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คํานํา
ปจจุบนั นี้ คนทีเ่ รียกตัววาเปนชาวพุทธโดยมาก เหมือนเปนคนไม
มีหลัก ดังจะมีลทั ธิวา ชาวพุทธเปนคนอิสระเสรี จะเชือ่ ถือหรือประพฤติ
ตัวอยางไรก็ได
แทจริงนัน้ การทีจ่ ะเปนอะไรหรือเรียกชือ่ วาอยางไร ก็ตอ งมีหลัก
เกณฑ สําหรับเปนเครือ่ งกําหนด หรือเปนมาตรฐาน ดังในหมูพ ทุ ธ
บริษทั เอง พระภิกษุสงฆกม็ พี ระธรรมวินยั เปนมาตรฐาน เริม่ แตมศี ลี
เปนเครือ่ งกํากับความเปนอยูภ ายนอก
สวนในฝายคฤหัสถ อุบาสกอุบาสิกาก็มคี ณ
ุ สมบัตแิ ละขอปฏิบตั ทิ ี่
เปนเครือ่ งกําหนดเชนเดียวกัน แตคงจะเปนเพราะความเปลีย่ นแปลง
ในสังคม ทําใหวถิ ชี วี ติ ของชาวพุทธผันแปรไป หางเหินจากหลักพระ
ศาสนา จนเหมือนวาไมรจู กั ตัวเอง
โดยปรารภสภาพเสือ่ มโทรมเชนนัน้ จึงไดรวบรวมขอธรรมทีเ่ ปน
หลักในการดําเนินชีวติ สําหรับพุทธศาสนิกชนทัว่ ไปขึน้ มา เรียกวา
“คูม อื ดําเนินชีวติ ” ซึง่ ตอมาไดเปลีย่ นเปนชือ่ ปจจุบนั วา ธรรมนูญชีวติ
อยางไรก็ตาม หลักธรรมในธรรมนูญชีวติ นัน้ ยังมากหลากหลาย
ตอมาจึงไดยกเฉพาะสวนทีเ่ ปนแบบแผนของชีวติ คือ “คิหวิ นิ ยั ” ออกมา
ยําเน
้ น โดยเริม่ ฝากแกนวกภิกษุในคราวลาสิกขา เพือ่ ใหชว ยกันนําไป
ปฏิบตั เิ ปนหลัก และเผยแพรแนะนําผูอ นื่ ตัง้ แตครอบครัวเปนตนไป ใน
การทีจ่ ะสรางสรรคสงั คมชาวพุทธไทย ใหเจริญงอกงามมีสนั ติสขุ สืบไป
จากนัน้ ก็ไดเรียบเรียงหลัก “คิหวิ นิ ยั ” นี้ พิมพรวมไวเปนสวนตน
ของ ธรรมนูญชีวติ ตัง้ ชือ่ วา มาตรฐานชีวติ ของชาวพุทธ

