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เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตพิระวนัิย (ศีล) 
 

ตามความในพระไตรปิฎก หมวดพระวินัย มหาวิภังค์ ปฐมภาค 
 

ก่อนท่ีพระพทุธเจ้าจะทรงบญัญตัสิิกขาบทแรก (พระวินยั หรือศีลข้อแรกในพระพทุธศาสนา) พระองค์
ได้ตรัสประโยชน์ หรือสาเหตท่ีุทรงบญัญตัพิระวินยัไว้ ดงันี ้
 
....... ดกูรภิกษุทัง้หลาย เพราะเหตนุัน้แล เราจกับญัญัตสิิกขาบทแก่ภิกษุทัง้หลาย 
อาศยัอ านาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ 
 

o เพ่ือความรับวา่ดีแหง่สงฆ์ ๑ (เพ่ือความยอมรับ/เห็นด้วยของสงฆ์หมูม่าก - ธมัมโชติ) 
o เพ่ือความส าราญแหง่สงฆ์ ๑ (เพ่ือให้สงัคมสงฆ์อยูก่นัอย่างสงบสขุ - ธมัมโชติ) 
o เพ่ือขม่บคุคลผู้ เก้อยาก ๑ (เพ่ือไมใ่ห้พวกอลชัชี/ผู้ไมล่ะอาย ท าสิ่งท่ีไมดี่ได้ตามใจ - ธมัมโชติ) 
o เพ่ืออยูส่ าราญแหง่ภิกษุผู้ มีศีลเป็นท่ีรัก ๑ (เพ่ือไมใ่ห้พวกอลชัชีมารบกวนความสงบของผู้ มีศีล - 

ธมัมโชติ) 
o เพ่ือป้องกนัอาสวะอนัจะบงัเกิดในปัจจบุนั ๑ (เพ่ือป้องกนักิเลสในปัจจบุนั - ธมัมโชติ) 
o เพ่ือก าจดัอาสวะอนัจกับงัเกิดในอนาคต ๑ (เพ่ือก าจดักิเลสท่ีจะเกิดในอนาคต - ธมัมโชติ) 
o เพ่ือความเล่ือมใสของชมุชนท่ียงัไมเ่ล่ือมใส ๑ 
o เพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชมุชนท่ีเล่ือมใสแล้ว ๑ 
o เพ่ือความตัง้มัน่แหง่พระสทัธรรม ๑ (เพ่ือให้ศาสนาตัง้มัน่อยูไ่ด้นาน - ธมัมโชติ) 
o เพ่ือถือตามพระวินยั ๑ (เพ่ือให้ภิกษุทัง้หลายถือปฏิบตัิ - ธมัมโชติ) 
 
ถึงแม้ในพระสตูรนีจ้ะเน้นท่ีพระวินยั หรือศีลส าหรับภิกษุ แตก็่สามารถเข้ากนัได้กบัศีลส าหรับฆราวาส

ด้วยเชน่กนั คือไมว่า่ศีลชนิดใดในพระพทุธศาสนา ก็ล้วนถกูบญัญัตขิึน้ด้วยเหตผุลเหลา่นีท้ัง้นัน้ ซึง่จะเห็นได้วา่ 
การท่ีพระพทุธเจ้าทรงบญัญัตศีิลขึน้มา ก็เพ่ือประโยชน์แก่ตวัผู้ปฏิบตัเิอง และเพ่ือคนหมูม่ากทัง้สิน้ โดยท่ี
ส าคญัก็คือเพื่อประโยชน์ในการขัดเกลา หรือก าราบกิเลสเป็นสว่นมาก  

 
ธมัมโชติ 
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การถือศีล 5 ประเภท 
 

การถือศีล หรือข้อวตัรปฏิบตัิ รวมถึงสิ่งอ่ืนๆ ทัว่ๆ ไป เชน่ การให้ทาน การท าสมาธิ การเจริญวิปัสสนา 
ฯลฯ ของคนทัว่ๆ ไปนัน้ แตล่ะคนก็มีวตัถปุระสงค์ หรือแรงจงูใจแตกตา่งกนัไป ซึง่บางครัง้ก็ดีมาก บางครัง้ก็ดี
น้อยหน่อย หรือบางครัง้ก็อาจจะมีวตัถปุระสงค์ท่ีไมดี่เลยก็ได้  

พระพทุธเจ้าทรงจ าแนกแจกแจงวตัถปุระสงค์ หรือแรงจงูใจในการท าสิ่งตา่งๆ เอาไว้เป็น 5 จ าพวก ซึง่
ในท่ีนีท้รงเน้นท่ีการถือธุดงควตัร (ดเูร่ืองธุดงค์คืออะไร ในหมวดศีล ประกอบ) แตก็่สามารถน าไปประยกุต์ใช้ 
หรือเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบัเร่ืองอ่ืนๆ ได้เชน่กนั 

รายละเอียดในพระไตรปิฎก หมวดอภิธรรมปิฎก ธาตกุถา-ปคุคลปัญญัตปิกรณ์ มีดงันี ้
 

[๑๔๕] บรรดาภิกษุเหลา่นัน้ ภิกษุถือบณิฑบาตเป็นวตัร ๕ จ าพวก เป็นไฉน  
o ภิกษุเป็นผู้ ถือบณิฑบาตเป็นวตัร เพราะเป็นผู้เขลา เป็นผู้งมงาย (๑) 
o ภิกษุเป็นผู้ มีความปรารถนาลามก ถกูความอยากได้เข้าครอบง า จงึถือบณิฑบาตเป็นวตัร (๒)  

(เพ่ือให้คนศรัทธา แล้วลาภสกัการะตา่งๆ จะได้ตามมา - ธมัมโชติ) 
o ภิกษุถือบณิฑบาตเป็นวตัร เพราะเป็นบ้า เพราะมีจิตฟุ้งซ่าน (๓) 
o ภิกษุถือบณิฑบาตเป็นวตัร เพราะคดิว่าองค์แหง่ภิกษุผู้ ถือบณิฑบาตเป็นวตัรนี ้ เป็นข้อท่ี

พระพุทธเจ้า พระสาวกแหง่พระพทุธเจ้าทัง้หลายสรรเสริญ (๔) 
o อีกอยา่งหนึง่ ภิกษุเป็นผู้ ถือบณิฑบาตเป็นวตัร เพราะอาศยัความปรารถนาน้อยอย่างเดียว 

เพราะอาศยัความสันโดษอยา่งเดียว เพราะอาศยัความขัดเกลากิเลสอยา่งเดียว เพราะอาศยั
ความต้องการด้วยข้อปฏิบตัิอนังามนี ้อยา่งเดียว (๕) 

บรรดาภิกษุเหลา่นัน้ ภิกษุนีใ้ดถือบณิฑบาตเป็นวตัร เพราะอาศยัความปรารถนาน้อยอย่างเดียว 
เพราะอาศยัความสนัโดษอย่างเดียว เพราะอาศยัความขดัเกลากิเลสอย่างเดียว เพราะอาศยัความต้องการด้วย
ข้อปฏิบตัอินังามนีอ้ยา่งเดียว ภิกษุนีเ้ป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐสุด เป็นประมุข เป็นผู้สูงสุด เป็นผู้ประเสริฐ
กวา่บรรดาภิกษุผู้ ถือบณิฑบาตเป็นวตัร ๕ จ าพวกเหลา่นี ้

น า้นมเกิดจากแมโ่ค นมส้มเกิดจากน า้นม เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนยข้น ก้อนเนยใสเกิด
จากเนยใส บรรดาเภสชั ๕ นัน้ ก้อนเนยใส ชาวโลกกลา่ววา่เลิศช่ือแม้ฉนัใด ภิกษุถือบณิฑบาตเป็นวตัรนีใ้ด 
เป็นผู้ ถือบณิฑบาตเป็นวตัรเพราะอาศยัความปรารถนาน้อยอยา่งเดียว เพราะอาศยัความสนัโดษอยา่งเดียว 
เพราะอาศยัความขดัเกลากิเลสอยา่งเดียว เพราะอาศยัความต้องการด้วยข้อปฏิบตัิอยา่งเดียว ก็ฉนันัน้
เหมือนกนั ภิกษุนีเ้ป็นผู้ เลิศ เป็นผู้ประเสริฐ เป็นประมขุ เป็นผู้สงูสดุ เป็นผู้ประเสริฐกว่าภิกษุผู้ ถือบณิฑบาตเป็น
วตัร ๕ จ าพวกเหลา่นี ้เหลา่นีช่ื้อวา่ ภิกษุถือบณิฑบาตเป็นวตัร ๕ จ าพวก 



ศีล  4 

 
 

 
[๑๔๖] ภิกษุถือห้ามภตัรอนัน ามาถวายตอ่ภายหลงัเป็นวตัร ๕ จ าพวก 
ภิกษุถือนัง่ฉนัอาสนะเดียวเป็นวตัร ๕ จ าพวก 
ภิกษุถือผ้าบงัสกุลุเป็นวตัร ๕ จ าพวก 
ภิกษุถือไตรจีวรเป็นวตัร ๕ จ าพวก 
ภิกษุถืออยู่ป่าเป็นวตัร ๕ จ าพวก 
ภิกษุถืออยูโ่คนไม้เป็นวตัร ๕ จ าพวก 
ภิกษุถืออยูใ่นท่ีแจ้งเป็นวตัร ๕ จ าพวก 
ภิกษุถือการนัง่เป็นวตัร ๕ จ าพวก 
ภิกษุถืออยูใ่นเสนาสนะท่ีทา่นจดัไว้เป็นวตัร ๕ จ าพวก 
ภิกษุถือการอยูป่่าช้าเป็นวตัร ๕ จ าพวก เป็นไฉน .......... (มีรายละเอียดอยา่งเดียวกนั - ธมัมโชติ) 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 
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ธุดงค์คืออะไร 
 

ธุดงควตัร คือข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพเิศษ เพ่ือความขดัเกลากิเลสอย่างยิ่ง พระพทุธเจ้าไม่ได้ทรง
บังคับให้ภิกษุถือปฏิบตั ิ ใครจะปฏิบตัหิรือไมก็่ได้ ผู้ ท่ีจะปฏิบตัธิุดงควตัรนัน้ สามารถเลือกได้เองตามความ
สมคัรใจ วา่จะปฏิบตัิข้อใดบ้าง เป็นเวลานานเทา่ใด เม่ือจะถือปฏิบตัิก็เพียงแตก่ล่าวค าสมาทานธุดงควตัรข้อ
ท่ีตนเลือก แล้วก็เร่ิมปฏิบตัไิด้เลย 

ธุดงควตัรมี 13 ข้อคือ 
1.) การถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร คือการใช้แตผ้่าเก่าท่ีคนเขาทิง้เอาไว้ตามกองขยะบ้าง ข้างถนนบ้าง 

ผ้าหอ่ศพบ้าง น าผ้าเหลา่นัน้มาซกั ย้อมสี เย็บตอ่กนัจนเป็นผืนใหญ่แล้วน ามาใช้ งดเว้นจากการใช้

ผ้าใหมท่กุชนิด (บงัสกุลุ = คลกุฝุ่ น) 
2.) การถือผ้า 3 ผืน (ไตรจีวร) เป็นวัตร คือการใช้ผ้าเฉพาะท่ีจ าเป็นเทา่นัน้ อนัได้แก่ สบง(ผ้านุง่) 

จีวร(ผ้าหม่) สงัฆาฏิ(ผ้าสารพดัประโยชน์ เชน่ คลมุกนัหนาว ปนูัง่ ปนูอน ปัดฝุ่ น ใช้แทนสบง หรือ
จีวรเพ่ือซกัผ้าเหลา่นัน้ ปัจจบุนัภิกษุไทยมกัใช้พาดบา่เม่ือประกอบพิธีกรรม) 
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3.) การถือบิณฑบาตเป็นวัตร คือการบริโภคอาหารเฉพาะท่ีได้มาจากการรับบณิฑบาตเทา่นัน้ ไม่
บริโภคอาหารท่ีคนเขานิมนต์ไปฉนัตามบ้าน 

4.) ถือการบิณฑบาตตามล าดับบ้านเป็นวัตร คือจะรับบิณฑบาตโดยไมเ่ลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ไมเ่ลือก
วา่เป็นบ้านคนรวยคนจน ไมเ่ลือกวา่อาหารดีไมดี่ มีใครใสบ่าตรก็รับไปตามล าดบั ไมข้่ามบ้านท่ีไม่
ถกูใจไป 

5.) ถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัตร คือ ในแตล่ะวนัจะบริโภคอาหารเพียงครัง้เดียว เม่ือนัง่แล้วก็
ฉนัจนเสร็จ หลงัจากนัน้ก็จะไมบ่ริโภคอาหารอะไรอีกเลย นอกจากน า้ด่ืม 

6.) ถือการฉันในบาตรเป็นวัตร คือจะน าอาหารทกุชนิดท่ีจะบริโภคในมือ้นัน้ มารวมกนัในบาตร 
แล้วจงึฉนัอาหารนัน้ เพ่ือไมใ่ห้ตดิในรสชาดของอาหาร 

7.) ถือการห้ามภัตที่ถวายภายหลังเป็นวัตร คือเม่ือรับอาหารมามากพอแล้ว ตดัสินใจวา่จะไมรั่บ
อะไรเพิ่มอีกแล้ว หลงัจากนัน้ถึงแม้มีใครน าอะไรมาถวายเพิ่มอีก ก็จะไมรั่บอะไรเพิ่มอีกเลย ถึงแม้
อาหารนัน้จะถกูใจเพียงใดก็ตาม 

8.) ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร คือจะอยูอ่าศยัเฉพาะในป่าเท่านัน้ จะไมอ่ยูใ่นหมูบ้่านเลย เพ่ือไมใ่ห้ความ
พลกุพลา่นวุน่วายของเมืองรบกวนการปฏิบตัิ หรือเพ่ือป้องกนัการพอกพนูของกิเลส 

9.) ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร คือจะพกัอาศยัอยูใ่ต้ต้นไม้เทา่นัน้ งดเว้นจากการอยูใ่นท่ีมีหลงัคาท่ี
สร้างขึน้มามงุบงั 

10.) ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัตร คือจะอยูแ่ตใ่นท่ีกลางแจ้งเทา่นัน้ จะไมเ่ข้าสูท่ี่มงุบงัใดๆ เลย แม้แต่
โคนต้นไม้ เพ่ือไมใ่ห้ตดิในท่ีอยูอ่าศยั 

11.) ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัตร คือจะงดเว้นจากท่ีพกัอนัสขุสบายทัง้หลาย แล้วไปอาศยัอยูใ่นป่าช้า 
เพ่ือจะได้ระลกึถึงความตายอยูเ่สมอ ไมป่ระมาท 

12.) ถือการอยู่ในเสนาสนะท่ีเขาจัดไว้ให้เป็นวัตร คือเม่ือใครชีใ้ห้ไปพกัท่ีไหน หรือจดัท่ีพกัอยา่งใด
ไว้ให้ ก็พกัอาศยัในท่ีนัน้ๆ โดยไมเ่ลือกวา่สะดวกสบาย หรือถกูใจหรือไม ่ และเม่ือมีใครขอให้สละท่ี
พกัท่ีก าลงัพกัอาศยัอยูน่ัน้ ก็พร้อมจะสละได้ทนัที 

13.) ถือการน่ังเป็นวัตร คือจะงดเว้นอิริยาบถนอน จะอยูใ่น 3 อิริยาบทเทา่นัน้ คือ ยืน เดนิ นัง่ จะไม่
เอนตวัลงให้หลงัสมัผสัพืน้เลย ถ้าง่วงมากก็จะใช้การนัง่หลบัเทา่นัน้ เพ่ือไมใ่ห้เพลิดเพลินในการ
นอน 

 
ธมัมโชติ 

3 ธนัวาคม 2543 
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ประโยชน์ของศีล 5 
 
ศีล 5 นัน้ มีประโยชน์โดยรวม 2 ด้านคือ 
 

1.) เพ่ือความสงบสุขของสังคม คือเพ่ือป้องกนัการลว่งละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน อนัจะสง่ผลให้เกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้ง ความหวาดระแวง และความวุน่วายในสงัคม 

2.) เพ่ือพัฒนาจิตใจของผู้ ท่ีถือศีลนัน้เอง เพราะศีล 5 นัน้ ถกูบญัญัตขิึน้มาเพื่อควบคมุ ไมใ่ห้มีการ
แสดงออกทางกาย หรือทางวาจา ไปในทางท่ีตอบสนองอ านาจของกิเลส 
 
