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อันวิถีแหงการครองเรือนนั้น ยอมเปนสิ่งสําคัญยิ่งหนักหนา มิใชเปนการงาย ๆ
จึงไมควรจะเห็นวาไมเปนการยากอะไร ถาเรามองดูเหลี่ยมชีวิตของผูครองเรือนให
ลึกซึ้ง เราก็จะมองเห็นแงที่เราควรจะคิดมิใชนอย เพียงมนุษยกลุมเดียวเทานั้น การ
ดําเนินชีวิตของเขาก็ไมเหมือนกันแลว บางครอบครัวร่ํารวยเจริญดวยทรัพย แตอีก
แหงหนึ่งแสนจะเดือดรอน หากินไมพอเลี้ยงปากเลี้ยงทอง บางครอบครัวหรือบางคน
เคยเจริญแลว แตกลับตองเสื่อมลงในปลายมือ รักษาความเจริญของตนไปไมตลอด
ได
วิถีชีวิตของมนุษยไมเสมอภาคกันเชนนั้น ก็เพราะเนื่องจากไมฉลาดในการ
ครองเรือนบาง ปลอยใหผีแหงการพนันขาสิงบาง คบเพื่อนชั่วบาง เหลานี้เปนตน
บางทานอาจไมอยูในเกณฑเหลานี้ แตประกอบการงานไมเจริญ พึงเขาใจวา
การกระทําของผูนั้นยังไมสมแกผลที่ควรได คือทําโดยยอหยอนบาง ไมถูกกาลเทศะ
บาง ผลจึงไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ถาผูครองเรือนเปนคนฉลาด รูจักหลีกเลี่ยงเหตุอันจะ
ทําใหการครองเรือนตองลมจม กระทําแตเหตุอันจะทําใหชีวิตของตนเจริญแลว การ
ครองเรือนก็จักมีแตความสมบูรณไมตกอับโดยแท
เพื่อใหวิถีชีวิตแหงการครองเรือนราบรื่นไพบูลย จะไดนําหลักธรรมสําหรับผู
ครองเรือนบางอยาง อันจําจะตองประพฤติบาง จําตองเวนบาง มาแสดงแกทาน โดย
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เปนกิจที่หากทานฝาฝนหรืองดเวนไมประพฤติแลว การครองเรือนก็ยากที่จักถึงความ
เจริญได
โทษอะไรบาง ที่ทานผูครองเรือนพึงเวน และคุณอะไรบางที่ควรประพฤติ มี
หลักดังตอไปนี้

โทษหรืออบายมุข ๔ อยางที่ผูครองเรือนพึงเวน
ก. อิตถีธุตโต ความเปนนักเลงหญิง
ข. สุราธุตโต ความเปนนักเลงสุรา
ค. อักขะธุตโต ความเปนนักเลงการพนัน
ง. ปาปงมิตโต การคบคนชั่วเปนมิตร
อบายมุข หมายถึง ปกาหรือทางแหงความเสื่อม หรือ เหตุแหงเครื่องฉิบหาย
พระพุทธเจาไดแสดงอบายมุข ๔ แกอุชชยพราหมณ ถึงความเปนโทษที่ผูครอง
เรือนพึงเวน เพราะแตละขอเมื่อใครประพฤติแลวก็ยอมนําไปสูความเสื่อมแหง
ตนและครอบครัว วงศตระกูล จึงพึงทราบโทษของอบายมุขนั้น ๆ ดังนี้

ก. ความเปนนักเลงหญิง
คนเปนนักเลงหญิงนั้น เมื่อมีใจจดจออยูในหญิงที่ตนมุงหวังแลว จําตอง
หมั่นไปมาหาสู ตองจายทรัพยเพื่อเอาใจเพื่อใหหญิงรักใคร ถาเปนหญิงมี
คูรักอยู อาจทําใหเกิดอันตรายถึงแกเสียชีวิตก็ได บางคนถึงกับเสียการงาน
หากเปนหญิงที่หากินในทางคาประเวณี อาจเปนทางใหเกิดโรคก็ได ถาเปน
หญิงมีสามี อาจทําใหตองทะเลาะวิวาทเปนอันตรายแกชีวิตก็ได
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ข. ความเปนนักเลงสุรา
คนเปนนักดื่มนั้น เมือติดเสียจนถอนตัวมิไดแลว ก็จะตองจายทรัพยซื้อกิน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อทรัพยหมดไปก็ทําใหตองหากินในทางทุจริตผิดกฎหมาย
ถาถูกจับก็ตองถูกฟองรอง ถูกขัง เสียชื่อเสียง เสียงวงศตระกูล หมดความ
นับถือของคนทั้งหลาย เราคงเห็นเมื่อคนดื่มเหลาเขาไปแลวก็จะหาดีอะไร
มิได คลาย ๆ กับคนบา พูดจาออแอ นักดื่มบางคนถึงกับถูกทํารายก็มี

ค. ความเปนนักเลงการพนัน
คนผูเปนนักเลงการพนัน จําตองใชทรัพยของตน บางครั้งเกิดโกงถึงกับตีกัน
ตอยกัน เปนความยังโรงศาลก็มี และอาจตองติดคุกติดตะรางก็มี ถาเปน
การพนันเถื่อน ตองหลบหนีเลน หากเจาหนาที่จับได ก็ตองถูกกักขัง ถูก
ปรับถูกจํา ทําใหเสียเงินเสียทองอีก ผูชนะก็ยอมกอเวร ผูแพก็ระทมทุกขทํา
ใหเปนเวรแกกัน เดือดรอนทั้งกายทั้งใจ หาความสบายมิได

