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อันวิถีแหงการครองเรือนนั้น ยอมเปนสิ่งสําคัญยิ่งหนักหนา มิใชเปนการงายๆ เรา
จะเห็นวามิเปนการยากจะอะไรนั้นหาไดไม (ก็นาจะเปนอยูบาง ในเมือ่ เรามองดู
เหลี่ยมชีวิตของผูครองเรือนโดยไมแยบคาย แตถาเราพิจารณาดูใหลึกซึ้ง เราก็จะ
มองเห็นแงที่เราควรจะคิดมิใชนอ ย เพียงในหยอมแหงมนุษยชนหยอมเดียวเทานั้น
การดําเนินชีวิตของเขาก็ไมเหมือนกันแลว บางครอบครัว ร่ํารวยเจริญดวยทรัพย แต
อีกแหงหนึ่งแสนจะเดือดรอน หากินไมพอเลี้ยง หรือบางครอบครัวหรือบางคนเคย
เจริญแลว แตกลับตองเสื่อมลงในปลายมือ รักษาความเจริญของตนไปไมตลอดได
นี่วิถีชีวิตของมนุษย) ไมเสมอภาคกันเชนนั้น ก็เพราะเนื่องจาก
ก. ไมฉลาดในการครองเรือนบาง
ข. ปลอยใหผีแหงการพนันเขาสิงบาง
ค. คบเพื่อนชั่วบาง
เหลานี้เปนตน บางทานอาจไมรูอยูในเกณฑเหลานี้ แตประกอบการงานไมเจริญได
พึ่งเขาใจวาการกระทําของผูนั้น ยังไมสมแกผลที่ควรได คือทําโดยยอหยอนบาง ไม
ถูกกาลเทศะบาง ผลจึงไมเต็มเม็ดเต็มหนวยไดเลย ก็ถาผูครองเรือนเปนคนฉลาด
รูจักหลีกเลี่ยงเหตุอันจะทําใหการครองเรือนตองลมจม ประกอบเหตุอันจะทําใหชีวิต
ของตนประสบความเจริญแลว การครองเรือนก็จักมีแตความสมบูรณไมตกอับโดย
แท เพื่อใหวิถีชีวิตแหงการครองเรือน ไดไปโดยราบรื่นไพบูลย ขาพเจาจะไดนํา
หลักธรรมสําหรับผูครองเรือนบางอยาง อันจําจะตองประพฤติบาง จําตองเวนบาง
มาแสดงแกทาน โดยเปนกิจที่ทานฝาฝน หรืองดเวนไมประพฤติแลว การครองเรือน
ก็ยากที่จักถึงความเจริญได
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โทษอะไรบาง ที่ทานผูครองเรือนพึงเวน และคุณอะไรบางที่ควรประพฤติ ขาพเจาได
นํามาวางเปนหลักดังตอไปนี้

โทษที่ผูครองเรือนพึงเวน
อบายมุข ๔ อยาง
ก. อิตฺถีธุตฺโต
ความเปนนักเลงหญิง
ข. สุราธุตฺโต
ความเปนนักเลงสุรา
ค. อกฺขธุตฺโต
ความเปนนักเลงการพนัน
ง. ปาปมิตฺโต
ความคบคนชั่วเปนมิตร
อบายมุข หมายถึง ปากหรือทางแหงความเสื่อม หรือเหตุแหงเครื่องฉิบหาย ตรงกัน
ขามกับอบายมุข แปลวา ปากหรือทางแหงความเจริญ ซึ่งถือเอาความก็ไดแกเหตุ
เครื่องเจริญนั้นเองฯ อบายมุข ๔ พระพุทธเจาไดแสดงแก อุชชยะพราหมณ โดย
ความเปนโทษ อันชนผูครองเรือนพึงเวน เพราะแตละขอ เมือ่ ใครประพฤติแลว ก็
ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายแหงตระกูลวงศ และแกตนผูกระทําโดยสวนเดียว พึง
ทราบโทษของอบายมุขนั้นๆ ดังนี้
ก. ความเปนนักเลงหญิง
คนผูเปนนักเลงหญิงนั้น ถาเมือ่ มีใจจดจออยูในหญิงที่ตนมุงหวังแลว จําตองหมั่นไป
มาหาสู จําตองจายทรัพยเพื่อบํารุงนาง เพื่อใหหญิงรักใคร ถาเปนหญิงมีคูรักอยู
อาจทําใหเกิดอันตราย ถึงแกเสียชีวิตก็ได บางคนถึงกับเสียการงานที่ตนควรได
หากเปนหญิงเสเพล หากินในทางคาประเวณี อาจเปนทางใหเกิดโรคก็ได ถาเปน
หญิงมีสามี อาจทําใหตองทะเลาะวิวาทเปนอันตรายแกชีวิตก็ได
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ข. ความเปนนักเลงสุรา
คนผูเปนนักดื่มนั้น เมื่อติดเสียจนถอนตัวมิไดแลว จําตองจายทรัพยซื้อกิน เมื่อ
ทรัพยหมดไป ก็ทําใหหากินในทางทุจริตผิดกฎหมาย เชน ทําเหลาเถื่อน ตองหลบ
หลีกทํา หลบหลีกกิน หาความสบายมิได ถาถูกจับก็ตองถูกฟองรอง ถูกขังเสีย
ชื่อเสียง เสียวงศตระกูล หมดความนับถือของคนทั้งหลาย เราคงเห็นคนดื่มเหลา
เมื่อดื่มเขาไปแลว หาดีอะไรมิได คลายๆ กับคนบา พูดจาออแอ นักดื่มบางคน
