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เร่ิมชีวิตคู สูความกาวหนาที่ยาวไกล∗ 

วันน้ี คุณพอคุณแม พรอมทั้งญาติมิตร ทานที่เคารพนับถือ 
ไดมารวมทําบุญกับคูบาวสาว ในโอกาสงานมงคลสมรส 

เปนมงคลแท เม่ือครบท้ังสอง 
การทําบุญวันน้ีเปนการทําบุญในการแตงงาน ซ่ึงเปนการ

เสริมสรางความเปนสิริมงคล พรอมท้ังจะใหบุญ คือความดีน้ี เปน
เคร่ืองสงเสริมเชิดชูชีวิตสมรสสืบตอไป การทําบุญอยางน้ีจัดเปน
ธรรมมงคล ในมงคลท่ีมี ๒ อยาง 

มงคลท่ีเรารูจักกันท่ัวไปน้ัน เรียกวา “พิธีมงคล” คือมงคลใน
ดานกิจกรรม เราจัดกิจกรรมท่ีเรียกวาพิธีมงคลน้ี เพ่ือใหการสมรส
เปนท่ีรับรูกันในทางสังคม เปนรูปธรรมท่ีมองเห็น เมื่อไดทําถูกตอง
แลว เราก็สบายใจวาระเบียบแบบแผน วัฒนธรรม ประเพณีของ
สังคมมีมาอยางไร เราก็ไดปฏิบัติตามน้ันแลว พรอมกันน้ันก็จะ
เปนเหตุการณท่ีเปนเคร่ืองระลึกตอไปภายหนา  

เมื่อเราไดปฏิบัติโดยถูกตองดีแลว ก็จะเปนความประทับใจ
ท่ีย่ังยืน ระลึกถึงเมื่อใด ก็ท้ังสุขใจ และเตือนใจ คือท้ังระลึกถึงดวย
ความสุข มีความปติ อิ่มใจเปนตน และเปนเคร่ืองเตือนใจใหเห็น
ความสําคัญของชีวิตแตงงาน ท่ีเราจะตองพยายามดํารงรักษาใหมี
ความสุข และเจริญมั่นคง น้ีคือดานท่ีเรียกวา พิธีมงคล 
                                                           
∗ ธรรมโอวาท ในการทําบุญเน่ืองในงานมงคลสมรส คุณคริสเตียน โบเรน และคุณพิญญา 

(ลูกสาวคุณหมอกาญจนา และคุณประพัฒน เกษสอาด) ๑๖ ก.พ. ๒๕๔๔ [ไดจัดปรับขัด
เกลาเล็กนอย ในการพิมพใหม ก.ย. ๒๕๕๕ และลาสุด ก.พ. ๒๕๖๐] 
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แตยังมีมงคลอีกดานหน่ึง คือ “ธรรมมงคล” แปลวามงคลท่ี
เกิดจากธรรม เปนมงคลดานนามธรรม เปนเร่ืองของความดีงาม 
และความรูความเขาใจ แยกเปน 

๑. ความดี คือคุณสมบัติในจิตใจ คุณธรรม ความรู้สึกต่อกัน และ 
๒. ความรู้ความเข้าใจ เช่น ความเข้าใจต่อความมุ่งหมายของชีวิต

สมรส เป็นต้น 
ท้ังหมดน้ี ถามีและปฏิบัติถูกตองดีแลว ก็จะเปนธรรมมงคล 

จะเปนเคร่ืองชวยใหชีวิตสมรสมีความสุขอยางแทจริง 
มงคลดานธรรมมงคลน้ีสําคัญอยางย่ิง นอกจากประกอบพิธี

มงคลแลวเราจะตองมีธรรมมงคล  
พิธีมงคลน้ัน เราปฏิบัติจบสิ้นในวันน้ีพรุงน้ี แตธรรมมงคล

น้ันอยูคูกับชีวิตเรา เปนเร่ืองท่ีจะตองปฏิบัติตลอดไป 
ธรรมมงคล หรือมงคลเกิดจากธรรม ท้ังดานความรูความ

เขาใจ และความดีงาม คุณสมบัติตางๆ น้ัน เปนเร่ืองท่ีสําคัญ 
สําหรับชีวิตสมรส ธรรมะท่ีพระพุทธเจาตรัสไวเพ่ือใหเราประพฤติ
ปฏิบัติในเร่ืองน้ี ก็มีมากมาย 

แตงงาน คือเริ่มชีวิตใหม  
เปนผูใหญรับผิดชอบครอบครัว 

เร่ิมแรก เร่ืองหนึ่งท่ีสําคัญก็คือ การแตงงานนี้ ในแงหน่ึงเปน
การเร่ิมตน ซ่ึงหมายถึงการท่ีบุคคลสองคนไดมามีชีวิตรวมกัน  

นอกจากมีชีวิตรวมกันแลว ก็มีความรับผิดชอบรวมกันดวย 
โบราณถือวาเปนการเร่ิมตนมีชีวิตเปนผูใหญ เปนหลักเปนฐาน 
กอนน้ีอยูกับคุณพอคุณแม คุณพอคุณแมก็ชวยดูแลรับผิดชอบ แต
ตอไปน้ีจะตองรับผิดชอบตัวเอง 
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แมแตในดานธรรมะสําคัญสําหรับชีวิตรวมกัน หลักความ
ประพฤติของบิดามารดาท่ีเรียกวา “พรหมวิหาร ๔” ไดแก เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็บอกวิธีปฏิบัติไววา พอลูกแตงงานแลว พอ
แมจะใชหลัก ๓ ขอแรกนอยลง และเปลี่ยนมาเนนในขอท่ี ๔ คือ
อุเบกขา เพราะถือวาลูกจะตองรูจักรับผิดชอบตัวเองแลว และถือ
วามีความสามารถท่ีจะรับผิดชอบชีวิตของตนได  

แตกอนน้ี คุณพอคุณแมตองเลี้ยง คอยเอาใจใสดูแลทุกขสุข
และชวยแกไขปญหาให ตลอดจนตองคอยสงเสริมในการเลาเรียน
ศึกษา เปนตน แตตอไปน้ีจะใหลูกรับผิดชอบตัวเอง พอแมจึงหัน
มาหนักในขออุเบกขา 

อุเบกขา หมายความวา วางใจเปนกลางคอยดูอยู ไมได
ทอดท้ิง แตก็ไมเขามากาวกายแทรกแซง เพราะวาชีวิตของคู
แตงงานตอนน้ีเขาตองรับผิดชอบตัวเองแลว พอแมจะเขามา
แทรกแซงวุนวาย ก็กลายเปนเสีย  

น้ีก็หมายความวา แมแตความสัมพันธกับคุณพอคุณแม ก็
ยังเปลี่ยนไป 

การรับผิดชอบตัวเองน้ีเปนเร่ืองสําคัญ ตองอาศัยความรู
ความเขาใจ เร่ิมตั้งแตความหมายของการสมรส  

ความหมายของชีวิตสมรสน้ัน ก็มองไดหลายอยาง แตสิ่ง
สําคัญท่ีเปนเคร่ืองยึดเหน่ียว ก็คือ ความรัก 



 
 
 
 
 
 
 
 
๖ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

รักแทดูท่ีไหน และเปนอยางไร 
ความรัก น้ีเปนคําท่ีสืบเน่ืองตอมาจากคุณพอคุณแม กอนท่ี

เราจะมีชีวิตครอบครัวน้ัน มีคนท่ีเปนศูนยกลางสําคัญท่ีใหความรัก
แกเรา คือคุณพอคุณแม และความรักของคุณพอคุณแมน่ีแหละท่ี
ทําใหเรามีความสุข  

ถาเราจะมีความสุข ก็จะตองมีความรัก แตความรักน้ันมี
ความหมายอยางไร จะเขาใจความหมายของความรัก ก็ดูท่ีคุณ
พอคุณแม ผูมีความรักท่ีแท 

ความรักของคุณพอคุณแมน้ัน มีความหมายวา อยากใหลูก
เปนสุข และอยากเห็นลูกมีความสุข 

ทีน้ี ความรักแบบน้ี เปนคุณธรรม ซ่ึงชวยผดุงรักษา ทําให
โลกรมเย็นเปนสุข  

ถาคนเรามีความรักแบบน้ี คืออยากใหคนอื่นเปนสุข เราก็
จะตองพยายามทําใหเขาเปนสุข คือ พออยากใหเขาเปนสุข ก็อยาก
เห็นเขาเปนสุข เมื่อเขายังไมเปนสุข ก็อยากทําใหเปนสุข พอเห็น
เขาเปนสุข หรือทําใหเขาเปนสุขไดสมใจเรา เราก็มีความสุขไปดวย  

ความสุขแบบน้ี เรียกวาความสุขรวมกัน คือสุขท้ังสองฝาย 
ลูกก็เปนสุข พอแมก็เปนสุข  

ความสุขของคุณพอคุณแมน้ัน บางทีก็เหมือนกับมาฝากไว
กับลูก ถาลูกไมสุข ยังมีทุกข พอแมก็พลอยเปนทุกขไปดวย อันน้ี
เปนความรักท่ีเรียกวา เมตตา ในระดับของปุถุชน 

แตเราจะตองทําความรูจักวา ท่ีจริงความรักน้ันยังมีอีกแบบ
หน่ึง หมายความวา รวมแลว ความรักมี ๒ ประเภท 
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ความรักอีกประเภทหน่ึงคือ ความถูกใจ พอใจ อยากไดเขา
มาเพื่อทําใหตัวเราเปนสุข  

เพ่ือใหชัด ก็ตองแยกกับความรักแบบแรกท่ีพูดไปแลว จึงขอ
ยํ้าอีกคร้ังหน่ึงวา  

ความรักแบบที่หนึ่งอย่างของคุณพ่อคุณแม่ คือ รัก-อยากใหเขาเปนสุข  
ส่วนความรักแบบที่สอง คือ รัก-อยากไดเขามาทําใหเราเปนสุข 
ความรักแบบอยากไดเขามาเพ่ือใหเราเปนสุขน้ี เปนความ

รักท่ีตองระวัง  
ถาเราไมพัฒนาตัวเอง พูดงายๆ คือ ถาไมพัฒนาความรัก

แบบท่ีอยากใหเขาเปนสุขข้ึนมาในใจของเราดวย ความรักแบบ
อยากไดเขามาเพ่ือใหเราเปนสุขน่ี จะทําใหเกิดปญหา เพราะเปน
ความรักประเภทท่ีพูดงายๆ วายังมีความเห็นแกตัว  

ถาเรามีความรักประเภทน้ีอยางเดียว ตอไปก็จะเปนทางมา
ของความขัดแยงและปญหา เชนจะมีการเรียกรอง และเอาแตใจตัว 

เพราะฉะน้ัน คนท่ีจะมีชีวิตรับผิดชอบในการสรางสรรคให
เ กิดความเจริญงอกงาม  จะตองพัฒนาความรักแบบท่ีเปน
คุณธรรม คือความอยากใหเขาเปนสุขข้ึนมาใหได  

ถาเปนคนท่ีมีคุณธรรม มีจิตใจดีงาม ความรักประเภทน้ีจะมี
เปนพ้ืนใจอยูเองแลว ทีน้ี พอมีความรักประเภทที่สองแบบถูกใจ
พอใจข้ึนมา ก็จะไปหนุนความรักท่ีอยากใหเขาเปนสุขน้ันใหเกิด
เพ่ิมข้ึน  ทําใหความรักสองอยางน้ันไปดวยกัน  และจะเปน
เคร่ืองชวยดํารงรักษาใหชีวิตท่ีมีความรับผิดชอบรวมกันน้ีอยูย่ังยืน
ไปไดดวยดี 
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เม่ือเริ่มชีวิตคู ก็ไดกําลังเพิ่ม  
มาชวยกันสรางสรรค 

เปนอันวา เร่ืองชีวิตสมรสหรือการแตงงานน้ี เราไมมองแค
เพียงวาเปนการท่ีไดมาสนองความใฝปรารถนาความสุขของ
ตนเอง แตตองมองในแงของการท่ีไดมารวมกันทําการสรางสรรค
ความเจริญงอกงามอยางใดอยางหน่ึง  

เชนมองวา เรามาชวยกันสรางสรรคชีวิตท่ีอยูรวมกันน้ีให
เกิดความเจริญงอกงามมั่นคงย่ิงข้ึนไป หรือมองแมกระท่ังวา เรามี
จุดหมายท่ีดีงามของชีวิต เรามีจุดหมายเพ่ือสังคม การแตงงานก็
เทากับวาไดกําลังมาเพ่ิมเปนสองคน  

แตกอนน้ัน เราทําคนเดียว เรามีกําลังนอย ก็ทําไดจํากัด พอ
เรามีสองคน เรารวมแรงรวมกําลังกัน ก็ทําไดมากข้ึน  

ถาอยางน้ี ก็เรียกวา การแตงงานน้ันเปนการรวมกําลังมาทํา
การสรางสรรค แลวก็กาวหนาไปสูจุดหมายท่ีจะทําตอไป 

อีกอยางหน่ึง การแตงงานน้ี เปนโอกาสในการพัฒนาชีวิต
ของตนเองดวย หมายความวา คนเราแตละคนน้ี มีหนาท่ีตองทํา
ชีวิตของตนใหดีงามย่ิง ข้ึน  ในการท่ีจะอยูในโลกใหประสบ
ความสําเร็จ พฤติกรรมกายวาจาของเราก็ตองพัฒนา จิตใจของ
เรา เชน ความเพียร ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมีสติ 
ความมีสมาธิ ความเขมแข็งตางๆ เหลาน้ี ก็ตองพัฒนา และ
ปญญา ความรู ความเขาใจ ความสามารถในการคิดพิจารณา 
วิเคราะห แยกแยะ เปนตน ก็ตองพัฒนา 
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การมามีชีวิตแตงงาน และไดรับผิดชอบครอบครัว โดย
รับผิดชอบตั้งแตชีวิตของตนเอง และรวมกันสรางสรรคตางๆ น้ี ก็
เปนโอกาสท่ีเราจะไดพัฒนาคุณสมบัติท่ีกลาวมาท้ังหมด  

ถาเรามองชีวิตแตงงานอยางน้ี ก็จะมีความหมายมากข้ึน 
คือไมใชมองแควาเราจะไดมีความสุขสมปรารถนาของตน หรือ
อะไรทํานองน้ัน ถามองจํากัดแคน้ัน ก็จะเปนปญหา 

ถาอยูแคสิทธิ ก็แหงแลง  
จะสุขสดใส เม่ือรักแทดวยน้ําใจ 

ยิ่งยุคน้ีเปนยุคท่ีสังคมมีปญหามาก รวมท้ังปญหาในแงความ
สับสนไมลงตัวดวย คือมีความคิดใหมๆ ซ่ึงยังถกเถียงกันมาก  

แมแตเร่ืองงายๆ อยางเร่ืองสิทธิมนุษยชนน่ี ก็เปนเร่ืองท่ีวุน
พอสมควรวาอะไรแคไหน และถาไมตั้งทาทีใหถูก อาจจะแทรกเขา
มาเปนปญหากับคูครองหรือในครอบครัวไดดวย 

สิทธิมนุษยชนน้ี ในแงหน่ึงก็เปนเร่ืองของการมองท่ีเนนใน
เร่ืองของตัวเอง ซ่ึงทําใหเรามีความโนมเอียงท่ีจะคอยระวังไมให
คนอื่นมาลวงล้ําสิทธิของเรา ตรงน้ีตองระวัง จะตองใหหมายถึง
การมองผูอื่นดวยวาเขามีสิทธิอะไร ท่ีเราไมควรไปกาวกาย
แทรกแซง 

แตเร่ืองสิทธิท้ังหมดน้ี มักจะเปนการมองท่ีคอนไปในทางลบ 
คือ คอยดูวาใครมีสิทธิแคไหน ถามองไปท่ีคนอื่น เราก็ดูวาเขามี
สิทธิแคน้ันแลวก็พอ ไดแคน้ันก็จบ เลิก สวนในแงของตัวเอง ก็คอย
ระวังคนอื่นวาอยามารุกล้ําสิทธิของฉัน หรือวาฉันมีสิทธินะ ฉันก็
จะเรียกรองเอาใหไดอยางน้ันๆ  
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เ ร่ืองนี้  ในแงดีก็ เปนหลักประกันใหมนุษยมีสั งคมท่ีไม
เดือดรอนเกินไป แตคอนขางแหงแลง จะไมคอยมีนํ้าใจ ไมคอยมี
ความสุข 

ถาพอแมเลี้ยงลูกเพียงเพื่อใหเปนไปตามสิทธิ ก็คงยุง คือ 
พอแมก็คอยดูวา เออ ลูกของเรามีสิทธิท่ีจะไดอะไรบาง แลวก็ทํา
ใหแคน้ันตามสิทธิ ถาพอแมทําอยางน้ี ก็คงจะไมไดชีวิตครอบครัว
ท่ีรมเย็นเปนสุขแน  

แตท่ีอยูกันมาในสังคมไทยของเรา พอแมไมไดคํานึงเก่ียง
งอนในเร่ืองสิทธิ แตพอแมทําใหลูกดวยความรัก ท่ีอยากใหลูกเปน
สุข แมตัวเองจะลําบาก จะทุกข พอแมก็ยอม  

ถาย่ิงมีความรักมาก แมแตการท่ีตัวเองตองเสียสละหรือเปน
ทุกขลําบากในการทําเพ่ือลูก พอแมก็เปนสุข เปนสุขเพราะเห็นลูก
เปนสุข หรือเพราะอยากทําใหลูกเปนสุข 

เร่ืองน้ีก็เชนเดียวกับคนมีจิตใจท่ีรักเพ่ือนมนุษย เมื่อมีความ
รักตอคนอื่น อยากเห็นคนอื่นเปนสุข ก็ทําเพ่ือคนอื่นได  

พอแม และคนท่ีรักเพ่ือนมนุษยน้ัน แมวาบางคร้ังจะทําให
ตัวเองลําบาก หรือตองเสียสละมากเหลือเกิน ก็ไมไดรูสึก เพราะ
เขามีความสุขท่ีจะทําอยางน้ัน อันน้ีก็กลายเปนเร่ืองของคุณธรรม 

สิทธิมนุษยชนเปนหลักประกันเบ้ืองตน  
แตไมพอท่ีจะใหบรรลุจุดหมายของมนุษย 

สิทธิมนุษยชนน้ีเปนหลักประกันเบ้ืองตนอยางท่ีวา เพ่ือเปน
เคร่ืองหมายรูรวมกันวา เออ คนเราน้ีทุกคน ถาเขาจะมีชีวิตท่ีดี ก็
อยาทําใหเขาเดือดรอน ตองใหเขามีใหเขาไดตามสิทธิมนุษยชนนั้น  
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แตถาทํากันแคตามสิทธิน้ัน ก็อยางท่ีบอกเมื่อก้ีวาจะอยูกัน
ดวยความแหงแลง  

ถาในครอบครัวปฏิบัติตอกันแคคอยทําตามสิทธิ และระวัง
สิทธิ ไมชาความรัก ความสดช่ืน รมเย็น หรืออบอุน ก็จะหมดไป 
อยางท่ีวาอยูกันอยางแหงแลง  

เวลาน้ี ในสังคมท่ีพัฒนามากแบบสมัยใหม โดยเฉพาะใน
อเมริกา แมแตพอแมกับลูกก็เร่ิมจะอยูแบบระวังสิทธิกัน เร่ิมตั้งแต
เร่ืองสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับความเสมอภาคระหวางหญิง-ชาย ซ่ึง
แมจะเปนดานหน่ึงท่ีเราจะตองคํานึงในสังคม แตเราจะอยูแคน้ัน
ไมได 

สมัยท่ีในอเมริกากําลังเร่ิมพูดเร่ืองความเสมอภาคระหวาง
หญิง-ชายกันมากสักสิบกวาปมาน่ี เคยอานหนังสือฝร่ังเลาวา คู
แตงงานคูหน่ึง เขาตกลงกันไดแลว เขามาเขียนอวด เขาบอกวา 
เราไดพิจารณากันวา เรามีลูกน่ี เราสองคนฝายหญิงฝายชายจะ
แบงหนาท่ีกันอยางไรใหเทากันเพ่ือความเสมอภาค ก็ตกลงวาจะ
ผลัดกันซักผาออมใหลูกคนละหาวัน เจ็ดวัน ผลัดกันเลี้ยงคนละหา
วัน เจ็ดวัน หมายความวาทํางานเลี้ยงลูกใหเสมอกัน 

ในเร่ืองน้ี เขาก็พอใจวา เขาทั้งสองไดตกลงกันสําเร็จ เปน
ความเสมอภาค  

เราอานแลวก็มาคิดวา ออ น่ีเขามองเรื่องสิทธิความเสมอ
ภาคจนกระท่ังลืมจุดหมายของการเลี้ยงลูกหรืออยางไร เพราะการ
เลี้ยงลูกน่ีจุดหมายควรจะอยูท่ีลูก คือมุงเพ่ือใหชีวิตของลูกดีงามมี
ความสุข ควรมาพิจารณาตกลงกันในแงท่ีวาเพ่ือใหลูกของเรา
เจริญเติบโตอยางดีนี่ เราควรจะทําอยางไร ควรจะเนนที่นั่นมากกวา  



 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

เชนพิจารณาวา เออ ลูกของเราตองการอะไร ตองการแมแค
ไหน ตองการพอแคไหน แลวทําอยางไรจะเลี้ยงใหลูกเปนสุข ให
เขาเจริญเติบโตอยางดี  

ไมใชจะมาตกลงแบงกันวา ฉันเปนฝายชาย ฉันเปนฝาย
หญิง มีสิทธิ เทากัน ก็มาแบงกัน  พอดีเทากัน แลวก็จบ  เลย
มองขามจุดหมายของการเลี้ยงลูก แลวก็มองขามลูกไปดวย คือมัว
แตคิดถึงสิทธิสวนตัวซะ  

เร่ืองน้ี ถามองไปอีกที ก็คือการท่ีคนเร่ิมจะเห็นแกตัวมากข้ึน 
แทนท่ีจะทําเพ่ือจุดหมายท่ีดีงามบางอยาง แลวก็ทําไดโดยตัวเองก็
มีความสุขดวย 

ชีวิตสมรสเร่ิมดวยรัก แลวเดินหนากวางออกไป  
ไมใชถอยหลังลงมาทวงสิทธิกัน 

อยางท่ีพระสอนไวใหมีการศึกษาพัฒนาตัวเองน้ัน ก็เปนการ
พัฒนาไปสูความหมดตัว  

“หมดตัว” น้ันมีความหมาย ๒ อยาง หมดตัวในแงหน่ึงคือ 
หมดทรัพย เงินทองไมมีเหลือ ไมมีจะใช อยางน้ีก็หมดตัว  

แตหมดตัวอีกอยางหน่ึง หมายความวา หมดความยึดถือใน
ตัวตน 

จุดหมายของการพัฒนาชีวิตของคนเราในทางพระศาสนา
น้ัน มุงใหพัฒนาไปจนกระท่ังหมดความเห็นแกตัว และหมดความ
ยึดถือในตัวตน เพราะฉะน้ัน พระอรหันตอยางพระพุทธเจาจึงทํา
เพ่ือผูอื่นไดเต็มท่ี โดยไมมีอะไรจะตองเอาเพ่ือตัวเอง  
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แตท่ีจริงก็คือ ตัวเองน้ันมีความสมบูรณ มีความสุข มีชีวิตท่ี
เต็มเปยมแลว จึงไมตองคํานึงถึงตัวเอง ทานเรียกวา ไมมีอะไรตอง
ทําเพ่ือตัวเองตอไป จึงสามารถเดินทางไป จาริกไป นอนกลางดิน
กินกลางทรายอยางไรก็ได  

นึกถึงแตวา เออ คนน้ันมีความทุกขอันน้ี คนน้ันควรจะได
ประโยชนน้ี ควรจะไดรูหลักธรรมน้ี คิดแลวก็เดินทางไปเพื่อชวย
เขา ไปสอนเขา และเมื่อทําอยางน้ัน พระพุทธเจาก็ไมไดรูสึกวาจะ
เสียสิทธิเสียอะไร และก็มีความสุขท่ีจะทําอยางน้ันดวย 

เพราะฉะน้ัน การคํานึงในเร่ืองสิทธิมนุษยชนน้ี ถามากไป 
อาจจะเปนสุดโตงไปขางหน่ึงก็ได ซ่ึงมนุษยจะตองระวัง คือตอง
วางทาทีใหถูกตอง คลายๆ วามันเปนหลักประกันของสังคมในข้ัน
เบ้ืองตนหรือพื้นฐาน แตมันไมใชเปนเคร่ืองหมายของสังคมท่ีดี  

สังคมท่ีดีจะตองเจริญงอกงามสูงข้ึนไปกวาน้ัน คือ อยูกัน
ไมใชเพียงแครักษาสิทธิ แตใหไดเหนือกวาน้ัน คือใหเปนสังคมของ
ความดีงามและคุณธรรม แตไมใชหมายความวาเราจะละท้ิงมัน 
เราก็ตองมีไวดวย  

อยางท่ีวาแลว สิทธิมนุษยชนน้ีมีไวเปนหลักประกันพ้ืนฐาน 
จะไดมีขีดข้ัน เหมือนเปนเกณฑอยางตํ่า เชน เมื่อคนหนึ่งรัก ทําให
ทุกอยาง ยอมเสียสละเต็มท่ี แตอีกฝายหน่ึงมีแตเอารัดเอาเปรียบ 
ไมมีนํ้าใจเลย ไมเห็นอกเห็นใจ ปลอยใหเขาคับแคนทุกขยาก ถา
อยางนี้ สิทธิมนุษยชนก็จะชวย คือเอาไวปองกันคนที่ไมมีอารยธรรม  

แต่คนที่มีอารยธรรม จะก้าวเลยขั้นของการเรียกร้องสิทธิ ไป
ถึงขั้นให้ความสุขแก่กัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
๑๔ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ท่ีพูดน้ี ก็เปนเร่ืองหน่ึงท่ีตองมาประสานกับเร่ืองความหมาย
ของความรักอยางท่ีวาเมื่อก้ี ถาเรามีแตความรักประเภทท่ีวาอยาก
ไดเพ่ือใหตัวเองเปนสุข ก็จะตองพูดกันมากในเร่ืองสิทธิ วาการได
ตามสิทธิของเขา กับสิทธิของเรา จะเสมอภาคกันไหม ซ่ึงเมื่อมอง
ในแงหน่ึงก็จะเปนไปเพ่ือการเกี่ยง การแกงแยง การเพงจองระแวง 
แลวก็มีความขัดแยงกันไดงาย  

แตถาเมื่อไรใจเรามีความรักอีกประเภทหน่ึง คือความอยาก
ใหเขาเปนสุข ตอนน้ีเราไมคํานึงถึงตัวเองแลว มีแตคิดวา ทํา
อยางไรเขาจะเปนสุขได เราก็จะพยายามทําเพ่ืออยางน้ัน  

ถาอยางน้ี ก็จะไดความมีนํ้าใจ และความสดชื่น มีชีวิตชีวา 
ไมแหงแลง แตถาเปนเร่ืองของการเรียกรองสิทธิ ก็แหงแลงแนนอน 

การท่ีแตงงาน มาเปนคูครองกันน้ัน แนชัดอยูแลววา ไมใช
เปนความคิดท่ีจะเก่ียงจะแยง แตเปนความตั้งใจ และเปนความ
เต็มใจ ที่จะมารวมกัน รวมแรงกัน รวมมือ รวมใจกัน จะมาใหแกกัน 

ถากาวหนาไปในความรัก  
ชีวิตสมรสก็จะเปนชีวิตแหงการสรางสรรค 

ท่ีวามาน้ีก็เปนเร่ืองของการท่ีจะดําเนินชีวิตใหเจริญงอกงาม 
โดยเฉพาะในชีวิตสมรส จะตองมีความรักประเภทท่ีเราเรียกวาเปน
คุณธรรมคือเมตตา หรือความรักชนิดท่ีอยากใหเขาเปนสุขน้ี มา
เปนหลักใหญ อยางนอยก็ตองพัฒนาไปสูความรักประเภทน้ี ใหมี
ความรักประเภทน้ีเขามาเปนสวนรวม หรือเปนสวนท่ีใหเกิดดุลย
ภาพ แลวก็กาวไปสูการพัฒนาในคุณธรรมหรือความรักประเภทน้ี
ใหมากย่ิงข้ึน  
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ท้ังน้ีเพราะวา เมื่อคนเรามีความรักตอคนใกลชิดชนิดท่ี
อยากใหเขาเปนสุขแลว ตอไปความรักอยางน้ีก็สามารถพัฒนา
ขยายกวางออกไปตอเพ่ือนมนุษยอื่นๆ ดวย คืออยากใหเพ่ือน
มนุษยเปนสุข แลวก็สามารถทําเพ่ือผูอื่นไดมากย่ิงข้ึน  

คนเราไมควรติดอยูแคการทําเพ่ือใหตัวเองเปนสุข แตควรคิด
กวางออกไปวา ทําอยางไรจะใหผูอื่นเปนสุขได คนท่ีคิดดวยความ
รักอยางน้ี ก็จะกลายเปนคนท่ีมีความสุขกวางออกไปดวย  

