
วินัยชาวพุทธ
  ∗  

พระสงฆมีวินัยของพระภิกษุ ท่ีจะตองประพฤติใหเปนผูมีศีล
ชาวพุทธทัว่ไป กม็วิีนยัของคฤหสัถ ท่ีจะตองปฏบัิตใิหเปนมาตรฐาน

หมวดหนึ่ง
วางฐานชีวิตใหมั่น

ชาวพุทธจะตองด ําเนนิชวิีตท่ีดงีาม และรวมสรางสรรคสงัคมให
เจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ (คิหิวินัย) ดังนี้

กฎ ๑:  เวนชั่ว ๑๔ ประการ
ก. เวนกรรมกิเลส (บาปกรรมที่ทํ าใหชีวิตมัวหมอง) ๔ คือ

๑. ไมทํ ารายรางกายทํ าลายชีวิต (เวนปาณาติบาต)
๒. ไมลักทรัพยละเมิดกรรมสิทธิ์ (เวนอทินนาทาน)
๓. ไมประพฤติผิดทางเพศ (เวนกาเมสุมิจฉาจาร)
๔. ไมพูดเท็จโกหกหลอกลวง (เวนมุสาวาท)

ข. เวนอคติ (ความลํ าเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ
๑. ไมลํ าเอียงเพราะชอบ (เวนฉันทาคติ)
๒. ไมลํ าเอียงเพราะชัง (เวนโทสาคติ)
๓. ไมลํ าเอียงเพราะขลาด (เวนภยาคติ)
๔. ไมลํ าเอียงเพราะเขลา (เวนโมหาคติ)
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ค. เวนอบายมุข (ชองทางเสื่อมทรัพยอับชีวิต) ๖ คือ
๑. ไมเสพติดสุรายาเมา
๒. ไมเอาแตเท่ียวไมรูเวลา
๓. ไมจองหาแตรายการบันเทิง
๔. ไมเหลิงไปหาการพนัน
๕. ไมพัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว
๖. ไมมัวจมอยูในความเกียจคราน

กฎ ๒:  เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน
ก. เลอืกสรรคนที่จะเสวนา คบคนที่จะนํ าชีวิตไปในทางแหงความ
เจริญและสรางสรรค โดยหลีกเวนมิตรเทียม คบหาแตมิตรแท คือ
๑. รูทันมิตรเทียม หรือ ศัตรูผูมาในรางมิตร (มิตรปฏิรูปก) ๔ ประเภท

๑) คนปอกลอก มแีตขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔
(๑) คิดเอาแตไดฝายเดียว
(๒) ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
(๓) ตัวมีภัย จึงมาชวยทํ ากิจของเพื่อน
(๔) คบเพ่ือน เพราะเห็นแกผลประโยชน

๒) คนดีแตพูด มีลักษณะ ๔
(๑) ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย
(๒)ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
(๓) สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได
(๔) เม่ือเพ่ือนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ

๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔
(๑) จะทํ าช่ัวก็เออออ
(๒) จะทํ าดีก็เออออ
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(๓) ตอหนาสรรเสริญ
(๔) ลบัหลังนินทา

๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔
(๑) คอยเปนเพ่ือนดื่มน้ํ าเมา
(๒) คอยเปนเพ่ือนเที่ยวกลางคืน
(๓) คอยเปนเพ่ือนเที่ยวดูการเลน
(๔) คอยเปนเพ่ือนไปเลนการพนัน

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

(๑) เพ่ือนประมาท ชวยรักษาเพ่ือน
(๒) เพ่ือนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
(๓) เม่ือมีภัย เปนที่พ่ึงพํ านักได
(๔) มีกจิจํ าเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก

๒) มิตรรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔
(๑) บอกความลับแกเพ่ือน
(๒) รักษาความลับของเพื่อน
(๓) มีภัยอันตราย ไมละทิ้ง
(๔) แมชีวิตก็สละใหได

๓) มิตรแนะนํ าประโยชน มีลักษณะ ๔
(๑) จะทํ าช่ัวเสียหาย คอยหามปรามไว
(๒) แนะนํ าสนับสนุนใหต้ังอยูในความดี
(๓) ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง
(๔) บอกทางสุขทางสวรรคให

๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔
(๑) เพ่ือนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
(๒) เพ่ือนมีสุข พลอยแชมช่ืนยินดี (สุข สขุดวย)
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(๓) เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให
(๔) เขาสรรเสริญเพ่ือน ชวยพูดเสริมสนับสนุน

ข. จัดสรรทรัพยที่หามาได ดวยสัมมาชีพ ดังนี้
ขัน้ที ่๑ ขยนัหมัน่ท ํางานเก็บออมทรพัย ดังผึง้เกบ็รวมนํ ้าหวานและเกสร
ขัน้ที ่๒ เม่ือทรัพยเก็บกอขึ้นดังจอมปลวก พึงวางแผนใชจาย คือ

• ๑ สวน เลีย้งตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวของ ทํ าความดี
• ๒ สวน ใชทํ าหนาที่การงานประกอบกิจการอาชีพ
• ๑ สวน เกบ็ไวเปนหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจํ าเปน

