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คำอนโุมทนา

หนังสือคูสรางคูสมฉบับนี้ อาตมาไดรวบรวมบางสวนที่
เห็นวาเปนประโยชนในการมงคลสมรสของคูบาวสาวและคูสามี
ภรรยา  โดยพอที่จะเปนเข็มทิศชี้ทางใหแกผูที่สนใจไดบางตาม
ความตองการและนำไปเปนขอปฏบิตัใินการดำรงชวีติค ูเพือ่กำจดั
จดุออนทีไ่มดทีีอ่ยใูนตวัเอง  ใหพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัตวัเราเอง
วาเปนอยางไร หรอืพจิารณาดตูนเองวาปฏบิตัหินาทีข่องความเปน
สามแีละความเปนภรรยากนัถกูตองมากนอยเพยีงไร

 จะเหน็ไดวาปญหาชวีติคใูนสงัคมทกุวนันี ้เกดิจากความ
ไมพรอมของฝายหญงิหรอืฝายชายทีจ่ะใชชวีติครูวมกนั หรอืบางคู
เหน็วาเปนเรือ่งทีส่นกุเทานัน้  อกีทัง้ในปจจบุนัวถิชีวีติของคนใน
สงัคมเปลีย่นแปลงไป เพราะคสูามภีรรยาตางกอ็อกไปทำงานนอก
บานทัง้ค ู  จงึทำใหละทิง้หนาทีท่ีจ่ะปฏบิตัติอกนั  การทีข่าดหลกั
ของการดำเนนิชวีติคแูละไมมคีวามอดทนตอกนั  ทำใหเกดิปญหา
ภายในครอบครัว หรือตองหยารางกันปละหลายๆคู  กอใหเกิด
ปญหาสงัคมดานอืน่ๆตามมาอกีมากมาย
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การพมิพหนงัสอืคสูรางคสูมครัง้ที ่๔ นี ้ไดมกีารแกไขและ
เพิม่เตมิเนือ้หาในบางสวน เพือ่ใหไดใจความกระชบัและสมบรูณ
มากยิ่งขึ้น โดยแบงเปน ๒ สวนคือ สวนที่ ๑ ไดเรียบเรียงเปน
ภาษาไทย  สวนที่ ๒ ไดมีการแปลเปนภาคภาษาอังกฤษภายใน
เลมเดยีวกนั

ดังนั้นจึงขออนุโมทนากับคูสมรสหรือคูสามีภรรยาที่
จะสรางสรรคจรรโลงศีลธรรมอันดีในสังคม  สรางบุคลากรที่มี
คณุภาพใหแกประเทศชาต ิ สรางความสขุสงบรมเยน็ใหครอบครวั
ตนเองและสงัคมทีด่ทีกุๆ ทาน  ขอเจรญิธรรมแกคสูมรสและคสูามี
ภรรยาทกุคเูทอญ

   วรีนนโฺท ภกิขุ
            ๑  มกราคม   ๒๕๕๑
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คสูราง   คสูม

ขอความสขุสวสัดิจ์งมแีดคบูาวสาว (คสูมรส) ทกุๆ ค ูวนันี้
เปนวันที่เราทุกคนไดตัดสินใจยอมรับใชชีวิตรวมกันและกัน
มีความพึงพอใจกัน ยินดีจะทำหนาที่เปนคูครองอยูเคียงขางกัน
ดวยความศรัทธาในความรักทั้งสองฝาย การที่เราจะมีชีวิตคูที่ดี
มคีวามสขุในการใชชวีติค ูหรอืเรยีกกนัวาเปนสามภีรรยากนั โดย
คสูามภีรรยาทีด่นีัน้ ตองมคีณุลกัษณะและความประพฤตดิ ีซึง่การ
ที่จะใชชีวิตคูกันไปไดยาวนานนั้นตองอาศัยหลักการคำสอนทาง
พระพทุธศาสนา ๔  อยางทีเ่รยีกวา สมชวีธิรรม ๔ ประการ

สมชวีธิรรม ๔ ประการ
๑. สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน ศรัทธานั้นหมายถึงความ

เชือ่ ความเลือ่มใส  เชน เคารพนบัถอืในลทัธศิาสนา สิง่เคารพบชูา
และหลักการตางๆ ตลอดจนความใฝนิยมในคุณคา ความสนใจ
อยางเดยีวกนั มอีดุมการณเหมอืนกนั มจีติใจหนกัแนนเหมอืนกนั
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หรอืปรบัตวัเขาหากนัได มคีวามเขาใจกนั  มกีารพึง่พาองิอาศยัซึง่
กนัและกนั ยอมรบักนัได ตลอดจนมคีวามมัน่คงในอดุมการณเดยีว
กนั  ซึง่ความศรทัธาเปนเครือ่งหลอหลอมความรสูกึนกึคดิ ความมี
ศรทัธาสมกนั ตัง้แตความเชือ่ถอืในลทัธศิาสนาอยางเดยีวกนั การ
มรีสนยิมแนวเดยีวกนั จงึเปนสิง่สำคญัมากในชวีติสมรส

๒. สมสีลา มีศีลสมกัน คือ มีความประพฤติ มีศีลธรรม
จรรยา มรรยาท มคีวามประพฤตทิีเ่ขากนัได  มพีืน้ฐานการอบรม
มาพอเหมาะสมและสอดคลองไปกนัไดด ี คอืมศีลี ๕ เสมอกนั  รจูกั
รบัผดิชอบชัว่ดใีนหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย

๓. สมจาคา มีจาคะสมกัน คือ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
เสยีสละเสมอกนั มคีวามโอบออมอารตีอกนั มนี้ำใจกวางขวาง  มี
ความเสยีสละ พรอมทีจ่ะชวยเหลอืเกือ้กลูกนั ไมขดัแยงและบบีคัน้
กนัจนเกนิไป เพราะในชวีติคนเราตองสมัพนัธกบัคนอืน่ๆ เริม่จาก
พอแมญาติมิตรสหายเปนตนไป ธรรมขอนี้สำคัญมากที่จะตอง
แสดงออกถงึความมนี้ำใจ เอือ้เฟอเผือ่แผ การชวยเหลอืพึง่พาอาศยั
กนั ซึง่หากคคูรองทีม่จีาคะไมสมกนัยอมทำใหเกดิความขดัแยงกนั
อยเูรือ่ยไป ทำใหชวีติคเูปราะบางและแตกราวไดงาย

๔. สมปญญา มีปญญาสมหรือเสมอกัน ปญญาหมายถึง
ความรจูกัเหต ุรจูกัผล ความรจูกัคดิ ความสามารถในการใชความ
คิดและเขาใจในเหตุผลกันดี  โดยอยางนอยที่สุดสามารถสื่อสาร
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พดูจาเขาใจกนั การรจูกัฟงและเขาใจในเหตผุลของกนัและกนั  การ
ชวยกนัเปนคคูดิ รวมคดิรวมปรกึษาหารอืกนั ชวยแกปญหาและเปน
กำลงัใจซึง่กนัและกนั ในทีน่ีถ้อืวาเปนคบูญุคกูรรม มคีณุลกัษณะ
อปุนสิยัใจคอ ความประพฤตปิฏบิตั ิการแสดงออกตอกนัทีเ่กือ้กลู
กนัและอดทนกนัได

ความสมหรือเสมอกันของคูครองตามหลักธรรม ๔
ประการนี้มีความสำคัญมากของชีวิตคูที่ใชชีวิตอยูรวมกัน การที่
จะครองคกูนัอยางมคีวามสขุยาวนาน เปนคคูรองทีด่ ี จงึตองอาศยั
ความประสานกลมกลนืเหมาะสมกนัตามธรรม ๔ ประการดงักลาว
ขางตน

โดยการอยคูรองเรอืนของคสูมรสนัน้ เปนการรวมสขุรวม
ทกุขทัง้ปวง ซึง่ในแงนีท้านจงึถอืวาทัง้สองฝายเปนเพือ่นหรอืเปน
เพือ่นทีย่ิง่กวาเพือ่นใดๆ เพราะรวมสขุทกุขครบถวน ดัง่พทุธภาษติ
ทีว่า “ภรยิา ปรมา  ขา” แปลวา ภรรยาเปนเพือ่นอยางยิง่ หรอืภรรยา
เปนยอดสหายเปนครูวมสขุรวมทกุขนัน่เอง
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ประเภทของภริยา
ในกรณทีีท่านแสดงเกีย่วกบัภรรยาไว ๗ ประเภทดวยกนั

จำแนกโดยคุณธรรม ความประพฤติ ลักษณะนิสัย และการ
ปฏบิตัติอสาม ีเปนฝายราย ๓ ประเภท และฝายด ี๔ ประเภท คอื

๑. วธกาภรยิา ภรรยาเยีย่งเพชฌฆาต คอื ภรรยาทีม่ไิดอยู
กนิดวยความพอใจ ดหูมิน่ คดิทำลายสาม ีไมมมีารยาท ไมใหเกยีรติ
สาม ีแสดงพฤตกิรรมออกมาดวยอารมณทีม่โีทสะ มโีลภะ มโีมหะ
เปนเจาเรอืน มงุเอาแตประโยชนตนและญาตขิองตนเปนใหญ  ไม
มเีหตผุล ไมมคีวามเมตตา  ภรรยาประเภทนีจ้ะไมมคีวามสขุทีแ่ท
จริงทั้งภพชาติเลยทีเดียว  จะมีแตความทุกขอยูตลอดชีวิต เพราะ
ตกอยูภายใตอำนาจเปนทาสของกิเลสและอารมณฝายต่ำ  ภรรยา
ประเภทนี้หาความเจริญในชีวิตไดยาก เพราะมีแตจะทำชีวิตให
ตกต่ำลง หากเลอืกเอามาเปนเครือ่งประดบับานกจ็ะไมด ีเพราะชอบ
ทำลายเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองสามี

๒. โจรีภริยา ภรรยาเยี่ยงโจร คือ ภริยาชนิดลางผลาญ
สมบตัทิีม่อียแูละทีส่ามหีามาได มนีสิยัชอบหยบิ ชอบยกัยอกทรพัย
เอาไปใชในทางทีไ่มเกดิประโยชน  เชน เอาไปใชในทางอบายมขุ
เลนการพนัน เสพสิ่งเสพติด ใชทรัพยฟุมเฟอยเที่ยวเดินเลนไป
วนั ๆ  เมือ่สามหีาทรพัยมาได กไ็มรจูกัเกบ็รกัษา ไมทำหนาทีภ่รรยา
ที่ดี  มีแตนำทุกขมาสูตระกูล  ภรรยาประเภทนี้เปนเหตุใหทรัพย
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สมบตัถิกูลางผลาญไปในทางทีไ่มมปีระโยชน  ภรรยาลกัษณะนีจ้งึ
เรยีกวาโจรภีรรยา

๓. อัยยาภริยา ภรรยาเยี่ยงนาย คือ ภรรยาที่เกียจคราน
ไมใสใจการงานใด ๆ  ปากราย  จติใจหยาบ ชอบขมขสูามใีนทกุ
สถานที ่ไมวาจะอยตูอหนาผคูนมากหรอืนอยก็มกัจะเอาชนะสามี
ตลอดเวลา  ชอบตวาด ชอบออกคำสัง่ โดยแสดงพฤตกิรรมอาการ
วางอำนาจบาตรใหญ   ภรรยาอยางนีช้อบเปนคณุนายเอาแตแตงตวั
ใหสวยไปวนัๆ แตไมยอมแตงใจใหสวยงาม  ภรรยาอยางนีม้รีาคะ
มโีมหะจรติ เปนเจาเรอืน  มแีตจะเปนเจาโรคสารพดัโรค  เชน โรค
หวัใจ  โรคความดนัโลหติสงู โรคความดนัโลหติต่ำ  หรอืโรคความ
ดันทุรัง  ลักษณะอยางหนึ่งของภริยาประเภทนี้คือ เอาแตชี้นิ้วสั่ง
อยางเดยีว  เมือ่ใหลงมอืทำดวยตนเอง  กท็ำไมเปนหรอืทำไมได  แต
ชอบสั่งสามีใหทำอยางนั้นทำอยางนี้ ภรรยาอยางนี้ทานเรียกวา
ภรรยาเปรยีบเหมอืนนาย  หรอื อยัยาภรยิา

