ธรรมนูญชีวิต
พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
พระพรหมคุณาภรณ์
(ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมนูญชีวิต
© พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
ISBN xxx-xxx-xxx-x
ฉบับเดิมและฉบับปรับปรุง–เพิม่ เติม
พิมพ์ครัง้ ที่ ๑–๒๐๐ พ.ศ. ๒๕๑๙–๒๕๔๐
ฉบับปรับปรุง–เพิม่ เติมใหม่ และรวมสองพากย์ (ผนวก มาตรฐานชีวติ ของชาวพุทธ)
พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ (พิมพ์ซาํ้ ๓๐ ครัง้ )
ฉบับปรับปรุงใหม่ (มาตรฐานชีวติ ของชาวพุทธ เปลีย่ นชื่อเป็ น วินยั ชาวพุทธ)
พิมพ์ครัง้ ที่ xxx — เดือนxxx ๒๕xx

พิมพเผยแพรเปนธรรมทาน โดยไมมีคาลิขสิทธิ์ การสงวนลิขสิทธิ์ก็เพื่อรักษาความ
ถูกตองทางวิชาการของเนื้อหาในการพิมพแตละครั้ง ดังนั้น หากทานใดประสงคจะ
จัดพิมพ โปรดติดตอขออนุญาตและขอรับตนฉบับสําหรับฉบับลาสุดไดที่
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพาน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐
http://www.watnyanaves.net
โทรศัพท์ 02 482 7365, 02 482 7375, 02 482 7396
พิมพที่

อนุโมทนา

คําปรารภ

(จากฉบับสองพากย ปรับปรุงเพิม่ เติมใหม พิมพครั้งแรก)

หนังสือ ธรรมนูญชีวิต นี้ เมื่อแรกเรียบเรียงขึ้นและพิมพครั้งแรก ใน
พ.ศ. ๒๕๑๙ มีชื่อวา คูมือดําเนินชีวิต ผูเรียบเรียงไดแกไขปรับปรุงเนื้อหา
และเปลี่ยนเปนชื่อปจจุบัน เมื่อพิมพครั้งที่ ๔ ในเดือนมกราคม ๒๕๒๒
ตอมาในเดือนเมษายน ๒๕๒๓ ไดแกไขปรับปรุงใหอานงายจํางายยิ่งขึ้น
และนับแตน้ันไดมีการพิมพซา้ํ เรื่อยมาจนใน พ.ศ. ๒๕๓๓ นับไดเกินกวา
๑๐๐ ครั้ง แตตอจากนั้นไมนานก็เลิกติดตามสถิติการพิมพ เพราะเปนการ
ยากที่จะนับครั้งไดครบถวน
ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ อาจารยบรูส อีแวนส (Bruce Evans) แหงมูลนิธิ
พุทธธรรมไดแปล ธรรมนูญชีวิต เปนภาษาอังกฤษ และหลังจากไดตรวจสอบ
คําแปลแลว ก็ไดตีพิมพทั้งฉบับแปลภาษาอังกฤษ และฉบับสองพากย เปน
ครั้งแรก ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๓๙
สําหรับการพิมพครั้งใหมในป ๒๕๔๐ นี้ ธรรมนูญชีวิต ไดมีความ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๒ ประการ คือ การปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาใน
พากยภาษาไทย พรอมทั้งตรวจชําระคําแปลภาษาอังกฤษทั้งสวนเดิมและ
สวนที่เพิ่มเขามาใหม ประการหนึ่ง และการนําเอาเรื่อง มาตรฐานชีวิตของ
ชาวพุทธ มาพิมพเพิ่มเขาเปนสวนนําหนา อีกประการหนึ่ง โดยมีเหตุปรารภ
ดังนี้
(ก) ลุถึงป ๒๕๔๐ นี้ อาจารยบรูส อีแวนส เห็นวาธรรมนูญชีวิตฉบับ
แปลที่ทําไวเดิม เปนการแปลแบบจับความ เมื่อมีการพิมพทั้งพากยภาษาไทย
และพากยภาษาอังกฤษรวมเปนเลมเดียวกัน ควรจะใหคําแปลนั้นตรงกับ
ภาษาไทยอยางแมนยําและสมบูรณมากขึ้น จึงชําระคําแปลใหม ตลอดเลม

ระหวางรอการสอบทานคําแปลกอนจัดพิมพ ผูเรียบเรียงเห็นเปนโอกาส
อันควรที่จะเพิ่มเนื้อหาบางอยางที่คิดไว เพื่อใหหนังสือใกลความสมบูรณ
มากที่สุด จึงไดเพิ่มหลักธรรมสําคัญเรื่องบุพนิมิตแหงการเกิดขึ้นของมรรค
เขามา และจัดเปนบทแรกของหนังสือ ใหชื่อวา “คนผูเปนสัตวประเสริฐ”
กับทั้งไดเปลี่ยนชื่อ บทนํา ใหม จาก “คนเต็มคน” เปน “คนกับความเปน
คน” นอกจากนี้ ใน หมวดสอง (คนกับชีวิต) ไดยายบทที่ ๘ (คนไมหลงโลก)
ไปเปนบทสุดทายของหมวด (บทที่ ๑๒) พรอมนั้นก็ไดแทรกเสริมเพิ่มความ
ปรับสํานวนในที่อื่นๆ อีกหลายแหง เพื่อใหหนังสือไดความครบถวนทาง
ธรรม และสําเร็จประโยชนแกผูอานมากขึ้น
(ข) หลังจากที่งานปรับปรุงธรรมนูญชีวิตเสร็จเรียบรอยแลว ระหวาง
รอการพิมพ มีเหตุประจวบใหผูเรียบเรียงจัดทําหนังสือเสร็จอีกเลมหนึ่ง
เปนหนังสือขนาดเล็ก ชื่อวา มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธนั้น เดิมเปนบทสรุป จัดไวเปนภาคผนวก
ของหนังสือที่มีชื่ออยางเดียวกันนั้น ซึ่งเกิดจากธรรมกถาและคําอวยพรใน
พิธีลาสิกขาของผูบรรพชาอุปสมบทตามประเพณีบวชเรียน และมีผูศรัทธา
ขอพิมพเปนธรรมทานในวันขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๓๗
ตอมา เมื่ออธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขออนุญาต
พิมพบทสรุปนั้นแจกเปนธรรมทานในวันขึ้นปใหม ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ผู
เรียบเรียงไดปรับปรุงใหกะทัดรัดอานงายและสมบูรณยิ่งขึ้น โดยปรับขอความ
และสํานวนตามหนังสือธรรมนูญชีวิต ที่เพิ่งแกไขปรับปรุงใหมเสร็จเรียบรอย
และไดขอใหอาจารยบรูส อีแวนส แปลเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหเขาชุดกัน
กับหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ที่มีทั้งพากยภาษาไทย และพากยแปลภาษา
อังกฤษ
(๒)

มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธนี้ เกิดจากความดําริที่จะย้ําเนนถึงความสําคัญ
ของการที่ชาวพุทธควรจะมีขอปฏิบัติที่ยึดถือปฏิบัติกันอยางจริงจัง โดยรื้อฟน
ขอปฏิบัติที่พระพุทธเจาตรัสแสดงไวในสิงคาลกสูตร (ที.ปา.๑๑/๑๗๒–๒๐๖) ขึ้นมา
สงเสริมใหเปนกฎเกณฑสําหรับชาวพุทธ ที่จะยึดถือปฏิบัติกันอยางเปน
มาตรฐานทั่วไป ในการที่จะดําเนินชีวิตและรวมสรางสรรคสังคมใหดีงาม
มีความสุขความเจริญ อันจะเปนการสอดคลองกับมติด้ังเดิมที่อรรถกถา
กลาววา สิงคาลกสูตรนั้นเปน “คิหิวินัย” คือ วินัยของคฤหัสถ หรือแบบ
แผนการดําเนินชีวิตของผูครองเรือน (ที.อ.๓/๑๓๔, ๑๕๑) คูกันกับ “ภิกขุวินัย”
คือ วินัยของพระภิกษุสงฆ
เนื้อหาทั้งหมดของ มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ นี้ มีรวมอยูแลวใน
หนังสือ ธรรมนูญชีวิต ถือไดวา มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ เปนเกณฑอยาง
ต่ําสําหรับการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ สวน ธรรมนูญชีวิต เปนประมวล
หลักธรรมทั่วไปเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ซึ่งอาจถือเปนสวนขยายของ
มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ ผูปฏิบัติอาจใช มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
เปนเกณฑตรวจสอบเบื้องตนสําหรับการดําเนินชีวิตของตน แลวกาวสูคุณสมบัติ
และขอปฏิบัติในธรรมนูญชีวิต เพื่อดําเนินชีวิตใหดีงาม มีความสําเร็จ และ
เปนประโยชนยิ่งขึ้น จนถึงความสมบูรณ
ในดานการแปล อาจารยบรูส อีแวนส ไดตั้งใจทํางานนี้ดวยฉันทะ
วิริยะ และอาศัยความชํานาญในการแปล งานจึงสําเร็จดวยดี นอกจากนั้น
ในระหวางตรวจชําระและสอบทานคําแปล ก็ยังไดปรับปรุงขัดเกลาถอยคํา
ขอความและสํานวนไปเรื่อยๆ ดวยฉันทเจตนาที่จะใหธรรมนูญชีวิตฉบับแปล
เปนภาษาอังกฤษนี้มีความถูกตอง แมนยํา นาอานมากที่สุด จึงขออนุโมทนา
อาจารยบรูส อีแวนส ไวในที่นี้เปนอยางยิ่ง
(๓)

อนึ่ง ระหวางนี้ ซึ่งเปนชวงเวลาที่ผูเรียบเรียงมีงานตางๆ คั่งคางมาก
และอาพาธบอยๆ ดร.สมศีล ฌานวังศะ รองศาสตราจารย แหงสถาบัน
ภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยความเอื้อเฟอประสานงานของสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และโดยอนุมัติของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดมีน้ําใจมาชวยใหกําลังรวมมือสนับสนุน ผอนเบาภาระในการทํางานทาง
วิชาการ ขอเสนอแนะตางๆ และการรวมพิจารณา ของ ดร.สมศีล ฌานวังศะ
ไดอํานวยประโยชนแกงานนี้อยางมาก ขออนุโมทนาความมีน้ําใจเกื้อหนุน
ของ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ไว ณ ที่นี้ดวย
สวนในการจัดเตรียมตนแบบเพื่อการตีพิมพ โดยเฉพาะฉบับสองพากย
ไทย-อังกฤษ ไดอาศัยพระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร จินฺตาปฺโ) ชวย
ดําเนินการจนเสร็จเรียบรอย จึงขออนุโมทนาพระครูปลัดปฎกวัฒน เปน
อยางมาก
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐

(๔)

บทนํา∗
เมื่อพูดถึงเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ศาสนา
ทั้งหลายมีแนวปฏิบัติแตกตางกันเปน ๒ แบบ กลาวคือ แบบหนึ่ง ไมใสใจ
เรื่องอยางนั้นเลยโดยสิ้นเชิง มุงเนนเฉพาะแตการบรรลุจุดหมายที่สูงสง คือ
การเขารวมเปนหนึ่งเดียวกับพระผูเปนเจา หรือเขาถึงปรมัตถสัจจะ สวน
อีกแบบหนึ่งก็สั่งสอนขอปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตประจําวันนั้นเสียอยางละเอียด
พิสดาร โดยกําหนดแกเราวาจะตองคิดหมายใครทําอะไรๆ แคไหนอยางไร
จะตองกินอาหารอะไร จะตองสวมใสเสื้อผาแบบไหน ศาสนาสองแบบนี้
นาจะเปนสุดโตง ๒ ดาน
พระพุทธศาสนาเปนคําสอนสายกลางหรือสอนความพอดี ในเรื่องนี้
ก็เชนเดียวกับเรื่องอื่นๆ คําสอนในพระพุทธศาสนาดําเนินสายกลาง ระหวาง
การเพิกเฉยไมใสใจเสียเลยตอเรือ่ งที่จะตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน กับการตรา
บทบัญญัติเปนกฎขอบังคับที่เครงตึงตายตัว พระพุทธศาสนาสอนแนวทาง
ความประพฤติตามหลักสัจธรรมที่เปนอกาลิโก วาดวยประโยชนสุขที่พึงได
อันเกิดจากการอยูรวมสัมพันธกันโดยใชปญญาดวยเมตตากรุณา และพรอม
กันนั้นก็มุงใหบรรลุถึงอิสรภาพทางจิตปญญาที่เปนจุดหมายสูงสุด ถึงขั้นที่
ทําใหอยูในโลกไดโดยไมติดโลกหรืออยูเหนือโลก
เนื้อหาในหนังสือนี้ ไดรวบรวมจากพระไตรปฎกและอรรถกถาทั้งหลาย
ซึ่งเปนคัมภีรของพระพุทธศาสนา (ยุคแรก) สายเถรวาท ที่ทุกวันนี้ยังใชเปน
หลักในการดําเนินชีวิต และถือปฏิบัติกันอยู ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คําสอนนี้มีอายุเกินกวา ๒๕๐๐ ปแลว แตมิได
คร่ําคราลาสมัยแตประการใด ในสังคมปจจุบันยุคถือหลักความเสมอภาค ที่
∗

บทนํานี้ Mr.Bruce Evans ไดเขียนขึ้นสําหรับ ธรรมนูญชีวิต ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ ในที่นี้
เมื่อนําทั้งสองพากยมาพิมพไวคกู ัน จึงแปลไวเพื่อใหทั้งสองพากยเทากันครบถวน

แบบแผนความประพฤติตางๆ ตามที่ถือสืบๆ กันมาแตเดิม ไดถูกลมลางลง
ไป หรือถูกตั้งขอสงสัยไปหมด และทั้งๆ ที่มีแนวคิดภูมิปญญาชนิดที่วา “รู
แจงเจนจบ” แพรสะพัดไป แตชีวิตของผูคนกลับสับสนวุนวายยิ่งกวายุค
สมัยใดๆ ในสภาพเชนนี้ คําสอนของพระพุทธศาสนาที่ยอนยุคสมัยมีมาแต
ครั้งที่อะไรๆ ยังเปนไปตามธรรมดาสามัญกวานี้อยางมากมายนั้น จะเปน
เสมือนกระแสอากาศสดชื่นบริสุทธิ์ที่ผานเขามาในหองที่มีผูคนแออัด บางที
อาจจะถึงเวลาแลวที่เราจะหวนกลับไปหาคุณคาที่วาเกาๆ แตคงทนดีกวา
เมื่อการดําเนินชีวิตและกิจการตางๆ ยึดหลักความเอื้ออาทรเห็นอก
เห็นใจกัน มากกวาจะมุงหาผลประโยชนใหแกตน ก็จะเห็นผลปรากฏวา
ชีวิตและกิจการเหลานั้นมิใชจะเลวรายอยางที่เราเคยคิด และที่แทแลวมัน
จะชวยใหชีวิตของเราโปรงโลงเบาสบายขึ้นดวย ลองนําแนวคิดของคนสมัยนี้
จํานวนมากที่มองสังคมเปนสนามชิงผลประโยชนที่ขัดแยงกันระหวางนายจาง
กับลูกจาง กับคําสอนงายๆ วาดวย “การปฏิบัติตอกันระหวางนายจางกับ
ลูกจาง” หนา ๖๓ มาเทียบกันดูซิวาเปนอยางไร
คนป จ จุ บั น จํา นวนมากมองชี วิ ต ทุ ก วงการเป น การต อ สู ร ะหว า ง
ผลประโยชนที่ขัดกัน เกิดเปนฝายนายจางกับลูกจาง รัฐบาลกับราษฎร คน
มีกับคนจน และแมแตหญิงกับชาย หรือลูกกับพอแม เมื่อคนถือเอาทรัพย
และอํานาจเปนจุดหมายของชีวิต สังคมก็ กลายเปน สนามต อสูร ะหว าง
ผลประโยชนสวนตัว ที่ ขัด กัน เราก็ เลยตองเที่ยวหาจริยธรรมสําหรับ มา
ปกปองผลประโยชนเหลานั้น นี่คือ “จริยธรรมเชิงลบ” กลาวคือ สังคมยึด
หลักผลประโยชนแบบเห็นแกตัว โดยถือ “สิทธิของแตละคนที่จะแสวงหา
ความสุข” แลวเราก็เลยตองหาจริยธรรมดังเชน “สิทธิมนุษยชน” มาคอย
กีดกั้นกันและกันไว ไมใหคนมาเชือดคอหอยกัน ในระหวางที่กําลังวิ่งหา
ความสุขนั้น
(๖)

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปน “จริยธรรมเชิงบวก” ประโยชนสุข
คือจุดหมาย หาใชทรัพยและอํานาจไม พระพุทธศาสนาถือวา สังคมเปน
สื่อกลาง ที่ชวยใหทุกคนมีโอกาสอันเทาเทียมกันที่จะพัฒนาตนเอง และเขาถึง
ประโยชนสุขไดมากที่สุด และนําเอาจริยธรรมมาใชเพื่อเกื้อหนุนจุดหมายที่
กลาวนี้
คําสอนที่แสดงไวในหนังสือนี้ ยึดถือตามหลักธรรมที่เปนความจริง
อันไมจํากัดกาล กลาวคือ กรุณา เมตตา สามัคคี สังคหะ และปญญา คน
สมัยใหมที่มองธรรมชาติคนวาเห็นแกตัว อาจจะรูสึกวาคําสอนเหลานี้เปน
เพียงอุดมคติ แตก็มิใชสิ่งที่เปนไปไมได หลักธรรมเหลานี้สามารถนํามา
ปฏิบัติไดจริง อยางไรก็ตาม จะตองระลึกไววา คําสอนเหลานี้เกาแกถึง
๒,๕๐๐ ปแลว อาจจะมีอยู ๒–๓ อยางที่จะตองนํามาแปลความหมายให
เขากับสภาพปจจุบัน แตขาพเจามีความรูสึกวา คําสอนเหลานั้นงายพอที่
ผูอานจะกลั่นกรองความหมายเอามาใชไดดวยตนเอง ขอใหหลักธรรมดังกลาว
อํานวยประโยชนแกทานผูอาน เหมือนดังที่ไดอํานวยประโยชนแกชาวพุทธ
จํานวนมากมายทั่วทั้งโลก

(๗)

อักษรยอชื่อคัมภีร∗

เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา
(ที่พิมพตัว เอนหนา คือ คัมภีรในพระไตรปฎก)
ชา.อ.
ชาตกฏกถา
องฺ.อ.
องฺคุตฺตรนิกาย อฏกถา (มโนรถปูรณี)
เถร.อ.
เถรคาถา อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
องฺ.อฏก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต
เถรี.อ.
เถรีคาถา อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
องฺ.เอก.
องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต
ที.อ.
ทีฆนิกาย อฏกถา (สุมงฺคลวิลาสิน)ี
องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต
ที.ปา.
ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค
องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต
ที.ม.
ทีฆนิกาย มหาวคฺค
องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต
ที.สี.
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค
องฺ.ติก.
องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต
ธ.อ.
ธมฺมปทฏกถา
องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต
นิทฺ.อ.
นิทฺเทส อฏกถา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
องฺ.ทุก.
องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต
ปฺจ.อ.
ปฺจปกรณ อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต
ปฏิส.ํ อ.
ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏกถา (สทฺธมฺมปกาสินี)
องฺ.ปฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต
เปต.อ.
เปตวตฺถุ อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต
พุทฺธ.อ.
พุทฺธวํส อฏกถา (มธุรตฺถวิลาสินี)
อป.อ.
อปทาน อฏกถา (วิสุทฺธชนวิลาสินี)
ม.อ.
มชฺฌิมนิกาย อฏกถา (ปปฺจสูทนี)
อภิ.ก.
อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ
อภิ.ธา.
อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา
ม.อุ.
มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก
อภิ.ป.
อภิธมฺมปฏก ปฏาน
ม.ม.
มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก
อภิ.ปุ.
ม.มู.
มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก
อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺฺตฺติ
มงฺคล.
มงฺคลตฺถทีปนี
อภิ.ยมก. อภิธมฺมปฏก ยมก
มิลินฺท.
มิลินฺทปฺหา
อภิ.วิ.
อภิธมฺมปฏก วิภงฺค
วินย.
วินยปฏก
อภิ.สํ.
อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณี
วินย.อ.
วินย อฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา)
อิต.ิ อ.
อิติวุตฺตก อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
วินย.ฏีกา วินยฏกถา ฏีกา (สารตฺถทีปนี)
อุ.อ.,อุทาน.อ. อุทาน อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
วิภงฺค.อ. วิภงฺค อฏกถา (สมฺโมหวิโนทนี)
ขุ.อป.
ขุทฺทกนิกาย อปทาน
วิมาน.อ. วิมานวตฺถุ อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
ขุ.อิติ.
ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก
วิสุทฺธิ.
วิสุทฺธิมคฺค
ขุ.อุ.
ขุทฺทกนิกาย อุทาน
วิสุทฺธิ.ฏีกา วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา (ปรมตฺถมฺชุสา)
ขุ.ขุ.
ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา
สงฺคณี อ. ธมฺมสงฺคณี อฏกถา (อฏสาลิน)ี
ขุ.จริยา. ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก
สงฺคห.
อภิธมฺมตฺถสงฺคห
ขุ.จู.
ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส
สงฺคห.ฏีกา อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา (อภิธมฺมตฺถวิภาวินี)
ขุ.ชา.
ขุทฺทกนิกาย ชาตก
สํ.อ.
สํยุตฺตนิกาย อฏกถา (สารตฺถปกาสินี)
ขุ.เถร.
ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
สํ.ข.
ขุ.เถรี.
ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา
สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค
ขุ.ธ.
ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท
สํ.นิ.
สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค
ขุ.ปฏิ.
ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค
สํ.ม.
สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค
ขุ.เปต.
ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
สํ.ส.
สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค
ขุ.พุทฺธ.
ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส
สํ.สฬ.
สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค
ขุ.ม.,ขุ.มหา. ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส
สุตฺต.อ.
สุตฺตนิปาต อฏกถา (ปรมตฺถโชติกา)
ขุ.วิมาน. ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ
ขุ.สุ.
ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต
ขุทฺทก.อ. ขุทฺทกปา อฏกถา (ปรมตฺถโชติกา)
จริยา.อ.
จริยาปฏก อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
∗

คัมภีรที่สําคัญไดนํามาลงไวทั้งหมด แมวาบางคัมภีรจะมิไดมีการอางอิงในหนังสือนี้

สารบัญ
ภาค ๑: วินัยชาวพุทธ
ภาค ๒: ธรรมนูญชีวิต
หมวดนํา: คนกับความเปนคน
๑. คนผูเปนสัตวประเสริฐ
๒. คนสมบูรณแบบ
หมวดหนึ่ง: คนกับสังคม
๓. คนมีศีลธรรม
๔. คนมีคุณแกสวนรวม
๕. คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน
๖. คนมีสวนรวมในการปกครองที่ดี
๗. คนผูนํารัฐ
หมวดสอง: คนกับชีวิต
๘. คนมีชีวิตอยูอยางมั่นใจ
๙. คนประสบความสําเร็จ
๑๐. คนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ
๑๑. คนครองเรือนที่เลิศล้ํา
๑๒. คนไมหลงโลก
หมวดสาม: คนกับคน
๑๓. คนรวมชีวิต
๑๔. คนรับผิดชอบตระกูล
๑๕. คนสืบตระกูล
๑๖. คนที่จะคบหา
๑๗. คนงาน–นายงาน

๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๔
๑๗
๑๗
๒๐
๒๒
๒๕
๒๗
๓๒
๓๒
๓๖
๓๙
๔๒
๔๗
๕๐
๕๐
๕๔
๕๖
๖๐
๖๓