วินัยชาวพุทธ

จ

“คิหวิ นิ ยั ” คือ วินยั ของคฤหัสถ หรือ วินยั ชาวบาน นี้ เปนชุดคํา
สอนเดิม ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสแสดงไวใน สิงคาลกสูตร และพระอรรถกถาจารยไดสรุปไวทา ยคําอธิบายวา “พระสูตรนี้ ชือ่ วาคิหวิ นิ ยั ” บงชัด
ถึงความสําคัญของพระสูตรนี้ พรอมกับเปนหลักฐานบงชีว้ า ชาวพุทธ
ฝายคฤหัสถกม็ ขี อ ปฏิบตั ทิ เี่ ปนแบบแผนแหงชีวติ และสังคมของตน
เวลานี้ สังคมยิง่ เสือ่ มถอย กาวลึกลงไปในปลักหลมแหงอบาย
มากยิง่ ขึน้ ถาจะใหสงั คมมีอนาคตทีค่ วรหวัง ก็ถงึ เวลาทีจ่ ะตองลุกขึน้
มาเรงรือ้ ฟน หลัก “คิหวิ นิ ยั ” ขึน้ มา ใหเปนแบบแผนแหงชีวติ และสังคม
ชาวพุทธ ถาคนไทยตัง้ ตนอยูใ นคิหวิ นิ ยั ก็มนั่ ใจไดวา สังคมไทยจะไมเพียง
ฟน ตัวขึน้ จากวิกฤตเทานัน้ แตจะกาวหนาไปในวิวฒ
ั นไดอยางแนนอน
บัดนี้ มองเห็นวา คิหวิ นิ ยั ทีจ่ ดั ไวเปนสวนตนของ ธรรมนูญชีวติ ใน
ชือ่ วา “มาตรฐานชีวติ ของชาวพุทธ” นัน้ รวมอยูใ นหนังสือใหญ ยังไมเดน
เปนจุดเนนเทาทีค่ วร และเผยแพรใหทวั่ ถึงไดยาก จึงนํามาปรับสํานวนให
งายลงอีก แยกพิมพเปนเลมเล็กตางหาก และตัง้ ชือ่ ใหมวา “วินยั ชาวพุทธ”
หวังวา การพิมพ วินยั ชาวพุทธ กลาวคือคิหวิ นิ ยั เลมนี้ จะ
สัมฤทธิว์ ตั ถุประสงคทสี่ มั พันธกบั ธรรมนูญชีวติ กลาวคือหวังจะใหพทุ ธ
ศาสนิกชนใช “วินยั ชาวพุทธ” เปนเกณฑมาตรฐานสําหรับกํากับและ
ตรวจสอบการดําเนินชีวติ ของตน แลวกาวสูค ณ
ุ สมบัตแิ ละขอปฏิบตั ใิ น
“ธรรมนูญชีวติ ” เพือ่ ดําเนินชีวติ ใหดงี าม ประสบความสําเร็จ และเปน
ประโยชนยงิ่ ขึน้ จนถึงความสมบูรณ ใหชวี ติ และสังคมบรรลุจดุ หมาย ที่
เปย มพรอมทัง้ ดวยอามิสไพบูลย และธรรมไพบูลย อยางยัง่ ยืนนาน
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๗ กันยายน ๒๕๔๓
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วินัยชาวพุทธ
*

พระสงฆมวี นิ ยั ของพระภิกษุ ทีจ่ ะตองประพฤติใหเปนผูม ศี ลี
ชาวพุทธทัว่ ไป ก็มวี นิ ยั ของคฤหัสถ ทีจ่ ะตองปฏิบตั ใิ หเปนมาตรฐาน

หมวดหนึ่ง
วางฐานชีวิตใหมั่น
ชาวพุทธจะตองดําเนินชีวติ ทีด่ งี าม และรวมสรางสรรคสงั คม
ใหเจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ (คิหิวินัย) ดังนี้
กฎ ๑:

เวนชั่ว ๑๔ ประการ

ก. เวนกรรมกิเลส (บาปกรรมที่ทําใหชีวิตมัวหมอง) ๔ คือ
๑. ไมทํารายรางกายทําลายชีวิต (เวนปาณาติบาต)
๒. ไมลักทรัพยละเมิดกรรมสิทธิ์ (เวนอทินนาทาน)
๓. ไมประพฤติผิดทางเพศ (เวนกาเมสุมิจฉาจาร)
๔. ไมพูดเท็จโกหกหลอกลวง (เวนมุสาวาท)

THE BUDDHIST’S DISCIPLINE

*
Just as Buddhist monks have the monks’ discipline
to observe to be virtuous, so Buddhists in general have
the lay people’s discipline to keep as code of standards.
SECTION ONE
Laying a Firm Foundation for Life
Buddhists are supposed to lead good lives and contribute
to the growth and stability of society in accordance with the
lay people’s discipline (gihivinaya) as follows.

Law 1: Refraining from 14 kinds of evils.
A. Refraining from the four kinds of kammakilesa (evil deeds
that defile one’s life), namely:
1. One does not do bodily harm or take life (i.e. abstaining from
pŒöŒtipŒta).
2. One does not steal or violate property rights (i.e. abstaining
from adinnŒdŒna).
3. One does not commit sexual misconduct (i.e. abstaining from
kŒmesumicchŒcŒra).
4. One does not speak falsely, lie or deceive (i.e. abstaining
from musŒvŒda).

