วินัยชาวพุทธ
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สารบัญ
คํานํา
วินัยชาวพุทธ
หมวดหนึ่ง วางฐานชีวิตใหมั่น
กฎ ๑
ก.
ข.
ค.
กฎ ๒
ก.
ข.
กฎ ๓
ก.

เวนชัว่ ๑๔ ประการ
เวนกรรมกิเลส ๔
เวนอคติ ๔
เวนอบายมุข ๖
เตรียมทุนชีวติ ๒ ดาน
เลือกสรรคนทีจ่ ะเสวนา
จัดสรรทรัพยทหี่ ามาได
รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ
ทําทุกทิศใหเกษมสันต

ทิศที่ ๑ บิดามารดา
ทิศที่ ๒ ครูอาจารย
ทิศที่ ๓ ภรรยา

ข. เกือ้ กูลกันประสานสังคม

(ง)
๑
๑

๕
๕
๖

ทิศที่ ๔ มิตรสหาย
ทิศที่ ๕ คนรับใชและคนงาน
ทิศที่ ๖ พระสงฆ

๕

๖
๗
๘

๑
๑
๒
๒
๒
๒
๔
๕

๘

หมวดสอง นําชีวิตใหถึงจุดหมาย

๙

ก. จุดหมาย ๓ ขัน้
ขัน้ ที่ ๑ จุดหมายขัน้ ตาเห็น
ขัน้ ที่ ๒ จุดหมายขัน้ เลยตาเห็น
ขัน้ ที่ ๓ จุดหมายสูงสุด
ข. จุดหมาย ๓ ดาน
ดานที่ ๑ จุดหมายเพือ่ ตน
ดานที่ ๒ จุดหมายเพือ่ ผูอ นื่
ดานที่ ๓ จุดหมายรวมกัน
ชาวพุทธชัน้ นํา

๙
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
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U ∗ U

พระสงฆมีวินัยของพระภิกษุ ที่จะตองประพฤติใหเปนผูมีศีล
ชาวพุทธทัว่ ไป ก็มวี นิ ยั ของคฤหัสถ ทีจ่ ะตองปฏิบตั ใิ หเปนมาตรฐาน

หมวดหนึ่ง
วางฐานชีวิตใหมั่น
ชาวพุทธจะตองดําเนินชีวติ ทีด่ งี าม และรวมสรางสรรคสงั คมให
เจริญมั่นคง 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. ไมลําเอียงเพราะขลาด (เวนภยาคติ)
๔. ไมลําเอียงเพราะเขลา (เวนโมหาคติ)
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๒

ค. เวนอบายมุข (ชองทางเสื่อมทรัพยอับชีวิต) ๖ คือ
๑. ไมเสพติดสุรายาเมา
๒. ไมเอาแตเที่ยวไมรูเวลา
๓. ไมจองหาแตรายการบันเทิง
๔. ไมเหลิงไปหาการพนัน
๕. ไมพัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว
๖. ไมมัวจมอยูในความเกียจคราน
กฎ ๒:

เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน

ก. เลือกสรรคนที่จะเสวนา คบคนที่จะนําชีวิตไปในทางแหงความ
เจริญและสรางสรรค โดยหลีกเวนมิตรเทียม คบหาแตมิตรแท คือ
๑. รูทันมิตรเทียม หรือ ศัตรูผูมาในรางมิตร (มิตรปฏิรูปก) ๔ ประเภท
๑) คนปอกลอก มีแตขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

คิดเอาแตไดฝายเดียว
ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน
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)
(๒)
(๓)
(๔)

คอยเปนเพื่อนดื่มน้ําเมา
คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน
คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน

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

เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน
เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
เมื่อมีภัย เปนที่พึ่งพํานักได
มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก

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

บอกความลับแกเพื่อน
รักษาความลับของเพื่อน
มีภัยอันตราย ไมละทิ้ง
แมชีวิตก็สละใหได

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว
แนะนําสนับสนุนใหตั้งอยูในความดี
ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง
บอกทางสุขทางสวรรคให

๓) มิตรแนะนําประโยชน มีลักษณะ ๔

๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔

(๑) เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
(๒) เพือ่ นมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย)

๓
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๔

(๓) เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให
(๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน

ข. จัดสรรทรัพยที่หามาได ดวยสัมมาชีพ ดังนี้
ขัน้ ที่ ๑ ขยันหมัน่ ทํางานเก็บออมทรัพย ดังผึง้ เก็บรวมน้าํ หวานและเกสร
ขัน้ ที่ ๒ เมื่อทรัพยเก็บกอขึ้นดังจอมปลวก พึงวางแผนใชจาย คือ
• ๑ สวน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวของ ทําความดี
• ๒ สวน ใชทําหนาที่การงานประกอบกิจการอาชีพ
• ๑ สวน เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจําเปน
กฎ ๓: รักษาความสัมพันธ

๖ ทิศ

ก. ทําทุกทิศใหเกษมสันต ปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพันธกับตน
ใหถูกตองตามฐานะทั้ง ๖ คือ
ทิศที่ ๑ ในฐานะทีเ่ ปนบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา ผูเ ปรียบเสมือน
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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๕

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

อาจารยอนุเคราะหศิษย ตามหลักปฏิบัติดังนี้

๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง
๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ
๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชาเลี้ยงชีพ
ไดจริง และรูจักดํารงตนดวยดี ที่จะเปนประกันใหดําเนินชีวิตดี
งามโดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ

ทิศที่ ๓ ในฐานะที่เปนสามี 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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๖

