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บัดนี ้ จักแสดงพระธรรมเทศนาใน สมชี วีกถา
พรรณนาหลักธรรมสาหรับส่งเสริ มชีวิตของคู่ครอง
ให้ ราบรื่ นปรองดองสม่าเสมอและสมกัน เพื่อฉลอง
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ประสาทพร เพิ่มพูนสิริมงคลแก่คู่สมรส ให้ ประสบ
ความสุขความสวัสดี และความเจริ ญรุ่ งเรื องงอก
งามไพบูลย์แห่งชีวิตครองเรื อนตลอดกาลนาน

๒

พิธีมงคลสมรสนัน้ ตามประเพณี ไทยถื อ
ว่ า เป็ นกิ จ ฝ่ ายคฤหั ส ถ์ ส่ ว นพิ ธี เ กี่ ย วกั บ สงฆ์
ทังหมด
้
รวมทังการมี
้
พระธรรมเทศนานี ้ นับว่าเป็ น
การท าบุ ญ เนื่ อ งในงานมงคลสมรส เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ธรรมมงคลแก่คแู่ ต่งงานหรื อผู้ได้ ตกลงกันแล้ วที่จะ
แต่งงานกัน

เมื่อมีคู่ครอง ก็มีทรั พย์สินและญาติมติ รเพิ่มทวี
การมี คู่ครองนัน้ ถื อกันว่า เป็ นเหตุการณ์
สาคัญ ยิ่ ง ครั ง้ หนึ่ง ในชี วิ ต ของบุ ค คล เป็ นความ
เปลี่ยนแปลงครั ง้ ใหญ่ ทาให้ เกิดฐานะและหน้ าที่
อย่ า งใหม่ คื อ ฐานะแห่ ง สามี และฐานะแห่ ง
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รั บ ผิ ด ชอบต่ อ กั น ความสั ม พั น ธ์ และความ
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รับผิดชอบนี ้ มิใช่จ ากัดอยู่เพียงในระหว่างคู่สามี
และภรรยาเท่า นัน้ แต่ยัง ขยายออกไปถึง บุค คล
และทรั พย์ สิน เป็ นต้ น อันมี ม าแต่เดิม ของแต่ล ะ
ฝ่ ายอีกด้ วย เช่น บิดา มารดา เครื อญาติและมิตร
สหายของคู่ค รองเป็ นต้ น ท าให้ เ กิ ด ผลอี ก อย่า ง
หนึง่ คือ การสมรสนี ้ เท่ากับเป็ นวิธีเพิ่มพูนจานวน
ญาติ มิ ต รและทรั พ ย์ สิน ต่า งๆ ให้ ม ากมายกว้ า ง
ขวางขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู
อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวนี ้ จะเป็ นผลที่ดี
งามอย่างแท้ จริ ง ก็ ต่อเมื่ อ คู่สมรสรู้ จักรั บผิดชอบ
และรู้ จั ก ปฏิ บัติ ภ าระหน้ า ที่ ข องตนตามความ
รับผิดชอบนันให้
้ ถกู ต้ องด้ วยดี ด้ วยเหตุนี ้ คูส่ มรสที่
ปรารถนาความสุข และความเจริ ญก้ าวหน้ า ทัง้
ของตนเอง ของคู่ครอง และของชี วิต ครองเรื อ น
ทังหมด
้
จึงต้ องเตรี ยมตัว เตรี ยมใจ ให้ ตระหนักใน
ฐานะภาระและหน้ าที่ตา่ งๆ ที่ตนจะต้ องกระทาใน
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ชีวิตครอบครั วไว้ ให้ พร้ อม เพื่อทาชีวิตครองเรื อน
ของตนให้ เป็ นความอยู่ ร่ ว มกั น ด้ วยความสุ ข
บังเกิ ดประโยชน์ ส่งเสริ มคุณค่าแห่งชี วิตของกัน
และกัน และทาให้ การที่ตนเข้ าไปเกี่ยวข้ องสัมพันธ์
กับคนอื่นๆ ทังหลาย
้
กลายเป็ นคุณประโยชน์ เป็ น
ความดี ความเจริ ญงอกงามแห่งชีวิตทุกชีวิตที่ตน
เข้ าไปมีสว่ นร่วมเกี่ยวข้ องนัน้ ทัว่ ถึงกันทังหมด
้

แม่ บ้านดี ผูกใจสามีได้
และทาให้ ท้งั บ้ านร่ มเย็น
ในสมัยพุทธกาล พระบรมศาสดาเคยทรง
ได้ รั บ อาราธนาจากคฤหบดี ท่ า นหนึ่ ง ให้ ทรง
ประทานโอวาทแก่กุมารี ที่จะแยกครอบครัวไปอยู่
ในตระกูลสามี ครั ง้ นัน้ พระองค์ได้ ตรัสสอนกุมารี
เหล่านัน้ ให้ ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักธรรมสาหรับ

๕

แม่บ้า นหลายประการ หลักธรรมที่ทรงประทาน
ครัง้ นัน้ พระองค์ตรัสให้ เหมาะสมกับสภาพสังคม
ของชมพูท วี ป ยุค พุท ธกาล ที่ ฝ่ ายพ่อ บ้ า นเป็ นผู้
ประกอบอาชีพหาเลี ้ยงครอบครัว จึงเป็ นหลักธรรม
ที่ใช้ ได้ อย่างดี ในสังคมไทยแบบเดิม ซึ่งมีลกั ษณะ
การแบ่งงานในครอบครัวอย่างเดียวกัน
บัดนี ้ แม้ สงั คมจะผันแปรไปตามกาลสมัย
สตรี ผ้ ูฉลาดก็ สามารถยึดถื อสาระจากหลักธรรม
เหล่านัน้ นามาประพฤติปฏิบตั ิให้ เป็ นประโยชน์แก่
ชีวิตครอบครัวได้ เป็ นอย่างดี
ยิ่ ง กว่า นัน้ แม้ ในสมั ย ปั จจุ บัน ที่ ส ภาพ
และระบบการต่างๆ ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก
แล้ วนี ้เอง ก็ยงั อาจกล่าวยืนยันได้ ว่า ในครอบครัว
ที่ภริ ยายึดถือปฏิบตั ิเคร่งครัดตามหลักธรรมเหล่านี ้
นับว่ามี ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่จะยึดเหนี่ยวคา้
จุน ชี วิ ต ครอบครั วไว้ ให้ มี ความสุข ความราบรื่ น

๖

มั่นคงด้ วยดี และความประพฤติเช่ นนีจ้ ะไม่ เป็ น
เหตุให้ เกิดความเสือ่ มเสียหายแก่ชีวิตครอบครัวแต่
ประการใด
ในพุทธโอวาทครัง้ นัน้ ทรงแสดงหลักธรรม
สาหรับภรรยา ๕ ข้ อ ซึง่ มีใจความดังนี ้
ข้อที ่ ๑ พึงเป็ นผู้ตื่นก่อน นอนทีหลัง เอาใจใส่คอย
ฟั งว่าจะมีอะไรให้ ช่วยทา ประพฤติแต่สิ่ง
ที่ถูกใจ พูดคาไพเราะน่ารั ก คือ รู้ จักปรน
นิบตั ิถนอมน ้าใจ
ข้อที ่ ๒ คนเหล่า ใดเป็ นที่ เ คารพนับ ถื อ ของสามี
เช่น บิด า มารดา ครู อาจารย์ ของสามี
เป็ นต้ น ก็ แ สดงความเคารพนับ ถื อ ด้ ว ย
เอาใจใส่ปฏิสนั ถารท่านเหล่านันเป็
้ นอันดี
ข้อที ่ ๓ เป็ นผู้ขยัน เอาใจใส่ในงานบ้ านทุกอย่าง
เช่น งานเกี่ยวกับเสื ้อผ้ าเครื่ องนุง่ ห่ม เป็ นต้ น

๗

เฉลียวฉลาด รู้ จักคิดจัด ทางานเหล่านัน้
ให้ เรี ยบร้ อยเหมาะสม
ข้อที ่ ๔ เอาใจใส่ส อดส่ อ งดู แ ลคนในปกครอง
ภายในบ้ า น เช่ น คนรั บ ใช้ และคนงาน
ต่า งๆ รู้ งานของเขาว่าได้ ท าแล้ วหรื อ ไม่
เพียงใด มีใครเจ็บป่ วยไข้ เป็ นอย่างไร เอา
ใจใส่รักษาพยาบาล จัดแบ่งอาหารของ
บริ โภคเผื่อแผ่ให้ ตามสมควร
ข้อที ่ ๕ รู้จกั ประหยัดเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่สามี
หามาได้ ไม่เล่นการพนัน ไม่เป็ นนักดื่ม ไม่
ทาลายผลาญทรัพย์สมบัติ
นอกจากหลักความประพฤติเหล่านี ้แล้ ว ใน
ที่บางแห่งทรงแสดงคุณธรรมในใจกากับไว้ เป็ นข้ อ
สุดท้ ายด้ วย คือ การอยู่ครองเรื อนด้ วยจิตใจโอบ
อ้ อมอารี ไม่คับแคบด้ วยความตระหนี่เห็นแก่ตัว
คุณธรรมประจ าใจนีเ้ ป็ นพื ้นฐานชี วิตที่สาคัญ ทา

๘

ให้ บ้านเรื อ นเป็ นสถานที่ ร่มรื่ น แช่ม ชื่ นเยือกเย็ น
เบิกบานใจ ทังแก่
้ ผ้ ูอาศัยที่อยู่ร่วมกัน และแก่ผ้ ูไป
มาหาสูเ่ ยี่ยมเยือน มีญาติ มิตร สหาย เป็ นต้ น เป็ น
สิริมงคลแก่ชี วิตครอบครั ว หลักธรรมข้ อต้ นๆ อัน
เป็ นความประพฤติ ที่ แ สดงออกภายนอก อาจ
เปลี่ย นแปลงประยุกต์ ใ ช้ ให้ เ หมาะสมกับ สภาพ
สัง คมตามยุค สมัย แต่คุณ ธรรมที่ เ ป็ นพืน้ ใจ จะ
ยังคงรูปเป็ นอย่างเดียวกันตลอดทุกกาล

สามีภรรยาทีด่ เี อาใจใส่ ทาหน้ าทีต่ ่ อกัน
ที่แสดงมานี ้ เป็ นหลักความประพฤติใ น
ฝ่ ายภรรยา ส่วนในฝ่ ายสามี แม้ ไม่พบที่ทรงได้ รับ
อาราธนาให้ ต รั สสอนโดยตรง แต่ในคราวที่ท รง
ประทานโอวาทแก่กุลบุตรผู้หนึ่ง ว่าด้ วยหน้ าที่อัน
พึงปฏิบตั ิต่อ บุคคลประเภทต่างๆ ตามฐานะแห่ง
ความสัมพัน ธ์ ใ นสัง คม พระองค์ ไ ด้ ท รงแสดงข้ อ

