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ฉบั บ

วิกฤตสังคมปจฉิมวัย

ข้อคิดส�ำหรับปัจฉิมวัย
ตาใหม่ (แต่) ใจเดิม
จงมี ‘ตาใหม่’
อย่าปล่อยไว้จน ‘ตาแก่’
แต่ จงมี ‘ใจเดิม’
อย่าปรุงเสริมจน ‘ใจแปร’
ปปัญจา

เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัย ประจ�ำเดือนมกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ฉบับนี้ เป็นฉบับ วิกฤติสงั คมปัจฉิมวัย ซึง่ จัด
ท�ำเป็นพิเศษส�ำหรับบุคคลปัจฉิมวัย หรือจะเรียก สูง
วัย ก็คือความหมายเดียวกัน เพียงแต่ค�ำว่า ปัจฉิมวัย
เป็นภาษาบาลี และเป็นค�ำทีม่ ใี ช้ในพระไตรปิฎก ทีใ่ ช้
เรียกผู้ที่มีวัยอยู่ในระหว่างบั้นปลายของชีวิตนั่นเอง
ขณะนี้ทั่วโลกก็ว่าได้ ประสบปัญหาเดียวกัน
คือ มีผู้สูงวัยมากกว่าวัยอื่น ท�ำให้แต่ละประเทศต้อง
แสวงหาหนทางแก้ไขว่าจะท�ำอย่างไร ในเมือ่ มีผสู้ งู วัย
จ�ำนวนมากเช่นนี้ จะไม่เป็นปัญหาต่อสังคม
ในความเป็ น จริ ง การที่ สั ง คมมี วั ย หนึ่ ง วั ย
ใดมากกว่าวัยอื่น จะไม่เป็นปัญหาเลย หากรู้จัก
หาวิธีจัดการ จัดสรรให้เหมาะสม ถูกควร ให้ได้
เกิ ด ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด ทั้ ง แก่ บุ ค คลในวั ย นั้ น ๆ
และแก่สังคมที่เขาเหล่านั้นอยู่อาศัย ซึ่งก็เป็นไป
คล้ายกันทั่วโลก จึงมีหลายประเทศหาทางแก้ไขด้วย
วิธีการต่างๆ ดังท่านผู้อ่านจะค้นพบได้ในบทความ
ต่างๆ ของวารสารฉบับนี้ ซึ่งจะให้แง่คิดชวนพินิจ
พิจารณา และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ตามความ
เหมาะสม
เรามีทงั้ รายงานข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้จากทางภาครัฐ
และองค์กรต่างๆ ซึง่ สนใจปัญหานีท้ กี่ ำ� ลังเกิดขึน้ ในโลก
และในฐานะเราเป็นปัจเจกบุคคล ควรมีทา่ ทีในเรือ่ งนี้
อย่างไร เพราะการสูงวัยเป็นเรื่องธรรมดา ธรรมชาติ
ที่เกิดและเป็นไปอย่างนี้ ไม่มีวันสิ้นสุด เราต้องอยู่กับ
ความจริงนี้ อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ แต่เราจะท�ำ
อย่างไร จึงจะอยู่กับสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาได้อย่างดี
ประนีประนอม และมีความสุขด้วยกันทุกฝ่าย
สังคมจะขับเคลื่อนไปได้ดีนั้น สมาชิกในสังคม
เริ่มที่ครอบครัว ก็ต้องมีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า
น้า อา หลากหลายช่วงอายุ   เราจะท�ำอย่างไรให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีช่องว่างระหว่างวัย
ความอบอุ่นใจ มีก�ำลังใจ และความสมานฉันท์ใน
ครอบครัว ต้องเริ่มจากผู้สูงอายุ ที่จะเป็นแบบอย่าง
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ที่ดี และให้ความรัก ความอบอุ่น แก่ลูกหลาน เป็น
ร่มโพธิ์ร่มไทร ที่ท�ำให้ลูกหลานมีความอบอุ่นใจ มี
ความมั่นคงทางใจ
โชคดี ที่ ป ระเทศไทยของเรานั้ น มี ค ่ า นิ ย ม
ประเพณี วัฒนธรรม ที่ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ ต่างกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมในซีกโลก
ตะวันตก ทีล่ กู หลานจะแยกตัวออกมาจากครอบครัว
เมือ่ ถึงวัยหนุม่ สาว ทิง้ ให้พอ่ แม่อยูต่ ามล�ำพัง และเมือ่
พ่อแม่แก่เฒ่าจริงๆ ก็ส่งไปอยู่บ้านพักคนชรา มีเจ้า
หน้าที่ดูแล ลูกหลานไปเยี่ยมบ้างบางครั้งบางคราว
ตามความสะดวก
ค่านิยมบ้านพักคนชราได้แพร่หลายเข้ามาใน
เมืองไทยนานนับหลายสิบปีแล้ว และดูเหมือนว่าจะ
เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ลูกหลานเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เฒ่าไม่
ไหว ก็ไปฝากไว้ตามบ้านพักคนชรา และคนชราหลาย
คนได้ตายที่บ้านพักคนชราเหล่านั้น ไม่ได้อยู่กับลูก
หลานในวาระสุดท้ายอย่างในสมัยก่อน
ถ้าคิดว่าการมีผู้สูงวัยจ�ำนวนมากเป็นปัญหา
ก็ควรที่จะมาร่วมมือกันท�ำให้ไม่เป็นปัญหา ซึ่งก็มี
หลากหลายวิธีการ แต่อย่างน้อยที่สุด ผู้สูงวัยควรมี
ความรูค้ วามเข้าใจว่า ควรเตรียมตัวอย่างไร ทัง้ ร่างกาย
และจิ ต ใจ ให้ เข้ ม แข็ ง พร้ อ มรั บ มื อ กั บ สภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป ความทรุดโทรมที่จะเกิดขึ้นทีละเล็ก
ละน้อย จนกระทั่งถึงเวลาปิดฉากชีวิต ที่ควรเป็นไป
อย่างมีคุณภาพที่สุด
ผูส้ งู วัยทัง้ หลาย หากเตรียมตัวพร้อม จะสามารถ
มีชีวิตสูงวัยอย่างมีคุณภาพได้ไม่ยาก ดังมีผู้สูงวัย
จ�ำนวนมากแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ มีคนชรา
หลายคนสามารถวิ่งแข่งมาราธอนเป็นร้อยกิโลเมตร
ได้ อ ย่ า งสบาย เช่ น คุ ณ ปู ่ ก ฤษณะ พรหมสาขา
ณ สกลนคร อายุ ๘๖ ปี สามารถวิ่งได้ร้อยกิโลเมตร
อย่างน่าอัศจรรย์ ที่เป็นเช่นนี้ได้ เพราะท่านผ่านการ
ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ จึงสามารถวิ่งทางไกลเช่นนี้ได้
ในต่างประเทศก็มีให้เห็น คุณย่า คุณยาย ที่อายุกว่า
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แปดสิ บ สามารถท� ำ อะไร
ประธานที่ปรึกษา
ต่างๆ ได้ อย่างน่าอัศจรรย์ใจ พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
เช่น ไปเรียนหนังสือต่อ จน
อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ
จบดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ไปวิ่ ง แข่ ง
พระมหาประนอม
ธมฺมาลงฺกาโร
ไปท�ำโน่นท�ำนี่ เป็นข่าวให้เห็น
บรรณาธิการบริหาร
มากมาย
พนิตา  อังจันทรเพ็ญ
ความแก่ชรานั้นอยู่ที่ใจ
panitaang@gmail.com
หากท�ำใจไม่ให้แก่ ก็อาจมีชวี ติ
รองบรรณาธิการ
อยู่ได้นานๆ ด้วยการเจริญ ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
อิทธิบาท ๔ เป็นต้น พระพุทธ- Acharak7153@gmail.com
ประสานงาน
เจ้าทรงเคยตรัสว่า การเจริญ
พระครู
ประคุณสรกิจ
อิทธิบาท ๔* สามารถช่วย
(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
ให้ มี อ ายุ ยื น นานได้ เพราะ
pk.krun21@gmail.com
ฉะนั้น ผู้ใดประสงค์จะมีอายุ
กองบรรณาธิการ
ยืนจึงควรท�ำตามค�ำสอนของ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
สำ�นักงาน : วัดจากแดง
พระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
จริ ง จั ง นอกจากจะท� ำ ให้
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
มีอายุยืนแล้ว ยังท�ำให้ชีวิตมี
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
คุณภาพอีกด้วย
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
หวั ง ว่ า วารสารฉบั บ โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
วิกฤติสังคมปัจฉิมวัย เล่มนี้ พิมพ์ครั้งที่ ๑ : เมษายน ๒๕๖๑
คงเป็ น คู ่ คิ ด ให้ กั บ สั ง คมที่
จำ�นวน ๕,๐๐๐ เล่ม
ปก
ก�ำลังคิดว่ามีปัญหา มีวิกฤติ
ยามปัจฉิมวัย
หากร่วมมือร่วมใจกันอย่างดี
ออกแบบ : พระครูวินัยธร
ปัญหานี้ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหา
ชัยยศ พุทฺธิวโร
ใหญ่โตอะไรนักหนา สามารถ
เครดิตภาพ
แก้ไขได้ด้วยปัญญา เพียงขอ
ชาคิโนภิกขุ, เขมา เขมะ,
ให้พวกเราทุกคนเจริญปัญญา
ต่อสวัสดิ์ สวัสดิ-ชูโต
ศึกษาธรรมะ แล้วธรรมะจะ และขอขอบคุณเจ้าของภาพ
เป็นที่พึ่งอันเกษมแก่มนุษย์ จากทาง Internet ทุกท่าน
ศิลปกรรม
ในทุกวัย ขอให้ทกุ ท่านมีความ
สหมิตรกรุ๊ปทีม
ปีติสุขกับการได้เกิดมาในโลก อุปถัมภอุปกรณคอมพิวเตอร
ได้ ท� ำ ประโยชน์ และเจริ ญ โดยคุณพัชรพิมล ยังประภากร
ก้าวหน้าในพระธรรม อันจะ ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์
‘สุวิมล’
น�ำชีวติ ให้รงุ่ โรจน์ตอ่ ไป ทัง้ ใน
จัดพิมพ์โดย
ภพนี้ และภพหน้า
คณะผู้จัดท�ำ

*มหาปรินิพพานสูตร ที.มหา.เล่ม ๒ ภาค ๑

สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

สารบั ญ
a วิสัชนาธรรม : สังคมปัจฉิมวัย วิกฤติจริงหรือ
พอจ.มหาประนอม ธมฺ ม าลงฺ ก าโร.....๓
a ปรารภธรรม : ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็น
ผู้สูงอายุ - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์...๑๓
a ธรรมกถา : สุขใจในวัยชรา
พระไพศาล วิสาโล....................................๑๙
a พระธรรมเทศนา :  เสน่ห์เย็นๆ
พระอาจารย์ชยสาโร..................................๒๔
a ปัญญาภิวัตน์ : ก่อนกายแตก
ธีรปัญโญ....................................................๓๑
a ปัญญารัตนะ : ความโกรธกับผู้สูงอายุ
วศิน อินทสระ............................................๓๕
a ในกระแสข่าว : ประชุมเตรียมการสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
กองบรรณาธิการ. .....................................๓๘
a เรื่องชุดพุทธบริษัท : สังคมปัจฉิมวัย ใครว่า
เป็นปัญหา - พุทธสาวิกา...........................๓๙
a มองเทศ - มองไทย : พระอุปคุตเถระ
จากพระธรรมกถึกถึงผู้ทรงอภิญญา (๒)
วิเทศทัยย์...................................................๔๓
a ใต้ฟ้าวัดจากแดง : รับสมัครบาฬีศึกษา.....๔๘
หากท่านผู้อ่านมีความประสงค์จะติดต่อ
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย หรือต้องการ
แสดงความเห็น ติชม หรือค�ำแนะน�ำใดๆ กรุณา
ติ ด ต่ อ ได้ ที่ อี เ มล pk.krun21@gmail.com
(พระครูประคุณสรกิจ หรือพระมหาการุณย์
กุสลนนฺโท) หรือเขียนจดหมายส่งถึง ทพญ.อัจฉรา
กลิ่นสุวรรณ์ ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐
ถ.ประโคนชัย ต.ปากน�ำ 
้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
๑๐๒๗๐ หรืออีเมล acharak7153@gmail.com
วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพ์ด้วยปัจจัยบริจาค
ของท่านผู้มีจิตศรัทธา โดยเลือกใช้กระดาษถนอม
สายตา เปี่ยมด้วยคุณค่าทางปัญญาเพื่อแจกเป็น
ธรรมทานและบริจาคไปตามห้องสมุดต่างๆ หาก
ท่านอ่านจบแล้ว ต้องการแบ่งปันธรรมทาน โปรด
ส่งต่อให้ท่านอื่นที่เห็นคุณค่า หรือมอบให้สถาบัน
ห้องสมุด วัด หรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ เป็นต้น
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป
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วิสัชนาธรรม
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

สังคมปัจ ฉิมวัย วิกฤติจริงหรือ ?
กราบนมัสการ
ท่านพระอาจารย์
ที่เคารพ ฉบับนี้
เราจะมาวิสัชนา
กันถึงปัญหาเรื่อง
วิ ก ฤติ ข องสั ง คม
ปัจฉิมวัยซึ่งเป็น
ปัญหาที่ทั่วโลกมี
การตืน่ ตัว หาทาง
แก้ ไ ขและจั ด การกั บ การเพิ่ ม จ� ำ นวนของ
ผู ้ สู ง อายุ โยมจึ ง มากราบเรี ย นถามท่ า น
พระอาจารย์ เพื่อขอค�ำแนะน�ำเจ้าคะ
ปุจฉา : ในพระไตรปิฎก มีค�ำศัพท์ไหนบ้าง
ที่มีความหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุเจ้าคะ
วิ สั ช นา : ในพระไตรปิ ฎ ก จะได้ ยิ น ค� ำ ว่ า  
ชิณโณ แปลว่า แก่ชรา, วุฑโฒ แปลว่า ผู้เฒ่า,
มะหัลละโก แปลว่า เป็นผู้ใหญ่, อัทธะคะโต
ล่วงกาล ผ่านกาลมาหลายกาล, วะโยอะนุป-

ปัตโต ผ่านวัยมาแล้วโดยล�ำดับ ผ่านมา ๓ วัย,
รัตตัญญู ผู้รู้ราตรีนาน คือมีประสบการณ์สูง,
อาตุระกาโย มีร่างกายกระสับกระส่าย, อะภิกขะณาตังโก เจ็บป่วยเนืองๆ และ เชฏโฐ คือ
ผู้เจริญ ผู้ใหญ่
ค�ำศัพท์เหล่านี้ มีนัยหมายถึง ผู้สูงอายุ  
อาตุระ (อาดูร) แก่ชรา คือ เก่าคร�่ำคร่าแล้ว,
มะหัลละกะ คือ โตขึ้นๆ ใหญ่ขึ้นๆ ใหญ่สุดแล้ว,
อัทธะคะโต คือ  ผ่านกาลเวลามา ล่วงเลยเวลา
มาแล้ว, วะโยอะนุปปัตตะ คือ ผ่านวัยมา ตาม
ล�ำดับ, วุฑฒะ วุฑโฒ คือ แก่เฒ่าแล้ว
ที่กล่าวมานี้คือค�ำศัพท์ในพระไตรปิฎกที่
หมายถึงผูส้ งู อายุ  สมัยก่อนเมือ่ เราเห็นใครเรียก
ท่านใดด้วยศัพท์เหล่านี้ คนที่อายุน้อยกว่า ก็จะ
กราบไหว้ ลุกขึ้นต้อนรับ เชื้อเชิญด้วยอาสนะ
เชิญนั่ง อะไรต่างๆ เป็นธรรมเนียม  ถ้าใครไม่ท�ำ 
ถือว่าผิดธรรมเนียม ทั้งพุทธ ทั้งพราหมณ์ก็สอน
ว่า อภิวาทนสีลสิ สฺ นิจจฺ ํ วุฑฒ
ฺ าปจายิโน จตฺตาโร
ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ แปลว่า  
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การมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่
ก็ท�ำให้ตัวเองมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ถ้าตาย
ไปแล้ว ก็ไปเกิดเป็นเทวดา ทางโลก เรียกผู้
มีอายุมากกว่าว่า อาวุโส ทางธรรม เรียกผู้มี
อายุน้อยกว่าว่า อาวุโส   เรียกผู้มีอายุมากกว่า
ว่า ภันเต
ปุจฉา : ตามหลักพุทธศาสนา   นับช่วงอายุ
อย่างไร  ที่จะบอกว่าใครเป็นคนแก่   เอาเกณฑ์
อะไรมาเป็นตัววัดเจ้าคะ
วิสัชนา : ถ้าจะนับแบบ พระอภิธรรม ทุกคน
เกิดปุ๊บแก่ปั๊บเลย หลังปฏิสนธิเลย แรกเกิดก็
เริ่มแก่แล้ว ชรามาตามกาล  เรื่อยๆ มา จนถึง
ชราสุดท้าย ถ้านับแบบ พระวินัย คือ พระบวช
ได้ ๑ - ๕ พรรษา เรียกว่า นวกะ, บวชได้ ๕ ๑๐ พรรษา เรียกว่า มัชฌิมะ, บวชได้   ๑๐ ๒๐ พรรษา เรียกว่า เถระ (แก่, มัน่ คง) พอบวชได้
ถึ ง ๒๐ พรรษาขึ้ น ไป เรี ย กว่ า มหาเถระ
(แก่มาก, มั่นคงมาก) นี่คือนับแบบพระวินัย
ปุจฉา : แล้วถ้านับแบบพระสูตรล่ะเจ้าคะ
วิสชั นา : นับอายุแบบ พระสูตร จะแบ่งเป็น ๓ วัย
คือ ปฐมวัย  มัชฌิมวัย  และ ปัจฉิมวัย  อายุขัย
ก็แล้วแต่ เช่น  ถ้าอายุขัย ๑๐๐ ปี ก็เอา ๑๐๐
มาแบ่ง ๓ ส่วน  แบ่งช่วงแรกเป็นปฐมวัย ช่วงที่
สองเป็นมัชฌิมวัย  ช่วงทีส่ ามเป็นปัจฉิมวัย นีค่ อื
การนับอายุแบบพระสูตร
ปุจฉา : อย่างนี้ โยมก็ยงั ไม่ใช่คนแก่ ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ถ้าหากนับแบบพระสูตร ก็ยังไม่แก่ แต่
ถ้านับแบบพระอภิธรรมก็แก่แล้ว
ปุจฉา : มีหลักธรรมอะไรบ้าง ที่ผู้สูงอายุควร
จะน�ำมาปฏิบตั เิ พือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ และสุขภาวะ
ที่ดีเจ้าค่ะ

วิสัชนา : หลักธรรมส�ำคัญที่ผู้สูงอายุควรน�ำมา
ปฏิบัติ คือ (๑) พรหมวิหาร ๔ (๒) อิทธิบาท
๔  และ (๓) อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕ และ (๔) เรื่อง
ทาน ศีล ภาวนา
ปุจฉา : ส�ำหรับหลัก พรหมวิหาร ๔ โยมพอจะ
เข้าใจว่าผู้สูงอายุควรจะมี แต่หลัก อิทธิบาท ๔
เกี่ยวข้องและส�ำคัญอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : ถ้าผู้สูงอายุมีอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ
วิริยะ จิตตะ วิมังสา ความรู้สึกแก่จะไม่เกิด
ขึ้น คือแก่แบบ active ไม่ได้แก่แบบ passive
แก่แล้วยังท�ำงานได้ดี ร่างกายแข็งแรง มีพลังใจดี
เรียกว่า “ยังมีไฟอยู่” คือ มี ฉันทะ ที่จะท�ำงาน,
มี วิริยะ ความเพียรพยายาม, มี จิตตะ เอาใจใส่
การงาน และ มี วิมังสา คือปัญญาวิจัย คิดค้น
คนแก่ประเภทนีไ้ ม่ตอ้ งรอขอความช่วยเหลือจาก
ใคร เขาจะตืน่ ตัว กระชุม่ กระชวย  กระฉับกระเฉง
อยู่ตลอดเวลา และเขาจะดูแลตัวเองได้ แม้
เกษียณแล้ว ก็จะไม่ปล่อยชีวิตให้จมกับความ
เหงา หาอะไรที่มีประโยชน์มาท�ำ   ท�ำให้มีชีวิต
ชีวาขึ้น ซึ่งหลักอิทธิบาท ๔ จะเป็นตัวช่วยได้
ปุจฉา : เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ โยมสงสัยอยู่ว่า ท�ำไม
ผู้สูงวัยบางท่านจึงดูไม่เหมือนคนแก่ แต่มีความ
กระตือรือร้นที่จะท�ำอะไรดีๆ อยู่ตลอดเวลา  
เพราะท่านมีอิทธิบาท ๔ นี่เอง พระอาจารย์
โปรดกรุณาอธิบายต่อด้วยเจ้าค่ะ
วิสัชนา :  เจริญพร คุณธรรมส�ำคัญข้อแรก ต้อง
มี พรหมวิหาร ๔ พรหม แปลว่า ประเสริฐ
หรือ ปู่ ส�ำหรับพ่อแม่ ก็คือผู้มีคุณธรรมเหมือน
พระพรหม หรือเป็นผู้มีคุณธรรมเหมือนปู่ เป็น
ผู ้ มี คุ ณ ธรรมที่ ป ระเสริ ฐ นี้ คื อ พรหม หรื อ
พรหมวิหาร พระพรหมต้องมีธรรม ๔ อย่าง คือ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
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ประการแรก ต้องมีเมตตา ปรารถนาดีกับ
ทุกคน, ใครมีทุกข์ก็สงสาร มีกรุณา คิดจะช่วย
ให้เขาพ้นทุกข์, มุทิตา ใครมีสุข เราก็ยินดี พอใจ
อนุโมทนาด้วย สุดท้าย ต้องมี อุเบกขา วางใจ
ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน ตัวอย่าง
เช่น พ่อแม่ต้องเมตตาต่อลูกทุกคน ลูกที่ก�ำลัง
ตกทุกข์ได้ยาก พ่อแม่ต้องกรุณา ลูกที่ประสบ
ความส�ำเร็จ พ่อแม่ต้องมีมุทิตา สุดท้าย เมื่อลูก
มีครอบครัว พึ่งตนเองได้แล้ว พ่อแม่ก็ต้องวาง
อุเบกขา คือ วางใจเป็นกลาง ปล่อยวางได้
วิสัชนา : หลักอภิณหปัจจเวกขณ์ส�ำคัญมาก คือ
หลักการฝึกใจอยู่เนืองๆ ต้องพิจารณาเนืองๆ
ถึงจะเป็นคนแก่แบบ active แต่หากไปเจอของ
จริง ในวันที่ต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อข้ามภพชาติ ก็
เศร้าซึมจนทรุดไปเลยก็มี ฉะนั้น ต้องพิจารณา
อภิณหปัจจเวกขณ์ ว่า ๑. เรามีความแก่เป็น
ธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้ ๒. เรามี
ความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความ
เจ็บไปได้ ๓. เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่
อาจล่วงพ้นความตายไปได้ ๔. เราจะต้องพลัด
อุเบกขา ไม่ใช่หมายถึงการวางเฉย แต่คือ พรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดา ไม่อาจ
การวางใจเป็นกลางว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรม ล่วงพ้นสิง่ เหล่านีไ้ ปได้ และสุดท้าย ๕. เรามีกรรม
เป็นของของตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็น เป็นของของตน เราท�ำกรรมใด ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ใครท�ำกรรม จักต้องเป็นทายาทของกรรมนั้น แล้ววันคืนล่วง
ใดก็ได้รับกรรมนั้น นี่คือลักษณะของอุเบกขา ไปๆ บัดนี้ เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่
จะท�ำให้พ่อแม่วางใจเรื่องลูกๆ ได้ บางที ลูกดื้อ
๕ ข้อนี้ ผู้สูงอายุต้องน�ำมาพิจารณาบ่อยๆ
มาก สอนไม่เชื่อ ลูกไม่ได้ดั่งใจ พ่อแม่หลายคน
จะท� ำ ให้ จิ ต ไม่ โ ลดโผนเกิ น ไป บางคนก� ำ ลั ง
ก็จะเครียดเรื่องลูก แต่ถ้าหากเราท�ำหน้าที่ของ
กระชุ่มกระชวย แต่หากไม่เคยพิจารณาหลัก
เราครบแล้ว ก็ต้องยอมรับ ต้องปล่อยให้เขาไป
ตรงนี้ พอมาเจอชีวิตที่ต้องพลัดพราก ก็ทรุด
ตามเหตุปัจจัยของเขา เราควรมีอุเบกขา คือ
ไปเลยก็มี ต้องพิจารณาเป็นขณะๆ อะภิณหะ
เรามีเมตตา มีกรุณา มีมทุ ติ าแล้ว ต้องมีให้ครบถึง
แปลว่า เนืองๆ, ปัจจะเวกขณะ คือ หลักการ
อุเบกขา  จึงจะเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขได้
พิจารณา  ต้องกรอกหูบอกตัวเองบ่อยๆ สุดท้าย
ปุจฉา :  แล้ว อภิณหปัจจเวกขณ์ ส�ำคัญอย่างไร อย่าลืมว่า วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้ เราท�ำอะไรอยู  ่
เจ้าคะ
เราให้ทาน  รักษาศีล  เจริญภาวนาหรือยัง
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ปุจฉา : แล้วมีหลักธรรมส�ำคัญอื่นๆ ส�ำหรับผู้สูง
อายุอีกไหมเจ้าคะ นอกจากหมวดธรรมที่ท่าน
พระอาจารย์กล่าวมาแล้วนี้
วิ สั ช นา : ก็ ต ้ อ งคอยหมั่ น พิ จ ารณาเรื่ อ งของ
ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, อนิจจัง
ไม่เที่ยง คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ทุกขัง เป็นทุกข์  
ชาติ ป ิ ทุ ก ขา การเกิ ด เป็ น ทุ ก ข์ ชราปิ ทุ ก ขา
ความแก่เป็นทุกข์ มรณัมปิทุกขัง ความตายก็
เป็นทุกข์ พยาธิปิทุกโข ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์  
สุดท้ายรวมๆ คือ ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ในเมื่อขันธ์
๕ เป็นกองแห่งทุกข์แล้ว เราต้องยอมรับว่า
ขันธ์ ๕ ของเรา ตั้งแต่เกิดก็เป็นทุกข์แล้ว แก่ก็
ทุกข์ เจ็บก็ทุกข์ ตายก็ทุกข์ เป็นสัจธรรมที่เรา
ต้องฝึกท�ำใจ พอเจอทุกข์ เราจะท�ำอย่างไร หนึ่ง
ต้องยอมรับ (คือก�ำหนดรู้) สอง ต้องบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข
ถ้าใจยอมรับได้ ทุกข์ใจก็ไม่เกิดแล้ว เหลือ
ทุกข์ ทางกายภาพ เราก็แ ค่บ�ำบัด ทุกข์ ส่ว น
ทุกข์ใจ เรายอมรับว่าขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ไม่ใช่
ยอมรับเฉยๆ แต่ยอมรับว่า ทุกข์อื่นยิ่งกว่าขันธ์
๕ ไม่มี ขันธ์ ๕ เป็นกองทุกข์ ถ้าเราไม่มีขันธ์ ๕
เราก็ไม่มีทุกข์ จะเห็นโทษของการเกิด เห็นโทษ
ของความแก่ เห็นโทษของความเจ็บ เห็นโทษ

