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บทน�ำ

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกันกับสัตว์ แต่มนุษย์มีความ 

แตกต่างจากสตัว์อืน่ตรงทีม่ปัีญญาฉลาดในการรกัษาชวีติของตนให้พ้นอนัตรายต่าง ๆ  ส่วนจิตใจของมนษุย์

ถือว่าส�าคัญที่สุด ต้องมีการพัฒนาหมายถึงการท�าสมรรถภาพของจิตใจ
1
 ในทางพระพุทธศาสนามนุษย์ 

จะงามได้ มนุษย์จะต้องมีศีล เพราะศีลเป็นบ่อเกิดของการด�าเนินชีวิตให้มนุษย์เจริญด้วยการศึกษา 

และการด�าเนินชีวิตที่ประกอบด้วยศีล ประพฤติตนตามหลักตามมรรคแปด จะเห็นว่า ปัญหาที่เกิด 

ความวุ่นวายในสังคมปัจจุบัน เกิดจากมนุษย์ไม่ประพฤติตนตามแนวทางของศีล เน่ืองจากศีลเป็นตัว 

ก�าหนดหรือเป็นทิศทางบ่งบอกในการเดินไปสู่เป้าหมายที่เรียบร้อยดีงามเช่นไร อย่างสังคมที่เป็นอยู่  

ถ้าพิจารณาดูจะเห็นว่า การประพฤติตนนอกกรอบแนวทางของศีล จึงก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย  

ในโลกปัจจุบัน ทุกข์จึงเป็นปัญหาของมนุษย์ ตัณหาจึงเป็นสาเหตุส�าคัญ เป็นตัวการสั่งสมปัญหา  

ในกระบวนการของตัณหาเป็นตัวแสดงบทบาท “การท�าหน้าที่ของตัณหาได้เป็นตัวก�ากับการด�าเนินชีวิต

ส่วนใหญ่ของมนุษย์ พร้อมกันนั้นก็เป็นแหล่งก่อปมปัญหาให้แก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์ เป็นที่มาของ

ความหวัง ความหวาดกลัว ความระแวง จึงก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน เนื่องมาจากความโลภ  

ความโกรธ และความหลง ซึ่งเกิดจากตัณหา
2
 ตราบใดมนุษย์ยังมีตัณหาก็ยังมีการกระท�าที่เป็นกุศลบ้าง

อกุศลบ้าง ปล่อยให้ตัณหาได้โอกาสแสดงบทบาททั้งที่โจ่งแจ้งหรือแอบแฝงอยู่เรื่อยไป 

 ศีลจึงเป็นเครื่องขัดเกลากายวาจา รวมไปถึงใจให้สะอาด เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างหยาบที่จะ

ล่วงออกมาทางกาย ทางวาจา มีการตี การด่าเป็นต้น ศีลนั้นแม้จะมีความหมายหลายอย่าง แต่โดยทั่วไป

มักแปลกันว่า ปกติ คือปกติของกาย ของวาจา ซ่ึงโดยปกติจะสงบ ไม่รุกราน ไม่เบียดเบียนท�าร้ายใคร  

แต่เมื่อละปกติคือผิดปกติก็ไม่สงบ รุกรานเบียดเบียนท�าร้ายผู้อื่น
3
 กล่าวได้ว่า ศีลมี ๒ ระดับ หนึ่งระดับ

ทั่วไป ได้แก่ “ระดับธรรม” หรือระดับที่ยังเป็นธรรม คือ เป็นข้อแนะน�าสั่งสอน หรือหลักความประพฤติที่

แสดง และบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแห่งความดีความชั่ว ที่เรียกว่ากฎแห่งกรรม ผู้ท�าดีท�าชั่ว หรือรักษา

 1
 สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยำ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนพานิช, ๒๕๓๑), หน้า ๓๒.

 2
 พระราชวรมนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๒๙), 

หน้า ๔๕๒.