กฎ ๓: รกัษาความสัมพันธ ๖ ทิศ
ก. ทํ าทุกทิศใหเกษมสันต ปฏิบัติหนาท่ีตอบุคคลที่สัมพันธกับตน
ใหถูกตองตามฐานะทั้ง ๖ คือ
ทิศท่ี ๑ ในฐานะทีเ่ปนบตุรธดิา พึงเคารพบิดามารดา ผูเปรยีบเสมือน
ทิศเบื้องหนา ดังนี้

๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํ ากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํ ารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เม่ือทานลวงลับไปแลว ทํ าบุญอุทิศใหทาน

บิดามารดาอนุเคราะหบุตรธิดา ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝกอบรมใหต้ังอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศลิปวิทยา
๔. เปนธุระเม่ือถึงคราวจะมีคูครองที่สมควร
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเม่ือถึงโอกาส
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ทิศท่ี ๒ ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย
ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องขวา ดังนี้

๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ
๒. เขาไปหา เพ่ือบ ํารุง รับใช ปรึกษา ซกัถาม รับค ําแนะน ํา เปนตน
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ
๕. เรียนศลิปวทิยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจงัถอืเปนกจิส ําคญั

อาจารยอนุเคราะหศิษย ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. แนะนํ าฝกอบรมใหเปนคนดี
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง
๓. สอนศลิปวิทยาใหสิ้นเชิง
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ
๕. สรางเคร่ืองคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชาเลี้ยงชีพ

ไดจริง และรูจักดํ ารงตนดวยดี ที่จะเปนประกันใหดํ าเนินชีวิตดี
งามโดยสวัสดี   มีความสุขความเจริญ

ทิศท่ี ๓ ในฐานะที่เปนสามี พึงใหเกียรติบํ ารุงภรรยา ผูเปรียบเสมือน
ทิศเบื้องหลัง ดังนี้

๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา
๒. ไมดูหม่ิน
๓. ไมนอกใจ
๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส

ภรรยาอนุเคราะหสามี ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. จดังานบานใหเรียบรอย
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
๓. ไมนอกใจ
๔. รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได
๕. ขยัน ชางจัดชางทํ า เอางานทุกอยาง
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ทิศท่ี ๔ ในฐานะที่เปนมิตรสหาย พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ผูเปรียบ
เสมือน ทิศเบื้องซาย ดังนี้

๑. เผือ่แผแบงปน
๒. พูดจามีน้ํ าใจ
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย
๕. ซือ่สัตยจริงใจ

มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. เม่ือเพ่ือนประมาท ชวยรักษาปองกัน
๒. เม่ือเพ่ือนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพ่ือน
๓. ในคราวมีภัย เปนที่พ่ึงได
๔. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร

ทิศท่ี ๕ ในฐานะที่เปนนายจาง พึงบํ ารุงคนรับใช และคนงาน ผู
เปรียบเสมือน ทิศเบื้องลาง ดังนี้

๑. จดังานใหทํ าตามความเหมาะสมกับกํ าลัง เพศ วัย ความสามารถ
๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
๓. จัดสวสัดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันควร

คนรับใชและคนงาน แสดงนํ้ าใจตอนายงาน ดังนี้
๑. เร่ิมทํ างานกอน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแตของที่นายให
๔. ท ําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
๕. นํ าความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร
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ทิศท่ี ๖ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพนับถือ
ตอพระสงฆ ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องบน ดังนี้

๑. จะทํ าสิ่งใด ก็ทํ าดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔

พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. แนะนํ าสั่งสอนใหต้ังอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. ช้ีแจงอธบิายทํ าสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรค สอนวิธีดํ าเนินชีวิตใหมีความสุขความเจริญ

ข. เกื้อกูลกันประสานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รวมสรางสรรค
สังคม ใหสงบสุขมั่นคงสามัคคีมีเอกภาพ ดวย สังคหวัตถ ุ๔ คือ

๑. ทาน เผ่ือแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ)
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน (ชวยดวยถอยคํ า)
๓. อัตถจริยา ทํ าประโยชนแกเขา (ชวยดวยกํ าลังแรงงาน)
๔. สมานตัตตา เอาตวัเขาสมาน (ชวยดวยรวมสรางสรรคและแกปญหา

เสมอกันโดยธรรม และรวมสุขรวมทุกขกัน)



หมวดสอง
น ําชีวิตใหถึงจุดหมาย

ก. จุดหมาย ๓ ขั้น ดํ าเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมาย (อัตถะ) ๓ ขั้น คือ

ขั้นที ่๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายข้ันตาเห็น หรือ ประโยชนปจจุบัน
ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค อายุยืน
ข) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ
ค) มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม
ง) มีครอบครัวผาสุก ทํ าวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ
ทัง้ ๔ น้ี พึงใหเกดิมีโดยธรรม และใชใหเปนประโยชน ทัง้แกตนและผูอ่ืน

