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ถ้าสูงอายุเป็น 

ก็นาเปนผูสูงอายุ 

∼ ∼ 

วัฒนธรรมนับถือผูสูงอายุ  
มาเปน “สังคมผูสูงอายุ” 

 ในสังคมน้ัน เปนธรรมดาสืบกันมาวา คนท่ีเกิดกอน มี
อายุมากกวา ก็ไดเรียนรูมากอน คนท่ีเกิดทีหลัง ยังไมรูอะไร ก็ได
เรียนรูจากคนรุนกอนน้ัน ลูกเรียนรูจากพอแม นองๆ ก็รับรูจาก
พ่ีๆ โดยท่ัวไป คนรุนหลังจึงรับฟง คอยฟง หรือถึงกับเชื่อฟง นับ
ถือคนรุนกอนกวาตน ดังท่ีคนไทยเรียกคนรุนกอนอยางนับถือวา
ผูอาวุโส  

ยิ่งเปนคนมีอายุมาก สูงอายุ เปนคนรุนกอนกวาหลายรุน 
จนแก จนเฒา ก็ยิ่งไดรับความนับถือ เชื่อถือ หรือเคารพ จนเปน
วัฒนธรรมชองชาติ ของสังคม  



 
 
 
 

๒ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

พรอมกันน้ัน ก็มีหลักมีคําสอนดานคุณธรรมจริยธรรมเขา
มาหนุน เพ่ือใหผูอาวุโส และผูสูงอายุท้ังหลาย ประพฤติตัวดํารง
ตนใหสมควรแกการท่ีจะไดความยอมรับหรือเคารพนับถือวาเปน
ผูหลักผูใหญ 

ตาม ท่ี ว าม า น้ัน  ผู สู ง อ ายุ ไ ด เ ป น ผู ห ลั ก ผู ใ หญ มี
ความสําคัญขึ้นมาโดยวิถีของการยอมรับทางวัฒนธรรม แตเวลา
น้ี สังคมไดเจริญหรือเกิดมคีวามเปล่ียนแปลงเปนไปจนมีสภาพท่ี
เรียกวาเปนสังคมผูสูงอายุ เน่ืองจากมีอัตราสวนประชากร
ผูสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นจนกลายเปนประชากรกลุมกอนใหญ  

เปนธรรมดาวา  คนสวนมากหรือคนจํานวนใหญมี
ลักษณะอาการอยางไร มีคุณภาพแคไหน ก็จะเปนสวนสําคัญท่ี
ปรุงแตงสภาพของสังคม  

เมื่อเปนเชนน้ัน ความสําคัญของผูสูงอายุท่ีมีมาเดิมตาม
วัฒนธรรมประเพณี ก็จะกลายเปนความสําคัญตามสภาพความ
เปนจริง โดยท่ีวาความเปนไปของสังคม เชน ความเจริญหรือ
ความเสื่อม ความดีงามหรือความโทรมทราม ตลอดจนความสุข
ใสมั่นคงหรือความออนแอบอบสลายของสังคม จะขึ้นตอสภาพ
ของผูสูงอายุเปนปจจัยอันใหญ  

เหมือนบอกวา แตน้ีตอไป ผูสูงอายุจะตองเปนหลักใหแก
สังคมดวยความสํานึก โดยรูตัว และอยางเต็มตัว มิใชเปนแคในที 
อยางท่ีเปนมา 



 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ 

ผูสูงอายุ ก็คือพอแกแมเฒา  
จะเอาเร่ียวแรงมาจากไหน 

มองในแงหน่ึง เมื่อเปนสังคมผูสูงอายุ ก็คือเปนสังคมของ
คนแก ผูเฒาผูชรา ท่ีเส่ือมถอยกําลังวังชา จะหมดแรง ถึงตอนน้ี 
เหมือนกับวาผูสูงอายุจะตองมาเจอเรื่องยาก มีภาระหนักเพ่ิมขึ้น 
จะไปไหวหรือ? 

ไมใชอยางน้ัน ตรงขาม เปนเร่ืองของธรรมชาติท่ีเอ้ืออยู
แลว จึงไดเปนวัฒนธรรมสืบกันมา คือโดยธรรมชาติน้ัน มนุษย
เปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝกการเรียนรูศึกษา ยิ่งเกิดอยูนาน
มา ก็ยิ่งมีชีวิตท่ีไดพัฒนามากขึ้นๆ  

ในแงท่ีสําคัญ ผูสูงอายุคือผูไดพัฒนามาจนมีวุฒิภาวะ 
ซึ่งเปนความเจริญแกกลาเติบใหญ มากดวยกําลังจิตใจและ
กําลังปญญา ท่ีเปนแกนกลางและเปนตัวนําของการสรางสรรค
พัฒนาอยางแทจริง 

คราวน้ี ผูสูงอายุซึ่งเปนผูท่ีไดพัฒนาชีวิตนําหนามาใน
สังคม ก็จะทําใหวัฒนธรรมเปนของจริงแทเปนเน้ือหาของสังคม
ไปเสียเลย โดยผูสูงอายุจะเปนหลักเปนแกนนําของสังคมในการ
สรางสรรคความถูกตองดีงามความเจริญมั่นคงยั่งยืนอยูดีมี
ความเกษมสันติสุขท่ีรอกันมานาน ใหเปนจริงขึ้นมาอยางมั่นใจ 
ดังท่ีผูสูงอายุมากคน ไดเปนผูนําหรือเปนผูทําใหแกสังคมมาแลว
มากมาย คราวน้ีก็ทําเพ่ิมทํายืดขยายตอไปไดอีก  



 
 
 
 

๔ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

เปนอันวา  ในสังคมมนุษย ท่ีได เจ ริญพัฒนามาจน
กลายเปนสังคมผูสูงอายุน้ี บัดน้ีถึงเวลาท่ีผูสูงอายุจะตองเปน
สวนรวมนํา ท่ีจะทําสังคมใหมีความเจริญพัฒนาอยางดีอยางท่ี
พึงหวังใหได – น่ีเปนภาระท่ีสมกับภาวะ ควรจะทําได ไมเกิน
กําลัง 

สูงอายุ ไมใชงอนแงนงอแง  
แตเปนหลักใหญแททีม่ั่นคง 

ในสังคมท้ังหลายท่ัวไป มีวัฒนธรรมนับถือผูสูงอายุ เปน
เรื่องธรรมดาอยางท่ีวาแลว เน่ืองจากเปนผูท่ีไดเรียนรูมากอน มี
ประสบการณท่ีจะบอกจะสอนแกคนรุนหลัง ท่ีเรียกวาอนุชน 
และจากการเรียนรูคือการศึกษานั้น ยิ่งมีชีวิตอยูนานไป คน
สูงอายุขึ้น ก็ยิ่งดําเนินชีวิตไดดีขึ้น มีจิตใจและปญญาที่เจริญ
พัฒนามากขึ้น แมจะแกเฒาชราลงไป รางกายจะถอยกําลัง
ออนแอลง แตจิตใจและปญญาก็เขมแข็งอยูได จิตใจและ
ปญญาท่ีพัฒนาดีแลวน่ันแหละ คือคุณคาท่ีแทจริงของชีวิต  

ดังน้ัน ผู้สูงอายุ ที่สูงธรรม สูงปัญญา จึงเปนสมบัติสูงค่า
ของสังคม ท่ีคนจะเคารพและเชิดชูบูชา อันจะนําประโยชนมาให
อยางยั่งยืนหรือตลอดไป 

ท่ีวา ใหสูงอายุ มากับสูงธรรมสูงปญญาน้ัน ท่ีจริง สูง
ธรรมคําเดียว ก็คลุมหมด คือรวมท้ังปญญาดวย  



 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕ 

แตเปนธรรมดาในทางพระ ทานถือปญญาเปนยอดธรรม 
จึงนิยมพูดแยกออกมาใหเดนชัด สวนธรรมก็คลุมคุณธรรมความ
ดีงามอ่ืนท้ังหมด  ตั้งแตทาน ศีล ตั้งแตวินัย ความประพฤติดีงาม 
ชีวิตท่ีสะอาดสุจริต การอยูรวมสังคมอยางเกื้อกูลกอประโยชน 
และคุณธรรมความดีงาม ตั้งแตเมตตา กรุณา ตลอดจน วิริยะ 
สติ สมาธิ ความเขมแข็งมั่นคง และความสุขสดชื่นผองใสของ
จิตใจ 

ธรรม เปนหลักของชีวิต และเปนหลักของสังคม มี
ปญญา จึงรูหลัก บอกหลักได และใชหลักเปน ทําใหมีความ
ยิ่งใหญท่ีแทจริง ดังน้ัน ผู้สูงอายุ ที่สูงธรรมสูงปัญญา จึงเปน     
ผู้หลัก ใหแกสังคม และเปนผู้ใหญ่ ท่ีจะบอกจะสอนจะชี้แนะจะ
นําทางแกสังคม เปนผูนําได สมกับท่ีเรียกวาเปนผูหลักผูใหญ 

เปนอันวา ผูสูงอายุ ท่ีสูงธรรมสูงปญญา ก็เปนผูหลัก
ผูใหญไดแนนอน คําพระเรียกวาเปน “เถระ”  แตชาวบานคงรูสึก
วาไมถนัด ก็อาจจะเรียกวา “วุทธชน” หรือจะเรียกใหยิ่งใหญเปน 
“เชษฐบุรุษ” ก็ได 

จะเปนผูหลักผูใหญ ก็ใหมีความสูงธรรมสูงปญญาไวดัง
ท่ีวา  มิฉะน้ันจะถูกคําเตือน  หรือถูกทานตําหนิไดวาเปน        
“โมฆชิณณ” แปลวาคนแกเปลา น่ีวาตามท่ีพระพุทธเจาตรัสไว
เองวา “บุคคลไม่ช่ือว่าเป็นเถระ/ผู้หลักผู้ใหญ่ ด้วยการท่ีศีรษะมีผม
หงอก บุคคลน้ันมีวัยแก่หง่อม ก็เรียกได้แค่ว่าเป็นคนแก่เปล่า” (ขุ.ธ.
๒๕/๒๙/๔๙) 



 
 
 
 

๖ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

มีทางทําไวใหดู  
ที่เขาจะไดเลือกเดินตาม 

ผู สู ง อ า ยุ น้ั น  ดั ง ท่ี ว า แ ล ว  ไ ด เ รี ย น รู ม า ก อ น  มี
ประสบการณท่ีไดผานมาหรือสะสมไว จึงเปนประโยชนอยาง
งายๆ แกคนผูตามมา ท่ีเรียกวาคนรุนหลัง หรือเรียกใหส้ันแควา
อนุชน คนรุนหลังท่ีฉลาด ก็รูจักเรียนรูและใชประโยชนจาก
ประสบการณของคนรุนกอน เปนเหมือนการเรียนลัดอยางหน่ึง  

อยางนอยคนรุนกอน เฉพาะอยางยิ่งท่ีสูงอายุ ซึ่งผาน
ประสบการณมามากมายยาวนานน้ัน ก็เปนคลังขอมูลสําเร็จ
ใหแกอนุชน แมวาในปจจุบันท่ีไอทีกาวไกล คลังขอมูลจะหาและ
เขาถึงไดงายอยางรวดเร็ว ไมตองพ่ึงพาอาศัยตัวบุคคลมาก แต
คนท่ีฉลาดก็ยังจะไดประโยชนพิเศษ ของขอมูลเรื่องราวจําเพาะ
คนจําเพาะท่ีและเรื่องนามธรรมบางอยางลึกลงไป จากตัวบุคคล 

ยิ่งกวาน้ัน ผูสูงอายุ ท่ีสูงธรรมสูงปญญา ก็เปนผูหลัก
ผูใหญโดยมิใชมีเพียงขอมูลและประสบการณหลากหลาย
เทาน้ัน ยังมีความคิดนึก จินตนาการ กลวิธานในการใชปญญา
แกไขปญหาและทําการสรางสรรคตางๆ  และปรีชาญาณ
แยกแยะแตกแงมุมออกไป เรียกงายๆ วา เปนขุมทรัพยแหง
ปญญา ซึ่งอนุชนท่ีฉลาด จะนํามาใชสืบตอสรางสรรคอริยธรรม
ของชีวิต และอารยธรรมของสังคม ใหสัมฤทธิ์ผลแผไพศาล และ
ขยายไพบูลยยิ่งขึ้นไป 



 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗ 

ท่ีสําคัญเปนคุณประโยชนเยี่ยมยอด ก็คือ ความสําเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์ การคนพบ และงานสรางสรรคท่ีเผล็ดประโยชนเปน
ประจักษแลว ชีวิตท่ีดีงามประเสริฐลํ้าเลิศ ตลอดจนการพัฒนา
ชีวิตของบุคคลท่ีบรรลุจุดหมายอันอุดม เขามีวิธีปฏิบัติ หรือทาง
ดําเนินสูความสําเร็จ หรือใหถึงจุดหมายน้ันๆ อยางไร ก็มีไวให
เห็น ซึ่งคนรุนหลังจะเลือกนําไปใชเอาไปปฏิบัติได เรียกวามี 
“ทิฏฐานุคติ” ท่ีจะเลือกดําเนิน เรียกกันงายๆ วา เปนแบบอยาง 

