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จาคะ แปลว่า ความเสี ยสละ ความเอื้อเฟื้ อ การแบ่งปั น มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า ทาน และ บริ จาค จาคะ
โดยรวมแล้วหมายถึงการสละสิ่ งของและความสุ ขส่ วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผอู ้ ื่นโดยไม่หวังผล ตอบแทนและกระทาด้วย
ใจอันบริ สุทธิ์ ที่เปี่ ยมไปด้วยความรักความเต็มใจที่จะมอบให้ผอู ้ ื่น ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งของ เวลา กาลังกาย การยกโทษให้อภัย โดย
ความหมายของคาว่า จาคะ นั้นจะตรงกันข้ามกับ ความโลภ ความเห็น แก่ตวั ความตระหนี่ถี่เหนียว ความใจแคบ เป็ นต้น
การให้ ของเราในบางครั้งอาจเป็ นการให้ดว้ ยใจที่ปราศจากความแบ่งปั น ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ยกตัวอย่างเช่น ให้โดย
หวังผลตอบแทน หรื อ การให้รางวัลหากผูน้ ้ นั ทาตามสัญญาที่ตกลงไว้ ซึ่ งถ้าเราเปรี ยบเทียบการให้ในลักษณะดังกล่าวกับ
จาคะ เราจะรู ้สึกและเห็นได้อย่างชัดเจนว่า จาคะ เป็ นการให้ที่ยงิ่ ใหญ่ การเลิกความคิดที่ไม่ดีท้ งั หลายที่เป็ นตัวขัดขวางการมี
จิตใจเอื้อเฟื้ อ อาทร ต่อผูอ้ ื่น ก็ถือว่าเป็ น จาคะ ยกตัวอย่างเช่น ความใจแคบและการไม่อภัย หากเราสามารถทาได้นนั่ ก็ถือว่า
เราได้ให้รางวัลกับตัวเองด้วยเช่นกัน
จาคะเป็ นคุณธรรมพื้นฐานที่สาคัญ นาไปสู่ ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิ กขา) จิตที่เกิดขึ้นจากความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่น้ นั ย่อม
ก่อให้เกิดความมุมานะและแรงจูงใจมากกว่า จิตที่มุ่งหวังเพียงแต่จะได้รับผลตอบแทนจากสิ่ งที่ตนกระทา นอกจากนั้นแล้ว
จาคะยังเป็ นหนึ่งใน ๕ คุณลักษณะที่ตอ้ งได้รับการฝึ กฝนเพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิธรรมในขั้นที่สูงกว่า (โสดาบัน) อันได้แก่
ศรัทธา ศีล สุ ตตะ (ความรู้) จาคะ และ ปัญญา
พระอาจารย์ปสนฺ โน ได้กล่าวไว้ในหนังสื อว่า จาคะ สามารถพัฒนาได้หลายระดับและหลายหนทาง การช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่นเป็ นหนทางของการพัฒนาตนเพื่อก้าวข้ามความรู ้สึกที่เป็ นเจ้าข้าวเจ้าของ ตัวฉัน ของฉัน ซึ่ งบ่อยครั้งความรู ้สึกดังกล่าว
ส่ งผลให้เราเกิดความไม่สบายใจหรื อรู ้สึกถูกคุกคาม การยกโทษให้อภัยเป็ นเรื่ องที่ยากกว่าการให้ดว้ ยสิ่ งของและวัตถุต่างๆ
การให้ที่สูงสุ ดคือการให้ธรรม การให้ความรู ้และแนะนาสัง่ สอน หรื อที่เรี ยกว่า ธรรมทาน ดังที่หลวงพ่อชา ท่านได้กล่าว
ว่า “ ในฐานะพ่อแม่ การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและอยูใ่ นศีลธรรมให้เด็ก ๆ ได้เห็นก็เพียงพอแล้ว เด็ก ๆ จะมีลกั ษณะ
นิสัยและพฤติกรรมอย่างไรก็ข้ ึนอยูก่ บั ผูป้ กครองเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ เปรี ยบได้กบั เถาวัลย์หรื อเครื อไม้ที่เจริ ญเติบโตและมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะรู ปร่ างไปตามต้นไม้ที่อยูใ่ กล้ที่สุด ” เมื่อเรานึกถึงบุคคลที่เราชื่นชมเป็ นแบบอย่างในชีวติ ของเรา หรื อคน