ถาใครคิดแตเพียงวาจะทําใหตัวเองเปนสุข เขาก็จะไดแควา
เมื่อตัวเองไดตามตองการก็มีความสุข ความสุขก็แคบจํากัดอยูแค
น้ัน เมื่อไรจะตองทําเพ่ือผูอื่น หรือจะตองใหอะไรออกไปจากตัว ก็
จะเปนการสูญเสีย และเปนทุกข  

แตคนท่ีแผขยายความรักนี้กวางออกไป อยากใหคนโนนคนน้ี
เปนสุข พอทําใหคนนั้นคนน้ีเปนสุข แมแตใหแกเขาที่ตามปกติเรา
เรียกวาเปนการสูญเสีย ก็กลายเปนการทําใหตัวเองเปนสุขไปดวย  

เพราะฉะน้ัน ย่ิงความรักขยายกวางออกไป ก็ย่ิงมีความสุข
เพ่ิมมากข้ึน ก็เลยกลายเปนคนท่ีสุขไดงาย สุขไดมาก สุขได
กวางขวางย่ิงข้ึน เปนการพัฒนาความสุขของตัวเองไปดวย 

เปนอันวา เร่ืองของชีวิตสมรสน้ี ตองพัฒนาความรักใหมี
ครบท้ัง ๒ ประเภท  

ขอยํ้าอีกคร้ังวา ความรักประเภทท่ีหน่ึงท่ีเปนพ้ืนฐาน ก็คือ
ความถูกใจพอใจ อยากไดเขามาเพ่ือใหเราเปนสุข  

สวนความรักประเภทท่ีสองท่ีเปนคุณธรรม คือความรักท่ี
อยากใหเขาเปนสุข อยากเห็นเขาเปนสุข และอยากทําใหเขาเปน
สุข ซ่ึงเราเห็นตัวอยางจากคุณพอคุณแม 



 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ความรักประเภทน้ี เรียกวาเปนความรักแท ถาพัฒนาขยาย
ออกไป ก็จะชวยใหโลกน้ีรมเย็นเปนสุขย่ิงข้ึน ในชีวิตสมรส ความ
รักท้ังสองประเภทน้ีจะตองกาวตอกันมาใหพรอม  

การเขาสูชีวิตสมรสน้ัน ในความหมายหน่ึงก็คือ การท่ีจะฝก
หรือพัฒนาตัวเราใหกาวหนาไปในความรักท่ีสูงข้ึนดวย  

เมื่อใดเราสามารถทําใหเกิดความรักท่ีเปนคุณธรรมน้ี มันก็
จะมาชวยใหชีวิตสมรสกาวตอไปสูความดีงามท่ีเปนการสรางสรรค
ย่ิงข้ึน  

การแตงงานนี้มิใชเปนเพียงมามีชีวิตคูครองเทาน้ัน แต
หมายถึงการไดมารวมกําลังกันในการทําการสรางสรรค  

อะไรท่ีเปนจุดหมายที่ดีงามของชีวิตของเรา ท่ีเราควรจะ
ตั้งข้ึน แมแตเปนการรวมกําลังกันทําเพ่ือสังคม ตลอดจนเพื่อ
มนุษยชาติท่ีกวางออกไป ตอนน้ีเราก็มีกําลังเพ่ิมข้ึนแลว 

พรอมกันนั้นก็เปนโอกาส หรือเปนเวทีที่จะพัฒนาชีวิตของ
ตัวเองดวย เพราะการอยูรวมกับผูอ่ืนตั้งแตสองคนขึ้นไปน้ัน จะตอง
ฝกตองพัฒนาตัวเอง จึงจะอยูกันไดดี มีความสุขดวยกันทั้งสองฝาย 

ชีวิตคูจะม่ันคง ตองมีสัจจะเปนฐาน 
เพราะฉะน้ัน วันน้ีก็จะขอพูดถึงธรรมที่เปนหลักในการมีชีวิต

ครองเรือนสักชุดหน่ึง เอาชุดท่ีเปนหลักธรรมงายๆ เ รียกวา 
“ฆราวาสธรรม” แปลวาธรรมะสําหรับการครองเรือน หรือการอยูเปน
ชาวบานน่ันเอง ซ่ึงมี ๔ ขอดวยกัน 
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ขอท่ี ๑. เปนหลักงายๆ เรียกวา “สัจจะ” สัจจะ ก็คือความ
จริงน่ันเอง ความจริงน่ีเปนรากฐานของชีวิตท่ีอยูรวมกัน คนเราอยู
รวมกัน ตองมีสัจจะตอกัน  

สัจจะเร่ิมท่ีไหน ก็เร่ิมท่ีความจริงใจ คือมีความจริงใจตอกัน 
แลวก็ซ่ือสัตยตอกัน มีความรักท่ีแทตอกัน  

ตอนน้ีเริ่มจากในใจ พอมีความจริงใจตอกันแลว ก็ออกมาทาง
วาจา คือพูดจริง แลวก็ออกมาทางการกระทํา คือทําจริงตามท่ีพูด 

สัจจะน้ีจะทําใหไมตองหวาดระแวงกัน พอเร่ิมตน ถาเสียขอ
น้ีแลว ทุกอยางก็เรรวนงอนแงนหมด เพราะฉะน้ันจึงเปรียบสัจจะ
วาเปนเหมือนรากแกวของชีวิตสมรส เพราะถาไมมีสัจจะเมื่อไร 
หรือเร่ิมระแวงในสัจจะความจริงใจตอกันเมื่อไร ชีวิตคู ก็เ ร่ิม
งอนแงนทันที เสียความมั่นคง  

เพราะฉะน้ัน สัจจะจึงเปนตัวรักษาฐาน ทําใหเกิดความ
มั่นคง ตองมีไวเปนอันดับท่ีหน่ึง คือ สัจจะ ความจริง 

ชีวิตจะกาวไปในโลกไดดี  
ตองมีความสามารถปรับตัว และทําแบบฝกหัดเปน 

ขอท่ี ๒ คนท่ีมาอยูรวมกัน จะตองมีการปรับตัว เพราะวา 
คนเรา เมื่อมาอยูในสภาพแวดลอมใหม เร่ิมตั้งแตอยูกับผูอื่น ยอม
พบความผิดแผกแตกตางเปนธรรมดา  

แมแตสถานท่ี เราข้ึนบานใหม หรือมาอยูในบานใหม ก็ตอง
มีความแปลกท่ี และจะตองปรับตัวเขากับสถานที่น้ัน ถาพบบุคคล
คนใหม ก็ตองมีการปรับตัวเขากับบุคคลน้ัน  



 
 
 
 
 
 
 
 
๑๘ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

แมแตคนท่ีเรียกวาเกา อยูมานานนักหนา บางทีก็ยังมีอะไรท่ี
แปลกตาเราอยู อยาวาแตคนอื่นเลย ตัวเราเองบางทีก็ยังแปลกตัว
เลย เพราะตัวเราเองก็มีความเปลี่ยนแปลง  

เพราะฉะน้ัน เราจะตองคํานึงถึงความเปล่ียนแปลง หรือ
ความแปลกใหมท่ีเราจะตองปรับตัว 

ความสามารถของคนอยางหน่ึง พิสูจนไดดวยการรูจัก
ปรับตัว การปรับตัวเขากับผูอื่นน้ี ไมใชเพียงเพ่ืออยูกันดวยดี
เทาน้ัน แตเปนการทดสอบตัวเองดวยวา เรามีความสามารถแค
ไหนในการท่ีจะอยูดวยดีในโลกน้ี  

การศึกษา คือการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาตนเองน้ัน ก็
เปนการปรับตัวอยางหน่ึง เมื่อปรับตัวแลว ก็ปรับปรุงตอไป คนไหน
ปรับตัวไมได ก็ยากท่ีจะอยูไปดวยดีในโลกน้ี เมื่อพัฒนาตนเองได 
ก็มาปรับตัวใหดี 

ในการมาอยูกับคนอื่น ก็ตองปรับตัว แลวก็ปรับใจเขาหากัน 
และการปรับตัวปรับใจน้ัน ตองใชความเขาใจ ไมใชแคอารมณ ไม
ใชเพียงความรูสึก คือตองพยายามเขาใจเขา บวกกับความเห็นใจ 
ถาเขาใจก็ดีแลว ถายังไมเขาใจ ก็พยายามเขาใจโดยใชวิธีการแหง
ปญญา เชน พูดจากัน โดยไมใชอารมณ ไมวูวาม  

ธรรมขอท่ี ๒ น้ี คือหลักท่ีเรียกวา “ทมะ”  
ทมะ น้ัน ปรับตัวแลวก็ปรับปรุงตนดวย หมายความวา อะไร

ท่ีอาจจะบกพรอง ขาดไป เกินไป ก็ปรับจัดทําใหเกิดความพอดี 
โดยใชปญญา หรือวาอะไรถูกตอง อะไรเหมาะสม อะไรพอดี ก็
ปรับตัวใหไดอยางน้ัน ก็จะทําใหอยูกันไดดวยดี  
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อันน้ีเปนเร่ืองของการปรับตัว ท้ังปรับตัวเขากับสถานท่ี
สิ่งแวดลอม ปรับตัวเขากับญาติพ่ีนอง ตั้งแตคุณพอคุณแมของท้ัง
สองฝาย ปรับตัวเขากับการงานอะไรตางๆ  

พอปรับตัวไดดี ก็เดินหนาไปในการปรับปรุงตนเอง พัฒนา
ย่ิงข้ึนไป ตอนน้ี ชีวิตก็จะกาวหนาเจริญงอกงาม หลักทมะขอท่ีสอง
น้ี แปลเปนภาษาไทยงายๆ ก็คือ “ฝก” น่ันเอง  

คนเราน้ีจะมีชีวิตเจริญงอกงามได ตองมีการฝกตน คนไหน
ไมฝก ก็เจริญยาก  

เพราะฉะน้ัน คนท่ีเจริญ ก็จะเอาอะไรตออะไรมาเปนเคร่ือง
ฝกตนหมด เจอสถานการณใหม พบอะไรใหมๆ ก็มองวาจะได
โอกาสฝกตน เจอทุกข เจอปญหา ก็คือไดแบบฝกหัดในการฝกตัว
น่ันเอง 

จะเห็นวา คนเราท่ีจะเกง ก็ตองมีแบบฝกหัด นักเรียนท่ีมี
ความสามารถ คือคนท่ีขยันทําแบบฝกหัด ชีวิตคนท่ีเจริญงอกงาม 
ก็เพราะเปนคนท่ีรูจักทําแบบฝกหัด  

คนเกงน้ัน มีลักษณะท่ีวา เจอปญหาไมยอทอ เจอเรื่องท่ีตอง
ทําไมถอย มองเปนแบบฝกหัด เอามาฝกตัวเองใหหมด ซ่ึงจะทําให
มีจิตใจท่ีดีดวย คือมีสุขภาพจิตดี  

ถาใครไมไดเตรียมใจไวในการฝกอยางน้ี พอเจออะไรยาก 
เจออะไรตองทํา เจอปญหา ใจก็ทอ ก็ถอย เลยเปนทุกขไปหมด ใจ
ไมดี เสียสุขภาพจิต แลวก็ทําไมไดผลดวย เพราะมัวแตทุกข ใจยอ
ทอ ก็ตองฝนใจทํา ไมเต็มใจ ใจก็ไมดี งานก็ไมเดิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

แตถามองสถานการณท่ีประสบเปนแบบฝกหัด และเปน
โอกาสในการฝกตน พอเจออะไรยาก ก็ดีใจวา เออ ไดแบบฝกหัด
อีกแลว เจอปญหา เจออะไรตออะไร ใจก็พรอม ก็เลยมีสุขภาพจิต
ดี แลวก็ทําใหไดผลดีแกชีวิต คือมีความเจริญงอกงาม ไดฝกตน
ย่ิงข้ึนไป ก็พัฒนาไปเร่ือย  

เพราะฉะน้ัน ขอท่ีสองน้ีจึงเปนหลักสําคัญ ท้ังสําหรับชีวิต
ระหวางคูครอง และชีวิตท่ีอยูรวมกับผูอื่นกวางขวางออกไป น่ีคือ
ขอท่ีสอง “ทมะ -  การฝกตน”  

เขมแข็งทนทาน จึงจะฝาฟนถึงความสําเร็จ 
ขอท่ี ๓. ในการฝกตนใหเจริญกาวหนาบุกฝาไปในชีวิตน้ี ก็

อยาง ท่ีบอกเมื่ อ ก้ีวายอมตองเจออุปสรรค  เจอความทุกข
ยากลําบาก แมแตมรสุมชีวิต จึงตองมีคุณธรรมอีกอยางหน่ึง คือ 
“ความอดทน” ท่ีพระเรียกวา “ขันติ” 

ความอดทนน่ี หมายถึงความเขมแข็ง ความฮึดอึดสูท่ีจะฟน
ฝาอุปสรรคไปขางหนา  

ความอดทนน้ีมี ๒ แบบ คือ อดทนแบบตั้งรับ กับอดทนแบบ
บุกฝาไปขางหนา 

อดทนแบบต้ังรับ หมายความวา ในโอกาสท่ีสมควร เราตอง
มีความสามารถท่ีจะต้ังรับ เปรียบเหมือนแผนดิน คือแผนดินน้ีใคร
จะท้ิงของดีของเสียลงมา ฉันรับไดหมด ไมรองโอดครวญเลย น้ี
เปนความอดทนแบบท่ีหน่ึง คือตั้งรับไดอยางผืนแผนดิน 
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สวนความอดทนอีกแบบหน่ึง ทานเปรียบเหมือนอยางชาง
ศึก คือ ชางศึกน้ันมีจุดหมายท่ีจะรบใหสําเร็จ จึงบุกฝาไปใน
สงคราม เขาจะยิงลูกศร เกาทัณฑ อาวุธอะไรตางๆ มา ก็ไมยอทอ 
ทนตอความเจ็บ เปนตน บุกฝาไปขางหนาใหงานสําเร็จใหได อันน้ี
เรียกวา อดทนแบบชางศึก 

เราตองมีขันติ คือความอดทนท้ังสองแบบน้ี จึงจะเดินไปใน
ชีวิตได  

เหมือนกับของท่ีนํามาใชทําสิ่งตางๆ แมแตบานเรือน เราจะ
ใชไม ก็ใชไมท่ีแข็งแรงทนทาน ทนนํ้า ทนแดด ทนฝน เปนตน 
คนเราน้ีก็ตองมีความเขมแข็ง สามารถอดทนได  

ความอดทนของคนน้ี แสดงในลักษณะ ๓ อยาง คือ  
๑. อดทนต่อความลําบากตรากตรํา เชน ในการงาน เมื่อทํา

การงาน ก็ตองมีความลําบากตรากตรําบาง บางทีจะตองทนแดด 
ทนฝน ทนตองานหนัก หรือในเวลาท่ีงานยังไมเสร็จ จะตองทําให
เสร็จ ก็ตองอดทนพยายามสูทําตอไป เปนความเขมแข็งท่ีจะทําให
งานลุลวงไปได  

๒. อดทนต่อทุกขเวทนา คือ ทนตอความเจ็บปวดเมื่อยลา
ทางรางกาย เชนยามเจ็บไข ก็อดทนไปตามเหตุผล หมายความวา 
ไมวูวาม ไมโวยวาย พยายามรักษาแกไขปญหาไปตามเหตุผล แต
ก็ไมใชปลอยท้ิงไว ถาท้ิงไวทานเรียกวาประมาท ตองทํา แตไมใช
วูวาม โวยวาย ซ่ึงจะกลายเปนวาทําเร่ืองเล็กใหเปนเร่ืองใหญโดย
ไมสมควร  

๓. ทนต่อส่ิงกระทบกระท่ังใจ เชน ทนตอถอยคํา อาการ
กิริยาของผูอื่นท่ีลวงเกิน  



 
 
 
 
 
 
 
 
๒๒ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ไมตองพูดถึงคนอื่นไกล คนอยูใกลชิดกันท่ีสุด คือคูครองกัน 
ก็มีเร่ืองกระทบกระท่ังกันได คนหน่ึงพูดมา อาจจะไมไดตั้งใจเลย 
นึกไมถึงวาจะไปกระทบใจอีกฝายหน่ึง หรือการเคลื่อนไหว กิริยา
อาการก็กระทบใจได  

ในกรณีอยางน้ี ถาเราไมมีความอดทน ก็จะเกิดเร่ือง เรียกวา
วูวามไปตามอารมณ ฉะน้ันจึงตองแกไขโดยมีความอดทน เขมแข็ง 
ตั้งรับไวไดกอน ไมเอาอารมณข้ึนมาเปนใหญ แลวก็ใชปญญาเอา
ขอท่ี ๒ มาใชในการแกไขปรับปรุง เพ่ือใหเร่ืองสงบเรียบรอยลงไป
ดวยดี 

น้ีเปนเร่ืองของขันติ ความอดทน ซ่ึงตองใชมากอยูเสมอ 

เสียสละได มีน้ําใจตอกัน  
ครอบครัวจึงจะสุขสันตยั่งยืน 

ขอท่ี ๔. “จาคะ” แปลวา ความเสียสละ พูดในเชิงบวกวา 
ความมีนํ้าใจ  

ถาพูดวาเสียสละ จะใหความรูสึกเชิงลบ ซ่ึงบางทีรูสึก
เหมือนวาตองเสีย แตถาพูดในทางบวกเปนนํ้าใจ ก็ร่ืนดีหนอย  

สําหรับคูครอง ธรรมขอน้ีเปนอยางไร ก็เชนวา พรอมท่ีจะ
เสียสละความสุขของตนเพ่ืออีกฝายหน่ึงได  

อยางบางทีฝายหน่ึงมีธุระ มีเร่ืองท่ีจะตองขอใหเราชวยเหลือ 
ถาเราตามใจตัวเอง จะเอาแตความสุขของตัว เราก็ไมรวมมือ แต
ถาเรามีนํ้าใจ เราก็พรอมท่ีจะเสียสละความสุขของตัวเองออกไป
ชวยเขา น่ีก็คลายกับอยากเห็นเขาเปนสุขน่ันเอง 
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จาคะน้ีก็มากับความรักท่ีแทน่ันแหละ ไดแกความรักท่ีอยาก
ใหเขาเปนสุข พอนึกวาอยากใหเขาเปนสุข ก็ทําเพ่ือเขาได เพราะ
อยากใหเขาเปนสุข แตถามีเพียงความรักแบบท่ีอยากใหฉันเปนสุข 
ฉันก็ไมอยากทําใหคุณ ก็เสียสละไมได ก็คือไมมีนํ้าใจ 

ถาเรามีนํ้าใจ คือมีจาคะน้ีเปนหลักยืนอยู เมื่อเราอยากให
เขาเปนสุข บางทีก็ทําใหลืมท่ีจะคิดถึงความสุขของตัวเอง เพราะ
ความสุขของตัวเองเหมือนกับวาไปฝากไวกับอีกฝายหน่ึง เมื่อ
อยากใหเขาเปนสุข เราก็ตองรอวาใหเขาเปนสุขแลวเราจึงจะเปน
สุขดวย ก็ตองไปทําใหเขาเปนสุข แลวเราจึงจะเปนสุขดวย แลวก็
พรอมท่ีจะทําเพ่ือเขา  

บางทีเขาอาจจะเจ็บไข แมเพียงเล็กๆ นอยๆ เราก็นอนเฝาดู
แล ตองยอมอดหลับอดนอน ก็เสียความสุขของเรา แตถาเราอยาก
ใหเขาเปนสุข เราก็ทําได เพราะเราอยากเห็นเขาเปนสุข เพราะเรา
ฝากความสุขไวกับเขา รอใหเขาเปนสุขเมื่อไร เราก็สุขดวย 

ขอน้ีเ รียกวาจาคะ  คือความเสียสละ  ไดแกการท่ียอม
เสียสละความสุขของตนเพ่ืออีกฝายหน่ึง หรือเพ่ือความสุขของเขา  

คนท่ีคิดอยางน้ี จะมีนํ้าใจ อีกฝายหน่ึงก็จะมีความซาบซ้ึง 
แลวก็ทําใหเกิดความสดช่ืน ไมแหงแลง ไมมัวแยงความสุขกัน 
เพราะฉะน้ันจึงเรียกวามีนํ้าใจ คือ เมื่ออยากใหเขาเปนสุข ก็ยอม
ทําเพ่ือเขาได  

เหมือนพอแมท่ีเสียสละเพื่อลูก อยางไดขนมมา ลูกตอน
เล็กๆ ขอเอาหมด แมก็ยอมอด เพราะอยากใหลูกเปนสุข ก็ยอมได 
ใหลูกท้ังหมดเลย  



 
 
 
 
 
 
 
 
๒๔ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ถาพอแมไมมีความรักแบบท่ีวาอยากใหลูกเปนสุขน้ี พอแมก็
ทําอยางน้ันไมได ก็ใหแคตามสิทธิของเขา เธอมีสิทธิเทาน้ี ฉันก็ทํา
ใหแคน้ีนะ เกินสิทธิฉันไมให แกไปฟองเอา  

ถาเอาตามสิทธิ ก็ตองคอยจดกันละ ฝายน้ันเขามีสิทธิแค
ไหน เรามีสิทธิแคไหน อยาล้ําเสนกันนะ ชีวิตอยางน้ีแย  

เพราะฉะน้ัน อยาเอาแคน้ันเลย เราตองมองเร่ืองคุณธรรม มี
เมตตา มีความรักความปรารถนาดีอยางท่ีวาไปแลวน้ัน  

คุณธรรม ๔ อยางน้ี ขอทวนอีกคร้ัง คือ  
๑. สัจจะ ความจริง จริงใจ ซ่ือสัตยตอกัน จริงวาจา จริงทํา

ตามท่ีพูด 
๒. ทมะ การรูจักปรับตัว และปรับปรุงตน แลวก็พัฒนา ทํา

ใหเจริญกาวหนา ใหงอกงามย่ิงข้ึน 
๓. ขันติ ความอดทน หมายถึงความเขมแข็งทนทานที่จะรับ

สถานการณตางๆ และท่ีจะบุกฝาไปเพ่ือความเจริญงอกงามใหถึง
จุดหมาย  คือ  คํานึงถึงจุดหมาย  เร่ืองจุกจิก  ไมถือสาเก็บมาเปน
สาระ  

ถาไมมีขันติ ก็จะเท่ียวเก็บเร่ืองเล็กเร่ืองนอยมาคิดวุนวายไป
หมด แตคนท่ีเขามีใจอยูกับจุดหมาย เขาทําแตเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
จุดหมายน้ัน อะไรไมเก่ียวกับจุดหมาย เปนเร่ืองจุกๆ จิกๆ เขาไม
ถือเปนอารมณ ก็ทํางานไดสําเร็จ  

๔. จาคะ ความมีนํ้าใจ ยอมเสียสละความสุขของตนเองเพื่อ
อีกฝายหน่ึงได เร่ิมจากคูครอง แลวขยายออกไปจนกระท่ังมีนํ้าใจ
เผื่อแผ ชวยเหลือ บําเพ็ญประโยชนแกเพ่ือนมนุษยท่ัวท้ังหมด 
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ครอบครัว คือชะตาของสังคม  
พอแม คือผูสรางอนาคตของโลก 

คุณธรรม ๔ อยางน้ี เรียกวา ฆราวาสธรรม คือธรรมสําหรับ
การครองเรือน ซ่ึงจะทําใหชีวิตคูครองเจริญมั่นคงและมีความสุข  

นอกจากมีความสุขในครอบครัวแลว ก็จะแผความสุขไป
ใหแกสังคม เปนสวนรวมท่ีสรางสรรค เพราะเรามองวา ครอบครัว
นี้ไมใชแคชีวิตของคนภายในเร่ิมแตสามีภรรยา แลวก็ไมใชรวมทั้งลูก
เทาน้ัน แตครอบครัวน้ีเปนสังคมยอย เปนฐานของสังคมท้ังหมด 

สังคมท้ังหมดมาจากครอบครัว ถาแตละครอบครัวดีแลว 
สังคมของเราก็จะดี เมื่อมองในแงน้ี ครอบครัวจึงสําคัญมาก  

เราตองการใหสังคมประเทศชาติของเราเจริญมั่นคง มีความ
รมเย็นเปนสุข ก็ทําไดโดยทําครอบครัวแตละครอบครัวน้ีใหดี  

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงทรงเนนนักเร่ืองหนาท่ีของ
พอบาน แมบาน โดยเฉพาะเมื่อเปนบิดา มารดา เพราะเปนผูท่ีจะ
สรางโลก คือสังคมมนุษยทุกระดับ ตองมี “พรหมวิหาร” คือ ธรรม
ประจําใจของพระพรหม 

พระพรหมในศาสนาพราหมณน้ัน เขาถือวาเปนผูสรางโลก 
แตพระพุทธเจาทรงสอนวาไมตองไปรอพระพรหม ท่ีเปนเทพเจา
ผูสรางโลก คนน่ีแหละเปนผูสรางโลก แลวโดยเฉพาะคนท่ีสําคัญ 
ก็คือบิดามารดาเปนผูสรางโลก เพราะโลกจะเปนอยางไร ก็อยูท่ีจุด
เร่ิมตั้งแตสรางครอบครัวใหดี ถาสรางครอบครัวดีแลว เราจะได
สังคมท่ีดี แลวโลกน้ีจะรมเย็นเปนสุข 

โลกของมนุษย ก็คือสังคมมนุษยน่ีเอง และโลกคือสังคม
มนุษยน้ัน ก็เกิดจากการสรางของมนุษยเอง  



 
 
 
 
 
 
 
 
๒๖ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

มนุษยท่ีดี ก็จะสรางโลกที่ดี สรางสังคมที่ดี สังคมท่ีดีก็มา
จากครอบครัวท่ีดี เพราะฉะน้ัน จึงตองมองใหถึงความหมายน้ีดวย  

การเ ร่ิม ชี วิตสมรส  ก็คือการ เ ร่ิมตน ทําหนา ท่ี ในการ
สรางสรรคโลกน้ี ซ่ึงเปนการเริ่มความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสําคัญ 
คือการท่ีจะตองสรางครอบครัวท่ีดีงาม มีความสุขความมั่นคงข้ึน
ใหได เหมือนกับมันทาทายเราอยูในบัดน้ีแลววา ท้ังสองคนน้ี
จะตองทําภารกิจน้ีใหสําเร็จ  

เพราะฉะน้ันจึงไดบอกวา การสมรสน้ีไมใชเปนการมามีชีวิต
คูครองเทาน้ัน แตหมายถึงการไดมารวมกําลังกันในการทําการ
สรางสรรค เชน สรางสังคม เปนตน หรือเราอาจจะมีจุดหมายท่ีดี
งามอื่นๆ เราก็มารวมกําลังรวมกันทํา  

ถามีความเขาใจอยางน้ี จิตใจของเราจะมองกวาง มองไกล 
ไมใชมองกันอยูแคชีวิตของสองคน แลวก็อาจจะมัวเก่ียงกันวา ใคร
จะไดแคไหน ใครจะเสียเทาไร ซ่ึงเปนเร่ืองปลีกยอย อยามัวคิดเลย  

ควรคิดแตวา ทําอยางไรเราสองคนจะมารวมกําลังกันทํา
การสรางสรรคเพ่ือจุดหมายท่ีดี เพ่ือชีวิต เพ่ือสังคม 

ชีวิต คือการศึกษา  
มนุษยฝกฝนพัฒนา จึงประเสริฐ 

ในการมองไปขางหนาแลวมารวมกําลังกันสรางสรรคอยาง
ท่ี ว า น้ั น  ระหว า ง น้ี เ ร า ก็ พัฒนา ชี วิตของ เ รา ไป  เ พ่ื อ ให มี
ความสามารถท่ีจะทําการสรางสรรคน้ัน เพราะชีวิตของมนุษยน้ัน
เปนอยูไดและดําเนินไปดวยดี ตามหลักการท่ีทางพระบอกเราวา 
ชีวิตคือการศึกษา  
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ทําไมชีวิตจึงเปนการศึกษา เร่ืองน้ีเห็นไดงาย การท่ีเราจะมี
ชีวิตอยูไดน้ี เราตองพบเห็นประสบการณใหม ตาเราก็เห็นสิ่งใหม 
หูเราก็ไดยินสิ่งใหม เราเดินไปเจอสิ่งใหม ไปในสถานท่ีใหม พบ
สถานการณใหม ชีวิตของคนเราก็อยางน้ี  

เมื่อเราพบเห็นสิ่งใหม หรือเจอสถานการณใหม เราก็ตองคิด
หาทางปฏิบัติตอสิ่งน้ันและสถานการณน้ัน ใหถูกตอง ใหไดผล 
ไมใหติดขัด ใหผานลุลวงไปได เราจึงตองเรียนรูมัน ตองคิดท่ีจะ
ปฏิบัติตอมัน หาทางแกไขปญหา แลวปฏิบัติใหถูกตอง เพ่ือใหชีวิต
ของเราดําเนินไปดวยดี การทําอยางน้ีเรียกวาการศึกษาท้ังสิ้น  

เพราะฉะน้ัน ชีวิตท่ีเราเปนอยูไดน้ี ตองศึกษาตลอดเวลา 
ตามท่ีวามานี้ ชีวิตของเรา ท่ีจะดีจะประเสริฐได ก็ดวย

การศึกษาหรือการฝกน้ี เพราะฉะน้ัน เราจึงมีคติท่ีพูดกันใน
สังคมไทยตลอดมาวา “มนุษยเปนสัตวประเสริฐ”  

