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ครองเรือน-ครองรัก                    

จักเลิศแท ดวยครองธรรม∗

ขออํานวยพร ในโอกาสมงคลของคุณทั้งสอง
วนันีถ้อืวาเปนวนัมงคล คอืเปนวนัดวีนั

งาม มบีรรยากาศแหงความสุข สดใส ราเริง
เบิกบาน ท้ังเอิบอิ่ม ปลื้มใจในขณะนี้ และให
เกิดความหวังวาจะเจริญงอกงามตอไปขาง
หนา

                                                          
∗ ธรรมกถา ของพระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยตฺุโต) ในการใหโอวาทอาํนวยพร 

แกคูสมรส คุณณิชยา สุขพานิช และคุณพสุ สุนทรพิทักษ เ ม่ือ

มานมัสการที่วัดญาณเวศกวัน ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔
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ความรักและศรัทธา กลั่นออกมาเปนพร
ท้ังนี้ มงคลนั้นก็เกิดจากการทํากุศล คือ

การทําความดีน่ันเอง ความดีน้ันมีท้ังทางกาย
ทางวาจา ทางใจ แตท้ังหมดก็เริ่มท่ีใจ คือใจดี
ไดแกใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ึงวันนี้มีหลายอยาง

คุณธรรมในที่น้ี เริ่มดวยมีความรัก ซ่ึง
เห็นไดชัด เพราะการที่จะมาทําบุญ และรับพร
พระที่หวังวาจะเปนมงคลนี้ ก็เกิดจากความรัก
ของคุณพอคุณแม เปนสําคัญ คือคุณพอคุณ
แมปรารถนาจะใหคุณทั้งสอง มีความสุขความ
เจริญ จึงไดเตรียมการตางๆ รวมทั้งการที่จะให
ไดรับพรจากพระสงฆดวย

เพราะฉะนั้น การมารับพรพระนี้จึงมิใช
มาเลื่อนลอย แตมาดวยเหตุปจจัยสําคัญ คือ
เกิดจากกําลังของคุณธรรม เริ่มดวยความรัก
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ความเมตตา ของคุณพอคุณแม ท่ีอยากใหท้ัง
สองคนมีความสุขความเจริญตอไป

นอกจากนั้นก็คือความมีศรัทธาในพระ
ศาสนา ในพระรัตนตรัย รวมทั้งในหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา การที่คณุพอคณุแมมี
ความรกัแลวจะใหมาหาพระ กเ็พราะมศีรทัธา

เพราะฉะนั้น ท้ังศรัทธาและความรักคือ
เมตตา จึงเปนคณุธรรมทีม่าหนุนกนั ซ่ึงออกผล
เปนการมารบัพรจากพระสงฆ

ในการรบัพรนี ้ เมือ่มาดวยใจทีเ่ปนกศุล มี
ศรัทธาและเมตตาอยางนั้น จิตใจก็ช่ืนบาน ผอง
ใส มีความสุข ตรงนี้แหละเปนจุดสําคัญ เพราะ
จิตใจทีผ่องใสเบกิบานเปนสขุนัน้ ท้ังเปนกศุลและ
เปนมงคลไปพรอมกัน จึงไดท้ังกุศลคือความดี
และมงคลคือสิ่งที่นํามาซึ่งความสุขความเจริญ
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รักที่อยากหาความสุข
กับรักที่อยากใหเขาเปนสุข

ความรักที่เรียกวาเมตตานี้เปนคุณธรรม
สาํคญัมาก เริม่แรกพงึรูวาความรกัมคีวามหมาย
หลายอยาง

คําวา “ความรัก” น้ี ในภาษาไทยความ
หมายยังไมชัด จึงตองโยงไปหาหลักธรรม ถา
วาตามหลักธรรม ความรักนี้แยกไดงายๆ เปน
๒ อยาง

ความรักอยางหนึ่ง คือ การที่พอใจชอบ
อะไรแลว กอ็ยากไดสิง่นัน้มาทาํใหตวัเองเปนสขุ

ความรักอีกอยางหนึ่ง คือ ความอยากให
คนอื่นเปนสุข

เมือ่กีไ้ดพดูถงึวาคณุพอ คณุแม เปนปจจัย
สําคัญของการมารับพรวันนี้ คือมาเพราะความ
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รักในใจของทาน ความรักของคุณพอ คุณแม น้ี
เขาในความหมายที่ ๒ คือความรักที่อยากใหผู
อื่นเปนสุข ผูอื่นในที่น้ีก็คือ ลูกนั่นเอง

ความรักที่อยากใหลูกเปนสุขนี้ เปนเหตุ
ปจจัยซึ่งทําใหตองหาทางทําใหลูกเปนสุขใหได 
เพราะอยากใหเขาเปนสุขก็ตองพยายามทําให
เขาเปนสุข อยางนอยกนึ็กถึงอนาคตวาอยาก
ใหลกูมชีีวติทีเ่จรญิกาวหนาตอไป เมือ่เรานบัถอื
พระพุทธศาสนา คือนับถือพระรัตนตรัย ก็ตอง
มารับพรพระ ซ่ึงจะทําใหทานเกิดความรูสึกวา
มคีวามสบายใจมัน่ใจในความหวงันัน้มากยิง่ขึน้

เพราะฉะนั้น ความสุขจึงเปนสิ่งที่เนื่อง
ดวยความรัก พอมีความรักอยากใหผูอื่นเปนสุข
และทําใหเขาเปนสุขได หรือไดทําในสิ่งที่จะทํา
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ใหเขาเปนสุขหรือหวังวาจะเปนสุขแลว ตัวเองก็
เปนสุขดวย

ความรักอีกอยางหนึ่ง คือความรักที่ชอบ
ใจอยากไดเขามาทําใหตนเปนสุข ซ่ึงจะมีความ
สุขเกิดขึ้นตอเมื่อไดผูน้ันสิ่งนั้นมาแลวทําใหตัว
เปนสุข

ความรักสองอยางนี้ เปนเรื่องสําคัญ  
ความแตกตางขอใหญอยูท่ีวา ความรักที่เปน
คุณธรรมคอืความรักแบบที่อยากใหเขาเปนสุข

