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 คณะโยมญาติมิตรไดมีศรัทธามาทําบุญในวันนี้ โดยปรารภ
โอกาสมงคลครบรอบวันเกิด ของคุณหมอ พลโท ดํารงค ธน
ชานันท คุณนงเยาว ธนชานันท และอาจารย ดร.สุรีย ภูมิภมร กับ
ท้ังรวมไปถึง ดร. อรพิน ภูมิภมร ดวย  

แมวาวาระคลายวันเกิดของอาจารย ดร.อรพิน จะผานไป
แลวต้ังแตเดือนท่ีแลว เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ก็ถือวาท้ังสี่ทาน
มารวมทําบุญดวยกัน โดยตรงกับวันเกิดบาง เนื่องในวันเกิดบาง 
นับวาเปนความพรอมเพรียงกัน ซึ่งทางพระเรียกวา “สามัคคี”  

เริ่มตนดี ดวยสามัคคีในบุญกุศล 

 ความพรอมเพรียงกันในวันนี้ มีหลายแง  
๑.  พรอมเพรียงในแงท่ีมีวันเกิดใกลๆกัน เรียกวา รวมกัน

ในแงวันเกิด 

                                                           
∗ สัมโมทนียกถาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการถวายสังฆทานเนื่องในมงคล

วารคลายวันเกิดของ พลโท นพ.ดํารง ธนชานันท คุณนงเยาว ธนชานันท ดร.สุรีย ภูมิภมร 

และในโอกาสแหงปครบ ๕ รอบอายุของ ดร.อรพิน ภูมิภมร ท่ีวัดญาณเวศกวัน ๑๙   

ธ.ค. ๒๕๔๖ 
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๒. พรอมเพรียงในแงของจิตใจ คือ ทุกทานมีจิตใจที่จะ
ทําบุญทํากุศล โดยมีบุญกุศลเปนศูนยกลาง เปนท่ีรวม
ใจ 

๓. พรอมเพรียงในแงวา ทุกทานเปนญาติโยมท่ีไดอุปถัมภ
บํารุงวัดนี้มา แมกระทั่งบวชที่นี่ คือ คุณหมอดํารงค 
ไดอุปสมบทที่วัดนี้ แตพูดงายๆ ก็เปนโยมวัดนั่นเอง  

รวมแลว ก็มีความหมายวา ทุกทานไดรวมกัน ในความ
สามัคคีพรอมเพรียงทุกดานที่วามานั้น 

 ความพรอมเพรียงสามัคคีน้ีเปนธรรมสําคัญ ท้ังทําใหเกิด
กําลัง และทําใหมีบรรยากาศแหงความสุข เมื่อคนเรามีใจพรอม
เพรียงกันดี ก็คือมีมิตรไมตรี มีเมตตา  จิตใจก็มีความสุข และ
บรรยากาศก็ดีไปตาม 

 นอกจากตัวเจาของวันเกิดเองแลว ยังมีญาติมิตรหลายทาน
มารวมทําบุญดวย ก็ถือวามีความสามัคคีพรอมเพรียงกันท้ังสิ้น   

นอกจากพรอมเพรียงกันทางใจแลว ยังมาพรอมเพรียงกัน
ทางกายดวย ใจนั้นพรอมเพรียงกันดวยบุญกุศล สวนกายก็พรอม
เพรียงดวยการมารวมพิธี มาประชุมนั่งอยูดวยกัน 

เมื่อบรรยากาศและกิจกรรมเปนบุญเปนกุศล เปนการ
เริ่มตนท่ีดีอยางนี้ ก็เปนเครื่องสงเสริมชีวิต โดยเปนเครื่องปรุงแตง
ท่ีดี หรือเปนปจจัยอันดีท่ีจะสงเสริมใหชีวิตเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 

 ในการทําบุญวันเกิดปน้ี ถาวาไปแลว บางทานก็ไมตรงวัน
แท ของคุณหมอดํารงคเอง ก็ยังอยูขางหนา คือวันท่ี ๓๑ ธันวาคม  
สวนสองทานที่ตรงก็คอ คุณนงเยาว และอาจารย ดร. สุรีย ตรงกับ



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุต ฺโต) ๓

วันนี้ ๑๙ ธันวาคม และที่ไมตรงอีกทานหนึ่ง ในแงลวงหรือผานไป
แลว คืออาจารย ดร. อรพิน  

 ทีน้ีสําหรับอาจารย ดร.อรพิน ตองถือวาวันเกิดปน้ีเปน
วาระพิเศษ เพราะเหตุวาครบหารอบ มีอายุ ๖๐ ป   

อายุ ๖๐ ปน้ีถือวาเปนปท่ีสําคัญ และนิยมกันวาเปนกาละ
พิเศษ คือพิเศษทั้งในแงของการครบรอบใหญถึงหารอบ และในแง
ของผูทํางานราชการก็เปนวาระเกษียณอายุราชการ   

สําหรับอาจารย ดร. อรพินนี้พอดีวา เกิดเดือนพฤศจิกายน 
การเกษียณก็เลยยืดตอไปอีกหนึ่งป เทากับวากาลเวลาอันสําคัญของ
ดร. อรพิน ศกนี้ มีท้ังหัวปและทายป หัวปก็นับเริ่มท่ีวันเกิด เปนตน
ปของรอบอายุ แลวไปถึงทายปก็คือตอนเกษียณ  

