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เมื่อตอนสายวันนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่ชัยภูมิ ผู้ฟังเป็น 

ผู้สูงวัยทั้งนั้น เดี๋ยวนี้เมืองไทยมีผู้สูงวัยหรือคนแก่ในสัดส่วน 

ที่สูงมาก ประมาณ ๑๔ เปอร์เซ็นต์เป็นคนแก่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  

เวลาพูดคำว่าคนแก่ หลายคนไม่ค่อยชอบ เพราะสมัยนี้เรา 

ไม่ชอบคำว่าแก่ ทั้งที่สมัยก่อนคำว่าแก่เป็นเรื่องธรรมดา ที่เป็น 

เช่นนี้ก็เพราะสังคมสมัยนี้เชิดชูความหนุ่มสาว พอเรียกใครว่า 

เป็นคนแก่เขาก็จะไม่พอใจ แสดงว่าปฏิเสธความจริง เพราะว่า 

ถ้าเรายอมรับความจริงได้ก็จะไม่กลัว ไม่รังเกียจ ไม่เป็นทุกข์ 

เพราะความแก่ หรือเป็นทุกข์เพราะคำคำนี้เลย

เดี๋ยวนี้ผู้คนจึงมักเลี่ยงไปใช้คำว่า ผู้สูงวัย หรือผู้สูงอายุ  

เหมือนกับความตาย เวลาจะพูดคำว่า  “ตาย” หลายคนรู้สึกว่า 

เป็นคำไม่สุภาพ เป็นคำที่เสียดแทงใจ จึงเลี่ยงไปใช้คำอื่น เช่น  

หมดลม  มรณะ  สิ้นบุญ  สิ้นชีวิต  จากไป  เป็นต้น  ทั้งที่  
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ความตายเป็นธรรมดาของชีวิต

เรื่องที่พูดไปนั้นอาตมาคิดว่าพอจะมีประโยชน์อยู่บ้าง  

จึงอยากนำมาถ่ายทอดอย่างย่นย่อให้พวกเราได้ฟัง เพราะว่า 

ในที่นี้มีผู้สูงวัยหลายคน บางคนยังหนุ่มยังสาว แต่ก็มีคนแก่ 

อยู่ในบ้าน อีกทั้งต่อไปตัวเองก็ต้องแก่ด้วย จึงน่าจะได้ฟังบ้าง

อาตมาได้บอกกับผู้ที่มาฟังบรรยายว่า พวกเราทั้งหลาย 

ถือว่าโชคดีที่มีอายุยืน เพราะว่าคนส่วนใหญ่ตายไปก่อนอายุ  

๗๐  - ๘๐ ปีเสียอีก บางคนอายุแค่ไม่กี่ขวบก็ตายแล้ว บางคน 

ก็ตายตอนหนุ่มสาว ใครที่มีอายุยืนจึงถือว่ามีโชคซึ่งเกิดจาก 

ที่ได้ทำบุญกุศลเอาไว้ เพราะถ้าไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ก่อนคงจะ 

ไม่มีอายุยืนมาถึงป่านนี้ โชคประการต่อมาก็คือ เมื่ออายุยืนแล้ว 

จะได้รับสิ่งหนึ่งที่มีค่ามาก นั่นคือประสบการณ์ชีวิต

ประสบการณ์ชีวิตที่เกิดจากการผ่านโลกมามากเป็นสิ่งที่ 

มีค่า แม้ว่าหลายคนจะเจอความทุกข์ ความยากความลำบากมา 

ตั้งแต่เล็ก  ต้องปากกัดตีนถีบ  ต้องเจอกับความพลัดพราก 

สูญเสีย ซึ่งล้วนเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ แต่ทั้งหมดก็มีประโยชน์ 

อย่างมาก เพราะช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข
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ประสบการณ์หลายอย่างของคนแก่ เช่น ความรู้ความ 

สามารถในการทำนา การทอผ้า การสานกระบุง ตะกร้า การ 

ทอเสื่อ หรือการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เดี๋ยวนี้มีประโยชน์น้อยลง  

