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ทารสฺส สงฺคโห : การสงเคราะห์ภรรยา (สามี)
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,๙
ป.ธ.๘,พธ.บ.,M.A.(Linguist.)

ในกำรเคี้ยวอำหำร ถ้ำลิ้นกับฟันทำงำนไม่ประสำนกันก็มีหวังขบลิ้นตนเอง ต้องเจ็บปวดจนน้ำตำ
ร่วงเช่นกัน ในชีวิตกำรครองเรือน ถ้ำสำมีภรรยำไม่รู้จักสงเครำะห์กันและกัน ไม่มีควำมเข้ำใจกัน นอกจำก
จะไม่มีควำมก้ำวหน้ำในชีวิตแล้ว ทั้งสองฝ่ำยก็มีหวังช้ำใจจนน้ำตำร่วงได้เหมือนกัน สมดังคำกล่ำวที่ว่ำ
“ภรรยำนั้น อยู่ใกล้ชิด หำกไม่ผูกมิตร ชีวิตจะสั้น ภรรยำนั้นอยู่ร่วมกัน หำกคิดสร้ำงสรรค์ บ้ำนนั้น
เจริญ”

ความหมายของสามี - ภรรยา
สำมี แปลว่ำ ผู้เลี้ยง; ผัว
ภรรยำ แปลว่ำ ผู้ควรเลี้ยง; เมีย
คำทั้งสองนี้ เป็นคำที่แฝงควำมหมำยอยู่ในตัว และเป็นคำคู่กัน ผู้ชำยที่ได้ชื่อว่ำสำมีก็เพรำะเลี้ยงดู
ภรรยำ ผู้หญิงที่จะได้ชื่อว่ำภรรยำก็เพรำะทำตัวเป็นคนควรเลี้ยง
๙

ปัจจุบัน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำนครรำชสีมำ/อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) วิทยำเขตนครรำชสีมำ

คุณสมบัตขิ อคูส่ ร้างคูส่ ม
พื้นฐำนอันมั่นคงที่จะทำให้สำมีภรรยำครองชีวิตกันยืนยำวมีควำมสุข คือคู่สำมีภรรยำต้องมีสมชีวิ
ธรรม ได้แก่
๑. สมสัทธำ มีศรัทธำเสมอกัน ได้แก่ มีหลักกำร มีควำมเชื่อมั่น มีเป้ำหมำยชีวิตทีเ่ หมือนกัน
๒. สมสีลำ มีศีลเสมอกัน ได้แก่ ควำมประพฤติศีลธรรมจรรยำ กิริยำมำรยำทอบรมมำดีเสมอกัน
๓. สมจำคำ มีจำคะเสมอกัน ได้แก่ มีนิสัยเสียสละชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ใจกว้ำงเสมอ
กัน
๔. สมปัญญำ มีปัญญำเสมอกัน ได้แก่ มีเหตุผล มีควำมคิ ดสร้ำงสรรค์ เข้ำใจกัน เห็นอกเห็นใจ
กัน