เมื่อเปนวาระสําคัญเชนนี้ ก็ถือเปนโอกาสที่จะอนุโมทนา
พิเศษ แถมจากวันเกิดท่ีเปนวันมีอายุครบหารอบดวย   

วันเกิดครบหารอบเปนเรื่องเกี่ยวกับอายุท่ีสําคัญ และวาที่
จริง ทุกทานที่เปนเจาของวันเกิดมาทําบุญวันนี้ ก็มีอายุใกลๆ กัน 
คือมีอายุอยูในชวงหกสิบป 

ถารูเขาใจ จะอยากใหอายุมาก 
 อายุในชวงหกสิบปเปนกาลเวลาสําคัญท่ีชีวิตกาวเดินหนา

มา เราพูดกันวาชักจะมีอายุมากแลว   
ท่ีจริงนั้น คําวา “อายุมาก” ในภาษาพระนี้ดี แตในภาษาไทย

เราอยากจะใหอายุนอย ในภาษาพระกลับกัน ถาอายุนอยไมดี อายุ
มากจึงจะดี ทําไมจึงวาอยางนั้น  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ขอใหดูในคําใหพรวา อายุ วัณโณ สุขัง พลัง ซึ่งเริ่มท่ีอายุ 
บอกวาใหมีทุกอยางมากๆ มีสุขมากๆ มีกําลังมากๆ มีวรรณะก็มาก 
แลวก็ตองมีอายุมากดวย  

ท่ีวาใหพร อายุ วัณโณ สุขัง พลัง ก็คือบอกวาใหมีอายุมากๆ 
มีวรรณะมากๆ คือสวยงามมาก มีสุขมาก และมีพละกําลังมาก แลว
ทําไมเราไมชอบละ อายุมากๆ เรานาจะชอบ 

ทําไมวาอายุมากดี ก็ตองมาดูคําแปลกอนวาอายุแปลวา
อะไร อายุในภาษาพระนั้น มีความหมายที่ดีมาก ญาติโยมตอง
เขาใจ   

“อายุ” น้ี ถาแปลเปนภาษาไทยงายๆ ก็แปลวา พลังหลอเลี้ยง
ชีวิต หรือปจจัยสงเสริมท่ีจะหลอเลี้ยงใหชีวิตมีความเขมแข็ง และ
ดํารงอยูไดดีอยางมั่นคง เพราะฉะนั้นอายุยิ่งมากก็ยิ่งดี ไมได
หมายความวาเปนชวงเวลาของการเปนอยูวาอยูมานาน แตหมายถึง
ขณะนี้แหละ ถาเรามีอายุมากก็คือ มีพลังชีวิตมาก แสดงวาเราตอง
แข็งแรง เราจึงมีอายุมาก  

เพราะฉะนั้น ทุกคนในแตละขณะนี้แหละ สามารถจะมีอายุ
นอย หรืออายุมากไดทุกคน 

 คนที่เรียกในภาษาไทยวาอายุมาก ก็อาจจะมีอายุของชีวิต
นอย คือมีพลังชีวิตนอยน่ันเอง แตเด็กที่เราเรียกวาอายุนอยก็อาจจะ
มีอายุมาก หมายความวาแกมีพลังชีวิตเขมแข็ง หรือมีปจจัยเครื่อง
หลอเลี้ยงชีวิตอยางดี  

เพราะฉะนั้น ในภาษาพระ ความหมายของการมีอายุนอย 
และอายุมาก จึงไมเหมือนในภาษาไทย 
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เปนอันวา ในที่น้ีเราพูดตามภาษาพระวาอายุมากดี แสดงวา
ชีวิตเขมแข็ง เมื่ออายุมีความหมายอยางนี้แลว เราก็ตองพยายาม
สงเสริมอายุ เพราะฉะนั้นทานจึงสอนวิธีปฏิบัติ คือธรรมะ ท่ีจะทํา
ใหเรามีอายุมาก หรือมีพลังชีวิตเขมแข็ง  

ถาพูดเปนภาษาไทยวาอายุมาก ก็อาจจะรูสึกขัดหู ก็เปลี่ยน
เสียใหมวา มีพลังอายุหรือพลังชีวิตเขมแข็ง 

หาคําตอบใหได วาพลังชีวิตอยูที่ไหน 

 การที่จะมีพลังอายุเขมแข็ง ทําไดอยางไร ก็ตองมีวิธีปฏิบัติ 
และวิธีทําก็มีหลายอยาง หลักอยางหนึ่งทางพระบอกไววาจะทําให
มีอายุยืน การที่จะมีอายุยืนก็เพราะมีพลังชีวิตเขมแข็ง เริ่มดวย 

 ๑. มีความใฝปรารถนา หมายถึงความใฝปรารถนาที่จะทํา
อะไรที่ดีงาม คนเรานั้น ชีวิตจะมีพลังท่ีเขมแข็งได ตองมีความใฝ
ปรารถนาที่จะทําอะไรบางอยาง  