ง. การคบคนชั่วเปนมิตร
คนคบคนชั่วเปนมิตรนั้น ถึงจะมีนิสัยดีอยางไร ก็อาจกลับกลายนิสัย
ใหเลวลงได มีสุภาษิตกลาวไววา “ยํ เว เสวติ ตาทิโส คบคนเชนใด ก็
เปนคนเฃนนั้นอยู
ถึงแมคนชั่วจะไมแนะนําใหทําชั่ว เราก็อาจตองทําจนได เพราะความ
เคยชินในการเสวนากันเปนปจจัย ถึงเราจะไมดื่มเหลา โลกก็ตอง
เหมาเอาวาเปนนักดื่ม เพราะอะไร เพราะเพื่อนของเราเปนนักดื่ม เรา
ไมเคยทําโจรกรรม เราก็อาจทําไดในเมื่อคบนักเลงโจรกรรม
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ผูหวังความเจริญแหงโภคทรัพย พึงเวนโทษดังกลาวมา ดวยการ
ประพฤติ ดงนี้
ก. นะ อิตถีธุตตะ ไมเปนนักเลงหญิง
ข. นะ สุราธุตตะ ไมเปนนักเลงสุรา
ค. นะ อักขะธุตดะ ไมเปนนักเลงการพนัน
ง. กัลยาณมิตตะ คบคนดีเปนมิตร

การที่ควรประพฤติ (สัมปทา) ๔ อยาง
การงดเวนโทษดังกลาวมา ไมเพียงพอที่จะทําใหฐานะสมบูรณมั่งคงได
จึงควรที่ผูครองเรือนจําตองประพฤติ ๔ อยาง ดังตอไปนี้
๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่นขยัน ในการทําหนาที่การงาน
อันสุจริตดวยความฉลาดและเชี่ยวชาญ
๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรกษาโภคทรัพยและผลงานที่ไดทําไว
ดวยความขยันหมั่นเพียร
๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร เชนคนที่มีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา
๔. สมชีวิตา เลี้ยงชีพโดยสมควร มีความเปนอยูโดยเหมาะสมกับรายได
โดยตองใชจายนอยกวารายได เพื่อเหลือเก็บไว
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัมปทา ๔ อยาง แกอุชชยพราหมณ วา
เปนกิจที่ผูครองเรือนควรประพฤติเพื่อความมีโภคทรัพย ยศ ไมตรีที่บุคคลปรารถนา
ผูทําใหบริบูรณในสัมปทา ๔ อยางไดชื่อวายึดไวไดซงึ่ ประโยชนในภพนี้ และตั้งตนได
ในปจจุบัน อธิบายขยายความไดดงั นี้
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ก. ถึงพรอมดวยความหมั่น
กิจที่ควรทําเปนเบื้องตนและเปนที่ตั้งก็คือ ความหมั่นความขยัน แตพึง
เขาใจวาตองหมั่นในทางที่ดีจึงจะใหคุณ ความหมั่นเพียรเปนเครื่องพยุงจิต
ในอันประกอบการงานมิใหทอถอย ไดชื่อในบาลีเปนหลายประการ โดย
ลักษณะเปนตนวา
อุฏฐานะ
เพราะเปนเหตุไมนั่งนิ่งใจ

วิริยะ

เพราะเปนเหตุแกลวกลา

อุตสาหะ
ธิติ
อัฏธิติ
วายามะ
ปรักกมะ
อัปปฏิวานิ

เพราะเปนเหตุอาจหาญ
เปนเหตุมั่นคง
เพราะเปนเหตุไมหยุด
เพราะเปนเหตุชักไป
เพราะเปนเหตุกาวหนา
เพราะเปนเหตุไมถอยหลัง

ปธานะและปคคาหะ เพราะเปนเหตุประคองใจไว
ความหมั่นดังกลาวมา เมื่อเขาหนุนในกิจการใด ๆ ยอมเสริมกิจนั้น ๆ ใหแรงขึ้น
ทั้งฝายดีและฝายชั่ว
แทจริงไมวาสิ่งไร ถารูจักใชก็เปนคุณ ไมรูจักใชก็ใหโทษ เชนอาหาร ถารูจักกิน
แตพอดี ของดีก็ใหคุณ ถาไมรูจักกิน และกินมากเกินไป หรือของบูดของแสลง
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กลายเปนของใหโทษฉันใด ควรเพียรก็ฉันนั้น ที่ประกอบชอบก็ยอมใหสําเร็จประโยชน
แกชนทุกหมูเหลา คนใชของจูฬกเศรษฐีมีความหมัน่ ขยัน และรูจักประกอบการ
คาขายไดตองกาลเทศะ กอรางสรางตัวขึ้นในไมชา ตอมาก็กลายเปนเศรษฐีมั่งมีเงิน
ทอง

ข. ถึงพรอมดวยการรักษา
คนผูครองเรือน เมื่อหมั่นขยันทําการงานโดยชอบธรรม ก็เปนทางเจริญแหง
โภคทรัพยไดแลว แตถาขาดระวังรักษาในทรัพยสมบัติหรือตําแหนงหนาที่ ก็
อาจลมจมและเสื่อมเสียได ไมถึงความเจริญยิ่งขึ้นไป ดังนั้นจึงตองสมบูรณ
ดวยการรักษาอีกโสดหนึ่ง
ความเกิดขึ้นในเบื้องตน แปรไปในทามกลาง และแตกสลายในที่สุด เปน
สภาพของสังขารก็จริงอยู แตพัสดุสิ่งของที่เจาของรูจักถนอมรักษายอม
ถาวร เปนอุปกรณแหงชีวิตไปไดนานตลอดกาลอันควร หากจะปลอยให
ยอยยับไปจนหาชิ้นหาอันมิไดนนั้ มิใชปราชญจะสรรเสริญ เพราะไมเปนไป
เพื่อความเจริญในทางโลกทางธรรม สิ่งที่ฉิบหายไปแลวก็ยากที่จะทําคืนได
แมการงานที่ไดอาศัยทําเปนการเลี้ยงชีพ ถาลมละลายหลุดมือไปแลว ยอม
หมดทาง กวาจะไดเหมาะเชนนั้นก็ยากอยู เหตุฉะนั้นการระวังรักษา จึงเปน
หลักอันสําคัญที่ผูครองเรือนจะเวนเสียมิได

