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คําถาม 3: ทําอยางไรชีวิตจึงจะมีความสุขทามกลางหนี้คะ? ดิฉันพยายามอานขอเขียนของอาจารยหลายเรื่องแลว
รูสึกอบอุนใจ เหมือนไดที่ปรึกษาคนหนึ่ง แตขณะนี้ดิฉันกําลังวิตกกังวลเรื่องหนี้สินมากดวยพิษสงจากธุรกิจแยลงใน
ปจจุบัน ทานอาจารยมีวิธีแกหรือทําใจอยางไรคะ (ทัศนวรรณ/อยุธยา)
คําตอบ: ที่จริงแลว ทุกคนลวนแตมีหนี้สินครับ ไมควรคิดไปวาเราแบกภาระหนี้สินหนักไปคนเดียวจนตองทอแทใจเลย
ครับ กอนที่จะตอบปญหาของคุณ ผมอยากใหคุณและบรรดาชาวพุทธที่บังเอิญผานมาอานเวปไซตนี้ไดมองหนี้สิน
ตามแงพุทธใหถูกตองรวมกันเสียกอน หนี้ตามความหมายที่ใชในพระไตรปฎก มีความหมายเปน 2 ระดับครับ
นัยที่หนึ่ง คือหนี้ที่เปนทรัพยสินซึ่งยืมเขามาในปจจุบันชาติ ไมวาจะเปนเงินหรือขาวของ พระพุทธเจาตรัสไวชัดเจน
วา อิณาทานมฺป ภิกฺขเว ทุกฺขํ โลกสฺมึ กามโภคิโน (องฺ.ปฺจก.22/316/393) ‘การกูยืมเปนทุกขของผูบริโภคกามในโลก’
เมื่อยืมคนอื่นมาแลว ก็ตองซื่อสัตยนําไปใชคืน บางทีคนใหกูก็หนาเลือด หวังจะไดกําไรเกินควรจากการปลอยเงินให
กู ครั้นใหกูแลวก็จะทวงหนี้แบบหนาเลือดก็มี เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสไวเปนวินัยใหสงฆซักอันตรายิกธรรมผู
บวชวามีหนี้สินติดตัวหรือปลาว ภาษาบาลีวา อนโณสิ แปลวา ‘เจาเปนบุคคลที่มีหนี้สินหรือปลาว?’ (วิ.มหา.
4/142/188) เพราะอาจมีเจาหนี้ตามมาทวงหนี้ขณะเปนพระ ทําใหจิตใจไมสงบ นอกจากนั้น ยังอาจทําใหสังคมสงฆ
เปนแหลงกบดานของบรรดาลูกหนี้ซึ่งจะทําใหสถาบันสงฆเปนที่วิพากษวิจารณได ฉะนั้น ถาตองการดํารงชีพตาม
วิถีพุทธ ก็ควรเปนลูกหนี้ที่ดี ถึงบางครั้งตองใชเวลาบาง ก็ไมควรบิดพริ้วหรือบายเบี่ยง เปนหนี้เปนสินใครก็ควรจะ
บันทึกไวใหประจักษเพื่อเตือนสติ เสร็จแลวเมื่อมีเงินมีทองพอจะไปใชคืนก็คอยนําไปใชคืน เพราะเงินทองหรือ
สิ่งของเมื่อยืมคนอื่นมาแลว หากไมใชคืนก็จะกลายเปนหนี้เวรหนี้กรรมในภพตอไป ภายใตกฎแหงกรรมในจักรวาลนี้
ไมมีทางที่ใครจะเสียเงินแบบปลาวๆ เพราะถึงผูคืนไมไดคืนในชาตินี้ ชาติตอไปก็ตองคืนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู
ดี
อยางไรก็ดี คนเปนเจาหนี้ก็มี 2 ประเภทซึ่งชาวพุทธตองระวัง กลาวคือ 1.ประเภทหนาเลือด เพราะละโมบจัดไม
ปฏิบัติธรรม หวังจะปลอยเงินกูแลวไดดอกเบี้ยมากๆ โดยเฉพาะดอกเบี้ยผิดนัด คนพวกนี้ก็สุดโตง ทุกวันนี้ก็มีใหเห็น
ดังเชนบรรดานายธนาคาร บริษัทไฟแนนซและเจาหนี้เงินกูนอกระบบเปนตน พวกนี้ทํานาบนหลังคน ในภพตอไป ถา
ไมไปเกิดในนรก, เปนเปรตก็สัตวเดรัจฉานเพราะความโลภนั้นเปนเหตุ 2.ประเภทใจบุญ ประเภทนี้เปนผูปฏิบัติตาม
วิถีพุทธ หมายถึงเจาหนี้ที่ใหกูหนี้ดวยมีจิตใจเมตตากรุณา พระพุทธเจาทรงสอนใหมีความเมตตาตอสรรพสัตวซึ่ง
รวมทั้งเพื่อนมนุษย ทรงสอนถึงทานบารมี ทรงสอนเรื่องจาคะ (ความเสียสละ) เพื่อใหมนุษยมีความเปนผูใหตอกันใน
สังคม การชวยเหลือเพื่อนมนุษยมีทั้งชวยดวยกําลังทรัพย ชวยดวยกําลังสติปญญา ชวยดวยการใหคําแนะนําที่ดี
