
อายุยืนอยางมีคุณคา 
 
 

มีพุทธพจนแหงหนึ่งในอังคุตตรนิกาย ตรัสไววา 
“ธรรม ๕ ประการนี้ เปนสิ่งที่คนปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนของหาไดยากในโลก 

กลาวคือ อายุ วรรณะ สุข ยศ สวรรค” 
“ธรรม ๕ ประการนี้ เราไมกลาววาจะพึงไดมาดวยการออนวอน หรือดวยความปรารถนา 

ถาการไดธรรม ๕ ประการนี้ จะมีไดดวยการออนวอนหรือเพยีงดวยปรารถนาเอาแลวไซร ใครๆ ใน
โลกนี้จะพึงพลาดขาดอะไร” 

“อริยสาวกผูปรารถนาอายุ ไมควรออนวอนหรือมวัเพลิดเพลินกับอายุ เพราะเห็นแกอายุ
นั้นเลย แตอริยสาวกผูปรารถนาอายุ พึงดําเนินตามขอปฏิบัติทีเ่ปนไปเพื่ออายุ เพราะขอปฏิบัติ อัน
เปนไปเพื่ออายุ ที่ดําเนนิตามแลวนั่นแหละ จึงจะเปนไปเพื่อการไดอายุ อริยสาวกนั้นก็จะเปนผูได
อายุไมวาจะเปนของทิพยหรือของมนุษย” 

“อริยสาวกผูปรารถนา วรรณะ สุข ยศ สวรรค ก็ไมควรออนวอนหรือมวัเพลิดเพลินกับ
วรรณะ สุข ยศ สวรรค เพราะเห็นแกวรรณะ สุข ยศ สวรรคนั้นเลย แตอริยสาวกผูปรารถนาวรรณะ 
สุข ยศ สวรรค พึงดําเนินขอปฏิบัติที่เปนไปเพื่อวรรณะ สุข ยศ สวรรค…”∗ 

- ๑ - 

อายุ: พลังขับเคลื่อนชีวิต  
ความมีชีวิตยืนยาว 

 
คําสําคัญที่พึงเนนในโอกาสนี้ คือ ‘อายุ’ อายุนั้น ตามความหมายทั่วไป เชนใน

พจนานุกรมไทย แปลวา เวลาที่ดํารงชีวิตอยู เวลาชั่วชีวิต ชวงเวลานับตั้งแตเกิดหรือมีมาจนถึง
เวลาที่กลาวถึง พูดสั้นๆ วา ชวงเวลาแหงชีวิต หรือชวงชีวิตนับแตเกิดมา แตอายุที่เปนคําเดิมใน
                                                           
∗ องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๔๓/๕๑๕๓ 



ภาษาบาลีมคีวามหมายลึกลงไปอีก หมายถึงเนื้อตัวของชีวิต หรือพลังที่เปนแกนของชวีิต ก็ได คือ 
หมายถึงพลงัที่ทําใหชีวิตสืบตอดําเนินไป หรือพลังที่ชวยใหองคประกอบตางๆ ของชีวิตเจริญงอก
งามขึ้นได ดวยเหตุนี้ ในบาลีมากมายหลายแหงอายุจึงหมายถึงความมชีีวิตยืนยาว หรือการเปนอยู
สืบตอไปไดยาวนาน อยางที่เรียกกันทั่วไปวา ‘อายุยืน’ แมคําวาอายุในพุทธพจนทีย่กมากลาว
ขางตน ก็มีความหมายตามนัยอยางหลังที่ไดเสดงมานี ้

อายุเปนตัวนาํ เปนแกนเปนพื้นฐานรองรับคุณสมบัติอยางอืน่ๆ ทั้งหมด เพราะเหตวุา 
ตอเมื่อยังทรงอายุคือมีชวีิตเปนไปอยู คุณสมบัติอยางอื่นๆ เชน วรรณะ สุข ยศ และความไรโรค 
เปนตน จึงจะมีไดและจงึจะบังเกิดประโยชนแกผูนั้นได ฉะนั้น อายุคือพลังขับเคลื่อนชีวติและความ
มีชีวิตยืนยาว จึงเปนธรรมสําคัญที่คนทั่วไปปรารถนา 

- ๒ - 

ขอปฏิบัติเพื่อใหมีอายุยืน 
ขอปฏิบัติที่จะทําใหมีอายุยืน หรือเรียกอยางสํานวนบาลีวา ปฏิปทาอันเปนไปเพื่อการได

อายุนั้น แยกไดเปน ๒ ดาน คือ ดานรางกายหรือฝายรูปธรรม กับดานจิตใจหรือฝายนามธรรม 
ทางดานรูปธรรม อายุยอมอาศัยความมีรางกายสมบูรณแข็งแรงมีสุขภาพดี ไมมีโรคราย

เบียดเบียน หรือมีโรคเบาบาง การรูจักบํารุงรางกายอยางมิใชปรนเปรอ การระวังรักษาสุขภาพ การ
ปองกันและบําบัดโรค การรูจักบริโภคปจจัยสี่และปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมดวยใชปญญาอยางที่
เรียกวามี ‘โยนิโสมนสิการ’ 

ในทางพระพุทธศาสนา ทานมองเห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพทางกายเพื่อดํารง
อายุไว โดยถือวาเปนสวนประกอบอยางหนึ่งของชีวิตที่ดีในระดับทิฏฐธมัมกิัตถะ คือ ประโยชน
ปจจุบัน ดังตัวอยางพุทธโอวาทที่ประทานแกพระเจาแผนดินแควนโกศล 

