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หลักสูตรอารยชน
ในสังคมของเรานี้ คนมีความเปนอยู มีระบบการดําเนินชีวิต
แบบตางๆ หลายอยาง วาถึงแบบที่ตางกันอยางเห็นชัดทั่วไป ก็คือ
ชีวิตชาวบาน กับชีวิตในวัด แบงเปนพระสงฆ กับชาวบาน หรือ
พระ กับคฤหัสถ ซึ่งบางทีก็เรียกแบบกันเองวา ญาติโยม
พระสงฆนั้นอยูในวัด ก็มีวิถีชีวิต หรือระบบการดําเนินชีวิต
ของทานไปแบบหนึ่ง ถาเทียบกับชาวบานหรือคฤหัสถ พระสงฆก็มี
จํานวนนอยอยางยิ่ง คงจะสักครึ่งเปอรเซนตเทานั้นเอง และทานก็
มีระเบียบวินัยชัดเจน จึงไมมีปญหาอะไรมากนัก แตที่มีเรื่องมาก
ควรจะพูดกันใหมาก ก็คือเรื่องการดําเนินชีวิตของชาวบาน
ถามองจากสายตาของพระ ชาวบานหรือคฤหัสถนั้น อยูใน
สภาพแวดลอมอีกแบบหนึ่ง และมีวิถีทางดําเนินชีวิตตางออกไป
แบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงมีหลักความประพฤติบางอยาง โดย
เฉพาะในสวนเบื้องตนและที่เปนดานภายนอก เชนในระดับศีล ซึ่ง
เปนเรื่องของคฤหัสถที่จะประพฤติตางจากพระภิกษุ ดังจะเห็นวา
เมื่ อพระลาสิกขาแลว ก็จะเริ่มชีวิตของชาวบานดวยการมาขอ
สมาทานศีล ๕ ซึ่งเปนหลักความประพฤติเบื้องตนของคฤหัสถ
อยางที่ไดเลาเรียนกันแลววา ศีล ๕ นี้เปนหลักประกันให
สังคมอยูรวมกันดวยดี มีความสงบสุขพอสมควร ใหแตละคนพอ
เปนอยูได โดยไมเบียดเบียนกันมากนัก สังคมจะไดไมเดือดรอน
เกินไป เมื่อมีศีล ๕ เปนหลักประกันแลว เราก็มีโอกาสที่จะทํา
ความดีขยายกวางและสูงขึ้นไป
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วางฐานชีวิตใหมั่นคงแนนหนา
อยางไรก็ดี คําสอนสําหรับคฤหัสถที่เปนหลักความประพฤติ
พืน้ ฐานนี้ ไมใชมแี คศลี ๕ เทานัน้ ทานยังแสดงหลักการพัฒนาชีวติ
ตอไป ใหเปนอารยชน คือคนทีห่ า งไกลจากความปาเถือ่ นเลือ่ นลอย
พระสูตร คือคําสอนหรือเทศนาของพระพุทธเจาเรื่องหนึ่ง ซึ่ง
ประมวลหลักการดําเนินชีวิตของอารยชนไว เปนแบบแผนความ
ประพฤติของคฤหัสถ พระอาจารยสมัยตอมาใหถือเปน วินัยของ
คฤหัสถ ก็คือพระสูตรที่เรียกวา สิงคาลกสูตร พระพุทธเจาทรง
แสดงพระสูตรนี้แกมาณพ คือชายหนุม ลูกผูด ี ทีม่ ชี อื่ วา สิงคาลกะ
บางทีเรียกวา สิคาโลวาทสูตร
คําสอนของพระพุทธเจาในสิงคาลกสูตรนี้ แสดงวิถีชีวิตของ
อารยชน ชาวพุทธทุกคนควรใหความสําคัญ และนํามาปฏิบัติกัน
อยางจริงจัง ใหสมกับที่ทานเรียกวาเปนวินัยของคฤหัสถ หรือวินัย
ชาวบาน จะวาเปน มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ เปน เกณฑวัด
ความเปนชาวพุทธ หรือเปน หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต
ใหเปนอารยชน ก็ได
คนที่มีความประพฤติทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานนี้ จึงจะ
เรียกไดวาเปน “ชาวพุทธ” และถือไดวาเปน “อารยชน”
เมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักนี้ดีแลว ก็ชื่อวาวางฐานของ
ชีวิตไดมั่นคง พรอมที่จะกาวหนาตอไปในวิถีชีวิตที่ดีงาม และมี
ความสุขอยางแทจริง ซึ่งเปนประโยชนทั้งแกตนเองและแกสังคม
สิงคาลกสูตรนั้นมีเรื่องราวอยางไร จะเลาไวสักหนอย เรื่องมีวา
วันหนึ่ง พระพุทธเจาเสด็จจากวัดเวฬุวัน จะเขาไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห เมื่อผานไปใกลๆ เมือง ก็ไดทอดพระเนตร
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เห็นมาณพคนหนึ่งชื่อวาสิงคาลกะ ซึ่งตื่นแตเชา ออกมานอกเมือง
ราชคฤห แลวก็ลงอาบน้ํา รางกายผาผอนเปยก ผมเปยก ขึ้นมายืน
กลางแจง แลวก็หันไปทางทิศตางๆ ไหวทิศโนนทิศนี้ รวมทั้ง ๖ ทิศ
ครบหมด ทิศตะวันออกเปนทิศเริ่มตน แลวก็ทิศใต ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบน
พระพุทธเจาก็เสด็จเขาไปทักทาย แลวก็ทรงสนทนาดวย
โดยไถถามวาทานทําอะไร ชายหนุมนั้นทูลตอบวาขาพระองคไหว
ทิศ เมื่อพระพุทธเจาตรัสถามวาทําไมจึงไหวอยางนั้น เขาก็เลาวา
พอของกระผม เมื่อทานนอนอยูบนเตียง ตอนที่จะถึงแก
กรรม ทานสั่งไววา เมื่อพอสิ้นไปแลว ขอใหลูกปฏิบัติตามคําสั่งพอ
ขอใหลูกไหวทิศเปนประจํา จะไดเกิดสิริมงคล เจริญงอกงาม
กระผมก็เลยปฏิบัติตามคําสั่งของพอ เพื่อจะไดเปนลูกที่ดี
พระพุทธเจาตรัสวา การปฏิบัติตามคําสอนของพอแมนั้นดี
เพราะทานมีความหวังดี แตการไหวทิศของเธอ ยังไมถูกตอง ไมใช
“การไหวทิศในอริยวินัย” คือในระบบแบบแผนของอารยชน
มาณพก็สงสัยวา ทิศใน “อริยวินยั ” ของอารยชน เปนอยางไร
พระพุทธเจาจึงทรงแสดงหลักคําสอนที่เรียกวา สิงคาลกสูตร
กอนที่มาณพจะไหวทิศ เขาจะไปอาบน้ําชําระลางรางกาย
เปนการเตรียมตัวกอน แลวก็มายืนไหว พระพุทธเจาก็ทรงสอนการ
ไหวทิศในอริยวินัย ในทํานองที่ใหเปนลําดับอยางนั้น
ทีนกี้ ม็ าดูกนั วา “อารยชน” ควรไหวทศิ คือ ปฏิบตั ติ อ ชีวติ ของ
ตน ตอเพื่อนมนุษย และตอสภาพแวดลอมทีอ่ ยูร อบตัวเรานีอ้ ยางไร
เพื่อใหชีวิตดีงาม มีความสุขความกาวหนา และใหสังคมเจริญ
พัฒนาไปไดดว ยดี มีความเขมแข็งมัน่ คง ดํารงในสันติสขุ ทีย่ งั่ ยืน
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ขั้นที่ ๑ รักษาชีวิตใหสะอาด
ขั้นแรก ละเวนความชั่วตางๆ เหมือนทําความสะอาดชําระ
ลางรางกายใหหมดจด เสร็จแลวจึงมาไหวทิศ
สิ่งชั่วรายที่ตองชําระลางมี ๑๔ ประการ คือ