ที่ทาให้เรารู้สึกสบายใจไม่วา่ เราจะรู ้สึกว่าตัวเรานั้นผิดหรื อแย่ขนาดไหน จะเห็นได้วา่ มันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยว่าเขาขับ
รถยีห่ อ้ อะไร เขาไปเที่ยวที่ไหนในวันหยุด เขามีชีวติ ที่หรู หราสะดวกสบายกว่าเราเพียงใด แต่เราจะนึกถึงเขาในเรื่ อง ความ
จริ งใจ ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือความเมตตาและความอดทนของเขาที่มีต่อเรา พระอาจารย์ปสนฺ โน กล่าวว่า “ การเป็ นผูร้ ู้
จักให้ การแบ่งปั นเป็ นเรื่ องที่ไม่เกินความสามารถของผูใ้ ดเลย การทาให้ตวั เองและผูอ้ ื่นเกิดความสุ ขและลดความทุกข์ เป็ น
ของขวัญอันมีค่าที่เราควรหยิบยืน่ ให้แก่กนั ”
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หากเรารู ้จกั ชมเชยและให้กาลังใจเด็ก ๆ เมื่อเขาแสดงพฤติกรรมของการเป็ นผูใ้ ห้ที่ดี รู ้จกั แบ่งปั นผูอ้ ื่น เมื่อพวกเขาโต
ขึ้นย่อมที่จะมีความสุ ขและเป็ นผูม้ ีจิตใจโอบอ้อมอารี ในขณะที่เราต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กๆ ด้วยว่า การที่เขาจะ
รู้จกั การเป็ นผูใ้ ห้และมีความสุ ขจากการให้ได้น้ นั เป็ นเรื่ องของการฝึ กฝนและใช้เวลา เด็ก ๆ จะได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองว่าเมื่อใดที่
เรารู้จกั การเป็ นผูใ้ ห้ เมื่อนั้นเราจะอยูใ่ นฐานะของความสมบูรณ์มงั่ คัง่ (เราจะไม่มีวนั ยากจนและขาดแคลน) แม้วา่ การให้น้ นั
จะเป็ นการให้เพียงเล็กน้อยก็ตามและที่สาคัญคือเราเป็ นผูท้ ี่รู้จกั พอ นอกจากนั้นแล้วการให้ยงั เป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั
เด็ก ๆ เพราะว่าการให้จะทาให้เด็ก ๆ รู ้สึกถึงความมีคุณค่าของตน ความสามารถของตัวเองในการที่จะหยิบยืน่ สิ่ งต่างๆ ให้กบั
ผูอ้ ื่นด้วยใจเผื่อแผ่ เสี ยสละ จาคะยังสามารถเป็ นแรงกระตุน้ ภายในครอบครัว ดังที่พระอาจารย์ชยสาโร กล่าวไว้วา่ “ การ
แสดงออกถึงความเอื้ออาทรต่อกันและกัน จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว ”
โดยธรรมชาติของจิตนั้น เราจะรู ้สึกว่าเราขาดโน่น ขาดนี่ ไม่พอ อยูต่ ลอดเวลา ถึงแม้วา่ เราจะมีเพียงพอ หรื อมีมาก
เกินไปแล้วก็ตาม บางคนอาจจะรู้สึกกลัว วิตกกังวลว่าจะสู ญเสี ยสิ่ งนั้น สิ่ งนี้ไป หรื อถูกแย่งชิงไป หรื อการคิดเปรี ยบเทียบว่า
มันไม่ยตุ ิธรรมเลย หากอีกคนหนึ่งได้รับในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหนึ่งมากกว่าเรา สภาพของจิตชนิดนี้ จะทาให้เราถูกคุมขังและตกอยู่
ในโลกที่น่ากลัวเพราะความไม่รู้จกั พอนัน่ เอง หากเราฝึ กฝนคุณธรรมเรื่ อง จาคะ อย่างต่อเนื่ อง ความสุ ข ความพึงพอใจ จะเกิด
ขึ้นกับเราทุกครั้งที่ได้เป็ นผูเ้ สี ยสละ เป็ นผูใ้ ห้ ในขณะที่ความอยากได้ อยากมี ความรู้สึกขาดแคลนของเราก็จะค่อย ๆ ลดลง
ตามไปเรื่ อย ๆ กล่าวได้วา่ นี่เป็ นความรู ้สึกของความร่ ารวยและมัง่ คัง่ อันแท้จริ ง

