
สุภาษิตสอนสตรี

 ประนมหัตถนมัสการขึ้นเหนือเศียร
ตางประทีปโกสุมปทุมเทียน จ ํานงเนียรนบบาทพระศาสดา
อันเปนมิ่งโมลีส่ีทวีป ดังประทีปสองทั่วทุกทิศา
กล็วงลับดับไกลนัยนา สูมหาหองนิพพานสราญรมย
ฉันชื่อภูผูประดิษฐคิดสนอง ขอประคองคุณใสไวเหนือผม
ใหประเสริฐเลิศลํ้ าดวยคํ าคม โดยอารมณดํ าริรักชักภิปรายฯ

 ขอเจริญเรื่องตํ ารับฉบับสอน ชาวประชาราษฎรสิ้นทั้งหลาย
อันความชั่วอยาใหมัวมีระคาย จะสบืสายสุริยวงศเปนมงคล
ผูใดเกิดเปนสตรีอันมีศักดิ์ บํ ารุงรักกายไวใหเปนผล
สงวนงามตามระบอบใหชอบกล จึงจะพนภัยพาลการนินทา
เปนสาวแซแรรวยสวยสะอาด กห็มายมาดเหมือนมณีอันมีคา
แมนแตกราวรานรอยถอยราคา จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง (๒)

อันตวัตํ่ าแลวอยาทํ าใหกายสูง ดเูยีย่งยงูแววยังมีที่วงหาง
คอยเสงี่ยมเจียมใจจะไววาง ใหตองอยางกิริยาเปนนารีฯ

 จะนุงหมดูพอสมศักดิ์สงวน ใหสมควรรับพักตรตามศักดิ์ศรี
จะผดัหนาทาแปงแตงอินทรีย ดูฉวีผิวเนื้ออยาเหลือเกิน
จะเก็บไรไวผมใหสมพักตร บํ ารุงศักดิ์ตามศรีมิใหเขิน
เปนสุภาพราบเรียบแลเจริญ คงมีผูสรรเสริญอนงคทรง
ใครเห็นนองตองนิยมชมไมขาด วาฉลาดแตงรางเหมอืนอยางหงส
ถงึรูปงามทรามสงวนนวลอนงค ไมรูจักแตงองคก็เสียงามฯ

                                                                                             

(๑)  สุภาษิตนี้เดิมเรียกกันวา “สุภาษิตสอนหญิง” หรือสุภาษิตไทย แมในบัญชีชื่อหนังสือที่สุนทรภูแตง ซึ่งสมเด็จ
    พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํ ารงราชานุภาพ ทรงไวทายประวัติสุนทรภู ก็เรียก “สุภาษิตสอนหญิง” ซึ่งฟง
    แลวก็ยังไมลาสมัย
(๒)  นาจะเปน “ก็จะพาคาหายจากกายนาง” เพราะตอนตนเปรียบเทียบไววา “ก็มาดหมายเหมือนมณีอันมีคา”
       (ดภูาคผนวก)



 ประการหนึ่งซึ่งจะเดินดํ าเนินนาด คอยเยื้องยาตรยกยางไปกลางสนาม
อยาไกวแขนสุดแขนเขาหามปราม เสงีย่มงามสงวนไวแตในที
อยาเดินกรายยายอกยกผาหม อยาเสยผมกลางทางหวางวิถี
อยาพูดเพอเจอไปไมสูดี เหยาเรือนมีกลับมาจึงหารือ
ใหกํ าหนดจดจํ าแตคํ าชอบ ผดิระบอบแบบกระบวนอยาควรถือ
อยานุงผาพกใหญใตสะดือ เขาจะลือวาเลนไมเห็นควร
อยาลืมตัวมัวเดินใหเพลินจิต ระวงัปดปกปองของสงวน
เปนนารีที่อายหลายกระบวน จงสงวนศักดสงาอยาใหอาย
อนึง่เนตรอยาสังเกตใหเกินนัก จงรูจักอาการประมาณหมาย
แมนประสบพบเหลาเจาชูชาย อยาชมายทํ าชะมอยตะบอยแล
อันนยันตาพาตัวใหมัวหมอง เหมอืนทํ านองแนะออกบอกกระแส
จริงมิจริงเขาเอาไปเลาแช (๑) คนรงัแกมันก็วานัยนตาคมฯ

 อันทีจ่ริงหญิงชายยอมหมายรัก มใิชจักตัดทางที่สรางสม
แมนจักรักรักไวในอารมณ อยารักชมนอกหนาเปนราคี
ดังพฤกษาตองวายุพัดโบก เขยื้อนโยกก็แตกิ่งไมทิ้งที่
จงยบัยั้งชั่งใจเสียใหดี เหมอืนจามรีรูจักรักษากาย
อันตวันางเปรียบอยางปทุเมศ พึง่ประเวศผุดพนชลสาย
หอมผกาเกสรขจรจาย มไิดวายภุมรินถวิลปอง
คร้ันไดชมสมจิตพิศวาส กน็ิราศแรมจรัลผันผยอง
ไมอยูเฝาเคลารสที่จดลอง ดทู ํานองใจชายก็คลายกัน
แมนชายใดใจประสงคมาหลงรัก ใหรูจักเชิงชายที่หมายมั่น
อันความรักของชายนี้หลายชั้น เขาวารักรักนั้นประการใด
จงพินิจพิศดูใหรูแน อยาทํ าแตใจเร็วจะเหลวไหล
เปรียบเหมือนคิดปริศนาอยาไวใจ มนัมกัไพลเพลงขุมเปนหลุมพราง
อันแมส่ืออยาไดถือเปนบรรทัด สารพัดเขาจะพูดนี้สุดอยาง
แตลวนดีมีบุญลูกขุนนาง มาอวดอางใหอนงคหลงอาลัย
อันรายดีมิไดเห็นเปนแตวา จะคาดหนาแนลงที่ตรงไหน
เหมอืนเขาหลอกบอกลาภถึงเมืองไกล อยาควรไปตามคํ าเขารํ าพัน

