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คนเราเกิดมามีเหตุการณและหนาที่ที่จะตองพบตองกระทําเปนระยะๆ ขณะ
ยังเปนเด็กเปนเวลาที่มชี ีวิตภายใตความดูแลของผูอื่นอยางแทจริง กลาวคือ ตองอยู
ในความประคบประหงมของพอแม ในระยะนี้เด็กไมสูจะรูสึกถึงความทุกข หากจะ
รูสึกก็เพียงฉาบฉวย เชนในขณะหิวหรือกระหาย หรือตองเจ็บปวยหรือปวยไขเปนตน
ความทุกขเหลานี้เปนแตเพียงชั่วคราว รูสึกชั่วขณะแลวก็อาจลืมเสียโดยงาย ดังจะ
เห็นไดจากอาการที่เด็กรองไหจาอยูชั่วประเดี๋ยวเดียวแลวก็กลับหัวเราะไดทั้งนาตา
เปนตน ถัดมาถึงชวงที่จะตองละการเลนที่กําลังเพลิดเพลินอยูเปนนิตย ตองพรากจาก
พอแมหรือปูยาตายายที่ตนกําลังติดอยูเพราะความเอาอกเอาใจของทานเหลานั้นไป
เขาโรงเรียน แมเปนการชั่วคราววันไมกี่ชั่วโมง แตในชั้นตนเด็กยอมรูสึกถึงความทุกข
อยางใหมๆ แปลกๆ ขึ้นอีก แตเขาหารูสึกไมวาบัดนี้เขาไดเริ่มงานอันจะเปนอุปการะ
ยิ่งใหญการเปนอยูในการขางหนาของเขาแลว เขาไดพบปะเกี่ยวของกับคนมาขึน้
ไดแกครูบาอาจารยกับเพื่อนฝูงรวมโรงเรียนรวมสํานัก นับวาหนทางของเขาเริ่มขยาย
กวางออกแลว ชวงแหงการศึกษาเลาเรียนก็หนักขึ้นโดยลําดับ และเขาไดพบเห็น
อุปสรรคเครื่องขัดของตางๆ มากขึ้น ซึ่งพอจะรวมความไดวา เขาไดประสบความทุกข
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มากขึ้นโดยลําดับ ระยะนี้รางการจิตใจของเขากําลังเจริญขึ้น เขาเพลิดเพลินอยูกับ
การเลนสนุกสนาน จึงไมเล็งเห็นโลกในแงแหงความทุกข
ตอจากนั้นถึงเวลาที่เขาเริ่มประกอบการงานเพื่อเปนอาชีพเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่
ควรเลี้ยง มีมารดา บิดา บุตร ภรรยา เปนตน สงเคราะหญาติมติ รสหาย บํารุงชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งลวนเปนหนาที่ที่จะตองสงเคราะหตองบํารุง ระยะนี้เปน
ระยะที่รางกายและจิตใจเจริญเต็มที่ ชีวิตยางเขาสูมัชฌิมวัย ถึงความเปนผูใ หญ เปน
ชวงเวลาของการงาน ของการรับผิดชอบ ของความหนักใจและความกังวลตาง ๆ
ความสนุกสนานตาง ๆ ที่เคยเพลิดเพลินในปฐมวัยมาถึงวัยนี้ก็ซาไป ชวงแหการงาน
และความกังวลนี้ยาวตลอดมัชฌิมวัย หรือล้ําเขาไปในมัชฌิมวัย แตในปจฉิวัยนั้น
รางกายและจิตใจเริ่มเสื่อมทรุด การงานที่เคยขยันขันแข็งในวัยมัชฌิมวัย มาถึงวัยนี้ก็
ออนลงไปไมอดทนตอความทุกขและความกังวลเหมือนแตกอน
เปนวัยที่ตองการ
ความสงบ เปนชวงที่มีโรคภัยไขเจ็บ และเมื่อสุดชวงนี้แลวก็ถึงอายยุขัย ซึ่งผูใด
ดํารงชีวิตไดก็นับวาเปนบุญหนักหนามีอยูมากเดียวที่ตองสิ้นชีวิตกอนอายุขัย
ที่ไดบรรยายชีวิตของบุคคลตั้งแตตนจนถึงที่สุดเชนนี้ ก็เพื่อจะชี้ใหเห็นแนวทาง
อดทนตอ
แหงชีวิตโดยกวางขวางจะไดอุตสาหะประกอบกิจอันเปนหนาที่ของตน
ความทุกขความกังวลทั้งหลายที่จําเปนตองผานในวัยนัน้ ๆ แตเทาที่กลาวมาแลว เปน
เพียงแนวทาง ยังหาไดพรรณนาหนาที่นั้น ๆ โดยละเอียดไม ถาพรรณนาหนาที่ของคน