ของความตาย ว่าเป็นภัยที่น่ากลัว เราก็จะเบื่อ
หน่ายในขันธ์ ๕ ว่ามันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่น
ถือมั่น และเราก็จะปล่อยวาง (สังขารุเบกขา
ญาณเกิดขึ้น)
เรื่องของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆ มีข้อดี คือ ๑. ท�ำใจได้  
๒. ทุกข์ลดลง ๓. เอาความเปลีย่ นแปลงของขันธ์
๕ เป็นอาจารย์ใหญ่ ตอนทีข่ นั ธ์ ๕ เป็นทุกข์ ตอน
เจ็บไข้ เจอทุกขเวทนา ก็สามารถใช้สิ่งนี้มาเป็น
อาจารย์ใหญ่ของเราได้ ตอนเราแก่กเ็ ป็นอาจารย์
ใหญ่ได้ แม้แต่ความตายก็เป็นอาจารย์ใหญ่ได้ ถ้า
เราหมัน่ พิจารณาบ่อยๆ พอนึกถึงความตายก็เบา
สบาย ตัดรัก ตัดหลง ตัดความมืดมัวเมาได้ นั่น
คือความไม่ประมาทในชีวิตนั่นเอง ไตรลักษณ์
จึงเป็นหมวดธรรมส�ำคัญอีกหมวดหนึ่งส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
หลั ก ธรรมที่ ส� ำ คั ญ หมวดสุ ด ท้ า ยคื อ
อริยสัจ ๔ คนที่รู้จักว่าตัวเราเป็นขันธ์ ๕ รู้ว่า
ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ สาเหตุของทุกข์ คือ ตัณหา  
หากจะดับตัณหา ต้องไปนิพพาน หากจะไป
นิพพาน ต้องมีศีล สมาธิ และปัญญา ทั้งหมดนี้
คือหลักธรรมส�ำคัญส�ำหรับผู้สูงวัย ที่ส�ำคัญคือ
ต้องลงมือท�ำเอง
ปุจฉา : ทางราชการและวงการงานสมัยนี้ เขา
วางกฎเกณฑ์ไว้ว่า คนอายุ ๖๐ ปีแล้ว เป็นวัย
เกษียณ ไม่ให้ท�ำงานแล้ว ในความเห็นของท่าน
พระอาจารย์ คนอายุ ๖๐ เป็นวัยที่สมควรจะ
หยุดท�ำงานแล้วหรือยัง หรือควรจะเอาเวลา
ไปท�ำอะไร ก�ำหนดอายุเท่านี้ เหมาะสมหรือไม่
อย่างไรเจ้าคะ ?
วิสัชนา : จริงๆ แล้ว แต่ละคน มีเหตุปัจจัย
พิจารณาแตกต่างกันไป คือคนไหน ถ้าดูทาง
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กายภาพแล้ว ร่างกายยังแข็งแรง สติปัญญาไม่
เชื่องช้า ก็สมควรให้ท�ำงานต่อ บางที่เขามีต่อ
อายุราชการให้นะ คนที่ท�ำงานดีๆ สุขภาพดีๆ  
แต่ทั่วๆ ไป คนอายุ ๖๐ แล้ว อาจจะไม่จ่ายเป็น
เงินเดือน แต่จ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง หรือให้เป็นจิต
อาสา ข้อดีส่วนหนึ่ง ถ้าอายุมากแล้ว การทุจริต
คอร์รัปชั่นก็เกิดน้อย อีกส่วนหนึ่ง เขาท�ำงาน

ด้วยจิตอาสา พวกมีจิตอาสาจะมาท�ำงานด้วย
ใจที่พลังเต็มเปี่ยม เขายังมีความสามารถ เพราะ
ฉะนั้น ไม่ควรให้คนอายุ ๖๐ แล้วหยุดท�ำงาน
หรอกนะ วันไหนท�ำไม่ไหว หยุดบ้างก็ได้  แต่ถ้า
ถึง ๖๐ แล้วให้เกษียณ ก็มีเหตุผล ให้เขาได้พัก
ได้แสวงหาสัจธรรมของชีวิต เพื่อเตรียมตัวข้าม
ภพชาติ แต่ไม่ควรให้หยุดงานเลย อย่างน้อยควร
ให้มาท�ำงานแบบจิตอาสา
ปุจฉา : ในปัจจุบัน สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป
มาก พ่อแม่กับลูกห่างเหินกัน ยิ่งยายกับหลาน
โอกาสเจอกัน ใกล้ชิดกัน ยิ่งมีน้อยมาก กราบ
เรียนถามพระอาจารย์วา่ เราจะช่วยกันปรับปรุง
สัมพันธภาพในครอบครัวของสังคมไทย ให้กลับ
มาอบอุน่ ใกล้ชดิ เหมือนสมัยก่อน ได้อย่างไรบ้าง
วิ สั ช นา : ปรั บ ปรุ ง ได้ อย่ า งเช่ น ถื อ เอาวั น
สงกรานต์เป็นจุดเริ่มต้น เป็นวันผู้สูงอายุ ต้อง

7

ให้ความส�ำคัญกับผู้สูงอายุ เช่น ไปกราบขอขมา
ไปรดน�้ำด�ำหัว ระลึกถึงบุญคุณ  อีกส่วนหนึ่งคือ
มีการจัด กิจกรรมส�ำหรับผูส้ งู อายุ สละเวลาพา
ท่านมาวัด มาสวดมนต์เย็น หรือพามาวันเสาร์
วันอาทิตย์ เมื่อพาท่านมาวัด ลูกหลานก็ได้มา
ด้วย หรือถ้าไม่ว่าง ก็ฝากคนอื่นพามา แล้วตอน
ขากลับ เรามารับท่านเองก็ได้ ถ้าอย่างนี้ก็จะมี
ความผู ก พั น ให้ ก ลั บ มาอบอุ ่ น ขึ้ น ได้ เท่ า ที่
อาตมาทราบคือ ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ ๘๐ อยากมาวัด
มาสวดมนต์ มาฟังเทศน์
อาตมามีโอกาสไปเยี่ยมศูนย์ผู้สูงอายุ ทั้ง
ของรัฐและของเอกชน ไปพูดคุย ไปสวดมนต์
ไปให้ก�ำลังใจผู้สูงอายุ พบปัญหาว่าส่วนใหญ่
คื อ ผู ้ สู ง อายุ ข าดลู ก หลานดู แ ล อาตมาจึ ง พา
ญาติโยมไปเยีย่ ม เอามะกรูด หอม ขิง ข่า ตะไคร้
เกลือ และน�้ำอุ่น น�้ำร้อน ไปแช่เท้านวดเท้าให้  
ให้มีเวลาคุยกัน เสร็จกิจกรรมแล้ว อาตมาก็สวด
มนต์ให้ และเทศน์โปรด ให้ลูกหลานได้มีเวลา
อยู่กับผู้สูงอายุ ในช่วงสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่
ที่ วั ด ก็ จ ะจั ด กิ จ กรรมเหล่ า นี้ ทุ ก เย็ น จะเปิ ด
โอกาสให้ผู้สูงอายุมาสวดมนต์ ท�ำวัตรเย็น แต่
ถ้าเป็นวันอาทิตย์ ผู้สูงอายุกับเด็กๆ ก็จะมากัน
พร้อมหน้าพร้อมตา ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ทุก
วัดเปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุมาสวดมนต์ทำ� วัตรเย็น
นอกจากนี้ ที่วัดจากแดงก็ก�ำลังท�ำโรงอบ
สมุ น ไพรให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ และอาตมายกให้ ผู ้
สูงอายุเป็น “คลังสมอง” คือเอาความรู้ เอา
ประสบการณ์จากผู้สูงอายุมาใช้งาน แล้วก็ดูแล
ท่านด้วย เช่น  สมุนไพร แช่เท้า อบยา หรือนวด
เป็นต้น หลังจากนั้นก็สวดมนต์ให้ ให้ก�ำลังใจ
ช่วยทางกายภาพและจิตใจ ให้กรรมฐานเล็กๆ
น้อยๆ ที่ผู้สูงอายุท�ำได้ ที่วัดเรา มีผู้สูงอายุที่
พระประแดง ที่จอมทอง มากันทุกเดือน  ถ้ามา
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ไม่สะดวก อาตมาก็ไปเยี่ยม  และมีศูนย์ผู้สูงอายุ
หลายที่ ถ้าเขามาวัดไม่สะดวก อาตมาก็ไปเยี่ยม
เอง บางทีก็มีผู้สูงอายุมาที่วัด มาช่วยโน้นช่วยนี้
อาตมาก็บอกไว้เลยว่า ใครมีประสบการณ์ด้าน
ไหนขอให้ ล งชื่ อ เอาไว้ เช่ น มี ป ระสบการณ์
ด้านเกษตร ด้านบัญชี ด้านสอนหนังสือ ลงชื่อไว้
พอมีโอกาส อาตมาก็ไปเชิญผู้สูงอายุเหล่านี้
มาสอน ไม่ได้สอนแบบในห้องเรียน แต่สอน
แบบสอนลูกสอนหลาน เราจะได้ความรู้ ได้
ประสบการณ์ จ ากผู ้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น คลั ง สมอง
มากมาย
เรื่ อ งนี้ อ าตมาน� ำ เสนอมาหลายครั้ ง แล้ ว
เพราะเห็นแล้วว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้มีความรู้ มี
ประสบการณ์ ความช�ำนาญ ควรจะเก็บข้อมูล
ความรู้แล้วมาถ่ายทอด และท�ำเป็นคลังสมอง
ใครเก่งด้านไหน เก็บไว้ บันทึกไว้ เรามีปัญหา
เรื่องนี้ปุ๊บ โทรไปหาท่านได้เลย หรือไปคุยถึง
บ้ า นท่ า นเลย ถ้ า ไม่ ล ะเลย มี ก ารจั ด การดี ๆ
สังคมเราจะได้ประโยชน์จากผู้สูงอายุอีกมาก
และเราก็ให้ประโยชน์ท่านด้วย คือได้เกื้อกูลกัน
เต็ ม ที่ ไม่ มี ช ่ อ งว่ า งระหว่ า งวั ย หากท่ า นได้
ใช้ความรู้ ให้ความรู้ เป็นประโยชน์แก่สังคม
ท่านก็ไม่เหงา ได้พูดคุย ได้ให้ค�ำปรึกษา เพราะ
นิสยั ของผูส้ งู อายุจะชอบพูดคุย แต่ดที สี่ ดุ คือต้อง
คุยในเรื่องที่ท่านช�ำนาญ ที่ท่านถนัด ท่านจะมี
ความสุข และอายุยืนด้วย ท่านถนัดเรื่องอะไร
เราเก็บข้อมูลไว้ก่อน เมื่อเราต้องการได้ข้อมูล
ส่วนนี้ เราก็ไปหา ไปขอข้อมูลจากท่าน สังคมเรา
จึงทัง้ ให้ผสู้ งู อายุ ทัง้ ได้จากผูส้ งู อายุ ทัง้ ให้ คือให้
ความอบอุ่น ทั้งได้ คือได้ประสบการณ์ ได้องค์
ความรู้ ได้เรียนรู้หลายๆ อย่างจากท่าน
ปุจฉา :  ได้ฟงั พระอาจารย์อธิบายแล้วก็เห็นข้อดี
ของคนแก่คือมีประสบการณ์มากใช่ไหมเจ้าคะ

ขอความกรุณาพระอาจารย์ยกตัวอย่างคนแก่
ในอุดมคติ ที่พระอาจารย์ประทับใจ ในพระ
ไตรปิฎกกล่าวถึงไว้ มีท่านใดบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร คนแก่มีข้อได้เปรียบคือมี
ประสบการณ์ดี ส�ำหรับตัวอย่างคนแก่ในอุดม
คติในพระพุทธศาสนา เช่น แก่แบบ พระโกณฑัญญะ ดีมากเลย พระพุทธองค์ยกย่อง รัตตัญญูสถิตพระโกณฑัญญะ รัตตัญญูสถิต คือ มีอายุยนื
มีประสบการณ์สูง แก่แบบมีอิทธิบาท ๔ จะท�ำ
อะไรก็ตาม ท่านจะบอกเลย อะหัง ปะฐะมัง
ข้าพเจ้าจะท�ำเป็นคนที่หนึ่ง จะท�ำอะไรก็ตาม
จะท�ำก่อน คือแก่ขนาดไหน อายุมากขนาดไหน
ท่านก็ อะหัง ปะฐะมัง ข้าพเจ้าจะท�ำคุณงาม
ความดี เ ป็ น คนที่ ห นึ่ ง คื อ ท่ า นมี อิ ท ธิ บ าท ๔
โดยตลอด แก่แบบไม่หงอยเหงา แก่แบบมีชีวิต
ชีวา และได้รับการยกย่องว่า รัตตัญญูสถิต เป็น
ผู้รู้ราตรีนาน มีประสบการณ์สูง และที่ส�ำคัญคือ
แก่แบบช่วยเหลือตัวเองได้
คนแก่ในอุดมคติอีกแบบคือ แบบว่านอน
สอนง่าย คือ พระราธะ บวชเข้ามาเมื่อแก่ ท่าน
อยากจะบวช ไม่ มี ใ ครบวชให้ พระพุ ท ธเจ้ า
ถามสงฆ์ว่า ใครระลึกถึงบุญคุณราธพราหมณ์
ได้บ้าง พระสารีบุตรนึกถึงบุญคุณที่ท่านเคยใส่
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บาตรข้าวแค่ทัพพีเดียว พระสารีบุตรก็เลยรับ
บวชให้ พอบวชแล้ว พระสารีบุตรพาไปโน่น
ไปนี่ สอนอะไร พระราธะก็ ท� ำ ตามได้ ห มด
สุดท้ายท่านได้บรรลุอรหันต์ เป็นเอตทัคคะคือ
ผู้เลิศทางปฏิภาณไหวพริบ แก่แบบมีปฏิภาณ
ไหวพริบ ว่านอนสอนง่าย และมีญาณปัญญา
รู้แจ่มแจ้งธรรมทั้งหลายอย่างรวดเร็ว คือแก่
แบบมี ป ระสบการณ์ แล้ ว เอาประสบการณ์
ความรูท้ างโลกมาใช้  บางรูปแก่แบบพระหลวงตา
คื อ แก่ อ ย่ า งไม่ มี คุ ณ ภาพ แก่ แ ล้ ว ดื้ อ อายุ
ยิ่งมาก ทิฏฐิมานะก็มากขึ้น ดื้อกว่าเก่า อันนี้คือ
แก่แบบไม่มีคุณภาพ ถ้าแก่แบบมีคุณภาพ คือ
ว่านอนสอนง่าย มีปฏิภาณ ญาณปัญญา และ
ไม่มีปัญหากับสังคมโดยรอบ
ปุจฉา : พระราธะท่านน่าชื่นชมและเป็นแบบ
อย่างทีด่ มี าก ไม่ทราบว่า มีทา่ นอืน่ อีกไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ก็มีอีก เช่น พระมหากัสสปะ และ
พระสารีบุตร อย่างพระสารีบุตร ท่านก็เป็นผู้
สูงอายุตัวอย่าง ท่านอายุมากกว่าพระปุณณมันตานีบุตร ท่านไปขอความรู้จากพระปุณณมันตานีบุตร  ซึ่งอธิบายธรรมะอุปมาอุปไมยเก่ง
พระสารีบุตรท่านฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว เดิน
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ตามหลังพระปุณณมันตานีบุตร เพื่อที่จะได้ขอ
เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดวิสุทธิ ๗ ก็ไปนั่งรอ
หน้ากุฏิ เดินตามหลังไป แต่ท่านพระปุณณมัณตานีบุตรไม่ได้หันหลังกลับมา ก็เดินเข้ากุฏิ
พักผ่อนเลย บ่ายๆ ออกจากกุฏิ มาเจอพระ
สารีบุตรก็ถามว่า มาตั้งแต่เมื่อไหร่ขอรับ ท่าน
ตอบว่ า ก็ เ ดิ น ตามหลั ง ท่ า นมา พระปุ ณ ณมันตานีเรียนว่า ท�ำไมไม่บอก เดินตามหลังมา
มีธุระอะไรหรือครับ  อ๋อ กระผมอยากจะมาขอ
เรียนรู้การถ่ายทอดวิสุทธิ ๗ ทั้งที่พระสารีบุตร
อายุ พ รรษามากกว่ า พระปุ ณ ณมั น ตานี บุ ต ร
พรรษาน้อยกว่า   แต่ท่านท�ำตัวน่ารัก คือไม่มา
รบกวนเลย มีมารยาท รู้จักเกรงใจ
อี ก ตอนหนึ่ ง ตอนที่ พ ระสารี บุ ต รมี อ ายุ
พรรษามากๆ ได้ เ ดิ น บิ ณ ฑบาต ห่ ม จี ว รไม่
เรียบร้อย สามเณรลูกศิษย์ ๗ ขวบ เดินตาม
หลัง เห็นพระสารีบุตรห่มจีวรไม่เรียบร้อย เณร
ก็ ก ระตุ ก ชายจี ว ร พระสารี บุ ต รก็ หั น หลั ง มา
ถามว่า มีอะไรหรือเณร สามเณรบอกว่าพระ
อุปัชฌาย์ห่มจีวรไม่เรียบร้อย ท่านก็บอกว่า เอ้า
รับบาตรไป สามเณรรับบาตรไป ท่านก็ว่า เอ้อ
จริง เราห่มไม่เรียบร้อย ท่านก็ห่มจีวรใหม่ให้
เรียบร้อย เป็นปริมณฑล พอห่มเสร็จ ท่านก็รับ
บาตรคืน และก็กล่าวขอบคุณครับ ท่านขอบคุณ
เณรน้อย ๗ ขวบ นี่เป็นตัวอย่างผู้ใหญ่ที่น่ารัก
ทั้งที่พระสารีบุตรอายุมาก เป็นพระอัครมหา
สาวก แต่ปฏิบัติกับเณรอายุ ๗ ขวบ เหมือน
กับลูกจริงๆ เลย
พระสารีบุตรท่านน่ารัก คืออายุมาก แต่
ท่านปฏิบัติกับลูกเณร ท่านจะท�ำตัวเหมือนกับ
เป็ น พ่ อ เป็ น แม่ จ ริ ง ๆ นี้ คื อ ลั ก ษณะของพระ
อรหันต์ แม้แต่กับคนยากคนจน ท่านก็ไม่ถือ
เนื้อถือตัวเลย
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ส่วน พระมหากัสสปะ ท่านก็เป็นพระเถระ
ที่มีอายุพรรษามาก แล้วก็อายุยืน ปฏิบัติจน
บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว อายุยืนถึง ๑๒๐ ปี
พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องธุดงควัตร ธุตังคะ คือ
ธุดงค์ แปลว่า ขัดเกลา องค์แห่งการขัดเกลา ก็มี
พระมาถามท่านว่า ธุดงค์นสี้ ำ� หรับปุถชุ นต้องการ
ขัดเกลาเพื่อที่จะบรรลุมรรค ผล นิพพาน ท่าน
บรรลุแล้ว ท่านจะขัดเกลาไปท�ำไม ท่านบอกว่า
ธุดงค์เพื่อให้เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลัง เขา
จะได้เห็นว่าแม้แต่พระอรหันต์ยังปฏิบัติธุดงค์
พระรุ่นหลังจะได้มีก�ำลังใจ ลงมือฝึกหัดปฏิบัติ
ธุดงค์
ดังนั้น การขัดเกลาของท่านก็เพื่อเป็นแบบ
อย่างให้อนุชนรุ่นหลัง ท่านคิดถึงพวกเราที่อยู่
ข้างหลัง ท่านพ้นแล้ว เรียกว่าเป็นพระอรหันต์
แล้ว อายุก็มากแล้ว ท�ำไมต้องมาปฏิบัติธุดงค์
เพื่อทรมานขันธ์ ๕ (ธุดงค์ก็คือ องค์แห่งการ
ขัดเกลา เช่น ฉันมื้อเดียว อยู่ป่าเป็นวัตร อยู่
ป่าช้าเป็นวัตร ฉันเฉพาะในบาตร ฉันในที่นั่ง
อาสนะเดียว เป็นต้น) สรุปคือ ต้องปฏิบัติยาก
ล�ำบาก ท่านก็เป็นผู้สูงอายุแล้ว ก็ยังยอมล�ำบาก
เพือ่ เป็นแบบอย่างให้แก่อนุชนรุน่ หลัง ท่านเมตตา
นึกถึงประโยชน์ของพวกเรา ล�ำพังตัวท่านไม่ตอ้ ง
ท�ำอะไรแล้ว ดังนั้นขอให้เราส�ำนึกว่าท่านท�ำ
เป็นตัวอย่างขนาดนี้ ดีขนาดนี้ เป็นแบบอย่างได้ดี
ขนาดนี้ เราจะไม่เดินตามท่านเลยเชียวหรือ
ปุจฉา : ถ้าในครอบครัวหนึ่ง มีคุณตาคุณยาย  
มีคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็มีลูกยังเล็ก หากอยากให้
ลูกทีย่ งั เล็กรูส้ กึ ผูกพัน ใกล้ชดิ คุณตาคุณยาย  คุณ
พ่อคุณแม่จะมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : คุณพ่อคุณแม่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน
ต่อคุณตาคุณยายให้ลกู เห็นเป็นตัวอย่าง โดยการ
ให้ความส�ำคัญกับพ่อแม่  ให้ลกู เห็นเป็นตัวอย่าง  

มี ค วามเคารพเป็ น อั น ดั บ แรกเลย และดู แ ล
เอาใจใส่อย่างดี ลูกๆ เห็น ก็จะท�ำตาม ถ้าพ่อ
แม่ไม่ท�ำเลย แต่ร�ำคาญคนแก่ พอถึงตอนที่ตัว
เองแก่ เด็กๆ ก็ท�ำกับเราแบบนั้นแหละ เราเคย
ปฏิ บั ติ กั บ พ่ อ กั บ แม่ ข องเราอย่ า งไร ลู ก ๆ ก็
ปฏิบัติกับเราอย่างนั้น
เพราะฉะนั้น พ่อแม่เป็นตัวอย่าง คือต้องมี
ความเคารพอ่อนน้อมต่อคุณตาคุณยาย อันนี้
ส�ำคัญมากๆ เข้าไปนวด ไปคุย ไปอ่านธรรมะ
ให้ฟัง หรือเปิดซีดีธรรมะให้ท่านฟัง เป็นต้น
ถ้าท�ำได้อย่างนี้ พ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
ลูกๆ เด็กๆ ก็จะวิ่งไปเล่น อยู่ใกล้ชิดปู่ตาย่ายาย
ครอบครัวก็จะมีความสุข มีความอบอุ่น  
ปุจฉา : ถ้าพูดถึงปัจจุบัน ผู้สูงอายุแบบไหน ไม่
ว่าจะเป็นญาติผใู้ หญ่หรืออาจเป็นใครบางท่านที่
พระอาจารย์นึกถึงแล้ว  รู้สึกประทับใจ อยากให้
พระอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังเจ้าค่ะ
วิสัชนา : ผู้สูงอายุที่อาตมาประทับใจ ก็คือผู้สูง
อายุที่มีพรหมวิหาร ๔ ผู้สูงอายุที่มีคุณธรรม ที่
ส�ำคัญคือท่านขยันสอน ขยันบอก ไม่เบื่อที่จะ
สอน ถ้าลูกหลานไม่รู้ก็จะสอนให้จนรู้ เรียก
ว่าเป็น บูรพาจารย์ ตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาที
สุดท้าย ท่านสอนจนถึงวันที่สอนไม่ไหว ท่าน
ไม่ได้สอนเพื่อเอาเงินเดือน สอนเพราะเมตตา
ได้บุญกุศล อยากให้ลูกหลานเป็นคนดี เราได้
ประโยชน์จากท่านเช่นนี้ ก็ควรเคารพท่านใน
ฐานะปู ช นี ย บุ ค คลที่ ค วรบู ช า ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี
ประสบการณ์มากๆ และมีพรหมวิหาร ๔ ด้วย
จะไม่มีอคติ เราก็วางใจท่านได้ หากได้เข้าไป
หา ไปใกล้ชิดท่านแล้ว เราก็ได้ทั้งก�ำลังใจ ได้ทั้ง
ความรู้ ได้สารพัดได้นั่นแหละ ถ้าเราเข้าไปหา
ผู้สูงอายุที่มีคุณธรรม

๓๒

ที่มา : สภาพัฒน์ฯ

ปุ จ ฉา : ประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ พู ด กั น ว่ า “สั ง คม
ปัจจุบันนี้ก�ำลังมีวิกฤตเรื่องผู้สูงอายุกันทั่วโลก”
เขาตื่นตัว พยายามหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องผู้สูง
อายุเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ พระอาจารย์เห็นว่า เรือ่ ง
นี้ วิกฤติ จริงไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : อาตมามองว่าไม่วิกฤตเลย แต่เป็น
โอกาสที่จะสร้างสรรค์คุณค่าประโยชน์ให้แก่
กันได้มาก อาตมาได้อ่านบทความของสวิตเซอร์แลนด์ เขามี “ธนาคารเวลา” คนทีร่ า่ งกาย
ยังแข็งแรง ก็ไปเป็นจิตอาสาเพื่อไปช่วยดูแล
ผู ้ สู ง อายุ พอท� ำ แล้ ว ก็ ม าลงฝากเวลาไว้ ใ น
“ธนาคารเวลา” พอถึงวัยที่ตนเองแก่หรือเดิน
เหินไม่ไหว ก็ไปเบิกธนาคารเวลา ก็จะมีจติ อาสา
มาดูแลตัวเอง คือไปท�ำงานจิตอาสา ไม่ต้องรับ
เงิน ตอนที่ร่างกายยังแข็งแรง สมมติท�ำไว้สัก ๒
ชัว่ โมง  เช่น มาดูแลพระสงฆ์ ก็ฝากธนาคารเวลา
เวลาเราช่วยตัวเองไม่ไหว โทรกริ๊งไปที่ธนาคาร
เวลา จิตอาสาทีม่ าสมัครใหม่ มาฝากธนาคารรุน่
ใหม่กจ็ ะมาดูแลเรา เป็นการสร้างจิตอาสา ให้ทกุ
คนในสังคมช่วยกันรับผิดชอบซึ่งกันและกัน งบ
ประมาณรัฐก็ไม่ต้องเสีย เรื่อง “ธนาคารเวลา”
นี้ อาตมาเห็นด้วย ถ้าใครอยากจะท�ำ  อาตมาก็
ยินดีเป็นที่ปรึกษา และก็อยากจะช่วยเสริมให้
ตอนนี้ ป ระเทศไทยมี ก ารท� ำ วิ จั ย เรื่ อ งผู ้
สูงอายุว่า “จะสูงอายุอย่างไรให้มีความสุข” ก็
ค�ำนวณเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย เช่น เราเคย
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ใช้จา่ ยเดือนละหมืน่ ท�ำอย่างไร ถ้าถึงวันเกษียณ
จนถึงวันสิ้นชีวิต เราจะอยู่อีกกี่ปี แล้วเราจะอยู่
อย่างไร ใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ ถ้าเคยใช้เดือน
ละสองหมื่น ต้องเก็บเงินไว้เท่าไหร่ จนถึงวันสิ้น
อายุ คือเขาวางแผนการเงิน หลังจากเกษียณแล้ว
ไม่ต้องท�ำงานอีกเลย ความจริงแล้วคือไม่ต้อง
ท�ำงานในต�ำแหน่งเงินเดือน   แต่ควรท�ำงานใน
ต�ำแหน่งที่เป็นจิตอาสา เพื่อไม่ให้แก่เร็วและไม่
เป็นภาระแก่สังคมด้วย
ในองค์กร มูลนิธิต่างๆ ท�ำวิจัยว่า ตอนนี้คน
ร้อยละ ๘.๕ สามารถวางแผนชีวติ จากวันเกษียณ
จนถึงวันจากโลกนี้ไป สามารถมีเงินใช้จ่ายพอ
เพียง คือเกษียณแล้วไม่ตอ้ งท�ำงาน ไม่ตอ้ งหาเงิน
แต่จริงๆ ถ้ายังท�ำไหว ท�ำงานไปเถอะ ให้วางแผน
ดีๆ ท�ำงานโดยไม่ต้องไปเน้นเรื่องหาเงิน มาเน้น
เรือ่ งจิตอาสา ให้มชี วี ติ ชีวา ให้รสู้ กึ มีคณ
ุ ค่าขึน้ มา
หากสังคมให้ความสนใจ ช่วยกันเอาใจใส่ เรื่องนี้
ก็ไม่ใช่วิกฤติของสังคมแน่นอน
อาตมาเคยไปเยี่ ย มคนแก่ ที่ เ ป็ น โรคชรา
นอนติดเตียง ไม่ได้ป่วยอะไรหรอก แต่ไม่มี
เรี่ยวแรง อาตมาไปแบบจู่โจมเลย ไปเยี่ยมแล้ว
ก็ให้ศีล สวดมนต์ แล้วคุยกรรมฐาน คนแก่
ที่นอนติดเตียงมา ๔ ปี ลุกขึ้นได้หลายคน แต่
หลังจากนั้น อาตมามีโครงการงานเยอะ ไม่ได้
ไปเยี่ยมอีก แต่รู้ว่าคนแก่นอนติดเตียง พระไป
ให้ศีลให้พร สวดมนต์ ให้กรรมฐาน ท่านดีอก
ดีใจ ตรงนี้ถ้าจัดเป็นทีมขึ้นมา อาตมาพร้อม
ที่จะช่วยตั้งทีมดูแลผู้สูงอายุให้ได้ อาตมาก็ไป
ท�ำให้หลายที่หลายแห่ง ทั้งที่โคราช ที่กรุงเทพฯ
ตอนนีก้ แ็ ถวพระประแดง ขอให้อาตมาช่วยส่งเสริม
ในวัด ก็มผี สู้ งู อายุกลุม่ โน้นกลุม่ นีม้ าใช้บริการ ทัง้
เทศน์ ทัง้ สวด ทัง้ ให้กำ� ลังใจ หายาสมุนไพรมาให้
อาตมาก็พร้อมจะช่วยในส่วนนี้
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ปุจฉา : กราบขอบพระคุณพระอาจารย์แทน
ผู้สูงอายุและญาติโยมทุกคนเจ้าค่ะ อยากขอค�ำ
แนะน�ำว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีจุดอ่อนอะไรที่
เรียกว่า “นิสัยคนแก่”  ที่เราควรระมัดระวังใน
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับท่าน
วิสัชนา : อย่าพูดให้น้อยใจ คนแก่ขี้น้อยใจ
พูด อะไรกระทบหน่อย มักจะน้อยใจ จะผิด
จะถูกอะไร ก็ให้โอเคไว้ก่อน อย่าไปท�ำให้คนแก่
น้อยใจเท่านั้นแหละ
ปุจฉา : สุดท้ายนี้ พระอาจารย์จะฝากอะไรถึงผู้
อ่านสักนิดไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : โบราณบอกว่า คนจะงาม งามที่ใจ
ใช่ใบหน้า คนจะสวย สวยจรรยา ใช่ตาหวาน
คนจะแก่ แก่ความรู้ ใช่อยู่นาน คนจะรวย  
รวยศีลทาน ใช่บ้านโต แก่ความรู้ คือแก่ที่ดี
คือสะสมประสบการณ์เหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะ บันทึกประสบการณ์ให้ลูกหลานได้อ่าน
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมได้อย่างดี
ยิ่ง เพราะคนแก่ทุกคนมีวิชา ที่จะจากไปพร้อม
กับการสิ้นชีวิตของท่าน ถ้าท่านไม่ได้เขียนเอา
ไว้ มันจะหายไปพร้อมกับชีวิตของท่าน ก็อยาก
จะฝากว่า ท่านมีความรูค้ วามสามารถอะไร เขียน
ลงไปในบันทึก แล้วก็ฝากให้ลกู หลาน เพราะองค์
ความรูข้ องผูส้ งู อายุ เป็นองค์ความรูท้ ไี่ ม่มใี นท้อง
ตลาด หาซื้อไม่ได้
ปุจฉา : สาธุเจ้าค่ะ แล้วพระอาจารย์มีอะไรจะ
ฝากลูกหลานให้เขาดูแลคนแก่ให้ดขี นึ้ บ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : ฝากลูกหลานว่า อย่าประมาท จะได้
ไม่ต้องเสียใจภายหลัง ขอให้ตั้งสติในการดูแล
ผู้สูงอายุ แนะน�ำท่านว่า ลุกจากเตียงนอนควร
ระวังไม่ให้ล้ม พอตื่นจากที่นอน อย่าเพิ่งลุก
หายใจก่อน หายใจซัก ๑๐ ครัง้ ผูส้ งู อายุถา้ จะลุก