ถึงกับถูกทํารายก็มี
ค. ความเปนนักเลงการพนัน
คนผูเปนนักเลงการพนัน จําตองใชทรัพยของตน บางแหงเกิดโกงถึงกับตีกันตอยกัน
เปนความยังโรงศาลก็มี และอาจตองติดคุกติดตรางก็มี ถาเปนการพนันเถื่อน ตอง
หลบหนีเลน หากเจาหนาที่จับได ก็ตองถูกกักขัง ถูกปรับถูกจํา ทําใหเสียเงินเสีย
ทองอีก ผูชนะก็ยอมกอเวร ผูแพก็ระทมทุกขทําใหเปนเวรแกกัน เดือดรอนทั้งกายทั้ง
ใจ หาความสบายมิได
ง. ความคบคนชั่วเปนมิตร
คนผูคบคนชั่วเปนมิตรนั้น ถึงจะมีนิสัยดีอยางไร ก็อาจกลับกลายนิสัยนั้นใหเลวลงได
มีสุภาษิตกลาวไววา ยํ เว เสวติ ตาทิโส คนคนใด ก็เปนคนเชนนั้นแล ถึงแมคนชั่ว
จะไมแนะนําใหทําชั่ว เราตองทําจนได เพราะการเคยชินในการเสวนากันเปนปจจัย
ถึงเราจะไมดื่มเหลา โลกก็ตองเหมาเอาวาเปนนักดื่ม เพราะอะไร เพราะเพื่อนของ
เราเปนนักดื่ม เราไมเคยทําโจรกรรม เราอาจทําไดในเมื่อคบนักเลงโจรกรรม
ผูหวังความเจริญแหงโภคทรัพย พึงเวนโทษดังกลาวมาดวยความประพฤติ ดังนี้
ไมเปนนักเลงหญิง
ก. น อิตฺถีธุตฺตะ
ข. น สุราธุตฺตะ
ไมเปนนักเลงสุรา
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ค. น อักขธุตฺตะ
ไมเปนนักเลงการพนัน
ง. กลฺยาณมิตตะ
คบคนดีเปนมิตร
คุณที่ควรประกอบ
สัมปทา ๔ อยาง
การงดเวนโทษดังกลาวมา หาเปนการเพียงพอ ที่จะทําใหสมบัติสมบูรณไดไม จึง
ควรที่ผูครองเรือนจําตองประกอบสมบัติ ๔ อยาง ดังตอไปนี้
ก. อุฏฐานสัมปาทา
ถึงพรอมดวยความหมัน่
ข. อารักขสัมปทา
ถึงพรอมดวยการรักษา
ค. กัลยาณมิตตตา
คบคนดีเปนมิตร
ง. สมชีวิตา
เลี้ยงชีพโดยสมควร
สัมปทา ๔ อยาง สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงแสดง แกอุชชยะพราหมณ โดยความ
เปนกิจที่ผูครองเรือน ควรประกอบเพื่อความเปนทางไหลหลั่งมาแหงโภคทรัพย ยศ
ไมตรี ซึ่งเปนผลที่บุคคลปรารถนา คนผูทาํ ใหบริบูรณในสัมปทา ๔ อยางไดชื่อวายึด
ไวไดซึ่งประโยชนในภพนี้ และตั้งตนไดในปจจุบัน พึงทราบอธิบายดังนี้
ก. ถึงพรอมดวยความหมั่น
กิจที่ควรจําเปนเบื้องตน และเปนที่ตั้งก็คือ ความหมัน่ ความขยัน แตพึงเขาใจวา
ตองหมั่นในทางที่ดี
จึงจะใหคุณความหมั่นเพียรเปนเครื่องพยุงจิต
ในอัน
ประกอบการงานมิใหทอถอย ไดชื่อในบาลีเปนหลายประการ โดยลักษณะเปนตนวา
อุฏฐานะ เพราะเปนเหตุไมนั่งนิ่งใจวิริยะ เพราะเปนเหตุแกลวกลา อุตสาหะ เพราะ
เปนเหตุอาจหาญ ธิติ เปนเหตุมนั่ คง อัฏธิติ เพราะเปนเหตุไมหยุด วายามะ เพราะ
เปนเหตุชักไป ปรักกมะ เพราะเปนเหตุกาวหนา อัปปฏิวานี เพราะเปนเหตุไมถอย
หลัง ปธานะและปคคาหะ เพราะเปนเหตุประคองใจไว ความหมั่นดังกลาวมา เมื่อ
เขาหนุนในกิจการใดๆ ยอมเสริมกิจนั้นๆ ใหแรงขึ้นทั้งฝายดีและฝายชั่ว
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แทจริง ไมวาสิ่งไร ถารูจักใชก็เปนคุณ ไมรูจักใชก็ใหโทษ เชน อาหารที่นิยมเปนของ
กิน ถารูจักกินแตพอดี และของดีก็ใหคุณ ถาไมรูจักกิน และกินมากเกินไป หรือ
ของบูดของแสลง ก็กลายเปนของใหโทษ ฉันใด ความเพียรก็ฉันนั้น ทีป่ ระกอบชอบ
ก็ยอมใหสําเร็จประโยชนแกชนทุกหมูเหลา คนใชของจุลกะเศรษฐีมีความหมั่นขยัน
และรูจักประกอบการคาขายใหตองกาลเทศะ กอรางสรางตัวขึ้นในไมชา ตอมาก็
กลายเปนเศรษฐีมั่งมีเงินทอง
ข. ถึงพรอมดวยการรักษา
คนผูครองเรือน เมื่อหมั่นขยันทําการงานโดยชอบธรรม ก็เปนทางเจริญแหงโภค
ทรัพยไดแลว แตถาขาดระวังรักษาในทรัพยสมบัติหรือในตําแหนงหนาที่ ก็อาจลม
