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บทคัดย่อ

 บทควำมเป็นเรื่องอุปสรรคท่ีส�ำคัญในชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้ำใจว่ำชีวิตย่อมมีอุปสรรคหรือ 

เป็นทุกข์อย่ำงแน่นอนและเมื่อมีอุปสรรคคู่กับชีวิตด้วยเสมอ เมื่อเข้ำใจเช่นนี้จะได้วำงแผนชีวิตเพ่ือเผชิญ

กบัอุปสรรคพร้อมทัง้กำรสร้ำงก�ำลงัใจและแรงบนัดำลใจในกำรต่อสูก้บัอุปสรรคเหล่ำนัน้ได้อย่ำงเหมำะสม 

อุปสรรคท่ีส�ำคัญในชีวิต
1
ในที่นี้ ได้แก่ ๑. อบำยมุข ๒. กำรเป็นหนี้ ๓. ควำมตระหนี่ ๔. ควำมกลัว  

๕. ควำมเจ็บป่วย ๖. ควำมประมำท กล่ำวคือ ๑. อบำยมุขทุกชนิดเป็นปำกทำงแห่งควำมเสื่อม  

๒. กำรเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก ๓. ควำมตระหนี่นี้หำกเกิดขึ้นและพอกพูนขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจะท�ำให้เป็น

ควำมเห็นแก่ตัวอย่ำงอัตโนมัติ จะคิด พูด และท�ำสิ่งใดก็ติดขัดมัดไว้ด้วยตระหนี่ ๔. ควำมกลัวเป็นภัย 

อันใหญ่หลวงที่คอยคุกคำมควำมคิดและจิตใจให้เรำหวำดผวำจนลดทอนควำมกล้ำหำญและสติปัญญำ 

ให้ถดถอยลง ๕. ควำมเจ็บป่วยทำงกำยและจิตใจท�ำให้ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนและกำรด�ำเนินชีวิต 

ลดลง ๖. ควำมประมำทเป็นหนทำงไปสู่ควำมพินำศพลำดพล้ังท่ีมีอันตรำยใหญ่หลวง ท้ัง ๖ ประกำรนี้  

เรำควรหลีกหนีเสียให้ห่ำงไกลพร้อมท้ังหำทำงป้องกันแก้ไขและน�ำหลักพุทธธรรมมำประยุกต์ใช้ให ้

เหมำะสมอันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ชีวิตเจริญงอกงำมตำมสัมมำปฏิบัติสืบไป

	 ค�ำส�ำคัญ	:	อุปสรรค, ชีวิต

Abstract

 This article is “the important obstacle in life” has objective to understand that the 

life may be obstacle sourly and has always obstacle even with life. When we understand 

this thing, we can make plan in our life for confronting with this obstacle and can make 
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morale and inspiration to oppose with these obstacles properly. The important obstacles 

in life in this term are 1) resource of ruin, 2) be in debt, 3) greediness, 4) scare, 5) sickness 

and 6) carelessness. 1) All types of ruin are the cause of ruin, 2) being in debt is the 

suffering in the world, 3) being the greediness, if it happens and piles up continuously,  

it will be selfish automatically. They will think, speech and act, it cannot stop the greediness, 

4) the scare is the big danger that is threaten to our thinking and our mind that is made 

our brave and our wise become lower, 5) the physical and mind sickness make the 

efficiency of work and proceed of life become lower and 6) the carelessness is the way 

to destruction that is the big ganger. We should avoid from these six things by finding 

protection and bringing the Buddhadhamma principle to apply properly for encouraging 

the progressive as good practicing forever.

	 Keywords	: The obstacle, life

ควำมน�ำ

 มีค�ำกล่ำวไว้ว่ำ “ชีวิตที่สมบูรณ์ต้องมีอุปสรรค” นั่นหมำยควำมว่ำ ทุกชีวิตที่เกิดมำในโลกนี้ย่อมมี

อุปสรรคมำกบ้ำงน้อยบ้ำงแตกต่ำงกันไป เพ่ือให้สำมำรถปรับตัวเข้ำหำสภำพแวดล้อมและมีชีวิตอยู่รอด 

อุปสรรค หมำยถึง เครื่องขัดข้อง, ควำมขัดข้อง,เครื่องขัดขวำง
2
 ดังนั้น จึงมีผู้อุปมำไว้ว่ำชีวิตที่ด�ำเนินไป

ข้ำงหน้ำไม่ได้ปูด้วยดอกกุหลำบหรือปูด้วยพรมเสมอไปเห็นจะเป็นจริงอย่ำงน้ัน ควำมจริงแล้วอุปสรรค 

ต่ำง ๆ  เป็นตวัทกุข์นัน่เอง เหตผุลส�ำคญัทีน่�ำประเดน็นีม้ำเสนอในบทควำมนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือให้เข้ำใจว่ำ

ชีวิตย่อมมีอุปสรรคหรือเป็นทุกข์อย่ำงแน่นอนและเมื่อมีอุปสรรคคู่กับชีวิตด้วยเสมอ เนื่องจำกคนทั่วไป

รู้สึกหวั่นไหวเมื่อเจออุปสรรค อำจท�ำให้หลำยคนรู้สึกหดหู่ซึมเศร้ำเหงำหงอยและยอมแพ้ลงง่ำย ๆ ทั้ง ๆ 

ที่ควำมดีงำมอีกมำกมำยที่ตนมีอยู่ไม่ได้น�ำมำใช้ในกำรสร้ำงก�ำลังใจและแรงบันดำลใจในกำรต่อสู้กับ

อุปสรรคเหล่ำนั้นแต่อย่ำงใด

 ดังนั้น พึงทรำบว่ำอุปสรรคที่ส�ำคัญในชีวิตนั้นเป็นเสมือนก�ำแพงท่ีขัดขวำงหรือกีดกั้นท�ำให้เรำ 

ปักจมอยู่กับอำณำเขตแห่งควำมทุกข์ เรำต้องพยำยำมข้ำมให้ได้ด้วยกำรพิจำรณำให้ถ้วนถี่ด้วยสติปัญญำ

ในกำรที่จะแก้ไขปัญหำหรืออุปสรรคต่ำง ๆ อย่ำงรอบคอบ(โยนิโสมนสิกำร) จะได้เตรียมกำรหรือวำงแผน
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ชีวิตเพื่อเผชิญกับอุปสรรคเหล่ำนั้นได้อย่ำงเหมำะสม จึงน�ำเสนออุปสรรคท่ีส�ำคัญในชีวิต
3
 ในท่ีนี้ ได้แก่ 

อบำยมุข กำรเป็นหนี้ ควำมตระหนี่ ควำมกลัว ควำมเจ็บป่วย และควำมประมำท เรำจะได้รู้ตัวเพื่อไม่ได้

เกลือกกลั้วและหลีกหนีเสียให้ห่ำงไกลพร้อมกับสอดแทรกหลักพุทธธรรมในอันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้

ชีวิตเจริญงอกงำมตำมสัมมำปฏิบัติสืบไป

๑.	อบำยมุข

 อบำยมขุ คอื ปำกทำงแห่งควำมเสือ่ม เหตแุห่ควำมฉิบหำย หมำยถงึ หนทำงทีจ่ะท�ำให้ผู้ทีป่ระพฤติ

ในทำงแห่งควำมเสื่อมนี้มีควำมทุกข์ยำกล�ำบำก เดือดร้อน เสื่อมจำกลำภ ยศ สรรเสริญและมีควำมทุกข์

เป็นเบื้องหน้ำ ฉะนั้น ท่ำนจึงเรียกปำกทำงแห่งควำมเสื่อมว่ำ อบำยมุขอบำยมุขนี้ พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ว่ำ 

มี ๒ ประเภท คือ อบำยมุข ๔ และอบำยมุข ๖

 อบำยมุข ๔ ได้แก่ เหตุแห่งควำมฉิบหำย ๔ อย่ำง
4
 คือ 

  ๑. ควำมเป็นนักเลงผู้หญิง  ๒. ควำมเป็นนักเลงสุรำ 

  ๓. ควำมเป็นนักเลงกำรพนัน  ๔. คบคนชั่วเป็นมิตร 

 อบำยมุข ๔ อย่ำงนี้ เป็นอุบำยตรัสสอนคนที่มีควำมขยันหมั่นเพียร มีครอบครัวหน้ำที่กำรงำนเป็น

หลักแหล่ง เพื่อป้องกันควำมเสื่อมอันเกิดจำกกำรหลงมัวเมำใน ๔ อย่ำงนี้

 ส่วนอบำยมุข ๖ ได้แก่ เหตุแห่งควำมฉิบหำย ๖
5
 อย่ำง คือ 

  ๑. กำรดื่มน�้ำเมำ  ๒. กำรเที่ยวกลำงคืน 

  ๓. กำรเที่ยวดูกำรละเล่น  ๔. กำรเล่นกำรพนัน 

  ๕. กำรคบคนชั่วเป็นมิตร  ๖. เกียจคร้ำนท�ำกำรงำน 

 ส�ำหรับอบำยมุข ๖ อย่ำงนี้ เป็นอุบำยตรัสสอนคนที่ยังประมำทมัวเมำในชีวิตไม่สำมำรถสร้ำงตัวได้ 

เพื่อให้ชีวิตเป็นหลักฐำนอันมั่นคง ในที่นี้จะขอกล่ำวถึงอบำยมุข ๔ เป็นล�ำดับแรก

 ๑. ควำมเป็นนักเลงผู้หญิง ผู้หญิงในที่นี้ มี ๒ คือ หญิงธรรมดำกับหญิงโสเภณี คนที่ชอบหมกมุ่น

ด้วยกำมำรมณ์ มีจิตฝักใฝ่ในสตรีอยู่เป็นนิตย์ แม้ตนเองมีภรรยำอยู่แล้ว ก็ยังส�ำส่อนอยู่ร�่ำไป ต้องเสีย

ทรัพย์สินเงินทองเพื่อบ�ำรุงบ�ำเรอสตรีน้ันไม่อย่ำงใดก็อย่ำงหนึ่ง บ่อยเขำ้ก็ต้องส้ินเนื้อประดำตัว หนักเข้ำ 
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ก็หลงระเริงละทิ้งกำรงำนชอบกินดื่มเที่ยว ในสถำนท่ีอโคจรท่ีมัวเมำด้วยตัณหำนำนำชนิดจนหลงผิดมีใจ

เป็นสองเป็นสำมเกดิกำรมัว่สมุทำงเพศอนัเป็นเหตุให้เกดิกำรทะเลำะเบำะแว้งแย่งชงิหงึหวงกนัเป็นพัลวนั 

หนกัเข้ำกท็�ำชวีติทีป่กติให้วุน่วำยมดืมนและหมองมวั หรือถ้ำเป็นหญงิโสเภณกีม็คีวำมเส่ียงต่อโรคร้ำยแรง

ที่แพร่กระจำยได้ทุกเมื่อทั้งโรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น อำจจะเสียโอกำสพลำดชีวิตที่จะท�ำคุณงำม

ควำมดี อีกประกำรหนึ่งจิตที่ไม่ปล่อยวำงและพิจำรณำลด ละ เลิก อบำยมุขข้อนี้ จะท�ำให้ผู้เกี่ยวข้อง  

สร้องเสพเข้ำสู่ควำมเสื่อม ฉะนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ำเป็นอบำยมุข

 ๒. ควำมเป็นนักเลงสุรำ สุรำ คือ น�้ำเมำอย่ำงหนึ่งที่กลั่นออกมำจำกกำรหมักดองข้ำวหรือผลไม้ 

เป็นต้น และส่วนทีย่งัไม่ได้กล่ันออกมำเรยีกว่ำ เมรยั ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปมจี�ำหน่ำยเตม็บ้ำนเตม็เมอืง

มำกมำยหลำยยี่ห้อ ควำมเป็นนักเลงสุรำรวมถึงเมรัยด้วย คนที่หลงใหลในรสชำติของสุรำนั้น ย่อมเกิด 

