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ปีที่พิมพ์	 พ.ศ.	๒๕๕๘	

จำนวนพิมพ์	 ๑๐๐	เล่ม	

ลิขสิทธิ์	 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา	

	 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

พิมพ์ที่	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำกัด		 	

	 ๗๙	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	๑๐๙๐๐			 	

	 โทร.	๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗	โทรสาร	๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑		

	 นายโชคดี	ออสุวรรณ	ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา	

 



คำนำ 




	 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

ระหว่างสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงวัฒนธรรม	 สำนักงาน	

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	สำนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต	ิ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรม	

ที่ถูกต้อง	 มีความรู้คู่คุณธรรม	 เสริมสร้างศีลธรรม	 เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ	 สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน

ห่างไกลอบายมุข	สิ่งเสพติด	สิ่งผิดกฎหมาย	และนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคม	

	 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัด	

การเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดเป็นรูปธรรม		

อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 ในสถานศึกษา

อย่างยั่งยืน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา	 ชั้นตรี	 โท	 เอก	

เพื่อให้นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาธรรม	วิชาพุทธ	และวิชาวินัย	

	 กระทรวงศึกษาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา	 ชั้นตรี		

โท	 เอก	 จะเป็นแนวทางการเรียนการสอนให้กับคณะครู	 อาจารย์	 นำไปสอนได้ตามหลักสูตร		

เพื่อให้นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน	 และ	

ขอขอบคุณคณะผู้จัด	 ซึ่งประกอบด้วย	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม	 เขต	 ๒	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	 เขต	 ๓	 และโรงเรียนวัดราชบพิธ	 ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ	

พฒันาเอกสารชดุนีอ้ย่างเต็มความสามารถจนบรรลุวัตถุประสงค์	

       





 (รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี) 

	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	





สารบัญ 


เรื่อง    หน้า  

คำนำ 

บทที่ ๑	 ประวัตินักธรรม	ธรรมศึกษา	 ๑	

บทที่ ๒	 เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจ้า	 ๓	

บทที่ ๓	 มาตรฐานการเรียนรู้	ผลการเรียนรู้	และสาระการเรียนรู้	 ๑๐	

บทที่ ๔	 แผนการจัดการเรียนรู้	 ๑๓	

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	๑		 ๑๔	

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	๒	 ๔๔	

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	๓	 ๖๓	

บทที่ ๕	 แบบทดสอบ	 ๑๑๕	

	 แบบทดสอบก่อนเรียน	 ๑๑๖	

	 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน	 ๑๒๑	

	 แบบทดสอบหลังเรียน	 ๑๒๒	

	 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน	 ๑๒๗	

ภาคผนวก  ๑๒๘	

บรรณานุกรม	 	 ๑๒๙	

คณะผู้จัดทำ	 	 ๑๓๐	
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บทที่ ๑ 

ประวัตินักธรรม ธรรมศึกษา 


	 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม	 หรือที่เรียกกันว่า	 นักธรรม	 เกิดขึ้นตามพระดำริ

ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย	

เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา	 สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวก

และทั่วถึง	อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ	ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป	

	 การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา	 นิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี	

ที่เรียกว่าการศึกษาพระปริยัติธรรม	ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากสำหรับภิกษุสามเณรทั่วไป	 จึงปรากฏว่า

ภิกษุสามเณรที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึงมีจำนวนน้อย	 เป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลน

พระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยกิจการพระศาสนาทั้งในด้านการศึกษา	 การปกครอง	 และ

การแนะนำสั่งสอนประชาชน	 ดังนั้น	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 จึงได้ทรง

พระดำริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยขึ้น	 สำหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร

เป็นครั้งแรก	 นับแต่ทรงรับหน้าที่ปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 เป็นต้นมา	 โดยทรง	

กำหนดหลักสูตรการสอนให้ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาทั้งด้านหลักธรรม	 พุทธประวัติ	

และพระวินัย	ตลอดถึงหัดแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม	

	 เมื่อทรงเห็นว่า	 การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทยดังนี้ได้ผล	 ทำให้ภิกษุ

สามเณรมีความรู้กว้างขวางขึ้น	 เพราะเรียนรู้ได้ไม่ยาก	 จึงทรงดำริที่จะขยายแนวทางนี้ไปยังภิกษุ

สามเณรทั่วไปด้วย	 ประกอบกับใน	 พ.ศ.	 ๒๔๔๘	 ประเทศไทยเริ่มมีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร		

ซึ่งภิกษุทั้งหมดจะได้รับการยกเว้น	 ส่วนสามเณรจะยกเว้นให้เฉพาะสามเณรผู้รู้ธรรม	 ทางราชการได้

ขอใหค้ณะสงฆช์ว่ยกำหนดเกณฑข์องสามเณรผูรู้ธ้รรม	 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้	 กรมพระยาวชริญาณ

วโรรส	 จึงทรงกำหนดหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมขึ้น	 ต่อมาได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์สามเณร	

รู้ธรรมนั้นเป็น	“องค์นักธรรม”	สำหรับภิกษุสามเณรชั้นนวกะ	 (คือผู้บวชใหม่)	ทั่วไป	 ได้รับพระบรม

ราชานุมัติ	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 มีนาคม	พ.ศ.	 ๒๔๕๔	 และโปรดให้จัดการสอบในส่วนกลางขึ้นเป็นครั้งแรก	

ในเดอืนตลุาคมปเีดยีวกนั	 โดยใชว้ดับวรนเิวศวหิาร	 วดัมหาธาต	ุ และวดัเบญจมบพติร	 เปน็สถานทีส่อบ

การสอบครั้งแรกนี้	 ๓	 วิชา	 คือ	 ธรรมวิภาคในนวโกวาท	 แต่งเรียงความความแก้กระทู้ธรรม	 และ	

แปลภาษามคธเฉพาะท้องนิทานในอรรถกถาธรรมบท	

	 พ.ศ.	 ๒๔๕๕	ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมให้เหมาะสมสำหรับภิกษุสามเณรทั่วไป

จะเรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น	 โดยแบ่งหลักสูตรเป็น	 ๒	 อย่าง	 คือ	อย่างสามัญ	 เรียนวิชาธรรมวิภาค	

พุทธประวัติ	 และเรียงความแก้กระทู้ธรรม	 และอย่างวิสามัญ	 เพิ่มแปลอรรถกถาธรรมบท	 มีแก้		

อรรถบาลีไวยากรณ์และสัมพันธ์	และวินัยบัญญัติที่ต้องสอบทั้งผู้ที่เรียนอย่างสามัญและวิสามัญ	
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	 พ.ศ.	 ๒๔๕๖	 ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมอีกครั้งหนึ่ง	 โดยเพิ่มหลักธรรมหมวด	

คิหิปฏิบัติเข้าในส่วนของธรรมวิภาคด้วย	 เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส	 หากภิกษุ

สามเณรรูปนั้น	 ๆ	 มีความจำเป็นต้องลาสิกขาออกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง	 เรียกว่า	นักธรรมชั้นตรี

การศกึษาพระธรรมวนิยัแบบใหมน่ีไ้ดร้บัความนยิมจากหมูภ่กิษสุามเณรอยา่งกวา้งขวางและแพรห่ลาย	

ไปอยา่งรวดเรว็	 เพยีง	๒	ปแีรก	 กม็ภีกิษสุามเณรสมคัรเขา้สอบสนามหลวงเกอืบพนัรปู	 เมือ่ทรงเหน็วา่	

การศึกษานักธรรมอำนวยคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและภิกษุสามเณรทั่วไป	 ในเวลาต่อมาจึงทรง

พระดำริขยายการศึกษานักธรรมให้ทั่วถึงแก่ภิกษุทุกระดับ	 คือ	 ทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมชั้นโท	

สำหรับภิกษุชั้นมัชฌิมะ	คือ	มีพรรษาเกิน	๕	แต่ไม่ถึง	๑๐	และนักธรรมชั้นเอก	สำหรับภิกษุชั้นเถระ	

คือ	มีพรรษา	๑๐	ขึ้นไป	ดังที่เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์สืบมาตราบถึงทุกวันนี้	

 ตอ่มาพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน ์สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ วดัราชบพธิ-

สถิตมหาสีมาราม	 ทรงพิจารณาเห็นว่า	 การศึกษานักธรรมมิได้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านั้น	

แม้ผู้ที่ยังครองฆราวาสวิสัยก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วย	 โดยเฉพาะสำหรับเหล่า

ข้าราชการครู	จึงทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมสำหรับฆราวาสขึ้น	เรียกว่า	“ธรรมศึกษา”	มีครบทั้ง	๓	ชั้น	

คือ	 ชั้นตรี	 ชั้นโท	 ชั้นเอก	 ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนักธรรมภิกษุสามเณร	 เว้นแต่	

วินัยบัญญัติที่ทรงกำหนดใช้เบญจศีล	 เบญจธรรม	 และอุโบสถศีลแทน	 ได้เปิดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

ครั้งแรก	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๒	และเปิดสอบครบทุกชั้นในเวลาต่อมา	มีฆราวาสทั้งหญิงและชายเข้าสอบ

เป็นจำนวนมาก	นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	

	 ปัจจุบันการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนี้	มีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) 

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง	 เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพสามารถ

ดำรงพระศาสนาไว้ได้ด้วยดี	 ทั้งถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน		
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บทที่ ๒ 

เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจ้า 


 ๑. การทำนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

	 	 ทำของยากให้ง่าย	 ธรรมะเป็นเรื่องนามธรรมที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง	 ยากที่จะเข้าใจ	 ยิ่งเป็น

ธรรมะระดบัสงูสดุกย็ิง่ลกึลำ้คมัภรีภาพยิง่ขึน้...	 ความสำเรจ็แหง่ภารกจิการสัง่สอนประชาชนสว่นหนึง่

เพราะพระองค์ทรงใช้เทคนิควิธีการทำของยากให้ง่าย	เช่น	

	 	 ๑.๑	 การใช้อุปมาอุปไมย	 วิธีนี้เป็นวิธีทรงใช้บ่อยที่สุดวิธีหนึ่ง	 เพราะทำให้ผู้ฟัง	

มองเห็นภาพและเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายความให้ยืดยาว	

	 	 ๑.๒	 ยกนิทานประกอบ	เป็นเทคนิคหรือกลวิธีหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้บ่อย	

	 	 ๑.๓	 ใช้อุปกรณ์หรือสื่อการสอน	 เทคนิควิธีสอนด้วยการกระทำของยากให้ง่าย		

หรือทำนามธรรมให้เป็นรูปธรรม	นอกจากใช้อุปมาอุปไมยและเล่านิทานประกอบแล้ว	ยังมีอีกวิธีหนึ่ง

อันเป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้มากพอ	ๆ	กับสองวิธีข้างต้น	คือ	การใช้สื่ออุปกรณ์หรือใช้สื่อการสอน	

 ๒. ทำตนเป็นตัวอย่าง 

	 	 ในแง่ของการสอนอาจแบ่งออกเป็น	๒	อย่าง	คือ	

	 	 ๒.๑	 ทำให้ดูหรือสาธิตให้ดู	

	 	 ๒.๒	 ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง	

 ๓. ใช้ถ้อยคำเหมาะสม 

	 	 การสอนที่จะประสบผลสำเร็จ	 ผู้สอนจะต้องรู้จักใช้คำ	 ต้องให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้พูด	

พูดด้วยเมตตาจิต	มิใช่พูดด้วยความมุ่งร้าย	

 ๔. เลือกสอนเป็นรายบุคคล 

	 	 ผู้สอนต้องรู้ว่าคนฟังนั้นต่างภูมิหลัง	 ต่างความสนใจ	 ต่างระดับสติปัญญาการเรียนรู้	

เพราะฉะนั้นการเลือกสอนเป็นรายบุคคลจะช่วยให้การสอนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี	 ถ้าทำได้	

ก็ควรใช้วิธีนี้	แม้จะสอนเป็นกลุ่มก็ต้องเอาใจใส่นักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลให้ได้	

 ๕. รู้จักจังหวะและโอกาส 

  ดคูวามพรอ้มของผูเ้รยีน	รูจ้กัคอยจงัหวะอนัเหมาะสม	ถา้ผูเ้รยีนไมพ่รอ้มกเ็หนือ่ยเปลา่

 ๖. ยืดหยุ่นในการใช้เทคนิควิธ ี

  เทคนคิวธิบีางอยา่งใชไ้ดผ้ลในวนันี	้ตอ่ไปวนัขา้งหนา้อาจใชไ้มไ่ดก้ไ็ด	้จงึควรยดืหยุน่วธิกีาร

 ๗. การเสริมแรง 

	 	 มีคำพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า	 “ทรงชมคนที่ควรชม ตำหนิคนที่ควรตำหนิ”

การชมเป็นการยอมรับความสามารถหรือให้กำลังใจให้ทำอย่างนั้นยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 การตำหนิเป็นการ	

ตักเตือนมิให้ประพฤติเช่นนั้นอีกต่อไป	
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หลักสำคัญที่ครูผู้สอนควรทราบ 
	 หลักสำคัญคือหลักการใหญ่	ๆ	ของการสอนไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็มีอยู่	๓	หลัก	คือ	

	 ๑.	 หลักเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน	

	 ๒.	 หลักเกี่ยวกับตัวผู้เรียน	

	 ๓.	 หลักเกี่ยวกับตัวการสอน	

 ก. หลักเกี่ยวกับเนื้อหา 

	 	 คนจะสอนคนอื่นต้องรู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาสอนเขาเสียก่อน	 ไม่ใช่คิดแต่วิธีการสอน

วา่จะสอนอยา่งไร	 ตอ้งคดิกอ่นวา่จะเอาอะไรไปสอนเขา	พระพทุธเจา้แนะนำวา่ผูส้อนตอ้งคำนงึเสมอวา่

ต้องสอนสิ่งที่รู้เห็นหรือเข้าใจง่ายไปหาสิ่งที่เข้าใจยาก	

	 	 ๑.	 สอนเนื้อหาที่ลุ่มลึกลงไปตามลำดับ	

	 	 ๒.	 สอนด้วยของจริง	

	 	 ๓.	 สอนตรงตามเนื้อหา	

	 	 ๔.	 สอนมีเหตุผล	

	 	 ๕.	 สอนเท่าที่จำเป็นต้องรู้	

	 	 ๖.	 สอนสิ่งที่มีความหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน	

 ข. หลักเกี่ยวกับตัวผู้เรียน 

	 	 ๑.	 พระพุทธองค์จะทรงสอนใคร	 ทรงดูบุคคลผู้รับการสอนหรือผู้เรียนก่อนว่า	

บุคคลนัน้	 ๆ	 เปน็คนประเภทใด	มพีืน้ความรูค้วามเขา้ใจหรอืความพรอ้มแคไ่หน	 และควรจะสอนอะไร	

แคไ่หน

	 	 ๒.	 นอกจากดูความแตกต่างของผู้เรียนแล้ว	ยังต้องดูความพร้อมของผู้เรียนด้วย	

	 	 ๓.	 สอนให้ผู้เรียนทำด้วยตนเอง	

	 	 ๔.	 ผู้เรียนจะต้องมีบทบาทร่วมด้วย	

	 	 ๕.	 ครูต้องเอาใจใส่ผู้เรียนที่มีปัญหาเป็นพิเศษ	

 ค. หลักเกี่ยวกับตัวการสอน 

	 	 ๑.	 สร้างความสนใจในการสอนคนนั้น	(การนำเข้าสู่บทเรียน)	

	 	 ๒.	 สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ปลอดโปร่ง	

	 	 ๓.	 มุ่งสอนเนื้อหา	มุ่งให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี	

	 	 ๔.	 ตั้งใจสอน	สอนโดยเคารพ	ถือว่างานสอนเป็นงานสำคัญ	

	 	 ๕.	 ใชภ้าษาเหมาะสม	ผูส้อนคนอืน่ควรมคีวามสามารถในการสือ่สาร	 ใชค้ำพดูทีถ่กูตอ้ง

และเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์	

หลักการสอนแนวพุทธวิธี 
 พระพทุธเจา้นัน้ทรงเปน็พระบรมคร	ู ยอดครขูองผูส้อน	พระองคท์รงมหีลกัการในการสอน

มากมายหลายหลักการ	เรียกว่า	“หลัก ๔ ส”	คือ	
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	 ๑.	 สันทัสสนา	 อธิบายให้เห็นชัดแจ้ง	เหมือนจูงมือให้มาดูด้วยตา	

	 ๒.	 สมาทปนา	 ชกัจงูใหเ้หน็จรงิเหน็จงัตาม	ชวนใหค้ลอ้ยตาม	จนยอมรบัเอาไปปฏบิตัิ

	 ๓.	 สมุตเตชนา	 เร้าใจ	 เกิดความกล้าหาญ	 มีกำลังใจ	 มั่นใจว่าทำได้ไม่หวั่นไหว	

	 	 	 ต่ออุปสรรคที่มีมา	

	 ๔.	 สัมปหังสนา	 มวีธิสีอนทีช่ว่ยใหผู้ฟ้งัรา่เรงิ	เบกิบาน	ฟงัไมเ่บือ่	เปีย่มลน้ไปดว้ยความหวงั

	 สรุปหลักการทั่วไปของการสอน	คือ	แจ่มแจ้ง-จูงใจ-หาญกล้า-ร่าเริง	

หลักการสอนพุทธวิธีแบบสนทนา (สากัจฉาหรือธรรมสากัจฉา) 
	 เป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยที่สุด	 พระองค์ชอบใช้วิธีนี้อาจเป็นด้วยว่าผู้ฟังได้มีโอกาสแสดง	

ความคิดเห็น	 ทำให้การเรียนการสอนสนุกไม่รู้สึกว่าตนกำลัง	 “เรียน”	 หรือกำลัง	 “ถูกสอน”		

แต่จะรู้สึกว่าตนกำลังสนทนาปราศรัยกับพระพุทธองค์อย่างสนุกสนาน	

หลักการสอนพุทธวิธีแบบตอบปัญหา (ปุจฉา-วิสัชนา) 
	 ผู้ถามปัญหาอาจถามด้วยจุดประสงค์หลายอย่าง	เช่น	

	 ๑.	 บางคนถามเพื่อต้องการคำตอบในเรื่องที่สงสัยมานาน	

	 ๒.	 บางคนถามเพื่อลองภูมิว่าคนตอบรู้หรือไม่	

	 ๓.	 บางคนถามเพื่อข่มหรือปราบให้ผู้ตอบอับอาย	

	 ๔.	 บางคนถามเพื่อเทียบเคียงกับความเชื่อหรือคำสอนในลัทธิศาสนาของตน	

	 พระพุทธองค์ตรัสรู้ว่า	 การตอบปัญหาใด	 ๆ	 ต้องดูลักษณะของปัญหาและเลือกวิธีตอบ	

ให้ถูกต้องเหมาะสม	พระองค์จำแนกประเภทของปัญหาไว้	๔	ประการ	คือ	

	 ๑.	 ปัญหาบางอย่างต้องตอบตรงไปตรงมา	

	 ๒.	 ปัญหาบางอย่างต้องย้อนถามก่อนจึงตอบ	

	 ๓.	 ปัญหาบางอย่างต้องแยกความตอบ	

	 ๔.	 ปัญหาบางอย่างต้องตัดบทไปเลยไม่ตอบ	

วิธีคิดแบบอริยสัจ ๔/คิดแบบแก้ปัญหา 
	 เป็นการคิดแบบแก้ปัญหา	 เรียกว่า	 “วิธีแห่งความดับทุกข์”	 จัดเป็นวิธีคิดแบบหลัก	

อย่างหนึ่งเป็นวิธีคิดตามเหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผล	 สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไข

และทำการที่ต้นเหตุ	จัดเป็น	๒	คู่	คือ	

	 คู่ที่	๑	 ทุกข์เป็นผล	 เป็นตัวปัญหา	เป็นสถานการณ์ที่ประสบซึ่งไม่ต้องการ	

	 		 สมุทัยเป็นเหตุ	 เป็นที่มาของปัญหา	เป็นจุดที่จะต้องกำจัดหรือแก้ไขจึงจะพ้นจาก

ปัญหาได้		

	 คู่ที่	๒	 นิโรธเป็นผล	 เป็นภาวะสิ้นปัญหา	เป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึง	

	 	 มรรคเป็นเหตุ	 เป็นวิธีการ	 เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระทำในการแก้ไขสาเหตุ	 เพื่อ

บรรลุจุดหมาย	คือ	ภาวะสิ้นปัญหาอันได้แก่ความดับทุกข์		
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กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบพุทธวิธี ๙ อย่าง 
 ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอุปมาอุปไมย (การเปรียบเทียบ) 

  ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง 

	 	 -	 เปรยีบเทยีบนามธรรมกบัรปูธรรมใหผู้เ้รยีนเหน็ชดัเจน	ครผููส้อนและผูเ้รยีนมสีว่นรว่ม

	 	 -	 ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม	

  ขั้นฝึก 

	 	 -	 ยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม	

	 	 -	 ผูเ้รยีนแตล่ะรปูหรอืแตล่ะกลุม่รว่มอภปิรายหรอืนำเสนอสิง่ทีเ่ปน็นามธรรมกบัรปูธรรม

	 	 -	 หาข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นนามธรรม-รูปธรรม	

  ขั้นประยุกต์ 

	 	 -	 คน้ควา้สิง่ทีเ่ปน็นามธรรมกบัรปูธรรมในเนือ้หาอืน่	ๆ	นอกเหนอืจากเนือ้หาทีก่ำหนดให้

 ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบปุจฉา-วิสัชนา (การถาม-ตอบ) 

  ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 

	 	 -	 การทำหน้าที่เป็นผู้ถาม-ตอบที่ถูกต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะ	

	 	 -	 วิธีถาม-ตอบ	 (ตอบทันทีเมื่อมีผู้ถาม	 ตอบแบบมีเงื่อนไข	 ย้อนถามผู้ถามก่อน	

แล้วจึงตอบ	นิ่งเสียไม่ตอบ	เป็นต้น)	

  ขั้นฝึก 

	 	 -	 ตัวอย่างการถาม-ตอบ	

	 	 -	 ถาม-ตอบแบบคนต่อคน	 ถาม-ตอบแบบกลุ่มต่อกลุ่ม	 ถาม-ตอบแบบกลุ่มต่อคน	

เป็นต้น	

	 	 -	 หาข้อสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการถาม-ตอบ	

  ขั้นประยุกต์ 

	 	 -	 ค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่กำหนดไว้ในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

 ๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบธรรมสากัจฉา (การสนทนา) 

  ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง 

	 	 -	 ครูผู้สอนเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือจำลองสถานการณ์	

  ขั้นฝึก 

	 	 -	 ผู้เรียน/ครูผู้สอน-อภิปรายในประเด็นที่เป็นปัญหา	 หัวข้อ	 หรือสถานการณ์		

	ตามเนื้อหาที่กำหนด	

	 	 -	 หาขอ้สรปุในประเดน็ทีเ่ปน็ปญัหา	หวัขอ้	หรอืสถานการณจ์ากการสนทนาอภปิราย

  ขั้นประยุกต์ 

	 	 -	 ศึกษาเพิ่มเติมการสนทนา-อภิปรายของบุคคล	กลุ่มคน	ละคร	องค์กร	เป็นต้น	
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 ๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอริยสัจ ๔ (กำหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน 

ทดลอง วิเคราะห์ สรุป) 

  ขั้นสืบค้น (ทุกข์) 

	 	 -	 กำหนดปัญหา	ที่มาของปัญหา	การเกิดปัญหา	(ตามเนื้อหาที่กำหนด)	

  ขั้นเชื่อมโยง (สมุทัย) 

	 	 -	 ตั้งสมมุติฐาน	การอนุมาน	การคาดคะเน	ความน่าจะเป็น	ปัจจัยเสี่ยง	

  ขั้นฝึก (นิโรธ) 

	 	 -	 ทดลอง	เก็บข้อมูล	

	 	 -	 วิเคราะห์	สรุปผล	

  ขั้นประยุกต์ (มรรค) 

	 	 -	 การนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งอื่น	ๆ	นอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนรู้	

 ๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบไตรสิกขา (ระเบียบวินัย จิตใจแน่วแน่   

แก้ปัญหาถูกต้อง) 

  ขั้นสืบค้น (ศีล) 

	 	 -	 สรา้งความมรีะเบยีบวนิยั	ความมศีรทัธา	ความตระหนกั	ความเรา้	 ใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน

พร้อมที่จะเรียน	

  ขั้นเชื่อมโยง (สมาธิ) 

	 	 -	 ให้ผู้เรียนรวมพลังจิต	 ความคิดอันแน่วแน่ในการตั้งใจฟัง	 ตั้งใจดู	 ตั้งใจจดจำ		

และเห็นความสำคัญต่อเนื้อหาที่จะนำเสนอ	

  ขั้นฝึก (ปัญญา) 

	 	 -	 ใช้สมาธิ	จิตใจอันแน่วแน่ทำความเข้าใจกับปัญหา	

	 	 -	 ค้นหาสาเหตุที่มาที่ไปของปัญหา	

	 	 -	 แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและถูกวิธี	

  ขั้นประยุกต์ (ปัญญา) 

	 	 -	 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	เกิดปัญญา	และมีมโนทัศน์ในเรื่องนั้น	ๆ	ถูกต้อง	

 ๖. การจดักจิกรรมการเรยีนรูพ้ทุธวธิแีบบพหสูตู (ฟงัมาก ๆ เขยีนมาก ๆ ถามมาก ๆ 

คิดวิเคราะห์มาก ๆ) 

  ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 

	 	 -	 การจัดบรรยายในการนำเข้าสู่บทเรียน	

	 	 -	 การสร้างแรงจูงใจในการนำเข้าสู่บทเรียน	

	 	 -	 บุคลิกภาพ	ตลอดถึงการวางตัวที่เหมาะสมของผู้สอน	

	 	 -	 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	
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  ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 

	 	 -	 กิจกรรมกลุ่ม/รายบุคคล	

	 	 -	 การปฏิบัติ/การนำเสนอ/การแสดงออก	

	 	 -	 ฝึกการเขียน	การฟัง	การถาม	และการคิดวิเคราะห์	

  ขั้นประยุกต์ 

	 	 -	 การประเมินตนเอง	

	 	 -	 การประเมินของกัลยาณมิตร	

	 	 -	 การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและการนำไปประยุกต์ใช้	

 ๗. การจดักจิกรรมการเรยีนรูพ้ทุธวธิแีบบโยนโิสมนสกิาร (การทำไวใ้นใจโดยแยบคาย 

การใช้ความคิดอย่างถูกวิธี) 

  แบบที่ ๑ 

  ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง 

	 	 -	 ผู้เรียนรู้จักคิด	คิดเป็น	คิดอย่างมีระบบ	

	 	 -	 ผู้เรียนรู้จักมอง	รู้จักพิจารณา	ไตร่ตรอง	วิเคราะห์	สังเคราะห์	

  ขั้นฝึก 

	 	 -	 ฝึกการคิดหาเหตุผล	

	 	 -	 ฝึกการสืบค้นถึงต้นเค้า	

	 	 -	 ฝึกการสืบสาวให้ตลอดสาย	

	 	 -	 ฝึกการแยกแยะสิ่งนั้น	ๆ	ปัญหานั้น	ๆ	ตามสภาวะแห่งเหตุและปัจจัย	

  ขั้นประยุกต์ 

	 	 -	 ผู้เรียนนำการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน	

 ๘. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ (สร้างศรัทธาและวิธีคิด  

ให้กับผู้เรียน) 

  แบบที่ ๒ 

  ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง 

	 	 -	 ครูผู้สอนสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน	

	 	 -	 ครูผู้สอนเสนอปัญหาที่เป็นสาระสำคัญ	หัวเรื่อง	

	 	 -	 ครูผู้สอนแนะแหล่งวิทยาการ	แหล่งข้อมูล	

  ขั้นฝึก 

	 	 -	 ผู้เรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล	

	 	 -	 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้เกิดกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน	 เช่น	 คิดสืบค้นต้นเค้า		

คิดสืบสาวตลอดสาย	คิดสืบค้นต้นปลาย	และคิดโยงสายสัมพันธ์	
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	 	 -	 ฝึกการสรุปประเด็น	เปรียบเทียบ	ประเมินค่า	โดยวิธีอภิปราย	ทดลอง	ทดสอบ	

	 	 -	 ดำเนินการเลือกและตัดสินใจ	

	 	 -	 กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ผลการเลือกและตัดสินใจ	

  ขั้นประยุกต์ 

	 	 -	 สังเกตวิธีการปฏิบัติ	ตรวจสอบ	ปรับปรุง	

	 	 -	 อภิปรายและสอบถาม	

	 	 -	 สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

	 	 -	 วัดและประเมินผลตามสภาพจริง	

 ๙. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอิทธิบาท ๔ (พอใจในสิ่งที่ เรียนรู้  

พากเพยีรตอ่สิง่ทีเ่รยีนรูเ้สมอ มุง่มัน่และเอาใจใสต่อ่สิง่ทีเ่รยีนรู ้คดิวเิคราะห ์ไตรต่รอง กอ่นนำไปใช)้ 

  ขั้นสืบค้น (ฉันทะ) 

	 	 -	 สร้างความพอใจและความสำคัญต่อสิ่งที่เรียนรู้	และสิ่งที่ได้รับ	

  ขั้นเชื่อมโยง (วิริยะ) 

	 	 -	 ฟังให้หมด	จดให้มาก	ปากต้องไว	ใจต้องคิด	(หัวใจบัณฑิต	สุ	จิ	ปุ	ลิ)	

  ขั้นฝึก (จิตตะ) 

	 	 -	 มุ่งมั่น	โดยฝึกฟังมาก	ๆ	ฝึกคิดมาก	ๆ	ฝึกถามมาก	ๆ	และฝึกเขียนมาก	ๆ	

  ขั้นประยุกต์ (วิมังสา) 

	 	 -	 พิจารณา	ไตร่ตรอง	แยกแยะ	อธิบาย	นำเสนอ	และประยุกต์ใช้	

การนิยามศัพท์ขั้นตอน/กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธี 
 สืบค้น	 หมายถึง	 สืบสาวเรื่องราว	ค้นคว้าให้ได้เรื่อง	

 เชื่อมโยง	 หมายถึง	 ทำให้ติดเป็นเนื้อเดียวกัน	ทำให้ประสานกัน	

 ฝึก 	 หมายถึง	 ทำ	 เช่น	 บอก	 แสดง	 หรือปฏิบัติ	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ	

	 	 	 	 จนเป็นนิสัยหรือมีความชำนาญ	

 ประยุกต์	 หมายถึง		 นำความรู้ในวิทยาการต่าง	ๆ	มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์	
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บทที่ ๓ 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 


มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน	ธศ	๑	 รู	้ และเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา	 มีศรัทธาที่ถูกต้อง	 ยึดมั่นและปฏิบัต	ิ

	 	 ตามหลกัธรรม	เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	

มาตรฐาน	ธศ	๒	 รูแ้ละเขา้ใจพทุธประวตั	ิความสำคญัของพระพทุธศาสนา	ปฏบิตัตินเปน็พทุธศาสนกิชนทีด่ี

	 	 และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา	

มาตรฐาน	ธศ	๓	 รู้	เข้าใจ	และปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนา	
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มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน	ธศ	๓	 รู้	เข้าใจ	และปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนา

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

ธศ	โท	 รู้และเข้าใจความหมาย	ประเภท	

และวิธีสมาทานอุโบสถศีล	.	 	

	 ๑.	 ความหมายของคำว่าอุโบสถศีล	

	 ๒.	 วัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล	

	 ๓.	 ประวัติความเป็นมาของอุโบสถศีล	

	 ๔.	 อานิสงส์ของอุโบสถศีล	

	 ๕.	 โทษของการไม่มีศีล	

	 ๖.	 การรักษาอุโบสถศีลเพื่อข่มกิเลส	

	 ๗.	 วิรัติ	เจตนางดเว้นจากการล่วงละเมิดศีล	

	 ๘.	 ประเภทของอุโบสถศีล	

	 ๙.	 อุโบสถศีลมีผลน้อยและมีผลมาก	

	๑๐.	 ความแตกตา่งระหวา่งอโุบสถศลี	และศลี	๘

	๑๑.	 ระเบียบพิธีสมาทานอุโบสถศีล	

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระรัตนตรัย	 	 ๑.	 อุโบสถศีลกับพระรัตนตรัย	

	 	 ๑.๑	การกลา่วถงึพระรตันตรยัเปน็ครัง้แรก

	 	 ๑.๒	ความหมายของพระรัตนตรัย	

	 	 ๑.๓	ความเป็นหนึ่งแห่งพระรัตนตรัย	

	 	 ๑.๔	พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่ปลอดภัย	

								๑.๕	การเข้าไปหาพระรัตนตรัย	

	 ๒.	 สรณะ	

	 ๓.	 ไตรสรณคมน์	

	 ๔.	 ไตรสรณคมน์ขาด	

	 ๕.	 ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง	
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ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

ยศ	โท	 รู้และเข้าใจอานิสงส์ของอุโบสถศีล	 	 ๑.	 ประโยคของการล่วงละเมิดสิกขาบท	

	 ๒.	 โทษของการล่วงละเมิดสิกขาบท	

	 ๓.	 เวรของการล่วงละเมิดสิกขาบท	

	 ๔.	 อุโบสถสูตร	

	 ๕.	 อานิสงส์ของอุโบสถศีล	

	 	 ๕.๑	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๑	

	 	 ๕.๒	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๒	

	 	 ๕.๓	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๓	

	 	 ๕.๔	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๔	

	 	 ๕.๕		 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๕	

	 	 ๕.๖	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๖	

	 	 ๕.๗		 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๗	

	 	 ๕.๘	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๘	
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บทที่ ๔ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 


 แผนการจัดการเรียนรู้ ธรรมศึกษาชั้นโท ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 

จำนวน ๓ แผน ดังนี ้

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	๑	 อุโบสถศีล	

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	๒	 พระรัตนตรัย	

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	๓	 อานิสงส์ของอุโบสถศีล	
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
ธรรมศึกษาชั้นโท สาระการเรียนรู้วิชาวินัย 

เรื่อง	อุโบสถศีล		 	 	 	 		 	 	 			เวลา.........................ชั่วโมง	

..............................................................................................................................................................	

