิ่งใดดีเปนที่พึ่ง
ใหหนวงแนบแอบชิดจิตตแวิญญาณ
ดําริหแใจไววาเปนนาโถ
ปิปาสะวินะโยปใญญาจํา
หรือถอนตัดวัฏฏะปใจเฉโท
นิโรโธปริเฉทกิเลสมาร
สูญเวรินสิ้นกรรมธรรมชาติ
พระโลกุตตะรังทรงสังวรณแ
พระบัญญัติตัดเหตุกิเลสชั่ว
ในรูปเสียงรสกลิ่นสิ้นราคา
บุถุชนเชนเหลาเราทั้งหลาย
ตลอดพระไตรยแสะระณาคม
เบ็ญจะศีลอยาเวนเปนที่ตั้ง
ใหเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
พะยาธิไมนอยหลายรอยอยาง
อันการสิ่งใดชั่วอยามัวเมา
อันความเกิดความตายไมหายขาด
จงเล็งแลใหปะพระนิพพาน
สัมภาระสิ่งใดไมประเสริฐ
อันกายินอินทรียแไมจีรัง
เกิดเปนคนคงไมพนจากความมวย

ยังมิไดหลีกละอกุศล
คือเสียงดนตรีขับศัพทแสัททัง
ยังผูกพันกรรมสามมาตามหลัง
พระทุกขังอนัตตาปใญญาเยาวแ
ขึ้นหอหุมแนบเนียนบนเศียรเกลา
จึงเคลิ้มเขลาลุมหลงทะนงใจ
ชี้หนทางสอดสองใหผองใส
ขึงออกไปหกเสนเปนประมาณ
ก็นึกหมายคิดวาเปนอาหาร
เทาทยานเหยียบหลนหลุดพนไย
สัตวแใดเขามากระทบกระเทือนไหว
รูวาไดอาหารเปนการควร
แลวผายผันที่สถิตไมผิดผวน
นี้สงวนอธิบายขยายยก
สอดสองสํารวมฌานทวารหก
ผลักใหตกจากขันธสันดาน
ควรแลวจึงหนวงเหนี่ยวเกี่ยวสมาน
แลววิจารณแคนหาสาระธรรม
มัททะโนมัททะนิมจงอิ่มหนํา
จงคิดทําตนใหไกลสันดาน
ตัณหักชโยตองคิดปองผลาญ
ถึงนิพพานเปนสุขสิ้นทุกขแรอน
จงพิฆาตตัณหุตรแใหหลุดถอน
อมัตตะธรรมนี้กอนเปนเดิมมา
อยาเมามัวมุงมาตรแปรารถนา
สูมหานฤพานสําราญรมยแ
จะมงหมายพระพุทธแเปนประถม
ควรนิยมนอมใจใสศรัทธา
แลวหักพังโลโภแลโมหา
มระณะชะราเปนของเรา
มันคอยลางจองผลาญสังหารเผา
ยอมใหเนาเคียงแนบแอบสันดาน
คงมีชาติมาไปในสงสาร
หมั่นวิจารณแเพงพิศอนิจจัง
ความตายเกิดไมเปนสุขลวนทุกขัง
มันเกิดตั้งแลวก็กลับสูญดับไป
ถึงรูปสวยงามงดผองสดใส

๒๑๕

เกิดเปนจอมเจาหลาครองราไชย
อันความมระณะนี้ยอมมีแน
ที่รูจักพักตรแจริงพวกหญิงชาย
จงรูวาเขาตายวายชีวิต
คืออยางนี้ชี้ใหเห็นเปนพยาน
ตัวของเราเหมือนเขาเปนหนึ่งแน
ความตายคงถึงเราเขาสักวัน
ตรองเห็นการนานนักประดักประเดิด
เปนเด็กออนนอนคลานนานเวลา
ดวยยังไมรูจักตัวอักษร
ใหรูธรรมลําบากตองพากเพียร
แมนเกิดในตระกูลประยูรดี
ถาไปเกิดเปนคนจนกันดาร
ไมควรที่เลยจักหลงรักชาติ
แมนเปนผูรูทราบการบาปบุญ
คือพากเพียรเรียนธรรมจิตตแดําริหแ
ทรัพยแมีพอแลวจงบริจาคทาน
สิ่งที่ชั่วควรงดใหปลดเปลื้อง
จงพากเพียรเรียนธรรมเต็มกําลัง
พระอัฏฐังคิกะมรรคเปนหลักโลกยแ
ตองสัมมาทิฏฐิตรองตริไป
สัมมาสังกัปโปตามโอวาท
อันสัมมาวาจาพระอาจารยแ
จะเจรจาสิ่งใดดูใหชอบ
สัมมากรรมมันโตใหโสภณ
สัมมาอาชีโวมะโนเที่ยง
หาเลี้ยงชีพโดยงามตามกระบวน
สัมมาวายาโมพระโคดม
พยายามความยากตองพากเพียร
อันสัมมาสติวิริยะ
สิ่งใดกลั้วชั่วถอยคอยระวัง
สัมมาสมาธิสติตั้ง
จงตั้งมั่นอยาใหคลาดพลาดทํานอง
อยารักชาติโฉดรายเวียนตายเกิด
ถาแมนอกุศลดลบันดาล
จะไดความเหนื่อยยากลําบากนัก
แมนทําบาปกอกรรมจะนําไป

ก็ยังไมลวงขามพนความตาย
จงคิดแลหนาหลังคนทั้งหลาย
นั่นเขาหายหนาไปขางไหนนาน
ดวยดวงจิตรแดับออกนอกสังขาร
ในอาการตายนี้มีเหมือนกัน
เห็นเที่ยงแทชีวาสูญอาสัญ
เปนอยางนั้นมัน่ คงอยาสงกา
ตายแลวเกิดดูลําบากยากนักหนา
ยังตองหาความรูมีครูเรียน
ตองเดือดรอนรําคาญหัดอานเขียน
การวนเวียนเกิดมาหารําคาญ
ก็จะมียศศักดิ์เปนหลักถาน
เดียรฉานชั่วเชนไมเปนคุณ
ซึ่งเปนธาตุลามกมาหมกมุน
จงหาทุนไปกลางทางกันดาร
เปนปฏิบูชาใหกลาหาญ
ประพฤติ์การโดยอรรถวัจนัง
นี้เปนเครื่องความสุขทิ้งทุกขัง
แตโดยดังหนทางทําวางไว
จะขามโอฆอาวทางอันกวางใหญ
ใหเห็นในทางชอบประกอบการ
มุงหมายมาตรแดําริหแงามสามสถาน
ทานบรรหารสอนสั่งระวังตน
อยาประกอบวัจนะอกุศล
จงหาหนทางประพฤติ์ยึดที่ควร
อยาควรเลี้ยงชีวิตใหผิดผวน
อยารบกวนแทรกเสียดเที่ยวเบียดเบียฬ
ทรงตรัสชมดวงจิตตแสถิตเสถียร
อุสาหแเรียนธรรมะสะระณัง
มีมานะตรึกตราการหนาหลัง
อยาใหพลั้งพลาดผิดพินิจตรอง
สูภะวังคะจิตตแอยางผิดชอง
เรงสอดสองใหปะพระนิพพาน
ไมประเสริฐเวียนวงในสงสาร
เปนจัณฑาลยากเย็นจนเข็ญใจ
เหลือที่จักชี้แจงแถลงไข
สูทุกขแในอบายพายน้ําตา

๒๑๖

แสนประเสริฐที่ไดเกิดเปนมนุษยแ
ไมควรที่เคลิ้มเขลาเฉาปใญญา
คิดหลีกตนใหพนเสียจากชาติ
สิ่งใดชั่วพัวพันหมั่นระวัง
แมนประพฤติ์อาตมาฆราวาศ
บาฬีวายังหางทางนิพพาน
ตองหันหาหนทางอยางวิเศษ
ดังเพลิงกิเลสไวอยาใหลุก
ในเพศฆราวาสนักปราชญแติ
ประกอบกิจรุงรังเปนกังวล
ศีลองคแอพรัหมมะจะริยานั้น
คือเครื่องดองของชั่วตนตัวภัย
ซึ่งมีบุตรภรรยาหาความสุข
มีบุตรแภรรยาตองหาทรัพยแ
ไดเมียดีก็จะมีซึ่งความสุข
มีเมียเหมือนมีบวงเปนหวงพันธแ
แมนมีบุตรแยิ่งสุดสวาทรัก
ทรัพยแสมบัติจัดบํารุงใหรุงเรือง
ความรักบุตรแนั้นสุดสวาทแสน
ถาวิบัติพลัดพรากตายจากกัน
กระทําใจบาฟุูงคิดมุงหมาย
ตรึกตรองดูก็เห็นไมเปนการ
ควรหันหาทางวิเศษถือเพศพระ
เปนผูเวนสิ่งที่ผิดกิจกังวล
ซึ่งถอยคําของขาวามานี้
จะคุมคิดเปนเครื่องเคืองระคาย
ตนไมประพฤติ์กอนสอนผูอื่น
ฉันขอนอมคํานับรับประทาน
ดวยตัวขาพเจานี้เฉาโฉด
เปรียบเหมือนดวยชางดําตัวสําคัญ
สลัดบวงหวงบาศไมขาดหลุด
หวังจะเตือนเพื่อนที่ไขไวคนอง
เปนความจริงสิ่งที่จะปฏิบัติ
ไมมีสังกัดกั้นกีดกันไว
ดวยถือเพศภิกขาตัณหาหาง
ประพฤติ์เพศพรหมจรรยแหมั่นสวดมนตรแ
ถือประพฤติ์ยึดมั่นทางสันโดษ

พบพระพุทธโอวาทศาสนา
ควรหันหาธรรมะสะระณัง
เรงหมายมาตรแความสุขทิ้งทุกขัง
ควรหักพังเลิกถอนรื้อรอนราญ
ยังรักชาติโลภหลงในสงสาร
จงคิดอานหลีกตนใหพนทุกขแ
คือถือเพศบรรพชาเปนผาสุก
ใจไมพลุกพลานพลั้งระวังตน
จงตรองตริสังเกตตามเหตุผล
ไมหางพนจากหวงติดบวงใย
เปนขอบัญญัติหามปรามไฉน
จะนําใหคะรุกรรมเขาสัมทับ
คงมีทุกขแเขามาพลอยกํากับ
นักปราชญแปรับวาเปนขาตัณหามัน
ไดเมียชั่วตัวทุกขแโทษมหันตแ
เขาแนบสันดานชิดสนิทเนือง
หวังใจนักผดุงใหฟุูงเฟื่อง
นี้ก็เครื่องทุกขแลูกเขาผูกพัน
เสมอแมนชีวิตไมผิดผัน
ความทุกขแนั้นเหลือลนพนประมาณ
อยากจะตายตามบุตรสุดสงสาร
เครื่องรําคาญกองทุกขแของบุคคล
หลีกสละบายสรางทางกุศล
ทั้งจะพนทุกขแภัยไมใกลกราย
แมนบางทีทานผูฟใงทั่วทั้งหลาย
วาขยายทีทาเป็นอาจารยแ
กระต฿ากตื่นไวโตอวดโวหาร
อะภัยการไมเปนไปเชนนั้น
ลุแกโทษชักถอนไมผอนผัน
ถูกชางกันกั้นใหเขาในซอง
เปนการสุดปฏิบัติดวยขัดของ
ใหตรึกตรองประกอบตามชอบใจ
เปนคะฤหัศฐแมักเบือนเชือนไถล
จึงควรใหหันยึดประพฤติ์ตน
จากหนทางโทษบาปหาลาภผล
หลีกใหพนมรรคาอะนาจาร
โดยนิโรธธะธรรมกรรมฐาน

๒๑๗

คงเห็นแจงแสงสวางทางนิพพาน
หรือจะปรารถนาพุทธสาวก
สําเร็จพระอรหรรตเพราะตัดรอน
หรือจะปรารถนาเอกปใจเจกโพธิ์
ทรงสงเคราะหแสัตวแใหไดวิมาน
แตวาไดสมในปะภพ
ไมขนสัตวแสูสถานนิพพานตาม
ปรารถนาสัมมาสัมพุทธะ
เทศนาสอนมนุษยแใหหลุดพน
แสนประเสริฐเลิศลนที่ขนสัตวแ
ใหลุถึงมรรคาสมาจาร
ซึ่งขอคําขาร่ําแสดงไว
ขอเปนอุปนิสสัยปใจจัยตน
ขอเปนผูรูธรรมเรียนจําได
จํานงแนนแมนยําทุกคัมภีรแ
แมนจะตองเกิดตายไปภายหนา
อยาเกิดในตระกูลประยูรคน
ทุก ๆ ชาติกําเนิดเกิดอุบัติ
ลุถึงชาติกษัยไดวิมุติ์
ขอในศาสนาของขาโนน
เดียระถียแนิครณฐแคนสันดาร
ใหมีแตผูสัมมาคารวะ
ขอใหสําเร็จงามตามกมล

จงวิจารณแเลือกหาตามอาทร
รูปิฎกโดยธรรมเป็นคําสอน
กิเลสถอนลุถึงซึ่งนิพพาน
หวังประโยชนแแดพระองคแจากสงสาร
แลศฤงคารลาภยศอันงดงาม
ยังทวนทบอาโภคในโลกษแสาม
ตองมีความเมตตามหาชน
คือเปนพระพุทโธจอมโกศล
เขาสูหนทางพระนฤพาน
ซึ่งของขัดเวียนวงในสงสาร
แสนสําราญเปนสุขไมทุกทน
แมนใชไดเปนทางสรางกุศล
ยังเวียนวนอยูในวัฏปใถพี
จบพระไตรยแปิฎกไมตกหนี
และใหมีโวหารการนิพนธแ
จงสัมมาบุญญะปฏิสนธิ์
ที่ยากจนหะทะยะอมนุษยแ
พบพระรัตนไตรยแไปจนสุด
สําเร็จพุทธภูมิพึงถึงนิพพาน
อยามีโจรใจฉกาจจิตตแอาจหาญ
สะโมธานรวมโลกยแโมกขแมณฑล
ถือคําพระกอสรางทางกุศล
โดยยุบลของฉันรําพรรณแเอย

๒๑๘

อุทาหรณ์สอนจิตต์กนิษฏฐา (โรงพิมพแราษฎรแเจริญ พ.ศ. ๒๔๘๐)
พระมหาโชติเชื้อ
ชาวสยาม
วัดราชบุรณาราม
รางถอย
ขวัญเนตรนุชนางงาม
สงวนอานเทอญแม
สารพี่สอนสาวนอง
นิ่มเนื้อนวลผิว
โอ นตชื่นตอพยา
ยอนวัน
หลิก เลิศโทพิธสรรพแ
สองหลา
จ฿าด สังฆแสี่ยุคปใน
แปดหมู
ไหล ผูมะดายขา
ชิกโคตีเชอ
แร฿ซซแแปฺกไอจิตตแเอื้ออสัญญ
แดหวา
อั๊วไปุอาวเกประ
เสริฐเล
ยศเกียติเดชคุณคละ
คลุมโลก
อํานาจอันนอบเพ
เพิ่มชอยเพียรขาร
แมหนูจเามานี่พี่จะสอน
แมนเชื่อสารกานดาคงถาวร
มิ่งสมรหลอนอานแลววานจํา
จะคิดจัดคัดจดบทสนอง
ขอเชิญนองตรองความเถิดงามขํา
สิ่งใดชั่วกลัวไวอยาไดทํา
ดูสารนําสําเนาเคาคดี
แมโฉมงามทรามวัยวิไลยพักตรแ
จงรูจักรักนวลสงวนศรี
จะผัดหนาทาขมิ้นปรุงอินทรียแ
ดูฉวีศรีกายอยาหมายเกิน
กิริยาพาทีอยาผลีผลาม
คนจะหยามลามลวนใหนวนเขิน
อยาทะลึ่งตึงตังจะนั่งเดิร
แมจําเริญเชิญยลยุบลกลอน
เมื่อยามเยื้อนเอื้อนสารใหหวานโสด
แลวนงโพธโปรดทําตามคําสอน
จะหวีผมหมผาใสอาภรณแ
ถาบังอรงอนนักคนมักแคลง
ใสน้ํามันกันไรดูใหสม
อยานิยมชมลือชื่อแสลง
เปนสาวดวยสวยดีหมสีแดง
เลือกสรรแจงแสงจันทรแหมั่นสนใจ
แมเอ็วบางรางงามทรามสงวน
รักษานวลควรเจียมเชนเรียมไข
อยาเที่ยวกเาทาเกเเกเรไป
จงจําไวใหมั่นเถิดขวัญเมือง
โฉมยุพินยินคําที่ร่ําขาน
แลวดวงมาลยแวานเชื่อเถิดเนื้อเหลือง
อยาหยาบชาดาชายใหอายเคือง
อยาชําเลืองเยื้องทาทําตาคม
เขาพูดเลี้ยวเกี้ยวชมดวยลมหวาน
จะไขสารขานตอแตพอสม
เมื่อไมชอบตอบดาอยาคารม
ถึงอกตรมอมโกรธจนโอษฐแกรัง
เปนสตรีที่อายหลายสถาน
แมนอยูบานมารดรจะสอนสั่ง
อยากลาวทับกลับเถียงสงเสียงดัง
แมรอยชั่งฟใงสารแลววานตรอง
อยาใหเขาเลาชื่อออกลือฉาว
จะเป็นคาวขาวชั่วพามัวหมอง
หญิงจะงามทรามสงานาประคอง
เพราะทํานองนองเจียมเสงี่ยมจริง
จะเยี่ยมเยือนเรือนใครชื่นใจจเา
อยามัวชาพาหมองนะนองหญิง
คนทุกวันมันไซรมักไหวติง
ถึงไมจริงมิ่งขวัญก็รัญจวน

๒๑๙

วนิดาอยาเชือนคบเพื่อนสาว
เปนเพือ่ นนองตองมีเพื่อนที่ชวน
อยาจําเชนเปนครูโฉมตรูเอเย
หญิงเหมือนกันพันพัวเปนผัวเมีย
ออนละมุนอุนละไมวิไลลักษณแ
งามละมอมพรอมสิ้นดังกินนร
หัดเย็บปใกถักรอยยอดสรอยจเา
ความที่รูชูงามหนาทรามวัย
ถึงรูปสวยรวยทรัพยแคนนับถือ
เปรียบเหมือนเพ็ชรเม็ดใสขายไดแพง
เยาวมาลยแวานมองตรองใหเห็น
หนังสือไทยไมรูดูไมงาม
พาเสียนางสรางนวลลําดวนจเา
ใหเลื่องชื่อลือชาญในการเรียน
เขาเขียนดามาใหอานไมออก
ตองทนอายขายหนาทั้งตาปี
แมเนื้ออุนหนุนออนเชิญนอนอาน
เปนนางงามนามงอนอยานอนงม
ถาจะขายจายของนองจงขาน
วากลาวแสรงแกลงสอนเปนกลอนเดา
เปนแมมายมาขายอยาหมายเขิน
พงางอนวอนตักเตือนทักเปรย
พูดยอสงคงไดกําไรมาก
จะซื้องายขายคลองแลวตองมี
หวานอะไรไมหวานเทาหวานเสียง
หวานน้ําตาลหวานออยอรอยใจ
ถาอยูบานการเรือนอยาเบือนหนี
ที่ควรเก็บ ๆ ไวใหไกลตา
ที่ควรกวาดกวาดทิ้งอยานิ่งเฉย
หญิงจะสวยรวยรื่นนาชื่นใจ
โฉมแฉลมแชมเฉลาเยาวเรศ
ดังลอยฟูาลาเฝูาเจาดวงเดือน
เสื่อที่นอนหมอนมุงผานุงหม
ขอแรงจําคําฉันเฉิดขวัญตา
เพราะเอ็นดูหนูนองจึงตองสอน
ประพฤติใจใหงามเถิดทรามเชย
ถามีงานการศพอยาคบเพื่อน

มักเกิดฉาวขาววาก็นาสรวล
หยอกสํารวลยวนเยาเคลาคลึงเคลีย
เขาเปรียบเปรยเยยวาประดาเสีย
ขืนปใวเปียเสียชื่อลือขจร
ดูนารักพักตรแอยางนางอัปสร
อยาแสนงอนสอนงายเถิดสายใจ
เปนวิชชาพามีราศีใส
เราเปนไวไมพักตองหนักแรง
ถาโงดื้อชื่อมีขี้แขนง
แมนเสี้ยนแฝงแสงฝูาราคาทราม
แมเนื้อเย็นเป็นสาวชาวสยาม
เขาติลามตามลอพูดตอเลี่ยน
เชิญนองหาอาจารยแหัดอานเขียน
ถึงพาเหียรเพียรหาเถิดนารี
เขาซ้ําหลอกบอกวาคาถาผี
ชาวธานีที่ไหนเขาไมชม
สังเกตสารการสอนไวกอนสม
ฟใงคารมคมร่ําจําคําเรา
ใหเสียงหวานสารวาแลวอยาเหมา
อนงคแเยาวแเนาวแอยาโกรธาเลย
เห็นใครเดิรเชิญเราซื้อเขาเหวย
ไมเรียกเลยเฉยใบขายไมดี
อยาโฮกฮากปากกลาเสียราศี
คําพาทีที่หวานสมานใจ
หวานสําเนียงเสียงนองหาสองไหน
หวานสิ่งใดไมหวานปานวาจา
สิ่งใดมีดีชั่วทั่วเคหา
อยาใหคาราเลอะเปื้อนเปรอะไป
ฟใงเฉลยเลยทําตามคําไข
เพราะหมั่นใครไมครานในการเรือน
สวยวิเศษเขตตแหลามาหาเหมือน
อยาบิดเบือนเชือนเบยเลยสุดา
อยาโสมมหมมหมักหมั่นซักหนา
อยานินทาวาพี่จูจี้เลย
ใชคิดหลอนคอนกลาวนองสาวเอเย
อยาครามเลยเคยตัวเรงกลัวอาย
ชวนกันเชือนเกลื่อนไปมีภัยหลาย

๒๒๐

พบคนเหลาเจาชูพวกผูชาย
ที่นางลางบางคนนั้นซนเหลือ
เที่ยวเดิรเบียดเสียดคนจนระบม
อยาจําอยางนางลิงเลยหญิงสวย
เปนที่ฉินยินรายนาอายใจ
ดูโขนหนังฟใงเพลงบรรเลงขาน
ดูแคนบอนละครบานเขาบานบน
แมนวลปรางนางปรุงบํารุงราง
สงวนเจียมเสงี่ยมจัดสงัดจริง
อยาเลนไพไมดีเชื่อพี่เถิด
ถึงคราวเสียเบีย้ จิตตแคิดโกรธา
ถึงจะไดไมพนมีคนฉิน
เพราะเปนสาวขาวอยางนางละเวง
อยาเลนหวยงวยงงพะวงตรึก
ที่เสียไปไมคิดอนิจจา
หรือเคราะหแยาวคราวยังเมื่อครั้งยอม
ลักเงินตราอาภรณแมานอนแทง
ที่สวนจริงสิ่งจนเพราะซนจิตตแ
จงเบือนจิตตแบิดใจอยาไดมัว
แมนวลผองนองผัดจํารัสศรี
เกิดเปนตัวชั่วดีแลมีจน
แมแมนเดือนเหมือนดาวเนื้อขาวเหลือง
งามทั้งตัวทั่วทนสุมณฑา
ยาจกมาหนาบานขอทานของ
มีสิ่งใดใหตามความนิยม
แลวกรวดน้ําซ้ําคิดอธิษฐาน
ยังแตกกายตายเกิดหลงเพลิดเพลิน
ความขัดสนจนยากลําบากเข็ญ
เชิญนองแกวแววตาสุดามาลยแ
ถึงเวลาราตรีดวงยี่หวา
ประตูขางลางชั้นริมบันได
แลวลางเทาเขาไปที่ไสยาสนแ
ถาโฉมยงนงเยาวแจะเขานอน
สวดมนตรแกอนนอนดีมีสิริ
ใกลจะหลับดับไฟแลวไสยา
ตื่นย่ํารุงหุงขาวอยาเหงางวง
ครั้นเดือนเช็ดเสร็จปลงแลงดงไฟ