๑. กรรมกิเลส ๔ คือการกระทําที่ทําใหชีวิตมัวหมอง เปน
การกระทําที่เสียหาย คือการดําเนินชีวิต หรือความประพฤติที่
เบียดเบียนกัน ๔ ประการ ไดแก
๑. ปาณาติบาต การทําราย เบียดเบียนชีวิตรางกายผูอื่น
๒. อทินนาทาน การลักทรัพย ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผูอื่น
๓. กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม ลวงละเมิดคู
ครองของคนอื่น
๔. มุสาวาท การพูดเท็จ โกหก หลอกลวง ทํารายเขาดวย
วาจา
สี่อยางนี้เปนกรรมกิเลส คือความประพฤติเสียหาย ทานให
ละเวนเสีย ดูก็คลายๆ กับ ๔ ขอแรกในหลักศีล ๕ แตอาจจะสงสัย
วาขอสุดทาย คือ สุราฯ ไปไหน เดี๋ยวจะมีเอง
สี่ขอนี้เปนตัวกรรม แตขอสุราฯ นั้น ไมใชกรรม เวลาเราพูด
ถึงหลักศีล ๕ เราเรียกวา สิกขาบท สี่ขอตนนั้นเปนกรรมบถดวย
และเปนสิกขาบทดวย แตขอสุราฯ ไมเปนกรรมบถ เปนเพียง
สิกขาบท
กรรมบถเปนตัวกรรม การไปทํารายชีวิตรางกายเขา ไปลัก
ทรัพยเขานี้เปนกรรมชั่ว แตการดื่มสุรา ยังไมใชเปนกรรมในตัวเอง
เพราะมันเปนเรื่องของการดื่มเขาไปแลวทําใหขาดสติ แลวจะไป
ทําราย ไปทําอะไรไมดี จึงเปนกรรมอีกทีหนึ่ง
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แตเวนสุราเปนสิกขาบท คือเปนขอฝกหัดวาจะเวนจากสิ่งที่
ไมดี ที่จะกอใหเกิดโทษอยางอื่น จึงมาเปนสิกขาบทดวย เพราะวา
เอามาใชในการฝก เปนขอปฏิบัติสําหรับฝกหัดดําเนินชีวิตที่ดี
ในที่นี้ พูดถึงเฉพาะกรรมก็เลยมีแค ๔ ขอ เรียกวากรรมกิเลส เพราะเปนกรรมที่เศราหมอง คือเปนความประพฤติเสียหาย
กรรมนี้คลุมไปถึงอาชีพการงานดวย อาชีพการงานเปนหลัก
สําคัญของชีวิตของเรา ก็ไมใหมีเจาสี่ตัวนี้ คือใหละเวน ไมใหเปน
อาชีพการงานประเภทที่มีการทํารายเบียดเบียนชีวิตเขา ไมเปน
อาชีพที่ลวงล้ําละเมิดทรัพยสินของคนอื่น ไมใชอาชีพลักขโมย ไม
ใชอาชีพที่จะทําความประพฤติผิดทางกาม และไมใชอาชีพที่หลอ
กลวง ใชวาจาโกหกผูอื่น
กรรมกิเลส คือความประพฤติมัวหมองเสื่อมเสียแกชีวิตนี้
ทําใหเกิดเวรภัยในสังคม เปนการสรางเครื่องกีดกั้นขัดขวางความ
เจริญกาวหนาและกอกวนความสงบสุขในชีวิตของตนเอง
ผูที่ไมกอกรรมกิเลสทั้ง ๔ นี้ จะมีชีวิตที่ปลอดโปรง เหมือน
คนที่รางกายสะอาด รูสึกโปรงโลงเบาและมั่นใจที่จะกาวไปทํา
อะไรๆ ดวยความสบายใจ

๒. อคติ ๔ ไดแกความลําเอียง หรือความประพฤติออก
นอกทางของธรรม ๔ อยาง คือ
๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา
๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว

๖
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คฤหัสถ เมื่อเจริญเติบโตเปนผูใหญขึ้น จะตองรับผิดชอบ
กลุมคนหรือหมูชน เชน เปนหัวหนาครอบครัว เปนหัวหนาหนวย
งาน เปนหัวหนาชุมชน เปนตน ซึ่งจะตองรักษาความเปนธรรม ให
ความเปนธรรม แกคนในความดูแลของตน เพื่อใหกลุมคนหรือ
หมูชนนั้นอยูกันโดยสามัคคี มีความสงบสุข พระพุทธเจาจึงทรงให
เวนความลําเอียง คือความประพฤติผิดธรรม หรือคลาดจากธรรม
เพราะชอบ ชัง ขลาด เขลา แตใหดํารงอยูในธรรม คือความถูก
ตองดีงาม และความเที่ยงธรรม

๓. อบายมุข ๖ ไดแก ทางแหงความเสื่อม โดยเฉพาะชอง
ทางสิ้นเปลืองหมดไปของทรัพยสินเงินทอง
ในการทํามาหาเลี้ยงชีพของคฤหัสถนั้น เรื่องสําคัญก็คือ
ตองสามารถเก็บเงินเก็บทองได แตถามีอบายมุขแลวเงินก็หมด
เก็บไมได เงินไมอยู
พูดตามสํานวนของทานวา เงินทองที่ยังไมเกิด ก็ไมเกิดขึ้น
เงินทองที่เกิดขึ้นแลว ก็หมดสิ้นไป
นอกจากเสื่อมทรัพยสินเงินทองแลว ก็เสื่อมอยางอื่นดวย
จิตใจก็ไมอยูกับหนาที่การงาน ถาอยูในวัยเรียน ก็เสียการศึกษา
ซ้ํารายสุขภาพก็เสื่อมโทรมดวย เพราะฉะนั้น ทานจึงใหเวนอบายมุขที่เปนทางแหงความเสื่อมทั้ง ๖ อยาง คือ
๑. เปนนักเลงสุรา เปนนักดื่ม หมกมุนกับสุรายาเมา และสิ่ง
เสพติดตางๆ
๒. เปนนักเที่ยว เที่ยวไมเปนเวลา เที่ยวเสเพลเรื่อยเปอย
สมัยกอนเรียกวา นักเที่ยวกลางคืน
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๗

๓. เปนนักหมกมุนการบันเทิง สมัยกอนเรียกวาดูการละเลน
หมายความวา หมกมุนเอาแตเรื่องสนุกสนานบันเทิง วนเวียนอยู
กับสถานและรายการบันเทิง จะหาแตความสนุกอยางเดียว มัว
เมา ทิ้งการเรียน ไมเอาการเอางาน ไมมีเวลาหาเงินหา ทอง และ
ผลาญเงินทองที่มีอยู
๔. เปนนักเลงการพนัน ซึ่งผลาญทรัพยอยางยิ่ง อยางที่
โบราณวาไฟไหมยังดีกวาเลนการพนัน เพราะไฟไหมนั้น ถึงบาน
จะหมด ที่ดินก็ยังอยู แตถาเลนการพนัน แมแตที่ดินก็หมดดวย ไม
มีอะไรเหลือ
๕. คบคนชั่วเปนมิตร เชน คบนักเลงสุรา นักดื่ม นักการพนัน
นักเที่ยวเสเพล คบคนอยางไร ก็พาไปเปนอยางนั้น ทําใหเราพลอย
เสียไปดวย
๖. เกียจครานการงาน คือไมเอาใจใสการงาน เอาแตจะนอน
สบาย พอมีงานหรือเรื่องที่จะตองทํายากหนอย ก็อางโนนอางนี่
หลบหลีกไปเรื่อย
นี่คืออบายมุข ๖ นับตอจากกรรมกิเลส ๔ และอคติ ๔ รวม
แลวเปน ๑๔ ขอ เปนสิ่งสกปรกเสียหายหรือเปรอะเปอนที่ควรละ
เลิกหลีกเวน เพื่อชําระลางชีวิตใหบริสุทธิ์ สะอาด โปรงโลง เบา
สบาย
การที่มาณพไปอาบน้ําชําระรางกาย เขาก็ไดความสะอาด
แคขางนอก แตถาเราชําระความชั่ว ๑๔ อยางนี้แลว ก็จะทําชีวิต
ใหสะอาดบริสุทธิ์ เมื่อชีวิตสะอาดดี ก็พรอมที่จะอยูรวมสังคมและ
ดําเนินชีวิตอยูในโลกโดยสวัสดี

