
สตูรปฏบิตักิาร 
 

          ปจัจุบนัน้ี ปญัหาสาํคญัยิง่อย่างหน่ึง ซึง่ปรากฏชดัในสงัคม คอื การทีค่นมากมายเป็นชาวพุทธกนั
เพยีงในนาม โดยไมม่ทีัง้ความรูแ้ละการปฏบิตัขิองชาวพุทธ สภาพเช่นน้ี     เป็นเหมอืนเมฆหมอกทีบ่ดบงัแสง
สว่างและความงามแหง่คุณค่าของพระพุทธศาสนา      นอกจากตวับุคคลนัน้จะไม่เจรญิงอกงามในธรรมแลว้ 
สงัคมกส็ญูเสยีประโยชน์มากมายทีพ่งึไดจ้ากพระพทุธศาสนา จงึเป็นปญัหารา้ยแรงทีค่วรตื่นตวัขึน้มาเรง่แกไ้ข 
  

           คําว่า “ชาวพุทธ” มใิช่เป็นถ้อยคําทีพ่งึเรยีกขานกนัอย่างเลื่อนลอย บุคคลทีจ่ะเรยีกไดว้่าเป็น “ชาว
พุทธ” จะต้องมหีลกัการ มคีุณสมบตัปิระจําตวั และมมีาตรฐานความประพฤต ิ      ที่รองรบั ยนืยนั และ
แสดงออกถงึความเป็นชาวพทุธนัน้  
 
            หลกัการ และปฏบิตักิาร ทีเ่รยีกวา่ “หลกัชาวพทุธ” ดงัต่อไปน้ี เป็นภมูธิรรมขัน้พืน้ฐานของชาวพทุธ  
 
            ผูท้ีต่ ัง้มัน่อยูใ่นหลกัการ และดาํเนินตามปฏบิตักิารน้ี นอกจากเป็นชาวพทุธ          สมแก่นามแลว้ จะ
มชีวีติทีพ่ฒันากา้วหน้างอกงาม และช่วยใหส้งัคมเจรญิมัน่คงดํารงอยูใ่น   สนัตสิุข เป็นผูส้บืต่อวถิชีาวพุทธไว ้
พรอ้มทัง้รกัษาธรรมและความเกษมศานตใ์หแ้ก่โลก  
 
“หลกัชาวพทุธ” อนัพงึถอืเป็นบรรทดัฐาน มดีงัต่อไปน้ี 

 

หลกัชาวพทุธ 
 

๑. หลกัการ 
 

 
๑. ขา้ฯ มัน่ใจวา่ มนุษยจ์ะประเสรฐิได ้เพราะฝึกตนดว้ยสกิขา คอื   การศกึษา 

๒.

 
ขา้ฯ จะฝึกตนใหม้ปีญัญา มคีวามบรสิทุธ ิและมเีมตตากรณุา ตามอยา่งองคพ์ระสมัมา สมัพทุธ
เจา้ 

๓. ขา้ฯ ถอืธรรม คอืความจรงิ ความถูกตอ้งดงีาม เป็นใหญ่ เป็นเกณฑต์ดัสนิ 

๔. ขา้ฯ จะสรา้งสงัคมตัง้แต่ในบา้น ใหม้สีามคัค ีเป็นทีม่าเกือ้กลูรว่มกนัสรา้งสรรค ์

๕. ขา้ฯ จะสรา้งความสาํเรจ็ดว้ยการกระทาํทีด่งีามของตน โดยพากเพยีรอยา่งไมป่ระมาท 
 

  
 
 
 

 



๒. ปฏิบติัการ 
 

 

 

ขา้ฯ จะนําชวีติ และรว่มนําสงัคมประเทศชาต ิไปสูค่วามดงีาม และความสขุความเจรญิ ดว้ยการปฏบิตั ิ
ดงัต่อไปน้ี  
 
 

 ก)  มีศีลวตัรประจาํตน 
 

 
 

 