หมวดสี่: คนกับมรรคา
๑๘. คนผูสั่งสอนหรือใหการศึกษา
๑๙. คนผูเลาเรียนศึกษา
๒๐. คนใกลชิดศาสนา
๒๑. คนสืบศาสนา
๒๒. คนถึงธรรม
บันทึกทายเลม

(๑๐)

๖๔
๖๔
๖๘
๗๒
๗๕
๗๗
๘๐

สารบัญพิสดาร
คําปรารภ
บทนํา
อักษรยอชื่อคัมภีร
ภาค ๑: วินัยชาวพุทธ
หมวดหนึ่ง: วางฐานชีวิตใหมั่น
กฎ ๑: เวนชั่ว ๑๔ ประการ
ก. เวนกรรมกิเลส ๔
ข. เวนอคติ ๔
ค. เวนอบายมุข ๖
กฎ ๒: เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน
ก. เลือกสรรคนที่จะเสวนา
๑. รูทันมิตรเทียม
๒. รูถึงมิตรแท
ข. จัดสรรทรัพยที่หามาได
กฎ ๓: รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ
ก. ทําทุกทิศใหเกษมสันต
ทิศที่ ๑ บิดามารดา
ทิศที่ ๒ ครูอาจารย
ทิศที่ ๓ ภรรยา
ทิศที่ ๔ มิตรสหาย
ทิศที่ ๕ คนรับใชและคนงาน
ทิศที่ ๖ พระสงฆ
ข. เกื้อกูลกันประสานสังคม
หมวดสอง: นําชีวิตใหถึงจุดหมาย

(๑)
(๕)
(๘)
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๓
๔
๔
๔
๔
๕
๕
๖
๖
๗
๗
๘

ก. จุดหมาย ๓ ขั้น
ขั้นที่ ๑ จุดหมายขั้นตาเห็น
ขั้นที่ ๒ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น
ขั้นที่ ๓ จุดหมายสูงสุด
ข. จุดหมาย ๓ ดาน
ดานที่ ๑ จุดหมายเพื่อตน
ดานที่ ๒ จุดหมายเพื่อผูอื่น
ดานที่ ๓ จุดหมายรวมกัน
ชาวพุทธชั้นนํา

๘
๘
๘
๙
๙
๙
๙
๙
๑๐

ภาค ๒: ธรรมนูญชีวิต

๑๑

หมวดนํา: คนกับความเปนคน
๑. คนผูเปนสัตวประเสริฐ (สมาชิกในสังกัดมนุษยชาติ)
๒. คนสมบูรณแบบ (สมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ)

๑๑
๑๑
๑๔

หมวดหนึ่ง: คนกับสังคม
๓. คนมีศีลธรรม (สมาชิกในหมูอารยชน)
ก. มีสุจริตทั้งสาม
ข. ประพฤติตามอารยธรรม
ค. อยางต่ํามีศีล ๕
๔. คนมีคุณแกสวนรวม (สมาชิกที่ดีของสังคม)
ก. มีพรหมวิหาร
ข. บําเพ็ญการสงเคราะห

๑๗
๑๗
๑๗
๑๗
๑๘
๒๐
๒๐
๒๑

(๑๒)

๕. คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน (สมาชิกที่ดีของชุมชน)
ก. พึ่งตนเองได
ข. อยูรวมในหมูดวยดี
๖. คนมีสวนรวมในการปกครองที่ดี (สมาชิกที่ดีของรัฐ)
ก. รูหลักอธิปไตย
ข. มีสวนในการปกครอง
๗. คนผูนํารัฐ (พระมหากษัตริย หรือผูปกครองบานเมือง)
ก. ทรงทศพิธราชธรรม
ข. บําเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ
ค. ประกอบราชสังคหะ
ง. ละเวนอคติ
หมวดสอง: คนกับชีวิต
๘. คนมีชีวิตอยูอยางมั่นใจ (ชีวิตที่เลิศล้ําสมบูรณ)
ก. นําชีวิตสูจุดหมาย
ข. ภายในทรงพลัง
ค. ตั้งตนบนฐานที่มั่น
๙. คนประสบความสําเร็จ (ชีวิตที่กาวหนาและสําเร็จ)
ก. หลักความเจริญ
ข. หลักความสําเร็จ
ค. หลักเผล็ดโพธิญาณ
๑๐. คนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ (ชีวิตที่เปนหลักฐาน)
ก. ขั้นหาและรักษาสมบัติ
ข. ขั้นแจงจัดสรรทรัพย
ค. ขั้นจับจายกินใช
(๑๓)

๒๒
๒๒
๒๓
๒๕
๒๕
๒๖
๒๗
๒๗
๒๙
๓๐
๓๐
๓๒
๓๒
๓๒
๓๔
๓๔
๓๖
๓๖
๓๗
๓๗
๓๙
๓๙
๔๐
๔๐

๑๑. คนครองเรือนที่เลิศล้ํา (ชีวิตบานที่สมบูรณ)
ก. มีความสุขสี่ประการ
ข. เปนชาวบานแบบฉบับ
ค. กํากับชีวิตดวยธรรมสี่
ง. รับผิดชอบชีวิตที่เกี่ยวของ
จ. ครองตนเปนพลเมืองที่ดี
๑๒. คนไมหลงโลก (ชีวิตที่ไมถลําพลาด)
ก. รูทนั โลกธรรม
ข. ไมมองขามเทวทูต
ค. คํานึงสูตรแหงชีวิต

๔๒
๔๒
๔๓
๔๔
๔๔
๔๕
๔๗
๔๗
๔๗
๔๙

หมวดสาม: คนกับคน
๑๓. คนรวมชีวิต (คูครองที่ดี)
ก. คูสรางคูสม
ข. คูชื่นชมคูระกํา
ค. คูศีลธรรมคูความดี
ง. คูถูกหนาที่ตอกัน
จ. พอบานเห็นใจภรรยา
๑๔. คนรับผิดชอบตระกูล (หัวหนาครอบครัวที่ดี)
ก. รักษาตระกูลใหคงอยู
ข. บูชาคนที่เหมือนไฟ
ค. ใสใจบุตรธิดา
ง. ทําหนาที่ผูมากอน
จ. เปนราษฎรที่มีคุณภาพ

๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๒
๕๒
๕๓
๕๔
๕๔
๕๔
๕๕
๕๕
๕๕

(๑๔)

๑๕. คนสืบตระกูล (ทายาทที่ดี)
ก. เปดประตูสูความเจริญกาวหนา
ข. ปดชองทางที่เขามาของความเสื่อม
ค. เชื่อมสายสัมพันธกับบุรพการี
ง. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา
๑๖. คนที่จะคบหา (มิตรแท–มิตรเทียม)
ก. มิตรเทียม
ข. มิตรแท
ค. มิตรตอมิตร
๑๗. คนงาน–นายงาน (ลูกจาง–นายจาง)
ก. นายจางพึงบํารุงคนรับใชและคนงาน
ข. คนรับใชและคนงานมีน้ําใจชวยเหลือนาย
หมวดสี่: คนกับมรรคา
๑๘. คนผูสั่งสอนหรือใหการศึกษา (ครู อาจารย หรือผูแสดงธรรม)
ก. เปนกัลยาณมิตร
ข. ตั้งใจประสิทธิ์ความรู
ค. มีลีลาครูครบทั้งสี่
ง. มีหลักตรวจสอบสาม
จ. ทําหนาที่ครูตอศิษย
๑๙. คนผูเลาเรียนศึกษา (นักเรียน นักศึกษา นักคนควา)
ก. รูหลักบุพภาคของการศึกษา
ข. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา
ค. ทําตามหลักเสริมสรางปญญา
ง. ศึกษาใหเปนพหูสูต
จ. เคารพผูจุดประทีปปญญา
(๑๕)

๕๖
๕๖
๕๗
๕๘
๕๘
๖๐
๖๐
๖๐
๖๒
๖๔
๖๓
๖๓
๖๔
๖๔
๖๔
๖๕
๖๕
๖๖
๖๖
๖๘
๖๘
๖๙
๖๙
๗๐
๗๑

๒๐. คนใกลชิดศาสนา (อุบาสก อุบาสิกา)
ก. เกื้อกูลพระ
ข. กระทําบุญ
ค. คุนพระศาสนา
ง. เปนอุบาสกอุบาสิกาชั้นนํา
จ. หมั่นสํารวจความกาวหนา
๒๑. คนสืบศาสนา (พระภิกษุสงฆ)
ก. อนุเคราะหชาวบาน
ข. หมั่นพิจารณาตนเอง
๒๒. คนถึงธรรม (ผูหมดกิเลส)
บันทึกทายเลม
แถลงความเปนมา
บันทึกของผูแปล

๗๒
๗๒
๗๒
๗๓
๗๔
๗๔
๗๕
๗๕
๗๕
๗๗
๘๐
๘๓
๘๕

(๑๖)

ภาค ๑: วินัยชาวพุทธ
n
พระสงฆมีวินัยของพระภิกษุ ที่จะตองประพฤติใหเปนผูมีศีล ชาวพุทธ
และมนุษยทั่วไป ก็มีวินัยของคฤหัสถ ที่จะตองปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน
หมวดหนึ่ง

วางฐานชีวิตใหมั่น
ชาวพุทธจะตองดําเนินชีวิตที่ดีงาม และรวมสรางสรรคสังคมใหเจริญ
มั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ (คิหิวินัย) ดังนี้
กฎ ๑: เวนชั่ว ๑๔ ประการ
ก. เวนกรรมกิเลส (บาปกรรมที่ทําใหชีวิตมัวหมอง) ๔ คือ
๑. ไมทํารายรางกายทําลายชีวิต (เวนปาณาติบาต)
๒. ไมลักทรัพยละเมิดกรรมสิทธิ์ (เวนอทินนาทาน)
๓. ไมประพฤติผิดทางเพศ (เวนกาเมสุมิจฉาจาร)
๔. ไมพูดเท็จโกหกหลอกลวง (เวนมุสาวาท)
ข. เวนอคติ (ความลําเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ
๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ (เวนฉันทาคติ)
๒. ไมลําเอียงเพราะชัง (เวนโทสาคติ)
๓. ไมลําเอียงเพราะเขลา (เวนโมหาคติ)
๔. ไมลําเอียงเพราะขลาด (เวนภยาคติ)

๒
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ค. เวนอบายมุข (ชองทางเสื่อมทรัพยอับชีวิต) ๖ คือ
๑. ไมเสพติดสุรายาเมา
๒. ไมเอาแตเที่ยวไมรูเวลา
๓. ไมจองหาแตรายการบันเทิง
๔. ไมเหลิงไปหาการพนัน
๕. ไมพัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว
๖. ไมมัวจมอยูในความเกียจคราน
กฎ ๒: เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน
ก. เลือกสรรคนที่จะเสวนา คบคนที่จะนําชีวิตไปในทางแหงความเจริญ
และสรางสรรค โดยหลีกเวนมิตรเทียม คบหาแตมิตรแท คือ
๑. รูทันมิตรเทียม หรือ ศัตรูผูมาในรางมิตร (มิตรปฏิรูปก) ๔ ประเภท
๑) คนปอกลอก มีแตขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔
(๑) คิดเอาแตไดฝายเดียว
(๒) ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
(๓) ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจเพื่อน
(๔) คบเพื่อน เพราะเห็นแกผลประโยชน
๒) คนดีแตพูด มีลักษณะ ๔
(๑) ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย
(๒) ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
(๓) สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได
(๔) เมื่อเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ
๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔
(๑) จะทําชั่วก็เออออ
(๒) จะทําดีก็เออออ
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(๓) ตอหนาสรรเสริญ
(๔) ลับหลังนินทา
๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔
(๑) คอยเปนเพื่อนดื่มน้ําเมา
(๒) คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
(๓) คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน
(๔) คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน
๒. รูถึงมิตรแท หรือ มิตรดวยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ ประเภท
๑) มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔
(๑) เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน
(๒) เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
(๓) เมื่อมีภัย เปนที่พึ่งพํานักได
(๔) มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก
๒) มิตรรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔
(๑) บอกความลับแกเพื่อน
(๒) รักษาความลับของเพื่อน
(๓) มีภัยอันตราย ไมละทิ้ง
(๔) แมชีวิตก็สละใหได
๓) มิตรแนะนําประโยชน มีลักษณะ ๔
(๑) จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว
(๒) แนะนําสนับสนุนใหตั้งอยูในความดี
(๓) ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง
(๔) บอกทางสุขทางสวรรคให
๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔
(๑) เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)

๓

๔
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(๒) เพื่อนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย)
(๓) เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให
(๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน
ข. จัดสรรทรัพยที่หามาได ดวยสัมมาชีพ ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ขยันหมั่นทํางานเก็บออมทรัพย ดังผึ้งเก็บรวมน้ําหวานและเกสร
ขั้นที่ ๒ เมื่อทรัพยเก็บกอขึ้นดังจอมปลวก พึงวางแผนใชจาย คือ
• ๑ สวน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวของ และทํา
ความดี
• ๒ สวน ใชทําหนาที่การงานประกอบกิจการอาชีพ
• ๑ สวน เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจําเปน
กฎ ๓: รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ
ก. ทําทุกทิศใหเกษมสันต ปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพันธกับตนใหถูกตอง
ตามฐานะทั้ง ๖ คือ
ทิศที่ ๑ ในฐานะที่เปนบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา ผูเปรียบเสมือนทิศ
เบื้องหนา ดังนี้
๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน
บิดามารดาอนุเคราะหบุตร ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝกอบรมใหตั้งอยูในความดี
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๕

๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. เปนธุระเมื่อถึงคราวจะมีคูครองที่สมควร
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเมื่อถึงโอกาส
ทิศที่ ๒ ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย ผู
เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวา ดังนี้
๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ
๒. เขาไปหา เพื่อบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา เปนตน
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเปนกิจสําคัญ
อาจารยอนุเคราะหศิษย ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง
๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ
๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชาเลี้ยงชีพ
ไดจริง และรูจักดํารงตนดวยดี ที่จะเปนประกันใหดําเนินชีวิตดี
งามโดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ
ทิศที่ ๓ ในฐานะที่เปนสามี พึงใหเกียรติบํารุงภรรยา ผูเปรียบเสมือนทิศ
เบื้องหลัง ดังนี้
๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา
๒. ไมดูหมิ่น
๓. ไมนอกใจ
๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส

๖
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ภรรยาอนุเคราะหสามี ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. จัดงานบานใหเรียบรอย
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
๓. ไมนอกใจ
๔. รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได
๕. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง
ทิศที่ ๔ ในฐานะที่เปนมิตรสหาย พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ผูเปรียบเสมือน
ทิศเบื้องซาย ดังนี้
๑. เผื่อแผแบงปน
๒. พูดจามีน้ําใจ
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย
๕. ซื่อสัตยจริงใจ
มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน
๒. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน
๓. ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได
๔. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร
ทิศที่ ๕ ในฐานะที่เปนนายจาง พึ งบํารุ งคนรั บใช และคนงาน ผู
เปรียบเสมือนทิศเบื้องลาง ดังนี้
๑. จัดงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย ความสามารถ
๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
๓. จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
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๗

๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันควร
คนรับใชและคนงาน แสดงน้ําใจตอนายงาน ดังนี้
๑. เริ่มทํางานกอน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแตของที่นายให
๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร
ทิศที่ ๖ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพนับถือตอ
พระสงฆ ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้องบน ดังนี้
๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔
พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. แนะนําสั่งสอนใหตั้งอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. ชี้แจงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรค สอนวิธีดําเนินชีวิตใหมีความสุขความเจริญ
ข. เกื้อกูลกันประสานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกันรวมสรางสรรคสังคมให
สงบสุขมั่นคงสามัคคีมีเอกภาพ ดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. ทาน เผื่อแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ)

๘
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๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน (ชวยดวยถอยคํา)
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา (ชวยดวยกําลังแรงงาน)
๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน (ชวยดวยรวมสรางสรรคและแกปญหา
เสมอกันโดยธรรม และรวมสุขรวมทุกขกัน)
หมวดสอง

นําชีวิตใหถึงจุดหมาย
ก. จุดหมาย ๓ ขั้น ดําเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมาย (อัตถะ) ๓ ขั้น คือ
ขั้นที่ ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชนปจจุบัน
ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค อายุยืน
ข) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ
ค) มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ
ทั้ง ๔ นี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชใหเปนประโยชน ทั้งแกตนและ
ผูอื่น
ขั้นที่ ๒ สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบื้องหนา
ก) มีความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ไมอางวางเลื่อนลอย มีหลักยึด
เหนี่ยวใจใหเขมแข็ง ดวยศรัทธา
ข) มีความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการอันดีงาม
ดวยความสุจริต
ค) มีความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดทําประโยชนตลอดมา ดวย
น้ําใจเสียสละ
ง) มีความแกลวกลามั่นใจ ที่จะแกไขปญหา นําชีวิตและภารกิจไป
ได ดวยปญญา
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๙

จ) มีความโลงจิ ตมั่นใจ มีทุนประกันภพใหม ดว ยไดทําไว แต
กรรมที่ดี
ขั้นที่ ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง
ก) ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปร ก็ไม
หวั่นไหว มีใจเกษมศานตมั่นคง
ข) ไมถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต ใหผิดหวังโศกเศรา มีจิต
โลงโปรงเบาเปนอิสระ
ค) สดชื่น เบิกบานใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ผองใส ไรทุกข มี
ความสุขที่แท
ง) รูเทาทันและทําการตรงตามเหตุปจจัย ชีวิตหมดจดสดใส เปนอยู
ดวยปญญา
ถาบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่ ๒ ขึ้นไป เรียกวาเปน “บัณฑิต”
ข. จุดหมาย ๓ ดาน จุดหมาย ๓ ขั้นนี้ พึงปฏิบัติใหสําเร็จครบ ๓ ดาน คือ
ดานที่ ๑ อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ ประโยชน
๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงทําใหเกิดขึ้นแกตนเอง หรือพัฒนาชีวิต
ของตนขึ้นไปใหไดใหถึง
ดานที่ ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอื่น หรือ ประโยชนผูอื่น คือ ประโยชน
๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงชวยเหลือผูอื่นใหไดใหถึงดวยการชักนํา
สนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปตามลําดับ
ดานที่ ๓ อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทั้งสองฝาย คือ
ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคม
รวมทั้งสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรค
บํารุงรักษา เพื่อเกื้อหนุนใหทั้งตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย
๓ ขั้นขางตน

๑๐
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ชาวพุทธชั้นนํา
ชาวพุทธที่เรียกวา อุบาสก และอุบาสิกา นับวาเปนชาวพุทธชั้นนํา
จะตองมีความเขมแข็งที่จะตั้งมั่นอยูในหลักใหเปนตัวอยางแกชาวพุทธทั่วไป
นอกจากรักษาวินัยชาวพุทธแลว ตองมีอุบาสกธรรม ๕ ดังนี้
๑. มีศรัทธา เชื่อประกอบดวยปญญา ไมงมงาย มั่นในพระรัตนตรัย
ไมหวั่นไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุด
๒. มี ศี ล นอกจากตั้ ง อยู ใ นศี ล ๕ และสั ม มาชี พแล ว ควรถื อศี ล
อุโบสถตามกาล เพื่อพัฒนาตนใหชีวิตและความสุขพึ่งพาวัตถุนอยลง ลด
การเบียดเบียน และเกื้อกูลแกผูอื่นไดมากขึ้น
๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม มุงหวังผลจากการกระทําดวย
เรี่ยวแรงความเพียรพยายามตามเหตุผล ไมตื่นขาวเลาลือโชคลางเรื่องขลัง
มงคล ไมหวังผลจากการขออํานาจดลบันดาล
๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไมไขวควาเขตบุญขุนขลังผูวิเศษ
ศักดิ์สิทธิ์ นอกหลักพระพุทธศาสนา
๕. ขวนขวายในการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา ใสใจริเริ่มและ
สนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
หมายเหตุ

• วินัยชาวพุทธนี้ ปรับใหงายขึ้น ณ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๓ จาก “ภาค ๑: มาตรฐานชีวิตของขาวพุทธ”
ในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อเสร็จแลว ไดขอให ดร.สมศีล ฌานวังศะ
ปรับปรุงคําแปลภาษาอังกฤษฉบับเดิมใหตรงตามฉบับปรับปรุงนี้
• คําวา “ชาวพุทธ” คนไทยมักเขาใจกันโดยทั่วไปวาหมายถึงชาวพุทธที่เปนคฤหัสถเทานั้น ดังนั้น
“วินัย ชาวพุทธ” ในบริบ ทนี้จึงหมายถึงวิ นัย ของคฤหั สถโ ดยเฉพาะ ซึ่ งแตกต า งจากวิ นัย ของ
พระภิก ษุ
• วินัยของคฤหัสถ คือ คิ หิวินัย ไดแ ก พระพุ ทธโอวาทในสิ งคาลกสูตรพระไตรปฎก เลม ๑๑ (ที.
ปา.๑๑/๑๗๒–๒๐๖/๑๙๔–๒๐๗)

• “อุบาสกธรรม ๕” มาในพระไตรปฎก เลม ๒๒ (องฺ ปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐)

ภาค ๒: ธรรมนูญชีวิต
n
หมวดนํา

คนกับความเปนคน
u

๑. คนผูเ้ ป็ นสัตว์ประเสริฐ

(สมาชิกในสังกัดมนุษยชาติ)
มนุษยเปนสัตวพิเศษ ซึ่งแตกตางจากสัตวทั้งหลายอื่น สิ่งที่ทําให
มนุษยเปนสัตวพิเศษ ไดแก สิกขา หรือการศึกษา คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนา
มนุษยที่ฝก ศึกษา หรือพัฒนาแลว ชื่อวาเปน “สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจัก
ดําเนินชีวิตที่ดีงามดวยตนเอง และชวยใหสังคมดํารงอยูในสันติสุขโดยสวัสดี
มนุษยที่จะชื่อวาฝก ศึกษา หรือพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ผูเปนสมาชิกใหมของมนุษยชาติ พึงมีคุณสมบัติที่เปนตนทุน ๗ ประการ ที่
เรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุงอรุณของการศึกษา ซึ่ง
เปนหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนาสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ผูเปนสัตว
ประเสริฐอยางแทจริง ดังนี้
๑. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหลงปญญาและแบบอยาง
ที่ดี คือ อยูรวมหรือใกลชิดกัลยาณชน เริ่มตนแตมีพอแมเปนกัลยาณมิตรใน
ครอบครัว รูจักคบคน และเขารวมสังคมกับกัลยาณชน ที่จะมีอิทธิพลชักนํา
และชักชวนกันใหเจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญา
โดยเฉพาะใหเรียนรูและพัฒนาการสื่อสารสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวยเมตตา
มีศรัทธาที่จะดําเนินตามแบบอยางที่ดี และรูจักใชปจจัยภายนอก ทั้งที่เปน
บุคคล หนังสือ และเครื่องมือสื่อสารทั้งหลาย ใหเปนประโยชนในการแสวงหา
ความรูและความดีงาม เพื่อนํามาใชในการพัฒนาชีวิต แกปญหา และทําการ
สรางสรรค