ทุกอยางก็จะไมรูจบรูสิ้น และไมอยูในวิสัยที่จะทําได เพราะฉะนั้นในที่นี้จะพรรณนา
เฉพาะอยางหนึ่ง คือหนาที่ระหวางสามีกับภรรยาที่พึงสงเคราะหแกกันและกันโดยยอ
เทานั้น
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กุลบุตร กุลธิดา เมื่อมีอายุถึงปลายปฐมวัย หรือยางเขาสูมัชฌิมวัย สมควรเปน
ผูใหญมีเชื้อสายสืบวงศสกุลไดแลว
บิดามารดาหรือผูหลักผูใหญยอมใผฝนที่จะ
จัดแจงใหออกเหยาออกเรือน
มีภรรยาหรือสามีตามประเพณีนิยมมารดาบิดาให
สงเคราะหบุตรธิดาใหมีศีลมีธรรมอันงาม และมีการศึกษาที่ดีแลว มาถึงตอนนี้ยอมมี
หนาที่ที่จะตองสงเคราะหบุตรธิดาใหไดภรรยาหรือสามีที่มีศีลธรรมอันดีงามสมควร
กัน
อันกุลบุตรกุลธิดา ผูมีศีลธรรมอันงาม เมื่อไปไดภรรยาหรือสามีที่เปนคนไมมี
ศีลไมมีธรรม ก็เหมือนเทวดาไปอยูรวมกับซากศพ ไมสมควรเลย ถาไดภรรยาหรือสามี
ที่มีศีลธรรมเสมอกัน ก็เหมือนเทวดาอยูรวมกับเทวดา อนึ่งถาหากคูสามีภรรยาหวังที่
จะครองชีวิตดวยความสุขในชาตินี้และพบกันอีกในชาติหนา ก็ตองเปนผูมีศรัทธา

ศีล จาคะ และปญญาเสมอกันจึงจะสมหวัง
สมเด็จพระบรมศาสดาไดตรัสสรรเสริญคูสามีภรรยาที่สมควรแกกันไววา ทั้งคู
มีศรัทธา รูถอยคําเสงี่ยมเจียมตนเลี้ยงโดยชอบธรรม คูผัวเมียนั้นเปนผูกลาววาจาที่
นารักแกกันและกัน ยอมเปนผูมีประโยชน มีความเจริญยิ่งนัก ความผาสุกยอมบังเกิด
ปรากฏขึ้นตามกัน กุลบุตรเมื่อไดภรรยาแลว ก็มีหนาที่ที่จะตอง

สงเคราะหภรรยาของตนกุลธิดาเมื่อไดสามีแลว
ก็มีหนาที่ที่
จะตองอนุเคราะหสามีของตนเชนเดียวกัน หนาทีท่ ี่ทั้งสองจะพึงกระทํา
แกกันและกันนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาไดแสดงแกสิงคาลกมาณพมีความวา สามี
พึงบํารุงภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลังดวยสถาน ๕ อยางคือ
๑. ดวยการยกยอง
๒. ดวยการไมดูหมิ่น
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๓. ดวยการไมประพฤตินอกใจ
๔. ดวยการมอบความเปนใหญให
๕. ดวยการใหเครื่องแตงตัว
ภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลัง อันสามีพึงบํารุงดวยสถาน ๕ อยางแลว ยอมอนุเคราะห
สามีดวยสถาน ๕ อยางคือ
๑. ยอมจัดการงานบานใหเรียบรอย
๒. ยอมสงเคราะหญาติมิตรของสามีดวยดี
๓. ยอมไมประพฤตินอกใจสามี
๔. ยอมรักษาทรัพยสมบัติที่สามีหามาได
๕. ยอมขยันไมเกียจตรานในกิจการทั้งปวง
ใน ๖ ที่ทรงแสดงแกสิงคาลกมาณพ คือ

๑. ทิศเบื้องหนา ไดแกบิดามารดา
๒. ทิศเบื้องขวาไดแกครูอาจารย
๓. ทิศเบื้องหลัง ไดแกบุตรภรรยา
๔. ทิศเบือ้ งซาย ไดแกมิตรสหาย
๕. ทิศเบือ้ งลาง
ไดแกบาวไพร
๖. ทิศเบือ้ งบน
ไดแกสมณพราหมณ
ที่ตรัสวา ภรรยาผูอันสามีบํารุงดวยสถาน ๕ อยางนี้แลว ยอมอนุเคราะหสามี
ดวยสถาน ๕ อยางนั้น ดูเหมือนจะทรงแสดงวา สถาน ๕ อยางอันเปนหนาที่ของ
ภรรยานั้น เปนผลแหงการบํารุงสามี คือภรรยาจะกระทําตอเมื่อไดรับการบํารุงจาก
