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 ยุวธรรม 

สําหรับยุวชน
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นิราลัย, คูมือการจัดอบรมสามเณรภาคฤดูรอ น ฉบับสมบูรณ, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา (ไดแกไข
หัวขอธรรมใหมบางหัวขอเพื่อใหเกิดความคลองจอง โดยอางจาก หมวดธรรมคํากลอนของ พระมหากําจัด เอกจารี :
สํานักพิมพดวงแกว 2545)
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ยุวชนที่ดีตองมี 5 ดี
1.เปนบุตรที่ดีของมารดาบิดา
คือ : เปนผูที่สามารถทําใหมารดาบิดา ไดรับความสบายใจตลอด
2.เปนศิษยที่ดีของครูอาจารย
คือ : เปนผูที่ครูอาจารย สามารถนําไปสูจุดหมายปลายทางได
3.เปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน
คือ : เปนผูที่สามารถอยูรวมกันได ดวยความสุขสวัสดี
4.เปนพลเมืองที่ดีของชาติ
คือ : เปนผูที่สามารถดํารงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไวได
5.เปนสาวกที่ดีของพระศาสดา
คือ : เปนผูที่สามารถดําเนินตามพระศาสดาไปได

เมื่อยุวชนมีครบทั้ง ๕ ดี
ก็จะไดชื่อวาเปนมนุษยที่เต็ม เปนมนุษยที่สมบูรณ
คือ : เปนผูที่อยูเหนือปญหาทั้งปวง (ทั้งทางโลกและทางธรรม)

คูมือพระนักเทศน

การเปนบุตรที่ดขี องมารดาบิดา

“โย จ ปุตฺตานมสฺสโว
= ในบรรดาบุตรทัง้ หลาย
บุตรที่เชื่อฟงเปนบุตรที่ประเสริฐสุด”
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ความหมายของพอแม

ผูใหกําเนิด-ใหชีวิตเลือดเนื้อ-สรางจิต
วิญญาณแกบุตรผูมีจิตหวั่นไหวไปกับ
บุตร รักหวงใยในบุตร ปรารถนาให
บุตรเปนคนดี ผูสรางโลก คือ ลูก

พอ คือ -ผูคุมครองปองกันอันตรายใหแกบุตร.
แม คือ -ผูยังบุตรใหเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป,-รักและสงสารบุตร-รักบุตรเสมอกัน,
-ผูแบงเบาภาระของพอ,
-ผูสวมวิญญาณใหแกบุตร.
-ผูปลูกฝงความรักและคุณธรรมกอนคนอื่น, -ผูใหดื่มนม.
แม = เปนคําที่ “ไพเราะที่สุด”. “ยิ่งใหญที่สุด”. และ “ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด”.
พอ-แม คือ -ผูที่ใหทุกสิ่งทุกอยางแกลูก
ในโลกนี้ไมมีใครรักเราเทาพอแม

พอแมเปรียบเหมือน
โคมทองของชีวิต

เปรียบพอแมเชนโคมทองของชีวิต
ชวยชี้ทิศชวยนําทางชวยสรางสรรค
ใหความรักใหความรูชูชีวัน
ลูกจงหมั่นกตัญูรูแทนคุณ

-เปนพระพรหมของบุตร
-เปนครู-อาจารยคนแรกของบุตร
-เปนบุคคลเพื่อควรแกวัตถุที่ลูกนําไปบูชา
-เปนพระอรหันตของลูก
-เปนผูอนุเคราะหบุตรเลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญ
-เปนมิตรในเรือนของบุตร“มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร”
-เปนอะไร ๆ อีกมากมาย……………ฯลฯ

คุณธรรมของพอแม
พอแมประกอบดวยคุณธรรม “พรหมวิหาร 4” ดังนี้
-เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาจะใหบุตรมีความสุข
-กรุณา คือ ความสงสาร ปรารถนาจะใหบุตรพนจากความทุกข
-มุทิตา คือ พลอยยินดี เมื่อเห็นบุตรไดดีมีความสุข
-อุเบกขาคือเฝามองดูบุตรดวยจิตสงบ เมื่อไมสามารถจะชวยบุตรใหพนจากทุกขได

คูมือพระนักเทศน
ยามมีกิจหวังใหเจาเฝารับใช
ยามปวยไขหวังใหเจาเฝารักษา
ยามถึงคราวลวงลับดับชีวา
หวังลูกยาชวยปดตาเมื่อยามตาย

ความหวังของพอแม

1.ทุกขเพราะไมมีลูก
2.ทุกขเพราะลูกตาย
3.ทุกขเพราะลูกชั่ว

ความทุกขของพอแม
หนาที่ของพอแม
หนาที่ทางกาย 5
1. หามจากความชั่ว
2. ใหตั้งตัวเปนคนดี
3. ใหมีความรู
4. จัดคูใหอยูครอง
5. มอบกองมรดก.

หนาที่ทางใจ 5
1. พาลูกเขาวัด.
2. หัดลูกสวดมนต
3. ฝกฝนทําบุญทาน
4. สอนกรรมฐานภาวนา
5. ชักนําพาใหลูกบวช

บุญคุณของพอแม
พอแมมีพระคุณทั้งสวน“คุณ”และ“คา ”
“คุณ”เปนนามธรรมภายใน ไมเปลี่ยนแปลง
พอแมมี “คุณ” คือ เปนที่กําเนิด ใหความรัก ความหวงใยในบุตร ปรารถนาให
บุตรเปนคนดี มีจิตหวั่นไหวไปกับบุตร ไมคิดรายพยาบาท ใหอภัยบุตร ยอม
เสียสละชีวิตตายแทนได บุญคุณของพอแมเปนเรื่องทางจิตใจ ไมเปลี่ยนแปลง
พอแมมี “คา” คือ การใหการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ใหเสื้อผาอาหาร-ที่อยูอาศัย ให
การศึกษาเปนตนอันเกิดจาก“บุญคุณ”ภายในจิตใจของพอแมผลักดันใหมีการกระทํา
ทางวัตถุภายนอกออกมา ซึ่งถือวาเปนคาของพอแม เปลี่ยนแปลงไดไมแนนอน.
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ความหมายของบุตร

