อานิสงส์ศีล ๕ : ประชามีสุขอย่างมั่นคงยั่งยืน
พระวิมลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บทน�ำ

โลกมนุษย์ มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทั้งปัญหาในส่วนของแผ่นดิน แผ่นน�้ำ อากาศ ในส่วน
ของผูอ้ าศัยอยูบ่ นโลกคือมนุษย์ สัตว์บก สัตว์นำ�้ นก และในส่วนของธรรมชาติคอื ต้นไม้ ต้นหญ้า เป็นต้น
ทุกส่วนของโลกได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นๆ อย่างทั่วถึง เช่น โลกร้อนขึ้น น�้ำท่วมมากขึ้น อากาศ
เสียมากขึน้ ผูค้ นมากขึน้ ซึง่ ท�ำให้มปี ญ
ั หาขึน้ มามากมายเช่น มีการแก่งแย่ง ท�ำลายล้าง เอารัดเอาเปรียบ
กดขี่ข่มเหงกันมากขึ้น ท�ำให้ไม่ปลอดภัย มีสงคราม มีความแห้งแล้ง มีน�้ำท่วม มีภัยอันตรายรอบด้าน
หรือจ�ำเป็นต้องอยู่ก็อยู่อย่างระวังภัย อยู่อย่างไม่สงบสุข
คน ส่วนใหญ่ต่างก็รู้กันอยู่ว่าโลกมีปัญหา ก่อความเดือดร้อนให้ ท�ำให้อยู่ไม่ปลอดภัย ต้องระวัง
อยู่ตลอดเวลา แต่ผู้ที่สนใจจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้โลก และชาวโลกอย่างทุ่มเท จริงจัง จริงใจมีไม่มากนัก
ลงมือท�ำก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะคนส่วนใหญ่ยังปล่อยปละละเลยหรือเห็นว่าไม่ใช่
เรื่องของตน ทั้งที่ตนนั่นแหละเป็นผู้มีส่วนท�ำให้ปัญหานั้นๆ เกิดขึ้น
แท้ที่จริง ปัญหาของโลกเกือบจะทุกอย่างเบื้องต้นล้วนเกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ ที่เกิด
จากธรรมชาติแม้จะมีอยู่ แต่ก็เกิดเป็นครั้งคราวพอแก้ไขกันได้ มนุษย์นั่นเองหรือมนุษย์ทุกคนนั่นแหละ
ที่ก่อปัญหาให้โลก มากบ้างน้อยบ้าง รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง โดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้าง ก็คงไม่ผิดนัก
เมื่อรวม ๆ กันเข้า ก็ท�ำให้โลกมีปัญหา มีความเดือดร้อนอย่างที่เห็นกัน หากยอมรับความจริงในข้อนี้
กันได้ ก็มีความหวังที่จะแก้ไขปัญหาแบบร่วมด้วยช่วยกันให้ส�ำเร็จได้
มนุษย์ ที่ก่อปัญหาให้โลกทุกอย่าง เพราะขาดความรู้สึกส�ำคัญ คือความมีคุณธรรมในพระพุทธศาสนา ข้อที่ว่า หิริ และโอตตัปปะ คือ ความอายชั่ว และความกลัวบาป เพราะไม่มีคุณธรรมคู่นี้
จึงท�ำให้คนเราสร้างปัญหาได้ทุกอย่าง แม้ว่าปัญหานั้นจะท�ำให้คนอื่นเดือดร้อนตนเองก็เดือดร้อนด้วย
และไม่ยอมรับด้วยซ�้ำไปว่าปัญหานั้นตนนั่นแหละเป็นผู้ท�ำขึ้น ก่อขึ้น
หิริโอตตัปปะ มีความส�ำคัญดังนี้ พระพุทธองค์ก�ำหนดว่า หิริโอตตัปปะ เป็นโลกปาลธรรม คือ
ธรรมคุ้มครองโลก ท�ำให้โลกด�ำรงอยู่ได้อย่างสันติสุข สงบเย็น น่าอยู่น่าอาศัย
ศีล ๕ เป็นหลักมนุษยธรรม เป็นคุณธรรมประจ�ำตัวของเราทุกคนในโลก ผู้ใดจะรู้จักหรือไม่รู้จัก
จะศึกษาหรือไม่ศึกษา หรือไม่รู้เรื่องศีล ๕ เลย ศีล ๕ ก็ยังเป็นคุณธรรมประจ�ำตัวผู้นั้นอยู่ดีเพราะเป็น
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หลักมนุษยธรรม เป็นนิจศีล ซึ่งมีประจ�ำตัวทุกคนอยู่แล้ว คือทุกคนปฏิบัติตัววางตนเป็นปกติวิสัย
ตามธรรมดากันอยู่แล้ว จึงอยู่ด้วยกันมาอย่างสุขสงบ ข้อส�ำคัญอยู่ที่การปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำวัน
เมื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามหลัก คือ ไม่ ฆ ่ า กั น ไม่ ลั ก ขโมยกั น ไม่ ป ระพฤติ ผิ ด ในกาเมประเวณี ไม่ โ กหก
หลอกลวงกัน ไม่ดื่มกินสุรายาเมา ก็ถือว่ามีศีล ๕ แล้ว

บัญญัติสังคม

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เพราะเป็นสัตว์โลกประเภทที่ต้องอยู่ร่วมกัน แต่เมื่อมนุษย์ยังอยู่ร่วมกัน
เป็นชุมนุมชนส่วนน้อย ปัญหาในสังคมก็ไม่มี ครั้นต่อมา เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นชุมนุมชนหมู่ใหญ่
ปัญหาความยุ่งยากก็มีมากขึ้นเช่น ในจักกวัตติสูตร และอัคคัญญสูตร ประมวลความได้ว่า เกิดมีการ
ลักขโมยกัน หยิบฉวยยึดถือเอาข้าวของที่เขามิได้ให้เจ้าของมิได้อนุญาต กล่าวถ้อยค�ำเท็จเป็นมุสาวาท
ทั้งที่รู้อยู่ เกิดมีการฆ่ากัน ท�ำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงสิ้นชีวิตไป มีผู้ประพฤติผิดในกามด้วยการคบหาสมสู่
ภรรยาของคนอื่น เมื่อเกิดมีปัญหาเช่นนี้ จ�ำต้องมีข้อตกลง หรือ“บัญญัติ” ส�ำหรับชุมชนเกิดขึ้น เพื่อให้
ทุกคนที่อยู่ร่วมกันยึดถือปฏิบัติ และยกย่องบุคคลผู้หนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้า เป็นผู้ดูแลรักษา“บัญญัติ”
ที่ก�ำหนดขึ้น เรียกบุคคลผู้นั้นว่า“มหาสมมต” แปลว่า บุคคลซึ่งคนส่วนมากยกย่องขึ้นบ้าง เรียกว่า
“ขัตติยะ”(กษัตริย์) แปลว่า บุคคลผู้เป็นอธิบดีของเขต คือ ท้องถิ่น บ้าง และเรียกว่า “ราชา” แปลว่า
ผู้ชุบย้อมประชาชนด้วยธรรม หรือ ผู้ท�ำให้ประชาชนพอใจโดยธรรม บ้าง ครั้นต่อมาเมื่อ มหาสมมต
ราชา ผูข้ ัตติยะนั้นได้รับมุรธาภิเศก แล้วอยู่รักษาอุโบสถในเพ็ญวันอุโบสถ ก็มีจักรรัตนะเกิดขึ้น จึงทรง
เป็นพระราชาจักรพรรดิ เสด็จไปทรงสั่งสอน(บัญญัติ ๕ ข้อ ) เผยแพร่ทั่วไปตลอดทั้ง ๔ ทิศว่า
		 ๑. ไม่ควรฆ่าสัตว์			
		 ๒. ไม่ควรถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้
		 ๓. ไม่ควรประพฤติผิดในกาม
		 ๔. ไม่ควรพูดเท็จ
		 ๕. ไม่ควรดื่มน�้ำเมา
เมื่อทุกคนปฏิบัติตามบัญญัติ สังคมก็มีความเป็นระเบียบ ชุมชนก็อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข
คิหิธรรม คือ ธรรมส�ำหรับคฤหัสถ์ หรือ ศีล ๕ ก็เกิดและเป็นระเบียบปฏิบัติขึ้นในโลก ดังความหมาย
ค�ำว่า “ศีล” ความเป็นระเบียบ คือ การตั้งอยู่โดยความเรียบร้อย ด้วยดี การกระท�ำ มีการกระท�ำ
ด้วยกาย และวาจา ไม่เกะกะไม่ยุ่งเหยิง เพราะมีความเป็นระเบียบอย่างดี ๑ เป็นที่รองรับ เป็นภาวะ
รองรับ เป็นที่ประดิษฐานธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลขั้นสูง ๑
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ศีล หรือ ความเป็นระเบียบ นั้น แม้จะจ�ำแนกไปตามประเภท หรือ องค์ เป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล
๑๐ ศีล ๒๒๗ และจ�ำแนกโดยประเภทอื่นใด อีกก็ตาม แต่เมื่อกล่าวโดยลักษณะ ก็มีเพียงลักษณะเดียว
คือ ความเป็นระเบียบ ท่านจึงกล่าวอธิบายไว้เป็นภาษาบาลีว่า
					 สีลนํ ลกฺขณนฺตสฺส		 ภินฺนสฺสาปิ อเนกธา
					 สนิทสฺสนตฺตํ รูปสฺส		 ยถา ภินฺนสฺสเนกธา.
ศีล ความเป็นระเบียบ เป็นลักษณะ เหมือนรูป แม้จะแตกต่างกันหลายอย่าง (มีสีเขียว สีเหลือง
เป็นต้น) แต่ก็มีการเห็นได้(ด้วยตา)เป็นลักษณะดังนี้ จะเห็นได้ว่า ศีล ๕ คือ เป็นระเบียบปฏิบัติของ
สังคม ท�ำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยดี เป็นที่รองรับธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล
มีประโยชน์อานิสงส์โดยล�ำดับขั้นตอน การกระท�ำ ทางใจ ๓ คือ อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่น
คิดร้าย ยึดถือในสิ่งไม่เป็นสาระ ทางวาจา ๔ คือ พูดค�ำหยาบ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ ทางกาย
๓ คือ ลักขโมย ฆ่าสัตว์ ร่วมเมถุนกับภรรยา(สามี)ของผู้อื่น