                                                                                             

(๑)  ฉบับพิมพอื่นๆ “จริงมิจริงเขาเอาไปเลนแช”



ทางไกลตาอุปมาเหมือนเสียเนตร สดุสังเกตเท็จจริงทุกสิ่งสรรพ
เขาจะนํ าไปใหตายก็ตายพลัน คนทกุวนัเชื่อมันยากปากมันโกง
อันแมส่ือคือปศาจที่อาจหาญ ใครบนบานเขาสักหนอยก็พลอยโผง
อยาเชื่อนักมักตับจะคับโครง มนัชกัโยงอยากกินแตสินบน
อันความชั่วอยูที่ตัวของเราหมด ตองกํ าสรดโศกรางอยูกลางหน
จงฟงหูไวหูกับผูคน สบืยุบลเสียใหแนอยาแรไปฯ

 คิดถงึตัวหาผัวนี้หายาก มนัชัว่มากนะอนงคอยาหลงใหล
คนสูบฝนกินสุราพาจัญไร แมนหญิงใดรวมหองจะตองจน
มกัเบียดเบียนบีฑาประดาเสีย เหมอืนเลี้ยงเหี้ยอัปรียไมมีผล
ไมท ํามาหากินจนสิ้นตน แลวซุกซนตีชิงเที่ยววิ่งราว
ทีบ่างคนนั้นชั่วเปนหัวไม ใหพอใจชกตีเขามี่ฉาว
ทานจับไดใสตรวนพรวนคอยาว แลวบอกขาวโศกศัลยถึงภรรยา
เขาเปนผัวตัวเมียเสียไมได มีหาไมเงินทองก็ตองหา
ไปเสียลดเสียหลั่นพันธนา คาฤชาก็ตองเสียขายเมียลง
เพราะมีผัวชั่วไปจึงไดยาก แสนล ําบากบอบนักอยามักหลง
บางเลนเบี้ยเสียถั่วมัวทะนง หนอยก็ลงจํ านํ าเขารํ่ าไป
มขีาวของเคยผูกใหลูกเตา กเ็บยีนเอาสิ้นสุดหาหยุดไม
ลงชัน้วาผาผอนทอนสไบ อยาไปไขวเลนโปจนโซโทรม
ยงัแตเมียเกลี่ยไกลไปขายซื้อ คอยหารือรวมภิรมยเมื่อชมโฉม
คร้ันรักผัวก็อยามัวดวยลมโลม ตอลมโครมแลวก็ครวญหวนถึงตัว
จะคิดทํ าอยางไรก็ใชที่ ตองรับหนี้ยากแคนใชแทนผัว
ถาคนผูรูสึกสํ านึกตัว จะยงัชั่วดวยไมเฉยชะเลยใจ
จะหาคูสูสมนิยมหวัง จงระวังชั่วชาอัชฌาสัย
ทีช่ายดีนั้นก็มีอยูถมไป ใชวิสัยเขาจะชั่วไปทั่วเมือง
แตใจคนมักจะรนไปหาผิด ครั้นไดคิดจิตตรอมออกผอมเหลือง
ตองเดือดดิ้นกินนํ้ าตาอยูนองเนือง สดุจะเปลื้องราคินจนสิ้นคาวฯ

 เปนสตรีสุดดีแตเพียงผัว จะดชีัว่ก็ยังกํ าลังสาว
ลงจนสองสามจืดไมยืดยาว จะกลบัหลังอยางสาวสิเต็มตรอง
ถาคนดีมิไดชํ้ าระยํ ายับ ถงึขดัสนจนทรัพยไมเศราหมอง
คงมีผูชูชวยประคับประคอง เปรยีบเหมือนทองธรรมดาราคามี



ถาแมนตัวชั่วชํ้ าระยํ าแลว จะปดแผวถางฝนไมคืนที่
เหมอืนทองแดงแฝงฝาเปนราคี ยากจะมีผูประสงคจํ านงใน
จงรักตัวอยาใหมัวราคีหมอง ถอืท ํานองแบบโบราณทานขานไข
อยาเอาผิดมาเปนชอบประกอบใจ จงอยูในโอวาทญาติวงศ
แมนรูจักรักรางเปนอยางยิ่ง จะเพรศิพริ้งสมสวาทเปนราชหงส
จงก ําหนดอุตสาหรักษาทรง อยาลุมหลงดวยอุบายของชายพาล
อันคํ าคมลมบุรุษนั้นสุดกลา เขายอมวารสลิ้นนี้กินหวาน
จงระวังตั้งมั่นในสันดาน อยาลนลานหลงระเริงดวยเชิงชาย
เขารักจริงใหสูขอกับพอแม อยาวิ่งแรหลงงามไปตามงาย
เขาไมเลี้ยงไลขับจะอับอาย ตองเปนมายอยูกับบานประจานตน
ขางพอแมก็จะโกรธพิโรธร่ํ า จะจองจํ าตีโบยออกโหยหน
ดวยทานอายขายหนาประชาชน ไมรักตนเราจึงตองมาหมองมัว
ถาปะวาพอแมใจคอราย กลับซื้อขายคิดเอากับเจาผัว
แมนชายจนคนขัดพลัดเขาตัว เราท ําชั่วก็ตองขายกายเราเอง
จะขึง้โกรธโทษผูใหญวาไมรัก เพราะเราคิดผิดนักไมเหมาะเหม็ง
ชัน้พอแมของตัวไมกลัวเกรง ใจตัวเองพาหลงไปลงตม
ทานเลี้ยงมาจะใหเปนหอหอง หมายจะกองทุนสินกินขนม
คร้ันลูกตัวชั่วถอยนอยอารมณ จึงตรอมตรมโกรธบุตรนี้สุดใจ
แมนลูกดีก็จะมีศรีสงา ญาติวงศพงศาก็ผองใส
ถงึเพือ่นบานฐานถิ่นที่ใกลไกล ก็มีใจสรรเสริญเจริญพรฯ