ถนัดขวาให้เอาขวายัน ถนัดซ้ายให้เอาซ้ายยัน
แล้วพอลุกได้ ไม่ใช่ลุกจากเตียงเลยนะ ลุกขึ้น
นั่งก่อน ลุกจะไปห้องน�้ำ  มองก่อนว่าห้องน�้ำ
เปียกไหม ลื่นไหม แล้วค่อยลุก ลุกเร็วจะวูบ
แล้ ว จะหกล้ ม ได้ ง ่ า ย หนึ่ ง ต้ อ งลื ม ตาดู ใ ห้ ดี
สอง ต้องหายใจเข้าออก ๑๐ ครั้งยาวๆ และ
หลังจากนั้น ถนัดขวาก็ตะแคงขวา ถนัดซ้ายก็
ตะแคงซ้าย จึงค่อยลุก แล้วหลังจากนั้นก็มอง
ไปที่ห้องน�้ำ  ค่อยๆ เดินไป คนแก่จะปลอดภัย
ไม่มีอันตราย จุดอ่อนคือคนแก่จะหกล้มง่าย ถ้า
ล้มแล้วมักจะทรุดเลย  เพราะฉะนั้น ต้องตั้งสติ
๕ ขั้น หนึ่ง ตั้งสติก่อนสตาร์ท ก่อนเริ่มชีวิต
ประจ�ำวัน สอง สติไม่ลืมที่จะให้ทาน ถ้าลืมให้
ทาน เกิดมาไม่มีจะทาน สาม สติไม่ลืมรักษาศีล
สี่ สติไม่ลืมพระพุทธเจ้า ห้า สติไม่ลืมตัวเราเอง
คือให้คนแก่พิจารณาตามนี้บ่อยๆ คอยเตือน
ให้ท่านท�ำทุกวันๆ ท่านก็อาจจะลืม เอ้า คุณพ่อ  
คุณแม่ ท�ำอย่างนี้หรือยัง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
ให้คนแก่ท�ำ  ร่างกายก็จะแข็งแรง ไม่เป็นปัญหา
กับคนในบ้าน ไม่เป็นปัญหากับสังคม เจริญพร
ท่ า นสามารถติ ด ตามอ่ า นวารสารโพธิ ย าลั ย
ทุ ก ฉบั บ ย้ อ นหลั ง ได้ ท าง เว็ บ ไซต์ วั ด จากแดง
www.watchakdaeng.com, เว็ บ ไซต์ ช มรม
กั ล ยาณธรรม www.kanlayanatam.com,
Line Official id : @kanlayanatam และ
Facebook Page : Kanlayanatam
ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๔. คุณพ่อวัชระ - คุณแม่ทองสุก โลทารักษ์พงศ์
๕. คุณณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์ และครอบครัว
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ก�ำลัง อ่อนแอลง แต่จิตใจและปัญญาก็เข้มแข็ง
อยู่ได้ จิตใจและปัญญาที่พัฒนาดีแล้วนั่นแหละ
คือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ดังนั้น ผู้สูงอายุ
ที่สูงธรรม สูงปัญญา จึงเป็นสมบัติสูงค่าของ
สังคม ที่คนจะเคารพและเชิดชูบูชา อันจะน�ำ
ประโยชน์มาให้อย่างยั่งยืนหรือตลอดไป
ที่ว่า ให้สูงอายุ มากับสูงธรรมสูงปัญญานั้น
ที่จริง สูงธรรม ค�ำเดียวก็คลุมหมด คือรวมทั้ง
ปัญญาด้วย แต่เป็นธรรมดาในทางพระ ท่านถือ
ปัญญาเป็นยอดธรรม จึงนิยมพูดแยกออกมา
ให้เด่นชัด ส่วนธรรมก็คลุมคุณธรรมความดีงาม
อื่นทั้งหมด ตั้งแต่ทาน ศีล ตั้งแต่วินัย ความ
ประพฤติดีงาม ชีวิตที่สะอาดสุจริต การอยู่ร่วม
สังคมอย่างเกื้อกูลก่อประโยชน์ และคุณธรรม
ความดีงาม ตั้งแต่เมตตา กรุณา ตลอดจน วิริยะ
สติ สมาธิ ความเข้มแข็งมั่นคง และความสุข
สดชื่นผ่องใสของจิตใจ

ถ้าสูงอายุเป็น
ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ

ปรารภธรรม

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

สูงอายุ ไม่ใช่ง่อนแง่นงอแง แต่เป็นหลักใหญ่
แท้ที่มั่นคง
ในสังคมทั้งหลายทั่วไป มีวัฒนธรรมนับถือ
ผู ้ สู ง อายุ เป็ น เรื่ อ งธรรมดาอย่ า งที่ ว ่ า แล้ ว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้มาก่อน มีประสบการณ์ ที่จะบอกจะสอนแก่คนรุ่นหลัง ที่เรียกว่า
อนุ ช น และจากการเรี ย นรู ้ คื อ การศึ ก ษานั้ น
ยิ่งมีชีวิตอยู่นานไป คนสูงอายุขึ้น ก็ยิ่งด�ำเนิน
ชีวิตได้ดีขึ้น มีจิตใจและปัญญาที่เจริญพัฒนา
มากขึ้น แม้จะแก่เฒ่าชราลงไป ร่างกายจะถอย

กองบรรณาธิการเรียบเรียง
จากบางตอนของหนังสือชื่อดังกล่าว

ธรรม เป็นหลักของชีวิต และเป็นหลักของ
สังคม มีปัญญา จึงรู้หลัก บอกหลักได้ และใช้
หลักเป็น ท�ำให้มีความยิ่งใหญ่ที่แท้จริง ดังนั้น ผู้
สูงอายุ ที่สูงธรรมสูงปัญญา จึงเป็นผู้หลักให้แก่
สังคม และเป็นผูใ้ หญ่ ทีจ่ ะบอกจะสอนจะชีแ้ นะ
จะน�ำทางแก่สังคม เป็นผู้น�ำได้ สมกับที่เรียกว่า
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
(สนใจเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือ  “ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ”
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ วัดญาณเวศกวัน ที่ http://book.watnyanaves.net
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แก่นสารเลย อีกไม่นาน อีกประเดี๋ยว เราก็จะ
ไปจากโลกนี้แล้ว หมดกัน ไม่มีโอกาสเหลือให้
แล้ว ชีวติ ของเรานีล่ ม้ เหลว เกิดมาเสียเปล่า อะไร
ท�ำนองนี้ แต่ทางพระ ท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้น ใน
ธรรมอันเป็นความจริงแท้นนั้ เมือ่ ยังเป็นคน ยังมี
ชีวิตอยู่ ไม่มีใครหมดโอกาส ไม่ว่าจะมองที่เวลา
ในระยะสัน้ หรือระยะยาว พูดถึงระยะสัน้ ถ้าจับ
เอาที่วันหนึ่งๆ ก็มีธรรมภาษิตสอนไว้ ให้รู้จักใช้
เวลาให้เป็นประโยชน์ว่า “เวลาแต่ละวัน อย่าให้
ผ่านไปเปล่า ไม่มากก็น้อย ต้องให้ได้อะไรบ้าง”
(อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา,
ขุ.เถร.๒๖/๓๕๙/๓๓๕)

เป็นอันว่า ผู้สูงอายุ ที่สูงธรรมสูงปัญญา ก็
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้แน่นอน ค�ำพระเรียกว่าเป็น
“เถระ” แต่ชาวบ้านคงรู้สึกว่าไม่ถนัด ก็อาจจะ
เรียกว่า “วุทธชน” หรือจะเรียกให้ยิ่งใหญ่เป็น
“เชษฐบุรุษ” ก็ได้
จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ให้มีความสูงธรรม
สูงปัญญาไว้ดังที่ว่า มิฉะนั้นจะถูกค�ำเตือน หรือ
ถูกท่านต�ำหนิได้ว่าเป็น “โมฆชิณณ์” แปลว่า
คนแก่เปล่า นี่ว่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอง
ว่า “บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเถระ/ผู้หลักผู้ใหญ่ ด้วย
การทีศ่ รี ษะมีผมหงอก บุคคลนัน้ มีวยั แก่หง่อม ก็
เรียกได้แค่ว่า เป็นคนแก่เปล่า” (ขุ.ธ. ๒๕/๒๙/๔๙)
ไม่ว่าจะสูงอายุเท่าไร ก็ยังท�ำก�ำไรให้ชีวิตนี้ได้
มากมาย
บางที บางท่านคิดว่า เราเป็นผู้สูงอายุ ก็คือ
มีอายุเหลือน้อยแล้ว พอคิดอย่างนี้ ก็เลยท�ำให้
จิตใจสลดหดหู่ ไม่สบายใจ ยิ่งบางคนนึกร�ำพึง
ความหลังว่า ชีวิตเราที่ผ่านมา ไม่ได้อะไรเป็น

ที่ว่า “ได้” นั้น อาจจะคิดต่างกันไปหลาย
อย่าง หลายคนคิดถึงได้เงินทอง บางคนว่าได้
งาน บางคนได้เล่าเรียน ได้อา่ นหนังสือ ได้ปญ
ั ญา
บางคนว่าได้ชว่ ยงานคุณพ่อ ได้รบั ใช้คณ
ุ แม่ บาง
คนว่าได้ช่วยเหลือคนอื่น ได้ท�ำประโยชน์ ฯลฯ
เอาละ เป็นอันว่าได้ทั้งนั้น และก็ดีทั้งนั้น แล้วก็
อย่าลืมการได้ทางจิตใจด้วย เช่นว่า ได้ความ
สดชื่นผ่องใส ได้ความอิ่มใจ ใจได้เบิกบาน ได้
ความสงบ ได้ความสุข ได้คิดดีๆ ได้คิดท�ำความ
ดี ได้คิดช่วยเหลือคนอื่น ได้มีใจเมตตา มีกรุณา
มีมุทิตา มีฉันทะที่จะท�ำประโยชน์หรือท�ำการ
สร้างสรรค์โน่นนี่ ฯลฯ  ถึงเวลากลางคืน ตอนลง
นอน คิดว่านี่คือจะหมดวันแล้ว ก็มานึกทบทวน
ว่า วันนี้ได้อะไรบ้าง ถ้าได้ก็ดีไป ดีใจได้
แต่บางทีบางคนบางคืน นึกทบทวนแล้ว วัน
นีท้ งั้ วัน ไม่ได้อะไรเลย ชักจะรูส้ กึ เสียใจ แล้วใจก็
ขุน่ มัวหม่นหมอง ถ้าอย่างนีก้ จ็ ะหมดวัน หลับไป
โดยไม่ได้อะไรเลย เป็นวันที่เสียเปล่า แถมยังซ�้ำ
เติมตัวเองด้วยการมีจติ ใจเศร้าหมอง ขุน่ มัว เป็น
ทุกข์ ในขณะสิ้นวัน ติดไปกับใจที่หลับอีกด้วย
เลยเป็นวันที่สูญเสียจริงๆ
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ที่จริง ไม่ควรต้องสูญเสียอย่างนั้น เอาละ
เมือ่ หมดวัน ในเวลาทีล่ งนอนกลางคืน ก่อนหลับ
ถ้านึกดูแล้ว ทั้งวันนั้นไม่ได้อะไรเลย นั่นก็คิด
แก้ไข ท�ำวันพรุ่งนี้ให้ดี ว่ากันใหม่ แต่วันนี้เอง ก็
มิใช่หมดโอกาส
แท้จริงนัน้ โอกาสยังเป็นของเรา จนถึงขณะ
สุดท้ายที่จะหลับ เราก็จะท�ำเวลา จนถึงสุดท้าย
ที่จะหลับนั่นแหละ ให้เป็นเวลาแห่งการได้ และ
เป็นการได้อย่างประเสริฐ อาจจะดีกว่าทีไ่ ด้ หรือ
เกินคุ้มกับที่เสียไปในวันนั้นทั้งหมดด้วย นั่นคือ
สลัดละความคิดไม่ดี หยุดความไม่สบายใจ ตัด
ความหวนละห้อยทิ้งไป ท�ำจิตใจให้เบิกบาน
ผ่องใส มีความสุข
ถ้าท�ำใจเองไม่ได้ ก็นกึ ถึงอะไรทีด่ ๆี อาจเป็น
พุทธวจนะ คติธรรม ค�ำสวดมนต์ แม้กระทั่งสติ
ที่อยู่กับลมหายใจของตัวเอง จนหลับไปกับใจที่
ยิ้มด้วยความสุขผ่องใส
นี้เป็นการได้อย่างประเสริฐที่ดีเลิศ ซึ่งเรา
สามารถจะได้ และควรท�ำให้ได้ทกุ วัน ควรตัง้ เป็น
หลักของใจไว้ทเี ดียวว่าจะให้ได้อย่างนี้ โดยใช้คำ�
อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนท่านนกุลผู้เฒ่าว่า
เราศึกษาคือฝึกท�ำให้ใจหลับไปพร้อมด้วยจิตที่
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ผ่องใส เป็นสุข ท�ำอย่างนี้ทุกคืน ก็คือได้ปฏิบัติ
ธรรมในชี วิ ต ประจ� ำ วั น อย่ า งเป็ น ประจ� ำ  ซึ่ ง
ท�ำได้ในห้องนอนและทุกที่ เป็นการศึกษาชั้นสูง
เป็นการฝึกสติ เจริญสมาธิ ต่อไปจิตก็จะชินเป็น
ลักษณะอาการของมันอย่างนั้น เป็นส่วนส�ำคัญ
ของชีวิตที่ดี ถึงจะเป็นผู้เฒ่าชรา ก็ยังมีเวลาท�ำ
ก�ำไรอย่างนี้ได้อีกมากมาย
สูงอายุ คือได้ ไม่ใช่เสียอายุ
อย่างที่ได้รับรู้กันว่า สังคมทั่วหล้าก�ำลัง
ก้าวหน้าพากันไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ ว่าเฉพาะ
ประเทศไทยก็ได้เจริญพัฒนามาเป็นสังคมผู้สูง
อายุแล้ว
เมื่อสังคมมีผู้สูงอายุเป็นคนจ�ำนวนใหญ่ ผู้
สูงอายุกม็ คี วามส�ำคัญต่อความเป็นไป ทัง้ ในทาง
เจริญและในทางเสื่อมของสังคมประเทศชาติ
มากขึ้น และสังคมก็ควรต้องเอาใจใส่ต่อความ
เป็นอยู่เป็นไปของผู้สูงอายุมากขึ้นด้วย ดังที่ได้
พูดมาไม่น้อยในที่นี้ ซึ่งอาจถือว่าเป็นการมอง
ในแง่ดี แต่ที่จริง น่าจะเป็นการพูดในแง่ของการ
ที่จะท�ำให้ดี
ถึงจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ สังคมก็มิใช่เป็น
สังคมของคนสูงอายุ สังคมมีคนต่างรุ่น ต่างวัย
อยู่ร่วมกัน ทั้งคนสูงอายุ และคนวัยอื่นๆ โดย
อาจจ�ำแนกเป็น ผู้สูงอายุ ผู้เจริญวัย และผู้อ่อน
วัย หรือ คนวัยต้น คนวัยกลาง และคนสูงอายุ ทุก
คนทุกรุน่ มารวมกันเป็นสังคมนี้ ก็จงึ ต้องเอาใจใส่
ค�ำนึงถึงทุกคน
ตรงนี้ ขอแทรกเรื่องนอกนิดหน่อย เป็นข้อ
น่าแปลกใจ จะว่าน่าข�ำก็ได้ คือเรื่องความเพี้ยน
ของภาษา เมื่อกี้พูดถึงค�ำว่า “อายุ” ได้บอกว่า
ในภาษาบาลีทเี่ ป็นค�ำเดิม “อายุ” หมายถึง พลัง
สืบต่อหล่อเลี้ยงชีวิต (บางคัมภีร์บอกสั้นๆ แค่
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ว่า อายุ แปลว่า ชีวิต) อายุจึงเป็นพรอย่างหนึ่ง
ที่ส�ำคัญ อยู่ในจตุรพิธพร เราจึงขอให้คนนั้นคน
นี้ มีอายุ มีวรรณะ มีสุขะ มีพละ
ดังนั้น “สูงอายุ” ที่เราแปลว่า มีอายุมาก
จึงควรหมายความว่า มีพลังชีวติ มาก แต่ในภาษา
ไทยกลับตรงข้าม ที่ว่าสูงอายุ มีอายุมาก กลาย
เป็นว่าแก่ เฒ่า จะหมดแรง ชีวิตหมดก�ำลัง
คราวนี้มีเพิ่มอีกค�ำหนึ่ง คือ “วัย” เมื่อพูด
ว่า เจริญวัย ในภาษาไทยหมายความว่า เจริญ
เติบโตขึ้น แต่ในภาษาบาลีที่เป็นค�ำเดิม วัย คือ
“วย” หมายถึง ความเสื่อม ความโทรมที่จะไปสู่
ความสิ้นสลาย ดังนั้น เจริญวัย เจริญโดยวัย จึง
แปลว่า เป็นผู้ใหญ่ แก่ เฒ่า บางครั้งที่ว่า “ผู้สูง
อายุ” ก็มีบางคนพูดว่า “สูงวัย”
ตามภาษาเดิม เจริญอายุ หมายถึงเพิ่มพลัง
สืบต่อชีวิตให้อยู่ได้ยืนยาว เวลานี้ จึงเกิดมีความ
นิยมเรียกการท�ำบุญวันเกิดว่า อายุวัฒนมงคล
(= มงคลเจริญอายุ มงคลเพิ่มอายุ)
ส่วนเจริญวัย เจริญโดยวัย เป็น วัยวุฒิ
(ภาษาบาลีว่า วโยวุฑฺฒิ) ได้แก่ ความเจริญโดย
วัย ความเป็นผู้ใหญ่โดยความเสื่อมสลาย เสื่อม
เพิ่มขึ้น คือเป็นผู้แก่ ผู้เฒ่า
“วัย” มีการใช้ในความหมายทีซ่ อ้ นลงไปอีก
ชั้นหนึ่งด้วย คือ เมื่อถือว่าอายุเป็นเวลาทั้งหมด
ที่มีชีวิตอยู่ได้ ก็เอาเวลาทั้งหมดของชีวิตที่มี
ความเจริญเติบโตแล้วเสื่อมลงไป ตั้งแต่เกิดไป

จนสิ้นสลายคือตาย มาจัดแบ่งเป็นช่วงๆ หรือ
เป็นระยะๆ คือเป็นขั้นตอนของการคืบเคลื่อน
สู่ความดับสลาย และเรียกแต่ละช่วง แต่ละ
ระยะว่า “วัย” เช่นเป็น ปฐมวัย มัชฌิมวัย
ปัจฉิมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว วัยชรา จึง
มีวัยที่ใช้ในความหมายดีๆ เช่น วัยงาม ถึงวัย
ถึงพร้อมด้วยวัย

ที นี้ นอกจากพลั ง ชี วิ ต ลงลึ ก เป็ น แกนใจ
ชุดใหญ่นั้นแล้ว ยังมีหลักธรรมที่ช่วยให้อายุยืน
อีกชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ หรือ
การปฏิบัติตัวในชีวิตประจ�ำวัน จะเรียกว่าข้อ
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาพก็ได้ ชื่อเดิมว่า หลัก
อายุสส์ (การปฏิบัติที่เกื้อหนุนอายุ, อายุวัฒนวิธี องฺ.ปญฺจก.
๒๒/๑๒๕/๑๖๓) มี ๕ ข้อ  คือ
๑. ท� ำ อะไรๆ ตั้ ง แต่ กิ น อาหาร อยู ่ ใ น
สิ่งแวดล้อม ด�ำเนินอิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอน
ก็ให้เป็น สัปปายะ คือให้สบาย เกื้อกูลหนุนเอื้อ
แก่ชีวิต ดีต่อสุขภาพ ให้ผ่อนคลาย ไม่เครียด
(สัปปายการี)
๒. ในสัปปายะ ก็รู้จักประมาณ (สัปปาเย
มัตตัญญู)
๓. กินของที่ย่อยได้สลายแปรหมดไป เช่น
กินของที่ย่อยง่าย หรือเคี้ยวให้แหลกละเอียด
(ปริณตโภชี)
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๔. รูจ้ กั จัด รูจ้ กั ใช้เวลาให้เหมาะ ท�ำถูกเวลา
ท�ำเป็นเวลา ท�ำให้พอหรือควรแก่เวลา เช่น นอน
เป็นเวลา พอเวลา (กาลจารี)
๕. รู ้ จั ก ถื อ พรหมจรรย์ มี ก ารควบคุ ม
กามารมณ์ เว้นเมถุนตามควร เช่น ถึงวันพระ
ก็รักษาอุโบสถ (พรหมจารี)
(อายุวัฒนวิธี มีอีกชุดหนึ่ง เปลี่ยนข้อ ๔ เป็น ถือศีลรักษาวินัย
(สีลวา) และข้อ ๕ มีกัลยาณมิตร)

เมือ่ เจริญอายุแล้ว วรรณะ สุขะ พละ ก็ตาม
ต่อมาได้ ทุกรุน่ ทุกวัย แต่ละชีวติ ต่างศึกษา และ
ทุกคนมาร่วมกันพัฒนาสร้างสังคม ดังว่าแล้ว
สังคมมีคนต่างรุ่น ต่างวัย มาอยู่ร่วมกัน ทั้งคน
สูงอายุ และคนวัยอืน่ ๆ ทุกคนทุกรุน่ ทีม่ ารวมกัน
เป็นสังคมนี้ จะต้องร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์
อภิบาลสังคม คนจึงต้องพัฒนาตัวเองให้มีธรรม
ประจ�ำใจของพระพรหม คือ เมตตา กรุณา มุทติ า
อุเบกขา
ทั้งนี้ถือว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้น�ำ  ท�ำตัวอย่าง
ในการมีหรือตั้งอยู่ในพรหมวิหาร ๔ นั้น โดย
แสดงออกในทางปฏิบตั ิ ด้วยการใช้สงั คหวัตถุ ๔
ดังที่ว่าข้างต้น ทุกคนร่วมด้วยในการสร้างสรรค์
อภิบาลสังคม แต่ในทุกคนนัน้ ไม่มใี ครเท่ากันเลย
ไม่วา่ โดยเรีย่ วแรงก�ำลังกาย ก�ำลังทรัพย์ ก�ำลังใจ
ก�ำลังปัญญา ก�ำลังความสามารถ เริ่มด้วยความ
แตกต่างด้านวัตถุ เครื่องอาศัยเป็นอยู่ ดังนั้น
สังคหวัตถุจึงเริ่มที่ “ทาน” ให้ปัน จัดสรร เอื้อ
อ�ำนวย อย่างน้อย ให้ทุกคนมีกินมีใช้ เป็นอยู่ได้
พอเพียงทั่วกัน
หันมาดูที่ผู้สูงอายุ คนกลุ่มนี้ที่กลายเป็น
จ�ำนวนใหญ่ ที่จริงเป็นส่วนร่วมที่เกื้อหนุนสังคม
ได้มาก แต่ถ้าไม่จัดระบบความสัมพันธ์ และ
การเป็นส่วนร่วมให้ดี เมื่อมีจ�ำนวนมาก ก็จะ
เป็นจุดอ่อนแอใหญ่ของสังคม เพราะมีร่างกาย
เสื่อมถอย ก�ำลังน้อยไม่พอแก่งาน แต่เมื่อจัด

