เจาะพระไตรปฎก
พระราชสุทธิญาณมงคล
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เจาะพระไตรปฎกฉบับนี้ เวียงการณจะพาทานผูฟงมาสัมผัสกับเรื่องราวใน
อาฬวกสูตร ซึ่งมีหลักธรรมที่นาสนใจ ในตอนทายจะสรุปหลักธรรม เพื่อนําไป
ประพฤติปฏิบัติในยุควิกฤตทางดานเศรษฐกิจ หลักธรรมเหลานี้ ผูสนใจนําไปปฏิบัติ
แลว นาจะเกิดประโยชนทั้งแกตนเองและสังคม ประเทศชาติตอไป
อาฬวกสูตรนี้ มีปรากฏในพระไตรปฎก เลม ๒๕ ขอ ๓๑๐ ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ในสมัยที่พระพุทธองคประทับอยูในที่อยูของอาฬวกยักษใกลเมืองอาฬวี
ครั้งนั้นอาฬวยักษไดเขาไปเฝาพระพุทธองค ณ ที่ประทับ
ไดกราบทูลพระพุทธองค (เชิงขับไล) วา
“จงออกไปเถิดสมณะ”
พระพุทธองคตรัสวา
“ดีละทาน” แลวก็ไดเสด็จออกไป
อาฬวกยักษไดกราบทูลวา
“ขอจงเขามาเถิดสมณะ”
พระพุทธองคตรัสวา
“ดีแลวทาน” แลวก็ไดเสด็จเขามา
อาฬวกยักษไดกราบทูลอีกวา “จงออกไปเถิดสมณะ”
พระพุทธองคตรัสวา
“ดีละทาน” แลวก็ไดเสด็จออกไป
อาฬวกยักษไดกราบทูลวา
“ขอจงเขามาเถิดสมณะ”
พระพุทธองคตรัสวา
“ดีละทาน” แลวก็ไดเสด็จเขามา
อาฬวกยักษไดกราบทูลดวยอาการอยางนี้ถึง ๓-๔ ครั้ง และในครั้งที่ ๔ นี้
พระพุทธองคกลับตรัสวา “ดูกรทาน เราตถาคตจักไมออกไปละ ทานจงกระทํากิจที่
ทานจะพึงกระทําเถิด”
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๑

อาฬวกยักษกราบทูลวา “ดูกรสมณะ” ขาพเจาจะถามปญหากับทาน ถา
วาทานจะไมพยากรณแกขาพเจาไซร ขาพเจาจะควักดวงจิตของทานออกมาโยนทิ้ง
จักฉีกหัวใจของทาน หรือจักจับที่เทาทั้งสองของทานแลวขวางไปที่ฝงแมน้ําคงคง
พระพุทธองคตรัสวา “เราตถาคต” ยังไมมองเห็นบุคคลที่จะพึงควักดวงจิต
ของเราตถาคตออกโยนทิ้ง จะพึงฉีกหัวใจของเราตถาคต หรือจะพึงจับเทาทั้งสอง
แลวขวางไปที่ฝงแมน้ําคงคาได ในโลกพรอมทั้งมารโลก พรหมโลก ในบรรดาหมู
สัตว พรอมทั้งสมณะพราหมณ เทวดา และมนุษย ดูกรทาน ก็และทานหวังจะถาม
ปญหา ก็จงถามเถิด

ตอจากนั้น อาฬวกยักษถูกถามพระพุทธองคดวย คาถาวา
“อะไรเลาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้
อะไรเลาที่บุคคลประพฤติดีแลวยอมนําความสุขมาให
อะไรเลาเปนรสยังประโยชนใหสําเร็จกวารสทั้งหลาย
นักปราชญทั้งหลายไดกลาวถึงชีวิตของบุคคลผูเปนอยูอยางไรวาประเสริฐสุด”
พระพุทธองคตรัสตอบดวยคาถาวา
“ศรัทธา เปนทรัพยเครื่องปลื้มใจ อันประเสริฐสุดของคนในโลกนี้
ธรรมที่บุคคล ประพฤติดีแลวนําความสุขมาให
ความสัตยนั่นแหละ
เปนรสอันประเสริฐและยังประโยชนใหสําเร็จกวารส
ทั้งหลาย
นักปราชญทั้งหลายไดกลาวถึงชีวิตความเปนอยูของบุคคลดวยปญญาวา
ประเสริฐสุด”
อาฬวกยักษทูลถามวา
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๒