ค่ำนิยมที่ผิด ๆ คิดว่ำเป็นสิ่งท่ีดีด้วยเหตุผลต่ำง ๆ นำนำ เช่น เพื่อคลำยเหงำ เพ่ือเข้ำสังคม เพื่อสุขสม 

ในงำนเลี้ยง เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเขินอำย เป็นต้นก็แล้วแต่ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ำกำรดื่มสุรำนั้นมีโทษ  

๖ อย่ำง ดังมีผู้แต่งเป็นบทประพันธ์ไว้ว่ำ 

  เฮโรอีนฝิ่นกัญชำกะแช่เหล้ำ   ใครเสพเข้ำเต็มที่ย่อมมีหวัง 

  หนึ่งเสียทรัพย์ฉิบหำยขำยเรือนรัง  สองอำจพังเหตุทะเลำะเพรำะมึนเมำ 

  สำมเกิดโรคแรงร้ำยหลำยสถำน   สี่ถูกประจำนหน้ำม่อยเที่ยวหงอยเหงำ 

  ห้ำเปลื้องผ้ำไม่อำยหญิงชำยเมำ   หกโง่เขลำหมดท่ำปัญญำทรำม
6

 ๓. ควำมเป็นนักเลงกำรพนัน กำรพนันมีมำนำนแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนำคต

เกดิจำกควำมคดิเหน็ไม่ตรงกนั กำรพนนัจงึเกดิขึน้ มลัีกษณะเดียวกนัคอืเล่นเอำเงินหรือทรัพย์สินศฤงคำร

ด้วยกำรเสี่ยงหรือฝีมือ โดยมีเงื่อนไขกันระหว่ำงผู้แพ้กับผู้ชนะตำมที่ตกลงกันไว้ ซึ่งมีหลำยชนิด เช่น  

ไพ่ ไฮโล ถั่วโป ชนไก่ หวย เป็นต้น ไม่ว่ำจะอยู่ใกล้ไกลแค่ไหน นักเลงพนันก็ต้องดิ้นรนขวนขวำยหำทำง 

ไปเล่นจนได้ ขนำดอยู่ต่ำงประเทศยังเสียเวลำขึ้นรถขึ้นเคร่ืองบินไปเล่นได้เสียกันและเสียเงินเสียทอง 

ตำมมำอีกตอนแรกก็เล่นนิดๆ หน่อย ๆพอหอมปำกหอมคอ พอนำนเข้ำมือเริ่มหนักใจเริ่มใหญ่เล่นกันเอำ

จนหมดสิน้ทกุสิง่ทุกอย่ำงจนฉบิหำยวำยวอดนอนกอดแต่ควำมทกุข์และควำมฝัน ดงัทีน่กัปรำชญ์ท่ำนกล่ำว

ไว้ว่ำ โจรปล้น ๑๐ ครั้งยังไม่เท่ำไฟไหม้ ๑ ครั้ง และไฟไหม้ ๑๐ ครั้งยังไม่เท่ำเล่นเสียกำรพนันเพียง ๑ ครั้ง 

เพรำะเหตุว่ำไม่เหลืออะไรเลยแม้ที่อยู่ที่กินก็ไปจ�ำนองจ�ำน�ำในบ่อนหมดสิ้น ต้องทุกข์ทรมำนเพรำะควำม

โลภเป็นเหต ุท่ำนจงึเตอืนสตว่ิำ ระวงัจะเสยีเงนิเพรำะควำมโลภ จะเสียคนเพรำะควำมโกรธ และจะเสียใจ

 6
 พระเทพวิสุทธิญำณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.๙),	อธิบำยธรรมวิภำค	ประเฉทที่	๑	ส�ำหรับนักธรรมและธรรมศึกษำ

ชั้นตรี, พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๙), หน้ำ ๓๔๘.
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เพรำะควำมหลง ที่หนักลงไปอีกก็คือ นักเลงกำรพนันจะเป็นผู้ท่ีอับเฉำไม่มีสง่ำรำศี พระพุทธองค์ทรง 

ตรัสว่ำกำรเล่นกำรพนันนั้นมีโทษ ๖ อย่ำง ดังมีผู้แต่งเป็นบทประพันธ์ไว้ว่ำ 

  กำรเล่นพนันมีฤทธิ์ใครติดแล้ว   ย่อมไม่แคล้ววอดวำยเสียหำยใหญ่ 

  หนึ่งแม้ชนะเพื่อนปองจองเวรภัย   สองเมื่อแพ้เสียใจไปอีกนำน 

  สำมเสียทรัพย์ยับสิ้นดินไม่เหลือ   สี่คนไม่เชื่อถ้อยค�ำที่พร�่ำขำน 

  ห้ำถูกต�ำหนิติฉินหมิ่นประจำน   หกแต่งงำนได้ยำกมำกคนชัง
7

 ๔. กำรคบคนชั่วเป็นมิตร ธรรมดำมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอำศัยกันเป็นหมู่คณะตั้งแต่ลุง ป้ำ น้ำ 

อำ และคนทั่วไปที่รู้จักมักคุ้นกันในโอกำสต่ำง ๆ กำรคบหำสมำคมกับคนประเภทต่ำง ๆ นั้น โดยทั่วไป 

มี ๒ ประเภท คือ พำลกับบัณฑิต กำรคบคนพำลจะพำไปหำผิด ถ้ำคบบัณฑิตท่ำนจะพำไปหำผล  

ดังพุทธภำษิตว่ำ สุโข หเว สปฺปุริเสน สงฺคโม แปลว่ำ สมำคมกับสัตบุรุษ น�ำสุขมำให้
8
 แม้ในมงคลสูตรก็ยัง

กล่ำวถึงกำรไม่คบคนพำลไว้ในข้อที่ ๑ และให้คบบัณฑิต ว่ำ อะเสวนำ จะ พำลำนัง กำรไม่คบคนพำล
9
 

แสดงว่ำเป็นควำมประสงค์ให้ระมัดระวังในเรื่องกำรคบหำกับคนต่ำง ๆ คนพำลหรือคนชั่วท่ำนกล่ำวว่ำ 

มพีฤตกิรรมทีเ่ลวทรำมท้ังกำย วำจำ และใจ ทัง้ต่อหน้ำและลบัหลงัหรอือย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ซึง่พระพทุธองค์

ทรงตรัสสอนให้รู้จักปฏิเสธคนชั่วที่เรำจะพัวพันเป็นมิตรสหำย ๔ จ�ำพวก 
10

คือ คนปอกลอก คนดีแต่พูด 

คนหวัประจบ คนชกัชวนในทำงฉบิหำย พระพทุธองค์ทรงตรสัถงึโทษของกำรคบคนชัว่เป็นมติรไว้ ๖ อย่ำง
11

 

ดังมีผู้แต่งเป็นบทประพันธ์ไว้ว่ำ 

  คบคนชั่วเป็นมิตรผิดถนัด  สำรพัดฉิบหำยหลำยวิถี 

  หนึ่งน�ำเป็นนักพนันบั่นชีวี  สองน�ำให้ริคบชู้ผิดคู่ครอง 

  สำมน�ำเป็นขี้เมำเผำทรัพย์สิน  สี่น�ำปลิ้นปลอกพร้อมปลอมสิ่งของ 

  ห้ำน�ำลวงซึ่งหน้ำท่ำขู่มอง  หกให้ล�ำพองหัวไม้ไส้ระก�ำ
12

 7
 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๓๕๐.

 8
 ขุ.ชำ.ทุก.(บำลี) ๒๗/๕๕.

 9
 ขุ.ขุ.(บำลี) ๒๕/๓.

 10
 ที.ปำ.(บำลี) ๑๑/๑๙๙.

 11
 ที.ปำ.(บำลี) ๑๑/ ๑๙๗.

 12
 พระเทพวสิทุธญิำณ (อุบล นนทฺโก ป.ธ.๙),	อธบิำยธรรมวภิำค	ประเฉทที	่๑	ส�ำหรบันกัธรรมและธรรมศกึษำ

ชั้นตร,ี หน้ำ ๓๕๐-๓๕๑.
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 ดังที่ได้อธิบำยมำข้ำงต้นจัดเป็นอบำยมุข ๔ ประกำร เพ่ือป้องกันควำมเสื่อมจำกบุคคลท่ีมีฐำนะ

ครอบครวัเป็นหลักฐำนมัน่คงอยูแ่ล้วไม่ให้เสือ่มจำกฐำนะปัจจบุนั ถงึแม้จะประพฤตเิพยีงข้อใดข้อหนึง่กถ็งึ

ซ่ึงควำมเดือดร้อนวุ่นวำยได้ ยิ่งประพฤติหลำยข้อก็ได้รับควำมทุกข์ยำกล�ำบำกเดือดร้อนมำกข้ึนเป็นทวี 

และอบำยมุขอีกประเภทหนึ่ง ที่ตรัสเตือนบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีหลักฐำนม่ันคงให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ 

ในชีวิตในโอกำสต่อไป ซึ่งมีอยู่ในอบำยมุข ๔ ที่กล่ำวมำแล้ว ๓ ข้อ คือ ดื่มน�้ำเมำ เล่นกำรพนัน และคบคน

ชั่วเป็นมิตรจะไม่กล่ำวถึง จะกล่ำวแต่ข้อที่เพิ่มเติมอีก ๓ อย่ำงคือ เที่ยวกลำงคืน เที่ยวดูกำรละเล่น และ

เกียจคร้ำนท�ำกำรงำน รวมเป็น ๖ ดังจะได้อธิบำยดังนี้

 ๑. กำรเที่ยวกลำงคืน กำรเที่ยวกลำงคืนท�ำให้ชีวิตย�่ำแย่เกิดควำมง่วงเหงำหำวนอนลุกลำมมำถึง

ตอนกลำงวัน ถ้ำเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ก็สะลืมสะลือ ถ้ำเป็นคนท�ำงำนก็ด้อยประสิทธิภำพ  

เพรำะพักผ่อนไม่เพียงพออดหลบัอดนอนหน้ำตำซดีเซยีวไม่มสีง่ำรำศีไหนจะบัน่ทอนสขุภำพด้วยเครือ่งดอง

ของเมำ ร่ำงกำยก็ย�่ำแย่ลงทุกวัน โดยปกติกลำงคืนมีไว้ส�ำหรับกำรพักผ่อนหลับนอน ยกเว้นบำงอำชีพ 

ที่เขำออกท�ำงำนตอนกลำงคืน แต่เขำได้พักผ่อนในตอนกลำงวันแล้วอย่ำงเพียงพอ ฉะนั้น พระพุทธองค์

ทรงตรัสถึงโทษภัยที่เกิดจำกกำรเที่ยวกลำงคืนถึง ๖ อย่ำง
13

 ดังมีผู้แต่งเป็นบทประพันธ์ไว้ว่ำ 

  ยำมค�่ำคืนเที่ยวไปในตรอกซ่อง  มีแต่ต้องเสียหำยหลำยสถำน 

  หนึ่งไม่รักษำตัวกลั้วภัยพำล  สองใจซ่ำนไม่สมัครรักษ์ลูกเมีย 

  สำมไม่มีใจข้องครองทรัพย์สิน  สี่ถูกติฉินสงสัยเป็นภัยเสีย 

  ห้ำมักถูกใส่ควำมโทษลำมเลีย  หกอ่อนเพลียล�ำบำกทุกข์มำกนัก
14

 

 ดงัน้ัน เทีย่วกลำงคนื จงึมโีทษมำกมำยไม่คุม้ค่ำเลยทีเ่รำไปแสวงหำเพือ่ให้ได้มำเพยีงควำมสขุชัว่ครำว 

แต่จะน�ำมำซึ่งควำมทุกข์ถำวร ผู้มีปัญญำพึงพิจำรณำให้กำรด�ำเนินชีวิตด้วยสิ่งเหล่ำนี้ก็หำไม่กลับหลีกเว้น

ให้ไกลแสนไกลไม่จ�ำเป็นต้องหำประสบกำรณ์กับเรื่องอันตรำยที่มีโทษประกำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้

 ๒. เที่ยวดูกำรละเล่น หมำยถึง กำรละเล่นทุกชนิด ไม่ว่ำกลำงวัน กลำงคืน ที่มีแสดงตำมฤดูกำล 

ต่ำง ๆ  อยู่เป็นประจ�ำ ท�ำให้เกิดควำมหลงระเรงิแทนท่ีจะเอำเวลำไปท�ำมำหำกนิ ปรกึษำหำรอืท�ำธรุกจิและ

ภำรกิจทีเ่กิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคมกลบัไปทุ่มเทในสิง่เหล่ำนี ้จนเกนิขอบเขต โดยถอืว่ำ

เป็นสิ่งที่ส�ำคัญกว่ำกิจทั้งปวงละทิ้งไปเที่ยวดูกำรละเล่นอยู่เนือง ๆ โดยเป็นข้ออ้ำงต่ำง ๆ นำนำเหมือนกับ

 13
 ที.ปำ.(บำลี) ๑๑/๑๗๙.