การท าผิดศีลแตล่ะครัง้ ก็คือการยอมให้กิเลสสามารถครอบง าจิตใจได้อย่างเตม็ที่  จนถึงขัน้สง่ผล

ให้มีการแสดงออกทางกายหรือทางวาจานัน่เอง 
ดงันัน้ การท าผิดศีลแตล่ะครัง้ จงึท าให้จิตหยาบกระด้างขึน้ ตามลกัษณะของกิเลสท่ีครอบง าจิตอยู่

นัน้ ถ้ายิ่งท าผิดศีลมากครัง้ และบอ่ยครัง้มากขึน้เทา่ไหร่ จิตก็จะยิ่งหยาบกระด้างขึน้ไปเร่ือยๆ เม่ือจิตหยาบ
กระด้างขึน้ ก็ท าให้สามารถท าผิดได้รุนแรงมากขึน้ไปเร่ือยๆ ซึง่ก็จะสง่ผลให้จิตหยาบกระด้างหนกัขึน้ไปอีก 
เป็นวังวนพอกพูนไม่รู้จบสิน้ 

ทัง้นีเ้พราะโดยทัว่ไปนัน้ คนเราจะไม่สามารถท าผิดได้ในขัน้ท่ีหนักกว่าระดบัความหยาบกระด้าง 
หรือระดบัความประณีตของจิตท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ (ดเูร่ืองล าดับขัน้ของจิต ในหมวดบทวิเคราะห์ ประกอบ) 
เว้นแต่จะมีเหตปัุจจยั/สิ่งแวดล้อม ท่ีรุนแรงมากๆ มาบีบคัน้ 

เชน่คนท่ีเคยตบยุงอยู่เป็นประจ า แตไ่ม่เคยฆ่าสัตว์ที่ใหญ่กว่านัน้เลย จิตของเขายอ่มอยูใ่นความ
ประณีตระดบันัน้ เขายอ่มสามารถตบยุงได้ ด้วยความรู้สึกท่ีราบเรียบเป็นธรรมดา เพราะการกระท านัน้ อยูใ่น
ขัน้ท่ีไมห่ยาบเกินกว่าสภาพจิตปรกตขิองเขา 

แตถ้่าให้เขาไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ เขายอ่มจะรู้สกึว่าไม่อยากจะท า และเม่ือถกูเหตกุารณ์บีบบงัคบั ท าให้
เขาเล่ียงไมไ่ด้ เขาย่อมจะท าไปด้วยความรู้สึกท่ีต้องฝืนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งท่ีหยาบกว่าสภาพจิต
ปรกตขิองเขานัน่เอง 

และหลงัจากนัน้ เม่ือเขาต้องฆา่เป็ดฆา่ไก่อีก เป็นครัง้ท่ี 2, 3, 4, ...... เขายอ่มจะสามารถท าได้ ด้วย
ความรู้สกึท่ีฝืนใจน้อยลงไปเร่ือยๆ จนในท่ีสดุก็จะไมต้่องฝืนใจเลย เพราะจิตของเขาจะหยาบกระด้างขึน้
เร่ือยๆ ตามจ านวนครัง้ท่ีท าลงไป ตัง้แตค่รัง้ท่ี 1, 2, 3, 4, ...... แล้วหลงัจากนัน้ เขาก็ยอ่มท่ีจะฆา่สตัว์ท่ีใหญ่
ขึน้ไปได้มากขึน้เร่ือยๆ ตามวงัวนเชน่เดียวกนันี ้

ผู้ด าเนินการเคยฟังค าให้สมัภาษณ์ของอดีตมือปืนรับจ้าง ได้ความว่ามือปืนโดยทัว่ไปนัน้ เม่ือต้องฆา่
คนครัง้แรก จะท าไปด้วยความรู้สกึท่ีต้องฝืนใจ และท าใจได้ยากล าบากมาก และหลงัจากท างานครัง้แรกนัน้
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ส าเร็จแล้ว ก็จะรู้สกึแย่อยูห่ลายวนักวา่จะสงบลงได้ แตพ่อท าครัง้ท่ี 2, 3, 4, 5 ก็จะท าได้โดยสะดวกใจขึน้เป็น
ล าดับ จนกระทัง่ประมาณครัง้ท่ี 6 หรือ 7 ก็จะท าได้ด้วยความรู้สกึท่ีราบเรียบเป็นปรกต ิ

ไมเ่ฉพาะการท าผิดศีลข้อแรก คือการฆา่สตัว์ตดัชีวิตเทา่นัน้ท่ีอยูใ่นวงัวนแบบนี ้ การท าผิดศีลข้อ

อ่ืนๆ ก็หนีไม่พ้นวังวนนีเ้ช่นกัน ซึง่สง่ผลให้คนท่ีผิดศีลนัน้ มีจิตใจท่ีหยาบกระด้างขึน้เร่ือยๆ ไมรู้่จกัจบจกัสิน้  
ท าให้เขาต้องห่างไกลจากความสุขอันประณีต ละเอียดอ่อนออกไปทุกที ต้องอยูก่บัสภาพจิตท่ีเร่าร้อน 
หยาบกระด้างขึน้ทกุขณะ 

ครัน้พอได้มีโอกาสมารักษาศีล กิเลสทัง้หลายเหล่านัน้จงึครอบง าจิตใจได้น้อยลง เพราะถกูบงัคบั 
ควบคมุไว้ตลอดเวลา เพ่ือไมใ่ห้แผลงฤทธ์ิรุนแรงจนถึงขัน้แสดงตวัออกมาทางกาย หรือทางวาจา กิเลสจึงมี
ก าลังอ่อนลงเร่ือยๆ สง่ผลให้จิตประณีต ละเอียดอ่อนขึน้ไปเร่ือยๆ 

เชน่คนท่ีเคยฆา่เป็ดฆา่ไก่อยู่เป็นประจ านัน้ ถ้าเขาว่างเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นเวลานานๆ ครัน้
ตอ่มาเขาต้องกลบัไปฆ่าเป็ดฆา่ไก่อีก เขาก็ย่อมจะท าได้ด้วยความรู้สึกท่ียากล าบาก ต้องฝืนใจมากกวา่ในครัง้
สดุท้ายท่ีเขาเคยท ามา ทัง้นีก็้เพราะ จิตใจของเขาเร่ิมประณีตขึน้มาแล้วนัน่เอง 

การถือศีลแต่ละข้อนัน้ จะส่งผลให้เกิดการขดัเกลา การปรับปรุงพัฒนาจิต ในทิศทางท่ีแตกต่างกัน
ไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กับกิเลสท่ีคอยบงการให้การกระท าผิดศีลข้อนัน้ๆ เกิดขึน้ ซึง่พอจะสรุปได้ดงันี ้

 
1.) การฆ่าสัตว์ กิเลสตวัหลกัท่ีคอยบงการก็คือโทสะ (ความโกรธ) คือความไมพ่อใจในสตัว์ท่ีถกูฆา่นัน้ 

กิเลสตวัรองก็คือโลภะ (ความโลภ) เพราะบางคนฆา่สตัว์เน่ืองจากความโลภเข้าครอบง า เชน่ อยากได้
เงินคา่จ้าง ต้องการสตัว์นัน้มาเป็นอาหาร ความหวงแหนในทรัพย์สมบตัขิองตนจงึฆ่าสตัว์เพ่ือปกป้อง
ทรัพย์นัน้ เพ่ือให้คนยอมรับในความกล้าหาญ หรือเพ่ือลาภยศท่ีจะตามมาจงึฆา่สตัว์ให้คนเห็น ฯลฯ  
นอกจากนีก็้ยงัอาจมีสาเหตมุาจากกิเลสที่เป็นบริวาร ของโทสะหรือโลภะอีกเช่น ความพยาบาท 
ความอิจฉาริษยา ความแขง่ดี ความตระหน่ี ฯลฯ 

2.) การลักทรัพย์ กิเลสตวัหลกัท่ีคอยบงการคือโลภะ คือความอยากได้ในทรัพย์นัน้ กิเลสตวัรองก็คือ
โทสะ เชน่ บางคนลกัทรัพย์เพราะความโกรธในตวัเจ้าของทรัพย์นัน้ ทัง้ท่ีความจริงแล้ว ไมไ่ด้อยากได้
ของสิ่งนัน้เลย ฯลฯ สาเหตจุากกิเลสท่ีเป็นบริวารก็เชน่ ความพยาบาท ความอิจฉาริษยา ความแขง่ดี 
ฯลฯ 

3.) การประพฤตผิิดในกาม กิเลสตวัหลกัท่ีคอยบงการคือโลภะ คือความยินดี พอใจในหญิง หรือชาย
นัน้ กิเลสตวัรองคือโทสะ เชน่ บางคนประพฤตผิิดในกามเพราะความโกรธในคูข่องตน จงึท าเพ่ือ
ประชด หรือโกรธในผู้ ท่ีหวงแหนคนท่ีเราประพฤตผิิดด้วยนัน้ หรืออาจจะโกรธในตวัคนท่ีเราลว่งเกิน
นัน้เองเลยก็ได้ จงึท าการล่วงเกินเพ่ือให้คนคนนัน้เจ็บใจ หรือเป็นเพราะอารมณ์ไมดี่ จงึประพฤตผิิดใน



ศีล  8 

 
 

กามเพ่ือระบายความเครียด ฯลฯ สาเหตจุากกิเลสท่ีเป็นบริวารก็เชน่ ความพยาบาท ความอิจฉา
ริษยา ท าไปเพ่ือโอ้อวด ความแขง่ดี ฯลฯ 

4.) การพูดปด กิเลสตวัหลกัท่ีคอยบงการนัน้ อาจเป็นโลภะ หรือโทสะก็ได้ เชน่ บางคนโกหกหลอกลวง 
เพราะอยากได้ทรัพย์ของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน บางคนโกหกเพราะความโกรธ เลยโกหกเพ่ือให้คนท่ีตน
โกรธนัน้เดือดร้อน หรือได้รับความเสียหาย บางคนโกหกเพราะกลวัความผิด หรือกลวัความเดือดร้อนท่ี
จะตามมาหากพดูความจริงออกไป ฯลฯ สาเหตจุากกิเลสท่ีเป็นบริวารก็เช่น ความพยาบาท ความ
อิจฉาริษยา ความตระหน่ี ความโอ้อวด ความแขง่ดี ฯลฯ 

5.) การดื่มน า้เมา รวมถึงของมึนเมาและสิ่งเสพตดิทัง้หลาย อนัเป็นสาเหตใุห้ขาดสติ ซึง่จะท าให้เกิด
การผิดศีลข้ออ่ืนๆ ตามมา เพราะสตเิป็นสิ่งส าคญั ท่ีจะคอยรักษาคณุความดีทัง้หลายไว้ และป้องกนั 
รักษาจิตจากสิ่งเลวร้ายทัง้หลาย 

กิเลสตวัหลกัท่ีคอยบงการก็คือโลภะ คือความปรารถนาในความเพลิดเพลินยินดีอนัเกิดจาก
การด่ืม หรือเสพนัน้ กิเลสตวัรองคือโทสะ เชน่ บางคนด่ืมน า้เมา หรือเสพสิ่งเสพตดิเพราะความเครียด 
ความกงัวลใจ ความทกุข์จากความผิดหวงั (สิ่งเหลา่นีจ้ดัเป็นจิตในตระกลูโทสะ) ฯลฯ สาเหตจุากกิเลส
ท่ีเป็นบริวารก็เช่น ท าไปเพ่ือโอ้อวด ความแขง่ดี ฯลฯ 

 
การท่ีการห้ามจิตเพ่ือท่ีจะรักษาศีลให้บริสุทธ์ิในแตล่ะครัง้นัน้ จะเป็นการขัดเกลา หรือปรับสภาพ

จิต ให้ประณีตขึน้จากความหยาบกระด้างของกิเลสตัวใด ก็ขึน้กบัว่ากิเลสท่ีเกิดขึน้เฉพาะหน้า ท่ีพยายาม
ครอบง าจิตให้ท าผิดศีลข้อนัน้ในครัง้นัน้ เป็นกิเลสตวัใดนัน่เอง การห้ามจิตในครัง้นัน้ ก็จะเป็นการป้องกนัการ
พอกพูนขึน้ของกิเลสตวันัน้ และในระยะยาวก็จะท าให้กิเลสตวันัน้ๆ อ่อนก าลังลง แตโ่ดยรวมแล้วการห้ามจิต
แตล่ะครัง้ ก็ย่อมจะท าให้จิตประณีตขึน้ด้วยกนัทัง้นัน้ หรืออยา่งน้อยท่ีสดุก็คือ จะไมท่ าให้จิตหยาบกระด้าง
มากขึน้ไปอีก 

 
ธมัมโชติ 

7 ธนัวาคม 2543 
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เกร็ดเล็กน้อยของศีล 5 
 
ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่ทา่นอ่ืนๆ 
ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
สวสัดีครับ 
ขอเรียนถามดงันีน้ะครับ 
 

ศีลข้อ1 ท่ีวา่ด้วยการห้ามพดูปด ข้อนีร้วมถึงการพดูสอ่เสียด, ประชดประชนั ฯลฯ ด้วยหรือเปล่าครับ  
ศีลข้อท่ีห้ามประพฤตผิิดในกาม ข้อนีร้วมถึงในทางความคดิด้วยหรือเปลา่ครับ 
 
ขอบคณุครับ 

 
ตอบ  
ขอบคณุครับท่ีมีความสนใจในเว็บไซต์ธมัมโชติ 
ส าหรับค าถามท่ีถามมานัน้ ผมขอตอบอยา่งนีค้รับ 

ก่อนอ่ืน ผมอยากให้คณุ ... ท าความเข้าใจในเร่ืองประโยชน์ของศีล 5 ในหมวดศีล ให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้เสียก่อน เพ่ือให้เห็นภาพรวมได้ชดัเจนขึน้ 
 
1. ศีลข้อ1 ท่ีว่าด้วยการห้ามพูดปด ข้อนีร้วมถึงการพูดส่อเสียด, ประชดประชัน ฯลฯ ด้วยหรือเปล่า
ครับ 

ในศีล 5 จริงๆ แล้ว จะพดูเน้นท่ีการงดเว้นจากการพดูปดเทา่นัน้ แตถ้่าใครจะท าให้สงูขึน้กวา่นัน้ เพ่ือ
การพฒันาจิตใจให้ประณีตขึน้ โดยการงดเว้นจากการพดูสอ่เสียด (คือการยยุงให้เขาแตกแยกกนั) พดูค าหยาบ 
(คือการพดูให้เขาเจ็บช า้ใจ ซึง่การประชดประชนัก็เข้าขา่ยข้อนีด้้วย) พดูเพ้อเจ้อ (การพดูในสิ่งท่ีไมเ่ป็น
ประโยชน์) ก็ยอ่มจะเป็นสิ่งท่ีประเสริฐไมน้่อยนะครับ 

เร่ืองของการพดูปด พดูส่อเสียด พดูค าหยาบ พดูเพ้อเจ้อนี ้ จะอยูใ่นสว่นของวจีทจุริต ใน
อกศุลกรรมบถ 10 ดงันัน้ การพดูปดจงึเป็นทัง้วจีทจุริต เป็นอกศุลกรรม และผิดศีล 5 ด้วย สว่นการพดูสอ่เสียด 
พดูค าหยาบ พดูเพ้อเจ้อ จะเป็นวจีทจุริต เป็นอกศุลกรรม แตไ่มผ่ิดศีล 5 (แตก็่ไมค่วรท าอยู่ดี) 
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2. ศีลข้อที่ห้ามประพฤตผิิดในกาม ข้อนีร้วมถึงในทางความคิดด้วยหรือเปล่าครับ 

ศีล 5 นัน้จะเน้นท่ีกายและวาจาเป็นหลกั ดงันัน้การคดิจึงไมผ่ิดศีล 5 แตก่ารแสดงออกทางกาย วาจา
ยอ่มมีเหตมุาจากใจ ดงันัน้ การพอกพนูในทางความคิดมากๆ นอกจากจะท าให้จิตหยาบขึน้แล้ว ในอนาคตเม่ือ
ความคดินัน้ๆ มีก าลงัมากพอ การท าผิดทางกาย วาจาก็ยอ่มจะตามมาได้โดยง่าย 