ถาเรามีความใฝปรารถนาที่จะทําอะไรที่ดีงาม หรือคิดวาสิ่ง
น้ีดีงามเราจะตองทํา ฉันจะตองอยูทําสิ่งนี้ใหได ความใฝปรารถนา
น้ีจะทําใหชีวิตเขมแขง็ขึ้นมาทันที พลังชีวิตจะเกิดขึ้น  

เพราะฉะนั้น ในสมัยโบราณ เขาจึงมีวิธีการคลายๆเปน
อุบายใหคนแกหรือทานผูเฒาชรามีอะไรสักอยางที่มุงหมายไวใน
ใจวา ฉันอยากจะทํานั่นทํานี่ และมักจะไปเอาที่บุญกุศล อยางเชน
ในสมัยกอนยังไมมีพระพุทธรูปมากเหมือนในสมัยน้ี ทานมักจะ
บอกวาตองสรางพระ แลวใจก็ไปคิดอยูกับความปรารถนาที่จะ
สรางพระนั้น  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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หรือวาญาติโยมคิดจะทําอะไรที่ดีๆงามๆ  แมแต เ กี่ ย ว กั บ
ลูกหลานวาจะทําใหเขามีความเจริญกาวหนา จะทําอยางนั้นอยางนี้
ใหได   

ใจที่ใฝปรารถนาจะทําสิ่งท่ีดีงามนั้น จะทําใหชีวิตมีพลัง
ขึ้นมาทันที น้ีเปนตัวท่ีหน่ึง เรียกวา “ฉันทะ” คือความใฝปรารถนา
ท่ีจะทําอะไรสักอยางที่ ดีงาม ซึ่งควรจะใหเขมแข็งหนักแนน 
จนกระทั่งวา ถานึกวาสิ่งนั้นดีงามควรจะทําแทๆ อาจจะบอกกับใจ
ของตัวเองวา ถางานนี้ยังไมเสร็จ ฉันตายไมได ตองใหแรงอยางนั้น  

ถามีใจใฝปรารถนาจะทําอะไรที่ดีงามแรงกลา แลวมันจะ
เปนพลังท่ีใหญเปนท่ีหน่ึง เปนตัวปรุงแตงชีวิต เรียกวาอายุสังขาร   

เหมือนอยางพระพุทธเจา แมจะทรงพระชรา เมื่อยังทรงมี
อะไรที่จะกระทํา เชนวาทรงมีพระประสงคจะบําเพ็ญพุทธกิจ ก็จะ
ดํารงพระชนมอยูตอไป ตอนที่ปลงอายุสังขาร ก็คือทรงวางแลว ไม
ปรุงแตงอายุตอแลว  

“อายุสังขาร” แปลวา เครื่องปรุงแตงอายุ คือ หาเครื่องชวย
มาทําใหอายุมีพลังเขมแข็งตอไป วาฉันจะตองทําโนนตองทํานี่อยู 
ถาอยางนี้ละก็อยูไดตอไป    

ขอท่ี ๑ น้ีสําคัญแคไหน ขอใหดูเถิด พระพุทธเจาพอตกลง
วาพระพุทธศาสนามั่นคงพอแลว พุทธบริษัท ๔ เขมแข็งพอแลว 
เขารับมอบภาระไดแลว พระองคก็ทรงปลงอายุสังขาร บอกวา
พอแลว พระองคก็เลยประกาศวา จะปรินิพพานเมื่อน้ันเมื่อน้ี  
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หลักขอน้ีใชไดกับทุกคน ขอท่ี ๑ คือ ตองมีใจใฝปรารถนา
ท่ีจะทําอะไรที่ดีงาม แลวต้ังมั่นไว แตมองใหชัดวา อันนี้ดีแน และ
คิดจะทําจริงๆ 

พอจับแกนอายุได ก็พัฒนาตอไปใหครบชุด 

 ๒. พอมีใจใฝปรารถนาจะทําสิ่งท่ีดีงามนั้นแลว ก็มุงหนา
ไป คือมุงท่ีจุดเดียวน้ัน เดินหนาตอไปในการเพียรพยายามทําสิ่ง
น้ัน ก็ยิ่งมีพลังแรงมากขึ้น ความเพียรพยายามมุงหนากาวไปนี้เปน
พลังท่ีสําคัญ ซึ่งจะไปประสานสอดรับกับขอท่ี ๓ 

 ๓. ใจแนวอยูกับสิ่งท่ีอยากทํานั้น เมื่อแนวแลวก็จดจอ จน
อาจจะถึงขั้นท่ีเรียกวาอุทิศตัวอุทิศใจให  

คนแก หรือคนที่มีอายุมากนั้น ถาไมมีอะไรจะทํา 
๑) มักจะนั่งคิดถึงความหลังหรือเรื่องเกา   
๒) รับกระทบอารมณตางๆ ลูกหลานทําโนนทํานี่ ถูกหูถูก