แตคําพูดของเราน้ี เปนคําท่ีพูดรวบรัดงายๆ เราตัดขอความ
อีกตอนหนึ่งท่ีสําคัญท้ิงไป คือ คําเต็มตองพูดวา “มนุษย์เป็นสัตว์
ที่ประเสริฐด้วยการฝึก” ถาไมฝกหาประเสริฐไม 

มนุษยนี้ไมใชอยูดีๆ จะเปนสัตวประเสริฐข้ึนมา ทางพระไมได
ยอมใหเลยวาเปนสัตวประเสริฐ เพราะมนุษยท่ีไมฝก จะแยท่ีสุด 
มนุษยท่ีไมมีการฝกน้ัน เปนสัตวท่ีแยท่ีสุด ดอยกวาสัตวใดๆ ท้ังสิ้น  

มนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก อันน้ีเปนหลักของ
พระพุทธศาสนา  

เพราะฉะน้ัน จึงมีพุทธพจนวา “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ” 
แปลวา ในหมูมนุษย ผูท่ีฝกแลวประเสริฐสุด หรือผูท่ีฝกแลว จึง
ประเสริฐ “ฝก” ก็คือ ศึกษา พัฒนาชีวิตใหดีงามย่ิงข้ึน 



 
 
 
 
 
 
 
 
๒๘ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

มนุษยเราน้ัน เปนสัตวท่ีวา ถาไมฝก ไมศึกษาแลว อยูไม
รอด ไมเหมือนสัตวชนิดอื่นท่ีอยูไดดวยสัญชาตญาณ แตมนุษยเรา
เอาดีไดดวยการฝก ดวยการศึกษาเรียนรู  

แมแตจะน่ัง จะยืน จะเดิน รับประทานอาหารน่ี มนุษยตอง
เรียนท้ังน้ัน ตองฝกท้ังน้ัน ไมเหมือนสัตวชนิดอื่น ฉะน้ันจึงพูดวา
มนุษยน้ีฝกได และตองฝก 

เมื่อเราอยูในโลกไป ถาเราฝก เราก็สามารถเปนสัตว ท่ี
ประเสริฐจริงๆ เปนมหาบุรุษก็ได เปนนักประดิษฐคนควา เปน
นักการเมือง เปนนายกรัฐมนตรี ตลอดจนเปนพระพุทธเจา ก็ยังได  

เพราะฉะน้ัน มนุษยน้ีจะไดแคไหน ก็อยูท่ีการฝกตัวเอง  

ยิ่งฝกตน คนก็ยิ่งประเสริฐ  
คนยิ่งประเสริฐ ก็ยิ่งสรางสรรคส่ิงดีเลิศ 

การมีชีวิตคูครอง และมีครอบครัวน้ี เปนชีวิตท่ีเรารับผิดชอบ
ตัวเอง จึงเปนเวลาสวนสําคัญท่ีจะฝกฝนพัฒนาชีวิตของตน  

จึงบอกวา ตองมองเร่ืองของการแตงงานน้ี ไมใชแคการมี
ชีวิตคูครอง แตหมายถึงการมารวมกําลังกันทําการสรางสรรค  

เราอาจจะต้ังจุดหมายอะไรก็ตามท่ีดีงามข้ึน แลวก็มารวม
กําลังกันทําสิ่งน้ัน ใจของเราก็จะมองกวาง และมองไกลออกไป 
แลวเราจะไมมัวถือสาเร่ืองเล็กๆ นอยๆ ไมมีใจท่ีจะมาเพงจองต้ัง
แงกัน 

พรอมกันน้ัน เราก็มีคุณธรรม คือความรักท่ีอยากใหกันและ
กันเปนสุข  
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จากน้ันก็ขยายกวางออกไป อยากใหคนอื่นเปนสุข อยากให
เพ่ือนมนุษย อยากใหคนท้ังโลกเปนสุข เราทําไดกระท่ังเพ่ือโลก 
เพ่ือเพ่ือนมนุษยท้ังหมด 

แลวก็ใชครอบครัวน้ันเปนโอกาส หรือจะวาเปนสนามฝกก็
ได ในการท่ีจะพัฒนาตัวเองใหชีวิตของเราดีงาม เมื่อชีวิตของเราดี
งาม ฝกตัวเองข้ึนไป เราก็ย่ิงทําเพ่ือผูอื่น ทําเพ่ือประโยชนสวนรวม 
ทําการสรางสรรคไดดีย่ิงข้ึน หลักการเหลาน้ีเอื้อตอกัน 

ท้ังหมดน้ีเปนเร่ืองของคุณธรรม ซ่ึงรวมแลวก็มาอยูท่ีหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ท่ีเปนพ้ืนฐานเบื้องตน อันควรจะ
ประพฤติปฏิบัติใหได 

ชวยกันปลูกและบํารุงรักษาตนไมวิวาหมงคล 
ใหเติบโตมั่นคง มีใบ ดอก และผลบริบูรณ 

ขอลงทายดวยการเปรียบเทียบวา การแตงงานน้ี  เหมือนกับ
สองคนมารวมกันปลูกตนไมข้ึนตนหน่ึง ตนไมน้ี คือ ต้นไม้มงคล
สมรส หรือ ต้นไม้วิวาหมงคล ซ่ึงเราปลูกดวยความมุงหมายท่ีจะให
เจริญเติบโตงอกงาม  

คุณสมบัติของตนไมท่ีดี ท่ีเจริญงอกงามน้ี มี ๔ อยาง 
ขอท่ี ๑ คือ มีรากแกวท่ีแข็งแรง ตนไมจะดํารงอยูไดและ

เจริญได ก็ตองมีรากท่ีแข็งแรง  
ขอท่ีหน่ึงน้ี เปรียบไดกับสัจจะ คือความจริงน่ันเอง เพราะถา

ขาดสัจจะ ขาดความจริง เร่ิมจากความจริงใจแลว ทุกอยางก็จะ
งอนแงนไปหมด อะไรๆ ก็โลเล เดินหนาไปไมได 



 
 
 
 
 
 
 
 
๓๐ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ขอท่ี ๒ คือ ตนไมน้ีมีศักยภาพแหงความเจริญงอกงาม ท่ีจะ
เติบโตข้ึนไปจนกระท่ังเปนตนไมใหญท่ีสมบูรณ  

ขอน้ีไดแก ทมะ เพราะศักยภาพท่ีจะเจริญงอกงาม ก็คือความ
รูจักหรือความสามารถในการปรับตัว แลวก็ปรับปรุงพัฒนาตนเอง  

ขอท่ี ๓ คือ มีความแข็งแรงทนทานท่ีจะดํารงทรงตัวอยูได
ทามกลางสภาพแวดลอมซ่ึงบางทีไมเอื้อ เชน อากาศรอนหนาว 
ลมพายุ ตลอดจนวัชพืช พวกสัตวท่ีมากัดมาแทะ หนอนท่ีมาชอน
ไช หรือเพลี้ยท่ีมาจับตน  

ขอน้ีคือ ตองมี ขันติ ความแข็งแรง ทนทาน ถามีคุณสมบัติขอน้ี 
จะสูไดหมด ไมวามรสุมอะไรมา จะเปนมรสุมสังคม หรือมรสุม
ชีวิตมา ก็สูได  

ขอท่ี ๔ มีนํ้าหลอเลี้ยงบริบูรณ ซ่ึงจะทําใหตนไมสดช่ืน 
แข็งแรง เขียวขจี มีใบพรั่งพรอม มีดอก มีผลดกสะพรั่ง อันเปน
ความสมบูรณของตนไม ซ่ึงนอกจากทําใหเกิดผลดีแกตนไมเอง 
คือตนไมสมบูรณงดงามแลว คนอื่นมาเห็น ก็พลอยสบายใจดวย  

คนท้ังหลายเดินมาเห็นตนไมตนน้ีใบเขียวสะพร่ัง ดอกก็
สวยงาม ผลก็มี เขาก็ช่ืนใจ คนเห็นก็สดช่ืน เหมือนครอบครัวท่ีมี
ความสุข คนอื่นเห็น ก็พลอยสบายใจ มีความสุขไปดวย เปนท่ีเชิด
ชูแกชุมชนและสังคม  

ย่ิงกวาน้ัน คนท่ีไปมาก็ยังไดอาศัย เมื่อตนไมน้ีแข็งแรง ใบ
สะพรั่งดี คนเดินทางมาเหน่ือย รอนแดด ก็ไดเขามาน่ังพักใตรมไม 
แลวยังมีดอกใหช่ืนชม และมีผลซ่ึงถาเขาหิวข้ึนมา ก็ไดอาศัย ได
กินผลไมน้ันอีก ไดเผื่อแผความสุขใหแกผูอื่น และแกสังคม น่ี
แหละคือลักษณะของตนไมท่ีเจริญงอกงามสมบูรณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๑ 

ขอท่ีสี่น้ี ก็คือ จาคะ ความมีนํ้าใจ ความรูจักเสียสละ การ
เห็นแกความสุขของผูอื่น เร่ิมตั้งแตคูครอง ไปจนถึงเพ่ือนมนุษย
ท้ังหมด 

ถาตนไมมีลักษณะครบตามท่ีวาน้ี ก็จะเปนตนไมท่ีดี ท่ี
สมบูรณ เปนอุดมคติ  

การแตงงาน ก็คือการเร่ิมปลูกตนไมตนน้ี ซ่ึงเราจะตอง
รวมกันดูแลรักษาและบํารุงใหเจริญงอกงาม ใหมีคุณสมบัติ ๔ 
ประการน้ีใหได  

แลวตอน้ันไป ตนไมน้ีก็จะเปนสวนรวมของสังคมท่ีดี ซ่ึงจะ
ชวยใหเกิดความสุข ตั้งแตความสุขในครอบครัว และแผความสุข
ออกไปใหแกผูอื่นในสังคมไดเปนอยางดี 

ในโอกาสมงคลวันน้ี ขออวยชัยใหพรแกคูบาวสาว ขอมอบ
ธรรมะของพระพุทธเจาใหเปนธรรมมงคล เพ่ือใหการประกอบพิธี
มงคลน้ีไดมงคลครบท้ังสองประการ ท้ังพิธีมงคล และธรรมมงคล  

บัดน้ี คูสมรสก็จะรูสึกวา วันน้ีเราไดทําการมงคลท่ีครบถวน
สมบูรณแลว  

แตดังไดกลาววา ธรรมมงคลน้ี มิใชแคเฉพาะหนา แตเปนสิ่ง
ท่ีจะตองทําตลอดชีวิต เพราะฉะน้ัน ธรรมมงคลจึงไมจบแควันน้ี  

สวนพิธีมงคล แมจะจบไป ก็อยูในความระลึกแหงความทรง
จํา และจะเปนเคร่ืองกระตุนเตือนใจวาเราจะตองสรางธรรมมงคล
กันสืบตอไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
๓๒ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ในนามของพระสงฆ ขอตั้งจิตประกอบดวยเมตตาธรรม
รวมกับคุณพอคุณแม และทานผูใหญ ญาติมิตร ผูหวังดีปรารถนาดี
ทุกทาน อวยชัยใหพรแกคูบาวสาว   

ขอคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษาใหท้ังสองเจริญงอกงาม
ดวยจตุรพิธพรชัย มีกําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา กําลังความ
สามัคคี ท่ีจะดําเนินชีวิต ทํากิจการตางๆ ใหกาวหนาบรรลุผล
สําเร็จสมความมุงหมาย  

จงมีชีวิตท่ีอบอุน ผาสุก มั่นคง ย่ังยืน พรอมดวยธรรมท้ัง ๔ 
ประการดังไดกลาวมา และงอกงามกาวหนา สามารถเผื่อแผ
ความสุข ความรมเย็นใหแกสังคมน้ีกวางขวางออกไป  

ขอใหมีความเจริญวัฒนาในสรรพมงคล ยังประโยชนแกชีวิต
ของตน ของครอบครัว ของสังคม และมวลมนุษยใหสําเร็จ และ
งอกงามมีความสุขเพ่ิมพูนภิญโญ ตลอดกาลทุกเมื่อ 



 
 
 
 
 
 
 

ครองเรือน ครองรัก 
จักเลิศแท ดวยครองธรรม 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หนาวาง 
 



 
 
 
 
 
 
 

ครองเรือน-ครองรัก 

จักเลิศแท ดวยครองธรรม∗ 

ขออํานวยพร ในโอกาสมงคลของคุณท้ังสอง 
วันน้ีถือวาเปนวันมงคล คือเปนวันดีวันงาม มีบรรยากาศแหง

ความสุข สดใส ราเริง เบิกบาน ท้ังเอิบอิ่ม ปลื้มใจ ในขณะน้ี และ
ใหเกิดความหวังวาจะเจริญงอกงามตอไปขางหนา 

ความรักและศรัทธา กลั่นออกมาเปนพร 
มงคลน้ันเกิดจากการทํากุศล คือการทําความดีน่ันเอง 

ความดีน้ันมีท้ังทางกาย ทางวาจา ทางใจ แตท้ังหมดก็เร่ิมท่ีใจ คือ
ใจดี ไดแกใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ึงวันน้ีมีหลายอยาง  

คุณธรรมในท่ีน้ี เร่ิมดวยมีความรัก ซ่ึงเห็นไดชัด เพราะการท่ี
จะมาทําบุญ และรับพรพระท่ีหวังวาจะเปนมงคลนี้ ก็เกิดจาก
ความรักของคุณพอคุณแม เปนสําคัญ คือคุณพอคุณแมปรารถนา
จะใหคุณท้ังสองมีความสุขความเจริญ จึงไดเตรียมการตางๆ 
รวมท้ังการท่ีจะใหไดรับพรจากพระสงฆดวย  
                                                           
∗ ธรรมกถา ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการใหโอวาทอํานวยพรแกคูสมรส คุณณิชยา 
สุขพานิช และคุณพสุ สุนทรพิทักษ เม่ือมานมัสการท่ีวัดญาณเวศกวัน ๑ ส.ค. ๒๕๔๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
๓๖ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

เพราะฉะน้ัน การมารับพรพระน้ีจึงมิใชมาเลื่อนลอย แตมา
ดวยเหตุปจจัยสําคัญ คือเกิดจากกําลังของคุณธรรม เร่ิมดวย
ความรัก ความเมตตา ของคุณพอคุณแม ท่ีอยากใหท้ังสองคนมี
ความสุขความเจริญตอไป  

นอกจากน้ันก็คือความมีศรัทธาในพระศาสนา ในพระ
รัตนตรัย รวมท้ังในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา การท่ีคุณ
พอคุณแมมีความรักแลวจะใหมาหาพระ ก็เพราะมีศรัทธา  

เพราะฉะน้ัน ท้ังศรัทธา และความรักคือเมตตา จึงเปน
คุณธรรมท่ีมาหนุนกัน ซ่ึงออกผลเปนการมารับพรจากพระสงฆ   

ในการรับพรน้ี เมื่อมาดวยใจท่ีเปนกุศล มีศรัทธาและเมตตา
อยางน้ัน จิตใจก็ช่ืนบาน ผองใส มีความสุข ตรงน้ีแหละเปน
จุดสําคัญ เพราะจิตใจท่ีผองใสเบิกบานเปนสุขน้ัน ท้ังเปนกุศลและ
เปนมงคลไปพรอมกัน จึงไดท้ังกุศลคือความดี และมงคลคือสิ่งท่ี
นํามาซ่ึงความสุขความเจริญ  

รักที่อยากหาความสุข                          
กับรักที่อยากใหเขาเปนสุข 

ความรักท่ีเรียกวาเมตตาน้ี เปนคุณธรรมสําคัญมาก เร่ิมแรก
พึงรูวาความรักมีความหมายหลายอยาง  

คําวา “ความรัก” น้ี ในภาษาไทย ความหมายยังไมชัด จึง
ตองโยงไปหาหลักธรรม ถาวาตามหลักธรรม ความรักแยกไดงายๆ 
เปน ๒ อยาง  



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๗ 

ความรัก อย่างหน่ึง คือ ความพอใจชอบใจอยากไดคนน้ันๆ 
มาทําใหตัวเองเปนสุข  

ความรัก อีกอย่างหน่ึง คือ ความอยากใหคนน้ันๆ เปนสุข  
เมื่อก้ีไดพูดถึงวาคุณพอ คุณแม เปนปจจัยสําคัญของการมา

รับพรวันน้ี คือมาเพราะความรักในใจของทาน ความรักของคุณพอ 
คุณแมน้ี เขาในความหมายท่ี ๒ คือความรักท่ีอยากใหผูอื่นเปนสุข 
ผูอื่นในท่ีน้ีก็คือ ลูกน่ันเอง  

ความรักท่ีอยากใหลูกเปนสุขน้ี เปนเหตุปจจัยซ่ึงทําใหตอง
หาทางทําใหลูกเปนสุขใหได เพราะอยากใหเขาเปนสุข ก็ตอง
พยายามทําใหเขาเปนสุข อยางนอยก็นึกถึงอนาคตวาอยากใหลูก
มีชีวิตท่ีเจริญกาวหนาตอไป เมื่อเรานับถือพระพุทธศาสนา คือนับ
ถือพระรัตนตรัย ก็ตองมารับพรพระ ซ่ึงจะทําใหทานเกิดความรูสึก
วา มีความสบายใจ มั่นใจในความหวังน้ันมากยิ่งข้ึน  

เพราะฉะน้ัน ความสุขจึงเปนสิ่งท่ีเน่ืองดวยความรัก พอมี
ความรักอยากใหผูอื่นเปนสุข และทําใหเขาเปนสุขได หรือไดทําใน
สิ่งท่ีจะทําใหเขาเปนสุขหรือหวังวาจะเปนสุขแลว ตัวเองก็เปนสุข  

ความรักอีกอยางหน่ึง คือความรักท่ีชอบใจอยากไดเขามา
ทําใหตนเปนสุข ซ่ึงจะมีความสุขเกิดข้ึนตอเมื่อไดผู น้ันสิ่งน้ัน
มาแลวทําใหตัวเปนสุข  

ความรักสองอยางน้ีเปนเร่ืองสําคัญ ความแตกตางขอใหญ
อยูท่ีวา ความรักท่ีเปนคุณธรรม คือความรักแบบท่ีอยากใหเขา   
เปนสุข  



 
 
 
 
 
 
 
 
๓๘ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

คูสมรส ตองพัฒนาความรัก 
คนท่ีแตงงานคงตองยอมรับความจริงวา ตนเองมีความรัก

ท้ัง ๒ ประเภท ตางแตวาจะมีอยางไหนมาก  
ความสุขก็เปลี่ยนไปตามประเภทของความรัก คือมีความรัก

แบบไหน ก็มีความสุขไปตามน้ัน  
ถามีความรักแบบอยากไดเขามาทําใหตนเปนสุข ก็จะสุข

ตอเมื่อเขามาทําใหตนเปนสุข แตจะไมคอยคํานึงถึงเขาวาจะเปน
สุขหรือไม ตางกับความรักท่ีอยากใหเขาเปนสุข ซ่ึงจะสุขตอเมื่อ
เขาเปนสุข  

ขอท่ีตางกันมีหลายอยาง แตขอแตกตางท่ีสําคัญก็คือ 
ความสุขประเภทท่ีเกิดจากความรักท่ีอยากไดเขามาทําใหตนเปน
สุขน้ี เปนความสุขขางเดียว ซ่ึงไมแนวาอีกฝายหน่ึงจะเปนสุข
หรือไม และถาไมไดตามความตองการ ก็อาจจะขัดใจ เมื่อขัดใจก็
เกิดปญหา ถาไมเปนไปตามความตองการของตัว ก็กลายเปนวา
ตัวเองเปนทุกข แลวก็ทําใหเกิดความขัดแยง เลยทุกขดวยกันท้ัง
สองฝาย 

ดวยเหตุน้ี ชีวิตของผูท่ีแตงงานจึงเปนชีวิตท่ีตองกาวไปใน
ธรรมดวย คือจะตองกาวไปสูการพัฒนาชีวิตจิตใจ  

ขอใหมองดูคุณพอคุณแม ซ่ึงมีความรักประเภทอยากให
ผูอื่นเปนสุข ถาคูครองมีความรักอยางคุณพอคุณแมท่ีอยากใหลูก
เปนสุข เมื่อคนหน่ึงเปนสุข อีกคนหน่ึงก็เปนสุขดวย ก็จะมีความสุข
รวมกันท้ังสองฝาย  



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๙ 

จึงถือเปนหลักในทางพระศาสนาวา ความรักท่ีเรียกวา
เมตตา คือความรักท่ีอยากใหอีกฝายหน่ึงเปนสุขน้ัน เปนคุณธรรม
ท่ีตองทําใหมี ข้ึน และเปนปจจัยสําคัญท่ีจะประสานชีวิตใหมี
ความสุขย่ังยืนมั่นคง  

จําเปนตองยํ้าเร่ืองคุณธรรมคือ เมตตา เพราะวาเมตตาน้ี ท้ัง
ท่ีเราไดยินกันอยูเสมอ แตก็มักไมชัดในความหมายวาคืออะไร ซ่ึงท่ี
จริงก็ตัวน้ีเอง คือความอยากใหคนอื่นเปนสุขน่ีแหละ เรียกวาเมตตา  

ถ้าเม่ือไรเราอยากให้คนอ่ืนเป็นสุข น่ันคือเมตตาเกิดข้ึนแล้ว  
เปนธรรมดาวา เมื่อเราอยากใหเขาเปนสุข เราก็ตองพยายาม

ทําใหเขาเปนสุข และเราจะเปนสุขก็ตอเมื่อเขาเปนสุข จึงแนนอน
วาความรักประเภทน้ีจะทําใหเกิดความสัมพันธโยงใยท่ียึดเหน่ียว
จิตใจกัน เพราะวาความสุขอยางน้ีเปนสุขดวยกันและอาศัยกัน 

เหมือนอยางคุณพอคุณแมท่ีฝากความสุขไวกับลูก เมื่อเห็น
ลูกมีความสุข คุณแมก็มีความสุข คุณพอก็มีความสุข แตถาลูกยัง
ไมสุข คุณพอคุณแมก็เปนหวงเปนกังวล บางทีก็เปนทุกขไปเลย 
เพราะฉะน้ันอยางนอยก็ใหทานมีความหวังวาลูกจะเปนสุข พอมี
ความหวัง ทานก็อิ่มใจสบายใจ  

ถึงแมลูกจะแตงงานไป                             
แตใจของพอแมคอยดูแลอยูใกลๆ 

เมื่อมองใหถูกตอง การแตงงานคราวน้ีจึงมีความหมายมาก 
ไมใชเปนเร่ืองของความรักเฉพาะคูบาวสาวเทาน้ัน แตเปนความ
รักท่ีโยงไปหาคุณพอคุณแมดวย  



 
 
 
 
 
 
 
 
๔๐ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ตอนน้ีคุณพอคุณแมก็เทากับวามีความสุขไปข้ันหน่ึง คือ
มั่นใจในลูกท้ังสองวาการแตงงานเร่ิมตนและดําเนินมาดวยดีแลว 
แตอีกข้ันหน่ึงความสุขของทานฝากไวกับอนาคตวา ถาลูกดําเนิน
ชีวิตไปดีมีความเจริญมั่นคง อันน้ันคือความสุขท่ีแทของทาน  

เพราะฉะน้ัน ลูกจึงตองพยายามใหทานไดยินขาวดีเร่ือยไป 
ท่ีจะทําใหทานเกิดความม่ันใจ ไมเกิดความหนักใจ ย่ิงลูกไปอยู
ตางประเทศไกลๆ ก็เหมือนมีเสียงเตือนใจท่ีคอยบอกวา คุณ
พอคุณแมอยูเมืองไทยนึกถึงอยูตลอดเวลา เพราะวาพอแมรักลูก 
จึงฝากความสุขทุกข ฝากใจไวกับลูก เพราะฉะน้ัน ถามีขาวดี พอ
แมก็มีความสุข อิ่มใจสบายใจ  

จึงควรต้ังหลักไววา จะพยายามใหคุณพอคุณแมไดยินแต
ขาวดี การท่ีจะใหคุณพอคุณแมไดยินขาวดี ก็คือตั้งใจศึกษาเลา
เรียน ทําหนาท่ีการงาน และดําเนินชีวิตในทางท่ีดีงามถูกตอง 
โดยเฉพาะท้ังสองคนมีความสามัคคีประพฤติดีตอกัน เมื่อไดยิน
ขาวอยางน้ีคราวใด คุณพอคุณแมก็มีความสุขทุกทีไป แลวก็มอง
ไปขางหนาโดยมีความหวังในความสุขน้ันย่ิงข้ึน  

การท่ีจะใหความสุขมารวมกันหมดทุกฝายอยางน้ี ท้ังสองคู
บาวสาวเองจะตองพัฒนาความรักคือเมตตาน้ีข้ึนมาระหวางกัน 
แลวความสุขน้ีก็จะโยงไปถึงคุณพอคุณแมเอง  

ถาท้ังสองฝายมีความรักแบบท่ีวาอยากใหอีกฝายหน่ึงเปน
สุข ฐานท่ีมั่นคงก็จะเกิดข้ึน ตางก็พยายามท่ีจะทําใหอีกฝายหน่ึงมี
ความสุข แลวชีวิตคูก็จะมีความสุขอยางแนนอน  

การปฏิบัติเชนน้ีเปนเร่ืองของคุณธรรม เพราะฉะน้ันในทาง
พระศาสนาจึงไดสั่งสอนแนะนําหลักการครองเรือนไว  



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๑ 

วันน้ีจึงจะขอยกธรรมะสักชุดหน่ึงข้ึนมาเปนตัวอยาง แมวา
ธรรมสําหรับคูสมรสจะมีหลายชุด แตชุดหน่ึงท่ีเราพูดกันบอยและ
งายดี นาจะทบทวนกันไว ก็คือหลักท่ีเรียกวา "ฆราวาสธรรม” 

จะครองรักไวได ก็ตองครองเรือนใหดีดวย 
ฆราวาสธรรม แปลวา หลักธรรมสําหรับการครองเรือน หรือ

หลักธรรมสําหรับฆราวาสน่ันเอง ตรงไปตรงมา ฆราวาสธรรม ก็คือ
ธรรมสําหรับฆราวาส  

ท่ีจริง ฆราวาสในท่ีน้ี ไมไดหมายถึงบุคคล แตแปลวาการ
ครองเรือน ธรรมสําหรับการครองเรือน และไมใชเฉพาะคูครอง 
ชาวบานทุกคนตองใชท้ังน้ัน โดยเฉพาะก็เร่ิมจากผูท่ีมามีชีวิต
รวมกัน ซ่ึงทานแสดงไว ๔ ขอ คือ  

๑.  สัจจะ แปลวา ความจริง ทําไมพระพุทธเจาจึงเร่ิมดวย
ความจริงกอน เด๋ียวตองมาดูกัน 

๒.  ทมะ แปลตามตัววา การฝก หมายถึงการทําใหเกิด
ความเจริญกาวหนา หรือการพัฒนาน่ันเอง เพราะคนเรา
จะมีความเจริญกาวหนาได จะตองมีการฝก   

๓.  ขันติ แปลวา ความอดทน ซ่ึงแสดงถึงความเขมแข็ง 
ความอดทนท่ีแสดงออกในทางรูปธรรม ก็คือ ความ
ทนทาน หรือแข็งแรงทนทานน่ันเอง   

๔.  จาคะ  แปลวา ความเสียสละ เร่ืองความสุขท่ีไดพูดไปก็
มาลงท่ีน่ีดวย คือความสามารถสละความสุขของตนเพื่อ
ผูอื่น สําหรับคูครองก็หมายถึงสามารถสละความสุขของ
ตนเพื่อคูครองได ซ่ึงเมื่อพูดดวยภาษาทางบวกก็เรียกวา
มีนํ้าใจน่ันเอง  



 
 
 
 
 
 
 
 
๔๒ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

การท่ีเราสละความสุขของเราเพ่ือผูอื่นได ก็คือเรามี
นํ้าใจ พอพูดวามีนํ้าใจ ก็จะทําใหรูสึกหนักแนน และมี
ความรูสึกในทางท่ีดีงามย่ิงข้ึน  

ธรรม ๔ ขอน้ีน่ีแหละเปนหลักสําคัญ แมแตยังไมมีธรรมขอ
อื่นเลย มีเพียง ๔ ขอน้ี ก็พอท่ีจะทําใหชีวิตคูครองดํารงอยูไดดวยดี  

ทีน้ีก็มาดูธรรม ๔ ขอน้ันในความหมายสั้นๆ  

ความจริงใจตอกัน เปนฐานที่มั่นของชีวิตคูครอง 
ขอท่ี ๑ สัจจะ แปลวาความจริง เร่ิมจากจริงใจ เชนรักจริง  
คนเราน้ี ในความสัมพันธระหวางกัน จะตองมีความจริงเปน

ขอท่ี ๑ และจริงใจน่ีสําคัญท่ีสุด  ถาขาดความจริงใจก็คือเตรียม
หลอกลวงเทาน้ันเอง และถาขาดสัจจะคือความจริงใจแลว ทุก
อยางจะงอนแงนไปหมด เพราะฉะน้ัน ความจริงใจน้ีจึงถือเปน
รากฐาน ตองมีไวกอน  

