สาร ธรรม+อภิบาล

ธรรมาภิบาล

ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

ทํางาน โดย “ธรรม”
สวัสดีคะ เพื่อน ๆ ชาว สลค. ทุกทาน
ฆราวาสธรรม

กลับมาพบกันอีกเชนเคยนะคะกับ

สาร “ธรรม+อภิบาล” ซึ่งฉบับนี้มีหลักธรรมอีกประการที่นาสนใจคะมีชื่อวา

ฆราวาสธรรม ประกอบดวย ๒ คํา "ฆราวาส" แปลวา ผูดําเนิน
ชีวิตในทางโลก
ผูครองเรือน และ "ธรรม" แปลวา ความถูกตอง
ความดีงาม นิสัยที่ดีงาม คุณสมบัติ ขอปฏิบัติ ฆราวาสธรรม แปลวา
คุณสมบัติของผูประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทางโลก
ประกอบดวยธรรมะ ๔ ประการ คือ
๑. สัจจะ แปลวา จริง ตรง แท มีความซื่อสัตยเปนพื้นฐาน
เปนคนจริงตอความเปนมนุษยของตน
๒. ทมะ แปลวา ฝกตน ขมจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพื่อ
ลดและละกิเลส และรักษาสัจจะ
๓. ขันติ แปลวา อดทน ไมใช เพียงแตอดทนกับคําพูด หรือ
การกระทําของผูอื่นที่เราไมพอใจ แตหมายถึงการอดทนอดกลั้นตอการบีบ
บังคับของกิเสส
๔. จาคะ แปลวา เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไมควรมีอยูในตน
โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั่นคือสิ่งที่ไมควรมีอยูกับตน ละนิสัยไมดีตางๆ

ความสําคัญของหลักธรรม ๔ ประการที่มีตอการสรางตัวนี้ พระพุทธองคถึงกับใหไปถามผูรูทานอื่น ๆ วา มีสิ่งใดในโลกนี้ที่
สรางเกียรติยศ และความเคารพจากผูอื่นใหคนเราไดเทากับการมี "สัจจะ" หรือไม มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สรางปญญาใหคนเราไดเทากับ
การมี "ทมะ" หรือไม มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สรางทรัพยสมบัติใหคนเราไดเทากับการมี "ขันติ" หรือไม มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สราง
หมูมิตรใหคนเราไดเทากับการมี "จาคะ" หรือไม
การที่พระพุทธองคทรงใหไปถามผูรูอื่น ๆ เชนนี้ก็หมายความวา ไมมีธรรมะใด ๆ ที่จะใชสรางตัวใหประสบความสําเร็จไดยิ่ง
กวาการสรางสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะใหเกิดขึ้นในตนอีกแลว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ คนที่จะยืนหยัดผานอุปสรรคตาง ๆ ในโลกนี้ไป
จนกระทั่งพบความสําเร็จไดนั้น เขาตองสราง "ฆราวาสธรรม" ใหเปนคุณสมบัติขั้นพื้นฐานประจําตนกอนนั่นเอง เพราะฉะนั้น
ความหมายที่แทจริงของฆราวาสธรรม คือ คุณสมบัติของผูที่สามารถสรางเกียรติยศ สรางปญญา สรางทรัพยสมบัติ และสราง
หมูญาติมิตรใหเกิดขึ้นไดสําเร็จดวยกําลังความเพียรของตน
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อานิสงสของการสรางตัวใหมีฆราวาสธรรม
อานิสงสของการมีสจั จะ ปลูกนิสัยความรับผิดชอบ
ใหเกิดขึน้ ในตัว เปนคนหนักแนนมัน่ คง มีความเจริญกาวหนา
ในการประกอบหนาที่การงาน ไดรับการเคารพยกยอง
มีคนเชื่อถือและยําเกรง ครอบครัวมีความมั่นคง
และไดรับเกียรติยศชื่อเสียง
อานิสงสของการมีทมะ ปลูกฝงนิสัยรักการฝกฝนตน
ใหเกิดขึ้นในตัวทําใหเปนคนมีความสามารถในการทํางาน
ไมมีเวรกับใคร ยับยั้งตนเองไมใหหลงไปทําผิดได สามารถ
ตั้งตัวได และมีปญญาเปนเลิศ
อานิสงสของการมีขนั ติ ปลูกฝงนิสัยการอดทน
ตออุปสรรคและปญหาตาง ๆ ทํางานไดผลดี สามารถ
เปนหลักในครอบครัวได สามารถเปนหลักใหกับบริวารได
ไมมีเรื่องวิวาทกับคนอื่น ไมหลงผิดไปทําความชั่วได และ
ทําใหไดทรัพยมา
อานิสงสของการมีจาคะ ปลูกฝงการมีอารมณผองใส
และนิสัยเสียสละใหเกิดขึ้นในตัวเปนการสราง
ความปลอดภัยแกตนเอง เปนที่นับหนาถือตาของคนทั่วไป
ครอบครัวและสังคมเปนสุข และ มีกัลยาณมิตรรอบตัว
สรุปแลวคุณของการมีฆราวาสธรรมโดยรวม ก็คือ
เมื่อมีสัจจะยอมมีเกียรติยศชื่อเสียง เมื่อมีทมะยอมไดรับ
ปญญา เมื่อมีขันติยอมเกิดทรัพยในบาน และเมื่อมีจาคะ
ยอมเกิดมิตรที่ดีไวเปนสมัครพรรคพวกในสังคม