เร่ืองมีวา พระเจาปเสนทโิกศลมักเสวยกระยาหารมาก เมื่อไปเฝาพระพุทธเจา จึงประทับ
นั่งอึดอัด ทั้งพระวรกายก็อุยอาย พระพุทธเจาทรงประสงคจะอนุเคราะห จึงตรัสแนะนําดวยพุทธ
โอวาทคาถาหนึ่ง ซึ่งแปลเปนไทยไดความวา 



“คนที่มีสติอยูตลอดเวลา รูจักประมาณในการบริโภค ยอมมีเวทนาเบาบาง แกชา ครอง
อายุอยูไดนาน”∗ 

พระเจาโกศล ทรงใหเด็กหนุมคนหนึง่จําคาถานั้นไว และคอยกลาวในเวลาเสวยทุกคร้ัง 
เปนเครื่องเตอืนพระสติใหทรงยับยั้งไมเสวยเกินประมาณ ตอมาไมนานนักก็ทรงมีพระวรกาย
กระปร้ีกระเปรา ทรงสามารถวิ่งขับจับมาจับกวางได มีพระดํารัสชื่นชมพระมหากรุณาของ
พระพุทธเจาวา ไดทรงอนุเคราะหพระองคทั้งดวยประโยชนทีม่องเห็นและดวยประโยชนทีเ่ลย
สายตา 

พุทธดํารัสที่ตรัสย้ําอยูเสมอก็คือคําแนะนําใหบริโภคสิ่งตางๆ ดวยโยนิโสมนสิการ คอื 
รูจักพิจารณากินใชดวยคํานึงถึงคุณคาที่แทจริงของส่ิงนั้นๆ เพื่อใหพอดีที่จะไมเกิดโทษ แตใหเปน
คุณประโยชน เปนเครื่องสงเสริมชีวิตที่ดีงาม เชน กินอาหารมิใชเพื่อเหน็แกสนุกสนานมัวเมา แต
เพื่อหลอเลี้ยงรางกายใหเปนอยูผาสุก สามารถดําเนินชีวติที่ดีงามประเสริฐได ใชเสื้อผา
เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย เพื่อปองกันและบรรเทาหนาวรอนลมแดด คุมภัย พักผอน ใชชีวิตสวนตัว 
เปนตน มิใชเพื่อฟุงเฟอแขงขัน หรือเมาเกียรติเมายศอวดขมใครๆ ผูใดคุมตนใหปฏิบัติไดตามที่
ปญญาบอกอยางนี้ ทานเรียกวามีนสิสรณปญญา คือ มีปญญาทีท่ําชวีิตใหเปนอิสระ หรือมี
ปญญาพาไปสูความรอด หรือมีปญญาสําหรับปลดปลอยตัวใหเปนอิสระ ถาสามารถปลดปลอย
ตัวใหเปนอิสระไดแลว ก็นับวามีความพรอม หรือมีคุณสมบัติพื้นฐานทีจ่ะไปชวยปลดปลอยผูอื่น
ตอไปไดอยางดี เมื่อชีวติเปนอิสระปลอดโปรง ปราศจากส่ิงบีบคั้น ก็ยอมเกื้อกูลแกการที่อายุจะ
ดํารงอยูไดยืนนาน 

- ๓ - 

ธรรมที่ชวยใหอายุยืน 
พุทธพจนอีกแหงหนึ่ง แสดงขอปฏิบัติที่เกื้อกูลแกอายุ เรียกวา อายุสสะ หรืออายุ

วัฒนธรรม คือ ธรรมที่ชวยใหอายุยืนมี ๕∗ ประการ คือ 

                                                           
∗ สํ.ส. ๑๕/๓๖๕/๑๑๙; ธ.อ. ๖/๑๑๙ 
∗ องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๑๒๕-๖/๑๖๓ 



๑. สัปปายการี สรางสัปปายะ คือทําอะไรๆ ใหเปนที่สบายเกือ้กูลแกสุขภาพ 
๒. สัปปาเย มัตตัญู แมในส่ิงที่สบายนั้น ก็รูจักประมาณ ทําแตพอดี 
๓. ปริณตโภชี บริโภคสิ่งที่ยอยงาย (เชน เคี้ยวใหละเอียด) 
๔. กาลจารี ประพฤติตนใหเหมาะสมในเรื่องเวลา เชน รูจักเวลา ทําถูกเวลา ทําเปนเวลา 

ทําพอเหมาะแกเวลา 
๕. พรหมจารี รูจักถือพรหมจรรยตามควร 
แมวาการบริหาร คือ ปฏิบัติตนในดานกายจะเปนสิ่งสําคัญ แตกายก็เปนเพียงสวนหนึ่ง

ของชีวิต ชีวิตนั้นประกอบดวยรูปและนาม ตองมีทั้งกายและจิต จึงจะมชีีวิตอยูได และกายกับจิต
นั้นยอมสัมพนัธตองอาศัยกันสงผลถึงกัน ในการที่จะมีอายุยนื นอกจากระวังรักษาและบํารุงกาย
แลว ก็จะตองมีขอปฏิบติัทางจิตใจดวย คือจะตองรูจักระวังรักษาบํารุงจติใจของตน เคร่ืองระวัง
รักษาบํารุงจิตใจก็คือคุณธรรม การฝกอบรมจิตใจและเจรญิปญญา 

ในบรรดากุศลธรรมที่เก้ือกูลแกอายุนั้น ขอที่มีผลมากโดยตรงไดแก เมตตาและกรุณา คือ 
ความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรี คือชวยเหลือเกื้อกูล ปราศจากพยาบาทความคิดรายผูกใจเจ็บ
แคน ดํารงในอหิงสา คือ ปราศจากวิหิงสา ไมขมเหงเบียดเบียนผูอ่ืน ไมคิดรายมุงทําลาย 