การท าผิดเร่ืองนีใ้นระดบัความคดินัน้ จะเข้าขา่ยอภิชฌา (ความเพง่เล็ง อยากได้สิ่งของๆ ผู้ อ่ืนมาเป็น
ของตน อย่างไมถ่กูท านองคลองธรรม) ซึง่เป็นหนึง่ในมโนทจุริต ในอกศุลกรรมบถ 10 ดงันัน้ จงึเป็นอกศุลกรรม 
แตไ่มผ่ิดศีล 5 

หวงัวา่จะพอท าให้คณุ ... หายสงสยัได้บ้างนะครับ 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัในเร่ืองอ่ืนๆ อีก ก็เมล์มาถามได้เร่ือยๆ นะครับ ผมยินดีตอบให้ทกุฉบบั 

ไมต้่องเกรงใจ 
 

ธมัมโชติ 
1 สิงหาคม 2544 

 
 

รายละเอียดของศีล 5 (1) 
 

ในศีล 5 แตล่ะข้อนัน้ มีรายละเอียดหรือกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาการกระท าแตล่ะอยา่ง วา่ผิดศีล
หรือไม ่แตกตา่งกนัออกไป ซึ่งหลกัเกณฑ์โดยทัว่ไปมีดงันีคื้อ 

 
การผิดศีลข้อที่ 1 ปาณาติบาต (การฆา่สตัว์) 
การกระท าท่ีถือวา่ผิดศีลข้อนีอ้ยา่งสมบรูณ์ จะต้องประกอบด้วยสว่นประกอบดงันี ้
 

1. สตัว์นัน้มีชีวิต (ค าว่าสตัว์นัน้รวมถึงคนด้วย กรณีท่ีผู้ถกูฆ่าเป็นคน แตไ่มร่วมถึงพืช) 
2. รู้วา่สตัว์นัน้มีชีวิต (กรณีท่ีไมแ่นใ่จวา่สตัว์นัน้ยงัมีชีวิตอยู่หรือไม่ ความผิดก็น้อยลงไป) 
3. มีจิตคิดจะฆา่ คือมีเจตนาท่ีจะฆา่สตัว์นัน้ 
4. ท าความเพียรเพ่ือให้สตัว์นัน้ตาย คือลงมือฆา่นัน่เอง 
5. สตัว์นัน้ตายลงด้วยความเพียรนัน้ (ถ้าสตัว์นัน้ไมถ่ึงตาย หรือตายไปด้วยสาเหตอ่ืุน ความผิดก็น้อยลง

ไป) 
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บาปกรรมท่ีเกิดขึน้จะมากน้อยเพียงใดนัน้ นอกจากจะขึน้กบัความสมบรูณ์ตามหลกัเกณฑ์ 5 ข้อ นี ้
แล้ว ยงัขึน้กบัคณุสมบตัขิองผู้ ท่ีถกูฆา่ และความพยายามท่ีใช้ด้วยดงันีคื้อ 

o ในการฆา่นัน้ ถ้าต้องใช้ความพยายามมาก หรือใช้เวลาวางแผนและเตรียมการเป็นเวลานาน 
ก็จะยิ่งเป็นบาปมาก เพราะจิตจะต้องมีก าลงัมาก และต้องเสพอารมณ์นัน้เป็นเวลานาน ดงันัน้ 
การฆา่สตัว์ใหญ่จงึเป็นบาปมากกวา่การฆา่สตัว์เล็ก เพราะต้องใช้ความพยายามมากกวา่ 

o ถ้าผู้ ท่ีถกูฆ่านัน้ยิ่งมีศีลธรรมมาก ก็จะยิ่งเป็นบาปมาก 
o ถ้าผู้ ท่ีถกูฆ่านัน้มีบญุคณุตอ่ผู้ ท่ีฆา่มาก ก็ยิ่งเป็นบาปมาก 
o การฆา่ท่ีเป็นบาปมากเป็นพิเศษ คือการฆา่บดิา มารดาของตน และการฆา่พระอรหนัต์ 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

15 กนัยายน 2544  
 

รายละเอียดของศีล 5 (2) 
 

การผิดศีลข้อที่ 2 อทินนาทาน (การลกัทรัพย์) 
การกระท าท่ีถือวา่ผิดศีลข้อนีอ้ยา่งสมบรูณ์ จะต้องประกอบด้วยสว่นประกอบดงันี ้
 

1. วตัถนุัน้มีเจ้าของ 
2. รู้วา่วตัถนุัน้มีเจ้าของ 
3. มีจิตคิดจะลกัขโมยวตัถนุัน้ 
4. ท าความเพียรเพ่ือลกั คือลงมือขโมยนัน่เอง 
5. ได้วตัถนุัน้มาด้วยความเพียรนัน้ 

 
ศีลข้อนีไ้มไ่ด้จ ากดัอยูเ่พียงการลกัขโมยโดยตรงเทา่นัน้ การลกัขโมยโดยอ้อม การฉ้อโกง ก็จดัวา่ผิดศีล

ข้อนีเ้ชน่กนั เชน่ การท าให้เขาเสียประโยชน์ท่ีเขาพงึได้ อยา่งเชน่ เขาซือ้สินค้าจากเรา 1 กิโลกรัม แตเ่ราตกัให้
เขาเพียง 0.9 กิโลกรัม ก็หมายความวา่ เราได้ขโมยสินค้านัน้จากลกูค้ามา 0.1 กิโลกรัม นัน่เอง 
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หรือมีคนวา่จ้างให้เราท างานให้เขา 8 ชัว่โมง แตเ่ราท าให้เขาเพียง 7 ชัว่โมง ก็หมายความว่าเราขโมย
เงินจากเขาเทา่กบัคา่จ้าง 1 ชัว่โมง เป็นต้น นอกจากนี ้การเล่ียงภาษีอากรต่างๆ ท่ีเราจะต้องจา่ยให้รัฐ ก็
เป็นเหมือนการท่ีเราขโมยเงินส่วนนัน้จากรัฐเชน่กนั ท าให้รัฐขาดเงินในส่วนนัน้ไป 

 
ข้อยกเว้นส าหรับศีลข้อนี ้

การกระท าท่ีคล้ายกบัการลกัทรัพย์ แตไ่มใ่ชก่ารลกัทรัพย์ก็คือการถือวิสาสะ คือการถือเอาด้วยความ
สนิทสนม คุ้นเคยกนั 

การถือวิสาสะท่ีพระพทุธเจ้าทรงอนญุาตให้ภิกษุกระท าได้ คือการถือวิสาสะท่ีประกอบด้วยองค์ 5 คือ 
1. (เรากบัเจ้าของวตัถนุัน้เป็นผู้) เคยเห็นกันมา 
2. (เรากบัเจ้าของวตัถนุัน้เป็นผู้) เคยคบกันมา 
3. เคยบอกอนุญาตกันไว้ (ว่าให้เอาวตัถนุัน้ไปได้) 
4. (เจ้าของวตัถนุัน้) เขายังมีชีวิตอยู่ (เพราะถ้าเจ้าของทรัพย์นัน้เสียชีวิตแล้ว วตัถนุัน้ยอ่มตกเป็นของ

ทายาท เราจงึต้องไปพิจารณาถึงองค์ 5 ในการถือวิสาสะนี ้กบัทายาทนัน้ตอ่ไป) 
5. รู้ว่าเม่ือเราถือเอาวัตถุนัน้แล้ว เจ้าของวัตถุนัน้เขาจักพอใจ  

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

15 กนัยายน 2544  
 

รายละเอียดของศีล 5 (3) 
 
การผิดศีลข้อที่ 3 กาเมสมุิจฉาจาร (การประพฤตผิิดทางกาม) 
การกระท าท่ีถือวา่ผิดศีลข้อนีอ้ยา่งสมบรูณ์ จะต้องประกอบด้วยสว่นประกอบดงันี ้
 

1. บคุคลท่ีไมค่วรเก่ียวข้อง (ทางกาม) 
2. มีจิตคิดจะเสพ (กาม) ในบคุคลนัน้ คือมีเจตนาจะเสพนัน่เอง 
3. มีความพยายามเสพ คือกระท าการเสพกามกบับคุคลนัน้ 
4. มีความยินดี พอใจในการเสพกามนัน้ (ไมใ่ชถ่กูบงัคบั ขืนใจ) 
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บาปกรรมท่ีเกิดขึน้จะมากน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้กบัปัจจยัหลายอย่าง เชน่ การลว่งเกินผู้ ท่ีไมย่ินยอม
พร้อมใจด้วย ยอ่มมีโทษมากกวา่การลว่งละเมิดผู้ ท่ีมีความยินยอม หรือยินดีด้วยกนัทัง้สองฝ่าย การลว่งเกินผู้
ท่ีมีศีลธรรมมาก เช่น พระอรหนัต์ ยอ่มมีโทษมากกวา่การลว่งละเมิดผู้ไมมี่ศีลธรรม 

บคุคลท่ีไมค่วรเก่ียวข้องนัน้ พิจารณาง่ายๆ ก็คือผู้ ท่ีมีเจ้าของ หรือผู้ปกครองหวงอยู่ คือไมอ่นญุาตให้
ลว่งเกิน หรืออนญุาตโดยไมเ่ตม็ใจ ซึง่การล่วงเกินนัน้จะท าให้คนเหล่านัน้ไม่พอใจ ทัง้นีร้วมถึงผู้ ท่ีมี
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือจารีตประเพณี ห้ามเอาไว้ด้วย เชน่ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี แมชี่ 
เป็นต้น 

ซึง่นอกจากจะพิจารณาท่ีผู้ ท่ีถกูลว่งละเมิดแล้ว ยงัต้องพิจารณาท่ีผู้กระท าการล่วงละเมิดเองด้วย เชน่ 
ผู้ชายท่ีมีภรรยาอยู่ ถ้าภรรยาเขาไมอ่นญุาตให้ไปมีเพศสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ถ้าชายคนนัน้ไปเสพกามกบัใคร 

(นอกจากกบัภรรยาของเขา) ชายผู้นัน้ก็ย่อมจะผิดศีลข้อนีอ้ยา่งแนน่อน ถึงแม้วา่อีกฝ่ายจะไมใ่ชบ่คุคลท่ีไม่
ควรเก่ียวข้องก็ตาม และหญิงใดท่ีลว่งละเมิดกบัชายผู้ นี ้ผู้หญิงคนนัน้ก็ยอ่มจะเป็นผู้ ท่ีผิดศีลข้อนีด้้วยเช่นกนั 

 

หญิงที่ชายไม่ควรเก่ียวข้อง มี 20 จ าพวก คือ 
 

1. หญิงท่ีมีมารดาปกครอง 
2. หญิงท่ีมีบดิาปกครอง 
3. หญิงท่ีมีทัง้มารดาและบดิาปกครอง 
4. หญิงท่ีมีพ่ีสาวปกครอง หรือมีน้องสาวดแูลรักษาหรือหวงอยู่ 
5. หญิงท่ีมีพ่ีชายปกครอง หรือมีน้องชายดแูลรักษาหรือหวงอยู่ 
6. หญิงท่ีมีญาตปิกครอง 
7. หญิงท่ีมีตระกลูเดียวกนั หรือเชือ้ชาตเิดียวกนัเป็นผู้ปกครอง 
8. หญิงท่ีมีผู้ประพฤต ิปฏิบตัศีิลธรรมด้วยกนัเป็นผู้ปกครอง เชน่ แมชี่มีหวัหน้าชีปกครอง เป็นต้น 
9. หญิงท่ีกษัตริย์ หรือผู้ มีอ านาจได้จองตวัเอาไว้ 
10. หญิงท่ีมีคูม่ัน่ 
11. หญิงท่ีถกูผู้ อ่ืนซือ้ตวัมา 

12. หญิงท่ีสมคัรใจไปอยูก่บัชาย (คนอ่ืนแล้ว) คือหญิงท่ีมีสามีแล้ว 
13. หญิงท่ียอมเป็นภรรยาของชาย (คนอ่ืนแล้ว) โดยหวงัในทรัพย์สินเงินทอง คือหญิงท่ีมีสามีแล้วอีก

ประเภทหนึง่ (ข้อ 12 ถงึ 20 คือหญิงท่ีมีสามีแล้วประเภทต่างๆ ) 
14. หญิงท่ียอมเป็นภรรยาของชาย (คนอ่ืนแล้ว) โดยหวงัในเคร่ืองนุง่หม่ 
15. หญิงท่ีมีสามีแล้วโดยการท าพิธีแตง่งาน 
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16. หญิงท่ีเป็นภรรยาของชายคนอ่ืน โดยชายคนนัน้เป็นผู้ช่วยให้พ้นจากการแบกของขาย คือชว่ยให้พ้น
จากความยากล าบากนัน่เอง 

17. หญิงท่ีมีสามีแล้ว โดยเม่ือก่อนเป็นเชลย แล้วภายหลงัตกมาเป็นภรรยาของนายเชลยนัน้ 
18. หญิงท่ีมีสามีแล้ว โดยเม่ือก่อนเป็นลกูจ้าง แล้วภายหลงัตกมาเป็นภรรยาของนายจ้างนัน้ 
19. หญิงท่ีมีสามีแล้ว โดยเม่ือก่อนเป็นทาส แล้วภายหลงัตกมาเป็นภรรยาของนายทาสนัน้ 
20. หญิงท่ีเป็นภรรยาของชายชัว่ครัง้ชัว่คราว แล้วถกูล่วงละเมิดในขณะท่ีท าหน้าท่ีเป็นภรรยาของชายคน

อ่ืนอยู ่ เชน่ หญิงขายบริการท่ีอยูใ่นช่วงสญัญากบัชายคนหนึง่อยู่ แตก่ลบัไปมีสมัพนัธ์กบัชายอีกคน
หนึง่ เป็นต้น 

 
ทัง้หมดนีเ้ป็นการระบรุวบรวมเอาไว้ตัง้แตส่มยัโบราณ บางข้อจงึดแูปลกๆ อยูบ้่าง เพราะประเพณีท่ี

แตกตา่งกนัออกไป ท่ีแสดงเอาไว้ก็เพ่ือให้ครบถ้วนตามต ารา และเอาไว้ใช้ในการเทียบเคียงกบัยคุปัจจบุนั 
ส าหรับผู้ท่ีไม่เข้าข่ายต้องห้ามก็เชน่ ชายหญิงท่ีเป็นสามีภรรยากนั หญิงขายบริการท่ีบดิา มารดา 

และผู้ปกครองทัง้หลายยินยอมพร้อมใจให้ท าอาชีพนัน้ ทัง้นีต้้องไมอ่ยู่ในชว่งสญัญากบัคนอ่ืนด้วย หญิงท่ีไมมี่

ผู้ใดปกครองดแูลและไมมี่เจ้าของหวงอยู่ (คือหญิงท่ีมีอิสระในตวัเองอยา่งแท้จริง) หญิงท่ีได้รับความยินยอม
จากใจจริงของผู้ปกครองและผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ (เชน่ บิดา มารดา ส าหรับหญิงท่ีมีสามีแล้วต้องได้รับอนญุาตจาก
สามีก่อน) โดยทุกกรณีถ้าฝ่ายชายมีภรรยาแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากภรรยาก่อนด้วย 

โดยสรุปก็คือ จะต้องไมท่ าให้ใคร (ผู้ ท่ีมีสิทธ์ิโดยชอบธรรมในตวัหญิงและชายนัน้) ไมพ่อใจ หรือรู้สกึ
เจ็บช า้น า้ใจ 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

7 ตลุาคม 2544  
 

รายละเอียดของศีล 5 (4) 
 
การผิดศีลข้อที่ 4 มสุาวาท (การพดูปด พดูเท็จ โกหก หลอกลวง) 
การกระท าท่ีถือวา่ผิดศีลข้อนีอ้ยา่งสมบรูณ์ จะต้องประกอบด้วยสว่นประกอบดงันี ้
 

1. เร่ืองราวนัน้ไมเ่ป็นความจริง 
2. มีจิตคิดจะมสุา คือมีเจตนาท่ีจะโกหก หลอกลวง 
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3. พยายามด้วยกาย หรือด้วยวาจา หรือวิธีการใดๆ เพ่ือจะให้ผู้ อ่ืนเช่ือตามเร่ืองราวนัน้ คือด าเนินการ
โกหก หลอกลวงนัน่เอง 

