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D029

ทุกวันนี้คนกลับนําเอากิเลสมาเปนสติ นําเอามาเปนพื้นฐานของชีวิต มาเปน
กาลีบานกาลีเมือง เปนอกุศลกรรม คนบานนั้นจึงวุนวายอยูไมได แตถาบานใดมี
พื้นฐานดวยกุศลกรรม บานนั้นจะเจริญรุงเรืองดวย ศีล สมาธิ ปญญา คนบานนั้น
จะมีสติปญญาแกไขปญหาไดอยางแนนอน
เมื่อสมัยที่พระพุทธองคประทับที่เมืองอาฬาวี
อาฬวกยักษไดไปเขาเฝา
พระพุทธเจาถึงที่ประทับ แลวกราบทูลพระพุทธองคเชิงขับไลวา “จงออกไปเถิด
สมณะ”
พระพุทธองคตรัสวา “ดีละทาน” แลวก็ไดเสด็จออกไป อาฬวกยักษไดกราบทูลวา
“ขอจงเขามาเถิดสมณะ” พระพุทธเจาทรงตรัสวา “ดีแลวทาน” แลวก็ไดเสด็จเขามา
เรียกวาเชิญเขามาก็มา เชิญออกไปก็ออก ทําอยางนี้ถึง ๓-๔ ครั้ง แตพระพุทธเจาก็
ไมทรงยอทอ อดทนและในครั้งที่ ๔ พระพุทธองคตรัสวา “ดูกรทาน เราตถาคตจัก
ไมออกไปละ ทานจงกระทํากิจที่ทานจะพึงกระทําเถิด”
อาฬวกยักษกราบทูลวา “ดูกรสมณะ ขาพเจาจะถามปญหากับทาน ถา
วาทานจะไมพยากรณแกขาพเจา ขาพเจาจะควักดวงจิตของทานออกโยนทิ้งเสีย จัก
ฉีกหัวใจของทาน หรือจักจับที่เทาทั้งสองของทานแลวขวางไปที่ฝง แมน้ําคงคงใหจง
ได”
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๑

พระพุทธองคทรงตรัสวา “เราตถาคต เรายังไมมองเห็นบุคคลที่จะพึงควัก
ดวงจิตของเราตถาคตออกโยนทิ้ง จะพึงฉีกหัวใจของเราตถาคต หรือจะพึงจับเทาทั้ง
สองแลวขวางไปที่ยังฝงแมน้ําคงคาได ในโลกพรอมทั้งมารโลก พรหมโลก ในบรรดา
หมูสัตว พรอมทั้งสมณะพราหมณ เทวดา และมนุษย ดูกรทาน ทานหวังจะถาม
ปญหา ก็จงถามเถิด อยาประดักประเดิดแตประการใด”
ตอจากนั้น อาฬวกยักษถูกถามพระพุทธเจาตอไปดวยคําถามที่วา “อะไร
หนอเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจของคนในโลกนี้ อะไรเลาที่บุคคลประพฤติดีแลวยอม
นําความสุขมาให อะไรเลาเปนรสยังประโยชนใหสําเร็จกวารสทั้งหลาย นักปราชญ
ทั้งหลายไดกลาวถึงชีวิตของบุคคลผูเปนอยูอยางไรวาประเสริฐสุด”
พระพุทธองคตรัสตอบดวยคาถาวา “ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจ อัน
ประเสริฐสุดของคนในโลกนี้ นี่แหละทานสาธุชนโปรดจําไวตองมีศรัทธา ถาทานมา
ธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาให
เจริญพระกรรมฐานตองมีศรัทธา
ความสัตยนั่นแหละ
เปนรสอันประเสริฐและยังประโยชนใหสําเร็จกวารสทั้งหลาย
นักปราชญทั้งหลายไดกลาวถึงชีวิตความเปนอยูของบุคคลดวยปญญาวาประเสริฐ
สุด”
อาฬวกยักษทูลถามวา “คนขามโอฆะไดอยางไรหนอ คนยอมขามอรรณพ
ไดอยางไร คนยอมลวงทุกขไดอยางไร และคนยอมบริสุทธิ์ไดอยางไร”
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๒