เมื่อเร่ิมตนดวยความจริงใจแลว ก็กลายเปนความซ่ือสัตย 
ซ่ึงทําใหเกิดความหนักแนนมั่นคง  

เมื่อมีความจริงใจแลว ตอมาก็ออกทางวาจา คือพูดจริง 
แลวก็ออกทางการกระทํา คือพูดไปแลวหรือสัญญาไปแลว ก็ทํา
ตามน้ัน ไมใชปลอยเร่ือยเปอยละเลยไมเอาใจใส  

เมื่อมีความจริง ก็มีรากฐานท่ีเขมแข็งมั่นคง อะไรๆ ท่ีตั้งอยู
บนรากฐานท่ีมั่นคงก็มั่นใจไดวาจะดํารงอยูไดดวยดีและย่ังยืน 

แตถาขาดความจริงเสียแลว ทุกอยางก็คลอนแคลนหมด 
แลวตอไปก็มีแตความงอนแงน หวาดระแวง และวาเหว  



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๓ 

เพราะฉะน้ันขอท่ี ๑ คือสัจจะ จึงเปนรากฐานที่ตองใหมีเปน
อันดับแรก 

ปรับตัวได ใหขอแตกตางเปนสวนเติมเต็ม 
ตอไปขอท่ี ๒ ทมะ แปลวาการฝก เปนธรรมสําคัญตามหลัก

ท่ีทางพระถือวา มนุษยเปนสัตวพิเศษท่ีฝกได พัฒนาได ศึกษาได 
เรียนรูได และจะประเสริฐดวยการฝก  

มนุษยท่ีฝกแลว จึงจะประเสริฐ ย่ิงฝกมาก ก็ย่ิงประเสริฐ
มาก จนกระท่ังเมื่อฝกดีเย่ียม ก็จะประเสริฐจนกระท่ังเทวดาพระ
พรหมหันมากราบไหวมนุษย   

ตอนแรก มนุษยพากันไปไหวเทวดา ไหวพระพรหม แตทาง
พุทธศาสนาบอกวามนุษยเราตองฝกตัวเอง ถามนุษยฝกศึกษาดี
แลว เทวดาและพระพรหมกลับมากราบเรา ดวยความดีของเราเอง  

เราไมไดยกตัวหรอก แตหมายความวาเทพพรหมเหลาน้ัน
เห็นความดี คือคุณธรรมและปญญาของเราแลว ก็เคารพนับถือ 
โดยเฉพาะปญญาความรู-คิด-เขาใจน้ีมนุษยตองฝกข้ึนมา 

การฝกเร่ิมตนดวยการปรับตัว เพราะเหตุวาคนท่ีมาอยู
รวมกันน้ี ยอมเปนธรรมดาท่ีจะมีพ้ืนฐานนิสัยใจคอตางๆ ไม
เหมือนกัน  

แมแตตัวเราเองคนเดียวน้ีก็ยังเปลี่ยนแปลงตางกันไปได 
บางทีแคชวงเวลาเด๋ียวหน่ึงก็เปล่ียนไป เราก็แปลกหรือขัดใจตัวเอง
ได ยิ ่งมาอยูสองคนขึ ้นไป อาการกิริยาวาจาตางๆ ก็อาจจะมี
แปลกหูแปลกตากันไดเปนธรรมดา ทานจึงสอนธรรมขอ ทมะ น้ีไว 



 
 
 
 
 
 
 
 
๔๔ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ทมะ ในความหมายแงน้ี เปนบทพิสูจนความสามารถในการ
ฝกตนข้ันตน คือการปรับตัวได โดยเฉพาะการปรับตัวเขาหากัน 
ไม่ให้ความแตกต่างเป็นความขัดแย้ง แต่ให้ความแตกต่างเป็น
ส่วนเติมเต็ม  

ความแตกตางมีความหมายสองแบบ ความแตกตางน้ัน ถา
ใชไมเปน ก็เปนความขัดแยง แตถาปฏิบัติถูกตอง ความแตกตางก็
อาจจะชวยใหเติมเต็ม เพราะวาคนเราน้ีไมมีใครสมบูรณสักคน 
เมื่อสองคนมีขอแตกตาง แตนํามาเสริมกัน ก็กลายเปนดีและทําให
สมบูรณ  

เพราะฉะน้ัน ความแตกตาง ถารูจักใช จึงกลายเปนดี เชน 
คนหน่ึงพูดนอย อีกคนหน่ึงพูดมาก เอามาปรับเขาดวยกัน ก็เลย
พูดพอดี ถาท้ังสองคนพูดนอยดวยกัน ก็ไดเทาเดิม จึงเอาความ
แตกตางมาปรับใหพอดี  

รวมความวา ปรับตัวเขาหากัน ไมใหขอแตกตางกลายเปน
ความ ขัดแย ง  อี ก ท้ั ง เ ป นกา ร พิสู จน ตั ว เ อ งด ว ยว า เ ร ามี
ความสามารถในการฝกตัวพัฒนาตัวแคไหน  

สรุปวา น่ีเปนเร่ืองของการฝกตนข้ันท่ี ๑ คือ ปรับตัว ตั้งแต
ปรับตัวเขาหากัน แลวก็ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม  ปรับตัวเขากับ
คุณพอคุณแมของท้ังสองฝาย ปรับตัวเขากับญาติมิตรท้ังหลาย 
ปรับตัวเขากับการงาน ฯลฯ ตองปรับตัวมากมาย  

คนไหนปรับตัวไดเกง ก็มีเคาของความสําเร็จในชีวิตมาก 
เพราะฉะน้ันจึงใชการปรับตัวน้ีเปนหลักข้ันตนในการพิสูจน
ความสามารถ 
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เกิดเปนคนควรฝกตนเร่ือยไป    
ตอจากปรับตัว ก็ปรับปรุงตน ซ่ึงเปนการทําใหดีข้ึนไดอยาง

ไมมีท่ีสิ้นสุด ปรับปรุงพัฒนากันเร่ือยไป ท้ังหมดน้ีอยูในขอ ทมะ 
ซ่ึงแปลวาการฝก  

อน่ึง ทมะ การฝกน้ี มักแปลกันวาขมใจ ซ่ึงเปนความหมาย
เพียงสวนนิดเดียวของ ทมะ คือเวลาจะปรับตัว ปรับใจ หรือฝก
ตัวเองน้ัน มักจะตองมีการบังคับใจตัวเอง หรือในเวลาเจออารมณ
ท่ีมากระตุนย่ัวเยา เราตองขมใจไว ระงับใจได ก็เลยไปเนนกันตรง
ท่ีวาขมใจ บางทีก็เลยแปล ทมะ วาขมใจ  

ความจริงการขมใจเปนสวนนิดเดียวของทมะ แทจริงน้ัน 
“ทมะ” ก็คือการฝกน่ันเอง ซ่ึงหมายถึงการท่ีจะเจริญพัฒนาตอไป
ได อ ย า ง ก ว า ง ข วา งมากมาย ไม มี ท่ี สิ้ น สุ ด  ตามคติ ขอ ง
พระพุทธศาสนาซ่ึงใหหลักไววา ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ แปลวา ใน
หมูมนุษย ผูท่ีฝกแลวประเสริฐสุด   

อยูรวมกันจะมีความหมายแท                           
เมื่อเอาความเขมแข็งมาเพ่ิมกําลังกัน 

ตอไปขอท่ี ๓ คือ ขันติ ความอดทน แสดงถึงความแข็งแรง
และทนทาน เหมือนอยางเรากอสรางอะไร จะใชวัสดุเชนไม ก็ตอง
หาไมท่ีแข็งแรง และทนทาน ทนแดด ทนฝน เปนตน    

วาถึงในทางนามธรรม เมื่อคนเราดําเนินชีวิตไปน้ี แนนอนวา
สิ่งท้ังหลายรอบตัวเรามันไมไดเปนไปตามใจเรา เราจะตองพบเห็น
เจอะเจอสิ่งท่ีเราจะตองเขาไปเผชิญ ผจญ ตลอดจนตองฟนฝาไป 
อยางนอยก็ตองเจอสิ่งกระทบกระท่ังตางๆ  



 
 
 
 
 
 
 
 
๔๖ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ในภาวะและสถานการณเหลาน้ี เราตองมีความเขมแข็ง 
โดยมีจิตใจท่ีอดทน ซ่ึงถาเทียบกับทางรูปธรรม ก็เปนความแข็งแรง
ทนทาน แตในทางจิตใจก็คือความเขมแข็งอดทน ซ่ึงจะทําใหพา
ชีวิตผานพนอุปสรรคขวากหนามไปได  

แกนของความอดทน ก็คือความเขมแข็ง ถาคนสองคนมี
กําลังมีความเขมแข็งมาคนละหน่ึง พอมาอยูดวยกัน ก็ไดกําลัง
ความแข็งแรงเขมแข็งเพ่ิมอีกหน่ึงเปนสอง แตถาความแข็งแรงมา
ลบกัน ก็เหลือศูนย เพราะฉะน้ันจึงตองใหเปนบวก คือมาเสริมกัน  

คนท่ีแตงงาน ถือวาไดกําไร เพราะไดกําลังเสริมข้ึนมามาก 
พอแมก็เพ่ิมอีกสองทาน พ่ีนองก็เพ่ิมอีกสี่หาคน ญาติมิตรก็เพ่ิมอีก
เยอะแยะไปหมด  คนท่ีแตงงานจึงได กําไรมาก  มีกําลังเ พ่ิม 
เพราะฉะน้ันจะตองรูจักใชกําลังท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ันใหเปนประโยชน  

ทีน้ีเราก็นํากําลังรวมกันของเราน้ันมาใชในการท่ีจะทําให
ชีวิตของเราเดินไปขางหนา ใหมาเปนกําลังท่ีเสริมกัน อยาใหมา
เปนกําลังท่ีบ่ันทอนกัน 

อดทนสามดาน                             
จะผานพนอุปสรรค สูความสําเร็จ 

ในการอยูรวมกันน้ัน ความเขมแข็งอดทนจะแสดงออกมาใน
ชีวิตประจําวัน ตามท่ีทานแยกไวเปน ๓ ดาน 

ดานท่ี ๑ คือ อดทนต่อความลําบากตรากตรํา ธรรมดา
ความลําบากตรากตรําน้ีจะเนนไปในแงการประกอบอาชีพการงาน 
รวมท้ังการศึกษาเลาเรียน ซ่ึงตองใชความอดทนบอยๆ  
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ในงาน ในการศึกษาเลาเรียนน้ัน บางทีมีเหตุจําเปนใหตอง
อยูดึกบาง ตองฝาแดดฝาฝนบาง เพราะดินฟาอากาศไมเขาขาง
ใคร แตเราจะตองสู หรือแมแตตัวงานน้ันเองท่ียาก ก็ตองตรากตรํา 

น้ีคือดานท่ี  ๑  ความเขมแข็ง  อดทนตอความลําบาก
ตรากตรําได ไมทอถอย ไมออนแอ ไมระยอ น่ีเปนคุณสมบัติสําคัญ 
พระพุทธเจา ตั้งแตยังเปนพระโพธิสัตว ถาไมมีขันติน้ี จะไมมีทาง
สําเร็จโพธิญาณ เพราะฉะน้ันจะตองมีขันติดานท่ี ๑ อดทนตอ
ความลําบากตรากตรําได  

ดานท่ี ๒ คือ อดทนต่อทุกขเวทนา เปนธรรมดาของชีวิต
มนุษย บางทีเราก็เจ็บปวดเม่ือยลา แมแตน่ังอยูท่ีน่ี เด๋ียวก็อาจจะ
เมื่อยลาข้ึนมา หรือบางคราวเราก็เจ็บไข คนท่ีมีความอดทนจะไม
โวยวาย ไมงอแง แตจะอยูในเหตุผล และทําตามเหตุผล  

เมื่อมีโรคภัยเจ็บไข ก็รักษาไปตามเหตุผล ไมใชปลอยไว ถ้า
ปล่อยไว้ ก็ไม่ใช่อดทน แต่ท่านเรียกว่าประมาท ซ่ึงก็เสียอีก คืออดทน
ในทางจิตใจท่ีสูได แตตองทําการแกไขไปตามเหตุผลใหถูกตอง ขอ
น้ีเรียกวาอดทนตอทุกขเวทนา  

ดานท่ี ๓ คือ อดทนต่อสิ่งกระทบกระทั่งใจ ขอน้ีเตือนใหนึก
ถึงคําโบราณท่ีพูดวา “ลิ้นกับฟนก็ยังกระทบกันได”  

เมื่อคนมาอยูรวมกัน แมไมเจตนา ก็มีทางท่ีอาจจะพูดไปโดย
พลั้งเผลอ แลวก็ไปกระทบกระเทือนจิตใจอีกฝายหน่ึง หรือกิริยา
อาการบางอยางท่ีแสดงออกไป แมไมไดตั้งใจ ก็กระทบกระเทือน
กันได ซ่ึงเราควรใชเปนเครื่องทดสอบตัวเอง เปนเคร่ืองพิสูจน
ความอดทน ไมวูวาม ไมเอาอารมณ แตใชปญญา  
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เมื่อใชปญญาก็กลับไปขอ ๒ คือ ทมะ การฝกตน ซ่ึงเปน
เ ร่ื อ งของการ รู จั ก คิ ด พิ จารณา  คื อ แทน ท่ี ว า ถู กอา รมณ
กระทบกระท่ังแลวจะวูวาม เราก็ไมหมุนไปตามอารมณ แตเราเอา
เหตุผล โดยหันมาใชขอ ๒ ทมะ มาปรับ มาฝก มาแก จึงไดขอ ๒ 
กับขอ ๓ มาประสานกัน  

รวมความวาขอ ๓ เปนเร่ืองท่ีจะชวยใหเรามีความเขมแข็ง 
ยืนหยัด ฝาฟนสิ่งกีดขวางตางๆ ไปได 

รวมกําลังกันไดแลว                                
ก็มาเพิ่มพูนแผขยายความสุขใหไพศาล 

ตอไปขอ ๔ จาคะ แปลวา ความเสียสละ แตเวลาแปลอยาง
น้ีทําใหเกิดความรูสึกเหมือนกับวาจะตองฝนใจ คือ ท้ังๆ ท่ีไม
อยากให แตเราตองจําใจสละ อะไรอยางน้ี  

คนท่ีฝกดีแลว จะไมรูสึกฝนใจ เพราะมีคุณธรรม เหมือน
อยางคุณพอคุณแมท่ีมาทํามาใหแกลูกน้ัน การสละก็ไมเปนสละ 
การใหไมเปนการฝนใจ ตัวแปรน้ันก็คือความรักน่ีเอง  

ความรัก ก็คือความปรารถนาดีมีนํ้าใจ อยากใหอีกฝายหน่ึง
เปนสุข เหมือนคุณพอคุณแมใหของแกลูก ก็ไมตองฝนใจอะไร แลว
ก็ไมตองเปนทุกข  แตใหแลวกลับเปนสุขดวย เพราะวารักอยากให
ลูกเปนสุข พอใหแลว ลูกเปนสุข ตัวเองก็สมใจ แลวตัวเองก็เปนสุข  

คูครองก็เชนเดียวกัน ถามีความรักจริง มีเมตตา มีความรัก
ปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข ก็จะทําเพ่ือเขาได ใจก็คิดแตวาจะ
ทําอยางไรใหเขาเปนสุข อันน้ีแหละคือสิ่งท่ีเรียกวา “นํ้าใจ”  
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นํ้าใจน้ีจะเปนสิ่งท่ีประสานใหมีความระลึกถึงกัน ทางพระ
เรียกวาเปนธรรมเครื่องใหระลึกถึงกัน ทําใหจดจําอยูในใจ และ
เปนความซาบซึ้ง ซ่ึงเปนสิ่งท่ียึดเหน่ียวจิตใจใหมีความสามัคคีกัน
ลึกซ้ึงแนนแฟน 

เพราะฉะน้ัน ขอสุดทายน้ีจึงมาเสริมธรรมขอแรก คือสัจจะท่ี
เปนฐาน ใหมั่นคงย่ิงข้ึน โดยเปนตัวยึดเหน่ียวใหแนนเหนียวมั่นคง 
เพราะฉะน้ันขอสุดทายน้ีจึงสําคัญ ทานจึงเนนวาตองใหมีความรัก
ประเภทเมตตา อยางท่ียํ้าวาคือความรักท่ีอยากใหเขาเปนสุข  

เมื่ออยากใหเขาเปนสุข ก็ทําเพ่ือเขาไดโดยที่เราไมรูสึกเปน
ทุกข และเราก็ไมรูสึกวาจะตองฝนใจ แตถาเมื่อไรไมมีจาคะน้ี ก็จะ
ฝนใจทันที และจะเอาแตใจตัวเอง คือเรียกรองวาตองมาทําใหฉัน 
ถาไมทําใหฉัน ก็ขัดใจกัน ทําใหมีแตความขัดแยง  

แตพอคิดวาทําอยางไรจะใหเขาเปนสุข คราวน้ีแหละจะมีแต
เร่ืองดีท้ังน้ัน จะคิดข้ึนมาก็มีแตวา เอ ทําอยางไรนะจะใหเขาเปน
สุขได เหมือนอยางคุณพอคุณแมคิดถึงลูกวาจะทําอยางไรใหลูก
เปนสุข ซ่ึงดีท้ัง ๒ ฝาย ตัวเราก็มีความสุขเมื่อเห็นเขาเปนสุข สุข
ดวยกัน  

เพราะฉะน้ัน จาคะจึงเปนธรรมขอสําคัญท่ีทานเอามาปด
ทาย วาใหมีนํ้าใจตอกัน ใจกวาง ไมคับแคบ เปดใจตอกัน ยอม
สละความสุขของตนเพ่ืออีกฝายหน่ึงได  

ถามีนํ้าใจ สละความสุขใหแกกันไดอยางน้ีแลว ไมวาจะ
เผชิญชีวิตอยางไร ก็ไปดวยกันได อีกฝายหน่ึงมีความลําบาก
เดือดรอน ตั้งแตเจ็บไข ก็มาเฝาพยาบาลรักษาโดยไมเห็นแกหลับ
แกนอน และก็มีความสุขดวย เพราะมีนํ้าใจตอกัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
๕๐ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ตอจากน้ันก็ขยายนํ้าใจน้ีออกไปสูคุณพอคุณแมท้ังสองฝาย 
สูญาติมิตร และตอไปก็สูเพ่ือนมนุษยท่ัวไป มีอะไรท่ีเราจะชวย
เพ่ือนมนุษยใหมีความสุข หายทุกขยากได ก็ชวยเขาไป  

พอเรามีกําลังมากข้ึน มีเงินมีทอง ก็ไปบําเพ็ญประโยชน 
ชวยใหเพ่ือนมนุษยมีความสุข ความสุขของเราก็ขยายกวางย่ิงข้ึน 
ย่ิงมีคุณธรรมคือความรักท่ีถูกตองมากเทาไร ความสุขของเราก็ย่ิง
ขยายออกไปเทาน้ัน   

เพราะวา ความรักในที่น้ี คือความอยากใหเขาเปนสุข เมื่อ
ทําอะไรใหเขาเปนสุขได เราก็เปนสุขดวย  

เพราะฉะน้ัน คุณธรรมกับความสุขจึงไปดวยกัน ซ่ึงเปน
จริยธรรมท่ีถูกตอง อันจะไมตองฝนใจ 

คูครองเปนคูมิตร                           
มาชวยกันพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม  

เปนอันวาครบ ๔ ขอแลว ไดหลักฆราวาสธรรมน้ี คูครองก็ตั้ง
ครอบครัว ทําใหบานเรือน อบอุน รมเย็นเปนสุข มั่นคง และมี
ชีวิตชีวา ทวนหัวขออีกทีวา 

๑.  สัจจะ ความจริง เปนรากฐาน เหมือนกับตนไมมีรากแกว
ท่ีมั่นคงแข็งแรง 

๒. ทมะ ฝกตน ตั้งแตปรับตัว จนถึงปรับปรุงตนเอง พัฒนา
ชีวิตใหดีงามย่ิงข้ึน  

๓.  ขันติ อดทน ไดแกความเขมแข็งและทนทาน มีกําลังท่ีจะ
ฟนฝาสิ่งยากลําบากไปดวยกัน  



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๑ 

๔. จาคะ สละได คือใหความสุขของตัวแกอีกฝายหน่ึงได 
ดวยจิตใจท่ีมีความรักอยากใหเขาเปนสุข ซ่ึงกลายเปน
ความมีนํ้าใจ 

 เมื่อได ๔ ขอน้ี ก็มั่นใจไดวาชีวิตคูครองจะมีความเจริญ
มั่นคง มีความสุข แลวก็สามารถแผความสุขน้ีออกไปใหกวางขวาง
ย่ิงข้ึน เพราะชีวิตแตงงานที่ถูกตอง ก็คือการท่ีเรามาพัฒนาชีวิต
ของเราข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง 

เราเคยอยูคนเดียว เราพัฒนาชีวิตไดแคน้ี เมื่อเรามาอยูสอง
คน เราก็ควรจะพัฒนาไดมากยิ่งข้ึน โดยมาชวยกัน ใหคูครองเปน
กัลยาณมิตรแกกัน อยางพุทธภาษิตท่ีแสดงสถานะของภรรยาตาม
หลักพุทธศาสนาวา ภริยา ปรมา สขา แปลวา ภรรยาเปนยอดสหาย  

การมีคูครอง เทากับวาเราไดเพ่ือนท่ีมาอยูดวยกัน และมา
เปนท่ีปรึกษา มาเสริมกําลังแกกัน จึงย่ิงพัฒนาชีวิตไดดีย่ิงข้ึน  

ในแงน้ี ชีวิตสมรสก็เลยกลายเปนเวทีปฏิบัติธรรม ตัวเองก็
พัฒนาตนมากข้ึน แลวก็มีกําลังท่ีจะสรางสรรคทําความดีมากข้ึน 
กับท้ังมีกําลังท่ีจะชวยเหลือเพ่ือนมนุษยเก้ือกูลแกโลกมากข้ึนดวย 

เมื่อมีกําลังมากข้ึน คูครองจะแบงงานกันโดยคนหน่ึงทําดาน
หน่ึงๆ ก็ได หรือจะเสริมกันก็ได ในการท่ีจะทําความดีท่ีเปน
จุดหมายเพ่ือสังคมและประเทศชาติ แตไมวาจะทําอะไร ก็ทํา
ไดมากย่ิงข้ึน ขอเพียงใหตั้งจุดหมายไวใหดี  

เมื่อปฏิบัติไดถูกตองแลว ชีวิตแตงงานก็เปนชีวิตแหงความดี
งาม ท่ีจะไดเสริมประโยชนท้ังแกชีวิตตนเอง ชีวิตของครอบครัว 
วงศตระ กูล  ตั้ งแต บิดามารดาเปนตนไป  ตลอดจนสั งคม
ประเทศชาติท้ังหมด  



 
 
 
 
 
 
 
 
๕๒ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

รวมกันปลูกมงคลพฤกษ                        
เพ่ือชีวิตสมรสที่เปนสุขและมีคุณคา 

การเร่ิมชีวิตแตงงานน้ี ขอใหเหมือนกับวาคูครองท้ังสองมา
รวมกันปลูกตนไมข้ึนตนหน่ึง ซ่ึงเปนตนไมแหงวันวิวาห  

ตนไมแหงชีวิตสมรสน้ี จะตองใหมีคุณสมบัติ ๔ อยางของ
ตนไมท่ีดี คือ  

๑.  มีรากแกวท่ีแข็งแรงมั่นคง ซ่ึงจะชวยใหตนไมน้ันยืนตนอยู
ไดยืนนานมั่นคง อันไดแก สัจจะ  

๒. มีศักยภาพในการเจริญเติบโตงอกงาม สามารถแตก
ก่ิงกานสาขา มีดอกมีใบมีผลไดสะพรั่ง ขอน้ีไดแก ทมะ คือการ
พัฒนาตัวเอง ฝกตัวเองเร่ือยไป ไมวาจะเจออะไร ก็มองในแงการ
ฝก ใหชีวิตเปนสนามฝก เจอปญหา ก็เอามาเปนแบบฝกหัด ซ่ึงมี
แตดีท้ังน้ัน เพราะทําใหย่ิงเจริญงอกงามไปดวยกัน  

๓. มีความแข็งแรงทนทาน ตนไมจะยืนตนดํารงอยูไดดี ตอง
แข็งแรงทนทานตอดินฟาอากาศ ทนตอพืชตางๆ ท่ีอยูขางๆ ซ่ึงมา
แยงอาหาร หรือบางทีมีกาฝากและพวกแมลงตางๆ มาชอนมาไช 
ตลอดจนบางทีมีลมแรงเปนมรสุม ตองยืนตนผานพนภัยทุกอยาง
ไปใหได น้ีคือขอขันติ ความเขมแข็งอดทน 

๔. มีนํ้าเลี้ยงบริบูรณ ขอน้ีสําคัญ คือขอนํ้าใจแหงจาคะ ถา
ขาดอาหารเสียอยางเดียว ตนไมก็เฉาเห่ียวแหง ถึงจะแข็งแรง
อยางไร ก็อยูไมไหว แตถามีนํ้าหลอเลี้ยงดีแลว ตนไมก็จะชุมฉ่ําสด
ช่ืน ใบเขียวขจี งอกงาม มีดอกสวยนาดู มีผลดกดื่นไป  
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ตอนน้ีแหละ ตนไมเองก็ดีมีความสวยงาม แลวก็มองดูดี ใคร
มาเห็น ก็ช่ืนใจสดช่ืนไปดวย 

เหมือนอยางตนไมท่ีงอกงาม มีใบเขียวขจีดอกสะพรั่ง ใคร
มาเห็นก็สบายใจ ชีวิตครอบครัวท่ีอยูดีมีความสุข ใครมาเห็นก็ช่ืน
ใจดวย  

นอกจากนั้น เขายังไดอาศัย เหมือนตนไมท่ีใบดกเขียวขจี 
คนเดินทางมารอนๆ ก็เขาพักใตรมไม ไดอาศัยรมเงา มีความสุข 
แถมมีดอกใหช่ืนชมดวย ดอกก็สวยงาม หากเกิดหิวข้ึนมา ก็มีผล
ใหรับประทานอิ่มอีก แสนจะดี  

เพราะฉะน้ัน ชีวิตสมรสจะดี ถามีครบคุณสมบัติท้ัง ๔ และ
พอถึงขอ ๔ คราวน้ีก็มีความสุขท้ังในชีวิตคูครองเอง และแผ
ความสุขไปใหแกคนใกลเคียง ญาติมิตร แลวก็แผความสุขไปใหแก
เพ่ือนมนุษยท้ังหลายท่ัวไป 

ชี วิตสมรสท่ีมีคุณสมบัติครบ  ๔  ประการ  มี กําลังดี  มี
ความสามารถแผประโยชนสุขน้ันออกไป เหมือนกับตนไมท่ีมี
คุณสมบัติครบ ๔ ประการ ดังไดกลาวมา 

พรแหงธรรม นําความรักสูการสรางสรรค 
วันน้ีก็เหมือนกับวา คูวิวาห ไดมาเร่ิมปลูกตนไมแหงชีวิต

สมรสข้ึนแลว ก็ขอใหตั้งใจชวยกันบํารุงรักษาตนไมตนน้ีใหเจริญ
งอกงาม ใหมีคุณสมบัติท้ัง ๔ ประการดังไดกลาวมา ซ่ึงก็คือการมี
ธรรม ท้ัง สัจจะ ทมะ ขันติ และ จาคะ  



 
 
 
 
 
 
 
 
๕๔ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

พระสงฆขออวยชัยใหพรรวมกับคุณพอคุณแมท้ังสองฝาย
ดวย เพราะวาความมีจิตเมตตา คือความรักของคุณพอคุณแมน่ี
แหละเปนพรอันประเสริฐ อยางท่ีโบราณเราบอกวา ไปไหนๆ 
พระคุณของพอแมตามไปคุมครอง  

ยกตัวอยางเชนวา เพราะความรักของทาน จึงทําใหเรามีใจรัก
ทาน และนึกถึงทาน เวลาไปไหนนึกถึงคุณพอคุณแมข้ึนมาเมื่อใด ก็
ทําใหเรามีกําลังใจวา โอ คุณพอคุณแมรออยูนะ ทานรอเราอยู  

ถาเราไปเรียนหรือไปทํางานตางแดนหางไกล ทานรออยู
เมืองไทย กําลังรอฟงขาว ทานหวงเราอยู พอนึกถึงทาน เราก็มี
กําลังใจเรงศึกษาเลาเรียน เพ่ือทานจะไดยินขาวดีๆ แลวทานจะได
มีความสุข น่ีก็คือเรามีความต้ังใจดีตอทาน อยากใหทานเปนสุข  

ถาจะทําอะไรไมดี พอนึกถึงทาน ก็ย้ังใจวา โอ เดี๋ยวคุณ
พอคุณแมรูแลวทานจะเสียใจ อยางน้ีเรียกวาพระคุณของคุณ
พอคุณแมตามไปคุมครอง ท้ังยึดเหน่ียวจิตใจและคุมครองโดยให
กําลังใจ  

เพราะฉะนั้น จึงขอให้ตั้งใจอย่างท่ีพูดเมื่อกี้ คืออย่างน้อยตั้งใจ
ว่า ขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินแต่ข่าวท่ีดี เพียงแค่นี้ก็เริ่มได้ผลทันที  