๑๒
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๒. สีลสัมปทา (ทําศีลใหถึงพรอม) มีวินัยเปนฐานของการพัฒนา
ชีวิต คือ รูจักจัดระเบียบความเปนอยูกิจกรรมกิจการและสิ่งแวดลอมให
เอื้อโอกาสแกการพัฒนาชีวิต อยางนอยมีศีลขั้นพื้นฐาน คือมีพฤติกรรมที่
ถูกตองในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม ดวยการอยูรวมกับเพื่อน
มนุษยอยางเกื้อกูลไมเบียดเบียนกัน และในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง
วัตถุ ดวยการกินใชปจจัย ๔ ตลอดจนอุปกรณเทคโนโลยีทั้งหลาย ในทางที่
สงเสริมคุณภาพชีวิต เกื้อหนุนการศึกษา การสรางสรรค และระบบดุลยสัมพันธของธรรมชาติ
๓. ฉันทสัมปทา (ทําฉันทะใหถึงพรอม) มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค คือ
เปนผูมีพลังแหงความใฝรู ใฝดี ใฝทํา ใฝสรางสรรค ใฝสัมฤทธิ์ ใฝความเปน
เลิศ อยากชวยทําทุกสิ่งทุกคนที่ตนประสบเกี่ยวของใหเขาถึงภาวะที่ดีงาม
ไมหลงติดอยูแคคิดจะไดจะเอาและหาความสุขจากการเสพบริโภค ที่ทําให
จมอยูใตวังวนแหงความมัวเมาและการแยงชิง แตรูจักใชอินทรีย มีตาที่ดู หู
ที่ฟง เปนตน ในการเรียนรู หาความสุขจากการศึกษา และมีความสุขจากการ
ทําสิ่งดีงาม ดวยการใชสมองและมือในการสรางสรรค
๔. อัตตสัมปทา (ทําตนใหถึงพรอม) มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่
ความเปนคนจะใหถึงได คือ ระลึกอยูเสมอถึงความจริงแทแหงธรรมชาติ
ของมนุษยผูเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ซึ่งเมื่อฝกแลวจะประเสริฐเลิศ
สูงสุด แลวตั้งใจฝกตนจนมองเห็นความยากลําบากอุปสรรคและปญหา เปน
ดุจเวทีที่ทดสอบและพัฒนาสติปญญาความสามารถ มีจิตสํานึกในการพัฒนา
ตนยิ่งขึ้นไป จนเต็มสุดแหงศักยภาพ ดวยการพัฒนาที่พรอมทุกดาน ทั้ง
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา
๕. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิใหถึงพรอม) ถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ
ตามเหตุและผล คือ ตั้งอยูในหลักความคิดความเชื่อถือที่ดีงามมีเหตุผล
อยางนอยถือหลักเหตุปจจัย ที่จะนําไปสูการพิจารณาไตรตรองสืบสวนคนควา
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เปนทางเจริญปญญา และเชื่อการกระทําวาเปนอํานาจใหญสุดที่บันดาล
ชะตากรรม กับทั้งมีพฤติกรรมและจิตใจที่อยูในอํานาจเหตุผล แมจะใฝทํา
ใหสําเร็จและดีงามสูงสุด ก็รูเทาทันความเปนไปไดภายในขอบเขตของเหตุ
ปจจัยที่มีและที่ทํา ถึงสําเร็จก็ไมเหลิงลอย ถึงพลาดก็ไมหงอยงง ดํารงจิต
ผองใสเปนอิสระได ไมวูวามโวยวายเอาแตใจตน ตลอดจนไมปลอยตัวเลื่อน
ไหลไปตามกระแสความตื่นขาวและคานิยม
๖. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไมประมาทใหถึงพรอม) ตั้งตนอยูใน
ความไมประมาท คือ มีจิตสํานึกในความไมเที่ยง มองเห็นตระหนักถึง
ความไมคงที่ ไมคงทน และไมคงตัว ทั้งของชีวิตและสิ่งทั้งหลายรอบตัว ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา ทําใหนิ่งนอน
ใจอยูไมได และมองเห็นคุณคาความสําคัญของกาลเวลา แลวกระตือรือรน
ขวนขวายเรงศึกษาและปองกันแกไขเหตุปจจัยของความเสื่อม และเสริมสราง
เหตุปจจัยของความเจริญงอกงาม โดยใชเวลาทั้งคืนวันที่ผานไปใหเปน
ประโยชนมากที่สุด
๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม) ฉลาดคิด
แยบคายใหไดประโยชนและความจริง คือ รูจักคิด รูจักพิจารณา มองเปน
คิดเปน เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนไปในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย
โดยใชปญญาพิจารณาสอบสวนสืบคนวิเคราะหวิจัย ไมวาจะเพื่อใหเห็น
ความจริง หรือเพื่อใหเห็นแงดานที่จะใชใหเปนประโยชน กับทั้งสามารถ
แกไขปญหาและจัดทําดําเนินการตางๆ ใหสําเร็จไดดวยวิธีการแหงปญญา
ที่จะทําใหพึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของคนอื่นได
(สํ.ม. ๑๙/๑๒๙–๑๓๖/๓๖–๓๗)
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๒. คนสมบูรณ์แบบ
(สมาชิกแบบอยางของมนุษยชาติ)
คนสมบูรณแบบ หรือมนุษยโดยสมบูรณ ซึ่งถือไดวาเปนสมาชิกที่ดีมี
คุณคาอยางแทจริงของมนุษยชาติ ซึ่งเรียกไดวาเปนคนเต็มคน ผูสามารถ
นําหมูชนและสังคมไปสูสันติสุขและความสวัสดี มีธรรมหรือคุณสมบัติ ๗
ประการ ดังตอไปนี้
๑. ธัมมัญุตา รูหลักและรูจักเหตุ คือรูหลักการและกฎเกณฑของ
สิ่งทั้งหลาย ที่ตนเขาไปเกี่ยวของในการดําเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหนาที่
และดําเนินกิจการตางๆ รูเขาใจสิ่งที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน
รูวา ตําแหนง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหนาที่และความรับผิดชอบ
อยางไร มีอะไรเปนหลักการ จะตองทําอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุ
ถึงผลสําเร็จที่เปนไปตามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบนัน้ ๆ ดังนี้เปนตน ตลอดจน
ชั้นสูงสุดคือรูเทาทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติ
ตอโลกและชีวิตอยางถูกตอง มีจิตใจเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของโลกและ
ชีวิตนั้น
๒. อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือรูความหมาย และ
ความมุงหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการที่ตน
กระทํา รูวาที่ตนทําอยูอยางนั้นๆ ดําเนินชีวิตอยางนั้น เพื่อประสงคประโยชน
อะไร หรือควรจะไดบรรลุถึงผลอะไร ที่ใหมีหนาที่ ตําแหนง ฐานะ การงาน
อยางนั้นๆ เขากําหนดวางกันไวเพื่อความมุงหมายอะไร กิจการที่ตนทําอยู
ขณะนี้ เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง เปนผลดีหรือผลเสียอยางไร
ดังนี้เปนตน ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด คือ รูความหมายของคติธรรมดา และ
ประโยชนที่เปนจุดหมายแทจริงของชีวิต
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๓. อัตตัญุตา รูตน คือ รูตามเปนจริงวา ตัวเรานั้น วาโดยฐานะ
ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน
บัดนี้เทาไร อยางไร แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม และทําการตางๆ ให
สอดคลองถูกจุด ที่จะสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนแกไขปรับปรุงตนใหเจริญงอก
งามถึงความสมบูรณยิ่งขึ้นไป
๔. มัตตัญุตา รูประมาณ คือ รูจักพอดี เชน รูจักประมาณในการ
บริโภค ในการใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดี ในการพูด การปฏิบัติ
กิจและทําการตางๆ ตลอดจนการพักผอนนอนหลับและการสนุกสนานรื่น
เริงทั้งหลาย ทําการทุกอยางดวยความเขาใจวัตถุประสงคเพื่อผลดีแทจริงที่
พึงตองการ โดยมิใชเพียงเพื่อเห็นแกความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแตใจของ
ตน แตทําตามความพอดีแหงเหตุปจจัยหรือองคประกอบทั้งหลาย ที่จะลง
ตัวใหเกิดผลดีงามตามที่มองเห็นดวยปญญา
๕. กาลัญุตา รูกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่
พึงใชในการประกอบกิจ ทําหนาที่การงาน ปฏิบัติการตางๆ และเกี่ยวของ
กับผูอื่น เชน รูวา เวลาไหน ควรทําอะไร อยางไร และทําใหตรงเวลา ใหเปน
เวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา ตลอดจนรูจักกะ
เวลา และวางแผนการใชเวลาอยางไดผล
๖. ปริสัญุตา รูชุมชน คือ รูจักถิ่น รูจักที่ชุมนุม และชุมชน รูการ
อันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุม และตอชุมชนนั้นวา ชุมชนนี้เมื่อเขา
ไปหา ควรตองทํากิริยาอยางนี้ ควรตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัย
อยางนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้ ควรเกี่ยวของ
ควรตองสงเคราะห ควรรับใช ควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางนี้ๆ เปนตน
๗. ปุคคลัญุตา รูบุคคล คือ รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคล
วา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอน
อยางไร และรูจักที่จะปฏิบัติตอบุคคลอื่นๆ ดวยดีวา ควรจะคบหรือไม ได
คติอะไร จะสัมพันธเกี่ยวของ จะใช จะยกยอง จะตําหนิ หรือจะแนะนําสั่ง
สอนอยางไร จึงจะไดผลดี ดังนี้ เปนตน
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ธรรม ๗ ขอนี้ เรียกวา สัปปุริสธรรม∗ แปลวา ธรรมของสัปปุริสชน
คือคนดี หรือคนที่แท ซึ่งมีคุณสมบัติของความเปนคนที่สมบูรณ
(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔)

∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๑ หน้า ๘๐
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หมวดหนึ่ง

คนกับสังคม
t

๓. คนมีศีลธรรม

(สมาชิกในหมูอารยชน)
คนมีศีลธรรม หรือมีมนุษยธรรม ที่เรียกไดวาเปนอารยชน มีธรรม
คือ คุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีสุจริตทั้งสาม คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ๓ ประการ
๑. กายสุจริต ความสุจริตทางกาย ทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง ประพฤติ
ชอบดวยกาย
๒. วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดสิ่งที่ดีงามถูกตอง ประพฤติ
ชอบดวยวาจา
๓. มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดสิ่งที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบ
ดวยใจ
(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗)

ข. ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบัติถูกตองตามทางแหงกุศลกรรม ๑๐
ประการ คือ
• ทางกาย ๓
๑. ละเวนการฆา การสังหาร การบีบคั้นเบียดเบียน; มีเมตตากรุณา
ชวยเหลือเกื้อกูลสงเคราะหกัน
๒. ละเวนการแยงชิงลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบ; เคารพสิทธิ
ในทรัพยสินของกันและกัน
๓. ละเวนการประพฤติผิดลวงละเมิดในของรักของหวงแหนของ
ผูอื่น; ไมขมเหงจิตใจ หรือทําลายลบหลูเกียรติและวงศตระกูลของกัน
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• ทางวาจา ๔
๔. ละเวนการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง; กลาวแตคําสัตย ไมจงใจพูด
ใหผิดจากความจริงเพราะเห็นแกผลประโยชนใดๆ
๕. ละเวนการพูดสอเสียด ยุยง สรางความแตกแยก; พูดแตคําที่
สมานและสงเสริมสามัคคี
๖. ละเวนการพูดคําหยาบคาย สกปรกเสียหาย; พูดแตคาํ สุภาพ
นุมนวลควรฟง
๗. ละเว น การพู ดเหลวไหลเพ อเจ อ; พูด แตคาํ จริง มี เหตุมีผล มี
สารประโยชน ถูกกาลเทศะ
• ทางใจ ๓
๘. ไมละโมบ ไมเพงเล็งคิดหาทางเอาแตจะได; คิดให คิดเสียสละ ทํา
ใจใหเผื่อแผกวางขวาง
๙. ไมคิดรายมุงเบียดเบียน หรือเพงมองในแงที่จะทําลาย; ตั้งความ
ปรารถนาดี แผไมตรี มุงใหเกิดประโยชนสุขแกกัน
๑๐. มีความเห็นถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมี
ผลดี ทําชั่ว มีผลชั่ว; รู เทาทั นความจริงที่เปนธรรมดาของโลกและชีวิต
มองเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัย
ธรรม ๑๐ ขอนี้ เรีย กวา กุศลกรรมบถ (ทางทํากรรมดี ) บ าง
ธรรมจริยา บาง อารยธรรม บาง เปนรายละเอียดขยายความสุจริต ๓ ขอ
ขางตนดวย คือ ขอ ๑–๓ เปน กายสุจริต ขอ ๔–๗ เปน วจีสุจริต ขอ ๘–๑๐
เปน มโนสุจริต
(ม.มู. ๑๒/๔๘๕/๕๒๓)

ค. อยางต่ํามีศีล ๕ หลักความประพฤติ ๑๐ ขอตนนั้น เปนธรรมจริยา
และเปนอารยธรรมที่ครบถวนสมบูรณ ทําคนใหเจริญขึ้นพรอม ทั้งทางกาย
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๑๙

ทางวาจา และทางใจ แตผูใดยังไมมั่นคงในอารยธรรม ทานสอนวาผูนั้นพึง
ควบคุมตนใหไดในทางกายและวาจากอนเปนอยางนอย ดวยการประพฤติ
ตามหลัก ศีล ๕ ที่เปนสวนเบื้องตนของธรรมจริยา ๑๐ ประการนั้น ก็ยังจะ
ไดชื่อวาเปนคนมีศีลธรรม คือ
๑. เวนจากปาณาติบาต ละเวนการฆาการสังหาร ไมประทุษรายตอ
ชีวิตและรางกาย
๒. เวนจากอทินนาทาน ละเว นการลั กขโมยเบียดบังแยงชิง ไม
ประทุษรายตอทรัพยสิน
๓. เวนจากกาเมสุ มิจ ฉาจาร ละเว น การประพฤติผิ ดในกาม ไม
ประทุษรายตอของรักของหวงแหน อันเปนการทําลายเกียรติภูมิและจิตใจ
ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหสับสน
๔. เวนจากมุสาวาท ละเวนการพูดเท็จโกหกหลอกลวง ไมประทุษราย
เขา หรือประโยชนสุขของเขาดวยวาจา
๕. เวนจากสุราเมรัย ไมเสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพติด อันเปน
เหตุใหเกิดความประมาทมัวเมา กอความเสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติ
เชน ทําใหเกิดอุบัติเหตุ แมอยางนอยก็เปนผูคุกคามตอความรูสึกมั่นคง
ปลอดภัยของผูรวมสังคม
(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๗๒/๒๒๗)

๒๐
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๔. คนมีคุณแก่สว่ นรวม
(สมาชิกที่ดีของสังคม)
สมาชิกที่ดีผูชวยสรางสรรคสังคม มีธรรม คือ หลักความประพฤติ ดังนี้
ก. มีพรหมวิหาร คือ ธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตใจยิ่งใหญ
กวางขวางดุจพระพรหม ๔ อยาง ตอไปนี้
๑. เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือ
ใหทุกคนประสบประโยชนและความสุข
๒. กรุณา ความสงสาร คือ อยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความ
ทุกข ใฝใจที่จะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของคนและสัตว
ทั้งปวง
๓. มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผูอื่นอยูดีมีสุข ก็มีใจ
แชมชื่นเบิกบาน เมื่อเห็นเขาทําดีงามประสบความสําเร็จกาวหนายิ่งขึ้นไป
ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย พรอมที่จะชวยสงเสริมสนับสนุน
๔. อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือ มองตามเปนจริง โดยวางจิต
เรียบสม่ําเสมอ มั่นคง เที่ยงตรงดุจตาชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดี
หรือชั่ว สมควรแกเหตุที่ตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติ
ไปตามหลักการ เหตุผล และความเที่ยงธรรม ∗
(ที.ม. ๑๐/๑๘๔/๒๒๕)
∗

กรณีสาํ คัญอีกอย่างหนึ่งทีใ่ ช้อเุ บกขา คือ เมือ่ เห็นคนทีต่ นดูแล เป็ นอยู่ดี ต่างขวนขวายในกิจหน้าทีข่ องตน
ก็รูจ้ กั วางทีเฉยคอยดูโดยสงบ ไม่เซ้าซี้จูจ้ ้ ี ไม่กา้ วก่ายแทรกแซง ท่านแสดงอุปมาข้อหนึ่งว่า อุเบกขานัน้
เหมือนดังนายสารถี เมื่อม้า วิง่ ถูกทางเรีย บสนิท ดี ก็ นงั ่ คุ มสงบนิ่งคอยดู เฉยอยู่โดยนัย นี้ จึงแสดง
ความหมายของอุเบกขาอย่างคลุมความว่า ความรูจ้ กั วางทีเฉยดู เมือ่ เห็นเขารับผิดชอบตนเองได้ หรือในเมือ่
เขาควรต้องได้รบั ผลสมควรแก่ความรับผิดชอบของตน
ดู วิสุทธิ.๓/๔๑; วิสุทธิ.ฎีกา ๒/๑๓๖; ๓/๑๑๒
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๒๑

เมื่อมีคุณธรรมภายในเปนพื้นฐานจิตใจเชนนี้แลว พึงแสดงออกภายนอก
ตามหลักความประพฤติ ตอไปนี้
ข. บําเพ็ญการสงเคราะห คือ ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห หรือธรรม
เครื่องยึดเหนี่ยวใจคน และประสานหมูช นไวในสามัคคี ที่เรียกวา สังคหวัตถุ
๔ อยาง ดังตอไปนี้
๑. ทาน ใหปน คือ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือ
สงเคราะห ดวยปจจัยสี่ ทุน หรือทรัพยสินสิ่งของ ตลอดจนใหความรูความ
เขาใจ และศิลปวิทยา
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน คือ กลาวคําสุภาพ ไพเราะ นาฟง ชี้แจง
แนะนําสิ่งที่เปนประโยชน มีเหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงาม หรือ
คําแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมาน
สามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา คือ ชวยเหลือดวยแรงกาย และ
ขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชน รวมทั้งชวย
แกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม
๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน คือ ทําตัวใหเขากับเขาได วางตน
เสมอตนเสมอปลาย ใหความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนทั้งหลาย
ไมเอาเปรียบ และเสมอในสุขทุกข คือ รวมสุข รวมทุกข รวมรับรู รวมแกไข
ปญหา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน
พูดสั้นๆ วา: ชวยดวยทุนดวยของหรือความรู; ชวยดวยถอยคํา; ชวย
ดวยกําลังงาน; ชวยดวยการรวมเผชิญและแกปญหา
(ที.ปา. ๑๑/๑๔๐/๑๖๗)
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๕. คนผูเ้ ป็ นส่วนร่วมที่ดีของหมู่ชน
(สมาชิกที่ดีของชุมชน)
คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน ซึ่งจะชวยใหหมูชนอยูรวมกันดวยดี
มีธรรม คือ หลักความประพฤติ ดังนี้
ก. พึ่งตนเองได คือ ทําตนใหเปนที่พึ่งของตนได พรอมที่จะรับผิดชอบ
ตนเอง ไมทําตัวใหเปนปญหาหรือเปนภาระถวงหมูคณะ หรือหมูญาติ ดวย
การประพฤติธรรมสําหรับสรางที่พึ่งแกตนเอง (เรียกวา นาถกรณธรรม)
๑๐ ประการ คือ
๑. ศีล ประพฤติดีมีวินัย คือ ดําเนินชีวิตโดยสุจริต ทั้งทางกาย ทาง
วาจา มีวินัย และประกอบสัมมาชีพ
๒. พาหุสัจจะ ไดศึกษาสดับมาก คือ ศึกษาเลาเรียนสดับตรับฟง
มาก อันใดเปนสายวิชาของตน หรือตนศึกษาศิลปวิทยาใด ก็ศึกษาให
ช่ําชอง มีความเขาใจกวางขวางลึกซึ้ง รูชัดเจนและใชไดจริง
๓. กัลยาณมิตตตา รูจักคบคนดี คือ มีกัลยาณมิตร รูจักเลือกเสวนา
เขาหาที่ปรึกษาหรือผูแนะนําสั่งสอนที่ดี เลือกสัมพันธเกี่ยวของและถือ
เยี่ยงอยางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่ดี ซึ่งจะทําใหชีวิตเจริญงอกงาม
๔. โสวจัสสตา เปนคนที่พูดกันงาย คือ ไมดื้อรั้นกระดาง รูจักรับฟง
เหตุผลและขอเท็จจริง พรอมที่จะแกไขปรับปรุงตน
๕. กิงกรณีเยสุ ทักขตา ขวนขวายกิจของหมู คือเอาใจใสชวยเหลือ
ธุระและกิจการของชนรวมหมูคณะ ญาติ เพื่อนพอง และของชุมชน รูจักใช
ปญญาไตรตรองหาวิธีดําเนินการที่เหมาะ ทําได จัดได ใหสําเร็จเรียบรอย
ดวยดี
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๒๓

๖. ธรรมกามตา เปนผูใครธรรม คือ รักธรรม ชอบศึกษา คนควา
สอบถามหาความรูหาความจริง รูจักพูด รูจักรับฟง สรางความรูสึกสนิท
สนมสบายใจ ชวนใหผูอื่นอยากเขามาปรึกษาและรวมสนทนา
๗. วิริยารัมภะ มีความเพียรขยัน คือ ขยันหมั่นเพียร พยายามหลีก
ละความชั่ว ประกอบความดี บากบั่น กาวหนา ไมยอทอ ไมละเลยทอดทิ้ง
ธุระหนาที่
๘. สันตุฏฐี มีสันโดษรูพอดี คือ ยินดี พึงพอใจแตในลาภผล ผลงาน
และผลสําเร็จตางๆ ที่ตนสรางหรือแสวงหามาไดดวยเรี่ยวแรงความเพียร
พยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม และไมมัวเมาเห็นแกความสุขทางวัตถุ
๙. สติ มีสติคงมั่น คือ รูจักกําหนดจดจํา ระลึกการที่ทํา คําที่พูด กิจ
ที่ทําแลว และที่จะตองทําตอไปได จะทําอะไรก็รอบคอบ รูจักยับยั้งชั่งใจ
ไมผลีผลาม ไมเลินเลอ ไมเลื่อนลอย ไมประมาท ไมยอมถลําลงในทาง
ผิดพลาด ไมปลอยปละละเลยทิ้งโอกาสสําหรับความดีงาม
๑๐. ปญญา มีปญญาเหนืออารมณ คือ มีปญญาหยั่งรูเหตุผล รูดี รู
ชั่ว คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน มองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง
รูจักพิจารณาวินิจฉัยดวยใจเปนอิสระ ทําการตางๆ ดวยความคิดและมี
วิจารณญาณ
(ที.ปา. ๑๑/๓๕๗/๒๘๑)

ข. อยูรวมในหมูดวยดี ในดานความสัมพันธกับผูอื่นที่เปนเพื่อนรวมงาน
รวมกิจการ หรือรวมชุมชน ตลอดจนพี่นองรวมครอบครัว พึงปฏิบัติตาม
หลักการอยูรวมกัน ที่เรียกวา สาราณียธรรม (ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน)
๖ ประการ คือ
๑. เมตตากายกรรม ทําตอกันดวยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวัง
ดีตอเพื่อนรวมงาน รวมกิจการ รวมชุมชน ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ
โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง

๒๔
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๒. เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตา คือ ชวยบอกแจงสิ่งที่เปน
ประโยชน สั่งสอนหรือแนะนําตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ
แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง
๓. เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิด
ทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน
๔. สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใช คือ แบงปนลาภผลที่ไดมาโดย
ชอบธรรม แมเปนของเล็กนอยก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน
๕. สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติ
สุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของสวนรวม ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจ
หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ
๖. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันได คือ เคารพรับฟงความ
คิดเห็นกัน มีความเห็นชอบรวมกัน ตกลงกันไดในหลักการสําคัญ ยึดถือ
อุดมคติ หลักแหงความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน
(ที.ปา. ๑๑/๓๑๗/๒๕๗)
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๖. คนมีสว่ นร่วมในการปกครองที่ดี
(สมาชิกที่ดีของรัฐ)
สมาชิกของรัฐผูมีสวนรวมใหเกิดการปกครองที่ดี โดยเฉพาะคนใน
สังคมประชาธิปไตย พึงรูหลักและปฏิบัติดังนี้
ก. รูหลักอธิปไตย คือ รูหลักความเปนใหญที่เรียกวา อธิปไตย ๓ ประการ∗
ดังนี้
๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี
เกียรติภูมิ ของตนเปนใหญ กระทําการดวยปรารภตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน
เปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแก เวนชั่วทําดีดวยเคารพตน
๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเปน
ใหญ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทําการดวยปรารภจะ
เอาใจหมูชน หาความนิยม หรือหวั่นกลัวเสียงกลาววาเปนประมาณ ในฝาย
กุศล ไดแกเวนชั่วทําดี ดวยเคารพเสียงหมูชน
๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการ ความจริง ความ
ถูกตอง ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทําการดวยปรารภสิ่งที่ไดศึกษา
ตรวจสอบตามขอเท็จจริง และความคิดเห็นที่รับฟงอยางกวางขวางแจงชัด
และพิจารณาอยางดีที่สุด เต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นไดดวยความ
บริสุทธิ์ใจวา เปนไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม เปนประมาณอยาง
สามัญ ไดแก ทําการดวยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา
เมื่อรูอยางนี้แลว ถาตองการรับผิดชอบตอรัฐประชาธิปไตย พึงถือ
หลักขอ ๓ คือ ธรรมาธิปไตย
(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑)
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๒ หน้า ๘๐