ค. คบคนดีเปนมิตร
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คนผูตั้งตนไวดวยความหมั่น ประกอบดวยการรักษาเปนอันดีแลว ถาคบ
เพื่อนชั่ว ถูกยั่วยุในทางผิด ประกอบกิจผลาญตน อาจกลายเปนทุรชนไปก็
ได จึงจําตองอาศัยการเสวนากัลยาณมิตร เปนปจจัยอีกโสดหนึ่ง
ลักษณะแหงคนดีคนชั่ว ทานแสดงไวในพาลบัณฑิตสูตรวา คนผูมกี ายวาจา
ใจไมสะอาด คือทางกายก็ฆาสัตว เปนตน ทางวาจาก็พูดเท็จ เปนตน และ
ทางใจก็คดิ โลภ เปนตน จัดวาเปนคนพาลหรือคนชั่ว สวนผูประพฤติตรงกัน
ขามจัดวาเปนคนดี
การที่คบคิดคลุกคลีอยูดวยกัน ยอมผันอัธยาศัยของฝายออนใหผอนตาม
ฝายกลาได ดุจตนไมไรวิญญาณอาศัยการเกี่ยวพันแหงกิ่งและราก นานเขา
ยังอาจพาเอารสของไมบางชนิดใหผิดเค็ม กลายเปนรสของไมอีกชนิดหนึ่ง
ไปได จะกลาวไปใยถึงการสมาคมของมนุษยชนเลา คบคนดีมีแตชี้ความ
เจริญให ในยามประมาทพลาดพลั้ง ยังไดรับความชวยเหลือ เมื่อมีภัยก็เปน
ที่พึ่งพํานักได และไมละทิ้งในยามวิบัติ ทานจึงวา คบคนดีเปนศรีแกตัว คน
คนชั่วอัปราชัย การคบคนก็เปนหลักสําคัญอันหนึ่งที่ผูครองเรือนจําตอง
สังวรระวัง เพราะถาพลาดพลั้งก็เปนทางวินาศแหงโภคทรัพยและแกตนเอง
ได

ง. เลี้ยงชีพโดยสมควร
ผูตั้งตนไดดวยคุณสมบัติดังกลาวขางตนแลว ถายังเปนคนเขลา ไมรูจัก
จับจายใชทรัพยใหสมควรแกทรัพยที่หาได การครองเรือนก็อาจถึงความลม
จม ตั้งอยูไมได เพราะโทษแหงการไมรูจักใชสอย ก็แรงไมนอยอยูเหมือนกัน
หลักธรรมของผูครองเรือน
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จึงควรที่ผูครองเรือนจะตองกวดขันการใชจายทรัพย ในทางเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวอีกโสดหนึ่ง
จริงอยู ทรัพยยอมเปนของควรถนอมรักษา แตมิใชวาหวงแหนเก็บไวให
หนักกระเปาเฉย ๆ ไมใชเลย หรือใชอยางกระเบียดกระเสียรฝดเคือง จน
แทบไมรูสึกถึงประโยชนของทรัพยวาเปนเชนไร
ชื่อวาทรัพยใหไรผล
ประหนึ่งกระเบื้องซึ่งมีประโยชนนอยที่สุด แตก็ไมควรนึกวาทรัพยเปนของ
สําหรับจับจายใชสอยอยางเดียว แลวตั้งหนาตั้งตาใชอยางสุรุยสุรายไมแล
เหลียวถึงทางได เพราะทรัพยมีราคากวากระเบื้อง การใชเปลืองโดยไรผลจึง
มิบังควรเลย ก็ความพอดีที่เรียกวา มัธยัสถ นั่นแล ยอมชอบดวยประการทั้ง
ปวง การที่ไมรูจักประมาณในการใชจาย เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหตระกูลตั้งอยู
ไดไมนาน ทานจึงสอนไววา คนผูอยูครองเรือนพึงแบงทรัพยเปน ๔ สวน คือ
บริโภคใชสอยสวนหนึ่ง ประกอบการงานสองสวน เก็บสวนที่สี่ไว เพราะเมื่อ
อันตรายเกิดขึ้น จะไดใชสอยทรัพยนั้น
ทานสุนทรภูกลาวเรื่องหลักของการใชทรัพยไวเปนคํากลอน ดังนี้
มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท
อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค
ถามีนอยใชนอยคอยบรรจง
อยาจายลงใหมากจะยากนาน

สังคหวัตถุธรรม
หลักธรรมของผูครองเรือน
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อันการประพฤติปฏิบัติดังกลาวมา เมื่อผูครองเรือนดําเนินตามไดแลว ก็
ยอมเปนทางแหงการตั้งตนไดในปจจุบัน ตอจากนั้นพึงบําเพ็ญธรรมแก
เพื่อนมิตรสหาย ซี่งจะเปนเหตุจูงใจมิตรสหายใหนิยมรักใคร ชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน ในเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นแกตนเองหรือแกครอบครัว เพราะหลัก
มีอยูวาคนเรานั้นจะอยูโดยลําพังแตผูเดียวหาไดไม จําตองพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน เพื่อชวยเหลือการงานกันบาง เพื่อแลกเปลี่ยนสรรพสินคากัน
บาง แตกิจเหลานี้จะสําเร็จไดก็เพราะการสงเคราะหอนุเคราะหกันและกัน
เปนปจจัย หลักอันนี้คือการตั้งตนอยูในสังคหวัตถุธรรมนั่นเอง