 14
 พระเทพวิสทุธญิำณ (อบุล นนทฺโก ป.ธ.๙),	อธบิำยธรรมวภิำค	ประเฉทที	่๑	ส�ำหรบันกัธรรมและธรรมศกึษำ

ชั้นตร,ี หน้ำ ๓๔๘-๓๔๙.
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ว่ำเป็นแขกประจ�ำงำนหรือเป็นเจ้ำของงำนอย่ำงนั้นก็เกินไป ดังนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสโทษของกำร 

เที่ยวดูกำรละเล่นถึง ๖ อย่ำง 
15

ดังมีผู้แต่งเป็นบทประพันธ์ไว้ว่ำ 

  ไปเที่ยวดูกำรเล่นเป็นเหตุชั่ว  จิตเมำมัวหลงใหลไปทุกหน 

  หนึ่งฟ้อนร�ำระบ�ำรื่นชื่นกมล  สองมีคนขับร้องต้องไปฟัง 

  สำมดีดสีตีเป่ำดูเข้ำท่ำ  สี่เสภำเสนำะจิตไม่ผิดหวัง 

  ห้ำเพลงมีที่ไหนชอบใจจัง  หกกระทั่งเถิดเทิงรื่นเริงรมย์
16

 ๓. เกยีจคร้ำนท�ำกำรงำน เป็นอปุสรรคทีส่�ำคญัอกีอย่ำงหนึง่ต่อควำมเจริญในชวีติของคนเรำ ได้แก่ 

เกียจคร้ำนท�ำกำรงำนนี่แหละ ถึงแม้จะได้ท�ำงำนก็สักแต่ว่ำท�ำให้มันผ่ำนไปวัน ๆ ไปบ้ำงไม่ไปบ้ำง เดี๋ยวก็

ลำ หลบ ขำด ไม่ต่อเนื่อง คงจะเหมือนเนื้อเพลงที่ร้องว่ำ...อย่ำเกียจคร้ำนกำรท�ำงำนนะพวกเรำ งำนหนัก

งำนเบำเหนื่อยแล้วเรำพักผ่อนก็หำย ไม่ท�ำงำน หลบหลีกงำน ด้วยเกียจคร้ำนเอำแต่สบำย แก่จนตำย 

ขอท�ำนำยว่ำไม่เจรญิ...ช่ำงไพเรำะและมคีวำมหมำยดีจรงิ ๆ  ดังนัน้ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ำคนเกยีจคร้ำน

มักมีข้ออ้ำงต่ำง ๆ ๖ อย่ำง 
17

ดังมีผู้แต่งเป็นบทประพันธ์ไว้ว่ำ 

  คนเกียจคร้ำนครวญครำงมักอ้ำงเหตุ เอำเป็นเลศงดงำนพำลไถล 

  หนึ่งหนำวนักกระดูกจักแตกหักไป  สองไม่ไหวร้อนเกินเดินก็เพลีย 

  สำมยังเช้ำมืดเกินเดินไม่เห็น   สี่ย�่ำเย็นมำกแล้วแก้วตำเสีย 

  ห้ำหิวนักจักตำยกำยอ่อนเพลีย   หำกละเหี่ยแทบวำยกระหำยนัก
18

 สรุปได้ว่ำ อบำยมุข ๔ และอบำยมุข ๖ มีโทษมำกมำย เมื่อใครก็ตำมที่ด�ำเนินชีวิตอย่ำงปกติสุขอยู่

แล้วอย่ำไปหดัไปลองจะดกีว่ำจะท�ำให้ชวีติเสือ่มถอยด้อยคณุค่ำ ท�ำไปท�ำมำจะเป็นปัญหำท่ีลุกลำมบัน่ทอน

ทุกสิ่งทุกอย่ำงจนชีวิตติดลบ ดังบทกลอนสอนใจที่ว่ำ ยอดของสตรีคือควำมงำม ยอดของควำมทรำมคือ

ควำมชั่ว ยอดของควำมกลัวคือควำมตำย ยอดของควำมฉิบหำยคืออบำยมุข ดังนั้น ควรใช้ปัญญำคือกำร

พิจำรณำให้เข้ำใจในกำรด�ำเนินชีวิตว่ำสิ่งใดเป็นโทษหรือมิใช่โทษ สิ่งใดเป็นประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์

เพื่อให้สำมำรถหลีกเว้นจำกอบำยมุขดังกล่ำวให้ได้นั่นเอง

 15
 ที.ปำ.(บำลี) ๑๑/๑๗๙.

 16
 พระเทพวิสุทธิญำณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.๙),	อธิบำยธรรมวิภำค	ประเฉทที่	๑	ส�ำหรับนักธรรมและธรรมศึกษำ

ชั้นตร,ี หน้ำ ๓๔๙-๓๕๐.

 17
 ดูรำยละเอียดใน ที.ปำ.๑๑/๑๗๘-๑๘๔ และ๑๙๖-๑๙๘.

 18
 พระเทพวสิทุธญิำณ (อบุล นนทฺโก ป.ธ.๙),	อธบิำยธรรมวภิำค	ประเฉทที	่๑	ส�ำหรบันกัธรรมและธรรมศกึษำ
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๒.	กำรเป็นหนี้

 กำรเป็นหนี้ทุกชนิด ท�ำให้ชีวิตเป็นทุกข์ ดังพุทธภำษิตว่ำ “อิณำทำน� ทุกฺข� โลเก แปลว่ำ กำรกู้หนี้

เป็นทกุข์ในโลก
19

 พระพุทธองค์ทรงเตอืนสตเิรำว่ำอย่ำงนี ้คนทีไ่ม่เชือ่หรอืไม่สนใจไม่รูไ้ม่ศกึษำสมัมำปฏบิตัิ 

พอเป็นหนี้สินขึ้นมำก็มีควำมทุกข์อย่ำงนี้จริง ๆ  ในสังคมปัจจุบันเอื้อต่อกำรเป็นหนี้สินยิ่งขึ้นจำกกำรครอง

ชีพที่มีบัตรเครดิต และระบบสินเชื่อต่ำง ๆ เข้ำมำเกี่ยวข้องทั้งหนี้สินในระบบและหนี้สินนอกระบบซึ่งเป็น

ปัญหำตำมมำไม่สิน้สดุตรำบใดทีย่งัมหีนีอ้ยูก่ห็ำควำมสุขและควำมอสิรภำพไม่ได้ กำรเป็นหนีอ้ำจมสีำเหตุ

หลำยอย่ำง เช่น เกี่ยวข้องกับอบำยมุข มีกำรพนัน ดื่มน�้ำเมำ ค่ำครองชีพเกินก�ำลังทรัพย์ที่หำมำได้  

กำรศกึษำเล่ำเรียนของตนเองและบตุร กำรรกัษำพยำบำลจำกโรคภยัไข้เจบ็ทีเ่ร้ือรงัลงทนุท�ำธรุกจิแต่ขำดทนุ 

เป็นผู้ค�้ำประกันต่ำง ๆ หรือถูกโกง เป็นต้น

 หนี้สินนี้ไม่เหมือนกับต้นไม้ เพรำะหนี้สินทั้งทุนและดอกเบี้ยน้ันไม่ต้องดูแลรดน�้ำใส่ปุ๋ยพรวนดิน 

สร้ำงครั้งเดียวโตวันโตคืน ใครที่มีหนี้สินอยู่บ้ำงเพียงเล็กน้อยก็พอท�ำใจได้บ้ำง แต่ก็ต้องพยำยำมด้ิน  

ทุกข์เพรำะว่ำหนี้เก่ำก็ยังช�ำระไม่หมดแล้วก็สร้ำงหนี้ใหม่ทับถมเข้ำมำอีก ท�ำอย่ำงนี้ไปเรื่อย ๆ จึงเป็นทุกข์

ซ�ำ้ซำกซึง่มตัีวอย่ำงให้เหน็มำกมำยในสงัคมทกุสำขำอำชพี บำงคนถงึกบัเครยีดหนกัแก้ปัญหำไม่ออก บรหิำร

จดักำรไม่ได้ต้องตัดสนิใจก่ออำชญำกรรมหรอืปลดิชพีตวัเองเพือ่หนหีนีส้นิกม็บ่ีอยครัง้ ดงันัน้ ใครทีเ่ป็นหนี้

เขำอยู่พึงมีสติเพื่อใคร่ครวญพิจำรณำหำทำงใช้หนี้สินให้หมดไป เพื่อได้ชีวิตใหม่กลับคืนมำเหมือนคนปกติ

ทั่วไป

 หลักพุทธธรรมที่เป็นพื้นฐำนควรน�ำมำประยุกต์ใช้กับกำรแก้ไขปัญหำหน้ีสิน ได้แก่ พละ ๕  

ซึ่งประกอบด้วย

 ๑)  ศรัทธำ คือ ต้องมีควำมเชื่อมั่น ในที่นี้ หมำยถึง เชื่อมั่นในควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมด ี

ของตน ควำมดีและควำมเป็นคนเก่งจะท�ำให้เรำมีก�ำลังกำยก�ำลังใจที่มำกพอที่จะสำมำรถใช้หนี้ให้หมดไป

ได้จะช้ำหรือเร็วไม่ส�ำคัญ แต่หนี้สินต้องลดลงเรื่อย ๆ จนหมดหนี้ไปในที่สุด กลับคืนสู่ชีวิตที่อิสระและเสรี

อย่ำงคนปกติ หน้ีสนิเป็นพนัธนำกำรอย่ำงหนึง่ทีผ่กูมดัจติใจให้วติกกังวล ควำมศรทัธำนีจ้ะต้องมีประจ�ำอยู่

ในใจทุกเมื่อไม่ต้องรอให้ใครมำบอกหรือคอยให้ก�ำลังใจ แต่ควรให้เกิดขึ้นด้วยตัวเองดีที่สุด เกิดมำเป็นคน

ไม่ควรดถููกตวัเอง คิดปลอบใจว่ำมคีนอกีมำกมำยทีย่งัมหีนีส้นิมำกกว่ำเรำ เขำยงัมชีวีติอยูไ่ด้และใช้หนีห้มด 

คอยเตือนตัวเองไปเรื่อย ๆและด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีศรัทธำเป็นเบื้องต้น
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 ๒)  วิริยะ คือ ต้องมีควำมขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศพูดง่ำย ๆ ก็คือ ขยันสองเท่ำเป็นอย่ำงน้อย เช่น  

ถ้ำเป็นนักเรียนต้องเรียนพิเศษด้วย และติวเข้มเพิ่มเติมด้วย ถ้ำเป็นนักกีฬำต้องฟิตซ้อมเกินร้อยนั่นแหละ

จงึจะได้ชือ่ว่ำใช้ชวิีตด้วยควำมวริยิะหรอืขยนัหมัน่เพยีร คนท่ีเป็นหนีสิ้นต้องใช้หลักทิฏฐธมัมกิตัถประโยชน์
20

 