๘
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ขั้นที่ ๒ เตรียมตัวไหวทิศ
การจะไหวทิศนั้น แมจะขึ้นจากน้ําชําระลางรางกายเสร็จมา
แลว ก็ยังมีขั้นตระเตรียมอีก เชน มาจัดแจงบริเวณและที่ยืน
เปนตน ซึ่งรวมแลวยังมีอีก ๒ ขั้น คือ
๑. เลือกคบคน ในตอนเวนอบายมุข ไดบอกแลววา ไมให
คบคนชั่วเปนมิตร ทีนี้ก็มาเตรียมตัวเลือกคนที่จะคบ โดยรูจักแยก
วามิตรดี และมิตรชั่ว เปนอยางไร มิตรมีกี่ประเภท ดูลักษณะคนที่
ควรคบ
การคบคนนี่ทานถือวาเปนเรื่องสําคัญ หลักกัลยาณมิตร
สอนวา ในการอยูรวมสังคมนี้ การรูจักเลือกคนที่เกี่ยวของคบหา
เปนเรื่องใหญมาก เพราะฉะนั้นจึงตองรูจักแยกวา ใครเปนมิตรแท
ใครเปนมิตรเทียม
เรื่องมิตรแท ๔ ประเภท มิตรเทียม ๔ ประเภทนี่เรียนกันยาว
เมื่อพูดเอาแคหลักการก็คือ ใหรูจักแยกไดวา คนอยางไรเปนมิตร
แท คนอยางไรเปนมิตรเทียม แลวก็คบแตมิตรแท๑
ทานไมไดบอกวาไมใหเกี่ยวของกับคนชั่วเลยนะ เดี๋ยวจะพูด
วา ถาอยางนั้นคนไมดีเราก็ละทิ้งเลยสิ พระพุทธเจาตรัสสอนวา
ไมใหคบคนชั่ว เวนแตจะชวยเหลือเขา
แตถาเราจะชวยเขา เราตองพรอมกอน ตองเห็นชัดวาเราอยู
ในภาวะที่เขมแข็งพอ และมีปญญา ตองเขาใจวาสิ่งที่เขาทําเปน
สิ่งที่ไมดี จะทําใหเกิดความเสื่อมหรือเสียหายอยางไร และอยูใน
วิสัยที่จะชวยได หรือมีทางเขาไปเกื้อกูลชักนําดึงเขาขึ้นมา
๑

ดู มิตรแท ๔ ประเภท และมิตรเทียม ๔ ประเภท ใน ภาคผนวก
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๙

แตถาเราเปนฝายออนแอกวา เราเองอาจจะแย อาจจะ
กลายเปน ฝายที่ถูกเขาชักจูง หรือ ดึงลงไป เพราะฉะนั้นจึงตอง
ประมาณกําลังของตน
เปนอันวา ไมคบคนชั่ว เวนแตจะชวยเหลือ แตตามปกติ วา
โดยหลักการทั่วไปก็คือ คนชั่วคนไมดีเปนพาล เราไมเอา เราคบหา
บัณฑิต ที่จะชักพาชีวิตไปสูความสุขความเจริญ ตามหลักที่ทานวา
ยํ เว เสวติ ตาทิโส - คบคนใด ก็เปนเชนคนนั้น
นอกจากคบกันธรรมดาแลว ก็รูจักคบคนในวงการหรือกิจ
การงาน ในการงานนั้น ถาเรารูจักเลือกคบหาคน ก็จะเปนทางของ
ความเจริญกาวหนา เชน คนที่ประกอบธุรกิจการคา ก็ตองรูวาคน
ไหนมีความสําคัญอยูในวงการธุรกิจที่ตัวเกี่ยวของ คนไหนรูเรื่อง
นั้นเรื่องนี้ดี คนไหนจะชักพาใหเขาถึงทางของความกาวหนาได เรา
รูวาเราควรจะเขาหาใคร ในเรื่องอะไร เรามีความตองการอะไร มี
ธุระประเภทไหน ควรจะเขาหาคนชนิดใด ตลอดกระทั่งหนังสือสื่อ
แหลงความรูแหลงขอมูล
ถารูจักเลือกคบคน รูจักปรึกษา รูจักเขาหา ทั้งผูใหญผูนอย
และคนทุกระดับ เขาไดหมด ก็จะทําใหเจริญกาวหนาประสบความ
สําเร็จมาก
บางคนดีกับคนที่ต่ํากวาตน บางคนดีไดเฉพาะกับคนระดับ
เดียวกับตน บางคนดีกับคนเหนือตน บางคนเขากับผูใหญไดดี แต
เขากับเด็กไมได หรือบางคนเขากับเด็กได แตกับผูใหญมักขัดแยง
บางคนเขากับผูนอยไดดี แตเขากับเพื่อนรวมงานระดับเดียวกันไม
ได ก็เกิดปญหา

๑๐
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ถาเราเขาคนไดทุกระดับ เมื่ออยูในวงงาน ผูใหญก็รักนับถือ
เคารพกัน ผูนอยก็รัก เพื่อนก็ไปดวยกันได อยางนี้ก็เรียกวาเปนไป
ดวยดี แตทั้งหมดนี้ก็ตองเขากับธรรมดวย
เอาละ นี่ก็เปนเรื่องของมิตรซึ่งจะตองรูจักแยก รูจักคบ
๒. วางแผนจัดสรรทรัพย ตอจากนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่เปนการ
เตรียมตัวขั้นสําคัญ คือการจัดสรรและวางแผนการใชจายทรัพย
ซึ่งเปนเรื่องใหญในชีวิตของผูครองเรือน เพราะเงินเปนหลักประกัน
ของชี วิ ต สําหรั บ คฤหั ส ถ อย า งน อ ยต อ งให พึ่ ง ตั ว เองได ใ นทาง
เศรษฐกิจ เรื่องนี้พระพุทธเจาทรงย้ําความสําคัญอยูเสมอ ตางจาก
พระสงฆที่ชีวิตพึ่งวัตถุนอยและญาติโยมเลี้ยง จึงเนนการพัฒนา
ดานจิตใจและความสมบูรณทางปญญา
เพราะฉะนั้น คฤหัสถจะตองมีความมั่นใจในเรื่องทรัพยนี้ทั้ง
๒ ขั้น คือ ทั้งขั้นมีทรัพยพอที่จะใชจาย และขั้นใชจายทรัพยพอดี
กับความเปนอยู ในการที่จะมีชีวิตที่ดีงามมีความสุข และเปนสวน
รวมที่สรางสรรคของสังคม โดยมีหลักการจัดสรรทรัพยและวาง
แผนการใชจายไวเปนอยางดี ทั้งนี้ จะจัดสรรอยางไร ก็ใหเหมาะ
กับยุคสมัยทองถิ่นนั้น แตตองวางแผนใหมั่นใจ
ในขัน้ ตน การจะมีทรัพยเพียงพอทีจ่ ะใชจา ย ใหอยางนอยพึง่ ตน
ไดทางเศรษฐกิจนั้น ก็โยงยอนไปถึงการมีฐานที่ตองเตรียมไวดีแลว
ถึง ๒ ชัน้ (สัมพันธกบั การทําหนาทีข่ องพอแม ครูอาจารย ในหลักทิศ ๖) คือ
๑. การศึกษาศิลปวิทยา เพื่อใหมีวิชาที่จะหาเลี้ยงชีพ โดยมี
ทั้งความรูดี และมีฝมือถึง ดวยความช่ําชองศาสตร เชี่ยวชาญศิลป
อยางนอยดานหนึง่ ซึง่ จะเปนฐานรองรับการงานอาชีพของตน และ
เปนสวนรวมในการพัฒนาสังคมเสริมความมั่นคงของประเทศชาติ
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๒. การประกอบอาชีพ โดยนําศิลปวิทยาที่ไดศึกษาเชี่ยว
ชาญช่ําชองนั้นมาใชทํางานหาเลี้ยงชีพที่สุจริต ประกอบอาชีพที่
เกื้อกูลแกเพื่อนมนุษย อํานวยประโยชนแกสังคม และเอื้อตอการ
พัฒนาชีวิตของตนเอง
เมื่อทํางานประกอบอาชีพ ก็ถึงตอนที่จะเกิดมีทรัพย และใน
ตอนนี้ พระพุทธเจาก็ทรงเนนวา ใหทํางานดวยความใสใจรับผิด
ชอบ และรูจักจัดการ โดยมีความขยันหมั่นเพียร สามารถกอใหเกิด
ทรัพยและเก็บรวมรวมทุนใหเพิ่มพูน เหมือนดังแมลงผึ้งที่ขยันหมั่น
เพียร มีวินัยและสามัคคี เก็บรวมน้ําหวานและเกษรทีละเล็กละ
นอยมา สรางรังใหญ หรือเหมือนปลวกตัวนอยรวมกันกอจอม
ปลวกที่ใหญขึ้นได
ครั้นมีทรัพยขึ้นมาอยางนี้ ก็ถงึ ตอนทีจ่ ะตองใชหลักในการจัด
สรรและวางแผนการใชจายทรัพย ซึ่งเปนตัวจริงของการดํารงชีพ
สําหรับในพุทธกาล พระพุทธเจาไดตรัสไวเปนหลักใหญๆ ให
เหมาะกับยุคสมัยนั้นวา ใหจัดแบงทรัพยเปน ๔ สวน
๑ สวน ใชเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงบิดามารดา เลี้ยงคน
ในความรับผิดชอบ เลี้ยงคนที่ควรเลี้ยง ตลอดจนทําอะไรตางๆ ที่
เปนสิ่งดีงาม เปนบุญกุศล ทําประโยชน ชวยเหลือเกื้อกูลสังคม
อีก ๒ สวน ใชทํากิจการงาน เชน เปนนักธุรกิจก็ลงทุนในการ
อาชีพ เรือ่ งทุนทําการงาน ทํากิจการ ซึง่ โยงกันทัง้ ประโยชนตน และ
ประโยชนสวนรวม ทานใหความสําคัญมาก ใหถึง ๒ สวน และ
อีก ๑ สวน คือสวนที่สี่ เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตในยามจํา
เปน เชน เกิดเจ็บไขไดปวย อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเรื่องที่คาดไม
ถึงอยางใดอยางหนึ่ง ตองมีเงินเตรียมไว
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เปนอันวา พระพุทธเจาตรัสไวใหเหมาะกับคนสมัยนั้นวา จัด
สรรทรัพยเปน ๔ สวน หนึ่งสวนใช อีกสองสวนทํากิจการ อีกสวน
หนึ่งเก็บไว เราก็เอาหลักการนี้มาประยุกต คือจัดเรื่องทรัพยใหดี
เตรียมวางแผนการใชจายตางๆ ใหเปนที่สบายใจวาชีวิตของเราจะ
มีความมั่นคง คนที่จัดสรรเงินไดดี ตัวเองก็มีความมั่นใจ และชีวิตก็
มีความมั่นคง
ตอนนี้ถอื วาพรอมแลว คราวนี้ก็ไหวทิศไดอยางโปรงใจ