๙

ปฏิ บัติ ที่ ส ามี พึ ง ท านุ บ ารุ ง ภรรยาของตนไว้ ๕
ประการ อธิบายสันๆ
้ ได้ ดงั นี ้
ประการที ่ ๑ ให้ ค วามนับ ถื อ ยอมรั บ ฐานะแห่ ง
ภรรยาและคูค่ รอง
ประการที ่ ๒ ยกย่ อ งให้ เกี ย รติ ไม่ แ สดงอาการ
เหยียดหยามดูหมิ่น
ประการที ่ ๓ มีความซื่อสัตย์ ไม่นอกใจ
ประการที ่ ๔ มอบความเป็ นใหญ่ แสดงความ
ไว้ วางใจในงานบ้ าน
ประการที ่ ๕ หาเครื่ อ งประดับ เครื่ อ งแต่ ง ตัว มา
มอบให้ เป็ นของฝากของขวัญ แสดง
น ้าใจรักไม่จืดจาง
ทรงแสดงต่อไปว่า ภรรยาที่สามีทานุบารุ ง
เช่นนี ้ จะ(ต้ อ ง)อนุเคราะห์ ตอบสามี ตนโดยฐานะ
๕ ประการคือ

๑๐

ประการที ่ ๑ จะจัดดูแลงานบ้ านให้ เรี ยบร้ อยเป็ น
อันดี
ประการที ่ ๒ จะใส่ใ จสงเคราะห์ ค นข้ า งเคี ย งคื อ
หมู่ญาติและข้ าทาสบริ วารเป็ นอันดี
ประการที ่ ๓ จะซื่อสัตย์ ไม่ประพฤตินอกใจสามี
ประการที ่ ๔ จะช่วยประหยัดดูแลเก็บรักษาทรัพย์
สมบัติที่หามาได้
ประการที ่ ๕ จะเป็ นผู้ขยัน เอาใจใส่ ไม่เกียจคร้ าน
ในการงานทังปวง
้

ชีวติ คู่ครองเจริญมัน่ คง
เมือ่ มีคุณธรรมรองรับเป็ นฐาน
หลักธรรมเท่าที่แสดงมานี ้ ส่วนใหญ่เป็ นข้ อ
ปฏิ บัติ ที่ แ สดงออกมาภายนอก การแสดงออก
ภายนอกในทางที่ ดี ง ามเช่ น นี ย้ ่อ มต้ อ งอาศัย มี

๑๑

คุณธรรมต่างๆ เป็ นพืน้ ฐานอยู่ในจิ ตใจ ที่จะช่วย
ให้ คงรักษาข้ อปฏิบตั ิเหล่านี ้ไว้ ได้ มนั่ คง ยัง่ ยืน และ
ด้ วยความจริ งใจ ด้ วยเหตุนีผ้ ้ ูครองเรื อนจึงต้ องมี
คุณธรรมสาหรับรักษาความสัมพันธ์ อันดีนี ้ไว้ เป็ น
หลักในใจที่ เรี ย กว่า ฆราวาสธรรม หรื อ ธรรม
สาหรับชีวิตครองเรื อน ๔ ประการ คือ
๑. สัจจะ ความซื่อสัตย์ จริ งใจต่อกัน เป็ น
หลักสาคัญที่จะให้ เกิดความไว้ วางใจและไมตรี จิต
สนิทต่อ กัน ขาดสัจจะเมื่อใดย่ อมเป็ นเหตุให้ เกิ ด
ความหวาดระแวงแคลงใจกัน เป็ นจุดเริ่ มต้ นแห่ง
ความร้ าวฉาน ซึ่งยากนักที่จะประสานให้ คืนดีได้
ดังเดิม
๒. ทมะ การรู้จกั บังคับควบคุมอารมณ์ ข่มใจ
ระงับ ความรู้ สึก ต่อ เหตุบ กพร่ อ งของกัน และกัน
รู้จกั ฝึ กฝนปรับปรุงตน แก้ ไขข้ อบกพร่ อง ปรับนิสยั
และอัธยาศัยให้ กลมกลืนประสานเข้ าหากันได้ ไม่

๑๒

เป็ นคนดื ้อด้ านเอาแต่ใจและอารมณ์ ของตน คนที่
ขาดธรรมข้ อนี ้ ย่อมปล่อยให้ ข้อแตกต่างปลีกย่อย
ทางอุปนิสยั และการอบรม กลายเป็ นเหตุแตกแยก
สามัคคีใหญ่โต และถ้ าไม่สามารถปรับตนเข้ าหา
กัน ได้ ก็ เป็ นอันต้ อ งทาลายชี วิต คู่ค รองแยกทาง
ขาดจากกัน
๓. ขั นติ ความอดทน อดกลัน้ ต่อความ
หนัก และความร้ ายแรงทัง้ หลาย ชี วิ ต ของผู้ อยู่
ร่วมกัน นอกจากมีข้อแตกต่างขัดแย้ งทางอุปนิสยั
การอบรม และความต้ องการบางอย่าง ซึ่งจะต้ อง
หาทางปรั บปรุ งเข้ าหากันแล้ ว บางรายอาจจะมี
เหตุลว่ งเกินรุนแรง แสดงออกจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ซึ่งอาจเป็ นถ้ อยคาหรื อกิ ริยาอาการ จะโดยตังใจ
้
หรื อ ไม่ ก็ ต าม เมื่ อ เกิ ด เหตุ เ ช่ น นี ้ อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง
จะต้ อ งรู้ จั ก อดกลัน้ ระงับ ใจ ไม่ ก่ อ เหตุ ใ ห้ เ รื่ อ ง
ลุกลามกว้ างขยายต่อไป ความร้ ายจึงจะระงับลง

๑๓

ไป นอกจากนี ้ ยังจะต้ องมี ความอดทนต่อความ
ลาบากตรากตร า และเรื่ องหนักใจต่างๆ ในการ
ประกอบการงานอาชีพเป็ นต้ น โดยเฉพาะเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ ความตกต่าคับขัน ไม่ตีโพยตีพาย แต่มี
สติ อ ดกลั น้ คิ ด อุ บ ายใช้ ปั ญญาหาทางแก้ ไข
เหตุการณ์ให้ ลลุ ว่ งไปด้ วยดี ชีวิตของคู่ครองที่ขาด
ความอดทน ย่อมไม่อาจประคับประคองพากันให้
รอดพ้ น เหตุร้ายต่า งๆ อันเป็ นประดุจ มรสุมแห่ง
ชีวิตไปได้
๔. จาคะ ความเสียสละ ความเผื่ อแผ่
แบ่งปั น ตลอดถึงความมีน ้าใจเอือ้ เฟื อ้ ต่อกัน ชีวิต
บุคคลที่จะมี ความสุข จะต้ องรู้ จักความเป็ นผู้ให้
ด้ วย มิใช่คอยจ้ องแต่จะเป็ นผู้รับเอาฝ่ ายเดียว การ
ให้ ใ นที่ นี ้ มิ ใ ช่ ห มายแต่เ พี ย งการเผื่ อแผ่แ บ่ง ปั น
สิ่งของอัน เป็ นเรื่ อ งที่มองเห็น และเข้ าใจได้ ง่ ายๆ
เท่ า นัน้ แต่ ยัง หมายถึ ง การให้ น า้ ใจแก่ กัน การ

๑๔

แสดงนา้ ใจเอื อ้ เฟื ้อ ต่อกัน ตลอดจนการเสียสละ
ความพอใจและความสุขส่วนตนได้ เช่น ในคราวที่
คูค่ รองประสบความทุกข์ ความเจ็บไข้ หรื อมีธุรกิจ
ใหญ่ เป็ นต้ น ก็ เสียสละความสุขความพอใจของ
ตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแล เป็ นที่ พึ่ง
อาศัย เป็ นก าลัง ส่งเสริ ม หรื อช่ วยให้ กาลังใจได้
โดยประการใดประการหนึ่ง ตามความเหมาะสม
รวมความว่า เป็ นผู้มีจิตใจกว้ างขวาง เอือ้ เฟื อ้ เผื่อ
แผ่เสียสละ ไม่คบั แคบเห็นแก่ตวั ชีวิตครอบครัวที่
ขาดจาคะ ก็ คล้ ายการลงทุนที่ปราศจากผลกาไร
มาเพิ่มเติม ส่วนที่มีมาแต่เดิมก็ คงที่หรื อค่อยร่ อย
หรอพร่ องไป หรื อเหมือนต้ นไม้ ที่มิได้ รับการบารุ ง
ก็มีแต่อบั เฉา ร่วงโรย ไม่มีความสดชื่นงอกงาม
ธรรม ๔ ประการ คือ สัจ จะ ทมะ ขัน ติ
และจาคะ ที่พรรณนามานี ้ มิใช่ประสงค์ให้ เป็ นข้ อ
ปฏิบตั ิจากัดเฉพาะในระหว่างคู่ครองเพียง ๒ คน

๑๕

เท่านัน้ แต่มุ่ง หมายให้ ใ ช้ ทั่ว ไปในชี วิต การครอง
เรื อนทังหมด
้
โดยยึดถือเป็ นคุณธรรมพื ้นฐานของ
จิตใจ ในการที่จะสร้ างความสัมพันธ์ อันดีงามกับ
คนทังหลายที
้
่จะอยู่ร่วม หรื อ ติดต่อเกี่ ยวข้ องกัน
ให้ เหมาะสมตามฐานะนันๆ
้ เพื่อประโยชน์สุขทัง้
แก่ ชี วิ ต ของตนเอง และแก่ ชี วิ ต ของคนอื่ น ๆ ใน
สังคม

จะเป็ นคู่สร้ างคู่สม
เมือ่ มีสมธรรม ๔ ประการ
ชี วิ ตคู่ค รองนี ้ มี ค าเรี ยกตามนิย มว่า ชี วิ ต
สมรส ในทางพระพุทธศาสนา มี คาสอนว่า ชีวิต
สมรสที่จะมี ความสุข ราบรื่ น มั่นคงยืนยาวได้ นนั ้
คู่สมรสควรมีคู่ธรรมที่สมหรื อสม่าเสมอกัน อันจะ
พึงเรี ยกได้ วา่ สมธรรม ๔ ประการ คือ สมศรัทธา
สมศี ล า สมจาคา และสมปั ญญา สมธรรม ๔

๑๖

ประการนี ้ เป็ นฐานรองรั บชี วิต คู่ครองในระดับ ที่
ลึกซึ ้งยิ่งกว่าฆราวาสธรรม ๔ อย่าง ที่กล่าวมาแล้ ว
เพราะแสดงถึงความมีคุณสมบัติสมกันและความ
มีลกั ษณะนิสยั สม่ าเสมอกันของคู่ครอง ซึ่งจะทา
ให้ คสู่ มรสทังสองสมชี
้
พหรื อสมชีวี คือ มีชีวิตที่สม
หรื อเสมอกัน สมธรรม ๔ ประการนัน้ คือ
๑. สมศรั ทธา มี ศรัทธาสมหรื อเสมอกัน
ศรัทธานัน้ หมายถึงความเชื่อ ความเลื่อมใส หรื อ
ความใฝ่ นิ ย ม เช่ น ความเชื่ อ ถื อ ในลัท ธิ ศ าสนา
ความเลือ่ มใสในพระรัตนตรัย และความใฝ่ นิยมใน
คุณ ค่า หรื อ สิ่ง ที่ยึดถื อเข้ าใจว่าเป็ นความดีง าม
ต่า งๆ ความมี ศ รั ท ธาสมกัน ย่ อ มเป็ นสิ่ง สาคัญ
เบื ้องแรกที่จะทาให้ ชี วิตครองเรื อนกลมกลืนสนิท
สนมแน่นแฟ้น เพราะศรัทธาเป็ นเครื่ องหล่อหลอม
ความรู้ สึก นึ ก คิ ด และเป็ นพลัง ชั ก จู ง ใจในการ
ด าเนิ น ชี วิ ต และกระท ากิ จ การต่ า งๆ ความมี