ทีน้ี ระหวางท่ีเลาเรียนศึกษา ถาคิดถึงบานข้ึนมา พอคิดถึงก็
ตองนึกวา ตอนน้ีคุณพอคุณแมก็คิดถึงเรา และกําลังรอความหวัง
จากเรา ถาเรานําความสําเร็จไปให ทานก็จะมีความสุข  

พอคิดถึงอยางน้ี จิตใจแทนท่ีจะวาเหวหงอยเหงา ก็ไมวาเหว
หงอยเหงา แตกลับจะกระตือรือรนข้ึนมา ทําใหมีกําลังเลาเรียน
ศึกษาย่ิงข้ึน น่ีคือความรักท่ีถูกตอง ซ่ึงเปนกําลังเสริมซ่ึงกันและกัน 
แลวก็เสริมความสุขย่ิงข้ึนดวย  
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วันน้ี การปลูกตนไมแหงชีวิตสมรสมีความหมายขยายโยงไป
ถึงคุณพอคุณแม และญาติมิตรท้ังหมด ใหทุกคนเจริญงอกงามใน
ความสุขและความดี ไปดวยกัน  

ขอรวมใจกับคุณพอคุณแมท้ังสองฝาย และญาติมิตรทุกทาน 
ท่ีมีความรักความปรารถนาดีตอเจาสาว และเจาบาว ขออาราธนา
คุณพระรัตนตรัยอวยชัยใหพร  

รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา ดวยเดชานุภาพคุณพระ
รัตนตรัย พรอมท้ังบุญกุศล โดยเฉพาะความรักความเมตตาของ
คุณพอคุณแม และคุณความดีมีศรัทธาในธรรม ท่ีมาชวยใหเรา
นําเอาความรักมาเปนเคร่ืองสรางความเจริญในความดีงาม ให
เปนไปในทางสรางสรรค  

ขออานุภาพแหงกุศลความดีตางๆ เหลาน้ี มาเปนกําลัง
อภิบาลรักษาใหคูบาวสาว พรอมท้ังคุณพอคุณแม ญาติมิตร
ท้ังหลาย เจริญงอกงามดวยจตุรพิธพรชัย มีกําลังกาย กําลังใจ 
กําลังปญญา กําลังความสามัคคี ท่ีจะดําเนินชีวิตกาวหนาไปใน
การศึกษาเลาเรียน และอาชีพการงาน ใหประสบความสําเร็จสม
ความมุงหมาย ยังประโยชนสุขใหเกิดข้ึนแกชีวิตตน ครอบครัว วงศ
ญาติ สังคม ประเทศชาติ และชาวโลกทั้งหมด มีความรมเย็น งอก
งามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดกาลทุกเมื่อ 
เทอญ 
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ชีวิตคู่ในอุดมคต ิ
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สมชีวีกถา∗ 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ 
 อากงฺเขยฺยุ ํ  เจ  คหปตโย  อุโภ  ชานิปตโย  ทิฏฺเฐ เจว ธมฺเม       
อญ ฺญมญ ฺญํ  ปสฺสิตุํ  อภิสมฺปรายญ ฺจ   อญ ฺญมญ ฺญํ  ปสฺสิตุํ  อุโภว  อสฺสุ  
สมสทฺธา  สมสีลา  สมจาคา  สมปญ ฺญาติฯ 

บัดน้ี จักแสดงพระธรรมเทศนาใน สมชีวีกถา พรรณนา
หลักธรรมสําหรับสงเสริมชีวิตของคูครอง ใหราบร่ืนปรองดอง
สม่ําเสมอและสมกัน เพ่ือฉลองศรัทธาประดับปญญาบารมี       
ของคณะเจาภาพและทานสาธุชน เ น่ืองในงานมงคลสมรส        
เปนกุศลวิธีท่ีจะนําพระพุทธศาสโนวาทมาเปนเคร่ืองประสาทพร 
เพ่ิมพูนสิริมงคลแกคูสมรส ใหประสบความสุขความสวัสดี และ
ความเจริญรุงเรืองงอกงามไพบูลย แหงชีวิตครองเรือนตลอดกาล
นาน 

พิธีมงคลสมรสน้ัน ตามประเพณีไทยถือวาเปนกิจฝาย
คฤหัสถ สวนพิธีเก่ียวกับสงฆท้ังหมด รวมท้ังการมีพระธรรมเทศนา
น้ี นับวาเปนการทําบุญเน่ืองในงานมงคลสมรส เพ่ือใหเกิดธรรม
มงคลแกคูแตงงานหรือผูท่ีไดตกลงกันแลวท่ีจะแตงงานกัน 
                                                           
∗ พระธรรมเทศนา แสดงในงานมงคลสมรสของ นายเนาวรัตน พงษไพบูลย กับ  
นางสาวประคองกูล อิศรางกูร ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
๖๐ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

เม่ือมีคูครอง ก็มีทรัพยสินและญาติมิตรเพิ่มทวี 
 การมีคูครองน้ัน ถือกันวา เปนเหตุการณสําคัญย่ิงคร้ังหน่ึง
ในชีวิตของบุคคล เปนความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ ทําใหเกิดฐานะ
และหนาท่ีอยางใหม คือ ฐานะแหงสามี และฐานะแหงภรรยา 
พรอมท้ังหนาท่ี ซ่ึงผูกพันอยู กับฐานะท้ังสองน้ัน  อันเกิดจาก
ความสัมพันธ และความรับผิดชอบตอกัน  

ความสัมพันธและความรับผิดชอบน้ี มิใชจํากัดอยูเพียงใน
ระหวางคูสามีและภรรยาเทาน้ัน แตยังขยายออกไปถึงบุคคลและ
ทรัพยสิน เปนตน อันมีมาแตเดิมของแตละฝายอีกดวย เชน บิดา 
มารดา เครือญาติและมิตรสหายของคูครองเปนตน ทําใหเกิดผล
อีกอยางหน่ึง คือ การสมรสน้ี เทากับเปนวิธีเพ่ิมพูนจํานวนญาติ
มิตรและทรัพยสินตางๆ ใหมากมายกวางขวางข้ึนเปนทวีคูณ  
 อยางไรก็ตาม ผลดังกลาวน้ี จะเปนผลท่ีดีงามอยางแทจริง 
ก็ตอเมื่อผูสมรสรูจักรับผิดชอบ และรูจักปฏิบัติภาระหนาท่ีของตน
ตามความรับผิดชอบน้ันใหถูกตองดวยดี  

ดวยเหตุ น้ี  ผูสมรสท่ีปรารถนาความสุข  และความ
เจริญกาวหนา ท้ังของตนเอง ของคูครอง และของชีวิตครองเรือน
ท้ังหมด จึงตองเตรียมตัว เตรียมใจ ใหตระหนักในฐานะภาระและ
หนาท่ีตางๆ ท่ีตนจะตองกระทําในชีวิตครอบครัวไวใหพรอม เพ่ือ
ทําชีวิตครองเรือนของตนใหเปนความอยูรวมกันดวยความสุข 
บังเกิดประโยชน สงเสริมคุณคาแหงชีวิตของกันและกัน และทําให
การท่ีตนเขาไปเกี่ยวของสัมพันธกับคนอื่นๆ ท้ังหลาย กลายเปน
คุณประโยชน เปนความดี ความเจริญงอกงามแหงชีวิตทุกชีวิตท่ี
ตนเขาไปมีสวนรวมเก่ียวของน้ัน ท่ัวถึงกันท้ังหมด 
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แมบานดี ผูกใจสามีได และทําใหท้ังบานรมเย็น 
 ในสมัยพุทธกาล พระบรมศาสดาเคยทรงไดรับอาราธนา
จากคฤหบดีทานหน่ึง ใหทรงประทานโอวาทแกกุมารีท่ีจะแยก
ครอบครัวไปอยูในตระกูลสามี  

คร้ังน้ัน พระองคไดตรัสสอนกุมารีเหลาน้ัน ใหประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับแมบานหลายประการ หลักธรรมท่ี
ทรงประทานคร้ังน้ัน พระองคตรัสใหเหมาะสมกับสภาพสังคมของ
ชมพูทวีปยุคพุทธกาล ท่ีฝายพอบานเปนผูประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว จึงเปนหลักธรรมท่ีใชไดอยางดี ในสังคมไทยแบบเดิม 
ซ่ึงมีลักษณะการแบงงานในครอบครัวอยางเดียวกัน  
 บัดน้ี แมสังคมจะผันแปรไปตามกาลสมัย สตรีผูฉลาดก็
สามารถยึดถือสาระจากหลักธรรมเหลาน้ัน นํามาประพฤติปฏิบัติ
ใหเปนประโยชนแกชีวิตครอบครัวไดเปนอยางดี 
 ย่ิงกวาน้ัน แมในสมัยปจจุบัน ท่ีสภาพและระบบการตางๆ 
ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมากแลวน้ีเอง ก็ยังอาจกลาวยืนยันไดวา 
ในครอบครัวท่ีภริยายึดถือปฏิบัติเครงครัดตามหลักธรรมเหลาน้ี 
นับวามีปจจัยสําคัญอยางหน่ึงท่ีจะยึดเหน่ียวคํ้าจุนชีวิตครอบครัว
ไวใหมีความสุข ความราบรื่น มั่นคงดวยดี และความประพฤติ
เชนน้ีจะไมเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียหายแกชีวิตครอบครัวแต
ประการใด 
 ในพุทธโอวาทคร้ังน้ัน ทรงแสดงหลักธรรมสําหรับภรรยา ๕ 
ขอ ซ่ึงมีใจความดังน้ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
๖๒ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ข้อท่ี ๑ พึงเปนผูตื่นกอน นอนทีหลัง เอาใจใสคอยฟงวาจะมีอะไร
ใหชวยทํา ประพฤติแตสิ่งท่ีถูกใจ พูดคําไพเราะนารัก คือ 
รูจักปรนนิบัติถนอมนํ้าใจ 

ข้อท่ี ๒ คนเหลาใดเปนท่ีเคารพนับถือของสามี เชน บิดา มารดา 
ครู อาจารย ของสามี เปนตน ก็แสดงความเคารพนับถือ
ดวย เอาใจใสปฏิสันถารทานเหลาน้ันเปนอันดี 

ข้อท่ี ๓ เปนผูขยัน เอาใจใสในงานบานทุกอยาง เชน งานเก่ียวกับ
เสื้อผาเคร่ืองนุงหม เปนตน เฉลียวฉลาด รูจักคิดจัดทํางาน
เหลาน้ันใหเรียบรอยเหมาะสม 

ข้อท่ี ๔ เอาใจใสสอดสองดูแลคนในปกครองภายในบาน เชน คน
รับใช และคนงานตางๆ รูงานของเขาวาไดทําแลวหรือไม
เพียงใด มีใครเจ็บปวยไขเปนอยางไร เอาใจใสรักษา 
พยาบาล จัดแบงอาหารของบริโภคเผื่อแผใหตามสมควร 

ข้อท่ี ๕ รูจักประหยัดเก็บรักษาทรัพยสมบัติท่ีสามีหามาได ไมเลน
การพนัน ไมเปนนักด่ืม ไมทําลายผลาญทรัพยสมบัติ 

 นอกจากหลักความประพฤติเหลาน้ีแลว ในท่ีบางแหงทรง
แสดงคุณธรรมในใจกํากับไวเปนขอสุดทายดวย คือ การอยูครอง
เรือนดวยจิตใจโอบออมอารี ไมคับแคบดวยความตระหน่ีเห็นแกตัว  

คุณธรรมประจําใจน้ีเปนพ้ืนฐานชีวิตท่ีสําคัญ  ทําให
บานเรือนเปนสถานท่ีรมร่ืน แชมช่ืนเยือกเย็นเบิกบานใจ ท้ังแกผู
อาศัยท่ีอยูรวมกัน และแกผูไปมาหาสูเย่ียมเยือน มีญาติ มิตร 
สหาย เปนตน เปนสิริมงคลแกชีวิตครอบครัว  
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หลักธรรมขอตนๆ อันเปนความประพฤติท่ีแสดงออก
ภายนอก อาจเปลี่ยนแปลงประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพ
สังคมตามยุคสมัย แตคุณธรรมท่ีเปนพ้ืนใจ จะยังคงรูปเปนอยาง
เดียวกันตลอดทุกกาล 

สามีภรรยาที่ดีเอาใจใสทําหนาท่ีตอกัน 
 ท่ีแสดงมาน้ี เปนหลักความประพฤติในฝายภรรยา สวนใน
ฝายสามี แมไมพบท่ีทรงไดรับอาราธนาใหตรัสสอนโดยตรง แตใน
คราวท่ีทรงประทานโอวาทแกกุลบุตรผูหน่ึง วาดวยหนาท่ีอันพึง
ปฏิบัติตอบุคคลประเภทตางๆ ตามฐานะแหงความสัมพันธใน
สังคม พระองคไดทรงแสดงขอปฏิบัติท่ีสามีพึงทํานุบํารุงภรรยา
ของตนไว ๕ ประการ อธิบายสั้นๆ ได ดังน้ี 
ประการท่ี ๑  ใหความนับถือ ยอมรับฐานะแหงภรรยาและคูครอง 
ประการท่ี ๒  ยกยองใหเกียรติ ไมแสดงอาการเหยียดหยามดูหมิ่น 
ประการท่ี ๓  มีความซ่ือสัตย ไมนอกใจ 
ประการท่ี ๔  มอบความเปนใหญ แสดงความไววางใจในงานบาน 
ประการท่ี ๕ หาเคร่ืองประดับเคร่ืองแตงตัวมามอบใหเปนของฝาก

ของขวัญ แสดงนํ้าใจรักไมจืดจาง 
 ทรงแสดงตอไปวา ภรรยาท่ีสามีทํานุบํารุงเชนน้ี จะ(ตอง)
อนุเคราะหตอบสามีตนโดยฐานะ ๕ ประการ คือ 
ประการท่ี ๑ จะจัดดูแลงานบานใหเรียบรอยเปนอันดี 
ประการท่ี ๒  จะใสใจสงเคราะหคนขางเคียง คือหมูญาติ และขา

ทาสบริวารเปนอันดี 



 
 
 
 
 
 
 
 
๖๔ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ประการที่ ๓ จะซ่ือสัตย ไมประพฤตินอกใจสามี 
ประการที่ ๔ จะชวยประหยัดดูแลเก็บรักษาทรัพยสมบัติท่ีหามาได 
ประการที่ ๕ จะเปนผูขยัน เอาใจใส ไมเกียจครานในการงานท้ังปวง 

ชีวิตคูครองเจริญม่ันคง 
เม่ือมีคุณธรรมรองรับเปนฐาน 

หลักธรรมเทาที่แสดงมานี้ สวนใหญเปนขอปฏิบัติที่แสดงออก
มาภายนอก การแสดงออกภายนอกในทางท่ีดีงามเชนน้ี ยอมตอง
อาศัยมีคุณธรรมตางๆ เปนพ้ืนฐานอยูในจิตใจ ท่ีจะชวยใหคง
รักษาขอปฏิบัติเหลาน้ีไวไดมั่นคง ย่ังยืน และดวยความจริงใจ  

ดวยเหตุน้ี ผูครองเรือนจึงตองมีคุณธรรมสําหรับรักษา
ความสัมพันธอันดีน้ีไวเปนหลักในใจ ท่ีเรียกวา ฆราวาสธรรม หรือ 
ธรรมสําหรับชีวิตครองเรือน ๔ ประการ คือ 

๑. สัจจะ ความซ่ือสัตย จริงใจตอกัน เปนหลักสําคัญท่ีจะให
เกิดความไววางใจและไมตรีจิตสนิทตอกัน ขาดสัจจะเมื่อใดยอม
เปนเหตุใหเกิดความหวาดระแวงแคลงใจกัน เปนจุดเร่ิมตนแหง
ความราวฉาน ซ่ึงยากนักท่ีจะประสานใหคืนดีไดดังเดิม 

๒. ทมะ  การ รู จัก บังคับควบคุมอารมณ  ขมใจ  ระงับ
ความรูสึกตอเหตุบกพรองของกันและกัน รูจักฝกฝนปรับปรุงตน 
แกไขขอบกพรอง ปรับนิสัยและอัธยาศัยใหกลมกลืนประสานเขา
หากันได ไมเปนคนดื้อดานเอาแตใจและอารมณของตน  

คนท่ีขาดธรรมขอน้ี ยอมปลอยใหขอแตกตางปลีกยอยทาง
อุปนิสัยและการอบรม กลายเปนเหตุแตกแยกสามัคคีใหญโต และ
ถาไมสามารถปรับตนเขาหากันได ก็เปนอันตองทําลายชีวิตคูครอง
แยกทางขาดจากกัน 
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๓. ขันติ ความอดทน อดกลั้น ตอความหนักและความ
รายแรงท้ังหลาย  

ชีวิตของผูอยูรวมกัน นอกจากมีขอแตกตางขัดแยงทาง
อุปนิสัย การอบรม และความตองการบางอยาง ซ่ึงจะตองหาทาง
ปรับปรุงเขาหากันแลว บางรายอาจจะมีเหตุลวงเกินรุนแรง 
แสดงออกจากฝายใดฝายหน่ึง ซ่ึงอาจเปนถอยคําหรือกิริยาอาการ 
จะโดยต้ังใจหรือไมก็ตาม เมื่อเกิดเหตุเชนน้ี อีกฝายหน่ึงจะตอง
รูจักอดกลั้นระงับใจ ไมกอเหตุใหเร่ืองลุกลามกวางขยายตอไป 
ความรายจึงจะระงับลงไป  

นอกจากนี้  ยังจะตองมีความอดทนตอความลําบาก
ตรากตรํา และเร่ืองหนักใจตางๆ ในการประกอบการงานอาชีพ
เปนตน โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติความตกต่ําคับขัน ไมตีโพยตี
พาย แตมีสติอดกลั้นคิดอุบายใชปญญาหาทางแกไขเหตุการณให
ลุลวงไปดวยดี ชีวิตของคูครองที่เขมแข็งอดทน ก็จะประคับประคอง
พากันฝาฟนผานพนบรรดาเหตุรายอันเปนประดุจมรสุมแหงชีวิต
ไปได 

๔. จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ แบงปน ตลอดถึง
ความมีนํ้าใจเอื้อเฟอตอกัน ชีวิตบุคคลท่ีจะมีความสุข จะตองรูจัก
ความเปนผูใหดวย มิใชคอยจองแตจะเปนผูรับเอาฝายเดียว  

การใหในท่ีน้ี มิใชหมายแตเพียงการเผื่อแผแบงปนสิ่งของ
อันเปนเร่ืองท่ีมองเห็นและเขาใจไดงายๆ เทาน้ัน แตยังหมายถึง
การใหนํ้าใจแกกัน การแสดงนํ้าใจเอื้อเฟอตอกัน ตลอดจนการ
เสียสละความพอใจและความสุขสวนตัวได  



 
 
 
 
 
 
 
 
๖๖ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ดังเชนวา ในคราวท่ีคูครองประสบความทุกข ความเจ็บไข 
หรือมีธุรกิจใหญเปนตน ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน 
ขวนขวายชวยเหลือ เอาใจใสดูแล เปนท่ีพ่ึงอาศัย เปนกําลัง
สงเสริม หรือชวยใหกําลังใจไดโดยประการใดประการหนึ่ง ตาม
ความเหมาะสม  

รวมความวา  เปนผูมี จิตใจกวางขวาง  เอื้อเฟอเผื่อแผ
เสียสละ ไมคับแคบเห็นแกตัว ชีวิตครอบครัวท่ีขาดจาคะ ก็คลาย
การลงทุนท่ีปราศจากผลกําไรมาเพ่ิมเติม สวนท่ีมีมาแตเดิมก็คงท่ี
หรือคอยรอยหรอพรองไป หรือเหมือนตนไมท่ีมิไดรับการบํารุง ก็มี
แตอับเฉา รวงโรย ไมมีความสดช่ืนงอกงาม 
 ธรรม  ๔  ประการ  คือ  สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ  ท่ี
พรรณนามาน้ี มิใชประสงคใหเปนขอปฏิบัติ จํากัดเฉพาะใน
ระหวางคูครองเพียง ๒ คนเทาน้ัน แตมุงหมายใหใชท่ัวไปในชีวิต
การครองเรือนท้ังหมด โดยยึดถือเปนคุณธรรมพ้ืนฐานของจิตใจ 
ในการท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีงามกับคนท้ังหลายท่ีจะอยูรวม 
หรือติดตอเก่ียวของกัน ใหเหมาะสมตามฐานะน้ันๆ เพ่ือประโยชน
สุขท้ังแกชีวิตของตนเอง และแกชีวิตของคนอื่นๆ ในสังคม 

จะเปนคูสรางคูสม เม่ือมีสมธรรม ๔ ประการ 
 ชีวิตคูครองน้ี มีคําเรียกตามนิยมวา ชีวิตสมรส ในทาง
พระพุทธศาสนา มีคําสอนวา ชีวิตสมรสท่ีจะมีความสุข ราบร่ืน 
มั่นคงยืนยาวไดน้ัน คูสมรสควรมีคูธรรมท่ีสมหรือสม่ําเสมอกัน อัน
จะพึงเรียกไดวา สมธรรม ๔ ประการ คือ สมศรัทธา สมศีลา สมจาคา 
และ สมปัญญา  
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สมธรรม ๔ ประการน้ี เปนฐานรองรับชีวิตคูครองในระดับ
ท่ีลึกซ้ึงย่ิงกวาฆราวาสธรรม ๔ อยาง ท่ีกลาวมาแลว เพราะแสดง
ถึงความมีคุณสมบัติสมกัน และความมีลักษณะนิสัยสม่ําเสมอกัน
ของคูครอง ซ่ึงจะทําใหผูสมรสท้ังสองสมชีพ หรือสมชีวี คือ มีชีวิต
ท่ีสมหรือเสมอกัน สมธรรม ๔ ประการน้ัน คือ 

๑. สมศรัทธา  มีศ รัทธาสมหรือ เสมอกัน  ศรัทธา น้ัน 
หมายถึงความเช่ือ ความเลื่อมใส หรือความใฝนิยม เชน ความ
เช่ือถือในลัทธิศาสนา ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และความใฝ
นิยมในคุณคา หรือสิ่งท่ียึดถือเขาใจวาเปนความดีงามตางๆ  

ความมีศรัทธาสมกันยอมเปนสิ่งสําคัญเบ้ืองแรก ท่ีจะทํา
ใหชีวิตครองเรือนกลมกลืนสนิทสนมแนนแฟน เพราะศรัทธาเปน
เคร่ืองหลอหลอมความรูสึกนึกคิด และเปนพลังชักจูงใจในการ
ดําเนินชีวิต และกระทํากิจการตางๆ ความมีศรัทธาสมกัน ตั้งตน
แตความเชื่อถือในลัทธิศาสนาอยางเดียวกัน ตลอดจนการมี
รสนิยมแนวเดียวกัน จึงเปนสิ่งสําคัญมากในชีวิตสมรส  

ถาศรัทธาเบ้ืองตนไมเปนอยางเดียวกัน ก็ตองตกลงปรับให
เปนไปดวยความเขาใจตอกัน 

๒. สมศีลา มีศีลคือความประพฤติสมหรือเสมอกัน คือ มี
ความประพฤติท่ีเขากันได อยูในระดับเดียวกัน ไมเปนเหตุใหเกิด
ความรังเกียจ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือขัดแยงรุนแรงตอกัน เชน 
ฝายหน่ึงปากราย ชอบกลาวคําหยาบคาย อีกฝายหน่ึงไดรับการ
อบรมกวดขันมาทางดานการพูดจาสุภาพออนหวาน ทนฟงคํา
หยาบไมได หรือฝายหน่ึงชอบเปนนักเลงหัวไม แตอีกฝายหน่ึงชอบ
ชีวิตสงบไมวุนวาย ก็อาจเปนทางเบ่ือหนายราวฉานเลิกรางกัน 
หรืออยูอยางทนทุกขทรมาน 
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๓. สมจาคา มีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผเสียสละสมหรือเสมอกัน 
ในชีวิตของบุคคลท่ีตองติดตอเก่ียวของสัมพันธกับคนอื่นๆ เร่ิมแต
ญาติมิตรสหายเปนตนไปน้ัน ธรรมขอสําคัญท่ีจะตองแสดงออกอยู
เสมอก็คือ ความมีนํ้าใจ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีใจกวางขวาง 
การชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน หรือในทางตรงขาม ก็เปนความ
ตระหน่ี ความมีใจคับแคบ กระดาง คูครองท่ีมีจาคะไมสมกัน ยอม
มีโอกาสเกิดความขัดแยงกระทบกระเทือนจิตใจกันอยูเร่ือยไป ทํา
ใหชีวิตครอบครัวเปนชีวิตท่ีเปราะ มีทางท่ีจะแตกราวไดงาย 

๔. สมปญญา มีปญญาสมหรือเสมอกัน ปญญาหมายถึง
ความรูจักเหตุ รูจักผล รูจักดีช่ัว รูจักประโยชนมิใชประโยชน ความ  
รูจักคิด ความสามารถในการใชความคิด และเขาใจในเหตุผล  

ความมีปญญาสมกันมิไดหมายความวาคูครองท้ังสอง
ฝายจะตองไดเลาเรียนศิลปวิทยาการ ทรงความรูเ ช่ียวชาญ
เหมือนๆ กัน แตหมายถึงการมีความคิด การรูจักรับฟงและเขาใจ
ในเหตุผลของกันและกัน และการชวยเปนคูคิดของกันและกันได 
อยางท่ีกลาวกันงายๆ วาพูดกันรูเร่ือง  

คุณธรรมขอน้ีก็เปนสิ่งสําคัญย่ิง เพราะสามีภรรยาเปนผูอยู
รวมใกลชิดกันทุกเวลา จําตองมีความเขาใจกัน รวมคิดรวม
ปรึกษาหารือกัน บรรเทาขอหนักใจและชวยกันหาทางแกไขปญหา
ตางๆ เปนกําลังแกกันและกันได  

ความมีปญญาสมกันน้ี นอกจากเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจ
ทําใหมีความสนิทสนมกันดวยดีแลว ยังทําใหชีวิตของคูครองท้ัง
สองฝาย เปนชีวิตท่ีสงเสริมคุณคาเพ่ิมกําลังแกกันและกันอีกดวย 
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 พระบรมศาสดาตรัสแสดงวา สมธรรม ๔ ประการน้ี จะ
เปนเหตุใหคูสามีภรรยาไดพบกันท้ังชาติน้ีและชาติหนาตามความ
ประสงค  สมดังพุทธพจน ท่ียกข้ึนเปนนิกเขปบทเบ้ืองตนวา      
“อากงฺเขยฺยุํ เจ คหปตโย อุโภ ชานิปตโย” ดังน้ีเปนตน  

แปลความวา ถาคูสามีภรรยาหวังจะไดพบกันท้ังชาติน้ี
และชาติหนาแลวไซร ท้ังสองพึงเปนผูมีศรัทธาสมกัน มีศีลสมกัน 
มีจาคะสมกัน มีปญญาสมกัน ดังน้ี 
 ความสมหรือเสมอกันของคูครองตามหลักธรรม  ๔ 
ประการน้ีมีความสําคัญอยางมาก เพราะบุคคลท้ังสองมามีชีวิต
อยูรวมกันใกลชิดย่ิงกวาใครๆ จนในทางโลกกลาววาเปนบุคคล
เดียวกัน การท่ีจะมารวมเขาดวยกัน จึงตองอาศัยความประสาน
กลมกลืนเหมาะสมกันตามทางธรรมดังกลาวมา  

จะรวมชีวิตกันท้ังที 
ควรคิดใหดีวาจะเปนคูประเภทใด 

การอยูครองเรือนของคูสมรสน้ัน เปนการรวมกันนําชีวิตท้ัง
สองผานเหตุการณท้ังปวงท้ังท่ีดีและรายไปดวยกัน เปนชีวิตท่ีรวม
สุขรวมทุกขท้ังปวง ในแงน้ี ทานจึงถือวาท้ังสองฝายเปนเพ่ือนหรือ
เปนสหายกัน และเปนเพ่ือนท่ีย่ิงกวาเพ่ือนใดๆ เพราะรวมรูเห็น
เหตุการณ รวมรับสุขทุกขครบถวนพรอมกันกวาเพ่ือนอื่นๆ ดังพุทธ
ภาษิตท่ีวา “ภริยา ปรมา สขา” แปลวา ภรรยาเปนเพ่ือนอยางย่ิง 
หรือ ภรรยาเปนยอดสหาย โดยความหมายวาเปนคูรวมสุขรวม
ทุกข ดังอธิบายมาแลว 
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อน่ึง พึงสังเกตวา ในทางพระศาสนา ทานแสดงเพื่อนใกล
ตัวไวอีกบุคคลหน่ึง ดังพุทธภาษิตวา “มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร” แปลวา 
มารดาเปนมิตรในเรือนของตน พุทธภาษิตน้ี มิไดขัดแยงกับพุทธ
ภาษิตขอกอนท่ีวา ภรรยาเปนเพ่ือนอยางย่ิงน้ันแตประการใด 
เพราะเพงความคนละอยาง  