เพราะคนสมัยใหม่นี้เขาไม่ค่อยทำนากันแล้ว หรือทำนาก็ไม่ได้ 

ใช้ควาย ส่วนกระบุง ตะกร้า หรือเสื่อ ก็ไม่ทำเองแล้ว แต่ซื้อ 

จากตลาด ความรู้และทักษะของคนแก่จึงล้าสมัยไปเยอะแล้ว  

ในทางตรงข้าม คนแก่สมัยนี้ต้องไปเรียนหลายอย่างจากเด็ก  ๆ   

เช่น เรียนเรื่องคอมพิวเตอร์ การใช้แท็บเล็ต การใช้โทรศัพท์- 

มือถือจากลูกหลาน

แต่ก่อนนี้มีแต่หลานไปเรียนจากปู่ย่าตายาย แต่สมัยนี้ 

คนแก่ต้องเรียนอะไรหลาย  ๆ  อย่างจากหลาน อย่างไรก็ตาม  

มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ล้าสมัย คือประสบการณ์ชีวิต อันได้แก่ ความ 

เข้าใจในเรื่องชีวิต ความเข้าใจในเรื่องสุขทุกข์ เรียกอีกอย่างว่า  

“วิชาชีวิต” ซึ่งไม่มีคำว่าล้าสมัย ยังใช้ได้อยู่เสมอ ประสบการณ์ 

ชีวิตที่ว่านี้ทำให้คนแก่จำนวนมากยังมีความสุขอยู่ได้ทั้งที่กำลัง- 

วังชาถดถอย

มีการศึกษาวิจัยเรื่องความสุขเรื่องหนึ่งซึ่งมีคนพูดถึงกัน 

มาก ผู้วิจัยซึ่งเป็นศาสตราจารย์ชาวอังกฤษได้ไปสอบถามความ 

คิดเห็นและความรู้สึกของคนทั่วโลก ๗๒ ประเทศ ทั้งนี้เพราะ 
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เขาอยากรูว้า่คนแตล่ะวยัมคีวามสขุมากนอ้ยเพยีงใด เขาสอบถาม 

คนหลายพันคน ตั้งแต่อายุ ๑๘ - ๘๐ ปี ผลที่ได้เขาสรุปออกมา 

เป็นเส้นกราฟ มีลักษณะคล้าย  ๆ  กับตัวยู  (U) หรือตัววี  (V)  

กล่าวคือ คนอายุ  ๑๘  ปีมีความสุขมากที่สุด พออายุมากขึ้น 

ความสุขก็ค่อย  ๆ  ลดลง  จนมาถึงระดับต่ำสุดที่อายุ  ๔๖  ปี   

หลังจากนั้นความสุขก็ค่อย  ๆ  เพิ่มขึ้นไปเรื่อย  ๆ  ตามอายุ และ 

เพิ่มสูงสุดเมื่ออายุ ๘๐ ปี

เขาพบว่าระดับความสุขของคนอายุ ๘๐ มากกว่าคนอายุ  

๑๘  เสียอีก ทั้ง  ๆ  ที่อายุ  ๑๘  เป็นช่วงขาขึ้น ขณะที่อายุ  ๘๐  

เป็นช่วงขาลง น่าแปลกที่คนซึ่งอยู่ในช่วงขาลงกลับมีความสุข 

มากกว่า  ทั้ง  ๆ  ที่สุขภาพก็แย่ลง  เงินทองก็น้อยลง  ยศถา- 

บรรดาศักดิ์ก็หมดไป 

ตรงข้ามกับคนที่อยู่ในวัยกลางคนหรืออายุ  ๔๐  กว่าปี  

กำลังอยู่ในช่วงที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีตำแหน่งที่มั่นคง  

ถ้าอยู่ในแวดวงธุรกิจก็เป็นผู้จัดการหรือซีอีโอ ถ้าอยู่ในแวดวง 

การเมืองก็เป็นรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี หรือประธานาธิบดี  

อย่างบารัค โอบามา  ได้เป็นประธานาธิบดีตอนอายุ  ๔๐  เศษ  

เช่นเดียวกับบิล  คลินตัน  หรืออภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ก็เป็น 

นายกรัฐมนตรีตอนอายุ  ๔๐  กว่า  ขณะที่ทักษิณ  ชินวัตร  
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ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตอนอายุ ๕๐ ต้น  ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อ 

