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คำอนุโมทนา
หนังสือคูสรางคูสมฉบับนี้ อาตมาไดรวบรวมบางสวนที่
เห็นวาเปนประโยชนในการมงคลสมรสของคูบาวสาวและคูสามี
ภรรยา โดยพอที่จะเปนเข็มทิศชี้ทางใหแกผูที่สนใจไดบางตาม
ความตองการและนำไปเปนขอปฏิบตั ใิ นการดำรงชีวติ คู เพือ่ กำจัด
จุดออนทีไ่ มดที อี่ ยใู นตัวเอง ใหพจิ ารณาเปรียบเทียบกับตัวเราเอง
วาเปนอยางไร หรือพิจารณาดูตนเองวาปฏิบตั หิ นาทีข่ องความเปน
สามีและความเปนภรรยากันถูกตองมากนอยเพียงไร
จะเห็นไดวา ปญหาชีวติ คใู นสังคมทุกวันนี้ เกิดจากความ
ไมพรอมของฝายหญิงหรือฝายชายทีจ่ ะใชชวี ติ ครู ว มกัน หรือบางคู
เห็นวาเปนเรือ่ งทีส่ นุกเทานัน้ อีกทัง้ ในปจจุบนั วิถชี วี ติ ของคนใน
สังคมเปลีย่ นแปลงไป เพราะคสู ามีภรรยาตางก็ออกไปทำงานนอก
บานทัง้ คู จึงทำใหละทิง้ หนาทีท่ จี่ ะปฏิบตั ติ อ กัน การทีข่ าดหลัก
ของการดำเนินชีวติ คแู ละไมมคี วามอดทนตอกัน ทำใหเกิดปญหา
ภายในครอบครัว หรือตองหยารางกันปละหลายๆคู กอใหเกิด
ปญหาสังคมดานอืน่ ๆตามมาอีกมากมาย
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การพิมพหนังสือคสู รางคสู มครัง้ ที่ ๔ นี้ ไดมกี ารแกไขและ
เพิม่ เติมเนือ้ หาในบางสวน เพือ่ ใหไดใจความกระชับและสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น โดยแบงเปน ๒ สวนคือ สวนที่ ๑ ไดเรียบเรียงเปน
ภาษาไทย สวนที่ ๒ ไดมีการแปลเปนภาคภาษาอังกฤษภายใน
เลมเดียวกัน
ดั ง นั้ น จึ ง ขออนุ โ มทนากั บ คู ส มรสหรื อ คู ส ามี ภ รรยาที่
จะสรางสรรคจรรโลงศีลธรรมอันดีในสังคม สรางบุคลากรที่มี
คุณภาพใหแกประเทศชาติ สรางความสุขสงบรมเย็นใหครอบครัว
ตนเองและสังคมทีด่ ที กุ ๆ ทาน ขอเจริญธรรมแกคสู มรสและคสู ามี
ภรรยาทุกคเู ทอญ
วีรนนฺโท ภิกขุ
๑ มกราคม ๒๕๕๑
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สารบัญ
คสู ราง-คสู ม
สมชีวธิ รรม ๔
ประเภทของภรรยา
นางวิสาขา:หญิงงามแบบอยางเบญจกัลยาณี
ประเภทของสามี
คสู ามี-ภรรยา ๔ คู
ฆราวาสธรรม ๔
หนาทีข่ องสามีตอ ภรรยา
หนาทีข่ องภรรยาตอสามี
ทุกขของหญิง
สุขของคฤหัสถ
กุลจิรฏั ฐิตธิ รรม ๔
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คสู ราง คสู ม
ขอความสุขสวัสดิจ์ งมีแดคบู า วสาว (คสู มรส) ทุกๆ คู วันนี้
เป น วั น ที่ เ ราทุ ก คนได ตั ด สิ น ใจยอมรั บ ใช ชี วิ ต ร ว มกั น และกั น
มีความพึงพอใจกัน ยินดีจะทำหนาที่เปนคูครองอยูเคียงขางกัน
ดวยความศรัทธาในความรักทั้งสองฝาย การที่เราจะมีชีวิตคูที่ดี
มีความสุขในการใชชวี ติ คู หรือเรียกกันวาเปนสามีภรรยากัน โดย
คสู ามีภรรยาทีด่ นี นั้ ตองมีคณ
ุ ลักษณะและความประพฤติดี ซึง่ การ
ที่จะใชชีวิตคูกันไปไดยาวนานนั้นตองอาศัยหลักการคำสอนทาง
พระพุทธศาสนา ๔ อยางทีเ่ รียกวา สมชีวธิ รรม ๔ ประการ

