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วันน้ีคุณพอ คุณแม พรอมท้ังญาติมิตร ทานท่ี
เคารพนับถือไดมารวมทําบุญกับคูบาวสาว ในโอกาส
งานมงคลสมรส

เปนมงคลแท เม่ือครบท้ังสอง
การทาํบุญวันน้ีเปนการทําบุญในการแตง

งาน ซ่ึงเปนการเสริมสรางความเปนสิริมงคล 
พรอมท้ังจะใหบุญ คือความดีน้ี เปนเครื่องสง
เสริมเชิดชูชีวิตสมรสสืบตอไป การทําบุญอยาง
น้ีจัดเปนธรรมมงคล ในมงคลท่ีมี ๒ อยาง
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และคุณพิญญา (ลูกสาวคุณหมอกาญจนา และคุณประพัฒน เกษสอาด)
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มงคลท่ีเรารูจักกันท่ัวไปน้ันเรียกวา “พิธี
มงคล” พิธีมงคลก็คือมงคลในดานกิจกรรม 
เราจัดกิจกรรมท่ีเรียกวาพิธีมงคลน้ีเพ่ือใหการ
สมรสเปนท่ีรับรูกันในทางสังคม เปนรูปธรรมท่ี
มองเห็น เมื่อไดทําถูกตองแลวเราก็สบายใจวา
ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรม ประเพณีของ
สังคมมีมาอยางไร เราก็ไดปฏิบัติตามน้ันแลว 
พรอมกันน้ันก็จะเปนเหตุการณท่ีเปนเคร่ือง
ระลึกตอไปภายหนา

เมื่อเราไดปฏิบัติโดยถูกตองดีแลว ก็จะ
เปนความประทับใจท่ีย่ังยืน ระลึกถึงเมื่อใดก็
ท้ังสุขใจและเตือนใจ คือท้ังระลึกถึงดวยความ
สุข มีความปติ อิ่มใจเปนตน และเปนเคร่ือง
เตือนใจใหเห็นความสําคัญของชีวิตแตงงาน ท่ี
เราจะตองพยายามดํารงรักษาใหมีความสุข 
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และเจริญมั่นคง น้ีคือดานท่ีเรียกวา พิธีมงคล
แตยังมีมงคลอีกดานหนึ่ง คือ “ธรรม

มงคล” แปลวามงคลท่ีเกิดจากธรรมะ เปน
มงคลดานนามธรรม เปนเร่ืองของความดีงาม 
และความรูความเขาใจ แยกเปน

๑. ความดี คือคุณสมบัติในจิตใจ คุณ
ธรรม ความรูสึกตอกัน และ

๒. ความรูความเขาใจ เชน ความเขาใจ
ตอความมุงหมายของชีวิตสมรส เปนตน

ท้ังหมดน้ี ถามีและปฏิบัติถูกตองดีแลวก็
จะเปนธรรมมงคล จะเปนเคร่ืองชวยใหชีวิต
สมรสมีความสุขอยางแทจริง

มงคลดานธรรมมงคลน้ีสําคัญอยางย่ิง 
นอกจากประกอบพิธีมงคลแลวเราจะตองมี
ธรรมมงคล พิธีมงคลน้ันเราปฏิบัติจบสิ้นในวัน
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น้ีพรุงน้ี แตธรรมมงคลน้ันอยูคูกับชีวิตเรา เปน
เร่ืองท่ีจะตองปฏิบัติตลอดไป

ธรรมมงคล หรือมงคลเกิดจากธรรมะ ท้ัง
ดานความรูความเขาใจ และความดีงาม คุณ
สมบัติตางๆ น้ันเปนเร่ืองท่ีสําคัญ สําหรับชีวิต
สมรส ธรรมะท่ีพระพุทธเจาตรัสไวเพ่ือใหเรา
ประพฤติปฏิบัติในเร่ืองน้ีก็มีมากมาย

แตงงาน คือเริ่มชีวิตใหม
เปนผูใหญรับผิดชอบครอบครัว

เร่ิมแรก เร่ืองหนึ่งท่ีสําคัญก็คือ การแตง
งานน้ี ในแงหน่ึงเปนการเร่ิมตน ซ่ึงหมายถึง
การท่ีบุคคลสองคนไดมามีชีวิตรวมกัน

นอกจากมีชีวิตรวมกันแลว ก็มีความรับ
ผิดชอบรวมกันดวย โบราณถือวาเปนการเร่ิม
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ตนมีชีวิตเปนผูใหญ เปนหลักเปนฐาน กอนน้ี
อยูกับคุณพอคุณแม คุณพอคุณแมก็ชวยดูแล
รับผิดชอบ แตตอไปน้ีจะตองรับผิดชอบตัวเอง

แมแตในดานธรรมะสําคัญสําหรับชีวิต
รวมกัน หลักความประพฤติของบิดามารดาท่ี
เรียกวา “พรหมวิหาร ๔“ ไดแก เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา ก็บอกวิธีปฏิบัติไววา พอลูก
แตงงานแลว พอแมจะใชหลกั ๓ ขอแรกนอยลง
และเปลี่ยนมาเนนในขอท่ี ๔ คืออุเบกขา 
เพราะถือวาลูกจะตองรูจักรับผิดชอบตัวเอง
แลว และถือวามีความสามารถท่ีจะรับผิดชอบ
ชีวิตของตนได

แตกอนน้ีคุณพอคุณแมตองเลี้ยง คอย
เอาใจใสดูแลทุกขสุขและชวยแกไขปญหาให 
ตลอดจนตองคอยสงเสริมในการเลาเรียน
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ศึกษา เปนตน แตตอไปน้ีจะใหลูกรับผิดชอบ
ตัวเอง พอแมจึงหันมาหนักในขอ อุเบกขา

อุเบกขา หมายความวา วางใจเปนกลาง
คอยดูอยู ไมไดทอดท้ิง แตก็ไมเขามากาวกาย
แทรกแซง เพราะวาชีวิตของคูแตงงานตอนน้ี
เขาตองรับผิดชอบตัวเองแลว พอแมจะเขามา
แทรกแซงวุนวายก็กลายเปนเสีย

น้ีก็หมายความวา แมแตความสัมพันธ
กับคุณพอคุณแม ก็ยังเปลี่ยนไป

การรับผิดชอบตัวเองน้ีเปนเร่ืองสําคัญ 
ตองอาศัยความรูความเขาใจ เร่ิมตั้งแตความ
หมายของการสมรส

ความหมายของชีวิตสมรสน้ัน ก็มองได
หลายอยาง แตสิ่งสําคัญท่ีเปนเคร่ืองยึดเหน่ียว
ก็คือความรัก
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รักแทดูท่ีไหน และเปนอยางไร
ความรัก น้ีเปนคําท่ีสืบเน่ืองตอมาจาก

คุณพอคุณแม กอนท่ีเราจะมีชีวิตครอบครัวน้ัน
มีคนท่ีเปนศูนยกลางสําคัญท่ีใหความรักแกเรา
คือคุณพอคุณแม และความรักของคุณพอคุณ
แมน่ีแหละท่ีทําใหเรามีความสุข

ถาเราจะมีความสุข ก็จะตองมีความรัก 
แตความรักน้ันมีความหมายอยางไร จะเขาใจ
ความหมายของความรัก ก็ดูท่ีคณุพอคุณแม ผู
มีความรักท่ีแท

ความรักของคุณพอคุณแมน้ัน มีความ
หมายวา อยากใหลูกเปนสุข และอยากเห็นลูก
มีความสุข

ทีน้ี ความรักแบบน้ี เปนความรักท่ีเราถือ
วาเปนคุณธรรม   ซ่ึงชวยผดุงรักษา ทําใหโลก
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รมเย็นเปนสุข ถาคนเรามีความรักแบบน้ี คือ
อยากใหคนอื่นเปนสุข เราก็จะตองพยายามทํา
ใหเขาเปนสุข คือ พออยากใหเขาเปนสุข ก็
อยากเห็นเขาเปนสุข เมื่อเขายังไมเปนสุข ก็
อยากทําใหเปนสุข พอเห็นเขาเปนสุข หรือทํา
ใหเขาเปนสุขไดสมใจเรา เราก็มีความสุขไป
ดวย ความสุขแบบน้ี เรียกวาความสุขรวมกัน 
คือสุขท้ังสองฝาย ลูกก็เปนสุข พอแมก็เปนสุข

ความสุขของคุณพอคุณแมน้ัน บางทีก็
เหมือนกับมาฝากไวกับลูก ถาลูกไมสุข ยังมี
ทุกข พอแมก็พลอยเปนทุกขไปดวย อันน้ีเปน
ความรักท่ีเรียกวา เมตตา ในระดับของปุถุชน

แตเราจะตองทําความรูจักวา ท่ีจริง
ความรักน้ันยังมีอีกแบบหน่ึง หมายความวา
รวมแลว ความรักมี ๒ ประเภท
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ความรักอีกประเภทหน่ึงคือ ความถูกใจ 
พอใจ อยากไดเขามาเพ่ือทําใหตัวเราเปนสุข