กล่าวโดยรวมแล้ว คนวัยนี้กลับมีความเครียดและความทุกข์ 

มากกว่าคนวัยอื่น รวมทั้งคนแก่ด้วย

เป็นที่น่าสงสัยว่า ทำไมคนแก่จึงมีความสุขมากกว่าคน 

อายุ ๑๘ และมีความสุขมากกว่าคนที่กำลังประสบความสำเร็จ 

ในชีวิต คำตอบก็คือ ประสบการณ์ชีวิต คนที่มีอายุมาก ผ่าน 

เรื่องราวในชีวิตมามาก จึงทำใจได้ง่ายเมื่อมีอะไรมากระทบ แม้ 

ไม่ถูกใจก็ไม่หงุดหงิดหรือโกรธง่าย มีความอดทนอดกลั้นได้ดี  

ผิดกับคนหนุ่มคนสาวที่มีอะไรนิดหน่อยมากระทบก็หงุดหงิด  

เสียใจ แค่เป็นสิว ผิวแห้ง ผมแตกปลาย ก็ถึงกับเป็นทุกข์  

นอนไม่หลับ  แต่เรื่องแบบนี้สำหรับคนแก่แล้วถือเป็นเรื่อง 

เล็กน้อยมาก รถติด เสียงดัง คนหนุ่มคนสาวก็หงุดหงิดรำคาญ  

แต่คนแก่เฉย เพราะเจออะไรที่ยิ่งกว่านี้มาแล้ว

พูดง่าย  ๆ  คือ เขาทำใจได้ง่าย ปล่อยวางเก่ง อันนี้เป็น 

เรื่องของวุฒิภาวะ ประสบการณ์ชีวิต ซึ่งบอกเขาว่ามันเป็นเรื่อง 

ธรรมดา มันเป็นอย่างนี้แหละ เวลามีคนล้มหายตายจากก็ไม่ได้ 

ฟูมฟาย โศกเศร้า คร่ำครวญมาก เพราะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง 

เจอความสูญเสียพลัดพรากมา  ๗๐  -  ๘๐  ปีแล้ว  ก็เลยเห็น 

เป็นเรื่องธรรมดา
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ขณะเดียวกันความทะเยอทะยานของเขาก็ลดน้อยลงด้วย  

ความเครียดของคนเราส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เรามีความทะเยอ- 

ทะยาน มีความคาดหวังสูง ในแง่หนึ่งทำให้มีความพากเพียร 

พยายาม แตถ่า้ไดไ้มต่รงกบัทีห่วงักเ็ปน็ทกุข์ สว่นคนทีม่อีายแุลว้  

มีความคาดหวังน้อยลง ทำได้เท่าไรก็พอใจแค่น้ัน ยอมรับข้อจำกัด 

ของตัวเอง ยอมรับว่าเราทำได้แค่นี้ ก็ไม่เสียใจ ไม่ทุกข์

ในขณะที่คนหนุ่มสาวพอทำอะไรล้มเหลวก็ตีอกชกหัว  

กลุ้มอกกลุ้มใจ  มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเรียนปริญญาเอก  

ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับตำรวจไทยมาหลายปีก็ยังไม่เสร็จ ทั้งที่ 

เป็นคนเก่งมาก แต่ไปเจอความลึกลับซับซ้อนของตำรวจไทยเข้า  

จึงเขียนไม่ออก สุดท้ายวันหนึ่งเขาถือเชือกเข้าไปในสวนข้างบ้าน 

แล้วผูกคอตาย ถ้าเป็นคนแก่ เขาจะเห็นเป็นเร่ืองธรรมดา ไม่เสร็จ 

ก็ไม่เสร็จ เราทำได้แค่นี้ก็พอแค่นี้ ปล่อยวางได้ ถึงแม้ไม่ได้ 

ปริญญาเอก แต่ก็ยังมีปริญญาโท จะทุกข์ร้อนไปทำไม

ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาแพทย์ที่เรียนจบใหม่ ๆ 

จะมีความเครียดมาก หมอจบใหม่เหล่านี้มีความเครียดสูง  

ฆ่าตัวตายปีละประมาณ ๔๐๐ คน เป็นตัวเลขที่สูงมาก เพราะ 

เป็นจำนวนเท่ากับนักเรียนแพทย์ ๓ - ๔ ห้องรวมกัน ในอเมริกา 

หมอเป็นอาชีพที่มีความทุกข์มาก  คนพวกนี้ยังหนุ่มสาว  มี 
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ความรู้ดี  แต่พอเจอความผิดหวัง เจออุปสรรค เจอความ 

ยากลำบาก  ก็ทำใจได้ยาก  แต่ถ้าเป็นคนแก่  เขาก็ทำใจได้   

เพราะเขายอมรับตัวเองว่าฉันทำได้แค่นี้  อีกทั้งประสบการณ์ 

ชีวิตยังสอนเขาว่า  ความทุกข์เป็นของชั่วคราว  ไม่นานมันก็ 

ผ่านไป

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนแก่มีความสุขมากกว่าก็คือ เขา 