ประเภทของภรรยา
ภรรยำทั้งหลำยในโลกนี้ แบ่งได้เป็น ๗ ประเภท คือ
๑. วธกำภริยำ ภรรยำเสมอด้วยเพชฌฆำต คือภรรยำที่มีใจคิดล้ำงผลำญชีวิตสำมี พยำยำมฆ่ำสำมี
ยินดีในชำยอื่น ตบตี แช่งด่ำสำมี
๒. โจรีภริยำ ภรรยำเสมอด้วยโจร คือภรรยำที่ชอบล้ำงผลำญทรัพย์สำมี ใช้ทรัพย์ไม่เป็นบ้ำง
ยักยอกทรัพย์เพื่อควำมสุขส่วนตัวบ้ำง สร้ำงหนี้สิน ให้ตำมใช้บ้ำง
๓. อัยยำภริยำ ภรรยำเสมอด้วยนำย คือภรรยำที่ชอบล้ำงผลำญศักดิ์-ศรีสำมี ไม่สนใจช่วยกำรงำน
เกียจคร้ำน กินมำก ปำกร้ำย กล่ำวคำหยำบ ชอบข่มขี่สำมีซึ่งขยันขันแข็ง เหมือนเจ้ำนำยข่มขี้ข้ำ ภูมิใจที่
ข่มสำมีได้
๔. มำตำภริยำ ภรรยำเสมอด้วยแม่ คือภรรยำที่มีควำมรัก เมตตำสำมีไม่มี ที่สิ้นสุด เหมือนมำรดำ
รักบุตร เช่น สำมีจะตกต่ำหมดบุญวำสนำ จะป่วยจะพิกำรตลอดชีวิตก็ไม่ทอดทิ้ง ไม่พูด ไม่ทำให้สะเทือนใจ
แม้ตำยจำกไปตั้งแต่ตนยังสำวก็ไม่ยอมมีสำมีใหม่
๕. ภคินีภริยำ ภรรยำเสมอด้วยน้องสำว คือภรรยำที่เคำรพสำมี มีควำมรักยั่งยืน แต่มีขัดใจกันบ้ำง
ทั้งซน ทั้งงอน ทั้งขี้ยั่ว ทั้งขี้แย ต้องทั้งขู่ ทั้งปลอบ ประเดี๋ยวจะเที่ยว ประเดี๋ยวจะกิน จะแต่งตัว แต่ก็
ซื่อสัตย์ต่อสำมี
๖. สขีภริยำ ภรรยำเสมอด้วยเพื่อน คือภรรยำที่มีรสนิยม มีควำมชอบเหมือนสำมี ถูกคอกัน เป็น
คนมีศีลธรรม มีควำมประพฤติดี แต่อำจมีควำมทะนงตัวโดยถือว่ำเสมอกัน หำกฝ่ำยตรงข้ำมขำดเหตุผลก็
ไม่ยอมกันก็เป็นได้
๗. ทำสีภริยำ ภรรยำเสมอด้วยคนใช้ คือภรรยำที่ทำตัวเหมือนคนใช้ ถึงสำมีจะเฆี่ย นตี ดุด่ำ ขู่
ตะคอก ก็ไม่คิดพิโรธโกรธตอบสำมี อดทนได้ อยู่ในอำนำจสำมี
ดังนั้น หำกจะดูว่ำใครเป็นสำมี-ภรรยำชนิดไหน ต้องดูหลังจำกแต่งงำนแล้วซัก ระยะหนึ่งจึงจะชัด
กำรแต่งงำนมีอยู่ ๒ ระยะ คือ ๑) ระยะแต่ง คือก่อนเป็นสำมีภรรยำกัน ต่ำงคนต่ำงแต่ง ทั้งแต่งตัว แต่ง
ท่ำทำงอวดคุณสมบัติให้อีกฝ่ำยหนึ่งเห็น ๒) ระยะงำน คือหลังจำกเป็นสำมีภรรยำกันแล้ว ต่ำงคนต่ำงต้อง
ทำงำนตำมหน้ำที่ ใครมีข้อดีข้อเสีย มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมประพฤติอย่ำงไรก็จะปรำกฏออกมำ
อย่ำงชัดเจนทีเดียว