๔. มาตาภรยิา ภรรยาเยีย่งมารดา  คอื ภรรยาทีห่วงัดเีสมอ
ทกุเวลา  คอยหวงใยเอาใจใสสาม ีเมือ่หาทรพัยมาได กเ็อาใจใสคอย
ประหยดัเกบ็รกัษาทรพัยไว ใชจายในสิง่ทีเ่ปนประโยชนและเหมาะ
สมใชจายพอประมาณพอเพยีง ไมเกนิความจำเปน เหมาะกบัฐานะ
ของตน อีกทั้งมีความหวงใยสามี ใหเกียรติสามีและรูจักยกยอง
รับใชสามีดวยความรักอยางบริสุทธิ์ใจ  รวมทุกขรวมสุขดวยกัน
ชวยสงเสรมิกนัในหนาทีก่ารงาน  ชวยแบงภาระหนาทีก่ารงานได
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ดวยความเตม็ใจ  ไมคดิเลก็คดินอย
โดยคอยชวยเหลอืดวยความยนิดแีละภมูใิจในสิง่ทีไ่ดชวย

เหลอื  คอยดแูลอาหารการกนิ  คอยใหกำลงัใจ  และทำหนาทีข่อง
การเปนแมบานแมเรือนที่ดี  เปนแมศรีเรือน เปนทั้งเพื่อนเปนทั้ง
ภรรยาและเปนทัง้แม  เรยีกวา  มาตาภรรยา    เหมอืนนางวสิาขา
มหาอบุาสกิาซึง่ไดรบัยกยองวา เปนสตร ีทีม่คีวามงามตลอดกาลที่
เรยีกวา เบญจกลัยาณี คอื  หญงิทีม่ลีกัษณะความงาม ๕ อยาง  และ
เปนภรรยาที่มีความอดทนสูงและเปนสะใภที่ในครั้งแรกพอสามี
ไมชอบ ไมถกูชะตากนั สดุทายพอสามเีรยีกวา มารดา(แม )

ซึ่งในที่นี้จะนำมากลาวเพื่อใหสตรีที่เปนภรรยาที่ดีทั้ง
หลายที่ตกอยูในภาวะหัวอกเดียวกันไดเกิดกำลังใจไดบาง ไม
ทอถอยในการกระทำคณุงามความดตีอไป  โดยตวัอยางนางวสิาขา
นาจะเปนภรรยาที่ควรยกยองนำมาเปนแบบอยางของภรรยาใน
สมยันีไ้ดดทีเีดยีว

๕. ภคนิภีรยิา ภรรยาเยีย่งนองสาว คอื ภรรยาผเูคารพรกั
สามดีัง่นองรกัพี ่  มจีติใจออนโยน รจูกัเกรงใจสาม ี  มกัคลอยตาม
สามใีนทางทีด่หีรอืทีช่อบดวยเหตผุล

๖. สขภีรรยา ภรรยาเยีย่งสหาย คือ ภรรยาทีเ่ปรยีบเหมอืน
เพือ่นมจีติภกัด ี เมือ่เวลาพบสามกีร็าเรงิหรอืปลาบปลืม้ดใีจ เหมอืน
จากกนัมานาน เปนผมูกีริยิามารยาทด ีรจูกัปฏบิตัสิาม ีโดยประพฤติ
ตวัดเีสมอตนเสมอปลายทัง้ตอหนาและลบัหลงัเปนปกตสิม่ำเสมอ
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๗. ทาสีภรรยา ภรรยาเยี่ยงทาส คือ ภรรยาที่ยอมอยูใต
อำนาจสาม ีถกูสามตีะคอกตบต ีกไ็มแสดงความโกรธโตตอบออก
มา

ดงันัน้ ทานสอนใหภรรยาสำรวจตนเองวาทีเ่ปนอย ูตนเปน
ภรรยาประเภทใด  ถาจะเปนภรรยาทีด่คีวรเลอืกเปนภรรยาประเภท
ใด สำหรับชายอาจใชเปนหลักสำรวจอุปนิสัยของตนวา ควรแก
หญงิประเภทใด หรอื เลอืกผหูญงิประเภทใดเปนคคูรอง และสำรวจ
หญิงที่จะเปนคูครองวาเหมาะกับอุปนิสัยของตนหรือไม พยายาม
พิจารณาใหดีดวยสติปญญาแหงความเปนกลาง แมสามีก็ยอมมี
หลายประเภท พงึเปรยีบเทยีบเอาจากภรรยาประเภทตางๆ ทีก่ลาว
มาแลวขางตนนัน้
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นางวสิาขา...หญงิงามแบบอยางเบญจกลัยาณี
นางวิสาขาเอตทัคคะในทางผูถวายทาน

นางวสิาขาเปนอบุาสกิาทีป่ระเสรฐิผหูนึง่ โดยจะหาบคุคล
ใดเทยีบไดยาก  นางเปนแบบอยางทีด่สีำหรบัอบุาสกิาตราบจนถงึ
บัดนี้ ประวัติของนางมหาอุบาสิกาผูนี้ มีเนื้อเรื่องกลาวอยูในพระ
ไตรปฎกและอรรถกถามากมาย

บุพกรรมของมหาอุบาสิกาวิสาขา

นางวสิาขาครัง้พระพทุธเจาพระนามวาปทุมุตุตระ บงัเกดิ
ในเรือนสกุลกรุงหังสวดี ครั้งหนึ่งนางกำลังฟงพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดา นางเหน็พระศาสดาทรงสถาปนาอบุาสกิาผหูนึง่ไว
ในตำแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูยินดีในการถวาย
ทาน นางจงึทำกศุลใหยิง่ยวดขึน้ไปปรารถนาตำแหนงนัน้ นางเวยีน
วายอยใูนเทวดาและมนษุยถงึแสนกปั

ครัง้พระกสัสปพทุธเจา กถ็อืปฏสินธใินพระราชมณเฑยีร
ของพระเจากาส ีพระนามวากกิ ิแหงกรงุพาราณส ีเปนพระราชธดิา
องคหนึ่ง ระหวางพระพี่นองนาง ๗ พระองค คือ นางสมณี นาง
สมณคตุตา นางภกิขนุ ี(ภกิขณุ)ี นางภกิขทุาสกิา นางธมัมา (ธรรมา)
นางสธุมัมา (สธุรรมา) และนางสงัฆทาสคีรบ๗ พระราชธดิาเหลา
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นัน้ ในบดันี ้[ครัง้พทุธกาลชาตปิจจบุนั] คอืพระเขมาเถร ีพระอบุล
วรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระนางกุณฑลเกสีเถรี (พระภัททา
กณุฑลเกสาเถร)ี พระกสิาโคตมเีถร ีพระธรรมทนินาเถรี และนาง
วสิาขาครบ ๗ บรรดาพระราชธดิาเหลานัน้ โดยพระนางสงัฆทาสี
เวยีนวายอยใูนเทวดาและมนษุยถงึพทุธนัดรหนึง่

ปจจุบันชาตสิมยัพทุธกาล
สตรีเบญจกัลยาณี คือ หญิงผูมีความงาม ๕ อยาง
ความงามไมสรางซาอยางวิสาขาแมพระผูสูงสง

 นางวสิาขา เกดิในตระกลูเศรษฐ ีในเมอืงภทัทยิะ แควน
อังคะ บิดาชื่อวา ธนญชัย มารดาชื่อวาสุมนาเทวี และปูชื่อ
เมณฑกเศรษฐี ขณะที่เธอมีอายุอยูในวัย ๗ ขวบ เปนที่รักดุจ
แกวตาดวงใจของเมณฑกะผเูปนปยูิง่นกั

บรรลธุรรมไดโสดาปตตผิลตัง้แตอาย ุ๗ ขวบ

เมื่อเมณฑกเศรษฐีไดทราบขาววา พระบรมศาสดาพรอม
ดวยภิกษุสงฆจำนวนมากกำลังเสด็จมาสู เมืองภัททิยะ ทาน
เมณฑกเศรษฐ ีจงึไดมอบหมายใหเดก็หญงิวสิาขาพรอมดวยบรวิาร
ออกไปทำการรับเสด็จที่นอกเมือง ขณะที่พระพุทธองคประทับ
พกัผอนพระอริยิาบถอยนูัน้ เดก็หญงิวิสาขาพรอมดวยบรวิาร เขาไป
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เฝากราบถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่อันสมควรแกตน พระพุทธองค
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาใหพวกเธอฟง เมือ่เดก็หญงิวสิาขาพรอม
ดวยบริวารไดฟงธรรมจบลงก็ไดบรรลุเปนพระโสดาบันดวยกัน
ทัง้หมด

สวนเมณฑกเศรษฐี เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงแลว
จึงรีบเขาไปเฝา เมื่อไดฟงพระธรรมเทศนาก็ไดบรรลุธรรมเปน
พระโสดาบนัเชนกนั  แลวกราบทลูอาราธนาพระบรมศาสดาพรอม
ดวยภิกษุสงฆที่ติดตามเสด็จทั้งหมดเขาไปรับอาหารบิณฑบาต ณ
ทีบ่านของตนตลอดระยะเวลา ๑๕ วนัทีป่ระทบัอยทูีภ่ทัทยินครนัน้

ธนญชยัเศรษฐยีายบานตัง้เมอืงสาเกต
สมัยนั้นพระเจาปเสนทิโกศลแหงเมืองสาวัตถีกับพระเจา

พิมพิสารแหงเมืองราชคฤห มีความเกี่ยวของกันโดยตางก็ไดภคินี
(นองสาว) ของกนัและกนัมาเปนมเหส ีแตเนือ่งจากในเมอืงสาวตัถี
ของพระเจาปเสนทโิกศลนัน้ ไมมเีศรษฐตีระกลูใหญๆ  อนัมทีรพัย
สมบัติมากเลย และไดทราบวาในเมืองราชคฤหของพระเจา
พมิพสิารนัน้ มเีศรษฐผีมูทีรพัยสมบตัมิากมายขนานนบัไมถวนอยู
ถงึ ๕ ตระกลู

ดงันัน้พระเจาปเสนทโิกศลจงึเสดจ็มายงัเมอืงราชคฤห เขา
เฝาพระเจาพิมพิสารแลวแจงความประสงคที่มาในครั้งนี้ ก็เพื่อ
ขอพระราชทานตระกูลเศรษฐีในเมืองราชคฤหนี้ไปอยูในเมือง
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สาวตัถสีกัหนึง่ตระกลู
พระเจาพิมพิสารไดสดับแลวตรัสตอบวา “การโยกยาย

ตระกลูใหญ ๆ เพยีงหนึง่ตระกลูกเ็หมอืนกบัแผนดนิทรดุ” แตเพือ่
รักษาสัมพันธไมตรีตอกันไว หลังจากที่ไดปรึกษากับอำมาตยทั้ง
หลายแลว เหน็พองตองกนัวาสมควรยกตระกลูธนญชยัเศรษฐี ให
ไปอยเูมอืงสาวตัถกีบัพระเจาปเสนทโิกศล

ธนญชยัเศรษฐีไดขนยายทรพัยสมบตัพิรอมทัง้บรวิารและ
สตัวเลีย้งทัง้หลายเดนิทางสพูระนครสาวตัถพีรอมกบับรวิาร    และ
เมื่อเดินทางเขาเขตแควนของพระเจาปเสนทโิกศลแลว ขณะที่พัก
คางแรมระหวางทางกอนเขาเมอืง ธนญชยัเศรษฐเีหน็วาภมูปิระเทศ
บริเวณที่พักนั้นเปนชัยภูมิเหมาะสมดี อีกทั้งตนเองก็มีบริวาร
ติดตามมาเปนจำนวนมาก ถาไปตั้งบานเรือนภายในเมืองก็จะ
คับแคบ จึงขออนุญาตพระเจาปเสนทิโกศลกอตั้งบานเมืองลง ณ
ที่แหงนั้น และไดชื่อเมืองใหมนี้วา “สาเกต”  ซึ่งอยูหางจากเมือง
สาวตัถ ี๗ โยชน