4. ผู้ อ่ืนเช่ือตามเร่ืองราวนัน้  
 
ข้อแตกต่างระหวา่งมสุาวาท ปิสณุวาจา (พดูสอ่เสียด) ผรุสวาจา (พดูค าหยาบ) สมัผปัปลาปะ (พดูเพ้อเจ้อ) 
 

o มุสาวาท คือการพดู หรือการกระท าใดๆ โดยมีเจตนาให้ผู้ อ่ืนเช่ือในสิ่งท่ีไมเ่ป็นความจริง โดยหวงั
จะให้เขาได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือเสียประโยชน์อันพงึมีพงึได้ จากความเช่ือนัน้ 

o ปิสุณวาจา (พดูสอ่เสียด) คือการพดู หรือการกระท าใดๆ ในสิ่งท่ีเป็นความจริง หรือไมเ่ป็นความ
จริงก็ตาม โดยมีเจตนาจะยุยงให้เขาแตกแยกกัน ไมส่ามคัคีกนั 

o ผรุสวาจา (พดูค าหยาบ) คือการพดู หรือการกระท าใดๆ ในสิ่งท่ีเป็นความจริง หรือไมเ่ป็นความ
จริงก็ตาม ด้วยค าท่ีสภุาพ หรือไมส่ภุาพก็ตาม โดยมีเจตนาจะให้เขาเจ็บใจ ไม่สบายใจ หรือ
ร้อนใจ (ไมไ่ด้มีเจตนาให้เขาเช่ือตามนัน้เป็นหลกัใหญ่) เชน่ การดา่วา่เขาเป็นสตัว์บางชนิด เป็น
ต้น โดยรู้อยูแ่ล้วว่าเขาจะไมเ่ช่ือ แตจ่ะต้องเจ็บใจ หรือการพดูถึงปมด้อยของเขาท่ีเป็นจริง การ
ประชดประชนัด้วยค าท่ีสภุาพ ฯลฯ 

o สัมผัปปลาปะ (พดูเพ้อเจ้อ) คือการพดู หรือการกระท าใดๆ ในสิ่งท่ีเป็นความจริง หรือไมเ่ป็น
ความจริงก็ตาม โดยเจตนาเพียงเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไร้สาระ ไมมี่ใครได้ประโยชน์
จากการพดู หรือการกระท านัน้ 

 
>>>>> ส าหรับมุสาวาทนัน้ เป็นทัง้การผิดศีล 5 และเป็นอกศุลกรรม คือเป็นวจีทจุริต ในอกศุลกรรมบถ 10 
>>>>> สว่นปิสุณวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปะ นัน้ไมถื่อเป็นการผิดศีล 5 แตเ่ป็นอกศุลกรรม คือเป็น
วจีทจุริต ในอกศุลกรรมบถ 10 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

24 ตลุาคม 2544  
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รายละเอียดของศีล 5 (5) 
 
การผิดศีลข้อที่ 5 สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐาน (การเสพสรุา เมรัย และของมนึเมาทัง้หลายอนัท าให้ประมาท 
หรือขาดสติ) 
แยกรายละเอียดได้ดงันีคื้อ 
 

1. สุรา คือ น า้เมาท่ีกลัน่แล้ว ได้แก่ เหล้าชนิดตา่งๆ นัน่เอง 
2. เมรัย คือ น า้เมาท่ีไมไ่ด้กลัน่, น า้เมาท่ีเกิดจากการหมกัหรือแช ่เชน่ ไวน์ชนิดตา่งๆ 
3. มัชชะ คือ สิ่งท่ีเสพแล้วท าให้มนึเมา หรือขาดสตทิัง้หลาย เชน่ บหุร่ี ยาเสพติดทกุชนิด รวมทัง้เหล้า 

เบียร์ และสรุา เมรัยทกุชนิดด้วย 
 

การผิดศีลข้อท่ี 5 นี ้ จดัวา่เป็นอันตรายมาก เพราะท าให้ขาดสต ิ เม่ือขาดสตแิล้วการท าผิดทุก

ชนิดก็จะตามมาได้โดยง่าย นอกจากนีย้งัจะท าให้ต้องเสียทรัพย์ไปโดยไมจ่ าเป็น ทัง้ยงัเส่ียงตอ่อบุตัเิหตุ
เภทภยัทัง้หลาย ความทะเลาะเบาะแว้ง ท าให้ครอบครัวขาดความอบอุน่ หรืออาจถึงขัน้ท าให้ครอบครัว
แตกแยกเลยก็ได้ และยงัเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ท าให้ขาดการพกัผอ่น ซึง่อาจสง่ผลไปถึงหน้าท่ีการงานอีก
ด้วย 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

24 ตลุาคม 2544  
 

ข้อเตือนใจนักบวช 
 

อภณิหปัจจเวกขณธรรมสูตร (พระไตรปิฎก องัคตุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต) 
ธรรมท่ีบรรพชิตพงึพิจารณาเนืองๆ 10 ประการ 
 

1. เราเป็นผู้ มีเพศตา่งจากคฤหสัถ์ 
2. การเลีย้งชีพของเราเน่ืองด้วยผู้ อ่ืน 
3. อากปักิริยาอยา่งอ่ืน อนัเราควรท ามีอยู่ 
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4. เรายอ่มตเิตียนตนเองได้โดยศีล หรือไม่ 
5. เพ่ือนพรหมจรรย์ทัง้หลายผู้ เป็นวิญญชูนพิจารณาแล้ว ตเิตียนเราได้โดยศีล หรือไม ่
6. เราจะต้องพรากจากของรักของชอบใจทัง้สิน้ 

7. เราเป็นผู้ มีกรรมเป็นของๆ ตน ...... เราจกัต้องเป็นผู้ รับผลของกรรมนัน้ 
8. วนัคืนล่วงไปๆ บดันี ้เราท าอะไรอยู่ 
9. เรายอ่มยินดีในเรือนวา่งเปล่า หรือไม่ 
10. ญาณทสัสนะวิเศษ อนัสามารถก าจดักิเลส เป็นอริยะ คืออตุตริมนสุสธรรมอนัเราได้บรรลแุล้ว มีอยู่

หรือหนอ. 
 

นิรยวรรค ที่ 22 (พระไตรปิฎก ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท) 
 
@ ก้อนเหล็กอนัร้อนประหนึง่เปลวไฟ ภิกษุบริโภคยงัดีกวา่ 

ภิกษุผู้ทศีุล ไมส่ ารวม บริโภคก้อนข้าวของชาวแวน่แคว้นจะประเสริฐอะไร. 
 
@ หญ้าคาท่ีบคุคลจบัไมดี่ ยอ่มบาดมือนัน่เอง ฉนัใด 
คณุเคร่ืองเป็นสมณะท่ีบคุคลลบูคล าไม่ดี 

(หมายถึงนกับวชท่ีประพฤติตนไมเ่หมาะสม - ธมัมโชต)ิ 
ยอ่มคร่าเขาไปนรก ฉนันัน้. 
 

นีตเถรคาถา (พระไตรปิฎก ขทุทกนิกาย เถรคาถา) 
 
@ คนโง่เขลา มวัแตน่อนหลบัตลอดทัง้คืน 
และคลกุคลีอยูใ่นหมูช่น ตลอดวนัยงัค ่า 

เม่ือไรจกัท าท่ีสดุแหง่ทกุข์ (พระนิพพาน - ธมัมโชต)ิ ได้เลา่. 
 

ยโสชเถรคาถา (พระไตรปิฎก ขทุทกนิกาย เถรคาถา) 
 
ภิกษุอยูรู่ปเดียวย่อมเป็นเหมือนพรหม 

อยูส่องรูปเหมือนเทวดา 
อยูส่ามรูปเหมือนชาวบ้าน 
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อยูด้่วยกนัมากกวา่นัน้ ยอ่มมีความโกลาหลมากขึน้..... 
 
อรรถกถา ที่ 3 (ธมัมฏัฐวรรค ท่ี 19 ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท) 
 

@ ภิกษุทัง้หลาย เราไมเ่รียกผู้ เรียนมากหรือพดูมาก วา่"เป็นผู้ทรงธรรม" 
สว่นผู้ใด เรียนคาถาแม้คาถาเดียว แล้วแทงตลอดสจัจะทัง้หลาย (บรรลมุรรคผล - ธมัมโชติ) 
ผู้นัน้ช่ือวา่ผู้ทรงธรรม. 
 

บัณฑติวรรค ที่ 6 (พระไตรปิฎก ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท)  
 
@ บคุคลพงึเห็นผู้ มีปัญญาใด ซึง่เป็นผู้กลา่วนิคคหะชีโ้ทษ 

วา่เป็นเหมือนผู้บอกขมุทรัพย์ให้ พงึคบผู้ มีปัญญาเชน่นัน้ ซึง่เป็นบณัฑิต 

เพราะวา่เม่ือคบทา่นผู้ เชน่นัน้ มีแตค่ณุอย่างประเสริฐ ไมมี่โทษท่ีลามก. 
 

อรรถกถาที่ 8 (มลวรรค ท่ี 20 ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท) 
 
@ ความเพียรเคร่ืองเผากิเลสควรท าในวนันี ้ทีเดียว 
ใครพงึรู้วา่ความตายจะมีในวนัพรุ่งนี ้
เพราะวา่ความผดัเพีย้นด้วยความตาย ซึง่มีเสนาใหญ่นัน้ ไมมี่เลย 
มนีุผู้สงบยอ่มเรียกบคุคลผู้ มีปกติอยู่อยา่งนัน้ 
มีความเพียร ไมเ่กียจคร้าน ตลอดกลางวนัและกลางคืน 

นัน้แล วา่ผู้ มีราตรีเดียวเจริญ. 

 
สัพพกามเถรคาถา (พระไตรปิฎก ขทุทกนิกาย เถรคาถา) 
 

@ เบญจกามคณุอนันา่ร่ืนรมย์ใจเหลา่นี ้คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ 
ท่ีมีปรากฏอยูใ่นรูปร่างหญิง ยอ่มลอ่ลวงปถุชุนให้ล าบาก 
เหมือนพรานเนือ้แอบดกัเนือ้ด้วยเคร่ืองดกั 
พรานเบด็จบัปลาด้วยเบ็ด 

บคุคลจบัวานรด้วยตงั ฉะนัน้. 
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ตัณหาวรรค ที่ 24 (พระไตรปิฎก ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท)  
 
@ ตณัหาดจุเถายา่นทราย ยอ่มเจริญแก่คนผู้ มีปกติประมาท 
เขายอ่มเร่ร่อนไปสูภ่พน้อยภพใหญ่ ดงัวานรปรารถนาผลไม้ เร่ร่อนไปในป่า ฉะนัน้. 
 

@ หมูส่ตัว์อนัตณัหาผู้ท าความดิน้รนล้อมไว้แล้ว 
ยอ่มกระเสือกกระสน เหมือนกระตา่ยท่ีนายพรานดกัได้แล้ว ฉะนัน้. 
 
สุขวรรค ที่ 15 (พระไตรปิฎก ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท)  
 

@ ไฟเสมอด้วยราคะไมมี่ โทษเสมอด้วยโทสะย่อมไมมี่ 
ทกุข์ทัง้หลายเสมอด้วยขนัธ์ยอ่มไมมี่ สขุอ่ืนจากความสงบยอ่มไมมี่. 
 
อรรถกถาที่ 8 (นาควรรค ท่ี 23 ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท) 
 
@ บรรพต พงึเป็นของล้วนด้วยทองค าท่ีสกุปลัง่ 
แม้ความท่ีบรรพตนัน้ (ทวีขึน้) เป็นสองเทา่ 
ก็ยงัไมเ่พียงพอแก่ (ความต้องการของ) บคุคล (เพียง) คนหนึง่ 
บคุคลทราบดงันีแ้ล้ว พงึประพฤตแิตพ่อสม. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

17 พฤศจิกายน 2544  
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วธีิพจิารณาศีลอย่างง่าย 

พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ 2 ทีฆนิกาย 
มหาวรรค สกักปัญหสตูร 

 

[๒๕๘] ท้าวสกักะจอมเทพทรงช่ืนชม อนโุมทนาภาษิตของพระผู้ มีพระภาค ในปัญหาพยากรณ์ข้อนี ้
ดงันีแ้ล้ว จงึได้ทลูถามปัญหากะพระผู้ มีพระภาคยิ่งขึน้ไปวา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้นิรทกุข์ ก็ภิกษุปฏิบตัอิยา่งไร จงึ

จะช่ือวา่ปฏิบตัแิล้วเพ่ือความส ารวมในปาตโิมกข์ ฯ (ปาตโิมกข์คือศีลส าหรับภิกษุ แตก็่สามารถพิจารณา
เทียบเคียงกบัศีลส าหรับคนทัว่ไป ได้ในท านองเดียวกนั - ธมัมโชติ) 

(พระพทุธเจ้าตรัสตอบวา่) ดกูรจอมเทพ อาตมภาพกล่าวกายสมาจาร (ความประพฤตทิางกาย - 
ธมัมโชติ) โดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมค่วรเสพก็มี วจีสมาจาร (ความประพฤตทิางวาจา - ธมัม

โชติ) ก็แยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมค่วรเสพก็มี และการแสวงหาก็แยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมค่วร
เสพก็มี ฯ 

ดกูรจอมเทพ อาตมภาพกลา่วกายสมาจารโดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมค่วรเสพก็มี ก็ท่ี
กลา่วถึงกายสมาจารดงันี ้กลา่วเพราะอาศยัอะไร ในกายสมาจารทัง้ ๒ นัน้ บคุคลพึงทราบกายสมาจารอนัใด
วา่ เม่ือเราเสพกายสมาจารนี ้อกศุลธรรมเจริญขึน้ กศุลธรรมเส่ือม กายสมาจารเห็นปานนีไ้มค่วรเสพ 

บคุคลพงึทราบกายสมาจารอนัใดวา่ เม่ือเราเสพกายสมาจารนี ้ อกศุลธรรมเส่ือม กศุลธรรมเจริญขึน้ 
กายสมาจารเห็นปานนีค้วรเสพ 

ดกูรจอมเทพ อาตมภาพกล่าวกายสมาจารโดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมค่วรเสพก็มี ฉะนีแ้ล 
ท่ีกลา่วถึงกายสมาจารดงันี ้กลา่วเพราะอาศยัข้อนี ้ฯ 

ดกูรจอมเทพ อาตมภาพกล่าววจีสมาจารโดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมค่วรเสพก็มี ก็ท่ี
กลา่วถึงวจีสมาจารดงันี ้ กล่าวเพราะอาศยัอะไร ในวจีสมาจารทัง้ ๒ นัน้ บคุคลพงึทราบวจีสมาจารอนัใดว่า 
เม่ือเราเสพวจีสมาจารนี ้อกศุลธรรมเจริญขึน้ กศุลธรรมเส่ือม วจีสมาจารเห็นปานนีไ้มค่วรเสพ 

บคุคลพงึทราบวจีสมาจารอนัใดวา่ เม่ือเราเสพวจีสมาจารนี ้ อกศุลธรรมเส่ือม กศุลธรรมเจริญขึน้ วจี
สมาจารเห็นปานนีค้วรเสพ 

ดกูรจอมเทพ อาตมภาพกลา่ววจีสมาจารโดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมค่วรเสพก็มี ฉะนีแ้ล ท่ี
กลา่วถึงวจีสมาจารดงันี ้กล่าวเพราะอาศยัข้อนี ้ฯ 

ดกูรจอมเทพ อาตมภาพกล่าวการแสวงหาโดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมค่วรเสพก็มี ก็ท่ี
กลา่วถึงการแสวงหาดงันี ้กล่าวเพราะอาศยัอะไร ในการแสวงหาทัง้ ๒ นัน้ บคุคลพงึทราบการแสวงหาอนัใดวา่ 
เม่ือเราเสพการแสวงหานี ้อกศุลธรรมเจริญขึน้ กศุลธรรมเส่ือม การแสวงหาเห็นปานนีไ้มค่วรเสพ 



ศีล  21 

 
 

บคุคลพงึทราบการแสวงหาอนัใดวา่ เม่ือเราเสพการแสวงหานี ้ อกศุลธรรมเส่ือม กศุลธรรมเจริญขึน้ 
การแสวงหาเห็นปานนีค้วรเสพ 

ดกูรจอมเทพ อาตมภาพกลา่วการแสวงหาโดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมค่วรเสพก็มี ฉะนีแ้ล ท่ี
กลา่วถึงการแสวงหาดงันี ้กลา่วเพราะอาศยัข้อนี ้ฯ 

ภิกษุผู้ปฏิบตัอิย่างนีแ้ล จงึจะช่ือวา่ปฏิบตัแิล้วเพ่ือส ารวมในปาตโิมกข์ ฯ 
 
[๒๕๙] ข้าแตพ่ระองค์ผู้นิรทกุข์ ก็ภิกษุปฏิบตัอิย่างไรจงึจะช่ือวา่ปฏิบตัแิล้วเพ่ือความส ารวมอินทรีย์ ฯ 
ดกูรจอมเทพ อาตมภาพกลา่วรูปท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยนยัน์ตาโดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมค่วร

เสพก็มี กลา่วเสียงท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยห ูโดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมค่วรเสพก็มี กลา่วกลิ่นท่ีจะพงึรู้แจ้ง
ด้วยจมกู โดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไม่ควรเสพก็มี กลา่วรสท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยลิน้ โดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ี
ควรเสพก็มี ท่ีไมค่วรเสพก็มี กล่าวโผฏฐัพพะท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยกาย โดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมค่วร
เสพก็มี กลา่วธรรมท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยใจ โดยแยกเป็น ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไม่ควรเสพก็มี ฯ 

เม่ือพระผู้ มีพระภาคตรัสอยา่งนีแ้ล้ว ท้าวสกักะจอมเทพ ได้กราบทลูพระผู้ มีพระภาคว่า ข้าแตพ่ระองค์
ผู้ เจริญ ข้าพระองค์ยอ่มทราบเนือ้ความแหง่ภาษิต ท่ีตรัสโดยยอ่นี ้ ได้โดยพิสดารอย่างนีว้า่ เม่ือบคุคลเสพรูปท่ี
จะพงึรู้แจ้งด้วยนยัน์ตา เห็นปานใด อกศุลธรรมเจริญขึน้ กศุลธรรมเส่ือม รูปท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยนยัน์ตา เห็นปาน
นี ้ไมค่วรเสพ 

เม่ือบคุคลเสพรูปท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยนยัน์ตา เห็นปานใด อกศุลธรรมเส่ือม กศุลธรรมเจริญขึน้ รูปท่ีจะ
พงึรู้แจ้งด้วยนยัน์ตาเห็นปานนีค้วรเสพ 

 
เม่ือบคุคลเสพเสียงท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยหู เห็นปานใด ... 
เม่ือบคุคลเสพกลิ่นท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยจมกู เห็นปานใด ... 
เม่ือบคุคลเสพรสท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยลิน้ เห็นปานใด ... 
เม่ือบคุคลเสพโผฏฐัพพะท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยกาย เห็นปานใด ... 
 