ขั้นที่ ๓ ไหวทิศทั้ง ๖
๑. ไหวทิศ ๖ ไหวทิศคืออยางไร? การที่เราอยูในโลกนี้ ก็คือ
อยูในสภาพแวดลอม โดยเฉพาะเพื่อนมนุษย ที่อยูรอบตัว มนุษยที่
อยูรอบตัวเรานี้ ยอมจะมีความสัมพันธกับเราในฐานะตางๆกัน
เปรียบคนทั้งหลายที่อยูในฐานะตางๆ ก็เหมือนกับเปนทิศ
นอยใหญ ที่อยูลอมรอบ ซึ่งเราจะตองปฏิบัติใหถูกตอง จึงจะมีชีวิต
อยูดว ยดีมีความสุขความเจริญ
การไหวทิศ ก็คือการปฏิบัติโดยถูกตองตอบุคคลเหลานั้น
คนที่ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ งทิ ศ นั้ น เขาบั ญ ญั ติ โ ดยเอาทิ ศ ที่ พ ระ
อาทิตยขึ้นเปนหลัก เพราะฉะนั้น เขาจึงหันหนาไปหาพระอาทิตย
กอน พระอาทิตยขึ้นทางไหน ก็หันหนาไปทางนั้น พอเห็นพระ
อาทิตยแลวก็เริ่มกําหนดทิศ ก็เลยถือวา ทิศเบื้องหนาเปนทิศตะวัน
ออก
เพราะฉะนั้น ภาษาบาลีจึงเรียกทิศตะวันออกวา ปุรัตถิมทิศ
คือทิศบูรพา แปลวา ทิศขางหนา ก็คือทิศตะวันออก
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๑. ทิศเบื้องหนา เปนทิศที่มากอน บุคคลที่มากอนเราก็คือ
พอแม ทานเกิดกอนเรา และเปนผูนําเรา เริ่มตั้งแตใหชีวิตและ
เลี้ยงดูเรา เพราะฉะนั้น ทิศแรกจึงไดแก พอแม
ไหวทิศเบื้องหนา ก็คือปฏิบัติหนาที่ตอพอแม เคารพบํารุง
พอแมใหถูกตอง เชน ทานเลี้ยงดูเรามาแลว ก็เลี้ยงทานตอบ ชวย
เหลือทํากิจธุระการงานของทาน ดํารงรักษาวงศตระกูล ประพฤติ
ใหสมควรแกความเปนทายาท และเมื่อทานลวงลับไปแลวก็ทําบุญ
อุทิศใหทาน นี้วาไปตามหลักที่เรียนมาแลว และถาตัวเองไปเปน
พอแม ก็ปฏิบัติตอลูกตามหลักที่ทานจัดไวคูกัน
๒. ทิศเบื้องขวา พอหันหนาไปทางตะวันออก ขางขวามือก็
เปนทิศใต ทานเรียกวาทิศเบื้องขวา คือทักษิณทิศ
ทักษิณหรือขวานี้ คติโบราณถือเปนเรื่องของการแสดงความ
เคารพ อะไรไวทางขวาก็หมายความวาเราเคารพ ทิศเบื้องขวาก็
เลยยกใหอาจารย จัดครูอาจารยเปนทิศเบื้องขวาคือทิศใต ก็ปฏิบัติ
หนาที่ตอครูอาจารยใหถูกตอง
๓. ทิศเบื้องหลัง หมายถึงคนที่มาทีหลัง ซึ่งตอนแรกเมื่อเรา
เกิดมายังไมมี ก็คือ บุตร ภรรยา หรือถาเปนผูหญิงก็ไดแกสามีกับ
ลูก ตอนเราเกิดยังไมมี มามีทีหลัง เพราะฉะนั้นจึงเปนทิศเบื้องหลัง
ก็ตองปฏิบัติหนาที่ตอสามี ภรรยา และบุตร ใหถูกตอง
๔. ทิศเบื้องซาย ไดแก มิตรสหายและผูรวมงาน ซึ่งเปนผู
ยืนอยูเคียงขาง ชวยประคับประคองสนับสนุน ก็ตองปฏิบัติหนาที่
ตอกันใหถูกตอง
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๕. ทิศเบื้องลาง ไดแก ผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจนคนงาน
ลูกจาง และคนรับใช ตองเอาใจใส ดูแลสุขทุกข ใหเขาอยูดี อบอุน
และคุมครองใหเขาไดรับความเปนธรรม
สวนทางฝายลูกจาง และคนงาน ก็ตองตั้งใจทํางานใหไดผล
ดี มีน้ําใจรักสมัครสมาน
๖. ทิศเบื้องบน ไดแก พระสงฆ ซึ่งเปนผูที่เราเคารพนับถือ
เราก็ตองปฏิบัติห นาที่ตอทานใหถูกตอง ใหทานสามารถดํารง
รักษาธรรมไวใหแกสังคม
สวนทางฝายพระสงฆก็มีหนาที่ปฏิบัติตอ ชาวบานใหถกู ตอง
โดยเฉพาะตองใหธรรม และชักจูงใหเขาตัง้ อยูในธรรม ซึ่งพระพุทธ
เจาตรัสไวถึง ๖ ขอ๑
เปนอันวาครบ ๖ ทิศ การไหวทิศ ก็คือ การปฏิบัติหนาที่ตอ
บุคคลที่อยูในฐานะตางๆ ที่เราเกี่ยวของในสังคมใหถูกตอง
เมื่อเราปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลเหลานั้นถูกตองแลว ก็ทําให
ชีวิตปลอดโปรง เปนอยูและดําเนินไปดวยดี ทานเรียกวามีความ
สวัสดี สังคมก็เรียบรอย รมเย็น มั่นคง
เมื่อเราไหวทิศไดถูกตองอยางนี้ ก็เปนมงคล นําความสุข
ความเจริญมาใหอยางแนนอน เปนการไหวทิศแบบอารยชน
ไมใชไปยืนไหว หรือนั่งกราบทิศตะวันออก ทิศเหนือ ฯลฯ
เหมือนสิงคาลกมาณพ
๑

