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A CONSTITUTION FOR LIVING
Buddhist principles for a fruitful and harmonious life

คําปรารภ
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

Preface
When originally compiled and printed in 1976, this book was
entitled Koo Mue Damnern Cheewit (A Handbook for Living). For the
fourth printing in January 1979, I made some revisions to the text and
changed the title to Thammanoon Cheewit. In April 1980 I again revised
the text to make it easier to read and remember, and in that form, up until
1990, the book went through more than a hundred impressions. Before
long, publication statistics ceased to be updated as it was difficult to keep
up with all the impressions being made.
In 1995 Bruce Evans of the Buddhadhamma Foundation translated
Thammanoon Cheewit into English as A Constitution for Living. After
the translation was checked, the book was published both in English and
in a bilingual version for the first time in February 1996.
For this new edition (1997), A Constitution for Living has
undergone two important changes: some revisions and additions to the
Thai version with further checking and editing of the English translation
of both the original portion and the new additions; and the incorporation of
The Buddhist’s Life Standards as an introductory piece. The reasons for these
changes are as follows:
(a) In 1997 Mr. Evans felt that since the book was now being
printed in a bilingual version, and the original translation was more or
less “paraphrastic,” a more accurate and complete rendition was called for.
As a result, he retranslated the book in full.

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)

While waiting for the opportunity to check the translation before it
went to press, I considered the time appropriate to include a number of
additions I had been wanting to implement in order to make the book as
complete as possible, and to this end I added an important teaching
known as the “heralds of the arising of the path” as a new first chapter
under the title of “Man: The Noble Being.” The title of the original
Introduction was changed from “The Consummate Human Being” to
“Human Beings and Being Human.” In addition, in Section Two (“People
and Life”), I moved the original Chapter 8 “The Unbeguiled One”) to the
end of the section, making it its last chapter (Chapter 12). I also made a
number of insertions and adjustments in other sections of the text to make
the book more complete in terms of the teaching and also more beneficial
to the reader.
(b) When the revision of A Constitution for Living was completed
and the book was waiting to go to press, it happened that I had just
finished a booklet entitled The Buddhist’s Life Standards.
The Buddhist’s Life Standards [Matrathan Cheewit Khong Chao
Phut] was originally a summary given as the appendix to the book of the
same title. That book was taken from a discourse and blessing given on
the occasion of leaving the monkhood of a monk who had been ordained
temporarily according to Thai tradition. Some faithful Buddhists asked
to print the discourse and blessing as a gift of the Dhamma for the New
Year of 1994.
When the Director General of the Department of Local Administration, Ministry of the Interior, asked to print that summary as a gift of
the Dhamma for the New Year of 1998, I carried out some improvements
in terms of content and style, making it more concise, easier to read and
more complete by bringing it more into line with the newly revised A
Constitution for Living. I then asked Mr. Evans to translate it into English

(2)

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)

so that it could be of a set with A Constitution for Living, with both the
Thai and an English translation.
The Buddhist’s Life Standards arose in response to a wish to stress
the importance of Buddhists having some principles to adhere to and
earnestly practice by. This is to be achieved through reviving and
advocating the principles of practice described by the Buddha in the
Siṅgālaka Sutta (D.III.180–193) as regulations which Buddhists may hold to
and practice as general standards for conducting their lives and by which
they may together contribute to a good, happy and prosperous society.
This would be in conformity with the original acknowledgement,
recorded in the Commentary, of the Siṅgālaka Sutta as the ”layman’s
code of discipline” (gihi-vinaya), or the model for a householder’s
conduct (DA.3/134, 151), to go alongside the “monk’s code of discipline”
(bhikkhu-vinaya).
The whole content of The Buddhist’s Life Standards is to be found
within A Constitution for Living. The former can be taken as the
Buddhist’s minimal standards for conducting his life, while the latter is a
compilation of general Dhamma principles for leading a virtuous life and
may be regarded as an extension of the former. A practicing Buddhist
may use The Buddhist’s Life Standards as preliminary standards for
leading his life, and then proceed to the qualities and practices given in A
Constitution for Living to bring his life to greater virtue, success, benefit,
and eventually perfection.
As regards the translation, Mr. Evans has applied himself to this
work with zeal and effort and, thanks to his translation skills, brought the
work to completion. During the checking of the translation, also, he
constantly adjusted and polished the wording and style of the translation in
an effort to make this edition of A Constitution for Living as correct,
accurate, and readable as possible, and I hereby express my appreciation
for his work.

(3)

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)

During the checking of the translation, a time in which I had many
projects unfinished and in which I was often ill, Dr. Somseen Chanawangsa,
an associate professor at Chulalongkorn University Language Institute,
by courtesy of the Office of the National Culture Commission and with
the approval of Chulalongkorn University, relieved me of some of my
academic responsibilities by kindly assisting in the work. His checking
and the numerous suggestions he made were of great help in this work,
and I am thankful for his generosity and support.
The prepress work for publication, especially of the bilingual
Thai–English version, was carried out by Phrakhrupalat Pidokwat
(Insorn Cintāpañño), to whom I also express my appreciation.
Phra Dhammapiṭaka (P. A. Payutto)
December 25, 1997

(4)

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
∗
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Introduction ∗
In relation to the prosaic affairs of everyday life, religions may take
two approaches: one is to ignore them completely, to concentrate wholly
on the higher aim of merging with God or realizing ultimate truth; the
other is to go into great detail about such matters, telling us how to
organize our will, what foods to eat and what clothes to wear. These
would seem to be two extremes.
Buddhism is a teaching of moderation. As in other things, the
Buddhist teachings steer a middle course, in this case between the two
extremes of blindly ignoring practical daily affairs and laying down a
code of rigid and inflexible rules. The Buddhist teachings offer guidelines
for behavior based on timeless truths—the positive weal created by compassionate, wise relationships—and aimed at the ultimate goal of spiritual
freedom: living in the world and yet above it.
The contents of this book are gleaned from the Pali Tipiṭaka and
Commentaries, the texts of Theravada Buddhism, which is lived and
practiced today in Thailand, Sri Lanka, Burma, Laos and Cambodia. The
teachings are over 2,500 years old, but they are far from outdated. In
today’s egalitarian societies, in which we find all our traditional roles
either torn down or under question, and in which in spite of a flood of
“enlightened” ideas our lives are more confused than ever, the Buddhist
teachings, dating back to a time when things were much simpler, are like
a breath of fresh air in an overcrowded room. Perhaps it is time for a
return to more traditional, yet more enduring, values.

∗This

introduction was originally written by Bruce Evans for the English translation of
Thammanoon Cheewit. Since the texts of both languages were to be printed together here, it
was rendered into Thai for the sake of completeness.

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 ๖๔ 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 เลยต องเที่ยวหาจริยธรรมสําหรับ มา
ปกปองผลประโยชนเหลานั้น นี่คือ “จริยธรรมเชิงลบ” กลาวคือ สังคมยึด
หลักผลประโยชนแบบเห็นแกตัว โดยถือ “สิทธิของแตละคนที่จะแสวงหา
ความสุข” แลวเราก็เลยตองหาจริยธรรมดังเชน “สิทธิมนุษยชน” มาคอย
กีดกั้นกันและกันไว ไมใหคนมาเชือดคอหอยกัน ในระหวางที่กําลังวิ่งหา
ความสุขนั้น
(๖)

When roles are based on compassion rather than exploitation, we
may find that they are not the evils we thought they were, and that in fact
they can simplify and harmonize our lives. Compare, for instance, the
attitude of many modern people, who tend to see society as a battleground
for the play of conflicting interests between the “bosses” and the
“workers,” with the simple teaching on “The worker and the boss” found
on page 64.
Many people today look on life in all sectors as a struggle between
conflicting interests—the “bosses” against the “workers,” the “government” against the “people,” the “rich” against the “poor,” and even the
“women” against the “men,” or the “children” against the “parents.”
When the aim of life is seen as material wealth or power, society becomes
a struggle between conflicting personal interests, and we are in need of
an ethic to protect those interests. It is a “negative ethic”: society is based
on selfish interests—“the right of each and every person to pursue
happiness”—and an ethic, such as “human rights,” is needed to keep
everybody from cutting each other’s throats in the process.

(6)

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)

The Buddhist teachings are a “positive ethic”: well-being,
rather than power or riches, is the aim; society is seen as a medium
through which all people have equal opportunity to maximize selfdevelopment and well-being, and ethics are used to facilitate those
ends.
The teachings contained in this book are based on timeless
principles: compassion, goodwill, harmony, cooperation and wisdom.
to the modern cynic, they may seem idealistic, but they are not
impossible. They can be put into practice. Bear in mind, however, that
they are 2,500 years old. There may be one or two teachings which
need to be translated into a more modern context, but I feel that the
message contained herein is simple enough for the reader to glean for
himself. May these teachings prove as useful to you as they do to
countless Buddhists the world over.

(7)
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สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค
สํ.สฬ.
สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค
ขุ.วิมาน. ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ
สุตฺต.อ.
สุตฺตนิปาต อฏกถา (ปรมตฺถโชติกา)
ขุ.สุ.
ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต
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ABBREVIATIONS
Designating major Buddhist scriptures ∗
(Canonical works in bold italics)
A.

Aṅguttaranikāya (5 vols.)

Ap.

Apadāna (Khuddakanikāya)

Bv.

Buddhavaṁsa (Khuddakanikāya)

AA.
ApA.
BvA.

Aṅguttaranikāya Aṭṭhakathā
(Manorathapūraṇī)
Apadāna Aṭṭhakathā
(Visuddhajanavilāsinī)

Paṭ.

PaṭA.

Ps.
PsA.

Buddhavaṁsa Aṭṭhakathā
(Madhuratthavilāsinī)
Comp. Compendium of Philosophy
(Abhidammatthasaṅgaha)

Ptk.

CpA.

PvA.

Cp.
D.

DA.
DAṬ.

Dh.

DhA.

Dhs.

DhsA.

Dhtk.

Pug.

PugA.

S.

Saṁyuttanikāya (5 vols.)

Sn.

Suttanipāta (Khuddakanikāya)

Thag.

Theragāthā (Khuddakanikāya)

Thīg.

Therīgāthā (Khuddakanikāya)

Dhammapada (Khuddakanikāya)
Dhammapada Aṭṭhakathā
(Paramatthadīpanī)

SA.

SnA.

Dhātukathā (Abhidhamma)
Itivuttaka (Khuddakanikāya)
Itivuttaka Aṭṭhakathā
(Paramatthadīpanī)

Kathāvatthu (Abhidhamma)

M.

Majjhimanikāya (3 vols.)

Nett.
∗All

Suttanipāta Aṭṭhakathā
(Paramatthajotikā)

ThīgA. Therīgāthā Aṭṭhakathā
(Paramatthadīpanī)

Dhammasaṅgaṇī Aṭṭhakathā
(Aṭṭhasālinī)

Kvu.

NdA.

Saṁyuttanikāya Aṭṭhakathā
(Sāratthapakāsinī)

Dhammasaṅgaṇī (Abhidhamma)

Jātaka (including its Aṭṭhakathā)
Khuddakapāṭha (Khuddakanikāya)

Nd1
Nd2

Petavatthu Aṭṭhakathā
(Paramatthadīpanī)

ThagA. Theragāthā Aṭṭhakathā
(Paramatthadīpanī)

J.
Kh.

Miln.

Puggalapaññatti Aṭṭhakathā
(Paramatthadīpanī)

Dīghanikāya (3 vols.)

Dīghanikāya Aṭṭhakathā
(Sumaṅgalavilāsinī)
Dīghanikāya Aṭṭhakathā Ṭīkā
(Līnatthapakāsinī)

Ud.

Vbh.

MA.

Puggalapaññatti (Abhidhamma)
Petavatthu (Khuddakanikāya)

ItA.

KvuA.

Paṭisambhidāmagga Aṭṭhakathā
(Saddhammapakāsinī)
Peṭakopadesa

Pv.

Cariyāpiṭaka Aṭṭhakathā
(Paramatthadīpanī)

UdA.

KhA.

Paṭisambhidāmagga
(Khuddakanikāya)

Cariyāpiṭaka (Khuddakanikāya)

DhtkA. Dhātukathā Aṭṭhakathā
(Paramatthadīpanī)

It.

Paṭṭhāna (Abhidhamma)

Paṭṭhāna Aṭṭhakathā
(Paramatthadīpanī)

Khuddakapāṭha Aṭṭhakathā
(Paramatthajotikā)
Kathāvatthu Aṭṭhakathā

Majjhimanikāya Aṭṭhakaṭhā
(Papañcasūdanī)
Milindapañhā

Mahāniddesa (Khuddakanikāya)
Cūḷaniddesa (Khuddakanikāya)
Niddesa Aṭṭhakathā
(Saddhammapajjotikā)
Nettipakaraṇa

Udāna (Khuddakanikāya)

Udāna Aṭṭhakathā
(Paramatthadīpanī)

Vibhaṅga (Abhidhamma)

VbhA. Vibhaṅga Aṭṭhakathā
(Sammohavinodanī)
Vin.
Vinaya Piṭaka (5 Vols.)
VinA. Vinaya Aṭṭhakathā
(Samantapāsādikā)
VinṬ. Vinaya Aṭṭhakathā Ṭīkā
(Sāratthadīpanī)
Vism. Visuddhimagga
VismṬ. Visuddhimagga Mahāṭīkā
(Paramatthamañjusā)

Vv.

Vimānavatthu (Khuddakanikāya)

Yam.

Yamaka (Abhidhamma)

VvA.

Vimānavatthu Aṭṭhakathā
(Paramatthadīpanī)

YamA. Yamaka Aṭṭhakathā
(Paramatthadīpanī)

major scriptures are listed here, though, to some of them, no reference is made in this
volume.
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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
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Part I: THE BUDDHIST’S DISCIPLINE

1

Section One: Laying a Firm Foundation for Life

1

Law 1: Refraining from 14 kinds of evils

1

A. Refraining from the four kinds of Kammakilesa

1

B. Refraining from the four kinds of agati

1

C. Refraining from the six kinds of apāyamukha

2

Law 2: Preparing resources for life on two fronts
A. Choosing the people with whom one is to associate

2
2

1. Recognizing the four kinds of false friends

2

2. Knowing of the four kinds of true friends

3

B. Allocating the wealth

4

Law 3: Maintaining one’s relations toward the six directions 4
A. Rendering all the directions secure and peaceful

4

1st direction: parents

4

2nd direction: teacher

5

3rd direction: wife

5

4th direction: friends

6

5th direction: servants and employees

6

6th direction: monks

7

B. Helping one another for social harmony

7

หมวดสอง: นําชีวิตใหถึงจุดหมาย
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

๙
๙
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑

ภาค ๒: ธรรมนูญชีวิต
หมวดนํา: คนกับความเปนคน
๑. คนผูเปนสัตวประเสริฐ (สมาชิกในสังกัดมนุษยชาติ)
๒. คนสมบูรณแบบ (สมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ)
หมวดหนึ่ง: คนกับสังคม
๓. คนมีศีลธรรม (สมาชิกในหมูอารยชน)
ก. มีสุจริตทั้งสาม
ข. ประพฤติตามอารยธรรม
ค. อยางต่ํามีศีล ๕
๔. คนมีคุณแกสวนรวม (สมาชิกที่ดีของสังคม)
ก. มีพรหมวิหาร
ข. บําเพ็ญการสงเคราะห

๑๒
๑๒
๑๒
๑๕
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๙
๒๑
๒๑
๒๒

(๑๒)

Section Two: Steering Life to Its Objectives
A. Three Objectives

8
8

Level 1: the temporal objective

8

Level 2: the spiritual objective

8

Level 3: the highest objective

9

B. Three fronts of objectives

9

1st front: the objective for oneself

9

2nd front: the objective for others

9

3rd front: the mutual objective

9

Buddhists of the leading type

10

Part II: A CONSTITUTION FOR LIVING

11

Introductory Section: Human Beings and Being Human

11

1. Man, the noble being (A member of the human race)

11

2. The ideal person (An exemplary member of the human race) 14
Section One: People and Society

16

3. The virtuous person (A member of the noble society)

16

A. He has the threefold sucarita

16

B. He abides by the noble qualities

16

C. At the very least he observes the five precepts

17

4. The social benefactor (A helpful member of society)

19

A. He has the Divine Abidings

19

B. He contributes to social harmony

20

(12)

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)

๒๓
๒๓
๒๔
๒๖
๒๖
๒๗
๒๘
๒๘
๓๐
๓๑
๓๑
๓๓
๓๓
๓๓
๓๕
๓๖
๓๗
๓๗
๓๘
๓๘
๔๐
๔๐
๔๑
๔๑

5. The harmonious participant of the group (A good community
member)

21

A. Being self-reliant

21

B. Living harmoniously in the group

22

6. The contributor to good government (A responsible member
of state)

24

A. Understanding the three kinds of supremacy

24

B. Participating in government

25

7. The state leader (A king or administrator)

26

A. Being endowed with the ten regal qualities

26

B. Performing the duties of a universal emperor

27

C. Effecting the royal benefactions

29

D. Avoiding the biases

29

Section Two: People and Life

30

8. The confident one (A life that is perfect)

30

A. Steering one's life to its objectives

30

B. Maintaining inner strength

32

C. Establishing oneself on a firm foundation

33

9. The successful one (A life that advances and succeeds)

34

A. The principles of growth

34

B. The principles of success

35

C. The conditions effectuating enlightenment

35

10. The shrewd breadwinner (A life that is well founded)

37

A. On the level of seeking and safeguarding wealth

37

B. On the level of allotting wealth

38

C. On the level of using wealth

38

(13)

