สูตรปฏิบ ัติการ
ปจั จุบนั นี้ ปญั หาสําคัญยิง่ อย่างหนึ่ง ซึง่ ปรากฏชัดในสังคม คือ การทีค่ นมากมายเป็ นชาวพุทธกัน
เพียงในนาม โดยไม่มที งั ้ ความรูแ้ ละการปฏิบตั ขิ องชาวพุทธ สภาพเช่นนี้ เป็ นเหมือนเมฆหมอกทีบ่ ดบังแสง
สว่างและความงามแห่งคุณค่าของพระพุทธศาสนา
นอกจากตัวบุคคลนัน้ จะไม่เจริญงอกงามในธรรมแล้ว
สังคมก็สญ
ู เสียประโยชน์มากมายทีพ่ งึ ได้จากพระพุทธศาสนา จึงเป็ นปญั หาร้ายแรงทีค่ วรตื่นตัวขึน้ มาเร่งแก้ไข
คําว่า “ชาวพุทธ” มิใช่เป็ นถ้อยคําทีพ่ งึ เรียกขานกันอย่างเลื่อนลอย บุคคลทีจ่ ะเรียกได้ว่าเป็ น “ชาว
พุทธ” จะต้องมีหลักการ มีคุณสมบัตปิ ระจําตัว และมีมาตรฐานความประพฤติ
ที่รองรับ ยืนยัน และ
แสดงออกถึงความเป็ นชาวพุทธนัน้
หลักการ และปฏิบตั กิ าร ทีเ่ รียกว่า “หลักชาวพุทธ” ดังต่อไปนี้ เป็ นภูมธิ รรมขัน้ พืน้ ฐานของชาวพุทธ
ผูท้ ต่ี งั ้ มันอยู
่ ใ่ นหลักการ และดําเนินตามปฏิบตั กิ ารนี้ นอกจากเป็ นชาวพุทธ
สมแก่นามแล้ว จะ
มีชวี ติ ทีพ่ ฒ
ั นาก้าวหน้างอกงาม และช่วยให้สงั คมเจริญมันคงดํ
่ ารงอยูใ่ น สันติสุข เป็ นผูส้ บื ต่อวิถชี าวพุทธไว้
พร้อมทัง้ รักษาธรรมและความเกษมศานต์ให้แก่โลก
“หลักชาวพุทธ” อันพึงถือเป็ นบรรทัดฐาน มีดงั ต่อไปนี้

หล ักชาวพุทธ
๑. หลักการ
๑. ข้าฯ มันใจว่
่ า มนุ ษย์จะประเสริฐได้ เพราะฝึกตนด้วยสิกขา คือ การศึกษา
๒.

ข้าฯ จะฝึกตนให้มปี ญั ญา มีความบริสทุ ธิ และมีเมตตากรุณา ตามอย่างองค์พระสัมมา สัมพุทธ
เจ้า

๓. ข้าฯ ถือธรรม คือความจริง ความถูกต้องดีงาม เป็ นใหญ่ เป็ นเกณฑ์ตดั สิน
๔. ข้าฯ จะสร้างสังคมตัง้ แต่ในบ้าน ให้มสี ามัคคี เป็ นทีม่ าเกือ้ กูลร่วมกันสร้างสรรค์
๕. ข้าฯ จะสร้างความสําเร็จด้วยการกระทําทีด่ งี ามของตน โดยพากเพียรอย่างไม่ประมาท

๒. ปฏิบตั ิ การ
ข้าฯ จะนําชีวติ และร่วมนําสังคมประเทศชาติ ไปสูค่ วามดีงาม และความสุขความเจริญ ด้วยการปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้

ก) มีศีลวัตรประจําตน
๑. มีปกติกราบไหว้ แสดงความเคารพ
ต่อพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์
และบุคคลทีค่ วรเคารพ

๒. สมาทานเบญจศีล ให้
เป็ นนิจศีล
คือหลักความประพฤติ
ประจําตัว
ไม่มดื มัวด้วยอบายมุข

๓. สวดสาธยายพุทธวจนะหรือบทสวดมนต์
โดยเข้าใจความหมายอย่างน้อย
ก่อนนอนทุกวัน

๔. ทําจิตใจให้สงบ ผ่องใส เจริญ
สมาธิ และอธิษฐานจิต
เพือ่ จุดหมายทีเ่ ป็ นกุศล
วันละ ๕–๑๐ นาที

ข) มีศีลวัตรประจําตน
๕. บําเพ็ญกิจวัตรวันพระ ด้วยการตักบาตร
หรือแผ่เมตตา ฟงั ธรรม หรืออ่านหนังสือธรรม
โดยบุคคลทีบ่ า้ น ทีว่ ดั ทีโ่ รงเรียน หรือทีท่ าํ งาน
ร่วมกัน ประมาณ ๑๕ นาที

๖. เก็บออมเงิน และ
แบ่งมาบําเพ็ญทาน
เพือ่ บรรเทาทุกข์
เพือ่ บูชาคุณ
เพือ่ สนับสนุนกรรดี
อย่างน้อยสัปดาห์
ละ ๑ ครัง้