ดังพุทธพจนวา  
“การที่บุคคลละปาณาติบาต เวนขาดจากการทําลายชีวิต วางทัณฑะ วางศัสตรา มี

ความละอายตอบาป ประกอบดวยเมตตา ใฝใจชวยเหลือเก้ือกูลแกปวงสัตว นี้คือขอปฏิบัติที่
เปนไปเพื่อความมีอายุยนื”∗ 

ความรัก เมตตา ความมีไมตรี ยอมสงเสริมความมีอายุยนืทั้งแกตนเอง และแกผูอื่น 
สําหรับตนเอง เมื่อมีเมตตา จิตใจก็ผองใส สดชื่นเบิกบาน ระบบตางๆ ในรางกายก็ไมตึงเครยีด 
ทํางานคลองแคลวเบาสบาย ชวยใหมสุีขภาพดี เมื่อตางคนตางก็รักใคร ไมเบียดเบียน ไมทําราย
กัน ตางก็มีชวีิตอยูไดยาวนาน เทากับชวยเหลือกันใหอายุยืนไปดวยกัน 

ยิ่งกวานั้น เมื่อมเีมตตากรุณา หันมาเอื้อเฟอเผื่อแผอุดหนุนสงเสริมกัน คนที่สมควรไดรับ
ความชวยเหลือ ก็มีคนชวยเหลือ เชน คนที่ขาดแคลนก็ไดรับการแบงปนดวยการใหอาหารและ
                                                           
∗ ม.อู. ๑๔/๕๘๓/๓๗๗-๘ คลาย ที.ปา. ๑๑/๑๓๖/๑๖๔ 



ปจจัยยังชีพอยางอื่นๆ เมื่อคนขัดสนยากไร ออนแอ ไดรับอาหารและปจจัยยังชีพทําใหเปนอยูได
หรือกลายเปนคนแข็งแรง ก็เทากับไดรับการตออายุใหยืนยาวหรือทําอายุใหมั่นคง เมือ่พระภิกษุผู
เวนจากการประกอบศิลปวิทยาเพื่อหาเลี้ยงชีพ เพราะทําหนาที่ดํารงและสืบทอดธรรมในหมูมนุษย 
ไดรับการอุดหนุนดวยปจจัยสี่ มีภัตตาหารเปนตน ก็เทากับไดรับการถวายอายุใหสามารถบําเพ็ญ
กิจของผูดํารงและสืบทอดธรรมอยูไดตอไป 

สวนทางฝายผูใหหรือผูบํารุงอุดหนุนนั้น ก็ช่ือวาไดประกอบกุศลธรรม ซึ่งกอใหเกิดความ
ปติยินดี และความมีจิตใจเบิกบาน ผองใส เปนพลังสงเสริมอายุ อาสามารถชวยหนนุใหมีอายุยนื
ยาวได เมื่อใหอายุแกผูอื่นแลว ตนเองก็เปนผูไดอายุดวยเชนเดียวกัน 

พุทธพจนที่แสดงอานิสงส เชนนี้มีหลายแหง เปนตนวา 
“ภิกษุทั้งหลาย ผูให เมือ่ใหอาหาร ชื่อวาใหฐานะ ๕ ประการแกผูรับ คือ ใหอายุ ให

วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ คร้ันใหอายุแลวก็เปนผูมีสวนไดอายุดวย”∗ 
เมื่อคนทั่วไปหรือคนสวนใหญ มีไมตรีจิต รักใคร ปรารถนาดีตอกัน กระแสจิตเมตตาก็จะ

แผเอิบอาบซึมซานกระจายไปทั่วทั้งสังคม บันดาลใหเกิดความสงบสุข รูสึกรมเย็นแผปกคลุมอยู
ทั่วไป จะไปไหน ทําอะไร ก็ไมตองคอยเสียวสะดุง หวาดระแวง ในสภาพเชนนี้ ชีวิตดานกายก็
ปลอดภัย จิตใจก็มีสุขภาพสมบูรณ นับวาเปนสภาพอุดมคติของสังคมที่ทางพระพุทธศาสนาจะ
ชี้แนะใหคนนึกถึง เพื่อกระตุนเตือนใหพากันประพฤติธรรม ซึ่งหากเปนไดเชนนี้ คนทั้งหลายก็
ยอมจะมีอายุยืนยาวทั่วกัน และจะยืนยาวยิ่งขึ้นไป∗ ไดผลย่ิงกวายาชูกําลัง หรือยายืดขยายชีวิต
อยางที่เรียกวา ยาอายุวัฒนะในฝายวัตถุ 

- ๔ - 

ความมีอายุยืน มิไดเปนตัวตัดสินคุณคาท่ีแทจริงของชีวิต 
อยางไรก็ดี แมวาความมีอายุยืนจะเปนสภาพที่นาปรารถนาอยางยิ่ง แตในทางธรรม ทาน

มิไดถือวา ความมีอายุยนืนั้นเปนตัวตัดสินคุณคาที่แทจริงของชีวิต เคร่ืองตัดสินคุณคาที่แทจริงของ

                                                           
∗ องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๓๗/๔๔–๔๕; เทียบ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๘/๘๓ 
∗ เชน ที.ปา. ๑๑/๔๗/๘๐ 



ชีวิตนั้น อยูที่วา ระหวางที่อายุยังทรงอยู ไมวาจะส้ันหรือยาวก็ตาม บุคคลไดใชชีวิตนั้นอยางไร คือ 
ไดอาศัยชีวิตนั้นกอกรรมชั่วรายเปนโทษ หรือทําส่ิงที่ดีงามเปนประโยชน พอกพูนอกุศลธรรมหรือ
เจริญกุศลธรรม ปลอยชีวิตใหเปนไปตามอํานาจของอวิชชาตัณหาหรือดําเนินชีวิตดวยปญญาและ
กรุณา ชีวิตที่งอกงามดวยกุศลธรรมอํานวยประโยชนสุขแกตนและผูอื่น แมจะสั้นก็ยังประเสริฐกวา
ชีวิตซ่ึงยืนยาว แตเปนที่ส่ังสมอธรรมและแผขยายความทุกข 

