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ชีวิต เปนธรรมทาน เพ่ือแจกมอบใหเปนสาสนแหงธรรม ท่ีจะ
อํานวยพรแกผูปกครองและคุณครู โดยใชเปนคูมือในการอบรมบม
เพาะคุณธรรม ตั้งแตในระดับครอบครัว ใหเปนเคร่ืองเจริญธรรม
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ตอไป 

ขออนุโมทนาโรงเรียนทอสี โรงเรียนพุทธปญญา ท่ีไดบําเพ็ญ
ธรรมทานบุญกิริยาแหงการใหธรรมใหปญญา อันจะนํามาซ่ึง
ความแผไพศาลแหงธรรม ในมงคลวารสําคัญน้ี  
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ใหเจริญงอกงามไพบูลยดวยปติปราโมทยในธรรม มีความสุข
สดใส ตลอดปใหมท่ีจะมาถึงน้ี และทุกวันทุกเวลาในเบ้ืองหนา
สืบไป 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 



 

บทนํา∗ 

เมื่อพูดถึงเร่ืองท่ัวๆ ไปเก่ียวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ศาสนาท้ังหลายมีแนวปฏิบัติแตกตางกันเปน ๒ แบบ กลาวคือ แบบหน่ึง 
ไมใสใจเร่ืองอยางน้ันเลยโดยสิ้นเชิง มุงเนนเฉพาะแตการบรรลุ
จุดหมายท่ีสูงสง คือการเขารวมเปนหน่ึงเดียวกับพระผูเปนเจา หรือ
เขาถึงปรมัตถสัจจะ สวนอีกแบบหน่ึงก็สั่งสอนขอปฏิบัติเก่ียวกับชีวิต   
ประจําวันน้ันเสยีอยางละเอียดพิสดาร โดยกําหนดแกเราวาจะตองคิด
หมายใครทําอะไรๆ แคไหนอยางไร จะตองกินอาหารอะไร จะตอง
สวมใสเสื้อผาแบบไหน ศาสนาสองแบบน้ีนาจะเปนสุดโตง ๒ ดาน 

พระพุทธศาสนาเปนคําสอนสายกลาง หรือสอนความพอดี ใน
เร่ืองน้ีก็เชนเดียวกับเร่ืองอื่นๆ คําสอนในพระพุทธศาสนาดําเนินสาย
กลาง ระหวางการเพิกเฉยไมใสใจเสียเลยตอเร่ืองท่ีจะตองปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน กับการตราบทบัญญัติเปนกฎขอบังคับท่ีเครงตึง
ตายตัว พระพุทธศาสนาสอนแนวทางความประพฤติตามหลักสัจธรรมท่ี
เปนอกาลิโก วาดวยประโยชนสุขท่ีพึงได อันเกิดจากการอยูรวม
สัมพันธกันโดยใชปญญาดวยเมตตากรุณา และพรอมกันน้ันก็มุงให
บรรลุถึงอิสรภาพทางจิตปญญาท่ีเปนจุดหมายสูงสุด ถึงข้ันท่ีทําใหอยู
ในโลกไดโดยไมติดโลก หรืออยูเหนือโลก  

                                                                                                     
∗ บทนําน้ี Mr. Bruce Evans ไดเขียนข้ึนสําหรับ ธรรมนูญชีวิต ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
และเม่ือนําท้ังสองพากยมาพิมพไวคูกัน ไดแปลไวเพ่ือใหท้ังสองพากยเทากันครบถวน ตอมา 
แมเม่ือพิมพเฉพาะพากยไทย ก็พิมพคําแปลบทนําน้ีไวดวย เพ่ือใหผูอานไดประโยชนมากข้ึน 



๒ 

เน้ือหาในหนังสือน้ี ไดรวบรวมจากพระไตรปฎกและอรรถกถา
ท้ังหลาย ซ่ึงเปนคัมภีรของพระพุทธศาสนา (ยุคแรก) สายเถรวาท ท่ี
ทุกวันน้ียังใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต และถือปฏิบัติกันอยู ใน
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คําสอนน้ีมี
อายุเกินกวา ๒๕๐๐ ปแลว แตมิไดครํ่าคราลาสมัยแตประการใด ใน
สังคมปจจุบันยุคถือหลักความเสมอภาค ท่ีแบบแผนความประพฤติ
ตางๆ ตามท่ีถือสืบๆ กันมาแตเดิม ไดถูกลมลางลงไป หรือถูกต้ังขอ
สงสัยไปหมด และท้ังๆ ท่ีมีแนวคิดภูมิปญญาชนิดท่ีวา “รูแจงเจนจบ” 
แพรสะพัดไป แตชีวิตของผูคนกลับสับสนวุนวายย่ิงกวายุคสมัยใดๆ 
ในสภาพเชนน้ี คําสอนของพระพุทธศาสนาท่ียอนยุคสมัย มีมาแตคร้ัง
ท่ีอะไรๆ ยังเปนไปตามธรรมดาสามัญกวาน้ีอยางมากมายน้ัน จะเปน
เสมือนกระแสอากาศสดช่ืนบริสุทธิ์ท่ีผานเขามาในหองท่ีมีผูคนแออัด 
บางทีอาจจะถึงเวลาแลวท่ีเราจะหวนกลับไปหาคุณคาท่ีวาเกาๆ แต
คงทนดีกวา  

เมื่อการดําเนินชีวิตและกิจการตางๆ ยึดหลักความเอื้ออาทร
เห็นอกเห็นใจกัน มากกวาจะมุงหาผลประโยชนใหแกตน ก็จะเห็นผล
ปรากฏวาชีวิตและกิจการเหลาน้ันมิใชจะเลวรายอยางท่ีเราเคยคิด 
และท่ีแทแลว มันจะชวยใหชีวิตของเราโปรงโลงเบาสบายข้ึนดวย ลอง
นําแนวคิดของคนสมัยน้ีจํานวนมากท่ีมองสังคมเปนสนามชิง
ผลประโยชนท่ีขัดแยงกันระหวางนายจางกับลูกจาง กับคําสอนงายๆ 
วาดวย “การปฏิบัติตอกันระหวางนายจางกับลูกจาง” หนา ๖๒ มา
เทียบกันดูซิวาเปนอยางไร 



(๓) 

 ๓

คนปจจุบันจํานวนมากมองชีวิตทุกวงการเปนการตอสูระหวาง
ผลประโยชนท่ีขัดกัน เกิดเปนฝายนายจางกับลูกจาง รัฐบาลกับ
ราษฎร คนมีกับคนจน และแมแตหญิงกับชาย หรือลูกกับพอแม เมื่อ
คนถือเอาทรัพยและอํานาจเปนจุดหมายของชีวิต สังคมก็กลายเปน
สนามตอสูระหวางผลประโยชนสวนตัวท่ีขัดกัน เราก็เลยตองเท่ียวหา
จริยธรรมสําหรับมาปกปองผลประโยชนเหลาน้ัน น่ีคือ “จริยธรรมเชิง
ลบ” กลาวคือ สังคมยึดหลักผลประโยชนแบบเห็นแกตัว โดยถือ “สิทธิ
ของแตละคนท่ีจะแสวงหาความสุข” แลวเราก็เลยตองหาจริยธรรม
ดังเชน “สิทธิมนุษยชน” มาคอยกีดก้ันกันและกันไว ไมใหคนมาเชือด
คอหอยกัน ในระหวางท่ีกําลังว่ิงหาความสุขน้ัน 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปน  “จริยธรรมเ ชิงบวก” 
ประโยชนสุขคือจุดหมาย หาใชทรัพยและอํานาจไม พระพุทธศาสนา
ถือวา สังคมเปนสื่อกลาง ท่ีชวยใหทุกคนมีโอกาสอันเทาเทียมกันท่ีจะ
พัฒนาตนเอง และเขาถึงประโยชนสุขไดมากท่ีสุด และนําเอา
จริยธรรมมาใชเพ่ือเก้ือหนุนจุดหมายท่ีกลาวน้ี 

คําสอนท่ีแสดงไวในหนังสือน้ี ยึดถือตามหลักธรรมท่ีเปนความ
จริงอันไมจํากัดกาล กลาวคือ กรุณา เมตตา สามัคคี สังคหะ และ
ปญญา คนสมัยใหมท่ีมองธรรมชาติคนวาเห็นแกตัว อาจจะรูสึกวาคํา
สอนเหลาน้ีเปนเพียงอุดมคติ แตก็มิใชสิ่งท่ีเปนไปไมได หลักธรรม
เหลาน้ีสามารถนํามาปฏิบัติไดจริง อยางไรก็ตาม จะตองระลึกไววา 
คําสอนเหลาน้ีเกาแกถึง ๒,๕๐๐ ปแลว อาจจะมีอยู ๒ - ๓ อยางท่ี
จะตองนํามาแปลความหมายใหเขากับสภาพปจจุบัน แตขาพเจามี
ความรูสึกวา คําสอนเหลาน้ันงายพอท่ีผูอานจะกลั่นกรองความหมาย
เอามาใชไดดวยตนเอง ขอใหหลักธรรมดังกลาวอํานวยประโยชนแก
ทานผูอาน เหมือนดังท่ีไดอํานวยประโยชนแกชาวพุทธจํานวน
มากมายท่ัวท้ังโลก 
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   ทิศท่ี ๖ พระสงฆ  ๙ 
  ข. เก้ือกูลกันประสานสังคม  ๙ 



๖ 

หมวดสอง  นําชีวิตใหถึงจุดหมาย  ๑๐ 
 ก. จุดหมาย ๓ ข้ัน  ๑๐ 
  ขั้นท่ี ๑ จุดหมายข้ันตาเห็น  ๑๐ 
  ขั้นท่ี ๒ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น  ๑๐ 
  ขั้นท่ี ๓ จุดหมายสูงสุด  ๑๑ 
 ข. จุดหมาย ๓ ดาน  ๑๑ 
  ดานท่ี ๑ จุดหมายเพื่อตน ๑๑ 
  ดานท่ี ๒ จุดหมายเพื่อผูอื่น ๑๑ 
  ดานท่ี ๓ จุดหมายรวมกัน ๑๑ 
ชาวพุทธช้ันนาํ ๑๒ 

ภาค ๒  ธรรมนูญชีวิต  ๑๓ 
หมวดนํา คนกับความเปนคน  ๑๕ 
๑.  คนผูเปนสัตวประเสริฐ (สมาชิกในสังกัดมนุษยชาติ)  ๑๕ 
๒.  คนสมบูรณแบบ (สมาชิกท่ีดีของมนุษยชาติ)  ๑๘ 
หมวดหน่ึง คนกับสังคม  ๒๑ 
๓. คนมีศีลธรรม (สมาชิกในหมูอารยชน)  ๒๑ 
 ก. มีสุจริตท้ังสาม  ๒๑ 
 ข. ประพฤติตามอารยธรรม   ๒๑ 
 ค. อยางตํ่ามีศีล ๕   ๒๓ 
๔. คนมีคุณแกสวนรวม (สมาชิกที่ดีของสังคม)  ๒๔ 
 ก. มีพรหมวิหาร  ๒๔ 
 ข. บําเพ็ญการสงเคราะห  ๒๕ 
๕. คนผูเปนสวนรวมท่ีดีของหมูชน (สมาชิกที่ดีของชุมชน)  ๒๖ 
 ก. พึ่งตนเองได  ๒๖ 
 ข. อยูรวมในหมูดวยดี  ๒๗ 
๖.  คนมีสวนรวมในการปกครองท่ีดี (สมาชิกที่ดีของรัฐ)  ๒๙ 
 ก. รูหลักอธิปไตย  ๒๙ 

ข. มีสวนในการปกครอง  ๓๐ 



(๗) 

 ๗

๗.  คนผูนํารัฐ (พระมหากษัตริย หรือผูปกครองบานเมือง)  ๓๑ 
 ก. ทรงทศพิธราชธรรม  ๓๑ 

ข. บําเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ  ๓๓ 
ค. ประกอบราชสังคหะ  ๓๔ 
ง. ละเวนอคติ  ๓๔ 

หมวดสอง คนกับชีวิต  ๓๕ 
๘.  คนมีชีวิตอยูอยางมั่นใจ (ชีวิตท่ีเลิศลํ้าสมบูรณ)  ๓๕ 
 ก. นําชีวิตสูจุดหมาย ๓๕ 

ข. ภายในทรงพลัง  ๓๗ 
ค. ต้ังตนบนฐานท่ีมั่น ๓๘ 

๙. คนประสบความสําเร็จ (ชีวติท่ีกาวหนาและสําเร็จ)  ๓๙ 
 ก. หลักความเจริญ  ๓๙ 

ข. หลักความสําเร็จ  ๔๐ 
ค. หลักเผล็ดโพธิญาณ  ๔๐ 

๑๐. คนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ (ชีวิตท่ีเปนหลักฐาน)  ๔๑ 
 ก. ขั้นหาและรักษาสมบัติ  ๔๑ 
 ข. ขั้นแจงจัดสรรทรัพย  ๔๒ 

ค. ขั้นจับจายกินใช ๔๒ 
๑๑. คนครองเรือนท่ีเลิศล้ํา (ชีวิตบานท่ีสมบูรณ)  ๔๔ 
 ก. มีความสุขส่ีประการ  ๔๔ 

ข. เปนชาวบานแบบฉบบั  ๔๕ 
ค. กํากับชีวิตดวยธรรมส่ี  ๔๖ 
ง. รับผิดชอบชวีิตท่ีเก่ียวของ   ๔๗ 
จ. ครองตนเปนพลเมืองท่ีดี  ๔๘ 

๑๒. คนไมหลงโลก (ชีวิตท่ีไมถลําพลาด)  ๔๙ 
 ก. รูทันโลกธรรม  ๔๙ 

ข. ไมมองขามเทวทูต  ๕๐ 
ค. คํานึงสูตรแหงชีวิต  ๕๑ 



๘ 

หมวดสาม คนกับคน  ๕๒ 
๑๓. คนรวมชีวิต (คูครองท่ีดี)  ๕๒ 
 ก. คูสรางคูสม  ๕๒ 

ข. คูชื่นชมคูระกํา  ๕๓ 
ค. คูศีลธรรมคูความดี  ๕๔ 
ง. คูถูกหนาท่ีตอกัน  ๕๔ 
จ. พอบานเห็นใจภรรยา  ๕๕ 

๑๔. คนรับผิดชอบตระกูล (หัวหนาครอบครัวท่ีดี)  ๕๖ 
 ก. รักษาตระกูลใหคงอยู  ๕๖ 

ข. บูชาคนที่เหมือนไฟ  ๕๖ 
ค. ใสใจบุตรธดิา  ๕๗ 
ง. ทําหนาท่ีผูมากอน  ๕๗ 
จ. เปนราษฎรท่ีมีคุณภาพ  ๕๗ 

๑๕. คนสืบตระกูล (ทายาทท่ีดี)  ๕๘ 
 ก. เปดประตูสูความเจริญกาวหนา ๕๘ 

ข. ปดชองทางที่เขามาของความเสื่อม ๕๙ 
ค. เชื่อมสายสัมพันธกับบุรพการี  ๖๐ 
ง. มีหลักประกันของชีวิตท่ีพฒันา ๖๐ 

๑๖. คนท่ีจะคบหา (มิตรแทมิตรเทียม)  ๖๒ 
 ก. มิตรเทียม  ๖๒ 

ข. มิตรแท  ๖๓ 
ค. มิตรตอมิตร  ๖๔ 

๑๗. คนงาน - นายงาน (ลูกจาง - นายจาง)  ๖๕ 
 ก. นายจางพึงบํารุงคนรับใชและคนงาน  ๖๕ 

ข. คนรับใชและคนงานมีนํ้าใจชวยเหลือนาย ๖๕ 



(๙) 

 ๙

หมวดส่ี คนกับมรรคา  ๖๖ 
๑๘. คนผูสั่งสอนหรือใหการศึกษา (ครู อาจารย หรือผูแสดงธรรม) ๖๖ 
 ก. เปนกัลยาณมิตร  ๖๖ 

ข. ต้ังใจประสิทธิ์ความรู  ๖๗ 
ค. มีลีลาครูครบท้ังส่ี   ๖๘ 
ง. มีหลักตรวจสอบสาม  ๖๘ 
จ. ทําหนาท่ีครูตอศิษย  ๖๘ 

๑๙. คนผูเลาเรียนศึกษา (นักเรียน นักศึกษา นักคนควา)  ๖๙ 
 ก. รูหลักบุพภาคของการศึกษา  ๖๙ 

ข. มีหลักประกันของชีวิตท่ีพฒันา ๗๐ 
ค. ทําตามหลักเสริมสรางปญญา  ๗๑ 
ง. ศึกษาใหเปนพหูสูต  ๗๒ 
จ. เคารพผูจุดประทีปปญญา  ๗๒ 

๒๐. คนใกลชิดศาสนา (อุบาสก อุบาสิกา)  ๗๓ 
 ก. เก้ือกูลพระ  ๗๓ 

ข. กระทําบุญ  ๗๓ 
ค. คุนพระศาสนา  ๗๔ 
ง. เปนอุบาสกอุบาสิกาชั้นนํา  ๗๕ 
จ. หมั่นสํารวจความกาวหนา  ๗๕ 

๒๑. คนสืบศาสนา (พระภิกษุสงฆ)  ๗๖ 
 ก. อนุเคราะหชาวบาน  ๗๖ 

ข. หมั่นพิจารณาตนเอง  ๗๗ 
๒๒. คนถึงธรรม (ผูหมดกิเลส)  ๗๘ 
บันทึกทายเลม  ๘๑ 
แถลงความเปนมา ๘๕ 
คําปรารภ    ๘๗ 
บันทึกงาน (ในการพิมพคร้ังท่ี ๒๓๖)  ๙๑ 
อักษรยอ่ชือ่คัมภีร์ ๙๒ 



 

ภาค ๑ 

วินัยชาวพุทธ 



 

 
หนาวาง 

 



 

วินัยชาวพุทธ 
∗ 

พระสงฆ์มีวินัยของพระภิกษุ ที่จะต้องประพฤติให้เป็นผู้มีศีล 

ชาวพุทธท่ัวไป ก็มีวินัยของคฤหัสถ์ ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน 

หมวดหนึ่ง 
วางฐานชีวิตใหมั่น 

ชาวพุทธจะตองดําเนินชีวิตที่ดีงาม และรวมสรางสรรค
สังคมใหเจริญม่ันคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ (คิหิวินัย) ดังนี้ 

กฎ ๑:  เวนชั่ว ๑๔ ประการ 
ก. เวนกรรมกิเลส (บาปกรรมที่ทําให้ชีวิตมัวหมอง) ๔ คือ 
 ๑. ไม่ทําร้ายร่างกายทําลายชีวิต  (เว้นปาณาติบาต) 
 ๒. ไม่ลักทรัพย์ละเมิดกรรมสิทธิ์  (เว้นอทินนาทาน) 
 ๓. ไม่ประพฤติผิดทางเพศ  (เว้นกาเมสุมิจฉาจาร) 
 ๔. ไม่พูดเท็จโกหกหลอกลวง  (เว้นมุสาวาท) 
ข. เวนอคติ (ความลําเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ 
 ๑. ไม่ลําเอียงเพราะชอบ  (เว้นฉันทาคติ) 
 ๒. ไม่ลําเอียงเพราะชัง  (เว้นโทสาคติ) 
 ๓. ไม่ลําเอียงเพราะขลาด  (เว้นภยาคติ) 
 ๔. ไม่ลําเอียงเพราะเขลา  (เว้นโมหาคติ) 



ธรรมนูญชีวิต ๔

ค. เวนอบายมุข (ช่องทางเสื่อมทรัพย์อับชีวิต) ๖ คือ 
๑. ไม่เสพติดสุรายาเมา 
๒. ไม่เอาแต่เที่ยวไม่รู้เวลา 
๓. ไม่จ้องหาแต่รายการบันเทิง 
๔. ไม่เหลิงไปหาการพนัน 
๕. ไม่พัวพันม่ัวสุมมิตรชั่ว 
๖. ไม่มัวจมอยู่ในความเกียจคร้าน 

กฎ ๒:  เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน 
ก. เลือกสรรคนที่จะเสวนา คบคนที่จะนําชีวิตไปในทางแห่งความ

เจริญและสร้างสรรค์ โดยหลีกเว้นมิตรเทียม คบหาแต่มิตรแท้ คือ 

๑. รู้ทันมิตรเทียม หรือ ศัตรูผู้มาในร่างมิตร (มิตรปฏิรูปก์) ๔ ประเภท 
๑) คนปอกลอก มีแต่ขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔ 

(๑) คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว 
(๒) ยอมเสียน้อย โดยหวังจะเอาให้มาก 
(๓) ตัวมีภัย จึงมาช่วยทํากิจเพื่อน 
(๔) คบเพื่อน เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ 

๒) คนดีแต่พูด มีลักษณะ ๔ 
(๑) ดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศรัย 
(๒) ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย 
(๓) สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ 
(๔) เม่ือเพื่อนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง 

๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔ 
(๑) จะทําชั่วก็เออออ 
(๒) จะทําดีก็เออออ 
(๓) ต่อหน้าสรรเสริญ 
(๔) ลับหลังนินทา 



วินัยชาวพุทธ 

 

๕

๕

๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔ 
(๑) คอยเป็นเพื่อนดื่มน้ําเมา 
(๒) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน 
(๓) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น 
(๔) คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน 

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

(๑) เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน 
(๒) เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน 
(๓) เม่ือมีภัย เป็นที่พึ่งพํานักได้ 
(๔) มีกิจจําเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก 

๒) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ ๔ 
(๑) บอกความลับแก่เพื่อน 
(๒) รักษาความลับของเพื่อน 
(๓) มีภัยอันตราย ไม่ละทิ้ง 
(๔) แม้ชีวิตก็สละให้ได้ 

๓) มิตรแนะนําประโยชน์ มีลักษณะ ๔ 
(๑) จะทําชั่วเสียหาย คอยห้ามปรามไว้ 
(๒) แนะนําสนับสนุนให้ตั้งอยู่ในความดี 
(๓) ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง 
(๔) บอกทางสุขทางสวรรค์ให้ 

๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔ 
(๑) เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข์ ทุกข์ด้วย) 
(๒) เพื่อนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี (สุข สุขด้วย) 
(๓) เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับย้ังแก้ให้ 
(๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน 



ธรรมนูญชีวิต ๖

ข. จัดสรรทรัพยที่หามาได ด้วยสัมมาชีพ ดังนี้ 
ข้ันที่ ๑  ขยันหม่ันทํางานเก็บออมทรัพย์ ดังผึ้งเก็บรวมน้ําหวานและเกสร 
ข้ันที่ ๒ เม่ือทรัพย์เก็บก่อข้ึนดังจอมปลวก พึงวางแผนใช้จ่าย คือ 

 ๑ ส่วน  เล้ียงตัว เล้ียงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวของ และทําความดี 
 ๒ ส่วน  ใชทําหนาที่การงานประกอบกิจการอาชีพ   
 ๑ ส่วน เก็บไวเปนทุนประกันชีวิตและกิจการคราวจําเปนหรือมีภัย 

กฎ ๓: รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ 
ก. ทําทุกทิศใหเกษมสันต ปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่สัมพันธ์กับตนให้

ถูกต้องตามฐานะทั้ง ๖ คือ 
ทิศท่ี ๑ ในฐานะที่เป็นบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา ผู้เปรียบเสมือน

ทิศเบ้ืองหน้า ดังน้ี 
๑. ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ 
๒. ช่วยทํากิจธุระการงานของท่าน 
๓. ดํารงวงศ์สกุล 
๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
๕. เม่ือท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศให้ท่าน 

บิดามารดาอนุเคราะห์บุตร ตามหลักปฏิบัติดังนี้ 
๑. ห้ามปรามป้องกันจากความชั่ว 
๒. ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดี 
๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
๔. เป็นธุระเม่ือถึงคราวจะมีคู่ครองที่สมควร 
๕. มอบทรัพย์สมบัติให้เม่ือถึงโอกาส 

ทิศท่ี ๒ ในฐานะที่เป็นศิษย์ พึงแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย์ 
ผู้เปรียบเสมือนทิศเบ้ืองขวา ดังนี้ 



วินัยชาวพุทธ 

 

๗

๗

๑. ลุกต้อนรับ แสดงความเคารพ 
๒. เข้าไปหา เพ่ือบํารุง รับใช้ ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา เป็นต้น 
๓. ฟังด้วยดี ฟังเป็น รู้จักฟังให้เกิดปัญญา 
๔. ปรนนิบัติ ช่วยบริการ 
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสําคัญ 

อาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ ตามหลักปฏิบัติดังนี้ 
๑. แนะนําฝึกอบรมให้เป็นคนดี 
๒. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง 
๔. ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ 
๕. สร้างเคร่ืองคุ้มภัยในสารทิศ คือ สอนฝึกศิษย์ให้ใช้วิชาเลี้ยง

ชีพได้จริง และรู้จักดํารงตนด้วยดี ที่จะเป็นประกันให้ดําเนิน
ชีวิตดีงามโดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ 

ทิศที่ ๓ ในฐานะที่เป็นสามี พึงให้เกียรติบํารุงภรรยา ผู้เปรียบเสมือน
ทิศเบ้ืองหลัง ดังนี้ 
๑. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา 
๒. ไม่ดูหม่ิน 
๓. ไม่นอกใจ 
๔. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน 
๕. หาเคร่ืองแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส 

