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สมชีวีกถา 

 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะฯ 

อากังเขยยุง เจ คะหะปะตะโย อุโภ ชานิปะตะโย ทิฏเ  
เจวะ ธัมเม อัญญะมัญญัง ปัสสิตุง อะภิสัมปะรายัญจะ 
อัญญะมัญญัง ปัสสิตุง อุโภวะ อัสสุ สะมะสัทธา สะมะสีลา 
สะมะจาคา สะมะปัญญาติฯ 
 

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนาใน สมชีวีกถา 
พรรณนาหลกัธรรมส าหรับสง่เสริมชีวิตของคู่ครอง 
ให้ราบร่ืนปรองดองสม ่าเสมอและสมกนั เพื่อฉลอง
ศรัทธาประดบัปัญญาบารมีของคณะเจ้าภาพและ
ทา่นสาธุชน เน่ืองในงานมงคลสมรส เป็นสว่นกุศล
วิ ธี ท่ีจะน าพระพุทธศาสโนวาทมาเป็นเคร่ือง
ประสาทพร เพิ่มพูนสิริมงคลแก่คู่สมรส ให้ประสบ
ความสขุความสวัสดี และความเจริญรุ่งเรืองงอก
งามไพบูลย์แหง่ชีวิตครองเรือนตลอดกาลนาน 



๒ 
 

 พิธีมงคลสมรสนัน้ ตามประเพณีไทยถือ
ว่าเ ป็นกิจฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนพิ ธี เ ก่ียวกับสงฆ์
ทัง้หมด รวมทัง้การมีพระธรรมเทศนานี ้นบัว่าเป็น
การท าบุญเน่ืองในงานมงคลสมรส เพื่อให้เกิด
ธรรมมงคลแก่คูแ่ตง่งานหรือผู้ได้ตกลงกันแล้วท่ีจะ
แตง่งานกนั 

 

เมื่อมีคู่ครอง ก็มีทรัพย์สินและญาติมติรเพิ่มทวี 

การมีคู่ครองนัน้ ถือกันว่า เป็นเหตุการณ์
ส าคัญยิ่งครัง้หนึ่งในชีวิตของบุคคล เป็นความ
เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ ท าให้เกิดฐานะและหน้าท่ี
อย่างใหม่ คือ ฐานะแห่งสามี และฐานะแห่ง
ภรรยา พร้อมทัง้หน้าท่ีซึ่งผูกพันอยู่กับฐานะทัง้
สองนัน้  อันเกิดจากความสัมพันธ์  และความ
รับ ผิดชอบต่อกัน  ความสัมพัน ธ์และความ
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รับผิดชอบนี ้มิใช่จ ากัดอยู่เพียงในระหว่างคู่สามี
และภรรยาเท่านัน้ แต่ยังขยายออกไปถึงบุคคล
และทรัพย์สิน เป็นต้น อันมีมาแต่เดิมของแต่ละ
ฝ่ายอีกด้วย เช่น บิดา มารดา เครือญาติและมิตร
สหายของคู่ครองเป็นต้น ท าให้เกิดผลอีกอย่าง
หนึง่ คือ การสมรสนี ้เทา่กบัเป็นวิธีเพิ่มพูนจ านวน
ญาติมิตรและทรัพย์สินต่างๆ ให้มากมายกว้าง  
ขวางขึน้เป็นทวีคณู  
 อยา่งไรก็ตาม ผลดงักลา่วนี ้จะเป็นผลท่ีดี
งามอย่างแท้จริง ก็ต่อเม่ือคู่สมรสรู้จักรับผิดชอบ 
และรู้จักปฏิบัติภาระหน้าท่ีของตนตามความ
รับผิดชอบนัน้ให้ถกูต้องด้วยดี ด้วยเหตนีุ ้คูส่มรสท่ี
ปรารถนาความสขุ และความเจริญก้าวหน้า ทัง้
ของตนเอง ของคู่ครอง และของชีวิตครองเรือน
ทัง้หมด จึงต้องเตรียมตวั เตรียมใจ ให้ตระหนกัใน
ฐานะภาระและหน้าที่ตา่งๆ ท่ีตนจะต้องกระท าใน
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ชีวิตครอบครัวไว้ให้พร้อม เพื่อท าชีวิตครองเรือน
ของตนให้เป็นความอยู่ ร่วมกันด้วยความสุข 
บงัเกิดประโยชน์ ส่งเสริมคุณค่าแห่งชีวิตของกัน
และกนั และท าให้การท่ีตนเข้าไปเก่ียวข้องสมัพนัธ์
กบัคนอ่ืนๆ ทัง้หลาย กลายเป็นคุณประโยชน์ เป็น
ความดี ความเจริญงอกงามแห่งชีวิตทุกชีวิตท่ีตน
เข้าไปมีสว่นร่วมเก่ียวข้องนัน้ ทัว่ถึงกนัทัง้หมด 
 

แม่บ้านด ีผูกใจสามไีด้ 
และท าให้ทั้งบ้านร่มเยน็ 

ในสมัยพุทธกาล พระบรมศาสดาเคยทรง
ได้รับอาราธนาจากคฤหบดีท่านหนึ่ง  ให้ทรง
ประทานโอวาทแก่กุมารีท่ีจะแยกครอบครัวไปอยู่
ในตระกูลสามี ครัง้นัน้ พระองค์ได้ตรัสสอนกุมารี
เหลา่นัน้ ให้ประพฤติปฏิบติัตามหลกัธรรมส าหรับ



๕ 

 

แม่บ้านหลายประการ หลกัธรรมท่ีทรงประทาน
ครัง้นัน้ พระองค์ตรัสให้เหมาะสมกับสภาพสงัคม
ของชมพูทวีปยุคพุทธกาล ท่ีฝ่ายพ่อบ้านเป็นผู้
ประกอบอาชีพหาเลีย้งครอบครัว จึงเป็นหลกัธรรม
ท่ีใช้ได้อยา่งดี ในสงัคมไทยแบบเดิม ซึ่งมีลกัษณะ
การแบง่งานในครอบครัวอยา่งเดียวกนั  
 บดันี ้แม้สงัคมจะผนัแปรไปตามกาลสมัย 
สตรีผู้ ฉลาดก็สามารถยึดถือสาระจากหลกัธรรม
เหลา่นัน้ น ามาประพฤติปฏิบติัให้เป็นประโยชน์แก่
ชีวิตครอบครัวได้เป็นอยา่งดี 
 ยิ่งกว่านัน้ แม้ในสมัยปัจจุบัน ท่ีสภาพ
และระบบการต่างๆ ในสงัคมเปลี่ยนแปลงไปมาก
แล้วนีเ้อง ก็ยงัอาจกลา่วยืนยนัได้ว่า ในครอบครัว
ท่ีภริยายดึถือปฏิบติัเคร่งครัดตามหลกัธรรมเหลา่นี ้
นบัว่ามีปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะยึดเหน่ียวค า้
จุนชีวิตครอบครัวไว้ให้มีความสุข ความราบร่ืน 



๖ 
 

มั่นคงด้วยดี และความประพฤติเช่นนีจ้ะไม่ เป็น
เหตใุห้เกิดความเสือ่มเสยีหายแก่ชีวิตครอบครัวแต่
ประการใด 
 ในพทุธโอวาทครัง้นัน้ ทรงแสดงหลกัธรรม
ส าหรับภรรยา ๕ ข้อ ซึง่มีใจความดงันี ้
ขอ้ที ่๑ พงึเป็นผู้ ต่ืนก่อน นอนทีหลงั เอาใจใสค่อย

ฟังว่าจะมีอะไรให้ช่วยท า ประพฤติแต่สิ่ง
ท่ีถูกใจ พูดค าไพเราะน่ารัก คือ รู้จักปรน  
นิบติัถนอมน า้ใจ 

ขอ้ที ่๒ คนเหล่าใดเป็นท่ีเคารพนับถือของสามี 
เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ ของสามี 
เป็นต้น ก็แสดงความเคารพนับถือด้วย 
เอาใจใสป่ฏิสนัถารทา่นเหลา่นัน้เป็นอนัดี 

ขอ้ที ่๓ เป็นผู้ขยัน เอาใจใส่ในงานบ้านทุกอย่าง 
เช่น งานเก่ียวกบัเสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่ เป็นต้น 



๗ 

 

เฉลียวฉลาด รู้จักคิดจัดท างานเหล่านัน้
ให้เรียบร้อยเหมาะสม 

ขอ้ที ่๔ เอาใจใส่สอดส่องดูแลคนในปกครอง
ภายในบ้าน เช่น คนรับใช้ และคนงาน
ต่างๆ รู้งานของเขาว่าได้ท าแล้วหรือไม่
เพียงใด มีใครเจ็บป่วยไข้เป็นอย่างไร เอา
ใจใส่รักษาพยาบาล จัดแบ่งอาหารของ
บริโภคเผ่ือแผใ่ห้ตามสมควร 

ขอ้ที ่๕ รู้จกัประหยดัเก็บรักษาทรัพย์สมบติัท่ีสามี
หามาได้ ไม่เลน่การพนนั ไม่เป็นนกัด่ืม ไม่
ท าลายผลาญทรัพย์สมบติั  

นอกจากหลกัความประพฤติเหลา่นีแ้ล้ว ใน
ท่ีบางแหง่ทรงแสดงคณุธรรมในใจก ากับไว้เป็นข้อ
สดุท้ายด้วย คือ การอยู่ครองเรือนด้วยจิตใจโอบ
อ้อมอารี ไม่คับแคบด้วยความตระหน่ีเห็นแก่ตัว 
คุณธรรมประจ าใจนีเ้ป็นพืน้ฐานชีวิตท่ีส าคญั ท า



๘ 
 

ให้บ้านเรือนเป็นสถานท่ีร่มร่ืน แช่มช่ืนเยือกเย็น
เบิกบานใจ ทัง้แก่ผู้อาศยัท่ีอยู่ร่วมกัน และแก่ผู้ ไป
มาหาสูเ่ยี่ยมเยือน มีญาติ มิตร สหาย เป็นต้น เป็น
สิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัว หลกัธรรมข้อต้นๆ อัน
เป็นความประพฤติท่ีแสดงออกภายนอก อาจ
เปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
สงัคมตามยุคสมัย แต่คุณธรรมท่ีเป็นพืน้ใจ จะ
ยงัคงรูปเป็นอยา่งเดียวกนัตลอดทกุกาล 
 