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

(๑๔)

๔๓
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๑
๕๑
๕๒
๕๓
๕๓
๕๔
๕๕
๕๕
๕๕
๕๖
๕๖
๕๖

11. The ideal householder (A perfect home life)

40

A. Possessing the four kinds of happiness

40

B. Being a model householder

40

C. Governing life with four qualities

42

D. Accepting responsibility for one’s dependents

43

E. Conducting oneself as a good citizen

43

12. The unbeguiled one (A life that does not err)

45

A. Knowing the ways of the world

45

B. Ignoring no divine messengers

46

C. Reflecting on the formula of life

47

Section Three: People and People

48

13. The partner (A good spouse)

48

A. The compatible couple

48

B. Sweet couples and bitter couples

48

C. The couple sharing in goodness

50

D. The couple sharing responsibility

50

E. A sympathetic husband

51

14. The keeper of the lineage (A good head of family)

52

A. Ensuring the stability of the family line

52

B. Honoring the people who are like fire

52

C. Attending to one’s children

53

D. Maintaining the duties of a parent

53

E. Being a good citizen

53

(14)

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
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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)

PART I: THE BUDDHIST’S DISCIPLINE

n
Just as members of the Sangha have the bhikkhu’s discipline to
observe to be virtuous, so too Buddhists and people in general have the
layman’s discipline to keep as their standard code of conduct.
SECTION ONE

Laying a Firm Foundation for Life
u
Buddhists and all people are supposed to lead virtuous lives and
contribute to the growth and stability of society in accordance with the
layman’s discipline (gihi-vinaya) as follows.
Law 1: Refraining from 14 kinds of evils.
A. Refraining from the four kinds of kamma-kilesa (evil deeds that defile
one’s life), namely:
1. One does not do bodily harm or take life (i.e. abstaining from
pāṇātipāta).
2. One does not steal or violate property rights (i.e. abstaining from
adinnādāna).
3. One does not commit sexual misconduct (i.e. abstaining from
kāmesumicchācāra).
4. One does not speak falsely, lie, or deceive (i.e. abstaining from
musāvāda).
B. Refraining from the four kinds of agati (bias or deviant conduct), namely:
1. One is not biased on account of affection (i.e. being without chandāgati).
2. One is not biased on account of hatred (i.e. being without dosāgati).
3. One is not biased on account of delusion (i.e. being without mohāgati).
4. One is not biased on account of fear (i.e. being without bhayāgati).
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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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C. Refraining from the six kinds of apāyamukha (channels to the ruin of
property and life), namely:
1. One is not addicted to drink or drugs.
2. One does not revel, oblivious of time.
3 One is not bent only on entertainment.
4. One does not indulge in gambling.
5. One does not consort with evil friends.
6. One does not constantly laze around.
Law 2: Preparing resources for life on two fronts.
A. Choosing the people one is to associate with. One should associate with
people who will guide one’s life along a path that is prosperous and
constructive, by avoiding false friends and associating only with true
friends:
1. Recognizing the four kinds of false friends or enemies in the guise of
friends (mittapaṭirūpaka):
1) The out-and-out robber, who only takes from his friend, has four
features:
(1) He thinks only of taking.
(2) He gives just a little only to gain a lot.
(3) Only when he himself is in danger does he help his friend out.
(4) He associates with his friend only for his own sake.
2) The smooth talker has four features:
(1) He talks only of what is done and gone.
(2) He talks only of what has not yet come.
(3) He offers help that is of no use.
(4) When his friend has some business in hand, he always makes
excuses.
3) The flatterer has four features:
(1) He consents to his friend’s doing wrong.
(2) He consents to his friend’s doing right.

๓
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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)
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(3) He praises him to his face.
(4) He disparages him behind his back.
4) The leader to ruin has four features:
(1) He is a companion in drinking.
(2) He is a companion in nightlife.
(3) He is a companion in frequenting shows and fairs.
(4) He is a companion in gambling.
2. Knowing of the four kinds of true friends or friends at heart (suhadamitta):
1) The helping friend has four features:
(1) When his friend is off guard, he guards him.
(2) When his friend is off guard, he guards his property.
(3) In times of danger, he can be a refuge.
(4) When some business needs to be done, he puts up more money
than asked for.
2) The friend through thick and thin has four features:
(1) He confides in his friend.
(2) He keeps his friend’s secrets.
(3) He does not desert his friend in times of danger.
(4) He will give even his life for his friend’s sake.
3) The good counselor has four features:
(1) He deters his friend from doing evil or harm.
(2) He advises and encourages his friend to establish himself in
goodness.
(3) He makes known to his friend what he has not heard before.
(4) He points out the way to happiness, to heaven.
4) The loving friend has four features:
(1) When his friend is unhappy, he commiserates with him. (When
his friend is unhappy, so is he.)
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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
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(2) When his friend is happy, he rejoices with him. (When his friend
is happy, so is he.)
(3) When others criticize his friend, he comes to his defense.
(4) When others praise his friend, he joins in their praise.
B. Allocating the wealth one has acquired through right livelihood as
follows:
Step 1: One should be diligent in earning and saving just as bees collect
nectar and pollen.
Step 2: When one’s wealth accrues like a termite mound, expenditure
should be planned thus:
• One portion is to be used for supporting oneself, supporting
one’s family, taking care of one’s dependents, and doing
charity work.
• Two portions are to be used for one’s career, earning one’s
living.
• One portion is to be put aside as a guarantee for one’s life and
business in times of need.
Law 3: Maintaining one’s relations towards the six directions.
A. Rendering all the directions secure and peaceful by performing the duties
towards the people related to one in due accordance with their six
respective statuses:
1st direction: As a son or daughter, one should honor one’s parents, who
are likened to the “forward direction,” as follows:
1. Having been raised by them, one looks after them in return.
2. One helps them in their business and work.
3. One continues the family line.
4. One conducts oneself as befits an heir.
5. After their passing away, one makes offerings, dedicating the
merit to them.
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บิดามารดาอนุเคราะหบุตร ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝกอบรมใหตั้งอยูในความดี
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
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Parents help their children by:
1. cautioning and protecting them from evil.
2. nurturing and training them in goodness.
3. providing them with an education.
4. seeing to it that they obtain suitable spouses.
5. bequeathing the inheritance to them at the proper time.
2nd direction: As a student, one should show reverence to one’s teacher,
who is likened to the “right direction,” as follows:
1. One rises to greet the teacher and shows respect to him.
2. One approaches the teacher to attend to him, serve him, consult
him, query him, receive advice from him, etc.
3. One listens well, knowing how to listen to cultivate wisdom.
4. One serves the teacher and runs errands for him.
5. One learns the arts and sciences respectfully and earnestly,
giving the task of learning its due importance.
A teacher supports his students by:
1. teaching and training them to be good people.
2. guiding them to thorough understanding.
3. teaching the arts and sciences in full.
4. encouraging the students and praising their merits and abilities.
5. providing a protection in all directions; that is, teaching and
training them so that they can actually employ their learning to
make a living and know how to conduct themselves well, having
a guarantee for smoothly leading a virtuous life and attaining
happiness and prosperity.
3rd direction: As a husband, one should honor and support one’s wife,
who is likened to the “rearward direction,” as follows:
1. One honors her in accordance with her status as wife.
2. One does not look down upon her.

๖

ธรรมนูญชีวิต

๓. ไมนอกใจ
๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส
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
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3. One does not commit adultery.
4. One gives her control of household concerns.
5. One gives her occasional gifts of ornaments and clothing.
A wife supports her husband by:
1. keeping the household tidy.
2. helping the relatives and friends of both sides.
3. not committing adultery.
4. safeguarding any wealth that has been acquired.
5. working diligently, being skillful in managing and doing things,
and taking on all tasks.
4th direction: As a friend, one should conduct oneself towards one’s
friends, who are likened to the “left direction,” as follows:
1. One shares with them.
2. One speaks kindly to them.
3. One helps them.
4. One is constant through their ups and downs.
5. One is faithful and sincere.
Friends reciprocate by:
1. protecting their friend when he is off guard.
2. protecting their friend’s property when he is off guard.
3. being a refuge in times of danger.
4. not deserting their friend in times of hardship.
5. respecting their friend’s family and relatives.
5th direction: As an employer, one should support one’s servants and
employees, who are likened to the nadir or ”lower direction,” as
follows:
1. One assigns them work in accordance with their strength, sex,
age and abilities.

๗

ธรรมนูญชีวิต

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
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
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2. One pays them wages commensurate with their work and
adequate for their livelihood.
3. One grants them good fringe benefits by, for example, providing
medical care when they are sick.
4. One shares with them a portion of any extra gain.
5. One gives them appropriate holidays and time to rest.
A servant or employee helps his employer by:
1. starting work before him.
2. stopping work after him.
3. taking only what is given by his employer.
4. doing his job well and seeking ways to improve on it.
5. spreading a good reputation about his employer and his business.
6th direction: As a Buddhist, one should show reverence to the monks,
who are likened to the zenith or “upper direction,” as follows:
1. One acts towards them with loving-kindness.
2. One speaks to them with loving-kindness.
3. One thinks of them with loving-kindness.
4. One receives them willingly.
5. One supports them with the four requisites [almsfood, robes,
shelter and medicine].
Monks help lay people by:
1. deterring them from doing evil.
2. advising and teaching them to establish themselves in goodness.
3. assisting them with good wishes.
4. making known to them things not heard before.
5. explaining and clarifying things they have already heard.
6. pointing out the way to heaven, teaching them the way to
happiness and prosperity.

๘

ธรรมนูญชีวิต

ข. เกื้อกูลกันประสานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกันรวมสรางสรรคสังคมให
สงบสุขมั่นคงสามัคคีมีเอกภาพ ดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. ทาน เผื่อแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ)
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน (ชวยดวยถอยคํา)
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา (ชวยดวยกําลังแรงงาน)
๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน (ชวยดวยรวมสรางสรรคและแกปญหา
เสมอกันโดยธรรม และรวมสุขรวมทุกขกัน)
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B. Helping one another for social harmony, i.e. helping one another and
contributing to creating social peace, stability, and unity according to the
four principles of social integration (saṅgahavatthu), namely:
1. Dāna: sharing (helping with money and material things);
2. Piyavācā: speaking in endearing terms (helping with speech);
3. Atthacariyā: doing favors to others (helping with physical and mental labor);
4. Samānattatā: contributing oneself to equal treatment in one’s group
(helping through participation in constructive work and problem solving,
being equal by virtue of the Dhamma and sharing both weal and woe).

๙

ธรรมนูญชีวิต

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
จ) มีความโลงจิตมั่นใจ มี ทุน ประกันภพใหม ดว ยไดทําไว แต
กรรมที่ดี
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SECTION TWO

Steering Life to Its Objectives
u
A. Three levels of objectives. One should conduct one’s life so as to attain
the three levels of objectives (attha) as follows:
Level 1: diṭṭhadhammikattha, i.e. the temporal objectives or the
present benefits:
A) Enjoying good health, physical fitness, freedom from disease,
and longevity.
B) Having work and income, having honest livelihood, and being
economically self-reliant.
C) Having a good social standing, and gaining the respect of society.
D) Having a happy family, and establishing respectability for one’s
family.
All the four objectives above should be righteously achieved and utilized
for the sake of oneself and others.
Level 2: samparāyikattha, i.e. the spiritual objectives or the further
benefits:
A) Being endowed with warmth, absorption and bliss; being not
lonesome or unfirm; having an ideal to adhere to so as to be
strong with faith.
B) Being proud of a clean life, of having done only wholesome
deeds with good conduct.
C) Being gratified in a worthwhile life, in having always done what
is beneficial with sacrifice.
D) Being courageous and confident to resolve problems as well as
conduct one’s life and duties with wisdom.
E) Being secure and confident in having a guarantee for the future
life in consequence of having done only good deeds.

๑๐

ธรรมนูญชีวิต

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
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Level 3: paramattha, i.e. the highest objectives or the greatest benefits:
A) Having a secure, peaceful and stable mind, unshaken even when
affected by the ways of the world or confronted with vicissitudes
or changes.
B) Not being so distressed by clinging or attachment as to feel
disappointed or sorrowful; having a mind that is relieved, clear,
buoyant and free.
C) Being refreshed, cheerful, not sullen or depressed; being radiant
and free from suffering; enjoying genuine bliss.
D) Being well aware of causes and conditions, and acting
accordingly; leading a life that is impeccable and bright;
conducting oneself with wisdom.
A person who is able to attain the second level of benefits upwards is
known as a wise one (paṇḍita).
B. Three fronts of objectives. These three levels of objectives should be
realized on all three fronts:
1st front: attattha, i.e. the objectives for oneself or one’s own

benefits; the three levels of benefits explained above, which
one should realize for oneself or develop one’s life to attain.
2nd front: parattha, i.e. the objectives for others or other people’s

benefits; i.e. the three levels of benefits explained above,
which one should help others to successively achieve by
guiding and encouraging them to develop their lives.
3rd front: ubhayattha, i.e. the mutual objectives or the benefits to

both parties; the collective benefits, happiness and virtue of
the community or society, including environmental
conditions and factors, which one should help create and
conserve in order to help both oneself and others advance
to the three levels of objectives mentioned above.

๑๑

ธรรมนูญชีวิต

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)
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Buddhists of the leading type
Those Buddhists who are referred to as upāsaka and upāsikā [male
and female lay devotees] are considered Buddhists of the leading type. They
must be steadfast and firmly established in the [Buddhist] tenets to serve as
examples for Buddhists in general. Apart from observing the Buddhist’s
discipline, they must possess the five qualities of lay devotees (upāsakadhamma) as follows:
1. They have faith, their belief being endowed with wisdom; they are
not given to blind faith; they have confidence in the Triple Gem [the Buddha,
the Dhamma and the Sangha], neither being shaken nor faltering; they
adhere to the Dhamma as the principal and supreme cause.
2. They have morality; apart from maintaining themselves in the Five
Precepts and righteous livelihood, they should undertake the Eight
Observances on due occasions to develop themselves so that their lives and
happiness depend less on material needs, thus reducing harm and increasing
beneficence towards others.
3. They do not get carried away by news on superstition; they believe
in kamma, aspiring to results from their own deeds through their own effort in
a rational way; they are not excited by wildly rumored superstition, talismans or lucky charms; they do not aspire to results from praying for miracles.
4. They do not seek the gift-worthy outside of this Teaching; they do
not strive to grasp at fields of merit, miracle workers or holy personalities
that are outside the Buddhist tenets.
5. They apply themselves to maintaining and supporting the Buddha’s
Dispensation; they attend to, initiate and support charity work in accordance
with the teaching of the Perfectly Enlightened One.
Notes
• The Buddhist’s Discipline, a simplified version of “Part I: The Buddhist’s Life Standards” in A
Constitution for Living (revised in 1997), was completed on August 10, 2000. Then Dr.
Somseen Chanawangsa was asked to revise the original English version to bring it in line with
the present revised edition.
• The word “chao phut” is generally understood by most Thais to refer to lay Buddhists only.
Therefore, by “The Buddhist’s Discipline” in this context is specifically meant the layman’s
discipline, in contradistinction to the monk’s discipline.
• The layman’s discipline, gihi-vinaya, is the Buddha’s teaching in the Siṅgālaka Sutta [D.III.180–
193].
• The five upāsakadhamma is from [A.III.206].

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

PART II: A CONSTITUTION FOR LIVING

n
INTRODUCTORY SECTION

Human beings and being human
u

1. Man, the noble being
(A member of the human race)
Human beings are special, unlike any other kind of animal. What
makes them special is sikkhā, or education, namely learning, training and
development. Human beings who have been trained, educated or developed
are called “noble beings.” They know how to conduct a good life for
themselves and also help their society fare securely in peace and happiness.
To be truly involved in this education, human beings, especially
children and young people, who are the new members of the human race,
should acquire the seven fundamental qualities known as the auroras of a
good life, or the dawn of education. These are the guarantees of a life
moving toward full human development, to people's becoming truly noble
beings. They are:
1. Kalyāṇamittatā (having a “good friend” [a person or social environment that is helpful to one's life development]), seeking out sources of
wisdom and good examples. This is to live with or be close to good people,
beginning with one’s parents as good friends in the family; to know who to
associate with; and to socialize with good people who will influence and
encourage each other to betterment in conduct, mentality and wisdom. It is
especially [that association which encourages one to] learn and develop
communication and relations with fellow human beings through goodwill, to
have the faith to follow good examples, and to know how to utilize external
resources, be they people, books, or other communications media, for
seeking knowledge and virtue for one’s life development, problem solving
and constructive action.