ระบบสัมพันธ์ให้เหมาะ ก็จะเป็นส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์อภิบาลสังคมได้เป็นอย่างดี
นี่คือ เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถให้ส่วนร่วม
ด้านแรงกายได้เพียงพอ ก็ให้สังคมตระหนักรู้
โดยคนรุ ่ น รองลงมาและรุ ่ น เยาว์ เข้ า มาผ่ อ น
แทนด้านนี้ พร้อมกันนั้น บรรดาผู้สูงอายุนั้น
เป็นคลังข้อมูล เป็นแหล่งประสบการณ์ เป็น
ขุมทรัพย์ทางปัญญา ตลอดจนเป็นที่สืบปรีชา
ญาณ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงแหล่ง
ใหญ่ เมื่อรับรู้หรือสืบความเข้าใจกันไว้อย่าง
นี้ คนรุ่นรองที่เป็นแกนก�ำลัง หรือเป็นแรงงาน
หลักของสังคม พึงมองเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
และรู้จักใช้ รู้จักถือเอาประโยชน์จากขุมก�ำลัง
หรื อ แหล่ ง ทรั พ ยากรนี้ ใ ห้ คุ ้ ม ค่ า โดยใฝ่ ใจที่
จะฝึกศึกษาเรียนรู้ อย่างน้อยให้การต่อทอด
สืบสานวัฒนธรรมและอารยธรรมด�ำเนินไปได้
ด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ การเป็นส่วนร่วมและ
ให้ส่วนร่วมแก่กันในสังคม ก็จะเป็นจริงขึ้นมา
ว่าตามหลักสังคหวัตถุ ผู้สูงอายุมีบทบาทใหญ่
ในข้อ “ปิยวาจา” บอกเล่าเรื่องราว ถ่ายทอด
ประสบการณ์ แนะน�ำ  สั่งสอนเป็นที่ปรึกษา
ตลอดจนเผล็ ด ปรี ช าญาณให้ แ ก่ อ ารยธรรม
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ในขณะเดียวกัน คนรุน่ กลางรองลงมา เป็นก�ำลัง
แรงงานของสังคม เป็นเจ้าบทบาทในข้อ “อัตถจริยา” จัดการด�ำเนินงานแผ่ขยายให้สังคมเข้า
ถึงประโยชน์ทั่วทั้งหมด ในที่สุด ทุกคนมีความ
เสมอสมานกันตามหลักในข้อ “สมานัตตตา”
(เสมอกัน เท่ากัน โดยมีนยั แง่เข้ากันร่วมกันด้วย)
ที่ว่าเสมอกันหรือเสมอภาค คือมีความเท่า
กันเสมอกันต่อหน้าธรรม ทัง้ ธรรมทีเ่ ป็นกฎหมาย
กฎเกณฑ์กติกาของสังคมมนุษย์ (นิตธิ รรม) และ
ธรรมทีเ่ ป็นกฎธรรมดาแห่งความเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัยของธรรมชาติ (ธรรมนิยาม) พร้อมกันนั้น
ก็เป็นความเสมอกัน เท่ากัน แบบเข้ากันร่วมกัน
ซึ่งในแง่หนึ่งคล้ายกับหลักการมีส่วนร่วม
แต่น่าสังเกตว่า ในสังคมของเราที่เป็นมา
คนส่วนมากหรือมากมาย ใช้หลักการมีส่วนร่วม
นั้นในความหมายที่มุ่งเอาความมีส่วนร่วมใน
การได้ ท�ำให้ความเสมอภาค และการมีสว่ นร่วม
แจก
หนังสือ

มักเป็นเหตุให้เกิดความแก่งแย่งและแตกแยก
โดยที่ว่าคนเหล่านั้น ทั้งรอการที่จะได้ และ
เพ่งจ้องการที่จะได้เท่ากันกับเขาอยู่กันแค่นั้น
ไม่ก้าวไปให้ถึงการร่วมกันสร้างสรรค์ ดังนั้น
จึงควรเน้นไปว่า ถ้าถือตามหลักสมานัตตตานี้
ต้ อ งมองการมี ส ่ ว นร่ ว มในแง่ ข องการมี
ส่วนร่วมในการให้ด้วย
แทนที่จะพูดว่า การ “มีส่วนร่วม” อาจ
เปลี่ยนพูดใหม่ว่า การ “ให้ส่วนร่วม” ที่ว่านี้
พูดอย่างรวบรัด ความเสมอภาคตามหลักสมานัตตตานี้ ต้องมีทั้ง เสมอภาคกัน เท่ากัน และ
เข้าร่วมกัน (สมานอัตตา) ท�ำการท�ำงานอย่างสม
เสมอเข้ากัน (สมานกิจจ์) และร่วมสุขร่วมทุกข์กนั
(สมานสุขทุกข์)
เป็ น อั น ว่ า ได้ พู ด มาพอสมควรแล้ ว ใน
เรื่องของการที่ทุกคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน
สร้างสรรค์อภิบาลสังคม

พระมาลัยเถระ

เป็นใคร ? มาจากไหน ?

หนั ง สื อ เล่ ม ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น การรวบรวมบทความชื่ อ
เดียวกันของท่านวิเทศทัยย์ ซึ่งตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในวารสารโพธิยาลัย
ครั้นเมื่อจบเรื่องแล้ว ได้มีเจ้าภาพจัดพิมพ์เป็นเล่มพ็อคเก็ตบุ๊คปกสี่สี
สวยงาม และได้แบ่งปันมาที่วารสารโพธิยาลัยจ�ำนวนหนึ่ง เพื่อแจก
แก่ผู้สนใจ โดยมีกติกาง่ายๆ ดังนี้ ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น
ที่มีต่อวารสารโพธิยาลัย สั้นยาวไม่จ�ำกัด คณะผู้จัดท�ำจะได้น�ำ
ความคิดเหล่านั้น มาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป ส่งความคิดเห็น
ของท่าน มาที่ ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ email address ที่ acharak7153@gmail.com
หรือ เขียนเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์มาที่ ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ ถนนประโคนชัย
ต�ำบลปากน�้ำ  อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่า (วารสาร
โพธิยาลัย) หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด กรุณาส่งด่วน ก่อนหนังสือจะหมด โปรดแจ้งชื่อและ
ที่อยู่ให้ชัดเจน ส�ำหรับส่งหนังสือมาด้วย

สุขใจ
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ธรรมกถา

ในวัยชรา
พระไพศาล วิสาโล

เดีย๋ วนีเ้ มืองไทยมีผสู้ งู วัยหรือว่าคนแก่ เป็น
สัดส่วนทีส่ งู มาก เขาว่ากันประมาณ ๑๔%   เป็น
คนแก่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สมัยนี้เราไม่ชอบค�ำว่า
แก่ ทั้งที่สมัยก่อน ค�ำว่าแก่เป็นเรื่องธรรมดา
สังคมสมัยนีเ้ ป็นสังคมทีเ่ ชิดชูความหนุม่ สาว พอ
เรียกใครว่าเป็นคนแก่กจ็ ะไม่พอใจ อันนีเ้ ป็นการ
ปฏิเสธความจริง เพราะว่าถ้าเราไม่กลัว ไม่
รังเกียจความแก่ เราก็จะไม่เป็นทุกข์กบั ความแก่
หรือกับค�ำเรียก เดี๋ยวนี้ก็ไปเลี่ยงใช้ค�ำว่า สูงวัย
ผู้สูงอายุ
ถึงแม้หลายคนยังหนุ่มยังสาว แต่ก็มักจะมี
คนแก่อยู่ในบ้าน แล้วต่อไปตัวเองก็ต้องแก่ด้วย
พูดถึงคนแก่ที่เป็นชาวพุทธ นับว่าโชคดีที่มีอายุ
ยืนถึงขนาดนี้ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ตายไป
ก่อนทีจ่ ะอายุจะเจ็ดสิบแปดสิบเสียอีก ส่วนใหญ่
บางคน อายุแค่ไม่กี่ขวบก็ตาย บางคนตายตอน
หนุ่มสาว ใครที่มีอายุยืนถึง ๗๐ - ๘๐ ปี ก็ถือว่า

มีโชค ถ้าไม่ได้ท�ำบุญท�ำกุศลไว้ก่อน ก็คงจะไม่มี
อายุยืนมาถึงป่านนี้ นอกจากมีโชคเพราะความ
ที่มีอายุยืนแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่มีค่ามาก ก็คือ
ประสบการณ์ชีวิต
ประสบการณ์ชีวิต ที่เกิดจากการผ่านร้อน
ผ่านหนาว ผ่านโลกมามาก ถือเป็นประสบการณ์
ที่มีค่ามาก แม้ว่าหลายคนจะเจอความทุกข์
ความยาก ความล�ำบาก อาจจะเจอความยากจน
มาตั้งแต่เล็ก ต้องปากกัดตีนถีบ ต้องเจอกับ
ความพลั ด พรากสู ญ เสี ย ก็ ล ้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น
ความขรุขระ ยากล�ำบากของชีวิต แต่ทั้งหมดนี้
ก็ถอื ว่าเป็นประโยชน์ เพราะประสบการณ์ตา่ งๆ
เหล่านี้ ช่วยท�ำให้เราสามารถอยูใ่ นโลกนีไ้ ด้อย่าง
มีความสุข
ประสบการณ์หลายอย่างของคนแก่ เช่น
ความรู้ความสามารถในการท�ำนา ในการทอผ้า
หรือในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เป็นต้น เดี๋ยวนี้
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ไม่มีประโยชน์แล้ว เดี๋ยวนี้ความรู้ที่มีอยู่ในหัว
ของคนแก่ มันล้าสมัยไปเยอะแล้ว คนแก่ต้อง
ไปเรียนจากเด็กๆ เช่น ไปเรียนเรือ่ งคอมพิวเตอร์
เรื่องการใช้แท็บเล็ต เรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือ
ใช้ไลน์ จากลูกจากหลาน แต่ก่อนนี้มีแต่หลาน
ไปเรียนจากปู่ย่าตายาย แต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่ล้า
สมัย ก็คือประสบการณ์ชีวิต ความเข้าใจเกี่ยว
กับเรื่องชีวิต ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์
และความไม่เที่ยงของชีวิต ซึ่งเราเรียกว่า วิชา
ชีวิต ก็ได้ ไม่มีค�ำว่าล้าสมัย ประสบการณ์ชีวิต
ที่ว่านี้ ท�ำให้คนแก่จ�ำนวนมากยังมีความสุขอยู่
ได้ ทั้งที่ก�ำลังวังชาถดถอย
ฝรั่งเขาท�ำการศึกษาวิจัยหลายชิ้น แต่ว่า
เขาไม่ได้ทำ� เฉพาะคนฝรัง่ เขาก็ไปสอบถามความ
เห็น ความรูส้ กึ ของคนทัง้ โลก มีรายงานวิจยั ทีท่ ำ�
กับคน ๗๒ ประเทศ ก็ท�ำหลายเรื่อง เช่น เรื่อง
ความสุข ก็ศึกษาว่า ในบรรดาคนแต่ละวัย วัย
ไหนที่มีความสุขมากกว่ากัน ก็พบว่าความสุข
ของคน ตั้งแต่อายุ ๑๘ ถึง ๘๐ มันจะมีลักษณะ
คล้ายๆ กับตัวยูหรือว่าตัววี ก็คือว่าอายุสิบแปด
จะมีความสุขมากที่สุด แล้วหลังจากนั้น พออายุ
มากขึ้น ความสุขก็ค่อยลดลงๆ ลดลงมาเป็น
ล�ำดับจนต�่ำสุด ก็คือตอนที่เป็นวัยกลางคน ๔๐
กว่า มีงานชิน้ หนึง่ ระบุไว้ชดั เลยว่า อายุ ๔๖ โดย
เฉลี่ยแล้วเป็นช่วงอายุที่มีความทุกข์มากที่สุด มี
ความสุขน้อยที่สุด หลังจากนั้นความสุขค่อยๆ
เพิ่มขึ้น  พออายุ ๗๐ ก็สุขมากกว่าอายุ ๖๐ นะ
พอถึง ๘๐ นี่ สุขที่สุด  สุขกว่าตอนอายุ ๑๘ อีก
ทั้งๆ ที่อายุ ๑๘ เป็นช่วงขาขึ้น และ ๘๐
เป็นช่วงขาลง แต่แปลกว่าคนที่อายุช่วงขาลง
กลับมีความสุขมากกว่า ทัง้ ๆ ทีก่ ำ� ลังวังชาก็นอ้ ยลง
สุ ข ภาพก็ อ าจจะไม่ ดี นั ก เงิ น ทองก็ น ้ อ ยลง
ยศศักดิ์ก็หมดไป ขณะที่คนอยู่ในวัยกลางคน

๔๐ กว่ า ชอบพู ด ถึ ง อาชี พ พู ด ถึ ง ต� ำ แหน่ ง
เป็นช่วงที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุด เรียกว่า พีค
(peak แปลว่ายอดเขา) ถ้าไม่นบั บุคคลในวงการ
ราชการ ถ้าเป็นวงธุรกิจและวงการเมือง ถ้าช่วง
๔๐ กว่าปลายๆ จะ ๕๐ ถือเป็นช่วงที่จะประสบ
ความส�ำเร็จได้สูงมาก โอบาม่าก็อายุ ๔๐ กว่า
บิล คลินตัน ก็ ๔๐ กว่า ทักษิณ หรือว่าอภิสิทธิ์
ก็ ๔๐ กว่า  ตอนเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ว่าโดย
รวมแล้ว มีความเครียดมากกว่า มีความทุกข์
มากกว่าคนในวัย ๗๐ – ๘๐ ปี

เอ๊ะ ท�ำไมคนแก่จึงมีความสุขมากกว่าคน
อายุ ๑๘ และมีความสุขมากกว่าคนที่ประสบ
ความส�ำเร็จในชีวิต ในวัย ๔๐ กว่าหรือ ๕๐
ก็ พ บว่ า สิ่ ง ส� ำ คั ญ นั้ น คื อ ประสบการณ์ ชี วิ ต
ประสบการณ์ชีวิตของคนแก่ ท�ำให้เขาท�ำใจได้
ในเรื่องการใช้ชีวิต ท�ำใจได้ง่าย เมื่อมีอะไรมา
กระทบ ก็โกรธยาก มีความอดกลั้นได้ดี ไม่
เหมือนคนหนุม่ คนสาว นิดๆ หน่อยๆ ก็หงุดหงิด
เสียใจ ทุกข์ เป็นสิว ผิวแห้ง ผมแตกปลายก็ทุกข์
แล้ว บางทีนอนไม่หลับ แต่เรือ่ งแบบนีส้ ำ� หรับคน
แก่ ถือเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยมาก รถติด คนหนุ่มคน
สาวก็หงุดหงิดร�ำคาญ เสียงดังก็ร�ำคาญ แต่คน

๓๒

แก่เฉย เพราะเจอมาเยอะแล้วจนอาจจะรู้สึกว่า
เรื่องพวกนี้มันจิ๊บจ๊อยมาก
พูดง่ายๆ คือคนแก่ท�ำใจได้ง่าย อดกลั้น
ได้ดี ปล่อยวางได้เก่ง อันนี้เป็นเรื่องของวุฒิภาวะ เป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิต เพราะรู้
ว่า เออ มันก็ธรรมดา ก็เป็นอย่างนั้นแหละ หรือ
ว่าเวลามีคนล้มหายตายจากไป คนแก่ก็ไม่ได้
ฟูมฟาย โศกเศร้า คร�่ำครวญมาก เพราะรู้ว่ามัน
เป็นเช่นนั้นเอง เจอความสูญเสียพลัดพรากมา
เจ็ดสิบแปดสิบปีแล้ว ก็เลยเห็นเป็นเรือ่ งธรรมดา
ไม่โศกเศร้า ไม่คร�่ำครวญ
ขณะเดี ย วกั น คนแก่ ก็ มี ค วามทะเยอทะยานน้อยลง ความเครียดของคนเราส่วนหนึง่
ก็เกิดจากการที่เรามีความทะเยอทะยาน ต้อง
ท�ำให้ได้ แต่คนที่มีอายุแล้ว เขาท�ำได้เท่าไหร่
เขาก็พอใจแค่น้ัน ยอมรับข้อจ�ำกัดของตัวเอง
ยอมรับว่าเราท�ำได้แค่นี้ ไม่เสียใจ ไม่ทุกข์
ขณะที่คนยังหนุ่มยังสาว พอท�ำงานอะไร
ล้มเหลวหน่อย ก็ตอี กชกหัว โมโห กลุม้ อกกลุม้ ใจ
มี เ พื่ อ นญี่ ปุ ่ น คนหนึ่ ง นะ ไปท� ำ ปริ ญ ญาเอก
ท� ำ วิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งต� ำ รวจไทย
ท�ำมาหลายปีไม่เสร็จ แกเป็นคนเก่งมาก แต่ไป
เจอฤทธิ์เดชต�ำรวจไทย เขียนไม่ออก ผ่านมา
หลายปี วิทยานิพนธ์ก็ไม่เสร็จ สุดท้ายวันหนึ่ง
แกก็ ผู ก คอตายในสวนใกล้ บ ้ า น แต่ ถ ้ า เป็ น
คนแก่ น ะ เรื่ อ งพวกนี้ ถื อ เป็ น เรื่ อ งธรรมดา
ไม่เสร็จก็ไม่เสร็จ เราท�ำได้แค่นี้ ปล่อยวางได้
ในสหรั ฐอเมริกา พวกหมอจบใหม่ เขา
เครียดมาก หมอจบใหม่ เรียกว่าพวก resident
ที่ใกล้จะจบก็เรียก intern พวกนี้จะเครียดมาก
ฆ่าตัวตายปีหนึ่ง ๔๐๐ คน สูงมากเลยนะ โดย
เฉพาะในอเมริกา เป็นอาชีพที่มีความทุกข์มาก
พวกนี้ยังหนุ่ม ความรู้ดี แต่ว่าพอเจอความผิด
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หวัง ท�ำใจยาก ๔๐๐ คนนี  ่ เท่ากับนักเรียนแพทย์
๓ ห้องหรือ ๔ ห้องรวมกัน แต่ว่าคนที่สูงวัย
หรือคนแก่ เขาก็ท�ำใจได้ เพราะเขาก็รู้ว่า เออ
เราท�ำได้แค่นี้
อีกอย่างหนึง่ ก็คอื คนแก่ไม่รอความสุขจาก
อนาคต แต่สามารถเห็นความส�ำคัญของการ
หาความสุขจากปัจจุบัน ความสุขจากปัจจุบันมี
อะไรบ้าง ก็คอื ครอบครัว อยูก่ บั ลูกกับหลาน หรือ
ว่าไปเที่ยว ไปสนทนากับเพื่อนที่ร้านกาแฟ เป็น
ความสุขง่ายๆ ไม่ตอ้ งสะสมเงินทองเพือ่ จะไปรอ
เสพสุขในวันข้างหน้า เพราะว่าเขาหาความสุข
ได้ทุกวัน เรียกว่า มีความสุขจากปัจจุบัน ไม่ไป
รออนาคต จึงท�ำให้คนแก่มีความสุขง่าย ยิ่งรู้ว่า
มีเวลาเหลืออยู่ไม่นาน เพราะความตายใกล้เข้า
มาแล้ว เขาก็หาความสุขจากปัจจุบันนี่แหละ
และเขาก็รู้ว่าความสุขที่ดีที่สุดคือ ความสุขที่ใจ
ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติ ความสุขที่ใจที่เกิดจากการ
ท�ำบุญท�ำกุศล การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การ
มีเวลาอยู่กับลูกหลานและอยู่กับครอบครัว
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตที่
สอนให้คนแก่ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยมีความสุข ถึง
แม้คนเหล่านี้ไม่ได้เข้าวัดเข้าวาก็ตาม โดยส่วน
ใหญ่ คนทีอ่ ายุมาก ๗๐ - ๘๐ มีความสุขมากกว่า
ตอนอายุ ๔๐ - ๕๐ ให้ถามตัวเองว่า เราเป็นคน
แก่ที่มีความสุขมากกว่าจริงหรือเปล่า หรือว่า
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เรามีความสุขน้อยกว่าตอนที่เรายังหนุ่มยังสาว
ตอนที่เรายังอยู่ในวัย ๔๐ - ๕๐ ถ้ามีความสุข
น้อยกว่า แสดงว่าเราไม่ปรกติแล้วนะ แสดงว่า
ประสบการณ์ชีวิตที่เรามี  เราไม่ได้เอามาใช้
อะไรที่ท�ำให้คนแก่ไม่มีความสุข ข้อแรก
คือ ความห่วงความวิตกกังวล ไม่ได้วิตกกังวล
เรื่องสถานะการเงินของตัวเองนะ เพราะหลาย
คนก็มฐี านะดี แต่จะห่วงกังวลลูกหลาน บางทีลกู
อายุ ๔๐ แล้วก็ยงั ห่วง คอยถาม คอยโทรศัพท์ไป
ถาม หรือให้ลูกโทรศัพท์มารายงาน
อีกเรื่องหนึ่งคือ ความโกรธ เดี๋ยวนี้มีคน
แก่จ�ำนวนมาก ยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งมีความหงุดหงิด
อารมณ์ เ สี ย อารมณ์ ร ้ า ย ทั้ ง ที่ พู ด ถึ ง วั ย แล้ ว
น่ า จะเย็ น ลง แล้ ว พู ด ถึ ง ประสบการณ์ ชี วิ ต
ก็น่าจะปล่อยวางได้มากขึ้น ถ้าไม่ใช่ แสดงว่า
ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา ไม่ได้สอนเลยว่า
อะไรๆ มันก็ไม่แน่ ไม่ได้สอนให้รู้จักการปล่อย
วาง ไม่ได้สอนให้เห็นว่า ความผิดหวัง ไม่สมหวัง
ไม่ถูกใจ ล้วนเป็นเรื่องธรรมดา ถ้ามีอายุมากขึ้น
แต่ ป ระสบการณ์ ชี วิ ต ที่ ผ ่ า นมาไม่ ไ ด้ ส อนให้
เห็นอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องธรรมดา แสดงว่า
ประสบการณ์ทผี่ า่ นมา มันสูญเปล่านะ สูญเปล่า
ทั้งๆ ที่มันมีค่ามาก

เมื่อเรามีอายุมาก เราต้องรู้จักการปล่อย
วาง เห็นว่าอะไรๆ มันก็ธรรมดา ความไม่สมหวัง
ความไม่ถูกใจ มันเป็นธรรมดา จะโกรธไปท�ำไม
ความโกรธเกิดจากการเจอสิ่งที่ไม่ได้ดั่งหวัง เจอ
ความผิดหวัง ไม่ถูกใจ ประสบการณ์น่าจะสอน
นะว่า เออ จะให้คนอื่นท�ำถูกใจเราทุกอย่างได้
ยังไง ขนาดเราเองยังท�ำไม่ค่อยถูกใจตัวเอง ใจ
เราเองเรายังสั่งไม่ได้เลย นอนไม่หลับ สั่งให้มัน
หลับมันก็ไม่ยอม อยากให้คนอื่นรู้ใจเรา แต่เรา
ไม่รู้ใจตัวเอง แล้วจะไปคาดหวังให้คนอื่นมารู้ใจ
เราได้อย่างไร
ทีจ่ ริงประสบการณ์ชวี ติ มันน่าจะสอนนะว่า
เออ จะไปคาดหวังจากคนอืน่ ท�ำไม เขาก็มวี ถิ ที าง
ของเขา ถ้าไม่รจู้ กั ระงับความโกรธ หรือว่าไม่รจู้ กั
ปล่อยวางบ้าง มันก็ท�ำร้ายตัวเอง โรคประสาท
หรือว่าโรคเครียด โรคความดัน บางทีเส้นเลือด
ในสมองแตก เดีย๋ วนีก้ เ็ กิดขึน้ กับคนสูงวัยมากขึน้
ไม่ใช่เพราะไขมันเยอะเท่านั้นนะ แต่เป็นเพราะ
ความเครียดด้วย
ผ่านโลกมามากแล้ว ก็ควรจะใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ ในการปล่อยวาง ในการ
คลายความโกรธ รวมทั้งรู้จักให้อภัยด้วย เพราะ
ประสบการณ์ชวี ติ จะสอนว่าคนเราย่อมผิดพลาด
ได้ สมัยทีย่ งั หนุม่ ยังสาว มันก็ลมุ่ หลงในเนือ้ หนัง
ในความสุขชั่วครู่ชั่วยาม แต่พอแก่ตัว ก็รู้สึกว่า
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เออ มั น เป็ น ของธรรมดาที่ ค นเรามั น อาจจะ
หลงใหลไป แต่พออายุมากขึ้น มันก็ปล่อยวาง
ได้ ให้อภัยได้
นอกจากนั้นคือ ความหวงแหน หวงแหน
ทรัพย์ แล้วก็โลภด้วย บางคนก็ทุ่มเทท�ำงานมา
ทัง้ ชีวติ สะสมเงินทอง มีเงินมาก แต่เสียดายทีจ่ ะ
ใช้มนั เงินมีไว้ใช้ ไม่ใช่มไี ว้เก็บ ใครทีม่ เี งินแล้วเก็บ
เอาไว้ พระพุทธเจ้าต�ำหนิว่าเป็นคนโง่ ต�ำหนิว่า
เป็นคนทีไ่ ม่รจู้ กั ใช้ทรัพย์ แสดงว่าทรัพย์เป็นนาย
เรา ที่จริงเราต้องเป็นนายของทรัพย์ ก็คือใช้มัน
ให้ถูก ถ้ามันเป็นนายเรา ก็หมายความว่า เราจะ
ไม่ยอมใช้มนั เรายอมล�ำบากเพือ่ มัน หรือว่ายอม
ตายเพื่อมัน พระพุทธเจ้าสอนให้สละทรัพย์เพื่อ
รักษาอวัยวะ สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต สละ
ชีวิตเพื่อรักษาธรรม แต่ถ้าสละชีวิตเพื่อรักษา
ทรัพย์สินแสดงว่าโง่
คนที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ธ รรม แต่ ล ะคนก็ เ ป็ น
อย่างนั้น ใช้จ่ายเงินทองไปแต่ละที ก็กลุ้มอก
กลุ้มใจ บางทีก็ใช้จ่ายเพื่อตัวเอง เช่น ลูกก็จ้าง
คนงานมาดู แ ลแม่ พอแม่ รู ้ ว ่ า จ้ า งเดื อ นละ
หมืน่ กว่า แม่กลุม้ ใจมาก บ่นแล้วบ่นอีกว่าเสียดาย
เงินเป็นหมื่น ก็เงินมีไว้เพื่อใช้ ท�ำให้เกิดความ
สะดวกสบาย เมื่อลูกจะใช้เงินเพื่อดูแลแม่ แม่ก็
น่าจะยินดีนะ กลับบ่นว่าลูกเพราะเสียดายเงิน
แล้วก็เรียกร้องไม่ให้ลูกไปจ้างคนดูแล แต่ให้ลูก
มาดูแลแม่เอง เกิดความเครียดทัง้ บ้านเลย ถ้าหวง
แบบนี้ แล้วไม่ปล่อยไม่วาง ก็อาจจะตายไม่ดีนะ
คนทีเ่ ป็นผูส้ งู วัย ประสบการณ์นา่ จะสอนว่า
ของพวกนี้ เ ป็ น ของชั่ ว คราว ทรั พ ย์ ส มบั ติ
มั น ไม่ เ ป็ น ของเราเลยแม้ แ ต่ น ้ อ ย ตายแล้ ว
ก็เอาไปไม่ได้ไปงานศพไม่รู้กี่งานแล้ว กี่ศพแล้ว
เห็ น เขาเอาเหรี ย ญใส่ ป ากศพ เหรี ย ญมั น ก็
ไม่ ไ ปไหน พอเผาศพเหลื อ แต่ ก ระดู ก เงิ น ก็