 จงรักนวลสงวนนามหามใจไว อยาหลงใหลจํ าคํ าที่ร่ํ าสอน
คิดถึงหนาบิดาและมารดร อยารีบรอนเร็วนักมักไมดี
เมือ่สุกงอมหอมหวนจึงควรหลน อยูกับตนอยาใหพรากไปจากที่
อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี เมือ่บุญมีคงจะมาอยาปรารมภ
อยาคิดเลยคูเชยคงหาได อุตสาหทํ าลํ าไพเก็บประสม
อยาเกียจครานการสตรีจงนิยม จะอุดมสินทรัพยไมอับจน
ถาแมนทํ าสิ่งใดใหตลอด อยาทิ้งทอดเที่ยวไปไมเปนผล
เขมนขะมักรักงานการของตน อยาซุกซนคบเพื่อนไพลเชือนแช
เมือ่เหนื่อยออนนอนหลับอยูกับบาน อยาเที่ยวพลานพูดผลอประจอประแจ
อะไรฉาวกราวเกรียวอยาเหลียวแล ฟงใหแนเนื้อความคอยถามกัน
ระวงัดูเรือนเหยาแลขาวของ จะบกพรองอะไรที่ไหนนั่น



เหน็ไมมีแลวอยาอางวาชางมัน จงผอนผันเก็บเล็มใหเต็มลง
มสีลึงพึงประจบใหครบบาท อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค
จงมกันอยกินนอยคอยบรรจง อยาจายลงใหมากจะยากนาน
ไมควรซื้อก็อยาไปพิไรซื้อ ใหเปนมื้อเปนคราวทั้งคาวหวาน
เมือ่พอแมแกเฒาชรากาล จงเลีย้งทานอยาใหอดระทดใจ
ดวยชนกชนนีนั้นมีคุณ ไดการุญเลี้ยงรักษามาจนใหญ
อุมอุทรปอนขาวเปนเทาไร หมายจะไดพึ่งพาธิดาดวง
ถาเราดีมีจิตคิดอุปถัมภ กศุลลํ้ าเลิศเทาภูเขาหลวง
จะปรากฏยศยิ่งสิ่งทั้งปวง กวาจะลวงลุถึงซึ่งพิมาน
เทพไทในหองสิบหกชั้น จะชวนกันสรรเสริญเจริญสาร
วาสตรีนี้เปนยอดยุพาพาล ไดเลี้ยงทานชนกชนนีฯ

 ทีบ่างนางนั้นก็ทํ าทุจริต มไิดคิดคุณทานเทาเกศี
เหน็พอแมยากไรไมใยดี ดูเปนที่อายเพื่อนเบือนอารมณ
เขาถามไถวามิใชเปนพอแม ทานพูดแกเกลื่อนกลับจะทับถม
ใหตามหลังบังคับดวยคํ าคม ไมชื่นชมยกชูข้ึนบูชา
คนผูนั้นครั้นตายวายชีวาตม คงไมคลาดแคลวนรกตกถลา
ไมเหน็เดือนเห็นตะวันพระจันทรา ทรมาหมกไหมในไฟฟอน
ถาอยูไปในมนุษยโลกเลา เทพเจาทานก็แชงแสรงสังหรณ
ใหยากยับอัปราอนาทร ยิง่กวาทํ ามารดรใหรอนใจ
แมจะมีเงินทองของทั้งหลาย คงฉบิหายมั่นคงอยาสงสัย
จะเกิดโจรราวีอัคคีภัย เพราะวาใจหยาบชาคิดทารุณ
หญงิเชนนี้ชายอยาไดไปรวมรัก จะเสือ่มศักดิ์เสียเชนเปนสถุล
แตพอแมเจียวยังใจไมการุญ เนรคุณมิไดคิดอนิจจัง
ซึง่สตรีที่ทานดีอยาดูเยี่ยง จงหลกีเลี่ยงเสียใหพนคนขี้ถัง
แมนรวมรอยก็จะพลอยระยํ ามัง ดจุดังเอาทองแดงเขาแฝงกุมฯ

 จะสอนใจไวทุกสิ่งเปนหญิงสาว ใหพนคาวขาวชั่วเขามั่วสุม
ใหผันผอนเหมือนหนึ่งนอนในหวงรุม จงสุขุมคิดแบงใหเบาบาง
อยาท ํานอกลักษณะจะเปนโทษ ตดัประโยชนพี่นองเขาหมองหมาง
ถงึจะรักรักใหยืดอยาจืดจาง จะไววางกิริยาใหนาดู
จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อยาตะคั้นตะคอกใหเคืองหู



ไมควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู คนจะหลูลวงลามไมขามใจ
แมจะเรียนวิชาทางคาขาย อยาปากรายพูดจาอัชฌาสัย
จงึซื้องายขายดีมีกํ าไร ดวยเขาไมเคืองจิตระอิดระอา
เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
แมนพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพดูจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ
ถงึชายใดเขาพอใจมาพูดเกี้ยว อยาโกรธเกรี้ยวโกรธาวาหยาบหยาม
เมือ่ไมชอบก็อยาตอบเนื้อความตาม มนัจะลามเลนเลยเหมือนเคยเปน
ถงึจะไปในพิภพใหจบทั่ว แตความชั่วอยาใหผูใดเห็น
จงอุตสาหปกปดใหมิดเมน จงึจะเปนคนดีมีปญญา
เมือ่จะจรนอนเดินดํ าเนินนั่ง อยาไกวแขนปดเชนไมเห็นหน
คอยวอนวาขาขอจรดล นัน่แลคนจึงจะมีปรานีนาง
แมนสมรจะไปนอนที่เรือนไหน อยาหลับไหลลืมกายจนสายสาง
ใครเหน็เขาเขาจะเลานินทานาง ความกระจางออกกระจายเพราะกายตัว
ถาจะนั่งก็นั่งระวังผา ไมอาฌาเขาจะพากันยิ้มหัว
ยามส ํารวลก็อยาสรวลใหเมามัว แมนจะหัวหัวรอพอสบาย
เมือ่ยามยิ้มยิ้มไวแตในพักตร อยายิม้นักเสียสงาพาสลาย
อยาเทาแขนเทาคางใหหางกาย อยากรีดกรายกรอมเพลาะเที่ยวเราะเริง
จะแตงตัวก็อยามัวแตการแตง อยาทาแปงจับกระเหมาเขาจนเหลิง
ใชบานนอกขอกนามาแตเริง ท ําเซาะเซิงเขาจะโหวิ่งโรไปฯ