มันเฉี่ยวกรายฉวยคลําขยําชม
ไมคิดเอื้อเฟื้อกายเทาปลายผม
ปากคารมคมดาไมวาใคร
เที่ยวสํารวยดวยเพื่อนเชือนไถล
แมนวลใยในเยาทําเนาวแยล
เครื่องปุวยการงานเลนไมเปนผล
เปนกังวลกลวาอยาประวิง
รูปสําอางรางสมองคแอนงคแหญิง
สงายิ่งพริ้งเพริศประเสริฐตา
แมงามเลิศเฉิดฉันจอมขวัญจเา
กัลยาณแอยารักเปนนักเลง
เชิญยุพินยินตรึกอยาฮึกเหง
เปนนักเลงเครงครื้นไมชื่นตา
จิตตแเหิมฮึกนึกไดร่ําไปหนา
นี่เวราวาไรทําไวแรง
แมละมอมหมอมละไมใจคําแหง
หวยกลับแวงแกลงเวียนกินเลี่ยนตัว
สมัครผิดคิดรวยดวยหวยถั่ว
เสียชื่อตัวชั่วติดตามชิดตน
อยายินดีพี่เห็นไมเปนผล
เพราะกุศลผลกรรมไดทํามา
เปนศรีเมืองเลื่องเลหแดังเลขา
เหมือนจะพาตาชายใหหมายชม
อยารูของรองขับสําทับถม
แมเอ็วกลมสมรางอยาหมางเมิน
หวังนิพพานมารรางไปหางเหิน
ใหจําเริญเกินยิ่งดวยศฤงคาร
อยาพบเห็นเชนคําที่นําขาน
บําเพ็ญทานการบุญเปนทุนไป
ปิดทวาราเนออยาเผลอไผล
หนาตางในใสจิ่มทั้งลิ่มกลอน
ปูเสื่อสาดกวาดกันที่บรรจถรณแ
ไหวบิดรกรกรานกราบมารดา
จําคติตริตรองเถิดนองจเา
เชิญสีกาสากลจงสนใจ
แมพุมพวงดวงจิตตแพิสมัย
สุกคดใสในขันเถิดขวัญตา

๒๒๑

ถาขนมสมกลวยมีดวยจัด
แลวเขาหองยองคลานปลุกมารดา
ทานลางเสร็จเช็ดหนาแลวอยาเฉย
วาแมจเามาจบเคารพทาน
ถามารดามาจบเคารพของ
ขันเขาจงสงใหแมไคลคลา
อยาดําเนิรเดิรหนามารดานุช
เสงี่ยมนวลสงวนหนาสงานาม
ตามมารดรจงออกนอกเคหา
อยาเสือกพระละเณรคิดเอนไป
แมรูปเยี่ยมเรียมยิ่งดูพริ้งเพริศ
อยาแสนงอนคอนสงฆแใหหลงกาม
ใสบาตรแแลวแกวตามารศรี
ขอสิ้นชาติขาดลิบไปนิพพาน
แผกุศลผลสรางหนทางชอบ
ใหมีสุขทุกสัตวแพิบัติภัย
อยานินทาวาฉันบรรพชิต
มิใชฉันบรรเลงเปนเพลงยาว
ผลที่เพียรเขียนสอนเปนกลอนสาร
ขอเปนองคแทรงธรรมแล้ําโลกัย
แผกุศลผลสอนสมรสาว
ใหสิ้นทุกขแสุขฤทัยพนภัยพาล
วารอนนักรักนองตองตรองสอน
หวังเชิดหนูชูหนาสุมาลี
ร.ศ.ยอถอย ๑๑๓
บทใดคลาดบาทใดเคลื่อนเฟือนยุบล
อุทาหรณแสอนจิตตแกนิฏฐา
คําสอนจิตตแคิดสอนเจาลําเพาพาล
อา เทพทวยทานพ
เชิญชวยพิทักษแแผน
ผูใดไมใชปราชญแ
แชงใหประลัยมรณแ
จบ พจนแจดภาคยแสิ้น
บ เพราะแนบพระตรอง
ริ สืบเรื่องสาสแนลอง
บูรณแ เชฏฐาโชติตั้ง

ใสถาดขัดตัดตองปูรองหนา
น้ําลางหนาหาสงเถิดนงคราญ
แมทรามเชยเอยวอนใหออนหวาน
อยานิ่งนานการควรพระจวนมา
แลวตัวนองตองนบยกจบหนา
สวนกัลยาณแควาถาดลีลาศตาม
จะพาซุดผุดสิ้นความฉินหยาม
อยาผลีผลามขามอายเถิดสายใจ
หยิบเอามามาตั้งอยานั่งใส
จะพาใหใจมลกุศลทราม
สวยประเสริฐเลิศเลื่องเมืองสยาม
จะเกิดความหนามเสี้ยนจําเนียรการ
จงเปรมปรีดิ์มีจิตตแอธิษฐาน
อางพะยานขานซ้ํากรวดน้ําไป
แกสัตวแรอบชอบโลกโศกไกษยแ
อรทัยใหเฟื่องในเรื่องราว
มาละกิจคิดกลอนอดนอนหาว
ดวงแขสาวขาวสวยอยาขวยใจ
ใหนงคราญอานจําตามคําไข
ขอเวนัยไกลโลกพิโมกขแมาร
สัตวแเกิดดาวกาวดินทั่วถิ่นฐาน
ขอสั่งวานสารวาแกนารี
สูอดนอนออนเหนื่อยหลังเมื่อยจี๋
ณ วันที่ ๒๕ เมษายน
จดละบองจองระบิลสิ้นนุสนธิ์
ปราชญแแนเพียรเปลี่ยนนิพนธแวิมลมาลยแ
นามสารานาสํารวลสํานวนหวาน
สิ้นขอสารขานสอนสมรเอย
ทั้งวาศพถะเกิงแมน
ตลอดแดนพุทธันดร
มาแปลงสาสนแอุทาหรณแ
กะดูกรอนกะเด็นลอย
สารสนอง
ตรวจพลั้ง
เฉลยเลน
แตงไวหวังสอน

๒๒๒

เศรษฐีสอนบุตร (โรงพิมพแราษฎรแเจริญ พ.ศ. ๒๔๘๐)
คติธรรมนําชุบอุปถัมภแ
ไวใหดูรูกําหนดไดจดจํา
เหมือนทองคําปิดกายใหหายมัว
สุภาษิตคิดทําคําผูเฒา
ควรจําเอาใสใจมิใหชั่ว
ดังแนะนําตํารารักษาตัว
อยาพันพัวคนผิดใหชิดกาย
จะกลาวเหตุเศรษฐีที่มีทรัพยแ
เหลือจะนับลาภผลนั้นลนหลาย
บริบูรณแพูนสุขสนุกสบาย
ทั้งวัวควายคาไทยและไรนา
ทานเศรษฐีมีชื่อยอมลือหมด
ชื่อโอสถเศรษฐีมียศถา
มีบุตรชายคลายทานผูมารดา
ชันษาผองศรีฉวีวรรณแ
สิบหาปีมีอายุลุอํานาจ
ผิดโอวาทพอแมจิตตแแปรผัน
มีนามเวสศุกรรมเป็นสําคัญ
น้ําใจนั้นกวางขวางทางนักเลง
เที่ยวคบเพื่อนเชือนเหขางเมถุน
ใจเฉียงฉุนโกงมะโรงทําโฉงเฉง
เอาสินทรัพยแจับจายสบายเอง
ชอบเลนเพลงรํารองทํานองดี
คบเพื่อนเลนเป็นเจาชูชอบผูหญิง
ทํากรุงกริ่งหาเหตุวาเศรษฐี
เพื่อนเขายอขอทรัพยแบางทานมั่งมี
ความยินดียอมใหไมเสียดาย
พวกเพื่อนชักกินเหลาเขาสบถ
ไมรักยศรักตัวกลัวฉิบหาย
ถือตัววาขาไมยากมีมากมาย
เที่ยวฟูมฟายขนนับเอาทรัพยแไป
ออกจําแนกแจกจายสหายรัก
พวกเพื่อนชักเกเรเถลไถล
ฝุายบิดามารดาไมวาไร
ตามแตใจลูกตัวไมกลัวจน
เพราะมีทรัพยแนับหนาวาเศรษฐี
ตัวมั่งมีสมบัติไมขัดสน
ครั้นอยูมาชานานสุดทานทน
ลูกทําปุนขัดของหมองฤทัย
เวศุกรรมจําหนายรุยรายทรัพยแ
ระยํายับสูเพื่อนเชือนไถล
เที่ยวเลี้ยงเหลาเมากเาเฮฮาไป
โดยนิสสัยใจคนเป็นมลทิน
ฝุายเศรษฐีมีจิตตแคิดปรารภ
ดวยลูกคบเพื่อนยับเสียทรัพยแสิน
เพื่อนนับรอยพลอยพากันมากิน
จนสูญสิ้นสมบัตินาขัดใจ
จําจะถามความฝุายสหายบุตร
เราที่สุดขัดสนพนวินิสสัย
คิดแลวเรียกลูกนั้นมาทันใด
ก็ซักไซไตถามไปตามการ
วาลูกเอเยเคยเชือนคบเพื่อนรัก
ไดเกื้อพักตรแหมายแมนเป็นแกนสาร
หรืออยางไรบิดานารําคาญ
เห็นเจือจานสินทรัพยแเสียนับพัน
จนบิดารอนจัดถึงขัดสน
ขาดลาภผลทรมานแทบอาสัญ
การคบเพื่อนพึ่งไดอยางไรกัน
เพื่อนเจานั้นคบไวเทาไรมี
เวสศุกรรมอ้ําอึ้งคะนึงคิด
ใหตันจิตตแสุดจะบอกกลอกเกษี
ดวยความกลัวบิดาจะราคี
เพราะความที่รักเพื่อนเหมือนญาติตน
บิดาชักหนักเขาเลาแถลง
วาแสวงเพื่อนไวคงไดผล
ขาคบเพื่อนรักกันสักพันคน
คราวนี้จนที่หนึ่งตองพึ่งพา
บิดาฟใงนั่งหวัวรอวาพอจิตตแ
เจาชางคิดเชนนี้ดีนักหนา
เจาคบเพื่อนถึงพันอนันตา
ตัวบิดาก็คบไมครบพัน

๒๒๓

ไดคนหนึ่งกับครึ่งคนพอเหมาะ
ไดคนครึ่งเทานี้ก็ดีครัน
ดูนักหนาหาไมไดสหายหมด
เพื่อนคนครึ่งจึงประกอบไดครอบครอง
เจากับพอพอจิตตแมิตรสหาย
จงลองใจเพื่อนรักดูสักที
เพื่อนพอมีคนครึ่งถึงเทานั้น
ทานเศรษฐีปราศรัยแลวไคลคลา
วาเจาเอเยเอยทําจําคนโทษ
เอาใสคาทระมานประจานมัน
เจาจงจําคําขาใหสาหัส
อีกเจ็ดวันตัดหัวอายตัวดี
เศรษฐีอุบายบอกออกกระซิบ
เพ็ชฌฆาตรูทีกิริยา
แกลงเกรี้ยวโกรธโดดขยิกจิกศีรแษะ
เศรษฐีแกลงโสกาน้ําตานอง
สวนวาชายนายเท็จเพ็ชฌฆาต
รองประกาศชาติชั่วอายหัวไม
อายเศรษฐีนี้คดขบถจิตตแ
ตองดวยบทกฎฉกาจราชทัณฑแ
การเรื่องนี้ที่คิดกิจเศรษฐี
ตามที่ตัวแอบรับสั่งดังอุบาย
พวกคนดูอยูสลอนออกซอนซับ
บางสมเพชเศรษฐีวามีกรรม
ออกอึงอื้อลือเถียงดวยเสียงบอก
สหายครึ่งคนนั้นทราบทันใด
ถึงหลักคาวาโอเพุทโธเเอเย
ไดผูกรักภักดีเพื่อนชีวัน
เคยพึ่งพาอาศัยมิไดขัด
สิ้นทุกอยางวางใจไมระแวง
ทานยากจนทนทุกขแถึงฉุกเฉิน
ทิ้งเพื่อนจนทนยากลําบากเจียว
เพื่อนครึ่งคนบนวาโสกามาก
จึงวอนถามความนั้นไมผันแปร
รับเป็นสัตยแชัดเจนเป็นจริงหนา
เพราะเห็นทานซื่อตรงไมโกงใคร
ใครชําระสะสางที่อางหา

ใจจงเจาะสหายที่หมายมั่น
แตใจมันสองสหายที่หมายปอง
กลับไปหกเสียครึ่งไมถึงสอง
เพื่อนพี่นองเชื้อชิดสนิทดี
เป็นเครื่องหมายใครจะเลิศประเสริฐศรี
เพื่อนเจามีถึงพันคบกันมา
มาลองกันใครจะดีดูทีหนา
รีบไปหาเพ็ชฌฆาตที่ญาติกัน
ที่ทาวโกรธใหฆาถึงอาสัญ
กําหนดวันที่ประหารผลาญชีวี
ตามพิกัดฆาเชนใหเป็นผี
เพราะเศรษฐีตองราชอาชญา
แลวขลิบตากันเป็นปใญหา
ก็เอาคาขื่อทํามาจําจอง
ใสคากะคอผลุบทั้งทุบถอง
เฝูาร่ํารองเห็นจริงไมตริ่งใจ
ทําอํานาจดาวาไมปราศรัย
ทานผูใดอยางเคียงเอาเยี่ยงมัน
มีความผิดชีวาถึงอาสัญ
อีกเจ็ดวันจะฆาชีวาวาย
ทูลภูมีศรีเมืองเป็นเครื่องหมาย
ไดรับฝุายอนุญาตจึงอาจทํา
บางก็กลับรองใสมันใหหนํา
จนแลวจําเป็นขบถคีดคดไป
จนขาวออกอื้ออึงไปถึงไหน
ใหรอนใจรีบมาหาเพื่อนกัน
ไฉนเลยเพื่อนขาถึงอาสัญ
ความรักกันรวมจิตตแไมคิดแคลง
ทรัพยแสมบัติใหใชมิไดแหนง
ยอมเห็นแจงถึงกันอกอันเดียว
เหมือนเราเมินพักตรแแปรไมแลเหลียว
ไมเฉลียวดูเพื่อนทําเชือนแช
ถึงจนยากมอดมวยตองชวยแก
เป็นโทษแนหรือขบถที่คดใจ
อยางไรวาบอกมาขาสงสัย
ก็เหตุใดเป็นขบถคดแผนดิน
พิพากษาเป็นสัตยแหรือตัดสิน

๒๒๔

เศรษฐีนั่งฟใงถามตามระบิล
ยิ่งโสกาอาดูรพูนเทวศ
สะอื้นออกบอกตามเนื้อความใน
เพือ่ นครึ่งคนฟใงบอกใหออกโกรธ
ไมมีผิดติดคาขาไมเคย
แลวบอกเพื่อนไรนาทั้งขาทาส
ทั้งบานเรือนลูกเมียที่เคลียเคลา
ถายโทษเพื่อนเคลื่อนคลายสหายหลุด
เราสองคนพนกรรมที่จําลอง
ซึ่งสมบัตินอกกายหาตายไม
กุศลชุบอุปถัมภแเป็นสําคัญ
อายเพื่อนกินนี้หนามันหางาย
มักจะเป็นเพื่อนเราเผาชีวี
เมื่อยามนี้นิยมดวยสมบัติ
ไมผูกพันมั่นคงเหมือนกงเวียน
นั่งพูดพลางทางร่ํากําศรดเศรา
สูแกไขใหคลาดพนอาชญา
แตครึ่งคนยลเยี่ยงถึงเพียงนี้
เพื่อนเต็มคนวิ่งมาละลาละลัง
รําพันวาขาฝในเมื่อวันจาก
วาเพื่อนโกรธโทษขาไมปราณี
ขางอนงอขอโทษเห็นโกรธจัด
ใหเขาทําลําบากตองตรากตรึง
นิจจาเอยเคยพบประสพพักตรแ
ที่ขาดเหลือเจือจุนอุดหนุนไป
เฝูาร่ําวาปรารภแลวตบอก
ทั้งสองหัตถแรัดสอดเขากอดกาย
วอนวากับนายเท็จเพ็ชฌฆาต
เอาเศรษฐีปลอยโปรดพนโทษทัณฑแ
อันเศรษฐีมิใชใจขบถ
จับเศรษฐีวาชั่วผิดตัวไป
คือใครหนอกอการศาลชําระ
อยางนี้หรือจักมินาเป็นราคิน
เฝูาวอนวาพาทีมิไดหยุด
กอดเศรษฐีที่รักพะวักพะวน
ฝุายเศรษฐีมีจิตตแคิดสงสาร
นี่และเพื่อนบรรลัยดังใจจง

พอไดยินทําโศกวิโยคใจ
ชลเนตรแฟูมฟองลงนองไหล
วามิไดคิดคดขบถเลย
มาทําโทษเพื่อนขานิจจาเอเย
เฝูางมเงยทํารายสหายเรา
จะขายขาดตามแตใหแกเขา
จะขายเอาสินทรัพยแมานับกอง
ใหสิ้นสุดทุกขแทนที่หมนหมอง
ถึงขัดของอัตคัดทนกัดฟใน
คงหาไดชีวาไมอาสัญ
คิดผอนผันนานไปคงไดดี
อายเพื่อนตายหายากที่ฝากผี
เห็นปุนปี้หนีตัวดวยกลัวเบียน
ครั้นคราวขัดพากันกลับหันเหียน
มักวงเวียนแกวงไกวอยูไปมา
สงสารเจาเพื่อนรักเป็นนักหนา
ก็เพราะวาซื่อชัดความสัจจัง
ความภักดีดวยสบายไมวายหวัง
เห็นเพื่อนนั่งโสกาแลวพาที
ไดลําบากเคืองเข็ญแทบเป็นผี
ไมพาทีกับขาทําหนาตึง
เพราะวิบัตินี้หนามันมาถึง
ดังประหนึ่งชีวันจะบรรลัย
ไดรวมรักพึ่งพาอัชฌาศัย
ยอมมีใจรักมิตรไมคิดคลาย
น้ําตาตกหวนใหมิไดหาย
อยากจะตายแทนเศรษฐีเพื่อนชีวัน
อยาเกรี้ยวกราดเพื่อนขาเมตตาฉัน
เอาขาฟในแทนตัวไมกลัวภัย
ขาคิดคดเองดอกจะบอกให
เขามิใชเป็นขบถคดแผนดิน
ไมถูกกะทําโทษที่โหดหิน
ศาลตัดสินใหสหายถึงวายชนมแ
แสนจะสุดโสกาสี่หาหน
เสียวกมลออนซบสลบลง
กลาวโวหารใหเห็นเชนประสงคแ
นับวาคงเต็มตนเป็นคนดี

๒๒๕

เพื่อนครึ่งคนยลอยางทางสมบัติ
จะขายลูกขายเมียไมเสียที
คิดแลวบอกออกความตามประสงคแ
คิดลองใจเพื่อนรักที่จักเป็น
กลับสั่งเสร็จเพ็ชฌฆาตที่อาจจิตตแ
แลวแกไขใหสบายฟื้นกายพลัน
แลวชี้แจงแจงบุตรที่สุดรัก
ทั้งเพื่อนที่ออกทรัพยแรับใหไป
อยูประมาณนานมาหาเดือนเศษ
ใหเอาลูกใสคาไมปราณี
ใหเพ็ชฌฆาตอาจกลาวาประกาศ
คบเพื่อนพาหาความตามลําพัง
จับเจาของผูกมัดประหัสประหาร
ปลนเอาทรัพยแแบงกันเป็นอันดี
พวกคนผูดูแลอยูแออัด
ออกอึงอื้อลือเลื่องเคืองระคาย
พวกสหายฝุายเวสศุกรรมแจง
อายคนนี้ชั่วไรแตไรมา
เสียมิไดไปดูใหรูเหตุ
ตางถมน้ําลายใหสมอารมณแพาล
บางตามไปใกลชิดสนิทแนบ
ดวยเหตุแหวนมีไวที่ใสมา
ธํามรงคแวงนี้ที่เจาใส
พอเห็นเหมือนเพื่อนชีวาวาย
ไดแลวไพลไปบานสําราญจิตตแ
ที่นุงลายขาเสียดายวายชีวี
แลวเอาผาผืนเกาเขามาผลัด
เวสศุกรรมหมดตนจนฤทัย
นาสงสารการสุรายจายทรัพยแสิน
ใครอยาทําจิตตแเขลาคิดเมามัว
เวสศุกรรมทําประมาทขาดคําสอน
ทานจึงลองใหเป็นเป็นเชนนี้
แลวเปลื้องจากหลักคาพากลับหลัง
ในคัมภีรแมีมาก็ชานาน
จะคบคาหามิตรสนิทรัก
ถาเหมือนทานเศรษฐีดีกระไร
เพื่อนทีห่ มายตายแทนนี่แสนยาก

ใจซื่อสัตยแชวยสหายไมหนายหนี
ถายชีวีเพื่อนรอนใหหยอนเย็น
เรานี้คงไมบรรลัยบอกใหเห็น
ใหไดเชนอยางนี้ก็ดีครัน
ใหปลดปลิดโทษกรณแลงผอนผัน
ตางพากันมาบานสําราญใจ
เห็นประจักษแเพื่อนชีวาหรือหาไม
เพื่อนจึงไดคนครึ่งซึ่งเห็นดี
จะหาเหตุตามคิดจิตตแเศรษฐี
ทําทวงทีมิดชิดดวยบิดบัง
ลูกอุบาทวแโยโสดวยโอหัง
เที่ยวแตตั้งกองปลนที่คนมี
น้ําใจพาลฆาคนเสียปุนปี้
โทษถึงที่เขนฆาชีวาวาย
ดวยโทษจัดตามบทในกฎหมาย
โจรจะตายดวยราชอาชญา
กลับมาแกลงแชงชักเป็นนักหนา
เราคบหาก็เห็นไมเป็นการ
ครั้นถึงเขตตแคราวเขาเอาประหาร
ไมตองการที่จะทําไปนําพา
เพราะมีแยบคายมาดปรารถนา
ก็พูดจาเพื่อนเราเจาจะตาย
ขอขาไวดูแหวนแทนสหาย
พูดอุบายถอดแหวนแสนยินดี
ลางคนคิดลอลวงเอามวงสี
ใหขานี้ไวดูพอชูใจ
อุบายจัดแจงตามความอยากได
เพื่อนเอาไปกลับหลังยังแตตัว
จนหมดสิ้นคบเพื่อนที่เชือนชั่ว
ระวังตัวตั้งใจไวใหดี
แหงบิดรมารดาเป็นราษี
เพราะปราณีบุตรตนรนหาพาล
เพราะใจหวังชี้แจงแถลงสาร
แตโบราณพระเทศนแแจงเหตุภัย
จงพิศพักตรแใหรูดูนิสสัย
คบเพื่อนใหเห็นสุขและทุกขแกัน
มันมีมากแตมิตรที่บิดผัน

๒๒๖

ถาจะหาแลวไมนอยกวารอยพัน
เพื่อนชักนําทําชั่วใหตัวยับ
ชนิดนี้เดินดวยก็ปุวยการ
เชนปลาราใสหมอผาหอปิด
ถึงซักฟอกดวยสบูเอาถูตัว
เหมือนมะมวงพวงผลวิมลรส
ถาปลูกไวในสวนพรวนดินดี
เอาสะเดาเถากอบรเพ็ด
แลวขึ้นพันอําพะวาสาขาไป
เหมือนคบคนชั่วชาพาอุบาทวแ
คบคนดีมีหนาเหมือนทาจันทรแ
สัญชาติเชนเป็นพาลสันดานชั่ว
ที่ทานเป็นผูปราชญแฉลาดดี
เหลาดรุณรุนหนุมที่กลุมจิตตแ
เที่ยวคบเพื่อนเชือนทําระยําบอน
ออกเกะกะระรานเที่ยวพาลเขา
ไมรักกายไวยศใหงดงาม
อยาเลินเลอเผลอสุขสนุกมาก
ทําปใ้นเจอเพอไปไมระวัง
เพราะคบเพื่อนชาติชั่วนําตัวยับ
ตัวของตัวไมอุตสาหแรักษาไว
เหมือนทานวาสิบผูอื่นเกื้อ
เชนสหายหมายเห็นพอเป็นทุน
อันเพื่อนกินเชนนี้ก็มีมาก
จะคบเพื่อนดูที่กิริยา
ที่หนาซื่อใจคดขบถมิตร
เพื่อนประจบเพื่อนประแจงแกลงยอ
เพื่อนแทะเล็มเปรมปรีดิ์เมื่อมีสุข
กลับขวนเขินเมินหนาไมพาที
เหมือนเศรษฐีมีสหายที่หมายพึ่ง
บุตรเศรษฐีเพื่อนรักมีสักพัน
ทานเศรษฐีชี้แจงแหงสหาย
ที่เพื่อนรักชักเชือนเป็นเพื่อนตน
เมื่อเกิดยุคทุกขแถึงจะพึ่งเพื่อน
มีสมบัติวัตถาแลวอยากลัว
อายเพื่อนเราเผาเรือนเหมือนเขาวา
เฝูาชมชูสูหาเป็นอาจิณ