ไมแกเกินเรียน  
แถมไดเรียนเร่ืองยอดประโยชน 
คนไทยมีคําชาวบานพูดไดงายๆ สบายๆ วา “ไมแกเกิน

เรียน” เปนคําเตือนใจท่ีดี เขากับหลักท่ีพระสอนไววา คนเราน้ี
ตองเรียนตองศึกษา จนกวาจะเปนพระอรหันต จึงเปนอเสขะ คือ
มีคุณสมบัติน้ันๆ เปนอยางน้ัน ทําไดอยางน้ันเปนปกติแลว จึงไม
ตองฝกใหเปนใหทําไดอยางน้ันอีก แตถายังไมเปนอเสขะ ถึงจะ
บวชมานานเกิน ๑๐๐ พรรษา ก็ยังตองเรียนตองศึกษา  

ชีวิตจึงคูกับการศึกษา ทําชีวิตใหเปนการศึกษา ท่ีวา
ศึกษา คือเรียนรูเ รียนทํา ฝกใหการเปนการทําอยางน้ันได 
กลายเปนชีวิตของเราเอง ดังน้ัน เมื่อยังมีชีวิตอยู ก็ตองเรียน 
ตองฝกตัวเรื่อยไป และถารูจักฝก รูจักเรียน ฝกเปน เรียนเปน ก็
จะมีความสุขจากการฝกจากการเรียนน่ันแหละ 



 
 
 
 

๘ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

คหบดีทานหน่ึง  กับภรรยาคูชี วิตของทาน  ใกลชิด
พระพุทธเจา และรักพระพุทธเจามาก อยูมา ทานชรามากขึ้น   
วันหน่ึง เมื่อมาเฝาพระพุทธเจา ไดกราบทูลวา ทานแกเฒาแลว 
รางกายก็ปวยกระเสาะกระแสะ เจ็บออดๆ แอดๆ ไมมีโอกาสท่ี
จะมาเฝาพระพุทธเจาและเหลาพระภิกษุผูเปนท่ีเจริญใจไดอยาง
สม่ําเสมอ จึงขอใหพระพุทธเจาตรัสสอนประทานพระโอวาท     
แกทาน 

ลําพังความแกเฒาก็ทําใหรางกายออนแอ ติดขัด มีความ
ยากลําบากอยูแลว จึงเรียกวาเปนโรคอยางหน่ึง คือโรคชรา แลว
ทีน้ี พอโรคชรามา โรคตางๆ อีกมากมายหลายอยาง ก็มักเขามา
ซ้ําเติมหนักลงไปอีก 

พระพุทธเจาประทานพระโอวาทส้ันๆ มีความตอนสําคัญ
ใหทานศึกษาวา ถึงแมกายของเราจะปวย แตใจเราจะไมปวยไป
ดวย  

ท่ีทานวาใหศึกษาน้ัน มิใชแคใหคอยนึกไว หรือใหหมั่น
เตือนสติบอกตัวเองวา “ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย” อะไรทํานอง
น้ีเทาน้ัน อันน้ันเปนขั้นตน หมั่นนึกหมั่นบอกตัวเองไว เอาส้ันๆ 
วา “กายปวย แตใจไมปวย” น่ีขั้นตน แตในขั้นเอาจริง ท่ีวา
ศึกษาน้ัน หมายถึงฝกจิตพัฒนาใจของเรา จนกลายเปนจิตใจท่ี
สบายตลอดเวลา ไมปวยเลย 

ใจท่ีสบาย หรือจิตท่ีไมปวย ดูไดจากอาการหรือภาวะจิต
ท่ีเปนผลของการพัฒนาจิตใจ เรียกวา ธรรมสรางสมาธิ ซึ่งเกิด
ตามกันมา ๕ อยาง คือ 



 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙ 

๑. ปราโมทย  ความราเริง สดใส ชื่นใจ เบิกบาน  
๒. ปติ  ความปลาบปล้ืม อิ่มใจ 
๓. ปสสัทธิ  ความผอนคลาย เรียบร่ืน สงบเย็นกายใจ 

ไมเครียด  
ขอปสสัทธิน้ี เปนภาวะท่ีโยงระหวางกายกับใจ คือ ถา

เกิดความเครียด ก็จะเครียดท้ังกายและใจ เปนการดําเนินชีวิต
ผิด ถาเครียดบอย ก็มีหวังแกเร็วแนๆ แตถาเกิดปสสัทธิ ก็จะมี
ความผอนคลายท้ังกายและใจ เหมือนไดพักผอนอยูตลอดเวลา 

๔. สุข  ความฉํ่าชื่นรื่นใจ เปนภาวะท่ีใจคลองโลง
โปรงสบาย ไมมีอะไรกดดันบีบคั้น พอมีความสุข ใจไมตองดิ้น 
ไมกระวนกระวาย ไมฟุงซาน ไมกระวนกระวาย ก็เปดโอกาสให
จิตเปนสมาธิ  

๕. สมาธิ ภาวะท่ีจิตมั่นแนว อยูตัว เขาท่ี ไมมีอะไร
รบกวนได จะคิด จะพิจารณา จะทําอะไร ใจก็อยูกับเรื่องน้ัน ไม
ฟุงซาน ไมวอกแวกหวั่นไหว ใจใส สงบ มีกําลัง อยูกับส่ิงท่ี
ตองการไดตามตองการ  

๕  ขอ น้ี  ตรวจสอบตัวเองได  อยางนอยขอแรกคือ 
ปราโมทย สดชื่น ราเริง เบิกบานใจ ขอใหมีเปนพ้ืนใจไวเลย จะ
ไดเขาหลักที่ตรัสวา “ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ” (แต่นั้น 
เธอผู้มากด้วยปราโมทย์ จักทําทุกข์ให้หมดส้ินไป, ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖)  
  



 
 
 
 

๑๐ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

สูตรพระพรหม สรางโลก 
ในสังคมไทยถือกันมาวา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

ท่ีเรียกวาพรหมวิหารน้ัน เปนธรรมของผูใหญ  
ท่ีจริง “ผูใหญ” หรือ “ผูเปนใหญ” ในท่ีน้ี คือพระพรหม 

ซึ่งหมายถึงคนน่ีเอง ท่ีจะตอง (พัฒนาตัวเองให) มีจิตใจยิ่งใหญ 
ใจประเสริฐ เหมือนเปนหรือแทนพระพรหม ท่ีเปนผูสรางสรรค
อภิบาลโลก  

“พรหมวิหาร” จึงมีความหมายท่ีเปนสาระวา มนุษยทุก
คนน่ีแหละ ตองมีธรรม ๔ ขอน้ี เพ่ือทําหนาท่ีอยางพระพรหม ท่ี
รับผิดชอบในการสรางสรรคและดูแลดํารงรักษาโลกคือสังคมน้ี
ไวใหดี ทุกคนจึงตองมี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดวยกัน
ท้ังน้ัน และใหครบทุกขอ 

แตเมื่อในสังคมไทย พวกเราน้ีถือกันมาวา พรหมวิหาร 
เปนธรรมของผูใหญ ซึ่งโดยท่ัวไปก็คือผูสูงอายุ เวลาน้ี เรามาเปน
สังคมผูสูงอายุ ก็มองความหมายในเชิงความรับผิดชอบเสียเลย
วา ผูสูงอายุจะตองมีหรือประพฤติพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขาน้ัน อยางเปนผูนํา ใหเปนแบบอยางแกคน
ท้ังหลายในสังคมน้ี ในการท่ีจะสรางสรรคโลกอภิบาลสังคม  

เมื่อตกลงตามน้ี บรรดาผูสูงอายุจะตองศึกษา เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา น้ัน ใหเปนคุณสมบัติประจําใจ เปนเน้ือ
เปนตัวแหงชีวิตของตน 



 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑ 

เมื่ อกี้  ได พูดไปแลวถึ ง  ธรรมสรางสมาธิ  ๕  ขอ 
(ปราโมทย-ปติ-ปสสัทธิ-สุข-สมาธิ) น่ันเปนดานของความ
รับผิดชอบตอชีวิตของตนเอง  

แตคราวน้ี  พรหมวิหาร ๔  (เมตตา-กรุณา-มุทิตา-
อุเบกขา) น่ีเปนคุณสมบัติท่ีสรางความพรอมในดานของความ
รับผิดชอบตอสังคม (สร้างความพร้อม ยังไม่ใช่ปฏิบัติการ) 

ตองย้ําไวกอนวา พรหมวิหาร ๔ (เมตตา-กรุณา-มุทิตา-
อุเบกขา) น้ี เปนธรรมในระบบองครวมและดุลยภาพ ตองใชให
ครบ และสมดุล มิฉะน้ันจะผิดพลาดเสียหาย 

ผู้สูงอายุ ในฐานะท่ีน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ พึงศึกษาใน
เรื่องน้ีอย่างน้อยแค่ง่ายๆ ว่า 

๓ ขอแรก (เมตตา-กรุณา-มุทิตา) เปนความรับผิดชอบตอ
เพ่ือนมนุษยผูรวมสังคม โดยมีความรูสึกท่ีดีงามตอเขา ตอทุกคน  

๑ ขอทาย (อุเบกขา) เปนความรับผิดชอบตอธรรม (กฎ
กติกาสังคม+กฎธรรมชาติ) ซึ่งควบคุมรักษาคนและสังคมอีก
ชั้นหน่ึง โดยมีความตรงตามความรู-ปญญา 

ตุลา-สมดุล-เท่ียงธรรม: ในกรณีท่ีถาใช ๓ ขอแรก ไม
วาขอใด จะขัด-ละเมิด-เสียหายตอธรรม ตองใหคนรับผิดชอบตอ
ธรรม ตองรักษาธรรม โดย 

- หยุด ๓ ขอแรก (เมตตา-กรุณา-มุทิตา) และ 
- เขาอยูในขอ ๔ สุดทาย (อุเบกขา) 



 
 
 
 

๑๒ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

เมื่อรูหลักการน้ีแลว ก็ดูความหมายของพรหมวิหาร ๔ 
น้ัน ดังน้ี 

๑. เมตตา ความรัก ไมตรี มีใจเปนมิตร อยากใหเขาอยูดี
มีความสุข  
( เ กิ ด จ า ก ฉันท ะ ท่ี อย า ก ให้ เ ข า ดี ง า มมี ค ว ามสุ ข ,                 
ใช้ในสถานการณ์ที่เขาอยู่เป็นปกต)ิ    

๒.  กรุณา ความมีใจหว่ันไหวไปกับทุกขของเขา อยาก
ชวยใหเขาพนจากทุกข  
( เ กิ ด จ า ก ฉั นท ะ ท่ี อ ย า ก ใ ห้ เ ข า ก ลั บ มี ค ว า ม สุ ข ,                  
ใช้ในสถานการณ์ที่เขาตกต่ํา เดือดร้อน)    

๓.  มุทิตา ความพลอยยินดีในความสุขสําเร็จของเขา 
อยากใหเขาเจริญดียิ่งขึ้น  
( เ กิ ด จ า ก ฉั นท ะ ท่ี อ ย า ก ใ ห้ เ ข า สุ ข ดี ง า ม สู ง ขึ้ น ,                  
ใช้ในสถานการณ์ที่เขาสุขดีงามเจริญขึ้น)    

๔.  อุเบกขา ความเฉยน่ิงดูคอยทา เพ่ือปฏิบัติใหเปนไป
ตามธรรม  
(เกิดจากฉันทะท่ีอยากให้เขาอยู่ในธรรมในความจริงความ
ถูกต้องดีงาม  ไม่ทํ าอะไร ช่ัวร้ ายเสียหายผิดธรรม,           
ใช้ในสถานการณ์ที่เขาพึงรับผิดชอบต่อธรรม)    

เมื่อเรียนรูเขาใจหลักการนี้ชัดดีแลว ก็เอาจิตใจเขาไปอยู
ใน พรหมวิหาร ๔ เพ่ือปฏิบัติใหตรงตามสถานการณน้ันๆ  



 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓ 

โดยเฉพาะ ถาเปนพระพรหมประจําบาน คือเปนพอแม
ผูสรางลูก ใหไปสรางสรรคอภิบาลโลก ก็ 

- เลี้ยง ลูก โดยทําอะไรๆ ใหแกลูก ดวย เมตตา-กรุณา-มุทิตา  
- ดู ใหลูกทํา ดวยอุเบกขา (โดยเปนที่ปรึกษา เปนตน) เพ่ือฝก

ใหเขารูจักรับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบการกระทําของตน ใหเขา
เจริญพัฒนาในเรื่องท่ีปญญาบอกวาเขาจะตองผจญเผชิญตอๆ 
ไป ดวยการใหเขาฝกหัดจัดทําดวยตัวเขาเองอยางเต็มศักยภาพ 