บุตร

-ผูที่ยกพอแมออกจากขุมนรกชื่อ “ปุตตะ” นรกคือ ความรอนใจที่ไมมีลูก.
-ผูสืบทอดสายโลหิต,-ผูที่รับมรดกจากพอแม, ผูที่เปนที่พึ่งพาของพอแม,
-ผูที่ปดตาใหพอแมเวลาตายและทําบุญอุทิศให
-ผูเปนลูกหนี้ของพอแมที่จะตองใชหนี้ใหคุมคากัน.
-ผูนําพอแมใหถึงนิพพาน.
บุตรที่ดีคือผูที่สามารถทําใหพอแมไดรับความอิ่มใจชื่นใจสบายใจตลอดกาล
“บุตร” กับ “ลูก”
บุตร” จะใช “มนุษย” เทานั้น
“ลูก” สวนมากจะใชสําหรับลูกคน, ลูกสัตวเดรัจฉาน, ลูกผลไม
ถาลูกคนเปนลูกที่ดีของพอแมเราเรียกเขาวา “บุตร”

ประเภทของบุตร
“ลูก” แยกได 5 จําพวก คือ
1. “ลาก” คือ ลูกที่ไมดี ทําชั่วติดคุกติดตะราง พลอยลากพอแมติดคุกทางใจ
2. “แลก”คือ ลูกที่บังคับพอแม เมื่อตองการสิ่งใดก็จะเอาใหได บางคนตอง
ขายไร-นา เพื่อสนองความตองการของลูก
3. “ลอก” คือ ลูกที่ปอกลอก ขโมยเงินพอแมไปเลนการพนัน ติดสิ่งเสพติด
4. “เลิก” คือ การเพิกถอนไมเอาธุระ ประกาศตัดขาดความเปนพอแมลูก.
5. “ลูก”คือ ลูกที่ดี ทําตัวเหมาะสม เชื่อฟงพอแม วานอนสอนงาย ประเภท
นี้เรียกวา “บุตรที่ประเสริฐ”
“บุตร” มีสามประเภท คือ
1. “อวชาตบุตร” คือ บุตรที่มีคุณธรรมต่ํากับพอแม..
2. “อนุชาตบุตร” คือ บุตรที่มีคุณธรรมเสมอพอแม.
3. “อภิชาตบุตร” คือ บุตรที่มีคุณธรรมสูงกวาพอแม.
บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรที่เชื่อฟงเปนบุตรทีป่ ระเสริฐสุด

คูมือพระนักเทศน

คุณธรรมของบุตร

กตัญูกตเวทิตาธรรม

กตัญู คือ รูจักคุณของพอแม ดวยปญญาวา ทานใหกําเนิด เลี้ยงดูเรามา
กตเวทีคือตอบแทนพระคุณของทานทั้งในขณะที่มีชีวิตและสิ้นชีวิตไปแลว

การตอบแทนบุญคุณพอแม
หนาที่บุตรพึงกระทําตอพอแม 5
1. เลี้ยงตอบทาน เชื่อฟงคําสั่งสอน
2. งานชวยทํา
 วานอนสอนงาย
 สรรเสริญคุณพอ
3. ค้ําจุนวงศ
แมกระจาย
4. ดํารงตนดี
5. สิ้นชีวีทําบุญให  สงเสริมใหมี
คุณธรรมยิ่ง

สรุปตอบแทนบุญคุณพอแมโดยยอ 4
1. เลี้ยงดูทางกาย.
2. เลี้ยงดูทางจิตใจ.
3. ทําใหพอแมรูธรรมะ.
4. ทําตัวเองใหเปนอนุสาวรียที่ดีที่สุด
ของพอแม.

-บุญคุณของพอแม ยากแกการทดแทนบุคคลใดใหมารดาบิดานั่งบนบาทั้งสองขาง ไดทําการขัดสี การขยํา
การใหอาบน้ํา การบีบนวดใหทาน ใหทานไดถายอุจจาระปสสาวะอยูบนบาทั้ง
สองนั้น หรือถึงบุตรจะใหมารดาบิดาตั้งอยูในความเปนพระราชา ผูเปนใหญยิ่ง
ในแผนดินนั้นก็ดียังไมชื่อวาไดตอบแทนคุณมารดาบิดาไดสิ้นสุด.....
ขอนี้เพราะเหตุใด.....เพราะมารดาบิดาเปนผูมีคุณมาก คือ เปนผูทํา
บุตรใหเติบโต เปนผูเลี้ยงดูบุตร เปนผูทําใหบุตรไดเห็นโลกนี้.....
สวนบุตรใดไดทํามารดาบิดา ผูไมมีศรัทธาใหมีศรัทธา ไมมีศีลใหมี
ศีล ทํามารดาบิดาผูมีความตระหนี่ ใหเต็มไปดวยการเสียสละแบงปน ผูนั้นไดชื่อ
วาตอบแทนคุณมารดาบิดาไดสิ้นสุดและไดยิ่งกวาคุณที่มารดาบิดาทําใหแกตน
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แม คํานีม้ ีความหมาย