คือ อุ.อำ.ก.ส.ที่เรียกว่ำหัวใจเศรษฐี ประกอบด้วย คือ 

  ๑. อุฏฐำนสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยควำมหมั่นหำทรัพย์ใช้สุจริตชอบธรรม 

  ๒. อำรักขสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยกำรักษำทรัพย์นี้ให้พอดี 

  ๓. กัลยำณมิตตตำ คบคนดีมีศีลธรรมไม่น�ำพอไปสู่ควำมเสื่อม 

  ๔. สมชีวิตำ ใช้ชีวิตไม่ฝืดเคือง คือไม่ตระหนี่หรือฟุ่มเฟือยจนเกินไป

 คนที่มีควำมขยันหมั่นเพียรจนเป็นนิสัย ย่อมมีทรัพย์สินเงินทองตำมปรำรถนำ ไม่ต้องรอให้

วิกฤติกำรณ์มำถึงตัว ต้องป้องกันหรือตัดไฟแต่ต้นลมดีกว่ำกำรแก้ไขในภำยหลัง วิริยะนี้ เป็นคุณสมบัติที่

ส�ำคัญของผู้ชนะต้องลงมือปฏิบัติเท่ำนั้น ไม่ใช่เพียงคิดแต่ทฤษฎีหรือหลักกำรเพรำะจะเป็นแค่เพียงกำร

เพ้อฝันเท่ำนั้นจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่ำงใด จงรีบลุกขึ้นจำกกำรหลับใหล แล้วสั่งตัวเองตอนนี้ว่ำ “ขยัน

เท่ำนั้นที่สู้เขำได้”

 ๓) สติ คือ กำรระลึกได้ ในสิ่งที่ท�ำในค�ำท่ีพูด ในที่นี้หมำยถึง ระลึกถึงเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้เรำต้อง 

เป็นหนี้สินว่ำสำเหตุเกิดจำกใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่ำงไร เมื่อทบทวนดูตำมควำมเป็นจริงแล้ว จะได้รู้ว่ำ

เพรำะสำเหตุใดเรำมีหนี้ และจะมีวิธีกำรช�ำระหนี้สินได้อย่ำงไรเป็นขั้นตอนต่อไป เพื่อก�ำกับติดตำมดูแล

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงใกล้ชิด สติเป็นก�ำลังมหำศำลที่ท�ำให้เรำรู้เหตุกำรณ์ดังท่ีกล่ำวแล้วเป็นอย่ำงดี  

เป็นไปเพื่อเสริมก�ำลังใจให้ตั้งมั่น ลดข้อบกพร่องที่จะเป็นอุปสรรคต่ำง ๆ ตำมมำในภำยหลัง คนที่ขำดสติ

มักประมำทว่ำเรำมีหน้ีสินนิดเดียวหรือถึงมีก็ไม่เป็นไรใครเขำก็มีกันทั้งนั้น แล้วไม่มีควำมเพียรที่จะแก้ไข

สุดท้ำยก็ปักจมอยู่กับปัญหำหนี้สิน ถ้ำอย่ำงนี้เป็นเรื่องที่อันตรำยมำก ครำใดที่จะเป็นหนี้ จงพูดกับตัวเอง

ว่ำ อย่ำ...อย่ำ...อย่ำ...อย่ำงมีสติดีที่สุด

 ๔)  สมำธ ิคอื กำรตัง้มัน่ของจติใจ ในท่ีนีห้มำยถงึ ควำมเข้มแขง็และเบกิบำนของจติใจ มคีวำมทนทำน

ต่ออำรมณ์ฟุ้งซ่ำนที่เข้ำมำรบกวนจิตใจให้วิตกกังวลอันเกิดจำกกำรเป็นหนี้ บำงครั้งต้องหำหลักยึดจำก

บุคคล เหตุกำรณ์ หลักธรรม ค�ำคม เป็นต้น เพื่อเป็นอุบำยให้ใจมีสมำธิมำกยิ่งขึ้น กำรด�ำรงสมำธิใน

สถำนกำรณ์ทีต้่องเผชญิกบัหนีสิ้นนัน้เปรียบเสมอืนโอสถขนำนวิเศษส�ำหรับใช้ต่อต้ำนโรคร้ำยทีเ่ป็นอนัตรำย

คุกคำมชีวิตจิตใจให้เจ็บป่วยและทรมำนให้ทุเลำเบำบำงลงได้อย่ำงยอดเยี่ยม กำรมีสมำธิอย่ำงสม�่ำเสมอ 

ในชีวิตประจ�ำวันนั้นสำมำรถยังประโยชน์ได้ทุกสถำนกำรณ์ไม่จ�ำเป็นเฉพำะตอนเป็นหนี้สินเท่ำนั้น
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 ๕) ปัญญำ คือ กำรรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ ในที่นี้หมำยถึง สำเหตุที่เป็นหนี้และปัจจัยที่จะสำมำรถแก้ไข

หนีส้นิให้หมดไปได้ สำมำรถประคบัประคองช่วงเวลำวกิฤตขิองชวีติให้ผ่ำนพ้นไป และไม่พยำยำมสร้ำงหนี้

ใหม่เพิ่มขึ้นอีก พฤติกรรมอันใดที่จะเป็นวงจรหนี้ก็ละเว้นเสียก็ด้วยอำศัยปัญญำนี้แหละ ผู้มีปัญญำเท่ำนั้น

ที่จะแก้ไขสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมหรือในยำมชีวิตที่ปกติก็หำทำง

ป้องกันไว้เสียเน่ิน ๆ  กล่ำวคือ ยำมวกิฤตก็ิไม่คดิสัน้ด่วนตดัสนิใจด้วยอำรมณ์ ยำมปกตกิไ็ม่ประมำทเลนิเล่อ

มคีวำมรอบคอบไม่ให้ภัยอนัตรำยเกิดขึน้กบัชวีิตและทรพัยส์นิของตนเอง ครอบครวัและคนรอบข้ำงอย่ำง

ชำญฉลำด เมื่อเรำได้น�ำปัญญำมำใช้แก้ไขปัญหำหนี้สินดังกล่ำวแล้ว ก็จะสำมำรถด�ำเนินชีวิตได้ปกติและ

พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถำนกำรณ์ได้อย่ำงปลอดภัยไร้กังวล ดังเถรภำษิตท่ีว่ำ “ผู้มีปัญญำแต่ไม่มีทรัพย์

พออยู่ได้ ผู้ที่มีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญำไม่ขอมีชีวิตอยู่
21

 นั่นเอง

 สรุปได้ว่ำ เมื่อเรำน�ำหลักพุทธธรรมคือ ศรัทธำ วิริยะ สติ สมำธิ และปัญญำดังที่ได้กล่ำวมำแล้วไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันมำใช้กับปัญหำหนี้สินตำมควำมเหมำะสมก็จะท�ำให้ชีวิตดีขึ้นหนี้สินลดลง 

จนปลอดหนี ้ส่วนหนีบ้ญุคณุอนัเกดิจำกบุพกำรนีัน้เป็นหนีช้นดิพเิศษทีเ่รำจ�ำเป็นต้องชดใช้เพรำะเป็นหน้ำที่

และไม่มีวันหมด ยิ่งชดใช้เรำยิ่งเจริญรุ่งเรืองในชีวิต 

๓.	ควำมตระหนี่

  “มัจฉริยะ”เป็นภำษำบำลี แปลว่ำ ควำมตระหนี่ ,ควำมหวง,ควำมกีดกันไม่ให้ผู้อื่นได้ดีหรือม ี

ส่วนร่วม
22

 เป็นกิเลสตัวหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินชีวิต ควำมตระหนี่สิ่งที่เป็นปัจจัยภำยนอก คือ 

อำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย และยำรักษำโรค และตระหนี่ที่เป็นปัจจัยภำยในคือควำมคิดอันเป็น 

สตปัิญญำทีจ่ะให้ผูอ้ืน่แม้กระท่ังญำตพิีน้่องใกล้ชดิติดต่อกไ็ม่เว้น ในยำมจบัจ่ำยใช้สอยทรพัย์เพือ่ครอบครวั

ก็รู้สึกเสียดำย มีชีวิตอยู่อย่ำงอดอยำกปำกหมอง ทั้ง ๆ ที่มีฐำนะทำงกำรเงินกำรงำนที่มั่นคง กำรท�ำบุญ 

สนุทำนหรือบรจิำคเพือ่สำธำรณะกไ็ม่ท�ำ มคีวำมตระหนีเ่ป็นนสิยั จะกนิจะใช้สิง่ใดกค็ดิเลก็คดิน้อยไปหมด 

เช่น ผลหมำกรำกไม้ทีป่ลกูไว้ในบ้ำนคนอืน่จะขอกไ็ม่ให้หรอืเกบ็ไปฝำกกไ็ม่เคยไม่เว้นแม้แต่ญำตพิีน้่องของ

ตัวเอง ในยำมที่ได้ข้ำวของสิ่งใดมำก็ไม่ยอมใช้ปล่อยให้เวลำผ่ำนไปจนข้ำวของเส่ือมเสีย ถ้ำเป็นเส้ือผ้ำ

อำภรณ์กไ็ม่ยอมสวมใส่เกบ็ไว้จนสซีดีจำงบำงทแีมลงสำบหรือหนกูดัแทะเสียหำยช่ำงน่ำสงสำรเป็นเวรกรรม

เสยีจริง ๆ  คนประเภทนีม้กัมชีวีติเพียงล�ำพงั เพรำะมจีติใจแห้งแล้งจึงไม่มใีครประสงค์จะคบหำสมำคมด้วย

 21
 ขุ.เถร. (บำลี) ๒๖/๕๙.

 22
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโฺต), พจนำนกุรมพทุธศำสตร์	ฉบับประมวลธรรม, พมิพ์ครัง้ที ่๘, (กรงุเทพมหำนคร: 

โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๓๘), หน้ำ ๒๐๔.
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 ควำมตระหนี่นี้ต่ำงจำกควำมมัธยัสถ์หรือควำมประหยัดอย่ำงส้ินเชิง ถ้ำรู้จักกิน รู้จักใช้ รู้จักเก็บ  

รู้จักให้ เรียกว่ำมัธยัสถ์หรือประหยัดก็ได้ แต่ที่กล่ำวมำนี้เข้ำข่ำยตระหนี่อย่ำงเห็นได้ชัดเจน บำงคนที่เป็น

คนตระหนี่ มุ่งท�ำงำนเพื่อเก็บเงินเพียงอย่ำงเดียว มีควำมสุขกับกำรเก็บเงินสะสมตัวเลขในบัญชีธนำคำร 

ท่ีเพิม่ขึน้ทกุวนั เดอืน ปี โดยไม่ยอมกนิ ใช้เพือ่กำรด�ำเนนิชวีติทีเ่หมำะสม ไม่สนใจกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำย

ปล่อยให้ทรุดโทรมจนล้มป่วยตำมมำ แม้กระทั่งเป็นอันตรำยจึงไปหำหมอเพ่ือรักษำพยำบำล แต่ก็วิตก

กังวลว่ำจะต้องเสียเงินในกำรใช้จ่ำยอีก จะตำยอยู่แล้วยังคิดมำกอีก คิดดูเถิดว่ำตระหนี่ขนำดไหน จิตใจ 

จะนึกถึงกำรท�ำบุญกุศลหรือบริจำคทำนยิ่งยำกนัก

 คนที่มีควำมตระหนี่ถี่เหนียวอยู่เสมอจะเป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์ ไม่มีสมัครพรรคพวกและบริวำร พอถึง

ครำวล�ำบำกเดอืดร้อนกไ็ม่มใีครให้ควำมช่วยเหลอื มแีต่คนวำงเฉย มหิน�ำซ�ำ้ควำมตระหนีเ่ป็นเป็นอปุสรรค

ในกำรบรรลุธรรมระดับชั้นต่ำง ๆ  ส�ำหรับกำรอยู่ในสังคมนั้น ต้องอำศัยจิตสำธำรณะหรือจิตอำสำไม่ต้องมี