ตาบาง ขัดหูขัดตาบาง ก็มักเก็บมาเปนอารมณ ทีน้ีก็บนเรื่อยไป ใจ
คอก็อาจจะเศราหมอง 

แตถามีอะไรจะทําชัดเจน ใจก็จะไปอยูท่ีน่ัน คราวนี้ไมวา
จะมีเรื่องอะไรเขามา หรือมีอารมณมากระทบ ก็ไมรับ หรือเขามา
เดี๋ยวเดียวก็ผานหมด ทีน้ีก็สบาย เพราะใจไปอยูกับบุญกุศล หรือ
ความดีท่ีจะทํา น้ีคือไดขอ ๓ แลว ใจจะแนว ตัดอารมณกระทบ
ออกไปหมดเลย   

คนที่มีอายุสูง มักจะมีปญหานี้ คือรับอารมณกระทบ ท่ีเขา
มาทางตา ทางหู จากลูกหลานหรือคนใกลเคียงนั่นแหละ แตถาทํา

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ไดอยางที่วามานี้ ก็สบาย ตัดทุกข ตัดกังวล ตัดเรื่องหงุดหงิดไป
หมด 

 ๔. ใชปญญา เมื่อมีอะไรที่จะตองทําแลวและใจก็อยูท่ีน่ัน 
คราวนี้ก็คิดวาจะทําอยางไร มันบกพรองตรงไหน จะแกไขอยางไร  
ก็วางแผนคิดดวยปญญา ตอนนี้คิดเชิงปญญา ไมคิดเชิงอารมณแลว 
เรียกวาไมคิดแบบปรุงแตง แตคิดดวยปญญา คิดหาเหตุหาผล คิด
วางแผน คิดแกไข คิดปรับปรุง โดยใชปญญาพิจารณา สมองก็ไม
ฝอ เพราะความคิดเดินอยูเรื่อย  

 สี่ขอน้ีแหละ พระพุทธเจาตรัสไวแลว บางทีเราก็ไมไดคิด
วาธรรม ๔ ขอน้ีจะทําใหอายุยืน เพราะไมรูจักวามันเปนเครื่องปรุง
แตงชีวิตหรือปรุงแตงอายุ ท่ีเรียกวาอายุสังขาร  

พระพุทธเจาจึงตรัสไววา ถามีธรรม ๔ ประการนี้แลว อยู
ไปไดจนอายุขัยเลย หมายความวา อายุขัยของคนเราในชวงแตละ
ยุคๆนั้น สั้นยาวไมเทากัน ยุคนี้ถือวาอายุขัย ๑๐๐ ป เราก็อยูไปให
ได ๑๐๐ ป ถาวางใจจัดการชีวิตไดถูกตองแลวและวางไวใหดี ก็อยู
ได   

ธรรม ๔ ประการนี้ พระพุทธเจาตรัสเรียกวา อิทธิบาท ๔ 
ทีน้ีก็บอกภาษาพระให คือ  

๑) ฉันทะ ความใฝปรารถนาที่จะทํา คือความอยากจะทํา
น่ันเอง เปนจุดเริ่มวาตองมีอะไรที่อยากจะทํา ท่ีดีงามและชัดเจน   

๒) วิริยะ ความมีใจเขมแข็งแกรงกลามุงหนาพยายามทําไป 
๓) จิตตะ ความมีใจแนว จดจอ อุทิศตัวต ิ่งนั้น 
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๔) วิมังสา การไตรตรองพิจารณา ใชปญญาใครครวญใน
การที่จะปรับปรุงแกไขทําใหดียิ่งขึ้นไป จนกวาจะสมบูรณ   

สี่ขอน้ีเปนหลักความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ ถา
ญาติโยมที่สูงอายุนําไปใชก็จะเปนประโยชนอยางมาก และรับรอง
ผลไดมาก วันนี้จึงยกหลักธรรมนี้ขึ้นมา  

แมแตลูกหลาน หรือทานที่อายุยังไมสูง ก็ใชประโยชนได 
และควรเอาไปชวยทานผูใหญ คุณปู คุณยา คุณตา คุณยายดวย  

แมเพียงแคขอท่ีใหใจแนวอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเปนบุญ
กุศล เชนระลึกนึกถึงสิ่งท่ีทําไปแลว วาทานไดทําบุญทํากุศลทํา
ความดีอะไรไว ลูกหลานก็คอยยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูด ทําใหใจของ
ปูยาตายายอยูกับสิ่งน้ันท่ีดีงาม ไมใหใจทานไปอยูกับเรื่องที่วุนวาย 
เดือดรอน ขุนมัวเศราหมอง สวนอะไรที่ทําใหใจขุนมัวเศราหมอง 
พอมนัจะเกิดขึ้น เราก็ใชสติกนัออกไปหมดเลย แลวก็หยุด   

สติเปนตัวจับ เหมือนเปนนายประตู พอมีอะไรที่ไมถูกตอง 
ไมดีไมงาม เราจะใหตัวไหนเขาตัวไหนไมเขา เราก็ใชสติน้ันแหละ
จัดการ พอตัวไหนจะเขามา สติก็เจอกอนเพราะเปนนายประตู ตัวน้ี
ไมดีก็กันออกไปเลย ไมใหเขามาสูจิตใจ สวนอันไหนที่ดี ทําให
จิตใจดีงามเบิกบานผองใส ก็เอาเขามา สติก็เปดรับ อยางนี้ก็สบาย 
ชีวิตก็มีความสุขความเจริญงอกงาม 