วินัยชาวพุทธ

๒

ข. เวนอคติ (ความลําเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ
๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ (เวนฉันทาคติ)
๒. ไมลําเอียงเพราะชัง (เวนโทสาคติ)
๓. ไมลําเอียงเพราะขลาด (เวนภยาคติ)
๔. ไมลําเอียงเพราะเขลา (เวนโมหาคติ)
ค. เวนอบายมุข (ชองทางเสื่อมทรัพยอับชีวิต) ๖ คือ
๑. ไมเสพติดสุรายาเมา
๒. ไมเอาแตเที่ยวไมรูเวลา
๓. ไมจองหาแตรายการบันเทิง
๔. ไมเหลิงไปหาการพนัน
๕. ไมพัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว
๖. ไมมัวจมอยูในความเกียจคราน
กฎ ๒:

เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน

ก. เลือกสรรคนทีจ่ ะเสวนา คบคนทีจ่ ะนําชีวติ ไปในทางแหง
ความเจริญและสรางสรรค โดยหลีกเวนมิตรเทียม คบหาแตมติ รแท คือ
๑. รูท นั มิตรเทียม หรือ ศัตรูผม ู าในรางมิตร (มิตรปฏิรปู ก) ๔ ประเภท
๑) คนปอกลอก มีแตขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

คิดเอาแตไดฝายเดียว
ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน
คบเพื่อน เพราะเห็นแกผลประโยชน

๒
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B. Refraining from the four kinds of agati (bias or deviant
conduct), namely:
1. One is not biased on account of like (i.e. being without chandŒgati).
2. One is not biased on account of hate (i.e. being without dosŒgati).
3. One is not biased on account of fear (i.e. being without bhayŒgati).
4. One is not biased on account of folly (i.e. being without mohŒgati).
C. Refraining from the six kinds of apŒyamukha (channels to
the ruin of property and life), namely:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

One is not addicted to drink or drugs.
One does not revel, oblivious to time.
One is not bent only on entertainment.
One does not indulge in gambling.
One does not consort with evil friends.
One does not constantly laze around.

Law 2: Preparing resources for life on two fronts.
A. Choosing the people with whom one is to associate.
One should associate with people who will guide one’s life along a
path that is prosperous and constructive, by avoiding false friends
and associating only with true friends as follows:

1. Recognizing the four kinds of false friends or enemies in the
guise of friends (mitta-paÊirèpaka):

1) The out-and-out robber, who only takes from his
friend, has four features
(1)
(2)
(3)
(4)

He thinks only of taking.
He gives just a little only to gain a lot.
Only when he himself is in danger does he help his friend out.
He associates with his friend only for his own sake.

2
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๓

๒) คนดีแตพูด มีลักษณะ ๔
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย
ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได
เมื่อเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ

๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

จะทําชั่วก็เออออ
จะทําดีก็เออออ
ตอหนาสรรเสริญ
ลับหลังนินทา

๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

คอยเปนเพื่อนดื่มนํ้าเมา
คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน
คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน

๒. รูถึงมิตรแท หรือ มิตรดวยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ ประเภท
๑) มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน
เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
เมื่อมีภัย เปนที่พึ่งพํานักได
มีกจิ จําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก

๓
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2) The smooth talker has four features:
(1)
(2)
(3)
(4)

He talks only of what is done and gone.
He talks only of what has not yet come.
He offers help that is of no use.
When his friend has some business in hand, he always
makes excuses.

3) The flatterer has four features:
(1)
(2)
(3)
(4)

He consents to [his friend’s] doing wrong.
He consents to his doing right.
He praises him to his face.
He disparages him behind his back.

4) The leader to ruin has four features:
(1)
(2)
(3)
(4)

He is a companion in drinking.
He is a companion in nightlife.
He is a companion in frequenting shows and fairs.
He is a companion in gambling.

2. Knowing of the four kinds of true friends or friends at
heart (suhadamitta):
1) The helping friend has four features:
(1)
(2)
(3)
(4)

When his friend is off guard, he guards him.
When his friend is off guard, he guards his property.
In times of danger, he can be a refuge.
When some business needs to be done, he puts up
more money than requested.