 เมือ่ยามตรุษยามสงกรานตมีงานหลวง แตงใหงามตามกระทรวงหาวาไม
คร้ันสิน้เขตเทศกาลทํ างานไป อยาร่ํ าไรผัดหนาทั้งตาป
เมือ่ไปเปนชาววังจึงนั่งแตง แตพอแจงเขาก็จับกระจกหวี
ดวยสํ าราญการอะไรนั้นไมมี จะหาคูดูแตที่เจาพระยา
อยูสถานบานชองนั้นตองคิด ใหรูกิจการหญิงทุกสิ่งสา
เมือ่มผัีวพลเรือนเหมือนกันนา จะไดหาเลี้ยงกันจนวันตาย
รูวิชาก็ใหรูเปนครูเขา จงึจะเบาแรงตนเรงขวนขวาย
มขีาไทใชสอยคอยสบาย ตวัเปนนายโงเงาบาวไมเกรง
การวิชาหาประดับสํ าหรับราง อยาเอาอยางหญิงโกงที่โฉงเฉง
การมิดีที่ชั่วจงกลัวเกรง อยาครื้นเครงขับรองคะนองใจ
คิดแตยากแตจนเรงขวนขวาย อยาใหกายตกยากลํ าบากได
พออิ่มเชาอิ่มเย็นไมเปนไร อยาพอใจเชื่อชํ้ าเขากํ้ าเกิน



คอยเสงี่ยมเจียมตนจนเสียกอน คอยผันผอนทีหลังเขาสรรเสริญ
อยาเปอเยอพกใหญออกใหเกิน ละเมดิเมินหมิ่นนักมักจะอาย
อยาอวดดีมีทรัพยเที่ยวจับแจก ท ําเกีย่วแฝกมุงปาพาฉิบหาย
ใครจะชวยตัวเราก็เปลาดาย อยามักงายเงินทองของสํ าคัญ
เหน็ผูดีมีทรัพยประดับแตง อยาท ําแขงวาสนากระยาหงัน
ของตัวนอยก็จะถอยไปทุกวัน เหมอืนตัดบั่นตนทุนสูญกํ าไร
จงนุงเจียมหมเจียมเสงี่ยมหงิม อยากระหยิ่มยศถาอัชฌาสัย
อยานุงลายกรายกรุยทํ าฉุยไป ตวัมใิชชาววังมิบังควรฯ

 อยาคบพวกหญิงพาลสันดาลชั่ว ทีแ่ตงตัวไวจริตผิดกระสวน
สุริยฉายบายคลอยเที่ยวลอยนวล เปนเชิงชวนพวกเจาชูเขารูกล
พอรุงเชาเฝาแตมองสองเกศี ใหเวยีนหวีไดวันละพันหน
ตรงการงานแลวขี้ครานเปนกังวล แตงแตตนมิไดเวนสักเวลา
คร้ันไดยินเสียงกลองมากองหู ยงัไมรูเนื้อความเที่ยวถามหา
วนันี้มีละครใครที่ไหนมา แมนรูวาเจากรับเตนหรับไป
นัง่พนิจิพิศโฉมประโลมหลง ดจูนปลงกรรมฐานเหงื่อกาลไหล
บางกเ็ห็นวางามเลยตามไป ชางกระไรหนอขนิษฐไมคิดอาย
บางก็รักขางนักเลงเลนเครงครื้น เทีย่วกลางคืนคบเพื่อนเดือนหงายหงาย
หมเพลาะดํ าทํ าปลอมออกกรอมกราย พวกผูชายชักพาเที่ยวราเริง
คร้ันไปไปใจแตกลงแหกคอก ปะเตะปลอกตํ้ าผางวางจนเหลิง
ควาญหมอรอไมติดเห็นผิดเชิง จะเปดเปงเขาปาไปทาเดียว
ใครจะหามปรามไวก็ไมฟง ท ําสงเสียงเถียงดังใหกราดเกรี้ยว
ถอืวาตนเปรื่องฉลาดปราชญประเปรียว ประจบเที่ยวรูจักทุกพักตรา
พดูกม็ากปากก็บอนแสนงอนนัก เหน็เขารักกันไมไดใจอิจฉา
เทีย่วรอราญจนเพื่อนบานเขาระอา นัง่ที่ไหนใหนินทาเขาเปนแดน
ทีส่วนตัวถึงจะชั่วออกลนพน สูปดปกยกตนนี่สุดแสน
ไมท ํามาหากินจนสิ้นแกน กเ็ลยแลนเขาบอนนอนสบาย
หญงิเชนนี้เห็นไมมีเจริญแลว ใหแววแววอยูขางทางฉิบหาย
ลงสบูฝนกินเหลาอยูเมามาย ไมเสียดายอินทรียเทาขี้เล็บ
มอืกไ็วใจก็กลาหนาก็ดาน จะเอาขวานเขาไปถากไมอยากเจ็บ
แตผาขาดก็ไมปรารถนาเย็บ ข้ีเกยีจเก็บผลัดวางไดกลางเรือน
อันการเหยาแลวไมเอาเปนธุระ คิดแตจะเที่ยวตลบไปคบเพื่อน