เพ่ือใหชัด ก็ตองแยกกับความรักแบบ
แรกท่ีพูดไปแลว จึงขอยํ้าอีกคร้ังหน่ึงวา ความ
รักแบบท่ีหน่ึงอยางของคุณพอคุณแม คือ 
ความรักอยากใหเขาเปนสุข สวนความรักแบบ
ท่ีสอง คือ อยากไดเขามาเพ่ือทําใหเราเปนสุข

ความรักแบบอยากไดเขามาเพ่ือใหเรา
เปนสุขน้ี เปนความรักท่ีตองระวัง

ถาเราไมพัฒนาตัวเอง พูดงายๆ คือ ถา
ไมพัฒนาความรักแบบท่ีอยากใหเขาเปนสุขข้ึน
มาในใจของเราดวย ความรักแบบอยากไดเขา
มาเพื่อใหเราเปนสุขน่ี จะทําใหเกิดปญหา 
เพราะเปนความรักประเภทท่ีพูดงายๆ วายังมี
ความเห็นแกตัว
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ถาเรามีความรักประเภทน้ีอยางเดียว 
ตอไปก็จะเปนทางมาของความขัดแยงและ
ปญหา เชนจะมีการเรียกรอง และเอาแตใจตัว

เพราะฉะน้ัน คนท่ีจะมีชีวิตรับผิดชอบใน
การสรางสรรคใหเกิดความเจริญงอกงาม จะ
ตองพัฒนาความรักแบบท่ีเปนคุณธรรม คือ
ความอยากใหเขาเปนสุขข้ึนมาใหได

ถาเปนคนท่ีมีคุณธรรม มีจิตใจดีงาม 
ความรักประเภทน้ีจะมีเปนพ้ืนใจอยูเองแลว ที
น้ี พอมีความรักประเภทท่ีสองแบบถูกใจพอใจ
ข้ึนมา ก็จะไปหนุนความรักท่ีอยากใหเขาเปน
สุขน้ันใหเกิดเพ่ิมข้ึน ทําใหความรักสองอยาง
น้ันไปดวยกัน และจะเปนเคร่ืองชวยดํารง
รักษาใหชีวิตท่ีมีความรับผิดชอบรวมกันน้ีอยู
ย่ังยืนไปไดดวยดี
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เม่ือเริ่มชีวิตคู ก็ไดกําลังเพิ่ม
มาชวยกันสรางสรรค

เปนอนัวา เร่ืองชีวิตสมรสหรือการแตงงาน
น้ี เราไมมองแคเพียงวาเปนการท่ีไดมาสนอง
ความใฝปรารถนาความสุขของตนเอง แตตอง
มองในแงของการท่ีไดมารวมกันทําการสราง
สรรคความเจริญงอกงามอยางใดอยางหน่ึง

เชนมองวา เรามาชวยกันสรางสรรคชีวิต
ท่ีอยูรวมกันน้ีใหเกิดความเจริญงอกงามมั่นคง
ย่ิงข้ึนไป หรือมองแมกระท่ังวา เรามีจุดหมายท่ี
ดีงามของชีวิต เรามีจุดหมายเพ่ือสังคม การ
แตงงานก็เทากับวาไดกําลังมาเพ่ิมเปนสองคน

แตกอนน้ัน เราทําคนเดียว เรามีกําลัง
นอย ก็ทําไดจํากัด พอเรามีสองคน เรารวมแรง
รวมกําลังกัน ก็ทําไดมากข้ึน
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ถาอยางน้ี ก็เรียกวา การแตงงานน้ันเปน
การรวมกําลังมาทําการสรางสรรค แลวก็กาว
หนาไปสูจุดหมายท่ีจะทําตอไป

อีกอยางหน่ึง การแตงงานน้ี เปนโอกาส
ในการพัฒนาชีวิตของตนเองดวย หมายความ
วา คนเราแตละคนน้ี มีหนาท่ีตองทําชีวิตของ
ตนใหดีงามย่ิงข้ึน ในการท่ีจะอยูในโลกให
ประสบความสําเร็จ พฤติกรรมกายวาจาของ
เราก็ตองพัฒนา จิตใจของเรา เชน ความเพียร 
ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมีสติ 
ความมีสมาธิ ความเขมแข็งตางๆ เหลาน้ีก็ตอง
พัฒนา และปญญา ความรู ความเขาใจ ความ
สามารถในการคิดพิจารณา วิเคราะห แยกแยะ
เปนตน ก็ตองพัฒนา

การมามีชีวิตแตงงาน และไดรับผิดชอบ
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ครอบครัว โดยรับผิดชอบตั้งแตชีวิตของตนเอง 
และรวมกันสรางสรรคตางๆ น้ี ก็เปนโอกาสท่ี
เราจะไดพัฒนาคุณสมบัติท่ีกลาวมาท้ังหมด

ถาเรามองชีวิตแตงงานอยางน้ี ก็จะมี
ความหมายมากข้ึน คือไมใชมองแควาเราจะ
ไดมีความสุขสมปรารถนาของตนหรืออะไร
ทํานองน้ัน ถามองจํากัดแคน้ันก็จะเปนปญหา

ถาอยูแคสิทธิ ก็แหงแลง
จะสุขสดใส เม่ือรักแทดวยน้ําใจ

ย่ิงยุคน้ีเปนยุคท่ีสังคมมีปญหามาก รวม
ท้ังปญหาในแงของความสับสนไมลงตัวดวย 
คือมีความคิดใหมๆ ซ่ึงยังถกเถียงกันมาก

แมแตเร่ืองงายๆ อยางเรื่องสิทธิมนุษย-
ชนน่ี ก็เปนเร่ืองท่ีวุนพอสมควรวาอะไรแคไหน 



ชีวิตคูที่มีคุณคา๑๔

และถาไมตั้งทาทีใหถูก อาจจะแทรกเขามา
เปนปญหากับคูครองหรือในครอบครัวไดดวย

สิทธิมนุษยชนก็เปนเร่ืองของการมองที่
ในแงหน่ึงเนนเร่ืองตัวเอง หมายความวา อาจ
จะทําใหเรามีความโนมเอียงท่ีจะคอยระวังไม
ใหคนอื่นมาลวงล้ําสิทธิของเรา แตพรอมกัน
น้ันก็ตองหมายถึงการมองผูอื่นดวยวาเขามี
สิทธิอะไร ท่ีเราไมควรไปกาวกายแทรกแซง

แตเร่ืองสิทธิท้ังหมดน้ี มักจะเปนการ
มองท่ีคอนไปในทางลบ คือ คอยดูวาใครมีสิทธิ
แคไหน ถามองไปท่ีคนอื่น เราก็ดูวาเขามีสิทธิ
แคน้ันแลวก็พอ ไดแคน้ันก็จบ เลิก สวนในแง
ของตัวเอง ก็คอยระวังคนอื่นวาอยามารุกล้ํา
สิทธิของฉัน หรือวาฉันมีสิทธินะ ฉันก็จะเรียก
รองเอาใหไดอยางน้ันๆ
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เร่ืองน้ี ในแงดก็ีเปนหลกัประกันใหมนุษยมี
สังคมท่ีไมเดือดรอนเกินไป แตคอนขางแหง
แลง จะไมคอยมีนํ้าใจ ไมคอยมีความสุข

ถาพอแมเลี้ยงลูกเพียงเพ่ือใหเปนไปตาม
สิทธิ ก็คงยุง คือ พอแมก็คอยดูวา เออ ลูกของ
เรามีสิทธิท่ีจะไดอะไรบาง แลวก็ทําใหแคน้ัน
ตามสิทธิ ถาพอแมทําอยางน้ี ก็คงจะไมไดชีวิต
ครอบครัวท่ีรมเย็นเปนสุขแน

แตท่ีอยูกันมาในสังคมไทยของเรา พอ
แมไมไดคํานึงเก่ียงงอนในเร่ืองสิทธิ แตพอแม
ทําใหลูกดวยความรัก ท่ีอยากใหลูกเปนสุข แม
ตัวเองจะลําบาก จะทุกข พอแมก็ยอม

ถาย่ิงมีความรักมาก แมแตการท่ีตัวเอง
ตองเสียสละหรือเปนทุกขลําบากในการทําเพ่ือ
ลูก พอแมก็เปนสุข เปนสุขเพราะเห็นลูกเปน
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สุข หรือเพราะอยากทําใหลูกเปนสุข
เร่ืองน้ีก็เชนเดียวกับคนมีจิตใจท่ีรักเพ่ือน

มนุษย เมื่อมีความรักตอคนอื่น อยากเห็นคน
อื่นเปนสุข ก็ทําเพ่ือคนอื่นได แมวาบางคร้ังจะ
ทําใหตัวเองลําบาก หรือตองเสียสละมากเหลือ
เกิน ก็ไมไดรูสึก เพราะเขามีความสุขท่ีจะทํา
อยางน้ัน อันน้ีก็กลายเปนเร่ืองของคุณธรรม