3
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๔

๒) มิตรรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

บอกความลับแกเพื่อน
รักษาความลับของเพื่อน
มีภัยอันตราย ไมละทิ้ง
แมชีวิตก็สละใหได

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว
แนะนําสนับสนุนใหตั้งอยูในความดี
ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง
บอกทางสุขทางสวรรคให

๓) มิตรแนะนําประโยชน มีลักษณะ ๔

๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

เพือ่ นมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
เพื่อนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย)
เขาติเตียนเพือ่ น ชวยยับยั้งแกให
เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน

ข. จัดสรรทรัพยที่หามาได ดวยสัมมาชีพ ดังนี้
้
ขัน้ ที่ ๑ ขยันหมัน่ ทํางานเก็บออมทรัพย ดังผึง้ เก็บรวมนําหวานและเกสร
ขัน้ ที่ ๒ เมือ่ ทรัพยเก็บกอขึ้นดังจอมปลวก พึงวางแผนใชจาย คือ
้ งตัว เลีย้ งครอบครัว ดูแลคนเกีย่ วของ ทําความดี
• ๑ สวน เลีย
• ๒ สวน ใชทําหนาที่การงานประกอบกิจการอาชีพ
ิ และกิจการคราวจําเปน
• ๑ สวน เก็บไวเปนหลักประกันชีวต

๔
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2) The friend through thick and thin has four features:
(1)
(2)
(3)
(4)

He confides in his friend.
He keeps his friend’s secrets.
He does not desert his friend in times of danger.
He will give even his life for his friend’s sake.

3) The good counselor has four features:
(1)
(2)
(3)
(4)

He restrains his friend from doing evil or harm.
He encourages him in goodness.
He makes known to his friend what he has not heard before.
He points out the way to happiness, to heaven.

4) The loving friend has four features:
(1)
(2)
(3)
(4)

When his friend is unhappy, he commiserates.
When his friend is happy, he is happy for him.
When others criticize his friend, he comes to his defense.
When others praise his friend, he joins in their praise.

B. Allocating the wealth one has acquired through right
livelihood as follows:
Stage 1: One should be diligent in earning and saving just as bees
collect nectar and pollens.
Stage 2: When one’s wealth accrues like a termites’ mound,
expenditure should be planned thus:
• One portion to be used for supporting oneself, supporting
one’s family, taking care of one’s dependents and doing
good works.
• Two portions to be used for one’s career, earning one’s living.
• One portion to be put aside as a guarantee for one’s life
and business in times of need.

4
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๕
กฎ ๓: รักษาความสัมพันธ

๖ ทิศ

ก. ทําทุกทิศใหเกษมสันต ปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพันธ
กับตนใหถูกตองตามฐานะทั้ง ๖ คือ
ทิศที่ ๑ ในฐานะทีเ่ ปนบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา ผูเ ปรียบ
เสมือนทิศเบื้องหนา ดังนี้
๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เมือ่ ทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทศิ ใหทาน

บิดามารดาอนุเคราะหบุตรธิดา ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝกอบรมใหตั้งอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. เปนธุระเมื่อถึงคราวจะมีคูครองที่สมควร
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเมื่อถึงโอกาส

ทิศที่ ๒ ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถือครู
อาจารย ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องขวา ดังนี้
๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ
๒. เขาไปหา เพือ่ บํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา เปนตน
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเปนกิจสําคัญ

๕
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Law 3: Maintaining one’s relations towards the six
directions.
A. Rendering all the directions secure and peaceful by
performing the duties towards the people related to one in due
accordance with their six respective positions:
1st direction: As a son or daughter, one should honor one’s
parents, who are likened to the “forward direction,” as follows:
1. Having been raised by them, one looks after them in return.
2. One helps them in their business and work.
3. One continues the family line.
4. One conducts oneself as is proper for an heir.
5. After their passing away, one makes offerings, dedicating the
merit to them.
Parents help their children by:
1. Cautioning and protecting them from evil.
2. Nurturing and training them in goodness.
3. Providing them with an education.
4. Seeing to it that they obtain suitable spouses.
5. Bequeathing the inheritance to them at the proper time.
2nd direction: As a student, one should show reverence to one’s
teacher, who is likened to the “right direction,” as follows:
1. One rises to greet the teacher and shows respect to him.
2. One approaches the teacher to attend him, serve him, consult
him, query him, receive advice from him, etc.
3. One hearkens well so as to cultivate wisdom.
4. One serves the teacher and runs errands for him.
5. One learns the subject respectfully and earnestly, giving the
task of learning its due importance.

