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1.  บทน�า

 ฆราวาสธรรม เป็นหลักค�าสอนที่พระพุทธองค์แสดงไว้เพื่อให้สาวกผู้อยู่ครองเรือนได้น�าไปเป็น

แนวทางในการด�าเนนิชวีติให้ประสบความส�าเรจ็ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว้ ธรรมดาผูอ้ยูค่รองเรอืนย่อมจะมกีาร

เกีย่วข้องกนักบัสมาชกิในครอบครวัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เช่น สามเีกีย่วข้องกบัภรรยา บตุรธดิาเกีย่วข้องกบั

บิดามารดา พ่อตา แม่ยาย เกี่ยวข้องกับลูกเขย นายจ้างเกี่ยวข้องกับลูกจ้าง เป็นต้น บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกัน 

จ�าเป็นต้องมธีรรมะเป็นเคร่ืองมอืในการปฏิบติัตนต่อกนั จงึจะท�าให้อยูด้่วยกนัอย่างมีความสขุดงันัน้ พระพทุธองค์ 

จึงวางหลักธรรมส�าหรับผู้อยู่ครองเรือนไว้ เรียกว่า ฆราวาสธรรม ในบทความน้ีผู้เขียนต้องการให้ทราบว่า  

การบรหิารงานตามหลกัฆราวาสธรรมทีพ่ระพทุธองค์ได้วางไว้นีส้ามารถน�าไปใช้ในการบรหิารงานได้ผลจรงิ

โดยไม่ต้องสงสัย 

 ส�าหรับหลักการปฏิบัติตนที่ขาดไม่ได้เลย คือการฝึกฝนตนให้เป็นคนดีพร้อม เพื่อที่ความรักจะได้

สมหวังดีพร้อมเช่นกัน เพราะถ้าหากเรามีความบกพร่องหลายประการ เป็นคนที่ไม่ดีพอ ก็จะเหมือนกับโอ่ง

ทีร่ัว่ แม้มนี�า้ไหลเข้าโอ่ง น�า้ก็ย่อมไหลออกทางรร่ัูวอยูด่ ีและถึงแม้ในพทุธศาสนาจะมคี�ากล่าวท่ีว่า “ทีใ่ดมรีกั 

ที่นั้นมีทุกข์” ซึ่งอาจตีความหมายค�าว่า “รัก” คือ “ความทุกข์” แต่อย่างไรก็ดี ในหลักค�าสอนของพุทธ

ศาสนาก็ไม่ได้ปฏเิสธให้คนไร้ความรัก แต่ในทางตรงกนัข้าม กม็หีลักธรรมท่ีสอนให้คนรักกนัอย่างดมีศีีลธรรม 

ปฏบิตัตินอย่างผูท้ีเ่จรญิแล้วและครองเรอืนอย่างมคีณุค่า มหีลกัธรรมในหัวใจ ซึง่หลกัธรรมทีใ่ช้ในการปฏบิตัิ

ตนส�าหรับทุกคนที่มีความรัก คือ “ฆราวาสธรรม 4”

2.  ความหมายของหลักฆราวาสธรรม 4

 จะสอนให้คนเรารูจ้กัการด�าเนนิชวีติทางโลกอย่างผูป้ระสบความส�าเรจ็ ซึง่ ฆราวาสธรรม ประกอบ

ด้วย 2 ค�า “ฆราวาส” แปลว่า ผู้ด�าเนินชีวิตในทางโลก ผู้ครองเรือน และ “ธรรม” แปลว่า ความถูกต้อง 

ความดีงาม นิสัยที่ดีงาม ฆราวาสธรรม ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ  

โดยหลักธรรม 4 ประการนี้ มีความส�าคัญต่อการสร้างตัวของฆราวาสมาก

 พระพทุธองค์ทรงให้เหล่าสาวกของพระองค์ไปถามผูรู้ท่้านอืน่ๆ ว่า มสีิง่ใดในโลกนีท้ีส่ร้างเกยีรตยิศ

ให้คนเราได้เท่ากบัการมี “สัจจะ” หรอืไม่ มส่ิีงใดในโลกนีท้ีส่ร้างปัญญาให้คนเราได้เท่ากบัการม ี“ทมะ” หรอืไม่ 

มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างทรัพย์สมบัติให้คนเราได้เท่ากับการมี “ขันติ” หรือไม่ และมีสิ่งใดในโลกนี้ท่ีสร้าง 

หมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมี “จาคะ” หรือไม่
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 ซ่ึงการที่พระพุทธองค์ทรงให้สาวกของพระองค์ไปถามผู้รู้อื่นๆ อย่างนี้ ก็เป็นเครื่องยืนยันอย่าง