คูสมรส ตองพัฒนาความรัก
คนที่แตงงานคงตองยอมรับความจริงวา 

ตนเองมีความรักทั้ง ๒ ประเภท ตางกันแตจะมี
อยางไหนมาก
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ความสุขก็เปลี่ยนไปตามประเภทของ
ความรัก คือมีความรักแบบไหนก็มีความสุขไป
ตามนั้น

ถามีความรักแบบอยากไดเขามาทําให
ตนเปนสุข ก็จะสุขตอเมื่อเขามาทําใหตนเปน
สุข แตจะไมคอยคํานึงถึงเขาวาจะเปนสุขหรือ
ไม ตางกับความรักที่อยากใหเขาเปนสุข ซ่ึงจะ
สุขตอเมื่อเขาเปนสุข

ขอท่ีตางกันมีหลายอยาง แตขอแตกตาง
ท่ีสําคัญก็คือ ความสุขประเภทที่เกิดจากความ
รักที่อยากไดเขามาทําใหตนเปนสุขนี้ เปนความ
สุขขางเดียว ซ่ึงไมแนวาอีกฝายหนึ่งจะเปนสุข
หรือไม และถาไมไดตามความตองการก็อาจจะ
ขัดใจ เมื่อขัดใจก็เกิดปญหา ถาไมเปนไปตาม
ความตองการของตัวก็กลายเปนวาตัวเองเปน
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ทุกข แลวก็ทําใหเกิดความขัดแยง เลยทุกขดวย
กันทั้งสองฝาย

ดวยเหตุน้ี ชีวิตของผูท่ีแตงงานจึงเปน
ชีวิตที่ตองกาวไปในธรรมดวย คือจะตองกาวไป
สูการพัฒนาชีวิตจิตใจ

ขอใหมองดูคุณพอคุณแมซ่ึงมีความรัก
ประเภทอยากใหผูอื่นเปนสุข ถาคูครองมีความ
รักอยางคุณพอคุณแมท่ีอยากใหลูกเปนสุข เมื่อ
คนหนึ่งเปนสุข อีกคนหนึ่งก็เปนสุขดวย ก็จะมี
ความสุขรวมกันทั้งสองฝาย

จึงถือเปนหลักในทางพระศาสนาวา  
ความรักที่เรียกวาเมตตาคือความรักที่อยากให
อีกฝายหนึ่งเปนสุขนั้น เปนคุณธรรมที่ตองทํา
ใหมีข้ึน และเปนปจจัยสําคัญที่จะประสานชีวิต
ใหมีความสุขยั่งยืนมั่นคง
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จําเปนตองย้ําเรื่องคุณธรรมคือ เมตตา
เพราะวาเมตตานี้ท้ังที่เราไดยินกันอยูเสมอ แต
เรากม็กัไมชัดในความหมายวาคอือะไร ซ่ึงทีจ่ริง
กต็วันีเ้อง คอืความอยากใหคนอืน่เปนสขุนีแ่หละ
เรียกวาเมตตา ถาเมื่อไรเราอยากใหคนอื่นเปน
สุข น้ันคือเมตตาเกิดขึ้นแลว

เปนธรรมดาวา เมือ่เราอยากใหเขาเปนสขุ
เราก็ตองพยายามทําใหเขาเปนสุข และเราจะ
เปนสุขก็ตอเมื่อเขาเปนสุข จึงเปนการแนนอน
วาความรักประเภทนี้จะทําใหเกิดความสัมพันธ
โยงใยที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน เพราะวาความสุข
อยางนี้เปนสุขดวยกันและอาศัยกัน

เหมือนอยางคุณพอคุณแมท่ีฝากความ
สุขไวกับลูก เมื่อเห็นลูกมีความสุข คุณแมก็มี
ความสุข คุณพอก็มีความสุข แตถาลกูยังไมสุข



๑๐

คุณพอคุณแมก็เปนหวงเปนกังวล บางทีก็เปน
ทุกขไปเลย เพราะฉะนั้นอยางนอยก็ใหทานมี
ความหวังวาลูกจะเปนสุข พอมีความหวังทานก็
อิ่มใจสบายใจ

ถึงจะแตงงานไป
แตใจของพอแมคอยดูแลอยูใกลๆ

เมื่อมองใหถูกตอง การแตงงานคราวนี้จึง
มีความหมายมาก ไมใชเปนเรื่องของความรัก
เฉพาะคูบาวสาวเทานั้น แตเปนความรักที่โยง
ไปหาคุณพอคุณแมดวย

ตอนนี้คุณพอคุณแมก็เทากับวามีความ
สุขไปขั้นหนึ่ง คือมั่นใจในลูกทั้งสองวาการแตง
งานเริ่มตนและดําเนินมาดวยดีแลว แตอีกขั้น
หนึ่งความสุขของทานฝากไวกับอนาคตวา ถา



๑๑

ลูกดําเนินชีวิตไปดีมีความเจริญมั่นคง อันนั้น
คือความสุขที่แทของทาน

เพราะฉะนั้น ลูกจึงตองพยายามใหทาน
ไดยินขาวดีเรื่อยไป ท่ีจะทําใหทานเกิดความมั่น
ใจ ไมเกิดความหนักใจ ยิ่งลูกไปอยูตางประเทศ
ไกลๆ ก็เหมือนมีเสียงเตือนใจที่คอยบอกวา
คุณพอคุณแมอยูเมืองไทยนึกถึงอยูตลอดเวลา 
เพราะวาพอแมรักลูก จึงฝากความสุขทุกข ฝาก
ใจไวกบัลูก เพราะฉะนั้นถามีขาวดีพอแมก็มี
ความสุข อิ่มใจสบายใจ

จึงควรตั้งหลักไววา จะพยายามใหคุณ
พอคุณแมไดยินแตขาวดี การที่จะใหคุณพอคุณ
แมไดยินขาวดี ก็คือตั้งใจศึกษาเลาเรียน ทํา
หนาที่การงาน และดําเนินชีวิตในทางที่ดีงาม
ถูกตอง โดยเฉพาะทั้งสองคนมีความสามัคคี



๑๒

ประพฤติดีตอกัน เมื่อไดยินขาวอยางนี้คราวใด
คุณพอคุณแมก็มีความสุขทุกทีไป แลวก็มองไป
ขางหนาโดยมีความหวังในความสุขนั้นยิ่งขึ้น