ภรรยาอนุเคราะห์สามี ตามหลักปฏิบัติดังนี้ 
๑. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย 
๒. สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี 
๓. ไม่นอกใจ 
๔. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ 
๕. ขยัน ช่างจัดช่างทํา เอางานทุกอย่าง 



ธรรมนูญชีวิต ๘

ทิศท่ี ๔ ในฐานะที่ เป็นมิตรสหาย พึงปฏิบัติต่อ มิตรสหาย ผู้
เปรียบเสมือนทิศเบื้องซ้าย ดังนี้ 
๑. เผื่อแผ่แบ่งปัน 
๒. พูดจามีน้ําใจ 
๓. ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
๔. มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย 
๕. ซื่อสัตย์จริงใจ 

มิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้ 
๑. เม่ือเพื่อนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน 
๒. เม่ือเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน 
๓. ในคราวมีภัย เป็นที่พึ่งได้ 
๔. ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก 
๕. นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร 

ทิศที่ ๕ ในฐานะที่เป็นนายจ้าง พึงบํารุง คนรับใช้และคนงาน ผู้
เปรียบเสมือนทิศเบื้องล่าง ดังนี้ 
๑. จัดงานให้ทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย ความสามารถ 
๒. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ 
๓. จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ เป็นต้น 
๔. มีอะไรได้พิเศษมา ก็แบ่งปันให้ 
๕. ให้มีวันหยุด และพักผ่อนหย่อนใจ ตามโอกาสอันควร 

คนรับใช้และคนงาน แสดงน้ําใจต่อ นายงาน ดังนี้ 
๑. เร่ิมทํางานก่อน 
๒. เลิกงานทีหลัง 
๓. เอาแต่ของที่นายให ้
๔. ทําการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งข้ึน 
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร่ 
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ทิศที่ ๖ ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพนับถือ
ต่อ พระสงฆ์ ผู้เปรียบเสมือนทิศเบ้ืองบน ดังนี้ 
๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําด้วยเมตตา 
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา 
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา 
๔. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ 
๕. อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔ 

พระสงฆ์อนุเคราะห์คฤหัสถ์ ตามหลักปฏิบัติดังนี้ 
๑. ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว 
๒. แนะนําสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี 
๓. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี 
๔. ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 
๕. ชี้แจงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
๖. บอกทางสวรรค์ สอนวิธีดําเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญ 

ข. เกื้อกูลกันประสานสังคม ช่วยเหลือเก้ือกูลกันร่วมสร้างสรรค์
สังคมให้สงบสุขม่ันคงสามัคคีมีเอกภาพ ด้วย สังคหวัตถุ ๔ คือ 
๑. ทาน  เผื่อแผ่แบ่งปัน  (ช่วยด้วยเงินด้วยข้าวของ) 
๒. ปิยวาจา  พูดอย่างรักกัน  (ช่วยด้วยถ้อยคํา) 
๓. อัตถจริยา  ทําประโยชน์แก่เขา (ช่วยด้วยกําลังแรงงาน) 
๔.  สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน  (ช่วยด้วยร่วมสร้างสรรค์และ

แก้ปัญหา เสมอกันโดยธรรม และร่วมสุขร่วมทุกข์กัน) 
 



 

หมวดสอง 

นําชีวิตใหถึงจุดหมาย 
 

ก.  จุดหมาย ๓ ขั้น  ดําเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมาย (อัตถะ) ๓ ขั้น คือ 

ขั้นที่ ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชน์ปัจจุบัน 
ก) มีสุขภาพดี  ร่างกายแข็งแรง ไร้โรค อายุยืน 
ข) มีเงินมีงาน  มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
ค) มีสถานภาพดี  เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม 
ง) มีครอบครัวท่ีผาสุก  ทําวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ 
ทั้ง ๔ นี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชใหเปนประโยชน ทั้งแกตนและคนอื่น 

ขั้นที่ ๒ สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือ ประโยชน์เบื้องหน้า 
ก) มีความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ ไม่อ้างว้างเลื่อนลอย มีหลักยึด

เหนี่ยวใจให้เข้มแข็ง ด้วย ศรัทธา 
ข)  มีความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ได้ประพฤติแต่การอันดีงาม 

ด้วยความ สุจริต (ศีล) 
ค)  มีความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณค่า ที่ได้ทําประโยชน์ตลอดมา ด้วย

น้ําใจ เสียสละ (จาคะ) 
ง)  มีความแกล้วกล้าม่ันใจ ที่จะแก้ไขปัญหา นําชีวิตและภารกิจ

ไปได้ ด้วย ปัญญา 
จ)  มีความโล่งจิตม่ันใจ มีทุนประกันภพใหม่ ด้วยได้ทําไว้แต่ 

กรรมที่ดี 
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ขั้นที่ ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชน์อย่างย่ิง 
ก) ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปร ก็ไม่

หวั่นไหว มีใจเกษมศานต์ม่ันคง 
ข) ไม่ถูกความยึดติดถือม่ันบีบค้ันจิต ให้ผิดหวังโศกเศร้า มีจิตโล่ง

โปร่งเบาเป็นอิสระ 
ค)  สดชื่น เบิกบานใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ผ่องใส ไร้ทุกข์ มี

ความสุขที่แท้ 
ง)  รู้เท่าทันและทําการตรงตามเหตุปัจจัย ชีวิตหมดจดสดใส 

เป็นอยู่ด้วยปัญญา 
ถ้าบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่ ๒ ขึ้นไป เรียกว่าเป็น “บัณฑิต” 

ข.  จุดหมาย ๓ ด้าน  จุดหมาย ๓ ข้ันนั้น พึงปฏิบัติให้สําเร็จครบ 
๓ ด้าน คือ 
ด้านที่ ๑  อัตตัตถะ จุดหมายเพ่ือตน หรือ ประโยชน์ตน คือ 

ประโยชน์ ๓ ขั้นข้างต้น ซึ่งพึงทําให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง หรือ
พัฒนาชีวิตของตนข้ึนไปให้ได้ให้ถึง 

ด้านที่ ๒  ปรัตถะ จุดหมายเพ่ือผู้อื่น หรือ ประโยชน์ผู้อื่น คือ 
ประโยชน์ ๓ ขั้นข้างต้น ซึ่งพึงช่วยผู้อื่นให้ได้ให้ถึง ด้วยการชัก
นําสนับสนุนให้เขาพัฒนาชีวิตของตนข้ึนไปตามลําดับ 

ด้านที่ ๓  อุภยัตถะ จุดหมายร่วมกัน หรือ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
คือ ประโยชน์สุขและความดีงามร่วมกันของชุมชนหรือสังคม 
รวมทั้ งสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ  ซึ่ งพึ งช่วยกัน
สร้างสรรค์ บํารุงรักษา เพื่อเก้ือหนุนให้ทั้งตนและผู้อื่นก้าว
ไปสู่จุดหมาย ๓ ขั้นข้างต้น 



 

ชาวพทุธช้ันนํา 
ชาวพุทธที่เรียกว่า อุบาสก และอุบาสิกา นับว่าเป็นชาวพุทธชั้นนํา 

จะต้องมีความเข้มแข็งที่จะตั้งม่ันอยู่ในหลัก ให้เป็นตัวอย่างแก่ชาวพุทธ
ทั่วไป นอกจากรักษาวินัยชาวพุทธแล้ว ต้องมีอุบาสกธรรม ๕ ดังนี้ 

๑. มีศรัทธา เชื่อประกอบด้วยปัญญา ไม่งมงาย ม่ันในพระรัตนตรัย ไม่
หวั่นไหว ไม่แกว่งไกว ถือธรรมเป็นใหญ่และสูงสุด 

๒. มีศีล นอกจากตั้งอยู่ในศีล ๕ และสัมมาชีพแล้ว ควรถือศีลอุโบสถ
ตามกาล เพื่อพัฒนาตนให้ชีวิตและความสุขพึ่งพาวัตถุน้อยลง ลด
การเบียดเบียน และเก้ือกูลผู้อื่นได้มากขึ้น 

๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เช่ือกรรม มุ่งหวังผลจากการกระทําด้วยเรี่ยวแรง
ความเพียรพยายามตามเหตุผล ไม่ตื่นข่าวเล่าลือโชคลางเร่ืองขลัง
มงคล ไม่หวังผลจากการขออํานาจดลบันดาล 

๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไม่ไขว่คว้าเขตบุญขุนขลังผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์ 
นอกหลักพระพุทธศาสนา 

๕. ขวนขวายในการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา ใส่ใจริเร่ิมและสนับสนุน
กิจกรรมการกุศล ตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

หมายเหตุ: 
 วินัยชาวพุทธ น้ี ปรับใหงายข้ึน ณ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๓ จาก “ภาค ๑: มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ”      
ในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๐ (เม่ือเสร็จแลว ไดขอให ดร.สมศีล ฌานวังศะ 
ปรับปรุงคําแปลภาษาอังกฤษฉบับเดิม ใหตรงตามฉบับปรับปรุงน้ี) 

∗  คําวา “ชาวพุทธ” ตามความเขาใจของคนไทยโดยท่ัวไป หมายถึงคฤหัสถ, “วินัยชาวพุทธ” ในท่ีน้ีจึง
หมายถึงวินัยของคฤหัสถโดยเฉพาะ ตางหากจากวินัยของพระภิกษุ 

∗  วินัยของคฤหัสถ คือ คิหิวินัย ไดแกพระพุทธโอวาท ในสิงคาลกสูตร พระไตรปฎก เลม ๑๑ (ที.ปา.  
 ๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗) 
∗  “อุบาสกธรรม ๕” มาในพระไตรปฎก เลม ๒๒ (องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐) 



 

ภาค ๒ 

ธรรมนูญชีวิต 
 
 
 
 



 

 
 

หนาวาง 
 



 

ธรรมนูญชีวิต 
∗ 

หมวดนํา 
คนกับความเป็นคน 

~ ~ 

๑. คนผูเปนสัตวประเสริฐ 
(สมาชิกในสังกัดมนุษยชาติ) 

มนุษยเปนสัตวพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากสัตวทั้งหลายอื่น ส่ิงที่ทําใหมนุษย
เปนสัตวพิเศษ ไดแก สิกขา หรือการศึกษา คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนา 
มนุษยที่ฝก ศึกษา หรือพัฒนาแลว ชื่อวาเปน “สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจัก
ดําเนินชีวิตที่ดีงามดวยตนเอง และชวยใหสังคมดํารงอยูในสันติสุขโดยสวัสดี  

มนุษยที่จะช่ือวาฝก ศึกษา หรือพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผูเปน
สมาชิกใหมของมนุษยชาติ พึงมีคุณสมบัติที่ เปนตนทุน ๗ ประการ ที่เรียกวา     
แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุงอรุณของการศึกษา ซึ่งเปนหลักประกันของ
ชีวิตที่จะพัฒนาสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ผูเปนสัตวประเสริฐอยางแทจริง ดังนี้ 

๑. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหล่งปัญญาและแบบอย่างท่ีดี 
คือ อยู่ร่วมหรือใกล้ชิดกัลยาณชน เร่ิมต้นแต่มีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรใน
ครอบครัว รู้จักคบคน และเข้าร่วมสังคมกับกัลยาณชน ที่จะมีอิทธิพล
ชักนําและชักชวนกันให้เจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ 
และปัญญา โดยเฉพาะให้เรียนรู้และพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์กับเพื่อน
มนุษย์ด้วยเมตตา มีศรัทธาที่จะดําเนินตามแบบอย่างที่ดี และรู้จักใช้
ปัจจัยภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคล หนังสือ และเครื่องมือสื่อสารทั้งหลาย 
ให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้และความดีงาม เพื่อนํามาใช้ใน
การพัฒนาชีวิต แก้ปัญหา และทําการสร้างสรรค์ 
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๒. สีลสัมปทา (ทําศีลให้ถึงพร้อม) มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนา
ชีวิต คือ รู้จักจัดระเบียบความเป็นอยู่กิจกรรมกิจการและสิ่งแวดล้อมให้
เอื้อโอกาสแก่การพัฒนาชีวิต อย่างน้อยมีศีลขั้นพื้นฐาน คือมีพฤติกรรมที่
ถูกต้องในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ด้วยการอยู่ร่วมกับ
เพื่อนมนุษย์อย่างเกื้อกูลไม่เบียดเบียนกัน และในความสัมพันธ์กับ
สิ่ งแวดล้อมทางวัตถุ ด้วยการกินใช้ ปัจจัย ๔ ตลอดจนอุปกรณ์
เทคโนโลยีทั้งหลาย ในทางท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิต เก้ือหนุนการศึกษา 
การสร้างสรรค์ และระบบดุลยสัมพันธ์ของธรรมชาติ 

๓. ฉันทสัมปทา (ทําฉันทะให้ถึงพร้อม) มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ 
คือ เป็นผู้มีพลังแห่งความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ทํา ใฝ่สร้างสรรค์ ใฝ่สัมฤทธ์ิ ใฝ่ความ
เป็นเลิศ อยากช่วยทําทุกสิ่งทุกคนท่ีตนประสบเก่ียวข้องให้เข้าถึงภาวะท่ีดี
งาม ไม่หลงติดอยู่แค่คิดจะได้จะเอาและหาความสุขจากการเสพบริโภค ที่
ทําให้จมอยู่ใต้วังวนแห่งความมัวเมาและการแย่งชิง แต่รู้จักใช้อินทรีย์ มี
ตาที่ดู หูที่ฟัง เป็นต้น ในการเรียนรู้ หาความสุขจากการศึกษา และมี
ความสุขจากการทําสิ่งดีงาม ด้วยการใช้สมองและมือในการสร้างสรรค์ 

๔. อัตตสัมปทา (ทําตนให้ถึงพร้อม) มุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะ
ท่ีความเป็นคนจะให้ถึงได้ คือ ระลึกอยู่เสมอถึงความจริงแท้แห่งธรรมชาติ
ของมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และต้องฝึก ซึ่งเม่ือฝึกแล้วจะประเสริฐเลิศ
สูงสุด แล้วตั้งใจฝึกตนจนมองเห็นความยากลําบากอุปสรรคและปัญหา 
เป็นดุจเวทีที่ทดสอบและพัฒนาสติปัญญาความสามารถ มีจิตสํานึกใน
การพัฒนาตนยิ่งขึ้นไป จนเต็มสุดแห่งศักยภาพ ด้วยการพัฒนาที่พร้อม
ทุกด้าน ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 
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๕. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิให้ถึงพร้อม) ถือหลักเหตุปัจจัยมอง
อะไรๆ ตามเหตุและผล คือ ตั้งอยู่ในหลักความคิดความเชื่อถือที่ดีงามมี
เหตุผล อย่างน้อยถือหลักเหตุปัจจัย ที่จะนําไปสู่การพิจารณาไตร่ตรอง
สืบสวนค้นคว้า เป็นทางเจริญปัญญา และเชื่อการกระทําว่าเป็นอํานาจใหญ่
สุดที่บันดาลชะตากรรม กับทั้งมีพฤติกรรมและจิตใจที่อยู่ในอํานาจเหตุผล 
แม้จะใฝ่ทําให้สําเร็จและดีงามสูงสุด ก็รู้เท่าทันความเป็นไปได้ภายใน
ขอบเขตของเหตุปัจจัยที่มีและที่ทํา ถึงสําเร็จก็ไม่เหลิงลอย ถึงพลาดก็ไม่
หงอยงง ดํารงจิตผ่องใสเป็นอิสระได้ ไม่วู่วามโวยวายเอาแต่ใจตน 
ตลอดจนไม่ปล่อยตัวเลื่อนไหลไปตามกระแสความตื่นข่าวและค่านิยม 

๖. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม) ตั้งตนอยู่
ในความไม่ประมาท คือ มีจิตสํานึกในความไม่เที่ยง มองเห็นตระหนัก
ถึงความไม่คงที่ ไม่คงทน และไม่คงตัว ทั้งของชีวิตและสิ่งทั้งหลาย
รอบตัว ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ตลอดเวลา ทําให้นิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ และมองเห็นคุณค่าความสําคัญของ
กาลเวลา แล้วกระตือรือร้นขวนขวายเร่งศึกษาและป้องกันแก้ไขเหตุปัจจัย
ของความเสื่อม และเสริมสร้างเหตุปัจจัยของความเจริญงอกงาม โดยใช้
เวลาทั้งคืนวันที่ผ่านไปให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 

๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม) ฉลาด
คิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง คือ รู้จักคิด รู้จักพิจารณา 
มองเป็น คิดเป็น เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไปในระบบความสัมพันธ์
แห่งเหตุปัจจัย โดยใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวนสืบค้นวิเคราะห์วิจัย ไม่ว่า
จะเพื่อให้เห็นความจริง หรือเพื่อให้เห็นแง่ด้านท่ีจะใช้ให้เป็นประโยชน์ กับ
ทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและจัดทําดําเนินการต่างๆ ให้สําเร็จได้ด้วย
วิธีการแห่งปัญญา ที่จะทําให้พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ 

(สํ.ม.๑๙/๑๒๙-๑๓๖/๓๖-๓๗) 



 

๒. คนสมบูรณแบบ 
(สมาชิกแบบอย่างของมนุษยชาติ) 

คนสมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาชิกที่
ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาติ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนเต็มคน ผู้
สามารถนําหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและความสวัสดี มีธรรมหรือ
คุณสมบัติ ๗ ประการ ดังต่อไปนี้ 

๑. ธัมมัญญุตา รู้หลัก-รู้จักเหตุ คือรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่ง
ทั้งหลาย ที่ตนเข้าไปเก่ียวข้องในการดําเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหน้าที่
และดําเนินกิจการต่างๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม
เหตุผล เช่น รู้ว่า ตําแหน่ง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องทําอะไรอย่างไร จึง
จะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสําเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
นั้นๆ ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนชั้นสูงสุดคือรู้เท่าทันกฎธรรมดาหรือหลัก
ความจริงของธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจ
เป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิตนั้น 

๒. อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมาย-รู้จักผล คือรู้ความหมาย และ
ความมุ่งหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่
ตนกระทํา รู้ว่าที่ตนทําอยู่อย่างนั้นๆ ดําเนินชีวิตอย่างนั้น เพื่อประสงค์
ประโยชน์อะไร หรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไร ที่ให้มีหน้าที่ ตําแหน่ง 
ฐานะ การงานอย่างนั้นๆ เขากําหนดวางกันไว้เพื่อความมุ่งหมายอะไร 
กิจการที่ตนทําอยู่ขณะนี้ เม่ือทําไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดี
หรือผลเสียอย่างไร ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด คือ รู้ความหมาย
ของคติธรรมดา และประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต 
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๓. อัตตัญญุตา รู้ตน คือ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ 
ภาวะ เพศ กําลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม เป็น
ต้น บัดนี้เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม และทําการ
ต่างๆ ให้สอดคล้องถูกจุด ที่จะสัมฤทธ์ิผล ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงตนให้
เจริญงอกงามถึงความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นไป 

๔.  มัตตัญญุตา รู้ประมาณ คือ รู้จักพอดี เช่น รู้จักประมาณใน
การบริโภค ในการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอเหมาะพอดี ในการพูด 
การปฏิบัติกิจและทําการต่างๆ ตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับและการ
สนุกสนานร่ืนเริงทั้งหลาย ทําการทุกอย่างด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์
เพื่อผลดีแท้จริงที่พึงต้องการ โดยมิใช่เพียงเพื่อเห็นแก่ความพอใจ ชอบใจ 
หรือเอาแต่ ใจของตน  แต่ทําตามความพอดีแห่ง เหตุปัจจัยหรือ
องค์ประกอบทั้งหลาย ที่จะลงตัวให้เกิดผลดีงามตามที่มองเห็นด้วย
ปัญญา 

๕. กาลัญญุตา รู้กาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลา
ที่พึงใช้ในการประกอบกิจ ทําหน้าที่การงาน ปฏิบัติการต่างๆ และ
เก่ียวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่า เวลาไหน ควรทําอะไร อย่างไร และทําให้
ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถูกเวลา 
ตลอดจนรู้จักกะเวลา และวางแผนการใช้เวลาอย่างได้ผล 

๖. ปริสัญญุตา รู้ชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมนุม และชุมชน รู้
การอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุม และต่อชุมชนนั้นว่า ชุมชนนี้
เม่ือเข้าไปหา ควรต้องทํากิริยาอย่างนี้ ควรต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้มี
ระเบียบวินัยอย่างนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้ มีความต้องการอย่างนี้ 
ควรเก่ียวข้อง ควรต้องสงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบําเพ็ญประโยชน์ให้
อย่างนี้ๆ เป็นต้น 



ธรรมนูญชีวิต ๒๐

๗. ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่ง
บุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ย่ิง
หรือหย่อนอย่างไร และรู้จักที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ด้วยดีว่า ควรจะ
คบหรือไม่ ได้คติอะไร จะสัมพันธ์เก่ียวข้อง จะใช้ จะยกย่อง จะตําหนิ 
หรือจะแนะนําสั่งสอนอย่างไร จึงจะได้ผลดี ดังนี้ เป็นต้น 

ธรรม ๗ ข้อนี้ เรียกว่า สัปปุริสธรรม๑∗
 แปลว่า ธรรมของสัปปุริสชน 

คือคนดี หรือคนที่แท้ ซึ่งมีคุณสมบัติของความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
(องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๕/๑๑๔) 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
∗ ดูบันทึกทายเลม ขอ ๑ หนา ๘๑ 



 

หมวดหน่ึง 
คนกับสังคม 

~ ~ 

๓. คนมีศีลธรรม 
(สมาชิกในหมู่อารยชน) 

คนมีศีลธรรม หรือมีมนุษยธรรม ที่เรียกได้ว่าเป็นอารยชน มีธรรม 
คือ คุณสมบัติ ดังนี้ 
ก. มีสุจริตทั้งสาม คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ๓ ประการ 

๑. กายสุจริต ความสุจริตทางกาย ทําสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติ
ชอบด้วยกาย 

๒. วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติ
ชอบด้วยวาจา 

๓. มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบ
ด้วยใจ (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๗) 

ข. ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบัติถูกต้องตามทางแห่งกุศลกรรม 
๑๐ ประการ คือ 

 ก) ทางกาย ๓ 
 ๑. ละเว้นการฆ่า การสังหาร การบีบค้ันเบียดเบียน;  
  มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเก้ือกูลสงเคราะห์กัน 
 ๒. ละเว้นการแย่งชิงลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบ;  
  เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน 
 ๓. ละเว้นการประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงแหนของผู้อื่น;  
  ไม่ข่มเหงจิตใจ หรือทําลายลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน 



ธรรมนูญชีวิต ๒๒

 ข) ทางวาจา ๔ 
 ๔.  ละเว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง;  

กล่าวแต่คําสัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความจริงเพราะเห็นแก่
ผลประโยชน์ใดๆ 

 ๕.  ละเว้นการพูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก;  
  พูดแต่คําที่สมานและส่งเสริมสามัคคี 
 ๖. ละเว้นการพูดคําหยาบคาย สกปรกเสียหาย;  
  พูดแต่คําสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง 
 ๗. ละเว้นการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ;  
  พูดแต่คําจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ 

 ค) ทางใจ ๓ 
 ๘. ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้;  
  คิดให้ คิดเสียสละ ทําใจให้เผื่อแผ่กว้างขวาง 
 ๙. ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ที่จะทําลาย;  
  ตั้งความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน 
 ๑๐. มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า ทําดีมี

ผลดี ทําชั่วมีผลชั่ว;  
รู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความ
เป็นไปตามเหตุปัจจัย 

ธรรม ๑๐ ข้อนี้ เรียกว่า กุศลกรรมบถ (ทางทํากรรมดี) บ้าง 
ธรรมจริยา บ้าง อารยธรรม บ้าง เป็นรายละเอียดขยายความสุจริต ๓ 
ข้อ ข้างต้นด้วย คือ ข้อ ๑-๓ เป็น กายสุจริต ข้อ ๔-๗ เป็น วจีสุจริต ข้อ 
๘-๑๐ เป็น มโนสุจริต 

(ม.มู.๑๒/๔๘๕/๕๒๓) 



หมวดหน่ึง: คนกับสังคม 

 

๒๓ 

๒๓ 

ค.  อย่างต่ํามีศีล ๕ หลักความประพฤติ ๑๐ ขอตนนั้น เปนธรรมจริยา 
และเปนอารยธรรมที่ครบถวนสมบูรณ ทําคนใหเจริญขึ้นพรอม ทั้งทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ แตผูใดยังไมมั่นคงในอารยธรรม ทานสอนวาผูนั้นพึง
ควบคุมตนใหไดในทางกายและวาจากอนเปนอยางนอย ดวยการประพฤติ
ตามหลัก ศีล ๕ ที่เปนสวนเบื้องตนของธรรมจริยา ๑๐ ประการนั้น ก็ยังจะ
ไดชื่อวาเปนคนมีศีลธรรม คือ 

๑. เว้นจากปาณาติบาต ละเว้นการฆ่าการสังหาร ไม่ประทุษร้าย
ต่อชีวิตและร่างกาย 

๒. เว้นจากอทินนาทาน ละเว้นการลักขโมยเบียดบังแย่งชิง ไม่
ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 