5
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๖

อาจารยอนุเคราะหศิษย ตามหลักปฏิบัติดังนี้

๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง
๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ
๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชา
เลี้ยงชีพไดจริง และรูจักดํารงตนดวยดี ที่จะเปนประกัน
ใหดําเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ

ทิศที่ ๓ ในฐานะที่เปนสามี พึงใหเกียรติบํารุงภรรยา ผูเปรียบ
เสมือนทิศเบื้องหลัง ดังนี้
๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา
๒. ไมดูหมิ่น
๓. ไมนอกใจ
๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส

ภรรยาอนุเคราะหสามี ตามหลักปฏิบัติดังนี้

๑. จัดงานบานใหเรียบรอย
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
๓. ไมนอกใจ
๔. รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได
๕. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง

ทิศที่ ๔ ในฐานะที่เปนมิตรสหาย พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ผู
เปรียบเสมือน ทิศเบื้องซาย ดังนี้
๑. เผือ่ แผแบงปน

๖
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A teacher supports his students by:
1. Teaching and training them to be good.
2. Guiding them to thorough understanding.
3. Teaching the subject in full.
4. Encouraging the students and praising their merits and abilities.
5. Providing a protection for all directions; that is, teaching and
training them so that they can actually use their learning to
make a living and know how to conduct themselves well,
having a guarantee for smoothly leading a good life and
attaining happiness and prosperity.
3rd direction: As a husband, one should honor and support one’s
wife, who is likened to the “rearward direction,” as follows:
1. One honors her in accordance with her status as wife.
2. One does not look down on her.
3. One does not commit adultery.
4. One gives her control of household concerns.
5. One gives her occasional gifts of ornaments and clothing.
A wife supports her husband by:
1. Keeping the household tidy.
2. Helping the relatives and friends of both sides.
3. Not committing adultery.
4. Safeguarding any wealth that has been acquired.
5. Being diligent in all her work.
4th direction: As a friend, one should conduct oneself towards
one’s friends, who are likened to the “left direction,” as follows:
1. One shares with them.

6
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๗
๒. พูดจามีนํ้าใจ
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย
๕. ซือ่ สัตยจริงใจ

มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้

๑. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน
๒. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน
๓. ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได
๔. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร

ทิศที่ ๕ ในฐานะที่เปนนายจาง พึงบํารุงคนรับใช และคนงาน
ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องลาง ดังนี้
๑. จัดงานใหทาตามความเหมาะสมกั
ํ
บกําลัง เพศ วัย ความสามารถ
๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
๓. จัดสวัสดิการดี มีชว ยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันควร

คนรับใชและคนงาน แสดงนํ้าใจตอนายงาน ดังนี้

๑. เริ่มทํางานกอน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแตของที่นายให
๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร

๗
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One speaks kindly to them.
One helps them.
One is constant through their ups and downs.
One is faithful and sincere.

Friends reciprocate by:
1. Protecting their friend when he is off guard.
2. Protecting their friend’s property when he is off guard.
3. Being a refuge in times of danger.
4. Not deserting their friend in times of hardship.
5. Respecting their friend’s family and relatives.
5th direction: As an employer, one should support one’s servants
and employees, who are likened to the “lower direction,” as follows:
1. One assigns them work in accordance with their strength, sex,
age and abilities.
2. One pays them wages commensurate with their work and
adequate for their livelihood.
3. One grants them fringe benefits by, for example, providing
medical care in times of sickness.
4. One shares with them a portion of any extra gain.
5. One gives them appropriate holidays and time to rest.
A servant or employee helps his employer by:
1. Starting work before him.
2. Stopping work after him.
3. Taking only what is given by his employer.
4. Doing his job well and seeking ways to improve on it.
5. Spreading a good reputation about his employer and his business.