การที่จะใหความสุขมารวมกันหมดทุก
ฝายอยางนี้ ท้ังสองคูบาวสาวเองจะตองพัฒนา
ความรักคือเมตตานี้ข้ึนมาระหวางกัน แลว
ความสุขนี้ก็จะโยงไปถึงคุณพอคุณแมเอง

ถาทั้งสองฝายมีความรักแบบที่วาอยาก
ใหอีกฝายหนึ่งเปนสุข ฐานที่มั่นคงก็จะเกิดขึ้น
ตางก็พยายามที่จะทําใหอีกฝายหนึ่งมีความสุข 
แลวชีวิตคูก็จะมีความสุขอยางแนนอน

การปฏิบัติเชนนี้เปนเรื่องของคุณธรรม 
เพราะฉะนั้นในทางพระศาสนาจึงไดสั่งสอน
แนะนําหลักการครองเรือนไว



๑๓

วันนี้อาตมภาพจึงจะขอยกธรรมะสักชุด
หนึ่งขึ้นมาเปนตัวอยาง แมวาธรรมะสําหรับคู
สมรสจะมีหลายชุด แตชุดหนึ่งที่เราพูดกันบอย
และเห็นวางายดี นาจะทบทวนกันไว ก็คือหลัก
ท่ีเรียกวา "ฆราวาสธรรม”

จะครองรกัไวได กต็องครองเรอืนใหดดีวย
ฆราวาสธรรม แปลวา หลักธรรมสําหรับ

การครองเรือน หรือหลักธรรมสําหรับฆราวาส
น่ันเอง ตรงไปตรงมา ฆราวาสธรรม ก็คือธรรม
สําหรับฆราวาส

ท่ีจริง ฆราวาสในที่น้ีไมไดหมายถึงบุคคล
แตแปลวาการครองเรือน ธรรมะสําหรับการ
ครองเรือน และไมใชเฉพาะคูครอง ชาวบานทุก



๑๔

คนตองใชท้ังนั้น โดยเฉพาะก็เริ่มจากผูท่ีมามี
ชีวิตรวมกัน ซ่ึงทานแสดงไว ๔ ขอ คือ

๑. สัจจะ แปลวา ความจริง ทําไมพระ
พุทธเจาจึงเริ่มดวยความจริงกอน 
เดี๋ยวตองมาดูกัน

๒. ทมะ แปลตามตัววาการฝก การฝก
หมายถึงการทําใหเกิดความเจริญ
กาวหนาหรือการพัฒนานั่น เอง  
เพราะคนเราจะมีความเจริญกาว
หนาไดจะตองมีการฝก

๓. ขันติ แปลวา ความอดทน ซ่ึงแสดง
ถงึความเขมแขง็ ความอดทนทีแ่สดง
ออกในทางรูปธรรม ก็คือ ความทน
ทาน หรือแข็งแรงทนทานนั่นเอง



๑๕

๔. จาคะ  แปลวา ความเสียสละ เรื่อง
ความสุขที่ไดพูดไปก็มาลงที่น่ีดวย 
คือความสามารถสละความสุขของ
ตนเพื่อผูอื่น สําหรับคูครองก็หมาย
ถึงสามารถสละความสุขของตนเพื่อ
คูครองได ซ่ึงเมื่อพูดดวยภาษาทาง
บวกก็เรียกวามีนํ้าใจนั่นเอง การที่
เราสละความสุขของเราเพื่อผูอื่นได 
ก็คือเรามีนํ้าใจ พอพูดวามีนํ้าใจ ก็
จะทําใหรูสึกหนกัแนน และมีความรู
สึกในทางที่ดีงามยิ่งขึ้น

ธรรม ๔ ขอน้ีน่ีแหละเปนหลักสําคัญ แม
แตยังไมมีธรรมขออื่นเลย มีเพียง ๔ ขอน้ี ก็พอ
ท่ีจะทําใหชีวิตคูครองดํารงอยูไดดวยดี

ทีน้ีกม็าดธูรรม ๔ ขอน้ันในความหมายสัน้ๆ



๑๖

ความจรงิใจตอกนั เปนฐานทีม่ัน่ของชวีติคูครอง
ขอท่ี ๑ สจัจะ แปลวาความจริง เริม่จาก

จริงใจ เชนรกัจรงิ
คนเรานี้ ในความสัมพันธระหวางกันจะ

ตองมีความจริงเปนขอท่ี ๑ และจริงใจนี่สําคัญ
ท่ีสุด  ถาขาดความจริงใจก็คือเตรียมหลอกลวง
เทานัน้เอง และถาขาดสจัจะคอืความจรงิใจแลว
ทุกอยางจะงอนแงนไปหมด เพราะฉะนั้นความ
จริงใจนี้ทานจึงถือเปนรากฐาน ตองมีไวกอน

เมื่อเริ่มตนดวยความจริงใจแลวก็กลาย
เปนความซื่อสัตย ซ่ึงทําใหเกิดความหนักแนน
มั่นคง

เมื่อมีความจริงใจแลวตอมาก็ออกทาง
วาจา คือพูดจริง แลวก็ออกทางการกระทํา คือ



๑๗

พูดไปแลวหรือสัญญาไปแลวก็ทําตามนั้น ไมใช
ปลอยเรื่อยเปอยละเลยไมเอาใจใส

เมื่อมีความจริง ก็ถือวามีรากฐานที่เขม
แข็งมั่นคง อะไรๆ ท่ีตั้งอยูบนรากฐานที่มั่นคงก็
มั่นใจไดวาจะดํารงอยูไดดวยดีและยั่งยืน

แตถาขาดความจริงเสียแลว ทุกอยางก็
คลอนแคลนหมด แลวตอไปก็มแีตความงอนแงน
หวาดระแวงและวาเหว