สิทธิมนุษยชนเปนหลักประกันเบ้ืองตน 
แตไมพอท่ีจะใหบรรลุจุดหมายของมนุษย

สิทธิมนุษยชนน้ีเปนหลักประกันเบ้ืองตน
อยางท่ีวา เพ่ือเปนเคร่ืองหมายรูรวมกันวา เออ 
คนเราน้ีทุกคน ถาเขาจะมีชีวิตท่ีดี ก็อยาทําให
เขาเดือดรอน ตองใหเขามีใหเขาไดตามสิทธิ
มนุษยชนน้ัน
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แตถาทํากันแคตามสิทธิน้ัน ก็อยางท่ี
บอกเมื่อก้ีวาจะอยูกันดวยความแหงแลง

ถาในครอบครัวปฏิบัติตอกันแคคอยทํา
ตามสิทธิ และระวังสิทธิ ไมชาความรัก ความ
สดช่ืน รมเย็น หรืออบอุน ก็จะหมดไป อยางท่ี
วาอยูกันอยางแหงแลง

เวลาน้ี ในสังคมท่ีพัฒนามากแบบสมัย
ใหม โดยเฉพาะในอเมริกา แมแตพอแมกับลูก
ก็เร่ิมจะอยูแบบระวังสิทธิกัน เร่ิมตั้งแตเร่ือง
สิทธิมนุษยชนท่ีเ ก่ียวกับความเสมอภาค
ระหวางหญิง-ชาย ซ่ึงแมจะเปนดานหน่ึงท่ีเรา
จะตองคํานึงในสังคม แตเราจะอยูแคน้ันไมได

สมัยท่ีในอเมริกากําลังเร่ิมพูดเร่ืองความ
เสมอภาคระหวางหญิง-ชายกันมากสักสิบกวา
ปมาน่ี เคยอานหนังสือฝร่ังเลาวา คูแตงงานคู
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หน่ึง เขาตกลงกันไดแลว เขามาเขียนอวด เขา
บอกวา เราไดพิจารณากันวา เรามีลูกน่ี เรา
สองคนฝายหญิงฝายชายจะแบงหนาท่ีกัน
อยางไรใหเทากันเพ่ือความเสมอภาค ก็ตกลง
วาจะผลัดกันซักผาออมใหลูกคนละหาวัน เจ็ด
วัน ผลัดกันเลี้ยงคนละหาวัน เจ็ดวัน หมาย
ความวาทํางานเลี้ยงลูกใหเสมอกัน

ในเร่ืองน้ี เขาก็พอใจวา เขาท้ังสองไดตก
ลงกันสําเร็จ เปนความเสมอภาค

เราอานแลวก็มาคิดวา ออ น่ีเขามอง
เร่ืองสิทธิความเสมอภาคจนกระท่ังลืมจุด
หมายของการเลี้ยงลูกหรืออยางไร เพราะการ
เลี้ยงลูกน่ีจุดหมายควรจะอยูท่ีลูก คือมุงเพ่ือให
ชีวิตของลูกดีงามมีความสุข ควรมาพิจารณา
ตกลงกันในแงท่ีวาเพ่ือใหลูกของเราเจริญเติบ
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โตอยางดีน่ี เราควรจะทําอยางไร ควรจะเนน
ไปท่ีน่ันมากกวา

เชนพิจารณาวา เออ ลูกของเราตองการ
อะไร ตองการแมแคไหน ตองการพอแคไหน 
แลวทําอยางไรจะเลี้ยงใหลูกเปนสุข ใหเขา
เจริญเติบโตอยางดี

ไมใชจะมาตกลงแบงกันวา ฉันเปนฝาย
ชาย ฉันเปนฝายหญิง มีสิทธิเทากัน ก็มาแบง
กัน พอดีเทากัน แลวก็จบ เลยมองขามจุด
หมายของการเลี้ยงลูก แลวก็มองขามลูกไป
ดวย คือมัวแตคิดถึงสิทธิสวนตัวซะ

เร่ืองน้ี ถามองไปอีกทีก็คือการท่ีคนเร่ิม
จะเห็นแกตัวมากข้ึน แทนท่ีจะทําเพ่ือจุดหมาย
ท่ีดีงามบางอยาง แลวก็ทําไดโดยตัวเองก็มี
ความสุขดวย
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ชีวติสมรสเริม่ดวยรกั แลวเดินหนากวางออกไป
ไมใชถอยหลังลงมาทวงสิทธิกัน

อยางท่ีพระสอนไวใหมีการศึกษาพัฒนา
ตัวเองน้ัน ก็เปนการพัฒนาไปสูความหมดตัว

หมดตัวน้ันมีความหมาย ๒ อยาง หมด
ตัวในแงหน่ึงคือ หมดทรัพย เงินทองไมมีเหลือ 
ไมมีจะใช อยางน้ีก็หมดตัว

แตหมดตัวอีกอยางหน่ึง หมายความวา 
หมดความยึดถือในตัวตน

จุดหมายของการพัฒนาชีวิตของคนเรา
ในทางพระศาสนาน้ัน มุงใหพัฒนาไปจน
กระท่ังหมดความเห็นแกตัว และหมดความยึด
ถือในตัวตน เพราะฉะน้ัน พระอรหันตอยาง
พระพุทธเจาจึงทําเพ่ือผูอื่นไดเต็มท่ี โดยไมมี
อะไรจะตองเอาเพ่ือตัวเอง
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แตท่ีจริงก็คือ ตัวเองน้ันมีความสมบูรณ 
มีความสุข มีชีวิตท่ีเต็มเปยมแลว จึงไมตอง
คํานึงถึงตัวเอง ทานเรียกวา ไมมีอะไรตองทํา
เพ่ือตัวเองตอไป จึงสามารถเดินทางไป จาริก
ไป นอนกลางดินกินกลางทรายอยางไรก็ได

นึกถึงแตวา เออ คนน้ันมีความทุกขอันน้ี 
คนน้ันควรจะไดประโยชนน้ี ควรจะไดรูหลัก
ธรรมน้ี คิดแลวก็เดินทางไปเพื่อชวยเขา ไป
สอนเขา และเมื่อทําอยางน้ัน พระพุทธเจาก็ไม
ไดรูสึกวาจะเสียสิทธิเสียอะไร และก็มีความสุข
ท่ีจะทําอยางน้ันดวย

เพราะฉะนั้น การคํานึงในเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนน้ี ถามากไป อาจจะเปนสุดโตงไป
ขางหน่ึงก็ได ซ่ึงมนุษยจะตองระวัง คือตองวาง
ทาทีใหถูกตอง คลายๆ วามันเปนหลักประกัน
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ของสังคมในข้ันเบ้ืองตนหรือพื้นฐาน แตมันไม
ใชเปนเคร่ืองหมายของสังคมท่ีดี

สังคมท่ีดีจะตองเจริญงอกงามสูงข้ึนไป
กวาน้ัน คือ อยูกันไมใชเพียงแครักษาสิทธิ แต
ใหไดเหนือกวาน้ัน คือใหเปนสังคมของความดี
งามและคุณธรรม แตไมใชหมายความวาเรา
จะละท้ิงมัน เราก็ตองมีไวดวย

อยางท่ีวาแลว สิทธิมนุษยชนน้ีมีไวเปน
หลักประกันพ้ืนฐาน จะไดมีขีดข้ัน เหมือนเปน
เกณฑอยางตํ่า เชน เมื่อคนหน่ึงรัก ทําใหทุก
อยาง ยอมเสียสละเต็มท่ี แตอีกฝายหน่ึงมีแต
เอารัดเอาเปรียบ ไมมีนํ้าใจเลย ไมเห็นอกเห็น
ใจ ปลอยใหเขาคับแคนทุกขยาก ถาอยางน้ี 
สิทธิมนุษยชนก็จะชวย คือเอาไวปองกันคนท่ี
ไมมีอารยธรรม
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แตคนท่ีมีอารยธรรมจะกาวเลยข้ันของ
การเรียกรองสิทธิไปถึงข้ันใหความสุขแกกัน

ท่ีพูดน้ี ก็เปนเร่ืองหนึ่งท่ีตองมาประสาน
กับเร่ืองความหมายของความรักอยางท่ีวาเมื่อ
ก้ี ถาเรามีแตความรักประเภทท่ีวาอยากไดเพ่ือ
ใหตัวเองเปนสุข ก็จะตองพูดกันมากในเรื่อง
สิทธิ วาการไดตามสิทธิของเขา กับสิทธิของ
เรา จะเสมอภาคกันไหม ซ่ึงเมื่อมองในแงหน่ึง
ก็จะเปนไปเพ่ือการเก่ียง การแกงแยง การเพง
จองระแวง แลวก็มีความขัดแยงกันไดงาย