๒๖
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ข. มีสวนในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการรวมรับผิดชอบที่จะชวย
ปองกันความเสื่อม นําไปสูความเจริญรุงเรืองโดยสวนเดียว ที่เรียกวา
อปริหานิยธรรม ๗ ประการ คือ
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ที่พึง
รับผิดชอบตามระดับของตน) โดยสม่ําเสมอ
๒. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียง
กันทํากิจทั้งหลายที่พึงทํารวมกัน
๓. ไมถืออําเภอใจใครตอความสะดวก บัญญัติวางขอกําหนดกฎเกณฑ
ตางๆ อันมิไดตกลงบัญญัติวางไว และไมเหยียบย่ําลมลางสิ่งที่ตกลงวาง
บัญญัติกันไวแลว ถือปฏิบัติมั่นอยูในบทบัญญัติใหญที่วางไวเปนธรรมนูญ
๔. ทานผูใดเปนผูใหญมีประสบการณยาวนาน ใหเกียรติเคารพนับถือ
ทานเหลานั้น มองเห็นความสําคัญแหงถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันพึงรับฟง
๕. ใหเกียรติและคุมครองกุลสตรี มิใหมีการขมเหงรังแก
๖. เคารพบูชาสักการะเจดีย ปูชนียสถาน อนุสาวรียประจําชาติ อัน
เปนเครื่องเตือนความทรงจํา เราใหทําดี และเปนที่รวมใจของหมูชน ไม
ละเลย พิธีเคารพบูชาอันพึงทําตออนุสรณสถานเหลานั้นตามประเพณี
๗. จัดการใหความอารักขา บํารุง คุมครอง อันชอบธรรม แกบรรพชิต
ผูทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเปนหลักใจและเปนตัวอยางทางศีลธรรมของ
ประชาชน เต็มใจตอนรับและหวังใหทานอยูโดยผาสุก
(ที.ม. ๑๐/๖๘/๘๖)

นอกจากนี้ พึงประพฤติตนเปนผูครองเรือนและหัวหนาครอบครัวที่
ดี ตามหลักปฏิบัติในบทที่ ๑๒ วาดวยคนครองเรือนที่เลิศล้ํา โดยเฉพาะขอ
จ. ครองตนเปนพลเมืองที่ดี

ธรรมนูญชีวติ
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๗. คนผูน้ ํ ารัฐ
(พระมหากษัตริย หรือผูปกครองบานเมือง)
ทานผูเปนใหญในแผนดิน ผูนาํ และผูปกครองรัฐ ตั้งตนแตพระเจา
จักรพรรดิ พระมหากษัตริย ตลอดจนนักปกครองโดยทั่วไป มีหลักธรรมที่
เปนคุณสมบัติ และเปนขอปฏิบัติ ดังนี้
ก. ทรงทศพิธราชธรรม คือ มีคุณธรรมของผูปกครอง หรือ ราชธรรม
(ธรรมของพระราชา) ๑๐ ประการ ดังนี้
๑. ทาน ใหปนชวยประชา คือ บําเพ็ญตนเปนผูให โดยมุงปกครอง
หรือทํางานเพื่อใหเขาได มิใชเพื่อจะเอาจากเขา เอาใจใสอํานวยบริการ
จัดสรรความสงเคราะห อนุเคราะห ใหประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข
ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกข
และใหความสนับสนุนแกคนทําความดี
๒. ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํารวมกายและวจีทวาร
ประกอบแตการสุจริต รักษากิตติคุณ ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง และเปน
ที่เคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอที่ผูใดจะดูแคลน
๓. ปริจจาคะ บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุข
สําราญ เปนตน ตลอดจนชีวิตของตนได เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และ
ความสงบเรียบรอยของบานเมือง
๔. อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา
ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน
๕. มัททวะ ทรงความออนโยนเขาถึงคน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่ง
หยาบคายกระดางถือองค มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล
ละมุนละไม ควรไดความรักภักดี แตมิขาดยําเกรง

๒๘
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๖. ตปะ พนมัวเมาดวยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขา
มาครอบงําจิต ระงับยับยั้งขมใจได ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญ
และการปรนเปรอ มีความเปนอยูสม่ําเสมอหรืออยูอยางงายๆ สามัญ มุงมั่น
แตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาที่ใหบริบูรณ
๗. อักโกธะ ถือเหตุผลไมโกรธา คือ ไมเกรี้ยวกราด ไมวินิจฉัยความ
และกระทําการดวยอํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคือง
ขุน วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม
๘. อวิหิงสา มีอหิงสานํารมเย็น คือ ไมหลงระเริงอํานาจ ไมบีบคั้น
กดขี่ มีความกรุณา ไมหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎร
ผูใดดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง
๙. ขันติ ชํานะเข็ญดวยขันติ คือ อดทนตองานที่ตรากตรํา อดทนตอ
ความเหนื่อยยาก ถึงจะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร ก็ไมทอถอย ถึง
จะถูกยั่วถูกหยันดวยถอยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอม
ละทิ้งกิจกรณียที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม
๑๐. อวิโรธนะ มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิใหผิดจาก
ประศาสนธรรม อันถือประโยชนสุขความดีงามของรัฐและราษฎรเปนที่ตั้ง
อันใดประชาราษฎรปรารถนาโดยชอบธรรม ก็ไมขัดขืน การใดจะเปนไปโดย
ชอบธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ก็ไมขัดขวาง วางองคเปนหลัก
หนักแนนในธรรมคงที่ ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถอยคําดีรายลาภ
สักการะหรืออิฏฐารมณอนิฏฐารมณใดๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม
คือ ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไมประพฤติใหเคลื่อนคลาด
วิบัติไป
(ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖)
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๒๙

ข. บําเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ คือ ปฏิบัติหนาที่ของนักปกครองผูยิ่งใหญ
ที่เรียกวา จักรวรรดิวัตร (ธรรมเนียมหรือหนาทีป่ ระจําของจักรพรรดิ) ๕
ประการ ∗ คือ
๑. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ยึดถือความจริง ความ
ถูกตอง ความดีงาม เหตุผล หลักการ กฎกติกาที่ชอบธรรม เปนบรรทัดฐาน
เคารพธรรม เชิดชูธรรม นิยมธรรม ตั้งตนอยูในธรรม ประพฤติธรรมดวย
ตนเอง
๒. ธรรมิการักขา ใหความคุมครองโดยธรรม คือ จัดอํานวยการ
รักษาคุมครองปองกันอันชอบธรรม แกชนทุกหมูเหลาในแผนดิน คือ คน
ภายใน∗∗ ขาราชการฝายทหาร ขาราชการฝายปกครอง ขาราชการพลเรือน
นักวิชาการ และคนตางอาชีพ เชนพอคาและเกษตรกร ชาวนิคมชนบทและ
ชนชายแดน พระสงฆและบรรพชิตผูทรงศีลทรงคุณธรรม ตลอดจนสัตวเทา
สัตวปก อันควรสงวนพันธุทั้งหลาย
๓. มา อธรรมการ หามกั้นการอาธรรม คือ จัดการปองกันแกไข มิ
ใหการกระทําที่ไมเปนธรรม การเบียดเบียนขมเหง และความผิดความชั่ว
รายเดือดรอน เกิดมีขึ้นในบานเมือง ชักนําประชาชนใหตั้งมั่นในสุจริตและ
นิยมธรรม รวมทั้งจัดวางระบบที่กันคนราย ใหโอกาสคนดี
๔. ธนานุประทาน ปนทรัพยแกชนผูยากไร มิใหมีคนขัดสนยากไรใน
แผนดิน เชน จัดใหราษฎรทั้งปวงมีทางหาเลี้ยงชีพ ทํามาหากินไดโดยสุจริต
๕. ปริปุจฉา ไมขาดการสอบถามปรึกษา แสวงปญญาและความดี
งามยิ่ งขึ้ น ไป โดยมี ที่ป รึ กษาที่ ทรงวิ ช าการทรงคุ ณธรรม ผูป ระพฤติ ดี
ประพฤติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา ที่จะชวยใหเจริญปญญาและกุศลธรรม
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๓ หน้า ๘๑
หมายถึง พระมเหสี โอรส ธิดา ข้าราชการในพระองค์ หรือคนในครอบครัวและในปกครองส่วนตัวซึง่ พึง
คุม้ ครอง โดยให้การบํารุงเลี้ยงอบรมสัง่ สอน เป็ นต้น ให้อยู่สุขสงบและเคารพนับถือกัน

∗∗

๓๐
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หมั่นพบปะพระสงฆและนักปราชญ ไถถามหาความรูหาความดีงามหา
ความจริง และถกขอปญหาตางๆ อยูโดยสม่ําเสมอตามกาลอันควร เพื่อ
ซักซอมตรวจสอบตนใหเจริญกาวหนา และดําเนินกิจการในทางที่ถูกตอง
ชอบธรรม ดีงาม และเปนไปเพื่อประโยชนสุขอยางแทจริง
(ที.ปา. ๑๑/๓๕/๖๕)

ค. ประกอบราชสังคหะ คือ ทํานุบํารุงทวยราษฎร ใหประชาชาติดํารงอยู
ในเอกภาพและสามัคคี ดวยหลักธรรมที่เรียกวา ราชสังคหวัตถุ (หลักการ
สงเคราะหประชาชนของพระราชา) ๔ ประการ คือ
๑. สัสสเมธะ ฉลาดบํารุงธัญญาหาร คือ ปรีชาสามารถในนโยบายที่
จะบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร สงเสริมการเกษตรใหอุดมสมบูรณ
๒. ปุริสเมธะ ฉลาดบํารุงขาราชการ คือ ปรีชาสามารถในนโยบายที่
จะบํารุงขาราชการ ดวยการสงเสริมคนดีมีความสามารถ และจัดสวัสดิการให
ดี เปนตน
๓. สัมมาปาสะ ผูกประสานปวงประชา คือ ผดุงผสานประชาชนไว
ดว ยนโยบายส ง เสริ ม อาชี พ เช น จั ดทุ น ให คนยากจนยื ม ไปสรา งตนใน
พาณิชยกรรม หรือดําเนินกิจการตางๆ ไมใหฐานะเหลื่อมล้ําหางเหินจน
แตกแยกกัน
๔. วาชไปยะ มีวาทะดูดดื่มใจ คือ รูจักพูด รูจักชี้แจงแนะนํา รูจัก
ทั ก ทาย ไถ ถามทุ ก ข สุ ขราษฎรทุ กชั้ น แม ป ราศรัย ก็ ไ พเราะน าฟ ง ทั้ ง
ประกอบดวยเหตุผล เปนหลักฐาน มีประโยชน เปนทางแหงการสรางสรรค
แกไขปญหา เสริมความสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจดี ความเชื่อถือ และ
ความนิยมนับถือ
(สํ.ส. ๑๕/๓๕๑/๑๑๐)

ง. ละเวนอคติ นักปกครอง เมื่อปฏิบัติหนาที่ พึงเวนความลําเอียง หรือ
ความประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม ๔ ประการ
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๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา
๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว
(ที.ปา. ๑๑/๑๗๖/๑๙๖)

๓๒
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หมวดสอง

คนกับชีวติ
u

๘. คนมีชีวติ อยู่อย่างมัน่ ใจ
(ชีวิตที่เลิศล้ําสมบูรณ)

คนที่มีความมั่นใจในชีวิตของตน จนไมหวาดหวั่นพรั่นพรึงแมตอความ
ตาย ก็เพราะไดดําเนินชีวิตของตนอยูอยางดีที่สุด และไดใชชีวิตนั้นใหเกิด
คุณประโยชนคุมคากับการที่ไดเกิดมาแลวชาติหนึ่ง เรียกไดวาเปนอยูอยาง
ผูมีชัย ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต คนเชนนั้นคือผูที่ไดเขาถึง
จุดหมายแหงการมีชีวิต และดําเนินชีวิตของตนตามหลักการตอไปนี้
ก. นําชีวิตสูจุดหมาย คือ ดําเนินชีวิตใหบรรลุประโยชนที่เปนจุดหมายของ
การมีชีวิต ที่เรียกวา อัตถะ หรือ อรรถ ๓ คือ
๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชนปจจุบัน ที่
สําคัญ คือ
ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค งามสงา อายุยืนยาว
ข) มีเงินมีงาน มีทรัพยจากอาชีพสุจริต พึ่งตนไดทางเศรษฐกิจ
ค) มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เปนที่ยอมรับในสังคม
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ
ทั้งหมดนี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชหรือปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุข
โดยชอบ ทั้งแกตนและผูอื่น
๒. สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบื้องหนา
ที่เปนคุณคาของชีวิต ซึ่งใหเกิดความสุขล้ําลึกภายใน โดยเฉพาะ
ก) ความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ
ข) ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการดีงามสุจริต
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ค) ความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดเสียสละบําเพ็ญประโยชน
ง) ความแกลวกลามั่นใจ ดวยมีปญญาที่จะแกปญหานําพาชีวิตไป
จ) ความโปรงโลงมั่นใจ วาไดทํากรรมดี มีหลักประกันวิถีสูภพใหม
๓. ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง คือ การมี
ปญญารูเทาทันความจริง เขาถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทําใหจิตใจ
เปนอิสระ
ก) ไมหวั่นไหวหรือถูกครอบงําดวยความผันผวนปรวนแปรตางๆ
ข) ไมผิดหวังโศกเศราบีบคั้นจิตเพราะความยึดติดถือมั่นในสิ่งใด
ค) ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดชื่น เบิกบานใจตลอดเวลา
ง) เปนอยูและทําการดวยปญญาซึ่งมองที่เหตุปจจัย
อัตถะ ๓ ขั้นนี้ จัดแบงใหมเปน ๓ ดานดังนี้
๑. อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ ประโยชน ๓
ขั้นขางตน ซึ่งพึงทําใหเกิดขึ้นแกตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนใหลุถึง
๒. ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอื่น หรือ ประโยชนผูอื่น คือ ประโยชน ๓
ขั้นขางตน ซึ่งพึงชวยเหลือใหผูอื่นหรือเพื่อนมนุษยไดบรรลุถึง ดวยการชัก
นําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของเขาเองขึ้นไปจนเขาถึงตามลําดับ
๓. อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทั้งสองฝาย คือ
ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคม รวมทั้งภาวะและ
ปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้งทางวัตถุ เชน ปา แมน้ํา ถนนหนทาง และทาง
นามธรรม เชน ศีลธรรม วัฒนธรรม ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรคบํารุงรักษา
เพื่อเกื้อหนุนใหทั้งตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย ๓ ขั้นขางตน อยางนอย
ไมใหการแสวงประโยชนตนสงผลกระทบเสียหายตอประโยชนสุขของสวนรวม
ดังตัวอยาง พระภิกษุเมื่อปฏิบัติตามพระวินัย ยอมชวยรักษาสามัคคีแหง
สงฆ อันเปนบรรยากาศที่เกื้อหนุนใหภิกษุที่อยูรวมกันทุกรูปอยูผาสุก และ
เจริญงอกงามในการปฏิบัติ จนอาจลุถึงปรมัตถ คือประโยชนสูงสุด

(ขุ.จู. ๓๐/๗๕๕/๓๘๙)
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ข. ภายในทรงพลัง คือ มีกําลังที่เกิดจากคุณธรรมความประพฤติปฏิบัติที่
เปนหลักประกันของชีวิต ซึ่งทําใหเกิดความมั่นใจในตนเองจนไมมีความ
หวาดหวั่นกลัวภัย เรียกวา พละ (ธรรมอันเปนกําลัง) มี ๔ ประการ กลาวคือ
๑. ปญญาพละ กําลังปญญา คือ ไดศึกษา มีความรูความเขาใจ
ถูกตองชัดเจน ในเรื่องราวและกิจการที่ตนเกี่ยวของ ตลอดไปถึงสภาวะอัน
เปนธรรมดาของโลกและชีวิ ต เปนผู กระทํา การตางๆ ดวยความเข าใจ
เหตุผล และสภาพความจริง
๒. วิริยพละ กําลังความเพียร คือ เปนผูประกอบกิจทําหนาที่การ
งานตางๆ อยูตลอดเวลา ดวยความบากบั่นพยายาม ไมไดทอดทิ้งหรือยอ
หยอนทอถอย
๓. อนวัชชพละ ∗ กําลังสุจริต หรือกําลังความบริสุทธิ์ คือมีความ
ประพฤติและหนาที่การงาน สุจริตไรโทษ สะอาดบริสุทธิ์ ไมมีขอที่ใครจะ
ติเตียนได
๔. สังคหพละ กําลังการสงเคราะห คือ ไดชวยเหลือเกื้อกูล ทําตนให
เปนประโยชนแกเพื่อนมนุษย เปนสมาชิกที่มีคุณประโยชนของชุมชน
ตัวอยางเชน เปนขาราชการ พึงจําสั้นๆ วา รูงานดี ทําหนาที่ไม
บกพรอง มือสะอาด ไมขาดมนุษยสัมพันธ
(องฺ.นวก. ๒๓/๒๐๙/๓๗๖)

ค. ตั้งตนบนฐานที่มั่น ซึ่งใชเปนที่ยืนหยัดใหสามารถยึดเอาผลสําเร็จสูงสุด
อันเปนที่หมายได โดยไมเกิดความสําคัญตนผิด ไมเปดชองแกความผิดพลาด
เสียหาย และไมเกิดสิ่งมัวหมองหมักหมมทับถมตน ดวยการปฏิบัติตาม
หลักธรรมที่เรียกวา อธิษฐาน (ธรรมเปนที่มั่น) ๔ ประการ คือ

∗

แปลตามศัพท์วา่ “กําลังการกระทําทีป่ ราศจากโทษ”
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๑. ปญญา ใชปญญา คือ ดําเนินชีวิตดวยปญญา ทํากิจการตางๆ
ดวยความคิด เมื่อประสบเหตุใดๆ ก็ไมวูวามตามอารมณหรือหลงไปตามสิ่ง
ที่เยายวน ศึกษาสิ่งตางๆ ใหมีความรูชัด หยั่งเห็นเหตุผล เขาใจภาวะของสิ่ง
ทั้งหลายจนเขาถึงความจริง
๒. สัจจะ รักษาสัจจะ คือ สงวนรักษาดํารงตนมั่นในความจริงที่รูชัด
เห็นชัดดวยปญญา เริ่มแตจริงวาจา จริงในหลักการ จริงในการปฏิบัติ จนถึง
จริงปรมัตถ
๓. จาคะ เพิ่ มพูนจาคะ คือ คอยเสริ มหรือทวีความเสียสละ ให
เขมแข็งมีกําลังแรงยิ่งขึ้นอยูเสมอ เพื่อปองกันหรือทัดทานตนไวมิใหตกไป
เปนทาสของลาภสักการะและผลสําเร็จเปนตนที่ตนไดสรางขึ้น อันคอยลอ
เราเยายวน ใหเกิดความยึดติด ลําพอง และลุมหลงมัวเมา สิ่งใดเคยชินเปน
นิสัย หรือเคยยึดถือไว แตผิดพลาด ไมจริง ไมถูกตอง ก็สามารถละได
ทั้งหมดเริ่มแตสละอามิสจนถึงสละกิเลส
๔. อุปสมะ รูจักสงบใจ คือรูจักหาความสุขสงบทางจิตใจ ฝกตน ให
สามารถระงับความมัวหมองดับความขัดของวุนวายอันเกิดจากกิเลสได ทํา
จิตใจใหสงบผองใสรูจักรสแหงสันติ คนที่รูจักรสแหงความสุขอันเกิดจาก
ความสงบใจแลว ยอมจะไมหลงใหลมัวเมาในวัตถุ หรือลาภ ยศ สรรเสริญ
เปนตน โดยงาย
(ม.อุ. ๑๔/๖๘๒/๔๓๗)
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๙. คนประสบความสําเร็จ
(ชีวิตที่กาวหนาและสําเร็จ)
ผูที่ตองการดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จ ไมวาจะ
ในดานการศึกษา หรืออาชีพการงานก็ตาม พึงปฏิบัติตามหลักตอไปนี้
ก. หลักความเจริญ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะนําชีวิตไปสูความเจริญรุงเรือง
ที่เรียกวา จักร (ธรรมประดุจลอทั้งสี่ที่นํารถไปสูจุดหมาย) ซึ่งมี ๔ ขอ คือ
๑. ปฏิรูปเทสวาสะ เลือกอยูถิ่นที่เหมาะ คือ เลือกหาถิ่นที่อยู หรือ
แหลงเลาเรียนดําเนินชีวิตที่ดี ซึ่งมีบุคคลและสิ่งแวดลอมที่อํานวยแกการศึกษา
พัฒนาชีวิต การแสวงธรรมหาความรู การสรางสรรคความดีงาม และความ
เจริญกาวหนา
๒. สัปปุริสูปสสยะ เสาะเสวนาคนดี คือ รูจักเสวนาคบหา หรือรวม
หมูกับบุคคลผูรู ผูทรงคุณ และผูที่จะเกื้อกูลแกการแสวงธรรมหาความรู
ความกาวหนางอกงาม และความเจริญโดยธรรม
๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไวถูกวิถี คือ ดํารงตนมั่นอยูในธรรมและ
ทางดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ตั้งเปาหมายชีวิตและการงานใหดีงามแนชัด และ
นําตนไปถูกทางสูจุดหมาย แนวแน มั่นคง ไมพราสาย ไมไถลเชือนแช
๔. ปุพเพกตปุญญตา มีทุนดีไดเตรียมไว ทุนดีสวนหนึ่ง คือ ความมี
สติปญญา ความถนัด และรางกายดี เปนตน ที่เปนพื้นมาแตเดิม และอีก
สวนหนึ่ง คือ อาศัยพื้นเดิมเทาที่ตัวมีอยู รูจักแกไขปรับปรุงตน ศึกษาหา
ความรู สรางเสริมคุณสมบัติ ความดีงาม ฝกฝนความชํานิชํานาญเตรียมไว
กอนแตตน ซึ่งเมื่อมีเหตุตองใชก็จะเปนผูพรอมที่จะตอนรับความสําเร็จ
สามารถสรางสรรค ประโยชนสุข และกาวสูความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๑/๔๑)
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๓๗

