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๑

วันนี้ถือว่าเป็นวันสิริมงคลวันหนึ่ง	 เป็นวันที่เรา 

ทัง้สองประกาศตอ่สงัคมเปน็ทางการวา่เปน็คู่กนั	จะใช้ชีวติ

ร่วมกันต่อไป	ในบางศาสนา	เช่น	ศาสนาคริสต์	ถือว่าเป็น

พิธีทางศาสนา	 ถือว่าเป็นการสัญญาไว้กับพระผู้เป็นเจ้า	

เปน็การประกาศในสิง่ทีม่สีำาคญักบัความเชือ่บางอย่าง	ทีจ่รงิ 

ในทางพุทธก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาโดยตรง	

เพียงแต่ว่าเราถือว่าเป็นการเริ่มต้น

ทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยปัญญา	ชีวิตที่ดีงามจะเกิด

ข้ึนด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์	๘	คำาสั่งสอนของ

พระพทุธเจ้าเริม่ตน้ดว้ยสมัมาทฐิ	ิเปน็เร่ืองของปญัญา	เปน็

คุณธรรมที่เราต้องระลึกถึง	เราต้องปลูกฝัง	เราต้องพัฒนา	

ถือว่าเป็นหัวใจของชีวิตท่ีดีงาม	 เพราะอะไร	 เพราะว่าชีวิต

เราไม่ง่าย ไม่ว่าชีวิตโสด ชีวิตคู่ ชีวิตอยู่ในที่ไหนอย่างไร 

จะรวย หรือจน ชีวิตเราไม่ง่าย	 ในการที่ท่านมักจะสอน

หลักสำาคัญๆ	ในพุทธศาสนาสอนว่า ชีวิตคือทุกข์ อาตมา

ชีวิต (คู)่ ไม่ง่าย



๒

เห็นว่าชวนให้เข้าใจผิด อาตมาจึงขอแปลอริยสัจข้อแรก

คือ ชีวิตไม่ง่าย และเมื่อชีวิตไม่ง่าย จะทำาอย่างไรให้ชีวิต 

ง่ายขึ้น หรือว่าทำาอย่างไรสิ่งที่ทำาให้ชีวิตเรายากจะมี 

น้อยลง	หรือถ้าเป็นได้ก็หายทีเดียว	ที่ชีวิตเราไม่ง่ายเพราะ

ชีวิตเราเกิดแล้ว	เราทุกคนต้องแก่	ต้องเจ็บ	ต้องตาย	อันนี้

ถือเป็นสิ่งท้าทายสำาหรับคนทุกคน	

ข้อที่สองก็คือในจิตใจของเราโดยสัญชาตญาณ	 เรา 

ทกุคนมสีิง่ทีเ่รยีกวา่	กิเลส	มโีลภ	มโีกรธ	มหีลง	มคีวามพรอ้ม

ทีจ่ะทกุขก์บัทกุๆ	เรือ่ง	มโีอกาสทีจ่ะซมึเศรา้ท่ามกลางความ

สำาเร็จทั้งรอบด้าน	มีสิทธิที่จะวิตกกังวลจนกินไม่ได้	นอน

ไม่ได้	ท่ามกลางความร่ำารวย	ความสำาเร็จกับทุกๆ	ด้าน	ก็

เปน็อนัวา่ความสำาเรจ็ทางโลกทุกอย่างจะไรค้วามหมาย	ถา้

หากว่าเราไม่รู้จักดูแลกาย	วาจา	 ใจ	ของตัวเอง	นี่คือสิ่งที่

ท้าทาย	และตัวอย่างก็มีทั่วไปในสังคมของไทย	ชีวิตของเรา

จงึไม่ง่าย	ชีวติของเรามสีิง่ทา้ทายมากมาย	และการทีเ่ราจะ

ดำาเนินชวีติในทางทีด่งีาม	เรากต็อ้งฉลาดในเร่ืองชีวติ	ฉลาด

ในการป้องกันกิเลส	ไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิด	เกิดขึ้นได้	ฉลาด

ในการจัดการ	การบริหารกับกิเลสท่ีเกิดขึ้นแล้ว	ฉลาดใน

การปลกูฝงัสิง่ดีงามทีย่งัไมม่ใีนตวัเรา	และฉลาดในการดแูล

บำารุงสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้ว	



๓

ในเมื่อชีวิตมีสิ่งท้าทาย	มีงานใหญ่แล้วต้องยอมรับ

ว่า	เราทำาคนเดียวยาก	ถ้าหากเรามีคู่	คู่ที่เข้าใจเรา	และเรา 

เข้าใจเขา	 เราไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 รักกัน	 เคารพซ่ึงกัน

และกัน	พร้อมท่ีจะเสียสละซึ่งกันและกัน	 จะเป็นกำาลัง

สำาคัญ	อยู่ด้วยกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร	 ช่วยกันลดสิ่งที่ 

ไม่ดีในตัวของซึ่งกันและกัน	ช่วยกันเสริมสร้างพัฒนาสิ่งที่ดี

ในซึ่งกันและกัน	ถ้าเรามีอุดมการณ์อย่างนี้ชีวิตคู่จะมั่นคง	

ทีช่วีติคูล่ม้เหลวกนัมากทกุวนันีก้เ็พราะไมม่อีดุมการณใ์น

การพัฒนาตน ในการช่วยกันขัดเกลากิเลสซ่ึงกันและกัน  

เสริมสร้างคณุงามความดซึีง่กนัและกนั	กลายเปน็เหน็แกต่วั 

มากเกินไป	 กลายเป็นความรักที่มีเงื่อนไขมาก	 รู้สึกว่า

เงื่อนไขมากขึ้นๆ	ถ้าเรารักกันอย่างฉลาด	อย่างมีปัญญา	

เง่ือนไขเรามีน้อย	 เง่ือนไขแค่มีความจริงใจซึ่งกันและกัน	 

มีความจงรักภักดีซึ่งกันและกัน	ชีวิตคู่	 ชีวิตแต่งงานไม่ง่าย	

จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นระยะๆ	 เป็นธรรมดา	ถ้าเรามอง

วา่คนเราจะเจรญิงอกงามดว้ยการแกป้ญัหา ไม่ใชจ่ะเจรญิ

งอกงามเพราะไมเ่จอปญัหา นัน่กค็อืเราพรอ้มกันทีจ่ะชนะ

ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะฝึกตน พร้อมที่จะชนะใจของ

ตัวเอง พร้อมที่จะเป็นกำาลังใจของซึ่งกันและกัน และต้อง

จัดลำาดับความสำาคัญโดยเฉพาะในการบริหารเวลา



๔

ทุกวันนี้เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามาก	มีค่ามากกว่าทุกยุค

ทุกสมัย	 ทุกวันนี้คนรวยทรัพย์มากขึ้น	 แต่จนเวลา	 การ

อยู่ด้วยกันก็ต้องจัดสรรเวลา	อย่าไปคิดว่าเวลาจะปรากฏ 

มาเอง	ต้องวางแผนให้มีเวลาด้วยกัน	ทั้งในเรื่องการทำาบุญ	

การปฏิบัติธรรม	 เรื่องการบันเทิง	 ให้เวลาต่อกัน	 ไม่ใช่ต่าง

คนต่างทำางาน	ต่างคนต่างหมกมุ่นแต่ในเรื่องของส่วนตัว	

การอยูด้่วยกนัใหม้ศีลีเสมอกนั มทีฐิเิสมอกนั จงึจะ

ไดด้ ีศลีเสมอกนักเ็ริม่ทีศี่ล ๕ น่ันเอง ถา้ทัง้สองฝา่ยตัง้ม่ัน

อยู่ในศีล ๕ เรียกว่าถึงจะมีความผิดพลาด ถึงจะมีปัญหา

เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่แก้ได้ไม่ยาก แต่ถ้าศีลแม้แต่ข้อเดียว

ลดลงจะเป็นจุดเสื่อมของชีวิตคู่ได้ ศีลข้อที่ ๔ จะเป็นข้อ

ที่ยากที่สุดก็ได	้เพราะอะไร	เพราะคนไม่ค่อยจะเห็นความ

สำาคัญของการงดเวน้จากการพดูเท็จโดยเดด็ขาด	เราทกุคน

จะมีเง่ือนไขว่า	 ในบางกรณีจำาเป็นสมควรจะพูดเท็จ	ตัวนี้

เป็นตัวอันตราย	 เป็นตัวไวรัสที่จะคอยขยายตัว	ขอแนะนำา

ว่าอย่าให้มีการพูดเท็จต่อกันและกันเลย	แม้แต่ในเรื่องเล็ก

เรื่องน้อย	ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกจะพูด	ก็พูดเลยว่าเรื่องนี ้

ไม่สะดวกจะพูดตอนนี้	 ขอเวลาก่อน	 ไม่ใช่ต้องเปิดเผย 

ทุกสิ่งทุกอย่างในใจ	เพราะบางสิ่งบางอย่างเป็นแค่อารมณ์

ช่ัวแวบเทา่นัน้เอง	ไมต่อ้งพดู เพราะบางทคีวามรูส้กึทีไ่มจ่รงิ	



๕

ไม่จัง	พอพูดออกมาแล้วรู้สึกมีน้ำาหนักมากขึ้น	เหมือนเป็น

ของจรงิของจงัมากขึน้เพยีงเพราะเราไดพ้ดูออกไป	เวลาเรา

มีอารมณ์	ซึ่งจะต้องมีเป็นบางคร้ังบางคราวแน่นอนแม้แต่

คูร่กักต็อ้งมบีางเวลาท่ีรู้สึกไมร่กักนัเลย	รู้สกึไม่พอใจกนัเลย	

น้อยใจกัน	ก็อย่าให้มันค้างคืน	หรือค้างคาไป	ให้แก้ปัญหา

ทุกวัน	ให้มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน	

การขออภยัซึง่กนัและกนั ขอขมากนั ในการขอขมา

นั้นส่วนท่ีสำาคัญที่สุดคือการยืนยันว่าจะไม่ทำาอย่างนั้น

อีกต่อไป ในเมื่อเราทั้งสองฝ่ายตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ ก็ถือว่า

ปลอดภยัในการเวยีนวา่ยตายเกดิในวฏัสงสาร การมาเกดิ

เป็นมนษุยย์ากแสนยากอยูแ่ลว้ แตป่จัจยัสำาคญัทีท่ำาใหเ้รา

มีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์ คือการรักษาศีล ๕ คุณภาพชีวิต

ชาตินี้และในอนาคต หลังตายแล้วในชาติหน้า การรักษา

ศีล ๕ จงึฉลาดทีส่ดุ	ถา้เราหวงัดตีอ่ตวัเรา	หวงัดตีอ่ตระกลู

เรา	การมีเมตตาต่อกันและกันก็เป็นเรื่องสำาคัญยิ่ง	 เรื่อง

ความรักแบบโรแมนตกิกเ็กดิดบั	เกดิดบั	แตพ่ืน้ฐานทีจ่ะเปน็

หลกัไดก้ค็อืความรกัทีเ่ปน็เมตตา	ความหวงัดตีอ่กนัและกนั

อย่างไม่มีเงื่อนไข	และความเมตตานั้นต้องปรากฏทางกาย	

ทางวาจา	บางทีคู่ครองจะประมาท	 คิดว่าเขารู้อยู่แล้วว่า 

เรารักกัน	เรารักเขา	แต่บางทีเพราะเราเชื่อมั่นว่า	เรารักเขา	
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เขารกัเรา	กเ็ลยประมาทในเรือ่งกาย	วาจา	บางทกีารกระทำา 

บางอย่างก็ไม่น่ารัก	การพูดก็ไม่น่ารัก	 เราก็ไม่ระมัดระวัง

ตัวเท่าที่ควร	 เพราะคิดว่าเราก็รักกัน	แต่ความรู้สึกต่างๆ	 

เราก็จะแยกออกจากกาย	วาจา	ไม่ได้	ถ้าหากว่าการกระทำา	 

คำาพูด	 เริ่มจะไม่น่ารักมากขึ้น	 มันจะมีผลกระทบต่อ 

ความรู้สึกรักกันได้เหมือนกัน	

ในการขึ้นบ้านใหม่	 อาตมามักจะเทศน์ในเร่ือง 

ความแตกต่างระหว่าง House กับ Home ว่า House 

คือสิ่งก่อสร้าง Home ก็คือความรู้สึก ถ้า House ที่เป็น 

Home พอกลับถึงบ้านเมื่อไหร่จะรู้สึกผ่อนคลายสบาย 

กลับมาถึง Home Sweet Home	 ในการสร้างบ้านส่วน

หนึ่งเกี่ยวกับสถาปนิก	 ผู้รับเหมา	 หรืออะไรต่างๆ	 เรา 

ซ้ือเขา	หรือเราเช่าเขา	แล้วแต่	 อันน้ีถือเป็นเรื่องทางโลก	 

แต่เมื่อไปอยู่ด้วยกันแล้วเป็นการสร้างความรู้สึกเป็น	 

Home	ส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้สึกเป็น	Home	ก็คือ	

คุณภาพของการแสดงออกทางกาย	ทางวาจา	ที่สม่ำาเสมอ

ต่อเนื่อง	และรู้ว่าท่ีนี่อบอุ่น	แม้กระท่ังคนข้างนอกบางคน

ไม่เข้าใจเราหรือว่าเข้าใจเราผิด	 เรื่องนั้นก็ไม่ดี	 ก็รู้สึกว่า 

พอกลับไปถึงบ้าน	พอเห็นหน้าคู่ครองรู้สึกสบายใจ	รู้สึกว่า

นี่คือที่เย็น	ที่สบายของเรา	



๗

เราตอ้งพยายามใหค้วามร่มเยน็ซ่ึงกนัและกนั สรา้ง

บ้านให้เป็น Home ที่เรารู้สึกสบายใจ อยู่กับใครสบายใจ

ที่สุดก็อยู่กับคู่ครอง มีอะไรอยู่ในใจอยากจะพูดกับใคร 

อยากจะปรับทุกข์กับใคร ก็ไม่มีใครนอกจากคู่ครอง เมื่อ

มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเร่ืองเล็กเรื่องน้อย ไม่ต้อง

ไปปรับทุกข์กับใคร อย่าไปเปิดเผยเรื่องระหว่างเราสอง

คนกับใครดีกว่า	 เพราะเรื่องเล็กเรื่องน้อย	พอเราเล่าให้

ใครฟังก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ข้ึน	 ดูเป็นเร่ืองเป็นราวมากขึ้น	

ทำาให้คนรอบข้างเป็นห่วง	เพราะฉะนั้นเรื่องการที่ไม่ปล่อย

ให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็เป็นศิลปะชีวิตของ 

คนทุกคนโดยเฉพาะคู่ครอง	

ในขณะเดียวกัน	 เราไม่มองเร่ืองใหญ่เป็นเร่ืองเล็ก	

บางส่ิงบางอย่างร้อนแรงต่ออันตราย	 ร้อนแรงต่อปัญหา	 

หากปลอ่ยเนิน่นานจะแกย้ากในอนาคต	เรากต็อ้งยอม	ถงึแม้ 

บางคร้ังอาจจะต้องตรงไปตรงมา	 แต่เราเลือกกาลเทศะ 

ทีเ่หมาะสม	เลือกคำาพดู	และเวลาท่ีจะพดู	ในเรือ่งทีพ่ดูยาก	

อยา่ไปวา่กวา้งๆ	ครอบคลุมไปหมด	ใหพ้ดูเจาะจงเหตกุารณ	์

เฉพาะเร่ืองกาย	วาจา	อย่าไปเหมารวม	ต่อว่านิสัยซึ่งกัน

และกัน	อย่าไปใช้คำาว่า “ไม่เคย” อย่าไปใช้คำาว่า “ทุกครั้ง”  

เปน็อนัขาด เพราะวา่จะไมจ่ริง ทกุครัง้ของเราอาจหมายถงึ  



๘

“ส่วนมาก ส่วนใหญ่” ไม่เคยของเรา อาจจะแปลว่า 

“นานๆ ที” อย่าไปพูดเกิดความจริง ซึ่งจะเป็นมิจฉาวาจา

อย่างหนึ่ง อย่าให้อารมณ์นำาคำาพูด ใช้ปัญญานำาคำาพูด 

อารมณ์มากเกินไป	ควบคุมอารมณ์ไม่ได้	ก็ขอพักก่อนค่อย

คุยทีหลัง	 ให้จิตใจทั้งสองฝ่ายเย็นลงก่อน	 และจะต้องมี 

ความอดทนซึ่งกันและกัน	ถึงแม้ว่าในเรื่องใหญ่	เรื่องสำาคัญ	

เราอาจจะเข้าใจตรงกันเสมอ	 เข้าใจกันดี	 สอดคล้องกันดี	 

แต่บางทีเราอาจจะตกหลุมพรางกับเรื่องเล็กเร่ืองน้อยที่ 

ไม่น่าเป็นเร่ือง	 หลายคู่ที่บาดหมางกัน	 โกรธกัน	 เพราะ 

ความเขา้ใจในคำาจำากัดความของคำาวา่	“สะอาด”	ทีไ่ม่ตรงกนั	 

คำาประเภทนี้มีหลายคำา	 ในวัฒนธรรมไทยเองก็มีทั้ง	

วัฒนธรรมคนในกรุง	วัฒนธรรมเฉพาะครอบครัวก็มี	 ไม่ใช่

ว่าเป็นเรื่องผิดหรือถูกเสมอไป	แต่เป็นสไตล์	 เป็นแนวทาง

ที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็ก	ที่เราได้รับการบ่มเพาะมา	 เม่ือเรา