จมและเสื่อมเสียได ไมถึงความเจริญยิ่งขึ้นไป ดังนั้น จึงตองสมบูรณดวยการรักษา
อีกโสดหนึ่ง
ความเกิดขึ้นในเบื้องตน แปรไปในทามกลาง และแตกสลายในที่สุด เปนสภาพของ
สังขาร ก็จริงอยู ก็แตวา พัสดุสงิ่ ของที่เจาของรูจักถนอมรักษายอมถาวร เปนเครื่อง
อุปกรณแหงชีวิตไปไดนานตลอดกาลอันควร อันจะดวนปลอยใหยอยยับไปจนหาชิ้น
หาอันมิไดนั้น มิใชปราชญจะสรรเสริญ เพราะไมเปนไปเพื่อความเจริญในทางโลก
ทางธรรม สิ่งที่ฉิบหายไปแลว ก็ยากที่จะทําคืนได แมการงานที่ไดอาศัยทําเปนการ
เลี้ยงชีพ ถาลมละลายหลุดมือไปแลว ยอมหมดทาง กวาจะไดเหมาะเชนนั้นก็ยาก
อยู เหตุฉะนั้นการระวังรักษา จึงเปนหลักอันสําคัญที่ผูครองเรือนจะเวนเสียมิได
ค. คบคนดีเปนมิตร
คนผูตั้งตนไวดวยความหมั่น ประกอบดวยการรักษาเปนอันดีแลว ถาคบเพื่อนชั่ว
ถูกยั่วยุในทางผิด ประกอบกิจผลาญตน อาจกลายเปนทุรชนจนจอนจอไปก็ได จึง
จําตองอาศัยการเสวนากลัยาณมิตร เปนปจจัยอีกโสดหนึ่ง
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ลักษณะแหงคนดีคนชั่ว ทานแสดงไวในพาลบัณฑิตสูตรวา คนผูมีกายวาจาใจไม
สะอาด คือทางกายก็ฆาสัตว เปนตน ทางวาจาก็พูดเท็จ เปนตน และทางใจก็คิด
โลภ เปนตน จัดวาเปนคนพาลหรือคนชั่ว สวนผูประพฤติตรงกันขามจัดวาเปนคนดี
การที่คบคิดคลุกคลีอยูดวยกัน ยอมผันอัธยาศัยของฝายออนใหผอนตามฝายกลาได
โดยที่สุดตนไมไรวิญญาณ อาศัยการเกี่ยวพันแหงกิ่งและราก ตอนานเวลา ยังอาจ
พาเอารสของไมบางชนิดใหผิดเดิม กลายเปนรสของไมอีกชนิดหนึ่งไปได จะกลาวไป
ใยถึงการสมาคมของมนุษยชนเลา คบคนดีมีแตชี้ความเจริญให ในยามประมาท
พลาดพลั้ง ยังไดรับความชวยเหลือ เมื่อมีภัย ก็เปนที่พึ่งพํานักได และละทิ้งในยาม
วิบัติ ทานจึงวา คบคนดีเปนศรีแกตัว การคบคนก็เปนหลักสําคัญอันหนึ่งที่ผูครอง
เรือนจําตองสังวรระวัง เพราะถาพลาดพลั้ง ก็เปนทางวินาศแหงโภคทรัพย และแก
ตนเองได
ง. เลี้ยงชีพโดยสมควร
ผูตั้งตนไดดวยคุณสมบัติดังกลาว ถายังเปนคนเขลา ไมรูจักจับจายใชทรัพย ให
สมควรแกทรัพยที่หาไดแลว การครองเรือน ก็อาจจัดถึงความลมจม ตั้งอยูไมติดได
เพราะโทษแหงการไมรูจักใชสอย ก็แรงไมนอยอยูเหมือนกัน จึงควรที่ผูครองเรือนจํา
จักกวดขันการใชจายทรัพย ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอีกโสดหนึ่ง
จริงอยู ทรัพยยอมเปนของควรถนอมรักษา แตมิใชวา หวงแหนเก็บไวใหหนัก
กระเปาเฉยๆ ไมใชเลย หรือใชอยางกระเบียดกระเสียรฝดเคือง จนแทบไมรูสึกถึง
ประโยชนของทรัพยวา เปนเชนไร ชื่อวาทรัพยใหไรผล ประหนึ่งกระเบื้องซึ่งมี
ประโยชนนอยที่สุดแตก็ไมควรนึกวา ทรัพยเปนของสําหรับจับจายใชสอยอยางเดียว
แลวตั้งหนาตั้งตาใชอยางสุรุยสุรายไมแลเหลียวถึงทางได เพราะทรัพยมีราคากวา
กระเบื้อง การใชเปลืองโดยไรผลจึงมิบังควรเลย ก็ความพอดีที่เรียกวา มัธยัสถนั่น
แล ยอมชอบดวยประการทั้งปวงฯ กิริยาที่ไมรูจักประมาณในการจาย เปนเหตุตั้งอยู
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นานไมได แหงตระกูลอันมั่งคั่งอยางหนึ่ง ทานจึงสอนใหแบงทรัพยไววา คนผูอยู
ครองเรือนพึงแบงโภคะโดยสวน ๔ คือ พึงบริโภคใชสอยสวน ๑ ประกอบการงาน ๒
สวน เก็บสวนที่ ๔ ไว ดวยตั้งใจวา เมื่ออันตรายเกิดขึ้น เราจักไดใชสอยทรัพยนั้น
ก็หลักของการใชทรัพย ทานสุนทรภู กลาวไวเปนคํากลอนอยานาฟง ดังนี้
มีสลึกพึงประจบ
ใหครบบาท
อยาใหขาดสิ่งของ
ตองประสงค
ถามีนอยใชนอย
คอยบรรจง
อยาจายลงใหมาก
จะยากนาน.