ยิ่งยวดว่า ไม่มีธรรมะใด ๆ ที่จะใช้สร้างตัวให้ประสบความส�าเร็จได้ยิ่งกว่าธรรมะอันประเสริฐ 4 ประการนี้ 

ดังนั้นแล้ว หากบุคคลต้องการที่จะประสบความส�าเร็จท้ังในชีวิต การงาน ต�าแหน่ง ฐานะ และความรัก  

เขาผู้นั้นต้องสร้าง สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะให้เกิดขึ้นกับตน ตามหลักฆราวาสธรรม 4 ยิ่งถ้าสร้างและ

พัฒนาตัวเองจนเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานประจ�าตนได้นั้น ก็จะท�าให้สามารถสร้างเกียรติยศ สร้างปัญญา 

สร้างทรัพย์สมบัติ และสร้างหมู่ญาติมิตรให้เกิดขึ้นได้ส�าเร็จด้วยก�าลังความเพียรของตน

3.  หลักฆราวาสธรรมเพื่อพัฒนาตนสู่ความเจริญ

 เมื่อหลักฆราวาสธรรม 4 มีประโยชน์อเนกอนันต์ดังกล่าวแล้ว เรามาดูข้อปฏิบัติของหลักธรรมทั้ง 

4 ประการนี้ดีกว่า ได้แก่

 1.  สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ เป็นหลักความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อคนที่เรารัก ซึ่งธรรมชาติ

ของคนเรานั้นก็ย่อมต้องการความจริงใจ หากไม่มีความจริงใจให้กัน อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องรู้ ตัวแน่ ๆ บางคน

ขนาดไม่ค่อยสนิทกันยังรู้เลยว่าคนอื่นไม่จริงใจกับตนเอง ดังนั้นการคบหาสมาคมระหว่างบุคคลในสังคม 

ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด จ�าต้องมีหลักธรรมสัจจะข้อนี้อยู่ด้วยเสมอ แต่การมีความจริงใจอย่างเดียวโดย 

ไม่แสดงออกก็ยังไม่พอ เพราะการแสดงออกซึ่งความซ่ือสัตย์และความจริงใจต่อบุคคลท่ีเรารู้จัก จะท�าให้

เป็นรากฐานส�าคญัทีส่ืบสานความสัมพันธร์ะหว่างกัน ซึง่หากมีความจริงใจและซื่อสัตย์ ความสมัพนัธ์ต่อกนั

ก็จะสามารถสานต่อสัมพันธ์กันในระยะยาวได้ต่อไป

  ส่วนส�าหรับคนที่มีความรักนั้น การมีความซ่ือสัตย์และความจริงใจให้คนรักนั้น จะต้องดูแล

และพถิพีถินัมากกว่าคนทัว่ไป เพราะการมชีวีติคู่นัน้ย่อมต้องการท�าให้เกดิความไว้วางใจ ความเชือ่ใจระหว่าง

คู่รัก หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดสัจจะต่อคนรัก ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความร้าวฉานได้ง่าย ท�าให้ท้ังสองฝ่าย

หวาดระแวงแคลงใจกัน และไม่ยากนักที่จะแตกหัก เลิกรากันไป ยากที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดิม

  ด้วยเหตุนี้เอง หลายคนจึงได้ให้นิยามความรักว่าคือ การมีความจริงใจให้แก่กัน ซึ่งตามหลัก

ความเป็นจริงแล้ว ความจริงใจและความซ่ือสัตย์ก็ควรเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานท่ีบุคคลท่ีรักกันพึงมีให้แก่กัน

เป็นอนัดบัแรก เพราะคนรกักนัถ้ายงัไม่จรงิใจต่อกนั กเ็หมอืนกบัไม่ได้รักกนัจรงิ หรอืเป็นรกัลวง หรือรกัจอม

ปลอมนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วหากเรามีความจริงใจต่อผู้อื่น เราก็จะได้รับความจริงใจกลับมานั่นเอง

  อานิสงส์ของการมีสัจจะได้แก่ เป็นคนมีความรับผิดชอบ เป็นคนหนักแน่นมั่นคง ชีวิตและ

หน้าทีก่ารงานมคีวามเจรญิก้าวหน้า มคีนเคารพยกย่อง มีคนเชือ่ถอืและเกรงใจ มคีนรกัใคร่นยิม พบเจอกบั

รักแท้ มีเกียรติยศชื่อเสียง เป็นต้น

  โทษของการขาดสัจจะ ได้แก่ ไม่มีความรับผิดชอบ เป็นคนเหลาะแหละ ไร้ความสามารถใน

การท�างาน ชีวิตพบแต่ความตกต�่า ไร้คนรักจริง มีแต่คนดูถูก ไร้คนเช่ือถือ ไร้ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ี 