เม่ืออายุคืบหนา เราก็เติมพลังอายุไปดวย 
วันเกิดเปนวันท่ีเราเริ่มตน วันเกิดคือวันเริ่มตนของชีวิต 

และในแตละปถือวาเปนการเริ่มตนในรอบอายุของปน้ันๆ ท่ีสําคัญ
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ก็คือ ใหนําคติและความหมายของการเกิดนี้มาใชประโยชน วาการ
เกิดของชีวิต ท่ีเราเรียกกันวาเกิดเมื่อวันนั้นปน้ัน อยางนี้เปนการเกิด
ครั้งเดียวของชีวิต   

แตท่ีจริงนั้น ถาวาทางธรรมแลว การเกิดมีอยูทุกเวลา และ
เราก็เกิดอยูตลอดเวลา ท้ังรางกายของเรา และจิตใจของเรา หรือท้ัง
รูปธรรมและนามธรรมหมดทั้งชีวิตนี้ เกิดอยูทุกขณะ  

ในทางรางกาย เราก็มีเซลลเกาและเซลลใหม มันเกิดตอกัน
แทนกันอยูตลอดเวลา  

ทางจิตใจนี่ ทุกขณะก็มีความเกิด ท้ังเกิดดีและเกิดไมดี เมื่อ
โกรธขึ้นมา ท่ีเรียกวาเกิดความโกรธ ก็เปนการเกิดไมดี ถาเกิดความ
อิ่มใจขึ้นมาก็เปนเกิดดี เรียกวาเกิดกุศล เกิดเมตตาขึ้นมา เกิดมีไมตรี 
เกิดศรัทธา เกิดเยอะแยะไปหมด ในใจของเรามีการเกิดตลอดเวลา 
เรียกงายๆวา เกิดกุศล และเกิดอกุศล 

ในเมื่อการเกิดโดยทั่วไปมี ๒ แบบอยางนี้ เราจะเลือกเกิด
แบบไหน เราก็ตองเลือกเกิดกุศล คือตองทําใจใหมีการเกิดท่ีดี
ตลอดเวลา  

เพราะฉะนั้น วันเกิดจึงมีความหมายที่โยงมาใชปฏิบัติได คือทํา
ใหมีการเกิดของกุศล  

ถาทําใจของเราใหเกิดกุศลไดทุกเวลาแลว ชีวิตก็เจริญงอก
งาม เพราะการที่ชีวิตของเราเจริญเติบโตมานี้ ไมใชวาเกิดครั้งเดียว
ในวันเกิดท่ีเริ่มตนชี วิตเทานั้น  แตมันตองมีการเกิดทุกขณะ
ตอจากนั้น ชีวิตจึงเจริญงอกงาม เติบโตขึ้นมาได 
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กุศลคือความดีงามตางๆ เริ่มตนขึ้นในใจ เมื่อเกิดขึ้นมาแลว
มันก็เขาสูความคิด และออกมาสูการพูดการทํา แลวก็เจริญงอกงาม
ตอไป  

การที่มันเจริญงอกงาม ก็คือเกิดบอยๆ เชนใหศรัทธาเกิด
บอยๆ หรือเมตตาเกิดบอยๆ ตอมาศรัทธา หรือเมตตานั้นก็เจริญ 
ขยายงอกงามยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อทําใหเกิดบอยๆ ก็เจริญงอกงาม   

พอเจริญงอกงามแลว ความเกิดของกุศลตัวน้ันก็จะมีการสง
ตอไปใหตัวอื่นรับชวงอีก เชนเมื่อเราเกิดศรัทธาขึ้นมา เราก็อาจจะ
นึกอยากจะทําบุญทํากุศลอยางนั้นอยางนี้ตอไปอีก เรียกวามันเปน
ปจจัยแกกัน ก็หนุนเนื่องกัน  

ฉะนั้น กุศลก็ตาม อกุศลก็ตาม จึงมีความสัมพันธซึ่งกันและ
กัน เปนปจจัยตอกัน พอตัวหน่ึงมาแลว เราก็ทําใหมันเปนปจจัย
ตอไปยังอีกตัวหน่ึง อีกตัวหน่ึงก็ตามมา แลวก็หนุนกันไปๆ คนที่
ฉลาดในกระบวนเหตุปจจัย จึงสามารถทําสิ่งท่ีดีงามใหขยาย
เพ่ิมพูนไดมากมาย ท้ังหมดนี้รวมแลวก็อยูในคําวาเจริญงอกงาม 

เมื่อวันเกิดเปนนิมิตในคติวา เราจะตองทําใหเกิดกุศลในใจ
อยางนี้ เราจึงควรพยายามทําใหเกิดธรรมะเหลานี้ เริ่มดวยเกิด
ฉันทะ คือความใฝปรารถนาจะทําสิ่งท่ีดีงาม แลวก็เกิดวิริยะ คือมี
ความเพียรมุงหนาจะไปทําสิ่งน้ัน และจิตตะ คือความมีใจแนวจอง
จะทําสิ่งนั้น พรอมท้ังวิมังสา ไดแกการใชปญญาพิจารณาไตรตรอง
ในเรื่องท่ีทํานั้น  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