สังคหวัตถุธรรม
อันประพฤติปฏิบัติดังกลาวมา เมื่อผูครองเรือนดําเนินตามไดแลว ก็ยอมเปนทาง
แหงการตั้งตนไดในปจจุบัน แตนั้นพึงบําเพ็ญธรรมแกเพื่อนมิตรสหาย ซึ่งจะเปนมูล
ใหจูงใจของมิตรสหายนิยมรักใคร ชวยเหลือซึ่งกันและกันในเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น
แกตนเอง หรือแกครอบครัว เพราะหลักมีอยูวา คนเรานั้นจะอยูโดยลําพังแตผูเดียว
หาไดไม จําตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อชวยเหลือการงานกันบาง เพื่อ
แลกเปลี่ยนสรรพสินคากันบาง ก็แตกิจเหลานี้จะสําเร็จได ก็เพราะการสงเคราะห
อนุเคราะหกันและกันเปนปจจัย ก็แลหลักอันนี้ คือการตั้งตนอยูในสังคหวัตถุธรรม
นั่นเอง
สังคหวัตถุธรรม ไดแก ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ทานปน
หลักที่ควรประพฤติไวเปน ๔ ดังนี้
ก. ทาน ข. พูดไพเราะ ค. ประพฤติประโยชน ง. วางตนเสมอ
หลักธรรมทั้ง ๔ นั้น มีอธิบายเปนขอๆ ดังตอไปนี้
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ก. ทาน
ทานคือการให การทานเปนหลักสําคัญที่ผูครองเรือนไมควรละเลย เพราะอันคนเรา
พอใจรักใครกัน หรือนับถือในกันนั้น ในเบื้องตนจําตองหวานทานลงกอน ทานนี้ถา
เปรียบเทียบ ก็เปนเหมือนสะพาน หรือเปนสื่อสายในอันที่จะจูงใจของนรชนใหนิยม
ชมชิด อยากผูกมิตรไมตรี และเปนวิถีสัมพันธไมตรีใหยืนนาน ในหมูชนผูอยู
ใกลเคียงกัน อันเราจะปฏิเสธวา มิตองการความชวยเหลือจากใครนั้น ยอมไมได
คงมีบางคราวที่เราจําตองพึ่งคนอื่น เพื่อชวยเหลือกิจการงาน ก็แตวา ใครเลาจะ
ชวยเหลือเรา ในเมื่อเรามิไดทําบุญทําคุณแกเขา ทางใดเลาจะประเสริฐเทาหวาน
ทาน โดยสละใหปนตามสมควร
ในระหวางครอบครัว ถาผูเปนพอบานแมบา น ตระหนี่ เหนียวแนน ไมเจือจานแก
บริษัทบริวารของตน ก็ยากที่จะทําใหบริษทั บริวารของตนนิยมรักใครได ตอเมื่อได
บําเพ็ญทาน ใหปนโดยควรแกเหตุการณนั้น ความนิยมนับถือก็เกิดขึ้น ทานจึงเปน
หลักอันหนึ่งซึ่งผูครองเรือนควรคํานึงไว
ข. พูดไพเราะ
ผูครองเรือนแมทําทานใหบริบูรณแลว ก็เปนทุนสามารถใหสงเคราะหอนุเคราะหซึ่ง
กันและกัน และเปนเครื่องสมานไมตรีไดอยู แตถาหากวา การเจรจาปราศัย ยังไม
เปนไปไพเราะแลวก็ยากจะสมานใจใหรักใครไดนาน เพราะวาจาก็นบั วาเปนสวนหนึ่ง
ซึ่งสําคัญอันคนเราจะดีหรือเสีย เหตุเพราะวาจาก็มี การพูดดียอมเปนศรีแกตน การ
พูดชั่วยอมเปนภัยแกนตน วาจาดีทานสรรเสริญวาเปนอุดมมงคล อันการพูดเราอยา
คิดวางาย แทจริงใครๆ ก็พูดได แตการที่จะพูดใหคนพอใจนั้นยากอยู การใชคน ถา
เราพูดจาหยาบคายใสเขาแลว ก็ยากที่จะใชเขาได ถึงจะทําใหดี โดยฝนใจทําให
และก็รับรองไมไดวาจักเปนภัยแกเราหรือไม การพูดจาไพเราะ ไมเพียงนําความ
ปราโมทยใหแกผูอื่น ถึงผูพูด แมพูดไปแลวก็ชื่นใจ ยิ่งในครัวเรือนกันแลว ยอมเปน
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สําคัญ พอบานแมบา นจะประสานสามัคคีแหงลูกหลานใหเปนไปโดยมั่นคงก็ดี ให
นิยมรักใครก็ดี หรือในสวนลูกหลานจักปรองดองกันก็ดี จําตองพูดจาไพเราะตอกัน
โดยผูอยูในตําแหนงพี่ ก็เรียกพี่ อาก็เรียกอา และจะ จา คะ ขา ตามควร การ
พูดจาไพเราะเปนหลักอันหนึ่งที่ผูครองเรือน ไมควรละเวน
ค. ประพฤติประโยชน
เพียง ๒ หลักเทานั้น ก็ยังหาเปนการเพียงพอไม จําตองระวังการประพฤติอีกดวย
เพราะถาทําสิ่งที่เกิดโทษแลว ก็ทําลายผลที่จะใหสงเคราะหกันและกันเสีย ก็การที่
จะประพฤติประโยชนนั้นมีเปน ๒ ทางคือ
ก. ทําทางกาย
ข. ทําทางวาจา
การชวยขวนขวายทําธุระใหแกผูอื่น ดังมารดาบิดาออกทรัพยใหบุตรธิดาไดเลาเรียน
ศึกษา หรือจัดแจงใหมีครัวเรือนเปนหลักแหลง หรือทําการงานที่ปราศจากโทษ เชน
ปราบถนนหนทางใหราบรื่น เพือ่ ใหการสัญจรของประชาชนเปนไปโดยสะดวก คน
ใหญคนโต เอาเปนธุระแกผูอยูอาศัย หรือผูอยูอาศัยก็ชวยทําธุระใหทานโดยเต็มใจ