๓. เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ละเว้นการประพฤติผิดในกาม ไม่
ประทุษร้ายต่อของรักของหวงแหน อันเป็นการทําลายเกียรติภูมิและ
จิตใจ ตลอดจนทําวงศ์ตระกูลของเขาให้สับสน 

๔. เว้นจากมุสาวาท ละเว้นการพูดเท็จโกหกหลอกลวง ไม่
ประทุษร้ายเขา หรือประโยชน์สุขของเขาด้วยวาจา 

๕. เว้นจากสุราเมรัย ไม่เสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพติด อัน
เป็นเหตุให้เกิดความประมาทมัวเมา ก่อความเสียหายผิดพลาดเพราะ
ขาดสติ เช่น ทําให้ เกิดอุบัติ เหตุ แม้อย่างน้อยก็เป็นผู้ คุกคามต่อ
ความรู้สึกม่ันคงปลอดภัยของผู้ร่วมสังคม 

(องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๒/๒๒๗) 



 

๔. คนมีคุณแกสวนรวม 
(สมาชิกที่ดีของสังคม) 

 

สมาชิกที่ดีผู้ช่วยสร้างสรรค์สังคม มีธรรม คือ หลักความประพฤติ ดังนี้ 

ก. มีพรหมวิหาร คือ ธรรมประจําใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจย่ิงใหญ่ 
กว้างขวางดุจพระพรหม ๔ อย่าง ต่อไปนี้ 

๑. เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการ
ช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข 

๒. กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความ
ทุกข์ ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและ
สัตว์ทั้งปวง 

๓. มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เม่ือเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ก็มีใจ
แช่มชื่นเบิกบาน เม่ือเห็นเขาทําดีงามประสบความสําเร็จก้าวหน้า
ย่ิงขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย พร้อมที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน 

๔. อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง คือ มองตามเป็นจริง โดยวางจิต
เรียบสมํ่าเสมอ ม่ันคง เที่ยงตรงดุจตาชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะได้รับ
ผลดี หรือชั่ว สมควรแก่เหตุที่ตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัย วางตน 
และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล และความเที่ยงธรรม∗ 
 (ที.ม.๑๐/๑๘๔/๒๒๕) 

                                                                                                     
∗ กรณีสําคัญอยางหนึ่งที่ใชอุเบกขา คือ เมื่อเห็นคนที่ตนดูแล เปนอยูดี ตางขวนขวายในกิจหนาที่ของ
ตน ก็รูจักวางทีเฉยคอยดูโดยสงบ ไมเซาซ้ีจูจ้ี ไมกาวกายแทรกแซง ทานแสดงอุปมาวา อุเบกขาน้ัน 
เหมือนสารถ ีเมื่อมาว่ิงถูกทางเรียบสนิทด ีก็นั่งคุมสงบนิ่งคอยดูเฉยอยู โดยนัยนี้ จึงแสดงความหมาย
ของอุเบกขาอยางคลุมความวา ความรูจักวางทีเฉยดู เมื่อเห็นเขารับผิดชอบตนเองได หรือในเมื่อ
เขาควรตองไดรับผลสมควรแกความรับผิดชอบของตน ดู วิสุทธิ.๓/๔๑; วิสุทธิ.ฎีกา ๒/๑๓๖; ๓/๑๑๒ 



หมวดหน่ึง: คนกับสังคม 

 

๒๕ 

๒๕ 

เม่ือมีคุณธรรมภายในเป็นพื้นฐานจิตใจเช่นนี้แล้ว พึงแสดงออก
ภายนอกตามหลักความประพฤติ ต่อไปนี้ 

ข. บําเพ็ญการสงเคราะห์ คือ ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์ หรือธรรม
เคร่ืองยึดเหนี่ยวใจคน และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ที่เรียกว่า สังคห
วัตถุ ๔ อย่าง ดังต่อไปนี้ 

๑. ทาน ให้ปัน คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ ด้วยปัจจัยสี่ ทุน หรือทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้
ความเข้าใจ และศิลปวิทยา 

๒. ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวคําสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง 
ชี้แจง แนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงาม 
หรือคําแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้กําลังใจ รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจดี 
สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 

๓. อัตถจริยา ทําประโยชน์แก่เขา คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกาย 
และขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้ง
ชว่ยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม 

๔. สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน คือ ทําตัวให้เข้ากับเขาได้ วาง
ตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันต่อคน
ทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบ และเสมอในสุขทุกข์ คือ ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วม
รับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 

พูดสั้นๆ ว่า: ช่วยด้วยทุนด้วยของหรือความรู้; ช่วยด้วยถ้อยคํา; 
ช่วยด้วยกําลังแรงงาน; ช่วยด้วยการร่วมเผชิญและแก้ปัญหา 

(ที.ปา.๑๑/๑๔๐/๑๖๗) 
 



 

๕.  คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน 
(สมาชิกที่ดีของชุมชน) 

คนผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของหมู่ชน ซึ่งจะช่วยให้หมู่ชนอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี มีธรรม คือ หลักความประพฤติ ดังนี้ 

ก. พ่ึงตนเองได้ คือ ทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ พร้อมที่จะรับผิดชอบ
ตนเอง ไม่ทําตัวให้เป็นปัญหาหรือเป็นภาระถ่วงหมู่คณะ หรือหมู่ญาติ 
ด้วยการประพฤติธรรมสําหรับสร้างที่พึ่งแก่ตนเอง (เรียกว่า นาถกรณ
ธรรม) ๑๐ ประการ คือ 

๑. ศีล ประพฤติดีมีวินัย คือ ดําเนินชีวิตโดยสุจริต ทั้งทางกาย 
ทางวาจา มีวินัย และประกอบสัมมาชีพ 

๒. พาหุสัจจะ ได้ศึกษาสดับมาก คือ ศึกษาเล่าเรียนสดับตรับฟัง
มาก อันใดเป็นสายวิชาของตน หรือตนศึกษาศิลปวิทยาใด ก็ศึกษาให้
ช่ําชอง มีความเข้าใจกว้างขวางลึกซึ้ง รู้ชัดเจนและใช้ได้จริง 

๓. กัลยาณมิตตตา รู้จักคบคนดี คือ มีกัลยาณมิตร รู้จักเลือก
เสวนา เข้าหาที่ปรึกษาหรือผู้แนะนําสั่งสอนที่ดี เลือกสัมพันธ์เก่ียวข้อง
และถือเย่ียงอย่างสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี ซึ่งจะทําให้ชีวิตเจริญงอกงาม 

๔. โสวจัสสตา เป็นคนท่ีพูดกันง่าย คือ ไม่ดื้อร้ันกระด้าง รู้จักรับ
ฟังเหตุผลและข้อเท็จจริง พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตน 

๕. กิงกรณีเยสุ-ทักขตา ขวนขวายกิจของหมู่ คือเอาใจใส่
ช่วยเหลือธุระและกิจการของชนร่วมหมู่คณะ ญาติ เพื่อนพ้อง และของ
ชุมชน รู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรองหาวิธีดําเนินการที่เหมาะ ทําได้ จัดได้ ให้
สําเร็จเรียบร้อยด้วยดี 



หมวดหน่ึง: คนกับสังคม 

 

๒๗ 

๒๗ 

๖. ธรรมกามตา เป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ชอบศึกษา ค้นคว้า 
สอบถามหาความรู้หาความจริง รู้จักพูด รู้จักรับฟัง สร้างความรู้สึกสนิท
สนมสบายใจ ชวนให้ผู้อื่นอยากเข้ามาปรึกษาและร่วมสนทนา 

๗. วิริยารัมภะ มีความเพียรขยัน คือ ขยันหม่ันเพียร พยายาม
หลีกละความชั่ว ประกอบความดี บากบ่ัน ก้าวหน้า ไม่ย้อท้อ ไม่ละเลย
ทอดทิ้งธุระหน้าที่ 

๘. สันตุฏฐี มีสันโดษรู้พอดี คือ ยินดี พึงพอใจแต่ในลาภผล ผลงาน
และผลสําเร็จต่างๆ ที่ตนสร้างหรือแสวงหามาได้ด้วยเร่ียวแรงความเพียร
พยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม และไม่มัวเมาเห็นแก่ความสุขทางวัตถุ 

๙. สติ มีสติคงม่ัน คือ รู้จักกําหนดจดจํา ระลึกการท่ีทํา คําที่พูด 
กิจที่ทําแล้ว และที่จะต้องทําต่อไปได้ จะทําอะไรก็รอบคอบ รู้จักยับย้ัง
ชั่งใจ ไม่ผลีผลาม ไม่เลินเล่อ ไม่เลื่อนลอย ไม่ประมาท ไม่ยอมถลําลง
ในทางผิดพลาด ไม่ปล่อยปละละเลยทิ้งโอกาสสําหรับความดีงาม 

๑๐. ปัญญา มีปัญญาเหนืออารมณ์ คือ มีปัญญาหย่ังรู้เหตุผล รู้ดี รู้
ชั่ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 
รู้จักพิจารณาวินิจฉัยด้วยใจเป็นอิสระ ทําการต่างๆ ด้วยความคิดและมี
วิจารณญาณ 
 (ที.ปา. ๑๑/๓๕๗/๒๘๑) 

ข. อยู่ร่วมในหมู่ด้วยดี ในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ที่เป็นเพื่อน
ร่วมงานร่วมกิจการ หรือร่วมชุมชน ตลอดจนพี่น้องร่วมครอบครัว พึง
ปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกัน ที่เรียกว่า สาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุ
ให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการ คือ 

๑.  เมตตากายกรรม ทําต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและ
ความหวังดีต่อเพื่อนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือ
กิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง 



ธรรมนูญชีวิต ๒๘

๒.  เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ สั่งสอนหรือแนะนําตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจา
สุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๓.  เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี 
คิดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส
ต่อกัน 

๔.  สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินใช้ คือ แบ่งปันลาภผลท่ีได้มาโดย
ชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภค
ทั่วกัน 

๕.  สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติ
สุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ทําตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ 
หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟัง
ความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการสําคัญ 
ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 

(ที.ปา.๑๑/๓๑๗/๒๕๗) 



 

๖. คนมีสวนรวมในการปกครองที่ดี 
(สมาชิกที่ดีของรัฐ) 

สมาชิกของรัฐผู้มีส่วนร่วมให้เกิดการปกครองที่ดี โดยเฉพาะคนใน
สังคมประชาธิปไตย พึงรู้หลักและปฏิบัติดังนี้ 

ก. รู้หลักอธิปไตย คือ รู้หลักความเป็นใหญ่ที่เรียกว่า อธิปไตย ๓ 
ประการ∗ ดังนี้ 

๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี 
เกียรติภูมิ ของตนเป็นใหญ่ กระทําการด้วยปรารภตนและสิ่งที่เนื่องด้วย
ตนเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นชั่วทําดีด้วยเคารพตน 

๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของชาวโลก
เป็นใหญ่ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทําการด้วย
ปรารภจะเอาใจหมู่ชน หาความนิยม หรือหวั่นกลัวเสียงกล่าวว่าเป็น
ประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่เว้นชั่วทําดี ด้วยเคารพเสียงหมู่ชน 

๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการ ความจริง 
ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระทําการด้วยปรารภสิ่งที่ได้
ศึกษา ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และความคิดเห็นท่ีรับฟังอย่างกว้างขวาง
แจ้งชัด และพิจารณาอย่างดีท่ีสุด เต็มขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจว่า เป็นไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม เป็นประมาณ
อย่างสามัญ ได้แก่ ทําการด้วยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา 

เม่ือรู้อย่างนี้แล้ว ถ้าต้องการรับผิดชอบต่อรัฐประชาธิปไตย พึงถือ
หลักข้อ ๓ คือ ธรรมาธิปไตย 
 (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑) 

                                                                                                     
∗ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๒ หนา ๘๑ 
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ข. มีส่วนในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะ
ช่วยป้องกันความเสื่อม นําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ที่
เรียกว่า อปริหานิยธรรม ๗ ประการ คือ 

๑.  หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ที่พึง
รับผิดชอบตามระดับของตน) โดยสมํ่าเสมอ 

๒.  พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อม
เพรียงกันทํากิจทั้งหลายที่พึงทําร่วมกัน 

๓.  ไม่ถืออําเภอใจใคร่ต่อความสะดวก บัญญัติวางข้อกําหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติวางไว้ และไม่เหยียบยํ่าล้มล้างสิ่งที่
ตกลงวางบัญญัติกันไว้แล้ว  ถือปฏิบัติม่ันอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้
เป็นธรรมนูญ 

๔.  ท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ยาวนาน ให้เกียรติเคารพนับ
ถือท่านเหล่านั้น มองเห็นความสําคัญแห่งถ้อยคําของท่านว่าเป็นสิ่งอัน
พึงรับฟัง 

๕.  ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรี มิให้มีการข่มเหงรังแก 
๖.  เคารพบูชาสักการะเจดีย์ ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจําชาติ 

อันเป็นเคร่ืองเตือนความทรงจํา เร้าให้ทําดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน 
ไม่ละเลย พิธีเคารพบูชาอันพึงทําต่ออนุสรณ์สถานเหล่านั้นตามประเพณี 

๗.  จัดการให้ความอารักขา บํารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่
บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทาง
ศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุก 
 (ที.ม.๑๐/๖๘/๘๖) 

นอกจากนี้ พึงประพฤติตนเปนผูครองเรือนและหัวหนาครอบครัวที่ดี 
ตามหลักปฏิบัติในบทที่ ๑๒ วาดวยคนครองเรือนที่เลิศลํ้า โดยเฉพาะขอ  จ. 
ครองตนเปนพลเมืองที่ดี 



 

๗. คนผูนํารัฐ 
(พระมหากษัตริย์ หรือผู้ปกครองบ้านเมือง) 

ท่านผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ผู้นํา และผู้ปกครองรัฐ ตั้งต้นแต่พระเจ้า
จักรพรรดิ พระมหากษัตริย์ ตลอดจนนักปกครองโดยทั่วไป มีหลักธรรม
ที่เป็นคุณสมบัติ และเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. ทรงทศพิธราชธรรม คือ มีคุณธรรมของผู้ปกครอง หรือ ราชธรรม 
(ธรรมของพระราชา)  ๑๐ ประการ ดังนี้ 

๑. ทาน ให้ปันช่วยประชา คือ บําเพ็ญตนเป็นผู้ให้ โดยมุ่งปกครอง
หรือทํางานเพื่อให้เขาได้ มิใช่เพื่อจะเอาจากเขา เอาใจใส่อํานวยบริการ 
จัดสรรความสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ให้ประชาราษฎร์ได้รับประโยชน์สุข 
ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน
ประสบทุกข์ และให้ความสนับสนุนแก่คนทําความดี 

๒. ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํารวมกายและวจีทวาร 
ประกอบแต่การสุจริต รักษากิตติคุณ ประพฤติให้ควรเป็นตัวอย่าง และ
เป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ผู้ใดจะดูแคลน 

๓. ปริจจาคะ บําเพ็ญกิจด้วยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุข 
สําราญ เป็นต้น ตลอดจนชีวิตของตนได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

๔. อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา 
ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 

๕. มัททวะ ทรงความอ่อนโยนเข้าถึงคน คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหย่ิง
หยาบคายกระด้างถือองค์ มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล 
ละมุนละไม ควรได้ความรักภักดี แต่มิขาดยําเกรง 
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๖. ตปะ พ้นมัวเมาด้วยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้า
มาครอบงําจิต ระงับยับย้ังข่มใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นในความสุข
สําราญและการปรนเปรอ มีความเป็นอยู่สมํ่าเสมอหรืออยู่อย่างง่ายๆ 
สามัญ มุ่งม่ันแต่จะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์ 

๗. อักโกธะ ถือเหตุผลไม่โกรธา คือ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่วินิจฉัยความ
และกระทําการด้วยอํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจไว้ระงับความ
เคืองขุ่น วินิจฉัยความและกระทําการด้วยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม 

๘. อวิหิงสา มีอหิงสานําร่มเย็น คือ ไม่หลงระเริงอํานาจ ไม่บีบค้ัน
กดขี่ มีความกรุณา ไม่หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์
ผู้ใดด้วยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

๙. ขันติ ชํานะเข็ญด้วยขันติ คือ อดทนต่องานที่ตรากตรํา อดทน
ต่อความเหน่ือยยาก ถึงจะลําบากกายน่าเหน่ือยหน่ายเพียงไร ก็ไม่
ท้อถอย ถึงจะถูกย่ัวถูกหยันด้วยถ้อยคําเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมด
กําลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกิจกรณีย์ที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม 

๑๐. อวิโรธนะ มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิให้ผิดจาก
ประศาสนธรรม อันถือประโยชน์สุขความดีงามของรัฐและราษฎร์เป็น
ที่ตั้ง อันใดประชาราษฎร์ปรารถนาโดยชอบธรรม ก็ไม่ขัดขืน การใดจะ
เป็นไปโดยชอบธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ก็ไม่ขัดขวาง วาง
องค์เป็นหลัก หนักแน่นในธรรมคงที่ ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะ
ถ้อยคําดีร้ายลาภสักการะหรืออิฏฐารมณ์อนิฏฐารมณ์ใดๆ สถิตม่ันใน
ธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบ
แบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ก็ดี ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวบัิติไป 
 (ขุ.ชา.๒๘/๒๔๐/๘๖) 



หมวดหน่ึง: คนกับสังคม 

 

๓๓

๓๓ 

ข. บําเพ็ญกรณีย์ของจักรพรรดิ คือ ปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองผู้
ย่ิงใหญ่ ที่เรียกว่า จักรวรรดิวัตร (ธรรมเนียมหรือหน้าที่ประจําของ
จักรพรรดิ) ๕ ประการ๑ คือ 

๑. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ยึดถือความจริง ความ
ถูกต้อง ความดีงาม เหตุผล หลักการ กฎกติกาที่ชอบธรรม เป็นบรรทัด
ฐาน เคารพธรรม เชิดชูธรรม นิยมธรรม ตั้งตนอยู่ในธรรม ประพฤติ
ธรรมด้วยตนเอง 

๒. ธรรมิการักขา ให้ความคุ้มครองโดยธรรม คือ จัดอํานวยการ
รักษาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม แก่ชนทุกหมู่เหล่าในแผ่นดิน คือ 
คนภายใน๒ ข้าราชการฝ่ายทหาร ข้าราชการฝ่ายปกครอง ข้าราชการ
พลเรือน นักวิชาการ และคนต่างอาชีพ เช่นพ่อค้าและเกษตรกร ชาว
นิคมชนบทและชนชายแดน พระสงฆ์และบรรพชิตผู้ทรงศีลทรงคุณธรรม 
ตลอดจนสัตว์เท้าสัตว์ปีก อันควรสงวนพันธุ์ทั้งหลาย 

๓. มา อธรรมการ ห้ามกั้นการอาธรรม์ คือ จัดการป้องกันแก้ไข มิ
ให้การกระทําที่ไม่เป็นธรรม การเบียดเบียนข่มเหง และความผิดความ
ชั่วร้ายเดือดร้อน เกิดมีขึ้นในบ้านเมือง ชักนําประชาชนให้ตั้งม่ันใน
สุจริตและนิยมธรรม รวมทั้งจัดวางระบบที่กันคนร้าย ให้โอกาสคนดี 

๔. ธนานุประทาน ปันทรัพย์แก่ชนผู้ยากไร้ มิให้มีคนขัดสนยากไร้ใน
แผ่นดิน เช่น จัดให้ราษฎรทั้งปวงมีทางหาเลี้ยงชีพ ทํามาหากินได้โดยสุจริต 

๕. ปริปุจฉา ไม่ขาดการสอบถามปรึกษา แสวงปัญญาและความดี
งามยิ่งขึ้นไป โดยมีที่ปรึกษาที่ทรงวิชาการทรงคุณธรรม ผู้ประพฤติดี 
ประพฤติชอบ ผู้ไม่ประมาทมัวเมา ที่จะช่วยให้เจริญปัญญาและกุศลธรรม 
หม่ันพบปะพระสงฆ์และนักปราชญ์ ไถ่ถามหาความรู้หาความดีงามหา
                                                                                                     ๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๓ หนา ๘๒ ๒ หมายถึง พระมเหสี โอรส ธิดา ขาราชการในพระองค หรือคนในครอบครัวและในปกครองสวนตัว
ซ่ึงพึงคุมครอง โดยใหการบํารุงเลี้ยงอบรมสั่งสอน เปนตน ใหอยูสุขสงบและเคารพนับถือกัน 



ธรรมนูญชีวิต ๓๔

ความจริง และถกข้อปัญหาต่างๆ อยู่โดยสมํ่าเสมอตามกาลอันควร เพื่อ
ซักซ้อมตรวจสอบตนให้เจริญก้าวหน้า และดําเนินกิจการในทางที่
ถูกต้องชอบธรรม ดีงาม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่างแท้จริง 
 (ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕) 

ค. ประกอบราชสังคหะ คือ ทํานุบํารุงทวยราษฎร์ ให้ประชาชาติดํารง
อยู่ในเอกภาพและสามัคคี ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่า ราชสังคหวัตถุ 
(หลักการสงเคราะห์ประชาชนของพระราชา) ๔ ประการ คือ 

๑.  สัสสเมธะ ฉลาดบํารุงธัญญาหาร คือ ปรีชาสามารถในนโยบาย
ที่จะบํารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ 

๒.  ปุริสเมธะ ฉลาดบํารุงข้าราชการ คือ ปรีชาสามารถในนโยบาย
ที่จะบํารุงข้าราชการ ด้วยการส่งเสริมคนดีมีความสามารถ และจัด
สวัสดิการให้ดี เป็นต้น 

๓.  สัมมาปาสะ ผูกประสานปวงประชา คือ ผดุงผสานประชาชนไว้ด้วย
นโยบายส่งเสริมอาชีพ เช่น จัดทุนให้คนยากจนยืมไปสร้างตนในพาณิชยก
รรม หรือดําเนินกิจการต่างๆ ไม่ให้ฐานะเหลื่อมล้ําห่างเหินจนแตกแยกกัน 

๔.  วาชไปยะ มีวาทะดูดดื่มใจ คือ รู้จักพูด รู้จักชี้แจงแนะนํา รู้จัก
ทักทาย ไถ่ถามทุกข์สุขราษฎรทุกชั้น แม้ปราศรัยก็ไพเราะน่าฟัง ทั้ง
ประกอบด้วยเหตุผล เป็นหลักฐาน มีประโยชน์ เป็นทางแห่งการ
สร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา เสริมความสามัคคี ทําให้เกิดความเข้าใจดี 
ความเชื่อถือ และความนิยมนับถือ (สํ.ส.๑๕/๓๕๑/๑๑๐) 

ง. ละเว้นอคติ นักปกครอง เม่ือปฏิบัติหน้าที่ พึงเว้นความลําเอียง หรือ
ความประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม ๔ ประการ 

๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ 
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง 
๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา 
๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว (ที.ปา.๑๑/๑๗๖/๑๙๖) 



 

หมวดสอง 
คนกับชีวิต 

~ ~ 

๘. คนมีชีวิตอยูอยางม่ันใจ 
(ชีวิตที่เลิศลํ้าสมบูรณ์) 

คนที่มีความม่ันใจในชีวิตของตน จนไม่หวาดหวั่นพร่ันพรึงแม้ต่อ
ความตาย ก็เพราะได้ดําเนินชีวิตของตนอยู่อย่างดีที่สุด และได้ใช้ชีวิตน้ันให้
เกิดคุณประโยชน์คุ้มค่ากับการท่ีได้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นอยู่
อย่างผู้มีชัย ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต คนเช่นนั้นคือผู้ท่ีได้
เข้าถึงจุดหมายแห่งการมีชีวิต และดําเนินชีวิตของตนตามหลักการต่อไปนี้ 

ก. นําชีวิตสู่จุดหมาย คือ ดําเนินชีวิตให้บรรลุประโยชน์ที่เป็นจุดหมาย
ของการมีชีวิต ที่เรียกว่า อัตถะ หรือ อรรถ ๓ คือ 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายข้ันตาเห็น หรือ ประโยชน์ปัจจุบัน ที่
สําคัญ คือ 

ก) มีสุขภาพดี  ร่างกายแข็งแรง ไร้โรค อายุยืนยาว 
ข) มีเงินมีงาน  มีทรัพย์จากอาชีพสุจริต พึ่งตนได้ทางเศรษฐกิจ 
ค) มีสถานภาพดี  มียศ เกียรติ ไมตรี เป็นที่นับถือในสังคม 
ง) มีครอบครัวท่ีผาสุก  ทําวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ 

ทั้ งหมดนี้ พึงให้ เ กิดมีโดยธรรม  และใช้หรือปฏิบัติ ให้ เ กิด
ประโยชน์สุขโดยชอบ ทั้งแก่ตนและผู้อื่น 



ธรรมนูญชีวิต ๓๖

๒. สัมปรายิกัตถะ จุดหมายข้ันเลยตาเห็น หรือ ประโยชน์เบื้อง
หน้า ที่เป็นคุณค่าของชีวิต ซึ่งให้เกิดความสุขล้ําลึกภายใน โดยเฉพาะ 

