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อายุยืนอยางมีคุณคา∗

มีพุทธพจนแหงหนึ่งในอังคุตตรนิกาย ตรัสไววา
“ธรรม ๕ ประการนี้ เปนส่ิงที่คนปรารถนา นาใคร นา

พอใจ เปนของหาไดยากในโลก กลาวคือ อายุ วรรณะ สุข ยศ
สวรรค”

“ธรรม ๕ ประการนี้ เราไมกลาววาจะพึงไดมาดวยการ
ออนวอน หรือดวยความปรารถนา ถาการไดธรรม ๕ ประการ
นี้ จะมีไดดวยการออนวอนหรือเพียงดวยปรารถนาเอาแลวไซร
ใครๆ ในโลกนี้จะพึงพลาดขาดอะไร”
                                                          
∗ พมิพคร้ังแรกในหนงัสอื ‘อายุวฒันกถา’ แจกเนือ่งในวนัคลายวนัเกิด ส.ศวิรกัษ
ครบรอบ ๕๐ ป ครั้งที่ ๒ รวมอยูในหนังสือ ‘คานิยมแบบพุทธ’ สํานักพิมพ
เทียนวรรณ จัดพิมพ กุมภาพันธ ๒๕๒๘ ในการพิมพครั้งนี้ ไดตัดขอความที่
เปนเรื่องเฉพาะบุคคลออก



       

“อริยสาวกผูปรารถนาอายุ ไมควรออนวอนหรือมัว
เพลิดเพลินกับอายุ เพราะเห็นแกอายุนั้นเลย แตอริยสาวกผู
ปรารถนาอายุ พึงดําเนินตามขอปฏิบัติที่เปนไปเพื่ออายุ เพราะ
ขอปฏิบัติอันเปนไปเพื่ออายุ ที่ดําเนินตามแลวนั่นแหละ จึงจะ
เปนไปเพื่อการไดอายุ อริยสาวกนั้นก็จะเปนผูไดอายุไมวาจะ
เปนของทิพยหรือของมนุษย”

“อริยสาวกผูปรารถนา วรรณะ สุข ยศ สวรรค ก็ไม
ควรออนวอนหรือมัวเพลิดเพลินกับวรรณะ สุข ยศ สวรรค
เพราะเห็นแกวรรณะ สุข ยศ สวรรคนั้นเลย แตอริยสาวกผู
ปรารถนาวรรณะ สุข ยศ สวรรค พึงดําเนินขอปฏิบัติที่เปนไป
เพื่อวรรณะ สุข ยศ สวรรค…”∗

                                                          
∗ องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๔๓/๕๑๕๓

๒   อายุยืนอย่างมีคุณค่า
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- ๑ -

อายุ: พลังขับเคลื่อนชีวิต
ความมีชีวิตยืนยาว

คําสําคัญท่ีพึงเนนในโอกาสนี้ คือ ‘อายุ’ อายุนั้น
ตามความหมายทั่วไป เชนในพจนานุกรมไทย แปลวา
เวลาที่ดํารงชีวิตอยู เวลาชั่วชีวิต ชวงเวลานับตั้งแตเกิด
หรือมีมาจนถึงเวลาที่กลาวถึง พูดสั้นๆ วา ชวงเวลาแหง
ชีวิต หรือชวงชีวิตนับแตเกิดมา แตอายุที่เปนคําเดิมใน
ภาษาบาลีมีความหมายลึกลงไปอีก หมายถึงเนื้อตัวของ
ชีวิต หรือพลังที่เปนแกนของชีวิต ก็ได คือ หมายถึงพลัง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓
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ทีท่าํใหชวีติสบืตอดาํเนนิไป หรอืพลงัทีช่วยใหองคประกอบ
ตางๆ ของชีวิตเจริญงอกงามขึ้นได ดวยเหตุนี้ ในบาลี
มากมายหลายแหงอายุจึงหมายถึงความมีชีวิตยืนยาว 
หรือการเปนอยูสืบตอไปไดยาวนาน อยางที่เรียกกันทั่ว
ไปวา ‘อายุยืน’ แมคําวาอายุในพุทธพจนที่ยกมากลาว
ขางตน ก็มีความหมายตามนัยอยางหลังที่ไดเสดงมานี้

อายุเปนตัวนํา เปนแกนเปนพื้นฐานรองรับคุณ
สมบัติอยางอื่นๆ ทั้งหมด เพราะเหตุวา ตอเมื่อยังทรง
อายคุอืมชีวีติเปนไปอยู คณุสมบตัอิยางอืน่ๆ เชน วรรณะ
สุข ยศ และความไรโรค เปนตน จึงจะมีไดและจึงจะ
บังเกิดประโยชนแกผูนั้นได ฉะนั้น อายุคือพลังขับเคลื่อน
ชีวิตและความมีชีวิตยืนยาว จึงเปนธรรมสําคัญที่คนทั่ว
ไปปรารถนา

๔  อายุยืนอย่างมีคุณค่า



       

- ๒ -

ขอปฏิบัติเพื่อใหมีอายุยืน
ขอปฏิบัติที่จะทําใหมีอายุยืน หรือเรียกอยาง

สํานวนบาลีวา ปฏิปทาอันเปนไปเพื่อการไดอายุนั้น
แยกไดเปน ๒ ดาน คือ ดานรางกายหรือฝายรูปธรรม
กับดานจิตใจหรือฝายนามธรรม

ทางดานรูปธรรม อายุยอมอาศัยความมีรางกาย
สมบูรณแข็งแรงมีสุขภาพดี ไมมีโรครายเบียดเบียน หรือ
มีโรคเบาบาง การรูจักบํารุงรางกายอยางมิใชปรนเปรอ
การระวังรักษาสุขภาพ การปองกันและบําบัดโรค การรู
จักบริโภคปจจัยสี่และปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมดวยใช
ปญญาอยางที่เรียกวามี ‘โยนิโสมนสิการ’

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕



        