ดังตัวอยางพุทธพจนในธรรมบทคาถาวา 
“ผูใดเกียจคราน หยอนความเพียร ถึงจะมีชีวิตอยูไดรอยปก็ไมดีอะไร ชีวิตของผูมคีวาม

เพียรมั่นคง แมเพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกวา” 
“ผูใดทรามปญญา ไมมีสมาธิ ถึงจะมชีีวิตอยูไดรอยปก็ไมดีอะไร ชีวิตของคนมีปญญา มี

สมาธิ แมเพยีงวันเดียวกย็ังประเสริฐกวา” 
“ผูใดไมเห็นอุดมธรรม ถึงจะมีชีวิตอยูไดรอยปก็ไมดีอะไร ชีวิตของผูเหน็อุดมธรรม แม

เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกวา”∗ 
ชีวิตที่ไรธรรมเปนโทษ ยิ่งอยูนานก็ย่ิงมีโอกาสพอกพูนอกุศลใหหนาแนน และแผขยาย

ทุกขภัยใหมากมายกวางขวางยิ่งขึ้น  
สวนชีวิตที่ชอบธรรมและบําเพ็ญคณุประโยชน แมจะอยูเพียงเวลาสั้นก็ยังมีคณุคามาก 

ดังที่เรียกวาเปนชีวิตอันประเสริฐ หากยิ่งอยูยาวนานมากขึน้ ก็ยิ่งเปนกําลังสงเสริมธรรมใหเขมแข็ง 
และสรางสรรคประโยชนสุขใหพรั่งพรอมยิ่งขึ้นแกพหูชน 

กลาวอีกนัยหนึ่ง โดยเฉพาะสําหรับทานซึ่งเปนผูนําในการเชิดชูธรรมและในงาน
สรางสรรคประโยชนสุข อายุของผูทรงธรรมก็เทากับหรือสวนสําคัญแหงอายุของธรรมที่จะรุงเรือง
อยูในสังคมดวย อายุของผูบําเพ็ญคุณประโยชนก็เทากับเปนสวนสําคัญแหงอายุของประโยชนสุข
ในสังคมนั้นดวย ยิ่งผูทรงธรรมมีอายุยืนเทาใด ก็ยิ่งชวยใหธรรมมีกําลังรุงเรืองอยูในโลกหรือใน
สังคมนั้นยืนนานมากขึน้เทานั้น ย่ิงผูสรางสรรคประโยชนสุขมอีายุยืนนานมากขึ้นเทาใด ก็ย่ิงชวย
ใหประโยชนสุขดํารงอยูในโลกหรือในสังคมนั้น ไดยืนนานมากขึ้นเทานัน้ ดวยเหตุนีอ้ายุของผูทรง
ธรรมและบําเพ็ญประโยชนสุข จึงมีคุณคามาก เพราะมีความหมายสัมพนัธเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั 

                                                           
∗ ขุ.ธ. ๒๕/๑๘/๒๙–๓๐ 



หรืออยางนอยก็เปนเครื่องเกื้อหนุนแกอายุของธรรมและอายุของประโยชนสุขที่จะมีผลตอสังคม
หรือตอประชาชน 

 

- ๕ - 

อัปปมาทธรรม: ตัวเรงเรากุศลธรรมขออืน่ๆ ในการมีอายุยืน 
เทาที่กลาวมาทั้งหมด ในเรื่องขอปฏิบัติเกี่ยวกับอายุและการทําใหอายุยืนนี้ มีขอสรุป

อยางหนึ่ง กลาวคือ ไมวาจะหลีกเลี่ยงเหตุซึ่งจะตัดรอนหรือทอดชีวิตใหส้ัน ก็ดี จะปฏิบัติตาม
วิธีการฝายรูปธรรมในการทําใหมีอายุยืน ก็ดี จะดําเนินตามขอปฏิบัติทางจิตใจเพื่อใหประสบ
อายุวัฒนะ ก็ดี หรือจะทําใหอายุมีคุณคาตลอดเวลาที่ดํารงอยูดวยการทรงธรรมและสรางสรรค
คุณประโยชน ก็ดี ทุกอยางนี้ลวนตองอาศัยกุศลธรรมขอหนึ่งเปนแกน เปนหลักหรือเปนประธาน จงึ
จะสําเร็จได กุศลธรรมขอนั้น ก็คือ ความไมประมาท ซึ่งพระพุทธเจาตรัสวาเปนธรรมเอก เปนตัวนํา
หนาและเปนตัวเรงเราใหกุศลธรรมขออื่นๆ ลุกขึ้นจากความเฉ่ือยชานิ่งเฉย ออกมาสูสนามหรือเวที
แหงปฏิบัติการ 