๑๗

ศรัทธาสมกัน ตังต้
้ นแต่ความเชื่อถือในลัทธิ ศาสนา
อย่างเดียวกัน ตลอดจนการมีรสนิยมแนวเดียวกัน
จึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ มากในชี วิ ต สมรส ถ้ าศรั ท ธา
เบื ้องต้ นไม่เป็ นอย่างเดียวกัน ก็ต้องตกลงปรับให้
เป็ นไปด้ วยความเข้ าใจต่อกัน
๒. สมศีลา มีศีลคือความประพฤติสมหรื อ
เสมอกัน คือ มี ความประพฤติ ที่เข้ า กันได้ อยู่ใ น
ระดับเดียวกัน ไม่เป็ นเหตุให้ เกิ ดความรั งเกี ยจ ดู
หมิ่น เหยียดหยาม หรื อขัดแย้ งรุ นแรงต่อกัน เช่น
ฝ่ ายหนึง่ ปากร้ าย ชอบกล่าวคาหยาบคาย อีกฝ่ าย
หนึง่ ได้ รับการอบรมกวดขันมาทางด้ านการพูดจา
สุภาพอ่อ นหวาน ทนฟั ง คาหยาบไม่ได้ หรื อฝ่ าย
หนึง่ ชอบเป็ นนักเลงหัวไม้ แต่อีกฝ่ ายหนึ่งชอบชีวิต
สงบไม่ วุ่นวาย ก็ อ าจเป็ นทางเบื่อหน่ายร้ าวฉาน
เลิกร้ างกัน หรื ออยูอ่ ย่างทนทุกข์ทรมาน

๑๘

๓. สมจาคา มีน ้าใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่เสียสละ
สมหรื อ เสมอกัน ในชี วิ ต ของบุ ค คลที่ ต้ องติ ด ต่อ
เกี่ ย วข้ อ งสัม พัน ธ์ กับ คนอื่ น ๆ เริ่ ม แต่ญ าติ มิ ต ร
สหายเป็ นต้ นไปนัน้ ธรรมข้ อสาคัญที่จะต้ องแสดง
ออกอยู่เ สมอก็ คื อ ความมี น า้ ใจ ความเอื อ้ เฟื ้อ
เผื่อแผ่ ความมีใจกว้ างขวาง การช่วยเหลือพึ่งพา
อาศัยกัน หรื อในทางตรงข้ าม ก็เป็ นความตระหนี่
ความมีใจคับแคบ กระด้ าง คู่ครองที่มีจาคะไม่สม
กั น ย่ อ มมี โ อกาสเกิ ด ความขั ด แย้ งกระทบ
กระเทือนจิตใจกันอยูเ่ รื่ อยไป ทาให้ ชีวิตครอบครัว
เป็ นชีวิตที่เปราะ มีทางที่จะแตกร้ าวได้ งา่ ย
๔. สมปั ญญา มีปัญญาสมหรื อเสมอกัน
ปั ญญาหมายถึงความรู้ จักเหตุ รู้ จักผล รู้ จักดีชั่ว
รู้ จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ความรู้ จักคิด ความ
สามารถในการใช้ ความคิด และเข้ าใจในเหตุผล
ความมีปัญญาสมกันมิได้ หมายความว่าคูค่ รองทัง้

๑๙

สองฝ่ ายจะต้ อ งได้ เ ล่า เรี ย นศิล ปวิ ทยาการ ทรง
ความรู้ เชี่ยวชาญเหมื อนๆ กัน แต่หมายถึงการมี
ความคิด การรู้ จักรั บฟั งและเข้ าใจในเหตุผลของ
กันและกัน และการช่วยเป็ นคูค่ ิดของกันและกันได้
อย่างที่กล่าวกันง่ายๆ ว่าพูดกันรู้เรื่ อง คุณธรรมข้ อ
นี ้ก็ เ ป็ นสิ่งส าคัญ ยิ่ ง เพราะสามี ภรรยาเป็ นผู้อ ยู่
ร่ วมใกล้ ชิ ดกันทุกเวลา จ าต้ อ งมี ความเข้ าใจกัน
ร่ ว มคิ ดร่ ว มปรึ ก ษาหารื อ กัน บรรเทาข้ อหนัก ใจ
และช่วยกันหาทางแก้ ไขปั ญหาต่างๆ เป็ นกาลังแก่
กัน และกัน ได้ ความมี ปั ญญาสมกัน นี ้ นอกจาก
เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวน ้าใจทาให้ มีความสนิทสนม
กันด้ วยดีแล้ ว ยังทาให้ ชีวิตของคู่ครองทังสองฝ่
้
าย
เป็ นชีวิตที่ส่งเสริ มคุณค่าเพิ่มกาลังแก่กันและกัน
อีกด้ วย
พระบรมศาสดาตรัสแสดงว่า สมธรรม ๔
ประการนี ้ จะเป็ นเหตุให้ คสู่ ามีภรรยาได้ พบกันทัง้

๒๐

ชาตินี ้และชาติหน้ าตามความประสงค์ สมดังพุทธ
พจน์ที่ยกขึ ้นเป็ นนิกเขปบทเบื ้องต้ นว่า “อากังเขยยุง
เจ คะหะปะตะโย อุโภ ชานิปะตะโย” ดังนีเ้ ป็ นต้ น
แปลความว่า ถ้าคู่สามี ภรรยาหวังจะได้พบกันทัง้
ชาติ นี้แ ละชาติ ห น้า แล้ว ไซร้ ทั้ง สองพึ ง เป็ นผู้มี
ศรัทธาสมกัน มี ศีลสมกัน มี จาคะสมกัน มี ปัญญา
สมกัน ดังนี ้
ความสมหรื อ เสมอกัน ของคู่ ค รองตาม
หลักธรรม ๔ ประการนีม้ ี ความสาคัญอย่างมาก
เพราะบุคคลทังสองมามี
้
ชีวิตอยู่ร่วมกันใกล้ ชิดยิ่ง
กว่าใครๆ จนในทางโลกกล่าวว่าเป็ นบุคคลเดียว
กัน การที่จะมารวมเข้ าด้ วยกัน จึงต้ องอาศัยความ
ประสานกลมกลื น เหมาะสมกั น ตามทางธรรม
ดังกล่าวมา

๒๑

จะร่ วมชีวติ กันทั้งที
ควรคิดให้ ดวี ่ าจะเป็ นคู่ประเภทใด
การอยู่ครองเรื อนของคู่สมรสนัน้ เป็ นการ
ร่วมกันนาชีวิตทังสองผ่
้
านเหตุการณ์ ทงปวงทั
ั้
งที
้ ่ดี
และร้ ายไปด้ วยกัน เป็ นชี วิตที่ร่วมสุขร่ วมทุกข์ ทงั ้
ปวง ในแง่นี ้ ท่านจึง ถื อ ว่า ทัง้ สองฝ่ ายเป็ นเพื่อ น
หรื อ เป็ นสหายกัน และเป็ นเพื่ อ นที่ ยิ่ งกว่าเพื่ อ น
ใดๆ เพราะร่ ว มรู้ เห็ น เหตุก ารณ์ ร่ ว มรั บ สุข ทุก ข์
ครบถ้ วนพร้ อมกันกว่าเพื่อนอื่ นๆ ดัง พุทธภาษิ ต
ที่วา่ “ภริ ยา ปรมา สขา” แปลว่า ภรรยาเป็ นเพื่อน
อย่า งยิ่ ง หรื อ ภรรยาเป็ นยอดสหาย โดยความ
หมายว่าเป็ นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ดงั อธิบายมาแล้ ว
อนึ่ ง พึ ง สัง เกตว่ า ในทางพระศาสนา
ท่านแสดงเพื่อ นใกล้ ตัว ไว้ อี กบุคคลหนึ่ง ดังพุท ธ
ภาษิ ตว่า “มาตา มิ ตฺตํ สเก ฆเร” แปลว่า มารดา
เป็ นมิ ตรในเรื อนของตน พุทธภาษิ ตนี ้ มิได้ ขดั แย้ ง

๒๒

กับพุทธภาษิ ตข้ อก่อนที่ว่า ภรรยาเป็ นเพื่อนอย่าง
ยิ่งนันแต่
้ ประการใด เพราะเพ่งความคนละอย่าง
ในพุทธภาษิตข้ อก่อน ท่านมุ่งแสดงลักษณะความ
เป็ นไปของชีวิตหรื อความสัมพันธ์ ที่มองเห็น ได้ ใน
ภายนอกว่า ภรรยาเป็ นผู้ด าเนิน ชี วิต อยู่ด้ว ยกัน
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสามี ส่วนในพุทธภาษิ ตข้ อหลัง
ท่านมุ่งแสดงถึงคุณธรรมในใจ เพราะคาว่ามิตร มี
ความหมายเพ่ ง เล็ ง ไปในทางด้ านจิ ต ใจและ
คุณธรรมมากกว่าคาว่าสหายและเพื่อน ตามพุทธ
ภาษิ ตข้ อ ที่สองนีจ้ ึงมี ความหมายว่า ในบ้ านของ
แต่ ล ะคน มี ม า รดาเป็ น ผู้ มี เ มตตา มี ค วา ม
ปรารถนาดีตอ่ บุตร เป็ นที่วางใจ พึ่งอาศัยได้ อย่าง
แท้ จริ ง เป็ นมิตรแท้ คบู่ ้ านแน่นอนอยูท่ า่ นหนึง่ แล้ ว
ในกรณี นี ้ หากภริ ย าผู้ใดสามารถปฏิบัติ
ตนทาจิ ตใจให้ เ ป็ นมิ ตรแท้ มี เมตตาปรารถนาดี
ต่อสามี ได้ อ ย่างแท้ จริ ง เหมื อนอย่างมารดาแล้ ว