แตถาเมื่อไรใจเรามีความรักอีกประเภท
หน่ึง คือความอยากใหเขาเปนสุข ตอนน้ีเราไม
คํานึงถึงตัวเองแลว มีแตคิดวา ทําอยางไรเขา
จะเปนสุขได เราก็จะพยายามทําเพ่ืออยางน้ัน

ถาอยางน้ี ก็จะไดความมีนํ้าใจ และ
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ความสดช่ืน มีชีวิตชีวา ไมแหงแลง แตถาเปน
เร่ืองของการเรียกรองสิทธิ ก็แหงแลงแนนอน

การท่ีแตงงาน มาเปนคูครองกันน้ัน แน
ชัดอยูแลววา ไมใชเปนความคิดท่ีจะเก่ียงจะ
แยง แตเปนความตั้งใจ และเปนความเต็มใจ 
ท่ีจะมารวมกัน รวมแรงกัน รวมมือ รวมใจกัน 
จะมาใหแกกัน

ถากาวหนาไปในความรัก
ชีวิตสมรสก็จะเปนชีวิตแหงการสรางสรรค

ท่ีวามาน้ีก็เปนเร่ืองของการท่ีจะดําเนิน
ชีวิตใหเจริญงอกงาม โดยเฉพาะในชีวิตสมรส
จะตองมีความรักประเภทท่ีเราเรียกวาเปนคุณ-
ธรรมคือเมตตา หรือความรักชนิดท่ีอยากให
เขาเปนสุขน้ี มาเปนหลักใหญ อยางนอยก็ตอง
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พัฒนาไปสูความรักประเภทน้ี ใหมีความรัก
ประเภทน้ีเขามาเปนสวนรวม หรือเปนสวนท่ี
ใหเกิดดุลยภาพ แลวก็กาวไปสูการพัฒนาใน
คุณธรรมหรือความรักประเภทน้ีใหย่ิงข้ึน

ท้ังน้ีเพราะวา เมื่อคนเรามีความรักตอ
คนใกลชิดชนิดท่ีอยากใหเขาเปนสุขแลว ตอไป
ความรักอยางน้ีก็สามารถพัฒนาขยายกวาง
ออกไปตอเพ่ือนมนุษยอื่นๆ ดวย คืออยากให
เพ่ือนมนุษยเปนสุข แลวก็สามารถทําเพ่ือผูอื่น
ไดมากย่ิงข้ึน

คนเราไมควรติดอยูแคการทําเพ่ือใหตัว
เองเปนสขุ แตควรคิดกวางออกไปวา ทําอยางไร
จะใหผูอื่นเปนสุขได คนท่ีคิดดวยความรัก
อยางน้ี ก็จะกลายเปนคนท่ีมีความสุขกวาง
ออกไปดวย
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ถาใครคิดแตเพียงวาจะทําใหตัวเองเปน
สุข เขาก็จะไดแควาเมื่อตัวเองไดตามตองการ
ก็มีความสุข ความสุขก็แคบจํากัดอยูแคน้ัน 
เมื่อไรจะตองทําเพ่ือผูอื่นหรือจะตองใหอะไร
ออกไปจากตัว ก็จะเปนการสูญเสีย และเปน
ทุกข

แตคนท่ีแผขยายความรักน้ีกวางออกไป 
อยากใหคนโนนคนน้ีเปนสุข พอทําใหคนน้ัน
คนน้ีเปนสุข แมแตใหแกเขาท่ีตามปกติเรา
เรียกวาเปนการสูญเสีย มันก็กลายเปนการทํา
ใหตัวเองเปนสุขไปดวย

เพราะฉะน้ัน ย่ิงความรักขยายกวางออก
ไป ก็ย่ิงมีความสุขเพ่ิมมากข้ึน ก็เลยกลายเปน
คนท่ีสุขไดมาก สุขไดกวางขวางย่ิงข้ึน เปนการ
พัฒนาความสุขของตัวเองไปดวย
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เปนอันวา เร่ืองของชีวิตสมรสน้ี ตองมี
ความรักใหครบสองประเภท

ขอยํ้าอีกคร้ังวา ความรักประเภทท่ีหน่ึงท่ี
เปนพ้ืนฐาน ก็คอืความถูกใจพอใจ อยากไดเขา
มาเพือ่ใหเราเปนสขุ สวนความรักประเภทท่ีสองท่ี
เปนคุณธรรม คือความรักท่ีอยากใหเขาเปนสุข 
อยากเห็นเขาเปนสุข และอยากทําใหเขาเปน
สุข ซ่ึงเราเห็นตัวอยางจากคุณพอคุณแม

ความรักประเภทน้ี เรียกวาเปนความรัก
แท ถาพัฒนาขยายออกไป ก็จะชวยใหโลกน้ี
รมเย็นเปนสุขย่ิงข้ึน ในชีวิตสมรส ความรักท้ัง
สองประเภทนี้จะตองกาวตอกันมาใหพรอม

การเขาสูชีวิตสมรสน้ัน ในความหมาย
หน่ึงก็คือ การท่ีจะฝกหรือพัฒนาตัวเราใหกาว
หนาไปในความรักท่ีสูงข้ึนดวย
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เมื่อใดเราสามารถทําใหเกิดความรักท่ี
เปนคุณธรรมน้ี มนัก็จะมาชวยใหชีวิตสมรสกาว
ตอไปสูความดีงามท่ีเปนการสรางสรรคย่ิงข้ึน

การแตงงานน้ีมิใชเปนเพียงมามีชีวิตคู
ครองเทาน้ัน แตหมายถึงการไดมารวมกําลัง
กันในการทําการสรางสรรค

อะไรท่ีเปนจุดหมายท่ีดีงามของชีวิตของ
เรา ท่ีเราควรจะต้ังข้ึน แมแตเปนการรวมกําลัง
กันทําเพ่ือสังคม ตลอดจนเพื่อมนุษยชาติท่ี
กวางออกไป ตอนน้ีเราก็มีกําลังเพ่ิมข้ึนแลว

พรอมกันน้ัน ก็เปนโอกาส หรือเปนเวทีท่ี
จะพัฒนาชีวิตของตัวเองดวย เพราะการอยู
รวมกับผูอื่นตั้งแตสองคนขึ้นไปน้ัน จะตองฝก
ตองพัฒนาตัวเอง จึงจะอยูกันไดดี มีความสุข
ดวยกันท้ังสองฝาย
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ชีวิตคูจะม่ันคง ตองมีสัจจะเปนฐาน
เพราะฉะน้ัน วันน้ีก็จะขอพดูถึงธรรมะท่ี

เปนหลักในการมีชีวิตครองเรือนสักชุดหน่ึง เอา
ชุดท่ีเปนหลักธรรมงายๆ เรียกวา “ฆราวาส
ธรรม” แปลวาธรรมะสาํหรับการครองเรือน หรือ
การอยูเปนชาวบานน่ันเอง ซ่ึงมี ๔ ขอดวยกัน

ขอท่ี ๑. เปนหลักงายๆ เรียกวา “สัจจะ”
สัจจะก็คือความจริงน่ันเอง ความจริงน่ีเปนราก
ฐานของชีวิตท่ีอยูรวมกัน คนเราอยูรวมกันตอง
มีสัจจะตอกัน

สัจจะเร่ิมท่ีไหน ก็เร่ิมท่ีความจริงใจ คือมี
ความจริงใจตอกัน แลวก็ซ่ือสัตยตอกัน มี
ความรักท่ีแทตอกัน

ตอนน้ีเร่ิมจากในใจ พอมีความจริงใจตอ
กันแลว ก็ออกมาทางวาจา ก็พูดจริง แลวก็
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ออกมาทางการกระทํา คือ ทําจริงตามท่ีพูด
สัจจะน้ีจะทําใหไมตองหวาดระแวงกัน 

พอเร่ิมตน ถาเสียขอน้ีแลว ทุกอยางก็เรรวน
งอนแงนหมด เพราะฉะน้ันจึงเปรียบสัจจะวา
เปนเหมือนรากแกวของชีวิตสมรส เพราะถาไม
มีสัจจะเมื่อไร หรือเร่ิมระแวงในสัจจะความจริง
ใจตอกันเมื่อไร ชีวิตคูก็เร่ิมงอนแงนทันที เสีย
ความมั่นคง เพราะฉะน้ัน สัจจะจึงเปนตัว
รักษาฐาน ทําใหเกิดความมั่นคง ตองมีไวเปน
อันดับท่ีหน่ึง คือ สัจจะ ความจริง

ชีวิตจะกาวไปในโลกไดดี
ตองมคีวามสามารถปรบัตัว และทาํแบบฝกหดัเปน

ขอท่ี ๒ คนท่ีมาอยูรวมกัน จะตองมีการ
ปรับตัว เพราะวา คนเรา เมื่อมาอยูในสภาพ
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แวดลอมใหม เร่ิมตั้งแตอยูกับผูอื่น ยอมพบ
ความผิดแผกแตกตางเปนธรรมดา