แต่งงานกัน	 ใช้ชีวิตร่วมกัน	 สองวัฒนธรรมอาจจะชนกัน 

นิดหน่อยในเรื่องว่าอะไรเหมาะ	อะไรไม่เหมาะ	อะไรสบาย	

อะไรไม่สบาย	ต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน	

การรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมจะเป็นสิ่งที่สร้าง

ความสนิทสนมที่หนักแน่นมั่นคง	 ให้หาเวลาทุกเช้าในการ

นัง่สมาธิด้วยกนัจะดทีีส่ดุ	เริม่ตน้ทกุวนัดว้ยความสงบ	ดว้ย
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การโน้มน้าวจิตไปสู่คุณพระศรีรัตนตรัย	ด้วยการปล่อยวาง

เซลล์สมองและจิตใจ	ด้วยการฝึกสติเป็นทางการ	 ให้จิตมี

ความสงบ	ความรอบคอบ	ความร่มเย็นภายใน	จะเป็นวิธี

เริ่มต้นวันใหม่ของคู่ครองที่ดีมากๆ	เลย	

ในการปฏบัิตธิรรมหรอืการดำาเนินชีวติในทกุๆ	วงการ	

หรือทกุ	ๆ 	กรณ	ีทางพทุธศาสนาจะเนน้เรือ่งการเฝา้สงัเกต	

เราอยู่ด้วยกันเราก็เฝ้าสังเกตว่า	อย่างไรที่รู้สึกดี	 รู้สึกใช้ได้	

อย่างไรรู้สึกทำาให้เกิดเป็นปัญหา	แล้วค่อยๆ	ดูที่สาเหตุ 

ของปัญหา	แล้วก็แก้ที่สาเหตุ	คนเราทุกคนก็มีธรรมชาติ

สังเกตได้ตามหลักที่ว่า “จิตใสเป็นบุญ จิตขุ่นเป็นบาป” 

คอยสังเกตความใส ความขุ่น เวลาอยู่ด้วยกัน เวลาอยู่

คนเดียว จะเป็นเข็มทิศในชีวิต เราก็มีโอกาสไปกราบ  

ไปนมัสการ ครูบาอาจารย์ ไปฟังเทศน์ฟังธรรม ก็จะ 

เป็นข้อคิดที่จะช่วยบำารุงจิตใจ อันนี้ก็จะเป็นมงคลชีวิต

เหมือนกัน 

หลักสำาคัญในการแสดงธรรมในงานแต่งงานข้อแรก

สำาหรับพระก็คือ	 อย่าพูดนาน	 วันนี้คงพูดเพียงแค่นี้	 ขอ 

ให้เราสองคนอยู่ด้วยกัน	 สุขภาพแข็งแรง	 อยู่ด้วยกันใน 

ความตั้งมั่นในทานในศีลในภาวนา	อยู่ในบ้านที่รู้สึกว่าเป็น	

Home	เป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกัน	อยู่ด้วยความรักกัน	



๑0

ความเคารพซึง่กนัและกนั	ความจรงิใจตอ่กนัและกนั	การให้

อภยัซึง่กนัและกนั	ทัง้สองคนขอใหมี้แตค่วามสุข	ความเจรญิ	 

ทั้งทางโลกทางธรรม	ตลอดกาลนาน



๑๑

วันนี้ถือเป็นวันสิริมงคล	 เป็นวันที่เราได้มาร่วมงาน

มงคลสมรสของครูของเราสองคน	เป็นวันประกาศให้ชุมชน	

ให้สงัคมไดร้บัรูว้า่	ตอ่จากนีไ้ป	เราสองคนจะอยูร่ว่มกนัฉนัท์

สามีภรรยา	ในภาษาไทยมีคำาว่า	 “อยู่ยงคงกระพัน”	คำาว่า	

“ยง”	 ใน	 “อยู่ยง”	นั้น	ภาษาจีนก็มีคำาว่า	 “หยง”	คนจีนจึง

บอกว่า	หยงเจี๋ย (永结 Yǒng jié)	ความหมายคืออยู่ร่วม

กันเป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไป	ธงซิน (同心 tóngxīn) 

คือ	 มีจิตใจที่ร่วมกัน	หยงเจี๋ยธงซิน	 จึงแปลได้ว่า	มีจิต 

อันหนึง่อันเดยีวกนั	เท่าทีท่ราบ	นีเ่ป็นคำาอวยพรของคนจนี

ในวันแต่งงาน	

นัน่กเ็ปน็ขอ้คดิท่ีดี	เพราะทางพทุธศาสนาถอืวา่เราจะ 

อยู่ด้วยกันได้นาน	 เมื่อเรารู้จักปรับจิตใจเข้าหากันและกัน	 

ในภาษาบาลี	 ใช้คำาว่า	ทิฏฐิสามัญญตา	 คือ	มีความคิด	

ความเห็น	อุดมคติ	อุดมการณ์	เป้าหมายชีวิต	ความเข้าใจ

ในเรื่องความดีความชั่ว	ความควรไม่ควร	ความงามไม่งาม	

หยงเจี๋ย ธงซิน



๑๒

ความเหมาะสมไม่เหมาะสม	 ในลักษณะที่สอดคล้องกัน	

เมื่อมีความคิดความเห็นมุมมองต่างๆ	ในลักษณะที่ตรงกัน	

คล้ายกัน	เรียกว่าเป็น	ธงซิน	เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	ก็จะ

มีความสุขได้นาน

นี่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีความคิดเห็นตรงกันใน

ทกุๆ	เรือ่ง	นัน่คงเป็นไปไมไ่ด้	แตต่อ้งสอดคล้องกนั	ทีส่ำาคัญ

คือ	พร้อมกับความรักก็ต้องมีความเคารพซ่ึงกันและกัน 

เท่าที่ได้ศึกษามา	คนจีนจะเน้นมากในเรื่องความเคารพกัน	

มีคำาอวยพรอีกคำาหนึ่งว่า	ฮู่จิ้ง (互敬 Hù jìng)	หมายถึง 

ความเคารพ	ฮู่อ้าย (互爱 hù ài)	หมายถึงความรัก	คือ 

มีทั้งความเคารพ มีทั้งความรัก และยังต้องเคารพซ่ึงกัน

และกันอย่างคงเส้นคงวา อย่างสม่ำาเสมอ	 ให้รักษาความ

รู้สึกดั้งเดิม	อย่าให้มันเส่ือม	 เรียกว่า	 ปู๋เปี้ยน (不变 Bù 

biàn)	ไม่เปลี่ยนแปลง	มีทั้งความรักและยังให้เกียรติซึ่งกัน

และกนั	สว่นมากคนเราพออยู่ด้วยกนันานๆ	เร่ืองการแสดง

ความเคารพให้เกียรตกินัมกัจะเส่ือมไป	บางทเีปน็กนัเองเสยี

จนเกินไป	จนกระทั่งบางคน	...คงไม่ใช่ใครที่นี่นะ...	บางคน

เวลาอยู่นอกบ้าน	 สุภาพอ่อนโยนมาก	แต่พอเข้าบ้านแล้ว	

ไม่สุภาพเลย	ถือว่าเป็นการผ่อนคลายด้วยความไม่สุภาพ



๑๓

ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิ	ความเห็นชอบ	 เราจะไม่รู้สึกว่า 

การแสดงอาการเรียบร้อย	การพูดการจาด้วยกิริยานุ่มนวล 

นั้น	 เป็นเรื่องกดดันหรือเก็บกดซึ่งจะต้องไปผ่อนคลาย 

ที่บ้าน	 เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากจิตใจที่หวังดีต่อคน 

ทุกคน	พยายามชนะใจตนเองเมื่อมีความรู้สึกในทางไม่

ชอบหรือรังเกียจใคร	ถือว่าสังคมเราจะอยู่ได้	 เม่ือคนเรา

มีความเคารพซึ่งกันและกัน	นี่เป็นเรื่องความรู้สึกซ่ึงทาง 

เมืองนอก	หรืออารยธรรมตะวันตกจะต่างจากอารยธรรม

ตะวันออก	เพราะเขาจะเน้นว่า	ความรู้สึกในใจเป็นอย่างไร

ต้องแสดงออก	ถ้าไม่แสดงความรู้สึกนั้นออกมาในเวลานั้น

ถือว่าไม่จริงใจ	 แต่ทางพุทธศาสนาหรืออารยธรรมตะวัน

ออกของเรา	 ถือว่าความรู้สึกชั่วแวบไว้ใจไม่ได้	 แม้จะรัก

กันขนาดไหนก็ตาม	มันก็มีบางเวลาบางคร้ังบางคราวที่จะ

รู้สึกรำาคาญ	หงุดหงิด	หรือ	โกรธ	ถ้าเราพูดอะไรออกมาใน

ขณะที่อารมณ์กำาลังเศร้าหมอง	อาจจะเป็นการสร้างแผล

ในบ้านของเรา	ทำาให้เกิดปัญหา	เพราะเรื่องที่อยู่ในใจ	เมื่อ

แสดงออกทางกาย	ทางวาจา	มันจะกลายเป็นเรื่องหนัก	 

ถ้ายังเป็นแค่เรื่องทางจิตใจ	ยังไม่มีการแสดงออกมา	มันยัง

เป็นเรื่องเบา	



๑๔

ดังน้ัน	 ศีลธรรมจึงเป็นส่ิงสำาคัญมาก	บางครั้งบาง

คราวเราอาจเกิดความรู้สึกไม่ดี	 แต่ในขณะนั้นเรายังรักษา

ความเคารพด้วยอาการกิริยาต่างๆ	และด้วยการพูดการจา	 

การพูดจึงเป็นเร่ืองสำาคัญมากในการส่ือสารในครอบครัว	

เวลาเราอ่านนิทานหรือนิยาย	 เราอาจจะเข้าใจว่า	 เม่ือรัก

กันแล้ว	ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลมกลืนกันไปเอง	 เอาเร่ือง

ความรักเป็นใหญ่	 ทุกส่ิงทุกอย่างอ่ืนๆ	จะค่อยตามมาเอง	

แต่เท่าท่ีสังเกต	มันไม่ใช่อย่างนั้น	มีหลายกรณีที่ถึงจะรัก

กัน	 แต่เมื่อไม่ฝึกไม่หัดไม่ขัดเกลาตัวเอง	ก็เป็นปัญหาได้	

แม้จะรักกันก็จริง	 แต่ก็ยังต้องทะเลาะกันบ่อยๆ	การรู้จัก

กาลเทศะในการพดูการคยุ	โดยเฉพาะในเร่ืองทีเ่รามอีารมณ์

หรือไม่สบายใจ	เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำาคัญมาก	ไม่ใช่ว่า

มีความรู้สึกอย่างไรก็พูดออกมาแบบฝรั่ง	 แต่ก็ไม่ใช่ว่าเก็บ

กดไม่พูดเลย	หรือบอกว่าไม่เป็นไรๆ	แบบคนไทยบางคน	

คือ	เราต้องหากาลเทศะที่จะพูดคุยในเรื่องที่เราไม่สบายใจ	

แตอ่ยา่ไปเกบ็ไวน้านจนมนัเนา่	อย่าใหม้นัอกัเสบอยูภ่ายใน	

ให้รู้จักกาลเทศะ	

เราต้องมีความอดทนต่อกันและกัน	 มีความตั้งใจที่

จะเสียสละนิสัยด้ังเดิมบางอย่างของเราเพื่อความสามัคคี

ในบ้าน	นี่เป็นเรื่องสำาคัญ	ถึงจะรักกัน	ก็ต้องยอมรับว่า	เรา



๑๕

อาจไม่เข้าใจบางอย่างที่สำาคัญมากที่จะมีผลกระทบต่อ 

ชีวิตครอบครัว	หนึ่ง	 คือเรายังไม่เข้าใจตัวเองเท่าที่ควร	 

สอง	เรายงัไมเ่ขา้ใจคูค่รองเทา่ทีค่วร	ฉะนัน้	สำาหรับชาวพทุธ	 

เราถือว่าเราเป็นผู้ที่ยังไม่จบการศึกษา	 เรายังไม่จบการ

ศึกษาในความเป็นมนุษย์ ยังไม่จบการศึกษาในการเป็น

ลูก ยังไม่จบการศึกษาในการเป็นคู่ครอง เราต้องเรียนรู้ 

ต้องการให้คู่ครองเข้าใจเรา ต้องการให้เราเข้าใจคู่ครอง 

เพราะความสงบความสุขที่แท้จริง เกิดขึ้นบนพื้นฐาน 

ของความเข้าใจกัน	 ฉะนั้น	 ในส่ิงท่ีเรายังไม่เข้าใจกัน	 ก็

ต้องพยายามศึกษา	พยายามเรียนรู้	 ทั้งเรื่องของเราและ 

เรื่องของเขา	

การมเีวลาอยู่ด้วยกันสองตอ่สองนีส่ำาคัญ	โดยเฉพาะ

ในทางพุทธศาสนา	เราถือว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้ามืด	ล้างหน้า

ล้างตาทำากิจส่วนตัวแล้ว	ก่อนอื่นก็ควรสวดมนต์ทำาวัตรนั่ง

สมาธิดว้ยกนั	เปน็การเริม่ต้นวนัใหมข่องชวีติคูท่ีดี่ทีส่ดุ	กอ่น

นอนถ้ายังมีอารมณ์ค้าง	ก็ให้พยายามให้อภัยซึ่งกันและกัน	

อยา่เขา้นอนดว้ยจติใจทีเ่ศรา้หมอง	มอีะไรในระหวา่งวนัทีไ่ม่

พอใจกนั	กใ็หค้ยุกนั	อภยัใหก้นัและกนั	ขอขมากนักอ่นนอน	

ตอนเช้าก็ให้ชำาระจิตใจด้วยการทำาสมาธิด้วยกัน	บางทีการ

ได้นั่งสมาธิด้วยกันจะทำาให้เรารู้สึกสนิทสนมกันมากกว่า
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การนั่งเปิดอกคุยกันเป็นชั่วโมง มันเป็นความสนิทสนมที่

บริสุทธิ์ที่จะเสริมความมั่นคงของชีวิตครอบครัวได้ดีมาก 

โรงเรียนของเราเน้นในเรื่องกัลยาณมิตตตา	ความ

เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน	 ชีวิตแต่งงานก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่

เราต้องเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกัน	ผู้เป็นกัลยาณมิตร

คือผู้ที่ช่วยคนรอบข้าง	ในกรณีนี้หมายถึงคู่ครอง	ให้ชนะข้อ

บกพรอ่งในชวีติตนเอง	ให้เขาได้เห็นจุดบอด	ใหเ้ขามีกำาลงัใจ

สู้กับปัญหาชีวิตต่างๆ	เป็นผู้พร้อมที่จะให้เวลา	พร้อมที่จะ

รบัฟงั	พรอ้มทีจ่ะให้กำาลังใจคูค่รอง	ด้วยความออ่นนอ้มถอ่ม

ตนวา่	เรากย็งัเปน็ผูท้ีม่จีดุบอด	บางทเีรากม็องไมเ่หน็บางสิง่ 

บางอย่าง	เราจึงควรพรอ้มเสมอทีจ่ะรับฟงัความคดิเหน็และ

ข้อแนะนำาจากคู่ครอง	มันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่า	บางที 

คู่ครองก็ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด	 แต่ในโลกในสังคมทั่วไป	 

คนทีเ่ราสามารถไวใ้จไดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ตม์นีอ้ยมาก	อานสิงส์

ข้อหนึ่งของการแต่งงานสร้างครอบครัวก็คือ	 อย่างน้อย

เราก็มีคนๆ	หนึ่งที่เราไว้วางใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์	 สามารถ 