เพราะฉะนั้นขอท่ี ๑ คือสัจจะ จึงเปนราก
ฐานที่ตองใหมีเปนอันดับแรก

ปรับตัวได ใหขอแตกตางเปนสวนเติมเต็ม
ตอไปขอท่ี ๒ ทมะ แปลวาการฝก เปน

ธรรมสําคัญตามหลักที่ทางพระถือวา มนุษย



๑๘

เปนสัตวพิเศษที่ฝกได พัฒนาได ศึกษาได เรียน
รูได และจะประเสริฐดวยการฝก

มนุษยท่ีฝกแลวจึงจะประเสริฐ ยิ่งฝกมาก
ก็ยิ่งประเสริฐมาก จนกระทั่งเมื่อฝกดีเยี่ยม ก็จะ
ประเสรฐิจนกระทัง่เทวดาพระพรหมหนัมากราบ
ไหวมนุษย

ตอนแรกมนุษยพากันไปไหวเทวดา  ไหว
พระพรหม แตทางพุทธศาสนาบอกวามนุษย
เราตองฝกตัวเอง ถามนุษยฝกศึกษาดีแลว
เทวดาและพระพรหมกลับมากราบเรา ดวย
ความดีของเราเอง

เราไมไดยกตัวหรอก แตหมายความวา
เทพพรหมเหลานัน้เหน็ความด ี คอืคณุธรรมและ
ปญญาของเราแลว ก็เคารพนับถือ โดยเฉพาะ
ปญญาความรู-คิด-เขาใจน้ีมนุษยตองฝกขึ้นมา



๑๙

การฝกเริ่มตนดวยการปรับตัว เพราะเหตุ
วาคนที่มาอยูรวมกันนี้ ยอมเปนธรรมดาที่จะมี
พื้นฐานนิสัยใจคอตางๆ ไมเหมือนกัน

แมแตตัวเราเองคนเดียวนี้ก็ยังเปลี่ยน
แปลงตางกันไปได บางทีแคชวงเวลาเดี๋ยวหนึ่ง
ก็เปลี่ยนไป เราก็แปลกหรือขัดใจตัวเองได ยิ่ง
มาอยูสองคนขึ้นไป อาการกิริยาวาจาตางๆ ก็
อาจจะมีแปลกหูแปลกตากันไดเปนธรรมดา 
ทานจึงสอนธรรมขอ ทมะ น้ีไว

ทมะในความหมายแงน้ีเปนบทพิสูจน
ความสามารถในการฝกตนขั้นตน คือการปรับ
ตัวได โดยเฉพาะการปรับตัวเขาหากัน ไมให
ความแตกตางเปนความขัดแยง แตจะใหดีตอง
ใหความแตกตางเปนสวนเติมเต็ม



๒๐

ความแตกตางมีความหมายสองแบบ 
ความแตกตางนั้น ถาใชไมเปนก็เปนความขัด
แยง แตถาปฏิบัติถูกตอง ความแตกตางก็จะ
ชวยใหเติมเต็ม เพราะวาคนเรานี้ไมมีใคร
สมบูรณสักคน เมื่อสองคนมีขอแตกตางแตนํา
มาเสริมกัน ก็กลายเปนดีและทําใหสมบูรณ

เพราะฉะนั้น ความแตกตางถารูจักใชจึง
กลายเปนดี เชน คนหนึ่งพูดนอย อีกคนหนึ่งพูด
มาก เอามาปรับเขาดวยกันก็เลยพูดพอดี ถาทั้ง
สองคนพดูนอยดวยกนักไ็ดเทาเดมิ จึงเอาความ
แตกตางมาปรับใหพอดี

รวมความวาปรับตัวเขาหากัน ไมใหขอ
แตกตางกลายเปนความขัดแยง อีกทั้งเปนการ
พิสูจนตัวเองดวยวาเรามีความสามารถในการ
ฝกตัวพัฒนาตัวแคไหน



๒๑

สรุปวา น่ีเปนเรื่องของการฝกตนขั้นที่ ๑
คือ ปรับตัว ตั้งแตปรับตัวเขาหากัน แลวก็ปรับ
ตัวเขากับสิ่งแวดลอม  ปรับตัวเขากับคุณพอ
คุณแมของทั้งสองฝาย ปรับตัวเขากับญาติมิตร
ท้ังหลาย ปรับตัวเขากับการงาน ฯลฯ ตองปรับ
ตัวมากมาย คนไหนปรับตัวไดเกง ก็มีเคาของ
ความสาํเรจ็ในชวีติมาก เพราะฉะนัน้จงึใชการปรบั
ตัวนี้เปนหลักขั้นตนในการพิสูจนความสามารถ

เกิดเปนคนควรฝกตนเรื่อยไป
ตอจากปรับตัวก็ปรับปรุงตน ซ่ึงเปนการ

ทําใหดีข้ึนไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด ปรับปรุงพัฒนา
กันเรื่อยไป ท้ังหมดนี้อยูในขอ ทมะ ซ่ึงแปลวา
การฝก



๒๒

อน่ึง ทมะ การฝกนี้ มักแปลกันวาขมใจ
ซ่ึงเปนความหมายเพียงสวนนิดเดียวของ ทมะ
คือเวลาจะปรับตัวปรับใจหรือฝกตัวเองนั้น มัก
จะตองมีการบังคับใจตัวเอง หรือในเวลาเจอ
อารมณท่ีมากระตุนยั่วเยา เราตองขมใจไว
ระงับใจได ก็เลยไปเนนกันตรงที่วาขมใจ บางที
ก็เลยแปล ทมะ วาขมใจ

ความจริงการขมใจเปนสวนนิดเดียว
ของทมะ แทจริงนั้นทมะก็คือการฝกนั่นเอง ซ่ึง
หมายถึงการที่จะเจริญพัฒนาตอไปไดอยาง
กวางขวางมากมายไมมีท่ีสิ้นสุด ตามคติของ
พระพุทธศาสนาซึ่งใหหลักไววา ทนฺโต เสฏโ
มนุสฺเสสุ แปลวา ในหมูมนุษย ผูท่ีฝกแลว
ประเสริฐสุด



๒๓

อยูรวมกันจะมีความหมายแท
เมื่อเอาความเขมแข็งมาเพิ่มกําลังกัน

ตอไปขอท่ี ๓ คือ ขันติ ความอดทน
แสดงถงึความแขง็แรงและทนทาน เหมอืนอยาง
เรากอสรางอะไร จะใชวัสดุเชนไม ก็ตองหาไมท่ี
แข็งแรงและทนทาน ทนแดด ทนฝน เปนตน