แมแตสถานท่ี เราข้ึนบานใหม หรือมา
อยูในบานใหม ก็ตองมีความแปลกท่ี และจะ
ตองปรับตัวเขากับสถานที่น้ัน ถาพบบุคคลคน
ใหม ก็ตองมีการปรับตัวเขากับบุคคลน้ัน

แมแตคนท่ีเรียกวาเกาอยูมานานนักหนา 
บางทีก็ยังมีอะไรท่ีแปลกตาเราอยู อยาวาแต
คนอื่นเลย ตัวเราเองบางทีก็ยังแปลกตัวเลย 
เพราะตัวเราเองก็มีความเปลี่ยนแปลง เพราะ
ฉะน้ัน เราจะตองคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลง 
หรือความแปลกใหมท่ีเราจะตองปรับตัว

ความสามารถของคนอยางหน่ึง พิสูจน
ไดดวยการรูจักปรับตัว การปรับตัวเขากับผูอื่น
น้ีไมใชเพียงเพื่ออยูกันดวยดีเทาน้ัน แตเปน
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การทดสอบตัวเองดวยวา เรามีความสามารถ
แคไหนในการท่ีจะอยูดวยดีในโลกน้ี

การศึกษา คือการพัฒนาตนเอง และ
การพัฒนาตนเองน้ัน ก็เปนการปรับตัวอยาง
หน่ึง เมื่อปรับตัวแลว ก็ปรับปรุงตอไป คนไหน
ปรับตัวไมได ก็ยากท่ีจะอยูไปดวยดีในโลกน้ี 
เมื่อพัฒนาตนเองได ก็มาปรับตัวใหดี

ในการมาอยูกับคนอื่น ก็ตองปรับตัว 
แลวก็ปรับใจเขาหากัน และการปรับตัวปรับใจ
น้ัน ตองใชความเขาใจ ไมใชแคอารมณ ไมใช
เพียงความรูสึก คือตองพยายามเขาใจเขาบวก
กับความเห็นใจ ถาเขาใจก็ดแีลว ถายังไมเขาใจ
ก็พยายามเขาใจโดยใชวิธีการแหงปญญา เชน 
พูดจากัน โดยไมใชอารมณ ไมวูวาม

ธรรมขอท่ีสองน้ี คอืหลกัท่ีเรียกวา “ทมะ”
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ทมะน้ัน ปรับตัวแลวก็ปรับปรุงตนดวย 

หมายความวา อะไรท่ีอาจจะบกพรองขาดไป 
เกินไป ก็ปรับจัดทําใหเกิดความพอดี โดยใช
ปญญา หรือวาอะไรถูกตอง อะไรเหมาะสม 
อะไรพอดี ก็ปรับตัวใหไดอยางน้ัน ก็จะทําให
อยูกันไดดวยดี

อันน้ีเปนเร่ืองของการปรับตัว ท้ังปรับตัว
เขากับสถานที่สิ่งแวดลอม ปรับตัวเขากับญาติ
พ่ีนอง ตั้งแตคุณพอคุณแมของท้ังสองฝาย 
ปรับตัวเขากับการงานอะไรตางๆ

พอปรับตัวไดดี ก็เดินหนาไปในการปรับ
ปรุงตนเอง พัฒนาย่ิงข้ึนไป ตอนน้ี ชีวิตก็จะ
กาวหนาเจริญงอกงาม หลักทมะขอท่ีสองน้ี
แปลเปนภาษาไทยงายๆ ก็คือ “ฝก” น่ันเอง

คนเราน้ีจะมีชีวิตเจรญิงอกงามได ตองมี
การฝกตน คนไหนไมฝก ก็เจริญยาก
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เพราะฉะน้ัน คนท่ีเจริญ ก็จะเอาอะไรตอ
อะไรมาเปนเคร่ืองฝกตนหมด เจอสถานการณ
ใหม พบอะไรใหมๆ ก็มองวาจะไดโอกาสฝก
ตน เจอทุกข เจอปญหา ก็คือไดแบบฝกหัดใน
การฝกตัวน่ันเอง

จะเห็นวา คนเราท่ีจะเกง ก็ตองมีแบบ
ฝกหัด นักเรียนท่ีมีความสามารถ คือคนท่ีขยัน
ทําแบบฝกหัด ชีวิตคนที่เจริญงอกงาม ก็เพราะ
เปนคนท่ีรูจักทําแบบฝกหัด

คนเกงน้ัน มีลักษณะท่ีวา เจอปญหาไม
ยอทอ เจอเร่ืองท่ีตองทําไมถอย มองเปนแบบ
ฝกหัด เอามาฝกตัวเองใหหมด ซ่ึงจะทําใหมี
จิตใจท่ีดีดวย คือมีสุขภาพจิตดี

ถาใครไมไดเตรียมใจไวในการฝกอยางน้ี 
พอเจออะไรยาก เจออะไรตองทํา เจอปญหา 
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ใจก็ทอถอย เปนทุกขไปหมด ใจไมดี เสียสุข-
ภาพจิต แลวก็ทําไมไดผลดวย เพราะมัวแต
ทุกข ใจยอทอ ก็ตองฝนใจทํา ไมเต็มใจ ใจก็ไม
ดี งานก็ไมเดิน

แตถามองสถานการณท่ีประสบเปนแบบ
ฝกหัด และเปนโอกาสในการฝกตน พอเจอ
อะไรยาก ก็ดีใจวา เออ ไดแบบฝกหัดอีกแลว 
เจอปญหา เจออะไรตออะไร ใจก็พรอม ก็เลยมี
สุขภาพจิตดี แลวก็ทําใหไดผลดีแกชีวิต คือมี
ความเจริญงอกงาม ไดฝกตนย่ิงข้ึนไป ก็
พัฒนาไปเร่ือย

เพราะฉะน้ัน ขอท่ีสองน้ีจึงเปนหลัก
สําคัญ ท้ังสําหรับชีวิตระหวางคูครอง และชีวิต
ท่ีอยูรวมกับผูอื่นกวางขวางออกไป น่ีคือขอท่ี
สอง “ทมะ -  การฝกตน”
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เขมแขง็ทนทาน จึงจะฝาฟนถงึความสําเรจ็
ขอท่ี ๓. ในการฝกตนใหเจริญกาวหนา

บุกฝาไปในชีวิตน้ี ก็อยางท่ีบอกเมื่อก้ีวายอม
ตองเจออุปสรรค เจอความทุกขยากลําบาก 
แมแตมรสุมชีวิต จึงตองมีคุณธรรมอีกอยาง
หน่ึง คือ “ความอดทน” ท่ีพระเรียกวา “ขันติ”

ความอดทนน่ี หมายถึงความเขมแข็ง 
ความฮึดอึดสูท่ีจะฟนฝาอุปสรรคไปขางหนา

ความอดทนน้ีมี ๒ แบบ คือ อดทนแบบ
ตั้งรับ กับอดทนแบบบุกฝาไปขางหนา

อดทนแบบตั้งรับ หมายความวา ใน
โอกาสท่ีสมควร เราตองมีความสามารถท่ีจะ
ตั้งรับ เปรียบเหมือนแผนดิน คือแผนดินน้ีใคร
จะท้ิงของดีของเสียลงมา ฉันรับไดหมด ไมรอง
โอดครวญเลย น้ีเปนความอดทนแบบที่หน่ึง 
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คือแบบผืนแผนดิน
สวนความอดทนอีกแบบหน่ึง  ทาน

เปรียบเหมือนอยางชางศึก หมายความวา ชาง
ศึกมีจุดหมายท่ีจะรบใหสําเร็จ จึงบุกฝาไปใน
สงคราม เขาจะยิงลูกศร เกาทัณฑ อาวุธอะไร
ตางๆ มา ก็ไมยอทอ ทนตอความเจ็บ เปนตน 
บุกฝาไปขางหนาใหงานสําเร็จใหได อันน้ีเรียก
วา อดทนแบบชางศึก

เราตองมีขันติ คือความอดทนท้ังสอง
แบบน้ี จึงจะเดินไปในชีวิตได

เหมือนกับของท่ีนํามาใชทําสิ่งตางๆ แม
แตบานเรือน เราจะใชไม ก็ใชไมท่ีแข็งแรงทน
ทาน ทนนํ้า ทนแดด ทนฝน เปนตน คนเราน้ีก็
ตองมีความเขมแข็ง สามารถอดทนได

ความอดทนของคนน้ี แสดงในลักษณะ 
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๓ อยาง คือ
๑. อดทนตอความลําบากตรากตรํา เชน ใน

การงาน เมื่อทําการงาน ก็ตองมีความลําบาก
ตรากตรําบาง บางทีจะตองทนแดด ทนฝน ทน
ตองานหนัก หรือในเวลาท่ีงานยังไมเสร็จจะ
ตองทําใหเสร็จ ก็ตองอดทนพยายามสูทําตอ
ไป เปนความเขมแข็งท่ีจะทําใหงานลุลวงไปได