ค่ำตอบแทนหรือรำยได้จำกกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น ยำมบ้ำนเมืองเกิดอุทกภัย อัคคีภัย วำตภัย เป็นต้น 

ประชำชนได้รบัควำมล�ำบำกเดอืดร้อน คนท่ีไม่ตระหนีเ่ป็นคนดมีนี�ำ้ใจก็ร่วมกนับรจิำคทรพัย์สนิสิง่ของหรอื

เป็นอำสำสมัครช่วยเหลือโดยไม่เห็นแก่ควำมเหน็ดเหนื่อย คนตระหนี่จึงเป็นอุปสรรคของสังคม เพรำะคิด

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว สังคมทุกแห่งต้องกำรคนที่มีควำมเสียสละแบ่งปัน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซ่ึงกัน 

และกันอันจะเป็นปัจจัยให้ได้เกื้อหนุนและอยู่รอดปลอดภัย คนตระหน่ีคิดว่ำต่ำงคนต่ำงอยู่ตัวใครตัวมัน 

โดยไม่สนใจใยดีสำรทุกข์สุกดิบของผู้อื่น สังคมก็ขำดที่พึ่ง 

 สรุปได้ว่ำ ควำมตระหนี่นี้หำกเกิดข้ึนและพอกพูนขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจะท�ำให้เป็นควำมเห็นแก่ตัว 

อย่ำงอัตโนมัติ จะคิด พูด และท�ำสิ่งใดก็ติดขัดมัดไว้ด้วยตระหนี่ไม่ดีเลยสักอย่ำง

๔.	ควำมกลัว

 ควำมกลัวเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งของชีวิตมันรุกรำนหลอกหลอนมนุษยชำติในอดีตจน

กระทัง่ถงึปัจจบุนัและลกุลำมสบืเนือ่งไปในอนำคตด้วย ควำมกลัวจึงเป็นส่ิงหนึง่ทีเ่รำควรรู้ไว้เพ่ือระงับยบัยัง้

จิตใจไม่ให้หวั่นไหวต่ออิทธิพลหรือกำรครอบง�ำเรำได้ต่อไป เพ่ือให้มีสติรู้เท่ำทัน ด้วยเหตุที่ควำมกลัว 

เกิดขึ้นครำใดมนุษย์จ�ำเป็นต้องแสวงหำท่ีพึ่งพิงจนเป็นที่มำของกำรบูชำบวงสรวงและได้พัฒนำที่พ่ึงนั้น 

เป็นบ่อเกิดของศำสนำต่ำง ๆ เนื่องจำกจำกควำมกลัวนี้เอง

 ในบรรดำศตัรูทัง้หลำย ควำมกลวัเป็นศตัรรู้ำยแรงทีสุ่ด ไม่มอีะไรจะท�ำลำยให้ผลร้ำยแก่มนษุย์เท่ำกบั

ควำมกลัว เพรำะควำมกลัวเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมบั่นทอนก�ำลังใจ ตัดก�ำลังควำมคิดลดหย่อนสติปัญญำ 

ควำมเฉลียวฉลำด ควำมรู้ควำมสำมำรถที่มีอยู่ก็ไร้ประโยชน์ ควำมกลัวท�ำให้มนุษย์ต้องยอมเสียทุกส่ิง 
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ทุกอย่ำง แม้แต่เสรภีำพ ในทีส่ดุถงึกบัยอมตำย บคุคลสำมำรถฆ่ำตัวตำยเพรำะกลัวเผชญิควำมยำกล�ำบำก 

หรือทุกข์ทรมำนในชีวิต อันที่จริงไม่มีทุกข์ล�ำบำกอันใดจะให้ผลร้ำยแรงยิ่งไปกว่ำควำมตำย แต่ก็มีมนุษย์

ที่ยอมกระโดดเข้ำหำควำมตำยเพรำะกลัวควำมยำกล�ำบำกหรือทุกข์ทรมำน ควำมกลัวจึงมีอ�ำนำจยิ่งกว่ำ

ควำมตำยไปเสียอีก เรำพยำยำมระวังภัยที่มำจำกศัตรูภำยนอก แต่บำงทีเรำจะไม่เฉลียวใจว่ำ ศัตรูร้ำยแรง

ที่สุดของเรำนั้น คือ ควำมกลัวที่อยู่ภำยในดวงใจของเรำ ศัตรูภำยนอกจะท�ำอะไรเรำได้ยำก ถ้ำเรำไม่กลัว 

เพรำะตรำบใดทีค่วำมกลวัยงัไม่มำท�ำลำยก�ำลังใจ ก�ำลังควำมคดิของเรำ เรำกส็ำมำรถจะหำทำงต่อสู้ป้องกัน 

หรือหลีกเลี่ยงศัตรูภำยนอก แต่เมื่อศัตรูภำยใน คือควำมกลัวบังเกิดขึ้น หนทำงที่จะต่อสู้ป้องกันศัตรู

ภำยนอกจะหมดไป ควำมกลัวของเรำเองท�ำร้ำยตัวเรำเองยิ่งกว่ำศัตรูใด ๆ ฉะนั้นส่ิงท่ีมนุษย์ควรจะกลัว

มำกที่สุดก็คือควำมกลัวของตนนั่นเอง คนเรำกลัวสิ่งที่ยังไม่เป็นควำมจริง และยังมำไม่ถึง กลัวด้วยควำม

คิดค�ำนึงนึกฝันเอำเอง ว่ำจะเป็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ แต่เมื่อสิ่งเหล่ำนั้นมำถึงเข้ำจริง กลับไม่กลัว คนเรำ 

กลัวตำย เมื่อเวลำยังไม่ถึงเวลำจะตำย แต่คนที่รู้แน่ว่ำจะต้องตำย ไม่เคยบ่นร�ำพันว่ำกลัวควำมตำย คนที่

กลัวควำมยำกจนคือพวกที่มั่งมี เห็นท่ำที่ว่ำจะจนเข้ำจริง ๆ อำจจะฆ่ำตัวตำยก็ได้ แต่ถ้ำทนไปจนถึงเวลำ

ยำกจนเข้ำจรงิกห็มดกลวั และก้มหน้ำสูต่้อไป คนทีก่ลวัควำมล�ำบำกอยูแ่ล้ว ก็เหน็เป็นของธรรมดำ เป็นกำร

แน่นอนว่ำ คนเรำกลัวสิ่งซึ่งยังไม่มำถึง แต่เมื่อสิ่งนั้นมำถึงเข้ำจริง ๆ กลับไม่กลัว
23

 จะเห็นได้ว่ำ ควำมกลัวนั้นมันช่ำงอุบำทว์มำดร้ำยต่อชีวิตจิตใจเรำเหลือเกิน ถ้ำขืนปล่อยให้มัน 

คืบคลำนเข้ำมำหำบ่อย ๆ ชีวิตเรำก็จะย�่ำแย่ลงจะเหลือควำมภำคภูมิใจอะไรที่มั่นใจว่ำจะไม่มลำยจน 

สูญเสียควำมมั่นใจไป เพรำะควำมกลัวนี้จะติดตำมเรำในยำมลุกเดินนั่งนอนแม้แต่ตอนหลับฝันก็ไปเว้น

 โดยทั่วไปควำมกลัว มี ๔ ประกำร
24

 คือ

 ๑. กลัวผี เรื่องกลัวผีเป็นเรื่องเหลวไหล แต่เป็นกำรประหลำดที่มีคนกลัวผีทุกกำล ทุกสมัย ทุกชำติ 

ทุกประเทศ ชนชำติญี่ปุ่นซึง่ได้รับกำรฝึกฝนให้กล้ำหำญในกำรรบนั้น มีลักษณะเป็นนักรบชั้นที่ ๑ ของโลก 

ยังกลัวผีร้ำยแรง ฝรั่งที่มีควำมรู้ก้ำวหน้ำในทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงสูง ยังกลัวผีอยู่เหมือนกัน อย่ำงน้อย ๔๐ 

เปอร์เซ็นต์ของมนุษย์ในโลกนี้กลัวผีทั้งในปัจจุบันและในโบรำณกำล พระพุทธศำสนำซ่ึงพยำยำมเลิกล้ำง

ควำมเชื่อถือผีสำงเทวดำ ให้เชื่อในกรรม แต่ลงท้ำยก็ต้องยอมแพ้แก่กำรกลัวผีของคน ถึงกับมีพุทธมนต์ 

กันผีอยู่มำกมำยหลำยบท

 23
 หลวงวิจิตรวำทกำร,	ก�ำลังใจ, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหำนคร : บริษัท สำรมวลชน จ�ำกัด, ๒๕๓๔), หน้ำ 

๔๘-๔๙.

 24
 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๕๕-๕๙.
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  ๒. กลัวคน เป็นจุดอ่อนแอและควำมด้อย ซึ่งฝรั่งเรียกว่ำ Inferior complex คือควำมรู้สึกว่ำ

ตัวด้อยกว่ำคนอื่นแล้วก็กลัว ไม่ใช่แต่เพียงเด็กกลัวผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่กลัวเด็กก็มีเหมือนกัน ผู้ที่อยู่ในฐำนะยิ่ง

ใหญ่บำงท่ำน แต่มีลักษณะเป็น Inferior complex กลับกลัวผู้น้อยบำงคนในบังคับบัญชำของตัว ที่มี

ลักษณะเข้มแข็งมำกกว่ำ ลักษณะกลัวคนนี้ เป็นผลเนื่องมำจำกกำรอบรมที่ได้รับมำเมื่อเป็นเด็ก กล่ำวคือ 

เมื่อเวลำเป็นเด็ก ถูกอบรมด้วยวิธีขู่ให้รำบ ปรำบให้กลัวตลอดมำ เด็กเช่นนี้เมื่อเติบโตขึ้นจะมีนิสัยเป็นคน

กลัวคน กลัวทั้งบุคคล และกลัวทั้งคนหมู่มำก ไม่กล้ำเข้ำหำใคร และสะทกสะท้ำนในเมื่อจ�ำเป็นต้องกล่ำว

สุนทรพจน์หรือแสดงปำฐกถำต่อหน้ำคนมำก

  ๓. กลัวภัยเฉพำะหน้ำ หมำยถึง เมื่อมีเหตุกำรณ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเกิดข้ึนโดยปัจจุบันทันด่วน  

ก็ตกใจกลัวจนไม่ได้สติ เช่นเวลำเกิดอัคคีภัย โจรภัย กำรโจมตีทำงอำกำศ กำรสู้รบ ควำมกลัวชนิดนี้เรียก

กนัว่ำใจเสยีหรอืขวญัเสยี ซึง่เป็นกำรเปิดทำงให้ภยัอนัตรำยมฤีทธิเ์ดชเพิม่พูนยิง่ข้ึน หมดควำมคดิท่ีจะแก้ไข

ป้องกันอันตรำยเฉพำะหน้ำ และภัยที่เกิดขึ้นนั้น จะเป็นภัยอย่ำงแท้จริง เพรำะไม่มีก�ำลังต่อสู้ต้ำนทำน

  ๔. กลัวเหตุร้ำยจะมำถึง หมำยถึง ควำมวิตกทุกข์ร้อน ถึงเหตุร้ำยที่ทรำบแน่ว่ำจะมีมำ หรือที่

นึกคดิเอำเอง โดยไม่มมีลู ควำมกลวัชนดินีเ้ป็นอนัตรำยร้ำยแรงแก่ร่ำงกำยและดวงจติ ตัดรอนควำมสขุกำย

สบำยใจ เป็นศัตรูเหี้ยมโหดที่สุดของมนุษย์ ไม่มีอะไรจะท�ำลำยควำมสุข และเป็นโทษแก่มนุษย์เท่ำกับ 

ควำมกลัวชนิดนี้

 คนทีม่คีวำมกลวัอยูเ่ป็นนสิยั หรอืทีเ่รียกกนัว่ำ “คนขลำด” นัน้ยำกเหลอืเกนิทีจ่ะประสบควำมส�ำเรจ็