ในพุทธภาษิตขอกอน ทานมุงแสดงลักษณะความเปนไป
ของชีวิตหรือความสัมพันธท่ีมองเห็นไดในภายนอกวา ภรรยาเปน
ผูดําเนินชีวิตอยูดวยกัน รวมทุกขรวมสุขกับสามี  

สวนในพุทธภาษิตขอหลัง ทานมุงแสดงถึงคุณธรรมในใจ 
เพราะคําวามิตร มีความหมายเพงเล็งไปในทางดานจิตใจและ
คุณธรรมมากกวาคําวาสหายและเพ่ือน ตามพุทธภาษิตขอท่ีสองน้ี
จึงมีความหมายวา ในบานของแตละคน มีมารดาเปนผูมีเมตตา มี
ความปรารถนาดีตอบุตร เปนท่ีวางใจ พ่ึงอาศัยไดอยางแทจริง 
เปนมิตรแทคูบานแนนอนอยูทานหน่ึงแลว 
 ในกรณีน้ี หากภริยาผูใดสามารถปฏิบัติตนทําจิตใจใหเปน
มิตรแท มีเมตตาปรารถนาดีตอสามีไดอยางแทจริง เหมือนอยาง
มารดาแลว พระบรมศาสดาก็ตรัสยกยองภริยาน้ันวาเปน มาตาสม
ภริยา หรือ มาตาภริยา คือ ภรรยาเสมอดวยมารดา หรือ ภรรยาเย่ียง
มารดา  

สวนภรรยาผูมีคุณธรรมอยางอื่น ก็ตรัสเปรียบไวเหมือนพี่
นองหญิง เหมือนเพ่ือน เปนตน ดังท่ีเคยตรัสสอนนางสุชาดา ผู
เปนสะใภของอนาถปณฑิกเศรษฐีวา มีภริยาอยู ๗ ประเภท เปน
ฝายราย ๓ ประเภท และฝายดี ๔ ประเภท คือ 
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๑. วธกาภริยา ภรรยาเย่ียงเพชฌฆาต ไดแกภรรยาผูมีจิต
ประทุษราย ปรารถนาความเสื่อมเสียหายแกสามี ดู
หมิ่นและคิดหาทางทําลายสามี 

๒. โจรีภริยา ภรรยาเย่ียงโจร ไดแกภรรยาผูลางผลาญ
ทรัพยสมบัติท่ีสามีหามาได 

๓. อัยยาภริยา ภรรยาเย่ียงนาย ไดแกภรรยาผูไมใสใจการ
งาน เกียจคราน รับประทานมาก ปากราย หยาบคาย 
ใจเห้ียม ขมสามี 

๔. มาตาภริยา ภรรยาเย่ียงมารดา ไดแกภรรยาผูหวังดีทุก
เวลา คอยหวงใยรักษาสามีเหมือนมารดาปกปองบุตร 
และประหยัดรักษาทรัพยสมบัติท่ีหามาได 

๕. ภคินีภริยา ภรรยาเย่ียงนองสาว ไดแกภรรยาผูเคารพ
สามีดังนองกับพ่ี มีใจออนโยน คลอยตามสามี 

๖. สขีภริยา ภรรยาเย่ียงสหาย ไดแกภรรยาท่ีพบสามี
เมื่อใดก็ปลาบปลื้ม ดีใจเหมือนเพื่อนพบเพื่อนผูจากไป
นาน เปนคนมีตระกูล (ไดรับการศึกษาอบรม) มีความ
ประพฤติดี รูจักปฏิบัติสามี 

๗. ทาสีภริยา ภรรยาเย่ียงนางทาสี ไดแกภรรยาท่ียอมอยู
ใตอํานาจสามี ถูกขูตะคอกเฆี่ยนตี ก็ทนได ไมโกรธ
ตอบ  



 
 
 
 
 
 
 
 
๗๒ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

คนดีมาครองคู คือเอาคุณคาของชีวิตมาเสริมกัน 
และทวีกําลังในการสรางสรรค 
 พรรณนาความตามท่ีแสดงมาท้ังหมดน้ี  ควรถือเอา
สาระสําคัญท่ีเปนใจความอยางหน่ึงวา หลักธรรมสําหรับการครอง
เรือน ท่ีสอนใหคูครองมีความสมกันท้ังหลายก็ดี ใหรูจักปฏิบัติ
หนาท่ีถนอมรักษานํ้าใจกันดวยประการตางๆ ก็ดี รวมท้ังหมดน้ี 
ลวนมีความมุงหมายเพ่ือใหการครองเรือนของคูสามีภรรยา 
เปนไปในทางท่ีสงเสริมคุณคาแหงชีวิตของกันและกัน และเปน
เคร่ืองอุปถัมภสงเสริมเพ่ิมพูนกําลังแกกัน เชน เมื่อมีคุณธรรม
ความดีอยูแลว ก็จักไดบําเพ็ญคุณธรรมความดีเหลาน้ันใหเพ่ิมพูน
ย่ิงๆ ข้ึนไป เมื่อกระทําประโยชนตนอยู ก็จักไดกระทําประโยชนน้ัน
ใหเขมแข็งหนักแนนย่ิงๆ ข้ึนไป เมื่อบําเพ็ญประโยชนผูอื่นอยู ก็จัก
ไดมีกําลังชวยกันบําเพ็ญประโยชนน้ันใหกวางขวางไดผลดีย่ิงๆ ข้ึน
ไป เปนการสรางเสริมความสุขความเจริญกาวหนาท้ังแกชีวิต
ตนเอง ชีวิตคูครอง และชีวิตอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดถึงสังคม
สวนรวม ทําตนใหเปนผูควรไดช่ือวาเปนสัตบุรุษ หรือ สัปปุรุษ ซ่ึง
เปนบุคคลท่ีดีมีคา ตามความหมายของพระพุทธศาสนา  

ดังพุทธพจนแสดงปฏิปทาของสัตบุรุษวา 
ภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูล ย่อมเกิดเพื่อ

ประโยชน์ เพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุข แก่ชนเป็นอันมาก แก่
บิดามารดา แก่บุตรภรรยา แก่คนรับใช้และกรรมกร แก่มิตร
และผู้ร่วมงาน แก่บรรพชน แก่รัฐ แก่ทวยเทพ และแก่
สมณพราหมณ์ท้ังหลาย เปรียบเหมือนมหาเมฆท่ีตกลงมา 
ยังข้าวกล้าให้เจริญงอกงามท่ัวไป ก่อให้เกิดประโยชน์ ความ
เก้ือกูล และความสุข แก่ชนเป็นอันมาก 



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๓ 

ประโยชนสุขอันกวางขวางซ่ึงเกิดมีเพราะสัตบุรุษเชนน้ี 
ยอมตองเร่ิมตนจากวงแคบออกไปกอนตามลําดับ คือเร่ิมจาก
ครอบครัว และเร่ิมจากการประพฤติปฏิบัติตอกันระหวางคูครอง
ท้ังสองแตละฝาย  

เมื่อคูครองตางฝายมีคุณธรรมและรูจักปฏิบัติหนาท่ีของ
ตน เปนกําลังสงเสริมแกกัน ทําชีวิตครอบครัวใหมีความสุขความ
เจริญแลว ก็จะแผขยายประโยชนสุขน้ันออกไปใหกวางขวางได
สําเร็จสมความปรารถนา  
 ดังน้ัน ชีวิตครองเรือนท่ีมุงหมายในพระศาสนา จึงไดแก
ชีวิตท่ีคูวิวาหมารวมอุปถัมภซ่ึงกันและกัน เพ่ิมพูนคุณคาแหงชีวิต
ท้ังสอง ทวีกําลังในการบําเพ็ญประโยชนสุขใหภิญโญแผไพศาล  

คูสมรสใดดําเนินชีวิตครอบครัวของตนใหมีคุณลักษณะ
สมดังท่ีไดพรรณนามา ก็จักไดช่ือวาเปนคูครองท่ีควรยกยอง
สรรเสริญ ควรนับวาเปนชีวิตครองเรือนท่ีประสบความสําเร็จดวยดี 
โดยนัยดังไดวิสัชนามา  
 บัดน้ี บิดามารดา ญาติมิตร และทานท่ีเคารพนับถือของคู
วิวาห ไดมาประชุมพรอมเพ่ืออํานวยพรแกคูสมรสท้ังสอง และคู
บาวสาวไดรวมกันบําเพ็ญทานมัยบุญกิริยาวัตถุแกพระภิกษุสงฆ
แลว   

ขออํานาจคุณพระรัตนตรัย อํานาจบุญกุศลท่ีท้ังสองได
บําเพ็ญ และอํานาจแหงกุศลจิตของญาติมิตรท่ีมาประชุมท้ังปวง 
จงเปนพลวปจจัยอํานวยพรแกคูบาวสาวท้ังสอง ใหประสบจตุรพิธ
พร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการ  



 
 
 
 
 
 
 
 
๗๔ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

จงเจริญดวยอิฏฐารมณสมตามคําบาลีอนุโมทนาของ
พระภิกษุสงฆวา เต อตฺถลทฺธา ทานท้ังสองจงไดรับประโยชน
สมหมาย สุขิตา จงเปนผูมีความสุข วิรุฬฺหา พุทฺธสาสเน จงเปนผู
เจริญงอกงามในคําสอนของพระพุทธเจา อโรคา จงเปนผูไมมีโรค
เบียดเบียน สุขิตา โหถ สห สพฺเพหิ ญาติภิ ขอจงประสบความสุขพร่ัง
พรอมดวยหมูญาติท้ังปวง โดยท่ัวกัน 
 รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาใน  สมชี วีกถา 
พรรณนาคุณธรรมสําหรับคูสมรส พอสมควรแกเวลา ยุติลงแต
เพียงน้ี เอวํ ก็มีฯ 
 



 
 
 
 
 
 
 

โอวาทวันมงคลสมรส∗ 

 วันน้ีเปนวันมงคลของคุณโสภณ และคุณวิมลวรรณ คุณ
พอคุณแม ทานผูใหญท่ีเคารพนับถือ และทานผูปรารถนาดี
ท้ังหลายไดพรอมใจกันจัดพิธีน้ีข้ึน ท้ังน้ีก็โดยหวังใหเกิดความเปน
สิริมงคลแกชีวิตของคูบาวสาวท้ังสอง 

เริ่มตนดี มงคลก็เกิดข้ึนมาทันที 
 ประการแรกก็ไดใหทานท้ังสองมาอยูใกลชิดพระรัตนตรัย 
ซ่ึงในพิธีน้ี ไดมีพระพุทธรูปเปนตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจา และ
พระสงฆเจริญพระพุทธมนต ซ่ึงเปนคําสอนของพระพุทธเจา 
กลาวคือพระธรรม และองคพระภิกษุซ่ึงมาเจริญพระพุทธมนตใน
ท่ีน้ี ก็เปนตัวแทนของพระสงฆ นับวามีตัวแทนพระรัตนตรัยมา
พรอมมูลในท่ีน้ี  
 พระรัตนตรัยน้ันเปนท่ีเคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน 
แมในพิธีอันสําคัญน้ี เราก็มาอยูกันในท่ีพรอมหนาของพระ
รัตนตรัย เพ่ือเปนเคร่ืองบํารุงนํ้าใจใหมีจิตใจผองใส เปนการ
ยกระดับจิตใจไวในท่ีสูง จึงใหเกิดความเปนสิริมงคลและเปนนิมิต
ท่ีดี คือใหเปนการเร่ิมตนท่ีดีงาม  
                                                           
∗ แสดงในมงคลวาร ของคุณโสภณ และคุณวิมลวรรณ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
๗๖ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ในเวลาเดียวกันน้ัน ก็เปนการใหความสําคัญแกเหตุการณ
ในชีวิตของบุคคลท้ังสอง แตท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญก็คือ ความรัก 
ความปรารถนาดี ความมีเมตตาธรรมของทานผูใหญ และญาติ
มิตรท้ังหลายน้ัน ซ่ึงชวยบันดาลใหจัดพิธีน้ีข้ึน และมารวมในพิธีน้ี
เพ่ืออวยชัยใหพร 

ประการสําคัญในอันดับตอไป ที่จะใหเกิดความเปนสิริมงคล
พรอมกันก็คือ ทางฝายของคูบาวสาวน้ันเอง ท่ีจะเปดใจรับเอา
ความเปนสิริมงคลและความปรารถนาดีของทานผูใหญท่ีนับถือ 
 ถาหากไดพรอมกันทุกฝายอยางน้ี คือ มีพระรัตนตรัยเปน
ประธาน มีความรักความปรารถนาดีและเมตตาธรรมของผูใหญ
ท่ีมารวมงานน้ี และมีความพรอมใจ ความเปดใจรับ ความผองใส
ในกายและใจของคูบาวสาวแลว ก็จะเปนสิริมงคลโดยสมบูรณ 
เพราะความเปนสิริมงคลน้ีตองเร่ิมตนท่ีจิตใจกอน จิตใจท่ีเบิกบาน
ผองใสน่ันเองจะแสดงออกมาในชีวิตและกิจการงาน  

ในเมื่อกาละน้ีเปนโอกาสของความเปนสิริมงคล อาตมาก็
จะขอกลาวเร่ืองมงคลสักเล็กนอย เพ่ือเสริมความเปนมงคลให
ย่ิงข้ึนไป 

มงคลแทไมจบแคพิธี 
 ถากลาวตามหลักพระศาสนาแลวพูดไดวา มงคลน้ัน
จัดเปน ๒ อยาง อยางแรกเรียกวา พิธีมงคล หรือ มงคลพิธี ไดแก 
การจัดเตรียมพิธีการตางๆ ดังท่ีปรากฏข้ึนท่ีน้ี เรียกวา พิธีมงคล 
สวนอีกอยางหน่ึงเรียกวา ธรรมมงคล มงคลคือธรรม หรือ ตัวธรรม
น่ันเองทําใหเกิดสิริมงคล 
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 อยางแรกคือ “พิธีมงคล” มีความหมายวา เมื่อมีเหตุการณ
สําคัญอยางใดอยางหน่ึง เราก็จัดเปนพิธีข้ึน นอกจากใหความ  
สําคัญแกเหตุการณน้ันแลว ก็เปนโอกาสใหคนท่ีเก่ียวของใกลชิด
ท้ังหลายไดมารวมกัน พรอมกัน มีความสามัคคีในพิธีน้ัน และจะ
ไดอวยชัยใหพร ตลอดจนมีความสนุกสนานร่ืนเริงตางๆ อีกท้ังจะ
ไดเปนท่ีระลึกสืบไปภายหนา เมื่อวันเวลาลวงไปแลว วันหลังยอน
มาหวนรําลึกถึง จะไดเปนเคร่ืองเตือนใจท่ีดีงาม ท้ังในดานท่ีเปน
ความคิด และดานท่ีเปนความสัมพันธตอกัน ซ่ึงเปนเครื่องยึดเหนี่ยว
ทางใจของบุคคล ดังน้ัน มงคลพิธีจึงเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึง 
 แตมงคลพิธีอยางเดียวยังไมพอ ความเปนสิริมงคลจะ
พรอมสมบูรณตอเมื่อมีมงคลท่ีสองดวย คือ “ธรรมมงคล” มงคล
คือธรรม ธรรมคืออะไร ธรรม คือความจริงความถูกตองดีงาม  

ความดีงามท่ีมีในบัดน้ีก็อยางท่ีกลาวแลวคือ ความมีจิตใจ
เปนบุญเปนกุศล และนึกถึงสิ่งท่ีดีงาม ทําจิตใจของเราใหผองใส 
พรอมท้ังความมีเมตตาธรรมของทานท่ีมารวมพิธี ในเวลาใดความ
ดีงามมีอยูพรอมในจิตใจของแตละคนแลว ก็เกิดเปนธรรมมงคล
ข้ึน เสริมใหมงคลพิธีเปนพิธีท่ีสมบูรณพรอมทุกอยาง 

เปนมงคลตลอดชีวิต 
เม่ือครองเรือนดวยธรรม ๔ 
 อยางไรก็ตาม ควรจะไดกลาวถึงธรรมท่ีเหมาะเฉพาะใน
โอกาสแหงพิธีน้ันๆ ไวดวย เพราะธรรมคือคุณธรรมความดีงาม
เหลาน้ี เปนธรรมมงคลคูชีวิต ท่ีมีไวสําหรับประพฤติปฏิบัติกัน
ตลอดเร่ือยไป และทําใหเกิดความเปนสิริมงคลระยะยาวตลอดชีวิต  



 
 
 
 
 
 
 
 
๗๘ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

เพราะฉะน้ัน อาตมาจึงจะไดกลาวถึงธรรมท่ีเปนหลักคํา
สอนของพระพุทธเจาบางประการ ซ่ึงจะนําใหเกิดคุณงามความดี
น้ันๆ ใหเหมาะสมกับโอกาสน้ี โดยขอแสดงเปนหมวดหมู 
 ธรรมหมวดหนึ่งท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวเหมาะกับ
โอกาสพิธีน้ี คือ ฆราวาสธรรม ๔ ประการ  

ฆราวาสธรรม แปลวา ธรรมสําหรับการครองเรือน มีอยู ๔ 
ขอดวยกัน คือ หน่ึง สัจจะ แปลวา ความจริง สอง ทมะ แปลวา การ
ฝกฝนปรับปรุงตน สาม ขันติ ความอดทน สี่ จาคะ ความเสียสละ 
ความเอื้อเฟอ ความมีนํ้าใจ  

จะขอกลาวถึงธรรม ๔ ประการน้ี โดยสังเขป 
๑. สัจจะ ความจริง อาจแบงแยกได ๓ ดาน ความจริงข้ัน

ท่ีหน่ึง คือ ความจริงใจ ซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุด คนท่ีจะมา
เก่ียวของกัน ตองมีรากฐานจากความจริงใจเปนสําคัญท่ีสุด และ
เปนรากฐานท่ีมั่นคงของความสัมพันธท่ีดีงาม ความจริงใจแสดง
ออกเปนความซ่ือสัตยตอกัน  

จากน้ันก็ จริงวาจา คือพูดจริง ข้ันท่ี ๓ จริงการกระทํา คือ
การทําจริงตามท่ีใจคิดไว ตามท่ีวาจาพูดไว ตลอดจนกระท่ังในการ
ดําเนินชีวิต ประกอบกิจกรรมตางๆ ก็ตั้งใจทําจริงดังท่ีตั้งความมุง
มาดปรารถนาไว แตท้ังหมดน้ีก็มีความจริงใจน่ันเองเปนรากฐาน  

ความจริงใจเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหความสัมพันธ
มั่นคงย่ังยืน  

๒. ทมะ แปลวา ความฝกฝนปรับปรุงตน ทมะน้ีเปนขอ
สําคัญในการท่ีจะใหเกิดความเจริญกาวหนา  



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๙ 

 ประการแรกท่ีสุด ท่ีจะเห็นไดงายในความเกี่ยวของ
สัมพันธกัน ก็คือ บุคคลท่ีมาอยูรวมสัมพันธกันน้ัน ยอมมีพ้ืนเพ
ตางๆ กัน มีอุปนิสัยใจคอและสั่งสมประสบการณมาไมเหมือนกัน 
แตเมื่อมาอยูรวมกันแลว ก็จําเปนท่ีจะตองปรับตัวเขาหากัน  
 ในเมื่อมีพ้ืนเพตางกัน สั่งสมมาคนละอยาง ก็อาจมีการ
แสดงออกท่ีขัดแยงกัน หรือไมสอดคลองกันไดบาง การท่ีจะทําให
เกิดความราบร่ืนเปนไปดวยดี ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนเขาหากัน 
รูจักท่ีจะขมใจไว แลวรูจักท่ีจะสังเกต ใชสติปญญาพิจารณาสิ่งท่ี
ผิดแปลกไปจากความคิดนึกตามความหวังความปรารถนาของตน 
เมื่อไมวูวาม ขมใจไวกอน และใชสติปญญาพิจารณา ก็หาทางท่ี
จะปรับตัวเขาหากันดวยดีดวยวิธีท่ีเปนความสงบ และเปนทางท่ี
จะรักษานํ้าใจกันไวได มีความปรองดองสามัคคี อันน้ีก็เปนการ
ปรับตัวอยางหน่ึง  
 นอกจากนั้น ในการอยูรวมกับบุคคลภายนอก หรือใน
กิจการงานและสิ่งแวดลอมท้ังหลาย เราก็ตองรูจักปรับตัวเขากับ
บุคคล การงาน และสิ่งแวดลอมเหลาน้ัน และรูจักปรับปรุงฝกฝน
ตัวใหดีย่ิงข้ึน ดวยการขวนขวายหาความรูใหเทาทันสิ่งแปลกใหม
อยูเสมอ เปนตน ชีวิตจึงจะเจริญกาวหนาได  
 ทมะน้ีตองมีปญญาเปนแกนนําสําคัญ เพราะตองรูจักคิด
พิจารณา และมีความรูความเขาใจ จึงจะปรับตัว และฝกฝน
ปรับปรุงตนได 

๓. ขันติ ความอดทน ความอดทนเปนเร่ืองของพลัง ความ
เขมแข็ง ความทนทาน  



 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

 คนเราเมื่ออยูรวมกัน ทานวาเหมือนลิ้นกับฟน ยอมมี
โอกาสท่ีจะกระทบกระท่ังกัน จึงตองมีความหนักแนน ความ
เขมแข็งในใจท่ีจะอดทนไวกอน เรียกวา อดทนตอสิ่งกระทบใจ  

นอกจากน้ัน ก็อดทนตอความเจ็บปวดเมื่อยลาทางกาย 
และอดทนตอความลําบากตรากตรํา ในการทําการงาน เปนตน ซ่ึง
จะทําใหสามารถฝาฟนอุปสรรคลุลวงไปได  
 ถาหากวาบุคคลสองคนหรือหลายคนมาอยูรวมกันแลว 
เอาความเขมแข็งท่ีมีอยูของแตละคนมารวมกันเขา ก็จะเพิ่มกําลัง
ความเขมแข็งใหมากข้ึน จะสามารถรวมฝาฟนอุปสรรคและเพียร
สรางสรรครุดหนาไปสูความสําเร็จ อันน้ีเปนเร่ืองของขันติ ความ
อดทน ท่ีจะชวยเสริมใหมีความกาวหนา เจริญมั่นคง และพร่ัง
พรอมดวยความสําเร็จ 

๔. จาคะ แปลวา ความเสียสละ เร่ิมแตความมีนํ้าใจ คือ
ความพรอมท่ีจะเสียสละความสุขสวนตัวใหแกผูอื่น โดยเฉพาะผู
อยูรวมกัน ก็จะตองมีความเสียสละตอกัน เชน เวลาฝายหน่ึงไม
สบายเจ็บไขไดปวย อีกฝายหน่ึงก็ตองเสียสละความสุขของตนเอง
เพ่ือชวยรักษาพยาบาล อยางนอยก็มีนํ้าใจท่ีจะระลึกถึง  

เมื่อจะทําอะไรก็ตาม ก็มีนํ้าใจคํานึงถึงความสุขของอีก
ฝายหน่ึง เมื่อฝายหน่ึงมีนํ้าใจคํานึงถึงความสุขความเจริญงอก
งามของอีกฝายหน่ึง อยางน้ีก็เรียกวามีจาคะ   
 จาคะน้ีพึงเผื่อแผไปยังญาติมิตร บิดามารดา หรือผูอยู
ใกลชิด ตลอดถึงเพ่ือนมนุษยโดยท่ัวไป ถามีกําลังพอ ก็ใชก็สละ
ทรัพยสินสิ่งท่ีตนมีอยูน้ีในการอนุเคราะหสงเคราะหผูอื่น  



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๑ 

 จาคะน้ีเปนนํ้าใจท่ียึดเหน่ียวจิตใจของกันและกัน และของ
คนท้ังหลายท่ีแวดลอมอยูไวได 
 น่ีคือหลักธรรม ๔ ประการ ซ่ึงมีความสําคัญในการครอง
เรือน โดยสรุป ก็คือ  

สัจจะ ความจริง เปนรากฐานใหเกิดความมั่นคงย่ังยืน  
ทมะ การฝกฝนปรับปรุงตน  เปนเครื่องนําไปสูความ

เจริญกาวหนาในชีวิตและการงาน  
ขันติ ความอดทน เปนเคร่ืองชวยใหความเจริญกาวหนา

น้ันเปนไปไดสําเร็จ เพราะมีความเขมแข็งมีพลังท่ีจะชวยเสริม และ 
จาคะ ความเสียสละ มีนํ้าใจ เปนเคร่ืองบํารุงหลอเลี้ยง

มนุษย ชวยใหเกิดความชุมฉ่ําสดชื่น มีความสุขไดเร่ือยๆ และผูก
ใจกันไวยืนยาว 

บํารุงตนไมแหงชีวิตสมรสใหแข็งแรงงอกงาม 
 ธรรม ๔ ประการน้ี เปนองคประกอบท่ีจําเปนในชีวิต 
เหมือนกับตนไมจะเจริญงอกงาม ตองมีรากมีฐานท่ีมั่นคง คือ 
สัจจะ มีความปรับตัวเจริญเติบโต คือ ทมะ มีความแข็งแรงของ
ก่ิงกานสาขา ตลอดจนลําตน น่ันคือ ขันติ ท่ีทนตอดินฟาอากาศ 
ทนตอสัตวท้ังหลายท่ีจะมาเบียดเบียน และมีเคร่ืองบํารุงหลอเลี้ยง
เชนนํ้าและอากาศ เปนตน ซ่ึงชวยใหเกิดความชุมช้ืนสดช่ืน 
กลาวคือ จาคะ ความมีนํ้าใจ  
 เมื่อตนไมน้ันมีทุนในตัว เชนมีนํ้ามีอาหารหลอเลี้ยงดี มี
ก่ิงกานสาขาแผออกไป ตนไมน้ันเองก็กลับใหความรมเย็นแก
พ้ืนดิน และแกพืชสัตวท่ีมาอาศัยรมเงา ตลอดจนชวยรักษานํ้าใน
พ้ืนดินน้ีไวดวย  



 
 
 
 
 
 
 
 
๘๒ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

เชนเดียวกับคนเราน้ี เมื่อไดสรางเน้ือสรางตัวดวยกําลัง
และเครื่องหลอเลี้ยงข้ึนแลว ก็ไมไดมีกําลังแตเพียงตัวเองเทาน้ัน 
แตกลับเอากําลังและสิ่งบํารุงเลี้ยงน้ันออกไปชวยเหลือสงเสริม
ผูอื่น แลวก็กลับมาเปนผลดีแกตัวเอง ดวยอํานาจของจาคะน้ัน 
 ธรรม ๔ ประการน้ีแหละจะเปนเคร่ืองทําใหชีวิตประสบ
ความสําเร็จ พระพุทธเจาตรัสสอนไวสําหรับคฤหัสถ คือผูครอง
เรือนท่ัวไปใหดําเนินชีวิตตามหลักธรรม ๔ ประการน้ี จึงเรียกวา 
“ฆราวาสธรรม” เมื่อดําเนินชีวิตไดดังน้ี ก็นับวาไดประสบสิริมงคล
อยางแทจริง ธรรมะดังกลาวมาน้ี จึงกลาวไดวาเปนธรรมมงคล 
เพราะเปนหลักความดีงามท่ีจะทําให เ กิดความสุขความ
เจริญกาวหนา 
 ในโอกาสน้ี ญาติมิตร ทานผูใหญ มีคุณพอคุณแมเปนตน 
ตลอดจนทานผูหวังดีท่ีเคารพนับถือท้ังหลาย ไดมาประชุมพรอม
กันในท่ีน้ี ตางก็ตั้งใจมาเปนอันเดียวกัน คือมาใหความสําคัญแก
เหตุการณในชีวิตของบุคคลท้ังสอง ตั้งใจมาอวยชัยใหพรเพื่อ
ความสุขความเจริญแกท้ังสอง  

ฉะน้ัน ก็ขอจงไดทําจิตใจของตนใหเบิกบานแจมใส เปดใจ
ออกรับความรักความปรารถนาดีเหลาน้ี เพ่ือความเปนสิริมงคลท้ัง
ในบัดน้ี และต้ังใจท่ีจะนําเอาหลักธรรมคําสอนของพระสัมมา   
สัมพุทธเจามาเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดเปนธรรม
มงคลในระยะยาวอันย่ังยืนตอไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๓ 

 ในโอกาสน้ี พระสงฆจะไดเจริญชัยมงคลคาถา และบัดน้ีทุก
คนก็อยูในท่ีพรอมหนาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอวยชัยใหพร แกท้ัง
สอง คูบาวสาว จงประสบจตุรพิธพรชัย พร่ังพรอมดวย อายุ 
วรรณะ สุขะ พละ พรอมท้ังปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ  
 จงมีความเจริญกาวหนาในการดําเนินชีวิต และในการ
ประกอบกิจการงาน ไดสําเร็จสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดย
ชอบธรรม และดลใหเกิดความเปนสิริมงคลในทางธรรม อันเปน
มงคลท่ีตั้งอยูในตนเอง และอํานวยผลแกญาติมิตร ตลอดจนผูท่ี
เก่ียวของโดยท่ัวไป ตลอดกาลนาน เทอญ 
 



 
 
 
 
 
 
 

ผนวก 
ธรรมสําหรับผูครองเรอืน 

(คัดจาก ธรรมนูญชีวิต) 

