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คํานํา 
 

ปจจุบันน้ี คนที่เรียกตัววาเปนชาวพุทธโดยมาก เหมือนเปนคนไมมี
หลัก ดังจะมีลัทธิวา ชาวพุทธเปนคนอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติตัว
อยางไรก็ได 

แทจริงน้ัน การที่จะเปนอะไรหรือเรียกชื่อวาอยางไร ก็ตองมี
หลักเกณฑ สําหรับเปนเคร่ืองกําหนด หรือเปนมาตรฐาน ดังในหมูพุทธ
บริษัทเอง พระภิกษุสงฆก็มีพระธรรมวินัยเปนมาตรฐาน เร่ิมแตมีศีลเปน
เคร่ืองกํากับความเปนอยูภายนอก 

สวนในฝายคฤหัสถ อุบาสกอุบาสิกาก็มีคุณสมบัติและขอปฏิบัติที่เปน
เคร่ืองกําหนดเชนเดียวกัน แตคงจะเปนเพราะความเปลี่ยนแปลงในสังคม 
ทําใหวิถีชีวิตของชาวพุทธผันแปรไป หางเหินจากหลักพระศาสนา จน
เหมือนวาไมรูจักตัวเอง 

โดยปรารภสภาพเสื่อมโทรมเชนนั้น จึงไดรวบรวมขอธรรมที่เปนหลัก
ในการดําเนินชีวิต สําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปขึ้นมา เรียกวา “คูมือดําเนิน
ชีวิต” ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปนชื่อปจจุบันวา ธรรมนูญชีวิต 

อยางไรก็ตาม หลักธรรมในธรรมนูญชีวิตน้ัน ยังมากหลากหลาย 
ตอมาจึงไดยกเฉพาะสวนที่เปนแบบแผนของชีวิต คือ “คิหิวินัย” ออกมายํ้า
เนน โดยเร่ิมฝากแกนวกภิกษุในคราวลาสิกขา เพื่อใหชวยกันนําไปปฏิบัติ
เปนหลัก และเผยแพรแนะนําผูอื่น ตั้งแตครอบครัวเปนตนไป ในการที่จะ
สรางสรรคสังคมชาวพุทธไทย ใหเจริญงอกงามมีสันติสุขสืบไป 

จากนั้นก็ไดเรียบเรียงหลัก “คิหิวินัย” นี้ พิมพรวมไวเปนสวนตนของ 
ธรรมนูญชีวิต ตั้งช่ือวา มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ 



“คิหิวินัย” คือ วินัยของคฤหัสถ หรือ วินัยชาวบาน น้ี เปนชุดคําสอน
เดิม ที่พระพุทธเจาตรัสแสดงไวใน สิงคาลหสูตร และพระอรรถกถาจารย
ไดสรุปไวทายคําอธิบายวา “พระสูตรนี้ ช่ือวาคิหิวินัย” บงชัดถึง
ความสําคัญของพระสูตรนี้ พรอมกับเปนหลักฐานบงชี้วา ชาวพุทธฝาย
คฤหัสถก็มีขอปฏิบัติที่เปนแบบแผนแหงชีวิตและสังคมของตน 

เวลานี้ สังคมย่ิงเสื่อมถอย กาวลึกลงไปในปลักหลมแหงอบายมาก
ยิ่งขึ้น ถาจะใหสังคมมีอนาคตที่ควรหวัง ก็ถึงเวลาที่จะตองลุกขึ้นมาเรงร้ือ
ฟนหลัก “คิหิวินัย” ขึ้นมา ใหเปนแบบแผนแหงชีวิตและสังคมชาวพุทธ ถา
คนไทยตั้งตนอยูในคิหิวินัย ก็ม่ันใจไดวาสังคมไทยจะไมเพียงฟนตัวขึ้น
จากวิกฤตเทาน้ัน แตจะกาวหนาไปในวิวัฒนไดอยางแนนอน 

บัดนี้ มองเห็นวา คิหิวินัย ที่จัดไวเปนสวนตนของ ธรรมนูญชีวิต ใน
ชื่อวา “มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ” นั้น รวมอยูในหนังสือใหญ ยังไมเดน
เปนจุดเนนเทาที่ควร และเผยแพรใหทั่วถึงไดยาก จึงนํามาปรับสํานวนให
งายลงอีก แยกพิมพเปนเลมเล็กตางหาก และตั้งชื่อใหมวา “วินัยชาวพุทธ” 