ไม่รอความสุขจากอนาคต แต่มุ่งหาความสุขจากปัจจุบัน เช่น  

ความสุขจากการได้อยู่กับครอบครัว อยู่กับลูกกับหลาน หรือ 

ได้สนทนาพาทีกับเพื่อน ๆ ที่ร้านกาแฟ เป็นความสุขง่าย ๆ ทำได้ 

ทันที ยิ่งรู้ว่ามีเวลาเหลืออยู่ไม่นาน เพราะความตายใกล้เข้ามา 

แล้ว จึงไม่รอความสุขจากอนาคต ผิดกับคนหนุ่มสาวซึ่งมักจะ 

หวังถึงวันข้างหน้าว่า ถ้าร่ำรวยก็จะมีความสุข หรือถ้าประสบ 

ความสำเร็จแล้วจึงจะมีสุข สำหรับคนแก่ เขารู้ว่าความสุขที่ดี 

ที่สุดคือความสุขที่ใจ ไม่ใช่ความสุขจากความมั่งมีหรือชื่อเสียง 

เกียรติยศ ความสุขที่ใจได้แก่อะไรบ้าง ได้แก่ ความสุขเมื่อได้ 

ทำบุญทำกุศล สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทั้งหมดนี้เรียนรู้ได้จาก 

ประสบการณ์ชีวิต

ทีนี้ให้เราลองย้อนกลับมามองตัวเองว่าตอนนี้เรามีความสุข 

น้อยกว่าหรือมากกว่าตอนที่เรายังหนุ่มสาว ถ้ามีความสุขน้อยลง 
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แสดงว่าไม่ปกติแล้ว แสดงว่าประสบการณ์ชีวิตที่มี เราไม่ได้ 

เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์

อะไรบ้างที่ทำให้คนแก่ไม่มีความสุข ข้อแรกคือ ความห่วง 

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกหลาน บางคนลูกอายุ ๔๐ แล้วก็ยัง 

เปน็หว่ง คอยโทรศพัท์ไปถาม หรอืให้ลกูคอยโทรศพัทม์ารายงาน 

ว่าตอนนี้ทำอะไร อยู่ที่ไหน มีโยมคนหนึ่งอายุ ๔๐ กว่าแล้ว พา 

แม่มาหาอาตมา แล้วขอร้องให้อาตมาพูดกับแม่หน่อยว่า ให้เลิก 

ห่วงกังวลลูกสักที เพราะว่าลูกก็อึดอัด แม่ก็เครียด

มีโยมคนหนึ่งมาหาอาตมาที่ภูหลง โยมคนนี้มีหลานน่ารัก 

เมื่อ ๒ ปีที่แล้วหลานอาย ุ ๕ ขวบ แม่จะพาลูกไปอยู่ต่างประเทศ 

ด้วยความท่ีรักหลานมากจึงทำใจได้ยากท่ีหลานจะไปอยู่ต่างประเทศ  

อาตมาก็พูดให้ฟังว่า “ต้นกล้าหากอยู่ใต้ร่มเงาของต้นแม่มันจะโต 

ไม่เต็มที่ ต่อเมื่อออกมาจากร่มเงาของต้นแม่มันถึงจะโต ถึงแม้ 

จะตอ้งเจอแดด เจอฝน เจอลม แตม่นักท็ำใหต้น้ไมก้ลา้แกรง่ขึน้  

ถ้าอยากจะให้ลูกหลานเติบโต ก็ต้องให้อยู่ห่างไกลจากร่มเงา 

ของแม่บ้าง ประหนึ่งลูกไม้ที่ไกลต้น เพราะมันจะกลายเป็น 

ต้นไม้ที่สูงใหญ่” พอได้ยินอย่างนี้โยมก็ทำใจได้ คิดว่าหลาน 

ไปไกลจากเราก็ดีเหมือนกัน เขาจะได้เป็นตัวของตัวเอง



ประสบการณ์ชีวิตที่เกิดจาก 

การผ่านโลกมามาก
เป็นสิ่งทีม่ีค่า 

แม้ว่าหลายคนจะเจอความทุกข ์
ความยากลำบากมาตั้งแต่เล็ก 

ต้องปากกัดตีนถีบ  
ต้องเจอกับความพลัดพรากสูญเสีย 

ซึ่งล้วนเป็นสิ่งไมพึ่งประสงค์ 
แต่ทั้งหมดก็มีประโยชนอ์ย่างมาก
เพราะช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้
ได้อย่างมีความสุข