ในทางพระพทุธศาสนา ทานมองเหน็ความสาํคญั
ของการรักษาสุขภาพทางกายเพื่อดํารงอายุไว โดยถือวา
เปนสวนประกอบอยางหนึ่งของชีวิตที่ดีในระดับทิฏฐ-
ธมัมกิตัถะ คอื ประโยชนปจจบัุน ดังตัวอยางพุทธโอวาท
ที่ประทานแกพระเจาแผนดินแควนโกศล

เรือ่งมวีา พระเจาปเสนทโิกศลมกัเสวยกระยาหาร
มาก เมื่อไปเฝาพระพุทธเจา จึงประทับน่ังอึดอัด ทั้ง
พระวรกายกอ็ุยอาย พระพทุธเจาทรงประสงคจะอนุเคราะห
จงึตรสัแนะนาํดวยพทุธโอวาทคาถาหนึง่ ซึง่แปลเปนไทย
ไดความวา

“คนที่มีสติอยูตลอดเวลา รูจักประมาณในการบริโภค
ยอมมีเวทนาเบาบาง แกชา ครองอายุอยูไดนาน”∗

                                                          
∗ สํ.ส. ๑๕/๓๖๕/๑๑๙; ธ.อ. ๖/๑๑๙

๖   อายุยืนอย่างมีคุณค่า



        

พระเจาโกศล ทรงใหเด็กหนุมคนหนึ่งจําคาถา
นั้นไว และคอยกลาวในเวลาเสวยทุกครั้ง เปนเครื่อง
เตือนพระสติใหทรงยับย้ังไมเสวยเกินประมาณ ตอมาไม
นานนักก็ทรงมีพระวรกายกระปรี้กระเปรา ทรงสามารถ
วิ่งขับจับมาจับกวางได มีพระดํารัสช่ืนชมพระมหากรุณา
ของพระพุทธเจาวา ไดทรงอนุเคราะหพระองคทั้งดวย
ประโยชนที่มองเห็นและดวยประโยชนที่เลยสายตา

พุทธดํารัสท่ีตรัสย้ําอยูเสมอ ก็คือ คําแนะนําให
บริโภคสิ่งตางๆ ดวยโยนิโสมนสิการ คือ รูจักพิจารณา
กินใชดวยคํานึงถึงคุณคาที่แทจริงของสิ่งนั้นๆ เพื่อใหพอ
ดีที่จะไมเกิดโทษ แตใหเปนคุณประโยชน เปนเครื่องสง
เสริมชีวิตที่ดีงาม เชน กินอาหารมิใชเพื่อเห็นแกสนุก
สนานมัวเมา แตเพื่อหลอเลี้ยงรางกายใหเปนอยูผาสุก
สามารถดําเนินชีวิตที่ดีงามประเสริฐได ใชเสื้อผาเครื่อง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗



       

นุงหม ที่อยูอาศัย เพื่อปองกันและบรรเทาหนาวรอน
ลมแดด คุมภัย พักผอน ใชชีวิตสวนตัว เปนตน มิใชเพื่อ
ฟุงเฟอแขงขัน หรือเมาเกียรติเมายศอวดขมใครๆ ผูใด
คุมตนใหปฏิบัติไดตามที่ปญญาบอกอยางนี้ ทานเรียก
วามีนิสสรณปญญา คือ มีปญญาที่ทําชีวิตใหเปนอิสระ
หรือมีปญญาพาไปสูความรอด หรือมีปญญาสําหรับ
ปลดปลอยตัวใหเปนอิสระ ถาสามารถปลดปลอยตัวให
เปนอิสระไดแลว ก็นับวามีความพรอม หรือมีคุณสมบัติ
พื้นฐานที่จะไปชวยปลดปลอยผูอื่นตอไปไดอยางดี เมื่อ
ชีวิตเปนอิสระปลอดโปรง ปราศจากสิ่งบีบคั้น ก็ยอม
เกื้อกูลแกการที่อายุจะดํารงอยูไดยืนนาน

๘   อายุยืนอย่างมีคุณค่า



        

- ๓ -

ธรรมที่ชวยใหอายุยืน
พุทธพจนอีกแหงหนึ่ง แสดงขอปฏิบัติที่เกื้อกูล

แกอายุ เรียกวา อายุสสะ หรืออายุวัฒนธรรม คือ ธรรมที่
ชวยใหอายุยืนมี ๕∗ ประการ คือ

๑. สัปปายการี สรางสัปปายะ คือทําอะไรๆ ให
เปนที่สบายเกื้อกูลแกสุขภาพ

๒. สัปปาเย มัตตัญู แมในสิ่งที่สบายนั้น ก็รู
จักประมาณ ทําแตพอดี

๓. ปริณตโภชี บริโภคสิ่งที่ยอยงาย (เชน เคี้ยว
ใหละเอียด)

                                                          
∗ องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๑๒๕-๖/๑๖๓

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙



       

๔. กาลจารี ประพฤติตนใหเหมาะสมในเรื่อง
เวลา เชน รูจักเวลา ทําถูกเวลา ทําเปนเวลา
ทําพอเหมาะแกเวลา

๕. พรหมจารี รูจักถือพรหมจรรยตามควร
แมวาการบรหิาร คอื ปฏบัิตตินในดานกายจะเปน

สิง่สาํคญั แตกายก็เปนเพียงสวนหนึ่งของชีวิต ชีวิตนั้น
ประกอบดวยรปูและนาม ตองมทีัง้กายและจติ จงึจะมชีวีติ
อยูได และกายกับจิตนั้นยอมสัมพันธตองอาศัยกันสงผล
ถงึกนั ในการทีจ่ะมอีายยุนื นอกจากระวงัรกัษาและบาํรงุ
กายแลว ก็จะตองมีขอปฏิบัติทางจิตใจดวย คือจะตองรู
จักระวังรักษาบํารุงจิตใจของตน เครื่องระวังรักษาบํารุง
จิตใจก็คือคุณธรรม การฝกอบรมจิตใจและเจริญปญญา