แม แม แมคํานี้มีความหมาย มีพระคุณมากมายหลายสถาน
แมเปนไดหลายสิ่งหลายประการ เปนธนาคารเปนพระพรหมเปนรมไทร
เปนผูใหที่พักพิงอาศัย
เปนผูใหกําเนิดเกิดลูกรัก
เปนผูใหอะไรไมรามือ
เปนผูใหความการุณยอุนกายใจ
ลูกเจ็บไขแมก็ใหการรักษา
ลูกโตมาแมก็สงเรียนหนังสือ
ลูกตองการตําราแมหาซื้อ
ลูกปรึกษาหารือแมยินดี
สุดเลวแทชั่วชาสิ้นราศี
ลูกคนใดกระทํากรรมแกแม
ลูกไมดีนํามารดาน้ําตาริน
ลูกดาแมตีแมลูกกาลี
น้ําตาแมเปนสายเมื่อลูกหมิ่น
น้ําตาแมรินไหลเมื่อลูกราย
น้ําตาแมหลั่งลงรดพื้นดิน
เมื่อไดยินลูกเสเพลเนรคุณ
โอแมจาพระคุณแมแผปกเกลา โอแมจาแมผูเฝาเขาเกื้อหนุน
โอแมจาผูเมตตาผูการุณย
โอแมจาผูค้ําจุนตลอดมา
แมจาแมอยาดวนพรากจากลูกนะ โอแมพระแมตองอยูคูโลกหลา
กูเรียกหาแมจาแมอยูไหน.
แมจากไปลูกตองรองนองน้ําตา
-ทยาลุ-

พอคํานี้มีคาที่นาคิด
พอคํานี้มีคาที่นาคิด
พอคํานี้ลูกควรจําใสกมล
คําวาพอพอพอก็บงชัด
คําวาพอเรียกแลวชื่นชีวา
พระคุณพอลนฟานภากาศ
พระคุณพอสรางลูกใหเปนคน

พอคํานี้มีชีวิตและเหตุผล
พอคํานี้ลูกทุกคนควรบูชา
คําวาพอเจนจัดไรกังขา
คําวาพอคือดวงตาลูกทุกคน
พระคุณพอสามารถคุมแดดฝน
พระคุณพอมากลนเหลือจะพรรณนา.

-บัวกัณฑ วิลามาศ-

คูมือพระนักเทศน

การเปนศิษยที่ดีของครูอาจารย

“ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมมงคลมุตตมํ
= การบูชาบุคคลทีค่ วรบูชาเปนมงคลสูงสุด”
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คุณหมายของครู
“ครู” คือ ผูหนักอยูบนศรีษะของ
ศิษยที่จะตองใหความเคารพ บูชา
ตอบแทนพระคุณ.
ครู คือ
-สายธารแหงเสียสละและเมตตา
-จักรวาลแหงกรุณาและสรรสราง
-ดวงประทีปสุกสวางแหงโลกา
-บิดรมารดาแหงเยาวบุตร

-ผูเปดประตูทางจิตวิญญาณ.
-ผูนําทางวิญญาณและนําทางวัตถุที่ถูกตอง.
-ผูยกจิตวิญญาณศิษยใหสูง.
-ผูนําศิษยไปสูความเจริญ.
-ผูที่เปนปูชนียบุคคล.
-ผูที่เปนเหมือนพอแมคนที่สองของศิษย.
-ผูที่เปนกัลยาณมิตรของศิษย.
-ผูสรางโลกแหงความไมเห็นแกตัว.
-ผูดุจดวงประทีปของโลก
-ผูถูกศิษยดาจนศิษยไดดี.

โดยหนาที่คือ ผูยกจิตวิญญาณของศิษยใหสูง(SPIRITUAL GUIDE) = (เหตุ)
ครู
โดยสิทธิ คือ ปูชนียบุคคล เปนที่เคารพนับถือบูชา

= (ผล)

ครูโดยภาษาธรรมคือสิ่งที่ไดผานไปแลวในชีวิตจิตใจของเราผิดถูกลวนเปนครูสอนเรา

ประเภทของบครู

แบงออก 4ประเภท

1. ครูประจําบาน(ครูสอนใหมีศีลธรรม) ไดแก พอแม.
2. ครูประจําโรงเรียน(ครูสอนนําวิชาศิลปวิทยา) ไดแก ครู-อาจารย
3. ครูประจําโลก-ครูประจําจิตใจ(ครูชักนําพาใหพนทุกข)ไดแกพระพุทธเจา,พระ
ศาสดาทั้งหลาย, พระเจาพระสงฆ
4. ครูธรรมชาติ(ครูที่คลุกอยูกับประสบการณธรรมชาติ)ไดแก นายคลําคือประสบ
การณ-สิ่งที่ไดผานไปในชีวิตจิตใจเรา.

ครูดีที่สงั คมตองการ คือ มีความรูด-ี สอนดี-มีคุณธรรม-นําชุมชน

คูมือพระนักเทศน

คุณธรรมของครู
ครูตองมีคุณธรรมของ “กัลยาณมิตร7” คือ คุณธรรมครูอกี 3 อยาง
1. ปโย= นารัก ทําตัวใหศิษยรัก.
2.ครุ= นาเคารพ, หนักแนนในจรรยา.
3.ภาวนีโย= หมั่นแสวงหาความรู พัฒนาความรู.
4.วตฺตา จ= มีความขยันหมั่นแนะนําพร่ําสอน.
5.วจนกฺขโม= อดทนตอถอยคํากลาวหา.
6. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา = สอนสิ่งที่ยากใหเขาใจงาย
7.โน จฎฐาเน นิโยชเย = ไมชักจูงศิษยไปในทาง
เสื่อมเสีย.

1.มุงมั่นในเรื่องจิตวิญญาณ
2.มีปติปราโมทยหลอเลี้ยง
3.มีอุดมคติพระโพธิสัตว
-สุทธิ=มีความบริสุทธิ์อยูในใจ
-ปญญา=รูทั้งทางโลกทางธรรม
-เมตตา=รักเมตตาตอศิษย
-ขันติ=มีความอดทน
สรุปโดยยอ คือ เมตตา-ปญญา

หนาที่ของครู 5
1.แนะนําดีฝกหัด (นําเรื่องดีๆ มาสั่งสอน มีอุบายในการแนะนํา).
2.สอนชัดเขาใจ(สอนใหเขาใจแจมแจง พัฒนาใหเกิดความรูดี-คิดดี-สามารถดี)
3.บอกใหสิ้นเชิง(ไมปดบังอําพราง)
4.สรรเสริญในหมูมิตร
5.ทุกทิศเครื่องกันภัย
พรอมทั้งเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยดวยการ-.