หวังวา การพิมพ วินัยชาวพุทธ กลาวคือคิหิวินัย เลมน้ี จะสัมฤทธ์ิ
วัตถุประสงคที่สัมพันธกับธรรมนูญชีวิต กลาวคือหวังจะใหพุทธศาสนิกชน
ใช “วินัยชาวพุทธ” เปนเกณฑมาตรฐานสําหรับกํากับและตรวจสอบการ
ดําเนินชีวิตของตน แลวกาวสูคุณสมบัติและขอปฏิบัติใน “ธรรมนูญชีวิต” 
เพื่อดําเนินใหดีงาม ประสบความสําเร็จ และเปนประโยชนยิ่งข้ึนจนถึง
ความสมบูรณ ใหชีวิตและสังคมบรรลุจุดหมาย ที่เปยมพรอมทั้งดวยอามิส
ไพบูลย และธรรมไพบูลย อยางย่ังยืนนาน 
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วินัยชาวพุทธ 
 

พระสงฆมีวินัยของพระภิกษุ ที่จะตองประพฤติใหเปนผูมีศีล ชาว
พุทธทั่วไป ก็มีวินัยของคฤหัสถ ที่จะตองปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน 

 
หมวดหนึ่ง 

วางฐานชีวิตใหมัน่ 
            ชาวพุทธจะตองดําเนินชีวิตที่ดีงาม และรวมสรางสรรคสังคม
ใหเจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ (คิหิวินัย) ดังน้ี 
 
กฎ ๑ : เวนช่ัว ๑๔ ประการ 
ก. เวนกรรมกิเลส (บาปกรรมที่ทําใหชีวิตมัวหมอง) ๔ คือ 

๑. ไมทํารายรางกายทําลายชีวิต 
 (เวนปาณาติบาต) 
๒. ไมลักทรัพยละเมิดกรรมสิทธ์ิ 
 (เวนอทินนาทาน) 
๓. ไมประพฤติผิดทางเพศ 
 (เวนกาเมสุมิจฉาจาร) 
๔. ไมพูดเท็จโกหกหลอกลวง 
 (เวนมุสาวาท) 

 



THE BUDDHIST'S 
DISCIPLINE 

* 
Just as Buddhist monks have the monks' discipline 

to observe to be virtuous, so Buddhists in general have 
the lay people's discipline to keep as code of standards. 
 
 

SECTION ONE 
Laying a Firm Foundation for Life 

 
Buddhists are supposed to lead good lives and 

contribute to the growth and stability of society in 
accordance with the lay people's discipline (gihivinaya) 
as follows. 

 
 
Law 1 : Refraining from 14 kinds of evils. 
 
A. Refraining from the four kinds of Kammakilesa (evil deeds that 
defile one's life), namely: 
 

1. One does not do bodily harm or take life (i.e. abstaining from 
panatipata). 

2. One does not steal or violate property rights (i.e. abstaining 
from adinnadana). 

3. One does not commit sexual misconduct (i.e. abstaining 
from kamesumicchacara). 
4. One does not speak falsely, lie or deceive (i.e. abstaining from 
musavada). 



ข. เวนอคติ (ความลําเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ 
๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ (เวนฉันทาคติ) 
๒. ไมลําเอียงเพราะชัง (เวนโทสาคต)ิ 
๓. ไมลําเอียงเพราะขลาด (เวนภยาคต)ิ 
๔. ไมลําเอียงเพราะเขลา (เวนโมหาคต)ิ 

 
ค. เวนอบายมุข (ชองทางเส่ือมทรัพยอับชีวิต) 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 คือ ศัตรูผูมาในรางมิตร (มิตรปฏิรูปก) ๔ ประเภท 

๑) คนปอกลอก มีแตขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔ 
(๑) คิดเอาแตไดฝายเดียว 
(๒) ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก 
(๓) ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน 
(๔) คบเพื่อน เพราะเห็นแกผลประโยชน 



B. Refraining from the four kinds of agati (bias or deviant 
conduct), namely: 
      1. One is not biased on account of like (i.e. abstaining from chandagati). 
      2. One is not biased on account of hate (i.e. abstaining from dosagati). 
      3. One is not biased on account of fear (i.e. abstaining from bhayagati). 
      4. One is not biased on account of folly (i.e. abstaining form mohagati). 
 