วาถึงในทางนามธรรม เมื่อคนเราดําเนิน
ชีวิตไปนี้ แนนอนวาสิ่งทั้งหลายรอบตัวเรามัน
ไมไดเปนไปตามใจเรา เราจะตองพบเห็นเจอะ
เจอสิ่งที่เราจะตองเขาไปเผชิญ ผจญ ตลอดจน
ตองฟนฝาไป อยางนอยก็ตองเจอสิ่งกระทบ
กระทั่งตางๆ

ในภาวะและสถานการณเหลานี้ เราตอง
มีความเขมแข็ง โดยมีจิตใจที่อดทน ซ่ึงถาเทียบ
กับทางรูปธรรม ก็เปนความแข็งแรงทนทาน



๒๔

แตในทางจิตใจก็คือความเขมแข็งอดทน ซ่ึงจะ
ทําใหพาชีวิตผานพนอุปสรรคขวากหนามไปได

แกนของความอดทนก็คือความเขมแข็ง 
ถาคนสองคนมีกําลังมีความเขมแข็งมาคนละ
หนึ่ง พอมาอยูดวยกัน ก็ไดกําลังความแข็งแรง
เขมแข็งเพิ่มอีกหนึ่งเปนสอง แตถาความแข็ง
แรงมาลบกันก็เหลือศูนย เพราะฉะนั้นจึงตอง
ใหเปนบวก คือมาเสริมกัน

คนที่แตงงานถือวาไดกําไร เพราะได
กําลงัเสริมข้ึนมามาก พอแมก็เพิ่มอีกสองทาน
พี่นองก็เพิ่มอีกสี่หาคน ญาติมิตรก็เพิ่มอีก
เยอะแยะไปหมด คนที่แตงงานจึงไดกําไรมาก
มีกําลังเพิ่ม เพราะฉะนั้นจะตองรูจักใชกําลังที่
เพิ่มข้ึนมานั้นใหเปนประโยชน



๒๕

ทีน้ีเราก็นํากําลังรวมกันของเรานั้นมาใช
ในการที่จะทําใหชีวิตของเราเดินไปขางหนา ให
มาเปนกําลังที่เสริมกัน อยาใหมาเปนกําลังที่
บ่ันทอนกัน

อดทนสามดาน
จะผานพนอุปสรรคสูความสําเร็จ

ในการอยูรวมกันนั้น ความเขมแข็งอดทน
จะแสดงออกมาในชีวิตประจําวัน ตามที่ทาน
แยกไวเปน ๓ ดาน

ดานที่ ๑ คือ อดทนตอความลําบาก
ตรากตรํา ธรรมดาความลําบากตรากตรํานี้จะ
เนนไปในแงการประกอบอาชีพการงาน รวมท้ัง
การศึกษาเลาเรียน ซ่ึงตองใชความอดทนบอยๆ
เชน บางทีมีเหตุจําเปนใหตองอยูดึกบาง ตอง



๒๖

ฝาแดดฝาฝนบาง เพราะดินฟาอากาศไมเขา
ขางใคร แตเราจะตองสู หรือแมแตตัวงานนั้น
เองที่ยากก็ตองตรากตรํา

น้ีคือดานที่ ๑ ความเขมแข็ง อดทนตอ
ความลําบากตรากตรําได ไมทอถอย ไมออนแอ
ไมระยอ น่ีเปนคุณสมบัติสําคัญ พระพุทธเจา
ตั้งแตยังเปนพระโพธิสัตว ถาไมมีขันติน้ี จะไมมี
ทางสําเร็จโพธิญาณ เพราะฉะนั้นจะตองมีขันติ
ดานที่ ๑ อดทนตอความลําบากตรากตรําได

ดานที่ ๒ คือ อดทนตอทุกขเวทนา เปน
ธรรมดาของชีวิตมนุษย บางทีเราก็เจ็บปวด
เมื่อยลา แมแตน่ังอยูท่ีน่ีเดี๋ยวก็อาจจะเมื่อยลา
ข้ึนมา หรือบางคราวเราก็เจ็บไข

คนที่มีความอดทนจะไมโวยวาย ไมงอแง
แตจะอยูในเหตุผล และทําตามเหตุผล เมื่อมี



๒๗

โรคมีภัยเจ็บไขก็รักษาไปตามเหตุผล ไมใช
ปลอยไว ถาปลอยไวก็ไมใชอดทน แตทานเรียก
วาประมาท ซ่ึงก็เสียอีก คืออดทนในทางจิตใจท่ี
สูได แตตองทําการแกไขไปตามเหตุผลใหถูก
ตอง ขอน้ีเรียกวาอดทนตอทุกขเวทนา

ดานที ่๓ คอื อดทนตอสิง่กระทบกระทัง่ใจ
ขอน้ีตรงกับท่ีโบราณพูดวา “ลิ้นกับฟนก็ยัง
กระทบกันได” กลาวคือ เมื่อคนมาอยูรวมกัน
แมไมเจตนา กม็ทีางทีอ่าจจะพดูไปโดยพลัง้เผลอ
แลวกไ็ปกระทบกระเทอืนจติใจอกีฝายหนึง่ หรอื
กิริยาอาการบางอยางที่แสดงออกไปแมไมได
ตั้งใจ ก็กระทบกระเทือนกันได ซ่ึงเราควรใชเปน
เครื่องทดสอบตัวเอง เปนเคร่ืองพิสูจนความอด
ทน ไมวูวาม ไมเอาอารมณ แตใชปญญา



๒๘

เมื่อใชปญญาก็กลับไปขอ ๒ คือ ทมะ
การฝกตน ซ่ึงเปนเรือ่งของการรูจักคดิพจิารณา
คือแทนที่วาถูกอารมณกระทบกระทั่งแลวจะ
วูวาม เราก็ไมหมุนไปตามอารมณ แตเราเอา
เหตุผล โดยหันมาใชขอ ๒ ทมะ มาปรับมาฝก
มาแก จึงไดขอ ๒ กับขอ ๓ มาประสานกัน

รวมความวาขอ ๓ เปนเรื่องที่วาจะชวย
ใหเรามคีวามเขมแขง็ ยนืหยดั ฝาฟนสิง่กดีขวาง
ตางๆ ไปได