ยังอยู่ตรงนั้น บาทหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ แล้วจะ
หวงแหนมั น ไปท� ำ ไม มี ก็ ใช้ แต่ ว ่ า ไม่ ไ ด้ ใช้
แบบฟุ่มเฟือย เก็บหอมรอมริบไว้บ้างเพื่อใช้ใน
โอกาสต่อไป แต่ไม่ใช่เพื่อเก็บเอาไว้อย่างเดียว
อีกเรื่องหนึ่ง ที่ท�ำให้คนแก่มีความกังวล
นั้นคือ ความกลัวตาย ที่จริงแล้วประสบการณ์
ชีวติ น่าจะสอน เออ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งตาย แล้วคน
ทีผ่ า่ นโลกมามากแล้ว ก็จะเห็นว่า คนทีต่ ายดีกม็ ี
คนที่ตายสงบก็มี เขาตายสงบได้เพราะว่าอะไร
ก็เพราะว่าเขาท�ำบุญท�ำทาน เขาสร้างบุญสร้าง
กุศล ก็ปล่อยวาง และยอมรับความจริงของชีวิต
หมัน่ พิจารณาความตายอยูเ่ สมอ ถ้าคนกลัวตาย
แสดงว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานั้น ไม่ได้
สอนเลย จึงยอมรับความตายไม่ได้ แต่ถ้าเรา
กลัวตาย ต้องเร่งท�ำความดี เร่งสร้างบุญสร้างกุศล
เร่งท�ำหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วก็เจริญ
สติ ท�ำสมาธิภาวนา ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ
ที่เรียกว่า มรณสติ
ที่พูดมานี้ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ ทั้งแก่
คนที่เป็นผู้สูงวัย หรือคนแก่ คนชราเอง และก็
รวมทั้งคนที่ยังมีคนแก่คนชราอยู่ในบ้าน ก็จะได้
รูว้ ธิ ที จี่ ะแนะน�ำคนแก่ให้มคี วามสุข เหมือนอย่าง
ที่คนแก่ส่วนใหญ่เขามีความสุขกัน
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พอ ในการฉลองวันเกิด ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้
ปฏิบัติธรรม ด้วยการท�ำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ
และฟังธรรม กิจกรรมเหล่านี้ มุ่งที่การช�ำระ
จิตใจ หัวใจของการภาวนาก็อยู่ตรงนี้ อยู่ท่ีเรา
มุง่ มัน่ ในการฝึกจิต เรียนรูว้ ธิ บี ริหารจิตใจของตน
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า กรรม คือ การ
กระท�ำ โดย กาย วาจา ใจ ซึ่งประกอบด้วย
เจตนา พระพุทธองค์ทรงย�้ำจุดนี้ว่า กรรมอยู่
ที่เจตนา การกระท�ำอันใด เราไม่ตั้งใจท�ำ  ไม่
ตั้งใจพูด ก็ไม่จัดว่าเป็นกรรม กรรมดีและกรรม
ชั่วอยู่ที่เจตนา เพราะฉะนั้น ผู้ที่ต้องการชีวิต
ที่ดีงาม ก็จ�ำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เจตนาของ
ตน ไม่ใช่เรียนรู้แค่ทฤษฎี แต่เรียนรู้ในปัจจุบัน
อาตมาเคยพูดบ่อยๆ ว่า การอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติธรรม แต่เป็น
เงื่อนไขของการปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัติ

พระธรรมเทศนา

เสน่ห์เย็น ๆ

พระอาจารย์ชยสาโร

วันนี้เป็นงานประจ�ำปี ที่พวกเรามาร่วม
กันมาอวยพรวันเกิด คุณแม่นงนาถ เพ็ญชาติ
เจ้าของบ้านบุญ เจ้าของบ้านพอ เป็นผู้มีบุญคุณ
อย่างมากต่อตัวอาตมาเองและต่อพวกเรา ที่ได้
มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติธรรมที่บ้านบุญและบ้าน

ธรรมต้องอยู่ในปัจจุบัน การอยู่ในปัจจุบันเป็น
เงือ่ นไข เพราะเราสามารถดูเจตนาทีเ่ กิดขึน้ ทีด่ บั
ไป เจตนาจะท�ำ เจตนาจะพูด เจตนาจะปรุงแต่ง
จะยินดียินร้าย กับความคิดที่ผุดขึ้นมาในสมอง
พอมีสติ พอรู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน เราก็เห็นธรรม
เห็นธรรม หมายถึงว่า เห็นกุศลธรรม เห็น
อกุศลธรรม สามารถแยกแยะ ท่านใช้คำ� ว่าเลือก
เฟ้น ว่าธรรมข้อไหนควรจะปล่อยวาง ธรรมข้อ
ไหนควรจะปรารภ ควรจะท�ำตามด้วยสติด้วย
ปัญญา ฉะนั้น เราจะรู้ความหมายของค�ำว่า บุญ
หรือ บาป กุศล หรือ อกุศล จะรู้ว่าค�ำว่า เจตนา
หมายถึงอะไร ก็ด้วยการปฏิบัติธรรม โดยการ
ฝึกน้อมจิตเข้ามาอยูใ่ นปัจจุบนั ต้องช่างสังเกต
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วัดหนองป่าพงสมัยก่อน ตอนอาตมามาอยู่
ใหม่ๆ นั้น ไม่มีพระพี่เลี้ยงเลย ถูกทอดทิ้ง อยู่ใน
วัดหนองป่าพงไม่มีใครสนใจ หลายคนไปอยู่วัด
๒ - ๓ วัน หรือไม่กี่วันก็กลับบ้านเลย เพราะไม่
มีใครมาคอยบอกว่าต้องฝึกอย่างไร ไม่มีการ
สอนอะไรเลย ไม่มีใครสนใจ รู้สึกน้อยใจ เสียใจ
แต่ที่จริง ก็เป็นนโยบายของหลวงพ่อชา ไม่ใช่ว่า
ท่านจะไม่สนใจ ท่านก็คอยดูเราตลอด ท่านอยาก
จะดูวา่ เราอดทนไหม เรามีความศรัทธาจริงไหม
เราฉลาดพอไหม ที่จะสังเกตว่าคนมาอยู่ใหม่
ต้องท�ำอะไรบ้าง ท่านจะดูเราอยู่ตลอด พอเวลา
ผ่านไป ๓ - ๔ วัน ท่านก็เริ่มจะสั่งสอน แต่ฝึก
ให้เราล�ำบากก่อน ท่านบอกว่า อยากจะรู้จัก
นิ สั ย ใจคอของคนมาใหม่ วิ ธี ที่ เร็ ว ที่ สุ ด ง่ า ย
ที่ สุ ด ก็ คื อ ให้ เขาล� ำ บาก จะได้ ดู ค วามตั้ ง ใจ
ความเข้ ม แข็ ง ความอดทน ได้ง ่ายๆ ดัง นั้น
เราก็ จ ะเห็ น ความส�ำคั ญ ของ ‘การรอบรู ้ ’
ในการคอยสั ง เกตคนรอบข้ า ง ถึ ง จะมาอยู ่
ใหม่ ๆ เราก็ ส ามารถที่ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า องค์ นั้ น
เรียบร้อย องค์นนั้ น่าเป็นตัวอย่างแก่เราได้ องค์นี้
ไม่เรียบร้อยเลย แสดงว่าเราไม่ควรจะท�ำอย่าง
นั้นเลย เรียนรู้โดยการใช้วิธีสังเกตสิ่งรอบตัว

25

ในการปฏิบัติด้วยจิตใจก็เหมือนกัน ทั้งๆ
ที่เราคอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ก็เป็น
ข้ อ มู ล เป็ น ความเข้ า ใจในเรื่ อ งต่ า งๆ ตั้ ง แต่
เรื่องท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว เราดูนอกตัวเรา ที่คน
นั้นคนนี้ ท�ำนั่นท�ำนี่ ร�่ำรวยได้ เขายังมีอ�ำนาจ
ในบ้านเมืองได้ เป็นโน่นเป็นนีไ่ ด้ ท�ำให้เกิดความ
สับสน และมีความสนใจในกฎแห่งกรรมลดลง
แต่เมือ่ เราดูขา้ งใน ดูวา่ เมือ่ มีเจตนาประกอบด้วย
คุณงามความดี เจตนาที่ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง
จิตใจของเราสูงขึน้ ทันที เมือ่ เรามีเจตนาจะท�ำ จะ
พูด ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง เราก็
รู้สึกเลยว่า จิตใจเศร้าหมองทันที คุณภาพของ
จิตใจลดน้อยลง นี่แหละ คือการเบียดเบียนตน
เมื่อก่อนเวลาพูดว่าเบียดเบียนผู้อื่น ก็พอ
เข้าใจ แต่การเบียดเบียนตนเองเป็นยังไง ไม่ใช่
ว่าเบียดเบียนตนคือว่า อดนอน งดข้าวเย็น
แต่ เบียดเบียนตนเองก็คือ การปล่อยให้กิเลส
ครอบง�ำจิ ต ใจ เมื่ อ เราสั ง เกตสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กายในใจอย่างสม�่ำเสมอ เราก็จะเห็นได้ชัดเลย
ว่า เวลาเราไม่ระวังในการแสดงออก ในการพูด
คุย มีอารมณ์อยู่แล้ว จิตใจก็เศร้าหมอง แต่สิ่งที่
อันตรายที่สุด ส�ำหรับคนผู้มีอารมณ์ เช่น โกรธ
แค้น เป็นต้น ก็คือการเจอเพื่อนที่มีอารมณ์
เดียวกัน ต่างคนต่างก็เติมอารมณ์ซึ่งกันและกัน
คนที่เคยเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ก็อาจจะกลาย
เป็นบาปมิตรต่อกันในเวลานั้น
ไม่ใช่ว่า เราสามารถจะชี้ได้ว่าคนนั้นเป็น
กัลยาณมิตร คนนี้เป็นบาปมิตร คนเราเป็นได้
ทั้งสองอย่าง เป็นทั้งกัลยาณมิตร และบาปมิตร
ถ้าหากว่าเราโกรธใครสักคน เราก็อยากระบาย
ไประบายกับเพื่อน แล้วเพื่อนก็โกรธตามเรา
ด้วย ในเวลานั้น ในกรณีนั้น เราก็เป็นบาปมิตร
ที่พูดอะไร ท�ำอะไร ให้จิตใจของเพื่อนหยาบลง
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เมื่อจิตใจของเราเป็นบาป แล้วเราแผ่บาป
ออกไปสู่คนรอบข้าง เรียกว่าเราเป็นบาปมิตร
ในขณะเดียวกัน ถ้าจิตใจของเรางดงาม มีคุณ
งามความดีเกิดขึ้น เราก็อยากแบ่งปันให้กับ
คนอื่ น อย่ างนี้ เรียกว่า เราเป็น กัล ยาณมิต ร
เมื่อจิตใจของเราผ่องใส คนเข้าใกล้ได้สัมผัสก็
รู้สึกทันทีว่า จิตใจเขาเย็นลง อยากอยู่นานๆ มี
ความสุข เพราะอยู่ใกล้คนประเภทนี้แล้ว ความ
รู้สึกฟุ้งซ่าน วุ่นวายต่างๆ จะลดลง จิตใจจะ
เย็นลง เราจึงได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระท�ำ  การแสดงออกและการพูดของเรา กับ
อารมณ์ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ำ 
การแสดงออกและการพูดของเรา กับบรรยากาศ
รอบข้าง แต่ถ้าเราเป็นคนร้อน และมีการแสดง
ออกร้อนๆ ก็จะดึงดูดคนร้อนๆ เข้ามาใกล้ชิด
ถ้าหากว่าเราเป็นคนเย็น ก็จะมีแรงดึงดูด
เรียกว่าเสน่ห์เย็น ไม่ใช่เสน่ห์ร้อน เสน่ห์เย็นๆ
ท�ำให้คนอยากเข้าใกล้ อยากใกล้ชิด คนที่ชอบ
คุณงามความดี อยากคบหา นีค่ อื การศึกษาง่ายๆ
ในกฎแห่งกรรม เราสร้างชีวติ ตัวเอง เราสร้างโลก
ที่เราอยู่อาศัย ด้วยการกระท�ำ ด้วยการพูด ด้วย
การคิด โลก ไม่ได้หมายถึง โลกที่ปรากฏอยู่ใน
หนังสือหรือในแผนที่ โลกในที่นี้ คือ โลกแห่ง
ประสบการณ์ โลกส่วนตัวของเราในแต่ละวัน
เรามีสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคย คนรอบข้างที่เรา
คุ้นเคย นั่นก็คือโลกของเรา ครอบครัว เพื่อน ที่

ท�ำงานด้วยกัน ที่พบทุกวัน นั่นคือโลก โลกนี้จะ
เป็นโลกที่ดี โลกที่งาม ส่วนส�ำคัญนั้นอยู่ที่ตัว
เรา การกระท�ำของตัวเอง เมื่อเราไม่ระวังในสิ่ง
ที่ท�ำ  ในค�ำที่พูด จิตใจของเรามีมลทิน ก็จะเกิด
ความรูส้ กึ เดือดร้อนใจ เพราะการกระท�ำดังกล่าว
ถึงจะไม่ถึงขั้นว่ากินไม่ได้ นอนไม่หลับ แต่มันจะ
เป็นอะไรสักอย่างที่รู้สึกไม่ปลอดโปร่งในจิตใจ
โทษของการละเมิ ด ศี ล ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ
ความไม่ยินดีในธรรม คนที่ผิดศีลบ่อยๆ จะไม่
กระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือธรรมะ ที่จะฟัง
ธรรมะ ที่จะปฏิบัติธรรม ซึ่งก็เป็นการปิดโอกาส
ในอนาคตที่ จ ะยกจิ ต ใจและชี วิ ต ให้ สู ง ขึ้ น ได้
พระพุ ท ธองค์ เ คยตรั ส ว่ า อานิ ส งส์ ข องการ
รักษาศีล ก็คือความไม่เดือดร้อน ลักษณะของ
ภาษาบาลีส่วนมาก จะใช้ส�ำนวนในทางลบ แต่
ก็มีความหมายในทางบวกแฝงอยู่ในนั้น การ
ไม่เดือดร้อน จะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ มีความ
เคารพนับถือตัวเอง มีความเป็นเพื่อนกับตัว
เอง อานิสงส์ของความไม่เดือดร้อน ก็คือความ
ปราโมทย์ ความปราโมทย์ คือความรู้สึกที่ดี ถ้า
เทียบกับศัพท์ภาษาอังกฤษ น่าจะตรงกับค�ำว่า
Sense of well-being
อานิสงส์ของปราโมทย์ คือ ปีติ ปีติอาจ
จะเกิดขึ้นง่ายในชีวิตประจ�ำวันทั่วไป มีความ
รู้สึกปราโมทย์อยู่ อานิสงส์ของปีติ คือ ปัสสัทธิ
ปัสสัทธิ คือ ไม่เครียด กายก็ไม่เครียด จิตใจก็ไม่
เครียด ไม่มคี วามวิตกกังวล ไม่วนุ่ วาย ผ่อนคลาย
ทั้งกายทั้งใจ อานิสงส์ของปัสสัทธิ คือ สุข
อานิสงส์ของสุข สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ในจิตใจ ที่
มีความสุขตามกระบวนการนี้ ก็คือ สมาธิ  ข้อนี้
ก็น่าสังเกตน่าจ�ำไว้ เพราะนักปฏิบัติหลายท่าน
มักจะกลัวความสุข กลัวติดความสุข ตรงนี้ต้อง
เข้าใจว่า ความสุขเป็นทางผ่าน มันไม่ใช่เป้า

หมายของการปฏิบัติ แต่ถ้าปฏิบัติถูกทาง ต้อง
เจอความสุขแน่นอน ความสุขไม่ใช่จุดจบของ
การปฏิบัติ ความสุขเป็นเงื่อนไข เป็นบาทฐาน
ของสมาธิ
สมาธิ มี อ านิ ส งส์ คื อ การรู ้ เ ห็ น ตามความ
เป็นจริง ตรงนี้มีข้อสังเกตอีกข้อหนึ่ง ถ้าญาณ
ทัสสนะ (การรู้เห็นตามความเป็นจริง) ย่อมเกิด
ขึ้นจากสมาธิ แสดงว่า ผู้ขาดสมาธิย่อมไม่เห็น
ตามความเป็นจริง มันเกี่ยวกัน เพราะว่า ผู้ไม่มี
สมาธิย่อมอยู่ด้วยความยินดีกับยินร้าย ซึ่งจะ
ปรากฏในรูปแบบของอคติต่างๆ ซึ่งจิตพร้อม
ที่ จ ะเห็ น ข้ อ ดี ใ นสิ่ ง ที่ ช อบหรื อ บุ ค คลที่ ช อบ
พร้อมที่จะเห็นข้อเสียในสิ่งและบุคคลที่ไม่ชอบ
จิตใจไม่เป็นกลาง ความยุติธรรมมีได้ยาก หรือ
แทบจะไม่มีในจิตใจที่ขาดสมาธิ เพราะจิตที่มี
สมาธิ คือจิตใจที่ปราศจากอคติ จิตใจที่ไม่ยินดี
ไม่ยินร้าย แต่ความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั้น ไม่ใช่ว่า
จะท�ำให้ไม่มีความรู้สึกอันใดเลย แต่เขามีความ
เป็นกลาง มีความเป็นอุเบกขา
อุเบกขา จะต่างจากความเฉยเมย ตรงที่
มีความตืน่ รูอ้ ยู่ ถ้าเฉยเมย ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย เพราะ
ไม่ยอมรับ ไม่ยอมคิด ไม่อยากยุ่ง อันนี้ก็เป็น

อาการของโมหะ อาการของจิตที่เจริญในธรรม
คือ รู้เห็น เห็นชัด แต่จิตใจไม่หวั่นไหว เราอยาก
จะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริง จิตจะต้องตั้ง
มัน่ โดยสมาธิ อาการของสมาธิคอื รูอ้ ยูใ่ นปัจจุบนั
อยากจะทราบว่าการปฏิบัติธรรมถูกทางหรือไม่
ก็ดูตรงจุดนี้ ถ้าขาดตัวรู้ก็ไม่ใช่แล้ว เป็นมิจฉา
สมาธิแล้ว
สัมมาสมาธิ ตัวรู้ ตื่นรู้ ตัวพุทธะ ต้อง
ปรากฏชัด อานิสงส์ของสมาธิ คือรูเ้ ห็นตามความ
เป็นจริง เมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริง อานิสงส์
ก็คือ นิพพิทา เกิดความเบื่อหน่าย ไม่ใช่เบื่อ
หน่ายในสิ่งนั้น สิ่งนี้ บุคคลนั้น บุคคลนี้ แต่เบื่อ
หน่ายในความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ
ไม่นานมานี้ อาตมาได้พูดคุยกับเด็กวัยรุ่น
ทีม่ คี วามทุกข์ใจ ทีบ่ อกว่าไม่อยากจะอยูใ่ นโลกนี้
แต่อาตมาก็บอกว่า ที่หนูบอกว่า ไม่อยากจะอยู่
ในโลกนี้นั้น หมายถึงว่า ไม่อยากจะอยู่ในโลก
แห่งความคิดของหนูมากกว่า คือที่ว่าเบื่อโลก
ไม่อยากจะอยู่ในโลก หมายถึง โลกที่หนูสร้าง
ขึ้นมาด้วยความคิด ถ้าหนูเปลี่ยนความคิดไป
อยู่อีกโลกหนึ่ง กายไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ ไม่ใช่
ว่าฆ่าตัวตายคือการแก้ปัญหา ตรงกันข้าม กลับ
จะท�ำให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ไม่อยากอยู่ในโลกนี้
ได้ไหม ได้ หนูก็ต้องรู้จักปล่อยวางความคิด ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของโลกที่ไม่น่าอยู่นี้
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เราสร้างโลกด้วยความคิด ฉะนั้น เมื่อเรา
เห็นชัด สมาธิเกิดขึน้ แล้ว เราก็สามารถเห็นอะไร
ต่ออะไรตามความเป็นจริง เราก็จะเห็นตัวสมุทยั
ชัดเลยว่า เมื่อเรามีความอยากเมื่อไร อยากได้
อยากมี อยากเป็น ไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่
อยากเป็น โลกที่เป็นทุกข์ก็เกิดขึ้น ชีวิตเป็น
ทุกข์ทันที แต่ที่เป็นเช่นนั้นเพราะตัวเราเอง คือ
คนที่เป็นทุกข์ ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ เหมือน
กับอยูใ่ นคุก อยูใ่ นทีอ่ ดึ อัด คับข้อง เอาแต่รอ้ งไห้
พร�่ำบ่น ดิ้นรนกับความเป็นอยู่ในห้องนั้น แต่
ว่ากุญแจอยู่ที่ประตู ถ้าเราได้อ่านปรัชญาหรือ
วรรณกรรมฝรั่ง ส่วนมากจะเป็นเรื่องนี้ เรียกว่า
เป็นปัญหาของการอยู่ในโลก ที่เป็นเช่นนี้ แต่ถ้า
ตามสายตาของเรา ไม่ อ ยากอยู ่ ใ นโลกนี้ เ ลย
ก็ไม่มีใครบังคับเราหรอก กุญแจก็อยู่ตรงนั้น
ออกจากห้องนี้ไปอยู่อีกห้องหนึ่งได้เลย ไม่ต้อง
เป็นฮีโร่ ทนกับโลกที่ไร้ความหมายอะไรเช่นนั้น
มันไร้ความหมายเพราะเราเอง ไม่อยากจะอยูแ่ ล้ว
ก็ต้องหัดเปิดประตูออกไปสิ มันไม่ได้เป็นของ
บั ง คั บ เราก็ บั ง คั บ ตั ว เอง แต่ เรามองไม่ เ ห็ น
เพราะเราไม่มีสมาธิ ไม่ฝึกให้เห็นว่าอะไรเป็น
อะไรอยู่ในจิตใจ อยู่ในโลกมายา ดังนั้น เราจึง
จ�ำเป็นต้องปฏิบัติธรรม
ธรรมะทุกอย่างจะน้อมเข้ามาสู่จิตใจ ใน
บทสวดมนต์ก็มักแปลค�ำว่า ‘โอปนยิโก’ กันว่า
‘เป็นสิ่งที่น้อมเข้ามาใส่ตัว’ ที่จริงสามารถแปล
ได้หลายส�ำนวน ‘ธรรมะเป็นสิ่งที่น�ำเราสู่ข้าง
ใน’ ก็ได้ คือไม่ใช่ว่าเราต้องน้อมธรรมะเข้ามา
โดยธรรมชาติของธรรมะ มันจะน้อมเราเข้าไป
เราก็ตามมาดู ตามมารู้ ไม่ใช่ให้เชื่อ แต่ให้ดูว่า
ใช่หรือไม่ใช่ ฉะนั้น ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่าง
กายกับใจ หรือระหว่างเจตนากับจิตใจกับชีวิต
เจตนาดีมีผลต่อจิตใจอย่างไร เจตนาร้ายมีผล

ต่อชีวิตอย่างไร ดูง่ายๆ คือ จิตใสเป็นบุญ จิตขุ่น
เป็นบาป ใช่หรือเปล่า ให้ดูตรงนี้
เมื่อจิตใจของเราไม่หมกมุ่นกับสิ่งไร้สาระ
จนไม่มเี วลาดูความจริง เราก็ฝกึ ให้อยูก่ บั ปัจจุบนั
ได้มากขึ้น จะเห็นด้วยตนเองว่า เกิดมีตัณหา
เมื่อไหร่ ก็ทุกข์ทันที ปล่อ ยวางตัณหาเมื่อ
ไหร่ ความทุกข์ก็ดับทันที ตรงนี้แหละ ที่เรา
จะได้หลัก เราก็จะเกิดนิพพิทา เบื่อหน่ายที่จะ
เบียดเบียนตัวเองด้วยตัณหา เบื่อหน่ายในการ
ท�ำลายคุณภาพชีวติ ท�ำลายความสุขในชีวติ โดย
ใช่เหตุ  โดยไม่จำ� เป็น  ความเป็นอิสระจากอารมณ์
ก็จะเกิดขึ้นในเวลานั้น
มีพระอาจารย์ทา่ นหนึง่ มาจากอังกฤษ ท่าน
พระอาจารย์การุณโิ ก ท่านก็เล่าว่า ตอนท่านเป็น
โยมก็มีโอกาสกราบหลวงพ่อชาที่อังกฤษ แล้ว
เกิดศรัทธาเลือ่ มใสหลวงพ่อชามาก  หลวงพ่อชา
เห็นอาการ ก็ถามท่านว่า “ถ้านั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง
โดยไม่คิดอะไรเลย จะเรียกว่าอะไรไหม” ท่านก็
ตอบว่า “น่าจะเรียกว่าพระอรหันต์ครับ” หลวง
พ่อชาท่านหัวเราะ แล้วบอกว่า “ไม่ใช่ๆ ต้อง
เรียกว่าก้อนหิน” (หัวเราะ) คือท่านอยากให้เรา
เห็นว่า การภาวนานี้ ไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลย
แต่ต้องรู้จักบริหารความคิดให้ดี
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ถ้ามนุษย์เราคิดไม่ได้ คิดไม่เป็น โลกเราก็
จะไม่เจริญถึงขนาดนี้ ไม่ได้นั่งสบายๆ มีไฟฟ้า
มี เ ครื่ อ งขยายเสี ย ง มี เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ นี่
เพราะความคิดของมนุษย์ แต่คนเราปล่อยให้
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตผ่านไป เรื่อยเปื่อย
ไปกับสิ่งที่ครอบง�ำชีวิตจิตใจ ท่านจึงให้เรารู้จัก
กาลเทศะ เวลาไหนควรจะคิด เราสามารถท�ำ
เป็นระเบียบ ให้ความคิดอยู่ในโอวาท แต่เวลาที่
ไม่จ�ำเป็นต้องคิด เราก็ไม่ต้องคิด ให้จิตใจปล่อย
วางความคิด แม้หลายสิ่งหลายอย่าง จะรู้ได้
ด้วยความคิด แต่ก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่จะรู้ได้เพราะไม่คิด อย่างเช่นในการค้นคว้า
อะไรต่างๆ ก็จะมีวาระหนึง่ ทีเ่ ก็บข้อมูล แล้วก็คดิ
ข้อดีข้อเสีย แต่พอเสร็จแล้วก็วาง ให้จิตเราสงบ
เรื่องเหตุผลอะไรต่างๆ มันก็ท�ำงานของมันเอง
โดยที่เราไม่ต้องรับรู้ หลายคนก็คงเคยเจอเรื่อง
ที่เราคิดไม่ตก คิดไม่ได้ มันยาก พอวางไว้ไปท�ำ
อย่างอื่นสักพัก อยู่ดีๆ ค�ำตอบก็ผุดขึ้นมาเอง
แสดงว่าถ้าเราจุดประกายของความคิดให้ดี เรา
ไม่ต้องไปคิด มันก็ท�ำงานของมัน เป็นกลไกของ
มันเอง รู้แต่ว่าผลของมันจะเกิดขึ้น แต่มันจะ
มีช่วงหนึ่งที่จะต้องให้มันสุกงอมของมันเอง
ถ้าเราคิดไม่หยุด เราเหนื่อย เราเครียด เรา
วิตกกังวล ยิ่งคิดก็ยิ่งคิดไม่ออก วกไปเวียนมา
ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ฉะนั้น การท�ำสมาธิ
ก็ไม่ใช่ว่า เพื่อให้เป็นคนที่ไม่มีความคิดใน
สมอง ตรงกันข้าม ก็เพื่อจะได้ฉลาดในความ
คิด แต่พอเรามีสมาธิแล้ว ก็สามารถจับประเด็น
ได้ว่า เวลานี้เราก�ำลังคิดโดยมีอคติ หรือมีกิเลส
ก็สามารถละความคิดนั้นออกไปได้ ความคิด
ที่เหลืออยู่ก็จะมีประสิทธิภาพสูง เพราะแม้แต่
คนที่คิดเก่ง หรือว่าเป็นคนที่มีการศึกษา บางที
ก็ยังผิดพลาด ยังพลั้งพลาดได้บ่อยเหมือนกัน
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เพราะอัตตาตัวตน เพราะความอยากมีอยาก
เป็น เป็นต้น ถ้าเราตัดตัวนี้ออกไป ก็มีแต่ดี มีแต่
ความเจริญ
ฉะนั้น ในการปฏิบัติธรรม ท่านจึงให้เรา
รักษาศีล เพือ่ จะได้อานิสงส์ คือความไม่เดือดร้อน
ความไม่เดือดร้อนก็เพื่อความปราโมทย์ ความ
ปราโมทย์ก็เพื่อความปีติ เป็นความปีติในธรรม
ปีติก็เพื่อปัสสัทธิ ความผ่อนคลาย ไม่เครียด
ปัสสัทธิก็เพื่อความสุข สุขเพื่อสมาธิ สมาธิเพื่อ
รู ้ เ ห็ น ตามความเป็ น จริ ง ก็ คื อ ปั ญ ญานั่ น เอง
รูเ้ ห็นตามความเป็นจริง เพือ่ เราจะได้เบือ่ หน่าย
ในการสร้างโลกที่เป็นทุกข์ด้วยความยึดมั่น
ถือมั่น เบื่อหน่ายเพื่อจะได้มีวิราคะ คือการ
คลายก�ำหนัด การปล่อยวางกิเลสทั้งหลาย เป็น
อิสระจากอารมณ์ อารมณ์ยังมี แต่เราไม่ไปยุ่ง
กับมัน จิตใจไม่เศร้าหมอง เพราะอารมณ์ก็สัก
แต่ว่าอารมณ์ เหมือนเมฆก็สักแต่ว่าเมฆ ไม่ใช่
ว่าท้องฟ้าจะอยู่อย่างไม่มีเมฆได้ทั้งวันทั้งคืน
เมฆเขาก็ลอยไปลอยมาตามธรรมชาติของเขา
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แต่ไม่ไปยุ่งกับตัวท้องฟ้า ท้องฟ้าก็เป็นท้องฟ้า
เหมือนเดิม
ที นี้ ชี วิ ต ของเราเป็ น สิ่ ง ที่ ท ่ า นให้ เรารู ้
บ่อยๆ ว่ามันไม่แน่นอน เราก็ทราบอยู่แล้ว
แต่ ว ่ า ต้ อ งตั้ ง ใจคิ ด ตั้ ง ใจระลึ ก อยู ่ ใ นความ
ไม่ แ น่ น อน แต่ ม นุ ษ ย์ เราชอบสะสมทุ ก สิ่ ง
ทุกอย่าง แม้แต่อายุก็จะบวกเพิ่มอีก ๑ ปี สะสม
อายุ แต่ถ้าเรามองกลับกัน ก็คือมีเวลาเหลือ
อยู่ในโลกน้อยลงอีก ๑ ปี เวลาผ่านไป เราก็
ไม่ ส ามารถแก้ ไขอะไรได้ แต่ อ ย่ า ให้ ผ ่ า นไป
โดยเปล่ า ประโยชน์ อย่ า งการเจริ ญ มรณสติ
ไม่ใช่แค่ระลึกว่าเราต้องตายแน่ แต่ให้ระลึกว่า
เพราะเราต้องตายแน่ เพราะเวลาตายไม่แน่
ไม่นอน เวลาจึงมีคา่ มาก และเราควรจะใช้เวลา
อันมีค่านั้นให้ดีที่สุด แล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่
มีผลทั้งชาตินี้ ชาติหน้า ซึ่งไม่พ้นจากบุญ