เมื่อลูกเติบโตเปนผูใหญ รับผิดชอบตัวเองไดแลว หรือ
แตงงานมีครอบครัวของเขาเองแลว พอแมก็มีอุเบกขา ใหเขา
ดูแลตัวเอง  ไม เขาไปวุนวายกาวกายแทรกแซงในบานใน
ครอบครัวของเขา โดยแลดูอยู พรอมจะเปนท่ีปรึกษา หรือชวย
แกปญหาในคราวท่ีควร 

สูตรพระราชา สรางรัฐ 
เมื่อมีจิตใจของพระพรหมผูสรางสรรคอภิบาลโลกพรอม

ดีอยางท่ีวาน้ีดวยพรหมวิหาร ๔ แลว ก็ออกสูปฏิบัติการในการ
สรางสรรคอภิบาลสังคมน้ัน ดวย สังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเปนหลักท่ี
สวมรับตอทอดคลองจองกับพรหมวิหารน้ัน โดยสมบูรณ 

สังคหวัตถุ คือหลักการสงเคราะหชุมชน ยึดเหน่ียวจิตใจ
รวมคนเขาดวยกันประสานสังคมใหเปนอันหน่ึงอันเดียว พรหม
วิหารเปนคุณธรรมและทาทีของจิตใจ แลวก็ออกสูปฏิบัติการทาง
กายและวาจา ดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ 



 
 
 
 

๑๔ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

๑. ทาน การให แจกจายแบงปน เอื้อเฟอเผ่ือแผ จัดสรร
ใหมีกินมีใชท่ัวถึงกัน  

๒. ปยวาจา พูดจานารัก ถอยคําท่ีพูดดวยใจปรารถนาดี 
วาจานาชื่นใจชวนใหอยากทําอยากปฏิบัติการน้ันๆ 
หรือชวนใจใหมาพบปะพูดจาใชปญญารวมกันคิด
การแกปญหา และปรึกษาหารือท่ีจะทําการท้ังหลาย 

๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน ทําประโยชนให ชวย
ดวยแรงงานหรือกําลังความรูความสามารถ ดําเนิน
กิจการเพ่ือประโยชนแกคน แกชุมชน แกมวลประชา 

สามข้อแรกนี้ ทําด้วยใจที่มีเมตตา หรือมีกรุณา หรือมี
มุทิตา เป็นหลัก 

๔. สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน เสมอกันในธรรม และ
สมานกันโดยธรรม 

- สมานอัตตา คือ มีตัวเสมอกัน เทากัน และเขากัน 
(เสมอภาค และสมานกัน) 

- สมานกิจจ์ คือ รวมงานรวมการ ทําเทากัน (ตามกําลัง) 
และ ทําเขากัน 

- สมานสุขทุกข์ คือ รวมสุขรวมทุกขกัน 
ข้อที่ ๔ นี้ ทําด้วยใจที่มีอุเบกขา ซึ่งถือธรรมเป็นหลัก 

โดยสามข้อแรกซึ่งมองที่คน เข้ามาประกอบ 
ตามเรื่องราวที่บันทึกไว ซึ่งพวงมากับพระพุทธศาสนา 

สังคหวัตถุ ๔ น้ี เปนหลักสําคัญในการปกครอง ตั้งแตครองบาน 
จนถึงครองเมือง ซึ่งใชปฏิบัติกันตลอดมา  
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แมแตคําวา “ราชา” ทานก็วิเคราะหศัพทไว จะเรียกวา
เปนคํานิยามก็ไดวา “จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ รญ ฺเชตีติ ราชา.” (ชื่อวา 
‘ราชา’ เพราะทําใหประชาชนชื่นชมยินดีมีสุขเอิบอิ่ม ดวย     
สังคหวัตถุ ๔ ประการ, เช่น องฺ.อ.๒/๘๗) 

เรื่องสังคหวัตถุ ๔ แสดงหลักไว และบรรยายพอเปนเคา 
เทาน้ีกอน 

สูตรพระมหากษัตริย ครองแผนดิน 
การปกครองมีไวก็เพ่ือจัดการบานเมืองใหรุงเรืองรมเย็น

เจริญกาวหนาประชาสุขสันต ในสมัยกอนโนน พราหมณสอนให
กษัตริยทําพิธีบูชายัญอันใหญโต เชน อัศวเมธ (คือ อัสสเมธ=ฆามา
บูชายัญ)  เ พ่ือจะไดมีลาภฟูเฟองเรืองอํานาจยิ่ งใหญ  เมื่อ
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ไดสอนใหเลิกบูชายัญ และใหกษัตริยหัน
มาบําเพ็ญราชสังคหวัตถุ ๔ ประการ แทนการบูชายัญ 

ราชสังคหวัตถุ ๔  น้ี  เลียนชื่อเดิมของมหายัญ ๕        
(อัสสเมธ-ฆามา ปุริสเมธ-ฆาคน สัมมาปาส-แทนบูชาลอดบวง   
วาชเปยะ-ด่ืมเพิ่มพลังชัย นิรัคคฬะ-ฆาทุกอยางไม เวน) ของ
พราหมณ  แตในคําสอนใหมของพระพุทธศาสนา เปล่ียน
ความหมายเปนการรวมใจประชาชนใหอยูดีมีสุขสามคัคีกัน ดวย
การจัดการสงเสริมการเกษตรการพาณิชยใหมีเศรษฐกิจดี และ
ส่ือสารพูดจาอยางมีนํ้าใจใหเจริญปญญาท่ีจะมาชวนกันชวยกัน
ทําการแก ไขและสร างสรรค ท้ั งหลาย  เ พ่ือให เกิดความ
เจริญกาวหนางอกงามมีความสุขพรั่งพรอมดวยกัน  



 
 
 
 

๑๖ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

ร า ช สั ง ค ห วั ต ถุ  ห รื อ ห ลั ก ร า ช ส ง เ ค ร า ะ ห  ท่ี
พระมหากษัตริย  หรือผูปกครอง  จะพึงสงเคราะหรวมใจ
ประชาชน ๔ ประการ มีดังน้ี  

๑. สัสสเมธัง ปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุงพืชพันธุ
ธัญญาหาร  สงเสริมการเกษตร  

๒. ปุริ ส เม ธัง  ป รีชาสามารถฉลาดในการ บํา รุ ง
ขาราชการ ทั้งทหารและพลเรือน สงเสริมคนดีมีความสามารถ 
ผูฉลาดขยันมั่นคงซื่อตรงในกิจหนาท่ี ใหประชาชนมีความมั่นใจ  

๓. สัมมาปาสัง ปรีชาสามารถฉลาดในการผูกผสานรวม
ใจประชาชน ดวยการสงเสริมสัมมาชีพ เชน ใหกูยืมเงินทุนไป
สรางตัวในพาณิชยกรรม และในการประกอบการตางๆ ชวยให
คนจนต้ังตัว ใหคนลมฟนตัวได 

๔. วาชไปยัง มีวาจาดูดด่ืมใจ พูดจาปราศรัยเขาถึงกัน
กับประชาชน ดวยน้ําใจหวงใยชาวประชา รับรูปญหารับฟง
ปญญา ใหมีการสื่อสารอวยธรรมอํานวยปญญา เราเตือนคน
ทุกหมูเหลาใหใสใจปฏิบัติหนาที่ของตนอยางจริงจังสุจริต ให
สัมฤทธิ์ผลดี ที่จะใหสังคมประเทศชาติเจริญพัฒนาสุขสันต
ม่ันคง และใหทุกตัวบุคคลมีการพัฒนาชีวิตของตนๆ  

สวนชื่อยัญที่ ๕ “นิรัคคฬะ” (“ไมมีลิ่มกลอน” = ไมมีขีดขั้น
จํากัด, ทั่วท้ังหมด) เปลี่ยนมาเรียกผลที่มุงหมายวา เม่ือจัดการ
บานเมืองตามสี่ขอแรกสําเร็จดีแลว บานเมืองม่ังคั่งม่ันคงจน
ประชาชนอยูกันมีความสุขความม่ันใจถึงขั้นที่บานเรือนไมตอง
ลงลิ่มกลอน ครอบครัวสุขสันต พอแมสรวลเสกับลูก ใหบุตร
นอยโลดเตนฟอนบนอก ราเริงเบิกบานใจพร่ังพรอมดวยกัน   
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ผูสูงอายุ ในฐานะผูหลักผูใหญรุนกอน ควรมีความรูเขาใจ
หลักธรรมหลักปญญาที่สําคัญของสังคม อยางเชนสูตรใหญ 
ท้ังสามท่ีเลามานี้ เพ่ือบอกเลาแนะนําแกผูหลักผูใหญในรุนที่
ตามมา ใหดํารงสืบสานภูมิธรรมภูมิปญญาที่จะปฏิบัติธรรมใน
การสรางสรรคพัฒนาสังคมกันสืบตอไป  

ทําบุญทาํทาน จะตักบาตร ก็ตองศึกษา 
จึงจะพัฒนาในบุญ 

คนไทยน้ีมีชื่อนักในเรื่องความมีนํ้าใจ ยิ้มแยมแจมใส 
ชอบทําบุญใหทาน มีเรื่องอะไรจะให ก็บริจาคไดทันทีเร็วไว น่ีก็ดี 
แตก็มีขอท่ีควรเตือนกันไวบาง อาจจะไมแคบาง แตมากทีเดียว 

หลักธรรมท้ังหลายมักมาเปนหมวดๆ เปนชุดๆ ถาเปน
เรื่องนามธรรมหรือจิตใจ อาจจะเริ่มตนดวยศรัทธา แลวก็คุมทาย
ดวยปญญา  

แตถาเปนเรื่องรูปธรรม ในภาคปฏิบัติหรือทําการ มักเริ่ม
ดวยทาน คือการให อยางในสังคหวัตถุ ๔ ท่ีพูดถึงเมื่อก้ี ก็เริ่มดวย
ทาน เพราะมนุษยตองกินใชอาศัยวัตถุจําพวกปจจัยส่ี มีเรื่อง
เศรษฐกิจเปนฐาน เปนปจจัยท่ีตองอาศัยเพ่ือใหสามารถกาวขึ้น
ไปในการมีสังคมท่ีมั่งคั่งมั่นคง ใหเปนสภาพเอ้ืออันพรอมท่ีชีวิต
จะพัฒนาขึ้นไปในทางจิตใจและปญญาจนถึงสันติอิสรภาพ ซึ่ง
จะยอนมาทําใหสังคมน้ันดีงามมีความสุขและยั่งยืนดวย  



 
 
 
 

๑๘ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

ท่ีวา ในการทําบุญทําทาน มีขอท่ีตองเตือนกันไวบางน้ัน 
มองงายๆ ท่ีวาทําบุญทําทานน้ัน คนไทยมักทํากันไปดุยๆ หรือ
เฮโลทําตามๆ กันไป โดยไมรูไมเขาใจอะไรเลย 

ขอบอก ส้ันๆ  เป นการติ ง ไ ว ว า  สํ าห รับพระสงฆ 
พระพุทธเจาตรัสวา “สนฺติเมว โส สิกฺเขยฺย” (ม.อุ.๑๔/๖๗๘/๔๓๖) 
แปลวา “พึงศึกษาสันติ”  

แลวสําหรับญาติโยมคฤหัสถชาวบาน พระองคตรัสอีกท่ี
หน่ึงวา “ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย” (ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑)  แปลวา          
“พึงศึกษาบุญ”  

ท่ีติงไว คือท่ีน่ีมิใชโอกาสท่ีจะพูดอะไรมาก เอาพอไดหลัก
ท่ีจะไปขยาย 

ทานใหชาวบานถือเปนหลักวาจะตอง “ศึกษาบุญ” ท่ีวา
ศึกษา คือ 

๑. เรียนใหรูเขาใจและทําใหถูกตอง 
๒. ฝกทําปฏิบัติใหเกิดผลท่ีมุงหมาย หรือตรงตาม
วัตถุประสงค 

๓. ทําใหเขาเปนเน้ือตัวของชีวิตพัฒนาไปจนเต็มสมบูรณ 
เรื่องศึกษาบุญ ก็พูดถึงหลักไวแคน้ี แตก็ควรย้ําวาเปน

เรื่องหน่ึง ท่ีนาจะถือวาสําคัญสําหรับผู สูงอายุ  และก็เปน
ประโยชนมากแก ผู สูงอายุดวย  เพราะการทําบุญทําทาน
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนสูงอายุจํานวนมาก ทานผูเฒา
ชรามากทีเดียวมีชีวิตอยูกับเร่ืองการทําบุญใหทานหรือถวาย
ทาน ตั้งแตตักบาตร เปนตนไป 
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เรื่องศึกษาบุญน้ี ในทางปฏิบัติขอพูดนิดหน่ึงวา ในการ
ทําบุญดวยทาน หรือทําบุญดวยการใหทานถวายทาน ผูสูงอายุ
จะตองพัฒนาจากการใหทานหรือถวายทานดวยแรงโลภะ ขึ้นมา
สูการใหทานหรือถวายทานดวยแรงฉันทะ (ออกมาทางเมตตา-
กรุณา-มุทิตา ดังท่ีวาแลว) ซึ่งจําเปนสําหรับชีวิตของตนเอง และ
เปนแบบอยางใหแกอนุชนดวย 

