
หลักธรรมของศาสนา
บทที่ ๒

หลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา

๓๑

๒

โอวาท ๓

การไม่ท าความชั่ว

การท าความดี

การท าจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์

โอวาท ๓



เบญจศีล เบญจศีล คือ ข้อปฏิบัติเพื่อละเว้นจากการท าความชั่ว มีอยู่ ๕ ประการ

ห้ามลักทรัพย์

ห้ามเสพ              
สิ่งของมึนเมา

ห้ามพูดโกหก

ห้ามฆ่าสัตว์

เบญจศีล

ห้ามประพฤติผิด



เบญจธรรม เบญจธรรม คือ ข้อปฏิบัติเพื่อให้บุคคลได้กระท าความดี มีอยู่ ๕ ประการ

ประกอบ
อาชีพสุจริต

เป็นผู้
ไม่ประมาท

พูดความจริง

มีความเมตตา

เบญจธรรม

มีความส ารวม
ในกาม



ปัญญาสมาธิศีล

ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา 
๓ ประการ

ไตรสิกขา



การวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยความรักหรือความชัง

การพลอยยินดีเม่ือผู้อ่ืนได้ดี

ความสงสาร อยากให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์

ความรัก ความปรารถนาดี อยากให้ผู้อ่ืนมีความสุขเมตตา

กรุณา

มุทิตา

อุเบกขา

พรหมวิหาร ๔



ความเชื่อท่ีประกอบด้วย
เหตุผล ๔ ประการ เชื่อกรรม

เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน

เชื่อผลแห่งกรรม

เชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริง

ศรัทธา ๔



พระกรุณาธิคุณ

ความกรุณาที่เสด็จไปสั่งสอน
ประชาชนให้ได้รู้ธรรม

พระวิสุทธิคุณ

ดวงจิตของพระองค์ที่มีความ
สะอาดบริสุทธิ์ สงบ ผ่องใส

พระปัญญาคุณ

ปัญญาที่ท าให้พระองค์ตรัสรู้
ธรรมด้วยพระองค์เองแล้วทรง

สอนผู้อื่นให้รู้ตาม

พุทธคุณของพระพุทธเจ้า 
มี ๓ ประการ

พุทธคุณ ๓



กรรม

พระพุทธเจ้าทรงสอนและเน้นเรื่องกรรม

การกระท า 

การกระท าท่ีดี

กุศลกรรม

การกระท าท่ีไม่ดี

อกุศลกรรม

หลักกรรม



สุจริต ๓ ทุจริต ๓

กายสุจริต

วจีสุจริต

มโนสุจริต

การประพฤติชอบ

สุจริต ๓

กายทุจริต

วจีทุจริต

มโนทุจริต

การกระท าความชั่ว

ทุจริต ๓



กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ

๑ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเปน็พลเมืองดีของชาติ

๒ เคารพศรัทธาและยึดม่ันในพระรัตนตรัย

๓ ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สจุริต

๔ มีความสามัคคี เป็นน  าหนึ่งใจเดียว มีความรักใคร่กลมเกลยีวกัน และเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

๕ มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

๖ ร่วมใจกันรักษาวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามของชาติ

๗ มีความขยันหม่ันเพียร 

๘ ช่วยกันดูแลรักษาสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติอย่างเคร่งครัด



มงคล ๓๘ ประการ

ความเคารพ

การแสดงออกทางกาย

การแสดงออกทางวาจา

การแสดงออกทางใจ

• การกราบ ไหว้ การลุกขึ้นยืนต้อนรับ การให้ที่นั่งแก่ผู้ที่เคารพ การหลีกทางให้

• การพูดด้วยค าที่ไพเราะสุภาพ ไม่หยาบคาย

• การระลึกถึง นึกถึงพระคุณของผู้ที่เราควรท าความเคารพเสมอ

การแสดงออกทีแ่สดงถงึการยอมรบันับถอืต่อบุคคล สถานที่ สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ ด้วยความอ่อนน้อม อ่อนโยนอย่างเหมาะสม



การถ่อมตน

การแสดงความรู้ความสามารถหรือฐานะในลักษณะทีต่่ ากว่าที่เป็นจรงิ พิจารณาข้อบกพร่องของตนเอง ไม่อวดตัว ไม่ดื้อรั้นถือดี

มีกิริยาอ่อนน้อม การแสดงกิริยาทา่ทางทีนุ่ม่นวล อ่อนโยนต่อคนทั่วไป รู้จักที่ต่ าที่สูง สงบเสงี่ยม เจียมตัว