สังคหวัตถุธรรม ไดแก ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงการสงเคราะหซึ่งกันและ
กัน ทานกําหนดหลักที่ควรประพฤติไวเปน ๔ ดังนี้

ก. ทาน
คือ การให เปนหลักสําคัญที่ผูครองเรือนไมควรละเลย เพราะการ
ที่คนเราจะพอใจรักใครกันหรือนับถือกันนั้น ในเบื้องตนจําตองหวาน
ทานลงกอน ทานนีถ้ าเปรียบเทียบก็เปนเหมือนสะพานหรือเปนสื่อสาย
ในอันที่จะจูงใจของนรชนใหนิยมชมชิดอยากผูกมิตรไมตรี และเปนวิถี
สัมพันธไมตรีใหยืนนานในหมูชนผูอยูใกลเคียงกัน เราจะปฏิเสธวามิ
ตองการความชวยเหลือจากใครนั้น ยอมไมได คงมีบางคราวที่เรา
จําตองพึ่งคนอื่น เพื่อชวยเหลือกิจการงาน แตวาใครเลาจะชวยเหลือเรา
ในเมื่อเรามิไดทําบุญทําคุณแกเขา ทางใดเลาจะประเสริฐเทาหวานทาน
โดยสละในปนตามสมควร
ในระหวางครอบครัว ถาผูเปนพอบานแมบา นตระหนี่เหนียวแนน
ไมเจือจานแกบริษัทบริวารของตน ก็ยากที่จะทําใหบริษัทบริวารของตน
หลักธรรมของผูครองเรือน
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นิยมรักใครได ตอเมื่อไดบําเพ็ญทานใหปนโดยควรแกเหตุการณนั้น
ความนิยมนับถือก็เกิดขึ้น ทานจึงเปนหลักอันหนึ่งซึ่งผูครองเรือนควร
คํานึงไว

ข. พูดไพเราะ (ปยวาจา)
ถาผูครองเรือนทําทานใหบริบูรณแลว
ก็เปนทุนสามารถให
สงเคราะหอนุเคราะหซึ่งกันและกัน และเปนเครื่องสมานไมตรีไดอยู แต
ถาหากวาการเจรจาปราศรัยยังไมไพเราะแลว ก็ยากจะสมานในใหรัก
ใครไดนาน เพราะวาจาก็นับวาเปนสวนหนึ่งซึ่งสําคัญ อันคนเราจะดี
หรือเสียเหตุเพราะวาจาก็มี การพุดดียอมเปนศรีแกตน การพูดชั่วยอม
เปนภัยแกตน วาจาดีทานสรรเสริญวาเปนอุดมมงคล อันการพูดเราอยา
คิดวางาย ใคร ๆ ก็พดู ได แทจริงการที่จะพูดใหคนพอใจนั้นยากอยู การ
ใชคน ถาเราพูดจาหยาบคายใสเขาแลวก็ยากที่จะใชเขาได ถึงจะทําใหดี
โดยฝนใจทําให และก็รับรองไมไดวาจักเปนภัยแกเราหรือไม การพูดจา
ไพเราะไมเพียงนําความปราโมทยใหแกผูอื่น ถึงผูพูดแมพูดไปแลวก็ชื่น
ใจ ยิ่งในครัวเรือนกันแลวยอมเปนสําคัญ พอบานแมบานจะประสาน
สามัคคีแหงลูกหลานจักปรองดองกันก็ดี จําตองพูดจาไพเราะตอกัน
โดยผูอยูในตําแหนงพี่ก็เรียกพี่ อาก็เรียกอา และจะ จา คะ ขา ตามควร
การพูดจาไพเราะเปนหลักอันหนึ่งที่ผูครองเรือนไมควรละเวน

ค. ประพฤติประโยชน (อัตถจริยา)
เพียงสองหลักแรกเทานั้น ยังหาเปนการเพียงพอไม จําตองระวัง
การประพฤติอีกดวย เพราะถาทําสิ่งที่เกิดโทษแลว ก็ทําลายผลที่จะให
สงเคราะหกันและกันเสีย
การที่จะประพฤติประโยชนคือขวนขวาย
ชวยเหลือผูอื่น หรือบําเพ็ญสาธารณประโยชนนั้นมี ๒ ทางคือ ทําทาง
กาย และทําทางวาจา
หลักธรรมของผูครองเรือน
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การชวยขวนขวายทําธุระใหแกผูอื่น เชนมารดาบิดาออกทรัพยให
บุตรธิดาไดเลาเรียนศึกษา หรือจัดแจงใหมีครัวเรือนเปนหลักแหลง หรือ
ทําการงานที่เปนสาธารณประโยชน เชน ปราบถนนหนทางใหราบรื่น
เพื่อใหการสัญจรของประชาชนเปนไปโดยสะดวก คนใหญคนโตเอาเปน
ธุระแกผูอยูอาศัย หรือ ผูอยูอาศัยก็ชวยทําธุระใหทานโดยเต็มใจ และ
มิตรสหายประพฤติประโยชนตอกัน เชนชวยเหลือกันเปนตน เหลานี้
จัดเปนการประพฤติประโยชนทางกาย
มารดาบิดาสั่งสอนบุตรธิดาก็ดี มีความรูแลวชวยแนะนําแกผูอื่น
ก็ดี ประกาศบอกบุญกุศลก็ดี เหลานี้เปนความประพฤติประโยชน
ทางวาจา