ศีล ๕

๑. ปาณาติบาต
ปาณาติบาต แปลว่า“การท�ำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป” เจตนา คือ ความจงใจฆ่าของบุคคล
ผู้รู้อยู่ในสัตว์มีชีวิต ว่าเป็นสัตว์มีชีวิต มีความพยายามเข้าตัดกระแสชีวิต ทางกายทวาร หรือวจีทวาร
คือว่าทั้งรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต ก็ตั้งใจฆ่าสัตว์มีชีวิตนั้นด้วยลงมือท�ำเอง จ้างวานผู้อื่นด้วยวาจา ที่ว่า
“สัตว์มีชีวิต” คือสัตว์ไม่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว ผู้ใดไปท�ำการฆ่า ก็ไม่ถือว่าเป็นปาณาติบาต คือ
ไม่เป็นการท�ำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป ความพยายามท�ำปาณาติบาต ๖ อย่าง คือ
		
๑. สาหั ต ถิ ก ะปโยค หมายถึง ความพยายามลงมื อ ฆ่ า คน หรื อ สั ต ว์ มี ชี วิตด้ วยตนเอง
ทางกายทวาร พยายามด้วยตนเอง เช่น ฆ่ายัดกล่อง ฆ่าทิ้งน�้ำทิ้งคลอง ฆ่าล้างแค้น ยิงฆ่าล่าสัตว์
		 ๒. อาณัตติกะปโยค หมายถึง ความพยายาม ด้วย วจีทวาร เช่น พูดจาจ้างวาน สั่งการ
ใช้บังคับให้คนอื่นฆ่าคน หรือฆ่าสัตว์มีชีวิต เช่น หัวหน้าหน่วยกล้าตาย สั่งลูกน้องไปท�ำการ
		 ๓. นิสสัคคียะปโยค หมายถึง ความพยายามปล่อยหรือส่งอาวุธ หรือเครือ่ งประหาร ไปท�ำลาย
ชีวิตของคนและสัตว์เช่น พุ่งหอก ยิงธนูหน้าไม้ ขว้างมีด ยิงปืน ขว้างระเบิดขวด ระเบิดพลาสติก
ระเบิดสังหาร ส่งจรวจ ยิงขีปนาวุธ ปล่อยหรือทิ้งระเบิดปรมาณู ส่งระเบิดทางไปรษณีย์
		 ๔. ถาวระปโยค หมายถึง พยายามท�ำเครื่องประหารขึ้นท�ำลายชีวิตคน สัตว์เป็นการถาวร
เช่น ขุดหลุมพรางเพื่อฆ่าคนหรือสัตว์ให้ตายปักขวากหนาม วางกับระเบิด ท�ำอาวุธประหารจงใจฆ่า
ให้ตาย เช่น มีด หอก แหลนหลาว ธนู หน้าไม้ ปืน เครื่องระเบิด จรวจ ติดตั้งขีปนาวุธ
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		 ๕. วิชชามยะปโยค หมายถึง ความพยายามท�ำคนหรือสัตว์มชี วี ติ ให้ตาย ด้วยวิชาอาคมเวทย์
มนตร์คาถา ตามทางไสยศาสตร์
		 ๖. อิทธิมยะปโยค หมายถึง ความพยามยามฆ่าคนหรือสัตว์มีชีวิตให้ตายด้วยอิทธิฤทธิ์
ส�ำหรับกฎเกณฑ์ในการฆ่าคนหรือสัตว์มีชีวิต ว่าจะถือเป็นปาณาติบาต ต่อเมื่อวินิจฉัยได้ว่า
การกระท�ำของผู้นั้น ประกอบด้วย องค์ ๕ หรือ สัมภาระ คือ
		 ๑. ปาโณ		
คนหรือสัตว์นั้นมีชีวิต
		 ๒. ปาณสญฺิตา
(ผู้ฆ่า)รู้อยู่ว่าคนหรือสัตว์นั้นมีชีวิต
		 ๓. วธกจิตฺตํ
มีความตั้งใจจะฆ่า
		 ๔. อุปกฺกโม
กระท�ำความพยายาม
		 ๕. เตน มรณํ
คนหรือสัตว์มีชีวิตตายด้วยความพยายามนั้น
ถ้าขาดองค์ใดองค์หนึ่ง หรือสัมภาระใดสัมภาระหนึ่ง การกระท�ำนั้นไม่เป็นปาณาติบาต
๒. อทินนาทาน
อทินนาทาน แปลว่า “การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้” แปลว่า “เจตนาคือความจงใจ
ลักขโมยอันก่อให้เกิดความพยายามที่จะถือเอาสิ่งของนั้น ของบุคคลผู้รู้อยู่ในของที่บุคคลอื่นหวงแหน
ว่าเป็นของที่บุคคลอื่นหวงแหน ซึ่งด�ำเนินไปทางกายทวาร หรือวจีทวาร ทางใดทางหนึ่ง เรียกว่า
“อทินนาทาน” คือ ตั้งใจลักทรัพย์หรือขโมยสิ่งของผู้อื่น หมายถึงของนั้น ๆ มีเจ้าของถือสิทธิ์คุ้มครอง
หวงแหน มิได้สละสิทธิ์ หรือยกให้ ด้วยอาการทางกายหรือบอกกล่าวด้วยวาจา
อทินนาทาน หมายรวมถึง การขโมยและเบียดบังน�ำเอาสมบัตแิ ละวัตถุในทางศาสนาและสิง่ ของ
สาธารณประโยชน์ส่วนรวม ไปเป็นของส่วนตนด้วย
การลักขโมยทรัพย์สิ่งของนั้น ก�ำหนดความพยายามที่เรียกว่า ปโยค ไว้ ๖ อย่าง เช่นเดียวกับ
ปาณาติบาตแต่การลักขโมย ที่เรียกว่า “อวหาร” ขอกล่าวถึงเฉพาะ ๕ ประเภท คือ:
		