C. Refraining from the six kinds of apayamukha (channels to the 
ruin of property and life), namely: 
 

1. One is not addicted to drink or drugs. 
2. One does not revel, oblivious to time 
3. One does not bent only one 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 with whom one is to associate. 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 as follows: 
 
1. Recognizing the four kinds of false friends or enemies in the 
guise of friends (mitta-patirupaka): 
     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. 



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

๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔ 
(๑) จะทําชั่วก็เออออ 
(๒) จะทําดีก็เออออ 
(๓) ตอหนาสรรเสริญ 
(๔) ลับหลังนินทา 

๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔ 
(๑) คอยเปนเพื่อนด่ืมนํ้าเมา 
(๒) คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน 
(๓) คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน 
(๔) คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน 

 
 
๒. รูถึงมิตรแท หรือ มิตรดวยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ ประเภท 

๑) มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔ 
(๑) เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน 
(๒) เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน 
(๓) เม่ือมีภัย เปนที่พึ่งพํานักได 
(๔) มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก 



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 com. 
(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 doing right. 
(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 
(suhaddamitta): 

 
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 requested. 
 



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

๓) มิตรแนะนําประโยชน มีลักษณะ ๔ 
(๑) จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว 
(๒) แนะนําสนับสนุนใหตั้งอยูในความด ี
(๓) ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง 
(๔) บอกทางสุขทางสวรรคให 

๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔ 
(๑) เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย) 
(๒) เพื่อนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย) 
(๓) คนอื่นติเตียนเพื่อน ชวยยับย้ังแกให 
(๔) คนอื่นสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน 

ข. จัดสรรทรัพยที่หามาได ดวยสัมมาชีพ ดังน้ี 
    ขั้นที่๑ ขยันหมั่นทํางานเก็บออมทรัพย ดังผึ้งเก็บรวมน้ําหวานและเกสร 
    ขั้นที่ ๒ เม่ือทรัพยเก็บกอขึ้นดังจอมปลวก พึงวางแผนใชจาย คือ 

* ๑ สวน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวของ ทําความดี 
* ๒ สวน ใชทําหนาที่การงานประกอบกิจการอาชีพ 
* ๑ สวน เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจําเปน 

 



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 restrains his friend from doing evil or harm. 
(2) He encourages him in goodness. 
(3) He makes known to his friend what he has not heard 

before. 
(4) He points out way to happiness, to heaven. 
 

4) The loving friend has four 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. 
 

B. Allocating the wealth one has acquired through right livelihood 
as follows: 
Stage 1. One should be diligent in earning and saving just as bees 

collect nectar and pollens. 
Stage 2. When one's wealth accrues like a termite’s mound, 

expenditure should be planned thus: 
* One portion to be used for supporting oneself, supporting 

one' family, taking care of one's dependents and doing good works. 
* Two portions to be used for one's career, earning one's 

living. 
* One portion to be put aside as a guarantee for one's life and 

business in times of need. 



กฎ ๓ : รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ 
ก. ทําทุกทิศใหเกษมสันต ปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพันธกับตนให
ถูกตองตามฐานะทั้ง ๖ คือ 
ทิศที่ ๑ ในฐานะที่เปนบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา ผูเปรียบเสมือนทิศ
เบื้องหนา ดังนี ้

๑. ทานเล้ียงเรามาแลว เล้ียงทานตอบ 
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน 
๓. ดํารงวงศสกุล 
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 
๕. เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน 

บิดามารดาอนุเคราะหบุตรธิดา ตามหลักปฏิบัติดังน้ี 
๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว 
๒. ดูแลฝกอบรมใหตั้งอยูในความดี 
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา 
๔. เปนธุระเมื่อถึงคราวจะมีคูครองที่สมควร 
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเม่ือถึงโอกาส 

ทิศที่ ๒ ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย ผู
เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวา ดังนี ้

๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ 
๒. เขาไปหา เพื่อบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา เปนตน 
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา 
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ 
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเปนกิจสําคัญ 

 



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 positions: 
 
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 is proper for an heir. 
     5. After their passing away, one makes offerings, 
dedicating the merit to them. 
 