๗. เพิม่ พูนบุญกรรม บําเพ็ญประโยชน์
อุทศิ แด่พระรัตนตรัย มารดาบิดา ครูอาจารย์
และท่านผูเ้ ป็ นบุพการีของสังคมแต่อดีตสืบมา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้

๘. ไปวัดชมอารามทีร่ น่ื รมย์
และไปร่วมกิจกรรม
ทุกวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา และ
วันสําคัญของครอบครัว

ค). มีศีลวัตรประจําตน
๙. ฝึ กความรูจ้ กั ประมาณในการบริโภคด้วยปญั ญา
ให้กนิ อยูพ่ อดี

๑๐. ปฏิบตั กิ จิ ส่วนตน
ดูแลของใช้ของ
ตนเอง และทํางาน
ของชีวติ ด้วย
ตนเอง

๑๑. ชมรายการบันเทิงวันละไม่เกินกําหนด
ทีต่ กลงกันในบ้าน และมีวนั ปลอดการบันเทิง
อย่างน้อยเดือนละ ๑ วัน

๑๒. มีสงิ่ บูชาสักการะ
ประจําตัว เป็ นเครือ่ ง
เตือนใจให้ระลึกถึง
พระคุณของพระ
รัตนตรัย
และตัง้ มันอยู
่ ใ่ นหลัก
ชาวพุทธ

ด้วยการปฏิบตั ิ ๓ หมวด ๑๒ ข้อนี้ ข้าพเจ้าเป็ นชาวพุทธแท้จริง ที่มนใจว่
ั่ า
และร่วมนําโลกไปสูส่ นั ติสขุ

จะสามารถรักษาธรรมไว้

บุคคลทีถ่ อื ปฏิบตั ติ าม “หลักชาวพุทธ” ดังกล่าวมานี้ เป็ นผูม้ ภี มู ธิ รรมพืน้ ฐานของชาวพุทธ จึงเป็ น
ชาวพุทธทีแ่ ท้จริง สมกับชื่อทีเ่ รียกขาน
แรกทีส่ ดุ พอเด็กเกิดมา ลืมตาดูโลก การศึกษาก็เริม่ ลูกจะเห็นโลกและมองโลกอย่างไร ก็อยูท่ พ่ี ระพรหม
คือพ่อแม่จะชี้แสดงชักนํ าให้การศึกษาเดินหน้าไป ดังนัน้ ถ้าจะให้แน่ จริงและมันใจที
่ ส่ ุด การปฏิบตั ติ าม
หลักชาวพุทธจึงต้องเริม่ ต้นตัง้ แต่ ท่บี ้าน โดยการนํ าของบูรพาจารย์
คือคุณพ่อคุณแม่ ที่แน่ แท้ว่าเป็ น
ครูคนแรกของลูก
เมื่อเด็กมาเข้าโรงเรียน คือเริม่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษา ถือว่าเป็ นจุดกําหนดในการแสดงความเป็ นผูศ้ กึ ษา
ให้ปรากฏชัดเจนออกมา เท่ากับบอกแจ้งว่าจะตัง้ ต้นเล่าเรียนศึกษาอย่างจริงจัง ให้สมนามที่เรียกว่าเป็ น
“นักเรียน”
ในขณะทีเ่ ริม่ แสดงความเป็ นนักเรียนนัน้ เด็กก็ควรได้โอกาสทีจ่ ะเริม่ แสดงความเป็นชาวพุทธของตนให้
ปรากฏชัดออกมาด้วยเช่นเดียวกัน เพือ่ ให้กระบวนการของการศึกษาทุกส่วนประสานเกือ้ กูลและกลมกลืนกัน
ดําเนินไปอย่างครบองค์ สมทีจ่ ะเรียกว่าเป็ น ไตรสิกขา
เมื่อเด็กมีภูมธิ รรมพื้นฐานของชาวพุทธ ด้วยการถือปฏิบตั ิตามหลักชาวพุทธข้างต้นนี้ ความเป็ น
“ชาวพุทธ” ของเด็กก็จะเริม่ ปรากฏชัดเจนออกมา เป็ นนิมติ หมายว่าชีวติ ของเธอจะงอกงามก้าวหน้าไปใน
พัฒนาการแห่งการศึกษา ดุจดวงอาทิตย์ทอ่ี ุทยั แล้ว ก็จะขึน้ สูงเด่นงามสง่าทอแสงเจิดจ้าให้ความสว่างและ
พลังอันอํานวยความสัมฤทธิสมหวังและความรุง่ เรืองทุกประการ
อุทยั แห่งชีวติ การศึกษาของเด็ก ก็หมายถึงอุทยั แห่งปวงความหวังของครอบครัว ของสังคม และของ
มนุ ษยชาติทงั ้ มวล อันเป็ นหลักประกันให้มนใจว่
ั ่ า มนุ ษย์ทไ่ี ด้พฒ
ั นาดีแล้วนี้ จะสามารถรักษาธรรมไว้ และ
นําโลกไปสูส่ นั ติสขุ ได้ อย่างแน่นอน

หมายเหตุ ได้พบ หลักชาวพุท ธนี้ ดิฉันได้รบั เอกสาร และลงนามรับทราบ เมื่อวัน
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