“คนขามโอฆะไดอยางไรหนอ คนยอมขามอรรณพไดอยางไร คนยอมลวงทุกข
ไดอยางไร และคนยอมบริสุทธิ์ไดอยางไร”
พระพุทธองคตรัสตอบวา
“คนขามโอฆะดวยศรัทธา ขามอรรณพไดดวยความไมประมาท ลวงทุกขได
ดวยความเพียร และความบริสทุ ธิ์ไดดวยปญญา”
อาฬวกยักษทูลถามวา
“คนไดปญญาอยางไรหนอ ทําอยางไร จึงจะหาทรัพยได คนไดชื่อเสียง
อยางไรหนอ ทําอยางไรจึงจะผูกมิตรไวได คนละโลกนี้ ไปสูโลกหนา ทําอยางไรจะ
ไมเศราโศก”
พระพุทธองคตรัสตอบวา
“บอกชื่อธรรมของพระอรหันตทั้งหลาย เพื่อบรรลุนิพพาน เปนผูไมประมาท
มีปญญาเปนเครื่องสอดสอง ฟงอยูดวยดี ยอมไดปญ
 ญาและมีวิจาร คนผูมีธุระทํา
เหมาะสม ไมทอดธุระ เปนผูมคี วามเพียร ยอมหาทรัพยได คนไดชื่อเสียงเพราะ
ความสัตย ผูใหยอมผูกมิตรไวได บุคคลใดอยูครองเรือนประกอบดวยศรัทธา มีธรรม
๔ ประการนั้นคือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ ผูนั้นแหละ ละโลกนี้ไปแลวยอมไมเศรา
โศก ถาวาเหตุแหงการไดปญญา ยิ่งไปกวาทมะก็ดี เหตุแหงการหาทรัพยไดยิ่งไป
กวาขันติก็ดี มีอยูในโลกนี้แลวไซร เชิญทานถามสมณะพราหมณเปนอันมากเหลา
อื่นดูเถิด”
อาฬวกยักษกราบทูลวา “ทําไมหนอ ขาพระองคจึงมีตองถามสมณะพราหมณ
เปนอันมากในบัดนี้เลา ก็วันนี้ ขาพระองคไดทราบชัด ถึงประโยชนอันเปนไปในภพ
หนา พระพุทธเจาเสด็จมาอยูเมืองอาฬวี ก็เพื่อประโยชนแกขาพระองคโดยแท วันนี้
ขาพระองคทราบชัดถึงพระทักขิไนยบุคคลผูเลิศ ที่บุคคลถวายทานแลว เปนทานที่มี
ผลมาก ขาพระองคจักนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระธรรม ซึ่งเปนธรรมดี
ขณะที่พระองคเที่ยวไปจากบานสูบาน จากเมืองสูเมือง”
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๓

สรุปขอธรรมจากอาฬวกยักษสูตร
หัวขอธรรมที่จะพึงนํามาประพฤติปฏิบัติ ไดจากเรื่องนี้ แบงเปน ๒ หมวด คือ
หมวดที่ ๑ มี ๔ ประการ คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ และจาคะ
หมวดที่ ๒ มี ๔ ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ

อธิบายหัวขอธรรมประการ
คําวา สัจจะ แปลวา ความสัตยซื่อตอกัน แปลอยางนี้เรียกวาแปลตาม
ศัพท ถาขยายลักษณะของสัจจะ ใหมีความเขาใจและนําไปปฏิบัติกันไดจริง ๆ แลว
ก็คือ สัจจะนี้มีลักษณะ ๓ อยางคือ