รวมกําลังกันไดแลว
ก็มาเพิ่มพูนแผขยายความสุขใหไพศาล

ตอไปขอ ๔ จาคะ แปลวา ความเสียสละ
แตเวลาแปลอยางนี้ทําใหเกิดความรูสึกเหมือน



๒๙

กับวาจะตองฝนใจ คือท้ังๆ ท่ีไมอยากให แตเรา
ตองจําใจสละอะไรอยางนี้

คนทีฝ่กดแีลว จะไมรูสกึฝนใจ เพราะมี
คณุธรรม เหมอืนอยางคุณพอคุณแมท่ีมาทํามา
ใหแกลูกนั้น การสละก็ไมเปนสละ การใหไม
เปนการฝนใจ ตัวแปรนั้นก็คือความรักนี่เอง

ความรัก ก็คือความปรารถนาดีมีนํ้าใจ
อยากใหอีกฝายหนึ่งเปนสุข เหมอืนคุณพอคุณ
แมใหของแกลกูกไ็มตองฝนใจอะไร แลวกไ็มตอง
เปนทุกข  แตใหแลวกลับเปนสุขดวย เพราะวา
รักอยากใหลูกเปนสุข พอใหแลวลูกเปนสุข
ตัวเองก็สมใจ แลวตัวเองก็เปนสุข

คูครองก็เชนเดียวกัน ถามีความรักจริง มี
เมตตา มคีวามรกัปรารถนาด ีอยากใหเขาเปนสขุ



๓๐

ก็จะทําเพื่อเขาได ใจก็คิดแตวาจะทําอยางไรให
เขาเปนสุข อันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกวา “นํ้าใจ”

นํ้าใจนี้จะเปนสิ่งที่ประสานใหมีความ
ระลึกถึงกัน ทางพระเรียกวาเปนธรรมเครื่องให
ระลึกถึงกัน ทําใหจดจําอยูในใจ และเปนความ
ซาบซึ้ง ซ่ึงเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหมีความ
สามัคคีกันลึกซึ้งแนนแฟน

เพราะฉะนั้น ขอสุดทายนี้จึงมาเสริม
ธรรมขอแรก คือสัจจะที่เปนฐานใหมั่นคงยิ่งขึ้น
โดยเปนตัวยึดเหนี่ยวใหแนนเหนียวมั่นคง  
เพราะฉะนั้นขอสุดทายนี้จึงสําคัญ ทานจึงเนน
วาตองใหมีความรักประเภทเมตตา อยางที่ย้ํา
วาคือความรักที่อยากใหเขาเปนสุข

เมื่ออยากใหเขาเปนสุข ก็ทําเพื่อเขาได
โดยที่เราไมรูสึกเปนทุกข และเราก็ไมรูสึกวาจะ



๓๑

ตองฝนใจ แตถาเมื่อไรไมมีจาคะนี้ก็จะฝนใจทัน
ที และจะเอาแตใจตัวเอง คือเรียกรองวาตองมา
ทําใหฉัน ถาไมทําใหฉันก็ขัดใจกัน ทําใหมีแต
ความขัดแยง

แตพอคิดวาทําอยางไรจะใหเขาเปนสุข 
คราวนี้แหละจะมีแตเรื่องดีท้ังนั้น จะคิดขึ้นมาก็
มีแตวา เอ ทําอยางไรนะจะใหเขาเปนสุขได
เหมือนอยางคุณพอคุณแมคิดถึงลูกวาจะทํา
อยางไรใหลูกเปนสุข ซ่ึงดีท้ัง ๒ ฝาย ตัวเราก็มี
ความสุขเมื่อเห็นเขาเปนสุข สุขดวยกัน

เพราะฉะนั้น จาคะจึงเปนธรรมะขอ
สําคัญที่ทานเอามาปดทาย วาใหมีนํ้าใจตอกัน
ใจกวาง ไมคับแคบ เปดใจตอกัน ยอมสละ
ความสุขของตนเพื่ออีกฝายหนึ่งได



๓๒

ถามีนํ้าใจ สละความสุขใหแกกันไดอยาง
น้ีแลว ไมวาจะเผชิญชีวิตอยางไรก็ไปดวยกันได
อีกฝายหนึ่งมีความลําบากเดือดรอน ตั้งแตเจ็บ
ไข กม็าเฝาพยาบาลรกัษาโดยไมเหน็แกหลบัแก
นอน และก็มีความสุขดวย เพราะมีนํ้าใจตอกัน

ตอจากนั้นก็ขยายน้ําใจน้ีออกไปสูคุณพอ
คุณแมท้ังสองฝาย สูญาติมิตร และตอไปก็สู
เพื่อนมนุษยท่ัวไป มีอะไรที่เราจะชวยเพื่อน
มนุษยใหมคีวามสขุหายทกุขยากได กช็วยเขาไป

พอเรามีกําลังมากขึ้น มีเงินมีทอง ก็ไป
บําเพ็ญประโยชน ชวยใหเพื่อนมนุษยมีความ
สุข ความสุขของเราก็ขยายกวางยิ่งขึ้น ยิ่งมีคุณ
ธรรมคือความรักที่ถูกตองมากเทาไร ความสุข
ของเราก็ยิ่งขยายออกไปเทานั้น  เพราะวา
ความรักในที่น้ีคือความอยากใหเขาเปนสุข เมื่อ



๓๓

ทําอะไรใหเขาเปนสุขไดเราก็เปนสุขดวย เพราะ
ฉะนั้น คุณธรรมกับความสุขจึงไปดวยกัน ซ่ึง
เปนจริยธรรมที่ถูกตอง อันจะไมตองฝนใจ

คูครองเปนคูมิตร
มาชวยกันพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม

เปนอันวาครบ ๔ ขอแลว ไดหลักฆราวาส
ธรรมนี้ คูครองก็ตั้งครอบครัว ทําใหบานเรือน
อบอุน รมเย็นเปนสุข มั่นคง และมีชีวิตชีวา
ทวนหัวขออีกทีวา