เม่ือบคุคลเสพธรรมท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยใจ เห็นปานใด อกศุลธรรมเจริญขึน้ กศุลธรรมเส่ือม ธรรมท่ีจะพงึ

รู้แจ้งด้วยใจ เห็นปานนีไ้มค่วรเสพ 

เม่ือบคุคลเสพธรรมท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยใจ เห็นปานใด อกศุลธรรมเส่ือม กศุลธรรมเจริญขึน้ ธรรมท่ีจะพงึ
รู้แจ้งด้วยใจเห็นปานนีค้วรเสพ 
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ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ข้าพระองค์ทราบเนือ้ความแหง่ภาษิตท่ีตรัสโดยยอ่นี ้ ได้โดยพิสดารอยา่งนี ้ ใน
ข้อนี ้ ข้าพระองค์ข้ามความสงสยัแล้ว ปราศจากถ้อยค าท่ีจะพดูวา่อยา่งไรแล้ว เพราะได้ฟังการพยากรณ์
ปัญหาของพระผู้ มีพระภาค ฯ 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

10 กมุภาพนัธ์ 2545  
 
 

การสมาทานกับการรักษาศีล 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้ถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่ท่านอ่ืนๆ 
ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

ต้องขออภยัด้วยนะครับท่ีบางข้ออาจจะโป๊ไปบ้าง แตก็่คิดวา่อาจจะมีประโยชน์กบัผู้สนใจบางทา่น 
และคดิว่าผู้ถามก็ถามอยา่งบริสทุธ์ิใจจริงๆ เลยน ามาลงไว้ด้วย 

 
ค าถาม 

Sent: Friday, February 08, 2002 12:21 AM 
Subject: Dhamma Question 
 
สวสัดีครับ 

1.) ..... 
2.) ..... 
3.) การบ าบดัความใคร่ด้วยตวัเอง ถือวา่ผิดศีล 5 หรือไมค่รับ 
4.) การสมาทานศีล กบัการระวงัตวัไมใ่ห้ผิดศีล มีคา่เทา่กนัหรือไมค่รับ 

 
ขอบพระคณุมากครับ 

 
ตอบ 

สวสัดีครับ ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชติ 
1.) ..... 
2.) ..... 



ศีล  23 

 
 

3.) ไมผ่ิดศีล 5 แตผ่ิดศีล 8 ครับ 
4.) การสมาทานศีลเป็นเจตนาในขัน้ต้น สว่นการระวงัตวัไมใ่ห้ผิดศีลเป็นเจตนาในขัน้ปลาย ถ้า

สมาทานโดยไมไ่ด้คดิว่าจะรักษาจริงๆ เพียงแคท่ าตามธรรมเนียมก็ไมไ่ด้ประโยชน์อะไร แตถ้่าตัง้ใจ
จริงก็ได้ประโยชน์ อยา่งน้อยจิตก็ผ่องใสขึน้มาในช่วงนัน้ แตจ่ะได้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีแท้จริงก็ใน
ขณะท่ีมีการระวงัตวัไมใ่ห้ผิดศีลนัน่เองครับ ซึง่เป็นสว่นท่ีส าคญักวา่ 

ความจริงเพียงแคต่ัง้ใจวา่จะระวงัตวัไมใ่ห้ผิดศีล ก็ถือได้ว่าเป็นการสมาทานศีลแล้วครับ ถ้า

ตัง้ใจจริงก็ดีกวา่ไปสมาทานจากพระด้วยซ า้ไป (กรณีท่ีสมาทานกนัพอเป็นพิธีเทา่นัน้) 
ในสมยัพทุธกาลนัน้ แม้แตก่ารสมาทานศีล 8 ก็เพียงแคบ้่วนปาก (คงเพ่ือไมใ่ห้มีเศษ

อาหารติดค้างอยูใ่นปาก จะได้ไมเ่ป็นวิกาลโภชนา หรืออาจเพ่ือให้ปากสะอาดเพ่ือให้เกียรตแิก่ศีล) 

แล้วก็ตัง้ใจอธิษฐานเอาเองท่ีบ้านก็เป็นอนัเสร็จพิธีแล้ว ไมต้่องไปวดัให้ยุง่ยากเหมือนสมยันี ้ (เขา
รักษาศีล 8 กนัเองท่ีบ้าน) 

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
 

ธมัมโชติ 

17 กมุภาพนัธ์ 2545 
 
 

อนิทรียสังวร 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฏก เลม่ ๑ ทีฆนิกาย 

สีลขนัธวรรค สามญัญผลสตูร 
 

(ความจริงอินทรียสงัวรนีจ้ดัเป็นขัน้ท่ีสงูกวา่ศีลอีก 1 ขัน้ หรือจะกลา่ววา่เป็นศีลในระดบัจิตใจ หรือ
เป็นศีลขัน้สงูก็วา่ได้ อินทรียสงัวรนีเ้ป็นเร่ืองหนึง่ท่ีพระพทุธเจ้าทรงเน้นเป็นอยา่งมาก - ธมัมโชต)ิ 
 
อินทรียสังวร 

[๑๒๒] ดกูรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุช่ือวา่เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทัง้หลาย? 

(พระพทุธเจ้าตรัสโปรดพระเจ้าอชาตศตัรูเวเทหีบตุร พระโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร - ธมัมโชติ) 
ดกูรมหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินยันี ้เห็นรูปด้วยจกัษุแล้ว ไมถื่อนิมิต ไมถื่ออนพุยญัชนะ (คือไมย่ินดียิน

ร้าย ไมฝั่กใฝ่ผกูพนั คือเห็นก็สกัวา่เห็น ไมถ่กูกิเลสครอบง า - ธมัมโชติ) เธอยอ่มปฏิบตัเิพ่ือส ารวมจกัขนุทรีย์ 
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(สิ่งท่ีเป็นใหญ่ในการมองเห็น คือตานัน่เอง - ธมัมโชติ) ท่ีเม่ือไมส่ ารวมแล้ว จะเป็นเหตใุห้อกศุลธรรมอนั
ลามก คืออภิชฌา (ความเพง่เล็งอยากได้ - ธมัมโชต)ิ และโทมนสั (ความเสียใจ, ความเป็นทกุข์ใจ - ธมัม
โชติ) ครอบง านัน้ ช่ือวา่รักษาจกัขนุทรีย์ ช่ือวา่ถึงความส ารวมในจกัขนุทรีย์ 

ภิกษุฟังเสียงด้วยโสต ... 
ดมกลิ่นด้วยฆานะ ... 

ลิม้รสด้วยชิวหา ... 
ถกูต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... 
รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไมถื่อนิมิต ไมถื่ออนพุยญัชนะ เธอย่อมปฏิบตัเิพ่ือส ารวมมนินทรีย์ (สิ่งท่ี

เป็นใหญ่ในการคดิ คือใจหรือจิตนัน่เอง - ธมัมโชต)ิ ท่ีเม่ือไมส่ ารวมแล้ว จะเป็นเหตใุห้อกศุลธรรมอนัลามก 
คืออภิชฌาและโทมนสัครอบง านัน้ ช่ือว่ารักษามนินทรีย์ ช่ือวา่ถึงความส ารวมในมนินทรีย์ 

ภิกษุประกอบด้วยอินทรีย์สงัวรอนัเป็นอริยะเชน่นี ้ยอ่มได้เสวยสขุอนัไมร่ะคนด้วยกิเลสในภายใน 

ดกูรมหาบพิตร ด้วยประการดงักลา่วมานีแ้ล ภิกษุช่ือวา่เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทัง้หลาย. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

30 มิถนุายน 2545 
  

ศีลหน่ึง 
(รักษาศีลเพียงข้อเดียวพ้นทกุข์ได้) 
อรรถกถาธรรมบท จิตตวรรควรรณนา 

เร่ืองอกุกณัฐิตภิกษุ 

 
พระเถระแนะอุบายพ้นทุกข์แก่เศรษฐีบุตร 

ดงัได้สดบัมา เม่ือพระศาสดาประทบัอยูใ่นกรุงสาวตัถี บตุรเศรษฐีผู้หนึง่เข้าไปหาพระเถระผู้ เป็นชีต้น 

(ภิกษุท่ีคุ้นเคย ซึง่เขาเคารพนบัถือเป็นอาจารย์ เป็นท่ีปรึกษา เรียกอีกอยา่งวา่กลุปุกะ - ธมัมโชติ) ของตน 
เรียนวา่ "ทา่นผู้ เจริญ กระผมใคร่จะพ้นจากทกุข์, ขอทา่นโปรดบอกอาการส าหรับพ้นจากทกุข์แก่กระผมสกั
อยา่งหนึง่." 

พระเถระกลา่ววา่ "ดีละ ผู้ มีอาย ุถ้าเธอใคร่จะพ้นจากทกุข์ไซร้, เธอจงถวายสลากภตั (อาหารท่ีทายก
ถวายตามสลาก คือผู้ประสงค์จะท าบญุแตล่ะคนจะจบัสลาก วา่ตนจะได้ถวายอาหารแก่ภิกษุรูปใด - ธมัม
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โชติ) ถวายปักขิกภตั (ภตัท่ีทายกถวายในวนัปักษ์ คือทกุ 15 วนั - ธมัมโชติ) ถวายวสัสาวาสิกภตั (ภตัท่ี
ทายกถวายแก่ภิกษุผู้จ าพรรษา) ถวายปัจจยัทัง้หลายมีจีวรเป็นต้น, แบง่ทรัพย์สมบตัขิองตนให้เป็น ๓ ส่วน 
ประกอบการงานด้วยทรัพย์ส่วน ๑ เลีย้งบตุรและภรรยาด้วยทรัพย์สว่น ๑ ถวายทรัพย์สว่น ๑ ไว้ใน

พระพทุธศาสนา." 
เขารับวา่ "ดีละ ขอรับ" แล้วท ากิจทกุอย่าง ตามล าดบัแหง่กิจท่ีพระเถระบอก แล้วเรียนถามพระเถระ

อีกวา่ "กระผมจะท าบญุอะไรอยา่งอ่ืน ท่ียิ่งขึน้ไปกว่านีอี้กเลา่ ? ขอรับ." 
พระเถระตอบวา่ "ผู้ มีอาย ุเธอจงรับไตรสรณะ (คือยึดพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึง่ - ธมัมโชติ) (และ) ศีล 

๕." เขารับไตรสรณะและศีล ๕ แม้เหลา่นัน้แล้ว จงึเรียนถามถึงบญุกรรมท่ียิ่งขึน้ไปกวา่นัน้. 
พระเถระก็แนะวา่ "ถ้ากระนัน้ เธอจงรับศีล ๑๐." เขากลา่ววา่ "ดีละ ขอรับ" แล้วก็รับ (ศีล ๑๐). 

เพราะเหตท่ีุเขาท าบญุกรรมอยา่งนัน้โดยล าดบั เขาจงึมีนามวา่ อนุปุพพเศรษฐีบุตร. 
เขาเรียนถามอีกว่า "บญุอนักระผมพงึท า แม้ยิ่งขึน้ไปกว่านี ้ยงัมีอยู่หรือ ? ขอรับ" เม่ือพระเถระกลา่ว

วา่ "ถ้ากระนัน้เธอจงบวช," จงึออกบวชแล้ว. 
ภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรมรูปหนึง่ได้เป็นอาจารย์ของเธอ, ภิกษุผู้ทรงพระวินยัรูปหนึง่เป็นพระอปัุชฌาย์, 

ในเวลาท่ีภิกษุนัน้ได้อปุสมบทแล้วมาสูส่ านกัของ (อาจารย์ของ) ตน อาจารย์กล่าวปัญหาในพระอภิธรรมวา่ 
"ช่ือวา่ในพระพทุธศาสนา ภิกษุท ากิจนีจ้งึควร, ท ากิจนีไ้มค่วร." 

ฝ่ายพระอปัุชฌาย์ก็กลา่วปัญหาในพระวินยั ในเวลาท่ีภิกษุนัน้มาสูส่ านกัของตนวา่ "ช่ือวา่ใน
พระพทุธศาสนา ภิกษุท าสิ่งนีค้วร, ท าสิ่งนีไ้มค่วร; สิ่งนีเ้หมาะ สิ่งนีไ้มเ่หมาะ." 
 
อยากสึกจนซูบผอม 

ทา่นคิดวา่ "โอ ! กรรมนีห้นกั; เราใคร่จะพ้นจากทกุข์จงึบวช, แตใ่นพระพทุธศาสนานี ้ สถานเป็นท่ี
เหยียดมือของเราไมป่รากฏ, (คือมีข้อห้ามและข้อปฏิบตัิมากมายเตม็ไปหมด จนแทบท าอะไรตามความพอใจ

ไมไ่ด้เลย - ธมัมโชต)ิ เราด ารงอยูใ่นเรือนก็อาจพ้นจากทกุข์ในวฏัฏะได้ เราควรเป็นคฤหสัถ์ (ดีกว่า)." 
ตัง้แตน่ัน้ ท่านกระสนั (จะสกึ) หมดยินดี (ในพรหมจรรย์) ไมท่ าการสาธยายในอาการ ๓๒, (การ

พิจารณาสว่นประกอบตา่งๆ ของร่างกาย 32 อยา่ง เพ่ือคลายความยดึมัน่ - ธมัมโชติ) ไมเ่รียนอเุทศ (หวัข้อ
ธรรม บางครัง้หมายถึงปาฏิโมกข์ คือศีล 227 ข้อ - ธมัมโชติ) ผอม ซูบซีด มีตวัสะพร่ังไปด้วยเส้นเอ็น ถกู
ความเกียจคร้านครอบง า เกล่ือนกลน่แล้วด้วยหิดเป่ือย. 

ล าดบันัน้ พวกภิกษุหนุม่และสามเณรถามทา่นวา่ "ผู้ มีอาย ุท าไม ? ทา่นจงึยืนแฉะอยูใ่นท่ียืนแล้ว นัง่
แฉะในท่ีนัง่แล้ว ถกูโรคผอมเหลืองครอบง า ผอม ซูบซีด มีตวัสะพร่ังด้วยเส้นเอ็น ถกูความ เกียจคร้านครอบง า 

เกล่ือนกล่นแล้วด้วยหิดเป่ือย, ทา่นท ากรรมอะไรเลา่ ?" 
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ภิกษุ. (นัน้ตอบวา่) ผู้ มีอาย ุผมเป็นผู้กระสนั. 
ภิกษุหนุม่และสามเณร. (ถามวา่) เพราะเหตไุร ? 