ลวนพากันยุแหยแตที่พาล
สุดจะนับมีขางแตลางผลาญ
พาผิดกรานพักตรแหมองเหมือนทองมัว
หนอนคงติดตามไตไมหายชั่ว
ที่กลิ่นกลั้วติดตนเป็นราคี
ยอมมีมดตอมตายไมหนายหนี
ก็ไมมีกาฝากขึ้นมากไป
ทําเป็นเคล็ดปลูกปนที่ตนใหญ
มะมวงไพลขื่นขมประสมพันธุแ
ใหเสียชาติชั่วโฉดโทษมหันตแ
ผองผิวพรรณแพักตราสิ้นราคี
เขาใกลตัวมักพาเสียราษี
มักจะมีชักพาใหถาวร
มีแตคิดมั่นหมายสายสมร
พาเขาบอนเสพสุราเที่ยวหาความ
ถือวาเราเพื่อนมากเป็นขวากหนาม
เที่ยวลามปามเลอะเทอะเป็นเตอะตัง
จะยากรางกายเมื่อภายหลัง
จนกระทั่งถึงทุกขแลุกเป็นไฟ
จะเสื่อมทรัพยแขัดสนพนนิสสัย
เออก็ใครเขาจะมาชวยการุญ
ไมเทาเนื้อบริสุทธิ์ที่อุดหนุน
เห็นสิ้นบุญแลวก็ผลักผินพักตรา
ที่เพื่อนยากมวยมุดสุดจะหา
ใหรูวาเพื่อนรักหรือหักคอ
เพื่อนเบือนบิดคิดปอกแตหลอกลอ
เพื่อนขี้ขอทรัพยแสินดวยยินดี
ครั้งคราวทุกขแเพื่อนผละสะละหนี
เพื่อนเชนนี้ใครพบอยาคบมัน
เพียงคนครึ่งเทานี้ดีขยัน
ไมเทียบทันเทาถึงเพื่อนครึ่งคน
ใหลูกชายสังเกตตามเหตุผล
มักจะเป็นเพราะสหายทําลายตัว
ก็บิดเบือนพากันแตสั่นหัว
เพื่อนพันพัวหอมลอมมาตอมกิน
มักจะมาปองรับแตทรัพยแสิน
จนสุดสิ้นและเนื้อเหลือแตโครง

๒๒๗

เหมือนเชนวาเวสศุกรรมที่ทําโทษ
สัญชาติเชนเป็นพาลสันดานโกง
จบสหายฝุายขางทางบัณฑิตยแ
คงชวยชุบอุปถัมภแใหน้ํานวล
คบสหายหลายอยางตางสนิท
จะคบมิตรคิดดูประกอบใหชอบกล
อยาถือดีมีทรัพยแเที่ยวทับถม
อยาดูถูกวาจนคนเหมือนกัน
ประมาทไฟที่จริงเทาหิงหอย
เห็นนักปราชญแตกต่ําอยาก้ําเกิน
ที่ของเนาที่จะเอาสุคนธแอบ
เชนพิมเสนเขาเจือน้ําเกลือพรม
ที่คนดีปรีชารักษาศรี
มิใหตองหมองศรีราคีเจือ
ที่เพื่อนรักมักแยะแทะกระดูก
เหมือนเอาจมเขาชิดติดกายา
จําพวกเพื่อนลอลวงจะลวงตับ
ดวยจิตตแคิดติดตอใหพอใจ
เสียสักบาทคาดจะเอาสักเกาสิบ
ถึงเสียนอยไดมากไมยากจน
ชะนิดหนึ่งเพื่อนเราเมื่อเศราโศก
ครั้นลับหลังกลับหวัวเราะเยาะในใจ
หากเราจนไปลองยืมของเพื่อน
พูดปิดปใดซัดเคราะหแจําเพาะมา
อันคบเพื่อนเหมือนใจนี้ไดยาก
เสียไมไดใหพึ่งสลึงเดียว
ชะนิดหนึ่งเพื่อนเราที่เขลาโฉด
พูดลอหลอกปอกกินจนสิ้นกาย
คนอุบาทวแชาติมนุษยแทุจจริต
ใครคบมันพันพัวเขาปใวเปีย
ดงดูแบบแยบยลแตตนเหตุ
จนฉิบหายไดคิดถึงบิดา
เวลาจนทนไปลองใจมิตร
ใครจะเอ็นดูดวยมาชวยกัน
ทั้งผานุงแหวนใสไวในหัตถแ
จนจะถึงชีวันสิ้นบรรลัย
มิตรสหายหลายอยางตางจําพวก

หวังประโยชนแบอกสหายถึงตายโหง
มักชักโยงแตพาไปหาตรวน
ประกอบกิจผองผุดสุดสงวน
มักชักชวนที่ชอบประกอบตน
ยอมจะคิดผูกรักเอามรรถผล
เกิดเป็นคนอยาบังอาจประมาทกัน
พูดขูขมลิ้นลมดวยคมสัน
แตหอยมันยังรูจักเอาปากเดิน
ถามีฝอยแลวคงลุกขึ้นฉุกเฉิน
ควรเชื้อเชิญยกชูอยาหลูคม
ก็ไมกลบกลิ่นเนาเขาประสม
คงเกลียวกลมกลิ่นหายหลายเป็นเกลือ
หวังความดีรักตนอยูลนเหลือ
คบแตเชื้อชาติกระวีที่ปรีชา
อยาพันผูกหลีกหลบเขาคบหา
ใหมีราคีตนระคนไป
ถึงยืมทรัพยแก็ไมวาอัชฌาศัย
ยอมเสียใหไปกอนคอนผอยปรน
หมายจะหยิบยืมมั่งหวังเป็นผล
ดวยใจตนหมายจะลอตอกําไร
ทําวิโยคพลอยพาน้ําตาไหล
โดยนิสสัยเพื่อนพาลที่มารยา
มักแชเชือนบิดพลิ้วชักนิ่วหนา
ในเวลาวันนี้ไมมีเทียว
เพื่อนแตปากใจแปรไมแลเหลียว
เหมือนกนเปรี้ยวปากหวานน้ําตาลทราย
ใจเหี้ยมโหดหันเหียนเบียนสหาย
แลวยังหมายมุงเขมนจะเลนเมีย
คมเป็นกริชชั่วชาประดาเสีย
เหมือนคบเหี้ยใหยับอัปรา
เหมือนกับเวสศุกรรมจําเถิดหนา
เพราะคบหาสหายมากมายครัน
ถึงชีวิตเขาจะฆาใหอาสัญ
เพื่อนตั้งพันกลับปอกลอกเอาไป
ยังถอดผลัดเอามาไมปราศรัย
ชางทําไดอนิจจังคนยังเป็น
ฉันจะบวกบอกไวพอใหเห็น

๒๒๘

ไดกําหนดจดจําไมลําเค็ญ
ที่ชั่วดีมีระคนปนกันอยู
เรียกเชษฐาสหายหมายสําคัญ
เห็นเพื่อนจนทนกรรมไดลําบาก
คิดเจือจานใหเจาไมเปลาดาย
ที่เรียกวาบัณฑิตยแมิตรสหาย
เห็นเพื่อนไขใจรอนอาวรณแครัน
สูเสียหามดหมอใหแทนมิตร
เพราะเห็นเพื่อนขัดสนคนพิการ
ที่เรียกวาชีพสหายที่หมายรัก
แทบจะมวยดวยกันเมื่อบรรลัย
เมื่อเพื่อนตองโทษหนักถึงตักไษย
จะตายดวยเพื่อนยาไมราคิน
ที่เรียกวาสหายที่หมายรัก
เพื่อนใชสอยกมหนาไมวาไร
มิเบียดเบียนเวียนปองของสหาย
ประกอบใจในคอไมทรยศ
ที่เรียกวาภิริยาสหายนั้น
เฝูากังวลปรนนิบัติอยูอัตรา
มีเขาของสูหาเอามาให
ไมผิดใจใหทําไดรําคาญ
สหายดีมีบางเชนอยางนี้
อยาไดไปคบมิตรที่ผิดพลั้ง
เหมือนเชนคนดีนอยคนถอยมาก
จงเรงดูรูรอบประกอบการ
มีคนครึ่งที่พบไดคบเพื่อน
ไดแนะนําคําแจงที่แหงมี
อันแบบอยางวางใจจะไดเห็น
อยาไดไปคบเพื่อนที่เชือนแช
บางคนที่เผอเรอมะเมอหลง
อันความลับทุกอยางยอมวางใจ
ที่ความลับกลับกระจายสหายแจง
ยากเพราะเพื่อนเชือนไปเป็นไพรี
คบคนผูดูหนาวาจาจิตตแ
เหมือนสําเนียงบอกชาติทาสสันดาน
มารยาทชาตินําที่ต่ําสูง
ก็รูแจงในตัวที่ชั่วดี

เหมือนอยางเชนพวกสหายนั้นหลายพัน
จะไดรูแจงจริงทุกสิ่งสรรพแ
ใจแมนมั่นกรุณานุชาชาย
ไปออกปากขัดสนแลวขวนขวาย
ไมระคายหนายแหนงสูแบงปใน
เป็นเพื่อนกายไดแทไมแปรผัน
ไมเวนวันมาหาพยายาม
มิไดคิดสิ้นลงดวยสงสาร
ยอมเจือจานสัตยแซื่อไมถือใจ
ไมเยื้องยักรวมจิตตแพิสมัย
มีหาไมแบงปในใหกันกิน
สูยอมไปเขารับเสียทรัพยแสิน
ถึงสุดสิ้นชีวาไมอาลัย
สามิภักดิ์นักหนาไมหาได
เฝูาตั้งใจตอมิตรไมคิดคด
ถึงสิ้นกายจนอยูก็สูอด
ไมเลี้ยวลดซื่อสัตยแวัจนา
ความผูกพันสามิภักดิ์สุดจักหา
ความอุตสาหแเอื้อเฟื้อคิดเจือจาน
ดวยวาใจจงรักสมัครสมาน
ทั้งออนหวานพจนาก็นาฟใง
ผูใดที่คบสหายไปภายหลัง
จงระวังอยาปนดวยคนพาล
มักฉุดลากรุนขางไปลางผลาญ
จะสมานมิตรสหายดูใหดี
เสมอเหมือนตนเหตุทานเศรษฐี
ควรเป็นที่หมายมั่นไมผันแปร
ถึงทุกขแเข็ญตรวจดูใหรูแน
จงเล็งแลทดลองใหตองใจ
เพราะงวยงงรักเพื่อนเชือนไถล
ตั้งฤทัยวาเพื่อนเหมือนชีวี
ออกพรายแพรงขัดของไดหมองศรี
เพื่อนไมดีลางตนเชนคนพาล
เรงพินิจใหประจักษแเป็นหลักฐาน
พจมานกิริยาแจงกายี
จะเป็นฝูงหงสแกาหรือทาสี
ยอมจะมีชักนําในทํานอง

๒๒๙

ถึงชาติต่ําทําทามารยาตรแ
ก็ไมนานเชนทําเหมือนจําลอง
จงพินิจพิศดูใหรูเหตุ
ดังแนะนําบอกเลาเป็นเคามูล
อันความสัตยแวัจนังหวังถนอม
ใกลอาจมถมทับจะกลับกลาย
ชาติคนพาลเหมือนไฟเขาใกลชิด
ถาใครดี ๆ ตอใหพอใจ
เพื่อนที่ชั่วตัวโฉดคนโหดไร
เรียกอุบาทวแชาติสหายฝุายสันดาน
มีเขาของปองยืมดวยปลื้มจิตตแ
มีเล็กนอยคอยเพียรเบียดเบียนกิน
ที่สําเหนียกเรียกวาโจราสหาย
เห็นเพื่อนหลงงงงวยฉวยเอาไป
ดวยเลหแกลหลายอยางตางชะนิด
เอาแตไดใจคอทรพี
อีกพิฆาตสหายก็รายกาจ
มีแตขางชักนําระยํายับ
อีกพาลาสหายก็รายนัก
เที่ยวระรานพาลคะนองลําพองกาย
หาใหเพื่อนมีผิดตองติดคุก
ถึงวิบัติขัดของก็ตองทน
อีกชื่อวาทําลายสหายนั้น
นําสหายหมายผลตนแสดง
คราวขาดทุนเงินทองเราตองใช
คิดจับจายยายยอกเสียออกนุง
ถึงฉิบหายชางใครเราไมทุกขแ
บางทีชักนําทางขางนักเลง
ชื่อผลาญชีพสหายก็รายเหลือ
น้ําจิตตแคิดลางไมวางวาย
พาแตใหไปทางขางจะมวย
บางทีแลววางยาพิรากล
ที่เพื่อนชั่วตัวรายหลายสนิท
วาแตพอเป็นกลอนไวสอนใจ
อยาเกลือกกลั้วมัวเมาเขมาหมอง
เหมือนหมามุยคุยปนระคนกาย
ที่อุบาทวแชาติชั่วหลีกตัวหาง

ใหสะอาดในตนไมหมนหมอง
คงออกชองชาติต่ํานําตระกูล
ที่สังเกตแจงใจมิใหศูนยแ
อยาเกื้อกูลปนเกลือเขาเจือกาย
เชนเครื่องหอมอบอยูไมรูหาย
จะพากายเหม็นกลบตระหลบไป
คงจะติดตัวปุนทนไมไหว
ถาผูใดรายตอบประกอบการ
จะบอกใหแจงประจักษแเป็นหลักฐาน
คอยลางผลาญในตนเป็นมลทิน
ทวงก็บิดกลับดุชาติทุศีล
จนสุดสิ้นสมบัติกลับขัดใจ
มักปองรายเพื่อนเกลอเผลอไมได
ทําปราศรัยลอลวงดวยทวงที
ที่จะคิดฉกลักผินพักตรแหนี
ไมปราณีเพื่อนฝูงมุงแตทรัพยแ
คิดหมายมาดลวงหลอกแตกลอกกลับ
ใหตองรับความชั่วจนตัวตาย
มีแตชักชวนพาไปหาหวาย
คิดแตหมายมุงพาดพิฆาตคน
รับทนทุกขแเพื่อนรักอักกุศล
จนปี้ปุนดวยสหายนั้นรายแรง
ดวยเชิงชั้นมั่นเหมาะเสาะแสวง
ลงทุนแบงพาณิชยแคิดบํารุง
มีกําไรแบงเอาเขาในถุง
ดวยหมายมุงหาผลในตนเอง
กูเป็นสุขถาวรแลวนอนเขลง
ตามบทเพลงแนะนําจะทําลาย
ดังหนึ่งเสือผูกพันคิดมั่นหมาย
ดวยแยบคายหมายทรัพยแเพื่อนดับชนมแ
ถึงเจ็บปุวยชางเจาจะเอาผล
ใหวายชนมแจะไดรับเอาทรัพยแไป
สุดจะคิดมาแจงแถลงไข
ไดจําไวเป็นตํารารักษากาย
จะติดตองพาตัวชั่วไมหาย
มักระคายพากันคันขะเยอ
อยารวมทางคนพาลสมานเสมอ

๒๓๐

แพภัยตัวมัวเชือนเพราะเพื่อนเกลอ
เหมือนชาติตนจนเจียมเสงี่ยมศักดิ์
จนกระเตื้องเฟื่องฟูรูประมาณ
ครั้นบริบูรณแพูนทรัพยแแลวกลับนึก
ถือมีทรัพยแจับจายไมเสียดาย
เพื่อนซื่อสัตยแ ๆ ตออยาทรยศ
จะชั่วดีมีประมานสันดานคน
ทานมีคุณจุนเจือที่เกื้อหนุน
อยาขอของรักสหายคิดหมายปอง
อยาลามลวนเลียนลอขัดคอเขา
อยาดูถูกลบหลูผูชรา
ที่คนจนซนซานขอทานทรัพยแ
ญาติที่จนหนกรรมอยาก้ําเกิน
อยาอวดโกโวหารสันดานดื้อ
การที่ดีแนะนําจงทําเอา
เชนเศรษฐีโอสถพจนาดถแ
ควรจําไวใสจิตตแในกิจจา
ในลักษณะจะยอพอสังเกต
โดยนิสสัยชั่วดีมีสันดาน
ที่เรียกชีพภรรยาทานวาไว
รักสามีผูกพันกตัญโู
มิใหผัวมัวหมองที่ของขัด
ไมฝุาฝืนยักเยื้องใหเคืองใจ
ชื่ออนุภรรยายุพาพักตรแ
ความรักผัวมัธยัสถแดวยสัตยแธรรมแ
เห็นผัวจนขวนขวายถึงกายยาก
พอเลี้ยงกันเหมือนกะอนุชา
ที่เรียกวากตัญโุตะภรรยา
รักสามีมิใหไดระคาย
ไมยักยอกหลอกฉอทรยศ
สัตยแซื่อตอสามีนั้นดีนัก
ที่เรียกวาเทพภรรยานี้
ความรักผัวมิใหมัวหมองฤทัย
คอยแตนั่งกังวลปรนนิบัติ
ถึงผัวมีเมียนอยไมคอยพาล
เมื่อยามนอนกรนบอพภิวาท
ไมนอกใจภัสดาเป็นราคี

ถาพลั้งเผลอหลงรักคงดักดาน
ยอมรูรักอบรมประสมประสาน
ก็เพราะการมัธยัสถแระมัดกาย
ใจเหิมฮึกออกกระจุยทําฉุยฉาย
จนฉิบหายจึงนึกรูสึกตน
เพื่อนคิดคด ๆ ตออยาชอฉน
คิดผอนปรนดังใจในทํานอง
อยาลืมคุณควรจํานําสนอง
จะมัวหมองราคินในวิญญา
โทษจะเขาในตัวชั่วนักหนา
ความเมตตาราศีที่เจริญ
อยาไลขับกําจัดใหขัดเขิน
ควรเชื้อเชิญตามชาติเป็นญาติเรา
กําเริบถือตัวนี้ดีกวาเขา
การชั่วเจาอยาจําเป็นตํารา
มีโอวาทสอนลูกผูกปใญหา
ไดรักษาตัวสิ้นมลทินพาล
ใหเห็นเหตุไดรูจักเป็นหลักฐาน
จะสมานมิ่งมิตรใหคิดดู
รวมฤทัยหาไมมีใครสู
ควรเป็นคูชีวันจนบรรลัย
ปรนนิบัติภัสดาอัชฌาศัย
ผัวเจ็บไขแทบจะมวยไปดวยกัน
ก็ดีนักเที่ยงแทไมแปรผัน
อุตสาหแหมั่นปรนนิบัติภัสดา
ทนลําบากคาขายจับจายหา
รักเชษฐาหาสูไมรูวาย
โดยสัจจาผูกพันที่มั่นหมาย
สูยอมกายตางขาสามิภักดิ์
ไมคิดคดใหยับอัปลักษณแ
ดวยความรักภัสดาสัจจาใจ
ประเสริฐศรีโสภาหาไมได
เฝูาตั้งใจนําจดพจมาน
ไมขืนขัดภัสดาจะวาขาน
ยอมสมานตามวิญญาของสามี
กมกราบบาทภัสดาเป็นราษี
รักสามีหวังจิตตแเหมือนบิดา

๒๓๑

ชื่อพาหนะภรรยาหาประกอบ
มิใหผัวหมองไหมในวิญญา
ไมเกียจครานงานการหมั่นระวัง
คิดชักนําความชอบประกอบกัน
ที่ชื่อวาทาสาภรรยานี้
มักจะใหขายหนาประชาชน
ถึงจะวามีบุญเป็นคุณหญิง
ไมรูจักการงานสันดานมี
ชื่อมิตรสหายภรรยาทานวาไว
ก็คงแมนเสมอเหมือนเพื่อนที่นอน
มัชฌิมาปานกลางเมียอยางนี้
พอหาไดเป็นเสบียงพอเลี้ยงกัน
ลักษณะภรรยาอุทาหรณแ
เป็นคูครองของตัวที่ชั่วดี
ชื่อพินาศภรรยาทานวาไว
คิดแตขางชักนําระยําบอน
สุรุยสุรายจายทรัพยแออกสับสน
ใหตกเรี่ยเสียของไดหมองมัว
ชื่อทุจจริตภรรยาก็สาหัส
ประกอบการมารยาพิรากล
คบแตชูสูชิดนอกจิตตแผัว
ทําพลิกแพลงแตงแงดวยแสงอน
ชื่อโจราภรรยาที่วาขาน
คอยลักทรัพยแของผัวตัวทําลาย
เห็นมีขึ้นไมไดมิใหติด
มีแตจิตตแคิดอานการไมดี
ชื่อพาลาภรรยาตําราบอก
ในน้ําจิตตแคิดรายดวยใจพาล
มุทะลุดุดื้อหือฤโหด
เฝูาแตขูทับถมขมสามี
ชื่อหินชาติภรรยามารยาตรแ
ไมรูจักการดีที่เที่ยงธรรมแ
มักทํากับภัสดาอุลามก
ทําแตใหขายหนาทั้งตาปี
ชื่ออุบาทวแภรรยาชั่วชานัก
ชะตาแรงแผลงฤทธิ์ดังพิษไฟ
ไมเจริญเฉินฉุกทําทุกขแยาก

ดวยความชอบพิทักษแคอยรักษา
สูอุตสาหแหาเลี้ยงดวยเที่ยงธรรมแ
เป็นกําลังสามีดีขยัน
เฝูาแตหมั่นคอยระวังเป็นกังวล
สันดานที่ทรลักษณแอักกุศล
จะผอนปรนเลี้ยงอยางไรก็ไมดี
ก็ไมทิ้งกิริยาชาติทาสี
เป็นราคีลักขณาไมถาวร
ตามนิสสัยภรรยาอุทาหรณแ
พอผันผอนพูดจาปรึกษากัน
ไมชั่วดีแกรอนพอผอนผัน
ตามเชิงชั้นภรรยากับสามี
จงผันผอนรวมภิรมยแประสมศรี
จะเป็นที่อัปราหรือถาวร
โดยนิสสัยกลับกลอกแตหลอกหลอน
เฝูาเขาบอนเบี้ยเลนจนเสียตัว
จนปี้ปุนมิไดอาลัยผัว
มิไดกลัวลําบากความยากจน
ไมซื่อสัตยแลวงลอแตฉอฉล
เที่ยวซุกซนพูดมากปากก็บอน
สัญชาติชั่วไมฟใงคําสั่งสอน
ทั้งหลอกหลอนลิ้นลมก็คมคาย
โดยสันดานชั่วอยูไมรูหาย
เฝูามุงหมายแทะเล็มเสียเต็มที
เฝูาแตคิดลวงลักผินพักตรแหนี
นําสามีลักลอบประกอบการ
มักกลับกลอกเฉโกดวยโวหาร
เฝูาระรานภัสดาไมปราณี
ดังเป็นโสดภัสดาเชนทาสี
เที่ยวพาทีระรานเพื่อนบานกัน
ก็ชั่วชาติเกเรหักเหหัน
ดวยเชิงชั้นชั่วชาชาติกาลี
สกปรกชั่วชาเสียราษี
ไมมีดีลวนระยําทําสิ่งไร
ถารวมรักคงปุนทนไมไหว
ทําแตใหยอยยับอัปรา
ใหลําบากคับแคนถึงแสนสา