๑. มปีกตกิราบไหว ้แสดงความเคารพ  
ต่อพระรตันตรยั บดิามารดา ครอูาจารย ์ 
และบุคคลทีค่วรเคารพ 

 

 
๒. สมาทานเบญจศลี ให้

เป็นนิจศลี 
คอืหลกัความประพฤติ
ประจาํตวั 
ไมม่ดืมวัดว้ยอบายมขุ 

 

  

 ๓. สวดสาธยายพทุธวจนะหรอืบทสวดมนต ์
โดยเขา้ใจความหมายอยา่งน้อย 
ก่อนนอนทุกวนั 

 



๔. ทาํจติใจใหส้งบ ผอ่งใส เจรญิ
สมาธ ิและอธษิฐานจติ 
เพือ่จุดหมายทีเ่ป็นกุศล  
วนัละ ๕–๑๐ นาท ี

 

 

 ข) มีศีลวตัรประจาํตน 
 

 
 ๕. บาํเพญ็กจิวตัรวนัพระ ดว้ยการตกับาตร  

หรอืแผเ่มตตา ฟงัธรรม หรอือา่นหนงัสอืธรรม  
โดยบุคคลทีบ่า้น ทีว่ดั ทีโ่รงเรยีน หรอืทีท่าํงาน  
รว่มกนั ประมาณ ๑๕ นาท ี 

 

  

๖. เกบ็ออมเงนิ และ
แบ่งมาบาํเพญ็ทาน 
เพือ่บรรเทาทกุข ์
เพือ่บชูาคุณ     
เพือ่สนบัสนุนกรรด ี
อยา่งน้อยสปัดาห์
ละ ๑ ครัง้ 

 

 



 ๗. เพิม่พนูบุญกรรม บาํเพญ็ประโยชน์  
อุทศิแดพ่ระรตันตรยั มารดาบดิา ครอูาจารย ์ 
และทา่นผูเ้ป็นบุพการขีองสงัคมแต่อดตีสบืมา  
อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ ๑ ครัง้ 

 

 
๘. ไปวดัชมอารามทีร่ ืน่รมย ์

และไปรว่มกจิกรรม  
ทุกวนัสาํคญัทาง
พระพทุธศาสนา และ 
วนัสาํคญัของครอบครวั 

 

 

 
 ค). มีศีลวตัรประจาํตน 

 

 
 ๙. ฝึกความรูจ้กัประมาณในการบรโิภคดว้ยปญัญา  

ใหก้นิอยูพ่อด ี

 

 



๑๐. ปฏบิตักิจิสว่นตน 
ดแูลของใชข้อง
ตนเอง และทาํงาน
ของชวีติ ดว้ย
ตนเอง 

 
 

 
 ๑๑. ชมรายการบนัเทงิวนัละไมเ่กนิกาํหนด 

ทีต่กลงกนัในบา้น และมวีนัปลอดการบนัเทงิ  
อยา่งน้อยเดอืนละ ๑ วนั 

 

 
๑๒. มสีิง่บชูาสกัการะ

ประจาํตวั เป็นเครือ่ง
เตอืนใจใหร้ะลกึถงึ 
พระคุณของพระ
รตันตรยั  
และตัง้มัน่อยูใ่นหลกั
ชาวพทุธ 

 

 

 
ด้วยการปฏิบตัิ ๓ หมวด ๑๒ ข้อน้ี ข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธแท้จรงิ ที่มัน่ใจว่า จะสามารถรกัษาธรรมไว ้  
และรว่มนําโลกไปสูส่นัตสิขุ  
 

 



 
 
 
         บุคคลทีถ่อืปฏบิตัติาม “หลกัชาวพทุธ” ดงักล่าวมาน้ี เป็นผูม้ภีมูธิรรมพืน้ฐานของชาวพทุธ จงึเป็น    
ชาวพทุธทีแ่ทจ้รงิ สมกบัชื่อทีเ่รยีกขาน 