Parents help their children by: 
     1. Cautioning and protecting them form 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 students, 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 him, serve him, consult 
him, query him, receive advice from him, etc. 
     3. One hearkens well so as to cultivate wisdom. 
     4. One serves the teacher and runs errands for him. 
     5. One learns the subject respectfully and earnestly, giving the 
task of learning its due importance. 
 



อาจารยอนุเคราะหศิษย ตามหลักปฏิบัติดังน้ี 
๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี 
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง 
๓. สอนศิลปวิทยาใหส้ินเชิง 
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ 
๕. สรางเคร่ืองคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชาเล้ียงชีพได

จริง และรูจักดํารงตนดวยดี ที่จะเปนประกันใหดําเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี 
มีความสุขความเจริญ 
ทิศที่ ๓ ในฐานะที่เปนสามี พึงใหเกียรติบํารุงภรรยา ผูเปรียบเสมือน ทิศ
เบื้องหลัง ดังนี ้

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

ภรรยาอนุเคราะหสามี ตามหลักปฏิบัติดังน้ี 
๑. จัดงานบานใหเรียบรอย 
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี 
๓. ไมนอกใจ 
๔. รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได 
๕. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง 

ทิศที่ ๔ ในฐานะที่เปนมิตรสหาย พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ผูเปรียบเสมือน 
ทิศเบื้องซาย ดังน้ี 

๑. เผื่อแผแบงปน 



 
A teacher supports his students by: 

1. Teaching and training them to be good. 
2. Guiding them to thorough understanding. 
3. Teaching the subject in full 
4. Encouraging the students and praising their merits and 

abilities. 
5. Providing 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. 

 
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 on her 
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. Being diligent in all her work. 

 
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. 



๒. พูดจามีน้ําใจ 
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย 
๕. ซ่ือสัตยจริงใจ 

มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี ้
๑. เม่ือเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน 
๒. เม่ือเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน 
๓. ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได 
๔. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก 
๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร 
 

ทิศที่ ๕ ในฐานที่เปนนายจาง พึงบํารุงคนรับใช และคนงานผู
เปรียบเสมือน ทิศเบื้องลาง ดังน้ี 

๑. จัดงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย ความสามารถ 
๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
๓. จัดสวัสดีการด ีมีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน 
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให 
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันควร 

คนรับใชและคนงาน แสดงน้ําใจตอนายงาน ดังน้ี 
๑. เร่ิมทํางานกอน 
๒. เลิกงานทีหลัง 
๓. เอาแตของที่นายให 
๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น 
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร 



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 "lower direction", as 
follows: 
     1. One assigns them work in accordance with their strength, sex, 
age and abilities. 
     2. One pays them wages commensurate with their work and 
adequate for their livelihood. 
     3. One grants them fringe benefits by, for example, providing 
medical care in times of sickness. 
     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. Staring 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.  
 



ทิศที่ ๖ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพ 
นับถือตอพระสงฆ ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องบน ดังน้ี 

๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา 
๒. จะพูดส่ิงใด ก็พูดดวยเมตตา 
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา 
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ 
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔ 

พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถ ตามหลักปฏิบัติดังน้ี 
๑. หามปรามสอนใหเวนจากความช่ัว 
๒. แนะนําสั่งสอนใหตั้งอยูในความด ี
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี 
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง 
๕. ช้ีแจงอธิบายทําส่ิงที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง 
๖. บอกทางสวรรค สอนวิธีดําเนินชีวิตใหมีความสุขความเจริญ 

 
ข. เกื้อกูลกันประสานสังคม ชวยเหลือเก้ือกูลกัน รวมสรางสรรคสังคมให
สงบสุขม่ันคงสามัคคีมีเอกภาพ ดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ 

๑. ทาน เผื่อแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ) 
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน (ชวยดวยถอยคํา) 
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา (ชวยดวยกําลังแรงงาน) 
๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน 
(ชวยดวยรวมสรางสรรคและแกปญหา 
เสมอกันโดยธรรม และรวมสุขรวมทุกขกัน) 
 



 
6th direction : As a Buddhist, one should show reverence to 
 the monks, who are likened to the "upper direction", as follows: 

1. One acts towards them with goodwill. 
2. One speaks to them will goodwill. 
3. One thinks of them with goodwill. 
4. One receives them willingly. 
5. One supports them with the four requisites (almsfood, robes, 

shelter and medicine) 
 
Monks help lay people by: 

1. Enjoining them from evil actions. 
2. Enjoining them in goodness. 
3. Assisting them with kind intentions. 
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. 
 