ก) ความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ ด้วยศรัทธา มีหลักใจ 
ข) ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ได้ประพฤติแต่การดีงามสุจริต 
ค) ความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณค่า ที่ได้เสียสละบําเพ็ญประโยชน์ 
ง) ความแกล้วกล้ามั่นใจ ด้วยมีปัญญาที่จะแก้ปัญหานําพาชีวิตไป 
จ) ความโปร่งโล่งมั่นใจ ว่าได้ทํากรรมดี มีหลักประกันวิถีสู่ภพใหม่ 

๓. ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชน์อย่างย่ิง คือ การมี
ปัญญารู้เท่าทันความจริง เข้าถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทําให้
จิตใจเป็นอิสระ  

ก) ไม่หวั่นไหวหรือถูกครอบงําด้วยความผันผวนปรวนแปรต่างๆ 
ข) ไม่ผิดหวังโศกเศร้าบีบค้ันจิตเพราะความยึดติดถือม่ันในสิ่งใด 
ค) ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส สดชื่น เบิกบานใจตลอดเวลา 
ง) เป็นอยู่และทําการด้วยปัญญาซึ่งมองที่เหตุปัจจัย 

อัตถะ ๓ ขั้นนี้ จัดแบ่งใหม่เป็น ๓ ด้านดังนี้ 
๑. อัตตัตถะ จุดหมายเพ่ือตน หรือ ประโยชน์ตน คือ ประโยชน ๓ 

ขั้นขางตน ซ่ึงพึงทําใหเกิดขึ้นแกตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนใหลุถึง 
๒. ปรัตถะ จุดหมายเพ่ือผู้อื่น หรือ ประโยชน์ผู้อื่น คือ ประโยชน ๓ 

ขั้นขางตน ซ่ึงพึงชวยเหลือใหผูอื่นหรือเพื่อนมนุษยไดบรรลุถึง ดวยการชักนํา
สนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของเขาเองขึ้นไปจนเขาถึงตามลําดับ 

๓. อุภยัตถะ จุดหมายร่วมกัน หรือ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือ 
ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคม รวมทั้งภาวะและ
ปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้งทางวัตถุ เชน ปา แมน้ํา ถนนหนทาง และทางนามธรรม 
เชน ศีลธรรม วัฒนธรรม ซ่ึงพึงชวยกันสรางสรรคบํารุงรักษา เพื่อเกื้อหนุนให
ทั้งตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย ๓ ขั้นขางตน อยางนอยไมใหการแสวง
ประโยชนตนสงผลกระทบเสียหายตอประโยชนสุขของสวนรวม ดังตัวอยาง 



หมวดสอง: คนกับชีวิต 

 

๓๗

๓๗ 

พระภิกษุเมื่อปฏิบัติตามพระวินัย ยอมชวยรักษาสามัคคีแหงสงฆ อันเปน
บรรยากาศที่เกื้อหนุนใหภิกษุที่อยูรวมกันทุกรูปอยูผาสุก และเจริญงอกงาม
ในการปฏิบัติ จนอาจลุถึงปรมัตถ คือประโยชนสูงสุด  

 (ขุ.จู.๓๐/๗๕๕/๓๘๙) 

ข. ภายในทรงพลัง คือ มีกําลังที่เกิดจากคุณธรรมความประพฤติ
ปฏิบัติที่เป็นหลักประกันของชีวิต ซึ่งทําให้เกิดความม่ันใจในตนเองจน
ไม่มีความหวาดหวั่นกลัวภัย เรียกว่า พละ (ธรรมอันเป็นกําลัง) มี ๔ 
ประการ กล่าวคือ 

๑. ปัญญาพละ กําลังปัญญา คือ ได้ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ถูกต้องชัดเจน ในเร่ืองราวและกิจการที่ตนเก่ียวข้อง ตลอดไปถึงสภาวะ
อันเป็นธรรมดาของโลกและชีวิต เป็นผู้กระทําการต่างๆ ด้วยความ
เข้าใจเหตุผล และสภาพความจริง 

๒. วิริยพละ กําลังความเพียร คือ เป็นผู้ประกอบกิจทําหน้าที่การ
งานต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วยความบากบ่ันพยายาม ไม่ได้ทอดทิ้งหรือย่อ
หย่อนท้อถอย 

๓. อนวัชชพละ๑ กําลังสุจริต หรือกําลังความบริสุทธิ์ คือมีความ
ประพฤติและหน้าที่การงาน สุจริตไร้โทษ สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีข้อที่ใคร
จะติเตียนได้ 

๔. สังคหพละ กําลังการสงเคราะห์ คือ ได้ช่วยเหลือเก้ือกูล ทําตน
ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ เป็นสมาชิกที่มีคุณประโยชน์ของชุมชน 

ตัวอย่างเช่น เป็นข้าราชการ พึงจําสั้นๆ ว่า รู้งานดี ทําหน้าที่ไม่
บกพร่อง มือสะอาด ไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์   

  (องฺ.นวก.๒๓/๒๐๙/๓๗๖) 

                                                                                                     
๑ แปลตามศัพทวา กําลังการกระทําท่ีปราศจากโทษ 



ธรรมนูญชีวิต ๓๘

ค. ตั้งตนบนฐานที่มั่น ซึ่งใช้เป็นที่ยืนหยัดให้สามารถยึดเอาผลสําเร็จ
สูงสุดอันเป็นท่ีหมายได้ โดยไม่เกิดความสําคัญตนผิด ไม่เปิดช่องแก่ความ
ผิดพลาดเสียหาย และไม่เกิดสิ่งมัวหมองหมักหมมทับถมตน ด้วยการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมที่เรียกว่า อธิษฐาน (ธรรมเป็นที่ม่ัน) ๔ ประการ คือ 

๑. ปัญญา ใช้ปัญญา คือ ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา ทํากิจการต่างๆ 
ด้วยความคิด เม่ือประสบเหตุใดๆ ก็ไม่วู่วามตามอารมณ์หรือหลงไปตาม
สิ่งที่เย้ายวน ศึกษาสิ่งต่างๆ ให้มีความรู้ชัด หย่ังเห็นเหตุผล เข้าใจภาวะ
ของสิ่งทั้งหลายจนเข้าถึงความจริง 

๒. สัจจะ รักษาสัจจะ คือ สงวนรักษาดํารงตนม่ันในความจริงที่รู้
ชัดเห็นชัดด้วยปัญญา เร่ิมแต่จริงวาจา จริงในหลักการ จริงในการปฏิบัติ 
จนถึงจริงปรมัตถ์ 

๓. จาคะ เพ่ิมพูนจาคะ คือ คอยเสริมหรือทวีความเสียสละ ให้
เข้มแข็งมีกําลังแรงยิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันหรือทัดทานตนไว้มิให้ตก
ไปเป็นทาสของลาภสักการะและผลสําเร็จเป็นต้นที่ตนได้สร้างขึ้น อัน
คอยล่อเร้าเย้ายวน ให้เกิดความยึดติด ลําพอง และลุ่มหลงมัวเมา สิ่งใด
เคยชินเป็นนิสัย หรือเคยยึดถือไว้ แต่ผิดพลาด ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ก็
สามารถละได้ทั้งหมดเริ่มแต่สละอามิสจนถึงสละกิเลส 

๔. อุปสมะ รู้จักสงบใจ คือรู้จักหาความสุขสงบทางจิตใจ ฝึกตน 
ให้สามารถระงับความมัวหมองดับความขัดข้องวุ่นวายอันเกิดจากกิเลส
ได้ ทําจิตใจให้สงบผ่องใสรู้จักรสแห่งสันติ คนที่รู้จักรสแห่งความสุขอัน
เกิดจากความสงบใจแล้ว ย่อมจะไม่หลงใหลมัวเมาในวัตถุ หรือลาภ ยศ 
สรรเสริญ เป็นต้น โดยง่าย 

(ม.อุ.๑๔/๖๘๒/๔๓๗) 



 

๙. คนประสบความสําเร็จ 
(ชีวิตที่ก้าวหน้าและสําเร็จ) 

ผู้ที่ต้องการดําเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จ ไม่ว่า
จะในด้านการศึกษา หรืออาชีพการงานก็ตาม พึงปฏิบัติตามหลักต่อไปนี้ 

ก. หลักความเจริญ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะนําชีวิตไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง ที่เรียกว่า จักร (ธรรมประดุจล้อทั้งสี่ที่นํารถไปสู่จุดหมาย) 
ซึ่งมี ๔ ข้อ คือ  

๑. ปฏิรูปเทสวาสะ เลือกอยู่ถิ่นที่เหมาะ คือ เลือกหาถิ่นที่อยู่ หรือ
แหล่งเล่าเรียนดําเนินชีวิตที่ดี ซึ่งมีบุคคลและส่ิงแวดล้อมที่อํานวยแก่
การศึกษา พัฒนาชีวิต การแสวงธรรมหาความรู้ การสร้างสรรค์ความดี
งาม และความเจริญก้าวหน้า 

๒. สัปปุริสูปัสสยะ เสาะเสวนาคนดี คือ รู้จักเสวนาคบหา หรือร่วม
หมู่กับบุคคลผู้รู้ ผู้ทรงคุณ และผู้ที่จะเกื้อกูลแก่การแสวงธรรมหาความรู้ 
ความก้าวหน้างอกงาม และความเจริญโดยธรรม 

๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ถูกวิถี คือ ดํารงตนม่ันอยู่ในธรรมและ
ทางดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตั้งเป้าหมายชีวิตและการงานให้ดีงามแน่ชัด 
และนําตนไปถูกทางสู่จุดหมาย แน่วแน่ ม่ันคง ไม่พร่าส่าย ไม่ไถลเชือนแช 

๔. ปุพเพกตปุญญตา มีทุนดีได้เตรียมไว้ ทุนดีส่วนหนึ่ง คือ ความมี
สติปัญญา ความถนัด และร่างกายดี เป็นต้น ที่เป็นพื้นมาแต่เดิม และอีก
ส่วนหน่ึง คือ อาศัยพื้นเดิมเท่าที่ตัวมีอยู่ รู้จักแก้ไขปรับปรุงตน ศึกษาหา
ความรู้ สร้างเสริมคุณสมบัติ ความดีงาม ฝึกฝนความชํานิชํานาญเตรียม
ไว้ก่อนแต่ต้น ซึ่งเม่ือมีเหตุต้องใช้ก็จะเป็นผู้พร้อมที่จะต้อนรับความสําเร็จ 
สามารถสร้างสรรค์ ประโยชน์สุข และก้าวสู่ความเจริญย่ิงๆ ขึ้นไป 
 (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๑/๔๑) 
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ข. หลักความสําเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จแห่ง
กิจการนั้นๆ ท่ีเรียกว่า อิทธิบาท (ธรรมให้ถึงความสําเร็จ) ซึ่งมี ๔ ข้อ คือ 

๑. ฉันทะ มีใจรัก คือ พอใจจะทําสิ่งนั้น และทําด้วยใจรัก ต้องการ
ทําให้เป็นผลสําเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ทํา มิใช่สักว่าทําพอให้เสร็จๆ 
หรือ เพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลกําไร 

๒. วิริยะ พากเพียรทํา คือ ขยันหม่ันประกอบ หม่ันกระทําสิ่งนั้น
ด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าว
ไปข้างหน้าจนกว่าจะสําเร็จ 

๓. จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทํา และทําสิ่งนั้นด้วย
ความคิด ไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเร่ืองนั้น
บ่อยๆ เสมอๆ ทํากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ 

๔. วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หม่ันใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อย่ิงหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง 
เป็นต้น ในสิ่งที่ทํานั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง เป็นต้น เพื่อจัดการและดําเนินงานนั้นให้ได้ผลดีย่ิงขึ้นไป 

ตัวอย่างเช่น ผู้ทํางานทั่วๆ ไป อาจจําสั้นๆ ว่า รักงาน สู้งาน ใส่ใจ
งาน และทํางานด้วยปัญญา (ที.ปา. ๑๑/๒๓๑/๒๓๓) 

ค. หลักเผล็ดโพธิญาณ ดําเนินตามพระพุทธปฏิปทา ด้วยการปฏิบัติตาม
ธรรม ๒ อย่างที่เป็นเหตุให้พระองค์บรรลุสัมโพธิญาณ เรียกว่า อุปัญญาต
ธรรม (ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเห็นคุณประจักษ์กับพระองค์เอง) คือ 

๑.  อสนฺตุฏฺฐิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ  ไม่สันโดษในกุศลธรรม คือ ไม่รู้อิ่ม 
ไม่รู้พอ ในการสร้างสรรค์ทําความดีและสิ่งที่ดี 

๒. อปฺปฏิวาณิตา จ ปธานสฺมึ บําเพ็ญเพียรไม่ระย่อ คือ เพียร
พยายามก้าวหน้าเร่ือยไป ไม่ยอมถอยหลัง ไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมท้อถอยต่อ
อุปสรรค และความเหน็ดเหน่ือยยากลําบาก  (ที.ปา.๑๑/๒๒๗/๒๒๓) 



 

๑๐. คนรูจกัทํามาหาเลี้ยงชีพ 
(ชีวิตที่เป็นหลักฐาน) 

คนที่จะเรียกได้ว่า รู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น 
เป็นคนทํามาหากินที่ดี ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติให้
เป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ก็เพราะ
ปฏิบัติตามหลักธรรมต่อไปนี้ 

ก. ข้ันหาและรักษาสมบัติ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ปัจจุบัน หรือหลักธรรมอันอํานวยประโยชน์สุขขั้นต้น ที่เรียกว่า ทิฏฐ-
ธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม๑ ๔ ประการ 

๑.  อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหม่ันเพียร 
ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน และการประกอบอาชีพที่สุจริต ฝึกฝนให้มี
ความชํานิชํานาญและรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาวิธีการ
ที่เหมาะที่ดี จัดการและดาํเนินการให้ได้ผลดี 

๒.  อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครอง เก็บ 
รักษาโภคทรัพย์และผลงานที่ตนได้ทําไว้ด้วยความขยันหม่ันเพียรโดย
ชอบธรรม ด้วยกําลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย 

๓.  กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักเสวนาคบหาคน 
ไม่คบไม่เอาอย่างผู้ที่ชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเย่ียงอย่าง
ท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณ ผู้มีความสามารถ ผู้น่าเคารพนับถือ และมีคุณสมบัติ
เก้ือกูลแก่อาชีพการงาน 

๔.  สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี คือ รู้จักกําหนดรายได้และรายจ่าย 
เป็นอยู่พอดีสมรายได้ มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ให้รายได้เหนือรายจ่าย 
มีประหยัดเก็บไว ้ (องฺ.อฏฐก.๒๓/๑๔๔/๒๘๙) 
                                                                                                     ๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๔ หนา ๘๒ 
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ข. ข้ันแจงจัดสรรทรัพย์ เม่ือหาทรัพย์มาได้แล้ว รู้จักจัดสรรทรัพย์นั้น 
โดยถือหลักการแบ่งทรัพย์เป็น ๔ ส่วน ที่เรียกว่า โภควิภาค ๔ คือ 

  เอเกน โภเค ภุญฺเชยฺย   
 ๑ ส่วน ใช้จ่ายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรเลี้ยง และทําประโยชน์ 

  ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย  
 ๒ ส่วน ใช้เป็นทุนประกอบการงาน 

  จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย   อาปทาสุ ภวิสฺสติ  
 อีก ๑ ส่วน เก็บเป็นทุนประกันไวัเผื่อคราวจําเป็นหรือมีภัย 

 (ที.ปา.๑๑/๑๙๗/๒๐๒) 

ค. ข้ันจับจ่ายกินใช้ พึงเข้าใจและคํานึงไว้เสมอว่า การที่เพียรพยายาม
แสวงหา รักษา และครอบครองโภคทรัพย์ไว้นั้น ก็เพื่อจะใช้ให้เป็น
ประโยชน์ท้ังแก่ตนและคนอื่น ถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้ว 
การหาและการมีทรัพย์สมบัติก็ปราศจากคุณค่า หาความหมายใดๆ มิได้  

ดังนั้น เมื่อมีทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว พึงปฏิบัติตอทรัพยหนึ่งสวน
แรกในขอ ข. ตามหลัก โภคาทิยะ (ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคะ หรือ
เหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือครอบครองทรัพยสมบัติ) ๕ 
ประการ ดังพุทธพจนวา 

อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพ ย์มาได้ด้ วยน้ํ าพักน้ํ าแรงความ
ขยันหม่ันเพียรของตน และโดยทางสุจริตชอบธรรมแล้ว 

๑. เลี้ยงตัว เลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้
เป็นสุข 

๒. บํารุงมิตรสหาย และผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข 

๓. ใช้ปกป้องรักษาสวัสดิภาพ ทําตนให้ม่ันคงปลอดจากภยันตราย 



หมวดสอง: คนกับชีวิต 

 

๔๓

๔๓ 

๔. ทําพลี คือ สละเพื่อบํารุงและบูชา ๕ อย่าง 
(๑) ญาติพลี  สงเคราะห์ญาติ 
(๒) อติถิพลี  ต้อนรับแขก 
(๓) ปุพพเปตพลี  ทําบุญหรือสักการะอุทิศผู้ล่วงลับ 
(๔) ราชพลี บํารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร เป็นต้น 
(๕) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทําบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชาตาม

ความเชื่อถือ 

๕. อุปถัมภ์บํารุงพระสงฆ์ และเหล่าบรรพชิตผู้ประพฤติดี ปฏิบัติ
ชอบ ผู้ไม่ประมาทมัวเมา 

เม่ือได้ใช้โภคทรัพย์ทําประโยชน์อย่างนี้แล้ว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไป ก็
สบายใจได้ว่า ได้ใช้โภคะน้ันให้เป็นประโยชน์สมตามเหตุผลแล้ว ถึงโภคะ
เพิ่มขึ้น ก็สบายใจ เช่นเดียวกัน เป็นอันไม่ต้องเดือดร้อนใจในทั้งสองกรณี 
 (องฺ.ปญฺจก.๒๒/๔๑/๔๘) 

การใช้จ่ายใน ๕ ข้อนี้ ท่านมุ่งแจกแจงรายการที่พึงจ่าย ให้รู้ว่าควร
ใช้ทรัพย์ทําอะไรบ้าง มิใช่หมายความว่าให้แบ่งส่วนเท่ากันไปทุกข้อ 
นอกจากนั้น ท่านมุ่งกล่าวเฉพาะรายการท่ีพึงจ่ายเป็นประจําสําหรับคน
ทั่วไป แต่ถ้าผู้ใดสามารถ ก็ควรบําเพ็ญประโยชน์ให้มากข้ึนไปอีก ตาม
หลัก สังคหวัตถุ (ในบทที่ ๔) เป็นต้น 

 



 

๑๑. คนครองเรือนที่เลิศล้ํา 
(ชีวิตบ้านท่ีสมบูรณ์) 

คนที่จะเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในการครองเรือน เป็น
คฤหัสถ์หรือชาวบ้านที่ดี น่าเคารพนับถือเป็นแบบฉบับ ควรถือเป็น
ตัวอย่าง จะต้องวัดด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ก. มีความสุขสี่ประการ คือ ความสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี 
หรือความสุขที่ชาวบ้านควรพยายามทําให้เกิดขึ้นแก่ตนอยู่เสมอ เรียก
สั้นๆ ว่า  สุขของคฤหัสถ์ (กามโภคีสุข) ๔ คือ 

๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มและ
อุ่นใจว่า ตนมีโภคทรัพย์ ที่ได้มาด้วยน้ําพักน้ําแรงความขยันหม่ันเพียร
ของตน และโดยทางชอบธรรม 

๒. โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ
ว่า ตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบนั้น เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผู้ที่
ควรเลี้ยง และบําเพ็ญคุณประโยชน์ 

๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ
ว่า ตนเป็นไท ไม่มีหนี้สินติดค้างใคร 

๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ 
เอิบอิ่มใจว่า ตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครติเตียน
ไม่ได้ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ๑ 

บรรดาสุข ๔ อย่างนี้ อนวัชชสุขมีค่ามากที่สุด 
 (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๒/๙๑) 
                                                                                                     ๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๕ หนา ๘๒ 



หมวดสอง: คนกับชีวิต 

 

๔๕ 

๔๕ 

ข. เป็นชาวบ้านแบบฉบับ คนครองเรือน แยกได้เป็นหลายประเภท 
จัดเป็นข้ันๆ ได้ตั้งแต่ร้ายไปถึงดี และท่ีดีก็มีหลายระดับ คฤหัสถ์ท่ีดี น่า
เคารพนับถือแท้จริง คือประเภทท่ี ๑๐ ใน ชาวบ้าน ๑๐ ประเภทต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ ๑ หาทรัพย์โดยทางไม่ชอบธรรม 
๑. ได้ทรัพย์มาแล้ว ไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุข ทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและ

ไม่ใช้ทรัพย์นั้นทําความดี   = เสียท้ัง ๓ ส่วน 
๒. ได้ทรัพย์มาแล้ว เลี้ยงตนให้เป็นสุข แต่ไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่

ใช้ทรัพย์นั้นทําความดี  = เสีย ๒ ส่วน ดี ๑ ส่วน 
๓. ได้ทรัพย์มาแล้ว เลี้ยงตนให้เป็นสุขด้วย เผื่อแผ่แบ่งปันและใช้

ทรัพย์นั้นทําความดีด้วย  = เสีย ๑ ส่วน ดี ๒ ส่วน 
กลุ่มที่ ๒ หาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง 

๔. ได้ทรัพย์มาแล้ว ทําอย่างข้อ ๑  = เสีย ๓ ดี ๑ 
๕. ได้ทรัพย์มาแล้ว ทําอย่างข้อ ๒  = เสีย ๒ ดี ๒ 
๖. ได้ทรัพย์มาแล้ว ทําอย่างข้อ ๓  = เสีย ๑ ดี ๓ 

กลุ่มที่ ๓ หาโดยชอบธรรม 
๗. ได้ทรัพย์มาแล้ว ทําอย่างข้อ ๑  = เสีย ๒ ดี ๑ 
๘. ได้ทรัพย์มาแล้ว ทําอย่างข้อ ๒  = เสีย ๑ ดี ๒  
๙. ได้ทรัพย์มาแล้ว ทําอย่างข้อ ๓ แต่ยังติด ยังมัวเมา หมกมุ่น กิน

ใช้ทรัพย์สมบัติ โดยไม่รู้เท่าทันเห็นโทษ ไม่มีปัญญาที่จะทําตนให้เป็น
อิสระเป็นนายเหนือโภคทรัพย์ได้  = เสีย ๑ ดี ๓ 
พวกพิเศษ: ผู้ที่แสวงหาชอบธรรม และใช้อย่างมีสติ-สัมปชัญญะ       

มีจิตใจเป็นอิสระ มีลักษณะดังนี้ 
๑๐.  แสวงหาทรัพย์โดยทางชอบธรรม;  
 ได้มาแล้ว เลี้ยงตนให้เป็นสุข;  
 เผื่อแผ่แบ่งปัน และใช้ทรัพย์นั้นทําความดี;  
ไมลุมหลง ไมหมกมุนมัวเมา กินใชทรัพยสมบัติโดยรูเทาทัน เห็นคุณโทษ 

ทางดีทางเสียของมัน มีปญญาทําตนใหเปนอิสระ เปนนายเหนือโภคทรัพย 



ธรรมนูญชีวิต ๔๖

ประเภทที่ ๑๐ นี้  พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่า เป็นผู้เลิศ  
ประเสริฐ สูงสุด ควรชมทั้ง ๔ สถาน คือ 
เป็นคฤหัสถ์แบบฉบับ ท่ีน่าเคารพนับถือ 

 (องฺ.ทสก.๒๔/๙๑/๑๘๘) 

ค. กํากับชีวิตด้วยธรรมสี่ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับการครอง
ชีวิตของคฤหัสถ์ ที่เรียกว่า ฆราวาสธรรม๑ ๔ ประการ ดังนี้ 

๑. สัจจะ  ตรงจริง คือ ดํารงม่ันในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ 
พูดจริง ทําจริง จะทําอะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ 

๒. ทมะ  ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัว และ
แก้ไขปรับปรุงตนให้ก้าวหน้าดีงามย่ิงขึ้นอยู่เสมอ 

๓. ขันติ อดทน คือ  มุ่ งหน้ าทํ าหน้ าที่ ก ารงานด้ วยความ
ขยันหม่ันเพียร เข้มแข็งอดทน ไม่หวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไม่
ท้อถอย 

๔. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ เอื้อเฟื้อ ชอบช่วยเหลือเก้ือกูล 
บําเพ็ญประโยชน์ สละโลภ ละทิฐิมานะได้ ร่วมงานกับคนอื่นได้ 
ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตน 

 (ขุ.สุ.๒๕/๓๑๑/๓๖๑) 

                                                                                                     
๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๖ หนา ๘๒ 



หมวดสอง: คนกับชีวิต 

 

๔๗ 

๔๗ 

ง. รับผิดชอบชีวิตที่เกี่ยวข้อง คือ มีความสัมพันธ์อันดีงามอบอุ่นเป็น
สุขภายในครอบครัว ตลอดถึงญาติมิตร ผู้ร่วมงาน และคนที่พึ่งพาอาศัย
อยู่ในปกครองทั้งหมด โดยทําหน้าที่มิใช่เพียงนําประโยชน์ทางวัตถุมาให้
เขาอย่างเดียว แต่นําประโยชน์สุขทางจิตใจมาให้ด้วย โดยประพฤติตน
เป็นตัวอย่าง ช่วยชักจูงให้คนในครอบครัวและผู้ เ ก่ียวข้องใกล้ชิด
ทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้นด้วยคุณธรรมที่เรียกว่า อารยวัฒิ ๕ ดังต่อไปนี้ 