ขัน้ที่ ๒ สัมปรายกิตัถะ จุดหมายข้ันเลยตาเหน็ หรือ ประโยชนเบือ้งหนา
ก) มีความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ไมอางวางเล่ือนลอย มีหลักยึด

เหนี่ยวใจใหเขมแข็ง ดวยศรัทธา
ข ) มีความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ท่ีไดประพฤติแตการอันดีงาม

ดวยความสุจริต
ค) มีความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ท่ีไดทํ าประโยชนตลอดมาดวย

นํ้ าใจเสียสละ
ช) มีความแกลวกลามั่นใจ ท่ีจะแกไขปญหา นํ าชีวิตและภารกิจ

ไปได ดวยปญญา
จ) มคีวามโลงจิตมัน่ใจ มทุีนประกนัภพใหม ดวยไดทํ าไวแตกรรมทีดี่



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙

ขั้นที่ ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางย่ิง
ก) ถงึถกูโลกธรรมกระทบ ถงึจะพบความผนัผวนปรวนแปร ก็ไม

หว่ันไหว มีใจเกษมศานตมั่นคง
ข) ไมถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต ใหผิดหวังโศกเศรา มีจิตโลง

โปรงเบาเปนอิสระ
ค) สดชื่น เบิกบานใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ผองใส ไรทุกข มี

ความสุขท่ีแท
ง) รูเทาทันและท ําการตรงตามเหตปุจจัย ชวิีตหมดจดสดใส เปน

อยูดวยปญญา
ถาบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่ ๒ ขึ้นไป เรียกวาเปน “บัณฑิต”

ข. จุดหมาย ๓ ดาน  จุดหมาย ๓ ขั้นนี้ พึงปฏิบัติใหสํ าเร็จครบ ๓
ดาน คือ
ดานที่ ๑ อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ

ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงทํ าใหเกิดขึ้นแกตนเอง หรือ
พัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปใหไดใหถึง

ดานที่ ๒ ปรตัถะ จุดหมายเพือ่ผูอ่ืน หรอื ประโยชนผูอ่ืน คือ ประโยชน
๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงชวยเหลือผูอื่นใหไดใหถึงดวยการชักนํ า
สนับสนุนใหเขาพัฒนาชวิีตของตนขึน้ไปตามล ําดบั

ดานที ่๓ อภุยตัถะ จุดหมายรวมกนั หรอื ประโยชนท้ังสองฝาย คือ
ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคม รวม
ท้ังสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรค
บํ ารุงรักษา เพ่ือเกื้อหนุนใหท้ังตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย ๓
ขั้นขางตน



ชาวพุทธชั้นนํ า

ชาวพุทธทีเ่รยีกวา อบุาสก และอบุาสกิา นบัวาเปนชาวพทุธชัน้น ํา
จะตองมคีวามเขมแขง็ท่ีจะตัง้มัน่อยูในหลกั ใหเปนตวัอยางแกชาวพุทธ
ท่ัวไป นอกจากรักษา วินัยชาวพุทธ แลว ตองม ีอุบาสกธรรม ๕ ดังนี้

๑. มีศรัทธา เชื่อประกอบดวยปญญา ไมงมงาย มั่นในพระ
รัตนตรัย ไมหว่ันไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุด

๒. มีศีล นอกจากตั้งอยูในศีล ๕ และสัมมาชีพแลว ควรถือศีล
อุโบสถตามกาล เพ่ือพัฒนาตนใหชีวิตและความสุขพ่ึงพาวัตถุ
นอยลง ลดการเบียดเบียน และเกื้อกูลแกผูอื่นไดมากขึ้น

๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม มุงหวังผลจากการกระทํ าดวย
เรีย่วแรงความเพยีรพยายามตามเหตผุล ไมตืน่ขาวเลาลอืโชค
ลางเรื่องขลังมงคล ไมหวังผลจากการขออํ านาจดลบันดาล

๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไมไขวควาเขตบุญขุนขลังผูวิเศษ
ศักดิ์สิทธิ์ นอกหลักพระพุทธศาสนา

๕. ขวนขวายในการทะนบํุ ารงุพระพทุธศาสนา ใสใจรเิริม่และสนบัสนนุ
กิจกรรมการกุศล ตามหลักคํ าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา

หมายเหต:ุ
* วินัยชาวพุทธ นี ้ปรบัใหงายขึน้ ณ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๓ จาก “ภาค ๑: มาตรฐานชวีติของชาวพทุธ”
ในหนงัสือ ธรรมนญูชวีติ ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมือ่เสรจ็แลว ไดขอใหดร.สมศลี ฌานวงัศะ
ปรบัปรงุค ําแปลภาษาองักฤษฉบบัเดมิ ใหตรงตามฉบบัปรบัปรงุนี้

* วนิยัของคฤหัสถ คือ คิหิวินัย ไดแกพระพุทธโอวาทในสงิคาลกสตูร พระไตรปฎก เลม ๑๑
(ท.ีปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗)

* “อบุาสกธรรม ๕“ มาในพระไตรปฎก เลม ๒๒ (อง ฺปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐)
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