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สามีแลว แตความจริงหาเปนเชนนั้นไม หนาที่เหลานัน้ ทั้งสองฝายตางจะตอง

ทําพรอมกันไปไมตองรอใหฝายหนึ่งฝายใดกระทํากอน ทางที่ดีควร
รีบกระทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด โดยไมพักตองคํานึงถึงอีกฝายหนึ่งจะกระทําหนาที่
ของเขาหรือไม ในบาลีพระสูตรนี้ที่ทรงแสดงหนาที่ของสามีกอน แลวจึงทรงแสดง
หนาที่ภรรยา โดยอาการประหนึ่งวาเปนผลแหงการกระทําหนาทีข่ องสามีนั้น ก็เพราะ
ทรงแสดงแกสิคาลกมาณพผูเปนบุรุษจึงมุงแสดงหนาที่ของสามีเปนสําคัญ แตถาผูรับ
พระโอวาทเปนสตรี พระองคยอมทรงมุงแสดงหนาที่ของภรรยาเปนสําคัญอยางเดียว
ขอสาธกดวยพระสูตรหนึ่งในปญจกังคุตตระ แสดงโดยยอวา อุคคหเศรษฐี
ผูเปนนองแหงเมณฑกเศรษฐี กระทํามงคลเพื่อสงนางกุมารีหลายคนไปสูสกุล
สามี ไดอาราธนาพระพุทธเจากับพระภิกษุรวมเปน ๔ องคดวยกัน ไปรับภัตตาหารใน
นิเวศนของตน ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสวยแลว อุคคหเศรษฐีไดกราบทูลขอให
ประทานพระโอวาทแกเหลานางกุมารีที่จะสงไปสูสกุลสามี
พระผูมีพระภาคไดตรัสสอนกุมารีเหลานั้นวา กุมารีทั้งหลาย
๑. เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้วา “มารดาบิดาผู
ปรารถนาประโยชน หวังเกื้อกูลอนุเคราะหดวยความเอ็นดู ยกใหสามีใด เราทั้งหลาย
จักตื่นกอน นอนทีหลังสามีนั้น คอยรับใชปฏิบัติใหเปนที่พอใจเขา พูดคําไพเราะตอ
เขา” เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล
๒. เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยานี้วา “ชนเหลาใดเปนที่
เคารพของสามี คือ บิดา มารดา หรือสมณพราหมณ เราทั้งหลายจักสักการะ เคารพ
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นับถือบูชาชนเหลานั้น และตอนรับทานเหลานั้นผูมาถึงแลวดวยอาสนะและน้ํา” เธอ
ทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล
๓. เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้วา “การงานเหลาใดเปน
การงานในบานของสามี คือการทําผาขนสัตวหรือผาฝาย เราทั้งหลายจักขยัน ไมเกียจ
ครานในการงานเหลานั้น จักประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา อันเปนอุบาย
ในการงานเหลานั้น สามารถทําได” เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล
๔. เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้วา “เราทั้งหลายจักรูการ
งานในปกครองภายในบานสามี คือ ทาส คนใช หรือกรรมกร วาทําแลวหรือยังไมได
ทํา จักรูอาการของคนเหลานั้นที่เปนไข วาดีขึ้นหรือทรุดลง แลจักแบงปนของกินของ
ใชตามสวนที่ควร” เธอทั้งหลายพึงหลายพึงสําเหนียกอยางนั้นแล
๕. เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้วา “เราทั้งหลายจักรักษา
คุมครองสิ่งที่สามีหามาได จะเปนทรัพย ขาง เงิน หรือทองก็ตาม จักไมเปนนักเลงการ
