
กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔

            

มรรค 
ธรรมที่ควรเจริญ



ความหมายของกุลจิรัฏฐิติธรรม 4

      กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 หมายถึง ธรรมส าหรับด ารงความมั่งคั่งของตระกูลให้
ยั่งยืน, เหตุที่ท าให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นาน  ตั้งมั่น อยู่นานไกล
ทั้งจักไม่ เสื่อมสลาย ก่อนเวลา   

                                
1. นัฏฐคเวสนา 
2. ชิณณปฏิสังขรณา 
3. ปริมิตปานโภชนา

                 4. อธิปัจจสีลวันตสถาปนา



ประโยชน์

 1. ท าให้ตระกูลตั้งมั่นอยู่ได้นาน
 2. ท าให้ด ารงอยู่ด้วยความสงบสุข
 3. ท าให้ตระกูลมีฐานะมั่นคง
 4. ท าให้รู้จักการเตรียมการไว้ เช่น ของจะหมดก็รู้จักจัดหามาไว้
 5. ท าให้รู้จักซ่อมแซมสิ่งที่เก่าหรือช ารุดเสียหายเพื่อมาท าให้เกิดประโยชน์

ขึ้นมาใหม่
 6. ท าให้รู้จักในการประมาณตนในการอุปโภคบริโภค

 7. ท าให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ของการเป็นพ่อบ้าน แม่เรือน



 8. ท าให้รู้จักใชเ้หตุผลในการ  
    ยับยั้งปัญหา

 9. ส่งเสริมให้รู้จักการท าบุญท า
ทาน

 10. ท าให้ไม่เป็นคนสุรุ่ยสุร่าย



1. นัฏฐคเวสนา (ของหายของหมด รู้จักหามาไว้)

   นฏฺฐคเวสนา :   จัดการแสวงหาของมาไว้ใช้ทดแทนที่หมดไปและหายไป 
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทรัพย์สินหรือสิ่งของเงินทองเมื่อเราใช้ไปย่อม
หมดเปลืองหรือเสียหาย โดยสภาพของมันเอง ทุกอย่างจะให้อยู่กับเรา
ตลอดไปย่อมไม่ได้ ข้อส าคัญในเรื่องนี้เป็นประเด็นทางเศรษฐกิจกล่าวคือ 
เราไม่ควรดูดายโดยนิสัยมักง่ายในสิ่งที่หายไปหรือขาดไปหรือหมดไป เรา
ควรขวนขวายหาคืนมาให้ได้



 เมื่อพยายามแล้วไม่ได้สิ่งน้ันหรือทรัพย์สินส่วนนั้นคืนมาโดยเหตุสุดวิสัย เรา
จ าเป็นต้องแสวงหาใหม่มาชดเชยของเก่า แต่ของใหม่ไม่มีมาทดแทนหรือ
เพิ่มพูนขึ้นสถานภาพทางเศรษฐกิจของตระกูลย่อมประสบความล่มจมหายนะ
ได้แน่นอน ธรรมข้อนี้มีไว้เพ่ือสร้างนิสัยมิให้ดูเบาในทรัพย์ กล่าวคือหากของ
หายให้รู้จักหา

 ตัวอย่าง
 ข้าวสารหมดไม่หามาเตรยีมไว้ อาจท าให้คนในครอบครัวเกิดโมโหเพราะ

ความหิว เป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้น
แตกหักกันไปเลย ครอบครัวก็จะเกิดการระส่ าระสายกัน

  



ภาพตัวอย่าง

 ของจะหมดก็หามาใช้



2. ชิณณปฏิสังขรณา 
(ของเก่าของช ารุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม)

  ชิณฺณปฏิสงฺขรณา : จัดการบูรณะซ่อมแซมของเก่าของช ารุด คนที่
สามารถบริหารเศรษฐกิจภายในครอบครัวไดด้ีและเจริญก้าวหน้านั้น 
จะต้องไม่ปล่อยปละละเลยทรัพย์สิ่งของที่เคยมีอยู่มีใช้ในครอบครัวให้
ช ารุดเสียหายทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาอันควรโดยไม่เหลียวแลซ่อมแซมเพื่อ
ใช้งานได้ต่อไป ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของส่วนตัวหรือของใช้รวมกันก็ตาม 
ไม่ควรดูดายในคุณค่าของทรัพย์สินที่ตนมีอยู่แล้ว โดยถอืว่าเอาใหม่
เมื่อไรก็ได้ กลายเป็นคนมีนิสัยสุรุ่ยสุร่าย



 คนรุ่นก่อนหรือบิดามารดาสร้างสมเอาไว้ให้มากมายใช้ไปตลอดชาติก็ไม่หมดใน
ลักษณะนี้ชื่อว่าก าลังพาวงศ์ตระกูลก้าวสู่ความหายนะอย่างไม่ต้องสงสัย ธรรมข้อนี้
สอนให้เราไม่ดูดายในทรัพย์สิน หากช ารุดเสียหายต้องรู้จักซ่อมแซม 

 ตัวอย่าง

 หลังคาบ้านรั่วเล็กน้อย หากไม่รีบซ่อม เมื่อฝนตกอาจท าให้เพดานบ้านตลอดจน
พื้นเสียหายได้

 หม้อน้ ารถยนต์เสียหากไม่รีบซ่อมอาจท าให้ส่วนอื่นๆเสียโดยไม่จ าเป็นด้วย



ภาพตัวอย่าง

 ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดและเก่า



3. ปริมิตปานโภชนา (รู้จักประมาณในการกินการ
ใช้)
 ปริมิตปานโภชนา : มีความพอดีในการใชจ้่ายทรัพย์สิน กล่าวคือเป็นคน