การงาน มียศเสื่อมยศ มีลาภเสื่อมลาภ เป็นต้น

 2.  ทมะ แปลว่า การข่ม ใจ การปรับตัว ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ มีความหมายไปในทางการ

รูจ้กับงัคบัควบคมุอารมณ์ของตนเอง ซึง่หลกัธรรมข้อนีม้มีาตัง้แต่ก่อนทีจ่ะค้นพบอคีวิกนัแล้วนะครบั ซึง่ทมะนี้  

หากคนไหนมีสูงก็จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี หากใครมีต�่าก็จะมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ของ
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ตนเอง เรียกง่าย ๆ ว่าอีคิวต�่านั่นเอง ซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคม หรืออยู่กับคนที่เรารักนั้น เราต้องปรับตัว

เข้าหาเขาและเขาต้องปรับตัวเข้าหาเรา ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแข็งขืน ไม่ยอมเข้าใจและปรับตัวเข้าหากัน ก็จะ

ท�าให้ชีวิตรักหรือชีวิตคู่ไม่สมหวังดั่งตั้งใจ

  ยิ่งคนเราน้ันแต่ละคนต่างมาจากพื้นฐานชีวิตและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป  

ดั่งค�าว่า “ร้อยพ่อพันแม่” ดังนั้น จึงไม่มีใครที่สามารถเป็นได้ทุกอย่างตามที่ใจของเราคิด และตัวเราเองก็

เช่นเดียวกันที่ไม่สามารถเป็นไปได้ทุกอย่างตามใจคนอื่นต้องการ ด้วยความแตกต่างกันเช่นนี้ เราจึงต้อง

ยอมรับข้อบกพร่องและความแตกต่างของกันและกันให้ได้ คู่รักหลายคู่เลิกกันด้วยเหตุผลความแตกต่างจน

สร้างความเจ็บช�้าน�้าใจให้อีกฝ่ายเป็นอย่างมาก เพราะเหตุผลของความแตกต่างไม่น่าจะน�ามาเป็นเหตุผล

แห่งการเลิกรักกันเลย เพราะไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะไม่แตกต่างกัน

  “ทมะ” จึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน พูดง่ายๆ ว่า รู้จัก

ทนกนัให้ได้ รูจ้กัยอมรบัในความต่างของกนัและกนั รูจ้กัฝึกฝนปรับปรงุตน รูจ้กัแก้ไขข้อบกพร่อง ปรบันสิยั

และอธัยาศยัให้กลมกลนืประสานเข้าหากนัได้ ไม่เป็นเอาแต่ใจตนเอง หรอืดือ้รัน้เอาอารมณ์ของตนเป็นใหญ่

โดยที่ไม่สนใจอีกฝ่ายเลย การมีทมะก็เพื่อที่จะท�าให้เรายอมรับในข้อบกพร่องของคนรักของเราหรือผู้อื่นได้ 

รวมทั้งจุดเด่นจุดดีของเขาด้วย

  หลักอันแท้จรงิของทมะ กคื็อการใช้สติและปัญญาในการตดัสนิใจ ควบคมุจติใจ ในการท�าความ

เข้าใจคนทีเ่รารกั รวมถงึเข้าใจถงึความเป็นไปอนัแท้จรงิของโลกนีด้้วย หากเราไม่มธีรรมะข้อนี ้เท่ากบัว่าเรา

เป็นคนทีข่าดการใช้สติปัญญาในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ ซึง่ผลร้ายของการปล่อยให้อารมณ์ หรอืข้อบกพร่อง

ที่มีมาควบคุมเราได้นั้น ก็จะกลายเป็นเหตุให้เราแตกแยกความสามัคคีกับคนที่เรารัก หรือกับผู้อื่น การที่ไม่

สามัคคี หรือไม่ลงรอยกันเป็นแค่อาการเบื้องต้นของการที่เรามีหลักธรรม ทมะต�่า แต่อาการขั้นต่อไปนั้น 

ความแตกร้าวจะท�าลายชีวิตคู่รักให้แตกขาดจากกันอย่างสมบูรณ์แบบในที่สุด

  จากที่กล่าวไปแล้ว เมื่อทุกคนต่างรู้ดีว่า ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่าง ทุกคนต้อง

เข้าใจในข้อด้อยและข้อเด่นของผู้อื่น เมื่อเข้าใจผู้อื่นแล้วก็จึงจะเป็นผู้ท่ีสามารถได้รับความเข้าใจจากคนท่ี