สามภีรรยาทีด่เีอาใจใส่ท าหน้าทีต่่อกนั 

 ท่ีแสดงมานี ้เป็นหลกัความประพฤติใน
ฝ่ายภรรยา สว่นในฝ่ายสามี แม้ไม่พบท่ีทรงได้รับ
อาราธนาให้ตรัสสอนโดยตรง แต่ในคราวท่ีทรง
ประทานโอวาทแก่กุลบุตรผู้หนึ่ง ว่าด้วยหน้าท่ีอัน
พึงปฏิบติัต่อบุคคลประเภทต่างๆ ตามฐานะแห่ง
ความสัมพันธ์ในสงัคม พระองค์ได้ทรงแสดงข้อ



๙ 
 

ปฏิบัติท่ีสามีพึงท านุบ ารุงภรรยาของตนไว้ ๕ 
ประการ อธิบายสัน้ๆ ได้ดงันี ้
ประการที ่๑  ให้ความนับถือ ยอมรับฐานะแห่ง

ภรรยาและคูค่รอง 
ประการที ่๒  ยกย่องให้เกียรติ ไม่แสดงอาการ

เหยียดหยามดหูม่ิน 
ประการที ่๓  มีความซื่อสตัย์ ไม่นอกใจ 
ประการที ่๔  มอบความเป็นใหญ่ แสดงความ

ไว้วางใจในงานบ้าน 
ประการที ่๕ หาเคร่ืองประดับเคร่ืองแต่งตัวมา

มอบให้เป็นของฝากของขวญั แสดง
น า้ใจรักไม่จืดจาง 

ทรงแสดงต่อไปว่า ภรรยาท่ีสามีท านุบ ารุง
เช่นนี ้จะ(ต้อง)อนุเคราะห์ตอบสามีตนโดยฐานะ 
๕ ประการคือ 



๑๐ 
 

ประการที ่๑ จะจัดดูแลงานบ้านให้เรียบร้อยเป็น
อนัดี 

ประการที ่๒  จะใส่ใจสงเคราะห์คนข้างเคียงคือ
หมู่ญาติและข้าทาสบริวารเป็นอนัดี 

ประการที ่๓  จะซื่อสตัย์ ไม่ประพฤตินอกใจสามี 
ประการที ่๔  จะช่วยประหยดัดแูลเก็บรักษาทรัพย์

สมบติัท่ีหามาได้ 
ประการที ่๕  จะเป็นผู้ขยนั เอาใจใส ่ไม่เกียจคร้าน

ในการงานทัง้ปวง 
 

ชีวติคู่ครองเจริญมัน่คง                       
เมือ่มคุีณธรรมรองรับเป็นฐาน 

หลกัธรรมเทา่ที่แสดงมานี ้สว่นใหญ่เป็นข้อ
ปฏิบัติท่ีแสดงออกมาภายนอก การแสดงออก
ภายนอกในทางท่ีดีงามเช่นนีย้่อมต้องอาศัยมี



๑๑ 
 

คุณธรรมต่างๆ เป็นพืน้ฐานอยู่ในจิตใจ ท่ีจะช่วย
ให้คงรักษาข้อปฏิบติัเหลา่นีไ้ว้ได้มัน่คง ยัง่ยืน และ
ด้วยความจริงใจ ด้วยเหตุนีผู้้ครองเรือนจึงต้องมี
คุณธรรมส าหรับรักษาความสมัพนัธ์อันดีนีไ้ว้เป็น
หลักในใจท่ีเรียกว่า ฆราวาสธรรม หรือ ธรรม
ส าหรับชีวิตครองเรือน ๔ ประการ คือ  

๑. สัจจะ ความซื่อสตัย์ จริงใจต่อกัน เป็น
หลกัส าคญัท่ีจะให้เกิดความไว้วางใจและไมตรีจิต
สนิทต่อกัน ขาดสจัจะเม่ือใดย่อมเป็นเหตุให้เกิด
ความหวาดระแวงแคลงใจกัน เป็นจุดเร่ิมต้นแห่ง
ความร้าวฉาน ซึ่งยากนักท่ีจะประสานให้คืนดีได้
ดงัเดิม  

๒. ทมะ การรู้จกับงัคบัควบคุมอารมณ์ ข่มใจ 
ระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน 
รู้จกัฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสยั
และอธัยาศยัให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้ ไม่



๑๒ 
 

เป็นคนดือ้ด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน คนท่ี
ขาดธรรมข้อนี ้ย่อมปลอ่ยให้ข้อแตกต่างปลีกย่อย
ทางอุปนิสยัและการอบรม กลายเป็นเหตุแตกแยก
สามัคคีใหญ่โต และถ้าไม่สามารถปรับตนเข้าหา
กันได้ ก็เป็นอันต้องท าลายชีวิตคู่ครองแยกทาง
ขาดจากกนั  

๓. ขันติ ความอดทน อดกลัน้ ต่อความ
หนักและความร้ายแรงทัง้หลาย ชีวิตของผู้ อยู่
ร่วมกนั นอกจากมีข้อแตกต่างขดัแย้งทางอุปนิสยั 
การอบรม และความต้องการบางอย่าง ซึ่งจะต้อง
หาทางปรับปรุงเข้าหากันแล้ว บางรายอาจจะมี
เหตลุว่งเกินรุนแรง แสดงออกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ซึ่งอาจเป็นถ้อยค าหรือกิริยาอาการ จะโดยตัง้ใจ
หรือไม่ก็ตาม เ ม่ือเกิดเหตุเช่นนี ้ อีกฝ่ายหนึ่ง
จะต้องรู้จักอดกลัน้ระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เ ร่ือง
ลกุลามกว้างขยายต่อไป ความร้ายจึงจะระงบัลง



๑๓ 

 

ไป นอกจากนี ้ยังจะต้องมีความอดทนต่อความ
ล าบากตรากตร า และเร่ืองหนักใจต่างๆ ในการ
ประกอบการงานอาชีพเป็นต้น โดยเฉพาะเม่ือเกิด
ภยัพิบัติ ความตกต ่าคับขัน ไม่ตีโพยตีพาย แต่มี
สติอดกลัน้ คิดอุบายใ ช้ ปัญญาหาทางแก้ไข
เหตกุารณ์ให้ลลุว่งไปด้วยดี ชีวิตของคู่ครองท่ีขาด
ความอดทน ยอ่มไม่อาจประคบัประคองพากันให้
รอดพ้นเหตุร้ายต่างๆ อันเป็นประดุจมรสุมแห่ง
ชีวิตไปได้ 

๔. จาคะ ความเสียสละ ความเผ่ือแผ ่
แบง่ปัน ตลอดถึงความมีน า้ใจเอือ้เฟือ้ต่อกัน ชีวิต
บุคคลท่ีจะมีความสุข จะต้องรู้จักความเป็นผู้ ให้
ด้วย มิใช่คอยจ้องแตจ่ะเป็นผู้ รับเอาฝ่ายเดียว การ
ให้ในท่ีนี ้มิใช่หมายแต่เพียงการเผ่ือแผ่แบ่งปัน
สิ่งของอันเป็นเร่ืองท่ีมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายๆ 
เท่านัน้ แต่ยังหมายถึงการให้น า้ใจแก่กัน การ



๑๔ 
 

แสดงน า้ใจเอือ้เฟื้อต่อกัน ตลอดจนการเสียสละ
ความพอใจและความสขุสว่นตนได้ เช่น ในคราวท่ี
คูค่รองประสบความทกุข์ ความเจ็บไข้ หรือมีธุรกิจ
ใหญ่เป็นต้น ก็เสียสละความสุขความพอใจของ
ตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแล เป็นท่ีพึ่ง
อาศัย เป็นก าลงัส่งเสริม หรือช่วยให้ก าลงัใจได้
โดยประการใดประการหนึ่ง ตามความเหมาะสม 
รวมความวา่ เป็นผู้ มีจิตใจกว้างขวาง เอือ้เฟือ้เผ่ือ  
แผเ่สยีสละ ไม่คบัแคบเห็นแก่ตวั ชีวิตครอบครัวท่ี
ขาดจาคะ ก็คล้ายการลงทุนท่ีปราศจากผลก าไร
มาเพิ่มเติม สว่นท่ีมีมาแต่เดิมก็คงท่ีหรือค่อยร่อย
หรอพร่องไป หรือเหมือนต้นไม้ท่ีมิได้รับการบ ารุง 
ก็มีแตอ่บัเฉา ร่วงโรย ไม่มีความสดช่ืนงอกงาม 
 ธรรม ๔ ประการ คือ สจัจะ ทมะ ขันติ 
และจาคะ ท่ีพรรณนามานี ้มิใช่ประสงค์ให้เป็นข้อ
ปฏิบติัจ ากัดเฉพาะในระหว่างคู่ครองเพียง ๒ คน



๑๕ 

 

เท่านัน้ แต่มุ่งหมายให้ใช้ทั่วไปในชีวิตการครอง
เรือนทัง้หมด โดยยึดถือเป็นคุณธรรมพืน้ฐานของ
จิตใจ ในการท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์อันดีงามกับ
คนทัง้หลายท่ีจะอยู่ร่วม หรือติดต่อเก่ียวข้องกัน 
ให้เหมาะสมตามฐานะนัน้ๆ เพื่อประโยชน์สุขทัง้
แก่ชีวิตของตนเอง และแก่ชีวิตของคนอ่ืนๆ ใน
สงัคม 
 

จะเป็นคู่สร้างคู่สม  
เมือ่มสีมธรรม ๔ ประการ  

ชีวิตคู่ครองนี ้มีค าเรียกตามนิยมว่า ชีวิต
สมรส ในทางพระพุทธศาสนา มีค าสอนว่า ชีวิต
สมรสท่ีจะมีความสุข ราบร่ืน มั่นคงยืนยาวได้นัน้ 
คู่สมรสควรมีคู่ธรรมท่ีสมหรือสม ่าเสมอกัน อันจะ
พงึเรียกได้วา่ สมธรรม ๔ ประการ คือ สมศรัทธา 
สมศีลา สมจาคา และสมปัญญา  สมธรรม ๔ 