รู้จักประมาณพอเหมาะพอดีมนการกินการใช้เป็นการใช้ชีวิตที่เรียกว่า
สมชีวิตาไม่ตระหนี่ถี่เหนียวและก็ไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย เป็นคนมีนิสัยไม่
กินทิ้งกินขว้างสร้างความสิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์ ให้เข้าใจชีวิตอย่าง
ถูกต้องว่าการอยู่กินเพื่อชีวิตที่ดีงามและมีความสุขที่แท้จริงนั้นมิใช่อยู่
กินแบบขาดเงิน หรือ อยู่กินแบบ มากเกิน แต่อยู่กินด้วยความพอดี
พอเหมาะแก่อัตภาพที่เป็นจริงของบุคคล ธรรมข้อนี้สอนให้เรารู้จัก 
เข้าใจ ยอมรับและด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจที่
แท้จริงของตัวเอง นั่นคือการรู้จักประมาณการกินการใช้



 ตัวอย่าง

 ชายผู้เป็นเศรษฐีสอนให้ลูกทานอาหารให้หมดและตักให้พอประมาณ
 ถ้าจะซื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องพิจารณาว่ามีประโยชน์แก่เราหรือไม่เพื่อของที่ซื้อไปจะท า

ประโยชน์ใหเ้ราสูงสุดและไม่ฟุ่มเฟือย
 ใช้จ่ายตามสถานภาพของตนเอง และควรออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

        



ภาพตัวอย่าง

 รู้จักการประมาณกินการใช้



4. อธิปัจจสีลวันตสถาปนา 
(ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน)
 อธิปจฺจสีลวนฺตสถาปนัง : แต่งตั่งคนดีมีศีลธรรมให้มีอ านาจรับผิดชอบ

ทางเศรษฐกิจของวงศ์สกุล คนดีมีศีลธรรมเป็นบุคลากรในอุดมคติที่
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในกิจการระดับต่างๆ ของสังคมนับตั่งแต่เรื่อง
การด าเนินงานในครอบครัวเป็นต้นไป ปจัจุบันแม้เศรษฐกิจจะแสดง
ลักษณะว่าเจริญก้าวหน้าในทางปริมาณ แต่คนเราส่วนใหญ่ยังไม่มีสันติ
สุขเท่าที่ควรคุณภาพและคุณค่าทางความเป็นอยู่ของคนมิได้สอดคล้อง
กับปริมาณความเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เป็นเพราะสังคมปัจจุบันสรร
หาคนเก่งมากกว่าคนดีพระพุทธศาสนา



    ส่งเสริมบุคคลที่มีคุณลักษณะเป็นทั้งคนดีและคนเก่งให้ได้รับโอกาส
ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเศรษฐกิจภายในบ้านหรือภายในประเทศ 
ความมีจิตใจเข้มแข็ง ความซื่อสัตว์สุจริตเป็นคุณสมบัติส าคัญยิ่งส่วน
หนึ่งส าหรับผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติ ผู้ควบคุมและจัดการ การ
ใช้จ่ายจะต้องตั้งอยู่ในศีล ๕ ละเว้นอบายมุขต่างๆ ที่กล่าวมานี้มิได้จ ากดั
บุคคลว่าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้จะเปน็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะใน
ครอบครัวหนึ่งๆ หรือบริษัทหนึ่งๆ ของวงศ์ตระสกุล แต่หมายความ
ชัดเจนในตรงนี้ว่าบุคคลหรือคณะบุคคลฝ่ายนี้จะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรม
และมีความรู้ความสามารถด าเนินการให้วงศ์ตระกูลจึงจะตั้ง อยู่ได้มั่นคง
และยั่งยืน 



ภาพประกอบ

 การเป็นพ่อบา้น แม่เรือนท่ีดี



 ตัวอย่าง

 ถ้าพ่อบ้านแม่เรอืนเป็นคนสุรุ่ยสุร่าย เรากจ็ะพอวาดภาพได้วา่ครอบครัวนั้นจะ
ตั้งอยู่ได้ไม่นาน

 ถ้าพ่อบ้านแม่เรอืนติดสุรา ชอบเล่นการพนัน ชอบเที่ยวเตร ่เราก็พอเห็นได้ว่า
ภายในครอบครวัจะต้องมีความระส่ าระสายและยุ่งเหยิงมาก

 ถ้าพ่อบ้านแม่เรอืนเป็นคนไม่ยุติธรรมคนในบา้นก็จะเกิดการเล่นพรรคเล่นพวก 
อิจฉาริษยากัน ไม่สามัคคปีรองดองกัน ครอบครัวนั้นก็คงเจริญรุ่งเรืองได้ยาก

         



"กุลจิรัฏฐิติธรรม"มี สี่ประการ
ฝากทุกท่าน จดจ า ค าขานไข
เพื่อตระกูล ตั้งม่ัน อยู่นานไกล
ทั้งจักไม่ เสื่อมสลาย ก่อนเวลา

   หนึ่ง– เมื่อของ ในบ้าน ท่านหายไป
ควรจะได้ สืบเสาะ แสวงหา

สอง–ของช ารุดเก่า เลือกเอามา
เห็นคุณค่า ซ่อมใช้ ได้หลายปี

สาม–ประมาณ ในด้านการใช้สอย
ต้องค่อยค่อย จ่ายพองาม ตามวิถี

สี่–พ่อบ้าน แม่เรือนหวัง ตั้งคนดี
มอบคนมี ศีลธรรม ประจ าใจ

    ตระกูลใด ท าครบ สี่ประการ
ย่อมอยู่นาน คงมั่น มิสั่นไหว
เศรษฐกิจ พลิกฟื้น ยืนยาวไกล
ย่อมอ าไพ ด้วยธรรมะ สี่ประการ
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