เปิดเผยเรื่องที่อยู่ในใจได้	นี่ก็เป็นความสุขที่ควรจะเกิดจาก

การใช้ชีวิตร่วมกัน	ให้พยายามเป็นเพื่อนที่ดีของกันและกัน	

ชีวิตแต่งงานในเบ้ืองต้น หลายคู่ให้ความสำาคัญ

กับความรักมากเกินไป และให้ความสำาคัญกับความเป็น



๑๗

เพื่อนที่ดีของกันและกันน้อยเกินไป ชีวิตแต่งงานแบบนี้ 

บางทกีไ็มย่ัง่ยนื แตค่รอบครวัทีส่ามภีรรยาใหค้วามสำาคญั

กับความรักทั่วไปด้วย แล้วยังไม่ละเลยเรื่องความเป็น

เพื่อนท่ีดีของกันและกัน ส่ิงน้ีจะเป็นเครื่องรับประกันว่า

ชีวิตคู่จะอยู่ได้ยั่งยืนยาวนานกว่า

ยังมีคำาพูดของชาวจีนอีกว่า	ฮวาเห่าเย่ว์หยวน  

(花好月圆 Huāhǎoyuèyuán)	แปลว่า	ดอกไม้บานในคืน 

พระจันทร์เต็มดวง	 คือ	ขอให้ชีวิตคู่มีแต่ดอกไม้บาน มี

พระจันทร์เต็มดวง	แต่เราก็รู้ใช่ไหมว่า	ดอกไม้ก็ต้องเหี่ยว

ต้องเฉาภายในเวลาไม่กี่วัน	 พระจันทร์เต็มดวงก็มีแค่ 

หนึง่คนืตอ่เดือน	ในมมุมองของพทุธศาสนา	ชวีติคนเรามขีึน้ 

มลีง	จะมบีางชว่งทีย่ากลำาบากหรอืมปีญัหา	ฉะนัน้	เราอย่า

ไปคาดหวังว่า	 ชีวิตจะต้องดีจะต้องมีความสุขตลอดเวลา	 

มันอาจจะมีบางช่วงที่ไม่ดี	 ถึงพระจะให้พรว่า	 ขอให้มี 

ความสุขความเจริญตลอดกาลนาน	ท่านก็พูดอย่างนั้นตาม

หน้าที่ของพระ	อายุ	 วัณโณ	 สุขัง	พลัง	 แต่ที่จริงแล้วมัน

ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดเวลา	 เพราะฉะนั้น	ความอดทน

จึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก	 เรื่องการพยายามฝึกจิตให้เจริญ 

ทัง้ในทาน ในศีล ในภาวนา ทัง้คู่ตอ้งชว่ยกนั นีจ่ะเปน็สิง่ที ่

ทำาใหเ้รามกีำาลังใจ มกีำาลังสติปญัญา ทีจ่ะพรอ้มรับมอืกบั



๑๘

ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต จะให้ชีวิตเรามีแต่ข้ึนเหมือน

ขึ้นบันไดไปสู่สวรรค์ มันไม่ได้เป็นอย่างน้ัน อาตมา 

พูดบ่อยๆ ว่า ชีวิตคนเราเหมือนเกมไต่บันไดงูมากกว่า  

มีขึ้นบันได มีตกบันได เป็นอย่างนั้นทุกคน

พระพุทธองค์เคยตรัสคำาอวยพรที่มีความหมายมาก

ประโยคหนึง่วา่	ขอใหเ้ราใชช้วีติอยา่งสม่ำาเสมอบนเสน้ทาง

ท่ีไม่สม่ำาเสมอ	คือ	คนเราต้องการชีวิตที่ราบรื่นสม่ำาเสมอ	

เมือ่ชวีติไมร่าบรืน่กม็กัจะทอ้แทซ้มึเศรา้หมดกำาลงัใจ	แตไ่ม่

ว่าชีวิตใครๆ	ก็ไม่เคยราบรื่นถึงขนาดนั้น	แม้แต่พระซึ่งอยู่ 

ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสงบ	ก็ใช่ว่าชีวิตท่านจะ 

ราบร่ืนเสียทีเดียว	พระพุทธองค์จึงทรงให้พร	ขอให้เราใช้

ชีวิตอย่างสม่ำาเสมอบนเส้นทางท่ีไม่สม่ำาเสมอ	สิ่งที่เราเจอ

ในชีวิตมีทั้งข้ึนทั้งลง มีโลกธรรม มีสรรเสริญ มีนินทา  

มีสุข มีทุกข์ มีได้ มีเสีย เป็นต้น เรื่องนี้เราแก้ไม่ได้  

มันเป็นเรื่องของโลก แต่เราสามารถรักษาจิตใจของเราให้

สม่ำาเสมอได้ด้วยการรู้เท่าทัน

เหมือนเครื่องโดรนสมัยใหม่	 ถึงจะสั่นไหวเพราะลม	 

แต่เขาก็มีเคร่ืองที่จะตั้งให้มันนิ่งพอที่จะถ่ายรูปได้ชัด	 

จิตใจคนเราก็ควรจะเป็นเช่นนั้น	 ถึงจะมีลมพัดไปพัดมา	

แต่เราก็มีความมั่นคงหนักแน่นของเราเป็นที่พ่ึง	 มีคุณ



๑9

พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง	มีความพยายามเป็น

กลัยาณมติรตอ่กนัและกนั	พยายามปรบัความคดิความเหน็

ของเราใหม้นัสอดคล้องเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั	มสีมัมาทฏิฐิ	

ในสว่นการกระทำา	เรากร็กัษาศีล	๕	ซึง่เปน็เคร่ืองรับประกนั

ความปลอดภยัและความรูสึ้กท่ีดีตอ่กันและกนัในครอบครัว	

ตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยึดม่ันอยู่ในศีล	๕	 ชีวิตเราจะไม่ 

เสื่อมไม่เสียแน่นอน	 ถ้ามีเร่ืองผิดศีลขึ้นมา	 เราต้องรู้ทัน

ทีว่าอันตรายจะมาถึงแล้ว	การรักษาศีลจึงเป็นเครื่องรับ

ประกนัความปลอดภยั รบัประกนับรรยากาศทีส่รา้งสรรค ์

งดงามในครอบครัว แล้วยังเป็นเครื่องเตือนเหมือน

สัญญาณเตือนภัยว่า ถ้าเริ่มจะมีเรื่องพูดเท็จหรือมีการ

ปิดบังอำาพราง น่ันเป็นการเตือนว่าให้ระวัง... กำาลังจะมี

ปัญหา... 

ปัญหาในชีวิตเราบางอย่าง	 เกิดจากการทำาเร่ืองเล็ก

ให้เป็นเรื่องใหญ่โดยใช่เหตุ	บางเรื่องเริ่มต้นเล็กๆ	แต่ถ้าเรา

ประมาท	ไมแ่กไ้ขตัง้แตต่อนทีย่งัเปน็เรือ่งเลก็ๆ	มนัสามารถ

กลายเป็นเรือ่งใหญไ่ด	้เชน่	เราเหน็รอยรา้วเลก็ๆ	ทีเ่ขือ่น	เรา

กลับมองว่าไม่ใช่เรื่องสำาคัญ	จึงละเลย	อยากจะปล่อยวาง	

แค่รอยร้าวเล็กๆ	ในเขื่อนใหญ่ๆ	ก็ช่างมันเถอะ	แต่รอยร้าว

เล็กๆ	นี้กลายเป็นรอยร้าวใหญ่ได้	ในที่สุดเขื่อนก็พัง	ฉะนั้น	
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ต้องไม่ประมาทในทุกเรื่อง	 ให้พยายามรักษาความรู้สึกดีๆ	

ดั้งเดิมเอาไว้ให้ได้	

อาตมาเคยไปกราบพระผู้ใหญ่รูปหนึ่ง	 ท่านให้คำา

แนะนำาอาตมาว่า	สิ่งท่ีสำาคัญที่สุดในชีวิตพรหมจรรย์	คือ	

การไม่ลืมเจตนาเดิมในการออกบวช	 ให้รักษาความรู้สึกใน

วันอุปสมบทไว้	ชีวิตแต่งงานก็คงไม่ต่างกัน	ความรักความ

หวังดีความจริงใจซึ่งกันและกัน ที่ปรากฏในใจเราในวันที่

เราตกลงสร้างครอบครัวร่วมกัน ขอให้จำาไว้ให้แม่น รักษา

ไว้ให้ดี	หลวงพ่อชาท่านพูดว่า	 เริ่ืองบวชพระนี่ไม่ยาก	 มัน

สำาคัญหลังจากบวชพระไปแล้ว	ฉะนั้น	วันแต่งงาน	แม้จะ

ต้องจัดนั่นจัดนี่จนเหน็ดจนเหนื่อย	จริงๆ	แล้ว	มันยังง่าย

กว่าชีวิตหลังงานแต่ง	

อาตมามักเตือนคนนั่งสมาธิว่า	อย่าเข้าใจว่าการนั่ง

สมาธิคือการพกัผ่อนหรอืการผอ่นคลาย	ถา้คดิอยา่งนัน้	นัง่

ไดไ้มน่านเรากจ็ะงว่งและจะไมไ่ดป้ระโยชน์อะไรเลย	การทำา

สมาธิคือการทำางาน	เป็นการทำางานด้านใน	ชีวิตแต่งงานก็

เป็นงานเหมือนกัน เราต้องทำางานเพื่อจะรักษาสิ่งดีๆ ที่

เปน็ทนุเดิม และเพือ่จะขยายทนุน้ันใหเ้พิม่ขึน้ๆ เป็นลำาดบั 

จงอยา่ประมาท อยา่ชนิชาตอ่กันและกนั เพราะนานๆ เข้า

ความใหมอ่าจหายไป ซึง่จะเปน็จดุอนัตราย โดยเฉพาะใน



๒๑

ยุคปัจจุบันที่สร้างคนให้ขี้เบ่ือและต้องการสิ่งแปลกใหม่

มากระตุ้นอยู่ตลอดเวลา หากในชีวิตแต่งงานเราจะคิด

อย่างนั้นไม่ได้ เราต้องคิดว่าเรามีชีวิตแต่งงานที่เราต้อง

ดูแลรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไว้ทั้งชีวิต 

ทีเ่มอืงจนีจะอวยพรใหอ้ยูก่นัเปน็ร้อยป	ีอาตมาคงไม่

อวยพรใหอ้ยูก่นัอย่างมคีวามสุขถึงรอ้ยปหีรอกนะ	เพราะคิด

ว่าเป็นไปไม่ได้	คงจะแก่เกินไป	แต่ขอให้อยู่ด้วยกันนานๆ	

อย่างมีความสุข	 มีความเจริญในสิ่งดีงาม	 อยู่ด้วยความ

เคารพซึ่งกันและกัน	รักซึ่งกันและกัน	ให้อภัยซึ่งกันและกัน	

อดทนต่อกันและกัน	ช่วยเหลือกันและกัน	ขอให้มีความสุข

ความเจริญทั้งทางโลกทางธรรม





๒๓

การขอศีลไม่ได้เป็นเรื่องพิธีกรรมอย่างเดียว	 หาก

ถือว่าเป็นการตั้งเข็มทิศไว้ในชีวิตของเรา	 เป็นการยืนยันว่า

เราขอถึงพระพทุธพระธรรมพระสงฆเ์ปน็ทีพ่ึง่	เปน็สรณะใน

ชวีติ	และต้องการดำาเนนิชวีติอยา่งระมดัระวงัในสิง่ทีท่ำาในคำา

ทีพ่ดู	การทีท่ัง้สองคนขอเขา้ถงึพระพทุธพระธรรมพระสงฆ์ 

เป็นที่พึ่ง	 เป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งที่พระเราเรียก

ว่า	“ทิฏฐิสามัญญตา”	ความเสมอด้วยความคิด	 เสมอด้วย

แนวทางชีวิต	เสมอกันโดยค่านิยม	เสมอกันโดยความเข้าใจ

ว่าความสุขในชีวิตอยู่ตรงไหน	ความทุกข์อยู่ตรงไหน	

ศีล ๕ ถือว่าเป็นมาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ เป็น

เครื่องรับประกันความปลอดภัย และเป็นเหตุเป็นปัจจัย

ทีจ่ะทำาใหเ้กดิสิง่ทีพ่ระเราเรยีกว่า “สลีสามญัญตา” ความ

เสมอกันด้วยศีล ด้วยความประพฤติ	 เป็นเร่ืองธรรมดา

ว่า	 เวลาเรารักกันมาก	ความรักเป็นความรู้สึกพิเศษที่เรา

รักอย่างเดียวไม่พอ



๒๔

อาจจะไม่เคยมีมาก่อน	แต่ความรู้สึกที่พิเศษอย่างนี้บางที

กห็ลอกเราได้	เปน็สิง่ทีเ่ราตอ้งระวงั	เพราะอาจจะทำาใหเ้รา

เข้าใจว่า	ถ้ามีความรักเสียอย่างเดียว	เรื่องอื่นในชีวิตทุกสิ่ง 

ทกุอยา่งกน็า่จะเขา้ลอ็กกนัได	้ขอใหร้กักนัเปน็พอ	แนน่อนวา่ 

ความรักเป็นหลักสำาคัญในชีวิตแต่งงาน	แต่ในขณะเดียวกัน	

การดำาเนนิชวีติหรอืจะเรยีกวา่การทำางานหรอืการศกึษากไ็ด	้

เมือ่แตง่งานกนัแลว้	กไ็มใ่ชว่า่จะไมม่งีานทีต้่องทำา	ไมม่อีะไร

ที่จะต้องศึกษา	เราทั้งสองยังมีงานที่จะต้องทำา	ทั้งงานส่วน

ตัว	เพราะแตล่ะคนกย็งัมกีเิลสและสิง่เศรา้หมองอยูใ่นจติใจ	

ที่เรายังไม่ได้จัดการและยังไม่สามารถปล่อยวางได้	 แล้ว

กเิลสบางตวักม็ผีลตอ่คนรอบขา้ง	ซึง่จะเปน็อนัตรายตอ่ชวีติ

แต่งงานในระยะยาวได้	เรียกว่ามีกิเลสทั้งๆ	ที่รัก	และอาจ

จะเกิดปัญหากันทั้งๆ	ที่รักกัน	

ไม่ใช่ว่ารักกันแล้วจะไม่มีปัญหา	 โยมเองก็คงจะเห็น

ตัวอย่างจากญาติมิตรเพื่อนฝูง	หลายคู่ที่มีปัญหาก็ไม่ใช่

เพราะเขาไม่รักกัน	แต่เขาอาจมีปัญหาในเร่ืองการควบคุม

อารมณ์	 มีปัญหาเพราะไม่เข้าใจตัวเอง	 มีปัญหาเพราะ

บริหารอารมณ์ตัวเองไม่เป็น	หรือเพราะลืมไปว่า	ถึงแม้ว่า

เราจะรักกนั	กไ็มใ่ชว่่าเราจะเขา้ใจกนัและกนัในทกุแงท่กุมมุ	

คนรักกันมักจะพูดว่าเขาเข้าใจเราอย่างไม่เคยมีใครเข้าใจ 



๒๕

มากอ่น	เรากเ็ขา้ใจเขาเหมอืนไมเ่คยมใีครเขา้ใจมากอ่น	มนัก ็

อาจจะจรงิ	แตม่นัยังมบีางส่ิงบางอย่างทีเ่ราเขา้ไม่ถงึ	ซ่ึงเปน็

เร่ืองธรรมดาของมนุษย์	ฉะนั้น	 เราจึงไม่ควรจะประมาท 

ซึง่กนัและกนั	การศกึษาทีจ่ะเปน็มนษุยท์ีด่ท่ีีสดุเทา่ทีเ่ราจะ

เป็นได้ เปน็งานใหญ่ทีเ่ราควรตอ้งทำาจนถงึวนัสดุทา้ยของ

ชวีติ และเรากค็วรจะมีอุดมการณอุ์ดมคตท่ีิจะเปน็สามีทีด่ี

ทีสุ่ดท่ีเราจะเปน็ได ้เปน็ภรรยาท่ีดทีีส่ดุท่ีเราจะเป็นได ้และ

ตอ่ไปกจ็ะเป็นพอ่เปน็แมท่ีด่ทีีส่ดุทีเ่ราจะเปน็ได ้สิง่เหลา่นี้

ไม่ได้เกิดขึ้นเอง ไม่ได้ลอยมาเอง ไม่ได้เป็นสัญชาตญาณ 

แม้สัญชาตญาณจะช่วยได้บ้าง แต่จะประสบความสำาเร็จ

จริงๆ ก็ด้วยการฝึก ด้วยการศึกษา ด้วยการพัฒนา 

การแก้กิเลสตัวเอง	การพัฒนาสิ่งดีงามนี้	 เป็นสิ่งที่

ทำาได้ยาก	และถึงเราจะอยู่เฉยๆ	 ไม่ทำาอะไร	ก็ไม่มีใครว่า	

เหมอืนการเอาตวัรอดทางเศรษฐกจิกเ็ปน็เร่ืองธรรมดา	ไม่มี

ใครจะตำาหนิติเตียนเราได้	 แต่เราถือว่าการเกิดเป็นคนไทย	

เปน็บุญเปน็ลาภเป็นโชค	เพราะเราเกดิในประเทศอันสมควร	

ได้พบพระพุทธศาสนา	จึงมีส่ิงแวดล้อมเป็นแหล่งความรู้

แหล่งปัญญาที่เราสามารถได้รับประโยชน์โดยง่าย	 ในขณะ

ที่ประชากรโลกในปัจจุบันมีเกินเจ็ดพันล้านคน	ผู้ที่ได้อยู่ใน

ประเทศอันสมควร	ไดพ้บพระพทุธศาสนา	สามารถเขา้ใกล้



๒6

สมณะผูส้งบจากกเิลส	สามารถเรยีนรู้หลักการดำาเนนิชวีติที่

ดีงาม	ถือว่ามีน้อยมาก	คิดเป็นเปอร์เซนต์ก็นิดเดียว	ฉะนั้น	

จึงอยากให้เราฉวยโอกาสนี้พัฒนาตนเอง	 เพราะมนุษย์เรา

เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้	ไม่ใช่เพียงเพราะเกิดเป็นมนุษย์	แต่