๑. เถยยาวหาร ได้แก่ การลักขโมยด้วยการตัดช่องย่องเบา ด้วยอาการซ่อนเร้น การโกงด้วย
การชั่ง ตวง วัด แปลงปลอม เช่น ปลอมเงินทอง สิ่งของ ลวงแลกหรือขายของเก๊ของปลอมว่าเป็นของดี
ขโมยความดีของผู้อื่น โกงลิขสิทธิ์ในสิ่งประดิษฐ์ และหนังสือ หรือวรรณกรรม
		
๒. ปสัยหาวหาร ได้แก่ การข่มขูเ่ อาข้าวของทรัพย์สนิ ผูอ้ นื่ ด้วยการขูเ่ ข็ญบังคับ ด้วยก�ำลังกาย
เช่น แย่งชิงฉกฉวย จี้ปล้นสะดม ด้วยอุบาย เช่น ข้าราชการผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายอ�ำนวยความสะดวก
แต่แสร้งหน่วงเหนี่ยวเพื่อจะได้สิ่งของตอบแทนตามเรียกร้องหรือมิได้เรียกร้อง
		
๓. ปฏิจฉันนาวหาร ได้แก่ การลักขโมยด้วยการปิดบังซ่อนเร้น เช่น เห็นทรัพย์ที่เจ้าของวาง
ไว้ เจ้าของท�ำตก หรือลืมทิ้งไว้ แกล้งย้ายที่ หรือเอาของอื่นปกปิดบังไว้หรือเอาเท้าเหยียบไว้ แล้วถือเอา
เป็นของตนหรือ หรือปกปิดบิดเบือนความดีผู้อื่นแอบอ้างว่าเป็นของตน
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๔. ปริกัปปาวหาร ได้แก่ การลักขโมยด้วยก�ำหนดสิ่งของและสถานที่ เช่น คิดจะขโมยห่อผ้า
แต่เข้าไปขโมยของอื่นออกมา เช่น กล่องรองเท้า แล้วผู้ขโมยทิ้งไว้ไม่เอาไป ถ้ามีคนเห็น ก็ท�ำเป็นเดินชม
สถานที่ ถ้าไม่มีใครเห็นก็ขโมยออกมา หรือใช้อุบายลวงน�ำเอาทรัพย์นั้น ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว เช่น
สร้างอุบายขึ้นแล้วน�ำทรัพย์สมบัติส่วนรวมไปเป็นสมบัติของตนเอง
		
๕. กุสาวหาร ได้แก่ การลักขโมยด้วยการสับเปลี่ยน เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนตรา เปลี่ยนเลข
สลาก เปลี่ยนเครื่องหมาย และเปลี่ยนของ เป็นต้น
เกณฑ์วินิจฉัย การลักขโมย ล่วงอทินนาทานสิกขาบท ประกอบด้วยองค์ ๕ ดังนี้ คือ
		
๑. ปรปริคฺคหิตํ		 ของนั้นมีเจ้าของครอบครองหวงแหน
		
๒. ปรปริคฺคหิตสญฺิตา		 รู้อยู่ว่าเป็นของมีผู้ครอบครองหวงแหน
		
๓. เถยฺยจิตฺตํ		 มีความตั้งใจลักขโมย
		
๔. อุปกฺกโม		 กระท�ำความพยายาม
		
๕. เตน หรณํ		 น�ำเอามาได้ด้วยความพยายามนั้น
๓. กาเมสุ มิจฉาจาร
กาเมสุมิจฉาจาร คือ “ความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย” ความว่า“เจตนา คือความจงใจ
ล่วงเกิน อคมนียะฐาน (คือ ฐานะมิควรถึง) ซึ่งด�ำเนินไปทางกายทวารในการประพฤติเมถุนหรือในวัตถุ
แห่งเมถุน ด้วยประสงค์ในการเสพอสัทธรรม เรียกว่า กาเมสุ มิจฉาจาร”
ค�ำศัพท์ว่า “อคมนียะฐาน” แปลว่า “ฐานะมิควรถึง” นี้หมายถึง สตรี หรือ บุรุษ ซึ่งมีเจ้าของ
คุ้มครองหรือมีผู้ดูแลหวงแหน ถ้าเป็นสตรี ก็เป็น อคมนียะฐาน ห้ามบุรุษล่วงเกิน ถ้าเป็นบุรุษก็เป็น
อคมนียะฐาน ห้ามสตรีล่วงเกิน โดยเฉพาะสตรี พระอรรถกถาจารย์ พระฎีกาจารย์ อธิบายไว้ในบาลี
พระสูตรและวินัย ท่านจ�ำแนกสตรีเกี่ยวกับข้อห้ามตามศีลข้อที่ ๓ ไว้ ๘ จ�ำพวก คือ
		 ๑. มาตุรักขิตา			 สตรีที่มารดาดูแลรักษา
		 ๒. ปิตุรักขิตา			 สตรีที่บิดาดูแลรักษา
		 ๓. ภาตุรักขิตา			 สตรีที่พี่ชายน้องชายดูแลรักษา
		
๔. ภคินีรักขิตา			 สตรีที่พี่สาวน้องสาวดูแลรักษา
		 ๕. ญาติรักขิตา			 สตรีที่ญาติดูแลรักษา
		 ๖. สัสสามิกา			 สตรีมีคู่หมั้น
		 ๗. สปริทัณฑา			 สตรีที่มีผู้ก�ำหนดอาญาสินไหมไว้
		 ๘. อันตมโส มาลาคุฬปริกขิตตาปิ สตรีที่มีผู้จองไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยพวงสุดท้าย
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ในบาลีพระวินัยจ�ำแนกสตรีไว้ ๒๐ คือ สตรีโสด ๑๐ สตรีมีสามี ๑๐ ดังนี้
สตรีโสด ๑๐ จ�ำพวก คือ :
		 ๑. มาตุรักขิตา
สตรีที่มารดาดูแลรักษา
		 ๒. ปิตุรักขิตา
สตรีที่บิดาดูแลรักษา
		 ๓. มาตาปิตุรักขิตา
สตรีที่ทั้งมารดาและบิดาดูแลรักษา
		 ๔. ภาตุรักขิตา
สตรีที่พี่ชายน้องชายดูแลรักษา
		 ๕. ภคินีรักขิตา
สตรีที่พี่สาวน้องสาวดูแลรักษา
		 ๖. ญาติรักขิตา
สตรีที่ญาติดูแลรักษา
		 ๗. โคตฺตรักขิตา
สตรีที่ผู้ร่วมโคตรร่วมสกุลดูแลรักษา
		 ๘. ธัมมรักขิตา
สตรีที่ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมดูแลรักษา
		 ๙. สารักขา
สตรีมีคู่หมั้น (จ�ำพวกเดียวกับ ๖ คือ สัสสามิกาในพระสูตร)
		 ๑๐. สปริทัณฑา
สตรีที่มีผู้ก�ำหนดอาญาสินไหมไว้
สตรีมีสามี ๑๐ จ�ำพวก คือ :
		 ๑. ธนักกีตา
สตรีที่ซื้อมาเป็นภรรยาด้วยทรัพย์
		 ๒. ฉันทวาสินี
สตรีที่อยู่ร่วมเป็นภรรยาด้วยสมัครใจ
		 ๓. โภควาสินี
สตรีที่เป็นภรรยาด้วยได้โภคะทรัพย์
		 ๔. ปฏวาสินี
สตรีที่เป็นภรรยาด้วยได้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
		 ๕. โอทปัตตกินี
สตรีที่เป็นภรรยาด้วยแต่งงานรดน�้ำ
		 ๖. โอภตจุมภฏา
สตรีที่เป็นภรรยาด้วยฝ่ายชายช่วยยกของหนักลงจากแบกหาม
		 ๗. ทาสี จ ภริยา จ
สตรีที่เป็นทาสีด้วยภรรยาด้วย
		 ๘. กมฺมการี จ ภริยา จ สตรีที่รับท�ำการงานด้วยและเป็นภรรยาด้วย
		 ๙. ธชาหฏา
สตรีที่เป็นภรรยาโดยถูกจับมาเป็นเชลย
		 ๑๐. มุหุตติกา
สตรีที่เป็นภรรยาชั่วคราว (เช่น เมียเช่า)
หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยการล่วงละเมิดเป็นกาเมสุมิจฉาจาร มี องค์ประกอบ ๔ คือ :
		 ๑. อคมนียวตฺถุ		
สตรีหรือบุรุษที่ไม่ควรล่วงละเมิด
		