สมชีวธิ รรม ๔ ประการ
๑. สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน ศรัทธานั้นหมายถึงความ
เชือ่ ความเลือ่ มใส เชน เคารพนับถือในลัทธิศาสนา สิง่ เคารพบูชา
และหลักการตางๆ ตลอดจนความใฝนิยมในคุณคา ความสนใจ
อยางเดียวกัน มีอดุ มการณเหมือนกัน มีจติ ใจหนักแนนเหมือนกัน
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หรือปรับตัวเขาหากันได มีความเขาใจกัน มีการพึง่ พาอิงอาศัยซึง่
กันและกัน ยอมรับกันได ตลอดจนมีความมัน่ คงในอุดมการณเดียว
กัน ซึง่ ความศรัทธาเปนเครือ่ งหลอหลอมความรสู กึ นึกคิด ความมี
ศรัทธาสมกัน ตัง้ แตความเชือ่ ถือในลัทธิศาสนาอยางเดียวกัน การ
มีรสนิยมแนวเดียวกัน จึงเปนสิง่ สำคัญมากในชีวติ สมรส
๒. สมสีลา มีศีลสมกัน คือ มีความประพฤติ มีศีลธรรม
จรรยา มรรยาท มีความประพฤติทเี่ ขากันได มีพนื้ ฐานการอบรม
มาพอเหมาะสมและสอดคลองไปกันไดดี คือมีศลี ๕ เสมอกัน รจู กั
รับผิดชอบชัว่ ดีในหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมาย
๓. สมจาคา มีจาคะสมกัน คือ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
เสียสละเสมอกัน มีความโอบออมอารีตอ กัน มีน้ำใจกวางขวาง มี
ความเสียสละ พรอมทีจ่ ะชวยเหลือเกือ้ กูลกัน ไมขดั แยงและบีบคัน้
กันจนเกินไป เพราะในชีวติ คนเราตองสัมพันธกบั คนอืน่ ๆ เริม่ จาก
พอแมญาติมิตรสหายเปนตนไป ธรรมขอนี้สำคัญมากที่จะตอง
แสดงออกถึงความมีน้ำใจ เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ การชวยเหลือพึง่ พาอาศัย
กัน ซึง่ หากคคู รองทีม่ จี าคะไมสมกันยอมทำใหเกิดความขัดแยงกัน
อยเู รือ่ ยไป ทำใหชวี ติ คเู ปราะบางและแตกราวไดงา ย
๔. สมปญญา มีปญญาสมหรือเสมอกัน ปญญาหมายถึง
ความรจู กั เหตุ รจู กั ผล ความรจู กั คิด ความสามารถในการใชความ
คิดและเขาใจในเหตุผลกันดี โดยอยางนอยที่สุดสามารถสื่อสาร
8
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พูดจาเขาใจกัน การรจู กั ฟงและเขาใจในเหตุผลของกันและกัน การ
ชวยกันเปนคคู ดิ รวมคิดรวมปรึกษาหารือกัน ชวยแกปญ
 หาและเปน
กำลังใจซึง่ กันและกัน ในทีน่ ถี้ อื วาเปนคบู ญ
ุ คกู รรม มีคณ
ุ ลักษณะ
อุปนิสยั ใจคอ ความประพฤติปฏิบตั ิ การแสดงออกตอกันทีเ่ กือ้ กูล
กันและอดทนกันได
ความสมหรื อ เสมอกั น ของคู ค รองตามหลั ก ธรรม ๔
ประการนี้มีความสำคัญมากของชีวิตคูที่ใชชีวิตอยูรวมกัน การที่
จะครองคกู นั อยางมีความสุขยาวนาน เปนคคู รองทีด่ ี จึงตองอาศัย
ความประสานกลมกลืนเหมาะสมกันตามธรรม ๔ ประการดังกลาว
ขางตน
โดยการอยคู รองเรือนของคสู มรสนัน้ เปนการรวมสุขรวม
ทุกขทงั้ ปวง ซึง่ ในแงนที้ า นจึงถือวาทัง้ สองฝายเปนเพือ่ นหรือเปน
เพือ่ นทีย่ งิ่ กวาเพือ่ นใดๆ เพราะรวมสุขทุกขครบถวน ดัง่ พุทธภาษิต
ทีว่ า “ภริยา ปรมา ขา” แปลวา ภรรยาเปนเพือ่ นอยางยิง่ หรือภรรยา
เปนยอดสหายเปนครู ว มสุขรวมทุกขนนั่ เอง
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ประเภทของภริยา
ในกรณีทที่ า นแสดงเกีย่ วกับภรรยาไว ๗ ประเภทดวยกัน
จำแนกโดยคุ ณ ธรรม ความประพฤติ ลั ก ษณะนิ สั ย และการ
ปฏิบตั ติ อ สามี เปนฝายราย ๓ ประเภท และฝายดี ๔ ประเภท คือ
๑. วธกาภริยา ภรรยาเยีย่ งเพชฌฆาต คือ ภรรยาทีม่ ไิ ดอยู
กินดวยความพอใจ ดูหมิน่ คิดทำลายสามี ไมมมี ารยาท ไมใหเกียรติ
สามี แสดงพฤติกรรมออกมาดวยอารมณทมี่ โี ทสะ มีโลภะ มีโมหะ
เปนเจาเรือน มงุ เอาแตประโยชนตนและญาติของตนเปนใหญ ไม
มีเหตุผล ไมมคี วามเมตตา ภรรยาประเภทนีจ้ ะไมมคี วามสุขทีแ่ ท
จริงทั้งภพชาติเลยทีเดียว จะมีแตความทุกขอยูตลอดชีวิต เพราะ
ตกอยูภายใตอำนาจเปนทาสของกิเลสและอารมณฝายต่ำ ภรรยา
ประเภทนี้หาความเจริญในชีวิตไดยาก เพราะมีแตจะทำชีวิตให
ตกต่ำลง หากเลือกเอามาเปนเครือ่ งประดับบานก็จะไมดี เพราะชอบ
ทำลายเกียรติและศักดิศ์ รีของสามี
๒. โจรีภริยา ภรรยาเยี่ยงโจร คือ ภริยาชนิดลางผลาญ
สมบัตทิ มี่ อี ยแู ละทีส่ ามีหามาได มีนสิ ยั ชอบหยิบ ชอบยักยอกทรัพย
เอาไปใชในทางทีไ่ มเกิดประโยชน เชน เอาไปใชในทางอบายมุข
เลนการพนัน เสพสิ่งเสพติด ใชทรัพยฟุมเฟอยเที่ยวเดินเลนไป
วัน ๆ เมือ่ สามีหาทรัพยมาได ก็ไมรจู กั เก็บรักษา ไมทำหนาทีภ่ รรยา
ที่ดี มีแตนำทุกขมาสูตระกูล ภรรยาประเภทนี้เปนเหตุใหทรัพย
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สมบัตถิ กู ลางผลาญไปในทางทีไ่ มมปี ระโยชน ภรรยาลักษณะนีจ้ งึ
เรียกวาโจรีภรรยา
๓. อัยยาภริยา ภรรยาเยี่ยงนาย คือ ภรรยาที่เกียจคราน
ไมใสใจการงานใด ๆ ปากราย จิตใจหยาบ ชอบขมขสู ามีในทุก
สถานที่ ไมวา จะอยตู อ หนาผคู นมากหรือนอยก็มกั จะเอาชนะสามี
ตลอดเวลา ชอบตวาด ชอบออกคำสัง่ โดยแสดงพฤติกรรมอาการ
วางอำนาจบาตรใหญ ภรรยาอยางนีช้ อบเปนคุณนายเอาแตแตงตัว
ใหสวยไปวันๆ แตไมยอมแตงใจใหสวยงาม ภรรยาอยางนีม้ รี าคะ
มีโมหะจริต เปนเจาเรือน มีแตจะเปนเจาโรคสารพัดโรค เชน โรค
หัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตต่ำ หรือโรคความ
ดันทุรัง ลักษณะอยางหนึ่งของภริยาประเภทนี้คือ เอาแตชี้นิ้วสั่ง
อยางเดียว เมือ่ ใหลงมือทำดวยตนเอง ก็ทำไมเปนหรือทำไมได แต
ชอบสั่งสามีใหทำอยางนั้นทำอยางนี้ ภรรยาอยางนี้ทานเรียกวา
ภรรยาเปรียบเหมือนนาย หรือ อัยยาภริยา
๔. มาตาภริยา ภรรยาเยีย่ งมารดา คือ ภรรยาทีห่ วังดีเสมอ
ทุกเวลา คอยหวงใยเอาใจใสสามี เมือ่ หาทรัพยมาได ก็เอาใจใสคอย
ประหยัดเก็บรักษาทรัพยไว ใชจา ยในสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนและเหมาะ
สมใชจา ยพอประมาณพอเพียง ไมเกินความจำเปน เหมาะกับฐานะ
ของตน อีกทั้งมีความหวงใยสามี ใหเกียรติสามีและรูจักยกยอง
รับใชสามีดวยความรักอยางบริสุทธิ์ใจ รวมทุกขรวมสุขดวยกัน
ชวยสงเสริมกันในหนาทีก่ ารงาน ชวยแบงภาระหนาทีก่ ารงานได
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ดวยความเต็มใจ ไมคดิ เล็กคิดนอย
โดยคอยชวยเหลือดวยความยินดีและภูมใิ จในสิง่ ทีไ่ ดชว ย
เหลือ คอยดูแลอาหารการกิน คอยใหกำลังใจ และทำหนาทีข่ อง
การเปนแมบานแมเรือนที่ดี เปนแมศรีเรือน เปนทั้งเพื่อนเปนทั้ง
ภรรยาและเปนทัง้ แม เรียกวา มาตาภรรยา เหมือนนางวิสาขา
มหาอุบาสิกาซึง่ ไดรบั ยกยองวา เปนสตรี ทีม่ คี วามงามตลอดกาลที่
เรียกวา เบญจกัลยาณี คือ หญิงทีม่ ลี กั ษณะความงาม ๕ อยาง และ
เปนภรรยาที่มีความอดทนสูงและเปนสะใภที่ในครั้งแรกพอสามี
ไมชอบ ไมถกู ชะตากัน สุดทายพอสามีเรียกวา มารดา(แม )
ซึ่งในที่นี้จะนำมากลาวเพื่อใหสตรีที่เปนภรรยาที่ดีทั้ง
หลายที่ตกอยูในภาวะหัวอกเดียวกันไดเกิดกำลังใจไดบาง ไม
ทอถอยในการกระทำคุณงามความดีตอ ไป โดยตัวอยางนางวิสาขา
นาจะเปนภรรยาที่ควรยกยองนำมาเปนแบบอยางของภรรยาใน
สมัยนีไ้ ดดที เี ดียว
๕. ภคินภี ริยา ภรรยาเยีย่ งนองสาว คือ ภรรยาผเู คารพรัก
สามีดงั่ นองรักพี่ มีจติ ใจออนโยน รจู กั เกรงใจสามี มักคลอยตาม
สามีในทางทีด่ หี รือทีช่ อบดวยเหตุผล
๖. สขีภรรยา ภรรยาเยีย่ งสหาย คือ ภรรยาทีเ่ ปรียบเหมือน
เพือ่ นมีจติ ภักดี เมือ่ เวลาพบสามีกร็ า เริงหรือปลาบปลืม้ ดีใจ เหมือน
จากกันมานาน เปนผมู กี ริ ยิ ามารยาทดี รจู กั ปฏิบตั สิ ามี โดยประพฤติ
ตัวดีเสมอตนเสมอปลายทัง้ ตอหนาและลับหลังเปนปกติสม่ำเสมอ
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๗. ทาสีภรรยา ภรรยาเยี่ยงทาส คือ ภรรยาที่ยอมอยูใต
อำนาจสามี ถูกสามีตะคอกตบตี ก็ไมแสดงความโกรธโตตอบออก
มา
ดังนัน้ ทานสอนใหภรรยาสำรวจตนเองวาทีเ่ ปนอยู ตนเปน
ภรรยาประเภทใด ถาจะเปนภรรยาทีด่ คี วรเลือกเปนภรรยาประเภท
ใด สำหรับชายอาจใชเปนหลักสำรวจอุปนิสัยของตนวา ควรแก
หญิงประเภทใด หรือ เลือกผหู ญิงประเภทใดเปนคคู รอง และสำรวจ
หญิงที่จะเปนคูครองวาเหมาะกับอุปนิสัยของตนหรือไม พยายาม
พิจารณาใหดีดวยสติปญญาแหงความเปนกลาง แมสามีก็ยอมมี
หลายประเภท พึงเปรียบเทียบเอาจากภรรยาประเภทตางๆ ทีก่ ลาว
มาแลวขางตนนัน้
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นางวิสาขา...หญิงงามแบบอยางเบญจกัลยาณี
นางวิสาขาเอตทัคคะในทางผูถวายทาน
นางวิสาขาเปนอุบาสิกาทีป่ ระเสริฐผหู นึง่ โดยจะหาบุคคล
ใดเทียบไดยาก นางเปนแบบอยางทีด่ สี ำหรับอุบาสิกาตราบจนถึง
บัดนี้ ประวัติของนางมหาอุบาสิกาผูนี้ มีเนื้อเรื่องกลาวอยูในพระ
ไตรปฎกและอรรถกถามากมาย

บุพกรรมของมหาอุบาสิกาวิสาขา
นางวิสาขาครัง้ พระพุทธเจาพระนามวาปุทมุ ตุ ตระ บังเกิด
ในเรือนสกุลกรุงหังสวดี ครั้งหนึ่งนางกำลังฟงพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดา นางเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผหู นึง่ ไว
ในตำแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูยินดีในการถวาย
ทาน นางจึงทำกุศลใหยงิ่ ยวดขึน้ ไปปรารถนาตำแหนงนัน้ นางเวียน
วายอยใู นเทวดาและมนุษยถงึ แสนกัป
ครัง้ พระกัสสปพุทธเจา ก็ถอื ปฏิสนธิในพระราชมณเฑียร
ของพระเจากาสี พระนามวากิกิ แหงกรุงพาราณสี เปนพระราชธิดา
องคหนึ่ง ระหวางพระพี่นองนาง ๗ พระองค คือ นางสมณี นาง
สมณคุตตา นางภิกขุนี (ภิกขุณ)ี นางภิกขุทาสิกา นางธัมมา (ธรรมา)
นางสุธมั มา (สุธรรมา) และนางสังฆทาสีครบ๗ พระราชธิดาเหลา
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นัน้ ในบัดนี้ [ครัง้ พุทธกาลชาติปจ จุบนั ] คือพระเขมาเถรี พระอุบล
วรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระนางกุณฑลเกสีเถรี (พระภัททา
กุณฑลเกสาเถรี) พระกิสาโคตมีเถรี พระธรรมทินนาเถรี และนาง
วิสาขาครบ ๗ บรรดาพระราชธิดาเหลานัน้ โดยพระนางสังฆทาสี
เวียนวายอยใู นเทวดาและมนุษยถงึ พุทธันดรหนึง่

ปจจุบันชาติสมัยพุทธกาล
สตรีเบญจกัลยาณี คือ หญิงผูมีความงาม ๕ อยาง
ความงามไมสรางซาอยางวิสาขาแมพระผูสูงสง
นางวิสาขา เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองภัททิยะ แควน
อั ง คะ บิ ด าชื่ อ ว า ธนญชั ย มารดาชื่ อ ว า สุ ม นาเทวี และปู ชื่ อ
เมณฑกเศรษฐี ขณะที่เธอมีอายุอยูในวัย ๗ ขวบ เปนที่รักดุจ
แกวตาดวงใจของเมณฑกะผเู ปนปยู งิ่ นัก

บรรลุธรรมไดโสดาปตติผลตัง้ แตอายุ ๗ ขวบ
เมื่อเมณฑกเศรษฐีไดทราบขาววา พระบรมศาสดาพรอม
ด ว ยภิ ก ษุ ส งฆ จำนวนมากกำลั ง เสด็ จ มาสู เ มื อ งภั ท ทิ ย ะ ท า น
เมณฑกเศรษฐี จึงไดมอบหมายใหเด็กหญิงวิสาขาพรอมดวยบริวาร
ออกไปทำการรับเสด็จที่นอกเมือง ขณะที่พระพุทธองคประทับ
พักผอนพระอิรยิ าบถอยนู นั้ เด็กหญิงวิสาขาพรอมดวยบริวาร เขาไป
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เฝากราบถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่อันสมควรแกตน พระพุทธองค
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาใหพวกเธอฟง เมือ่ เด็กหญิงวิสาขาพรอม
ดวยบริวารไดฟงธรรมจบลงก็ไดบรรลุเปนพระโสดาบันดวยกัน
ทัง้ หมด
สวนเมณฑกเศรษฐี เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงแลว
จึงรีบเขาไปเฝา เมื่อไดฟงพระธรรมเทศนาก็ไดบรรลุธรรมเปน
พระโสดาบันเชนกัน แลวกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพรอม
ดวยภิกษุสงฆที่ติดตามเสด็จทั้งหมดเขาไปรับอาหารบิณฑบาต ณ
ทีบ่ า นของตนตลอดระยะเวลา ๑๕ วันทีป่ ระทับอยทู ภี่ ทั ทิยนครนัน้