๑. งอกงามด้วยศรัทธา คือ ให้มีความเชื่อความม่ันใจในพระ
รัตนตรัย และในการที่จะทําความดี มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ 

๒. งอกงามด้วยศีล คือ ให้มีความประพฤติดีงาม สุจริต รู้จักเลี้ยง
ชีวิต มีวินัย และมีกิริยามารยาทอันงาม 

๓. งอกงามด้วยสุตะ คือ ให้มีความรู้จากการเล่าเรียนสดับฟัง โดย
แนะนําหรือขวนขวายให้ศึกษาหาความรู้ที่จะฟื้นฟูปรับปรุง
ชีวิตจิตใจ 

๔. งอกงามด้วยจาคะ คือ ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ําใจต่อกัน 
และพอใจทําประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ 

๕. งอกงามด้วยปัญญา คือ ให้มีความรู้คิด เข้าใจเหตุผล รู้ดี รู้ชั่ว 
รู้คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ มองสิ่งทั้งหลายตามเป็น
จริง มีวิจารณญาณ รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาเหตุปัจจัย แก้ไข
ปัญหา และจัดทําดําเนินการต่างๆ ให้ได้ผลดี 

 (องฺ.ปญฺจก.๒๒/๔๐/๔๗) 



ธรรมนูญชีวิต ๔๘

จ. ครองตนเป็นพลเมืองที่ดี นําชีวิตและครอบครัวของตนไปสู่ความ
เจริญ สงบสุข และเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์สังคม โดยประพฤติ ดังนี้ 

๑. น สาธารณทารสฺส ไม่ทิ้งบ้านไปสาธารณ์ม่ัวการเพศ 
๒. น ภุญฺเช สาธุเมกโก ไม่ใจแคบเสพสิ่งเลิศรสแต่ผู้เดียว 
๓. น เสเว โลกายติกํ   ไม่พร่าเวลาถกถ้อยที่เลื่อนลอยไร้สาระ 
๔. สีลวา   ประพฤติดี มีวินัย ตั้งอยู่ในศีล ๕ 
๕. วตฺตสมฺปนฺโน   ปฏิบัติกิจหน้าที่สมํ่าเสมอโดยสมบูรณ์ 
๖. อปฺปมตฺโต   ไม่ประมาท กระตือรือร้นทุกเวลา 
๗. วิจกฺขโณ   มีวิจารณญาณ ทําการโดยใช้ปัญญา 
๘. นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ สุภาพ ไม่ดื้อกระด้าง ยินดีรับฟังผู้อื่น 
๙. สุรโต   คุมตัวให้สงบงาม รักความประณีตหมดจด 
๑๐. สขิโล มุทุ  พูดจาน่าฟัง ท้ังใจกายก็อ่อนโยน ไม่หยาบคาย 
๑๑. สงฺคเหตา จ มิตฺตาน ํ มีน้ําใจเอื้อสงเคราะห์ต่อมิตรสหาย 
๑๒. สํวิภาคี   เผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือคนทั่วไป 
๑๓. วิธานวา   รู้จักจัดการงานให้เรียบร้อยและได้ผลดี 
๑๔. ตปฺเปยฺย   บํารุงพระสงฆ์ทรงความรู้ ผู้ทรงศีลทรงธรรม 
๑๕. ธมฺมกาโม  ใคร่ธรรม รักความสุจริต 
๑๖. สุตาธโร   อ่านมากฟังมาก รู้วิชาของตนเชี่ยวชาญ 
๑๗. ปริปุจฺฉโก   ชอบสอบถามค้นคว้า ใฝ่หาความรู้ย่ิงขึ้นไป 

(ขุ.ชา.๒๘/๙๔๙/๓๓๒) 



 

๑๒. คนไมหลงโลก 
(ชีวิตที่ไม่ถลําพลาด) 

บุคคลที่ไมประมาทมัวเมาจนตกเปนทาสของโลกและชีวิต อยางที่เรียก
ไดวา หลงโลก เมาชีวิต ก็เพราะมีสติ รูจักมอง รูจักพิจารณา รูจักวางตัว
วางใจตอความจริงตางๆ อันมีประจําอยูกับโลกและชีวิตเปนคติธรรมดา ดังนี้ 
ก. รู้ทันโลกธรรม คือ รู้จักพิจารณา รู้เท่าทัน ตั้งสติให้ถูกต้องต่อสภาวะ
อันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในชีวิตที่อยู่ท่ามกลางโลก ซึ่งเรียกว่า 
โลกธรรม (ธรรมดาของโลกหรือความเป็นไปตามคติธรรมดา ซึ่งหมุนเวียน
มาหาชาวโลก และชาวโลกก็หมุนเวียนตามมันไป) ๘ ประการ คือ 

 ชื่นชม        ขมขื่น 

 ๑. ไดลาภ ๒. เสื่อมลาภ 
 ๓. ไดยศ ๔. เสื่อมยศ 
 ๕. สรรเสริญ ๖. นินทา 
 ๗. สุข ๘. ทุกข 

โลกธรรม ๘ นี้ จัดเป็น ๒ ฝ่าย คือ ที่ชื่นชมน่าปรารถนาน่าชอบใจ 
คนทั่วไปอยากได้ เรียกว่า อิฏฐารมณ์ พวกหนึ่ง ที่ขมขื่น ไม่น่าปรารถนา 
ไม่น่าพอใจ คนทั่วไปเกลียดกลัว เรียกว่า อนิฏฐารมณ์ พวกหนึ่ง แต่จะ
ชอบใจอยากได้หรือไม่ก็ตาม โลกธรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้แก่ทุกคน 
ทั้งแก่ปุถุชนผู้ไม่มีการศึกษา และแก่อริยสาวกผู้มีการศึกษา จะแตกต่าง
กัน ก็แต่การวางใจและการปฏิบัติตนต่อสิ่งเหล่านี้ กล่าวคือ 

๑. ปุถุชนผู้ไม่มีการศึกษา ไม่รู้จักฝึกอบรมตน ยอมไมเขาใจ ไมรูเทาทัน
ตามความเปนจริง ลุมหลงลืมตน ยินดียินราย คราวไดก็หลงใหลมัวเมา หรือ
ลําพองจนเหลิงลอย คราวเสียก็หงอยละเห่ียหมดกําลังหรือถึงกับคลุมคล่ังไป 
ปลอยใหโลกธรรมเขาครอบงําย่ํายีจิต ฟูยุบเรื่อยไป ไมพนจากทุกขโศก 



ธรรมนูญชีวิต ๕๐

๒. ส่วนผู้มีการศึกษา เป็นอริยสาวก รูจักพิจารณารูเทาทันตามความ
เปนจริงวา ส่ิงเหลานี้ ไมวาอยางไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแกตน ลวนไมเที่ยง ไม
คงทน ไมสมบูรณ มีความแปรปรวนไดเปนธรรมดา จึงไมหลงใหลมัวเมา
เคล้ิมไปตามอิฏฐารมณ ไมขุนมัวหมนหมองคลุมคล่ังไปในเพราะอนิฏฐารมณ 
มีสติดํารงอยูได วางตัววางใจพอดี ไมเหลิงในสุขและไมถูกทุกขทวมทับ 

ยิ่งกวานั้น อริยสาวกอาจใชโลกธรรมเหลานั้นใหเปนประโยชน เชน ใช
อนิฏฐารมณเปนบทเรียน บททดสอบ หรือเปนแบบฝกหัดในการพัฒนาตน 
และใชอิฏฐารมณเปนโอกาสหรือเปนอุปกรณในการสรางสรรคความดีงามและ
บําเพ็ญคุณประโยชนใหยิ่งขึ้นไป (องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๙๖/๑๕๙) 

ข. ไม่มองข้ามเทวทูต คือ รู้จักมอง รู้จักพิจารณาสภาวะที่ปรากฏอยู่
เสมอในหมู่มนุษย์ อันเป็นสัญญาณเตือนใจให้ระลึกถึงคติธรรมดาของ
ชีวิต ที่ไม่ควรลุ่มหลงมัวเมา ซึ่งเรียกว่า เทวทูต (สื่อแจ้งข่าวของยมเทพ 
หรือตัวแทนของพญายม) ๕ อย่าง คือ 

๑.  เด็กอ่อน  ว่าคนเราทุกคนเกิดมา ก็อย่างนี้ เพียงเท่านี้ 
๒.  คนแก่  ว่าทุกคน หากมีชีวิตอยู่ได้นาน ก็ต้องประสบภาวะเช่นนี้ 
๓.  คนเจ็บ  ว่าภาวะเช่นนี้ เราทุกคนอาจประสบได้ด้วยกันทั้งนั้น 
๔.  คนต้องโทษ ว่ากรรมชั่วนั้น ไม่ต้องพูดถึงตายไป แม้ในบัดนี้ก็มี

ผลเดือดร้อนเป็นทุกข์ 
๕.  คนตาย ว่าภาวะเช่นนี้ เราทุกคนต้องได้พบ ไม่มีใครพ้น และ

กําหนดไม่ได้ว่า ที่ไหน เม่ือใด 

มองเห็นสภาพเช่นนี้เม่ือใด เช่น เม่ือผ่านเข้าไปในสุสาน ทัณฑสถาน 
และโรงพยาบาลเป็นต้น ก็มิให้มีใจหดหู่หรือหวาดกลัว แต่ให้มีสติ รู้จักใช้
ปัญญาพิจารณา จะได้เกิดความสังเวช เร่งขวนขวายประกอบแต่กัลยาณ-
กรรม คือ การกระทําที่ดีงาม ดําเนินชีวิตด้วยความไม่มัวเมา ไม่ประมาท 
 (ม.อุ.๑๔/๕๐๗/๓๓๕) 



หมวดสอง: คนกับชีวิต 

 

๕๑

๕๑

ค. คํานึงสูตรแห่งชีวิต แม้ไม่ใช่เวลาที่มองเห็นเทวทูต ก็ควรพิจารณาอยู่
เสมอ ตามหลักที่เรียกว่า อภิณหปัจจเวกขณ์ (สิ่งที่ทุกคน ไม่ว่าหญิง ไม่
ว่าชาย ไม่ว่าชาวบ้าน ไม่ว่าชาววัด ควรหัดพิจารณาเนืองๆ) ซึ่งมีอยู่ ๕ 
ประการ คือ 

๑. ชราธัมมตา  ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็น
ธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 

๒. พยาธิธัมมตา  ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความเจ็บป่วยไข้
เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ 

๓. มรณธัมมตา  ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความตายเป็น
ธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 

๔. ปิยวินาภาวตา  ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราจักต้องประสบความ
พลัดพราก ท้ังจากคนและของท่ีรักท่ีชอบใจไปท้ังสิ้น 

๕.  กัมมัสสกตา  ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน เรา
ทํากรรมใด ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม จักต้องเป็นทายาท
ของกรรมนั้น 

เม่ือพิจารณาอยู่เสมออย่างนี้ ก็จะช่วยป้องกันความมัวเมา ในความ
เป็นหนุ่มสาว ในทรัพย์สมบัติ และในชีวิต เป็นต้น บรรเทาความลุ่มหลง
ความถือม่ันยึดติด และป้องกันการทําความทุจริต ทําให้เร่งขวนขวายทํา
แต่สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ 

                  (องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๗/๘๑) 



 

หมวดสาม 
คนกับคน 

~ ~ 

๑๓. คนรวมชีวิต 
(คู่ครองท่ีดี) 

คู่ครองที่ดี ที่จะเป็นคู่ร่วมชีวิตกันได้ นอกจากกามคุณแล้ว ควร
มีคุณสมบัติ และประพฤติตามข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. คู่สร้างคู่สม มีหลักธรรมของคู่ชีวิต ที่จะทําให้คู่สมรสมีชีวิตสอดคล้อง 
กลมกลืนกัน เป็นพื้นฐานอันม่ันคงที่จะทําให้อยู่ครองกันได้ยืดยาว 
เรียกว่า  สมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ 

๑. สมสัทธา มีศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนา สิ่งเคารพ
บูชา แนวความคิดความเชื่อถือ หรือหลักการต่างๆ ตลอดจนแนวความ
สนใจอย่างเดียวกัน หนักแน่นเสมอกัน หรือปรับเข้าหากัน ลงกันได้ 

๒. สมสีลา มีศีลสมกัน มีความประพฤติ ศีลธรรม จรรยา มารยาท 
พื้นฐานการอบรม พอเหมาะสอดคล้อง ไปกันได้ 

๓. สมจาคา มีจาคะสมกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความโอบอ้อม
อารี ความมีใจกว้าง ความเสียสละ ความพร้อมที่จะช่วยเหลือเก้ือกูล
ผู้อื่น พอกลมกลืนกัน ไม่ขัดแย้งบีบค้ันกัน 

๔. สมปัญญา มีปัญญาสมกัน รู้เหตุรู้ผล เข้าใจกัน อย่างน้อยพูด
กันรู้เร่ือง 
 (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๕/๘๐) 



หมวดสาม: คนกับคน 

 

๕๓

๕๓ 

ข. คู่ช่ืนชมคู่ระกํา หรือ คู่บุญคู่กรรม คือ คู่ครองที่มีคุณธรรม ลักษณะ
นิสัยความประพฤติปฏิบัติ การแสดงออกต่อกัน ที่ทําให้เก้ือกูลกันหรือ
ถูกกัน ก็มี ต้องยอมทนกันหรืออยู่กันอย่างขมขื่น ก็มี ในกรณีนี้ ท่าน
แสดง ภรรยา ประเภทต่างๆ ไว้ ๗ ประเภท คือ 

๑. วธกาภริยา ภรรยาเย่ียงเพชฌฆาต คือ ภรรยาที่มิได้อยู่กินด้วย
ความพอใจ ดูหม่ิน และคิดทําลายสามี 

๒. โจรีภริยา ภรรยาเย่ียงโจร คือ ภรรยาชนิดที่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ 
๓. อัยยาภริยา ภรรยาเย่ียงนาย คือ ภรรยาที่เกียจคร้าน ไม่ใส่ใจ

การงาน ปากร้าย หยาบคาย ชอบข่มสามี 
๔. มาตาภริยา ภรรยาเย่ียงมารดา คือ ภรรยาที่หวังดีเสมอ คอย

ห่วงใย เอาใจใส่ สามีหาทรัพย์มาได้ ก็เอาใจใส่คอยประหยัดรักษา 
๕. ภคินีภริยา ภรรยาเย่ียงน้องสาว คือ ภรรยาผู้เคารพรักสามี ดัง

น้องรักพี่ มีใจอ่อนโยน รู้จักเกรงใจ มักคล้อยตามสามี 
๖. สขีภริยา ภรรยาเย่ียงสหาย คือ ภรรยาที่เป็นเหมือนเพื่อน มีจิต

ภักดี เวลาพบสามีก็ร่าเริงยินดี วางตัวดี ประพฤติดี มีกิริยามารยาทงาม 
เป็นคู่คิดคู่ใจ 

๗. ทาสีภริยา ภรรยาเย่ียงนางทาสี คือ ภรรยาที่ยอมอยู่ใต้อํานาจ
สามี ถูกสามีตะคอกตบตี ก็อดทน ไม่แสดงความโกรธตอบ 
 (องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๐/๙๒) 

ท่านสอนให้ภรรยาสํารวจตนว่า ที่เป็นอยู่ ตนเป็นภรรยาประเภท
ไหน ถ้าจะให้ดี ควรเป็นภรรยาประเภทใด สําหรับชายอาจใช้เป็นหลัก
สํารวจอุปนิสัยของตนว่าควรแก่หญิงประเภทใดเป็นคู่ครอง และสํารวจ
หญิงที่จะเป็นคู่ครองว่าเหมาะกับอุปนิสัยตนหรือไม่  

แม้สามีก็ย่อมมีหลายประเภท พึงเทียบเอาจากภรรยาประเภท
ต่างๆ เหล่านั้น 



ธรรมนูญชีวิต ๕๔

ค. คู่ศีลธรรมคู่ความดี เอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือน คือ  
ฆราวาสธรรม๑ ๔ ประการมาใช้ต่อกันในบ้านด้วย ดังนี้ 

๑. สัจจะ  ความจริง  คือ ซื่อสัตย์ต่อกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และ
จริงในการกระทํา 

๒. ทมะ  ฝึกตน คือ รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไข
ข้อบกพร่องข้อขัดแย้ง ปรับตัวปรับใจเข้าหากัน และปรับปรุงตนให้ดีงาม
ย่ิงขึ้นไป 

๓. ขันติ  อดทน คือ มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น ไม่วู่วาม ทนต่อ
ความล่วงล้ํากํ้าเกินกัน และร่วมกันอดทนต่อความเหนื่อยยากลําบาก
ตรากตรํา ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน 

๔. จาคะ  เสียสละ คือ มีน้ําใจ สามารถเสียสละความสุขสําราญ 
ความพอใจส่วนตนเพื่อคู่ครองได้ เช่น อดหลับอดนอนพยาบาลกันใน
ยามเจ็บไข้ เป็นต้น ตลอดจนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติมิตรสหาย
ของคู่ครอง ไม่ใจแคบ (สํ.ส.๑๕/๘๔๕/๓๑๖) 

ง. คู่ถูกหน้าที่ต่อกัน สงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน ตามหลักปฏิบัติในทิศ ๖ 
ข้อที่ว่าด้วย ทิศเบื้องหลัง๒

∗∗ คือ 

สามีปฏิบัติต่อภรรยา โดย  
๑. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา 
๒. ไม่ดูหม่ิน 
๓. ไม่นอกใจ 
๔.  มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน 
๕. หาเคร่ืองแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส 

                                                                                                     
๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๖ หนา ๘๒ 
๒ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๘๓ 



หมวดสาม: คนกับคน 

 

๕๕

๕๕ 

ภรรยาอนุเคราะห์สามี โดย 
๑. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย 
๒. สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี 
๓. ไม่นอกใจ 
๔. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ 
๕. ขยัน ช่างจัดช่างทํา เอางานทุกอย่าง 

 (ที.ปา.๑๑/๒๐๑/๒๐๔) 

จ. พ่อบ้านเห็นใจภรรยา สตรีมีความทุกข์จําเพาะตัวอีกส่วนหนึ่ง 
ต่างหากจากผู้ชาย ซึ่งสามีพึงเข้าใจ และพึงปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ 
เห็นอกเห็นใจ คือ 

๑. ผู้หญิงต้องจากหมู่ญาติมาอยู่กับตระกูลของสามีทั้งที่ยังเป็นเด็ก
สาว สามีควรใหค้วามอบอุ่นใจ 

๒. ผู้หญิงมีระดู  ซึ่งบางคราวก่อปัญหาให้เกิดความแปรปรวนทั้งใจ
กาย ฝ่ายชายควรเข้าใจ 

๓. ผู้หญิงมีครรภ์ ซึ่งยามนั้นต้องการความเอาใจใส่บํารุงกายใจเป็น
พิเศษ 

๔. ผู้หญิงคลอดบุตร ซึ่งเป็นคราวเจ็บปวดทุกข์แสนสาหัส และเสี่ยง
ชีวิตมาก สามีควรใส่ใจเหมือนเป็นทุกข์ของตน 

๕. ผู้หญิงต้องคอยปรนเปรอเอาใจฝ่ายชาย ฝ่ายชายไม่ควรเอาแต่
ใจตัว พึงซาบซึ้งในความเอื้อเฟื้อและมีน้ําใจตอบแทน 

(นัย สํ.สฬ. ๑๘/๔๖๒/๒๙๗) 
 



 

๑๔. คนรับผิดชอบตระกูล 
(หัวหน้าครอบครัวที่ดี) 

ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว นอกจากปฏิบัติตามหลักธรรมอื่นๆ ที่
กล่าวมาข้างต้น เช่น เป็นคนที่รู้จักทํามาหาเลี้ยงชีพเป็นต้นแล้ว พึงปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อวงศ์ตระกูลบางอย่าง ต่อไปนี้ 

ก. รักษาตระกูลให้คงอยู่ โดยปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับดํารงความม่ัง
ค่ังของตระกูลให้ ย่ังยืน หรือเหตุที่ทําให้ตระกูลม่ังค่ังตั้งอยู่ได้นาน 
เรียกว่า กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ อย่าง คือ 

๑. นัฏฐคเวสนา   ของหายของหมด รูจักหามาไว 
๒. ชิณณปฏิสังขรณา  ของเกาของชํารุด รูจักบูรณะซอมแซม 
๓. ปริมิตปานโภชนา   รูจักประมาณในการกิน การใช 
๔. อธิปัจจสีลวันตสถาปนา ตั้งหญิงหรือชายมีศีลธรรมเปนพอบานแมเรือน 

 (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๙/๓๓๗) 

ข. บูชาคนที่เหมือนไฟ บุคคลต่อไปนี้เปรียบเหมือนไฟ ถ้าปฏิบัติถูกต้อง
จะเกิดคุณมาก แต่ถ้าปฏิบัติผิดอาจเกิดโทษร้ายแรง เป็นเหมือนไฟเผา
ผลาญตัว จึงควรปฏิบัติเหมือนอย่างมนุษย์บูชาไฟสมัยโบราณ ซึ่งบําเรอ
ไฟที่ตนบูชาด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวังตั้งใจทําให้ถูกต้อง เพราะมี
ความเคารพยําเกรง  

หลักการปฏิบัติต่อบุคคลท่ีเหมือนไฟบูชานี้ เรียกว่า อัคคิปาริจริยา  

ไฟ คือบุคคลท่ีควรบูชาด้วยการใส่ใจบํารุงเลี้ยง และให้ความ
เคารพนับถือตามควรแก่ฐานะ ดุจไฟบูชาของผู้บูชาไฟ มี ๓ อย่าง คือ 



หมวดสาม: คนกับคน 

 

๕๗

๕๗ 

๑. อาหุไนยัคคิ  ไฟท่ีควรแกของคํานับ คือ บิดามารดา 
๒. คหปตัคคิ  ไฟประจําตัวเจาบาน คือ บุตร ภรรยา และคนในปกครอง 
๓. ทักขิไณยัคคิ   ไฟทักขิไณย  คือ พระสงฆผูทรงศีล ซ่ึงทําหนาท่ี

ส่ังสอนธรรม ที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไมประมาทมัวเมา 
  (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๙) 

ค. ใส่ใจบุตรธิดา ในฐานะเป็นบิดามารดา พึงรู้จัก บุตร ๓ ประเภท 
และให้การศึกษาอบรมให้เป็นบุตรชนิดที่ดีที่สุด คือ 

๑. อภิชาตบุตร  บุตรท่ียิ่งกวาบิดามารดา  ดีเลิศกว่าพ่อแม่ 
๒. อนุชาตบุตร  บุตรท่ีตามเยี่ยงบิดามารดา เสมอด้วยพ่อแม่ 
๓. อวชาตบุตร  บุตรท่ีตํ่าลงกวาบิดามารดา เสื่อมทรามทําลายวงศ์ตระกูล 
    (ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๒/๒๗๙) 

ง. ทําหน้าที่ผู้มาก่อน คือ พึงอนุเคราะห์บุตรธิดาตามหลักปฏิบัติใน
ฐานะที่บิดามารดาเป็นเสมือน ทิศเบื้องหน้า๑ ดังนี้ 

๑. ห้ามปรามป้องกันจากความชั่ว 
๒. ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดี 
๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
๔. เป็นธุระในเรื่องจะมีคู่ครองที่สมควร 
๕. มอบทรัพย์สมบัติให้เม่ือถึงโอกาส 

 (ที.ปา.๑๑/๑๙๘/๒๐๒) 

จ. เป็นราษฎรที่มีคุณภาพ ครอบครัวเปนหนวยสังคมพ้ืนฐาน ที่จะเปนสวน   
ประกอบชวยใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองมั่นคง ดังนั้น หัวหนาครอบครัวที่ดี พึงเปน
ราษฎรท่ีดีของรัฐดวย โดยครองตนเปนพลเมืองที่ดีตามหลักปฏิบัติในบทที่ ๑๑ ขอ จ.
                                                                                                     ๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๘๓ 



 

๑๕. คนสืบตระกูล 
(ทายาทที่ดี) 

ผู้เป็นทายาท นอกจากจะรับทรัพย์สมบัติและวงศ์ตระกูลมา
รักษาสืบต่อแล้ว จะต้องรับเอาหน้าที่และคุณธรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับการ
รักษาวงศ์ตระกูล มาปฏิบัติสืบต่อไปด้วย แต่ในเบื้องต้น ในฐานะที่เป็น
ทายาทท่ีดี พึงปฏิบัติตามหลักธรรมต่อไปนี้ 

ก. เปิดประตูสู่ความเจริญก้าวหน้า ดําเนินตามหลักธรรมที่เป็นทวาร
แห่งประโยชน์สุข หรือข้อปฏิบัติที่เป็นดุจประตูชัยอันเปิดออกไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าของชีวิต ที่เรียกว่า วัฒนมุข ๖๑ ประการ ต่อไปนี้  

๑. อาโรคยะ  รักษาสุขภาพดี มีลาภอันประเสริฐ คือความไร้โรค
ทั้งใจและกาย 

๒.  ศีล  มีระเบียบวินัย ประพฤติดีมีมรรยาทงาม ไม่ก่อ
ความเดือดร้อนแก่สังคม 

๓. พุทธานุมัต  ได้คนดีเป็นแบบอย่าง ศึกษาเย่ียงนิยมแบบอย่าง
ของมหาบุรุษพุทธชน 

๔. สุตะ  ตั้งใจเรียนให้รู้จริง เล่าเรียนค้นคว้าให้รู้เชี่ยวชาญ 
ใฝ่สดับเหตุการณ์ให้รู้เท่าทัน 