พระพุทธองคตรัสตอบวา “คนขามโอฆะดวยศรัทธา ขามอรรณพไดดวย
ความไมประมาท ลวงทุกขไดดวยความเพียร และความบริสุทธิ์ไดดว ยปญญา”
อาฬวกยักษทูลถามวา “คนไดปญญาอยางไรหนอ ทําอยางไรจึงจะหา
ทรัพยได คนไดชื่อเสียงอยางไรหนอ ทําอยางไรจึงจะผูกมิตรไวได คนละโลกนี้ ไปสู
โลกหนา ทําอยางไรจะไมเศราโศก”
พระพุทธองคตรัสตอบทันทีโดยบอกชื่อธรรมะพระอรหันตทั้งหลาย เพื่อ
บรรลุนิพพาน เปนผูไ มประมาท มีปญญาเปนเครื่องสอดสอง ฟงอยูดวยดี ยอมได
ปญญาและมีวิจารณ คนผูมีธุระทําเหมาะสม ไมทอดธุระ เปนผูมีความเพียร ยอม
หาทรัพยได คนไดชื่อเสียงเพราะความสัตย ผูใหยอมผูกมิตรไวได
บุคคลใดอยูครองเรือนประกอบดวยศรัทธา มีธรรมะ ๔ ประการนั้นคือ
สัจจะ ทมะ ธิติ จาคะ ผูนั้นแหละละโลกนี้ไปแลวยอมไมเศราโศก ถาวาเหตุแหง
การไดปญญา ยิ่งไปกวาทมะก็ดี เหตุแหงการหาทรัพยไดยิ่งไปกวาขันติก็ดี มีอยูใน
โลกนี้แลวไซร เชิญทานถามสมณะพราหมณเปนอันมากเหลาอื่นดูเถิด”
อาฬวกยักษกราบทูลวา “ทําไมหนอ ขาพระองคจึงมีตองถามสมณะพราหมณ
เปนอันมากในบัดนี้เลา วันนี้ ขาพระองคไดทราบชัด ถึงประโยชนอันเปนไปในภพ
หนา พระพุทธเจาเสด็จมาอยูเมืองอาฬวี ก็เพื่อประโยชนแกขาพระองคโดยแท วันนี้
ขาพระองคทราบชัดถึงพระทักขิไนยบุคคลผูเลิศ ที่บุคคลถวายทานแลว เปนทานที่มี
ผลมาก ขาพระองคจักนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระธรรม ซึ่งเปนธรรมดี
ขณะที่พระองคเที่ยวไปจากบานสูบาน จากเมืองสูเมือง”
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๓

สรุปขอธรรมจากอาฬวกยักษ หัวขอธรรมที่พึงนํามาประพฤติปฏิบัติแบงเปน ๒
หมวด คือ
หมวดที่ ๑ มี ๔ ประการ คือ สัจจะ ทมะ ธิติ และจาคะ
หมวดที่ ๒ มี ๔ ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ
อธิบายหัวขอธรรมประการ

๑. คําวา สัจจะ แปลวา ความสัตยซื่อตอกัน มีลักษณะ ๓ อยางคือ
๑)สัจจะ มีลักษณะเปนความจริง ไมหลอกไมลวง เปนของจริง
๒)สัจจะ มีลักษณะเปนความตรง มีความประพฤติทางกาย ทางวาจา
และทางใจ ซื่อตรงไมคดโกงหรือบิดพริ้วเบี่ยงบายจากความถูกหรือความเที่ยง
๓)สัจจะ มีลักษณะเปนความแท ไมปลอม ไมเหลาะแหละในกิจกรรม
อันเปนหนาที่ชัดเจน
สัจจะซึ่งมีลักษณะดังกลาวนี้ ผูครองเรือนพึงตั้งหรือกําหนดใน ๕ สถานนี้คือ
๑)ตรงตอหนาที่ คือปฏิบัติหนาทีใ่ หเต็มตามหนาที่
๒)ตรงตอการงาน คือตั้งใจทํางานใหดี
๓)ตรงตอวาจา คือรักษาคํามั่นสัญญา
๔)ตรงตอบุคคล คือประพฤติดีตอคนอื่น
๕)ตรงตอความดี คือยึดมั่นอยูในความประพฤติปฏิบัติ อีกประการหนึ่ง
ก็คือ สัจจะคือความจริงใจ ซึ่งหมายความวา ความเปนคนมีจิตใจแนวแน มุงมั่นใน
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๔