๑. สัจจะ มีลักษณะเปนความจริง
๒. สัจจะ มีลักษณะเปนความตรง
๓. สัจจะ มีลกั ษณะเปนความแท
๑. สัจจะมีลักษณะเปนความจริง หมายถึง ไมใชเลน ไมหลอก ไมลวง
เปนของจริง ๆ
๒. สัจจะมีลักษณะเปนความตรง หมายถึงวา เปนความตรง คือมีความ
ประพฤติทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซือ่ ตรง ไมคดโกง หรือบิดพริ้ว เบียงบาย
จากความถูกความเที่ยงธรรม
๓. สัจจะมีลักษณะเปนความแท หมายถึง ความไมเหลาะแหละเหลวไหล
ในกิจกรรมอันเปนหนาที่
สัจจะซึ่งมีลักษณะดังกลาวนี้ ผูค รองเรือนพึงตั้งลงหรือกําหนดใน ๕ สถานที่
คือ
๑. ตรงตอหนาที่ คือ ปฏิบัติหนาที่ใหเต็มตามหนาที่
๒. ตรงตอการงาน คือ ตั้งใจทํางานใหดี
๓. ตรงตอวาจา คือ รักษาคํามั่นสัญญา
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๔

๔. ตรงตอบุคคล คือ ประพฤติดีตอคนอื่น
๕. ตรงตอความดี คือ ยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติ
อีกประการหนึ่ง สัจจะคือ ความจริงใจ หรือแท ซึ่งก็หมายความวา ความ
เปนคน มีจิตใจแนวแน มุงมั่นในสิ่งที่ตนปรารถนา แลวก็ทําจนเห็นผล เชนนักเรียน
เรียนวิชาใดก็เรียนจบ ไดความรูจริงในวิชานั้น ผูรักษาศีลประเภทใด ก็ตงั้ ใจรักษา
ศีลประเภทนั้นใหไดจริง ๆ หรือผูเปนนักบวชก็เปนนักบวชที่ดีจริง เปนตน
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 มีความ
จริงใจจนติดเปนนิสัยมั่นคง ความจริงใจนั้นจะเปนเหตุ ทําใหจิตใจมีพลัง ฟนฝา
อุปสรรคเหมือนกระสุนที่ถูกยิงไปดวยพลังอยางสูง ยอมแหวกวายเจาะไชเอาชนะสิ่ง
ที่ขวางหนาไปจนได
และเพราะคาที่สัจจะเปนกําลังสงจิตใจใหบรรลุเปาหมายได
แมแตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดบรรลุพระอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ดวย
สัจจะนี้ ดังนั้น สัจจะทานจึงจัดไวเปนบารมีอยางหนึ่ง ในบารมีสิบประการที่พระ
โพธิสัตวจะขาดเสียมิได เรียกวา “สัจจะบารมี”
วิธีตั้งสัจจะไวในใจมี ๒ วิธีคือ
๑. สัจจะธิษฐาน คือ อธิษฐานดวยใจ ตั้งใจใหแนวแนวาตนมีความ
ปรารถนาอยางนั้น โดยทั่วไปนิยมตั้งสัจจาธิษฐาน ตอจากไดไหวพระสวดมนต
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๕

ประจําวัน หรือไดทําบุญสุนทรทานแลว ดังจะเห็นไดจากคําถวายทานตาง ๆ ซึ่ง
มักจะมีคําสัจจานิษฐานลงทายเสมอ เชน “อาสวกฺขยาวหํ นิพฺพานํ โหตุ” หรือ
“นิพฺพานปจฺจโย โหตุ” ซึ่งแปลวา ขอใหผลบุญนี้ทําใหตนสิ้นกิเลสาสวะ บรรลุพระ
นิพพานเถิด ความปรารถนาเหลานี้ บางคนเขาใจวาเปนคําออนวอนแบบศาสนาอื่น
ออนวอนพระเจา แตความจริงไมใช ที่ถูกแลวเราปฏิบัติตามคุณธรรม คือ สัจจะนี้
นั่นเอง
๒. สัจจะปฏิญาณ คือ การเปลงวาจาใหผูอื่นไดยิน เปนพยานวาตนไดตั้ง
สัจจะไวอยางนั้น ที่ทาํ อยางนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจแกผูอื่นดวย เพื่อใหเกิดความ
ละอายแกใจของตน เมื่อจะพลั้งเผลอ ละเมิด สัจจะนั้นดวย นั้นก็คือ สัจจะนี้คือ
ความนึกคิดที่ตั้งไวในใจนั้นเอง