ง. วางตนเสมอ (สมานัตตตา)
คือการวางตนหรือปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนทุกชั้นทุกวัย ที่เรียก
กันวาไมถือตัว เชนถาเปนผูนอยเมื่อไดรับยศศักดิ์สูงกวาเดิมก็ไมพึง
แสดงอาการทะนงตน เหยียดผูใหญที่ไรยศกวา ในระหวางเพื่อนปกติ
เคยประพฤติอยางไรก็ประพฤติอยางนั้นไมเปลี่ยนแปลง เปนตน ผูตั้งอยู
ในหลักธรรมอันนี้ หากเปนผูใหญ ผูนอยก็จักรักใครและนับถือไมจืดจาง
ถาเปนมิตรก็จะเปนเหตุใหมิตรธรรมจําเริญยิ่งขึ้น หาความแตกสามัคคี
กันมิได
หลักสี่ขอดังกลาวมายอมควบคุมสามัคคีของโลกใหยั่งยืนจีรัง
กาล สมานไมตรีภาพใหไพบูลย ซึ่งทานเปรียบเสมือนเพลารถ คุมลอรถ
ใหแนนในขณะแลนไป

บํารุงมารดาบิดา
หลักธรรมของผูครองเรือน
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ทานผูครองเรือน เมื่อตั้งตนไดแลวก็ไมควรลืมทานผูบังเกิดเกลาทั้งสอง
คือพอและแม พอแมทั้งสองก็คือพระพรหมของลูก เปนพระอาจารยอันล้ําเลิศ
ของลูก ทุกทานมีชีวิตมาจนถึงตั้งตนไดก็เพราะการเลี้ยงดูของพอแม พอแม
ตองฝาอันตรายแสนลําบากแสนจะเหนื่อยยาก ตองทําการงานทางบกทางน้ําก็
เพื่อลูกชองตน มิใชเพื่อใครอื่นที่ไหนเลย
ทางที่จะบํารุงพอแมนั้น ทานไดวางหลักไวดังนี้
ก. ทานเลี้ยงเรามาแลวเลีย้ งทานตอบ
ข. ชวยทํากิจของทาน
ค. ดํารงวงศตระกูล
ง. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
จ. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน
หลักเหลานี้ดูไมเปนการยากอะไรที่ทานจะทํา ทานคงไมอยากใหใครวา
กลาวนินทาทาน วาเปนลูกอกตัญูไมรูจักคุณของพอแม ทานจะตองเจ็บใจ
เมื่อไดยินคนกลาวลงโทษวาทานอกตัญูตอพอแมของตน ไมมที างใดที่จะตัด
ทําลายลางคําซึ่งกลาวหาเชนนั้น นอกจากประพฤติตนตามหลักดังไดกลาวไว
เปนอันดี ทานลืมใครก็ลืมเถิดแตอยาลืมพอแมผูใหกําเนิดทานเห็นเดือนเห็น
ตะวันเลย นี้เปนหลักอันหนึ่งซึ่งทานควรบําเพ็ญคูกันไปกับการครองเรือน

ทําความรูจักศีล
หลักอีกประการหนึ่งที่ทานพึงประพฤติปฏิบตั ิควบคูกันไปกับการตั้งตน
ไดในทางฆราวาสก็คือ ทําความรูจักกับพระศาสนา ซึ่งพระโคดมพุทธเจาเปน
เจาของ และมีหมูสาวกของพระองคบริหารกันอยูในทุกวันนี้ ในเบื้องแรกพึง
ปลูกศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ
หลักธรรมของผูครองเรือน
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เมื่อเห็นวาใจมั่นคงตอพระพุทธศาสนาดีแลว ตอจากนั้นพึงทําความรูจักศีล
เปนขั้นตอไป
ศีล หมายถึง ปกติของกาย วาจา เรียบรอยสุภาพ มีหลายอยาง ตางโดย
เปน ศีล ๕ เรียกนิจศีลบาง เปนศีล ๘ เรียกอุโบสถศีลบาง ในที่นี้
จะกลาวถึงศีล ๕ เทานั้น
ศีล ๕ ประการนั้นมีดังนี้

ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวง
ไป

อทินนาทานา เวรมณี เวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของ
มิไดให ดวยอาการขโมย

กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เวนจากการประพฤติผิดใน
กาม

มุสาวาทา เวรมณี เวนจากการพูดเท็จ
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เวนจากดื่ม
น้ําเมา คือ สุราเมรัย

สิกขาบทที่ ๑
ขอนี้ไดแก หามมิใหฆา สัตว คําวา สัตว ประสงคเอาทั้งมนุษยและ
สัตวเดรัจฉานที่ยังเปนอยู มนุษยก็ไมเลือกประเภทไหน โดยที่สุดแมยัง
อยูในครรภไมทันคลอด ถึงสัตวเดรัจฉานก็เชนเดียวกัน ทานหามไว ก็
ดวยมุงใหปลูกเมตตาจิตในหมูสัตว

สิกขาบทที่ ๒
ขอนี้ไดแก หามการขโมยของที่อยูในกรรมสิทธิ์ของผูอทน ของที่
เขามิอนุญาตให ไดแก ของมีเจาของ จะเปนสิ่งที่มีวิญญาณหรือไร
หลักธรรมของผูครองเรือน
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วิญญาณก็ตาม นี้อยางหนึ่ง ของที่มิใชของใครแตมีผูดูแลรักษา เชนของ
ที่เปนพวกพุทธบูชาหรือของกลาง
อยางของสงฆและของสําหรับ
สาธารณะอยางหนึ่ง ผูที่ประพฤติลวงในของดังกลาวมา ชื่อวาประพฤติ
ผิดศีลขอนี้
ซึ่งบัญญัติขึ้นก็ดวยหวังจะใหมนุษยเลี้ยงชีพในทางชอบ
ธรรม เวนจากการเบียดเบียนทรัพยสมบัติของกันและกัน