๒. ตสฺมึ เสวนจิตฺต		
ํ
มีความตั้งใจจะเสพในสตรีหรือบุรุษนั้น
		
๓. เสวนปฺปโยโค		
กระท�ำความพยายามในการเสพ
		
๔. มคฺเคน มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสนํ ยินดีในการปฏิบัติมรรคให้ถึงกันด้วยมรรค
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๔. มุสาวาท
มุสาวาท การพูดเท็จ พูดมุสา คือเจตนา จงใจก่อให้เกิดกายประโยคและวจีประโยคที่จะกล่าว
ให้ผิด แก่บุคคลอื่น ด้วยประสงค์ให้ผิด บุคคลนั้น เรียกว่า มุสาวาท ให้บุคคลอื่นรู้คือ ท�ำให้ค�ำจริงด้วย
ความพยายามที่ควรกล่าวตามความจริงเป็นค�ำเท็จ หรือ เจตนา ตั้งใจที่ก่อให้เกิดอย่างนั้น ผู้ประสงค์ให้
บุคคลอื่นรู้เรื่องไม่จริงว่าเป็นความจริง เรียกว่า มุสาวาท เพราะกล่าวเท็จ
มุสาวาท หมายถึงเจตนาคือความจงใจกล่าวเท็จหรือกล่าวให้ผิด หรือให้ผู้ฟังเข้าใจผิดไปจาก
ความเป็นจริง การตั้งใจเขียน หรือจงใจแสดงกิริยาอาการให้คนอื่นเข้าใจผิด ก็เป็นมุสาวาท
หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าเป็นมุสาวาทคือ การกล่าวเท็จต้องประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
		
๑. อตถํ วตฺถุ
เรื่องไม่จริง
		
๒. วิสํวาทนจิตฺตํ
ตั้งใจพูดให้ผิด
		
๓. ตชฺโช วายาโม
ความพยายามเกิดจากความตั้งใจนั้น
		 ๔. ปรสฺส ตทตฺถวิชานนํ คนอื่นรู้เนื้อความนั้น
๕. สุราเมรยมัชชะปมาทัฏฐาน
สุราเมรยมัชชะปมาทัฏฐาน แปลว่า“เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ในเพราะน�้ำเมา กล่าวคือ
สุราและเมรัย” คือ แปลค�ำ“มัชชะ” ว่า“น�้ำเมา” แปลดังนี้เท่ากับยกเอาค�ำ “สุราเมรย” เป็นค�ำขยาย
ความของ “มัชชะ” หมายถึง มัชชะ(คือความเมา) มี ๒ ประเภท คือ สุรา ๑ และ เมรัย ๑ เจตนา คือ
ความตั้งใจดื่มน�้ำเมา สุราและเมรัย ทางกายทวารเรียกว่า สุราเมรยมัชชะปมาทัฏฐาน”
เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในเพราะสุราเมรัยและของเมา มี องค์ ๔ คือ
		 ๑. สุราทีนญฺจ อญฺญตรํ โหติ มทนียํ
ของเมาอย่างใดอย่างหนึ่งมีสุรา เป็นต้น
		 ๒. ปาตุกมฺยตาจิตฺตญฺจ ปจฺจุปฏฺติ ํ โหติ มีความตั้งใจปรารถนาจะดื่ม
		 ๓. ตชฺชญฺจ วายามํ อาปชฺชติ		
ถึงความพยายามอันเกิดจากความตั้งใจนั้น
		 ๔. ปีเต จ ปวีสติ		
และเมื่อดื่มแล้ว ล่วงไหลเข้าไป
อีกคัมภีร์จัดเป็นองค์ ๔ คือ มชฺชภาโว เป็นของเมา ปาตุกมฺยตาจิตฺตํ มีความตั้งใจปรารถนา
จะดื่ม ตชฺโช วายาโม มีความพยายามเกิดจากความตั้งใจ อชฺโฌหรณํ ดื่มกลืนเข้าไป
สิ่ง ๓ อย่างที่ผู้เสพไม่รู้จักอิ่ม คือ นอนหลับ ๑ สุรา ๑ และเมถุนธรรม ๑

การรักษาศีล

คนที่จะรักษาศีลได้ดีนั้น ต้องรักศีล มีความเคารพ ยกย่องศีลที่ตนเองรักษา ตั้งใจรักษาศีลตลอด
เวลา เปรียบความไว้ว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รัก จงมีความเคารพในศีล ตามรักษาศีลอยู่
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ตลอดเวลา เหมือนนกต้อยตีวิดรักษาไข่ เหมือนจามรีรักษาขนหาง เหมือนมารดาดูแลรักษาบุตรที่รัก
เหมือนคนมีดวงตาข้างเดียวระวังรักษาดวงตา(ที่เหลืออยู่ข้างเดียว) ฉะนั้น
ศีล ที่รักษาดี ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ๘ ประการ คือ
		 ๑. อขันฑะ
เป็นศีล ไม่ขาด
		 ๒. อฉิททะ
เป็นศีล ไม่ทะลุ
		 ๓. อสพละ
เป็นศีล ไม่ด่าง
		 ๔. อกัมมาสะ
เป็นศีล ไม่พร้อม
		 ๕. ภุชิสสะ
เป็นไท		
		 ๖. วิญญุปสัฏฐะ
ท่านผู้รู้ยกย่องสรรเสริญ
		 ๗. อปรามัฏฐะ
ไม่มีตัณหาและมานะแตะต้อง
		 ๘. สมาธิสังวัติตนิกะ
น�ำไปสูสมาธิ
การรักษาศีล ๕ เป็นการท�ำความดี ท�ำให้ผู้รักษาศีล มีคุณสมบัติพึ่งตนเองส่งเสริมชุมนุมชน
ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ เกิดความสงบสุขในหมู่มนุษย์ชาติ ผู้รักษาศีลเองก็ได้รับอานิสงส์ มีความ
เป็นอยู่ที่สงบสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต แม้รักษาไม่ครบ ๕ ข้อ ก็ได้รับอานิสงส์เช่นกัน

อานิสงส์ศีล ๕

พระบาลี จากอิติวุตตกะวณฺณณา ได้ประมวลแสดงถึงอานิสงส์ ของศีล ๕ ไว้ในคัมภีร์ปรมัตถโชติกา และในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ชี้ให้เห็นอานิสงส์ของศีล ๕ เด่นชัดดังนี้
(๑) ผลอานิสงส์ ของ เจตนางดเว้นจากปาณาติบาต คือ
		 ๑. องฺคปจฺจงฺคสมฺปนฺนตา		 ความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่
		 ๒. อาโรหปริณาหสมฺปตฺติ		 ความถึงพร้อมด้วยส่วนสูงและส่วนกว้าง
		 ๓. ชวนสมฺปตฺติ		 ความถึงพร้อมด้วยเชาว์ไวไหวพริบ
		 ๔. สุปติฏฺติ ปาทตา 		 พร้อมด้วยเชาว์ไวไหวพริบ
		 ๕. สุปติฏฺติ ปาทตา		 ความเป็นผู้มีเท้าตั้งอยู่เหมาะสม
		 ๖. จารุตา		 ความสวยงาม
		 ๗. มุทุตา		 ความเป็นผู้อ่อนโยน
		 ๘. สุจิตา			 ความสะอาด
		 ๙. สูรตา			 ความกล้าหาญ
		 ๑๐. มหพฺพลตา		 ความเป็นผู้มีก�ำลังมาก
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๑๑. วิสฏฺวจนตา				 ความเป็นผู้มีถ้อยค�ำสละสลวย
๑๒. สตฺตานํ ปิยมนาปตา 				 ความเป็นผู้น่ารัก น่าพอใจ ของสัตว์ทั้งหลาย
๑๓. อเภชฺชปริสตา				 ความเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยกกัน
๑๔. อจฺฉมฺภิตา				 ความเป็นผู้ไม่สะดุ้งหวาดเสียว
๑๕. อปฺปธํสิยตา			 ความเป็นผู้อันใคร ๆ ก�ำจัดได้ยาก
๑๖. ปรูปกฺกเมน อมรณตา			 ความเป็นผู้ไม่ตายดับการปองร้ายของผู้อื่น
๑๗. มหาปริวารตา			 ความเป็นผู้มีบริวารมาก
๑๘. สุวณฺณตา			 ความเป็นผู้มีผิวดังทอง
๑๙. สุสณฺานตา			 ความเป็นผู้มีทรวดทรงงาม
๒๐. อปฺปาพาธตา			 มีอาพาธน้อย หรือ ไม่มีอาพาธ
๒๑. อโสกิตา (อโสกตา)			 ไม่เป็นคนมีความโศกเศร้า
๒๒. ทีฆายุกตา (ทีฆายุตา)			 มีอายุยืน
(๒) ผลอานิสงส์ ของ เจตนางดเว้นจากอทินนาทาน คือ
		