โทษของการไมสรางตัวใหมีฆราวาสธรรม
โทษของการขาดสัจจะ ปลูกนิสัยขาดความรับผิดชอบ
ใหเกิดขึน้ ในตัว เปนคนเหลาะแหละพบแตความตกต่ํา
มีแตคนดูถูก ไมมีคนเชื่อถือ ไมสามารถรองรับความเจริญ
ตาง ๆ ได และไรเกียรติยศชื่อเสียง
โทษของการขาดทมะ ขาดนิสัยรักการฝกฝนตนเอง
ทําใหขาดความสามารถในการทํางาน สามารถหลงผิด
ไปทําความชั่วไดงาย เกิดการทะเลาวิวาทไดงาย จมอยูกับ
อบายมุข ครอบครัวเดือดรอน ไมสามารถตั้งตัวได
และ
เปนคนโงเขลา
โทษของการขาดขันติ ไมสามารถอดทนตอปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ได เปนคนจับจดทํางานคั่งคาง ไมสามารถ
เปนหลักใหครอบครัวได หลงผิดไปทําความชั่วไดงาย ไมไดรับ
ความไววางใจจากผูอื่น
เต็มไปดวยศัตรู ขาดความ
เจริญกาวหนา และทําใหเสื่อมจากทรัพย
โทษของการขาดจาคะ ปลูกฝงความตระหนี่ใหเกิดขึ้น
ในใจ ไดรบั คําครหาติเตียน เปนทุกขใจ ไมมีใครอยากเขาใกล
สรุปแลวโทษของการขาดฆราวาสธรรมโดยรวมก็คือ
เมื่อขาดสัจจะยอมเกิดปญหา ถูกหวาดระแวง เมื่อขาดทมะ
ยอมเกิดปญหาความโงเขลา เมื่อขาดขันติยอมเกิดปญหา
ความยากจน และเมื่อขาดจาคะยอมเกิดปญหา
ความเห็นแกตัวเกิดขึ้นในสังคม

ธรรม ทั้ง ๔ ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ ดังกลาวมานี้ หากเพื่อน ๆ ชาว สลค. ทุกคน ยึดถือเปนคุณธรรมพื้นฐาน
ในการดําเนินชีวิต ยอมสามารถสรางความมั่นคงในชีวิต หนาที่การงาน ครอบครัว ตลอดจนความสัมพันธอันดีกับผูอื่นไดอยางแนนอนคะ
สําหรับ สาร “ธรรม+อภิบาล” ฉบับนี้ขอจบลงเพียงเทานี้ สวนฉบับหนาจะเปนเรื่องอะไรนั้น โปรดติดตามนะคะ
สวัสดีคะ
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