๑๖ 
 

ประการนี ้เป็นฐานรองรับชีวิตคู่ครองในระดับท่ี
ลกึซึง้ยิ่งกวา่ฆราวาสธรรม ๔ อยา่ง ท่ีกลา่วมาแล้ว 
เพราะแสดงถึงความมีคุณสมบติัสมกันและความ
มีลกัษณะนิสยัสม ่าเสมอกันของคู่ครอง ซึ่งจะท า
ให้คูส่มรสทัง้สองสมชีพหรือสมชีวี คือ มีชีวิตท่ีสม
หรือเสมอกนั สมธรรม ๔ ประการนัน้ คือ 

๑. สมศรัทธา มีศรัทธาสมหรือเสมอกัน 
ศรัทธานัน้ หมายถึงความเช่ือ ความเลื่อมใส หรือ
ความใฝ่นิยม เช่น ความเช่ือถือในลัทธิศาสนา 
ความเลือ่มใสในพระรัตนตรัย และความใฝ่นิยมใน
คุณค่า หรือสิ่งท่ียึดถือเข้าใจว่าเป็นความดีงาม
ต่างๆ ความมีศรัทธาสมกันย่อมเป็นสิ่งส าคัญ 
เบือ้งแรกท่ีจะท าให้ชีวิตครองเรือนกลมกลืนสนิท
สนมแนน่แฟ้น เพราะศรัทธาเป็นเคร่ืองหลอ่หลอม
ความรู้สึกนึกคิด และเป็นพลังชักจูงใจในการ
ด าเนินชีวิต และกระท ากิจการต่างๆ ความมี



๑๗ 

 

ศรัทธาสมกนั ตัง้ต้นแตค่วามเช่ือถือในลทัธิศาสนา
อยา่งเดียวกนั ตลอดจนการมีรสนิยมแนวเดียวกัน 
จึงเป็นสิ่งส าคัญมากในชีวิตสมรส ถ้าศรัทธา
เบือ้งต้นไม่เป็นอย่างเดียวกัน ก็ต้องตกลงปรับให้
เป็นไปด้วยความเข้าใจตอ่กนั  

๒. สมศีลา มีศีลคือความประพฤติสมหรือ
เสมอกัน คือ มีความประพฤติท่ีเข้ากันได้ อยู่ใน
ระดบัเดียวกัน ไม่เป็นเหตุให้เกิดความรังเกียจ ดู
หม่ิน เหยียดหยาม หรือขดัแย้งรุนแรงต่อกัน เช่น 
ฝ่ายหนึง่ปากร้าย ชอบกลา่วค าหยาบคาย อีกฝ่าย
หนึง่ได้รับการอบรมกวดขนัมาทางด้านการพูดจา
สุภาพอ่อนหวาน ทนฟังค าหยาบไม่ได้ หรือฝ่าย
หนึง่ชอบเป็นนกัเลงหวัไม้ แตอี่กฝ่ายหนึ่งชอบชีวิต
สงบไม่วุ่นวาย ก็อาจเป็นทางเบื่อหน่ายร้าวฉาน
เลกิร้างกนั หรืออยูอ่ยา่งทนทกุข์ทรมาน  



๑๘ 
 

๓. สมจาคา มีน า้ใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่เสียสละ
สมหรือเสมอกัน ในชีวิตของบุคคลท่ีต้องติดต่อ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ เร่ิมแต่ญาติมิตร
สหายเป็นต้นไปนัน้ ธรรมข้อส าคญัท่ีจะต้องแสดง  
ออกอยู่เสมอก็คือ ความมีน า้ใจ ความเอือ้เฟื้อ  
เผ่ือแผ่ ความมีใจกว้างขวาง การช่วยเหลือพึ่งพา
อาศยักัน หรือในทางตรงข้าม ก็เป็นความตระหน่ี 
ความมีใจคบัแคบ กระด้าง คู่ครองท่ีมีจาคะไม่สม
กัน  ย่อม มี โอกาสเ กิดความขัดแ ย้งกระทบ  
กระเทือนจิตใจกนัอยูเ่ร่ือยไป ท าให้ชีวิตครอบครัว
เป็นชีวิตท่ีเปราะ มีทางที่จะแตกร้าวได้งา่ย 

๔. สมปัญญา มีปัญญาสมหรือเสมอกัน 
ปัญญาหมายถึงความรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักดีชั่ว 
รู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ความรู้จักคิด ความ  
สามารถในการใช้ความคิด และเข้าใจในเหตุผล 
ความมีปัญญาสมกนัมิได้หมายความวา่คูค่รองทัง้
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สองฝ่ายจะต้องได้เล่าเรียนศิลปวิทยาการ ทรง
ความรู้เช่ียวชาญเหมือนๆ กัน แต่หมายถึงการมี
ความคิด การรู้จักรับฟังและเข้าใจในเหตุผลของ
กนัและกนั และการช่วยเป็นคูคิ่ดของกันและกันได้ 
อยา่งที่กลา่วกนังา่ยๆ วา่พดูกนัรู้เร่ือง คุณธรรมข้อ
นีก็้เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เพราะสามีภรรยาเป็นผู้ อยู่
ร่วมใกล้ชิดกันทุกเวลา จ าต้องมีความเข้าใจกัน 
ร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือกัน บรรเทาข้อหนักใจ
และช่วยกนัหาทางแก้ไขปัญหาตา่งๆ เป็นก าลงัแก่
กันและกันได้ ความมีปัญญาสมกันนี ้นอกจาก
เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวน า้ใจท าให้มีความสนิทสนม
กนัด้วยดีแล้ว ยงัท าให้ชีวิตของคู่ครองทัง้สองฝ่าย 
เป็นชีวิตท่ีส่งเสริมคุณค่าเพิ่มก าลงัแก่กันและกัน
อีกด้วย 
 พระบรมศาสดาตรัสแสดงวา่ สมธรรม ๔ 
ประการนี ้จะเป็นเหตใุห้คูส่ามีภรรยาได้พบกันทัง้
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ชาตินีแ้ละชาติหน้าตามความประสงค์ สมดงัพุทธ
พจน์ท่ียกขึน้เป็นนิกเขปบทเบือ้งต้นว่า “อากังเขยยุง 
เจ คะหะปะตะโย อุโภ ชานิปะตะโย” ดังนีเ้ป็นต้น 
แปลความว่า ถ้าคู่สามีภรรยาหวงัจะได้พบกนัทัง้
ชาตินี้และชาติหน้าแล้วไซร้ ทั้งสองพึงเป็นผู้มี
ศรทัธาสมกนั มีศีลสมกนั มีจาคะสมกนั มีปัญญา
สมกนั ดงันี ้
 ความสมหรือเสมอกันของคู่ครองตาม
หลกัธรรม ๔ ประการนีมี้ความส าคัญอย่างมาก 
เพราะบุคคลทัง้สองมามีชีวิตอยู่ร่วมกันใกล้ชิดยิ่ง
กว่าใครๆ จนในทางโลกกล่าวว่าเป็นบุคคลเดียว  
กนั การท่ีจะมารวมเข้าด้วยกนั จึงต้องอาศยัความ
ประสานกลมกลืนเหมาะสมกันตามทางธรรม
ดงักลา่วมา  
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จะร่วมชีวติกนัทั้งท ี                         
ควรคดิให้ดว่ีาจะเป็นคู่ประเภทใด  

การอยู่ครองเรือนของคู่สมรสนัน้ เป็นการ
ร่วมกนัน าชีวิตทัง้สองผ่านเหตุการณ์ทัง้ปวงทัง้ท่ีดี
และร้ายไปด้วยกัน เป็นชีวิตท่ีร่วมสขุร่วมทุกข์ทัง้
ปวง ในแง่นี ้ท่านจึงถือว่าทัง้สองฝ่ายเป็นเพื่อน
หรือเป็นสหายกัน และเป็นเพื่อนท่ียิ่งกว่าเพื่อน
ใดๆ เพราะร่วมรู้เห็นเหตุการณ์ ร่วมรับสุขทุกข์
ครบถ้วนพร้อมกันกว่าเพื่อนอ่ืนๆ ดังพุทธภาษิต
ท่ีวา่ “ภริยา ปรมา สขา” แปลว่า ภรรยาเป็นเพื่อน
อย่างยิ่ง หรือ ภรรยาเป็นยอดสหาย โดยความ  
หมายวา่เป็นผู้ ร่วมสขุร่วมทกุข์ดงัอธิบายมาแล้ว 
 อนึ่ง พึงสังเกตว่า  ในทางพระศาสนา 
ท่านแสดงเพื่อนใกล้ตัวไว้อีกบุคคลหนึ่ง ดังพุทธ
ภาษิตว่า “มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร” แปลว่า มารดา
เป็นมิตรในเรือนของตน พุทธภาษิตนี ้มิได้ขดัแย้ง
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กบัพทุธภาษิตข้อก่อนท่ีว่า ภรรยาเป็นเพื่อนอย่าง
ยิ่งนัน้แต่ประการใด เพราะเพ่งความคนละอย่าง 
ในพทุธภาษิตข้อก่อน ท่านมุ่งแสดงลกัษณะความ
เป็นไปของชีวิตหรือความสมัพนัธ์ท่ีมองเห็นได้ใน
ภายนอกว่า ภรรยาเป็นผู้ ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยกัน 
ร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัสามี สว่นในพุทธภาษิตข้อหลงั 
ทา่นมุ่งแสดงถึงคณุธรรมในใจ เพราะค าว่ามิตร มี
ความหมายเพ่งเล็งไปในทางด้านจิตใจและ
คณุธรรมมากกวา่ค าว่าสหายและเพื่อน ตามพุทธ
ภาษิตข้อท่ีสองนีจ้ึงมีความหมายว่า ในบ้านของ
แต่ละคน มีมา รดา เ ป็นผู้ มี เ มตตา  มีความ
ปรารถนาดีตอ่บุตร เป็นท่ีวางใจ พึ่งอาศยัได้อย่าง
แท้จริง เป็นมิตรแท้คูบ้่านแนน่อนอยูท่า่นหนึง่แล้ว 
 ในกรณีนี ้หากภริยาผู้ ใดสามารถปฏิบัติ
ตนท าจิตใจให้เป็นมิตรแท้ มีเมตตาปรารถนาดี  
ต่อสามีได้อย่างแท้จริง เหมือนอย่างมารดาแล้ว 



๒๓ 

 