๑๓

ธรรมนูญชีวิต

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
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2. Sīla-sampadā (perfection of morality), having discipline as a foundation for one’s life development. This is to know how to organize life-style,
activities, work, and environment so that they provide opportunities for
personal growth; at least to have a basic level of morality; that is, to have
proper conduct in one’s relationship with the social environment by living
helpfully and not exploitatively with one’s fellow beings, and in one’s
relationship with the material environment by using the four necessities
[food, clothing, shelter and medicine] as well as technological appliances and
equipment in a way that supports the quality of one’s life and is favorable to
one’s education, to constructive action and to the state of balance in nature.
3. Chanda-sampadā (perfection of aspiration): having a heart that
aspires to learning and constructive action. This is to be one who is driven
by desire for knowledge, goodness, action, constructiveness, achievement
and excellence, by the desire to help all the things and people one meets or
is involved with to attain to a good state; not obsessively thinking only of
getting what one wants and seeking pleasure through consuming, which only
drags one into the whirlpool of heedlessness and contention. Instead, one
knows how to use one’s faculties, such as the eyes and ears, in learning, and
to derive joy from learning and doing good things, by using one’s brain and
hands for constructive ends.
4. Atta-sampadā (perfection of oneself): dedicating oneself to training
for the realization of one’s full human potential. This is to always bear in
mind the truth that human beings by nature are beings that can be trained,
and must be trained, and that once trained are the most excellent of beings;
then to resolve to train oneself so that one views difficulties, hardships,
obstacles and problems as training grounds to test and develop one’s
intelligence and abilities; to pay heed to one’s continuing improvement
toward the realization of one’s full potential through a comprehensive
development that encompasses behavior, mentality and wisdom.

๑๔

ธรรมนูญชีวิต

๕. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิใหถึงพรอม) ถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ
ตามเหตุและผล คือ ตั้งอยูในหลักความคิดความเชื่อถือที่ดีงามมีเหตุผล
อยางนอยถือหลักเหตุปจจัย ที่จะนําไปสูการพิจารณาไตรตรองสืบสวนคนควา
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)

A Constitution for Living

14

5. Diṭṭhi-sampadā (perfection of view): adhering to the principle of
conditionality, seeing things according to cause and effect. This is to be
established in good and reasoned principles of thought and belief; at least
adhering to the principle of conditionality, a principle leading to consideration, investigation and research as the way to wisdom development,
and believing that action is the most powerful determinant of one’s fate; it
is also having behavior and mental states that are under the control of
reason: even though one aspires to the highest achievement and excellence,
one realizes what is possible within the limitations of the causes and
conditions that exist and that one has created; in success, one does not
forget oneself, and in failure, one is not despondent; one maintains one’s
mental clarity and independence, not being impulsive, overreactive or petty,
and also not allowing oneself to drift along the stream of public hysteria and
values.
6. Appamāda-sampadā (perfection of heedfulness): establishing oneself in heedfulness. This is to be aware of impermanence, to realize the
instability, unendurability and insubstantiality of life and all things around
one, which are constantly changing according to causes and conditions, both
internal and external. Thus one sees that one cannot afford to be
complacent. One sees the preciousness of time and strives to learn about,
prevent and rectify the causes of decline and bring about the causes of
growth and prosperity, using all one’s time, night and day, to the greatest
benefit.
7. Yonisomanasikāra-sampadā (perfection of wise reflection): thinking wisely so as to realize benefit and see the truth. This is to know how to
think, to know how to investigate, to be able to see all things as they really
are within the system of causes and conditions, by intelligently examining,
investigating, tracing, analyzing and researching to see the truth of a given
situation, or to see the perspective that will enable one to benefit from it. By
so doing one is also able to solve problems and do things successfully
through intelligent methods that allow one to be self-reliant and at the same
time become a refuge to other people.
(S.V.29–31)

๑๕

ธรรมนูญชีวิต

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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2. The ideal person
(An exemplary member of the human race)
The ideal person, or perfect human being, who can be counted as a
truly valuable member of the human race, and who can be called a complete
person, able to lead his community and society to peace and well-being, is
one who possesses the following seven qualities:
1. Dhammaññutā: knowing principles, knowing causes; he knows the
underlying principles and laws governing the things with which he must deal
in the process of everyday life, in performing his duties and carrying out his
tasks; he knows and understands according to reason what he must do. For
example, he understands what duties and responsibilities are involved in his
post, his status, his occupation and his work. He knows the principles
involved therein and he knows how to apply them so that they become
factors for the successful completion of those duties and responsibilities. At
the highest level, dhammaññutā means knowing fully the natural laws or
truths of nature so that one can deal correctly with life and the world, with
a mind that is free and not enslaved by them.
2. Atthaññutā: knowing objectives, knowing results; he knows the
meaning and objectives of the principles he abides by; he understands the
objectives of the task he is doing; he knows the reason behind his actions
and his way of life and the objective to be expected from them. [He knows]
the aim behind a duty, position or occupation. He knows what may be
expected in the future from the actions he is doing in the present; whether,
for example, they will lead to a good or a bad result. At the highest level,
atthaññutā means understanding the implications of the natural course of
things and the benefit that is the real purpose of life.

๑๖
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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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3. Attaññutā: knowing oneself; he [or she] knows as they are the
current extent and nature of his [or her] status, condition, sex, strength,
knowledge, aptitude, ability, virtue, etc., and then acts accordingly, does
what is needed to produce results, and rectifies and improves himself [or
herself] so as to grow to greater maturity.
4. Mattaññutā: knowing moderation; he knows the right amount in
such areas as consumption and spending; he knows moderation in speech,
work and action, in rest and in all manner of recreation. He does all things
with an understanding of their objectives and for the real benefits to be
expected, by acting not merely for his own satisfaction or to accomplish his
own ends, but rather to achieve a proper balance of supporting factors that
will produce the beneficial result as revealed to him by wisdom.
5. Kālaññutā: knowing occasion; he knows the proper occasion and
the proper amount of time for actions, duties and dealings with other
people; he knows, for example, when what should be done and how, and he
does it punctually, regularly, in time, for the right amount of time and at the
right time. Kālaññutā includes knowing how to plan one’s time and organize
it effectively.
6. Parisaññutā: knowing company; he knows the locale, he knows the
gathering and he knows the community. He knows what should be done in a
given locale or community, thus: “This community should be approached in
this way and spoken to thus; the people here have these rules and
regulations; they have this culture or tradition; they have these needs; they
should thus be dealt with, helped, served and benefited in this way.”
7. Puggalaññutā: knowing persons; he knows and understands
individual differences; he knows people’s greater or lesser temperaments,
abilities and virtues and knows how to relate to them effectively; he knows,
for example, whether they should be associated with, what can be learned
from them, and how they should be related to, employed, praised, criticized,
advised or taught.

๑๗

ธรรมนูญชีวิต

ธรรม ๗ ขอนี้ เรียกวา สัปปุริสธรรม∗ แปลวา ธรรมของสัปปุริสชน
คือคนดี หรือคนที่แท ซึ่งมีคุณสมบัติของความเปนคนที่สมบูรณ
(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔)

∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๑ หน้า ๘๑
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These seven qualities are known as the sappurisa-dhamma ∗, the
qualities of a good or genuine person, one who has the qualities of a complete
human being.
(A.IV.113 )

∗See endnote 1, p. 81.

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

SECTION ONE

People and society
u

3. The virtuous person
(A member of the noble society)
One with the moral virtue or manussa-dhamma [qualities that make
one human], who can be rightfully called civilized, conducts himself as
follows:
A. He has the threefold sucarita, the three kinds of good or proper conduct:
1. Kāya-sucarita: righteous bodily conduct; he does things that are
virtuous and proper; he has good bodily conduct.
2. Vacī-sucarita: righteous speech; he says things that are virtuous
and proper; he has good verbal conduct.
3. Mano-sucarita: righteous mentality; he thinks things that are
virtuous and proper; he has good mental conduct.
(D.III.215)

B. He abides by the noble qualities (ariya-dhamma) by practicing properly
according to the ten courses of wholesome action (kusala-kamma):
• Three of the body:
1. Abstaining from killing or taking life, oppression and harassment;
possessing kindness, compassion and helpfulness.
2. Abstaining from filching, theft and exploitation; respecting the
property rights of others.
3. Abstaining from misconduct and violation of others’ loved or
cherished ones; not abusing them, disgracing or dishonoring their families.

๑๙

ธรรมนูญชีวิต

• 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)
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• Four of speech:
4. Abstaining from false speech, lying and deception; speaking only
the truth, not intentionally saying things that stray from the truth out of a
desire for personal gain.
5. Abstaining from malicious speech inciting one person against
another; speaking only words that are conciliatory and conducive to
harmony.
6. Abstaining from coarse, vulgar or damaging speech; speaking only
words that are polite and pleasant to the ear.
7. Abstaining from worthless or frivolous speech; speaking only words
that are true, reasonable, useful and appropriate to the occasion.
• Three of the mind:
8. Not being greedy; not focusing only on taking; thinking of giving, of
sacrifice; making the mind munificent.
9. Not thinking hateful and destructive thoughts or having a destructive attitude toward others; bearing good intentions toward others,
spreading goodwill and aiming for the common good.
10. Cultivating Right View (sammādiṭṭhi); understanding the law of
kamma, that good actions bring good results and bad actions bring bad
results; having a thorough grasp of the truth of life and the world; seeing the
faring of things according to causes and conditions.
These ten qualities are variously known as kusala-kammapatha
(wholesome courses of action), dhamma-cariyā [principles for virtuous living]
and ariya-dhamma [noble qualities]. They are a more detailed description of
the threefold sucarita mentioned above: namely, points 1–3 cover righteous
bodily conduct, 4–7 cover righteous verbal conduct, and 8–10 cover righteous
mental conduct.
(M.I.287)

๒๐
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ค. อยางต่ํามีศีล ๕ หลักความประพฤติ ๑๐ ขอตนนั้น เปนธรรมจริยา
และเปนอารยธรรมที่ครบถวนสมบูรณ ทําคนใหเจริญขึ้นพรอม ทั้งทางกาย
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)
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C. At the very least he observes the five precepts: the ten basic principles of
conduct given above are a comprehensive description of the moral conduct
or noble qualities through which personal development of body, speech and
mind can be made. For those who are not yet firm in these noble qualities,
however, it is recommended that at least moral restraint through body and
speech should first be developed by observing the five precepts, which are
among the first factors of the ten principles for virtuous living (dhammacariyā). The five precepts are:
1. Abstaining from killing: not taking life or doing bodily harm.
2. Abstaining from taking what is not given: not stealing, pilfering or
filching; not violating [others’] properties.
3. Abstaining from sexual misconduct: not violating the loved or
cherished ones of others, thereby destroying their honor and dignity and
confusing their family lines.
4. Abstaining from lying: not telling lies or using deceptive speech; not
violating other people or their interests through speech.
5. Abstaining from alcohol and intoxicants: not taking wines, liquor,
intoxicants or addictives, which are causes for heedlessness and drunkenness, and lead to damage and blunders such as accidents due to lack of
mindfulness. An intoxicated person at least threatens the sense of security
and well-being of fellow community members.
(A.III.203, 275)

๒๑
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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 ถูกทางเรียบสนิท 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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4. The social benefactor
(A helpful member of society)
A constructive member of society possesses the following qualities or
principles of conduct:
A. He has the Divine Abidings, the four mental attributes of a being who is
sublime or grand-minded like a god, which are:
1. Mettā, loving kindness: goodwill and amity, the wish to help all
people attain benefit and happiness.
2. Karuṇā, compassion: the desire to help other people escape from
their sufferings; the determination to free all beings, both human and
animal, of their hardships and miseries.
3. Muditā, appreciative gladness: when seeing others happy, one
feels glad; when seeing others do good actions or attain success and
advancement, one responds with gladness and is ready to help and support
them.
4. Upekkhā, equanimity: seeing things as they are with a mind that is
even, steady, firm and fair like a pair of scales; understanding that all beings
experience good and evil in accordance with the causes they have created;
ready to judge, position oneself and act in accordance with principles, reason
and equity ∗.
(D.II.196)

∗An

important instance of the use of equanimity is when, seeing people within one’s charge in
safety, performing their own duties well, one knows how to simply look on with detachment
and not boss them around or interfere. It is compared to a carriage-driver who, when the horses
are running smoothly and on course, sits quietly and watchfully [in the driver’s seat]. In this
sense, a more comprehensive definition of upekkhā might be “passively watching when others
are able to take responsibility for themselves, or when they should receive the results of the
actions for which they are responsible.”
(See Vism.467)

๒๒

ธรรมนูญชีวิต

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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Having established these four mental qualities as a foundation, he
may express them outwardly in the following ways:
B. He contributes to social harmony: he practices in accordance with the four
principles for helpful integration, or qualities that bond people in unity, known
as the saṅgaha-vatthu. These are:
1. Dāna: giving; being kind, generous; sacrificing; sharing; helping and
providing assistance with the four necessities, money or material possessions—including the imparting of knowledge or understanding and
learning.
2. Piyavācā: amicable speech; speaking words that are polite, pleasant
to the ear, and helpful, that point the way to benefit, and that are based on
reason and conducive to goodness; or words that are sympathetic and
encouraging; speaking words that lead to understanding, harmony, friendship, and mutual love, respect and service.
3. Atthacariyā: helpful action; helping with physical service, making
an effort to lend a hand to others in their activities; performing actions that
are helpful to the community; including helping to resolve problems and
promote morality.
4. Samānattatā: participation; putting oneself in communion with
others; behaving consistently and impartially; behaving equitably toward all
people, not taking advantage of them; sharing in their happiness and
suffering, acknowledging problems and participating in resolving them for
the common good.
In brief, these are to help through contributions of money, material
things or knowledge; to help through speech; to help through physical action;
and to help through participation in facing and resolving problems.
(D.III.152,232)

๒๓

ธรรมนูญชีวิต

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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5. The harmonious participant of the group
(A good community member)
A useful participant of a community, who contributes to the peaceful
co-existence of the community, possesses the following qualities or principles of conduct:
A. Being self-reliant: he makes himself a refuge unto himself, he is ready to
take responsibility for himself and does not make himself into a problem or
burden on his company or kin. This can be achieved by maintaining the ten
protective virtues (nāthakaraṇa-dhamma):
1. Sīla: having good conduct and discipline; he conducts his life
honestly in body and speech; he has discipline and earns his living through
right livelihood.
2. Bāhusacca: possessing much experience and learning; he has
learned and heard much; he is well versed in his own field of study or specific
area of knowledge, understands it extensively and profoundly, knows it
clearly and can really put it to use.
3. Kalyāṇamittatā: knowing good association; he has good friends, he
knows how to choose his companions, and approaches those people who
are capable of giving good advice; he chooses to associate with and emulate
beneficial external influences in society that will guide his life to prosperity
and growth.
4. Sovacassatā: being easily spoken to; he is not stubborn or headstrong; he is willing to listen to reason and facts, and ready to correct and
improve himself.
5. Kiṅkaraṇīyesu dakkhatā: making an effort with the group’s
activities; he takes an interest in helping the business and activities of the
group, his family, friends, and the community, and uses his wisdom to look
for appropriate ways to carry them out, to organize them and bring them to
fruition.

๒๔

ธรรมนูญชีวิต

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

A Constitution for Living

24

6. Dhammakāmatā: being a lover of truth; he is a lover of truth, he
likes to learn, to research, to inquire, to acquire knowledge and seek the
truth; he knows how to speak up and ask, and to listen; he has a friendly and
relaxed manner that encourages others to approach him for consultation
and conversation.
7. Viriyārambha: having effort; he is industrious in avoiding and
abandoning evil actions and cultivating the good; he makes an effort and
strives forward; he does not give up in despair or neglect or forsake his duties
and responsibilities.
8. Santuṭṭhī: being content, knowing moderation; he is glad and
contented only with gains, results and successes brought about or achieved
rightfully through his own efforts; he is not caught up in material comforts.
9. Sati: having firm mindfulness; he remembers and is mindful; he
recollects what he has done and said and what he needs to do in the future;
he is circumspect and restrained with whatever he does, not rushed, sloppy,
absentminded or reckless; he does not allow himself to slide into wrongful
ways or fail to seize an opportunity to do good.
10. Paññā: putting head over heart; he has the wisdom to see causes
and results; he knows right from wrong, benefit from harm and what is useful
from what is not; he sees all things as they are; he knows how to examine
and judge with a free mind; he does things with reflection and discernment.
(D.III.266,290)

B. Living harmoniously in the group: in regard to relations with colleagues,
associates, fellow community members and siblings in the family, the principles for harmony known as the six sārāṇīya-dhamma (conditions leading to
mutual recollection) should be observed, as follows:
1. Mettā-kāyakamma: friendly action; [members of the community]
each show friendliness and goodwill to their colleagues, associates, and
fellow community members by willingly helping them in their duties, and
bearing a courteous and respectful manner, both in their presence and in
their absence.

