การพัฒนาสถาบันครอบครัว
ครอบครั ว เป็ นสถาบัน พื้ น ฐานที่ ส าคัญ ของสั ง คม ปั จ จุ บ ัน นี้ มี ห ลายปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความผาสุ กและความอยูด่ ีมีสุขของสมาชิกของครอบครัว และครอบครัวยังเป็ นหน่วยหนึ่ งของประเทศชาติ
อีก ด้วย ประเทศชาติ จะเกิ ดความสามัคคี และความสงบสุ ข ได้ จาเป็ นต้องมี ส ถาบันครอบครั วที่ เข้มเข็ง
และสมาชิกในครอบครัวอยูด่ ว้ ยกันด้วยความรักและความสามัคคี
การที่ความสามัคคีและความผาสุ กของครอบครัว จะเกิ ดขึ้ นอย่างยัง่ ยืนได้น้ ัน จาเป็ นต้องยอมรับ
ความจริ งที่ ว่ามนุ ษย์ทุกคนประเสริ ฐและทุ กคนต้องสานึ กถึ งความสาคัญที่จะต้องพัฒนาคุ ณลักษณะทาง
ธรรมของตนอย่างต่อเนื่ อง เชื่ อในพลังแห่ งความรัก แล้วช่ วยกันสร้ างความผาสุ กให้เกิ ดขึ้ นในครอบครัว
รวมทั้ง ต้อ งมี ห ลัก แนวความคิ ด ที่ ส าคัญ เช่ น ความเสมอภาคระหว่างบุ รุษ และสตรี การปรึ ก ษาหารื อ
ในครอบครัว จุ ดประสงค์ที่แท้จริ งของชี วิตสมรส หน้าที่ และบทบาทของสมาชิ กแต่ละคนในครอบครั ว
การให้การศึกษาแก่ บุตรหลานเป็ นต้น แนวคิ ดเหล่ านี้ ตอ้ งได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาและทาให้เกิ ดขึ้ นจริ ง
ในครอบครัว
ความเสมอภาคระหว่ างบุ รุษและสตรี หากเปรี ยบมนุ ษยชาติ เสมือนนก ปี กข้างหนึ่ งเป็ นบุรุษอีกข้างหนึ่ ง
เป็ นสตรี การที่นกสามารถเหิ นบินขึ้นสู่ เวหาได้ จาเป็ นที่ปีกทั้งสองข้างของนกต้องมีความแข็งแกร่ งเท่าเทียม
กัน และทางานอย่างประสานสามัคคีกนั สามีและภรรยาควรมีความสัมพันธ์ที่เสมอภาคและเคารพซึ่ งกัน
และกัน ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ภายใต้หลักการปรึ กษาหารื อและปราศจากความรุ นแรง ทั้งสองช่วยกันถนอม
ความรักและปรับปรุ งชีวิตสมรสเข้าหากัน ช่วยกันสร้ างบรรยากาศที่อบอุ่นนาไปสู่ ความผาสุ กของสมาชิ ก
ทุกคนในครอบครัว สามีหรื อภรรยาไม่ควรทาตัวอยูเ่ หนือกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ งและคาดหวังให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทาตาม
อย่างไม่เป็ นธรรม การใช้ความรุ นแรงไม่วา่ ในรู ปแบบใดก็ตาม ไม่วา่ จะทางด้านอารมณ์ จิตใจหรื อทางกาย
เป็ นสิ่ งที่ ต้อ งห้ า มในครอบครั ว ความเสมอภาคระหว่ า งเพศมิ ไ ด้ ห มายความว่ า ให้ ท้ ัง บุ รุ ษ และสตรี
ต้องท าหน้าที่ เดี ยวกัน ท าอะไรเหมื อน ๆ กัน แต่หมายถึ งการให้ค วามเสมอภาคทางโอกาส เช่ น โอกาส
การศึ ก ษา การพัฒ นาความสามารถ การแสดงออก การท างานที่ ถ นัด การแสดงความคิ ดเห็ น การร่ ว ม
ตัดสิ นใจเป็ นต้น
การปรึ กษาหารื อ กุญแจที่ เสริ มสร้างความเป็ นเอกภาพในครอบครัวอันหนึ่ งคือการปรึ กษาหารื อ กันด้วย
ความรัก บรรยากาศในครอบครัวต้องไม่เป็ นการใช้อานาจอย่างเผด็จการ แต่เป็ นการสมาคมกันด้วยท่ าที
ที่ อ่อนน้อมถ่ อมตน ไม่ใช้อานาจโดยพลการ แต่เป็ นการปรึ ก ษาหารื อกันด้วยความรักและตรงไปตรงมา

ในบางครั้งเป็ นไปได้ที่ต่างฝ่ ายต่างมีความเห็ นที่ไม่ตรงกัน หากเป็ นเช่นนี้ บางครั้งภรรยาก็ตอ้ งยอมตามสามี
และบางครั้งสามีก็ตอ้ งยอมตามภรรยา โดยที่ไม่ให้มีการครอบงาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอย่างไม่เป็ นธรรม