พูดใหฟง-ทําใหด-ู อยูใหเห็น-สงบเย็นใหสัมผัส.

“ครู คือ ผูนําในทางที่ถูกตองทั้งทางวัตถุและจิตใจ”
“การขยันพร่าํ สอนตีตอนศิษยเขาสูกรอบจริยธรรม
คือ มหกรรมอันยิ่งใหญของครู”
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ศิษย คือ ผูศึกษา, ผูเชื่อฟง,
ผูที่ยอมรับใหครูอาจารยสอน.

ความหมายของศิษย

ศิษยทดี่ ี คือ ผูที่ครูอาจารยสามารถนําไปสูจุดหมายปลายทางได.
1.ศิษยกตัญู คือ รูคุณแลวตอบแทนพระคุณครู.
2.ศิษยอกตัญู คือ ศิษยเนรคุณ คิดลางผลาญครู.

ประเภทของศิษย
คุณธรรมของศิษย

-อดทน เหมือนหญาแพรก เพื่อรองรับปญญา ความรูที่ครูถายทอดให
-ออนนอม เหมือนดอกมะเขือ เพื่อรองรับความกรุณาจากครู
-มีระเบียบ เหมือนขาวตอก เพื่อรองรับความบริสุทธิ์ใจจากครู

หนาที่ของศิษยที่ดี
หนาที่ของชาวประมง
หนาที่ของพอคา
หนาที่ของศิลปน
หนาที่ของพระ
หนาที่ของชาวพุทธ
หนาที่ของศิษยที่ดี

คือ หาปลา
คือ หาผลกําไรจากการทํามาหากิน
คือ สรางศิลปะ
คือ สอนมนุษย
คือ ทําคุณความดี
คือ กตัญูกตเวที ตอครู-อาจารย

หนาที่ของศิษยที่ดี 5
1. ลุกขึ้นยืนตอนรับ (เปนการแสดงความเคารพ)
2. หมั่นคอยรับใช (เมื่อทานมีกิจธุระ)
3. ตั้งใจเชื่อฟง(เชื่อฟงคําสั่งสอนและปฏิบัติตาม)
4. เอาใจบริการ (อุปฏฐากรับใชใกลชิด.)
5. เรียนวิชาการโดยเคารพ.

1. ตองมีความเคารพ.
2. คบการศึกษา.
3. กลารับความผิด.
4. คิดชวยเหลือครู.
5. กตัญูตอสถาบัน.

คูมือพระนักเทศน

ศิษยที่ดีพึงจดจํา
1. ไมโยกเกาอี้
2. ไมหนีโรงเรียน
3. ไมเขียนขางฝา
4. ไมดาครูสอน
5. ไมนอนตื่นสาย
6. ไมหนายการเรียน
7. ไมเพียรทําผิด
8. ไมคิดมุงราย
9. ไมอายการงาน
12. ไมเคืองโกรธกัน
10. ไมผลาญเงินตรา 11. ไมซาหาเรื่อง
13. ไมหันหาอบายมุข 14. ไมคลุกกับเกมส
15. เกษมแน ๆ พอแมก็ชื่นใจ คุณครูก็ชื่นใจ

อุดมการณศษิ ยที่ดี
1. แสวงหาความรู
3. รักการศึกษา
5. มักนอยตามฐานะ
7. มุงมั่นประพฤติดี
9. ไมมั่วสิ่งเสพติด

2. เคารพครูอาจารย
4. มีจรรยาเรียบรอย
6. เสีย สละเพื่อสถาบัน
8. หลีกหนีสิ่งชั่ว
10.รูจักคิดใชปญญา

“ศรตองมีพิษ
ศิษยตองมีครู
ศิษยมีครู
เหมือนงูมีพิษ
ศิษยไมมีครู
เหมือนงูไมมีพิษ
“ศิษยดีตอง มีคุณธรรม ศิษยไมไดความ คุณธรรมไมมี”

แนะนํา - ทําตาม
งานครู

หนาที่ศษิ ยทดี่ ี

แนะ = แนะดี
นํา = นําดี

ทํา = ทําดี
ตาม = ตามดี
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 ครูคือใคร 

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใชอยู ที่ปริญญามหาศาล
ใชอยูที่เรียกวาครูอาจารย
ใชอยูนานสอนนานในโรงเรียน
ใหรูถูกรูผิดคิดอานเขียน
ครูคือผูชี้นําทางความคิด
ใหรูทุกขรูยากรูพากเพียร
ใหรูเปลี่ยนแปลงสูรูสรางงาน
ครูคือผูยกระดับวิญญาณมนุษย ใหสูงสุดกวาสัตวเดรัจฉาน
ครูคือผูสั่งสมอุดมการณ
มีดวงมาลยเพื่อมวลชนใชตนเอง
ครูจึงเปนนักสรางผูใหญยิ่ง สรางคนจริงสรางคนกลาสรางคนเกง
สรางคนใหไดเปนตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู
-เนาวรัตน พงษไพบูลย คุณเอยคุณครู 

คุณเอย คุณครู
อุตสาหสู
ทนสั่ง
และทนสอน
เพื่อใหศิษย มีวิชา
เปนอาภรณ
ดับทุกขรอน ที่ตั้งทา มาราวี
สงเสริมศิษย ใหดี
มีคุณคา
มีความรู เชิดชูศรี
เติบโตมา
เปนดวงตา ของชาติ ปราศไพรี
คุณขอนี้
ศิษยจําได ไมลืมเอย.

 วันหนึ่งเถอะ 
สักวันหนึ่ง คงจะรู
สักวันหนึ่ง คงประจักษ
สักวันหนึ่ง คงจะรูวา
สักวันหนึ่ง คงไดดี

วาครูรัก
เปนสักขี
ครูดี
เพราะเชื่อครู.