ทิศที่ ๔ ในฐานะที่เปนมิตรสหาย พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ผูเปรียบ
เสมือน 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 ผู
เปรียบเสมือน 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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๗

ทิศที่ ๖ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพนับถือ
ตอพระสงฆ 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 รวมสรางสรรค
สังคม ใหสงบสุขมั่นคงสามัคคีมีเอกภาพ ดวย สังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. ทาน เผื่อแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ)
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน (ชวยดวยถอยคํา)
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา (ชวยดวยกําลังแรงงาน)
๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน (ชวยดวยรวมสรางสรรคและแกปญ
 หา
เสมอกันโดยธรรม และรวมสุขรวมทุกขกัน)

หมวดสอง
นําชีวิตใหถึงจุดหมาย
ก. จุดหมาย ๓ ขั้น ดําเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมาย (อัตถะ) ๓ ขั้น คือ
ขั้นที่ ๑
ก)
ข)
ค)
ง)

ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชนปจจุบัน
มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค อายุยืน
มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ
มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม
มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ

ทัง้ ๔ นี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชใหเปนประโยชน ทัง้ แกตนและผูอ นื่

ขัน้ ที่ ๒ สัมปรายิกตั ถะ จุดหมายขัน้ เลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบือ้ งหนา
ก) มีความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ไมอางวางเลื่อนลอย มีหลักยึด
เหนี่ยวใจใหเขมแข็ง ดวยศรัทธา
ข) มีความภูมิใ จ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการอันดีงาม
ดวยความสุจริต
ค) มีความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดทําประโยชนตลอดมาดวย
น้ําใจเสียสละ
ช) มีความแกลวกลามั่นใจ ที่จะแกไขปญหา นําชีวิตและภารกิจ
ไปได ดวยปญญา
จ) มีความโลงจิตมัน่ ใจ มีทนุ ประกันภพใหม ดวยไดทาํ ไวแตกรรมทีด่ ี

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙

ขั้นที่ ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง
ก) ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปร ก็ไม
หวั่นไหว มีใจเกษมศานตมั่นคง
ข) ไมถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต ใหผิดหวังโศกเศรา มีจิตโลง
โปรงเบาเปนอิสระ
ค) สดชื่น เบิกบานใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ผองใส ไรทุกข มี
ความสุขที่แท
ง) รูเ ทาทันและทําการตรงตามเหตุปจ จัย ชีวติ หมดจดสดใส เปน
อยูดวยปญญา
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 หรือ
พัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปใหไดใหถึง
ดานที่ ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพือ่ ผูอ นื่ หรือ ประโยชนผอู นื่ คือ ประโยชน
๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงชวยเหลือผูอื่นใหไดใหถึงดวยการชักนํา
สนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวติ ของตนขึน้ ไปตามลําดับ
ดานที่ ๓ อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทงั้ สองฝาย คือ
ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคม รวม
ทั้งสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรค
บํารุงรักษา เพื่อเกื้อหนุนใหทั้งตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย ๓
ขั้นขางตน

ชาวพุทธชั้นนํา
ชาวพุทธทีเ่ รียกวา อุบาสก และอุบาสิกา นับวาเปนชาวพุทธชัน้ นํา
จะตองมีความเขมแข็งทีจ่ ะตัง้ มัน่ อยูใ นหลัก ใหเปนตัวอยางแกชาวพุทธ
ทั่วไป นอกจากรักษา วินัยชาวพุทธ แลว ตองมี อุบาสกธรรม ๕ ดังนี้
๑. มีศรัทธา เชื่อประกอบดวยปญญา ไมงมงาย มั่นในพระ
รัตนตรัย ไมหวั่นไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุด
๒. มีศีล นอกจากตั้งอยูในศีล ๕ และสัมมาชีพแลว ควรถือศีล
อุโบสถตามกาล เพื่อพัฒนาตนใหชีวิตและความสุขพึ่งพาวัตถุ
นอยลง ลดการเบียดเบียน และเกื้อกูลแกผูอื่นไดมากขึ้น
๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม มุงหวังผลจากการกระทําดวย
เรีย่ วแรงความเพียรพยายามตามเหตุผล ไมตนื่ ขาวเลาลือโชค
ลางเรื่องขลังมงคล ไมหวังผลจากการขออํานาจดลบันดาล
๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไมไขวควาเขตบุญขุนขลังผูวิเศษ
ศักดิ์สิทธิ์ นอกหลักพระพุทธศาสนา
๕. ขวนขวายในการทะนุบาํ รุงพระพุทธศาสนา ใสใจริเริม่ และสนับสนุน
กิจกรรมการกุศล ตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
หมายเหตุ:
* วินัยชาวพุทธ นี้ ปรับใหงา ยขึน้ ณ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๓ จาก “ภาค ๑: มาตรฐานชีวติ ของชาวพุทธ” ใน
หนังสือ ธรรมนูญชีวติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๐ เมือ่ เสร็จแลว ไดขอใหดร.สมศีล ฌานวังศะ ปรับปรุง
คําแปลภาษาอังกฤษฉบับเดิม ใหตรงตามฉบับปรับปรุงนี้
* วินัยของคฤหัสถ คือ คิหิวินัย ไดแกพระพุทธโอวาทในสิงคาลกสูตร พระไตรปฎก เลม ๑๑ (ที.
ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗)
* “อุบาสกธรรม ๕“ มาในพระไตรปฎก เลม ๒๒ (องฺ ปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐)