 
แรกทีส่ดุ พอเดก็เกดิมา ลมืตาดโูลก การศกึษากเ็ริม่ ลกูจะเหน็โลกและมองโลกอยา่งไร กอ็ยูท่ีพ่ระพรหม

คอืพ่อแม่จะชี้แสดงชกันําใหก้ารศกึษาเดนิหน้าไป ดงันัน้ ถ้าจะใหแ้น่จรงิและมัน่ใจทีสุ่ด การปฏบิตัติาม   
หลกัชาวพุทธจึงต้องเริม่ต้นตัง้แต่ที่บ้าน โดยการนําของบูรพาจารย์ คือคุณพ่อคุณแม่ ที่แน่แท้ว่าเป็น   
ครคูนแรกของลกู  

 
เมื่อเดก็มาเขา้โรงเรยีน คอืเริม่เขา้สูร่ะบบการศกึษา ถอืว่าเป็นจุดกําหนดในการแสดงความเป็นผูศ้กึษา

ใหป้รากฏชดัเจนออกมา เท่ากบับอกแจ้งว่าจะตัง้ต้นเล่าเรยีนศกึษาอย่างจรงิจงั ใหส้มนามที่เรยีกว่าเป็น 
“นกัเรยีน” 

 
ในขณะทีเ่ริม่แสดงความเป็นนกัเรยีนนัน้ เดก็กค็วรไดโ้อกาสทีจ่ะเริม่แสดงความเป็นชาวพทุธของตนให้

ปรากฏชดัออกมาดว้ยเชน่เดยีวกนั เพือ่ใหก้ระบวนการของการศกึษาทุกสว่นประสานเกือ้กลูและกลมกลนืกนั 
ดาํเนินไปอยา่งครบองค ์สมทีจ่ะเรยีกวา่เป็น ไตรสกิขา  

 
เมื่อเด็กมภีูมธิรรมพื้นฐานของชาวพุทธ ด้วยการถือปฏบิตัิตามหลกัชาวพุทธขา้งต้นน้ี ความเป็น   

“ชาวพทุธ” ของเดก็กจ็ะเริม่ปรากฏชดัเจนออกมา เป็นนิมติหมายว่าชวีติของเธอจะงอกงามกา้วหน้าไปใน
พฒันาการแห่งการศกึษา ดุจดวงอาทติยท์ีอุ่ทยัแลว้ กจ็ะขึน้สงูเด่นงามสงา่ทอแสงเจดิจา้ใหค้วามสว่างและ   
พลงัอนัอาํนวยความสมัฤทธสิมหวงัและความรุง่เรอืงทุกประการ  

 
อุทยัแห่งชวีติการศกึษาของเดก็ กห็มายถงึอุทยัแห่งปวงความหวงัของครอบครวั ของสงัคม และของ

มนุษยชาตทิัง้มวล อนัเป็นหลกัประกนัใหม้ัน่ใจว่า มนุษยท์ีไ่ดพ้ฒันาดแีลว้น้ี จะสามารถรกัษาธรรมไว ้และ   
นําโลกไปสูส่นัตสิขุได ้อยา่งแน่นอน 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ได้พบ หลกัชาวพุทธน้ี ดิฉันได้รบัเอกสาร และลงนามรบัทราบ เมื่อวนั 
อาสาฬหบูชา วนัองัคารที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เน่ืองจากญาตโิยมทีม่าทําบุญฟงัธรรม
และเวยีนเทยีนที่วดัญาณเวศกวนั  ไดด้ํารเิรื่องหลกัชาวพุทธน้ีขึน้ ซึง่โรงเรยีนอนุบาล
สยามสามไตร เป็นเจา้ภาพจดัการนิทรรศนการเรื่องน้ี และต่อมาคุณเปรมวดี อารีย ์
สมาชกิชมรมฯ ไดส้่งบทความนี้มาใหช้มรมฯ ทาง e-mail เมื่อวนัพุธที ่๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒  