พระบรมศาสดาก็ตรัสยกย่องภริยานัน้ว่าเป็น 
มาตาสมภริยา หรือ มาตาภริยา คือ ภรรยาเสมอ
ดว้ยมารดา หรือ ภรรยาเยี่ยงมารดา สว่นภรรยาผู้
มีคุณธรรมอย่างอ่ืน ก็ตรัสเปรียบไว้เหมือนพี่น้อง
หญิง เหมือนเพื่อนเป็นต้น ดังท่ีเคยตรัสสอนนาง
สชุาดา ผู้ เป็นสะใภ้ของอนาถปิณฑิกเศรษฐีว่า มี
ภริยาอยู ่๗ ประเภท เป็นฝ่ายร้าย ๓ ประเภท และ
ฝ่ายดี ๔ ประเภท คือ 

๑. วธกาภริยา ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต 
ไ ด้ แก่  ภ ร รยาผู้ มี จิ ตประทุษ ร้ าย 
ปรารถนาความเสื่อมเสียหายแก่สามี 
ดหูม่ินและคิดหาทางท าลายสามี 

๒. โจรีภริยา ภรรยาเยี่ยงโจร ได้แก่ภรรยา
ผู้ ล้างผลาญทรัพย์สมบติัท่ีสามีหามาได้ 

๓. อัยยาภริยา ภรรยาเยี่ยงนาย ได้แก่
ภรรยาผู้ ไม่ใส่ใจการงาน เกียจคร้าน 
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รับประทานมาก ปากร้าย หยาบคาย 
ใจเหีย้ม ขม่สามี 

๔. มาตาภริยา ภรรยาเยี่ยงมารดา ได้แก่
ภรรยาผู้ หวังดีทุกเวลา คอยห่วงใย
รักษาสามีเหมือนมารดาปกป้องบุตร 
และประหยัดรักษาทรัพย์สมบัติท่ีหา
มาได้ 

๕. ภคินีภริยา ภรรยาเยี่ยงน้องสาว ได้แก่
ภรรยาผู้ เคารพสามีดังน้องกับพี่ มีใจ
อ่อนโยน คล้อยตามสามี 

๖. สขีภริยา ภรรยาเยี่ยงสหาย ได้แก่
ภรรยาท่ีพบสามีเม่ือใดก็ปลาบปลืม้ ดี
ใจเหมือนเพื่อนพบเพื่อนผู้จากไปนาน 
เป็นคนมีตระกูล (ได้รับการศึกษา
อบรม) มีความประพฤติดี รู้จักปฏิบติั
สามี 
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๗. ทาสีภริยา ภรรยาเยี่ยงทาส ได้แก่
ภรรยาท่ียอมอยู่ในอ านาจสามี ถูกขู่
ตะคอกเฆี่ยนตี ก็อดทนได้ไม่โกรธตอบ  

 

คนดมีาครองคู่ คอืเอาคุณค่าของชีวติมา 
เสริมกนั และทวีก าลงัในการสร้างสรรค์ 

พรรณนาความตามท่ีแสดงมาทัง้หมดนี ้
ควรถือเอาสาระส าคญัท่ีเป็นใจความอย่างหนึ่งว่า 
หลกัธรรมส าหรับการครองเรือน ท่ีสอนให้คู่ครองมี
ความสมกันทัง้หลายก็ดี ให้รู้จักปฏิบัติหน้าท่ี
ถนอมรักษาน า้ใจกันด้วยประการต่างๆ ก็ดี รวม
ทัง้หมดนี ้ล้วนมีความมุ่งหมายเพื่อให้การครอง
เรือนของคู่สามีภรรยา เป็นไปในทางท่ีส่งเสริม
คุณค่าแห่งชีวิตของกันและกัน และเป็นเคร่ือง
อุปถัมภ์ส่งเสริมเพิ่มพูนก าลงัแก่กัน เช่น  เม่ือมี
คุณธรรมความดีอยู่แล้ว ก็จักได้บ าเพ็ญคุณธรรม
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ความดีเหลา่นัน้ให้เพิ่มพูนยิ่งๆ ขึน้ไป เม่ือกระท า
ประโยชน์ตนอยู่ก็จักได้กระท าประโยชน์นัน้ให้
เข้มแข็งหนกัแนน่ยิ่งๆ ขึน้ไป เม่ือบ าเพ็ญประโยชน์
ผู้ อ่ืนอยู่ ก็จักได้มีก าลงัช่วยกันบ าเพ็ญประโยชน์
นัน้ให้กว้างขวางได้ผลดียิ่งๆ ขึน้ไป เป็นการสร้าง
เสริมความสุขความเจริญก้าวหน้าทัง้แก่ชีวิต
ตนเอง ชีวิตคู่ครอง และชีวิตอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดถึงสงัคมสว่นรวม ท าตนให้เป็นผู้ควรได้ช่ือ
วา่เป็น สตับุรุษ หรือ สปัปรุุษ ซึง่เป็นบุคคลท่ีดีมีค่า 
ตามความหมายของพระพทุธศาสนา ดงัพุทธพจน์
แสดงปฏิปทาของสตับุรุษวา่ 
 “ภิกษุทั้งหลาย สตับุรุษเมื่อเกดิในตระกูล 

ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์เพ่ือเกื้ อกูล เพ่ือความสุข

แก่ชนเป็นอันมาก แก่บิดามารดา แก่บุตรภรรยา 

แก่คนรับใช้และกรรมกร แก่มิตรและผู้ร่วมงาน 

แก่บรรพชน แก่รัฐ แก่ทวยเทพ และแก่สมณ
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พราหมณ์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาเมฆที่ตกลง

มายังข้าวกล้าให้เจริญงอกงามทั่วกัน ก่อให้เกิด

ประโยชน์ ความเกื้ อกูล และความสุข แก่ชนเป็น

อนัมาก ฉะน้ัน” 

 ประโยชน์สขุอนักว้างขวางซึ่งเกิดมีเพราะ
สตับุรุษเช่นนี ้ย่อมต้องเร่ิมต้นจากวงแคบออกไป
ก่อนตามล าดบั คือเร่ิมจากครอบครัว และเร่ิมจาก
การประพฤติปฏิบัติต่อกันระหว่างคู่ครองทัง้สอง
แตล่ะฝ่าย เม่ือคูค่รองตา่งฝ่ายมีคุณธรรมและรู้จัก
ปฏิบติัหน้าท่ีของตน เป็นก าลงัสง่เสริมแก่กัน ท า
ชีวิตครอบครัวให้มีความสขุความเจริญแล้ว ก็จะ
แผ่ขยายประโยชน์สุขนัน้ออกไปให้กว้างขวางได้
ส าเร็จสมความปรารถนา  
 ดังนัน้ ชีวิตครองเรือนท่ีมุ่งหมายในพระ
ศาสนา จึงได้แก่ชีวิตท่ีคูว่ิวาห์มาร่วมอุปถมัภ์ซึง่กัน
และกนั เพิ่มพนูคณุคา่แหง่ชีวิตทัง้สอง ทวีก าลงัใน
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การบ าเพ็ญประโยชน์สุขให้ภิญโญแผ่ไพศาล คู่
สมรสใดด า เ นิน ชี วิ ตครอบครัวของตนใ ห้ มี
คุณลกัษณะสมดงัท่ีได้พรรณนามา ก็จักได้ช่ือว่า
เป็นคู่ครองท่ีควรยกย่องสรรเสริญ ควรนบัว่าเป็น
ชีวิตครองเรือนท่ีประสบความส าเร็จด้วยดี โดยนยั
ดงัได้วิสชันามา 
 บัดนี ้บิดามารดา ญาติมิตร และท่านท่ี
เคารพนบัถือของคู่วิวาห์ ได้มาประชุมพร้อมเพื่อ
อ านวยพรแก่คู่สมรสทัง้สอง และคู่บ่าวสาวได้
ร่วมกันบ าเพ็ญทานมัยบุญกิริยาวตัถุแก่พระภิกษุ
สงฆ์แล้ว ขออ านาจคุณพระรัตนตรัย อ านาจบุญ
กุศลท่ีทัง้สองได้บ าเพ็ญ และอ านาจแห่งกุศลจิต
ของญาติมิตรท่ีมาประชุมทัง้ปวง จงเป็นพลว -
ปัจจัยอ านวยพรแก่คู่บ่าวสาวทัง้สอง ให้ประสบ  
จตรุพิธพร คือ อาย ุวรรณะ สขุะ พละ ทุกประการ 
จงเจริญด้วยอิฏฐารมณ์สมตามค าบาลีอนุโมทนา



๒๙ 
 

ของพระภิกษุสงฆ์วา่ เต อตฺถลทฺธา ท่านทัง้สองจง
ได้รับประโยชน์สมหมาย สขิุตา จงเป็นผู้ มีความสขุ 
วิรุฬฺหา พุทฺธสาสเน จงเป็นผู้ เจริญงอกงามใน
พระพุทธศาสนา อโรคา จงเป็นผู้ ไม่มีโรคเบียด  
เบียน สขิุตา โหถ สห สพเฺพหิ าติภิ ขอจงประสบ
ความสขุพร่ังพร้อมด้วยหมู่ญาติทัง้ปวงโดยทัว่กนั 
 รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาใน   
สมชีวีกถา  พรรณนาคุณธรรมส าหรับคู่สมรส 
พอสมควรแก่เวลา ยติุลงแตเ่พียงนี ้เอว  ก็มีฯ 



๓๐ 
 

โอวาทวนัมงคลสมรส 

(แสดงเม่ือวนัท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๒๖) 
 
 

วนัน้ีเป็นวนัมงคลของคุณโสภณ และคุณวมิลวรรณ 

คุณพ่อคุณแม ่ ท่านผูใ้หญ่ที่เคารพนบัถอื และท่านผูป้รารถนาดี

ท ัง้หลายไดพ้รอ้มใจกนัจดัพธิีน้ีขึ้น ท ัง้น้ีก็โดยหวงัใหเ้กิดความ

เป็นสริิมงคลแก่ชีวติของคู่บ่าวสาวท ัง้สอง 

 

เร่ิมต้นด ีมงคลกเ็กดิขึน้ทนัที  

ประการแรกก็ได้ให้ท่านทัง้สองมาอยู่ใกล้  
ชิดพระรัตนตรัย ซึ่งในพิธีนี ้ได้มีพระพุทธรูปเป็น
ตวัแทนพระสมัมาสมัพุทธเจ้า และพระสงฆ์เจริญ
พระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้า 
กลา่วคือพระธรรม และองค์พระภิกษุซึ่งมาเจริญ



๓๑ 
 

พระพุทธมนต์ในท่ีนี ้ก็เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ 
นบัวา่มีตวัแทนพระรัตนตรัยมาพร้อมมลูในท่ีนี ้ 