 3
 ศีลเป็นอารมณ์อันประเสริฐ. http://84000.org/tipitaka/bookpn02.html  [๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘].
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ศีลละเมิดศีล ย่อมได้รับผลดีผลชั่วเองตามธรรมดาของเหตุปัจจัย หรือตามกฎแห่งกรรมนั้น สอง “ระดับ

เฉพาะ” ได้แก่ ระดับวินัยหรือระดับที่เป็นวินัย คือ เป็นแบบแผนข้อบังคับที่บัญญัติคือวางหรือก�าหนด 

ขึ้นไว้ โดยท�านองประมวลกฎหมาย ส�าหรับก�ากับความประพฤติของสมาชิกในหมู ่ชนหรือชุมชน  

โดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหมู่คณะหรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะ ผู้ละเมิดบทบัญญัติแห่งศีลประเภท

วินัยน้ีมีความผิดตามข้อตกลงหรือบทบัญญัติแห่งหมู่ชนที่ท�าข้อตกลงไว้ที่จะต้องปฏิบัติตาม นั้นก็คือ 

จากอกุศลเจตนาที่จะได้รับผลตามกฎแห่งกรรมของธรรมชาติ เมื่อพิจารณาตามหลักนี้ จะเห็นว่า สังคม 

วงกว้างคอืหมูม่นษุย์ท้ังหลาย มสีภาพต่างกนัท้ังโดยกาละและเทศะ ตกอยูใ่ต้อทิธพิลของภาวะเปลีย่นแปลง

ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปกันไปตามยุคสมัย การท่ีจะวางบทบัญญัต ิ

เกี่ยวกับศีลในส่วนรายละเอียดลงไว้เป็นแบบแผนอย่างเดียวกัน อย่างที่เรียกว่าวินัยนั้น มิใช่ฐานะที่จะพึง

กระท�า เพราะไม่อาจให้สังคมทุกยุคทุกสมัยทุกสภาพแวดล้อม ด�ารงอยู ่ด้วยดีและมีสภาพเกื้อกูล  

ด้วยประมวลบทบัญญัติท่ีมีข้อปลีกย่อยอย่างหน่ึงอย่างเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น ส�าหรับสังคมมนุษย์ทั่วไป 

พระพุทธศาสนา จึงแนะน�าสั่งสอนหรือเสนอหลักธรรม หมวดที่นิยมเรียกว่า “ศีล ๕” ไว้เป็นข้อก�าหนด

อย่างต�่า หรือหลักความประพฤติอย่างน้อยที่สุดในระดับศีล

 ศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจาก

การฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า)

 ศีลข้อที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจาก

การลัก, ฉ้อของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช่ให้ผู้อื่นลัก ฉ้อ)

 ศีลข้อที่ ๓ กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซ่ึงสิกขาบท คือ  

เว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

 ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจาก 

การพูดเท็จ ค�าไม่เป็นจริง และค�าล่อลวง อ�าพรางผู้อื่น)

 ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท 

คือ เว้นจากการดื่มสุรา เมรัย เครื่องดองของท�าใจให้คลั่งไคล้ต่าง ๆ)”
4
 ศีลดังที่ได้กล่าวก็คือ 

 ศีลประการท่ีหนึ่ง เป็นการรักษากาย ส�ารวมระวังยับยั้งป้องกัน พฤติกรรมที่จะท�าลายชีวิตของ 

คนอ่ืนหรือสัตว์อื่นให้ถึงแก่ความเดือดร้อน ซึ่งเป็นการประกันไม่ให้เกิดการเบียดเบียนชีวิตของเพ่ือน 

ร่วมโลก หรือสัตว์อื่น ที่เกิดร่วมกันบนโลก เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 ศีลประการที่สอง เป็นการรักษากายคือการระวังส�ารวมป้องกันยับยั้งไม่ให้ ประพฤติหรือกระท�า

ตามใจที่ใฝ่ตามกิเลสตัณหาของตน โดยระวังป้องกันไม่ให้กระท�าการลักขโมย ทรัพย์สินเงินทอง ส่ิงของ 

 4
 อภิ.สฺง. (ไทย) ๓๔/๑๓๗๐/๓๔๑, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๘๖/๒๔๗.
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ต่างๆ ที่มิใช่ของตนมาเป็นของตน จึงเป็นเครื่องประกันความเสียงทางทรัพย์สมบัติของเพื่อนมนุษย์ไม่ให้

ถกูลกัขโมย เพราะมเีครือ่งป้องกนัคอืศลีข้อท่ีสองท่ีสร้างจติส�านกึละอายในการกระท�าความชัว่ต่อทรพัย์สนิ

หรือสิ่งของ ของบุคคลอื่นเพราะทุกคนย่อมหวงแหนทรัพย์สมบัติของตน 

 ศีลประการท่ีสาม เป็นการรักษากายไม่ให้กระท�าผิดล่วงละเมิด ต่อคู่ครองของบุคคลอื่น เป็นการ