มีวาจาอ่อนหวาน พูดจาสุภาพอ่อนโยน ไม่พูดโอ้อวดยกตัว ไม่พูดนินทา เยาะเย้ยถากถางผู้อื่น ท าสิ่งใดผิด
ควรกล่าวค าว่า ขอโทษ เสมอ เมื่อผู้ใดท าคุณแกต่นควรกล่าวค าว่า ขอบคุณ

มีจิตใจอ่อนโยน มีจิตใจที่เอื้ออาทร ต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากความทกุขแ์ละมีความสุข และให้อภัยอยู่เสมอ



การท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน

การท าความดีเพือ่เตรียมพรอ้มไว้แต่ตน้ เป็นการสั่งสมความดีที่จะส่งผลให้เกดิความสุขความเจรญิได้ในภายภาคหน้า
หลักการท าความดี คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓

บุญกิริยาวัตถุ ๓

ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย

การท าความดีด้วยการให้ 
เช่น 

ให้อภัย ให้สิ่งของ ให้ก าลังใจ ให้ความรู้

การท าความดีด้วยการรักษาศีล
เช่น 

ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่น

การท าความดีด้วยการเจริญภาวนา
และรักษาจิตใจให้ผ่องใสบริสทุธิ์อยูเ่สมอ



การท าจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์

การพัฒนาจิตใจให้มั่นคง ไม่หวั่นไหว และปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายของชีวติได้ จะต้องหมั่นบ าเพ็ญภาวนาทางจติ เรียกว่า การท าสมาธิ

สมาธิ คือ ความตั้งมั่นแห่งจิต หรืออาการทีจ่ิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึง่นานๆ 
ไม่ฟุ้งว่าน เมื่อจิตสงบย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคมก็จะมีความสงบสุข

ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา

• ท าให้เรียนได้อย่างมีความสุข สามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่าย

• สุขภาพกายสุขภาพจิตดี สามารถอยู่กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

• จิตสงบ พร้อมใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา



พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยค าที่กล่าวดีแล้ว สุภาษิตที่มีในพระพุทธศาสนา สามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนนิชีวิตได้ เช่น

ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะน าสุขมาให้

อ่านว่า 
สุ-ขา-สัง-คัด-สะ-สา-มัก-คี

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

• ความสามัคคี ความกลมเกลียวกัน ความพร้อมเพรียงกัน ในการท ากิจกรรมต่างๆ จนส าเร็จ ท าให้เกิดความสุขขึ้นในกลุ่ม 
ในหมู่คณะ



พุทธศาสนสุภาษิต

เมตตาธรรม ค  าจุนโลก

อ่านว่า 
โล-โก-ปัด-ถ า-พิ-กา-เมด-ตา

โลโกปตฺถมภิฺกา เมตฺตา

• เมตตาเป็นคุณธรรมที่ท าให้คนคิดท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันในโลกอย่างมีความสุข  หากไม่มีน้ าใจ
ต่อกัน เบียดเบียนกัน ข่มเหงกัน สังคมก็จะไม่สงบสุข



หลักธรรมส าคัญของคริสตศ์าสนา

บัญญัติ ๑๐ ประการ

๑. จงนมัสการพระเจ้าพระองค์เดียว ๒. อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผล 

๓. จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธ์ิ ๔. จงนับถือบิดามารดา 

๕. อย่าฆ่าคน ๖. อย่าผิดประเวณี

๗. อย่าลักขโมย ๘. อย่าพูดเท็จ

๙. อย่าคิดมิชอบ ๑๐. อย่ามีความโลภในทรัพย์สินของผู้อ่ืน

หลักความรัก คริสต์ศาสนาสอนให้ทุกคนมีความรักในพระเจ้า ปฏิบัติตามค าสอนของพระเจ้า รักในเพื่อนมนุษย์ รักด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข เสียสละให้แก่กันเมื่อมีความจ าเป็น และยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี 



๒. ท าละหมาด วันละ ๕ เวลา

หลักธรรมส าคัญของศาสนาอิสลาม

หลักปฏิบัติ ๕ ประการ

๑. กล่าวปฏิญาณว่า “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์”

๓. การบริจาคทานแก่ผู้อื่น

๓. การถือศีลอด

๕. ประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะ 
ประเทศซาอุดีอาระเบีย