๒. อดทนตอทุกขเวทนา คือ ทนตอความ
เจ็บปวดเมื่อยลาทางรางกาย เชนยามเจ็บไข ก็
อดทนไปตามเหตุผล หมายความวา ไมวูวาม 
ไมโวยวาย พยายามรักษาแกไขปญหาไปตาม
เหตุผล แตก็ไมใชปลอยท้ิงไว ถาท้ิงไวทาน
เรียกวาประมาท  ตองทํา แตไมใช วูวาม 
โวยวาย ซ่ึงจะกลายเปนวาทําเร่ืองเล็กใหเปน
เร่ืองใหญโดยไมสมควร
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๓. ทนตอส่ิงกระทบกระทั่งใจ เชน ทนตอ
ถอยคํา อาการกิริยาของผูอื่นท่ีลวงเกิน ไมตอง
พูดถึงคนอื่นไกล คนอยูใกลชิดกันท่ีสุด คือคู
ครองกัน ก็มีเร่ืองกระทบกระท่ังกันได คนหน่ึง
พูดมา อาจจะไมไดตั้งใจเลย นึกไมถึงวาไป
กระทบใจอีกฝายหน่ึง หรือการเคลื่อนไหว 
กิริยาอาการก็กระทบได

ในกรณีอยางน้ี ถาเราไมมีความอดทน ก็
จะเกิดเร่ือง เรียกวาวูวามไปตามอารมณ 
ฉะน้ันจึงตองแกไขโดยมีความอดทน เขมแข็ง 
ตั้งรับไวไดกอน ไมเอาอารมณข้ึนมาเปนใหญ 
แลวก็ใชปญญาเอาขอท่ี ๒ มาใชในการแกไข
ปรับปรุง เพ่ือใหเร่ืองสงบเรียบรอยลงไปดวยดี

น้ีเปนเร่ืองของขันติความอดทน ซ่ึงตอง
ใชมากอยูเสมอ
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เสียสละได มีน้ําใจตอกัน
ครอบครัวจึงจะสุขสันตยั่งยืน

ขอท่ี ๔. “จาคะ” แปลวา ความเสียสละ 
พูดในเชิงบวกวา ความมีนํ้าใจ

ถาพูดวาเสียสละ จะใหความรูสึกเชิงลบ 
ซ่ึงบางทีรูสึกเหมือนวาตองเสีย แตถาพูดใน
ทางบวกเปนนํ้าใจ ก็ร่ืนดีหนอย

สําหรับคูครอง ธรรมขอน้ีเปนอยางไร ก็
เชนวา พรอมท่ีจะเสียสละความสุขของตนเพื่อ
อีกฝายหน่ึงได อยางบางทีฝายหน่ึงมีธุระ มี
เร่ืองท่ีจะตองขอใหเราชวยเหลือ ถาเราตามใจ
ตัวเอง จะเอาแตความสุขของตัว เราก็ไมรวม
มือ แตถาเรามีนํ้าใจ เราก็พรอมท่ีจะเสียสละ
ความสุขของตัวเองออกไปชวยเขา น่ีก็คลาย
กับอยากเห็นเขาเปนสุขน่ันเอง
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จาคะน้ีก็มากับความรักท่ีแทน่ันแหละ 
ไดแกความรักท่ีอยากใหเขาเปนสุข พอนึกวา
อยากใหเขาเปนสุข ก็ทําเพ่ือเขาได เพราะ
อยากใหเขาเปนสุข แตถามีเพียงความรักแบบ
ท่ีอยากใหฉันเปนสุข ฉันก็ไมอยากทําใหคุณ ก็
เสียสละไมได ก็คือไมมีนํ้าใจ

ถาเรามีนํ้าใจ คือมีจาคะน้ีเปนหลักยืน
อยู เมื่อเราอยากใหเขาเปนสุข บางทีก็ทําใหลืม
ท่ีจะคิดถึงความสุขของตัวเอง เพราะความสุข
ของตัวเองเหมือนกับวาไปฝากไวกับอีกฝาย
หน่ึง เมื่ออยากใหเขาเปนสุข เราก็ตองรอวาให
เขาเปนสุขแลวเราจึงจะเปนสุขดวย ก็ตองไป
ทําใหเขาเปนสุข แลวเราจึงจะเปนสุขดวย แลว
ก็พรอมท่ีจะทําเพ่ือเขา

บางทีเขาอาจจะเจ็บไข แมเพียงเล็กๆ 
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นอยๆ เราก็นอนเฝาดูแล ตองยอมอดหลับอด
นอน ก็เสียความสุขของเรา แตถาเราอยากให
เขาเปนสุข เราก็ทําได เพราะเราอยากเห็นเขา
เปนสุข เพราะเราฝากความสุขไวกับเขา รอให
เขาเปนสุขเมื่อไร เราก็สุขดวย

ขอน้ีเรียกวาจาคะ คือความเสียสละ ได
แกการท่ียอมเสียสละความสุขของตนเพื่ออีก
ฝายหน่ึง หรือเพ่ือความสุขของเขา

คนท่ีคิดอยางน้ี จะมีนํ้าใจ อีกฝายหน่ึงก็
จะมีความซาบซ้ึง แลวก็ทําใหเกิดความสดช่ืน 
ไมแหงแลง ไมมัวแยงความสุขกัน เพราะฉะน้ัน
จึงเรียกวามีนํ้าใจ คือเมื่ออยากใหเขาเปนสุข ก็
ยอมทําเพ่ือเขาได

เหมือนพอแมท่ีเสียสละเพื่อลูก อยางได
ขนมมา ลูกตอนเล็กๆ ขอเอาหมด แมก็ยอมอด 
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เพราะอยากใหลูกเปนสุข ก็ยอมได ใหลูกท้ัง
หมดเลย

ถาพอแมไมมีความรักแบบท่ีวาอยากให
ลูกเปนสุขน้ี พอแมก็ทําอยางน้ันไมได ก็ใหแค
ตามสิทธิของเขา เธอมีสิทธิเทาน้ี ฉันก็ทําใหแค
น้ีนะ เกินสิทธิฉันไมให แกไปฟองเอา

ถาเอาตามสิทธิ ก็ตองคอยจดกันละ 
ฝายน้ันเขามีสิทธิแคไหน เรามีสิทธิแคไหน 
อยาล้ําเสนกันนะ ชีวิตอยางน้ีแย

เพราะฉะน้ัน อยาเอาแคน้ันเลย เราตอง
มองเร่ืองคุณธรรม มีเมตตา มีความรักความ
ปรารถนาดีอยางท่ีวาไปแลวน้ัน

คุณธรรม ๔ อยางน้ีขอทวนอีกคร้ัง คือ
๑. สัจจะ ความจริง จริงใจ ซ่ือสัตยตอ

กัน จริงวาจา จริงทําตามท่ีพูด
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๒. ทมะ การรูจักปรับตัวและปรับปรุง
ตน แลวก็พัฒนา ทําใหเจริญกาวหนา ใหงอก
งามย่ิงข้ึน

๓. ขันติ ความอดทน หมายถึงความ
เขมแข็งทนทานท่ีจะรับสถานการณตางๆ และ
ท่ีจะบุกฝาไปเพ่ือความเจริญงอกงามใหถึงจุด
หมาย  คือ  คํานึงถึงจุดหมาย  เร่ืองจุกจิก  ไม
ถือสาเก็บมาเปนสาระ

ถาไมมีขันติ ก็จะเท่ียวเก็บเร่ืองเล็กเร่ือง
นอยมาคิดวุนวายไปหมด แตคนท่ีเขามีใจอยู
กับจุดหมาย เขาทําแตเร่ืองท่ีเก่ียวกับจุดหมาย
น้ัน อะไรไมเก่ียวกับจุดหมาย เปนเร่ืองจุกจิกๆ 
เขาไมถือเปนอารมณ ก็ทํางานไดสําเร็จ

๔. จาคะ ความมีนํ้าใจ ยอมเสียสละ
ความสุขของตนเองเพ่ืออีกฝายหน่ึงได เร่ิมจาก
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คูครอง แลวขยายออกไปจนกระท่ังมีนํ้าใจเผื่อ
แผ ชวยเหลือ บําเพ็ญประโยชนแกเพ่ือนมนุษย
ท่ัวท้ังหมด

ครอบครัว คือชะตาของสังคม
พอแม คือผูสรางอนาคตของโลก

คุณธรรม ๔ อยางน้ี เรียกวา ฆราวาส-
ธรรม คือธรรมะสําหรับการครองเรือน ซ่ึงจะทํา
ใหชีวิตครองเรือนเจริญมั่นคงและมีความสุข

นอกจากมีความสุขในครอบครัวแลว ก็
จะแผความสุขไปใหแกสังคม เปนสวนรวมท่ี
สรางสรรค เพราะเรามองวา ครอบครัวน้ีไมใช
แคชีวิตของคนภายในเริ่มแตสามีภรรยาเทาน้ัน 
แลวก็ไมใชรวมท้ังลูกเทาน้ัน แตครอบครัวน้ี
เปนสังคมยอย หรือเปนฐานของสังคม
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สังคมท้ังหมดมาจากครอบครัว ถาแตละ
ครอบครัวดีแลว สังคมของเราก็จะดี เมื่อมอง
ในแงน้ี ครอบครัวจึงสําคัญมาก