ธนญชัยเศรษฐียา ยบานตัง้ เมืองสาเกต
สมัยนั้นพระเจาปเสนทิโกศลแหงเมืองสาวัตถีกับพระเจา
พิมพิสารแหงเมืองราชคฤห มีความเกี่ยวของกันโดยตางก็ไดภคินี
(นองสาว) ของกันและกันมาเปนมเหสี แตเนือ่ งจากในเมืองสาวัตถี
ของพระเจาปเสนทิโกศลนัน้ ไมมเี ศรษฐีตระกูลใหญๆ อันมีทรัพย
สมบั ติ ม ากเลย และได ท ราบว า ในเมื อ งราชคฤห ข องพระเจ า
พิมพิสารนัน้ มีเศรษฐีผมู ที รัพยสมบัตมิ ากมายขนานนับไมถว นอยู
ถึง ๕ ตระกูล
ดังนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลจึงเสด็จมายังเมืองราชคฤห เขา
เฝาพระเจาพิมพิสารแลวแจงความประสงคที่มาในครั้งนี้ ก็เพื่อ
ขอพระราชทานตระกูลเศรษฐีในเมืองราชคฤหนี้ไปอยูในเมือง
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สาวัตถีสกั หนึง่ ตระกูล
พระเจาพิมพิสารไดสดับแลวตรัสตอบวา “การโยกยาย
ตระกูลใหญ ๆ เพียงหนึง่ ตระกูลก็เหมือนกับแผนดินทรุด” แตเพือ่
รักษาสัมพันธไมตรีตอกันไว หลังจากที่ไดปรึกษากับอำมาตยทั้ง
หลายแลว เห็นพองตองกันวาสมควรยกตระกูลธนญชัยเศรษฐี ให
ไปอยเู มืองสาวัตถีกบั พระเจาปเสนทิโกศล
ธนญชัยเศรษฐีไดขนยายทรัพยสมบัตพิ รอมทัง้ บริวารและ
สัตวเลีย้ งทัง้ หลายเดินทางสพู ระนครสาวัตถีพรอมกับบริวาร และ
เมื่อเดินทางเขาเขตแควนของพระเจาปเสนทิโกศลแลว ขณะที่พัก
คางแรมระหวางทางกอนเขาเมือง ธนญชัยเศรษฐีเห็นวาภูมปิ ระเทศ
บริเวณที่พักนั้นเปนชัยภูมิเหมาะสมดี อีกทั้งตนเองก็มีบริวาร
ติดตามมาเปนจำนวนมาก ถาไปตั้งบานเรือนภายในเมืองก็จะ
คับแคบ จึงขออนุญาตพระเจาปเสนทิโกศลกอตั้งบานเมืองลง ณ
ที่แหงนั้น และไดชื่อเมืองใหมนี้วา “สาเกต” ซึ่งอยูหางจากเมือง
สาวัตถี ๗ โยชน
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สตรีงามเบญจกัลยาณี
ในเมืองสาวัตถีนนั้ มีเศรษฐีตระกูลหนึง่ เปนทีร่ จู กั กันในชือ่
วา มิคารเศรษฐี มีบตุ รชายชือ่ ปุณณวัฒนกุมาร เมือ่ เจริญวัยสมควร
ทีจ่ ะมีภรรยาไดแลว บิดามารดาขอใหเขาแตงงานเพือ่ สืบทอดวงศ
ตระกูล แตตวั เขาเองไมมคี วามประสงคจะแตงงานแตอยางใด เมือ่
บิดามารดารบเรามากขึน้ เขาจึงหาอุบายเลีย่ งโดยบอกแกบดิ ามารดา
วา ถาไดหญิงทีม่ คี วามงามครบทัง้ ๕ อยาง ซึง่ เรียกวา เบญจกัลยาณี
แลวจึงจะยอมแตงงาน

ลักษณะของเบญจกัลยาณี

หญิงผมู คี วามงาม ๕ อยางดังนี้
๑. เกสกลฺยาณํ ผมงาม คือสตรีทมี่ ผี มยาวถึงสะเอวแลว
ปลายผมงอนขึน้ เหมือนหางนกยูงเมือ่ เวลาลำแพน
๒. มงฺสกลฺยาณํ เนือ้ งาม คือหญิงทีม่ รี มิ ฝปากแดงดุจตำลึง
สุก และเรียบชิดสนิทกันดี
๓. อฏฐกิ ลฺยาณํ กระดูกงาม คือหญิงทีม่ ฟี น สีขาวประดุจ
สังขและเรียบเสมอกัน
๔. ฉวิกลฺยาณํ ผิวงาม คือหญิงที่มีผิวงามละเอียด ถาดำก็
ดำดัง่ ดอกบัวเขียว ถาขาวก็ขาวดังดอกกรรณิการ
๕. วยกลฺยาณํ วัยงาม คือหญิงทีแ่ มจะคลอดบุตรถึง ๑๐ ครัง้
ก็ยงั คงสภาพรางกายสาวสวยดุจคลอดครัง้ เดียว
18

Couple.pmd

18

14/12/2552, 15:52

บิดามารดาเมื่อไดฟงแลว จึงใหเชิญพราหมณผูมีความ
เชีย่ วชาญในดานอิตถีลกั ษณะมาถามวา หญิงผมู คี วามงามดังกลาว
นีม้ หี รือไม เมือ่ พวกพราหมณตอบวามี จึงสงพราหมณเหลานัน้ ออก
เที่ยวแสวงหาตามเมืองตางๆ พรอมทั้งมอบพวงมาลัยและเครื่อง
ทองของหมัน้ ไปดวย

ชน ๔ พวก เมือ่ วิง่ จะดูไมงาม

พวกพราหมณเทีย่ วแสวงหาไปตามเมืองตางๆ ทัง้ เมืองเล็ก
เมืองใหญ ก็ไมไดพบหญิงงามตามทีต่ อ งการ จนมาถึงเมืองสาเกต
และเปนเหตุบงั เอิญในวันนัน้ เปนวันเปดงานนักขัตฤกษประจำป ซึง่
สตรีตระกูลใหญนอยจะมีโอกาสออกจากบานเพื่อชมงาน นาง
วิสาขาพรอมดวยหญิงบริวาร ๕๐๐ คนออกจากบานเพื่อไปยัง
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ทาอาบน้ำ ซึง่ พราหมณทงั้ หลายแอบซมุ มองอยู ไดพบนางวิสาขา
มีลักษณะภายนอกถูกตองตามตำราอิตถีลักษณะครบ ๔ ประการ
ขณะนัน้ ฝนตกลงมาอยางหนัก หญิงบริวารทัง้ หลายพากันวิง่ หลบ
หนีฝนเขาไปในศาลา แตนางวิสาขายังคงเดินไปดวยอาการปกติ
ทำใหพวกพราหมณทั้งหลายรูสึกแปลกใจ ประกอบกับตองการ
จะเห็นลักษณะฟนของนางอันเปนลักษณะที่ ๕ จึงถามนางวา “นอง
หญิ ง ทำไมเธอจึ ง ไม วิ่ ง หลบหนี ฝ นเหมื อ นกั บ หญิ ง คนอื่ น ๆ”
นางวิสาขาตอบวา “ขาแตนายทาน ชน ๔ พวกเมือ่ วิง่ จะดูไมงาม”
ชน ๔ พวกนัน้ ไดแก
๑. พระราชา ผทู รงประดับดวยเครือ่ งอาภรณพรอมสรรพ
เมือ่ วิง่ แลวจะดูไมงาม
๒. บรรพชิต ผคู รองผากาสาวพัสตรพระสงฆ สามเณร ชี
เมือ่ วิง่ แลวจะดูไมงาม
๓. สตรี ผชู อื่ วาเปนหญิงทัง้ หลาย นอกจากจะดูไมงามแลว
ถาเกิดอุบตั เิ หตุจนเสียโฉม หรือพิการ จะทำใหเสือ่ มเสียและหมด
คุณคาได
๔. ชางมงคล ตัวประดับดวยเครือ่ งอาภรณสำหรับชาง เมือ่
วิง่ แลวจะดูไมงาม
พวกพราหมณไดเห็นปญญาอันชาญฉลาดและคุณสมบัติ
เบญจกัลยาณี ครบทุกประการแลว จึงขอใหนางพาไปที่บานเพื่อ
ทำการสขู อตอพอแมตามประเพณี เมือ่ สอบถามถึงชาติตระกูลและ
ทรัพยสมบัติก็ทราบวามีเสมอกัน จึงสวมพวงมาลัยทองใหนาง
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วิสาขาเปนการหมัน้ หมายและกำหนดวันอาวาหมงคล
ธนญชัยเศรษฐี ไดสั่งใหชางทองทำเครื่องประดับ ชื่อ
มหาลดาปสาธน เพือ่ มอบใหแกลกู สาว ซึง่ เปนเครือ่ งประดับชนิด
พิเศษ เปนชุดยาวติดตอกันตัง้ แตศรี ษะจรดปลายเทาประดับดวยเงิน
ทองและรัตนอันมีคา ถึง ๙ โกฏิกหาปณะ คาแรงฝมอื ชางอีก ๑ แสน
เปนเครื่องประดับที่หญิงอื่น ๆ ไมสามารถจะประดับได เพราะมี
น้ำหนักมาก นอกจากนี้ ธนญชัยเศรษฐี ยังไดมอบทรัพยสนิ เงินทอง
ของใชตาง ๆ รวมทั้งขาทาสบริวารและฝูงโคอีกจำนวนมาก
มายมหาศาล อีกทั้งสงกฎมพีผูมีความชำนาญพิเศษดานตาง ๆ
ไปเปนที่ปรึกษาดูแลประจำตัวอีก ๘ นายดวย เมื่อเวลามีปญหา
จะไดชวยเจรจาใหกับลูกสาว เพราะทานเศรษฐีเขาใจลูกสาวดีวา
เปนคนมีนสิ ยั อยางไร จึงเตรียมพรอมไวลว งหนากอน ดวยเหตุผล
ที่เหมาะสม