7
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๘

ทิศที่ ๖ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพ
นับถือตอพระสงฆ ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องบน ดังนี้
๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔

พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถ ตามหลักปฏิบัติดังนี้

๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. แนะนําสั่งสอนใหตั้งอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. ชีแ้ จงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรค สอนวิธดี าเนิ
ํ นชีวติ ใหมคี วามสุขความเจริญ

ข. เกือ้ กูลกันประสานสังคม ชวยเหลือเกือ้ กูลกัน รวมสราง
สรรคสงั คม ใหสงบสุขมัน่ คงสามัคคีมเี อกภาพ ดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. ทาน เผื่อแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ)
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน (ชวยดวยถอยคํา)
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา (ชวยดวยกําลังแรงงาน)
๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน (ชวยดวยรวมสรางสรรคและ
แกปญหา เสมอกันโดยธรรม และรวมสุขรวมทุกขกัน)

๘
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6th direction: As a Buddhist, one should show reverence to the
monks, who are likened to the “upper direction,” as follows:
1. One acts towards them with goodwill.
2. One speaks to them with goodwill.
3. One thinks of them with goodwill.
4. One receives them willingly.
5. One supports them with the four requisites [almsfood, robes,
shelter and medicine].
Monks help lay people by:
1. Enjoining them from evil actions.
2. Enjoining them in goodness.
3. Assisting them with kind intentions.
4. Making known to them things not heard before.
5. Explaining and clarifying things they have already heard.
6. Pointing out the way to heaven, teaching them the way to
happiness and prosperity.

B. Helping one another for social harmony, i.e. helping one
another and contributing to creating social peace, stability and
unity according to the four principles for helpful integration
(saºgahavatthu), namely:
1. dŒna: giving, sharing (helping through money and material goods).
2. piyavŒcŒ: amicable speech (helping through words).
3. atthacariyŒ: helpful action (helping through physical or
mental effort).
4. samŒnattatŒ: participation (helping through participation in
constructive action and problem solving; being equal by
virtue of the Dhamma and sharing both weal and woe).
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๙

หมวดสอง
นําชีวิตใหถึงจุดหมาย
ก. จุดหมาย ๓ ขัน้ ดําเนินชีวติ ใหบรรลุจดุ หมาย (อัตถะ) ๓ ขัน้ คือ
ขัน้ ที่ ๑ ทิฏฐธัมมิกตั ถะ จุดหมายขัน้ ตาเห็น หรือ ประโยชนปจ จุบนั
ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค อายุยืน
ข) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ
ค) มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ

ทัง้ ๔ นี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชใหเปนประโยชน ทัง้ แกตนและผูอ นื่

ขัน้ ที่ ๒ สัมปรายิกตั ถะ จุดหมายขัน้ เลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบือ้ งหนา
ก) มีความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ไมอางวางเลื่อนลอย มีหลัก
ยึดเหนี่ยวใจใหเขมแข็ง ดวยศรัทธา
ข) มีความภูมใิ จ ในชีวติ สะอาด ทีไ่ ดประพฤติแตการอันดีงาม
ดวยความสุจริต
ค) มีความอิม่ ใจ ในชีวติ มีคณ
ุ คา ทีไ่ ดทาประโยชน
ํ
ตลอดมา
ดวยนํ้าใจเสียสละ
ช) มีความแกลวกลามั่นใจ ที่จะแกไขปญหา นําชีวิตและ
ภารกิจไปได ดวยปญญา
จ) มีความโลงจิตมัน่ ใจ มีทนุ ประกันภพใหม ดวยไดทาไว
ํ แตกรรมทีด่ ี

๙
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SECTION TWO
Steering Life to Its Objectives