ความไมประมาท คือ ความไมปลอยตัวใหเลื่อนลอยไรหลัก ไมปลอยใจใหมัวหลงใหล
เพลิดเพลินสยบหยุดเขวหรือเตลิดไป ไมปลอยเวลาใหลวงผานไปเปลาหรือคลาดจากประโยชน ไม
ละเลยโอกาสและกิจที่ควรทําตามจังหวะ ตื่นตัวพรอมอยูเสมอ มีสติ คอยกระตุนเตือนใหทําในที่
ควรทํา ใหเรงรัดในที่ควรเรงรัด ใหปองกันแกไขและใหระวังในที่ควรปองกันแกไข และพึงระวังใหยั้ง
หยุดหรือละเลิกไดในที่ควรยั้งหยุดหรือละเลิก โดยเฉพาะอยางยิ่งคอยชี้บอกเราเตือนใหนําเอา
ธรรมขออื่นๆ ทุกอยางออกมาปฏิบัตใิหตรงตามตําแหนงหนาที่และจุดจังหวะของธรรมนั้นๆ ความ
ไมประมาทมีหนาที่สําคัญอยางนี ้ จึงเปนแกนนําทีจ่ะทําใหการปฏิบัติตามหลักอายุวัฒนธรรม
สําเร็จได ทําใหชีวิตประสบและอํานวยประโยชนสุขทั้งระดับที่ตามองเหน็และระดับที่เลยสายตา∗ 
ตลอดจนทําใหชีวิตเทาทีดํ่ารงอยูตลอดอายุของตน เปนชีวิตที่มีคณุคาอยางสูง แมกระทั่งทําให
ประสบอมตธรรมและทําใหกลายเปนอมตะ 

                                                           
∗ ดู สํ.ส. ๑๕/๓๗๙/๑๒๖; องฺ.ป ฺจก. ๒๒/๔๓/๕๓ 



ดังพุทธภาษติที่วา “ความไมประมาทเปนทางอมตะ ผูไมประมาทยอมไมมีมรณะ”∗ 
ในสมัยปจจบัุน ไดมีประเพณนีิยมในการทําบุญอายุ การทําบุญอายุนั้น เกิดจากการ

ปรารภริเร่ิมของทานเจาของอายุเอง ก็มี เกิดจากญาติมิตรวิสาสิกชนคนที่เคารพนบัถือริเริ่มจัดให 
ก็ม ี

หากวาเกิดจากทานเจาของอายุริเร่ิมจัดขึ้นเอง การทําบุญอายุนั้นก็เปนการแสดงความรู
ตระหนักถึงความสําคัญและใหความสําคัญแกชีวิตของตนซึ่งเปนสิ่งสําคัญ โดยสมควรแก
ความสําคัญและใหความสําคัญแกชีวตินั้น ตลอดจนเปนการระลึกถึงและใหความสําคัญแกบุคคล
ผูมีความเกี่ยวของกับชีวติของตน มบิีดามารดาเปนตน ตลอดถึงบรรพบุรุษที่เหนือขึ้นไป และยอน
ลงมาถึงบุตรภรรยาญาติมิตรบุคคลใกลชิดที่เกื้อกูลแกชีวิตของตน เมื่อระลึกและยอมรับ
ความสําคัญแลว ก็แสดงออกดวยการอุทิศกุศล ใหการสงเคราะห แสดงไมตรีจิต และมีกิจกรรม
สนุกสนานบันเทิงเปนตน สุดแตประเพณีนิยม กําลัง ความดําริริเริ่มและความเหน็สมควร 
นอกจากนั้น ก็เปนโอกาสที่จะทําบญุมทีานเปนตนประกอบกุศลธรรม สรางสมสิ่งที่ดีงามเพิม่พนู
ใหแกชีวิต ซึ่งจะมีผลสะทอนกลับมาใหเกิดความปติยินดี เอิบอิ่ม ผองใส เบิกบานใจ อํานวยผลดี
ทางดานจิตใจ เสริมกําลังอายุตามหลักอายุวัฒนธรรมใหยิ่งขึ้นไปอีก 

หากวา การทําบุญอายุนัน้เกิดจากบคุคลอื่นๆ ริเร่ิมรวมกันจดัให ก็เปนเคร่ืองแสดงยืนยัน
เพิ่มขึ้นอีกอยางหนึ่งวา ทานเจาของวันเกิดนั้นไดมีชีวิตทีเ่ปนคุณประโยชน ซึ่งทําใหผูอ่ืนมองเห็น
คุณคาแหงอายุของตน อยางนอยก็เปนผูมีอุปการะแกหมูชนหรือกลุมบุคคลที่จัดงานใหนั้น ซึ่งมกั
เปนไปตามอตัราสัมพันธระหวางคุณธรรมของผูจัดกับโลกธรรมที่ทานเจาของวันเกิดกําลังประสบ
เสวยอยูในเวลานั้นๆ  

ไมวาการทําบุญอายุนั้น จะจัดขึ้นดวยการปรารภหรือริเริ่มอยางไรก็ตาม ยอมกลายเปน
โอกาสใหบุคคลผูรูจักมนสิการได เจริญอัปปมาทธรรม คือ ความไมประมาท 

เมื่อพจิารณาในดานหนึง่ผูไมประมาทยอมมองเห็นวา การที่ไดเจริญอายุมาจนบรรจบ
ครบรอบปหนึ่งๆ หรือตลอดชวงวัยหนึ่งๆ นั้น นับวาไดผานพนมาแลวดวยดีจากภยันตรายตางๆ 
มากมายที่เปนอุปสรรคและศัตรูตออายุ ตลอดจนไดกาวลวงส่ิงลอเรายั่วยวนตางๆ ที่จะชักจูงให
                                                           
∗ ขุ.ธ. ๒๕/๑๒/๑๘ 



เขวพลาดออกไปจากวิถีทางแหงการตั้งตนไวชอบ สามารถประคับประคองตัวอยูไดในชีวิตที่ดีงาม
ตลอดมา จัดไดวาเปนชัยชนะที่สําคัญอยางหนึ่ง จึงเปนขอทีค่วรปติยินดี ทั้งแกตนเอง และแกเหลา
บุคคลผูหวังดี 