๒๓

พระบรมศาสดาก็ ต รั ส ยกย่ อ งภริ ย านัน้ ว่ า เป็ น
มาตาสมภริ ยา หรื อ มาตาภริ ยา คือ ภรรยาเสมอ
ด้วยมารดา หรื อ ภรรยาเยี ่ยงมารดา ส่วนภรรยาผู้
มีคุณธรรมอย่างอื่น ก็ตรั สเปรี ยบไว้ เหมือนพี่น้อง
หญิ ง เหมือ นเพื่อ นเป็ นต้ น ดังที่เคยตรั สสอนนาง
สุชาดา ผู้เป็ นสะใภ้ ของอนาถปิ ณฑิกเศรษฐี ว่า มี
ภริ ยาอยู่ ๗ ประเภท เป็ นฝ่ ายร้ าย ๓ ประเภท และ
ฝ่ ายดี ๔ ประเภท คือ
๑. วธกาภริ ยา ภรรยาเยี่ ยงเพชฌฆาต
ได้ แก่ ภรรยา ผู้ มี จิ ตประ ทุ ษ ร้ า ย
ปรารถนาความเสื่อมเสียหายแก่สามี
ดูหมิ่นและคิดหาทางทาลายสามี
๒. โจรีภริยา ภรรยาเยี่ยงโจร ได้ แก่ภรรยา
ผู้ล้างผลาญทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้
๓. อัยยาภริ ยา ภรรยาเยี่ ยงนาย ได้ แ ก่
ภรรยาผู้ไม่ใ ส่ใจการงาน เกี ยจคร้ าน

๒๔

รับประทานมาก ปากร้ าย หยาบคาย
ใจเหี ้ยม ข่มสามี
๔. มาตาภริยา ภรรยาเยี่ยงมารดา ได้ แก่
ภรรยาผู้ หวัง ดี ทุ ก เวลา คอยห่ ว งใย
รักษาสามี เหมื อนมารดาปกป้องบุตร
และประหยัดรั ก ษาทรั พ ย์ ส มบัติ ที่ห า
มาได้
๕. ภคินีภริยา ภรรยาเยี่ยงน้ องสาว ได้ แก่
ภรรยาผู้เคารพสามี ดังน้ องกับพี่ มี ใจ
อ่อนโยน คล้ อยตามสามี
๖. สขี ภ ริ ย า ภรรยาเยี่ ย งสหาย ได้ แ ก่
ภรรยาที่พบสามีเมื่อใดก็ปลาบปลื ้ม ดี
ใจเหมือนเพื่อนพบเพื่อนผู้จากไปนาน
เป็ นคนมี ต ระกู ล (ได้ รั บ การศึ ก ษา
อบรม) มีความประพฤติดี รู้ จักปฏิบตั ิ
สามี

๒๕

๗. ทาสี ภ ริ ย า ภรรยาเยี่ ย งทาส ได้ แ ก่
ภรรยาที่ ย อมอยู่ใ นอ านาจสามี ถูก ขู่
ตะคอกเฆี่ยนตี ก็อดทนได้ ไม่โกรธตอบ

คนดีมาครองคู่ คือเอาคุณค่ าของชีวติ มา
เสริมกัน และทวีกาลังในการสร้ างสรรค์
พรรณนาความตามที่ แ สดงมาทัง้ หมดนี ้
ควรถือเอาสาระสาคัญที่เป็ นใจความอย่างหนึ่งว่า
หลักธรรมสาหรับการครองเรื อน ที่สอนให้ คู่ครองมี
ความสมกั น ทัง้ หลายก็ ดี ให้ ร้ ู จั ก ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ถนอมรั กษานา้ ใจกันด้ วยประการต่างๆ ก็ ดี รวม
ทังหมดนี
้
้ ล้ วนมี ค วามมุ่งหมายเพื่อ ให้ การครอง
เรื อ นของคู่ส ามี ภ รรยา เป็ นไปในทางที่ ส่ง เสริ ม
คุณ ค่ า แห่ง ชี วิ ต ของกั น และกัน และเป็ นเครื่ อ ง
อุปถัมภ์ ส่งเสริ มเพิ่มพูนกาลังแก่กัน เช่น เมื่ อ มี
คุณธรรมความดีอ ยู่แล้ ว ก็จักได้ บาเพ็ญคุณธรรม

๒๖

ความดีเหล่านัน้ ให้ เพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ ้นไป เมื่อกระทา
ประโยชน์ ต นอยู่ ก็ จัก ได้ ก ระท าประโยชน์ นัน้ ให้
เข้ มแข็งหนักแน่นยิ่งๆ ขึ ้นไป เมื่อบาเพ็ญประโยชน์
ผู้อื่นอยู่ ก็ จักได้ มีกาลังช่วยกันบาเพ็ญประโยชน์
นันให้
้ กว้ างขวางได้ ผลดียิ่งๆ ขึ ้นไป เป็ นการสร้ าง
เสริ ม ความสุข ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทัง้ แก่ ชี วิ ต
ตนเอง ชี วิ ต คู่ ค รอง และชี วิ ต อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตลอดถึงสังคมส่วนรวม ทาตนให้ เป็ นผู้ควรได้ ชื่ อ
ว่าเป็ น สัตบุรุษ หรื อ สัปปุรุษ ซึง่ เป็ นบุคคลที่ดีมีค่า
ตามความหมายของพระพุทธศาสนา ดังพุทธพจน์
แสดงปฏิปทาของสัตบุรุษว่า
“ภิกษุท้งั หลาย สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูล
ย่อมเกิดเพื่ อประโยชน์เพื่ อเกื้อกูล เพื่ อความสุข
แก่ชนเป็ นอันมาก แก่บิดามารดา แก่บุตรภรรยา
แก่คนรั บใช้ และกรรมกร แก่ มิตรและผู้ร่วมงาน
แก่ บ รรพชน แก่ รั ฐ แก่ ท วยเทพ และแก่ ส มณ

๒๗

พราหมณ์ท้งั หลาย เปรียบเหมือนมหาเมฆที่ตกลง
มายั งข้ า วกล้ าให้ เจริ ญงอกงามทั่ว กัน ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ ความเกื้อกูล และความสุข แก่ชนเป็ น
อันมาก ฉะนั้น”
ประโยชน์สขุ อันกว้ างขวางซึ่งเกิดมีเพราะ
สัตบุรุษเช่นนี ้ ย่อมต้ องเริ่ มต้ นจากวงแคบออกไป
ก่อนตามลาดับ คือเริ่ มจากครอบครัว และเริ่ มจาก
การประพฤติปฏิบัติต่อกันระหว่างคู่ครองทังสอง
้
แต่ละฝ่ าย เมื่อคูค่ รองต่างฝ่ ายมีคุณธรรมและรู้ จัก
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน เป็ นกาลังส่งเสริ มแก่กัน ทา
ชีวิตครอบครัวให้ มีความสุขความเจริ ญแล้ ว ก็จะ
แผ่ขยายประโยชน์ สุขนัน้ ออกไปให้ กว้ างขวางได้
สาเร็ จสมความปรารถนา
ดังนัน้ ชี วิต ครองเรื อนที่ มุ่งหมายในพระ
ศาสนา จึงได้ แก่ชีวิตที่ควู่ ิวาห์มาร่วมอุปถัมภ์ซงึ่ กัน
และกัน เพิ่มพูนคุณค่าแห่งชีวิตทังสอง
้
ทวีกาลังใน

๒๘

การบาเพ็ ญประโยชน์ สุข ให้ ภิญ โญแผ่ไพศาล คู่
สมรสใดด าเนิ น ชี วิ ต ครอบครั ว ของตนให้ มี
คุณลักษณะสมดังที่ได้ พ รรณนามา ก็จักได้ ชื่ อว่า
เป็ นคู่ครองที่ควรยกย่องสรรเสริ ญ ควรนับว่าเป็ น
ชีวิตครองเรื อนที่ประสบความสาเร็ จด้ วยดี โดยนัย
ดังได้ วิสชั นามา
บัด นี ้ บิด ามารดา ญาติ มิต ร และท่า นที่
เคารพนับถือ ของคู่วิวาห์ ได้ มาประชุมพร้ อมเพื่อ
อ านวยพรแก่ คู่ ส มรสทัง้ สอง และคู่ บ่า วสาวได้
ร่วมกันบาเพ็ญทานมัยบุญกิริยาวัตถุแก่พระภิกษุ
สงฆ์แล้ ว ขออ านาจคุณพระรั ตนตรัย อานาจบุญ
กุศลที่ทงั ้ สองได้ บาเพ็ญ และอ านาจแห่งกุศลจิ ต
ของญาติ มิ ต รที่ ม าประชุ ม ทัง้ ปวง จงเป็ นพลวปั จจัยอ านวยพรแก่ คู่บ่าวสาวทัง้ สอง ให้ ประสบ
จตุรพิธพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการ
จงเจริ ญด้ วยอิฏฐารมณ์ สมตามคาบาลีอนุโมทนา

๒๙

ของพระภิกษุสงฆ์วา่ เต อตฺถลทฺธา ท่านทังสองจง
้
ได้ รับประโยชน์สมหมาย สุขิตา จงเป็ นผู้มีความสุข
วิ รุ ฬฺ ห า พุทฺ ธ สาสเน จงเป็ นผู้ เจริ ญ งอกงามใน
พระพุท ธศาสนา อโรคา จงเป็ นผู้ไ ม่ มีโ รคเบี ย ด
เบียน สุขิตา โหถ สห สพฺเพหิ าติ ภิ ขอจงประสบ
ความสุขพรั่งพร้ อมด้ วยหมู่ญาติทงปวงโดยทั
ั้
ว่ กัน
รั บ ประทานวิ ส ัช นาพระธรรมเทศนาใน
สมชี วี ก ถา พรรณนาคุณ ธรรมสาหรั บ คู่ส มรส
พอสมควรแก่เวลา ยุติลงแต่เพียงนี ้ เอว ก็มีฯ

๓๐

โอวาทวันมงคลสมรส
(แสดงเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๖)

วันนี้เป็ นวันมงคลของคุณโสภณ และคุณวิมลวรรณ
คุณพ่อคุณแม่ ท่านผู ้ใหญ่ท่เี คารพนับถือ และท่านผู ้ปรารถนาดี
ทัง้ หลายได้พร้อมใจกันจัดพิธีน้ ขี ้นึ ทัง้ นี้ก็โดยหวังให้เกิดความ
เป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ ของคู่บ่าวสาวทัง้ สอง

เริ่มต้ นดี มงคลก็เกิดขึน้ ทันที
ประการแรกก็ ได้ ให้ ท่า นทัง้ สองมาอยู่ใกล้
ชิดพระรั ตนตรั ย ซึ่งในพิธีนี ้ ได้ มีพระพุทธรู ปเป็ น
ตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และพระสงฆ์เจริ ญ
พระพุ ท ธมนต์ ซึ่ง เป็ นค าสอนของพระพุท ธเจ้ า
กล่าวคือ พระธรรม และองค์พระภิกษุ ซึ่งมาเจริ ญ