๒๓๒

เฝูาหาความลามลวนกวนวิญญา
ถึงมีทรัพยแนับพรอมยอมวิบัติ
เฝูาแตพาหาผิดคิดทําลาย
ชื่อทําลายภรรยาทานวาไว
คอยลางผลาญภัสดาทุกราตรี
เฝูาแทะเล็มเก็บไดไปเขาบอน
สิ้นกระบิดคิดกําจัดภัสดา
ชื่อปใจจามิตรภรรยาก็สาหัส
ภัสดาวาไรมิไดกลัว
คอยหาความลามลวนชวนวิวาท
พาลทะเลาะดาวากับสามี
ชื่ออํานาจภรรยาทานวาขาน
เฝูาขมขูภัสดานักหนาครัน
บังคับใชสามีดังขี้ขา
ทําอํานาจกับผัวไมกลัวเกรง
ลักษณะภรรยาที่วานี้
ไดเป็นอุทาหรณแไวสอนใจ
ชาติหญิงพาลชายพาลสันดานชั่ว
อยาไดคิดชิดตัวใหมัวเมา
ลักษณะคนพาลที่ขานไข
ทั้งสหายหมายมั่นภรรยา
อยาเผลอไผลไปปนกับคนชั่ว
ถารวมรักมักพาใหราคี
คบกระวีมีนําที่คําสอน
บริสุทธิ์ผุดผองไมหมองมัว
ใหราคีมีอยูไมรูสิ้น
ระมัดตัวอยาประมาทดวยชาติชาย
การเสนหแเลหแกลใหคนรัก
วาจาใจกิริยาและพาที
มโนรสสามอยางที่อางนี้
ถาทําชั่วผิดพลั้งเขาชังตน
ศิริเลิศเกิดดวยชาติสะอาดดี
สะอาดใจใหตรงอยาวงคด
สะอาดกายโสภีราศีแรง
ศิริคงมงคลในตนมาก
ดวยราศีมีกับตนคนคงชม
บุราณวาอยาไดไวใจทาง

เสียเงินตราพาปุนจนตนตาย
เมียกําจัดชักขางทางฉิบหาย
จนสิ้นกายตรอมตรมไมสมประดี
มักทําใหทนทุกขแไมสุกขี
มิใหมีขึ้นไดสิ่งไรนา
จนลอนจอนไมเหลือชั้นเสื้อผา
แสวงหาผัวใหมดังใจตัว
ไมซื่อสัตยแดูถูกกับลูกผัว
ไมรักผัวน้ําใจเหมือนไพรี
ใจฉกาจทับถมเฝูาขมขี่
เฝูาทุบตีเชาเย็นไมเวนวัน
ก็อาจหาญแงงอนไมผอนผัน
ทั้งดุดันขมผัวไมกลัวเกรง
ภัสดาหือไมขึ้นขืนขมเหง
ฉกาจเกงถือตัวไมกลัวใคร
เหมือนเชนชี้ใหกระจางสวางไสว
ที่ผูใดไมรูจงดูเอา
ใครพัวพันเขาใกลเหมือนไฟเผา
หลีกกายเราใหพนคนพาลา
จงดูไวที่สําคัญในปใญหา
จะคบคารวมคูดูใหดี
จงหลีกตัวปลดปละสละหนี
จะปุนปี้พาใหแพภัยตัว
ลวนถาวรวินิจฉัยมิใหชั่ว
อยาเกลือกกลั้วอาจมเขาถมกาย
ดวยวากลิ่นติดอยูไมรูหาย
ที่แยบคายดีรายในกายมี
จงรูจักผอนหาในราษี
ยอมเป็นที่เสนหาประชาชน
ถาทําดีคนก็รักเป็นพักผล
ดังแยบยลตามเลหแเสนหแมี
สะอาดมีสามอยางอยาคลางแคลง
สะอาดรสวาทีที่แถลง
ดังแสดงสามราษีที่นิยม
อันความยากไมกลับมาทับถม
ไมหมักหมมราคินศูนยแสิ้นไป
อยาไดวางใจคนพนนิสสัย

๒๓๓

อยาคบคนจรทางคิดวางใจ
ประพฤติตนคนดีคงมีชื่อ
ถาตนชั่วพาตัวเป็นราคิน
เชนสามชาติวาสนาในราษี
ถาทําตัวชั่วช้ําระยําเยิน
มิเสียเชนเป็นคนเอาตนรอด
อันไพรีที่มีในกายา
ไมธุรการงานพาลขี้เกียจ
ไมทํามาหากินจนสิ้นเตียน
เป็นกาลกิณีในขี้เกียจ
ลงอดอยากปากอาในตาโรย
วัฒนาพางามเพราะความหมั่น
ที่การงานหมั่นระวังเป็นกังวล
ไมอดอยากอิ่มเอมเกษมสันตแ
ความขี้เกียจกันหมั่นคูกันมี
ประพฤติชั่วตัวยับอับประภาค
โดยนิสสัยใจตนเป็นคนพาล
อยาตามจิตตแคิดหักใหหนักหนา
จะดีชั่วชักนําเพราะน้ําใจ
ถึงผูอื่นหมื่นแสนแมนสังเวช
ก็ไมลุลวงไปในอุทร
ถึงพอแมกับบุตรที่สุดนัก
ถึงเพื่อนรักที่สนิทชิดฤทัย
ถึงวงศาที่สมัครคิดรักใคร
ไมเหมือนเรารักตัวของเรานั้น
อันปใญญาพาทีที่ประเสริฐ
ปใญญาดีคิดชอบประกอบกาย
ถาไมมีปใญญาเหมือนบาใบ
มีแตขางเสียหายทําลายลาญ
อันพาทีนี้ก็เลิศประเสริฐศรี
ถาพูดผิดติดยับอัปรา
ศิลปะจะนําใหล้ําเลิศ
ควรตรองตรึกปรึกษาวิชาชาย
ศิลปะปใญญาแลพาที
ดังพันธุแพืชยึดเหนี่ยวอยูเกลียวกลม
เหมือนคําพระทศพลกุศลนี้
กุศลนี้มีผลดลบันดาล

จะพาใหรอนรนเป็นมลทิน
ออกล่ําลือคนผูไมดูหมิ่น
เขาติฉินมักทําแตก้ําเกิน
รักษาดีพากันสรรเสริญ
ในเจริญเสียชื่อเขาลือชา
ก็อยางยอดมนุษยแสุดจะหา
ก็เพราะวาการขี้เกียจเขาเบียดเบียน
ลงนอนเหยียดนั่งอยูชูแตเศียร
ออกหันเหียนคิดขางทางขะโมย
คนจนเกลียดตัวสิ้นถวิลโหย
ก็เพราะโดยความขี้เกียจเบียดเบียนตน
ตัวขยันมุงหมายแตขวายขวน
ประชาชนทั้งสิ้นก็ยินดี
เพราะความหมั่นชักพารักษาศรี
ประพฤติดีชักนําใหสําราญ
ไดลําบากรอนใจดังไฟผลาญ
ดัดสันดานตนเองอยาเกรงใจ
จะเป็นขาศึกตนพนนิสสัย
ที่จะใหอัปราหรือถาวร
จะแจงเหตุแนะนํากลาวคําสอน
ไมเหมือนสอนตัวของเราเขาหัวใจ
ก็ยอมรักดวยคิดพิสมัย
ก็รักใครตามหมายสหายกัน
ตามนิสสัยเชื้อสายที่หมายมั่น
ที่ผูกพันอดออมถนอมกาย
จะใหเกิดผลทิพยแหรือฉิบหาย
คงเฉิดฉายลาภผลพนประมาณ
คิดสิ่งไรหมายแมนไมแกนสาร
ประกอบการชั่วดีที่ปใญญา
ถาพูดดีมรรคผลตนนักหนา
ความพูดจาผิดชอบประกอบกาย
ที่ประเสริฐกุลบุตรจะสืบสาย
สําหรับกายรุงเรืองเครื่องอบรม
ยอมเป็นที่ขุมทรัพยแประคับผงม
ไมลมจมชักนําใหสําราญ
ไมชั่วดีแมนยําคําบรรหาร
ใหเบิกบานดวยกุศลของตนดี

๒๓๔

ที่ชั่วเชนอัปลักษณแอักกุศล
สุดแทแตบุญกรรมทําไวมี
ถาทําชั่วตัวกุศลพาหมนหมอง
ที่ใครไมรูตัวเหมือนมัวนอน
จงจดจําตําราสุภาษิต
จะดับเข็ญเป็นสุขสนุกสบาย
ฉันมีจิตตแคิดมุงบํารุงราษฏรแ
ไดเจริญทั่วหนาสาธุชน
ดวยในจิตตแคิดขางทางกุศล
พอไดบางคุมทุนไมวุนวาย
ใหรูที่ดีชั่วไมมัวหมอง
หาไมจะพากันนั้นพิรุธ
สิ้นภาษิตคิดทําเป็นคําสอน
เหมือนแนะนําใหสวางไปทางเตียน
ฉันชวยเพิ่มเติมพรสุนทรสาร
ใหประเสริฐเลิศยิ่งทั้งหญิงชาย
อัคคีภัยโจรภัยอยาไดพาล
สิ้นโรคาราคีที่ในตน

ก็นําตนขัดของใหหมองศรี
เชนทําดีกุศลพาใหถาวร
ตามทํานองเชนวาอุทาหรณแ
ดังคําสอนปลุกใหนึกรูสึกกาย
เรงตั้งจิตตแเชื่อฟใงทานทั้งหลาย
ใหวางวายปใตตะหนิศิริตน
ใหผุดผาดผองศรีไดมีผล
เหมือนชวยขนทุกขแใหทานสําราญกาย
ตรงลาภผลพอประมาณการซื้อขาย
แตใจหมายชวยเตือนเพื่อนมนุษยแ
เหมือนชี้ชองใหเลิศประเสริฐสุด
ลงโซมซุดลุมหลงในกงเกวียน
ใหถาวรดวยกันไมหันเหียน
ไมวนเวียนลุมหลงลงอบาย
ใครซื้ออานภาษิตดังจิตตแหมาย
ไดสืบสายสุริวงศแเป็นมงคล
ใหสําราญสุขาสถาผล
เจริญชนมแยืนนานสําราญเอย ฯ

๒๓๕

มงคลทีปนีแปล (โรงพิมพแราษฎรแเจริญ พ.ศ. ๒๔๘๐)
๏ ขอแจงเรื่องมลคลปรนนิบัติ
ประจงจัดประทินพระชินสีหแ
ตามกระแสมีแนในคัมภีรแ
ชื่อมงคลทีปนีประเทียบทาน
ไวเปนแบบฉบับสําหรับบุรุษ
รักษาตัวบริสุทธิ์เปนแกนสาร
อยาสองเสพยแสมาคมนิยมพาล
จะเสียการพาตนใหหมนมัว
สันชาติเชื้อเนื้อเชนวาเปนพาล
ในสันดานมีอยางแตขางชั่ว
ที่จะทํากรรมมากไมอยากกลัว
โมหะมัวมืดมิดในจิตตแใจ
เห็นทรัพยแเขาหมายจะเอาเปนประโยชนแ ทั้งบาปบุญคุณโทษหารูไม
ถาเป็นที่ไมมีจะละใคร
เห็นทางไดทําผลอพูดฬอลวง
ตีประจบกลบเกลื่อนใหเงื่อนหาย
เททุบายยั่วใจจะใหงวง
ปลิ้นปลอกหลอกประสมดวยลมลวง
พอเห็นงวงลวงตับเหมือนตุ฿กแก
เชิงหลายอยางลางทีตีสนิท
ทําปกปิดมิดเมนไมเห็นแผล
เที่ยวเลี้ยวลดคดในขอทํางอแง
เหมือนกุญแจกลใสอยูในกล
เอาแตไดใจคอทรลักษณแ
ไมรูจักคุณโทษประโยชนแผล
มีแตหมายถาจะขวิดคิดจะชน
แตชั้นชนคนกันเองไมเกรงใจ
ทรยศคดคิดชั้นมิตรแญาติ์
ไดโอกาสแลวก็ตรงอยาสงสัย
สมคะเนทุกทาไมวาใคร
คบผูใดใหรายเมื่อปลายมือ
ใครอยาไดคบหาเหมือนยาพิษ
ครั้นสิ้นฤทธิ์เมาเบื่ออยาเชื่อถือ
ชะนะไหนเลนดวยชวยกระพือ
เหมือนกระสือปลอมหาเที่ยวหากิน
การโกหกพกลมประสมประสาร
ทั้งโวหารการหลอกก็ปลอกปลิ้น
หนาเนื้อใจเสือเหลือทมิฬ
ใครหลงสิ้นกินหมดไมอดออม
ถาผูใดเมตตามีการุญ
เหมือนทําคุณใหเหยื่อกับเสือผอม
แตพอพีมีพยศไมอดออม
กระโดดดอมเลี้ยวตลบไลขบเอา
ไมรูจักคุณทานสันดานโฉด
เขาทําคุณบูชาโทษกลับโกรธเขา
ทั้งหูแวววองไวใจก็เบา
เหมือนน้ําเตากลิ้งกลอกละลอกซัด
ใครยอใหไวสักนิดในจิตตแหยิ่ง
ทําสุงสิงเจรจาเหมือนหมาสบัด
ออกเปูอเยอกระถินบกยกกนฟใด
ทําสะบัดขนพองทํานองลิง
พิเคราะหแดูเหมือนสุนัขลักมนตแพราหมณแ กําเริบความตามคิดในจิตตแหยิ่ง
ไมเจียมตัววาจิ้งจอกทําหลอกลิง
หมายจะชิงสมบัติกษัตรา
มันไมรูวาหมูอยูเพียงหมู
ไมคิดดูสกุลหมาอยูเพียงหมา
เผยอจิตตแคิดขยับพูดหลับตา
เหมือนกิ้งกาไดทองลําพองใจ
ทํากะตัวหัวผงกยกผงับ
กูมีทรัพยแหาคํานับแกใครไม
ทาววิเทหแเธอเสด็จเสร็จจะไป
หยิ่งไดทองสองไพไมวันทา
พระยาเห็นพิศวงทรงพิโรธ
พิฆาตโทษโกรธขึ้งอายกิ้งกา
ปราชญแอยูดวยจึงไดชวยกรุณา
พนอาญาโทษทัณฑแจะบรรลัย
ก็เหมือนกับพาลสันดานคด
จะกําหนดก็ไมเที่ยงอยูเพียงไหน
มีแตคดแตงอตอออกไป
จะคัดงางอยางไรก็ไมฟใง

๒๓๖

ในน้ําจิตตแเห็นผิดวาเปนชอบ
ไมเลือกวาที่รักมักที่ชัง
ชั้นเพื่อนรั้วหัวบานเที่ยวพาลผิด
เห็นผูใดเงาโงพาโลพาล
เห็นเขาต่ําแลวกระหน่ําเฝูาสําทับ
ถาเสมอกันเขาเขาไมเกรง
เฉลียวฉลาดคาดจิตตแใหถูกใจ
ทั้งยกยอพอใจใหนิยม
ใหเขาน้ํามูกราน้ําตาตก
ไมสมเพชเวทนาถาจะเอา
เที่ยวยุแหยเหมือนตําแยเขาเยี่ยวรด
ใครคบไวเหมือนเอาไฟเขาใสเรือน
อยูที่ไหนขี้ใสไวที่นั่น
กอแตเหตุเที่ยวฉาวใหราวราน
มะกอกสามตะกราปาไมถูก
จับลิ้นมันไมถูกเหมือนลูกลม
เมือ่ พูดจาเหมือนกะลาตั้งแคมเรือ
แตปากหวานกนเปรี้ยวเที่ยวอุบาย
ทางจะหนีทีจะไลมิใชชั่ว
เหมือนหนึ่งกาหากินปลอนปลิ้นไป
ตกนรกยกไวใครไมเห็น
ทั้งดึงดื้อถือดีไมมีกลัว
เที่ยวหักหนากลาปากทําถากถาง
เขาไมทานหาญฮึกนึกวาดี
ยกซนตีนปีนตลาดพลาดตลิ่ง
ทําปูองแปูงเปะปะเที่ยวระราน
เขารูเทาเขาขี้ครานจะพาลบาง
เห็นเขาเกลียดคิดฮึกนึกวากลัว
ถือวางามตามจริตก็คิดเอา
ไมสดุงวาผิดคิดสะเทื้อน
เหมือนสุกรนอนถมอาจมกลั้ว
วาฮาเฮยใครกลาถือวาดี
ราชสีหแเกลียดขี้ไมเขาใกล
ตะคอกขูแผดเสียงสําเนียงอึง
เหมือนคนพาล ๆ ไปเขาไมพรั่น
กําเริบจิตตแคิดฮึกนึกวาดี
วัดรอยตีนบิดาเห็นวาเทา

ไมรอบคอบคิดวาขางหนาหลัง
ไมรอรั้งหันหวนใหควรการ
มิไดคิดฮึกฮักทําหักหาญ
เอาเนื้อทานเขามาเจือเป็นเนื้อเอง
ใหเยินยับโดยทางขางขมเหง
ก็ยักเพลงยายทางไปขางลม
จะรักขางทางไหนก็ใหสม
พอถลมก็ถลําเขาย่ําเอา
เพราะโกหกลวงฬอฉอของเขา
ใหมึนเมาโลภาหนวยตาเฟือน
ทนสบถกับคิดชั้นมิตรแเพื่อน
วาจาเบือนใจบิดจริตพาล
ใจฉกรรจแเฉโกดวยโวหาร
ในอาการกลิ้งกลอกดูออกกลม
ทั้งแกทั้งผูกลูกประสม
ทั้งคารีสีคารมก็คมคาย
ใครพะวงหลงเชื่อเหลือฉิบหาย
ทําแยบคายหมายจะฉอฬอน้ําใจ
ชางปใ้นน้ําเปนตัวขึ้นก็ได
ถึงบาปกรรมทําไวไมยักกลัว
ดวยเชื้อเชนชาติพาลสันดานชั่ว
ยกแตตัวขมทานทั้งตาปี
ใครขัดขวางอางจะชนใหปุนปี้
ทําจุกจิกจูจี้เที่ยวจัณฑาล
ทํากรุงกริ่งเฉโกดวยโวหาร
เอามือประสานกนหอยใหลอยตัว
เพราะเขาชังน้ําหนากะลาหัว
สําคัญตัวดีใจเหมือนไสเดือน
วาเกลี้ยงเกลาไมมีใครผูใดเหมือน
จิตตแขะเยื้อนยิ่งยวดอวดวาดี
อวดอางตัวรองประกาศแกราชสีหแ
ก็มาซีสูกันไมพรั่นพรึง
หมูดีใจอวดกลาตาถลึง
ทําทีปึงใหเขาวาตัวกลาดี
เขาขี้ครานเอาไมสั้นไปรันขี้
เหมือนทรพีไมนึกรูสึกตน
ก็ขวิดเอาชีวาบิดาปุน

๒๓๗

กําเริบจิตตแอวดกลาเที่ยวทาชน
ทรชนคนโฉดแลวโหดฮึก
ถาใครสูกูเลากูเอาตาย
เห็นเขาดีกวาตัวหนังหัวลุก
ตัวอิจฉาตาเปนมันดวยฉันทา
เที่ยวเขี่ยไคขึ้นวาสาระวอน
มีหาไมเปลา ๆ จับเขายัด
หยิบเอาแยบแอบเอารายเที่ยวปุายปะ
อันคนพาลแลวมิใหใครเจริญ
อยาถือวาพาลวาจะอดพยศราย
ถารักตนแลวอุสาหแรักษาตัว
สารพัดวิบัติไปไมแกนสาร
อยารวยรื่นชื่นชมนิยมเลย
ถึงจะเปนญาติมิตรคิดสละ
ถึงสนิทชิดตัวเปนผัวเมีย
แมนผูหญิงเห็นผัวตัวเปนพาล
ถาแมนวาเห็นไมอดพะยศราย
ดวยชาติพาลต่ําชาประดาเสีย
อะมนุษยแทุจริตจิตตแทมิฬ
เหมือนตํานานนิทานในบาฬี
แตเฝูาทําโจรกรรมนั้นร่ํามา
ใหลงราชอาญาถึงสาหัส
จัดแจงเกณฑแไปตระเวนเสียสามวัน
วายังมีธิดามหาเศรษฐี
ปลูกเปนตึกสามชั้นเปนหลั่นไป
นางเห็นโจรมีจิตตแพิสวาท
นึกสะทอนนอนนิ่งไมติงตน
มิไดกินโภชนากระยาหาร
นางสุดทนแลวจึงบอกออกเนื้อความ
ความรักลูกไปถายมันพันตําลึง
นางรักใครโจรยิ่งเสียจริงจัง
ตั้งตกแตงโภชนาเอามาให
ปรนนิบัติจงรักดวยภักดี
อายโจรพาลสันดาลกากนึกอยากเหลา
นางวอนถามความแสดงแจงกิจจา
แรงสินบนทรมานนานนักหนา
ไมบอกจริงนิ่งไวกระไรนาน

จนเสียตนสูพาลีชีวาวาย
คะเนนึกมุงมั่นสําคัญหมาย
ไมมีอายผีสางเทวดา
ใจกระตุกเตือนจิตตแริศยา
กลาวขวัญนินทาสารพัด
เฝูาขอดคอนแคะไคดวยใจขัด
ตามถนัดที่จะเอาใหเขาเยิน
เอาจนจะตองทุกขแไดฉุกเฉิน
ใครอยาเมินหมายมาตรแประมาทตัว
ใครอยาหมายวาจะดีมีแตชั่ว
อยาเกลือกกลั้วใหมีราคีเลย
ถึงเราทานหญิงชายทั้งหลายเอเย
ถึงคุนเคยหลีกไกลอยาไดเยีย
อยาปนปะหลีกทางใหหางเสีย
จงหยารางขวางเสียใหหางกาย
จงทรมานน้ําใจเสียใหหาย
จงยักยายเสียใหพนจากมลทิน
ถึงลูกเมียคิดรายทําลายสิ้น
ไมมีจินตนานึกจะตรึกตรา
วายังมีโจรหนึ่งน้ําใจกลา
จนพระยาเธอจับบังคับพลัน
สาระพัดยวดยิ่งทุกสิ่งสรรพแ
อยาใหมันดูเยี่ยงกันตอไป
บิดาปรานีทั้งรักใคร
แลวก็ใหลูกนั้นอยูชั้นบน
จะหมายมาตรแสาระพัดก็ขัดสน
แจงยุบลอายจิตตแจึงปิดความ
บิดาเห็นอาการแลวปลอบถาม
บิดาหามวาไมดีนางมิฟใง
ธิดาจึงไดสมอารมณแหวัง
นั่งระวังปรนนิบัติเฝูาพัดวี
นางมิไดใชทาสแลทาสี
แตเชนนี้อยูนานประมาณมา
ทํานอนเซานิ่งเฉยไมเงยหนา
วาขาบนเทวาไวชานาน
นางตอบวาอนิจจานาสงสาร
ไปแกทานเสียใหสิ้นมลทินภัย

๒๓๘

นางแตงเครื่องสรรพเสร็จสําเร็จสิ่ง
แลวชวนเชิญโจรเดินดําเนิรไป
โจรจึงใหทาสีอยูที่นั่น
ก็ชวนเที่ยวเลี้ยวลัดบรรพตา
นางเตือนวาแกอารักษแเสียซีเจา
เราจะเอาสรอยที่ใสอยูในตน
นางตอบวาอนิจจาจะกินเหลา
มาไปบานเถิดหนาจะใหกิน
จะฆาเจาเราจะเอาเครื่องประดับ
นางตกใจรูตัวดวยกลัวภัย
โอเสียแรงนองรักนี้หนักหนา
เอ็นดูเถิดนองขอซึ่งชีวัน
มีเปนเรื่องขออางอยูอยางนี้
ใครหญิงจงจําเปนตํารา
ถาบุรุษอยาหาภรรยาผิด
จะชักเรื่องมาใหเห็นเปนนิทาน
ไดภรรยาหนาเปนไมเห็นชั่ว
ทําชั่วกับนองผัวไมกลัวอาย
ใหชูนองคอยมาตรแพิฆาตผัว
ชูก็ไปคอยหมายพี่ชายตน
พอสามีกลับมาแตปุาใหญ
พอรักเมียนี่กระไรไปทําการ
เมียจะหามะกรูดสมปุอยให
ฝุายสามีพิสวาทประมาทตัว
พอถึงทาวักน้ําจะชําระ
เมื่อดับจิตตแคิดอาลัยใจผูกพันธแ
แตเปนสัตวแแลวยังคิดดวยจิตตแรัก
ฝุายหญิงแรดแพศยาหนวยตาเฟือน
ทําลายลางเสียใหวางวายชีวิต
ฝุายงูเรือนแตพอดับกลับเป็นวัว
วัวสิ้นชนมแปฏิสนธิ์เป็นสุนักขแ
นางเห็นหมามาสนิทแลวคิดอาย
สุนักขแตายหมายจิตตแคิดประหวัด
มากําเนิดเกิดในครรภแแหงเมียตน
ถึงกําหนดทศมาศแลวคลาดเคลื่อน
อีพาลากามะราคหากสําคัญ
นั่งพินิจพิศโฉมประโลมเลา