สิ่งที่ตนปรารถนา แลวก็ทําตนเห็นผล เชน เปนนักเรียนเรียนวิชาใดก็เรียนจนได
ความรูจริงในวิชานั้น ผูรักษาศีลประการใดก็ตั้งใจรักษาศีลประภทนั้นใหจงได ใหได
จริง หรือผูเปนนักบวชที่ดีจริง เปนตน ไมใชบวชปลอม เดี๋ยวนี้บวชปลอมกันมาก
คุณธรรม คือ สัจจะ เปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตทั้งทางโลก ทางธรรม จึง
กลาวไดวา ใครก็ตามที่ขาดสัจจะในใจเสียอยางเดียว เอาดีไมไดเลย จะเลาเรียนก็
ไมจริงจัง จะรักใคร ๆ ก็รักไมจริงจัง จะแตงงานกับใครก็ไมจริงจัง จะเปนพลเมือง
ของประเทศใดก็ไมจริงจัง จะปฏิบัติธรรมก็ไมจริงจัง เปนตน คนประเภทนี้จะเอาดี
ไดอยางไร ในทางตรงกันขาม คือ คนที่มีสัจจะ คุณธรรม คือสัจจะนั่นเอง จะเปน
หลักประกันประจําตัวใหคนอื่นเชื่อถือไววางใจ จะทําการสิ่งใดก็เจริญ เพราะไดรับ
การสนับสนุนจากคนทั้งหลาย
ขอสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ จิตใจที่มีสัจจะ อันอบรมดีแลว คือ การเจริญ
พระกรรมฐานดีตลอดมา คือมีความจริงใจจนติดเปนนิสัยมั่นคง ความจริงใจนั้นจะ
เปนเหตุ ทําใหจิตใจมีพลัง ฟนฝาอุปสรรคเหมือนกระสุนที่ถูกยิงไปดวยพลังอยางสูง
ยอมแหวกวายเจาะไชเอาชนะสิ่งที่ขวางหนาไปจนได และเพราะคาที่สัจจะเปนกําลัง
สงจิตใจใหบรรลุเปาหมายได แมแตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดบรรลุพระอรหันต
สัมมาสัมโพธิญาณ ก็ดวยสัจจะนี้
ดังนั้นสัจจะทานจึงจัดไวเปนบารมีอยางหนึ่งในบารมีสบิ ประการที่พระโพธิสัตว
จะขาดเสียมิได เรียกวา พระโพธิสัตวบารมี
วิธีตั้งสัจจะไวในใจมี ๒ วิธีคือ
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๕

๑. สัจจะธิษฐาน คือ อธิษฐานดวยใจ ตั้งใจใหแนวแนวาตนมีความปรารถนา
อยางนั้น โดยทั่วไปนิยมตั้งสัจจาธิษฐาน ตอจากไดไหวพระสวดมนต
ประจําวัน หรือไดทําบุญสุนทานแลว ดังจะเห็นไดจากคําถวายทานตาง ๆ
ซึ่งมักจะมีคําสัจจานิษฐานลงทายเสมอ เชน “อาสวกฺขยาวหํ นิพฺพานํ โห
ตุ” หรือ “นิพฺพานปจฺจโย โหตุ” ซึ่งแปลวา ขอใหผลบุญนี้ทําใหตนสิ้น
กิเลสาสวะ บรรลุพระนิพพานเถิด ความปรารถนาเหลานี้ บางคนเขาใจวา
เปนคําออนวอนแบบศาสนาอื่นออนวอนพระเจา แตความจริงไมใช ที่ถูก
แลวเราปฏิบัติตามคุณธรรม คือ สัจจะนี้ นั่นเอง
๒. สัจจะปฏิญาณ คือ การเปลงวาจา ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรด
พินิจพิจารณาดวย อันออกดวยวาจาใหคนอื่นไดยิน เหมือนอยางเชน
โยมกรวดน้ําตองพูดใหไดยิน เปรตถึงจะไดรับผล ถาหากพูดไมไดยิน
เปรตไมรูเรื่อง ไมไดอะไรเลย ตรงนี้ชาวพุทธโปรดพิจารณาดวย การที่ตอง
ทําอยางนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจแกผูอื่นดวย และเพื่อใหเกิดความละอาย
แกใจของตน เมื่อจะพลั้งเผลอ ละเมิด สัจจะนั้น คือความนึกคิดที่ตั้งไว
ในใจนั่นเอง ใหเกิดความรูสึกละอายใจ
คุณของความมีสัจจะ เชน
๑. เปนคนหนักแนน อดทน
๒. มีความเจริญกาวหนาในธุรกิจ
๓. การงานหรือกิจที่ทํานั้นไดผลดีเปนพิเศษ
๔. มีคนเชื่อถือ และยําเกรง
๕. ทําความมั่นคงใหเกิดแกครอบครัวของตน
๖. ทําดีไมทอถอย
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๖