๑. สจัจะ ความจรงิ เปนรากฐาน เหมอืน
กับตนไมมีรากแกวที่มั่นคงแข็งแรง

๒. ทมะ ฝกตน ตั้งแตปรับตัวจนถึงปรับ
ปรุงตนเองพัฒนาชีวิตใหดีงามยิ่งขึ้น



๓๔

๓. ขันติ อดทน ไดแกความเขมแข็ง
และทนทาน มีกําลังที่จะฟนฝาสิ่ง
ยากลําบากไปดวยกัน

๔. จาคะ สละได คือใหความสุขของตัว
แกอกีฝายหนึง่ได ดวยจติใจท่ีมี
ความรักอยากใหเขาเปนสุข ซ่ึง
กลายเปนความมีนํ้าใจ

 เมื่อได ๔ ขอน้ี ก็มั่นใจไดวาชีวิตคูครอง
จะมีความเจริญมั่นคง มีความสุข แลวก็
สามารถแผความสุขนี้ออกไปใหกวางขวางยิ่ง
ข้ึน เพราะชีวิตแตงงานที่ถูกตอง ก็คือการที่เรา
มาพัฒนาชีวิตของเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

เราเคยอยูคนเดียวเราพัฒนาชีวิตไดแคน้ี 
เมื่อเรามาอยูสองคนเราก็ควรจะพัฒนาไดมาก
ยิง่ขึน้ โดยมาชวยกนั ใหคูครองเปนกลัยาณมติร



๓๕

แกกนั อยางพทุธภาษติทีแ่สดงสถานะของภรรยา
ตามหลกัพทุธศาสนาวา ภรยิา ปรมา สขา แปลวา
ภรรยาเปนยอดมิตร หรือภรรยาเปนยอดสหาย

การมีคูครอง เทากับวาเราไดเพื่อนที่มา
อยูดวยกัน และมาเปนที่ปรึกษามาเสริมกําลัง
แกกัน จึงยิ่งพัฒนาชีวิตไดดียิ่งขึ้น

ในแง น้ี ชีวิตสมรสก็เลยกลายเปนเวที
ปฏิบัติธรรม ตัวเองก็พฒันาตนมากขึ้น แลวก็มี
กําลังในการที่จะสรางสรรคทําความดีมากขึ้น 
กับท้ังมีกําลังที่จะชวยเหลือเพื่อนมนุษยเกื้อกูล
แกโลกมากขึ้นดวย

เมื่อมีกําลังมากขึ้น คูครองจะแบงงานกัน
โดยคนหนึ่งทําดานหนึ่งๆ ก็ได หรือจะเสริมกันก็
ได ในการที่จะทําความดีท่ีเปนจุดหมายเพื่อ



๓๖

สังคมและประเทศชาติ แตไมวาจะทําอะไรก็ทํา
ไดมากยิ่งขึ้น ขอเพียงใหตั้งจุดหมายไวใหดี

เมื่อปฏิบัติไดถูกตองแลว ชีวิตแตงงานก็
เปนชีวิตแหงความดีงาม ท่ีจะไดเสริมประโยชน
ท้ังแกชีวิตตนเอง ชีวิตของครอบครัว วงศ
ตระกูล ตั้งแตบิดามารดาเปนตนไป ตลอดจน
สังคมประเทศชาติท้ังหมด

รวมกันปลูกมงคลพฤกษ
เพื่อชีวิตสมรสที่เปนสุขและมีคุณคา

การเริ่มชีวิตแตงงานนี้ ขอใหเหมือนกับ
วาคูครองทั้งสองมารวมกันปลูกตนไมข้ึนตน
หนึ่ง ซ่ึงเปนตนไมแหงวันวิวาห

ตนไมแหงชีวิตสมรสนี้ จะตองใหมีคุณ
สมบัติ  ๔  อยางของตนไมท่ีดี  คือ



๓๗

๑. มีรากแกวที่แข็งแรงมั่นคง ซ่ึงจะชวย
ใหตนไมน้ันยืนตนอยูไดยืนนานมั่นคง อันไดแก
สัจจะ

๒. มีศกัยภาพในการเจรญิเตบิโตงอกงาม 
สามารถแตกกิ่งกานสาขา มีดอกมีใบมีผลได
สะพรั่ง ขอน้ีไดแก ทมะ คือการพัฒนาตัวเอง
ฝกตัวเองเรื่อยไป ไมวาจะเจออะไรก็มองในแง
การฝก ใหชีวิตเปนสนามฝก เจอปญหาก็เอามา
เปนแบบฝกหัด ซ่ึงมีแตดีท้ังนั้น เพราะทําใหยิ่ง
เจริญงอกงามไปดวยกัน

๓. มีความแข็งแรงทนทาน ตนไมจะยืน
ตนดํารงอยูไดดี ตองแข็งแรงทนทานตอดินฟา
อากาศ ทนตอพืชตางๆ ท่ีอยูขางๆ ซ่ึงมาแยง
อาหาร หรือบางทีมีกาฝากและพวกแมลงตางๆ
มาชอนมาไช ตลอดจนบางทีมีลมแรงเปนมรสุม



๓๘

ตองยืนตนผานพนภัยทุกอยางไปใหได น้ีคือขอ
ขันติ ความเขมแข็งอดทน

๔. มีนํ้าเลี้ยงบริบูรณ ขอน้ีสําคัญ ถาขาด
อาหารเสียอยางเดียวตนไมก็เฉาเหี่ยวแหง ถึง
จะแข็งแรงอยางไรก็อยูไมไหว แตถามีนํ้าหลอ
เลี้ยงดีแลว ตนไมก็จะชุมฉ่ําสดชื่น ใบเขียวขจี
งอกงาม มีดอกสวยนาดู มีผลดกดื่นไป

ตอนนีแ้หละ ตนไมเองกด็มีคีวามสวยงาม
แลวกม็องดดูดีวย ใครมาเหน็กช่ื็นใจสดชืน่ไปดวย

เหมือนอยางตนไมท่ีงอกงาม มีใบเขียว
ขจีดอกสะพรั่ง ใครมาเห็นก็สบายใจ ชีวิตครอบ
ครัวที่อยูดีมีความสุข ใครมาเห็นก็ช่ืนใจดวย

นอกจากนั้นเขายังไดอาศัย เหมือนตนไม
ท่ีใบดกเขียวขจี คนเดินทางมารอนๆ ก็เขาพัก
ใตรมไมไดอาศัยรมเงามีความสุข แถมมีดอกให