ดู รายละเอียดวิธีปฏิบัติตอทิศทั้ง ๖ ใน ภาคผนวก
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๒. สังคหวัตถุ ๔ หลังจากตรัสเรื่องทิศ ๖ แลว ในที่สุดพระ
พุทธเจาก็ทรงปดทายดวย สังคหวัตถุ ๔
ขออธิบายวา บุคคลที่อยูแวดลอมเราทั้ง ๖ ทิศนั้น เรามีหนา
ที่ที่จะปฏิบัติตางกันไปแตละทิศ แตในที่สุดทุกคนก็เปนสมาชิกของ
สังคมเดียวกัน ดังนั้นจึงตองมีสังคหวัตถุ ๔ นี้ไวสําหรับใชกับทุก
คนทั่วทั้งสังคม พระพุทธเจาจึงตรัสสังคหวัตถุ ๔ ไวคุมทายอีกที
หนึ่งวา เราอยูในสังคมจะตองใชสังคหวัตถุ ๔ นี้กับทุกคน
สังคหวัตถุ ๔ นี้เปนธรรมภาคปฏิบัติ จะเห็นวา ในธรรม
หมวดนี้ไมพูดถึงเมตตากรุณาเลย เพราะอันนั้นเปนคุณธรรมในใจ
ในที่นี้เอาแตเรื่องการปฏิบัติที่แสดงออกภายนอกจริงๆ
สังคหวัตถุ แปลวา หลักการสงเคราะห คือ หลักการยึด
เหนี่ยวใจคน และประสานหมูชนไวในสามัคคี ทําใหตนเองก็เปนที่
รัก และชุมชนก็รวมกันอยูได ไมแตกแยกกระจัดกระจาย ทําให
สังคมมีเอกภาพและมีความมั่นคง สังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. ทาน การใหปน เอื้อเฟอเผื่อแผ เฉลี่ยเจือจาน แจกจาย
ชวยเหลือดวยสิ่งของ ทรัพยสินเงินทอง ตลอดจนวิชาความรู (ชวย
ดวยทุน สิ่งของ หรือความรู)
- ใหดวยเมตตา แสดงน้ําใจไมตรี สรางเสริมมิตรภาพ
- ใหดวยกรุณา ชวยปลดเปลื้องความทุกขความเดือดรอน
- ใหดวยมุทิตา สงเสริมผูทําความดี คนที่เจริญกาวหนา
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน ใชคําสุภาพ ใหเกียรติกัน พูด
ดวยความหวังดีมนี า้ํ ใจ บอกแจงสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน (ชวยดวยถอยคํา)
- พูดดวยเมตตา ทักทายปราศรัยแสดงน้าํ ใจไมตรีพาทีสภุ าพ
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- พูดดวยกรุณา เห็นใจ ปลอบใจ แนะนํา ใหคําปรึกษา บอก
ทางแกปญหา
- พูดดวยมุทิตา พูดใหกําลังใจ แสดงความสงเสริมสนับสนุน
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา สละเรี่ยวแรงกําลังกาย
กําลังความสามารถ ชวยเหลือผูอื่น และบําเพ็ญประโยชน (ชวย
ดวยกําลังงาน)
- ชวยดวยเมตตา แบงเบาภาระ รวมมือ แสดงน้ําใจไมตรี
- ชวยดวยกรุณา นําพาผูออนแอหรือตกอยูในอันตรายให
หลุดรอดพนภัย
- ชวยดวยมุทิตา ใหกําลังสนับสนุนรวมมือแกผูทําความดี
และเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชน
๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาเสมอสมาน รวมหมู รวมมือ รวม
จุดหมาย รวมแกไขปญหา รวมสุขรวมทุกข ปฏิบัติตอกันโดยเสมอ
ภาค เสมอตนเสมอปลาย ดวยเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
ใหเหมาะกับแตละสถานการณ (ชวยดวยการรวมสรางสรรคและ
แกปญหา)
เปนอันวาครบถวนแลว ทั้งหมดนี้พระพุทธเจาตรัสไวเปน
แบบแผน ทานเรียกวา “วินัยของคฤหัสถ” (วินัยชาวบาน)
คําวา วินัยของคฤหัสถ นี้ เปนคําที่พระอรรถกถาจารยมา
เรียกอีกทีหนึ่ง ซึ่งก็เปนคําที่เหมาะดี เปนชุด เปนลําดับ
ชาวพุ ท ธ และมนุ ษ ย ทุ ก คน ควรจะยึ ด ถื อ ข อ ปฏิ บั ติ ใ น
สิงคาลกสูตรนีเ้ ปนหลักในการดําเนินชีวติ
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เมื่อไดหลักนี้เปนพื้นฐานที่ดีแลว ก็บําเพ็ญคุณธรรมอยางอื่น
ตอไปไดสะดวก เพราะสรางฐานไวดีแลว ชีวิตของเราจะมีความมั่น
คง ทั้งในดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสินเงินทอง และในดาน
การอยูรวมสังคม เรียบรอยสบายใจ
ตอจากนี้ก็บําเพ็ญคุณความดีตามหลักธรรมขออื่นยิ่งขึ้นไป
อีก ซึ่งจะปฏิบัติกาวหนาไปอยางไรก็ได เพราะวางฐานไวเรียบรอย
ดีแลว
ทั้งหมดนี้คือหลักหรือแบบแผนชีวิตของคฤหัสถ
แมแตพระ เมื่อลาสิกขาไปเปนคฤหัสถ ก็ตองขอใหนําเอา
หลักนี้ไปเปนเครื่องเตือนใจตนและทบทวน เพื่อจะไดดําเนินตาม
พระพุทธประสงค และชวยแนะนําผูอื่นตอไป