คู่ครองทีด่ ี

คูครองท่ีดี ท่ีจะเปนคูรวมชีวิตกันได นอกจากกามคุณแลว ควรมี
คุณสมบัติ และประพฤติตามขอปฏิบัติ ดังน้ี 
ก. คูสรางคูสม มีหลักธรรมของคูชีวิต ท่ีจะทําใหคูสมรสมีชีวิตสอดคลอง 
กลมกลืนกัน เปนพื้นฐานอันม่ันคงท่ีจะทําใหอยูครองกันไดยืดยาว เรียกวา  
สมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ 

๑. สมสัทธา มีศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนา สิ่งเคารพบูชา 
แนวความคิดความเชื่อถือ หรือหลักการตางๆ ตลอดจนแนวความสนใจอยาง
เดียวกัน หนักแนนเสมอกัน หรือปรับเขาหากัน ลงกันได 

๒. สมสีลา มีศีลสมกัน มีความประพฤติ ศีลธรรม จรรยา มารยาท พื้นฐาน
การอบรม พอเหมาะสอดคลอง ไปกันได 

๓. สมจาคา มีจาคะสมกัน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความโอบออมอารี 
ความมีใจกวาง ความเสียสละ ความพรอมท่ีจะชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น พอ
กลมกลืนกัน ไมขัดแยงบีบค้ันกัน 

๔. สมปญญา มีปัญญาสมกัน รูเหตุรูผล เขาใจกัน อยางนอยพูดกันรู
เรื่อง  (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๘๐) 

ข. คูช่ืนชมคูระกํา หรือ คูบุญคูกรรม คือ คูครองท่ีมีคุณธรรม ลักษณะนิสัย
ความประพฤติปฏิบัติ การแสดงออกตอกัน ท่ีทําใหเกื้อกูลกันหรือถูกกัน ก็มี 
ตองยอมทนกันหรืออยูกันอยางขมขื่น ก็มี ในกรณีน้ี ทานแสดง ภรรยา 
ประเภทตางๆ ไว ๗ ประเภท คือ 



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๕ 

๑. วธกาภริยา ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต คือ ภรรยาท่ีมิไดอยูกินดวยความ
พอใจ ดูหม่ิน และคิดทําลายสามี 

๒. โจรีภริยา ภรรยาเยี่ยงโจร คือ ภรรยาชนิดท่ีลางผลาญทรัพยสมบัติ 
๓. อัยยาภริยา ภรรยาเยี่ยงนาย คือ ภรรยาท่ีเกียจคราน ไมใสใจการงาน 

ปากราย หยาบคาย ชอบขมสามี 
๔. มาตาภริยา ภรรยาเยี่ยงมารดา คือ ภรรยาท่ีหวังดีเสมอ คอยหวงใย 

เอาใจใส สามีหาทรัพยมาไดก็เอาใจใสคอยประหยัดรักษา 
๕. ภคินีภริยา ภรรยาเยี่ยงน้องสาว คือ ภรรยาผูเคารพรักสามี ดังนองรักพี่ 

มีใจออนโยน รูจักเกรงใจ มักคลอยตามสามี 
๖. สขีภริยา ภรรยาเยี่ยงสหาย คือ ภรรยาท่ีเปนเหมือนเพื่อน มีจิตภักดี 

เวลาพบสามีก็ราเริงยินดี วางตัวดี ประพฤติดี มีกิริยามารยาทงาม เปนคูคิดคูใจ 
๗. ทาสีภริยา ภรรยาเยี่ยงนางทาสี คือ ภรรยาที่ยอมอยูใตอํานาจสามี 

ถูกสามีตะคอกตบตี ก็อดทน ไมแสดงความโกรธตอบ (องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๐/๙๒) 

ทานสอนใหภรรยาสํารวจตนวา ท่ีเปนอยู ตนเปนภรรยาประเภทไหน 
ถาจะใหดี ควรเปนภรรยาประเภทใด สําหรับชายอาจใชเปนหลักสํารวจอุปนิสัย
ของตนวาควรแกหญิงประเภทใดเปนคูครอง และสํารวจหญิงท่ีจะเปนคูครอง
วาเหมาะกับอุปนิสัยตนหรือไม  

แมสามีก็ยอมมีหลายประเภท พึงเทียบเอาจากภรรยาประเภทตางๆ เหลานั้น 
ค. คูศีลธรรมคูความดี เอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือน คือ  ฆราวาส
ธรรม ๔ ประการมาใชตอกันในบานดวย ดังน้ี 

๑. สัจจะ ความจริง  คือ ซื่อสัตยตอกัน ท้ังจริงใจ จริงวาจา และจริงใน
การกระทํา 

๒. ทมะ ฝึกตน คือ รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย แกไขขอบกพรอง
ขอขัดแยง ปรับตัวปรับใจเขาหากัน และปรับปรุงตนใหดีงามยิ่งขึ้นไป 

๓. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม ทนตอความลวงล้ํา
ก้ําเกินกัน และรวมกันอดทนตอความเหน่ือยยากลําบากตรากตรํา ฝาฟน
อุปสรรคไปดวยกัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
๘๖ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

๔. จาคะ เสียสละ คือ มีนํ้าใจ สามารถเสียสละความสุขสําราญ ความ
พอใจสวนตนเพ่ือคูครองได เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข 
เปนตน ตลอดจนมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของคูครอง ไมใจ
แคบ  (สํ.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖) 

ง. คูถูกหนาท่ีตอกัน สงเคราะห อนุเคราะหกัน ตามหลักปฏิบัติในทิศ ๖ ขอ
ท่ีวาดวย ทิศเบ้ืองหลัง คือ 

สามีปฏิบัติต่อภรรยา โดย  
๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะท่ีเปนภรรยา 
๒. ไมดูหม่ิน 
๓. ไมนอกใจ 
๔. มอบความเปนใหญในงานบาน 
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส 
ภรรยาอนุเคราะห์สามี โดย 
๑. จัดงานบานใหเรียบรอย 
๒. สงเคราะหญาติมิตรท้ังสองฝายดวยดี 
๓. ไมนอกใจ 
๔. รักษาทรัพยสมบัติท่ีหามาได 
๕. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง (ที.ปา. ๑๑/๒๐๑/๒๐๔) 

จ. พอบานเห็นใจภรรยา สตรีมีความทุกขจําเพาะตัวอีกสวนหน่ึง ตางหากจาก
ผูชาย ซึ่งสามีพึงเขาใจ และพึงปฏิบัติดวยความเอาใจใส เห็นอกเห็นใจ คือ 

๑. ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีท้ังท่ียังเปนเด็กสาว 
สามีควรใหความอบอุนใจ 

๒. ผูหญิงมีระดู  ซึ่งบางคราวกอปญหาใหเกิดความแปรปรวนท้ังใจกาย 
ฝายชายควรเขาใจ 

๓. ผูหญิงมีครรภ ซึ่งยามน้ันตองการความเอาใจใสบํารุงกายใจเปนพิเศษ 



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๗ 

๔. ผูหญิงคลอดบุตร ซึ่งเปนคราวเจ็บปวดทุกขแสนสาหัส และเสี่ยงชีวิต
มาก สามีควรใสใจเหมือนเปนทุกขของตน 

๕. ผูหญิงตองคอยปรนเปรอเอาใจฝายชาย ฝายชายไมควรเอาแตใจตัว 
พึงซาบซึง้ในความเอื้อเฟอและมีนํ้าใจตอบแทน (นัย สํ.สฬ. ๑๘/๔๖๒/๒๙๗) 

คนครองเรือนที่เลิศลํ้า 
(ชีวิตบานท่ีสมบูรณ) 

คนท่ีจะเรียกไดวาประสบความสําเร็จในการครองเรือน เปนคฤหัสถ
หรือชาวบานท่ีดี นาเคารพนับถือเปนแบบฉบับ ควรถือเปนตัวอยาง จะตองวัด
ดวยหลักเกณฑ ดังน้ี 
ก. มีความสุขสี่ประการ คือ ความสุขอันชอบธรรมท่ีผูครองเรือนควรมี หรือ
ความสุขท่ีชาวบานควรพยายามทําใหเกิดขึ้นแกตนอยูเสมอ เรียกสั้นๆ วา สุข
ของคฤหัสถ์ (กามโภคีสุข) ๔ คือ 

๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มและอุน
ใจวา ตนมีโภคทรัพย ท่ีไดมาดวยนํ้าพักนํ้าแรงความขยันหม่ันเพียรของตน 
และโดยทางชอบธรรม 

๒. โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจวา 
ตนไดใชทรัพยท่ีไดมาโดยชอบน้ัน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผูท่ีควรเลี้ยง 
และบําเพ็ญคุณประโยชน 

๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจวา 
ตนเปนไท ไมมีหน้ีสินติดคางใคร 

๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบ
อิ่มใจวา ตนมีความประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใครติเตียนไมได ท้ังทาง
กาย ทางวาจา และทางใจ 

บรรดาสุข ๔ อยางน้ี อนวัชชสุข มีคามากท่ีสุด (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๒/๙๑) 



 
 
 
 
 
 
 
 
๘๘ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ข. เปนชาวบานแบบฉบับ คนครองเรือน แยกไดเปนหลายประเภท จัดเปน
ขั้นๆ ไดต้ังแตรายไปถึงดี และที่ดีก็มีหลายระดับ คฤหัสถท่ีดี นาเคารพนับถือ
แทจริง คือประเภทท่ี ๑๐ ใน ชาวบ้าน ๑๐ ประเภทตอไปน้ี 
กลุ่มท่ี ๑ หาทรัพย์โดยทางไม่ชอบธรรม 

๑. ไดทรัพยมาแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ท้ังไมเผื่อแผแบงปนและไมใช
ทรัพยน้ันทําความดี  (เสียท้ัง ๓ สวน) 

๒. ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข แตไมเผื่อแผแบงปนและไมใช
ทรัพยน้ันทําความดี (เสีย ๒ สวน ดี ๑ สวน) 

๓. ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุขดวย เผื่อแผแบงปนและใชทรัพยน้ัน
ทําความดีดวย (เสีย ๑ สวน ดี ๒ สวน) 

กลุ่มท่ี ๒ หาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง 
๔. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๑ (เสีย ๓ ดี ๑) 
๕. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๒ (เสีย ๒ ดี ๒) 
๖. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๓ (เสีย ๑ ดี ๓) 
กลุ่มท่ี ๓ หาโดยชอบธรรม 
๗. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๑ (เสีย ๒ ดี ๑) 
๘. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๒ (เสีย ๑ ดี ๒)  
๙. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๓ แตยังติด ยังมัวเมา หมกมุน กินใช

ทรัพยสมบัติ โดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมีปญญาท่ีจะทําตนใหเปนอิสระเปน
นายเหนือโภคทรัพยได (เสีย ๑ ดี ๓) 
พวกพิเศษ: ผู้ท่ีแสวงหาชอบธรรม และใช้อย่างมีสติสัมปชัญญะ มีจิตใจ 
  เป็นอิสระ มีลักษณะดังนี้ 

๑๐. แสวงหาทรัพยโดยทางชอบธรรม; ไดมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข; เผื่อ
แผแบงปน และใชทรัพยน้ันทําความดี; ไมลุมหลง ไมหมกมุนมัวเมา กินใช
ทรัพยสมบัติโดยรูเทาทัน เห็นคุณโทษ ทางดีทางเสียของมัน มีปญญา ทําตนให
เปนอิสระหลุดพน เปนนายเหนือโภคทรัพย 

ประเภทที่ ๑๐ นี้ พระพุทธเจาสรรเสริญวาเปนผูเลิศ ประเสริฐ สูงสุด ควรชม
ทั้ง ๔ สถาน คือ เปนคฤหัสถแบบฉบับที่นาเคารพนับถือ (องฺ.ทสก.๒๔/๙๑/๑๘๘) 



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๙ 

ค. กํากับชีวิตดวยธรรมส่ี คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับการครองชีวิตของ
คฤหัสถ ท่ีเรียกวา ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ดังน้ี 

๑. สัจจะ ความจริง คือ ดํารงม่ันในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง 
ทําจริง จะทําอะไรก็ใหเปนท่ีเชื่อถือไววางใจได 

๒. ทมะ ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได รูจักปรับตัว และแกไข
ปรับปรุงตนใหกาวหนาดีงามยิ่งขึ้นอยูเสมอ 

๓. ขันติ อดทน คือ มุงหนาทําหนาท่ีการงานดวยความขยันหม่ันเพียร 
เขมแข็งอดทน ไมหวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไมทอถอย 

๔. จาคะ เสียสละ คือ มีนํ้าใจ เอื้อเฟอ ชอบชวยเหลือเกื้อกูล บําเพ็ญ 
ประโยชน สละโลภ ละทิฐิมานะได รวมงานกับคนอื่นได ไมใจแคบเห็นแกตัว
หรือเอาแตใจตน (ขุ.สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑) 

ง. รับผิดชอบชีวิตท่ีเกี่ยวของ คือ มีความสัมพันธอันดีงามอบอุนเปนสุขภายใน
ครอบครัว ตลอดถึงญาติมิตร ผูรวมงาน และคนที่พึ่งพาอาศัยอยูในปกครอง
ท้ังหมด โดยทําหนาท่ีมิใชเพียงนําประโยชนทางวัตถุมาใหเขาอยางเดียว แตนํา
ประโยชนสุขทางจิตใจมาใหดวย โดยประพฤติตนเปนตัวอยาง ชวยชักจูงใหคน
ในครอบครัวและผูเกี่ยวของใกลชิดท้ังหลายเจริญงอกงามขึ้นดวยคุณธรรมท่ี
เรียกวา อารยวัฒิ ท้ัง ๕ ดังตอไปน้ี 

๑. งอกงามด้วยศรัทธา คือ ใหมีความเชื่อความมั่นใจในพระรัตนตรัย 
และในการท่ีจะทําความดี มีหลักยึดเหน่ียวจิตใจ 

๒. งอกงามด้วยศีล คือ ใหมีความประพฤติดีงาม สุจริต รูจักเลี้ยงชีวิต มี
วินัย และมีกิริยามารยาทอันงาม 

๓. งอกงามด้วยสุตะ คือ ใหมีความรูจากการเลาเรียนสดับฟง โดย
แนะนําหรือขวนขวายใหศึกษาหาความรูท่ีจะฟนฟูปรับปรุงชีวิตจิตใจ 

๔. งอกงามด้วยจาคะ คือ ใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีนํ้าใจตอกัน และ
พอใจทําประโยชนแกเพื่อนมนุษย 



 
 
 
 
 
 
 
 
๙๐ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

๕. งอกงามด้วยปัญญา คือ ใหมีความรูคิด เขาใจเหตุผล รูดี รูชั่ว รูคุณ 
โทษ ประโยชนมิใชประโยชน มองสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง มีวิจารณญาณ  
รูจักใชปญญาพิจารณาเหตุปจจัย แกไขปญหา และจัดทําดําเนินการตางๆ ให
ไดผลดี (องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๔๐/๔๗) 

จ. ครองตนเปนพลเมืองท่ีดี นําชีวิตและครอบครัวของตนไปสูความเจริญ 
สงบสุข และเปนพลเมืองท่ีสรางสรรคสังคม โดยประพฤติ ดังน้ี 

 ๑. น สาธารณทารสฺส   ไมคบชูสูหามัวหมกมุนในทางเพศ 
 ๒. น ภฺุเช สาธุเมกโก   ไมใจแคบเสพสิ่งเลิศรสผูเดียว 
 ๓. น เสเว โลกายติกํ   ไมพราเวลาถกถอยท่ีเลื่อนลอยไรสาระ 
 ๔. สีลวา   ประพฤติดี มีวินัย ต้ังอยูในศีล ๕ 
 ๕. วตฺตสมฺปนฺโน   ปฏิบัติกิจหนาท่ีสมํ่าเสมอโดยสมบูรณ 
 ๖. อปฺปมตฺโต   ไมประมาท กระตือรือรนทุกเวลา 
 ๗. วิจกฺขโณ   มีวิจารณญาณ ทําการโดยใชปญญา 
 ๘. นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ  สุภาพ ไมด้ือกระดาง ยินดีรับฟงผูอื่น 
 ๙. สุรโต   เสงี่ยมงาม รักความประณีตสะอาดเรียบรอย 
๑๐. สขิโล มุทุ  พูดจานาฟง ทั้งใจกายก็ออนโยน ไมหยาบคาย 
๑๑. สงฺคเหตา จ มิตฺตานํ   มีนํ้าใจเอื้อสงเคราะหตอมิตรสหาย 
๑๒. สํวิภาคี   เผื่อแผแบงปน ชวยเหลือคนท่ัวไป 
๑๓. วิธานวา   รูจักจัดการงานใหเรียบรอยและไดผลดี 
๑๔. ตปฺเปยฺย   บํารุงพระสงฆทรงความรู ผูทรงศีลทรงธรรม 
๑๕. ธมฺมกาโม  ใครธรรม รักความสุจริต 
๑๖. สุตาธโร   อานมากฟงมาก รูวิชาของตนเชี่ยวชาญ 
๑๗. ปริปุจฺฉโก   ชอบสอบถามคนควา ใฝหาความรูยิ่งขึ้นไป 

 (ขุ.ชา. ๒๘/๙๔๙/๓๓๒) 

 



 
 
 
 
 
 
 

ทําอยางไรจะหายโกรธ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หนาวาง 
 



 
 
 
 
 
 
 

ทําอยางไรจะหายโกรธ 

พระพุทธศาสนา เปนศาสนาแหงเมตตาการุณย พระพุทธเจา
มีพระคุณขอใหญประการหน่ึง คือ พระมหากรุณา ชาวพุทธทุกคน
ไดรับการสั่งสอนใหมีเมตตากรุณา ใหชวยเหลือเก้ือกูลผูอื่นดวย
กายวาจา และมีนํ้าใจปรารถนาดี  

แมแตเมื่อไมไดทําอะไรอื่น ก็ใหแผเมตตาแกเพ่ือนมนุษย
ตลอดจนสัตวท้ังปวง ขอใหอยูเปนสุขปราศจากเวรภัยโดยท่ัวหนา 

อยางไรก็ตาม เมตตา มีคูปรับสําคัญอยางหน่ึงคือ ความ
โกรธ ความโกรธเปนศัตรูท่ีคอยขัดขวางไมใหเมตตาเกิดข้ึน  

คนบางคนเปนผูมักโกรธ พอโกรธข้ึนมาแลว ก็ตองทําอะไร
รุนแรงออกไป ทําใหเกิดความเสียหาย ถาทําอะไรไมได ก็หงุดหงิด
งุนงานทรมานใจตัวเอง  

เวลาน้ันเมตตาหลบหาย ไมรูวาไปซอนตัวอยูท่ีไหน ไมยอม
ปรากฏใหเห็น สวนความโกรธ ท้ังท่ีไมตองการ แตก็ไมยอมหนีไป 
บางทีจนปญญา ไมรูจะขับไลหรือกําจัดใหหมดไปไดอยางไร 

โบราณทานรูใจและเห็นใจคนข้ีโกรธ จึงพยายามชวยเหลือ 
โดยสอนวิธีการตางๆ สําหรับระงับความโกรธ วิธีการเหลาน้ีมี
ประโยชนไมเฉพาะสําหรับคนมักโกรธเทาน้ัน แตเปนคติแกทุกคน 
ชวยใหเห็นโทษของความโกรธ และม่ันในคุณของเมตตาย่ิงข้ึน จึง
ขอนํามาเสนอพิจารณากันดู วิธีเหลาน้ันทานสอนไวเปนข้ันๆ ดังน้ี



 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๑ 

นึกถึงผลเสียของความเปนคนมักโกรธ 

ข้ันที่ ๑ นึกถึงผลเสียของความเปนคนมักโกรธ เชน 
ก. สอนตนเองให นึกวา พระพุทธเจาของเราทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณ และทรงสอนชาวพุทธใหเปนคนมีเมตตา เรามัว
มาโกรธอยู ไมระงับความโกรธเสีย เปนการไมปฏิบัติตามคํา
สอนของพระองค ไมทําตามอยางพระศาสดา ไมสมกับเปน
ศิษยของพระพุทธเจา  

จงรีบทําตัวใหสมกับท่ีเปนศิษยของพระองค และจงเปน
ชาวพุทธท่ีดี 

ข. พระพุทธเจาตรัสสอนวา คนที่โกรธเขากอนก็นับวาเลวอยู
แลว คนท่ีไมมีสติรูเทาทัน หลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เทากับ
สรางความเลวใหยืดยาวเพ่ิมมากขึ้น นับวาเลวหนักลงไปกวา
คนท่ีโกรธกอนน้ันอีก  

เราอยาเปนท้ังคนเลว ท้ังคนเลวกวา น้ันเลย 
ค. พระพุทธเจาทรงสั่งสอนตอไปอีกวา เขาโกรธมา เราไมโกรธ

ตอบไป อยางน้ีเรียกวา ชนะสงครามท่ีชนะไดยาก เมื่อรูทันวา
คนอื่นหรืออีกฝายหนึ่งเขาขุนเคืองข้ึนมาแลว เรามีสติระงับใจ
ไวเสีย ไมเคืองตอบ จะช่ือวาเปนผูทําประโยชนใหแกท้ังสอง
ฝาย คือ ชวยไวท้ังเขาและท้ังตัวเราเอง๑   



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๕ 

เพราะฉะน้ัน เราอยาทําตัวเปนผูแพสงครามเลย จงเปนผู
ชนะสงคราม และเปนผูสรางประโยชนเถิด อยาเปนผูสรางความ
พินาศวอดวายเลย 

ถาคิดนึกระลึกอยางน้ีแลว ก็ยังไมหายโกรธ ใหพิจารณาข้ัน
ท่ีสองตอไปอีก 

 



 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๒ 

พิจารณาโทษของความโกรธ 

ข้ันท่ี ๒ พิจารณาโทษของความโกรธ 
ในข้ันน้ี มีพุทธพจนตรัสสอนไวมากมาย เชนวา 

"คนขี้โกรธจะมีผิวพรรณไม่งาม คนขี้โกรธนอนก็เป็น
ทุกข์ ฯลฯ คนโกรธไม่รู้เท่าทันว่า ความโกรธน้ันแหละคือ
ภัยท่ีเกิดขึ้นข้างในตัวเอง”  

“พอโกรธเข้าแล้ว ก็ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์ โกรธ
เข้าแล้ว มองไม่เห็นธรรม เวลาถูกความโกรธครอบงํา มีแต่
ความมืดต้ือ คนโกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งน้ันทํายากก็เหมือน
ทําง่าย แต่ภายหลังพอหายโกรธแล้ว ต้องเดือดร้อนใจ
เหมือนถูกไฟเผา" 

"แรกจะโกรธนั้น ก็แสดงความหน้าด้านออกมาก่อน
เหมือนมีควันก่อนจะเกิดไฟ พอความโกรธแสดงเดชทําให้
คนดาลเดือดได้ คราวน้ีละไม่มีกลัวอะไร ยางอายก็ไม่มี 
ถ้อยคําไม่มีคารวะ ฯลฯ”  

“คนโกรธฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองก็ได้ ฆ่าพระอรหันต์ 
ฆ่าคนสามัญก็ได้ท้ังน้ัน ลูกท่ีแม่เลี้ยงไว้จนได้ลืมตามองดู
โลกน้ี แต่มีกิเลสหนา พอโกรธขึ้นมา ก็ฆ่าได้แม้แต่แม่ผู้ให้
ชีวิตน้ัน ฯลฯ"๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๗ 

"กาลีใดไม่มีเท่าโทสะ ฯลฯ เคราะห์อะไรเท่าโทสะไม่มี"๓ 
ความโกรธมีโทษกอผลรายใหมากมาย อยางพุทธพจนน้ีเปน

ตัวอยาง แมเร่ืองราวในนิทานตางๆ และชีวิตจริง ก็มีมากมาย ลวน
แสดงใหเห็นวาความโกรธมีแตทําใหเกิดความเสียหายและความ
พินาศ ไมมีผลดีอะไรเลย จึงควรฆามันท้ิงเสีย อยาเก็บเอาไวเลย  

ฆาอะไรอื่นแลวอาจจะตองมานอนเปนทุกข ฆาอะไรอื่นแลว
อาจจะตองโศกเศราเสียใจ แต  

"ฆ่าความโกรธแล้ว นอนเป็นสุข  
 ฆ่าความโกรธแล้ว ไม่โศกเศร้าเลย"๔ 
พิจารณาโทษของความโกรธทํานองน้ีแลว ก็นาจะบรรเทา

ความโกรธได แตถายังไมสําเร็จ ก็ลองวิธีตอไปอีก 
 



 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๓ 

นึกถึงความดีของคนท่ีเราโกรธ 

ข้ันที่ ๓  นึกถึงความดีของคนที่เราโกรธ 
ธรรมดาคนเราน้ัน วาโดยท่ัวไป แตละคนๆ ยอมมีขอดีบาง

ขอเสียบาง มากบางนอยบาง จะหาคนดีครบถวนบริบูรณ ไมมี
ขอบกพรองเลย คงหาไมได หรือแทบจะไมมี  

บางทีแงท่ีเราวาดี คนอื่นวาไมดี บางทีแงท่ีเราวาไมดี คนอื่น
วาดี เร่ืองราว ลักษณะหรือการกระทําของคนอื่นท่ีทําใหเราโกรธ
น้ัน ก็เปนจุดออนหรือขอบกพรองของเขาอยางหน่ึง หรืออาจเปน
แงท่ีไมถูกใจเรา  

เมื่อจุดน้ันแงน้ันของเขาไมดี ไมถูกใจเรา ทําใหเราโกรธ ก็
อยามัวนึกถึงแตจุดน้ันแงน้ันของเขา พึงหันไปมองหรือระลึกถึง
ความดีหรือจุดอื่นท่ีดีๆ ของเขา เชน  

คนบางคน ความประพฤติทางกายเรียบรอยดี แตพูดไม
ไพเราะ หรือปากไมดี แตก็ไมไดประพฤติเกะกะระรานทํารายใคร  

บางคนแสดงออกทางกายกระโดกกระเดกไมนาดู หรือการ
แสดงออกทางกายเหมือนไมมีสัมมาคารวะ แตพูดจาดี สุภาพ 
หรือไมก็อาจพูดจามีเหตุมีผล  

บางคนปากรายแตใจดี  



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๙ 

บางคนสัมพันธกับคนอื่นไมคอยดี แตเขาก็รักงาน ตั้งใจทํา
หนาท่ีของเขาดี  

บางคน ถึงแมคราวน้ีเขาทําอะไรไมสมควรแกเรา แตความดี
เกาๆ เขาก็มี เปนตน  

ถามีอะไรท่ีขุนใจกับเขา ก็อยาไปมองสวนท่ีไมดี พึงมองหา
สวนท่ีดีของเขา เอาข้ึนมาระลึกนึกถึง  

ถาเขาไมมีความดีอะไรเลยที่จะใหมองเอาจริงๆ ก็ควรคิด
สงสาร ตั้งความกรุณาแกเขาวา โธ ! นาสงสาร ตอไป คนคนน้ีคง
จะตองประสบผลรายตางๆ เพราะความประพฤติไมดีอยางน้ี นรก
อาจรอเขาอยู ดังน้ีเปนตน พึงระงับความโกรธเสีย เปลี่ยนเปน
สงสารเห็นใจหรือคิดชวยเหลือแทน 

ถาคิดอยางน้ี ก็ยังไมหายโกรธ ลองวิธีข้ันตอไปอีก 



 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๔ 

พิจารณาวา ความโกรธ คือการสรางทุกขใหตัวเอง 
และเปนการลงโทษตัวเองใหสมใจศัตรู 

ข้ันที่ ๔ พิจารณาวา ความโกรธคือการสรางทุกขใหตัวเอง 
และเปนการลงโทษตัวเองใหสมใจศัตรู 

ธรรมดาศัตรูยอมปรารถนาราย อยากใหเกิดความเส่ือม 
และความพินาศวอดวายแกกันและกัน คนโกรธจะสรางความ
เสื่อมพินาศใหแกตัวเองไดตั้งหลายอยาง โดยท่ีศัตรูไมตองทําอะไร
ใหลําบาก ก็ไดสมใจของเขา เชน  

ศัตรูปรารถนาวา "ขอให้มัน (ศัตรูของเขา) ไม่สวยไม่งาม มี
ผิวพรรณไม่น่าดู" หรือ  

"ขอให้มันนอนเป็นทุกข์ ขอให้มันเสื่อมเสียประโยชน์ ขอให้มัน
เสื่อมทรัพย์สมบัติ ขอให้มันเสื่อมยศ ขอให้มันเสื่อมมิตร ขอให้มัน
ตายไปตกนรก"๕ เปนตน  

เปนท่ีหวังไดอยางมากวา คนโกรธจะทําผลรายเชนน้ีใหเกิด
แกตนเองตามปรารถนาของศัตรูของเขา  

ดวยเหตุน้ี ศัตรูท่ีฉลาดจึงมักหาวิธีแกลงย่ัวใหฝายตรงขาม
โกรธ จะไดเผลอสติทําการผิดพลาดเพลี่ยงพล้ํา  



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๑ 

เมื่อรูเทาทันเชนน้ีแลว ก็ไมควรจะทํารายตนเองดวยความ
โกรธ ใหศัตรูไดสมใจเขาโดยไมตองลงทุนอะไร  

