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เมื่อความชรา คือ ธรรมชาติของมนุษยซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เปน
ขบวนการซึ่งมีความตอเนื่องมาตั้งแตวัยหนุมสาว เมือ่ ใดก็ตามที่มนุษยมีอายุยืนยาว
ขึ้นนั้น หมายความวามนุษยผูนั้นตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินั้น
หลีกเลี่ยงไมได
ความเปลี่ยนแปลงที่พบไดในวัยชรานั้น พบไดหลายดานอาทิ เชน
๑. การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพอนามัย
ดวยอวัยวะที่เสื่อมสลายประสิทธิภาพการทํางานยอมลดลง ผูส ูงอายุจึง
อาจมีโรคตาง ๆ ไดงายกวาคนทั่วไป โรคเหลานี้ลวนมีสาเหตุมาจากความเสื่อมเสีย
เปนสวนใหญ ทั้งปองกันไดและปองกันไมได เชน โรคสมองเสื่อม ขอเสื่อม ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง แมไมเปนโรคประสิทธิภาพในการดานอื่น ๆ อาจ
ลดลง เชน ขี้หลงขี้ลืม คิดชา ความตานทานโรคลดลง การยอยอาหารลดลง ทําให
เกิดอาการทองอืดทองเฟอ
๒. การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ
ผูสูงอายุจะพบกับการสูญเสียในสิ่งตาง ๆ มากขึ้น
ซึ่งลวนแตเปน
ขบวนการทางธรรมชาติเกือบทั้งสิ้น เชน การสูญเสียสมรรถภาพความแข็งแรงของ
รางกาย สูญเสียคูครอง เพื่อนสนิท ญาติ ผูใกลชิด สูญเสียความเชื่อถือจากผูอื่น จาก
การเกษียณอายุ ญาติมิตร คูครอง ลูกหลาน แยกครอบครัวไปอยูตางหาก บางราย
พึ่งตนไมได ภาวะตาง ๆ เหลานี้ ตองการปรับตัวอยางมาก รายทีไ่ มสามารถปรับตัว
ไดดี จะเกิดโรคตาง ๆ เชน วิตกกังวล หวาดระแวง ซึมเศรา เปนตน รายที่ปรับตัวได
พอสมควร อาจแสดงดวย การจูจี้ขี้บน อารมณแปรปรวนงาย
๓. การเปลี่ยนแปลงดานสังคม
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การเกษียณอายุจากงานที่ทําประจํา
ความแข็งแรงของรางกายที่ลดลง
ความเจ็บปวยจากโรคทางกายและใจ ลวนทําใหผูสูงอายุพึ่งตัวเองไดนอยลง การ
สูญเสียคูครอง เพื่อนฝูงในวัยเดียวกัน ทําใหตองพึ่งอาศัยลูกหลานมากยิ่งขึ้น ใน
ภาวะสังคมปจจุบันซึ่งครอบครัวไทยจํานวนมาก
ตางแยกเปนครอบครัวเดียวที่มี
ขนาดเล็กลง ทําใหผูสงู อายุมีโอกาสถูกทอดทิ้งไดงาย
๔. การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
ความสามารถในการหารายไดลดลง ทําใหผูสูงอายุตองอาศัยเงินทองหรือ
ทรัพยสินที่สะสมมาตัง้ แตวัยหนุมสาวเพื่อการดํารงชีวิต ผูที่สะสมทรัพยสินไวนอย
หรือไมไดสะสม จึงจําเปนตองพึ่งพาผูอื่น เชน บุตรหลาน ญาติมิตร โอกาสจะ
ประสพปญหาจึงมีมาก
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่ง
มนุษยสามารถเรียนรูและคาดการณได
การเตรียมตัวเตรียมใจไวเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว ตองการเรียนรูและศึกษาจากประสบการณ และแหลงความรู