๒๕

ธรรมนูญชีวิต

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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2. Mettā-vacīkamma: friendly speech; they each inform the others
what is of benefit; they teach or advise them with a heart of goodwill; they
say only polite and respectful words to them, both in their presence and in
their absence.
3. Mettā-manokamma: friendly thoughts; they establish their minds
in goodwill, thinking of ways to be of service to each other; looking at each
other in a good light, having a pleasant and congenial attitude toward each
other.
4. Sādhāraṇa-bhogī: sharing of gains; they share with each other
whatever gains have been rightfully acquired, seeing to it that even small
things are distributed equally to all.
5. Sīla-sāmaññatā: moral harmony; they maintain virtuous conduct,
abide by community rules and regulations, and do not conduct themselves
in ways that are objectionable or damaging to the community.
6. Diṭṭhi-sāmaññatā: harmony of views; they respect and honor each
other’s views; they have reached consensus or agreed upon the main
principles; they adhere to the same ideals, principles of virtue or ultimate
aims.
(D. III. 245)

๒๖

ธรรมนูญชีวิต

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 ๘๑
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6. The contributor to good government
(A responsible member of state)
Citizens who contribute to bringing about good administration,
especially in a democracy, should know and abide by the following
principles:
A. Understanding the three kinds of supremacy (adhipateyya) ∗ as follows:
1. Attādhipateyya: supremacy of oneself; putting the prime importance on one’s own self, position, reputation, or status; acting in view of one’s
self and what relates to oneself; on the wholesome side, it means
abandoning evil actions and cultivating the good out of a sense of selfrespect.
2. Lokādhipateyya: supremacy of the world; putting the prime
importance on worldly values; wavering in face of criticism and praise;
operating on the basis of what pleases the group, seeking popularity or
fearing censure; on the wholesome side, it refers to avoiding evil actions and
cultivating the good in deference to the opinions of the community.
3. Dhammādhipateyya: supremacy of the Dhamma; putting the prime
importance on principles, truth, righteousness, virtue and reason; operating
on the basis of what has been learned and verified against the facts; acting
on views that have been extensively and clearly investigated and considered
to the best of one’s wisdom and integrity to be righteous and for the sake of
goodness; on a general level, it means acting out of respect for established
principles, laws, rules and regulations.
Bearing these three kinds of supremacy in mind, a responsible member
of a democratic state should adhere to the last of the three, namely the
supremacy of the Dhamma.
(D.III.220)

∗See endnote 2, p. 81.

๒๗

ธรรมนูญชีวิต

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

A Constitution for Living

27

B. Participating in government by practicing in accordance with the
principles for collective responsibility which help prevent decline and lead only
to prosperity, known as the seven aparihāniya-dhamma:
1. Meeting often and regularly; regularly conferring on community
affairs and projects (which are to be shouldered by each person according to
his level).
2. Meeting together, dispersing together and doing together what
needs to be done together.
3. Neither instituting laws and regulations not communally agreed
upon simply out of convenience or personal preference, nor denigrating or
abolishing things already instituted; upholding the main provisions established as the constitution.
4. Honoring and respecting the elders long in experience, giving
weight to their words.
5. Honoring and respecting the womenfolk, protecting them from
abuse and ill-treatment.
6. Honoring and revering the shrines, holy places and national
monuments, which are memorials arousing virtue and centers of community
spirit; not neglecting to honor the ceremonies required for those places as
dictated by tradition.
7. Organizing rightful protection, support and sanctuary to monks and
priests who maintain pure moral conduct and who serve as spiritual refuges
and moral examples for the people; gladly receiving them and wishing for
their comfort.
(D. II. 73)

In addition to these principles, it is also advisable to maintain the
principles outlined in Chapter 12 on the ideal householder, particularly point
E: conducting oneself as a good citizen.

๒๘

ธรรมนูญชีวิต

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
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7. The state leader
(A king or administrator)
For the lord of the land, the state leader or ruler—be he an emperor,
king or administrator in general—there are the following qualities and
principles of conduct:
A. Being endowed with the ten regal qualities: to have the ten qualities of a
righteous ruler or king (rāja-dhamma):
1. Dāna: sharing with the populace; he is a benefactor in that he rules
or works to give, not to take; he devotes himself to administering services
and providing welfare and aid for the people to ensure their well-being,
convenience and safety; he renders assistance to those in distress and
difficulty and supports those who have done well.
2. Sīla: maintaining good conduct; he is impeccable in conduct and
restrained in actions and speech; he does only good actions and upholds his
honor; he sets an example for the people, commands their respect and is
free from any cause for contempt.
3. Pariccāga: working selflessly; he is capable of sacrificing personal
comfort, even his own life, for the benefit of the people and the peace and
stability of the country.
4. Ājjava: working honestly; he is honest and upholds the truth; he is
free of deceit and upright in his dealings; he is sincere and does not deceive
the people.
5. Maddava: deporting himself with gentleness and congeniality; his
bearing is not arrogant, rude, harsh or conceited; he has nobility and dignity
that are based on a polite and gentle manner, inspiring devotion and loyalty
but not without awe.

๒๙

ธรรมนูญชีวิต

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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6. Tapa: rejecting indulgence through austerity; he destroys defilements and cravings and does not allow them to control his mind; he can
restrain his mind and does not allow it to become lost in sensual pleasure
and debauchery; he is simple and regular in life-style, and dedicated to the
fulfillment of duty.
7. Akkodha: adhering to reason, not anger; he is not given to fiery
outbursts and does not make judgments or act out of anger, but has a heart
of goodwill, suppressing anger; he judges and acts righteously with a mind
that is subtle and calm.
8. Avihiṁsā: bringing tranquillity through nonviolence; he does not
let his power go to his head or use it to repress his subjects; he is kind; he
does not find a pretext for punishing a subject out of vindictiveness and
hatred.
9. Khanti: overcoming difficulties with patience; he endures a heavy
work load and perseveres in the face of tiredness; no matter how difficult or
depressing the work may be, he does not give in; no matter how much he is
provoked or ridiculed, or with whatever harsh and abrasive words, he does
not despair; he refuses to abandon a task that is rightfully done.
10. Avirodhana: not doing that which strays from righteousness; he
does not transgress the principles of public administration that are based on
the welfare, happiness and righteousness of the people and the country; he
does not oppose what the people rightfully desire; he does not stand in the
way of those activities which are for the common good; he establishes
himself firmly in righteousness, steadfast and unwavering in the face of
pleasant and unpleasant words, gain and loss, desirable and undesirable
conditions; he is firmly established in righteous principles and does not
deviate from or subvert them—both in judicial terms, namely [the
administration of] justice, and in regulatory terms, namely [the observation
of] regulations, formalities and administrative principles, including good customs and traditions.
(J.V.378)

๓๐

ธรรมนูญชีวิต

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 ๘๒
หมายถึง พระมเหสี โอรส ธิดา ข้าราชการในพระองค์ หรือคนในครอบครัวและในปกครองส่วนตัวซึง่ พึง
คุม้ ครอง โดยให้การบํารุงเลี้ยงอบรมสัง่ สอน เป็ นต้น ให้อยู่สุขสงบและเคารพนับถือกัน

∗∗
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B. Performing the duties of a universal emperor: he performs the five duties
of a supreme ruler, called the cakkavatti-vatta ∗:
1. Dhammādhipateyya: holding the Dhamma supreme; he adheres to
truth, righteousness, goodness, reason, principle and rightful rules and
regulations as standards; he respects, upholds, favors and establishes
himself in righteousness and practices accordingly.
2. Dhammikārakkhā: providing righteous protection; he provides fair
protection to all groups of people in the land, i.e., the royal household ∗∗, the
military, administrative officials, civil servants, academics and people of
various occupations such as merchants and farmers, country people and
inhabitants of the border provinces, monks and priests who uphold moral
conduct, and even beasts and birds requiring conservation.
3. Mā adhammakāra: prohibiting unrighteous actions; he arranges
preventive and remedial measures, not allowing unrighteous actions,
exploitation, oppression, corruption, or unrest to arise in the country; he
encourages the people to establish themselves firmly in honesty and virtue
and also establishes a system that excludes bad people and promotes good
ones.
4. Dhanānuppadāna: distributing resources to the poor; he ensures
that there are no poverty-stricken people in the land by, for example,
arranging that all people have a chance to make an honest living.
5. Paripucchā: not failing to seek counsel; he seeks advancement in
wisdom and virtue by having advisors who are learned and virtuous, who are
morally upright and not heedless or self-indulgent, and who can help him to
cultivate his wisdom and wholesome qualities; he approaches monks and
wise men and queries them to seek knowledge, goodness and truth; he
discusses various problems with them at regular and appropriate times so

∗See endnote 3, p. 82.
∗∗Refers to the queen, princes, princesses, officials working for the royal household, or members

of a ruler’s family and people under his personal control, who should be protected through
support and instruction so that they live comfortably and peacefully with mutual respect.

๓๑

ธรรมนูญชีวิต

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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that he may examine and improve himself and carry out his duties rightfully,
properly and so as to bring about true welfare and happiness.
(D.III.61)

C. Effecting the royal benefactions: he supports the people, allowing them to
live in unity and harmony, with the four rāja-saṅgaha-vatthu (principles by
which a king supports his people):
1. Sassamedha: shrewdness in promoting agriculture; he is skilled in
agronomic policies and promotes agricultural activity which brings about
bountiful crop yields.
2. Purisamedha: shrewdness in promoting government officials; he is
clever at making policies for supporting government officials by, for example,
encouraging honest and capable officials and providing them with adequate
social benefits.
3. Sammāpāsa: bonding the people together; he assists the people
with policies that support their livelihood by, for example, providing funds
from which the poor may borrow to set themselves up in commerce or start
business operations, thereby eliminating an economic disparity that is so
wide as to cause rifts among the people.
4. Vājapeyya: impressive speech; he knows how to speak, clarify and
advise; he takes an interest in greeting people of all levels and inquiring
about their welfare; his speech is pleasant to the ear, worth listening to,
reasoned, well-founded and useful; it leads the way to constructive action,
to solution of problems, to increased harmony, and to mutual understanding, trust and respect.
(S.I.76)

D. Avoiding the biases: when an administrator is carrying out his functions,
he should not allow the four biases, or deviations from righteousness, to
interfere:

๓๒
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๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา
๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว
(ที.ปา. ๑๑/๑๗๖/๑๙๖)
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1. Chandāgati: biased conduct on account of like
2. Dosāgati: biased conduct on account of dislike
3. Mohāgati: biased conduct on account of delusion or foolishness
4. Bhayāgati: biased conduct on account of timidity and fear
(D.III.182, 288)

๓๓
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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
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SECTION TWO

People and life
u

8. The confident one
(A life that is perfect)
Through conducting his life impeccably and reaping the most benefit
out of birth into this world, a person can attain such confidence in his life
that he fears nothing, not even death. This is living victoriously, making a
success of life. Such a person is one who has attained the objective of living
and leads his life according to the following principles:
A. Steering one's life to its objectives: he conducts his life toward the
realization of the three benefits which are the objectives of life known as the
three attha:
1. Diṭṭhadhammikattha: the temporal objective or present benefit,
the important kinds being:
a) Having good health, a strong body, freedom from disease,
pleasant appearance and longevity.
b) Having work and income, wealth derived from honest livelihood;
being economically self-reliant.
c) Having good status, having rank, honor, friendship and social
acceptance.
d) Having a happy family, making one’s family worthy of respect.
All of the above should be righteously obtained and used or treated
so as to produce rightful benefit and happiness both for oneself and for
others.
2. Samparāyikattha: the spiritual objective or further benefit that
gives value and meaning to life, and which leads to the profound inner
happiness, especially:
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ก) ความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ
ข) ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการดีงามสุจริต
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
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a) Warmth, deep appreciation and happiness through faith; having
an ideal.
b) Pride in having a clean life, in having done only good and
virtuous actions.
c) Gratification in a worthwhile life, in having made sacrifices and
performed beneficial actions.
d) Courage and confidence in having wisdom to deal with problems
and guide one’s life.
e) Security and freedom from worry in having performed good
kamma, having a guarantee for the future life.
3. Paramattha: the highest objective or greatest benefit; having
insight into the truth, having penetrated to the nature of life and the world,
thereby rendering the mind free, [as a result of which]:
a) One is not shaken or overwhelmed by vicissitudes and changes.
b) One is not disappointed, downhearted or distressed on account
of attachment to things.
c) One is secure, calm, clear, cheerful and buoyant at all times.
d) One lives and acts with wisdom, which looks at causes and
conditions.
These three levels of attha can be attained on three fronts, as follows:
1. Attattha: the objective for oneself or one’s own benefit; i.e., the
three levels of benefit explained above, which one should establish within
oneself, or develop one’s life toward.
2. Parattha: the objective for others, or other people’s benefit; i.e.,
the three levels of benefit explained above, which one should help other
people successively achieve by inducing and encouraging them to develop
their lives.
3. Ubhayattha: the mutual objective or benefit to both parties; i.e.,
the collective benefit, happiness and virtue of the community or society,
including environmental conditions and factors, both concrete, such as
forests, rivers and roads, and abstract, such as morality and culture. We
should contribute to the creation and conservation of these in order to help
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สงฆ อันเปนบรรยากาศที่เกื้อหนุนใหภิกษุที่อยูรวมกันทุกรูปอยูผาสุก และ
เจริญงอกงามในการปฏิบัติ จนอาจลุถึงปรมัตถ คือประโยชนสูงสุด

(ขุ.จู. ๓๐/๗๕๕/๓๘๙)

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)

∗

แปลตามศัพท์วา่ “กําลังการกระทําทีป่ ราศจากโทษ”
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both ourselves and others advance to the three levels of objectives
mentioned above, at the very least not allowing our own pursuit of benefit
to adversely affect the benefit and well-being of the community. For
example, in keeping the discipline a monk helps foster the harmony of the
monastic community, which is an atmosphere that helps the monks living
together all live in comfort and grow in their practice toward attaining the
highest benefit (paramattha).
(Nd2 26)

B. Maintaining inner strength: he has the strength that arises from the moral
qualities or practices that are life’s assurances—known as the four powers
(bala)—which instill such self-confidence into him that he fears no peril,
namely:
1. Paññā-bala: the power of wisdom; he is learned; he has proper and
clear knowledge and understanding of all matters and tasks he must deal
with, and ultimately the true nature of life and the world; he does things with
understanding of their reasons and their real nature.
2. Viriya-bala: the power of effort; he always applies himself to his
tasks and duties with effort and perseverance; he does not give up, slacken
or become discouraged.
3. Anavajja-bala ∗: the power of integrity or the power of purity; his
conduct and work are honest, faultless, clean, pure and uncensurable.
4. Saṅgaha-bala: the power of benefaction; he helps and supports
others and makes himself useful to his fellow man; he is a benefactor of the
community.
A government official, for example, might bear in mind these four brief
injunctions: “Know your work well, perform your duty faultlessly, be honest
and do not neglect human relations.”
(A.IV.363)

∗Literally:

“the power of blameless action.”

๓๖

ธรรมนูญชีวิต

ค. ตั้งตนบนฐานที่มั่น ซึ่งใชเปนที่ยืนหยัดใหสามารถยึดเอาผลสําเร็จสูงสุด
อันเปนที่หมายได โดยไมเกิดความสําคัญตนผิด ไมเปดชองแกความผิดพลาด
เสียหาย และไมเกิดสิ่งมัวหมองหมักหมมทับถมตน ดวยการปฏิบัติตาม
หลักธรรมที่เรียกวา อธิษฐาน (ธรรมเปนที่มั่น) ๔ ประการ คือ
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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C. Establishing oneself on a firm foundation from which to grasp the highest
success aspired to without causing self-delusion, creating opportunities for
error and blemish or leading to the accumulation of defilements. This can be
achieved by practicing according to the principles known as the four inner
strongholds (adhiṭṭhāna):
1. Paññā: using wisdom; he lives his life with wisdom and acts with
reason; he does not react impulsively or emotionally to the incidents he
encounters or get carried away by temptation; he studies things to know
them clearly and penetrate to their raison Paññā; he understands things as
they really are, ultimately attaining the truth.
2. Sacca: upholding truth; he establishes and maintains himself firmly
in the truth that he has clearly known and seen with wisdom. Sacca ranges
from being truthful in speech, being true to principles and having integrity in
deeds, to [realizing] the highest truth.
3. Cāga: fostering relinquishment; he fosters or increases his relinquishment to ever greater heights to prevent or restrain himself from
becoming enslaved by any fame, fortune or success, for example, that he
may acquire, which keep luring him into attachment, pride and delusion; he
can relinquish whatever he has previously been attached to—ranging from
material possessions to mental defilements—that is mistaken, false or
wrong.
4. Upasama: calming the mind; he knows how to find peace in his
mind; he trains to be able to overcome mental defilements and remove the
frustration and confusion resulting from them; he makes his mind calm and
clear so that it can experience the taste of peace; having known the taste of
happiness that arises from the calmed mind, he is not easily infatuated with
material possessions, status, or fame.
(M.III.243)

๓๗

ธรรมนูญชีวิต

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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9. The successful one
(A life that advances and succeeds)
One who desires progress and success in life, be it in the field of
education, occupation or livelihood, is advised to abide by the following
principles:
A. The principles of growth: to practice according to the teachings that guide
life to prosperity and eminence known as the four cakka (the conditions
likened to the four wheels that carry a vehicle to its destination):
1. Paṭirūpadesavāsa: choosing a suitable environment; to choose a
suitable location in which to live, study or work, where there are people and
an environment conducive to learning and betterment in life, to the pursuit
of the truth, virtue and knowledge, and the generation of goodness and
prosperity.
2. Sappurisūpassaya: associating with good people; to seek association or alliance with people who are learned and virtuous and who will
support one’s pursuit of the truth, virtue and knowledge, and one’s
advancement and growth in a rightful way.
3. Attasammāpaṇidhi: establishing oneself rightly; to establish
oneself firmly in virtue and a right way of life; to establish a clear and virtuous
goal for one’s life and work, and set oneself resolutely and firmly on the right
path to that goal, not wavering or being negligent.
4. Pubbekatapuññatā: having a good “capital foundation”; one
portion of this capital foundation comprises innate qualities such as
intelligence, aptitude and a healthy body; the other is, on the basis of that
foundation, knowing how to rectify or improve oneself, to seek further
knowledge, to strengthen good qualities and to train oneself in preparation
for when these qualities are needed, to be ready to welcome success, to
bring about welfare and happiness and to advance to even greater heights.