Couple.pmd 14/12/2552, 15:5217



18

สตรงีามเบญจกัลยาณี
ในเมอืงสาวตัถนีัน้ มเีศรษฐตีระกลูหนึง่เปนทีร่จูกักนัในชือ่

วา มคิารเศรษฐ ีมบีตุรชายชือ่ ปณุณวฒันกมุาร เมือ่เจรญิวยัสมควร
ทีจ่ะมภีรรยาไดแลว บดิามารดาขอใหเขาแตงงานเพือ่สบืทอดวงศ
ตระกลู  แตตวัเขาเองไมมคีวามประสงคจะแตงงานแตอยางใด เมือ่
บดิามารดารบเรามากขึน้ เขาจงึหาอบุายเลีย่งโดยบอกแกบดิามารดา
วา  ถาไดหญงิทีม่คีวามงามครบทัง้ ๕ อยาง ซึง่เรยีกวา เบญจกลัยาณี
แลวจงึจะยอมแตงงาน

ลกัษณะของเบญจกลัยาณี
หญงิผมูคีวามงาม  ๕  อยางดงันี้

๑. เกสกลยฺาณ ํ   ผมงาม  คอืสตรทีีม่ผีมยาวถงึสะเอวแลว
ปลายผมงอนขึน้เหมอืนหางนกยงูเมือ่เวลาลำแพน

๒. มงสฺกลยฺาณ ํ  เนือ้งาม  คอืหญงิทีม่รีมิฝปากแดงดจุตำลงึ
สกุ และเรยีบชดิสนทิกนัดี

๓. อฏฐกิลยฺาณ ํกระดกูงาม คอืหญงิทีม่ฟีนสขีาวประดจุ
สงัขและเรยีบเสมอกนั

๔. ฉวิกลฺยาณํ ผิวงาม คือหญิงที่มีผิวงามละเอียด ถาดำก็
ดำดัง่ดอกบวัเขยีว ถาขาวกข็าวดงัดอกกรรณกิาร

๕. วยกลยฺาณ ํวยังาม คอืหญงิทีแ่มจะคลอดบตุรถงึ ๑๐ ครัง้
กย็งัคงสภาพรางกายสาวสวยดจุคลอดครัง้เดยีว
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บิดามารดาเมื่อไดฟงแลว จึงใหเชิญพราหมณผูมีความ
เชีย่วชาญในดานอติถลีกัษณะมาถามวา หญงิผมูคีวามงามดงักลาว
นีม้หีรือไม เมือ่พวกพราหมณตอบวาม ีจงึสงพราหมณเหลานัน้ออก
เที่ยวแสวงหาตามเมืองตางๆ พรอมทั้งมอบพวงมาลัยและเครื่อง
ทองของหมัน้ไปดวย

ชน ๔ พวก เมือ่วิง่จะดไูมงาม
พวกพราหมณเทีย่วแสวงหาไปตามเมอืงตางๆ ทัง้เมอืงเลก็

เมอืงใหญ กไ็มไดพบหญงิงามตามทีต่องการ จนมาถงึเมอืงสาเกต
และเปนเหตบุงัเอญิในวนันัน้เปนวนัเปดงานนกัขตัฤกษประจำป ซึง่
สตรีตระกูลใหญนอยจะมีโอกาสออกจากบานเพื่อชมงาน นาง
วิสาขาพรอมดวยหญิงบริวาร ๕๐๐ คนออกจากบานเพื่อไปยัง
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ทาอาบน้ำ ซึง่พราหมณทัง้หลายแอบซมุมองอย ูไดพบนางวสิาขา
มีลักษณะภายนอกถูกตองตามตำราอิตถีลักษณะครบ ๔ ประการ
ขณะนัน้ฝนตกลงมาอยางหนกั หญงิบรวิารทัง้หลายพากนัวิง่หลบ
หนีฝนเขาไปในศาลา แตนางวิสาขายังคงเดินไปดวยอาการปกติ
ทำใหพวกพราหมณทั้งหลายรูสึกแปลกใจ ประกอบกับตองการ
จะเหน็ลกัษณะฟนของนางอนัเปนลกัษณะที ่๕ จงึถามนางวา “นอง
หญิง ทำไมเธอจึงไมวิ่งหลบหนีฝนเหมือนกับหญิงคนอื่นๆ”
นางวสิาขาตอบวา “ขาแตนายทาน ชน ๔ พวกเมือ่วิง่จะดไูมงาม”
ชน ๔ พวกนัน้ ไดแก

๑. พระราชา ผทูรงประดบัดวยเครือ่งอาภรณพรอมสรรพ
เมือ่วิง่แลวจะดไูมงาม

๒. บรรพชติ ผคูรองผากาสาวพสัตรพระสงฆ สามเณร ชี
เมือ่วิง่แลวจะดไูมงาม

๓. สตร ี  ผชูือ่วาเปนหญงิทัง้หลาย นอกจากจะดไูมงามแลว
ถาเกดิอบุตัเิหตจุนเสยีโฉม หรอืพกิาร จะทำใหเสือ่มเสยีและหมด
คณุคาได

๔. ชางมงคล ตวัประดบัดวยเครือ่งอาภรณสำหรบัชาง เมือ่
วิง่แลวจะดไูมงาม

พวกพราหมณไดเห็นปญญาอันชาญฉลาดและคุณสมบัติ
เบญจกัลยาณี ครบทุกประการแลว จึงขอใหนางพาไปที่บานเพื่อ
ทำการสขูอตอพอแมตามประเพณ ีเมือ่สอบถามถงึชาตติระกลูและ
ทรัพยสมบัติก็ทราบวามีเสมอกัน จึงสวมพวงมาลัยทองใหนาง

Couple.pmd 14/12/2552, 15:5220



21

วสิาขาเปนการหมัน้หมายและกำหนดวนัอาวาหมงคล
ธนญชัยเศรษฐี ไดสั่งใหชางทองทำเครื่องประดับ ชื่อ

มหาลดาปสาธน เพือ่มอบใหแกลกูสาว ซึง่เปนเครือ่งประดบัชนดิ
พเิศษ เปนชดุยาวตดิตอกนัตัง้แตศรีษะจรดปลายเทาประดบัดวยเงนิ
ทองและรตันอนัมคีาถงึ ๙ โกฏกิหาปณะ คาแรงฝมอืชางอกี ๑ แสน
เปนเครื่องประดับที่หญิงอื่น ๆ ไมสามารถจะประดับได เพราะมี
น้ำหนกัมาก นอกจากนี ้ธนญชยัเศรษฐ ียงัไดมอบทรพัยสนิเงนิทอง
ของใชตาง ๆ  รวมทั้งขาทาสบริวารและฝูงโคอีกจำนวนมาก
มายมหาศาล อีกทั้งสงกฎมพีผูมีความชำนาญพิเศษดานตาง ๆ
ไปเปนที่ปรึกษาดูแลประจำตัวอีก ๘ นายดวย เมื่อเวลามีปญหา
จะไดชวยเจรจาใหกับลูกสาว เพราะทานเศรษฐีเขาใจลูกสาวดีวา
เปนคนมนีสิยัอยางไร จงึเตรยีมพรอมไวลวงหนากอน  ดวยเหตผุล
ที่เหมาะสม

ธนญชยัเศรษฐใีหโอวาท ๑๐ ขอแกลกูสาว

โดยกอนที่นางวิสาขาออกจากบานไปสูตระกูลของสามี
ธนญชัยเศรษฐีไดกลาวอบรมมารยาทสมบัติของกุลสตรีผูจะไปสู
ตระกลูของสาม ีโดยใหโอวาท ๑๐ ประการเปนแนวปฏบิตัคิอื

โอวาทขอที ่๑ ไฟในอยานำออก หมายความวา อยานำความ
ไมดขีองพอผวัแมผวัและสามอีอกไปพดูใหคนภายนอกฟง

โอวาทขอที่ ๒ ไฟนอกอยานำเขา หมายความวา เมื่อคน
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ภายนอกตำหนพิอผวัแมผวัและสามอียางไร อยานำมาพดูใหคนใน
บานฟง

โอวาทขอที ่๓  ควรใหแกคนทีใ่หเทานัน้ หมายความวา ควร
ใหแกคนทีย่มืของไปแลวแลวนำมาสงคนื

โอวาทขอที ่๔ ไมควรใหแกคนทีไ่มให หมายความวา ไม
ควรใหแกคนทีย่มืของไปแลว ไมนำมาสงคนื

โอวาทขอที ่๕ ควรใหทัง้แกคนทีใ่หและไมให หมายความ
วา เมือ่มญีาตมิติรผยูากจนมาขอความชวยเหลอืพึง่พาอาศยั เมือ่ให
ไปแลว จะใหคนืหรอืไมใหคนืกค็วรให

โอวาทขอที ่๖ พงึนัง่ใหเปนสขุ หมายความวา ไมนัง่ในที่
กดีขวางพอผวัแมผวัและสามใีนทางทีเ่ดนิ

โอวาทขอที่ ๗ พึงนอนใหเปนสุข หมายความวา ไมควร
นอนกอนพอผวัแมผวัและสาม ีตืน่กอนนอนทหีลงั

โอวาทขอที ่๘ พงึบรโิภคใหเปนสขุ หมายความวา ควรจดั
ใหพอผวัแมผวัและสามบีรโิภคแลว ตนจงึบรโิภคภายหลงั

โอวาทขอที ่๙ พงึบำเรอไฟ หมายความวา ใหมคีวามสำนกึ
อยเูสมอวา พอผวั แมผวัและสามเีปนเหมอืนกองไฟ และพญานาค
ทีจ่ะตองบำรงุดแูล

โอวาทขอที ่๑๐ พงึนอบนอมเทวดาภายใน หมายความวา
ใหมคีวามสำนกึอยเูสมอวา พอผวั แมผวั และสามเีปนเหมอืนเทวดา
ทีจ่ะตองใหความนอบนอม
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อานิสงสของการทำบุญแลวแถม
ธนญชัยเศรษฐี ใชเวลาถึง ๔ เดือนในการเตรียมทรัพย

สมบตัเิพือ่มอบใหแกนางวสิาขาสำหรบัใชสอยเมือ่ไปอยใูนตระกลู
ของสาม ี เฉพาะเครือ่งประดบัมหาลดาปสาธนเพยีงอยางเดยีวกใ็ช
เวลาทำถงึ ๔ เดอืน เชนกนั เมือ่ถงึกำหนดนางวสิาขาไดออกเดนิทาง
ไปยังตระกูลของสามี พรอมดวยขาทาสบริวารทรัพยสินเงินทอง
ของใชอเนกอนนัต และโคกระบอือกีมากมายมหาศาลทีบ่ดิาจดัการ
มอบให

แมกระนัน้โคกระบอืทีอ่ยใูนคอกยงัทำลายคอกวิง่ออกตาม
ขบวนของนางวสิาขาไปอกีจำนวนมาก ทัง้นีด้วยอานสิงสแหงการ
ทำบญุถวายทานทีน่างทำไวในอดตีชาต ิคอื ในครัง้ทีน่างวสิาขาเปน
ธิดาของพระเจากิกิ ครั้งพระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ นางได
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ถวายอาหารแกพระภกิษสุามเณรเปนประจำ และทัง้ ๆ ทีพ่ระภกิษุ
สามเณรกลาววา “พอแลว ๆ ” กย็งัตรสัวา “พระคณุเจาสิง่นีอ้รอย สิง่
นี้นาฉัน” แลวก็ถวายเพิ่มขึ้นอีก ดวยอานิสงสแหงการถวายเพิ่มนี้
บนัดาลใหโค กระบอืเหลานัน้ แมจะมคีนหามและมคีอกกัน้อย ูกย็งั
กระโดดออกจากคอกวิง่ตามขบวนของนางวสิาขาไปอกีจำนวนมาก

นางวิสาขาตำหนิพอสามี

  เมือ่นางวสิาขาเขามาสตูระกลูของสามแีลว เพราะความที่
เปนผูไดรับการอบรมสั่งสอนเปนอยางดีตั้งแตวัยเด็ก และเปนผูมี
สตปิญญาเฉลยีวฉลาด มนี้ำใจเจรจาไพเราะ ใหความเคารพผทูีม่วียั
สูงกวาตน จึงเปนที่รักใครและชอบใจของคนทั่วไป ยกเวน
มคิารเศรษฐ ีบดิาของสาม ีซึง่มจีติฝกใฝในนกับวชอเจลกชเีปลอืย
โดยใหความเคารพนับถือวาเปนพระอรหันตและนิมนตใหมา
บรโิภคโภชนาหารทีบ่านของตน แลวสัง่ใหคนไปตามนางวสิาขา
มาไหวพระอรหนัตและใหมาชวยจดัเลีย้งอาหารแกอเจลกชเีปลอืย
เหลานัน้ดวย