โทษของการขาดสัจจะ เชน
๑. เหลาะแหละ เหลวไหล
๒. ตกต่ํา หายนะ
๓. ลมเหลว กิจการลมเหลวหมด
๔. คนเหยียดหยาม ไมเชื่อถือ
๕. ความเจริญใจบรรดามีตั้งอยูไมได
๖. หาความสุขในครอบครัวไมได
๒. คําวา ทมะ แปลไดหลายอยาง แปลวา ฝก,ขม รวมความแลวก็คือ การ
ปรับปรุงตัวเองใหกาวหนาเหมาะสมกับการงาน และสังคม นั่นเอง ในทางปฏิบัติ
ทมะมีลักษณะ ๓ อยางคือ
๑. ทมะ มีลักษณะเปนความฝก
๒. ทมะ มีลักษณะเปนความหยุด
๓. ทมะ มีลักษณะเปนความขม
ทมะ มีลักษณะเปนความฝก หมายความวา ฝกทํางานใหเปน เพราะใน
สังคมนั้นมีงานมากมายหลายอยางตาง ๆ กัน เชน งานทํานา งานทําสวน งานชาง
ไม งานชางเหล็ก งานชางปูน เปนตน ถาเราเองเกิดมาในลักษณะเปนคนทํางานไม
เปน และเราก็มีชีวิตอยูในสังคมทั้ง ๆ ที่เราทํางานไมเปนอยางนี้ ยอมเปนอันตรายแก
ตัวเอง และเปนภาระแกสังคมอยางยิ่ง เพราะคนที่ทําอะไรไมเปนเลยนั้น จะทําได
มากที่สุดอยางหนึ่ง คือ ทําความลําบากแกคนอื่น เพราะฉะนัน้ พระพุทธองคจึงทรง
สอนใหมี ทมะ คือ ฝกหัดอบรมตนเองใหเปนงาน นํามาหาเลี้ยงชีพเปน จะฝกตน
ไดอยางนี้ ก็ตองขมใจ ฝกใจตนเองอยูอยางสม่ําเสมอ คือ พระกรรมฐาน กําหนด
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อยูตลอดเวลารับรองไดผลแน ขมจิตตึ้งจิตตั้งสติหันเหไปในทางที่ผิดหนักเขาก็จะนํา
ความลําบากเดือดรอนกลับมาสูต นและครอบครัวตลอดจนสังคม เชนถาตัวเราจะ
กลายเปนคนติดสุรา เปนนักเลงการพนัน เปนนักเลงเจาชู เปนตน เปนสิ่งที่เปนไป
ไดทั้งนั้น
ถาเราไมรูจักยับยั้งตัวเอง ความหยุดจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ในคราวที่เราจะ
ถลําไปสูความชั่ว ในคราวผิดพลาด ตัวอยางเชนในคราวทะเลาะวิวาทกั้น จะคิดทํา
ทุจริต จะตกไปสูอบายมุขและจะหันไปสูค วามเปนคนเลว เมือ่ ถึงคราวอยางนั้นก็
จะตองรูจักหยุดขมใจตัวเองตั้งสติไว รูหนอ… รูหนอ… นี่มันชั่วอยาทํา คิดหนอ…
คิดหนอ… อยาทํา คิดแตดี นี่คือขมใจของตัวเอง นี่คือพระกรรมฐาน ฝกใจเพื่อ
ตนเองใหกลับไปสูทางที่ดี ที่ถูกที่ควร หรือเหมาะสมตามฐานะของตนเองโดยทั่วกัน
ทานทั้งหลายเอยโปรดพิจารณาตัวเองนี่คือพระกรรมฐานทั้งนั้น แตทานไมเคย
กําหนดจิต สติทานไมดีจะหละหลวมเหลาะแหละเหลวไหลชัดเจน ทมะจึงมีลักษณะ
เปนความขม หมายความวา การขมใจ ขมตัวอยาใหกําเริบเสิบสานจนเกินไป
ตามปกติตวั ของเราถาปลอยไปตามอําเภอใจ ตามยถากรรมก็จะมีความจองหองพอง
ขนขึ้นไปมาก ทั้งในการกินอยู การเที่ยวเตร หนักเขาตัวเองก็จะไมสามารถปรนเปรอ
ใหแกตัวเองได กลายเปนคนมีความเปนอยูสูงเกินฐานะ ผูที่เปนอยางนี้ ถาเปนคน
อยูในอุปการะของคนอื่นก็นําความเดือดรอน อิดหนาระอาใจแกอุปการะเลี้ยงดู ก็
แมวาเปนผูห าเลี้ยงตัวเอง ก็ไมวายเดือดรอน รายจายเกินรายได หนักเขาก็กูหนี้ยืม
สินรุงรังตั้งตัวไมติด ยิ่งถาเปนคนมีครอบครัว ก็จะพากันระส่ําระสายไปทั้งครอบครัว
ดวยเหตุดังกลาวนี้ ทานจึงสอนใหบําเพ็ญทมะ คือ รูจักขมตัว คือการเจริญ
สติขมตัวเองไวมิใหเหอเหิมเกินฐานะตัวเอง จะเสียทาเสียกาลเวลา
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คุณแหงความมีทมะ เชน
๑. ทําใหมคี วามสามารถในการทํางาน
๒. ไมเปนทีร่ ังเกียจของคนอื่น
๓. ไมมีเวรภัยกับใคร
๔. มิตรภาพมั่นคง
๕. ยั้งตัวไวได เมื่อจะทําผิด
๖. ตั้งตัวได
โทษแหงความไมมีทมะ เชน
๑ จะตกเปนกาฝากสังคม
๒. จะตกเปนอาชญากร
๓. จะจมลงสูอบายมุข
๔. เต็มไปดวยการทะเลาะวิวาท