๑. มหทฺธนตา			 มีความมั่งคั่ง
		
๒. ปหูตธนธญญตา			 ความเป็นผู้มีทรัพย์ และข้าวเปลือกมาก
		
๓. อนนฺตโภคตา			 ความเป็นผู้มีโภคะ อเนกอนันต์
		
๔. อนุปฺปนฺนโภคุปฺปตฺติตาโภคตา โภคะที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้น
		
๕. ถิรโภคตา			 ความเป็นผู้มีโภคะยั่งยืน
		
๖. อิจฺฉิตานํ โภคานํ ขิปฺปปฏิลาโภ การได้โภคทรัพย์ตามที่ต้องการอย่างฉับพลัน
		
๗. ราชาทีหิ อสาธารณโภคตา		 การมีโภคะไม่ทั่วไปกับพระราชาเป็นต้น
		
๘. อุฬารโภคตา			 ความเป็นผู้มีโภคะโอฬาร
		
๙. ตตฺถ ตตฺถ เชฏฺกภาโว			 ความเป็นหัวหน้าในที่นั้น ๆ
		
๑๐. นตฺถิภาวสฺส อชานนตา		 ความเป็นผู้ไม่รู้จักค�ำว่าไม่มี
		
๑๑. นตฺถิกภาวสฺส อชานนตา		 ไม่รู้จักความไม่มี (ทรัพย์)
		
๑๒. สุขวิหารตา			 ความเป็นผู้อยู่อย่างสบาย.
๓. ผลอานิสงส์ ของ เจตนางดเว้นจากอพรหมจรรย์ คือ
		 ๑. วิคตปจฺจตฺถิกตา				 ความเป็นผู้ปราศจากข้าศึก
		 ๒. สพฺพสตฺตานํ  ปิยมนาปตา			 ความเป็นที่รักเป็นที่พอใจของสรรพสัตว์
		 ๓. อนฺนปานวตฺถจฺฉาทนาทีนํ ลาภิตา เป็นผูม้ ปี กติได้สงิ่ ของเช่นข้าว น�ำ้ ผ้าวัตถุเครือ่ งปกปิด
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		 ๔. สุขสุปนตา					 การนอนหลับสบาย
		
๕. สุขปฏิพุชฺฌนตา					 การตื่นขึ้นมาสบาย
		
๖. อปายภยวิโมกฺโข					 การพ้นจากภัยในอบาย
		
๗. อิตฺถีภาวนปุสกภาวานํ อภพฺพตา ความไม่ควรแก่การเกิดเป็นหญิง เป็นกะเทย
		
๘. อกฺโกธนตา			
ความเป็นผู้ไม่โกรธ
		
๙. สจฺจการิตา			
ความเป็นผู้มีปกติท�ำจริง
		
๑๐. อมงฺกุภูตตา			
ความเป็นผู้ไม่เก้อเขิน
		
๑๑. อาราธนสุขตา			
ความเป็นผู้มีความสุขด้วยการรับเชิญ
		
๑๒. ปริปุณฺณินฺทฺริยตา			
ความเป็นผู้มีอินทรีย์บริบูรณ์
		
๑๓. นิราสงฺกตา			
ความเป็นผู้ปราศจากความระแวง
		
๑๔. อปฺโปสฺกุกฺกตา			
ความเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย
		
๑๕. สุขวิหารตา			
ความเป็นผู้อยู่อย่างเป็นสุข
ในอรรถกถาอิติวุตตกะว่า การงดเว้นกาเมสุมิจฉาจาร รวมอยู่ในงดเว้นอพรหมจรรย์ ดังนี้
๔. ผลอานิสงส์ ของ ผลเจตนางดเว้นจากการ มุสาวาท คือ
		
๑. วิปฺปสนฺนินฺทริยตา			
มีอินทรีย์ผ่องใส
๒. วิสฺสฏฺฐมธุภาณิตา			
เป็นคนพูดจาไพเราะสละสลวย
		
๓. สมสิตสุทฺธทนฺตตา			
มีฟันสะอาดเรียบเสมอกัน
		
๔. นาติถูลตา			
ไม่อ้วนเกินไป
		
๕. นาติกิสตา			
ไม่ผอมเกินไป
		
๖. นาติรสฺสตา			
ไม่เตี้ยเกินไป
		
๗. นาติทีฆตา			
ไม่สูงเกินไป
		
๘. สุขสมฺผสฺสตา			
มีสมั ผัสเป็นสุข(สุขสมฺภาสตา พูดจาปราศรัยเป็นสุข)
		
๙. อุปฺปลคนฺธมุขตา
		
มีกลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกบัวอุบล
		
๑๐. สุสฺสูสกปริชนตา			
มีบริวารชนสองง่ายเชื่อฟังดี
		
๑๑. อาเทยฺยวจนตา			
มีค�ำพูดที่คนเชื่อถือ
		
๑๒. กมลุปปฺ ล(ทล) สทิสมุทโุ ลหิตตนุชวิ หฺ ตา มีลนิ้ บางสีแดงและอ่อนเหมือนกลิน่ ดอกบัวอุบล
			(กมลทลสทิมุทุโลหิตนยชิวฺหตา) (มีลิ้นน�ำโลหิตสีแดงอ่อนเหมือนกลีบบัว)
			(อาทินฺนตา)			
(เป็นคนได้รับความเชื่อถือ)
		
๑๓. อนุทฺธตา			
จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน
			(อนุฏฺฐุตา)			
(ไม่คร�่ำครวญ)
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๑๔. อจปลตา			
มีความมั่นคง, ไม่มีหวั่นไหว
								