ภิกษุนัน้บอกพฤตกิารณ์นัน้แล้ว, ภิกษุหนุม่และสามเณรเหลา่นัน้บอกแก่พระอาจารย์และพระ
อปัุชฌาย์ของทา่นแล้ว. พระอาจารย์และพระอปัุชฌาย์ได้พากนัไปยงัส านกัพระศาสดา. 
 
รักษาจิตอย่างเดียวอาจพ้นทุกข์ได้ 

(ค าวา่อาจ ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายวา่ 1. กล้า, 

ห้าวหาญ 2. มีคณุสมบตัเิหมาะแก่การจดัสิ่งใดสิ่งหนึง่ 3. ค าชว่ยกริยาบอกการคาดคะเน ในท่ีนีน้า่จะเป็น
ความหมายท่ี 2. มากกว่าความหมายอ่ืน - ธมัมโชต)ิ 

พระศาสดาตรัสถามวา่ "ภิกษุทัง้หลาย พวกเธอมาท าไมกนั ?" 

อาจารย์และอปัุชฌาย์. (ทลูวา่) ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ภิกษุรูปนีก้ระสนัในศาสนาของพระองค์. 
พระศาสดา. ได้ยินวา่ อยา่งนัน้หรือ ? ภิกษุ. 

ภิกษุ. อย่างนัน้ พระเจ้าข้า. 

พระศาสดา. เพราะเหตไุร ? 

ภิกษุ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ (เพราะ) ข้าพระองค์ใคร่จะพ้นจากทกุข์จงึได้บวช, พระอาจารย์ของข้า
พระองค์นัน้กล่าวอภิธรรมกถา, พระอปัุชฌาย์กลา่ววินยักถา. ข้าพระองค์นัน้ได้ท าความตกลงใจวา่ 'ใน
พระพทุธศาสนานี ้ สถานเป็นท่ีเหยียดมือของเราไมมี่เลย, เราเป็นคฤหสัถ์ก็อาจพ้นจากทกุข์ได้, เราจกัเป็น
คฤหสัถ์' ดงันี ้พระเจ้าข้า. 

พระศาสดา. ภิกษุ ถ้าเธอจักสามารถรักษาได้เพียงสิ่งเดียวเท่านัน้, กิจคือการรักษาสิ่ง

ทัง้หลายท่ีเหลือ ย่อมไม่มี. 

ภิกษุ. อะไร ? พระเจ้าข้า. 

พระศาสดา. เธอจกัอาจรักษาเฉพาะจิตของเธอ ได้ไหม ? 

ภิกษุ. อาจรักษาได้ พระเจ้าข้า. 
พระศาสดาประทานพระโอวาทนีว้า่ " ถ้ากระนัน้ เธอจงรักษาเฉพาะจิตของตนไว้, เธออาจพ้น

จากทุกข์ได้" ดงันีเ้เล้ว จงึตรัสพระคาถานี ้
 
 

สุทุททฺส  สุนิปุณ  ยตถฺ กามนิปาตนิ  
จิตตฺ  รกฺเขถ เมธาวี จิตตฺ  คุตตฺ  สุขาวห . 
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"ผู้มีปัญญา พงึรักษาจิต ท่ีเหน็ได้แสนยาก 

ละเอียดยิ่งนัก มันตกไปในอารมณ์ตามความใคร่, 
(เพราะว่า) จิตที่คุ้มครองไว้ได้ เป็นเหตุน าสุขมาให้." 

 
(ในท่ีสดุภิกษุรูปนีก็้บรรลเุป็นโสดาบนั ส าหรับมรรคผลขัน้สงูกวา่นีไ้มไ่ด้กลา่วถึงเอาไว้ในเร่ืองนี ้- ธมัมโชต)ิ 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

20 กรกฎาคม 2545 
 

ศีล 227 กับคฤหัสถ์ 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้ถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่ท่านอ่ืนๆ 
ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

เรียน webmaster 

การให้ชาวบ้านเรียนรู้ถึงศีลของพระ (๒๒๗) โดยไมล่ึกซึง้ท าให้ชาวบ้านเพง่โทษพระ อยากทราบ
ความเห็นของทา่นทัง้ด้านดีและด้านเสีย เพ่ือจะได้ตอบค าถามเม่ือมีผู้วิจารณ์การท าตวัของพระ (ขออภยัถ้าใช้
สรรพนามพระไมถ่กูต้อง) 

ขอบคณุและอนโุมทนาท่ีได้รักษาเว็บนีใ้ห้มีคณุคา่ตลอดมา 
 

เขียนเม่ือวนัท่ี: 6 กรกฎาคม 2545 เวลา: 21:57 

 
ตอบ 
 

เรียน คณุ ..... 

ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
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ขอแสดงความเห็นดงันีค้รับ 
 

ข้อดี 
1.) ท าให้พระระวงัตวัมากขึน้ เพราะคนทัว่ไปรู้วา่อะไรถกูอะไรผิด อะไรควรอะไรไมค่วร ซึ่งก็จะเป็นผลดี

ทัง้ตอ่ตวัทา่นเอง (ท าให้ศีลบริสทุธ์ิขึน้) และตอ่ศาสนา 
2.) คนทัว่ไปจะได้ปฏิบตัติอ่พระได้ถกูต้อง เหมาะสมยิ่งขึน้ จะได้ไมถ่วายสิ่งท่ีไมเ่หมาะสมให้พระ 

รวมทัง้ไมว่างตวัอยา่งไมเ่หมาะสมด้วย ซึง่ก็จะท าให้สิ่งยัว่กิเลสของพระลดน้อยลงไป ก็จะท าให้
พระรักษาศีลได้ง่ายขึน้ด้วย 

3.) ถ้าเป็นคนท่ีรู้จักแยกแยะ เม่ือเห็นพระท าผิดศีล ก็จะได้รู้วา่สิ่งนัน้เป็นสิ่งท่ีพระพทุธเจ้าทรงตเิตียน 
ไมท่รงสรรเสริญ เพราะฉะนัน้ ถ้าจะต าหนิ ก็ควรจะแยกแยะได้วา่พระรูปนัน้นา่ต าหนิ ไมใ่ชไ่ปต าหนิ
ศาสนา เพราะสิ่งท่ีพระพทุธเจ้าบญัญตัเิอาไว้นัน้ ล้วนเป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้ปฏิบตัไิด้ประโยชน์ และนา่
เล่ือมใสทัง้สิน้ 

4.) เม่ือมีคนคอยสอดสอ่งกนัมากขึน้ ภิกษุท่ีท าตวัไมดี่ก็จะอยูไ่มไ่ด้ไปเอง เพราะขาดคนสนบัสนนุ

เกือ้กลู (ถ้าคนสว่นใหญ่รู้จกัแยกแยะตามข้อ 3.) 
5.) คนท่ีมีศรัทธาคดิจะบวชจะได้เตรียมตวัเตรียมใจเอาไว้ก่อน เม่ือบวชแล้วจะได้ปรับตวัได้ง่ายขึน้ 

และมีโอกาสผิดพลาดน้อยลง 
6.) คนท่ีพิจารณาตนเองแล้ว คดิว่าไมส่ามารถท าตวัให้เหมาะสมได้ ก็จะได้ไมเ่ข้ามาบวชแล้วท าให้

ศาสนามวัหมอง 
 

ข้อเสีย  
1.) ในสมยัพทุธกาลมีกรณีเกิดขึน้ คือมีชายคนหนึง่ก าลงัจะบวช แล้วพระบอกอนศุาสน์ 8 ก่อนบวช 

(คือ นิสสยั 4 และ อกรณียกิจ 4, นิสสยั คือ ปัจจยัเคร่ืองอาศยัของบรรพชิต มี 4 อยา่ง ได้แก่ 1. 

การบณิฑบาตเลีย้งชีพ 2. นุง่หม่ผ้าบงัสกุลุ 3. อยู่โคนไม้ 4. ฉนัยาดองด้วยน า้มตูรเนา่ (น า้

ปัสสาวะ) เป็นยารักษาโรค - ปัจจบุนัยารักษาโรคหาได้ง่าย จงึไมจ่ าเป็นต้องฉนัน า้มตูรเนา่แล้ว 
อกรณียกิจ คือ กิจท่ีไมค่วรท า มี 4 อยา่งได้แก่ 1. เสพเมถนุ 2. ลกัขโมย 3. ฆา่สตัว์ 4. พดู
อวดคณุวิเศษท่ีไมมี่ในตน) 

พอชายคนนัน้ได้ฟังแล้ว เลยเปล่ียนใจไมบ่วช และกลา่ววา่ถ้าบวชแล้วจงึได้ฟังเร่ืองนีก็้คง
จะพยายามปฏิบตัติาม แตน่ี่ยงัไมไ่ด้บวชก็ขอเปล่ียนใจดีกวา่ 
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พระพทุธเจ้าก็เลยทรงห้ามให้อนศุาสน์ก่อนบวช เร่ืองนีก็้คงเป็นตวัอยา่งได้วา่ ส าหรับคนท่ี
ศรัทธาไมแ่นว่แนน่ัน้ เม่ือรู้ระเบียบวินยัตา่งๆ มากเกินไป ก็อาจท้อ และไมอ่ยากบวช ทัง้ๆ ท่ีถ้าเขา
ได้บวช ได้ศกึษาศาสนาอยา่งจริงจงั เขาก็อาจจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยก็ได้ 

2.) มีภิกษุอยูไ่มน้่อยท่ีรักษาศีลได้อย่างกระท่อนกระแท่น เม่ือคนท่ีรู้เร่ืองศีลมาก แต่ไม่รู้จักแยกแยะ
ให้ดีไปพบเห็นภิกษุเหลา่นัน้เข้า ก็อาจพลอยรู้สกึเส่ือมศรัทธาตอ่ศาสนาไปทัง้หมดเลยก็ได้ ซึง่ก็จะ

เป็นผลเสียทัง้ตอ่ผู้ ท่ีเส่ือมศรัทธานัน้เอง (ท าให้ไมไ่ด้รับประโยชน์จากศาสนาอยา่งท่ีควรจะเป็น 
และอาจถึงขัน้ไปชกัจงูให้คนอ่ืนๆ เส่ือมศรัทธาไปด้วยก็ได้) และตอ่ศาสนาอีกด้วย 

3.) เป็นชอ่งทางให้ผู้ ไมป่ระสงค์ดีใช้ในการโจมตีศาสนา 
 

ความเหน็เพิ่มเตมิ 
เม่ือมีการให้ความรู้เร่ืองศีลแก่คนทัว่ไป ก็คงจะต้องพิจารณาผู้ ฟังด้วยนะครับ วา่มีลกัษณะอย่างไร 

แล้วให้ความรู้ตามความเหมาะสม เชน่ 
o ควรรู้ศีลข้อไหนบ้าง (ศีลมีหลายประเภท ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัคฤหสัถ์ และไมเ่ก่ียวข้อง ทัง้ท่ีมีผลตอ่

ตวัผู้ปฏิบตัเิอง มีผลตอ่สงฆ์ และมีผลกระทบตอ่คฤหสัถ์) 
o ควรรู้ลกึซึง้แคไ่หน 
o ควรชีแ้นะให้เขารู้จกัแยกแยะมากน้อยแคไ่หน 
o ฯลฯ  

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
 

ธมัมโชติ 

21 กรกฎาคม 2545 
 

ศีลและอกุศลกรรม 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

Sent: Wednesday, June 12, 2002 2:26 PM 
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ตามความเข้าใจเดมิ ศีลคือข้อห้ามการละเมิดกายวาจา แตเ่ม่ือได้อา่นคมัภีร์วิสทุธิมรรค และจากผู้ รู้ 
จะเน้นท่ีใจ เจตนา เจตสิก การสงัวรอินทรีย์ และนอกจากไมล่ะเมิดแล้ว ยงัให้เป็นท่ีตัง้และรวมแหง่กศุลธรรม 

มีความสะอาดและหิริโอตตปัปะ ไมเ่กิดบาปธรรม แตเ่กิดสนัโดษและขดัเกลากิเลส 
เชน่นีฆ้ราวาสก็คงครองศีลได้ ไมผ่อ่งแผ้วนกั ต้องเป็นระดบัโสดาบนัขึน้ ใชไ่หมครับ 

ขอบคณุมากครับ 

 
ตอบ 
เรียน คณุ ..... 

ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
ขอตอบค าถามดงันีน้ะครับ 
 

ตามความเข้าใจของผมนะครับ ศีลโดยทัว่ไปนัน้จะเน้นท่ีใจและเจตนาท่ีมีความรุนแรง จนถึงขัน้ท าให้
เกิดการแสดงออกมาทางกาย หรือทางวาจา แตถ้่ายงัไมถ่ึงขัน้แสดงออกมาทางกาย หรือทางวาจาก็จะยงัไมถ่ึง
ขัน้ผิดศีล แตจ่ะเป็นอกศุลกรรมได้แม้เพียงแคค่ิดก็ตาม 

เชน่ การลกัทรัพย์นัน้ก็จะมีขัน้ตอนคร่าวๆ คือ 
1.) เห็นทรัพย์นัน้ 
2.) อยากได้แบบไมช่อบธรรม (อภิชฌา) 
3.) คดิจะลกั 
4.) เข้าไปใกล้ทรัพย์นัน้ (เพ่ือจะลกั) 

5.) จบัทรัพย์นัน้ (เพ่ือจะลกั) 
6.) ทรัพย์นัน้เคล่ือนจากต าแหน่งเดมิ (เพราะความพยายามท่ีจะลกัทรัพย์นัน้) 
7.) เอาทรัพย์นัน้ไป 

 
ใน 7 ขัน้ตอนนี ้
 

ขัน้ท่ี 1. ยงัไมผ่ิดศีล และไมเ่ป็นอกศุลกรรม 
ขัน้ท่ี 2. ยงัไมผ่ิดศีล แตเ่ป็นอกศุลกรรม 
ขัน้ท่ี 3. เป็นอกศุลกรรม และเร่ิมเข้าสูอ่งค์ของการผิดศีล แตย่งัไมผ่ิดอยา่งสมบรูณ์ (ถ้าเป็นภิกษุก็ยงัไม่
ปาราชิก) 
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ขัน้ท่ี 4 - 5. เป็นอกศุลกรรม และเร่ิมเข้าสูอ่งค์ของการผิดศีลมากขึน้ แตย่งัไมผ่ิดอย่างสมบรูณ์ (ถ้าเป็น
ภิกษุก็ยงัไมป่าราชิก) 
ขัน้ท่ี 6. เป็นอกศุลกรรม และผิดศีลอยา่งสมบรูณ์แล้ว (ถ้าเป็นภิกษุก็ปาราชิกในขัน้ตอนนี ้- ตามหลกัเกณฑ์
ของพระวินยั) 
ขัน้ท่ี 7. คงไมต้่องพดูถึงนะครับ 

 
"เช่นนีฆ้ราวาสก็คงครองศีลได้ไม่ผ่องแผ้วนัก ต้องเป็นระดับโสดาบันขึน้ ใช่ไหมครับ" 

สว่นใหญ่ก็คงจะเป็นอยา่งนัน้ครับ แตโ่ดยหลกัการแล้วแม้แตโ่สดาบนัก็ยงัผิดศีลได้ครับ แตจ่ะเป็นศีล
ท่ีไมเ่ป็นเหตไุปสู่อบายภมูิ คือจะรักษาศีล 5 ได้อยา่งบริบรูณ์ แตย่งัอาจพดูเพ้อเจ้อ (เป็นอาบตัขิัน้ทพุพาสิต

ส าหรับภิกษุ) หรืออาจต้องอาบตัเิล็กน้อยข้ออ่ืนๆ ได้ 
ในพระไตรปิฎกมกัใช้ค าวา่ "ย่อมเหน็ตระหนักว่า ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชา

เป็นทางปลอดโปร่ง การท่ีบุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธ์ิโดยส่วน
เดียวดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ท าได้ง่าย ถ้ากระไร เราพงึปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวช
เป็นบรรพชิต" 

ค าวา่ธุลีก็คือกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองของจิตทัง้หลาย 
 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
 

ธมัมโชติ 

27 กรกฎาคม 2545 
 
 
 

ผู้ยอมตายเพื่อรักษาชีวติผู้อ่ืน 

อรรถกถาธรรมบท : ปาปวรรควรรณนา 
เร่ืองพระตสิสเถระผู้ เข้าถึงสกลุนายชา่งแก้ว 

 
ข้อความเบือ้งต้น 

พระศาสดา เม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตวนั ทรงปรารภพระเถระช่ือตสิสะ ผู้ เข้าถึงสกลุนายชา่งเเก้ว ตรัส
พระธรรมเทศนานีว้่า "คพฺภเมเก อปุปฺชฺชนฺติ" เป็นต้น. 
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พระเจ้าปเสนทโิกศลส่งแก้วให้นายช่างเจียระไน 

ได้ยินวา่ พระเถระนัน้ฉนั (ภตั) อยูใ่นสกลุของนายมณีการ (นายชา่งแก้ว - ธมัมโชต)ิ ผู้หนึง่ สิน้ ๑๒ ปี. 
ภรรยาและสามีในสกลุนัน้ตัง้อยูใ่นฐานะเพียงมารดาและบดิา ปฏิบตัพิระเถระแล้ว. 