ในบรรดากุศลธรรมที่เกื้อกูลแกอายุนั้น ขอท่ีมี
ผลมากโดยตรงไดแก เมตตาและกรุณา คือ ความรัก

๑๐  อายุยืนอย่างมีคุณค่า



        

ความปรารถนาดี มีไมตรี คือชวยเหลือเกื้อกูล ปราศจาก
พยาบาทความคิดรายผูกใจเจ็บแคน ดํารงในอหิงสา คือ
ปราศจากวิหิงสา ไมขมเหงเบียดเบียนผูอื่น ไมคิดรายมุง
ทําลาย

ดังพุทธพจนวา
“การที่บุคคลละปาณาติบาต เวนขาดจากการทําลาย

ชีวิต วางทัณฑะ วางศัสตรา มีความละอายตอบาป ประกอบ
ดวยเมตตา ใฝใจชวยเหลือเกื้อกูลแกปวงสัตว นี้คือขอปฏิบัติที่
เปนไปเพื่อความมีอายุยืน”∗

ความรัก เมตตา ความมีไมตรี ยอมสงเสริม
ความมีอายุยืนทั้งแกตนเอง และแกผูอื่น สําหรับตนเอง
เมื่อมีเมตตา จิตใจก็ผองใส สดชื่นเบิกบาน ระบบตางๆ
                                                          
∗ ม.อู. ๑๔/๕๘๓/๓๗๗-๘ คลาย ที.ปา. ๑๑/๑๓๖/๑๖๔
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ในรางกายก็ไมตึงเครียด ทํางานคลองแคลวเบาสบาย
ชวยใหมีสุขภาพดี เมื่อตางคนตางก็รักใคร ไมเบียดเบียน
ไมทํารายกัน ตางก็มีชีวิตอยูไดยาวนาน เทากับชวย
เหลือกันใหอายุยืนไปดวยกัน

ยิ่งกวานั้น เมื่อมีเมตตากรุณา หันมาเอื้อเฟอเผื่อ
แผอุดหนุนสงเสริมกัน คนที่สมควรไดรับความชวยเหลือ
ก็มีคนชวยเหลือ เชน คนที่ขาดแคลนก็ไดรับการแบงปน
ดวยการใหอาหารและปจจัยยงัชพีอยางอืน่ๆ เมือ่คนขดัสน
ยากไร ออนแอ ไดรับอาหารและปจจัยยังชีพทําใหเปน
อยูไดหรอืกลายเปนคนแขง็แรง กเ็ทากบัไดรับการตออายุ
ใหยืนยาวหรือทําอายุใหมั่นคง เมื่อพระภิกษุผูเวนจาก
การประกอบศิลปวิทยาเพื่อหาเลี้ยงชีพ เพราะทําหนาที่
ดํารงและสืบทอดธรรมในหมูมนุษย ไดรับการอุดหนุน
ดวยปจจัยสี่ มีภัตตาหารเปนตน ก็เทากับไดรับการถวาย
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อายุใหสามารถบําเพ็ญกิจของผูดํารงและสืบทอดธรรม
อยูไดตอไป

สวนทางฝายผูใหหรือผูบํารุงอุดหนุนนั้น ก็ชื่อวา
ไดประกอบกุศลธรรม ซึ่งกอใหเกิดความปติยินดี และ
ความมีจิตใจเบิกบาน ผองใส เปนพลังสงเสริมอายุ
สามารถชวยหนุนใหมีอายุยืนยาวได เมื่อใหอายุแกผูอื่น
แลว ตนเองก็เปนผูไดอายุดวยเชนเดียวกัน

พุทธพจนที่แสดงอานิสงสเชนนี้มีหลายแหง 
เปนตนวา

“ภิกษุทั้งหลาย ผูให เมื่อใหอาหาร ชื่อวาใหฐานะ ๕
ประการแกผูรับ คือ ใหอายุ ใหวรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ
ครั้นใหอายุแลวก็เปนผูมีสวนไดอายุดวย”∗

                                                          
∗ องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๓๗/๔๔–๔๕; เทียบ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๘/๘๓
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เมื่อคนทั่วไปหรือคนสวนใหญ มีไมตรีจิต รักใคร
ปรารถนาดีตอกัน กระแสจิตเมตตาก็จะแผเอิบอาบซึม
ซานกระจายไปทั่วทั้งสังคม บันดาลใหเกิดความสงบสุข
รูสึกรมเย็นแผปกคลุมอยูทั่วไป จะไปไหน ทําอะไร ก็ไม
ตองคอยเสียวสะดุง หวาดระแวง ในสภาพเชนนี้ ชีวิต
ดานกายก็ปลอดภัย จิตใจก็มีสุขภาพสมบูรณ นับวาเปน
สภาพอุดมคติของสังคมที่ทางพระพุทธศาสนาจะชี้แนะ
ใหคนนึกถึง เพื่อกระตุนเตือนใหพากันประพฤติธรรม ซึ่ง
หากเปนไดเชนนี้ คนทั้งหลายก็ยอมจะมีอายุยืนยาวทั่ว
กัน และจะยืนยาวยิ่งขึ้นไป∗ ไดผลยิ่งกวายาชูกําลัง หรือ
ยายดืขยายชวีติอยางทีเ่รยีกวา ยาอายวุฒันะในฝายวตัถุ

                                                          
∗ เชน ที.ปา. ๑๑/๔๗/๘๐
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ความมีอายุยืน
มิไดเปนตัวตัดสินคุณคาที่แทจริงของชีวิต