(ไม่มีในอิติวุตฺตกวณฺณนา)
๕. ผลอานิสงส์ ของ ผลเจตนางดเว้นจากการ สุราเมรัย คือ
๑. อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ ขิปฺปํ ปฏิชานนตา
		รู้แน่ชัดในกิจที่ควรท�ำทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน ได้รวดเร็ว
		(อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ อปฺปมาทตา)
		(ไม่ประมาทเลินเล่อในกิจที่ควรท�ำ ทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน)
๒. สทา อุปฏฺติ สติตา
มีสติมั่นคงอยู่เสมอ
		(อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ สพฺพฏฺานุปฺปตฺติกปฏิภาณวนฺตตา)
		(มีปฏิภาณเกิดขึ้นในทุกสถานในกิจการควรท�ำที่เกิดขึ้น)
๓. อนุมฺมตฺตกตา
ไม่เป็นบ้าน
๔. ญาณวนฺตตา
เป็นคนมีความรู้
๕. อนลสตา		
ไม่เกียจคร้าน
๖. อชฬตา
ไม่โง่เง่า
๗. อเนลมูคตา
ไม่เป็นคนหนวกและใบ้
๘. อมตฺตตา		
ไม่เป็นคนขี้เมา (ไม่มีในอิติวุตฺตกวณฺณนา)
๙. อปฺปมตฺตตา
เป็นคนไม่ประมาท (ไม่มีในอิติวุตฺตกวณฺณนา)
๑๐. อสมฺโมหตา
ไม่ขี้หลงขี้ลืม (ไม่มีในอิติวุตฺตกวณฺณนา)
๑๑. อจฺฉมฺภิตา
ไม่เป็นคนมักหวาดกลัว
๑๒. อสารมฺภิตา (อสารมฺภตา) ไม่เป็นคนมักแข่งดี
๑๓. อนิสฺสุกิตา
ไม่เป็นคนขี้ริษยา
๑๔. สจฺจวาทิตา
เป็นคนพูดค�ำสัตย์
๑๕. อปิสุณาผรุสาสมฺผปฺปลาปวาทิตา ไม่เป็นคนพูดส่อเสียด ไม่พูดค�ำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ
		(อปิสุณอผรุสอสมฺผปฺปลาปวาทิตา)
๑. รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา
ไม่เป็นคนเกียจคร้านทั้งกลางคืนและกลางวัน
๒. กตญฺญุตา
เป็นคนกตัญญู
๓. กตเวทิตา (โภควนฺตตา) เป็นคนกตเวที (เป็นคนมีโภคทรัพย์)
๔. อมจฺฉริตา
ไม่เป็นคนตระหนี่
๕. จาควนฺตตา
เป็นคนมีจาคะ (ไม่มีในอิติวุตฺตกวณฺณนา)
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๖. สีลวนฺตตา
เป็นคนมีศีล
๗. อุชุตา 		
เป็นคนเที่ยงตรง
๘. อกฺโกธนตา
ไม่เป็นคนมักโกรธ
๙. หิริมนตา		
เป็นจิตใจมีหิริ
๑๐. โอตฺตาปิตา
เป็นคนมีโอตตัปปะ
๑๑. อุทิฏฺ กิ ตา (อุชุทิฏฺ ติ า) เป็นคนมีความเห็นเที่ยงตรง (สัมมาทิฏฐิ)
๑๒. มหาปญฺตา (มหตฺตตา) เป็นคนมีปัญญามาก (มีความเป็นใหญ่)
๑๓. เมธาวิตา		
เป็นคนมีปัญญาแตกฉาน (ไม่มีในอิติวุตฺตกวณฺณนา)
๑๔. ปณฺฑิตตา
เป็นบัณฑิต
๑๕. อตฺถานตฺถกุสลตา
เป็นผู้ฉลาดรู้สิ่งเป็นประโยชน์และสิ่งไม่เป็นประโยชน์
มีเรื่องอานิสงส์ศีล ๕ ไว้ในพระคัมภีร์ต่าง ๆ ขอน�ำมาบางเรื่องเป็นอุทาหรณ์ ดังนี้
พราหมณ์ยกลูกสาว ๔ ให้ แก่คนมีศีล
ในสมัยพุทธกาล มีพราหมณ์ผู้หนึ่งมีลูกสาวอยู่ ๔ คนและมีชาย ๔ คนมาสู่ขอทั้ง ๔ คนนั้น
ต่างมีคุณสมบัติเฉพาะตัวต่างกัน คนหนึ่งรูปงามทรวดทรงสมบูรณ์ อีกคนเป็นผู้ใหญ่อายุมาก อีกคน
มีชาติสกุลสูง ส่วนอีกคนเป็นผู้มีศีล พราหมณ์ผู้มีลูกสาว ๔ คน จึงไตร่ตรองดู ว่าควรจะยกลูกสาวให้
ชายคนใดดี ควรยกให้ชายรูปงาม ควรยกให้แก่ชายสูงอายุ ควรยกให้ชายผู้มีชาติสกุลสูง หรือควรยกให้
แก่ชายผู้มีศีล คิดไม่ตก ว่าจะยกให้แก่ชายคนใด จึงจัดหาดอกไม้และของหอม เป็นต้น ถือตรงไป
พระวิหารเชตวัน เข้าเผ้าพระบรมศาสดา กราบทูลเรื่องราวแต่ต้น แล้วทูลถามว่า “ในชาย ๔ คนนี้
ควรยกลูกสาวให้แก่คนไหน ? พระบรมศาสดามิได้ตรัสบอกแก่พราหมณ์ว่าควรยกลูกสาวให้แก่คนใด
แต่ทรงน�ำเรื่องราวซึ่งเคยมีในอดีต มาเล่าให้พราหมณ์ผู้นั้นฟัง แล้วทรงน�ำคาถา ซึ่งทิศาปาโมกข์สมัย
อดีตกล่าวไว้ มาตรัสแก่พราหมณ์ผู้นั้นว่า
				อตฺโถ อตฺถิ สรีรสฺมึ
วุฑฺฒพฺยสฺส นโม กเร
				 อตฺโถ อตฺถิ สุชาตสฺมึ
สีลํ อสฺมาก รุจฺจติ.
แปลว่า คนมีรูปร่างสวยงามก็มีประโยชน์ คนที่เจริญวัย ก็ควรได้รับความนับถือคนที่เกิดมาใน
สกุลดี ก็มีประโยชน์ แต่พวกเราชอบ (คนมี) ศีล
พราหมณ์ผนู้ นั้ ได้ทราบเรือ่ งชาดกและได้ฟงั คาถาทีพ่ ระบรมศาสดาทรงน�ำมาตรัสให้ฟงั จึงทูลลา
กลับมาบ้าน และตกลงยกลูกสาวทั้ง ๔ คน ให้แก่ชายหนุ่มผู้มีศีล
สตรีผู้รักษาศีล ๕ ไปเกิดในเทวโลก
ในครัง้ พุทธกาล มีอบุ าสิกาผูห้ นึง่ ในพระนครสาวัตถี มีความภักดีซอื้ สัตย์ตอ่ สามี มีศรัทธาเลือ่ มใส
ในพระรัตนตรัย รักษาศีล ๕ บริสทุ ธิ์ ถวายทานตามทรัพย์สมบัติ ครัน้ ตายไปบังเกิดในสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์
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พระมหาโมคคัลลานเถระ ผู้มีฤทธิ์ ได้จาริกไปในเทวโลก และวิมานนั้น เทพธิดาเจ้าของวิมานก็ออกมา
ถวายนมัสการ พระเถระจึงไต่ถามเป็นคาถา แปลความว่า
ดูกรเทวี ผู้มีอานุภาพมาก ท่านขึ้นมาอยู่ในวิมานงดงาม มีเสาล้วนแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์
ส่งรัศมีแพรวพรายวิจติ รตระการตาเป็นอันมาก ทัง้ มีหมูน่ างอัปสรเหล่านี้ สูงบ้าง ต�ำ่ บ้าง ส�ำแดงฤทธิ์
ได้ตา่ ง ๆ เหล่านัน้ แวดล้อม ฟ้อนร�ำ ขับร้อง และท�ำให้เพลิดเพลิน ข้าแต่เทวีผมู้ ฤี ทธิม์ อี านุภาพมาก
เมื่อท่านเป็นมนุษย์ ท่านได้ท�ำบุญอะไรไว้ ท่านจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ ? และด้วยบุญอะไร
ผิวพรรณของท่านจึงสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ ?
เมื่อพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว เทพธิดานั้น จึงตอบว่านี้เป็นผลของกรรมใด ?ความว่า
เมื่อดิฉันเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ดิฉันเป็นอุบาสิกาของพระบรมศาสดาผู้มี
พระจักษุ ดิฉันงดเว้นจากปาณาติบาต ๑ เว้นขาดจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลก ๑
ไม่ดมื่ น�ำ้ เมา ๑ อีกทัง้ ไม่พดู เท็จ ๑ ยินดีอยูด่ ว้ ยสามีของตน ๑ เป็นผูม้ จี ติ ใจเลือ่ มใส (ในพระรัตนตรัย)
ได้ถวายทาน คือ ข้าวและน�้ำ อย่างไพบูลย์ ด้วยความเคารพ
ผิวพรรณดิฉันเช่นนี้ ส�ำเร็จแก่ดิฉันในเทวโลกนี้ด้วยกรรมนั้น โภคะทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่าง
เกิดขึ้นแก่ดิฉัน ด้วยกรรมนั้น ข้าแต่พระภิกษุผู้มีอานุภาพมาก ขอกราบเรียน ถึงกรรมที่ได้ท�ำไว้เมื่อเป็น
มนุษย์ ซึ่งด้วยกรรมนั้น จึงมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ มีผิวพรรณสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ
โจร ๕๐๐ ถือศีล ๕
ในสมัยพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีโจร ๕๐๐ คน ร่วมกันท�ำโจรกรรม เช่น ปล้นฆ่า
ชาวบ้าน เป็นต้น ด�ำรงชีวิต ครั้นวันหนึ่ง ถูกพวกชาวบ้านติดตามล่า จึงพากันหนีเข้าไปในป่า ณ ที่นั้น
มีพระภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตรรูปหนึ่ง นั่งอยู่ในกุฏิมุงบังด้วยใบไม้ ตั้งอยู่บนแผ่นหิน พวกโจรเห็น
จวนตัวจึงพากันเข้าไปนมัสการและเล่าเรื่องทั้งหมด แล้วกล่าวขอร้องว่า “ขอพระคุณท่านโปรดเป็น
ที่พึ่งของพวกผมทั้งหลายด้วยเถิด” พระภิกษุนั้นจึงบอกว่า “ไม่มีที่พึ่งใดเสมอด้วยศีล ขอให้ทุกท่าน
สมาทานศีล ๕ กันจงทุกคนเถิด” แล้วให้ศีล ๕ และโอวาทว่า “เวลานี้ท่านทั้งหลายอยู่ในศีลและเป็น
ผู้มีศีลแล้ว แม้นมีผู้ท�ำลายชีวิตท่านให้พินาศไป ก็ไม่พึงก้าวล่วงศีล ไม่ควรคิดขัดเคืองประทุษร้าย