พระรัตนตรัยนัน้เป็นท่ีเคารพบูชาสงูสดุของ
พทุธศาสนิกชน แม้ในพิธีอนัส าคญันีเ้ราก็มาอยูก่ัน
ในท่ีพร้อมหน้าของพระรัตนตรัย เพื่อเป็นเคร่ือง
บ ารุงน า้ใจให้มีจิตใจผ่องใส เป็นการยกระดับ
จิตใจไว้ในท่ีสูง จึงให้เกิดความเป็นสิริมงคลและ
เป็นนิมิตท่ีดี คือให้เป็นการเร่ิมต้นท่ีดีงาม ในเวลา
เดียวกนันัน้ก็เป็นการให้ความส าคญัแก่เหตุการณ์
ในชีวิตของบุคคลทัง้สอง แตท่ี่เป็นพืน้ฐานส าคญัก็
คือ ความรัก ความปรารถนาดี ความมีเมตตา
ธรรมของท่านผู้ ใหญ่ และญาติมิตรทัง้หลายนัน้ 
ซึ่งช่วยบันดาลให้จัดพิธีนีข้ึน้ และมาร่วมในพิธีนี ้
เพื่ออวยชยัให้พร 

ประการส าคัญในอันดับต่อไปท่ีจะให้เกิด
ความเป็นสิริมงคลพร้อมกันก็คือ ทางฝ่ายของคู่



๓๒ 
 

บ่าวสาวนัน้เองท่ีจะเปิดใจรับเอาความเป็นสิริ
มงคลและความปรารถนาดีของท่านผู้ ใหญ่ท่ีนับ
ถือ 

ถ้าหากได้พร้อมกันทุกฝ่ายอย่างนี้ คือ มี
พระรัตนตรัย เ ป็นประธาน มีความรักความ
ปรารถนาดีและเมตตาธร รมของผู้ใหญ่ที่มา
ร่วมงานนี้ และมีความพร้อมใจ ความเปิดใจรับ 
ความผอ่งใสในกายและใจของคู่บ่าวสาวแลว้ ก็จะ
เป็นสิริมงคลโดยสมบูรณ์ เพราะความเป็นสิริ
มงคลนีต้้องเร่ิมต้นท่ีจิตใจก่อน จิตใจท่ีเบิกบาน
ผ่องใสนัน่เองจะแสดงออกมาในชีวิตและกิจการ
งาน ในเม่ือโอกาสนีเ้ป็นโอกาสของความเป็นสิริ
มงคล อาตมาก็จะขอกลา่วเร่ืองมงคลสกัเล็กน้อย 
เพื่อเสริมความเป็นมงคลนีใ้ห้ยิ่งขึน้ไป 

 



๓๓ 

 

มงคลแท้ไม่จบแค่พธีิ 
ถ้ากลา่วตามหลกัพระศาสนาแล้วพูดได้ว่า 

มงคลน้ันจัดเป็น ๒ อย่าง อย่างแรกเรียกว่า พิธี
มงคล หรือ มงคลพิธี ได้แก่ การจัดเตรียมพิธีการ
ต่างๆ ดงัท่ีปรากฏขึน้ท่ีนีเ้รียกว่า พิธีมงคล สว่นอีก
อยา่งหนึง่เรียกวา่ ธรรมมงคล มงคลคือธรรม หรือ 
ตวัธรรมนัน่เองทําใหเ้กิดสิริมงคล 

อย่างแรกคือ พิธีมงคล มีความหมายว่า 
ในเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญัอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็
จัดเป็นพิธีขึน้ นอกจากจะให้ความส าคัญแก่
เหตุการณ์นัน้แล้ว ก็เป็นโอกาสให้คนท่ีเก่ียวข้อง
ใกล้ชิดทัง้หลายจะได้มาร่วมกัน พร้อมกัน มีความ
สามคัคีในพิธีนัน้ และจะได้อวยชัยให้พรตลอดจน
มีความสนุกสนานร่ืนเริงต่างๆ อีกทัง้จะได้เป็นท่ี
ระลกึในกาลสบืไปภายหน้า เม่ือวนัเวลาได้ลว่งไป
แล้ว วนัหลงัย้อนมาหวนร าลกึถึงจะได้เป็นเคร่ือง



๓๔ 
 

เตือนใจที่ดีงาม ทัง้ในด้านท่ีเป็นความคิดและด้าน
ท่ีเป็นความสมัพนัธ์ต่อกัน ซึ่งเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว
ทางใจของบุคคล ดงันัน้ มงคลพิธีจึงเป็นสิ่งส าคญั
ประการหนึง่ 

แต่ว่ามงคลพิธีอย่างเดียวยังไม่พอ ความ
เป็นสริิมงคลจะพร้อมสมบูรณ์ตอ่เม่ือมีมงคลท่ีสอง
ด้วย คือ ธรรมมงคล มงคลคือธรรมะ ธรรมะคือ
อะไร ธรรมะคือความจริงความถูกต้องดีงาม 
ความดีงามท่ีมีในบัดนีอ้ย่างท่ีกล่าวแล้วก็คือ 
ความมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศล และนึกถึงสิ่งท่ีดี
งาม ท าจิตใจของเราให้ผ่องใส พร้อมทัง้ความมี
เมตตาธรรมของทา่นท่ีมาร่วมพิธี ดงันัน้ ในเวลาใด
ความดีงามมีอยูพ่ร้อมในจิตใจของแตล่ะคนแล้ว ก็
เกิดเป็นธรรมมงคลขึน้ เสริมให้มงคลพิธีเป็นพิธีท่ี
สมบูรณ์พร้อมทกุอยา่ง 



๓๕ 

 

เป็นมงคลตลอดชีวติ เมือ่ครองเรือน 
ด้วยหลกัธรรม ๔ 

อย่างไรก็ตาม ควรจะได้กล่าวถึงธรรมท่ี
เหมาะเฉพาะในโอกาสแห่งพิธีนัน้ๆ ไว้ด้วย เพราะ
ธรรมคือคุณธรรมความดีงามเหล่านี ้เป็นธรรม
มงคลคู่ ชีวิต ท่ีมีไ ว้ส าหรับประพฤติปฏิบัติกัน
ตลอดเร่ือยไป และท าให้เกิดความเป็นสิริมงคล
ระยะยาวตลอดชีวิต เพราะฉะนัน้ อาตมาจึงจะได้
กลา่วถึงธรรมะท่ีเป็นหลกัค าสอนของพระพุทธเจ้า
บางประการ ซึ่งจะน าให้เกิดคุณงามความดีนัน้ๆ 
ให้เหมาะสมกบัโอกาสนี ้จะขอแสดงเป็นหมวดหมู่ 
 ธรรมะหมวดหนึง่ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง
ไว้เหมาะกับโอกาสพิธีนี ้คือ ฆราวาสธรรม ๔ 
ประการ ฆราวาสธรรม แปลว่า ธรรมสําหรับการ
ครองเรือน มีอยู่ ๔ ข้อด้วยกัน คือ หนึ่ง สัจจะ 
แปลว่า ความจริง สอง ทมะ แปลว่า การฝึกฝน



๓๖ 
 

ปรับปรุงตน สาม ขันติ ความอดทน สี่ จาคะ 
ความเสียสละ ความเอื้อเฟ้ือ ความมีน้ําใจ จะขอ
กลา่วถึงธรรม ๔ ประการนีโ้ดยสงัเขป 
  
สจัจะ 

 ประการที่ ๑ สัจจะ ความจริง อาจ
แบง่แยกได้ ๓ ด้าน ความจริงขัน้ท่ีหนึ่ง คือ ความ
จริงใจ ซึ่งเป็นรากฐานท่ีส าคัญท่ีสุด คนท่ีจะมา
เก่ียวข้องกันต้องมีรากฐานจากความจริงใจเป็น
ส าคัญท่ีสุด และเป็นรากฐานท่ีมั่นคงของความ  
สมัพนัธ์ท่ีดีงาม ความจริงใจแสดงออกเป็นความ
ซื่อสตัย์ตอ่กนั จากนัน้ก็ จริงวาจา คือพูดจริง ขัน้ท่ี 
๓ จริงการกระทํา คือการท าจริงตามท่ีใจคิดไว้ 
ตามท่ีวาจาพูดไว้ ตลอดจนกระทัง่ว่าการด าเนิน
ชีวิต ประกอบกิจกรรมต่างๆ ก็ตัง้ใจท าจริงดงัท่ีตัง้
ความมุ่งมาดปรารถนาไว้ แต่ทัง้หมดนีก็้มีความ



๓๗ 

 

จริงใจนั่นเองเป็นรากฐาน ความจริงใจเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีสดุท่ีจะท าให้ความสมัพนัธ์มัน่คงยัง่ยืน 
 
ทมะ 
 ประการที่ ๒ ทมะ แปลว่า ความฝึกฝน
ปรบัปรุงตน ทมะนีเ้ป็นข้อส าคญัในการท่ีจะให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้า  
 ประการแรกท่ีสดุท่ีจะเห็นได้ง่ายในความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กันก็คือ บุคคลท่ีมาอยู่ ร่วม
สมัพนัธ์กนันัน้ ยอ่มมีพืน้เพต่างๆ กัน มีอุปนิสยัใจ
คอและสั่งสมประสบการณ์มาไม่เหมือนกัน แต่
เม่ือมาอยูร่่วมกนัแล้วก็จ าเป็นท่ีจะต้องปรับตวัเข้า
หากนั  
 ในเม่ือมีพืน้เพตา่งกนัสัง่สมมาคนละอยา่ง 
ก็อาจมีการแสดงออกท่ีขัดแย้งกัน หรือไม่สอด  
คล้องกันได้บ้าง การท่ีจะท าให้เกิดความราบร่ืน