การใหทานหรือถวายทานดวยแรงโลภะ คือ ทําบุญให
ทานโดยหวังหรือขอผลตอบแทนวา จะไดร่ํารวย จะไดไปสวรรค 
ขอใหไดน่ันไดน่ี อยางน้ีนอกจากไมพัฒนา ไมเปนการศึกษาแลว 
ก็เส่ียงตอบาปท่ีจะมีจิตใจเศราหมอง เชน เกิดหวงกังวลหรือกลัว
ขึ้นมาวา ท่ีเราจายไปมากมายน้ี จะไดผลท่ีปรารถนาหรือเปลา น่ี
คือจิตตก ใจขุนมัว เศราหมอง เปดชองแกทุกข กลายเปนเส่ือม
ถอยจากกุศล ไดผลราย กลายเปนตรงขาม ดังน้ีเปนตน   

การใหทานหรือถวายทานท่ีเปนการพัฒนาบุญ เปนกุศล
ภาวนา ตองเปนการทําดวยแรงฉันทะ ไมวาจะออกมาทาง
เมตตา หรือทางกรุณา หรือทางมุทิตา เชน ตักบาตรถวายภัตแก
สามเณรองคหน่ึง ก็มีจิตปรารถนาดี หรือมุงหมายใหเกิดผลดี 
มองไปวา สามเณรไดมีภัตตาหารฉันแลว จะไดมีสุขภาพดี มี
เรี่ยวแรงกําลังศึกษาเลาเรียน จะไดรูธรรมวินัย ชวยรักษาพระ
ศาสนาไว และตอไปสามเณรมีความรูพระธรรมวินัยน้ันแตกฉาน
ขึ้น ก็จะไดเทศนาส่ังสอนเผยแผธรรม ใหประชาชนรูเขาใจบาป
บุญ พากันประพฤติดีงาม เปนประโยชนแกชีวิตของเขา และพา
ใหสังคมเจริญมั่นคงมีสันติสุข นึกคิดขึ้นมาเมื่อไร ก็ชื่นใจปล้ืมใจ 



 
 
 
 

๒๐ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

แมแตมองในแงงายๆ  ส้ันๆ  ก็ไดวา เณรน้ี พระน้ี มี
ภัตตาหารฉันแลว มีเรี่ยวแรง จะไดทํากิจวัตรตางๆ ไดอยาง
เขมแข็ง เปนตนวากวาดลานวัด ทําใหวัดสะอาดร่ืนรมยรมรื่น 
เปนท่ีเจริญจิตเจริญใจ ชวยใหประชาชนเจริญในบุญกุศลและ
ความสุขยิ่งขึ้นไป พอนึกไดคิดไดอยางน้ี ก็สดใสเบิกบาน อิ่มใจ 

การทําบุญถวายทานดวยแรงฉันทะอยางน้ี พวงมากับ
ปญญาดวย ชวยใหมองเห็นเหตุเห็นผลในระบบแหงเหตุปจจัย
ขยายกวางขวางยาวไกลออกไป เปนการพัฒนาปญญา และก็ยิ่ง
เพ่ิมพูนปติปราโมทยจนถึงความสุข เปนการพัฒนาดานจิตใจ
พวงพรอมไปดวย  

การทําบุญในวิถีแหงการศึกษาและพัฒนาจิตพัฒนาปญญา
อยางน้ี ไมเปดชองใหจิตตก เพราะจากบุญกุศลท่ีมาพรอมดวย
ปญญา ยอมไมมีความเสื่อมถอยของจิตใจ และผลท่ีนาปรารถนา
อยางเชนสวรรคน้ัน ไมตองไปหมกใจอยูกับความหวังความ
อยากไดผล ควรมีแตความปล้ืมใจชื่นใจวา บุญงอกงาม ธรรม
เจริญ แลวสวรรคก็มาเองตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยของมัน 

ย้ําวา ผูสูงอายุ จะตองทําบุญดวยทานเปนตนน้ี ใหถูก
ทาง โดยเปนการพัฒนา เปนการเรียนรู ใหทําบุญดวยปญญา
มากขึ้น มีเมตตากรุณาเปนตนแรงเขมขึ้น เปนการศึกษาท่ีเปนไป
ตามหลักพระศาสนา  ท้ังชี วิตของตนก็เจริญกุศลพัฒนามี
ความสุขจริง และเปนแบบอยางแกอนุชน โดยมีผลรวมเปน
ความดีงามความรมเย็นเปนสุขของสังคมทั้งหมด  
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ไมวาจะสูงอายุเทาไร  
ก็ยังทํากําไรใหชีวิตนี้ไดมากมาย 
บางที บางทานคิดวา เราเปนผูสูงอายุ ก็คือมีอายุเหลือ

นอยแลว พอคิดอยางน้ี ก็เลยทําใหจิตใจสลดหดหู ไมสบายใจ 
ยิ่งบางคนนึกรําพึงความหลังวา ชีวิตเราท่ีผานมา ไมไดอะไรเปน
แกนสารเลย อีกไมนาน อีกประเดี๋ยว เราก็จะไปจากโลกน้ีแลว 
หมดกัน ไมมีโอกาสเหลือใหแลว ชีวิตของเราน่ีลมเหลว เกิดมา
เสียเปลา...อะไรทํานองน้ี 

แตทางพระ ทานไมไดวาอยางน้ัน ในธรรมอันเปนความ
จริงแทน้ัน เมื่อยังเปนคน ยังมีชีวิตอยู ไมมีใครหมดโอกาส ไมวา
จะมองที่เวลาในระยะส้ัน หรือระยะยาว 

พูดถึงระยะส้ัน ถาจับเอาท่ีวันหน่ึงๆ ก็มีธรรมภาษิตสอน
ไวใหรูจักใชเวลาใหเปนประโยชนวา “เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่าน
ไปเปล่า ไม่มากก็น้อย ต้องให้ได้อะไรบ้าง” (อโมฆํ ทิวสํ กยิรา, 
อปฺเปน พหุเกน วา, ขุ.เถร.๒๖/๓๕๙/๓๓๕)  

ท่ีวา “ได” น้ัน อาจจะคิดตางกันไปหลายอยาง หลายคน
คิดถึงไดเงินทอง บางคนวาไดงาน บางคนวาไดเลาเรียน ไดอาน
หนังสือ ไดปญญา บางคนวาไดชวยงานคุณพอ ไดรับใชคุณแม 
บางคนวาไดชวยเหลือคนอื่น ไดทําประโยชน ฯลฯ เอาละ 
เปนอันวาไดท้ังน้ัน และก็ดีท้ังน้ัน  



 
 
 
 

๒๒ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

แลวก็อยาลืมการไดทางจิตใจดวย เชนวา ไดความสดชื่น
ผองใส ไดความอิ่มใจ ใจไดเบิกบาน ไดความสงบ ไดความสุข 
ไดคิดดีๆ ไดคิดทําความดี ไดคิดชวยเหลือคนอื่น ไดมีใจเมตตา 
มีกรุณา มีมุทิตา มีฉันทะท่ีจะทําประโยชนหรือทําการสรางสรรค
โนนน่ี ฯลฯ  

ถึงเวลากลางคืน ตอนลงนอน คิดวาน่ีคือจะหมดวันแลว 
ก็มานึกทบทวนวา วันน้ีไดอะไรบาง ถาได ก็ดีไป ดีใจได  

แตบางทีบางคนบางคืน นึกทบทวนแลว วันน้ีท้ังวัน ไมได
อะไรเลย ชักจะรูสึกเสียใจ แลวใจก็ขุนมัวหมนหมอง ถาอยางน้ี 
ก็จะหมดวันหลับไปโดยไมไดอะไรเลย เปนวันท่ีเสียเปลา แถมยัง
ซ้ําเติมตัวเองดวยการมีจิตใจเศราหมองขุนมัวเปนทุกขในขณะ
ส้ินวันติดไปกับใจท่ีหลับอีกดวย เลยเปนวันท่ีสูญเสียจริงๆ 

ท่ีจริง ไมควรตองสูญเสียอยางน้ัน เอาละ เมื่อหมดวัน ใน
เวลาท่ีลงนอนกลางคืน กอนหลับ ถานึกดูแลว ท้ังวันน้ันไมได
อะไรเลย น่ันก็คิดแกไขทําวันพรุงน้ีใหดี วากันใหม แตวันน้ีเอง ก็
มิใชหมดโอกาส  

แทจริงน้ัน โอกาสยังเปนของเราจนถึงขณะสุดทายท่ีจะ
หลับ เราก็จะทําเวลาจนถึงสุดทายท่ีจะหลับน่ันแหละ ใหเปน
เวลาแหงการได และเปนการไดอยางประเสริฐ อาจจะดีกวาท่ีได
หรือเกินคุมกับท่ีเสียไปในวันน้ันท้ังหมดดวย น่ันคือสลัดละ
ความคิดไมดี หยุดความไมสบายใจ ตัดความหวนละหอยท้ิงไป 
ทําจิตใจใหเบิกบานผองใสมีความสุข  
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ถาทําใจเองไมได ก็นึกถึงอะไรท่ีดีๆ อาจเปนพุทธวจนะ 
คติธรรม คําสวดมนต แมกระทั่งสติท่ีอยูกับลมหายใจของตัวเอง 
จนหลับไปกับใจท่ียิ้มดวยความสุขผองใส  

น้ีเปนการไดอยางประเสริฐ ท่ีดีเลิศ ซึ่งเราสามารถจะได 
และควรทําใหไดทุกวัน ควรตั้งเปนหลักของใจไวทีเดียววาจะให
ไดอยางน้ี โดยใชคําอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนทานนกุลผูเฒา
วา เราศึกษา คือฝกทําใจใหหลับไปพรอมดวยจิตท่ีผองใสเปนสุข  

ทําอยางน้ีทุกคืน ก็คือไดปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน 
อยางเปนประจํา ซึ่งทําไดในหองนอนและทุกท่ี เปนการศึกษา
ชั้นสูง เปนการฝกสติ เจริญสมาธิ ตอไปจิตก็จะชินเปนลักษณะ
อาการของมันอยางน้ัน เปนสวนสําคัญของชีวิตท่ีดี ถึงจะเปนผู
เฒาชรา ก็ยังมีเวลาทํากําไรอยางน้ีไดอีกมากมาย  

ไมใชวาระสุดทาย  
แตเปนวาระท่ีไดสูงสุด 

วาไปวามา กลายเปนยืดยาว ชักจะเกินกวาท่ีควร ถึงทีท่ี
จะตองลัดตัดใหส้ัน  

บอกแลววา ในชีวิตน้ี ไมวาจะมองในชวงยาวตลอดท้ัง
ชีวิต หรือในชวงส้ันของเวลาแตละวันๆ ไมมีใครหมดโอกาส
แมกระท่ังถึงขณะสุดทายของวันน้ันๆ หรือของชีวิตน้ัน สําหรับ
ชวงส้ันของแตละวัน ไดพูดไปแลว 



 
 
 
 

๒๔ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

ทีน้ี ในชวงยาวตลอดท้ังชีวิต ทางธรรมบอกใหวา แมแต
ในขณะสุดทายของชีวิตน้ัน ทุกคนก็ไมหมดโอกาสท่ีจะได
ประโยชนอยางสูงสุด หรือทําใหชีวิตไดส่ิงท่ีดีท่ีสุด  

บางคนนึกเสียใจวาตลอดเวลายาวนานท่ีผานมาของ
ชีวิตน้ี เรามีชีวิตท่ีไรคา ไมไดทําอะไรที่เปนประโยชนเลย หรือ
ตลอดชีวิตน้ัน มีแตความลมเหลว เอาละ การรูสํานึกน้ันก็เปนส่ิง
ท่ีดี แตเมื่อสํานึกแลว ก็สลัดมันออกไป กลับใจเปนดี แลวก็
สามารถพลิกผันเวลาสวนทาย หรือแมแตวาระสุดทาย จนถึง
ขณะสุดทายของชีวิตใหมีการไดท่ีดีท่ีสุด 

ชีวิตน้ี วากันถึงความจริงในท่ีสุด ก็เปนเรื่องของเวลาแค
ขณะหน่ึงๆ ท่ีจะสืบตอไป หรือจะพลิกผันก็ได การศึกษาที่ถึง
ปญญาซึ่งสองสวางท่ัวโลงตลอด สามารถเปล่ียนพลิกจิตท่ีเปน
แกนของชีวิตจากดําเปนใส จากทุกขเปนสุข ไดฉับพลัน จึงได
บอกวาไมมีการหมดโอกาสของชีวิต แมถึงขณะสุดทาย  