คูมือพระนักเทศน

การเปนเพื่อนทีด่ ีของเพื่อน

“ภเชถ มิตเตกลยาเณ = พึงคบมิตรที่ดีงาม”
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ความหมายของเพื่อน

เพื่อน คือ ผูที่รักใครชอบพอกัน แลว
กระทําความดีตอกัน เพื่อให อยูรวมกัน
ได ไมเลือกเพศวัย ความรู ชาติ ศาสนา,
ผูรวมธุระ,ผูอยูในสภาพ-ลักษณะเดียวกัน

มิตร คือเพื่อนผูรักใครคุนเคยกัน, ผูมีไมตรีเยื่อใยตอกัน
สหาย คือ ผูมาดวยกันไปดวยกัน กระทํารวมกัน
กัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่ดี มิตรที่ดีงาม
เพื่อนที่ดี คือ ผูที่สามารถอยูรวมกันไดดวยความสุขสวัสดี

เหตุที่ตองมีเพื่อน
เพราะคนเราไมสามารถอยูคนเดียวในโลกได จึงจําเปนตองมีเพื่อน
โดยการยินยอมที่จะรวมกันทําธุระ หรือพูดคุยกัน รวมกิจกรรมกัน
“เมื่อมีความตองการเกิดขึ้นสหายคือเพื่อน ยอมนําความสุขมาให”
เรามีเพื่อนเพื่อจะชวยทํากิจธุระใหเสร็จ เปนเหตุใหเกิดความเจริญ
หรือความเสื่อมในชีวิตและสามารถจะอยูรวมกันไดอยางสงบสุข.

ประเภทของเพื่อน
1. เพื่อนบาน
3.เพื่อนเที่ยว
5. เพื่อนรูจักกัน
7. เพื่อนแท

2. เพื่อนเลน
4. เพื่อนรวมสถาบัน
6. เพื่อนสนิท
8. เพื่อนเทียม

สรุปเหลือ 2 คือ เพื่อนแท, เพื่อนเทียม

คูมือพระนักเทศน

ลักษณะของเพื่อน
เพื่อนแท(มิตรแท)
1.มิตรมีอุปการะ
-มิตรประมาทอาจอํานวยชวยรักษา
-อารักขาทรัพยไวมิใหสูญ
-เมื่อมีภัยชวยเหลือคอยเกื้อกูล
-ใหเพิ่มพูนทรัพยกวาที่วาไว
2.มิตรรวมสุขรวมทุกข
-บอกความลับคับใจใหแกมิตร
-ชวยปกปดความลับไวไมขยาย
-ไมทอดทิ้งยามคับขันอันตราย
-ชีวิตวายก็อาจจะสละแทน
เพื่อนแท(มิตรแท)
3.มิตรแนะนําประโยชน
-คอยหามปรามมิใหทําซึ่งความชั่ว
-ใหตั้งตัวทางดีที่ปรึกษา
-บอกเรื่องจริงสิ่งที่ยังไมฟงมา
-แนะมรรคาสุขใจใหดําเนิน
4.มิตรมีความรักใคร
-เห็นเพื่อนทุกขรอนใจใครจะชวย
-สุขสุขดวยไมหนายแหนงทุกแหงหน
-โตเถียงคนตําหนิติเพื่อตน
-รับรองคนสรรเสริญมิตรไมผิดทาง
 เพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะนอย
เหมือนเกลือดีมีนิดหนอยดอยราคา

เพื่อนเทียม(มิตรเทียม)
1.มิตรปอกลอก
-คิดแตไดฝายตนเปนคนถอย
-เสียใหนอยคิดเอาใหไดมาก
-รับทํากิจเพราะกลัวตัวลําบาก
-คบใครยากหากไรประโยชนตน
2.มิตรดีแตพูด
-เก็บเอาของลวงแลวมาปราศรัย
-อางเอาของใหมยังไมมีชี้เฉลย
-ชวยเหลือสิ่งที่ไมมีประโยชนเลย
- ทําเมินเฉยเมื่อเอยปากอยากพึ่งพิง
เพื่อนเทียม(มิตรเทียม)
3.มิตรหัวประจบ
-จะทําชั่วก็เห็นงามตามทุกที่
-จะทําดีก็เห็นงามคลอยตามหลัง
-อยูตอหนาวาสรรเสริญเกินกําลัง
-พอลับหลังตั้งนินทาดาประจาน
4.มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
-ชักชวนดื่มน้ําเหลาเมาลูกเดียว
-ชักชวนเที่ยวกลางคืนตื่นแลวฝน
-ชักชวนเมาในการเลนไมเวนวัน
-ชักชวนเลนการพนันมันเรื่อยไป
ดีกวารอยเพื่อนคิดริษยา
ยังมีคากวาน้ําเค็มเต็มทะเล
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หนาที่ของเพื่อน
1.
2.
3.
4.
5.

หนาทีข่ องเพื่อนที่ดี

หนาทีข่ องเพื่อนที่ดีพงึ ทําตอบเพื่อน

แบงปนให
ปราศรัยไพเราะ
สงเคราะหดวยกําลัง
วางตนใหพอดี
มีความจริงใจ

1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อนประมาทชวยปองกัน
ทรัพยเพื่อนนั้นชวยรักษา
พึ่งไดเมื่อภัยมา
วิบัติมาไมทอดทิ้ง
นับถือจริงถึงวงศญาติ

หนาทีข่ องเพื่อนอีกนัยหนึ่ง

1. รักกัน.
4. ไมเอาเปรียบกัน.

2. ชวยเหลือกัน. 3. ใหอภัย.
5. พูดกันเพราะๆ 6. ไมทะเลาะรังแก

ลิ่มสลักใจเสนหผกู ใจเพื่อน

-โอบออมอารี(ทาน)
-สงเคราะหทุกคน(อัตถจริยา)

-วจีไพเราะ(ปยะวาจา)
-วางตนพอดี(สมานัตตา)

เปนเพื่อนที่ดี

เปนเพื่อนที่ดีมีความจริงใจ
ยามมีทุกขภัยเปนที่พึ่งพา
วาจาไพเราะคอยสงเคราะหเพื่อน
ใหสติตักเตือนดวยเสนหา
 เปนที่ปรึกษาปญหาสารพัด
คอยชวยกําจัดเรื่องรายนานา
เปนผูรวมทุกขคราวสุขรวมใจ
ตายแทนกันไดรักไมโรยรา.