๓๘ 
 

เป็นไปด้วยดี ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเข้าหากัน 
รู้จัก ท่ีจะข่มใจไ ว้  แล้ว รู้จักท่ีจะสังเกต ใช้สติ  
ปัญญาพิจารณาสิง่ท่ีผิดแปลกไปจากความคิดนึก
ตามความหวงัความปรารถนาของตน เม่ือไม่วูว่าม 
ขม่ใจไว้ก่อนและใช้สติปัญญาพิจารณา ก็หาทางที่
จะปรับตวัเข้าหากันด้วยดีด้วยวิธีท่ีเป็นความสงบ 
และเป็นทางท่ีจะรักษาน า้ใจกันไว้ได้ มีความ
ปรองดองสามคัคี อนันีก็้เป็นการปรับตวัอยา่งหนึง่  
 นอกจากนัน้ ในการอยู่ ร่วมกับบุคคล  
ภายนอกหรือในกิจการงานและสิ่งแวดล้อม
ทัง้หลาย เราก็ต้องรู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคล การ
งาน และสิ่งแวดล้อมเหล่านัน้ และรู้จักปรับปรุง
ฝึกฝนตวัให้ดียิ่งขึน้ ด้วยการขวนขวายหาความรู้
ให้เทา่ทนัสิง่แปลกใหม่อยูเ่สมอ เป็นต้น ชีวิตจึงจะ
เจริญก้าวหน้าได้  
 ทมะนีต้้องมีปัญญาเป็นแกนน าส าคัญ 



๓๙ 
 

เพราะต้องรู้จักคิดพิจารณา และมีความรู้ความ
เข้าใจ จึงจะปรับตวัและฝึกฝนปรับปรุงตนได้ 

 
ขนัติ 

 ประการที ่๓ คือ ขันติ ความอดทน ความ
อดทนเป็นเร่ืองของพลัง ความเข้มแข็ง ความ
ทนทาน  
 คนเม่ืออยู่ร่วมกัน ท่านว่าเหมือนลิน้กับ
ฟัน ย่อมจะมีโอกาสท่ีกระทบกระทัง่กัน จึงต้องมี
ความหนักแน่น ความเข้มแข็งในใจท่ีจะอดทนไว้
ก่อน เรียกว่า อดทนต่อสิ่งกระทบใจ นอกจากนัน้ 
ก็อดทนต่อความเจ็บปวดเม่ือยล้าทางกาย และ
อดทนต่อความล าบากตรากตร า ในการท าการ
งาน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรค
ลลุว่งไปได้  
 ถ้าหากว่าบุคคลสองคนหรือหลายคนมา



๔๐ 
 

อยูร่่วมกันแล้ว เอาความเข้มแข็งท่ีมีอยู่ของแต่ละ
คนมารวมกันเข้า ก็จะเพิ่มก าลงัความเข้มแข็งให้
มากขึน้ จะสามารถร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและเพียร
สร้างสรรค์รุดหน้าไปสู่ความส าเร็จ อันนีเ้ป็นเร่ือง
ของขันติ ความอดทน ท่ีจะช่วยเสริมให้มีความ  
ก้าวหน้า เจริญมั่นคง และพร่ังพร้อมด้วยความ  
ส าเร็จ 
  
จาคะ 
 ประการที่ ๔ จาคะ แปลว่า ความ
เสียสละ เร่ิมแต่ความมีน า้ใจ คือความพร้อมท่ีจะ
เสียสละความสุขส่วนตัวให้แก่ผู้ อ่ืน โดยเฉพาะผู้
อยู่ร่วมกันก็จะต้องมีความเสียสละต่อกัน เช่น 
เวลาฝ่ายหนึง่ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย อีกฝ่ายหนึ่งก็
ต้องเสียสละความสุขของตนเองเพื่อช่วยรักษา  
พยาบาล อย่างน้อยก็มีน า้ใจท่ีจะระลกึถึง เม่ือจะ



๔๑ 
 

ท าอะไรก็ตามก็ค านึงถึงความสุขของอีกฝ่ายหนึ่ง 
เม่ือฝ่ายหนึง่ค านงึถึงความสขุความเจริญงอกงาม
ของอีกฝ่ายหนึง่ อยา่งนีก็้เรียกวา่มีจาคะ  
 จาคะนีพ้ึงเผ่ือแผ่ไปยังญาติมิตร บิดา
มารดา หรือผู้อยู่ใกล้ชิด ตลอดจนกระทัง่ถึงเพื่อน
มนุษย์โดยทั่วไป ถ้าหากว่ามีก าลงัพอ ก็ใช้ก็สละ
ท รัพ ย์สินสิ่ ง ท่ี ตน มีอ ยู่ นี ใ้นกา รอนุ เ คร าะ ห์
สงเคราะห์ผู้ อ่ืน  
 จาคะนีเ้ป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวน า้ใจของกัน
และกนั และของคนทัง้หลายท่ีแวดล้อมอยูไ่ว้ได้ 
 น่ีคือหลักธรรม ๔ ประการ ซึ่งมีความ  
ส าคัญในการครองเรือน โดยสรุป ก็ คือ สัจจะ 
ความจริง เป็นรากฐานให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน 
ประการท่ี ๒ ทมะ การฝึกฝนปรับปรุงตน เป็น
เคร่ืองน าไปสูค่วามเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการ
งาน ประการท่ี ๓ ขนัติ ความอดทน เป็นเคร่ือง  



๔๒ 
 

ช่วยให้ความเจริญก้าวหน้านัน้เป็นไปได้ส าเร็จ 
เพราะมีความเข้มแข็งมีพลงัท่ีจะช่วยเสริม และ
ประการท่ี ๔ จาคะ ความเสียสละ มีน า้ใจ เป็น
เคร่ืองบ ารุงหล่อเลีย้งมนุษย์ช่วยให้เกิดความชุ่ม
ฉ ่าสดช่ืน 
 

บ ารุงต้นไม้แห่งชีวติสมรสให้แขง็แรงงอกงาม 

ธรรมะ ๔ ประการนีเ้ป็นองค์ประกอบท่ี
จ าเป็นในชีวิต เหมือนกับต้นไม้จะเจริญงอกงาม
ต้องมีรากฐานท่ีมั่นคง คือสัจจะ มีความเจริญ  
เติบโตคือทมะ มีความแข็งแรงของก่ิงก้านสาขา 
ตลอดจนล าต้น นั่นคือขันติ ซึ่งจะทนต่อดินฟ้า
อากาศ ทนต่อสัตว์ทัง้หลายท่ีจะมาเบียดเบียน 
และมีเคร่ืองบ ารุงหลอ่เลีย้งเช่นน า้และอากาศ เป็น
ต้น ซึ่งช่วยให้เกิดความชุ่มชืน้สดช่ืน กล่าวคือ 



๔๓ 

 

จาคะ ความมีน า้ใจ  
 เม่ือต้นไม้นัน้มีทนุในตวั เช่นมีน า้มีอาหาร
หลอ่เลีย้งดี มีก่ิงก้านสาขาแผอ่อกไป ต้นไม้นัน้เอง
ก็กลบัให้ความร่มเย็นแก่พืน้ดิน และแก่พืชสัตว์
ท่ีมาอาศยัร่มเงา ตลอดจนช่วยรักษาน า้ในพืน้ดิน
นีไ้ว้ด้วย เช่นเดียวกับคนเรานัน้เม่ือได้สร้างเนือ้
สร้างตัวโดยก าลงัและเคร่ืองหล่อเลีย้งขึน้แล้ว ก็
ไม่ได้มีก าลังแต่เพียงตัวเองเท่านัน้ แต่กลับเอา
ก าลังและสิ่งบ า รุงเลีย้งนัน้ออกมาช่วยเหลือ
สง่เสริมผู้ อ่ืน และสิ่งนีก็้กลบัมาเป็นผลดีแก่ตวัเอง 
ด้วยอ านาจของจาคะนัน้ 
 ธรรมะ ๔ ประการนีแ้หละจะเป็นเคร่ืองท า
ให้ชีวิตประสบความส าเร็จ พระพุทธเจ้าตรัสสอน
ไว้ สําหรบัคฤหสัถ์ คือผูค้รองเรือนทัว่ไปให้ดําเนิน
ชีวิตตามหลักธรรม ๔ ประการนี้ จึงเรียกว่า 
ฆราวาสธรรม เม่ือด าเนินชีวิตได้ดังนีก็้นับว่าได้



๔๔ 
 

ประสบสิริมงคลอย่างแท้จริง ธรรมะดงักลา่วมานี ้
จึงกล่าวได้ว่าเป็นธรรมมงคล เพราะเป็นหลัก
ความดีงามท่ีจะท าให้เกิดความสุขความเจริญ  
ก้าวหน้า 
 ในโอกาสนี ้ญาติมิตร ท่านผู้ ใหญ่ มีคุณ
พ่อคุณแม่เป็นต้น ตลอดจนท่านผู้หวังดีท่ีเคารพ
นบัถือทัง้หลาย ได้มาประชุมพร้อมกนัในท่ีนี ้ต่างก็
ตัง้ใจมาเป็นอันเดียวกันคือ มาให้ความส าคญัแก่
เหตุการณ์ในชีวิตของบุคคลทัง้สอง ตัง้ใจมาอวย
ชยัให้พรเพื่อความสขุความเจริญแก่ทัง้สอง ฉะนัน้ 
ก็ขอจงได้ท าจิตใจของตนให้เบิกบานแจ่มใส เปิด
ใจออกรับความรักความปรารถนาดีเหล่านี ้เพื่อ
ความเป็นสริิมงคลทัง้ในบดันี ้และตัง้ใจท่ีจะน าเอา
หลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสมัพุทธเจ้ามา
เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเป็น
ธรรมมงคลในระยะยาวอนัยัง่ยืนตอ่ไป 



๔๕ 

 

 ในโอกาสนี ้พระสงฆ์จะได้เจริญชัยมงคล
คาถา และบัดนีทุ้กคนก็อยู่ในท่ีพร้อมหน้าพระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอวยชัยให้พร คุณ
โสภณ และคณุวิมลวรรณ จงประสบจตุรพิธพรชัย 
พร่ังพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้อมทัง้
ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ จงมีความ
เจริญก้าวหน้าในการด าเนินชีวิตและในการ
ประกอบกิจการงาน ได้ส าเร็จสมัฤทธิผลในสิ่งอัน
พึงปรารถนาโดยชอบธรรม และดลให้เกิดความ
เป็นสิริมงคลในทางธรรม อันเป็นมงคลท่ีตัง้อยู่ใน
ตนเอง และอ านวยผลแก่ญาติมิตรตลอดจนผู้ ท่ี
เก่ียวข้องโดยทัว่ไป ตลอดกาลนาน เทอญ 
 
 
 



๔๖ 
 

ภาคผนวก 

 

(หลกัธรรมจาก “ธรรมนญูชีวิต”) 
 