แมแตพลิกผันความผิดพลาดในขณะท่ีหวุดหวิดกัน ก็ยัง
ได ดังท่ีในพุทธกาล มีพระสาวกบางทานเกิดความทุกขมาก 
ถึงกับฆาตัวตาย เชน องคหน่ึงเปนโรคราย เจ็บปวดมีทุกขเวทนา
มาก การพัฒนาทางจิตท่ีไดไวสูงๆ ก็เส่ือมหายไปเพราะความ
เจ็บปวยน้ัน จึงทอแทใจยิ่งนักจนลงมือฆาตัวตาย เอามีดโกนมา
เชือดคอตัวเอง ซึ่งเปนวาระท่ีจิตใจฟนเฟอนหมองมัวไป ไมดี คือ
พลาดไปเสียแลว  

แตตอนจวนมรณะน่ันเอง เพราะไดฝกไดศึกษาฝกจิต
เจริญปญญามามาก สติมี ปญญามา ถึงข้ันสวางมองเห็นสัจธรรม 
พลิกสถานการณทําใหจิตหลุดพนเปนอิสระในวาระสุดทายน้ัน  
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บางทานเจ็บปวยมาก และก็ไมไดฆาตัวตาย แตในขณะ
ท่ีจะมรณะ ปญญาพัฒนาถึงภาวะท่ีพลิกผันจิตอยางท่ีวา 
กลายเปนสุขสวางสดใสไดลุถึงบรมธรรมในวาระสุดทายน้ัน 

ผูลุถึงประโยชนสุขอยางสูงสุดในวาระสุดทายน้ี เมื่อพูด
เชิงเทียบข้ัน กลายเปนวาขึ้นไปเหนือกวาคนท่ีเรียกวาประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ท่ีไดร่ํารวยมีทรัพยมหาศาล หรือมียศ
ตําแหนงมีอํานาจยิ่งใหญ อันน้ันในภาษาพระเรียกวาเปน
ระดับทิฏฐธัมมิกัตถ (ประโยชนท่ีตามองเห็น) และเหนือกวา
แมแตการไดไปสวรรค เหนือกวาสุขของเทวดา และแมแตพระ
พรหม ซึ่งเปนระดับสัมปรายิกัตถ (ประโยชนอยางลํ้าเลยตาเห็น) 
สวนอันน้ีเปนประโยชนสูงสุด ท่ีเรียกวาปรมัตถ 

เปนอันวาไมส้ินโอกาส แมจนขณะสุดทายของชีวิต  
ทีน้ี สําหรับผูสูงอายุน้ี สวนมากก็ยังหางไกลขณะสุดทาย

ท่ีวาน้ัน จึงยังมีโอกาสอีกมากมาย ก็นาจะทําชวงเวลาท่ียังมีชีวิต
อยูน้ี ใหเปนเวลาท่ีดีเลิศประเสริฐสุดของชีวิต เฉพาะอยางยิ่งเปน
เวลาของประโยชนสุขในระดับของจิตใจและปญญา ดวย
การศึกษา ฝกจิตใจ และพัฒนาปญญา  

มองในแงบวก พอมาเปนผูสูงอายุน้ี กลายเปนวาพนจาก
ความวุนวายดานบําเรอกาย หมดเรื่องทางสังคม และวางภาระ
การงานอะไรตางๆ แลว มีเวลามากขึ้น หรือมากทีเดียว ในการท่ี
จะศึกษาพัฒนาดานจิตและดานปญญา  

ถาจัดเปนทําเปน คือจัดการกับจิตใจของตนน่ีแหละให
วางโลงขึ้น เอาเวลามาใหแกธรรมแกปญญามากๆ ก็จะมีการ
พัฒนาในระดับของการเขาถึงประโยชนสุขอยางสูงสุดไดอยางดี 



 
 
 
 

๒๖ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

อยางนอยก็ไดจตุรพิธพร:  
อายุ วรรณะ สขุะ พละ 

การศึกษาพัฒนาจิตใจพัฒนาปญญา เพ่ือไดเพ่ือถึง
ประโยชนสุขสูงสุดของชีวิต มีโอกาสพูดท้ิงไวแคน้ี คือไดแคฝาก
ไวใหเปนทางท่ีเลือกไดแลวจะดีถึงท่ีสุดของชีวิต แตอยางนอยก็
พูดใหสบายใจไดวา ยังมีชีวิตอยู ก็ศึกษาเรื่อยไป ถาไมหยุด
พัฒนาธรรมพัฒนาปญญา จะไมเสียอะไร แตจะไดอีกมาก  

ท่ีวาจะไดอีกน้ัน ขอยกตัวอยางท่ีงายๆ คือจะไดรับพรท่ี
สรางใหแกตัวเอง อยางท่ีชอบพูดกันนักวาจตุรพิธพร – พร ๔ 
ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ (อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ)  

ขอแรก  คือ  อายุ  คราวน้ีจะได เปนผู  “สูงอายุ” ใน
ความหมายเดิมแท ท่ีถูกตอง  

ในความหมายท่ีแทน้ัน “สูงอายุ” ท่ีทานใหความหมายวา 
มีอายุมากน้ัน ไมใชแปลวาแกเฒา หรือชราเลย เพราะอะไร 
เพราะวา “อายุ” น้ี เปนคําภาษาบาลี แปลวา พลังสืบตอหลอ
เล้ียงชีวิต ซึ่งเปนของดี ถาไมดี จะใหเปนพรไดอยางไร  

เราบอกวา พร ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ก็ตองเปน
ของดีท้ังน้ัน วรรณะ สุขะ พละน้ัน รูกันชัดวาดีแน อายุอยูในชุดน้ี 
ก็ตองดีเชนกัน แตคนไทย พอบอกวา “มีอายุ” ก็นึกวาคือแก ชรา 
จะหมดแรง แตคําเดิมในภาษาบาลี อายุ คือพลังสืบตอหลอ
เล้ียงชีวิต อยางท่ีวาเมื่อก้ี  
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ดังน้ัน ท่ีวามีอายุ คือมีพลังสืบตอชีวิต จึงเปนของดี และ
จึงเปนพรอยางหน่ึง ยิ่งบอกวา “สูงอายุ” คือมีอายุมาก ก็
หมายความวามีพลังท่ีวาน้ันมาก ก็ยิ่งดีใหญ 

ถึงตอนน้ี ตองรีบรวบรัด เพราะยืดยาวนักแลว เพ่ือให
เขาใจไมยากนัก ขอเลาเร่ืองท่ีพอรูกันวา พระพุทธเจาตรัสวา 
พระองคจะดํารงพระชนมอยูตลอดกัป คือตลอดชั่วอายุของคน
ยุคน้ี หมายความวาเต็ม ๑๐๐ ป ก็ได แตเวลาน้ัน พุทธบริษัทท้ัง 
๔ มีคุณสมบัติพรอมดีพอท่ีจะดํารงพระศาสนาได พระองคจึงทรง
ปลงพระชนมายุสังขาร คือดํารงพระชนมอยูเพียง ๘๐ พรรษา  

ทีน้ี ท่ีตรัสวาจะดํารงพระชนมอยูใหครบ ๑๐๐ ป ก็ไดน้ัน 
ก็ไดทรงอธิบายไวดวยวา จะทรงพระชนมอยูไดดวยการเจริญ
อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

ถาพูดอยางชาวบาน ก็คือ มีใจใฝปรารถนาจะทํางานดี
งามสรางสรรคท่ีคิดหมายใหสําเร็จเปนประโยชน (ฉันทะ) เพียร
พยายามทํางานน้ันใหกาวหนาไป (วิริยะ) ใจอยูกับงานน้ันมุงจด
จอจริงจังในการท่ีจะทําใหสําเร็จ (จิตตะ) ใชปญญาไตรตรอง
ตรวจตราจัดวิธีดําเนินการใหลุลวงถึงจุดหมาย (วิมังสา) 

ผูสูงอายุท่ีชอบทํางานท่ีดีโดยมีใจรัก แมแตงานอดิเรก
อยางทําสวนดอกไม น่ีคือมีฉันทะ แลวก็มีวิริยะ เพียรขยันหมั่น
ทํา มีจิตตะ เอาใจใสจริงจังคอยดูแลไม ท้ิง แลวก็มี วิมังสา 
ติดตามตรวจสอบผลคิดคนหาทางแกปญหาตลอดจนทดลอง
วิธีการตางๆ ท่ีจะพัฒนาหรือทําใหไดผลดียิ่งขึ้น แคน้ีก็มีหวังวา
จะไดยืดอายุใหยืนยาวอยูไปไดอีกนาน  



 
 
 
 

๒๘ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

ที น้ี  ยิ่ ง เปนงานท่ีเปนเ ร่ืองเ น้ือตัวของชี วิตเอง  คือ
การศึกษา  เ พ่ือพัฒนาจิต  พัฒนาปญญาที่วาน้ัน  ก็ยิ่งตรง
เปาหมาย  

ก็เอาอิทธิบาท ๔ มาใชดําเนินการศึกษาพัฒนาจิต
พัฒนาปญญาท่ีวาน้ี ก็จะมี “อายุ” คือมีพลังสืบตอหลอเล้ียงชีวิต 
โดยมีพลังอายุน้ีอยางสูง (สูงอายุ) คือมีอายุมาก หมายความวา
มีพลังสืบตอหลอเล้ียงชีวิตน้ีมาก  

เปนอันวา ไดพรขอท่ี ๑ คือ อายุ 
พอมีพลังอายุดี พรอมดวยจิตใจที่ผองใส สบาย อิ่มอก

อิ่มใจ เปนตน ก็จะสําแดงพลังน้ันออกมาใหปรากฏเปนความมี
ผิวพรรณเปลงปล่ัง มีสงาราศี ท่ีเรียกวา วรรณะ เปนพรขอท่ี ๒  

เมื่อมีพรขอท่ี ๑ และขอท่ี ๒ คือ อายุ และวรรณะแลว ก็
มองเห็นไดไมยากวา พรขอท่ี ๓ คือ สุขะ – ความสุข และขอท่ี ๔ 
คือ พละ – ความมีเร่ียวแรงกําลัง มีสุขภาพดี ก็จะมีมาดวย 
เปนอันวามีพรครบ ๔ อยาง เปนจตุรพิธพร ดังท่ีวาขางตน 

เปนอันวา ผู สูงอายุ ท่ีวาน้ัน มีชีวิตดีงาม พรอมดวย        
จตุรพิธพร ท้ัง อายุ วรรณะ สุขะ และพละ  

แคน้ีก็นาจะพอใจไดไมนอย 
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สูงอายุ คือได ไมใชเสยีอายุ 
อยางท่ีไดรับรูกันวา สังคมท่ัวหลากําลังกาวหนาพากันไป

เปนสังคมผูสูงอายุ วาเฉพาะประเทศไทยก็ไดเจริญพัฒนามา
เปนสังคมผูสูงอายุแลว  

เมื่อสังคมมีผูสูงอายุเปนคนจํานวนใหญ  ผูสูงอายุก็มี
ความสําคัญตอความเปนไปท้ังในทางเจริญและในทางเส่ือมของ
สังคมประเทศชาติมากขึ้น และสังคมก็ควรตองเอาใจใสตอความ
เปนอยูเปนไปของผูสูงอายุมากข้ึนดวย ดังท่ีไดพูดมาไมนอยใน
ท่ีน้ี ซึ่งอาจถือวาเปนการมองในแงดี แตท่ีจริงนาจะเปนการพูด
ในแงของการท่ีจะทําใหดี 

ถึงจะเปนสังคมผูสูงอายุ สังคมก็มิใชเปนสังคมของคน
สูงอายุ สังคมมีคนตางรุน ตางวัย อยูรวมกัน ท้ังคนสูงอายุ และ
คนวัยอ่ืนๆ โดยอาจจําแนกเปน ผูสูงอายุ ผูเจริญวัย และผูออน
วัย หรือ คนวัยตน คนวัยกลาง และคนสูงอายุ ทุกคนทุกรุนมา
รวมกันเปนสังคมน้ี ก็จึงตองเอาใจใสคาํนึงถึงทุกคน 

ตรงน้ี ขอแทรกเร่ืองนอกนิดหนอย เปนขอนาแปลกใจ จะ
วานาขําก็ได คือเรื่องความเพ้ียนของภาษา  

เมื่อก้ีพูดถึงคําวา “อายุ” ไดบอกวาในภาษาบาลีท่ีเปนคํา
เดิม “อายุ” หมายถึงพลังสืบตอหลอเล้ียงชีวิต (บางคัมภีรบอกสั้นๆ 
แควา อายุ แปลวา ชีวิต) อายุจึงเปนพรอยางหน่ึงท่ีสําคัญ อยูใน
จตุรพิธพร เราจึงขอใหคนน้ันคนน้ี มีอายุ มีวรรณะ มีสุขะ มีพละ  



 
 
 
 

๓๐ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

ดังน้ัน “สูงอาย”ุ ท่ีเราแปลวามีอายุมาก จึงควรหมายความ
วามีพลังชีวิตมาก แตในภาษาไทยกลับตรงขาม ท่ีวาสูงอายุ มี
อายุมาก กลายเปนวาแก เฒา จะหมดแรง ชีวิตหมดกําลัง 