อยูม่าวนัหนึง่ นายมณีการก าลงันัง่หัน่เนือ้ข้างหน้าพระเถระ. ในขณะนัน้พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสง่
แก้วมณีดวงหนึง่ไป ด้วยรับสัง่วา่ "นายชา่งจงจดัและเจียระไนแก้วมณีนีแ้ล้วสง่มา." นายมณีการรับแก้วนัน้ด้วย
มือทัง้เปือ้นโลหิต วางไว้บนเขียงแล้วก็เข้าไปข้างในเพื่อล้างมือ. 
 
แก้วมณีหายนายช่างสืบหาคนเอาไป 

ก็ในเรือนนัน้ นกกะเรียนท่ีเขาเลีย้งไว้มีอยู่. นกนัน้กลืนกินแก้วมณีนัน้ ด้วยส าคญัวา่เนือ้เพราะกลิ่น
โลหิต เม่ือพระเถระก าลงัเห็นอยูเ่ทียว. นายมณีการมาแล้ว เม่ือไมเ่ห็นแก้วมณีจงึถามภริยา ธิดา และบตุร โดย
ล าดบัวา่ "พวกเจ้าเอาแก้วมณีไปหรือ?" เม่ือชนเหลา่นัน้กลา่ววา่ "มิได้เอาไป" จงึคดิวา่ "(ชะรอย) พระเถระจกั
เอาไป จงึปรึกษากบัภริยาวา่ "แก้วมณี (ชะรอย) พระเถระจกัเอาไป" 

ภริยาบอกวา่ "แนะ่นาย นายอยา่กลา่วอยา่งนัน้. ดฉินัไมเ่คยเห็นโทษอะไรๆ ของพระเถระเลยตลอด
กาลประมาณเท่านี.้ ทา่นย่อมไมถื่อเอาแก้วมณี (แนน่อน)." 

นายมณีการถามพระเถระวา่ "ทา่นขอรับ ทา่นเอาแก้วมณีในท่ีนีไ้ปหรือ?" 
พระเถระ. "เราไมไ่ด้ถือเอาดอก อบุาสก." 
นายมณีการ. "ทา่นขอรับ ในท่ีนีไ้มมี่คนอ่ืน. ทา่นต้องเอาไปเป็นแน่, ขอทา่นจงให้แก้วมณีแก่ผมเถิด." 
เม่ือพระเถระนัน้ไมรั่บ, เขาจึงพดูกะภริยาวา่ "พระเถระเอาแก้วมณี ไปแน่, เราจกับีบคัน้ถามทา่น." 
ภริยาตอบว่า "แนะ่นาย นายอยา่ให้พวกเราฉิบหายเลย, พวกเราเข้าถึงความเป็นทาสเสียยงัประเสริฐ

กวา่, ก็การกลา่วหาพระเถระผู้ เห็นปานนีไ้มป่ระเสริฐเลย." 
 
ช่างแก้วท าโทษพระติสสเถระเพราะเข้าใจผิด 

นายชา่งแก้วนัน้กลา่ววา่ "พวกเราทัง้หมดด้วยกนั เข้าถึงความเป็นทาส ยงัไมเ่ทา่คา่แก้วมณี" ดงันีแ้ล้ว 
จงึถือเอาเชือกพนัศีรษะพระเถระ ขนัด้วยท่อนไม้. โลหิตไหลออกจากศีรษะ ห ูและจมกูของพระเถระ. หนว่ยตา
ทัง้สองได้ถึงอาการทะเล้นออก, ทา่นเจ็บปวดมาก ก็ล้มลง ณ ภาคพืน้. นกกะเรียนมาด้วยกลืนโลหิต ด่ืมกิน
โลหิต. 
 
ช่างแก้วเตะนกกะเรียนตายแล้วจึงทราบความจริง 

ขณะนัน้ นายมณีการจงึเตะมนัด้วยเท้าแล้วเข่ียไป พลางกลา่ววา่ "มงึจะท าอะไรหรือ?" ด้วยก าลงัความ
โกรธท่ีเกิดขึน้ในพระเถระ. นกกะเรียนนัน้ล้มกลิง้ตายด้วยการเตะทีเดียวเทา่นัน้. 
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พระเถระเห็นนกนัน้ จงึกลา่ววา่ "อบุาสก ทา่นจงผอ่นเชือกพนัศีรษะของเราให้หย่อนก่อน แล้วจง
พิจารณาดนูกกะเรียนนี ้(วา่) มนัตายแล้วหรือยงั?" 

ล าดบันัน้ นายชา่งแก้วจงึกล่าวกะทา่นวา่ "แม้ทา่นก็จกัตายเชน่นกนัน่." 
พระเถระตอบวา่ "อบุาสก แก้วมณีนัน้ อนันกนีก้ลืนกินแล้ว. หากนกนีจ้กัไมต่ายไซร้, ข้าพเจ้าแม้จะตาย 

ก็จกัไมบ่อกแก้วมณีแก่ทา่น." 
 
ช่างแก้วได้แก้วมณีคืนแล้วขอขมาพระตสิสเถระ 

เขาแหวะท้องนกนัน้พบแก้วมณีแล้ว งกงนัอยู ่ มีใจสลด หมอบลงใกล้เท้าของพระเถระ กลา่วว่า "ขอ
พระผู้ เป็นเจ้าจงอดโทษแก่ผม, ผมไมรู้่อยู ่ท าไปแล้ว." 

พระเถระ. "อบุาสก โทษของทา่นไมมี่. ของเราก็ไมมี่ มีแตโ่ทษของวฏัฏะเทา่นัน้. เราอดโทษแก่ทา่น." 
นายมณีการ. "ทา่นขอรับ หากทา่นอดโทษแก่ผมไซร้. ทา่นจงนัง่รับภิกษาในเรือนของผมตามท านอง

เถิด." 
 
พระเถระเหน็โทษของการเข้าชายคาเรือน 

พระเถระกลา่ววา่ "อบุาสก ตัง้แตว่นันีเ้ป็นต้นไป เราจกัไมเ่ข้าไปภายในชายคาเรือนของผู้ อ่ืน เพราะวา่
นีเ้ป็นโทษแหง่การเข้าไปภายในเรือนโดยตรง. ตัง้แตนี่ไ้ป เม่ือเท้าทัง้สองยงัเดินไปได้ เราจกัยืนท่ีประตเูรือน
เทา่นัน้ รับภิกษา" ดงันีแ้ล้ว สมาทานธุดงค์กลา่วคาถานีว้่า 

"ภัตในทุกสกุลๆ ละนิดหน่อย อันเขาหุงไว้เพื่อมุนี 

เราจักเที่ยวไปด้วยปลีแข้ง, ก าลังแข้งของเรายังมีอยู่." 
 
ก็แล พระเถระครัน้กลา่วคาถานีแ้ล้ว ตอ่กาลไมน่านนกัก็ปรินิพพาน ด้วยพยาธินัน้นัน่เอง. (คือ

ปรินิพพานเพราะความเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการถูกทรมานในครัง้นัน้ - ธมัมโชติ) 
 
คนท าบาปกับคนท าบุญมีคตต่ิางกัน 

นกกะเรียนได้ถือปฏิสนธิในท้องแหง่ภริยาของนายชา่งแก้ว. นายชา่งแก้วท ากาละแล้ว (เสียชีวิตแล้ว - 
ธมัมโชติ) ก็บงัเกิดในนรก. ภริยาของนายชา่งแก้วท ากาละแล้ว เกิดในเทวโลก เพราะความเป็นผู้ มีจิตอ่อนโยน
ในพระเถระ. 

ภิกษุทัง้หลายทลูถามอภิสมัปรายภพของชนเหล่านัน้ กะพระศาสดา. พระศาสดาตรัสว่า "ภิกษุ
ทัง้หลาย สตัว์บางจ าพวกในโลกนี ้ยอ่มเกิดในครรภ์. บางจ าพวกท ากรรมลามก ย่อมเกิดในนรก. บางจ าพวก
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ท ากรรมดีแล้ว ยอ่มเกิดในเทวโลก. สว่นผู้ไมมี่อาสวะ ยอ่มปรินิพพาน" (อาสวะ คือกิเลสท่ีนอนเน่ืองใน
สนัดาน - ธมัมโชติ) 

ดงันีแ้ล้ว เม่ือจะทรงสืบอนสุนธิแสดงธรรม จงึตรัสพระคาถานีว้า่ 
 
๑๐. คพภฺเมเก อุปฺปชฺชนฺติ 
นิรย  ปาปกมฺมิโน 

สคฺค  สุคตโิน ยนฺติ 
ปรินิพพฺนฺต ิอนาสวา. 
 
"ชนทัง้หลายบางพวก ย่อมเข้าถงึครรภ์, 

ผู้มีกรรมลามก ย่อมเข้าถงึนรก, 

ผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุคติ ย่อมไปสวรรค์ 

ผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพาน." 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

7 กนัยายน 2545 
 
 

ศีล 5 กับการเกิดเป็นคน 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

อา่นหนงัสือท่ีวา่ เทพบตุรทัง้หลายมีนางอปัสรเป็นบริวาร และในสมยัก่อนผู้ ใหญ่โตมีนางน้อยๆ 

มากมาย ตามบารมี อยา่งนีไ้มผ่ิดศีลห้าเหรอคะ (ข้อสาม) 
แล้วท่ีวา่ศีลห้าไมค่รบไมไ่ด้เกิดเป็นคน อย่างนีท่ี้เห็นๆ กนัน่ี ก็ไมมี่โอกาสเป็นคนกนัอีกซะสว่นมากหนะ่

สิคะ แคข้่อห้าก็กวาดไปแล้วมากมายเกือบหมดประเทศเข้าไปแล้ว 
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ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
ขอตอบค าถามเป็นข้อๆ นะครับ 

 
1.) เร่ืองศีลข้อ 3 นัน้ ไมไ่ด้หมายถึงวา่จะต้องมีภรรยาคนเดียวเสมอไปนะครับ ถ้าทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

ยินยอมพร้อมใจก็ไมผ่ิดศีลข้อนีค้รับ (อา่นรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ในหมวดศีล เร่ืองรายละเอียด
ของศีล 5 (3) ) 

อยา่งกรณีท่ีกลา่วถึงนี ้ถ้าเป็นธรรมเนียมท่ีถือเป็นเร่ืองธรรมดาในท่ีนัน้ โอกาสท่ีจะเป็นการผิด

ศีลก็น้อยลงไปด้วยครับ (ขึน้กบัรายละเอียดดงัท่ีกลา่วเอาไว้ในเร่ืองรายละเอียดของศีล 5 (3) 

ด้วย) 
และวา่กนัว่าไมใ่ชเ่ทพบตุรเท่านัน้นะครับท่ีมีนางอปัสรเป็นบริวารมากๆ เทพธิดาบางองค์ท่ีมี

บารมีมากๆ ก็อาจจะมีเทพบตุรเป็นบริวารจ านวนมากก็ได้นะครับ (เขาเลา่วา่นะครับ ไมท่ราบความ
จริงเป็นอย่างไร) 

2.) ท่ีวา่ศีล 5 ไมค่รบไมไ่ด้เกิดเป็นคนนัน้ อาจจะคลาดเคล่ือนนะครับ คือศีล 5 นัน้ถือเป็นศีลขัน้
พืน้ฐานของการเป็นมนษุย์ ถ้าศีล 5 ไมส่มบรูณ์ก็ถือวา่เป็นมนษุย์ท่ีไมส่มบรูณ์ 

การจะเกิดเป็นอะไรนัน้ขึน้กบัสภาวะจิตตอนใกล้ตายเป็นส าคญัครับ คือถ้าตอนใกล้ตาย
จิตอยูใ่นสภาวะไหน ก็จะไปเกิดใหมใ่นภพภมูิท่ีมีลกัษณะเชน่เดียวกบัสภาวะจิตนัน้ครับ 

เชน่ ถ้าตอนใกล้ตายจิตประกอบด้วยอกศุล เม่ือตายไปก็จะไปเกิดใหมใ่นอบายภมูิ 

ตามล าดบัขัน้ของความหยาบ/ประณีตของจิตนัน้ 
ถ้าตอนใกล้ตายจิตเป็นกศุล และยงัมีความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สมัผสัทางกาย ท่ี

นา่รักนา่ยินดีอยู ่ (กามคณุ 5) ก็จะไปเกิดใหมใ่นกามสคุตภิมูิ เชน่ มนษุย์ สวรรค์ (ตามขัน้ของ
ความประณีตของจิต) 

ถ้าตอนใกล้ตายจิตเป็นกศุล และไมมี่ความยินดีในกามคณุ 5 (มีความยินดีในฌาน หรือ

เป็นอนาคามีบคุคล) แตย่งัยินดีในการมีรูป ก็จะเกิดใหมใ่นรูปภมูิ 
ถ้าตอนใกล้ตายจิตเป็นกศุล และไมมี่ความยินดีในกามคณุ 5 (มีความยินดีในฌาน หรือ

เป็นอนาคามีบคุคล) และไมย่ินดีในการมีรูป ก็จะเกิดใหมใ่นอรูปภมูิ 
ถ้าตอนใกล้ตายจิตยินดีในพระนิพพาน ไมมี่ความยดึมัน่สิ่งใดๆ เลย (พระอรหนัต์) ก็จะ

พ้นจากการเกิดใหม่ครับ (ดเูร่ืองภพภูมิในพระพุทธศาสนา ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) 
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แตก็่เป็นธรรมดาท่ีคนท่ีถือศีล 5 ได้บริสทุธ์ิ เม่ือใกล้ตายโอกาสจะนกึถึงสิ่งท่ีเป็นอกศุลก็
ยอ่มจะน้อยกวา่คนท่ีผิดศีลอยูเ่ป็นประจ านะครับ 

สว่นบญุ หรือบาปตา่งๆ ท่ีท าเอาไว้ ถ้าไมไ่ด้โอกาสในการเป็นกรรมน าเกิด (คือน าให้ไป
เกิดในภพภมูิตา่งๆ) ก็จะสง่ผลในขณะท่ีเกิดแล้วตอ่ไป ไมส่ญูหายไปไหน (จนกวา่จะปรินิพพานถึง
จะตดัยอดกนัไป) 

และอีกอยา่งก็คือถ้าในชีวิตประจ าวนัตามปรกติ ผู้ ท่ีสว่นใหญ่จิตน้อมไปในทางกศุล เม่ือ
ใกล้ตายโอกาสท่ีจิตจะน้อมไปในทางกศุลก็มีมากกวา่ผู้ ท่ีปรกตจิิตเป็นอกศุลนะครับ 

3.) ส าหรับผลของการผิดศีล 5 ในแตล่ะข้อนัน้ก็มีผล เชน่ การฆา่สตัว์จะท าให้อายสุัน้ ร่างกายไม่
แข็งแรง มีโรคมาก การลกัทรัพย์จะท าให้ทรัพย์ท่ีมีอยูถ่ึงความพินาศ สญูหายได้ง่าย การประพฤติ
ผิดในกามจะท าให้เกิดเป็นกะเทย หรือถกูตอน การพดูปดท าให้ไมมี่ใครเช่ือถือ การเสพของมนึเมา
ท าให้สตไิม่ดี ฯลฯ 

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

7 ตลุาคม 2545 

ศีลข้อ 3 (เพิ่มเตมิ) 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

(เป็นค าถามตอ่เน่ืองจากเร่ืองศีล 5 กับการเกิดเป็นคน - ธมัมโชติ) 
อา่นในเวบฯๆ บอกว่า... (มากข้อ) แตเ่จอข้อหนึง่ท่ีบอกวา่หญิงท่ีมารดาห้าม .. ก็เลยคดิ (เอาเอง