ใหชายหญิงทาสายกมาให
ถึงเขาใหญโจรมาตรแจะคลาดคลา
แตนางนั้นพาเดินขึ้นเนินผา
แลวหยุดนั่งสนทนากันสองคน
โจรจึงเลาเนื้อความตามนุสนธแ
เพราะกังวลจะแลกเหลาเขามากิน
ทรัพยแของเราเทาไรกินไมสิ้น
โจรทมิฬตอบวาขาไมไป
ที่ตรงทรัพยแสินเราหาเอาไม
ร่ําพิไรวอนวาสาระพรรณแ
จะพามาลางชีวาใหอาสัญ
โจรฉกรรจแใจฉกาจไมเมตตา
มิใชที่จะแกลงแตงไววา
อยาคบหาสามีที่เปนพาล
ทุจริตเหลือแสนไมแกนสาร
ในตํานานวายังมีกระทาชาย
ไมรักผัวทุจริตน้ําจิตตแงาย
แลวยักยายถายเทดวยเลหแกล
อุบายตัวบอกเหตุดวยเพทผล
ตามยุบลแหงที่นทีธาร
เห็นเหงื่อไหลทําเปนวานาสงสาร
ไปอาบน้ําใหสําราญมลทินมัว
พอเอาไปชําระไดสระหัว
กําลังมัวก็ไปทําตามคํามัน
นองชายฉะคอฟาดขาดสะบั้น
ประหวัดมั่นก็มาเกิดเปนงูเรือน
สาพิภักดิ์ไมมีใครผูใดเหมือน
เห็นงูเรือนเหมือนจะรูวาผัวตัว
เพราะน้ําจิตตแคิดเห็นวาเปนผัว
อีหญิงชั่วมันลางใหวางวาย
เพราะความรักอยูที่นางไมหางหาย
เอาหมอทรายถวงสาบทะเลวล
โดยกําหนัดเสนหานาฉงน
กลับปฏิสนธิ์เปนมนุษยแบุตรแของมัน
ชางแมนเหมือนสามีที่อาสัญ
เห็นบุตรแนั้นเปนชายชาติสอาดตา
ดวยวาเปนลูกเตาเสนหา

๒๓๙

ชอนอุมขึ้นใสเปลแลวเหชา
กุมารานั้นดูเหมือนรูตัว
รองไหงอ ๆ ไปไมนิยม
เจริญขึ้นพอพูดไดออแอ
จะอุมลูกมิใหถูกซึ่งกายิน
วาอยาฆาขาเลยนะแมเจา
จนยายยาเห็นผิดคิดอัศจรรยแ
เปนไรนั่นจอมขวัญของยายยา
กุมารนึกชาติไดดวยไวนาม
เขามีชูแลวใหชูนั้นฟในฆา
เขาก็ฆาใหตายวายชีวี
เขาก็ฆาใหตายทําลายชนมแ
นางก็รูแนชัดวาภัศดา
เอาหมอทรายผูกคอแลวถวงเสีย
ชาติสิ้นสุดกลับเปนบุตรแในอุทร
แตเวียนวายตายเชนนี้ถึงสี่ชาติ
ชาติหญิงพาลการชั่วติดตัวตน
ทั้งหญิงพาลชายพาลสันดานคด
ถาผูใดคบหาพาเมามัว
เหมือนของเนาหรือจะเอาเครื่องหอมอบ
ถาถูกเนาเขาสักหนอยก็พลอยเปน
จะชักเรื่องแตยอพอสังเกต
ครั้งเมื่อพระยาชาตสัตรู
ไปเรียนหาวิชชากับเทวะทัต
พระเทวะทัตอธิบายถวายพร
อันคนเกิดมาเหมือนกันทุกวันนี้
ชีวิตไมมีที่ประมาณ
บางคนตายแตเด็กหรือแตหนุม
บางทีตายแตเมื่อแกชรา
เหมือนพระหนอบพิตรแถาคิดดู
แมนมอดมวยมรณาชีวาลัย
จะคอยทาจนบิดาชราแก
วันก็กินอายุสิ้นทุกวันเปลือง
จงคิดอานการเขาเอาสมบัติ
จับประหารผลาญชีวิตพระบิดา
ฝุายบพิตรแก็จะเปนขัติยา
เหมือนอาตมากับสัมมาสัมพุทโธ

แลวก็ใหลูกยานั้นกินนม
ใหเกรงกลัวมิไดคิดสนิทสนม
จนตองหาแมนมอื่นใหกิน
อีนางแมหลากจิตตแคิดถวิล
กุมารดิ้นรองขอซึ่งชีวัน
ขามิใชลูกเตาของใครนั่น
ไปรับขวัญหลานแลวปลอบถามความ
วาแมไมเปนมารดายาขอถาม
จึงบอกความวาเดิมเปนสามี
ฉันเกิดมากลับเปนงูดูบัดสี
เกิดอีกทีจึงกลับเปนโคนา
ฉันปฏิสนธิ์กลับเปนสุนักขา
แลวก็ผูกสุนักขแคราไปสาคร
ทั้งชูเมียกลับไปสะโมสร
จึงวาวอนงอนงอขอโทษตน
ดูรายกาจทรลักษณแอักกุศล
ใครจะปนก็มีแตแพภัยตัว
ไมมีคิดละลดพยศชั่ว
จะพันพัวพาตัวใหพลอยเปน
ไมมีกลบเกลื่อนกลิ่นใหสิ้นเหม็น
พากันเหม็นเหมือนพระยาชาตสัตรู
ใหเห็นเหตุเหมือนฉนี้วามีอยู
ยังไมรูจักองศแพระชินวร
ไมขืนขัดถอยคําที่ร่ําสอน
วาดูกอนพระราชกุมาร
ไมเที่ยงที่อนิจจังจะสังขาร
จะวานานหรือวาเร็วจะมรณา
ก็ตายชุมเชนนี้มีนักหนา
ไมรูวาวันตายนั้นเมื่อใด
วาจะอยูยืนยาวสักราวไหน
จะชวดไดที่ผานอยูบานเมือง
มันไมแนเหมือนใจไมไดเรื่อง
ไดครองเมืองจะชะแรแกชรา
เปนกษัตริยแเสียเดี๋ยวนี้จะดีกวา
อาตมาจะฆาองคแพระพุทโธ
อาตมาก็จะเปนพระนาโถ
เปนญาติ์โยโยมกันเชนนั้นไป

๒๔๐

กุมารรับอัพภิวาทเทวะทัต
เทวะทัตสําเร็จคิดเหมือนจิตตแใจ
ฝุายองคแหนอกษัตริยแขัติยา
ถือพระแสงแกวงโลดโดดทยาน
เสด็จดวนดึงดื้อดวยถือผิด
เขาในวังวางวิ่งชิงนคร
จักกลาวถึงชาวปูอมพวกลอมวง
ก็ออกพรอมลอมจับกุมารา
ปางกษัตริยแขัติยาเจาธานินทรแ
เสด็จออกพระโรงรัตนแชัชวาลยแ
ขุนนางราบกราบกมบังคมทาว
พวกลอมวังนบนอบหมอบตะแคง
ขอเดชะทรงพระกรุณา
พระลูกเธอเสด็จมาเวลานี้
กระหมอมฉันชวนกันวิ่งเขาชิงจับ
ลูกคิดอานผลาญชีวิตพระบิดา
กรุงกษัตริยแวาสมบัติทั้งนี้ไซ
ไมควรฆาบิดาเอาธานินทรแ
ถาแมนวาอยาฆาบิดาเลย
หรือพอกลัวกลับกลายเมื่อปลายมือ
พระตรัสพลางแลวทางประสาทนแพร
พระกุมารหมายสมอารมณแคิด
พระเทวะทัตวันหนึ่งจึงมาหา
สําเร็จคิดจิตตแปองไดครองเมือง
พระเทวะทัตจึงวามหาบพิตรแ
อาตมาจะทําเนียบเปรียบธิบาย
จับสุนักขแใสไวที่ในกลอง
สุนักขแมันแสบทองพอกลองตี
เหมือนบพิตรแคิดอานการทั้งนี้
พระบิดาชีวังยังไมตาย
ก็จะคงคืนกลับจับบพิตรแ
จงประหารผลาญชีวันใหบรรลัย
พระยาชาตสัตรูภูวนารถ
วาขาแตผูเปนเจาพระอาจารยแ
แตเพียงผิดบิตุรงคแยังทรงโปรด
เอาสาตราฆาฟในใหบรรลัย
พระเทวะทัตจึงวามหาบพิตรแ

มิไดขัดคิดหวลขางดวนได
ถวายพรลาไปมิไดนาน
พระทัยกลาฮึกเหี้ยมกําแหงหาญ
หมายประหารผลาญชีวิตพระบิดร
เพราะคบคิดเทะวทัตเธอเสี้ยมสอน
ไมผันผอนเพงพิจารณา
รักษาองคแพรอมพรั่งอยูนักหนา
แลวพามาเฝูารองพระโรงทาน
ธิบดินทรแปิ่นภพพิมพิสาร
แหวกวิสูตรแรูดมานออกสําแดง
คอยฟใงขาวขอความตามตําแหนง
ทูลแถลงแจงความตามคดี
พระอาญาลนเหลือเหนือเกศี
พระแสงมีถือโลดกระโดดมา
พุทธเจาขาขอรับใสเกศา
เพราะหวังวาจะใครปองครองบุรินทรแ
พอจะใหใครเลาใหเจาสิ้น
สมบัติสิ้นเหมือนใสอยูในมือ
จะเสวยโภไคยมิไดหฤๅ
บิดาหรือจะไมใหอยาไดคิด
มอบนครโภไคยใหเปนสิทธิ์
อาญาสิทธิ์กิจการทั้งบานเมือง
กษัตราแจงความไปตามเรื่อง
ไมขัดเคืองตองฆาบิดาตาย
อยาพะวงหลงคิดทําจิตตแงาย
ยังมีชายโฉดชั่ววาตัวดี
น้ําใจปองขังไวมิใหหนี
กัดหนังกินปลิ้นหนีไปสะบาย
ถือวาดีไดสมอารมณแหมาย
ฉวยระคายเคืองระคางเขาอยางไร
เพราะพาราหาเป็นสิทธิ์บพิตรแไม
อยาตองใหสมบัติคืนไดยืนนาน
ฟใงโอวาทวาจาที่วาขาน
จะใหผลาญบิดาขาจนใจ
ประทานโทษทั้งยกสมบัติให
จะเสียในสุริวงศแพงศแกษัตริยแ
แตจะคิดเพียงฆาหรือวาขัด
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อยาฆาดวยสาสตราสาระพัด
แตเทานี้มิพักประดักประเดิด
อยาฉลาถาขยับสิกลับกลาย
ปุางนรินทรแปิ่นอามาตยแราชสีหแ
คํารพรับวาจะจับพระบิดร
เสด็จออกขางหนาเสนาราบ
เหวยเสนาจับบิดากูพาไป
ฝุายเสนาฟใงวานาสังเวช
ไมอาจขัดกลัวผิดชีวิตยับ
มาถึงองคแภูเบนทรแนะเรนทรแสูรยแ
พิมพิสารพระองคแไดทรงฟใง
อยาเกรงจิตตแจะตองผิดเพราะตัวขา
รองไหพลางทางเชิญดําเนินไป
๏ จะกลาวถึงองคแอัคเรศทาว
สั่งใหจับบพิตรแพระบิดา
จึงเอาขาวเคลาใสในมวยผม
มาถึงตรุคนเคียงอยูเรียงราย
เห็นองคแพระภัสดาน้ําตาตก
ทรงกรรแสงโศกศัลยแรําพรรณแไป
พระโอรสรูแจงแสดงอัตถแ
นางยักใสในฉลองพระบาทา
เขาแจงความหามมิใหนางใสเกือก
สะไบหุมคลุมชิดใหปิดบัง
พระยาชาตสัตรูภูวเรศ
เพราะราชมารดามาหากัน
โองการตรัสตัดความใหหามขาด
พวกเสนามาแสดงแจงกิจจา
ใหหวั่นหวาดพระองคแทรงวิโยค
คิดถึงบุตรแสุดแสนใหแคนเคือง
หมอมฉันทูลเดิมทีพระมิเชื่อ
ทีนี้แทแนนักประจักษแตา
โอพระคุณทูลกระหมอมของเมียเอเย
สักกี่วันนั้นจะมีชีวาวาย
โหรทํานายทายแนแตกําเนิด
เมียคิดฆาพยายามเพราะความกลัว
จะเห็นพักตรแสักประเดี๋ยวจะเลี้ยวลับ
จะลําบากยากงายจะตายเปน

จับขังยัดไวอยาลดใหอดตาย
เชื่อรูปเถิดไมมากไมยากงาย
ดวยไมตายเธอยังใหญในนคร
จิตตแยินดีเชื่อร่ําแตคําสอน
พระเทวะทัตถวายพรอําลาไป
บังคมกราบกรุงกษัตริยแดํารัสไข
เอาเขาใสตรุขังเหมือนบังคับ
นาสมเพชพลไพรก็ไปจับ
เคารพรับกราบลาละลาละลัง
บังคมทูลขอความตามรับสั่ง
วารับสั่งแลวก็เจาเอาเราไป
พวกเสนาฟใงวาน้ําตาไหล
เอาเขาใสตรุขังเหมือนสั่งมา
ไดทราบขาววาองคแโอรสา
ใหชีวาสวรรณคตเพราะอดตาย
เสด็จดวยสาวสนมนางทั้งหลาย
จึงบอกนายผูคุมเขาใหเขาไป
แลวหยิบยกโภชนาเอามาให
เชนนี้ไซหลายวันเชนนั้นมา
โองการตรัสใหคนบนเกษา
ใหภัสดาหยอดคอพอประทัง
นางบดขาวเคลาเกลือกพระมังสัง
เขาไปนั่งใหเสวยเคยทุกวัน
สดับเหตุวาบิดาไมอาสัญ
ไดเสวยเคยทุกวันเชนนั้นมา
อยาใหราชมารดาเขามาหา
นางกัลยาณแยอดมิ่งมงคลเมือง
กําสรดโศกแสนสลดไมปลดเปลื้อง
พิไรเรื่องทูลกษัตริยแภัสดา
ถือวาเนื้อในไสไมใหฆา
จะทรมาอดอยากลําบากกาย
ไมควรเลยคิดไปนาใจหาย
เพราะลูกชายหมายฆาบิดาตัว
พอกอเกิดชันษาก็วาชั่ว
พอทูนหัวหามไวจึงไดเปน
พอเมียกลับแลวที่ไหนจะไดเห็น
มิไดเห็นพระจอมกระหมอมแกว
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สุดอาลัยใจเมียจะขาดแลว
ฝุายพวกเสนาบรรดาเฝูา
ทุกตัวคนพนจะอั้นกลั้นน้ําตา
ใหคิดถึงเจานายจะวายมวย
ปรึกษาอลวนจนน้ําใจ
นางยอกรออนองคแลงชุลี
ที่ขาไดผิดพลั้งแตหลังมา
คอยอยูเถิดพระเจาขาจะลาแลว
นางแสนโศกกําสรดสลดใจ
ฝุายองคแพิมพิสารธิบดี
สติตั้งกําลังพระโสดา
มิไดเสวยโภชนากระยาหาร
พระผิวผองดังทองแทงอุไร
ปุางบพิตรแอิศโรวราสยม
ประภาศถามเรื่องราวขาวบิดา
เสนาราบกราบกมบังคมทูล
เออเองเห็นเธอเปนทําอยางไร
เธอผอมซูบผิดอยางไรวะ
เองวิ่งไปบอกอยาใหเธอจงกรม
เออออพวกกระลาบกเองไปผา
เอาน้ําเกลือรดซ้ําใหร่ําไป
กระลาบกตกใจไดสดับ
ไมใครจะลุกทุกคนกลัวพนแรง
พากันมาถึงพระยาพิมพิสาร
โอพระองคแทรงเดชเดโชไชย
ไดโปรดเกลาชาวราษฎรสิ้น
มาตองขังแลวมิหนําจะซ้ําผา
๏ ฝุายพระเจาพิมพิสารภูวเรศ
หมอบบังคมกมหนาน้ําตาซก
ชรอยพระราชบุตรแสุดวิตก
เพื่อจํานงจะไดปลงซึ่งพระโลมา
จะมีใครปลงใหที่ไหนเลา
จึงใชใหเสนามาชําระ
จึงแยมเยื้อนเอื้อนอัตถแตรัสวาเจา
จะทําไมในประสงคแพระโองการ
กระลาบกฟใงตรัสใหอัดอั้น
แลวกราบทูลมูลความตามอะภัย

ใหแจว ๆ แววเสียงนางโสกา
สิ้นทั้งเหลาอยูพิทักษแที่รักษา
เวทนาสงสารรําคาญใจ
ก็สุดชวยผันแปรจะแกไข
แสนสงสารอรทัยเจาโสกา
ขอสมาสามีที่โทษา
ซึ่งเวราอยามีแตนี้ไป
ซึ่งเมียแกวหาไดกลับมาอีกไม
เหลืออาลัยใจขาดลีลาศมา
มะเหษีกลับคลอยละหอยหา
ภาวนาจงกรมระดมไป
เดชะฌานชูกายหาตายไม
ก็อยูไปหลายทิวารประมาณมา
ผานนิคมเมืองราชคฤหา
มรณาแลวหรือยังเปนอยางไร
นะเรนทรแสูรยแกรุงกษัตริยแไมตัดไษย
ขอรับสั่งเกลากระหมอมเธอจงกรม
ขอเดชะผิวผองละอองสม
ขอรับผมคิดอานประการใด
พระบาทาเชือด ๆ ใหเลือดไหล
แลวนาบไฟใหถานมันแดง ๆ
เคารพรับพจนาทําหนาแหง
อุสาหแแข็งขืนลุกขึ้นมาไว ๆ
เขากราบกรานตรึกตรองแลวรองไห
เคยเปนใหญยอดกษัตริยแขัติยา
ขาแผนดินชุบเลี้ยงไมเดียงสา
เชือดบาทาอิฐนาบกระหนาบยก
ทอดพระเนตรแเห็นเสนากระลาบก
ทรงดําริตริวิตกดวยสงกา
จึงใชใหกระลาบกเขามาหา
เพราะขังกูอยูมาชานานละ
ทั้งหนวดเครายาวคลุมออกรุมหระ
ทานทรงพระสังเกตซึ่งเหตุการณแ
อยาโศกเศราจงแจงแสดงสาร
อยานิ่งนานมาเองหรือเกรงใจ
บังคมคัลวันทาน้ําตาไหล
รับสั่งใชใหมาผาพระบาทา
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ใหเชือดเนื้อนาบไฟใสน้ําเกลือ
พิมพิสารบพิตรแแจงกิจจา
จึงตรัสวาดูกอนเจาเสนา
สั่งใหทําแลวจําจงทําไป
เสนารับกราบลงพระองคแโปรด
ดวยสุดขัดในจํานงพระโองการ
สมาสรรพจับมีดเขากรีดเทา
แลวรดซ้ําน้ําเกลือแสบเหลือใจ
สงสารพงศแองคแพิมพิสารแสน
ทั้งเจ็บแสบรอนเนื้อก็เหลือละ
ทั้งโภชนากระยาหารไมพานเลย
ไมมีสุขทุกขแทนพนปใญญา
อดเสวยเคยสวางทางจงกรม
อนาถจิตตแคิดนาอนาถใจ
อดีตชาติปุางกอนนั้นไซ
ทาวเธอใสเกือกในอุประจาร
เออเราทานทั้งหลายอยาหมายคิด
เห็นวานอยพลอยกันทําไมนําพา
อยาถือผิดคิดเห็นเหมือนเชนวา
บาปมีที่สรางไมงางไว
อยาถือจําคําชาติประมาทหมิ่น
ตนจะพูดแตงามตามสะบาย
ถาสรางกรรมทําใหระยําไป
ถึงนอยนิดติดตนเป็นมลทิน
เหมือนพระยาพิมพิสารพระโสดา
ไมเนิ่นชาชีวันก็บรรลัย
ฝุายวาพวกเสนาบรรดาเฝูา
ก็พากันมาแจงแสดงการ
ในวันนั้นคดีมีสองเรื่อง
จะทูลองคแทรงธรรมแกรุณา
เรากราบทูลเรื่องสารกุมารกอน
ปรึกษาพรอมแลวกมบังคมคัล
ขอเดชะองคแพระมะเหษี
พระยาชาตสัตรูพระภูบาล
รูวาบุตรแสุดแสนเสนหา
ไมทันเห็นพักตราใหปรานี
ใหเฉียวฉุนหุนคิดบิตุเรศ

ดูนี้เหลือแลวแลพระเจาขา
พระองคแเหยียดบาทายื่นออกไป
อันอาญากษัตริยแขัดไมได
อยาเกรงใจตัวเราไมเขาการ
อยาถือโทษอดออมกระหมอมฉัน
รับประทานโทษาขออาภัย
เปนรอยยาวเชือด ๆ จนเลือดไหล
เอานาบไฟไหมพังจนหนังหวะ
ไมมีแคนคิดขางหนทางพระ
สุดที่จะทนสมเพชเวทนา
ไดเสวยแตกองพระทุกขา
ทรมาทรกรรมนั้นร่ําไป
บาทระบมจะดําเนิรเดินไมได
เพราะทาวทํากรรมไวแตไรนาน
ทาวเธอไปในเจดียสถาน
มาชาตินี้จึงตองฝานพระบาทา
วาบาปนิดหนึ่งไซรไมนักหนา
บุญมากกวาวาจะกลบลบกันไป
พระโสดาทีเดียวยังหาฟใงไม
ยังเปิดใหมีกรรมลําบากกาย
วาหากินแตพอมื้อไมซื้อขาย
ครั้นตัวตายบาปไมวาพอหากิน
ทําเทาใดไดเทานั้นเหมือนกันสิ้น
ไมหมดสิ้นเปนเงาตามเราไป
พระบาทาตองเชือดจนเลือดไหล
จุติไปสูสวรรคแชั้นวิมาน
ก็โศกเศราเปลาจิตตแคิดสงสาร
ใหทูลสารกรุงกษัตริยแขัติยา
ขางในเมืองก็ประสูตรแโอรสา
พวกเสนาปรึกษาหารือกัน
ใหภูธรปรีดิ์เปรมเกษมสันตแ
อภิวันทแทูลเรื่องพระกุมาร
พระพันปีประสูตรแบุตรแสุดสงสาร
ใหเสียวซานซาบสิ้นทั้งอินทรียแ
กษัตราปรีดิ์เปรมเกษมศรี
ดังชีวีหัทไทยนัยนา
ชรอยเหตุทรงธรรมแจะหรรษา
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วันเมื่อองคแสมเด็จพระมารดา
แลวเอื้อนอัตถแตรัสสั่งแกเสนา
พวกเสนาสบสมัยพรอมใจกัน
พอไดชองคลองใจประจวบทูล
พระบิตุรงคแชีวงลับดับชีวี
ใหหวาดหวั่นพรั่นจิตตแดังพิษศร
โอพระคุณสิ้นบุญมาวางวาย
ขอชักเรื่องมาไวใหแตพอ
ถาคบพาลสันดานเปนพาลไป
ยังติดหวงบวงเบญะจมารขัง
ถาพาลชักนําแนะจะแวะวน
แมนคบพาล ๆ พากวาจะกลับ
เหมือนวัวหายภายหลังจึงตั้งคอก
เหมือนพระยาชาตสัตรูนั้นรูสึก
ตองปใญจาริยะกรรมระยํายับ
บารมีควรที่ถึงมรรคผล
ทานทั้งหลายจงจําเปนตํารา
อยาวาคนเหมือนกันแตชั้นไม
บระเพ็ชมันเหนียวขึ้นเกียวกลม
คนทุกวันตัณหายังหนามาก
ถาเห็นลาภแลวก็โลภละโมภไป
อยาคบพาล ๆ จะพาไปหาผิด
ทานทั้งหลายรักตัวสงวนตัว
ถาลวงพุทธฎีกาตําราหาม
ประกอบกรรมทํามาทั้งหากิน
ใครอยาไดพาลพบสมคบหา
จะเกิดกอการบาปเพราะหยาบคาย
ปใณฑิตาจะเสวนานั้น
อันนักปราชญแที่ทานดีมีปใญญา
แมนสงสัยสิ่งไรใหไตถาม
ถึงทุกขแโศกสาระพัดจะขัดเคือง
จะมีแตสวัสดิ์สัตถาผล
จะคอยรูสาระพัดทั้งอัตถแแปล
แมนคุนเคยคบหาอุสาสะ
จะผองแผวพากายใหหายมัว
ธรรมดานักปราชญแชาติบัณฑิตยแ
มีแตทางกุศลพนอะบาย