๓๘

ธรรมนูญชีวิต

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
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(A.II.32)

B. The principles of success: practicing according to the four conditions that
lead to the success of any undertaking, known as the iddhipāda (pathways to
success):
1. Chanda: having a heart of zeal; to be keen to do something, and to
do it for the love of it; to wish to bring an activity or task to its optimum
fruition, not simply doing it to get it out of the way or merely for reward or
material gain.
2. Viriya: doing with effort; to be diligent and apply oneself to a task
with effort, fortitude, patience and perseverance, not abandoning it or
becoming discouraged, but striving ever onward until success is attained.
3. Citta: committing oneself to the task; to establish one’s attention
on the task in hand and do it thoughtfully, not allowing the mind to wander;
to apply one’s thought to the matter regularly and consistently and do the
task or action devotedly.
4. Vīmaṁsā: using wise investigation; to diligently apply wise reflection to examine cause and effect within what one is doing and to reflect on,
for example, its pros and cons, gains and shortcomings or obstructions. This
can be achieved by experimenting, planning and evaluating results, and
devising solutions and improvements in order to manage and carry out the
activity in hand so as to achieve better results.
When applied to the work situation, for example, these four conditions
may, in short, be remembered as love of work, tenacity, dedication and
circumspection.
(D.III.221)

C. The conditions effectuating enlightenment: to follow the Buddha’s
example by conducting oneself in accordance with the two qualities that
enabled the Buddha to attain his own enlightenment (sambodhi), known as
the virtues which the Buddha practiced and saw for himself the benefit of
(upaññāta-dhamma):

๓๙

ธรรมนูญชีวิต

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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1. Asantuṭṭhitā kusalesu dhammesu: non-contentment with wholesome qualities; knowing no satiation, never having enough, of generating
virtue and performing good works.
2. Appaṭivāṇitā ca padhānasmiṁ: unrelenting effort; striving forward
constantly, not retreating; refusing to give in or become discouraged in the
face of obstacles, weariness and difficulties.
(D.III.214)

๔๐

ธรรมนูญชีวิต

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

∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๔ หน้า ๘๒
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10. the shrewd breadwinner
(A life that is well founded)
Through abiding by the following principles, a person can be said to
know how to acquire and use wealth (i.e., to be money wise), to be a good
breadwinner, and to have established himself and used his wealth beneficially—he is one who performs his economic duties properly:
A. On the level of seeking and safeguarding wealth: practicing according to
the principles that lead to immediate benefit, or that aid in the attainment of
basic benefit, known as the four diṭṭhadhammikattha-saṁvattanikadhamma ∗:
1. Uṭṭhāna-sampadā: endowment of industry; he is energetic and
applies himself to his duties and making an honest living; he trains so that he
acquires skills and true knowledge; he wisely scrutinizes [his under-takings]
and seeks skillful means to manage and conduct his work for good results.
2. Ārakkha-sampadā: endowment of protection; he knows how to
protect from risk and loss the wealth and fruits of his labor, gained through
his own honest efforts.
3. Kalyāṇamittatā: association with good friends; he discerns which
people are worth associating with and which not, and does not associate
with or emulate those who would lead him downward, but associates with,
studies and emulates people who are learned, worthy, capable, honorable
and endowed with qualities that are helpful to his livelihood.

∗See endnote 4, p. 82.

๔๑

ธรรมนูญชีวิต

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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4. Samajīvitā: balanced life-style; he keeps track of his income and
expenditure and lives within his means so that he is neither deprived nor
extravagant, and has income left over for saving.
(A.IV.281)

B. On the level of allotting wealth: having acquired wealth, he knows how to
allot it into four portions, according to the principles for dividing wealth
known as the four bhoga-vibhāga:
• Ekena bhoge bhuñjeyya: one portion to be used for supporting
himself and his dependents and for good causes.
• Dvīhi kammaṁ payojaye: two portions to be used for investment.
• Catutthañca nidhāpeyya: another portion to be put aside for future
needs.
(D.III.188)

C. On the level of using wealth: it should always be borne in mind that the
acquisition, protection and possession of wealth are for the purpose of
creating benefit for both oneself and others. If wealth is not used to create
benefit, its acquisition and possession are of no value or meaning. Thus, when
one owns or acquires wealth, one should use the first portion as given in B.
above in accordance with the five benefits to be derived from wealth, or
reasons a noble disciple should hold to for acquiring and possessing wealth
(bhogādiya), as described in the Buddha’s words:
Having acquired wealth through the sweat of his own brow and the
strength of his own arms, honestly and rightfully, a noble disciple:
1. Supports himself, his parents, children, wife and dependents and
sees to their comfort.
2. Supports his friends and associates and sees to their comfort.
3. Uses it to safeguard his well-being and to make himself secure and
free from dangers.

๔๒

ธรรมนูญชีวิต

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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4. Makes sacrifice; that is, he gives offerings as support and oblations,
in the following ways:
(1) Ñāti-bali: supporting relatives.
(2) Atithi-bali: receiving guests.
(3) Pubbapeta-bali: making merit or offerings in dedication to the
departed.
(4) Rāja-bali: supporting the government through taxes, etc.
(5) Devatā-bali: making offerings to the deities; that is, contributions made in accordance with his faith.
5. Supports those monks and priests who are virtuous and free of
heedlessness and indulgence.
Having used wealth in this way, even if it has been exhausted he can
still rest assured that the wealth has been rightfully used for beneficial
purposes, while if it increases he can also feel at ease; thus he is free of
remorse in either case.
(A.III.45)

The use of wealth through these five channels is mentioned with a view
to enumerating the ways in which wealth should be spent so that one learns
how to use it. It is not implied that an equal portion of wealth should be
assigned to each. Moreover, this teaching points specifically to expenditure
on a regular basis; those who are able should create further benefit in
accordance, for example, with the principles for helpful integration (saṅgahavatthu) given in Chapter 4.

๔๓

ธรรมนูญชีวิต

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)
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๕ หน้า ๘๒

A Constitution for Living

43

11. The ideal householder
(A perfect home life)
A person who can be said to have achieved success in domestic life as
a good householder, who is worthy of respect and emulation, can be
measured by the following gauges:
A. Possessing the four kinds of happiness: these are the four kinds of
happiness that are fitting for a householder, or that lay people should always
make efforts to attain. They are briefly known as the four kinds of happiness
for a householder (kāmabhogī-sukha):
1. Atthi-sukha: the happiness of possessing wealth; the pride, satisfaction and security of having wealth, rightfully acquired through the sweat
of his own brow and the strength of his own arms.
2. Bhoga-sukha: the happiness of spending wealth; the pride and
satisfaction of knowing that he has used his wealth, rightfully gained, for the
support of himself, his family and his dependents and for good causes.
3. Anaṇa-sukha: the happiness of freedom from debt; the pride and
satisfaction of knowing that he is free, not indebted to anybody.
4. Anavajja-sukha: the happiness of blameless conduct; the pride and
satisfaction of knowing that he has acted honestly, faultlessly and
blamelessly in body, speech and mind. ∗
Of these four kinds of happiness, the last is the most valuable.
(A.II.69)

∗See endnote 5, p. 82.

๔๔

ธรรมนูญชีวิต

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)
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B. Being a model householder: people who live the household life can be
divided into several groups and classified into various levels. There are both
bad and good, and the good can in turn be divided into several levels. The
ideal householder, who is truly worthy of respect, is the tenth of the following
ten kinds of householders (kāmabhogī):
First group: acquiring wealth through wrongful means [a minus]:
1. Having acquired wealth, they do not use it to support themselves in
comfort [a minus], and they do not share it with others or use it for good
causes [a minus] (bad on all three counts).
2. Having acquired wealth, they use it to support themselves in
comfort [a plus], but they do not share it with others or use it for good causes
[a minus] (bad on two counts, good on one).
3. Having acquired wealth, they use it to support themselves in
comfort [a plus], and they share it with others and use it for good causes [a
plus] (bad on one count, good on two).
Second group: acquiring wealth both rightfully [a plus] and wrongfully [a
minus]:
4. Having acquired wealth, they deal with it as in point 1 (bad on three
counts, good on one).
5. Having acquired wealth, they deal with it as in point 2 (bad on two
counts, good on two).
6. Having acquired wealth, they deal with it as in point 3 (bad on one
count, good on three).
Third group: acquiring wealth rightfully [a plus]:
7. Having acquired wealth, they deal with it as in point 1 (bad on two
counts, good on one).
8. Having acquired wealth, they deal with it as in point 2 (bad on one
count, good on two).

๔๕

ธรรมนูญชีวิต

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
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

∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๖ หน้า ๘๒
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9. Having acquired wealth, they deal with it as in point 3. However,
they are still attached to, infatuated and obsessed with wealth, using it
without full awareness of its drawbacks, and they lack the wisdom that leads
to independence from and mastery over wealth [a minus] (bad on one count,
good on three).
Special group: one who acquires wealth rightfully and uses it mindfully and
comprehendingly, with a mind that is detached, has the following characteristics:
10. Having acquired wealth rightfully [a plus], he supports himself
comfortably [a plus], shares it with others and uses it for good causes [a plus].
Moreover, he is not obsessed or infatuated with wealth, but uses it with full
knowledge and awareness of its benefits and faults, its merits and demerits;
he has the wisdom that frees him, making him master of his wealth [a plus].
This tenth kind of householder was commended by the Buddha as the
most excellent kind of person, praiseworthy on all four counts, a model
householder.
(A.V.176)

C. Governing life with four qualities: he practices according to the four
qualities for leading the household life, known as the gharāvāsadhamma ∗:
1. Sacca: truthfulness; he adheres to truth, integrity, honesty, sincerity; he is as good as his word; he ensures that his actions are trustworthy
and reliable.
2. Dama: training; he disciplines and restrains himself; he adjusts
himself to conditions and corrects and improves himself so as to be
constantly progressing.
3. Khanti: endurance; he applies himself to doing his work with
diligence and effort; he is tenacious and endures without wavering; he is firm
in his aim and does not become discouraged.

∗See endnote 6, p. 82.

๔๖

ธรรมนูญชีวิต

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
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)
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4. Cāga: sacrifice; he is thoughtful and generous; he helps others and
performs good works; he relinquishes greed and pride and is able to work
with others without being narrow-minded, selfish, or insisting on having
things his own way.
(Sn.189)

D. Accepting responsibility for one’s dependents: he has good and harmonious relations within the family, among relatives, friends, work associates
and all of his dependents, by not only seeing to their material needs but also
bringing mental benefit into their lives, by being an example to them and
encouraging them in growth with the virtues known as the five qualities
leading to noble growth (ariya-vaḍḍhi):
1. Growth in faith: encouraging them to have firm belief and faith in
the Triple Gem [Buddha, Dhamma and Saṅgha; the Teacher, the Teaching
and the Community of Noble Disciples] and in performing good deeds, to
have a solid object of faith in their hearts.
2. Growth in morality: encouraging them to have good conduct, to be
honest and maintain good livelihood and to be disciplined and wellmannered.
3. Growth in learning: encouraging them to acquire knowledge
through learning and hearing, by advising them or encouraging them to learn
those things that will revive and improve their lives and minds.
4. Growth in giving: encouraging them to be generous, to be thoughtful
to one another and to derive satisfaction in helping their fellow man.
5. Growth in wisdom: encouraging them to be reflective, to understand reason, to know good from evil, benefit from harm, what is useful from
what is not; to see things as they really are; to be judicious, and to use their
wisdom to investigate causes and conditions, solve problems and perform
and carry out their tasks effectively.
(A.III.80)

๔๗

ธรรมนูญชีวิต

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
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)
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E. Conducting oneself as a good citizen: leading oneself and one’s family to
prosperity and happiness, and being a constructive member of the society, by
practicing the following:
1. Na sādhāraṇadārassa: not being promiscuous or preoccupied
with sex.
2. Na bhuñje sādhumekako: not selfishly taking all the tasty morsels
for oneself.
3. Na seve lokāyatikaṁ: not wasting time arguing about worthless
things.
4. Sīlavā: having good conduct and discipline; being established in the
five precepts.
5. Vattasampanno: performing one’s duties regularly and completely.
6. Appamatto: not being heedless, but energetic at all times.
7. Vicakkhaṇo: being judicious, doing things with wisdom.
8. Nivātavutti atthaddho: being polite, not stubborn or arrogant;
being open to the opinions of others.
9. Surato: being modest; possessing a love of refinement, cleanliness
and orderliness.
10. Sakhilo mudu: having pleasant speech; being gentle in both deeds
and thoughts.
11. Saṅgahetā ca mittānaṁ: being kind and generous to one’s friends.
12. Saṁvibhāgī: sharing with and helping people in general.
13. Vidhānavā: managing one’s duties efficiently and effectively.
14. Tappeyya: supporting the learned and virtuous monks.
15. Dhammakāmo: loving truth; esteeming virtue.
16. Sutādharo: having read and heard much; thoroughly knowing one’s
field.
17. Paripucchako: possessing an inquiring mind, seeking ever more
knowledge.
(J.VI.287)

๔๘

ธรรมนูญชีวิต

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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12. The unbeguiled one
(A life that does not err)
A person who is not heedless or so enraptured by life and the world
that he is enslaved by them—“deceived by the world, drunk on life,” as it
were—is one who is mindful, who knows how to look and investigate, and
knows the right attitude to adopt to the truths that exist inherently in life
and this world as the natural course of things, as follows:
A. Knowing the ways of the world: he reflects on, understands and
establishes mindfulness properly in relation to the ever-changing conditions
in life within the world known as the eight loka-dhamma (norms of the world,
or normal conditions which repeatedly visit worldly beings, and by which
worldly beings are constantly being spun around):
Sweet

Bitter

1. Gain

2. Loss

3. Repute

4. Disrepute

5. Praise

6. Blame

7. Happiness

8. Suffering

These eight worldly conditions are divided into two sides, those that
are pleasant, desirable and generally aspired to, known as iṭṭhārammaṇa,
and those that are distressing, undesirable, and generally abhorred, known
as aniṭṭhārammaṇa. Regardless of whether they are liked or not, these eight
worldly conditions can arise for everyone, be they unlearned and
unenlightened or learned and enlightened, the only difference lying in the
way each person responds to and acts on them. That is to say:
1. Unlearned, unenlightened beings do not know or understand the
true nature of worldly conditions and so they mindlessly rejoice and lament
over them: whenever they win they become indulgent and vainglorious, and
whenever they lose they become sad and despondent, or even deranged.
They let worldly conditions control their lives and overwhelm their minds, so
that they are forever experiencing ups and downs and do not transcend
sorrow.

๔๙

ธรรมนูญชีวิต

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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2. Learned noble disciples know how to reflect on worldly conditions
and see their true nature: that all things that arise, whatever they may be,
are without exception unstable, impermanent, imperfect and naturally
subject to change. Thus they do not mindlessly indulge in pleasant
experiences (iṭṭhārammaṇa) or become saddened or depressed on account
of unpleasant experiences (aniṭṭhārammaṇa); they abide with mindfulness
and equilibrium, neither indulging in happiness nor being overwhelmed by
suffering.
Moreover, the noble disciple may make use of worldly conditions. For
example, he may use undesirable experiences as lessons, tests or exercises
for training in his own self-development, or use desirable experiences as
opportunities or tools for constructive action and the furtherance of
beneficial activities.
(A.IV.157)

B. Ignoring no divine messengers: he reflects on the states that always arise
among humankind, which are reminders of the natural course of life,
something not to be heedlessly indulged in. These states are known as the
five deva-dūta (the harbingers or heralds of the Lord of Death):
1. A newborn baby: [reminds us] that when we are born this is all we
are.
2. An old person: [reminds us] that all people, if they live long enough,
will have to experience this.
3. A sick or injured person: [reminds us] that this condition may arise
for any of us.
4. A prisoner: [reminds us] that bad deeds cause misery and suffering
even in this very life, let alone after death.
5. A dead person: [reminds us] that death awaits all of us; no one can
escape it, and no one knows for certain where and when it will happen.