นางวิสาขาผูเปนพระอริยสาวิกาชั้นโสดาบันพอไดยิน
คำวา อรหนัต นางกร็สูกึปตยินิดรีบีมายงัเรอืนของมคิารเศรษฐี แต
พอไดเห็นอเจลกชีเปลือย ก็ตกใจจึงกลาววา “ผูไมมีความละอาย
เหลานี ้จะเปนพระอรหนัตไมได” พรอมทัง้กลาวตเิตยีนมคิารเศรษฐี
แลวกลบัทีอ่ยขูองตน
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ตอมาวันหนึ่ง ขณะที่มิคารเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารอยู
โดยมีนางวิสาขาคอยปรนนิบัติอยูใกล ๆ ไดมีพระเถระเที่ยว
บิณฑบาตผานมาหยุดยืนที่หนาบานของมิคารเศรษฐี นางวิสาขา
ทราบดีวาเศรษฐีแมจะเห็นพระเถระแลวก็ทำเปนไมเห็น นางจึง
กลาวกบัพระเถระวา “นมินตพระคณุเจาไปขางหนากอนเถดิ ทาน
เศรษฐกีำลงับรโิภคของเกาอย”ู

เมือ่เศรษฐไีดฟงเชนนัน้แลว กร็สูกึโกรธเปนทีส่ดุและหยดุ
บรโิภคอาหารทนัท ีแลวสัง่ใหบรวิารมาจบัและขบัไลนางวสิาขาให
ออกจากบานไป แตกไ็มมใีครกลาเขามาจบั นางวสิาขาขอชีแ้จงแก
กฎุมพ ี๘ นายทีบ่ดิาไดสงมาชวยดแูลนางกอน และเมือ่มคิารเศรษฐี
ใหคนไปเชิญกุฎมพีมาแลวแจงโทษของนางวิสาขาใหฟง ซึ่งนาง
กแ็กดวยคำกลาวทีว่า “ทีด่ฉินักลาวอยางนัน้ หมายถงึมคิารเศรษฐี
บดิาของสามกีำลงับรโิภคบญุเกาอย ูมใิชบรโิภคของบดูเนาอยางที่
เขาใจ” กฎุมพทีัง้ ๘ จงึกลาวกบัเศรษฐวีา “เรือ่งนีน้างวสิาขาไมมี
ความผดิ”
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พอสามียกยองนางวิสาขาในฐานะมารดา

เมื่อมคิารเศรษฐี ฟงคำชีแ้จงของลกูสะใภแลว กห็ายโกรธ
ขัดเคืองใจ และกลาวขอโทษนาง พรอมทั้งอนุญาตใหนางนิมนต
พระบรมศาสดาพรอมภกิษสุงฆมารบัอาหารบณิฑบาตในเรอืนของ
ตนได ขณะที่นางวสิาขาจดัถวายภตัตาหารแดพระบรมศาสดาและ
ภิกษุสงฆอยูนั้น ก็ไดใหคนไปเชิญมิคารเศรษฐีมารวมถวาย
ภตัตาหารดวย แตเศรษฐเีมือ่มาแลวไมกลาทีอ่อกไปสทูีเ่ฉพาะพระ
พกัตรพระศาสดา เพราะไมมศีรทัธาเลือ่มใสจงึแอบนัง่อยหูลังมาน
เมื่อเสร็จภัตกิจแลวพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา
สวนมคิารเศรษฐีแมจะหลบอยหูลงัมานกม็โีอกาสไดฟงธรรมดวย
จนจบ และไดสำเร็จเปนพระโสดาบันบุคคลในพุทธศาสนาเปน
สมัมาทฎิฐบิคุคลตัง้แตนัน้เปนตนมา
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            ทันใดนั้น มคิารเศรษฐีไดออกมาจากหลงัมานแลวตรงเขา
ไปหานางวสิาขาใชปากดดูถนัของลกูสะใภ และประกาศใหไดยนิ
ทัว่กนั ณ ทีน่ัน้วา “ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไปขอเธอจงเปนมารดาของ
ขาพเจา” และตั้งแตนั้นมานางวิสาขาก็ไดนามวา “มิคารมารดา”
คนทัว่ไปนยิมเรยีกนางวา “วสิาขามคิารมารดา”

คุณสมบัติพิเศษประจำตัวนางวิสาขา

ในบรรดาอุบาสิกาทั้งหลาย นางวิสาขานับวาเปนผูมีบุญ
สัง่สมมาตัง้แตอดตีชาตมิากเปนพเิศษกวาอบุาสกิาคนอืน่ ๆ หลาย
ประการเชน

๑. ลกัษณะของผมูวียังาม คอื แมวานางจะมอีายมุาก มลีกู
ชาย-หญงิ ถงึ ๒๐ คน ลกูเหลานัน้แตงงานมลีกูอกีคนละ ๒๐ คน
นางกม็หีลานนบัได ๔๐๐ คน หลานเหลานัน้แตงงานมลีกูอกีคนละ
๒๐ คน นางวิสาขามีเหลนนับได ๘,๐๐๐ คน ดังนั้น คนจำนวน
๘,๔๒๐ คน มตีนกำเนดิมาจากนางวสิาขา นางมอีายยุนืยาว จนได
เหน็หลานไดเหน็เหลนทกุคน แมนางมอีายถุงึ ๑๒๐ ป แตขณะเมือ่
นางนัง่อยใูนกลมุของลกู หลาน เหลน นางจะมลีกัษณะวยัใกลเคยีง
กบัคนเหลานัน้ คนพวกอืน่จะไมสามารถทราบไดวานางวสิาขาคอื
คนไหน แตจะสงัเกตไดเมือ่เวลาจะลกุขึน้ยนื โดยคนธรรมดาหรอื
คนหนุมสาวจะลุกไดทันที แตสำหรับคนแกจะตองใชมือยันพื้น

Couple.pmd 14/12/2552, 15:5227



28

ชวยพยุงกาย และจะยกกนขึ้นกอน นั่นแหละจึงจะทราบวานาง
วสิาขาคอืคนไหน

๒. นางมกีำลงัมากเทากบัชาง ๕ เชอืกรวมกนั  ครัง้หนึง่
พระราชามพีระประสงคจะทดลองกำลงัของนาง  จงึรบัสัง่ใหไปลอ
ชางพลายตัวที่มีกำลังมากเพื่อใหวิ่งชนนางวิสาขา นางเห็นชางวิ่ง
ตรงเขามา จึงคิดวา “ถารับชางนี้ดวยมือขางเดียวแลวผลักไป ชาง
กจ็ะเปนอนัตรายถงึชวีติ เรากจ็ะเปนบาป ควรจะรกัษาชวีติชางไว
จะดีกวา” นางจึงใชนิ้วมือเพียงสองนิ้วจับชางที่งวงแลวเหวี่ยงไป
ปรากฏวาชางถงึกบัลมกลิง้แตไมเปนอนัตรายดวย คุณสมบัติดัง
กลาวนี้ ชนทั้งหลายเมื่อจะจัดงานมงคลในบานเรือนของตน จึง
พากันเชิญนางวิสาขาใหไปเปนประธานในงาน โดยมอบใหนาง
เปนผนูำในพธีตีาง ๆ  แมแตอาหารกใ็หนางทานกอน เพือ่ความเปน
สิริมงคล จนนางวิสาขาไมมีเวลาดูแลปฏิบัติพระภิกษุที่มาฉัน
ภัตตาหารในบานของตน ตองมอบใหลูก ๆ หลาน ๆ ดำเนินการ
แทนให

นางวสิาขารองไหอาลยัหลาน

สมยัหนึง่พระผมูพีระภาคประทบั ณ พระวหิารบพุพาราม
ซึ่งนางวิสาขาเปนผูสรางถวายใกลกรุงสาวัตถี ขณะนั้นหลานสาว
ชื่อวาสุทัตตี ผูเปนที่รักและเปนที่พอใจอยางยิ่งของนางไดถึงแก
กรรมลง ทำใหนางเศราโศกเสยีใจรองไหรำพนัถงึหลานรกั นางไป
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เขาเฝาพระผมูพีระภาคทัง้ๆทีก่ำลงัรองไหอยดูวย พระพทุธองคตรสั
ถามเหตุแหงความเศรา เมื่อพระองคทรงทราบโดยตลอดแลว จึง
ตรัสถามวา“ดูกอนวิสาขา ในพระนครสาวัตถีนี้ เธอตองการบุตร
หลานสกักีค่น” นางตอบวา “ขาแตพระองคผเูจรญิ ขาพระองคตอง
การบุตรหลานในพระนครนี้ทั้งหมดพระเจาขา” พระผูมีพระภาค
เจาตรัสวา “ดูกอนวิสาขาในพระนครสาวัตถีนี้มีคนตายวันละ
เทาไร” นางตอบวา “ขาแตพระองคผเูจรญิ ในพระนครสาวตัถนีีม้ี
คนตายวนัละ ๑ คนบาง ๒ คนบาง ถงึวนัละ ๑๐ คนบาง พระเจาขา”

พระพุทธองคตรัสวา “ดูกอนวิสาขา ถาคนเหลานั้นเปน
บตุรหลานของเธอจรงิ เธอกค็งมหีนาเปยกชมุดวยน้ำตาโดยไมมวีนั
แหงเหอืด วสิาขาคนในโลกนี ้ผใูดมสีิง่เปนทีร่กั ๑๐๐ ผนูัน้กจ็ะมี
ทกุขถงึ ๑๐๐ ผใูดมสีิง่เปนทีร่กั ๕๐ ผนูัน้กจ็ะมทีกุขถงึ ๕๐ เชนกนั”
“ดกูอนวสิาขา เราขอบอกเธอวา ความทกุข ความเศราโศก ความ
พไิรรำพนั ทีค่นทัง้หลายประสบกนัอยใูนโลกนี ้กเ็พราะอาศยัสตัว
หรอืสงัขารอนัเปนทีร่กั ถาไมมสีตัวหรอืสตัวอนัเปนทีร่กัแลว ความ
ทกุข ความเศราโศก ความพไิรรำพนัเหลานัน้กไ็มม ีผนูัน้กจ็ะมแีต
ความสขุ ดงันัน้ ผปูรารถนาความสขุใหกบัตนเอง กไ็มควรทำสตัว
หรอืสงัขารใหเปนทีร่กั เมื่อนางวิสาขาไดฟงพระพุทธองคตรัส
สอนจบลงแลว กค็ลายจากความเศราโศก แตเพราะความทีน่างมลีกู
หลานหลายคน ซึง่ตอจากนัน้อกีไมนานนกัหลานสาวอกีคนหนึง่ ที่
นางไดมอบหมายหนาทีก่ารปฏบิตัดิแูลพระภกิษสุงฆ ซึง่นมินตมา
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ฉนัทีบ่านเปนประจำกไ็ดถงึแกความตายลงอกี นางวสิาขากต็องเสยี
น้ำตาร่ำไหดวยความรกัความอาลยัตอหลานสาวเปนครัง้ทีส่อง และ
พระพุทธองคก็ทรงเทศนาโปรดนางใหคลายความเศราโศกลงดุจ
เดยีวกบัครัง้กอนอกี

นางวิสาขาสรางวัดบุพพาราม

โดยปกตนิางวสิาขาจะไปวดัวนัละ ๒ ครัง้ คอื เชา-เยน็ และ
เมือ่ไปกจ็ะไมไปมอืเปลา ถาไปเวลาเชากจ็ะมขีองเคีย้วของฉนัเปน
อาหารไปถวายพระ  ถาไปเวลาเยน็กจ็ะถอืน้ำปานะไปถวาย เพราะ
นางปฏบิตัปิกตอิยางนีเ้ปนประจำ จนเปนทีท่ราบกนัดทีัง้พระภกิษุ
สามเณร และอบุาสกอบุาสกิาทัง้หลาย แมนางเองกไ็มกลาทีจ่ะไป
วดัดวยมอืเปลาๆ เพราะละอายทีพ่ระภกิษหุนมุ สามเณรนอย ตาง
กจ็ะมองดทูีม่อืวานางถอือะไรมา และกอนทีน่างจะออกจากวดักลบั
บาน นางจะเดินเยี่ยมเยือนถามไถความสุข ความทุกข และความ
ประสงคของพระภิกษุสามเณร และเยี่ยมเยียนพระภิกษุปวยไข
จนทัว่ถงึทกุ ๆ องคกอน แลวจงึกลบับาน