๓๙

ช่ืนชมดวย ดอกก็สวยงาม หากเกิดหิวขึ้นมาก็มี
ผลใหรับประทานอิ่มอีก แสนจะดี

เพราะฉะนั้น ชีวิตสมรสจะดีถามีครบคุณ
สมบัติท้ัง ๔ และพอถึงขอ ๔ คราวนี้ก็มีความ
สุขทั้งในชีวิตคูครองเอง และแผความสุขไปให
แกคนใกลเคียง ญาติมิตร แลวก็แผความสุขไป
ใหแกเพื่อนมนุษยท้ังหลายทั่วไป

ชีวิตสมรสที่มีคุณสมบัติครบ ๔ ประการ
มีกําลังดี มีความสามารถแผประโยชนสุขนั้น
ออกไป เหมือนกับตนไมท่ีมีคุณสมบัติครบ ๔
ประการ ดังไดกลาวมา

พรแหงธรรม นําความรักสูการสรางสรรค
วนันีก้เ็หมอืนกบัวา คูววิาห ไดมาเริ่มปลูก

ตนไมแหงชีวิตสมรสขึ้นแลว ก็ขอใหตั้งใจชวย



๔๐

กันบํารุงรักษาตนไมตนนี้ใหเจริญงอกงาม ใหมี
คุณสมบัติท้ัง ๔ ประการดังไดกลาวมา ซ่ึงก็คือ
การมีธรรม ท้ังสัจจะ ทมะ ขันติ และ จาคะ

พระสงฆขออวยชัยใหพรรวมกับคุณพอ
คุณแมท้ังสองฝายดวย เพราะวาความมีจิต
เมตตา คือความรักของคุณพอคุณแมน่ีแหละ
เปนพรอันประเสริฐ อยางที่โบราณเราบอกวา
ไปไหนๆ พระคุณของพอแมตามไปคุมครอง

ยกตวัอยางเชนวา เพราะความรกัของทาน
จึงทาํใหเรามจิีตใจรักทาน และนกึถงึทาน เวลาไป
ไหนนึกถึงคุณพอคุณแมข้ึนมาเมื่อใดก็ทําใหเรา
มกีาํลงัใจวา โอ คณุพอคณุแมรออยูนะ ทานรอเราอยู

ถาเราไปเรียนหรือไปทํางานตางแดนหาง
ไกล ทานรออยูเมืองไทย กําลังรอฟงขาว ทาน
หวงเราอยู พอนึกถึงทานเราก็มีกําลังใจเรง



๔๑

ศึกษาเลาเรียนเพื่อทานจะไดขาวดีๆ แลวทาน
จะไดมีความสุข น่ีก็คือเรามีความตั้งใจดีตอ
ทาน อยากใหทานเปนสุข

ถาจะทําอะไรไมดี พอนึกถึงทานก็ยั้งใจ
วา โอ เดี๋ยวคุณพอคุณแมรูแลวทานจะเสียใจ
อยางนีเ้รยีกวาพระคณุของคณุพอคณุแมตามไป
คุมครอง ท้ังยึดเหนี่ยวจิตใจและคุมครองโดยให
กําลังใจ เพราะฉะนั้นจึงขอใหตั้งใจอยางที่พดู
เมื่อกี้ คืออยางนอยตั้งใจวา ขอใหคุณพอคุณ
แมไดยินแตขาวที่ดี เพียงแคน้ีก็เริ่มไดผลทันที

ทีน้ีระหวางที่เลาเรียนศึกษา ถาคิดถึง
บานขึ้นมา พอคิดถึงก็ตองนึกวาตอนนี้คุณพอ
คุณแมกําลังรอความหวังจากเรา ถาเรานํา
ความสําเร็จไปให ทานก็จะมีความสุข



๔๒

พอคิดถึงอยางนี้ จิตใจแทนที่จะวาเหว
หงอยเหงา ก็ไมวาเหวหงอยเหงา แตกลับจะ
กระตือรือรนขึ้นมา ทําใหมีกําลังเลาเรียนศึกษา
ยิ่งขึ้น น่ีคือความรักที่ถูกตอง ซ่ึงเปนกําลังเสริม
ซ่ึงกันและกัน แลวก็เสริมความสุขยิ่งขึ้นดวย

วันนี้ การปลูกตนไมแหงชีวิตสมรสจึงมี
ความหมายขยายโยงไปถึงคุณพอคุณแม และ
ญาติมิตรทั้งหมด ใหทุกคนเจริญงอกงามใน
ความสุขและความดีไปดวยกัน

ขอรวมใจกบัคณุพอคณุแมท้ังสองฝาย และ
ญาติมิตรทุกทาน ท่ีมีความรักความปรารถนาดี
ตอเจาสาว และเจาบาว ขออาราธนาคุณพระ
รัตนตรัยอวยชัยใหพร

รตนัตตยานุภาเวนะ รตนัตตยเตชะสา
ดวยเดชานุภาพคุณพระรัตนตรัย พรอมท้ังบุญ



๔๓

กุศล โดยเฉพาะความรักความเมตตาของคุณ
พอคณุแม และคณุความดมีศีรทัธาในธรรมทีม่า
ชวยใหเรานาํเอาความรกัมาเปนเครือ่งสรางความ
เจรญิในความดงีาม ใหเปนไปในทางสรางสรรค

ขออานภุาพแหงกศุลความดตีางๆ เหลานี้
มาเปนกําลังอภิบาลรักษาใหคูบาวสาว พรอม
ท้ังคณุพอคณุแม ญาตมิติรทัง้หลาย เจรญิงอก
งามดวยจตุรพิธพรชัย มีกําลังกาย กําลังใจ
กาํลงัปญญา กาํลงัความสามคัค ีท่ีจะดาํเนนิชวีติ
กาวหนาไปในการศึกษาเลาเรียน และอาชีพ
การงาน ใหประสบความสาํเรจ็สมความมุงหมาย
ยังประโยชนสุขใหเกิดขึ้นแกชีวิตตน ครอบครัว
วงศญาติ สังคม ประเทศชาติ และชาวโลกทั้ง
หมด มีความรมเย็น งอกงามในพระธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ
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