วิธที าํ ให้ความรักยัง่ ยืน
กำรเป็นสำมีภรรยำกัน คือกำรที่คนทั้งสองได้สมรสกันถูกต้องตำมประเพณี แต่พระสัมมำสัมพุทธ
เจ้ำตรัสเรื่องมงคลสมรสไว้ ตำมหลักสังคหวัตถุ ๔ ประกำร คือกำรสงเครำะห์กัน เพื่อเป็นกำรยึดเหนี่ยว
น้ำใจกัน ดังนี้
๑. ทำน กำรให้ปันแก่กัน คนเรำถ้ำรักที่จะอยู่ด้วยกันต้องปันกันกิน ปันกันใช้ หำมำได้แล้วควร
รวมกันไว้แล้วจึงแบ่งกันใช้ หำกไม่เอำมำรวมกันอำจเกิดกำรระแวงต่อกันได้ ที่ใดที่ปรำศจำกกำรให้ ที่นั่น
ย่อมแห้งแล้งเหมือนทะเลทรำย กำรปันกันนี้รวมทั้งกำรปันทุกข์กันในครอบครัวด้วย เมื่อฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดมี
ควำมทุกข์ มีปัญหำ ก็ควรนำมำปรึกษำกัน อีกฝ่ำยก็ต้องรับรู้จักรับฟังและปลุกปลอบให้กำลังใจกัน
๒. ปิยวำจำ พูดกันด้วยวำจำไพเรำะ แม้กำรตักเตือนกันก็ต้องระมัด ระวังคำพูด ถ้ำถือเป็นกันเอง
มำกเกินไป อำจจะเกิดทิฏฐิ ทำให้ครอบครัวไม่สงบสุข โดยถือหลักว่ำ ก่อนแต่งงำนเคยพูดไพเรำะอย่ำงไร
หลังแต่งงำนก็พูด ให้เพรำะอย่ำงนั้น
๓. อัตถจริยำ ฝึกฝนตนให้เป็นประโยชน์ คือมีควำมรู้ควำมสำมำรถ แล้วนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่
มีอยู่นั้นมำช่วยเหลือกัน ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อกันในทุกด้ำน เมื่อรู้ว่ำอะไรดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร
พยำยำมศึกษำหำควำมรู้ทำงธรรมเอำใจมำเกำะกับธรรมให้มำก สำมีภรรยำนั้นเมื่อทะเลำะกันมักจะโยน
ควำมผิดให้อีกฝ่ำยหนึ่งเสมอ
๔. สมำนัตตตำ วำงตัวให้เหมำะสมกับที่ตัวเป็น เป็นพ่อบ้ำนก็ทำตัวให้สมกับเป็นพ่อบ้ำน เป็น
แม่บ้ำนก็ทำตัวให้สมกับเป็นแม่บ้ำน ต่ำงก็วำงตัวให้ เหมำะสมกับหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยทั้งในบ้ำนและ
นอกบ้ำน ซึ่งข้อนี้จะประพฤติ ปฏิบัติให้ดี ต้องฝึกสมำธิให้ใจผ่องใสเป็นปกติ เพรำะคนที่ใจผ่องใสจะรู้ว่ำใน
ภำวะเช่นนั้น ควรจะ
วำงตนอย่ำงไร ไม่ระเริงโลกจนวำงตนไม่เหมำะสม
โดยสรุป คือปฏิบัติตนตำมหลักทำน กำรให้ปันสิ่งของ รักษำศีล เพื่อให้มีคำพูดที่ไพเรำะและเพื่อ
อุดข้อบกพร่องของตน จะได้เป็นคนมีประโยชน์ต่อกัน

หน้าที่ของสามีต่อภรรยา
๑. ยกย่องให้เกียรติ คือยกย่องว่ำเป็นภรรยำ ไม่ปิดบัง หำกทำดี ก็ชมเชยด้วยใจจริง หำกทำผิดก็
เตือน แต่ไ ม่ตำหนิต่อหน้ำสำธำรณชนหรือคนในบ้ำน เพรำะจะเสียอำนำจกำรปกครอง สิ่งใดเป็นเรื่อง
ส่วนตัว เช่น กำรเลี้ยงเพื่อน พบปะญำติมิตร ควรให้อิสระตำมสมควร
๒. อย่ำดูหมิ่น ไม่เหยียบหยำมว่ำต่ำกว่ำตน ไม่ดูถูกเรื่องตระกูล ทรัพย์ ควำมรู้ กำรแสดงควำม
คิดเห็น ไม่กระทำเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวโดยไม่ปรึกษำ หำรือ และห้ำมทุบตีด่ำทอเด็ดขำด
๓. ไม่นอกใจ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นในฐำนะเป็นภรรยำเหมือนกัน เพรำะเป็นกำรดูหมิ่นควำม
เป็นหญิงของภรรยำ ให้เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ ภรรยำทุกคนจะปลื้มใจที่สุด ถ้ำสำมีรักและซื่อตรงต่อตนเพียง
คนเดียว
๔. มอบควำมเป็นใหญ่ให้ คือมอบให้เป็นผู้จัดกำรภำระทำงบ้ำน ไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยในเรื่องกำรครัว
กำรปกครองภำยใน นอกจำกเรื่องใหญ่ๆ ซึ่งภรรยำไม่อำจแก้ปัญหำได้
๕. ให้เครื่องแต่งตัว ขึ้นชื่อว่ำผู้หญิงล้วนชอบแต่งตัว สนใจเรื่องสวยๆ งำมๆ ถ้ำได้เสื้อผ้ำเครื่อง
แต่งตัวสวยๆ งำมๆ แล้วชื่นใจ ถึงจะโกรธเท่ำโกรธ ถ้ำได้เครื่องแต่งตัวถูกใจ ประเดี๋ยวก็หำย สำมีก็ต้อง
ตำมใจบ้ำง