๓๑

พระพุท ธมนต์ ใ นที่นี ้ ก็ เ ป็ นตัวแทนของพระสงฆ์
นับว่ามีตวั แทนพระรัตนตรัยมาพร้ อมมูลในที่นี ้
พระรัตนตรัยนันเป็
้ นที่เคารพบูชาสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชน แม้ ในพิธีอนั สาคัญนี ้เราก็มาอยูก่ ัน
ในที่พ ร้ อมหน้ า ของพระรั ตนตรั ย เพื่อเป็ นเครื่ อ ง
บ ารุ ง น า้ ใจให้ มี จิ ต ใจผ่ อ งใส เป็ นการยกระดับ
จิตใจไว้ ในที่สูง จึงให้ เกิดความเป็ นสิริมงคลและ
เป็ นนิมิตที่ดี คือให้ เป็ นการเริ่ มต้ นที่ ดีงาม ในเวลา
เดียวกันนันก็
้ เป็ นการให้ ความสาคัญแก่เหตุการณ์
ในชีวิตของบุคคลทังสอง
้ แต่ที่เป็ นพื ้นฐานสาคัญก็
คื อ ความรั ก ความปรารถนาดี ความมี เ มตตา
ธรรมของท่านผู้ใ หญ่ และญาติมิตรทัง้ หลายนัน้
ซึ่งช่วยบันดาลให้ จัดพิธีนีข้ ึน้ และมาร่ วมในพิธีนี ้
เพื่ออวยชัยให้ พร
ประการส าคัญในอัน ดับต่อไปที่ จะให้ เกิ ด
ความเป็ นสิริมงคลพร้ อมกันก็ คือ ทางฝ่ ายของคู่

๓๒

บ่า วสาวนัน้ เองที่ จ ะเปิ ดใจรั บ เอาความเป็ นสิ ริ
มงคลและความปรารถนาดีของท่านผู้ใหญ่ ที่นับ
ถือ
ถ้า หากได้พร้ อ มกัน ทุก ฝ่ ายอย่า งนี ้ คื อ มี
พระรั ต นตรั ย เป็ นประธาน มี ความรั ก ความ
ปรารถนาดี แ ละเมตตาธรรมของผู้ ใ หญ่ ที่ ม า
ร่ วมงานนี ้ และมี ความพร้ อมใจ ความเปิ ดใจรับ
ความผ่องใสในกายและใจของคูบ่ ่าวสาวแล้ว ก็ จะ
เป็ นสิ ริ ม งคลโดยสมบู ร ณ์ เพราะความเป็ นสิริ
มงคลนีต้ ้ อ งเริ่ มต้ นที่จิ ตใจก่อน จิ ต ใจที่ เบิก บาน
ผ่องใสนัน่ เองจะแสดงออกมาในชี วิตและกิ จการ
งาน ในเมื่ อ โอกาสนีเ้ ป็ นโอกาสของความเป็ นสิริ
มงคล อาตมาก็จะขอกล่าวเรื่ องมงคลสักเล็กน้ อย
เพื่อเสริ มความเป็ นมงคลนี ้ให้ ยิ่งขึ ้นไป

๓๓

มงคลแท้ ไม่ จบแค่ พธิ ี
ถ้ ากล่าวตามหลักพระศาสนาแล้ วพูดได้ ว่า
มงคลนั้นจัดเป็ น ๒ อย่ าง อย่างแรกเรี ยกว่า พิ ธี
มงคล หรื อ มงคลพิ ธี ได้ แก่ การจัดเตรี ยมพิ ธีการ
ต่างๆ ดังที่ปรากฏขึ ้นที่นี ้เรี ยกว่า พิ ธีมงคล ส่วนอีก
อย่างหนึง่ เรี ยกว่า ธรรมมงคล มงคลคื อธรรม หรื อ
ตัวธรรมนัน่ เองทําให้เกิ ดสิริมงคล
อย่างแรกคือ พิธีมงคล มี ความหมายว่า
ในเมื่อมีเหตุการณ์ สาคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็
จั ด เป็ นพิ ธี ขึ น้ นอกจากจะให้ ความส าคัญ แก่
เหตุการณ์ นนั ้ แล้ ว ก็เป็ นโอกาสให้ คนที่เกี่ ยวข้ อง
ใกล้ ชิดทังหลายจะได้
้
มาร่วมกัน พร้ อมกัน มีความ
สามัคคีในพิธีนนั ้ และจะได้ อวยชัยให้ พรตลอดจน
มี ความสนุกสนานรื่ นเริ งต่างๆ อี กทัง้ จะได้ เป็ นที่
ระลึกในกาลสืบไปภายหน้ า เมื่อวันเวลาได้ ลว่ งไป
แล้ ว วันหลังย้ อนมาหวนราลึกถึงจะได้ เป็ นเครื่ อง

๓๔

เตือนใจที่ดีงาม ทังในด้
้ านที่เป็ นความคิดและด้ าน
ที่เป็ นความสัมพันธ์ ต่อกัน ซึ่งเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยว
ทางใจของบุคคล ดังนัน้ มงคลพิธีจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
ประการหนึง่
แต่ว่า มงคลพิธีอ ย่างเดียวยังไม่พอ ความ
เป็ นสิริมงคลจะพร้ อมสมบูรณ์ตอ่ เมื่อมีมงคลที่สอง
ด้ วย คือ ธรรมมงคล มงคลคือธรรมะ ธรรมะคื อ
อะไร ธรรมะคื อ ความจริ งความถู ก ต้ อ งดี ง าม
ความดี ง ามที่ มี ใ นบั ด นี อ้ ย่ า งที่ ก ล่ า วแล้ ว ก็ คื อ
ความมี จิ ต ใจเป็ นบุ ญ เป็ นกุศ ล และนึก ถึง สิ่ง ที่ ดี
งาม ทาจิ ตใจของเราให้ ผ่องใส พร้ อมทัง้ ความมี
เมตตาธรรมของท่านที่มาร่วมพิธี ดังนัน้ ในเวลาใด
ความดีงามมีอยูพ่ ร้ อมในจิตใจของแต่ละคนแล้ ว ก็
เกิดเป็ นธรรมมงคลขึ ้น เสริ มให้ มงคลพิธีเป็ นพิธีที่
สมบูรณ์พร้ อมทุกอย่าง

๓๕

เป็ นมงคลตลอดชีวติ เมือ่ ครองเรือน
ด้ วยหลักธรรม ๔
อย่า งไรก็ ต าม ควรจะได้ ก ล่า วถึ ง ธรรมที่
เหมาะเฉพาะในโอกาสแห่งพิธีนนๆ
ั ้ ไว้ ด้วย เพราะ
ธรรมคื อ คุณ ธรรมความดีง ามเหล่า นี ้ เป็ นธรรม
มงคลคู่ ชี วิ ต ที่ มี ไ ว้ ส าหรั บ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ กั น
ตลอดเรื่ อ ยไป และทาให้ เกิ ดความเป็ นสิริ มงคล
ระยะยาวตลอดชีวิต เพราะฉะนัน้ อาตมาจึงจะได้
กล่าวถึงธรรมะที่เป็ นหลักคาสอนของพระพุทธเจ้ า
บางประการ ซึ่งจะนาให้ เกิดคุณงามความดีนนๆ
ั้
ให้ เหมาะสมกับโอกาสนี ้ จะขอแสดงเป็ นหมวดหมู่
ธรรมะหมวดหนึง่ ที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดง
ไว้ เ หมาะกับ โอกาสพิ ธี นี ้ คื อ ฆราวาสธรรม ๔
ประการ ฆราวาสธรรม แปลว่า ธรรมสําหรับการ
ครองเรื อน มี อยู่ ๔ ข้ อด้ วยกัน คือ หนึ่ง สั จจะ
แปลว่า ความจริ ง สอง ทมะ แปลว่า การฝึ กฝน

๓๖

ปรับปรุ งตน สาม ขันติ ความอดทน สี่ จาคะ
ความเสียสละ ความเอื ้อเฟื ้ อ ความมี นํ้าใจ จะขอ
กล่าวถึงธรรม ๔ ประการนี ้โดยสังเขป

สัจจะ
ประการที ่ ๑ สั จ จะ ความจริ ง อาจ
แบ่งแยกได้ ๓ ด้ าน ความจริ งขันที
้ ่หนึ่ง คือ ความ
จริ งใจ ซึ่งเป็ นรากฐานที่สาคัญที่สุด คนที่จะมา
เกี่ ยวข้ อ งกันต้ อ งมี รากฐานจากความจริ งใจเป็ น
สาคัญ ที่ สุด และเป็ นรากฐานที่มั่น คงของความ
สัมพันธ์ ที่ดีงาม ความจริ งใจแสดงออกเป็ นความ
ซื่อสัตย์ตอ่ กัน จากนันก็
้ จริ งวาจา คือพูดจริ ง ขันที
้ ่
๓ จริ งการกระทํ า คือการทาจริ งตามที่ใจคิดไว้
ตามที่วาจาพูดไว้ ตลอดจนกระทัง่ ว่าการดาเนิน
ชีวิต ประกอบกิจกรรมต่างๆ ก็ตงใจท
ั ้ าจริ งดังที่ตงั ้
ความมุ่งมาดปรารถนาไว้ แต่ทงั ้ หมดนีก้ ็ มีความ

๓๗

จริ ง ใจนั่น เองเป็ นรากฐาน ความจริ ง ใจเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่สดุ ที่จะทาให้ ความสัมพันธ์ มนั่ คงยัง่ ยืน

ทมะ
ประการที ่ ๒ ทมะ แปลว่า ความฝึ กฝน
ปรับปรุงตน ทมะนี ้เป็ นข้ อสาคัญในการที่จะให้ เกิด
ความเจริ ญก้ าวหน้ า
ประการแรกที่สดุ ที่จะเห็นได้ ง่ายในความ
เกี่ ย วข้ องสัม พั น ธ์ กั น ก็ คื อ บุ ค คลที่ ม าอ ยู่ ร่ ว ม
สัมพันธ์ กนั นัน้ ย่อมมีพื ้นเพต่างๆ กัน มีอุปนิสยั ใจ
คอและสั่งสมประสบการณ์ ม าไม่ เหมื อ นกัน แต่
เมื่อมาอยูร่ ่วมกันแล้ วก็จาเป็ นที่จะต้ องปรับตัวเข้ า
หากัน
ในเมื่อมีพื ้นเพต่างกันสัง่ สมมาคนละอย่าง
ก็ อ าจมี ก ารแสดงออกที่ ขัด แย้ ง กัน หรื อ ไม่ ส อด
คล้ องกันได้ บ้ าง การที่จ ะทาให้ เกิ ด ความราบรื่ น

๓๘

เป็ นไปด้ วยดี ก็จะต้ องมีการปรับเปลี่ยนเข้ าหากัน
รู้ จั ก ที่ จ ะข่ ม ใจไว้ แล้ ว รู้ จั ก ที่ จ ะสัง เกต ใช้ สติ
ปั ญญาพิจารณาสิง่ ที่ผิดแปลกไปจากความคิดนึก
ตามความหวังความปรารถนาของตน เมื่อไม่ววู่ าม
ข่มใจไว้ ก่อนและใช้ สติปัญญาพิจารณา ก็หาทางที่
จะปรับตัวเข้ าหากันด้ วยดีด้วยวิธีที่เป็ นความสงบ
และเป็ นทางที่ จ ะรั ก ษาน า้ ใจกั น ไว้ ไ ด้ มี ค วาม
ปรองดองสามัคคี อันนี ้ก็เป็ นการปรับตัวอย่างหนึง่
นอกจากนั น้ ในการอยู่ ร่ ว มกั บ บุ ค คล
ภายนอกหรื อ ในกิ จ การงานและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทังหลาย
้
เราก็ ต้องรู้ จักปรั บตัวเข้ ากับบุคคล การ
งาน และสิ่งแวดล้ อ มเหล่านัน้ และรู้ จักปรั บปรุ ง
ฝึ กฝนตัวให้ ดียิ่งขึน้ ด้ วยการขวนขวายหาความรู้
ให้ เท่าทันสิง่ แปลกใหม่อยูเ่ สมอ เป็ นต้ น ชีวิตจึงจะ
เจริ ญก้ าวหน้ าได้
ทมะนี ต้ ้ อ งมี ปั ญ ญาเป็ นแกนน าส าคัญ