ในชวีติ อำจจะเป็นผูม้ทีรพัย์สนิมัง่คัง่ เกดิมำดีและมโีอกำสได้เล่ำเรียนศกึษำ ก้ำวหน้ำขึน้สู่ฐำนะอนัสูงด้วย

วชิำควำมรู ้แต่จะไม่ท�ำอะไรส�ำเรจ็เป็นชิน้เป็นอนั นอกจำกนัน้ กำรสอบสวนค้นคว้ำทำงจิตวทิยำได้พบหลัก

อันแน่นอนว่ำ คนที่มีนิสัยกลัวหรือคนขลำดนั้น ยังมีลักษณะไม่ดีอีกสองประกำรติดอยู่ด้วย ประกำรหนึ่ง

คือกำรกล่ำวเท็จ อีกประกำรหนึ่งคือควำมริษยำ คนขลำดมักมีนิสัยกล่ำวเท็จและคอยริษยำผู้อื่น ฉะนั้น 

ต�ำรำจิตวิทยำจึงให้หลักวิชำว่ำ กำรแก้นิสัยกล่ำวเท็จและริษยำนั้น จะต้องแก้นิสัยขลำดให้เป็นคนไม่กลัว

ด้วย ถ้ำนิสัยขลำดหมดไป นิสัยกล่ำวเท็จและนิสัยริษยำ จะหมดไปโดยง่ำย เพรำะคนที่มีนิสัยไม่กลัว  

ย่อมจะเป็นคนรักควำมจริง และไม่ริษยำใครไม่กลัวว่ำคนอื่นจะดีกว่ำตัว พระพุทธองค์ทรงสอนว่ำ สิ่งท่ี 

ได้ผลแน่นอนทีส่ดุในกำรขจดัควำมกลวันัน้ คอื แผ่เมตตำจติ นีเ้ป็นหลกัส�ำคญัข้อหนึง่ในทำงพระพทุธศำสนำ 

พระพุทธองค์สอนให้เรำปลูกเมตตำจิตเป็นธรรมประจ�ำใจ 

 สรุปได้ว่ำ ควำมกลัวทุกอย่ำงจะหมดไป คนขลำดเป็นคนที่ไม่มีเมตตำจิตต่อใคร คนที่มีนิสัย 

หวำดกลัวอยู่เป็นนิตย์ เป็นคนท่ีคิดในทำงร้ำยเสมอเม่ือใจของตัวเองคิดร้ำย ก็นึกว่ำคนอื่นหรือทุกสิ่ง 

ทุกอย่ำงในโลกนี้ร้ำยต่อตัว ควำมกลัวจึงมีมำก ฉะนั้น คติทำงพระพุทธศำสนำจึงถือว่ำวิธีที่ได้ผลแน่นอน
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ที่สุด ในทำงขจัดควำมกลัวนั้น คือแผ่เมตตำปลูกฝังไมตรีจิต เป็นธรรมประจ�ำใจ ทำงพระพุทธศำสนำได้ใช้

หลกัอนันีใ้นทกุกรณี
25

ทกุเพศ ทกุวยั และทกุสถำนกำรณ์ กส็ำมำรถท�ำให้ควำมกลัวทกุประเภทลดลงหรือ

หมดไปได้ในที่สุดนั่นเอง

๕.	ควำมเจ็บป่วย

 ควำมเจ็บป่วย ไม่ว่ำมำกหรือน้อย ซึ่งอำจจะเกิดขึ้นจำกสำเหตุใดก็ตำมย่อมเป็นสิ่งไม่พึงปรำรถนำ

ของคนทั้งหลำย และเป็นอุปสรรคส�ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน

 ควำมเจ็บป่วยนี้ เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ โรค อำจแยกได้เป็น ๒ อย่ำง คือ โรคทำงกำย (กำยิโก โรโค)

กับโรคทำงใจ (เจตสิโก โรโค)
26

 ซึ่งจะขออธิบำยให้เข้ำใจตำมล�ำดับ ดังนี้

 ๑. ควำมเจ็บป่วยนั้นเป็นทุกข์อย่ำงหนึ่ง ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับทุกขอริยสัจ ได้แก่ ควำมเกิด  

ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย จดัเป็นโรคทำงกำยหรอืควำมเจบ็ป่วยทำงกำย ส่วนควำมโศกควำมคร�ำ่ครวญ

ร�ำ่ไรร�ำพนั ควำมไม่สบำยใจ ควำมคบัแค้นใจ ควำมไม่ประสบกบัส่ิงเป็นทีรั่กทีพ่อใจ จัดเป็นโรคทำงใจ หรือ

เจ็บป่วยทำงใจ 
27

ป่วยทำงกำยนั้นเป็นท่ีทรำบกันดีนับตั้งแต่เรำเกิดมำจนถึงบัดน้ี มำกบ้ำงน้อยบ้ำง 

ตำมอำกำรของโรค บำงคนผ่ำนกำรรักษำอำกำรป่วยแบบเฉียดตำยมำแล้วก็มี โรคทำงกำยนี้มีสำรพัดและ

นบัวนัยิง่มคีวำมเสีย่งต่อชวีติมำกขึน้ ส่วนหนึง่มำจำกส่ิงแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป กำรใช้สำรเคมใีนโรงงำน

อุตสำหกรรม เกิดกำรปนเปื้อนในน�้ำ อำหำร อำกำศ เป็นต้น ท�ำให้แพร่กระจำยเข้ำสู่ร่ำงกำยของคนและ

สตัว์ด้วยกำรหำยใจและสมัผสักบัสำรเคมแีละเชือ้โรคต่ำง ๆ  อกีประกำรหนึง่ควำมเจบ็ป่วยทีม่ำจำกร่ำงกำย

ที่เสื่อมโทรมลงตำมสังขำร ตำมวงจรของชีวิต ที่มีเกิด แก่ เจ็บ และตำย กำรเกิดนั้นได้ผ่ำนมำแล้ว จึงได้มี

ชวีติอยูจ่นถงึขณะนี ้ส่วนควำมแก่นัน้เกดิข้ึนทกุเวลำนำทท่ีำนผ่ำนไปผ่ำนมำทกุรปูทกุนำมเรยีกว่ำแก่โดยที่

เรำไม่รู้ตัวถึงแม้จะระงับหรือชะลอควำมแก่ไว้ก็ไม่วำยที่จะต้องแก่ด้วยกันทั้งนั้น ส�ำหรับควำมเจ็บป่วยนั้น

เห็นจะเป็นสิ่งหนึ่งท่ีเป็นควำมทรมำนท�ำหน้ำท่ีเชื่อมระหว่ำงควำมแก่และควำมตำยที่ใคร ๆ ก็ไม่อยำก 

ให้เกิดขึ้น จะเจ็บป่วยตำมปกติและด้วยเหตุปัจจุบันทันด่วนก็ตำม ส่วนควำมตำยนั้นเป็นควำมกลัวที่สุด

ของมนุษย์ แต่ว่ำคนเรำเกิดมำแล้วต้องตำยทุกคน จึงเป็นเรื่องที่ต้องขบคิดพิจำรณำตำมหลักธรรม 

ทำงพระพุทธศำสนำท่ีให้เรำพิจำรณำควำมตำย เรียกว่ำ มรณสติ คือ ระลึกถึงควำมตำยอันจะต้องมีมำ 

ถึงตนเป็นธรรมดำ พิจำรณำที่จะให้เกิดควำมไม่ประมำท
28

 25
 อ้ำงแล้ว, หน้ำ ๕๗-๕๘.

 26
 องฺ.จตุกฺก. (ไทย ) ๒๑/๒๑๗.

 27
 แม่ชีกำญจนำ เตรียมธนำโชค, “แนวกำรประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อดูแลรักษำสุขภำพ”, วิทยำนิพนธ ์

พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๒).

 28
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์	ฉบับประมวลธรรม, หน้ำ ๒๙๔.
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 โรคทำงกำยตำมที่ปรำกฏในพระคัมภีร์นั้น โดยมำกเกี่ยวเนื่องกับทำงเดินอำหำร เช่น โรคท้องร่วง 

โรคที่เกิดจำกลม เช่น ลมในท้อง โรคผิวหนัง เช่น หิด กลำก เรื้อน โรคทำงกำยยังรวมถึงกำรสัมผัสกับ 

ควำมร้อน ควำมหนำว ควำมเย็น ควำมหิว ควำมกระหำย กำรปวดอุจจำระและปัสสำวะ สำเหตุของโรค

ทำงกำยน้ัน พระพุทธศำสนำได้อธิบำยว่ำ ควำมเจ็บป่วยมีสำเหตุมำจำกดี เสมหะ ลมในกำย หรือทั้ง 

สำมอย่ำงรวมกัน ควำมแปรปรวนของฤดกูำล กำรบรหิำรกำยไม่สม�ำ่เสมอ ควำมเพยีรเกินก�ำลงั กรรมวบิำก 

ควำมหนำว ควำมร้อน ควำมหิวกระหำย กำรปวดอุจจำระและปัสสำวะ
29

กำรที่ธำตุทั้ง ๔ ของร่ำงกำย 

ไม่สมดุล
30

 กำรไม่รู้ประมำณกำรบริโภค
31

 กำรสัมผัสเหลือบยุงหรือสัตว์เลื้อยคลำน
32

 เป็นต้น

 จึงเป็นข้อสังเกตว่ำในบรรดำควำมเกิด แก่ เจ็บ และตำยนั้น ควำมเจ็บป่วยที่กล่ำวว่ำเป็นอุปสรรค

ของชีวิตต้องจะคอยบั่นทอนให้เสียสุขภำพ เสียทรัพย์และเสียชีวิต จึงต้องคอยดูแลรักษำระมัดระวังไม่ให้

ร่ำงกำยเจ็บป่วยให้มำกที่สุด พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ำ อโรคฺยปรมำ ลำภำ แปลว่ำ ควำมไม่มีโรค เป็นลำภ

อย่ำงยิ่ง
33

 ซึ่งเป็นหน้ำที่ของคนทั้งหลำย กำรมีสุขภำพดีจึงจัดเป็นกำรร�่ำรวยที่สุดของชีวิต

 ๒. ป่วยทำงใจ เป็นควำมเสื่อมอย่ำงหนึ่งที่เป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญมำกของชีวิต คนทั้งหลำยคิดไม่ถึง

และไม่ได้ตระหนักว่ำแท้ท่ีจริงแล้วอยู่ใกล้ชิดกับเรำตลอดเวลำ กำรเจ็บป่วยทำงกำยอำจจะสังเกตได้เวลำ

ตัวร้อน มีไข้ ปวดเมื่อย ปวดท้อง เป็นต้น ซ่ึงเรำไปหำแพทย์หรือหำยำมำทำนเพื่อระงับดับเหตุจำกกำร 

เจ็บป่วยนั้น แต่โรคป่วยทำงใจนี้ ซึ่งอำจจะเกิดกำรซึมเศร้ำเหงำหงอย หรืออันเนื่องมำจำกป่วยทำงกำย 

หรอืแม้แต่ถกูกิเลสตณัหำเข้ำมำครอบง�ำ มโีลภ โกรธ หลง เป็นต้น จะจดักำรกเิลสตณัหำอย่ำงไรบ้ำง ทีไ่หน 

เมื่อไหร่ และอย่ำงไร ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญมำกทีเดียว เห็นไหมว่ำตอนแรกกำรป่วยทำงใจเหมือนไม่ส�ำคัญ 

ไม่ต้องใส่ใจคิดแต่ว่ำระวงัเฉพำะกำรเจบ็ป่วยทำงกำยเท่ำนัน้กพ็อแล้ว มำถงึตอนน้ีคงเริม่ตระหนกัขึน้มำว่ำ 

กำรรักษำพยำบำลทำงใจน้ีเป็นโจทย์ท่ีใหญ่และยำกมำก ตนเองอำจจะไม่รู้สึกตัวทั้งสำเหตุและกำรรักษำ 

เพรำะมีอวิชชำเป็นเครื่องห่อหุ้ม 

 ควำมเจ็บป่วยเม่ือเกิดข้ึนแล้ว มิได้เกิดผลกระทบต่อร่ำงกำยเท่ำนั้น หำกยังมีอิทธิพลต่อจิตใจด้วย 

คนทีเ่จบ็ป่วยส่วนใหญ่แล้ว ไม่ได้มคีวำมเจบ็ป่วยทำงกำยเท่ำนัน้ ยงัมคีวำมเจบ็ป่วยทำงจติใจอกีด้วย ยิง่ผูป่้วย

ระยะสุดท้ำยด้วยแล้ว ควำมเจ็บป่วยทำงจิตใจเป็นสำเหตุแห่งควำมทุกข์ทรมำนไม่น้อยไปกว่ำควำม 

 29
 องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๒๙-๑๓๐.