๕๐

ธรรมนูญชีวิต

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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Whenever we see these phenomena—as when we enter a cemetery,
a prison or a hospital—we should not become depressed over or afraid of
them, but establish mindfulness, and reflect on them with wisdom so that
we are roused to bring forth wholesome actions and lead lives that are free
of intoxication and heedlessness.
(M.III.179)

C. Reflecting on the formula of life: even when he does not see the “divine
messengers,” he should constantly reflect according to the five subjects that
all people, male or female, lay followers or monastics, should constantly bear
in mind (abhiṇha-paccavekkhaṇa):
1. Jarādhammatā: we are subject to aging and cannot escape it.
2. Byādhidhammatā: we are subject to pain and illness and cannot escape
them.
3. Maraṇadhammatā: we are subject to death and cannot escape it.
4. Piyavinābhāvatā: we must inevitably be separated from all people
and things that we love.
5. Kammassakatā: we have kamma as our own; whatever deeds we
do, be they good or evil, of those we will surely be the heirs.
Regularly reflecting in this way helps to prevent infatuation with
youth, possessions and life, alleviating heedlessness and attachment,
preventing evil actions and inspiring us to quickly work for goodness and
benefit.
(A.III.71)

๕๑

ธรรมนูญชีวิต

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
รูเรื่อง

๔. สมปญญา มีปญญาสมกัน รูเหตุรูผล เขาใจกัน อยางนอยพูดกัน
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๘๐)
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SECTION THREE

People and people
u

13. The partner
(A good spouse)
To be partners in life, good spouses should not only have pleasant
sensual attributes, but also possess the qualities and observe the principles
of conduct listed below:
A. The compatible couple: there are principles for partners in life to ensure
their compatibility, providing a firm foundation for a long married life, called
the four qualities for a good match (samajīvi-dhamma):
1. Sama-saddhā: having compatible faith; they uphold the same
religion, revere the same objects of worship, concepts, beliefs or principles,
and share the same lines of interest—they are equally firm in all these or can
reach agreement on them.
2. Sama-sīlā: having compatible morality; they have conduct,
morality, ethics, manners and upbringing which are harmonious or
compatible.
3. Sama-cāgā: having compatible generosity; they are in accord, not
conflict, with each other in their generosity, hospitality, munificence,
sacrifice, and readiness to help others.
4. Sama-paññā: having compatible intelligence; they are sensible and
can understand each other; they can at least reason with each other.
(A.II.60)

๕๒

ธรรมนูญชีวิต

ข. คูชื่นชมคูระกํา หรือ คูบุญคูกรรม คือ คูครองที่มีคุณธรรม ลักษณะนิสัย
ความประพฤติปฏิบัติ การแสดงออกตอกัน ที่ทําใหเกื้อกูลกันหรือถูกกัน ก็
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
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B. Sweet couples and bitter couples: or “blessed couples and doomed
couples,” are partners who have qualities, tendencies, conduct and responses
to each other that make their lives either, on the positive side, mutually
supportive or compatible, or, on the negative side, barely endurable or
downright miserable. In this regard, there is the teaching on the seven kinds
of wives, as follows:
1. Vadhakā-bhariyā: the murderous wife; a wife who does not live
happily with her husband, who disparages him and thinks of destroying him.
2. Corī-bhariyā: the thieving wife; a wife who squanders all her
husband’s wealth.
3. Ayyā-bhariyā: the domineering wife; a wife who is lazy and doesn’t
attend to her duties; she is foul-mouthed and vulgar, and likes to dominate
her husband.
4. Mātā-bhariyā: the motherly wife; a wife who looks to her husband’s well-being and attends to his needs, taking care of the money that he
acquires and seeing that it is not squandered.
5. Bhaginī-bhariyā: the sisterly wife; a wife who respects and loves her
husband as a younger sister loves her brother; she is gentle and deferential,
and tends to agree with her husband.
6. Sakhī-bhariyā: the comradely wife; a wife who is like a friend, loyal
to her husband; when she greets her husband she is happy; she deports and
conducts herself well; she has fine manners and is a friend who readily shares
her husband’s thoughts and feelings.
7. Dāsī-bhariyā: the servile wife; a wife who lives under her husband’s
thumb, and who passively endures his beatings and abuse.
(A.IV.91)

According to the teachings, a wife should look at herself and ask
herself what kind of wife she is now and what kind of wife she should be. For
a man, this teaching might be used as a principle for exploring his own
character to see which kind of wife he is most suited to, and to examine a
potential partner to see whether or not she is suited to him.

๕๓

ธรรมนูญชีวิต

แมสามีก็ยอมมีหลายประเภท พึงเทียบเอาจากภรรยาประเภทตางๆ
เหลานั้น
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
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๖ หน้า ๘๒
ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๘ หน้า ๘๒

∗∗
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There are also many different kinds of husbands, in regard to which a
parallel can be drawn to the seven kinds of wives.
C. The couple sharing in goodness: the four principles for leading the household life (gharāvāsa-dhamma ∗) can be used by a couple in the following ways:
1. Sacca: truthfulness; being truthful and faithful to each other in
thoughts, speech and deeds.
2. Dama: training; exercising restraint, training themselves to correct
faults, resolve differences, adapt to each other and improve themselves.
3. Khanti: patience; being firm, stable and patient; not reacting
impulsively to each other’s affronts; enduring difficulties and hardships and
overcoming obstacles together.
4. Cāga: sacrifice; being thoughtful, able to give up personal comfort
for the sake of one’s partner by, for example, foregoing sleep in order to
nurse him or her in sickness; also being kind and generous, not uncharitable,
to the relatives and friends of one’s partner.
(S.I.215)

D. The couple sharing responsibility help and serve each other according to
the teachings given on the rearward of the six directions ∗∗ as follows:
A husband serves his wife by:
1. Honoring her in accordance with her status as his wife.
2. Not disparaging her.
3. Not committing adultery.

∗See endnote 6, p. 82.
∗∗See endnote 8, p. 82.

๕๔

ธรรมนูญชีวิต

๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส
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)
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4. Giving her control of household concerns.
5. Giving her occasional gifts of ornaments and clothing.
A wife honors her husband by:
1. Keeping the household tidy.
2. Being helpful to the relations and friends of both sides of the
family.
3. Not committing adultery.
4. Safeguarding any wealth that has been acquired.
5. Being diligent in all her work.
(D.III.192)

E. A sympathetic husband: There are a number of conditions peculiar to a
woman about which a husband should be considerate and to which he should
respond with care and sympathy. They are:
1. She must be parted from her kin despite her young age to live with
her husband’s family: the husband should make her feel at home.
2. She has a monthly period, which sometimes causes vacillations in
her physical and mental states: the husband needs to understand this.
3. She may be with child, at which times she needs special care and
attention, both physical and mental.
4. She may give birth, which is an extremely painful and even lifethreatening time: the husband should look after his wife as if her suffering
were his own.
5. She must submit to the wants of her husband: the husband should
not do just as he pleases, but appreciate her attention and respond to it
thoughtfully.
(After S.IV.239)

๕๕

ธรรมนูญชีวิต

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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14. The keeper of the lineage
(A good head of family)
A head of family, in addition to practicing in accordance with the
qualities and principles already mentioned, for example by knowing how to
make a living, should also abide by certain principles concerning responsibility for his family in the following ways:
A. Ensuring the stability of the family line by practicing according to the
principles for sustaining family prosperity, or causes for a family’s prosperity
and longevity, known as the four kula-ciraṭṭhiti-dhamma:
1. Naṭṭha-gavesanā: when things are lost or used up, he replenishes
them.
2. Jiṇṇa-paṭisaṅkharaṇā: when things are old and damaged, he
restores and repairs them.
3. Parimita-pānabhojanā: he knows moderation in eating and using.
4. Adhipacca-sīlavanta-ṭhāpanā: he places a moral and virtuous
woman or man in charge of the household.
(A.II.249)

B. Honoring the people who are like fire: the following people are like fire—
if one behaves toward them properly, great benefit can arise, but if one
relates to them wrongly great harm can result, like burning oneself with fire.
Thus one should act [toward them] as the ancient fire worshippers who took
pains to tend the fires they worshipped caringly, cautiously, attentively and
properly, out of respect and awe. These people are called aggi-pāricariyā
(fires to be tended: people who must be worshipped by giving them attentive
care and the respect proper to their position, like the fire of a fire worshipper):
1. Āhuneyyaggi—“the fire deserving of offerings”: father and mother.
2. Gahapataggi—“the fire of the householder”: wife, children and
dependents.

๕๖
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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.
∗
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3. Dakkhiṇeyyaggi—“the fire worthy of gifts”: virtuous priests or
monks, who teach and uphold righteousness, who practice rightly, and who
are not heedless or deluded.
(D.III.217)

C. Attending to one’s children: as a parent, one should be aware of the three
kinds of children, and arrange education and training for them in order to
ensure that they develop in the best way. They are:
1. Abhijāta-putta: the child who excels his or her parents, and is
superior to them.
2. Anujāta-putta: the child who follows his or her parents, and is equal
to them.
3. Avajāta-putta: the child who falls short of his or her parents, who
drags the family down into ruin.
(It.62)

D. Maintaining the duties of a parent: helping children according to the
principles of conduct for parents, who are described as the “forward
direction” ∗, by:
1. Cautioning and protecting them from evil.
2. Nurturing and training them in goodness.
3. Providing an education.
4. Seeing to it that they obtain suitable spouses.
5. Providing allowances and bequeathing the inheritance to them at
the proper time.
(D.III.191)

E. Being a good citizen: the family is the basic social unit and is a factor for
social and national prosperity and security. Thus, a good head of family
should also be a good citizen by conducting himself according to the
principles outlined in Chapter 12, point E.

∗See endnote 8, p. 82.

๕๗
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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)
∗
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15. The family successor
(A worthy heir)
A family’s successor, in addition to inheriting the wealth and family
name, must also take over various duties and adopt certain virtuous qualities which are related to preserving the family lineage. In the first place, as
a good heir, he should abide by the following principles:
A. Opening the doorway to growth and progress: practicing according to the
six conditions that are a doorway to benefit and happiness or the practices
that are like a gateway of victory opening onto advancement in life
(vaḍḍhana-mukha ∗), as follows:
1. Ārogya: maintaining good health; having the greatest wealth,
which is the absence of illness in both mind and body.
2. Sīla: being possessed of discipline; conducting oneself well and
properly, creating no trouble in the community.
3. Buddhānumata: having a good example; studying and emulating
great, enlightened beings.
4. Suta: learning to be really learned; learning and seeking knowledge
so as to be truly versed in one’s subject; taking an interest in keeping
updated.
5. Dhammānuvatti: doing only what is right and good; firmly
establishing oneself in righteousness; conducting both one’s personal life
and work with rectitude.
6. Alīnatā: being energetic and diligent; being ardent, not given to
discouragement or sluggishness; constantly striving forward.
(J.I.366)

∗See endnote 7, p. 82.

๕๘
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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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B. Shutting off the channels of ruin: steering clear of the practices that are
channels to ruin and destruction, and which lead to the dissipation of wealth,
known as the six pathways to ruin (apāya-mukha):
1. To be addicted to drink and drugs, which has six hazards:
1) Wealth visibly dissipates.
2) Brawls are caused.
3) Health is impaired.
4) Reputation is harmed.
5) Indecent exposure and shamelessness result.
6) Intelligence is reduced.
2. To be always revelling in nightlife, which has six hazards:
1) One’s self is not protected.
2) Wife and children are not protected.
3) Wealth is not protected.
4) One is susceptible to suspicion and doubt.
5) One is exposed to slander and rumor.
6) It leads to trouble of many a kind.
3. To be bent on entertainment, which has a harmful effect on work
because one is always preoccupied with forms of entertainment and wasting
time frequenting them: where there is dancing, singing or music, there one
goes.
4. To be addicted to gambling, which has six hazards:
1) When one wins, one gains enemies.
2) When one loses, one bemoans one’s lost wealth.
3) Wealth visibly dissipates.
4) One’s word is not respected in meetings.

๕๙
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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
∗
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5) One is an object of contempt for one’s friends.
6) One is not favored as a potential partner in life because one
could not be trusted to raise a family
5. To consort with evil people, which has the harmful effect of turning
one into an evil person just like any of the six kinds of evil persons one
associates with: that is, having friends that lead one into becoming a
gambler, a womanizer, a drunkard, a forger, a trickster or a hood.
6. To be chronically lazy, which has the harmful effect of causing one
to give all kinds of excuses for putting off the work that should be done; new
wealth does not arise, and old wealth dissipates. The six excuses for not
working are “too cold,” “too hot,” “too late,” “too early,” “too hungry,” and
“too full.”
(D.III.182)

C. Cementing relationships with one’s parents: as a son or daughter, one
should honor one’s parents, who are compared to the “forward direction,” ∗
in the following ways:
1. Having been raised by them, one looks after them in return.
2. One helps them in their work.
3. One continues the family line and tradition.
4. One behaves as is proper for an heir.
5. When they have passed away, one performs meritorious acts and
dedicates the merits to them.
(D .III.191)

D. Having the guarantee of a life that will progress: The Buddha stated that
children are the foundations of the human race. The sons and daughters of a
family are the children of a society. They should be given training which
provides them with a basic capital for preparing them to advance in their
∗See endnote 8, p. 82.
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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
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education and life development to become valuable members of society. This
can be achieved by instilling in them the qualities known as the auroras of a
good life, or the dawn of education, of which there are seven, as follows:
1. Seeking out sources of wisdom and good examples.
2. Having discipline as a foundation for life development.
3. Having a heart that aspires to learning and constructive action.
4. Dedicating oneself to training for the realization of one’s full human
potential.
5. Adhering to the principle of conditionality; seeing things according
to cause and effect.
6. Establishing oneself in heedfulness.
7. Thinking wisely so as to realize benefit and see the truth.
For explanations, see Introductory Section: Human Beings and Being
Human, 1. Man, the Noble Being.

๖๑
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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
๓) ตอหนาสรรเสริญ
∗

ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๙ หน้า ๘๓
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16. The company one keeps
(True friends and false friends)
Our association with friends is important, having a great influence on
our advancement and regression in life. Thus we should be aware of the main
teachings on friends. Listed here are the teachings on those who should be
associated with and those who should not, and the principles through which
friends should relate to each other:

A. False friends: one should know the four kinds of false friends, or enemies
in the guise of friends (mitta-paṭirūpaka), as follows:
1. The out-and-out robber, one who only takes from his friend
(harajana ∗), has four main features:
1) He thinks only of getting.
2) He gives little in the hope of getting much.
3) Only when he is in danger does he help his friend.
4) He is a friend only for his own profit.
2. The smooth talker (vacīparama) has four main features:
1) He is only good at talking about that which is done and gone.
2) He is only good at talking about that which has not yet come.
3) He offers help that is ineffectual.
4) When his friend needs help, he makes excuses.
3. The flatterer (anupiyabhāṇī) has four main features:
1) He consents to [his friend’s] doing wrong.
2) He consents to his doing right.
3) He sings his praises to his face.

∗See endnote 9, p. 83.

๖๒

ธรรมนูญชีวิต

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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4) He runs him down behind his back.
4. The leader to ruin (apāyasahāya) has four main features:
1) He is a companion in drinking.
2) He is a companion in night life.
3) He is a companion in frequenting shows and fairs.
4) He is a companion in gambling.
B. True friends: one should know the four kinds of true friends, or friends at
heart (suhada-mitta), as follows:
1. The helping friend (upakāraka) has four main features:
1) When his friend is off guard, he guards him.
2) When his friend is off guard, he guards his property.
3) In times of danger, he can be a refuge.
4) In times of need, he gives more than asked for.
2. The friend through thick and thin (samānasukhadukkha) has four
main features:
1) He confides in his friend.
2) He keeps his friend’s secrets.
3) He does not desert his friend in times of danger.
4) He will give even his life for his friend’s sake.
3. The good counselor (atthakkhāyī) has four main features:
1) He restrains his friend from doing evil or harm.
2) He encourages his friend in goodness.
3) He makes known to his friend what he has not heard before.
4) He points out the way to prosperity and happiness.

๖๓

ธรรมนูญชีวิต

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 ๘๓
ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๘ หน้า ๘๒

∗∗
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4. The loving friend (anukampī ∗) has four main features.
1) When his friend is unhappy, he commiserates.
2) When his friend is happy, he is happy for him.
3) When others criticize his friend, he comes to his defense.
4) When others praise his friend, he joins in their praise.
(D.III.185)

C. Reciprocal friendship: friends should support each other according to the
practices in the teachings on the “left direction” ∗ listed below:
One should treat friends as follows:
1. Share with them.
2. Speak kindly to them.
3. Help them.
4. Be constant through their ups and downs.
5. Be faithful and sincere.
Friends reciprocate as follows:
1. When their friend is off guard, they protect him.
2. When their friend is off guard, they protect his property.
3. In times of danger, they can be a refuge.
4. They do not desert their friend in times of need.
5. They respect their friend’s family and relations.
(D.III.189)

∗See endnote

10, p. 83.

∗See endnote 8, p. 82.

๖๔

ธรรมนูญชีวิต

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 ๘๒
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17. The worker and the boss
(Employee and employer)
People who work together in the capacity of employee and employer
should relate to each other properly in accordance with their duties, so that
good relations are maintained and the work proceeds smoothly, by abiding
by the principles of conduct outlined in the teachings on the “lower of the
six directions” ∗ as follows:
A. An employer should support his servants and employees by:
1. Assigning them work in accordance with their strength, sex, age,
and abilities.
2. Paying them wages commensurate with their work and adequate
for their livelihood.
3. Granting them fringe benefits by, for example, providing medical
care in times of sickness.
4. Sharing with them a portion of any special profits that may accrue.
5. Giving them appropriate holidays and time to rest.
B. An employee helps his employer by:
1. Starting work before him.
2. Stopping work after him.
3. Taking only what is given by the employer.
4. Doing his job well and seeking ways to improve on it.
5. Spreading a good reputation about his employer and his business.
(D.III.189)

∗See endnote 8, p. 82.