คุณ - โทษ
คุณของความมีสัจจะ เชน
๑. เปนคนหนักแนนมั่นคง
๒. มีความเจริญกาวหนาในธุรกิจ
๓. การงานที่ปฏิบัติ หรือกิจที่ทํานั้นไดผลดีพิเศษ
๔. มีคนเชื่อถือ และยําเกรง
๕. ทําความมั่นคงใหเกิดแกครอบครัว
๖. ทําดีไมทอถอย
โทษของการขาดสัจจะ เชน
๑. เหลาะแหละ เหลวไหล
๒. ตกต่ํา หายนะ
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๖

๓. ลมเหลว
๔. คนเหยียดหยาม ไมเชื่อหนา
๕. ความเจริญใจบรรดามีตั้งอยูไมได
๖. หาความสุขในครอบครัวไมได
คําวา ทมะ แปลไดหลายอยาง แปลวา ฝก ก็ได แปลวา ขม ก็ได ซึ่งรวม
ความแลวก็คือ การปรับปรุงตัวเองใหกาวหนาเหมาะสมกับการงาน และสังคม
นั่นเอง ในทางปฏิบัติ ทมะมีลักษณะ ๓ อยางคือ

๑. ทมะ มีลักษณะเปนความฝก
๒. ทมะ มีลักษณะเปนความหยุด
๓. ทมะ มีลกั ษณะเปนความขม
๑. ทมะ มีลักษณะเปนความฝก หมายความวา ฝกทํางานใหเปน เพราะ
ในสังคมนั้นมีงานมากมายหลายอยางตาง ๆ กัน เชน งานทํานา งานทําสวน งาน
ชางไม งานชางเหล็ก งานชางปูน เปนตน ถาเราเองเกิดมาในลักษณะเปน
คนทํางานไมเปน และเราก็มีชีวิตอยูในสังคมทั้ง ๆ ที่เราทํางานไมเปนอยางนี้ ยอม
เปนอันตรายแกตัวเอง และเปนภาระแกสังคมอยางยิ่ง เพราะคนที่ทําอะไรไมเปนเลย
นั้น จะทําไดมากที่สดุ อยางหนึ่ง คือ ทําความลําบากแกคนอื่น เพราะฉะนั้น พระ
พุทธองคจึงทรงสอนใหมี ทมะ คือ ฝกหัดอบรมตนเองใหเปนงาน นํามาหาเลี้ยงชีพ
เปน จะฝกตนไดอยางนี้ ก็ตองขมใจ ฝกใจตนเองอยูอยางสม่ําเสมอ
๒. ทมะ มีลักษณะเปนความหยุด หมายความวา การยับยั้งตัวเองไมให
ถลําไปสูความชั่ว ความผิด ถาไมมีการยับยั้งไวเสียเลย ในคราวที่ตนมีความหันเห
ไปทางผิดหนักเขาก็จะนําความลําบากเดือดรอนกลับมาสูตัว
และครอบครัว
ตลอดจนสังคม เชน ถาตัวเราจะกลายเปนคนติดสุรา เปนนักเลงการพนัน เปน
นักเลงเจาชู เปนตน เปนสิ่งเปนไปไดทั้งนั้น ถาเราไมรูจักยับยั้งตัวเอง
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๓. ทมะ มีลักษณะเปนความหยุด จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในคราวที่เราจะ
ถลําไปสูความชั่วความผิดพลาด เชน ในคราวจะทะเลาะวิวาทกัน จะคิดทําทุจริต
จะตกไปสูอบายมุข และจะหันไปสูความเปนคนเลว เมื่อถึงคราวอยางนั้นก็จะตอง
รูจักหยุดขมใจตัวเอง ฝกใจตัวเองใหกลับมาสูทางที่ดีที่ถูกที่ควรหรือเหมาะสมตาม
ฐานะของตนเอง
๔. ทมะ มีลักษณะเปนความขม หมายความวา การขมใจขมตัว อยาให
กําเริบเสิบสานจนเกินไป ตามปกติตัวของเรา ถาปลอยไปตามอําเภอใจ ยอมจะมี
ความจองหองพองขนขึ้นไปมาก ทั้งในการกินอยู การเที่ยวเตร และอื่น ๆ หนักเขา
ตัวเองก็จะไมสามารถปรนปรือใหแกตัวเองได
กลายเปนคนมีความเปนอยูสูงเกิน
ฐานะ ผูที่เปนอยางนี้ ถาเปนคนอยูในอุปการะของคนอื่นก็นําความเดือดรอน อิด
หนาระอาใจแกอุปการะเลี้ยงดู ก็แมวาเปนผูหาเลี้ยงตัวเอง ก็ไมวายเดือดรอน
รายจายเกินรายได หนักเขาก็กูหนี้ยืมสินรุงรังตั้งตัวไมติด ยิ่งถาเปนคนมีครอบครัว
ก็จะพากันระส่ําระสายไปทั้งครอบครัว ดวยเหตุนี้ ทานจึงสอนใหบําเพ็ญทมะ คือ
รูจักขมตัว ขมใจไวมิใหเหอเหิมเกินฐานะของตัว