ข. หลักความสําเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะนําไปสูความสําเร็จแหง
กิจการนั้นๆ ที่เรียกวา อิทธิบาท (ธรรมใหถึงความสําเร็จ) ซึ่งมี ๔ ขอ คือ
๑. ฉันทะ มีใจรัก คือ พอใจจะทําสิ่งนั้น และทําดวยใจรัก ตองการทํา
ใหเปนผลสําเร็จอยางดีแหงกิจหรืองานที่ทํา มิใชสักวาทําพอใหเสร็จๆ หรือ
เพียงเพราะอยากไดรางวัลหรือผลกําไร
๒. วิริยะ พากเพียรทํา คือ ขยันหมั่นประกอบ หมั่นกระทําสิ่งนั้น
ดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอดทิ้ง ไมทอถอย กาวไป
ขางหนาจนกวาจะสําเร็จ
๓. จิตตะ เอาจิตฝกใฝ คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทํา และทําสิ่งนั้นดวย
ความคิด ไมปลอยจิตใจใหฟุงซานเลื่อนลอย ใชความคิดในเรื่องนั้นบอยๆ
เสมอๆ ทํากิจหรืองานนั้นอยางอุทิศตัวอุทิศใจ
๔. วิมังสา ใชปญญาสอบสวน คือ หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรองขัดของ เปนตน
ในสิ่งที่ทํานั้น โดยรูจักทดลอง วางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปน
ตน เพื่อจัดการและดําเนินงานนั้นใหไดผลดียิ่งขึ้นไป
ตัวอยางเชน ผูทํางานทั่วๆ ไป อาจจําสั้นๆ วา รักงาน สูงาน ใสใจงาน
และทํางานดวยปญญา
(ที.ปา. ๑๑/๒๓๑/๒๓๓)

ค. หลักเผล็ดโพธิญาณ ดําเนินตามพระพุทธปฏิปทา ดวยการปฏิบัติตาม
ธรรม ๒ อยางที่เปนเหตุใหพระองคบรรลุสัมโพธิญาณ เรียกวา อุปญญาตธรรม (ธรรมที่พระพุทธเจาทรงปฏิบัติเห็นคุณประจักษกับพระองคเอง) คือ

๓๘
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๑. อสนฺตุฏตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ไมสันโดษในกุศลธรรม คือ ไมรูอิ่ม
ไมรูพอ ในการสรางสรรคความดีและสิ่งที่ดี
๒. อปฺ ปฏิวาณิต า จ ปธานสฺ มึ บําเพ็ ญเพียรไมระยอ คือ เพีย ร
พยายามกาวหนาเรื่อยไป ไมยอมถอยหลัง ไมยอมแพ ไมยอมทอถอยตอ
อุปสรรค และความเหน็ดเหนื่อยยากลําบาก
(ที.ปา. ๑๑/๒๒๗/๒๒๓)
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๓๙

๑๐. คนรูจ้ กั ทํามาหาเลี้ยงชีพ
(ชีวิตที่เปนหลักฐาน)
คนที่จะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน
เปนคนทํามาหากินที่ดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปน
ประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาที่ทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง ก็เพราะปฏิบัติ
ตามหลักธรรมตอไปนี้
ก. ขั้นหาและรักษาสมบัติ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนปจจุบนั
หรือหลั กธรรมอัน อํานวยประโยชนสุขขั้น ตน ที่เรีย กวา ทิฏ ฐธั มมิกัต ถสังวัตตนิกธรรม∗ ๔ ประการ
๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียร ใน
การปฏิบัติหนาที่การงาน และการประกอบอาชีพที่สุจริต ฝกฝนใหมีความ
ชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะ
ที่ดี จัดการและดําเนินการใหไดผลดี
๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครอง เก็บ
รักษาโภคทรัพยและผลงานที่ตนไดทําไวดวยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบ
ธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย
๓. กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเปนมิตร คือ รูจักเสวนาคบหาคน ไม
คบไมเอาอยางผูที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทาน
ผูรูผูทรงคุณ ผูมีความสามารถ ผูนาเคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแก
อาชีพการงาน

∗
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๔. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย
เปนอยูพอดีสมรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มี
ประหยัดเก็บไว
(องฺ.อฏก. ๒๓/๑๔๔/๒๘๙)

ข. ขั้นแจงจัดสรรทรัพย เมื่อหาทรัพยมาไดแลว รูจักจัดสรรทรัพยนั้น โดย
ถือหลักการแบงทรัพยเปน ๔ สวน ที่เรียกวา โภควิภาค ๔ คือ
• เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย ๑ สวน ใชจายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบํารุง
เลี้ยง และทําประโยชน
• ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย ๒ สวน ใชเปนทุนประกอบการงาน
• จตุตฺถฺจ นิธาเปยฺย อีก ๑ สวน เก็บไวัใชในคราวจําเปน
(ที.ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒)

ค. ขั้นจับจายกินใช พึงเขาใจและคํานึงไวเสมอวา การที่เพียรพยายาม
แสวงหา รักษา และครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็เพื่อจะใชใหเปนประโยชนทั้ง
แกตนและคนอื่น ถาไมใชทรัพยสมบัติใหเกิดคุณประโยชนแลว การหาและ
การมีทรัพยสมบัติก็ปราศจากคุณคา หาความหมายใดๆ มิได ดังนั้น เมื่อมี
ทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว พึงปฏิบัติตอทรัพยหนึ่งสวนแรกในขอ ข.
ตามหลัก โภคาทิยะ (ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคะ หรือเหตุผลที่อริย
สาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือครอบครองทรัพยสมบัติ) ๕ ประการ ดัง
พุทธพจนวา
อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยมาไดดวยน้ําพักน้ําแรงความขยันหมั่นเพียร
ของตน และโดยทางสุจริตชอบธรรมแลว
๑. เลี้ยงตัว เลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลาย
ใหเปนสุข
๒. บํารุงมิตรสหาย และผูรวมกิจการงานใหเปนสุข
๓. ใชปกปองรักษาสวัสดิภาพ ทําตนใหมั่นคงปลอดจากภยันตราย
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๔๑

๔. ทําพลี คือ สละเพื่อบํารุงและบูชา ๕ อยาง
(๑) ญาติพลี สงเคราะหญาติ
(๒) อติถิพลี ตอนรับแขก
(๓) ปุพพเปตพลี ทําบุญหรือสักการะอุทิศผูลวงลับ
(๔) ราชพลี บํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากร เปนตน
(๕) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทําบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชาตาม
ความเชื่อถือ
๕. อุปถัมภบํารุงพระสงฆ และเหลาบรรพชิตผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
ผูไมประมาทมัวเมา
เมื่อไดใชโภคทรัพยทําประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็
สบายใจไดวา ไดใชโภคะนั้นใหเปนประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลว ถึงโภคะ
เพิ่มขึ้น ก็สบายใจ เชนเดียวกัน เปนอันไมตองเดือดรอนใจในทั้งสองกรณี
(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๔๑/๔๘)

การใชจายใน ๕ ขอนี้ ทานมุงแจกแจงรายการที่พึงจาย ใหรูวาควรใช
ทรัพยทําอะไรบาง มิใชหมายความวาใหแบงสวนเทากันไปทุกขอ นอกจากนั้น
ทานมุงกลาวเฉพาะรายการที่พึงจายเปนประจําสําหรับคนทั่วไป แตถา
ผูใดสามารถ ก็ควรบําเพ็ญประโยชนใหมากขึ้นไปอีก ตามหลัก สังคหวัตถุ
(ในบทที่ ๔) เปนตน
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๑๑. คนครองเรือนที่เลิศลํ้า
(ชีวิตบานที่สมบูรณ)
คนที่จะเรียกไดวาประสบความสําเร็จในการครองเรือน เปนคฤหัสถ
หรือชาวบานที่ดี นาเคารพนับถือเปนแบบฉบับ ควรถือเปนตัวอยาง จะตอง
วัดดวยหลักเกณฑ ดังนี้
ก. มีความสุขสี่ประการ คือ ความสุขอันชอบธรรมที่ผูครองเรือนควรมี หรือ
ความสุขที่ชาวบานควรพยายามทําใหเกิดขึ้นแกตนอยูเสมอ เรียกสั้นๆ วา
สุขของคฤหัสถ (กามโภคีสุข) ๔ คือ
๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มและอุน
ใจวา ตนมีโภคทรัพย ที่ไดมาดวยน้ําพักน้ําแรงความขยันหมั่นเพียรของตน
และโดยทางชอบธรรม
๒. โภคสุข สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจวา
ตนไดใชทรัพยที่ไดมาโดยชอบนั้น เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผูที่ควรเลี้ยง
และบําเพ็ญคุณประโยชน
๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ
วา ตนเปนไท ไมมีหนี้สินติดคางใคร
๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ ความภูมิใจ
เอิบอิ่มใจวา ตนมีความประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใครติเตียนไมได
ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ∗
บรรดาสุข ๔ อยางนี้ อนวัชชสุขมีคามากที่สุด
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๒/๙๑)
∗
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๔๓

ข. เปนชาวบานแบบฉบับ คนครองเรือน แยกไดเปนหลายประเภท จัดเปน
ขั้นๆ ไดตั้งแตรายไปถึงดี และที่ดีก็มีหลายระดับ คฤหัสถที่ดี นาเคารพ
นับถือแทจริง คือประเภทที่ ๑๐ ใน ชาวบาน ๑๐ ประเภทตอไปนี้
กลุมที่ ๑ หาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม
๑. ไดทรัพยมาแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ทั้งไมเผื่อแผแบงปนและไม
ใชทรัพยนั้นทําความดี (เสียทั้ง ๓ สวน)
๒. ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข แตไมเผื่อแผแบงปนและไมใช
ทรัพยนั้นทําความดี (เสีย ๒ สวน ดี ๑ สวน)
๓. ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุขดวย เผื่อแผแบงปนและใช
ทรัพยนั้นทําความดีดวย (เสีย ๑ สวน ดี ๒ สวน)
กลุมที่ ๒ หาชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง
๔. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๑ (เสีย ๓ ดี ๑)
๕. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๒ (เสีย ๒ ดี ๒)
๖. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๓ (เสีย ๑ ดี ๓)
กลุมที่ ๓ หาโดยชอบธรรม
๗. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๑ (เสีย ๒ ดี ๑)
๘. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๒ (เสีย ๑ ดี ๒)
๙. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๓ แตยังติด ยังมัวเมา หมกมุน กินใช
ทรัพยสมบัติ โดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมีปญญาที่จะทําตนใหเปนอิสระ
เปนนายเหนือโภคทรัพยได (เสีย ๑ ดี ๓)
พวกพิเศษ ผูที่แสวงหาชอบธรรม และใชอยางมีสติสัมปชัญญะ มีจิตใจ
เปนอิสระ มีลักษณะดังนี้
๑๐. แสวงหาทรัพยโดยทางชอบธรรม; ไดมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข;
เผื่อแผแบงปน และใชทรัพยนั้นทําความดี; ไมลุมหลง ไมหมกมุนมัวเมา กิน
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ใช ทรัพยสมบัติโดยรูเทาทัน เห็นคุณโทษ ทางดีทางเสียของมัน มีปญญา
ทําตนใหเปนอิสระหลุดพน เปนนายเหนือโภคทรัพย
ประเภทที่ ๑๐ นี้ พระพุทธเจาสรรเสริญวาเปนผูเลิศ ประเสริฐ สูงสุด
ควรชมทั้ง ๔ สถาน คือ เปนคฤหัสถแบบฉบับที่นาเคารพนับถือ
(องฺ.ทสก. ๒๔/๙๑/๑๘๘)

ค. กํากับชีวิตดวยธรรมสี่ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับการครองชีวิต
ของคฤหัสถ ที่เรียกวา ฆราวาสธรรม∗ ๔ ประการ ดังนี้
๑. สัจจะ ความจริง คือ ดํารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูด
จริง ทําจริง จะทําอะไรก็ใหเปนที่เชื่อถือไววางใจได
๒. ทมะ ฝกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได รูจักปรับตัว และแกไข
ปรับปรุงตนใหกาวหนาดีงามยิ่งขึ้นอยูเสมอ
๓. ขันติ อดทน คือ มุงหนาทําหนาที่การงานดวยความขยันหมัน่ เพียร
เขมแข็งอดทน ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย
๔. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ เอื้อเฟอ ชอบชวยเหลือเกื้อกูล บําเพ็ญ
ประโยชน สละโลภ ละทิฐิมานะได รวมงานกับคนอื่นได ไมใจแคบเห็นแก
ตัวหรือเอาแตใจตน
(ขุ.สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑)

ง. รับผิดชอบชีวิตที่เกี่ยวของ คือ มีความสัมพันธอันดีงามอบอุนเปนสุข
ภายในครอบครัว ตลอดถึงญาติมิตร ผูรวมงาน และคนที่พึ่งพาอาศัยอยูใน
ปกครองทั้ งหมด โดยทําหน าที่มิใชเพีย งนําประโยชนทางวัตถุมาใหเขา
อยางเดียว แตนาํ ประโยชนสุขทางจิตใจมาใหดวย โดยประพฤติตนเปน
ตัวอยาง ชวยชักจูงใหคนในครอบครัวและผูเกี่ยวของใกลชิดทั้งหลายเจริญ
งอกงามขึ้นดวยคุณธรรมที่เรียกวา อารยวัฒิ ทั้ง ๕ ดังตอไปนี้
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๖ หน้า ๘๑
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๑. งอกงามดวยศรัทธา คือ ใหมีความเชื่อความมั่นใจในพระรัตนตรัย
และในการที่จะทําความดี มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
๒. งอกงามดวยศีล คือ ใหมีความประพฤติดีงาม สุจริต รูจักเลี้ยง
ชีวิต มีวินัย และมีกิริยามารยาทอันงาม
๓. งอกงามดวยสุตะ คือ ใหมีความรูจากการเลาเรียนสดับฟง โดย
แนะนําหรือขวนขวายใหศึกษาหาความรูที่จะฟนฟูปรับปรุงชีวิตจิตใจ
๔. งอกงามดวยจาคะ คือ ใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจตอกัน
และพอใจทําประโยชนแกเพื่อนมนุษย
๕. งอกงามดวยปญญา คือ ใหมีความรูคิด เขาใจเหตุผล รูดี รูชั่ว
รูคุณ โทษ ประโยชนมิใชประโยชน มองสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง มีวิจารณญาณ
รูจักใชปญญาพิจารณาเหตุปจจัย แกไขปญหา และจัดทําดําเนินการตางๆ
ใหไดผลดี
(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๔๐/๔๗)

จ. ครองตนเปนพลเมืองทีด่ ี นําชีวิตและครอบครัวของตนไปสูความเจริญ
สงบสุข และเปนพลเมืองที่สรางสรรคสังคม โดยประพฤติ ดังนี้
๑. น สาธารณทารสฺส ไมคบชูสูหามัวหมกมุนในทางเพศ
๒. น ภฺุเช สาธุเมกโก ไมใจแคบเสพสิ่งเลิศรสผูเดียว
๓. น เสเว โลกายติกํ ไมพราเวลาถกถอยที่เลื่อนลอยไรสาระ
๔. สีลวา ประพฤติดี มีวินัย ตั้งอยูในศีล ๕
๕. วตฺตสมฺปนฺโน ปฏิบัติกิจหนาที่สม่ําเสมอโดยสมบูรณ
๖. อปฺปมตฺโต ไมประมาท กระตือรือรนทุกเวลา
๗. วิจกฺขโณ มีวิจารณญาณ ทําการโดยใชปญญา
๘. นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ สุภาพ ไมดื้อกระดาง ยินดีรับฟงผูอื่น
๙. สุรโต เสงี่ยมงาม รักความประณีตสะอาดเรียบรอย
๑๐. สขิโล มุทุ พูดจานาฟง ทั้งใจกายก็ออนโยน ไมหยาบคาย
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๑๑. สงฺคเหตา จ มิตฺตานํ มีน้ําใจเอื้อสงเคราะหตอมิตรสหาย
๑๒. สํวิภาคี เผื่อแผแบงปน ชวยเหลือคนทั่วไป
๑๓. วิธานวา รูจักจัดการงานใหเรียบรอยและไดผลดี
๑๔. ตปฺเปยฺย บํารุงพระสงฆทรงความรู ผูทรงศีลทรงธรรม
๑๕. ธมฺมกาโม ใครธรรม รักความสุจริต
๑๖. สุตาธโร อานมากฟงมาก รูวิชาของตนเชี่ยวชาญ
๑๗. ปริปุจฺฉโก ชอบสอบถามคนควา ใฝหาความรูยิ่งขึ้นไป
(ขุ.ชา. ๒๘/๙๔๙/๓๓๒)

ธรรมนูญชีวติ

๔๗

๑๒. คนไม่หลงโลก
(ชีวิตที่ไมถลําพลาด)
บุคคลที่ไมประมาทมัวเมาจนตกเปนทาสของโลกและชีวิต อยางที่
เรียกไดวา หลงโลก เมาชีวิต ก็เพราะมีสติ รูจักมอง รูจักพิจารณา รูจัก
วางตัววางใจตอความจริงตางๆ อันมีประจําอยูกับโลกและชีวิตเปนคติธรรมดา
ดังนี้
ก. รูทันโลกธรรม คือ รูจักพิจารณา รูเทาทัน ตั้งสติใหถูกตองตอสภาวะอัน
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในชีวิตที่อยูทามกลางโลก ซึ่งเรียกวา โลกธรรม (ธรรมดาของโลกหรือความเปนไปตามคติธรรมดา ซึ่งหมุนเวียนมา
หาชาวโลก 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 จัดเปน ๒ ฝาย คือ ที่ชื่นชมนาปรารถนานาชอบใจ คน
ทั่วไปอยากได เรียกวา อิฏฐารมณ พวกหนึ่ง ที่ขมขื่น ไมนาปรารถนา ไมนา
พอใจ คนทั่วไปเกลียดกลัว เรียกวา อนิฏฐารมณ พวกหนึ่ง แตจะชอบใจ
อยากไดหรือไมก็ตาม โลกธรรมเหลานี้ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดแกทุกคน ทั้งแก
ปุถุชนผูไมมีการศึกษา และแกอริยสาวกผูมีการศึกษา จะแตกตางกัน ก็แต
การวางใจและการปฏิบัติตนตอสิ่งเหลานี้ กลาวคือ
๑. ปุถุชนผูไมมีการศึกษา ไมรูจักฝกอบรมตน ยอมไมเขาใจ ไม
รูเทาทันตามความเปนจริง ลุมหลงลืมตน ยินดียินราย คราวไดก็หลงใหลมัว
เมา หรือลําพองจนเหลิงลอย คราวเสียก็หงอยละเหี่ยหมดกําลังหรือถึงกับ
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คลุมคลั่งไป ปลอยใหโลกธรรมเขาครอบงําย่ํายีจิต ฟูยุบเรื่อยไป ไมพนจาก
ทุกขโศก
๒. สวนผูมีการศึกษา เปนอริยสาวก รูจักพิจารณารูเทาทันตาม
ความเปนจริงวา สิ่งเหลานี้ ไมวาอยางไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแกตน ลวนไมเที่ยง
ไมคงทน ไมสมบูรณ มีความแปรปรวนไดเปนธรรมดา จึงไมหลงใหลมัวเมา
เคลิ้มไปตามอิฏฐารมณ ไมขุนมัวหมนหมองคลุมคลั่งไปในเพราะอนิฏฐารมณ
มีสติดํารงอยูได วางตัววางใจพอดี ไมเหลิงในสุขและไมถูกทุกขทวมทับ
ยิ่งกวานั้น อริยสาวกอาจใชโลกธรรมเหลานั้นใหเปนประโยชน เชน
ใชอนิฏฐารมณเปนบทเรียน บททดสอบ หรือเปนแบบฝกหัดในการพัฒนา
ตน และใชอิฏฐารมณเปนโอกาสหรือเปนอุปกรณในการสรางสรรคความดี
งามและบําเพ็ญคุณประโยชนใหยิ่งขึ้นไป
(องฺ.อฏก. ๒๓/๙๖/๑๕๙)

ข. ไมมองขามเทวทูต คือ รูจักมอง รูจักพิจารณาสภาวะที่ปรากฏอยูเสมอ
ในหมูมนุษย อันเปนสัญญาณเตือนใจใหระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต ที่ไม
ควรลุมหลงมัวเมา ซึ่งเรียกวา เทวทูต (สื่อแจงขาวของยมเทพ หรือตัวแทน
ของพญายม) ๕ อยาง คือ
๑. เด็กออน วาคนเราทุกคนเกิดมา ก็อยางนี้ เพียงเทานี้
๒. คนแก วาทุกคน หากมีชีวิตอยูไดนาน ก็ตองประสบภาวะเชนนี้
๓. คนเจ็บ วาภาวะเชนนี้ เราทุกคนอาจประสบไดดวยกันทั้งนั้น
๔. คนตองโทษ วากรรมชั่วนั้น ไมตองพูดถึงตายไป แมในบัดนี้ก็มีผล
เดือดรอนเปนทุกข
๕. คนตาย วาภาวะเชนนี้ เราทุกคนตองไดพบ ไมมีใครพน และ
กําหนดไมไดวา ที่ไหน เมื่อใด
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มองเห็นสภาพเชนนี้เมื่อใด เชน เมื่อผานเขาไปในสุสาน ทัณฑสถาน
และโรงพยาบาลเปนตน ก็มิใหมีใจหดหูหรือหวาดกลัว แตใหมีสติ รูจักใช
ปญญาพิจารณา จะไดเกิดความสังเวช เรงขวนขวายประกอบแตกัลยาณ
กรรม คือ การกระทําที่ดีงาม ดําเนินชีวิตดวยความไมมัวเมา ไมประมาท
(ม.อุ. ๑๔/๕๐๗/๓๓๕)

ค. คํานึงสูตรแหงชีวิต แมไมใชเวลาที่มองเห็นเทวทูต ก็ควรพิจารณาอยู
เสมอ ตามหลักที่เรียกวา อภิณหปจจเวกขณ (สิ่งที่ทุกคน ไมวาหญิง ไมวา
ชาย ไมวาชาวบาน ไมวาชาววัด ควรหัดพิจารณาเนืองๆ) ซึ่งมีอยู ๕
ประการ คือ
๑. ชราธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา
ไมลวงพนความแกไปได
๒. พยาธิธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความเจ็บปวยไขเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บปวยไปได
๓. มรณธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา
ไมลวงพนความตายไปได
๔. ปยวินาภาวตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจักตองประสบความ
พลัดพราก ทั้งจากคนและของที่รักที่ชอบใจไปทั้งสิ้น
๕. กัมมัสสกตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เรา
ทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักตองเปนทายาทของกรรมนั้น
เมื่อพิจารณาอยูเสมออยางนี้ ก็จะชวยปองกันความมัวเมา ในความ
เปนหนุมสาว ในทรัพยสมบัติ และในชีวติ เปนตน บรรเทาความลุมหลง
ความถือมั่นยึดติด และปองกันการทําความทุจริต ทําใหเรงขวนขวายทําแต
สิ่งที่ดีงามเปนประโยชน
(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๕๗/๘๑)
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หมวดสาม

คนกับคน
u

๑๓. คนร่วมชีวิต
(คูครองที่ดี)
คูครองที่ดี ที่จะเปนคูรวมชีวิตกันได นอกจากกามคุณแลว ควรมี
คุณสมบัติ และประพฤติตามขอปฏิบัติ ดังนี้
ก. คูสรางคูสม มีหลักธรรมของคูชีวิต ที่จะทําใหคูสมรสมีชีวิตสอดคลอง
กลมกลืนกัน เปนพื้นฐานอันมั่นคงที่จะทําใหอยูครองกันไดยืดยาว เรียกวา
สมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ
๑. สมสัทธา มีศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนา สิ่งเคารพ
บูชา แนวความคิดความเชื่อถือ หรือหลักการตางๆ ตลอดจนแนวความ
สนใจอยางเดียวกัน หนักแนนเสมอกัน หรือปรับเขาหากัน ลงกันได
๒. สมสีลา มีศีลสมกัน มีความประพฤติ ศีลธรรม จรรยา มารยาท
พื้นฐานการอบรม พอเหมาะสอดคลอง ไปกันได
๓. สมจาคา มีจาคะสมกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความโอบออมอารี
ความมีใจกวาง ความเสียสละ ความพรอมที่จะชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น พอ
กลมกลืนกัน ไมขัดแยงบีบคั้นกัน
๔. สมปญญา มีปญญาสมกัน รูเหตุรูผล เขาใจกัน อยางนอยพูดกัน
รูเรื่อง
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๘๐)