ธนญชัยเศรษฐีใหโอวาท ๑๐ ขอแกลกู สาว
โดยกอนที่นางวิสาขาออกจากบานไปสูตระกูลของสามี
ธนญชัยเศรษฐีไดกลาวอบรมมารยาทสมบัติของกุลสตรีผูจะไปสู
ตระกูลของสามี โดยใหโอวาท ๑๐ ประการเปนแนวปฏิบตั คิ อื
โอวาทขอที่ ๑ ไฟในอยานำออก หมายความวา อยานำความ
ไมดขี องพอผัวแมผวั และสามีออกไปพูดใหคนภายนอกฟง
โอวาทขอที่ ๒ ไฟนอกอยานำเขา หมายความวา เมื่อคน
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ภายนอกตำหนิพอ ผัวแมผวั และสามีอยางไร อยานำมาพูดใหคนใน
บานฟง
โอวาทขอที่ ๓ ควรใหแกคนทีใ่ หเทานัน้ หมายความวา ควร
ใหแกคนทีย่ มื ของไปแลวแลวนำมาสงคืน
โอวาทขอที่ ๔ ไมควรใหแกคนทีไ่ มให หมายความวา ไม
ควรใหแกคนทีย่ มื ของไปแลว ไมนำมาสงคืน
โอวาทขอที่ ๕ ควรใหทงั้ แกคนทีใ่ หและไมให หมายความ
วา เมือ่ มีญาติมติ รผยู ากจนมาขอความชวยเหลือพึง่ พาอาศัย เมือ่ ให
ไปแลว จะใหคนื หรือไมใหคนื ก็ควรให
โอวาทขอที่ ๖ พึงนัง่ ใหเปนสุข หมายความวา ไมนงั่ ในที่
กีดขวางพอผัวแมผวั และสามีในทางทีเ่ ดิน
โอวาทขอที่ ๗ พึงนอนใหเปนสุข หมายความวา ไมควร
นอนกอนพอผัวแมผวั และสามี ตืน่ กอนนอนทีหลัง
โอวาทขอที่ ๘ พึงบริโภคใหเปนสุข หมายความวา ควรจัด
ใหพอ ผัวแมผวั และสามีบริโภคแลว ตนจึงบริโภคภายหลัง
โอวาทขอที่ ๙ พึงบำเรอไฟ หมายความวา ใหมคี วามสำนึก
อยเู สมอวา พอผัว แมผวั และสามีเปนเหมือนกองไฟ และพญานาค
ทีจ่ ะตองบำรุงดูแล
โอวาทขอที่ ๑๐ พึงนอบนอมเทวดาภายใน หมายความวา
ใหมคี วามสำนึกอยเู สมอวา พอผัว แมผวั และสามีเปนเหมือนเทวดา
ทีจ่ ะตองใหความนอบนอม
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อานิสงสของการทำบุญแลวแถม
ธนญชัยเศรษฐี ใชเวลาถึง ๔ เดือนในการเตรียมทรัพย
สมบัตเิ พือ่ มอบใหแกนางวิสาขาสำหรับใชสอยเมือ่ ไปอยใู นตระกูล
ของสามี เฉพาะเครือ่ งประดับมหาลดาปสาธนเพียงอยางเดียวก็ใช
เวลาทำถึง ๔ เดือน เชนกัน เมือ่ ถึงกำหนดนางวิสาขาไดออกเดินทาง
ไปยังตระกูลของสามี พรอมดวยขาทาสบริวารทรัพยสินเงินทอง
ของใชอเนกอนันต และโคกระบืออีกมากมายมหาศาลทีบ่ ดิ าจัดการ
มอบให
แมกระนัน้ โคกระบือทีอ่ ยใู นคอกยังทำลายคอกวิง่ ออกตาม
ขบวนของนางวิสาขาไปอีกจำนวนมาก ทัง้ นีด้ ว ยอานิสงสแหงการ
ทำบุญถวายทานทีน่ างทำไวในอดีตชาติ คือ ในครัง้ ทีน่ างวิสาขาเปน
ธิดาของพระเจากิกิ ครั้งพระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ นางได
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ถวายอาหารแกพระภิกษุสามเณรเปนประจำ และทัง้ ๆ ทีพ่ ระภิกษุ
สามเณรกลาววา “พอแลว ๆ” ก็ยงั ตรัสวา “พระคุณเจาสิง่ นีอ้ รอย สิง่
นี้นาฉัน” แลวก็ถวายเพิ่มขึ้นอีก ดวยอานิสงสแหงการถวายเพิ่มนี้
บันดาลใหโค กระบือเหลานัน้ แมจะมีคนหามและมีคอกกัน้ อยู ก็ยงั
กระโดดออกจากคอกวิง่ ตามขบวนของนางวิสาขาไปอีกจำนวนมาก

นางวิสาขาตำหนิพอสามี
เมือ่ นางวิสาขาเขามาสตู ระกูลของสามีแลว เพราะความที่
เปนผูไดรับการอบรมสั่งสอนเปนอยางดีตั้งแตวัยเด็ก และเปนผูมี
สติปญ
 ญาเฉลียวฉลาด มีน้ำใจเจรจาไพเราะ ใหความเคารพผทู มี่ วี ยั
สู ง กว า ตน จึ ง เป น ที่ รั ก ใคร แ ละชอบใจของคนทั่ ว ไป ยกเว น
มิคารเศรษฐี บิดาของสามี ซึง่ มีจติ ฝกใฝในนักบวชอเจลกชีเปลือย
โดยใหความเคารพนับถือวาเปนพระอรหันตและนิมนตใหมา
บริโภคโภชนาหารทีบ่ า นของตน แลวสัง่ ใหคนไปตามนางวิสาขา
มาไหวพระอรหันตและใหมาชวยจัดเลีย้ งอาหารแกอเจลกชีเปลือย
เหลานัน้ ดวย
นางวิสาขาผูเปนพระอริยสาวิกาชั้นโสดาบันพอไดยิน
คำวา อรหันต นางก็รสู กึ ปตยิ นิ ดีรบี มายังเรือนของมิคารเศรษฐี แต
พอไดเห็นอเจลกชีเปลือย ก็ตกใจจึงกลาววา “ผูไมมีความละอาย
เหลานี้ จะเปนพระอรหันตไมได” พรอมทัง้ กลาวติเตียนมิคารเศรษฐี
แลวกลับทีอ่ ยขู องตน
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ตอมาวันหนึ่ง ขณะที่มิคารเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารอยู
โดยมีนางวิสาขาคอยปรนนิ บั ติ อ ยู ใ กล ๆ ได มี พ ระเถระเที่ ย ว
บิณฑบาตผานมาหยุดยืนที่หนาบานของมิคารเศรษฐี นางวิสาขา
ทราบดีวาเศรษฐีแมจะเห็นพระเถระแลวก็ทำเปนไมเห็น นางจึง
กลาวกับพระเถระวา “นิมนตพระคุณเจาไปขางหนากอนเถิด ทาน
เศรษฐีกำลังบริโภคของเกาอย”ู
เมือ่ เศรษฐีไดฟง เชนนัน้ แลว ก็รสู กึ โกรธเปนทีส่ ดุ และหยุด
บริโภคอาหารทันที แลวสัง่ ใหบริวารมาจับและขับไลนางวิสาขาให
ออกจากบานไป แตกไ็ มมใี ครกลาเขามาจับ นางวิสาขาขอชีแ้ จงแก
กุฎม พี ๘ นายทีบ่ ดิ าไดสง มาชวยดูแลนางกอน และเมือ่ มิคารเศรษฐี
ใหคนไปเชิญกุฎมพีมาแลวแจงโทษของนางวิสาขาใหฟง ซึ่งนาง
ก็แกดว ยคำกลาวทีว่ า “ทีด่ ฉิ นั กลาวอยางนัน้ หมายถึงมิคารเศรษฐี
บิดาของสามีกำลังบริโภคบุญเกาอยู มิใชบริโภคของบูดเนาอยางที่
เขาใจ” กุฎม พีทงั้ ๘ จึงกลาวกับเศรษฐีวา “เรือ่ งนีน้ างวิสาขาไมมี
ความผิด”
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พอสามียกยองนางวิสาขาในฐานะมารดา
เมื่อมิคารเศรษฐี ฟงคำชีแ้ จงของลูกสะใภแลว ก็หายโกรธ
ขัดเคืองใจ และกลาวขอโทษนาง พรอมทั้งอนุญาตใหนางนิมนต
พระบรมศาสดาพรอมภิกษุสงฆมารับอาหารบิณฑบาตในเรือนของ
ตนได ขณะที่นางวิสาขาจัดถวายภัตตาหารแดพระบรมศาสดาและ
ภิ ก ษุ ส งฆ อ ยู นั้ น ก็ ไ ด ใ ห ค นไปเชิ ญ มิ ค ารเศรษฐี ม าร ว มถวาย
ภัตตาหารดวย แตเศรษฐีเมือ่ มาแลวไมกลาทีอ่ อกไปสทู เี่ ฉพาะพระ
พักตรพระศาสดา เพราะไมมศี รัทธาเลือ่ มใสจึงแอบนัง่ อยหู ลังมาน
เมื่อเสร็จภัตกิจแลวพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา
สวนมิคารเศรษฐีแมจะหลบอยหู ลังมานก็มโี อกาสไดฟง ธรรมดวย
จนจบ และไดสำเร็จเปนพระโสดาบันบุคคลในพุทธศาสนาเปน
สัมมาทิฎฐิบคุ คลตัง้ แตนนั้ เปนตนมา
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ทันใดนั้น มิคารเศรษฐีไดออกมาจากหลังมานแลวตรงเขา
ไปหานางวิสาขาใชปากดูดถันของลูกสะใภ และประกาศใหไดยนิ
ทัว่ กัน ณ ทีน่ นั้ วา “ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไปขอเธอจงเปนมารดาของ
ขาพเจา” และตั้งแตนั้นมานางวิสาขาก็ไดนามวา “มิคารมารดา”
คนทัว่ ไปนิยมเรียกนางวา “วิสาขามิคารมารดา”

คุณสมบัติพิเศษประจำตัวนางวิสาขา
ในบรรดาอุบาสิกาทั้งหลาย นางวิสาขานับวาเปนผูมีบุญ
สัง่ สมมาตัง้ แตอดีตชาติมากเปนพิเศษกวาอุบาสิกาคนอืน่ ๆ หลาย
ประการเชน
๑. ลักษณะของผมู วี ยั งาม คือ แมวา นางจะมีอายุมาก มีลกู
ชาย-หญิง ถึง ๒๐ คน ลูกเหลานัน้ แตงงานมีลกู อีกคนละ ๒๐ คน
นางก็มหี ลานนับได ๔๐๐ คน หลานเหลานัน้ แตงงานมีลกู อีกคนละ
๒๐ คน นางวิสาขามีเหลนนับได ๘,๐๐๐ คน ดังนั้น คนจำนวน
๘,๔๒๐ คน มีตน กำเนิดมาจากนางวิสาขา นางมีอายุยนื ยาว จนได
เห็นหลานไดเห็นเหลนทุกคน แมนางมีอายุถงึ ๑๒๐ ป แตขณะเมือ่
นางนัง่ อยใู นกลมุ ของลูก หลาน เหลน นางจะมีลกั ษณะวัยใกลเคียง
กับคนเหลานัน้ คนพวกอืน่ จะไมสามารถทราบไดวา นางวิสาขาคือ
คนไหน แตจะสังเกตไดเมือ่ เวลาจะลุกขึน้ ยืน โดยคนธรรมดาหรือ
คนหนุมสาวจะลุกไดทันที แตสำหรับคนแกจะตองใชมือยันพื้น
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ชวยพยุงกาย และจะยกกนขึ้นกอน นั่นแหละจึงจะทราบวานาง
วิสาขาคือคนไหน
๒. นางมีกำลังมากเทากับชาง ๕ เชือกรวมกัน ครัง้ หนึง่
พระราชามีพระประสงคจะทดลองกำลังของนาง จึงรับสัง่ ใหไปลอ
ชางพลายตัวที่มีกำลังมากเพื่อใหวิ่งชนนางวิสาขา นางเห็นชางวิ่ง
ตรงเขามา จึงคิดวา “ถารับชางนี้ดวยมือขางเดียวแลวผลักไป ชาง
ก็จะเปนอันตรายถึงชีวติ เราก็จะเปนบาป ควรจะรักษาชีวติ ชางไว
จะดีกวา” นางจึงใชนิ้วมือเพียงสองนิ้วจับชางที่งวงแลวเหวี่ยงไป
ปรากฏวาชางถึงกับลมกลิง้ แตไมเปนอันตรายดวย คุณสมบัติดัง
กลาวนี้ ชนทั้งหลายเมื่อจะจัดงานมงคลในบานเรือนของตน จึง
พากันเชิญนางวิสาขาใหไปเปนประธานในงาน โดยมอบใหนาง
เปนผนู ำในพีธตี า ง ๆ แมแตอาหารก็ใหนางทานกอน เพือ่ ความเปน
สิริมงคล จนนางวิสาขาไมมีเวลาดูแลปฏิบัติพระภิกษุที่มาฉัน
ภัตตาหารในบานของตน ตองมอบใหลูก ๆ หลาน ๆ ดำเนินการ
แทนให