คบกันไดแตนิสัยพวกแชเชือน จะคบคนพลเรือนก็เต็มที
ชัน้จะยืมของใครเขาไมเชื่อ ดวยตัวเหลือโปปดสบถถี่
ปากกห็วานเหมือนนํ้ าตาลเพชรบุรี ขาวของมีใหไปมิไดคืน
แมนใครไปสมทบเขาคบคา จนชั้นผาไมติดตัวแตสักผืน
มแีตภัยใหระยํ าทุกคํ่ าคืน ใครจะชื่นชมชิดไปคิดคบ
หญงิไมดีนั้นก็มีอยูหลายพวก จ ําจะบวกบอกใสเสียใหจบ
ที่คนดีจะไดดูใหรูครบ หลอนจะไดไมคบพวกคนพาลฯ

 หญงิพวกหนึ่งนั้นขันทํ าปนเจอ เฝาเปอเยอหยิ่งเกินกับภูมิฐาน
ไมเจียมตนเลยวาตนตํ่ าสันดาน เหน็ทีท่านเปนขุนนางอางเขามา
ลวนคุณลุงคุณปูอยูทุกแหง เทีย่วแอบแฝงพิงพาดวาสนา
พวกผูดีไมนึกตรึกเจรจา เปนพีน่องรวมฟานั้นเห็นจริง
ชางพูดไดไมอายแกปลายลิ้น เปนคนสิ้นความคิดผิดผูหญิง
ถงึพูดไปใครเขาจะเห็นจริง เขาวาหยิ่งยกยศเหมือนมดตะนอย
ถงึจะอวดอางไปที่ไหนนั้น เขารูทันอยูวาเชนเจาเปนหอย
ถาสันดานการผูดีคงมีรอย ไมกลาวถอยเขาก็รูวาผูดี
อันตวัตํ่ าแลวอยาทํ าใหเกินศักดิ์ เขาจะมกัเหม็นปากเหมือนซากผี
เปรียบเหมือนเกลือเจือปนกับชลธี มนัก็มีแตจะจืดไมยืดยาวฯ

 ทีบ่างคนจนยากไมอยากทุกข ถอืวาสุขอยูแกตาขาเปนสาว
อุตสาหแตงแปงขมิ้นไมส้ินคราว ไมสรอยเศราสูตาประชาชน
ท ําไมแกเงินทองของทั้งหลาย เหน็หางายสารพัดไมขัดสน
ถอืวารูปกูงามไมครามจน ลงแตงตนขายกินจนสิ้นดี
สุภาษิตทานประดิษฐประดับไว วาผูใดงามพักตรสมศักดิ์ศรี
ถงึเปนองคสุริยวงศพระจักรี แมนไมมีสินทรัพยก็ลับไป
ทกุวนันีม้ทีรัพยเขานับหนา อยาถือวาตนงามตามวิสัย
ถงึงามพักตรเขาจะรักเจาเพียงไร เขาคาดใจเสียวาเจาขี้เกียจการฯ

 ทีบ่างคนเห็นที่ทานมีทรัพย แตงประดับผิวพรรณในสัณฐาน
ประกอบผูกลูกสะกดสรอยสังวาลย แลละลานลวนสุวรรณอันลออ
เจาคนจนมันใหร่ํ าจะทํ าบาง เอาเยีย่งอยางอยากไดนํ้ าลายสอ
แตตัวจนอนอั้นตันในคอ ลงเที่ยวผลอไพลแผลเพทุบาย
หาทองแทแกไขมันไมคลอง ตองเอาทองเสาชิงชานาใจหาย
แตลวนเนื้อสิบนํ้ าทองคํ าทวาย สายสรอยสายหนึ่งก็ถึงสลึงเฟอง



แพงไมเบาเขายังกลาอุตสาหซื้อ ผูกขอมือแลงามอรามเหลือง
ถงึจนยากอยากบํ ารุงใหรุงเรือง จนทองเหลืองก็ไมละจะกละงาม
กส็าสมกับอารมณไมเจียมศักดิ์ ทรลกัษณเหลือตัวชั่วสํ่ าสาม
ผูดีวาแลวขี้ขาพลอยตาม ไมมีความอายจิตสักนิดเดียว
เขาจึงวาหนาสดปรากฏอยู สมแกผูที่ไมตรึกนึกเฉลียว
เมือ่นํ ้าตื้นขืนจะพายไปฝายเดียว ไมถึงเลี้ยวก็จะลมลงจมแปลง
เหมอืนหิ่งหอยนอยสีหร่ีหรุบรู จะแขงสูสุริยาอันกลาแข็ง
เหน็ไมถึงดอกอยาโกยไปโดยแรง เขาจะแสรงสรวลวาเปนบายศฯ

 ยงัมพีวกหนึ่งนั้นขยันยิ่ง เปนผูหญิงสองใจไมกํ าหนด
เทีย่วยักยายรายชมภิรมยรส ใครมาจดโผจับรับตะกาง
จะรักไหนก็ไมรักสมัครมั่น เลนประชันเชิงลองทั้งสองขาง
ชูตอชูรูเร่ืองเคืองระคาง กขั็ดขวางหึงสาจะฆาฟน
เพราะนารีมิไดตรงจํ านงหมาย ท ําใหชายเคืองแคนแสนกระสัน
เหมอืนพวกนางโมราวิลาวัณย ยืน่พระขรรคผัวใหกับไอโจร
โอใจนางอยางนี้ก็มีมั่ง จนลอืดังขาวกองดังกลองโขน
เพราะนิสัยใจขนิษฐเลนปลิดโยน จนมาโดนกันกระดากไมอยากเชย
ตางคนตางก็เชือนออกเบือนเบื่อ ตองเปนเรือข้ึนคานอยูเฉยเฉย
อันผวัดีที่จะไดอยาหมายเลย ดวยมากเชยหลายชูเขารูกลฯ