ข. คูชื่นชมคูระกํา หรือ คูบุญคูกรรม คือ คูครองที่มีคุณธรรม ลักษณะนิสัย
ความประพฤติปฏิบัติ การแสดงออกตอกัน ที่ทําใหเกื้อกูลกันหรือถูกกัน ก็

ธรรมนูญชีวติ

๕๑

มี ตองยอมทนกันหรืออยูกันอยางขมขื่น ก็มี ในกรณีนี้ ทานแสดง ภรรยา
ประเภทตางๆ ไว ๗ ประเภท คือ
๑. วธกาภริยา ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต คือ ภรรยาที่มิไดอยูกินดวย
ความพอใจ ดูหมิ่น และคิดทําลายสามี
๒. โจรีภริยา ภรรยาเยี่ยงโจร คือ ภรรยาชนิดที่ลางผลาญทรัพย
สมบัติ
๓. อัยยาภริยา ภรรยาเยี่ยงนาย คือ ภรรยาที่เกียจคราน ไมใสใจการ
งาน ปากราย หยาบคาย ชอบขมสามี
๔. มาตาภริยา ภรรยาเยี่ยงมารดา คือ ภรรยาที่หวังดีเสมอ คอย
หวงใย เอาใจใส สามีหาทรัพยมาไดก็เอาใจใสคอยประหยัดรักษา
๕. ภคินีภริยา ภรรยาเยี่ยงนองสาว คือ ภรรยาผูเคารพรักสามี ดังนอง
รักพี่ มีใจออนโยน รูจักเกรงใจ มักคลอยตามสามี
๖. สขีภริยา ภรรยาเยี่ยงสหาย คือ ภรรยาที่เปนเหมือนเพื่อน มีจิต
ภักดี เวลาพบสามีก็ราเริงยินดี วางตัวดี ประพฤติดี มีกิริยามารยาทงาม
เปนคูคิดคูใจ
๗. ทาสีภริยา ภรรยาเยี่ยงนางทาสี คือ ภรรยาที่ยอมอยูใตอํานาจ
สามี ถูกสามีตะคอกตบตี ก็อดทน ไมแสดงความโกรธตอบ
(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๐/๙๒)

ทานสอนใหภรรยาสํารวจตนวา ที่เปนอยู ตนเปนภรรยาประเภทไหน
ถาจะใหดี ควรเปนภรรยาประเภทใด สําหรับชายอาจใชเปนหลักสํารวจ
อุปนิสัยของตนวาควรแกหญิงประเภทใดเปนคูครอง และสํารวจหญิงที่จะ
เปนคูครองวาเหมาะกับอุปนิสัยตนหรือไม
แมสามีก็ยอมมีหลายประเภท พึงเทียบเอาจากภรรยาประเภทตางๆ
เหลานั้น

๕๒
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ค. คูศีลธรรมคูความดี เอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือน คือ ฆราวาสธรรม∗ ๔ ประการมาใชตอกันในบานดวย ดังนี้
๑. สัจจะ ความจริง คือ ซื่อสัตยตอกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริง
ในการกระทํา
๒. ทมะ ฝ ก ตน คื อ รู จั ก ควบคุ ม จิ ต ใจ ฝ ก หั ด ดั ด นิ สั ย แก ไ ข
ขอบกพรองขอขัดแยง ปรับตัวปรับใจเขาหากัน และปรับปรุงตนใหดีงาม
ยิ่งขึ้นไป
๓. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม ทนตอความ
ลวงล้ําก้ําเกินกัน และรวมกันอดทนตอความเหนื่อยยากลําบากตรากตรํา
ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน
๔. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ สามารถเสียสละความสุขสําราญ
ความพอใจสวนตนเพื่อคูครองได เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยาม
เจ็บไข เปนตน ตลอดจนมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของคูครอง
ไมใจแคบ
(สํ.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖)

ง. คูถูกหนาที่ตอกัน สงเคราะห อนุเคราะหกัน ตามหลักปฏิบัติในทิศ ๖ ขอ
ที่วาดวย ทิศเบื้องหลัง ∗∗ คือ
สามีปฏิบัติตอภรรยา โดย
๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา
๒. ไมดูหมิ่น
๓. ไมนอกใจ
๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๖ หน้า ๘๑
ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๘ หน้า ๘๑

∗∗
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๕๓

ภรรยาอนุเคราะหสามี โดย
๑. จัดงานบานใหเรียบรอย
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
๓. ไมนอกใจ
๔. รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได
๕. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง
(ที.ปา. ๑๑/๒๐๑/๒๐๔)

จ. พอบานเห็นใจภรรยา สตรีมีความทุกขจําเพาะตัวอีกสวนหนึ่ง ตางหาก
จากผูชาย ซึ่งสามีพึงเขาใจ และพึงปฏิบัติดวยความเอาใจใส เห็นอกเห็นใจ
คือ
๑. ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีทั้งที่ยังเปนเด็ก
สาว สามีควรใหความอบอุนใจ
๒. ผูหญิงมีระดู ซึ่งบางคราวกอปญหาใหเกิดความแปรปรวนทั้งใจกาย
ฝายชายควรเขาใจ
๓. ผูหญิงมีครรภ ซึ่งยามนั้นตองการความเอาใจใสบํารุงกายใจเปน
พิเศษ
๔. ผูหญิงคลอดบุตร ซึ่งเปนคราวเจ็บปวดทุกขแสนสาหัส และเสี่ยง
ชีวิตมาก สามีควรใสใจเหมือนเปนทุกขของตน
๕. ผูหญิงตองคอยปรนเปรอเอาใจฝายชาย ฝายชายไมควรเอาแตใจ
ตัว พึงซาบซึ้งในความเอื้อเฟอและมีน้ําใจตอบแทน
(นัย สํ.สฬ. ๑๘/๔๖๒/๒๙๗)

๕๔
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๑๔. คนรับผิดชอบตระกูล
(หัวหนาครอบครัวที่ดี)
ผูที่เปนหัวหนาครอบครัว นอกจากปฏิบัติตามหลักธรรมอื่นๆ ที่กลาว
มาขางตน เชน เปนคนที่รูจักทํามาหาเลี้ยงชีพเปนตนแลว พึงปฏิบัติตาม
หลักธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอวงศตระกูลบางอยาง ตอไปนี้
ก. รักษาตระกูลใหคงอยู โดยปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับดํารงความมั่งคั่ง
ของตระกูลใหยั่งยืน หรือเหตุที่ทําใหตระกูลมั่งคั่งตั้งอยูไดนาน เรียกวา กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ อยาง คือ
๑. นัฏฐคเวสนา ของหายของหมด รูจักหามาไว
๒. ชิณณปฏิสังขรณา ของเกาของชํารุด รูจักบูรณะซอมแซม
๓. ปริมิตปานโภชนา รูจักประมาณในการกิน การใช
๔. อธิปจจสีลวันตสถาปนา ตั้งหญิงหรือชายมีศีลธรรมเปนพอบาน
แมเรือน
(องฺ.จุตกฺก. ๒๑/๒๕๙/๓๓๗)

ข. บูชาคนที่เหมือนไฟ บุคคลตอไปนี้เปรียบเหมือนไฟ ถาปฏิบัติถูกตอง
ยอมเกิดคุณมาก แตถาปฏิบัติผิดอาจเกิดโทษรายแรง เปนเหมือนไฟเผา
ผลาญตัว จึงควรปฏิบัติดุจพวกนับถือการบูชาไฟในสมัยโบราณ บําเรอไฟที่
ตนบูชาดวยความเอาใจใสระมัดระวังตั้งใจทําใหถูกตอง เพราะมีความเคารพ
ยําเกรง เรียกวา อัคคิปาริจริยา (ไฟที่ควรบํารุง หรือบุคคลที่ควรบูชาดวย
การใสใจบํารุงเลี้ยง และใหความเคารพนับถือตามควรแกฐานะ ดุจไฟบูชา
ของผูบูชาไฟ) มี ๓ อยาง คือ
๑. อาหุไนยัคคิ ไฟที่ควรแกของคํานับ ไดแกบิดามารดา
๒. คหปตัคคิ ไฟประจําตัวเจาบาน ไดแกบุตร ภรรยา และคนใน
ปกครอง
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๕๕

๓. ทักขิไณยัคคิ ไฟทักขิไณย ไดแกบรรพชิต หรือพระภิกษุสงฆผู
ทรงศีล ซึ่งทําหนาที่สั่งสอน ผดุงธรรม ที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไมประมาท
มัวเมา

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๙)

ค. ใสใจบุตรธิดา ในฐานะที่เปนบิดามารดา พึงรูจัก บุตร ๓ ประเภท และ
ใหการศึกษาอบรมใหเปนบุตรชนิดที่ดีที่สุด คือ
๑. อภิชาตบุตร บุตรที่ยิ่งกวาบิดามารดา ดีเลิศกวาพอแม
๒. อนุชาตบุตร บุตรที่ตามเยี่ยงบิดามารดา เสมอดวยพอแม
๓. อวชาตบุตร บุตรที่ต่ําลงกวาบิดามารดา เสื่อมทรามทําลายวงศ
ตระกูล

(ขุ.อิติ. ๒๕/๒๕๒/๒๗๙)

ง. ทําหนาที่ผูมากอน คือ พึงอนุเคราะหบุตรธิดาตามหลักปฏิบัติในฐานะที่
บิดามารดาเปนเสมือน ทิศเบื้องหนา ∗ ดังนี้
๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝกอบรมใหตั้งอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. เปนธุระในเรื่องจะมีคูครองที่สมควร
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเมื่อถึงโอกาส

(ที.ปา. ๑๑/๑๙๘/๒๐๒)

จ. เปนราษฎรที่มีคุณภาพ ครอบครัวเปนหนวยสังคมพื้นฐาน ที่จะเปน
สวนประกอบชวยใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองมั่นคง ดังนั้น หัวหนาครอบครัว
ที่ดี พึงเปนราษฎรที่ดีของรัฐดวย โดยครองตนเปนพลเมืองที่ดีตามหลัก
ปฏิบัติในบทที่ ๑๑ ขอ จ.
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๘ หน้า ๘๑

๕๖
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๑๕. คนสืบตระกูล
(ทายาทที่ดี)
ผูเปนทายาท นอกจากจะรับทรัพยสมบัติและวงศตระกูลมารักษา
สืบตอแลว จะตองรับเอาหนาที่และคุณธรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการรักษา
วงศตระกูล มาปฏิบัติสืบตอไปดวย แตในเบื้องตน ในฐานะที่เปนทายาทที่ดี
พึงปฏิบัติตามหลักธรรมตอไปนี้
ก. เปดประตูสูความเจริญกาวหนา ดําเนินตามหลักธรรมที่เปนทวารแหง
ประโยชนสุข หรือขอปฏิบัติที่เปนดุจประตูชัยอันเปดออกไปสูความเจริญ
กาวหนาของชีวิต ที่เรียกวา วัฒนมุข ๖ ∗ ประการ ตอไปนี้
๑. อาโรคยะ รักษาสุขภาพดี มีลาภอันประเสริฐ คือความไรโรคทั้ง
จิตและกาย
๒. ศี ล มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ประพฤติ ดี มี ม รรยาทงาม ไม ก อ ความ
เดือดรอนแกสังคม
๓. พุทธานุมัต ไดคนดีเปนแบบอยาง ศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอยางของ
มหาบุรุษพุทธชน
๔. สุตะ ตั้งใจเรียนใหรูจริง เลาเรียนคนควาใหรูเชี่ยวชาญ ใฝสดับ
เหตุการณใหรูเทาทัน
๕. ธรรมานุวัติ ทําแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม ดํารงมั่นในสุจริต ทั้งชีวิต
และงานดําเนินตามธรรม
๖. อลีนตา มีความขยันหมั่นเพียร มีกําลังใจแข็งกลา ไมทอถอย
เฉื่อยชา เพียรกาวหนาเรื่อยไป
(ขุ.ชา. ๒๗/๘๔/๒๗)
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๗ หน้า ๘๑
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๕๗

ข. ปดชองทางที่เขามาของความเสื่อม หลีกเวนความประพฤติท่ีเปน
ชองทางของความเสื่อมความพินาศ ซึ่งจะเปนเหตุใหโภคทรัพยยอยยับไป
ที่เรียกวา อบายมุข ๖ ประการ คือ
๑. ติดสุรายาเมา ซึ่งมีโทษ ๖
๑) ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ
๒) กอการทะเลาะวิวาท
๓) ทําลายสุขภาพ
๔) เสื่อมเกียรติเสียชื่อเสียง
๕) ทําใหแสดงดาน ไมรูจักอาย
๖) ทอนกําลังปญญา
๒. เอาแตเที่ยวกลางคืน ซึ่งมีโทษ ๖
๑) เปนการไมรักษาตัว
๒) เปนการไมรักษาลูกเมีย
๓) เปนการไมรักษาทรัพยสมบัติ
๔) เปนที่ระแวงสงสัย
๕) เปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือ
๖) เปนทางมาของเรื่องเดือดรอนเปนอันมาก
๓. จองจะดูการเลน ซึ่งมีโทษ ทําใหการงานเสื่อมเสีย เพราะใจกังวล
คอยคิดจอง และเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้นๆ เชน เตนรําที่ไหน ขับรอง ดนตรี
ที่ไหน ไปที่นั่น
๔. ไมเวนการพนัน ซึ่งมีโทษ ๖
๑) เมื่อชนะ ยอมกอเวร
๒) เมื่อแพ ก็เสียดายทรัพยที่เสียไป
๓) ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ
๔) เขาที่ประชุม เขาไมเชื่อถือถอยคํา
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๕) เปนที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง
๖) ไมเปนที่พึงประสงคของผูจะหาคูครองใหลูกของเขา เพราะ
เห็นวาจะเลี้ยงลูกเมียไมไหว
๕. มั่วสุมมิตรชั่ว ซึ่งมีโทษทําใหกลายไปเปนคนชั่วอยางคนที่ตนคบ
ทั้ง ๖ ประเภท คือ ไดเพื่อนที่ชักนําใหกลายเปนนักการพนัน นักเลงผูหญิง
นักเลงเหลา นักลวงของปลอม นักหลอกนักตม และนักเลงหัวไม
๖. มัวแตเกียจคราน ซึ่งมีโทษ ทําใหยกเหตุตางๆ เปนขออาง ผัด
เพี้ยน ไมทําการงาน โภคะใหมก็ไมเกิด โภคะที่มีอยูก็หมดสิ้นไป คือ ใหอาง
ไปทั้ง ๖ กรณี วา หนาวนัก รอนนัก เย็นไปแลว ยังเชานัก หิวนัก อิ่มนัก
แลวไมทําการงาน

(ที.ปา. ๑๑/๑๗๙/๑๙๖)

ค. เชื่อมสายสัมพันธกับบุรพการี คือ ในฐานะที่เปนบุตรธิดา พึงเคารพ
บิดามารดา ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องหนา ∗ ดังนี้
๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน
(ที.ปา. ๑๑/๑๙๙/๒๐๒)

ง. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา พระพุทธเจาตรัสวา ลูกๆ คือเด็ก
ทั้งหลาย เปนฐานรองรับมนุษยชาติ ลูกในครอบครัวคือเด็กในสังคม ควร
ไดรับการฝกอบรมใหเปนผูมีคุณสมบัติที่เปนตนทุนในตัว ซึ่งจะทําใหพรอม
ที่จะกาวหนาไปในการศึกษาพัฒนาชีวิตของตน และเปนสมาชิกที่มีคุณคา
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๘ หน้า ๘๑
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๕๙

ของสังคม ดวยการปลูกฝงคุณสมบัติที่เรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตที่
ดีงาม หรือ รุงอรุณของการศึกษา ๗ ประการ ดังนี้
๑. แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี
๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต
๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค
๔. มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได
๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล
๖. ตั้งตนอยูในความไมประมาท
๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง
ดูคําอธิบายใน หมวดนํา คนกับความเปนคน ๑. คนผูเปนสัตว
ประเสริฐ

๖๐
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๑๖. คนที่จะคบหา
(มิตรแท–มิตรเทียม)
การคบเพื่อนเปนสิ่งสําคัญ มีผลตอความเจริญกาวหนาและความเสื่อม
ของชีวิตอยางมาก จึงควรทราบหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องมิตรที่เปนขอสําคัญๆ
ไว ในที่นี้จะแสดงเรื่องคนที่ควรคบ คนที่ไมควรคบ และหลักปฏิบัติตอกัน
ระหวางมิตรสหาย ดังตอไปนี้
ก. มิตรเทียม พึงรูจักมิตรเทียม หรือศัตรูผูมาในรางของมิตร (มิตรปฏิรูปก)
๔ ประเภท ดังนี้
๑. คนปอกลอก ขนเอาของเพื่อนไปฝายเดียว (หรชน∗) มีลักษณะ ๔
๑) คิดเอาแตไดฝายเดียว
๒) ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
๓) ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน
๔) คบเพื่อน เพราะเห็นแกประโยชน
๒. คนดีแตพูด (วจีบรม) มีลักษณะ ๔
๑) ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย
๒) ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
๓) สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได
๔) เมื่อเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ
๓. คนหัวประจบ (อนุปยภาณี) มีลักษณะ ๔
๑) จะทําชั่วก็เออออ
๒) จะทําดีก็เออออ
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๙ หน้า ๘๒
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๓) ตอหนาสรรเสริญ
๔) ลับหลังนินทา
๔. คนชวนฉิบหาย (อปายสหาย) มีลักษณะ ๔
๑) คอยเปนเพื่อนดื่มน้ําเมา
๒) คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
๓) คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการละเลน
๔) คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน
ข. มิตรแท พึงรูจักมิตรแท หรือมิตรดวยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ ประเภท
ดังนี้
๑. มิตรอุปการะ (อุปการก) มีลักษณะ ๔
๑) เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน
๒) เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
๓) เมื่อมีภัย เปนที่พึ่งพํานักได
๔) มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก
๒. มิตรรวมสุขรวมทุกข (สมานสุขทุกข) มีลักษณะ ๔
๑) บอกความลับแกเพื่อน
๒) รักษาความลับของเพื่อน
๓) มีภัยอันตรายไมละทิ้ง
๔) แมชีวิตก็สละใหได
๓. มิตรแนะนําประโยชน (อัตถักขายี) มีลักษณะ ๔
๑) จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว
๒) แนะนําสนับสนุนใหตั้งอยูในความดี
๓) ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง
๔) บอกทางสุขทางสวรรคให
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๔. มิตรมีใจรัก (อนุกัมป ∗) มีลักษณะ ๔
๑) เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
๒) เพื่อนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย)
๓) เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให
๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน
(ที.ปา. ๑๑/๑๙๒/๒๐๑)

ค. มิตรตอมิตร พึงสงเคราะหอนุเคราะหกัน ตามหลักปฏิบัติในฐานะที่เปน
เสมือน ทิศเบื้องซาย∗∗ ดังนี้
พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ดังนี้
๑. เผื่อแผแบงปน
๒. พูดจามีน้ําใจ
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย
๕. ซื่อสัตยจริงใจ
มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ดังนี้
๑. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน
๒. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน
๓. ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได
๔. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร
(ที.ปา. ๑๑/๒๐๒/๒๐๔)

∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๑๐ หน้า ๘๒
ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๘ หน้า ๘๑
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๑๗. คนงาน–นายงาน
(ลูกจาง–นายจาง)
คนที่มาทํากิจการงานรวมกัน ในฐานะลูกจางฝายหนึ่ง และนายจาง
ฝายหนึ่ง ควรปฏิบัติตอกันใหถูกตองตามหนาที่ เพื่อความสัมพันธอันดีตอ
กัน และเพื่อใหงานไดผลดี โดยทําตามหลักปฏิบัติในทิศ ๖ ขอที่วาดวย ทิศ
เบื้องลาง ∗ ดังนี้
ก. นายจาง พึงบํารุงคนรับใชและคนงาน ดังนี้
๑. จัดงานใหทํา ตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย ความสามารถ
๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
๓. จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันควร
ข. คนรับใชและคนงาน มีน้ําใจชวยเหลือนาย ดังนี้
๑. เริ่มทํางานกอน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแตของที่นายให
๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร

∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๘ หน้า ๘๑
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หมวดสี่

คนกับมรรคา
u

๑๘. คนผูสั่งสอนหรือใหการศึกษา
(ครู อาจารย หรือผูแสดงธรรม)

ผูทําหนาที่สั่งสอน ใหการศึกษาแกผูอื่น โดยเฉพาะครู อาจารย พึง
ประกอบดวยคุณสมบัติ และประพฤติตามหลักปฏิบัติ ดังนี้
ก. เปนกัลยาณมิต ร คื อ ประกอบดวยองค คุณของกัลยาณมิต ร หรื อ
กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังนี้
๑. ปโย นารัก คือ มีเมตตากรุณา ใสใจคนและประโยชนสุขของเขา
เขาถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง ชวนใจผูเรียนใหอยากเขา
ไปปรึกษาไตถาม
๒. ครุ นาเคารพ คือ เปนผูหนักแนน ถือหลักการเปนสําคัญ และมี
ความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่พึ่งได
และปลอดภัย
๓. ภาวนีโย นาเจริญใจ คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริง และ
เปนผูฝกฝนปรับปรุงตนอยูเสมอ เปนที่นายกยองควรเอาอยาง ทําใหศิษย
เอยอางและรําลึกถึงดวยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ
๔. วตฺตา รูจักพูดใหไดผล คือ รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรพูด
อะไร อยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาวตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี
๕. วจนกฺ ขโม อดทนต อถ อยคํา คื อ พร อมที่จ ะรั บฟงคําปรึกษา
ซักถาม แมจุกจิก ตลอดจนคําลวงเกินและคําตักเตือนวิพากษวิจารณตางๆ
อดทนฟงได ไมเบื่อหนาย ไมเสียอารมณ ∗
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๑๑ หน้า ๘๒
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๖. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ กลาวชี้แจงเรื่อง
ตางๆ ที่ยุงยากลึกซึ้งใหเขาใจได และสอนศิษยใหไดเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นไป
๗. โน จฏาเน นิโยชเย ไมชักนําในอฐาน คือ ไมชักจูงไปในทางที่
เสื่อมเสีย หรือเรื่องเหลวไหลไมสมควร

(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓)

ข. ตั้งใจประสิทธิ์ความรู โดยตั้งตนอยูในธรรมของผูแสดงธรรม ที่เรียกวา
ธรรมเทศกธรรม ๕ ประการ คือ
๑. อนุบุพพิกถา สอนใหมีขั้นตอนถูกลําดับ คือ แสดงหลักธรรม
หรือเนื้อหา ตามลําดับความงายยากลุมลึก มีเหตุผลสัมพันธตอเนื่องกันไป
โดยลําดับ
๒. ปริยายทัสสาวี จับจุดสําคัญมาขยายใหเขาใจเหตุผล คือ ชี้แจง
ยกเหตุผลมาแสดง ใหเขาใจชัดในแตละแงแตละประเด็น อธิบายยักเยื้องไป
ตางๆ ใหมองเห็นกระจางตามแนวเหตุผล
๓. อนุทยตา ตั้งจิตเมตตาสอนดวยความปรารถนาดี คือ สอนเขา
ดวยจิตเมตตา มุงจะใหเปนประโยชนแกผูรับคําสอน
๔. อนามิสันดร ไมมีจิตเพงเล็งมุงเห็นแกอามิส คือ สอนเขามิใชมุงที่
ตนจะไดลาภ สินจาง หรือผลประโยชนตอบแทน
๕. อนุปหัจจ ∗ วางจิตตรงไมกระทบตนและผูอื่น คือ สอนตามหลัก
ตามเนื้อหา มุงแสดงอรรถ แสดงธรรม ไมยกตน ไมเสียดสีขมขี่ผูอื่น
(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๕๙/๒๐๕)