11

พระไพศาล วิสาโล

ผ่านไป ๒ ปี โยมคนนี้มาขอบคุณอาตมาที่แนะนำเช่นนั้น  

เพราะว่านอกจากจะช่วยให้ทำใจได้แล้ว ยังได้เห็นด้วยตาว่า พอ 

หลานไปอยู่ห่างยายแล้วเขาโตขึ้น อายุ ๗ ขวบสามารถช่วยเหลือ 

ตัวเองได้หลายอย่าง

คนแก่ส่วนใหญ่จะห่วงหลาน กลัวเขาลำบาก ที่จริงควร 

มองว่าความลำบากทำให้ลูกหลานของเรากล้าแกร่งขึ้นมา ถ้า 

เขาสบายเกินไปเขาจะอ่อนแอ ถ้าเขาได้เจอความยากลำบากบ้าง 

เขาจะพึ่งตัวเองได้

ทุกวันนี้อาตมาขอบคุณโยมแม่เสมอ เพราะว่าโยมแม่ 

สอนให้อาตมารู้จักพึ่งตัวเองตั้งแต่เล็ก อายุ ๗  - ๘ ขวบก็ให้นั่ง 

รถเมล์ไปโรงเรียนเองหรือกลับบ้านเอง เวลาลืมสมุดการบ้านไว้ 

ที่บ้าน แม่ก็ไม่เคยเอามาส่งให้ที่โรงเรียน ปล่อยให้ลูกต้องถูก 

ลงโทษ คือโดนครูตี โรงเรียนอัสสัมชัญในสมัยอาตมาเรียน ถ้า 

ทำผิด เลินเล่อ ก็ถูกตีอย่างเดียวเลย ทำให้เราต้องระมัดระวัง  

รับผิดชอบตัวเอง ไม่คอยหวังพึ่งใคร

ความห่วงกังวลของแม่หรือของยาย บางทีก็เป็นผลเสีย 

ต่อลูกหลานได้ ดังนั้นจึงควรรู้จักปล่อยวาง มีอุเบกขา ถ้าไม่ 

ปล่อยวาง เจ้าตัวก็ทุกข์ หากว่าตายไปก็จะตายไม่ดี ตายด้วย 
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ความทุรนทุราย เพราะจิตสุดท้ายเป็นอกุศลเนื่องจากห่วงลูก 

ห่วงหลาน

มีอาม่าคนหนึ่ง รักหลานมาก หลานอายุประมาณ ๓  - ๔  

ขวบ แกจะคอยจ้ำจี้จ้ำไชให้หลานกินข้าวเยอะ  ๆ ทั้งที่หลานก็มี 

พี่เลี้ยงแล้ว หลานก็รำคาญที่ต้องสู้รบกับอาม่าอยู่เป็นประจำ  

วันหนึ่งอาม่าป่วยเข้าโรงพยาบาล อาการโคม่า สองวันต่อมา  

ขณะที่พ่อแม่ลูกกำลังกินข้าวกันอยู่ เด็กพูดขึ้นมาว่า “อาม่า 

พอแล้ว หนูไม่กินแล้ว หนูอิ่มแล้ว” คนบนโต๊ะก็งงว่าเด็กพูด 

กับใคร เพราะอยู่กันแค่ ๓ คน แต่เด็กบอกว่าเห็นอาม่า อาม่า 

มาจ้ำจี้จ้ำไชอีกแล้ว ตัวอาม่านอนอยู่ในโรงพยาบาล แต่ใจคง 

ถวิลหาหลาน จึงส่งจิตมาจ้ำจี้จ้ำไชหลาน แบบนี้ไม่ดีกับอาม่า 

เลย เพราะว่าถ้าตายไปในภาวะอารมณ์ดังกล่าว ก็จะตายไม่สงบ  

ถ้าอยากตายสงบต้องรู้จักปล่อย รู้จักวาง คลายความห่วงใย  

ความกังวลในลูกหลานบ้าง ให้มั่นใจว่าเขาจะเข้มแข็ง เขาจะ 

พึ่งตัวเองได้

นอกจากความกงัวลแลว้ คนจำนวนมากยิง่แกต่วักย็ิง่ขีโ้มโห  

หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย ทั้งที่โดยวัยแล้วน่าจะใจเย็นลง น่าจะ 

ปล่อยวางมากขึ้น ปกติแล้วระหว่างแม่กับยาย หลานจะรู้สึกว่า 

ยายอารมณเ์ยน็กวา่ อดทนไดม้ากกว่าแม ่ แตเ่ดีย๋วนีช้กัจะไมเ่ปน็ 
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อย่างนั้นแล้ว คนแก่จำนวนมากมีความหงุดหงิดสูง โกรธเกรี้ยว 