และมิตรสหายประพฤติประโยชนตอกัน เชนชวยเหลือกัน เปนตน เหลานี้จัดเปนการ
ประพฤติประโยชนทางกาย มารดาบิดาสั่งสอนบุตรธิดาก็ดี มีความรูแลวชวยแนะนํา
แกผูอื่นก็ดี ประกาศบอกบุญกุศลก็ดี เหลานี้ เปนความประพฤติประโยชนทางวาจา
ความประพฤติ ๒ อยาง จัดเปนหลักอันหนึ่งที่ผูครองเรือน ไมควรละเมิดเสีย
ง. วางตนเสมอ
หลักที่ ๔ คือ การวางตนเสมอ ตอคนทุกชั้นทุกวัย ที่เรียกกันวา ไมถือตัว เปน
ผูนอย เมื่อไดรับยศศักดิ์สูงกวาปกติเดิมแลวก็ไมพึงแสดงอาการทะนงตน เหยียด
ผูใหญที่ไรยศกวา ในระหวางเพื่อน ปกติเดิมเคยประพฤติอยางไร ก็อยางนั้นไม
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เปลี่ยนแปลง เมื่อเชนนี้ จักทําใหหลักอื่นๆ พลอยคงทนได ผูตงั้ อยูในหลักธรรมอันนี้
หากเปนผูใหญ ผูนอ ยก็จักรักใครและนับถือไมจืดจาง ถาเปนมิตรก็จะเปนเหตุให
มิตรธรรมจําเริญยิ่งขึ้น หาความแตกสามัคคีกันมิได
หลัก ๔ ขอดังกลาวมา ยอมควบคุมสามัคคีของโลกใหยั่งยืนจีรังกาล สมานไมตรี
ภาพใหไพบูลย ซึ่งทานเปรียบเสมือนเพลารถ คุมลอรถใหแนนในขณะแลนไป ฉะนั้น
ฯ
บํารุงมารดาบิดา
ทานผูครองเรือน เมื่อตั้งตนไดแลว ก็ไมควรลืมทานผูบงั เกิดเกลาทั้งสอง คือ พอและ
แมเสีย พอแมทั้งสอง ก็คือ พระพรหมของลูก เปนพระอาจารยอันลําเลิศของลูก
ทุกทานมีชีวิตชีวามาจนถึงตั้งตนได ก็เพราะการเลี้ยงดูของพอแม พอแมตองฝา
อันตรายแสนจะลําบากแสนจะเหนื่อยยาก ตองทําการงานทางบกทางน้ํา ก็เพื่อลูก
ของตนเอง มิใชใครอืน่ ที่ไหนเลย อันทางทีจ่ ะบํารุงพอแม นักปราชญไดวางหลักไว
ดังนี้
ก. เลี้ยงทาน
ข. ทํากิจของทาน
ค. ดํารงวงศตระกูล
ง. ประพฤติตนใหดี
จ. เมื่อทานตาย ทําบุญอุทิศใหทาน
หลักเหลานี้ ดูไมเปนการยากอะไร ในการที่ทานจะทํา ทานคงไมอยากใหใครวา
กลาวนินทาทาน วาเปนลูกอกตัญู ไมรูจักคุณของพอแม ทานจะตองเจ็บใจในเมื่อได
ยินคนกลาวลงโทษ วาทานอกตัญูตอพอแมของตน ไมมีทางใด ที่จะตัดทําลายลาง
คําซึ่งกลาวหาเชนนั้น นอกจากประพฤติตนตามหลักดังไดกลาวไวเปนอันดี ทานลืม
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ใครก็ลืมเถิด แตอยาลืมพอแมผูใหกําเนิดใหทานเห็นเดือนเห็นตะวันเลย นี้เปนหลัก
อันหนึ่ง ซึ่งทานควรบําเพ็ญเปนคูกันไปกับการครองเรือน
ทําความรูจกั ศีล
หลักอีกประการหนึ่ง ที่ทานพึงประพฤติปฏิบัติเปนคูก ันไป กับการตั้งตนไดในทาง
ฆราวาสก็คือ ทําความรูจักกับพระศาสนา ซึ่งพระโคดมพุทธเจาเปนเจาของ และมี
หมูสาวกของพระองคบริหารกันอยูในทุกวันนี้ ในเบื้องแรกพึงปลูกศรัทธา คือความ
เชื่อมั่นในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เมื่อเห็นวาใจมั่นคงตอ
พระพุทธศาสนาดีแลว แตนั้นพึงทําความรูจ ักศีลเปนขั้นตอไป ศีล หมายถึง ปกติของ
กาย วาจา เรียบรอยสุภาพมีหลายอยาง ตางโดยเปนศีล ๕ เรียกนิจศีลบาง เปนศีล
๘ เรียกอุโบสถศีลบาง ในที่นี้ขาพเจาจะแนะใหทานทําความรูจักกับศีล ๕ อยางเดียว
ศีล ๕ ประการนั้นมีดังนี้
ศีล ๕
ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป
อทินนาทานา เวรมณี เวนจากถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให ดวยอาการขโมย
กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เวนจากประพฤติผิดในกาม
มุสาวาทา เวรมณี เวนจากพูดเท็จ
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เวนจากดื่มน้ําเมา คือ สุราเมรัย
สิกขาบทที่ ๑
ขอนี้ ไดแก หามมิใหฆาสัตว คําวาสัตว ประสงคเอาทั้งมนุษยและสัตวเดรัจฉานที่ยัง
เปนอยู มนุษยก็ไมเลือกประเภทไหน โดยที่สุดแมยังอยูในครรภ ไมทันคลอด ถึง
สัตวเดรัจฉานก็เชนเดียวกัน ทานหามไว ก็ดวยมุงใหปลูกเมตตาจิตในหมูสัตว
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สิกขาบทที่ ๒
ขอนี้ ไดแก หามการขโมยของที่อยูในกรรมสิทธิ์ของผูอื่น ของที่เขามิอนุญาตให