๕. เพื่อนฝูงรังเกียจ
๖. ตั้งตัวไดยาก
๗. ครอบครัวเดือดรอน
๓. คําวา ขันติ แปลวา ความอดทน เปนลักษณะความเขมแข็งของจิตใจใน
การพยายามทําความดี และถอนตัวออกจากความชั่ว
ที่วา อดทน ก็ความอดทนนั้น ขอใหเขาใจวา มีความอดทนตอฝายที่ไมดี
เพื่อยืนหยัดอยูในทางที่ดีใหได ไมใชหมายความวา ใครตกอยูในสภาพเดิมนั้น เสมอ
ไปหามิได เชน เปนคนยากจนแลวก็ทนอยูในความยากจนอยูอยางนั้นหรือ หมากรุก
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๖๔ ตา เดินอยูตาจนอยางนั้นตลอดรายการไมรูจักเปลี่ยนตาเดิน คนประเภทนี้ไมใช
นักกรรมฐาน ไมพยายามขวนขวายหาทรัพย หรือตัวเองเปนคนขี้เกียจครานงานการ
ไมทํา แมจะถูกคนอื่นสับโขกอยางไรก็ทนเอา อยางนี้ไมใชขันติ ไมใชความอดทน
ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เปนลักษณะความ “ตายดาน” ความ
อดทนตอความเจ็บไขไดปวย บางคนมักจะแสดงมารยาทอันไมสมควรออกมา เชน
เจ็บปวดไมพอจะรองก็รอง ไมพอจะครางก็คราง มึอาการกระบิดกระบวนเปนคนเจา
มารยา โทโสโมโหงาย บางคนอางความปวยเปนเลิศ สรางความชั่วตาง ๆ ก็มี แตผู
มีขันติยอมรูจักอดกลั้น อดทนไมปลอยตัวไปไดเสีย หรือตกไปในความชั่วดังกลาว
นั้น
ความอดทนตอความเจ็บใจ หมายความวา เมื่อถูกผูอื่นกระทําลวงเกินใหเปน
ที่ขัดใจ เชน ถูกดาวา หรือสบประมาท ผูขาดขันติ ยอมเดือดดาลแลวทํารายตอบ
ดวยการกระทําอันรายแรงเกินเหตุ เชนวา เหน็บแนมดวยวาจาหยาบคายหรือกอ
ความวิวาท ตีรันฟนแทง สรางเวรกรรมไมสิ้นสุด เปนทางนํามาซึ่งความหายนะแก
ตัวและครอบครัว แตผูมีขันติ ยอมรูจักอดทนสอนใจตัวเอง หาวิธีแกไขใหเรียบรอย
เปนผลดีดวยความสงบดังที่กลาวแลว ความอดทนตอความเจ็บใจนี้เปนความอดทน
ตออารมณขางฝายเพลิดเพลิน เชน ความสนุก การเที่ยวเตรที่ไมเหมาะไมสมควร
ความอดทนตออํานาจกิเลส หมายความวา ความอดทนตออารมณที่นารักนา
พอใจ ดูก็ไมนาจะตองใชความอดทนอะไร เพราะไมทําใหเราลําบาก แตที่ตองใช
ความอดทน เพราะทําใหเราเสียหายได คนที่ไมมีขันติ มักจะทํากรรมอันนาบัดสีตาง
ๆ ได เพราะอยากไดสิ่งที่ตนรัก เชน รับสินบน ผิดลูกเมียเขา เห็นเงินตาโต รูมาก
เหอเหิม เมาอํานาจ ขี้โอโออวด เปนตน ก็การอดทนตออํานาจกิเลสเหลานี้ วาโดย
ยอ ๆ คือ อดทนตออํานาจความอยาก นั่นเอง
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คุณแหงความมีขันติ เชน
๑. ทํางานไดผลดี
๒. บําเพ็ญตนเปนหลักแหงบริวารชน
๓. ไมมีการทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน
๔. ไมทําผิด เพราะเห็นแกความอยาก
โทษแหงความขาดขันติ เชน
๑. ทํางานคั่งคาง จับจด
๒. เสียความไววางใจของผูอื่น
๓. เต็มไปดวยศัตรู
๔. จะกลายเปนอาชญากร
๔. คําวา จาคะ แปลวา ความเสียสละ หมายถึง ความตัดใจ หรือตัด
กรรมสิทธิ์ของตน ตัดความยึดถือเสีย ความเสียสละในคําวา จาคะนี้มี ๒
นัย คือ สละวัตถุและสละอารมณ
สละวัตถุ หมายความวา สละทรัพยสิ่งของของตนเพื่อประโยชนแกคนอื่น
เชน สละเงินสมทบทําสะพาน สรางโรงพยาบาล สรางโรงเรียน ซื้อรถดับเพลิง
บํารุงการทหารของชาติ บํารุงศาสนา บํารุงการศึกษา ตลอดจนบริจาคสงเคราะห
ผูประสบภัยและผูตกทุกขไดยากตาง ๆ ผูครองเรือนยอมเปนผูไดรับประโยชนจาก
สังคม นับตั้งแตการทํามาหากิน ตลอดการดํารงชีพในแงตาง ๆ เพราะฉะนั้น ผู
ครองเรือนจึงจําเปนตองถือเปนหนาที่
ในการบริจาคชวยเหลือสังคมตามกําลัง
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๑๑