ป้องกัน ยับยั้งจิตส�านึก ไม่ให้กระท�านอกใจคู่รักของตน ป้องกันไม่ให้กระท�าการพลัดพรากจากผู้ปกครอง

ของบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ของตนและไม่ได้ยินยอม และเป็นเคร่ืองประกันโรคร้ายไม่ให้เกิดขึ้น และป้องกัน 

การม่ัวสุมทางเพศไม่ให้เกิดข้ึน เพราะจะท�าให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายท�าให้ครอบครัวเดือดร้อน 

และป้องกันการจะเสียหายท้ังทรัพย์สินเงินทอง เพ่ือให้มนุษย์ได้รักเดียวใจเดียวเพ่ือประกันความมั่นคง 

ทางสังคม

 ศีลประการที่สี่ เป็นการรักษาวาจาไม่ให้พูดจาเหลวไหล หาประโยชน์มิได้ ป้องกันการกล่าวเท็จ

หลอกลวง ไม่ให้เกดิข้ึนในการพดูยแุย่ให้เกดิความแตกแยก และเป็นการประกนัทางวาจาให้สงัคมไม่ให้เกดิ

ความขัดแย้ง เพราะปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสังคมล้วนแต่เกิดจากวาจาอันไม่บริสุทธิ์ ที่กล่าว 

หลอกลวง โกหกหมดเทจ็ เพือ่แสวงหาผลประโยชน์มชิอบ ดังนัน้ ศลีข้อที ่๔ เป็นเคร่ืองประกนัการสนทนา

แต่ในสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ ในทางสร้างสรรค์แก่ตนเอง บุคคลอื่น และแก่สังคมส่วนมาก

 ศีลประการท่ีห้า เป็นการรักษาพฤติกรรมทางกาย และทางสติปัญญาไม่ให้สูญเสียการด�ารงตน  

และการใช้ชีวิตไม่ให้ประมาท เพราะน�้าเมาที่ท�าให้เกิดการทะเลาะวิวาท ท�าให้ขาดสติในการพูดจาและ 

การใช้ชีวิต และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายอีกด้วย เพราะการด่ืมน�้าเมานั้น ท�าให้เกิดโรคตามมา 

และเป็นการสญูเสยีท้ังทรัพย์สนิ และเป็นเครือ่งประกนัให้ผลจากการด่ืมเหล้าไม่ให้คนเมาขับรถแล้วไปเกดิ

อุบัติเหตุ ท�าให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นอีกด้วย

ควำมหมำยของศีล
 ศีล

5
 ตามความหมายในสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ดังพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ว่า “ศีล” 

หมายถึงการปฏิบัติของภิกษุที่มีความส�ารวมในโอวาทปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระ และโคจรเห็นภัย 

ในโทษทั้งหลายมีปราณเล็กน้อย สมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ความส�ารวม ความระวัง ความไม ่

ก้าวล่วง ในสิกขาบททั้งหลาย ซึ่งหมายถึงการส�ารวมกายวาจาใจ

 ศีล
6
 ในสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พระสารีบุตรได้ให้ความหมายไว้ว่า เจตนาเป็นศีล เจตสิก 

เป็นศีล ความส�ารวมเป็นศีล ความไม่ก้าวล่วงเป็นศีล

 5
 ขุ.ปา. (ไทย) ๓๐/๙๒/๒๐.

 6
 ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘๙/๓๔.
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 ศีล
7
 ในสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส พระสารีบุตรได้ให้ความหมายไว้ว่า “อธิศีลสิกขา” 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีล ส�ารวมด้วยความส�ารวมในพระปาฎิโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระ และโคจร

เหน็ภัยในโทษทัง้หลายแม้มปีระมาณน้อย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย ศลีขนัธ์ทัง้หลาย ศลีขนัธ์

ใหญ่ ศีลเป็นที่ตั้ง เป็นเบื้องต้น เป็นเครื่องประพฤติ ความส�ารวม เป็นความระวัง เป็นประธานแห่งความ

ถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า “อธิศีลสิกขา” 

 ศีล หมายถึง
8
 ธรรมทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้น ของบุคคลผู้เว้นจากโทษมีปาณาติบาตก็ดี ของบุคคล

ผู้บ�าเพ็ญวัตรปฏิบัติก็ดี เป็นศีล

 ศีล หมายถงึ
9
 ความประพฤตดิทีางกายและวาจา การรกัษากายและวาจา ข้อปฏบิตัสิ�าหรบัควบคมุ

กายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่ปราศจากโทษ  

ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ

 ศีล หมายถึง
10

 ข้อบัญญัติที่ก�าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติของกายและวาจา

 ศีล
11

 ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ คือ ข้อก�าหนดทางกาย

ทางวาจาทางพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕ ศีล ๘

 ศีล หมายถึง
12

 “ปกติ” ดังนั้นเบญจศีลจึงแปลว่า ปกติ ๕ อย่างหรือแปลว่า ตัดก็ได้ เพราะตัดจาก

ความช่ัวหรอืมนษุยธรรมกเ็รยีก แปลว่า ธรรมส�าหรบัมนษุย์ ดงันัน้ ศลี ๕ ประการท่านเรยีกว่า มนษุยธรรม 

แปลว่า ธรรมส�าหรบัมนษุยธรรม ท�าให้คนเป็นมนษุย์อย่างสมบรูณ์ เป็นธรรมทีเ่ป็นเหตุให้เกดิมาเป็นมนษุย์ 

เพราะผู้ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องเป็นผู้ท่ีสมบูรณ์ด้วยมนุษยธรรมนี้มาก่อน การเกิดมาเป็นมนุษย์ 

เป็นเรื่องที่ยากแท้ ดังพระพุทธด�ารัสว่า “กิจฺโฉ มนุสฺสปฎิลาโภ” การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก 

เมื่อเราได้อัตภาพเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่างที่ ได้พยายามรักษาสภาพปกติไว้ ก็จะกลายเป็นผู้ท�าลาย

 7
 ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๔๖/๓๖.

 8
 พระพุทธโฆษาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร),  

พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงค์ พริ้นติ้ง จ�ากัด ๒๕๔๖), หน้า ๖.

 9
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต), พจนำนกุรมพทุธศำสน์ ฉบบัประมวลศพัท์, พมิพ์ครัง้ที ่๑๑, (กรงุเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔๕.

 10
 ธงทอง ธมฺมจารี, พจนำนุกรมศัพท์พุทธศำสนำ, (กรุงเทพมหานคร :  ส�านักพิมพ์หอสมุดกลาง ๐๙, ๒๕๕๐), 

หน้า ๑๒๖.

 11
 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่น จ�ากัด 

๒๕๔๖), หน้า ๑๑๐๓.

 12
 พระชยัณรงค์ วทิโิต (ร่องมะรดุ), “การประยคุศลี ๕ เพือ่พฒันาพฤตกิรรมในสงัคม”,วทิยำนิพนธ์พุทธศำสตร-

มหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย ; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๖.
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ความเป็นปรกติของตนเอง ผู้ที่ล่วงละเมิดศีล จึงช่ือว่าเป็นผู้ท�าลายมนุษยธรรม ผู้ที่ท�าลายมนุษยธรรม 

ชื่อว่าเป็นผู้ท�าลายปกติของตนเอง

 ศีลจึงเป็นเครื่องขัดเกลากายวาจา รวมไปถึงใจให้สะอาด เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างหยาบที่จะ

ล่วงออกมาทางกาย ทางวาจา มีการตี การด่าเป็นต้น ศีลนั้นแม้จะมีความหมายหลายอย่าง แต่โดยทั่วไป

มักแปลกันว่า ปกติ คือปกติของกาย ของวาจา ซ่ึงโดยปกติจะสงบ ไม่รุกราน ไม่เบียดเบียนท�าร้ายใคร  

แต่เมื่อละปกติคือผิดปกติก็ไม่สงบ รุกรานเบียดเบียนท�าร้ายผู้อื่น
13

 กล่าวได้ว่า ศีลมี ๒ ระดับ หนึ่งระดับ

ทั่วไป ได้แก่ “ระดับธรรม” หรือระดับที่ยังเป็นธรรม คือ เป็นข้อแนะน�าสั่งสอน หรือหลักความประพฤติที่

แสดง และบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแห่งความดีความชั่ว ที่เรียกว่ากฎแห่งกรรม ผู้ท�าดีท�าชั่ว หรือรักษา

ศีลละเมิดศีล ย่อมได้รับผลดีผลชั่วเองตามธรรมดาของเหตุปัจจัย หรือตามกฎแห่งกรรมนั้น สอง “ระดับ