เรารัก หรือคนอื่น ๆ  ได้เช่นกัน ซึ่งหลักธรรมข้อนี้นั้น ก็เหมือนเช่นข้ออื่นๆ คืออาจจะดูจับต้องยากสักหน่อย 

แต่ถ้าเราพยายามฝึกหัดควบคุมใจของตนทีละน้อย ให้เป็นผู้ท่ีบังคับควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเอง  

ให้ท�าใจกับปัญหาและความแตกต่างที่เกิดขึ้น เราก็จะเป็นผู้หนึ่งท่ีได้ผลดีแห่งความสุข สมหวังในรักจาก 

หลักธรรมข้อนี้

  อานสิงส์ของการมทีมะ ได้แก่ ท�าให้เป็นคนรกัการฝึกฝนตนเอง มคีวามสามารถในการท�างาน 

ไม่มศีตัร ูไม่มคีวามแค้นกบัใคร สมารถยบัยัง้ตนเองไม่ให้หลงไปท�าผดิ หรอืหลงไปในทางทีผ่ดิได้ สามารถตัง้

ตัวได้ มีสมองดี มีปัญญาเป็นเลิศ มีใจที่สงบสุขเพราะควบคุมอารมณ์ได้ เป็นต้น

  โทษของการขาดทมะ ได้แก่ ไม่ฝึกฝนตนเอง ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม ขาดความสามารถ

ในการท�างาน หลงผิดไปท�าความชั่วได้ง่าย เข้าใจผิดในเรื่องต่าง ๆ ได้บ่อย เกิดการทะเลาวิวาทได้ง่าย  

มักลุ่มหลงในอบายมุข ท�าให้ครอบครัวเดือดร้อน สร้างเนื้อสร้างตัวให้ดีได้ยาก เป็นคนโง่เขลา ปัญญาทึบ  

มีสติน้อย มักท�างานใด ๆ ผิดพลาดเสมอ เป็นต้น
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 3.  ขันติ แปลว่า ความอดทน อดกลั้น ซ่ึงหลักธรรมข้อนี้ ไม่ใช่เพียงจ�าเป็นต่อชีวิตคู่เท่านั้น 

แต่เป็นหลกัทีส่�าคญัมาก ทีต้่องมีหากต้องการให้ชวีติสมหวงั ส�าเรจ็ดัง่ใจหมาย ความอดทนนัน้ เป็นหลกัการ

ตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ซึ่งแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตาม หากใครไม่มี ดูเหมือนว่า ชีวิตนี้จะยากที่จะประสบความ

ส�าเร็จได้ และส�าหรับชีวิตคู่นั้น นอกจากจะต้องมีความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความเข้าใจกันแล้ว จะต้อง

มีความอดทนอดกลั้นอีกด้วย

  เพราะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนอกจากจะมีข้อขัดแย้งแตกต่างทางด้านอุปนิสัย การอบรม 

ประสบการณ์เดมิ บางครัง้กอ็าจมอีปุสรรคมาให้ร่วมเผชิญ หรือบางครัง้อาจมกีารทะเลาะเบาะแว้ง บาดหมาง

กัน ซึ่งไม่ว่าจะโดยค�าพูดหรือการกระท�า จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ 

ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไป เรื่องร้ายที่น่าจะลุกลามจึงจะระงับ สงบลงไป แต่ถ้าระงับห้ามใจ

ไม่ได้ ต่างฝ่ายต่างท�าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ก็จะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ในที่สุดก็ต้องเลิกรากันไป

  หลกัขนัตนิัน้จะแตกต่างจากหลกัของทมะ ตรงทีข่นัตมิุง่อดทนทีร่่างกายเป็นหลกั ส่วนหลกัของ 

ทมะนั้น มุ่งอดทนที่จิตใจและอดทนที่อารมณ์ คนที่มุ่งมั่นจะฝึกให้ขันติมีมากแก่ตน ต้องอดทนต่อความยาก

ล�าบากที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ โดยเฉพาะในชีวิตคู่ เราต้องอดทนทั้งต่อตัวเราเอง และอดทนกับคนทีเ่รารัก 

เพราะในการใช้ชวิีตร่วมกบัคนทีเ่รารกั อาจต้องพบเจอกบัความล�าบากตรากตร�า และเรือ่งหนกัใจต่างๆ ในการ 

ประกอบการงานอาชพี อปุสรรคกจ็ะถาโถมเข้ามามาก หากอดทนไม่ไหว กจ็ะท�าให้พาครอบครวัไปไม่ถงึฝ่ังฝัน