นําพาชีวิตไปใหถึงจุดหมาย
เมื่อเตรียมพื้นฐานหรือวางฐานชีวิตเรียบรอยดีอยางนี้แลว
ก็มาดูหลักตอจากนั้น เพื่อดําเนินชีวิตใหกาวหนา จะไดประสบ
ความสําเร็จที่สูงขึ้นไปจากพื้นฐานนั้น จนบรรลุจุดหมาย
คนเราเกิดมาก็มุงหาสิ่งที่เรียกวา ประโยชน ซึ่งในทางพระ
พุทธศาสนาเรียกวา “อัตถะ” ซึ่งแปลอีกอยางหนึ่งวา จุดมุงหมาย
เราควรจะมีจุดหมายของชีวิต ที่ถูกตอง ดีจริง เปนประโยชน
จริง ซึ่งพระพุทธเจาตรัสแบงไวเปน ๓ ระดับ หรือแบบยอเปน ๒
ระดับ เรียกวา “อัตถะ” แปลวาจุดหมาย หรือประโยชน
คนเราเกิดมาแลว ไมควรมีชีวิตอยูอยางเลื่อนลอย แลวก็
ตายไปเปลาๆ แตควรอยูอยางมีจุดหมาย ที่เปนอัตถะ คือเปน
ประโยชนอยางแทจริง ที่ทานพิสูจนแลว และบอกไวใหนี้
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จุดหมายของชีวิต ๓ ระดับนั้น คือ
๑. ประโยชนตอ หนา เรียกวา “ทิฏฐธัมมิกตั ถะ” ทิฏฐธรรม แปล
วา สิ่งที่ตามองเห็น หรือทันเห็น จึงแปลกันวาประโยชนปจจุบัน
หรือประโยชนทันตา ไดแกประโยชนระดับที่ตามองเห็น ไดแก การ
มีทรัพยสินเงินทอง ความเปนที่ยอมรับในสังคม มีมิตรสหาย
บริวาร ชีวิตครอบครัวที่ดี การมีรางกายแข็งแรงไรโรค เปนตน
๒. ประโยชนเลยตาเห็น คือ ประโยชนในขั้นที่ลึกลงไป แปล
กันวา ประโยชนเบื้องหนา ภาษาบาลีเรียกวา “สัมปรายิกัตถะ”
เบื้องหนา ก็คือ ลึกล้ําเลยไป ตาไมเห็น
ประโยชนที่เปนจุดหมายขั้นตาไมเห็น คือเรื่องนามธรรม
เกี่ยวกับคุณธรรมความดี ที่เปนการพัฒนาชีวิตจิตใจ ใหมีความสุข
ความซึง้ ใจอยางประณีตทีต่ ามองไมเห็น เชน ความสุขใจ อิม่ ใจ ภูมิ
ใจ มั่นใจ ความรูสึกในคุณคาและความหมายของชีวิต ที่เกิดจาก
- ศรัทธา มีหลักใจ ที่ยึดเหนี่ยวนําทาง ใหไมอางวาง ใหมั่นใจใน
ความดีและกรรมดี
- การดํารงอยูในความประพฤติที่ดีงาม ตั้งอยูในความสุจริต
- ความมีจิตใจกวางขวาง เอื้อเฟอเผื่อแผ ไดชวยเหลือเพื่อน
มนุษย ไดเสียสละบําเพ็ญประโยชน ตลอดจน
- การสละละกิเลสในจิตใจออกไปได ใหใจโลงใจโปรงผองใส และ
- มีปญญาที่รูเขาใจสิ่งทั้งหลายถูกตองตามเปนจริง
ทั้งหมดนี้เปนประโยชนขั้นที่ยิ่งล้ําลึกซึ้ง เลยจากที่ตามองเห็น
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ในขั้นแรก ประโยชนที่ตามองเห็น โดยมากเปนประโยชนที่
เราเอาเขามาใหตัวเอง เชน ทรัพยสินเงินทอง ซึ่งเปนหลักประกัน
ชีวิตในโลก แตพอถึงประโยชนขั้นที่สองนี้ ทรัพยสินเงินทองหรือ
ประโยชนซึ่งตามองเห็นที่เขามาเมื่อกี้นั้นกลับออกไป คือออกไปทํา
ประโยชนใหเกิดขึ้นแกผูอื่นหรือวงสังคม และเปนเรื่องของการทํา
สิ่งที่ดีงาม บําเพ็ญความดีที่ทําใหเกิดความสุขทางจิตใจ
ในขั้นแรกไดความสุขทางดานรางกาย แตในขั้นนี้ไดความ
สุขทางจิตใจ ในขั้นแรกมีความสุขจากการไดจากการเอา แตในขั้น
นี้มีความสุขจากการให จากการที่ใจมีคุณธรรม เปนการพัฒนา
ชีวิตใหไดประโยชนสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง จึงเรียกวาสัมปรายิกัตถะ
๓. ประโยชนสูงสุด คือ การมีปญญารูเทาทันโลกและชีวิต
จนกระทั่งจิตใจเปนอิสระ ไรทุกข เรียกวา “ปรมัตถะ”
คนที่บรรลุสัมปรายิกัตถะนั้น อยูในขั้นของความดี แตพึง
ทราบวา คนดีก็ยังมีความทุกข คนชั่วก็มีทุกขแบบคนชั่ว คนดีก็มี
ทุกขแบบคนดี
คนดีทําความดี ก็มักอยากใหเขาชมบาง บางคนทําดีแลว
เห็นวาไมไดผลที่ตองการ ก็บอกวาแหม... ทําดีแลวไมไดดีสักที
อยางนี้แสดงวายังมีความหวังผลอยู พอไมสมหวังก็เศรา เพราะ
ฉะนั้น ถึงแมเปนคนทําความดี ก็ยังมีทุกขไดอยู
แตยิ่งกวานั้นไปอีก ก็คือ ทุกชีวิต ทุกคน ไมวาคนดีหรือคน
ชั่ว ก็ลวนอยูในโลก และอยูภายใตกฎธรรมชาติ คือความจริงของ
ธรรมดาที่วา สิ่งทั้งหลายลวนไมเที่ยง มีความผันผวนปรวนแปรไป
ไมคงอยูยั่งยืนตลอดไป เปนไปตามเหตุปจจัย
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เมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงผันผวนปรวนแปรไปอยางนี้ มี
การไดสิ่งที่ปรารถนา แตตอมาก็พลัดพรากจากของรัก เปนตน คือ
พบสิ่งที่ชอบใจบาง ไมชอบใจบาง ก็ประสบสุขและทุกข เรียกวา
ฟู-ฟุบ ยุบ-พอง ไปตามสถานการณ คนดีจึงยังมีปญหาได
แตพอถึงประโยชนสูงสุดคือ ปรมัตถ แลว จะมีปญญารูเทา
ทันความจริงของโลกและชีวิต มองเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีจิต
ใจบริสุทธิ์หลุดพนเปนอิสระ ไรทุกข
ถึงจะประสบโลกธรรม ไมวาฝายรายฝายดี คือไดลาภ เสื่อม
ลาภ ไดยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุขหรือทุกข ก็รูทันตามเปน
จริง จิตใจไมหวั่นไหว เรื่องชั่วนั้นพนไปนานแลว แลวยังไมทุกข
เพราะความดีดวย เลยพนไปอีกขั้นหนึ่ง
ยิ่งกวานั้น ยังสามารถเอาประโยชนและใชประโยชน ทั้งสิ่งที่
นาชอบใจ และสิ่งไมนาชอบใจนั้นดวย กับทั้งเปนหลักใหแกผูอื่น
ทามกลางกระแสที่ปนปวนผันแปรในโลก
นี้เรียกวามาถึงประโยชนขั้นสูงสุด หลุดพนอยูนอกเหนือสิ่ง
ผูกรัด กิเลสและความทุกขทาบไมถึง ปลอดโปรงโลงเบา ผองใส
เบิกบานไดตลอดเวลา
ทั้งสามขั้นนี้เรียกวา อัตถะ หรือจุดหมายของชีวิต ๓ ระดับ ที่
เราควรจะเขาไปขึ้นใหถึง
เมื่อเกิดเปนมนุษยแลว จะตองใหไดอยางนอยขั้นที่หนึ่ง คือ
ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือประโยชนที่ตามองเห็น ใหมีทรัพยสินเงินทอง
อยางนอยพอพึ่งตัวเองได สามารถสังคมกับคนอื่นได มีชีวิตครอบ
ครัวก็อยูกันดี รักษาสุขภาพไว
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แลวใชทิฏฐธัมมิกัตถะนั้นเปนฐาน พยายามเขาถึงสัมปรายิกัตถะ คือประโยชนลึกซึ้งเลยตอไปที่ตามองไมเห็น ดวยการสราง
สรรคสิ่งที่ดีงาม พัฒนาชีวิตของตน พัฒนาจิตใจ ทําประโยชนให
แกเพื่อนมนุษย
จนกระทั่งเขาถึงขั้นที่สามคือ ปรมัตถะ ซึ่งทําใหจิตใจเปน
อิสระดวยปญญา ที่รูเทาทันโลกและชีวิต ก็จบสมบูรณ
สําหรับขอที่ ๓ นี้ บางทีทานพูดใหคนทั่วไปฟงงายๆ โดยไม
ออกชื่อเลย เพราะคนทั่วไปจะเนนขอ ๑ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ สวน
ขอ ๒ และ ๓ ก็รวมเขาดวยกันเปนขอเดียว คือรวมขอ ๓ เขาในขอ
๒ เอาปรมัตถะรวมเขาไวในสัมปรายิกัตถะ
คนที่บรรลุประโยชนเหลานี้ ถือเปนคนแบบอยางได เปนคน
มีชีวิตที่ดี ซึ่งเรียกวาเปน “บัณฑิต” ดังมีคาถาวา
ทิฏฺเฐ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
อตฺถาภิสมยา ธีโร
ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ
แปลว า ประโยชน ใ นป จ จุ บั น ที่ ต ามองเห็ น อย า งหนึ่ ง
ประโยชนที่ลึกซึ้งเลยตาเห็นออกไป อีกอยางหนึ่ง เพราะบรรลุ
ประโยชนทั้งสองนี้ จึงเรียกวาเปนบัณฑิต
คนเราที่จะเปนบัณฑิต ก็เพราะเขาถึงจุดหมายของชีวิตที่วา
มานั้น เมื่อวาตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ถือวา แมจะเรียนจบ
อะไรตออะไร ถาไมบรรลุประโยชนที่วานี้ ก็ไมถือวาเปนบัณฑิต
แตใครจะเรียนวิชาอะไร หรือไมเรียนก็ตาม ถาสามารถ
ดําเนินชีวิตไดจนถึงจุดหมายนี้ ก็เปนผูมีการศึกษา ทานถือวาเปน
บัณฑิต ซึ่งแปลวา ผูดําเนินชีวิตดวยปญญา
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ผูที่บวชเรียนแลว คนโบราณเรียกวา ทิด ซึ่งสันนิษฐานกันไป
มาก็ไดความวา ที่ถูกควรจะเขียนเปน “ฑิต” เพราะเปนคํายอหรือ
คํากรอนของคําวา บัณฑิต
ในภาษาไทย ตัว ฑ มณโฑนี่ เรานิยมอานเปน ท แตใน
ภาษาบาลีอานออกเสียงเปน ด เด็ก เชน ปณฺฑิโต พอแผลงมาเปน
ไทยแลวอานแบบบาลีก็เปนบัณฑิต (บัน-ดิด) แตพอตัดเปนตัว
เดียวเหลือแต “ฑิต” เราก็อานแบบไทยแท เปน ทิด ไป เพราะ
ฉะนั้น ทิด ก็คือฑิต และก็คือบัณฑิต
คนที่บวชเรียนแลว ลาสิกขามาเรียกวา ฑิต ก็คือเปนบัณฑิต
เมื่อเปนบัณฑิตก็ตองดําเนินชีวิตใหเขาถึงจุดหมาย ๓ ประการ
หรือที่ยอเปน ๒ ประการอยางที่พูดมาแลว จึงจะสมชื่อวาเปน
บัณฑิต เปนแบบอยางในการดําเนินแนวทางของชีวิตที่ดีงามทั้ง
หมด
สวนคนอื่นๆ ที่ไมไดบวชเรียน ถึงจะไมไดบวชกาย ก็บวชใจ
ได แมจะเปนคฤหัสถก็เลาเรียนพระพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรมได
เมื่อเปนชาวพุทธแลวก็ควรทําตัวใหเปนบัณฑิต ดําเนินชีวิตใหถึง
จุดหมายขั้นตางๆ ที่ไดพูดมานี้เหมือนกันทุกคน
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สรุป
เปนอันวา คนทั่วไป ที่เรียกวาคฤหัสถ มีหลักความประพฤติ
พื้นฐาน เปนหลักประกันของชีวิต ไดแกการปฏิบัติตามหลักใน
สิงคาลกสูตร ทีเ่ รียกวาคิหวิ นิ ยั คือ วินยั ของคฤหัสถ ไดแก เวนความ
ชั่ว ๑๔ ประการ แลวเตรียมชีวิตดวยการคบหาคนและจัดสรร
ทรัพยใหดี แลวก็ไหวทิศ ๖ พรอมทั้งปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔
เมื่อวางฐานดีอยางนี้แลว ก็ดําเนินชีวิตใหเขาถึงจุดหมาย
ทั้งในขั้นประโยชนที่ตามองเห็น ประโยชนที่เลยตามองเห็น และ
ประโยชนสงู สุด ลุถึงสันติสุข และอิสรภาพของชีวิต
เพื่อความสะดวกในการทบทวนและใชเปนแนวปฏิบัติ จะ
สรุปหลักทั้งหมดไวที่นี่อีกครั้งหนึ่ง คือ