หน้ าที่ของสมาชิ กในครอบครั ว สมาชิ กทุกคนในครอบครัวล้วนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกันและกันและต่อ
ครอบครัวโดยรวมแตกต่างกันไปในแต่ละคนเนื่องด้วยความสัมพันธ์ตามธรรมชาติระหว่างพวกเขา เช่น บิดามารดา
มีหน้าที่ในการอบรมเลี้ ยงดู บุตร บุตรมีหน้าที่ เชื่ อฟั ง เคารพนับถื อ สร้ างความยินดี และความสุ ขสบายให้กบั บิ ดา
มารดา มารดาเป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดบุตร เลี้ยงดูบุตรและเป็ นครู คนแรกของบุตร ภรรยาจึงมีสิทธิ์ ได้รับการเลี้ยงดูจากสามี
เป็ นต้น สมาชิ กทุ กคนต้องคานึ งถึ งพันธะผูกพันของครอบครัวอยู่เสมอ สิ ทธิ์ ของสมาชิ กแต่ละคนในครอบครัว
ต้องไม่ ถู ก ละเมิ ด และความรัก ความสามัค คี ข องครอบครั วต้องได้รับ การค้ าจุ น ความเสี ยหายที่ เกิ ดแก่ ส มาชิ ก
คนหนึ่งถือว่าเป็ นความเสี ยหายของทุกคน ความสุ ขสบายของแต่ละคนถือเป็ นความสุ ขสบายของทุกคน เกียรติของ
คนหนึ่งเป็ นเกียรติของทุกคน
จุดประสงค์ ที่แท้ จริ งของชี วิตสมรส การสมรสคือวิถีชีวิตตามธรรมชาติของมนุ ษย์ ถื อว่าเป็ น “หน้าที่ทางศีลธรรม”
ซึ่ งต่างจาก “หน้าที่ทางสังคมและเศรษฐกิ จ” ที่ ถือว่าเมื่อถึ งวัยอันควรคนเราก็ควรหาคู่แต่งงานช่ วยกันทามาหากิ น
มีลูกหลานไว้ดูแลตนยามแก่ชรา แต่ดว้ ย “หน้าที่ทางศีลธรรม” ชีวติ สมรสคือ “สัญญามัน่ ระหว่างสามีภรรยาที่มีต่อ
กัน ว่าจะเป็ นคู่ชีวิต เพื่อนที่รักใคร่ และเป็ นหนึ่ งเดียวกันตลอดไปชัว่ นิ รันดร์ สามีและภรรยาควรเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน
ทั้งร่ างกายและวิญญาณ” แต่ละฝ่ ายต้องเอาใจใส่ ในการทาความคุ น้ เคยกับอุปนิ สัยใจคอของอีกฝ่ าย เพื่อว่าปฏิ ญญา
ผูกมัดระหว่างทั้งสองจะเป็ นสายสัมพันธ์ที่คงอยูต่ ลอดกาล ชี วติ สมรสจะประสบความสาเร็ จความสุ ขความเจริ ญได้
จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือกันระหว่างคู่สมรสเองและความช่วยเหลือจากครอบครัวของทั้งสองฝ่ าย เพราะฉะนั้น
การอนุญาตของบิดามารดาของทั้งสองฝ่ ายก่อนทาการสมรสจึงเป็ นเงื่อนไขที่จาเป็ น
การศึกษา มารดาเป็ นครู คนแรกของบุตร เป็ นผูส้ ร้างสภาพความเป็ นอยูภ่ ายในบ้านให้เป็ นที่เกื้ อกูลต่อความผาสุ ก
และความก้าวหน้าของบุตรให้มากที่สุดทั้งทางวัตถุ และจิตใจ การฝึ กฝนที่บุตรได้รับในปฐมวัย จากมารดาจะเป็ น
รากฐานที่แข็งแกร่ งที่สุดสาหรับพัฒนาการของบุตรในอนาคต “เด็กเป็ นเสมือนต้ นอ่ อนที่จะเติบโตไปในทิ ศทางใด
ก็ตามที่ได้ รับการฝึ กฝน หากต้ นอ่ อนได้ รับการเลีย้ งดูให้ มีสัจจะ เมตตาและชอบธรรม ต้ นอ่ อนนีจ้ ะเติบโตขึน้ ตรง
สดชื่ น อ่ อนโยน และงอกงาม แต่ หากได้ รับการฝึ กฝนที่ผิด ต้ นอ่ อนนีจ้ ะเติบโตอย่ างคดงอ บิดเบีย้ ว และยากที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้ ” ด้วยเหตุน้ ีการศึกษาของสตรี จึงมีความสาคัญมากเป็ นพิเศษ เพื่อให้สตรี ได้รับการพัฒนาให้เป็ นครู
ที่ดีของบุตร แต่ไม่ได้หมายความว่าบิ ดาจะไม่มีบทบาทในการสนับสนุ นการศึกษาของบุตร นอกจากนี้ แล้วการ
พัฒนาคุณลักษณะทางธรรมของสมาชิ กทุกคนในครอบครัวก็ตอ้ งมีอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตั ิตน
เป็ นแบบอย่างที่ดีของบิดามารดา