ประสูตรแกูออกมาก็เหมือนกัน
เองไปถอดบิดากูโศกศัลยแ
อภิวันทแทูลแถลงแจงคดี
นะเรนทรแสูรยแภูมินทรแปิ่นเกษี
เจาธานีทราบวาบิดาตาย
มาราญรอนเสียบทรวงไมเหือดหาย
แสนเสียดายบิดาดวยอาลัย
ไดเห็นขอจิตตแพะวงที่สงสัย
ดวยวาใจเปนมนุษยแปุถุชน
ไมจริงจังแจงประจักษแในมรรคผล
ดวยจิตตแตนระยํายับจึงกลับกลอก
เสียเยินยับโทษกรณแไมถอนออก
เสี้ยนหนามยอกบงไดขางในยับ
ไดสํานึกหวนจิตตแจึงคิดกลับ
เพียบอาภัพพอการดวยพาลพา
ยังไมพนอบายะทุกขา
ถาคบหาพาลชั่วมัวนิยม
ที่ตนไรรศชาติไมฝาดขม
ยังเฝื่อนขมรศชาติประหลาดไป
กิเลสรากเผือดถางหาบางไม
ประจงใจใหบัญญัติระมัดตัว
ไมมีคิดละลดพยศชั่ว
อยาเกลือกกลั้วแปดปนเปนมลทิน
จะเกิดความทุจริตเปนนิจสิน
ถาหลงลิ้นพาลพาหาอบาย
ทั้งชั่วนี้ชั่วหนาจะฉิบหาย
กระแสสายรศธรรมไมนําพา
ใหหมายมั่นมุงมาตรแปราถนา
จงไปสูมาหาใหเนือง ๆ
ทานจะไดแจงความไปตามเรื่อง
จะปลดเปลื้องดวยนักปราชญแฉลาดแท
เปนมงคลล้ําเลิดประเสริฐแน
ตามกระแสผิดพลั้งไดยั้งตัว
เหมือนชําระมลทินใหสิ้นชั่ว
จะพาตัวใหเปนสุขสนุกสะบาย
จะชักขางทางผิดอยาคิดหมาย
จะเผยผายพจนังก็ยั่งยืน

๒๔๕

เปรียบเหมือนฝใ่งคงคามหาสมุท
ลนออกไปแลวดังเหมือนอยางปืน
พูดจาแตละคําเหมือนอํามฤตยแ
มิไดคิดริศยาอิจฉาคน
ถาผูใดคบหาเหมือนยาทิพยแ
ทั้งสติปใญญาจะมาพูล
ถึงทุกขแโศกโทษทัณฑแสิ่งอันใด
ก็คงหมดปลดเปลื้องเรื่องธุระ
อยาสงสัยบาฬีมีที่อาง
ในตํานานเหมือนนิทานเลานิยาย
เลนแตเบี้ยเสียทรัพยแออกยับยอย
ระยํายับยากโซออกโรเร
เพราะเหลือจนซนซุกกระเซอเซอะ
คอยเขาหมอบอภิวันทแอัญชลี
บวชใหเปนฤๅษีที่อาศรม
สอนใหเรียนปรนนิบัติวิปใสสนา
มาวันหนึ่งเขาฌานบรรดานเหาะ
จิตตแประหวัดตกพลัดถึงปใถพี
ก็เกี้ยวพาราษีกันที่นั้น
มาอยูเรือนพอตามารดายาย
หากินอื่นสาระพัดจะขัดสน
ขัดเมียมันมิไดตองไปทํา
ลงอาชญาตามสาณุโทษที่
พอวันนั้นอาจารยแบรรดานใจ
เห็นคนมากหลากจิตตแใหผิดใจ
ใหมีจิตตแคิดสมเพชเวทนา
วาทานเอเยอยาเลยลืมสละ
ชายนั้นไดสติดําริหแธรรม
สําแดงเดชเพทฌานบรรดานเหิน
เรื่องเชนนี้มีมาถาธิบาย
วาคบคนพาล ๆ พาไปหาผิด
จงตรองตรึกใหแจงแหงยุบล
ใหเล็งยลผลประโยชนแโทษแลคุณ
ใหจิตตแประหวัดในรัตนแไตร
คือทุกขังอนิจจังอนัตตา
ทุกขังทุกขแพนจะทนทาน
ชาติชราพยาธิมรณะ

ไมมีซุดโซมยับไปกับคลื่น
เป็นแกนพื้นกระพี้ไมมีปน
ควรประพฤติ์ล้ําเลิดประเสริฐผล
เห็นใครจนเม็ตตายอมการุณ
จะยกหยิบโรครายใหหายสูญ
จะสิ้นสูญสาระพัดอุปใทวะ
ถาไดไปพูดจาวิสาสะ
แตเพียงปะก็ยังรอดไมวอดวาย
เปนตัวอยางจะใหมั่นสําคัญหมาย
ยังมีชายทรพลคนโลเล
ทั้งนี่นอยเขาติดพันเที่ยวหันเห
ก็ซัดเซไปในปุาพนาลี
เที่ยวไหลเลอะไปประสบพบฤๅษี
พระมุนีมีจิตตแคิดเม็ตตา
ใหเจริญทางพรหมวิหา
ครั้นอยูมาก็สําเร็จญานโลกียแ
มาจําเภาะสําเนียงเสียงอิถี
เหมือนสําลีมิไดเจ็บเปนเหน็บกาย
กับหญิงนั้นไดสังวาศเหมือนมาตรแหมาย
บานนั้นรายพื้นแตพวกโจรกรรม
อีเมียตนมันเที่ยวบนพิไรร่ํา
จนถึงกรรมเขาก็จับเอาตัวไป
ตระเวรรองฆองตีตามวิสัย
เธอเที่ยวไปบิณฑบาตรแยาตรา
เดินเขาใกลถามทักรูจักหนา
จึงใหโอวาทาสี่หาคํา
หนทางพระเปนไรถึงไมร่ํา
เครื่องจองจําหลุดคลาดขาดจากกาย
ลอยดําเนิรเมฆาเวหาหาย
ทานทั้งหลายจงตั้งสติตน
คบบัณฑิตยแชักพาไปหาผล
ระมัดตนบําบัดตัวเรงกลัวภัย
บาปและบุญอยางไรเอาใจใส
ใหหยั่งใจในพระลักษณญาณ
เราทานเกิดมาในสงสาร
จะประมาณทุกขแมีอยูสี่กอง
ทุกขแปะทะทุกขแทนใหหมนหมอง

๒๔๖

ทานทั้งหลายหญิงชายอยาหมายปอง
อนิจจังสังขารเราทานเอเย
จุติแลวกําเนิดเวียนเกิดตาย
ยังเปนคนเหมือนยนตแเขาชักหุน
เนาเหม็นใครจะเห็นวาผีดี
อนัตตาสูญเปลาไมเขาเรื่อง
กายเกิดจนกายจมลงถมดิน
อนัตตาตัวเราคะเนหวัง
อัปเปตะวิญญาโณไวเมื่อตาย
อธิสสะติจะทอดกลิ้ง
นรัฏฐังวะกะลึงคะรังนี้
ไมไดการสักสิ่งจริงนะกาย
ถาจะใชทางตรงก็ตรงไป
อันกายตายเนาไมเขาเรื่อง
คนกลับเกลียดกลัวซ้ําไมนําพา
อนิจจาคิดมานาสังเวช
ยังเปนคนถือตนกระไรเลย
งามทั้งโฉมงามทั้งนี้งามที่ผม
นมก็เตงเครงครัดกําดัดดี
ทั้งเนาเหม็นใครจะเห็นวางามดี
เวียนเกิดตายกายเนาอยูเนืองนอง
คิดใหเห็นเปนอะศุกกรรมฐาน
มีชีวิตทํามาเที่ยวหากิน
พระอัฏฐังคิกะมรรคจงรักใคร
อยาประมาทลุอํานาจแกโลโภ
อวิชาอาฆาฏอยามาตรแหมาย
สาระพัดสิ่งไรใชของเรา
ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมพึงได
ใครอุสาหแรักษาพยายาม
อกุศลจนทัศกรรมบถ
ที่นึกนั้นเปนกรรมทําดวยใจ
กายกรรมทําดวยกายมีองคแสาม
ทัศนกุศลกรรมเรงนําพา
อีกทั้งองคแสังโฆอุโบสถ
อยาประมาทละเมิดหมิ่นในศีลทาน
อยาใหหยาบบาปกรรมสิบสี่ดวง
สรางสะเบียงไปขางหนาหาใหพอ

ใหจากกองพนทุกขแที่ทับกาย
ไมเที่ยงแทแนเลยอยาไดหมาย
แตชั้นกายแกนสารก็ไมมี
พอสิ้นบุญธาตุวายตายเปนผี
สําหรับที่ถมพื้นปใถพิน
ไมมีเครื่องแกนสารเปนการสิ้น
ทั้งแรงกาหมากินจนสิ้นกาย
วาอะยังกาโยกายทั้งหลาย
ตุจโฉเปลาดายกายไมมี
ปถวิงเหนือพื้นปใถพีศรี
ไมมีดีนิ่งนอนเหมือนทอนไม
ถาไมตายตองการทํางานได
ถาจะใชทางคดก็คดมา
ไมเป็นเครื่องพึ่งพักไดสักทา
อยาหมายมาตรแปราถนากายาเลย
นาสมเพชหญิงชายทั้งหลายเอเย
เหมือนไมเคยเห็นตายวากายดี
ดูนาชมผิวผองละอองสี
สิ้นชีวีขึ้นผอืดอยูปืดพอง
นาบัดสีกายินสิ้นทั้งผอง
อัฏฐิกองเกลื่อนกลาดอยูดาษดิน
อีกประการหนึ่งเลาเราทั้งสิ้น
จงถวิลถึงสัมมาอาชีโว
อยาพะวงหลงใหลใจโมโห
ทั้งโทโสอดกลั้นใหบรรเทา
ใหเห็นวารูปกายตายแลวเปลา
ถึงของเขาแตสักนิดไมติดตาม
แตเวนไวรัตนะแกวทั้งสาม
ทานก็ตามติดมารักษาไป
จงกําหนดเรงใหเอาใจใส
วะจีกรรมหามมิใหเจรจา
ก็ตองหามหยุกหยิกเหมือนสิกขา
จงรักษาศีลหาสมาทาน
จงกําหนดใหแมนเปนแกนสาร
จงทระมานน้ําใจแลในคอ
มาลัดลวงดวงจิตตแใหคิดหอ
อยายอทอทางธรรมภาวนา

๒๔๗

เอาสติเปนทุนอยาละเมิน
คือเม็ตตาการุณมุทุตา
ถือขันตีอยาตีใหขันแตก
ความสัจจังตั้งไวในอารมณแ
จงตั้งกัตเวทีใหมีตอบ
ใหมะนะสิการะไวกะตน
พุทธาธัมมาสังฆานุสติ
ทั้งศีลาจาระวัดอยาคลาดคลาย
หนึ่งเทวากายานุสติ
อีกทั้งวิปใสนารักษาคุณ
ทั้งสี่อยางเปนหนทางใหระลึก
แตใหมีสติดําริหแไป
พระพุทธคุณใหดําริหแอิติปิโส
ธรรมคุณสวากขาโตวาใหครบ
สังฆคุณตั้งแตสุปะฏิปในโน
คือคุณพระพุทธแพระธรรมพระสังฆา
ทานใหพิจารณามีองคแหา
ทั้งมุสาสุรานั้นก็ดี
แลวคิดถึงศีลาขางหนาหลัง
จงจําคํานุสติใหตริตรอง
ที่ทําไวก็ใหนึกระลึกหา
เทวานุสติดําริหแการ
ที่ชั้นนั้นสรางเปนอยางนั้น
กายะคะตาอะนาปา
เปนหนทางขางวิปใสนาญาณ
อยาประหมาดพลาดพลั้งจงตั้งใจ

จงเจริญจัตุพรหมวิหา
อุเบกขาสี่อยางหนทางพรหม
เหมือนกลองแขกวาเลนไมเห็นสม
ใหนิยมกะตัญญรูคุณคน
จะประกอบความสวัสดิ์สัดถาผล
เปนมงคลพนโทษที่อบาย
จงดําริหแมุงมั่นสําคัญหมาย
อยาหางหายอุสาหแตรึกระลึกบุญ
จงดําริหแอยาวิตกใหหมกมุน
จิตตแกระตุนอะณาปาลมหายใจ
ถึงอยางเดียวถาวานึกนั้นก็ได
สักอยางนึกอยางไรใจเคารพ
วาพุทโธภควาวาใหจบ
วิญโูหิติจบพระธัมมา
จนถึงโลกัสสาติดําริหแวา
อันศีลานุสติคือองคแมี
อะทินณาก็หามกาเมสี่
มีองคแสี่ที่ใหนึกระลึกปอง
จงระวังคอยรักษาอยาใหหมอง
นึกถึงกองกุศลผลทาน
ถึงขางหนาแตจิตตแใหคิดอาน
อยูอยางทานที่เปนเทพยุดา
จึงขึ้นไปสูสวรรคแดวยหรรษา
อุปมานุสติดําริหแไป
อันเราทานจงเรงเอาใจใส
จะไดไปสูสวรรคแวิมานเอย

๒๔๘

เกล็ดสุภาสิตสอนชายหรือวิธีเกี้ยวหญิง (ไมระบุโรงพิมพแ พ.ศ. ๒๔๙๒)
ตําราอื่นมากลน
เหลือหลาย
ยังขาดตําราชาย
เกี่ยวของ
หญิงแรกที่มุงหมาย
มาสู ตนนอ
อยากทราบเชิญแตะตอง
อานรูดูจํา
ตําราเลมนี้นี่
แนะนํา
ทางทีช่ ายกระทํา
เรี่ยมแท
แรกพบนุชจนสําเหร็จเสร็จ
หากไมจําตําราแก
โทษแพความเพียร
จักขออธิบาย ผูกเป็นกลอนไว
สั่งสอนแทจริง
เกิดเป็นผูชาย
จะเกี้ยวผูหญิง
จงจําทุกสิ่ง
ใสไวในใจ
ธรรมดาสัตรี เลหแกลทวงที
เหลือที่ประมัย
จําไวเถิดรา
อยาไดสงสัย
เลหแกลภายใน
มากพนประมาณ
จะเกี้ยวผูหญิง รูรอบคอบจริง
ทุกสิ่งอยานาน
อยาใหเสียที
สัตรีวาขาน
โตตอบตามการ
กิจที่วามา
พูดทีทางเลน นานไปจะเห็น
คงเป็นจริงนา
โอนออนผอนตาม
ดวยความเสนหา
คอยพูดคอยจา
ชักเรื่องชักราว
อยาเดินตามหลัง ดูเห็นรุงรัง
นาชังจะฉาว
รูถึงพวกพอง
พี่นองเกลียวกราว
เขาคุมลูกสาว
เสียแลวจนใจ
จะเป็นเจาชู จงพิเคราะหแดู
ใหรูนิสัย
หญิงมีเชิงชั้น
จงหมั่นเวียนไป
เจรจาปราไส
ฬอลวงดวยกล
กินขาวเปียกรอน เรียบริมไปกอน
คอยผอนคอยปรน
เย็นเขาเมื่อไร
คงไดตัวตน
อยาทํารุกรน
เริศรางเสียการ
เหมือนหนึ่งใบไม ลมพัดกวัดไกว
เห็นไมอยูนาน
คงหลนลงดิน
ดวยลิ้นลมหวาน
คงจะเป็นการ
สมจิตรแคิดปอง
หนึ่งอุปเทหแ ทานวาไวเป็นเลหแ
หันเหตรึกตรอง
คาถาอาคม
ร่ําเรียนตอครู ไตถามผูรู
คิดดูใหสม
ขัดขวางขอไร
ถามไตอยางม
นักเลงจะชม
วาเชื้อชาติชาย
หวานดีกวาขม วาจานาชม
ลิ้นลมอุบาย
พูดเกี้ยวเลี้ยวลัด
สังกัดหัวทาย
จึงจะแยบคาย
เห็นจริงจังลง
เลาโลมโฉมนาง สรรเสริญรูปราง
ยิ่งอยางอนงคแ
งามเพียงพอตา
ลักขณาสมทรง
โฉมเฉกเอกองคแ
เอี่ยมสิ้นสาระพางคแ
พูดจาสามิภักดิ์ ลวนแตความรัก
ผูกสมัคดวยนาง
รักเป็นหัวนา
พูดอยาใหขวาง
ดูทีทาทาง
ชั้นเชิงมารยา
พูดไวใหมาก ชีวิตรแจะฝาก
จนวันมรณา
ใหเห็นจริงหมด
ปดดวยปใญญา
แตมเติมวาจา
ตอเรื่องเนื่องไป

๒๔๙

ชักเป็นทําเนียบ อธิบายปรายเปรียบ
ถาแมนมาล้ํา
พูดย้ําเขาไป
จับเอาคําเดิม คอยแตมคอยเติม
ตัดบาทตัดบท
เลี้ยวลดยักยาย
ชักเรื่องสมสู วาดวยเนื้อคู
บุพเพสันนิวาศ
แตชาติกอนนั้น
ทีลวงทีฬอ
อยาทํายนยอ
เป็นชายเจาชู
ใหรูกระบวน
แมนพูดมาลึก เราเรงตรองตรึก
ตัดเอาดวงจิตรแ
ใหคิดเห็นจริง
แม ๆ ไวเถิด ทานวาประเสริฐ
คงจะไดดอก
เพราะหลอกลวงหลอน
แตพอสมควร อยาใหลามลวน
อยาอวดตนนัก
จะหักเพราะเริง
เรียนคม ๆ ให ซุมซอนคมใส
ชักออกเมื่อไร
คงไดฟในฆา
เรียนพูด ๆ เลน พูดใหเขาเห็น
ปดใหมิดชิด
ปกปิดทวงที
เรียนรักเรงรู กลหญิงมีอยู
สามสิ่งนี้นา
ศึกษาจําไว
หนึ่งพูดแมสื่อ ปฤกษาหารือ
ติดบนติดบาน
ตรองการลวงนา
อยาเชื่อสื่อนัก ยอมจักขี้มัก
ปดเลนพลอย ๆ
ถอยคําทุกอัน
ฟใงหูไวหู
เรงพิเคราะหแดู
จะเท็จหรือจริง
ซึ่งสิ่งเจรจา
ตรองดูใหแน ถาเห็นเชือนแช
เกี้ยวตัวสื่อเอง
จะเกรงเขาใย
กลหนึ่งยืมของ เป็นแหวนเงินทอง
จะไดเป็นหวง
ติดทวงถามหา
จับไหนใหมั่น ตั้งจิตรแผูกพันธแ
อยาใหเหินหาง
จะเนิ่นนานปลาย
อยาทําขี้ขลาด เห็นหญิงนึกขยาด
เป็นชายชาติ์ชั่ว
ยอมกลัวสัตรี
พูดพรางวางหนา สําคัญนักหนา
อยาทําหนาเป็น
พูดเลนพร่ําพรู

พูดเรียบเป็นนัย
จะมาทาไหน
พูดย้ําคําปราย
ขอขอดทั้งหลาย
เคยครอบครองกัน
จึงไดผูกพันธแ
ถอยทอไมควร
สําบัดสํานวน
ใหลึกล้ํายิ่ง
อยาเสียวอนวิง
ไมเสียออนวอน
พูดจาซับซอน
จะชวนชักเหลิง
ปากโปูงเปิดเปิง
ฝใกไวดีกวา
อยาเที่ยวถือพรา
วาเป็นคนดี
อยาขยายคลายคลี่
คิดดูนิสัย
โบราณทานไข
อออือเจรจา
นัดพูดนัดจา
พูดแกแปรผัน
อยางนี้อยางนั้น
ใหรูแนวา
คําที่สื่อวา
ผันแปรแปลกไป
ตัวสื่อนั้นไซร
เรงปองยืมมา
ทีหลังนัดมา
คาดคั้นมุงหมาย
เบื้องนากลับกลาย
ทานวาไมดี
เจาชูเชนนี้
ใชตาใชหู
ตั้งหลักใหอยู

คอยฟใงแยบคาย
คิดแกแปรผัน
จิตรแใจใครครวญ
กลับกลอกหลอกหญิง
เรงจําคําสอน
ใหตองตามเชิง
ดวยการเจรจา
อวดวาตัวดี
ออกใหเห็นนัย
แตกอนเกามา
ใหพบปากกัน
เขาสั่งฉันมา
จะจริงหรือไร
ใหไดกอนนา
หาเรางายดาย
เป็นอื่นเสียที
อยาเอาเป็นครู
เหมือนพูดแตแรก

๒๕๐

คอยเลี้ยวเขาใกล วาจาปราไส
อยาใหเปลี่ยนแปลก
ผอนผันปใญญา
พูดอยาใหแตก
เรื่องรักคราวแรก
ใหเห็นความจริง ลวนสิ้นทุกสิ่ง
พาดพิงเกี่ยวเกย
ตราบเทาวันตาย
ไมหนายนองเลย
พูดวางหนาเฉย
กลหนึ่งวาชอบ ถาแมนดักลอบ
หมั่นกูดูปลา
ทําละเลยไว
ที่ไหนเลานา
คนอื่นเขามา
หมั่นยกบอย ๆ ปลาซิวปลาสรอย
ไมหอยก็เตา
คงไดกินเนื้อ
เป็นเหยื่อของเรา
ไมเสียทีเปลา
อยาทําเงื่องเงอะ นั่งนิ่งหนาเซอะ
ทําเคอะขวยเขิน
เขานั่งใหใกล
อยาใหหางเหิน
พูดจนหญิงเพลิน
อยาทําเป็นอาย มือสอดกอดกาย
อยาคลายเคลาคลึง
ใหเกิดกําหนัด
สัมผัสรําพึง
โลกีรอนรึง
โลกีเป็นหัวนา
จงอุสาหแเอาใจใส
ทุกสิ่งที่สอนให
จงจําไวอยางลืมหลง
แมนเกี้ยวหญิงแมหมาย พูดอธิบายแตความตรง
อยาออมคอมเป็นกง
จะเวียนวงยืดยาวความ
ดวยวาเขาเคยแลว
พอพูดแววก็วูวาม
ดังไฟไหมลุกลาม
ยอมรูแทเป็นแนนอน
ถาแมนอุมลูกมา
จงพูดจาวาวิงวอน
เขารับเอาลูกออน
ฉันขออุมหนอยเถิดรา
ดวยเหมือนไกสองขน ยอมรูกลเสนหา
พูดมากไมเขายา
ดูอัชฌาพอสมควร
ถาแมนเกี้ยวหญิงสาว คอยวากลาวอยาลามลวน
พูดจาใหน้ํานวล
จงออนนอมดวยวาจา
ถึงแกกวาหลายปี
รองเรียกพี่ไวเถิดรา
ครั้นนานไปภายนา
ยอมจะเป็นไปทุกที
ถาแมนหญิงเกี้ยวกอน เรงผันผอนใหจงดี
เรียกไวแตลวนพี่
อยาใหเคืองระคายเลย
ความเพียรเป็นที่ยิ่ง
เกี้ยวผูหญิงอยาทําเฉย
เด็กหนุมยังไมเคย
ยอมรูไวอยางนี้นา
แรกพูดสําคัญนัก
ยอมขี้มักจะประหมา
คอยตั้งใจคอยพูดจา
ดวยปใญญาของตัวตน
แมนหญิงเคยลอเลน
เราทําเป็นไมรูกล
พูดจาใหเวียนวน
ไมรูหนวาแหงไร
หยอกเยาใหยวนจิตรแ ทอดสนิทมีเยื่อใย
ทําโงเงาไมเขาใจ
จนหญิงเจนเขาทุกที