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 for helpful integration 
(sangahavatthu), namely: 
 
1. dana: giving, sharing (helping through money and material 
goods). 
2. piyavaca: amicable speech (helping through words). 
3. atthacariya: helpful action (helping through physical or mental 
effort). 
4. samanattata: participation (helping through participation in 
constructive action and problem solving; being equal by virtue of the 
Dhamma and sharing both weal and woe). 
 



หมวดสอง 
นําชีวิตใหถึงจุดหมาย 

 
ก. จุดหมาย ๓ ช้ัน ดําเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมาย (อัตถะ) ๓ ขั้น คือ 
ขั้นที่ ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายข้ันตาเห็น หรือ ประโยชนปจจุบัน 

ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค อายุยืน 
ข) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ 
ค) มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม 
ง) มีครอบครัวผาสกุ ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ 

ทั้ง ๔ นี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชใหเปนประโยชน ทั้งแกตนและผูอื่น 
 
ขั้นที่ ๒ สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบื้องหนา 

ก) มีความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ไมอางวางเลื่อนลอย มีหลักยึดเหน่ียว
ใจใหเขมแข็ง ดวยศรัทธา 

ข) มีความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการอันดีงามดวย
ความสุจริต 

ค) มีความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดทําประโยชนตลอดมาดวยนํ้าใจ
เสียสละ 

ง) มีความแกลวกลาม่ันใจ ที่จะแกไขปญหา นําชีวิตและภารกิจไปได 
ดวยปญญา 

จ) มีความโลงจิตม่ันใจ 
มีทุนประกันภพใหม ดวย 
ไดทําไวแตกรรมที่ดี 
 



SECTION TWO 
Steering Life to Its Objectives 

 
A. Three level of objectives. One should conduct one's life so as 
to attain the three levels of objectives (attha) as follows: 
 
Level 1 : dittthadhammikattha, i.e. the temporal objective or present 
benefit 

A) Enjoying good health, physical fitness, freedom from 
maladies, and longevity. 

B) Having work and income, having honest livelihood, and 
being economically self-reliant. 

C) Having good status, and gaining the respect of society. 
D) Having a happy family, establishing a good reputation of 

one's family. 
 

All the four objectives above should be righteously achieved 
and utilized for the sake of oneself and others.. 
 
Level 2 : samparayikattha, i.e. the spiritual objective or further 
benefit. 

A) Being endowed with warmth, deep appreciation and 
happiness; 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 virtue. 

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. 



ขั้นที่ ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางย่ิง 
ก) ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปรก็ไม

หวั่นไหว มีใจเกษมศานตมั่นคง 
ข) ไมถูกความยึดติดถือมั่นบีบค้ันจิต ใหผิดหวังโศกเศรา มีจิตโลง

โปรงเบาเปนอิสระ 
ค) สดชื่น เบิกบานใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ผองใส ไรทุกข มีความสุข

ที่แท 
ง) รูเทาทันและทําการตรงตามเหตุปจจัย ชีวิตหมดจดสดใสเปนอยู

ดวยปญญา 
ถาบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่ ๒ ขึ้นไป เรียกวาเปน “บัณฑิต” 

 
ข. จุดหมาย ๓ ดาน จุดหมาย ๓ ขั้นน้ี พึงปฏิบัติใหสําเร็จครบ ๓ ดาน คือ 

ดานที่ ๑ อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนเพื่อตน คือ 
ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซ่ึงพึงทําใหเกิดขึ้นแกตนเองหรือพัฒนาชีวิตของ
ตนขึ้นไปใหไดใหถึง 