คราวน้ีมีเพ่ิมอีกคําหน่ึง คือ “วัย” เมื่อพูดวาเจริญวัย ใน
ภาษาไทยหมายความวาเจริญเติบโตขึ้น แตในภาษาบาลีท่ีเปน
คําเดิม วัย คือ “วย” หมายถึงความเส่ือม ความโทรมท่ีจะไปสู
ความส้ินสลาย ดังน้ัน เจริญวัย เจริญโดยวัย จึงแปลวาเปน
ผูใหญ แก เฒา บางครั้ง ท่ีวา “สูงอายุ” ก็มีบางคนพูดวา “สูงวัย” 

ตามภาษาเดิม เจริญอายุ หมายถึงเพ่ิมพลังสืบตอชีวิตให
อยูไดยืนยาว เวลาน้ี จึงเกิดมีความนิยมเรียกการทําบุญวันเกิด
วา อายุวัฒนมงคล (=มงคลเจริญอายุ, มงคลเพ่ิมอายุ) 

สวน เจริญวัย เจริญโดยวัย เปน วัยวุฒิ (ภาษาบาลีว่า     
วโยวุฑฺฒิ) ไดแกความเจริญโดยวัย ความเปนผูใหญโดยความ
เส่ือมสลาย เส่ือมเพ่ิมขึ้น คือเปนผูแก ผูเฒา  

“วัย” มีการใชในความหมายท่ีซอนลงไปอีกชั้นหน่ึงดวย 
คือ เมื่อถือวาอายุ เปนเวลาท้ังหมดท่ีมีชีวิตอยูได ก็เอาเวลา
ท้ังหมดของชีวิต ที่มีความเจริญเติบโตแลวเส่ือมลงไป ตั้งแตเกิด
ไปจนส้ินสลายคือตาย มาจัดแบงเปนชวงๆ หรือเปนระยะๆ คือ
เปนขั้นตอนของการคืบเคล่ือนสูความดับสลาย และเรียกแตละ
ชวง แตละระยะวา “วัย” เชนเปน ปฐมวัย มัชฌิมวัย ปจฉิมวัย 
วัยเด็ก วัยรุน วัยหนุมสาว วัยชรา จึงมีวัยท่ีใชในความหมายดีๆ 
เชน วัยงาม ถึงวัย ถึงพรอมดวยวัย 
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เร่ืองของถอยคําท่ีเพ้ียนเปล่ียนความหมาย หรือใชกัน
ผิดพลาดสับสนน้ี เมื่อรูผิด เขาใจผิดตามกันไปทั่ว จนกลายเปน
ความหมายสามัญลงตัว อยูตัวแลว แมแตทานผูรู เชนผูทํา
พจนานุกรม แมจะรูอยูวาไมถูกตองแทจริง บางครั้งก็ตองยกให 
ยอมรับ เปนการถือตามโลกนิรุตติ 

เมื่อรูทันความเพี้ยนของภาษาแลว ก็ไมตองไปหลงตาม
ใคร ไมวาในขณะน้ันๆ เขาจะใชคําน้ันในความหมายเดิมหรือใน
ความหมายท่ีเพ้ียน เราก็จับไดไลทันท้ังน้ัน 

ทีน้ี เมื่อจะพูดเอาสาระ ก็มาพูดกันตามความหมายเดิมท่ี
เปนหลัก คือแปล “อายุ” วา พลังสืบตอหลอเล้ียงชีวิต หรือใหส้ัน
วา พลังชีวิต ใครมีอายุมาก คือมีพลังชีวิตมาก ก็จะมีชีวิตอยูได
นาน อยางท่ีคนไทยเรียกวามีอายุยืน 

เมื่อกี้ไดบอกไปแลวถึงหลักใหญท่ีจะใชยืดอายุ ทําให
อายุยืน คืออิทธิบาท ๔ ซึ่งเปนพลังชีวิตขั้นลึก คือเปนพลังท่ีหลอ
เล้ียงอยูในใจ เริ่มดวยมีอะไรดีๆ ท่ีใจใฝรักโดยมีฉันทะอยากจะ
ทํา แคน้ีใจก็ไมแหงไมเห่ียว แลวยังมีวิริยะ จิตตะ วิมังสา มา
รับมาเสริมเติมแรงเรงใหเดินหนาตอๆ ไป พลังชีวิตจึงเขม
แข็งแรงมาก น่ันคืออายุยืนยาวออกไป อยางท่ีพูดไปแลว 

ทีน้ี นอกจากพลังชีวิตลงลึกเปนแกนใจชุดใหญน้ันแลว 
ยังมีหลักธรรมท่ีชวยใหอายุยืนอีกชุดหน่ึง ซึ่งเปนเรื่องของความ
เปนอยูหรือการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน จะเรียกวาขอปฏิบัติ
เพ่ือสงเสริมสุขภาพก็ได ชื่อเดิมวา หลักอายุสส์ (การปฏิบัติที่
เก้ือหนุนอายุ, อายุวัฒนวิธี, องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๒๕/๑๖๓) มี ๕ ขอ คือ 



 
 
 
 

๓๒ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

๑. ทําอะไรๆ ตั้งแตกินอาหาร อยูในส่ิงแวดลอม ดําเนิน
อิริยาบถ ยืนเดินน่ังนอน ก็ใหเปน สัปปายะ คือใหสบายเกื้อกูล
หนุนเอื้อแกชีวิต ดีตอสุขภาพ ใหผอนคลาย ไมเครียด (สัปปายการี) 

๒. ใน สัปปายะ ก็รูจักประมาณ (สัปปาเย มัตตัญญู)  
๓. กินของท่ียอยไดสลายแปรหมดไป เชน กินของท่ียอย

งาย หรือเคี้ยวใหแหลกละเอียด (ปริณตโภชี) 
๔. รูจักจัดรูจักใชเวลาใหเหมาะ ทําถูกเวลา ทําเปนเวลา 

ทําใหพอหรือควรแกเวลา เชน นอนเปนเวลา พอเวลา (กาลจารี) 
๕. รูจักถือพรหมจรรย มีการควบคุมกามารมณเวนเมถุน

ตามควร เชน ถึงวันพระ ก็ถือหรือรักษาอุโบสถ (พรหมจารี)  
(อายุวัฒนวิธี มีอีกชุดหนึ่ง เปลี่ยนขอ ๔ เปน ถือศีลรักษาวินัย (สีลวา) และขอ ๕ มีกัลยาณมิตร)  

ที่วามานี้คือผูสูงอายุเพิ่มอายุใหแกตัวเอง ทีนี้ เมื่อกี้ไดพูดถึงคําวา 
“วัยวุฒิ” ก็มีเรื่องที่ควรพูด ในแงที่ผูสูงอายุชวยเพิ่มอายุใหแกผูออนอายุ 

“วุฒ” (“วุทฺธ” ก็ได, บาลีคําเดิม=วุฑฺฒ, วุทฺธ) แปลวา เจริญ
แลว แก ผูใหญ (นิยมใชในรูปภาวนามเปน “วุฒิ”) คําน้ีก็สําคัญ เรา
ไดยินคําสวดใหพรของพระบอยมากหรือเปนประจําทีเดียววา  

อภิวาทนสีลิสฺส  นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน 
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ  อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ. (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๙) 

แปลว่า: ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ 
ยอมเจริญแกบุคคลผูมีการอภิวาทเปนปกติ ผูเคารพนับถือวุฒ
ชน (ผูเจริญ ผูแก ผูใหญ ผูมีวุฒิ) เปนนิตย  

ทีน้ี “วุฒ” คือ ผูเจริญ ผูแก ผูใหญ น้ัน ตามท่ีรูกันท่ัวไปก็
มี ๓ พวก คือ ชาติวุฒ – ผูใหญโดยชาติตระกูล วัยวุฒ – ผูใหญ
โดยวัย และ คุณวุฒ - ผูใหญโดยคุณความดี 
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แตในคัมภีร สําคัญแหงหน่ึง ( สุตฺ ต .อ .๒/๑๔๗ )  ทานแยก
ละเอียดวา “วุฒ” มี ๔ คือ ปัญญาวุฒ – แกใหญเจริญโดยปญญา 
คุณวุฒ – แกใหญเจริญโดยคุณสมบัติ โดยคุณความดี ชาติวุฒ – 
แกใหญเจริญโดยชาติตระกูล และ วัยวุฒ – แกใหญเจริญโดยวัย 
ท้ังน้ี ถือ ปัญญาวุฒ เปนอันดับ ๑  

ท่ีทานแนะนําบอกวา ผูเคารพนับถือวุฒ จะเจริญดวย
อายุ วรรณะ สุขะ พละน้ัน คัมภีรท่ีแยก ๔ วุฒ บอกวาหมายถึง
เคารพนับถือผูวุฒโดยปญญาและคุณความดี (แกใหญเจริญ
ดวยปญญาและคุณความดี) 

สวนอีก ๓ คัมภีรท่ีแยก ๓ วุฒ บอกวาหมายถึงเคารพนับ
ถือผูวัยวุฒ ท่ีพรอมดวยคุณความดี คือผูสูงอายุสูงวัยท่ีมีคุณ
ความดีมาก (คุณสมฺปนฺโน วโยวุฑฺโฒ) 

ทําไมการเคารพนับถือวุฒหรือวุทธชน ผูมีคุณความดีมี
ปญญา จึงทําใหมีพลังชีวิตดี มีอายุยืนได คําตรัสน้ีเปนการ
แนะนําบอกกลาวในวงกวาง เปนเชิงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม   

การเคารพนับถือน้ันมากับใจท่ียอมรับ หรือมองเห็นคุณคา 
แลวเลื่อมใส ทําใหอยากเขาใกล ไปหา ยินดีรับฟง พรอมจะศึกษา 
เหมือนเชิญหรือเปดโอกาสใหบอกเลาแนะนําและใสใจกัน ทําให
ไดเรียนรู และรอดภัย แมแตคนไมฉลาด เรียนรูไมเปน แคได
เลียนแบบ ไดตามอยาง ก็ชวยใหดําเนินชีวิตถูกตอง เปนอยูดีได 
พูดสั้นๆ ก็คือไดอยูในชุมชนในสังคมในวัฒนธรรมท่ีมีการเกาะกุม
สังสรรคเสวนาอันใหพากันพัฒนาในกุศล จึงทําใหไดอายุ โดยมี
ชีวิตเจริญม่ันคงสุขสวัสดี และน่ีก็เปนคุณคาของผูสูงอายุตอสังคม 

เมื่อเจริญอายุแลว วรรณะ สุขะ พละ ก็ตามตอมาได 



 
 
 
 

๓๔ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

สังคมอยางไร คือรูเขาใจคุณคาของผูสูงอายุ  
ย้ําอีกทีวา การแสดงความเคารพนับถือ มีความหมายที่

แสดงถึงการเหลียวแล ใสใจ คํานึงถึงกัน โดยมองเห็นคุณคา 
ความสําคัญ และคุณคาความสําคัญน้ันก็ท้ังหมายถึงและมุงเพื่อ
ประโยชนแกสังฆะหรือสังคม เชนเพ่ือเปนแบบแผนหรือวัฒน  
ธรรมประเพณี ท่ีจะรักษาสังฆะหรือสังคมใหดีงามเจริญมั่นคง 

เพราะมองท่ีและมุงเพ่ือประโยชนของสังฆะหรือสังคม 
เปนเร่ืองของสวนรวม การแสดงความเคารพนับถือจึงไมใชเปน
การมาวัดเทียบกันระหวางบุคคลวาใครสูงใครต่ํา ใครดีใครเลว 
ฉันควรจะไหวคนน้ันคนน้ีไหม แตใหมีหลักท่ียึดถือแลวก็ตั้งกติกา
ขึ้นมา (อยางท่ีพระกราบไหวกันตามลําดับพรรษา หรือทหาร
แสดงความเคารพกันตามลําดับขั้นยศ เปนตน)   

ถามองในแงบุคคลวา คนผูน้ัน ผูใหญคนน้ี ไมดี ไมนานับ
ถือ ฉันไมไหว ไมแสดงความเคารพ ก็มิใชใหเปนการวัดกัน
ระหวางบุคคล หรือเทียบเขาเทียบเราวา คุณไมดีกวาฉัน ทาน
เลวกวา ขาไมไหว อะไรทํานองน้ี แตทําเพ่ือเปนการเตือนสติปลุก
สํานึกใหเขาไดคิดท่ีจะแกไขปรับปรุงตัว แตถึงแมจะทําอยางมี
เหตุผลเชนน้ี ทานก็ไมสนับสนุนใหทําเปนการสวนตัว แตใหเปน
ปฏิบัติการทางสังคม (เชน เคยมีภิกษุแสดงอาการหยาบโลนตอ
ภิกษุณี ทานมิใชใหภิกษุณีรูปน้ันๆ แสดงปฏิกิริยาอะไร แตพระพุทธเจา
ทรงใหภิกษุณีสงฆประชุมกัน ก็ลงมติไมใหไหวภิกษุน้ัน ใหรวมกันถือ
วาภิกษุน้ันเปนผูที่ไมพึงไหว, วินย.๗/๕๓๓-๔/๓๓๖, ในสังคมและใน
ชุมชนทั้งหลาย ก็นาจะถือหลักการและใชปฏิบัติการแบบน้ี) 
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ในเม่ือความเคารพนับถือน้ัน ตั้งอยูบนฐานของคุณคา
ความสําคัญตอสังคม และวาโดยรวม ผูสูงอายุก็มีคุณคาความ  
สําคัญตอสังคม ท้ังท่ีไดทําใหแลว และยังทําไดตอไปดังวาแลว 
คนท่ีตองการรักษาสังคมใหดีงามเกษมศานตมั่นคง นอกจาก
ตระหนักรูและแสดงออกถึงการมองเห็นคุณคาความสําคัญน้ัน
แลว ก็พึงชวยกันเกื้อกูลหนุนเสริมใหบรรดาผูสูงอายุมีโอกาส
รักษาคุณคาความสําคัญน้ันและสามารถเอ้ืออํานวยประโยชน
แหงศักยภาพของตนใหแกเหลาอนุชนของสังคมสืบตอไป 