วันหนึ่งเมื่อนางมาถึงวัด นางไดถอดเครื่องประดับมหา
ลดาปสาธน มอบใหหญิงสาวผูติดตามถือไว เมื่อเสร็จกิจการฟง
ธรรมและเยีย่มเยอืนพระภกิษสุามเณรแลว ขณะเดนิกลบับาน นาง
ไดบอกใหหญิงรับใชสงเครื่องประดับให แตหญิงรับใชลืมไวที่
ศาลาฟงธรรม นางจงึใหกลบัไปนำมา แตสัง่วาถาพระอานนทเกบ็
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รกัษาไวกไ็มตองเอาคนืมา ใหมอบถวายทานไปเลย เพราะนางคดิ
วาจะไมประดับเครื่องประดับที่พระคุณเจาถูกตองสัมผัสแลว ซึ่ง
พระอานนททานกม็กัจะเกบ็รกัษาของทีอ่บุาสกอบุาสกิาลมืไวเสมอ
และก็เปนไปตามที่นางคิดไวจริงๆ แตนางก็กลับคิดไดอีกวา
“เครือ่งประดบันีม้ปีระโยชนแกพระเถระ”

ดังนั้นนางจึงขอรับคืนมาแลวนำออกขายในราคา ๙ โกฏิ
กบั ๑ แสนกหาปณะ ตามราคาตนทนุทีท่ำไว แตกไ็มมผีใูดมทีรพัย
พอทีจ่ะซือ้ไวได นางจงึซือ้เอาไวเอง แลวนำทรพัยเทาจำนวนนัน้มา
ซื้อที่ดินและวัสดุกอสรางดำเนินการสรางวัดถวายเปนพระอาราม
ประทบัของพระบรมศาสดา และเปนทีอ่ยอูาศยัจำพรรษาของพระ
ภกิษสุงฆสามเณร พระบรมศาสดารบัสัง่ใหพระมหาโมคคลัลานะ
เปนผูอำนวยการดูแลการกอสรางดวยตนเอง ซึ่งมีลักษณะเปน
ปราสาท ๒ ชั้น มีหองสำหรับพระภิกษุพักอาศัยช้ันละ๕๐๐หอง
โดยใชเวลาในการกอสรางถงึ ๙ เดอืน และเมือ่สำเรจ็เรยีบรอยแลว
ไดนามวา “พระวหิารบพุพาราม”

พระเปลอืยกายอาบน้ำ จงึถวายผาอาบน้ำฝน

โดยปกตินางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค
พรอมดวยภิกษุสงฆมาเสวยและฉันภัตตาหารที่บานของนางเปน
ประจำ เมือ่การจดัเตรยีมภตัตาหารเสรจ็เรยีบรอยพรอมแลว กจ็ะให
สาวใชไปกราบทลูอาราธนาพระผมูพีระภาคและภกิษสุงฆใหเสดจ็
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ไปยงับานของนาง
วันหนึ่งสาวใชไดมาตามปกติเหมือนทุกวัน แตวันนั้นมี

ฝนตกลงมา พระสงฆทั้งหลายจึงพากันเปลือยกายอาบน้ำฝน เมื่อ
สาวใชมาเห็นเขาก็ตกใจเพราะความที่ตนมีปญญานอยคิดวาเปน
นักบวชชีเปลือย จึงรีบกลับไปแจงแกนางวิสาขาวา “ขาแตแมเจา
วันนี้ที่วัดไมมีพระอยูเลย เห็นมีแตชีเปลือยแกผาอาบน้ำกันอยู”
นางวิสาขาไดฟงคำบอกเลาของสาวใชแลว ดวยความที่นางเปน
พระอรยิบคุคลชัน้โสดาบนั เปนมหาอบุาสกิา เปนผมูปีญญาศรทัธา
เลื่อมใส มีความใกลชิดกับพระภิกษุสงฆ จึงทราบเหตุการณโดย
ตลอดวา พระบรมศาสดาทรงอนุญาตใหพระภิกษุมีผาสำหรับใช
สอยเพยีง ๓ ผนื คอื ผาจวีรสำหรบัหม ผาสงัฆาฏสิำหรบัหมซอน
และผาสบงสำหรบันงุ

ดงันัน้เมือ่เวลาพระภกิษจุะอาบน้ำ จงึไมมผีาสำหรบัผลดั
อาบน้ำ ก็จำเปนตองเปลือยกายอาบน้ำอาศัยเหตุนี้ เมื่อพระบรม
ศาสดาเสดจ็มาประทบัทีบ่านและเสรจ็ภตักจิแลว นางวสิาขาจงึได
เขาไปกราบทลูขอพรเพือ่ถวายผาอาบน้ำฝนแกพระภกิษสุงฆ พระ
พทุธองคประทานอนญุาตตามทีข่อนัน้ นางวสิาขากเ็ปนบคุคลแรก
ทีไ่ดถวายผาอาบน้ำฝนแกพระภกิษสุงฆ

พระภกิษคุดิวานางวสิาขาเสยีสติ
นางวิสาขา ไดชื่อวาเปนมหาอุบาสิกาผูยิ่งใหญ เปนยอด
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แหงอุปฏฐายิกา ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาดวยวัตถุจตุปจจัย
ไทยทานตาง ๆ  ทัง้ทีถ่วายเปนของสงฆสวนรวม และถวายเปนของ
สวนบุคคลคือแกพระภิกษุแตละองค ๆ การทำบุญของนางนับวา
ครบถวนทกุประการตามหลกับญุกริยิาวตัถ ุดัง่คำทีน่างเปลงอทุาน
ในวนัฉลองวหิาร คอื วดับพุพาราม ทีน่างสรางถวายนัน้ดวยคำวา
“ความปรารถนาใด ๆ  ทีเ่ราตัง้ไวในกาลกอน ความปรารถนานัน้ ๆ
ทั้งหมดของเราไดสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณทุกประการแลว” ความ
ปรารถนาเหลานัน้คอื

๑. ความปรารถนาทีจ่ะสรางปราสาทฉาบดวยปนูถวายเปน
วหิารทาน

๒. ความปรารถนาทีจ่ะถวายเตยีง ตัง่ ฟกู หมอน และเสนา
สนภณัฑ

๓. ความปรารถนาทีจ่ะถวายสลากภตัเปนโภชนาทาน
๔. ความปรารถนาทีจ่ะถวายผากาสาวพสัตร ผาเปลอืกไม

ผาฝายเปนจวีรทาน
๕. ความปรารถนาทีจ่ะถวายเนยใส เนยขน น้ำมนั น้ำผึง้

น้ำออย เปนเภสชัทาน
ความปรารถนาเหลานัน้ของนางวสิาขาสำเรจ็ครบถวนทกุ

ประการ สรางความเอิบอิ่มใจแกนางยิ่งนัก นางจึงเดินเวียนรอบ
ปราสาทอันเปนวิหารทานพรอมทั้งเปลงอุทานดังกลาว พระภิกษุ
ทัง้หลายไดเหน็กริยิาอาการของนางวสิาขาแลวตางกร็สูกึประหลาด
ใจไมทราบวาเกิดอะไรขึ้นกับนาง จึงพรอมใจกันเขาไปกราบทูล
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ถามพระบรมศาสดาวา“ขาแตพระองคผเูจรญิตัง้แตไดพบเหน็และ
รจูกันางวสิาขากเ็ปนเวลานาน พวกขาพระองคทัง้หลายไมเคยเหน็
นางขบัรองเพลงและแสดงอาการอยางนีม้ากอนเลย แตวนันีน้างอยู
ในทามกลางแวดลอมดวยบรรดาบตุรธดิาและหลานๆ ไดเดนิเวยีน
รอบปราสาทและบนพึมพำคลายกับรองเพลง เขาใจวาอาการคง
จะกำเรบิหรอืไมนางกค็งจะเสยีจรติไปแลวหรอือยางไรพระเจาขา”

พระพทุธองคตรสัแกภกิษเุหลานัน้วา “ภิกษุทั้งหลายธิดา
ของเรามไิดขบัรองเพลงหรอืเสยีจรติอยางทีพ่วกเธอเขาใจหรอก แต
ที่ธิดาของเราเปนอยางนั้นก็เพราะความปติยินดีที่ความปรารถนา
ของตนทีต่ัง้ไวนัน้สำเรจ็ลลุวงสมบรูณทกุประการ นางจงึเดนิเปลง
อทุานออกมาดวยความอิม่เอมใจ”

ดวยเหตุที่นางวิสาขาไดอุปถัมภบำรุงพระภิกษุสงฆ และ
ไดถวายวัตถุจตุปจจัยในพระพุทธศาสนาเปนจำนวนมากดังกลาว
มา พระผูมีพระภาคจึงไดทรงประกาศยกยองนางในตำแหนง
เอตทคัคะเปนผเูลศิกวาอบุาสกิาทัง้หลายในฝาย ผเูปนทายกิา
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คำกลอนสอนหญงิ

จงดกูอนกลัยาณศีรสีมร
พงึสงัวรสำรวมกายในเขตขณัฑ
แหงวดัวาอารามดวยครามครนั
ใหยดึมัน่กาลเวลาเทศาควร

จะเยือ้งยางทางใดใหสภุาพ
จะกมกราบใหมิดชิดปดทุกสวน
ทัง้เสือ้ผาขาสัน้อนัเยายวน
สอชักชวนปวนฤทัยอยาใสมา

อยาเขาชดิตดิใกลสมณะ
ยามวกิาลมคิวรจะมาพบหา
เฝาระวงัยัง้สตปิรวิาจา
เพิม่คณุคานาชืน่ชมสมหญงิงาม

โดย...ธรรมบุตร
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ประเภทของสามี

ตวัอยางสาม ี๘ ประเภทนัน้ มดีงัตอไปนี้
๑. วธกาสามี สามเียีย่งเพชฌฆาต คอื สามทีีม่ไิดอยกูนิตาม

ความพอใจ ดหูมิน่และคดิทำลายภรรยา
๒. โจรสีามี สามเียีย่งโจร คอื สามทีีค่ดิลางผลาญสมบตัทิี่

มอียแูละหามาได (มรดก)
๓. อยัยาสามี สามเียีย่งนาย คอื สามทีีเ่กยีจคราน ไมใสใจ

ทำการงาน ปากราย นสิยัหยาบคาย ชอบขมขภูรรยาในทกุสถานที่
โดยไมใหเกยีรตซิึง่กนัและกนั

๔. มาตาสามี สามเียีย่งมารดา คอื สามทีีห่วงัดเีสมอ คอย
หวงใยเอาใจใส หงุหาอาหารใหภรรยาทาน คอนปรนนบิตัภิรรยา
เมือ่หาทรพัยมาไดกแ็บงปนใหใชจาย และคอยประหยดัรกัษาไวใช
จายในสิง่ทีเ่ปนประโยชน

๕. บดิาสาม ีสามเียีย่งบดิา คอืสามทีีค่อยปกปองคมุครอง
ปองกันภัยใหภรรยา อุปการะเลี้ยงดูภรรยาอยางดี เปนผูนำครอบ
ครัว ดูแลทุกขสุขใหภรรยา และเมื่อหาทรัพยมาไดก็แบงปนให
ภรรยาไดใชจาย

๖. อนุชาสามี สามเียีย่งนองชาย คอื สามผีเูคารพรกัภรรยา
ดัง่นองชายรกัพี ่มใีจออนโยน รจูกัเกรงใจ มกัคลอยตามภรรยาใน
ทางทีด่ทีีม่เีหตผุล
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๗. สขสีามี  สามเียีย่งสหาย  คอื  สามทีีเ่ปนเหมอืนเพือ่น
มีจิตภักดี  เวลาพบภรรยาก็ราเริงดีใจ เปนผูมีความประพฤติตัวดี
เสมอตนเสมอปลาย ทั้งตอหนาและลับหลังเปนปกติเสมอโดย
ตลอด

๘. ทาสาสามี  สามทีีเ่ยีย่งทาส  คอื  สามทีีย่อมอยใูตอำนาจ
ภรรยา ภรรยาตะคอกหรือดุดา สามีก็อดทน โดยไมแสดงความ
โกรธโตตอบ