ดานที่ ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอื่น หรือ ประโยชนผูอ่ืน คือ 
ประโยชน ๓ ข้ันขางตน ซึ่งพึงชวยเหลือผูอื่นใหไดใหถึงดวยการชักนํา
สนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปตามลําดับ 

ดานที่ ๓ อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทั้งสองฝาย คือ 
ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคม รวมทั้ ง
สภาพแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรค บํารุงรักษา เพื่อ
เกื้อหนุนใหทั้งตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย ๓ ขั้นขางตน 

 
 

 



Level 3 : paramattha, i.e. the highest objective or 
greatest benefit: 

A) Having a secure, peaceful an 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. 
 
One who is able to attain from the second level of benefit upwards 
is known as a wise man (pandita) 
 
B. Three fronts of objectives. these three levels of objectives 
should be realized on all three fronts: 
 

1st front: attattha, i.e. the objective for oneself or one's own 
benefit; the three levels of benefits explained above, which one 
should realize for oneself or develop one' life to attain. 

2nd front: parattha, i.e. the objective for others or other 
people's benefit; i.e. the three levels of benefits explained above, 
which one should help other people successively achieve by 
guiding and encouraging them to develop their lives. 

3rd front: ubhayattha, i.e. the mutual objective or benefit to 
both parties; the collective benefit, happiness and virtue of the 
community or society, including environmental conditions and 
factors, which we should help create and conserve in order to help 
both ourselves and others advance to the three levels of objectives 
mentioned above. 



ชาวพุทธช้ันนํา 
 

ชาวพุทธที่เรียกวา อุบาสก อุบาสิกา นับวาเปนชาวพุทธชั้นนําจะตองมี
ความเขมแข็งที่จะตั้งมั่นอยูในหลัก ใหเปนตัวอยางแกชาวพุทธทั่วไป 
นอกจากรักษา วินัยชาวพุทธ แลว ตองมี อุบาสกธรรม ๕ ดังนี ้

๑. มีศรัทธา เช่ือประกอบดวยปญญา ไมงมงาย มั่นในพระรัตนตรัย 
ไมหวั่นไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุด 

๒. มีศีล นอกจากตั้งอยูในศีล ๕ และสัมมาชีพแลว ควรถือศีล
อุโบสถตามกาล เพื่อพัฒนาตนใหชีวิตและความสุขพึ่งพาวัตถุนอยลง ลด
การเบียดเบียน และเกื้อกูลแกผูอ่ืนไดมากขึ้น 

๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม มุงหวังผลจากการกระทําดวย
เร่ียวแรงความเพียรพยายามตามเหตุผล ไมตื่นขาวเลาลือโชคลางเร่ืองขลัง
มงคล ไมหวังผลจากการขออํานาจดลบันดาล 

๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไมไขวควาเขตบุญขุนขลังผูวิเศษ
ศักด์ิสิทธ์ิ นอกหลักพระพุทธศาสนา 

๕. ขวนขวายในการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา ใสใจริเร่ิมและ
สนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
หมายเหตุ : 
- วินัยชาวพุทธ น้ี ปรับใหงายขึ้น ณ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๓ จาก “ภาค ๑ : มาตรฐานชีวิต
ของชาวพุทธ” ในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๐ เม่ือเสร็จแลว ได
ขอใหดร.สมศีล ฌานวังศะ ปรับปรุงคําแปลภาษาอังกฤษฉบับเดิม ใหตรงตามฉบับ
ปรับปรุงน้ี 
- วินัยของคฤหัสถ คือ คิหิวินัย ไดแกพระพุทธโอวาทในสิงคาลกสูตร พระไตรปฎก 
เลม ๑๑ (ที.ปา๑๑/๑๗๒–๒๐๖/๑๙๔–๒๐๗) 
- “อุบาสกธรรม ๕” มาในพระไตรปฎก เลม ๒๒ (องฺ ปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐) 



BUDDHISTS 
OF THE LEADING TYPE 

Those Buddhists who are referred to as upasaka and upasika 
(Buddhist lay followers) are considered Buddhists of the leading 
type. They must be steadfast and firmly established in the 
(Buddhist) principles to serve as examples for Buddhists in general. 
Apart from observing the Buddhist’s discipline, they must process 
the five qualities of Buddhist lay followers (upasakadhamma) 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 Observation 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 superstition; they believe 
in deeds, aspiring to results to their own deeds through their 
own effort in a rational way; they are not exited by widely 
rumored superstition, talismans or lucky charms; they do not 
aspire to result from praying for miracles. 