๕. ธรรมานุวัติ  ทําแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ดํารงม่ันในสุจริต ทั้งชีวิต
และงานดําเนินตามธรรม 

๖. อลีนตา  มีความขยันหมั่นเพียร มีกําลังใจแข็งกล้า ไม่ท้อถอย 
ไม่เฉื่อยชา เพียรก้าวหน้าเร่ือยไป (ขุ.ชา.๒๗/๘๔/๒๗) 

                                                                                                     ๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๗ หนา ๘๒ 



หมวดสาม: คนกับคน 

 

๕๙

๕๙ 

ข. ปิดช่องทางที่เข้ามาของความเส่ือม หลีกเว้นความประพฤติที่เป็น
ช่องทางของความเสื่อมความพินาศ ซึ่งจะเป็นเหตุให้โภคทรัพย์ย่อยยับไป 
ที่เรียกว่า อบายมุข ๖ ประการ คือ 

๑. ติดสุรายาเมา ซึ่งมีโทษ ๖ 
๑. ทรัพย์หมดไปๆ เห็นชัดๆ 
๒. ก่อการทะเลาะวิวาท 
๓. ทําลายสุขภาพ 
๔. เสื่อมเกียรติเสียชื่อเสียง 
๕. ทําให้แสดงด้าน ไม่รู้จักอาย 
๖. ทอนกําลังปัญญา 

๒. เอาแต่เที่ยวกลางคืน  ซึ่งมีโทษ ๖ 
๑. เป็นการไม่รักษาตัว 
๒. เป็นการไม่รักษาลูกเมีย 
๓. เป็นการไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 
๔. เป็นที่ระแวงสงสัย 
๕. เป็นเป้าให้เขาใส่ความหรือข่าวลือ 
๖. เป็นทางมาของเร่ืองเดือดร้อนเป็นอันมาก 

๓. จ้องจะดูการเล่น ซึ่งมีโทษ ทําให้การงานเสื่อมเสีย เพราะใจ
กังวลคอยคิดจ้อง และเสียเวลาเม่ือไปดูสิ่งนั้นๆ เช่น เต้นรําที่ไหน ขับร้อง 
ดนตรีที่ไหน ไปที่นั่น 

๔. ไม่เว้นการพนัน ซึ่งมีโทษ ๖ 
๑. เม่ือชนะ ย่อมก่อเวร 
๒. เม่ือแพ้ ก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไป 
๓. ทรัพย์หมดไปๆ เห็นชัดๆ 
๔. เข้าที่ประชุม เขาไม่เชื่อถือถ้อยคํา 
๕. เป็นที่หม่ินประมาทของเพื่อนฝูง 
๖. ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา เพราะ

เห็นว่าจะเลี้ยงลูกเมียไม่ไหว 



ธรรมนูญชีวิต ๖๐

๕. มั่วสุมมิตรช่ัว ซึ่งมีโทษทําให้กลายไปเป็นคนชั่วอย่างคนที่ตน
คบ ทั้ง ๖ ประเภท คือ ได้เพื่อนที่ชักนําให้กลายเป็นนักการพนัน นักเลง
ผู้หญิง นักเลงเหล้า นักลวงของปลอม นักหลอกนักต้ม และนักเลงหัวไม้ 

๖. มัวแต่เกียจคร้าน ซึ่งมีโทษ ทําให้ยกเหตุต่างๆ เป็นข้ออ้าง ผัด
เพี้ยน ไม่ทําการงาน โภคะใหม่ก็ไม่เกิด โภคะที่มีอยู่ก็หมดสิ้นไป คือ ให้
อ้างไปทั้ง ๖ กรณี ว่า หนาวนัก ร้อนนัก เย็นไปแล้ว ยังเช้านัก หิวนัก 
อิ่มนัก แล้วไม่ทําการงาน 
 (ที.ปา.๑๑/๑๗๙/๑๙๖) 

ค. เช่ือมสายสัมพันธ์กับบุรพการี คือ ในฐานะที่เป็นบุตรธิดา พึงเคารพ
บิดามารดา ผู้เปรียบเสมือน ทิศเบื้องหน้า๑ ดังนี้ 

 ๑. ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ 
 ๒. ช่วยทํากิจธุระการงานของท่าน 
 ๓. ดํารงวงศ์สกุล 
 ๔. ประพฤติตนให้สมเป็นทายาท 
 ๕. เม่ือท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศให้ท่าน 
 (ที.ปา.๑๑/๑๙๙/๒๐๒) 

ง. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา พระพุทธเจ้าตรัสว่า ลูกๆ คือเด็ก
ทั้งหลาย เป็นฐานรองรับมนุษยชาติ ลูกในครอบครัวคือเด็กในสังคม 
ควรได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เป็นต้นทุนในตัว ซึ่งจะทํา
ให้พร้อมที่จะก้าวหน้าไปในการศึกษาพัฒนาชีวิตของตน และเป็น
สมาชิกที่มีคุณค่าของสังคม ด้วยการปลูกฝังคุณสมบัติที่เรียกว่า แสงเงิน
แสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุ่งอรุณของการศึกษา ๗ ประการ ดังนี้ 
                                                                                                     
๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๘๓ 



หมวดสาม: คนกับคน 

 

๖๑

๖๑

 ๑. แสวงแหล่งปัญญาและแบบอย่างท่ีดี  
 ๒. มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิต  
 ๓. มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์  
 ๔. มุ่งม่ันฝึกตนจนเต็มสุดภาวะท่ีความเป็นคนจะให้ถึงได้  
 ๕. ยึดถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล  
 ๖. ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท  
 ๗. ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง  

ดูคําอธิบายใน หมวดนํา คนกับความเป็นคน ๑. คนผู้เป็นสัตว์
ประเสริฐ 

 



 

๑๖. คนที่จะคบหา 
(มิตรแท้-มิตรเทียม) 

การคบเพื่อนเป็นเร่ืองสําคัญ มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและ
ความเสื่อมของชีวิตอย่างมาก จึงควรทราบหลักธรรมเก่ียวกับเร่ืองมิตรที่
เป็นข้อสําคัญๆ ไว้ ในที่นี้จะแสดงเรื่องคนที่ควรคบ คนที่ไม่ควรคบ และ
หลักปฏิบัติต่อกันระหว่างมิตรสหาย ดังต่อไปนี้ 

ก. มิตรเทียม พึงรู้จักมิตรเทียม หรือศัตรูผู้มาในร่างของมิตร (มิตร
ปฏิรูปก์) ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. คนปอกลอก ขนเอาของเพื่อนไปฝ่ายเดียว (หรชน๑) มีลักษณะ ๔  
๑. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว 
๒. ยอมเสียน้อย โดยหวังจะเอาให้มาก 
๓. ตัวมีภัย จึงมาช่วยทํากิจของเพื่อน 
๔. คบเพื่อน เพราะเห็นแก่ประโยชน์ 

๒. คนดีแต่พูด (วจีบรม) มีลักษณะ ๔ 
๑. ดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศรัย 
๒. ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย 
๓. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ 
๔. เม่ือเพื่อนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง 

๓. คนหัวประจบ (อนุปิยภาณี) มีลักษณะ ๔ 
๑. จะทําชั่วก็เออออ 
๒. จะทําดีก็เออออ 
๓. ต่อหน้าสรรเสริญ 
๔. ลับหลังนินทา 

                                                                                                     ๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๙ หนา ๘๓ 



หมวดสาม: คนกับคน 

 

๖๓

๖๓

๔. คนชวนฉิบหาย (อปายสหาย) มีลักษณะ ๔ 
๑. คอยเป็นเพื่อนดื่มน้ําเมา 
๒. คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน 
๓. คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการละเล่น 
๔. คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน 

ข. มิตรแท้ พึงรู้จักมิตรแท้ หรือมิตรด้วยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ ประเภท 
ดังนี้ 

๑. มิตรอุปการะ (อุปการก์) มีลักษณะ ๔ 
๑. เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน 
๒. เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน 
๓. เม่ือมีภัย เป็นที่พึ่งพํานักได้ 
๔. มีกิจจําเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก 

๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ (สมานสุขทุกข์) มีลักษณะ ๔ 
๑. บอกความลับแก่เพื่อน 
๒. รักษาความลับของเพื่อน 
๓. มีภัยอันตรายไม่ละทิ้ง 
๔. แม้ชีวิตก็สละให้ได้ 

๓. มิตรแนะนําประโยชน์ (อัตถักขายี) มีลักษณะ ๔ 
๑. จะทําชั่วเสียหาย คอยห้ามปรามไว้ 
๒. แนะนําสนับสนุนให้ตั้งอยู่ในความดี 
๓. ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง 
๔. บอกทางสุขทางสวรรค์ให้ 



ธรรมนูญชีวิต ๖๔

๔. มิตรมีใจรัก (อนุกัมปี๑) มีลักษณะ ๔ 
๑. เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข์ ทุกข์ด้วย) 
๒. เพื่อนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี (สุข สุขด้วย) 
๓. เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับย้ังแก้ให้ 
๔. เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน 

 (ที.ปา.๑๑/๑๙๒/๒๐๑) 

ค. มิตรต่อมิตร พึงสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน ตามหลักปฏิบัติในฐานะที่
เป็นเสมือน ทิศเบื้องซ้าย๒ ดังนี้ 

พึงปฏิบัติต่อมิตรสหาย ดังนี้ 
๑ เผื่อแผ่แบ่งปัน 
๒. พูดจามีน้ําใจ 
๓. ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
๔. มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย 
๕. ซื่อสัตย์จริงใจ 

มิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ ดังนี้ 
๑. เม่ือเพื่อนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน 
๒. เม่ือเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน 
๓. ในคราวมีภัย เป็นที่พึ่งได้ 
๔. ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก 
๕. นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร 

(ที.ปา.๑๑/๒๐๒/๒๐๔) 
 

                                                                                                     
๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๐ หนา ๘๓ 
๒ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๘๓ 



 

๑๗. คนงาน-นายงาน 
(ลูกจ้าง-นายจ้าง) 

คนที่มาทํากิจการงานร่วมกัน ในฐานะลูกจ้างฝ่ายหน่ึง และ
นายจ้ างฝ่ ายหนึ่ ง  ควรปฏิบัติต่อ กันให้ถูกต้องตามหน้าที่  เพื่ อ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเพื่อให้งานได้ผลดี โดยทําตามหลักปฏิบัติ
ในทิศ ๖ ข้อที่ว่าด้วย ทิศเบื้องล่าง∗ ดังนี้ 

ก.  นายจ้าง พึงบํารุงคนรับใช้และคนงาน ดังนี้ 
๑. จัดงานให้ทํา ตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย ความสามารถ 
๒. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ 
๓. จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ เป็นต้น 
๔. มีอะไรได้พิเศษมา ก็แบ่งปันให้ 
๕. ให้มีวันหยุด และพักผ่อนหย่อนใจ ตามโอกาสอันควร 

ข.  คนรับใช้และคนงาน มีน้ําใจช่วยเหลือนาย ดังนี้ 
๑. เร่ิมทํางานก่อน 
๒. เลิกงานทีหลัง 
๓. เอาแต่ของที่นายให้ 
๔. ทําการงานให้เรียบร้อยและดีย่ิงขึ้น 
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร่ 

(ที.ปา.๑๑/๒๐๓/๒๐๕) 

                                                                                                     
∗ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๘๓ 



 

หมวดสี่ 
คนกับมรรคา 

~ ~ 

๑๘. คนผูสั่งสอนหรือใหการศึกษา 
(ครู อาจารย ์หรือผู้แสดงธรรม) 

ผู้ทําหน้าที่สั่งสอน ให้การศึกษาแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะครู อาจารย์ 
พึงประกอบด้วยคุณสมบัติ และประพฤติตามหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. เป็นกัลยาณมิตร คือ ประกอบด้วยองค์คุณของกัลยาณมิตร หรือ  
กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. ปิโย น่ารัก คือ มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขา 
เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้อยาก
เข้าไปปรึกษาไต่ถาม 

๒. ครุ น่าเคารพ คือ เป็นผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นสําคัญ และมี
ความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้
และปลอดภัย 

๓. ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง 
และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ทํา
ให้ศิษย์เอ่ยอ้างและรําลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง ม่ันใจ และภาคภูมิใจ 

๔. วตฺตา รู้จักพูดให้ได้ผล คือ รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเม่ือไรควรพูด
อะไร อย่างไร คอยให้คําแนะนําว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี 



หมวดสี่: คนกับมรรคา 

 

๖๗

๖๗

๕. วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคํา คือ พร้อมที่จะรับฟังคําปรึกษา
ซักถาม แม้จุกจิก ตลอดจนคําล่วงเกินและคําตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์
ต่างๆ อดทนฟังได้ ไม่เบ่ือหน่าย ไม่เสียอารมณ์๑ 

๖. คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา แถลงเร่ืองล้ําลึกได้ คือ กล่าวชี้แจงเร่ืองต่างๆ ที่
ยุ่งยากลึกซึ้งให้เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เร่ืองราวที่ลึกซึ้งย่ิงขึ้นไป 

๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนําในอฐาน คือ ไม่ชักจูงไปในทางที่
เสื่อมเสีย หรือเร่ืองเหลวไหลไม่สมควร (องฺ.สตฺตก.๒๓/๓๔/๓๓) 

ข. ตั้งใจประสิทธ์ิความรู้ โดยตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้แสดงธรรม ที่
เรียกว่า ธรรมเทศกธรรม ๕ ประการ คือ  

๑. อนุบุพพิกถา สอนให้มีข้ันตอนถูกลําดับ คือ แสดงหลักธรรม หรือ
เนื้อหา ตามลําดับความง่ายยากลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป
โดยลําดับ 

๒. ปริยายทัสสาวี จับจุดสําคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล คือ ชี้แจง 
ยกเหตุผลมาแสดง ให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็น อธิบายยัก
เย้ืองไปต่างๆ ให้มองเห็นกระจ่างตามแนวเหตุผล 

๓. อนุทยตา ตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี คือ สอนเขา
ด้วยจิตเมตตา มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับคําสอน 

๔. อนามิสันดร ไม่มีจิตเพ่งเล็งมุ่งเห็นแก่อามิส คือ สอนเขามิใช่มุ่งที่
ตนจะได้ลาภ สินจ้าง หรือผลประโยชน์ตอบแทน 

๕. อนุปหัจจ์ ๒ วางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่น คือ สอนตามหลัก
ตามเนื้อหา มุ่งแสดงอรรถ แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มข่ีผู้อื่น 
 (องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๕๙/๒๐๕) 
                                                                                                     ๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๑ หนา ๘๓ 
๒ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๒ หนา ๘๓ 
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ค. มีลีลาครูครบทั้งสี่ ครูที่สามารถมีลีลาของนักสอน ดังนี้ 
๑. สันทัสสนา  ช้ีให้ชัด จะสอนอะไร ก็ชี้แจงแสดงเหตุผล แยกแยะ

อธิบาย ใหผูฟงเขาใจแจมแจง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา 
๒. สมาทปนา  ชวนให้ปฏิบัติ บรรยายใหมองเห็นความสําคัญ และซาบซึ้งใน

คุณคา เห็นสมจริง จนผูฟงยอมรับ อยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ 
๓. สมุตเตชนา  เร้าให้กล้า ปลุกใจให้คึกคัก เกิดความกระตือรือร้น มี

กําลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทําให้สําเร็จ ไม่กลัวเหน็ดเหน่ือยหรือยากลําบาก 
๔. สัมปหังสนา  ปลุกให้ร่าเริง ทําบรรยากาศให้สนุกสดชื่น แจ่มใส เบิก

บานใจ ให้ผู้ฟังแช่มชื่น มีความหวัง มองเห็นผลดีและทางสําเร็จ 
จําส้ันๆ วา แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง  (เชน ที.สี.๙/๑๙๘/๑๖๑) 

ง. มีหลักตรวจสอบสาม เม่ือพูดอย่างรวบรัดที่สุด ครูอาจตรวจสอบ
ตนเองด้วยลักษณะการสอนของพระบรมครู ๓ ประการ คือ 

๑. สอนดวยความรูจริง รูจริง ทําไดจริง จึงสอนเขา 
๒. สอนอยางมีเหตุผล ใหเขาพิจารณาเขาใจแจงดวยปญญาของเขาเอง 
๓. สอนใหไดผลจริง สําเร็จความมุงหมายของเร่ืองท่ีสอนนั้นๆ เชน ใหเขาใจ

จริง เห็นความจริง ทําไดจริง นําไปปฏิบัติไดผลจริง เปนตน   (องฺ.ติก.๒๐/๕๖๕/๓๕๖) 

จ. ทําหน้าที่ครูต่อศิษย์ คือ ปฏิบัติต่อศิษย์ โดยอนุเคราะห์ตาม
หลักธรรม เสมือนเป็น ทิศเบื้องขวา๑ ดังนี้ 

๑. แนะนําฝึกอบรมให้เป็นคนดี 
๒. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง 
๔. ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ 
๕. สร้างเคร่ืองคุ้มภัยในสารทิศ คือ สอนฝึกศิษย์ให้ใช้วิชาเลี้ยงชีพ

ได้จริง และรู้จักดํารงตนด้วยดี ที่จะเป็นประกันให้ดําเนินชีวิตดีงามโดย
สวัสดี มีความสุขความเจริญ๒   (ที.ปา.๑๑/๒๐๐/๒๐๓) 
                                                                                                     ๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๘๓ ๒ ดู บันทึกทายเลม ๑๓ หนา ๘๓ 



 

๑๙. คนผูเลาเรียนศึกษา 
(นักเรียน นกัศึกษา นักค้นคว้า) 

คนที่เล่าเรียนศึกษา จะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือนักค้นคว้าก็
ตาม นอกจากจะพึงปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับคนที่จะประสบ
ความสําเร็จ คือ จักร ๔๑ และอิทธิบาท ๔๑ แล้ว ยังมีหลักการที่ควรรู้ 
และหลักปฏิบัติที่ควรประพฤติอีก ดังต่อไปนี้ 

ก.  รู้หลักบุพภาคของการศึกษา คือ รู้จักองค์ประกอบที่เป็น ปัจจัย
แห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบภายนอกที่ดี ได้แก่ มีกัลยาณมิตร หมายถึง รู้จัก
หาผู้แนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อน หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมโดยทั่วไป ที่ดี ที่เก้ือกูล ซึ่งจะชักจูง หรือกระตุ้นให้เกิดปัญญาได้ 
ด้วยการฟัง การสนทนา ปรึกษา ซักถาม การอ่าน การค้นคว้า ตลอดจน
การรู้จักเลือกใช้สื่อมวลชนให้เป็นประโยชน์ 

๒. องค์ประกอบภายในที่ดี ได้แก่ โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใช้
ความคิดถูกวิธี รู้จักคิด หรือคิดเป็น คือ มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิด
พิจารณา สืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ออกให้
เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย จนเข้าถึงความจริง 
และแก้ปัญหาหรือทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้  (ม.มู.๑๒/๔๙๗/๕๓๙) 

กล่าวโดยย่อว่า 
ข้อหน่ึง รู้จักสัมพันธ์ ให้ได้ประโยชน์จากคนและสิ่งที่แวดล้อม 
ข้อสอง รู้จักพึ่งตนเอง และทําตัวให้เป็นที่พึ่งของผู้อื่น 

                                                                                                     
๑ ดู บทท่ี ๙ 



ธรรมนูญชีวิต ๗๐

ข. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา เม่ือรู้หลักบุพภาคของการศึกษา ๒ 
อย่างแล้ว พึงนํามาปฏิบัติในชีวิตจริง พร้อมกับสร้างคุณสมบัติอื่นอีก ๕ 
ประการให้มีในตน รวมเป็นองค์ ๗ ที่เรียกว่า แสงเงินแสงทองของชีวิต
ที่ดีงาม หรือ รุ่งอรุณของการศึกษา  

องค์ ๗ นั้น พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าเหมือนแสงอรุณเป็น
บุพนิมิตแห่งอาทิตย์อุทัย เพราะเป็นคุณสมบัติต้นทุนที่เป็นหลักประกัน
ว่า จะทําให้ก้าวหน้าไปในการศึกษา และชีวิตจะพัฒนาสู่ความดีงามและ
ความสําเร็จที่สูงประเสริฐอย่างแน่นอน ดังต่อไปนี้ 

๑.  แสวงแหล่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี  

๒.  มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิต  

๓.  มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์  

๔.  มุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะให้ถึงได้  

๕.  ยึดถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล  

๖.  ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท  

๗.  ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง  

ดูคําอธิบายใน หมวดนํา คนกับความเป็นคน ๑. คนผู้เป็นสัตว์ประเสริฐ 



หมวดสี่: คนกับมรรคา 

 

๗๑

๗๑

ค.  ทําตามหลักเสริมสร้างปัญญา ในทางปฏิบัติ อาจสร้างปัจจัยแห่ง
สัมมาทิฏฐิ ๒ อย่างข้างต้นนั้นได้ ด้วยการปฏิบัติตามหลัก วุฒิธรรม๑ 
(หลักการสร้างความเจริญงอกงามแห่งปัญญา) ๔ ประการ 

๑. สัปปุริสสังเสวะ เสวนาผู้รู้ คือ รู้จักเลือกหาแหล่งวิชา คบหาท่าน
ผู้รู้ ผู้ทรงคุณความดี มีภูมิธรรมภูมิปัญญาน่านับถือ 

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังดูคําสอน คือ เอาใจใส่สดับตรับฟังคําบรรยาย 
คําแนะนําสั่งสอน แสวงหาความรู้ ทั้งจากตัวบุคคลโดยตรง และจาก
หนังสือ หรือสื่อมวลชน ตั้งใจเล่าเรียน ค้นคว้า หม่ันปรึกษาสอบถาม ให้
เข้าถึงความรู้ที่จริงแท้ 

๓. โยนิโสมนสิการ คิดให้แยบคาย คือ รู้ เห็น ได้อ่าน ได้ฟังสิ่งใด 
ก็รู้จักคิดพิจารณาด้วยตนเอง โดยแยกแยะให้เห็นสภาวะและสืบสาวให้
เห็นเหตุผลว่านั่นคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ทําไมจึงเป็นอย่างนั้น จะ
เกิดผลอะไรต่อไป มีข้อดี ข้อเสีย คุณโทษอย่างไร เป็นต้น 

๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติให้ถูกหลัก นําสิ่งที่ได้เล่าเรียนรับฟัง
และตริตรองเห็นชัดแล้ว ไปใช้หรือปฏิบัติหรือลงมือทํา ให้ถูกต้องตาม
หลักตามความมุ่งหมาย ให้หลักย่อยสอดคล้องกับหลักใหญ่ ข้อปฏิบัติ
ย่อยสอดคล้องกับจุดหมายใหญ่ ปฏิบัติธรรมอย่างรู้เป้าหมาย เช่น 
สันโดษเพื่อเก้ือหนุนการงาน ไม่ใช่สันโดษกลายเป็นเกียจคร้าน เป็นต้น 
 (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๘/๓๓๒) 

                                                                                                     ๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๔ หนา ๘๔ 



ธรรมนูญชีวิต ๗๒

ง.  ศึกษาให้เป็นพหูสูต คือ จะศึกษาเล่าเรียนอะไร  ก็ทําตนให้เป็นพหูสูต
ในด้านนั้น ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนถึงขั้นครบ 
องค์คุณของพหูสูต (ผู้ได้เรียนมาก หรือผู้คงแก่เรียน) ๕ ประการ คือ 

๑. พหุสฺสุตา ฟังมาก คือ เล่าเรียน สดับฟัง รู้เห็น อ่าน สั่งสมความรู้ 
ในด้านนั้นไว้ให้มากมายกว้างขวาง 

๒. ธตา จําได้ คือ จับหลักหรือสาระได้ ทรงจําเร่ืองราวหรือเนื้อหา
สาระไว้ได้แม่นยํา 

๓. วจสา ปริจิตา คล่องปาก คือ ท่องบ่น หรือใช้พูดอยู่เสมอ จน
แคล่วคล่องจัดเจน  ใครสอบถามก็พูดชี้แจงแถลงได้อย่างจะแจ้ง 

๔. มนสานุเปกฺขิตา เจนใจ คือ ใส่ใจนึกคิดจนเจนใจ นึกถึงคร้ังใด ก็
ปรากฏเนื้อความสว่างชัดเจน มองเห็นโล่งตลอดไปทั้งเร่ือง 

๕. ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา ขบได้ด้วยทฤษฎี คือ เข้าใจความหมายและ
เหตุผลแจ่มแจ้งลึกซึ้ง รู้ท่ีไปท่ีมา เหตุผล และความสัมพันธ์ของเนื้อความ
และรายละเอียดต่างๆ ทั้งภายในเรื่องนั้นเอง และที่เก่ียวโยงกับเร่ือง
อื่นๆ ในสายวิชาหรือทฤษฎีนั้นปรุโปร่งตลอดสาย (องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๗/๑๒๙) 