 บางลอบเลนเพลงยาวเมื่อคราวขัด ฝปากจัดตอบตอขอนุสนธิ์
ทีไ่มสูรูกลอนยังรอนรน เทีย่ววานคนแตงใหพอไดการ
บางกเ็ลนปริศนาเที่ยวหาของ ใหถูกตองตามอารมณประสมประสาน
คร้ังหอเสร็จสงใหกับชายชาญ บอกอาการเรื่องรักประจักษความ
คร้ันคิดคิดปริศนานั้นชาเนิ่น ชวนกนัเดินหลีกออกนอกสนาม
ท ําดือ้ดานหาญหักไมรักงาม จนเลยลามลืมบานสถานตน
ชนดินางอยางนี้มีชุมนัก เปนโรครักเกิดมารศีรษะขน
ตองกินยาเขาสุราพริกไทยปน หมายประจญจะใหดับที่อับอาย
ไดสนุกครั้นไดทุกขแลวถอยคิด จะปกปดเปลวไฟเห็นไมหาย
เทพเจาทานไมเขาดวยคนราย คงกอกายขึ้นใหเห็นไวเปนตรา
คร้ันคิดลางอยางไรก็ไมสูญ กอ็าดูรพูนเกิดสหัสสา
ท ําอยางไรมันก็ไมมรณา เปนเวราบาปนั้นไมบรรเทา
ถารูถึงพอแมตองแกไข เอาลูกไปมุนหมกยกใหเขา



แลวหาผัวตัวประจํ าเปนสํ าเนา พอปดเปาความอายใหหายแคลง
ทีช่ายโหดโฉดเขลาเขาไปรับ มนัชางหลับตาสนิทไมคิดแหนง
ดังแผนดินสิ้นหญาสุธาแพลง มาแอบแฝงเอามันเปนวานเครือ
ไมคิดอายขายหนานิจจาเอย เหมอืนไมเคยพบปะจะกละเหลือ
ลูกของเขาเอาเปนสิทธิ์เฝาชิดเชื้อ นกึวาเนื้อบุญธรรมกรรมไมมี
เหมอืนเชนเราเขาจะใหก็ไมรัก มนัขายพักตรสารพัดจะบัดสี
ถงึรูปรางอยางยุพินกินรี แตเชนนี้แลวไมปองประคองเคียง
เปนขนิษฐชอบแตคิดใหเปนหนึ่ง ไมควรถึงอยาใหถึงกับปากเสียง
เอยวารักแลวใหไดรวมเรียง เปนคูเคียงของตัววาผัวเมีย
ทานเปรียบมาเหมือนหนึ่งตราราชสีห ไมพอที่เสียนวลอยาควรเสีย
เปนอนงคแลวก็คงจะเปนเมีย ยอมมีเบี้ยปรับไหมวิสัยนาง
ทีเ่กิดมาเปนนารีไมมีคา จะเกดิมาทํ าไมใหหมองหมาง
เหมอืนกรวดทรายปรายเลนไมเวนวาง จะเอาอยางนางโมราหรือวาไร
เมื่อไมถือตราภูมิไวคุมหาม คนจงึลามเลยลวนมากวนได
แมนรูจักรักษาถือตราไว จะคุมภัยใหพนมีคนกลัว
อยาจับปลาสองหัตถจะพลัดพลาด จบัใหคงลงใหขาดวาเปนผัว
จงึนับวาคนดีไมมีมัว ถาชายชั่วรางไปมิใชชาย
เปนผูหญิงสิ่งใดจะลํ้ าเลิศ สุดประเสริฐก็แตใจไมเสื่อมสลาย
ถงึรูปทรงนงคราญจะพาลคลาย กอ็าจกลายสงสวยดวยใจงามฯ

 บางมีผัวตัวอยูเปนคูชื่น ยงัหาอื่นเขาประคองเปนสองสาม
ท ํารักซอนซอนสนิทปดเนื้อความ จนเลยลามเปนระฆังดังขึ้นเอง
คร้ันรูความถามไถก็ไมรับ เขาเฆี่ยนขับตีดาวาขมเหง
พลอยประจบหลบความไปตามเพลง เพราะผัวเองจับไมไดไลไมทัน
ท ําองอาจพลาดพลั้งลงทั้งคู เขาจับไดชายชูดูนาขัน
ไมแปดแปรนแสนสลดเหมือนทศกัณฐ ตองโศกศัลยเศราใจอยูในตรวน
เคยทีน่อนหนอนหนุนละมุนนิ่ม ไปนอนทิมกรากกรํ าเฝากํ าสรวล
เลน็กก็ดัหมัดก็กินจนสิ้นนวล แลแตลวนลูกความออกหลามไป
คร้ังเห็นชูคูชมภิรมณร่ืน กไ็มชื่นชมชิดพิสมัย
จะพึง่ชูชูก็เพียบกรอบเกรียบใจ จะพึง่ผัวตัวก็ไมเมตตาตน
ตระลาการทานถามเอาความชั่ว ขางตัวกลัวก็บอกออกนุสนธิ์
เขาเฮฮาหนาสลดตองอดทน แทบจะดนดํ าดินใหส้ินอาย