๖๕

ธรรมนูญชีวิต

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 ๘๓
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SECTION FOUR

People and the way
u

18. The educator
(A teacher, mentor or preacher)
One whose duty it is to teach and provide others with learning,
especially a teacher, should possess the qualities and observe the principles
of conduct outlined below:
A. He is a good friend: [a teacher] should be endowed with the seven qualities
of the good friend (kalyāṇamitta-dhamma), as follows:
1. Piyo: endearing; he is endowed with kindness and compassion,
taking an interest in his students and their well-being; he has rapport; he
creates a familiar and casual atmosphere, encouraging students to approach
him with queries and doubts.
2. Garu: worthy of respect; he is firm, adhering to principle; he has
conduct that befits his position, inspiring feelings of reassurance, refuge and
safety.
3. Bhāvanīyo: inspiring; he is truly learned and wise, and is one who
constantly trains and improves himself; he is praiseworthy and exemplary,
so that his students speak and think of him appreciatively, confidently and
proudly.
4. Vattā: capable of speaking effectively; he knows how to explain
things clearly, and knows when to speak what and how; he gives counsel and
caution and is an able advisor.
5. Vacanakkhamo: patient with words; he willingly listens to
questions and queries, no matter how petty, and can bear even
improprieties, admonishments and criticisms without becoming dejected or
offended. ∗

∗See endnote 11, p. 83.

๖๖

ธรรมนูญชีวิต

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 ๘๓
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6. Gambhīrañca kathaṁ kattā: capable of expounding on the
profound; he can explain difficult and profound subjects clearly and can
teach his students even profounder subjects.
7. No caññhāne niyojaye: not leading in wrongful ways; he does not
lead his students in ways that are detrimental or in matters that are
worthless or improper.
(A.IV.31)

B. He is dedicated to giving knowledge by establishing himself in the five
qualities of one who gives teachings, known as the dhammadesakadhamma:
1. Anupubbikathā: teaching step-by-step, in proper sequence; he
teaches the principles or subject matter in order, from easy to abstruse,
shallow to profound, in logical progression.
2. Pariyāyadassāvī: expanding on and clarifying the main points; he
explains; he brings forth reasons to clarify the meaning of each aspect and
point; he varies his explanations to enable his listeners to clearly see his
points in the light of reason.
3. Anudayatā: teaching with a heart of goodwill; he teaches with a
mind imbued with goodwill and a sincere desire for his listeners’ benefit.
4. Anāmisantara: aiming not for material gain; he does not teach out
of a desire for any material reward, payment or personal benefit.
5. Anupahacca: ∗ speaking impartially and unabrasively; he teaches
according to the principles, according to the content, with the intention of
revealing the truth and the meaning, neither exalting himself nor satirizing
or belittling others.
(A.III.184)

C. He maintains the fourfold grace of a teacher: a capable teacher has the
following techniques of teaching:
1. Sandassanā: making clear; no matter what he teaches, he explains
the reasons behind it and analyzes it so that his listeners understand it
clearly, as if leading them by the hand to see it for themselves.
∗See endnote 12, p. 83.

๖๗

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

∗
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2. Samādapanā: inviting practice; he teaches in such a way that [his
listeners] see the importance of doing what needs to be done, appreciate its
value, become convinced, accept it and are motivated to implement it or put
it into practice.
3. Samuttejanā: arousing courage; he rouses his listeners to zeal,
interest, fortitude and firm resolve to consummate the practice, to fear no
difficulty or hardship.
4. Sampahaṁsanā: inspiring joy; he creates an atmosphere of fun,
cheerfulness, joyousness and delight; he inspires his listeners with hope and
vision of a good result and the way to success.
In brief, this can be summarized as: teaching to clarify, motivate,
rouse and delight.
(As in D.I.126)

D. He uses the three gauges: briefly speaking, a teacher may examine himself
with the three kinds of manner that characterized how the Buddha taught:
1. He teaches with true knowledge: having first himself acquired true
knowledge and accomplished his goal, he teaches others.
2. He teaches logically, so that his listeners can clearly see the
meaning with their own wisdom.
3. He teaches pragmatically, accomplishing the objective of the
teaching by, for example, guiding his listeners to truly understand, to see the
truth, to actualize the practice and to attain the results of the practice.
(A.I.276)

E. He performs the duties of a teacher to a student: he conducts himself
toward his students by helping them according to the teachings compared to
the “right direction,” ∗ as follows:
1. He trains them to be good.
2. He guides them to thorough understanding.
3. He teaches the subject in full.
∗See endnote 8, p. 82.

๖๘

ธรรมนูญชีวิต

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

∗
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4. He encourages and praises his students’ goodness and abilities and
allows their full expression.
5. He provides a protection for all directions ∗; that is, teaching and
training them so that they can actually use their learning to make a living and
know how to conduct themselves well, having a guarantee for smoothly
leading a good life and attaining happiness and prosperity.
(D.III.189)

∗See endnote 13, p. 83.

๖๙

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)
∗
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19. The learner
(A pupil, student or researcher)
For one who is learning, whether a pupil, a student or a researcher,
the teachings for one who is to be successful, namely the four wheels (cakka ∗)
and the four pathways to success (iddhipāda∗) are not the only thing to bear
in mind. There are also the following principles to learn and practices to observe:
A. Knowing the heralds of learning: he understands the two factors for Right
View, which are:
1. Good external factor: having good friends, which refers to associating with teachers, advisors, friends, and [other vehicles of learning such
as] books. It also includes having general social conditions that are
wholesome and helpful. All of these will encourage or arouse the arising of
wisdom, through the processes of listening, discussing, seeking advice,
querying, reading, and researching. This also entails being selective about
the use of mass media.
2. Good internal factor: yonisomanasikāra, which is the proper use of
thinking, knowing how to think, or being skilled in thinking; that is, seeing
things with critical reflection, tracing their causes and effects; analyzing an
object or problem in order to see it as it is and in terms of its causal
conditions until one sees its true nature and can solve the problem or bring
about benefit.
In short:
1. Knowing how to rely beneficially on the people and things around
one.
2. Knowing how to be self-reliant and also make oneself a refuge to
others.
(M.I.294)

∗

See Chapter 10

๗๐

ธรรมนูญชีวิต

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

∗
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B. Having the guarantee of a life that is progressing: Having learned of the
two heralds of learning, one must put them into practice in one’s own life and
also develop another five qualities, bringing the total to seven, which are
known as the auroras of a good life, or the dawn of education. The Buddha
compared them to the light of the dawn, which always precedes sunrise,
because these qualities are the capital foundation which guarantees that
learning will advance and life will progress to virtue and success that are
exalted and noble. They are as follows:
1. Seeking out sources of wisdom and good examples.
2. Having discipline as a foundation for one’s life development.
3. Having a heart that aspires to learning and constructive action.
4. Dedicating oneself to training for the realization of one’s full human
potential.
5. Adhering to the principle of conditionality; seeing things according
to cause and effect.
6. Establishing oneself in heedfulness.
7. Thinking wisely so as to realize benefit and see the truth.
For explanations, see Introductory Section: Human Beings and Being
Human, 1. Man, The Noble Being.
C. Practicing according to the principles for encouraging wisdom: in practice,
he may bring about the two conditions for Right View mentioned above by
following the principles known as the four vuḍḍhi-dhamma ∗ (conditions
conducive to the development of wisdom):
1. Sappurisasaṁseva: associating with the wise; he knows how to
select sources of knowledge, and associates with learned people who are
virtuous, wise and worthy of respect.

∗See endnote 14, p. 83.

๗๑

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
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2. Saddhammassavana: harkening to the teaching; he listens attentively to teachings and advice; he searches for knowledge from people and
from books or mass media; he applies himself to learning and researching,
seeks advice and makes queries so that he attains real knowledge.
3. Yonisomanasikāra: thinking wisely; having learned, seen, read or
heard about something, he reflects on it for himself, analyzes it to see its true
nature and looks into it to see the what, when, where, why and how of it; he
sees its merits and demerits, benefit and harm, etc.
4. Dhammānudhammapaṭipatti: practicing in accordance with principles; the things he has learned, heard and thoroughly considered he puts
into practice correctly in accordance with the principles and their objectives,
so that the minor principles accord with the major ones and the minor
practices are harmonious with the overall objective; he practices the teaching with its objective in mind; for example, contentment as a support for
effort, but not leading to laziness.
(A.II.245)

D. Learning to be learned: whatever he learns or studies, he makes himself
well versed in that field by increasing and clarifying his knowledge and
understanding until he is endowed with the five qualities of a learned one
(bahussuta):
1. Bahussutā: hearing much; he learns, hears, sees, experiences, reads
and amasses a large and extensive amount of knowledge in his field.
2. Dhatā: retaining; he grasps the gist or essence and remembers the
subject matter accurately.
3. Vacasā paricitā: becoming fluent; he recites or speaks about the
subject often so that he is fluent in and clear about it, and can answer any
queries about it.
4. Manasānupekkhitā: becoming thoroughly familiarized; he thinks
about the subject so often that he is thoroughly familiar with it; whenever
he calls it to mind the content is vivid to him, and he perceives it clearly and
thoroughly.

๗๒

ธรรมนูญชีวิต

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)

∗
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5. Diṭṭhiyā supaṭividdhā: having penetrated; he clearly understands
the overall meaning and rationale of the subject; he thoroughly and
penetratingly knows its source, its logic and the relationship of the content
and details within the subject itself and in relation to other subjects within
that field or theory.
(A.III.112)

E. Honoring the “lighter of the lamp”: in terms of their relations with the
teacher, students should show respect to him as the “right direction”
according to the teachings on the six directions: ∗
1. Rising to greet the teacher and showing respect to him.
2. Approaching the teacher to care for and attend him, to consult,
query and receive advice from him.
3. Hearkening well so as to gain wisdom.
4. Serving the teacher and running errands for him.
5. Learning the subject respectfully and earnestly; giving the task of
learning its due importance.
(D.III.189)

∗See endnote 8, p. 82.

๗๓

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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20. The devotee
(A lay follower)
Buddhists express their relationship to their religion through the
following principles of conduct:
A. Supporting the monks: treating the monks as the “upper direction,” ∗ by:
1. Acting toward them with goodwill.
2. Speaking to them with goodwill.
3. Thinking of them with goodwill.
4. Receiving them willingly.
5. Supporting them with the four requisites [almsfood, robes, shelter
and medicine].
(D. III. 192)

B. Making merit: performing good deeds through the various means known
as the three puññakiriyā-vatthu (bases of meritorious action):
1. Dāna-maya: making merit through sharing out material things.
2. Sīla-maya: making merit through virtuous conduct or moral
behavior.
3. Bhāvanā-maya: making merit through mind training, i.e., developing mental qualities and wisdom.
Buddhists should also make an effort to perform these seven more
specific kinds of merit, thereby bringing the total to ten:
4. Apacāyana-maya: making merit through polite and modest
conduct.
5. Veyyāvacca-maya: making merit through efforts to give practical
help, offer service or do the common good.
6. Pattidāna-maya: making merit through involving others in doing
good deeds.

∗See endnote 8, p. 82.

๗๔

ธรรมนูญชีวิต

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 ๘๓
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7. Pattānumodanā-maya: making merit through rejoicing in the good
deeds of others.
8. Dhammassavana-maya: making merit through listening to the
teachings and acquiring knowledge that is free of harm.
9. Dhammadesanā-maya: making merit through explaining the
teachings and imparting knowledge that is beneficial.
10. Diṭṭhujukamma: making merit through correcting one’s views,
learning to see all things as they really are so that one attains Right View.
(D.III.218; D.A.III.999)

C. Familiarizing oneself with the religion: if one wishes to practice more
strictly, to be a male lay follower (upāsaka) or female lay follower (upāsikā),
one should establish oneself in the conditions leading to prosperity for a lay
follower known as the seven upāsaka-dhamma, as follows:
1. Not failing to visit or meet with the monks.
2. Not neglecting to hear the teachings.
3. Training oneself to progress in higher levels of morality.
4. Being imbued with faith in the monks, be they elders, newly
ordained or of intermediate status. ∗
5. Listening to the teaching not for finding fault or flaws to criticize.
6. Not seeking the gift-worthy, or a field of merit, outside Buddhist
principles.
7. Giving first service to this religion; that is, applying oneself to
supporting Buddhist activities. ∗∗
(A.IV.25, 26)

∗According

to the monastic discipline, a monk who has been ordained for less than five years is
regarded as a new monk (navaka), one who has been ordained between five and just under ten
years is a middler (majjhima), and one who has been ordained for ten years or more is an elder
(thera).
∗∗See endnote 15, p. 83.

๗๕

ธรรมนูญชีวิต

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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D. Being a leading lay follower: good Buddhist lay followers (upāsaka,
upāsikā) should be endowed with the qualities known as the five upāsakadhamma:
1. They have faith, rational belief and confidence in the attributes of
the Triple Gem.
2. They have morality, at least maintaining themselves in the five
precepts.
3. They reject superstition; they believe in deeds, not in luck; they
aspire to results through their own actions, not through lucky charms or
things wildly rumored to be magical.
4. They do not seek the gift-worthy outside of this teaching.
5. They apply themselves to supporting and helping with Buddhist
activities. ∗
(A.III.206)

E. Regularly monitoring one’s progress: this is in brief to uphold the qualities
for measuring progress in the Buddha's teachings known as the five ariyavaḍḍhi:
1. Saddhā: having belief that accords with the principles of Buddhism,
not being credulous or easily led astray.
2. Sīla: having honest and exemplary conduct and livelihood.
3. Suta: having sufficient knowledge of the principles of Buddhism to
be able to practice them and teach them to others.
4. Cāga: sharing and giving, being ready to help those deserving of help.
5. Paññā: understanding the true nature of life and the world so that
one’s mind is not bound by them.
(A.III.80)

∗See endnote 15, p. 83.

๗๖

ธรรมนูญชีวิต

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 ๘๒
ดู บันทึกท้ายเล่ม ข้อ ๑๖ หน้า ๘๓
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21. The perpetuator of the religion
(A Buddhist monk)
The Order of monks (Saṅgha), who are the ordained members of the
Buddhist religion, have the responsibility of studying, practicing and teaching the Dhamma, thereby perpetuating the religion. Monks have many rules
of conduct to observe. Here only some of their duties in relation to lay people
and some of the admonishments for practice will be given:
A. Helping householders: a monk helps lay people through the principles of
practice for the “upper direction” ∗ as follows:
1. Enjoining them from evil actions.
2. Encouraging them in goodness.
3. Assisting them with kind intentions.
4. Making known to them things not heard before.
5. Explaining and clarifying those things they have already heard.
6. Pointing out the way to heaven, teaching them the way to
happiness and prosperity.
(D.III.192)

B. Regularly examining oneself: a monk must be constantly cautioning
himself in accordance with the ten themes to be frequently reflected on by a
monk (pabbajita-abhiṇha-paccavekkhaṇa):
1. My standing is not the same as that of a layman. I have renounced
all statuses; I should live simply, and not try to get things my own way. ∗∗

∗See endnote 8, p. 82.
∗∗See endnote 16, p. 83.

๗๗

ธรรมนูญชีวิต

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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2. My livelihood depends on others as I rely on them for my sustenance; I should make myself easily looked after and use the four requisites
reflectively, not out of craving.∗
3. The manner expected of me differs from that of a lay person;
whatever is the manner of a monk I must adopt; I must also constantly
improve myself. ∗
4. In regard to moral conduct, am I still beyond self-reproach?
5. In regard to moral conduct, am I still beyond the reproach of my
friends in the higher life (brahmacariya) who are wise?
6. I will have to be separated from all that is loved and dear.
7. My kamma is my own; whatever kamma I do, whether good or evil,
of that I will surely be the heir.
8. The days and nights are passing: how am I using my time?
9. Am I content with a secluded dwelling?
10. Are there any of those supernormal attainments within me that will
save me from embarrassment when later questioned by my fellow monks?
(A.V.87)

∗See endnote 16, p. 83.