จ. เคารพผู้จุดประทีปปัญญา ในด้านความสัมพันธ์กับครูอาจารย์ พึง
แสดงคารวะนับถือ ตามหลักปฏิบัติในทิศ ๖ ข้อว่าด้วย ทิศเบ้ืองขวา๑ ดังนี้ 

๑. ลุกต้อนรับ แสดงความเคารพ 
๒. เข้าไปหา เพื่อบํารุง รับใช้ ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา เป็นต้น 
๓. ฟังด้วยดี ฟังเป็น รู้จักฟังให้เกิดปัญญา 
๔. ปรนนิบัติ ช่วยบริการ 
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเป็นกิจสําคัญ 

(ที.ปา.๑๑/๒๐๐/๒๐๓)
                                                                                                     
๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๘๓ 



 

๒๐. คนใกลชิดพระศาสนา 
(อุบาสก อุบาสิกา) 

~ ~ 

พุทธศาสนิกชน มีหลักปฏิบัติที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับ
พระพุทธศาสนา ดังนี้ 

ก. เกื้อกูลพระ โดยปฏิบัติต่อพระสงฆ์ เสมือนเป็น ทิศเบื้องบน๑ ดังนี้ 
๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําด้วยเมตตา 
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา 
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา 
๔. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ 
๕. อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔ (ที.ปา.๑๑/๒๐๘/๒๐๖) 

ข. กระทําบุญ คือ ทําความดีด้วยวิธีการต่างๆ ที่เรียกว่า บุญกิริยา
วัตถุ (เร่ืองที่จัดว่าเป็นการทําบุญ) ๓ อย่าง คือ  

๑. ทานมัย  ทําบุญด้วยการให้ปันทรัพย์สิ่งของ 
๒. สีลมัย  ทําบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
๓. ภาวนามัย ทําบุญด้วยการเจริญภาวนา คือ ฝึกอบรมจิตใจให้

เจริญด้วยสมาธิ และปัญญา 

และควรเจาะจงทําบุญบางอย่างที่เป็นส่วนรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีก ๗ 
ข้อ รวมเป็น ๑๐ อย่าง คือ 

๔. อปจายนมัย ทําบุญด้วยการประพฤติสุภาพอ่อนน้อม 
๕. ไวยาวัจมัย  ทําบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ ให้บริการ 

บําเพ็ญประโยชน์ 
                                                                                                     
๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๘๓ 



ธรรมนูญชีวิต ๗๔

๖. ปัตติทานมัย   ทําบุญด้วยการให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการทําความด ี
๗.  ปัตตานุโมทนามัย ทําบุญด้วยการพลอยยินดีในการทําความดีของ

ผู้อื่น 
๘. ธัมมัสสวนมัย  ทําบุญด้วยการฟังธรรม  ศึกษาหาความรู้ที่

ปราศจากโทษ 
๙. ธัมมเทสนามัย ทําบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ที่ เป็น

ประโยชน์ 
๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์   ทําบุญด้วยการทําความเห็นให้ถูกต้อง รู้จักมอง

สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ให้เป็นสัมมาทิฏฐิ 
  (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๓๓๐; ที.อ.๓/๒๔๖) 

ค. คุ้นพระศาสนา ถ้าจะปฏิบัติให้เคร่งครัดย่ิงขึ้น ถึงขั้นเป็นอุบาสก 
อุบาสิกา คือ ผู้ใกล้ชิดพระศาสนาอย่างแท้จริง ควรตั้งตนอยู่ในธรรมที่
เป็นไปเพื่อความเจริญของอุบาสก เรียกว่า อุบาสกธรรม ๗ ประการ คือ 

๑. ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ 
๒. ไม่ละเลยการฟังธรรม 
๓. ศึกษาในอธิศีล คือ ฝึกอบรมตนให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติรักษาศีล

ขั้นสูงขึ้นไป 
๔. พรั่งพร้อมด้วยความเลื่อมใส ในพระภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่เป็น 

เถระ นวกะ และ ปูนกลาง๑ 
๕. ฟังธรรมโดยมิใช่จะตั้งใจคอยจ้องจับผิดหาช่องที่จะติเตียน 
๖. ไม่แสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคําสอนนี้ คือ ไม่แสวงหาเขต

บุญนอกหลักพระพุทธศาสนา 
๗. กระทําความสนับสนุนในพระศาสนานี้เป็นที่ต้น คือ เอาใจใส่ทํานุ 

บํารุงและช่วยกิจการพระพุทธศาสนา๒ (องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๗/๒๖) 
                                                                                                     ๑ ตามพระวินัย ภิกษุบวชใหม จนถึงยังไมครบ ๕ พรรษา เรียกวา นวกะ ภิกษุบวชครบ ๕ พรรษา แตยังไม
เต็ม ๑๐ พรรษา เรียกวา มัชฌิมะ ภิกษุบวชครบ ๑๐ พรรษาแลวข้ึนไป เรียกวา เถระ 

๒ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๕ หนา ๘๔ 



หมวดสี่: คนกับมรรคา 

 

๗๕

๗๕ 

ง. เป็นอุบาสกอุบาสิกาช้ันนํา อุบาสก อุบาสิกาที่ดี มีคุณสมบัติที่
เรียกว่า อุบาสกธรรม ๕ ประการ คือ 

๑. มีศรัทธา เชื่อมีเหตุผล ม่ันในคุณพระรัตนตรัย 
๒. มีศีล อย่างน้อยดํารงตนได้ในศีล ๕ 
๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล มุ่งหวังผลจากการ

กระทํา มิใช่จากโชคลาง หรือสิ่งที่ตื่นกันไปว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ 
๔. ไม่แสวงหาทักขิไณยนอกหลักคําสอนนี้ 
๕. เอาใจใส่ทํานุบํารุงและช่วยกิจการพระพุทธศาสนา๑ 

 (องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐) 

จ. หมั่นสํารวจความก้าวหน้า กล่าวคือ โดยสรุป ให้ถือธรรมที่เรียกว่า 
อารยวัฒิ ๕ ประการ เป็นหลักวัดความเจริญในพระศาสนา 

๑. ศรัทธา เชื่อถูกหลักพระศาสนา ไม่งมงายไขว้เขว 
๒. ศีล ประพฤติและเลี้ยงชีพสุจริต เป็นแบบอย่างได้ 
๓. สุตะ รู้เข้าใจหลักพระศาสนาพอแก่การปฏิบัติและแนะนําผู้อื่น 
๔. จาคะ เผื่อแผ่เสียสละ พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ซึ่งพึงช่วย 
๕. ปัญญา รู้เท่าทันโลกและชีวิต ทําจิตใจให้เป็นอิสระได้ 

(องฺ.ปฺจก.๒๒/๖๓-๔/๙๑-๒) 

                                                                                                     ๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๕ หนา ๘๔ 



 

๒๑. คนสืบศาสนา 
(พระภิกษุ) 

พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหน้าที่ศึกษา
ปฏิบัติธรรม เผยแผ่คําสอน สืบต่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมและหลัก
ความประพฤติที่ต้องปฏิบัติมากมาย แต่ในที่นี้จะแสดงไว้เฉพาะหน้าที่ที่
สัมพันธ์ กับคฤหัสถ์ และข้อเตือนใจในทางความประพฤติปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

ก. อนุเคราะห์ชาวบ้าน พระสงฆ์อนุเคราะห์คฤหัสถ์ตามหลักปฏิบัติใน
ฐานะที่ตนเป็นเสมือน ทิศเบื้องบน๑ ดังนี้ 

๑. ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว 
๒. แนะนําสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี 
๓. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี 
๔. ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 
๕. ชี้แจงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
๖. บอกทางสวรรค์ สอนวิธีดําเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญ 

 (ที.ปา.๑๑/๒๐๔/๒๐๖) 

                                                                                                     ๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๘๓ 



หมวดสี่: คนกับมรรคา 

 

๗๗

๗๗ 

ข. หมั่นพิจารณาตนเอง คือ พิจารณาเตือนใจตนเองอยู่เสมอตามหลัก 
ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณ์ (ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ) ๑๐ 
ประการ ดังนี้ 

๑. เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์ สลัดแล้วซึ่งฐานะ ควรเป็นอยู่ง่าย จะ
จู้จี้ถือตัวเอาแต่ใจตนไม่ได้๑ 

๒. ความเป็นอยู่ของเราเนื่องด้วยผู้อื่น ต้องอาศัยเขาเลี้ยงชีพ ควรทํา
ตัวให้เขาเลี้ยงง่าย และบริโภคปัจจัย ๔ โดยพิจารณา ไม่บริโภคด้วยตัณหา๒ 

๓. เรามีอากัปกิริยาที่พึงทําต่างจากคฤหัสถ์ อาการกิริยาใดๆ ของ
สมณะ เราต้องทําอาการกิริยานั้นๆ และยังจะต้องปรับปรุงตนให้ดี
ย่ิงขึ้นไปกว่านี้๓ 

๔. ตัวเราเองยังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไม่ได้อยู่หรือไม่ 
๕. เพื่อนพรหมจรรย์ท้ังหลาย ผู้เป็นวิญญูชน พิจารณาแล้ว ยังติเตียน

เราโดยศีลไม่ได้อยู่หรือไม่ 
๖. เราจักต้องถึงความพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งสิ้น 
๗. เรามีกรรมเป็นของตน เราทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้อง

เป็นทายาทของกรรมน้ัน 
๘. วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู่ 
๙. เรายินดีในที่สงัดอยู่หรือไม่ 
๑๐. คุณวิเศษย่ิงกว่ามนุษย์สามัญที่เราบรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ ที่จะให้

เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน เม่ือถูกเพื่อนบรรพชิตถาม ในกาลภายหลัง 
(องฺ.ทสก.๒๔/๔๘/๙๑) 

                                                                                                     
๑ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๖ หนา ๘๔ 
๒ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๖ หนา ๘๔ 
๓ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๖ หนา ๘๔ 



 

๒๒. คนถึงธรรม 

(ผู้หมดกิเลส) 

หยาดน้ําไม่ติดใบบัว วารีไม่ติดปทุม ฉันใด มุนีย่อมไม่ติดในรูปที่
เห็น ในเสียงที่ได้ยิน และในอารมณ์ที่ได้รับรู้ ฉันนั้น 
 (ขุ.สุ.๒๕/๔๑๓/๔๙๓) 

ผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่พรํ่าเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่
มาถึง ดํารงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบัน ฉะนั้นผิวพรรณจึงผ่องใส 

ส่วนชนทั้งหลายผู้ยังอ่อนปัญญา เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง 
และหวนละห้อยถึงความหลังอันล่วงแล้ว จึงซูบซีดหม่นหมอง เหมือน
ต้นอ้อสด ที่เขาถอนทึ้งขึ้นทิ้งไว้ที่ในกลางแดด 
 (สํ.ส.๑๕/๒๒/๗) 

ผู้ใดไม่มีกิเลสเป็นเหตุคอยกังวลว่า นี้ของเรา นี้ของคนอื่น ผู้นั้นไม่
ต้องเผชิญกับเจ้าตัว “ของข้า” จึงไม่เศร้าโศกว่า ของเราไม่มี, เขาไม่
กระวนกระวาย ไม่ติดข้อง ไม่หวั่นไหว เป็นผู้สมํ่าเสมอในท่ีทั้งปวง เม่ือ
เขาไม่หวั่นไหว มีความรู้แจ้งชัด จึงปราศจากความรู้สึกปรุงแต่งใดๆ เขา
เลิกรําพึงรําพันหมดแล้ว จึงมองเห็นแต่ความปลอดโปร่งในที่ทุกสถาน 
 (ขุ.สุ.๒๕/๔๒๒/๕๑๙) 

ผู้ถึงธรรมดับกิเลสเสียได้ อยู่สบายทุกเวลา ผู้ใดไม่ติดอยู่ในกาม
ทั้งหลาย เขาจะเย็นสบาย ไม่มีที่ให้กิเลสตั้งตัวได้ 

ตัดความติดข้องเสียให้หมด กําจัดความกระวนกระวายในหทัย
เสียให้ได้ พักจิตได้แล้ว จึงถึงความสงบใจอยู่สบาย 
 (องฺ.ติก.๒๐/๔๗๔/๑๗๕) 



หมวดสี่: คนกับมรรคา 

 

๗๙

๗๙ 

ถาม: นี่แน่ะพระ ท่านไม่มีทุกข์บ้างหรือ ท่านไม่มีความสนุกบ้าง
หรือ ท่านนั่งอยู่คนเดียวไม่เบ่ือหน่ายบ้างหรือ? 

ตอบ: นี่แน่ะท่านผู้ย่ิงใหญ่ ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์หรอก ความ
สนุกข้าพเจ้าก็ไม่มี ถึงข้าพเจ้าจะนั่งอยู่คนเดียว ก็หามีความเบื่อหน่ายไม่ 

ถาม: นี่แน่ะพระ ทําอย่างไรท่านจึงไม่มีทุกข์ ทําอย่างไรท่านจึงไม่
มีความสนุก ทําอย่างไรท่านนั่งคนเดียว จึงไม่หงอยเหงาเบื่อหน่าย 

ตอบ: คนมีความทุกข์นั่นแหละ จึงมีความสนุก คนมีความสนุกนั่น
แหละ จึงมีความทุกข์ พระไม่มีทั้งสนุก ไม่มีทั้งทุกข์ เร่ืองเป็นอย่างนี้ จง
เข้าใจเถิดนะท่าน 

 (สํ.ส.๑๕/๒๖๘/๗๖) 

ความงุ่นง่านหงุดหงิด ย่อมไม่มีในใจของพระอริยะผู้ผ่านพ้นไปแล้ว
จากการ (คิดกังวล) ที่จะได้เป็น จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ท่าน
ปราศจากภัย มีแต่สุข ไม่มีโศก แม้แต่เทวดาก็มองใจท่านไม่ถึง 

 (ขุ.อุ.๒๕/๖๕/๑๐๑) 

ผู้ถึงธรรมไม่มีกิจ เพราะผู้ถึงธรรมทํากิจเสร็จแล้ว คนว่ายน้ํายังหาที่
หย่ังไม่ได้ ตราบใด ก็ต้องเอาตัวกระเสือกกระสนไปจนเต็มที่ ตราบนั้น 
แต่พอหาที่หย่ังพบ ขึ้นยืนบนบกได้แล้ว ก็ไม่ต้องพยายาม เพราะเขาข้าม
ถึงฝั่งเสร็จแล้ว 
 (สํ.ส.๑๕/๒๓๑/๖๕) 

ยังเป็นอยู่ก็ไม่เดือดร้อน เวลาจะตายก็ไม่เศร้าโศก ถ้าเป็นปราชญ์ 
มองเห็นที่หมายแล้วไซร้ ถึงอยู่ท่ามกลางโลกที่โศกก็หาโศกไม่ 

 (ขุ.อุ.๒๕/๑๐๘/๑๔๒) 



ธรรมนูญชีวิต ๘๐

จะไปไหน ก็ไม่หวาด จะนอนไหน ก็ไม่หว่ัน ท้ังคืนวันไม่มีเดือดร้อนใจ 
อะไรที่จะสูญเสียก็ไม่เห็นที่ไหนในโลก ดังนั้น จนหลับไป ก็มีแต่ใจหวังดี
ที่คิดปรานีช่วยปวงสัตว ์
 (สํ.ส.๑๕/๔๕๔/๑๖๒) 

คาเม วา ยทิ วารญฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล 
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ  ภูมิรามเณยฺยกํ 
ไม่ว่าบ้าน  ไม่ว่าป่า  ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน 

ท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน  ที่นั้นไซร้คือถิ่นสถานอันรมณีย์ 
(ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๘) 



 

บันทึกทายเลม 

ที่มาทายหมวดธรรมแตละหมวดในหนังสือนี้ ไดแสดงไวหมวดละที่มา
เดียว พอเปนหลักฐานเทานั้น สวนความหมายและคําอธิบาย ไดขยายบาง ยอ
บาง ตามสมควร และไดตรวจสอบกับที่มาแหงอื่นๆ ดวย ทั้งในพระไตรปฎก 
และอรรถกถา แตไมอาจแสดงที่มาไวใหครบถวน เพราะจะทําใหหนังสือนี้มี
ลักษณะเปนตํารามากเกินไป อยางไรก็ดี มีขอความบางตอนที่ควรสังเกต ขอ
ชี้แจงไวเปนพิเศษ ดังนี้:- 

๑. ใน สัปปุริสธรรม ๗ ประการ ธัมมัญญุตา ยังมีความหมายอีกแง่
หนึ่งว่า เม่ือเห็นหรือได้ยินได้ฟังอะไร ก็จับหลักจับสาระมองเห็น
เนื้อแท้ของสิ่งหรือเร่ืองราวน้ันได้ อัตถัญญุตา มีความหมายว่า 
เม่ือเห็นหรือได้ยินได้ฟังอะไรก็เข้าใจความหมาย ความมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์ แนวทาง ที่จะขยายความของสิ่งนั้นเร่ืองนั้นได้ 
ธรรม ๒ ข้อนี้ เป็นแกนของสัปปุริสธรรมทั้งหมด 

๒. ใน อธิปไตยสูตร (องฺ.ติก.๒๐/๔๗๙/๑๘๖) พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ความหมายของ อธิปไตย ๓ เฉพาะในแง่การปฏิบัติธรรมของ
พระภิกษุ แต่ความหมายเช่นนั้นอาจถือได้ว่า เป็นคําอธิบาย
เฉพาะกรณี หรือเป็นตัวอย่าง ดังจะเห็นว่า ธรรมาธิปไตย เป็น
ธรรมข้อหนึ่งของ พระเจ้าจักรพรรดิ (ดูบทที่ ๗) เป็นคุณสมบัติ
ของนักปกครอง เช่นเดียวกับที่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า 
(องฺ.ติก.๒๐/๔๕๓/๑๓๙; องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๓๓/๑๖๙) ใน วิสุทฺธิมคฺค (๑/๑๒, 
๑๖) ท่านจําแนกศีลเป็น ๓ ประเภท ตามอธิปไตย ๓ นี้ 
นอกจากนั้น พระอรรถกถาจารย์มักใช้ อัตตาธิปไตย และ
โลกาธิปไตย เป็นคําอธิบายความหมายของ หิริ และ โอตตัปปะ 
(ที.อ.๓/๒๑๕; ม.อ.๒/๔๒๒; อิติ.อ.๒๐๕; ชา.อ.๑/๑๙๘) ส่วนในหนังสือนี้ 
ได้นํามายักเย้ืองอธิบายในแง่ของการปกครองทั้ง ๓ ข้อ เพราะ
เข้ากับเร่ืองนี้ได้ดี และให้มองเห็นประโยชน์อีกด้านหน่ึง 
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๓. จักรวรรดิวัตร ในพระบาลีมีเพียง ๔ หัวข้อใหญ่ แต่ในหนังสือนี้
จัดเป็น ๕ (แยกข้อ ๑ เป็น ๒ ข้อ) เพื่อให้ดูง่ายข้ึน ส่วนที่เรียก
กันว่า จักรวรรดิวัตร ๑๒ ดังรู้จักกันมากนั้น ท่านนํามาจาก
อรรถกถา (ที.อ.๓/๔๖) 

๔. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม นี้ ปรุงรูปศัพท์ตามบาลี ส่วนที่ท่าน
ให้ชาวบ้านจํา ง่ายๆ  พูดกันมาติดปากว่า  ทิฏฐธัมมิ กัตถ
ประโยชน์ คําว่า ประโยชน์ เป็นคําสร้อยเติมไว้ให้คล่องปาก
เท่านั้น เพราะตรงกับ อัตถะ ที่มีอยู่แล้วนั่นเอง 

๕. ใน สุขของคฤหัสถ์ ๔ สุขข้อสุดท้ายที่แปลกันมาว่า “สุขเกิด
จากประกอบการงานที่ปราศจากโทษ” ชวนให้เข้าใจจํากัดเฉพาะ
การงานอาชีพเท่านั้น แต่ตามพระบาลีท่านหมายถึงกรรมดีทางไตร
ทวาร ในที่นี้จึงยักเย้ืองคําแปลเสียใหม่เพื่อให้เข้าใจตรงตามพระ
บาลี (สุขเกิดจากการงานอาชีพสุจริต รวมอยู่ในสุขข้อที่ ๑ แล้ว) 

๖. เม่ือว่าเต็มความหมาย ฆราวาสธรรม ใช้สําหรับการครองชีวิต
โดยทั่วไปของชาวบ้าน และตามบาลีเดิมเรียกว่า ฆรเมสิธรรม 
(ธรรมของผู้แสวงเรือน) อนึ่ง ในที่นี้ ทมะ ท่านหมายเอาปัญญา 
ขันติ ท่านหมายเอาความเพียร (มาใน ขุ.สุ.๒๕/๓๑๑/๓๖๑ ด้วย; สํ.อ. 
๑/๓๙๑; สุตฺต.อ.๑/๓๒๓) 

๗.  ในบาลีเดิม เรียกว่า อัตถทวาร (ประตูแห่งประโยชน์) อรรถกถา
อธิบาย อัตถ ว่าได้แก่ “วุฒิ” ส่วน ทวาร มีคําไขความว่า “ปมุข” 
หรือ “มุข” จึงเรียกว่า วุฒิมุข ก็ได้ สําหรับ “วุฒิ” นั้น คนไทย
คุ้นกับคําว่า วัฒน ซึ่งเป็นไวพจน์ ในที่นี้จึงใช้คําว่า วัฒนมุข 
(ปากช่องแห่งความเจริญ) 



บันทึกท้ายเล่ม 
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๘. บุคคลทั้งหลายในสังคมที่แวดล้อมตัวเราอยู่ ซึ่งเราควรจะ
เก่ียวข้องสัมพันธ์ให้ถูกต้อง ด้วยวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตาม
สถานะแห่งความสัมพันธ์กับตัวเรา พระพุทธเจ้าตรัสเรียกด้วยคํา
เปรียบเทียบว่า ทิศ ๖ เพราะเป็นดุจด้านต่างๆ ของเทศะที่อยู่
รอบตัวเรา กล่าวคือ 

 ๑. ทิศเบ้ืองหน้า คือ ผูมากอน  ไดแก บิดามารดา 
 ๒. ทิศเบ้ืองขวา คือ ผูท่ีควรเคารพ  ไดแก ครูอาจารย 
 ๓. ทิศเบ้ืองหลัง คือ ผูตามมา  ไดแก บุตร ภรรยาหรือคูครอง 
 ๔. ทิศเบ้ืองซ้าย คือ ผูเคียงขาง  ไดแก มิตรสหาย 
 ๕. ทิศเบ้ืองล่าง คือ ผูเปนฐานกําลัง  ไดแก คนรับใชและคนงาน 
 ๖. ทิศเบ้ืองบน คือ ผูมีคุณความดีสูง ไดแก พระสงฆ 
๙. หรชน เป็นศัพท์ตัดทอน บาลีเดิมเป็น อญฺญทตฺถุหร  
๑๐. อนุกมฺปี บาลีเดิมเป็น อนุกมฺปก 
๑๑. ใน องค์คุณของกัลยาณมิตร ๗ ข้อ ๕ วจนกฺขโม คําบาลีท่านมุ่ง

ความหมายว่า อดทนต่อคําพูดของผู้อื่น คือ รับฟังคําตําหนิ 
วิพากษ์วิจารณ์ ได้  และพร้อมที่ จะแก้ไขปรับปรุงตน  (ดู
ความหมาย ใน องฺ.อ.๓/๒๐๐ และตัวอย่างใน สํ.อ.๑/๑๔๕) 

๑๒. คําบาลี ๕ ข้อนี้ เป็นรูปที่ปรุงใหม่ ตามบาลีแท้เป็น 
      ๑. อนุปุพฺพิกถํ  ๒. ปริยายทสฺสาวี  ๓. อนุทยตํ ปฏิจฺจ                   

๔. น อามิสนฺตโร    ๕. อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ 

๑๓. หน้าที่ครูต่อศิษย์ ข้อที่ ๕ สร้างเคร่ืองคุ้มภัยในสารทิศ อธิบาย
ตามอรรถกถาว่า สอนให้เขาเอาวิชาความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเองและคุ้มครองตนได้ ตลอดจนเม่ือศิษย์ไปทํามาหากิน
ที่อื่นแล้ว อาจารย์ก็แนะนําแก่ผู้อื่นให้เกิดความเชื่อถือ ไปหา
ศิษย์นั้น (ที.อ.๓/๑๘๓) 
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๑๔. วุฒิธรรม หรือ วุฒิ ๔ นั้น ตามพระบาลีเรียกว่า ปญฺญาวุฑฺฒิธมฺม 
คือธรรมเคร่ืองเจริญแห่งปัญญา มิใช่ความเจริญทั่วๆ ไป ดังนั้น 
จึงนํามาจัดเข้าในหมวดการเรียนการศึกษา 

๑๕. แปลรักษาศัพท์ว่า กระทําบุพการในศาสนาน้ี ดังนั้นจะแปลว่า 
“ออกนําในการอุปถัมภ์และช่วยกิจการพระพุทธศาสนา” ก็ได้ 

๑๖. คําอธิบายถือตาม องฺ.อ.๓/๓๙๕ แปลกจากที่เรียนกันมาบ้าง 
 



 

แถลงความเปนมา 
หนังสือน้ีมีกําเนิดจากความคิดที่จะอนุโมทนาต่อศรัทธา และคุณงาม

ความดี อันเป็นบุญจริยา ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้
ไปช่วยอุปถัมภ์สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของผู้เขียน ระหว่างพํานักอยู่ ณ 
ประเทศน้ันใน พ.ศ. ๒๕๑๙ 