คร้ันซักไซไตถามไดความชัด จงึจ ํากัดศักดินาราคาขาย
ถารักชูก็ใหอยูกับชูชาย มนัเบือ่หนายขายกลับเอาทรัพยคืน
กส็าสมกับอารมณสตรีชั่ว อยูกับผัวรวมใจวาไมชื่น
ไปคบชูชูชักหักทั้งยืน ตองกลํ้ ากลืนชลนัยนอาลัยวอน
ทีใ่ครเห็นจะเมตตานั้นหายาก มแีตปากแชงอนงคสงสลอน
เพราะเหตุตัวชั่วชื่อลือขจร ทีเ่คยนอนนั่งสบายวาไมดี
คร้ันลํ าบากยากใจสิไดคิด แตมันผิดเสียถนัดตองบัดสี
ใชไมรูวาเขาหามความถอยมี ชั่วหรือดีก็ไดยินสิ้นทุกคน
เออก็ใจเปนไฉนนะนองเอย มนัจงึเลยไหลฉํ่ าดังนํ้ าฝน
ชางไมครามความชั่วติดตัวตน ท ําซกุซนจนไดยากลํ าบากกาย
มนัเสียแลวถึงจะฝนไมคืนศักดิ์ จะลงรักทองปดไมมิดหาย
อันความชั่วติดตัวกวาจะตาย เปรยีบเหมือนกายกามีราคีคาว
ถงึบนิออกนอกตํ าบลใหพนเขต คงบอกเหตุรูวาใชกาขาว
หามมนัยากปากมนุษยนี้สุดยาว ไมแกลงกลาวคอนวาแกนารี
ผูใดคิดผิดพลั้งเหมือนอยางวา ถกูต ําราแลวอยาโกรธพิโรธพี่
ควรยับยั้งชั่งใจเสียใหดี ถาหลีกลี้เลิกเลนไมเปนไร
แมนชั่วชาใครเขาวาแลวโกรธเขา เชนตัวเราผูแตงแถลงไข
จะวิบัติบาปกรรมซํ้ าหนักไป ถงึตกใตเทวทัตเพราะขัดเคือง
แมคนดีมีปญญาถาไมโกรธ เหน็ประโยชนตัดชั่วในตัวเปลื้อง
ใหพนทุกขสุขีเปนศรีเมือง อยาแคนเคืองคํ าขาขออภัยฯ

 เปนสตรีมิใชชายเสียดายศักดิ์ จะปลูกรักเรรวนหาควรไม
อันความดีมีอยูดูจํ าไว อยาพอใจรักชั่วใหมัวมอม
จะมีคูก็ใหรูปรนนิบัติ จงซื่อสัตยสุจริตจิตถนอม
อยาคิดรายยายแยกทํ าแปลกปลอม มโนนอมเสนหาตอสามี
อยาคบชูสูสมนิยมหวัง ไมจีรังกาลดอกบอกโฉมศรี
เขารกัหลอกหยอกเลนดอกเชนนี้ ถาแมนมีขาวของตองบํ าเรอ
ธรุะอะไรจะใหมันเสียของ อนัเงนิทองผัวสิทํ าสนํ่ าเสนอ
เพราะเชื่อใจภรรยายิ่งกวาเกลอ ควรบํ าเรอลูกผัวของตัวตน
จะมีจิตพิศวาสไมคลาดเคลื่อน เพราะแมเรือนรวมใจจึงไดผล
แมนนอกจิตคิดรายหมายประจญ จะพาตนยากยับอัประมาณ
จงกนัภัยในเลหเสนหา อยาใหมาปนปะจงประหาร



เอาความสัตยตัดตั้งปฏิญาณ ถงึเกิดการยากเข็ญไมเปนไร
จงซื่อตอภัสดาสวามี จนชีวีศรีสวัสด์ิเจาตัดษัย
อยาใหมีราคินที่กินใจ อปุไมยเหมือนอนงคองคสีดา
ถงึทีสุ่ดทดลองก็ทองแท ดวยนางแนอยูในสัจอธิษฐาน
หญงิเดี๋ยวนี้แมนมีสัตยา ภสัดาก็ยิ่งรักขึ้นหนักครันฯ

 แมนเขารักแลวอยาดื้อทํ าถือจิต เรงเกรงผิดกลัวภัยใหญมหันต
คํ านับนอบสามีทุกวี่วัน อยาดุดันดื้อดึงตะบึงตะบอน
ยามสิ้นแสงสุริยาอยาไปไหน จดุไตไฟเขาไปสองในหองกอน
ระวังดูปูปดสลัดที่นอน ทัง้ฟกูหมอนอยาใหมีธุลีลง
ถาแมนวาภัสดาเขาไสยาสน จงกราบบาททุกครั้งอยาพลั้งหลง
เขาเหนื่อยเหน็บเจ็บปวดในทรวดทรง ชวยบรรจงนวดฟนใหบรรเทา
ประพฤติกายสายสมรจะนอนหลับ อยากลิ้งกลับมือไมไปปายเขา
นอนใหดีมีสติสิริเรา อยาซมเซาอยูจนแจงแสงพยับ
จงรีบฟนตื่นกอนภัสดา นํ ้าลางหนาหาไวใหเสร็จสรรพ
จงึหุงขาวตมแกงแตงสํ ารับ จดัประดับเทียบทํ าใหนํ้ านวล
ทัง้กระโถนคนทีขัดสีไว ใหผองใสสวยตาดูนาบวน
อีกนํ ้าทาอยาใหผงลงไปกวน จงใครครวญพิเคราะหใหเหมาะการ
แมนรูวาสามีจะไปไหน แตยังไมต่ืนพรากจากสถาน
ประจงปลุกภัสดาอยาชานาน ใหลุกขึ้นรับประทานโภชนา
จงระวังนั่งดูอยูใกลใกล เผือ่อะไรมันขาดจะเรียกหา
อยาใหตองรองตะโกนโพนทะนา จงอุตสาหต้ังใจระไวระวัง
อยูจนผัวรับประทานอาหารแลว นางนองแกวเจาจงกินเมื่อภายหลัง
อยากินกอนภัสดาดูนาชัง เขาจะรังเกียจใจดูไมดีฯ