  ดังนั้นแล้ว ส�าหรับชีวิตคู่ การร่วมหัวจมท้ายที่จะอดทนเผชิญและฟันฝ่าต่อความยากล�าบาก

ไปด้วยกนัถอืเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก เป็นเครือ่งพสิจูน์ถงึความรกัของคนทัง้สองด้วย โดยเฉพาะเมือ่เกดิภยัพบิตั ิ

หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสบความตกต�่าคับขัน ทั้งคู่จะต้องมีสติ อดทน อดกลั้น คิดหาอุบาย หรือใช้ปัญญา

หาทางแก้ไข ฝ่าฟันไปให้ได้ ความอดทนเพียรพยายามเท่านั้น ที่จะเป็นก�าลังใจให้ซึ่งกันและกัน จนสามารถ

ผ่านพ้น เหตุการณ์เลวร้ายไปด้วยกันได้

  แต่หากขาดความอดทนแล้ว ทัง้คูก่จ็ะไม่สามารถประสานใจ ร่วมกนัประคบัประคองพากนัให้

รอดพ้นเหตรุ้ายต่างๆ ได้ หรอืแม้แต่จะอดทนอยูด้่วยกนัตลอดรอดฝ่ังกน็บัว่ายาก บางคู ่บางคน อดทนอะไร

นิดหน่อยก็ไม่ได้ ก็จ�าเป็นต้องเลิกรากันไป แต่หลายคู่แม้ทะเลาะกันนับพัน ๆ หน ก็ยังอยู่ด้วยกันได้จนแก่ 

จนเฒ่า จนตายจากกันไป ก็นับว่าเป็นหลักธรรมเรื่องขันตินี้เอง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีบางคนให้นิยามของ

ความรักว่า “รักคือการอดทน” หรือรักคือ “การอยู่เคียงข้างกัน ไม่ว่าในเวลาที่ทุกข์หรือสุข” ซึ่งนับเป็นสิ่ง

ที่ถูกต้องกว่าคู่รักบางคนที่มุ่งแต่จะเอาความสะดวกสบายจากคนรัก พอไม่ได้ก็ท้ิงกันไป เช่นนี้แล้วนับเป็น

บุญวาสนาของคนที่โดนทิ้งมาก เพราะว่าคนที่ไม่มีความอดทน ถึงจะอยู่ด้วยกันยังไง ก็ไม่มีทางสร้างความ

เจริญให้ครอบครัวไปได้อย่างแน่นอน

  อานิสงส์ของการมีขันติ ได้แก่ ท�าให้อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้ ท�างานได้ดี เป็นที่

พึ่งและหลักในครอบครัวได้ เป็นที่พึงให้คนอื่นที่เดือดร้อนได้ ท�าให้ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่น ไม่หลง

ผิดไปท�าความชั่ว และท�าให้ชีวิตประสบความส�าเร็จตามที่มุ่งหวังได้ เป็นต้น

  โทษของการขาดขันติ ได้แก่ เป็นคนเหลาะแหละ ท�าให้ผู้อ่ืนดูถูกเหยียดหยาม ไม่สามารถ

อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ได้เลย เป็นคนจับจด ท�างานอะไรก็ไม่ส�าเร็จ ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น

ได้หลงผิด ท�าชั่วได้ง่าย ไม่มีใครไว้วางใจจากผู้อื่น มีศัตรูมาก ชีวิตไม่มีความเจริญก้าวหน้า ไม่มีทางประสบ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความส�าเร็จ หรือร�่ารวยได้ เป็นต้น

 4.  จาคะ แปลว่า ความเสยีสละ ความเผือ่แผ่ แบ่งปัน หรอืคอืการให้นัน่เอง จาคะนัน้มคีวามหมาย 

รวมถึงรู้จักสละสิ่งของช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ซึ่งโดยปกติของชีวิตคู่นั้น เราต้องช่วยเหลือเก้ือกูลคนรักของเรา

ตลอดเวลา เรยีกว่าต้องแบ่งปันช่วยเหลอืซึง่กันและกนั แต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มุง่จะเอากบัคนรกัอย่างเดยีว 

ก็จะท�าให้เกิดการเบื่อหน่าย เข้าท�านองรู้ว่า อีกฝ่ายหนึ่งต้ังใจจะเอาเปรียบ ท�าให้ไม่อาจอยู่ร่วมกันยืดได้  

ซึ่งการให้ที่ดีนั้น จะต้องอยู่บนหลักของ ผู้ให้ให้ด้วยความเต็มใจ ผู้รับก็รับด้วยความสุข ผู้ให้ก็จะมีความสุข