จะประเสรฐิเมือ่ไดพ้ฒันาตวัเองให้เขา้ถงึส่ิงทีสู่งสดุทีเ่ราควร

จะไดจ้ากชีวติ	ซึง่เปน็เรือ่งยากและเปน็การฝนืความเคยชิน	

ฝนืกระแสโลกพอสมควร	เราทกุคนกม็จีดุบอดและมเีหตผุล

ในการที่จะไม่ทำาเช่นนั้น	ฉะนั้น	การมีกัลยาณมิตรใกล้ชิด	

ผู้ที่เราไว้วางใจที่สุด	ผู้ที่เห็นใจและหวังดีต่อเราอย่างไม่มี

เงื่อนไข	ถือว่าเป็นบุญมาก	

ถ้าทั้งคู่มีทิฐิเสมอกัน มีความเห็นชอบเสมอกัน มี

ความตัง้อกตัง้ใจดว้ยกนั กจ็ะเปน็กำาลงัหนนุซ่ึงกนัและกนั 

แม้ว่าทางคณิตศาสตร์ ๑ กับ ๑ บวกกันแล้วได้ ๒ แต่ใน

ปจัจบัุนมคีนบัญญัตศิพัทใ์หมว่า่ “Synergy” คอื ๑ บวก ๑ 

ไม่ต้องเป็น ๒ อาจเป็น ๓ เป็น ๔ เป็น ๑๐ หรือเป็น ๑๐๐ 

ก็ได้ ถ้าหากว่าคนสองคนมีเป้าหมายชีวิตเดียวกัน ไปใน

ทิศทางเดียวกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน อดทนในเรื่องเล็ก

เรือ่งนอ้ยทีไ่มถ่กูใจ รูจ้กัเสยีสละเพือ่กนัและกนั เคารพใน

ครอบครัวและญาติมิตรของกันและกัน พยายามทำาชีวิต

ของตนให้ดีให้เจริญ และเผยแผ่ความดีความงามให้กับ



๒๗

คนรอบข้าง ชีวิตของเราย่อมจะอยู่ในสภาวะท่ีปลอดภัย

และเจริญแน่นอน 

ชีวิตของเรา	 เส้นทางของเรา	 เรียกว่าเป็นเส้นทางที่

ขรุขระ	 ไม่สม่ำาเสมอ	แม้ว่าเราจะทำาบุญสุนทาน	 เป็นคนดี	

มีศีลมีธรรม	ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราต้องราบรื่น	

ไม่ใช่เป็นสิทธิของคนดีท่ีจะเจอแต่ส่ิงที่ดีงามเสมอไป	การ

ฝึกฝน	การสั่งสอนตนเอง	การพยายามเป็นกัลยาณมิตรกับ

คู่ครองและคนรอบขา้ง	ก็เพือ่ใหจ้ติใจเขม้แขง็	มคีวามตัง้มัน่	

มีความสงบ	มีปัญญาท่ีจะแก้ปัญหาทั้งหลายที่อาจจะเกิด

ขึ้นได้	 เราไม่ต้องเครียดวิตกกังวลเรื่องอนาคต	 เม่ือเรารู้ว่า

เราเป็นผู้มีศีลมีธรรม	มีสติ	มีปัญญา	พร้อมที่จะรับมือกับ

ความเปลี่ยนแปลงของโลกทุกประการ	

หลักประกันความสามัคคี ความเข้าใจกัน ความ

สนิทสนมกัน ที่จะป้องกันไม่ให้ความเปลี่ยนแปลงเกิด

ขึ้นในชีวิตคู่ คือความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความไว้

วางใจซ่ึงกันและกันเกิดจากศีล หากเกิดความระแวงกัน 

ความสุขความสงบในชีวิตแต่งงานจะหายไป เราจึงต้องม ี

ความระมัดระวังเรื่องศีลของเราอยู่เสมอ	 การรักษาศีล

ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อศีลก็อย่างหนึ่ง	แต่เราจะปล่อยให้ 

ศีลเกิดจากการกระตุ้นหรือควบคุมจากภายนอกเสมอไป 



๒๘

ไม่ได	้เราตอ้งมุ่งสร้างตัวศีลขึ้นมาในใจ	ระมัดระวัง	ทบทวน

พฤติกรรมของเราในแต่ละวัน	 ส่ิงท่ีเราได้ทำาในวันนี้	 สิ่งที่ 

เราได้พดูในวนันี	้เราตำาหนิตเิตยีนตวัเองไดไ้หม	นีคื่อขอ้ที	่๑	 

ถา้สอบผา่นขอ้ที	่๑	ก็มาถงึขอ้ที	่๒	คอื	ถา้ครบูาอาจารยท์ีเ่รา

เคารพนับถือได้ทราบว่าวันนี้เราได้ทำาอะไรได้พูดอะไรบ้าง	 

ท่านจะตำาหนิติเตียนเราได้ไหม	นี่คือวิธีทบทวนศีลธรรม 

ของเราที่ควรทำาอย่างสม่ำาเสมอ	

เร่ืองความซือ่สตัยต์อ่กนัและกนั การเปดิเผยตอ่กนั

และกัน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องพูดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่

อย่าให้มีการปิดบังอำาพรางกัน อย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ

ว่ารู้ในสิ่งที่ไม่รู้ หรือว่าให้รู้ผิดพลาดจากสิ่งที่เป็นจริง ถ้า

มีเรื่องส่วนตัวบางอย่างที่ไม่สะดวกใจจะพูด ก็ไม่ใช่ว่า

จะต้องพูดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เรื่องที่จะมีผลกระทบต่อ

การอยู่ด้วยกัน ต่อการเป็นสามีภรรยากัน ก็อย่าเก็บกด

ปดิบงัอำาพราง ต้องหากาลเทศะอนัสมควรแลว้เปดิเผย ให ้

รู้จักขอขมาซ่ึงกันและกันในโอกาสที่เราผิดพลาดลืมตัว 

ยิ่งเราอยู่ด้วยกันนานๆ	บางทีก็ด้วยความเคยชิน	อารมณ์

หงุดหงิด	 รำาคาญ	น้อยใจ	 เสียใจ	อาจจะทำาให้พูดบางสิ่ง

บางอย่างที่ไม่ควรพูด	 เมื่อพูดไปแล้วจะถอนคำาพูดก็ไม่ได้	 

จะเอากลับเข้ามาในปากเราก็ไม่ได้	 แล้วมันจะมีผลต่อ 



๒9

คนฟงั	แมว้า่เขาจะไมอ่ยากให้มนัมผีล	อยากจะลมืคำาพดูนัน้

ของเรา	มันก็ลืมไม่ได้	มันจะอยู่ในจิตใจเพราะเราเป็นผู้ที่มี

ความสำาคัญที่สุดในชีวิตเขา	ฉะนั้น	เราต้องระมัดระวังเรื่อง

คำาพดูใหม้าก	แตไ่มใ่ชว่า่ระแวดระวงัจนเครยีด	หากตอ้งฝกึ

ให้มีสติในการพูด	

เราอยู่ด้วยกัน ก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพอนามัยให้

แข็งแรง ฉลาดในการรักษาเหตุปัจจัยที่ทำาให้สุขภาพดี 

ทำางานให้พอดี พักผ่อนให้พอดี ทานอาหารให้พอดี ใน

ปรมิาณทีพ่อดี ถกูหลักโภชนาการ หาเวลาออกกำาลงักาย

ให้พอดี ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใช้หลักความพอดี มันจะไม่ผิด

แนน่อน คอ่ยๆ ปรบัความผดิใหถ้กูต้องดว้ยสตดิว้ยปญัญา 

หมัน่พฒันาความสุข ความสงบ ความเข้าใจซึง่กนัและกนั 

ความรู้สึกที่งดงามต่อกันและกันให้ยิ่งๆ ขึ้นไป





๓๑

พระพุทธศาสนาเน้นว่า	คนเราต้องพยายามศึกษา	

พยายามฝึกอบรมตัวเอง	 ให้เป็นท่ีพ่ึงของตน	แต่ในขณะ

เดียวกันก็ต้องยอมรับว่า	 ผู้จะเป็นที่พึ่งของตนได้	 คือผู้ที่

มีเพื่อนที่ดี	 มีกัลยาณมิตร	 ในการประพฤติปฏิบัติของเรา	

นอกจากผูท้ีม่บีญุมบีารมีหรอืมคีวามตัง้อกตัง้ใจจะประพฤติ

พรหมจรรย์แล้ว	ผู้ที่สามารถหาเพื่อนที่สนิทใจที่เรารู้สึกรัก

และผูกพันที่พร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรของเราได้	 ก็ถือว่า

เป็นบุญเช่นเดียวกัน	

ถ้าทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยามีสัมมาทิฐิ มีความ

เห็นที่ถูกต้อง คือต่างคนต่างมีอุดมการณ์ในการละบาป 

บำาเพญ็กศุล และชำาระจติใจของตนใหบ้รสิทุธิ ์การอยูด่ว้ย

กันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เสริมสิ่งที่ดีของกันและกัน 

ช่วยตักเตือนปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ ก็รู้กัน

อยู่ว่าการยอมรับในส่ิงที่ไม่ดีของตนเป็นเรื่องยาก เพราะ

คนเราต่างก็มีอัตตา เวลาใครว่ากล่าวตักเตือน เราก็อาจ

ศีลและทิฐิเสมอกัน



๓๒

ระแวงวา่เขาหวงัดตีอ่เราหรอืไม ่แตก่บัผูท้ีเ่ราแต่งงานดว้ย 

เรามคีวามมัน่ใจวา่สามหีรือภรรยาของเราเปน็ผู้ทีห่วงัดตีอ่

เราอย่างแน่นอน ไม่มีที่สงสัย เราเองก็พร้อมที่จะรับฟัง

ข้อคิดเห็น แล้วเราก็กล้าที่จะให้ข้อคิดเห็นในทางที่ต่าง

ฝ่ายต่างจะได้ขัดเกลาตนเอง 

จากการดูรอบๆ	ตัวเราหรือในสังคมทั่วไป	ย่อมเห็น

ได้ไม่ยากว่า	 ทรัพย์สมบัติเงินทองและยศถาบรรดาศักดิ์

ไม่ใช่เครื่องรับรองว่า	ชีวิตแต่งงานจะมีความสุข	ถ้าเป็นเช่น

นั้น	คนที่มีฐานะในสังคมก็น่าจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขอย่าง

น่าชื่นชม	คงจะไม่มีการหย่าร้าง	กลับปรากฎว่ามันไม่ค่อย

จะเป็นเช่นนั้น	การที่คนเราจะมีความสุขในชีวิตนั้น	จะต้อง

พร้อมใน	๒	ด้าน	คือ	หนึ่ง สิ่งนอกตัวเราที่จะให้ความสุข

แก่เรา	นี่เป็นสิ่งที่คนส่วนมากให้ความสนใจ	แต่ส่วนที่	สอง 

ที่เราขาดไม่ได้ก็คือ	ความสามารถที่จะได้รับความสุขจาก

สิ่งนั้น	 เพราะถึงจะมีสิ่งที่พร้อมที่จะให้ความสุขแก่เรา	 แต่

เราสุขกับสิ่งเหล่านั้นไม่เป็น	มันก็ไม่มีประโยชน์

พทุธศาสนาไมไ่ดมุ้ง่ทีจ่ะให้คนเราอยูเ่หมอืนพระ	เรา

ไม่ได้มองข้ามความสำาคัญของวัตถุ	 แต่ท่านให้เราศึกษาใน

เรื่องความพอดี	ด้วยการมองสิ่งนอกตัวเราว่าเป็นแค่ปัจจัย	

คือ	ไมม่สีิง่นอกตวัเราทีจ่ะเปน็เหตใุหเ้กิดความสขุในชวีติเรา



๓๓

ได้	 ไม่มีอะไรท่ีอยู่นอกตัวเราท่ีจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์

กับเราได้	สิ่งเหล่านั้นเป็นแค่ปัจจัย	 เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะ

นำาไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ได้	 แล้วแต่ว่าจิตใจของเรา

อยู่ในสภาพเช่นไร	ถ้าเราบริหารจิตใจของตัวเองได้	พร้อม

ที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่าง	อะไรจะเกิดขึ้นเรา

ก็ไม่กลัว	อะไรจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้และได้รับ

ประโยชน์จากมัน	

ทั้งสามีทั้งภรรยาเป็นครู	สังคมไทยโบราณให้เกียรติ

ครูว่าเป็น	 ปูชนียบุคคล	 ผู้ควรแก่การสรรเสริญยกย่อง	

เพราะผู้ที่ทำางานเป็นครู	 เป็นผู้ที่ไม่หวังร่ำาหวังรวย	แต่หวัง

สร้างประโยชน์	จึงเลือกอาชีพที่ท่านให้เกียรติว่าเป็นสัมมา

อาชีพ	 เพราะเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละเพื่อความสุขเพื่อ

ประโยชน์ของผู้อื่น	 เมื่อเราทำางานในด้านที่ทำาให้เกิดผลดี

กับเด็กนักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่	 เรียกว่าเรามีส่วน