อยางไรก็ดี แมวาความมีอายุยืนจะเปนสภาพที่
นาปรารถนาอยางยิ่ง แตในทางธรรม ทานมิไดถือวา
ความมีอายุยืนนั้นเปนตัวตัดสินคุณคาที่แทจริงของชีวิต 
เครื่องตัดสินคุณคาที่แทจริงของชีวิตนั้น อยูที่วา ระหวาง
ที่อายุยังทรงอยู ไมวาจะสั้นหรือยาวก็ตาม บุคคลไดใช
ชีวิตนั้นอยางไร คือ ไดอาศัยชีวิตนั้นกอกรรมชั่วรายเปน
โทษ หรอืทําสิง่ทีด่งีามเปนประโยชน พอกพนูอกศุลธรรม
หรือเจริญกุศลธรรม ปลอยชีวิตใหเปนไปตามอํานาจ
ของอวิชชาตัณหาหรือดําเนินชีวิตดวยปญญาและกรุณา 
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ชีวิตที่งอกงามดวยกุศลธรรมอํานวยประโยชนสุขแกตน
และผูอื่น แมจะสั้นก็ยังประเสริฐกวาชีวิตซึ่งยืนยาว แต
เปนที่สั่งสมอธรรมและแผขยายความทุกข

ดังตัวอยางพุทธพจนในธรรมบทคาถาวา
“ผูใดเกียจคราน หยอนความเพียร ถึงจะมีชีวิตอยูได

รอยปก็ไมดีอะไร ชีวิตของผูมีความเพียรมั่นคง แมเพียงวัน
เดียวก็ยังประเสริฐกวา”

“ผูใดทรามปญญา ไมมีสมาธิ ถึงจะมีชีวิตอยูไดรอยป
ก็ไมดีอะไร ชีวิตของคนมีปญญา มีสมาธิ แมเพียงวันเดียวก็ยัง
ประเสริฐกวา”

“ผูใดไมเหน็อดุมธรรม ถงึจะมชีวีติอยูไดรอยปกไ็มดอีะไร
ชีวิตของผูเห็นอุดมธรรม แมเพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกวา”∗

                                                          
∗ ขุ.ธ. ๒๕/๑๘/๒๙–๓๐
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ชวีติทีไ่รธรรมเปนโทษ ยิง่อยูนานกย็ิง่มโีอกาส
พอกพูนอกุศลใหหนาแนน และแผขยายทุกขภัยใหมาก
มายกวางขวางยิ่งขึ้น

สวนชีวิตที่ชอบธรรมและบําเพ็ญคุณประโยชน 
แมจะอยูเพียงเวลาสั้นก็ยังมีคุณคามาก ดังที่เรียกวาเปน
ชีวิตอันประเสริฐ หากยิ่งอยูยาวนานมากขึ้น ก็ยิ่งเปน
กําลังสงเสริมธรรมใหเขมแข็ง และสรางสรรคประโยชน
สุขใหพรั่งพรอมยิ่งขึ้นแกพหูชน

กลาวอีกนัยหนึ่ง โดยเฉพาะสําหรับทานซึ่งเปนผู
นําในการเชิดชูธรรมและในงานสรางสรรคประโยชนสุข 
อายุของผูทรงธรรมก็เทากับหรือสวนสําคัญแหงอายุของ
ธรรมที่จะรุงเรืองอยูในสังคมดวย อายุของผูบําเพ็ญคุณ
ประโยชนก็เทากับเปนสวนสําคัญแหงอายุของประโยชน
สุขในสังคมนั้นดวย ยิ่งผูทรงธรรมมีอายุยืนเทาใด ก็ยิ่ง
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ชวยใหธรรมมีกําลังรุงเรืองอยูในโลกหรือในสังคมนั้นยืน
นานมากขึ้นเทานั้น ยิ่งผูสรางสรรคประโยชนสุขมีอายุ
ยืนนานมากขึ้นเทาใด ก็ยิ่งชวยใหประโยชนสุขดํารงอยู
ในโลกหรือในสังคมนั้น ไดยนืนานมากขึน้เทานัน้ ดวยเหตุ
นีอ้ายขุองผูทรงธรรมและบาํเพญ็ประโยชนสุข จึงมีคุณ
คามาก เพราะมีความหมายสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียว
กัน หรืออยางนอยก็เปนเครื่องเกื้อหนุนแกอายุของธรรม
และอายุของประโยชนสุขที่จะมีผลตอสังคมหรือตอ
ประชาชน
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อัปปมาทธรรม:                                      
ตัวเรงเรากุศลธรรมขออื่นๆ ในการมีอายุยืน

เทาที่กลาวมาทั้งหมด ในเร่ืองขอปฏิบัติเกี่ยวกับ
อายุและการทําใหอายุยืนนี้ มีขอสรุปอยางหนึ่ง กลาว
คือ ไมวาจะหลีกเลี่ยงเหตุซึ่งจะตัดรอนหรือทอดชีวิตให
สั้น ก็ดี จะปฏิบัติตามวิธีการฝายรูปธรรมในการทําใหมี
อายุยืน ก็ดี จะดําเนินตามขอปฏิบัติทางจิตใจเพื่อให
ประสบอายุวัฒนะ ก็ดี หรือจะทําใหอายุมีคุณคาตลอด
เวลาที่ดํารงอยูดวยการทรงธรรมและสรางสรรคคุณ
ประโยชน ก็ดี ทุกอยางนี้ลวนตองอาศัยกุศลธรรมขอ
หนึ่งเปนแกน เปนหลักหรือเปนประธาน จึงจะสําเร็จได
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กุศลธรรมขอน้ัน ก็คือ ความไมประมาท ซึ่งพระพุทธเจา
ตรัสวาเปนธรรมเอก เปนตัวนําหนาและเปนตัวเรงเราให
กุศลธรรมขออื่นๆ ลุกขึ้นจากความเฉื่อยชานิ่งเฉย ออก
มาสูสนามหรือเวทีแหงปฏิบัติการ

