ทําไมชาวพุทธจึงมีความเครียดหนัก ?
พระราชสุทธิญาณมงคล
D037
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๐ สื่อมวลชนฉบับหนึ่งไดเสนอขาวชวนให
คิด เชิงจริยธรรม ความวา บริษัทที่ปรึกษาดานความเสี่ยงทางการเมือง และ
เศรษฐกิจที่ใชอักษรยอวา เพิรด แหงประเทศฮองกง ไดจัดอันดับความเครียดของ
พลเมืองประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเซีย ดวยมาตราวัดความเครียดไดสถิติความเครียด
๖ อันดับดังนี้ : มีความเครียดระดับ ๑ ไดแก พลเมืองประเทศเวียดนาม สถิติ ๘.๕
มีความเครียดอันดับ ๒ ไดแก พลเมืองประเทศเกาหลี สถิติ ๘.๒
มีความเครียดสูงอันดับ ๓ ไดแก พลเมืองประเทศไทย สถิติ ๗.๘
มีความเครียดสูงอันดับ ๔ ไดแก พลเมืองประเทศจีน, ฮองกง, ญี่ปุน,
สิงคโปร, อินโดนีเซีย และฟลิปปนส สถิติ ๖.๗
มีความเครียดสูงอันดับ ๕ ไดแก พลเมืองประเทศมาเลเซีย สถิติ ๕.๖
มีความเครียดสูงอันดับ ๖ ไดแก พลเมืองประเทศไตหวัน สถิติ ๕.๕
นอกจากสถิติดังกลาว เพิรดยังไดสถิติในดานที่มีความเครียดนอยที่สุดไว
ดวยวา ชาวอินเดียมีความเครียดนอยที่สุด
หลายคนสงสัยวา ทําไมชาวอินเดียจึงมีอารมณดี เครียดนอยที่สุด
ทําไมชาวพุทธจึงมีความเครียดหนัก

๑

ในปญหานี้ นาจะชี้แนะใหเห็นความจริงวา ชาวอินเดียโดยทั่วไปนั้น เขา
เปนคนทะเยอทะยานนอยที่สุด คนวรรณะต่ําสุดของอินเดีย เปนคนที่ลําบากยากจน
มากที่สุด คุนเคยชินชาอยูกับความลําบากยากไรมากที่สุด มีชีวิตอยูดวยอาหารการ
กินนอยที่สุด อาศัยอยูที่อาศัยที่เปนกระทอมนอย ๆ หาความสะดวกสบายไดนอย
ที่สุด ไดรับอันตรายจากภัยธรรมชาติมากที่สุด สรุปวา ยอมรับรูทุกขความเจ็บไข
ความผิดหวัง ความรอน ความหนาว และการเหยียดหยามกาวราวมาบอยทุก
รูปแบบ โดยเห็นวาทุกขเหลานั้นคือเพื่อนสนิทในชีวิตของเขา
ดวยเหตุนั้น นาจะเปนผลทําใหเขาเครียดนอยที่สุด สวนชาวไทยเรา มี
ความเครียดมากติดอันดับ ๓ ของเอเซีย อยางไมนาเชื่อ
ไมนาเชื่อเพราะอะไร เพราะชาวไทยมีพระพุทธศาสนาประจําชาติ มีพุทธ
ธรรม เปนโอสถยาวิเศษที่ปองกันบรรเทาและแกทุกขไดรอยแปด มีพระสงฆเปนครู
ชั้นยอดคือ แนะนําใหทําดี ใหหมดทุกขไดสิ้นเชิง
แตเหตุไรชาวไทย จึงมีความเครียดหนักหนาเชนนั้น คนโดยทั่วไปมักจะ
เขาใจกันวา เพราะปญหาเศรษฐกิจรุมเรา ทําใหคนไทยอยูสบาย ๆ หรือสุขสําราญ
อีกตอไปไมได
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๒

แตถาจะลงลึกไปอีก เราจะเห็นสาเหตุสําคัญยิ่งไปกวานั้น ก็เราไมไดใช
พระพุทธศาสนา เปนเครื่องจรรโลงใจกันเลย ทั้ง ๆ ทีร่ ูกันดีวา ศาสนาเปนที่พึ่งทาง
ใจ
ที่พึ่งทางกาย เรามีกันพอสมควรแลว คือ เรามีอาหารพอกิน เรามี
เครื่องนุงหมพอใช เรามีบานเรือนพออยู เรามียาแกโรคทางกาย หลายตอหลาย
อยาง
แตที่พึ่งทางใจ เราขาดแคลนอยูเปนประจํา ทําไมจึงขาดแคลน ก็
เพราะเราไมคอยอยากใชธรรมะ ไมอยากสนใจ ทางพนทุกขหรือทางระงับดับความ
เรารอนใจในชีวิต โดยเราเห็นวา ไมจําเปน และไรสาระ ชวยอะไรไมได โดยปลอย
ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจาใหเปนของไรคาไปเสียเฉย ๆ
ถาเราจะมาสนใจกันหนอย ศึกษา และอบรมตามหลักธรรมสําคัญ ๆ ของ
พระพุทธศาสนา
ใหรูวาอะไรคือทุกข อะไรคือเหตุแหงทุกข อะไรคือความดับทุกข และอะไร
คือวิธีทําใหสิ้นสุดความทุกข
และหลักธรรมประกอบอื่น ๆ อีกไมกี่ขอ เชน เรื่องโลกธรรม ๘ เรื่อง
สันโดษ เรื่องกฏแหงกรรม เรื่องการแผเมตตา และเรื่องไตรลักษณ เปนตน
เราก็จะไมตองพายแพแกความเครียด ซึ่งมันเปนเรื่องทางกายมากกวา
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๓

บางที เพียงเรื่องโลกธรรมเรื่องเดียว ถาเรารูซึ้งจนยอมรับไปคิดพิจารณา
อยูบอย ๆ เราก็สามารถระงับยับยั้งทุกขระทมที่โหมโรมรันเราไดสําเร็จงาย ๆ
ในโลกธรรม ๘ นั้น พระพุทธองคทรงสอนใหเรารูความจริง หรือธรรมชาติที่
ทุกชีวิตจะตองไดรับเสมอเหมือนกัน
ไมมีผูวเิ ศษอยูเหนืออํานาจโลกธรรม ๘
กลาวคือ
๑. มีลาภ แลวก็ ตองเสื่อมลาภ
๒. มียศศักดิ์ แลวก็ ตองเสื่อมยศศักดิ์
๓. มีสรรเสริญ แลวก็ ถูกนินทา
๔. มีสุข แลวก็ ตองมีทุกข
- เปนไปไมไดที่จะมีแตลาภร่ํารวยลนไมหยุด
- เปนไปไมไดที่จะมีแตยศศักดิ์อัครฐาน ไมเสื่อม
- เปนไปไมไดที่จะมีแตคํายกยองสดุดี ไมถกู ดาวา
- เปนไปไมไดที่จะมีแตสุขสนุกสนาน ไมทกุ ข
อยูวาง ๆ ณ ที่สงบสงัด ทําใจใหเปนสมาธิ คิดพิจารณาตามที่วา มา จิตที่
ผิดหวัง มีทุกข จะคอย ๆ มั่นคงมีเหตุผล คลายความทุกขได
พระพุทธองคทรงสอนชาวโลกไวแจมแจงแลว แตผูเครียดทั้งหลาย มิไดใส
ใจสนใจ มิไดนํามาพินิจพิจารณา จึงตองเครียดหนัก
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๔

ผูที่จะอยูในโลกไดอยางสุขสบายไมเครียด จะตองเปนผูยอมรับรู
ยอมรับทราบ ยอมใหตนไดรบั ทุกข โดยไมมีการปฏิเสธ (กายจะทุกขก็ให
เขาทุกข)
คลาย ๆ วา แสวงหาสุขบนกองทุกขของตน คือ เห็นทุกขเปน
เพื่อนคูชีวิต เห็นความลําบากเปนทางแหงเกียรติยศ เห็นความโศกสลดเปน
รสชาติของชีวิต ชีวิตที่เกรียงไกรเลิศล้ํา ตองมีสีสนั ตองสามารถแสดง
บทบาทโลดโผนไดอยางดี
มิใชชีวิตที่ลองลอยมาสบาย ๆ ดังพระราชนิพนธ ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ วา
“หนทางไปสูเกียรติศักดิ์ จักประดับดอกไมหอมหวลยวนจิตไซร บ มี”
อาจมีคนคานวา “พูดหรือสอนเขานะ มันแสนยาก แตพอจะทําเอง มัน
ยากนักยากหนา คนสอนนะยังไมเคย เปนหนี้สินใครเปนรอย ๆ ลาน ยังไมเคยถูก
พิษรายถึงขนาดบริษัทพัง ธุระกิจลมจม ตกงาน เงินขาดมือ จึงนึกวาจะแกทุกขได
งาย”
ถึงอยางนั้น ก็ไมควรเครียด ไมควรตายอยูดีนั่นเอง เหตุผลก็คือ
เรายังมีรางกาย ยังมีความรู ยังมีความสามารถ และยังมีคุณคาตอสังคม
มากตอมาก
- ไมตายเสีย ก็คงมีโอกาสปลอดโปรงสวางไสวในชีวิต
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๕

- ไมตายเสีย ก็ยังมีโอกาสทํางานอื่น ๆ กอบกูฐานะได
- ไมตายเสีย ก็คงจะมีเพื่อนผูสามารถมาชี้แนะอุมชู
- ไมตายเสีย ก็คงมีโอกาสทํางานขอทุเลาหนี้ หรือใชหนี้ได
ถึงไมอาจใชหนี้หมดไดจริง
คุณคาของเราบางจนได

เราก็ยังมีโอกาสพบผูเห็นอกเห็นใจ

ผูเห็น

ในเมื่อพระพุทธเจาทานสอนวา ความสุขไมเที่ยงแท เปนจริง เราก็ตอง
เขาใจตอไปวา ความทุกข ก็ไมอยูกับเราตลอดไปดอก (ทุกขก็หมดไปได) มีทาง
สวางไสวอยูในความมืดแนนอน ถาเราไมดวนดับอนาคตของตัวเองงาย ๆ
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๖