เมื่อไดพิจารณาทบทวนเหตุการณตางๆ อนุสรณถึงอัปปมาทธรรม ซึง่นําตนใหบรรลุ
สวัสดิภาพมาถึงเพียงนี้แลว ก็จะตระหนักเหน็ความสําคัญทีจ่ะต้ังใจบําเพ็ญความไมประมาทนั้น
สืบตอไปขางหนาทั้งในดานที่จะทําใหการดํารงอายุใหยืนยาวดวยอายุวัฒนธรรมทางกายและทาง
ใจ และในดานที่จะทําใหการดํารงอายุของตนนั้นมีคณุคาแกการดํารงอยูของธรรมและประโยชน
สุขในโลกของมนษุย 

ในทางธรรมถือวา ความรูจักคิด หรือคิดเปน หรือรูพิจารณาดวยปญญา เปนหลักสําคัญที่
จะทําใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมนาํไปสูความเห็นถูกตองทีเ่รียกวา ‘สัมมาทิฏฐิ’ 
ตลอดจนความรูแจงหยัง่เห็นสัจธรรมในที่สุด ความรูจักคิด รูจักพิจารณาโดยแยบคายนี้ เรียกชื่อวา 
‘โยนิโสมนสิการ’ บุคคลผูมีความปรารถนาดีและมีความสามารถ ชวยชี้แนะกระตุนเตือนผูอื่นให
เกิดโยนิโสมนสิการ รูจักคิดพิจารณาดวยปญญาอยางถูกตอง ทานเรียกวาเปน ‘กัลยาณมิตร’∗ 
กัลยาณมิตรที่มีลักษณะครบถวนสมบูรณ ทานแนะไววาพึงประกอบดวยคุณสมบัติ ๗ ประการ คือ 

๑. นารัก (ปโย) ใหเกิดความรูสึกสนิทสนมสบายใจอยากเขาไปหา 
๒. นาเคารพ (ครุ) 
๓. นาเจริญใจ (ภาวนีโย) เปนคนฝกหัดขัดเกลาฟนฟูตนอยูเสมอ ทําใหนึกถึง พูดถึงได 

ดวยความภูมิใจ 
๔. รูจักพูด สอนหรือเปนที่ปรึกษาไดดี (วัตตา จ) 
๕. ทนตอถอยคํา (วจนักขโม) รับฟงผูอื่นได ยอมใหวิพากวิจารณ 
๖. ชี้แจงแถลงเรื่องที่ยากลึกซึ้งได และใหเรียนรูเร่ืองราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป (คัมภีรัญจะ กถัง 

กัตตา) 
๗. ไมชักนําไปในเรื่องเสียหาย หรือเหลวไหลไรสาระ (โน จัฏฐาเน นิโยชเย) 

                                                           
∗ องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓ 



กัลยาณมิตรที่มีคุณสมบติัเพียบพรอมเตม็ทีทุ่กขอทุกประการคงจะมิใชหาไดงาย หากพบ
ไดก็ยอมเปนการดี แตคนที่ใฝธรรมแสวงปญญาแทจริง แมจะใฝหากัลยาณมิตร แตก็ยอมจะมิใช
คอยรอหวังพึ่งกัลยาณมิตรอยูโดยไมขวนขวายเพยีรพยายามฝกหัดปรับปรุงตนเอง คนที่มีโยนิโส
มนสิการเปนพื้นเดมิอยูบางแลวนั้น อยาวาถึงจะตองรอใหพบกัลยาณมิตรชนดิที่เพียบพรอม
สมบูรณเลย ขอเพียงใหพบคนมปีญญาก็แลวกัน เขาก็สามารถรับเอาปญญาของคนนั้นมาพัฒนา
ชีวิตของเขาได เอาไปทําประโยชนแกผูอื่นได แมแตถาผูมีปญญานัน้จะมีลักษณะทาทีที่ไมนาพงึ
พอใจแกเขา เขาก็คบหาได รูจักมองในทางที่เปนประโยชน เหมือนดังถือตามพุทธภาษติที่วา 

“พึงมองเห็นคนมีปญญา ที่ชอบชี้โทษ พูดจาขมขี่ เสมือนเปนผูบอกขุมทรัพย คนอยาง
นั้น ที่เปนบณัฑิต พึงคบเถิด เมื่อคบคนอยางนั้น ยอมดีขึ้น ไมเลวลง”∗ 

วาตามหลักธรรม ความคิดความเหน็ คือ ทิฏฐินั้น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะความคิด
ความเหน็เปนตัวนําการพูดการทํา การประพฤติปฏิบัติ และการดําเนินชีวิตทั้งหมด ถาบุคคล
คิดเห็นอยางไร เขาก็ดําเนินชีวิตของเขาไปอยางนั้น ถาสังคมยอมรับนิยม ยึดถือตามทิฏฐิอยางใด 
สังคมก็สรางสรรคสภาพของตนใหเปนตามทิฏฐิอยางนั้น ถาความคิดความเหน็คือทฏิฐิ ตั้งไวผิด 
วิถีชีวิต วิถีของสังคมก็ผิดไปตาม ถาความคิด ความเหน็คือทิฏฐิต้ังไวถูกตอง วิถีชีวิต วิถีสังคมก็
ดําเนินไปถูกตอง เมื่อมองในระดับสังคม บุคคลที่เปนผูนําทางความคิดจึงมีความสําคัญมากทีจ่ะ
ชวยใหสังคมนั้นดําเนินไปดวยดีหรือไม เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงถือวา ถาผูนําทาง
ความคิด เปนผูมีความเห็นถูกตองเปนคนมีสัมมาทิฏฐิ กน็ับวาเปนผูสรางสรรคประโยชนสุขแก
ประชาชน แตถาผูนําทางความคิดเปนผูมีความเห็นผิด เปนคนมมีจิฉาทิฏฐิ ก็นับวาเปนผูชักนาํ
ความเส่ือมความพินาศมาใหแกประชาชน 