ไปด้วย แต่ถ้าเป็นการบังคับเอากับผู้อื่นโดยที่ผู้ให้ก็ไม่เต็มใจจะให้ ย่อมไม่ท�าให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รัก

  การให้ในหลักของจาคะนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงการให้ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของเท่านั้น แต่ยังหมายถึง

การให้น�้าใจแก่กัน การแสดงน�้าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตนได้ 

เช่น ในคราวที่คู่ครองประสบความทุกข์ ความเจ็บไข้ หรือมีความล�าบากต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถ

ช่วยเหลือ เสียสละความสุขความพอใจของตน ตลอดจนสิ่งของที่มี เสียสละ ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่

ดูแล เป็นที่พึ่งอาศัย เป็นก�าลังส่งเสริม หรือช่วยให้ก�าลังใจให้อีกฝ่ายได้

  ซึ่งผู้ที่มีจาคะนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัว 

ซึง่เป็นคณุธรรมทีจ่�าเป็นและจ�าเป็นต่อชวีติคูม่าก อกีประเดน็ทีส่�าคญัมากและคนมกัมองข้ามกนักค็อื “การ

ให้อภยั” การให้อภยัมกัไม่ถูกรวมกบัการให้โดยทัว่ไป ท้ังๆ ท่ีมคีวามส�าคญัมาก การให้อภัยนัน้ อาจเป็นการ

สรปุนิยามของความรกัทีด่กีไ็ด้ เพราะเมือ่เราให้อภัยแก่คนทีเ่รารกั ก็เป็นการแสดงไมตรจีติเรือ่งความจรงิใจ

ของเราเอง เป็นการแสดงออกถงึการยอมรบัความแตกต่าง การเข้าใจในอกีฝ่าย และความอดทนอดกลัน้ใน

ความผิดที่คู่รักได้ก่อขึ้น ไม่คิดแก้แค้น ไม่คิดเอาคืน มีแต่ความรักให้กันและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคด้วย

กันอีกครั้ง ดังนั้น การให้อภัยจึงเป็นจุดรวมของ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ที่กล่าวไปแล้วด้วย

   อานิสงส์ของการมีจาคะ ได้แก่ ท�าให้มีอารมณ์ผ่องใสติดตัว มีนิสัยเสียสละแก่ผู้อื่น รักผู้อื่น

เหมือนรักตนเอง ท�าให้ตนเองปลอดภัย คนอื่นนับหน้าถือตา ครอบครัวและสังคมเป็นสุข มีเพื่อนดีๆ รอบตัว 

จิตใจมีความสุข ช่วยช�าระล้างจิตใจที่สกปรกเห็นแก่ตัว ท�าให้คนรักรักเรามากขึ้น เป็นต้น

  โทษของการขาดจาคะ ได้แก่ จติใจเกดิความตระหนีถ่ี่เหนีย่ว เป็นคนเหน็แก่ตวั ได้รบัค�าครหา

ติเตียนมีความทุกข์ในใจ ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ ไร้เพื่อนฝูงและบริวาร ไร้คนรักและเห็นใจ ไม่มีใครรักจริง 

เป็นต้น

4.  อานิสงส์ของการสร้างตัวให้มีฆราวาสธรรม

 4.1 อานิสงส์ของการมีสัจจะ 

  - ปลูกนิสัยความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัว 

  - เป็นคนหนักแน่นมั่นคง 

  - มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบหน้าที่การงาน 

  - ได้รับการเคารพยกย่อง 

  - มีคนเชื่อถือ และย�าเกรง 

  - ครอบครัวมีความมั่นคง 
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  - ได้รับเกียรติยศชื่อเสียง

 4.2 อานิสงส์ของการมีทมะ 

  - ปลูกฝังนิสัยรักการฝึกฝนตนให้เกิดขึ้นในตัว 

  - ท�าให้เป็นคนมีความสามารถในการท�างาน 

  - ไม่มีเวรกับใคร 

  - ยับยั้งตนเองไม่ให้หลงไปท�าผิดได้ 

  - สามารถตั้งตัวได้ 

  - มีปัญญาเป็นเลิศ

 4.3 อานิสงส์ของการมีขันติ 

  - ปลูกฝังนิสัยการอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ 

  - ท�างานได้ผลดี 

  - สามารถเป็นหลักในครอบครัวได้ 

  - สามารถเป็นหลักให้กับบริวารได้ 

  - ไม่มีเรื่องวิวาทกับคนอื่น 

  - ไม่หลงผิดไปท�าความชั่วได้ 

  - ท�าให้ได้ทรัพย์มา

 4.4 อานิสงส์ของการมีจาคะ 

  - ปลูกฝังการมีอารมณ์ผ่องใสและนิสัยเสียสละให้เกิดขึ้นในตัว 

  - เป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง 

  - เป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป 

  - ครอบครัวและสังคมเป็นสุข 

  - มีกัลยาณมิตรรอบตัว 

 สรุปแล้วคุณของการมีฆราวาสธรรมโดยรวม ก็คือ เมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียง เมื่อมีทมะ