บุ ญ เกิ ด ได้ อ ย่ า งไร บุ ญ เกิ ด จากการให้
ทาน ด้วยการชนะ ด้วยการปล่อยวางความ
ตระหนี่ ความยึดติดในทรัพย์สมบัติ ศีล เป็น
บุญ เพราะเป็นการช�ำระจิตใจ ช�ำระเจตนาที่
จะเบียดเบียน โดยกาย โดยวาจา และ สมาธิ
ภาวนา เป็นบุญ เพื่อจะได้ปล่อยวางนิวรณ์
เพื่ อ จะได้ เจริ ญ โพชฌงค์ ที่ เ ป็ น บุ ญ เป็ น องค์
ประกอบของจิตที่จะพ้นทุกข์ ถ้าเรามองด้วย
จิตที่ปราศจากอคติ โดยจิตที่ไม่เข้าข้างตัวเอง
ด้วยการยอมรับข้อมูลอย่างครบถ้วนว่า เราเป็น
ผู้มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา ชีวิตเรา
มีจ�ำกัด จ�ำกัดเท่าไหร่ เราไม่ทราบ ถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต เป็นสิ่งที่เป็นของจริง ถึงจะ
เป็นนามธรรมก็ตาม สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเรา
โดยแท้ ก็ คื อ บุ ญ ที่ เราเคยสั่ ง สมไว้ สิ่ ง นี้ จ ะ
เป็นเสบียงในการเดินทางต่อไปในวัฏสงสาร
ตราบใดที่เรายังไม่บรรลุอริยมรรค อริยผล สิ่งที่
เราต้องพึ่งมากที่สุด สิ่งที่ขาดไม่ได้  นั่นก็คือ บุญ
ฉะนั้ น ในวั น นี้ อ าตมาจึ ง ขออนุ โ มทนา
กับทุกคนที่มีสัมมาทิฐิ ที่เห็นว่า การสร้างสม
สิ่งที่เป็นบุญกุศล เป็นหัวใจของชีวิตของผู้มี
ปัญญา บางคนเห็นประโยชน์ซาบซึง้ ในค�ำว่าบุญ
จนกระทั่งสร้างบ้าน และตั้งชื่อบ้านว่า บ้านบุญ
และยังเข้าใจความลึกซึ้งของค�ำว่า พอ ด้วย
จึ ง สร้ า งบ้ า นอี ก หลั ง หนึ่ ง ใช้ ชื่ อ ว่ า บ้ า นพอ
แสดงถึงความเป็นผู้มีปัญญาพอสมควร
ในวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณนงนาถ เพ็ญชาติ
มีแต่ความสุข ความเจริญในบุญ มีความซาบซึ้ง
มี ค วามรู ้ จั ก พอในระดั บ ที่ ล ะเอี ย ดขึ้ น เรื่ อ ยๆ
มีแต่ความสุขกาย สุขใจ มีแต่ความเจริญในสิ่ง
ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดกาลนาน
ที่มา : แสดงธรรมเทศนาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ
คุณนงนาถ เพ็ญชาติ  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พศ. ๒๕๕๗
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ปั ญญาปริทัศน์

ก่อนกายแตก
ธีรปัญฺโญ

ก่อนทีก่ ายเราจะแตกตายท�ำลายไปนัน้ เรา
มีอะไรไหม ที่อยากจะท�ำให้ได้ก่อนตาย ?    
เชื่ อว่ า ส� ำ หรับผู้อ่านวารสารโพธิยาลัยนี้
หลายคนคงอยากที่จะได้บรรลุธรรม อย่างน้อย
ถ้าบรรลุธรรมขั้นแรกเป็นพระโสดาบัน ก็จะปิด
ทางไปอบายได้ และลดการว่ายเวียนตายเกิดใน
กามภพ  ให้เหลือไม่เกิน ๗ ชาติ แล้วก็จะได้พ้น
ทุกข์โดยสิ้นเชิง
ในพระไตรปิฎกนั้น มี ๔ พระสูตร ที่เทวดา
บรรลุธรรมจ�ำนวนมาก ท่านกล่าวไว้ว่า เทวดา
แสนโกฏิบรรลุอรหัตตผล ส่วนมรรคผลเบื้องต�่ำ
สาม (คือโสดาบัน สกทาคามี และอนาคามี)
มีประมาณนับไม่ถว้ น  สสี่ ตู รก็คอื มงคลสูตร มหาสมัยสูตร จูฬราหุโลวาทสูตร และ สมจิตตสูตร
หลายท่านก็คงจะรู้จักมักคุ้นกับมงคลสูตร
กันดีอยู่แล้ว เพราะเป็นส่วนหนึ่งของพระปริตร
ที่นิยมใช้สวดในงานมงคลต่างๆ และหนังสือ
มังคลัตถทีปนีก็ใช้เป็นแบบเรียนเปรียญธรรม
ของนักศึกษาภาษาบาลีในเมืองไทยด้วย ส่วน
มหาสมัยสูตรนั้น ก็นิยมน�ำไปสวดในงานต่างๆ
อยู่บ้าง ตัวมหาสมัยสูตรเอง ประกอบด้วยชื่อ

เทวดาที่มาประชุมกันมากมายก็จริง แต่ในมหาสมัยสูตรนั้น ยังประกอบด้วยสูตรย่อยๆ อีก ๖
สูตร ซึ่ง ๖ พระสูตรนี้มาจากสุตตนิบาต ขุททกนิกาย สุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕ (สัมมาปริพพาชนียสูตรนัน้ มาจากจูฬวรรค ส่วนสูตรทีเ่ หลืออีก
๕ สูตร มาจากอัฏฐกนิบาต) พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ทรงแสดงพระสูตรเหล่านี้ โดยจ�ำแนกตามจริต
ของผู้ฟังได้ดังนี้คือ :
สั ม มาปริ พ พาชนี ย สู ต ร เหมาะส� ำ หรั บ
ราคจริต, ปุราเภทสูตร เหมาะส�ำหรับ พุทธิจริต,
กลหวิวาทสูตร เหมาะส�ำหรับ โทสจริต, จูฬหพยูหสูตร เหมาะส�ำหรับ วิตกจริต, มหาพยูหสูตร
เหมาะส�ำหรับ โมหจริต  และ ตุวัฏกสูตร เหมาะ
ส�ำหรับ สัทธาจริต
ส�ำหรับ จูฬหพยูหสูตร นั้นเคยน�ำมาแสดง
แล้วในวารสารโพธิยาลัยฉบับก่อนๆ ส่วนใน
วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่เกี่ยวกับสังคมปัจฉิม
วัย ปุราเภทสูตร จึงน่าจะเหมาะที่สุดที่จะน�ำ
มาแสดงในฉบั บ นี้ ชื่ อ พระสู ต รมาจากศั พ ท์
ปุรา = ก่อน + เภทะ = แตก หมายถึงว่าควรจะ
ท�ำอะไรให้ได้ ก่อนที่กายจะแตกนั่นเอง
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เมื่อพวกเราทุกคนเกิดมา เวลาของแต่ละคนก็เริ่มนับถอยหลังกันแล้ว ไม่มีใครทราบได้ว่า ชีวิต
ยั ง มี เวลาเหลื อ อยู ่ อี ก เท่ า ไร ก่ อ นที่ ก ายจะแตกท� ำ ลายลงนี้ เราควรจะท� ำ อะไรบ้ า ง มาดู เช็ ค ลิ ส ต์
(check list) ของพระพุทธเจ้ากันดูซวิ า่ เราได้ทำ� อะไรไปแล้วบ้าง และยังเหลืออะไรอีกบ้างทีต่ อ้ งท�ำ ถ้าท่าน
เป็นคนหนึ่งในประเภทพุทธิจริต ที่ชอบคิดค้นคว้าหาเหตุผล เนื้อหาในพระสูตรนี้ก็อาจจะเหมาะกับท่าน
ปุราเภทสุตฺตํ

๑. “กะถังทัสสี กะถังสีโล
อุปะสันโตติ วุจจะติ.
ตัง เม โคตะมะ ปะพ๎รูหิ
ปุจฉิโต อุตตะมัง นะรัง”.
๒. “วีตะตัณฺโห ปุรา เภทา (อิติ ภควา)
ปุพพะมันตะมะนิสสิโต.
เวมัชเฌ นุปะสังเขยโย
ตัสสะ นัตถิ ปุรักขะตัง.
๓. “อักโกธะโน อะสันตาสี
อะวิกัตถี อะกุกกุโจ.
มันตะภาณี อะนุทธะโต
สะ เว วาจายะโต มุนิ.
๔. “นิราสัตติ อะนาคะเต
อะตีตัง นานุโสจะติ.
วิเวกะทัสสี ผัสเสสุ
ทิฏฐีสุ จะ นะ นียะติ.
๕. “ปะติลีโน อะกุหะโก
อะปิหาลุ อะมัจฉะรี.
อัปปะคัพโภ อะเชคุจโฉ
เปสุเณยเย จะ โน ยุโต.
๖. “สาติเยสุ อะนัสสาวี
อะติมาเน จะ โน ยุโต.
สัณฺโห จะ ปะฏิภานะวา
นะ สัทโธ นะ วิรัชชะติ.

ปุราเภทสูตร
ว่าด้วยสิ่งที่ควรท�ำก่อนกายแตก
(พระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้)
[๑] บุคคลมีทัสสนะอย่างไร มีศีลอย่างไร จึงเรียกว่า
เป็นผู้สงบ ข้าแต่พระโคตมะ ข้าพระองค์ทูลถามแล้ว
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกนรชนผู้สูงสุดนั้น
แก่ข้าพระองค์เถิด (พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้)
[๒] ก่อนดับขันธปรินิพพาน พระอรหันต์เป็นผู้คลายตัณหา
ไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วนเบื้องต้น
ใครๆ ก�ำหนดไม่ได้ในส่วนท่ามกลางพระอรหันต์นั้น
มิได้มุ่งหวังถึงตัณหาและทิฏฐิ (ในส่วนเบื้องปลาย)
[๓] บุคคลผู้ไม่โกรธ ไม่สะดุ้ง
ไม่โอ้อวด ไม่คะนอง
พูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน
เป็นผู้ส�ำรวมวาจานั้นแล ชื่อว่า เป็นมุนี
[๔] บุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต
ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
ผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย
ย่อมไม่ถูกน�ำไปในทิฏฐิทั้งหลาย
[๕] บุคคลนั้นเป็นผู้หลีกเร้น
ไม่หลอกลวง ไม่ทะเยอทะยาน
ไม่ตระหนี่ ไม่คะนอง ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
และไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียด
[๖] บุคคลผู้ไม่ยินดีในสิ่งที่น่ายินดี
ไม่ประกอบในความดูหมิ่น
ละเอียดอ่อน มีปฏิภาณ
ไม่ต้องเชื่อใคร และไม่ต้องคลายก�ำหนัด

๓๒
๗. “ลาภะกัม๎ยา นะ สิกขะติ
อะลาเภ จะ นะ กุปปะติ.
อะวิรุทโธ จะ ตัณฺหายะ
ระเสสุ นานุคิชฌะติ.
๘. “อุเปกขะโก สะทา สะโต
นะ โลเก มัญญะเต สะมัง.
นะ วิเสสี นะ นีเจยโย
ตัสสะ โน สันติ อุสสะทา.
๙. “ยัสสะ นิสสะยะนา นัตถิ
ั ต์วา ธัมมัง อะนิสสิโต.
ภะวายะ วิภะวายะ วา
ตัณฺหา ยัสสะ นะ วิชชะติ.
๑๐. “ตัง พ๎รูมิ อุปะสันโตติ
กาเมสุ อะนะเปกขินัง.
คันถา ตัสสะ นะ วิชชันติ
อะตะรี โส วิสัตติกัง.
๑๑. “นะ ตัสสะ ปุตตา ปะสะโว
เขตตัง วัตถุญจะ วิชชะติ.
อัตตา วาปิ นิรัตตา วา
นะ ตัส๎มิง อุปะลัพภะติ.
๑๒. “เยนะ นัง วัชชุง ปุถุชชะนา  
อะโถ สะมะณะพ๎ราห๎มะณา.
ตัง ตัสสะ อะปุรักขะตัง
ตัส๎มา วาเทสุ เนชะติ.
๑๓. “วีตะเคโธ อะมัจฉะรี
นะ อุสเสสุ วะทะเต มุนิ.
นะ สะเมสุ นะ โอเมสุ
กัปปัง เนติ อะกัปปิโย.
๑๔. “ยัสสะ โลเก สะกัง นัตถิ
อะสะตา จะ นะ โสจะติ.
ธัมเมสุ จะ นะ คัจฉะติ
สะ เว สันโตติ วุจจะตี”ติ.

33

[๗] บุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภ
ไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาภ
ไม่เดือดดาล
และไม่ยินดีในรสเพราะตัณหา
[๘] บุคคลเป็นผู้วางเฉย มีสติทุกเมื่อ
ไม่ส�ำคัญว่าเสมอเขา ไม่ส�ำคัญว่าเลิศกว่าเขา
ไม่ส�ำคัญว่าด้อยกว่าเขา ในโลก
กิเลสหนาย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้น
[๙] บุคคลใดไม่มีที่อาศัย
ไม่มีตัณหาในภพหรือในวิภพ
บุคคลนั้น
รู้ธรรมแล้วไม่ต้องอาศัย
[๑๐] เราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่มุ่งหวังในกาม
ทั้งหลายว่าเป็นผู้เข้าไปสงบ
บุคคลนั้นไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัด
ข้ามตัณหาที่ชื่อว่า วิสัตติกา ได้แล้ว
[๑๑] บุคคลนั้นไม่มีบุตร สัตว์เลี้ยง
นา ไร่ และที่ดิน
ทิฏฐิว่า มีอัตตา หรือทิฏฐิว่า
ไม่มีอัตตา หาไม่ได้ในบุคคลนั้น
[๑๒] เหล่าปุถุชน หรือสมณพราหมณ์
พึงกล่าวหาบุคคลนั้นด้วยโทษใด
โทษนั้น ไม่เชิดชูบุคคลนั้นเลย เพราะฉะนั้น
บุคคลนั้นจึงไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะทั้งหลาย
[๑๓] บุคคลผู้เป็นมุนี เป็นผู้คลายความยินดี
ไม่ตระหนี่ ย่อมไม่กล่าวในเรื่องเลิศกว่าเขา
ไม่กล่าวในเรื่องเสมอเขา ไม่กล่าวในเรื่องด้อยกว่าเขา
เป็นผู้ไม่มีความก�ำหนด ย่อมไม่ถึงความก�ำหนด
[๑๔] บุคคลใดไม่มีความถือว่าเป็นของตนในโลก
เมื่อไม่มีความถือว่าเป็นของตน ย่อมไม่เศร้าโศก
ไม่ถึงความล�ำเอียงในธรรมทั้งหลาย
บุคคลนั้นแล เรียกว่า ผู้สงบ ฯ
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ปุราเภทสูตร
ว่าด้วยสิ่งที่ควรท�ำก่อนกายแตก
(มีผู้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้)
๑. เห็นอย่างไร๑ ท�ำอย่างไร๒ ให้สงบ
จอมไตรภพ โปรดตอบ ข้าขอถาม
[ ๑อธิปัญญา  ๒อธิศีล  ๓อธิจิต ]
(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้)
๒, ๓. ปลอดตัณหา ก่อนกาย จะตายตาม
อดีตข้าม ท่ามกลาง ไม่ถือเอา
   ไม่ปักใจ หมายข้างหน้า อนาคต
สิ่งปรากฏ ไม่สะดุ้ง ให้ปรุงเผา
ไม่โอ้อวด ไม่คะนอง พูดท�ำเนา
ไม่ฟุ้งเหงา คนนั้นเรา เรียกมุนี
๔. ไม่โหยหา สิ่งที่ยัง มาไม่ถึง
ไม่อาลัย ห่วงค�ำนึง อดีตผี
   เห็นวิเวก ในผัสสะ ให้ดีดี
ไม่ถูกชี้ น�ำไปใน ทิฏฐิแดน
๕. ชอบปลีกเร้น ไม่เป็น คนลวงหลอก
ไม่ต่อ - งอก อยากร่าน ทะยานแหงน
   ไม่ตระหนี่ ไม่ส่อเสียด ให้เกลียดแทน
ไม่เป็นคน ก่อความแค้น ให้ใครใคร
๖. ไม่ยึดติด อยู่กับสิ่ง ที่สวยงาม
ไม่เหยียบข้าม หมิ่นใคร ที่ไหนไหน
ละเอียดอ่อน ปฏิภาณ ไม่เชื่อใคร
แต่ก็ไม่ เย็นร้าง กระด้างชา     
๗. ไม่ศึกษา เพราะปรารถนาลาภ
ไม่เกรี้ยวกราด ติดสยบ รสตัณหา
หากแม้ลาภ ได้น้อย กว่าเคยมา
ไม่โกรธา ทุกข์เทวษ สมเพชเรา  

๘.

๙.
  
๑๐.
  
๑๑.
  
๑๒.
  
๑๓.

๑๔.

มีสติ เป็นกลาง ทุกย่างเมื่อ
ไม่ส�ำคัญว่า เหนือหรือด้อยเขา
แม้เสมอ ก็ไม่เผลอ เทียบเปรียบเอา
ส�ำหรับเขา ไร้สิ่งเด่น เป็นเช่นเดิม     
ไม่อาศัย ใครอื่น ให้ชื่นจิต
รู้ชีวิต อิสระ จากสิ่งเสริม
จะอุบัติ ไม่อุบัติ ก็เดิมๆ
ตัณหาเติม ในสิ่งใหม่ จึงไม่มี
    
คนนั้นเขา เราเรียก ผู้สงบ
ไม่หวังพบ กามหลาก ให้มากสี
ห่วงผูกมัด ของเขา ย่อมไม่มี       
พ้นฝั่งนี้ เพราะหมดอยาก ที่หลากลาย
ส�ำหรับเขา ‘ลูกเรา ทรัพย์สมบัติ
นา สวน’ รัดผูก กด ก็หดหาย
‘เป็นเจ้าของ’ ‘ต้องจากลา’ มายากลาย
หาไม่ได้ ในเขา เพราะเข้าใจ
ชนชาวบ้าน แม้นักปราชญ์ ราชบัณฑิต
อาจมีจิต ต�ำหนิเขา ด้วยเหตุไหน
เหตุนั้นเขา ไม่เก็บเอา ไปเผาใจ
ด้วยเขาไม่ หวาดหวั่น เพราะค�ำคน   
ไม่โลภลาภ ย่อมไม่ขลาด เมื่อสูญเสีย
ใครต�่ำเตี้ย - สูง - เสมอ ย่อมไม่สน
ไม่ก�ำหนด ด้วยตัณหา ทิฏฐิตน
ย่อมล่วงพ้น เขตก�ำหนด ปลดบ่วงใจ
เมื่อโลกนี้ ไม่มีใคร เป็นเจ้าของ   
พลัดพราก - ร้อง - โศกเศร้า เข้าตรงไหน ?
และเมื่อเขา ไม่อ้างเอา ทิฏฐิใด
ผู้นั้นไซร้ ใจจึงพบ สงบจริงฯ

หมายเหตุ: ส�ำหรับท่านทีส่ นใจ สามารถศึกษาค้นคว้ารายละเอียดของพระสูตรนี้ เพิม่ เติมได้ในพระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๙  พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  มหานิทเทส จาก ปุราเภทสุตตนิทเทส  ซึง่ พระสารีบตุ รเถระจะได้กล่าวอธิบายขยายความเพิม่ เติมโดย
พิสดารไว้ให้ และสามารถหาอ่านพระสูตรดังกล่าวได้ตามลิง้ ค์นี้ http://www.kanlayanatam.com/book/สุตตนิทเทส.pdf
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ปั ญญารัตนะ

ความโกรธกับผู้สูงอายุ
วศิน อินทสระ

ผู้สูงอายุไม่ควรโกรธบ่อย การโกรธบ่อย
เป็นการสะสมอกุศล คือความโกรธไว้ในใจ ถ้าไม่
พยายามละ จะยิง่ โกรธบ่อยขึน้ ยิง่ มีเงินมีอำ� นาจ
ดูเหมือนจะตามใจตัวเองในเรื่องความโกรธได้
มาก ควรพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธ
แล้วไม่ตกอยูใ่ นอ�ำนาจของมัน แต่อยูเ่ หนือมันได้
คราวใดโกรธเพราะขาดสติ ควบคุมไม่ทัน
ก็ อ ย่ า โกรธให้ ม าก พอรู ้ สึ ก ตั ว ก็ รี บ ระงั บ เสี ย
เพราะมันเป็นโทษแก่ตัวเราเอง ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ไม่ตอ้ งแจงรายละเอียดก็พอรูๆ้ กันอยู่
ส�ำคัญที่ต้องพยายามท�ำให้ได้ ให้เรามาชวนกัน
เป็นมุนีในเพศฆราวาส ที่เรียกว่า ฆราวาสมุนี
คือ เป็นผู้รู้ พูดน้อย แต่มีความสงบอยู่ภายใน
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า สันติสุขภายในส�ำคัญกว่า
ศีลธรรมอันเป็นรูปแบบภายนอก เพราะคนที่
แสดงตนว่ า มี ศี ล ธรรมมาก อั น เป็ น รู ป แบบ
ภายนอกนั้น บางคนบางพวก อาจไม่มีสันติสุข
ภายในเลย เพราะไม่ได้ละสิ่งอันเป็นมลทินใจ
เช่น ความโกรธ ความพยาบาท เป็นต้น

มี พ ระพุ ท ธพจน์ อั น น่ า ใส่ ใจเป็ น อั น มาก
ที่เกี่ยวกับความโกรธ เช่น ไม่มีกาลีใดเสมอด้วย
โทสะ (นัตถิ โทสะสะโม กะลิ) กาลีคือโทษร้าย
ในภาษาไทยใช้ค�ำ  “กาลีบ้าน กาลีเมือง” ดังนี้
ก็มี หมายถึง สิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแก่บ้านเมือง
เกิดขึ้นแก่คนก็เป็นโทษร้ายแก่คน
“นัตถิ โทสะสะโม คะโห ไม่มีเคราะห์ใด
เสมอด้วยโทสะ” พระพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้ ทรงเห็น
ความจริงทัง้ ปวงตรัสไว้ดงั นี้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ ใด
เกิ ด โทสะหรื อ ความโกรธขึ้ น ขอให้ พ ยายาม
หักห้ามใจ และระลึกให้ทันว่า “เคราะห์ร้าย
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มาแล้ ว สิ่ ง ชั่ ว ร้ า ยมาแล้ ว ” ถื อ เป็ น คาถา
ประจ�ำตัว เป็นคาถาป้องกันภัยก็ได้ เป็นการรีบ
สะเดาะเคราะห์เสีย ก่อนที่เคราะห์จะมาถึง
ดีกว่าปล่อยให้มีเคราะห์แล้วไปท�ำพิธีสะเดาะ
กันภายหลัง
เราจะเห็นความจริงอย่างหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำ
วันว่า คนที่น�ำเคราะห์เข้าตัวเพราะความโกรธ
หรือการบันดาลโทสะนั้นมีไม่น้อยเลย พยายาม
พิจารณาให้เห็นโทษของมันแล้วละเสีย อย่าท�ำ
อะไรลงไปเพราะโทสะ หรือความโกรธ มันจะ
ท�ำให้เกิดเหตุเสมอ เมื่อเกิดความโกรธขึ้นแล้ว
สิง่ ทีท่ ำ� ยากก็เหมือนท�ำง่าย (ยัง กุทโฺ ธ อุปะโรเธติ
สุกะรัง วิยะ ทุกกะรัง) เคยท�ำไม่ได้กท็ ำ� ได้เพราะ
ความโกรธผลักดันให้ท�ำ  บางคนถึงกับฆ่าพ่อ
ฆ่ า แม่ ฆ่ า พี่ น ้ อ ง หรื อ คนที่ เ คยรั ก เหลื อ เกิ น
ถ้ า เขาฉลาดสั ก หน่ อ ย เขาควรจะจั ด การฆ่ า
ความโกรธในใจของเขาเสีย แทนการฆ่าคนอื่น
แต่ นั่ น แหละ ความโกรธนั่ น เอง ท� ำ ให้ เขา
กลายเป็นคนโง่ไปเสียแล้ว ดังพระพุทธพจน์ทวี่ า่
“โกโธ ทุมเมธะ โคจะโร ความโกรธเป็นโคจร
คือ ทางด�ำเนินของคนด้อยปัญญา” กลับกัน
ความไม่ โ กรธเป็ น ทางด� ำ เนิ น ของผู ้ ม ากด้ ว ย
ปัญญา
ถามว่ า เพราะเขาไม่ โ กรธจึ ง มี ป ั ญ ญา
หรือว่าเพราะเขามีปัญญาจึงไม่โกรธ ? ตอบว่า
อาศัยกัน เป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน เพราะ