นางวิสาขารองไหอาลัยหลาน
สมัยหนึง่ พระผมู พี ระภาคประทับ ณ พระวิหารบุพพาราม
ซึ่งนางวิสาขาเปนผูสรางถวายใกลกรุงสาวัตถี ขณะนั้นหลานสาว
ชื่อวาสุทัตตี ผูเปนที่รักและเปนที่พอใจอยางยิ่งของนางไดถึงแก
กรรมลง ทำใหนางเศราโศกเสียใจรองไหรำพันถึงหลานรัก นางไป
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เขาเฝาพระผมู พี ระภาคทัง้ ๆทีก่ ำลังรองไหอยดู ว ย พระพุทธองคตรัส
ถามเหตุแหงความเศรา เมื่อพระองคทรงทราบโดยตลอดแลว จึง
ตรัสถามวา“ดูกอนวิสาขา ในพระนครสาวัตถีนี้ เธอตองการบุตร
หลานสักกีค่ น” นางตอบวา “ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคตอ ง
การบุตรหลานในพระนครนี้ทั้งหมดพระเจาขา” พระผูมีพระภาค
เจาตรัสวา “ดูกอนวิสาขาในพระนครสาวัตถีนี้มีคนตายวันละ
เทาไร” นางตอบวา “ขาแตพระองคผเู จริญ ในพระนครสาวัตถีนมี้ ี
คนตายวันละ ๑ คนบาง ๒ คนบาง ถึงวันละ ๑๐ คนบาง พระเจาขา”
พระพุทธองคตรัสวา “ดูกอนวิสาขา ถาคนเหลานั้นเปน
บุตรหลานของเธอจริง เธอก็คงมีหนาเปยกชมุ ดวยน้ำตาโดยไมมวี นั
แหงเหือด วิสาขาคนในโลกนี้ ผใู ดมีสงิ่ เปนทีร่ กั ๑๐๐ ผนู นั้ ก็จะมี
ทุกขถงึ ๑๐๐ ผใู ดมีสงิ่ เปนทีร่ กั ๕๐ ผนู นั้ ก็จะมีทกุ ขถงึ ๕๐ เชนกัน”
“ดูกอ นวิสาขา เราขอบอกเธอวา ความทุกข ความเศราโศก ความ
พิไรรำพัน ทีค่ นทัง้ หลายประสบกันอยใู นโลกนี้ ก็เพราะอาศัยสัตว
หรือสังขารอันเปนทีร่ กั ถาไมมสี ตั วหรือสัตวอนั เปนทีร่ กั แลว ความ
ทุกข ความเศราโศก ความพิไรรำพันเหลานัน้ ก็ไมมี ผนู นั้ ก็จะมีแต
ความสุข ดังนัน้ ผปู รารถนาความสุขใหกบั ตนเอง ก็ไมควรทำสัตว
หรือสังขารใหเปนทีร่ กั เมื่อนางวิสาขาไดฟงพระพุทธองคตรัส
สอนจบลงแลว ก็คลายจากความเศราโศก แตเพราะความทีน่ างมีลกู
หลานหลายคน ซึง่ ตอจากนัน้ อีกไมนานนักหลานสาวอีกคนหนึง่ ที่
นางไดมอบหมายหนาทีก่ ารปฏิบตั ดิ แู ลพระภิกษุสงฆ ซึง่ นิมนตมา
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ฉันทีบ่ า นเปนประจำก็ไดถงึ แกความตายลงอีก นางวิสาขาก็ตอ งเสีย
น้ำตาร่ำไหดว ยความรักความอาลัยตอหลานสาวเปนครัง้ ทีส่ อง และ
พระพุทธองคก็ทรงเทศนาโปรดนางใหคลายความเศราโศกลงดุจ
เดียวกับครัง้ กอนอีก

นางวิสาขาสรางวัดบุพพาราม
โดยปกตินางวิสาขาจะไปวัดวันละ ๒ ครัง้ คือ เชา-เย็น และ
เมือ่ ไปก็จะไมไปมือเปลา ถาไปเวลาเชาก็จะมีของเคีย้ วของฉันเปน
อาหารไปถวายพระ ถาไปเวลาเย็นก็จะถือน้ำปานะไปถวาย เพราะ
นางปฏิบตั ปิ กติอยางนีเ้ ปนประจำ จนเปนทีท่ ราบกันดีทงั้ พระภิกษุ
สามเณร และอุบาสกอุบาสิกาทัง้ หลาย แมนางเองก็ไมกลาทีจ่ ะไป
วัดดวยมือเปลาๆ เพราะละอายทีพ่ ระภิกษุหนมุ สามเณรนอย ตาง
ก็จะมองดูทมี่ อื วานางถืออะไรมา และกอนทีน่ างจะออกจากวัดกลับ
บาน นางจะเดินเยี่ยมเยือนถามไถความสุข ความทุกข และความ
ประสงคของพระภิกษุสามเณร และเยี่ยมเยียนพระภิกษุปวยไข
จนทัว่ ถึงทุก ๆ องคกอ น แลวจึงกลับบาน
วันหนึ่งเมื่อนางมาถึงวัด นางไดถอดเครื่องประดับมหา
ลดาปสาธน มอบใหหญิงสาวผูติดตามถือไว เมื่อเสร็จกิจการฟง
ธรรมและเยีย่ มเยือนพระภิกษุสามเณรแลว ขณะเดินกลับบาน นาง
ไดบอกใหหญิงรับใชสงเครื่องประดับให แตหญิงรับใชลืมไวที่
ศาลาฟงธรรม นางจึงใหกลับไปนำมา แตสงั่ วาถาพระอานนทเก็บ
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รักษาไวกไ็ มตอ งเอาคืนมา ใหมอบถวายทานไปเลย เพราะนางคิด
วาจะไมประดับเครื่องประดับที่พระคุณเจาถูกตองสัมผัสแลว ซึ่ง
พระอานนททา นก็มกั จะเก็บรักษาของทีอ่ บุ าสกอุบาสิกาลืมไวเสมอ
และก็ เ ป น ไปตามที่ น างคิ ด ไว จ ริ ง ๆ แต น างก็ ก ลั บ คิ ด ได อี ก ว า
“เครือ่ งประดับนีม้ ปี ระโยชนแกพระเถระ”
ดังนั้นนางจึงขอรับคืนมาแลวนำออกขายในราคา ๙ โกฏิ
กับ ๑ แสนกหาปณะ ตามราคาตนทุนทีท่ ำไว แตกไ็ มมผี ใู ดมีทรัพย
พอทีจ่ ะซือ้ ไวได นางจึงซือ้ เอาไวเอง แลวนำทรัพยเทาจำนวนนัน้ มา
ซื้อที่ดินและวัสดุกอสรางดำเนินการสรางวัดถวายเปนพระอาราม
ประทับของพระบรมศาสดา และเปนทีอ่ ยอู าศัยจำพรรษาของพระ
ภิกษุสงฆสามเณร พระบรมศาสดารับสัง่ ใหพระมหาโมคคัลลานะ
เปนผูอำนวยการดูแลการกอสรางดวยตนเอง ซึ่งมีลักษณะเปน
ปราสาท ๒ ชั้น มีหองสำหรับพระภิกษุพักอาศัยชั้นละ๕๐๐หอง
โดยใชเวลาในการกอสรางถึง ๙ เดือน และเมือ่ สำเร็จเรียบรอยแลว
ไดนามวา “พระวิหารบุพพาราม”

พระเปลือยกายอาบน้ำ จึงถวายผาอาบน้ำฝน
โดยปกตินางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค
พรอมดวยภิกษุสงฆมาเสวยและฉันภัตตาหารที่บานของนางเปน
ประจำ เมือ่ การจัดเตรียมภัตตาหารเสร็จเรียบรอยพรอมแลว ก็จะให
สาวใชไปกราบทูลอาราธนาพระผมู พี ระภาคและภิกษุสงฆใหเสด็จ
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ไปยังบานของนาง
วันหนึ่งสาวใชไดมาตามปกติเหมือนทุกวัน แตวันนั้นมี
ฝนตกลงมา พระสงฆทั้งหลายจึงพากันเปลือยกายอาบน้ำฝน เมื่อ
สาวใชมาเห็นเขาก็ตกใจเพราะความที่ตนมีปญญานอยคิดวาเปน
นักบวชชีเปลือย จึงรีบกลับไปแจงแกนางวิสาขาวา “ขาแตแมเจา
วันนี้ที่วัดไมมีพระอยูเลย เห็นมีแตชีเปลือยแกผาอาบน้ำกันอยู”
นางวิสาขาไดฟงคำบอกเลาของสาวใชแลว ดวยความที่นางเปน
พระอริยบุคคลชัน้ โสดาบัน เปนมหาอุบาสิกา เปนผมู ปี ญ
 ญาศรัทธา
เลื่อมใส มีความใกลชิดกับพระภิกษุสงฆ จึงทราบเหตุการณโดย
ตลอดวา พระบรมศาสดาทรงอนุญาตใหพระภิกษุมีผาสำหรับใช
สอยเพียง ๓ ผืน คือ ผาจีวรสำหรับหม ผาสังฆาฏิสำหรับหมซอน
และผาสบงสำหรับนงุ
ดังนัน้ เมือ่ เวลาพระภิกษุจะอาบน้ำ จึงไมมผี า สำหรับผลัด
อาบน้ำ ก็จำเปนตองเปลือยกายอาบน้ำอาศัยเหตุนี้ เมื่อพระบรม
ศาสดาเสด็จมาประทับทีบ่ า นและเสร็จภัตกิจแลว นางวิสาขาจึงได
เขาไปกราบทูลขอพรเพือ่ ถวายผาอาบน้ำฝนแกพระภิกษุสงฆ พระ
พุทธองคประทานอนุญาตตามทีข่ อนัน้ นางวิสาขาก็เปนบุคคลแรก
ทีไ่ ดถวายผาอาบน้ำฝนแกพระภิกษุสงฆ