ย่อมได้รับปัญญา เมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์ในบ้าน และเมื่อมีจาคะย่อมเกิดมิตรท่ีดีไว้เป็นสมัครพรรคพวก

ในสังคม

5.  โทษของการไม่สร้างตัวให้มีฆราวาสธรรม

 5.1 โทษของการขาดสัจจะ

  - ปลูกนิสัยขาดความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัว 

  - เป็นคนเหลาะแหละ 

  - พบแต่ความตกต�่า 

  - มีแต่คนดูถูก 

  - ไม่มีคนเชื่อถือ 

  - ไม่สามารถรองรับความเจริญต่างๆ ได้ 
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  - ไร้เกียรติยศชื่อเสียง

 5.2 โทษของการขาดทมะ 

  - ขาดนิสัยรักการฝึกฝนตนเอง 

  - ท�าให้ขาดความสามารถในการท�างาน 

  - สามารถหลงผิดไปท�าความชั่วได้ง่าย 

  - จะเกิดการทะเลาวิวาทได้ง่าย 

  - จะจมอยู่กับอบายมุข 

  - ครอบครัวเดือดร้อน 

  - ไม่สามารถตั้งตัวได้ 

  - เป็นคนโง่เขลา

 5.3 โทษของการขาดขันติ 

  - ไม่สามารถอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ 

  - เป็นคนจับจด ท�างานคั่งค้าง 

  - ไม่สามารถเป็นหลักให้ครอบครัวได้ 

  - หลงผิดไปท�าความชั่วได้ง่าย 

  - ไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น 

  - เต็มไปด้วยศัตรู 

  - ขาดความเจริญก้าวหน้า 

  - ท�าให้เสื่อมจากทรัพย์

 5.4 โทษของการขาดจาคะ 

  - ปลูกฝังความตระหนี่ให้เกิดขึ้นในใจ 

  - ได้รับค�าครหาติเตียน 

  - เป็นทุกข์ใจ 

  - ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ 

 สรปุแล้วโทษของการขาดฆราวาสธรรมโดยรวมกคื็อ เมือ่ขาดสจัจะย่อมเกดิปัญหา ถกูหวาดระแวง 

เมื่อขาดทมะย่อมเกิดปัญหาความโง่เขลา เมื่อขาดขันติย่อมเกิดปัญหาความยากจน และเมื่อขาดจาคะย่อม

เกิดปัญหาความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นในสังคม

6.  การน�าหลักฆราวาสธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 6.1 บิดามารดา นายจ้างกับลูกจ้าง มีความซื่อสัตย์ต่อกัน สามีไม่ปิดบังภรรยา ไม่นอกใจภรรยา 

ภรรยาไม่นอกใจสามี มีความซ่ือสตัย์ต่อกัน พูดความจรงิต่อกนั ไม่โกหกหลอกลวงกนั บดิามารดา มีความซือ่สตัย์ 

ต่อบุตรธิดา เช่น รับปากว่า จะให้สิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต้องท�าตามสัญญาท่ีให้ไว้ จะท�าให้บุตรธิดา  

เกิดความเชื่อมั่นในบิดามารดา  บุตรธิดา มีความซื่อสัตย์ต่อบิดามารดา เช่น ไม่โกหกเพื่อให้บิดามารดาให้

สิ่งของเกินความจ�าเป็น รับปากว่าจะท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ ต้องท�าตามที่รับปากไว้  กรณีของนายจ้างกับลูกจ้าง



Vol.5 No.2 July – December 2016270

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ก็ให้ปฏิบัติตามนัยที่กล่าวมานี้เหมือนกัน

 6.2 ผู้บริหารหรือผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือองค์กรต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนอยู่ตลอดเวลา  

เพื่อที่จะได้เรียนรู้หลักการบริหารใหม่ ๆ มาบริหารคนในครอบครัวและองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึน  

การฝึกฝนอบรมตนเองจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีในตัวเอง และจะสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ

ตนเอง เมือ่ได้รบัความเชือ่ถือแล้วการสัง่งานหรอืการด�าเนนิกจิการใดๆ ก็จะเป็นไปโดยสะดวก ไม่มอีปุสรรค