เฉพาะ” ได้แก่ ระดับวินัยหรือระดับที่เป็นวินัย คือ เป็นแบบแผนข้อบังคับที่บัญญัติคือวางหรือก�าหนด 

ขึ้นไว้ โดยท�านองประมวลกฎหมาย ส�าหรับก�ากับความประพฤติของสมาชิกในหมู ่ชนหรือชุมชน  

โดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหมู่คณะหรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะ ผู้ละเมิดบทบัญญัติแห่งศีลประเภท

วินัยนี้มีความผิดตามข้อตกลงหรือบทบัญญัติแห่งหมู่ชนท่ีท�าข้อตกลงไว้ท่ีจะต้องปฏิบัติตาม นั้นก็คือจาก

อกุศลเจตนาทีจ่ะได้รบัผลตามกฎแห่งกรรมของธรรมชาต ิเมือ่พจิารณาตามหลกันี ้จะเหน็ว่า สงัคมวงกว้าง

คือหมู่มนุษย์ทั้งหลาย มีสภาพต่างกันท้ังโดยกาละและเทศะ ตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาวะเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปกันไปตามยุคสมัย การที่จะวางบทบัญญัติเกี่ยวกับ

ศีลในส่วนรายละเอียดลงไว้เป็นแบบแผนอย่างเดียวกัน อย่างที่เรียกว่าวินัย  มิใช่ฐานะที่จะพึงกระท�า  

เพราะไม่อาจให้สังคมทุกยุคทุกสมัยทุกสภาพแวดล้อม ด�ารงอยู่ด้วยดีและมีสภาพเกื้อกูล ด้วยประมวล

บทบญัญติัทีม่ข้ีอปลกีย่อยอย่างหนึง่อย่างเดียวกนัทัง้หมด ดงันัน้ ส�าหรับสงัคมมนษุย์ทัว่ไป พระพุทธศาสนา 

จึงแนะน�าสั่งสอนหรือเสนอหลักธรรมหมวดที่นิยมเรียกว่า “ศีล ๕” ไว้เป็นข้อก�าหนดอย่างต�่า หรือหลัก

ความประพฤติอย่างน้อยที่สุด ในระดับศีล
14

 เพื่อให้มนุษย์ได้มีจิตใจท่ีสูงข้ึนกว่าสัตว์ท้ังหลาย เนื่องจาก

มนุษย์สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ได้ จะต้องเป็นผู้มีจิตใจสูง คือไม่เป็นทาสกิเลสที่ไหลบ่าเข้ามาทาง ตา หู จมูก  

ล้ิน และจากการได้สัมผัส ถ้าหากจิตใจไม่มีภูมิคุ ้มกัน ที่เข้มแข็ง เราก็จะกระท�าตามความต้องการ 

ความอยากของตนในแนวทางที่ไม่ถูกต้องอยู่เรื่อยไป อย่างไรก็ตามมนุษย์ที่มีศีล จะมีอานิสงส์ ดังนี้

 13
 ศีลเป็นอารมณ์อันประเสริฐ. http://84000.org/tipitaka/bookpn02.html  [ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ].

 14
 พระพหรมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ�ากัด, 

๒๕๕๓), หน้า ๔๓๑.
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อำนิสงส์ของกำรรักษำศีล
 ๑.  ท�าให้มีความสุขกาย สุขใจ 

 ๒.  ท�าให้เกิดทรัพย์สมบัติมากขึ้นได้

 ๓.  ท�าให้สามารถใช้สอยทรัพย์นั้นได้เต็มอิ่ม โดยไม่ต้องหวาดระแวงภัย 

 ๔.  ท�าให้ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงทรัพย์คืน

  ๕.  ท�าให้เกียรติคุณฟุ้งขจรขจายไป ท�าให้ผู้อื่นเกิดความเคารพเชื่อถือ

  ๖.  ท�าให้ชีวิตนั้นแกล้วกล้า องอาจท่ามกลางชุมนุมชน

  ๗.  ท�าให้ไม่เป็นคนหลงลืมสติ

  ๘.  ตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติภูมิ

 การรักษาศีล คือการควบคุมกายวาจา ไม่ให้ผิดปกติ คือไม่ให้ท�าบาป ฉะนั้นขณะใดเป็นผู้อยู่ในศีล

ควบคุมความปกติไว้ได้ ขณะนั้นบุญก็เกิดขึ้น บาปก็เกิดไม่ได้ เช่น ขณะที่เรานั่งฟังธรรมะ ขณะนั้น 