เปนธรรมดาอยูแลววา สังคมจะอยูดีมีความมั่นคงได ก็
ตอเมื่อคนท้ังมวล อยางนอยสวนใหญ มีชีวิตเปนอยูดีมีความ
มั่นคง และผูสูงอายุท้ังหลายก็เปนคนสวนหน่ึงของสังคมน้ี 
ดังน้ัน อยางนอยตามธรรมดาน้ี จึงจะตองใหผูสูงอายุท้ังหลายมี
ชีวิตเปนอยูดีมีความมั่นคง ยิ่งเมื่อมาเปนสังคมผูสูงอายุ ซึ่งมี
ผูสูงอายุเปนจํานวนใหญ ความมั่นคงอยูดีของสังคม ก็ยิ่งขึ้นตอ
ความมั่นคงอยูดีแหงชีวิตของผูสูงวัยมากขึ้น จึงจําเปนอยูเองท่ี
สังคมสวนรวมจะตองเอาใจใสดูแลคํานึงเคารพตอสวัสดิภาพ
เปนตนของบรรดาผูสูงอายุเหลาน้ันใหมากมายจริงจัง   

ผูสูงอายุ สูงวัย คือผูแก ผูเฒาน้ัน ถูกภัยแหงชราคุกคาม
และทําลายความมั่นคงของชีวิตอยูแลวตลอดเวลา พรอมท้ัง
โรคภัยนานาท่ีมักพวงพลอยมาซ้ําเติม อยางท่ีไดเลาขางตนถึง
เร่ืองคหบดีชรา ท่ีมาเฝาและกราบทูลพระพุทธเจาวา ทานแก
เฒาแลว รางกายก็ปวยกระเสาะกระแสะ เจ็บออดๆ แอดๆ ไมมี
โอกาสมาเฝาพระพุทธเจาไดสม่ําเสมอ จึงขอใหประทานพระ
โอวาท และไดตรัสสอนใหฝกใจวา “ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย” 



 
 
 
 

๓๖ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

ความชรา โรคภัย ความออนแอหมดเร่ียวแรงหมดกําลัง
ของรางกาย จนถึงขั้นท่ีจะทําอะไรไมไหว ชวยตัวเองไมได ท่ีเปน
ธรรมชาติมาเองตามธรรมดาน้ี บ่ันทอนทําลายความรูสึกมั่นคง
แหงชีวิตของผูสูงอายุอยางหลีกเล่ียงไมได จึงไดยินทานผูสูงอายุ
พูดยืนยันออกมาเองวา เรื่องสําคัญอันใหญท่ีสุด ท่ีครอบงําครอง
ใจคนชรา ก็คือความหวงตัวเอง กังวล จนถึงกลัววา จะกิน จะอยู
ไดอยางไร ใครจะเล้ียง ใครจะทําอันน้ันอันน้ีให ฯลฯ  

พระพุทธเจา เมื่อทรงสอนใหตัวผูเฒาชราเองศึกษฝกจิต
ของตนอยางท่ีวาน้ันแลว อีกดานหน่ึง นอกจากเจาตัวผูสูงอายุ
เองจะพึงเปนอยูดูแลชีวิตฝายรูปธรรมโดยไมประมาท บริหาร
กายท่ีมักปวย ดวยใจท่ีไมปวยแลว ขอท่ีทรงสอนอยางสําคัญ ก็
คือการท่ีเหลาอนุชนหรือคนอื่นในสังคมพึงเคารพถือเปนสําคัญท่ี
จะใสใจดูแลจัดสวัสดิการใหผูสูงอายุมีชีวิตท่ีเกษมศานตมั่นคง  

ท่ีวาน้ีก็เริ่มแตในครอบครัว มีคําสอนมากมายใหเล้ียงดูพอ
แม (เชนใน หลักทิศ ๖, หลักการดูแลบํารุงมารดาบิดาเป็นอุดมมงคล) 
และใหคนรุนหลังเคารพนับถือผูสูงวุฒิสูงวัย (วุฑฒาปจายนะ) ท่ีวา
แลว ซึ่งก็รวมอยูในหลักใหญแหง กตัญญู – ยอมรับตระหนักรู
คุณคา และกตเวที – ตอบสนองใหปรากฏดวยการกระทําขึ้นมา 

รวบรัดรวมความว่า คนรุ่นหลัง หรือสังคมโดยรวม ต้องจัดสรร
ตั้งระบบการท่ีเป็นประกันให้ม่ันใจว่าผู้สูงอายุจะเป็นอยู่ดีมีชีวิตที่ม่ันคง  

เมื่อบรรดาผู้สูงอายุเป็นอยู่ดีมีชีวิตที่มั่นคง ก็จะเอ้ือคุณค่าที่
ตนมีออกมาอวยประโยชน์แก่สังคมได้เต็มที่ ขณะท่ีมวลอนุชนเอง
ซ่ึงแน่แท้ว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุต่อไป ก็ได้พรข้ออายุให้มีชีวิตที่
มั่นใจว่าจะมีความมั่นคงอย่างยืนยงไปจนตลอดได้ โดยท่ีผลรวม
สุดท้ายก็คือทําให้ทั้งสังคมเกษมศานต์มั่นคงยั่งยืนได้อย่างมั่นใจ 
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ทุกรุน ทุกวัย แตละชีวติตางศึกษา  
และ ทุกคนมารวมกันพัฒนาสรางสรรคสังคม 

ดังวาแลว สังคมมีคนตางรุน ตางวัย มาอยูรวมกัน ท้ังคน
สูงอายุ และคนวัยอ่ืนๆ ทุกคนทุกรุนท่ีมารวมกันเปนสังคมน้ี 
จะตองรวมดวยชวยกันสรางสรรคอภิบาลสังคม  

ทุกคนจึงตองพัฒนาตัวเองใหมีธรรมประจําใจของพระ
พรหม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

ท้ังน้ีถือวา ผูสูงอายุเปนผูนําทําตัวอยางในการมีหรือ
ตั้งอยูในพรหมวิหาร ๔ น้ัน โดยแสดงออกในทางปฏิบัติดวยการ
ใชสังคหวัตถุ ๔ ดังท่ีวาขางตน 

ทุกคนรวมดวยในการสรางสรรคอภิบาลสังคม แตในทุก
คนน้ัน ไมมีใครเทากันเลย ไมวาโดยเร่ียวแรงกําลังกาย กําลัง
ทรัพย กําลังใจ กําลังปญญา กําลังความสามารถ เริ่มดวยความ
แตกตางดานวัตถุเครื่องอาศัยเปนอยู  

ดั ง น้ัน  สั งคห วัตถุ จึ ง เ ริ่ ม ท่ี  “ทาน ” ใหป นจั ดสรร
เอื้ออํานวย อยางนอยใหทุกคนมีกินมีใชเปนอยูไดพอเพียงท่ัวกัน 

หันมาดูท่ีผูสูงอายุ คนกลุมน้ีท่ีกลายเปนจํานวนใหญ ท่ี
จริงเปนสวนรวมท่ีเกื้อหนุนสังคมไดมาก แตถาไมจัดระบบ
ความสัมพันธและการเปนสวนรวมใหดี เมื่อมีจํานวนมาก ก็จะ
เปนจุดออนแอใหญของสังคม เพราะมีรางกายเส่ือมถอย กําลัง
นอย ไมพอแกงาน แตเมื่อจัดระบบสัมพันธใหเหมาะ ก็จะเปน
สวนรวมในการสรางสรรคอภิบาลสังคมไดเปนอยางดี  



 
 
 
 

๓๘ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

น่ีคือ เมื่อผูสูงอายุไมสามารถใหสวนรวมดานแรงกายได
เพียงพอ ก็ใหสังคมตระหนักรู โดยคนรุนรองลงมาและรุนเยาว
เขามาผอนแทนดานน้ี  

พรอมกันน้ัน บรรดาผูสูงอายุน้ัน พูดอยางกวางๆ ดังท่ี
กลาวขางตนวา เปนคลังขอมูล เปนแหลงประสบการณ เปน
ขุมทรัพยทางปญญา ตลอดจนเปนท่ีสืบปรีชาญาณ และเปน
ทรัพยากรท่ีมีคุณคาสูงแหลงใหญ  

เมื่อรับรูหรือสืบความเขาใจกันไวอยางน้ี คนรุนรองท่ีเปน
แกนกําลังหรือเปนแรงงานหลักของสังคม พึงมองเห็นคุณคาของ
ผูสูงอายุ และรูจักใชรูจักถือเอาประโยชนจากขุมกําลังหรือแหลง
ทรัพยากรน้ีใหคุมคา โดยใฝใจท่ีจะฝกศึกษาเรียนรู อยางนอยให
การตอทอดสืบสานวัฒนธรรมและอารยธรรมดําเนินไปได  

ดวยการปฏิบัติเชนน้ี การเปนสวนรวมและใหสวนรวมแก
กันในสังคม ก็จะเปนจริงขึ้นมา 

วาตามหลักสังคหวัตถุ ผูสูงอายุมีบทบาทใหญในขอ    
“ปยวาจา” บอกเลาเรื่องราว ถายทอดประสบการณ แนะนําส่ัง
สอน เปนท่ีปรึกษา ตลอดจนเผล็ดปรีชาญาณใหแกอารยธรรม  

ในขณะเดียวกัน  คนรุนกลางรองลงมาท่ีเปนกําลัง
แรงงานของสังคม เปนเจาบทบาทในขอ “อัตถจริยา” จัดการ
ดําเนินงานแผขยายใหสังคมเขาถึงประโยชนท่ัวท้ังหมด 

ในท่ีสุด ทุกคนมีความเสมอสมานกันตามหลักในขอ 
“สมานัตตตา” (‘สมาน’ ในภาษาบาลี แปลว่า เสมอกัน เท่ากัน โดย
มีนัยแง่เข้ากันร่วมกันด้วย)  



 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๙ 

ท่ีวาเสมอกันหรือเสมอภาค คือมีความเทากันเสมอกัน
ตอหนาธรรม ท้ังธรรมท่ีเปนกฎหมายกฎเกณฑกติกาของสังคม
มนุษย (นิติธรรม) และธรรมท่ีเปนกฎธรรมดาแหงความเปนไป
ตามเหตุปจจัยของธรรมชาติ (ธรรมนิยาม)  

พรอมกันน้ัน ก็เปนความเสมอกันเทากันแบบเขากัน
รวมกัน ซึ่งในแงหน่ึงคลายกับหลักการมีสวนรวม  

แตนาสังเกตวา ในสังคมของเราท่ีเปนมา คนสวนมาก
หรือมากมายใชหลักการมีสวนรวมน้ัน ในความหมายท่ีมุงเอา
ความมีสวนรวมในการได ทําใหความเสมอภาคและการมีสวน
รวม มักเปนเหตุใหเกิดความแกงแยงและแตกแยก โดยท่ีวาคน
เหลาน้ัน ท้ังรอการที่จะได และเพงจองการท่ีจะไดเทากันกับเขา 
อยูกันแคน้ัน ไมกาวไปใหถึงการรวมกันสรางสรรค  

ดังน้ัน จึงควรเนนไววา ถาถือตามหลักสมานัตตตาน้ี 
ตองมองการมีสวนรวมในแงของการมีสวนรวมในการใหดวย  

แทนท่ีจะพูดวา การ “มีส่วนร่วม” อาจเปล่ียนพูดใหมวา 
การ “ใหสวนรวม”  

ท่ีวา น้ี  พูดอยางรวบรัด  ความเสมอภาคตามหลัก
สมานัตตตานี้ ตองมีท้ัง เสมอภาคกัน เทากัน และเขารวมกัน 
(สมานอัตตา) ทําการทํางานอยางสมเสมอเขากัน (สมานกิจจ์) 
และรวมสุขรวมทุกขกัน (สมานสุขทุกข์) 

เปนอันวาไดพูดมาพอสมควรแลว ในเร่ืองของการท่ีทุก
คนจะตองรวมดวยชวยกันสรางสรรคอภิบาลสังคม  



 
 