พระภิกษุคดิ วานางวิสาขาเสียสติ
นางวิสาขา ไดชื่อวาเปนมหาอุบาสิกาผูยิ่งใหญ เปนยอด
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แหงอุปฏฐายิกา ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาดวยวัตถุจตุปจจัย
ไทยทานตาง ๆ ทัง้ ทีถ่ วายเปนของสงฆสว นรวม และถวายเปนของ
สวนบุคคลคือแกพระภิกษุแตละองค ๆ การทำบุญของนางนับวา
ครบถวนทุกประการตามหลักบุญกิรยิ าวัตถุ ดัง่ คำทีน่ างเปลงอุทาน
ในวันฉลองวิหาร คือ วัดบุพพาราม ทีน่ างสรางถวายนัน้ ดวยคำวา
“ความปรารถนาใด ๆ ทีเ่ ราตัง้ ไวในกาลกอน ความปรารถนานัน้ ๆ
ทั้งหมดของเราไดสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณทุกประการแลว” ความ
ปรารถนาเหลานัน้ คือ
๑. ความปรารถนาทีจ่ ะสรางปราสาทฉาบดวยปูนถวายเปน
วิหารทาน
๒. ความปรารถนาทีจ่ ะถวายเตียง ตัง่ ฟูก หมอน และเสนา
สนภัณฑ
๓. ความปรารถนาทีจ่ ะถวายสลากภัตเปนโภชนาทาน
๔. ความปรารถนาทีจ่ ะถวายผากาสาวพัสตร ผาเปลือกไม
ผาฝายเปนจีวรทาน
๕. ความปรารถนาทีจ่ ะถวายเนยใส เนยขน น้ำมัน น้ำผึง้
น้ำออย เปนเภสัชทาน
ความปรารถนาเหลานัน้ ของนางวิสาขาสำเร็จครบถวนทุก
ประการ สรางความเอิบอิ่มใจแกนางยิ่งนัก นางจึงเดินเวียนรอบ
ปราสาทอันเปนวิหารทานพรอมทั้งเปลงอุทานดังกลาว พระภิกษุ
ทัง้ หลายไดเห็นกิรยิ าอาการของนางวิสาขาแลวตางก็รสู กึ ประหลาด
ใจไมทราบวาเกิดอะไรขึ้นกับนาง จึงพรอมใจกันเขาไปกราบทูล
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ถามพระบรมศาสดาวา“ขาแตพระองคผเู จริญตัง้ แตไดพบเห็นและ
รจู กั นางวิสาขาก็เปนเวลานาน พวกขาพระองคทงั้ หลายไมเคยเห็น
นางขับรองเพลงและแสดงอาการอยางนีม้ ากอนเลย แตวนั นีน้ างอยู
ในทามกลางแวดลอมดวยบรรดาบุตรธิดาและหลานๆ ไดเดินเวียน
รอบปราสาทและบนพึมพำคลายกับรองเพลง เขาใจวาอาการคง
จะกำเริบหรือไมนางก็คงจะเสียจริตไปแลวหรืออยางไรพระเจาขา”
พระพุทธองคตรัสแกภกิ ษุเหลานัน้ วา “ภิกษุทั้งหลายธิดา
ของเรามิไดขบั รองเพลงหรือเสียจริตอยางทีพ่ วกเธอเขาใจหรอก แต
ที่ธิดาของเราเปนอยางนั้นก็เพราะความปติยินดีที่ความปรารถนา
ของตนทีต่ งั้ ไวนนั้ สำเร็จลุลว งสมบูรณทกุ ประการ นางจึงเดินเปลง
อุทานออกมาดวยความอิม่ เอมใจ”
ดวยเหตุที่นางวิสาขาไดอุปถัมภบำรุงพระภิกษุสงฆ และ
ไดถวายวัตถุจตุปจจัยในพระพุทธศาสนาเปนจำนวนมากดังกลาว
มา พระผูมีพระภาคจึงไดทรงประกาศยกยองนางในตำแหนง
เอตทัคคะเปนผเู ลิศกวาอุบาสิกาทัง้ หลายในฝาย ผเู ปนทายิกา
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คำกลอนสอนหญิง
จงดูกอ นกัลยาณีศรีสมร
พึงสังวรสำรวมกายในเขตขัณฑ
แหงวัดวาอารามดวยครามครัน
ใหยดึ มัน่ กาลเวลาเทศาควร
จะเยือ้ งยางทางใดใหสภุ าพ
จะกมกราบใหมิดชิดปดทุกสวน
ทัง้ เสือ้ ผาขาสัน้ อันเยายวน
สอชักชวนปวนฤทัยอยาใสมา
อยาเขาชิดติดใกลสมณะ
ยามวิกาลมิควรจะมาพบหา
เฝาระวังยัง้ สติปริวาจา
เพิม่ คุณคานาชืน่ ชมสมหญิงงาม
โดย...ธรรมบุตร
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ประเภทของสามี
ตัวอยางสามี ๘ ประเภทนัน้ มีดงั ตอไปนี้
๑. วธกาสามี สามีเยีย่ งเพชฌฆาต คือ สามีทมี่ ไิ ดอยกู นิ ตาม
ความพอใจ ดูหมิน่ และคิดทำลายภรรยา
๒. โจรีสามี สามีเยีย่ งโจร คือ สามีทคี่ ดิ ลางผลาญสมบัตทิ ี่
มีอยแู ละหามาได (มรดก)
๓. อัยยาสามี สามีเยีย่ งนาย คือ สามีทเี่ กียจคราน ไมใสใจ
ทำการงาน ปากราย นิสยั หยาบคาย ชอบขมขภู รรยาในทุกสถานที่
โดยไมใหเกียรติซงึ่ กันและกัน
๔. มาตาสามี สามีเยีย่ งมารดา คือ สามีทหี่ วังดีเสมอ คอย
หวงใยเอาใจใส หุงหาอาหารใหภรรยาทาน คอนปรนนิบตั ภิ รรยา
เมือ่ หาทรัพยมาไดกแ็ บงปนใหใชจา ย และคอยประหยัดรักษาไวใช
จายในสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน
๕. บิดาสามี สามีเยีย่ งบิดา คือสามีทคี่ อยปกปองคมุ ครอง
ปองกันภัยใหภรรยา อุปการะเลี้ยงดูภรรยาอยางดี เปนผูนำครอบ
ครัว ดูแลทุกขสุขใหภรรยา และเมื่อหาทรัพยมาไดก็แบงปนให
ภรรยาไดใชจา ย
๖. อนุชาสามี สามีเยีย่ งนองชาย คือ สามีผเู คารพรักภรรยา
ดัง่ นองชายรักพี่ มีใจออนโยน รจู กั เกรงใจ มักคลอยตามภรรยาใน
ทางทีด่ ที มี่ เี หตุผล
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๗. สขีสามี สามีเยีย่ งสหาย คือ สามีทเี่ ปนเหมือนเพือ่ น
มีจิตภักดี เวลาพบภรรยาก็ราเริงดีใจ เปนผูมีความประพฤติตัวดี
เสมอตนเสมอปลาย ทั้งตอหนาและลับหลังเปนปกติเสมอโดย
ตลอด
๘. ทาสาสามี สามีทเี่ ยีย่ งทาส คือ สามีทยี่ อมอยใู ตอำนาจ
ภรรยา ภรรยาตะคอกหรือดุดา สามีก็อดทน โดยไมแสดงความ
โกรธโตตอบ
ดังนัน้ ใหทา นสำรวจตนเองวา เปนสามีประเภทไหน ควร
จะปรับปรุงอยางใดใหเหมาะสมกับฐานะของการเปนสามีทดี่ ที ถี่ กู
ตองได
มีนกั ปราชญโบราณกลาวไวอกี วา สามี – ภรรยา ๔ จำพวก
๔ คู ดังนี้

คูสามี-ภรรยา
ตัวอยางคสู ามี-ภรรยา ๔ คู
๑. ผัวผี
๒. ผัวผี
๓. ผัวเทพบุตร
๔. ผัวเทพบุตร