ด้วยใจ” พวกโจรทั้งหลายก็รับค�ำ เมื่อชาวบ้านตามถึงและจับโจรเหล่านั้นฆ่าตายหมด ขณะถูกจับฆ่า
พวกโจรเหล่านั้นมิได้มีจิตใจคิดประทุษร้าย มิได้ท�ำศีลของตนให้ขาด เมื่อท�ำกาละ(ตาย)แลไปบังเกิด
ในกามาวจรสวรรค์ชั้นเทวโลก หัวหน้าโจรไปเกิดเป็นเชฏฐเทวบุตร นอกนั้นเป็นเทวบุตรผู้บริวาร
เทวบุตรเหล่านั้นท่องเที่ยวไปในสวรรค์ชั้นเทวโลก ๑ พุทธันดร
ครั้นมาถึงพุทธกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนี้ เชฏฐเทวบุตรก็จุติลงมาเกิดเป็น
บุตรของหัวหน้าชาวประมง ๕๐๐ ในหมู่บ้านชาวประมง ๕๐๐ ครอบครัว ใกล้ประตูพระนครสาวัตถี
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และมีชื่อว่า ยโสชะ ส่วนเทวบุตรนอกนั้นก็จุติลงมาเกิดเป็นบุตรของชาวประมงครอบครัวอื่นใน ๕๐๐
ครอบครัวนั้น ครั้นเจริญวัยก็เป็นสหายและเป็นเพื่อนเล่นกันโดยมียโสชะเป็นหัวหน้า พากันถือแหและ
อวนลงไปในแม่น�้ำอิรวดี ขณะที่หว่านอวนลงไปในแม่น�้ำอิรวดี ก็จับได้ปลาสีทองตัวหนึ่งต่างพากันดีใจ
ตกลงกันน�ำไปถวายพระเจ้าโกศลในพระนครสาวัตถี พระราชาโปรดให้หนุม่ ชาวประมงเหล่านัน้ น�ำปลา
ตัวนั้น ทรงพาไปยังวิหารเชตะวันทูลถวายพระบรมศาสดา
พระพุทธเจ้าทรงถือเอาเรือ่ งปลาทองนัน้ เป็นข้อสาธก แสดงธรรมแล้วตรัสพระคาถา ๔ พระคาถา
พอตรัสจบ บุตรชาวประมงทั้ง ๕๐๐ คนนั้น เกิดสังเวชสลดใจ ขอบรรพชาอุปสมบท เพ็ญสมณธรรม
ต่อมาบรรลุพระอรหันต์และได้รับบริโภคธรรมคือ อาเนญชวิหารสมาบัติ ร่วมกับพระบรมศาสดา คือ
ได้เข้าอาเนญชวิหารสมาบัติร่วมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดราตรีกาล
พาณิชย์ ๗๐๐ ถือศีล ๕
มีเรื่องเล่าว่า พ่อค้า ๗๐๐ คน เดินทางไปท�ำการค้าทางทะเล แล่นเรือไปในมหาสมุทรตลอด
๗ วัน ครั้นถึงวันที่ ๗ เกิดคลื่นใหญ่ขึ้นในกลางมหาสมุทร กระแทกเรือแตก น�้ำทะเลทะลักเข้าเรือและ
ก�ำลังจะจม พ่อค้าเหล่านัน้ พากันหวาดกลัว ต่างระบุนามเทวดาทีต่ นนับถือวิงวอนขอให้ชว่ ยตน ท่ามกลาง
ความวุน่ วายนัน้ มีพอ่ ค้าผูห้ นึง่ นัง่ ขัดสมาธิเหมือนโยคีรำ� ลึกถึงทานทีต่ นถวายแด่ภกิ ษุสงฆ์ ร�ำลึกถึงสรณะ
และศีลที่ตนรับมาก่อนขึ้นเรือ มิได้มีอาการหวาดกลัว พ่อค้าทั้งหลายเห็นดังนั้น ก็พากันไต่ถามเขา
ไม่กลัวภยันตราย พ่อค้าผูน้ นั้ ก็เล่าเรือ่ งตน พ่อค้าจึงขอร้องให้ผนู้ นั้ ให้สรณะและศีลแก่พวกตนบ้าง พ่อค้า
ผู้นั้นจึงจัดให้แบ่งพวกออกเป็น ๗ พวก ๆ ละ ๑๐๐ คน และให้รับ (สรณะและ) ศีล ๕ ทีละพวก
พวกร้อยที่ ๑ ยืนรับศีลเสร็จเมื่อน�้ำท่วมเพียงข้อเท้า พวกร้อยที่ ๒ ยืนรับศีลเสร็จเมื่อน�้ำท่วมถึงเข่า
พวกร้อยที่ ๓ ยืนรับศีลเสร็จเมื่อน�้ำท่วมถึงสะเอว พวกร้อยที่ ๔ ยืนรับศีลเสร็จเมื่อน�้ำท่วมถึงสะดือ
พวกร้อยที่ ๕ ยืนรับศีลเสร็จเมื่อน�้ำท่วมถึงนม พวกร้อยที่ ๖ ยืนรับศีลเสร็จเมื่อน�้ำท่วมถึงคอ พวกร้อย
ที่ ๗ ยืนรับศีลเสร็จเมื่อน�้ำเค็มก�ำลังจะเข้าปาก ครั้นให้ศีลจบแล้ว พ่อค้าผู้นั้นก็ตะโกนบอกให้รู้ตัวกัน
ทัว่ ทุกคนว่า “ทีพ่ งึ่ อืน่ ของท่านทัง้ หลายไม่มแี ล้ว ขอให้ทา่ นพึงระลึกถึงแต่ศลี เท่านัน้ เถิด” แล้วน�ำ้ ก็ทว่ ม
เรือจม
พ่อค้าผู้ให้ศีลนั้นก็ท�ำกาละไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และพ่อค้าทั้งหมดนอกนั้นก็ไปเกิดในภพ
ดาวดึงส์เช่นกัน เพราะเหตุได้รับศีลในกาลใกล้มรณะ เทวดาทั้งหมดเหล่านั้นมีนามเรียกกันว่า “สตุลลปะกายิกา” เพราะกล่าวอ้างถึงด้วยการสมาทาน คือศีล ๕ เล่าไว้ว่า วิมานของเทวบุตรผู้เป็นอาจารย์
ให้ศีลนั้นเป็นวิมานทองกว้างยาว ๑๐๐ โยชน์ อยู่ตรงกลาง ส่วนวิมานของเหล่าเทวบุตรผู้เป็นศิษย์ตั้ง
ล้อมอยู่โดยรอบวิมานของอาจารย์ มีขนาดลดหลั่นกันลงมา วิมานเล็กสุดกว่าวิมานอื่น ก็กว้างยาว ๑๒
โยชน์เป็นอย่างต�่ำ ในทันทีที่บังเกิด เทวบุตรทั้งหลายนั้นต่างร�ำพึงถึงกรรมของตน ๆ และรู้ว่าที่พวกตน
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ได้สมบัตนิ นั้ ๆ เพราะอาศัยอาจารย์จงึ กล่าวสรรเสริญคุณของอาจารย์ในส�ำนักพระบรมศาสดา ได้พากัน
ลงมาเฝ้าพระบรมศาสดา ในระหว่างเวลาเที่ยงคืน
ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้นราตรีกาล
ล่วงมา เทวาทั้งหลายเหล่า สตุลลปะกายิกา จ�ำนวนมาก ล้วนมีผิวพรรณงามยิ่งนัก ท�ำให้พระวิหาร
เชตะวันสว่างไสวไปทั่วทั้งหมด พากันมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแล้ว
เทวดาองค์หนึ่ง ผู้ยืนอยู่ ณ ด้านหนึ่งแลได้กล่าวคาถาในส�ำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดังนี้
					สพฺภิเรว สมาเสถ		
สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถวํ
					 สตํ สทฺธมฺมมญฺาย		
เสยฺโย โหติ น ปาปิโย.
แปลว่า ควรอยู่ร่วมกับสัตบุรุษเท่านั้น ควรท�ำความคุ้นเคย กับสัตบุรุษเท่านั้น เพราะรู้สัทธรรม
ของสัตบุรุษแล้ว มีแต่ดีขึ้น ไม่มีเลวลง
ครั้นแล้ว เทวดาอีกองค์หนึ่ง ได้กล่าวคาถาในส�ำนักของพระผู้มีระภาคเจ้า ว่าดังนี้
					สพฺภิเรว สมาเสถ			
สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถวํ
					 สตํ สทฺธมฺมมญฺาย			
ปญฺํ ลภติ นาญฺญโต.
แปลว่า ควรอยู่ร่วมกับสัตบุรุษเท่านั้น ควรท�ำความคุ้นเคย กับสัตบุรุษเท่านั้น เพราะรู้สัทธรรม
ของสัตบุรุษแล้ว ได้ปัญญา จากสัตตบุรุษ มิใช่ได้จากผู้อื่น
ครั้นแล้ว เทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาในส�ำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าดังนี้
					สพฺภิเรว สมาเสถ			
สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถวํ
					 สตํ สทฺธมฺมมญฺาย			าติมชฺเฌ วิโรจติ.
แปลว่า ควรอยู่ร่วมกับสัตบุรุษเท่านั้น ควรท�ำความคุ้นเคย กับสัตบุรุษเท่านั้น เพราะรู้สัทธรรม
ของสัตบุรุษแล้ว ย่อมสดชื่นเบิกบานในท่ามกลางหมู่ญาติ
ครั้นแล้ว เทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาในส�ำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าดังนี้
					สพฺภิเรว สมาเสถ 		
สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถวํ
					 สตํ สทฺธมฺมมญฺาย			
สตฺตาคจฺฉนฺติ สุคตึ.
แปลว่า ควรอยู่ร่วมกับสัตบุรุษเท่านั้น ควรท�ำความคุน้ เคยกับสัตบุรษุ เท่านัน้ เพราะรูส้ ทั ธรรมของ
สัตบุรุษแล้ว สัตว์ทั้งหลายด�ำรงตนเป็นสุขอยู่ตลอดกาลนาน
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ท่านทั้งปวงก็ได้กล่าวดีแล้วโดยปริยาย เชิญฟังของเรา - ตถาคต
ดูอีกบ่าง” แล้วมีพระด�ำรัสว่า
					สพฺภิเรว สมาเสถ			
สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถวํ
					 สตํ สทฺธมฺมมญฺาย			 สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.
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แปลว่า ควรอยู่ร่วมกับสัตบุรุษเท่านั้น ควรท�ำความคุน้ เคยกับสัตบุรษุ เท่านัน้ เพราะรูส้ ทั ธรรมของ
สัตบุรุษแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สรุป