ในการแก้ปัญหาของสังคม	 เรามีส่วนในการสร้างสังคมที่ดี

ขึ้น	นี่คือความภาคภูมิใจของผู้เป็นครู	และเป็นบุญเป็นกุศล

ที่เกิดขึ้นจากการทำาหน้าที่เป็นครู	

เมื่อเราท้ังสองต่างก็เป็นครู	 เรียกว่ามีอุดมการณ์

เดยีวกนั	มแีนวทางเดยีวกัน	กย็ิง่จะเพิม่ความสนทิสนมและ

ความเห็นอกเหน็ใจซึง่กนัและกนั	เพราะวา่สิง่ทา้ทายตลอด



๓๔

จนปญัหาตา่งๆ	ยอ่มเปน็ทีรู่ท้ีเ่ขา้ใจของทัง้สองฝา่ย	ไมใ่ชว่า่

สามีอยูใ่นโลกการงานของสาม	ีภรรยาก็อยู่ในโลกของภรรยา	

แลว้พดูกนัไมค่อ่ยรูเ้รือ่ง	การทีท่ัง้คูท่ำาในเรือ่งเดยีวกนั	ถอืวา่

เป็นสิ่งที่ดี	เป็นที่ปรึกษาของกันและกันได้	

พระพุทธองค์ตรัสว่า สามีภรรยาที่จะอยู่ด้วยกันได ้

อยา่งดี ตอ้งมทีฐิเิสมอกนั มศีลีเสมอกนั ทฐินิีมี้ความหมาย 

กว้างขวาง ในทางหลักธรรมโดยตรง ทิฐิ คือความเห็น 

ว่าชีวิตที่เลิศที่ประเสริฐคือ ชีวิตที่ปราศจากกิเลส ดังน้ัน  

ผู้ท่ีต้องการจะเข้าถึงชีวิตท่ีดีและงดงาม ย่อมต้องฝึก

ตนเองทั้งในด้านศีล สมาธิ และปัญญาพร้อมๆ กัน นี่คือ

สัมมาทิฐิในระดับปฏิบัติ	นอกจากนั้นแล้ว	สัมมาทิฐิก็จะ

มีความหมายทั่วๆ	 ไป	 เหมือนค่านิยม	หรือสิ่งที่ต้องการ

จากชีวิตโดยทั่วไป	สิ่งที่เห็นว่าดี	สิ่งที่เห็นว่าไม่ดี	สิ่งที่เห็น

ว่าสนุกสนาน	สิ่งที่เห็นว่าไม่น่าสนใจ	ถ้าเราค่อยๆ	ปรับ

ความคิดเห็นของเราทั้ง	๒	ฝ่ายให้ไปในทางเดียวกัน	ก็จะ

เป็นเครื่องรับประกันความสุขในระยะยาว	เรื่องของศีลก็คง

ไม่ต้องพูดถึงมาก	 เพราะว่าทั้งคู่ต่างก็เป็นครูในโรงเรียนวิถี

พุทธซึ่งให้ความสำาคัญมากในเรื่องนี้	

ขอพูดเพียงว่า	ศีล	 ในความหมายของพุทธศาสนา

เปน็เร่ืองการฝกึตน	ศลี	๕	ไมใ่ชก่ารบญัญตัขิองพระพทุธเจา้	



๓๕

พุทธศาสนาไม่มีระบบขู่ด้วยโทษหรือล่อด้วยรางวัล	 คือ	

พระพุทธเจ้าไม่ได้รับรองว่า	ใครรักษาศีล	ท่านจะให้รางวัล

โดยให้ข้ึนสวรรค์	 ใครไม่รักษาศีล	 ท่านจะให้ตกนรก	มัน

ไม่ใช่การดลบันดาลของพระพุทธเจ้า	 แต่มันเป็นไปตาม 

กฎแห่งกรรม	 เป็นเรื่องของธรรมชาติ	 การที่คนเราจะ 

อยู่ร่วมกัน	 ไม่ว่าในครอบครัวหรือในชุมชนทั่วไป	 เครื่อง

รับประกันความสุขท่ีสำาคัญที่สุดข้อหนึ่งคือ	ความไว้วางใจ 

ซึง่กนัและกนั	และความไวว้างใจนัน้เกิดจากศลีเปน็หลกัใหญ	่ 

ฉะนัน้	แมจ้ะรกักนัก็ตาม	กต็อ้งมบีางช่วงทีโ่กรธกนั	นอ้ยใจ	

เสียใจ	ไม่ใช่ว่ารักกันแล้ว	ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ	จะหายไป

เลย	มันก็ต้อง	มีเกิด-มีดับ	อยู่เป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชน	

เมื่อเราต่างคนต่างถือมั่นในศีลธรรม	 โดยเฉพาะศีล

ข้อที่	๔	นั้นสำาคัญมาก	อารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์	แต่เราไม่

แสดงออกทางกายทางวาจา	 เพราะเมื่อแสดงออกทางกาย

ทางวาจาแล้ว	มันก็เป็นกายกรรมวจีกรรม	ซึ่งไม่เหมือนใน

สภาผู้แทนราษฎรท่ีเมื่อใครพูดอะไรผิดก็ขอถอนคำาพูดได้	 

เพราะเมื่อคนเราพูดออกไปแล้ว	 แม้จะขอโทษขออภัย	 

อีกฝ่ายหน่ึงก็ว่าไม่เป็นไรๆ	 ไม่ถือ	 แต่ว่าลึกๆ	 ในใจแล้ว	 

มันเกิดแผลซึ่งใช้เวลานานกว่าจะหาย	ฉะนั้น	การสำารวม

วาจาจึงสำาคญัมาก	เวลาเราอยู่ด้วยกนั	เราตา่งกจ็ะรู้อารมณ์



๓6

ของอกีฝา่ยทกุอยา่ง	ไมมี่ทีจ่ะไปกลบเกล่ือนได	้การทีเ่ราอยู่

กับคนที่เรารักและไว้ใจได้นั้น	ย่อมจะเกิดความผ่อนคลาย	

รูส้กึสบายทีไ่มต่อ้งสวมหนา้กาก	ไมต่อ้งปดิบงัอำาพราง	เรารู ้

ว่ากับคนๆ	นี้	 เราเปิดเผยทุกอย่างได้	 แล้วเขาก็ยังรักเรา

เหมือนเดิม	 เปรียบเทียบกับความรักระหว่างพ่อแม่กับลูก	

ไม่ว่าลูกจะทำาอะไรผิดก็ตาม	 แม้ว่าพ่อแม่จะตำาหนิการ 

กระทำานั้น	ท่านก็ไม่ได้ตำาหนิตัวลูก	 ลูกก็ยังเป็นลูกที่พ่อ

แม่รักอยู่เหมือนเดิม	นี่คือความรักอันประเสริฐของคุณพ่อ 

คุณแม่	

เมื่อเราเป็นสามีเป็นภรรยา ก็ควรจะเอาความรัก

ของพ่อแม่เป็นตัวอย่าง คือ แม้บางครั้งบางคราวสามีหรือ

ภรรยามกีารกระทำาหรอืมกีารพดูทีเ่รารูส้กึวา่ไมเ่หมาะสม 

เราก็ตำาหนิเฉพาะการกระทำา เราไม่ได้ตำาหนิตัวบุคคล 

เพราะถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของ 

เราเหมือนเดิม เราจะมีความสบายใจว่า แม้ว่าบางคร้ัง

บางคราวเราอาจลืมตัวและทำาผิดพลาด แต่เรารู้ว่าถึงจะ 

ผิดพลาดเป็นบางครั้ง สามีหรือภรรยาของเราก็คงจะ 

ไม่ได้รักเราน้อยลง เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำา

ของเรา แต่ตัวเราก็ยังเป็นท่ีรักของเขาเหมือนเดิม นี่ก็จะ

เป็นความสุขความสบายใจของเรา 



๓๗

อย่างไรกต็ามส่ิงหนึง่ท่ีเราควรจะระวงั	คอืการปลอ่ย

ใหค้วามเคยชนิครอบงำาจิตใจ	เมือ่รกักันแรกๆ	หรือแต่งงาน

กนัใหม่ๆ 	น้ัน	เรากจ็ะชืน่ชอบในความดขีองกนัและกนั	รูส้กึ

วา่นา่รกัไปหมด	แตน่านๆ	เขา้เราก็จะชนิกบัสิง่ดีๆ 	เหลา่นัน้	 

เพราะสิ่งที่ดีมักจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าสิ่งที่ไม่ดี	 และใน

ขณะที่เราเร่ิมชินกับส่ิงท่ีดีของกันและกัน	 เราจะเร่ิมรู้สึก

ระคายเคืองกับข้อบกพร่องเล็กๆ	น้อยๆ	ของกันและกัน	

มันจะเด่นขึ้นๆ	ตรงนี้แหละที่เราต้องมีสติ	 อย่าไปสำาคัญ 

มั่นหมายในเรื่องเล็กน้อยเหล่านั้น

เราตอ้งฝกึทีจ่ะสือ่สารกนัดว้ยความหวงัด ีความรกั 

กเ็รือ่งหนึง่ ความสามารถในการสือ่สารกเ็ปน็อกีเร่ืองหนึง่  

การรู้จักพูดในทำานองและในระดับที่อีกฝ่ายหนึ่งจะรับได้  

ถือว่าเป็นเทคนิคและเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง การรู้จัก

กาลเทศะ รู้จกัภาษารูจ้กัสำานวนทีค่วรจะใช ้โดยไมม่คีวาม

คดิทีจ่ะเอาชนะกัน หากตอ้งการใหต้า่งคนต่างไดป้ระสาน

ประโยชน์ เร่ืองแพ้เรื่องชนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรมี เม่ือมี 

ความคดิเหน็ไมต่รงกนัในบางเรือ่ง ใหคิ้ดว่าทำาอยา่งไรเรา

จึงจะประสานประโยชน์ให้เข้ากันได้ เพื่อเราทั้งสองจะได้

สบายใจในเรื่องนั้น 



๓๘

ฉะนั้น	 สามีภรรยาต้องศึกษากันและกันอยู่ตลอด

เวลา	หลวงพอ่ชาทา่นวา่	บวชพระนีไ้มย่าก	หลงัจากบวชแลว้	 

มนัจงึยาก	แตง่งานกนักไ็มย่ากเทา่ไร	แตว่า่หลงัจากแตง่งาน

กันแล้ว	มันจึงจะยาก	เรื่องอุดมการณ์ของเรา	ไม่ว่าเราเป็น

อะไรหรือเก่งขนาดไหนก็ตาม	ถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์	

เราก็ยังเป็นผู้ท่ีต้องศึกษา	อาตมาเป็นพระก็ต้องพยายาม

ศึกษาในการเป็นพระ	 ไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระมาหลายสิบ

พรรษาแล้วและมีลูกศิษย์มากมาย	 เราจะพอใจแค่นี้ไม่ได้	

มันจะอันตรายมาก	 เราต้องศึกษาในทุกๆ	ด้านของชีวิต 

ของเรา	ไม่ว่าในด้านศีล	ด้านสมาธิ	ด้านปัญญา	เพื่อจะเป็น

พระที่ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	

ผู้เป็นภรรยาก็ต้องศึกษาเรื่องการเป็นภรรยาที่ดีให้ดี

ยิ่งๆ	ขึ้นไป	สามีก็ต้องเป็นสามีที่ดีย่ิงๆ	ขึ้นไป	ท่านว่าคน

เราต้องไม่สันโดษในกุศลธรรม	 ไม่ใช่ว่าความดีแค่นี้ก็พอใช้

ได้แล้ว	มันต้องทำาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะถ้าไม่มีความคิดที่

จะทำาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ	หากไม่ระวังแล้ว	มันก็อาจจะตกต่ำา

ลงไปเรื่อยๆ	ได้	พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า	ผู้ที่ไม่ยินดีในบุญ	

นานๆ	 ไปก็จะยินดีในบาป	 ถ้าไม่ยินดีในการที่จะทำาให้ 

สูงขึ้น	ไม่นานก็จะยินดีให้มันตกลงไป	



๓9

ทั้งคู่ต้องมีความอดทนต่อกันและกัน	เพราะไม่ใช่ว่า

มันจะมีแต่เรื่องน่ารัก	บางอย่างก็ต้องอดทน	ใจเย็น	ค่อยๆ	

เป็น	ค่อยๆ	ไป	ให้มีความคิดที่จะศึกษาให้ตนเองดีขึ้นและ

ช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งดีขึ้นด้วย	 ในชีวิตคู่ต้องใช้การปวารณา

ที่เราสอนกันทั้งที่โรงเรียนปัญญาประทีปและโรงเรียนทอสี	 

คือพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอ	 เรื่องนี้

สำาคัญมาก

เราจะต้องสร้างความสามัคคีให้ เกิด ข้ึน	 บาง

ครอบครัวอยู่กันอย่างสงบ	 เพราะภรรยาเช่ือสามีทุกอย่าง	

บางครอบครัวสามีก็เชื่อภรรยาทุกอย่าง	อย่างนี้ก็พอไปได้	

แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้น	 เราต้องเอาธรรมะเป็นหลัก	 เรียกว่า	

ธรรมาธิปไตย	 คือบางครั้งสามีจะถูกหลักธรรมมากกว่า

ภรรยา	บางครั้งภรรยาก็ถูกมากกว่า	ถ้าเอาหลักธรรมเป็น

ที่พึ่งแล้ว	 เราก็จะยอมซึ่งกันและกันได้	 เพราะเราเอาธรรม

เป็นใหญ่	 ไม่ใช่ว่าจะเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นใหญ่อยู่เสมอ	

แต่เอาธรรมะเป็นใหญ่	 เรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็ให้อภัย 

ซึ่งกันและกัน

เรื่องการทำาทาน	การรักษาศีล	การภาวนา	 เราก็ได้

ศึกษาและสนใจมานานแล้ว	ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราต่างคน



๔0

ต่างมีศรัทธาความเล่ือมใสในหลักพระพุทธศาสนา	การ

ทำาวัตร	สวดมนต์	นั่งสมาธิด้วยกัน	เป็นการสร้างความรู้สึก

ที่ดี	 จะทำาให้ความสนิทสนมมั่นคงอยู่กันได้นาน	 คือบางคู่ 

ยิ่งพูดยิ่งคุยกันกลับยิ่งไม่เข้าใจกัน	บางทีก็ทะเลาะกัน	แต่

ถ้าทุกวันเรามีเวลาท่ีจะทำาวัตร	สวดมนต์	นั่งสมาธิด้วยกัน	 

มันจะเป็นการเริ่มต้นในแต่ละวันด้วยความรู้สึกที่อบอุ่น	

ปล่อยวางสิ่งต่างๆ	 เริ่มต้นด้วยความรู้สึกเป็นคู่	 เป็นผู้ที่

เข้าใจซึง่กันและกนัอยา่งด	ีรูจ้กัการเอาใจเขามาใสใ่จเราเปน็

อย่างดี	ในเรื่องนี้เราต้องเรียนรู้กันในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับ

แรกๆ	 เราก็คอยสังเกตว่าภรรยาของเราชอบอะไรไม่ชอบ

อะไร	ไม่ว่าเรื่องอาหารการกิน	การแต่งตัว	ทุกสิ่งทุกอย่าง	

เราก็พยายามที่จะหามาให้เขา	 ไม่ใช่แค่ตอนแต่งงานใหม่ๆ	

แค่	6	เดือนแรกหรือปีแรก	แต่ไม่ว่าจะผ่านไป	๕	ปี	๑0	ปี	

หรอื	๒0	ป	ีกต็าม	เราก็ยังคอยหาส่ิงท่ีจะทำาใหเ้ขามีความสุข	 

แล้วเราก็จะมีความสุขไปด้วย	

นี่คือความสุขของสามีภรรยา	 เป็นการเสียสละ 

ความสุขส่วนตนเพื่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 เชื่อว่าสิ่งที่เราต้องการ

มากที่สุดคือ	ต้องการให้อีกฝ่ายมีความสุข	ถ้าสามีถือว่า

ความสุขของภรรยาสำาคัญกว่าความสุขของตน	ส่วนภรรยา

กถ็อืวา่ความสขุของสามสีำาคญักวา่ความสขุของตน	อย่างนี้



๔๑

กจ็ะอยูก่นัไดส้บายๆ	เสียสละเพือ่กันและกนั	ตา่งคนตา่งทำา

ประโยชน์ให้แก่กัน	

ในเรื่องการดูแลการบำารุงญาติของทั้ง ๒ ฝ่ายก็ 

เช่นกัน เราก็ต้องถือว่าคุณพ่อคุณแม่ของคู่ครองเปรียบ

เหมือนกับพ่อแม่ของเราเอง เราไม่ได้อยู่กันแค่ ๒ คน  

แต่เรามีครอบครัวที่กว้างขวางออกไป ต้องการให้ทุกคน 

มีความเห็นอกเห็นใจกัน เป็นเพื่อนกัน สนิทสนมกัน  

เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน 

อาตมาจึงขออวยพรให้ท้ังคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความ

สุขกายสบายใจ	เจริญด้วยทาน	ด้วยศีล	ด้วยภาวนา	สร้าง

ประโยชน์สร้างความสุขแก่ตนเอง	และสร้างประโยชน์สร้าง

ความสุขแก่ครอบครัวของตน	ชุมชนของตน	ขอให้มีความ

สขุและไดส้รา้งประโยชนใ์หย่ิ้งๆ	ขึน้ไปตลอดกาลนานเทอญ





๔๓

ในยคุปัจจุบนั	ประชากรโลกเพิม่ขึน้มากอยา่งรวดเร็ว	

จนบางคนกลัวว่าคนจะล้นโลก	ต่อไปอาจจะไม่มีที่อยู่	 แต่ 

ที่แปลกคือ	ทั้งๆ	ที่จำานวนคนเพิ่มมากข้ึน	แทนที่เราจะมี

ความรู้สึกอบอุ่นย่ิงขึ้น	แต่คนส่วนมากกลับรู้สึกไปในทาง

ตรงกันข้าม	 ทุกวันนี้หลายคนรู้สึกว่าโลกแสนจะอ้างว้าง

เปลา่เปล่ียว	รูสึ้กวา่คนไมค่อ่ยมนี้ำาใจตอ่กนัเหมอืนสมยักอ่น	

พระพทุธศาสนาถือวา่	ถ้าโลกตอ้งการสงัคมทีร่่มเย็น	

เราตอ้งสนใจทีเ่หตปุจัจัยของสงัคมน้ันๆ	สงัคมทีจ่ะร่มเยน็มี

ความสขุ	คือสงัคมทีส่มาชิกในสังคมมสัีมมาทฏิฐ	ิมีความเหน็

ชอบ	มีความเข้าใจถูกต้องเรื่องชีวิตในโลก	และมีเป้าหมาย 

ชีวิตที่ดีงาม	

สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุปัจจัยเช่นกัน 

ปัจจัยภายนอกคือ การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสังคม

กัลยาณมิตร ส่วนปัจจัยภายในคือ การที่เรามีสติปัญญา

กัลยาณมิตร เพื่อชีวิตร่มเย็น



๔๔

พอท่ีจะได้รับรู้รับทราบส่ิงที่ดีงาม มีความสามารถใน

การย่อยข้อมูลหรือใช้สิ่งดีๆ ที่เราได้จากรอบตัวให้เกิด

ประโยชน์ในชีวิต	ฉะนั้นด้านนอกหรือด้านสังคม	สิ่งที่ท่าน

เน้นที่สุดคือเร่ืองกัลยาณมิตตตา	การมีกัลยาณมิตร	ทั้งๆ	

ที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นที่พึ่งของตน	ซึ่งเป็นจุด

หมายปลายทางท่ีทำาได้ยากมาก	 ผู้ท่ีจะเป็นที่พึ่งของตน

อยา่งแทจ้รงิกม็แีตพ่ระอรหันต	์ส่วนผู้ท่ีเปน็ปุถชุนหรือกำาลัง

ประพฤติปฏบัิติอยู่	ยังตอ้งอาศัยเพ่ือนท่ีด	ีแลว้เพือ่นทีด่ทีีส่ดุ

ของเราคือใคร	ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกของ

ท่าน	ที่เป็นผู้ชี้แจงเรื่องความดี	ชี้แจงเรื่องความจริง	ให้เรา

ได้ทราบและได้ปฏิบัติตาม	

ในชีวิตประจำาวัน	 เราจึงต้องมีกัลยาณมิตร	 และ

ควรจะตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ด้วยว่า	 เราจะต้องพยายามเป็น