ค. มีลีลาครูครบทั้งสี่ ครูที่สามารถมีลีลาของนักสอน ดังนี้
๑. สันทัสสนา ชี้ใหชัด จะสอนอะไร ก็ชี้แจงแสดงเหตุผล แยกแยะ
อธิบาย ใหผูฟงเขาใจแจมแจง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๑๒ หน้า ๘๒

๖๖

ธรรมนูญชีวิต

๒. สมาทปนา ชวนใหปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรทํา ก็บรรยายใหมองเห็น
ความสําคัญ และซาบซึ้งในคุณคา เห็นสมจริง จนผูฟงยอมรับ อยากลงมือ
ทํา หรือนําไปปฏิบัติ
๓. สมุตเตชนา เราใหกลา คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความกระตือรือรน มี
กําลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทําใหสําเร็จ ไมกลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากลําบาก
๔. สั มปหั งสนา ปลุ กให ร า เริ ง คื อ ทํา บรรยากาศใหส นุก สดชื่น
แจมใส เบิกบานใจ ใหผูฟงแชมชื่น มีความหวัง มองเห็นผลดีและทางสําเร็จ
จํางายๆ วา สอนให แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง
(เชน ที.สี. ๙/๑๙๘/๑๖๑)

ง. มีหลักตรวจสอบสาม เมื่อพูดอยางรวบรัดที่สุด ครูอาจตรวจสอบตนเอง
ดวยลักษณะการสอนของพระบรมครู ๓ ประการ คือ
๑. สอนดวยความรูจริง รูจริง ทําไดจริง จึงสอนเขา
๒. สอนอยางมีเหตุผล ใหเขาพิจารณาเขาใจแจงดวยปญญาของเขาเอง
๓. สอนใหไดผลจริง สําเร็จความมุงหมายของเรื่องที่สอนนั้นๆ เชน
ใหเขาใจไดจริง เห็นความจริง ทําไดจริง นําไปปฏิบัติไดผลจริง เปนตน
(องฺ.ติก. ๒๐/๕๖๕/๓๕๖)

จ. ทําหนาที่ครูตอศิษย คือ ปฏิบัติตอศิษย โดยอนุเคราะหตามหลักธรรม
เสมือนเปน ทิศเบื้องขวา ∗ ดังนี้
๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง
๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๘ หน้า ๘๑

ธรรมนูญชีวติ

๖๗

๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชาเลี้ยงชีพได
จริงและรูจักดํารงตนดวยดี ที่จะเปนประกันใหดําเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี
มีความสุขความเจริญ∗
(ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓)

∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๑๓ หน้า ๘๒

๖๘

ธรรมนูญชีวิต

๑๙. คนผูเ้ ล่าเรียนศึกษา
(นักเรียน นักศึกษา นักคนควา)
คนที่เลาเรียนศึกษา จะเปนนักเรียน นักศึกษา หรือนักคนควาก็ตาม
นอกจากจะพึงปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับคนที่จะประสบความสําเร็จ คือ
จักร ๔ ∗ และอิทธิบาท ๔∗ แลว ยังมีหลักการที่ควรรู และหลักปฏิบัติที่ควร
ประพฤติอีก ดังตอไปนี้
ก. รูหลักบุพภาคของการศึกษา คือ รูจักองคประกอบที่เปน ปจจัยแหง
สัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ ดังนี้
๑. องคประกอบภายนอกที่ดี ไดแก มีกัลยาณมิตร หมายถึง รูจักหา
ผูแนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อน หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางสังคม
โดยทั่วไป ที่ดี ที่เกื้อกูล ซึ่งจะชักจูง หรือกระตุนใหเกิดปญญาได ดวยการ
ฟง การสนทนา ปรึกษา ซักถาม การอาน การคนควา ตลอดจนการรูจัก
เลือกใชสื่อมวลชนใหเปนประโยชน
๒. องคประกอบภายในที่ดี ไดแก โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใช
ความคิดถู กวิธี รูจั กคิ ด หรื อคิดเปน คื อ มองสิ่งทั้งหลายดว ยความคิ ด
พิจารณา สืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ออกใหเห็น
ตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย จนเขาถึงความจริง และ
แกปญหาหรือทําประโยชนใหเกิดขึ้นได
กลาวโดยยอวา
ขอหนึ่ง รูจักพึ่งพาใหไดประโยชนจากคนและสิ่งที่แวดลอม
ขอสอง รูจักพึ่งตนเอง และทําตัวใหเปนที่พึ่งของผูอื่น
(ม.มู. ๑๒/๔๙๗/๕๓๙)
∗

ดู บทที่ ๑๐

ธรรมนูญชีวติ

๖๙

ข. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา เมื่อรูหลักบุพภาคของการศึกษา ๒
อยางแลว พึงนํามาปฏิบัติในชีวิตจริง พรอมกับสรางคุณสมบัติอื่นอีก ๕
ประการใหมีในตน รวมเปนองค ๗ ที่เรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดี
งาม หรือ รุงอรุณของการศึกษา ที่พระพุทธเจาทรงเปรียบวาเหมือนแสง
อรุ ณ เป น บุ พ นิ มิ ต แห ง อาทิ ต ย อุ ทั ย เพราะเป น คุ ณ สมบั ติ ต น ทุ น ที่ เ ป น
หลักประกันวา จะทําใหกาวหนาไปในการศึกษา และชีวิตจะพัฒนาสูความ
ดีงามและความสําเร็จที่สูงประเสริฐอยางแนนอน ดังตอไปนี้
๑. แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี
๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต
๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค
๔. มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได
๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล
๖. ตั้งตนอยูในความไมประมาท
๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง
ดูคําอธิบายใน หมวดนํา คนกับความเปนคน ๑. คนผูเ ปนสัตว
ประเสริฐ
ค. ทําตามหลักเสริ มสรา งปญญา ในทางปฏิบัติ อาจสรางปจจั ยแหง
สัมมาทิฏฐิ ๒ อยางข างตน นั้น ได ดว ยการปฏิบัติตามหลัก วุฒิธ รรม ∗
(หลักการสรางความเจริญงอกงามแหงปญญา) ๔ ประการ
๑. สัปปุริสสังเสวะ เสวนาผูรู คือ รูจักเลือกหาแหลงวิชา คบหาทาน
ผูรู ผูทรงคุณความดี มีภูมิธรรมภูมิปญญานานับถือ

∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๑๔ หน้า ๘๒

๗๐

ธรรมนูญชีวิต

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟงดูคําสอน คือ เอาใจใสสดับตรับฟงคําบรรยาย
คําแนะนําสั่ งสอน แสวงหาความรู ทั้ งจากตัวบุคคลโดยตรง และจาก
หนังสือ หรือสื่อมวลชน ตั้งใจเลาเรียน คนควา หมั่นปรึกษาสอบถาม ให
เขาถึงความรูที่จริงแท
๓. โยนิโสมนสิการ คิดใหแยบคาย คือ รู เห็น ไดอาน ไดฟงสิ่งใด ก็
รูจักคิดพิจารณาดวยตนเอง โดยแยกแยะใหเห็นสภาวะและสืบสาวใหเห็น
เหตุผลวานั่นคืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ทําไมจึงเปนอยางนั้น จะเกิดผล
อะไรตอไป มีขอดี ขอเสีย คุณโทษอยางไร เปนตน
๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติใหถูกหลัก นําสิ่งที่ไดเลาเรียนรับฟง
และตริตรองเห็นชัดแลว ไปใชหรือปฏิบัติหรือลงมือทํา ใหถูกตองตามหลัก
ตามความมุ งหมาย ใหหลักยอยสอดคลองกั บหลั กใหญ ขอปฏิบัติย อย
สอดคลองกับจุดหมายใหญ ปฏิบัติธรรมอยางรูเปาหมาย เชน สันโดษเพื่อ
เกื้อหนุนการงาน ไมใชสันโดษกลายเปนเกียจคราน เปนตน
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๔๘/๓๓๒)

ง. ศึกษาใหเปนพหูสูต คือ จะศึกษาเลาเรียนอะไร ก็ทําตนใหเปนพหูสูต
ในดานนั้น ดวยการสรางความรูความเขาใจใหแจมแจงชัดเจนถึงขั้นครบ
องคคุณของพหูสูต (ผูไดเรียนมาก หรือผูคงแกเรียน) ๕ ประการ คือ
๑. พหุสฺสุตา ฟงมาก คือ เลาเรียน สดับฟง รูเห็น อาน สั่งสมความรู
ในดานนั้นไวใหมากมายกวางขวาง
๒. ธตา จําได คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจําเรื่องราวหรือเนื้อหา
สาระไวไดแมนยํา
๓. วจสา ปริจิตา คลองปาก คือ ทองบน หรือใชพูดอยูเสมอ จน
แคลวคลองจัดเจน ใครสอบถามก็พูดชี้แจงแถลงได
๔. มนสานุเปกฺขิตา เจนใจ คือ ใสใจนึกคิดจนเจนใจ นึกถึงครั้งใด ก็
ปรากฏเนื้อความสวางชัดเจน มองเห็นโลงตลอดไปทั้งเรื่อง

ธรรมนูญชีวติ

๗๑

๕. ทิฏยา สุปฏิวิทฺธา ขบไดดวยทฤษฎี คือ เขาใจความหมายและ
เหตุผลแจมแจงลึกซึ้ง รูที่ไปที่มา เหตุผล และความสัมพันธของเนื้อความ
และรายละเอียดตางๆ ทั้งภายในเรื่องนั้นเอง และที่เกี่ยวโยงกับเรื่องอื่นๆ
ในสายวิชาหรือทฤษฎีนั้นปรุโปรงตลอดสาย
(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๘๗/๑๒๙)

จ. เคารพผูจุดประทีปปญญา ในดานความสัมพันธกับครูอาจารย พึงแสดง
คารวะนับถือ ตามหลักปฏิบัติในเรื่องทิศ ๖ ขอวาดวย ทิศเบื้องขวา ∗ ดังนี้
๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ
๒. เขาไปหา เพื่อบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา เปนตน
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกิจสําคัญ
(ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓)

∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๘ หน้า ๘๑

๗๒

ธรรมนูญชีวิต

๒๐. คนใกล้ชิดศาสนา
(อุบาสก อุบาสิกา)
พุ ทธศาสนิ กชน มี ห ลั ก ปฏิ บั ติที่แสดงความสั มพัน ธร ะหวางตน
กั บ พระพุทธศาสนา ดังนี้
ก. เกื้อกูลพระ โดยปฏิบัติตอพระสงฆ เสมือนเปน ทิศเบื้องบน ∗ ดังนี้
๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔
(ที.ปา. ๑๑/๒๐๘/๒๐๖)

ข. กระทําบุญ คือ ทําความดีดวยวิธีการตางๆ ที่เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ
(เรื่องที่จัดวาเปนการทําบุญ) ๓ อยาง คือ
๑. ทานมัย ทําบุญดวยการใหปนทรัพยสิ่งของ
๒. สีลมัย ทําบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดีปฏิบัติชอบ
๓. ภาวนามัย ทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือ ฝกอบรมจิตใจให
เจริญดวยสมาธิ และปญญา
และควรเจาะจงทําบุญบางอยางที่เปนสวนรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีก ๗
ขอ รวมเปน ๑๐ อยาง คือ
๔. อปจายนมัย ทําบุญดวยการประพฤติสุภาพออนนอม
๕. ไวยาวัจมัย ทําบุญดวยการชวยขวนขวายรับใช ใหบริการ บําเพ็ญ
ประโยชน
๖. ปตติทานมัย ทําบุญดวยการใหผูอื่นมีสวนรวมในการทําความดี
∗
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๗. ปตตานุโมทนามัย ทําบุญดวยการพลอยยินดีในการทําความดี
ของผูอื่น
๘. ธั ม มั ส สวนมั ย ทํา บุ ญ ด ว ยการฟ ง ธรรม ศึ ก ษาหาความรู ที่
ปราศจากโทษ
๙. ธัมมเทสนามัย ทําบุญดวยการสัง่ สอนธรรมใหความรูที่เปนประโยชน
๑๐. ทิฏุชุกัมม ทําบุญดวยการทําความเห็นใหถูกตอง รูจักมองสิ่ง
ทั้งหลายตามเปนจริงใหเปนสัมมาทิฏฐิ

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๓๓๐; ที.อ. ๓/๒๔๖)

ค. คุนพระศาสนา ถาจะปฏิบัติใหเครงครัดยิ่งขึ้น ถึงขั้นเปนอุบาสก
อุบาสิกา คือ ผูใกลชิดพระศาสนาอยางแทจริง ควรตั้งตนอยูในธรรมที่
เปนไปเพื่อความเจริญของอุบาสก เรียกวา อุบาสกธรรม ๗ ประการ คือ
๑. ไมขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ
๒. ไมละเลยการฟงธรรม
๓. ศึกษาในอธิศีล คือ ฝกอบรมตนใหกาวหนาในการปฏิบัติรักษาศีล
ขั้นสูงขึ้นไป
๔. พรั่งพรอมดวยความเลื่อมใส ในพระภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่เปน
เถระ นวกะ และ ปูนกลาง ∗
๕. ฟงธรรมโดยมิใชจะตั้งใจคอยจองจับผิดหาชองที่จะติเตียน
๖. ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคําสอนนี้ คือ ไมแสวงหาเขต
บุญนอกหลักพระพุทธศาสนา
๗. กระทําความสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนที่ตน คือ เอาใจใสทํานุ
บํารุงและชวยกิจการพระพุทธศาสนา∗∗

(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๗/๒๖)

∗

ตามพระวินยั ภิกษุบวชใหม่ จนถึงยังไม่ครบ ๕ พรรษา เรียกว่า นวกะ ภิกษุบวชครบ ๕ พรรษา แต่ยงั ไม่
เต็ม ๑๐ พรรษา เรียกว่า มัชฌิมะ ภิกษุบวชครบ ๑๐ พรรษาแล้วขึ้นไป เรียกว่า เถระ
∗∗ ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๑๕ หน้า ๘๒
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ง. เปนอุบาสกอุบาสิกาชั้นนํา อุบาสก อุบาสิกาที่ดี มีคุณสมบัติที่เรียกวา
อุบาสกธรรม ๕ ประการ คือ
๑. มีศรัทธา เชื่อมีเหตุผล มั่นในคุณพระรัตนตรัย
๒. มีศีล อยางนอยดํารงตนไดในศีล ๕
๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล มุงหวังผลจากการ
กระทํา มิใชจากโชคลาง หรือสิ่งที่ตื่นกันไปวาขลังศักดิ์สิทธิ์
๔. ไมแสวงหาทักขิไณยนอกหลักคําสอนนี้
๕. เอาใจใสทํานุบํารุงและชวยกิจการพระพุทธศาสนา∗
(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐)

จ. หมั่นสํารวจความกาวหนา กลาวคือ โดยสรุป ใหถือธรรมที่เรียกวา
อารยวัฒิ ๕ ประการ เปนหลักวัดความเจริญในพระศาสนา
๑. ศรัทธา เชื่อถูกหลักพระศาสนา ไมงมงายไขวเขว
๒. ศีล ประพฤติและเลี้ยงชีพสุจริต เปนแบบอยางได
๓. สุตะ รูเขาใจหลักพระศาสนาพอแกการปฏิบัติและแนะนําผูอื่น
๔. จาคะ เผื่อแผเสียสละ พรอมที่จะชวยเหลือผูซึ่งพึงชวย
๕. ปญญา รูเทาทันโลกและชีวิต ทําจิตใจใหเปนอิสระได
(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๖๓–๔/๙๑–๒)

∗
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๒๑. คนสืบศาสนา
(พระภิกษุ)
พระภิกษุสงฆ ซึ่งเปนบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหนาที่ศึกษา
ปฏิบัติธรรม เผยแผคําสอน สืบตอพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมและหลัก
ความประพฤติที่ตองปฏิบัติมากมาย แตในที่น้ีจะแสดงไวเฉพาะหนาที่ที่
สัมพันธกับคฤหัสถ และขอเตือนใจในทางความประพฤติปฏิบัติ ดังตอไปนี้
ก. อนุเคราะหชาวบาน พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถตามหลักปฏิบัติใน
ฐานะที่ตนเปนเสมือน ทิศเบื้องบน ∗ ดังนี้
๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. แนะนําสั่งสอนใหตั้งอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. ชี้แจงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรค สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุขความเจริญ
(ที.ปา. ๑๑/๒๐๔/๒๐๖)

ข. หมั่นพิจารณาตนเอง คือ พิจารณาเตือนใจตนเองอยูเสมอตามหลัก
ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ (ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ) ๑๐
ประการ ดังนี้
๑. เรามีเพศตางจากคฤหัสถ สลัดแลวซึ่งฐานะ ควรเปนอยูงาย จะจูจี้
ถือตัวเอาแตใจตนไมได ∗∗
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๘ หน้า ๘๑
ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๑๖ หน้า ๘๒

∗∗
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๒. ความเปนอยูของเราเนื่องดวยผูอื่น ตองอาศัยเขาเลี้ยงชีพ ควรทํา
ตัวใหเขาเลี้ยงงาย และบริโภคปจจัย ๔ โดยพิจารณา ไมบริโภคดวยตัณหา∗
๓. เรามีอากัปกิริยาที่พึงทําตางจากคฤหัสถ อาการกิริยาใดๆ ของ
สมณะ เราตองทําอาการกิริยานั้นๆ และยังจะตองปรับปรุงตนใหดียิ่งขึ้นไป
กวานี∗้
๔. ตัวเราเองยังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไมไดอยูหรือไม
๕. เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ผูเปนวิญูชน พิจารณาแลว ยังติเตียน
เราโดยศีลไมไดอยูหรือไม
๖. เราจักตองถึงความพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งสิ้น
๗. เรามีกรรมเปนของตน เราทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักตอง
เปนทายาทของกรรมนั้น
๘. วันคืนลวงไปๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู
๙. เรายินดีในที่สงัดอยูหรือไม
๑๐. คุณวิเศษยิ่งกวามนุษยสามัญที่เราบรรลุแลวมีอยูหรือไม ที่จะให
เราเปนผูไมเกอเขิน เมื่อถูกเพื่อนบรรพชิตถาม ในกาลภายหลัง
(องฺ.ทสก. ๒๔/๔๘/๙๑)

∗
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๒๒. คนถึงธรรม
(ผูหมดกิเลส)
หยาดน้ําไมติดใบบัว วารีไมติดปทุม ฉันใด มุนียอมไมติดในรูปที่เห็น
ในเสียงที่ไดยิน และในอารมณที่ไดรับรู ฉันนั้น
(ขุ.สุ. ๒๕/๔๑๓/๔๙๓)

ผูถึงธรรม ไมเศราโศกถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมพร่ําเพอถึงสิ่งที่ยังไมมาถึง
ดํารงอยูดวยสิ่งที่เปนปจจุบัน ฉะนั้นผิวพรรณจึงผองใส
สวนชนทั้งหลายผูยังออนปญญา เฝาแตฝนเพอถึงสิ่งที่ยังไมมาถึง
และหวนละหอยถึงความหลังอันลวงแลว จึงซูบซีดหมนหมอง เสมือนตน
ออสด ที่เขาถอนทึ้งขึ้นทิ้งไวที่ในกลางแดด
(สํ.ส. ๑๕/๒๒/๗)

ผูใดไมมีกิเลสเปนเหตุคอยกังวลวา นี้ของเรา นี้ของคนอื่น ผูนั้นไม
ตองเผชิญกับเจาตัว “ของขา” จึงไมเศราโศกวา “ของเราไมมี” เขาไม
กระวนกระวาย ไมติดของ ไมหวั่นไหว เปนผูสม่ําเสมอในที่ทั้งปวง เมื่อเขา
ไมหวั่นไหว มีความรูแจงชัด จึงปราศจากความรูสึกปรุงแตงใดๆ เขาเลิก
รําพึงรําพันหมดแลว จึงมองเห็นแตความปลอดโปรงในที่ทุกสถาน
(ขุ.สุ. ๒๕/๔๒๒/๕๑๙)

ผูถึงธรรมดับ กิ เลสเสีย ได อยูสบายทุ กเวลา ผู ใดไมติ ด อยูในกาม
ทั้งหลาย เขาจะเย็นสบาย ไมมีที่ใหกิเลสตั้งตัวได
ตัดความติดของเสียใหหมด กําจัดความกระวนกระวายในหทัยเสีย
ใหได พักจิตไดแลว จึงถึงความสงบใจอยูสบาย
(องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๔/๑๗๕)

๗๘
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ถาม: นี่แนะพระ ทานไมมีทุกขบางหรือ ทานไมมีความสนุกบางหรือ
ทานนั่งอยูคนเดียวไมเบื่อหนายบางหรือ?
ตอบ: นี่แนะทานผูยิ่งใหญ ขาพเจาไมมีความทุกขหรอก ความสนุก
ขาพเจาก็ไมมี ถึงขาพเจาจะนั่งอยูคนเดียว ก็หามีความเบื่อหนายไม
ถาม: นี่แนะพระ ทําอยางไรทานจึงไมมีทุกข ทําอยางไรทานจึงไมมี
ความสนุก ทําอยางไรทานนั่งคนเดียว จึงไมหงอยเหงาเบื่อหนาย
ตอบ: คนมีความทุกขนั่นแหละ จึงมีความสนุก คนมีความสนุกนั่น
แหละ จึงมีความทุกข พระไมมีทั้งสนุก ไมมีทั้งทุกข เรื่องเปนอยางนี้ จง
เขาใจเถิดนะทาน
(สํ.ส. ๑๕/๒๖๘/๗๖)

ความงุนงานหงุดหงิด ยอมไมมีในใจของพระอริยะผูผานพนไปแลว
จากการ (คิดกังวล) ที่จะไดเปน จะไมไดเปนอยางนั้นอยางนี้ ทานปราศจาก
ภัย มีแตสุข ไมมีโศก แมแตเทวดาก็มองใจทานไมถึง
(ขุ.อุ. ๒๕/๖๕/๑๐๑)

ผูถึงธรรมไมมีกิจ เพราะผูถึงธรรมทํากิจเสร็จแลว คนวายน้ํายังหาที่
หยั่งไมได ตราบใด ก็ตองเอาตัวกระเสือกกระสนไปจนเต็มที่ ตราบนั้น แต
พอหาที่หยั่งพบ ขึ้นยืนบนบกไดแลว ก็ไมตองพยายาม เพราะเขาขามถึงฝง
เสร็จแลว
(สํ.ส. ๑๕/๒๓๑/๖๕)

ยังเปนอยูก็ไมเดือดรอน เวลาจะตายก็ไมเศราโศก ถาเปนปราชญ
มองเห็นที่หมายแลวไซร ถึงอยูทามกลางโลกที่โศกก็หาโศกไม
(ขุ.อุ. ๒๕/๑๐๘/๑๔๒)

ธรรมนูญชีวติ
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จะไปไหน ก็ไมหวาด จะนอนไหน ก็ไมหวั่น ทั้งคืนวันไมมีเดือดรอนใจ
อะไรที่จะสูญเสียก็ไมเห็นที่ไหนในโลก ดังนั้น จนหลับไป ก็มีแตใจหวังดีที่
คิดปรานีชวยปวงสัตว
(สํ.ส. ๑๕/๔๕๔/๑๖๒)

คาเม วา ยทิ วารฺเ
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ
ไมวาบาน ไมวาปา
ทานผูไกลกิเลสอยูที่ไหน

นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ
ไมวาที่ลุม หรือที่ดอน
ที่นั้นไซรคือสถานอันรื่นรมย
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘/๒๘)