ดังจะเหน็ตัวอยางไดในพุทธพจนตอไปนี ้
“ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคล เมื่อเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพื่อมิใชประโยชน มิใชความสุข

แกพหูชน หากแตเพื่อความพินาศ เพือ่เสียประโยชน เพื่อความทุกขแกชนจํานวนมาก แกเทวะและ
มนษุยทั้งหลาย เอกบุคคลนั้นไดแก คนมมีิจฉาทิฏฐิมทีัศนะวิปริตผิดพลาด เขายอมชักพาพหูชนให
หันออกจากธรรมที่ถูกทีช่อบ ใหต้ังอยูในส่ิงที่มิใชธรรม” 

                                                           
∗ องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓ 



“ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคล เมื่อเกิดขึน้ในโลก ยอมเกิดขึน้เพื่อประโยชน เพื่อความสุขแก
พหูชน เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนจํานวนมาก แกเทวะและมนษุยทั้งหลาย เอก
บุคคลนั้นไดแก คนมีสัมมาทิฏฐิ มีทศันะไมวิปริตผิดพลาด เขายอมชักนาํพหูชนใหออกจากสิ่งที่
มิใชธรรม ใหต้ังอยูในหลักที่ถูกตองชอบธรรม”∗ 

- ๖ - 

ชีวิตยอมตองอาศัยการสืบเนื่อง และการสั่งสมประสบการณ 
มองในดานสาระสําคัญ ชีวิตของสังคมกม็ีสภาพคลายกับชีวิตของบุคคล ชีวิตของแตละ

คนที่จะดําเนนิไปดวยดี ยอมตองอาศัยความสืบเนื่องติดตอ เชน ความรูจักพื้นเพภมูหิลังรากฐาน
ความสัมพันธเกี่ยวของแตเดิมของตน และการสั่งสมประสบการณตางๆ ตลอดจนถึงสภาพที่
เปนอยูในปจจุบัน 

ถามีความรูจกัตัวเองตอเนื่องตลอดสายอยางนี้ เมื่อประสบสถานการณแปลกใหมที่
จะตองแกปญหาหรือเกีย่วของก็จะสามารถแกปญหาหรือใชประโยชนจากสถานการณนั้น ใหเปน
ผลดีแกชีวิตของตนไดมากที่สุด ทั้งนี้เพราะอดีต ปจจุบัน และอนาคต ที่ประกอบเปนชีวิตของเขา
นั้นเชื่อมตอถึงกันหมด เปนเนื้อตัวของชีวิตอันเดียว บุคคลอยางนี้ ถาเขาดําเนินชีวิตตลอดมาโดยมี
หลักอยางดี หากเขามีอายุยืน ความมีอายุยืนนัน้ก็เปนอายยืุนที่เปนคุณ ย่ิงทําใหชีวิตของเขาพรั่ง
พรอมชํานาญอยูดีและเกื้อกูลแกผูอ่ืนมากขึน้ 

แตถาบังเอิญบุคคลนั้น ประสบอุบัติเหตุหรือไดรับความกระทบกระเทือนอยางใดอยาง
หนึ่งที่ทําใหเขาสูญเสียความรูจักตัวเองหรือหมดความทรงจํา จําเร่ืองราวของตนเองที่ผานมาแลว
ไมได ชีวติของเขาจะไมสามารถเปนอยูดีโดยสมบูรณหรือเปนชีวิตทีม่ปีระสิทธิภาพดีไดอีกตอไป 
แมวาเขาจะไดรับการเอาใจใหเรียนรูประสบการณใหมๆ  ในสภาพแวดลอมใหมที่จดัใหอยางดี
เพียงไรก็ตาม ทั้งนี่เพราะขาดความตอเนื่อง เกิดมีชองวางทีค่อยหลอนและฉงนอยูตลอดเวลา และ
อวัยวะนอยใหญทีห่ัดใหมเมื่อโต ไมอาจใหคลองแคลวเคยชินกับสภาพแวดลอมใหมไดโดย
สมบูรณ 

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



- ๗ - 

วัฒนธรรม คือ ความทรงจําของสังคม 
สังคมก็เชนเดียวกัน มีชีวิต มีประสบการณ มีความชาํนิชํานาญตางๆ ที่สืบทอด

ตอเนื่องกันมา จําตองมีความรูจักตัว และความทรงจําที่เชือ่มโยงอดีต ปจจุบนั และอนาคตใหถึง
กันไดประสบการณ ความชํานชิํานาญ ความรูจักตัว และความทรงจําตางๆ ของสังคม ก็คือ 
วัฒนธรรม ถาวัฒนธรรมสืบทอดตอเนื่องมาดวยดี และสังคมสามารถใชประโยชนจากวัฒนธรรม
ได สังคมนั้นก็มชีีวิตที่เปนอยูดี มีประสิทธิภาพในการแกปญหาและเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมใหมๆ 
อยางไดผลดี ความมีอายุยืนของสังคมนั้น ก็เปนความมีอายุยนืที่สมบูรณ มีความหมายแทจริง 

แตถาสังคมไมรูจักวัฒนธรรมของตน สืบตอ และใชประโยชนจากวัฒนธรรมของตนไมได 
ตลอดจนไมสามารถจัดการหรือเก่ียวของกับวัฒนธรรมของตนเองใหถูกตองได สังคมนั้นก็เปน
เหมือนบุคคลที่ขาดสมปฤด ี ไมรูจักตัวเอง หรือสูญเสียความทรงจํา จาํเร่ืองราวของตนเองไมได 
กลายเปนสังคมที่ขาดประสิทธิภาพในการแกปญหา และไมสามารถมีชีวิตที่ดีของตนไดโดย
สมบูรณ แมจะมีอดีตยาวนาน ก็ไมใชเปนความมีอายุยนื เพราะไมมีพลังตอเนื่องของชีวิต 
เหมือนกับตองถือวาอายุขาดตอนไปแลวต้ังตนนับอายุใหม แตก็นับใหมไมไดจริง เหมือนคนทีฟ่น
จากสลบ แตกลายเปนอัมพาตหรือสูญเสียความทรงจําอยางที่กลาวมาแลว 

 
พิมพครัง้แรกในหนังสือ ‘อายุวัฒนกถา’ แจกเนื่องในวนัคลายวันเกิด ส.ศิวรักษ ครบรอบ ๕๐ ป ครั้งท่ี ๒ รวมอยูในหนงัสือ ‘คานิยมแบบ
พุทธ’ สํานักพิมพเทียนวรรณ จัดพิมพ กุมภาพนัธ ๒๕๒๘ ในการพมิพครั้งนี ้ไดตัดขอความท่ีเปนเรื่องเฉพาะบุคคลออก 
 

 

- ๘ - 

พุทธภาษิตเก่ียวกับชีวิตและอายุขัย∗ 
วโย  รตฺตินฺทิวกฺขโย 

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



วัยสิ้นไปตามคืนและวัน 
   (๑๕/๑๗๓) 

 

 
 ยํ  ยํ  วิวหเต  รตฺติ   ตทูนนฺตสฺส  ชีวิตํ 

วันคืนลวงไป ชีวิตของคนก็พรองลงไป จากประโยชนที่จะทํา 
  (๒๖/๓๕๙) 

 

 
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 

รูปกายของสัตวยอมรวงโรยไป แตช่ือและโคตรไมเสื่อมสลาย 
  (๑๕/๒๑๐) 

 

 
 ทหราป  จ  เย  วุฑฺฒา เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา 
 อฑฺฒา  เจว  ทลิทฺทา  จ สพฺเพ  มจฺจุปรายนา 

ทั้งเด็ก ทั้งผูใหญ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งคนมี ทั้งคนจน ลวนเดินหนาไปหาความตายทั้งหมด 
  (๑๐/๑๐๘) 

 
 



น  มิยฺยมานํ  ธนมนฺเวติ  กิฺจ ิ

เม่ือตาย ทรัพยสักนิดก็ติดตามไปไมได 
  (๑๓/๔๕๑) 

 
 
 กาโล  ฆสติ  ภูตานิ สพฺพาเนว  สหตฺตนา 

กาลเวลายอมกลืนกินสัตวทั้งหลาย พรอมกันไปกับตัวมันเอง 
    (๗/๓๔๐) 

 
 
 ตํ  ตฺเจ  อนุโสเจยฺย ยํ  ยํ  ตสฺส  น  วิชฺชติ 
 อตฺตานมนุโสเจยฺย สทา  มจฺจุวส ํ ปตฺตํ 

ถาบุคคลจะเศราโศกถึงคนที่ไมมีอยูแกตน คือผูที่ตายไปแลวไซร ก็ควรจะเศราโศกถึงตนเอง ซ่ึงตกอยูใน
อํานาจของพญามัจจุราชตลอดเวลา 
 (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) 

 
 
 ตตฺถตฺตนิ  วตปฺปนฺเถ วินาภาเว  อสํสเย 
 ภูตํ  เสสํ  ทยิตพฺพํ จวิตํ  อนนุโสจิยํ 

เม่ือวัยเสื่อมส้ินไปอยางนี้ ความพลัดพรากจากกันก็ตองมีโดยไมตองสงสัย หมูสัตวที่ยังเหลืออยูควรเมตตา
เอ้ือเอ็นดูกัน ไมควรจะมัวเศราโศกถึงผูที่ตายไปแลว 
 (๒๗/๖๑๓) 



 
 
 ยสฺส  รตฺยา  วิวสาเน อายุ  อปฺปตรํ  สิยา 

วันคืนเคลื่อนคลอย อายุเหลือนอยเขาทุกที 
  (๒๘/๔๓๗) 

 
 
 
 มจฺจุนาพฺภหโต โลโก ชราย ปริวาริโต 

สัตวโลกถูกมฤตยูหํ้าห่ัน ถูกชราปดลอม 
  (๒๘/๔๓๙) 

 
 
 ยถา  วาริวโห  ปูโร คจฺฉํ  น  ปริวตฺตติ 
 เอวมายุ  มนุสฺสานํ คจฺฉํ  น  ปริวตฺตติ 

แมนํ้าเต็มฝง ไมไหลทวนขึ้นที่สูง ฉันใด อายุของมนุษยทั้งหลายยอมไมเวียนกลับมาสูวัยเด็กอีก ฉันน้ัน 
 (๒๘/๔๓๙) 

 
 
 ตสฺมา  อิธ  ชีวิตเสเส 
 กิจฺจกโร  สิยา  นโร  น  จ  มชฺเช 

เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่เหลืออยูน้ี ทุกคนควรกระทํากิจหนาที่ และไมพึงประมาท 
  (๒๕/๓๘๗) 

 
 
 ปาปฺจ  เม  นตฺถิ  กตํ  กุหิฺจิ 
 ตสฺมา  น  สงฺเก  มรณาคมาย 

ขาพเจาไมมีความชั่ว ซึ่งทําไว ณ ที่ไหนๆ เลย  ฉะนั้น ขาพเจาจึงไมหวั่นเกรงความตายที่จะมาถึง 
 (๒๘/๑๐๐๐) 

 
 



ธมฺเม   ิโต  ปรโลก ํ น  ภาเย 

ต้ังอยูในธรรมแลว ไมตองกลัวปรโลก 
  (๑๕/๒๐๘) 
 
 