เพิ่มพลังแหงชีวิต ๑๒

สรางสรรคขางใน                                     
ใหสอดคลองกันกบัสรางสรรคขางนอก 

พรอมกันนั้น ควรจะมีอีก ๕ ตัว เพราะวาอาจารย ดร.อรพิน 
มีอายุครบ ๕ รอบ ก็ใหเปนเครื่องหมายของธรรม ๕ อยาง ธรรม ๕ 
อยางที่คูกับอายุ ๕ รอบ เปนตัวอยางของการทําใหเกิดกุศลขึ้นในใจ
ตลอดไปทุกขณะ ถาใครทําได ก็เอามารวมกับอิทธิบาท ๔ เมื่อกี้ 
คราวนี้จะดีใหญเลย   

ธรรม ๕ ตัวน้ีพระพุทธเจาตรัสเสมอ ถือวาเปนธรรมะ
คูชีวิตของทุกทาน เหมือนอยูในใจตั้งแตทานเกิดขึ้นมา ถาใครทํา
ได ชีวิตจะเจริญงอกงาม มีความสุขทุกเวลา และอายุก็จะยืนดวย ๕ 
อยางอะไรบาง 

๑. ทานใหมีความราเริงเบิกบานใจตลอดเวลา เรียกวา
ปราโมทย เปนธรรมที่สําคัญมาก ถือวาเปนธรรมพื้นจิต ถาใครอยาก
เปนชาวพุทธที่ดี ตองพยายามสรางปราโมทยไวประจําใจใหได 

พระพุทธเจาถึงกับตรัสไวในธรรมบทวา “ปาโมชฺชพหุโล 
ภิกฺขุ ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ” ภิกษุผูมากดวยปราโมทย จักกระทํา
ความสิ้นทุกขได ใครท่ีใจมีปราโมทยอยูเสมอ จะหมดความทุกข 
บรรลุนิพพานได 

ชาวพุทธบางทีก็ไมไดนึกถึง มัวไปคิดอะไร จะทําโนนทํานี่
ท่ียากเย็น แตไมไดทําของงายๆ คือปราโมทยในใจของเรานี้  

ใจที่จะไปนิพพานไดตองมีปราโมทย ถาไมมีปราโมทยก็
จะไมไดไป เพราะฉะนั้น ตองทํากับใจของตัวใหไดกอน   



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุต ฺโต) ๑๓

ใจมีปราโมทย คือใจที่ราเริงเบิกบานแจมใส จิตใจที่ไป
นิพพาน เปนใจที่โลงโปรงเบา ไมขุนมัว ไมเศราหมอง ปราโมทย
ทําใหไมมีความขุนมัวเศราหมอง เพราะฉะนั้น ญาติโยมตองทําใจ
ใหไดปราโมทยทุกเวลา คือราเริง เบิกบาน แจมใส เปนพ้ืนจิต
ประจําใจ 

๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้ม ขอน้ีเจาะลงไปในแตละเรื่อง
แตละกิจ เวลาทําอะไร เชนอยางโยมทําครัว เรารูอยูแลววากําลัง
ทําบุญทํากุศล เด๋ียวอาหารเสร็จก็จะไดถวายพระ เลี้ยงพระ พระ
ทานก็จะไดฉัน ฉันแลวทานก็จะไดมีกําลังไปทําหนาที่การงาน ทํา
ศาสนกิจไดเลาเรียนศึกษาปฏิบัติ แหม เราไดมีสวนชวยอุปถัมภ
บํารุงพระพุทธศาสนา เสริมกําลังพระ ใหพระศาสนาเจริญรุงเรือง 
มองเห็นโลงไปหมด การที่เราทําทุกอยางนี่ ก็จะเปนไปเพื่อผลดี
อยางนั้น นึกขึ้นมา ก็อิ่มใจ ปลื้มใจ 

ตอนนี้ปญญาก็มาดวย คือเวลาทําอะไรเราก็มองเห็นวา 
ผลดีๆ จะเกิดอยางนั้นๆ แมแตกวาดบาน ทําครัว หรือลางจาน หรือ
หุงขาว ทุกขณะโยมนึกอยางนี้แลวก็อิ่มใจ ปลื้มใจ เรียกวามีปติ  

เมื่อมีปราโมทยเปนพ้ืนใจแลว ก็ใหมีปติ ไมวาจะทําอะไร
ทุกอยาง แมแตทํางานทําการ  

อยางคุณหมอรักษาคนเปนโรค ทําใหคนเจ็บไขหายปวย
แข็งแรง พอนึกถึงภาพของเขาที่จะแข็งแรง เขาหายปวยสบายแลว ก็
นึกไปถึงสังคมที่ดีเขมแข็ง นึกไปอยางนี้ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



เพิ่มพลังแหงชีวิต ๑๔

อาจารย ดร. สุรีย ไปปลูกตนไม ก็มองเห็นวาจะไดชวย
ประเทศชาติ หรือมาชวยวัดใหเปนที่รื่นรมยรมรื่น เปนที่เชิดชูจิตใจ
คน ใหเขามีความสุข  