A. Three levels of objectives. One should conduct one’s life
so as to attain the three levels of objectives (attha) as follows:
Level 1: diÊÊ hadhammikattha, i.e. the temporal objective or
present benefit
A) Enjoying good health, physical fitness, freedom from
maladies, and longevity.
B) Having work and income, having honest livelihood, and
being economically self-reliant.
C) Having good status, and gaining the respect of society.
D) Having a happy family, establishing a good reputation of
one’s family.
All the four objectives above should be righteously achieved and
utilized for the sake of oneself and others.
Level 2: samparŒyikattha, i.e. the spiritual objective or further benefit.
A) Being endowed with warmth, deep appreciation and
happiness; being not lonesome or unfirm; having an ideal to
adhere to so as to be strong with faith.
B) Being proud of a clean life, of having done only wholesome
deeds with virtue.
C) Being gratified in a worthwhile life, in having always done
what is beneficial with sacrifice.
D) Being courageous and confident to resolve problems as
well as conduct one’s life and duties with wisdom.
E) Being secure and confident in having a guarantee for the
future life in consequence of having done only good deeds.

9
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ขั้นที่ ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง
ก) ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปร
ก็ไมหวั่นไหว มีใจเกษมศานตมั่นคง
ข) ไมถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต ใหผิดหวังโศกเศรา มี
จิตโลงโปรงเบาเปนอิสระ
ค) สดชื่น เบิกบานใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ผองใส ไรทุกข
มีความสุขที่แท
ง) รูเ ทาทันและทําการตรงตามเหตุปจ จัย ชีวติ หมดจดสดใส
เปนอยูดวยปญญา
ถาบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่ ๒ ขึ้นไป เรียกวาเปน “บัณฑิต”
ข. จุดหมาย ๓ ดาน จุดหมาย ๓ ขั้นนี้ พึงปฏิบัติใหสําเร็จ
ครบ ๓ ดาน คือ
ดานที่ ๑ อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ
ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงทําใหเกิดขึ้นแกตนเอง
หรือพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปใหไดใหถึง
ดานที่ ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพือ่ ผูอ นื่ หรือ ประโยชนผอู นื่ คือ
ประโยชน ๓ ขัน้ ขางตน ซึง่ พึงชวยเหลือผูอ นื่ ใหไดใหถงึ ดวย
การชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวติ ของตนขึน้ ไปตามลําดับ
ดานที่ ๓ อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทงั้ สองฝาย คือ
ประโยชนสขุ และความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคม รวมทัง้
สภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ซึง่ พึงชวยกันสรางสรรค บํารุง
รักษา เพือ่ เกือ้ หนุนใหทงั้ ตนและผูอ นื่ กาวไปสูจ ดุ หมาย ๓ ขัน้ ขางตน

๑๐
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Level 3: paramattha, i.e. the highest objective or greatest benefit:
A) Having a secure, peaceful and stable mind, unshaken even
when affected by the ways of the world or confronted with
vicissitudes or changes.
B) Not being so distressed by clinging or attachment as to feel
disappointed or sorrowful; having a mind that is relieved,
clear, buoyant and free.
C) Being refreshed, cheerful, not sullen or depressed; being
radiant and free from suffering; enjoying genuine bliss.
D) Being well aware of causes and conditions and acting
accordingly; leading a life that is impeccable and bright;
conducting oneself with wisdom.
One who is able to attain from the second level of benefit
upwards is known as a wise man (paö¶ita).

B. Three fronts of objectives. These three levels of
objectives should be realized on all three fronts:
1st front: attattha, i.e. the objective for oneself or one’s own benefit;
the three levels of benefits explained above, which one should
realize for oneself or develop one’s life to attain.
2nd front: parattha, i.e. the objective for others or other people’s
benefit; i.e. the three levels of benefits explained above, which
one should help other people successively achieve by guiding
and encouraging them to develop their lives.
3rd front: ubhayattha, i.e. the mutual objective or benefit to both
parties; the collective benefit, happiness and virtue of the
community or society, including environmental conditions and
factors, which we should help create and conserve in order to
help both ourselves and others advance to the three levels of
objectives mentioned above.