คุณ - โทษ
คุณแหงความมีทมะ เชน
๑. ทําใหมคี วามสามารถในการทํางาน
๒. ไมเปนทีร่ ังเกียจของคนอื่น
๓. ไมมีเวรภัยกับใคร
๔. มิตรภาพมั่นคง
๕. ยั้งตัวไวได เมื่อจะทําผิด
๖. ตั้งตัวได
โทษแหงความไมมีทมะ เชน
๑ จะตกเปนกาฝากสังคม
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๒. จะตกเปนอาชญากร
๓. จะจมลงสูอบายมุข
๔. เต็มไปดวยการทะเลาะวิวาท
๕. เพื่อนฝูงรังเกียจ
๖. ตั้งตัวไดยาก
๗. ครอบครัวเดือดรอน
คําวา ขันติ แปลวา ความอดทน เปนลักษณะความเขมแข็งของจิตใจ
ในการพยายามทําความดี และถอนตัวออกจากความชั่ว
ที่วา อดทน ก็ความอดทนนั้น ขอใหเขาใจวา มีความอดทนตอฝายที่ไมดี
เพื่อยืนหยัดอยูในทางที่ดีใหได ไมใชหมายความวา ใครตกอยูในสภาพเดิมนั้น เสมอ
ไปหามิได เชน เปนคนยากจนแลวก็ทนอยูในความยากจน ไมพยายามขวนขวายหา
ทรัพย หรือตัวเองเปนคนขี้เกียจครานงานการไมทํา แมจะถูกคนอื่นสับโขกอยางไรก็
ทนเอา อยางนี้ไมใชขันติ ไมใชความอดทน ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เปนลักษณะความ “ตายดาน” หรือ “หนาดาน” เทานั้น
ขันติ ๔ สถาน ขันติจําเปนสําหรับคราวที่เราตองเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ที่
จะทําใหเราหันเหไปจากทางที่ดี เหตุการณดังกลาวนั้นมีอยู ๔ ประเภท เพราะฉะนั้น
ในทางพระพุทธศาสนา ทานจึงกําหนดไววา พึงบําเพ็ญขันติในที่ ๔ สถาน คือ

๑. อดทนตอความลําบาก
๒. อดทนตอความทุกขเวทนา
๓. อดทนตอความเจ็บใจ
๔. อดทนตออํานาจกิเลส
๑. ความอดทนตอความลําบาก หมายความวา คนทํางานมาก ๆ แลว
ไดรับความลําบากเหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย หรือ ถูกแดด ลมฝนกระทบ ยอมไดรับ
ความลําบากนานับประการ คนที่ไมมีขนั ติ เมื่อเผชิญกับความลําบากตรากตรํา
เจาะพระไตรปฎก