สิกขาบทที่ ๓
คําวา กาม หมายถึง กิริยาที่รักใครกันในเชิงประเวณีชูสาว
บัญญัติขึ้นก็เพื่อจะปองกันความแตกราวในหมูมนุษย ใหรักษาสิทธิ์ของ
เขาเหมือนของเรา และทําใหเขาไววางใจซึ่งกันและกัน ชายหญิงถึงแม
จะมิไดเปนญาติกัน แตก็ยังรักใครกันเหมือนญาติดวยอํานาจแหงความ
ปฏิพัทธในเชิงกาม เมื่อชายคนไหนไปทําชูดวยภรรยาของทานแลว ยอม
เปนเหตุใหสามีภรรยาแตกราวกัน ความสุขจะมีไดอยางไร ผูใดไม
ประพฤติผิดประเวณี ผูนั้นชื่อวาทําความสามัคคีในหมูมนุษย และทํา
ความไววางใจกันใหเกิดมี

สิกขาบทที่ ๔
คําเท็จ คือ คําที่ไมจริง คําโกหก ใหกลาวแตคําสัตย บัญญัติไวก็
ดวยหวังจะหามการตัดประโยชนทางวาจา อันความจริงเปนสิ่งที่คน
ทั้งหลายนิยมนับถือ การที่เราไตถามขอความอะไรจากใคร หรือฟงใคร
เลาอะไรก็ตองการรูเรื่องจริง เพราะความจริงเปนสิ่งที่ไมตาย เมื่อคนเรา
ประสงคเชนนี้ ใครขืนฝนความรูส ึกของตน พูดใหพลาดความจริงก็ชื่อวา
ตัดประโยชนของทานใหเสียไป

สิกขาบทที่ ๕
เมรัย ไดแก น้ําเมา ที่เขาดองยังมิไดกลั่น เชน น้ําตาลเมาตาง ๆ
เปนตน เมรัยนั้นเมื่อเขานํามากลั่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหรสแรงขึ้น นี้เปน
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สุรา สุราและเมรัยนี้เปนของทําใหผูดื่มเสียสติอารมณ ทําปกติทางกาย
วาจาใหเสียไป เวลาปกติกิริยาอาการบางอยางทําไมได ครั้นเหลาเขา
ปากแลว ความเมาทําใหทําไดทั้งนั้น บัญญัติไวก็เพื่อมิใหละเมิดขอหาม
เบื้องตน เพราะคนเราเมื่อเมาแลวอาจจะฆาสัตวก็ได อาจลักขโมยของ
ผูอื่นได

บําเพ็ญธรรมคูกับศีล
เมื่อไดกลาวถึงศีล อันเปนหลักที่ผูครองเรือนควรมีไวประดับกายแลว จึง
ควรกลาวถึงธรรมอันเปนคูกับศีลดวย จะไดชวยใหศีลเปนไปโดยดียิ่งขึ้น
ธรรมที่ควรบําเพ็ญเปนลําดับไปนั้น มีดังนี้
๑. เมตตากับกรุณา
คูกับ สิกขาบทที่ ๑
๒. สัมมาอาชีวะ
คูกับ สิกขาบทที่ ๒
๓. ความสํารวมในกาม คูกับ สิกขาบทที่ ๓
๔. ความมีสัตย
คูกับ สิกขาบทที่ ๔
๕. ความมีสติ
คูกับ สิกขาบทที่ ๕

๑. เมตตา คือ ไมตรีจิตที่คิดรักใครในผูอื่น คลายมิตรตอมิตรมีความรักใคร
กันฉะนั้น คุณขอนี้ยอมเปนเหตุใหมนุษยดีขึ้น ถาวามนุษยทั่วโลกตางมี
เมตตาตอกันแลว การทํารายกันและกันก็จักไมมี เปนอันวาไมมีใคร
ประพฤติลวงสิกขาบทที่ ๑

กรุณา คือ ความคิดชวยเหลือใหผูอื่นพนทุกข คุณขอนี้เมื่อเกิดมี
แลวก็เปนเหตุใหมนุษยทําการชวยทุกขภัยแกกันและกัน ความคิดในอันที่
จักเบียดเบียนกันก็จักไมมี หรือมีก็นอยลง
หลักธรรมของผูครองเรือน
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การแสดงเมตตากรุณานี้ เมื่อไดบําเพ็ญใหถูกที่แลว ยอมอํานวยผล
อันดีงามใหแกผูบําเพ็ญและผูไดรับ ทําความปฏิบตั ิของผูมีศีลใหงดงาม
ยิ่งขึ้น เหมือนเรือนแหวนประดับหัวแหวนใหงามฉะนั้น

๒.สัมมาอาชีวะ ไดแก การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ เปนเครื่องอุดหนุนผูมีศีล
ใหมีกําลังในอันรักษาศีลยิ่งขึ้น
คนมีศีลถึงจะเวนจากการหาเลี้ยงชีวิต
ในทางที่ผิดแลว หากไมหมั่นขยันหาเลี้ยงชีพในทางชอบ จะไดอะไรเปน
กําลังเลี้ยงชีวิตเลา หรือจะอาศัยทุนทรัพยเดิม ก็ทรัพยนั้นเมื่อไมมีใหม
เพิ่มเติมก็ยอมมีแตจะสิ้นไปโดยสวนเดียว เหมือนบึง ถามีแตน้ําไหลบาไป
ทางเดียวไมมีทางน้ําเขา บึงนั้นก็มีแตจะแหงไปทุกวัน ฉะนั้นคนมีศีลเมื่อไม
มีทรัพยสําหรับจับจายเลี้ยงชีวิต ถูกความยากจนบีบคั้นก็ยากที่จะมั่นคงอยู
ในศีลได ถึงจะรักษาใหบริสุทธิ์ก็เปนไปไดอยางลําบากยากเข็ญ คนมีศีล
บางคนที่ปรากฏวา ตองยากจนก็นาจะเปนเพราะเหตุนี้เอง ฉะนั้นผูมีศีลจึง
ไมควรนิ่งนอนใจ ควรหมั่นประกอบกิจในการหาเลี้ยงชีวิตในทางชอบ จะ
เปนเหตุใหมีกําลังในการรักษาศีลยิ่งขึ้น