10
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ชาวพุทธชั้นนํา
ชาวพุทธทีเ่ รียกวา อุบาสก และอุบาสิกา นับวาเปนชาวพุทธชัน้ นํา
จะตองมีความเขมแข็งทีจ่ ะตัง้ มัน่ อยูใ นหลัก ใหเปนตัวอยางแกชาวพุทธ
ทัว่ ไป นอกจากรักษา วินยั ชาวพุทธ แลว ตองมี อุบาสกธรรม ๕ ดังนี้
๑. มีศรัทธา เชือ่ ประกอบดวยปญญา ไมงมงาย มัน่ ในพระ
รัตนตรัย ไมหวัน่ ไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุด
๒. มีศลี นอกจากตัง้ อยูใ นศีล ๕ และสัมมาชีพแลว ควรถือศีล
อุโบสถตามกาล เพือ่ พัฒนาตนใหชวี ติ และความสุขพึง่ พา
วัตถุนอ ยลง ลดการเบียดเบียน และเกือ้ กูลแกผอ ู นื่ ไดมากขึน้
๓. ไมถอื มงคลตืน่ ขาว เชือ่ กรรม มุง หวังผลจากการกระทําดวย
เรีย่ วแรงความเพียรพยายามตามเหตุผล ไมตนื่ ขาวเลาลือโชค
ลางเรือ่ งขลังมงคล ไมหวังผลจากการขออํานาจดลบันดาล
๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไมไขวควาเขตบุญขุนขลังผู
วิเศษศักดิ์สิทธิ์ นอกหลักพระพุทธศาสนา
๕. ขวนขวายในการทะนุบารุํ งพระพุทธศาสนา ใสใจริเริม่ และสนับสนุน
กิจกรรมการกุศล ตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
หมายเหตุ:
* วินัยชาวพุทธ นี้ ปรับใหงา ยขึน้ ณ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๓ จาก “ภาค ๑: มาตรฐานชีวติ ของ
ชาวพุทธ” ในหนังสือ ธรรมนูญชีวติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๐ เมือ่ เสร็จแลว ไดขอให
ดร.สมศีล ฌานวังศะ ปรับปรุงคําแปลภาษาอังกฤษฉบับเดิม ใหตรงตามฉบับปรับปรุงนี้
* วินยั ของคฤหัสถ คือ คิหวิ นิ ยั ไดแกพระพุทธโอวาทในสิงคาลกสูตร พระไตรปฎก เลม ๑๑
(ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗)
* “อุบาสกธรรม ๕“ มาในพระไตรปฎก เลม ๒๒ (องฺ ปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐)

๑๑
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BUDDHISTS OF THE LEADING TYPE
Those Buddhists who are referred to as upŒsaka and upŒsikŒ
[Buddhist lay followers] are considered Buddhists of the leading type. They
must be steadfast and firmly established in the [Buddhist] principles to
serve as examples for Buddhists in general. Apart from observing the
Buddhist’s discipline, they must possess the five qualities of Buddhist lay
followers (upŒsakadhamma) as follows:
1. They have faith, their belief being endowed with wisdom; they are not
given to blind faith; they have confidence in the Triple Gem [the Buddha,
the Dhamma and the Sangha], neither being shaken nor faltering;
they adhere to the Dhamma as the principal and supreme cause.
2. They have morality; apart from maintaining themselves in the Five
Precepts and righteous livelihood, they should undertake the Eight
Observances on due occasions to develop themselves so that their
lives and happiness depend less on material needs, thus reducing
harm and increasing beneficence towards others.
3. They do not get carried away by superstition; they believe in deeds,
aspiring to results from their own deeds through their own effort in a
rational way; they are not excited by wildly rumored superstition,
talismans or lucky charms; they do not aspire to results from
praying for miracles.
4. They do not seek the gift-worthy outside of this teaching; they do
not grasp at fields of merit, miracle workers or holy personalities
that are outside the Buddhist principles.
5. They apply themselves to supporting and helping with the Buddhist
cause; they attend to, initiate and support charity work in
accordance with the teaching of the Perfectly Enlightened One.
Notes

* The Buddhist’s Discipline, a simplified version of “Part I: The Buddhist’s Life Standards” in A
Constitution for Living (revised in 1997), was completed on August 10, 2000. Then Dr. Somseen
Chanawangsa revised the original English version to bring it in line with the present revised edition.
* The lay people’s discipline, or gihivinaya, is the Buddha’s teaching in the SiºgŒlakasutta [D.III.180-193]
* The five upŒsakadhamma is from the Sutta [A.III.206].
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