ไดแก ของมีเจาของ จะเปนสิ่งที่มีวิญญาณหรือไรวิญญาณก็ตาม นี้อยางหนึ่ง ของที่
มิใชของใครแตมีผูดูแลรักษา เชน ของที่เปนพวกพุทธบูชา หรือของกลาง เชน ของ
สงฆและของสําหรับสโมสรสถานอยางหนึ่ง ผูที่ประพฤติลวงในของดังกลาวมา ชื่อ
วาประพฤติผิดศีลขอนี้ บัญญัติขึ้นก็ดวยหวังจะใหมนุษยเลี้ยงชีพในทางชอบธรรม
เวนจากการเบียดเบียนทรัพยสมบัติของกันและกัน
สิกขาบทที่ ๓
คําวา กาม หมายถึง กิริยาที่รักใครกันในเชิงประเวณีชูสาว บัญญัติขึ้นก็เพื่อจะ
ปองกันความแตกราวในหมูมนุษย ใหรักษาสิทธิ์ของเขา เหมือนของเรา และทําให
เขาไววางใจซึ่งกันและกัน ชายหญิงถึงแมจะมิไดเปนญาติกัน แตกย็ ังรักใครกัน
เหมือนญาติดวยอํานาจแหงความปฏิพัทธในเชิงกาม
เมื่อชายคนไหนไปทําชูดวย
ภรรยาของทานแลว ยอมเปนเหตุใหสามีภรรยาแตกราวกัน ความสุขจะมีไดอยางไร
ผูใดไมประพฤติผิดประเวณี ผูน ั้นชื่อวาทําความสามัคคีในหมูม นุษย และทําความ
ไววางใจกันใหเกิดมี
สิกขาบทที่ ๔
คําเท็จ คือคําที่ไมจริง คําโกหก ใหกลาวแตคําสัตย บัญญัติไว ก็ดวยหวังจะหาม
การตัดประโยชนทางวาจา อันความจริงเปนสิ่งที่คนทั้งหลายนิยมนับถือ การที่เราไต
ถามขอความอะไรจากใคร หรือฟงใครเลาอะไร ก็ตองการรูเรื่องจริง เพราะความจริง
เปนสิ่งที่ไมตาย เมื่อคนเราประสงคเชนนี้ ใครขืนฝนความรูสึกของตน พูดใหพลาด
ความจริง ก็ชือวาตัดประโยชนของทานใหเสียไป
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สิกขาบทที่ ๕
เมรัย ไดแก น้ําเมา ที่เขาดองยังมิไดกลั่น เชน น้ําตาลเมาตางๆ เปนตน ก็เมรัยนั้น
เขานํามากลั่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหรสแรงขึ้น นี้เปนสุรา สุราและเมรัยนี้ เปนของทําให
ผูดื่มเสียสติอารมณ ทําปกติของกายวาจาใหเสียไป เวาลาปกติ กิรยิ าอาการ
บางอยางทําไมได ครัน้ เหลาเขาปากแลว ความเมายอมทําไดทั้งนั้น บัญญัติไวก็เพื่อ
มิใหละเมิดขอหามเบื้องตน เพราะคนเราเมือ่ เมาแลว อาจจะฆาสัตวกได อาจลัก
ขโมยของผูอื่นก็ได
บําเพ็ญธรรมคูกับศีล
เมื่อไดกลาวถึงศีล อันเปนหลักที่ผูครองเรือนควรมีไวประดับกายแลว จึงควรกลาวถึง
ธรรมอันเปนคูกับศีลดวย จะไดชวยใหศีลเปนไปโดยดียิ่งขึ้น อันธรรมที่ควรบําเพ็ญ
เปนลําดับไปนั้นมีดังนี้
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 คือไมตรีจิตที่คิดรักใครในผูอื่น คลายมิตรตอมิตรมีความรักใครกันฉะนั้นฯ
คุณขอนี้ ยอมเปนเหตุใหมนุษยมีความสงเคราะหกันและกัน และอุดหนุนสิกขาบทที่
๑ ใหดีขึ้น ถาวามนุษยทั่วโลก ตางมีเมตตาตอกันแลว การทํารายกันก็จักไมมี
เปนอันวา ไมมีใครประพฤติลวงสิกขาบทที่ ๑
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กรุณา คือ ความคิดชวยเหลือใหผูอื่นพนทุกข คุณขอนี้เมื่อเกิดมีแลว ก็เปนเหตุให
มนุษยทําการชวยทุกขภัยแกกันและกัน ความคิดในอันที่จักเบียดเบียนกันก็จักไมมี
หรือมีก็นอยลง
การแสดงเมตตากรุณานี้ เมื่อไดบําเพ็ญใหถูกที่แลว ยอมอํานวยผลอันดีงาม ใหแก
ผูบําเพ็ญและผูไดรับ ทําความปฏิบัติของผูมีศีล ใหงดงามยิ่งขึ้นเหมือนเรือนแหวน
ประดับหัวแหวนใหงามฉะนั้น
๒. สัมมาอาชีวะ ไดแก เที่ยวเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ เปนเครื่องอุดหนุนผูมีศีล ใหมี
กําลังในอันรักษาศีลยิ่งขึ้น คนมีศีลถึงเวนจากการหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดแลว หาก
ไมหมั่นขยันหาเลี้ยงชีพในทางชอบ จะไดอะไรเปนกําลังเลี้ยงชีวิตเลา หรือจะอาศัย
ทุนทรัพยเดิม ก็ทรัพยนั้น เมื่อไมมีใหมเพิ่มเติม ก็ยอมมีแตจะสิ้นไปโดยสวนเดียว
เหมือนบึง ถามีแตน้ําไหลบาไปทางเดียว ไมมีทางน้ําเขา บึงนั้นก็มีแตจะแหงไปทุก
วัน ฉะนั้น คนมีศีล เมื่อไมมีทรัพยสําหรับจับจายเลี้ยงชีวิต ถูกความอยากจนบีบคั้น
ก็ยากที่จะมั่นคงอยูในศีลได ถึงจะรักษาใหบริสุทธิ์ก็เปนไปไดอยางลําบากยากเข็ญ