คู่ครองทีด่ี 
 

คู่ครองท่ีดี ท่ีจะเป็นคู่ร่วมชีวิตกันได้ นอก  
จากกามคุณแล้ว ควรมีคุณสมบัติ และประพฤติ
ตามข้อปฏิบติั ดงันี ้
ก. คู่สร้างคู่สม มีหลกัธรรมของคู่ชีวิต ทีจ่ะทําใหคู่้
สมรสมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกัน เป็นพื้นฐาน
อนัมัน่คงที่จะทําให้อยู่ครองกนัได้ยืดยาว เรียกว่า 
สมชีวิธรรม ๔ ประการ  คือ 
๑. สมสัทธา มีศรัทธาสมกนั เคารพนบัถือใน

ลทัธิศาสนา สิ่งเคารพบูชาและหลกัการต่างๆ 



๔๗ 

 

ตลอดจนแนวความสนใจอย่างเดียวกัน หนัก
แนน่เสมอกนั หรือปรับเข้าหากนั ลงกนัได้ 

๒. สมสีลา มีศีลสมกัน มีความประพฤติ 
ศีลธรรม จรรยา มารยาท พืน้ฐานการอบรม
พอเหมาะสอดคล้อง ไปกนัได้ 

๓. สมจาคา มีจาคะสมกนั มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่
ความโอบอ้อมอารี มีใจกว้าง ความเสียสละ 
ความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเกือ้กูลผู้ อ่ืน พอ
กลมกลนืกนั ไม่ขดัแย้งบีบคัน้กนั 

๔. สมปัญญา มีปัญญาสมกนั รู้เหตรูุ้ผล เข้าใจ
กนั อยา่งน้อยพดูกนัรู้เร่ือง 

(องฺ.จตกฺุก. ๒๑/๕๕/๘๐) 

 

ข. คู่ช่ืนชมคู่ระก า หรือ คู่บุญคู่กรรม เป็นคู่ครอง
ที่มีคุณธรรมลกัษณะนิสยัความประพฤติปฏิบัติ 
การแสดงออกต่อกนัที่เกื้อกูลกนั ถูกกนั ทนกนัได ้



๔๘ 
 

ในกรณีนี ้ ท่านแสดงภรรยาประเภทต่างๆ ไว้ ๗ 
ประเภท คือ 
๑. วธกาภริยา ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต คือ 

ภรรยาท่ีมิได้อยู่กินด้วยความพอใจ ดูหม่ิน 
และคิดท าลายสามี 

๒. โจรีภริยา ภรรยาเยี่ยงโจร  คือ ภรรยาชนิดท่ี
ล้างผลาญทรัพย์ สมบติั 

๓. อัยยาภริยา ภรรยาเยี่ยงนาย คือ ภรรยาท่ี
เกียจคร้านไม่ใสใ่จในการงาน ปากร้าย หยาบ
คาย ชอบขม่สามี 

๔. มาตาภริยา ภรรยาเยี่ยงมารดา คือ ภรรยาท่ี
หวังดีเสมอ คอยห่วงใย เอาใจใส่สามี หา
ทรัพย์มาได้ก็เอาใจใสค่อยประหยดัรักษา 

๕. ภคินีภริยา ภรรยาเยี่ยงนอ้งสาว คือ ภรรยาผู้
เคารพรักสามี ดงัน้องรักพี่ มีใจอ่อนโยน รู้จัก
เกรงใจ มกัคล้อยตามสามี 



๔๙ 
 

๖. สขีภริยา ภรรยาเยี่ยงสหาย คือ ภรรยาท่ีเป็น
เหมือนเพื่อน มีจิตภกัดี เวลาพบสามีก็ร่าเริงดี
ใจ เป็นผู้ มีกิริยามารยาท ประพฤติตวัดี 

๗. ทาสีภริยา ภรรยาเยี่ยงนางทาสี คือ ภรรยาท่ี
ยอมอยูใ่ต้อ านาจสามี ถูกสามีตะคอกตบตี ก็
อดทน ไม่แสดงความโกรธตอบ 

   (องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๐/๙๒) 

 

ท่านสอนให้ภรรยาส ารวจตนว่า ท่ีเป็นอยู ่
ตนเป็นภรรยาประเภทไหน ถ้าจะให้ดีควรเป็น
ภรรยาประเภทใด ส าหรับชายอาจใช้ เป็นหลัก
ส ารวจอุปนิสยัของตนว่าควรแก่หญิงประเภทใด
เป็นคู่ครอง และส ารวจหญิงท่ีจะเป็นคู่ครองว่า
เหมาะกบัอุปนิสยัของตนหรือไม่ 

แม้สามีก็ย่อมมีหลายประเภท พึงเทียบเอา
จากภรรยาประเภทตา่งๆ เหลา่นัน้ 
ค. คู่ศีลธรรมคู่ความดี  เอาหลกัธรรมสําหรบัการ



๕๐ 
 

ครองเรือน  คือ  ฆราวาสธรรม ๔ ประการ มาใช้
ต่อกนัในบ้านดว้ย ดงันี ้
๑. สัจจะ  ความจริง คือ ซื่อสตัย์ตอ่กัน ทัง้จริงใจ 

จริงวาจา และจริงในการกระท า 
๒. ทมะ  ฝึกตน คือ รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัด

ดดันิสยั แก้ไขข้อบกพร่อง ข้อขดัแย้ง 
ปรับตวัปรับใจเข้าหากนั 

๓. ขันติ  อดทน คือ มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น 
ไม่วู่วาม ทนต่อความล่วงล า้ก า้เกิน
กัน  และ ร่ วมกันอดทนต่อความ
เหน่ือยยากล าบากตรากตร า ฝ่าฟัน
อุปสรรคไปด้วยกนั 

๔. จาคะ  เสียสละ คือ มีน า้ใจ สามารถเสียสละ
ความสุขส าราญความพอใจส่วนตน
เพื่อคู่ครองได้ เช่น อดหลบัอดนอน
พยาบาลกันในยามเจ็บไข้ เป็นต้น 



๕๑ 
 

ตลอดจนมีจิตใจเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ต่อ
ญาติมิตรสหายของคูค่รอง ไม่ใจแคบ 

(สํ.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖) 

 

ง. คู่ถูกหน้าที่ต่อกัน สงเคราะห์ อนเุคราะห์กนั 
ตามหลกัปฏิบติัในทิศ ๖ ขอ้ทีว่่าดว้ยทิศเบื้องหลงั 
คือ 
 สามีปฏิบัติต่อภรรยา โดย  

๑. ยกยอ่งให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา 
๒. ไม่ดหูม่ิน 
๓. ไม่นอกใจ 
๔. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน 
๕. หาเคร่ืองแตง่ตวัมาให้เป็นของขวญัตาม

โอกาส 
 
ภรรยาอนุเคราะห์สาม ีโดย 
๑. จดังานบ้านให้เรียบร้อย 



๕๒ 
 

๒. สงเคราะห์ญาติมิตรทัง้สองฝ่ายด้วยดี 
๓. ไม่นอกใจ 
๔. รักษาทรัพย์สมบติัท่ีหามาได้ 
๕. ขยนั ช่างจดัช่างท า เอางานทกุอยา่ง 

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๑/๒๐๔) 

จ. พ่อบ้านเห็นใจภรรยา สตรีมีความทกุข์จําเพาะ 
ตัวอีกส่วนหน่ึงต่างหากจากผู้ชาย ซ่ึงสามีพึง
เข้าใจ และพึงปฏิบติัด้วยความเอาใจใส่  เห็นอก
เห็นใจ คือ 

๑. ผู้ หญิงต้องจากหมู่ญาติมาอยู่กับ
ตระกูลของสามีทัง้ท่ียังเป็นเด็กสาว 
สามีควรให้ความอบอุ่นใจ 

๒. ผู้หญิงมีระดู  ซึ่งบางคราวก่อปัญหา
ให้เกิดความแปรปรวนทัง้ใจกาย ฝ่าย
ชายควรเข้าใจ 

๓. ผู้หญิงมีครรภ์ ซึ่งยามนัน้ต้องการ
ความเอาใจใส ่บ ารุงกายใจเป็นพิเศษ 



๕๓ 

 

๔. ผู้ ห ญิ งคลอดบุ ต ร  ซึ่ ง เ ป็ นคราว
เจ็บปวดทุกข์แสนสาหัส และเสี่ยง
ชีวิตมาก สามีควรใส่ใจเหมือนเป็น
ทกุข์ของตน 

๕. ผู้หญิงต้องคอยปรนเปรอเอาใจฝ่าย
ชาย ฝ่ายชายไม่ควรเอาแต่ใจตัว พึง
ซาบซึง้ในความเอือ้เฟื้อและมีน า้ใจ
ตอบแทน 

(นยั สํ.สฬ. ๑๘/๔๖๒/๒๙๗) 



๕๔ 
 

คนครองเรือนที่เลิศล ้า 

(ชีวิตบ้านท่ีสมบูรณ์) 

 

 คนท่ีจะเรียกได้ว่าประสบความส าเร็จใน
การครองเรือน เป็นคฤหัสถ์หรือชาวบ้านท่ีดี น่า
เคารพนับถือเป็นแบบฉบับ ควรถือเป็นตัวอย่าง 
จะต้องวดัด้วยหลกัเกณฑ์ดงันี ้
ก. มีความสุขส่ีประการ คือ ความสุขอันชอบ
ธรรมที่ผูค้รองเรือนควรมี หรือความสขุที่ชาวบ้าน
ควรพยายามให้เกิดข้ึนแก่ตนอยู่เสมอ เรียกสัน้ๆ 
ว่า สขุของคฤหสัถ์ ๔ คือ 
๑. อัตถิสุข สขุเกิดจากความมีทรพัย์ คือ ความ

ภมิูใจ เอิบอ่ิมและอุ่นใจวา่ ตนมีโภคทรัพย์ ท่ี
ได้มาด้วยน า้พกัน า้แรง ความขยนัหมัน่เพียร
ของตน และโดยทางชอบธรรม 



๕๕ 

 

๒. โภคสุข สขุจากการใช้จ่ายทรพัย์ คือ ความ
ภมิูใจ เอิบอ่ิมใจวา่ ตนได้ใช้ทรัพย์ท่ีได้มาโดย
ชอบนัน้เลีย้งตวั เลีย้งครอบครัว เลีย้งผู้ ท่ีควร
เลีย้ง และบ าเพ็ญคณุประโยชน์ 