4. They do not seek the gift-worthy outside of this teaching; 
they do not grasp at fields of merit, miracle workers or holy 
personalities that are outside the Buddhist principles. 

5. They apply themselves to supporting and helping with the 
Buddhist cause; they attend to, initiate and support charity 
work in accordance with the teaching of the Perfectly 
Enlightened One. 



“ถาองคใดดําเนินตามรอยของผมจนชํานิชํานาญม่ันคง องคนั้นยอม
เจริญกาวหนา อยางนอยก็คงตัวอยูไดตลอดรอดฝง ถาองคใดไมดําเนิน
ตามรอยของผม องคน้ันยอมอยูไมทนนาน ตองเสื่อมหรือสึกไป ผมเอง
หากมีภาระมากยุงกับหมูคณะ การประกอบความเพียรไมสมํ่าเสมอ เพง
พิจารณาในกายคตาไมละเอียด จิตใจก็ไมคอยจะปลอดโปรง การพิจารณา
อยาใหจิตหนีออกจากกาย อันนี้จะชัดเจนแจมแจงหรือไมก็อยาไดทอถอย 
เพงพิจารณาอยู ณ ที่น่ีละ จะพิจารณาใหเปนอสุภะ หรือใหเปนธาตุก็ได 
หรือจะพิจารณาใหเห็นเปนขันธ หรือใหเห็นเปนไตรลักษณไดทั้งน้ัน แตให
พิจารณาเพงลงเฉพาะในเร่ืองน้ันจริงๆตลอดอิริยาบททั้งสี ่แลวก็มิใชวาเห็น
แลวจะหยุดเมื่อไหร  จะเห็นชัดหรือไมชัดก็พิจารณาอยูอยางน้ันแหละ เมื่อ
พิจารณาอันใดชัดเจนแจมแจงดวยใจตนเองแลว สิ่งอื่นนอกน้ีจะปรากฏชัด
ในที่เดียวกันดอก ... อยาใหจิตมันรวมเขาเปนภวังคได” 

      (ทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ) 
 อดทนไปเร่ือยๆ หนักๆ เขา ขันติธรรมคือความอดทนตัวน้ี จะ
กลายเปนตัวสติขึ้นมา 
 สติคือความระลึกรู รูก็ใชวาจะรูอะไรมากหรอก รูตามลักษณะอาการ
ของใจ 
 หากเรามีสติระลึกรูอยูตลอดเวลา อารมณน้ันมันก็ผานไปๆ อยูตลอด 
เวลา สิ่งใดควรบําเพ็ญใหเกิดม ีเราก็เรงเอามาสอน เอามาแนะนําจิตใจของ
เรา น่ีถาเราฉลาดถึงเพียงน้ันก็สบาย 

       (หลวงปูศรี มหาวีโร) 



คําอาราธนา-คําถวายทาน 
 

คําอาราธนาศีล ๕ 
            มะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, 
ปญจะ สีลานิ ยาจามะ. 
ทุติยัมป ... (เหมือนขางบน) 
ตะติยัมป ... (เหมือนขางบน) 
 
(ถาคนเดียว เปลี่ยน มะยัง เปน อะหัง และ ยาจามะ เปน ยาจามิ) 
 

คําสมาทานศีล ๕ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (๓ จบ) 
พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
 
ทุติยัมป พุทธัง ... ทุติยัมป ธัมมัง ... ทุติยัมป สังฆัง ... 
ตะติยัมป พุทธัง ... ตะติยัมป ธัมมัง ... ตะติยัมป สังฆัง ... 
 