ผูกสนิทชิดเชย
คอยชมายชายตา
จะลักกูไป
ที่ปุวยการเดิน
ปากวามือถึง
รากเรารุมใจ

๒๕๑

ครั้นคุนกันเขาแลว
อยาใหแคลวจากโลกี
ถือวาไดไวเป็นดี
อยาพาทีใหชักชา
สิบเบี้ยอยูใกลมือ
เอามาถือไวดีกวา
ยี่สิบอยูภายนา
จึงคอยหาอีกตอไป
หนึ่งหญิงรูปรังเกียจ
อยาพึ่งเกลียดเขากอนไซร
พูดจาคอยปราไส
ชอบกันไวดีกวาชัง
เมื่อนานไปภายนา
เราเที่ยวหาไมสมหวัง
จะไดกลับมายั้ง
พอพักเลนกอนเป็นไร
หวยหนองคลองสระศรี ยอมเป็นที่พักอาศรัย
ศาลานารีไซร
อยาถือใจวาเกินเลย
พึงนึกวารักสนุก
พอแกทุกขแไวเถิดเอเย
เที่ยวรักเที่ยวลอบเชย
เพียงสะเบยสบายใจ
หมั่นหาคงไดแน
เป็นเที่ยงแทอยาสงสัย
มิที่หนึ่งก็ที่ไหน
คงจะไดดังปรารถนา
อยาเลือกวารูปชั่ว
พอเบาตัวเราดีกวา
ถึงรูปรางดําเป็นกา
จงอุสาหแแข็งใจเอา
กลิ่นเหม็นสาบหรือขื่นเขียว อยาเลือกเกี้ยวเลยหนาเจา
ดีกวาเที่ยวเลนเปลา
จงจําคําร่ําสั่งสอน
เกี้ยวไดไมวายเวน
นึกวาเลนตลุมบอน
เที่ยวสืบเสาะและซอกซอน
คิดผันผอนใหไดการ
ถาเห็นเป็นหลักหลาย คิดธิบายอยาเนิ่นนาน
ชักพามาไวบาน
ตรึกตรองการใหชอบที
อยาใหมาตัวเปลา
ไดของเขามาบางดี
เชิงเที่ยวเกี้ยวสัตรี
คิดเชนนี้จึงประเสริฐ
ถาแมวาชั้นชั่ว
ไดแตตัวก็เอาเถิด
เขาคงชมวาล้ําเลิศ
สมนามเกิดเป็นเจาชู
เพื่อนฝูงก็นับถือ
ยอมเลื่องลือกันเพรียกพรู
แตกตื่นกันมาดู
จะชวยชูวาเราดี
แมนหญิงรูปรางชั่ว
อยาเมามัวดวยโลกี
ไดแลวเรงหลีกลี้
อยายวนยีจะติดตัว
รูรศแลวเริศราง
รีบเหินหางอยาเมามัว
อยาใหมาพันพัว
จะติดตัวไปจนตาย
เหมือนหนึ่งปลูกเรือนผิด เสียน้ําจิตรจนเรือนทะลาย
มีเมียผิดคิดบอวาย
จนตัวตายไปเปนผี
ทั้งสองสิ่งอุสาหแจํา
เอาถอยคําไวจงดี
เบื้องหนายังมากมี
กลโลกีในโลกา

๒๕๒

ยากที่จะสั่งสอน
ยอกยอนผอนพูดจา
ตรึกตรองทุกค่ําเชา
ถึงจะเงื่องๆ เป็นกล
ถาแมนมันรูเทา
ถารูไมถึง
กลหนึ่งพูดลวงฬอ
พูดไวใหเปนที
พูดจาใหมิดชิด
อยากไดอุสาหแเดิน
เที่ยวแกวงเปลาๆ
แรกนึกพูดไว
ดีแตนอกมาน
เทีย่ วเลนพร่ําเพรื่อ
นึกพูดลืมหมด
จะพูดก็ขัด
คนจําพวกนี้
โงเงาเตาตุน
แมนเกี้ยวมันรัก
นิ่งเสียคนเดียว
ปใญญาของตัว
เพื่อนดีนอยตัว
แมนมันรูไส
ใหเปนอาหาร
ใชแตโลกียแ
รักเทาพื้นหนัง
พระมหาสมุท
หยั่งน้ําใจคน
เรงตรึกนึกดู
ปากกาวายาว
รูสิ่งอันใด
คอยปกคอยปิด
แมนมีคนรู
จะชวดไดพบ
อยาเดินหลายคน
เราเห็นไมดี

มันแงงอนเต็มประดา
ดวยปใญญาของตัวตน
ใหรูเทารูทันคน
ไวแยบยลใหลึกซึ้ง
ก็จงเอาเสียสักครึ่ง
สักนิดหนึ่งอยาใหมี
จะสูขอเจาโดยดี
ประเวณีอยาลวงเกิน
ทําสนิทอยาหางเหิน
อยาทําเยินยนกลับมา
ใจตรึกนึกเอา เที่ยวเขลาปใญญา
ตรองไปหนักหนา ปะเขาประหมา
ที่จะเอาการ เขาแลวกลับกลาย
นาเบื่อนาหนาย ปะแลวทําอาย
ใจคอทอทด หายหดเหลวไหล
ไมสนัดออกได กระแอมกระไอ
ทานวาอัปรี
ไมมีใครเหมือน
งวงงุนแชเชือน ดีแตตามเพื่อน
อยาอวดเพื่อนนัก มันจักอิจฉา
อยาเที่ยวพูดจา กริ่มไวดีกวา
จะดีจะชั่ว
ไมรูหรือไร
เพื่อนชั่วถมไป อยาพึงไวใจ
เคืองขึ้นเมื่อไร สาวไสออกมา
ทําทานแกกา ยุแยงแกลงวา
ความอื่นยังมี มากมายอนันตแ
คนชังนับพัน อยาไวใจมัน
ลึกซึ้งที่สุด
ยังจะหยั่งถึง
ลึกลนสุดซึ้ง ยากแทหยั่งถึง
อยาทําจูลู
ใหรูอึงไป
ปากคนเราไซร ยาวพนวิสัย
เที่ยวเลาลือไป จัญไรนักหนา
ใหมิดดีกวา
เกี้ยวชูสูหา
มากมายหลายหู ยิ่งกวาปืนดัง
ประสบสมหวัง เพราะเลาเขาฟใง
เพื่อนฝูงของตน อยาพากันไป
ชวยชี้บอกให เดินคนเดียวไซร

ตัวสั่นขวัญหาย
หลีกเลยเฉยไป
อกสั่นฟใ่นเฟือน
พูดเลนเฮฮา
อวดเขาทําไม
ความลับเลยนา
ใหแตกจากกัน
จงจํารําพึง
ก็พึงเขาใจ
ยิ่งกวาปากกา
อยาเลาเขาฟใง
แลวจะโทษใคร
นั่นและเห็นดี

๒๕๓

คอยดอมคอยมอง
เหลียวซายแลขวา
ถึงแมแมพอ
ใหพนเขตรคาม
ยามตรุษสงกรานตแ
ชวนเลนกีฬา
ถาเลนถั่วยอย
ลูบแขนลูบมือ
ชายตาจับดู
ถาแมนจะเลน
อยาหลงเลนนัก
เลนเบี้ยเกี้ยวชู
เกาเบีย้ สิบเบี้ย
เราขามบอรอด
กลหนึ่งวาไว
เขาชอบทาไหน
ฟใงดูราวความ
คิดใหรอบคอบ
พูดชักนิทาน
คําสุภาษิต
เขาตนตอได
พูดปดสักหนอย
หญิงหนึ่งสามาน
ติคนอื่นชั่ว
ตั้งตัวปใ้นปึง
พูดโลนตามปาก
พูดโลนตามคํา
หญิงหนึ่งนั้นนา
เหมือนยังบาใบ
ถาแมนจะเอา
เขาไปลองดู
ความอายสัตรี
ผัด ๆ เพี้ยน ๆ
ไดบางเล็กนอย
แลวนัดมางาย

ดูพวกดูพอง ทั้งนองทั้งพี่
ดูทาใหดี
แลวจึงจรลี
พบเราเขาหนอ รีบเดินออกมา
สักสามสี่วา
ทําไมไดนา
เที่ยวเลนตามบาน หมายจะดูกัน
พูดจาติดพันธแ ฉุดมือยื้อกัน
กําตัดกําตอย ใชสรอยเสียดสี
ถูกถือในที
พูดจาวาที
ก็คงจะรู
ในทีก่ ระบวน
คงเป็นเชิงชวน กระบิดกระบวน
นานไปมักจัก เสียยับเสียยอย
อยาอยูตะบอย เสียบางเล็กนอย
อยาเลนใหเสีย ที่จะเอาการ
เหมือนทอดสพาน นิ่งอยูนาน ๆ
เขาถึงผูใหญ พูดใหเห็นดี
ยักไปตามที
ถอยคําทั้งนี้
เราคอยพูดตาม เรื่องราวเหตุผล
ที่ชอบใจคน ขอนี้พิกล
มีในตํานาน
โบราณวามา
ตอติดพูดจา ซักโนนนี่นา
จะกลัวไปไย สมบัติผูหญิง
ก็พลอยเห็นจริง ลวนดีทุกสิ่ง
ยกตนขมทาน โวหารเจรจา
สวนตัวไมวา ติฉินนินทา
ใครรูไมถึง
วาดีสุดใจ
บออยากคบใคร พูดมาพูดไป
ถาจะเกี้ยวไซร คงไดโดยงาย
อยาทําเป็นอาย จะไดเหมือนหมาย
ถึงใครพูดจา กมหนาทําเฉย
มิใครพูดเลย เป็นคนไมเคย
พูดพอเป็นเลา อยาใหวุนวาย
คงรูแยบคาย อยาทําเป็นอาย
ทุกคนยอมมี พูดเป็นมารยา
วนเวียนเวลา อยาฟใงวาจา
ยังไมเรียบรอย แตพอเป็นเลา
สะบายตัวเรา จงเรงจําเอา

ไปพูดเถิดรา
เปลาสิ้นทั้งนั้น
หยอกเยายวนยี
แตพอสมควร
มีมาบอย ๆ
นึกวาใหทาน
นึกแทงสักที
ชอบในใจคน
เกิดดวยปใญญา
พอใหเห็นจริง
คงสมปรารถนา
เยาะเยยไยไพ
ปากเปราะเราะราย
ไมเนิ่นนานเลย
คบชูสูชาย
หญิงนั้นเลยนา
วิงวอนทุเลา
ขอคําสําคัญ

๒๕๔

กลหนึ่งนั้นหนา
พูดไดถอยคํา
แมนทําวุนวาย
ถาเห็นวาคลอง
กลหนึ่งทานวา
ดูพวกดูพอง
อยางเดินกรอบแกรบ
ดูใหถี่ถวน
อาวุธเราไซร
เพื่อเกิดเหตุการณแ
เอาแตตัวรอด
ยังกลหนึ่งเลา
เปิดประตูนาตาง
ทดลองดูที
เบื้องลางเบื้องบน
แมนขึ้นไปได
เปิดลองชองฝา
แมจับไวก็ดี
จงกอดไวใหมั่น
ทําไมเราไมได
ถาแมพอแมมา
พูดจาคอยปราไส
ผิดแลวแตจะโปรด
หวานๆ ไวเถิดรา
แมนเขาทําดีตอ
ถาเราเอาเงินมา
เสียทีลงแลวยับ
กลับปรับเป็นขโมย
ถาจะเอาดูใหดี
ชาวบานใหมีรู
ชาวบานเป็นพยานไว
สั่งสอนทั้งนี้
ขึ้นหาลูกสาว
คิดดูใหดี
ตายดวยลมปาก
คิดดูใหรอบ
ระวังตัวไว

แรกนัดไปหา กลางปุาไพรสานตแ
อยาทําไมกัน คอยผอนคอยผัน
ทีหลังจะอาย นัดไมมาหา
ไดชองอยาชา จงเรงลงงา
จะขึ้นไปหา
บนเรือนก็ดี
ทั้งนองทั้งพี่
เขาจะคอยตี
มองดูคนแอบ ขางหนาขางหลัง
อยาดวนขึ้นรัง วาไวจงฟใง
เมื่อจะขึ้นไป ซอนไวเสียกอน
จะไดเปิดบาน นาตางโดดไป
เล็ดลอดลงได สิ่งของหญิงไซร
หญิงนัดแนะเรา ลอบลักรักกัน
รอรับเราพลัน เรงเอาผาพัน
จะรายหรือดี ทวงทีพริบไหว
แยบยลกลนัย ทางหนีทีไล
ลิ่มกลอนถอนไว ประตูนาตาง
ดูทา ดูทาง
อยาไดไววาง
เราอยาหนีไปจากกัน
อยาไดพรั่นหวั่นเลยนา
กอดเขาไวอยาคลาดคลา
ถึงจะวาเราอยางไร
ทานจะไดเวทนา
ฉันขอโทษไดเม็ตตา
ดวยวาจาไมตองโบย
เอาเงินฬออยาปรารถนา
เขาจะหาเป็นขะโมย
จะถูกจับทําโทษโภย
จะตองโบยถูกตีรัน
จึงไมมีโทษโภยไภย
อยาจูลูตามแตใจ
พอแมใหเงินทองมา
แตกอนยอมมี
โบราณกลาววา
เรื่องราวมีมา
จงจําวาจา
ในทวงในที
เขาจะฬอลวง
ความยากใหญหลวง
ฝูงคนทั้งปวง
เที่ยวรักเที่ยวลอบ
นี้ยากนักหนา
อยาใหเสียทา
จะตองอายหนา

ไปดวยปใญญา
แทงเสียทันที
จงเรงระวัง
คําเราสั่งสอน
อยาไดเจตนา
ไมยกยื่นไป
อยาใหขัดขวาง
หมิ่นใจภัยยันตแ

สอนสั่งทั้งปวง
เขาจะนินทา
แกคนทั้งหลาย
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เรงนึกตรึกตรอง
แคพอรูไว
อานพอเป็นเลา
กลลวงกลฬอ
เราเรียงเรื่องกลอน
พลั้งพลาดบาดบท
สุภาสิตสอนหญิงสาว
สั่งสอนกันหนักหนา
ลวนแตใหดีพรอม
นี่สอนสวนผูชาย
ผูกไวใหเห็นความ
ยายยักในอักษร
สอนใหภิญโญยิ่ง
รูในทีทาทาง
บางทีสัตรีหลอก
เสียทีแลวขายหนา
มีจิตรแคิดเจ็บใจ
ครั้นจะไมสั่งสอน
ชาวบานจะเยาะเยย
ไมรูวามารยา
รักเรียนเป็นเจาชู
แมวาทานผูใด
จบเสร็จสําเหร็จสิ้น
เกล็ดภาสิตสยาม
สอนสั่งแตชายทราม
สิ่งใดพลาดปราชญแจี้

ดูในทํานอง
มีในอธิบาย
แลวจงจําเอา
เติมตอขอคํา
ไวบํารุงสอน
ของดอภัย
เป็นเรื่องราวโบราณมา
เขายอมวากันมากมาย
มิใหยอมลงงายดาย
คิดอับอายตองสั่งสอน
จงทําตามในบทกลอน
ที่สูงต่ําแลคํากลาง
เกี้ยวผูหญิงอยาอางขนาง
ทุกสิ่งสิ้นที่มารยา
ขี้มักบอกใหเป็นขา
เขายอมวาไมสั่งสอน
จึงผูกไวเป็นกาพยแกลอน
กลัวจะโงขายหนาตา
วาฮาเฮย! อายชาวปุา
กลหญิงวาไวอยางไร
จงรอบรูซึ่งกลนัย
มีคุณแลวอยาทําเฉย
กระแสความ
เชิดชี้
กิจเกี่ยว หญิงเนอ
โปรดแจงสแดงเสริม

มีอยูมากมาย
ยอกยอนยักยาย
หูใสใจจํา
กลบเกลื่อนเงื่อนงํา
สืบกันตอไป
แกทานทั้งหลาย

ยากที่แนะนํา
ลึกล้ําเหลือใจ
อยาไดนินทา

๒๕๖

อาวาศโวหาร (โรงพิมพแสมุด พ.ศ. ๒๔๙๓)
ขอแสดงแจงกิจลิขิตไข
เป็นทางเพศโลกียแคดีไทย
ดวยเราไดยินขาวเขากลาวกัน
วาพวกหนึ่งสึกลาสิกขาบท
ออกไปอดรวนเรอยูเหหัน
ไมสมหมายเหมือนคิดที่ติดพัน
ก็ปุวนปใ่นปุนปี้เขาที่จน
จะวางสื่อสืบสายเลนรายใหม
ก็ขัดในถุงเคากระเปาหลน
เขาลวงตับกินสิ้นองคแดวยหลงกล
เหลือแตตนเจ็บยอกดังหอกตํา
ยังพวกหนึ่งฮึกเหี้ยมไมเจียมจิตตแ
ไปแนบชิดนางโรงจนโครงบ่ํา
น้ําตาตกอกพรองเป็นหนองช้ํา
จนเลยซ้ําสังขารแชีวาวาย
บางบุรุษรักนางที่รางรัด
ปลงสัมผัสไปจนเลยเสวยหวาย
เห็นแกกินไมรูการประมาณกาย
ยังอีกรายหนึ่งหวังที่มั่งมี
ครั้นเขาโกงทุนสิ้นตองผินกลับ
ไมมีทรัพยแจะไปกองเขาตองหนี
ที่จริงจิตตแอยากจะไดแตไมมี
ก็เสียทีปรารถนามาชานาน
ฝุายสตรีก็อุบายหลายชะนิด
บางชอบชิดเชื้อขุนนางอยางวิตถาร
มีบาวไพรชายหญิงทรัพยแศฤงคาร
พลอยโดยสารเขาไปรักก็มักชุม
บางชอบคนรูปเพราเป็นเจาชู
หมายเป็นคูรวมหอมรสุม
บางชอบเชื้อกระลาการศาลผูคุม
บางชอบหนุมมีวิชาขางหากิน
คดีโลกหญิงชายมีหลายอยาง
มีตาง ๆ ฟใงดูไมรูสิ้น
เราคิดถึงอาตมาเป็นอาจิณ
ดวยไดยินขาวคราวใหหนาวใจ
ที่บางพวกขางผัวดีมีสงา
แตภรรยาก็กลับเชือนขางเลื่อนไหล
ทะเลาะตีดากันทุกวันไป
จนบานใกลเรือนชิดระอิดระอา
ที่พวกหนึ่งภรรยาอัชฌาชอบ
รูรอบคอบตื้นลึกไดศึกษา
แตฝุายผัวทุจจริตผิดตํารา
ตองตีดาเชาเย็นไมเวนวัน
ที่บางพวกโลโภโมโหหึงสแ
ใสกันอึงทุมเถียงจนเสียงสั่น
ไมมีอายเพื่อนบานประจารกัน
พอสิ้นควันกลับฝืนมาคืนดี
ทั้งผัวเมียเคี่ยวเข็ญไมเป็นสุข
มีแตทุกขแหึงสาหแนาบัดสี
มีเงินทองรางเลิศเกิดกุลี
ของเกามีพลอยมวยเพราะปุวยการ
โอตัวเราจะอยางไรก็ไมรู
มาตรองดูอาตมานาสงสาร
เห็นเยี่ยงอยางหญิงชายหลายประการ
จะอางอานเอาเป็นแบบไมแยบคาย
เราพิเคราะหแเสาะสอบระบอบเบื้อง
ตําหรับเรื่องทํากินสิ้นทั้งหลาย
คือความดีนี่แลจูงพยุงกาย
ทั้งหญิงชายเหมือนกันเป็นมั่นคง
คนไมดีแมนจะมีตั้งกําปใ้น
ไมกี่วันยับยุยเป็นผุยผง
เพราะผัวเมียสกปรกไมตกลง
จึงเสียวงศแความดีราคีมอม
แมนดีทั้งเมียผัวไมชั่วชา
อุตสาหแหารวมสิบชวยริบหอม
จะกินอยูรูกําหนดสูอดออม
รูหวานลอมเบาหนักไมยักจน
เป็นผูชายเรื่องเสียเพราะเมียรัก
ถูกที่นักเลงเลนไมเป็นผล
ถึงหาไดวันละชั่งอยากังวน
คงจะจนเพราะดวยเมียทําเรี่ยราย

๒๕๗

เมียดีถึงผัวจะชั่วบาง
ดวยเงินทองอยูในมือเขามากมาย
นี่แหละเราพวกบุรุษที่สุทธิ
ถึงยากจนรางรูปจะซูบทราม
ถาใจเร็วดวนไดไมพินิจ
เหมือนปลูกเรือนมีที่กะไมสเบย
เขาจะวาสิ้นคิดกะบิดเสีย
ครั้นกลัวอายเราไมขายก็จะจน
แดนแผนดินนี้ไมใชเทาใบพฤกษแ
แมนหาจบมิไดพบตองลํานํา
อันรวมเรือนเพื่อนชั่วยอมมัวหมอง
มีแตทําเจ็บแคนแสนทวี
วายังมีสองสงฆแทานทรงพรต
สํารวมศีลปฏิบัติอุปใชฌา
จึงปรึกษาปรองดองกันสองรูป
เห็นสิ้นบุญที่ในคุณพรหมจรรยแ
วากระผมทั้งสองครองสิกขา
นิมนตแโปรดกระผมดวยชวยพิจารณแ
ฝุายพระครูวาดีแลวชีตน
หยิบกระดานมาพลันเร็วทันใด
เก็บสอบสวนสิ้นกระบวนตําหรับเวท
แตองคแหนึ่งคราวเคราะหแฉะเพาะครู
พระอาจารยแบอกตรงวาองคแนี้
เนื้อคูแททิศอุดรอยารอนรน
แตองคแนั้นเป็นเวลาชะตาขัด
ถาแมนสึกแลวคุณจะวุนวาย
ทั้งเนื้อคูก็ซ้ําเป็นกําพรา
อยูใตตัวเลขวาอาคะเณยแ
ถาปีหนาสิ้นเคราะหแและเหมาะนัก
ที่จะมีคนชุบชวยลวนรวยมี
ทานพระครูองคแนี้วิธีเลข
ถาทักดีทักชั่วกับตัวใคร
ฝุายสองสงฆแฟใงสารอาจารยแบอก
เขาหองลมตัวนอนกับหมอนอิง
องคแที่ไดฤกษแยามจึงถามไต
คุณจะสึกเป็นคฤหัสถแก็ขัดทรวง
องคแเคราะหแรายจึงตอบวาชอบผิด

พอคัดงางกันไวไดไมใหงาย
เขากลัวขายเขาเป็นขาคอยวาปราม
จงตรองตริดูใหดีอยาผลีผลาม
เอาแตความสัตยแซื่ออยาถือเลย
มีเมียผิดเสียยี่หอนะพอเอเย
จะเปิดเผยอยากขายก็อายคน
ลงขายเมียกินเลนไมเป็นผล
ดวยเสียกลทวงทีสตรีทํา
ควรจะนึกหาที่สตรีขํา
พึงอยูร่ําเดียวไดสบายดี
เหมือนยังทองปนครั่งสังกะสี
ดังเรื่องมีแตบุรําจะนํามา
ถวนกําหนดคิดเสร็จเจ็ดพรรษา
ครั้นนานมาหนายนึกคิดสึกพลัน
วาเราซูบซีดโศกโรคกะสัน
จึงชวนกันเขาไปหาพระอาจารยแ
สิ้นศรัทธาแลวขอรับตองกลับบาน
ดูฤกษแการณแนั้นจะดีราศีใด
สิ้นกุศลตามศรัทธาอัชฌาศัย
เอาวันใสปีเดือนลงเรือนดู
ก็แจงเหตุจัดเจนถึงเกณฑแคู
พระศุกรแอยูเสารแแซกเขาแปลกปน
ชะตาดีสึกเถิดคงเกิดผล
จะมีคนนําใหไดสบาย
ศุกรแสัมผัสเสารแทักอยามักงาย
ชะตารายพาพิรุธแทบซุดเซ
ชันษาขัดสนระหนระเห
มักรวนเรทรัพยแนอยไมคอยมี
สึกก็จัดไดเขตตแที่เศรษฐี
ชะตาดีเกณฑแเลขเอกกะไร
เป็นหมอเอกยอดตําราจะหาไหน
ไมเหลวไหลแมนยําเป็นคําจริง
ตางลาออกจากกุฏีดังผีสิง
ไมพูดนิ่งหนามอยละหอยทรวง
เอออยางไรฤกษแยามก็หามหวง
จะรอลวงปีหนาหรือวาไร
ลองเป็นทิดดูสักหนทนไมไหว