คนมีศีลบางคนที่ปรากฏวาตองยากจน ก็นาจะเปนเพราะเหตุนี้เอง ฉะนั้นผูมีศีล จึง
ไมควรนิ่งนอนใจ ควรหมั่นประกอบกิจ ในการหาเลี้ยงชีวิตในทางชอบ จะเปนเหตุ
ใหมีกําลังในการรักษาศีลยิ่งขึ้น
๓. สํารวมในกาม ไดแก กิริยาที่คอยระวังไมประพฤติมักมาในกาม คุณขอนี้ ยอม
สองความบริสุทธิ์สะอาด ของชายและหญิงใหกระจางแจมใส คนผูงดเวนจากการ
ประพฤติผิดในกามทั้งหลายแลว แตยังประพฤติหมกหมุนอยูในกาม ยอมไรความมี
สงาราศี ชื่อวายังมีมลทินติดตัวอยู ยอมไมพนจากความติเตียนได ชายเมือ่ มีภรรยา
แลว ควรพอใจอยูแตในภรรยาของตน จะไดเปนที่วางใจของคนทั้งหลาย หญิงเมื่อมี
สามีแลว ก็พึงพอใจอยูในสามีของตน จะไดเปนที่ชื่นชมของสามีตางๆ
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๔. ความมีสัตย ไดแก ความประพฤติซื่อตรงตอบุคคล ตอหนาที่ พรอมทั้งกายวาจา
ใจ คือทําจริงพูดจริง ใจจริง ไมโอนเอน เมื่อใหความสัตยแกใครไวแลว ก็รักษา
ความสัตยนั้นไวมั่นคง อันความสัตยนี้ ทานสรรเสริญวา เปนถอยคําที่ไมรูจักตาย มี
รสอรอยยิ่งกวารสทั้งหลาย เมื่อหมั่นคํานึงถึงความสัตยคําจริงอยูแลว ความคิดที่จะ
พูดเท็จ พูดโกหกเขาก็หมดไป ทําใหเปนคนพูดจริง ความมีสัตยเปนคุณสมบัติที่ผูมี
ศีล ควรบําเพ็ญ จะไดทําใหศีลบริบูรณดียิ่งขึ้น หาความดางพรอยเพราะวาจาไมได
๕. ความมีสติรอบคอบ ไดแก มีสติคอยตรวจตราอยูเสมอ ไมเลินเลอ มีอาการดังนี้
ก. ความระวังในเรื่องอาหารการกิน
ข. ความระวังในหนาที่การงาน
ค. ความระวังในการทํา การพูด การคิดของตนมิใหพลาด
การงานทุกอยาง มิวาในทางคดีโลก หรือ คดีธรรม ถามีสติคอยควบคุมระวังอยูแลว
ความผิดพลาดก็ไมมี หรือแมจะมีก็เปนไปโดยสวนนอย ทําใหเปนผูมองเห็นโทษและ
อานิสงสของการงานที่จะทําลงไป ความมีสติรอบคอบ ยอมชวยผูมีศีลใหดียิ่งขึ้น
จริยาวัตรสําหรับหญิงสะใภ
ในบทนี้ จะกลาวถึง จริยาหรือหลักธรรม สําหรับหญิงสะใภ ควรประพฤติปฏิบัติ
ในขณะเมื่อตนไปอยูยังสกุลผัว เมื่อหญิงสะใภประพฤติตามได ความสุขสบายก็
เกิดขึ้นเปนเงาตามตัว แตพึงเขาใจวาหลักธรรมอันนี้มิได เจาะจงเฉพาะหญิงสะใภ
เทานั้น ถึงหญิงอื่น ก็เหมาะแกความเปนหลักที่ควรประพฤติเชนเดียวกัน ก็จริยา
วัตรนั้นมี ๑๐ ขอดังนี้
ไฟภายในอยาพึงนําออก
ไฟภายนอกอยาพึงนําเขา
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พึงใหแกบุคคลที่ให
อยาพึงใหแกบุคคลที่ไมให
พึงใหแกบุคคลที่ใหและที่ไมให
พึงนั่งใหเปนสุข
พึงบริโภคใหเปนสุข
พึงนอนใหเปนสุข
พึงบําเรอไฟ
พึงนอบนอมเทวดาทั้งหลาย
ในจริยาวัตรทั้ง ๑๐ นี้ ดูดังทานกลาวไวเปนทํานองคําปริศนา แตทานกลาวอธิบาย
ไวดังนี้
จริยาวัตรขอ ๑
หญิงสะใภผูไปอยูตระกูลผัว เมื่อไดเห็นโทษสิ่งใดสิ่งหนึ่งของพอผัวแมผัว และผัวของ
ตนเองเแลว อยาพึงนําไปบอกเลาแกชนผูอยูภายนอกเรือน
จริยาวัตรขอ ๒
หญิงสะใภผูไปอยูตระกูลผัว เมื่อไดยินไดฟงถอยคําของคนบานใกลเรือนเคียง กลาว
ตําหนิติโทษพอผัวแมผัว และผัวของตนเองแลว อยาพึงนําเอาคําของชนเหลานั้นมา
บอกเลาใหพอผัวแมผัวและผัว ทราบ
จริยาวัตรขอ ๓
ชนทั้งหลายเหลาใด ผูอยูบานใกลเรือนเคียงก็ดี หรือหางก็ดี เมื่อมายืมเครื่อง
อุปกรณสิ่งของไปแลว ครั้นเสร็จกิจธุระก็นํามาคืนใหคอื สงคืน แมภายหลังมาขอยืม
อีก หญิงสะใภก็พึงใหแกชนทั้งหลายเหลานั้น
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จริยาวัตรขอ ๔
ชนทั้งหลายเหลาใด จะเปนญาติมิตรสหาย ผูอยูใกลเคียงกันก็ดี หรือมิใชญาติมิตร
สหายก็ดี เมื่อมายืมสิง่ ของเครื่องอุปกรณไปใชสอย ครั้นเสร็จธุระแลว ก็หาสงคืนไม
หญิงสะใภผูอยูในตระกูลผัว อยาพึงใหแกชนทั้งหลายเหลานั้น
จริยาวัตรขอ ๕
ญาติมิตรสหายทั้งหลาย ผูยากจนขัดสน มาขอยืมสิ่งของเครื่องใชไปแลว เมื่อเสร็จ
ธุระของเขา จะคืนใหหรือมิสงคืนใหก็ตามทีเถิด แมภายหลังมายืมอีก อันหญิงสะใภ