เพื่อนธุระ ชวยประคอง ไมตองใช
เพื่อนยากจน เจียดให
ไมตองรอ
เพื่อนโศกทอ ปลอบใจ ไมตองครวญ
เพื่อนมีสุข ทุกที
ยินดีดวย
เพื่อนทุกขชวย ทุกที
คอยมีสวน
เพื่อนทําชั่ว
คอยชี้
ความดีชวน
เพื่อนทําควร ทุกที
พลอยดีใจ.
เพื่อนเพราะกิน เหลาดวยกัน นั้นมีมาก
เพื่อนแตปาก สักวาเพื่อน ก็เกลื่อนหลาย
สวนเพื่อนใด ในเมื่อกิจ เกิดมากมาย
ชวยจนตาย นั่นแหละเพื่อน อยาเฟอนเอย

คูมือพระนักเทศน

การเปนพลเมืองที่ดีของชาติ

“สพพ รฏ สุขํ เสติ ราชา เจ โหติ ธมมิโก
= ถาราชาผูปกครองทรงธรรม ประเทศชาติก็เปนสุข”
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ความหมายพลเมืองดี
พลเมือง คือ ประชาชนซึ่งเปนกําลังอันสําคัญของประเทศชาติ
พลเมืองดี คือ ผูที่สามารถดํารงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไวได.

หนาที่ของพลเมืองที่ดี

1.รักชาติ

1. รักชาติ.
2. เคารพศาสนา.
3. เทิดทูนพระมหากษัตริย.
4. ปฏิบัติเคารพกฎหมาย
5. ขจัดอบายมุขทั้งปวง.

ความหมายของชาติ
1. ชาติ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติอันเปนพื้นแผนดิน.
2.ชาติ หมายถึง ประเพณีวัฒนธรรมของชาติ.
3.ชาติ หมายถึง อํานาจอธิปไตยของชาติ.
4.ชาติ หมายถึง บุคคลในชาติอันไดแกความเปนมนุษยชาติ.

คนเรามีชาติเพื่อ
-มีความเปนอยูที่ดีงาม.
-มีผูคอยดูแลความสงบเรียบรอย.
-มีผูคอยปกปองคุมภัยอันตราย.
-มีผูคอยชวยเหลือใหอยูไดอยางสงบ
สันติ

ผลจากการรักชาติ
-เกิดความภาคภูมิใจในชาติของตน.
-ไมถูกทําลายงาย ทั้งทางตรงทางออม
-มีความเปนอยูสงบสุขเย็น.
-เปนที่เกรงของชนชาติอื่นที่คิดจะมา
ทําลาย.

คูมือพระนักเทศน

2. เคารพศาสนา
1. เชื่อฟงคําสั่งสอนของศาสดา
2. ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสนา
3. แนะนําคําสั่งสอนของศาสนา
4. ปฏิบัติตนเปนคนดี
5. ไมทําความชั่ว
6. ไมดูหมิ่นศาสนาอื่น

ศาสนา คือ คําสั่งสอน เพื่อใหประชาชนในชาติ
เปนคนดี ไมทําสิ่งชั่วราย มีจิตใจสะอาด

หนาที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี

3.เทิดทูนพระมหากษัตริย

พระมหากษัตริย คือ สถาบันของผูมีสติปญญา ผูที่ทําใหประชาชนพอใจชื่นใจ
เรียกวา “ราชา” ทรงเปนรมโพธิ์รมไทร เปนศูนยรวมใจของชาวไทย เพื่อใหเกิด
ความสามัคคีขึ้นในชาติ ทรงมีคุณธรรมที่เรียกวา “ทศพิธราชธรรม” ทรงทํางาน
เพื่อผูอื่น เพื่อประชาชน เพราะรักผูอื่น พระองคทรงทํางานสนุกเปนสุขขณะ
ทํางาน ทรงเสียสละความสุขสวนพระองคเพื่อประชาชนในชาติ
“เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแกมหาชนชาวสยาม”
ทศพิธราชธรรมคุณธรรมของพระมหากษัตริย
1. ทาน -ใหปนชวยประชา (บําเพ็ญตนเปนผูให).
2. ศีล -รักษาความสุจริต (สํารวมกายวาจาใหปกติ).
3. บริจาคะ -บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ.
4. อาชชวะ -ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง.
5. มัททวะ -ทรงความออนโยนเขาถึงคน.
6. ตปะ -พนมัวเมาดวยเผากิเลส (มีความเพียร).
7. อักโกธะ -ถือเหตุผลไมโกรธา (ความไมโกรธ).
8. อวิหิงสา -มีอหิงสานํารมเย็น (ความไมเบียดเบียน.
9. ขันติ -ชํานะเข็ญดวยขันติ (ความอดทน).
10. อวิโรธนะ-มิปฏิบัติคลาดจากธรรม (ความไมมีพิรุธ).
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4.ปฏิบัติเคารพกฎหมาย
กฎหมาย คือ ระเบียบแบบแผนขอปฏิบัติ เพื่อความสงบสุขของสังคมโดยสวน
รวมประชาชน คือ ผูเปนใหญในประเทศ มีอํานาจอธิปไตยรวมกันอยูเปนสังคม

เรามีกฎหมายเพื่อ

-ปองกันคนชั่วไมใหขมเหงคนดี
-ปราบปรามคนชั่ว ที่ขมเหงคนดี
-รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหดํารงอยู
-ความสงบสุขและดีงามของสังคม
-ความเจริญของประเทศชาติ
-ความเทาเทียมกันของคนในชาติ
-ไมใหชาติอื่นขมเหงเอาเปรียบ

พลเมืองดีตองปฏิบัติเคารพกฎหมาย เพื่อแสดงถึงความเจริญ
มีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ และความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย

5.ขจัดอบายมุข

อบายมุข คือ ทางแหงความเสื่อม
ทางแหงความฉิบหาย ปากทางแหงนรก

ประเทศชาติจะไมสามารถพัฒนา ถาประชาชนในชาติตกเปนทาสอบายมุข
อบายมุข 6 ผีราย
ผีที่1 ชอบสุราเปนอาจิณ
ไมชอบกินขาวปลาเปนอาหาร
ผีที่2 ชอบเที่ยวยามวิกาล
ไมรักบานรักลูกรักเมียตน
ผีที่3 ชอบดูการละเลน
ไมละเวนบารคลับละครโขน
ผีที่4 คบชั่วมั่วกับโจร
หนีไมพนอาญาตราแผนดิน
ผีที่5 ชอบเลนมากีฬาบัตร
สารพัดถั่วโปไฮโลสิ้น
ผีที่ 6 เกียจครานการทํากิน
มีทั้งสิ้นหกผีอัปรียเอย.

คูมือพระนักเทศน

การเปนสาวกทีด่ ีของพระศาสดา

“อติโรจติ ปญาย สมมาสมพุทธสาวโก
= สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยอมรุงเรืองดัวยปญญา”
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คุณหมายของสาวก
สาวก คือ ผูเชื่อฟง ยอมตนที่จะประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสดา.
สาวกที่ดี คือ ผูที่สามารถดําเนินตามพระศาสดาไปได.
ศาสนิก คือ ผูที่นับถือศาสนา ที่เรียกวา สาวกนั้นเอง
ผูนับถือ 95 %

พุทธศาสนา-ศาสนาประจําชาติไทย

“พุทธศาสนิกชน” คือ ชนผูนับถือพระพุทธศาสนา เรียกชื่ออื่นไดอีกเชน
“พุทธสาวก” คือ ผูนับถือพระพุทธเจา เชื่อฟงและปฏิบัติตาม.
“พุทธบริษัท” คือ บริษัทของผูที่นับถือพระพุทธเจา มีองคประกอบ 4
คือ ภิกษุ, ภิกษุณี, อุบาสก, อุบาสิกา.
“พุทธมามกะ” คือ ผูแสดงตนนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ.
“พุทธบุตร”
คือ บุตรของพระพุทธเจา.
“พุทธศาสนิกชนที่ดี คือ ผูที่สามารถดําเนินตามพระพุทธเจาไปได

1.
2.
3.
4.
5.

หนาที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี
ทําสิ่งใดดวยเมตตา
พุดจาใดไมหมองจิต
คิดสิ่งใดก็คํานับ
ตอนรับดวยเต็มใจ
ปจจัยสี่อุปถัมภ

1.
2.
3.
4.
5.

หนาที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี
เกื้อกูลพระ
กระทําบุญ
คุนพระศาสนา
เปนอุบาสก-อุบาสิกาชั้นนํา
หมั่นสํารวจความกาวหนา

คูมือพระนักเทศน

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

หนาที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี
1. เกื้อกูลพระ
2. กระทําบุญ
ดวยกายกรรมทําใหหนักรักเคารพ 1. แบงปนทรัพยแกคนทุกชนชั้น
วาจานบนอบนอมพรอมปราศรัย 2. เฝากวดขันในจรรยารักษาศีล
3. บําเพ็ญเพียรภาวนาเปนอาจิณ
มโนนอมพรอมจิตเปนนิตยไป
4. นอมกายินถอมตนคนนิยม
ยินดีใหรับรองไมหมองเมิน
5. เขาชวยเหลือขวนขวายในธุระ
เมื่อเลื่อมใสบูชาดวยอามิส
6. แผสละสวนความดีที่สะสม
มีความคิดยึดมั่นสรรเสริญ
7. อนุโมทนาดวยชวยนิยม
ผูมีศีลแนะนําทางดําเนิน
8. หมั่นอบรมฟงธรรมอยางตั้งใจ
ยอมเจริญตอไปในทางธรรม.
9. แสดงธรรมแกผูอื่นยื่นน้ําจิต
10. ทําทิฐิใหเห็นตรงมั่นคงได
บุญกิริยาวัตถุสิบประการนัย
ใครสะสมเอาไวยอมไดเอง
3. คุนพระศาสนา
4.เปนอุบาสิกา(อุบาสก)ชั้นนํา
หมั่นไปวัดไมขาด
อุบาสกยกวาดีมีธรรมหา
มิไดขาดการฟงธรรม
1. มีศรัทธาตั้งมั่นมิหวั่นไหว
นําหลักศีลธรรมพัฒนาตนใหยิ่ง
2. มีศีลสัตยฝกหัดกายและใจ
ศรัทธาจริงในพระทั้งหลาย
3. หูตาใสไมตื่นขาวเลาลือมา
4. แสวงบุญนิวาสนในศาสนนี้
ฟงธรรมหมายจิตเปนกุศล
5. ขวนขวายดีในพุทธศาสนา
ไมพาตนแสวงบุญนอกศาสนา
บํารุงรักษาพุทธศาสนาอยางดียิ่ง. เมื่อมีครบจบงามตามกลาวมา
ทานเรียกวาอุบาสกรัตนัง.
5.หมั่นสํารวจความกาวหนา
มั่นในพระไตรรัตน (ศรัทธา)
จริยาวัตรเหมาะสม (ศีล)
เลาเรียนศึกษาอบรม (สุตะ)
พักบมเสียสละมีน้ําใจ (จาคะ)
เขาใจโลกและชีวิต (ปญญา)

513

514 คูมือพระนักเทศน

หนาทีข่ องสมณะพราหมณ(นักบวช) 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หามจากความชั่ว
ใหตั้งตัวในความดี
ใจอารีอนุเคราะห
ฟงเสนาะเรื่องใหม
เขาใจชัดเรื่องเกา
บอกเลาทางสวรรค