กัลยาณมิตรต่อคนอื่น	การเป็นและการมีกัลยาณมิตร	ต้อง

มีทั้งในครอบครัวและในที่ทำางานของเรา	 ในครอบครัวน้ัน	

เมื่อเราสองคนตกลงกันว่า	 เรารักกัน	อยากจะอยู่ด้วยกัน	

อยากจะแต่งงานกัน	 เราก็ควรจะมีเป้าหมายว่า	จะต้องอยู่

กันแบบเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน	เราผู้เป็นกัลยาณมิตร	เป็น 

ผู้หวังดี	และเป็นผู้ที่พร้อมจะให้อภัยตลอดเวลา	ทั้งให้อภัย

ตัวเองและให้อภัยสามีหรือภรรยาด้วย	 เป็นคนไม่ถือสา	



๔๕

เพราะเขา้ใจธรรมชาตขิองมนษุย์วา่	เราทกุคนล้วนแตมี่กเิลส	

เราทุกคนยังไม่เป็นตัวของตัวเท่าที่ควร	คือบ่อยครั้งที่รู้ว่า 

สิ่งน้ีดี	ควรทำา	แต่ไม่รู้ทำาไมจึงทำาไม่ได้สักที	แล้วก็มีหลาย

สิ่งหลายอย่างที่รู้ว่าเป็นนิสัยไม่ดี	 เป็นสิ่งไม่ดีที่เราอยาก 

จะเลิก	 แต่ก็เลิกไม่ได้สักที	 เมื่อเราดูตัวเองว่าเราเป็นคน

อย่างไร	เราก็ให้อภัยตัวเอง	แล้วพยายามทำาสิ่งที่ทำาได้ยาก	

คือ	พยายามละสิ่งที่ละได้ยาก	 และพยายามบำาเพ็ญสิ่งท่ี

บำาเพ็ญได้ยาก	

ทกุคร้ังทีเ่ราผิดพลาด	เราก็เรยีนรูจ้ากความผดิพลาด

นัน้	ปลอ่ยวางแลว้ตัง้ตน้ใหม	่ใหอ้ภยัตวัเอง	ในขณะเดยีวกนั	

เราก็ให้อภัยสามีหรือภรรยาหรือผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดเรา	 เข้าใจว่า

เขาก็เหมือนกับเรา	 เขาก็อยากเป็นคนดี	แต่ว่ายังมีโอกาส

เผลอ	 เพราะจิตใจของเขายังไม่เข้มแข็งพอที่จะรู้เท่าทัน 

กลอบุายของกเิลสเสียทุกครัง้	มชีนะบา้งแพบ้า้งเปน็ธรรมดา	

เราทุกคนล้วนแต่มีจุดบอด	แน่นอนว่าบางแง่บางมุมคนอื่น

อาจจะรู้จักหรือมองเราต่างจากที่เรารู้จักหรือมองตัวเอง	

เพราะเขามองไม่เห็นหรือไม่รู้ความลับบางสิ่งบางอย่าง 

ของเรา	แตใ่นขณะเดยีวกนั	เราก็มองไมเ่หน็บางสิง่บางอย่าง 

ของเราที่คนอื่นเขาเห็น	 เพราะคนเราชอบหลอกตัวเอง	

หรือเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีของตน	ก็พยายามหันหลังให้สิ่งนั้น	 



๔6

ไมต่อ้งการยอมรบั	เหมอืนเราคดิวา่	การหนัหลงัไมย่อมรบันัน้	 

อยู่ไปอยู่มาสิ่งท่ีไม่ดีนั้นก็จะหายไปเอง	 ซ่ึงมันไม่ใช่เช่นนั้น	

สิ่งที่ไม่ดีของเรานั้น	มันจะแสดงออกในการกระทำาและการ

พูดของเราอยู่เนืองๆ	โดยที่เราเองอาจจะไม่รู้ตัว	ดังนั้น	ผู้ที่

มุง่มัน่ในการพฒันาตวัเองตอ้งยอมรบัวา่	การมีกลัยาณมิตร

ผู้มีความหวังดีต่อเรา	ที่อยู่ใกล้ชิดเรา	สามารถให้ข้อคิดดีๆ

กับเราด้วยเมตตา	เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่เรามาก

ส่ิงสำาคัญที่เราต้องระวังให้มาก คือ อย่าให้ชีวิต

แตง่งานเป็นเร่ืองการเอาแพเ้อาชนะกนั การจะแพจ้ะชนะ

ให้เป็นเรื่องการต่อสู้กับกิเลสเถิด แต่ระวังอย่าให้มีการ 

เอาแพ้เอาชนะกันระหว่างเรากับคู่ครองหรือกับผู้ท่ีเรารัก 

ชวีติการแต่งงานชวีติครอบครัวนัน้ เปน็ชวิีตทีเ่ราตอ้งยอม

ซึง่กนัและกัน ตอ้งรู้จกัใหอ้ภยัและปลอ่ยวางเปน็อยา่งมาก 

การทีเ่ราจะเหน็พอ้งกนัในทกุๆ	เรือ่ง	มนัเปน็ไปไม่ได	้แม้ใน

หมู่พระอรยิะ	ทา่นก็ยังมคีวามคดิเห็นแตกตา่งกนับา้งเหมอืน

กนั	แตท่า่นถือวา่เปน็เรือ่งธรรมดา	ไมเ่อาเปน็เร่ืองใหญท่ีจ่ะ

กอ่ใหเ้กิดการทะเลาะเบาะแวง้หรอืบาดหมางกนั	เพราะทา่น

เคารพกัน	เมื่อเราเคารพผู้ที่อยู่รอบข้าง	สามีเคารพภรรยา	

ภรรยาเคารพสามี	 แม้ความคิดเห็นจะไม่ตรงกัน	 เราก็อยู่

กันได้	ยอมรับว่าฉันไม่เห็นด้วย	แต่ไม่ถือว่าการไม่เห็นด้วย
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นัน้จะเปน็เรือ่งสำาคญั	เพราะเราเคารพกนั	เคารพในเหตผุล

ของกันและกัน	ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราถูก	อีกฝ่ายหนึ่งผิด	

ซึ่งมันก็มักจะเป็นอย่างน้ีอยู่เสมอ	 เราก็ไม่ควรจะเชื่อความ

รู้สึกว่าเราถูกมากเกินไป	 แต่ควรจะถอยออกมาทบทวน 

ตัวเองอีกครั้งหนึ่ง	เราแน่ใจหรือ	แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ

ในบางครั้ง	 ท้ังๆ	 ท่ีเราถูก	 เราก็สมมติว่าเราผิดก็ได้	

เพื่อความสามัคคี	พระเณรเราก็ต้องทำาอย่างนั้น	 ในระบบ

ของสงฆ์	 ถ้ามีปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย	ส่วนมากผู้

น้อยจะต้องสมมติว่าตัวเองผิด	ทั้งๆ	ที่มั่นใจว่าตัวเองไม่ผิด	

เพือ่ความสามัคคี	เพือ่เป็นการระงบัเรือ่งทีไ่ดเ้กดิขึน้	เพราะ

ความสามัคคีเป็นเรื่องที่สำาคัญอย่างยิ่งไม่ว่าในชุมชนใด	ใน

ครอบครัว	ในวัด	ในที่ทำางานหรือที่ไหนก็แล้วแต่	เราจะต้อง

รูจ้กัเสยีสละเพือ่ผลประโยชนส่์วนรวม	และสิง่ทีจ่ะตอ้งเสยี

สละมากที่สุดก็คือ ความคิดเห็น ฉะนั้น ท่านว่าอย่าให้มี

การชนะ อย่าให้มีการแพ้

เวลาเกิดอารมณ์โกรธ ไม่พอใจ ท่านสอนว่าอย่า

เพิ่งพูดอย่าเพิ่งทำาอะไร ให้สงบสติอารมณ์เสียก่อน  

เมือ่จติใจสงบเปน็ปกตแิลว้ จงึคอ่ยพดู โดยหากาลหาเวลา

ที่เหมาะสม เพราะถ้าเราพูดในขณะที่มีอารมณ์ คำาพูด

ของเราจะไม่พอดี และจะไม่เกิดผลที่เราต้องการ เพราะ
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สิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งจะรับรู้ก็คืออารมณ์ของเรา ไม่ใช่เหตุผล 

ทั้งๆ ที่เหตุผลของเราดี เขาก็ไม่สามารถจะรับฟังได้  

เพราะความก้าวร้าวในน้ำาเสียงหรือกิริยาท่าทางของเรา 

ทำาให้เขาต่อต้านหรือไม่ยอมรับ และจะกลายเป็นการ

ทะเลาะกัน 

เมื่อเรารักกัน	 เราก็ต้องหวังดีต่อกัน	การจะหวังดี 

ตอ่กนัน้ัน	ตอ้งมคีวามเขา้ใจในเรือ่งความดแีละเรือ่งความสขุ	 

ในการพัฒนาชีวิต	 ความเข้าใจในเรื่องความดีและเรื่อง 

ความสุข	มันจะค่อยๆ	เปลี่ยนไปเหมือนกัน	เราจะเริ่มเห็น

มากขึน้วา่ความสุขเป็นเรือ่งท่ีเกิดจากความสงบและเกดิจาก 

ปัญญา	ถ้าสามีภรรยาต้ังอกต้ังใจว่าจะเป็นกัลยาณมิตรต่อกนั	 

จะช่วยซึ่งกันและกันขัดเกลากิเลส	ช่วยกันละบาป	ช่วยกัน

บำาเพ็ญกุศล	ช่วยกันชำาระจิตใจของตน	แม้ว่าเศรษฐกิจจะ

เป็นอย่างไร	การเงินจะเป็นอย่างไร	มันจะไม่มีผลกระทบ

ต่อความสุขของเราสักเท่าไหร่	 เมื่ออายุยังน้อย แต่งงาน

กันใหม่ๆ ความสุขของเราจะขึ้นอยู่กับรูป เสียง กลิ่น รส 

สัมผัสมาก แต่เมื่ออายุมากขึ้น ถ้าเราฝากความหวังไว้

กับความสุขทางเนื้อหนังอย่างเดียว ความสุขของเราก็จะ

ค่อยๆ เฉาไป จนเกิดปัญหา	ฉะนั้น	พระพุทธองค์จึงว่า	 

อย่าเอาความสุขแบบน้ันเป็นแก่นสารในชีวิตแต่งงาน  
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ท่านให้เราหาความสุขที่เกิดจากการสร้างคุณงามความดี 

จากการเจริญด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนา 

จากสถิติการหย่าร้าง	 เหตุผลที่สำาคัญที่สุดเกือบ

หกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์	คือการพูดกันไม่รู้เรื่อง	การ

สื่อสารกันไม่ดี	 นี่จึงเป็นส่ิงที่เราต้องให้ความสำาคัญตั้งแต่

แรก	การอยู่บ้านเดียวกัน	ประเทศเดียวกัน	หรือพูดภาษา

เดียวกัน	แถมพูดกันคล่อง	 ไม่ได้หมายความว่าเราสื่อสาร

กันเป็น	 เพราะการส่ือสารเป็นศิลปะและเป็นวิชาที่จะต้อง

ค่อยๆ	ฝึก	ท่านสอนให้เรามีสัจจะ	ตรงไปตรงมา	แต่นั่น 

ไม่ได้หมายความว่า	เราคิดอย่างไร	เรารู้สึกอย่างไร	เราต้อง

แสดงออกทัง้หมด	เราตอ้งรูจ้กักาลรูจ้กัเวลา	บางสิง่บางอยา่ง

เราอาจเข้าใจผิด	เราต้องดูให้ดีเสียก่อน	ค่อยๆ	ดู	อาจพบ

ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เคยคิด	ซึ่งถ้าเรารีบพูดออกไปตั้งแต่

ตอนที่เริ่มคิด	มันก็จะเกิดปัญหาโดยใช่เหตุ	ฉะนั้น	 เราจึง 

ต้องมีความอดทน	มีความใจเย็น	ค่อยๆ	ฝึกฝนอบรมไป	

การอยู่ด้วยกันนั้นต้องมีการปรับตัว นิสัยผู้ชาย

นิสัยผู้หญิงมักไม่เหมือนกัน บางทีผู้ชายก็รู้สึกรำาคาญ 

ผู้หญิงแค่เพราะไม่ใช่ผู้ชาย ไม่ได้คิดแบบผู้ชาย ผู้หญิงก็

รำาคาญผู้ชายเพราะไม่คิดเหมือนผู้หญิง เราจึงต้องเคารพ

ซึง่กันและกนั ผูช้ายกต็อ้งเรยีนรูเ้รือ่งความเปน็ผูห้ญงิและ
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เคารพในความเป็นผู้หญิงของภรรยา ภรรยาก็ต้องเรียนรู้

เรือ่งความเป็นผูช้ายและเคารพในความเปน็ผูช้ายของสาม ี 

อยู่กันด้วยความเคารพ ใช้ปัญญา และไม่เอาความรักมา 

ใช้เป็นเครื่องมือบีบบังคับอีกฝ่ายหนึ่ง	 เช่น	บอกว่าถ้า 

รักฉันจริง	 เธอต้องทำาอย่างนั้นต้องทำาอย่างนี้	 ถ้ารักจริงก็

ต้องทำาตามใจฉนั	ถ้าไมท่ำาตามใจฉันกแ็สดงวา่ไม่รัก	อยา่งนี ้

เรียกว่าไม่ยุติธรรม

ความรักที่แท้จริงน้ัน	จะไม่เกี่ยวกับเรื่องการตามใจ

หรือไม่ตามใจ	 จะทำาให้เราพอใจหรือไม่พอใจ	 ความรัก

ที่แท้จริงต้องเป็นสิ่งที่สม่ำาเสมอ	 ไม่เปลี่ยนแปลง	 คือเป็น

ความรักประเภทท่ีเรียกว่าเมตตา	ซึ่งไม่ขึ้นไม่ลง	ต่างจาก

ความพอใจความชอบใจที่มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา	ความคิด

เห็นที่ไม่ตรงกัน	ความชอบหรือค่านิยมบางสิ่งบางอย่างที่

ไม่เหมือนกัน	เราก็ค่อยๆ	ปรับเข้าหากัน	มีความอดทนต่อ

กิเลสของกันและกัน	 เวลารักกันใหม่ๆ	 เรามักจะพยายาม

หลับหูหลับตาต่อความไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่ง	แต่อยู่ไปอยู่มา 

ชักจะรู้สึกว่า	สิ่งที่เราเคยเก็บกดไม่ยอมรับนั้น	มันเร่ิมจะ

ระคายเคือง	นอกจากนี้	 ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์

คือ	ความเคยชิน	 เราอยู่กับส่ิงใดหรือกับคนใดนานๆ เข้า	 

เรากจ็ะเคยชิน	ไปอยูใ่นทีส่วยงาม	แรกๆ	กรู้็สกึสวยไปหมด	
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อยู่ไปอยู่มาก็เฉยๆ	ซื้อของมาใหม่ๆ	 แหม...	 ดีเหลือเกิน	 