ความไมประมาท คือ ความไมปลอยตัวใหเลื่อน
ลอยไรหลัก ไมปลอยใจใหมัวหลงใหลเพลิดเพลินสยบ
หยุดเขวหรือเตลิดไป ไมปลอยเวลาใหลวงผานไปเปลา
หรือคลาดจากประโยชน ไมละเลยโอกาสและกิจท่ีควร
ทําตามจังหวะ ตื่นตัวพรอมอยูเสมอ มีสติ คอยกระตุน
เตือนใหทําในที่ควรทํา ใหเรงรัดในที่ควรเรงรัด ใหปอง
กันแกไขและใหระวังในที่ควรปองกันแกไข และพึงระวัง
ใหยั้งหยุดหรือละเลิกไดในที่ควรยั้งหยุดหรือละเลิก โดย
เฉพาะอยางยิ่งคอยชี้บอกเราเตือนใหนําเอาธรรมขออื่นๆ 
ทุกอยางออกมาปฏิบัติใหตรงตามตําแหนงหนาที่และจุด
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จังหวะของธรรมนั้นๆ ความไมประมาทมีหนาที่สําคัญ
อยางนี้ จึงเปนแกนนําที่จะทําใหการปฏิบัติตามหลักอายุ
วัฒนธรรมสําเร็จได ทําใหชีวิตประสบและอํานวย
ประโยชนสุขทั้งระดับท่ีตามองเห็นและระดับท่ีเลย
สายตา∗ ตลอดจนทําใหชีวิตเทาที่ดํารงอยูตลอดอายุ
ของตน เปนชีวิตที่มีคุณคาอยางสงู แมกระทัง่ทาํให
ประสบอมตธรรมและทาํใหกลายเปนอมตะ

ดังพุทธภาษิตที่วา “ความไมประมาทเปนทางอมตะ
ผูไมประมาทยอมไมมีมรณะ”∗*

ในสมัยปจจุบัน ไดมีประเพณีนิยมในการทําบุญ
อายุ การทําบุญอายุนั้น เกิดจากการปรารภริเริ่มของ

                                                          
∗ ดู สํ.ส. ๑๕/๓๗๙/๑๒๖; องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๔๓/๕๓
∗* ขุ.ธ. ๒๕/๑๒/๑๘

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑



       

ทานเจาของอายุเอง ก็มี เกิดจากญาติมิตรวิสาสิกชน
คนที่เคารพนับถือริเร่ิมจัดให ก็มี

หากวาเกิดจากทานเจาของอายุริเร่ิมจัดขึ้นเอง 
การทําบุญอายุนั้นก็เปนการแสดงความรูตระหนักถึง
ความสําคัญและใหความสําคัญแกชีวิตของตนซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญ โดยสมควรแกความสําคัญและใหความสําคัญ
แกชีวิตนั้น ตลอดจนเปนการระลึกถึงและใหความ
สําคัญแกบุคคลผูมีความเกี่ยวของกับชีวิตของตน มีบิดา
มารดาเปนตน ตลอดถึงบรรพบุรุษที่เหนือข้ึนไป และ
ยอนลงมาถึงบุตรภรรยาญาติมิตรบุคคลใกลชิดที่เกื้อกูล
แกชีวิตของตน เมื่อระลึกและยอมรับความสําคัญแลว ก็
แสดงออกดวยการอุทิศกุศล ใหการสงเคราะห แสดง
ไมตรีจิต และมีกิจกรรมสนุกสนานบันเทิงเปนตน สุดแต
ประเพณนียิม กาํลงั ความดาํรริิเริม่และความเหน็สมควร
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นอกจากนั้น ก็เปนโอกาสที่จะทําบุญมีทานเปนตน
ประกอบกุศลธรรม สรางสมสิ่งที่ดีงามเพิ่มพูนใหแกชีวิต
ซึ่งจะมีผลสะทอนกลับมาใหเกิดความปติยินดี เอิบอิ่ม
ผองใส เบิกบานใจ อํานวยผลดีทางดานจิตใจ เสริม
กําลังอายุตามหลักอายุวัฒนธรรมใหยิ่งขึ้นไปอีก

หากวา การทําบุญอายุนั้นเกิดจากบุคคลอื่นๆ
ริเริ่มรวมกันจัดให ก็เปนเครื่องแสดงยืนยันเพิ่มข้ึนอีก
อยางหนึ่งวา ทานเจาของวันเกิดนั้นไดมีชีวิตที่เปนคุณ
ประโยชน ซึ่งทําใหผูอื่นมองเห็นคุณคาแหงอายุของตน
อยางนอยก็เปนผูมีอุปการะแกหมูชนหรือกลุมบุคคลที่
จัดงานใหนั้น ซึ่งมักเปนไปตามอัตราสัมพันธระหวาง
คุณธรรมของผูจัดกับโลกธรรมที่ทานเจาของวันเกิด
กําลังประสบเสวยอยูในเวลานั้นๆ
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ไมวาการทาํบญุอายนุัน้ จะจดัขึน้ดวยการปรารภ
หรือริเริ่มอยางไรก็ตาม ยอมกลายเปนโอกาสใหบุคคลผู
รูจกัมนสกิารได เจรญิอปัปมาทธรรม คอื ความไมประมาท

เมื่อพิจารณาในดานหนึ่งผูไมประมาทยอมมอง
เห็นวา การที่ไดเจริญอายุมาจนบรรจบครบรอบปหนึ่งๆ
หรือตลอดชวงวัยหนึ่งๆ นั้น นับวาไดผานพนมาแลวดวย
ดีจากภยันตรายตางๆ มากมายที่เปนอุปสรรคและศัตรู
ตออายุ ตลอดจนไดกาวลวงสิ่งลอเรายั่วยวนตางๆ ที่จะ
ชกัจงูใหเขวพลาดออกไปจากวถิทีางแหงการตัง้ตนไวชอบ
สามารถประคับประคองตัวอยูไดในชีวิตที่ดีงามตลอด
มา จัดไดวาเปนชัยชนะที่สําคัญอยางหนึ่ง จึงเปนขอท่ี
ควรปติยินดี ทั้งแกตนเอง และแกเหลาบุคคลผูหวังดี