เราเป็นผู้มีศีลครบ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่เพราะความไม่เข้าใจ บางครั้งจึงท�าให้ชีวิตขาดทุน เช่น  

การอาราธนาศีล และรับศีลจากพระ บางคนไม่กล้ารับศีลบางข้อ เช่น ผู้ชายที่มักดื่มเหล้าจะไม่กล้ารับศีล

ข้อ ๕ ทั้ง ๆ ที่ขณะนั้น เขาไม่ได้ดื่ม แสดงว่าขณะนั้นเขาไม่ได้ท�าผิดศีลในข้อนั้น ชีวิตของเขาจึงขาดทุน 

เพราะขณะนัน้แทนทีจ่ะเกดิบญุ กลบัเกดิบาปแทน กเ็พราะความคดิท่ีว่า เราไม่สามารถท�าได้ในข้อนีเ้ท่ากบั

ขณะนั้นระลึกว่าเราบาป พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของชีวิตสมบูรณ์แบบ

ได้แก่ศีลเป็นองค์ประกอบที่มีความส�าคัญเป็นอันดับแรก เป็นค�าสอนท่ีควบคุมความประพฤติทั้งหมด  

ใช้รูปกับนาม จึงมีความหมายที่กว้าง เพราะองค์ประกอบของชีวิตแยกประเภทใหญ่ ๆ เป็น ๒ พวก คือ 

ทางร่างกายกับทางจิตใจ

บทสรุป

 การรักษาศีล คือการควบคุมกายวาจาไม่ให้ผิดปกติ คือไม่ให้ท�าบาป ฉะนั้นขณะใดเป็นผู้อยู่ในศีล

ควบคุมความปกติไว้ได้ ขณะนั้นบุญก็เกิดขึ้น บาปก็เกิดไม่ได้ เช่น ขณะที่เรานั่งฟังธรรมะ ขณะนั้น 

เราเป็นผู้มีศีลครบ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่เพราะความไม่เข้าใจ บางครั้งจึงท�าให้ชีวิตขาดทุน เช่น  

การอาราธนาศีล และรับศีลจากพระ บางคนไม่กล้ารับศีลบางข้อ เช่น ผู้ชายที่มักดื่มเหล้าจะไม่กล้ารับศีล

ข้อ ๕ ทั้ง ๆ ที่ขณะนั้นเขาไม่ได้ดื่ม แสดงว่าขณะนั้นเขาไม่ได้ ท�าผิดศีลในข้อนั้น ชีวิตของเขาจึงขาดทุน 

เพราะขณะนัน้แทนทีจ่ะเกดิบญุ กลบัเกดิบาปแทน กเ็พราะความคดิท่ีว่า เราไม่สามารถท�าได้ในข้อนีเ้ท่ากบั

ขณะนั้นระลึกว่าเราบาป พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของชีวิตสมบูรณ์แบบ

ได้แก่ ศีลเป็นองค์ประกอบที่มีความส�าคัญเป็นอันดับแรก เป็นค�าสอนท่ีควบคุมความประพฤติท้ังหมด  

ใช้รูปกับนาม จึงมีความหมายที่กว้าง เพราะองค์ประกอบของชีวิตแยกประเภทใหญ่ ๆ เป็น ๒ พวก คือ 
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ทางร่างกายกับทางจิตใจ
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 ดังนั้น ศีลจึงเป็นกรอบป้องกันให้มนุษย์ใช้เป็นเครื่องยึดปฏิบัติด�าเนินตาม  

หลักการส�ารวมตามล�าดับหน้าที่เพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมาย คือมีความประพฤติดีทางกายวาจา และสัมมาชีพ

อย่างถูกต้อง ควบคุมความประพฤติส�าหรับเปิดโอกาสความดีได้แสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่ ระมัดระวัง

ความชั่วมิให้เกิด ยับยั้งตนเองได้ มีความเพียรพยายามตั้งใจแน่วแน่ให้คุ้นกับความดี ให้ยึดมั่นในอุดมคติ

ได้แล้วก็จะช่วยให้มีระเบียบวินัยมั่นคงขึ้น และมีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตน คือมีความบริสุทธิ์

ด้วยความประพฤติ พึงสังเกตว่า ความส�ารวมระวังน้ันมีความหมายที่ครอบคลุมความประพฤติทั้งหมด  

เป็นสภาพจิตของผู้ไม่คิดละเมิด ไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่น
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