เราตองการใหสังคมประเทศชาติของเรา
เจริญมั่นคง มีความรมเย็นเปนสุข ก็ทําไดโดย
ทําครอบครัวแตละครอบครัวน้ีใหดี

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงทรงเนนนัก
เร่ืองหนาท่ีของพอบาน แมบาน โดยเฉพาะเมื่อ
เปนบิดา มารดา เพราะเปนผูท่ีจะสรางโลก คือ
สังคมมนุษยทุกระดับ ตองมีพรหมวิหาร คือ 
ธรรมประจําใจของพระพรหม

พระพรหมในศาสนาพราหมณน้ัน เขา
ถือวาเปนผูสรางโลก แตพระพุทธเจาทรงสอน
วาไมตองไปรอพระพรหม ท่ีเปนเทพเจาผูสราง
โลก คนน่ีแหละเปนผูสรางโลก แลวโดยเฉพาะ
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คนท่ีสําคัญ ก็คือบิดามารดาเปนผูสรางโลก 
เพราะโลกจะเปนอยางไร ก็อยูท่ีจุดเร่ิมตั้งแต
สรางครอบครัวใหดี ถาสรางครอบครัวดีแลว
เราจะไดสังคมท่ีดี แลวโลกน้ีจะรมเย็นเปนสุข

โลกของมนุษย ก็คือสังคมมนุษยน่ีเอง 
และโลกคือสังคมมนุษยน้ัน ก็เกิดจากการสราง
ของมนุษยเอง

มนุษยท่ีดี ก็จะสรางโลกท่ีดี สรางสังคม
ท่ีดี สังคมท่ีดีก็มาจากครอบครัวท่ีดี เพราะ
ฉะน้ัน จึงตองมองใหถึงความหมายน้ีดวย

การเร่ิมชีวิตสมรส ก็คือการเร่ิมตนทํา
หนาท่ีในการสรางสรรคโลกน้ี ซ่ึงเปนการเร่ิม
ความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสําคัญ คือการท่ีจะ
ตองสรางครอบครัวท่ีดีงาม มีความสุขความ
มั่นคงข้ึนใหได เหมือนกับมันทาทายเราอยูใน
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บัดน้ีแลววา ท้ังสองคนน้ีจะตองทําภารกิจน้ีให
สําเร็จ

เพราะฉะน้ันจึงไดบอกวา การสมรสน้ีไม
ใชเปนการมามีชีวิตคูครองเทาน้ัน แตหมายถึง
การไดมารวมกําลังกันในการทําการสรางสรรค 
เชน สรางสังคม เปนตน หรือเราอาจจะมีจุด
หมายท่ีดีงามอื่นๆ เราก็มารวมกําลังรวมกันทํา

ถามีความเขาใจอยางน้ี จิตใจของเราจะ
มองกวาง และมองไกล ไมใชมองกันอยูแคชีวิต
ของสองคน แลวก็อาจจะมัวเก่ียงกันวา ใครจะ
ไดแคไหน ใครจะเสียเทาไร ซ่ึงเปนเร่ืองปลีก
ยอย อยามัวคิดเลย

ควรคิดแตวา ทําอยางไรเราสองคนจะ
มารวมกําลังกันทําการสรางสรรคเพ่ือจุดหมาย
ท่ีดี เพ่ือชีวิต เพ่ือสังคม
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ชีวิต คือการศึกษา
มนุษยฝกฝนพัฒนา จึงประเสริฐ

ในการมองไปขางหนาแลวมารวมกําลัง
กันสรางสรรคอยางท่ีวาน้ัน ระหวางน้ีเราก็
พัฒนาชีวิตของเราไป เพ่ือใหมีความสามารถท่ี
จะทําการสรางสรรคน้ัน เพราะชีวิตของมนุษย
น้ันเปนอยูไดและดําเนินไปดวยดี ตามหลักการ
ท่ีทางพระบอกเราวา ชีวิตคือการศึกษา

ทําไมชีวิตจึงเปนการศึกษา เร่ืองน้ีเห็นได
งาย การท่ีเราจะมีชีวิตอยูไดน้ี เราตองพบเห็น
ประสบการณใหม ตาเราก็เห็นสิ่งใหม หูเราก็
ไดยินสิ่งใหม เราเดินไปเจอสิ่งใหม ไปในสถาน
ท่ีใหม พบสถานการณใหม ชีวิตของคนเราก็
อยางน้ี
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เมื่อเราพบเห็นสิ่งใหม หรือเจอสถาน
การณใหม เราก็ตองคิดหาทางปฏิบัติตอสิ่งน้ัน
และสถานการณน้ัน ใหถูกตอง ใหไดผล ไมให
ติดขัด ใหผานลุลวงไปได เราจึงตองเรียนรูมัน 
ตองคิดท่ีจะปฏิบัติตอมัน หาทางแกไขปญหา 
แลวปฏิบัติใหถูกตอง  เพ่ือใหชีวิตของเรา
ดําเนินไปดวยดี การทําอยางน้ีเรียกวาการ
ศึกษาท้ังสิ้น

เพราะฉะน้ัน ชีวิตท่ีเราเปนอยูไดน้ี ตอง
ศึกษาตลอดเวลา

ตามท่ีวามาน้ี ชีวิตของเรา ท่ีจะดีจะ
ประเสริฐได ก็ดวยการศึกษาหรือการฝกน้ี 
เพราะฉะน้ัน เราจึงมีคติท่ีพูดกันในสังคมไทย
ตลอดมาวา “มนุษยเปนสัตวประเสริฐ”

แตคําพูดของเรานี้ เปนคําท่ีพูดรวบรัด
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งายๆ เราตัดขอความอีกตอนหน่ึงท่ีสําคัญท้ิง
ไป คือ คําเต็มตองพูดวา “มนุษยเปนสัตวท่ี
ประเสริฐดวยการฝก” ถาไมฝกหาประเสริฐไม

มนุษยน้ีไมใชอยูดีๆ  จะเปนสตัวประเสริฐ
หรอก ทางพระทานไมไดยอมใหเลยวาเปน
สัตวประเสริฐ เพราะมนุษยท่ีไมฝก จะแยท่ีสุด 
มนุษยท่ีไมมีการฝกน้ัน เปนสัตวท่ีแยท่ีสุด ดอย
กวาสัตวใดๆ ท้ังสิ้น

มนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก 
อันน้ีเปนหลักของพระพุทธศาสนา

เพราะฉะน้ัน จึงมีพุทธพจนวา “ทนฺโต 
เสฏโ มนุสฺเสสุ” แปลวา ในหมูมนุษย ผูท่ีฝก
แลวประเสริฐสุด หรือผูท่ีฝกแลว จึงประเสริฐ 
“ฝก” ก็คือ ศึกษา พัฒนาชีวิตใหดีงามย่ิงข้ึน

มนุษยเราน้ัน เปนสัตวท่ีวา ถาไมฝก ไม
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ศึกษาแลว อยูไมรอด ไมเหมือนสัตวชนิดอื่นท่ี
อยูไดดวยสัญชาตญาณ แตมนุษยเราเอาดีได
ดวยการฝก ดวยการศึกษาเรียนรู

แมแตจะน่ัง จะยืน จะเดิน รับประทาน
อาหารน่ี มนุษยตองเรียนท้ังน้ัน ตองฝกท้ังน้ัน 
ไมเหมือนสัตวชนิดอื่น ฉะน้ันจึงพูดวามนุษยน้ี
ฝกได และตองฝก

เมื่อเราอยูในโลกไป ถาเราฝก เราก็
สามารถเปนสัตวท่ีประเสริฐจริงๆ เปนมหา
บุรุษก็ได   เปนนักประดิษฐคนควา   เปนนัก
การเมือง เปนนายกรัฐมนตรี ตลอดจนเปนพระ
พุทธเจาก็ยังได

เพราะฉะน้ัน มนุษยน้ีจะไดแคไหน ก็อยู
ท่ีการฝกตัวเอง
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ยิ่งฝกตน คนก็ยิ่งประเสริฐ
คนยิง่ประเสรฐิ กย็ิง่สรางสรรคส่ิงท่ีดเีลิศ

การมีชีวิตคูครอง และมีครอบครัวน้ี เปน
ชีวิตท่ีเรารับผิดชอบตัวเอง จึงเปนเวลาสวน
สําคัญท่ีจะฝกฝนพัฒนาชีวิตของตน

จึงบอกวา ตองมองเร่ืองของการแตงงาน
น้ี ไมใชแคการมีชีวิตคูครอง แตหมายถึงการ
มารวมกําลังกันทําการสรางสรรค