เมือ่ไดพจิารณาทบทวนเหตกุารณตางๆ อนสุรณ
ถงึอปัปมาทธรรม ซึ่งนําตนใหบรรลุสวัสดิภาพมาถึงเพียง
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นี้แลว ก็จะตระหนักเห็นความสําคัญที่จะตั้งใจบําเพ็ญ
ความไมประมาทนั้นสืบตอไปขางหนา ทั้งในดานที่จะทํา
ใหการดํารงอายุใหยืนยาวดวยอายุวัฒนธรรมทางกาย
และทางใจ และในดานที่จะทําใหการดํารงอายุของตน
นั้นมีคุณคาแกการดํารงอยูของธรรมและประโยชนสุขใน
โลกของมนุษย

ในทางธรรมถือวา ความรูจักคิด หรือคิดเปน
หรือรูพิจารณาดวยปญญา เปนหลักสําคัญที่จะทําให
เกิดความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม นําไปสูความเห็น
ถูกตองที่เรียกวา ‘สัมมาทิฏฐิ’ ตลอดจนความรูแจงหยั่ง
เห็นสัจธรรมในที่สุด ความรูจักคิด รูจักพิจารณาโดยแยบ
คายนี้ เรียกชื่อวา ‘โยนิโสมนสิการ’ บุคคลผูมีความ
ปรารถนาดีและมีความสามารถ ชวยชี้แนะกระตุนเตือน
ผูอื่นใหเกิดโยนิโสมนสิการ รูจักคิดพิจารณาดวยปญญา
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อยางถูกตอง ทานเรียกวาเปน ‘กัลยาณมิตร’∗
กัลยาณมิตรที่มีลักษณะครบถวนสมบูรณ ทานแนะไววา
พึงประกอบดวยคุณสมบัติ ๗ ประการ คือ

๑. นารัก (ปโย) ใหเกิดความรูสึกสนิทสนมสบายใจอยาก
เขาไปหา

๒. นาเคารพ (ครุ)
๓. นาเจริญใจ (ภาวนีโย) เปนคนฝกหัดขัดเกลาฟนฟูตน

อยูเสมอ ทําใหนึกถึง พูดถึงได ดวยความภูมิใจ
๔. รูจักพูด สอนหรือเปนท่ีปรึกษาไดดี (วัตตา จ)
๕. ทนตอถอยคํา (วจนักขโม) รับฟงผูอื่นได ยอมให

วิพากวิจารณ

                                                          
∗ องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓
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๖. ชี้แจงแถลงเรื่องที่ยากลึกซึ้งได และใหเรียนรูเรื่องราว
ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป (คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา)

๗. ไมชักนําไปในเรื่องเสียหาย หรือเหลวไหลไรสาระ
(โน จัฏฐาเน นิโยชเย)

กัลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติเพียบพรอมเต็มท่ีทุก
ขอทุกประการคงจะมิใชหาไดงาย หากพบไดก็ยอมเปน
การดี แตคนที่ใฝธรรมแสวงปญญาแทจริง แมจะใฝหา
กัลยาณมิตร แตก็ยอมจะมิใชคอยรอหวังพึ่งกัลยาณมิตร
อยูโดยไมขวนขวายเพียรพยายามฝกหัดปรับปรุงตนเอง 
คนที่มีโยนิโสมนสิการเปนพื้นเดิมอยูบางแลวนั้น อยาวา
ถึงจะตองรอใหพบกัลยาณมิตรชนิดที่ เพียบพรอม
สมบูรณเลย ขอเพียงใหพบคนมีปญญาก็แลวกัน เขาก็
สามารถรับเอาปญญาของคนนั้นมาพัฒนาชีวิตของเขา
ได เอาไปทําประโยชนแกผูอื่นได แมแตถาผูมีปญญานั้น
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จะมีลักษณะทาทีที่ไมนาพึงพอใจแกเขา เขาก็คบหาได รู
จกัมองในทางทีเ่ปนประโยชน เหมอืนดงัถอืตามพทุธภาษติ
ที่วา

“พึงมองเห็นคนมีปญญา ที่ชอบชี้โทษ พูดจาขมข่ี
เสมือนเปนผูบอกขุมทรัพย คนอยางนั้น ที่เปนบัณฑิต พึงคบ
เถิด เมื่อคบคนอยางนั้น ยอมดีขึ้น ไมเลวลง”∗

วาตามหลักธรรม ความคิดความเห็น คือ ทิฏฐิ
นั้น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะความคิดความเห็นเปน
ตัวนําการพูดการทํา การประพฤติปฏิบัติ และการดําเนิน
ชีวิตทั้งหมด ถาบุคคลคิดเห็นอยางไร เขาก็ดําเนินชีวิต
ของเขาไปอยางนัน้ ถาสงัคมยอมรบันิยม ยดึถอืตามทฏิฐิ
อยางใด สงัคมกส็รางสรรคสภาพของตนใหเปนตามทฏิฐิ
                                                          
∗ องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓
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อยางนั้น ถาความคิดความเห็นคือทิฏฐิ ตั้งไวผิด วิถีชีวิต
วิถีของสังคมก็ผิดไปตาม ถาความคิด ความเห็นคือทิฏฐิ
ตั้งไวถูกตอง วิถีชีวิต วิถีสังคมก็ดําเนินไปถูกตอง เมื่อ
มองในระดับสังคม บุคคลที่เปนผูนําทางความคิดจึงมี
ความสําคัญมากที่จะชวยใหสังคมนั้นดําเนินไปดวยดี
หรือไม เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงถือวา ถา
ผูนําทางความคิด เปนผูมีความเห็นถูกตองเปนคนมี
สัมมาทิฏฐิ ก็นับวาเปนผูสรางสรรคประโยชนสุขแก
ประชาชน แตถาผูนําทางความคิดเปนผูมีความเห็นผิด
เปนคนมีมิจฉาทิฏฐิ ก็นับวาเปนผูชักนําความเสื่อม
ความพินาศมาใหแกประชาชน