อีกแล้ว) วา่มารดาคงห้ามทกุคนแน่ๆ ดงันัน้ผิดหมดแนน่อน ขอโทษคะ่ ไมค่อ่ยเข้าใจ 

แตถ้่าเอาประเพณีเป็นท่ีตัง้ ปัจจบุนันีก็้ผิดหมดอยู่ดีสิคะ เพราะคา่นิยม (อยา่งน้อยก็ตามอรรถ) ให้มี
ภรรยาคนเดียว และภรรยาคนเดียวท่ีว่าก็คงไมมี่ใครไมเ่จ็บช า้แนน่อน ในกรณีท่ีสามีจะมีภรรยามากกวา่หนึง่
คน 

ข้อสามเน่ียดยูุง่กวา่เพ่ือน ข้ออ่ืนๆ ชดัเจนดีหมด มีเจตนา และลงมือกระท า ก็จบ ผิดแล้ว 
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ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

เร่ืองศีลข้อ 3 นี ้ ละเอียดอ่อนครับ ต้องพิจารณาตามยคุสมยั รวมถึงประเพณีในสถานท่ีนัน้
ประกอบด้วยครับ ขอแยกตอบเป็นกรณีนะครับ 

1.) ส าหรับโลกมนษุย์ในปัจจบุนันี ้ยกเว้นชาวมสุลิมท่ีมีภรรยาได้ 4 คนแล้ว ศาสนาอ่ืนๆ โดยทัว่ไปแล้ว
ถ้ามีภรรยามากกวา่ 1 คน ก็มีโอกาสผิดศีลได้มากอยูแ่ล้วครับ (ขึน้กบัเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีอธิบาย
ไปแล้วด้วย) 

2.) ท่ีวา่คิดวา่มารดาคงห้ามทกุคนแน่ๆ  นัน้ ก็นา่จะเป็นอย่างนัน้ครับ จะมียกเว้นบ้างก็บางคนเท่านัน้ 
อยา่งเชน่ แม่บางคนขายลกูสาวตวัเองก็มีขา่วนะครับ หรืออาจจะมีแม่บางคนคิดวา่ลกูสาวจะได้ดีมี
สขุก็เลยยอมยกให้กบัคนรวยๆ หรือคนมีอ านาจ ก็อาจจะมีนะครับ 

3.) เร่ืองท่ีวา่ภรรยาเก่าจะต้องเจ็บช า้แนน่อนนัน้ ผมเคยทราบวา่มีเร่ืองเกิดขึน้จริงๆ ดงันีค้รับ (เร่ืองนีมี้
ภรรยา 2 คน แตไ่มผ่ิดศีลข้อ 3) คือภรรยา (คนแรก) ไมมี่ลกู อยากจะให้ครอบครัวมีลกูไว้สืบ
สกลุ หรือสืบสมบตัิก็ไมท่ราบนะครับ (เป็นคนฐานะดีครับ) เลยไปขอหลานสาวของตนเองมาให้
สามี ซึง่ทกุฝ่ายก็ยินยอมพร้อมใจกนั แล้วก็อยูด้่วยกนัด้วยดี 

พอภรรยาคนท่ี 2 มีลกู ภรรยาคนแรกก็รักลกูนัน้ เหมือนเป็นลกูของตนเองจริงๆ ลกูก็เรียก
ทัง้แมแ่ท้ๆ และภรรยาคนแรกของพอ่ว่าแม ่ทกุวนันีฝ่้ายสามี และภรรยาคนแรกเสียชีวิตไปแล้วครับ 

เหลือแตภ่รรยาคนท่ีสอง และลกูๆ ผมรู้จกัครอบครัวนีต้ัง้แตต่อนท่ีฝ่ายภรรยาคนแรกยงัมีชีวิตอยู่ 
แตส่ามีเสียชีวิตไปแล้ว ก็เห็นเขารักใคร่ และชว่ยกนัท างานดีครับ 

 
เร่ืองนีล้ะเอียดอ่อนมากๆ ครับ ต้องพิจารณาให้ดี (ผมอธิบายไปตามหลกัการนะครับ ไมไ่ด้เข้าข้างใคร) 

แตถ้่าจะให้ดีท่ีสดุก็มีคนเดียวสบายใจกวา่ครับ ถ้าจะให้สบายใจท่ีสดุก็คือการอยู่คนเดียวนะครับ ไม่
ต้องวุน่วายใจเร่ืองเหลา่นีเ้ลย :) 

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

7 ตลุาคม 2545 
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ศีลข้อ 3 และข้อ 5 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี  ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
ได้อา่นเร่ืองศีลจากหลายแหลง่แล้ว ยงัมีข้อสงสยัดงันีค้รับ 

1.) กรณีซึง่พบได้มากในสงัคมยคุนี ้ คือคน ๒ คน บรรลนุิตภิาวะ ท างานการ และแยกมาจากบิดา
มารดาแล้ว มามีสมัพนัธ์กนั อาจเป็นแบบครัง้คราว หรืออยู่ ด้วยกนัโดยญาตไิมรู้่ (ถ้ารู้ก็ไมไ่ด้) 
นบัวา่เป็นการผิดศีล ๓ เพราะญาตไิมไ่ด้รับรู้ เห็นชอบ เป็นการละเมิดบคุคลท่ีมีญาติหวงหว่ง ท าให้
ผู้ อ่ืนเจ็บช า้น า้ใจ ใชไ่หมครับ 

2.) กรณีศีลข้อสรุา บางคนอ้างว่าด่ืมพอรู้รส เข้าสงัคม ไมไ่ด้ด่ืมจนเมามาย ขาดสติ จงึไมน่บัวา่ผิดศีล 
ใชห่รือครับ 

 
และกรณีการสบูบหุร่ี หรือเคีย้วหมาก ก็จดัเป็นกิจท่ีสงฆ์ไมค่วรกระท า ใชไ่หมครับ 
ขอบคณุมากครับ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชติ 
ขอตอบค าถามดงันีค้รับ 
 

1.) ใชแ่ล้วครับ เพราะการบรรลนุิตภิาวะแล้ว ก็คือการเป็นผู้ใหญ่แล้วตามกฎหมาย แตใ่นเร่ืองของ
ความสมัพนัธ์ทางจิตใจระหว่างพอ่แมล่กูนัน้ เป็นอีกเร่ืองหนึง่ ต้องแยกกนัพิจารณา 

2.) เร่ืองการด่ืมสรุานัน้ ผู้ ท่ีด่ืมจะรู้ดีท่ีสดุวา่เขามีเจตนาอยา่งไร ถ้าหลีกเล่ียงไมไ่ด้จริงๆ และไมข่าดสตก็ิ
มีโทษน้อยหน่อย แตก็่ไมใ่ชจ่ะไมมี่โทษเสียเลย เพราะการกระท าท่ีเร่ิมต้นเพียงเล็กน้อยนัน้ นานเข้า
ก็ยอ่มจะลกุลามใหญ่โตได้ คือด่ืมมากขึน้เร่ือยๆ ในอนาคตนัน่เอง สู้ไมเ่ร่ิมเสียเลยดีกว่า 

และการอ้างเร่ืองสงัคมนัน้ ถ้าเราพดูไปอยา่งเด็ดขาดเลยวา่ไม่ด่ืม ก็ไมเ่ห็นจะท าให้เข้า
สงัคมไมไ่ด้ตรงไหน และถ้าเรายืนยนัชดัเจนก็จะไมมี่ใครมารบเร้าเราเร่ืองนีอี้ก แตถ้่ายงัมีคนอยา่ง
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นัน้จริงๆ ก็คงต้องพิจารณาแล้วละ่ครับ วา่เราควรจะคบคนท่ีชกัจงูเราไปในทางท่ีผิดศีลเชน่นัน้หรือ
เปลา่ 

 
การสบูบหุร่ี หรือเคีย้วหมากนัน้เป็นการผิดศีลข้อ 5 อยูแ่ล้ว เพราะเป็นของมนึเมา คงไมต้่องพดูถึงศีล 

227 นะครับ ถ้าภิกษุยงัท าเป็นตวัอยา่งอยา่งนี ้แล้วสงัคมจะเป็นยงัไงละ่ครับ 
 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
 

ธมัมโชติ 
12 ตลุาคม 2545 

 

ขายอุปกรณ์ฆ่าสัตว์ 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้ถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่ท่านอ่ืนๆ 
ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

ในศีลข้อห้ามฆา่สตัว์ ถึงเราจะไมไ่ด้เป็นคนฆา่โดยตรง แตเ่ราขายอปุกรณ์ท่ีน าไปฆา่ ถือวา่ผิดและบาปไหมคะ่ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

ในศีลข้อปาณาติบาตนัน้เน้นท่ีเจตนา และความพยายามในการฆา่ ซึง่ทัง้เจตนาและความพยายามนี ้
มีความหมายรวมทัง้กรณีฆ่าด้วยตนเอง และใช้ให้คนอ่ืนฆา่ด้วยครับ คือพยายามส่ือความให้คนอ่ืนฆา่ก็ผิดศีล
ข้อนีเ้ชน่เดียวกนั 

ส าหรับกรณีท่ีถามมานัน้ ขอแยกตอบเป็นกรณีดงันีค้รับ 

1.) ถ้าขายอปุกรณ์ส าหรับฆา่สตัว์ พร้อมด้วยความรู้สกึ หรือเจตนาวา่ต้องการให้มีการฆา่สตัว์เกิดขึน้ 
หรือรู้สกึยินดีท านองวา่สตัว์จะถกูฆา่เพราะเคร่ืองมือนัน้ อยา่งนีก็้ผิดศีลข้อนีเ้ตม็ๆ ครับ และเป็น
มิจฉาอาชีวะด้วยครับ 
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2.) ถ้าขายโดยไมมี่ความรู้สึก หรือเจตนาอย่างในข้อ 1. แตข่ายด้วยความรู้สกึเพียงว่าเป็นการหาเลีย้ง
ชีพ ก็ไมผ่ิดศีลข้อปาณาติบาตโดยตรง แตจ่ดัได้ว่าเป็นมิจฉาอาชีวะ (ถึงไมผ่ิดทางโลก แตก็่ผิดทาง
ธรรมครับ) 

 
มิจฉาอาชีวะ มีหลายอยา่ง เชน่ ขายสรุา ขายอาวธุ ขายยาพิษ ขายมนษุย์ เลีย้งสตัว์เพ่ือฆา่เอง หรือ

เพ่ือให้เขาเอาไปฆา่ กรณีนีก็้เป็นการขายอาวธุครับ 

ซึง่ก็เป็นสิ่งท่ีผิดทางธรรม และเป็นบาปกรรมทัง้ 2 กรณีครับ แตก่รณีท่ี 1 หนกักวา่กรณีท่ี 2 

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

21 กมุภาพนัธ์ 2546 
 
 
 

ฉีดยาเกินขนาดจนคนไข้ตาย 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
 
สวสัดีครับ 
มีปัญหารบกวนเรียนถาม ดงันีค้รับ 
 

เพ่ือนซึง่เป็นแพทย์ดแูลรักษาผู้ ป่วยมะเร็ง ปรึกษาวา่ ในกรณีท่ีผู้ ป่วยระยะสดุท้าย ได้รับความทกุข์

ทรมานเจ็บปวดเป็นท่ีสดุ จ าเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดมอร์ฟีนฉีดเป็นจ านวนมาก และบอ่ยๆ (ซึง่ยานีมี้ผลกดการ
หายใจ) เม่ือให้ไปแล้วแตผู่้ ป่วยยงัทรมานอยู ่ ร้องครวญคราง ก็จ าเป็นต้องให้ตอ่ไปอีกเพ่ือให้ผู้ ป่วยสงบ มีผล
ท าให้เสียชีวิตจากยาตามมา เชน่นี ้จะถือว่าเป็นบาปหรือไม่ 
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โดยส่วนตวัได้แสดงความเห็นวา่ ดเูจตนาเป็นหลกั การให้ยานัน้ ให้เพ่ือรักษา เพ่ือลดความเจ็บปวด
ทรมาน ไมไ่ด้ตัง้ใจให้เพ่ือให้หยดุหายใจ แตเ่ม่ือจ าเป็นต้องใช้ยาเป็นจ านวนมากเพ่ือการรักษา แล้วเกิดผล
ข้างเคียง และเราไมกู่้ ชีวิตผู้ ป่วย (หมายถึงการใสท่่อช่วยหายใจ ให้ยาชว่ยตอ่ชีวิต ซึง่ผู้ ป่วยสว่นใหญ่ก็ไม่

ต้องการ) จนผู้ ป่วยตาย ไมค่ดิว่าเป็นบาป 

 
เรียนถามความเห็นจากคณุธมัมโชติด้วยครับ 

 
ตอบ 

 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

ขอแยกเป็น 3 ชว่งเวลา ดงันีค้รับ 

 
1.) จะเห็นได้อย่างชดัเจนนะครับวา่ ตลอดเวลาตัง้แตเ่ร่ิมแรกจนถึงการให้ยาครัง้สดุท้ายนัน้ ท าไปด้วย

เจตนาท่ีต้องการชว่ยเหลือคนไข้ตลอด ไมไ่ด้มีจิตคิดจะให้คนไข้ตายเลย ดงันัน้ จิตจงึเป็นกศุลคือ
เป็นบญุนะครับ ไมไ่ด้เป็นบาปเลย และเม่ือไมมี่เจตนาจะให้ตายจงึไมเ่ป็นการผิดศีลอีกเชน่กนันะ
ครับ 

2.) เม่ือทราบวา่ผู้ ป่วยนัน้ตายแล้ว ขอแยกเป็นกรณี ดงันีค้รับ 
o ตรงจดุนี ้ ถ้าวางใจให้เป็นอเุบกขาได้ (เชน่ โดยการพิจารณาเห็นตามข้อ 1.) ก็ไมเ่ป็นบญุ

หรือบาปครับ 
o ถ้าใช้พิจารณาให้เห็นตามความจริงวา่ ชีวิตมีความตายเป็นธรรมดา คนโดยทัว่ไปไมมี่ใครรู้วา่

ความตายจะมาถึงเม่ือไหร่ เห็นความไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา ไมป่ระมาท อยา่งนีก็้เป็น

บญุเป็นกศุลครับ (เป็นบญุตรงท่ีพิจารณา และไมป่ระมาทนะครับ ไมใ่ชเ่ป็นบญุท่ีคนไข้ตาย) 
o แตถ้่ารู้สึกเสียใจ เป็นทกุข์ ซึง่จดัเป็นโทสะออ่นๆ หรืออาจถึงขัน้โกรธตวัเอง อยา่งนีจ้ิตเป็น

อกศุล เป็นบาป (ท าจิตให้เศร้าหมอง) ครับ ถึงแม้จะเป็นบาปขัน้เล็กน้อยก็ไม่ควรจะให้
เกิดขึน้โดยไมจ่ าเป็นนะครับ 

3.) สว่นการท่ีไมกู่้ ชีวิตผู้ ป่วยนัน้ ก็ต้องดท่ีูเจตนาประกอบด้วยนะครับ 
o คือถ้าคิดวา่ยงัไงก็กู้ ไมส่ าเร็จอยูแ่ล้ว หรือท าไมท่นัเพราะข้อติดขดัทางเทคนิค หรือทางฝ่าย

ผู้ ป่วยเองไมต้่องการ อย่างนีก็้ไมเ่ป็นบาปครับ 
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o แตถ้่าไมกู่้ เพราะความตระหน่ี คือกลวัวา่จะสิน้เปลือง หรือเพราะคิดว่าถ้าท าอย่างนัน้จะเป็น
การฟ้องวา่ให้ยาผิดพลาด กลวัตนเองจะเดือดร้อน อย่างนีจ้ิตก็เป็นอกศุล เป็นบาปนะครับ แต่
ไมถ่ึงขัน้ผิดศีล และไมล่ว่งกรรมบถ (อกศุลกรรมบถ 10 - ดเูร่ืองอกุศลกรรมบถ 10 ใน

หมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) 
o แตถ้่าไมช่ว่ยเพราะมีความไมพ่อใจผู้ ป่วยนัน้อยู ่เลยปล่อยให้ตาย อยา่งนีก็้ลว่งอกศุลกรรมบถ 

ข้อพยาบาท แตไ่มผ่ิดศีลเพราะไมไ่ด้มีเจตนาฆา่ เพียงแตไ่มช่ว่ยเหลือเทา่นัน้ครับ 
 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

28 กมุภาพนัธ์ 2546 
 
 