พนัน ไมเปนขโมย ไมเปนนักเลงสุรา ไมลางผลาญทรัพยสมบัติ” เธอทั้งหลายพึง
สําเหนียกอยางนี้แล
กุมารีทั้งหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล หลังจากตายแลว
จะเขาถึงความเปนผูอยูรวมกับเทวดาชั้นนิมมานรดี
ทานแสดงอาการที่สามีพึงสงเคราะหแกภรรยาอีกบางประการ คือ การให การ
กลาวคําทีน่ ารัก และประพฤติประโยชนอันเปนโดยถูกทาง ทาขี้การใหเสบียงอาหาร
ในวันอุโบสถ การใหดูนักษัตรทั้งหลาย การทํามงคลในวันมงคล และการแนะนําพร่ํา
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สอนในประโยชนอันเปนไปในปจจุบันและในภพเบื้องหนา กุลบุตรผูสงเคราะห ภรรยา
ดวยประการดังกลาวมานี้ ชื่อวาประพฤติธรรมจองสามียอมจะไดรับประโยชนเกื้อกูล
เปนผลตอไปในสัมปรายภพ ทั้งยังจะไดรับความนอบนบเทวดา
มีเรื่องในบาลีวา ทาวสักกเทวราชมีพระราชประสงคจะเสด็จพระราชอุทยาน
ขณะที่เสด็จลงจากเวชยันตปราสาทยอมยอมทรงทําอัญชลีนอบนอมทิศทั้งสิบ พระ
มาตลีเทพบุตรเห็นพระอาการดังนั้น จึงทูลถามเปนใจความวา พระองคทรงนอบนอม
ใคร ทาวเธอเมื่อจะตรัสบอกมาตลี จึงตรัสพระคาถามีความวา ดูกรมาตลี คฤหัสถ
เหลามดเปนผูการทําบุญ มีศลี เปนอุบาสกพอเลี้ยงภรรยาโดยธรรม เรานอบนอม
คฤหัสถเหลานั้น
พระมาตลีไดตรัสพระราชดํารัสเชนนั้นแลวเมื่อจะนอบนอมแก
คฤหัสถเหลานั้นบาง จึงไดกลาวคาถามีใจความวา ขาแตพระวาสพผูเปนเจา พระองค
ทรงนอบนอมชนเหลาใด ชนเหลานั้นนับวาเปนผูประเสริฐในโลกโดยแท แมขา
พระองคก็ขอนอบนอมชนเหลานั้นที่พระองคทรงนอบนอมอยูดังนี้ ฝายกุลธิดาผูเอาใจ
ใสอนุเคราะหสามีโดยสถาน ๕ อยางดังไดแสดงมาแลวนั้น ก็ไดชื่อวาประพฤติธรรม
ของภรรยา ยอมจะไดความสุข อันเกิดแคความยกยองนับถือ ความซื่อตรง และ
เมตตาปรานีของสามี และยังจะไดรับการยกยองสรรเสริญของประชุมชนที่จะไดผล
ตอไปในชาติหนา
เมื่อสามีภรรยาตางประพฤติธรรมของตนอยูเชนนี้
ก็จะอยูดวยกันโดยมี
ความสุข สมกับคําสรรเสริญวา เทวดาอยูรวมกับเทวดา ทั้งคูมีธรรมเสมอกันตางจะไม
มีความกินแหนงแคลงใจ ในกันและกันในชาตินี้ หากจะมีความปรารถนาที่จะไดกัน
อีกในชาติหนา ก็คงสมปรารถนาไมตองสงสัย สมดวยพุทธภาษิตที่ตรัสแกบิดามารดา
ของนกุลมาณพ ความวา ดูกรคหบดีทั้งหลาย ถาคูสามีภรรยาหวังที่จะเห็นกันในทิฏฐ
ธรรม(ปจจุบัน) และที่จะพบกันในสัมปรายภพไซร ทั้งคูพึงเปนผูมีศรัทธาเสมอกัน มี
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ศีลธรรมกัน มีจาคะเสมอกัน มีปญญาเสมอกัน เขาเหลานั้นยอมจะเห็นกันในทิฏฐ
ธรรม และยอมจะพบกันในสัมปรายภพดังนี้คูสามีภรรยานั้น ชื่อวาอยูเปนสุขตาม
โลกียวิสัย เปนผลแหงความประพฤติธรรมดังกลาวมา สมดวยสุภาษิตที่ตั้งเปนกระทู
ขางตนวา ธมฺมจารี สขํ เสติ ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขดวยประการฉะนี้
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