ความสามารถ กลาวคือ เมื่อสังคมเปนฝายใหแลว เราจะใหอะไรบางแกสังคม คนที่
อยูในสังคมไดรับประโยชนตอสังคม แตไมอุดหนุนบํารุงสังคม ก็ยอมเปนคนที่สังคม
รังเกียจ ในฐานะเปนคนรูมากและเปนกาฝากของสังคม สังคมใดมีคนประเภท
กาฝากมาก สังคมนั้นยอมจะมีความมัน่ คงนอย ฉะนัน้ หลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาจึงสอนใหมีจาคะทั่วกัน
สละอารมณ หมายความวา เปนคนรูจักปลอยวางอารมณที่เปนขาศึกตอ
ความสงบใจ เชน ความโกรธเคืองขัดใจกับคนอื่น จะเปนกับภรรยาสามี กับเพื่อน
ฝูง หรือกับเพื่อนบานก็ตาม ซึ่งเปนเรื่องที่คนชาวบานจะหลีกเลี่ยงเสียมิได แตการ
เก็บอารมณเหลานี้ หมักหมมไวในใจยอมนํามาซึ่งความราวรานไมสิ้นสุด และทําให
ตนเองเปนทุกขเดือดรอน เมื่อสัง่ สมไวนาน ๆ หรือมาก ๆ ก็จะเปนสาเหตุของโรค
ประสาทได เพราะฉะนั้น พระพุทธองคจึงทรงสอนใหมีจาคะ คือใหเสียสละ ปลอย
วางอารมณประเภทนี้เสีย การปลอยวางอารมณอยางนี้ ก็เปนจาคะอยางหนึ่ง
คุณของความมีจาคะ เชน
๑. ทําความปลอดภัยแกตนเอง
๒. ทําความมั่นคงแกสังคม ประเทศชาติ
๓. เปนที่นับหนาถือตาของคนอื่น
๔. ทําความสงบสุขแกครอบครัว สังคม
๕. จิตใจเปนสุข
โทษของการขาดจาคะ เชน
๑. บั่นทอนความมั่นคงของตน และของประเทศชาติ
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๑๒