ขดัขวาง การฝึกตนเองมอียูห่ลายวธิ ีเช่น การเรยีนรูต้ามต�ารา การสอบถามจากคนผูม้ปีระสบการณ์โดยตรง 

การลงมือทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นต้น วิธีเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นอย่างดี

 6.3 ผูบ้รหิารหรอืผูเ้ป็นหวัหน้าครอบครวัหรอืองค์กรต้องมคีวามหนักแน่นมัน่คง ไม่หวัน่ไหวเมือ่มี

ปัญหาเกิดข้ึนในครอบครัวหรือองค์กร ธรรมดาการอยู่ด้วยกันหลายคนย่อมจะมีการกระทบกระท่ังกันบ้าง 

ทั้งทางกิริยาท่าทางและทางวาจา ต้องอดทนต่อกิริยานั้นๆ ให้ได้ไม่แสดงอาการอันไม่พึงประสงค์ออกมา 

ที่จะท�าให้เกิดความขาดความเช่ือมั่นในผู้บริหาร หรือผู้น�า ปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผล

หรือวิธีการ เช่น ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหรือองค์ ต้องอาศัยกาลเวลาเป็นตัวแก้ปัญหา ลักษณะอย่างนี ้

ผู้บริหารต้องอาศัย ขันติ ความอดทน

 6.4 ผู้บริหารต้องเสียสละแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวหรือในองค์กรให้แก่สมาชิก

อย่างเป็นธรรม ไม่ล�าเอียง คือไม่เห็นแก่หน้า เช่น ไม่ค�านึงถึงว่า สมาชิกคนนั้นจะเป็นใคร ทุกคนควรที่จะได้

ส่วนแบ่งตามสิทธิและหน้าที่ของตน สมาชิกในครอบครัวหรือในองค์กรทุกคนก็ต้องรู้จักเสียสละแบ่งปัน

สิ่งของของตนให้แก่สมาชิกคนอื่นบ้างตามสมควรแก่ฐานะของตน และเสียสละแบ่งปันความมีน�า้ใจต่อกัน 

ให้อภัยแก่กันและกันในบางเรื่องที่เห็นว่าสมาชิกบางคนท�าผิดหรือไม่เหมาะสม

7.  บทสรุป

 สรุปแล้ว หลักการมีฆราวาสธรรม 4 จะท�าให้ประสบความส�าเร็จในชีวิตและครอบครัว หากเรามีไว ้

แม้เราเป็นคนโสด ไม่ใช่ผูค้รองเรือน หลกัคณุธรรมนีก้จ็ะเหนีย่วน�าให้มคีนรกั มเีมตตา ท�าให้สมหวงัในความ

รักและคู่ครองได้ ซึ่งโดยรวมก็คือ เมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียง มีผู้คนเชื่อมั่น เมื่อมีทมะย่อมได้รับ

ปัญญา ควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์และความส�าเร็จที่ตั้งใจไว้ และเมื่อมีจาคะย่อมเกิดมิตร

ที่ดี เกิดคนรักใคร่ ท�าให้มีสมัครพรรคพวกที่ดีในสังคม เป็นต้น

 ส่วนโทษของการขาดฆราวาสธรรมโดยรวมก็คือ เมื่อขาดสัจจะย่อมเกิดปัญหา ถูกหวาดระแวง  

ไม่มีใครเชื่อถือ เมื่อขาดทมะย่อมเป็นผู้มีภาวะทางอารมณ์ต�่า มีแต่ความโง่เขลา เบาปัญญา เมื่อขาดขันต ิ

ย่อมเกิดปัญหาความยากจน จะท�าอะไรก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า และเม่ือขาดจาคะย่อมเกิดปัญหาความเห็น 

แก่ตัวเกิดขึ้น ไม่มีใครรัก มีแต่คนอื่นชัง เป็นต้น

 หลักฆราวาสธรรม ทั้ง 4 ข้อนี้ เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่มีมาสองพันกว่าปีแล้ว แต่ก็นับ

เป็นหลักธรรมที่ทันสมัย สามารถเกื้อหนุนชีวิตคู่และความรักในปัจจุบันให้สมหวังได้ หลักฆราวาสธรรมนี้  

ไม่เพียงแต่ยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้มีความรักที่ดีระหว่างคู่รักเพียง 2 คนเท่านั้น แต่สามารถที่จะ

น�าไปปฏิบัติกับทุกคนในสังคมที่เราอาศัยอยู่ด้วย หรือน�าไปพัฒนาตนเองเฉพาะบุคคลก็ย่อมดีมากเช่นกัน 

เพื่อที่จะท�าให้สังคมมีแต่ความสงบสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มอบให้กันและกัน
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