ดงันัน้ ใหทานสำรวจตนเองวา เปนสามปีระเภทไหน ควร
จะปรบัปรงุอยางใดใหเหมาะสมกบัฐานะของการเปนสามทีีด่ทีีถ่กู
ตองได

มนีกัปราชญโบราณกลาวไวอกีวา สาม ี– ภรรยา ๔ จำพวก
๔ ค ูดงันี้

คูสามี-ภรรยา

ตวัอยางคสูาม-ีภรรยา ๔ คู
๑. ผวัผี เมยีผี
๒. ผวัผี เมยีเทพธดิา
๓. ผวัเทพบตุร เมยีผี
๔. ผวัเทพบตุร เมยีเทพธดิา
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คูที่ ๑. ผัวผี  เมียผี  ผัวเมียติดอบายมุขขี้เกียจทำการงาน
ชอบคุยโมโออวดกันไปวัน ๆ พอกลับมาถึงบานมักทะเลาะ
เบาะแวงกันเปนประจำ ไมมีความสุขในชีวิต ไมมีความเคารพซึ่ง
กนัและกนั ใชชวีติครูวมกนัเหมอืนตกนรกทัง้เปน

คทูี ่๒. ผวัผ ี เมยีเทวดา  ผวัตดิอบายมขุ  เกยีจครานทำการ
งาน ขีเ้หลาเจาช ูลางผลาญสมบตัทิีภ่รรยาหามาได ไมมคีวามเคารพ
ใหเกยีรตภิรรยา  ความคดิขดัแยงกนัตลอดเวลา ใชชวีติคอูยตูอไป
ก็ไมมีความเจริญ ถาไมปรับตัวเขาหากัน เพราะจะใชชีวิตรวมกัน
ดวยความทกุขทัง้ชวีติ

คทูี ่๓.  ผวัเทพบตุร  เมยีผ ี เมยีไมทำหนาทีเ่ปนแมศรเีรอืน
เปนไดแตแมผเีรอืน  แมยกัษ แมมารราย ดัง่คนโบราณเรยีกขานกนั
วาแมผูหญิง  แมผูยัง แมกระชังกนรั่ว แมขนครัวลงลาง แมยาง
มาเหาะ  แมเดาะคนัชัง่  แมนัง่ภาวนา

แมผูหญิง หมายถึง ผูหญิงที่มีคุณสมบัติแหงการเปน
กุลสตรี รูจกัรับผดิชอบกิจการงานบานงานเรือน  มีกิริยามารยาท
เพยีบพรอมนาชืน่ชม  พดูจาไพเราะ มคีวามจรงิใจ  มคีณุสมบตัเิปน
ผูดีทุกกระเบียดนิ้ว  มีศีลธรรมประจำใจและจิตใจมั่นคง นี้แหละ
แมผหูญงิ

แมผูยัง หมายถึง ผูหญิงที่มีอุปนิสัยเกียจคราน  ไมมี
คุณสมบัติเปนแมศรีเรือน  ไมเอาใจใสในกิจการงานของตนเอง
จะทำธรุกจิอนัใดกไ็มสำเรจ็ ปลอยใหงานคางคาอยเูปนประจำ  เชน
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อาหารกย็งัไมทำ  ขาวกย็งัไมไดหงุ  จานกย็งัไมไดลาง  บานกย็งั
ไมไดเชด็กวาดถ ูทีน่อนกย็งัไมไดเกบ็ นีแ้หละแมผยูงั

แมกระชงักนรัว่   หมายถงึ  ผหูญงิไมรจูกัเกบ็ทรพัยทีห่า
มาไดใชจายไมมเีหตผุล ฟมุเฟอย  ใชจายเงนิแบบหนาใหญ  สามี
ใหเทาไรไมรจูกัพอ  ไปมหีนีส้นิหวับานทายบาน  เงนิรัว่ไหลไป
หมด ไมมีเงินเหลือเก็บไวใชในยามจำเปน  เพราะเมื่อมีเงินหมื่น
กใ็ชเปนแสน สดุทายกลายเปนหนีแ้สนสาหสั

แมขนครวัลงลาง   หมายถงึ  เปนผหูญงิทีไ่มเคยทำความ
สะอาดบานเลย ไมรจูกัเกบ็ขาวของภายในบานใหเปนระเบยีบเรยีบ
รอย เมือ่มขีองอะไรกเ็อาไปซกุไวตามทีต่างๆ ของบาน  เวลาจะทำ
ความสะอาด หรอืหาของ  ตองรือ้ขนของลงจากบานเปนการใหญ
รือ้คนเดยีวไมได ตองหาคนมาชวยรือ้ชวยขน  นีแ้หละแมขนครวั
ลงลาง

แมยางมาเหาะ  หมายถึง  เปนผูหญิงที่มีพฤติกรรมชอบ
ทำหนาทีท่ีผ่อูืน่ไมตองการใหทำ  ทำตวัเปนผหูวงัดแีตประสงคราย
อยูกับบานไมติด  ชอบไปบานโนนบานนี้  เที่ยวหาเรื่องราวที่
จะกลาวขวัญนินทาผูอื่นไปวัน ๆ  เปนนักโฆษณาประกาศขาวที่
สงัคมเขาไมตองการ ไมมมีารยาท ไมมคีณุสมบตัขิองผดู ีเมือ่เวลา
เดนิเหมอืนมาเหาะ  เมือ่เดนิผานผหูลกัผใูหญกไ็มรจูกักมหลงักมหวั
ไมรจูกักาลเทศะ แมการแตงตวักไ็มเรยีบรอยบาง เชน การแตงกาย
ในสมยันีน้งุกระโปรงสัน้หรอืกางเกงขาสัน้ จนดเูกนิงาม หากใคร
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เลอืกไปเปนแมบานแมเรอืน บานเรอืนคงพงัไดเปนแนแท  เพราะ
เวลาเดินเหมือนจะเหาะ ไมรูวาจะรีบเดินไปไหน นี้แหละแมยาง
มาเหาะ

แมเดาะคนัชัง่ หมายถงึ ผหูญงิทีป่ระพฤตติน ขาดความรบั
ผดิชอบหนาทีข่องตน  ไมรจูกังานบานงานเรอืน  เพราะมกัจะเทีย่ว
ไปยงุวนุวายกบัเรือ่งของชาวบาน มกีจิกรรมเมือ่ไร กม็กัมาเสนอตวั
เขาไปยุงเกี่ยวทุกงาน แตไมบรรลุตามเปาหมายทุกงานเชนกัน
เปรยีบเหมอืนกบัแมคาตามตลาดสด เทีย่วถอืคนัชัง่หาซือ้ของตาม
ทองตลาด ออกจากบานโนนขึน้บานนี ้นีแ้หละแมเดาะคนัชัง่

แมนัง่ภาวนา  หมายถงึ  ผหูญงิทีม่พีฤตกิรรมชอบเปนคน
ขีบ้น ขีใ้จนอย มปีญหาเรือ่งเลก็ๆ นอยๆ ไมเวนแตละวนั เพราะไม
สบกบัอารมณความตองการของตวัเอง  ชอบดา  ชอบบน  ชอบวา
ชอบแชง  ชอบวางอำนาจ  โดยขาดการตรกึตรองหาเหตผุล  เปน
คนขาดเหตผุล ไมฟงผอูืน่มองตวัเองเกงอยคูนเดยีว  เมือ่เวลาจะเดนิ
ทางไปไหน จะชอบใหมคีนตดิตาม  คดิวาตนเองเปนคนพเิศษ  ใคร
ไมทำตามทีต่นตองการ  กจ็ะใชกริยิาทีไ่มดตีอวาเขา  นีแ้หละแมนัง่
ภาวนา
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คทูี ่๔.ผวัเทพบตุร  เมยีเทพธดิา  เปนคสูามภีรรยาทีร่กักนั
นาเอาเปนแบบอยาง เมือ่มปีญหาอะไรเกดิขึน้ กห็นัหนาปรกึษากนั
ใชชวีติคอูยกูนัเหมอืนเพือ่น  เหมอืนพีน่อง ใหเกยีรตซิึง่กนัและกนั
มีมารยาทที่ดีตอกันอยางเสมอตนเสมอปลาย  อยูดวยกันอยางมี
ความสขุเรยีกวาบานพระพรหม บานพระอรหนัตเลยทเีดยีว
           ลองมาสงัเกตดสูวิา ทานเปนคคูรองประเภทไหน ในสงัคม
ไทยทกุวนันี ้มปีญหาชวีติคเูลกิรากนัมากขึน้ ตามขาวผานสือ่มวลชน
ไมเวนแตละวนั จนถงึขัน้ฆาตกรรมคคูรองของตนเอง  กลายเปน
ฆาตกรทีเ่หีย้มโหดไป บางคฆูากนัเพือ่หวงัเอาเงนิประกนัชวีติ  ฆา
กันเพราะแยงทรัพยสมบัติ ฆากันเพราะแยงภรรยาผูอื่นมาเปน
ภรรยาของตนเอง  ฆากนัเพราะแยงตำแหนงหนาทีก่ารงาน    ซึง่
แสดงใหเหน็ถงึจติใจออนแอของมนษุย  มแีตความเหน็แกตวั  ไม
คำนึงถึงความรัก ความผูกพันกัน ไมนึกถึงความเปนญาติมิตรกัน
เพราะจติใจมนัไรศลีธรรมอนัดงีามเปนเครือ่งยดึเหนีย่วทางจติใจ
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กลอนสอนหญงิ
หญงิจะงาม   งามน้ำใจ    ใชใบหนา

หญงิจะสวย   สวยทาทาง   วางถกูที่
หญงิจะรวย   รวยคณุงาม   และความดี

หญงิจะแก   แกเพราะม ี  ปรชีาชาญ

หญงิจะงาม  งามน้ำใจ  ใชใบหนา
หญงิจะสวย  สวยจรรยา   ใชตาหวาน
หญงิจะแก  แกความร ู  ใชอยนูาน
หญงิจะรวย  รวยสนิทาน   ใชบานโต
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ฆราวาสธรรม ๔ ประการ
ฆราวาสธรรมเปนหลักธรรมในการครองเรือน เพื่อสง

เสริมใหคูสมรสมีความสุขยิ่งขึ้น เปนคูศีลธรรม คูคุณงามความดี
คคูณุธรรม โดยเอาหลกัธรรมสำหรบัการครองเรอืนของศาสนามา
ใชมาปฏบิตัติอกนัในบาน เพือ่ประโยชนสขุดวยธรรม ๔ ประการ
ดงันี้

๑. สจัจะ คอื ความจรงิ ซือ่สตัยตอกนั ทัง้จรงิใจ จรงิวาจา
และจรงิในการกระทำทัง้ ๕ สถาน คอื

๑. จรงิตอหนาที่
๒. จรงิตอการงาน
๓. จรงิตอกาลเวลา
๔. จรงิตอบคุคล
๕. จรงิตอความดี

๒. ทมะ คอื ฝกฝนตนใหรจูกัขมใจโดยการใชปญญา รจูกั
ควบคมุจติใจ ฝกหดัดดันสิยั แกไขขอบกพรอง ขอขดัแยง ปรบัตวั
ปรบัใจเขาหากนัไดดวยด ีลกัษณะขมใจม ี๒ สถาน คอื

๑). ขมใจทีก่ำลงัจะกำเรบิไมใหกำเรบิ
๒). ขมใจทีก่ำเรบิแลวใหสงบลง

๓. ขันติ คือ อดทน มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม
ทนตอความลวงล้ำ  อดทนตอความเหนื่อยยากลำบากตรากตรำ
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ฝาฟนอปุสรรคไปดวยกนั เชน อดทนตอทกุขเวทนา อดทนตอความ
เจบ็ใจ อดทนตออำนาจจติและสิง่เยายวนตางๆ

๔. จาคะ คือ เสียสละ มีน้ำใจ สามารถเสียสละความสุข
สำราญ ความพอใจสวนตวั ความเหน็แกตวั สละความโกรธ เพือ่
คูครองได เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในเวลาเจ็บไขไดปวย
ตลอดจนมนี้ำใจ มจีติใจเอือ้เฟอเผือ่แผตอญาตสิหายของคคูรอง ไม
ใจแคบ จาคะม ี๒ อยาง คอื