 30
 องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗.

 31
 ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๓.

 32
 องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒/๑๗๖.

 33
 ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๘๑, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๒.
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เจ็บป่วยทำงกำย หรืออำจจะมำกกว่ำด้วยซ�้ำ เพรำะสิ่งที่เผชิญเบ้ืองหน้ำเขำคือควำมตำยและควำม

พลัดพรำกสูญเสียอย่ำงสิ้นเชิง ซึ่งกระตุ้นเร้ำควำมกลัว ควำมวิตกกังวล และควำมรู้สึกอ้ำงว้ำงโดดเด่ียว 

ให้ผุดขึ้นมำอย่ำงเข้มข้นรุนแรงอย่ำงไม่เคยประสบมำก่อน ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยจึงต้องกำรกำรดูแลรักษำจิตใจ

ไม่น้อยไปกว่ำกำรดูแลทำงร่ำงกำย และส�ำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ำยซึ่งแพทย์หมดหวังที่จะรักษำร่ำงกำยให้

หำยหรือดีขึ้นกว่ำเดิมแล้ว กำรดูแลช่วยเหลือทำงจิตใจกลับจะมีควำมส�ำคัญยิ่งกว่ำ เพรำะแม้ร่ำงกำย 

จะเสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ แต่จิตใจยังมีโอกำสที่จะกลับมำดีขึ้น หำยทุรนทุรำย จนเกิดควำมสงบขึ้นได้  

แม้กระทั่งในวำระสุดท้ำยของชีวิต ท้ังนี้ เพรำะกำยกับใจแม้จะสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด แต่เมื่อกำยทุกข์ 

ไม่จ�ำเป็นว่ำใจจะต้องเป็นทกุข์ไปกบักำยด้วยเสมอไป เรำสำมำรถรกัษำใจไม่ให้ทกุข์ไปกบักำยได้ ดงัพระพทุธองค์

ได้เคยตรัสแก่นกุลบิดำ อุบำสกผู้ป่วยหนักกว่ำ “ขอให้ท่ำนพิจำรณำอย่ำงนี้ว่ำ เมื่อกำยเรำกระสับกระส่ำย 

ใจเรำจะไม่กระสับกระส่ำย
34

 สรุปได้ว่ำ ด้วยเหตุนี้เอง พระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์ คือแพทย์ พยำบำลหรือเจ้ำหน้ำที่ในกำร

ช่วยรักษำเรำทั้งหลำยที่ยังเป็นปุถุชนซึ่งเหมือนเป็นคนป่วยให้สำมำรถด�ำเนินชีวิตด้วยควำมสุข สงบ และ

ร่มเย็น หลักพุทธธรรมที่จะช่วยระงับควำมเจ็บป่วย ได้แก่ ขันติ คือควำมอดทน กล่ำวคือ อดทนต่อควำม

ล�ำบำกจำกอำกำรทุกขเวทนำต่ำง ๆ อดทนต่อควำมตรำกตร�ำต่อกำรท�ำงำนหนัก และอดทนควำมเจ็บใจ

ในสิ่งที่ผู้อื่นกล่ำวร้ำยใส่ควำมด้วยถ้อยค�ำหรือกำรกระท�ำต่ำง ๆที่ท�ำให้เกิดควำมร�ำคำญใจนั่นเอง

๖.	ควำมประมำท

 ควำมประมำทแม้เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อย ๆ แต่ก็เป็นส่ิงท่ีมักเกิดข้ึนกับชีวิตอยู่เป็นประจ�ำ

ท�ำให้เกิดควำมเดือดร้อนในกำรด�ำเนินชีวิตไม่เลือกวัน เวลำ และสถำนที่และบุคคล พระพุทธองค์ได้ตรัส

ถึงควำมประมำท ดังพุทธภำษิตว่ำ “เย ปมตฺตำ ยถำ มตำ ผู้ประมำทแล้ว เหมือนคนตำยแล้ว”
35

 บุคคล

แม้มชีวีติอยูแ่ต่ตัง้อยูใ่นควำมประมำทกเ็หมอืนกบัตำยแล้ว คอืตำยจำกคณุงำมควำมดี ชวีติทีเ่หลืออยูก่สั็ก

แต่ว่ำมีชีวิต จึงอุปมำว่ำรอยเท้ำของสัตว์ทั้งหลำยที่อยู่ในโลกนี้อยู่ในรอยเท้ำของช้ำงฉันนั้น ในที่นี้จะกล่ำว

ถึงควำมประมำทที่ส�ำคัญ ๔ ประกำร ดังนี้

 ๑. ควำมประมำทในวยั บคุคลย่อมมกีำรเจริญเติบโตตำมวยัโดยธรรมชำติ ต้ังแต่ทำรกจนถงึวยัชรำ

และแต่ละวัยต้องมีหน้ำที่ที่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติให้เหมำะสมกับวัย ไม่อย่ำงน้ันแล้วจะท�ำให้เกิดข้อบกพร่อง

 34
 พระไพศำล วิสำโล, เหนือควำมตำย	จำกวิกฤตสู่โอกำส, พิมพ์ครั้งที่ ๓ , (กรุงเทพมหำนคร : ห้ำงหุ้นส่วน

สำมลดำ, ๒๕๕๑), หน้ำ ๑๙-๒๐.

 35
 ขุ.ธ.(บำลี) ๒๕/๑๑๘. ขุ.ชำ.ตึส. (บำลี) ๒๗/๕๒๔.
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และเสยีโอกำสทีจ่ะได้รบั ยกตวัอย่ำงเช่น วยัเดก็หรอืวยัเรยีน ถ้ำไม่ตัง้ใจศกึษำเล่ำเรยีนในปัจจบุนั เมือ่เวลำ

ผ่ำนไปวัยเด็กหรือวัยเรียนไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำ ส่งผลต่ออนำคตที่จะหำงำนท�ำได้ยำกหรือได้งำนที่ดีท�ำได้ 

เพรำะงำนที่ดีต้องมีควำมรู้เป็นส�ำคัญ ชีวิตก็พลอยตกต�่ำ อ่ำนไม่ได้ เขียนไม่ออก ท�ำให้เป็นคนไม่มีอนำคต 

ด�ำเนินชีวิตอย่ำงลุ่ม ๆ ดอน ๆ เสียโอกำสที่จะได้ศึกษำเล่ำเรียนให้สูงขึ้นไปด้วย วัยแต่ละวัยก็มีหน้ำที่ต้อง

ปฏิบัติตำมบทบำทที่ได้รับ ดังนั้น ถ้ำยังประมำทว่ำเรำยังอยู่ในวัยนี้อยู่ มีชีวิตไปวัน ๆ  โดยไม่ท�ำหน้ำที่หรือ

สร้ำงคุณงำมควำมดี อ้ำงเหตุผัดวันประกันพรุ่งทุกเมื่อ เมื่อถึงครำวคับขันจะท�ำให้เสียโอกำสอย่ำงมำก

 ๒. ควำมประมำทในเวลำ เวลำนัน้เป็นสิง่ทีม่ค่ีำมำกทีส่ดุ ถงึแม้เป็นสิง่ทีไ่ด้มำเปล่ำ ไม่ได้ซ้ือหำกจ็รงิ 

แต่ผูม้ปัีญญำสำมำรถท�ำเวลำนัน้ให้มมูีลค่ำมหำศำล เช่น นกัธรุกจิ นกัปกครอง นกับริหำร นักพูด นกัแสดง 

เป็นต้น ดังค�ำกล่ำวที่ว่ำ “เวลำเป็นเงินเป็นทอง” มีหลำยคนชอบพูดว่ำ นอนฆ่ำเวลำ นั่งฆ่ำเวลำ เดินเล่น

ฆ่ำเวลำ เป็นต้น แต่หำรู้ไม่ว่ำ เวลำนั่นแหละก�ำลังฆ่ำเรำอยู่ สมมติว่ำอำยุขัยเรำ สัก ๘๐ ปี X ๓๖๕ วัน  

จะเท่ำกับ ๒๙,๒๐๐ วัน แล้วเรำมีอำยุ ๔๐ ปี แสดงว่ำเรำใช้อำยุไปครึ่งหนึ่งคือ ๑๔,๖๐๐ วัน และเหลือ

เพียงครึ่งหนึ่ง คือ ๑๔,๖๐๐ วัน วันหนึ่ง ๆ ผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว เรำลองนับดูซิว่ำเวลำที่เหลือบำงทีถ้ำ 

ไม่ถึงละ เรำก�ำลังท�ำอะไรกันอยู่ นี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้

 ๓. ควำมประมำทในกำรศกึษำ จะเหน็ได้ว่ำกำรศกึษำเป็นหน้ำทีส่�ำคญัอย่ำงหนึง่ทีเ่ป็นกระบวนกำร

พัฒนำมนุษย์ให้สูงขึ้น โดยมีพัฒนำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำและจิตใจหรือจิตวิญญำณ  

กำรศึกษำตรงกบัภำษำบำลว่ีำ “สกิขฺำ” คอื กำรเรยีนรูท้ีจ่ะให้สำมำรถเป็นผูอ้ยูไ่ด้อย่ำงด ีหรอืฝึกให้สำมำรถ

มีชีวิตที่ดี
36

 เมื่อถึงครำวต้องศึกษำทั้งกำรศึกษำท่ีเป็นทำงโลก ได้แก่ ระดับโลกิยะ ต้ังแต่อนุบำลถึง

อุดมศึกษำ หรือระดับโลกุตตระ คือ มรรค ผล และนิพพำนก็ตำมก็ไม่ละทิ้งให้บกพร่องล่องลอยไปกับ 

วันเวลำที่ผ่ำนไป กำรศึกษำเป็นอุดมกำรณ์ที่ส�ำคัญของชีวิตหมำยควำมว่ำเป็นกระบวนกำรที่จะสำมำรถ

พัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนินชีวิตไปในทิศทำงที่มีอิสรภำพจำกควำมโง่เขลำเบำปัญญำหรืออวิชชำที่ 

เปรียบเสมือนควำมมืดบอดของชีวิต อำจจะมีบำงคนต้ังอยู่ในควำมประมำทในกำรศึกษำว่ำไม่ส�ำคัญ 

แก่ชีวิตสักเท่ำไหร่ ควำมจริงกำรศึกษำยังหมำยควำมถึงกำรเรียนรู้ชีวิตประจ�ำวันเพื่อให้สำมำรถปรับตัว 

เข้ำกับสิ่งแวดล้อมก็ได้ กำรศึกษำท�ำให้เรำสำมำรถอำศัยอยู่ในโลกนี้อย่ำงมีควำมสุข ภำยใต้กระแส 

ควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมและส่ิงแวดล้อม ถ้ำเรำไม่ได้ศึกษำข้อมูลต่ำง ๆ เรำก็ตกข่ำวจึงเหมือนกับ 

ตกโลกหรือตกยุค ไม่รู้ควำมเคลื่อนไหวว่ำสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร สิ่งใดเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์ สิ่งใด