ตาง ๆ จึงเปนการเตรียมตัวเพื่อการเปนผูสูงอายุที่อยูดีมีสุข
ธรรมะกับผูสูงอายุ
ธรรมะรักษา คําวา ธรรม ในทีน่ ี้ ขอใหความหมายตามความเห็น ของ
ทานพันเอกปน มุทุกันต วาความถูก และความดี ใครก็ตามปฏิบัติตนถูกตองและดี
งามก็ถือวา ผูนั้นมีธรรมะหรือปฏิบัติตามธรรมะแลว
“คําวาผูสูงอายุ” ในที่นี้ ใหหมายเอาบุคคลที่มีอายุตัวหนาเลข ๕ นําไป
แลว แมวาบางคนจะดูไมแกไมชรา เพราะเหตุวาบริหารรางกายและจิตใจดีก็ตาม
คนสูงอายุ ๓ ประเภท
ก. สูงอายุทางรางกาย
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ไดแก บุคคลที่รางกายเจริญเติบโตไปตามวัยหรือตามธรรมชาติ พรอมทั้ง
อายุสมองก็เจริญตามไปดวย ถาเกิดวามีใครอายุสมองเจริญไมทันรางกายก็จะไดชื่อ
วา เฒาทารก กลาวคือ มีอายุรางกายมากแลว ยังไปทําอะไร ๆ ใหลูก ๆ หลาน ๆ
อับอายหรือหัวเราะเยาะเอาได
ข. สูงอายุทางสมอง
ไดแก บุคคลที่สมองเจริญเติบโตไปตามวัย ไมเปนคนปญญาออน หรือ
ประเภทที่เรียกวา “เลี้ยงไมรูจักโต” ถาสมองเจริญกวารางกายเขาก็เรียกวา แกแดด
เรามักจะวาเด็กที่รูอะไรเกินวัยวาเปนเด็กแกแดด แตถาใครเกิดวาอายุสมองเจริญ
มากเกินไป ก็เรียกวา “อัจฉริยะ”
ค. สูงอายุทางคุณธรรม
ไดแก บุคคลที่ดําเนินชีวิตดวยปญญามีคุณธรรมประจําจิต จัดวาเปน
บุคคลที่มีแกน หรือมีสาระแหงชีวิต เปนคนสูงอายุที่มีคาและประเสริฐ ยิ่งมีอายุมาก
เทาไรก็ยิ่งจะมีคามากขึ้นเทานั้น เพราะยอมจะเปนรมโพธิ์รมไทรใหลูก ๆ หลาน ๆ ได
พึ่งพิง ถาเปนมะพราวก็เรียกวา ยิ่งแกยิ่งมัน
บุคคลที่สมบูรณจะตองผนวกเอาทั้ง ๓ สิ่งที่กลาวมาไวในตนใหครบ แตถา
เกิดวาใน ๓ สิ่งนี้มันจะขาดไปสัก ๑ หรือ ๒ ก็ตาม ก็ควรจะเปนขอ ก. และขอ ข.
ตามลําดับ ถาขาดขอ ค. ไปเพียงขอเดียวก็จะทําใหทุกคน มิใชเฉพาะผูสูงอายุ
เทานั้นที่ไรคา หรือจะเรียกวา เสียชาติเกิดก็คงจะไมผิดความจริงไปนักมิใชหรือ
เพราะตามหลักธรรมะนั้น มิไดวัดคาของคนที่รางกายหรือสมอง แตทานวัดคนที่
คุณธรรม เพราะคาของคนมิไดอยูที่รางกายหรือสมอง แตอยูที่สาระแหงชีวิตหรือ
คุณธรรมที่มีอยูประจําอยูที่จิตใจ สมกับคาของคนสมัยกอนที่วา “คนเรามิไดแก
เพราะกินขาว เฒาเพราะเกิดนาน” เทานัน้ ดอก แตจะตองเปนคนสูงอายุเพราะมี
สาระและคุณธรรมตางหาก ที่ยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งจะเปนที่ภาคภูมิใจ หรือเปนหลัก
ใหเกิดความอบอุนใจแกลูกหลาน หรือคนทั่วไป
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ธรรมะใหความสุขแกผูสูงอายุ
คนสูงอายุนั้น เมื่ออนุสรณถึงชีวิตของตนเองวา ไดทาํ ดีไวใหลูก ทําถูกไว
ใหหลานอยางครบถวนแลว ก็ยอมจะเกิดปติหลอเลี้ยงจิตใจใหเกิดความสุขทางจิตใจ
ได
คนสูงอายุที่ไมมีธรรมะนั้นมักจะรูสึกวาเหวและสิ้นหวัง