๓๙

เพราะต้ อ งรู้ จัก คิดพิ จารณา และมี ความรู้ ความ
เข้ าใจ จึงจะปรับตัวและฝึ กฝนปรับปรุงตนได้

ขันติ
ประการที ่ ๓ คือ ขันติ ความอดทน ความ
อดทนเป็ นเรื่ อ งของพลัง ความเข้ ม แข็ ง ความ
ทนทาน
คนเมื่ อ อยู่ร่ว มกัน ท่านว่า เหมื อ นลิน้ กับ
ฟั น ย่อมจะมี โอกาสที่กระทบกระทัง่ กัน จึงต้ องมี
ความหนักแน่น ความเข้ มแข็งในใจที่จะอดทนไว้
ก่อน เรี ยกว่า อดทนต่อสิ่งกระทบใจ นอกจากนัน้
ก็ อดทนต่อ ความเจ็ บปวดเมื่ อ ยล้ าทางกาย และ
อดทนต่อ ความล าบากตรากตรา ในการท าการ
งาน เป็ นต้ น ซึ่งจะทาให้ สามารถฝ่ าฟั นอุปสรรค
ลุลว่ งไปได้
ถ้ าหากว่าบุคคลสองคนหรื อหลายคนมา

๔๐

อยูร่ ่วมกันแล้ ว เอาความเข้ มแข็ งที่มีอยู่ของแต่ละ
คนมารวมกันเข้ า ก็จะเพิ่มกาลังความเข้ มแข็งให้
มากขึน้ จะสามารถร่ วมฝ่ าฟั นอุปสรรคและเพียร
สร้ างสรรค์รุดหน้ าไปสู่ความสาเร็ จ อันนีเ้ ป็ นเรื่ อง
ของขัน ติ ความอดทน ที่ จะช่ วยเสริ ม ให้ มี ความ
ก้ า วหน้ า เจริ ญมั่นคง และพรั่ ง พร้ อมด้ ว ยความ
สาเร็ จ

จาคะ
ประการที ่ ๔ จาคะ แปลว่า ความ
เสียสละ เริ่ มแต่ความมีน ้าใจ คือความพร้ อมที่จะ
เสียสละความสุขส่วนตัวให้ แก่ ผ้ ูอื่น โดยเฉพาะผู้
อยู่ร่ ว มกั น ก็ จ ะต้ อ งมี ค วามเสีย สละต่อ กัน เช่ น
เวลาฝ่ ายหนึง่ ไม่สบายเจ็บไข้ ได้ ป่วย อีก ฝ่ ายหนึ่งก็
ต้ อ งเสีย สละความสุข ของตนเองเพื่ อ ช่ วยรั ก ษา
พยาบาล อย่างน้ อยก็มีน ้าใจที่จะระลึกถึง เมื่อจะ

๔๑

ทาอะไรก็ตามก็ คานึงถึงความสุขของอีกฝ่ ายหนึ่ง
เมื่อฝ่ ายหนึง่ คานึงถึงความสุขความเจริ ญงอกงาม
ของอีกฝ่ ายหนึง่ อย่างนี ้ก็เรี ยกว่ามีจาคะ
จาคะนี พ้ ึ ง เผื่ อ แผ่ ไ ปยัง ญาติ มิ ต ร บิ ด า
มารดา หรื อผู้อยู่ใกล้ ชิด ตลอดจนกระทัง่ ถึงเพื่อน
มนุษย์ โดยทั่วไป ถ้ าหากว่ามี กาลังพอ ก็ ใช้ ก็สละ
ทรั พย์ สิ น สิ่ ง ที่ ต นมี อ ยู่ นี ใ้ นกา รอ นุ เ ครา ะ ห์
สงเคราะห์ผ้ อู ื่น
จาคะนี ้เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวน ้าใจของกัน
และกัน และของคนทังหลายที
้
่แวดล้ อมอยูไ่ ว้ ได้
นี่ คื อ หลัก ธรรม ๔ ประการ ซึ่ ง มี ค วาม
สาคัญ ในการครองเรื อ น โดยสรุ ป ก็ คื อ สัจ จะ
ความจริ ง เป็ นรากฐานให้ เกิ ดความมั่นคงยั่งยื น
ประการที่ ๒ ทมะ การฝึ กฝนปรั บปรุ งตน เป็ น
เครื่ องนาไปสูค่ วามเจริ ญก้ าวหน้ าในชีวิตและการ
งาน ประการที่ ๓ ขันติ ความอดทน เป็ นเครื่ อง

๔๒

ช่ว ยให้ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า นัน้ เป็ นไปได้ สาเร็ จ
เพราะมี ความเข้ มแข็ งมี พ ลังที่ จะช่ วยเสริ ม และ
ประการที่ ๔ จาคะ ความเสียสละ มี นา้ ใจ เป็ น
เครื่ อ งบารุ งหล่อเลี ้ยงมนุษย์ ช่วยให้ เกิ ดความชุ่ม
ฉ่าสดชื่น

บารุงต้ นไม้ แห่ งชีวติ สมรสให้ แข็งแรงงอกงาม
ธรรมะ ๔ ประการนี เ้ ป็ นองค์ ป ระกอบที่
จาเป็ นในชี วิต เหมือนกับต้ นไม้ จะเจริ ญงอกงาม
ต้ อ งมี ร ากฐานที่ มั่น คง คื อ สัจ จะ มี ค วามเจริ ญ
เติบโตคือ ทมะ มี ความแข็งแรงของกิ่ งก้ านสาขา
ตลอดจนล าต้ น นั่น คื อ ขัน ติ ซึ่ง จะทนต่อ ดิ น ฟ้ า
อากาศ ทนต่อ สัต ว์ ทัง้ หลายที่ จ ะมาเบี ย ดเบี ย น
และมีเครื่ องบารุงหล่อเลี ้ยงเช่นน ้าและอากาศ เป็ น
ต้ น ซึ่ ง ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความชุ่ ม ชื น้ สดชื่ น กล่า วคื อ

๔๓

จาคะ ความมีน ้าใจ
เมื่อต้ นไม้ นนมี
ั ้ ทนุ ในตัว เช่นมีน ้ามีอาหาร
หล่อเลี ้ยงดี มีกิ่งก้ านสาขาแผ่ออกไป ต้ นไม้ นนเอง
ั้
ก็ ก ลับ ให้ ค วามร่ ม เย็ น แก่ พื น้ ดิ น และแก่ พื ชสัต ว์
ที่มาอาศัยร่ มเงา ตลอดจนช่วยรักษาน ้าในพื ้นดิน
นี ้ไว้ ด้ว ย เช่น เดี ยวกับ คนเรานัน้ เมื่ อได้ สร้ างเนื อ้
สร้ างตัวโดยกาลังและเครื่ องหล่อเลี ้ยงขึน้ แล้ ว ก็
ไม่ ไ ด้ มี ก าลัง แต่เ พี ยงตัว เองเท่า นัน้ แต่ก ลับ เอา
ก าลัง และสิ่ ง บ ารุ ง เลี ย้ งนั น้ ออกมาช่ ว ยเหลื อ
ส่งเสริ มผู้อื่น และสิ่งนี ้ก็กลับมาเป็ นผลดีแก่ตวั เอง
ด้ วยอานาจของจาคะนัน้
ธรรมะ ๔ ประการนี ้แหละจะเป็ นเครื่ องทา
ให้ ชีวิตประสบความสาเร็ จ พระพุทธเจ้ าตรัส สอน
ไว้ สําหรับคฤหัสถ์ คื อ ผูค้ รองเรื อนทัว่ ไปให้ดําเนิ น
ชี วิ ต ตามหลัก ธรรม ๔ ประการนี ้ จึ ง เรี ย กว่ า
ฆราวาสธรรม เมื่ อดาเนินชี วิตได้ ดังนี ้ก็ นับว่าได้

๔๔

ประสบสิริมงคลอย่างแท้ จริ ง ธรรมะดังกล่าวมานี ้
จึง กล่า วได้ ว่า เป็ นธรรมมงคล เพราะเป็ นหลัก
ความดี ง ามที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ความสุข ความเจริ ญ
ก้ าวหน้ า
ในโอกาสนี ้ ญาติมิตร ท่านผู้ใหญ่ มี คุณ
พ่อคุณแม่เป็ นต้ น ตลอดจนท่านผู้หวังดีที่เคารพ
นับถือทังหลาย
้
ได้ มาประชุมพร้ อมกันในที่นี ้ ต่างก็
ตังใจมาเป็
้
นอันเดียวกันคือ มาให้ ความสาคัญแก่
เหตุการณ์ ในชีวิตของบุคคลทังสอง
้
ตังใจมาอวย
้
ชัยให้ พรเพื่อความสุขความเจริ ญแก่ทงสอง
ั้
ฉะนัน้
ก็ขอจงได้ ทาจิตใจของตนให้ เบิกบานแจ่มใส เปิ ด
ใจออกรั บความรั กความปรารถนาดีเหล่านี ้ เพื่ อ
ความเป็ นสิริมงคลทังในบั
้ ดนี ้ และตังใจที
้ ่จะนาเอา
หลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัม พุทธเจ้ า มา
เป็ นหลักในการประพฤติ ปฏิ บัติ เพื่อ ให้ เ กิ ดเป็ น
ธรรมมงคลในระยะยาวอันยัง่ ยืนต่อไป

๔๕

ในโอกาสนี ้ พระสงฆ์จะได้ เจริ ญชัยมงคล
คาถา และบัด นี ท้ ุ ก คนก็ อ ยู่ ใ นที่ พ ร้ อมหน้ า พระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงขอ
อาราธนาคุณพระศรี รัต นตรั ยอวยชัย ให้ พ ร คุณ
โสภณ และคุณวิมลวรรณ จงประสบจตุรพิธพรชัย
พรั่ งพร้ อมด้ วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้ อมทั ง้
ปฏิ ภ าณ ธนสารสมบัติ ทุ ก ประการ จงมี ค วาม
เจริ ญ ก้ าวหน้ าในการด าเนิ น ชี วิ ต และในการ
ประกอบกิจการงาน ได้ สาเร็ จสัมฤทธิ ผลในสิ่งอัน
พึงปรารถนาโดยชอบธรรม และดลให้ เกิ ดความ
เป็ นสิริมงคลในทางธรรม อันเป็ นมงคลที่ตงอยู
ั ้ ่ใ น
ตนเอง และอ านวยผลแก่ญ าติ มิตรตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้ องโดยทัว่ ไป ตลอดกาลนาน เทอญ