เมียผี
เมียเทพธิดา
เมียผี
เมียเทพธิดา
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คูที่ ๑. ผัวผี เมียผี ผัวเมียติดอบายมุขขี้เกียจทำการงาน
ชอบคุ ย โม โ อ อ วดกั น ไปวั น ๆ พอกลั บ มาถึ ง บ า นมั ก ทะเลาะ
เบาะแวงกันเปนประจำ ไมมีความสุขในชีวิต ไมมีความเคารพซึ่ง
กันและกัน ใชชวี ติ ครู ว มกันเหมือนตกนรกทัง้ เปน
คทู ี่ ๒. ผัวผี เมียเทวดา ผัวติดอบายมุข เกียจครานทำการ
งาน ขีเ้ หลาเจาชู ลางผลาญสมบัตทิ ภี่ รรยาหามาได ไมมคี วามเคารพ
ใหเกียรติภรรยา ความคิดขัดแยงกันตลอดเวลา ใชชวี ติ คอู ยตู อ ไป
ก็ไมมีความเจริญ ถาไมปรับตัวเขาหากัน เพราะจะใชชีวิตรวมกัน
ดวยความทุกขทงั้ ชีวติ
คทู ี่ ๓. ผัวเทพบุตร เมียผี เมียไมทำหนาทีเ่ ปนแมศรีเรือน
เปนไดแตแมผเี รือน แมยกั ษ แมมารราย ดัง่ คนโบราณเรียกขานกัน
วาแมผูหญิง แมผูยัง แมกระชังกนรั่ว แมขนครัวลงลาง แมยาง
มาเหาะ แมเดาะคันชัง่ แมนงั่ ภาวนา
แม ผู ห ญิ ง หมายถึง ผู ห ญิ ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ห ง การเป น
กุลสตรี รูจกั รับผิดชอบกิจการงานบานงานเรือน มีกิริยามารยาท
เพียบพรอมนาชืน่ ชม พูดจาไพเราะ มีความจริงใจ มีคณ
ุ สมบัตเิ ปน
ผูดีทุกกระเบียดนิ้ว มีศีลธรรมประจำใจและจิตใจมั่นคง นี้แหละ
แมผหู ญิง
แม ผู ยั ง หมายถึง ผูหญิงที่มีอุปนิสัยเกียจคราน ไมมี
คุณสมบัติเปนแมศรีเรือน ไมเอาใจใสในกิจการงานของตนเอง
จะทำธุรกิจอันใดก็ไมสำเร็จ ปลอยใหงานคางคาอยเู ปนประจำ เชน
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อาหารก็ยงั ไมทำ ขาวก็ยงั ไมไดหงุ จานก็ยงั ไมไดลา ง บานก็ยงั
ไมไดเช็ดกวาดถู ทีน่ อนก็ยงั ไมไดเก็บ นีแ้ หละแมผยู งั
แมกระชังกนรัว่ หมายถึง ผหู ญิงไมรจู กั เก็บทรัพยทหี่ า
มาไดใชจา ยไมมเี หตุผล ฟมุ เฟอย ใชจา ยเงินแบบหนาใหญ สามี
ใหเทาไรไมรจู กั พอ ไปมีหนีส้ นิ หัวบานทายบาน เงินรัว่ ไหลไป
หมด ไมมีเงินเหลือเก็บไวใชในยามจำเปน เพราะเมื่อมีเงินหมื่น
ก็ใชเปนแสน สุดทายกลายเปนหนีแ้ สนสาหัส
แมขนครัวลงลาง หมายถึง เปนผหู ญิงทีไ่ มเคยทำความ
สะอาดบานเลย ไมรจู กั เก็บขาวของภายในบานใหเปนระเบียบเรียบ
รอย เมือ่ มีของอะไรก็เอาไปซุกไวตามทีต่ า งๆ ของบาน เวลาจะทำ
ความสะอาด หรือหาของ ตองรือ้ ขนของลงจากบานเปนการใหญ
รือ้ คนเดียวไมได ตองหาคนมาชวยรือ้ ชวยขน นีแ้ หละแมขนครัว
ลงลาง
แมยางมาเหาะ หมายถึง เปนผูหญิงที่มีพฤติกรรมชอบ
ทำหนาทีท่ ผี่ อู นื่ ไมตอ งการใหทำ ทำตัวเปนผหู วังดีแตประสงครา ย
อยูกับบานไมติด ชอบไปบานโนนบานนี้ เที่ยวหาเรื่องราวที่
จะกลาวขวัญนินทาผูอื่นไปวัน ๆ เปนนักโฆษณาประกาศขาวที่
สังคมเขาไมตอ งการ ไมมมี ารยาท ไมมคี ณ
ุ สมบัตขิ องผดู ี เมือ่ เวลา
เดินเหมือนมาเหาะ เมือ่ เดินผานผหู ลักผใู หญกไ็ มรจู กั กมหลังกมหัว
ไมรจู กั กาลเทศะ แมการแตงตัวก็ไมเรียบรอยบาง เชน การแตงกาย
ในสมัยนีน้ งุ กระโปรงสัน้ หรือกางเกงขาสัน้ จนดูเกินงาม หากใคร
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เลือกไปเปนแมบา นแมเรือน บานเรือนคงพังไดเปนแนแท เพราะ
เวลาเดินเหมือนจะเหาะ ไมรูวาจะรีบเดินไปไหน นี้แหละแมยาง
มาเหาะ
แมเดาะคันชัง่ หมายถึง ผหู ญิงทีป่ ระพฤติตน ขาดความรับ
ผิดชอบหนาทีข่ องตน ไมรจู กั งานบานงานเรือน เพราะมักจะเทีย่ ว
ไปยงุ วนุ วายกับเรือ่ งของชาวบาน มีกจิ กรรมเมือ่ ไร ก็มกั มาเสนอตัว
เขาไปยุงเกี่ยวทุกงาน แตไมบรรลุตามเปาหมายทุกงานเชนกัน
เปรียบเหมือนกับแมคา ตามตลาดสด เทีย่ วถือคันชัง่ หาซือ้ ของตาม
ทองตลาด ออกจากบานโนนขึน้ บานนี้ นีแ้ หละแมเดาะคันชัง่
แมนงั่ ภาวนา หมายถึง ผหู ญิงทีม่ พี ฤติกรรมชอบเปนคน
ขีบ้ น ขีใ้ จนอย มีปญ
 หาเรือ่ งเล็กๆ นอยๆ ไมเวนแตละวัน เพราะไม
สบกับอารมณความตองการของตัวเอง ชอบดา ชอบบน ชอบวา
ชอบแชง ชอบวางอำนาจ โดยขาดการตรึกตรองหาเหตุผล เปน
คนขาดเหตุผล ไมฟง ผอู นื่ มองตัวเองเกงอยคู นเดียว เมือ่ เวลาจะเดิน
ทางไปไหน จะชอบใหมคี นติดตาม คิดวาตนเองเปนคนพิเศษ ใคร
ไมทำตามทีต่ นตองการ ก็จะใชกริ ยิ าทีไ่ มดตี อ วาเขา นีแ้ หละแมนงั่
ภาวนา
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คทู ี่ ๔.ผัวเทพบุตร เมียเทพธิดา เปนคสู ามีภรรยาทีร่ กั กัน
นาเอาเปนแบบอยาง เมือ่ มีปญ
 หาอะไรเกิดขึน้ ก็หนั หนาปรึกษากัน
ใชชวี ติ คอู ยกู นั เหมือนเพือ่ น เหมือนพีน่ อ ง ใหเกียรติซงึ่ กันและกัน
มีมารยาทที่ดีตอกันอยางเสมอตนเสมอปลาย อยูดวยกันอยางมี
ความสุขเรียกวาบานพระพรหม บานพระอรหันตเลยทีเดียว
ลองมาสังเกตดูสวิ า ทานเปนคคู รองประเภทไหน ในสังคม
ไทยทุกวันนี้ มีปญ
 หาชีวติ คเู ลิกรากันมากขึน้ ตามขาวผานสือ่ มวลชน
ไมเวนแตละวัน จนถึงขัน้ ฆาตกรรมคคู รองของตนเอง กลายเปน
ฆาตกรทีเ่ หีย้ มโหดไป บางคฆู า กันเพือ่ หวังเอาเงินประกันชีวติ ฆา
กันเพราะแยงทรัพยสมบัติ ฆากันเพราะแยงภรรยาผูอื่นมาเปน
ภรรยาของตนเอง ฆากันเพราะแยงตำแหนงหนาทีก่ ารงาน ซึง่
แสดงใหเห็นถึงจิตใจออนแอของมนุษย มีแตความเห็นแกตวั ไม
คำนึงถึงความรัก ความผูกพันกัน ไมนึกถึงความเปนญาติมิตรกัน
เพราะจิตใจมันไรศลี ธรรมอันดีงามเปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วทางจิตใจ
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กลอนสอนหญิง
หญิงจะงาม งามน้ำใจ ใชใบหนา
หญิงจะสวย สวยทาทาง วางถูกที่
หญิงจะรวย รวยคุณงาม และความดี
หญิงจะแก แกเพราะมี ปรีชาชาญ
หญิงจะงาม งามน้ำใจ ใชใบหนา
หญิงจะสวย สวยจรรยา ใชตาหวาน
หญิงจะแก แกความรู ใชอยนู าน
หญิงจะรวย รวยสินทาน ใชบา นโต
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ฆราวาสธรรม ๔ ประการ
ฆราวาสธรรมเปนหลักธรรมในการครองเรือน เพื่อสง
เสริมใหคูสมรสมีความสุขยิ่งขึ้น เปนคูศีลธรรม คูคุณงามความดี
คคู ณ
ุ ธรรม โดยเอาหลักธรรมสำหรับการครองเรือนของศาสนามา
ใชมาปฏิบตั ติ อ กันในบาน เพือ่ ประโยชนสขุ ดวยธรรม ๔ ประการ
ดังนี้
๑. สัจจะ คือ ความจริง ซือ่ สัตยตอ กัน ทัง้ จริงใจ จริงวาจา
และจริงในการกระทำทัง้ ๕ สถาน คือ
๑. จริงตอหนาที่
๒. จริงตอการงาน
๓. จริงตอกาลเวลา
๔. จริงตอบุคคล
๕. จริงตอความดี
๒. ทมะ คือ ฝกฝนตนใหรจู กั ขมใจโดยการใชปญ
 ญา รจู กั
ควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสยั แกไขขอบกพรอง ขอขัดแยง ปรับตัว
ปรับใจเขาหากันไดดว ยดี ลักษณะขมใจมี ๒ สถาน คือ
๑). ขมใจทีก่ ำลังจะกำเริบไมใหกำเริบ
๒). ขมใจทีก่ ำเริบแลวใหสงบลง
๓. ขันติ คือ อดทน มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม
ทนตอความลวงล้ำ อดทนตอความเหนื่อยยากลำบากตรากตรำ
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ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน เชน อดทนตอทุกขเวทนา อดทนตอความ
เจ็บใจ อดทนตออำนาจจิตและสิง่ เยายวนตางๆ
๔. จาคะ คือ เสียสละ มีน้ำใจ สามารถเสียสละความสุข
สำราญ ความพอใจสวนตัว ความเห็นแกตวั สละความโกรธ เพือ่
คูครองได เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในเวลาเจ็บไขไดปวย
ตลอดจนมีน้ำใจ มีจติ ใจเอือ้ เฟอ เผือ่ แผตอ ญาติสหายของคคู รอง ไม
ใจแคบ จาคะมี ๒ อยาง คือ
๑). สละวัตถุ
๒). สละอารมณ
ธรรมทัง้ ๔ ประการ ฆราวาสจะตองมีพรอมบริบรู ณทงั้ ๔
อยาง จะขาดอยางใดอยางหนึ่งมิได เพราะจะทำใหชีวิตการครอง
เรือนไมราบรืน่ เปรียบเสมือนบานเรือนตองมีสเี่ สาจึงจะตัง้ อยไู ด
ฉะนัน้ หลักธรรมในทางศาสนา จึงไดวางหลักหรือหนาทีข่ องผเู ปน
ภรรยา สามีทมี่ ตี อ กันและกันไวดงั นีค้ อื

หนาทีข่ องสามีทม
ี่ ตี อ ภรรยา ๕ ประการ

๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะทีเ่ ปนภรรยา
๒. ไมดหู มิน่ ภรรยา
๓. ไมนอกใจภรรยา
๔. มอบความเปนใหญในงานบานให
๕. หาเครือ่ งประดับมาใหเปนของขวัญตามโอกาส
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หนาทีข่ องภรรยาทีม
่ ตี อ สามี ๕ ประการ

๑. จัดงานการบานใหเรียบรอย
๒. สงเคราะหญาติมติ รทัง้ สองฝายดวยดี
๓. ไมนอกใจสามี
๔. รักษาทรัพยสมบัตทิ สี่ ามีหามาได
๕. ขยั น ไม เ กี ย จคร า นในงานทั้ ง ปวง เอางานเอาการ