เขามี ป ั ญ ญาเห็ น โทษของความโกรธ จึ ง ไม่
โกรธ เพราะไม่ โ กรธ จึ ง รั ก ษาปั ญ ญาไว้ ไ ด้
และเพิ่ ม พู น ปั ญ ญาขึ้ น ไปเรื่ อ ยๆ และต้ อ ง
พยายามพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้น จนสามารถตัด
ความโกรธได้ในทีส่ ดุ   (โกธัง ปัญญายะ อุจฉินเท)
พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา
ธรรมเครื่องก�ำจัดความโกรธ
๑. วิธสี ร้างแนวคิดเพือ่ ไม่ให้โกรธ ท่านผูร้ ู้
แนะน�ำไว้มาก เช่น (๑) ระลึกบ่อยๆ ถึงค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับโทษของความโกรธ
และคุ ณ ของเมตตา (๒) ระลึ ก ถึ ง จริ ย าของ
พระพุทธเจ้า และพระอริยสาวกทั้งหลายผู้มี
ความอดทนและมีเมตตา (๓) ระลึกถึงอานิสงส์
ของเมตตา แล้ ว แผ่ เ มตตาไปในสรรพสั ต ว์
(๔) การแยกธาตุคือพิจารณาตัวเราและผู้อื่นว่า
เป็นเพียงธาตุ ๔ คือ ดิน น�้ำ  ไฟ ลม (หรือธาตุ
๖ เพิม่ อากาศธาตุและวิญญาณธาตุเข้ามาอีก ๒)
เราโกรธอะไร ? เขาก็เป็นเพียงธาตุ ? เราก็เป็น
เพียงธาตุเหมือนกัน ฯลฯ
๒. การน�ำธรรมะบางข้อมาดับความโกรธ
เช่น (๑) ขันติ อดทน อดทนไว้ก่อน อย่าเพิ่ง
พูดหรือท�ำอะไรในขณะโกรธ ความอดทนต่อ
อารมณ์ที่มายั่วให้โกรธได้นั้น เป็นตบะ (ขันตี
ปรมัง ตะโป ตีติกขา) เราก�ำลังบ�ำเพ็ญตบะ
โดยการไม่โกรธ (๒) ทมะ การฝึกตน เหตุการณ์นี้
เป็นสนามฝึก เป็นบทเรียนให้เราฝึกตน ฝึกก�ำลัง
คื อ ก� ำ ลั ง ความสามารถในการอดกลั้ น คนที่
ฝึ ก ตนแล้ ว เท่ า นั้ น เป็ น ผู ้ ป ระเสริ ฐ ที่ สุ ด ในหมู ่
มนุษย์ (ทันโต เสฏโฐ มะนุสเสสุ) (๓) สัจจะ
ตัง้ สัจจาธิษฐานไว้เสมอว่าเราจะไม่โกรธ จะไม่ให้
ความโกรธครอบง� ำ  เพราะคนที่ ค วามโกรธ
ครอบง�ำแล้ว ย่อมละกุศล คือความดีความฉลาดเสีย
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(โกธาภิภโู ต กุสะลัง ชะหาติ) บางคราวเผลอโกรธ
ออกไป เป็นผู้พ่ายแพ้ก็ต้องตั้งสัจจะใหม่ ถือคติ
แบบนักวิทยาศาสตร์คือ ทดลอง ๑๐๐ ครั้ง
ล้มเหลว ๙๙ ครัง้ ส�ำเร็จ ๑ ครัง้ นัน่ คือความส�ำเร็จ
เด็กๆ หัดเดิน กว่าจะเดินได้ต้องล้มมาเท่าไร ?
แต่เมือ่ พยายามต่อไป ในทีส่ ดุ ก็เดินได้ วิง่ ได้สำ� เร็จ
(๔) จาคะ ความสละ คือสละความชั่ว ได้แก่
ความโกรธนัน่ แหละเสีย เพราะความโกรธเป็นข้าศึก
ของคุณงามความดี อย่าหวงมันไว้เลย อย่าเอา
ความโกรธไว้เป็นเพื่อนเลย มันเป็นมิตรเทียม
ไม่ใช่ มิ ตรแท้ ให้ความพอใจ (อัสสาทะ) ใน
เบื้องต้น ให้ทุกข์โทมนัส น�ำเคราะห์ร้ายมาให้
ในบั้นปลาย สละมันไปเถิด (๕) หิริโอตตัปปะ
ความละอาย ความเกรงกลัว คือให้รู้สึกละอาย
เมื่อโกรธ ละอายตัวเอง ละอายลูกหลานหรือ
คนใช้ ซึง่ บางคนเขาเยือกเย็นกว่า สงบได้มากกว่า
ตามความจริงแล้ว เราซึง่ สูงกว่าเขา ทัง้ โดยวัยวุฒิ
คุณวุฒิ ต�ำแหน่งฐานะ ควรจะเย็นและสงบได้
มากกว่าเขา เพือ่ ประโยชน์แก่ตวั เราเองและสอน
เขาได้ดว้ ย ยิง่ เป็นภิกษุสามเณร ซึง่ ชือ่ ได้วา่ เป็น
สมณะ (ผูส้ งบ) ยิง่ ควรละอายให้มากทีจ่ ะแสดง
ความโกรธให้ชาวบ้านเห็น อย่าพูดถึงว่าจะไป
ชวนตีชวนต่อยกับใครเลย
ภิกษุ นั้น แปลว่า ผู้ขอ ก็ได้ แปลว่า ผู้ทุบ
หรือท�ำลายก็ได้ โดยรูปแบบแห่งการครองชีวิต
ก็เป็นผู้ขอ ขอปัจจัย ๔ จากชาวบ้าน เพียงเพื่อ
ครองชีวิตอยู่ได้ เพื่อไปสู่ความหมายที่ ๒ คือ
ทุ บ หรื อ ท�ำลายกิ เ ลสอั น เป็ น สาระของชี วิ ต
สมณะ
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โดยนัยนี้ ภิกษุจึงต้องไม่รวย และต้องมี
อุดมคติในการลดละกิเลส จะได้เพียงใดก็ชา่ งเถิด
แต่ต้องมุ่งไปทางนั้น จึงให้รู้สึกละอายที่จะโกรธ
และเกรงกลัวต่อผลความโกรธ (๖) สติ ความ
ระลึกได้ ความระวัง ความไม่ขาดสติ พอระลึกได้
ว่ า เราโกรธแล้ ว นะ ความโกรธเกิ ด แล้ ว นะ
รีบควบคุมตัวให้ได้ (ทมะ) แล้วรีบส่งต่อให้ปญ
ั ญา
(๗) ปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสว่าง
แจ่มแจ้งในเหตุผล ในเหตุปจั จัย รีบดับเหตุปจั จัย
หรือสิง่ อันเป็นเชือ้ แห่งความโกรธเสีย ความโกรธ
ก็ดับไปเอง
อารมณ์อื่นๆ ที่ควรระวัง
นอกจากความโกรธแล้ว ยังมีอารมณ์อื่นๆ
ที่ผู้สูงอายุควรระวังเหมือนกัน เช่น
๑. อารมณ์ เ ศร้ า ซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบต่ อ
ร่างกายทั้งหมด
๒. ความกลัว ความวิตกกังวล ถึงอดีตบ้าง
อนาคตบ้าง
๓. การร่ า เริ ง เกิ น ไป ความร่ า เริ ง แต่ พ อ
เหมาะเป็นเรื่องดี แต่ความร่าเริงเกินไป ไม่ดี
ทัง้ แก่รา่ งกายและจิตใจ ในพรหมวิหารข้อมุทติ า
ความพลอยยินดีต่อผู้อื่นนั้น เป็นคุณธรรมที่ดี
ป้องกันความริษยาเขา แต่ความร่าเริงเกินไป
ท่านถือเป็นข้าศึกใกล้ของมุทิตาหรือจะเรียกว่า
ข้าศึกโดยอ้อมก็ได้ เพราะท�ำให้ตื่นเต้นเกินไป
และประมาท ส่ ว นข้ า ศึ ก โดยตรงก็ คื อ ริ ษ ยา
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้าศึกไกลของมุทิตา
ผู้สูงอายุ ต้องระวังใจให้ราบเรียบสม�่ำเสมอ
เดินตามรอยของพระอริยเจ้า ไม่ดใี จเกินไป และ
ไม่เสียใจเกินไป ในเรื่องลาภยศ สรรเสริญ สุข
หรือเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ เพราะ
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมลทินใจทั้งสิ้น
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ในกระแสข่าว
กองบรรณาธิการ

การประชุ ม

เตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ

Attaining Universal Health Coverage (UHC)
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ร่วมประชุมเกี่ยวกับระบบสุขภาพ เพื่อรองรับ
เตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวว่า ประเทศไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมการ
ประชุ ม “Attaining Universal Health
Coverage (UHC) focusing on Healthy and
Active Ageing” ในระหว่างการประชุม G7
ณ เมืองโคเบะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในฐานะประเทศที่มีความเข้มแข็ง
ของระบบสุ ข ภาพ และมี น โยบายที่ ชั ด เจน
ในการเตรี ย มการสู ่ สั ง คม
สู ง อายุ ทั้ ง ด้ า นมุ ม มองเชิ ง
นโยบาย และประสบการณ์
ในการเตรียมการก้าวสู่สังคม
สูงอายุ ร่วมกับผูน้ ำ� ด้านสุขภาพ
และผู้เชี่ยวชาญในระดับโลก

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าว
ต่อว่า ประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น
อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุ
สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาสั้น
ที่สุดในการเปลี่ยนผ่านคือ ๑๖ ปี รัฐบาลไทย
ได้ให้ความส�ำคัญในการเตรียมการเรื่องนี้เป็น
ล�ำดับต้น มีนโยบายและหลักแนวคิดส�ำคัญ
คือ “ผู้สูงวัยมีคุณค่า สังคมไทยร่วมดูแล มีสุข
จนวาระสุดท้าย” เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสง่างาม โดยทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วม
ด�ำเนินงาน รวมถึงภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
และภาคประชาชน มีการเตรียมความพร้อม
ในทุกด้าน ตัง้ แต่ดา้ นนโยบายเศรษฐกิจ มหภาค
ที่ให้ความส�ำคัญกับผู้สูงอายุการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพ การยืดระยะเวลาเกษียณอายุ การลด
ค่ า บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะแก่ ผู ้ สู ง อายุ
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตที่กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย
ความสะดวก
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เรื่องชุดพุ ทธบริษัท
พุทธสาวิกา

สังคมปัจฉิมวัย ใครว่าเป็นปัญหา
สถานการณ์โลกปัจจุบันที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศ นับตั้งแต่ประเทศมหาอ�ำนาจ อย่าง
สหรัฐอเมริกา จีน ญีป่ นุ่ ลามไปถึงประเทศเล็กๆ
อย่างสิงคโปร์ ไทย รวมถึงหลายประเทศในแถบ
สแกนดิเนเวีย และอาจจะพบสถานการณ์นใี้ นอีก
หลายประเทศที่ไม่ได้ประกาศตนเองว่าเจอกับ
ปัญหานี้เช่นกัน
ปัญหาที่ว่านั้นก็คือ การที่มีประชากรสูงวัย
มากกว่าปกติ และมีคนหนุ่มสาวน้อยลง หลาย
ประเทศวิตกกับปัญหาที่ว่านี้ ถึงขนาดประกาศ
เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องน�ำมาพิจารณาแก้ไข ว่า
จะท�ำอย่างไร
จากการวิจัยพบว่า สาเหตุที่เกิดปัญหานี้
มีหลายประการ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ เมื่อ
เศรษฐกิจไม่ดี ประชากรก็ไม่นิยมที่จะมีลูก หรือ
ถ้าจ�ำเป็นต้องมีก็มีน้อยคน ไม่ยอมมีหลายคน
เหมือนสมัยก่อน เพราะการมีลูกหลายคนต้องมี
ค่าใช้จ่ายมาก จนประสบภาวะเดือดร้อน ต้องกู้
หนี้ยืมสินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูก เช่น
ค่าคลอด ค่านม ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ จิปาถะ

ล้วนเป็นเงินก้อนโต ซึง่ บางทีกห็ ารายได้ไม่พอจ่าย
ยิ่งถ้ามีลูกหลายคนก็จะเป็นปัญหามากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้ คนสมัยนี้จึงไม่ยอมมีลูก หรือมีลูก
น้อยลง
อีกปัญหาหนึง่ ก็คอื ปัญหาเรือ่ งคนเลีย้ งลูก
สมัยนีห้ าพีเ่ ลีย้ งดูแลลูกยากมาก จะให้พอ่ แก่แม่
เฒ่าปู่ย่าตายายเลี้ยง บางทีท่านก็เลี้ยงได้ บางที
ก็ไม่ไหว สภาพร่างกายและสุขภาพไม่เอือ้ อ�ำนวย
ถ้าต้องจ้างพี่เลี้ยง สมัยนี้พี่เลี้ยงเด็กคุณภาพดีๆ
หายากมาก จะใช้แรงงานต่างด้าว บางคนก็ไม่นา่
ไว้ใจว่าจะเลี้ยงได้ดีพอ ถ้าต้องจ้างจากศูนย์
พี่เลี้ยงเด็ก ราคาก็แพงหูฉี่ ต้องมีเงินจริงจึงพอ
จะจ้างได้ และก็ไม่แน่วา่ พีเ่ ลีย้ งนัน้ จะดีจริงหรือไม่
อาจมีโรคจิตแอบแฝง แอบท�ำร้ายเด็ก ก็มีให้
เห็นบ่อยไป หรือจะเอาไปฝากเลี้ยงตามสถาน
เลี้ยงเด็กก็น่าสะพรึงกลัวไม่แพ้กัน มีหลายกรณี
ที่เด็กตายขณะไปฝากเลี้ยงตามสถานเลี้ยงเด็ก
ปั ญ หาเหล่ า นี้ ก็ ท� ำ ให้ คู ่ ส มรสหลายคู ่ ช ะลอ
การมีลูก ชะลอนานไป อาจเกิดปัญหามีลูกยาก
ไปในที่สุด พลอยไม่ได้ลูกไปเลย
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ในบางคู่สมรส ไม่ต้องการมีลูก ด้วยเห็น
ปัญหาอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ที่แต่งงานเพียง
ต้องการเพือ่ นชีวติ มาอยูด่ แู ลกันเท่านัน้ ไม่สนใจ
ที่จะมีลูก บางคู่ตกลงกันก่อนแต่งงานด้วยซ�้ำว่า
จะไม่มีลูก
เหตุสุดท้ายที่ท�ำให้ประชากรน้อยลง คือ
มีคนจ�ำนวนหนึง่ ไม่นยิ มแต่งงานหรือมีคู่ เพราะ
เห็ น ปั ญ หาชี วิ ต คู ่ ว ่ า ไม่ ไ ด้ น� ำ ความสงบสั น ติ
มาสู่ชีวิต การมีคู่เหมือนซื้อลอตเตอรี่ ยากที่จะ
ถูกรางวัล คือ คู่ที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้
ให้ ค วามรั ก ความอบอุ ่ น ดู แ ลเอาใจใส่ กั น
ในชี วิ ต จริ ง คนผิ ด หวั ง มี ม ากกว่ า คนสมหวั ง
ต้องประสบปัญหาหย่าร้าง บางครั้งผ่านมรสุม
รุมเร้าถึงขนาดท�ำร้ายร่างกายกัน จนต้องหย่าร้าง
กันไปในที่สุด
คนที่ไม่แต่งงาน ส่วนหนึ่งเพราะไม่ศรัทธา
ในชีวิตทางโลก การสืบต่อเผ่าพันธุ์ มีศรัทธา
ในการประพฤติ พ รหมจรรย์ ใช้ ชี วิ ต อย่ า ง
นั ก บวช ไม่ ว ่ า หญิ ง หรื อ ชาย ปั จ จุ บั น พบว่ า
คนกลุ่มนี้มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ด้วยสาเหตุข้างต้น ท�ำให้ช่วงหลายสิบปี
ที่ ผ ่ า นมา การเพิ่ ม จ� ำ นวนของประชากร
ไม่เทียบเท่ากับที่เคยเป็นมาก่อน ท�ำให้ปัจจุบัน

จ�ำนวนผู้สูงวัยจึงมีมากขึ้น จนเป็นที่ผิดสังเกต
และคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาในระดับโลก
ในหลายประเทศ ได้ ค ้ น คิ ด วิ ธี ที่ จั ด การ
กับปัญหาผู้สูงวัยล้นสังคมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดท�ำธนาคารเวลา
ส�ำหรับประชากรวัยเกษียณ โดยให้ประชากร
วั ย เกษี ย ณที่ ส มั ค รใจ มาเป็ น สมาชิ ก กั บ ทาง
ธนาคาร สิ่งที่จะฝากกับธนาคารคือเวลาในการ
ให้บริการผูส้ งู อายุคนอืน่ ทีอ่ ายุมากกว่า ตัวอย่าง
เช่น สุภาพสตรีทา่ นหนึง่ เป็นครูทเี่ กษียณอายุแล้ว
วัย ๖๗ ปี เธอเป็นสมาชิกกับธนาคารเวลา ทาง
ธนาคารส่งเธอไปดูแลสุภาพสตรีชราอีกท่านหนึง่
อายุ ๘๗ ปี โดยเธอลงเวลาไว้กับธนาคารเวลาว่า
ท�ำงานวันละกี่ชั่วโมง สะสมไปเรื่อยๆ เพื่อวันใด
วั น หนึ่ ง ที่ เ ธอป่ ว ยและต้ อ งการคนดู แ ล ทาง
ธนาคารเวลาก็จะจัดส่งสมาชิกมาดูแลเธอให้ตาม
เวลาที่เธอเคยสะสมไว้ วิธีนี้ก็จะท�ำให้คนแก่คน
นั้นไม่ต้องเจอปัญหาไร้คนดูแล เธอจะมีคนดูแล
เธอ เท่าที่เธอเคยดูแลคนอื่น
ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ไม่ได้
เกษียณอายุในวัย ๖๐ ปี ที่น่าประหลาดใจมาก
คือ อาชีพแอร์โฮสเตส ตัวอย่างเช่น สายการบิน
United Airlines แอร์โฮสเตสสามารถท�ำงาน
ได้นานเท่าที่ตนเองคิดว่าท�ำไหว บางรายอายุ
ใกล้เจ็ดสิบแล้วก็ยงั บินอยู่ เพียงแต่วา่ บินน้อยกว่า
พวกแอร์ ส าวๆ เท่ า นั้ น อาจจะบิ น เดื อ นละ
๒ - ๓ ไฟลท์ หรือตามที่อยากจะบิน มิน่าล่ะ
คนใช้บริการสายการบินนี้ จึงต้องตกตะลึงที่ได้
เห็นคุณยายมาให้บริการ Tea or Coffee อยู่
ในเครื่องบิน
เมื่อเกิดปัญหาคนสูงวัยมีมากในสังคม วิธี
หนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้ดี ดังกรณี แอร์โฮสเตส
สายการบิน United Airlines ก็คือ เลิกการ
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เกษียณอายุที่วัย ๖๐ ปี เพื่อนผู้เขียนคนหนึ่ง
เป็นอาจารย์สอนวิชาวรรณคดีในมหาวิทยาลัย
ชื่อดัง เธอจบปริญญาเอกจาก University of
Indiana at Bloomington ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัย
ชั้ น น� ำ ในสหรั ฐ ฯ ทางด้ า นวรรณคดี เธอรั ก
วรรณคดี และชอบที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้
ที่เธอเรียนมาจนถึงปริญญาเอกให้กับนักศึกษา
เธอเกษียณอายุเมื่อ ๒ ปีก่อน เธอบอกว่า ที่จริง
เธอรู้สึกว่า ยังสอนได้อีก และเสียดายความรู้
ทีต่ นเองมี แต่กท็ ำ� อะไรไม่ได้ ต�ำแหน่งอาจารย์เต็ม
ไม่มีที่ให้เธอสอน เธอมีชีวิตที่เคว้งคว้าง เพราะ
ไม่ได้ท�ำงานประจ�ำอีกแล้ว วันๆ นั่งอ่านหนังสือ
ดูภาพยนตร์ เพื่อการวิจารณ์ ในอดีตเธอเคย
เขี ย นวิ จ ารณ์ ภ าพยนตร์ ล งในหนั ง สื อ พิ ม พ์
เป็นตอนๆ ภายหลังหนังสือพิมพ์ทยอยล้มหาย
ตายจากไปที ล ะเล่ ม สองเล่ ม เธอไม่ มี ส นาม
ที่จะลงเรื่องของเธออีกเลย ทั้งๆ ที่มันเป็นงาน
ที่ดีมาก เต็มไปด้วยสาระความรู้ และแง่มุมมอง
ลึกซึ้งอย่างคนที่ศึกษาเล่าเรียนมาโดยเฉพาะ
ทางสาขานี้
อาชีพบางอาชีพไม่ได้อาศัยเรี่ยวแรงในการ
ท�ำงาน ใช้แต่สมอง และความสุขุมคัมภีรภาพ
ประสบการณ์ทโี่ ชกโชนในสังเวียนชีวติ สิง่ เหล่านี้
เราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่ามันไม่มีค่า หากเป็น
สิ่งมีค่าที่หาได้เฉพาะในผู้สูงวัยเท่านั้น
มีตวั อย่างอีกมากมาย ทีค่ นสูงอายุ แต่ยงั คง
มีประสิทธิภาพในทางสมองเป็นอย่างดี ยังไม่ได้
บกพร่องเสียหาย ถูกละเลยและมองข้ามไป
อย่ า งน่ า เสี ย ดาย ท� ำ ไมประเทศไทยไม่ ท� ำ
ธนาคารเวลาส�ำหรับผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรม
และแพร่หลายกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุ ค นี้ ที่ ก ล่ า วกั น ว่ า มี วิ ก ฤติ ก ารณ์ ป ั ญ หา
สังคมผู้สูงวัย
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ผูเ้ ขียนเคยได้ยนิ ว่า เคยมีผรู้ เิ ริม่ ท�ำมาบ้างแล้ว
แต่ทว่าดูจะแผ่วและอ่อนแรง จนไม่สามารถ
ยึดถือเป็นที่พึ่งได้ ท�ำไมไม่มีใครลุกขึ้นมาท�ำให้
เกิดแรงกระเพื่อมสั่นไหวจนสังคมได้หันกลับมา
เห็นความส�ำคัญของผูส้ งู วัย ผูท้ รงวิชาความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ทั้งหลาย
วิธีการก็ไม่มีอะไรซับซ้อน คือให้ผู้สูงอายุ
ทั้ ง หลายที่ เ ห็ น ว่ า ตนเองยั ง ท� ำ งานไหว ยั ง มี
ประสิทธิภาพในการท�ำงานได้ตามสมควร และ
มีความสนใจที่จะท�ำงานต่อหลังจากที่เกษียณ
อายุแล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา สอน หรือลงมือ
ปฏิบัติการด้วยตนเอง หากท�ำไหว หรือยังสนุก
ที่จะท�ำ โดยวิธีการนี้ เราสามารถจะแก้ไขปัญหา
คนสูงวัยไปได้ส่วนหนึ่งอย่างแน่นอน
คนสูงวัยนั้น หากไม่ระวังตัวดีพอ อาจเป็น
เหยื่ อ ของโรคซึ ม เศร้ า คิ ด ถึ ง แต่ ค วามหลั ง
อั น รุ ่ ง เรื อ งเปรี ย บเที ย บกั บ ปั จ จุ บั น ที่ อ ้ า งว้ า ง
หงอยเหงา ดูไร้ค่า ยิ่งซึมเศร้ายิ่งเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตาย ที่พบได้มากทั่วโลกว่า คนสูงอายุเป็น
โรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย ดังเป็นข่าวให้เห็น
บ่อยๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ รวมถึงข่าวล่าสุด
ที่นายพลต�ำรวจเอกท่านหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้า
กระโดดตึกที่ศูนย์การค้าเพื่อฆ่าตัวตาย และ
ก็ท�ำได้ส�ำเร็จ คือตายสนิท
ส�ำหรับคนหนุม่ สาว ควรทีจ่ ะนึกอยูเ่ สมอว่า
การเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลาย วันนี้เป็นหนุ่มเป็นสาว อีกไม่ช้าไม่นาน
ก็จะแก่ เจ็บไข้ และตาย เหมือนกัน ด้วยกันหมด
ทั้งสิ้น ควรอย่างยิ่งที่จะมีความเมตตาให้กับ
คนสูงวัย ปฏิบัติต่อท่านด้วยความเมตตาและ
อ่อนโยน พึงตระหนักรูว้ า่ คนสูงอายุนนั้ ฮอร์โมน
แห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้พร่องหรือหมด
ไปแล้ว หากผู้สูงอายุเหล่านั้น ไม่ได้มีความรู้
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ในเรื่องนี้ ก็อาจมีอาการของผู้สูงวัยคือ ขี้เหงา
ใจน้อย ใครพูดอะไรผิดหูเพียงเล็กน้อยก็นำ� ไปคิด
ปรุงแต่ง เสียอกเสียใจ กลายเป็นเรื่องใหญ่โต
ถึงขนาดไปฆ่าตัวตาย เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้น
ซ�้ำซากในสังคม
เนื่องจากโพธิยาลัยเป็นวารสารเกี่ยวกับ
ธรรมะ จึงอยากเล่าถึงพระมหาเถระรูปหนึ่ง
ซึ่งได้รับค�ำยกย่องว่าเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ของ
ประเทศศรีลังกา เป็นหนึ่งในนักปราชญ์เอก
ทางพระพุทธศาสนาของโลก ท่านคือ หลวงปู่
อานันทไมตรี มหานายกเถร อดีตสังฆราชนิกาย
อมรปุระ แห่งประเทศศรีลงั กา ตอนทีพ่ บหลวงปู่
ท่ า นอายุ ๙๗ ปี ในวั น ที่ อ ากาศหนาวเย็ น
ที่วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ ในช่วงที่ท่าน
รับนิมนต์ไปสอนพระไตรปิฎก วันนั้นท่านนั่ง
พิมพ์ดดี ต้นฉบับหนังสือของท่าน สวมถุงมือหนา
มีนิ้วลอดออกมาเพื่อใช้ในการพิมพ์ดีด หลังจาก
ได้รจู้ กั ท่านแล้ว ได้พบว่า ท่านเป็นมหาเถระชรา
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เหลื อ เชื่ อ ท่ า นสามารถ
สอนหนังสือ เขียนหนังสือ แสดงธรรมได้อย่าง
คล่ อ งแคล่ ว ความจ� ำ ดี เ ป็ น เลิ ศ สามารถจ� ำ
ข้อความในพระไตรปิฎกได้ บอกได้วา่ ข้อความนัน้
มาจากพระไตรปิฎกเล่มไหน ไม่ว่าจะสอบถาม

หลวงปู่อานันทไมตรี มหานายกเถร

ปัญหาใดๆ บางทีคำ� ถามก็ฟงั ดูไม่นา่ ถาม แต่ทา่ น
จะตอบออกมาดีเหลือเชื่อ เป็นค�ำตอบที่ไม่เคย
ได้ยินได้ฟังจากที่อื่นมาก่อน ท่านแสดงธรรม
เผยแผ่ ธ รรมตลอดชี วิ ต แม้ จ นวาระสุ ด ท้ า ย
ที่ท่านมีอายุ ๑๐๓ ปี ท่านได้ใช้วันเวลาในชีวิต
อย่างมีคุณค่าเต็มเปี่ยม ไม่มีอาการหลงลืม ซึมเศร้า หมดเรี่ยวหมดแรง ท่านดูแจ่มใสสดชื่น
อยู่เสมอ การปฏิบัติธรรมของท่าน เน้นเมตตา
ภาวนาเป็นพิเศษ ท่านแผ่เมตตาทุกวัน จนรัศมี
แห่งความเมตตาสว่างรอบองค์ท่าน นั่งที่ใด
ยุงและสัตว์ร้ายไม่มารบกวน และยังท�ำให้คน
ที่นั่งอยู่ใกล้ท่าน พวกลูกศิษย์ลูกหารู้สึกสบาย
และไม่อยากลุกไปไหนที่ห่างไปจากท่าน
เท่าที่ได้พบท่าน เห็นได้ชัดเจนว่า ท่านเป็น
แบบอย่างของผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ ผู้เขียนเชื่อว่า
ที่ท่านสามารถเป็นเช่นนี้ได้เพราะธรรมะนั่นเอง
ผู้เข้าถึงธรรมย่อมใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเสมอไป
การเป็นผู้สูงวัยเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าง
แท้จ ริง บุคคลผู้ฉลาดย่อมเรียนรู้ที่จ ะเข้าใจ
ธรรมชาติ และสามารถจัดสรรธรรมชาตินั้นให้
เกิดประโยชน์สูงสุดได้ คนสูงวัยมิใช่ผู้รอวันตาย
อย่างเดียว ท่านอาจเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า
เป็นปูชนียบุคคลของลูกหลาน และคนทั่วไป
ได้อีกนาน ตราบจนถึงวันที่ท่านลาจากไป
ในเมื่อการสูงวัยเป็นเรื่องที่คนทุกคนต้อง
เผชิญ เราจึงควรร่วมมือร่วมใจกัน คิดหาทางออก
ที่ ส วยงามที่ สุ ด ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง วั ย ที่ จ ะมี ชี วิ ต
ในบั้นปลายอย่างมีคุณภาพ มีความสุข ไม่เป็น
ภาระสังคม หากเป็นที่พึ่งของสังคม เป็นร่มโพธิ์
ร่มไทร ที่ให้ความร่มเย็นแก่บุตรหลาน และแล้ว
วิกฤติสังคมปัจฉิมวัย ก็จะไม่เป็นวิกฤติ หากเป็น
โอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกันท�ำให้สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด
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มองเทศ - มองไทย