๓. อนณสุข สขุเกิดจากความไม่เป็นหนี ้ คือ 
ความภมิูใจ เอิบอ่ิมใจว่า ตนเป็นไท ไม่มี
หนีส้นิติดค้างใคร 

๔. อนวัชชสุข สขุเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ 
คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจว่า ตนมีความ
ประพฤติสุจ ริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใคร        
ติเตียนไม่ได้ ทัง้ทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

บรรดาสขุ ๔ อย่างนี ้อนวชัชสุขมีค่ามากทีส่ดุ 
(องฺ.จตกฺุก. ๒๑/๖๒/๙๑) 

 

ข. เป็นชาวบ้านแบบฉบับ คนครองเรือน แยกได้
เป็นหลายประเภท จัดเป็นขัน้ๆ ได้ตัง้แต่ร้ายไปถึง
ดี และทีดี่ก็มีหลายระดบั คฤหสัถ์ทีดี่ นา่เคารพนบั



๕๖ 
 

ถือแท้จริง คือประเภทที่ ๑๐ ในชาวบ้าน ๑๐ 
ประเภทต่อไปนี ้
กลุ่มที่ ๑ หาทรัพย์โดยทางไม่ชอบธรรม 

๑. ได้ทรัพย์มาแล้ว ไม่เลีย้งตนให้เป็นสขุ 
ทัง้ไม่เผ่ือแผแ่บง่ปัน และไม่ใช้ทรัพย์
นัน้ ท าความดี  (เสียทัง้ ๓ สว่น) 

๒. ได้ทรัพย์มาแล้ว เลีย้งตนให้เป็นสุข 
แต่ไม่เผ่ือแผ่แบ่งปัน และไม่ใช้ทรัพย์
นัน้ท าความดี (เสีย ๒ สว่น ดี ๑ สว่น) 

๓. ได้ทรัพย์มาแล้ว เลีย้งตนให้เป็นสขุด้วย 
เผ่ือแผ่แบ่งปัน และใช้ทรัพย์นัน้ท า
ความดีด้วย (เสีย ๑ ดี ๒ สว่น) 

กลุ่มที่ ๒ หาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง 
๔. ได้ทรัพย์มาแล้ว ท าอยา่งข้อ ๑ (เสีย 

๓ ดี ๑) 
๕. ได้ทรัพย์มาแล้ว ท าอยา่งข้อ ๒ (เสีย 

๒ ดี ๒) 



๕๗ 

 

๖. ได้ทรัพย์มาแล้ว ท าอยา่งข้อ ๓ (เสีย 
๑ ดี ๓) 

กลุ่มที่ ๓ หาโดยชอบธรรม 
๗. ได้ทรัพย์มาแล้ว ท าอยา่งข้อ ๑ (เสีย 

๒ ดี ๑) 
๘. ได้ทรัพย์มาแล้ว ท าอยา่งข้อ ๒ (เสีย 

๑ ดี ๒) 
๙. ได้ทรัพย์มาแล้ว ท าอย่างข้อ ๓ แต่ยงั

ติด ยังมัวเมา หมกมุ่น กินใช้ทรัพย์
สมบัติ โดยไม่รู้เท่าทันเห็นโทษ ไม่มี
ปัญญาท่ีจะท าตนให้เป็นอิสระเป็น
นายเหนือโภคทรัพย์ได้  (เสีย ๑ ดี ๓) 

พวกพิเศษ ผูที้แ่สวงหาชอบธรรม และใช้อย่างมี
สติสมัปชญัญะ มีจิตใจเป็นอิสระ มีลกัษณะดงันี ้

๑๐. แสวงหาทรัพย์โดยทางชอบธรรม ; 
ได้มาแล้วเลีย้งตนให้เป็นสขุ; เผ่ือแผ่
แบ่งปัน และใช้ทรัพย์นัน้ท าความดี; 



๕๘ 
 

ไม่ลุ่มหลง ไม่หมกมุ่นมัวเมา กินใช้
ทรัพย์สมบัติ โดยรู้เท่าทัน เห็นคุณ
โทษ ทางดีทางเสียของมัน มีปัญญา 
ท าตนให้เป็นอิสระหลุดพ้น เป็นนาย
เหนือโภคทรัพย์ 

 ประเภทท่ี ๑๐ นี ้พระพทุธเจ้าสรรเสริญวา่
เป็นผู้ เลิศประเสริฐสงูสุด ควรชมทัง้ ๔ สถาน คือ 
เป็นคฤหสัถ์แบบฉบบัท่ีนา่เคารพนบัถือ 

(องฺ.ทสก. ๒๔/๙๑/๑๘๘) 
 

ค. ก ากับชีวิตด้วยธรรมส่ี คือ ปฏิบติัตามหลกั  
ธรรมสําหรับการครองชีวิตของคฤหสัถ์ ที่เรียกว่า 
ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ดงันี ้
๑. สัจจะ ความจริง คือ ด ารงมัน่ในสจัจะ ซื่อตรง 

ซื่อสตัย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง จะท า
อะไรก็ให้เป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจได้ 



๕๙ 
 

๒. ทมะ ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได้ 
รู้จักปรับตัว และแก้ไขปรับปรุงตนให้
ก้าวหน้ดีงามยิ่งขึน้อยูเ่สมอ 

๓. ขันติ อดทน คือ มุ่งหน้าท าหน้าท่ีการงาน
ด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง
อดทน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมายไม่
ท้อถอย 

๔. จาคะ เสียสละ คือ มีน า้ใจ เอือ้เฟื้อ ชอบ
ช่วยเหลือเกือ้กูล บ าเพ็ญประโยชน์ 
สละโลภละทิฐิมานะได้ ร่วมงานกับคน
อ่ืนได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตวัหรือเอาแต่
ใจตน 

(ขุ.ส.ุ ๒๕/๓๑๑/๓๖๑) 

 

ง. รับผิดชอบชีวิตที่ เ ก่ียวข้อง คือ มีความ  
สมัพนัธ์อันดีงามอบอุ่นเป็นสุขภายในครอบครัว 
ตลอดถึงในหมู่ญาติมิตร ผูร่้วมงานและคนที่พึ่งพา



๖๐ 
 

อาศัยอยู่ในปกครองทั้งหมด โดยทําหน้าที่ มิใช่
เพียงนําประโยชน์ทางวตัถมุาใหเ้ขาอย่างเดียว แต่
นําประโยชน์สขุทางจิตใจมาให้ด้วย โดยประพฤติ
ตนเป็นตวัอย่าง ช่วยชกัจูงให้คนในครอบครัวและ
ผูเ้กี่ยวข้องใกล้ชิดทัง้หลายเจริญงอกงามข้ึนด้วย
คณุธรรมทีเ่รียกว่า อารยวฒิั ทัง้ ๕ ดงัต่อไปนี ้
๑. งอกงามด้วยศรัทธา คือให้มีความเช่ือความ

มั่นใจในพระรัตนตรัย และในการท่ีจะท า
ความดี มีหลกัยดึเหน่ียวจิตใจ 

๒. งอกงามด้วยศีล คือ ให้มีความประพฤติดี
งาม สุจ ริต รู้ จัก เลี ย้ง ชีวิต  มีวินัย  และมี
กิริยามารยาทอนังาม 

๓. งอกงามด้วยสุตะ คือ ให้มีความรู้จากการ
เลา่เรียน สดบัฟัง โดยแนะน าหรือขวนขวายให้
ศกึษาหาความรู้ท่ีจะฟืน้ฟูปรับปรุงชีวิตจิตใจ 



๖๑ 
 

๔. งอกงามด้วยจาคะ คือ ให้มีความเอือ้เฟื้อ  
เผ่ือแผ่ มีน า้ใจต่อกัน และพอใจท าประโยชน์
แกเ่พื่อนมนษุย์ 

๕. งอกงามด้วยปัญญา คือ ให้มีความรู้คิด 
เข้าใจเหตุผลและความจริงตามสภาวะ มี
วิจารณญาณ 

(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๔๐/๔๗) 

 

จ. ครองตนเป็นพลเมืองที่ดี น าชีวิตและครอบ  
ครัวของตนไปสู่ความเจริญ สงบสุข และเป็น
พลเมืองท่ีสร้างสรรค์สงัคม โดยประพฤติดงันี ้
๑. น สาธารณทารัสสะ ไม่คบชู้ สูห่ามัวหมกมุ่น

ในทางเพศ 
๒. น ภญุเช สาธุเมกะโก ไม่ใจแคบเสพสิง่เลศิรส

ผู้ เดียว 
๓. น เสเว โลกายติกัง  ไม่พร่าเวลาถกถ้อยท่ี

เลือ่นลอยไร้สาระ 



๖๒ 
 

๔. สีลวา ประพฤติดี มีวินยั ตัง้อยูใ่นศีล ๕ 
๕. วตัตสมัปันโน ปฏิบติักิจหน้าท่ีสม ่าเสมอโดย

สมบูรณ์ 
๖. อปัปมตัโต ไม่ประมาท กระตือรือร้นทกุเวลา 
๗. วิจักขโณ มีวิจารณญาณ ท าการโดยใช้

ปัญญา 
๘. นิวาตวุตติ อัตถทัโธ สุภาพ ไม่ดือ้กระด้าง 

ยินดีรับฟังผู้ อ่ืน 
๙. สรุโต เสงี่ยมงาม รักความประณีตสะอาด

เรียบร้อย 
๑๐. สขิโล มุทุ พูดจาน่าฟัง ทัง้ใจกายก็อ่อนโยน 

ไม่หยาบคาย 
๑๑. สงัคเหตา จ มิตตานงั มีน า้ใจเอือ้สงเคราะห์

ตอ่มิตรสหาย 
๑๒. สงัวิภาคี เผ่ือแผแ่บง่ปัน ช่วยเหลอืคนทัว่ไป 
๑๓. วิธานวา รู้จักจัดการงานให้เรียบร้อยและ

ได้ผลดี 



๖๓ 

 

๑๔. ตปัเปยยะ บ ารุงพระสงฆ์ทรงความรู้ ผู้ทรงศีล
ทรงธรรม 

๑๕. ธมัมกาโม ใคร่ธรรม รักความสจุริต 
๑๖. สุตาธโร อ่านมากฟังมาก รู้วิชาของตน

เช่ียวชาญ  
๑๗. ปริปจุฉโก ชอบสอบถามค้นคว้า ใฝ่หาความรู้

ยิ่งขึน้ไป 
(ขุ.ชา. ๒๘/๙๔๙/๓๓๒) 

 