เป็นคุณหรือเป็นโทษ ที่เรำจะสำมำรถบริโภคหรือปฏิเสธได้อย่ำงเหมำะสม

 36
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๓, (กรุงเทพมหำนคร : เอ.พี.กรำฟิคดีไซน์และ 

กำรพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้ำ ๓๔๗.
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 ๔. ควำมประมำทในชีวิตและควำมตำย บุคคลท่ีมีชีวิตสักแต่ว่ำอยู่ไปวัน ๆ นั้นช่ำงน่ำเสียดำย  

เพรำะไม่ได้สร้ำงกุศลผลบุญคุณงำมควำมดีแต่อย่ำงใด หรือบำงทีก็อำจจะคิดว่ำชีวิตนี้ยังอีกยำวไกล  

ยังไม่ต้องรีบเร่งท�ำควำมดีหรือท�ำหน้ำที่อะไร ยังประมำทอยู่เช่นนี้ก็ไม่ต่ำงอะไรกับก้อนหินก้อนดินที่อยู ่

บนพื้นดินย่อมไม่มีค่ำเหมือนเพชรนิลจินดำท่ีผู้คนต่ำงเสำะแสวงหำเพ่ือน�ำมำประดับตกแต่งร่ำงกำยให้

สวยงำม แบบอย่ำงที่ดีที่สุดคือ พระพุทธเจ้ำ ที่อุบัติมำเพื่อประโยชน์สุขแห่งเวไนยสัตว์อย่ำงแท้จริง ตลอด

ชีวิตอุทิศเพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำจนเจริญรุ่งเรืองมำถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จำกบุพกิจทั้ง ๕
37

 

 สรุปได้ว่ำ กำรด�ำเนินชีวิตท่ีผ่ำนมำถึงขณะนี้มีสิ่งใดที่เป็นสำระบ้ำง แล้วจะท�ำสิ่งใดที่เป็นกำรเพิ่ม

สำระให้แก่ชีวิตตนเองตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป บำงทอีำจจะยงัไม่สำยเกนิแก้ยงัไม่แก่เกนิไป อำจจะพบหนทำง

ท่ีประเสรฐิและงดงำมของชวีติในวันนีก็้ยงัด ีเหมอืนต้นไม้มลัีกษณะล�ำต้นคดแต่ปลำยตรงย่อมดีกว่ำล�ำต้น

ตรงและปลำยคด กำรเริม่ต้นวนันีด้กีว่ำรอคอยวนัหน้ำ จงรบีตืน่ขึน้มำจำกควำมหลบัใหลและเร่งสร้ำงกศุล

ผลบุญคุณงำมควำมดีตำมฐำนะและอัตภำพของตนเองให้สมบูรณ์ด้วยควำมไม่ประมำท และมีวินัย ถึงแม้

ไม่สำมำรถบรรลุมรรค ผล และนิพพำนได้เพียงแค่ไม่ตกไปสู่อบำยภูมิทั้ง ๔
38

 ก็ยอดเยี่ยมแล้ว ควำมไม่

ประมำท คือควำมตระหนักอยู่เสมอว่ำ ทุกสิ่งทุกอย่ำงมันพร้อมที่จะแปรผัน ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอน 

เพรำะฉะนัน้จะต้องเตรยีมตวัให้พร้อมเสมอส�ำหรบัควำมผนัผวนปรวนแปร
39

 ดังนัน้ ควรใช้หลกัพทุธธรรม

คือ ควำมมีสติสัมปชัญญะในกำรด�ำเนินชีวิตด้วยควำมไม่ประมำทในสิ่งที่ท�ำในค�ำที่พูดอยู่เป็นนิตย์นั่นเอง

บทสรุป

 อุปสรรคที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นก�ำแพงขวำงกั้นควำมก้ำวหน้ำในชีวิตของคนเรำนั้น เป็นบททดสอบ

ควำมแข็งแกร่งของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจออย่ำงแน่นอน ผู้ที่มีก�ำลังกำย ก�ำลังใจ และสติปัญญำเท่ำนั้นที่

จะก้ำวผ่ำนไปได้ด้วยควำมสง่ำงำมและมัน่คง ส่วนผู้ทีต่รงกนัข้ำมคอืมกี�ำลังกำย ก�ำลังใจและสติปัญญำน้อย

อำจจะก้ำวผ่ำนไปด้วยควำมทกุข์ระทมและหวัน่ไหวไม่แน่นอนบำงครัง้บำงตอนของกำรด�ำเนนิชวีติเมือ่เจอ

 37
 พุทธกิจประจ�ำวัน ๕ ประกำรของพระพุทธเจ้ำ คือ ๑.ปุพฺพณฺเห ปิณฺฆปำตญฺจ เวลำเช้ำเสด็จบิณฑบำต  

๒.สำยณฺเห ธมฺมเทสน� เวลำเย็นทรงแสดงธรรม ๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวำท� เวลำค�่ำประทำนโอวำทแก่เหล่ำภิกษุ  

๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน� เที่ยงคืนทรงตอบปัญหำเทวดำ และ ๕. ปจฺจุสฺเสว คเต กำเล ภพฺพำภพฺเพ วิโลกน� จวนสว่ำง

ทรงตรวจพิจำรณำสัตว์ที่สำมำรถและที่ยังไม่สำมำรถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม่ (ที.สี.อ.(บำลี) ๑/๔๖-๔๘ 

องฺ.เอกก.อ. (บำลี) ๑/๕๖-๖๑).

 38
 อบำยภูมิ ๔ คือ ภำวะหรือที่อันปรำศจำกควำมเจริญ ได้แก่ นิรยะ นรก, ติรัจฉำนโยนิ ก�ำเนิดดิรัจฉำน,  

ปิตติวิสัย แดนเปรต, อสุรกำย พวกอสูร (ขุ.อิติ. (บำลี) ๒๕/๓๐๑)

 39
 พระไพศำล วิสำโล, เหนือควำมตำย	จำกวิกฤตสู่โอกำส, หน้ำ ๑๑๒.
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กับมรสุมอำจจะพ่ำยแพ้ ด�ำเนินชีวิตด้วยควำมย�่ำแย่ ไม่มีทำงแก้ไข หรือปล่อยไปตำมวิถีทำงแห่งปัญหำที่

ซัดเซเข้ำมำกระทบกับชีวิตอย่ำงไม่ขำดสำย จนเอำชีวิตแทบไม่รอด

 ธรรมชำติได้สร้ำงท้ังมนุษย์และสัตว์ให้ต่อสู้อุปสรรคให้ออกแรงท�ำควำมมำนะพยำยำม ถ้ำมิฉะนั้น

ก็ไม่สำมำรถจะมีชีวิตอยู่ได้ ปลำต้องว่ำยทวนน�้ำ จึงจะหำอำหำรได้ มนุษย์เรำก็ควรจะเป็นเช่นเดียวกัน  

เรำจะมชีวิีตอยูไ่ด้ ก่อร่ำงสร้ำงฐำนะของเรำได้ จะหล่อหลอมอนำคตขึน้ได้เรำจ�ำต้องเผชญิกบัอปุสรรค ชวีติ

ที่ไม่เคยเผชิญกับอุปสรรคจะไม่มีควำมก้ำวหน้ำแม้แต่อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ว่ำวที่จะขึ้นสูงได้ ก็เพรำะมัน 

ต้ำนลม ยิ่งต้ำนลมแรง มันก็ยิ่งสูงขึ้น ว่ำวที่จะปลิวไปตำมลมนั้นก็คือว่ำวที่ขำดลอยซึ่งจะไปตกที่ไหนก็ไม่รู้ 

แต่ว่ำวที่ยังมีสำยป่ำนดึงรั้งอยู่มันจะขึ้นสูงได้ด้วยกำรต้ำนลม ถ้ำหมดลม ว่ำวก็จะตก ชีวิตของมนุษย์เรำ 

ก็เช่นเดียวกัน ขอให้เรำมีโอกำสได้พบอุปสรรคมำก ๆ ขอให้เรำมีโอกำสเผชิญภัยมำก ๆ เรำจะสูงขึ้น  

แต่ถ้ำเรำไม่เคยพบอปุสรรค ไม่เคยเผชิญควำมทกุข์ยำก ไม่เคยผจญภัย เรำจะไม่มคีวำมก้ำวหน้ำอย่ำงหนึง่

อย่ำงใด อปุสรรคนัน้คอืเทพบุตรทีแ่ปลงตวัเป็นมำรร้ำย เทพบตุรกเ็หน็ว่ำเรำไม่มปีระโยชน์อะไรทีจ่ะมีชวีติ

อยู่ในโลก ปล่อยให้ตำยเสียดีกว่ำ แต่ถ้ำเรำสู้ เทพบุตรนั้นก็จะส�ำแดงร่ำงที่แท้จริง และช่วยเรำ ให้ประสบ

ควำมส�ำเร็จให้ประสบควำมก้ำวหน้ำ ฉะนั้น เรำจึงควรจะถือว่ำอุปสรรคไม่ใช่ตัวมำรร้ำย แต่เป็นเทพบุตร

จ�ำแลง จ�ำแลงมำด้วยควำมตัง้ใจดีต่อเรำ จ�ำแลงมำเพือ่ทดลองเรำหรอืสอนให้เรำต่อสู ้และเมือ่เรำต่อสูแ้ล้ว

เทพบุตรก็จะให้รำงวัลแก่เรำ ผู้ที่เคยชินต่อกำรต่อสู้อุปสรรค ย่อมจะมีควำมเชื่อและควำมเข้ำใจดังที่ 

กล่ำวแล้วข้ำงต้น และครำวใดที่เขำได้พบอุปสรรค ครำวนั้นเขำก็มั่นใจ ว่ำเทพบุตรได้จ�ำแลงมำช่วยเขำ  

เขำพร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคเรื่อย ๆ ไป ต�ำรำจิตวิทยำเรื่องหนึ่ง ได้เล่ำถึงบุคคลผู้หนึ่งซึ่งต้องเผชิญ

อุปสรรคในกำรงำนหลำยอย่ำงหลำยประกำร ไม่มีเวลำสิ้นสุดและเขำก็แก้อุปสรรคอันนั้นให้ลุล่วงไป มีคน

มำถำมเขำว่ำเขำสำมำรถแก้ไขอุปสรรคอันน้ัน ผ่ำฟันให้ลุล่วงไปได้ด้วยวิธีใด เขำตอบว่ำ ด้วยกำรคิดว่ำ

อุปสรรคข้ำงหน้ำยังจะมีมำอีก และเขำจะต้องพบอุปสรรคเรื่อยไป เขำถือว่ำอุปสรรคเป็นของธรรมดำ 

กิจกำรอันใดที่ปรำศจำกอุปสรรค กิจกำรอันนั้นเป็นกิจกรรมที่ผิดปรกติและไม่ควรจะไว้วำงใจเลย  

ควำมตลอดปลอดโปร่งในวันนี้ อำจเป็นอุปสรรคอันแรงร้ำยในวันหน้ำ พบกับอุปสรรคเสียวันนี้ทีเดียว 

ดีกว่ำ
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  ดังนั้น ชีวิตที่สมบูรณ์ต้องมีอุปสรรค ชีวิตท่ีขำดอุปสรรคจึงเหมือนชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์หรือชีวิตท่ี 

แปลกประหลำด ในบรรดำอุปสรรคท่ีส�ำคัญในชีวิตทุกประเด็นท่ีได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นนั้น เป็นเพียง 

บททดลองของชีวิตเท่ำนั้น ใครที่มีควำมแข็งแกร่งและผ่ำนกำรฝึกฝนอบรมกำย วำจำ และจิตใจด้วยหลัก

พทุธธรรมเท่ำนัน้ จงึจะสำมำรถครองตน ครองคน และครองงำนได้อย่ำงยอดเยีย่ม ฉะนัน้ ควรเริม่ต้นศกึษำ

และน้อมน�ำหลักพุทธธรรมมำประพฤติปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เพื่อน�ำพำชีวิตสู่สันติสุขอย่ำงแท้จริง
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