เวลาทํางานใจของเราอาจจะเครียดได ใจไมสบาย แตถาเรา
นึกไปไกลโดยมองเห็นผลท่ีจะเกิดขึ้นในทางที่ดี ปติจะเกิด พอปติ
อิ่มใจมาแลว ก็ไดเครื่องบํารุงตัวท่ี ๒  

๓. ปสสัทธิ แปลวาความผอนคลาย ซึ่งเดี๋ยวน้ีตองการกัน
มาก มันตรงขามกับความเครียด คนเดี๋ยวน้ีทํางานแลวเครียด เพราะ
มีความกังวล เพราะมีโลภะ มีโทสะ มีความกระวนกระวาย อะไร
ตางๆ มาก  

แตถาใจนึกถึงผลดีท่ีจะเกิดขึ้น ก็จะทําใหสบายใจ ไมเครียด 
ทํางานดวยความผอนคลาย ใจก็สงบเย็น เปนปสสัทธิ พอใจผอน
คลาย กายก็ผอนคลายดวย  

กายกับใจนี่มีจุดบรรจบกันที่ปสสัทธิ ถากายเครียด ใจก็
เครียด ถาใจเครียด กายก็เครียด ทีน้ีพอใจผอนคลาย กายก็ผอน
คลายดวย เรียกวามีปสสัทธิ 

๔. สุข พอมีปราโมทย มีปติ มีปสสัทธิแลว ก็มีความสุข ซึ่ง
แปลงายๆ วาความฉ่ําชื่นรื่นใจ คือใจมันรื่นสบาย ไมติดขัด ไมมี
อะไรบีบคั้น มันโลง มันโปรง มันคลอง มันสะดวก ตรงขามกับ
ทุกขท่ีมันติดขัด บีบคั้น ขัดของ 

๕. ถึงตอนนี้ใจก็อยูตัว และตั้งมั่น ไมมีอะไรมารบกวน ไม
กระสับกระสาย ไมพลุงพลาน ไมกระวนกระวาย ท่ีวาอยูตัว คือใจ



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุต ฺโต) ๑๕

กําลังคิดจะทําอะไรก็อยูกับสิ่งน้ัน การที่ไมมีอะไรมารบกวนไดเลย 
ใจอยูตัวต้ังมั่นอยางนี้ เรียกวาสมาธิ   

พอใจเปนสมาธิ ซึ่งเปนที่ชุมนุมของสิ่งท่ีดีงาม ธรรมที่เปน
บุญกุศลก็มาบรรจบรวมกันท่ีน่ีหมด  

เปนอันวาธรรม ๕ ตัวน้ี เขากับอายุ ๕ รอบ อาจารยก็เอา
รอบละตัว แลวก็มาบรรจบตอนนี้ใหครบ ๕  

ขอทวนอีกครั้งหนึ่งวา  
 ๑) ปราโมทย ความราเริงแจมใสเบิกบานใจ 
 ๒) ปติ ความเอิบอิ่มใจปลื้มใจ 
 ๓) ปสสัทธิ ความผอนคลาย สงบเย็นกายใจ 
 ๔) สุข ความฉ่ําชื่นรื่นใจ 
 ๕) สมาธิ ความอยูตัวของจิตใจ ท่ีต้ังมั่นสงบแนวแน 
พอได ๕ ตัวน้ีแลว ก็สบายแนเลย หาตัวน้ี ทานเรียกวาธรรม

สมาธิ คือความที่ธรรมะซึ่งเปนองคประกอบสําคัญมาแนวรวมกัน
เรียกวาประชุมพรอม  

ตอจากนี้ก็เกิดจิตตสมาธิ พอจิตเปนสมาธิแลวก็เอามาใช
ชวนเชิญปญญาใหมาทํางานได คือเอามาใชเปนบาทฐานของการ
คิด เมื่อจิตใจผองใส ก็คิดโลง คิดโปรง คิดไดผลดี พระพุทธเจาจึง
ใหใชสมาธิเปนฐานของปญญาตอไป หรือแมจะทํางานทําการ
อะไร ใจเปนสมาธิแลวก็ทําไดผลดี 

ถาปฏิบัติไดอยางนี้ ก็จะเปนการสรางสรรคอยางครบวงจร 
ท้ังสรางสรรคชีวิตจิตใจ และสรางสรรคสังคมไปดวยกัน พรอมกัน 
สรางสรรคขางในสอดคลองกันไปกับการสรางสรรคขางนอก 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



เพิ่มพลังแหงชีวิต ๑๖

เกิดกุศล เปนมงคลมหาศาล 

วันนี้แคโยมไดธรรมะ ๕ ตัวน้ีก็สบายแลว ยังไงๆก็ให ๕ 
ตัวน้ี เกิดในใจเปนประจํา ท่ีวาวันเกิด ก็ขอใหเปนนิมิตหมายวา 
ตอไปนี้ใหเราเกิดกุศลทุกเวลา และกุศลสําคัญท่ีเกิดงายเพราะมัน
อยูในใจแนนอนก็คือ ๕ ตัวน้ี ไดแกปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข 
สมาธิ  