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 



คําสมาทานศีล ๘ 
(คําอาราธนาศีล ๘ เหมือน ศีล ๕ เปลี่ยนเฉพาะ ปญจะ เปน อัฏฐะ) 
ตั้ง นะโม และรับ สรณคมน เหมือนคําสมาทานศีล ๕ 
 
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ. 
๖. วิภาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะมาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะ
วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 
๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
 
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยาม.ิ 
 

คําอาราธนาอุโบสถศีล 
            มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, 
อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, อุโปสะถัง ยาจามะ. 
ทุติยัมป ... (เหมือนขางบน) 
ตะติยัมป ... (เหมือนขางบน) 
 
 
 



คําสมาทานอุโบสถศีล 
 
กลาวเหมือนคําสมาทานศีล ๘ ตางเฉพาะคําสรุป ดังน้ี 
อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง 
อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิฯ 
 

คําอาราธนาพระปริตร 
                วิปตติปะฏิพาหายะ         สัพพะสัมปตติสิทธิยา 
                สัพพะทุกขะวินาสายะ     ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง 
                วิปตติปะฏิพาหายะ         สัพพะสัมปตติสิทธิยา 
                สัพพะภะยะวินาสายะ     ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง 
                วิปตติปะฏิพาหายะ         สัพพะสัมปตติสิทธิยา 
                สัพพะโรคะวินาสายะ     ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง. 
 

คําอาราธนาธรรม 
 พฺรัหฺมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะต ิ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ 
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา 
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปมัง ปะชัง. 

 
 
 
 
 



คําถวายสังฆทาน 
 อิมานิ มะยัง ภันเต, สังฆะทานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, 
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ. อิมาน,ิ สังฆะทานิ, สะปะริวา
ราน,ิ ปะฏิคคัณหาต,ุ อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

คําแปล 
 ขาแตพระภิกษุสงฆผู เจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ซ่ึง
สังฆทาน กับทั้งบริวารทั้งหลายเหลานี้ แดพระสงฆ ขอพระสงฆโปรดรับ 
ซึ่งสังฆทาน กับทั้งบริวารทั้งหลายเหลาน้ี  ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน และความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ 
 

คําถวายสังฆทานอุทิศผูตาย 
           อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุ 
สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะกะ ภัต
ตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปตุ อาทีนัญจะ, 
ญาตะกานัง กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

คําแปล 
           ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายภัตตาหาร
เพื่อผูลวงลับไปแลว กับทั้งบริวารเหลาน้ี แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุ
สงฆ โปรดรับภัตตาหารเพื่อผูลวงลับไปแลว กับทั้งบริวารเหลานี้ ของ
ขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลายดวย แก
ญาติของขาพเจาทั้งหลาย มีมารดาบิดาเปนตนผูลวงลับไปแลวดวย ส้ินกาล
นาน เทอญ. 
 



คําถวายผาปา 
           อิมานิ มะยัง ภันเต, ปงสุกูลจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัส
สะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ปงสุกูละจีวะรานิ, 
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

คําแปล 
           ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายขอนอมถวายผาบังสุกุล
จีวร กับทั้งบริวารเหลาน้ี แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆโปรดรับผา
บังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและ
ความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ 
 
 
 
 

 
 

คําแผเมตตา (ยอ) 
   สัพเพ สัตตา สะทา โหนต ุอะเวรา สุขะชีวิโน, 
  ขอใหสัตวทั้งหลาย อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย  
  จงเปนผูดํารงชีพอยูเปนสุขทุกเมื่อเถิด. 
   กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุเต. 
  ขอใหสัตวทั้งหลาย จงไดเสวยผลบุญ 
  ที่ขาพเจาไดบําเพ็ญดวย กาย วาจา ใจ แลวน้ันเทอญ. 
 



  ตถาคตอยูประพฤติพรหมจรรย 
 มิใชเพื่อลวงประชาชน มิใชเพื่อเกล้ียกลอมประชาชน 
 มิใชเพื่อลาภ สักการะ และความสรรเสริญ มิใชเพื่ออวดอางคําพูด 
 มิใชเพื่อความปรารถนาวา ชนจงรูจักเราดวยอาการดังน้ี 
 โดยที่แทแลว.... 
  เราตถาคตอยูประพฤติพรหมจรรยน้ี 
 เพื่อระวัง(สังวระ) เพื่อละ(ปฏินิสสัคคะ) 
 เพื่อคลายกําหนัด(วิราคะ) เพื่อดับกิเลส(นิโรธะ) 

         พระพุทธพจน 