๗๘
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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 ผูใดไมติดอยูในกาม
ทั้งหลาย เขาจะเย็นสบาย ไมมีที่ใหกิเลสตั้งตัวได
ตัดความติดของเสียใหหมด กําจัดความกระวนกระวายในหทัยเสีย
ใหได พักจิตไดแลว จึงถึงความสงบใจอยูสบาย
(องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๔/๑๗๕)
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22. The attainer of the dhamma
(A liberated one)
Just as a drop of water does not cleave to the lotus leaf, or water to
the lotus flower, a sage does not cleave to sights seen, sounds heard or
experiences cognized.
(Sn.812)

Attainers of the Dhamma do not pine over things done and gone or
dream about things not yet come. They attend to the present; thus are they
radiant.
Those who are still weak in wisdom spend their time day-dreaming
about things not yet come and pining over things done and gone, so they
become haggard, like fresh reeds uprooted and left in the sun.
(S.I.5)

One without the defilements which cause the concern of “mine” and
“theirs” does not have to contend with the notion of “mine” and is thus
without the sorrow of not having. He is not agitated by longing, he has no
obsessions, he is not perturbed; he is constant in all situations. Since he is
unperturbed, his insight is clear and he is free from all kinds of mental
concoctions; he has abandoned brooding and bemoaning and sees only ease
in all places.
(Sn.951–953)

He who has attained the Dhamma and extinguished the defilements
is always at ease; he who is not attached to sensuality is cool and at peace;
within him no foothold for the defilements can be found.
When all attachments are cut off, all anxiety driven from the heart,
and the heart is at rest, peace and happiness are attained.
(A.I.138)

๗๙
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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)
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Question: Monk, don’t you have any suffering, don’t you have any fun,
aren’t you bored sitting by yourself?
Answer: Great One, I do not have any suffering and neither do I have
fun; even though I sit all alone, I am not bored.
Question: Monk, how is it that you do not have any suffering, how is it
that you do not have any fun, and how is it that you are not bored sitting on
your own?
Answer: Only those who suffer have fun, and only those who have fun
suffer. The monk is free of both fun and suffering. This is how it is;
understand it thus.
(S.I.54)

Irritation does not exist in the mind of the noble one who has
transcended [the concern with] being or not being this or that; he is free of
fear and has only happiness, no sorrow. Even the devas cannot perceive his
mind.
(Ud.20)

He who has attained the Dhamma has no task to do, as his task has
been accomplished. As long as he has not obtained a foothold, the swimmer
must strive to his utmost, but when he has found a place to rest his feet and
gone up to dry land, his striving is over because he has crossed to the further
shore.
(S.I.48)

While alive he is untroubled, and when he dies he is not sorrowful; a
sage who has seen the goal lives unsorrowfully even in a sorrowful world.
(Ud.46)

๘๐
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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)
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Wherever I go I am unafraid; wherever I sleep, I am unalarmed. The
nights and days do not burn me. I see nothing in this world that is to be lost;
therefore my heart dwells in goodwill and kindness to all beings until I fall to
sleep.
(S.I.110)

Gāme vā yadi vāraññe

ninne vā yadi vā thale

Yattha arahanto viharanti

taṁ bhūmirāmaṇeyyakaṁ

Be it a village or forest,

in lands low or high,

wherever enlightened ones dwell,

that is a place of delight.
(Dh.98)

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

Endnotes
In this book only one source has been given at the end of each group
of teachings just for reference purposes. The meanings and explanations have
been occasionally expanded on, occasionally condensed, as appropriate, and
have been checked against other sources, both in the Tipiṭaka and in the
Commentaries. To mention all the sources would make the book too
textbookish; however, there are a number of points which should be noted,
as follows:
1.

In the seven qualities of a good person (sappurisa-dhamma),
dhammaññutā may also mean: when hearing or seeing anything, one
can grasp the essence of it. Atthaññutā may mean: having seen or heard
anything, one understands its meaning, purpose and objective and how
to elaborate on it. These two conditions are the core of all the sappurisadhamma.

2.

In the Adhipateyya Sutta (A.III.33) the Buddha explains the meaning of the
three supremacies specifically in reference to monastic practice, but it
may be taken that this teaching was given for a specific situation, or as
an example, since it can be seen that dhammādhipateyya is one of the
conditions listed in the qualities of a universal ruler (see Chapter 7) and
is a quality of an administrator just as much as it is a quality of the
Buddha (A.I.109; A.III.149). In the Visuddhimagga (Vism.14) morality (sīla) is
divided into three levels in accordance with the three levels of
supremacy. Moreover, the Commentators tend to use the words
attādhipateyya and lokādhipateyya in explaining the meaning of hiri
(shame) and ottappa (moral conscience) (DA.3/215; MA.2/422; ItA.205). In
this book, I have adapted these meanings to a governmental
perspective, as it ties in well with the matter in hand and also gives
another perspective on the teaching that might be useful.
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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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In the Tipiṭaka only four main factors are given for the cakkavatti-vatta,
but in this book five are given for the sake of clarity (the first divided into
two). The more familiar twelve cakkavatti-vatta are from the
Commentaries (DA.3/46).

4.

The word Diṭṭhadhammikattha-saṁvattanika-dhamma is coined in
accordance with the Pali sources. The term made familiar to the layman
[in Thailand], and also easier to remember, is “diṭṭhadhammikatthaprayojana”. The term prayojana, “benefit,” is appended merely for ease
of utterance, as it is synonymous with the already existing term attha.

5.

Of the four kinds of happiness of the householder, the fourth, usually
translated as “the happiness that arises from blameless work,” gives the
rather narrow impression that it deals specifically with livelihood, but in
the Tipiṭaka it is said to mean all kinds of good kamma through the three
doors [bodily, verbal, and mental]. Here the definition has been adapted
to accord more closely with the original Pali (the happiness arising from
honest labor is already included in the first point).

6.

In the fullest sense of the term, the gharāvāsa-dhamma are used [to
guide] the conduct of the householder’s life in general, and in the Pali
they are referred to as the gharamesi-dhamma (“teachings for those
who seek a home”). Here, dama is meant to refer to wisdom, and khanti
to effort.

7.

In the original Pali it is called attha-dvāra (the doorway to benefit). The
Commentaries explain that attha is the same as “vuḍḍhi,” while dvāra is
glossed as “pamukha” or “mukha.” Thus, it can also be referred to as
vuḍḍhi-mukha. However, Thai people are more familiar with the term
vaḍḍhana, which is a synonym for “vuḍḍhi.” Thus, here I have used the
term vaḍḍhana-mukha (the gateway to advancement).

8.

The Buddha compared the people in the society surrounding us, to
whom we must relate properly in various ways according to their status
of relationship with us, to six directions, in the sense that they are like
different directions in the space around us, as follows:
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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
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(1) The forward direction: those who come before, i.e. parents
(2) The right direction: those worthy of respect, i.e. teachers
(3) The rearward direction: those who come after, i.e. spouse and
children
(4) The left direction: those who are alongside, i.e. friends and associates
(5) The lower direction: those who support, i.e. employees and workers
(6) The upper direction: those who are high in virtue, i.e. monks
Harajana is a clipping of the original aññadatthuhara.
Anukampī: the original term is anukampaka.
In the seven qualities of a good friend, the fifth, vacanakkhamo, is meant
in the source texts to refer to resilience in the face of others’ words, or
the ability to listen to criticisms and be ready to correct any faults that
may be pointed out (see definition at AA.3/200 and example at (SA.1/45).
The five Pali words used here are newly coined. The original terms are
1. anupubbikathaṁ, 2. pariyāyadassāvī, 3. anudayataṁ paṭicca, 4. na
āmisantaro, 5. attānañca parañca anupahacca.
The fifth duty of a teacher to a student, “providing a protection for all
directions,” means, according to the Commentaries, teaching his
students so that they can use their knowledge to make a living and fare
well in the world. It also means that, if the student goes to live in a
different locality, the teacher recommends him to others so that they
become convinced of his abilities and approach him [for his services,
etc.] (DA.3/183).
The four vuḍḍhi are known in the original Pali as the paññāvuḍḍhi-dhamma,
the conditions that encourage the growth of wisdom; they do not refer
to progress in a general sense. This is why they have been included in
the section on learning and education.
Literally, the term means “giving priority to serving this religion.” Thus it
may also be translated as “taking the lead in supporting and helping out
in activities for the Buddhist cause.”
The explanations given are according to the Commentary (AA.3/395) and
differ somewhat from what is usually taught.

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

How this book came into being
This booklet is a result of a wish to express my appreciation to
Thai Buddhists in the United States for their faith and beneficence in
lending support to my religious activities in that country in 1976.
In the beginning of that year I was invited to be a resource person
in Buddhism at Swarthmore College, Pennsylvania. Mr. Boonlert
Bodhini travelled with me at that time and served as my lay companion
while I stayed there. Thai Buddhists in the nearby areas, namely in the
vicinity of Swarthmore, in Philadelphia and in certain towns in New
Jersey, came to visit and helped me in many ways, especially
transportation. They also offered donations on different occasions. I felt
at the time that the food and all the convenience provided were already a
great service. As for the monetary donations, it was my intention to return
the merit thereof in one way or another so as to yield even greater merit
whereby the donors and the recipient would both share in the meritorious
act of giving.
This intention was coupled with my original idea that there should
be a book on basic and simple Dhamma teachings for the general laity
that could be presented to those devout Buddhists in distant lands for the
benefit of Dhamma studies, and that could otherwise be publicized
among a wider Buddhist audience. With this in mind, I used the time
towards the end of my stay in Swarthmore after fulfilling my academic
obligations there, to compile a manual entitled Koo Mue Damnern
Cheewit (A Handbook for Living). Although the book drew upon the
Dictionary of Buddhism I had earlier compiled, it took no small amount
of time to compose, edit the explanations and verify the meanings against
the scriptures. When it was finished, I left Swarthmore before I had a
chance to get it printed. Later, while I was staying at Wat Vajiradhammapadipa in New York at their invitation, I had a chance to have it published,
typewritten, mimeographed and stapled. This was accomplished through
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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

∗
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the help of the monks there, drawing upon, as I had wished, the funds
donated by the people when I was in Swarthmore. Wat Vjiradhammapadipa also printed a share for its own distribution. Back in Thailand,
Mahachulalongkorn Rajavidyalaya Buddhist University and some
private parties, either asking my permission or taking it as given, also
printed it for distribution on various occasions.
When I got back to Thailand, I revised A Handbook for Living for
reprinting as a gift of the Dhamma in January 1979. This fourth
impression, which was greatly revised from the original edition, and
retitled Thammanoon Cheewit (A Constitution for Living), was
subsequently reprinted on a couple of occasions. In the current printing,
a large number of revisions have been made throughout the book to
improve readability and to make it easier to remember. ∗
I would like to express my appreciation and extend my good
wishes to the Buddhists in the vicinity of Swarthmore for their faith and
beneficence, which inspired this booklet. Thanks must also go to Mr. Siri
Phetchai for kindly serving as treasurer for the publication of this book.
May they all share in this beneficence as well as the wholesome fruit of
this gift of the Dhamma.
Phra Rajavaramuni (Prayudh Payutto)
April 19, 1980

∗

The Department of Religious Affairs asked my permission to reprint it under the title
Buddhacariyadhamma.

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 ี

Translator’s note
This revised translation of A Constitution for Living represents a
major change from the first. It is not only a complete retranslation, but
contains a new chapter and numerous extra passages that the author saw
fit to add for this edition.
The first translation, published in 1996, was done quickly and not
in strict conformity with the original—the aim being to synthesize the
gist of the teachings rather than to present a translation as such. I felt that
the nature of the material—sets of brief “instructions” to people in their
various social and religious capacities—was such that it required some
adaptation to make it suitable for an English-speaking readership as yet
unfamiliar with Buddhist concepts. Since the translation was being
checked by the venerable author himself, any inconsistencies of wording
between the Thai and the English, having passed the author’s checking,
would be automatically “authorized.”
However, the Thai edition of this book being well known among
Thai Buddhists, it was not long before people wanted to print a bilingual
version, with the Thai original and the English translation on facing
pages. Comparing the Thai with the English, readers began noticing
discrepancies, and it became obvious that if the bilingual version was to
continue being printed the translation would need revising to bring it
more closely in line with the original. In the process of revision the book
was retranslated in full.
Dr. Somseen Chanawangsa was assigned by Venerable Dhammapitaka (P.A. Payutto) to help with some of his English publications, and
so he helped me to correct any remaining inaccuracies in my retranslation
and offered suggestions for improvement in other ways. The result was
then checked again by the author, Dr. Chanawangsa and myself together.
After going through another round of polishing, the book was finally
finished in its present form.

๘๗

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
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A note on the use of pronouns: we have opted to use the third
person singular masculine pronouns (he, him and his) in most cases. As
Thai is a language in which pronouns can often be omitted from
sentences, it was necessary to supply some in the translation. Our choice
was made merely on the basis of readability (and to avoid forsaking good
grammar in the cause of political correctness with such sentences as “A
good person should make sure they observe the precepts.”) and is in no
way meant to imply that the teachings apply solely to men.
I would like to thank Dr. Chanawangsa for his preliminary
checking, which in many ways helped to increase the accuracy of the
translation. My thanks also go to Venerable Dhammapitaka for his final
checking, in which he kindly clarified many nuances of meaning and
corrected several mistakes. Needless to say, his guidance was an indispensable factor in producing the final result.
Bruce Evans
September, 1997

บันทึกเรื่องลิขสิทธิ์การแปล
ขอแจ้ งไว้ เพื่อเป็ นหลักในการปฏิบัติต่อไปว่า เนื่องจากหนังสือทั ้งปวงของอาตมภาพเป็ นงานธรรมทาน เพื่อประโยชน์สขุ ของ
ประชาชน ไม่มีค่าลิขสิทธิ์อยู่แล้ ว เมื่อท่านผู้ใดเห็นคุณค่า และมีบญ
ุ เจตนานําไปแปลเผยแพร่ ไม่ว่าจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย หรื อจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อภาษาอื่นใด ก็ เป็ นการช่วยกันเผยแพร่ ธรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้ กว้ าง
ออกไป
ผู้ที่ทํางานแปลนั ้น ย่อมต้ องใช้ ค วามรู้ ความสามารถในการที่จะแปล โดยสละเรี่ ยวแรงสละเวลามิ ใช่น้อย ถ้ าผลงาน
แปลนั ้นทําด้ วยความตั ้งใจ น่าเชื่อ ถื อหรื อเป็ นที่วางใจได้ ในเมื่ ออาตมภาพไม่ถือค่าลิขสิทธิ์ในงานต้ นเรื่ องนั ้นอยู่แล้ ว
ลิขสิทธิ์ ฉบับแปลนั ้นๆ ก็ย่อมถือได้ ว่าเป็ นของผู้แปล ในฐานะเป็ นเจ้ าของผลงานแปลนั ้น โดยผู้แปลดูแลรับผิดชอบคําแปลของ
ตน และเป็ นผู้พิจารณาอนุญาตเอง ในการที่จะให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดนําฉบับแปลของตนไปดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะ
พิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน หรื อพิมพ์จําหน่าย ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแต่จะเห็นสมควร
ทั ้งนี ้ สิ่งที่ผ้ แู ปลจะพึงร่ วมมือเป็ นการแสดงความเอื ้อเฟื อ้ ก็คือ ทําการให้ ชดั มิให้ เกิดความเข้ าใจผิดว่า อาตมภาพได้ รับ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ใดๆ และแจ้ งให้ อาตมภาพในฐานะเจ้ าของเรื่ องเดิมได้ ทราบทุกครัง้ ที่มีการตีพิมพ์ และถ้ าเป็ นไปได้ น่าจะ
มอบหนังสือที่ตีพิมพ์เสร็ จแล้ วประมาณ ๑๐ เล่ม เพื่อเป็ นหลักฐานและเป็ นข้ อมูลทางสถิติต่อไป
อนึ่ง ผู้แปลอาจแสดงนํ ้าใจเอื ้อเฟื ้ออีก โดยแสดงเจตนาตามความข้ อใดข้ อหนึ่ง หรื อทุกข้ อ ต่อไปนี ้
ก) ให้ อาตมภาพเจ้ าของเรื่ องต้ นเดิมนั ้นก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม พิมพ์งานแปลนั ้นเผยแพร่ ได้ โดยพิมพ์แจกเป็ น
ธรรมทาน
ข) ให้ อาตมภาพ อนุญาตให้ ผ้ ใู ดผู้หนึง่ พิมพ์งานแปลนั ้นเผยแพร่ ได้ เฉพาะในกรณีที่เป็ นการพิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน
ค) ให้ อาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตให้ ผ้ ใู ดผู้หนึ่งพิมพ์งานแปลนั ้นเผยแพร่ ได้ เฉพาะในกรณีที่เป็ นการ
พิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

☐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

Memorandum on Translation Copyrights

This statement is hereby made to serve henceforth as guidelines [for prospective translators]. As all my books are
meant to be gifts of the Dhamma for the welfare and happiness of the people, and are already without royalties, when
anyone on seeing their merits wishes, out of good intention, to translate them for publication, whether from English into
Thai or from Thai into English or any other language, it is deemed as helping with the promulgation of the Dhamma and
furtherance of the public good.
Those working on translation projects must, of necessity, apply their knowledge and ability in their undertakings by
putting in no small amount of effort and time. If their translation outputs are produced with attentiveness and are credible
or reliable, and since I do not accept any royalties for my source texts, then the respective copyrights of those translations
are to be acknowledged as belonging to the translators as proprietors of the translated texts. The translators themselves
are to be in charge of and responsible for their own translations, and it is also at their own discretion as they see fit to
grant permission to any party concerned to make any use of their translations, whether it be publishing for free distribution
as gifts of the Dhamma or publishing for sale, in this country and abroad.
In this connection, what the translators are advised to cooperate to do, as a gesture of courtesy, is to make things
clear so as to prevent the misunderstanding that I accept remunerations or any other benefits. They are also requested
to notify me, as the original author, every time such a publication takes place. If possible, approximately ten copies of
each published work should be given to me as evidence of the publication and for record keeping purposes.
In addition, the translators might further show their generosity by pledging to do any one or all of the following:
a) allow me, the original author, or Wat Nyanavesakavan to publish the translations for free distribution as gifts of
the Dhamma;
b) allow me to grant permission to any party concerned to publish the translations exclusively in the case of
publishing for free distribution as gifts of the Dhamma;
c) allow me or Wat Nyanavesakavan to grant permission to any party concerned to publish the translations
exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts of the Dhamma.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)
November 7, 2009