ก็มาก มีคนมาปรึกษาอาตมาเยอะขึ้นเรื่อย  ๆ  ว่าจะทำไงดี แม่ 

หรือพ่ออารมณ์ร้าย ขี้โกรธ ขี้หงุดหงิดเป็นประจำ แสดงว่า 

ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้สอนให้เขารู้จักการปล่อยวาง  

ไม่ได้สอนให้เห็นว่าความไม่สมหวัง ไม่ถูกใจ ล้วนเป็นเรื่อง 

ธรรมดา

คนเราถ้ามีอายุมากขึ้น แต่ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา 

ไม่ได้สอนให้เห็นอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องธรรมดา แสดงว่าปล่อย 

ให้ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นสูญเปล่า ทั้ง  ๆ  ที่เป็นสิ่งมีค่ามาก  

นบัวา่นา่เสยีดายมาก ถา้เรยีนรูจ้ากประสบการณจ์ะเหน็วา่ ความ 

ไม่สมหวัง ความไม่ถูกใจ เป็นเรื่องธรรมดา จะโกรธไปทำไม  

ประสบการณ์ชีวิตจะสอนเราว่าไม่อาจคาดหวังให้คนอื่นทำถูกใจ 

เราทุกอย่างได้ ขนาดเราเองยังทำไม่ถูกใจตัวเอง กายและใจ 

เราเองเรายังสั่งไม่ได้เลย นอนไม่หลับ สั่งให้หลับมันก็ไม่ยอม  

ใคร  ๆ  ก็อยากให้คนอื่นรู้ใจเรา แต่เรากลับไม่รู้ใจตัวเอง แล้ว 

จะไปคาดหวังให้คนอื่นมารู้ใจเราได้อย่างไร ถ้าไตร่ตรองจาก 

ประสบการณ์ชีวิตก็จะพบว่า เรามิอาจคาดหวังจากคนอื่น เพราะ 

เขาก็มีวิถีทางของเขา
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คนเราถ้าไม่รู้จักระงับความโกรธ ไม่รู้จักปล่อยวางบ้าง  

ก็เท่ากับทำร้ายตัวเอง โรคประสาท โรคเครียด โรคความดัน  

เสน้เลอืดในสมองแตก เปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัคนสงูวยัมากขึน้เรือ่ย ๆ  

ในเมื่อผ่านโลกมามากแล้ว ก็ควรจะใช้ประสบการณ์ชีวิตให้เป็น 

ประโยชน์ในการปล่อยวาง ในการคลายความโกรธ รวมทั้งรู้จัก 

ให้อภัยด้วย บางคนไม่ได้โกรธลูก ไม่ได้หงุดหงิดหลาน แต่ 

โกรธแค้นสามีที่เคยไปมีเมียน้อย หรือว่าโกงเงิน แม้เหตุการณ์ 

ผ่านมานานถึง ๓๐  ปีก็ยังพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตัวเองพูดไปก็ 

ไม่มีความสุข แต่ก็ไม่ยอมลืม

การให้อภัยเป็นส่ิงหน่ึงท่ีผู้สูงวัยต้องมี ท่ีจริงประสบการณ์ชีวิต 

น่าจะสอนเขาให้รู้จักการให้อภัย เพราะหากผ่านร้อนผ่านหนาว 

มานานกจ็ะพบว่า คนเรานัน้ผดิพลาดไดเ้สมอ สมยัทีย่งัหนุม่สาว 

อาจลุ่มหลงในเนื้อหนัง ในความสุขชั่วครู่ชั่วยาม แต่ว่าพอแก่ตัว 

ก็ได้คิดว่ามันเป็นธรรมดาที่คนเราจะหลงไปอย่างนั้น เมื่อเข้าใจ 

เช่นนี้ การให้อภัยผู้อื่นก็ไม่ใช่เรื่องยาก

คนเราถา้ใหอ้ภยัไมไ่ด้ แสดงวา่ยงัมคีวามสขุกบัการทำรา้ย 

ตัวเอง ภาษาฝรั่งเรียกว่า มาโซคิสต์ (Masochist) คือพวกที่ 

ชอบทำรา้ยตวัเอง บางคนพอใจกบัการเกบ็ความโกรธ ความแคน้  

ความพยาบาทเอาไว้ ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง อันนี้แสดงว่า 
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ไม่รักตัวเอง 