เมื่อมันเกิดขึ้นมาแลว ก็ใหมันไปประสานกับอิทธิบาท ๔ 
คราวนี้ก็เปนชวงยาวเลย วากันนาน  

อิทธิบาท ๔ ก็อยางที่วาแลว เริ่มดวยใจปรารถนาจะทํา
อะไรที่ดีงาม คิดขึ้นมาใหชัด แลวมีความเพียรมุงหนาไปทํามัน มีใจ
อยูกับมัน และใชปญญา ท่ีเรียกวาวิมังสา คิดการ พิจารณาเหตุ
ปจจัย ไมมีอารมณวุนวายเขาไปเกี่ยวของ เมื่อจิตใจไมมีอารมณขุน
มัวและเศราหมอง ก็ไดผลดี ท้ังแกใจของเรา และแกงานที่ทํา 

น่ีคือธรรมะประจําวันเกิด โดยเฉพาะวันเกิดท่ีอายุครบ ๕ 
รอบ ก็ขออนุโมทนาเจาของวันเกิดทุกทานที่ไดมาทําบุญทํากุศล 
โดยถือวา พอทําบุญนี้กุศลก็เริ่มเกิดแลว เขาหลักท่ีบอกไวแลว คือ
ใจที่มีความคิดผุดขึ้นมาวาจะทําบุญ น้ีก็คือ เกิดกุศลแลว  

พอเกิดกุศลวาจะทําบุญ ก็ตองมีศรัทธา ตองมีใจเมตตา เชน
ปรารถนาดีตอพระ ตอพระศาสนา มีใจเมตตาตอญาติมิตร ฯลฯ  

ท้ังนี้ รวมท้ังญาติโยมท่ีมารวมอนุโมทนา ทําบุญ ก็มีไมตรี
จิตเกิดขึ้นในใจ  ลวนแตเกิดดีๆท้ังนั้น  เมื่อเกิดดีแลวก็รักษา
คุณสมบัติท่ีดีท่ีเกิดนี้ไว และพยายามใหมันสงตอหนุนกันไปเรื่อยๆ 
กุศลตางๆ ก็จะเจริญงอกงาม  
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เมื่อจิตใจของเราเจริญงอกงามแลว ชีวิตของเราก็เจริญงอก
งามไปดวย และเมื่อกุศลเจริญงอกงามในชีวิตของเราแลว เพราะมัน
เปนสิ่งท่ีดี เมื่อขยายไปสูผูอื่นก็เกิดเปนความดีในการชวยเหลือ
เอื้อเฟอตอกัน ทําใหอยูรวมกันไดดี ทําใหเกิดความสามัคคีเปนตน 
สังคมก็จะรมเย็นเปนสุข 

ฉะนั้น การเกิดกุศลจึงเปนมงคลที่แท ซึ่งมีคุณมหาศาล ท้ัง
แกชีวิตของตนเองและแกเพ่ือนมนุษยผูอื่นท่ีรวมสังคม ทําใหอยู
ดวยความมีสันติสุขกันตอไป   

วันนี้ อาตมภาพขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง ในการที่ คุณ
หมอ พลโทดํารงค ธนชานันท คุณนงเยาว ธนชานันท อาจารย ดร. 
สุรีย ภูมิภมร และอาจารย ดร. อรพิน ภูมิภมร ไดมาทําบุญเนื่องใน
โอกาสวันเกิด และอนุโมทนาญาติมิตรทุกทานพรอมกันดวย ท่ีได
มารวมบุญรวมกุศลดวยการมีจิตใจเปนสามัคคีดังท่ีกลาวมา  

เปนอันวา ไดท้ังกศุลสวนตนของแตละทานแตละบุคคล 
เชนศรัทธา ฉันทะ เมตตาไมตรี เปนตน และกุศลรวมกัน มีสามัคคี
เปนตน ก็ขอใหบุญกุศลนี้ เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็จงเจริญงอกงาม 
เพ่ิมพูนยิ่งขึ้นไป 

ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย เปนปจจัยอภิบาลรักษา 
พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ ดวยอานุภาพคุณ
พระรัตนตรัย พรอมท้ังบุญกุศล มีศรัทธาและเมตตาเปนตน ท่ีญาติ
มิตรท้ังหลายไดต้ังขึ้นในจิตใจแลว จงเจริญงอกงามขึ้นมา มีกําลัง
อภิบาลรักษาใหทุกทาน เริ่มต้ังแตเจาของวันเกิดเปนตนไป พรอม
ท้ังครอบครัวญาติมิตรทุกคน เจริญงอกงามดวยจตุรพิธพรชัย  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)



เพิ่มพลังแหงชีวิต ๑๘

ขอจงไดมีพลังแหงชีวิต โดยเฉพาะปจจัยเครื่องปรุงแตง
เสริมกําลังชีวิตท่ีเรียกวาอายุน้ัน อันเขมแข็ง เพ่ือจะไดดํารงชีวิตท่ีดี
งาม มีความสุข และสามารถทําประโยชนเกื้อกูลแกเพ่ือนมนุษย 
ต้ังแตครอบครัวของทุกคนเปนตนไป ใหอยูกันดวยความรมเย็น
เปนสุข มีความเจริญสถาพร ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ 

 
 