๑). สละวตัถุ
๒). สละอารมณ

ธรรมทัง้ ๔ ประการ ฆราวาสจะตองมพีรอมบรบิรูณทัง้ ๔
อยาง จะขาดอยางใดอยางหนึ่งมิได เพราะจะทำใหชีวิตการครอง
เรอืนไมราบรืน่  เปรยีบเสมอืนบานเรอืนตองมสีีเ่สาจงึจะตัง้อยไูด
ฉะนัน้ หลกัธรรมในทางศาสนา จงึไดวางหลกัหรอืหนาทีข่องผเูปน
ภรรยา สามทีีม่ตีอกนัและกนัไวดงันีค้อื

หนาทีข่องสามทีีม่ตีอภรรยา ๕ ประการ
๑. ยกยองใหเกยีรตสิมฐานะทีเ่ปนภรรยา
๒. ไมดหูมิน่ภรรยา
๓. ไมนอกใจภรรยา
๔. มอบความเปนใหญในงานบานให
๕. หาเครือ่งประดบัมาใหเปนของขวญัตามโอกาส
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หนาทีข่องภรรยาทีม่ตีอสาม ี๕ ประการ
๑. จดังานการบานใหเรยีบรอย
๒. สงเคราะหญาตมิติรทัง้สองฝายดวยดี
๓. ไมนอกใจสามี
๔. รกัษาทรพัยสมบตัทิีส่ามหีามาได
๕. ขยันไมเกียจครานในงานทั้งปวง เอางานเอาการ

ทุกอยาง
จะเหน็ไดวา หากสามภีรรยาคใูดปฏบิตัหินาทีต่อกนัดวยดี

ปญหาตางๆกจ็ะไมเกดิขึน้ในครอบครวัอยางแนนอน นอกจากนีผู้
ที่เปนสามีพึงรูและเขาใจถึงความทุกขจำเพาะตัวของสตรีอีกสวน
หนึ่งที่แตกตางจากผูชาย ซึ่งสามีพึงเขาใจภรรยา และปฏิบัติดวย
ความเอาใจใสเหน็อกเหน็ใจเธอบาง คอื

สามีภรรยาคูใดสามารถปฏิบัติหนาที่ตอกันไดครบทุกขอ
จะครองรักกันไมมีวันจืดจาง

เปนเยีย่งอยางยอดสามภีรรยาดนีกัเอย
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ทุกขของหญิง
๑. ทกุขเพราะผหูญงิจากหมญูาตมิาอยกูบัตระกลูของสามี

ทัง้ทีย่งัเปนเดก็สาว สามคีวรเขาใจ ใหความอบอนุใจ ถงึแมวาทกุ
วนันี ้ผหูญงิอกีสวนหนึง่จะไมไปอยบูานสาม ีคอื อยกูนัเพยีงลำพงั
เปนครอบครวัเดีย่วกต็าม ภรรยายอมตองการความอบอนุจากสามี
หรอืหากขาดสามกีต็องการความอบอนุจากญาตพิีน่องเชนกนั

๒. ทกุขเพราะผหูญงิมรีะด ูซึง่บางคราวกก็อปญหาใหเกดิ
อารมณแปรปรวนทัง้กายและใจ ฝายชายตองเขาใจถงึสภาวะความ
เปนจรงิในขอนี้

๓. ทกุขเพราะผหูญงิมคีรรภ ซึง่ยามนัน้ฝายหญงิตองการ
ความเอาใจใสจากสาม ีเพือ่บำรงุกาย บำรงุใจ

๔. ทกุขเพราะผหูญงิตองคลอดบตุร ซึง่เปนคราวเจบ็ปวด
ทุกขทรมานแสนสาหัสและเสี่ยงตอชีวิตมาก สามีควรเขาใจและ
เอาใจใสเหมอืนทกุขของตนเอง

๕. ทกุขเพราะผหูญงิตองคอยปรนเปรอเอาใจฝายชาย ฝาย
ชายก็ไมควรเอาแตใจตนเอง พึงซาบซึ้งในความมีน้ำใจตอบแทน
ภรรยาบาง
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เพราะความสขุ คอื ความทกุขทีพ่อทนได ชวีติมนษุยเราที่
เกดิมา กม็ทีัง้สขุและทกุขปะปนกนัไป ขึน้อยกูบัวาใครจะแสวงหา
ทางใดเปนสวนมาก เพือ่ทีจ่ะไดมาซึง่ความสขุ ความพงึพอใจของ
ตนเอง ทั้งนี้จะกลาวถึง สุขของคฤหัสถหรือฆราวาสนั้น อันเปน
สขุของชาวบาน เปนสขุอนัชอบธรรมทีผ่คูรองเรอืนควรม ีเรยีกวา
สขุของคฤหสัถ หรือ คหิสิขุ หรือ กามโภคสีขุ ๔ คอื
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สขุของคฤหัสถ
๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากการมีทรัพย คือ มีความภาคภูมิใจ

อิม่เอบิใจวาตวัเองไดใชจายทรพัยทีไ่ดมาโดยชอบธรรม และหลกั
การใชจายทรพัยนัน้มดีงันี้

๑.๑ เลีย้งดเูพือ่นฝงู
๑.๒ บำบดัอนัตรายตางๆ
๑.๓ ทำพลกีรรมตางๆ
๑.๔ บรจิาคทาน
๑.๕ เลีย้งตนเอง เลีย้งบดิามารดา บตุรภรรยา สามี

และบรวิาร
๒. โภคสุข สุขจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ

เอบิอิม่ใจ วาตนไดใชทรพัยทีไ่ดมาโดยชอบนัน้ เลีย้งชพี เลีย้งผคูวร
เลีย้ง และบำเพญ็ประโยชน

๓. อนณสุข สุขจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ
เอบิอิม่ใจ วาตนเปนไท ไมมหีนีส้นิ ตดิคางใคร

๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากการประพฤติในสิ่งที่ไมมีโทษ
คือ ความภูมิใจ  ความอิ่มเอิบใจวาตนประพฤติสุจริต ไมมี
ขอบกพรองเสยีหาย ผอูืน่ตเิตยีนไมได ทัง้ทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ

ในบรรดาความสขุทัง้ ๔ อยางนี ้อนวชัชสขุ มคีามากทีส่ดุ
เพราะการประพฤติดียอมนำมาซึ่งความสุขทุกอยาง  ถาประพฤติ
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ไมด ีความสขุทีม่อียกูส็ญูสิน้ไป เปนเหตทุำใหเกดิความเสือ่มตาม
มาทหีลงั เพราะเราไมระวงั ไมปฏบิตัติามหลกัคำสอนของศาสนา
ทีเ่ปนสากลและเอือ้อำนวยตอความเจรญิความกาวหนาพฒันาการ
ตางๆ  บางครัง้กห็ลงลมืตวั โดยลมืมองดตูวัเอง จงึทำใหครอบครวั
เสือ่มโทรม

 ดงันัน้ครอบครวัทีม่ัน่คงและมัง่คัง่ หากปกครองหรอืเกบ็
รกัษาทรพัยไมด ีทรพัยสมบตักิอ็าจฉบิหายไดดวยเหต ุ๔ ประการ
ดวยกัน เรียกวา กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ คือ ธรรมสำหรับดำรงความ
มั่งคั่งของตระกูลใหยั่งยืน หรือเหตุที่ทำใหตระกูลมั่งคั่งตั้งอยูได
นาน

กลุจริฏัฐติธิรรม ๔
๑.  นฏัฐคเวสนา (ของหายของหมด รจูกัหามาไว) ไมแสวง

หาสิง่ทีส่ญูหายไปแลว เอากลบัคนืมาอกี
๒.  ชณิณปฏสิงัขรณา  (ของเกาของชำรดุ รจูกับรูณะซอม

แซม) ไมบรูณะวสัดทุีค่ร่ำคราชำรดุทรดุโทรมแลว ไมทำใหดขีึน้
๓.  ปรมิติปานโภชนา ( รจูกัประมาณในการกนิการใช)ไม

รปูระมาณในการบรโิภคทรพัยสมบตัิ
๔. อธปิจจสลีวนัตสถาปนา  ตัง้ผมูศีลีธรรมเปนพอบานแม

เรอืน
ดงันัน้ ในบรรดาเหตแุหงความเสือ่มทัง้ ๔ อยางนี ้ขอที ่๔
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สำคญัมากทีส่ดุ สำหรบัเหตทุีจ่ะทำใหตระกลูเจรญิกาวหนานัน้ พงึ
ทราบวาตรงกนัขามกบัเหตแุหงความเสือ่ม

การที่กลาวมาทั้งหมดนี้ นับวาเปนสาระสำคัญสำหรับ
การครองเรือน ที่สอนใหคูครองมีความเหมาะสมกัน ใหรูจัก
ปฏิบัติหนาที่ซึ่งกันและกัน และถนอมรักในการครองคูกัน มีการ
สงเสริมคุณคาแหงชีวิตรวมกัน มีความอุปถัมภสงเสริมเพิ่มพูน
กำลงัใจแกกนั  บำเพญ็คณุงามความด ีหรอืคณุธรรมรวมกนั เสรมิ
สรางความสุขความเจริญในชีวิตคูรวมกัน หากคูสมรสคูใดรูจัก
ปฏบิตัหินาทีซ่ึง่กนัและกนัไดอยางด ีกจ็กัไดชือ่วาเปนคคูรองทีค่วร
ยกยองสรรเสริญ เปนชีวิตคูในอุดมคติและเปนชีวิตคูที่ประสบ
ความสำเรจ็ดวยด ีโดยพงึเขาใจวาความสขุเริม่จากครอบครวั และ
แผขยายประโยชนสขุออกไปทีส่งัคมวงกวางตอไป

ทานสาธชุนทัง้หลาย ทีก่ำลงัจะเลอืกคคูรองมาเปนโซทอง
คลองใจ หรือตัดสินใจอยูรวมกัน เพื่อจะใหมีความสุขนั้น หรือคู
สามีภรรยาที่รวมใชชีวิตคูในขณะนี้ก็ดี พึงตระหนักใหดีวา เรา
จะประพฤติปฏิบัติตนอยางไรไมใหเกิดความเสื่อมเสียถึงตระกูล
ของบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายความดีอันยาวนานไว  โดยรักษา
บทบาทความเปนแมศรเีรอืน พอเรอืนไวกบัตวั ใหเปนคนมจีติใจ
มัน่คง เปนคนด ีและกม็คีวามสขุ  ไมหลงใหลในอบายมขุ อนัเปน
เสนทางแหงความทกุขทรมาน และในทายทีส่ดุนี ้ขออำนวยพรให
ชวีติคทูกุค ูและคบูาวสาวทกุค ูจงอยรูวมกนัอยางมคีวามสขุ สงบ
รมเยน็ ชัว่กาลนานเทอญ
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เจริญพร

บานที่มีธรรมะ พระอริยะจะมาเกิด
บานทีร่ืน่รมย พระพรหมจะมาเกิด
บานที่บริสุทธิ์ มนุษยจะมาเกิด
บานที่ฉลาด นักปราชญจะมาเกิด
บานที่สกปรก สตัวนรกจะมาเกดิ
บานที่เลนไพ คนจัญไรจะมาเกิด
บานที่ฟุงซาน ยักษมารจะมาเกิด
บานที่อันธพาล สัตวเดรจัฉานจะมาเกิด
บานที่ดื่มเหลา คนโงเขลาจะมาเกิด
บานที่กินยาบา คนบาจะมาเกิด
บานที่ขี้เกียจ คนเสนียดจะมาเกิด
บานทีเ่จาชู วญิญาณหมจูะมาเกดิ

(ศัตรูจะมาเกิด)
บานทีด่มทนิเนอร คนเซอจะมาเกิด
บานทีช่อบอาละวาด คนโรคประสาทจะมาเกดิ
บานทีช่อบดดุา ชอบนนิทา วญิญาณหมาจะมาเกดิ

(ขอโทษที)
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น้ำสงัข
ขอใหนาวาทองของชีวิต
จงราบรืน่ดัง่จติทีค่ดิหวงั
เปยมดวยรกั อภยั เขาใจกนั
ชวีติคสูขุสนัตนรินัดรเอย

พระหลัง่น้ำสงัข
“อทิ ํอทุก ํวยิ สงสฺฎฐา อเภชชฺา โหถ”

แปลเปนภาษากวี

ขอเธอทั้งสอง อยคูรองสมาน
ดจุดัง่สายธาร สะอาดสดใส
สายน้ำมแิยก แตกกนัฉนัใด
ขอสองดวงใจ ดจุสายธารเทอญ
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The Happy Couple
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Foreword

In this book of “Happy couple”, I have collected
some parts which should be useful to the wedding
ceremony and also for the direction of those people who
are interested in this matter. So they can take this
information and contemplate if they are good husbands
and wives. Some problems in our present social life come
from “Not being ready” for “couple-life” some couples
think that marriage is only for fun and this attitude
eventually turns to be the reason of increasing divorces.