๑. วางฐานชีวิตไว ใหมั่นคงแนนหนา ดวยวินัยของ
คฤหัสถ กลาวคือ

ก. ทําชีวิตใหสะอาด โดยหลีกเวนความชั่วเสียหาย ๑๔
ประการ
๑. เวนกรรมกิเลส คือ ความประพฤติมวั หมอง ๔ อยาง
๒. เวนอคติ คือ ความลําเอียงประพฤติคลาดจาก
ธรรม ๔ อยาง
๓. เวนอบายมุข คือ ชองทางแหงความเสื่อมทรัพยอับ
ชีวิต ๖ อยาง
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ข. เตรียมทุนชีวิตใหพรอม โดยสรางและวางแผนทุน
สําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ๒ ดาน คือ
๑. เลือกหาคบคน โดยหลีกเวนมิตรเทียม ๔ จําพวก
และคบหามิตรแท ๔ ประเภท
๒. จัดสรรทรัพย วางแผนการใชจายใหชัดเจนเปนที่
มั่นใจ

ค. สรางสรรคสังคมใหสวัสดี ดวยความสัมพันธที่ดีงาม
เกื้อกูล
๑. ทิศ ๖ ทําหนาที่ถูกตองสมบูรณ ตอบุคคลรอบดาน
๒. สั ง คหวั ต ถุ ๔ ยึ ด เหนี่ ย วใจคน และประสาน
สามัคคีของหมูชน ใหสังคมมั่นคงมีเอกภาพ

๒. นําชีวิตไปใหถึงจุดหมาย เปนบัณฑิต และ
ดําเนินชีวิตใหบรรลุ “อัตถะ” ทั้ง ๓
๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนทันตาเห็น โดยมีสุขภาพดี
ครอบครัวดี พึ่งตัวไดในทางเศรษฐกิจ และเปนที่ยอม
รับนับถือในสังคม
๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเลยตาเห็น โดยมีความอิ่มใจ
ภูมิใจ สุขใจ มั่นใจ ในคุณธรรมความดี ความมีชีวิตที่
สะอาดสุจริต มีคุณคา เปนประโยชน
๓. ปรมัตถะ ประโยชนสูงสุด โดยมีปญญารูแจงเห็นความ
จริงของโลกและชีวิต วางใจถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย มีจิต
ใจเบิกบานผองใส เปนอิสระ สุขเกษม ถึงสันติ
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๒๕

ตามหลักที่พูดมานี้แสดงวา แมจะเปนชาวบาน คือคฤหัสถ
ก็มีชีวิตที่ดีงาม เจริญกาวหนา จนกระทั่งเลิศประเสริฐได
จะเห็นวา ในพุทธกาล คฤหัสถก็เปนอริยบุคคลกันมากมาย
เพราะฉะนั้น ถึงแมเปนพระแลวลาสิกขาไปเปนคฤหัสถ ก็ยังเปน
พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะเปนอุบาสก ยังมีความรับผิดชอบตอ
พระศาสนาอยู ทุกคนจึงตองมาชวยกัน
ที่วา “ชวยกัน” นั้น อาจจะมองในแงการบํารุงพระพุทธ
ศาสนา อันนั้นก็ถูก แตที่จริง การรับผิดชอบ ก็คือการปฏิบัติตัวเอง
ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจานั่นเอง
ถาปฏิบัติธรรมแลวเผยแผความดีออกไป ก็เปนการทําหนาที่
ของอุบาสกที่ดี เมื่อทําไดอยางนี้ ตนเองก็จะมีชีวิตที่ดีงาม พรอม
กับชวยเหลือสรางสรรคสังคมใหสงบสุข มีความเจริญกาวหนายิ่งๆ
ขึ้นไปดวย

ภาคผนวก
เพื่อความสะดวกในการศึกษา ทบทวน และตรวจสอบการปฏิบัติ จึงนํา
หลักธรรมที่เปนมาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ หรือหลักสูตรอารยชน ที่ไดแสดง
ไวขางตน มาประมวลไว ใหเห็นระบบทั้งหมด ดังตอไปนี้

วินยั ชาวพุทธ - หลักสูตรอารยชน
พระสงฆมีวินัยของพระภิกษุ ที่จะตองประพฤติใหเปนผูมีศีล ชาว
พุทธและมนุษยทวั่ ไป ก็มวี นิ ยั ของคฤหัสถ ทีจ่ ะตองปฏิบตั ใิ หเปนมาตรฐาน

หมวดหนึ่ง
วางฐานชีวิตใหมั่น
ชาวพุทธ และมนุษยทกุ คน จะตองดําเนินชีวติ ทีด่ งี าม และรวมสราง
สรรคสังคมใหเจริญมั่นคง 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)
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ข. เวนอคติ (ความลําเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ
๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ (เวนฉันทาคติ)
๒. ไมลําเอียงเพราะชัง (เวนโทสาคติ)
๓. ไมลําเอียงเพราะขลาด (เวนภยาคติ)
๔. ไมลําเอียงเพราะเขลา (เวนโมหาคติ)
ค. เวนอบายมุข (ชองทางเสื่อมทรัพยอับชีวิต) ๖ คือ
๑. ไมเสพติดสุรายาเมา
๒. ไมเอาแตเที่ยวไมรูเวลา
๓. ไมจองหาแตรายการบันเทิง
๔. ไมเหลิงไปหาการพนัน
๕. ไมพัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว
๖. ไมมัวจมอยูในความเกียจคราน

กฎ ๒ เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน
ก. เลือกสรรคนทีจ่ ะเสวนา คบคนทีจ่ ะนําชีวติ ไปในทางแหงความเจริญ
และสรางสรรค โดยหลีกเวนมิตรเทียม คบหาแตมิตรแท คือ
๑. รูทันมิตรเทียม หรือ ศัตรูผูมาในรางมิตร (มิตรปฏิรูปก) ๔ ประเภท
๑) คนปอกลอก มีแตขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔
(๑) คิดเอาแตไดฝายเดียว
(๒) ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
(๓) ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน
(๔) คบเพื่อน เพราะเห็นแกผลประโยชน