หน้าที่ของภรรยาต่อสามี
๑. จัดกำรงำนดี จัดบ้ำนให้สบำยน่ำอยู่ จัดอำหำรให้ถูกปำก จัดเสื้อผ้ำเครื่องใช้ให้สะอำดอยู่เสมอ
๒. สงเครำะห์ญำติข้ำงสำมี มีควำมเอื้อเฟื้อ กล่ำววำจำไพเรำะ ให้ควำมช่วยเหลือตำมสมควร
๓. ไม่นอกใจ มีควำมจงรักภักดี และซื่อสัตย์ต่อสำมีเพียงผู้เดียว ไม่ปันใจให้ชำยอื่น
๔. รักษำทรัพย์ให้ดี ไม่ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย แต่ก็ไม่ตระหนี่ รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็น
๕. ขยันทำงำน ขยันขันแข็งทำงำนบ้ำน ไม่เอำแต่กิน นอน เที่ยว หรือเล่นกำรพนัน๑๐
ประเพณีแต่งงำนของไทยเรำ เวลำเจ้ำบ่ำวเจ้ำสำวรับน้ำพุทธมนต์ มักจะสวมมงคลแฝดไว้บน
ศีรษะดูคล้ำยๆ กับยึดคนสองคนไว้ด้วยกัน ควำมมุ่งหมำยคือกำรยึดคนทั้งสองไว้ไม่ให้แยกจำกกัน นั่นเป็น
กำรยึดผูกเพียงภำยนอกผิวเผิน ซึ่งช่วยอะไรไม่ได้จริงๆ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงสอนให้ยึดเหมือนกัน แต่
แทนที่จะสอนให้ยึดด้วยด้ำย ทรงสอนให้ยึดเหนียวน้ำใจกันไว้ด้วยคุณธรรม ที่ทั้งสองฝ่ำยปฏิบัติต่อกัน จะ
เป็นเงื่อนใจ ๒ วง วงหนึ่งคล้องไว้ในใจสำมี อีกวงหนึ่งคล้องไว้ในใจภรรยำ

ข้อเตือนใจ
มีข้อเตือนใจอยู่ว่ำ แม้บำงคนตั้งใจแล้วว่ำจะต้องยึดใจเอำไว้ ครั้นปฏิบัติจริงก็ไม่วำยเขว พอสำมี
ทำท่ำจะหลงใหลนอกลู่นอกทำง กลับวิ่งไปหำหมอเสน่ห์ยำแฝด เสียเงินเสียทอง เสียเวลำ แต่แล้วก็เหลว
เพรำะทิ้งบ้ำนทิ้งช่องไปเฝ้ำหมอเสน่ห์ ข้ำวปลำไม่รู้จักหุงหำ ปล่อยให้บ้ำนรกเป็นเล้ำไก่รังกำ แทนที่จะคอย
เอำใจสำมี กลับไปกรำบเท้ำเอำใจหมอเสน่ห์เพื่อจะมำแข็งข้อเอำกับสำมี สถำนกำรณ์ก็ยิ่งเลวร้ำยลงทุกที ที่
ถูกควรปักใจให้มั่นในศีลในทำน ในกำรทำควำมดี ปฏิบัติหน้ำที่ของเรำไม่ยอมให้บกพร่อง แล้วทุกอย่ำงจะ
ดีขึ้นเอง

โอวาทวันแต่งงาน
เป็นโอวำทปริศนำที่ท่ำนธนัญชัยเศรษฐี ผู้เป็นบิดำของนำงวิสำขำ ได้ให้ไว้กับนำงในวันแต่งงำน มี
ทั้งหมด ๑๐ ข้อดังนี้
๑. ไฟในอย่ำนำออก หมำยถึง ไม่นำเรื่องรำวปัญหำ ควำมร้อนใจต่ำงๆ ในครอบครัวไปเปิดเผยแก่
คนทั่วไปภำยนอก
๒. ไฟนอกอย่ำนำเข้ำ หมำยถึง ไม่นำเรื่องรำวปัญหำต่ำงๆ ภำยนอกที่ร้อนใจเข้ำมำในครอบครัว
๓. ให้แก่ผู้ให้ หมำยถึง ผู้ใดที่เรำให้ควำมช่วยเหลือ ให้หยิบยืมสิ่งของ แล้ว เมื่อถึงกำหนดก็นำมำ
ส่งคืนตำมเวลำ เมื่อเรำมีควำมจำเป็นต้องขอควำมช่วยเหลือ หำกไม่เกินควำมสำมำรถของเขำ เขำก็ยินดี
ช่วยเหลืออย่ำงเต็มใจ บุคคลเช่นนี้ภำยหลังถ้ำมำขอควำมช่วยเหลือเรำอีก ก็ให้ช่วย
๔. ไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ใ ห้ หมำยถึง ผู้ใดที่เรำให้ควำมช่วยเหลือให้หยิบยืมสิ่ งของแล้ว ไม่ส่งคืนตำม
กำหนดเวลำ เมื่อเรำมีเรื่องขอควำมช่วยเหลือ แม้ไม่เกินควำมสำมำรถของเขำ และเป็นเรื่องถูกศีลธรรมเขำ
ก็ไม่ยอมช่วย คนอย่ำงนี้ ภำยหลังถ้ำมำขอควำมช่วยเหลือเรำอีก อย่ำช่วย