๓.สํารวมในกาม ไดแก กิริยาที่คอยระวังไมประพฤติมักมากในกาม คุณ
ขอนี้ยอมสองความบริสุทธิ์สะอาดของชายและหญิงใหกระจางแจมใส คนผู
งดเวนจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายแลว แตยังประพฤติหมกมุนอยู
ในกามยอมไรความมีสงาราศี ชื่อวายังมีมลทินติดตัวอยู ยอมไมพนจาก
ความติเตียนได ชายเมื่อมีภรรยาแลวควรพอใจอยูแตในภรรยาของตน จะ
ไดเปนที่วางใจของคนทั้งหลาย หญิงเมื่อมีสามีแลวก็พึงพอใจอยูในสามี
ของตน จะไดเปนที่ชื่นชมของสามี

๔.ความมีสัตย ไดแก ความประพฤติซื่อตรงตอบุคคล ตอหนาที่ พรอมทั้ง
กายวาจาใจ คือทําจริงพูดจริง ใจจริงไมโอนเอน เมื่อใหความสัตยแกใครไว
หลักธรรมของผูครองเรือน
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แลวก็รักษาความสัตยนั้นไวมั่นคง อันความสัตยนี้ทานสรรเสริญวาเปน
ถอยคําที่ไมรูจักตาย มีรสอรอยกวารสทั้งหลาย เมื่อหมั่นคํานึงถึงความสัตย
คําจริงอยูแลว ความคิดที่จะพูดเท็จพูดโกหกเขาก็หมดไป ทําใหเปนคนพูด
จริง ความมีสัตยเปนคุณสมบัติที่ผูมีศีลควรบําเพ็ญ จะไดทําใหศลี บริบูรณดี
ยิ่งขึ้น หาความดางพรอยเพราะวาจาไมได

๕.ความมีสติรอบคอบ ไดแก มีสติคอยตรวจตราอยูเสมอ ไมเลินเลอ มี
อาการดังนี้
ก. ความระวังในเรื่องอาหารการกิน
ข. ความระวังในหนาที่การงาน
ค. ความระวังในการทํา การพูด การคิดของตนมิใหพลาด
การงานทุกอยาง ไมวาในทางคดีโลกหรือคดีธรรม ถามีสติคอย
ควบคุมระวังอยูแลว ความผิดพลาดก็ไมมี หรือแมจะมีก็เปนไปโดยสวน
นอย ทําใหเปนผูมองเห็นโทษและอานิสงสของการงานที่จะทําลงไป ความ
มีสติรอบคอบยอมชวยผูมีศีลใหดียิ่งขึ้น

จริยาวัตรสําหรับหญิงสะใภ
จริยาสําหรับหญิงสะใภควรประพฤติปฏิบัติในขณะเมื่อตนไปอยูยังสกุล
ผัว เมื่อหญิงสะใภประพฤติตามได ความสุขสบายก็เกิดขึ้นเปนเงาตามตัว แต
พึงเขาใจวาจริยาวัตรอันนี้ มิไดเจาะจงเฉพาะหญิงสะใภเทานั้น ถึงหญิงอื่นก็
ควรประพฤติเชนเดียวกัน
จริยาวัตรนั้นมี ๑๐ ขอดังนี้
๑. ไฟในอยาพึงนําออก
๒. ไฟนอกอยาพึงนําเขา
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๓. พึงใหแกบุคคลที่ให
๔. ไมพึงใหแกบุคคลที่ไมให
๕. พึงใหแกบุคคลที่ใหและที่ไมให
๖. พึงนั่งใหเปนสุข
๗. พึงบริโภคใหเปนสุข
๘. พึงนอนใหเปนสุข
๙. พึงบําเรอไฟ
๑๐. พึงนอบนอมเทวดาทั้งหลาย
ในจริยวัตรทั้ง ๑๐ นี้ ดูดังทานกลาวไวเปนทํานองคําปริศนา แตทาน
กลาวอธิบายไวดังนี้
จริยาวัตรขอ ๑
หญิงสะใภผูไปอยูตระกูลผัว เมื่อไดเห็นโทษสิ่งใดสิ่งหนึ่งของพอผัวแม
ผัว และผัวของตนเองแลว อยาพึงนําไปบอกเลาแกชนผูอยูภายนอกเรือน
จริยาวัตรขอ ๒
หญิงสะใภผูไปอยูตระกูลผัว เมื่อไดยินไดฟงถอยคําของคนบานใกล
เรือนเคียงกลาวตําหนิติโทษพอผัวแมผัว และผัวของตนเองแลว อยาพึงนําเอา
คําของชนเหลานั้นมาบอกเลาใหพอผัวแมผัวและผัวทราบ
จริยาวัตรขอ ๓
ชนทั้งหลายเหลาใด ผูอยูบานใกลเรือนเคียงก็ดี หรือหางก็ดี เมือ่ มายืม
เครื่องอุปกรณสิ่งของไปแลว ครั้นเสร็จกิจธุระก็นํามาคืนให คือสงคืน แม
ภายหลังมาขอยืมอีก หญิงสะใภพึงใหแกชนทั้งหลายเหลานั้น
จริยาวัตรขอ ๔
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ชนทั้งหลายเหลาใด จะเปนญาติมิตรสหาย ผูอยูใกลเคียงกันก็ดี หรือ
มิใชญาติมิตรสหายก็ดี เมื่อมายืมสิ่งของเครื่องอุปกรณไปใชสอน ครั้นเสร็จธุระ
ก็หาสงคืนไม หญิงสะใภในตระกูลผัวไมพึงใหแกชนทั้งหลายเหลานั้น
จริยาวัตรขอ ๕
ญาติมิตรสหายทั้งหลาย ผูยากจนขัดสน มาขอยืมสิ่งของเครื่องใชไป
แลว เมื่อเสร็จธุระของเขา จะคืนใหหรือมิสงคืนใหก็ตามทีเถิด แมภายหลังมา
ยืมอีก อันหญิงสะใภก็พึงใหแกชนทั้งหลายเหลานั้น
จริยาวัตรขอ ๖
อันหญิงสะใภผูไปอยูตระกูลผัว พึงกําหนดสถานที่ควรนั่ง ไมควรนั่งใน
สถานที่อันตนแลเห็นพอผัวแมผัวและผัวของตน เพราะเปนเหตุจะใหตนตองลุก
ขึ้น เมื่อเปนเชนนี้แลว ก็ชื่อวานั่งไมเปนสุข เมื่อนั่งในที่อันตนไมจําตองลุกขึ้น
แลว ก็ชื่อวานั่งเปนสุข
จริยาวัตรขอ ๗
หญิงสะใภผูไปอยูยังตระกูลผัวแลว ไมบังควรบริโภคกอนพอผัวแมผัว
และผัวของตน พึงคอยดูแลเพิ่มเติมสิ่งที่บกพรองหรือยังไมได เมือ่ คนเหลานั้น
บริโภคแลว ตนจึงบริโภคตอกาลภายหลัง เมื่อเปนเชนนี้ความสุขในการบริโภค
จึงจะเกิดมี
จริยาวัตรขอ ๘
อันหญิงสะใภผูไปอยูตระกูลแหงผัวแลว ยามจะหลับนอน อยาพึงนอน
กอนกอนพอผัวแมผัวและผัวของตน พึงทําวัตรปฏิบัตทิ ี่ควรจะกระทําแกพอผัว
แมผัวและผัวใหเสร็จเรียบรอยเสียกอน
เมื่อเรียบรอยดีแลวตนจึงนอนตอ
ภายหลัง เมื่อปฏิบัติเชนนี้จึงจะไดความสุขในการหลับนอน
จริยาวัตรขอ ๙