หนาทีข่ องสมณะพราหมณ(นักบวช) อีก 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชวยแนะนํามิใหทําซึ่งความชั่ว
ใหตั้งตัวในทางดีมีสัตยศีล
ควรชูชวยดวยกรุณาเปนอาจิณ
ใหไดยินสิ่งที่ยังไมฟงมา
ที่ฟงแลวเสริมใหเขาใจชัด
บอกขอวัตรทางสุขใหศึกษา
เสริมสรางทางสวรรคเปนมรรคา
ดวยเมตตาการุนเปนคุณธรรม

หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
1.ไมทําบาปทั้งปวง (สพฺพปาปสฺส อกรณํ)
= ศีล
ไม
2.ทํากุศลความดีใหถึงพรอม (กุสฺลสฺสูปสมฺปทา) = สมาธิ สรุป = ประ
มาท
3.ทําจิตใหบริสุทธิ์ขาวรอบ (สจิตฺตปริโยทปนํ) = ปญญา

คูมือพระนักเทศน

อาชีพที่ชาวพุทธไมควรทํา
1. ขายอาวุธ-เครื่องประหาร.
2. ขายมนุษย.
3. ขายสัตวเปน สําหรับฆาเพื่อเปนอาหาร.
4. ขายน้ําเมา.
5. ขายยาพิษ.

วัดในทางพระพุทธศาสนามีอยู 5 ความหมายคือ
1. วัตถุ หมายถึง โบสถ,วิหาร,เจดีย,พิธีตางๆ รวมทั้งพระภิกษุ-สามเณรที่อยูวัด
2. วัด หมายถึง การวัดจิตใจ วัดพฤติกรรมของตนเอง (วัดศอกวัดวา)
3. วัฏฏะ หมายถึง การหมุนเวียน ไดแก วัฏฏสงสารคือ การเวียนวายอยูในกองทุกข
4. วัตร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติเปนกิจวัตรประจํา เชน รักษาศีลเปนวัตรฯลฯ
5. วัฒน หมายถึงวัฒนากาวหนาเปนการเขาถึงความเจริญกาวหนาสูงสุดของมนุษย
คือถึงนิพพาน
เราสราง “วัตถุ” สําหรับ “วัด” จิตใจ เพื่อทําลาย “วัฏฏสงสาร” โดยการประพฤติ
“วัตร”ก็จะเขาถึง“วัฒน”อันเปนวัดที่แทจริงที่พระพุทธเจานั้นพึงประสงคใหเราเขาถึง
เราชาวพุทธเขา “วัด” ถึง “วัฒนหรือยัง?
มาถึงวัดเห็นดินและตนไม
รูจักวัตรตองฝกหัดทั้งใจกาย
มาถึงวัดเห็นดินและตนไม
คนเห็นวัดตองเห็นธรรมสัมมาญาณ

ยังมิใชเห็นวัดดั่งความหมาย
จึงจะหมายไดบงชัดเห็นวัดจริง
ยังมิใชเห็นวัดดั่งคําขาน
เพงสังขารรูชัดเห็นวัดจริง.
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การเปนมนุษยที่เต็ม

“ทนโต เสฏโ มนุสเสสุ
= ในหมูม นุษยทั้งหลาย
ผูฝกตนดีแลว เปนผูที่ประเสริฐสุด”

คูมือพระนักเทศน

คุณหมายของมนุษย
มนุษย

มาจากคําวา มนุ (=ใจ) + อุษย(=สูง)=ผูม ีใจสูง

คน – สัตว - มนุษย
คนกับสัตว

คนเสมอกับสัตว 4 อยาง

คน กิริยาแปลวา กวน = ทําใหยุง
1.การกิน
คน มาจากบาลีวา ชน = สักแตวาเกิดมา
2.การนอน
สัตว = สักแตวาเกิดมา = ชน
3.การกลัวภัย
คน = ชน = สัตว
4.การสืบพันธุ
 คน = สัตว
นี่คือสัญชาติญาณของคนกับสัตว
คนดีกวาสัตวตอเมื่อมีธรรมะ
พัฒนาจิตใจจากความเปนคนไปสูความเปนมนุษย

“อาหารนิททฺ า ภยเมถุนฺจ สามาฺญเมตฺตปฺปสุภินรานํ
ธมฺโม หิ เตสํ อธิโก วิเสโส ธมฺเมนา หีนา ปสุภิสมานา
ธรรมะทําใหคนตางจากสัตวคือเปน “มนุษย”
เมื่อคนมีธรรมะ คือ 5 ดี อันไดแก
1. การเปนบุตรที่ดี.
2. การเปนศิษยที่ดี.
3. การเปนเพื่อนที่ดี.
4. การเปนพลเมืองที่ดี.
5. การเปนสาวกที่ดี.
คนจะเปนมนุษยที่เต็ม

มนุษยที่สมบูรณ คือ ผูที่อยูเหนือปญหาทั้งทางโลกและทางธรรม.
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 เปนมนุษยหรือเปนคน? 
เปนมนุษยเปนไดเพราะใจสูง
เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน
ถาใจต่ําเปนไดแตพียงคน
ยอมเสียทีที่ตนไดเกิดมา
ใจสะอาดใจสวางใจสงบ
ถามีครบควรเรียกมนุสสา
เพราะทําถูกพูดถูกทุกเวลา
เปรมปรีดาคืนวันสุขสันตจริง
ใจสกปรกมืดมัวและรอนเรา
ใครมีเขาควรเรียกวาผีสิง
เพราะพูดผิดทําผิดจิตประวิง
แตในสิ่งนําตัวกลั้วอบาย
คิดดูเถิดถาใครไมอยากตก
ใหใจสูงเสียไดกอนตัวตาย
ก็สมหมายที่เกิดมาอยาเชือนเอย.

อายชาติชั่ว
ผลที่สุด
อนิจจา
เสียแรงที่

 อายชาติคน 
เรียกตัว
วามนุษย
ไมมีดี
อะไรนี่
หมาไมกิน
ขําสิ้นดี
แสนฉลาด(ถุย) อายชาติคน