๙

มักจะทอดทิ้งการงานเสีย เปนคนมือบาง เทาบาง ทําอะไรทิ้ง ๆ ขวาง ๆ แตผูมีขันติ
ยอมอดทนตอสิ่งเหลานี้ กัดฟนทนทํางานของตนใหสําเร็จ
๒. ความอดทนตอทุกขเวทนา หมายความวา ทนตอทุกขเวทนาอันเกิดจาก
การเจ็บไขไดปวย คนที่ขาดขันติ เมื่อถึงคราวเจ็บไขไดปวย มักจะแสดงมารยาทอัน
ไมสมควรออกมา เชน เจ็บปวดไมพอจะรองก็รอง ไมพอจะครางก็คราง มีอาการ
กระบิดกระบอน เปนคนเจามายา โทโสโมโหงาย บางคนอางความเจ็บปวยเปนเลิศ
กระทําความชั่วตาง ๆ ก็มี แตผูมีขันติยอมรูจักอดกลั้นทนทานไมปลอยตัวใหเสีย
หรือตกไปในทางชั่วดังกลาวนั้น
๓. ความอดทนตอความเจ็บใจ หมายความวา เมือ่ ถูกผูอื่นกระทําลวงเกิน
ใหเปนที่ขัดใจ เชน ถูกดาวา หรือสบประมาท ผูขาดขันติ ยอมเดือดดาลแลวทํา
รายตอบ ดวยการกระทําอันรายแรงเกินเหตุ เชนวา เหน็บแนมดวยวาจาหยาบคาย
หรือกอความวิวาท ตีรันฟนแทง สรางเวรกรรมไมสิ้นสุด เปนทางนํามาซึ่งความ
หายนะแกตัวและครอบครัว แตผูมีขันติ ยอมรูจักอดทนสอนใจตัวเอง หาวิธีแกไขให
เรียบรอย เปนผลดีดวยความสงบ
๔. ความอดทนตออํานาจกิเลส หมายความวา ความอดทนตอความเจ็บใจ
ในขอ ๓ นั้น เปนความอดทนตออารมณ ขางฝายเพลิดเพลิน เชน ความสนุก การ
เที่ยวเตร การไดผลประโยชนในทางที่ไมเหมาะไมควร เปนตน
อารมณที่นารัก นาพอใจ ดูก็ไมนาจะตองใชความอดทนอะไร เพราะไมทําให
เราลําบาก แตที่ตองใชความอดทน เพราะทําใหเราเสียหายได คนที่ไมมีขันติ มักจะ
ทํากรรมอันนาบัดสีตาง ๆ ได เพราะอยากไดสิ่งที่ตนรัก เชน รับสินบน ผิดลูกเมีย
เขา เห็นเงินตาโต รูมาก เหอเหิม เมาอํานาจ ขี้โอโออวด เปนตน ก็การอดทนตอ
อํานาจกิเลสเหลานี้ วาโดยยอ ๆ คือ อดทนตออํานาจความอยาก นั่นเอง

คุณ - โทษ
คุณแหงความมีขันติ เชน
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๑. ทํางานไดผลดี
๒. บําเพ็ญตนเปนหลักแหงบริวารชน
๓. ไมมีการทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน
๔. ไมทําผิด เพราะเห็นแกความอยาก
โทษแหงความขาดขันติ เชน
๑. ทํางานคั่งคาง จับจด
๒. เสียความไววางใจของผูอื่น
๓. เต็มไปดวยศัตรู
๔. จะกลายเปนอาชญากร
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
ในการบริจาคชวยเหลือสังคมตามกําลัง
ครองเรือนจึงจําเปนตองถือเปนหนาที่
ความสามารถ กลาวคือ เมื่อสังคมเปนฝายใหแลว เราจะใหอะไรบางแกสังคม คนที่
อยูในสังคมไดรับประโยชนตอสังคม แตไมอุดหนุนบํารุงสังคม ก็ยอมเปนคนที่สังคม
รังเกียจ ในฐานะเปนคนรูมากและเปนกาฝากของสังคม สังคมใดมีคนประเภท
กาฝากมาก สังคมนั้นยอมจะมีความมัน่ คงนอย ฉะนัน้ หลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาจึงสอนใหมีจาคะทั่วกัน
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สละอารมณ หมายความวา เปนคนรูจ ักปลอยวางอารมณที่เปนขาศึกตอ
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

คุณ - โทษ
คุณของความมีจาคะ เชน
๑. ทําความปลอดภัยแกตนเอง
๒. ทําความมั่นคงแกสังคม ประเทศชาติ
๓. เปนที่นับหนาถือตาของคนอื่น
๔. ทําความสงบสุขแกครอบครัว สังคม
๕. จิตใจเปนสุข
โทษของการขาดจาคะ เชน
๑. บั่นทอนความมั่นคงของตน และของประเทศชาติ
๒. ไดรับความครหาติเตียน
๓. ทุกขใจ
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