หลักธรรมของผูครองเรือน

19

อันหญิงสะใภผูไปอยูในตระกูลแหงผัวแลว พึงบํารุงบําเรอพอผัวแมผัว
และผัวของตน ตั้งทานเหลานัน้ ไวใหเปนปานประหนึ่งวากองไฟที่พวกฤๅษีชี
ไพรบําเรออยู ฉะนั้น
จริยาวัตรขอ ๑๐
หญิงสะใภผูไปอยูตระกูลแหงผัวแลว พึงทําการนอบนอมพอผัวแมผัว
และผัวของตน ตั้งทานเหลานั้นไวเหมือนหมูเทพยดา ทีช่ นทั้งหลายพากันกราบ
ไหวบูชา ฉะนั้น

จริยาวัตรแหงคูผัวเมีย
จริยาวัตรที่คูผัวเมียจะพึงประพฤติปฏิบัติตอกันเพื่อความสมบูรณพูนสุข
แหงชีวิตวิวาห ทานวางหลักไวดังนี้

ก. เอาใจตอกัน
เมื่อเขาสูชีวิตวิวาหแลว การเอาใจกันยอมเปนกฎอันหนึ่งซึ่งควร
คํานึง ผัวก็ดีเมียก็ดีตางฝายตางเอาใจกัน ไมถือเอาแตใจของตนเปน
ประมาณ ความสุสําราญในชีวิตวิวาหก็เกิดขึ้น ความแตกราวรานอะไรก็
ไมมีได ถาผัวไปอยางหนึ่ง เมียไปอีกอยางหนึ่งแลว ความสุขในการ
ครองเรือนก็หมดไป

ข. ความนับถือกัน
กฎอีกประการหนึ่งก็คือ ความนับถือในกันและกัน ไมแสดง
อาการดูหมิ่นเหยียดหยันกัน
บางคูเมื่อไดครองชีวิตรวมกันแลวขาด
ความนับถือกันและกัน ตั้งหนาเอาความถือตนเขาใสกัน พลาดนิด
พลาดหนอยเปนไมได โพนทะนาดาวาตาง ๆ นานา ความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันและความเกรงใจตอกันก็จะไมมี

ค. มอบสิทธิ์
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การที่ไมรั้งสิทธิ์อํานาจในบานไวแตผูเดียว ตางก็มอบอํานาจใน
สิทธิ์บางอยางใหดูแล ยอมเปนมูลแหงความสุขอยางหนึ่งเหมือนกัน ถา
ตางคนตางหวงสิทธิ์ เกรงวามอบใหเปนใหญในหนาที่นั้น ๆ แลวก็จะ
ขมขู ชีวิตวิวาหก็จะไมมีความสงบสุขไดเลย

ง. ไมนอกใจ
การประพฤติไมนอกใจกัน ก็เปนเหตุอยางหนึ่งที่จะยังสุขในการ
วิวาหใหเกิดขึ้น สามีก็ไมประพฤตินอกใจภรรยา ภรรยาก็ไมประพฤติ
นอกใจสามี ตางคนตางทําความพอใจกันและกัน ถาตางนอกใจกันแว
ความระหองระแหงก็มีขึ้น หาความสุขในชีวิตวิวาหไมได ความไม
นอกใจจึงเปนจรรยาอันหนึ่งที่คูผัวเมียจะลืมเสียไมได
ถาคูหญิงชายคูไหนประพฤติตามที่กลาวนี้ได
ชีวิตวิวาหก็จะ
ดําเนินไปโดยราบรื่น ดวยความสุขทุกประการ
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