เอาไปอวดเพื่อนๆ	อยู่ไปอยู่มากลับเฉยๆ	ทุกสิ่งทุกอย่าง

มันเป็นอย่างนั้น	การอยู่ด้วยกันก็เช่นกัน	อยู่ไปอยู่มาก็จะ

เฉยๆ	เหมือนกัน	

สิ่งที่จะรักษาความใหม่ รักษาความสดชื่นของ

การอยู่ด้วยกันคือสติ สติเป็นคุณธรรมท่ีช่วยให้เราอยู่ใน

ปจัจบุนั ชว่ยใหเ้ราอยู่กบัความจรงิในปจัจุบนั ถา้เราอยูใ่น

ปจัจบุนั เรากจ็ะไมรู่ส้กึวา่เฉยๆ ไมรู่สึ้กว่าซาบซ่าน ไม่รูสึ้ก

ว่าเก่าแก่ เพราะเราอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

ความพยายามอยู่ในปัจจุบันนั้นจะช่วยได้หลายอย่าง	 เม่ือ

จติใจของเรามคีวามสุข	เราก็มคีวามสุขทีจ่ะใหคู่้ครอง	แต่ถา้

เราไม่มีความสุข	หรือมีความทุกข์ความเดือดร้อน	แล้วหวัง

ทีจ่ะพึง่สามหีรอืภรรยาใหป้ลอบใจหรอืใหก้ำาลงัใจอยูต่ลอด

เวลา	เราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอ	ที่จริงส่วนหนึ่งมันก็เป็น

เร่ืองของการเป็นกลัยาณมติร	ท่ีคอยใหข้อ้คดิในโอกาสทีค่วร

ใหข้อ้คิด	ปลอบใจในโอกาสทีค่วรใหค้วามเห็นอกเห็นใจ	แต่

ในขณะเดียวกนั	เราตอ้งระมดัระวงัทีจ่ะไมต่ดิในการพึง่พานี	้ 

เราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรเพื่อจะเสริมสร้าง

คุณธรรม	แต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยการพัฒนาตนเอง	เอา

อกีฝ่ายหนึง่เปน็ทีพ่ึง่มากเกนิไป	กจ็ะทำาให้เราเสียประโยชน์
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ในการพัฒนา	ตนเอง	 แล้วถ้าเกิดการพลัดพรากจากกัน 

เมื่อใด	เราอาจจะรู้สึกหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือ	

ฉะนั้น	 ในขณะที่เราอยู่ร่วมกันด้วยความรักความ

เข้าใจ	 เป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น	มีสามีและภรรยาที่เห็นอก

เห็นใจเรา	มีชีวิตที่เป็นที่พึงพอใจ	เรายังต้องระลึกอยู่เสมอ

ในสจัธรรมความจรงิทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนวา่ มนษุย์เรา

เกดิกเ็กดิคนเดียว แกก่แ็กค่นเดยีว เจบ็กเ็จบ็คนเดยีว ตาย

กต็ายคนเดยีว ทา่นบอกวา่อยา่ลมืความจริงเรือ่งความเกดิ 

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย อย่าลืมว่าวันใดวันหนึ่ง 

เราต้องพลัดพรากจากกัน การระลึกถึงความจริงอย่างนี้ 

ไม่ได้ทำาให้เรารู้สึกซึมเศร้า แต่กลับทำาให้เห็นว่าเวลาใน

แต่ละวันๆ มีค่ามากขึ้น มีค่าเพราะชีวิตของเราเป็นของ

ไมแ่นน่อน เราจะเหน็ว่าเราไมม่เีวลาทีจ่ะไปโกรธหรือเปน็

ทุกข์กับเรื่องเล็กเรื่องน้อย 

ถ้าอายุมนุษย์เรายืนยาวเป็นพันปีหมื่นปี	ก็ยังพอจะ

เข้าใจได้	แต่ในเมื่อชีวิตของเราสั้นเหลือเกิน	เราก็ควรจะใช้

เวลาที่เรามีให้เป็นประโยชน์มากที่สุด	ถ้าจิตใจเป็นอกุศล	ก็

รบีแกไ้ขเสยี	เรือ่งเก่าๆ	อย่าไปถือไว	้เวลาเกดิความไม่พอใจ	

การพูดกันไปพูดกันมา	ฝ่ายหนึ่งก็ยกเรื่องเม่ือวานนี้มาพูด	

เรื่องเมื่อเดือนที่แล้ว	เรื่องเมื่อปีที่แล้วมาพูด	เรื่องเมื่อสิบปี 
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ที่แล้วมาพูด	 อาตมาก็เคยเห็นอย่างนี้ในบ้านอาตมาเอง	

บางทีเมื่อโยมแม่ไม่พอใจโยมพ่อ	ท่านยังอ้างถึงเรื่องที่เกิด

เมื่อยี่สิบปีสามสิบปีที่แล้ว	เราก็อย่าให้มันเป็นอย่างนั้น	ฝึก

ปล่อยวางให้มาก	ทุกๆ	 เร่ืองที่เกิดขึ้นในวันนี้	 ก็ให้แก้วันนี้	

แล้วก็ปล่อยไปๆ	อย่าให้สิ่งที่ไม่ดีสะสมมากขึ้น	

ขอให้อยู่กันด้วยจิตใจที่เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ	่ทำามาหากิน

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	แบ่งปันส่วนหนึ่งให้เป็นประโยชน์

แกพ่ระศาสนา	ส่วนหนึง่ให้เป็นประโยชนแ์กส่งัคม	สว่นหนึง่

ใหเ้ปน็ประโยชนแ์กญ่าตมิติร	สว่นหนึง่เกบ็ออมไว	้สว่นหนึง่

ไว้ใช้จ่ายด้วยความรับผิดชอบ	ไม่สุรุ่ยสุร่าย	 ให้พอดีๆ	กับ

ฐานะของเรา	 เป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

อยู่เสมอ	

ขอใหเ้ปน็ผูร้กัษาศีลเป็นประจำา	ศกึษาเขา้ใจศลีแตล่ะ

ขอ้เปน็อยา่งด	ีเหน็โทษในการไมร่กัษา	เห็นคุณในการรักษา	

เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีล	ชีวิตแต่งงาน	ชีวิตในครอบครัว	ใน

ชมุชนไหนๆ	กต็าม	จะม่ันคงไดก้ด็ว้ยความไวว้างใจกนั	ทีใ่ด 

ทีค่นไวใ้จกนัไมไ่ด	้ทีน่ัน่จะหวัน่ไหวไมม่ัน่คง	ฉะนัน้	ไมว่า่จะ

ทางกาย	ทางวาจา	ทางใจ	ก็ให้มันตรงกัน	ไม่ใช่ว่าต่อหน้า

อย่างลับหลังอย่าง	แต่ให้มันสม่ำาเสมอ	ไม่มีความแตกต่าง

กันเลยทั้งต่อหน้าและลับหลัง	
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เร่ืองภายในครอบครัว เรื่องส่วนตัว เรื่องระหว่าง

เรากบัสามหีรอืภรรยา อยา่เอาไปพดูขา้งนอก อยา่เอาอกี

ฝ่ายไปนินทา คนส่วนใหญ่จะเชื่อว่า ความลับคือสิ่งที่เรา

ไมพ่ดูกบัใครเวน้แตก่บัคนทีส่นทิท่ีสดุเพยีงคนเดยีว เราจงึ

พูดกับคนที่เราสนิทที่สุด แต่คนอื่นๆ ก็คิดอย่างนี้เหมือน

กัน นี่เป็นความลับของเขา เราต้องเก็บเงียบ จะไม่พูดกับ

ใครเลย ยกเวน้กับคนทีเ่ราสนิททีสุ่ดคนเดยีว เพยีงไม่นาน

เรือ่งทีค่วรจะเปน็เรือ่งภายในครอบครวักแ็พรก่ระจายออก

ไปจนสร้างความเสียหายได ้

เร่ืองภายในก็ใหม้นัเป็นเรือ่งภายใน	เรือ่งสว่นตวักใ็ห้

มันเป็นเรื่องส่วนตัว	ให้มีความสำารวมในการพูด	ในการอยู่

ดว้ยกนั	อยา่ใชป้ากเป็นอาวธุ	บางทีเราพดูออกไปโดยถอืวา่

เราเปน็คนโกรธงา่ยหายเรว็	ไมไ่ดต้ัง้ใจพดู	แตพ่ดูเพราะโกรธ	

ปลอ่ยออกไปกห็ายโกรธแล้ว	แตอี่กฝา่ยหนึง่อาจจะเจบ็ปวด

รวดร้าวไปนาน	เพราะเขาทิ้งไม่ได้ปล่อยไม่ได้อย่างเรา	

ฉะนั้น	ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน	

หวังที่จะสร้างคุณงามความดี	ที่จะพัฒนาตัวเอง	ที่จะทำาให้

ชีวิตมีความสดชื่นเบิกบานด้วยธรรม	 เป็นผู้ให้ทาน	 เป็นผู้

รักษาศีล	และเป็นผู้ภาวนา	หากเราต้องการความรอบคอบ	

ต้องการความสงบ	 เราก็ต้องภาวนา	ทุกวันๆ	ก็หาเวลา
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ภาวนาที่จะทำาให้จิตใจสงบ	บางสิ่งบางอย่างที่เร่ิมจะเป็น

ปัญหา	 เราจะได้รับรู้	 บางส่ิงบางอย่างเรารู้สึกว่าเป็นเรื่อง

เล็กน้อย	แต่เมื่อภาวนาจนจิตสงบแล้ว	 เราอาจจะรู้สึกได้

ว่า	เรื่องนี้สำาคัญ	ยังปล่อยไม่ได้	จำาเป็นต้องจัดการ	ในชีวิต

ประจำาวันยุ่งๆ	บางทีความคิดของเราก็ไม่รอบคอบ	เข้าข้าง

ตัวเองมาก	การนั่งสมาธิซึ่งแม้จะไม่สงบถึงที่สุด ก็ช่วยให้

เรารูจ้กัธรรมชาตขิองตวัเองวา่ ทกุวนันีเ้รากำาลงักงัวลเรือ่ง

อะไรบ้าง กำาลังมีปัญหาอะไรบ้าง การภาวนาเป็นการทำา 

ความรู้จักกับตัวเอง ช่วยให้เข้าใจตัวเอง ถ้าความสงบ 

เกดิขึน้ได้กย็ิง่ด ีอยา่งไรกต็าม หลวงพอ่ทา่นสอนอยูเ่สมอ

ว่า นั่งสมาธิจิตสงบเหมือนการทานข้าวที่มีกับข้าวอร่อย  

สว่นการนัง่สมาธทิีจ่ติยงัไมส่งบกเ็หมอืนการทานขา้วเปลา่ 

ซึ่งทานข้าวเปล่าก็ยังดีกว่าไม่ได้ทานเลย ท่านจึงให้เรา 

ตั้งอกตั้งใจในการภาวนา เพื่อให้จิตใจสงบ ไม่เครียด  

มีความรอบคอบ เกิดความเข้าใจตัวเองและเข้าใจคน 

รอบข้าง เพ่ือให้ชีวิตก้าวหน้า มีการปล่อยวางทุกวันๆ  

การปล่อยวางน้ีไม่ใช่เรื่องลึกลับ มันเกิดจากการฝึกฝน

อบรมตน 

นอกจากนี้	 โบราณท่านยังว่า	 รักยาวให้บั่น	 รักส้ัน 

ให้ตอ่	คือ	ของเกา่ของไมด่	ีสิง่อกศุล	อยา่ใหต้อ่	ใหบ้ัน่	ใหต้ดั	 
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ตดัทุกวนัๆ	จนเหลอืแตส่ิง่ทีเ่ปน็กศุล	ฉะนัน้	เม่ืออยู่ร่วมกนั	

ก็พยายามพัฒนาในด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วย	

เพราะสิ่งนี้มีผลต่อชีวิตของเรามาก	 เราจะสร้างประโยชน์	

ประสานประโยชน์กับตัวเอง	สร้างประโยชน์กับคนรอบข้าง	

ชีวิตของเราดีงามก็ไม่ใช่จะดีงามเฉพาะเวลาอยู่ในวัด	 เรา

ต้องการให้ความดีงามนั้นๆ	ปรากฏในกาย	วาจา	 ใจของ

เราตลอดกาลนาน



๕๗

Obviously, I am not speaking from any direct 

experience today of matrimony and personally not a 

great	fan	of	this	institution.	But	I	am	very	interested	

in how people can live together in the best possible 

way and how people can make the very best of their 

lives both in ways that they themselves, their lives 

have been growing, being nurtured in all that is good,  

and in which they learn how to share their happiness 

and their goodness with those around them, 

beginning with their loved ones, and then spreads 

out	to	all	others	as	much	as	possible.

I do have a number of observations because 

although obviously I’ve never been married before, 

I have been a very keen student and observer of 

Never Take Anything for Granted
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human conduct, the human mind in particular, and 

interested in the relationship between the inner and 

the	outer,	how	they	affect	each	other,	and	how	they	

can	nurture	each	other	 in	 the	best	possible	way.	 

In the short preamble that I delivered before, giving 

the precepts early on, I pointed to the sensual 

importance of a shared moral code, and a shared 

commitment	to	an	education	of	our	conduct.	

We	all	 have	vices,	weaknesses	and	 foibles.	 

But	 the	Buddhist	 teaching	 is	 that	nothing	 is	fixed.	

There is no inherent need or drive in the human mind 

and	heart	to	hurt	and	to	create	suffering	for	oneself	

or	others.	We	all	have	basic	inheritance,	whether	you	

consider kammic inheritance or genetic inheritance 

but	we	all	have	 things	 that	we	need	 to	work	on.	

That	commitment	 to	 trying	 to	find	 freedom	 from,	

and transcend those negative mental states, mental 

habits, and habits or conduct is one of the central 

planks	of	Buddhist	teachings.	And	it	is	difficult!	It	is	

difficult	for	everyone!	It	is	difficult	for	monks	living	in	
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quiet and secluded places in forests, mountains and 

caves	even.	But	it	is	especially	difficult	in	the	modern	

busy world where there are so many distractions, 

and	so	many	pressures.	And	for	that	reason	to	find	

someone who you understand, and they understand 

you, and who you are convinced has your very best 

interest at heart and wants to share in this path of 

finding	freedom	from	all	that	 is	negative,	and	help	

each other to grow in all that which is good and 

noble	 and	 fine,	 and	 to	be	 able	 to	pass	 that	 on	

to	our	children,	even	grandchildren	 in	 the	 future.	 

That	is	a	wonderful	thing.	

As	a	monk,	 I	never	considered	marriage	for	

myself.	I	do	appreciate	the	value	that	it	can	provide.	

And	on	the	day	of	marriage,	the	beginning	of	this	

kind of relationship, we talk very much of love - a 

romantic	love.	That’s	also	an	important	and	it	can	be	

a	beautiful	 feature	of	human	life.	But	the	Buddhist	

teaching is that it needs to be founded on something 

deeper	 than	 that.	Romantic	 love	 is	often	built	on	



60

shifting	sands.	But	the	firm	rock-like	foundation	of	a	

long-term relationship throughout the whole lifetime 

is	good	friendship.

Friendship is not something that people get so 

emotional	about	or	so	excited	about.	And	it	does	not	

feature	 in	so	many	movies	as	romantic	 love	does.	

But	in	the	long	term,	I	think	this	is	something	that	is	

so	valuable	and	which	needs	to	be	worked	upon.	

In stories and legends, the story ends with the man 

and	woman	married	and	 living	happily	ever	after.	 

But	 in	 real	 life,	 the	marriage	 is	 just	 the	beginning,	

isn’t it? 

There	 is	nothing	which	 is	fixed	 that	we	can	

take	for	granted.	And	the	Buddha	stressed	a	virtue	

called Appamada	again,	and	again.	And	it’s	indeed	

featured in His very last discourse and instructions 

to	His	monks.	And	this	term,	Appamada, is usually 

translated	as	heedfulness.	But,	a	more	modern	way	

of	explaining	this	virtue	is	“Never	take	anything	for	

granted.”	
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That begins with our wealth, our success, all 

those things that contribute to our sense of ease and 

comfort	in	life,	never	taking	anything	for	granted.	It	is	

not our right that we have to have this kind of ease 

and well-being, never to take our health for granted, 

never	 to	 take	our	partner	 for	granted.	And	 this	 is	

the most important one because over the course 

of	 time,	 it	 is	 natural	 that	we	get	 used	 to	 things.	 

And	there	 is	a	good	and	bad	side	of	many	small	

habits	that	we	used	to	find	annoying	and	that	we	

get	used	to	and	no	longer	considered	as	annoying.	