เพราะยิ่งเมื่อ
สูงอายุมากขึ้นเทาไร ก็ยิ่งจะพึ่งตัวเองไดนอยลงเทานั้น แมวาจะมีเงินจางคนอื่นชวย
แตถาเราขาดคุณธรรมหรือไมมนี ้ําใจ ก็จะหาคนรับจางยาก หรือไมทําดวยน้ําใจ ทํา
พอใหพน ๆ หนาที่ไปเทานั้น หรือถาเปนผูสูงอายุที่โหดรายดวยเงินก็จะไรคาไปทันที
ในทางตรงกันขาม ผูสูงอายุที่มีคุณธรรม มีเมตตาอารีตอลูกหลานและ
บุคคลทั่วไป ใคร ๆ ก็อยากเขาใกล เพราะมันทําใหเขาสงบและอบอุน
สติ และ สมาธิ ของผูสูงอายุ
ผูสูงอายุทั่วไปมักจะหลงลืมงาย แมกระทั่งกินอาหารแลวก็วายังไมกิน เหตุ
เพราะขาดสติ หรือไมเจริญสติอยูเปนประจําวันไวกอน แมวาจะมาเจริญในเมื่อ
สูงอายุก็มักจะไมทันใช คือมักจะไมไดผล
ผูสูงอายุทั่วไปมักมีจิตใจฟุงซาน ดา หรือ บนเกง จนลูกหลานไมอยากเขา
ใกล เพราะเบื่อระอาในความจูจขี้ ี้บน เหตุเพราะจิตขาดสมาธิและไมมีสติควบคุม
สติและสมาธิจึงเปนยอดธรรมะที่คนสูงอายุตองมีประจําใจ จึงจะเปนคน
สูงอายุที่นาเคารพรักเปนหลักใหลูกหลานไดมีที่พึ่งทางใจ และการที่ผูสูงอายุจะทํา
ตนใหเปนที่พึ่งของผูออนอายุได ตนเองตองเริ่มทําตนเองใหมีที่พึ่งเสียแตบัดนี้ ดวย
การสละหรือแบงเวลาใหแกธรรมะบาง หมัน่ ศึกษาคนควา ฟง อานธรรมะใหมาก
ตั้งแตบัดนี้ ที่ควรสังวรก็คืออยามัวแตอานหรือฟงอยางเดียว ควรจะมีการปฏิบัติ
ควบคูกันไปดวย
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การปลงอายุ
ผูสูงอายุควรหัดปลงอายุไวเปนประจํา จะไดไมเกิดการสะดุงกลัวตอความ
ตาย ทีจ่ ะตองมาถึงในเร็ววันนี้อยางแนนอน ถึงเราจะเกลียดและกลัวความตาย
อยางไร ทุกคนก็ไมอาจหลีกหนีความตายไดพน ถาใครกลัวความตายก็จะตองทําให
ไมเกิด “นั่นแหละจึงจะพนไดอยางแทจริง” นั่นก็คือ จงรีบปฏิบัติธรรมเสียในบัดนี้
และตลอดไป
คนที่ไมมีทพี่ ึ่งยอมกลัวความตาย
การที่ทุกคนจะปฏิบัตติ นใหบรรลุ มรรค ผล นิพพาน นั้น ดูออกจะไกล
เกิดเอื้อมไปมาเอากันที่งาย ๆ และสามารถทํากันไดทุกคนกันดีกวาดังนี้
๑) จงงดเวนความชั่วตาง ๆ โดยสิ้นเชิง
๒)
จงหมั่นใหทาน มีการใสบาตรประจําวัน บําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนตาง ๆ และรักษาศีลอยูเปนประจําชีวิต โดยเฉพาะศีล
๕
๓)
หมั่นเจริญสติอยูเปนประจํา เพื่อใหเกิดกับความคุน
ความตาย จะชวยตานทานความกลัวตายไดวิเศษนัก
๔) ทาน ศีล ภาวนา (รวมทั้งมรณสติ) นี่แหละยอมจะเปน
หลักและเปนที่พึ่งของผูสูงอายุอยางแทจริง ทรัพยสมบัติตาง ๆ อัน
มากมาย ลูกหลานบริวารรอบขางก็ไมอาจที่จะติดตามเราไปได มีแตบาป
กับบุญเทานั้น ที่เปนของเราอยางแทจริง
๕) ผูสูงอายุที่มีปญญา จึงควรจะเวนจากบาปและบําเพ็ญ
กุศลทุกระดับชั้น เพราะบุญเทานั้นที่จะเปนที่พึ่งของผูสูงอายุและทุกคน
อยางแทจริง
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