ในทางตรงขาม ถาสามารถครองสติได ถึงกระทบอารมณท่ี
นาโกรธ ก็ไมโกรธ จิตใจไมหว่ันไหว สีหนาผองใส กิริยาอาการไม
ผิดเพ้ียน ทําการงานธุระของตนไปไดตามปกติ ผูท่ีไมปรารถนาดี
ตอเราน่ันแหละจะกลับเปนทุกข สวนทางฝายเรา ประโยชนท่ี
ตองการก็จะสําเร็จ ไมมีอะไรเสียหาย 

อาจสอนตัวเองตอไปอีกวา 
"ถ้าศัตรูทําทุกข์ให้ที่ร่างกายของเจ้า แล้วไฉนเจ้า

จึงมาคิดทําทุกข์ให้ที่ใจของตัวเอง ซึ่งมิใช่ร่างกายของ
ศัตรูสักหน่อยเลย" 

"ความโกรธ เป็นตัวตัดรากความประพฤติดีงาม
ทั้งหลายที่เจ้าตั้งใจรักษา เจ้ากลับไปพะนอความโกรธ
นั้นไว้ ถามหน่อยเถอะ ใครจะเซ่อเหมือนเจ้า" 

"เจ้าโกรธว่าคนอ่ืนทํากรรมท่ีป่าเถื่อน แล้วไยตัว
เจ้าเองจึงมาปรารถนาจะทํากรรมเช่นนั้นเสียเองเล่า" 

"ถ้าคนอื่นอยากให้เจ้าโกรธ จึงแกล้งทําสิ่งไม่
ถูกใจให้ แล้วไฉนเจ้าจึงช่วยทําให้เขาสมปรารถนา ด้วย
การปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นมาได้เล่า" 

"แล้วนี่ เจ้าโกรธข้ึนมาแล้ว จะทําทุกข์ให้เขาได้
หรือไม่ก็ตาม แต่แน่ๆ เดี๋ยวนี้เจ้าก็ได้เบียดเบียนตัวเอง
เข้าแล้ว ด้วยความทุกข์ใจเพราะโกรธน่ันแหละ" 



 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐๒ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

"หรือถ้าเจ้าเห็นว่า พวกศัตรูขึ้นเดินไปในทางของ
ความโกรธอันไร้ประโยชน์แล้ว ไฉนเจ้าจึงโกรธ
เลียนแบบเขาเสียอีกล่ะ" 

"ศัตรูอาศัยความแค้นเคืองใด จึงก่อเหตุไม่พึงใจ
ขึ้นได้ เจ้าจงตัดความแค้นเคืองนั้นเสียเถิด จะมา
เดือดร้อนด้วยเรื่องไม่เป็นเร่ืองไปทําไม" 
จะพิจารณาถึงข้ันปรมัตถก็ไดวา 

"ขันธ์เหล่าใดก่อเหตุไม่พึงใจแก่เจ้า ขันธ์เหล่านั้น
ก็ดับไปแล้ว เพราะธรรมทั้งหลายเป็นไปเพียงชั่วขณะ 
แล้วทีนี้เจ้าจะมาโกรธให้ใครกันในโลกนี้" 

"ศัตรูจะทําทุกข์ให้แก่ผู้ใด ถ้าไม่มีตัวตนของผู้นั้น
มารับทุกข์ ศัตรูนั้นจะทําทุกข์ให้ใครได้ ตัวเจ้าเองนั่น
แหละเป็นเหตุของทุกข์อยู่ฉะนี้ แล้วทําไมจะไปโกรธเขา
เล่า"๖ 

ถาพิจารณาอยางน้ี ก็ยังไมหายโกรธ ก็ลองพิจารณาข้ันตอไป 



 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๕ 

พิจารณาความท่ีสัตวมีกรรมเปนของตน 

ข้ันที่ ๕ พิจารณาความท่ีสัตวมีกรรมเปนของตน คือ  
พึงพิจารณาวา ท้ังเราและเขา ตางก็มีกรรมเปนสมบัติของ

ตน ทํากรรมอะไรไว ก็จะไดรับผลของกรรมน้ัน  
เร่ิมดวยพิจารณาตัวเองวา เราโกรธแลว ไมวาจะทําอะไร 

การกระทําของเราน้ันเกิดจากโทสะ ซ่ึงเปนอกุศลมูล กรรมของเรา
ก็ยอมเปนกรรมช่ัว ซ่ึงกอใหเกิดผลราย มีแตความเสียหาย ไมเปน
ประโยชน และเราจะตองรับผลของกรรมน้ันตอไป  

อน่ึง เมื่อเราจะทํากรรมช่ัวท่ีเกิดจากโทสะน้ัน กอนเราจะทํา
รายเขา เราก็ทํารายแผดเผาตัวเราเองเสียกอนแลว เหมือนเอามือ
ท้ังสองกอบถานไฟจะขวางใสคนอื่น ก็ไหมมือของตัวกอน หรือ
เหมือนกับเอามือกอบอุจจาระจะไปโปะใสเขา ก็ทําตัวน่ันแหละให
เหม็นกอน  

เมื่อพิจารณาความเปนเจาของกรรมฝายตนเองแลว ก็
พิจารณาฝายเขาบางในทํานองเดียวกัน เมื่อเขาโกรธ เขาจะทํา
กรรมอะไร ก็เปนกรรมช่ัว และเขาก็จะตองรับผลกรรมของเขาเอง
ตอไป กรรมช่ัวน้ัน จะไมชวยใหเขาไดรับผลดีมีความสุขอะไร มีแต
ผลราย เร่ิมตั้งแตแผดเผาใจของเขาเองเปนตนไป  



 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐๔ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ในเมื่อตางคนตางก็มีกรรมเปนของตน เก็บเก่ียวผลกรรม
ของตนเองอยูแลว เราอยามัวคิดวุนวายอยูเลย ตั้งหนาทําแตกรรม
ท่ีดีไปเถิด 

ถาพิจารณากรรมแลว ความโกรธก็ยังไมระงับ พึงพิจารณา  
ข้ันตอไป 

 



 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๖ 

พิจารณาพระจริยาวัตรในปางกอนของพระพุทธเจา 

ข้ันที่ ๖  พิจารณาพระจริยาวัตรในปางกอนของพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาของเรานั้น กวาจะตรัสรู ก็ไดทรงบําเพ็ญบารมี 

ท้ังหลายมาตลอดเวลายาวนานนักหนา ไดทรงบําเพ็ญประโยชน
แกผูอื่น โดยยอมเสียสละแมแตพระชนมชีพของพระองคเอง เมื่อ
ทรงถูกขมเหงกลั่นแกลงเบียดเบียนดวยวิธีการตางๆ ก็ไมทรงแคน
เคือง ทรงเอาดีเขาตอบ ถึงเขาจะต้ังตัวเปนศัตรูถึงขนาดพยายาม
ปลงพระชนม ก็ไมทรงมีจิตประทุษราย  

บางคร้ังพระองคชวยเหลือเขา แทนท่ีเขาจะเห็นคุณ เขากลับ
ทํารายพระองค แมกระน้ันก็ไมทรงถือโกรธ ทรงทําดีตอเขาตอไป  

พุทธจริยาเชนท่ีวามาน้ี เปนสิ่งท่ีมนุษยท่ัวไปยากท่ีจะปฏิบัติ
ได แตก็เปนแบบอยางท่ีดี ซ่ึงชาวพุทธควรจะนํามาระลึกตักเตือน
สอนใจตน  ใน เมื่ อประสบ เห ตุการณต า งๆ  ว า  ท่ี เ ร า ถู ก
กระทบกระท่ังอยูน้ี เมื่อเทียบกับท่ีพระพุทธเจาทรงประสบมาแลว 
นับวาเล็กนอยเหลือเกิน เทียบกันไมไดเลย  

ในเมื่อเหตุการณท่ีพระพุทธเจาทรงประสบน้ัน รายแรง
เหลือเกิน พระองคยังทรงระงับความโกรธไว มีเมตตาอยูได แลว
เหตุไฉนกรณีเล็กนอยอยางของเราน้ี ศิษยอยางเราจะระงับไมได 
ถาเราไมดําเนินตามพระจริยาวัตรของพระองค ก็นาจะไมสมควร
แกการท่ีอางเอาพระองคเปนพระศาสดาของตน 



 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐๖ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

พุทธจริยาวัตร เก่ียวกับความเสียสละอดทน และความมี
เมตตากรุณาของพระพุทธเจา อยางท่ีทานบันทึกไวในชาดก มี
มากมายหลายเร่ือง และสวนมากยืดยาว ไมอาจนํามาเลาในท่ีน้ีได 
จะขอยกตัวอยางชาดกงายๆ สั้นๆ มาเลาพอเปนตัวอยาง 

คร้ังหน่ึง พระโพธิสัตวอุบัติเปนพระเจากรุงพาราณสี มีพระ
นามวาพระเจามหาสีลวะ คร้ังน้ันอํามาตยคนหน่ึงของพระองคทํา
ความผิด ถูกเนรเทศ และไดเขาไปรับราชการในพระเจาแผนดิน
แควนโกศล อํามาตยน้ันมีความแคนเคืองติดใจอยู ไดใหโจรคอย
เขามาปลนในดินแดนของพระเจาสีลวะอยูเนืองๆ เมื่อราชบุรุษจับ
โจรได พระเจาสีลวะทรงส่ังสอนแลวก็ปลอยตัวไป เปนเชนนี้อยูเสมอ  

ในท่ีสุด อํามาตยรายน้ันก็ใชเหตุการณเหลาน้ียุยงพระเจา
โกศลวา พระเจาสีลวะออนแอ ถายกทัพไปรุกราน คงจะยึด
แผนดินพาราณสีไดโดยงาย พระเจาโกศลทรงเช่ือ จึงยกกองทัพไป
เขาโจมตีพาราณสี  พระเจาสีลวะไมทรงประสงคใหราษฎร
เดือดรอน จึงไมทรงตอตาน ทรงปลอยใหพระเจาโกศลยึดราช
สมบัติจับพระองคไป พระเจาโกศลจับพระเจาสีลวะไดแลว ก็ให
เอาไปฝงท้ังเปนในสุสานถึงแคพระศอ รอเวลากลางคืนใหสุนัข
จ้ิงจอกมากินตามวิธีประหารอยางในสมัยน้ัน  

คร้ันถึงเวลากลางคืน เมื่อสุนัขจ้ิงจอกเขามา พระเจาสีลวะ  
ทรงใชไหวพริบและความกลาหาญ เอาพระทนตขบท่ีคอสุนัข
จ้ิงจอกตัวท่ีเขามาจะกัดกินพระองค เมื่อสุนัขน้ันดิ้นรนรุนแรงทําให
สุนัขตัวอื่นหนีไป และทําใหดินบริเวณหลุมฝงน้ันกระจุยกระจาย
หลวมออก จนทรงแกไขพระองคหลุดออกมาได  



 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๗ 

ในคืนน้ันเองทรงเล็ดลอดเขาไปไดจนถึงหองบรรทมของพระ
เจาโกศล พรอมดวยดาบอาญาสิทธิ์ของพระเจาโกศลเอง ทรงไว
ชี วิตพระเจาโกศล  และพระราชทานอภัยโทษ  เ พียงทรงกู
ราชอาณาจักรคืน แลวใหพระเจาโกศลสาบานไมทํารายกัน ทรง
สถาปนาใหเปนพระสหายแลวใหพระเจาโกศลกลับไปครองแควน
โกศลตามเดิม๗ 

อีกเรื่องหน่ึง พระโพธิสัตวอุบัติเปนวานรใหญอยูในปา ครานั้น
ชายผูหน่ึงตามหาโคของตนเขามาในกลางปาแลวพลัดตกลงไปใน
เหวข้ึนไมได อดอาหารนอนแขมวสิ้นหวังสิ้นแรง พอดีในวันท่ีสิบ 
พญาวานรมาพบเขา เกิดความสงสาร จึงชวยใหข้ึนมาจากเหวได  

ตอมา เมื่อพญาวานรซึ่งเหน่ือยออนจึงพักผอนเอาแรง และ
นอนหลับไป ชายผูน้ันเกิดความคิดชั่วรายขึ้นวา "ลิงน้ีมันก็อาหาร
ของคน เหมือนสัตวปาอื่นๆ น่ันแหละ อยากระน้ันเลย เราก็หิวแลว 
ฆาลิงตัวน้ีกินเสียเถิด กินอิ่มแลวจะไดถือเอาเนื้อมันติดตัวไปเปน
เสบียงดวย จะไดมีของกินเดินทางผานท่ีกันดารไปได"  

คิดแลวก็หากอนหินใหญมากอนหน่ึง ยกข้ึนทุมหัวพญา
วานร กอนหินน้ันทําใหพญาวานรบาดเจ็บมาก แตไมถึงตาย  

พญาวานรต่ืนข้ึน รีบหนีข้ึนตนไม มองชายผูน้ันดวยนํ้าตา
นอง แลวพูดกับเขาโดยดี ทํานองใหความคิดวา ไมควรทําเชนน้ัน 
คร้ันแลวยังเกรงวาชายผูน้ันจะหลงหาทางออกจากปาไมได ท้ังท่ี
ตนเองก็เจ็บปวดแสนสาหัส ยังชวยโดดไปตามตนไมนําทางใหชาย
ผูน้ันออกจากปาไปไดในท่ีสุด๘ 

แมพิจารณาถึงอยางน้ีแลว ความโกรธก็ยังไมระงับ พึงลอง
พิจารณาวิธีตอไป 



 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๗ 

พิจารณาความเคยเก่ียวของกันในสังสารวัฏ 

ข้ันที่ ๗ พิจารณาความเคยเกี่ยวของกันในสังสารวัฏ 
มีพุทธพจนแหงหน่ึงวา ในสังสาระ คือการเวียนว่ายตายเกิดท่ี

กําหนดจุดเริ่มต้นมิได้น้ี สัตว์ท่ีไม่เคยเป็นมารดา ไม่เคยเป็นบิดา ไม่เคย
เป็นบุตร ไม่เคยเป็นธิดากัน มิใช่หาได้ง่าย๙ เมื่อเปนเชนน้ี หากมีเหตุ
โกรธเคืองจากใคร พึงพิจารณาวา ทานผูน้ีบางทีจะเคยเปนมารดา
ของเรา ทานผูน้ีบางทีจะเคยเปนบิดาของเรา  

ทานท่ีเปนมารดานั้นรักษาบุตรไวในทองถึง ๑๐ เดือน คร้ัน
คลอดออกมาแลว เลี้ยงดู ไมรังเกียจแมแตสิ่งปฏิกูลท้ังหลาย เชน 
อุจจาระ ปสสาวะ นํ้าลาย นํ้ามูก เปนตน เช็ดลางไดสนิทใจ ใหลูก
นอนแนบอก เท่ียวอุมไป เลี้ยงลูกมาได  

สวนทานท่ีเปนบิดา ก็ตองเดินทางลําบากตรากตรําเสี่ยงภัย
อันตรายตางๆ ประกอบการคาขายบาง สละชีวิตเขาสูรบใน
สงครามบาง แลนเรือไปในทองทะเลบาง ทํางานยากลําบากอื่นๆ 
บาง หาทางรวบรวมทรัพยมา ก็ดวยคิดจะเลี้ยงลูกนอย  

ถึงแมไมใชเปนมารดาบิดา ก็อาจเปนพ่ีเปนนองเปนญาติ
เปนมิตร ซ่ึงไดเคยชวยเหลือเก้ือกูลกันมา ไดรวมทุกขรวมสุขกัน 
การท่ีจะทําใจรายและแคนเคืองตอบุคคลเชนนั้น ไมเปนการสมควร 

ถาพิจารณาอยางน้ีแลว ก็ยังไมหายโกรธ ก็อาจพิจารณา  
ตามวิธีในขอตอไปอีก 



 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๘ 

พิจารณาอานิสงสของเมตตา 

ข้ันที่ ๘ พิจารณาอานิสงสของเมตตา  
ธรรมท่ีตรงขามกับความโกรธ ก็คือ เมตตา ความโกรธมีโทษ

กอผลรายมากมาย ฉันใด เมตตาก็มีคุณ กอใหเกิดผลดีมาก ฉันน้ัน 
เมื่อเปนเชนน้ีก็ควรท่ีจะระงับความโกรธเสีย แลวต้ังจิตเมตตาข้ึนมา
แทน ใหเมตตาน้ันแหละชวยกําจัด และปองกันความโกรธไปในตัว  

ผูมีเมตตายอมสามารถเอาชนะใจคนอื่น ซ่ึงเปนชัยชนะท่ี
เด็ดขาด ไมกลับแพ ผูตั้งอยูในเมตตา ช่ือวาทําประโยชนท้ังแก
ตนเองและผูอื่น  

เมตตาทําใหจิตใจสดชื่น ผองใส มีความสุข ดังตัวอยางในท่ี
แหงหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสแสดงอานิสงสของเมตตาไว ๑๑ 
ประการ คือ  

หลับก็เป็นสุข ต่ืนก็เป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นท่ีรักของ
มนุษย์ท้ังหลาย เป็นท่ีรักของอมนุษย์ท้ังหลาย เทวดา
รักษา ไฟ พิษ และศัสตราไม่กล้ํากราย จิตต้ังมั่นเป็นสมาธิ
ได้รวดเร็ว สีหน้าผ่องใส ตายก็มีสติไม่หลงฟั่นเฟือน เมื่อยัง
ไมบ่รรลุคุณธรรมท่ีสูงกว่า ย่อมเข้าถึงพรหมโลก๑๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑๐ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ถายังเปนคนข้ีโกรธอยู ก็นับวายังอยูหางไกลจากการท่ีจะได
อานิสงสเหลาน้ี ดังน้ัน จึงควรพยายามทําเมตตาใหเปนธรรม
ประจําใจใหจงได โดยหมั่นฝกอบรมทําใจอยูเสมอๆ  

ถาจิตใจเมตตายังไมเขมแข็งพอ เอาชนะความโกรธยังไมได 
เพราะสั่งสมนิสัยมักโกรธไวยาวนาน จนกิเลสตัวน้ีแนนหนา พึง
ลองพิจารณาใชวิธีตอไป 



 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๙ 

พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ 

ข้ันที่ ๙ พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ 
วิธีการขอน้ี เปนการปฏิบัติใกลแนววิปสสนา หรือเอาความรู

ทางวิปสสนามาใชประโยชน คือ มองดูชีวิตน้ี มองดูสัตว บุคคล 
เรา เขา ตามความเปนจริงวา ท่ี ถูกท่ีแทแลว ก็เปนแตเพียง
สวนประกอบท้ังหลายมากมายมาประชุมกันเขา แลวก็สมมติเรียก
กันไปวาเปนคน เปนสัตว เปนฉัน เปนเธอ เปนเรา เปนเขา เปนนาย 
ก. นาง ข. เปนตน  

คร้ันจะช้ีชัดลงไปท่ีตรงไหนวาเปนคน เปนเรา เปนนาย ก. 
นาง ข. ก็หาไมพบ มีแตสวนท่ีเปนธาตุแข็งบาง ธาตุเหลวบาง เปน
รูปขันธบาง เปนเวทนาขันธบาง เปนสัญญาขันธ สังขารขันธ หรือ
วิญญาณขันธบาง หรือเปนอายตนะตางๆ เชน ตาบาง หูบาง จมูก
บาง เปนตน 

เมื่อพิจารณาตามความจริงแยกใหเปนสวนๆ ไดอยางน้ีแลว 
พึงสอนตัวเองวา  

"นี่แน่ะเธอเอ๋ย ก็ที่โกรธเขาอยู่น่ะ โกรธอะไร โกรธผม หรือ
โกรธขน หรือโกรธหนัง โกรธเล็บ โกรธกระดูก โกรธธาตุดิน โกรธ
ธาตุน้ํา โกรธธาตุไฟ โกรธธาตุลม หรือโกรธรูป โกรธเวทนา โกรธ
สัญญา โกรธสังขาร โกรธวิญญาณ หรือโกรธอะไรกัน"  



 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑๒ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

ในท่ีสุดก็จะหาฐานท่ีตั้งของความโกรธไมได ไมมีท่ียึดท่ีเกาะ
ใหความโกรธจับตัว 

อาจพิจารณาตอไปในแนวน้ันอีกวา ในเมื่อคนเรา ชีวิตเรา
เปนแตเพียงสมมติบัญญัติ ความจริงก็มีแตธาตุ หรือขันธ หรือ
นามธรรมและรูปธรรมตางๆ มาประกอบกันเขา แลวเราก็มาติด
สมมติน้ัน ยึดติดถือมั่นหลงวุนวายทําตัวเปนหุนถูกชักถูกเชิดกันไป  

การท่ีมาโกรธ กระฟดกระเฟยด งุนงานเคืองแคนกันไปน้ัน 
มองลงไปให ถึงแกนสาร  ให ถึงสภาวะความเปนจริงแลว  ก็
เหลวไหลไรสาระท้ังเพ  

ถามองความจริงทะลุสมมติบัญญัติลงไปไดถึงข้ันน้ีแลว 
ความโกรธก็จะหายตัวไปเอง 

อยางไรก็ตาม คนบางคนจิตใจและสติปญญายังไมพรอม 
ไมอาจพิจารณาแยกธาตุออกไปอยางน้ีได หรือสักวาแยกไปตามท่ี
ไดยินไดฟงไดอานมา แตมองไมเห็นความจริงเชนน้ัน ก็แกความ
โกรธไมสําเร็จ  

ถาเปนเชนน้ัน ก็พึงดําเนินการตามวิธีตอไป 



 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๑๐ 

ปฏิบตัิทาน คือ การใหหรือแบงปนสิง่ของ 

ข้ันที่ ๑๐ ปฏิบัติทาน คือ การใหหรือแบงปนสิ่งของ  
ข้ันน้ีเปนวิธีการในข้ันลงมือทํา เอาของของตนใหแกคนท่ี

เปนปรปกษ และรับของของปรปกษมาเพื่อตน หรืออยางนอยอาจ
ใหของของตนแกเขาฝายเดียว ถาจะใหดีย่ิงข้ึน ควรมีปยวาจา คือ 
ถอยคําสุภาพไพเราะ ประกอบเสริมไปดวย  

การใหหรือแบงปนกันน้ี เปนวิธีแกความโกรธท่ีไดผลชะงัด 
สามารถระงับเวรท่ีผูกกันมายาวนานใหสงบลงได ทําใหศัตรู
กลายเปนมิตร เปนเมตตากรุณาท่ีแสดงออกในการกระทํา  

ทานกลาวถึงอานุภาพย่ิงใหญของทานคือการใหน้ันวา 
"การให้เป็นเครื่องฝึกคนที่ยังฝึกไม่ได้ การให้ยังสิ่ง

ประสงค์ท้ังปวงให้สําเร็จได้ ผู้ให้ก็เบิกบานขึ้นมาหาด้วยการ
ให้ ฝ่ายผู้ได้รับก็น้อมลงมาพบด้วยปิยวาจา" 
เมื่อความโกรธเลือนหาย ความรักใครก็เขามาแทน ความ

เปนศัตรูกลับกลายเปนมิตร ไฟพยาบาทก็กลายเปนนํ้าทิพยแหง
เมตตา ความแผดเผาเรารอนดวยทุกขท่ีเรารุมใจ ก็กลายเปนความ
สดช่ืนผองใสเบิกบานใจดวยความสุข 



 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑๔ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย 

วิธีท้ัง ๑๐ ท่ีวามาเปนข้ันๆ น้ี ความจริงมิใชจําเปนตองทําไป
ตามลําดับเรียงรายขออยางน้ี วิธีใดเหมาะ ไดผลสําหรับตน ก็พึง
ใชวิธีน้ัน  

วิธีการทานก็ไดแนะนําไวอยางน้ีแลว เปนเร่ืองของผูตองการ
แกปญหา จะพึงนําไปใชปฏิบัติใหเกิดประโยชนแทจริงตอไป*  

เชิงอรรถ 
 ๑. ดู สํ.ส.๑๕/๘๗๕/๓๒๕ 
 ๒. องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๑/๙๘ (แปลตัดเอาความเป็นตอนๆ) 
 ๓. ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒; ๒๘/๔๘ 
 ๔. สํ.ส.๑๕/๑๙๙/๕๗ 
 ๕. เทียบกับคําสอนไม่ให้โศกเศร้า, องฺ.ปญฺจก.๒๒/๔๘/๖๒ 
 ๖. วิสุทธิมัคค์ ๒/๙๗ (ตัดข้อความสําหรับภิกษุโดยเฉพาะออกแล้ว) 
 ๗. มหาสีลวชาดก, ชา.อ.๒/๔๑ 
 ๘. ดู มหากปิชาดก, ชา.อ.๗/๒๗๑ 
 ๙.  สํ.นิ.๑๖/๔๕๑-๕/๒๒๓-๔ 
๑๐. องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๒/๓๗๐ (หมายถึงเมตตาเจโตวิมุตติ) 

ที่มา 
* เรื่องน้ี เขียนตามแนวคัมภีรวิสุทธิมัคค ภาค ๒ หนา ๙๓-๑๐๖ แตแทรกเสริมเติมและ
ตัดตอเรียบเรียงใหมตามท่ีเห็นสมควร ของเดิมมี ๙ วิธี ในท่ีน้ีขยายออกเปน ๑๐ วิธี 
และเน้ือหาเกา ทานมุงสอนพระภิกษุผูบําเพ็ญเมตตากรรมฐาน ในท่ีน้ีเขียนปรับความให
เหมาะแกคนท่ัวไป 

(เร่ือง “ทําอย่างไรจะหายโกรธ” นี้ เขียนข้ึนในเวลาเร่งด่วน ตามคําอาราธนาของ คุณครู
เกษร บิลอารีย์ แห่ง ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวชิรธรรมปทีป NY ซึ่งเขียนแจ้งขอ
ธรรมกถาเพื่อพิมพ์เป็นธรรมทานในการทําบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศคุณแม่สมศรี บัวทิพย์ทอง 
ที่เมืองเหนือ ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๒๓)  
 



 
 
 
 
 
 
 

บันทึกในการพิมพฉบับรวมเลม 

เมื่อไดรับแจงวาคุณมานิต – คุณกุลกัญญา ศรีปราบ ขอพิมพ
หนังสือแสดงหลักธรรมสําหรับชีวิตคูครอง ๔ เร่ือง ในมงคลวารครบรอบ
แตงงาน ปท่ี ๑๓ ในวันท่ี ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐ โดยรวมเปนเลมเดียวกัน 
เบื้องแรกรูสึกแปลกใจอยูบาง เพราะวา ในหนังสือ ๔ เลมน้ัน สามเลมเกิด
จากคําเทศนใหพรในงานอยางเดียวกัน คือ ในงานทําบุญเน่ืองในการมงคล
สมรส จึงมีสาระอยางเดียวกัน โดยเฉพาะทุกเลมกลาวถึงธรรมที่วาดวย
หลักการครองเรือนชุดท่ีเรียกวา ฆราวาสธรรม ๔ จึงอาจทําใหผูอานรูสึกวา
หนังสือมีเร่ืองราวและคําอธิบายซ้ําแลวซ้ําอีก  

อยางไรก็ตาม ก็นึกวาผูขอพิมพคงมองเห็นเหตุผลบางอยาง เชน 
คําอธิบายเร่ืองเดียวกันมีแงมุมชวยเสริมขยายและเติมเต็มแกกัน กับท้ังเปน
หลักใหญซึ่งควรย้ําซ้ําๆ ใหถือเปนสําคัญท่ีจะตองเอาใจใสนําไปปฏิบัติ 

ไมวาจะอยางไรก็ตาม การนํามาพิมพรวมเปนเลมเดียวกัน ก็เปน
เหตุใหไดตรวจชําระจัดปรับใหมเพื่อใหรวมเปนเลมเดียวกันได  

นอกจากจัดปรับรูปแบบและวางระบบเชนตัวอักษร ใหลงเปนอัน
เดียวหรือแนวเดียวกันแลว มีขอท่ีควรบอกกลาวไวบางอยาง คือ 

- หนังสือฉบับรวมเลมไดชื่อวา พัฒนาความรักได ความสุขก็พัฒนาดวย  
- ลําดับเร่ือง ดังน้ี (วาโดยกาละ คู่สร้าง คู่สมฯ เปนเรื่องที่ ๑ เพราะเปนคํา

เทศนเกาสุดตั้งแตป ๒๕๑๔ และเนนที่สาระของหลักธรรมตามแบบแผน แต
มองเห็นวา ควรเริ่มดวยเน้ือความท่ีเบาๆ แงที่เขากับทางชีวิตของคนรวมสมัยกอน 
แลวจึงไปลงทายจบที่การประมวลหลักมาวางไวให ดังที่จัดนี้) 

๑. เร่ิมชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล (เปล่ียนชื่อจากเดิม:ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า)  
๒. ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ ด้วยครองธรรม 
๓. คู่สร้าง คู่สม: ชีวิตคู่ในอุดมคติ 
๔. ทําอย่างไรจะหายโกรธ  
- ไดตรวจจัดใหอานงายและเรียบรอยข้ึนในหลายประการ เชน จัด

ซอยยอหนาเพิ่มขึ้นมากมาย หนังสือท้ังส่ีเลมจึงแปลกไปจากเดิมไมนอย  
ผู้นิพนธ์ 

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 