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า”อานิสงส์ศีล ๕ ประชามีสุขมั่นคงยั่งยืน” คือท�ำให้โลกอยู่เป็นสุข มีความ
มั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน อยู่แล้วเย็นกายเย็นใจ สบายกายสบายใจ ปลอดภัยทุกหนแห่ง
หมู่บ้าน ใดผู้คนรักษาศีล ๕ หมู่บ้านนั้นก็จะอยู่เย็นเช่นกัน ผู้คนในหมู่บ้านนั้นย่อมรู้สึกได้ดีว่า
ที่ตนอยู่ดีมีสุขในชีวิตประจ�ำวันได้เช่นนั้น เพราะประพฤติปฏิบัติตนกันอย่างไร ครอบครัว มีพ่อแม่ลูก
ถ้าประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักศีล ๕ ก็จะเป็นครอบครัวทีอ่ บอุน่ มีความสุขสบายใจ ครอบครัว และหมูบ่ า้ น
ต่างรักษาศีล ๕ ๆ ก็จะตามดูแลรักษาครอบครัวและหมู่บ้านนั้น หากขยายใหญ่จนถึงต�ำบล อ�ำเภอ
จังหวัด ประเทศ ผู้คนในถิ่นนั้นๆต่างรักษาศีลกัน ศีล ๕ ก็จะตามรักษาในทุกที่ เมื่อขยายไปถึงที่ใด
ที่นั้นย่อมด�ำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างมั่นคงยั่งยืนแน่นอน
ศีล ๕ มีความส�ำคัญจริง มีประโยชน์จริง และรู้ถึงโทษที่เกิดจากการละเมิดศีล เมื่อทราบอย่าง
นี้แล้ว นอกจากได้ความรู้ ได้คิดเห็นตามด้วยดีแล้ว ยังจะเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนลดความเดือดร้อนของ
ตัวเอง ของครอบครัว ของสังคม และของโลก ด้วยการรักษาศีล ๕ ซึ่งทุกคนสามารถท�ำได้ ไม่ต้อง
คิดว่าตัวเองเล็กนิดเดียว หรือตัวคนเดียวจะท�ำอะไรได้มาก แท้ที่จริงแม้เราคนเดียวถ้ารักษาศีลได้
โลกก็เย็นลงได้ในระดับหนึ่งทีเดียว หากคนเดียวหลายๆคนรวมกันเข้า ก็จะมีพลังมหาศาล ท�ำให้โลก
อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้มากยิ่งขึ้น
คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล จึงขอเชิญชวนทุกท่านรักษาศีล ๕ โดยไม่ต้องค�ำนึงว่าคนอื่นเขาจะ
รักษาศีลหรือไม่รักษากัน ขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่รักษาย่อมเป็นอันดีที่สุด ประเสริฐที่สุด เป็นก�ำไรชีวิต
ส�ำหรับตน และจะมีผลเป็นบุญเป็นกุศลอ�ำนวยสุขให้ตนไปตลอดในทุกสถาน “อานิสงส์ศีล ๕
ย่อมท�ำให้ประชามีสุขอย่างมั่นคงยั่งยืน” อย่างแน่นอน
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คณะกรรมการขับเคลือ่ นโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”. คู่มือแนวทางการด�ำเนินงานโครงการสร้างความปรองดอง
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โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในด�ำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
บริษัท เอกพิมพ์ไท จ�ำกัด, ๒๕๕๘.
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ดีไซน์ ดีไลท์จ�ำกัด, ๒๕๕๘.
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