That	is	a	good	sign.	

But	 the	 less	 fortunate	side	 is	 that	 all	 those	

things that initially led us to love and cherish someone 

- we become used to those things as well – and 

lessen	 the	definite	 effort	 to	 bear	 them	 in	mind,	

and to remember them and recollect them, and 

to	consciously	 celebrate	 them	and	cherish	 them.	 

Even the most important and beautiful thing in the 

life	of	 a	couple	can	 fade.	And	you	will	 just	wake	
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up	one	morning	and	think,	“Where	has	that	gone?	

How	did	 it	 disappear?	When	did	 it	 disappear?”	 

And	it	is	just	the	gradual	attrition,	gradual,	gradual	

falling away of those things that make relationships 

beautiful	and	fulfilling.	And	so	the	Buddha	advocated	

us to constantly be aware of this danger of taking each 

other for granted, and to constantly be nourishing all 

the	roots	of	the	relationship.

I was reminded of a personal anecdote some 

years ago when I was travelling to Europe and a Thai 

student	of	mine	who	lived	in	Europe	flew	from	his	

home, left his family to come spend a few days with 

me	as	a	Uppatak	or	an	attendant.	And	my	sandals	

were	 in	a	state	of	disrepair.	 The	student	 insisted	

that	we	go	and	buy	some	new	shoes.	So	we	went	

to a shoe shop and I said to this man, a very good 

man,	a	good	family	man.	I	said,	“Have	you	bought	

a	present	for	your	wife	yet?”	And	he	looked	at	me	

like I was speaking some strange language and said, 

“No!	Why?”	And	it	turned	out	that	he	said	he	never	
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ever	bought	a	present	for	his	wife.	He	just	never	ever	

even	considered	it.	

I	 then	 said,	 “Well,	 look,	 I	 have	never	been	

married but something I do know is that most women 

like	shoes.	So	what	I	want	you	to	do	is,	I	want	you	

to	buy	a	pair	of	shoes	for	your	wife.”	“Are	you	sure?	

Really?”	 I	 said,	 “Yes,	 really!	Buy	a	pair	of	 shoes.	 

I	think	that	pair	over	there	looks	really	nice.”	And	so	

he	bought	the	shoes	for	his	wife.	It	was	a	wonderful	

thing for his marriage because before that, he was 

studying, getting to meditation and being with monks 

and	everything.	He	was	frustrated	with	his	family	life	

and	it	was	holding	him	back	in	his	spiritual	life.	And	

I	felt	that	he	was	not	giving	his	wife	enough	credit.	

He didn’t appreciate all the things that she gave 

him.	And	this,	in	fact,	brought	him	to	tears	because	

he realized that he had left home, the moment 

he	got	on	 the	plane,	he	 forgot	all	 about	his	wife.	 

But	then	this	Ajahn	who	only	sees	his	wife	once	every	

couple	of	years	and	was	worried	about	her	welfare.	
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As	I	said,	he	is	a	really	good	man,	a	very	good	and	

faithful	husband	but	he	is	taking	his	wife	for	granted.	

This	is	the	reflection	that	I	had	for	him.	So	buy	your	

wife	lots	of	presents.	

Another	thing	about	expressing	appreciation:	

After	a	while	he	thinks,	“Well,	my	wife	knows	that	

I	appreciate	that?	I	told	her	so	many	times	before.	

There’s	no	need	to	say	it	again.”	“Come	on!	You	do!	

You	have	 to	say	 it	again,	again	and	again!”	Don’t	

assume	anything	at	all.	Just	make	every	day	a	new	

day.	And	 it	 is	here	 that	meditation	practice	 is	 so	

important because we have so many conventional 

identities, pressures and masks that we have to put 

on	every	day.	And	meditation	means	you	 just	put	

all	that	to	one	side,	and	you	just	come	back	to	this	

simple experience of being a living being, breathing in 

and	breathing	out.	And	as	the	incredible	exponential	

increase in our ability to communicate with other 

people which tends to engulf us, our ability to 

communicate with ourselves and to be tuned in to our 
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own deepest needs, aspirations, fears and anxieties 

becomes	attenuated,	becomes	less	and	less.

And	meditation	practice,	whatever	form	it	might	

take, and whatever religious tradition it may take, 

means	giving	yourself	 a	quality	 time	with	yourself.	

Just	come	back	to	base.	And	often	when	you	just	

put down all the busyness, all the things you’ve got 

to	do,	and	all	the	time	tables	and	projects,	and	just	

come back; then often you can learn some very 

important	things.	It	is	not	that	you	didn’t	know	those	

things	but	it	is	just	the	noise	in	your	mind	and	the	

noise	outside	 that	 just	drowns	you	down.	And	so	

coming	back	to	yourself,	and	just	coming	back	to	

the point of silence every day is such an important 

part	of	life.	

Now	we	know	 that	almost	 in	every	area	of	

life, that which is rare is considered more valuable 

than	that	which	is	common.	And	in	this	very	busy	

life that most of you lead, there is so much noise 

but	 so	 little	 silence.	And	 silence	 is	 a	wonderful	
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jewel	that	we	should	be	able	to	experience	in	our	

lives.	You	are	just	following	the	noise,	following	the	

adrenalin	and	following	the	next	thing.	You	never	stop!	 

And	you	never	really	experience	a	more	profound	

level	of	life.	You	are	on	the	very	superficial	level	without	

realizing	that	there	is	so	much	more	to	life.	Life	is	so	

much richer than can be found in this chasing after 

all	the	normal	worldly	goals.	

I am not denigrating worldly success and 

worldly	effort.	I	appreciate	how	much	effort	so	many	

of you put into your lives, and into your careers, 

and	in	your	families.	But	it	needs	to	be	balanced	by	

the inner world; and as friends together, seeking to 

help	each	other	 to	overcome	 faults	and	dangers.	 

When you have that sense that you are with someone 

who really understands you, wants to understand you 

and	loves	you,	you	can	open	up.	You	don’t	have	to	

protect	things.	You	don’t	have	to	be	defensive.	You	don’t	

have	to	hide	things	away	because	you	are	ashamed.	

And	you	can	help	each	other	to	grow.	And	that	is	



6๗

the	sense	of	mutual	growth	and	mutual	benevolence.	 

It	 is	founded	upon	the	ability	to	be	silent	together.	 

You	know	that	if	you	are	really	intimate	with	someone	

that you can be together, you don’t have to be talking 

all	 the	 time.	You	don’t	have	to	be	doing	anything.	

When	you	can	just	be	silent	together;	then	you	know	

that	is	a	true	beautiful	relationship.

I hope that you have many great adventures 

together in your lives and do many interesting and 

wonderful	things.	But	I	want	you	also	to	spend	time	

when	you	don’t	do	anything	at	all.	You	learn	how	to	

dwell in silence with each other and communicate 

on	a	different	level	which	goes	beyond	the	verbal,	

beyond	the	external.	You	should	have	that	balance	

of	within	and	without.

The	Buddha	said	that	the	goal	of	life	is	to	create	

happiness	and	benefit	 for	oneself,	 and	happiness	

and	benefit	 for	others;	and	finding	that	balance	 is	

one	of	your	great	challenges.	You	must	give	great	

importance to sharing and giving in whatever way you 



6๘

can, which is giving materials, giving of knowledge, 

giving of time, whatever you have that you value 

and	you	think	that	others	may	benefit	from,	share	

it whenever you can because so much happiness 

can be created through giving, much more than 

possessing.	That	 is	not	 just	a	 thing	a	monk	says,	 

but I would say that you can see that very clearly in 

your	life.	And	I	am	sure	all	of	you	have	performed	

acts of kindness in the past when you expected 

nothing	 in	 return	 at	 all.	 The	beautiful	 Thai	 idiom	

is	 like	 “Putting	gold	on	 the	back	of	 the	Buddha.”	 

Not	 putting	 the	 gold	 leaves	 on	 the	 front	 so	 

everyone can see it but putting it in the back and 

only	you	know.

But	when	you	consistently	act	kindly	and	are	

concerned for others and wish others to be free of 

suffering	and	to	be	happy,	whenever	you	recollect	

that good and kind action even if ten years have 

passed, twenty years, thirty years, you immediately 

become	full	of	happiness.	It	is	a	beautiful	jewel	and	
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resource	 in	 the	mind.	When	you	are	anxious	and	

depressed and feeling low and feeling full of doubt 

in	yourself,	this	is	wonderful	meditation,	just	to	recall	

all the good and kind actions that you performed 

in	 your	 life.	 And	 you	 don’t	 have	 to	 take	 a	 pill.	 

You	don’t	have	to	call	somebody.	You	don’t	have	to	

go	to	a	movie.	You	have	it	within	yourself,	the	ability	

to soothe your mind, to cure your mind of its pain 

in	a	natural	and	wonderful	way.

I mentioned before that mutual trust is the 

feature	that	you	must	always	bear	in	mind.	Always	

act	in	ways	in	which	you	never	undermine	that	trust.	

A	hundred	true	words	are	not	as	heavy,	are	not	as	

significant,	as	one	lie.	Because	the	moment	you	catch	

someone	else	in	the	lie,	then	you	doubt	everything.	

You	think,	“Well,	if	they	can	lie	to	me	in	this,	maybe	

all the other things they said that I believe, maybe 

they	are	not	true	either.”	So	never	take	a	lie	lightly,	 

and try to avoid it at all costs because lies are 

something which undermine the relationships in 
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ways	that	very	few	other	things	do.	So	love	the	truth.	 

Try to be truthful to yourself, and truthful to each  

other.

I wish you both a very long and happy married 

life, one in which you grow together as human beings 

and learn how to make each other happy and to 

share	that	happiness	with	others.
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ขอขอบคุณและอนุโมทนา

ผู้ถอดไฟล์เสียง ผู้พิมพ์ต้นฉบับและผู้ตรวจทาน

โอวาทวันมงคลสมรส ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง

คุณมณีฉาย ไชยนุวัติ และ คุณจิรภัทร เลขะกุล 
ขอบคุณและอนุโมทนา คุณมณีฉาย ไชยนุวัติ ผู้ถอดไฟล์เสียง

โอวาทวันมงคลสมรส ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง

ครูอุษา ธนสถิตย์ และ ครูจีหม่า 
ขอบคุณและอนุโมทนา คุณศิริมา ดิสสรา ผู้ถอดไฟล์เสียงและพิมพ์ต้นฉบับ

คุณธรรมสรณ์ คิดการดี และ คุณศศิธร ลีลาเธียร ผู้ตรวจทาน 

โอวาทวันมงคลสมรส ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่าง

ครูวรรณวนัช และ วิภว์ บูรพาเดชะ 
ขอบคุณและอนุโมทนา คุณณัฐกานต์ โชคดำารงกุล ผู้ถอดไฟล์เสียงและพิมพ์ต้นฉบับ 

คุณกีรติ นาคประสิทธิ์ ผู้ตรวจทาน

โอวาทวันมงคลสมรส ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ระหว่าง

ครูฤทัย บุญทวีกิจ และ ครูพีรพัฒน์ ตติยบุญสูง
ขอบคุณและอนุโมทนา คุณณัฐกานต์ โชคดำารงกุล ผู้ถอดไฟล์เสียงและพิมพ์ต้นฉบับ 

คุณกีรติ นาคประสิทธิ์ ผู้ตรวจทาน 

โอวาทที่วัดป่านานาชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๑ 

ขอบคุณและอนุโมทนา คุณปวีณา กาญจนัษฐิต ิผู้ถอดไฟล์เสียงและพิมพ์ต้นฉบับ 
คุณปองสุข กนกวลีวงศ์ ผู้ตรวจทาน

โอวาทวันมงคลสมรส ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่าง 

คุณฝ้าย อัสสกุล และ Mr. William Auer III  
ขอบคุณและอนุโมทนา คุณเกรียงยศ ฉัตร์กุลจันทร์ ผู้ถอดไฟล์เสียงและพิมพ์ต้นฉบับ 

คุณยุภา จิระนันทิพร ผู้ตรวจทาน



นามเดิม 	 ฌอน	ชิเวอร์ตัน	(Shaun	Chiverton)

พ.ศ. ๒๕๐๑		 เกิดที่ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๒๑		 ถือเพศเป็นอนาคาริก	(ปะขาว)	

	 อยู่กับพระเทพญาวิเทศ	(พระอาจารย์สุเมโธ)	

	 ท่ีอังกฤษ	๑	พรรษา	แลว้เดนิทางมายังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒	 บรรพชาเป็นสามเณร	ที่วัดหนองป่าพง	

	 จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๓	 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ	ที่วัดหนองป่าพง

	 โดยมีพระโพธิญาณเถร	(หลวงพ่อชา	สุภัทโท)	

	 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔	 รักษาการเจ้าอาวาส	วัดป่านานาชาติ	

	 จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน	 พำานัก	ณ	สถานพำานักสงฆ์	อ.ปากช่อง	

	 จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ ๒๕๖๒		 รับสมณศักดิ์เป็น	พระราชพัชรมานิต

ชยสาโร ภิกขุ มูลนิธิปัญญาประทีป

ความเป็นมา

มูลนิธิปัญญาประทีป	จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี	ด้วยความ
ร่วมมือ	จากคณะครู	ผู้ปกครองและญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร	
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ	เลขที่
ทะเบียน	กท.	๑๔๐๕	ตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๑

วัตถุประสงค์

๑) สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธที่มีระบบไตรสิกขา
ของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก	

๒) เผยแผห่ลกัธรรมคำาสอนผา่นการจดัการฝกึอบรม	และปฏิบตัธิรรม	
และการเผยแผ่สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ	โดยแจกเป็นธรรมทาน

๓) เพ่ิมพูนความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์	 และ 
สิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน	 และส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔)  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ	 เพื่อดำาเนินกิจการที่ เป็น
สาธารณประโยชน์

คณะที่ปรึกษา

พระอาจารย์ชยสาโรเปน็องคป์ระธานทีป่รกึษา	โดยมคีณะทีป่รกึษาเปน็
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ	อาทิ	ด้านนิเวศวิทยา	พลังงานทดแทน	สิ่งแวดล้อม	
เกษตรอินทรีย์	 เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 การเงิน	 กฎหมาย	 
การสื่อสาร	การละคร	ดนตรี	วัฒนธรรม	ศิลปกรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น



มูลนิธิปัญญาประทีป

ความเป็นมา

มูลนิธิปัญญาประทีป	จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนทอสี	ด้วยความ
ร่วมมือ	จากคณะครู	ผู้ปกครองและญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร	
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ	เลขที่
ทะเบียน	กท.	๑๔๐๕	ตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๑

วัตถุประสงค์

๑) สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธท่ีมีระบบไตรสิกขา
ของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก	

๒) เผยแผห่ลกัธรรมคำาสอนผา่นการจดัการฝกึอบรม	และปฏิบตัธิรรม	
และการเผยแผ่สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ	โดยแจกเป็นธรรมทาน

๓) เพ่ิมพูนความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์	 และ 
สิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน	 และส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔)  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ	 เพื่อดำาเนินกิจการที่ เป็น
สาธารณประโยชน์

คณะที่ปรึกษา

พระอาจารย์ชยสาโรเปน็องค์ประธานท่ีปรกึษา	โดยมคีณะทีป่รกึษาเปน็
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ	อาทิ	ด้านนิเวศวิทยา	พลังงานทดแทน	สิ่งแวดล้อม	
เกษตรอินทรีย์	 เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 การเงิน	 กฎหมาย	 
การสื่อสาร	การละคร	ดนตรี	วัฒนธรรม	ศิลปกรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น



คณะกรรมการบริหาร

มูลนิธิฯ	ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา	ทัศนประดิษฐ	 
เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร	และมีคุณบุบผาสวัสด์ิ	รัชชตาตะนันท์	ผู้อำานวย
การโรงเรียนทอสีเป็นเลขาธิการฯ

การดำาเนินการ

• มลูนธิิฯ	เปน็ผูจ้ดัต้ังโรงเรยีนมธัยมปญัญาประทปี	ในรปูแบบโรงเรยีน
บ่มเพาะชวิีตเพ่ือดำาเนินกิจกรรมตา่งๆ	ดา้นการศกึษาวิถีพุทธ	ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์
ของมูลนิธิฯ	 ข้างต้น	 โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ท่ี	 บ้านหนองน้อย	อำาเภอปากช่อง	 จังหวัด
นครราชสีมา

• มูลนิธิฯ	 ร่วมมือกับโรงเรียนทอสี	 ในการผลิตและเผยแผ่สื่อธรรมะ	
แจกเป็นธรรมทาน	 โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ	 ได้ดำาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่	 
ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	
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