๒) คนดีแตพูด มีลักษณะ ๔
(๑) ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย
(๒) ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
(๓) สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได
(๔) เมื่อเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ
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๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔
(๑) จะทําชั่วก็เออออ
(๒) จะทําดีก็เออออ
(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

๒๙
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๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔
(๑) เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
(๒) เพื่อนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย)
(๓) เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให
(๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน

ข. จัดสรรทรัพยที่หามาได ดวยสัมมาชีพ ดังนี้
ขัน้ ที่ ๑ ขยันหมัน่ ทํางานเก็บออมทรัพย ดังผึง้ เก็บรวมน้าํ หวานและเกสร
ขั้นที่ ๒ เมื่อทรัพยเก็บกอขึ้นดังจอมปลวก พึงวางแผนใชจาย คือ
๑ สวน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวของ ทําความดี
• ๒ สวน ใชทําหนาที่การงานประกอบกิจการอาชีพ
• ๑ สวน เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจําเปน
•

กฎ ๓ รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ
ก. ทําทุกทิศใหเกษมสันต ปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพันธกับตนใหถูก

ตองตามฐานะทั้ง ๖ คือ
ทิศที่ ๑ ในฐานะที่เปนบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา ผูเปรียบเสมือน
ทิศเบื้องหนา ดังนี้
๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน

บิดามารดาอนุเคราะหบุตรธิดา ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝกอบรมใหตั้งอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. เปนธุระเมื่อถึงคราวจะมีคูครองที่สมควร
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเมื่อถึงโอกาส
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ทิศที่ ๒ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย ผู
เปรียบเสมือน ทิศเบื้องขวา 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 สอนฝกศิษยใหใชวิชาเลี้ยงชีพไดจริง
และรูจักดํารงตนดวยดี ที่จะเปนประกันใหดําเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี
มีความสุขความเจริญ

ทิศที่ ๓ในฐานะที่เปนสามี พึงใหเกียรติบํารุงภรรยา ผูเปรียบเสมือน
ทิศเบื้องหลัง ดังนี้
๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา
๒. ไมดูหมิ่น
๓. ไมนอกใจ
๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส

ภรรยาอนุเคราะหสามี ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. จัดงานบานใหเรียบรอย
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
๓. ไมนอกใจ
๔. รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได
๕. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง
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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 พึงบํารุงคนรับใช และคนงาน ผูเปรียบ
เสมือน ทิศเบื้องลาง ดังนี้
๑. จัดงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย ความสามารถ
๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
๓. จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันควร

คนรับใชและคนงาน แสดงน้ําใจตอนายงาน ดังนี้
๑. เริ่มทํางานกอน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแตของที่นายให
๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร
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ทิศที่ ๖ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพนับถือตอ
พระสงฆ ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องบน ดังนี้
๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔

พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. แนะนําสั่งสอนใหตั้งอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. ชี้แจงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรค สอนวิธีดําเนินชีวิตใหมีความสุขความเจริญ

ข. เกื้อกูลกันประสานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รวมสรางสรรคสังคม
ใหสงบสุขมั่นคงสามัคคีมีเอกภาพ ดวย สังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. ทาน เผื่อแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ)
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน (ชวยดวยถอยคํา)
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา (ชวยดวยกําลังแรงงาน)
๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน (ชวยดวยรวมสรางสรรคและแก
ปญหา เสมอกันโดยธรรม และรวมสุขรวมทุกขกัน)

๓๔

หลักสูตรอารยชน

หมวดสอง
นําชีวิตใหถึงจุดหมาย
ก. จุดหมาย ๓ ขั้น ดําเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมาย (อัตถะ) ๓ ขั้น คือ
ขั้นที่ ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขัน้ ตาเห็น หรือ ประโยชนปจ จุบนั
ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค อายุยืน
ข) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ
ค) มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ
ทั้ง ๔ นี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชใหเปนประโยชน ทั้งแกตนและผูอื่น

ขัน้ ที่ ๒ สัมปรายิกตั ถะ จุดหมายขัน้ เลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบือ้ งหนา
ก) มีความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ไมอางวางเลื่อนลอย มีหลักยึดเหนี่ยวใจ
ใหเขมแข็ง ดวยศรัทธา
ข) มีความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการอันดีงาม ดวย
ความสุจริต
ค) มีความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดทําประโยชนตลอดมาดวยน้ําใจ
เสียสละ
ง) มีความแกลวกลามั่นใจ ที่จะแกไขปญหา นําชีวิตและภารกิจไปได
ดวยปญญา
จ) มีความโลงจิตมั่นใจ มีทุนประกันภพใหม ดวยไดทําไวแตกรรมที่ดี

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๕

ขั้นที่ ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิง่
ก) ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปร ก็ไมหวั่นไหว
มีใจเกษมศานตมั่นคง
ข) ไมถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต ใหผิดหวังโศกเศรา มีจิตโลงโปรง
เบาเปนอิสระ
ค) สดชื่น เบิกบานใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ผองใส ไรทุกข มีความสุขที่แท
ง) รูเทาทันและทําการตรงตามเหตุปจจัย ชีวิตหมดจดสดใส เปนอยูดวย
ปญญา
ถาบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่ ๒ ขึ้นไป เรียกวาเปน “บัณฑิต”

ข. จุดหมาย ๓ ดาน จุดหมาย ๓ ขัน้ นี้ พึงปฏิบตั ใิ หสาํ เร็จครบ ๓ ดาน คือ
ดานที่ ๑ อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ

ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงทําใหเกิดขึ้นแกตนเอง หรือ
พัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปใหไดใหถึง
ดานที่ ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพือ่ ผูอ นื่ หรือ ประโยชนผอู นื่ คือ

ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงชวยเหลือผูอื่นใหไดใหถึงดวยการ
ชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปตามลําดับ
ดานที่ ๓ อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทั้งสองฝาย คือ

ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคม รวม
ทั้งสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรค บํารุง
รักษา เพื่อเกื้อหนุนใหทั้งตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย ๓ ขั้น
ขางตน

๓๖

หลักสูตรอารยชน

ชาวพุทธชั้นนํา
ชาวพุทธที่เรียกวา อุบาสก และอุบาสิกา นับวาเปนชาวพุทธชั้นนํา จะ
ตองมีความเขมแข็งที่จะตั้งมั่นอยูในหลัก ใหเปนตัวอยางแกชาวพุทธทั่วไป
นอกจากรักษา วินัยชาวพุทธ แลว ตองมี อุบาสกธรรม ๕ ดังนี้
๑. มีศรัทธา เชือ่ ประกอบดวยปญญา ไมงมงาย มัน่ ในพระ
รัตนตรัย ไมหวั่นไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุด
๒. มีศีล นอกจากตัง้ อยูใ นศีล ๕ และสัมมาชีพแลว ควรถือศีล
อุโบสถตามกาล เพื่อพัฒนาตนใหชีวิต และความสุขพึ่งพาวัตถุนอยลง
ลดการเบียดเบียน และเกื้อกูลแกผูอื่นไดมากขึ้น
๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม มุงหวังผลจากการกระทําดวย
เรี่ยวแรงความเพียรพยายามตามเหตุผล ไมตื่นขาวเลาลือโชคลางเรื่องขลัง
มงคล ไมหวังผลจากการขออํานาจดลบันดาล
๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไมไขวควาเขตบุญขุนขลังผูวิเศษ
ศักดิ์สิทธิ์ นอกหลักพระพุทธศาสนา
๕. ขวนขวายในการทะนุบาํ รุงพระพุทธศาสนา ใสใจริเริ่มและ
สนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
หมายเหตุ
* วินยั ชาวพุทธ นี้ ปรับใหงา ยขึน้ ณ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๓ จาก “ภาค ๑: มาตรฐานชีวติ ของชาว
พุทธ” ในหนังสือ ธรรมนูญ ชีวติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๐ เมือ่ เสร็จแลว ไดขอให ดร.
สมศีล ฌานวังศะ ปรับปรุงคําแปลภาษาอังกฤษฉบับเดิม ใหตรงตามฉบับปรับปรุงนี้
* วินัย ของคฤหัส ถ คือ คิหิวินัย ไดแกพระพุทธโอวาทในสิงคาลกสูตร พระไตรปฎก
เลม ๑๑ (ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗)
* “อุบาสกธรรม ๕” มาในพระไตรปฎก เลม ๒๒ (องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐)