 
 

๔๐ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

สงกรานต เปนมงคลวาร  
ที่ผูสูงอายุปฏิบัติการสมานสังคม 
ดังไดพูดแตตนวา โดยท่ัวไป สังคมท้ังหลายมีวัฒนธรรม

นับถือผูสูงอายุ โดยเฉพาะเมืองไทยนี้เปนสังคมหน่ึง ท่ีมีวัฒนธรรม
ในการเคารพนับถือผูสูงอายุเดนชัด โดยไดปฏิบัติเปนประเพณี
สืบทอดกันมาอยางหนักแนนจริงจัง ดังมีการแสดงออกเปน
กิจกรรมหลักในประเพณีวันสงกรานต ซึ่งเปนวันสําคัญของทุกป 
เปนวันเริ่มตนปของสังคมนี้สืบมานาน ดังท่ีบัดน้ีเรียกกันวาป
ใหมไทย มีความสําคัญมากถึงกับในปจจุบัน ไดยอมรับใหถือ
เปนทางการวาวันท่ี ๑๓ เมษายน ซึ่งเปนวันมหาสงกรานต์ อันเปน
วันหลักวันแกนของเทศกาลสงกรานต เปน “วันผู้สูงอายุแห่งชาต”ิ∗ 

เมื่อถึงวันสําคัญ คนไทยถือกันมาวาตองทําบุญ ยิ่งในวัน
สงกรานต ก็เปนการทําบุญใหญ เรียกวา “ทําบุญรวมญาติ” คนท้ัง
หมูบาน ท้ังถิ่น ท้ังชุมชน มาชุมนุมทําบุญรวมกันท่ีวัด เพ่ืออุทิศ
กุศลกรวดนํ้าใหแกประดาญาติ มีบรรพบุรุษ คือผูใหญผูสูงวัยรุน
กอนท่ีสิ้นชีพจากไปแลว เปนหลัก เปนจุดรวมใหชุมชนท้ังหมดมา
สามัคคีทําบุญรวมกัน เชื่อมคนท่ียังอยูและผูท่ีส้ินแลวใหถึงกัน 

เมื่อไปวัดทําบุญดวยนํ้าใจระลึกถึงใหความสุขแกผูใหญ
ผูญาติท้ังหลายในอดีตแลว เพ่ือความสะดวกก็อาจจัดพิธีสรงนํ้า
พระ ซึ่งเปนผูใหญโดยคุณธรรม (คุณวุฒิ) ใหเสร็จกอนกลับบาน 
                                         
∗  มติ ค.ร.ม. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๒๕ (ตอมา มติ ค.ร.ม. ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๒ ใหวันที่ ๑๔ เมษายน ของ
ทุกป เปนวันครอบครัว) – ขออนุโมทนาพระพงศธรณ เกตุาโณ ท่ีชวยสืบคนหลักฐานท่ีแสดงน้ี 



 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๑ 

ตอจากทําบุญใหแกพอแมปูยาตายายผูใหญรุนเกา
ตอนตนวันเสร็จแลว ทีน้ีก็ถึงเวลาไปเคารพกราบไหวผูใหญรุน
ปจจุบันท่ียังมีชีวิตอยู ซึ่งเปนผูสูงอายุ เปนผูใหญโดยวัย (วัยวุฒิ) 
หรือท้ังโดยวัยและโดยคุณธรรม ซึ่งอาจจะสะดวกจะพรอมใน
ตอนบาย ดวยวิธีปฏิบัติเปนกิจกรรมท่ีเรียกวารดนํ้าขอพร หรือ
ทางภาคเหนือเรียกวารดนํ้าดําหัว (นําส่ิงของไปใหดวย อาจนํา
เส้ือผาใหมไปใหเพ่ือเปล่ียนเมื่อรดนํ้าใหเปยกไปแลว) 

ตอจากรดนํ้าผูใหญ ก็รดนํ้า อาบนํ้า สาดนํ้ากันเองไปท่ัว
ท้ังหมด ใหชุมฉํ่าสดช่ืนเปนสุขกันท่ัวทุกคน 

“นํ้า” ท่ีเปนเน้ือตัวของกิจกรรมในวันสงกรานตน้ัน ในขั้น
มองเห็นรูสึก มีความหมายเปนส่ิงซึ่งใหความชุมชื้นสดชื่นฉํ่าเย็น
สุขสบาย หายรอน และในขั้นลึก เปนสวนประกอบสําคัญยิ่งอัน
จําเปนของชีวิต เปนเคร่ืองบํารุงหลอเล้ียงชีวิต ทําใหดํารงอยูและ
ดําเนินไปได อํานวยใหเกิดมีความเจริญเติบโตงอกงาม  

ยิ่งเมื่อเทศกาลสงกรานตน้ี เปนชวงเวลาของฤดูท่ีมี
อากาศรอนจัด ความหมายของนํ้าดังวาน้ัน ก็ยิ่งสําคัญ ยิ่ง
เดนชัดในทางความรูสึกท่ีชอบใจชื่นใจ การรดนํ้า อาบน้ํา สาด
นํ้าให จึงส่ือความหมายวาเปนการใหความสุขความสดชื่นเกิด
กําลังมีชีวิตชีวา  

แตความหมายดีงามท่ีวาน้ันจะเปนจริงได ก็ตองตั้งตน
จากในใจของคนท่ีรดอาบสาดนํ้าใหน้ัน คือเขามีเจตนาดีงาม ทํา
อยางน้ัน รดอาบสาดนํ้าใหดวยเจตนาซ่ึงมาจากนํ้าใจท่ีปรารถนาดี
อยากใหคนท่ีไดรับนํ้าหรือถูกนํ้าน้ัน ไดมีชีวิตชีวาเปนสุขสดชื่น 



 
 
 
 

๔๒ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

ถาคนท่ีรดอาบสาดนํ้าใหน้ันไมมีนํ้าใจมุงหมายดีอยาง
ท่ีวา เขาอาจรดอาบสาดนํ้าใหดวยเจตนาแกลง คุกคาม ทําราย 
เยยหยัน หรือเอาแตสนุกของตัว แลวแทนท่ีผูไดรับนํ้าน้ันจะเปน
สุขสดชื่น ก็จะกลายเปนบาดเจ็บ เดือดรอน เจอภัย ไดทุกข 

ดังน้ัน สงกรานตจึงไมจบแคนํ้าท่ีเปนวัตถุภายนอก แต
สงกรานตจะตรงและเต็มความหมายได ตอเมื่อนํ้าขางนอก ท่ีรด
อาบสาดใหกันน้ัน ส่ือความ เปนคู และออกมาจากนํ้าขางใน คือ
นํ้าใจปรารถนาดี ท่ีอยากใหผูอื่นมีกําลังเปนสุขสดชื่น และนํ้าใจ
ปรารถนาดีอันน้ี ก็คือท่ีเรียกส้ันๆ วา “เมตตา” หรือ “ไมตรี” น่ีเอง 

เมื่อรดอาบสาดนํ้าใหกัน ในมือมีนํ้าขันนํ้าถังนํ้าทอพรอม
จะใช ในใจก็ตองมีนํ้าใจแหงไมตรีหรือเมตตาเปนฐานสงเจตนาท่ี
ดีอยูพรอมกันดวย จึงจะเปนสงกรานตท่ีมาในวัฒนธรรมไทย  

การรดนํ้าอาบนํ้าใหน้ัน เริ่มดวยไปรดน้ําผูใหญผูสูงอายุ
กอน เหมือนบอกวาโดยวัฒนธรรมประเพณี สังคมน้ีมีผูใหญ
ผูสูงอายุเปนหลักเปนประธาน คนท่ีไปมิใชรดนํ้าทานเทาน้ัน แต
ขอพรจากทานดวย แสดงความมีใจเคารพยอมรับคุณคาและ
นอมรับนํ้าคํานํ้าวจี คือใจพรอมท่ีจะฟงและรอท่ีจะรับจะถือเอา 

สงกรานตจึงเริ่มตนเหมือนเปดปใหมดวยกิจกรรม
เร่ิมแรก คือการท่ีอนุชนคนรุนท่ีตามมาหรือรุนหลังแสดงความ
เคารพรักนับถือและขอรับพรคือวรสารจากผูสูงอายุซึ่งเปนผูหลัก
ผูใหญ ผูทรงวัยวุฒิและคุณวุฒิ หมายความวา สงกรานตเริ่มป
ใหมดวยกิจกรรมท่ีเปนสัญลักษณแหงการท่ีสังคมแสดงความ
พรอมใจรับคําส่ือสารอันดีงามประเสริฐจากบรรดาทานผูสูงอายุ 



 
 
 
 
 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๓ 

เมื่อคนรุนนองรุนหลังเหลาอนุชนมาเคารพนบไหว นํา   
น้ําขันนํ้าทานํ้าวารีมาอาบมารดให แสดงน้ําใจปรารถนาดีมี
ไมตรีนอบนบนับถือ และรอขอรับน้ําคํานํ้าวจีท่ีจะอวยชัยใหพร
อยางน้ีแลว ก็เปนวาระท่ีผูสูงอายุซึ่งเปนผูหลักผูใหญน้ัน จะเริ่ม
สงกรานตเปดศักราชใหม ดวยการใหนํ้าคํา อวยนํ้าวจีแหง
เมตตา ถายทอดออกมาเปนคําบอกเลาเรื่องราวประสบการณ ชี้
แนะนําทาง และคําอวยพรสงทาย น่ีคือสงกรานตมาย้ําทวนให
คนตางรุนตางวัยไดส่ือสารสมานรวมกันสืบประสานสังคมไวใหดี  

บทบาทและสวนรวมท่ีผูสูงอายุ ผูหลักผูใหญ ผูสูงธรรม
สูงปญญา ท้ังสูงวัยและสูงคุณความดี จะแสดงออกมา และมอบ
ใหแกสังคม เริ่มตั้งแตวันมหาสงกรานตน้ี ก็เปนไปตามสูตรพระ
พรหม และสูตรพระราชา ท่ีวาแลวขางตน 

ตาม สูตรพระพรหม ในยามสงกรานตท่ีคนท้ังหลายอยูใน
สถานการณท่ีสบายดีเปนปกติ ผูใหญในฐานะแหงพรหม จึงทรง
ไวซึ่ง “เมตตา” คือในใจมีความรักความปรารถนาดีตอทุกผูทุก
คน อยากใหเขาเปนอยูดี มีความสุขท่ัวกัน 

จากน้ัน ตาม สูตรพระราชา ดวยนํ้าใจท่ีมีเมตตาน้ัน ก็แสดง
ออกมาโดยกลาวถอยคําเปนนํ้าวจีท่ีเปน “ปิยวาจา” คือ คําท่ีพูด
ดวยใจรักปรารถนาดี ชวนใจผูฟงใหอยากถืออยากทํา อยากเขา
มาพบปะส่ือสาร มาพูดจาดวยชวยกันชวนกันแกปญหาและทํา
การสรางสรรคท้ังหลาย ลงทายดวยคําแสดงจุดหมายของเมตตา 
คือคําอวยพรใหทุกคนเจริญพรั่งพรอมดวยจตุรพิธพร และให
สังคมหมูชนเจริญงอกงามสุขสันตมั่นคงยั่งยืนตลอดจิรกาล 



 
 
 
 

๔๔ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ 

สงกรานตท่ีฉลอง-รับ-เริ่มศักราชใหมไดเต็มความหมาย
อยางน้ี จะไมมีความหมายเปนเพียงการกาวไปของกาลเวลา ตาม
การกาวยาย (สงฺกฺรานฺติ; สงฺกนฺติ = สํ + กนฺติ) ของดวงสุริยา จาก
ราศีมีน ไปเขาราศีเมษเทาน้ัน แตจะไดความหมายดีงามสําหรับ
ชีวิตและสังคม ตามคําแปลท่ียักเยื้องไปไดตามรูปศัพทของ
สงกรานตน้ันวา จะไดมีชีวิตท่ีกาวไปดี ในสังคมท่ีกาวไปดวยกัน 
ใหเปนการกาวไปดวยกันท้ังสังคม ของทุกชีวิตท่ีกาวไปดวยดี  

ลงท้าย การที่สังคมไทยได้ชื่อว่าเป็น “สังคมผูสูงอายุ” นี้ 
ถือได้ว่าเป็นการบอกกล่าวนัดหมายให้เหล่าอนุชน คือบรรดาคนรุ่น
หลังที่ตามมาต่อจากผู้สูงอายุเหล่านั้น ได้ร่วมใจช่วยค้ําชูผู้สูงอายุไว้
ให้ดํารงอยู่ในฐานะเป็นบุคคลมีคุณค่า น่านับถือ อย่างที่เรียกว่า
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้เป็นอยู่ดี งดงาม มีความสุข ที่มวลอนุชนรู้สึก
อบอุ่น ร่มเย็น พากันมารวมกําลังร่วมในการสร้างสรรค์อภิบาล
สังคมนี้ให้เจริญงอกงามอยู่ในความสุขสันต์มั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอด
กาลยาวนานสืบไป 
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