๔๖

ภาคผนวก
(หลักธรรมจาก “ธรรมนูญชีวิต”)

คู่ครองทีด่ ี
คู่ครองที่ดี ที่จะเป็ นคู่ร่วมชี วิตกันได้ นอก
จากกามคุณแล้ ว ควรมี คุณสมบัติ และประพฤติ
ตามข้ อปฏิบตั ิ ดังนี ้
ก. คู่สร้ างคู่สม มี หลักธรรมของคู่ชีวิต ทีจ่ ะทําให้คู่
สมรสมี ชี วิตสอดคล้องกลมกลื นกัน เป็ นพื ้นฐาน
อันมัน่ คงที ่จะทํ าให้อยู่ครองกันได้ยืดยาว เรี ยกว่า
สมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ
๑. สมสัทธา มี ศรัทธาสมกัน เคารพนับถือใน
ลัทธิศาสนา สิ่งเคารพบูชาและหลักการต่ างๆ

๔๗

ตลอดจนแนวความสนใจอย่างเดียวกัน หนัก
แน่นเสมอกัน หรื อปรับเข้ าหากัน ลงกันได้
๒. สมสี ล า มี ศี ล สมกัน มี ค วามประพฤติ
ศีลธรรม จรรยา มารยาท พื ้นฐานการอบรม
พอเหมาะสอดคล้ อง ไปกันได้
๓. สมจาคา มี จาคะสมกัน มีความเอือ้ เฟื อ้ เผื่อแผ่
ความโอบอ้ อมอารี มีใจกว้ าง ความเสียสละ
ความพร้ อมที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กูล ผู้ อื่ น พอ
กลมกลืนกัน ไม่ขดั แย้ งบีบคันกั
้ น
๔. สมปั ญญา มี ปัญญาสมกัน รู้เหตุร้ ูผล เข้ าใจ
กัน อย่างน้ อยพูดกันรู้ เรื่ อง
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๘๐)

ข. คู่ช่ ืนชมคู่ระกา หรื อ คู่บุญคู่กรรม เป็ นคู่ครอง
ที ่มีคุณ ธรรมลัก ษณะนิ สยั ความประพฤติ ปฏิ บัติ
การแสดงออกต่อกันที ่เกื ้อกูลกัน ถูกกัน ทนกันได้

๔๘

ในกรณี นี้ ท่านแสดงภรรยาประเภทต่ างๆ ไว้ ๗
ประเภท คือ
๑. วธกาภริ ย า ภรรยาเยี ่ยงเพชฌฆาต คื อ
ภรรยาที่ มิ ไ ด้ อ ยู่กิ น ด้ ว ยความพอใจ ดูห มิ่ น
และคิดทาลายสามี
๒. โจรี ภริ ยา ภรรยาเยี ่ยงโจร คือ ภรรยาชนิดที่
ล้ างผลาญทรัพย์ สมบัติ
๓. อัยยาภริ ยา ภรรยาเยี ่ยงนาย คือ ภรรยาที่
เกียจคร้ านไม่ใส่ใจในการงาน ปากร้ าย หยาบ
คาย ชอบข่มสามี
๔. มาตาภริ ยา ภรรยาเยี ่ยงมารดา คือ ภรรยาที่
หวัง ดี เ สมอ คอยห่ ว งใย เอาใจใส่ส ามี หา
ทรัพย์มาได้ ก็เอาใจใส่คอยประหยัดรักษา
๕. ภคินีภริยา ภรรยาเยี ่ยงน้องสาว คือ ภรรยาผู้
เคารพรักสามี ดังน้ องรักพี่ มีใจอ่อนโยน รู้ จัก
เกรงใจ มักคล้ อยตามสามี

๔๙

๖. สขีภริยา ภรรยาเยี ่ยงสหาย คือ ภรรยาที่เป็ น
เหมือนเพื่อน มีจิตภักดี เวลาพบสามีก็ร่ าเริ งดี
ใจ เป็ นผู้มีกิริยามารยาท ประพฤติตวั ดี
๗. ทาสีภริยา ภรรยาเยี ่ยงนางทาสี คือ ภรรยาที่
ยอมอยูใ่ ต้ อานาจสามี ถูกสามีตะคอกตบตี ก็
อดทน ไม่แสดงความโกรธตอบ
(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๐/๙๒)

ท่านสอนให้ ภรรยาสารวจตนว่า ที่ เป็ นอยู่
ตนเป็ นภรรยาประเภทไหน ถ้ าจะให้ ดี ค วรเป็ น
ภรรยาประเภทใด สาหรั บ ชายอาจใช้ เป็ นหลัก
สารวจอุปนิสยั ของตนว่ าควรแก่ หญิ งประเภทใด
เป็ นคู่ค รอง และส ารวจหญิ ง ที่ จะเป็ นคู่ค รองว่า
เหมาะกับอุปนิสยั ของตนหรื อไม่
แม้ สามีก็ย่อมมีหลายประเภท พึงเทียบเอา
จากภรรยาประเภทต่างๆ เหล่านัน้
ค. คู่ศีลธรรมคู่ความดี เอาหลักธรรมสําหรับการ

๕๐

ครองเรื อน คือ ฆราวาสธรรม ๔ ประการ มาใช้
ต่อกันในบ้านด้วย ดังนี ้
๑. สัจจะ ความจริ ง คือ ซื่อสัตย์ ตอ่ กัน ทังจริ
้ งใจ
จริ งวาจา และจริ งในการกระทา
๒. ทมะ ฝึ กตน คือ รู้ จักควบคุมจิตใจ ฝึ กหัด
ดัดนิสยั แก้ ไขข้ อบกพร่ อง ข้ อขัดแย้ ง
ปรับตัวปรับใจเข้ าหากัน
๓. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเข้ มแข็งหนักแน่น
ไม่วู่วาม ทนต่อ ความล่วงล ้ากา้ เกิ น
กั น และร่ วมกั น อดทนต่ อ ควา ม
เหนื่อ ยยากลาบากตรากตรา ฝ่ าฟั น
อุปสรรคไปด้ วยกัน
๔. จาคะ เสียสละ คือ มีน ้าใจ สามารถเสียสละ
ความสุขสาราญความพอใจส่วนตน
เพื่อ คู่ครองได้ เช่น อดหลับอดนอน
พยาบาลกันในยามเจ็ บ ไข้ เป็ นต้ น

๕๑

ตลอดจนมี จิ ต ใจเอื อ้ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ ต่ อ
ญาติมิตรสหายของคูค่ รอง ไม่ใจแคบ

(สํ.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖)

ง. คู่ถูกหน้ าที่ต่อกัน สงเคราะห์ อนุเคราะห์ กนั
ตามหลักปฏิ บตั ิ ในทิ ศ ๖ ข้อทีว่ ่าด้วยทิ ศเบื ้องหลัง
คือ
สามีปฏิบัติต่อภรรยา โดย
๑. ยกย่องให้ เกียรติสมฐานะที่เป็ นภรรยา
๒. ไม่ดหู มิ่น
๓. ไม่นอกใจ
๔. มอบความเป็ นใหญ่ในงานบ้ าน
๕. หาเครื่ องแต่งตัวมาให้ เป็ นของขวัญตาม
โอกาส
ภรรยาอนุเคราะห์ สามี โดย
๑. จัดงานบ้ านให้ เรี ยบร้ อย

๕๒

๒. สงเคราะห์ญาติมิตรทังสองฝ่
้
ายด้ วยดี
๓. ไม่นอกใจ
๔. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้
๕. ขยัน ช่างจัดช่างทา เอางานทุกอย่าง

(ที .ปา. ๑๑/๒๐๑/๒๐๔)

จ. พ่ อบ้ านเห็นใจภรรยา สตรี มีความทุกข์ จําเพาะ
ตัว อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ต่ า งหากจากผู้ ช าย ซึ่ ง สามี พึ ง
เข้าใจ และพึงปฏิ บตั ิ ด้วยความเอาใจใส่ เห็นอก
เห็นใจ คือ
๑. ผู้ หญิ ง ต้ องจากหมู่ ญ าติ ม าอยู่ กั บ
ตระกูลของสามี ทัง้ ที่ยังเป็ นเด็ กสาว
สามีควรให้ ความอบอุ่นใจ
๒. ผู้หญิ งมีระดู ซึ่งบางคราวก่ อปั ญหา
ให้ เกิดความแปรปรวนทังใจกาย
้
ฝ่ าย
ชายควรเข้ าใจ
๓. ผู้ห ญิ ง มี ครรภ์ ซึ่งยามนัน้ ต้ อ งการ
ความเอาใจใส่ บารุงกายใจเป็ นพิเศษ

๕๓

๔. ผู้ หญิ งคลอ ดบุ ต ร ซึ่ ง เป็ นครา ว
เจ็ บ ปวดทุ ก ข์ แ สนสาหัส และเสี่ ย ง
ชี วิ ต มาก สามี ค วรใส่ใ จเหมื อ นเป็ น
ทุกข์ของตน
๕. ผู้หญิ งต้ องคอยปรนเปรอเอาใจฝ่ าย
ชาย ฝ่ ายชายไม่ ควรเอาแต่ใจตัว พึง
ซาบซึง้ ในความเอื อ้ เฟื ้อและมี นา้ ใจ
ตอบแทน
(นัย สํ.สฬ. ๑๘/๔๖๒/๒๙๗)

๕๔

คนครองเรือนที่เลิศล้ า
(ชีวิตบ้ านที่สมบูรณ์)
คนที่จะเรี ยกได้ ว่าประสบความสาเร็ จใน
การครองเรื อ น เป็ นคฤหัสถ์ หรื อชาวบ้ านที่ ดี น่ า
เคารพนับถื อ เป็ นแบบฉบับ ควรถื อเป็ นตัวอย่า ง
จะต้ องวัดด้ วยหลักเกณฑ์ดงั นี ้
ก. มีความสุ ขสี่ ประการ คือ ความสุขอันชอบ
ธรรมที ่ผูค้ รองเรื อนควรมี หรื อความสุขที ่ชาวบ้ าน
ควรพยายามให้เกิ ดขึ้นแก่ ตนอยู่เสมอ เรี ยกสัน้ ๆ
ว่า สุขของคฤหัสถ์ ๔ คือ
๑. อัตถิสุข สุขเกิ ดจากความมี ทรัพย์ คือ ความ
ภูมิใจ เอิบอิ่มและอุ่นใจว่า ตนมีโภคทรัพย์ ที่
ได้ มาด้ วยน ้าพักน ้าแรง ความขยันหมัน่ เพียร
ของตน และโดยทางชอบธรรม

๕๕

๒. โภคสุข สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความ
ภูมิใจ เอิบอิ่มใจว่า ตนได้ ใช้ ทรัพย์ที่ได้ มาโดย
ชอบนันเลี
้ ้ยงตัว เลี ้ยงครอบครัว เลี ้ยงผู้ที่ควร
เลี ้ยง และบาเพ็ญคุณประโยชน์
๓. อนณสุข สุขเกิ ดจากความไม่เป็ นหนี ้ คือ
ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจว่า ตนเป็ นไท ไม่มี
หนี ้สินติดค้ างใคร
๔. อนวัชชสุข สุขเกิ ดจากความประพฤติ ไม่ มีโทษ
คื อ ความภู มิ ใ จ เอิ บ อิ่ ม ใจว่ า ตนมี ค วาม
ประพฤติ สุ จ ริ ต ไม่ บ กพร่ อ งเสี ย หาย ใคร
ติเตียนไม่ได้ ทังทางกาย
้
ทางวาจา และทางใจ
บรรดาสุข ๔ อย่างนี ้ อนวัชชสุขมี ค่ามากทีส่ ดุ
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๒/๙๑)