๑๐

ที.ปา. ๑๐/๒๐๔/

๕. ให้ไม่ให้ก็ให้ หมำยถึง ถ้ำญำติพี่น้องเรำที่ตกระกำลำบำกอยู่มำ ขอควำมช่ วยเหลือ แม้บำงครั้ง
ไม่ส่งของที่หยิบยืมตำมเวลำ ภำยหลังเขำมำขอควำมช่วยเหลืออีกก็ให้ช่วย เพรำะถึงอย่ำงไรก็เป็นญำติพี่
น้องกัน
๖. กินอยู่อย่ำงมีควำมสุข หมำยถึง ผู้เป็นลูกสะใภ้ ให้จัดกำรเรื่องอำหำรกำรกินในครอบครัวให้ดี
ปรนนิบัติพ่อแม่ของสำมีในเรื่องอำหำรอย่ำให้บกพร่อง ถ้ำทำได้อย่ำงนี้ ตัวเรำเองเวลำกินก็จะกินอย่ำงมี
ควำมสุข ไม่ต้องกังวล
๗. นั่งอย่ำงมีควำมสุข หมำยถึง รู้จักที่สูงที่ต่ำ เวลำนั่งก็ไม่นั่งสูงกว่ำพ่อแม่ ของสำมี จะได้นั่งอย่ำง
มีควำมสุข ไม่ต้องกังวล ไม่ถูกตำหนิ
๘. นอนอย่ำงมีควำมสุข หมำยถึง ดูแลเรื่องที่หลับที่นอนให้ดี และยึดหลักตื่นก่อนนอนทีหลัง ก่อน
นอนก็จัดกำรธุระ กำรงำนให้เรียบร้อยเสียก่อน จะได้นอนอย่ำงมีควำมสุข
๙. บูชำไฟ หมำยถึง เวลำที่พ่อแม่ของสำมีหรือตัวสำมีเองกำลังโกรธ เปรียบเสมือนไฟกำลังลุก ถ้ำ
ดุด่ำอะไรเรำ ก็ให้นิ่งเสียอย่ำไปต่อล้อต่อเถียงด้วย เพรำะในช่วงเวลำนั้น ถ้ำเรำไปเถียงเข้ำเรื่องรำวก็จะยิ่ง
ลุกลำมใหญ่โต ไม่มี ประโยชน์ คอยหำโอกำสเมื่อท่ำนหำยโกรธ แล้วจึงค่อยชี้แจงเหตุผลให้ฟังอย่ำง
นุ่มนวลจะดีกว่ำ
๑๐. บูชำเทวดำ หมำยถึง เวลำที่พ่อแม่ของสำมี หรือตัวสำมีเองทำควำมดีก็พยำยำมส่งเสริม
สนับสนุน พูดให้กำลังใจให้ทำควำมดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

ประโยชน์ของการสงเคราะห์ภรรยา (สามี)
๑. ทำให้ควำมรักยืนยง ครองรักครองเรือนได้นำน
๒. ทำให้เกิดควำมสมำนสำมัคคีกันภำยในครอบครัว
๓. ทำให้ครอบครัวมีควำมสงบสุข ไม่เกิดกำรอย่ำร้ำงกัน
๔. ทำให้ได้รับกำรยกย่อง สรรเสริญ และนับถือจำกคนทั่วไป
๕. เป็นแบบอย่ำงที่ดีในสังคม และอนุชนคนรุ่นหลังได้