เรื่องมีว่า เมื่อต้น พ.ศ. ๒๕๑๙ ผู้เขียนได้รับอาราธนาไปเป็นวิทยากร 
ในวิชาฝ่ายพระพุทธศาสนา ณ สวอร์ทมอร์วิทยาลัย ในรัฐเพนน์ซิลเวเนีย 
โดยมีคุณบุญเลิศ โพธินี ร่วมเดินทางไปช่วยทําหน้าที่เป็นไวยาวัจกร ระหว่าง
พํานักอยู่ ณ ที่น้ัน พุทธศาสนิกชนชาวไทยในถิ่นใกล้เคียง คือตําบลท่ีติดต่อ
กับสวอร์ทมอร์บ้าง ในเมืองฟิลาเดลเฟียบ้าง ตลอดถึงบางเมือง ในรัฐ
นิวเจอร์ซี ได้ไปเย่ียมเยียนและอุปถัมภ์อํานวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านพาหนะ นอกจากน้ัน ยังได้บริจาคปัจจัยทําบุญในโอกาสต่างๆ ด้วย 
ผู้เขียนได้เกิดความรู้สึกในเวลาน้ันว่า การที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ไป
ถวายความอุปถัมภ์ด้วยภัตตาหาร และการอํานวยความสะดวกต่างๆ ก็
นับเป็นความเกื้อกูลอย่างย่ิงอยู่แล้ว สําหรับปัจจัยที่บริจาคถวายน้ันต้ังใจว่าจะ
ส่งผลานิสงส์กลับคืนให้แก่ผู้บริจาคด้วยวิธีอย่างใดอย่างหน่ึง ที่จะเกิดดอก
ออกผลเป็นบุญกุศลเพ่ิมพูนคุณความดีย่ิงๆ ขึ้นไป โดยที่ทั้งผู้บริจาคและผู้รับ
บริจาคได้มีส่วนบําเพ็ญจาคธรรมร่วมกัน 

อาศัยความต้ังใจน้ี ประกอบกับความคิดพ้ืนเดิมที่ว่า น่าจะมีหนังสือ
แสดงหลักธรรมพ้ืนๆ ง่ายๆ ที่เหมาะแก่คฤหัสถ์ทั่วไปสักเล่มหน่ึง สําหรับมอบ
ให้เป็นประโยชน์ด้านความรู้ทางธรรม แก่ท่านผู้ศรัทธาซึ่งอยู่ห่างไกล พร้อม
ทั้งจะได้เผยแพรใ่ห้เปน็ประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนอ่ืนๆ กว้างขวางออกไปด้วย 
อาศัยข้อปรารภน้ี ผู้เขียนจึงได้ใช้เวลาช่วงท้ายของการพํานักที่สวอร์ทมอร์ 
หลังจากทําหน้าที่วิทยากรให้แก่วิทยาลัยน้ันเสร็จสิ้นแล้ว รวบรวมเรียบเรียง
หนังสือ คู่มือดําเนินชีวิต ขึ้น งานเรียบเรียง แม้จะได้ใช้หนังสือ พจนานุกรม
พุทธศาสตร์ ที่ผู้เขียนจัดทําไว้ก่อนแล้วเป็นฐาน ก็ยังกินเวลาในการปรุงแต่ง 
ขัดเกลาคําอธิบาย และตรวจสอบความหมายตามคัมภีร์ อีกมิใช่น้อย เมื่อ
เขียนเสร็จยังไม่ทันได้พิมพ์ ก็เดินทางออกจากสวอร์ทมอร์เสียก่อน  
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ต่อมาระหว่างพักอยู่ที่ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก ตามคํา
อาราธนาของวัดน้ัน จึงได้มีโอกาสจัดพิมพ์ขึ้น ในรูปตัวพิมพ์ดีด โรเนียวเย็บ
เล่ม โดยได้รับความช่วยเหลือจากพระสงฆ์วัดวชิรธรรมปทีป และได้ใช้ทุน 
ซึ่งผู้ศรัทธาได้บริจาคถวายที่สวอร์ทมอร์ สมตามความต้ังใจ นอกจากน้ัน 
ทางวัดวชิรธรรมปทีปเองก็ได้พิมพ์เผยแพร่เพ่ิมเติมอีกส่วนหน่ึงด้วย ต่อมา
ทางเมืองไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าภาพอ่ืน บางราย ได้ขอ
อนุญาตบ้าง ถือวิสาสะบ้าง นําไปพิมพ์แจกในโอกาสต่างๆ นับว่าหนังสือได้
แพร่หลายมากข้ึน 

ทางด้านผู้เขียนเอง เมื่อกลับเมืองไทยแล้ว ก็ได้ปรับปรุง คู่มือดําเนิน
ชีวิต จัดพิมพ์เป็นธรรมทานใหม่อีก ในเดือนมกราคม ๒๕๒๒ นับเป็นการ
พิมพ์ครั้งที่ ๔ มีที่แก้ไขปรับปรุงจากเดิมเป็นอันมาก และได้เปลี่ยนช่ือใหม่ว่า 
ธรรมนูญชีวิต หลังจากน้ัน มีผู้ขอพิมพ์เผยแพร่อีก ๒ - ๓ ครั้ง เฉพาะในการ
พิมพ์ครั้งใหม่น้ี ได้แก้ไขปรับปรุงอย่างมากตลอดเล่ม โดยมุ่งให้อ่านง่ายและ
จําง่ายย่ิงขึ้น* 

ขออนุโมทนา และอํานวยพรแก่พุทธศาสนิกชน ย่านใกล้เคียง      
สวอร์ทมอร์ ในฐานะที่ท่านเหล่าน้ันเป็นเจ้าของศรัทธาและบุญจริยา ที่เป็น
แรงดลใจให้หนังสือเล่มน้อยนี้เกิดมีข้ึน และขออนุโมทนาอาจารย์สิริ เพ็ชรไชย 
ที่ได้ช่วยอนุเคราะห์รับภาระเป็นไวยาวัจกรเพ่ือการน้ีโดยตลอด ขอทุกท่าน
จงเป็นผู้มีส่วนในความดีงาม และกุศลผลานิสงส์ ซึ่งจะพึงบังเกิดมีจากธรรม
วิทยาทานน้ีทั่วกัน 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
๑๙ เมษายน ๒๕๒๓ 

____________________________________________________ 

* กรมการศาสนาขอพิมพใหมในช่ือวา พุทธจริยธรรม 
 (“แถลงความเปนมา” น้ี ปรับขยายจากท่ีเขียนไวในการพิมพคร้ังท่ี ๔ ซึ่งเปนคร้ังท่ี ๑ ในประเทศไทย เม่ือ 
๑๙ ม.ค. ๒๕๒๒) 



 

คําปรารภ 

หนังสือ ธรรมนูญชีวิต น้ี เมื่อแรกเรียบเรียงข้ึนและพิมพคร้ังแรก 
ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ มีช่ือวา คูมือดําเนินชีวิต ผูเรียบเรียงไดแกไขปรับปรุง
เน้ือหาและเปลี่ยนเปนช่ือปจจุบัน เมื่อพิมพคร้ังท่ี ๔ ในเดือนมกราคม 
๒๕๒๒ ตอมาในเดือนเมษายน ๒๕๒๓ ไดแกไขปรับปรุงใหอานงาย
จํางายย่ิงข้ึน และนับแตน้ันไดมีการพิมพซํ้าเร่ือยมาจนใน พ.ศ. 
๒๕๓๓ นับไดเกินกวา ๑๐๐ คร้ัง แตตอจากน้ันไมนานก็เลิกติดตาม
สถิติการพิมพ เพราะเปนการยากท่ีจะนับคร้ังไดครบถวน 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ อาจารยบรูส อีแวนส (Bruce Evans) แหง
มูลนิธิพุทธธรรมไดแปล ธรรมนูญชีวิต เปนภาษาอังกฤษ และ
หลังจากไดตรวจสอบคําแปลแลว ก็ไดตีพิมพท้ังฉบับแปลภาษา
อังกฤษ และฉบับสองพากย เปนคร้ังแรก ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๓๙  

สําหรับการพิมพคร้ังใหมในป ๒๕๔๐ น้ี ธรรมนูญชีวิต ไดมี
ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ๒ ประการ คือ การปรับปรุงและเพ่ิมเติม
เน้ือหาในพากยภาษาไทย พรอมท้ังตรวจชําระคําแปลภาษาอังกฤษ
ท้ังสวนเดิมและสวนท่ีเพ่ิมเขามาใหม ประการหน่ึง และการนําเอา
เร่ือง มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ มาพิมพเพ่ิมเขาเปนสวนนําหนา อีก
ประการหน่ึง โดยมีเหตุปรารภดังน้ี 

(ก) ลุถึงป ๒๕๔๐ น้ี อาจารยบรูส อีแวนส เห็นวาธรรมนูญชีวิต
ฉบับแปลท่ีทําไวเดิม เปนการแปลแบบจับความ เมื่อมีการพิมพท้ัง
พากยภาษาไทยและพากยภาษาอังกฤษรวมเปนเลมเดียวกัน ควรจะ
ใหคําแปลน้ันตรงกับภาษาไทยอยางแมนยําและสมบูรณมากข้ึน จึง
ชําระคําแปลใหม ตลอดเลม 



ธรรมนูญชีวิต ๘๘

ระหวางรอการสอบทานคําแปลกอนจัดพิมพ ผูเรียบเรียงเห็น
เปนโอกาสอันควรท่ีจะเพิ่มเน้ือหาบางอยางท่ีคิดไว เพ่ือใหหนังสือใกล
ความสมบูรณมากท่ีสุด จึงไดเพ่ิมหลักธรรมสําคัญเร่ือง บุพนิมิตแหง
การเกิดข้ึนของมรรค เขามา และจัดเปนบทแรกของหนังสือ ใหช่ือวา 
“คนผูเปนสัตวประเสริฐ” กับท้ังไดเปลี่ยนช่ือ บทนํา ใหม จาก “คนเต็ม
คน” เปน  “คนกับความเปนคน” นอกจากน้ี ใน หมวดสอง (คนกับ
ชีวิต) ไดยายบทท่ี ๘ (คนไมหลงโลก) ไปเปนบทสุดทายของหมวด 
(บทท่ี ๑๒) พรอมน้ันก็ไดแทรกเสริมเพ่ิมความปรับสํานวนในท่ีอื่นๆ 
อีกหลายแหง เพ่ือใหหนังสือไดความครบถวนทางธรรม และสําเร็จ
ประโยชนแกผูอานมากข้ึน 

(ข) หลังจากท่ีงานปรับปรุง ธรรมนูญชีวิต เสร็จเรียบรอยแลว 
ระหวางรอการพิมพ มีเหตุประจวบใหผูเรียบเรียงจัดทําหนังสือเสร็จ
อีกเลมหน่ึง เปนหนังสือขนาดเล็ก ช่ือวา มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ 

มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ น้ัน เดิมเปนบทสรุป จัดไวเปน
ภาคผนวกของหนังสือท่ีมีช่ืออยางเดียวกันน้ัน ซ่ึงเกิดจากธรรมกถา
และคําอวยพรในพิธีลาสิกขาของผูบรรพชาอุปสมบทตามประเพณี
บวชเรียน และมีผูศรัทธาขอพิมพเปนธรรมทานในวันข้ึนปใหม พ.ศ. 
๒๕๓๗ 

ตอมา เมื่ออธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอ
อนุญาตพิมพบทสรุปน้ันแจกเปนธรรมทานในวันข้ึนปใหม ๑ มกราคม 
๒๕๔๑ ผูเรียบเรียงไดปรับปรุงใหกะทัดรัดอานงายและสมบูรณย่ิงข้ึน 
โดยปรับขอความและสํานวนตามหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ท่ีเพ่ิงแกไข
ปรับปรุงใหมเสร็จเรียบรอย และไดขอใหอาจารยบรูส อีแวนส แปล
เปนภาษาอังกฤษ เพ่ือใหเขาชุดกันกับหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ท่ีมีท้ัง
พากยภาษาไทย และพากยแปลภาษาอังกฤษ 



บันทึกท้ายเล่ม 

 

๘๙

๘๙ 

มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ น้ี เกิดจากความดําริท่ีจะยํ้าเนนถึง
ความสําคัญของการท่ีชาวพุทธควรจะมีขอปฏิบัติท่ียึดถือปฏิบัติกัน
อยางจริงจัง โดยร้ือฟนขอปฏิบัติ ท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงไวใน
สิงคาลกสูตร (ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖) ข้ึนมาสงเสริมใหเปนกฎเกณฑ
สําหรับชาวพุทธ ท่ีจะยึดถือปฏิบัติกันอยางเปนมาตรฐานท่ัวไป ใน
การท่ีจะดําเนินชีวิตและรวมสรางสรรคสังคมใหดีงามมีความสุขความ
เจริญ อันจะเปนการสอดคลองกับมติดั้งเดิมท่ีอรรถกถากลาววา 
สิงคาลกสูตรน้ันเปน “คิหิวินัย” คือ วินัยของคฤหัสถ หรือแบบแผน  
การดําเนินชีวิตของผูครองเรือน (ที.อ.๓/๑๓๔, ๑๕๑) คูกันกับ “ภิกขุวินัย” 
คือ วินัยของพระภิกษุสงฆ 

เน้ือหาท้ังหมดของ มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ น้ี มีรวมอยูแลว
ในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ถือไดวา มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ เปน
เกณฑอยางตํ่าสําหรับการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ สวน ธรรมนูญ
ชีวิต เปนประมวลหลักธรรมท่ัวไปเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ซ่ึงอาจ
ถือเปนสวนขยายของ มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ ผูปฏิบัติอาจใช 
มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ เปนเกณฑตรวจสอบเบ้ืองตนสําหรับการ
ดําเนินชีวิตของตน แลวกาวสูคุณสมบัติและขอปฏิบัติในธรรมนูญ
ชีวิต เพ่ือดําเนินชีวิตใหดีงาม มีความสําเร็จ และเปนประโยชนย่ิงข้ึน 
จนถึงความสมบูรณ 

ในดานการแปล อาจารยบรูส อีแวนส ไดตั้งใจทํางานน้ีดวย
ฉันทะ วิริยะ และอาศัยความชํานาญในการแปล งานจึงสําเร็จดวยดี 
นอกจากนั้น ในระหวางตรวจชําระและสอบทานคําแปล ก็ยังได
ปรับปรุงขัดเกลาถอยคําขอความและสํานวนไปเร่ือยๆ ดวยฉันทเจตนา
ท่ีจะใหธรรมนูญชีวิตฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษน้ีมีความถูกตอง 
แมนยํา นาอานมากท่ีสุด จึงขออนุโมทนาอาจารยบรูส อีแวนส ไวใน
ท่ีน้ีเปนอยางย่ิง 



ธรรมนูญชีวิต ๙๐

อน่ึง ระหวางน้ี ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีผูเรียบเรียงมีงานตางๆ คั่งคาง
มาก และอาพาธบอยๆ ดร.สมศีล ฌานวังศะ รองศาสตราจารย แหง
สถาบันภาษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยความเอื้ อ เฟ อ
ประสานงานของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และ
โดยอนุมัติของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีนํ้าใจมาชวยใหกําลัง
ร วมมือสนับสนุน  ผอนเบาภาระในการทํางานทาง วิชาการ 
ขอเสนอแนะตางๆ และการรวมพิจารณา ของ ดร.สมศีล ฌานวังศะ 
ไดอํานวยประโยชนแกงานน้ีอยางมาก ขออนุโมทนาความมีนํ้าใจ
เก้ือหนุนของ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ไว ณ ท่ีน้ีดวย 

สวนในการจัดเตรียมตนแบบเพ่ือการตีพิมพ โดยเฉพาะฉบับ
สองพากยไทย-อังกฤษ  ไดอาศัยพระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร          
จินฺตาปญฺโญ) ชวยดําเนินการจนเสร็จเรียบรอย จึงขออนุโมทนาพระครู
ปลัดปฎกวัฒน เปนอยางมาก 

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐∗ 

 

                                                                                                     
∗ คําปรารภ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๔๐ น้ี เปนความท่ีเขียนปรับขยายคําปรารภเกา ลว. ๒๗ ส.ค. 
๔๐ ท่ีมี ๒ หนา เพ่ิมขึ้นเปน ๔ หนา เพ่ือบอกแจงวาในการพิมพคร้ังใหมภายหลังตอมาไม
ถึง ๔ เดือนน้ี มีสวนเพ่ิมเติมโดยนําหลัก มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ มารวมเขาดวย 



 

บันทึกงาน 
(ในการพิมพ์คร้ังที่ ๒๓๖) 

กอนขึ้นปใหม ๒๕๖๕ หลานหนึ่งบอกมาวามีหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ตั้งแตพิมพ
ครั้งแรกในเมืองไทย ชอบใจและไดใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตเร่ือยมา เวลานี้อยากจะ
พิมพแจกขยายประโยชนออกไป ทําใหผูเขียนคนหาตนฉบับเพื่อจัดสงไปใหนําไปพิมพ
ตามบุญเจตนา แตหนังสือนี้เกิดมานานมากแลว และพิมพบอยนับได ๒๓๕ ครั้ง ได
คนพบตนฉบับกวา ๑๐๐ รายการ มีทั้ง .txt ทั้ง .doc และ .pdf (หนังสือเลมนี้ยังไมมี
เปน .docx) แถมพบที่เปนเลมหนังสือ ซึ่งไมพบตนฉบับที่เปนดิจิทัล และทั้งหมดนั้น 
เทาที่สํารวจตรวจสอบไมอาจแนใจวาอันไหนเปนตนฉบับสมบูรณที่สุด 

หนังสือ ธรรมนูญชีวิต มีมานานและไดพิมพมากครั้ง มีการปรับปรุงในโอกาส
ตางๆ ทําใหมีตนฉบับมากมาย และพาใหสับสน เริ่มจากเขียนเสร็จที่สวอรทมอร ในชื่อ
วา คู่มือดําเนินชีวิต แลว ที่วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก พระมีน้ําใจพิมพดีดและโรเนียว
ทําเลมแจกกันในป ๒๕๑๙ จากน้ันมาไดปรับปรุงเปลี่ยนเปนชื่อปจจุบันแลวพิมพใน
เมืองไทยครั้งแรกในป ๒๕๒๒ แลวปตอมา ๒๕๒๓ ก็ไดแกไขปรับปรุงใหอานงายจํางาย
ขึ้น พอถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ มีฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษข้ึนมาเขาคู ตอดวยในป ๒๕๔๐ 
นอกจากปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาในพากยภาษาไทย พรอมทั้งตรวจชําระคํา
แปลภาษาอังกฤษแลว ก็ไดนําเอาเร่ือง “มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ” มาพิมพเพิ่มเขาเปน
สวนนําหนา จากนั้นไมนาน ณ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๓ ก็ไดปรับปรุง “มาตรฐานชีวิตของชาว
พุทธ” นั้น และเปลี่ยนชื่อเปน “วินัยชาวพุทธ” ซึ่งมีคําแปลภาษาอังกฤษพรอมในป 
๒๕๔๖ ดังที่ปรากฏใน ธรรมนูญชีวิต ฉบับปจจุบัน 

เมื่อหาตนฉบับเปนที่ยุติไมได ในที่สุดจึงตกลงเลือกตนฉบับแบบ .doc เทาที่
พบวานาจะดีที่สุดขึ้นมาฉบับหนึ่ง ไดแก “520121 ธรรมนูญชีวิต 16 หนายก.doc” 
นํามาตั้งเปนฉบับทํางาน โดยมีฉบับ .pdf และเลมหนังสือ ที่เลือกแลว เปนที่ตรวจสอบ
เทียบเคียง อีกสวนหนึ่ง แลวไดดําเนินการตรวจชําระ จัดปรับ วางรูป ใหเขาระบบเปน
ระเบียบตลอดเลม (“อักษรยอช่ือคัมภีร” จัดไวทายเลม เพ่ือใหเห็นงาย ดูไดสะดวกเร็วไว) 
และตัดเติมแตงแกขัดเกลาเล็กๆ นอยๆ จนสําเร็จเปนตนฉบับช่ือวา 65๐๑12 
ธรรมนูญชีวิต Pr.236.docx หวังวาตนฉบับนี้ จะเปนตนแบบสําหรับการพิมพหนังสือ 
ธรรมนูญชีวิต (พากยภาษาไทย) สืบตอไปไดยืนยาว  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 



 

อักษรยอชื่อคัมภีร* 
เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา 

 (ที่พมิพตัว เอนหนา คือ คัมภีรในพระไตรปฎก) 
องฺ.อ. องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกถา ขุ.อป. ขุทฺทกนิกาย อปทาน 
 (มโนรถปูรณี) ขุ.อิติ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก 
องฺ.อฏ�ก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏ�กนิปาต ขุ.อุ. ขุทฺทกนิกาย อุทาน 
องฺ.เอก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต ขุ.ขุ.  ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา� 
องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต ขุ.จริยา. ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก 
องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต ขุ.จู.  ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 
องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต ขุ.ชา. ขุทฺทกนิกาย ชาตก 
องฺ.ติก. องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต ขุ.เถร. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา 
องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต ขุ.เถร.ี ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา 
องฺ.ทุก. องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต ขุ.ธ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต ขุ.ปฏิ. ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 
องฺ.ป� ฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ป� ฺจกนิปาต ขุ.เปต. ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ 
องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต ขุ.พุทฺธ. ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส 
อป.อ. อปทาน อฏฺฐกถา ข.ุม., ข.ุมหา. ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 
 (วิสุทฺธชนวิลาสินี) ขุ.วิมาน.  ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ 
อภิ.ก. อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ ขุ.สุ. ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 
อภิ.ธา. อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา ขุทฺทก.อ.  ขุทฺทกปาฐ อฏฺฐกถา 
อภิ.ก. อภิธมฺมปฏก ปฏ�าน  (ปรมตฺถโชติกา) 
อภิ.ปุ. อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺฺตฺติ จริยา.อ.  จริยาปิฏก อฏฺฐกถา 
อภิ.ยมก. อภิธมฺมปฏก ยมก  (ปรมตฺถทีปนี) 
อภิ.วิ. อภิธมฺมปฏก วิภงฺค ชา.อ. ชาตกฏฺฐกถา 
อภิ.สํ. อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณี เถร.อ. เถรคาถา อฏฺฐกถา 
อิติ.อ. อิติวุตฺตก อฏฺฐกถา  (ปรมตฺถทีปนี) 
 (ปรมตฺถทีปนี) เถรี.อ. เถรีคาถา อฏฺฐกถา 
อุ.อ.,อุทาน.อ. อุทาน อฏฺฐกถา  (ปรมตฺถทีปนี)  
 (ปรมตฺถทีปนี)   
* คัมภีร์ท่ีสําคัญได้นํามาลงไว้ท้ังหมด แม้ว่าบางคัมภีร์จะมิได้มีการอ้างอิงในหนังสือนี้ 
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ที.อ. ทีฆนิกาย อฏฺฐกถา วินย.อ.  วินย อฏฺฐกถา 
 (สุมงฺคลวิลาสินี)  (สมนฺตปาสาทิกา) 
ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค วินย.ฏีกา  วินยฏฺฐกถา ฏีกา 
ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺค  (สารตฺถทีปนี) 
ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค วิภงฺค.อ.  วิภงฺค อฏฺฐกถา 
ธ.อ. ธมฺมปทฏฺฐกถา  (สมฺโมหวิโนทนี) 
นิทฺ.อ. นิทฺเทส อฏฺฐกถา วิมาน.อ.  วิมานวตฺถุ อฏฺฐกถา 
 (สทฺธมฺมปชฺโชติกา)  (ปรมตฺถทีปนี) 
ปญฺจ.อ. ปญฺจปกรณ อฏฺฐกถา วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺค  
 (ปรมตฺถทีปนี) วิสุทฺธิ.ฏีกา วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา 
ปฏิสํ.อ.  ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏฺฐกถา  (ปรมตฺถมญฺชุสา) 
 (สทฺธมฺมปกาสินี) สงฺคณี อ.  ธมฺมสงฺคณี อฏฺฐกถา 
เปต.อ. เปตวตฺถุ อฏฺฐกถา  (อฏฺฐสาลินี) 
 (ปรมตฺถทีปนี) สงฺคห. อภิธมฺมตฺถสงฺคห 
พุทฺธ.อ. พุทฺธวํส อฏฺฐกถา สงฺคห.ฏีกา อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา 
 (มธุรตฺถวิลาสินี)  (อภิธมฺมตฺถวิภาวินี) 
ม.อ. มชฺฌิมนิกาย อฏฺฐกถา สํ.อ. สํยุตฺตนิกาย อฏฺฐกถา 
 (ปปญ ฺจสูทนี)  (สารตฺถปกาสินี) 
ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก สํ.ข. สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค 
ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก สํ.นิ.  สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 
ม.มู. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก สํ.ม. สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 
มงฺคล. มงฺคลตฺถทีปนี สํ.ส. สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
มิลินฺท. มิลินฺทปญ ฺหา สํ.สฬ. สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 
วินย. วินยปฏก สุตฺต.อ. สุตฺตนิปาต อฏฺฐกถา 
   (ปรมตฺถโชติกา) 
 