ดังจะเห็นตัวอยางไดในพุทธพจนตอไปนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิด

ขึ้นเพื่อมิใชประโยชน มิใชความสุขแกพหูชน หากแตเพื่อความ
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พินาศ เพื่อเสียประโยชน เพื่อความทุกขแกชนจํานวนมาก แก
เทวะและมนุษยทั้งหลาย เอกบุคคลนั้นไดแก คนมีมิจฉาทิฏฐิมี
ทัศนะวิปริตผิดพลาด เขายอมชักพาพหูชนใหหันออกจากธรรม
ที่ถูกที่ชอบ ใหตั้งอยูในส่ิงที่มิใชธรรม”

“ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิด
ขึ้นเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกพหูชน เพื่อประโยชน เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนจํานวนมาก แกเทวะและมนุษยทั้ง
หลาย เอกบุคคลนั้นไดแก คนมีสัมมาทิฏฐิ มีทัศนะไมวิปริต
ผิดพลาด เขายอมชักนําพหูชนใหออกจากส่ิงที่มิใชธรรม ใหตั้ง
อยูในหลักที่ถูกตองชอบธรรม”∗

                                                          
∗ องฺ.เอก. ๒๐/๑๙๑-๒/๔๔
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- ๖ -

ชีวิตยอมตองอาศัยการสืบเนื่อง
และการสั่งสมประสบการณ

มองในดานสาระสําคัญ ชีวิตของสังคมก็มีสภาพ
คลายกับชีวิตของบุคคล ชีวิตของแตละคนที่จะดําเนินไป
ดวยดี ยอมตองอาศัยความสืบเนื่องติดตอ เชน ความรู
จักพื้นเพภูมิหลังรากฐานความสัมพันธเกี่ยวของแตเดิม
ของตน และการสั่งสมประสบการณตางๆ ตลอดจนถึง
สภาพที่เปนอยูในปจจุบัน

ถามีความรูจักตัวเองตอเนื่องตลอดสายอยางนี้ 
เมื่อประสบสถานการณแปลกใหมที่จะตองแกปญหา
หรือเกี่ยวของก็จะสามารถแกปญหาหรือใชประโยชน
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จากสถานการณนั้น ใหเปนผลดีแกชีวิตของตนไดมากที่
สุด ทั้งนี้เพราะอดีต ปจจุบัน และอนาคต ที่ประกอบเปน
ชีวิตของเขานั้นเชื่อมตอถึงกันหมด เปนเนื้อตัวของชีวิต
อันเดียว บุคคลอยางนี้ ถาเขาดําเนินชีวิตตลอดมาโดยมี
หลักอยางดี หากเขามีอายุยืน ความมีอายุยืนนั้นก็เปน
อายุยืนที่เปนคุณ ยิ่งทําใหชีวิตของเขาพรั่งพรอมชํานาญ
อยูดีและเกื้อกูลแกผูอื่นมากขึ้น

แตถาบังเอิญบุคคลนั้น ประสบอุบัติเหตุหรือได
รับความกระทบกระเทือนอยางใดอยางหนึ่งที่ทําใหเขา
สญูเสยีความรูจกัตวัเองหรอืหมดความทรงจาํ จาํเรือ่งราว
ของตนเองที่ผานมาแลวไมได ชีวิตของเขาจะไมสามารถ
เปนอยูดีโดยสมบูรณหรือเปนชีวิตที่มีประสิทธิภาพดีได
อกีตอไป แมวาเขาจะไดรับการเอาใจใหเรยีนรูประสบการณ
ใหมๆ ในสภาพแวดลอมใหมที่จัดใหอยางดีเพียงไรก็
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ตาม ทั้งนี่เพราะขาดความตอเนื่อง เกิดมีชองวางที่คอย
หลอนและฉงนอยูตลอดเวลา และอวัยวะนอยใหญที่หัด
ใหมเมื่อโต ไมอาจใหคลองแคลวเคยชินกับสภาพแวด
ลอมใหมไดโดยสมบูรณ
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- ๗ -

วัฒนธรรม คือ ความทรงจาํของสังคม
สังคมก็เชนเดียวกัน มีชีวิต มีประสบการณ มี

ความชํานิชํานาญตางๆ ที่สืบทอดตอเนื่องกันมา จําตอง
มีความรูจักตัว และความทรงจําที่เชื่อมโยงอดีต ปจจุบัน
และอนาคตใหถึงกันไดประสบการณ ความชํานิชํานาญ
ความรูจักตัว และความทรงจําตางๆ ของสังคม ก็คือ
วัฒนธรรม ถาวัฒนธรรมสืบทอดตอเนื่องมาดวยดี และ
สังคมสามารถใชประโยชนจากวัฒนธรรมได สังคมนั้นก็
มีชีวิตที่เปนอยูดี มีประสิทธิภาพในการแกปญหาและ
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมใหมๆ อยางไดผลดี ความมีอายุ
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ยืนของสังคมนั้น ก็เปนความมีอายุยืนที่สมบูรณ มีความ
หมายแทจริง

แตถาสังคมไมรูจักวัฒนธรรมของตน สืบตอ
และใชประโยชนจากวัฒนธรรมของตนไมได ตลอดจน
ไมสามารถจัดการหรือเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของตนเอง
ใหถูกตองได สังคมนั้นก็เปนเหมือนบุคคลที่ขาดสมปฤดี
ไมรูจักตัวเอง หรือสูญเสียความทรงจํา จําเรื่องราวของ
ตนเองไมได กลายเปนสังคมที่ขาดประสิทธิภาพในการ
แกปญหา และไมสามารถมีชีวิตที่ดีของตนไดโดย
สมบูรณ แมจะมีอดีตยาวนาน ก็ไมใชเปนความมีอายุยืน
เพราะไมมีพลังตอเนื่องของชีวิต เหมือนกับตองถือวา
อายุขาดตอนไปแลวตั้งตนนับอายุใหม แตก็นับใหมไมได
จริง เหมือนคนที่ฟนจากสลบ แตกลายเปนอัมพาตหรือ
สูญเสียความทรงจําอยางที่กลาวมาแลว