ชวยดวยการขวนขวายประกอบกิจ การชวยเหลือดวยทานก็ดี การใหกูยืมเงินโดยไมมีดอกเบี้ยก็ดีลวนแตเปนสวน

หนึ่งของทานบารมีทั้งสิ้น ผลของทานบารมีก็คือยิ่งใหก็ยิ่งทําใหตัวเองมี โลกเรามันแปลกตรงที่วายิ่งใหก็ยิ่งไดรับ
ตอบแทน เพราะการใหเปนบุญกุศลแกตัว ดังนั้น การใหก็เทากับเปนวิธีสรางสวัสดิการใหแกตัวเองหรือฝากออม
ทรัพยไวที่ผูอื่นนั่นเองถาพิจารณาระยะยาว เพราะผูใหยอมไดรับการใหตอบแทนในอนาคต มีพุทธวจนะตรัสไวใน
จูฬกัมมวิภังคสูตรวาบุคคลเกิดมาร่ํารวยเพราะอานิสงสของการใหทาน ก็แปลวายิ่งใหยิ่งไดรับคืน ตัวอยางเศรษฐีที่
ไดรับผลตอบแทนจากการใหประจําก็คืออนาถปณฑิกเศรษฐี ซึ่งยิ่งใหทาน ทรัพยสินก็ยิ่งเพิ่มพูน ฉะนั้น ทันทีที่
บริจาคใหแบบใหปลาวหรือวาใหหยิบยืมโดยหวังตอบแทนในกาลขางหนา ก็ลวนแตจะสงผลดีตอชีวิตผูใหทั้งสิ้น
ดังนั้น การใหกูยืมโดยไมหวังผลตอบแทนก็ถือเปนการปฏิบัติธรรมขอทานบารมีอยางหนึงเหมือนกัน พระพุทธเจาก็
ยังเคยใหอยางหนัก ในชวงที่เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร
นัยที่สอง คือหนี้เวรหนี้กรรม ไมมีใครเลยเกิดมาโดยไมมีหนี้ เพราะหนี้เกิดมาจากกรรมที่เคยทําในอดีต พระพุทธเจา
ตรัสไวเดนชัดวา สพฺเพ สตฺตา กมฺมทายาทา (ม.ม.13/88/84) ‘สัตวทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเปนทายาท’ เมื่อทํากรรมใด
ไวก็ตองรับผลของกรรมนั้น ยกตัวอยางเชน หากไปยักยอกหรือขโมยทรัพยผูอื่นมา แมจะไมไดใชคืนแตเมื่อเกิดใน
ภพตอไป ก็ยอมจะกลายเปนคนยากคนจน หรือมิฉะนั้น พอไดเงินมาก็ไมมีทางเก็บเงินไดอยู เพราะกรรมจะกระตุน
ใหใชเงินตลอดเวลา ดังที่บางคนมีความสุขกับการใชเงินอยางสุรุยสุราย ดังนั้น จึงอยาไปคิดวาไปยักยอกหรือโกง
ทรัพยผูอื่นไดมาแลวจะหนีรอด แมวาบางครั้งการยืมเงินผูอื่นหรือเอาทรัพยสินผูอื่นมาใชจะกระทําไปโดยไมไดทํา
สัญญา หรือบางครั้งแมจะทําสัญญา (อยางพวกนายธนาคารหนาเลือดทั้งหลายทําอยูเดี๋ยวนี้) คนพวกนี้ก็จะรับ
กรรมที่ตัวเองทําทั้งสิ้น เพราะระบอบทุนนิยมจัดเขาในวัตถุนิยม วิถีปฏิบัติของนายทุนพวกนี้จึงจะทําใหตัวผูปฏิบัติ
ตองตกนรกในภพหนาเพราะการเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษยอยางแนนอน
ดั ง นั้ น ทุก คนที่ เ กิ ด มาลว นแต มี ห นี้ ทั้ ง นั้น ครั บ คนที่ ไ ม มี ห นี้ สิ นอี ก ต อ ไปคื อ คนที่ ห มดสิ้ นกิ เ ลส ดั ง มี ข อ ความใน
พระไตรปฎกที่มีผูกลาวยกยองพระพุทธเจาวา ‘เปนผูทรงไมมีหนี้’ รายละเอียดมีวา ‘ขาแตพระองคผูมีความเพียร ผู
ทรงชนะสงคราม พระผูทรงนําหมู พระทรงหาหนี้มิได โปรดเสด็จลุกขึ้นทองเที่ยวโปรดสัตวในโลกดวยเถิด’ (อุฏเฐหิ วีร
วิชิตสงฺคาเม สตฺถวาห อนณ วิจร โลเก: วิ.มหา.4/8/10) ฉะนั้น คนทุกคนหรือสัตวทุกจําพวกลวนแตตกอยูในวังวนผล
กรรมทั้งสิ้น โดยนัยนี้ เจาหนี้ก็ไมพนเวรกรรมไปไดเชนเดียวกัน หากใหกูหนี้แลวโกงหรือหาชองทางเอารัดเอาเปรียบ
อยางนายธนาคาร, บริษัทไฟแนนซ, เจาหนี้นอกระบบ คนพวกนี้มีทางไปดุจเดียวกัน กลาวคือ หากไมเกิดเปนพวก
เปรต, สัตวนรกก็ตองไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานเพราะการฉอโกง ไมวาจะโกงโดยถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
ขณะเดียวกัน เจาหนี้ที่มีจิตใจเปนธรรม โอบออมอารีและคอยชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่มากูหนี้ยืมสินก็ควรจะเขาใจวา
การใหกูหนี้ยืมสินนั้นเปนการปฏิบัติธรรม กลาวคือบําเพ็ญทานบารมีอยางหนึ่ง เพราะไดชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่ตก
ทุกขไดยาก ชวยแลว นอกจากจะไดบุญกุศลในขณะที่ชวย เงินทองที่ชวยก็จะไดรับการสงคืน ไมไดหายไปไหนดวย
ผลจากการที่ชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางนี้ เมื่อตกตายไป และมาเกิดเปนมนุษย เมื่อตองตกอยูในภาวะเดือดรอน ก็
จะมีคนยื่นมือ เขามาชวยเหลือ เราจะเห็นว ามีคนไทยหลายคนในยามวิก ฤติ ก็มักจะมีคนใหค วามชวยเหลือจน
สามารถทรงตัวอยูได ที่จริงแลว นี่ก็ลวนแตเปนผลของการที่ไดเคยชวยเหลือผูอื่นทั้งสิ้น สิ่งที่ผมอยากเนนก็คือ

สังคมพุทธแทควรจะชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ลูกหนี้ก็ควรซื่อสัตยกับเจาหนี้ ฝายผูมีเงินก็ควรเอื้อเฟอเผื่อแผ
แกคนยากคนจนที่เดือดรอน ไมควรปดประตูเสียเลย
ผมคิดวาถาคนไทยเขาความหมายของ ‘หนี้สิน’ โดยนัยพุทธแลว คนไทยจะสงเคราะหกันมากขึ้น คนใหคุณกูก็จะมี
ใจเมตตากรุณาคุณมากยิ่งขึ้น ถาคุณตองการจะหาความสุขในชีวิตทามกลางหนี้ ผมคิดวาคุณควรจะทําในสิ่งตอไปนี้
1.ใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พยายามหารายไดเพิ่ม ลดรายจายลงและ ไมพยายามใหตนเองมีรูรั่วดวย
อบายมุข เชน ติดบุหรี่ ติดเหลา ติดการพนัน ติดหวยหรือใชจายสุรุยสุราย ถาคุณไมปรับพฤติกรรมการใชจาย อยา
กอหนี้เพิ่มโดยไมจําเปน โดยเฉพาะหนี้ที่ไมไดกูมาลงทุน ตอใหคุณมีเงินทองเก็บไวเปนเลาก็ไมเหลือครับ 2.พยายาม
ชดใชหนี้ ตอไป อยางมี สติ ถา ไมมีก็ไ มตองหนี ตามหลัก ทั่วไปที่วา ‘ไมมี ไมหนี ไมจาย’ ถาเกิน กําลังจนตองถูก
ฟองรองถึงศาล ก็ปลอยใหเปนไปตามกระบวนการซึ่งในที่สุดแลว ศาลก็คงจะตัดสินใหคุณชดใชคืน แตจํานวนที่ชดใช
คงไมมากเทาที่ธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซเรียกเก็บ 3.ทําใจปลอยวางเสีย ดํารงตนอยูในศีลธรรมดวยการรักษาศีล
และฝกสมาธิมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ดี เมื่อคุณมองเห็นทุกขหรือมองเห็นโลกมากยิ่งขึ้น คุณก็จะรูเองวาชีวิตที่เปนสุขที่สุดในโลกคือการอยูอยาง
สันโดษ ยินดีตามมีตามไดและรูจักพอเพียงภายใตรมเงาของพระพุทธศาสนา ซึ่งปลอดจากการแกงแยง ชิงดีชิงเดน
กัน ความสุขนี้ไมสามารถหาไดจากกองเงินกองทอง ไมสามารถหาไดจากตําแหนงใหญโตหรือจากแหลงอื่นใด แต
จะหาไดเมื่อจิตของคุณสงบเทานั้น ที่สําคัญ ถาคุณอยูในฐานะที่พอจะชวยคนอื่นที่มีความทุกขยากกวาคุณได ก็จง
ชวย หรือเมื่อฐานะดีขึ้นมาแลว เมื่อมีคนมาขอกูคุณก็ควรชวยเหลือตามกําลังซึ่งจะเปนการสะสมกองบุญแกตัวคุณ
เองโดยแท