It should be an advice to couples, who are willing
to perform and cultivate ethic principles to create peace
for their family and society.

May the Blessing of Dhamma be with you.

Veerananto Bhikkhu

Dhamma = Buddhist Teaching
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The Happy Couple

May every couple be happy, a wedding day is the
day a couple decides to life and share their live in god and
bad times. In order to have good couple life or being
husband and wife, the wife and husband should try to have
proper behavior. Forever being together must come from
4 Dhamma called Samaji-vidhamma: qualities which
make a couple well matched, they are as following:

1. Samma-saddha-: to be matched in faith. The
Couple should have the same belief or religion and interest
and if this is not so they should try to accept and honor the
belief of the partner.

2. Sama-si-la-: to be matched in moral conduct.
They should be able to practice a social behavior and moral
conduct which is suitable for the social surrounding of the
couple.

3. Sama-ca-ga-: to be matched in generosity. They
should try to be equally generous to each other with
devotion and ready to help others without hesitation or an
aversive attitude.

4. Sama-pan~n~a-: to be matched in wisdom. Both
should have equivalent intelligence or at least they should
be able to talk together.
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When the couple have all of these
“Samaji-vidhamma” it will be easy for them to stay
together. They owe kindness, have similar personality and
behavior, understand each other, and are helpful,
compatible and patient.

Bhariya-: Seven types of wiveswiveswiveswiveswives

1. Vadhaka--bhariya-: a wife like a slayer;
destructive wife. The wife who lives with her husband
without goodwill;she always looks down upon her husband
,who disparages him and thinks of destroying him.

2. Cori--bhariya-: a wife like a robber; thievish
wife. The wife who acts like a thief;she always burns out
all the existing properties and spends all the earning.

3. Ayya--bhariya-: a wife like a mistress; Madam
High and Mighty. The wife who is always lazy with the
housework and nasty; she is foul-mouthed and vulgar;
she is cruel and she behaves bossy towards her husband.

4. Ma-ta-- bhariya-: a wife like a mother; motherly
wife. A thoughtful wife who tooks to her husband’s well
being and attends to his needs, she carefully handles all
income and spends the money with reasonable and in
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accordance with their social level and she saves the money
for the future.

5. Bhagini--bhariya-: a wife like a sister; sisterly
wife. Being like a sister this wife always respects her
husband; she is gentle and follows her husband in a proper
and reasonable way.

6. Sakhi--bhariya-: a wife like a companion;
friendly wife. The wife who is as a friend who readily
shares her husband’s thought and and feeling; she is always
honest to him and makes him happy;when she greets her
husband she is happy; she has fine manner and character
both in society and in private life.

7. Da-si--bhariya-: a wife like a handmaid; slavish
wife. The wife who is always under her husband no matter
how bad ;she is treated by him, and who passively endures
his beating and abuse;she bears all with patience.

The husband should always remind his wife, to
realize what kind of wife she is and a husband should
understand his own personality to see which kind of
personality is compatible with his personality. This task
needs moderation because our choices are usually not
made with this consideration.
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Sa-mi-:Eight types of husbandshusbandshusbandshusbandshusbands

1. Vadhaka--sa-mi-: the murderous husband; the
husband who live with his wife in ill will. He always look
down on his wife and tries to destroy her.

2. Cori--sa-mi-: the thieving husband; the husband
who spends all the earnings , uses up all the properties and
squanders all his wife’s wealth or his inheritance.

3. Ayya--sa-mi-: the domineering husband; the
husband who is too lazy to work, rude and nasty to his
wife whenever he can and has ill manner.

4. Ma-ta--sa-mi-: the motherly husband;the husband
who is always thoughtful and caring to his wife. Whatever
he earns, he usually shares to her and he always puts aside
savings for future.

5. Pita--sa-mi-: the fatherly husband; the husband
who is always keep his wife from the evil and protect his
wife from the any danger.he looks to his wife’s well being
and arrange for his marriage by himself.he is a real leading
for the household life.

6. Anuji--sa-mi-: the brotherly husband; the husband
who loves and respects his wife like a sister, he is gentle,
respectful and goes well along with his wife.

7. Sakhi--sa-mi-: the comradely husband; the
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husband who lives with his wife like a friend with faith
and honesty. He is always happy to meet her and he is
polite with fine manner and stays like that in every
situation.

8.  Da-sa-- sa-mi-: the servilely husband; the husband
who allows her to be above or dominant, he lives under
his wife’s thumb and who passively endures his beatings
and abuse;he is patient without anger.

A husband should know himself. What kind of
husband he is and what should be improved to be the right
husband.

Some ancient scholars also classified four other
types of the couples as such.
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Four types of the couplescouplescouplescouplescouples

1 .A ghost husband with a ghost wife.
2. A ghost husband with an angle wife.
3. An angle husband with a ghost wife.
4. An angle husband with an angle wife.

Try to classify yourselves because there are these
types of couples in our present society that sometimes can
cause severe problems. Divorce and even murder can be
the result of ill matched couples.
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Ghara-va-sa-dhamma
Virtues for a good household life;

virtues for lay people

The religious couples are usually owe goodness
and ethic principles which will help them to stay together
for the rest of their lives.

 There are four Ghara-va-sa-dhamma which can
be practiced by the couple at home to maintain their happy
couple-life. These are the following ways:

1. Sacca: Truth and honesty. They should be
truthful and faithful to each other in thoughts, speech and
deeds, in accordance to five situations.

1). duty
2). work
3). time
4). people
5). goodness

2. Dama: taming and training oneself; adjustment;
self-development; mastery; Training themselves to correct
faults, self-control and controlling emotions through
calming the mind.;try to improve themselves, resolve the
problems,try to understand each other and adapt to each
other.
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There are 2 ways of calming:
1). Don’t let emotions grow
2). Calm down emotions which already

arose
3. Khanti: tolerance; forbearance; perseverance

;Being firm, stable and patient when your mate shows bad
emotional behavior, do not react impulsive when conflicts
arise, try to be enduring when difficulties and hardships
arise. Try to be patient when hard work has to be done,
move forward together. Be patient when pain, sorrow or
temperament arise.

4. Ca-ga: liberality; generosity; sacrifice; being
thoughtful, able to give up personal comfort for the sake
of one’s partner (example when the partner is sick, you
should nurse your partner even if you do not get enough
sleep) also being kind and generous, giving in charity to
the relatives and friends of one’s partner.

They are 2 types of Ca-ga.
1) Material charity
2) Emotional charity

The couple which is sharing this four Ghara-va-sa
-dhamma and maintains these 4 will be able to stay
together in peace, harmony and happiness. This marriage
can be compared to a house which has four posts.
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The couple sharing responsibility
The couple which is sharing responsibility helps

and serves each other in accordance to the the following
teachings:

A husband should serve his wife by:
In five ways a husband should serve his wife:

1) by honoring  her with her status as his wife.
2) by being courteous to her not disparaging  her
3) by being faithful to her; not committing

adultery.
4) by handing over authority to her; giving her

control of household concerns.
5) by providing her with ornaments; giving her

occasional gifts of ornaments and clothing .

A wife honors her husband by:
In five ways a wife, serves and shows her love for

her husband:
1) She manages household affairs in a good and

correct way.
2) She is hospitable and helpful to friends and

relations of both hers and his.
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3) She should be faithful to him; not committing
adultery.

4) She should take care of the goods he brings
home.

5) She should be skilful and industrious in all her
duties.

As you see both - wife and husband have the duty
to always be careful and considering with the family. If
they follow this duties, there will be a harmonious family
live.
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Sorrow of womanwomanwomanwomanwoman

A sympathetic woman: There are a number of
conditions peculiar to a woman about which a husband
should be considerate and to which he should respond with
care and sympathy. The problems are the following:

1. She must be parted from her kin or her family
despite her young age to live with her husband’s family:
The husband should treat her with kindness, warmth and
make her feel at home.

2. She has a monthly period; which sometimes
causes changes in her physical and mental states: the
husband needs to understand this.

3. She may need special care and attention, both
physical and mental when she is pregnant.

4. When she has to give birth, which an extremely
painful and even life-threatening time: the husband should
look after his wife as if her suffering were his own.

5. She must submit to the wants of her husband:
the husband should not do just as he pleases, but appreciate
her attention and respond to it thoughtfully.
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Gihisukha:Happiness
Gihisukha:house-wife happiness; deserved

bliss of a layperson
1.Atthisukha: bliss of ownership; happiness

resulting from economic security. Happiness and pride
arises if someone contemplates that one spends the money,
which one has earned legally. Money should be spent in
the following way:

1) to entertain his friends
2) to cure any danger
3) for social ceremony
4) for devotion
5) to make a living, to look after parents,

children, wife, husband and
followers.

2. Bhogasukha: bliss of enjoyment; enjoyment of
wealth; happiness arising from spending money and
consuming one’s wealth.

3. Ananasukha: bliss of debtlessness; happiness
on account of freedom from debt.

4. Anavajjasukha:bliss of blamelessness;
happiness on account of leading a faultless life.
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From all of this happiness, Anavajjasukha is the
worthiest because proper behavior can bring all happiness.
On the other side, ill behavior can spoil the happiness and
it is the cause of going down. So if one is careless and
does not cultivate ethic principles it will cause problems
in family and society.

Development and progress in modern society may
cause problems for society and family live, so one always
has to check if these things are in conformity with ethic
principles.

To ensure the harmony and prosperity of one’s
family one should consider the following four Kula-
ciratthiti-dhamma.
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Kula-ciratthiti-dhamma:
Causes for lasting wealth in ones family

A Ensuring the stability line by practicing
accordance with the qualities and principles already
mentioned ;knowing how to make a living,should also
abide by certain principles concerning responsibility for
their family in the follow ways:

1. Natthagavesana-: seeking for what is lost; when
things are lost or used up, he replenishes them.

2. Jinnapatisankharana-: repairing what is worn
out; when things are old and damaged, he restores and
repairs them.

3. Parimitapa-nabhojana-: moderation in
spending; he knows moderation in eating and using.

4. Adhipaccasi-lavantatha-pana-: putting in
authority a virtuous woman or man; he places a moral and
virtuous woman or man in charge of the household.

One should understand what the causes for a
successful, harmonious family live are. And one should
know that practicing the opposite will cause the ruin of a
family.
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May all those who decide to live a couple-live
realize what is beneficial and stay away from all kind of
practices which destroy the happiness of their family-live.

Finally may you life in harmony and happiness
for the rest of your live’s.
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Charoenporn (Blessing)Charoenporn (Blessing)Charoenporn (Blessing)Charoenporn (Blessing)Charoenporn (Blessing)

In the Dhamma house The Buddhist Saint  will come to birth
In the pleasant house The Brahma will come to birth
In the innocent house The human being will come to birth
In the clever house The scholar will come to birth
In the duty house The hell's beast will come to birth
In the gambling house The wicked man will come to birth
In the confuse house The Ogre will come to birth
In the gangster's house The animal will come to birth
In the drunken house The foolish man will come to birth
In the mad pill-taking house The mad man will come to birth
In the beau man house The pig's soul will come  to birth

(Enemies will come)
In the thinner inhale house The silly man will come   to birth
In the Rampage house The Neurotic man will  come to birth
In the scolder, gossip house The dog's soul will come to birth

(I apologize)
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Shell's holy water

Blessing the golden ship of life
Travel as smooth as thought
Fulfilled with love, Forgiveness and Understanding
The couple will be happy forever.

Buddhist monk sprinkle
the shell's holy water

"Itung Utagung Viya Songsottha Apechcha Hotha"

That mean:
May you both live together
Like the river clean and bright
River runs without break and apparition
May your both hearts like the river flow.
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