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๕



       

พุทธภาษิตเกี่ยวกับชีวิตและอายุขัย∗

วโย  รตฺตินฺทิวกฺขโย
วัยสิ้นไปตามคืนและวัน

 (๑๕/๑๗๓)

ยํ  ยํ  วิวหเต  รตฺติ  ตทูนนฺตสฺส  ชีวิตํ
วันคืนลวงไป ชีวิตของคนก็พรองลงไป จากประโยชนที่จะทํา

 (๒๖/๓๕๙)

                                                          
∗ คัดจากหนังสือ ‘อมฤตพจนา’ ของพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) จัดพิมพ
โดยมูลนิธิพุทธธรรม ธันวาคม ๒๕๓๒ หนา ๒๐๑–๒๑๓

๓๖  อายุยืนอย่างมีคุณค่า



       

รตฺโย  อโมฆา  คจฺฉนฺติ
คืนวัน ไมผานไปเปลา

 (๒๘/๔๓๙)
อจฺเจนฺติ  กาลา  ตรยนฺติ  รตฺติโย
วโยคุณา  อนุปุพฺพํ  ชหนฺติ
กาลเวลาลวงไป วันคืนผานพนไป
วัยก็หมดไปทีละตอนๆ ตามลําดับ

 (๑๕/๓๐๐)

รูป  ชีรติ  มจฺจานํ นามโคตฺตํ  น  ชีรติ
รูปกายของสตัวยอมรวงโรยไป แตชือ่และโคตรไมเสือ่มสลาย

 (๑๕/๒๑๐)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๗



        

ทหราป จ  เย  วฑุฒฺา เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา
อฑฺฒา เจว  ทลิทฺทา จ สพฺเพ  มจฺจุปรายนา
ทัง้เดก็ ทัง้ผูใหญ ทัง้คนพาล ทัง้บณัฑติ ทัง้คนม ีทัง้คนจน
ลวนเดินหนาไปหาความตายทั้งหมด

 (๑๐/๑๐๘)

น  มิยฺยมานํ  ธนมนฺเวติ  กิฺจิ
เมื่อตาย ทรัพยสักนิดก็ติดตามไปไมได

 (๑๓/๔๕๑)

กาโล  ฆสติ  ภูตานิ สพฺพาเนว  สหตฺตนา
กาลเวลายอมกลนืกนิสตัวทัง้หลาย พรอมกนัไปกบัตัวมนัเอง

   (๗/๓๔๐)

๓๘  อายุยืนอย่างมีคุณค่า



       

ตํ  ตฺเจ  อนุโสเจยฺย ยํ  ยํ  ตสฺส  น  วิชฺชติ
อตฺตานมนุโสเจยฺย สทา  มจฺจุวสํ  ปตฺตํ
ถาบุคคลจะเศราโศกถึงคนที่ไมมีอยูแกตน คือผูที่ตายไป
แลวไซร ก็ควรจะเศราโศกถึงตนเอง ซึ่งตกอยูในอํานาจ
ของพญามัจจุราชตลอดเวลา

(๒๗/๖๑๑)

น  เหว  ติฏ ํ  นาสีนํ น  สยานํ  น  ปตฺถคุ 
อายุสังขาร ใชจะประมาทไปตามสัตวผูยืน นั่ง นอน
หรือเดินอยู ก็หาไม

     (๗/๖๑๒)

ยาวุปฺปตฺติ  นิมิสฺสติ ตตฺราป  สรตี  วโย
วัยยอมเสื่อมลงเรื่อยไป ทุกหลับตา ทุกลืมตา

 (๒๗/๖๑๒)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙



       

ตตฺถตฺตนิ  วตปฺปนฺเถ วินาภาเว  อสํสเย
ภูตํ  เสสํ  ทยิตพฺพํ จวิตํ  อนนุโสจิยํ

เมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอยางนี้ ความพลัดพรากจากกันก็ตอง
มีโดยไมตองสงสัย หมูสัตวที่ยังเหลืออยูควรเมตตา
เอื้อเอ็นดูกัน ไมควรจะมัวเศราโศกถึงผูที่ตายไปแลว

(๒๗/๖๑๓)

ยสฺส  รตฺยา  วิวสาเน อายุ  อปฺปตรํ  สิยา
วันคืนเคลื่อนคลอย อายุเหลือนอยเขาทุกที

 (๒๘/๔๓๗)

มจฺจุนาพฺภหโต โลโก ชราย ปริวาริโต
สัตวโลกถูกมฤตยูห้ําห่ัน ถูกชราปดลอม

 (๒๘/๔๓๙)

๔๐  อายุยืนอย่างมีคุณค่า



       

ยถา  วาริวโห  ปูโร คจฺฉํ  น  ปริวตฺตติ
เอวมายุ  มนุสฺสานํ คจฺฉํ  น  ปริวตฺตติ

แมน้ําเต็มฝง ไมไหลทวนขึ้นที่สูง ฉันใด  อายุของมนุษย
ทั้งหลายยอมไมเวียนกลับมาสูวัยเด็กอีก ฉันนั้น

(๒๘/๔๓๙)
ตสฺมา  อิธ  ชีวิตเสเส
กิจฺจกโร  สิยา  นโร  น  จ  มชฺเช

เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่เหลืออยูนี้ ทุกคนควรกระทํากิจ
หนาที่ และไมพึงประมาท

 (๒๕/๓๘๗)
ปาปฺจ  เม  นตฺถิ  กตํ  กุหิฺจิ
ตสฺมา  น  สงฺเก  มรณาคมาย

ขาพเจาไมมีความชั่ว ซึ่งทําไว ณ ที่ไหนๆ เลย
ฉะนั้น ขาพเจาจึงไมหวั่นเกรงความตายที่จะมาถึง

(๒๘/๑๐๐๐)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑




