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หลักอายุสสธรรม :
อุปกรณรกั ษาสุขภาพแบบองครวมเชิงพุทธ
พระมหาทวี มหาปฺโญ (ละลง)
อาจารยประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ความนำ

บทความเรื่องนี้ เกิดขึ้นจากความสนใจที่จะศึกษาถึงความสำคัญของชีวิตและอายุที่
ปรากฏในคัมภีรพ ระพุทธศาสนา ความสำคัญของการมีอายุยนื ทีป่ รากฏในคัมภีรพ ระพุทธศาสนา
และวิเคราะหอายุสสธรรม ๕ ในฐานะเปนธรรมสนับสนุนใหมอี ายุยนื ทีป่ รากฏในคัมภีรพ ระพุทธ
ศาสนา เพราะเห็นถึงประโยชนและคุณคาของชีวติ และอายุมนุษย กลาวคือ ทัง้ คนและสัตวเมือ่
เกิดมาในโลกนีต้ อ งประกอบดวยชีวติ คือความเปนอยู เพราะทุกชีวติ ตองมีความเปนไปตาง ๆ
เชนการเคลือ่ นไหวตามลักษณะของชีวติ เบือ้ งตนชีวติ คือความเกิด ทีส่ ดุ ของชีวติ คือความตาย ใน
ระหวางความเกิดกับความตายเปนเวลาทีย่ งั มีชวี ติ อยขู องสัตวทงั้ มวล เวลาทีม่ อี ยนู เี้ รียกวา “อายุ”
หมายถึงเวลาทีม่ ชี วี ติ อยใู นโลก ซึง่ เวลาทีม่ ชี วี ติ ของสัตวทงั้ มวลยอมมีไมเทากัน บางคนมีเวลามาก
บางคนมีเวลานอย เมือ่ อายุหมายถึงเวลาทีม่ ชี วี ติ อยใู นโลก การมีชวี ติ ยืนยาวจึงเปนทีป่ รารถนา
ของคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ พระพุทธศาสนาใหความสำคัญแกอายุ และมองวาอายุ คือสมบัตทิ มี่ นุษย
สามารถทำใหยนื ยาวไดถา หากวารจู กั ปฏิบตั ติ อ อายุอยางถูกหลัก โดยการปรับสภาวะสมดุลของ
ทัง้ รางกายและจิตใจใหเหมาะสม เกือ้ กูลแกการทำใหมอี ายุยนื อยางแทจริง อันเปนการเกือ้ กูล
แกชวี ติ เพราะเมือ่ สุขภาพรางกายดีชวี ติ ก็จะยืนยาว ดังนัน้ บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงคเพือ่
วิเคราะหอายุสสธรรม ๕ ในฐานะเปนธรรมสนับสนุนใหมอี ายุยนื ทีป่ รากฏในคัมภีรพ ระพุทธศาสนา
รายละเอียด ดังนี้

หลักอายุสสธรรม : ขอปฏิบตั ทิ เี่ กือ้ กูลแกอายุ

ผลจากการวิเคราะหอายุสสธรรม ๕ ในฐานะเปนธรรมสนับสนุนใหมอี ายุยนื ทีป่ รากฏ
ในคัมภีรพ ระพุทธศาสนา พบวาอายุสสธรรม ๕ หรืออายุสสะ หรืออายุวฒ
ั นธรรม เปนขอ
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ปฏิบตั ทิ เี่ กือ้ กูลแกอายุ ทีม่ คี วามสอดคลองกับหลักไตรสิกขา และแนวทางการรักษาสุขภาพหรือ
ภาวะทีเ่ ปนสุขแบบองครวมใหกบั ระบบของชีวติ ทัง้ ๔ ดาน เปนแนวคิดหรือหลักปฏิบตั ทิ เี่ ชือ่ ม
โยงวิถกี ารดำเนินชีวติ ทีด่ งี ามและถูกตองตามกฏธรรมชาติเขากับประโยชนสขุ อันเปนจุดมงุ หมาย
ของชีวิตไดอยางสอดคลองกัน หลักอายุสสธรรมมี ๕ ประการ คือ ๑) สปฺปายการี สราง
สัปปายะ คือทำอะไรๆ ใหเปนทีส่ บายเกือ้ กูลแกสขุ ภาพ ๒) สปฺปาเย มตฺตฺู แมในสิง่ ทีส่ บาย
นัน้ ก็รจู กั ประมาณ ทำแตพอดี ๓) ปณิตโภชี บริโภคสิง่ ทีย่ อ ยงาย (เชน เคีย้ วใหละเอียด) ๔) กาล
จารี ประพฤติตนใหเหมาะสมในเรือ่ งเวลา เชน รจู กั เวลา ทำถูกเวลา ทำเปนเวลา ทำพอเหมาะ
แกเวลา ๕) พฺรหฺมจารี รจู กั ถือพรหมจรรยตามควร เปนหลักปฏิบตั เิ พือ่ เกือ้ กูลแกการมีอายุยนื
อยางแทจริงของผูคนในยุคปจจุบัน โดยการปลูกฝง พัฒนา และรักษาใหเปนสุขนิสัยอัน
หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมการดำเนินชีวติ ของบุคคล ทีส่ ง ผานความมีอายุและสืบทอดกันมา
ตามกระบวนการของชีวติ จากอดีตมาสปู จ จุบนั และเปนเหตุปจ จัยตอผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ตอไปขางหนา
อีกดวย หากชีวติ ทีผ่ า นมาสรางเหตุปจ จัยไวดี คือเปนกระบวนการชีวติ ทีด่ งี ามและถูกตองแลว
ก็ยอ มสงผลโดยรวมตอชีวติ ในปจจุบนั ใหชวี ติ มีความสุข อันเปนผลจากการมีสขุ ภาพดี มีสภาวะ
สมดุล และมีความสมบูรณขององคประกอบชีวติ ทัง้ ๔ ดานคือ ทางกาย ทางสังคม ทางจิต และ
ทางปญญา กลาวโดยสรุปไดวา แนวทางการรักษาสุขภาพเพือ่ การมีอายุยนื อยางมีคณ
ุ คา โดย
การพัฒนาและปรับสมดุลใหกบั ระบบชีวติ ผานวิถกี ารดำเนินชีวติ อันเปนอยเู ปนไปไดดว ยกิจวัตร
พืน้ ฐานประจำวันทีม่ นุษยกระทำอยแู ลวอยางหลีกเลีย่ งไมไดตลอดชีวติ ของตน หากแตยงั ไมถกู
ตองและสอดคลองกับกฏธรรมชาติ อีกทั้งขาดความสม่ำเสมอและตอเนื่อง จึงสงผลในการ
บัน่ ทอนสุขภาพของระบบชีวติ โดยรวม และยังสงผลไปสวู กิ ฤตทางทรัพยากรธรรมชาติของโลก
ทีเ่ กิดจากการกระทำทีไ่ มถกู ตองและเห็นแกประโยชนตนของมนุษยชาติเปนหลัก และผลทัง้ ปวง
นั้น ก็สะทอนกลับมาเปนเหตุปจจัยสำคัญที่สรางปญหาตอความอยูรอดของชีวิตในฐานะเปน
องคประกอบของกันและกันในระบบธรรมชาติเดียวกันอยางหลีกเลีย่ งไมไดและยากตอการแกไข
อยางยิง่
หลักอายุสสธรรมจึงเปนอุปกรณรกั ษาสุขภาพแบบองครวมเชิงพุทธ โดยหลักธรรมดัง
กลาว มงุ เนนการแกปญ
 หาทีเ่ หตุอนั เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวติ ทีไ่ มถกู ตองไมสอดคลอง
กับกฏธรรมชาติ โดยนำเสนอแนวทางหรือหลักปฏิบตั ทิ มี่ งุ เนนใหเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ งในวิถกี าร
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ดำเนินชีวติ ประจำวัน อันเปนกลไกทีเ่ ปนไปตามกฏธรรมชาติ กลาวคือ มนุษยตอ งเขาไปเกีย่ ว
ของกับทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ ความอยรู อด และมนุษยดำเนินชีวติ ไปโดยสัมพันธกบั เพือ่ นมนุษย
ดวยกันเพือ่ ยังสันติสขุ ใหเกิดขึน้ ตามแนวทาง ๓ ขัน้ ตอนคือ การปลูกฝงสุขนิสยั การพัฒนาสุข
นิสยั และรักษาใหเปนสุขนิสยั ของบุคคลอยางมัน่ คง ไมโนมเอียงไปสคู วามไมถกู ตองอันเกิดมา
จากกระแสหรือคานิยมของโลกที่แวดลอมชีวิต หลักดังกลาวเปนแนวทางคำนึงถึง การสราง
จิตสำนึกเพือ่ ใหมนุษยดำเนินชีวติ ของตนไปพรอมๆ กับการรักษาสมดุลของทรัพยากรทีแ่ วดลอม
และตองอิงอาศัยกันไปตามกฏธรรมชาติ อันประกอบดวย ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ
ทีแ่ วดลอมชีวติ มนุษย และทีส่ ำคัญคือ ทรัพยากรทางปญญาอันเปนหลักคิดหรือแนวปฏิบตั ใิ นการ
ดำเนินชีวติ เพือ่ การมีอายุยนื อยางมีคณ
ุ คา หลักอายุสสธรรมมีเปาหมาย ๓ ประการซึง่ สอดคลอง
กับจุดมงุ หมายของชีวติ กลาวคือ การดำเนินชีวติ ไปสจู ดุ มงุ หมายโดยการสรางประโยชนสขุ ใน
ระดับตางๆ ใหกบั ชีวติ เปาหมาย ๓ ประการ ประกอบดวย (๑) เปาหมายชีวติ แนวตัง้ ประกอบ
ดวย ประโยชนปจ จุบนั (ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน) ประโยชนภายหนา (สัมปรายิกตั ถประโยชน)
และประโยชนอยางยิง่ (ปรมัตถประโยชน) (๒) เปาหมายชีวติ แนวราบ ประกอบดวย ประโยชน
ตน (อัตตประโยชน) ประโยชนผอู นื่ (ปรัตถประโยชน) และประโยชนทงั้ สองฝาย (อุภยัตถประโยชน)
(๓) เปาหมายทีเ่ ปนความสุข ๓ ระดับ คือ ระดับศีล (กามสุข) ระดับสมาธิ (ฌานสุข) และระดับ
ปญญา (นิพพานสุข) ทัง้ นี้ หลักพุทธธรรมทีใ่ ชวดั ผลบุคคลทีบ่ รรลุการศึกษาของชีวติ ทัง้ ๔ ดาน
คือหลักภาวนา ๔ อันประกอบดวย ภาวิตกายคือผมู กี ายทีพ่ ฒ
ั นาแลว ภาวิตศีลคือผมู ศี ลี ทีพ่ ฒ
ั นา
ั นาแลว
แลว ภาวิตจิตคือผมู จี ติ ทีพ่ ฒ
ั นาแลว และ ภาวิตปญญาคือผมู ปี ญ
 ญาทีพ่ ฒ

หลักอายุสสธรรม : ขอปฏิบตั ทิ มี่ งุ กำจัดเหตุแหงความทุกขเพือ่ สรางสุขภาวะให
เกิดกับชีวิต

อายุสสธรรมนอกจากเปนหลักปฏิบตั ทิ สี่ อดคลองกับแนวทางการรักษาสุขภาพของระบบ
ชีวติ แบบองครวมทัง้ ๔ ดานแลว ยังมีความสอดคลองกับหลักอริยสัจ ๔ ซึง่ มงุ กำจัดเหตุแหง
ความทุกขเพือ่ สรางสุขภาพหรือภาวะทีเ่ ปนสุขใหเกิดกับชีวติ เปนธรรมทีส่ ง เสริมอริยมรรค ๘ ซึง่
เปนปฏิปทาเพือ่ นำชีวติ ไปสจู ดุ มงุ หมายสูงสุด และยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา คือไมปฏิบตั แิ บบสุด
โตงหรือยอหยอนเกิดไป ครอบคลุมขอปฏิบตั ดิ า นศีล สมาธิ ปญญา อยางครบถวน กลาวคือ
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หลักอายุสสธรรมขอที่ ๑ เปนการพิจารณาเลือกปจจัยทีม่ คี วามสำคัญตอชีวติ อยางแทจริง ซึง่
สอดคลองกับดานศีล อายุสสธรรมขอที่ ๒,๓,๔ สอดคลองกับดานสมาธิ เปนการสรางภาวะแหง
จิตใจทีบ่ ริสทุ ธิป์ ราศจากกิเลส ในการเขาไปเกีย่ วของกับปจจัยนัน้ ๆ อยางมี สติ สมาธิ และวิรยิ ะ
อยใู นกรอบของคุณคาแท กลาวคือ หลักอายุสสธรรมขอที่ ๒ คำนึงในเชิงปริมาณทีพ่ อเหมาะ
พอดีกบั ความตองการของชีวติ หลักอายุสสธรรมขอที่ ๓ คำนึงในเชิงคุณภาพ มีลำดับขัน้ ตอนที่
ไมยงุ ยากซับซอนอันเปนการรบกวนเปนภาระชีวติ ตองทมุ เทกำลังทัง้ ภายนอกและภายชีวติ เชน
การบริโภคอาหารทีป่ รุงดวยขัน้ ตอนงายๆ ไมจำเปนตองประดับเพือ่ เพิม่ คุณคาเทียมเกินความตอง
การทีแ่ ทจริงของการบริโภค ทีม่ งุ เนนประโยชนทแี่ ทจริงคือการยังอัตภาพของชีวติ ใหดำเนินตอ
ไปได อีกทัง้ เปนอาหารทีย่ อ ยงาย เพือ่ ลดขัน้ ตอนและภาระของระบบภายในรางกายทีต่ อ งทำงาน
หนักเพือ่ การยอยอาหาร และหลักอายุสสธรรมขอที่ ๔ คำนึงในเชิงคุณภาพคือ การปฏิบตั ดิ ว ย
ความตัง้ ใจมัน่ เปนกิจวัตรทีด่ ำเนินอยอู ยางสม่ำเสมอและตอเนือ่ ง ถูกตองถูกเวลาสอดคลองกับ
วิถชี วี ติ ของตน และหลักอายุสสธรรมขอที่ ๕ สอดคลองกับดานปญญา เปนหลักสำคัญทีม่ งุ เนน
การขัดเกลาจิตใจ ดวยการสรางคุณธรรม ศรัทธา และสติปญ
 ญา ใหเกิดขึน้ โดยมีสัมมาทิฏฐิ
หรือปญญาเปนจุดเริม่ ตนของความประพฤติชอบทัง้ ทางกาย วาจา และใจ
มนุษยมปี ญ
 หาชีวติ ทีค่ อยบีบคัน้ ใหเกิดความทุกขขนึ้ ในจิตใจตลอดเวลา ปญหาความทุกข
ใจนีล้ ว นเกีย่ วของกับองคประกอบของชีวติ และสิง่ ทีแ่ วดลอมชีวติ ทีเ่ กิดความขัดของไมสามารถ
เปนองคประกอบทีเ่ ติมเต็มความพรองภายในจิตใจได เพราะลักษณะพืน้ ฐานของชีวติ คือไมมคี วาม
เปนอิสระ เปนองคประกอบทีต่ อ งอิงอาศัยเหตุปจ จัยอืน่ มาประกอบและเกือ้ กูลอยตู ลอดเวลา ตาม
กฏธรรมชาติ สงผลใหชวี ติ มนุษยแวดลอมดวยปญหาในดานตางๆ เชน ปญหาดานสุขภาพของ
รางกาย จิตใจ ปญหาความสัมพันธกบั สังคมหรือเพือ่ นมนุษย และปญหาการบุกรุกทำลายสิง่
แวดลอม เปนตน ปญหาทัง้ หลายเหลานีม้ สี าเหตุมาจากจิตมนุษยขาดการพัฒนาความรใู นระดับ
สติปญ
 ญา กลาวคือ รากฐานแหงแนวความคิดและความประพฤติในการดำเนินชีวติ ไมถกู ตอง
และไมสอดคลองกับกฏธรรมชาติ มนุษยทขี่ าดสติปญ
 ญาเปนเครือ่ งมือกำกับจิตใจจึงตองประสบ
ปญหาทุกขใจอยตู ลอดเวลาอยางหลีกเลีย่ งไมได ดังนัน้ การแกปญ
 หาชีวติ มนุษยทรี่ ากฐานคือ
การแกไขแนวคิดและความประพฤติใหถกู ตอง เปนการพัฒนามนุษยโดยเริม่ จากภายในจิตใจและ
สงผลตอชีวติ ในทางปฏิบตั ติ อ สิง่ ทีแ่ วดลอมชีวติ ภายนอกอยางสอดคลองประสานกัน ดังพุทธพจนที่
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วา “ธรรมทัง้ หลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สำเร็จดวยใจ ถาคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือทำดี
ตามไปดวย เพราะความดีนนั้ สุขยอมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนัน้ ”๑
หลักทางพระพุทธศาสนามงุ เนนการพัฒนาสติปญ
 ญาใหเปนเครือ่ งมือสำคัญของจิตใจ
ในการแกไขปญหาความทุกขของชีวติ และหลักคำสอนยังเปนกระบวนธรรมอยางตอเนือ่ ง คือ
การใชสติปญ
 ญาในการดำเนินชีวติ ภาคปฏิบตั ิ เพือ่ การบรรลุผลอันเปนจุดมงุ หมายของชีวติ อยาง
 ญาในการแกไขปญหาชีวติ นัน้ เปนการกำจัดความทุกขทเี่ หตุ
แทจริง แนวทางการสรางสติปญ
โดยการทำลายความรคู วามเขาใจและความเชือ่ ในสิง่ ทีไ่ มถกู ตองและไมสอดคลองกับความจริง
ของธรรมชาติออกไปจากจิตใจของมนุษยโดยใชสติปญ
 ญาเปนเครือ่ งมือในการบรรลุจดุ มงุ หมาย
ทีแ่ ทจริงของชีวติ ดังพุทธพจนทวี่ า “...ภิกษุทงั้ หลายเมือ่ ดวงอาทิตยกำลังจะอุทยั ยอมมีแสงอรุณ
ขึน้ มากอนเปนบุพนิมติ ฉันใด สัมมาทิฏฐิกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน เปนตัวนำ เปนบุพนิมติ เพือ่ การตรัสรู
อริยสัจ ๔ ประการ”๒
แนวทางดังกลาวนี้ มีรปู แบบและกระบวนการทีส่ อดคลองกับกฎธรรมชาติ คือสอนให
รคู วามเปนไปของสรรพสิง่ ตามความเปนจริงวา ธรรมชาติเปนระบบแหงความสัมพันธของสิง่
ทัง้ ปวงทีเ่ รียกวาทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ ลวนเปนองคประกอบทีอ่ งิ อาศัยอยางเปนเหตุปจ จัยและ
เกื้อกูลตอกัน ภายใตกฎธรรมชาติเดียวกัน ชีวิตมนุษยจึงมีความสำคัญอยางยิ่งในฐานะเปน
ทรัพยากรทีเ่ ปนองคประกอบสำคัญในกระบวนธรรมแหงความสัมพันธตามกฎธรรมชาตินี้
มนุษยในฐานะเปนสิง่ มีชวี ติ ทีม่ จี ติ ครอง เปนสัตวทสี่ ามารถพัฒนาองคความรใู นระดับ
สติปญ
 ญาได ดังนัน้ แนวคิดและพฤติกรรมของมนุษยจงึ เปนกลไกสำคัญทีเ่ ชือ่ มโยงและขับเคลือ่ น
สรรพสิง่ ใหดำเนินความสัมพันธไปตามเจตนารมณของตน สงผลตอความเปลีย่ นแปลงของสรรพ
สิง่ ทีเ่ กีย่ วของเชือ่ มโยงถึงกันอยางเปนเอกภาพภายใตกฎธรรมชาติเดียวกัน โดยการนำประสบ
การณที่สั่งสมผานกาลเวลา มาหลอมรวมกับสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน สรางเปนแนวคิดและ
พฤติกรรมในวิถแี หงการดำเนินชีวติ ดังนัน้ หากมนุษยสามารถเรียนรู เขาใจ และปฏิบตั ติ นได
อยางสอดคลองกับธรรมชาติแลว ความมีอายุของชีวติ และโลกซึง่ มีความเกีย่ วเนือ่ งมาจากอดีต
๑
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒/๒๔.
๒
สํ.ม. (บาลี) ๑๙/๑๑๐๗/๓๗๕, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๗/๖๑๗.
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สปู จ จุบนั และโยงใยขับเคลือ่ นสิง่ ทัง้ ปวงไปสอู นาคตตามเหตุปจ จัยอยางตอเนือ่ งนัน้ จะเปนความ
มีอายุทมี่ คี ณ
ุ คาอยางยิง่ กลาวโดยสรุปไดวา รูปแบบของความมีอายุยนื ทีม่ คี ณ
ุ คานัน้ เกิดจาก
วิถชี วี ติ ของมนุษยทเี่ ปนไปตามเหตุปจ จัยทีม่ คี วามสอดคลองกับกฎธรรมชาติ หากบุคคลสามารถ
ดำเนินชีวติ ไปตามวิถแี หงธรรมชาติในชวงเวลาของชีวติ แลว ก็จะสงผลตอความมีอายุยนื สามารถ
สรางคุณประโยชนใหเกิดขึน้ ไดมากมาย
ความมีอายุเปนเหตุปจ จัยหลักตอความเปนไปของโลกซึง่ ดำเนินไปอยางเปนเหตุเปนผลคู
กับชีวติ มนุษยเสมอ อายุสสธรรมเปนหลักปฏิบตั ทิ ชี่ ว ยขัดเกลามนุษยจากเหตุทแี่ ทจริงภายในจิต
ใจ ใหมงุ ทำความดี ละเวนความชัว่ ทำจิตใจใหบริสทุ ธิ์ เพราะความเปนมนุษยทสี่ มบูรณจะเปน
กลไกหลักทีส่ ำคัญในการขับเคลือ่ นโลกและชีวติ ดังนัน้ หากมนุษยมอี ายุยนื ยาวและประพฤติตนตอ
สิง่ แวดลอมทีเ่ กีย่ วของดวยความดีงามแลว ยอมสงผลอันมีคณ
ุ คาและเปนประโยชนอยางใหญ
หลวงตอสรรพสิง่ กลาวโดยสรุปไดวา หลักอายุสสธรรมเปนหลักธรรมเพือ่ พัฒนาชีวติ มนุษยทงั้
ภายในคือแนวคิดและภายนอกคือความประพฤติทถี่ กู ตอง เพือ่ การมีอายุยนื อยางมีคณ
ุ คา สามารถ
ขับเคลือ่ นโลกและชีวติ ไปในทิศทางทีด่ งี าม

หลักอายุสสธรรม : อุปกรณทางธรรมทีส่ นับสนุนการสรางรูปแบบพฤติกรรมของ
มนุษย

ดังนัน้ แนวทางพัฒนาชีวติ ไปพรอมๆ กับการดำเนินชีวติ ประกอบดวยการพัฒนาแนว
คิดหรือสติปญ
 ญาอันเปนชีวติ ดานใน และการพัฒนาความประพฤติตามแนวคิดนัน้ จึงถือวาเปน
ชีวติ ดานนอก การพัฒนาชีวติ ไปพรอมๆ กับการดำเนินชีวติ ทัง้ สองดานนี้ จะสงผลตอชีวติ ใหเปน
องคประกอบสำคัญในกระบวนความสัมพันธตามธรรมชาติ เพือ่ การมีชวี ติ ยืนยาวอยางมีคณ
ุ คา
แบบองครวม คือครอบคลุมทัง้ ดานรางกาย จิตใจ ปญญา และสังคม โดยใชหลักอายุสสธรรม
ในฐานะเปนอุปกรณทางธรรมทีส่ นับสนุนการสรางรูปแบบพฤติกรรมของมนุษยในลักษณะของ
การบำบัดหรือบรรเทาทุกขของการดำเนินชีวติ และสรางความสุขใหเกิดขึน้ ดวยการสรางรูป
แบบสุขนิสยั ของการบริโภคปจจัยทีส่ ำคัญในวิถชี วี ติ อยางถูกตองและเหมาะสม ประกอบดวยสติ
ปญญา เปนไปเพื่อเกื้อกูลตอชีวิตในทุกๆ ดาน อันสงผลตอการอายุยืนอยางมีคุณคาและมี
วิวฒ
ั นาการไปในทางทีด่ งี ามอันสงผลดีตอ ชีวติ สังคม และสิง่ แวดลอม
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วิถชี วี ติ ทีม่ นุษยทกุ คนปรารถนาก็คอื การมีสขุ ภาพทีส่ มบูรณ มีความปลอดภัย เปนบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ คา คือ เปนทีพ่ งึ่ ของตนเองหรือผอู นื่ ได ทีส่ ำคัญคือความตองการมีอายุทยี่ นื ยาว ดำเนิน
ชีวติ ไปไดอยางกลมกลืนสอดคลองกับวิถแี หงธรรมชาติ หรือกลาวสัน้ ๆ ไดวา มีความสุขกายสบาย
ใจอยางเปนธรรมชาติในวิถชี วี ติ ประจำวัน ลักษณะตามธรรมชาติของชีวติ ทีด่ ี คือ มีการดำรง
อยู มีลมหายใจ สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมตางๆ และสามารถติดตอกับโลกภายนอกไดโดยอาศัย
อายตนะภายใน จะเห็นไดวา ลักษณะทีส่ ำคัญประการหนึง่ ของชีวติ ก็คอื การอาศัยปจจัยสำคัญจาก
ภายนอกเขามาเปนสวนประกอบ เพือ่ ยังอัตภาพของชีวติ ใหเปนไปได ทีเ่ ห็นไดชดั ก็คอื ความตอง
การอากาศเพือ่ การหายใจ ตองการอาหาร ทีอ่ ยอู าศัย เครือ่ งนงุ หม และยารักษาโรค ทีเ่ รียกวา
ปจจัย ๔ เพื่อหลอเลี้ยงชีวิตและบรรเทาทุกขเวทนาอันเกิดจากความหิว ความหนาว และ
ทุกขเวทนาอืน่ ๆ ทีป่ รากฏเปนอาการเบียดเบียนเสียดแทงรางกายอยตู ลอดเวลา เปนตน นอก
จากความตองการปจจัยพืน้ ฐานจำเปนทีห่ ลีกเลีย่ งไมไดดงั ตัวอยางนีแ้ ลว ชีวติ ยังมีความตองการ
ปจจัยอืน่ ๆ อีกมากมายจากธรรมชาติ เพือ่ สงเสริมเกือ้ กูลใหชวี ติ ดำรงอยแู ละสามารถทำการงาน
ไปตามลักษณะธรรมชาติของชีวติ ไดอยางตอเนือ่ ง ดังนัน้ ลักษณะชีวติ ทีด่ ที มี่ นุษยทกุ คนปรารถนา
ก็คอื การมีสขุ ภาพดีไปพรอมๆ กับการดำรงชีวติ อยู เพราะสุขภาพกายและสุขภาพจิต เปนเหตุ
ปจจัยสงเสริมใหมอี ายุยนื ยาวอยางมีคณ
ุ คา และประสบความสำเร็จในการงานตางๆ ของชีวติ
หลักทางพระพุทธศาสนามงุ เนนการพัฒนาจิตใจของบุคคลไปพรอมๆ กับการบริโภค
 ญา รคู ณ
ุ คาของสิง่ ตางๆ ในฐานะทีเ่ ปนเหตุปจ จัย
ปจจัยทีเ่ กือ้ กูลชีวติ คือ การบริโภคดวยสติปญ
ในการดำรงอยขู องชีวติ และโลกตามกฏธรรมชาติ ดังนัน้ จุดมงุ หมายของการบริโภคปจจัยตางๆ
จากธรรมชาติ ก็เพือ่ ยังอัตภาพของชีวติ ใหเปนไปได ไมบริโภคดวยความเปนทาสกิเลสตัณหา ซึง่
เปนการเบียดเบียนทำลายทัง้ ระบบธรรมชาติและชีวติ ตนเอง เมือ่ ชีวติ สามารถดำเนินตอไปได มี
สุขภาพดี และมีอายุยนื ยาว ยอมอำนวยผลตอการประพฤติธรรมตามหลักคำสอนในทางพระพุทธ
ศาสนา ซึง่ เปนหนทางนำชีวติ ใหพน ทุกขไดอยางแทจริง
หลักอายุสสธรรม ๕ ประการเปนหลักปฏิบตั เิ ชิงพุทธ เพือ่ การสรางวิถกี ารดำเนินชีวติ
ที่ มีความสอดคลองกับความจำเปนพืน้ ฐานของชีวติ เชน การบริโภคปจจัย ๔ เปนตน เปนแนว
คิดและหลักประพฤติทางกาย ทางวาจา และทางใจ ทีป่ ระกอบดวยการมีสติปญ
 ญาอยตู ลอด
เวลาในทุกกิจกรรมของชีวติ ประจำวัน การประพฤติตามหลักดังกลาว สงผลใหเกิดความสมบูรณ
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และไดสมดุลของชีวติ และธรรมชาติทเี่ กือ้ กูลไปพรอมๆ กัน กลาวไดวา หลักอายุสสธรรมเปนหลัก
ความประพฤติ หรือการสรางสุขนิสยั ในการเขาไปเกีย่ วของกับปจจัยทีจ่ ำเปนของชีวติ กลาวคือ
เมือ่ ตองเกีย่ วของสัมพันธกบั สิง่ ใดก็ใหพจิ ารณาอยางมีเหตุมผี ล มีจดุ มงุ หมาย เขาใจคุณคาและ
ประโยชนทแี่ ทจริงของสิง่ นัน้ ๆ เปนการบริหารจัดการความคิดอยางสอดคลองประสานกันเพือ่
ความถูกตองและเหมาะสมในทุกๆ ดาน ไมตดั สินใจไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา ซึง่ หลงใหล
ไปตามกระแสโลก โดยขาดสติปญ
 ญาพิจารณาอยางรอบคอบ การซือ้ หาหรือเสพบริโภคอะไร
ก็ตาม ควรมีหลักในการคิดพิจารณากอนตัดสินใจ วาจุดมงุ หมายหรือประโยชนทแี่ ทจริงคืออะไร
เพือ่ ใหไดรบั ประโยชนตามจริง เพราะชีวติ ดำรงอยไู ดในชวงเวลาจำกัด จึงตองดูแลรักษาสุขภาพ
สรางคุณคาและประโยชนสขุ ใหมากทีส่ ดุ กลาวโดยสรุปไดวา หลักอายุสสธรรมเปนการสรางองค
ความรใู นระดับปญญาใหเกิดขึน้ ในจิตใจ สัง่ สมจนเปนอุปนิสยั ทีเ่ ปนไปในทางกุศล หรือเรียกวา
สุขนิสยั เปนหลักปฏิบตั ทิ นี่ ำมาใชไดจริงในชีวติ ประจำวันในทุกๆ เรือ่ ง เพือ่ การมีชวี ติ ยืนอยาง
มีคณ
ุ คา

หลักอายุสสธรรม: ขอปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักธรรมสำคัญ

อายุสสธรรมเปนขอปฏิบตั ทิ สี่ อดคลองกับหลักธรรมสำคัญทีเ่ กีย่ วของกับความประพฤติ
ทีเ่ ปนกุศลและเกือ้ กูลตอความสุขของชีวติ ผานการดำเนินชีวติ ประจำวัน กลาวคือ
(๑) ความสอดคลองของหลักอายุสสธรรมกับหลักสัปปายะ ๗ ในขอนี้ มงุ เนนที่
ความสมบูรณและไดสมดุลของชีวติ เปนหลัก กลาวคือ
หลักอายุสสธรรม ๕ เปนการสรางสุขนิสยั หรือรูปแบบความประพฤติทถี่ กู ตอง เหมาะ
สม และสอดคลองกับธรรมชาติของชีวติ กลาวคือ ชีวติ ซึง่ ประกอบดวยรางกายและจิตใจ ตอง
อาศัยเหตุปจ จัยภายนอกเขามาเกือ้ กูลเพือ่ ใหชวี ติ สามารถทำหนาทีห่ รือทำกิจกรรมตางๆ ใหกบั
ตนเองหรือสวนรวมได เชน การดำรงชีวติ การบรรเทาทุกขเวทนาตางๆ การปฏิบตั ธิ รรม เพือ่
ความพนทุกขตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เปนตน
หลักสัปปายะ ๗ เปนธรรมชาติภายนอกทีเ่ ปนปจจัยสำคัญในวิถชี วี ติ มี ๔ ดานคือ
(๑) ปจจัยเพือ่ การดำรงชีวติ
(๒) ปจจัยเพือ่ การดำเนินชีวติ ในยุคปจจุบนั
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(๓) ปจจัยเพือ่ การอยรู ว มกันของมนุษยและสิง่ แวดลอม
(๔) ปจจัยเพือ่ การพัฒนาชีวติ
ซึง่ ปจจัยสำคัญในวิถชี วี ติ มี ๔ ประเภทนี้ มีความสอดคลองกับหลักสัปปายะ ๗ ประการ
เพราะเปนหลักการสรางสภาพแวดลอมภายนอกทีเ่ กือ้ กูลแกการดำรงชีวติ
ความสอดคลอง หลักอายุสสธรรมเนนการสรางความสอดคลองของธรรมชาติภาย
ใน(รางกายและจิตใจ) ใหมคี วามสัมพันธกบั ธรรมชาติภายนอก เพือ่ เปนเหตุปจ จัยเกือ้ กูลและสง
เสริมตอวิถกี ารดำเนินชีวติ
ประโยชนและคุณคา ประโยชนและคุณคาทีไ่ ดรบั คือ การบำบัดความทุกขของชีวติ
ตัง้ แตการบรรเทาทุกขไปจนถึงความพนทุกขในดานตางๆ
(๒) ความสอดคลองของหลักอายุสสธรรมกับสุขภาวะแบบองครวม ในขอนี้ มงุ
เนนทีม่ งุ เนนทีต่ วั บุคคล สังคมสวนรวม และโลก อยรู ว มกันอยางสันติสขุ กลาวคือ
หลักอายุสสธรรม ๕ เปนหลักอายุสสธรรมคำนึงถึงปจจัยสำคัญในวิถชี วี ติ ๔ ดานคือ
(๑) ปจจัยเพือ่ การดำรงชีวติ
(๒) ปจจัยเพือ่ การดำเนินชีวติ ในยุคปจจุบนั
(๓) ปจจัยเพือ่ การอยรู ว มกันของมนุษยและสิง่ แวดลอม
(๔) ปจจัยเพือ่ การพัฒนาชีวติ
ปจจัยทัง้ ๔ ดานนี้ ครอบคลุมสุขภาพทัง้ ดานรางกายและจิตใจไวอยางครบถวน กลาว
คือ ดานสุขภาพรางกายประกอบดวยสุขภาพทางกายและทางสังคม สวนดานสุขภาพจิตใจ
ประกอบดวยสุขภาพทางจิตและทางปญญา
สุขภาวะแบบองครวม เนนการมีสขุ ภาพหรือสุขภาวะทีด่ ขี องชีวติ ครบทัง้ ๔ ดาน กลาว
คือ
(๑) สุขภาพทางกาย
(๒) สุขภาพทางสังคม
(๓) สุขภาพทางจิต
(๔) สุขภาพทางปญญา
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ความสอดคลอง หลักอายุสสธรรมเนนการสรางความสอดคลองของชีวติ แบบองครวม
คือ ครอบคลุมสุขภาพทัง้ ทางกาย ทางใจ และการอยรู ว มกันของมนุษยและสิง่ แวดลอม ดวย
หลักปฏิบตั ทิ เี่ นนการมีสติปญ
 ญาในการพัฒนาชีวติ ไปพรอมๆ กับการดำเนินชีวติ ไวอยางครอบ
คลุมและครบถวน เพือ่ เกือ้ กูลและสงเสริมตอวิถกี ารดำเนินชีวติ ทัง้ สวนตนและสวนรวม
ประโยชนและคุณคา ประโยชนและคุณคาทีไ่ ดรบั คือ บุคคล สังคม และโลก ซึง่ เปรียบ
ไดกบั ชีวติ รูปแบบหนึง่ มีสขุ ภาพดี มีสนั ติสขุ มีคณ
ุ คา และมีอายุยนื
(๓) ความสอดคลองของหลักอายุสสธรรมกับหลักไตรสิกขา ในขอนี้ มงุ เนนที่
มงุ เนนทีภ่ าพรวมทัง้ หมดซึง่ ครอบคลุมทัง้ ๒ ขอดังกลาวขางตน คือ มงุ เนนการมีชวี ติ ทีส่ มบูรณ
และไดสมดุล บุคคลมีสขุ ภาพดีและเปนคนดีของสังคม สงผลใหโลกมีสนั ติสขุ เพราะเปนการสราง
เหตุปจ จัยทีด่ ใี หกบั ชีวติ และโลก ซึง่ ดำเนินไปอยางเปนเหตุปจ จัยเกือ้ กูลกันภายใตกฏธรรมชาติ
กลาวคือ
หลักอายุสสธรรม ๕ เปนหลักอายุสสธรรมมี ๕ ประการ คือ
(๑) สปฺปายการี สรางสัปปายะ คือทำอะไรๆ ใหเปนทีส่ บายเกือ้ กูลแกสขุ ภาพ
(๒) สปฺปาเย มตฺตฺู แมในสิง่ ทีส่ บายนัน้ ก็รจู กั ประมาณ ทำแตพอดี
(๓) ปณิตโภชี บริโภคสิง่ ทีย่ อ ยงาย (เชน เคีย้ วใหละเอียด)
(๔) กาลจารี ประพฤติตนใหเหมาะสมในเรือ่ งเวลา เชน รจู กั เวลา ทำถูกเวลา ทำเปน
เวลา ทำพอเหมาะแกเวลา
(๕) พฺรหฺมจารี รจู กั ถือพรหมจรรยตามควร
เปนหลักปฏิบตั เิ พือ่ เกือ้ กูลแกการมีอายุยนื อยางแทจริงของผคู นในยุคปจจุบนั
เปนธรรมทีส่ ง เสริมอริยมรรค ๘ ซึง่ เปนปฏิปทาเพือ่ นำชีวติ ไปสจู ดุ มงุ หมายสูงสุด และ
ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา คือไมปฏิบตั แิ บบสุดโตงหรือยอหยอนเกิดไป ครอบคลุมขอปฏิบตั ดิ า น
ศีล สมาธิ ปญญา อยางครบถวน
หลักไตรสิกขา หลักอายุสสธรรมสงเสริมหลักปฏิบตั ไิ ตรสิกขาไดอยางสอดคลองกัน
กลาวคือ
หลักอายุสสธรรมขอที่ ๑ เปนการพิจารณาเลือกปจจัยทีม่ คี วามสำคัญตอชีวติ อยางแท
จริง ซึง่ สอดคลองกับดานศีล
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อายุสสธรรมขอที่ ๒, ๓, ๔ สอดคลองกับดานสมาธิ เปนการสรางภาวะแหงจิตใจที่
บริสทุ ธิป์ ราศจากกิเลส ในการเขาไปเกีย่ วของกับปจจัยนัน้ ๆ อยางมี สติ สมาธิ และวิรยิ ะ อยู
ในกรอบของคุณคาแท กลาวคือ
หลักอายุสสธรรมขอ ๒ คำนึงในเชิงปริมาณทีพ่ อเหมาะพอดีกบั ความตองการของชีวติ
หลักอายุสสธรรมขอที่ ๓ คำนึงในเชิงคุณภาพ มีลำดับขัน้ ตอนทีไ่ มยงุ ยากซับซอนอัน
เปนการรบกวนเปนภาระชีวติ ตองทมุ เทกำลังทัง้ ภายนอกและภายชีวติ เชน การบริโภคอาหาร
ทีป่ รุงดวยขัน้ ตอนงายๆ ไมจำเปนตองประดับเพือ่ เพิม่ คุณคาเทียมเกินความตองการทีแ่ ทจริงของ
การบริโภค ทีม่ งุ เนนประโยชนทแี่ ทจริงคือการยังอัตภาพของชีวติ ใหดำเนินตอไปได อีกทัง้ เปน
อาหารทีย่ อ ยงาย เพือ่ ลดขัน้ ตอนและภาระของระบบภายในรางกายทีต่ อ งทำงานหนักเพือ่ การ
ยอยอาหาร
หลักอายุสสธรรมขอที่ ๔ คำนึงในเชิงคุณภาพคือ การปฏิบตั ดิ ว ยความตัง้ ใจมัน่ เปน
กิจวัตรทีด่ ำเนินอยอู ยางสม่ำเสมอและตอเนือ่ ง ถูกตองถูกเวลาสอดคลองกับวิถชี วี ติ ของตน
และหลักอายุสสธรรมขอ ๕ สอดคลองกับดานปญญา เปนหลักสำคัญทีม่ งุ เนนการขัด
เกลาจิตใจ ดวยการสรางคุณธรรม ศรัทธา และสติปญ
 ญา ใหเกิดขึน้ โดยมีสมั มาทิฏฐิหรือปญญา
เปนจุดเริม่ ตนของความประพฤติชอบทัง้ ทางกาย วาจา และใจ
ความสอดคลอง หลักอายุสสธรรมเนนการสรางความสอดคลองของพฤติกรรมทางกาย
วาจา ใจ ของบุคคล กลาวคือ เปนการสรางจิตสำนึกในการทำหนาทีแ่ ทจริงของชีวติ ผานความ
ประพฤติของตนทีด่ ำเนินอยเู ปนกิจวัตรประจำวัน ใหมคี วามสมบูรณพรอมตามหลักไตรสิกขา ซึง่
เปนการศึกษาและอบรมฝกฝนเพือ่ พัฒนาศักยภาพของชีวติ ทัง้ ทางรางกายและจิตใจ ครอบคลุม
ทัง้ ดานศีล สมาธิ และปญญา เพือ่ นำชีวติ ไปสคู วามพนทุกขอยางสิน้ เชิงถาวรหรือนิพพาน
ประโยชนและคุณคา ประโยชนและคุณคาทีไ่ ดรบั คือ การบำบัดความทุกขของชีวติ
บุคคล สังคม และโลก ตัง้ แตการบรรเทาทุกขไปจนถึงความพนทุกขอยางสิน้ เชิงถาวร สงผลให
สิง่ ตางๆ ในระบบธรรมชาติเดียวกัน ตัง้ แตระดับชีวติ ไปจนถึงบุคคล สังคม และโลก ซึง่ เปรียบ
ไดกบั ชีวติ รูปแบบหนึง่ มีสขุ ภาพดี มีสนั ติสขุ มีคณ
ุ คา และมีอายุยนื
จะเห็นไดวา สุขภาพหรือภาวะทีเ่ ปนสุขอันเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คอื
ภาวะทีป่ ราศจากความทุกขในระดับตางๆ สวนเปาหมายสูงสุดตามคำสอนในพระพุทธศาสนาก็คอื
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ภาวะพนทุกขอยางสิน้ เชิงถาวรหรือนิพพาน ดังนัน้ การสรางภาวะแหงความสุขใหเกิดขึน้ กับชีวติ
นัน้ ตองมีรากฐานมาจากความรคู วามเขาใจธรรมชาติทแี่ ทจริงของสรรพสิง่ ทัง้ หลาย ดำรงชีวติ
อยอู ยางรเู ทาทันความทุกขและพัฒนาความสุขทีแ่ ทจริงใหเกิดขึน้ ดวยการสรางสุขนิสยั ทีเ่ ปนเหตุ
ปจจัยเกือ้ กูลตอชีวติ เพือ่ ใหการดำเนินชีวติ สอดคลองกับธรรมชาติ ผทู สี่ ามารถดำเนินชีวติ ไปโดย
ไมแปลกแยกหรือขัดแยงกับกฏธรรมชาติ จึงเปนผทู สี่ ามารถกำหนดทาทีของชีวติ และดำรงชีวติ
อยางมีความสุขทีแ่ ทจริงได

บทสรุป
กลาวโดยสรุปไดวา มนุษยเปนทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี วามเปนอยเู ปนไปอยางเกือ้ กูลกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ๆ ภายใตกฏธรรมชาติเดียวกันอยางหลีกเลีย่ งไมได มนุษยและสิง่ ทัง้ ปวง
จึงตองดำรงอยอู ยางเกือ้ กูลตอกัน เพือ่ ยังประโยชนสขุ ใหเกิดขึน้ กับชีวติ และสงผลใหการดำเนิน
ชีวติ เปนไปอยางตอเนือ่ งและราบรืน่ ในวิถชี วี ติ ประจำวัน ไมขดั แยงและไมเบียดเบียนทรัพยากร
ธรรมชาติ อันหมายถึงชีวติ มนุษยและสิง่ ทีแ่ วดลอมชีวติ หรือโลกนัน่ เอง ดังนัน้ การสรางสุขนิสยั
ทีถ่ กู ตอง เอือ้ ตอความเปนอยเู ปนไปอันเปนพืน้ ฐานทีส่ ำคัญของชีวติ ทีเ่ ขาไปเกีย่ วของอยางรเู ทา
ทันเพือ่ การใชสอยและการอนุรกั ษประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติอยางรคู ณ
ุ คาและประสาน
ุ
สอดคลองกับกฏธรรมชาติ เพราะหลักพืน้ ฐานทีส่ ำคัญในการปฏิบตั เิ พือ่ การมีอายุยนื อยางมีคณ
คาก็คอื การรักษาสมดุลของธรรมชาติภายในและสิง่ ทีแ่ วดลอมภายนอกของชีวติ มนุษยใหมคี วาม
สอดคลองเปนหนึง่ เดียวภายใตกฏธรรมชาติเดียวกัน
อายุสสธรรมเปนแนวคิดหรือหลักปฏิบตั เิ พือ่ สรางสุขนิสยั ทีค่ รอบคลุมกระบวนการดำเนิน
ชีวติ ทัง้ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพือ่ ตอบสนองตอความตองการพืน้ ฐานทีจ่ ำเปนทีม่ อี ยคู ู
กับชีวติ ตลอดเวลาตามธรรมชาติของชีวติ โดยคำนึงถึงความประพฤติชอบ การมีสขุ ภาพสมบูรณ
โดยการสรางสมดุลตามกฏธรรมชาติแบบองครวม อันประกอบดวยรางกาย จิตใจ สังคม และ
ปญญา หลักพระพุทธศาสนากลาวถึงกระบวนการของชีวติ วาเปนไปตามกฏธรรมชาติ กลาว
คือ ชีวติ มีลกั ษณะเปนองคประกอบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามเหตุปจ จัยอยทู กุ ขณะ ดังนัน้ การสราง
เหตุปจ จัยทีด่ ใี หกบั กระบวนการดำเนินชีวติ นัน้ จึงมีความสำคัญอยางยิง่ สำหรับมนุษยแลวการ

หลักอายุสสธรรม : อุปกรณรกั ษาสุขภาพแบบองครวมเชิงพุทธ
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สรางสุขนิสยั เพือ่ การบริหารและควบคุมพฤติกรรมทีแ่ สดงออกอยตู ลอดเวลาจึงถือไดวา เปนราก
ฐานของชีวติ เปนการสรางปจจัยแวดลอมและเกือ้ หนุนกระบวนการดำเนินชีวติ ใหเปนไปอยาง
พอเหมาะพอดี โดยคำนึงถึงความสมดุลของธรรมชาติภายในชีวติ และธรรมชาติภายนอกชีวติ ซึง่
เกีย่ วของสัมพันธกนั ตามกฏธรรมชาติเปนสำคัญ ดวยการสรางองคความรหู รือหลักคิดทีม่ สี ติ
ปญญากำกับกระบวนการรับรซู งึ่ มีจดุ เริม่ ตนจากผัสสะ เพือ่ การรเู ทาทันความจริงของชีวติ ในฐานะ
เปนองคประกอบหรือทรัพยากรของธรรมชาติที่ตองเขาไปเกี่ยวของกับทรัพยากรอื่นๆ ใน
กฏธรรมชาติเดียวกันอยางหลีกเลีย่ งไมได กลาวคือ หลักพืน้ ฐานของชีวติ เกิดจากองคประกอบ
ขันธ ๕ ตามเหตุปจ จัย และชีวติ ก็ตอ งพึง่ พาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ๆ ตามกฏธรรมชาติ
อยตู ลอดเวลา อันมี อากาศ น้ำ อาหาร เปนตน เพราะเปนองคประกอบจากธรรมชาติภายนอก
ทีส่ ำคัญตอความอยรู อดของชีวติ ในระดับพืน้ ฐาน นอกจากนีย้ งั มีปจ จัยทีส่ ำคัญอืน่ ๆ อันไดแก ที่
อยอู าศัย เครือ่ งนงุ หม ยารักษาโรค เปนตน องคประกอบดังกลาวนี้ ลวนเปนปจจัยเกือ้ หนุนให
ชีวิตอยูรอดภายใตกฏธรรมชาติ เปนปจจัยใหชีวิตสามารถทำหนาที่เปนอุปกรณในการบรรลุ
ประโยชนสขุ ดานตางๆ ของชีวติ ทีม่ จี ดุ มงุ หมายแตกตางกันไปตามเหตุปจ จัยของแตละบุคคล เชน
สภาพโดยรวม กำลังกาย กำลังใจ และสติปญ
 ญา เปนตน แตทงั้ นีท้ กุ ชีวติ ลวนมีจดุ มงุ หมายสูง
สุดทีเ่ หมือนกัน คือความพนทุกขอยางสิน้ เชิงถาวรหรือพระนิพพาน นัน่ เอง
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