ก็พึงใหแกชนทั้งหลายเหลานั้น
จริยาวัตรขอ ๖
อันหญิงสะใภ ผูไปอยูตระกูลผัว พึงกําหนดสถานที่ควรนั่ง ไมควรนั่งในสถานที่อัน
ตนแลเห็นพอผัวแมผัวและผัวของตน เพราะเปนเหตุจะใหตนตองลุกขึ้น เมื่อเปน
เชนนี้แลว ก็ชื่อวานั่งไมเปนสุข เมื่อนั่งในที่อันตน ไมจําตองลุกขึ้นแลวก็ชื่อวานั่งเปน
สุข
จริยาวัตรขอ ๗
หญิงสะใภ ผูไปอยูยังตระกูลผัวแลว ไมบังควรบริโภคกอนพอผัวแมผัวและผัวของตน
พึงคอยดูแลเพิ่มเติมสิ่งที่บกพรอง หรือยังไมได เมื่อคนเหลานั้นบริโภคแลว ตนจึง
บริโภคตอกาลภายหลัง เมื่อเปนเชนนี้ ความสุขในการบริโภคจึงจะเกิดมี
จริยาวัตรขอ ๘
อันหญิงสะใภ ผูไปอยูตระกูลแหงผัวแลว ยามจะหลับนอน อยาพึงนอนกอนพอผัว
แมผัวและผัวของตน พึงทําวัตรปฏิบัติที่ควรจะกระทําแกพอผัวแมผัว และผัวใหเสร็จ
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๑๗

เรียบรอยเสียกอน เมื่อเรียบรอยดีแลว ตนจึงนอนตอภายหลัง เมื่อปฏิบัติเชนนี้ จึง
จะไดความสุขในการหลับนอน
จริยาวัตรขอ ๙
อันหญิงสะใภ ผูไปอยูในตระกูลแหงผัวแลว พึงบํารุงบําเรอ พอผัวแมผัวและผัวของ
ตน ตั้งทานเหลานั้นไวใหเปนปานประหนึ่งวากองไฟที่พวกฤาษีชีไพรบําเรอยู ฉะนั้น
จริยาวัตรขอ ๑๐
หญิงสะใภ ผูไปอยูตระกูลแหงผัวแลว พึงทําการนอบนอมพอผัวแมผัวและผัวของตน
ตั้งทานเหลานั้นไวเหมือนหมูเพทยดา ที่ชนทั้งหลายพากันกราบไหวบูชา ฉะนัน้
จริยาวัตรแหงคูผัวเมีย
ในบทนี้ ขาพเจาจะกลาวถึงจริยาวัตร ที่คูผัวเมียผูผานชีวิตวิวาหไปแลว จะพึง
ประพฤติปฏิบัติตอกันและกัน เพื่อความสมบูรณพูนสุขแหงชีวิตวิวาห คูผวั เมียบางคู
เมื่อผานชีวิตวิวาหไปแลว ความสุขในชีวิตวิวาหแทบหาไมได เขาทํานอง ๓ วันดี ๔
วันราย บางคูก็อยูดวยกันยั่งยืนมั่นคง จนแกจนเฒาจนตายจากกัน แตสุขทุกขใน
ชีวิตวิวาหเปนอยางนั้น ขาพเจาก็ยังไมทราบเพราะยังไมเคยผานชีวิตวิวาหไปเลย ถา
ขาพเจาจะคอยใหชีวิตของขาพเจาผานวิวาหเสียกอน แลวจึงเขียนบทนี้นั้น ขาพเจา
ก็เห็นจะไมไดเขียนแนนอน คูผัวเมียจะประพฤติอยางไรนั้น ขาพเจาจะวางหลักให
ทานไวดังนี้
ก. เอาใจตอกัน
คูผัวเมียบางคู เมื่อเขาสูชีวิตวิวาหแลว การเอาใจกันยอมเปนกฎอันหนึ่งซึ่งควรคํานึง
ผัวก็ดี เมียก็ดี ตางฝายตางเอาใจกัน ไมถือเอาแตใจของตนเปนประมาณ ความสุข
หลักธรรมของผูครองเรือน
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สําราญในชีวิตวิวาหกเ็ กิดขึ้น ความแตกราวรานอะไรก็ไมมีได ถาผัวไปอยางหนึ่ง
เมียไปอีกอยางหนึ่งแลว ความดูดดื่มในการครองเรือนก็หมดไป หาเปนสุขในการ
สมรสไดยาก
ข. ความนับถือกัน
กฎอีกประการหนึ่งที่พึงนําไปใช ก็คือความนับถือในกันและกัน ไมแสดงอาการดู
หมิ่น เหยียดหยัน บางคูเมื่อไดสมสูกันแลว ขาดความนับถือกันและกัน ตั้งหนาเอา
ความถือตนเขาใสกัน พลาดนิดพลาดหนอยไมได โพนทนาดาวาตางๆ นานา คาม
นับถือกัน จึงควรที่คูวิวาห จักนําไปใชประการหนึ่ง
ค. มอบสิทธิ์
การที่ไมรั้งสิทธิ์อํานาจในบานไวแตผูเดียว ตางก็มอบอํานาจในสิทธิ์บางอยางใหดูแล
ยอมเปนมูลแหงความสุขอยางหนึ่งเหมือนกัน ถาตางคนตางหวงสิทธิ์ เกรงวามอบ
ใหเปนใหญในหนาที่นั้นๆ แลวก็จะขมขู อยางนี้ใชไมได ชีวิตวิวาหของทานจะไมได
รับความสมบูรณพูนสุข ไดเลย
ง. ไมนอกใจ
กรรประพฤติไมนอกใจกัน ก็เปนฐานะอยางหนึ่ง ที่จะยังสุขในการวิวาหใหเกิดขึ้น
ทางสามีก็ไมประพฤตินอกใจภรรยา สวนภรรยาก็ไมประพฤตินอกใจผัวของตน ตาง
คนตางทําความพอใจกันและกัน ถาเมื่อตางนอกใจกันแลว ความระหองระแหงก็มี
ขึ้น หาความสุขในชีวติ วิวาหไมได ความไมนอกใจจึงเปนจรรยาอันหนึ่งที่คูผัวเมียจะ
ลืมเสียไมได
ขาพเจาวางหลักใหทานประพฤติเพียงเทานี้ แมคูหญิงชายคูไหน ประพฤติตามได ก็
พึงแนเถิดวาความสําราญในชีวิตวิวาหของทาน จะดําเนินไปโดยราบรื่นทุกประการ.
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