พระอุปคุตเถระ
วิเทศทัยย์

จากพระธรรมกถึกถึงผู้ทรงอภิญญา (๒)
บทที่ผ่านมา ได้เกริ่นให้ทราบแล้วว่า เรื่อง
ราวของพระอุปคุตเถระ เป็นคติของมหายาน
และคนไทยน่าจะได้คติเช่นนี้ ผ่านมาทางพม่า
เป็นแน่แท้ พอพูดเช่นนี้ บางคนคงท�ำหน้างง
เหมือนนั่งแท็กซี่ไปสยามพารากอน แต่กลับ
วนมาบ้านพักคนชราบางแค ผู้เขียนจึงพิจารณา
เห็นว่า สมควรสาธยายค�ำว่า “มหายาน” เสีย
หน่อย เพื่อปูพื้นก่อนที่จะวนเข้าสู่เรื่องราวของ
พระอุปคุตเถระต่อไป
บอกกั น ก่ อ นว่ า มหายานคื อ สาวกของ
พระพุทธเจ้านั่นแหละ แต่มีความเห็นต่างจาก
ค�ำสอนของพระพุทธองค์ จึงพากันตีความตาม
ความคิดของตน มองอีกด้าน ถือว่าเป็นเรือ่ งปกติ
ของสังคมมนุษย์ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเชื้อ
ชาติศาสนา บ้านเราเองปัจจุบัน ก็มีให้เห็นออก
ดาษดื่น ญาติโยมก็รู้เห็นกันเป็นอย่างดี เพียงแต่
ท�ำหูหนวกตาบอด โดยคิดเสียว่าธุระไม่ใช่

หากเราอ่านประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
จะเห็นว่า ครั้นพุทธปรินิพพานล่วงแล้วสาม
เดือน พระอรหันต์เถระน�ำโดยพระมหากัสสปเถระ ได้ ชั ก ชวนพระอรหั น ต์ ห ลายร้ อ ยรู ป
รวบรวมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรียบเรียง
ให้เป็นหมวดหมู่ จนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าถูก
ต้องทุกประการแล้ว จึงพากันทรงจ�ำ  รักษา
ด้วยการท่องด้วยปาก เรียกว่า มุขปาฐะ นัยว่า
เพื่อป้องกันสาวกบางกลุ่ม ตีความค�ำสอนตาม
ความคิดเห็นแห่งตน
ครั้ น ล่ ว งเลยอี ก หนึ่ ง ศตวรรษ ก็ มี เรื่ อ ง
ราวเกิ ด ขึ้ น อี ก พระอรหั น ต์ จึ ง ชั ก ชวนกั น ท� ำ
สังคายนาร้อยกรองค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอีก
ครัง้ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่า ค�ำสอนทีถ่ กู ต้องแท้จริงของ
พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร และพวกประพฤตินอก
ธรรมนอกวินัยเป็นเช่นไร การสังคายนาคราวนี้
แม้จะดูเหมือนว่าเรียบร้อยดี แต่คณะสงฆ์กลุ่ม
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หนึ่งพากันคัดค้าน แล้วแยกตัวพากันไปจัดตั้ง
กลุม่ ใหม่ขนึ้ พร้อมประพฤติปฏิบตั ติ ามความคิด
เห็นของกลุ่มตน เรียกว่า มหาสังฆิกะ
ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่า พระสงฆ์พร้อมที่จะแยก
ตนเองเป็นเอกเทศจากหมู่คณะ ประการแรก
เพราะไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นหลักเสียแล้ว ส่วน
ประการส�ำคัญคือความเห็นไม่ตรงกัน ภาษา
พระท่านเรียกว่า ทิฏฐิสามัญญตา แล้วอวดอ้าง
ว่ า พวกตนประพฤติ ถู ก ต้ อ งตามค� ำ สอนของ
พระพุทธเจ้า ฝ่ายอื่นเหลวไหล ผิดทั้งนั้น แล้ว
ตามมาด้วยการประณามหยามเหยียดกันและกัน
บางครัง้ ถึงกับยกนรกสวรรค์มาเป็นตัวตัดสิน ว่า
ใครถูกใครผิดกันเลยทีเดียว ภาษาบ้านเราเรียก
ว่าการสาบานด้วยการยกพระรัตนตรัยมาเป็น
พยาน แต่คนไทยนั้นไม่สาบานเปล่า ผสมการ
สาปแช่งเข้าไปด้วย นัยว่าต้องการให้เกิดความ
ขลังเข้าไปอีก
คณะสงฆ์กลุ่มมหาสังฆิกะนี้เอง เป็นต้น
ก�ำเนิดของคติมหายาน ซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อ
ว่า ยานใหญ่ ส่วนกลุ่มเดิมที่รักษาค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด เรียกชือ่ ว่า ยานเล็ก
นับจากนั้นเป็นต้นมา สงคราม (แต่งคัมภีร์)
แย่ ง ชิ ง ศาสนิ ก ระหว่ า งยานใหญ่ กั บ ยานเล็ ก
ก็เริ่มขึ้น
สิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ทั้ ง สองฝ่ า ยปะทะขั ด แย้ ง กั น
บ่อยคือค�ำสอน ไม่ได้เน้นต่อกรด้วยก�ำลัง แต่
แข่งขันด้วยการแต่งคัมภีร์ เรียกว่าใช้ตัวหนังสือ
เป็ น วาทะเชื อ ดเฉื อ นกั น ส� ำ หรั บ เรื่ อ งเดิ ม ที่
พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้แล้ว ก็รักษาเค้าโครง
เดิมเอาไว้ แต่เสริมเรื่องให้ถูกใจของผู้คนตาม
ยุคสมัย บางเรื่องแต่งขึ้นใหม่ทั้งหมด แต่ก็ยึด
โยงเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า พูดภาษานักการ
ตลาดคือ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ จึงแต่ง

เรื่องเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้า ยิ่งใกล้ชิดติดตัว
พระพุทธเจ้าได้ยงิ่ ดี บ้านเราเองก็มเี ห็นออกบ่อย
ยกตัวอย่างเช่น วัดบางแห่งอ้างว่า พระพุทธเจ้า
เคยเสด็จไปวัดตนแล้วทรงพระบังคน ต่อมา
รู้จักกันในชื่อว่า ส้วมพระพุทธเจ้า โด่งดัง มีนัก
ท่องเที่ยวไปชมกันหนาตา เห็นไหมว่า เรื่อง
การตลาด พระคุณเจ้าไม่แพ้ฆราวาสกันเชียว
ยุทธวิธีแบบนี้เขาเรียกว่า รีแบรนด์ หรือ
ปรับภาพลักษณ์ใหม่
เรื่องราวของพระอุปคุตก็เช่นเดียวกัน เป็น
ผลผลิตจากการปะทะกัน ระหว่างยานเล็กกับ
ยานใหญ่ โดยมีมิติของการเมืองและการศาสนา
ซ่อนเร้นอยูข่ า้ งใน น่าแปลกคือ แม้คณะสงฆ์ยาน
เล็กจะทราบว่า พระอุปคุตเถระเป็นผลงานการ
แต่งของคณะสงฆ์ยานใหญ่ แต่ยุคหลังพากัน
ดึงพระอุปคุตเถระมาเป็นคติความเชื่อของตน
หน้าตาเฉย โดยไม่เกิดความตะขิดตะขวงใจ
แต่อย่างใด เข้ากับสุภาษิตไทยว่า เกลียดตัวกินไข่
กินปลาไหลกินเสือด�ำ อ้าวผิดไป เกลียดปลาไหล
กินน�้ำแกง (เรื่องของพระอุปคุตเถระปรากฏอยู่
ในคัมภีร์ประเภทอวทาน)
ถึงตอนนี้ผู้อ่านงงหนักเข้าไปอีก เจอยาน
เล็กยานใหญ่ ก็แสดงอาการกวน จนมึนไปแล้ว
มาเจอคัมภีรอ์ วทานอีก จึงเข้าสูอ่ าการมึนจนเมา
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จุ ด ขายของคณะสงฆ์ ย านเล็ ก นั้ น มี ม าก
มายหลายอย่าง และท่านก็จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วใน
นามการสังคายนา นอกจากค�ำสอนหลักของ
พระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีนิทานส�ำหรับคนมีการ
ศึกษาน้อยเรียกว่า ชาดก แม้เดิมแท้จะเป็น
พระพุทธพจน์ปรากฏเป็นคาถา แต่ภายหลัง
พระเถราจารย์ก็พากันแต่งเรื่องราวประกอบจน
ฮิตติดตลาด มีการน�ำมาเทศนาสั่งสอนชาวบ้าน
จนทุกคนรูจ้ กั กันดี ตัง้ แต่พระราชวังหรูหราจนถึง
กระท่อมน้อยปลายนา นัยว่าเรื่องราวเหล่านั้น
ล้วนง่ายต่อการเข้าใจและประพฤติตาม
คณะสงฆ์ยานใหญ่คงเห็นว่าคัมภีร์ประเภท
ชาดกเป็นที่นิยมแพร่หลาย จึงพากันแต่งคัมภีร์
เลียนแบบ ชื่อว่า อวทาน โดยมีเนื้อหาสาระ
ต่างกัน กล่าวคือ คัมภีร์ชาดกนั้น ว่าด้วยเรื่อง
ราวการบ�ำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในอดีต
ชาติ ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าของชาวเราทั้งหลาย ส่วนเนื้อหาของคัมภีร์
อวทานนั้น ว่าด้วยเรื่องราวการประพฤติธรรม
กรรมดีของสามัญชนผู้ปรารถนาเป็นชาวพุทธ
ที่ดี และหาโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสักครั้ง
หนึ่งในชีวิต เพื่อยืนยันว่าสามัญชนคนธรรมดา
ก็สามารถประพฤติธรรมได้ และสามารถเข้า
ถึ ง ธรรมได้ เ สมื อ นพระพุ ท ธเจ้ า โดยไม่ ต ้ อ ง
บ� ำ เพ็ ญ บารมี ห ลายกั ป หลายกั ล ป์ เ หมื อ น
พระพุทธเจ้า

รูปปูนปั้นแนต เมืองพุกาม ประเทศพม่า
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คัมภีร์ชาดกนั้น จุดขายคือพระโพธิสัตว์
ส่วนคัมภีร์อวทาน เน้นยกย่องคนธรรมดา
ตรงนี้เหมือนคณะสงฆ์ยานใหญ่ต้องการ
บอกให้ รู ้ ว ่ า เรื่ อ งราวในคั ม ภี ร ์ ช าดกนั้ น เป็ น
เรื่องของพระพุทธเจ้าสมัยโพธิสัตว์เท่านั้น ไม่
ได้เกี่ยวข้องกับชาวพุทธทั่วไป ส่วนเรื่องราว
ในคัมภีร์อวทานเป็นของชาวพุทธทุกคน และ
เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ก็เสริมเข้าไป
ว่าเรื่องทั้งหมด เกิดขึ้นสมัยพระพุทธเจ้ายังมี
พระชนม์ชีพอยู่ และทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสเอง เมื่อพูดเช่นนี้ ก็ไม่มีใครกล้าค้าน เพราะ
พระพุทธเจ้าย่อมเป็นที่รู้จักกันดีของชาวอินเดีย
สมัยนั้น
เห็นได้ว่าเพียงเปลี่ยนมุมนิดเดียวเท่านั้น
สินค้าใหม่ของคณะสงฆ์ยานใหญ่ก็เป็นที่นิยม
แพร่หลายอย่างรวดเร็ว จนสมัยต่อมา มีผู้แต่ง
คัมภีรป์ ระเภทอวทานอีกเป็นจ�ำนวนมาก ดังเช่น
อวทาน - ศตกะ ทิวยาวทาน ทวาทศธรรม - ประพนธ์
โพธิ สั ต ตวาวทานมาลา วิ จิ ต รกรณี ก าวทาน
กัลปตารุมาวทาน ภัทรกัลปาวทาน อโศกาวทาน
รัตนาวทานมาลา ทวาตริงศัตยาวทานมาลา
อวทานกัลปตา ฯลฯ
เห็นการตลาดของคณะสงฆ์ยานใหญ่หรือ
ยัง รีแบรนด์นิดเดียวก็ขายได้แล้ว
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เอาเป็นว่าพอเปิดตัวอวทานเพียงสองสาม
เรื่อง คนก็นิยมกันอย่างกว้างขวาง จึงต้องมี
การแต่งอวทานเพิม่ เติมอีกหลายสิบเล่ม ตามยุค
ตามสมัย ส่วนใหญ่ก็เอาเรื่องเก่านั้นแหละมา
ปรั บ ส� ำ นวนใหม่ ว่ า กั น ว่ า คั ม ภี ร ์ อ วทานเล่ ม
เก่าสุดชื่อว่า อวทาน-ศตกะ และ ทิวยาวทาน
ส่วนนอกนั้น เป็นการน�ำเรื่องเก่ามาเล่าใหม่บ้าง
แต่งเสริมเหตุการณ์สมัยนัน้ เพิม่ ขึน้ ใหม่บา้ ง และ
เห็นว่า น่าจะเป็นทีช่ นื่ ขอบของชาวชมพูทวีป จน
ต้องมีการรีเมคหลายครั้งหลายครา
ปัญหาคือ แล้วเรื่องราวของพระอุปคุต
เถระอยู่ในคัมภีร์อวทานเล่มใด ?
อันนี้ตอบได้ยากนัก เพราะปรากฏเห็นใน
เล่ ม นั้ น นิ ด เล่ ม นี้ ห น่ อ ย แต่ ที่ ชั ด เจนมากสุ ด
เห็นจะอยูใ่ นคัมภีรอ์ โศกาวทาน คัมภีรท์ วิ ยาว ทาน และคัมภีร์อวทาน - ศตกะ หมายถึง เนื้อ
หาสาระเป็นหลักฐานมากกว่าเล่มอื่น อีกทั้งนัก
วิชาการต่างพากันอ้างถึงบ่อย ส่วนคัมภีร์นอก
นั้น ก็อ้างอิงจากคัมภีร์สามเล่มนี้แหละ โดยน�ำ
ไปเสริมเรื่องราวกล่าวอ้างให้สมบูรณ์ มีเหตุผล
มากขึ้น
แต่กล่าวโดยเนือ้ หาก็เหมือนกัน จะมีแปลก
แตกต่างก็ตรงรายละเอียดเรือ่ งชือ่ ผูเ้ กีย่ วข้องกับ
พระอุปคุตเถระ แต่เนื้อหาสาระหลักนั้นเป็น
อันเดียวกัน โดยเฉพาะบทบาทของพระอุปคุต
เถระด้านเป็นพระธรรมกถึก และเป็นที่ปรึกษา
พระเจ้าอโศกมหาราช ทั้งการสร้างเจดีย์ตลอด
ชมพูทวีป และการสังคายนาพระธรรมวินัยของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก่อนจะจบตอนนี้ เห็นสมควรตามค้นหา
ว่า คติความเชื่อพระอุปคุตเถระ เข้ามายัง
ประเทศไทยได้อย่างไร และเหตุใด จึงเป็นที่
รู้จักแพร่หลายในดินแดนเถรวาทของไทย

ประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า ไทยเราน่าจะน�ำ
เข้ามาจากประเทศพม่า เพราะมีคัมภีร์ภาษา
บาลีเล่มหนึ่ง แต่งที่ประเทศพม่า ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ ชื่อว่า คัมภีร์โลกบัญญัติ บาง
ท่านบอกว่า เป็นผลงานการแต่งของพระศรีลังกา แต่บางคนแย้งว่า เป็นผลผลิตของพระ
พม่า ผู้เขียนสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นผลงาน
ของพระพม่า เหตุเพราะคติความเชื่อพระอุปคุตเถระ ไม่ปรากฏเห็นในประเทศศรีลังกา
อีกนัยหนึ่ง หลักฐานระบุว่า ก่อนพุทธศาสนา
เถรวาทจะเข้ามาเผยแผ่ยังประเทศพม่า ผู้คน
ดินแดนแห่งนี้ ต่างพากันประพฤติปฏิบตั ติ ามคติ
ความเชื่อมหายาน
จึงมิใช่เรือ่ งแปลก ทีเ่ รือ่ งพระอุปคุตเถระจะ
เป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนพม่า

รูปปูนปั้นครอบครัวพระเจ้าอโศกมหาราช
สาญจิสถูป อินเดีย

อีกประการหนึ่ง ผู้เขียนสันนิษฐานเพิ่มเติม
ว่า คัมภีร์โลกบัญญัติเล่มนี้ น่าจะแต่งสมัยคติ
ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ พระอุ ป คุ ต เถระก� ำ ลั ง เป็ น
ที่นิยมแพร่หลายบนแผ่นดินพม่าเป็นแน่ พระ
เถราจารย์ชาวพม่าอาจเห็นว่า ผูค้ นก�ำลังชืน่ ชอบ
พระอุปคุตเถระจึงแต่งคัมภีร์ขึ้น โดยอาศัยเรื่อง
เล่าสืบต่อกันมาเป็นแก่นแกนของเรือ่ ง สังเกตได้
จากสารัตถะของเรือ่ งเป็นแบบเดียวกันกับคัมภีร์
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ประเภทอวทานดั้งเดิม จะเพี้ยนบ้างก็เป็นบาง
เหตุการณ์และชื่อบุคคลเท่านั้น
    เพียงเท่านี้ ก็ทำ� ให้เรือ่ งของพระอุปคุตเถระ
โด่งดังเป็นที่นิยมแพร่หลาย
    สิ่งหนึ่งซึ่งควรตั้งข้อสังเกตคือ เหตุที่เรื่อง
ราวของพระอุปคุตเถระเป็นที่นิยมแพร่หลาย
ของชาวพม่านัน้ ส่วนหนึง่ น่าจะมาจากกุศโลบาย
ของพระเถราจารย์ เพือ่ ต้องการลดความส�ำคัญ
ของนัต หรือ ผีประจ�ำเมือง อันเป็นที่นับถือของ
ชาวพม่า จึงน�ำเรื่องราวของพระอุปคุตเถระมา
ข่มพวกนัต เรียกว่าใช้ฤทธิป์ ราบฤทธิ์ และเห็นจะ
ประสบความส�ำเร็จเป็นรูปธรรม สังเกตได้จาก
นัตเหล่านั้นเดิมอยู่บนภูเขาสูง ต่างพากันย้าย
ถิ่นฐานมาอยู่ตามอารามวิหาร และสถิตอยู่ใน
อาคาร ขนาดเล็กกว่าวิหารอันเป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระพุทธเจ้า
แล้ ว พระอุ ป คุ ต เถระ มาปรากฏตั ว ที่
ประเทศไทยตอนไหน ?
ตอบตามตรงแบบไม่ อ ้ อ มค้ อ มว่ า ไม่ รู ้
เพราะไม่ ส ามารถหาหลั ก ฐานจากเล่ ม ไหน
มายืนยัน หากจะเอานิมิตมาอ้าง ก็จะหาว่า
สัญญาวิปลาสกันอีก เอาเป็นว่าสันนิษฐานว่า
น่าจะผ่านพม่าเข้ามาทางหัวเมืองเหนือก่อน
เหตุเพราะบริเวณแถบนั้น เคยอยู่ภายใต้การ
ปกครองของพม่ า หลายศตวรรษ ย่ อ มได้ รั บ
อิทธิพลเป็นธรรมวิสัย ส่วนจะหยั่งรากฝังลึก
เข้าสู่วิถีชีวิตมากน้อยเพียงไร ก็ต้องไปค้นหา
คัมภีร์ใบลานกันอีกที ขอสันนิษฐานเบื้องต้นไว้
เท่านี้ก่อน
    ส่วนคติพระอุปคุตเถระถ่ายเทลงใต้ น่าจะ
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะมีหลักฐาน
ระบุว่า รัชกาลที่ ๑ โปรดให้พระยาธรรมปรีชา
(แก้ว) ช�ำระดัดแปลงเนื้อหาจากไตรภูมิ พ.ศ.

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

๒๓๔๕ มี เรื่ อ งพระอุ ป คุ ต เถระแทรกเฉพาะ
ตอนพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า ภาย
หลั ง พุ ท ธปริ นิ พ พาน จะมี พ ระสาวกนามว่ า
พระกีสนาคอุปคุตจะมาสั่งสอนพญามารและ
ทรมานจนพญามารศรัทธาปรารถนาพุทธภูมิ
ครั้นย่างเข้าสู่รัชกาลที่ ๓ แห่งรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ได้แต่งคัมภีร์ ปฐมสมโพธิกถา เมื่อ
พ.ศ. ๒๓๘๘ เรื่องพระอุปคุตเถระปรากฏเห็น
ในตอนมารพันธวรรต กล่าวถึงพระเจ้าอโศก
มหาราชจะท�ำการฉลองเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ องค์ แต่
เกรงว่าพญามารจะมาขัดขวาง จึงอาราธนาพระ
กีสนาคอุปคุตเถระมาช่วยป้องกันพิธี โดยปราบ
มารด้วยวิธี เนรมิตซากสุนัขเน่าผูกคอพญามาร
สุดท้ายพญามารยอมแพ้ ปรารถนาพุทธภูมิ
ความจริง สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พระ
องค์นี้ ได้รับคติพระอุปคุตเถระมาจากหัวเมือง
เหนื อ อี ก ทอดหนึ่ ง เพราะคั ม ภี ร ์ ป ฐมสมโพธิ
ฉบั บ ดั้ ง เดิ ม มี ก ารคั ด ลอกหลายภาษา และ
เป็นที่นิยมแพร่หลายของผู้คนหัวเมืองเหนือ
จนถึงสิบสองปันนา จึงปรากฏเห็นพระอุปคุตเถระ
ดังกล่าว
(ฉบับหน้ามาว่าเรื่องราวของพระอุปคุตเถระ)
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ใต้ฟ้าวัดจากแดง

วัดจากแดง รับพระเณรเรียนบาฬีชั้นสูง
เคยทราบกันไหมว่า ประเทศไทย ผู้น�ำ
พระพุทธศาสนาของโลก ขาดแคลนบุคลากร
ผู้แตกฉานด้านคัมภีร์สัททาวิเสส (หลักบาฬี
ไวยากรณ์ ชั้ น สู ง ) และผู ้ เชี่ ย วชาญในพระ
ไตรปิ ฎ ก ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ เ พราะการศึ ก ษาของ
คณะสงฆ์ไทย มิได้นำ� พระไตรปิฎกบาฬี อรรถกถา
ฎีกา มาเป็นหลักในการเรียนการสอน เมื่ออ่าน
หรือศึกษาพระไตรปิฎกก็เน้นที่ฉบับภาษาไทย
จึงท�ำให้เกิดปัญหาการตีความพระธรรมวินัย
คลาดเคลื่อน ผิดเพี้ยนไป ส่งผลเสียต่อสังคม
ชาวพุทธ ณ บัดนี้ วัดจากแดง โดย สถาบัน
โพธิยาลัย ได้อาสาแก้ปัญหานั้น ตามประกาศ
ของวัด โดยย่อ ดังนี้
สถาบันโพธิยาลัย วัดจากแดง อ.พระประแดง
จ.สมุ ท รปราการ น� ำ โดยพระอาจารย์ ม หา
ประนอม ธมฺ ม าลงฺ ก าโร เปิ ด รั บ พระภิ ก ษุ สามเณร เข้าศึกษาหลักสูตรบาฬีไวยากรณ์ชนั้
สูง เพือ่ พระไตรปิฎก ๓ ปี โดยมุง่ หวังจะสามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในพระ
ไตรปิฎก และรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไป
โครงการเรียนตามหลักสูตรนี้ ใช้เวลาศึกษา
๓ ปี คือตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค รวมเวลา
๓ ปี เท่ากับ ๖ ภาค
ในปีการศึกษาแรก พ.ศ. ๒๕๖๑ รับสมัคร
นักศึกษาตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มี.ค. ถึง ๒๐  เม.ย. ๒๕๖๑
เปิดเรียนภาคการศึกษาแรกในวันพฤหัสบดี
ที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๑  ปิดภาคการศึกษาแรก วันที่
๒ ต.ค. ๒๕๖๑
เปิดภาคการศึกษาที่ ๒ วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๑
ปิดภาคการศึกษาที่ ๒ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๒
ผูส้ มัครเรียนต้องมารายงานตัวทีว่ ดั จากแดง
ก่อนวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑ เพือ่ รับทราบระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ และเพื่อที่ทางสถาบันจะพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ามา
เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อไป
ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร ได้แก่ พระภิกษุสามเณร ผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ดีงาม
ตามพระธรรมวินยั สามารถปฏิบตั ติ ามกฎกติกา
ของสถาบันได้ เป็นผูม้ คี วามตัง้ ใจ และหมัน่ เพียร
ศึกษา จนจบหลักสูตร เพื่อเป็นศาสนทายาท
ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
ที่ส�ำคัญ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จะรับ
จ�ำนวนจ�ำกัด เพียง ๔๐ รูปเท่านั้น
ที่มา : คอลัมน์แวดวงสงฆ์ โดย สมาน สุดโต หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

วิกฤติสังคมปัจฉิมวัย
ชีวิตหนึ่ง เมื่อเกิดแล้ว ไม่แคล้วแก่		
สัจธรรม ความจริง สิ่งยืนยัน				
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา				
ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ให้พร้อมพรัก		
พัฒนา สานต่อ ไม่ย่อหย่อน			
ท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น เช่นวีรชน				
แล้วสังคม จะวิกฤติ กระไรได้			
ลูกหลานได้ ชื่นชม สมฤดี				
จะแก่เฒ่า อย่างใด ใช่ปัญหา			
รักษากาย ใจมีธรรม น�ำทางไป				

เป็นความแน่ นอนแท้ ไม่แปรผัน
เกิดดับนั้น ถูกก�ำหนด กฎไตรลักษณ์
เตือนย�้ำว่า ต้องท�ำใจ ให้แน่นหนัก
และรู้จัก สิ่งดีดี มีในตน
เน้นค�ำสอน ‘อิทธิบาท’ ศาสตร์กุศล
เหล่าผู้คน เรียกขานว่า “ปูชนีย์”
หากผู้ใหญ่ เป็นแบบอย่าง ทางสุขี
คือวิถี สิริสวัสดิ์ ปัจฉิมวัย
หากรู้ว่า หน้าที่ อยู่ที่ไหน
จะพ้นภัย ไร้วิกฤติ จิตเบิกบาน
พุทธสาวิกา

v วิสัชนาธรรม :
สังคมปัจฉิมวัย วิกฤติจริงหรือ
v ปรารภธรรม :
ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ
v ธรรมกถา :
สุขใจในวัยชรา
v พระธรรมเทศนา :  
เสน่ห์เย็นๆ
v ปัญญาภิวัตน์ :
ก่อนกายแตก

v ปัญญารัตนะ :
ความโกรธกับผู้สูงอายุ
v ในกระแสข่าว :
ประชุมเตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ
v เรื่องชุดพุทธบริษัท :
สังคมปัจฉิมวัย ใครว่าเป็นปัญหา
v มองเทศ - มองไทย :
พระอุปคุตเถระ ตอน ๒
v ใต้ฟ้าวัดจากแดง :
รับสมัครบาฬีศึกษา