ข. เป็ นชาวบ้ านแบบฉบับ คนครองเรื อน แยกได้
เป็ นหลายประเภท จัดเป็ นขัน้ ๆ ได้ตงั้ แต่ร้ายไปถึง
ดี และทีด่ ีก็มีหลายระดับ คฤหัสถ์ ทีด่ ี น่าเคารพนับ

๕๖

ถื อ แท้ จ ริ ง คื อ ประเภทที ่ ๑๐ ในชาวบ้ า น ๑๐
ประเภทต่อไปนี ้
กลุ่มที่ ๑ หาทรัพย์ โดยทางไม่ ชอบธรรม
๑. ได้ ทรัพย์มาแล้ ว ไม่เลี ้ยงตนให้ เป็ นสุข
ทังไม่
้ เผื่อแผ่แบ่งปั น และไม่ใช้ ทรัพย์
นัน้ ทาความดี (เสียทัง้ ๓ ส่วน)
๒. ได้ ท รั พ ย์ มาแล้ ว เลีย้ งตนให้ เป็ นสุข
แต่ไม่เผื่อแผ่แบ่งปั น และไม่ใช้ ทรัพย์
นันท
้ าความดี (เสีย ๒ ส่วน ดี ๑ ส่วน)
๓. ได้ ทรัพย์มาแล้ ว เลี ้ยงตนให้ เป็ นสุขด้ วย
เผื่ อ แผ่ แ บ่ง ปั น และใช้ ทรั พ ย์ นัน้ ท า
ความดีด้วย (เสีย ๑ ดี ๒ ส่วน)
กลุ่มที่ ๒ หาชอบธรรมบ้ าง ไม่ ชอบธรรมบ้ าง
๔. ได้ ทรัพย์มาแล้ ว ทาอย่างข้ อ ๑ (เสีย
๓ ดี ๑)
๕. ได้ ทรัพย์มาแล้ ว ทาอย่างข้ อ ๒ (เสีย
๒ ดี ๒)

๕๗

๖. ได้ ทรัพย์มาแล้ ว ทาอย่างข้ อ ๓ (เสีย
๑ ดี ๓)
กลุ่มที่ ๓ หาโดยชอบธรรม
๗. ได้ ทรัพย์มาแล้ ว ทาอย่างข้ อ ๑ (เสีย
๒ ดี ๑)
๘. ได้ ทรัพย์มาแล้ ว ทาอย่างข้ อ ๒ (เสีย
๑ ดี ๒)
๙. ได้ ทรัพย์มาแล้ ว ทาอย่างข้ อ ๓ แต่ยงั
ติด ยังมัว เมา หมกมุ่ น กิ น ใช้ ทรั พ ย์
สมบัติ โดยไม่ ร้ ู เท่าทันเห็นโทษ ไม่ มี
ปั ญ ญาที่ จ ะทาตนให้ เป็ นอิ ส ระเป็ น
นายเหนือโภคทรัพย์ได้ (เสีย ๑ ดี ๓)
พวกพิเศษ ผูท้ ีแ่ สวงหาชอบธรรม และใช้อย่างมี
สติ สมั ปชัญญะ มี จิตใจเป็ นอิ สระ มี ลกั ษณะดังนี ้
๑๐.แสวงหาทรั พ ย์ โ ดยทางชอบธรรม;
ได้ มาแล้ วเลี ้ยงตนให้ เป็ นสุข; เผื่อแผ่
แบ่งปั น และใช้ ทรัพย์ นนั ้ ทาความดี ;

๕๘

ไม่ ลุ่ม หลง ไม่ ห มกมุ่ นมัวเมา กิ น ใช้
ทรั พ ย์ ส มบัติ โดยรู้ เท่ า ทัน เห็ น คุ ณ
โทษ ทางดีทางเสียของมัน มี ปั ญญา
ทาตนให้ เป็ นอิสระหลุดพ้ น เป็ นนาย
เหนือโภคทรัพย์
ประเภทที่ ๑๐ นี ้ พระพุทธเจ้ าสรรเสริ ญว่า
เป็ นผู้เลิศประเสริ ฐสูงสุด ควรชมทัง้ ๔ สถาน คือ
เป็ นคฤหัสถ์แบบฉบับที่นา่ เคารพนับถือ

(องฺ.ทสก. ๒๔/๙๑/๑๘๘)

ค. กากับชีวิตด้ วยธรรมสี่ คือ ปฏิ บตั ิ ตามหลัก
ธรรมสําหรับการครองชี วิตของคฤหัสถ์ ที ่เรี ยกว่า
ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ดังนี ้
๑. สัจจะ ความจริ ง คือ ดารงมัน่ ในสัจจะ ซื่อตรง
ซื่อสัตย์ จริ งใจ พูดจริ ง ทาจริ ง จะทา
อะไรก็ให้ เป็ นที่เชื่อถือไว้ วางใจได้

๕๙

๒. ทมะ ฝึ กตน คื อ บังคับ ควบคุมตนเองได้
รู้ จักปรั บตัว และแก้ ไขปรั บปรุ งตนให้
ก้ าวหน้ ดีงามยิ่งขึ ้นอยูเ่ สมอ
๓. ขันติ อดทน คือ มุ่งหน้ าทาหน้ าที่การงาน
ด้ ว ยความขยั น หมั่ น เพี ย ร เข้ มแข็ ง
อดทน ไม่ หวั่นไหว มั่นในจุดหมายไม่
ท้ อถอย
๔. จาคะ เสี ยสละ คื อ มี นา้ ใจ เอื อ้ เฟื ้อ ชอบ
ช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กูล บ าเพ็ ญ ประโยชน์
สละโลภละทิฐิมานะได้ ร่วมงานกับคน
อื่นได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตวั หรื อเอาแต่
ใจตน
(ขุ.สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑)

ง. รั บ ผิ ด ชอบชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อง คื อ มี ค วาม
สัมพันธ์ อ ันดี งามอบอุ่ นเป็ นสุขภายในครอบครัว
ตลอดถึงในหมู่ญาติ มิตร ผูร้ ่วมงานและคนที ่พึ่งพา

๖๐

อาศัยอยู่ ในปกครองทั้งหมด โดยทํ าหน้ าที ่ มิ ใ ช่
เพียงนําประโยชน์ทางวัตถุมาให้เขาอย่างเดี ยว แต่
นําประโยชน์สขุ ทางจิ ตใจมาให้ด้วย โดยประพฤติ
ตนเป็ นตัวอย่าง ช่วยชักจู งให้คนในครอบครัวและ
ผูเ้ กี ่ยวข้องใกล้ชิ ดทัง้ หลายเจริ ญงอกงามขึ้นด้วย
คุณธรรมทีเ่ รี ยกว่า อารยวัฒิ ทัง้ ๕ ดังต่อไปนี ้
๑. งอกงามด้ วยศรัทธา คือให้ มีความเชื่อความ
มั่ น ใจในพระรั ต นตรั ย และในการที่ จ ะท า
ความดี มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
๒. งอกงามด้ วยศีล คือ ให้ มีความประพฤติดี
งาม สุ จ ริ ต รู้ จั ก เลี ย้ งชี วิ ต มี วิ นั ย และมี
กิริยามารยาทอันงาม
๓. งอกงามด้ วยสุ ตะ คือ ให้ มีความรู้ จากการ
เล่าเรี ยน สดับฟั ง โดยแนะนาหรื อขวนขวายให้
ศึกษาหาความรู้ ที่จะฟื น้ ฟูปรับปรุงชีวิตจิตใจ

๖๑

๔. งอกงามด้ วยจาคะ คือ ให้ มีความเอื อ้ เฟื ้อ
เผื่อแผ่ มีน ้าใจต่อกัน และพอใจทาประโยชน์
แก่เพื่อนมนุษย์
๕. งอกงามด้ ว ยปั ญญา คื อ ให้ มีค วามรู้ คิ ด
เข้ าใจเหตุ ผ ลและความจริ ง ตามสภาวะ มี
วิจารณญาณ
(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๔๐/๔๗)

จ. ครองตนเป็ นพลเมืองที่ดี นาชีวิตและครอบ
ครั ว ของตนไปสู่ ค วามเจริ ญ สงบสุข และเป็ น
พลเมืองที่สร้ างสรรค์สงั คม โดยประพฤติดงั นี ้
๑. น สาธารณทารัสสะ ไม่คบชู้สหู่ ามัวหมกมุ่น
ในทางเพศ
๒. น ภุญเช สาธุเมกะโก ไม่ใจแคบเสพสิง่ เลิศรส
ผู้เดียว
๓. น เสเว โลกายติ กัง ไม่พ ร่ าเวลาถกถ้ อยที่
เลือ่ นลอยไร้ สาระ

๖๒

๔. สีลวา ประพฤติดี มีวินยั ตังอยู
้ ใ่ นศีล ๕
๕. วัตตสัมปั นโน ปฏิบตั ิกิจหน้ าที่สม่าเสมอโดย
สมบูรณ์
๖. อัปปมัตโต ไม่ประมาท กระตือรื อร้ นทุกเวลา
๗. วิ จัก ขโณ มี วิ จ ารณญาณ ท าการโดยใช้
ปั ญญา
๘. นิ วาตวุตติ อัตถัทโธ สุภาพ ไม่ดือ้ กระด้ า ง
ยินดีรับฟั งผู้อื่น
๙. สุรโต เสงี่ยมงาม รั กความประณี ตสะอาด
เรี ยบร้ อย
๑๐. สขิ โล มุทุ พูดจาน่าฟั ง ทังใจกายก็
้
อ่ อนโยน
ไม่หยาบคาย
๑๑. สังคเหตา จ มิ ตตานัง มีน ้าใจเอือ้ สงเคราะห์
ต่อมิตรสหาย
๑๒. สังวิ ภาคี เผื่อแผ่แบ่งปั น ช่วยเหลือคนทัว่ ไป
๑๓. วิ ธานวา รู้ จักจัด การงานให้ เ รี ยบร้ อยและ
ได้ ผลดี

๖๓

๑๔. ตัปเปยยะ บารุงพระสงฆ์ทรงความรู้ ผู้ทรงศีล
ทรงธรรม
๑๕. ธัมมกาโม ใคร่ธรรม รักความสุจริ ต
๑๖. สุต าธโร อ่ า นมากฟั งมาก รู้ วิ ช าของตน
เชี่ยวชาญ
๑๗. ปริ ปจุ ฉโก ชอบสอบถามค้ นคว้ า ใฝ่ หาความรู้
ยิ่งขึ ้นไป
(ขุ.ชา. ๒๘/๙๔๙/๓๓๒)