บันทึกท้ายเล่ม
ที่มาทายหมวดธรรมแตละหมวดในหนังสือนี้ ไดแสดงไวหมวดละ
ที่มาเดียว พอเปนหลักฐานเทานั้น สวนความหมายและคําอธิบาย ไดขยาย
บาง ยอบาง ตามสมควร และไดตรวจสอบกับที่มาแหงอื่นๆ ดวย ทั้งใน
พระไตรปฎกและอรรถกถา แตไมอาจแสดงที่มาไวใหครบถวน เพราะจะทํา
ใหหนังสือนี้มีลักษณะเปนตํารามากเกินไป อยางไรก็ดี มีขอความบางตอนที่
ควรสังเกต ขอชี้แจงไวเปนพิเศษดังนี้
๑. ในสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ธัมมัญุตา ยังมีความหมายอีกแงหนึ่งวา
เมื่อเห็นหรือไดยินไดฟงอะไร ก็จับหลักจับสาระมองเห็นเนื้อแทของ
สิ่งหรือเรื่องราวนั้นได อัตถัญุตา มีความหมายวา เมื่อเห็นหรือได
ยิ น ได ฟ ง อะไรก็ เ ข า ใจความหมาย ความมุ ง หมาย วั ต ถุ ป ระสงค
แนวทางที่จะขยายความของสิ่งนั้นเรื่องนั้นได ธรรม ๒ ขอนี้ เปนแกน
ของสัปปุริสธรรมทั้งหมด
๒. ในอธิปไตยสูตร (องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๖) พระพุทธเจาทรงแสดงความหมาย
ของ อธิป ไตย ๓ เฉพาะในแง การปฏิบัติธ รรมของพระภิ กษุ แต
ความหมายเชนนั้นอาจถือไดวา เปนคําอธิบายเฉพาะกรณี หรือเปน
ตัวอยาง ดังจะเห็นวา ธรรมาธิปไตย เปนธรรมขอหนึ่งของ พระเจา
จักรพรรดิ (ดูบทที่ ๗) เปนคุณสมบัติของนักปกครอง เชนเดียวกับที่
เปนคุณสมบัติของพระพุทธเจา (องฺ.ติก. ๒๐/๔๕๓/๑๓๙; องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๓๓/
๑๖๙) ในวิสุทฺธิมคฺค (๑/๑๒, ๑๖) ทานจําแนกศีลเปน ๓ ประเภท ตาม
อธิปไตย ๓ นี้ นอกจากนั้น พระอรรถกถาจารยมักใช อั ตตาธิ ป ไตย
และ โลกาธิป ไตย เป นคําอธิบายความหมายของ หิริ และ โอตตัปปะ
(ที.อ. ๓/๒๑๕; ม.อ. ๒/๔๒๒; อิต.ิ อ. ๒๐๕; ชา.อ. ๑/๑๙๘) สวนในหนังสือนี้ ไดนํามา
ยักเยื้องอธิบายในแงของการปกครองทั้ง ๓ ขอ เพราะเขากับเรื่องนี้ได
ดี และใหมองเห็นประโยชนอีกดานหนึ่ง
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๓. จักรวรรดิวัตร ในพระบาลีมีเพียง ๔ หัวขอใหญ แตในหนังสือนี้จัดเปน
๕ (แยกขอ ๑ เปน ๒ ขอ) เพื่อใหดูงายขึ้น สวนที่เรียกกันวา จักรวรรดิวัตร ๑๒ ดังรูจักกันมากนั้น ทานนํามาจากอรรถกถา (ที.อ. ๓/๔๖)
๔. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม นี้ ปรุงรูปศัพทตามบาลี สวนที่ทานให
ชาวบานจํางายๆ พูดกันมาติดปากวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คําวา
ประโยชน เปนคําสรอยเติมไวใหคลองปากเทานั้น เพราะตรงกับ อัตถะ
ที่มีอยูแลวนั่นเอง
๕. ใน สุ ข ของคฤหั ส ถ ๔ สุ ขข อสุ ดท า ยที่ แปลกัน มาวา “สุขเกิ ดจาก
ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ” ชวนใหเขาใจจํากัดเฉพาะการงาน
อาชีพเทานั้น แตตามพระบาลีทานหมายถึงกรรมดีทางไตรทวาร ในที่นี้
จึงยักเยื้องคําแปลเสียใหมเพื่อใหเขาใจตรงตามพระบาลี (สุขเกิดจาก
การงานอาชีพสุจริต รวมอยูในสุขขอที่ ๑ แลว)
๖. เมื่ อ ว า เต็ ม ความหมาย ฆราวาสธรรม ใช สํา หรั บ การครองชี วิ ต
โดยทั่วไปของชาวบาน และตามบาลีเดิมเรียกวา ฆรเมสิธรรม (ธรรม
ของผูแสวงเรือน) อนึ่ง ในที่นี้ ทมะ ทานหมายเอาปญญา ขันติ ทาน
หมายเอาความเพียร (มาใน ขุ.สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑ ดวย; สํ.อ. ๑/๓๙๑; สุตตฺ .อ. ๑/๓๒๓)
๗. ในบาลีเดิม เรียกวา อัตถทวาร (ประตูแหงประโยชน) อรรถกถาอธิบาย
อัตถ วาไดแก “วุฒิ” สวน ทวาร มีคําไขความวา “ปมุข” หรือ “มุข”
จึงเรียกวา วุฒิมุข ก็ได สําหรับ “วุฒิ” นั้น คนไทยคุนกับคําวา วัฒน ซึ่ง
เปนไวพจน ในที่นี้จึงใชคําวา วัฒนมุข (ปากชองแหงความเจริญ)
๘. บุคคลทั้งหลายในสังคมที่แวดลอมตัวเราอยู ซึ่งเราควรจะเกี่ยวของสัมพันธ
ใหถูกตอง ดวยวิธีปฏิบัติที่แตกตางกันไปตามสถานะแหงความสัมพันธ
กับตัวเรา พระพุทธเจาตรัสเรียกดวยคําเปรียบเทียบวา ทิศ ๖ เพราะเปน
ดุจดานตางๆ ของเทศะที่อยูรอบตัวเรา กลาวคือ
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(๑) ทิศเบื้องหนา คือ ผูมากอน ไดแก บิดามารดา
(๒) ทิศเบื้องขวา คือ ผูที่ควรเคารพ ไดแก ครูอาจารย
(๓) ทิศเบื้องหลัง คือ ผูตามมา ไดแก บุตร ภรรยาหรือคูครอง
(๔) ทิศเบื้องซาย คือ ผูเคียงขาง ไดแก มิตรสหาย
(๕) ทิศเบื้องลาง คือ ผูเปนฐานกําลัง ไดแก คนรับใชและคนงาน
(๖) ทิศเบื้องบน คือ ผูมีคุณความดีสูง ไดแก พระสงฆ
๙. หรชน เปนศัพทตัดทอน บาลีเดิมเปน อฺทตฺถุหร
๑๐. อนุกมฺป บาลีเดิมเปน อนุกมฺปก
๑๑. ในองค คุณ ของกัล ยาณมิ ตร ๗ ข อ ๕ วจนกฺ ขโม คํา บาลีทานมุง
ความหมายวา อดทนตอคําพูดของผูอื่น คือ รับฟงคําตําหนิ วิพากษวิจารณ
ได และพรอมที่จะแกไขปรับปรุงตน (ดูความหมายใน องฺ.อ. ๓/๒๐๐ และ
ตัวอยางใน สํ.อ. ๑/๑๔๕)
๑๒. คําบาลี ๕ ขอนี้ เปนรูปที่ปรุงใหม ตามบาลีแทเปน ๑ อนุปุพฺพิกถํ ๒.
ปริยายทสฺสาวี ๓. อนุ ทยตํ ปฏิจฺจ ๔. น อามิสนฺตโร ๕. อตฺตานฺจ
ปรฺจ อนุปหจฺจ
๑๓. หนาที่ครูตอศิษย ขอที่ ๕ สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ อธิบายตาม
อรรถกถาวา สอนใหเขาเอาวิชาความรูไปใชประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง
และคุมครองตนได ตลอดจนเมื่อศิษยไปทํามาหากินที่อื่นแลว อาจารย
ก็แนะนําแกผูอื่นใหเกิดความเชื่อถือ ไปหาศิษยนั้น (ที.อ. ๓/๑๘๓)
๑๔. วุฒิธรรม หรือ วุฒิ ๔ นั้น ตามพระบาลีเรียกวา ปฺาวุฑฺฒิธมฺม คือ
ธรรมเครื่องเจริญแหงปญญา มิใชความเจริญทั่วๆ ไป ดังนั้น จึงนํามา
จัดเขาในหมวดการเรียนการศึกษา
๑๕. แปลรักษาศัพทวา กระทําบุพการในศาสนานี้ ดังนั้นจะแปลวา “ออก
นําในการอุปถัมภและชวยกิจการพระพุทธศาสนา” ก็ได
๑๖. คําอธิบายถือตาม องฺ.อ. ๓/๓๙๕ แปลกจากที่เรียนกันมาบาง

แถลงความเป็ นมา
หนังสือนี้มกี าํ เนิดจากความคิดที่จะอนุ โมทนาต่อศรัทธา และคุณงามความดี
อันเป็ นบุญจริยา ของพุทธศาสนิ กชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ไปช่วย
อุปถัมภ์สนับสนุ นการปฏิบตั ศิ าสนกิจของผูเ้ ขียน ระหว่างพํานักอยู่ ณ ประเทศ
นัน้ ใน พ.ศ. ๒๕๑๙
เรื่องมีว่า เมือ่ ต้น พ.ศ. ๒๕๑๙ ผูเ้ ขียนได้รบั อาราธนาไปเป็ นวิทยากร ใน
วิชาฝ่ ายพระพุทธศาสนา ณ สวอร์ทมอร์วิทยาลัย ในรัฐเพนน์ซลิ เวเนีย โดยมี
คุณบุญเลิศ โพธินี ร่วมเดินทางไปช่วยทําหน้าที่เป็ นไวยาวัจกร ระหว่างพํานักอยู่
ณ ทีน่ นั้ พุทธศาสนิกชนชาวไทยในถิน่ ใกล้เคียง คือตําบลที่ตดิ ต่อกับสวอร์ทมอร์
บ้าง ในเมืองฟิ ลาเดลเฟี ยบ้าง ตลอดถึงบางเมือง ในรัฐนิวเจอร์ซี ได้ไปเยีย่ มเยียน
และอุปถัมภ์อาํ นวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะด้านพาหนะ นอกจากนัน้ ยังได้
บริจาคปัจจัยทําบุญในโอกาสต่างๆ ด้วย ผูเ้ ขียนได้เกิดความรูส้ ึกในเวลานัน้ ว่า
การที่ท่านผูม้ จี ิตศรัทธาทัง้ หลายไปถวายความอุปถัมภ์ดว้ ยภัตตาหาร และการ
อํานวยความสะดวกต่างๆ ก็นบั เป็ นความเกื้อกูลอย่างยิง่ อยู่แล้ว สําหรับปัจจัยที่
บริจาคถวายนัน้ ตัง้ ใจว่าจะส่งผลานิสงส์กลับคืนให้แก่ผูบ้ ริจาคด้วยวิธีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทีจ่ ะเกิดดอกออกผลเป็ นบุญกุศลเพิม่ พูนคุณความดีย่งิ ๆ ขึ้นไป โดยที่
ทัง้ ผูบ้ ริจาคและผูร้ บั บริจาคได้มสี ่วนบําเพ็ญจาคธรรมร่วมกัน
อาศัยความตัง้ ใจนี้ ประกอบกับความคิดพื้นเดิมทีว่ ่า น่าจะมีหนังสือแสดง
หลักธรรมพื้นๆ ง่ายๆ ที่เหมาะแก่คฤหัสถ์ทวั ่ ไปสักเล่มหนึ่ง สําหรับมอบให้เป็ น
ประโยชน์ดา้ นความรู ท้ างธรรม แก่ท่านผูศ้ รัทธาซึ่งอยู่ห่างไกล พร้อมทัง้ จะได้
เผยแพร่ให้เป็ นประโยชน์แก่พทุ ธศาสนิกชนอื่นๆ กว้างขวางออกไปด้วย อาศัยข้อ
ปรารภนี้ ผูเ้ ขียนจึงได้ใช้เวลาช่วงท้ายของการพํานักที่สวอร์ทมอร์ หลังจากทํา
หน้าที่วิทยากรให้แก่วิทยาลัยนัน้ เสร็จสิ้นแล้ว รวบรวมเรียบเรียงหนังสือ คู่มอื
ดําเนินชีวติ ขึ้น งานเรียบเรียง แม้จะได้ใช้หนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ที่
ผูเ้ ขียนจัดทําไว้ก่อนแล้วเป็ นฐาน ก็ยงั กินเวลาในการปรุงแต่ง ขัดเกลาคําอธิบาย
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และตรวจสอบความหมายตามคัมภีร ์ อีกมิใช่นอ้ ย เมือ่ เขียนเสร็จยังไม่ทนั ได้
พิมพ์ ก็เดินทางออกจากสวอร์ทมอร์เสียก่อน ต่อมาระหว่างพักอยู่ทว่ี ดั วชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค ตามคําอาราธนาของวัดนัน้ จึงได้มโี อกาสจัดพิมพ์ข้นึ ในรูป
ตัวพิมพ์ดดี โรเนียวเย็บเล่ม โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากพระสงฆ์วดั วชิรธรรมปทีป และได้ใช้ทนุ ซึง่ ผูศ้ รัทธาได้บริจาคถวายทีส่ วอร์ทมอร์ สมตามความตัง้ ใจ
นอกจากนัน้ ทางวัดวชิรธรรมปทีปเองก็ได้พมิ พ์เผยแพร่เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งด้วย
ต่อมาทางเมืองไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าภาพอื่นบางราย ได้ขอ
อนุ ญาตบ้าง ถือวิสาสะบ้าง นําไปพิมพ์แจกในโอกาสต่ างๆ นับว่าหนังสือได้
แพร่หลายมากขึ้น
ทางด้านผูเ้ ขียนเอง เมือ่ กลับเมืองไทยแล้ว ก็ได้ปรับปรุง คู่มอื ดําเนินชีวติ
จัดพิมพ์เป็ นธรรมทานใหม่อกี ในเดือนมกราคม ๒๕๒๒ นับเป็ นการพิมพ์ครัง้ ที่
๔ มีทแ่ี ก้ไขปรับปรุงจากเดิมเป็ นอันมาก และได้เปลีย่ นชื่อใหม่ว่า ธรรมนู ญชีวติ
หลังจากนัน้ มีผูข้ อพิมพ์เผยแพร่อกี ๒–๓ ครัง้ เฉพาะในการพิมพ์ครัง้ ใหม่น้ ี ได้
แก้ไขปรับปรุงอย่างมากตลอดเล่ม โดยมุง่ ให้อ่านง่ายและจําง่ายยิ่งขึ้น ∗
ขออนุ โมทนา และอํานวยพรแก่พทุ ธศาสนิกชน ย่านใกล้เคียงสวอร์ทมอร์
ในฐานะทีท่ ่านเหล่านัน้ เป็ นเจ้าของศรัทธาและบุญจริยา ทีเ่ ป็ นแรงดลใจให้หนังสือ
เล่มน้อยนี้เกิดมีข้ นึ และขออนุ โมทนา อาจารย์สริ ิ เพ็ชรไชย ทีไ่ ด้ช่วยอนุ เคราะห์
รับภาระเป็ นไวยาวัจกรเพือ่ การนี้โดยตลอด ขอทุกท่านจงเป็ นผูม้ สี ่วนในความดีงาม
และกุศลผลานิสงส์ ซึง่ จะพึงบังเกิดมีจากธรรมวิทยาทานนี้ทวั ่ กัน
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
๑๙ เมษายน ๒๕๒๓

∗

กรมการศาสนาขอพิมพ์ใหม่ในชื่อว่า พุทธจริยธรรม

บันทึกของผู้แปล
หนังสือ ธรรมนู ญชีวติ ฉบับแปลทีแ่ ก้ไขปรับปรุงใหม่น้ ี มีการเปลีย่ นแปลง
จากฉบับแปลครัง้ แรกอย่างมาก เพราะมิใช่จะเป็ นการแปลใหม่เท่านัน้ แต่ยงั มีบท
ใหม่และข้อความอีกหลายแห่งที่ท่านผูป้ ระพันธ์เห็นสมควรเพิ่มเติมสําหรับฉบับ
ใหม่น้ ี
ฉบับแปลฉบับแรกทีพ่ มิ พ์เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กระทําอย่างรวดเร็ว และ
มิได้เคร่งครัดตามฉบับเดิมนัก เพราะจุดมุง่ หมายก็เพือ่ ประมวลสาระของธรรมะ
ยิ่งกว่าเป็ นการแปลโดยตรง ผูแ้ ปลรู ส้ ึกว่าลักษณะเนื้อหาของหนังสือ ซึ่งเป็ น
หมวดคําสอนสัน้ ๆ สําหรับบุคคลในฐานะทางสังคมและทางศาสนาต่ างๆ กัน
จําเป็ นต้องมีการปรับให้เหมาะสําหรับผูอ้ ่านภาษาอังกฤษทีย่ งั ไม่คุน้ กับแนวความคิด
ทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากท่านผูป้ ระพันธ์ได้ตรวจเอง การใช้ถอ้ ยคําทีไ่ ม่ลงกัน
ระหว่างพากย์ไทยและพากย์องั กฤษ เมือ่ ได้ผ่านสายตาของท่านผูป้ ระพันธ์แล้วก็
ถือโดยปริยายว่า “ใช้ได้”
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ในพากย์ไทยเป็ นทีร่ ูจ้ กั แพร่หลายใน
หมู่พุทธศาสนิ กชนชาวไทย ต่อมาไม่นานจึงมีผูป้ ระสงค์ตีพิมพ์ฉบับสองภาษา
โดยมีฉบับเดิมในพากย์ไทยและฉบับแปลในพากย์องั กฤษอยู่ในหน้าคู่ กนั เมื่อ
เทียบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้ว ผูอ้ ่านก็เริ่มสังเกตเห็นความลักลัน่ ระหว่าง
สองพากย์นนั้ จึงเห็นได้ชดั ว่า หากมีการพิมพ์ฉบับสองภาษาต่อไปอีก ก็จาํ ต้อง
แก้ไขฉบับแปลให้ใกล้กบั ฉบับเดิมยิ่งขึ้น ในระหว่างการแก้ไขนี้ จึงได้แปลใหม่
ทัง้ เล่ม
อนึ่ง ดร.สมศีล ฌานวังศะ ได้รบั มอบหมายจากพระเดชพระคุณท่าน
เจ้าคุณธรรมปิ ฎกให้ช่วยงานบางส่วนด้านหนังสือธรรมะพากย์องั กฤษ จึงได้ช่วย
แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนในการแปลใหม่ครัง้ นี้ และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ ง
ในด้านอื่นๆ อีก จากนัน้ ท่านผูป้ ระพันธ์ อาจารย์สมศีล และผูแ้ ปลเองได้ร่วมกัน
ตรวจแก้ เมือ่ ผ่านการขัดเกลาอีกรอบหนึ่งแล้ว ในทีส่ ุดหนังสือเล่มนี้จงึ สําเร็จดังที่
ท่านเห็นอยู่น้ ี

๘๖

ธรรมนูญชีวิต

สิง่ ทีต่ อ้ งชี้แจงเกี่ยวกับการใช้สรรพนามก็คือ ในหนังสือนี้ได้เลือกใช้สรรพนามเพศชายบุรุษที่ ๓ เอกพจน์ (he, him และ his) เป็ นส่วนใหญ่ ภาษาไทยเป็ น
ภาษาทีอ่ าจละคําสรรพนามในประโยคได้ แต่ในการแปลจําเป็ นต้องหาสรรพนาม
มาใส่ การเลือกใช้คาํ สรรพนามเช่นนี้กเ็ พือ่ ให้อ่านสะดวก (และเพือ่ หลีกเลีย่ งการ
ยอมสละการใช้ภาษาที่ถกู ต้องเพียงเพือ่ เหตุผล “ความถูกต้องแบบการเมือง” ใน
ประโยคประเภท “A good person should make sure that they observe
the precepts”) แต่ ทงั้ นี้มิได้เจตนาส่อความหมายว่า คําสอนต่ างๆ จะใช้ได้
เฉพาะแก่เพศชายเท่านัน้
ผูแ้ ปลขอขอบคุณ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ในการตรวจรอบแรก ซึ่งช่วย
ให้บทแปลมีความถูกต้องยิง่ ขึ้นในหลายด้าน และขอกราบพระคุณพระเดชพระคุณ
ท่านเจ้าคุณธรรมปิ ฎก ในการตรวจรอบสุดท้าย ซึ่งพระเดชพระคุณได้กรุณาให้
ความกระจ่างเกี่ยวแก่ความหมายทีล่ ะเอียดอ่อนในหลายแห่ง และแก้ไขข้อผิดพลาด
ในหลายประเด็น การชี้แนะของท่านเจ้าคุณนับเป็ นปัจจัยอันสําคัญยิ่งในการให้
ได้มาซึง่ ผลงานในขัน้ สุดท้ายนี้
บรูส อีแวนส์

กันยายน ๒๕๕๐

บันทึกเรื่องลิขสิทธิ์การแปล
ขอแจงไวเพื่อเปนหลักในการปฏิบัติตอไปวา เนื่องจากหนังสือทั้งปวงของอาตมภาพ
เปนงานธรรมทาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ไมมีคาลิขสิทธิ์อยูแลว เมื่อทานผูใดเห็น
คุณคา และมีบุญเจตนานําไปแปลเผยแพร ไมวาจะแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
หรือจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นใด ก็เปนการชวยกันเผยแพรธรรม
บําเพ็ญประโยชนใหกวางออกไป
ผูที่ทํางานแปลนั้น ยอมตองใชความรูความสามารถในการที่จะแปล โดยสละ
เรี่ยวแรงสละเวลามิใชนอย ถาผลงานแปลนั้นทําดวยความตั้งใจ นาเชื่อถือหรือเปนที่
วางใจได ในเมื่ออาตมภาพไมถือคาลิขสิทธิ์ในงานตนเรื่องนั้นอยูแลว ลิขสิทธิ์ฉบับแปล
นั้นๆ ก็ยอมถือไดวาเปนของผูแปล ในฐานะเปนเจาของผลงานแปลนั้น โดยผูแปลดูแล
รับผิดชอบคําแปลของตน และเปนผูพิจารณาอนุญาตเอง ในการที่จะใหผูหนึ่งผูใดนํา
ฉบับแปลของตนไปดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ไมวาจะพิมพแจกเปนธรรมทาน หรือ
พิมพจําหนาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตามแตจะเห็นสมควร
ทั้งนี้ สิ่งที่ผูแปลจะพึงรวมมือเปนการแสดงความเอื้อเฟอ ก็คือ ทําการใหชัด มิใหเกิด
ความเขาใจผิดวา อาตมภาพไดรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนใดๆ และแจงใหอาตมภาพใน
ฐานะเจาของเรื่องเดิมไดทราบทุกครั้งที่มีการตีพิมพ และถาเปนไปได นาจะมอบหนังสือที่
ตีพิมพเสร็จแลวประมาณ ๑๐ เลม เพื่อเปนหลักฐานและเปนขอมูลทางสถิติตอไป
อนึ่ง ผูแปลอาจแสดงน้ําใจเอื้อเฟออีก โดยแสดงเจตนาตามความขอใดขอหนึ่ง
หรือทุกขอ ตอไปนี้
ก) ใหอาตมภาพเจาของเรื่องตนเดิมนั้นก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม พิมพงาน
แปลนั้นเผยแพรได โดยพิมพแจกเปนธรรมทาน
ข) ใหอาตมภาพ อนุญาตใหผูใดผูหนึ่งพิมพงานแปลนั้นเผยแพรได เฉพาะในกรณีที่
เปนการพิมพแจกเปนธรรมทาน
ค) ใหอาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตใหผูใดผูหนึ่งพิมพงานแปลนั้น
เผยแพรได เฉพาะในกรณีที่เปนการพิมพแจกเปนธรรมทาน
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