๒๕๘

จะยากจนคนรําคาญประการใด
ปรึกษาพรอมตางลาสิกขาบท
เจาทิดดีสึกไปไดภรรยา
แตทิดรายติดขัดวิบัติสิ้น
มีเขาของเปลื้องหมดปลดจํานํา
ดวยแตกอนเขาเห็นเมื่อเป็นพระ
เป็นนักเทศนแลือชามหาพน
จึงกลับจิตตแคิดวานิจจาเอเย
เราขืนอยูในเวียงชัยคงไดอาย
เป็นลูกจางชาวบานนอกลอกทองรอง
ไมมีใครทายทักรูจักนาน
จึงไปอยูสวนลางบางน้ําผึ้ง
ถึงหนักเบาก็ไมพรั่นเขาฟในฟอน
เจาของสวนเห็นดีที่ขยัน
วาหนูลิ้มหลานเรายังเปลาตน
ทั้งผัวเมียพรอมใจจึงไขทา
วาหลานเรานี้ผูใดพอใจปอง
ถาคนชั่วถึงจะมีสักสี่หาบ
ไมอยากคบคบขี้ถังที่มั่งมี
ถาคนดีมีพรามาสักเลม
รูจักหาก็ยอมไดวิสัยคน
ฝุายทิดรายฟใงดูรูตระหนัก
กลับขยันหนักขึ้นตื่นแตเชา
ประมาณการเชนนี้ปีหนึ่งได
ใหเงินชั่งสวนขนัดพอหัดเคย
ฝุายแมลิ้มหลอนก็ดีสตรีเรียบ
มีอาฌากิริยาเป็นอาจิณ
รูรอบคอบเก็บเขี่ยไมเสียหลาย
ทั้งหุงตมกินอยูรูประมาณ
เมื่อผัวกลับยกสํารับมาวางเทียบ
ผัวกินแลวจึงจะไดมาใสทอง
สิ่งใดเหลือถาทางจะคางได
เป็นของบูดลางเทคะเนมี
ถาปลาราก็อุตสาหแเอาเกลือใส
ทั้งไหเกลือวางใหใกลเตาไฟดํา
เมื่อจะกินลางทําจนดําหมด
เป็นสองมื้อหรือเป็นสามความเสียดาย

ก็เป็นไปตามกรรมเราทํามา
ไดจริงหมดเหมือนทานอาจารยแวา
เชื้อแมคาพอแมอยูแพชํา
จะหากินเจียนปิ้มไมอิ่มหนํา
ครั้นจะทําจางบาวเอาผูคน
ก็ยอมสะสวยแทครองแพรยน
ครั้นสึกจนจางกินไมสิ้นอาย
กะไรเลยเกิดกอขอฉิบหาย
ไปซอนกายเรือกสวนเถิดควรการ
พออิ่มทองกวาจะลับดับสังขาร
พอปิดการอายไดไกลนคร
พอไปถึงชั่งขุดไมหยุดหยอน
ค่ําก็นอนหางสวนสงวนตน
ออกปากชมพูดกันไมนับหน
ถาชอบกลจะใหอยูเป็นคูครอง
ทําพูดจาแชเชือนเป็นเงื่อนสอง
ตรงเงินทองไมประมาณแตการดี
เราขอสาปเกลียดหนายิ่งกวาผี
เขาถือดีไวตัวไมกลัวจน
เราก็เต็มใจใหไมฉงน
คงใหผลมีมั่งสักครั้งคราว
วาเขารักเราแนกระแสขาว
หมากมะพราวเก็บเขี่ยไมเสียเลย
เขาก็ใหแตงงานเป็นหลานเขย
ไดชดเชยตอปใญญาที่หากิน
จะหาเปรียบเป็นกิจนิจสิน
ไมดูหมิ่นวาผัวจนเหมือนคนพาล
จะซื้อขายก็สันทัดขางจัดจาน
ผัวทํางานขาวปลาหาสํารอง
ใสโต฿ะเตียบตามมีวิธีของ
ถวยชามกองเก็บกวาดสะอาดดี
ปิดงําไวรุงเชาจะเผาจี่
น้ําปลาดีกะปิหมากคอยตากทํา
ไมทิ้งใหหนอนคางไขขางคล่ํา
กลัวเป็นน้ําชิดไฟไมละลาย
รูกําหนดผอนเผื่อไมเหลือหลาย
ไมเรี่ยรายสมแทเป็นแมเรือน

๒๕๙

ถึงยามค่ําน้ําทาหาใสขัน
น้ําลางหนาไวบนมาไมตองเตือน
ผานุงผัวตากเก็บขาดเย็บรอย
ผานุงตัวพับวางหางลงมา
ทั้งที่นอนหมอนเมาะเก็บเคาะปใด
เขาไสยาแลววันทาผัวทุกวัน
เมื่อขึ้นเตียงเคียงหมอนนอนดวยผัว
ถึงยามเชยก็ไมหามตามอัชฌา
ถาเห็นผัวหลับคอยยับยั้ง
เมื่อแขกมาหาสูคอยดูแล
ถาคุนเคยมาไกลจะไมหิว
ใครมีคุณโตตอบเป็นขอบใจ
กิติศัพทแล่ําลือออกชื่อยิ้ม
อัชฌาสัยรอบคอบระบอบขะบวน
ใชจะชมเซ็งแซแตมนุษยแ
ชวนกันชมเสียงสนั่นอัญชลี
ครั้นไดพรเทพบุตรมนุษยแสิทธิ์
ทั้งขาวของขายก็ไวไดราคา
ฝุายทิดรายแสนสุขไมทุกขแรอน
เป็นคราวเคราะหแอนิจจาโอนาชัง
หากกุศลดลใหไดแมลิ้ม
คิดถึงครูจากทานมานานชา
จึงบอกเมียวาแมลิ้มชวยชิมสม
เอาสักรอยจะไปหาอาจารียแ
ขางฝุายเมียแตงจัดไมขัดของ
ทั้งคาวหวานเทียบทําเป็นสําคัญ
สําหรับผัวจัดใสไวตางหาก
ใหบาวไพรปูวางไวกลางเรือ
เรียกบาวไพรพรอมมืออยาถือสา
จะอยูไปไมพะวงที่ตรงกิน
ครั้นสรรพเสร็จหมนุงใสถุงเสื้อ
บาวก็แจวนายก็นั่งจนหลังเอน
ภัสดาพาเมียขึ้นบนวัด
ขึ้นกุฏีมัสการอาจารยแคุณ
เกลากระผมคือศิษยแชื่อทิดราย
รับประทานเคราะหแกรรมตองจําลา
เออเองคอยวัฒนาหรือหาหือ

สิ้นตะวันจุดไฟไวเป็นเพื่อน
น้ําลางเทาวางเลื่อนขางบาทา
แลวจีบหอยวางเรียงไวเคียงฝา
หมากพลูหากะโถนบวนไวควรกัน
บรรจงจัดสวนตัวแลผัวขวัญ
ทั้งนวดฟใ้นสุจริตเหมือนบิดา
ขยับตัวลดทําใหต่ํากวา
ซื่อสัจจาเที่ยงธรรมแไมผันแปร
จะเดินนั่งพูดจาไมหวาแหว
จะมาแตเหนือใตหรือใกลไกล
ไมบิดพลิ้วขาวปลายอมหาให
จัดแจงใหหมากสมพอสมควร
วาแมลิ้มเมียทิดรายอยูปลายสวน
นาสงวนจริง ๆ เป็นหญิงดี
เทพบุตรที่รักษาเป็นราศี
วาหญิงดีปฏิบัติภัสดา
ดูก็ผิดขึ้นทุกวันชันษา
จนลือชาบางน้ําผึ้งออกอึงดัง
ลงนั่งนอนคิดถึงตนแตหนหลัง
เที่ยวเซซังแสนโซพุทโธอา
จึงไดยิ้มแยมสรวลสํารวลรา
จะไปหาเยี่ยมครูดูสักที
ที่ไมขมเนื้อหวานน้ําตาลปี
กับหมากดีสุกดิบสักสิบอัน
จีบพลูซองแกลมกับสํารับฉัน
พอตะวันเชาตรูขึ้นสูเรือ
หยิบหีบหมากมากอนกับหมอนเสื่อ
สํารับเหลือผัวพากันมากิน
มากินหาเสียใหเสร็จสําเร็จสิ้น
ไกลบุรินทรแดวน ๆ จะจวนเพน
ลงสูเรือมาหาหลวงตาเถร
พอจวนเพนถึงทาวัดอรุณ
บาวก็จัดของตามออกหลามหลุน
พระครูบุญจําไมไดนี่ใครมา
เออเอ็งหายหนาไปอยูไหนหวา
ไปอยูปุาสวนเลือกกินเผือกมัน
หายหนาชื่อกูคิดวาเอ็งอาสัญญแ

๒๖๐

ที่จนมีรับประทานก็ปานกัน
ไดแตสมหมากหยาบมากราบเทา
ถาแมนคลองตองตําราชะตาดี
สนทนาพอเพนประเคนของ
มือแมลิ้มรสพานขางหวานชิด
พอสําเร็จโภชนาภัตตากิจ
เอ็งหยิบผาพับหนึ่งมาอยาชาเลย
ศิษยแไขตูหีบหยิบถวาย
ดวยอยูไกลตางบานนาน ๆ มา
รับประทานเจาประคุณอยาวุนเลย
นิมนตแโปรดของขาวจงเอาไว
เอ็งเอาไปเถิดหนาขาทําขวัญ
ผัวจึงวาแมลิ้มจเาทานอาจารยแ
ทั้งผัวเมียตางรับคํานับนอบ
นั่งพูดจาตามสบายเห็นบายนัก
จะกลับกลาวถึงทิดดีราศีคลอง
อยูครองคูบางลําภูขางเบื้องบน
แตแมผลที่เป็นเมียสุรุยสุราย
จะพูดจานาอดสูลวนกูมึง
จะหากินเชาเย็นไมเป็นถา
จะแกงปลาลางซาวคาวไมวาย
กะปิน้ําปลาปนปอนเป็นหนอนคึก
ถึงยามกินหนอนไหนใสทุกคราว
จะจายหาไมกําหนดของสดแหง
กินไมหมดขวางเทเสเพลพรอม
เมื่อทําครัวมือเปื้อนเหมือนเรือนโรค
จะชิมแกงชิมดวยจานารําคาญ
ทั้งผานุงมุงมานขี้ครานเก็บ
ผานุงเมียปนผัวมั่วกะพือ
ขันลางหนาหลอนก็ควาไปลางเทา
จะกินอยูกิริยาเหมือนวานร
ยังวิชาขางนักเลงก็เกงจัด
ครั้นหมดเงินแหวนผาควาจํานํา
ที่ความชั่วเขาก็รูอนุสนธิ์
สังเวชผัวพลอยอาภัพมายับเยิน
ใชจะเกลียดแตเหลาชาวมนุษยแ
ไมรักตัวริเลนเหมือนเชนลิง

ดวยผมนั้นเลขชะตาเป็นกาลี
เป็นของชาวคนขัดนาบัดสี
คงจะมีของถวายหลายชะนิด
พระครูลองฉันดื่มจนลืมศิษยแ
ยิ่งฉันติดใจชิมไมอิ่มเลย
เรียกลูกศิษยแเขามาสั่งไมนั่งเฉย
เงินดวยเหวยหาตําลึงพึงเอามา
เออทิดรายนี่ขาใหเอ็งไปหนา
ขาถามหาก็ไมรูอยูแหงใด
กระผมเคยพึ่งพาไดอาศรัย
อยาใหไปเลยขอรับไมรับประทาน
เราจากกันตั้งแตสึกนึกสงสาร
ทานใหทานตองเอาไปจนใจนัก
ตามระบอบการุณตระกูลศักดิ์
ก็ซบพักตรแลาอาจารยแไปบานตน
ไดคูครองลูกชาวแพชื่อแมผล
ไมยากจนบาวไพรมีใชอึง
หลอนฟูมฟายหมดเปลืองเฟื้องสลึง
ทะลุทะลึ่งหนาทะเลนเหมือนเชนชาย
ทั้งขาวปลาไหมดิบทั้งฉิบหาย
ใสหมอดายน้ําเย็นออกเหม็นคาว
ไมมีนึกตากทําเที่ยวสามหาว
ไขคางขาวใสตมโสมมมอม
ถูกแลแพงซื้อใชไมถนอม
กะเทียมหอมพริกมะเขือเหลือประมาณ
เช็ดตาโพกทุกเวลาจนผาดาน
ดูลนลานเหมือนหนึ่งลาวเหม็นคาวฮือ
ไมซักเย็บสาบสางอยางกะสือ
ลางทีถือวาของตัวหนุนหัวนอน
จะเดินกาวหนักกะเทือนเรือนกะฉอน
ถึงผัวสอนหลอนไมยักหัวมักจํา
โปกําปใดหวยไพใสจนหง่ํา
ลงสิ้นด้ําใชปใญญาเที่ยวหาเงิน
วาแมผลเหลือแตองคแกะทงเหิน
โอเผอิญไดเมียเสียจริง ๆ
เทพบุตรซ้ําสาปเป็นบาปหญิง
ใครแอบอิงดังเอาไฟมาใสตน

๒๖๑

ทั้งมนุษยแเทวดาพากันติ
ทั้งบาวทาสตายหนีไมมีคน
แตทุนเดิมรวมริบสักสิบชั่ง
ยังเป็นหนี้เขามาทวงเป็นหวงนุง
ฝุายทิดดีเหลือแคนแนนอุระ
ทั้งกอดเขาโศกาจนหนาดํา
ขรัวพอดูคูสรางแตปุางกอน
ก็ไดจริงเหมือนตําราพระอาจารยแ
หรือทานคูณเลขขาดจะพลาดพลั้ง
มีแตกอกองทุกขแออกรุกรน
ไปขอดูอีกสักทีจะดีราย
ลงเรือเล็กรีบลองมาวองไว
ขึ้นกุฏีพระอาจารยแคลานประณต
ฝุายทานขรัวสัพพัญโูพระครูบุญ
รับประทานผมคือศิษยแชื่อทิดดี
ดูผอมเผือดผิดแรกแปลกนัยนแตา
รับประทานเจ็บไขไมใชหมด
มีขาวของขายกินสิ้นกะโปรง
ขรัวพอดูวาจะดีไมมีราย
นิมนตแโปรดดูสักทีราศีจร
พระครูจึงหยิบกระดานมาหารเลข
ก็เห็นดีในราศีทุกกระบวน
หรือจะเป็นอยูที่เมียเสียสิริ
จึงพากันจนยากลําบากใจ
พระครูจึงพาทีทิดดีเอเย
ขาเรียนดูมาก็นานทั้งบานวัด
เออทิดรายปีเดือนเขาเหมือนเจา
เอ็งจําไดบอกกูดูสักที
ฝุายทิดดีวาปีเดือนของเพื่อนราย
บอกอาจารยแคูณเลขเสียงเปกฮือ
ก็ทําไมมันจึงมีราศีสุข
เอ็งไปยายเคหาลงนาวา
ฝุายทิดดีกราบลามายังบาน
พาเมียมาจอดนัดหนาวัดพลัน
ฝุายพระครูมาดูรูตํารับ
ไมเรียบรอยที่กระบวนชางลวนลาม
ที่ฤกษแยามสอบสวนก็ถวนถี่

สิ้นศิริเกิดวิบัติใหขัดสน
แสนจะจนจนไมมีเป็นหนี้นุง
แมผลตั้งปลิ้นปลอนจนลอนถุง
ลงยับยุงคิดแตแพจํานํา
เหมือนเขาชะเชือดเถือเนื้อขยํา
โอระยํายับจริงดวยหญิงพาล
ทิศอุดรวาเป็นหลักอัครถาน
นี่เหตุการณแเป็นไฉนจึงไดจน
จึงไมตั้งตัวติดคิดฉงน
ทั้งผูคนหนีหายตายบรรลัย
ใหมั่นหมายชัดลงสิ้นสงสัย
บัดเดีย๋ วใจถึงทาวัดอรุณ
น้ําตาหยดเหมือนเตาเขาเผาอุน
เสียงวายวุนถามไปวาใครมา
เอออายนี้เจ็บไขหรือไรหวา
หรือมึงพากันไปเป็นไขโรง
ผมรันทดเพราะโรคฉิบหายแทบตายโหง
จนแพโรงก็จํานําระยําบอน
กลับฉิบหายสิ้นสุดไมหยุดหยอน
จะปุนปอนเที่ยงแทหรือแปรปรวน
สองสามเปกรูรอบทั้งสอบสวน
จึงใครครวญวามันจนดวยกลใด
เป็นตําหนิหลายผานแลปานใฝ
ทําไฉนหนอจะใหรูชัด
ไมชั่วเลยราศีไมมีขัด
ยังไมพลัดเพลี่ยงพลั้งเหมือนครั้งนี้
หรือวาเปลาคนละอยางตางราศี
มันมั่งมีอื้ออึงบางน้ําผึ้งลือ
จํามั่นหมายครั้งเป็นสงฆแไมหลงชื่อ
ทิดรายหรือเลขอุบาทวแขาดชะตา
ดูไมถูกกูเป็นเชนหมอหมา
ชวนเมียมาจอดนี่สักสี่วัน
ยายสถานลงเรือแตเมื่อนั่น
เขาไปวันทาครูใหรูความ
เห็นอาภัพทวงทีนั้นผลีผลาม
จึงเกิดความขอวิบัติใหขัดทรัพยแ
ลวนแตดีทักทายมาหลายกลับ
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เพราะรวมหญิงแพศยาจึงอาภัพ
ฝุายทิดรายฤกษแยามก็หามขาด
เห็นเมียมันจะประกอบขางชอบกล
พระครูบุญอยากจะดูใหรูชัด
ก็รูแนวาแมลิ้มคนสําคัญ
จึงคุมครองความชั่วของผัวได
กูสอบดูไปไมถึงมันจึงมี
นี่แลเราหญิงชายที่หมายคู
หมอวาดีกลับชั่วตองมัวมอม
เขายอมนําความชั่วมาพัวพอก
ยอมพาเหม็นชื่อเสียงสําเนียงนาน
จะทิ้งขวางหรือก็การสงสารลูก
ทําหนาชื่นอกไหมดังไฟเลีย
อยาหลงเสียรักนางดวยรางรูป
คนไมรูปรวยถึงสวยล้ํา
ที่รูปชั่วความดีเขามีอยู
อันนางชางรางลงบรรจงเจียน
ครั้นตัดเสนลงทองก็ผองผาด
ดังหนึ่งหญิงรางรายกายพธู
ถึงสตรีก็เหมือนกันฉันจะสั่ง
จงพินิจตื้นลึกพึงตรึกตรอง
อันเงินทองตรองเถิดเกิดทีหลัง
ที่คนมีมั่งคั่งอยากังวล
ถาผัวดีอุปมาดังวาพอ
ไมลางทรัพยแยับหายดวยรายโลม
ขางฝุายชายเมียดีก็งามหนา
อาศัยกันสองฝุายชายสตรี
ถาคนดีแมนปนกับคนชั่ว
มีแตตรมขมขื่นทุกคืนวัน
เรานําขอพะยานออกอานอาง
ถาถูกใจใครบางอยางตํานาน
ใชจะแกลงแตงเปรียบมาเทียบทัด
อันตัวเราก็มิใชจะไดเคย
แตไดยินขาวคราวนั้นฉาวหู
ดังกลิ้งครกขึ้นบนเขา ๆ เลามา
ฉันเป็นคนขลาดอยูแตรูขาว
ถาถูกดีก็จะเห็นไมเป็นไร

พายอยยับความดีราศีตน
กลับประหลาดมั่งมีทวีผล
เป็นมงคลคุมชั่วของผัวมัน
ใชคฤหัสนแลงไปถามเอาความมั่น
หลอนขยันจัดจานงานการดี
ไมมีภัยอาเพศเป็นเศรษฐี
ตั้งแตนี่เราเป็นหมอตองขอยอม
สดับดูแบบบุรําจําถนอม
เพราะปลักปลอมแอบอิงกับหญิงพาล
เหมือนดังดอกอุตตพิตที่ชิดถาน
ครั้นรําคาญขุนเคืองเพราะเรื่องเมีย
เป็นบวงผูกคออยูตองสูเสีย
ใครมีเมียผิดเหมือนติดในเรือนจํา
จะพาซูบโทรมทรามเพราะงามหงํา
ก็กลับต่ําเขาตําหนิตองติเตียน
ยอมเชิดชูพาสําอางเหมือนนางเขียน
เดิมก็เขียนทีทาไมนาดู
งามสะอาดนารักเป็นอักขู
เฟื่องฟูความดีดังสีทอง
แมนจะหวังมีเรือนเป็นเพื่อนสอง
อยาหมายปองรูปดีวามีจน
ชีวิตยังเพียรไปคงไดผล
ถึงโสภณหนอยก็กลับขยับโทรม
มีแตกอปึกแผนใหแสนโสม
จะครื้นโครมแผซานแตการดี
เหมือนมารดาชูพักตรแเป็นศักดิ์ศรี
ที่คนดี ๆ ชอบประกอบกัน
ก็พาตัวเป็นราคีสิ้นศรีสัน
พึงเลือกสรรสืบสวนใหควรการ
เป็นตัวอยางแบบบูราณมาบัญหาร
รับประทานขอโทษอยาโกรธเลย
เป็นความสัตยแหญิงชายทั้งหลายเอเย
ไมพบเลยเชื่อเถิดแตเกิดมา
วามีคูแสนยากมากหนักหนา
จะแกลงวาหรือจะจริงยังกริ่งใจ
ยังนึกหนาวทนรอนไปกอนไข
คงชื่นใจพอขยับไมอับอาย

๒๖๓

ถาแมนเจาะจริงแทเหมือนแมผล
ผิดก็อยูภาวนาเอกากาย

ฉันไมชนแน ๆ กลัวแมขาย
เมื่อตัวตายก็จะพนกังวลเอย
ขอแตงเติมเพิ่มตอขอบรรหาร
ไวขางทายจะไดเห็นเป็นพะยาน
แกรําคาญเปลื้องทุกขแพอปลุกใจ
ใครอยากอานเรื่องอักษรกลอนประหลาด ชื่ออาวาศโวหารทานขานไข
ซื้อไปอานยังสถานบานใด ๆ
ฉันขอบใจคิดตรองหาชองชม
เป็นคนดีรูรักในอักษร
สุนทรกลอนเชนนี้ก็มีถม
สูเสียทรัพยแซื้อหาไมปรารมภแ
โดยนิยมไปอานเพื่อนบานฟใง
อดสูแทนที่ทานแสนตระหนี่ทรัพยแ
เฝูาแตนับเงินไวใสไถถัง
ยืมหนังสือกันอานการนาชัง
เจาของหนังสือเลาเขานินทา
สลึงหนึ่งสองสลึงไมถึงยาก
ซื้อฝีปากเขาไวอานไดนานหนา
พอเป็นที่เตือนใจไดปใญญา
เอาเงินตราสงใหสบายดี
แตกอนเกาเลาก็หาสารายาก
จะออกปากยืมกันไดไมบัดสี
ที่กรุงไทยในทุกวันนั้นก็มี
หนังสือตีพิมพแขายหลายตําบล
ฉันชี้ชองเตือนใจใหสติ
เชิญตรองตริดูไปเถิดคงเกิดผล
ซื้อไปอานในสถานบานเรือนตน
จะไดยลเรื่องสารสําราญเอย
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