ความโลภ ความหวงแหน เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้คนแก่ 

ไม่มีความสุข ในบั้นปลายชีวิต บางคนทุ่มเททำงานมาทั้งชีวิต  

มีเงินเก็บมากมาย แต่ว่าเสียดายไม่ยอมเอาออกมาใช้ เงินนั้น 

จุดหมายคือมีไว้ใช้ ไม่ใช่มีไว้เก็บ พระพุทธเจ้าตรัสว่า เงินมีไว้ 

เพื่อเลี้ยงตัวเองและลูกหลานให้มีความสุข รวมทั้งใช้ทำบุญกุศล  

เลี้ยงสมณชีพราหมณ์ ใครที่มีเงินแล้วเก็บเอาไว้ พระพุทธเจ้า 

ตำหนิว่าเป็นคนโง่ เป็นคนที่ไม่รู้จักใช้ทรัพย์ แสดงว่าปล่อยให้ 

ทรัพย์เป็นนายเรา

	ที่จริงเราต้องเป็นนายของทรัพย์ คือต้องรู้จักใช้มัน ถ้า 

มันเป็นนายเราก็หมายความว่า เรายอมลำบากเพื่อมัน ยอมตาย 

เพื่อมัน  เวลาถูกโจรปล้นเอาเงินเอาทอง  หากรู้สึกเสียดาย  

ขัดขืนต่อสู้ จึงถูกโจรแทงตาย อย่างนี้แสดงว่ายอมตายเพื่อเงิน  

ถือว่าโง่มาก พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

“นรชนควรสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ควรสละอวัยวะ 

เพื่อรักษาชีวิต ควรสละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต เมื่อระลึกถึง 

ธรรม”
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ถ้าสละชีวิตเพื่อทรัพย์แสดงว่าโง่ แต่ผู้คนก็เป็นอย่างนี้ 

กันมาก บางคนใช้จ่ายแต่ละทีจะกลุ้มอกกลุ้มใจมาก ทั้งที่เป็น 

การใช้จ่ายเพื่อตัวเองหรือเพื่อลูกหลานของตน

มีครอบครัวหนึ่ง ลูกไปจ้างคนมาดูแลแม่ พอแม่รู้ว่าลูก 

จ่ายค่าจ้างให้คนดูแลเดือนละเป็นหมื่นบาทก็กลุ้มใจ บ่นแล้ว 

บ่นอีกว่าเสียดายเงิน ไม่ได้ตระหนักว่าเงินมีไว้เพื่อใช้ เพื่อทำให้ 

เกิดความสะดวกสบาย เมื่อลูกใช้เงินเพื่อแม่ก็น่าจะยินดี แต่ 

กลับต่อว่าลูกเพราะเสียดายเงิน แล้วบอกลูกว่าไม่ต้องไปจ้างคน 

มาดูแล ให้ลูกมาดูแลแม่เอง ลูกก็ปวดหัว ลูกจะดูแลแม่ทั้งวัน 

ทัง้คนืไดอ้ยา่งไร เพราะตอ้งทำงาน ตอ้งดแูลลกูตวัเองเหมอืนกนั  

เลยเกิดความเครียดกันทั้งบ้าน นี่เพราะความงกเงิน

บางคนนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล แต่ใจนึกถึงแต่เงินที่ 

คนยืมไป มีคนหนึ่งใกล้จะตายอยู่แล้ว หมอบอกให้ปล่อยวาง  

แกก็ปล่อยวางเรื่องลูก พอบอกให้ปล่อยวางเงินทอง แกหน้านิ่ว- 

คิ้วขมวดเลย วันรุ่งขึ้นมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล หน้าตา 

เลิ่กลั่กมา แล้วเล่าว่ายืมเงินผู้ป่วยหลายปีแล้วยังไม่คืน ปรากฏ 

ว่าแกไปทวงเงนิ ตวัอยูโ่รงพยาบาล แต่สง่จิตไปทวงเงนิ แสดงวา่ 

หวงเงินมากถึงขนาดไปทวงเงินด้วยจิต ถ้าหวงแบบนี้แล้วไม่ยอม 

ปล่อยวาง พอถึงเวลาตายจะตายดีได้อย่างไร
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ในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งชื่อพระติสสะ ท่านได้จีวร 