เราอาจจะต้ังจุดหมายอะไรก็ตามท่ีดี
งามข้ึน แลวก็มารวมกําลังกันทําสิ่งน้ัน ใจของ
เราก็จะมองกวาง และมองไกลออกไป แลวเรา
จะไมมัวถือสาเร่ืองเล็กๆ นอยๆ ไมมีใจท่ีจะมา
เพงจองตั้งแงกัน

พรอมกันน้ัน เราก็มีคุณธรรม คือความ
รักท่ีอยากใหกันและกันเปนสุข
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จากน้ันก็ขยายกวางออกไป อยากใหคน
อื่นเปนสุข อยากใหเพ่ือนมนุษย อยากใหคน
ท้ังโลกเปนสุข เราทําไดกระท่ังเพ่ือโลก เพ่ือ
เพ่ือนมนุษยท้ังหมด

แลวก็ใชครอบครัวน้ันเปนโอกาส หรือจะ
วาเปนสนามฝกก็ได ในการท่ีจะพัฒนาตัวเอง
ใหชีวิตของเราดีงาม เมื่อชีวิตของเราดีงาม ฝก
ตัวเองข้ึนไป เราก็ย่ิงทําเพ่ือผูอื่น ทําเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม ทําการสรางสรรคไดดีย่ิงข้ึน 
หลักการเหลาน้ีเอื้อตอกัน

ท้ังหมดน้ีเปนเร่ืองของคุณธรรม ซ่ึงรวม
แลวก็มาอยูท่ีหลักฆราวาสธรรม ๔ ประการ ท่ี
เปนพ้ืนฐานเบ้ืองตน อันควรจะประพฤติปฏิบัติ
ใหได
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ชวยกนัปลูกและบํารุงรักษาตนไมวิวาหมงคล
ใหเตบิโตม่ันคง มีใบ ดอก และผลบรบูิรณ

ขอลงทายดวยการเปรียบเทียบวา การ
แตงงานน้ี  เหมือนกับสองคนมารวมกันปลูก
ตนไมข้ึนตนหน่ึง ตนไมน้ี คือตนไมมงคลสมรส 
หรือตนไมวิวาหมงคล ซ่ึงเราปลูกดวยความมุง
หมายท่ีจะใหเจริญเติบโตงอกงาม

คุณสมบัติของตนไมท่ีดี ท่ีเจริญงอกงาม
น้ี มี ๔ อยาง

ขอท่ี ๑ คือ มีรากแกวท่ีแข็งแรง ตนไมจะ
ดํารงอยูไดและเจริญได ก็ตองมีรากท่ีแข็งแรง

ขอท่ีหน่ึงน้ี เปรียบไดกับสัจจะ คือความ
จริงน่ันเอง เพราะถาขาดสัจจะ ขาดความจริง 
เร่ิมจากความจริงใจแลว ทุกอยางก็จะงอนแงน
ไปหมด อะไรๆ ก็โลเล เดินหนาไปไมได
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ขอท่ี ๒ คือ ตนไมน้ีมีศักยภาพแหงความ
เจริญงอกงาม ท่ีจะเติบโตข้ึนไปจนกระท่ัง
เปนตนไมใหญท่ีสมบูรณ

ขอน้ีไดแก ทมะ เพราะศักยภาพท่ีจะเจริญ
งอกงาม ก็คือความรูจักหรือความสามารถใน
การปรับตัว แลวก็ปรับปรุงพัฒนาตนเอง

ขอท่ี ๓ คือ มีความแข็งแรงทนทานที่จะ
ดํารงทรงตัวอยูไดทามกลางสภาพแวดลอมซ่ึง
บางทีไมเอื้อ เชน อากาศรอนหนาว ลมพายุ 
ตลอดจนวัชพืช  พวกสัตว ท่ีมากัดมาแทะ  
หนอนท่ีมาชอนไช หรือเพลี้ยท่ีมาจับตน

ขอน้ีคอื ตองม ี ขันต ิความแข็งแรง ทนทาน
ถามีคุณสมบัติขอน้ี จะสูไดหมด ไมวามรสุม
อะไรมา จะเปนมรสุมสังคม หรือมรสุมชีวิตมา 
ก็สูได
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ขอท่ี ๔ มีนํ้าหลอเลี้ยงบริบูรณ ซ่ึงจะทํา
ใหตนไมสดช่ืน แข็งแรง เขียวขจี มใีบพร่ังพรอม
มีดอก มีผลดกสะพร่ัง อันเปนความสมบูรณ
ของตนไม ซ่ึงนอกจากทําใหเกิดผลดีแกตนไม
เอง คือตนไมสมบูรณงดงามแลว คนอื่นมาเห็น
ก็พลอยสบายใจดวย

คนท้ังหลายเดินมาเห็นตนไมตนน้ีใบ
เขียวสะพร่ัง ดอกก็สวยงาม ผลก็มี เขาก็ช่ืนใจ 
คนเห็นก็สดช่ืน เหมือนครอบครัวท่ีมีความสุข 
คนอื่นเห็น ก็พลอยสบายใจ มีความสุขไปดวย 
เปนท่ีเชิดชูแกชุมชนและสังคม

ย่ิงกวาน้ัน คนท่ีไปมาก็ยังไดอาศัย เมื่อ
ตนไมน้ีแข็งแรง ใบสะพร่ังดี คนเดินทางมา
เหน่ือย รอนแดด ก็ไดเขามาน่ังพักใตรมไม 
แลวยังมีดอกใหช่ืนชม และมีผลซ่ึงถาเขาหิวข้ึน
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มา ก็ไดอาศัย ไดกินผลไมน้ันอีก ไดเผื่อแผ
ความสุขใหแกผูอื่น และแกสังคม น่ีแหละคือ
ลักษณะของตนไมท่ีเจริญงอกงามสมบูรณ

ขอท่ีสี่น้ี ก็คือ จาคะ ความมีนํ้าใจ ความ
รูจักเสียสละ การเห็นแกความสุขของผูอื่น เร่ิม
ตั้งแตคูครอง ไปจนถึงเพ่ือนมนุษยท้ังหมด

ถาตนไมมีลักษณะครบตามท่ีวาน้ี ก็จะ
เปนตนไมท่ีดี ท่ีสมบูรณ เปนอุดมคติ

การแตงงาน ก็คอืการเร่ิมปลกูตนไมตนน้ี
ซ่ึงเราจะตองรวมกันดูแลรักษาและบํารุงใหเจริญ
งอกงาม ใหมคีณุสมบัต ิ๔ ประการน้ีใหได

แลวตอน้ันไป ตนไมน้ีก็จะเปนสวนรวม
ของสังคมท่ีดี ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสุข ตั้งแต
ความสุขในครอบครัว และแผความสุขออกไป
ใหแกผูอื่นในสังคมไดเปนอยางดี
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ในโอกาสมงคลวันน้ี ขออวยชัยใหพรแก
คูบาวสาว ขอมอบธรรมะของพระพุทธเจาให
เปนธรรมมงคล เพ่ือใหการประกอบพิธีมงคลน้ี
ไดมงคลครบท้ังสองประการ ท้ังพิธีมงคล และ
ธรรมมงคล แลวคูสมรสก็จะรูสึกวา วันน้ีเราได
ทําการมงคลท่ีครบถวนสมบูรณแลว

แตดังไดกลาวแลววา ธรรมมงคลน้ี มิใช
แคเฉพาะหนา แตเปนสิ่งท่ีจะตองทําตลอด
ชีวิต เพราะฉะน้ัน ธรรมมงคลจึงไมจบแควันน้ี

สวนพิธีมงคล แมจะจบไป ก็อยูในความ
ระลึกแหงความทรงจํา และจะเปนเคร่ืองกระตุน
เตือนใจวาเราจะตองสรางธรรมมงคลกันสบืตอไป

ในนามของพระสงฆ ขอตั้งจิตประกอบ
ดวยเมตตาธรรมรวมกับคุณพอคุณแม และ
ทานผูใหญ ญาติมติร ผูหวังดปีรารถนาดทุีกทาน



ชีวิตคูที่มีคุณคา๖๐

อวยชัยใหพรแกคูบาวสาว
ขอคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษาใหท้ัง

สองเจริญงอกงามดวยจตุรพิธพรชัย มีกําลัง
กาย กําลังใจ กําลังปญญา กําลังความสามัคคี 
ท่ีจะดําเนินชีวิต ทํากิจการตางๆ ใหกาวหนา
บรรลุผลสําเร็จสมความมุงหมาย

จงมีชีวิตท่ีอบอุน ผาสุก มั่นคง ย่ังยืน 
พรอมดวยธรรมท้ัง ๔ ประการดังไดกลาวมา 
และงอกงามกาวหนา สามารถเผื่อแผความสุข 
ความรมเย็นใหแกสังคมน้ีกวางขวางออกไป

ขอใหมีความเจริญวัฒนาในสรรพมงคล 
ยังประโยชนแกชีวิตของตน ของครอบครัว ของ
สังคม และมวลมนุษยใหสําเร็จ และงอกงามมี
ความสขุเพ่ิมพนูภญิโญตลอดกาลทุกเมือ่