 ถาผวัทํ าราชการพระผานเกลา เคยเขาเฝาสูวังนรังศรี
ทัง้ลวมปดจัดแจงแตงใหดี หมากบุหร่ีหาใสใหไปกิน
อุตสาหทํ าบํ าเรอเสนอสนอง ตามท ํานองมิ่งมิตรเปนนิจสิน
ปรนนิบัติภัสดาอยาราคิน จงึจะภิญโญยศปรากฏไปฯ

 เกดิเปนหญิงใหเห็นวาเปนหญิง อยาทอดทิ้งกิริยาอัชฌาสัย
เปนหญิงครึ่งชายครึ่งอยาพึงใจ ใครเขาไมสรรเสริญเมินอารมณ
แมนผัวเดือดเจาจงดับระงับไว อยาพอใจขึ้นเสียงเถียงประสม
เขาเปนไฟเราเปนนํ้ าคอยพรํ าพรม แมนระดมขึ้นทั้งคูจะวูวาม



อันโทโสโมโหไมอดได ความในใจก็จะดังออกกลางสนาม
ทีช่าวบานทานไมรูจะรูความ อยาท ําตามใจนักมักจะเคย
เอาใจผัวจะรักเจาหนักหนา หมัน่น ําพาการเรือนอยาเชือนเฉย
แมนผัวทุกขขุกไขไมเสบย อยาวายเวยลามลวนใหกวนใจ
จงแยมสรวลปลอบใหชอบชื่น เหน็เริงร่ืนหัทยาจึงปราศรัย
คอยถนอมกลอมเกลี้ยงเลี้ยงฤทัย แมนสิ่งไรเขาไมชื่นอยาขืนทํ า
จะพูดจาสารพัดประหยัดปาก อยาพูดมากเติมตอซึ่งขอขํ า
ความสิ่งไรในจิตจงปดงํ า อยาควรนํ าแนะออกไปนอกเรือน
การสิ่งไรที่ชั่วผัวเขาหาม ประพฤติตามแบบแผนใหแมนเหมือน
อยาดึงดื้อถือตนเปนคนเชือน จะเอยเอื้อนโอภาใหนาฟงฯ

 แมนพิโรธโกรธขึ้งกับภัสดา อยานินทาวาผวัตัวลับหลัง
พงึขมขืนกลืนไวในอุรัง อตุสาหบังกลบเกลื่อนที่เงื่อนเงา
จงึจะวานารีมีความคิด รูปกปดมิดโทษไมโฉดเขลา
ถงึใครรูอยูวาคมตองชมเรา หนึง่ผวัเขาเลาก็เห็นวาเปนคนดี
การนนิทาดาผัวนั้นชั่วถอย เปนคนนอยปญญาเสียราศี
ถงึรางหยาหาใหมวิสัยมี ชายที่ดีรูกํ าพืดก็จืดไป
บางทํ ากลัวตัวสั่นแตตอหนา ถงึตดีาก็นิ่งไมติงไหว
คร้ันผัวเดินเกินเลยเฉยเฉียดไป กด็าใหไมดังตั้งกระซิบ
ท ําเสงี่ยมเจียมตัวผัวไมเห็น ดเูหมอืนเชนปากวาตาขยิบ
คร้ันวาเขาเขาใจรูไหวพริบ กต็องริบตองรางระคางแคลงฯ

 บางนารีที่เปนนางใจรายกาจ หมิน่ประมาททุมเถียงสงเสียงแข็ง
สํ ารากกองรองแรกแหกกระแชง ตะคอกแกลงขมข่ีใหผัวกลัว
ขูคํ ารนบนวาดาประชด มดัมือผัวผูกแขวนแคนเฆี่ยนตี
ทรมานภัสดานาสังเวช ดเูหมอืนเปรตเวทนานาบัดสี
ยงัมหิน ําซํ้ าปาวเหลานารี ที่ไมมีภัสดาใหมาดู
ขางฝายผัวใจดีมิไดวา นิง่ใหเมียเฆี่ยนดานาอดสู
ดูเหมือนแมกับลูกผูกขึ้นชู มิไดสูรบรับสัประยุทธ
ชางกระไรใจคอมันอดได ดูเหมือนไมมีจิตผิดบุรุษ
จงึยอมตัวกลัวเมียจนหัวมุด นอยมนุษยที่จะเปนไดเชนนั้น
เหมอืนเชนเราแลวไมตองใหตีตบ คงสูรบโตเต็มใหเขมขัน
จะถีบถองเสียใหยับไลขับกัน รางหยามันเสียใหคางอยูกลางคันฯ



 สุภาษิตซึ่งประดิษฐมาไวนี้ ลวนแตมีเยี่ยงอยางดังเสกสรร
ใชจะแกลงแตงคํ ามารํ าพัน คนทกุวนัมักอยางนี้มีอาเกียรณ
 จะร่ํ าไปสักเทาไรก็ไมหมด ขี้เกยีจจดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยมือเขียน
อุตสาหตรองตริตรึกนึกจํ าเนียร ตัง้ความเพียรผูกขอตอเร่ืองราว
พอเปนเรื่องสํ าหรับดับทุกขโทษ เปนประโยชนแกสตรีที่สวยสาว
เปนตํ ารับแบบฉบับไปยืดยาว ในเรื่องราวสุภาษิตลิขิตความ
ขอไหนชั่วแลวอยามัวไปขืนทํ า จงจดจํ าบุญบาปอยาหยาบหยาม
เกบ็ประกอบเอาแตชอบในเรื่องความ ประพฤติตามหามใจเสียใหดี
อยาฟงเปลาเอาแตกลอนสุนทรเพราะ จงพิเคราะหคํ าเลิศประเสริฐศรี
ไวเปนแบบสอนตนพนราคี กนับดัสีคํ าคอนคนนินทา
ใหสุขีศรีเมืองเลื่องลือฟุง หอมจรุงกลิ่นกลั้วทั่วทิศา
เปนทีช่ื่นเชนอยางนางสีดา ในใตหลาหมายประคองตัวนองเอยฯ
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