๒. ไดรับความครหาติเตียน
๓. ทุกขใจ
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเอย
การเจริญพระกรรมฐานเปนการแกไข
ปญหาชีวิตนั่นเอง อาตมาจึงไดเขียนเปนคําคลองจองสั้น ๆ วา “เสียสละ สัจจะ
เมตตา สามัคคี มีวินยั ซึ่งตรงกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาชัดเจนมาก
การเจริญพระกรรมฐานจึงมี ๓ ประการ
๑. ระลึกชาติได
๒. ทานจะรูเหตุผลวา เราทํากรรมอะไรไว อยาไดสรางเวรสรางกรรม สราง
ศัตรูตอกัน
ก็ใหมีจาคะแบงปนซึ่งกันและกัน
เราชวยเหลือคนโนน
ชวยเหลือคนนี้ ชวยเหลือคนนั้น โดยไมเหลือวิสัย ก็จะเกิดแกปญหา มี
แตมิตรภาพ จะไมสรางศัตรู จะสรางแตความเปนมิตรซึ่งกันและกัน
ความสามัคคีก็เกิดขึ้น ในเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นแลว ความเปนอยูกอยูดี
กินดี มั่งมีศรีสุข วันเวลาที่ลวงไปจะสรางแตความดีตลอดกัลปาวสาน
สัจจะ สามัคคี มีวนิ ัย ทานจะมีจิตใจเปนปญญาภาวนา เรียกวา สุตมย
ปญญา ปญญาที่เกิดจากการสดับตรับฟง จินตมยปญญา ปญญาที่เกิดจาก
ความคิด จากพระกรรมฐาน คิดหนอ… คิดหนอ… เกิดปญญาจากความคิดดีขึ้น
ไมเสียหายแตประการใด ปญญาจากการคิด จากการฟง ยังไมเทากับภาวนามย
ปญญา ภาวนามยปญญาก็ไดผลชัดเจน เกิดขึ้นมาในดวงใจใสสะอาด ในเมื่อผุด
ขึ้นมาในดวงใจแลว มันจะออกมา ไหลมาจากปญญา นั่นคือ ปญญาแกไขปญหา
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๑๓

ได สามารถจะทําใหจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ได ก็คือ สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย
นั่นเอง มีทั้งสัจจะ มีทั้งความเปนอยูของชีวิตดี คือ จาคะ ใหแบงปนกัน คือ เฉลี่ย
ความสุขใหคนอื่นเขา มีอะไรก็แบงกันกินแบงกันใช
ของกินไมแบงกินแบงใชก็เนา เรื่องเกาไมเลามันก็ลืม และจะเสียคาเวลาของ
ทานเหลานัน้ ทานเสียสละได ใหเขาไดเขาก็รักเราสมัครสมานสามัคคีปรองดองกับ
เรา เรียกวา ความสามัคคี ความสามัคคีเกิดขึ้นที่ใด ที่นั่นมีวินัย ที่ไหนไมมคี วาม
สามัคคีกัน แตกกันคนละหัวคนละหาง ไมมวี ินัยในหมูน ั้น จะแตกแยกกันไปตลอด
รายการ ความเปนระเบียบ ความมีระเบียบ หมดโอกาสที่จะดีได

ประโยชนของธรรม

๑๔