ทุกอยาง
จะเห็นไดวา หากสามีภรรยาคใู ดปฏิบตั หิ นาทีต่ อ กันดวยดี
ปญหาตางๆก็จะไมเกิดขึน้ ในครอบครัวอยางแนนอน นอกจากนีผ้ ู
ที่เปนสามีพึงรูและเขาใจถึงความทุกขจำเพาะตัวของสตรีอีกสวน
หนึ่งที่แตกตางจากผูชาย ซึ่งสามีพึงเขาใจภรรยา และปฏิบัติดวย
ความเอาใจใสเห็นอกเห็นใจเธอบาง คือ
สามีภรรยาคูใดสามารถปฏิบัติหนาที่ตอกันไดครบทุกขอ
จะครองรักกันไมมีวันจืดจาง
เปนเยีย่ งอยางยอดสามีภรรยาดีนกั เอย
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ทุกขของหญิง
๑. ทุกขเพราะผหู ญิงจากหมญ
ู าติมาอยกู บั ตระกูลของสามี
ทัง้ ทีย่ งั เปนเด็กสาว สามีควรเขาใจ ใหความอบอนุ ใจ ถึงแมวา ทุก
วันนี้ ผหู ญิงอีกสวนหนึง่ จะไมไปอยบู า นสามี คือ อยกู นั เพียงลำพัง
เปนครอบครัวเดีย่ วก็ตาม ภรรยายอมตองการความอบอนุ จากสามี
หรือหากขาดสามีกต็ อ งการความอบอนุ จากญาติพนี่ อ งเชนกัน
๒. ทุกขเพราะผหู ญิงมีระดู ซึง่ บางคราวก็กอ ปญหาใหเกิด
อารมณแปรปรวนทัง้ กายและใจ ฝายชายตองเขาใจถึงสภาวะความ
เปนจริงในขอนี้
๓. ทุกขเพราะผหู ญิงมีครรภ ซึง่ ยามนัน้ ฝายหญิงตองการ
ความเอาใจใสจากสามี เพือ่ บำรุงกาย บำรุงใจ
๔. ทุกขเพราะผหู ญิงตองคลอดบุตร ซึง่ เปนคราวเจ็บปวด
ทุกขทรมานแสนสาหัสและเสี่ยงตอชีวิตมาก สามีควรเขาใจและ
เอาใจใสเหมือนทุกขของตนเอง
๕. ทุกขเพราะผหู ญิงตองคอยปรนเปรอเอาใจฝายชาย ฝาย
ชายก็ไมควรเอาแตใจตนเอง พึงซาบซึ้งในความมีน้ำใจตอบแทน
ภรรยาบาง
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เพราะความสุข คือ ความทุกขทพี่ อทนได ชีวติ มนุษยเราที่
เกิดมา ก็มที งั้ สุขและทุกขปะปนกันไป ขึน้ อยกู บั วาใครจะแสวงหา
ทางใดเปนสวนมาก เพือ่ ทีจ่ ะไดมาซึง่ ความสุข ความพึงพอใจของ
ตนเอง ทั้งนี้จะกลาวถึง สุขของคฤหัสถหรือฆราวาสนั้น อันเปน
สุขของชาวบาน เปนสุขอันชอบธรรมทีผ่ คู รองเรือนควรมี เรียกวา
สุขของคฤหัสถ หรือ คิหสิ ขุ หรือ กามโภคีสขุ ๔ คือ
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สุขของคฤหัสถ
๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากการมีทรัพย คือ มีความภาคภูมิใจ
อิม่ เอิบใจวาตัวเองไดใชจา ยทรัพยทไี่ ดมาโดยชอบธรรม และหลัก
การใชจา ยทรัพยนนั้ มีดงั นี้
๑.๑ เลีย้ งดูเพือ่ นฝูง
๑.๒ บำบัดอันตรายตางๆ
๑.๓ ทำพลีกรรมตางๆ
๑.๔ บริจาคทาน
๑.๕ เลีย้ งตนเอง เลีย้ งบิดามารดา บุตรภรรยา สามี
และบริวาร
๒. โภคสุ ข สุ ข จากการใช จ า ยทรั พ ย คื อ ความภู มิ ใ จ
เอิบอิม่ ใจ วาตนไดใชทรัพยทไี่ ดมาโดยชอบนัน้ เลีย้ งชีพ เลีย้ งผคู วร
เลีย้ ง และบำเพ็ญประโยชน
๓. อนณสุข สุขจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ
เอิบอิม่ ใจ วาตนเปนไท ไมมหี นีส้ นิ ติดคางใคร
๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากการประพฤติในสิ่งที่ไมมีโทษ
คื อ ความภู มิ ใ จ ความอิ่ ม เอิ บ ใจว า ตนประพฤติ สุ จ ริ ต ไม มี
ขอบกพรองเสียหาย ผอู นื่ ติเตียนไมได ทัง้ ทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ
ในบรรดาความสุขทัง้ ๔ อยางนี้ อนวัชชสุข มีคา มากทีส่ ดุ
เพราะการประพฤติดียอมนำมาซึ่งความสุขทุกอยาง ถาประพฤติ
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ไมดี ความสุขทีม่ อี ยกู ส็ ญ
ู สิน้ ไป เปนเหตุทำใหเกิดความเสือ่ มตาม
มาทีหลัง เพราะเราไมระวัง ไมปฏิบตั ติ ามหลักคำสอนของศาสนา
ทีเ่ ปนสากลและเอือ้ อำนวยตอความเจริญความกาวหนาพัฒนาการ
ตางๆ บางครัง้ ก็หลงลืมตัว โดยลืมมองดูตวั เอง จึงทำใหครอบครัว
เสือ่ มโทรม
ดังนัน้ ครอบครัวทีม่ นั่ คงและมัง่ คัง่ หากปกครองหรือเก็บ
รักษาทรัพยไมดี ทรัพยสมบัตกิ อ็ าจฉิบหายไดดว ยเหตุ ๔ ประการ
ดวยกัน เรียกวา กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ คือ ธรรมสำหรับดำรงความ
มั่งคั่งของตระกูลใหย่ังยืน หรือเหตุที่ทำใหตระกูลมั่งคั่งตั้งอยูได
นาน

กุลจิรฏั ฐิตธิ รรม ๔

๑. นัฏฐคเวสนา (ของหายของหมด รจู กั หามาไว) ไมแสวง
หาสิง่ ทีส่ ญ
ู หายไปแลว เอากลับคืนมาอีก
๒. ชิณณปฏิสงั ขรณา (ของเกาของชำรุด รจู กั บูรณะซอม
แซม) ไมบรู ณะวัสดุทคี่ ร่ำคราชำรุดทรุดโทรมแลว ไมทำใหดขี นึ้
๓. ปริมติ ปานโภชนา ( รจู กั ประมาณในการกินการใช)ไม
รปู ระมาณในการบริโภคทรัพยสมบัติ
๔. อธิปจ จสีลวันตสถาปนา ตัง้ ผมู ศี ลี ธรรมเปนพอบานแม
เรือน
ดังนัน้ ในบรรดาเหตุแหงความเสือ่ มทัง้ ๔ อยางนี้ ขอที่ ๔
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สำคัญมากทีส่ ดุ สำหรับเหตุทจี่ ะทำใหตระกูลเจริญกาวหนานัน้ พึง
ทราบวาตรงกันขามกับเหตุแหงความเสือ่ ม
การที่กลาวมาทั้งหมดนี้ นับวาเปนสาระสำคัญสำหรับ
การครองเรือน ที่สอนใหคูครองมีความเหมาะสมกัน ใหรูจัก
ปฏิบัติหนาที่ซึ่งกันและกัน และถนอมรักในการครองคูกัน มีการ
สงเสริมคุณคาแหงชีวิตรวมกัน มีความอุปถัมภสงเสริมเพิ่มพูน
กำลังใจแกกนั บำเพ็ญคุณงามความดี หรือคุณธรรมรวมกัน เสริม
สรางความสุขความเจริญในชีวิตคูรวมกัน หากคูสมรสคูใดรูจัก
ปฏิบตั หิ นาทีซ่ งึ่ กันและกันไดอยางดี ก็จกั ไดชอื่ วาเปนคคู รองทีค่ วร
ยกยองสรรเสริญ เปนชีวิตคูในอุดมคติและเปนชีวิตคูที่ประสบ
ความสำเร็จดวยดี โดยพึงเขาใจวาความสุขเริม่ จากครอบครัว และ
แผขยายประโยชนสขุ ออกไปทีส่ งั คมวงกวางตอไป
ทานสาธุชนทัง้ หลาย ทีก่ ำลังจะเลือกคคู รองมาเปนโซทอง
คลองใจ หรือตัดสินใจอยูรวมกัน เพื่อจะใหมีความสุขนั้น หรือคู
สามีภรรยาที่รวมใชชีวิตคูในขณะนี้ก็ดี พึงตระหนักใหดีวา เรา
จะประพฤติปฏิบัติตนอยางไรไมใหเกิดความเสื่อมเสียถึงตระกูล
ของบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายความดีอันยาวนานไว โดยรักษา
บทบาทความเปนแมศรีเรือน พอเรือนไวกบั ตัว ใหเปนคนมีจติ ใจ
มัน่ คง เปนคนดี และก็มคี วามสุข ไมหลงใหลในอบายมุข อันเปน
เสนทางแหงความทุกขทรมาน และในทายทีส่ ดุ นี้ ขออำนวยพรให
ชีวติ คทู กุ คู และคบู า วสาวทุกคู จงอยรู ว มกันอยางมีความสุข สงบ
รมเย็น ชัว่ กาลนานเทอญ
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เจริญพร
บานที่มีธรรมะ
บานทีร่ นื่ รมย
บานที่บริสุทธิ์
บานที่ฉลาด
บานที่สกปรก
บานที่เลนไพ
บานที่ฟุงซาน
บานที่อันธพาล
บานที่ดื่มเหลา
บานที่กินยาบา
บานที่ขี้เกียจ
บานทีเ่ จาชู
บานทีด่ มทินเนอร
บานทีช่ อบอาละวาด
บานทีช่ อบดุดา ชอบนินทา

พระอริยะจะมาเกิด
พระพรหมจะมาเกิด
มนุษยจะมาเกิด
นักปราชญจะมาเกิด
สัตวนรกจะมาเกิด
คนจัญไรจะมาเกิด
ยักษมารจะมาเกิด
สัตวเดรัจฉานจะมาเกิด
คนโงเขลาจะมาเกิด
คนบาจะมาเกิด
คนเสนียดจะมาเกิด
วิญญาณหมูจะมาเกิด
(ศัตรูจะมาเกิด)
คนเซอจะมาเกิด
คนโรคประสาทจะมาเกิด
วิญญาณหมาจะมาเกิด
(ขอโทษที)
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น้ำสังข
ขอใหนาวาทองของชีวิต
จงราบรืน่ ดัง่ จิตทีค่ ดิ หวัง
เปย มดวยรัก อภัย เขาใจกัน
ชีวติ คสู ขุ สันตนริ นั ดรเอย

พระหลัง่ น้ำสังข
“อิทํ อุทกํ วิย สงฺสฎฐา อเภชฺชา โหถ”
แปลเปนภาษากวี

ขอเธอทั้งสอง
ดุจดัง่ สายธาร
สายน้ำมิแยก
ขอสองดวงใจ

อยคู รองสมาน
สะอาดสดใส
แตกกันฉันใด
ดุจสายธารเทอญ
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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 wives
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 husbands
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 couples
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 woman
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.

66

Couple.pmd

66

14/12/2552, 15:53

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 Kulaciratthiti-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.

69

Couple.pmd

69

14/12/2552, 15:53

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)
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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