ใหม่มา สมัยก่อนจีวรเป็นของหายากมาก ต้องไปชักเอาจากผ้า 

ห่อศพ เอามาซักย้อมแล้วก็ตัดเย็บ แต่จีวรผืนนั้นพี่สาวนำมา 

ถวาย ไม่ทันที่ท่านจะได้ใช้ก็มรณภาพ จิตสุดท้ายของท่านนึกถึง 

จีวรผืนนั้นด้วยความเสียดาย พอตายก็ไปเกิดเป็นเล็นอยู่ในจีวร 

จากพระที่ปฏิบัติดีไปเกิดเป็นเล็น เรียกว่าตกชั้น ตกอันดับ 

มากเลย แทนที่จะได้ขึ้นสวรรค์หรือได้นิพพาน นี่เป็นเพราะท่าน 

มีความหวง มีความอาลัยในทรัพย์

การรู้จักปล่อยวางในทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญ ทรัพย์นั้นมีไว้ 

เพื่อให้เราใช้ ไม่ใช่เพื่อเป็นนายเรา บางคนยอมตายเพื่อทรัพย์  

มีเพชรมีทองอยู่ในบ้านที่กำลังไฟไหม้ เกิดเสียดายมากถึงกับ 

วิ่งฝ่ากองเพลิงเข้าไปเพื่อเอามันออกมา ปรากฏว่าออกมาไม่ได้  

ตายในกองเพลิง เรียกว่าตายเพื่อมัน แสดงว่าเราเป็นของมัน  

ไม่ใช่มันเป็นของเรา ขอให้ระลึกเสมอว่า อะไรก็ตามที่เรายึดว่า 

เปน็ของเรา เราจะกลายเปน็ของมนัทนัที ยอมตายเพือ่มนักย็งัได้

สำหรบัผูส้งูวยั คนทีผ่า่นชวีติมามาก ประสบการณจ์ะสอน 

ว่า ทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของนอกกาย เป็นของชั่วคราว ไม่ได้ 

เป็นของเราอย่างแท้จริง ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ ไปงานศพมา 

ไม่รู้กี่งาน เห็นศพมากมายที่เขาเอาเหรียญใส่ปาก ศพถูกเผา 
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เป็นขี้เถ้าไปแล้ว เงินก็ยังอยู่ตรงนั้น บาทหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ แล้ว 

จะหวงแหนไปทำไม เมื่อมีเงินก็ใช้ แต่ว่าไม่ควรใช้อย่างฟุ่มเฟือย  

เก็บหอมรอมริบเพื่อใช้ในโอกาสต่อไปบ้าง แต่ไม่ใช่เพื่อเก็บเอาไว้ 

อย่างเดียว

อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนแก่มีความกังวลมากคือ ความกลัว  

กลัวตาย ที่จริงประสบการณ์ชีวิตน่าจะสอนว่า เกิดมาแล้วก็ต้อง 

ตาย เพราะคนที่อายุยืนยาว ผ่านโลกมามาก ได้เห็นคนตาย 

หรือความตายของผู้คนมามาก  คนที่ตายดี  ตายสงบ  ก็มี 

ตัวอย่างให้เห็นว่าเขาตายสงบได้เพราะอะไร เพราะเขาหมั่น 

ทำบุญทำทาน สร้างบุญสร้างกุศล ปล่อยวาง ยอมรับความจริง 

ของชีวิต รวมทั้งพิจารณาความตายอยู่เสมอ

คนที่มีอายุยืนยาวแล้วยังกลัวตายนั้น แสดงว่าประสบ- 

การณ์ชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้สอนเขาเลย จึงยอมรับความตายไม่ได้  

ยิ่งถ้าเรากลัวตายยิ่งต้องเร่งทำความดี เร่งสร้างบุญสร้างกุศล  

เร่งทำหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วก็ทำสมาธิภาวนา หมั่น 

เจริญมรณสติหรือระลึกถึงความตายอยู่ เสมอ  จะกลัวตาย 

น้อยลง เพราะภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมา อีกทั้งมั่นใจในภพหน้า  

อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ว่า “เมื่อ 

ตั้งมั่นในธรรม ย่อมไม่กลัวปรโลก”
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ประสบการณ์ชีวิตนั้นเป็นสมบัติล้ำค่าของเราทุกคน มีค่า 

ยิง่กวา่ทรพัยส์มบตัเิสยีอกี เพราะมแีตเ่พิม่พนูขึน้เรือ่ย ๆ ไมม่วีนั 

ลดน้อยถอยลง อีกทั้งไม่มีใครแย่งไปได ้ ที่สำคัญที่สุดคือ อุดม 

ไปด้วยบทเรียนหรือธรรมะที่ช่วยรักษาใจเราไม่ให้ทุกข์ และ 

เป็นสุขได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตาม