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 
	 มาตรฐาน	ธศ	๓	รู้	เข้าใจ	และปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนา	

๒. ผลการเรียนรู้ 
	 รู้และเข้าใจความหมาย	ประเภท	และวิธีสมาทานอุโบสถศีล	

๓. สาระสำคัญ 
 อโุบสถศลี	หมายถงึ	ศลีทีร่กัษาในวนัอโุบสถ	เปน็การเขา้อยูจ่ำรกัษาศลี	ประพฤตพิรหมจรรย์	

ตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่ว	ความทุจริต	สิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลาย	ควบคุมทางกาย	วาจา	ใจ	ให้สงบ

และขัดเกลากิเลส	การรักษาอุโบสถศีลเป็นการเตรียมสภาพทั่วไปของชีวิตให้พร้อมสำหรับความเจริญ

งอกงามของคุณธรรมที่สูงขึ้นไป	คือ	สมาธิและปัญญา	

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
	 ๑.	 นักเรียนอธิบายความหมาย	วัตถุประสงค์	และประวัติความเป็นมาของอุโบสถศีลได้	

	 ๒.	 นักเรียนอธิบายและปฏิบัติตนตามระเบียบพิธีสมาทานอุโบสถศีลได้	 คุณลักษณะ	

ที่พึงประสงค์/คุณธรรม	

๕. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา  
	 ๑.	 ความหมายของคำว่าอุโบสถศีล	

	 ๒.	 วัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล	

	 ๓.	 ประวัติความเป็นมาของอุโบสถศีล	

	 ๔.	 อานิสงส์ของอุโบสถศีล	

	 ๕.	 โทษของการไม่มีศีล	

	 ๖.	 การรักษาอุโบสถศีลเพื่อข่มกิเลส	

	 ๗.	 วิรัติ	เจตนางดเว้นจากการล่วงละเมิดศีล	

	 ๘.	 ประเภทของอุโบสถศีล	

	 ๙.	 อุโบสถศีลมีผลน้อยและมีผลมาก	

	 ๑๐.	 ความแตกต่างระหว่างอุโบสถศีลและศีล	๘	

	 ๑๑.	 ระเบียบพิธีสมาทานอุโบสถศีล	
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๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนเรียน ๕ นาที 

 ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง 

	 ๑.	 ครูตั้งคำถามเพื่อสนทนากับนักเรียน	วิเคราะห์หาคำตอบในประเด็นต่อไปนี้	

	 	 -	 ข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนมีอะไรบ้าง	

	 	 -	 ข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติเพื่อให้สังคมสงบสุขมีอะไรบ้าง	

	 	 -	 นักเรียนถือศีลกี่ข้อ	

	 	 -	 ในวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	 จะมีพุทธศาสนิกชนใส่ชุดสีขาว

ปฏิบัติธรรมที่วัด	คือใครและถือศีลกี่ข้อ	

	 	 -	 พระสงฆ์ถือศีลกี่ข้อ	

	 ๒.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อตกลงทางโลก	 คือ	 กฎหมาย	 แต่ในทางธรรม	 คือ	 ศีล	

เพิ่มเติมสาระสำคัญที่ควรรู้	

 ขั้นฝึก (ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๕๐ ข้อ)  

	 ๓.	 ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกหัวข้อต่อไปนี้เพียง	๑	หัวข้อ	

	 	 -	 ความหมายของอุโบสถศีล	

	 	 -	 วัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล	

	 	 -	 ประวัติความเป็นมาของอุโบสถศีล	

	 	 	 ศึกษาจากใบความรู้ที่	๑	แล้วสรุปลงในใบกิจกรรมที่	๑	

	 ๔.	 ครูสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอ	ร่วมกันสรุปสาระสำคัญให้สมบูรณ์	

	 ๕.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น	 ๕	 กลุ่ม	 คละความสามารถ	 (เก่ง	 ปานกลาง	 อ่อน)	

แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาใบความรู้ที่	๑	

 ขั้นประยุกต์ 

	 ๖.	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบกิจกรรมที่	๒		

	 ๗.	 เมื่อแต่ละกลุ่มทำใบกิจกรรมเสร็จ	 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจคำตอบ	 พร้อมครู

อธิบายเพิ่มเติม	และชื่นชมกลุ่มที่สามารถตอบคำถามได้มากที่สุด	

	 ๘.	 ครใูหน้กัเรยีนไปฝกึสวด	ประกาศอโุบสถศลี	คำอาราธนาอโุบสถศลี	คำอาราธนาศลี	๘

และการรับอุโบสถศีล	นอกเวลาเรียนแล้วมาสวดให้ครูฟัง	

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ที่ ภาระงาน ชิ้นงาน 

๑	 ตอบคำถามเกี่ยวกับอุโบสถศีล	 ใบกิจกรรมที่	๑	

และ	๒	
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๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
	 ๑.	 หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นโท	

	 ๒.	 ใบความรู้ที่	๑	

	 ๓.	 ใบกิจกรรมที่	๑	

	 ๔.	 ใบกิจกรรมที่	๒	

	 ๕.	 ใบเฉลยกิจกรรที่	๑	

	 ๖.	 ใบเฉลยกิจกรรที่	๒	

๙. การวัดผลและประเมินผล 

ข้อที่ 
ระดับคะแนน 

๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 

๑-๑๕	 ตอบคำถามถูกต้อง	

ตรงประเด็น	

ตอบคำถามได้ถูกต้อง	

ตรงประเด็นเป็นส่วนใหญ่	

ตอบคำถามได้ถูกต้อง	

ตรงประเด็นน้อย	

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

๑.	นักเรียนอธิบาย

ความหมาย

วัตถุประสงค์	และ

ประวัติความเป็นมา

ของอุโบสถศีลได้	

-	สังเกต	 -	แบบสังเกต

พฤติกรรม	

การปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม	

ผ่าน	=	ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ		

๖๐	ขึ้นไป	

ไม่ผ่าน	=	ได้คะแนนต่ำกว่า	

ร้อยละ	๖๐	

๒.	นักเรียนอธบิายและ

ปฏบิตัตินตามระเบียบ

พิธีสมาทานอุโบสถศีล

ได้	

-	ตรวจผลงาน	 -	แบบประเมิน

ผลงาน	

ผ่าน	=	ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ		

๖๐	ขึ้นไป	

ไม่ผ่าน	=	ได้คะแนนต่ำกว่า	

ร้อยละ	๖๐	

แบบประเมินผลงาน 

ใบกิจกรรมที่ ๑ 
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เกณฑ์ ร้อยละ คะแนน 

ผ่าน	 ๖๐	ขึ้นไป	 ๒๗-๔๕	

ไม่ผ่าน	 ต่ำกว่า	๖๐	 ๐-๒๖	

เกณฑ์การตัดสิน 

หมายเหต	ุ เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	



แบบประเมินผลงาน 

ใบกิจกรรมที่ ๒ 

ข้อที่ ระดับคะแนน 

๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 

๑-๒๐	 ตอบคำถามถูกต้อง	

ตรงประเด็น	

ตอบคำถามได้ถูกต้อง	

ตรงประเด็นเป็นส่วนใหญ่	

ตอบคำถามได้ถูกต้อง	

ตรงประเด็นน้อย	

เกณฑ์การตัดสิน 

เกณฑ์ ร้อยละ คะแนน 

ผ่าน	 ๖๐	ขึ้นไป	 ๑๒-๒๐	

ไม่ผ่าน	 ต่ำกว่า	๖๐	 ๐-๑๑	

หมายเหต	ุ เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

ที่ รายการ 
ระดับคะแนน 

๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 

๑	 ความร่วมมือในการ	

ทำกิจกรรม	

ให้ความร่วมมือ	

ในการทำกิจกรรม

ทุกกิจกรรม	

ให้ความร่วมมือ	

ในการทำกิจกรรม

บางกิจกรรม	

ให้ความร่วมมือ	

ในการทำกจิกรรมบา้ง	

๒	 การแสดง/การรับฟัง

ความคิดเห็น	

แสดงความคิดเห็น

และรบัฟงัความคดิเหน็

ของคนส่วนมาก	

เป็นสำคัญ	

แสดงความคิดเห็น

และรบัฟงัความคดิเหน็

ของคนอืน่บา้ง	

แสดงความคิดเห็น

และรบัฟงัความคดิเหน็

ของคนอื่นน้อย	

๓	 การตั้งใจ/การแก้ไข

ปัญหาในการทำงาน	

มีความตั้งใจ	

และร่วมแก้ไข

ปัญหาในการ	

ทำงานกลุ่มดีมาก	

มีความตั้งใจ	

และร่วมแก้ไข

ปัญหาในการ	

ทำงานกลุ่มดี	

มีความตั้งใจ	

และร่วมแก้ไข

ปัญหาในการ	

ทำงานกลุ่มบ้าง	

๔	 ความถูกต้องของเนื้อหา	 สรปุเนือ้หาไดถ้กูตอ้ง

ตรงประเด็นและ

ครบถ้วน	

สรปุเนือ้หาไดถ้กูตอ้ง

ตรงประเด็น	

สรปุเนือ้หาไดถ้กูตอ้ง

ตรงประเด็นบ้าง	

๕	 วิธีการนำเสนอผลงาน	 นำเสนอผลงาน	

ได้อย่างถูกต้อง	

ตามขั้นตอน	

นา่สนใจ	และเนือ้หา

ครบถ้วน	

นำเสนอผลงาน	

ได้อย่างถูกต้อง	

ตามขั้นตอน	

น่าสนใจ	แต่ขาด

เนื้อหาบางส่วน	

นำเสนอผลงาน	

ตามขั้นตอนได้บ้าง	

เกณฑ์ ร้อยละ คะแนน 

ผ่าน	 ๖๐	ขึ้นไป	 ๙-๑๕	

ไม่ผ่าน	 ต่ำกว่า	๖๐	 ๐-๘	

หมายเหตุ	 เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	

เกณฑ์การตัดสิน 
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ใบกิจกรรมที่ ๑ 
เรื่อง อุโบสถศีล 

ชื่อ.......................................................................................ชั้น...................เลขที่..................................	

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
	 ๑.	 อุโบสถ	หมายถึงอะไร	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 ๒.	 ศีล	หมายถึงอะไร	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 ๓.	 อุโบสถศีล	หมายถึงอะไร	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 ๔.	 วัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล	หมายถึงอะไร	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 ๕.	 ประวัติความเป็นมาของอุโบสถศีล	หมายถึงอะไร	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	





�0

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑ 


เรื่อง อุโบสถศีล 



 ๑.	 อุโบสถ	หมายถึงอะไร	
  ตอบ อุโบสถ	 หมายถึง	 การเข้าจำหรืออยู่จำ	 เพื่อหยุดการงานทางโลก	 พักการงาน
ทางบ้าน	 เป็นอุบายควบคุมกาย	 วาจา	 ใจ	 ให้สงบและขัดเกลากิเลส	 เป็นการเข้าอยู่จำรักษาศีล	
ประพฤติพรหมจรรย์ใช้ชีวิตตามวิธีพุทธด้วยอัตรูปปฏิบัติที่พิเศษยิ่งขึ้น	
	 ๒.	 ศีล	หมายถึงอะไร	
  ตอบ ศีล หมายถึง	 เจตนาหรือความตั้งใจที่ละงดเว้นจากความชั่ว	 ความทุจริตสิ่ง	
ที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลาย	
	 ๓.	 อุโบสถศีล	หมายถึงอะไร	
  ตอบ อุโบสถศีล	 หมายถึง	 ศีลที่รักษาในวันอุโบสถ	 ซึ่งเป็นวันพระหรือวันสำคัญ	
ทางศาสนา	
	 ๔.	 วัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล	หมายถึงอะไร	
	 	 ตอบ	๑.	 เพื่อป้องกันการเบียดเบียนกันในชีวิตและทรัพย์สิน		
	 	 	 ๒.	 เพื่อให้เกิดความสุข	และความดีงาม	ในการดำเนินชีวิต	
	 	 	 ๓.	 เพื่อประพฤติพรหมจรรย์	ขัดเกลากิเลสให้เบาบาง	
	 	 	 ๔.	 เพื่อตัดความกังวลในเรื่องอาหาร		
	 	 	 ๕.	 เพื่อใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่าย	ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย		
	 	 	 ๕.	 เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมให้สูงขึ้น		
	 ๕.	 ประวัติความเป็นมาของอุโบสถศีล	หมายถึงอะไร	
  ตอบ	 อุโบสถศีล	 เป็นเรื่องของกุศลกรรมที่สำคัญประการหนึ่งของคฤหัสถ์	 เป็นการ
หยุดพักการงานไว้ชั่วคราว	เช่น	การทำนา	ทำไร่	และค้าขาย	เป็นต้น	เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลหรือกระทำ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	 เป็นอุบายสงบระงับความอยากแบบโลกิยวิสัยที่ตกเป็นทาสหลงใหล	
ในวัตถุนิยม	 และเป็นการขัดเกลากิเลสอย่างหยาบให้เบาบาง	 เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธ
ศาสนา	คือ	พระนิพพาน	ความพ้นจากทุกข์ทั้งปวง		
  อโุบสถนัน้	 ถอืปฏบิตักินัมากอ่นพทุธกาล	ปรากฏหลกัฐานในอรรถกถาคงัคมาลชาดก
อัฏฐกนิบาต	และในอุโบสถขันธกะ	ดังนี้	
  ในอรรถกถาคงัคมาลชาดก	มใีจความวา่	สมยัหนึง่	พระพทุธเจา้ประทบัอยูท่ีพ่ระวหิาร
เชตวัน	 ตรัสเรียกคนรักษาอุโบสถมาแล้ว	 ตรัสว่า	 พวกเธอทั้งหลายผู้รักษาอุโบสถชื่อว่าได้ทำ	
ความดีแล้ว	 นอกจากการรักษาอุโบสถแล้ว	 พวกเธอควรให้ทาน	 รักษาศีล	 ไม่ควรโกรธ	 ควรเจริญ
เมตตาภาวนา	 ควรอยู่จำอุโบสถให้ครบเวลา	 เพราะว่าบัณฑิตในปางก่อนอาศัยอุโบสถเพียงกึ่งเดียว	
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ยังได้ยศใหญ่มาแล้ว	 เมื่ออุบาสกและอุบาสิกาเหล่านั้นทูลขอให้ทรงเล่าเรื่องนั้น	 จึงได้ทรงนำเรื่อง	

ในอดีตมาตรัสเล่า	ดังนี้	

	 	 ในอดีตกาล	มีเศรษฐีคนหนึ่ง	ชื่อว่า	สุจิบริวาร	มีทรัพย์มาก	มีบริวาร	มีจิตใจสะอาด	

ชอบทำบุญบริจาคทาน	แม้ภรรยา	บุตร	 ธิดา	บริวารชน	กระทั่งคนเลี้ยงวัวของเศรษฐีนั้น	 ก็ล้วนเป็น	

ผู้เข้าจำอุโบสถ	 เดือนละ	 ๖	 วัน	 ในสมัยนั้น	 พระโพธิสัตว์เกิดในครอบครัวคนยากจน	 มีอาชีพรับจ้าง	

เป็นอยู่อย่างอัตคัดขัดสน	 ได้เข้าไปยังบ้านของเศรษฐีเพื่อขอทำงาน	 เศรษฐีบอกว่า	 ทุกคนในบ้านนี้	

ล้วนแต่เป็นผู้รักษาศีล	 ถ้าเธอรักษาศีลได้	 ก็ทำงานได้	 แต่เศรษฐีลืมบอกวิธีการรักษาศีลแก่เขาว่า	

จะต้องทำอย่างไรบ้าง	

	 	 พระโพธิสัตว์	 เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย	 เมื่อได้เข้าไปทำงานที่บ้านเศรษฐีแล้วก็ทำงาน

แบบถวายชีวิต	 ไม่คำนึงถึงความยากลำบาก	 ตื่นก่อน	 นอนทีหลังเสมอ	 ต่อมาวันหนึ่ง	 มีการละเล่น

มหรสพในเมือง	 เศรษฐีเรียกสาวใช้มาสั่งว่า	 วันนี้เป็นวันอุโบสถ	 เธอจงหุงอาหารให้คนงานแต่เช้าตรู่	

พวกเขารับประทานอาหารแล้วจะได้รักษาอุโบสถ	 ฝ่ายพระโพธิสัตว์	 ตื่นนอนแล้ว	 ได้ออกไปทำงาน	

แต่เช้ามืด	ไม่มีใครบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถ	คนทั้งหมดรับประทานอาหารเช้าแล้ว	ต่างรักษาอุโบสถ	

แม้เศรษฐีพร้อมภรรยาและบุตรธิดาก็ได้อธิษฐานรักษาอุโบสถ	นั่ง	 ณ	 ที่อยู่ของตน	 รำลึกนึกถึงศีล	

ที่ตนรักษา	 ส่วนพระโพธิสัตว์ทำงานตลอดวัน	 เมื่อถึงเวลาพระอาทิตย์ตก	 จึงได้กลับมายังที่พักอาศัย	

แมค่รวัไดน้ำอาหารไปให	้พระโพธสิตัวร์ูส้กึแปลกใจ	จงึถามวา่	วนัอืน่	ๆ	ในเวลาเชน่นีจ้ะมเีสยีงดงัอือ้องึ

วันนี้คนเหล่านั้นไปไหนกันหมด	 ครั้นทราบว่าทุกคนสมาทานอุโบสถ	 ไม่รับประทานอาหาร	 ทุกคน	

ต่างพักในที่อยู่ของตนๆ	 จึงคิดว่า	 เราคนเดียวที่ไม่มีศีลในท่ามกลางของผู้มีศีล	 เราจะอยู่ได้อย่างไร		

เราควรจะอธิษฐานอุโบสถ	 ในตอนนี้จะได้หรือไม่หนอ	 จึงเข้าไปถามเศรษฐี	 เศรษฐีบอกว่า	 เมื่อรักษา

อุโบสถตอนนี้	 จะได้อุโบสถกรรมครึ่งเดียว	 เพราะไม่ได้อธิษฐานตั้งแต่เช้า	 พระโพธิสัตว์บอกว่า		

ครึ่งเดียวก็ได้ขอรับ	 จึงสมาทานศีลกับเศรษฐี	 อธิษฐานอุโบสถ	 เข้าไปยังที่อยู่ของตนนอนนึกถึงศีล	

ที่ตนรักษา	 ในเวลาปัจฉิมยามเขาเกิดหิวอาหารจนเป็นลม	 เพราะตลอดทั้งวันยังไม่ได้รับประทาน

อาหารเลย	 เศรษฐีนำเอาเภสัชต่าง	 ๆ	 มาให้เขาก็ไม่ยอมรับประทาน	 ยอมเสียชีวิต	 แต่ไม่ยอมเสียศีล	

ในขณะใกล้จะเสียชีวิต	พระเจ้ากรุงพาราณสี	เสด็จประพาสน์พระนครมาถึงที่นั้น	พระโพธิสัตว์ได้เห็น

สิริมงคลของพระราชา	จึงปรารถนาราชสมบัติ	 ครั้นสิ้นชีวิตแล้ว	 ได้ถือปฏิสนธิในพระครรภ์อัครมเหสี

ของพระราชา	 เพราะผลแห่งอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งนั้น	 ครั้นประสูติแล้ว	 ทรงได้รับขนานพระนามว่า	

“อุทัยกุมาร”	 เมื่อเจริญวัยแล้ว	 สำเร็จการศึกษาศิลปะทุกอย่าง	 ระลึกถึงบุรพกรรมของตนได้ด้วย

ญาณเครื่องระลึกชาติ	จึงเปล่งอุทานตรง	ๆ	ว่า	นี้เป็นผลแห่งกรรมเล็กน้อยของเรา	ครั้นพระราชบิดา

สวรรคตแล้ว	 ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ	 พระองค์ทอดพระเนตรดูสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

ทรงเห็นด้วยอานุภาพแห่งการรักษาอุโบสถกรรมแม้เพียงกึ่งหนึ่ง	ยังได้มหาสมบัติถึงเพียงนี้	
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ใบกิจกรรมที่ ๒ 
เรื่อง อุโบสถศีล 

ชื่อกลุ่ม..................................	

๑.	ชื่อ.......................................................................................ชั้น................เลขที่................................	
๒.	ชื่อ.......................................................................................ชั้น................เลขที่................................	
๓.	ชื่อ.......................................................................................ชั้น................เลขที่................................	
๔.	ชื่อ.......................................................................................ชั้น................เลขที่................................	
จงตอบคำถามต่อไปนี้ (๔๕ คะแนน) 
	 ๑.		คำว่า	“อุโบสถ”	หมายความว่าอย่างไร	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…	
	 ๒.	อุโบสถศีล	บัญญัติขึ้นสำหรับใคร	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……	
	 ๓.	อุโบสถศีล	ต่างจากศีล	๕	อย่างไร	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………		
	 ๔.	 การรกัษาอโุบสถศลีประเภทใดเทยีบไดก้บัการอยูจ่ำพรรษาของพระภกิษใุนชว่งฤดฝูน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	 ๕.	 อุโบสถศีลประเภทใดกำหนดให้รักษาคราวละ	๓	วัน	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	 ๖.	ปกติอุโบสถ	กำหนดให้รักษาเดือนหนึ่งกี่วัน	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	 ๗.	อุโบสถศีลประเภทใด	ที่คนนิยมรักษากันมากที่สุด	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	 ๘.	อุโบสถศีลนอกพุทธกาลกับสมัยพุทธกาล	คนส่วนใหญ่นิยมรักษาด้วยวิธีใด	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 ๙.	 เมือ่พระสงฆก์ลา่ววา่	“ตสิรณคมน	ํนฏิฐติ”ํ	ผูส้มาทานอโุบสถศลีพงึรบัพรอ้มกนัวา่อยา่งไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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	 ๑๐.	 การรักษาอุโบสถศีล	เริ่มต้นด้วยพิธีใด	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๑๑.	 การสมาทานอุโบสถศีลกำหนดให้สมาทานที่ใด	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๑๒.	 ปัจจุบันนิยมให้สมาทานศีลอุโบสถกับใคร	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๑๓.	 อัฏฐมีดิถี	ในคำประกาศอุโบสถศีล	หมายถึงวันกี่ค่ำ	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....	

	 ๑๔.	 วันปัณณรสี	ในคำประกาศอุโบสถศีล	หมายถึงวันกี่ค่ำ	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๑๕.	 เพราะเหตุใดอุโบสถศีลที่สมาทานแล้วได้ชื่อว่ามีศีลบริบูรณ์	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๑๖.	 คำว่า	“อิมินา	สกฺกาเรน	ตํ	ภควนฺตํ	อภิปูชยามิ”	เป็นคำกล่าวบูชาสิ่งใด	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๑๗.	 คำกล่าวขึ้นต้นว่า	“อชฺช	โภนฺโต	ปกฺขสฺส	อฏฐมีทิวโส...”	เป็นคำกล่าวของอะไร	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๑๘.	 “สีเลน	สุคตึ	ยนฺติ...”	ใครเป็นผู้กล่าวสรุปอานิสงส์	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๑๙.	 เว้นวิกาลโภชนา	กล่าวเป็นภาษาบาลีว่าอย่างไร	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๒๐.	 การกล่าวคำบาลีว่า	มิ	หรือ	มะ	ต่างกันอย่างไร	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๒ 


เรื่อง อุโบสถศีล 



	 ๑.	 คำว่า	“อุโบสถ”	หมายความว่าอย่างไร	

  ตอบ	การเข้าจำ	

	 ๒.	 อุโบสถศีล	บัญญัติขึ้นสำหรับใคร	

  ตอบ	อุบาสก	อุบาสิกา	

	 ๓.	 อุโบสถศีล	ต่างจากศีล	๕	อย่างไร	

  ตอบ	อุโบสถศีลมีการกำหนดเวลารักษา	

	 ๔.	 การรกัษาอโุบสถศลีประเภทใดเทยีบไดก้บัการอยูจ่ำพรรษาของพระภกิษใุนชว่งฤดฝูน

  ตอบ ปาฏิหาริยอุโบสถ	

	 ๕.	 อุโบสถศีลประเภทใดกำหนดให้รักษาคราวละ	๓	วัน	

  ตอบ	ปฏิชาครอุโบสถ	

	 ๖.	 ปกติอุโบสถ	กำหนดให้รักษาเดือนหนึ่งกี่วัน	

  ตอบ	๔	วัน	

	 ๗.	 อุโบสถศีลประเภทใด	ที่คนนิยมรักษากันมากที่สุด	

  ตอบ ปกติอุโบสถ	

	 ๘.	 อุโบสถศีลนอกพุทธกาลกับสมัยพุทธกาล	คนส่วนใหญ่นิยมรักษาด้วยวิธีใด	

  ตอบ	งดอาหาร	

	 ๙.	 เมือ่พระสงฆก์ลา่ววา่	“ตสิรณคมน	ํนฏิฐติ”ํ	ผูส้มาทานอโุบสถศลีพงึรบัพรอ้มกนัวา่อยา่งไร

  ตอบ	อาม	ภนฺเต	

	 ๑๐.	 การรักษาอุโบสถศีล	เริ่มต้นด้วยพิธีใด	

  ตอบ	บูชาพระรัตนตรัย	

	 ๑๑.	 การสมาทานอุโบสถศีลกำหนดให้สมาทานที่ใด	

  ตอบ	ที่ไหนก็ได้	

	 ๑๒.	 ปัจจุบันนิยมให้สมาทานศีลอุโบสถกับใคร	

  ตอบ	พระสงฆ์	

	 ๑๓.	 อัฏฐมีดิถี	ในคำประกาศอุโบสถศีล	หมายถึงวันกี่ค่ำ	

  ตอบ วัน	๘	ค่ำ	

	 ๑๔.	 วันปัณณรสี	ในคำประกาศอุโบสถศีล	หมายถึงวันกี่ค่ำ	

  ตอบ วัน	๑๕	ค่ำ	
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	 ๑๕.	 เพราะเหตุใดอุโบสถศีลที่สมาทานแล้วได้ชื่อว่ามีศีลบริบูรณ์	

  ตอบ	ไม่ละเมิด	

	 ๑๖.	 คำว่า	“อิมินา	สกฺกาเรน	ตํ	ภควนฺตํ	อภิปูชยามิ”	เป็นคำกล่าวบูชาสิ่งใด	

  ตอบ พระรัตนตรัย	

	 ๑๗.	 คำกล่าวขึ้นต้นว่า	“อชฺช	โภนฺโต	ปกฺขสฺส	อฏฐมีทิวโส...”	เป็นคำกล่าวของอะไร	

  ตอบ	คำประกาศอุโบสถ	

	 ๑๘.	 “สีเลน	สุคตึ	ยนฺติ...”	ใครเป็นผู้กล่าวสรุปอานิสงส์	

  ตอบ พระสงฆ์	

	 ๑๙.	 เว้นวิกาลโภชนา	กล่าวเป็นภาษาบาลีว่าอย่างไร	

  ตอบ วิกาลโภชนา	เวรมณี	สิกฺขาปทํ	สมาทิยามิ	

	 ๒๐.	 การกล่าวคำบาลีว่า	มิ	หรือ	มะ	ต่างกันอย่างไร	

  ตอบ	คำว่า	 มิ	ใช้เป็นการกระทำเฉพาะตน/คนเดียว	

		 	 	 มะ	ใช้เป็นการกระทำร่วมกัน/หลายคน	
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ใบความรู้ที่ ๑ 

อุโบสถศีล 


ความหมายของคำว่าอุโบสถศีล 
 อุโบสถศีล	หมายถึง	ศีลที่รักษาในวันอุโบสถ	มาจากคำว่า	อุโบสถ	และ	ศีล	มีความหมาย

ดังนี้	

 อุโบสถ	 หมายถึง	 การเข้าจำ	 หรืออยู่จำ	 เพื่อหยุดการงานทางโลก	 พักการงานทางบ้าน	

เปน็อบุายควบคมุกาย	วาจา	ใจ	ใหส้งบและขดัเกลากเิลส	เปน็การเขา้อยูจ่ำรกัษาศลี	ประพฤตพิรหมจรรย์

ใช้ชีวิตตามวิถีพุทธด้วยวัตรปฏิบัติที่พิเศษยิ่งขึ้น	

 ศีล	หมายถึง	 เจตนาหรือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่ว	ความทุจริต	สิ่งที่ไม่ดีไม่งาม

ทั้งหลาย	มีคำแปลหลายอย่างตามรูปศัพท์ภาษาบาลี	ดังนี้		

 ๑. ศลี	มาจากคำวา่	“สริะ”	แปลวา่	ยอด	หมายถงึ	สว่นสงูสดุ	เพราะฉะนัน้	ผูม้ศีลีจงึชือ่วา่

เป็นยอดคน	 คือ	 เป็นผู้ที่มีความสูงสุดด้วยการประพฤติปฏิบัติ	 เพราะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดคนนั้น	

แทจ้รงิไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารมทีรพัยส์นิ	อำนาจ	ความรู	้หรอืความสามารถเหนอืกวา่ผูอ้ืน่	แตอ่ยูท่ีค่วามบรสิทุธิ์

ของศีล	 ผู้มีศีลจึงเป็นผู้ประเสริฐที่สุด	 อีกนัยหนึ่ง	 “สิระ”	 ยังแปลว่า	 ศีรษะ	 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ	

ของร่างกาย	บุคคลจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องมีศีรษะ	ถ้าไม่มีศีรษะก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้	เหมือนคนไม่มีศีล

จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติไม่ได้	

 ๒. ศีล	 มาจากคำว่า	 “สีละ”	 แปลว่า	 ปกติ	 โดยปกติของคนจะไม่ฆ่ากัน	 ไม่ลักทรัพย์		

ไม่ล่วงละเมิดในคู่ครองคนอื่น	 ไม่พูดเท็จ	 และไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ	 ถ้ากระทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม	

ก็ชื่อว่าผิดปกติ		

 ๓. ศีล	 มาจากคำว่า	 “สีตละ”	 แปลว่า	 เย็น	 บุคคลผู้มีศีลจะมีความเย็นกาย	 เย็นใจ		

แม้ผู้ที่อยู่ใกล้	ก็จะรู้สึกปลอดภัย	เย็นกาย	เย็นใจไปด้วย	ดุจร่มไม้ใหญ่ให้ความร่มเย็นแก่บุคคลผู้เข้าไป

พักอาศัย	

 ๔. ศีล	 มาจากคำว่า	 “สิวะ”	 แปลว่า	 ปลอดโปร่ง	 บุคคลผู้มีศีลมีความปลอดโปร่งโล่งใจ

อยู่เป็นนิจ	เพราะไม่มีเรื่องใดที่จะทำให้เดือดร้อนกังวลใจอันเกิดจากการกระทำของตน	

	 ดังนั้น	 ศีล	 จึงเป็นคุณธรรมที่ทำให้เข้าถึงความเป็นยอดคน	 เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์แบบ		

มีความเป็นปกติ	เป็นผู้ที่เย็นกาย	เย็นใจ	และมีชีวิตที่ปลอดโปร่ง	ปลอดภัยอยู่เสมอ	

วัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล 
 การรกัษาอโุบสถศลี	 เปน็การเตรยีมสภาพทัว่ไปของชวีติ	 ใหพ้รอ้มสำหรบัความเจรญิงอกงาม

ของคุณธรรมที่สูงขึ้นไป	คือ	สมาธิและปัญญา	โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่	๕	ประการ	คือ	

	 ๑.	 เพื่อป้องกันการเบียดเบียนกันในชีวิตและทรัพย์สิน		

	 ๒.	 เพื่อให้เกิดความสุขและความดีงามในการดำเนินชีวิต	
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 ๓.	 เพื่อประพฤติพรหมจรรย์	ขัดเกลากิเลสให้เบาบาง	
	 ๔.	 เพื่อตัดความกังวลในเรื่องอาหาร		
	 ๕.	 เพื่อใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่าย	ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย		
	 ๕.	 เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมให้สูงขึ้น		

ประวัติความเป็นมาของอุโบสถศีล 
	 อุโบสถศีล	 เป็นเรื่องของกุศลกรรมที่สำคัญประการหนึ่งของคฤหัสถ์	 เป็นการหยุดพัก	
การงานไว้ชั่วคราว	เช่น	การทำนา	การทำไร่	และการค้าขาย	เป็นต้น	เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลหรือกระทำ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	 เป็นอุบายสงบระงับความอยากแบบโลกิยวิสัยที่ตกเป็นทาสหลงใหล	
ในวตัถนุยิม	และเปน็การขดัเกลากเิลสอยา่งหยาบใหเ้บาบาง	 เพือ่บรรลเุปา้หมายสงูสดุในพระพทุธศาสนา
คือ	พระนิพพาน	ความพ้นจากทุกข์ทั้งปวง		
	 อุโบสถนั้น	 ถือปฏิบัติกันมาก่อนพุทธกาล	 ปรากฏหลักฐานในอรรถกถาคังคมาลชาดก	
อัฏฐกนิบาต	และในอุโบสถขันธกะ	ดังนี้	
 ในอรรถกถาคังคมาลชาดก	 มีใจความว่า	 สมัยหนึ่ง	 พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหาร
เชตวัน	 ตรัสเรียกคนรักษาอุโบสถมาแล้ว	 ตรัสว่า	 พวกเธอทั้งหลายผู้รักษาอุโบสถชื่อว่าได้ทำ	
ความดีแล้ว	 นอกจากการรักษาอุโบสถแล้ว	 พวกเธอควรให้ทาน	 รักษาศีล	 ไม่ควรโกรธ	 ควรเจริญ
เมตตาภาวนา	 ควรอยู่จำอุโบสถให้ครบเวลา	 เพราะว่าบัณฑิตในปางก่อนอาศัยอุโบสถเพียงกึ่งเดียว	
ยังได้ยศใหญ่มาแล้ว	 เมื่ออุบาสกและอุบาสิกาเหล่านั้นทูลขอให้ทรงเล่าเรื่องนั้น	 จึงได้ทรงนำเรื่อง	
ในอดีตมาตรัสเล่า	ดังนี้		
	 ในอดีตกาล	 มีเศรษฐีคนหนึ่ง	 ชื่อว่า	 สุจิบริวาร	 มีทรัพย์มาก	 มีบริวาร	 มีจิตใจสะอาด		
ชอบทำบุญบริจาคทาน	แม้ภรรยา	บุตร	 ธิดา	บริวารชน	กระทั่งคนเลี้ยงวัวของเศรษฐีนั้น	 ก็ล้วนเป็น	
ผู้เข้าจำอุโบสถ	 เดือนละ	 ๖	 วัน	 ในสมัยนั้น	 พระโพธิสัตว์เกิดในครอบครัวคนยากจน	 มีอาชีพรับจ้าง	
เป็นอยู่อย่างอัตคัดขัดสน	 ได้เข้าไปยังบ้านของเศรษฐีเพื่อขอทำงาน	 เศรษฐีบอกว่า	 ทุกคนในบ้านนี้	
ล้วนแต่เป็นผู้รักษาศีล	 ถ้าเธอรักษาศีลได้ก็ทำงานได้	 แต่เศรษฐีลืมบอกวิธีการรักษาศีลแก่เขาว่า	
จะต้องทำอย่างไรบ้าง	
	 พระโพธิสัตว์	 เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย	 เมื่อได้เข้าไปทำงานที่บ้านเศรษฐีแล้วก็ทำงาน	
แบบถวายชีวิต	 ไม่คำนึงถึงความยากลำบาก	 ตื่นก่อน	 นอนทีหลังเสมอ	 ต่อมาวันหนึ่ง	 มีการละเล่น
มหรสพในเมือง	 เศรษฐีเรียกสาวใช้มาสั่งว่า	 วันนี้เป็นวันอุโบสถ	 เธอจงหุงอาหารให้คนงานแต่เช้าตรู่	
พวกเขารับประทานอาหารแล้ว	 จะได้รักษาอุโบสถ	 ฝ่ายพระโพธิสัตว์ตื่นนอนแล้ว	 ได้ออกไปทำงาน	
แต่เช้ามืด	ไม่มีใครบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถ	คนทั้งหมดรับประทานอาหารเช้าแล้ว	ต่างรักษาอุโบสถ	
แม้เศรษฐีพร้อมภรรยาและบุตรธิดาก็ได้อธิษฐานรักษาอุโบสถ	นั่ง	 ณ	 ที่อยู่ของตน	 รำลึกนึกถึงศีล	
ทีต่นรกัษามา	 สว่นพระโพธสิตัวท์ำงานตลอดวนั	 เมือ่ถงึเวลาพระอาทติยต์ก	 จงึไดก้ลบัมายงัทีพ่กัอาศยั
แม่ครัวได้นำอาหารไปให้	 พระโพธิสัตว์รู้สึกแปลกใจ	 จึงถามว่า	 วันอื่น	 ๆ	 ในเวลาเช่นนี้จะมีเสียงดัง	

อื้ออึง	 วันนี้คนเหล่านั้นไปไหนกันหมด	 ครั้นทราบว่าทุกคนสมาทานอุโบสถ	 ไม่รับประทานอาหาร
ทุกคนต่างพักในที่อยู่ของตน	 ๆ	 จึงคิดว่า	 เราคนเดียวที่ไม่มีศีลในท่ามกลางของผู้มีศีล	 เราจะอยู่ได้
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อย่างไร	 เราควรจะอธิษฐานอุโบสถ	 ในตอนนี้จะได้หรือไม่หนอ	 จึงเข้าไปถามเศรษฐี	 เศรษฐีบอกว่า	
เมือ่รกัษาอโุบสถตอนนี	้ จะไดอ้โุบสถกรรมครึง่เดยีว	 เพราะไมไ่ดอ้ธษิฐานตัง้แตเ่ชา้	พระโพธสิตัวบ์อกวา่
ครึ่งเดียวก็ได้ขอรับ	 จึงสมาทานศีลกับเศรษฐี	 อธิษฐานอุโบสถ	 เข้าไปยังที่อยู่ของตนนอนนึกถึงศีล		
ในเวลาปัจฉิมยามเขาเกิดหิวอาหารจนเป็นลม	 เพราะตลอดทั้งวันยังไม่ได้รับประทานอาหารเลย	
เศรษฐีนำเอาเภสัชต่าง	 ๆ	 มาให้เขาก็ไม่ยอมรับประทาน	 ยอมเสียชีวิต	 แต่ไม่ยอมเสียศีล	 ในขณะใกล้
จะเสียชีวิต	 พระเจ้าพาราณสีเสด็จประพาสน์พระนครมาถึงที่นั้น	 พระโพธิสัตว์ได้เห็นสิริมงคล	
ของพระราชา	 จึงปรารถนาราชสมบัติ	 ครั้นสิ้นชีวิตแล้ว	 ได้ถือปฏิสนธิในพระครรภ์อัครมเหสีของ	
พระราชา	 เพราะผลแห่งอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งนั้น	 ครั้นประสูติแล้ว	 ทรงได้รับขนานพระนามว่า	 “อุทัย
กุมาร”	 เมื่อเจริญวัยแล้ว	 สำเร็จการศึกษาศิลปะทุกอย่าง	 ระลึกถึงบุรพกรรมของตนได้ด้วยญาณ
เครื่องระลึกชาติ	 จึงเปล่งอุทานตรง	 ๆ	 ว่า	 นี้เป็นผลแห่งกรรมเล็กน้อยของเรา	 ครั้นพระราชบิดา
สวรรคตแล้ว	 ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ	 พระองค์ทอดพระเนตรดูสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
ด้วยอานุภาพแห่งการรักษาอุโบสถกรรมแม้เพียงกึ่งหนึ่ง	่ยังไม่ได้มหาสมบัติเพียงนี้	
 ในอโุบสถขนัธกะ	ไดพ้ดูถงึเหตใุหม้วีนัธมัมสัสวนะ	มใีจความวา่	สมยันัน้	พระผูม้พีระภาคเจา้
ประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ	 ใกล้พระนครราชคฤห์	 พวกปริพาชกผู้นับถือลัทธิอื่น	 ประชุมกล่าวธรรม	
ในวัน	 ๑๔	 ค่ำ	 ๑๕	 ค่ำ	 และ	 ๘	 ค่ำ	 มีคนจำนวนมากไปฟังธรรมของพวกปริพาชกแล้วเกิดความรัก	
ความเลื่อมใส	และเป็นพวกกับปริพาชกเหล่านั้น	
	 พระเจ้าพิมพิสาร	 ได้ทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว	 ทรงเกิดความคิดว่า	 แม้พระสงฆ์ก็สมควร	
จะประชุมกันในวันเช่นนั้นบ้าง	 จึงเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลเรื่องนั้นแล้วเสด็จกลับ	
พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว	 ตรัสว่า	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้เธอ	
ทั้งหลายประชุมพร้อมกัน	 ในวัน	 ๑๔	 ค่ำ	 ๑๕	 ค่ำ	 และ	 ๘	 ค่ำ	 ภิกษุทั้งหลายได้ประชุมกันตามพุทธ
ดำรัส	แต่นั่งอยู่เฉย	ๆ	ทั้ง	ๆ	ที่ชาวบ้านมาที่วัดเพื่อจะฟังธรรม	ภิกษุทั้งหลายก็ไม่พูดด้วย	จึงถูกติเตียน	
ค่อนขอดว่า	เหมือนพวกสุกรใบ้	พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว	จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาแล้ว	 ตรัสว่า	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้เธอทั้งหลายประชุมกันแล้วแสดงธรรม	 ในวัน		
๑๔	คำ่	๑๕	คำ่	และ	๘	คำ่	ภกิษทุัง้หลายจงึไดท้ำตามพระบรมพทุธานญุาตนัน้	เรือ่งนี	้จงึเปน็ปฐมเหตุ
ทำให้มีวันพระหรือวันธรรมสวนะมาจวบถึงปัจจุบัน	
	 เรื่องที่นำมากล่าวนี้	 ย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า	 อุโบสถนั้น	 มีปฏิบัติกันมาก่อนแล้ว	
และเป็นชื่อของวันที่เจ้าลัทธินั้นๆ	 กำหนดไว้	 เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมตามลัทธิของตน	
ด้วยการงดอาหาร	 ต่อมา	 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว	 จึงทรงบัญญัติอุโบสถศีล	 อัน
ประกอบด้วย	สิกขาบท	๘	ประการ	พร้อมทั้งไตรสรณคมน์	เพราะฉะนั้น	อุโบสถจึงมี	๒	แบบ	คือ	
	 ๑.	 อโุบสถกอ่นพทุธกาล	ไดแ้ก	่การเขา้จำศลีอโุบสถดว้ยการงดอาหาร	ตัง้แตเ่วลาเทีย่งวนั
ไปแล้ว	 ตลอดวันเวลาที่ได้กำหนดไว้	 ดังเรื่องในอรรถกถาคังคมาลชาดก	 และในอุโบสถขันธกะ	
ดังกล่าว	
	 ๒.	 อโุบสถในสมยัพทุธกาล	 ไดแ้ก	่อโุบสถทีเ่ปน็พทุธบญัญตั	ิอนัประกอบดว้ย	 ไตรสรณคมน	์

และสิกขาบท	๘	ประการ	มี	ปาณาติปาตา	เวรมณี	เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	เป็นต้น
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อานิสงส์ของอุโบสถศีล 
 บคุคลผูร้กัษาอโุบสถศลีดว้ยจติศรทัธา	 โดยวธิกีารสมาทานหรอืโดยการงดเวน้เฉพาะหนา้

ย่อมมีผลมาก	 มีอานิสงส์มาก	 มีความเจริญรุ่งเรือง	 เพราะศีลนั้นสามารถสร้างสวรรค์	 สร้างความ	

เสมอภาค	และสร้างความปลอดภัยให้แก่มนุษย์	ดังนี้		

 ๑. อุโบสถศีลสร้างสวรรค์แก่มนุษย	์ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่นางวิสาขา		

ในวิสาขาสูตร	อัฏฐกนิบาต	อังคุตตรนิกาย	ว่า	ดูกรวิสาขา	อุโบสถประกอบด้วยองค์	๘	ประการ	อัน

บุคคลเข้าอยู่จำแล้ว	 ย่อมมีอานิสงส์มาก	 มีผลมาก	 มีความรุ่งเรืองมาก	 มีความเจริญแผ่ไพศาลมาก		

ดูก่อนวิสาขา	 การที่สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้	 เข้าอยู่จำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์	 ๘	 ประการ	

หลังจากเขาเสียชีวิตแล้ว	 พึงได้ไปอยู่ร่วมกับชาวสวรรค์	 ชั้นจาตุมมหาราชิกา	 ชั้นดาวดึงส์	 ชั้นยามา	

ชั้นดุสิต	ชั้นนิมมานรดี	และชั้นปรนิมมิตวสวัตตี	ข้อนั้นย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอน	

 ๒. อุโบสถศีลเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข	 ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับ	

วาเสฏฐะอุบาสก	ในอัฏฐกนิบาต	อังคุตตรนิกาย	ว่า	“ดูกรวาเสฏฐะ	แม้ถ้ากษัตริย์ทั้งหลาย	พราหมณ์

ทั้งหลาย	 แพศย์ทั้งหลาย	 และศูทรทั้งหลาย	พึงเข้าอยู่จำอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์	 ๘	 ประการ	

การเข้าอยู่จำนั้น	 พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์	 เพื่อความสุขแก่กษัตริย์	 พราหมณ์	 แพศย์	 และศูทร	

ทั้งหลายเหล่านั้นชั่วกาลนาน”	

 ๓. อุโบสถศีลสร้างความปลอดภัยแก่มนุษย	์ บุคคลผู้รักษาอุโบสถศีล	 ย่อมไม่

เบียดเบียน	ไม่มีเวร	ไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลาย	ย่อมประสบความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า	

	 อนึ่ง	 แม้บุคคลผู้อำนวยความสะดวก	 และให้การสนับสนุนผู้รักษาอุโบสถศีล	 ด้วยการ	

ให้อาหารเป็นต้น	 ก็ย่อมได้ผล	 ได้อานิสงส์	 ได้ความรุ่งเรือง	 และความเจริญไพศาลมากเช่นเดียวกัน		

ดังเรื่องของปุโรหิตคนหนึ่ง	ดังนี้	

	 ในอดีตกาล	 พระโพธิสัตว์ได้เป็นพระเจ้ากรุงพาราณสี	 เป็นผู้ไม่ประมาทในการบริจาค

ทาน	 รักษาศีล	 และอุโบสถกรรม	 ทรงชักชวนอำมาตย์	 เป็นต้น	 ให้บำเพ็ญกุศลเช่นนั้น	 คนทั้งหมด	

ได้ทำตาม	แต่มีปุโรหิตอยู่คนหนึ่งที่ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้พิพากษา	เป็นผู้หากินบนหลังคนด้วยการกิน

สินบน	 จึงไม่สมาทานศีลในวันอุโบสถ	 วันหนึ่งตอนกลางวัน	 เขารับสินบนทำคดีโกงแล้วไปเฝ้า	

พระราชา	 ถูกตรัสถามว่า	 อาจารย์	 ท่านก็รักษาอุโบสถด้วยหรือ	 จึงทูลเท็จว่า	 พระพุทธเจ้าข้า	 แล้ว

ถวายบังคมลากลับไป	 อำมาตย์คนหนึ่งท้วงเขาว่า	 ท่านไม่ได้รักษาอุโบสถมิใช่หรือ	 เขาพูดว่า		

เราบริโภคอาหารในเวลาเท่านั้น	เมื่อกลับไปบ้านแล้ว	บ้วนปาก	อธิษฐานอุโบสถตอนเย็น	จักรักษาศีล

ตอนกลางคืนเมื่อเป็นเช่นนี้	 อุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งจักมีแก่เรา	 ครั้นไปถึงเรือนแล้วได้ทำอย่างนั้น	 ในวัน

อุโบสถอีกวันหนึ่ง	 มีสตรีคนหนึ่งคิดว่าจะต้องรักษาอุโบสถกรรมให้ได้	 เมื่อเวลาใกล้เข้ามา	 จึงเริ่ม	

จะบ้วนปาก	 ปุโรหิตคนนั้นรู้ว่าสตรีนี้เป็นผู้รักษาอุโบสถ	 จึงได้ให้ผลมะม่วงแก่เธอ	 ความดีของเขา	

มีเพียงเท่านี้	 ครั้นเขาสิ้นชีวิต	 ได้เกิดเป็นเวมานิกเปรต	 มีนางเทพกัญญาห้อมล้อมมากมาย	 เขาเสวย

สมบัติเฉพาะในเวลากลางคืน	 ส่วนกลางวันต้องเข้าไปอยู่ในป่ามะม่วง	 อัตภาพอันเป็นทิพย์ของเขา
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หายไป	 เขามีร่างกายที่น่าเกลียด	 ถูกไฟไหม้ลุกโชนทั้งตัว	 มือของเขามีนิ้วข้างละนิ้ว	 มีเล็บนิ้วมือ	

ขนาดเทา่จอบเลม่ใหญ	่ๆ	 เขาเอาเลบ็มอืทัง้สองนัน้กรดีเนือ้หลงัของตนควกัออกมากนิ	 ไดร้บัความเจบ็ปวด

ร้องลั่นป่า	 ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส	 เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน	 ร่างกายนั้นก็หายไป	 กายอันเป็นทิพย์

เกิดขึ้นแทน	เขาได้กลับเข้าสู่วิมานดังเดิม	คือ	ทิพยวิมานอันน่ารื่นรมย์	เพราะผลแห่งการให้ผลมะม่วง

แก่สตรีผู้รักษาอุโบสถ	 แต่เขาควักเนื้อหลังของตนเองออกมากิน	 เพราะผลแห่งการรับสินบนและ

ตัดสินคดีโกง	 เขามียศใหญ่	 ไปที่ไหนมีนางเทพกัญญาห้อมล้อม	 เพราะผลแห่งการรักษาอุโบสถกรรม

กึ่งหนึ่ง		

	 อนึ่ง	ในมหาปรินิพพานสูตรได้กล่าวถึงอานิสงส์ของศีลไว้	๕	ประการ	ดังนี้	

	 ๑.	 ย่อมได้โภคสมบัติมาก	เพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุ		

	 ๒.	 กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรขจายไป		

		 ๓.	 มีความองอาจกล้าหาญในท่ามกลางชุมชน		

		 ๔.	 มีสติในเวลาตาย		

	 ๕.	 ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์		

	 อุโบสถศีลนั้นมีความไม่เดือดร้อน	 เป็นผล	 เป็นอานิสงส์	 โดยสรุปมีอานิสงส์	 ๓	 ประการ	

คือ	

	 ๑.	 ศีลเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติ	ตามบาลีว่า	สีเลน	สุคตึ	ยนฺติ	

	 ๒.	 ศีลเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์	ตามบาลีว่า	สีเลน	โภคสมฺปทา		

	 ๓.	 ศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน	ตามบาลี	ว่า	สีเลน	นิพฺพุตึ	ยนฺติ	

โทษของการไม่มีศีล 
 บคุคลผูไ้มม่ศีลี	ไมร่กัษาศลีหรอืเปน็คนทศุลีนัน้	ชวีติยอ่มมแีตค่วามเดอืดรอ้น	ยิง่ไปกวา่นัน้

ยังนำความเดือดร้อนไปสู่บุคคลอื่น	สังคม	และประเทศชาติ	ประมวลโทษของการทุศีลได้	ดังนี้		

	 ๑.	 ไม่เป็นที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	

	 ๒.	 เป็นผู้ที่บัณฑิตไม่ควรพร่ำสอน	เพราะคนทุศีลเป็นผู้ว่ายากสอนยาก	

	 ๓.	 มีทุกข์เพราะถูกครหา		

	 ๔.	 เมื่อผู้มีศีลสรรเสริญ	ก็เกิดความร้อนใจ		

	 ๕.	 มีผิวพรรณเศร้าหมอง		

	 ๖.	 เป็นผู้มีสัมผัสหยาบ	เพราะทำให้ผู้ประพฤติตามพลอยได้รับความทุกข์ไปด้วย		

	 ๗.	 เป็นผู้มีค่าน้อย	เพราะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม	

	 ๘.	 เป็นผู้ที่ล้างให้สะอาดได้ยาก	เหมือนหลุมคูถที่หมักหมมไว้นานปี	

	 ๙.	 เป็นผู้เสื่อมจากประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน		

	 ๑๐.	 เป็นผู้หวาดสะดุ้งอยู่เป็นนิจ	

	 ๑๑.	 เป็นผู้ไม่ควรแก่การอยู่ร่วม	ไม่ควรคบหาสมาคม	
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	 ๑๒.	 ถึงแม้จะเป็นผู้มีการศึกษา	ก็ไม่ควรยกย่องบูชา		

	 ๑๓.	 เป็นผู้หมดหวังในพระสัทธรรม	เหมือนเด็กจัณฑาลหมดหวังในราชสมบัติ	

	 ๑๔.	 แม้จะสำคัญตนว่า	มีความสุข	ก็ชื่อว่า	มีความทุกข์อยู่ร่ำไป	

การรักษาอุโบสถศีลเพื่อข่มกิเลส 
	 การรักษาอุโบสถศีลนี้	 เป็นวงศ์แห่งโบราณกบัณฑิต	 เป็นวัตรปฏิบัติที่โบราณบัณฑิต	

ไดป้ระพฤตปิฏบิตัมิา	เพือ่ขจดัขดัเกลากเิลสใหเ้บาบาง	เปน็การบำเพญ็เนกขมัมบารม	ีเพือ่ออกจากทกุข์

เป็นศีลบารมีที่จะส่งเสริมให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้บรรลุผลเร็วยิ่งขึ้น	 ดังข้อความในอรรถกถา	

ปัญจอุโปสถชาดก	ว่า		

	 ครั้งหนึ่ง	 องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ท่ามกลางบริษัท	 ๔		

ในธรรมสภา	 ทรงทอดพระเนตรดูบริษัทด้วยพระทัยอ่อนโยน	 ทรงทราบว่า	 วันนี้จะมีการแสดงธรรม	

เพราะอาศัยถ้อยคำของอุบาสกทั้งหลาย	 จึงตรัสเรียกพวกอุบาสกมาถามว่า	 เธอทั้งหลายกำลังรักษา

อโุบสถกนัหรอื	 เมือ่พวกอบุาสกทลูตอบวา่	พระพทุธเจา้ขา้	 จงึตรสัวา่	พวกเธอทำดแีลว้	 ชือ่วา่อโุบสถนี	้

เป็นวงศ์แห่งโบราณกบัณฑิต	 ด้วยว่าโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย	 ได้อยู่จำอุโบสถ	 เพื่อข่มกิเลสมีราคะ

เป็นต้น	อุบาสกเหล่านั้นทูลวิงวอนให้ทรงเล่าเรื่องดังกล่าวแล้ว	จึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาตรัส	ดังนี้	

	 ในอดีตกาล	 มีสถานที่ที่เป็นป่าอันน่ารื่นรมย์ยิ่งแห่งหนึ่ง	 ตั้งอยู่ระหว่างแคว้นทั้ง	 ๓	 มี

แคว้นมคธ	 เป็นต้น	 พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลในแคว้นมคธนั้น	 ครั้นเจริญวัยแล้ว	

ละฆราวาสวิสัยที่ยังหมกหมุ่นอยู่ในกามออกไปอยู่ในป่า	 สร้างอาศรม	 บวชเป็นฤๅษี	 ในสถานที่ซึ่งไม่

ห่างจากอาศรมของฤๅษีนั้น	 มีนกพิราบสองตัวผัวเมีย	 อาศัยอยู่ที่ป่าไพรแห่งหนึ่ง	 งูตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่

จอมปลวก	สนุขัจิง้จอกอาสยัอยูท่ีพุ่ม่ไม	้หมอีาศยัอยูท่ีพุ่ม่ไมอ้กีแหง่หนึง่	สตัวท์ัง้	๔	นัน้	 เขา้ไปหาพระฤๅษี

แล้วฟังธรรมตามกาลเวลาอันสมควร	

	 ต่อมาวันหนึ่ง	นกพิราบสองตัวผัวเมีย	ออกจากรังไปหาอาหาร	เหยี่ยวได้เฉี่ยวเอาลูกน้อย

ซึ่งบินตามหลังไป	 แล้วจิกกิน	 ทั้งที่ลูกน้อยนั้นยังส่งเสียงร้อง	 นกพิราบผัวเมียเสียใจมาก	 คิดว่าความ

รักครั้งนี้ทำให้ทุกข์ใจเหลือเกิน	 จึงไปยังอาศรมของฤๅ ษี	 สมาทานอุโบสถแล้วนอนอยู่	 ณ	 ที่เหมาะสม

แห่งหนึ่ง	

	 ฝ่ายงู	ออกจากที่อยู่ไปหากิน	ได้ไปยังทางสัญจรไปมาของฝูงโค	เพราะกลัวเสียงเท้าโค	จึง

หลบเขา้ไปยงัจอมปลวกแหง่หนึง่	 ครัง้นัน้	 โคอสุภะซึง่เปน็โคมงคลของผูใ้หญบ่า้นเขา้ไปทีจ่อมปลวกนัน้

เอาสีข้างถูจอมปลวก	 ได้เหยียบงูนั้น	 งูโกรธจัด	 จึงกัดโคอุสภะนั้นถึงแก่ความตาย	 พวกชาวบ้าน	

ทราบข่าวว่า	โคตาย	จึงพากันบูชาโคด้วยดอกไม้	เป็นต้น	ขุดหลุมฝังโคแล้วก็กลับไป	งูคิดว่า	เราฆ่าโค

นี้	 เพราะความโกรธ	 ถ้ายังข่มความโกรธไม่ได้เราจะไม่ออกไปหากิน	 จึงไปยังอาศรมของฤๅษี	 แล้ว

สมาทานอุโบสถเพื่อข่มความโกรธ	

	 ฝ่ายสุนัขจิ้งจอก	 ออกจากที่อยู่ไปหากิน	 พบซากช้าง	 จึงแทรกตัวเข้าไปภายในท้องช้าง	

ซากช้างนั้นได้ยุบลง	สุนัขจิ้งจอกออกมาข้างนอกไม่ได้	 ติดอยู่ในท้องช้างนั้นหลายวัน	 ได้รับความทุกข์
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ทรมานมาก	ต่อมาวันหนึ่ง	ฝนตกลงมาอย่างหนัก	ทำให้หนังของช้างเน่าพองขึ้นจึงออกมาได้	จึงคิดว่า

เพราะความโลภแท้	 ๆ	 เราจึงประสบความทุกข์เช่นนี้	 ถ้ายังข่มความโลภไม่ได้	 จะไม่ออกไปหากินอีก

แล้วได้ไปยังอาศรมของพระฤๅษี	สมาทานอุโบสถเพื่อข่มความโลภ		

	 ฝ่ายหมี	 เกิดความโลภจัด	 ออกจากป่าไปยังหมู่บ้านชายแดน	 แคว้นมัลละ	 พวกชาวบ้าน

บอกต่อ	 ๆ	 กันว่า	 หมีเข้ามายังหมู่บ้าน	 ต่างถือธนูและท่อนไม้	 เป็นต้น	 ออกไปล้อมพุ่มไม้ที่หมีนั้นหนี

เข้าไป	 ช่วยกันทุบตีหัวหมีแตกจนเลือดไหล	 หมีนั้นคิดว่าความทุกข์นี้เกิดแก่เราเพราะความโลภจัด	

แท้	 ๆ	 ถ้าเรายังข่มความโลภนี้ไม่ได้	 จะไม่ออกไปหากิน	 แล้วได้ไปยังอาศรมของพระฤๅษี	 สมาทาน

อุโบสถเพื่อข่มความโลภนั้น	

	 แม้ฤๅษีเอง	 ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของมานะถือตัว	 เพราะอาศัยชาติตระกูล	 จึงไม่สามารถจะ

ทำฌานให้เกิดขึ้นได้	ครั้งนั้น	พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง	ทราบว่าเขาเป็นผู้ถือตัว	คิดว่าฤๅษีผู้นี้ไม่ใช่

คนธรรมดา	 เป็นพุทธางกูร	 จะได้บรรลุสัพพัญญุตญาณในกัลป์นี้	 เราจักทำการข่มมานะของฤๅษีนี้	

แล้วทำให้เขาได้ฌานสมาบัติ	 ในขณะที่ฤๅษีกำลังนอนในบรรณศาลา	พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงมาจากป่า

หิมพานต์	 นั่งบนแท่นหินของฤๅษีทราบว่า	 พระปัจเจกพุทธเจ้านั่งบนอาสนะของตน	 มีความโกรธ		

จึงเข้าไปหา	 ชี้หน้าด่าว่า	 เจ้าสมณะโล้นถ่อย	 กาฬกิณี	 จงฉิบหาย	 เจ้ามานั่งบนแผ่นหินที่นั่งของข้า

ทำไม	 พระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้พูดกับฤๅษีนั้นว่า	 ท่านสัตบุรุษ	 ทำไมจึงถือตัวนักเล่า	 อาตมาบรรลุ

ปัจเจกพุทธญาณแล้ว	 ท่านก็จะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าในกัลป์นี้	 ท่านเป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะ	

บำเพญ็ความดมีามากแลว้	เมือ่เวลาผา่นไปเทา่นี	้ทา่นกจ็กัไดเ้ปน็พระพทุธเจา้	ทรงพระนามวา่	สทิธตัถะ

ได้ให้โอวาทต่อไปว่า	ท่านเป็นผู้ถือตัว	หยาบคาย	 ร้ายกาจ	 เพื่ออะไร	ทำอย่างนี้ไม่สมควรแก่ท่านเลย	

ฤๅษีนั้น	 ก็ยังไม่ไหว้ท่าน	 และไม่ถามว่าตนเองจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่	 พระปัจเจกพุทธเจ้า	

พูดกับฤๅษีว่า	 ท่านไม่รู้หรือว่า	 เราก็มีชาติสูงและมีคุณใหญ่เหมือนกัน	 ถ้าแน่จริงก็เหาะให้ได้เหมือน	

เราสิ	 และแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้เหาะขึ้นไปในอากาศ	 โปรยฝุ่นที่เท้าของท่านลงบนมวยผมของ

ฤๅษี	แล้วกลับไปยังป่าหิมพานต์	

	 ฤๅษีเกิดความสลดใจ	หลังจากพระปัจเจกพุทธเจ้ากลับไปแล้ว	จึงคิดว่า	พระสมณะองค์นี้

มีร่างกายหนักแต่เหาะไปเหมือนปุยนุ่นที่ถูกลมพัด	 เราไม่ไหว้ท่าน	 ไม่ถามท่าน	 ด้วยความเย่อหยิ่ง

เพราะชาติ	 ขึ้นชื่อว่าชาติ	 ชนชั้นวรรณะ	 จะทำประโยชน์อะไรได้	 การประพฤติศีลเท่านั้นเป็นคุณที่ยิ่ง

ใหญ่ในโลก	แต่มานะถือตัวของเราเมื่อเกิดขึ้นแล้ว	มีแต่จะนำไปสู่นรก	ถ้าเรายังข่มมานะนี้ไม่ได้	จะไม่

ไปหาผลาผลมาบริโภค	จึงเข้าสู่บรรณศาลา	สมาทานอุโบสถเพื่อข่มมานะ	

	 ชาดกทั้งหลายเรื่องนี้	 ได้แสดงให้เห็นว่า	 ความทุกข์และภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์

และสัตว์เป็นการส่วนตัวหรือเกิดขึ้นกับสังคมก็ตาม	 มักเกิดขึ้นเพราะความขาดศีลธรรม	 การจะ	

แก้ไขความทุกข์และภัยอันตรายนั้น	 ควรแก้ไขด้วยศีลธรรม	 ไม่ควรแก้ไขด้วยกิเลสหรือด้วยอบายมุข	

เพราะจะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและกว้างขวางออกไปอีก	 การเข้าอยู่จำอุโบสถสงบจิตใจ	 จะ

ทำให้เกิดปัญญา	มองเห็นวิธีแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยอันตรายได้อย่างถูกต้อง		
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วิรัติ  

เจตนางดเว้นจากการล่วงละเมิดศีล 
	 ศีลจะมีได้ก็ด้วยการตั้งเจตนางดเว้นจากการล่วงละเมิดศีล	 ถ้าไม่มีเจตนาจะงดเว้น		
แม้มิได้ทำการละเมิดศีล	 ก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีศีล	 เช่น	 ผู้ร้ายที่ถูกจับขังไว้	 ขณะที่อยู่ในห้องขังนั้น	 แม้เขา
ไม่ได้ฆ่าใคร	 ไม่ลักของใคร	 ก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีศีล	 เพราะไม่ได้มีเจตนางดเว้น	 ต่อเมื่อใดเขาได้ตั้งเจตนา
งดเว้น	เมื่อนั้นเขาจึงจะได้ชื่อว่ามีศีล	เจตนางดเว้นจากการล่วงละเมิดศีล	เรียกว่า	วิรัติ	มี	๓	ประการ
คือ	
 ๑. สัมปัตตวิรัติ	หมายถึง	 เจตนางดเว้นเมื่อประจวบกับเหตุที่จะทำให้ผิดศีล	คือ	 เว้นสิ่ง
ประสบเฉพาะหน้าหรือเว้นได้ทั้งที่ประจวบกับโอกาส	 ที่เอื้ออำนวยให้กระทำผิดศีล	 เป็นการงดเว้น	
ที่ไม่ได้ตั้งเจตนาไว้ก่อน	 ไม่ได้สมาทานสิกขาบทไว้เลย	 แต่เมื่อประสบเหตุที่จะทำชั่ว	 นึกคิดพิจารณา
ขึ้นได้ในขณะนั้นว่า	 ตนมีชาติ	 ตระกูล	 วัย	 หรือคุณวุฒิอย่างนี้	 ไม่สมควรกระทำกรรมชั่วเช่นนั้น		
แล้วงดเว้นเสียได้	ไม่ทำผิดศีล	สมดังความในอรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตรว่า	
	 	 ในสมัยที่นายจักกนะอุบาสกยังเป็นเด็ก	 มารดาของเขาป่วย	 และหมอบอกว่า	 ถ้าได้
เนื้อกระต่ายสดมาปรุงยาจึงจะรักษาโรคนี้ได้	 พี่ชายของเขาสั่งให้นายจักกนะไปหากระต่ายในท้องนา	
นายจักกนะไปพบกระต่ายกำลังกินข้าวกล้าอ่อนอยู่	 กระต่ายเห็นเขาแล้ววิ่งหนีไป	 แต่ถูกเถาวัลย์	
พนัรอบตวั	นายจกักนะจงึจบักระตา่ยตวันัน้ไดโ้ดยงา่ย	ตัง้ใจวา่จะเอาไปทำยาใหก้บัมารดา	แตก่ห็วนคดิ
ได้ว่า	 “การที่เราฆ่าทำลายชีวิตสัตว์อื่น	 เพื่อแลกกับชีวิตของมารดา	 เป็นการกระทำที่ไม่สมควร”		
แล้วจึงปล่อยกระต่ายเข้าป่าไป	 เมื่อกลับไปถึงบ้าน	 เขาถูกพี่ชายถาม	 จึงบอกเรื่องที่เป็นไปทั้งหมด		
เมื่อถูกพี่ชายต่อว่า	 เขาจึงเข้าไปหามารดาแล้วกล่าวคำสัตย์ว่า	 “ตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดมายังไม่คิดที่	
จะฆ่าสัตว์เลย	 เพราะการกล่าวคำสัตย์นี	้ ขอให้มารดาของเราจงหายจากโรคเถิด”	 ทันใดนั้น	 มารดา	
ของเขาก็ได้หายจากอาการเจ็บป่วย	
 ๒. สมาทานวิรัติ หมายถึง	 เจตนางดเว้นด้วยการสมาทานศีล	 คือ	 ได้ตั้งใจสมาทานศีล
และงดเว้นตามที่ได้สมาทานนั้น	สมดังความในอรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตรว่า	
	 	 อุบาสกคนหนึ่ง	 รับสิกขาบทในสำนักของพระปิงคลพุทธรักขิตเถระ	 ผู้อยู่ใน	
อัมพริยวิหารแล้วได้ออกไปไถนา	 แต่โคที่จะใช้ไถนาได้หายไป	 เขาจึงเที่ยวตามหาโค	 ไปถึงภูเขาชื่อ
ทันตรวัฑฒมานะ	งูใหญ่ที่อยู่บนภูเขานั้นรัดตัวเขาไว้	จึงคิดว่า	“เราจะเอามีดตัดหัวงูตัวนี้เสีย”	เขาคิด
อย่างนี้ถึง	๓	ครั้ง	แล้วฉุกคิดได้ว่า	“การที่เรารับสิกขาบทในสำนักครูผู้น่าเคารพสรรเสริญแล้วทำลาย
สิกขาบทนั้นเสีย	 เป็นการกระทำที่ไม่สมควร”	 จึงตัดสินใจว่า	 “เรายอมสละชีพ	 แต่จะไม่ยอมสละ
สิกขาบท”	แล้วทิ้งมีดไป	ทันใดนั้น	งูใหญ่ได้คลายจากการรัดตัวเขาแล้ว		
 ๓. สมุจเฉทวิรัต ิ	 หมายถึง	 เจตนางดเว้นเด็ดขาดของพระอริยะทั้งหลาย	 คือ	 เว้นด้วย
ตัดขาด	 อันประกอบด้วย	 อริยมรรคซึ่งขจัดกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความชั่วนั้นๆ	 เสร็จสิ้นแล้ว	 ไม่เกิดมี
แม้แต่ความคิดที่จะประกอบกรรมชั่วนั้นเลย	 สมดังความในอรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตรว่า	 ก็แม้	
ความคิดว่า	 “เราจักฆ่าสัตว์”	 ดังนี้	 ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยบุคคลทั้งหลาย	 ตั้งแต่การเกิดขึ้นแห่ง
วิรัติที่สัมปยุตด้วยอริยมรรค	เรียกว่า	“สมุจเฉทวิรัติ”
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ประเภทของอุโบสถศีล 
	 อุโบสถศีลนั้น	แบ่งประเภทตามระยะเวลาของการรักษา	มี	๓	ประเภท	คือ	

 ๑. ปกติอุโบสถ	ได้แก่	อุโบสถที่รักษากันตามปกติ	 เฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างที่อุบาสก

อุบาสิการักษากันอยู่ทุกวันนี้	มีเดือนละ	๔	วัน	คือ	วันขึ้น	๘	ค่ำ	วันขึ้น	๑๕	ค่ำ	วันแรม	๘	ค่ำ	วันแรม	

๑๔	 ค่ำ	 หรือวันแรม	 ๑๕	 ค่ำ	 คำว่า	 “วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง”	 นั้น	 ท่านกำหนดนับตั้งแต่อรุณขึ้นของ	

วันที่รักษาไปจนถึงอรุณขึ้นของวันใหม่	 ซึ่งผู้รักษาพึงคำนึงถึงข้อกำหนดเวลาเช่นนี้ด้วย	 เพื่อจะได้

รักษาให้เต็มวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง	

 ๒. ปฏิชาครอุโบสถ	 ได้แก่	อุโบสถที่รักษาเป็นพิเศษกว่าปกติ	คือ	รักษาคราวละ	๓	วัน	

คือ	วันรับ	วันรักษา	และวันส่ง	เช่น	จะรักษาปรารภอุโบสถวัน	๘	ค่ำ	แบบคราวละ	๓	วัน	นั้น	ต้องรับ

มาแต่รุ่งอรุณของวัน	๗	ค่ำ	รักษาในวัน	๘	ค่ำ	และส่งไปจนถึงวัน	๙	ค่ำ	จวบจนถึงอรุณขึ้นของวันใหม่	

ในวัน	๑๐	ค่ำ	นั้นเอง	จึงครบตามเวลาที่กำหนด	

 ๓. ปาฏหิารยิอโุบสถ	ไดแ้ก	่อโุบสถทีต่อ้งเขา้อยูร่กัษาตดิตอ่กนัอยา่งตำ่	๑	ปกัษ	์อยา่งสงู

รักษาตลอด	๔	เดือนตลอดฤดูฝน	ปาฏิหาริยอุโบสถ	เรียกอีกอย่างว่า	นิพัทธอุโบสถ	หมายถึง	อุโบสถ

ที่ต้องรักษาติดต่อกันเป็นระยะเวลายาว	โดยมีกำหนดระยะเวลาการเข้าอยู่รักษาอยู่	๔	ระดับ	คือ	

  ๓.๑ อย่างต่ำ	 ต้องอยู่รักษาอุโบสถ	 ๑	 ปักษ์	 นับตั้งแต่วันออกพรรษาแรกเป็นต้นไป

จนครบ	๑	ปักษ์	คือ	ตั้งแต่วันแรม	๑	ค่ำ	เดือน	๑๑	ถึงวันแรม	๑๔	ค่ำ	เดือน	๑๑	

  ๓.๒ อย่างกลาง	ต้องอยู่รักษาอุโบสถ	๑	เดือน	ติดต่อกัน	นับแต่วันออกพรรษาแรก

เป็นต้นไปจนครบ	๑	เดือน	คือตั้งแต่วันแรม	๑	ค่ำ	เดือน	๑๑	ถึงวันขึ้น	๑๕	ค่ำ	เดือน	๑๒	

  ๓.๓ อย่างสามัญ	 ต้องอยู่รักษาอุโบสถ	 ๓	 เดือน	 ติดต่อกันตลอดพรรษา	 นับแต่	

วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา	คือ	ตั้งแต่วันแรม	๑	ค่ำ	เดือน	๘	ถึงวันขึ้น	๑๕	ค่ำ	เดือน	๑๑	

  ๓.๔ อย่างสูง	 ต้องอยู่รักษาอุโบสถ	 ๔	 เดือน	 ติดต่อกันตลอดฤดูฝน	 นับแต่วัน	

เข้าพรรษาเป็นต้นไปจนครบ	๔	เดือน	คือ	ตั้งแต่วันแรม	๑	ค่ำ	เดือน	๘	ถึงวันขึ้น	๑๕	ค่ำ	เดือน	๑๒	

	 การรักษาอุโบสถศีลนี้	 ยึดถือปฏิบัติตามคตินิยมของคนอินเดียในสมัยนั้น	 ดังเรื่องที่

พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษา	 โดยปรารภการปฏิบัติของปริพาชกอัญญเดียรถีย์		

โดยในครั้งนั้น	พระพุทธเจ้าประทับอยู่	ณ	พระเวฬุวัน	พระนครราชคฤห์	พระองค์ยังมิได้ทรงบัญญัติ

ใหภ้กิษทุัง้หลายอยูจ่ำพรรษา	ภกิษทุัง้หลายเทีย่วจารกิไปตลอดฤดหูนาว	ฤดรูอ้น	และฤดฝูน	คนทัง้หลาย

จึงเพ่งโทษติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสายศากยบุตร	 จึงได้เที่ยวจาริกไปอย่างนี้		

เหยียบย่ำข้าวกล้าที่เขียวสด	 เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต	 ทำสัตว์เล็ก	 ๆ	 จำนวนมากให้ถึงความวอดวายเล่า		

กพ็วกปรพิาชกอญัญเดยีรถยี	์ผูก้ลา่วธรรมอนัตำ่ทราม	ยงัพกัอาศยัอยูป่ระจำตลอดฤดฝูน	ภกิษทุัง้หลาย

จึงกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระพุทธองค์	 ลำดับนั้น	 พระพุทธเจ้า	 จึงทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย	

ปรารภเหตนุัน้แลว้	 ตรสัวา่	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	 เราอนญุาตใหอ้ยูจ่ำพรรษา	ครัง้นัน้	 ภกิษทุัง้หลายคดิวา่

พวกเราพึงจำพรรษาเมื่อไรหนอ	 จึงทูลถามพระพุทธเจ้า	 พระองค์รับสั่งว่า	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		
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เราอนุญาตให้จำพรรษาในฤดูฝน	 นี้เป็นคตินิยมของคนอินเดียในสมัยนั้น	 การรักษาปาฏิหาริยอุโบสถ	

อาจเกี่ยวเนื่องกับคตินิยมนี้ก็ได้	กล่าวคือ	เมื่อภิกษุพากันจำพรรษาในช่วงเข้าพรรษา	๓	เดือน	ในส่วน

ของฆราวาส	 ผู้เป็นอุบาสก	 อุบาสิกาก็ควรจะอยู่จำเช่นเดียวกัน	 ซึ่งไม่ใช่เป็นการอยู่จำพรรษา		

แต่เป็นการอยู่จำอุโบสถโดยให้สมาทานสิกขาบท	 ๘	 ข้อ	 อย่างเคร่งครัด	 จึงเป็นที่มาของการรักษา	

ปาฏหิารยิอโุบสถ	ซึง่ตอ้งใชเ้วลาอยูจ่ำถงึ	๓-๔	 เดอืน	ดว้ยระยะเวลาทีย่าวนานดงักลา่วเกรงวา่จะรกัษาให้

บริสุทธิ์ได้ยาก	จึงกำหนดให้อยู่จำอุโบสถจำนวน	๓	วัน	ที่เรียกว่า	ปฏิชาครอุโบสถ	และให้เหลือเพียง	

๑	วนั	กบั	๑	คนื	ทีเ่รยีกวา่	ปกตอิโุบสถ	และปจัจบุนันีท้ีร่กัษากนัทัว่ไป	กค็อื	ปกตอิโุบสถ	เพราะทำให้

รักษาได้ง่ายขึ้น	เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาสั้น	

อุโบสถศีลมีผลน้อยและมีผลมาก 
	 การรักษาอุโบสถศีลจะมีผลน้อยหรือผลมาก	ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย	คือ	คุณธรรม	กาลเวลา	

ประเภท	เป้าหมาย	เจตนา	และองค์ของศีล	ดังต่อไปนี้	

 ๑. คณุธรรม	 หมายถงึ	 คณุธรรมทีม่ใีนจติใจของผูท้ีจ่ะรกัษาอโุบสถศลีนัน้มมีากหรอืนอ้ย

โดยเฉพาะคุณธรรม	คือ	อิทธิบาท	ทั้ง	๔	ประการ	หากผู้รักษามีศรัทธา	มีฉันทะ	ความรักความพอใจ

ความชอบใจในการรักษาอุโบสถศีล	 มีวิริยะ	 ความพากเพียรพยายามรักษาอย่างต่อเนื่อง	 มีจิตตะ

ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบท	และมีวิมังสา	 ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ

รักษาอุโบสถศีล	 เมื่อมีคุณธรรมทั้ง	 ๔	 ประการอยู่ในระดับต่ำ	 อุโบสถศีลย่อมมีผลอย่างต่ำ	 เมื่อมี	

คุณธรรมอยู่ในระดับกลาง	 อุโบสถศีลก็ย่อมมีผลระดับกลาง	 ๆ	 และถ้ามีคุณธรรมอยู่ในระดับสูง	

อุโบสถศีลย่อมมีผลสูงตามไปด้วย	

 ๒. กาลเวลา	 คือ	 ระยะเวลาที่รักษา	 หากผู้รักษาอุโบสถศีลมีระยะเวลาการรักษาน้อย	

ย่อมมีอานิสงส์น้อยกว่าผู้ที่มีระยะเวลารักษานานกว่า	แต่ทั้งนี้	ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่งคุณธรรมของ

ผู้รักษาเป็นเครื่องประกอบการวินิจฉัยควบคู่กันไปด้วย	 เพราะบางคนอาจจะรักษาหลายวันแต่มี

ศรัทธา	 ความเพียร	 ความมุ่งมั่น	 และความเข้าใจในอุโบสถศีลน้อยหรือไม่ถูกต้อง	 ปัจจัยแห่งวันเวลา	

กไ็มไ่ดเ้ปน็หลกัวนิจิฉยัเดด็ขาดเลยทเีดยีว	แตอ่ยา่งไรกต็าม	โดยทัว่	ๆ	ไป	หากผูร้กัษามคีณุธรรมเทา่กนั

การรักษาแบบปกติอุโบสถ	 ที่รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง	 ย่อมมีอานิสงส์น้อยกว่าการรักษาแบบ	

ปฏิชาครอุโบสถ	ที่รักษา	๓	วัน	และการรักษาแบบปฏิชาครอุโบสถก็ย่อมมีผลน้อยกว่าการรักษาแบบ

ปาฏิหาริยอุโบสถ	 ที่มีระยะเวลารักษา	 ๑	 ปักษ์	 ๑	 เดือน	 หรือ	 ๓-๔	 เดือน	 ตามลำดับ	 ดังเรื่องคนใช้	

ของเศรษฐีในอรรถกถาคังคมาลชาดกที่กล่าวมาแล้ว	

 ๓. ประเภทของอโุบสถ	การสมาทานรกัษาอโุบสถศลีนัน้ม	ี๓	ประเภท	คอื	โคปาลอโุบสถ

นิคคัณฐอุโบสถ	และอริยอุโบสถ	ซึ่งแบ่งประเภทตามอัธยาศัยของผู้สมาทาน	อุโบสถทั้ง	๓	ประเภทนี้	

มีผลไม่เหมือนกัน	บางคนมีอัธยาศัยหนักไปในความโลภ	ใช้วัน	ๆ	หนึ่งให้หมดไปกับความโลภ	บางคน

รักษาไม่ถูกวิธี	ไม่ได้ศึกษาให้ถูกต้อง	บางคนรักษาไปตามแบบอย่างของพระอริยเจ้า	ซึ่งเป็นการรักษา

อยา่งประเสรฐิยอ่มมผีลมาก	ดงัทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้	 ไดต้รสัแกน่างวสิาขาในอโุบสถสตูร	 สรปุความวา่	

มีแบบแห่งการรักษาอุโบสถอยู่	๓	แบบ	คือ	โคปาลกอุโบสถ	นิคคัณฐอุโบสถ	และ	อริยอุโบสถ	ดังนี้	
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  ๓.๑ โคปาลกอุโบสถ	 หมายถึง	 อุโบสถที่อุบาสก	 อุบาสิการักษามีอาการเหมือน	
คนเลี้ยงโค	 ซึ่งไม่คำนึงถึงการรักษาอุโบสถศีล	 แต่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับเป็นประมาณ		
ดังความในอุโบสถสูตรว่า	 คนเลี้ยงโค	 มอบโคทั้งหลายให้เจ้าของในเวลาเย็นแล้วคำนึงอย่างนี้ว่า	 วันนี้
โคเที่ยวหากินในที่โน้น	 ๆ	 ดื่มน้ำในที่โน้น	 ๆ	 พรุ่งนี้โคจักเที่ยวหากินในที่โน้น	 ๆ	 จักดื่มน้ำในที่โน้น	 ๆ	
ฉันใด	 คนรักษาอุโบสถบางคน	 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน	 คำนึงอย่างนี้ว่า	 วันนี้เราบริโภคของกินของเคี้ยว	
สิ่งนี้	 ๆ	พรุ่งนี้เราจักบริโภคของกินของเคี้ยวสิ่งนี้	 ๆ	คนรักษาอุโบสถเช่นนี้	 มีใจประกอบกับความโลภ
ความอยาก	 ใช้วันหนึ่ง	 ๆ	 ให้หมดไปกับความโลภความอยากนั้น	 ๆ	 การรักษาอุโบสถเช่นนี้ย่อมไม่มี	
ผลมาก	ไม่มีอานิสงส์มาก	ไม่รุ่งเรืองมาก	ไม่แผ่ไพศาลมาก	
	 	 	 ในเรื่องนี้มีเรื่องเล่าประกอบถึงคนถือศีลไปเกิดเป็นเปรต	 แต่คนตกเบ็ดไปเกิด
เป็นเทวดาว่า	 ในวันอุโบสถ	 มีคน	 คนหนึ่ง	 ไปถือศีลอยู่ที่ศาลาวัด	 และมีอีกคนหนึ่งไปนั่งตกปลาอยู่ที่	
ฝัง่คลองตรงขา้มกบัศาลาวดั	 วนันัน้ปลากนิเบด็เยอะมาก	คนตกเบด็กไ็ดป้ลามาก	คนถอืศลีอยูบ่นศาลา
มองไปที่คนตกปลา	 ก็เกิดความโลภ	 อยากได้ปลา	 นึกว่าทำไมวันนี้ต้องเป็นวันอุโบสถ	 ถ้าไม่เช่นนั้น	
เราคงได้ไปตกเบ็ดและได้ปลากับเขาบ้าง	จิตใจคิดถึงแต่เรื่องปลา	ไม่คิดถึงศีล	ไม่คิดถึงกรรมฐาน	และ
ไม่ฟังธรรมเลย	 ฝ่ายคนตกปลามองไปบนศาลาวัดเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวถือศีลกัน	แต่ตัวเองต้องมานั่ง
ตกปลาไม่รู้จักวันโกนวันพระ	 เกิดหิริโอตตัปปะขึ้นในใจ	 กลับไปถึงบ้านตั้งใจหยุดการทำบาป	 เกิด
สัมปัตตวิรัติ	 คือ	 ตั้งเจตนางดเว้นด้วยตนเอง	 แม้เมื่อเหตุการณ์เอื้ออำนวยประจวบเหมาะก็ไม่ละเมิด	
จติใจสขุสบาย	สว่นคนถอืศลีบนศาลานัน้กลบัรอ้นรนไปดว้ยความโลภ	 เรง่วนัเรง่เวลา	 ใจจงึมแีตค่วามทกุข์	
เพราะความโลภจงึเปรยีบเสมอืนกบัเปน็เปรต	สว่นคนทีใ่จมคีวามสขุ	 เพราะตัง้ใจงดทำบาปเปรยีบเสมอืน
ไดข้ึน้สวรรค	์ดงัคำพดูวา่	สวรรคอ์ยูใ่นอก	นรกอยูใ่นใจ	การไปอยูว่ดัอยา่งคนทีอ่ยูศ่าลาวดันัน้	 ยอ่มไมเ่กดิ
ประโยชน์อะไร	เพราะจิตใจไม่ได้เข้าถึงธรรมเลย	
  ๓.๒ นิคคัณฐอุโบสถ	 หมายถึง	 อุโบสถของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา	 ดังความ	
ในอโุบสถสตูรวา่	ครัน้ถงึวนัอโุบสถ	นคิรนถจ์ะเรยีกพวกสาวกมาสอนวา่	สเูจา้จงเปลือ้งผา้ออกใหห้มดแลว้
ประกาศตนอย่างนี้ว่า	 ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับใคร	 ๆ	 ในที่ไหน	 ๆ	 และไม่มีความกังวลในสิ่งอะไร	 ๆ	
และในที่ไหน	 ๆ	 แต่ในความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น	 พวกนิครนถ์ยังกังวลอยู่กับบิดามารดา	 สามีภรรยา	
บุตรธิดาและญาติพี่น้องของตน	 เพราะต้องอาศัยคนเหล่านั้นดำรงชีพอยู่	 เขาชักชวนในการพูดเท็จ		
ไม่ชักชวนในการพูดคำสัตย์	 ดังนั้น	 สิ่งที่นิครนถ์สอนนั้นจึงไม่เป็นความจริง	 ฉะนั้น	 ผู้รักษาอุโบสถ	
แบบพวกนิครนถ์นี้ย่อมมีผลน้อย	
  ๓.๓ อริยอุโบสถ	 หมายถึง	 อุโบสถที่อุบาสก	 อุบาสิการักษาอย่างประเสริฐ	 รักษา	
ตามแบบอย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลาย	 อธิบายว่า	 จิตของมนุษย์ที่เศร้าหมองด้วยอำนาจกิเลสนี้	
สามารถชำระลา้งใหส้ะอาดไดด้ว้ยความเพยีร	 เหมอืนศรีษะทีเ่ปือ้น	ทำใหส้ะอาดไดด้ว้ยเครือ่งสนานศรีษะ
ร่างกายที่เปื้อน	 ทำให้สะอาดได้ด้วยเครื่องชำระล้างร่างกาย	 ผ้าที่สกปรก	 ทำให้สะอาดได้ด้วย	
การพอกหรือด้วยเครื่องซักผ้า	แว่นที่มัวหมอง	ทำให้สดใสได้ด้วยน้ำยาเช็ดกระจก	ทองคำที่หมองคล้ำ	
ทำให้สุกปลั่งได้ด้วยเครื่องมือช่างทอง	 และสิ่งที่จะทำจิตที่เศร้าหมอง	 ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วได้นั้น		

คือ	การระลึกถึงอารมณ์กรรมฐาน	คือ	อนุสสติ	ดังต่อไปนี้	
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   พุทธานุสสติ	 ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า	 โดยระลึกถึงคุณของ

พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์	 ดังความในอุโบสถสูตรว่า	 ดูกรนางวิสาขา	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้		

ย่อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่า	 แม้เพราะเหตุนี้	 ๆ	 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น	 เป็นอรหันต์	 ตรัสรู้เอง

โดยชอบ	ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ	เสด็จไปดีแล้ว	ทรงรู้แจ้งโลก	เป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้

อย่างไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า	 เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	 ทรงเบิกบานแล้ว	 เป็นผู้จำแนกธรรม	

เมือ่เธอหมัน่นกึถงึพระตถาคตอยู	่จติยอ่มผอ่งใส	เกดิความปราโมทย	์ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได้

	 	 	 บุคคลที่รักษาอริยอุโบสถ	 ด้วยการเจริญพุทธานุสสติ	 เรียกว่า	 เข้าจำ	 “พรหม

อุโบสถ”	 คือ	 ได้อยู่ร่วมกับพรหม	 มีจิตผ่องใสเพราะปรารภพรหม	 เกิดความปราโมทย์	 ละเครื่อง	

เศร้าหมองของจิตเสียได้	ในที่นี้	คำว่า	พรหม	แปลว่า	ผู้ประเสริฐ	หมายถึง	พระพุทธเจ้านั่นเอง		

   ธัมมานุสสติ	 ระลึกถึงคุณความดีของพระธรรม	 ดังความในอุโบสถสูตรว่า		

ดูกรนางวิสาขา	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้	 ย่อมระลึกถึงพระธรรมว่า	 พระธรรมอันพระผู้มีพระภาค	

ตรัสไว้ดีแล้ว	อันบุคคลผู้บรรลุจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง	ไม่ประกอบด้วยกาล	ควรเรียกให้มาดู	ควรน้อม

เข้ามาในตน	 อันวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน	 เมื่อเธอหมั่นนึกถึงพระธรรมอยู่	 จิตย่อมผ่องใส	 เกิดความ

ปราโมทย์	ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้	

   บคุคลทีร่กัษาอรยิอโุบสถ	ดว้ยการเจรญิธมัมานสุสต	ิเรยีกวา่	เขา้จำ	“ธรรมอโุบสถ”

คือ	 ได้อยู่ร่วมกับธรรม	 มีจิตผ่องใสเพราะปรารภพระธรรม	 เกิดความปราโมทย์	 ละเครื่องเศร้าหมอง

แห่งจิตเสียได้	

   สังฆานุสสติ ระลึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์	 ดังความในอุโบสถสูตรว่า	 ดูกร

นางวิสาขา	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้	 หมั่นระลึกถึงพระสงฆ์ว่า	 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค	

เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว	 เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว	 เป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม	 เป็นผู้ปฏิบัติสมควร	 นี้คือคู่แห่งบุรุษ		

๔	 คู่	 นับได้เป็นบุคคล	 ๘	 บุคคล	 นี้คือ	 พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า	 เป็นผู้ควรแก่ของคำนับ		

เป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับ	 เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ	 เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี	 เป็นเนื้อนาบุญของโลก	

ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า	เมื่อเธอหมั่นนึกถึงพระสงฆ์อยู่	จิตย่อมผ่องใส	เกิดความปราโมทย์	ละเครื่อง

เศร้าหมองแห่งจิตเสียได้	

	 	 	 บุคคลที่รักษาอริยอุโบสถ	 ด้วยการเจริญสังฆานุสสติ	 เรียกว่า	 เข้าจำ	

“สังฆอุโบสถ”	 คือ	 ได้อยู่ร่วมกับพระสงฆ์	 มีจิตผ่องใสเพราะปรารภคุณของพระสงฆ์	 เกิดความ

ปราโมทย์	ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้	

   สีลานุสสต	ิ ระลึกถึงคุณของศีลที่ตนรักษา	 ดังความในอุโบสถสูตรว่า	 ดูกร	

นางวิสาขา	 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้	 ย่อมระลึกถึงศีลของตนซึ่งไม่ขาด	 ไม่ทะลุ	 ไม่ด่าง	 ไม่พร้อย		

เปน็ไทแกต่วั	 ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ	 ไมถ่กูตณัหาทฐิเิขา้มาแตะตอ้ง	 เปน็ไปเพือ่สมาธ	ิ เมือ่เธอระลกึถงึศลีอยู่

จิตย่อมผ่องใส	เกิดความปราโมทย์	ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้	
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   บคุคลทีร่กัษาอรยิอโุบสถ	ดว้ยการเจรญิสลีานสุสต	ิ เรยีกวา่	 เขา้จำ	“ศลีอโุบสถ”

คือ	 ได้อยู่ร่วมกับศีล	 มีจิตผ่องใสเพราะปรารภศีลของตน	 เกิดความปราโมทย์	 ละเครื่องเศร้าหมอง

แห่งจิตเสียได้	

   เทวตานุสสต	ิ ระลึกถึงความดีที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดเป็นเทวดา	 ดังความ	

ในอโุบสถสตูรวา่	ดกูรนางวสิาขา	อรยิสาวกในธรรมวนิยันี	้ยอ่มระลกึถงึเทวดาวา่	เทวดาชัน้จาตมุหาราชกิา

ดาวดึงส์	ยามา	ดุสิต	นิมมานรดี	และปรนิมมิตวสวัตตีมีอยู่	 เทวดาพวกที่นับเนื่องเข้าในหมู่พรหมมีอยู่	

เทวดาพวกที่สูงกว่านั้นขึ้นไปก็มีอยู่	เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วย	ศรัทธา	ศีล	สุตะ	จาคะ	และปัญญา

เช่นใด	 แม้ศรัทธา	 ศีล	 สุตะ	 จาคะ	 และปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่	 เมื่อเธอระลึกคุณธรรมเหล่านั้น

ของตนกับของเทวดาอยู่	จิตย่อมผ่องใส	เกิดความปราโมทย์	ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้	

	 	 	 บุคคลที่รักษาอริยอุโบสถ	 ด้วยการเจริญเทวตานุสสติ	 เรียกว่า	 เข้าจำ	 “เทวตา

อโุบสถ”	คอื	ไดอ้ยูร่ว่มกบัเทวดา	มจีติผอ่งใสเพราะปรารภเทวดา	เกดิความปราโมทย	์ละเครือ่งเศรา้หมอง

แห่งจิตเสียได้	

	 	 	 เมื่อผู้รักษาอริยอุโบสถระลึกถึงอนุสสติทั้ง	 ๕	 นี้	 ชื่อว่าประพฤติพรหมอุโบสถ	

ธรรมอุโบสถ	 สังฆอุโบสถ	 ศีลอุโบสถ	 และเทวตาอุโบสถ	 จิตของเธอย่อมผ่องใสด้วยการปรารภ

พระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 ศีล	 และเทวดา	 ความปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้น	 เธอย่อมละอุปกิเลส

เครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้	 การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้ว	 ย่อมมีได้ด้วยความเพียรระลึกถึง

อารมณ์กรรมฐาน	คือ	อนุสสติ	อย่างนี้แล	

 ๔. เป้าหมายของการรักษา บุคคลผู้รักษาอุโบสถศีล	 มีเป้าหมายของการรักษาต่างกัน	

ซึ่งจะเป็นเหตุให้ได้รับผลของการรักษามากน้อยต่างกัน	ดังนี้	

	 	 ๔.๑	 การรักษาอุโบสถศีลเพราะต้องการชื่อเสียง	 จัดเป็นบุญอย่างต่ำ	 มีผลน้อย	

เพราะชื่อเสียงนั้นเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามอบให้	 แสดงให้เห็นว่า	 ผู้รักษาที่ต้องการเช่นนี้ชื่อว่ายังไม่เป็นไท

ต่อตนเอง	เพราะกระทำความดีโดยหวังการยกย่องสรรเสริญจากคนอื่น	หากไม่มีใครยกย่องสรรเสริญ

ก็อาจยกเลิกการรักษาได้	

	 	 ๔.๒	 การรักษาอุโบสถศีลเพราะต้องการผลบุญ	 จัดเป็นบุญอย่างกลาง	 มีผลมากกว่า

การรักษาอุโบสถศีลเพราะต้องการชื่อเสียง	 เพราะการรักษาอุโบสถเช่นนี้สามารถพัฒนานำไปสู่เป้า

หมายที่สูงขึ้นไปได้	

	 	 ๔.๓	 การรกัษาอโุบสถศลีเพราะตอ้งการขจดักเิลส	 จดัเปน็บญุอยา่งสงู	 มผีลมากทีส่ดุ

เนื่องจากเป็นความต้องการที่ไม่อิงบุคคล	 ไม่อิงอามิสสิ่งของ	 ไม่อิงสวรรค์	 แต่มุ่งหวังเพื่อขจัดขัดเกลา

กิเลสให้หมดไป	กล่าวคือ	เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด	คือ	พระนิพพาน		

 ๕. เจตนา หมายถึง	ความตั้งใจ	ความจงใจที่จะรักษาอุโบสถศีล	ซึ่งการรักษาอุโบสถศีล

นั้นจะมีผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาในการรักษาทั้ง	๓	กาล	คือ		

	 	 ๕.๑	 บุพพเจตนา	 หมายถึง	 เจตนาก่อนการรักษาอุโบสถศีล	 คือ	 ผู้รักษาคิดมาตั้งแต่

ก่อนการรักษาว่า	เราจะรักษาอุโบสถศีล	ก็มีความดีใจ	พอใจ		



��

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

	 	 ๕.๒	 มุญจนเจตนา	 หมายถึง	 เจตนาขณะรักษาอุโบสถศีล	 คือ	 ขณะที่กำลังรักษา

อุโบสถศีลนั้น	ย่อมมีจิตให้เลื่อมใส		

	 	 ๕.๓	 อปราปรเจตนา	 หมายถึง	 เจตนาหลังจากการรักษาอุโบสถศีลแล้ว	 ย่อมมีใจ

ชื่นบาน		

	 	 หากบุคคลผู้รักษาอุโบสถศีลมีเจตนาครบทั้ง	 ๓	 กาล	 ย่อมมีผลมาก	 หากมีเจตนา

จำนวนสองกาลหรือเพียงกาลเดียว	ก็จะมีผลน้อยลงไปตามลำดับ	

 ๖. องค์ของศีล	 หมายถึง	 องค์ที่จะทำให้ศีลแต่ละข้อขาด	 หากผู้รักษาอุโบสถศีล	

คอยระมัดระวังมิให้องค์ของศีลขาด	 รักษาให้บริสุทธิ์ครบถ้วน	 ย่อมได้รับผลมาก	 แต่หากทำให้	

องค์ของศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลาย	ๆ	ข้อขาด	ก็จะได้รับผลน้อยลงไปตามลำดับ		

ความแตกต่างระหว่างอุโบสถศีลและศีล ๘ 
	 ศีลอุโบสถและศีล	 ๘	 ต่างก็มี	 ๘	 สิกขาบท	 เท่ากัน	 ห้ามกระทำเป็นเรื่องเดียวกัน	 แต่มี

ความแตกต่างกัน	๓	ประการ	คือ	การสมาทาน	วันเวลา	การรักษา	และการขาดของศีล	ดังนี้		

 ๑. การสมาทาน  

  อุโบสถศีล	มีการสมาทาน	ซึ่งประกอบด้วย	วิธีการสมาทาน	คำประกาศอุโบสถ	และ

คำอาราธนา	ดังนี้	

	 	 วิธีการสมาทาน	 เมื่อตั้งใจจะรักษาอุโบสถศีล	 พึงตื่นนอนแต่เช้า	 ชำระร่างกาย	

ให้สะอาด	ไปวัดที่ตนตั้งใจจะไปอยู่จำ	เมื่อผู้รักษาอุโบสถศีลพร้อมแล้ว	พึงประกาศอุโบสถ	ดังนี้		

	 	 อชฺช	 โภนฺโต	 ปกฺขสฺส	 อฏฺมีทิวโส	 (๑๔	 ค่ำ	 ให้ว่า	 “จาตุทฺทสีทิวโส”	๑๕	ค่ำ	 ให้ว่า		

“ปณฺณรสีทิวโส”)	เอวรูโป	โข	โภนฺโต	ทิวโส	พุทฺเธน	ภควตา	ปญฺญตฺตสฺส	ธมฺมสฺสวนสฺส	เจว	ตทตฺถาย	

อุปาสกอุปาสิกานํ	อุโปสถกมฺมสฺส	จ	กาโล	โหติฯ	หนฺท	มยํ	โภนฺโต	สพฺเพ	อิธ	สมาคตา	ตสฺส	ภควโต	

ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา	 ปูชนตฺถาย	 อิมญฺจ	 รตฺตึ	 อิมญฺจ	 ทิวสํ	 อุโปสถํ	 อุปวสิสฺสามาติ	 กาลปริจฺเฉทํ		

กตวฺา	ต	ํต	ํเวรมณ	ึอารมมฺณ	ํกรติวฺา	อวกิขฺติตฺจติตฺา	หตุวฺา	สกกฺจจฺ	ํอโุปสถงคฺาน	ิสมาทเิยยยฺาม	อทีสิ	ํหิ	

อุโปสถกาลํ	สมฺปตฺตานํ	อมฺหากํ	ชีวิตํ	มา	นิรตฺถกํ	โหตุฯ		

	 	 อนึ่ง	 ผู้ประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้เต็มเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง	 พึงตื่นนอนก่อน

อรุณขึ้นของวันนั้น	 พึงชำระร่างกายให้สะอาด	 ครั้นได้เวลารุ่งอรุณ	 ให้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย		

เปลง่วาจาสมาทานอโุบสถดว้ยตนเองกอ่นวา่	“อมิ	ํ อฏฺงคฺสมนนฺาคต	ํพทุธฺปญญฺตตฺ	ํ อโุปสถ	ํอมิญจฺ	 รตตฺึ

อิมญฺจ	ทิวสํ	สมฺมเทว	อภิรกฺขิตุํ	(ตุง)	สมาทิยามิ”	หลังจากนั้นก็ไปสมาทานที่วัดอีกครั้งหนึ่ง	

	 	 คำอาราธนาอุโบสถศีลว่าดังนี้	

		 		 	 มยํ	ภนฺเต	ติสรเณน	สห	อฏฺงฺคสมนฺนาคตํ	อุโปสถํ	ยาจาม	

		 	 ทุติยมฺปิ	มยํ	ภนฺเต	ติสรเณน	สห	อฏฺงฺคสมนฺนาคตํ	อุโปสถํ	ยาจาม	

		 	 ตติยมฺปิ	มยํ	ภนฺเต	ติสรเณน	สห	อฏฺงฺคสมนฺนาคตํ	อุโปสถํ	ยาจาม	
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  ศีล ๘	ไม่มีคำประกาศ	แต่มีวิธีการสมาทานและคำอาราธนาศีล	ดังนี้		

	 	 วิธีการสมาทาน	ไม่กำหนดวันเวลาในการสมาทาน		

	 	 คำอาราธนาศีล	๘	ว่าดังนี้	

	 		 	 มยํ	ภนฺเต	ติสรเณน	สห	อฏฺ	สีลานิ	ยาจาม	

		 	 ทุติยมฺปิ	มยํ	ภนฺเต	ติสรเณน	สห	อฏฺ	สีลานิ	ยาจาม	

		 	 ตติยมฺปิ	มยํ	ภนฺเต	ติสรเณน	สห	อฏฺ	สีลานิ	ยาจาม	

 ๒. วันเวลาการรักษา  

  อุโบสถศีล	 มีวันพระเป็นแดนเกิดหรือเป็นวันรักษา	 คือ	 รักษาได้เฉพาะวันพระ	

หรือเนื่องด้วยวันพระเท่านั้น	ตามวันเวลาที่กำหนด	เช่น	ปกติอุโบสถจะกำหนดรักษาในวันพระ	๘	ค่ำ	

๑๔	 ค่ำ	 หรือ	 ๑๕	 ค่ำ	 แล้วต้องรักษาไปจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่	 คือ	 มีเวลารักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง		

คำว่า	 “วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง”	 นั้น	 ท่านกำหนดนับตั้งแต่อรุณขึ้นของวันที่รักษา	 ไปจนถึงอรุณขึ้นของ	

วันใหม่	เป็นต้น	

  ศีล ๘ ไม่ได้กำหนดวันเวลาในการรักษา	จะรักษาในวันและเวลาใดก็ได้			

 ๓. การรักษาและการขาดของศีล  

  อุโบสถศีล	 เมื่อสมาทานแล้วต้องรักษารวมทั้ง	 ๘	 ข้อให้ครบถ้วน	 เนื่องจากเป็น		

ศีลรวมหรือศีลพวง	 ต้องรักษารวม	 ไม่แยกข้อในการรักษา	 ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่จัดเป็นอุโบสถศีล

ตามพุทธบัญญัติ		

  ศีล ๘	 เมื่อสมาทานแล้วจะรักษารวมหรือแยกรักษาเฉพาะข้อก็ได้	 เพราะไม่ได้

กำหนดเจาะจงไว้	 ถ้ารักษาแบบรวม	 เมื่อศีลข้อใดข้อหนึ่งขาด	 ก็ไม่ได้ชื่อว่ารักษาศีล	 ๘	 ตามที่ตั้งใจ

สมาทานไว้	แต่ถ้ารักษาแบบแยก	เมื่อศีลข้อใดข้อหนึ่งขาดก็ขาดเฉพาะข้อนั้น	ๆ	

ระเบียบพิธีสมาทานอุโบสถศีล 
	 พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ในอรรถกถาอุโบสถสูตรว่า	 บุคคลผู้จะเข้าอยู่จำอุโบสถศีลนั้น	

พึงตั้งใจว่า	 พรุ่งนี้เราจักรักษาอุโบสถ	 ตรวจตราการทำอาหาร	 เป็นต้น	 ตั้งแต่ในวันนี้	 สั่งการงาน	

ให้เรียบร้อยว่า	ท่านทั้งหลายจงทำสิ่งนี้และสิ่งนี้	

	 เวลาเช้าตรู่ในวันอุโบสถ	 พึงเปล่งวาจาสมาทานองค์อุโบสถ	 ในสำนักของภิกษุ	 ภิกษุณี	

อุบาสกหรืออุบาสิกาก็ได้	 ซึ่งเป็นผู้รู้จักลักษณะของศีล	๑๐	ถ้าไม่รู้ภาษาบาลี	พึงอธิษฐานว่า	ข้าพเจ้า

อธิษฐานอุโบสถที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว	้ เมื่อไม่มีผู้อื่นพึงอธิษฐานด้วยตนเองก็ได	้ ในการอธิษฐาน

ดว้ยตนเองนัน้	 ใหอ้อกเสยีงเปลง่วาจาดว้ย	เมือ่เขา้อยูจ่ำอโุบสถแลว้	ไมค่วรจดัแจงการงานใด	ๆ	ทีเ่กีย่วกบั

การเบียดเบียนผู้อื่น	ควรให้เวลาผ่านไปด้วยการไหว้พระสวดมนต์และบำเพ็ญจิตภาวนา		

	 ส่วนพระฎีกาจารย์อธิบายว่า	 ตั้งแต่สมาทานศีลแล้ว	 ผู้รักษาอุโบสถไม่ควรทำกิจการงาน

ของชาวโลกอะไรอยา่งอืน่	ควรใหเ้วลาผา่นไปดว้ยการฟงัธรรม	หรอืมนสกิารกรรมฐานบำเพญ็จติภาวนา
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	 เมื่อถึงวันอุโบสถ	๘	 ค่ำ	 ๑๔	 ค่ำ	 หรือ	 ๑๕	ค่ำ	 ผู้รักษาอุโบสถนำภัตตาหารคาวหวานไป

ทำบุญที่วัด	 ซึ่งอยู่ใกล้บ้านหรือที่ตนศรัทธาเลื่อมใส	 หลังจากที่พระสงฆ์ทำวัตรเช้าเสร็จแล้ว	 พึงเริ่ม

กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยว่า	

	 อิมินา	สกฺกาเรน	พุทฺธํ	อภิปูชยามิ	

	 อิมินา	สกฺกาเรน	ธมฺมํ	อภิปูชยามิ	

	 อิมินา	สกฺกาเรน	สงฺฆํ	อภิปูชยามิ	

	 อรหํ	สมฺมาสมฺพุทฺโธ	ภควา	พุทฺธํ	ภควนฺตํ	อภิวาเทมิ	(กราบ)	

	 สฺวากฺขาโต	ภควตา	ธมฺโม	ธมฺมํ	นมสฺสามิ	(กราบ)	

	 สุปฏิปนฺโน	ภควโต	สาวกสงฺโฆ	สงฺฆํ	นมามิ	(กราบ)	

	 ต่อจากนั้น	ผู้เป็นหัวหน้าพึงคุกเข่าประนมมือกล่าวคำประกาศอุโบสถ	ดังนี้	

	 อชฺช	 โภนฺโต	 ปกฺขสฺส	 อฏฺมีทิวโส	 (๑๔	 ค่ำ	 ให้ว่า	 “จาตุทฺทสีทิวโส”	 ๑๕	 ค่ำ	 ให้ว่า		

“ปณฺณรสีทิวโส”)	เอวรูโป	โข	โภนฺโต	ทิวโส	พุทฺเธน	ภควตา	ปญฺญตฺตสฺส	ธมฺมสฺสวนสฺส	เจว	ตทตฺถาย	

อุปาสกอุปาสิกานํ	 อโุปสถกมมฺสสฺ	 จ	กาโล	 โหตฯิ	หนทฺ	มย	ํ โภนโฺต	สพเฺพ	อธิ	 สมาคตา	ตสสฺ	ภควโต	

ธมมฺานธุมมฺปฏปิตตฺยิา ปูชนตฺถาย	 อิมญฺจ	 รตฺต	ึ อิมญฺจ	 ทิวส	ํ อุโปสถ	ํ อุปวสิสฺสามาต	ิ กาลปริจฺเฉท	ํ	

กตวฺา	ต	ํต	ํเวรมณ	ึอารมมฺณํ	กรติวฺา	อวกิขฺติตฺจติตฺา	หตุวฺา	สกกฺจจฺ	ํอโุปสถงคฺาน	ิสมาทเิยยยฺาม	อทีสิ	ํห	ิ

อโุปสถกาล	ํสมปฺตตฺาน	ํอมหฺาก	ํชีวิตํ	มา	นิรตฺถกํ	โหตุฯ		

	 ข้าพเจ้า	 ขอประกาศเริ่มเรื่องความที่จะได้สมาทานรักษาอุโบสถตามกาลสมัย	 พร้อมด้วย

องค์	๘	ประการ	ให้สาธุชนที่จะตั้งจิตสมาทานทราบทั่วกันก่อนแต่จะสมาทาน	ณ	บัดนี้	

	 ด้วยวันนี้	เป็นวันอัฏฐมี	ดิถีที่	๘	(วันจาตุททสี	ดิถีที่	๑๔	วันปัณณรสี	ดิถีที่	๑๕)	แห่งปักษ์

มาถึงแล้ว	 ก็แลวันเช่นนี้	 เป็นกาลที่จะฟังธรรมและทำการรักษาอุโบสถ	 เพื่อประโยชน์แห่งการ	

ฟงัธรรม	บดันี	้ ขอกศุลอนัยิง่ใหญ	่คอื	 ตัง้จติสมาทานอโุบสถ	จงเกดิมแีกเ่ราทัง้หลาย	บรรดามาประชมุ

ณ	ทีน่ี	้ เราทัง้หลายพงึมจีติยนิดวีา่จะรกัษาอโุบสถ	อนัประกอบดว้ยองค	์๘	ประการ	วนัหนึง่กบัคนืหนึง่

ณ	 เวลาวันนี้แล้ว	 จงตั้งจิตคิดงดเว้นไกลจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป	 คือฆ่าสัตว์เองและใช้ให้	

คนอื่นฆ่า	 ๑	 เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้	 คือ	 ลักและฉ้อ	 และใช้ให้ลักและฉ้อ	 ๑	 เว้นจาก	

อพรหมจรรย	์๑	เวน้จากพดูคำเทจ็	คำไมจ่รงิและลอ่ลวงอำพรางทา่นผูอ้ืน่	๑	เวน้จากดืม่กนิซึง่สรุาเมรยั

สารพัดน้ำกลั่น	 น้ำดอง	 อันเป็นของให้ผู้ดื่มแล้วเมา	 ซึ่งเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาท	 ๑	 เว้นจาก

บริโภคอาหารในเวลาวิกาล	 ตั้งแต่พระอาทิตย์เที่ยงแล้วไปจนถึงเวลาอรุณขึ้นใหม่	 ๑	 เว้นจากฟ้อนรำ

ขับร้องและประโคมดนตรีและดูการเล่นบรรดาเป็นข้าศึกแก่กุศล	 และทัดทรงระเบียบดอกไม้	 ลูบไล้

ทาตวัดว้ยของหอม	 เครือ่งยอ้มเครือ่งแตง่	 และประดบัรา่งกายดว้ยเครือ่งอาภรณว์จิติรงดงามตา่ง	 ๆ	๑

เว้นจากนั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงมีเตียงตั่งเท้าสูงกว่าประมาณ	 และที่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายใน	

มีนุ่นและสำลี	 และเครื่องลาดอันวิจิตรงดงาม	 ๑	 จงทำความเว้นองค์ที่จะพึงเว้น	 ๘	 ประการนี้	

เป็นอารมณ์	อย่ามีจิตฟุ้งซ่านส่งไปในที่อื่น	จงสมาทานองค์อุโบสถ	๘	ประการนี้	 โดยเคารพเถิด	 เพื่อ
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บูชาพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้านั้น	 ด้วยข้อปฏิบัติอย่างยิ่งตามกำลังของเราทั้งหลาย	 ซึ่งเป็นคฤหัสถ์		
ชีวิตแห่งเราทั้งหลายเป็นมาถึงวันอุโบสถนี้	จงอย่าล่วงไปปราศจากประโยชน์เลย	
	 ต่อจากนั้น	พึงกล่าวคำอาราธนาอุโบสถศีลพร้อมกัน	ดังนี้	

	 	 มยํ	ภนฺเต	ติสรเณน	สห	อฏฺงฺคสมนฺนาคตํ	อุโปสถํ	ยาจาม	

	 ทุติยมฺปิ	มยํ	ภนฺเต	ติสรเณน	สห	อฏฺงฺคสมนฺนาคตํ	อุโปสถํ	ยาจาม	

	 ตติยมฺปิ	มยํ	ภนฺเต	ติสรเณน	สห	อฏฺงฺคสมนฺนาคตํ	อุโปสถํ	ยาจาม	
	 เสร็จแล้ว	พึงตั้งใจรับสรณคมน์และอุโบสถศีลโดยเคารพ	โดยว่าตามพระสงฆ์	ดังนี้	
	 นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส		
	 นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส		
	 นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส		
	 	 พุทฺธํ	สรณํ	คจฺฉามิ		
	 	 ธมฺมํ	สรณํ	คจฺฉามิ		
	 	 สงฺฆํ	สรณํ	คจฺฉามิ		
	 ทุติยมฺปิ	พุทฺธํ	สรณํ	คจฺฉามิ	
	 ทุติยมฺปิ	ธมฺมํ	สรณํ	คจฺฉามิ		
	 ทุติยมฺปิ	สงฺฆํ	สรณํ	คจฺฉามิ		
	 ตติยมฺปิ	พุทฺธํ	สรณํ	คจฺฉามิ	
	 ตติยมฺปิ	ธมฺมํ	สรณํ	คจฺฉามิ	
	 ตติยมฺปิ	สงฺฆํ	สรณํ	คจฺฉามิ		

	 เมื่อพระสงฆ์ว่า	 ติสรณคมนํ	 นิฏฺิตํ	 พึงรับพร้อมกันว่า	 อาม	 ภนฺเต	 ต่อจากนั้น	 พึงรับ	
อุโบสถศีลทั้ง	๘	ข้อ	ดังนี้		
	 ปาณาติปาตา	เวรมณี	สิกฺขาปทํ	สมาทิยามิ	
	 อทินฺนาทานา	เวรมณี	สิกฺขาปทํ	สมาทิยามิ	
	 อพฺรหฺมจริยา	เวรมณี	สิกฺขาปทํ	สมาทิยามิ	
	 มุสาวาทา	เวรมณี	สิกฺขาปทํ	สมาทิยามิ	

	 สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺานา	เวรมณี	สิกฺขาปทํ	สมาทิยามิ		
	 วิกาลโภชนา	เวรมณี	สิกฺขาปทํ	สมาทิยามิ	
	 นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนมาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา	 เวรมณี	 สิกฺขาปทํ	
สมาทิยามิ		
	 อุจฺจาสยนมหาสยนา	เวรมณี	สิกฺขาปทํ	สมาทิยามิ		

	 เมื่อรับศีลจบแล้ว	พึงกล่าวตามพระสงฆ์ว่า	อิมํ	อฏฺงฺคสมนฺนาคตํ	พุทฺธปญฺญตฺตํ	อุโปสถํ	
อิมญฺจ	รตฺตึ	อิมญฺจ	ทิวสํ	สมฺมเทว	อภิรกฺขิตุํ	สมาทิยามิ

	 ต่อจากนั้น	 พระสงฆ์จะกล่าวต่อไปว่า	 อิมานิ	 อฏฺ	 สิกฺขาปทานิ	 อุโปสถสีลวเสน	 สาธุกํ		
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กตฺวา	อปฺปมาเทน	รกฺขิตพฺพานิ		

	 ให้รับพร้อมกันว่า	อาม	ภนฺเต		

	 ต่อจากนั้น	พระสงฆ์จะกล่าวสรุปอานิสงส์ของศีลต่อไปว่า		

	 สีเลน	สุคตึ	ยนฺติ		 สีเลน	โภคสมฺปทา		

	 สีเลน	นิพฺพุตึ	ยนฺติ		 ตสฺมา	สีลํ	วิโสธเยฯ	

 จบพิธีสมาทานอุโบสถศีลเพียงเท่านี้	 ต่อจากนั้น	 พึงตั้ งใจฟังพระธรรมเทศนา	

หรือมนสิการกรรมฐานบำเพ็ญจิตภาวนาต่อไป	 เมื่อรักษาครบเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือตามที่

กำหนดแล้ว	การรักษาอุโบสถศีลก็สิ้นสุดลง		

 หลักการใช้คำว่า มิ หรือ มะ  

	 ในการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย	 คำนมัสการพระรัตนตรัย	 คำอาราธนาศีล	 และคำ

สมาทานศีล	 เป็นต้น	 ให้คำนึงถึงคำกิริยาซึ่งจะบ่งบอกถึงการกระทำของผู้กล่าวว่า	 เป็นการกระทำ

เฉพาะตน	หรือเป็นการกระทำร่วมกัน	โดยมีหลักการใช้	ดังนี้	

	 ๑.	 คำวา่	“ม”ิ	ใหใ้ชใ้นกรณทีีเ่ปน็การกระทำเฉพาะตน	ไมส่ามารถใหค้นอืน่กระทำแทนได	้

เช่น	อภิปูชยามิ	อภิวาเทมิ	นมสฺสามิ	นมามิ	สมาทิยามิ	เป็นต้น		

	 ๒.	 คำว่า	“มะ”	ให้ใช้ในกรณีที่เป็นการกระทำร่วมกัน	เช่น	ยาจาม	กโรม	เส	เป็นต้น	







��

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
ธรรมศึกษาชั้นโท สาระการเรียนรู้วิชาวินัย 

เรื่อง	พระรัตนตรัย	 	 	 	 	 	 	 	เวลา.........................ชั่วโมง	

..............................................................................................................................................................	

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 
	 มาตรฐาน	ธศ	๓	 รู้	เข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนา	

๒. ผลการเรียนรู้ 
	 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระรัตนตรัย	

๓. สาระสำคัญ 
	 พระรัตนตรัย	 คือ	 พระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 และพระสงฆ์	 มีความสำคัญที่สุดสำหรับ		
พุทธศาสนิกชน	 เพราะเป็นเสมือนประตูที่จะเข้ามาสู่พระพุทธศาสนา	 ผู้ที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนา	
จะเป็นมนุษย์หรือเทวดา	 จะเข้ามาในฐานะเป็นภิกษุ	 ภิกษุณี	 อุบาสก	 หรืออุบาสิกาก็ตาม	 ล้วนแต่	
ต้องเข้ามาทางพระรัตนตรัยทั้งสิ้น	ด้วยความเคารพนับถือ	บูชา	และศรัทธาในพระพุทธเจ้า	พระธรรม	
หรือพระสงฆ์	 จึงได้เข้ามา	 และการจะได้เป็นภิกษุ	 ภิกษุณี	 อุบาสกและอุบาสิกา	 ก็ล้วนแต่ต้อง	
เปล่งวาจาว่า	พุทฺธํ	สรณํ	คจฺฉามิ,	ธมฺมํ	สรณํ	คจฺฉามิ,	สงฺฆํ	สรณํ	คจฺฉามิ.	ทั้งสิ้น	

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
	 นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับพระรัตนตรัยได้	

๕. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา  
	 ๑.	 อุโบสถศีลกับพระรัตนตรัย	
	 	 ๑.๑	 การกล่าวถึงพระรัตนตรัยเป็นครั้งแรก	
	 	 ๑.๒	 ความหมายของพระรัตนตรัย	
	 	 ๑.๓	 ความเป็นหนึ่งแห่งพระรัตนตรัย	
	 	 ๑.๔	 พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่ปลอดภัย	
	 	 ๑.๕	 การเข้าไปหาพระรัตนตรัย	
	 ๒.	 สรณะ	
	 ๓.	 ไตรสรณคมน์	
	 ๔.	 ไตรสรณคมน์ขาด	
	 ๕.	 ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง	
	 ๖.	 ประโยชน์ของการล่วงละเมิดสิกขาบท	
	 ๗.	 โทษของการล่วงละเมิดสิกขาบท	
	 ๘.	 เวรของการล่วงละเมิดสิกขาบท	
	 ๙.	 อุโบสถสูตร	
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๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิก่อนเรียน ๕ นาที 

 ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง 

	 ๑.	 นกัเรยีนดภูาพเกีย่วกบัพระพทุธรปู	ตูพ้ระไตรปฎิก	และพระสงฆ	์สนทนาถามเกีย่วกบั

ภาพว่า	 ภาพดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร	 โดยสุ่มเลขที่ของนักเรียน	 ตอบคำถาม	

เพื่อทบทวนและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้	

	 ๒.	 ครสูนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบับทสวดมนตท์ีน่กัเรยีนสวดในตอนเชา้และวนัสดุสปัดาห์

ว่ามีบทใดบ้าง	และสวดมนต์พร้อม	ๆ	กัน	

 ขั้นฝึก 

	 ๓.	 นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ	 ๕	 คน	 คละความสามารถ	 (เก่ง	 ปานกลาง	 อ่อน)	

ศึกษาใบความรู้ที่	๒	อภิปรายสรุปสาระสำคัญร่วมกัน		

	 ๔.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบกิจกรรมที่	๓	

 ขั้นประยุกต์ 

	 ๕.	 เมือ่แตล่ะกลุม่ทำใบกจิกรรมเสรจ็แลว้	 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัตรวจคำตอบ	พรอ้มครู

อธิบายเพิ่มเติม	และชื่นชมกลุ่มที่สามารถตอบคำถามได้มากที่สุด	

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ที่ ภาระงาน ชิ้นงาน 

๑	 ตอบคำถามเกี่ยวกับความหมายของพระรัตนตรัย	 ใบกิจกรรมที่	๓	

๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
	 ๑.	 หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นโท	

	 ๒.	 รูปภาพพระพุทธรูป	ตู้พระไตรปิฎก	และพระสงฆ์	

	 ๓.	 ใบความรู้ที่	๒	

	 ๔.	 ใบกิจกรรมที่	๓	
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๙. การวัดผลและประเมินผล 

ระดับคะแนน 

ตอบถูกได้ ตอบผิดได้ 

๑	คะแนน	 ๐	คะแนน	

เกณฑ์ ร้อยละ คะแนน 

ผ่าน	 ๖๐	ขึ้นไป	 ๒๗-๔๕	

ไม่ผ่าน	 ต่ำกว่า	๖๐	 ๐-๒๖	

แบบประเมินผลงาน 

ใบกิจกรรมที่ ๓ 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

นกัเรยีนอธบิายเกีย่วกบั

พระรัตนตรัยได้	

-	สังเกต	

-	ตรวจผลงาน	

-	แบบสังเกต

พฤติกรรม	

การปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม	

-	แบบประเมิน

ผลงาน	

ผ่าน	=	ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ		

๖๐	ขึ้นไป	

ไม่ผ่าน	=	ได้คะแนนต่ำกว่า	

ร้อยละ	๖๐	

เกณฑ์การตัดสิน 

หมายเหต	ุ เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

ที่ รายการ 
ระดับคะแนน 

๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 

๑	 ความร่วมมือในการ	

ทำกิจกรรม	

ให้ความร่วมมือ	

ในการทำกิจกรรม

ทุกกิจกรรม	

ให้ความร่วมมือ	

ในการทำกิจกรรม

บางกิจกรรม	

ให้ความร่วมมือ	

ในการทำกจิกรรมบา้ง	

๒	 การแสดง/การรับฟัง

ความคิดเห็น	

แสดงความคิดเห็น

และรบัฟงัความคดิเหน็

ของคนส่วนมาก	

เป็นสำคัญ	

แสดงความคิดเห็น

และรบัฟงัความคดิเหน็

ของคนอืน่บา้ง	

แสดงความคิดเห็น

และรบัฟงัความคดิเหน็

ของคนอื่นน้อย	

๓	 การตั้งใจ/การแก้ไข

ปัญหาในการทำงาน	

มีความตั้งใจ	

และร่วมแก้ไข

ปัญหาในการ	

ทำงานกลุ่มดีมาก	

มีความตั้งใจ	

และร่วมแก้ไข

ปัญหาในการ	

ทำงานกลุ่มดี	

มีความตั้งใจ	

และร่วมแก้ไข

ปัญหาในการ	

ทำงานกลุ่มบ้าง	

๔	 ความถูกต้องของเนื้อหา	 สรปุเนือ้หาไดถ้กูตอ้ง

ตรงประเด็น	

และครบถ้วน	

สรปุเนือ้หาไดถ้กูตอ้ง

ตรงประเด็น	

สรปุเนือ้หาไดถ้กูตอ้ง

ตรงประเด็นบ้าง	

๕	 วิธีการนำเสนอผลงาน	 นำเสนอผลงาน	

ได้อย่างถูกต้อง	

ตามขั้นตอน	

นา่สนใจ	และเนือ้หา

ครบถ้วน	

นำเสนอผลงาน	

ได้อย่างถูกต้อง	

ตามขั้นตอน	

น่าสนใจ	แต่ขาด

เนื้อหาบางส่วน	

นำเสนอผลงาน	

ตามขั้นตอนได้บ้าง	

เกณฑ์ ร้อยละ คะแนน 

ผ่าน	 ๖๐	ขึ้นไป	 ๙-๑๕	

ไม่ผ่าน	 ต่ำกว่า	๖๐	 ๐-๘	

หมายเหต	ุ เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	

เกณฑ์การตัดสิน 
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ใบกิจกรรมที่ ๓ 
เรื่อง	ความหมายของพระรัตนตรัย	

ชื่อกลุ่ม..................................	

๑.	ชื่อ.......................................................................................ชั้น................เลขที่................................	

๒.	ชื่อ.......................................................................................ชั้น................เลขที่................................	

๓.	ชื่อ.......................................................................................ชั้น................เลขที่................................	

๔.	ชื่อ.......................................................................................ชั้น................เลขที่................................	

จงตอบคำถามต่อไปนี้ (๓๐ คะแนน) 
 ๑.	 พระรัตนตรัย	คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…	

 ๒.	 ก่อนจะยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา	 ควรเปล่งวาจาเข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อปลูกฝัง

คุณธรรมใดให้เกิดขึ้นก่อน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……	

 ๓.	 เพราะเหตุใดพระรัตนตรัยจึงมีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………		

 ๔.	 พระพุทธเจ้าทรงปลุกมนุษย์ให้ตื่นจากอะไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

 ๕.	 พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

 ๖.	 ใครเป็นผู้ประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คนรู้จักบาป	บุญ	คุณ	โทษ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

 ๗.	 คำว่า	“สรณคมน์”	หมายความว่าอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
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 ๘.	 ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ	ปฏิบัติตนอย่างไรถือว่าถูกต้องที่สุด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ๙.	 ไม่เรียนพระธรรม	แต่นำไปสอนอย่างผิด	ๆ	เป็นความเศร้าหมองแห่งสรณคมน์ใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 ๑๐.	 ในปจัจบุนัมกีารโจรกรรมพระพทุธรปูสำคญัตามวดัตา่ง	ๆ	บอ่ยครัง้	พฤตกิรรมดงักลา่วนี	้

ถือว่าเป็นความเศร้าหมองแห่งสรณคมน์ในเรื่องใด	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๑๑.	 	การขาดสรณคมน์ไม่มีโทษ	เพราะเหตุใด	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๑๒.	 คำว่า	“พุทฺธํ	สรณํ	คจฺฉามิ”	ใครกล่าวครั้งแรก	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๑๓.	 พระธรรมมีทั้งหมดกี่พระธรรมขันธ์	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....	

	 ๑๔.	 พุทธบริษัทคือบุคคลประเภทใดบ้าง	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๑๕.	 หัวใจพระพุทธศาสนาคืออะไรบ้าง	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๓ 


เรื่อง ความหมายของพระรัตนตรัย 



	 ๑.	 พระรัตนตรัย	คือ	

  ตอบ	พระพุทธ	พระธรรม	และพระสงฆ์	เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก	

	 ๒.	 ก่อนจะยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา	 ควรเปล่งวาจาเข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อปลูกฝัง

คุณธรรมใดให้เกิดขึ้นก่อน	

  ตอบ	ศรัทธา	

	 ๓.	 เพราะเหตุใดพระรัตนตรัยจึงมีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชน	

  ตอบ เป็นที่พึ่งทางใจ	

	 ๔.	 พระพุทธเจ้าทรงปลุกมนุษย์ให้ตื่นจากอะไร	

  ตอบ	กิเลส	

	 ๕.	 พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างไร	

  ตอบ	ไม่ให้ตกไปในทางชั่ว	

	 ๖.	 ใครเป็นผู้ประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คนรู้จักบาป	บุญ	คุณ	โทษ	

  ตอบ	พระสงฆ์	

	 ๗.	 คำว่า	“สรณคมน์”	หมายความว่าอย่างไร	

  ตอบ	การเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง	

	 ๘.	 ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ	ปฏิบัติตนอย่างไรถือว่าถูกต้องที่สุด	

  ตอบ	ปฏิบัติตนเพื่อกำจัดกิเลส	ปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธ	

	 ๙.	 ไม่เรียนพระธรรม	แต่นำไปสอนอย่างผิด	ๆ	เป็นความเศร้าหมองแห่งสรณคมน์ใด	

  ตอบ	ความไม่รู้	

	 ๑๐.	 ในปจัจบุนัมกีารโจรกรรมพระพทุธรปูสำคญัตามวดัตา่ง	ๆ	บอ่ยครัง้	พฤตกิรรมดงักลา่วนี	้

ถือว่าเป็นความเศร้าหมองแห่งสรณคมน์ในเรื่องใด	

  ตอบ ความไม่เอื้อเฟื้อ	

	 ๑๑.	 การขาดสรณคมน์ไม่มีโทษ	เพราะเหตุใด	

  ตอบ	ตาย	

	 ๑๒.	 คำว่า	“พุทฺธํ	สรณํ	คจฺฉามิ”	ใครกล่าวครั้งแรก	

  ตอบ	พระพุทธเจ้า	
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	 ๑๓.	 พระธรรมมีทั้งหมดกี่พระธรรมขันธ์	

  ตอบ	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	

	 ๑๔.	 พุทธบริษัทมีบุคคลประเภทใดบ้าง	

  ตอบ ภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก	อุบาสิกา	

	 ๑๕.	 หัวใจพระพุทธศาสนาคืออะไรบ้าง	

  ตอบ	การไม่ทำบาปทั้งปวง	การทำกุศลให้ถึงพร้อม	และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์		
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ใบความรู้ที่ ๒ 

พระรัตนตรัย 




อุโบสถศีลกับพระรัตนตรัย 
	 บุคคลที่จะสมาทานรักษาอุโบสถศีลนั้น	 เบื้องต้นต้องยอมรับนับถือพระรัตนตรัย	 คือ
พระพุทธ	พระธรรม	และพระสงฆ์	 เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก	พระรัตนตรัยมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ
พุทธศาสนิกชน	 เพราะเป็นเสมือนหนึ่งประตูเข้าสู่พระพุทธศาสนา	 ผู้ที่จะเข้ามาสู่พระพุทธศาสนา		
จะเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตาม	ต้องเข้ามาทางพระรัตนตรัยทั้งสิ้น	คือ	จะต้องมีศรัทธาเลื่อมใส	เคารพ
นับถือบูชาพระรัตนตรัย	ด้วยการกล่าวถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก		
 การถงึพระรตันตรยั	หมายถงึ	การยอมรบันบัถอืพระรตันตรยัวา่เปน็ทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ	อกีนยัหนึง่
หมายถึง	 การกำจัดกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจออกไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสและเคารพหนักแน่น	
ในพระรัตนตรัย	 การถึงพระรัตนตรัยนี้ เรียกว่า	 ไตรสรณคมน์	 มีคำกล่าวการยอมรับนับถือ	
พระรัตนตรัย	ดังนี้	
	 	 พุทฺธํ	สรณํ	คจฺฉามิ		 ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง,	
	 ธมฺมํ	สรณํ	คจฺฉามิ		 	 ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง,	
	 สงฺฆํ	สรณํ	คจฺฉามิ		 	 ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง,	
	 ทุติยมฺปิ	พุทฺธํ	สรณํ	คจฺฉามิ	 ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง	แม้ครั้งที่สอง,	
	 ทุติยมฺปิ	ธมฺมํ	สรณํ	คจฺฉามิ	 ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง	แม้ครั้งที่สอง,	
	 ทุติยมฺปิ	สงฺฆํ	สรณํ	คจฺฉามิ		 ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง	แม้ครั้งที่สอง,	
	 ตติยมฺปิ	พุทฺธํ	สรณํ	คจฺฉามิ	 ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง	แม้ครั้งที่สาม,	
	 ตติยมฺปิ	ธมฺมํ	สรณํ	คจฺฉามิ	 ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง	แม้ครั้งที่สาม,	
	 ตติยมฺปิ	สงฺฆํ	สรณํ	คจฺฉามิ		 ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง	แม้ครั้งที่สาม.	
	 ดังนั้น	 พุทธศาสนิกชน	 ควรจะศึกษาเรื่องพระรัตนตรัยให้มีความรู้	 เพื่อเป็นการ	
ปลูกศรัทธาปสาทะ	 ให้เกิดฉันทะในการรักษาอุโบสถศีลมากยิ่งขึ้น	 ในที่นี้จะกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
กับพระรัตนตรัย	ดังนี้	
 ๑. การกล่าวถึงพระรัตนตรัยเป็นครั้งแรก 
	 	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงพระรัตนตรัยเป็นครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน		
เมืองพาราณสี	 ในโอกาสที่ทรงส่งพระอรหันต์	 ๖๐	 รูป	 ไปประกาศพระพุทธศาสนา	 เพื่อเป็นการ	
ให้บรรพชาอุปสมบทแก่ผู้ที่ศรัทธาปรารถนาใคร่จะบวชในพระพุทธศาสนา	 ดังพระพุทธดำรัสว่า		
ภิกษุพึงปลงผมและหนวดแก่กุลบุตรผู้ประสงค์จะขอบรรพชาอุปสมบทก่อน	 แล้วให้นุ่งห่มผ้ากาสายะ	

ให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย	 แล้วพึงสอนให้ว่าตามดังนี้	 “พุทฺธํ	 สรณํ	 คจฺฉามิ,	 ธมฺมํ	 สรณํ	 คจฺฉามิ,

สงฺฆํ	สรณํ	คจฺฉามิ	ฯเปฯ	ตติยมฺปิ	สงฺฆํ	สรณํ	คจฺฉามิ.”	เพื่อให้กุลบุตรยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่า
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เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นเบื้องต้นก่อน	 แล้วจึงให้การบรรพชาอุปสมบท	 ดังนั้น	 พระรัตนตรัยนี้	 จึงมีความ

สำคัญต่อทุกคนที่จะเข้ามาเป็นชาวพุทธ	เพราะเป็นประตูเข้าสู่พระพุทธศาสนา		

 ๒. ความหมายของพระรัตนตรัย 

	 	 การที่บุคคลจะยอมรับนับถือสิ่งใดว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก	 หรือเป็นแบบอย่างในการ

ประพฤติปฏิบัตินั้น	 เบื้องต้นจะต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นให้ถ่องแท้ก่อน	 จึงจะเป็น

ความเคารพนับถือหรือความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา	 เพราะฉะนั้น	 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวพุทธ

ต้องศึกษาเรื่องพระรัตนตรัยให้เข้าใจเป็นเบื้องต้น	ดังนี้	

  พระพทุธ หมายถงึ	พระพทุธเจา้ผูท้รงรูด้รีูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง	ทรงบรสิทุธิส์ิน้เชงิ

ทรงมีพระกรุณาคุณ	 ทรงเป็นศาสดาของศาสนาพุทธ	 เมื่อตรัสรู้แล้วได้ทรงสั่งสอนประชุมชน	

ให้ประพฤติชอบด้วยกาย	วาจา	ใจ	ทรงประกาศพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงมาถึงปัจจุบันนี้	

	 	 พุทธคุณ	หมายถึง	คุณของพระพุทธเจ้า	มี	๙	ประการ	คือ	

	 	 ๑.	 อรหํ	เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส	

	 	 ๒.	 สมฺมาสมฺพุทฺโธ	เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง		

	 	 ๓.	 วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน	เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ	

	 	 ๔.	 สุคโต	เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี	

	 	 ๕.	 โลกวิทู	เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง		

	 	 ๖.	 อนตุตฺโร	ปรุสิทมมฺสารถ	ิเปน็ผูส้ามารถฝกึบรุษุทีส่มควรฝกึไดอ้ยา่งไมม่ใีครยิง่กวา่

	 	 ๗.	 สตฺถา	เทวมนุสฺสานํ	เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	

	 	 ๘.	 พุทฺโธ	เป็นผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบานด้วยธรรม	

	 	 ๙.	 ภควา	เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์		

  พระธรรม หมายถึง	คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	เป็นสัจธรรมอันประเสริฐ	เป็นธรรม

ทีท่ำใหผู้ป้ระพฤตปิฏบิตัติามพน้จากทกุขไ์ดจ้รงิ	ม	ี๘๔,๐๐๐	พระธรรมขนัธ	์แบง่เปน็	๓	ปฎิก	 เรยีกวา่

พระไตรปิฎก	คือ		

	 	 พระวินัยปิฎก	 มี	๒๑,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	

	 	 พระสุตตันตปิฎก	 มี	๒๑,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	

	 	 พระอภิธรรมปิฎก	 มี	๔๒,๐๐๐	พระธรรมขันธ์		

  เมือ่กลา่วโดยยอ่ม	ี๓	ประการ	เรยีกวา่	หวัใจพระพทุธศาสนา	คอื	การไมท่ำบาปทัง้ปวง

การทำกุศลให้ถึงพร้อม	และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์	

	 	 ธรรมคุณ	หมายถึง	คุณของพระธรรม	มี	๖	ประการ	คือ	

	 	 ๑.	 สฺวากฺขาโต	ภควตา	ธมฺโม	พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว	

		 	 ๒.	 สนฺทิฏฺฐิโก	เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง	

	 	 ๓.	 อกาลิโก	เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล	
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	 	 ๔.	 เอหิปสฺสิโก	เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด	

	 	 ๕.	 โอปนยิโก	เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตน	

	 	 ๖.	 ปจฺจตฺตํ	เวทิตพฺโพ	วิญฺญูหิ	เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน	

  พระสงฆ	์ หมายถึง	 สาวกของพระพุทธเจ้า	 ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรม	

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	เป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาถึงทุกวันนี้		

	 	 สาวกของพระพุทธเจ้านี้	หมายถึง	พุทธบริษัท	๔	คือ	ภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก	อุบาสิกา	

ผู้ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก	แบ่งเป็น	๒	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่ได้บรรลุธรรมแล้วตั้งแต่

พระโสดาบนัขึน้ไป	 เรยีกวา่	 อรยิสาวก	มทีัง้บรรพชติและคฤหสัถ	์ และกลุม่ทีย่งัไมไ่ดบ้รรลธุรรม	 เรยีกวา่

สาวกผู้เป็นปุถุชน	

	 	 คำว่า	 สังฆะ	 แปลว่า	 กลุ่มหรือหมู่	 หมายถึง	 กลุ่มหรือหมู่พระสงฆ์ที่มีธรรมะ	

เปน็เครือ่งอยูร่ว่มกนั	มศีลีและทฐิเิสมอกนั	ไมข่ดัแยง้กนั	เปน็ไปในทางเดยีวกนั	สมดงัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัไวว้า่	

	 	 “ดูก่อนอานนท์	 เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน	 ธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้ว	

เพื่อความรู้ยิ่ง	 สำหรับเธอทั้งหลาย	 คือ	 สติปัฏฐาน	 ๔,	 สัมมัปปธาน	 ๔,	 อิทธิบาท	 ๔,	 อินทรีย์	 ๕,		

พละ	๕	โพชฌงค	์๗	และอรยิมรรคมอีงค	์๘	ดกูอ่นอานนท	์เธอจะไมเ่หน็ภกิษแุมส้องรปู	มวีาทะตา่งกนั

ในธรรมเหล่านี้เลย”	

  สังฆคุณ	หมายถึง	คุณของพระสงฆ์	มี	๙	ประการ	คือ	

	 	 ๑.	สุปฏิปนฺโน	เป็นผู้ปฏิบัติดี	

	 	 ๒.	อุชุปฏิปนฺโน	เป็นผู้ปฏิบัติตรง	

	 	 ๓.	ญายปฏิปนฺโน	เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์	

	 	 ๔.	สามีจิปฏิปนฺโน	เป็นผู้ปฏิบัติสมควร	

	 	 ๕.	อาหุเนยฺโย	เป็นผู้ควรแก่สิ่งของที่เขานำมาบูชา	

	 	 ๖.	ปาหุเนยฺโย	เป็นผู้ควรแก่สิ่งของที่เขาจัดไว้ต้อนรับ	

	 	 ๗.	ทกฺขิเณยฺโย	เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน	

	 	 ๘.	อญฺชลีกรณีโย	เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี	

	 	 ๙.	อนุตฺตรํ	ปุญฺญกฺเขตฺตํ	โลกสฺส	เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า	

 ๓. ความเป็นหนึ่งแห่งพระรัตนตรัย 

	 	 พระรัตนตรัย	คือ	พระพุทธเจ้า	พระธรรม	และพระสงฆ์	ทั้ง	๓	นี้	 แยกจากกันไม่ได้	

เพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน	 เมื่อมีพระพุทธเจ้า	 ก็ต้องมีพระธรรม	 เพราะพระธรรมเป็นผล	

แหง่การตรสัรูข้องพระพทุธเจา้	 และเมือ่มพีระพทุธเจา้และพระธรรม	 กต็อ้งมพีระสงฆ	์ เพราะพระสงฆ์

เป็นผู้รับพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติและนำไปเผยแผ่	 และยังเป็นผู้ยืนยันหรือเป็นพยานว่า

พระพุทธเจ้าและพระธรรมมีอยู่จริง	ดังคำอุปมาของพระอรรถกถาจารย์	 ได้กล่าวถึงความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันของพระรัตนตรัยไว้ดังนี้		
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	 	 “พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงจันทร์	 พระธรรมเปรียบเหมือนกลุ่มรัศมีของ	

ดวงจันทร์ที่มีความสว่างและเย็นตาเย็นใจ	 พระสงฆ์เปรียบเหมือนสัตว์โลกที่ได้รับประโยชน์จาก	

ดวงจันทร์และแสงจันทร์	

	 	 พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์	 พระธรรมเปรียบเหมือนแสงสว่างและ	

ความร้อนของดวงอาทิตย์	พระสงฆ์เปรียบเหมือนสัตว์โลกที่ได้รับแสงสว่างและไออุ่นจากดวงอาทิตย์	

	 	 พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนก้อนเมฆ	 พระธรรมเปรียบเหมือนน้ำฝนที่เกิดจาก	

ก้อนเมฆ	พระสงฆ์เปรียบเหมือนโลก	พร้อมทั้งแมกไม้	ตลอดถึงกอหญ้าที่ได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำฝน	

	 	 พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนสารถีผู้ชาญฉลาด	 พระธรรมเปรียบเหมือนอุบายวิธี

สำหรับฝึกม้า	พระสงฆ์เปรียบเหมือนม้าที่ได้รับการฝึกหัดไว้ดีแล้ว	

	 	 พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชี้ทาง	 พระธรรมเปรียบเหมือนหนทางที่ถูกที่ตรง		

และมีความปลอดภัย	พระสงฆ์เปรียบเหมือนคนเดินทางไปสู่ที่หมาย	

	 	 พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์	 พระธรรมเปรียบเหมือนขุมทรัพย์	 พระสงฆ์

เปรียบเหมือนคนที่ได้นำทรัพย์นั้นไปใช้ให้มีความสุข	

 ๔. พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่ปลอดภัย 

	 	 พระรัตนตรัย	 คือ	 พระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 และพระสงฆ์	 เป็นสรณะที่ปลอดภัย		

เป็นสรณะที่ประเสริฐ	 ไม่มีสรณะอื่นใดที่จะปลอดภัยหรือประเสริฐยิ่งกว่า	 ผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใส	

และเคารพนบัถอืบชูา	 เชือ่มัน่ในพระรตันตรยั	 รกัษาพระรตันตรยัไวด้ว้ยชวีติ	 ไมย่อมใหไ้ตรสรณคมนข์าด

ย่อมได้รับผล	คือ	ได้ที่พึ่งอันปลอดภัยและได้ที่พึ่งอันสูงสุด	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า		

	 	 ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก	ชนเหล่านั้นละกายมนุษย์

ไปแล้ว	จักไม่ไปสู่อบายภูมิ	จักได้ไปเกิดในสวรรค์	

	 	 บุคคลใดถึงพระพุทธเจ้า	พระธรรม	และพระสงฆ์	เป็นสรณะแล้ว	เห็นอริยสัจ	๔	คือ	

เห็นทุกข์	 เห็นเหตุให้ทุกข์เกิด	 เห็นความดับทุกข์	และเห็นมรรคมีองค์	๘	อันประเสริฐ	ซึ่งเป็นหนทาง

นำไปสู่ความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบแล้ว	 สรณะของบุคคลนั้น	 เป็นสรณะที่ปลอดภัย	 เป็นสรณะ

อันสูงสุด	เขาอาศัยสรณะนั้นแล้ว	ย่อมพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้”	

	 	 จากพระพุทธพจน์นี้	 เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า	 พระรัตนตรัย	 เป็นสรณะที่ปลอดภัย		

เป็นสรณะอันสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย	สิ่งอื่น	ๆ	 เช่น	ภูเขา	ต้นไม้	ป่าไม้	 เทพเจ้า	 เป็นต้น	 ไม่ใช่สรณะ	

อันปลอดภัย	ไม่ใช่สรณะอันสูงสุด	เพราะผู้ที่ถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นสรณะแล้ว	ย่อมพ้นจากทุกข์ไม่ได้		

	 	 การที่บุคคลได้พบพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะที่ปลอดภัย	 เป็นสรณะที่สูงสุด	สามารถ

ดับทุกข์ได้จริง	 แต่ไม่ยอมรับนับถือ	 ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอน	 ก็เท่ากับเป็นผู้ปฏิเสธสิริ	 คือ

บุญที่มาถึงตน	ดังที่พระมหาปันถกเถระกล่าวไว้ว่า		

	 	 “ผู้ที่ได้พบพระพุทธเจ้าแล้ว	 ปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไปโดยไม่สนใจศึกษา	 และ	

ไม่ปฏิบัติตามโอวาทของพระองค์	 ผู้นั้นเป็นคนไม่มีบุญ	 เหมือนกับคนที่ใช้มือและเท้าปัดสิริ		

คือ	บุญที่มาถึงตนออกไปเสีย”	
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 ๕. การเข้าไปหาพระรัตนตรัย 

	 	 การเข้าไปหาพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เป็นกุศลย่อมได้รับผลบุญ	 แต่การเข้าไปหา	

พระรัตนตรัยด้วยจิตที่เป็นอกุศลย่อมได้รับผลเป็นบาป	 ดังเช่นมารได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าด้วยจิต	

ที่เป็นอกุศลหลายครั้ง	 เช่น	ในครั้งเสด็จออกผนวชก็ไปห้ามว่า	จักรรัตนะจะเกิดขึ้นแก่พระองค์ภายใน	

๗	 วัน	 พระองค์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ	 พระองค์จะเสด็จออกผนวชเพื่ออะไร	 และในครั้งที่ได้

ตรัสรู้แล้ว	 ก็ได้ทูลขอให้พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน	แต่พระพุทธองค์ทรงห้ามปรามมารนั้น	

ดังความในมหาปรินิพพานสูตรว่า		

	 	 “มารผู้มีบาป	บริษัท	๔	คือ	ภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก	อุบาสิกา	ผู้เป็นสาวกและสาวิกา

ของเรา	จักเป็นผู้ฉลาด	ได้รับแนะนำดี	แกล้วกล้า	เป็นพหูสูต	ทรงธรรม	ปฏิบัติธรรม	สมควรแก่ธรรม	

เป็นผู้ปฏิบัติชอบ	 ประพฤติตามธรรม	 เรียนกับอาจารย์ของตนสำเร็จแล้ว	 จักบอก	 แสดง	 บัญญัติ		

แต่งตั้ง	 เปิดเผย	จำแนก	กระทำให้ตื้นให้เข้าใจง่าย	แสดงธรรม	มีปาฏิหาริย์	 ข่มขี่ปรัปปวาทที่เกิดขึ้น	

ให้เรียบร้อยโดยสหธรรม	 ยังไม่ได้เพียงใด	 เราจะไม่ปรินิพพานเพียงนั้น	 มารผู้มีบาป	 พรหมจรรย์	 คือ

พระพทุธศาสนานีข้องเรา	 จกัยงัไมบ่รบิรูณ	์ กวา้งขวาง	 แพรห่ลาย	 เปน็ทีรู่เ้ขา้ใจโดยทัว่กนั	 เปน็ปกึแผน่

จนถึงพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้ว	ยังไม่ได้เพียงใด	เราจะไม่ปรินิพพานเพียงนั้น”	

		 	 ต่อจากนั้นพระยามารก็ติดตามรังควานทั้งพระศาสดาและพระสาวกมาตลอดเวลา	

แม้แต่พระมหาโมคคัลลาน	 เถระก็ถูกรังควานด้วย	 ครั้งหนึ่ง	 พระเถระได้กล่าวกับมารว่า	 ไฟไม่ได้ติด	

เพื่อจะเผาไหม้คนโง่	 คนโง่ต่างหากที่ เข้าไปหาไฟที่กำลังลุกโชน	 เขาเข้าไปหาไฟให้เผาไหม้	

ตัวเขาเอง	ดกูอ่นมารผูม้บีาป	ไฉนทา่นจงึเขา้ไปหาพระตถาคต	เหมอืนคนโงเ่ขา้ไปหาไฟเลา่	คนโงเ่ขา้ไปหา

พระตถาคต	แทนที่จะได้บุญกลับได้บาป	ซ้ำยังสำคัญผิดว่า	ไม่เห็นจะเป็นบาปอะไร”	



สรณะ 

 สรณะ	แปลว่า	ที่พึ่งที่ระลึก	มีความหมายดังนี้		

	 ๑.	 สรณะ	 หมายถึง	 “เป็นเครื่องเบียดเบียน	 กำจัด	 นำออก	 ย่ำยี”	 ซึ่งโทษ	 คือ	 ภัย		

ความกลัว	 ความสะดุ้ง	 ความทุกข์	 ทุคติ	 และกิเลส	 เมื่อมีพระรัตนตรัยสถิตอยู่ในใจแล้ว	 ความกลัว	

ความสะดุ้ง	ความไม่สบายใจ	ทุคติ	และกิเลส	ก็จะถูกกำจัดหรือถูกทำลายหมดสิ้นไป		

	 ๒.	 สรณะ	หมายถึง	“เป็นที่อาศัยไป”	ปกติใจของมนุษย์นั้นมีสิ่งที่เกิดกับใจ	อาศัยอยู่ได้

เพียงอย่างเดียว	 ถ้ากิเลสอยู่ในใจ	 พระรัตนตรัยก็ไม่อยู่	 ถ้าพระรัตนตรัยอยู่ในใจ	 กิเลสก็ไม่อยู่		

เพราะพระรัตนตรัยกับกิเลสหรือความชั่วนั้น	 เหมือนความสว่างกับความมืด	 เมื่อมีความสว่างก็ไม่มี

ความมืด	 ผู้ที่มีพระรัตนตรัยสถิตอยู่ในใจ	 จะไปไหนก็มีพระรัตนตรัยไปด้วย	พระรัตนตรัยจึงได้ชื่อว่า	

“เป็นที่อาศัยไป”	

	 ๓.	 สรณะ	 หมายถึง	 “เป็นที่ระลึก”	 เมื่อใจมีพระรัตนตรัยแล้ว	 ใจก็ระลึกคิดถึงแต่	

พระรัตนตรัย	 ในขณะใดที่ใจระลึกคิดถึงพระรัตนตรัย	 ปีติปราโมทย์ก็เกิดขึ้น	 ความกลัว	 ความสะดุ้ง	

ความทุกข์	ทุคติ	และกิเลส	ก็จะหายไป	พระรัตนตรัยจึงได้ชื่อว่า	“เป็นที่ระลึก”		
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	 ๔.	 สรณะ	 หมายถึง	 “เป็นที่พึ่งและกำจัดภัยได้จริง”	 เมื่อมีพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึก	

กช็ือ่วา่มทีีพ่ึง่	 ทกุขภ์ยัตา่ง	ๆ	กห็มดไปดว้ยอำนาจพระรตันตรยันัน้	 จงึไดช้ือ่วา่	 “เปน็ทีพ่ึง่และกำจดัภยั

ได้จริง”	

	 พระพุทธเจ้า	 ชื่อว่า	 สรณะ	 เพราะเป็นผู้กำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลาย	 ด้วยการนำออกจาก

สิ่งที่เป็นโทษภัยซึ่งไม่เป็นประโยชน์	แล้วนำไปให้ถึงสิ่งที่เป็นคุณซึ่งเป็นประโยชน์	

	 พระธรรม	 ชื่อว่า	 สรณะ	 เพราะทรงไว้หรือรักษาผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว		

หรืออบายภูมิทั้ง	 ๔	 คือ	 นรก	 เปรต	 อสุรกาย	 และสัตว์เดียรัจฉาน	 ทำให้ผู้ปฏิบัติตามได้รับความสุข	

บรรลุถึงแดนอันเกษม	กล่าวคือพระนิพพาน		

	 พระสงฆ์	 ชื่อว่า	 สรณะ	 เพราะเป็นเนื้อนาบุญของโลก	 ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า	

หมายความว่า	 พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าอริยสงฆ์นั้น	 เป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ดีที่สุด	

การได้ถวายทานแก่พระอริยสงฆ์นั้น	ย่อมมีผลมาก	มีอานิสงส์มาก		



ไตรสรณคมน์ 

 ไตรสรณคมน	์แปลวา่	การถงึพระรตันตรยัวา่เปน็ทีพ่ึง่	ทีร่ะลกึ	แยกออกเปน็	๓	ศพัท	์คอื	

 ไตร	แปลว่า	สาม	

 สรณะ	แปลว่า	ที่พึ่งที่ระลึก		

 คมน์	แปลว่า	การถึงหรือความเข้าถึง		

	 การยอมรับนับถือพระรัตนตรัย	 ความมีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้ว	 ขอถึงหรือ

ปฏิญาณตนว่า	 จะขอน้อมนำพระรัตนตรัยเท่านั้นมาเป็นที่พึ่งที่ระลึก	 เพื่อยึดถือเป็นแบบอย่าง	

ในการดำเนินชีวิต	เรียกว่า	ไตรสรณคมน์	

	 การถึงไตรสรณคมน์หรือการเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้น	มีวิธีการเข้าถึงดังนี้	

 ๑. วิธีสมาทาน	 คือ	 เจตนาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าว่าจะยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็น	

ทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ	โดยการสมาทานขอยอมรบันบัถอืพระรตันะ	จำนวน	๒	รตันะกม็	ี๓	รตันะกม็	ีดงัตวัอยา่ง

ดังนี้	

	 	 ผู้ยอมรับนับถือพระรัตนะเพียง	 ๒	 รัตนะ	 คือ	 พาณิชสองพี่น้อง	 นามว่า	 ตปุสสะ	

และภัลลิกะ	ได้เปล่งวาจาขอถึง	๒	รัตนะ	คือ	พระพุทธเจ้าและพระธรรม	ว่าเป็นสรณะดังนี้		

	 	 “เอเต	 มยํ	 ภนฺเต	 ภควนฺตํ	 สรณํ	 คจฺฉาม	 ธมฺมญฺจ	 อุปาสเก	 โน	 ภควา	 ธาเรตุ	

อชฺชตคฺเค	ปาณุเปเต	สรณํ	คเต”	แปลว่า	“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ข้าพระองค์ทั้งสองนี้	ขอถึงพระผู้มี

พระภาคเจ้า	 และพระธรรม	 ว่าเป็นสรณะ	 ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า	 จงทรงจำข้าพระองค์ทั้งสอง		

ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะด้วยชีวิต	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”	
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  ผูย้อมรบันบัถอืพระรตันะครบ	๓	รตันะ	เปน็คนแรก	คอื	เศรษฐผีูเ้ปน็บดิาของพระยสเถระ

ที่ได้เปล่งวาจาถึง	 พระรัตนตรัย	 คือ	 พระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 และพระสงฆ์	 ว่าเป็นสรณะ	 ซึ่งวิธี

สมาทานหรือเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยนี้	 ได้ใช้มาถึงปัจจุบัน	 เรียกว่า	 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ		

มีคำกล่าวแสดงตนดังนี้		

	 	 “เอเต	มยํ	ภนฺเต	สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ	ตํ	ภควนฺตํ	สรณํ	คจฺฉาม	ธมฺมญฺจ	ภิกฺขุสงฺฆญฺจ		

พุทฺธมามกาติ	 โน	 สงฺโฆ	 ธาเรตุ”	 แปลว่า	 “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ	 ข้าพเจ้าทั้งหลาย	 ขอถึงซึ่ง	

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	 แม้ปรินิพพานนานแล้ว	 พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์	 ว่าเป็น	

ที่พึ่งที่ระลึก	 ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า	 เป็นพุทธมามกะ	 ผู้ยอมรับนับถือพระรัตนตรัย	

เป็นที่พึ่ง	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”		

 ๒. วิธีมอบตนเป็นสาวก	 คือ	 การมอบตนเองเป็นพุทธสาวก	 เช่น	 พระมหากัสสปเถระ	

ครัง้ยงัเปน็ปปิผลมิาณพ	ออกบวชอทุศิพระอรหนัตท์ัง้หลายทีม่อียูใ่นโลก	ไดไ้ปพบพระสมัมาสมัพทุธเจา้

ประทบันัง่สมาธอิยูท่ีโ่คนตน้พหปุตุตนโิครธ	 ในระหวา่งทางจากเมอืงราชคฤหไ์ปเมอืงนาลนัทา	 เขา้ใจวา่

เป็นพระอรหันต์	จึงน้อมกายเข้าไปเฝ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่ง	แล้วเปล่งวาจามอบตนเป็นสาวกว่า		

	 	 “สตฺถา	 เม	 ภนฺเต	 ภควา	 สาวโกหมสฺมิ”	 แปลว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 พระผู้มี	

พระภาคเจ้า	เป็นศาสดาของข้าพระองค์	ข้าพระองค์เป็นสาวก”	

 ๓. วิธีนอบน้อมเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า	 คือ	 การแสดงความเคารพ	 น้อมใจเลื่อมใส

ศรัทธา	 เช่น	 พรหมายุพราหมณ์	 ในพรหมมายุสูตร	 มัชฌิมนิกาย	 กล่าวว่า	 พรหมายุพราหมณ์		

เป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่	 เชี่ยวชาญไตรเวท	 รู้จักศาสตร์ว่าด้วยคดีโลก	 คือ	 เรื่องราวทางโลก	 และมหา	

ปุริสลักษณะ	 คือ	 วิธีดูลักษณะของมหาบุรุษ	 ได้ยินกิตติศัพท์ว่า	 พระพุทธเจ้าทรงมีมหาปุริสลักษณะ

ครบ	๓๒	ประการ	 จงึสง่อตุตรมาณพผูเ้ปน็ศษิยเ์อกไปพสิจูนค์วามจรงิ	 อตุตรมาณพรบัคำของอาจารย์

แล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า	 ได้เห็นพระมหาปุริสลักษณะ	 ๓๒	 ประการ	 และพระอิริยาบถทั้งปวง	

ของพระพทุธเจา้แลว้	 จงึกลบัไปแจง้ใหอ้าจารยท์ราบ	 ครัน้อตุตรมาณพพรรณนาพระมหาปรุสิลกัษณะ

ของพระพุทธเจ้าจบลง	 พรหมายุพราหมณ์เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า	 จึงได้ลุกขึ้นยืน	

ห่มผ้าเฉวียงบ่า	ผินหน้าไปทางทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่	ประนมมือเปล่งวาจาว่า	

	 	 “นโม	 ตสฺส	 ภควโต,	 อรหโต,	 สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.	 นโม	 ตสฺส	 ภควโต,	 อรหโต,		

สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.	 นโม	 ตสฺส	 ภควโต,	 อรหโต,	 สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.”	 แปลว่า	 “ข้าพเจ้า	 ขอนอบน้อม	

แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	พระองค์นั้น”

 ๔. วิธีมอบตน	 คือ	 การมอบกายถวายชีวิตเพื่อทำความดี	 เช่น	 พระโยคีผู้มีศรัทธา	

ขวนขวายในการเจริญกรรมฐาน	 ก่อนแต่จะสมาทานกรรมฐาน	 ต้องกล่าวคำมอบตนต่อพระผู้มี	

พระภาคเจา้วา่		

  “อมิาห	ํภนเฺต	ภควา	อตตฺภาว	ํตมุหฺาก	ํปรจิจฺชาม”ิ	แปลวา่	“ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาคเจา้	

ผู้เจริญ	 ข้าพระองค์	 ขอมอบกายถวายชีวิตนี้แก่พระพุทธองค์”	 ซึ่งวิธีมอบตนเช่นนี้	 ปัจจุบันนิยมใช้	

ในการเข้าปฏิบัติพระกรรมฐาน		
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 ๕. วิธีปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบริษัท	 คือ	 การประพฤติปฏิบัติด้วยปฏิบัติบูชา	 หมายถึง

การบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์	 เพื่อกำจัดกิเลสและบรรลุ

มรรคผลนิพพาน	ปฏิบัติบูชานี้จัดเป็นวิธีถึงสรณคมน์ขั้นสูงสุด	



ไตรสรณคมน์ขาด 

	 ไตรสรณคมน์ขาด	 หมายถึง	 การขาดจากพระรัตนตรัย	 บุคคลจะได้ชื่อว่าขาดจาก	

พระรัตนตรัยหรือพระรัตนตรัยขาดจากบุคคลนั้น	มีเหตุ	๓	ประการ	คือ		

 ๑. ตาย	บคุคลทีต่ายแลว้ถอืวา่ไตรสรณคมนข์าด	 เปน็การขาดจากพระรตันตรยัทีไ่มม่โีทษ

ไม่เป็นเหตุให้ไปสู่อบาย	

 ๒. ทำรา้ยพระศาสดา บคุคลผูท้ำรา้ยพระศาสดาถอืวา่ไตรสรณคมนข์าด	เปน็อนนัตรยิกรรม

เป็นเหตุให้ไปสู่อบาย	 เหมือนพระเทวทัตทำร้ายพระศาสดาด้วยการสั่งนายขมังธนูไปลอบปลง

พระชนม์	 กลิ้งศิลาหวังจะให้ทับ	 ปล่อยช้างนาฬาคีรีหวังจะให้ไปทำร้าย	 จัดเป็นการขาดสรณคมน์ที่มี

โทษมาก	เพราะเป็นเหตุทำให้พระเทวทัตไปตกนรกอเวจี	

 ๓. นับถือศาสดาอื่น	 บุคคลที่หันไปนับถือศาสดาอื่นหรือนับถือศาสนาอื่นแล้ว	 ถือว่า	

ไตรสรณคมน์ขาด	เพราะไปนับถือศาสดาอื่น	เนื่องจากการถึงไตรสรณคมน์นั้น	เป็นการยอมรับนับถือ

พระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน	 เมื่อหันไปนับถือศาสดาอื่นหรือศาสนาอื่น	 ก็เท่ากับปฏิเสธ

ศาสดาหรือศาสนาของตน	

	 ไตรสรณคมน์ขาด	จะเกิดขึ้นได้เฉพาะในปุถุชนเท่านั้น	ส่วนพระอริยบุคคล	ไตรสรณคมน์

จะไม่ขาด	 เพราะพระอริยบุคคลเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย	 ดังเรื่องนายสุปปพุทธกุฏฐิ		

ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย	ดังนี้		

	 วันหนึ่ง	 พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทในพระวิหารเวฬุวัน	 นายสุปปพุทธะ	

ซึง่เปน็โรคเรือ้น	 ยากจนเขญ็ใจ	 ไดไ้ปฟงัธรรม	นัง่อยูข่า้งทา้ยของบรษิทัสี	่ เขาไดบ้รรลเุปน็พระโสดาบนั

ประสงค์จะกราบทูลการบรรลุธรรมให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบ	 แต่ไม่มีโอกาส	 “เพราะบริษัท	

มีจำนวนหนาแน่นมาก	 จึงกลับไปที่อยู่ของตน	 ครั้นบริษัทกลับไปหมดแล้ว	 เขาจึงได้มาเฝ้า

พระพทุธเจา้อกีครัง้	 ทา้วสกักะเทวราชทราบเชน่นัน้	 ตอ้งการจะทดลองศรทัธาของเขา	 จงึไดเ้สดจ็ลงมา

ตรสักบัเขาวา่	 “สปุปพทุธะ	ทา่นเปน็คนขดัสน	ทา่นจงกลา่วคำวา่	 แพะ	พระพทุธเจา้ไมใ่ชพ่ระพทุธเจา้

ที่แท้จริง	 พระธรรมไม่ใช่พระธรรมที่แท้จริง	 พระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ที่แท้จริง	 พอกันทีกับพระพุทธเจ้า	

พระธรรม	และพระสงฆ์	เมื่อท่านกล่าวอย่างนี้	เราจะให้ทรัพย์มากมายนับประมาณไม่ได้แก่ท่าน”	

 นายสปุปพทุธะ	 ถามวา่	 “ทา่นเปน็ใคร”	ทา้วสกักะ	ตอบวา่	 “เราเปน็ทา้วสกักะจอมเทพ”

นายสุปปพุทธะกล่าวว่า	 “ท่านท้าวสักกะผู้ไม่มีหิริ	 ตามที่ท่านพูดว่า	 ข้าพเจ้าเป็นคนขัดสนยากจน		

แตข่า้พเจา้ไมไ่ดข้ดัสนจนธรรม	ไมไ่ดจ้นความสขุเลย	ทา่นไมส่มควรจะพดูเชน่นีก้บัขา้พเจา้	คนมอีรยิทรพัย์

สามารถมีความสุขได้ในสภาพที่คนอื่นเขารู้สึกเป็นทุกข์”	 ท้าวสักกะเมื่อไม่อาจจะให้นายสุปปพุทธะ	
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พดูอยา่งนัน้ได	้ จงึเสดจ็จากไปแลว้เขา้เฝา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้	 กราบทลูถอ้ยคำทีโ่ตต้อบกนั

ให้พระพุทธเจ้าทรงทราบ	พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า	 “ท้าวสักกะ	 บุคคลเช่นกับพระองค์เป็นจำนวนร้อย

หรือจำนวนพันก็ไม่สามารถจะให้สุปปพุทธะพูดคำว่า	 พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้า	 พระธรรมไม่ใช่

พระธรรม	พระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์”	

	 เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บรรลุสัจจะ	เป็นพระอริยบุคคลแล้ว	จะไม่ยอมละทิ้งพระรัตนตรัย	

เพราะเหตุแห่งทรัพย์	อวัยวะ	และแม้แต่ชีวิตอย่างแน่นอน	เป็นผู้มีศรัทธาไม่คลอนแคลน	ไม่หวั่นไหว

ในพระรัตนตรัย	



ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง 

	 ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง	 หมายถึง	 การประพฤติที่ไม่เหมาะสมต่อพระรัตนตรัย		

ด้วยความไม่รู้	 ด้วยความรู้แบบผิด	 ๆ	 ด้วยความสงสัย	 และด้วยความไม่เอื้อเฟื้อในพระรัตนตรัย		

แม้ไตรสรณคมน์ไม่ขาด	แต่ก็เป็นเหตุทำให้ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง	ดังนี้	

 ความไมรู่ ้คอื	 การไมศ่กึษาเลา่เรยีนพระธรรมวนิยัใหรู้แ้จง้เหน็จรงิ	 การปฏบิตัแิบบคดิเอง

และการนำไปสอนคนอื่น	โดยไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย		

 ความรู้แบบผิด ๆ	คือ	การเรียนพระปริยัติธรรม	แต่ไม่ยึดตามหลักพระไตรปิฎก	ตีความ

เอาตามความพอใจของตนแล้วนำไปสอนผู้อื่น	

 ความสงสัย	 คือ	 ความสงสัยในเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	 เช่น	 สงสัยว่า	

พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือไม่	 พระธรรมให้ผลจริงหรือไม่	 พระสงฆ์ปฏิบัติชอบจริงหรือไม่	 ทำบุญ

ทำบาปแล้วมีผลจริงไม่	ชาติหน้า	นรก	สวรรค์มีจริงหรือไม่	เป็นต้น	

 ความไม่เอื้อเฟื้อ	 คือ	 การไม่เคารพหรือการไม่ให้ความสำคัญต่อพระรัตนตรัย	 ไม่เคารพ

พระพุทธเจ้า	 เช่น	 ติเตียนพระพุทธเจ้า	 ตัดเศียรพระพุทธรูป	 ลักขโมยพระพุทธรูป	 เหยียบย่ำทำลาย

พระพุทธรูป	 เป็นต้น	 ไม่เคารพพระธรรม	 เช่น	 คัดค้านหลักธรรมคำสอน	 เหยียบย่ำทำลายหนังสือ	

หรือสิ่งอื่นใดที่จารึกพระธรรม	 และไม่เคารพพระสงฆ์	 เช่น	 ด่าว่าพระสงฆ์	 ยุยงให้พระสงฆ์แตกกัน		

ไม่ทำบุญกับพระสงฆ์	และขัดขวางผู้อื่นไม่ให้ทำบุญกับพระสงฆ์	เป็นต้น	



ประโยคของการล่วงละเมิดสิกขาบท 

	 การล่วงละเมิดสิกขาบท	มีประโยค	๒	ประการ	คือ		

 ๑. สาหัตถิกประโยค	 คือ	 การล่วงละเมิดโดยการกระทำด้วยตนเอง	 เป็นไปในสิกขาบท	

ทั้ง	๘	ข้อ	

 ๒. อาณัตติกประโยค คือ	 การล่วงละเมิดโดยการสั่งหรือใช้ให้คนอื่นกระทำ	 เป็นไป	

ในสิกขาบทข้อที่	๑	และข้อที่	๒	เท่านั้น	
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โทษของการล่วงละเมิดสิกขาบท 

	 การล่วงละเมิดสิกขาบท	มีโทษ	๒	ประเภท	คือ		

 ๑. โลกวชัชะ	คอื	โทษทางโลก	ขอ้เสยีหายทีช่าวโลกตเิตยีน	เปน็ไปในสกิขาบทขอ้ที	่๑-๕

ใครล่วงละเมิดคงเป็นโทษแก่ผู้นั้น	 เพราะถ้าใคร	 ๆ	 จะรักษาหรือไม่รักษาก็ตาม	 เมื่อล่วงละเมิดแล้ว		

คงเป็นโทษแก่ผู้นั้น	

 ๒. ปณัณตัตกิวชัชะ	คอื	โทษตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตั	ิเปน็ไปในสกิขาบทขอ้ที	่๖-๘	

ถ้าผู้มีจิตดื้อกระด้างฝ่าฝืนล่วงจึงเป็นโทษ	ถ้าไม่แกล้งล่วงละเมิด	ก็ไม่มีโทษ	



เวรของการล่วงละเมิดสิกขาบท 

	 การล่วงละเมิดสิกขาบทมีทั้งเป็นเวรและไม่เป็นเวรดังนี้		

 ๑. การล่วงละเมิดสิกขาบทที่เป็นเวร	 ได้แก่	 การล่วงละเมิดสิกขาบทข้อที่	 ๑-๕	 เพราะ	

ผู้ล่วงละเมิดเกี่ยวข้องกับผู้อื่น		

 ๒. การล่วงละเมิดสิกขาบทที่ไม่เป็นเวร	 ได้แก่	 การล่วงละเมิดสิกขาบทที่	 ๖-๘	 เพราะ	

ผู้ล่วงละเมิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้อื่น	เป็นการล่วงละเมิดเฉพาะตัว	



อุโบสถสูตร 

	 สมัยหนึ่ง	 พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่	 ณ	 ปราสาทของมิคารมารดา	 ในบุพพาราม		

ใกล้พระนครสาวัตถี...ดูกรนางวิสาขา	พระอริยสาวกนั้น	ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า		

 “พระอรหนัตท์ัง้หลาย	 ละการฆา่สตัว	์ เวน้ขาดจากการฆา่สตัว	์ วางทณัฑะ	 วางศาตราแลว้

มคีวามละอาย	มคีวามเอน็ด	ูมคีวามกรณุา	หวงัประโยชนแ์กส่รรพสตัวต์ลอดชวีติ	แมเ้รากไ็ดล้ะการฆา่สตัว์

เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์	 วางทัณฑะ	 วางศาตราแล้ว	 มีความละอาย	 มีความเอ็นดู	 มีความกรุณา		

หวังประโยชน์แก่สรรพสัตว์	 ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้	 แม้ด้วยองค์อันนี้	 เราก็ชื่อว่าได้	

ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย	ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าอยู่จำแล้ว		

	 พระอรหันต์ทั้งหลาย	 ละการลักทรัพย์	 เว้นขาดจากการลักทรัพย์	 รับแต่ของที่เขาให้	

ตอ้งการแตข่องทีเ่ขาให	้ไมป่ระพฤตตินเปน็คนขโมย	เปน็ผูส้ะอาดตลอดชวีติ	แมเ้รากไ็ดล้ะการลกัทรพัย์

เว้นขาดจากการลักทรัพย์	 รับแต่ของที่เขาให้	 ต้องการแต่ของที่เขาให้	 ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมย	

เป็นผู้สะอาดตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้	 แม้ด้วยองค์อันนี้	 เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์	

ทั้งหลาย	ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าอยู่จำแล้ว	

	 พระอรหันต์ทั้งหลาย	 ละกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์	 ประพฤติพรหมจรรย์	

ประพฤติห่างไกลจากกาม	 เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นเรื่องของชาวบ้านตลอดชีวิต	 แม้เราก็ได้ละกรรม

อันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์	 ประพฤติพรหมจรรย์	 ประพฤติห่างไกลจากกาม	 เว้นขาดจากเมถุน	

อันเป็นเรื่องของชาวบ้านตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้	 แม้ด้วยองค์อันนี้	 เราก็ชื่อว่าได้ทำ	

ตามพระอรหันต์ทั้งหลาย	ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าอยู่จำแล้ว		
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	 พระอรหันต์ทั้งหลาย	ละการพูดเท็จ	 เว้นขาดจากการพูดเท็จ	พูดแต่คำจริง	ดำรงคำสัตย์	

พดูเปน็หลกัฐานควรเชือ่ได	้ ไมพ่ดูลวงโลกตลอดชวีติ	 แมเ้รากไ็ดล้ะการพดูเทจ็	 เวน้ขาดจากการพดูเทจ็

พดูแตค่ำจรงิ	 ดำรงคำสตัย	์ พดูเปน็หลกัฐานควรเชือ่ได	้ ไมพ่ดูลวงโลกตลอดคนืหนึง่กบัวนัหนึง่นีใ้นวนันี้

แม้ด้วยองค์อันนี้	เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย	ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าอยู่จำแล้ว		

	 พระอรหันต์ทั้งหลาย	 ละการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท	

เวน้ขาดจากการดืม่นำ้เมาคอืสรุาและเมรยัอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ความประมาทตลอดชวีติ	 แมเ้รากไ็ดล้ะการ

ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท	 เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย

อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้	 แม้ด้วยองค์อันนี้	 เราก็ชื่อว่า	

ได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย	ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าอยู่จำแล้ว	

 พระอรหนัตท์ัง้หลาย	บรโิภคหนเดยีว	 เวน้การบรโิภคในราตร	ีงดจากการบรโิภคในเวลาวกิาล

ตลอดชวีติ	แมเ้รากบ็รโิภคหนเดยีว	เวน้การบรโิภคในราตร	ีงดจากการบรโิภคในเวลาวกิาลตลอดคนืหนึง่

กับวันหนึ่งนี้ในวันที่	 แม้ด้วยองค์อันนี้	 เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย	 ทั้งอุโบสถจักเป็น	

อันเราเข้าอยู่จำแล้ว		

	 พระอรหันต์ทั้งหลาย	 เว้นขาดจากฟ้อนรำขับร้อง	 การประโคมดนตรี	 และการดูการเล่น

อนัเปน็ขา้ศกึแกก่ศุล	 เวน้จากการทดัทรงประดบัและตกแตง่กายดว้ยดอกไม	้ของหอม	และเครือ่งทาผวิ

ตลอดชีวิต	 แม้เราก็เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องการประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นข้าศึก	

แก่กุศล	 เว้นจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้	 ของหอม	 และเครื่องทาผิว	 ตลอดคืน

หนึง่กบัวนัหนึง่นีใ้นวนันี	้ แมด้ว้ยองคอ์นันี	้ เรากช็ือ่วา่ไดท้ำตามพระอรหนัตท์ัง้หลาย	ทัง้อโุบสถกจ็กัเปน็

อันเราเข้าอยู่จำแล้ว		

	 พระอรหันต์ทั้งหลาย	ไม่นั่งและนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่	เว้นขาดที่นั่งที่นอนสูงใหญ่	

ใช้ที่นอนต่ำ	 บนเตียงบ้าง	 บนเครื่องลาดด้วยหญ้าบ้างตลอดชีวิต	 แม้เรา	 ก็ไม่นั่งและนอนบนที่นั่ง

ที่นอนอันสูงใหญ	่ เว้นขาดที่นั่งที่นอนสูงใหญ	่ ใช้ที่นอนต่ำ	 บนเตียงบ้าง	 บนเครื่องลาดด้วยหญ้าบ้าง

ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้	 แม้ด้วยองค์อันนี้	 เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย		

ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าอยู่จำแล้ว	ดูกรนางวิสาขา	อริยอุโบสถเป็นเช่นนี้แล	อริยอุโบสถอันบุคคล

เข้าจำแล้วอย่างนี้แล	ย่อมมีผลมาก	มีอานิสงส์มาก	มีความรุ่งเรืองมาก”
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 
ธรรมศึกษาชั้นโท สาระการเรียนรู้วิชาวินัย 

เรื่อง	อานิสงส์ของอุโบสถศีล	 	 	 	 	 	เวลา.........................ชั่วโมง	

..............................................................................................................................................................	

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 
	 มาตรฐาน	ธศ	๓	 รู้	เข้าใจ	และปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนา	

๒. ผลการเรียนรู้ 
	 รู้และเข้าใจอานิสงส์ของอุโบสถศีล	

๓. สาระสำคัญ 
	 อุโบสถศีล	 หมายถึง	 ศีลที่รักษาในวันอุโบสถ	 เพื่อเป็นการเตรียมสภาพทั่วไปของชีวิต		

ให้พร้อมสำหรับความเจริญงอกงามของคุณธรรมที่สูงขึ้นไป	คือ	สมาธิและปัญญา	

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
	 นักเรียนอธิบายอานิสงส์ของอุโบสถศีลได้	

๕. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา  
	 ๑.	 ประโยคของการล่วงละเมิดสิกขาบท	

	 ๒.	 โทษของการล่วงละเมิดสิกขาบท	

	 ๓.	 เวรของการล่วงละเมิดสิกขาบท	

	 ๔.	 อุโบสถสูตร	

	 ๕.	 อานิสงส์ของอุโบสถศีล	

	 	 ๕.๑	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๑	

	 	 ๕.๒	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๒	

	 	 ๕.๓	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๓	

	 	 ๕.๔	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๔	

	 	 ๕.๕	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๕	

	 	 ๕.๖	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๖	

	 	 ๕.๗	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๗	

	 	 ๕.๘	 อุโบสถศีลสิกขาบทที่	๘	
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๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนเรียน ๕ นาที 

 ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง 

	 ๑.	 ครแูละนกัเรยีนสนทนาเกีย่วกบัศลี	๕	คอือะไร	มอีะไรบา้ง	นกัเรยีนผดิศลีขอ้ใดมากทีส่ดุ	

	 ๒.	 ครูซักถามนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้	

	 	 -	 ใครเคยเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมตามที่หน่วยงานต่าง	ๆ	จัด		

	 	 -	 นักเรียนทราบไหมว่า	อุโบสถศีลมีกี่ข้อ	ต่างจากศีล	๕		ศีล	๘	อย่างไรบ้าง	

	 ๓.	 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่	 ๓	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสำคัญ	

เกี่ยวกับประโยค	โทษ	เวรของการล่วงละเมิดสิกขาบทและอุโบสถสูตร	เพื่อนำไปตอบคำถามต่อไป	

 ขั้นฝึก 

	 ๔.	 แบ่งนักเรียนออกเป็น	 ๘	 กลุ่ม	 คละความสามารถ	 (เก่ง	 ปานกลาง	 อ่อน)	 จับสลาก

เลือกหัวข้ออุโบสถศีลสิกขาข้อ	๑	ถึงข้อ	๘		

	 ๕.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาพระวินัยตามที่ได้รับในใบความรู้ที่	 ๓	 และตอบคำถาม	

ลงใน	ใบกิจกรรมที่	๔	

	 ๖.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมการเสนอผลงาน	

 ขั้นประยุกต์ 

	 ๗.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานตามหัวข้อพระวินัย		

	 ๘.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ	 ตรวจคำตอบและชื่นชมกลุ่มที่สามารถ	

ตอบคำถามได้มากที่สุด	

	 ๙.	 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน	๕๐	ข้อ	ส่งให้ครูตรวจ	

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ที่ ภาระงาน ชิ้นงาน 

๑	 ตอบคำถามเกี่ยวกับอุโบสถศีลสิกขาบท	 ใบกิจกรรมที่	๔	

๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
	 ๑.	 หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นโท	

	 ๒.	 ใบความรู้ที่	๓	

	 ๓.	 ใบกิจกรรมที่	๔	



��
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๙. การวัดผลและประเมินผล 

ข้อที่ 
ระดับคะแนน 

๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 

๑-๑๐	 ตอบคำถามถูกต้อง	

ตรงประเด็น	

ตอบคำถามได้ถูกต้อง	

ตรงประเด็นเป็นส่วนใหญ่	

ตอบคำถามได้ถูกต้อง	

ตรงประเด็นน้อย	

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

นักเรียนอธิบาย	

อานสิงสข์องอโุบสถศลีได	้

-	สังเกต	

-	ตรวจผลงาน	

-	แบบสังเกต

พฤติกรรม	

การปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม	

-	แบบประเมิน

ผลงาน	

ผ่าน	=	ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ		

๖๐	ขึ้นไป	

ไม่ผ่าน	=	ได้คะแนนต่ำกว่า	

ร้อยละ	๖๐	

เกณฑ์การตัดสิน 

แบบประเมินผลงาน 

ใบกิจกรรมที่ ๓ 


เกณฑ์ ร้อยละ คะแนน 

ผ่าน	 ๖๐	ขึ้นไป	 ๒๗-๔๕	

ไม่ผ่าน	 ต่ำกว่า	๖๐	 ๐-๒๖	

หมายเหต	ุ เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

ที่ รายการ 
ระดับคะแนน 

๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 

๑	 ความร่วมมือในการ	

ทำกิจกรรม	

ให้ความร่วมมือ	

ในการทำกิจกรรม

ทุกกิจกรรม	

ให้ความร่วมมือ	

ในการทำกิจกรรม

บางกิจกรรม	

ให้ความร่วมมือ	

ในการทำกจิกรรมบา้ง	

๒	 การแสดง/การรับฟัง

ความคิดเห็น	

แสดงความคิดเห็น

และรบัฟงัความคดิเหน็

ของคนส่วนมาก	

เป็นสำคัญ	

แสดงความคิดเห็น

และรบัฟงัความคดิเหน็

ของคนอืน่บา้ง	

แสดงความคิดเห็น

และรบัฟงัความคดิเหน็

ของคนอื่นน้อย	

๓	 การตั้งใจ/การแก้ไข

ปัญหาในการทำงาน	

มีความตั้งใจ	

และร่วมแก้ไข	

ปัญหาในการ	

ทำงานกลุ่มดีมาก	

มีความตั้งใจ	

และร่วมแก้ไข

ปัญหาในการ	

ทำงานกลุ่มดี	

มีความตั้งใจ	

และร่วมแก้ไข

ปัญหาในการ	

ทำงานกลุ่มบ้าง	

๔	 ความถูกต้องของเนื้อหา	 สรปุเนือ้หาไดถ้กูตอ้ง

ตรงประเด็น	

และครบถ้วน	

สรปุเนือ้หาไดถ้กูตอ้ง

ตรงประเด็น	

สรปุเนือ้หาไดถ้กูตอ้ง

ตรงประเด็นบ้าง	

๕	 วิธีการนำเสนอผลงาน	 นำเสนอผลงาน	

ได้อย่างถูกต้อง	

ตามขั้นตอน	

น่าสนใจ	และเนื้อหา

ครบถ้วน	

นำเสนอผลงาน	

ได้อย่างถูกต้อง	

ตามขั้นตอน	

น่าสนใจ	แต่ขาด

เนื้อหาบางส่วน	

นำเสนอผลงาน	

ตามขั้นตอนได้บ้าง	

เกณฑ์ ร้อยละ คะแนน 

ผ่าน	 ๖๐	ขึ้นไป	 ๙-๑๕	

ไม่ผ่าน	 ต่ำกว่า	๖๐	 ๐-๘	

หมายเหต	ุ เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	

เกณฑ์การตัดสิน 
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ใบกิจกรรมที่ ๔ 
เรื่อง อุโบสถศีลสิกขาบท 

ชื่อกลุ่ม..................................	

๑.	ชื่อ.......................................................................................ชั้น................เลขที่................................	

๒.	ชื่อ.......................................................................................ชั้น................เลขที่................................	

๓.	ชื่อ.......................................................................................ชั้น................เลขที่................................	

๔.	ชื่อ.......................................................................................ชั้น................เลขที่................................	

จงตอบคำถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน) 
	 ๑.	 คำว่า	“อพรหมจรรย์”	ในอุโบสถศีลข้อ	๓	หมายถึงอะไร	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…	

	 ๒.	อุโบสถศีลข้อ	๗	กำหนดให้ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นในเรื่องใด	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……	

	 ๓.	อุโบสถศีลข้อใดสอนให้เห็นความสำคัญในชีวิตตนเองและคนอื่น	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………		

	 ๔.	 อุโบสถศีลข้อ	๘	มีความเกี่ยวข้องกับอิริยาบถใด	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๕.	 การรักษาอุโบสถศีลข้อ	๕	มุ่งถึงประโยชน์ในเรื่องใด	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๖.	อุโบสถศีลข้อ	๖	ที่กล่าวว่าเวลาเที่ยงแล้วถึงก่อนอรุณขึ้น	เรียกว่าอะไร	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	 ๗.	ผู้รักษาอุโบสถศีลต้องรับประทานอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
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	 ๘.	การถืออุโบสถศีลข้อ	๘	บัญญัติไว้เพื่อจุดประสงค์ใด	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 ๙.	 เพราะเหตุใดผู้รักษาอุโบสถศีลทายากันยุงจึงไม่ถือว่าละเมิดศีล	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 ๑๐.	 คำว่า	“ไม่ลวงโลก”	มีความหมายสอดคล้องกับอุโบสถเรื่องใด	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๔ 


เรื่อง อุโบสถศีลสิกขาบท 



	 ๑.	 คำว่า	“อพรหมจรรย์”	ในอุโบสถศีลข้อ	๓	หมายถึงอะไร	

  ตอบ	การล่วงประเวณี	

	 ๒.	 อุโบสถศีลข้อ	๗	กำหนดให้ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นในเรื่องใด	

  ตอบ	การแต่งตัว	

	 ๓.	 อุโบสถศีลข้อใดสอนให้เห็นความสำคัญในชีวิตตนเองและคนอื่น	

  ตอบ	ข้อ	๑	

	 ๔.	 อุโบสถศีลข้อ	๘	มีความเกี่ยวข้องกับอิริยาบถใด	

  ตอบ นั่ง	นอน	

	 ๕.	 การรักษาอุโบสถศีลข้อ	๕	มุ่งถึงประโยชน์ในเรื่องใด	

  ตอบ	ความไม่ประมาท	

	 ๖.	 อุโบสถศีลข้อ	๖	ที่กล่าวว่าเวลาเที่ยงแล้วถึงก่อนอรุณขึ้น	เรียกว่าอะไร	

  ตอบ	วิกาล	

	 ๗.	 ผู้รักษาอุโบสถศีลต้องรับประทานอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด	

  ตอบ	เที่ยง	

	 ๘.	 การถืออุโบสถศีลข้อ	๘	บัญญัติไว้เพื่อจุดประสงค์ใด	

  ตอบ	นั่งและนอนในที่เหมาะสม	

	 ๙.	 เพราะเหตุใดผู้รักษาอุโบสถศีลทายากันยุงจึงไม่ถือว่าละเมิดศีล	

  ตอบ เพราะป้องกันตัว	

	 ๑๐.	 คำว่า	“ไม่ลวงโลก”	มีความหมายสอดคล้องกับอุโบสถเรื่องใด	

  ตอบ	เว้นจากการพูดเท็จ	
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ใบความรู้ที่ ๓ 

อานิสงส์ของอุโบสถศีล 




อุโบสถศีลสิกขาบทที่ ๑ 
ปาณาติปาตา เวรมณี 

เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 

 ๑. ความมุ่งหมาย  

	 	 พระพุทธองค์ทรงบัญญัติศีลข้อนี้ไว้	 เพื่อมุ่งให้มนุษย์อบรมจิตของตนให้คลาย	

ความเหี้ยมโหด	มีเมตตากรุณาต่อกันและเผื่อแผ่แก่สัตว์ทั้งปวง		

 ๒. เหตุผล  

	 	 ชีวิตเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่สัตว์มีอยู่	 และเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ทุกรูปทุกนาม

หวงแหนที่สุด	 ดังนั้น	 การกระทำผิดต่อสัตว์	 ไม่มีสิ่งใดร้ายแรงยิ่งกว่าการทำลายชีวิตของเขา		

เพราะเท่ากับเป็นการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่	 การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	 เท่ากับเป็นการ	

ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง	 ท่านจึงเรียกศีลข้อนี้ว่า	 มหาทาน	 หมายถึง	 การให้อันยิ่งใหญ่	 การประพฤติ	

เป็นคนโหดร้ายละเมิดศีลข้อนี้	 ย่อมเป็นการทำลายมนุษยธรรมในตัวเราเองด้วย	 เป็นการทำลาย	

ความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติของเราด้วย	

 ๓. ข้อห้าม 

  สกิขาบทนี	้ หา้มการฆา่โดยตรง	แตผู่ร้กัษาอโุบสถศลีพงึเวน้จากพฤตกิรรมทีโ่หดรา้ยดว้ย	

เช่น	 การทำร้ายร่างกาย	 การทรกรรม	ซึ่งเป็นกิริยาเบื้องต้นที่นำไปสู่การฆ่าชีวิตสัตว์	 ความหมายของ

ข้อห้าม	๓	ประการ	ดังนี้		

  การฆ่า	 กิริยาที่ฆ่า	 หมายถึง	 การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป	 คือ	 การฆ่าให้ตาย		

คำว่า	 สัตว์	 หมายถึง	 มนุษย์	 ทั้งที่อยู่ ในครรภ์และนอกครรภ์	 และสัตว์เดียรัจฉานทุกชนิด		

การฆ่านี้	รวมไปถึงการฆ่าตัวเองด้วย	ซึ่งถือว่าเป็นบาปกรรมมาก		

  การทำร้ายร่างกาย	 หมายถึง	 การทำให้ร่างกายเสียรูป	 เสียความงาม	 เจ็บปวด		

หรือพิการ	ด้วยวิธีการต่าง	ๆ	เช่น	ยิง	ฟัน	ทุบ	ตี	เป็นต้น	ด้วยเจตนามุ่งร้าย	แต่ไม่ถึงตาย	

  การทรกรรม	 หมายถึง	 การทำให้สัตว์ได้รับความลำบาก	 โดยขาดความเมตตาปรานี	

เช่น	

	 	 ๑.	 การใช้งานเกินกำลังไม่ให้ได้รับการพักผ่อน	หรือไม่เลี้ยงดูตามควร	

	 	 ๒.	 การกักขังให้อยู่ในที่คับแคบไม่อาจเปลี่ยนอิริยาบถได้	หรือกักขังไว้ในที่อันตราย	

	 	 ๓.	 การนำสัตว์ไปโดยวิธีอันทรมาน	 เช่น	 ลากหรือหิ้วเป็ด	 ไก่	 สุกร	 เอาหัวลงและ	

เอาเท้าชี้ขึ้น	ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง	
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	 	 ๔.	 การทรมานสัตว์ด้วยความสนุกสนาน	 เช่น	 ใช้ประทัดผูกหางสุนัขแล้วจุดไฟ		

เพื่อให้สุนัขตกใจและวิ่งสุดชีวิต	การใช้ก้อนหินก้อนดินขว้างปาสัตว์เพื่อความสนุกของตน	เป็นต้น	

	 	 ๕.	 การยั่วสัตว์ให้ทำร้ายกัน	 เพราะเห็นแก่ความสนุกสนาน	 เช่น	 กัดปลา	 ชนไก่	

เป็นต้น		

	 	 การทำร้ายร่างกายก็ดี	 การทรกรรมก็ดี	 จัดเป็นอนุโลมปาณาติบาต	 ห้ามไว้ด้วย	

สิกขาบทนี้	

 ๔. หลักวินิจฉัย  

	 	 การล่วงละเมิดสิกขาบทที่	๑	ที่ทำให้ศีลขาด	ประกอบด้วยองค์	๕	คือ	

	 	 ๔.๑	 ปาโณ		 	 สัตว์มีชีวิต	

	 	 ๔.๒	 ปาณสญฺญิตา		 รู้ว่าสัตว์มีชีวิต	

	 	 ๔.๓	 วธกจิตฺตํ		 	 จิตคิดจะฆ่า	

	 	 ๔.๔	 อุปกฺกโม		 	 พยายามฆ่า	

	 	 ๔.๕	 เตน	มรณํ		 	 สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น	

 ๕. โทษของการล่วงละเมิด  

	 	 ในอรรถกถาได้วางหลักวินิจฉัยการฆ่าว่ามีโทษมากหรือน้อยไว้	๔	ประการ	คือ	

  ๑. คุณ	 ฆ่าสัตว์มีคุณมากก็มีโทษมาก	 ฆ่าสัตว์มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณก็มีโทษน้อย		

เช่น	ฆ่าพระอรหันต์มีโทษมากกว่าฆ่าปุถุชน	ฆ่าสัตว์ช่วยงานมีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์ดุร้าย	เป็นต้น		

	 	 	 การฆ่าบิดามารดา	 การฆ่าพระอรหันต์	 มีบาปหนัก	 เป็นอนันตริยกรรม		

ห้ามสวรรค์	ห้ามนิพพาน	

	 	 	 การฆ่าคนที่มีคุณ	 เช่น	 พระอริยบุคคลที่ต่ำกว่าพระอรหันต์	 หรือกัลยาณชน		

ผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรม	 หรือคนที่ประกอบคุณงามความดีต่อสังคมก็มีบาปมาก	 แต่น้อยกว่าการทำ

อนันตริยกรรม		

	 	 	 การฆ่าคนทั่วไปก็มีบาปเช่นเดียวกัน	แต่น้อยกว่าการฆ่าคนที่มีคุณ	

	 	 	 แม้การฆ่าคนที่ไร้ศีลธรรมและเป็นภัยแก่คนอื่น	 ก็จัดว่าเป็นบาป	 แต่น้อยกว่า	

การฆ่าคนทั่วไป	กล่าวโดยสรุปแล้วการฆ่าคนล้วนเป็นบาปทั้งสิ้น		

  ๒. ขนาดกาย	 สำหรับสัตว์จำพวกเดียรัจฉานที่ไม่มีคุณเหมือนกัน	 ฆ่าสัตว์ใหญ่	

มีโทษมาก	 ฆ่าสัตว์เล็กก็มีโทษน้อย	 เพราะการฆ่าสัตว์ที่มีขนาดร่างกายใหญ่ต้องใช้ความพยายาม	

ในการฆ่ามากขึ้น		

  ๓. ความพยายาม	 มีความพยายามฆ่ามากก็มีโทษมาก	 มีความพยายามฆ่าน้อย	

ก็มีโทษน้อย	 การฆ่าด้วยวิธีการที่ทรมาน	 คือ	 ทำให้ตายอย่างลำบาก	 หวาดเสียว	 ให้เกิดความช้ำใจ		

หรอืฆา่ดว้ยวธิพีสิดารยอ่มมบีาปมาก	แมก้ารฆา่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลย	ี เชน่	 การใชร้ะเบดิ	 อาวธุชวีะเคมี

ที่เกิดความสูญเสียมากย่อมมีบาปมาก		
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  ๔. กิเลสหรือเจตนา	 มีกิเลสหรือเจตนาแรงก็มีโทษมาก	 มีกิเลสหรือเจตนาอ่อน	

ก็มีโทษน้อย	 เช่น	 ฆ่าด้วยโทสะหรือจงใจเกลียดชังมีโทษมากกว่าฆ่าด้วยป้องกันตัว	 เป็นต้น	 การฆ่า

ดว้ยความอำมหติโหดเหีย้มเครยีดแคน้พยาบาท	การฆา่ดว้ยความเปน็มจิฉาทฐิ	ิ การฆา่ดว้ยการเหน็แก	่

อามิสสินจ้างรางวัล	 การฆ่าโดยไม่มีเหตุผล	 หรือการฆ่าเพื่อความสนุกสนาน	 ย่อมมีบาปมากน้อย	

ลดหลั่นกันไป	 ในกรณีที่ไม่มีเจตนาก็ไม่บาป	 ดังเรื่องพระจักขุบาลเถระซึ่งมีจักษุบอดทั้งสองข้าง		

เดนิจงกรมเหยยีบแมลงเมา่ตายเปน็จำนวนมาก	แตไ่มม่เีจตนาทีจ่ะฆา่	พระพทุธเจา้ตรสัวา่	“ภกิษทุัง้หลาย

ขึ้นชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุฆ่าสัตว์ให้ตาย	ของพระขีณาสพทั้งหลาย	คือบุคคลผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว	มิได้มี”				

	 	 	 การห้ามฆ่าสัตว์นี้	 ทางพระพุทธศาสนายังรวมถึงการห้ามฆ่าตัวเองด้วย		

เพราะการฆ่าตัวเองนั้นเป็นปาณาติบาต	 เพราะครบองค์ประกอบของปาณาติบาตทั้ง	 ๕	 ข้อ		

เช่นเดียวกัน	นอกจากนั้น	ผู้รักษาอุโบสถศีลสิกขาบทที่	๑	ย่อมได้รับกรรมวิบาก	๕	อย่าง	คือ		

	 	 	 ๑.	 เกิดในนรก	

	 	 	 ๒.	 เกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน		

	 	 	 ๓.	 เกิดในกำเนิดเปรตวิสัย		

	 	 	 ๔.	 มีอวัยวะพิการ		

	 	 	 ๕.	 มีอายุสั้น		

 ๖. อานิสงส์  

	 	 ผู้รักษาอุโบสถศีลสิกขาบทที่	๑	ย่อมได้รับอานิสงส์	ดังนี้	

	 	 ๖.๑	 มีร่างกายสมส่วน	ไม่พิการ	

	 	 ๖.๒	 เป็นคนแกล้วกล้าว่องไว	มีกำลังมาก	

	 	 ๖.๓	 ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส	ไม่เศร้าหมอง	

	 	 ๖.๔	 เป็นคนอ่อนโยน	มีวาจาไพเราะ	เป็นเสน่ห์แก่คนทั้งหลาย	

	 	 ๖.๕	 ศัตรูทำร้ายไม่ได้	ไม่ถูกฆ่าตาย	

	 	 ๖.๖	 มีโรคภัยเบียดเบียนน้อย	

	 	 ๖.๗	 มีอายุยืน	



ตัวอย่างเรื่องที่เป็นโทษของการล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๑ 

เรื่อง ชน ๓ คน 

 กาถูกไฟไหม้ตายในอากาศ 

	 มีเรื่องเล่าว่า	 เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวัน	 ภิกษุหลายรูปจะมาเข้าเฝ้า	

พระศาสดา	 ได้ไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง	 ชาวบ้านรับบาตรของภิกษุเหล่านั้นแล้วนิมนต์ให้นั่ง	

ในโรงฉัน	ถวายข้าวยาคูและของขบเคี้ยวแล้ว	ขณะรอเวลาถวายภัตตาหาร	ได้พากันนั่งฟังธรรมอยู่	
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 ในขณะนัน้หญงิคนหนึง่กำลงัหงุขา้วและทำกบัขา้ว	 เปลวไฟลกุขึน้จากเตา	 ไหมท้ีช่ายคาบา้น

ไฟไหม้เสวียนหญ้าอันหนึ่งปลิวขึ้นจากชายคาบ้านลอยไปในอากาศ	 ในขณะนั้นอีกาตัวหนึ่งบินมา

บงัเอญิสอดคอเขา้ไปในเสวยีนหญา้นัน้พอด	ีถกูเกลยีวหญา้พนัคอแลว้ถกูไฟไหมต้กลงมาตายทีก่ลางบา้น

	 ภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุนั้นคิดว่า	 กรรมนี้หนัก	 พวกเราจักทูลถามกรรมของอีกานั้นกับ	

พระศาสดา	แล้วก็พากันเดินทางไปเฝ้าพระศาสดา	

 ภรรยานายเรือถูกถ่วงน้ำ  

	 ภิกษุอีกพวกหนึ่งโดยสารเรือเดินทางไปเข้าเฝ้าพระศาสดา	 เรือได้หยุดนิ่งกลางสมุทร	

พวกคนในเรือคิดว่า	 “ในเรือนี้คงมีคนกาลกรรณีอยู่”	 จึงใช้วิธีแจกสลากเพื่อหาคนกาลกรรณี	 ภรรยา

ของกัปตันเรือวัยกำลังรุ่นสาว	 รูปร่างสวยงามน่าดูน่าชม	 จับได้สลากที่แจกนั้นถึง	 ๓	 ครั้ง	 กัปตันเรือ	

ทั้ง	 ๆ	 ที่มีความรักภรรยาอย่างยิ่ง	 แต่เห็นแก่ชีวิตของคนทั้งหลายในเรือ	 จำต้องปฏิบัติตามความเห็น

ของคนส่วนใหญ่ในเรือ	คือให้โยนนางทิ้งลงในสมุทร	

 ภรรยาของกปัตนัเรอื	ขณะโดนจบัเพือ่โยนลงในสมทุรนัน้	 ไดร้อ้งเสยีงดงัดว้ยความกลวัตาย

กัปตันเรือได้ยินเสียงร้อง	จึงให้เอาของหนักผูกที่คอภรรยาแล้วให้โยนลงไปในสมุทร	

 พวกภกิษรุบัทราบเรือ่งเชน่นีแ้ลว้เกดิความสลดใจ	คดิวา่พวกเราจะทลูถามกรรมของหญงินัน้

กับพระศาสดา	แล้วจึงพากันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระศาสดา		

 ภิกษุ ๗ รูป อดอาหาร ๗ วันในถ้ำ  

	 ภิกษุ	 ๗	 รูปอีกพวกหนึ่งเดินทางจากชนบทปลายแดนไปเข้าเฝ้าพระศาสดา	 เวลาเย็น		

เดนิทางถงึวดัแหง่หนึง่แลว้ขอพกัคา้งคนื	 ไดท้ีพ่กัในถำ้แหง่หนึง่	ซึง่มเีตยีงอยู	่๗	 เตยีง	 เมือ่ภกิษเุหลา่นัน้

พักอยู่ในถ้ำนั้น	ตอนกลางคืนแผ่นหินเท่าเรือนหลังขนาดใหญ่กลิ้งลงจากภูเขามาปิดปากถ้ำนั้นไว้พอดี	

	 พวกภิกษุเจ้าของถิ่น	 ได้รวบรวมชาวบ้าน	๗	 หมู่บ้านใกล้เคียง	 ช่วยกันพยายามผลักหิน

ออกจากปากถ้ำ	แต่ก็ไม่สามารถทำให้แผ่นหินเขยื้อนจากที่ได้	

	 แม้พวกภิกษุผู้เข้าไปพักภายในถ้ำ	 ก็พยายามเหมือนกัน	 แต่ก็ไม่สามารถทำให้แผ่นหินนั้น

เขยื้อนได้	ต้องทนทุกข์อยู่ในถ้ำเป็นเวลาถึง	๗	วัน	ถูกความหิวกระหายครอบงำตลอด	๗	วัน	ได้เสวย

ทุกข์อันใหญ่แล้ว	 ในวันที่	 ๗	 แผ่นหินก็ได้กลับกลิ้งออกไปเอง	 พวกภิกษุออกจากถ้ำได้แล้ว	 คิดว่า		

พวกเราจะทูลถามบาปกรรมของพวกเรากับพระศาสดา	แล้วพากันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระศาสดา	

		 พระศาสดาตรัสพยากรณ์บุพกรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น	โดยลำดับดังนี้		

 บุรพกรรมของกา 

	 ในอดีตกาล	 ชาวนาผู้หนึ่งในกรุงพาราณสี	 ฝึกโคของตนอยู่	 แต่ไม่สามารถฝึกได้		

เพราะโคของเขาเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็นอนเสีย	 เมื่อเขาทุบตีให้ลุกขึ้นแล้ว	 เดินไปได้หน่อยหนึ่ง		

ก็กลับนอนเสียอีกเหมือนเดิม	 ชาวนานั้น	 แม้จะพยายามแล้วก็ไม่สามารถฝึกโคนั้นได้	 จึงโกรธโค		

ได้นำฟางมาสุมตัวโคและเอาฟางพันคอโคแล้วก็จุดไฟ	โคถูกไฟคลอกตายในที่นั้นเอง	

	 กรรมที่ชาวนาทำแล้วในครั้งนั้น	 เขาถูกเผาไหม้อยู่ในนรกสิ้นกาลนาน	 เพราะวิบากของ

กรรมนั้น	เขาได้มาเกิดเป็นกา	๗	ชาติ	และถูกไฟไหม้ตายในอากาศอย่างนี้เหมือนกันทั้ง	๗	ครั้ง		
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 บุพกรรมของภรรยากัปตันเรือ  
	 ในอดีตกาล	หญิงนั้นเป็นภรรยาของคฤหบดีคนหนึ่งในกรุงพาราณสี	ได้ทำหน้าที่ทุกอย่าง
มตีกันำ้	ซอ้มขา้ว	ปรงุอาหาร	 เปน็ตน้	ดว้ยตนเอง	สนุขัตวัหนึง่ตดิตามนางไปทกุที	่ ไมว่า่จะไปนา	ไปปา่
ไปหาฟนืหาผกั	หรอืไปทำอะไรกต็าม	กต็ดิตามนางไปเสมอ	จนคนเยาะเยย้วา่	นางเปน็นายพรานหญงิ
	 นางขวยเขินเพราะคำพูดของคนเหล่านั้น	 จึงเอาก้อนดินบ้าง	 ท่อนไม้บ้าง	 ขว้างสุนัข		
เพื่อไม่ให้ติดตามนางไป	แต่เจ้าสุนัขกลับไปแล้วก็ตามนางไปอีก	เนื่องจากในอดีตชาติ	สุนัขนั้นเคยเป็น
สามีของนางในอัตภาพที่	๓	คือชาติที่	๓	ที่ผ่านมา	เหตุนั้น	มันจึงไม่อาจตัดความรักต่อนางได้	
	 ความจริงในวัฏฏสงสารนี้	 ใคร	 ๆ	 ชื่อว่าไม่เคยเป็นภรรยาหรือเป็นสามีกัน	 ไม่มีโดยแท้		
ถึงกระนั้น	 ความรักมีประมาณยิ่งย่อมมีในผู้ที่เป็นญาติกันในอัตภาพไม่ไกล	 เพราะเหตุนั้น	 สุนัขนั้น	
จึงไม่อาจตัดรักนางได้	
	 นางโกรธสุนัขมาก	 เมื่อนำข้าวยาคูไปให้สามีที่นาแล้ว	นางไปที่ท่าน้ำแห่งหนึ่ง	นำภาชนะ
บรรจุทรายให้เต็ม	แล้วเรียกสุนัขมา	สุนัขดีใจจึงกระดิกหางเข้าไปหานาง	นางผูกภาชนะที่บรรจุทราย
ติดกับคอสุนัขแล้วผลักภาชนะให้กลิ้งลงไปในน้ำ	 สุนัขถูกภาชนะที่กลิ้งนั้นดึงตกลงไปในน้ำ		
ถึงแก่ความตาย	
	 เพราะวิบากของกรรมนั้น	 นางไหม้อยู่ในนรกสิ้นกาลนาน	 ด้วยวิบากกรรมที่เหลือ	 จึงถูก
เขาจับถ่วงน้ำถึงแก่ความตายมาแล้ว	๑๐๐	ชาติ	
 บุพกรรมของภิกษุ ๗ รูป 
	 ในอดีตกาล	 เด็กเลี้ยงโค	 ๗	 คน	 เป็นชาวกรุงพาราณสี	 เที่ยวเลี้ยงโคอยู่คราวละ	 ๗	 วัน		
ณ	 สถานที่ใกล้ป่าดงแห่งหนึ่ง	 วันหนึ่ง	 เลี้ยงโคแล้ว	 กลับมาพบเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่ง	 จึงพากันไล่ติดตาม	
เหี้ยได้หนีเข้าไปในจอมปลวกแห่งหนึ่ง	 ซึ่งมีช่องอยู่	 ๗	 ช่อง	 พวกเด็กปรึกษากันว่า	 วันนี้	 พวกเรา	
จับเหี้ยไม่ได้	 พรุ่งนี้ค่อยมาจับ	 จึงต่างคนต่างก็ถือเอากิ่งไม้หักคนละกำ	 ๆ	 ทั้ง	 ๗	 คนก็พากัน	
ปิดช่องทั้ง	 ๗	 ช่อง	 แล้วต้อนโคกลับบ้าน	 ในวันรุ่งขึ้น	 เด็กเหล่านั้นลืมคิดถึงเรื่องเหี้ย	 ต้อนโคไปเลี้ยง	
ในสถานที่อื่น		
	 ครั้นในวันที่	 ๗	พาโคกลับมาที่เดิม	 เห็นจอมปลวกนั้นก็กลับได้สติ	 คิดกันว่า	 “เหี้ยตัวนั้น
เป็นอย่างไรหนอ”	จึงเปิดช่องที่ตนปิดไว้	เหี้ยอดอาหารมาหลายวันหมดอาลัยในชีวิต	เหลือแต่กระดูก
และหนัง	 ตัวสั่นคลานออกมา	 เด็กเหล่านั้นเห็นแล้วเกิดความเอ็นดูพูดกันว่า	 “พวกเราอย่าฆ่ามันเลย	
มันอดอาหารมาตั้ง	๗	วันแล้ว”	จึงลูบหลังเหี้ยนั้นแล้วปล่อยไป	
 เดก็เหลา่นัน้ไมต่อ้งถกูเผาไหมใ้นนรก	เพราะไมไ่ดฆ้า่เหีย้	แตไ่ดร้บักรรม	ตอ้งอดขา้วรว่มกนั
ตลอด	๗	วัน	จำนวน	๑๔	ชาติ	ซึ่งเป็นผลแห่งกรรมที่ทำในครั้งนั้น	


ตัวอย่างเรื่องที่เป็นอานิสงส์ของการรักษาสิกขาบทที่ ๑  
เรื่อง มหาธรรมบาลชาดก 

 ในอดตีกาล	 เมือ่พระเจา้พรหมทตัครองราชสมบตั	ิอยูใ่นพระนครพาราณส	ี ไดม้บีา้นหลงัหนึง่
ชื่อว่าธรรมบาลคาม	 ในแคว้นกาสี	 สาเหตุที่ได้ชื่อธรรมบาลคาม	 เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของตระกูล
ธรรมบาลพราหมณ์	 และเพราะเหตุที่รักษาธรรม	 คนในตระกูล	 รวมทั้งทาสและกรรมกรก็ให้ทาน	
รักษาศีล	รักษาอุโบสถ		
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 พระโพธสิตัวเ์กดิในตระกลูนัน้ไดช้ือ่วา่	 ธรรมบาลกมุาร	 เมือ่เจรญิวยัแลว้	บดิาไดส้ง่ไปเรยีน

ศิลปะ	ณ	 เมืองตักกศิลา	 ในสำนักของอาจารย์ทิศาปาโมกข์	 ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้ามาณพจำนวน	

๕๐๐	 คน	 ครั้งนั้นลูกคนโตของอาจารย์เสียชีวิต	 ทั้งอาจารย์	 ลูกศิษย์	 และญาติต่างร้องไห้คร่ำครวญ	

ทำฌาปนกิจศพลูก	ธรรมบาลกุมารคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ร้องไห้	ไม่คร่ำครวญ	เมื่อมาณพ	๕๐๐	คนนั้น	

มาจากป่าช้าแล้ว	ได้พากันไปนั่งรำพรรณอยู่ในสำนักอาจารย์ว่า	น่าเสียดาย	มาณพหนุ่มผู้มีมารยาทดี

เช่นนี้	 ต้องพลัดพรากจากบิดามารดา	 เสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่ม	 ธรรมบาลกุมารกล่าวว่า	 เหตุไรเล่า	

จึงได้ตายกันเสียตั้งแต่ยังหนุ่ม	 เวลาหนุ่มยังไม่สมควรตายมิใช่หรือ	 มาณพเหล่านั้นกล่าวกะธรรมบาล

กุมารว่า	ท่านไม่รู้จักความตายของสัตว์เหล่านี้ดอกหรือ		

	 ธรรมบาลกุมารกล่าวว่า	 เรารู้	 แต่เท่าที่รู้มาไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่ม	 ตายกันเมื่อแก่แล้ว

เท่านั้น		

		 มาณพทั้งหลายกล่าวว่า	สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง	มีแล้วกลับไม่มี	มิใช่หรือ	

	 ธรรมบาลกุมารกล่าวว่า	 จริง	 สังขารไม่เที่ยง	 แต่สัตว์ทั้งหลาย	 ไม่ตายตั้งแต่ยังหนุ่ม		

ตายกันเมื่อแก่แล้ว	จึงจะถึงซึ่งความไม่เที่ยง	

	 มาณพทั้งหลาย	ถามว่า	ในบ้านของท่านไม่มีใครตายหรือ	

	 ธรรมบาลกุมาร	ตอบว่า	ที่ตายตั้งแต่ยังหนุ่มไม่มี	มีแต่ตายกันตอนเมื่อแก่แล้วทั้งนั้น	

	 มาณพทั้งหลาย	ถามว่า	ข้อนี้เป็นประเพณีแห่งตระกูลของท่านหรือ	

	 ธรรมบาลกุมาร	ตอบว่า	ใช่	เป็นประเพณีแห่งตระกูลของเรา	

	 มาณพทั้งหลายได้ฟังถ้อยคำของธรรมบาลกุมารดังนั้นแล้ว	 จึงพากันไปบอกอาจารย์	

อาจารย์เรียกธรรมบาลกุมารมาถามและได้ทราบดังนั้นแล้วคิดว่า	กุมารนี้พูดอัศจรรย์เหลือเกิน	เราจัก

ไปบ้านบิดาของกุมารนี้แล้วถามดู	 ถ้าเป็นจริง	 เราจักบำเพ็ญธรรมเช่นนั้นบ้าง	 อาจารย์นั้น	 ครั้นทำ

ฌาปนกิจศพบุตรเสร็จแล้ว	 ล่วงมาได้	 ๗-๘	 วัน	 ได้เรียกธรรมบาลกุมารมาสั่งว่า	 แน่ะพ่อ	 เราจัก	

ออกเดินทางไป	 เจ้าจงบอกศิลปะแก่มาณพเหล่านี้	 จนกว่าเราจะกลับมา	 เมื่อสั่งการเช่นนั้นแล้วก็เก็บ

กระดูกแพะตัวหนึ่งมาล้างเอาใส่กระสอบ	 ให้คนรับใช้คนหนึ่งถือตามไป	 ออกจากเมืองตักกศิลาไปสู่

บ้านธรรมบาล	ไปหยุดยืนอยู่ที่ประตูบ้าน	

		 พวกข้าทาสบ้านธรรมบาลเห็นเข้าต่างก็รับร่มรับรองเท้าของอาจารย์	 และรับกระสอบ

จากมือของคนรับใช้	เมื่ออาจารย์กล่าวว่า	พวกท่านจงไปบอกบิดาของกุมารว่า	อาจารย์ของธรรมบาล

กุมารบุตรของท่านมายืนอยู่ที่ประตู	 พวกทาสรับคำไปบอกบิดาของธรรมบาล	 บิดาธรรมบาลรีบไป

เชื้อเชิญขึ้นบนบ้านให้นั่งบนบัลลังก์	ปรนนิบัติทุกอย่างมีล้างเท้าให้เป็นต้น	อาจารย์บริโภคอาหารแล้ว		

เวลานั่งสนทนากันอยู่ตามสบาย	 จึงแสร้งกล่าวว่า	 ท่านพราหมณ์	 ธรรมบาลกุมารบุตรของท่าน		

เป็นคนมีสติปัญญา	 เรียนจบไตรเพทและศิลปะ	 ๑๘	 ประการแล้ว	 แต่ได้เสียชีวิตเสียแล้วด้วยโรค	

อย่างหนึ่ง	สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง	ท่านอย่าเศร้าโศกไปเลย	
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	 พราหมณ์ตบมือหัวเราะดังลั่น	 เมื่ออาจารย์ถามว่า	 ท่านพราหมณ์	 ท่านหัวเราะอะไร		

ก็ตอบว่า	ลูกฉันยังไม่ตาย	ที่ตายนั้นคงเป็นคนอื่น	อาจารย์กล่าวว่า	ท่านพราหมณ์	ท่านได้เห็นกระดูก

บุตรของท่านแล้ว	 จงเชื่อเถิดแล้วนำกระดูกออกกล่าวว่า	 นี่กระดูกลูกของท่าน	 พราหมณ์กล่าวว่า		

นี้จักเป็นกระดูกแพะหรือกระดูกสุนัข	แต่ลูกฉันยังไม่ตาย	 เพราะในตระกูลของเรา	๗	ชั่วโคตรมาแล้ว	

ไม่มีใครเคยตายตั้งแต่ยังหนุ่มเลย	 ท่านพูดปด	 ขณะนั้น	 คนทั้งหมดได้ตบมือหัวเราะกันยกใหญ่	

อาจารย์เห็นความอัศจรรย์นั้น	 แล้วมีความยินดี	 เมื่อจะถามว่า	 ท่านพราหมณ์	 ในประเพณีตระกูล	

ของท่านที่คนหนุ่ม	ๆ	ไม่ตาย	ต้องมีสาเหตุที่เป็นเหตุผล	เพราะเหตุไร	คนหนุ่ม	ๆ	จึงไม่ตาย		

		 พราหมณ์ได้พรรณนาคุณานุภาพที่เป็นเหตุให้คนหนุ่มในตระกูลนั้นไม่ตาย	 จึงกล่าวคาถา

ความว่า	 พวกเราประพฤติธรรม	 ไม่กล่าวมุสา	 งดเว้นธรรมชั่ว	 งดเว้นกรรมอันไม่ประเสริฐทั้งหมด	

เพราะเหตนุัน้แหละ	คนหนุม่	ๆ	ของพวกเราจงึไมต่าย	พวกเราฟงัธรรมของอสตับรุษุและของสตับรุษุแลว้

เราไม่ชอบใจธรรมของอสัตบุรุษเลย	 ละอสัตบุรุษเสีย	 ไม่ละสัตบุรุษ	 เพราะเหตุนั้นแหละ	 คนหนุ่ม	 ๆ	

ของพวกเราจึงไม่ตาย	 ก่อนที่เริ่มจะให้ทาน	 พวกเราเป็นผู้ตั้งใจดี	 แม้กำลังให้ทาน	 ก็มีใจผ่องแผ้ว		

ครั้นให้ทานแล้วก็ไม่เดือดร้อนในภายหลัง	 เพราะเหตุนั้นแหละ	 คนหนุ่ม	 ๆ	 ของพวกเราจึงไม่ตาย		

พวกเราเลี้ยงดูสมณพราหมณ์	 คนเดินทาง	 วณิพก	 ยาจก	 และคนขัดสนทั้งหลาย	 ให้อิ่มหนำสำราญ

ด้วยข้าวน้ำ	 เพราะเหตุนั้นแหละ	 คนหนุ่ม	 ๆ	 ของพวกเราจึงไม่ตาย	 พวกเราไม่นอกใจภรรยา		

ถงึภรรยากไ็มน่อกใจพวกเรา	พวกเราประพฤตพิรหมจรรย	์นอกจากภรรยาของตน	 เพราะเหตนุัน้แหละ

คนหนุ่ม	ๆ	ของพวกเราจึงไม่ตาย	พวกเราทั้งหมดงดเว้นจากการฆ่าสัตว์	งดเว้นสิ่งของที่เขาไม่ให้ทุกที่

ในโลกนี้	ไม่ดื่มของเมา	ไม่กล่าวปด	เพราะเหตุนั้นแหละ	คนหนุ่ม	ๆ	ของพวกเราจึงไม่ตาย	บุตรที่เกิด

ในภรรยาผู้มีศีลดีเหล่านั้น	 เป็นผู้ฉลาด	 มีปัญญา	 เป็นพหูสูต	 เรียนจบไตรเพท	 เพราะเหตุนั้นแหละ		

คนหนุม่	ๆ	ของพวกเราจงึไมต่าย	มารดาบดิา	พีน่อ้งหญงิชาย	บตุร	ภรรยา	และเราทกุคนประพฤตธิรรม

มุ่งประโยชน์ในโลกหน้า	 เพราะเหตุนั้นแหละ	 คนหนุ่ม	 ๆ	 ของพวกเราจึงไม่ตาย	 ทาส	 ทาสี	 คนที่มา

อาศัยเพื่อเลี้ยงชีวิต	 คนรับใช้	 คนงานทั้งหมด	 ล้วนแต่ประพฤติธรรม	 มุ่งประโยชน์ในโลกหน้า		

เพราะเหตุนั้นแหละ	คนหนุ่ม	ๆ	ของพวกเราจึงไม่ตาย	

 ในทีส่ดุ	พราหมณก์ไ็ดแ้สดงคณุของผูป้ระพฤตธิรรม	ดว้ยคาถาความวา่	ธรรมแลยอ่มรกัษา

ผูป้ระพฤตธิรรม	 ธรรมทีบ่คุคลประพฤตดิแีลว้	 ยอ่มนำสขุมาให	้ นีเ้ปน็อานสิงสใ์นธรรมทีป่ระพฤตดิแีลว้

ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ	 ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม	 เหมือนร่มใหญ่ในฤดูฝน	 ฉะนั้น	

ธรรมบาลบุตรของเราผู้มีธรรมคุ้มครองแล้ว	กระดูกที่ท่านนำเอามานี้	เป็นกระดูกสัตว์อื่น	บุตรของเรา

ยังมีความสุขดีอยู่	

		 อาจารย์ได้ฟังดังนั้นแล้ว	 จึงกล่าวว่าการมาของตนเป็นการมาที่ดี	 มีผล	 ไม่ไร้ผล		

แล้วมีความยินด	ี ขอขมาโทษกะบิดาธรรมบาล	 แล้วบอกความจริงว่า	 นี้เป็นกระดูกแพะ	 ตนนำมา	

เพือ่จะทดลอง	 บุตรของท่านสบายดี	 ท่านจงให้ธรรมที่ท่านรักษาแก่เราบ้าง	 พักอยู่ในที่นั้น	 ๒-๓	 วัน		

จึงกลับไปเมืองตักกศิลา	ให้ธรรมบาลกุมารศึกษาศิลปะทุกอย่าง	แล้วส่งกลับด้วยบริวารใหญ่	
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อุโบสถศีลสิกขาบทที่ ๒ 

อทินฺนาทานา เวรมณี 

เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ 

 ๑. ความมุ่งหมาย  

	 	 สิกขาบทนี้	 มีความมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนประกอบอาชีพแต่ในทางสุจริต	 เว้นจาก	

การประกอบอาชีพในทางทุจริต	อันจะเป็นเหตุเบียดเบียนและทำลายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น		

 ๒. เหตุผล  

	 	 มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักยภาพ	 มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 และมีภาระในการ

ประกอบอาชีพการงานเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัวให้มีความสุขตามอัตภาพ	 ย่อมมีความ

ภาคภูมิใจ	 ความรัก	 และหวงแหนทรัพย์สมบัติที่ตนเองพยายามหามาได้โดยชอบธรรม	 ไม่ต้องการ	

ให้ใครมาล่วงละเมิดในกรรมสิทธิ์ของตนเอง	 ในทางตรงกันข้าม	 ทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยทุจริต		

ย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลัง	 เป็นการทำลายศักยภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

ของตนเอง	 การลักขโมย	 ฉ้อโกง	 ลักลอบ	 เบียดบัง	 ช่วงชิงเอาทรัพย์ของคนอื่นที่แสวงหามาได้	

โดยชอบธรรม	นอกจากจะทำให้เจ้าของทรัพย์ได้รับความเดือดร้อน	มีชีวิตอยู่ได้ด้วยความยากลำบาก	

หรือไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้	แม้ตนเองก็จะได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำนั้น	และยังเป็นการ

ทำให้สูญเสียอริยทรัพย์ภายใน	 คือ	 ศีลธรรม	 ซึ่งเทียบค่ากันไม่ได้กับการที่ ได้ทรัพย์เขามา		

ทั้งสังคมมนุษย์ก็จะปราศจากสันติสุข	 เพราะไม่มีหลักประกันความปลอดภัยในทรัพย์สิน	 นับได้ว่า

เป็นการกระทำที่น่าละอาย	และบัณฑิตติเตียน	

  เพราะฉะนัน้	การเวน้จากการลกัทรพัย	์เลีย้งชพีในทางทีช่อบ	ประกอบอาชพีในทางสจุรติ

รู้จักทำมาหากิน	 ส่งเสริมพัฒนาตนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ	 จึงเป็น	

หลักประกันความปลอดภัยในทรัพย์สิน	และทำให้สังคมมนุษย์มีความสงบสุขร่มเย็น	

 ๓. ข้อห้าม  

	 	 สิกขาบทนี้	 ห้ามกระทำโจรกรรมโดยตรง	 แต่ผู้รักษาอุโบสถศีล	 พึงเว้นจากอนุโลม

โจรกรรม	และฉายาโจรกรรมด้วย	ความหมายของข้อห้าม	๓	ประการ	ดังนี้		

  โจรกรรม การกระทำอันเป็นโจรกรรม	มี	๑๔	อย่าง	คือ	

  ๑. ลัก	 ได้แก่	 ขโมยเอาทรัพย์เมื่อเจ้าของไม่เห็น	 คือ	 กิริยาที่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่น

ด้วยอาการเป็นโจร	 หมายถึง	 การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ยกให้	 ทั้งที่เป็นสวิญญาณกทรัพย์	

คือ	 ทรัพย์ที่มีวิญญาณ	 ทั้งที่เป็นอวิญญาณกทรัพย์	 คือ	 ทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณ	 และสิ่งของที่ไม่ใช่	

ของใคร	ๆ	โดยตรง	แตม่ผีูร้กัษาหวงแหน	เชน่	ของสงฆ	์ของสว่นรวมอนัเปน็สาธารณประโยชน	์เปน็ตน้	

  ๒. ฉก	 ได้แก่	 ชิงเอาทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของ	 คือ	 กิริยาที่ถือเอาสิ่งของในเวลา	

ที่เจ้าของเผลอ	หรือชิงเอาทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของ	
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  ๓. กรรโชก	 ได้แก่	 ทำให้เขากลัวแล้วให้ทรัพย์หรือยกให้ด้วยความหวาดกลัว	 คือ
กิริยาที่แสดงอำนาจให้เจ้าของตกใจกลัวแล้วยอมให้สิ่งของของตน	หรือใช้อาชญาเร่งรัดเอา	
  ๔. ปล้น ได้แก่	 การรวมหัวกันหลายคนใช้กำลังแย่งชิงเอาโดยไม่รู้ตัว	 คือกิริยา	
ที่ยกพวกไปถือเอาสิ่งของของคนอื่นด้วยการใช้อาวุธ		
  ๕. ตู่	 ได้แก่	 อ้างหลักฐานพยานเท็จ	 หักล้างกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น	 คือ	 กิริยาที่ร้องเอา
ของผู้อื่นซึ่งมิได้ตกอยู่ในมือตน	 คือมิได้ครอบครองดูแลอยู่	 หรืออ้างหลักฐานพยานเท็จ	 หักล้าง
กรรมสิทธิ์ของผู้อื่น	
  ๖. ฉ้อ	 ได้แก่	 โกง	 คือกิริยาที่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นอันตกอยู่ในมือตน	 คือตน	
ครอบครองดูแลอยู่	หรือโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่น	
  ๗. หลอก	ได้แก่	ปั้นเรื่องให้เขาเชื่อ	เพื่อจะให้เขามอบทรัพย์ให้แก่ตน	
  ๘. ลวง	ไดแ้ก	่ทำใหห้ลงผดิ	คอื	กริยิาทีถ่อืเอาสิง่ของของผูอ้ืน่	ดว้ยแสดงของอยา่งใด
อย่างหนึ่งเพื่อให้เขาเข้าใจผิด	 หรือใช้เล่ห์เอาทรัพย์ด้วยเครื่องมือลวงให้เขาเชื่อ	 เช่น	 การใช้ตราชั่ง	
ที่ไม่ได้มาตรฐาน	เป็นต้น		
  ๙. ปลอม	 ได้แก่	 ทำให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น	 เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือ	
สิ่งนั้น	คือ	กิริยาที่ทำของไม่แท้ให้เห็นว่าเป็นของแท้		
  ๑๐. ตระบัด	ได้แก่	ยืมหรือกู้เอาทรัพย์ของคนอื่นมาแล้วโกงเอาเสีย	
  ๑๑. เบียดบัง	ได้แก่	ยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว	คือ	กิริยากินเศษกินเลย	
  ๑๒. สับเปลี่ยน	 ได้แก่	 เปลี่ยนแทนที่กัน	 คือ	 กิริยาที่เอาสิ่งของของตนที่เลวกว่า	
เข้าไว้แทน	และถือเอาสิ่งของของผู้อื่นที่ดีกว่า	หรือแอบสลับเอาของผู้อื่นซึ่งมีค่ามากกว่า	
  ๑๓. ลักลอบ	 ได้แก่	ลอบกระทำการบางอย่าง	 เช่น	กิริยาที่เอาของซึ่งจะต้องเสียภาษี
ซ่อนเข้ามาโดยไม่เสียภาษี		
  ๑๔. ยักยอก	 ได้แก่	 เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต	
หรือทรัพย์ของตนซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยที่อยู่ในความดูแลรักษาของตน	 เบียดบังเอาทรัพย์
นั้นมาเป็นของตนโดยทุจริต	 ใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ถือเอาทรัพย์โดยไม่สุจริต	 หรือกิริยาที่ยักยอก	
เอาทรัพย์ของตนที่จะต้องถูกยึดไปไว้เสียที่อื่น	 หรือยักย้ายทรัพย์ของตนที่ได้มาโดยทุจริตไปใน
ลักษณะการฟอกเงิน	เป็นต้น		
   อนุโลมโจรกรรม 
	 	 การกระทำอันเป็นอนุโลมโจรกรรม	มี	๓	อย่าง	คือ	
  ๑. สมโจร	ได้แก่	กิริยาที่อุดหนุนโจรกรรม	เช่น	การรับซื้อของโจร		
  ๒. ปอกลอก	ได้แก่	ทำให้เขาหลงเชื่อแล้วล่อลวงเอาทรัพย์เขาไป	หรือกิริยาที่คบคน
ดว้ยอาการไมซ่ือ่สตัยม์ุง่หมายจะเอาแตท่รพัยส์มบตัขิองเขาถา่ยเดยีว	เมือ่เขาสิน้เนือ้ประดาตวักล็ะทิง้เขาเสยี
  ๓. รับสินบน	 ได้แก่	 รับสินจ้างเพื่อกระทำผิดหน้าที่	 คือ	 การถือเอาทรัพย์ที่เขาให้
เพื่อช่วยทำธุระให้ในทางที่ผิด	 การรับสินบนนี้	 หากผู้รับสินบนมีเจตนาร่วมกับผู้ให้ในการทำลาย

กรรมสิทธิ์ของผู้อื่น	ก็ถือว่าเป็นการทำโจรกรรมร่วมกันโดยตรง	ทำให้ศีลข้อนี้ขาด	
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  ฉายาโจรกรรม 
	 	 การกระทำอันเป็นฉายาโจรกรรม	มี	๒	อย่าง	คือ	
  ๑. ผลาญ	 ไดแ้ก	่ทำลายใหห้มดสิน้ไป	คอื	กริยิาทีท่ำความเสยีหายแกท่รพัยข์องผูอ้ืน่
โดยไม่ถือเอามาเป็นของตน	
  ๒. หยิบฉวย	 ได้แก่	 กิริยาที่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยความมักง่าย	 โดยมิได้บอกให้
เจ้าของรู้	คือ	การถือเอาด้วยวิสาสะเกินขอบเขต		
	 	 	 ทั้งนี้	 ฉายาโจรกรรมนั้น	 ถ้าผู้กระทำมีเจตนาในทางทำลายกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น
รวมอยู่ด้วย	ก็ถือว่าเป็นการทำโจรกรรมโดยตรง	ทำให้ศีลข้อนี้ขาด	
   เฉพาะอนโุลมโจรกรรมกบัฉายาโจรกรรมนัน้	ตอ้งพจิารณาถงึเจตนาของผูก้ระทำดว้ย
ถ้ามีเจตนากระทำให้เขาเสียกรรมสิทธิ์	ศีลก็ขาด	
 ๔. หลกัวนิจิฉยั  
  การลว่งละเมดิสกิขาบทที	่๒	ทีท่ำใหศ้ลีขาด	ประกอบดว้ยองค	์๕	คอื
	 	 ๔.๑	 ปรปริคฺคหิตํ	ของนั้นมีเจ้าของ	
	 	 ๔.๒	 ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา	รู้ว่าของนั้นมีเจ้าของ	
	 	 ๔.๓	 เถยฺยจิตฺตํ	จิตคิดจะลัก	
	 	 ๔.๔	 อุปกฺกโม	พยายามลัก	
	 	 ๔.๕	 เตน	หรณํ	ได้ของมาด้วยความพยายามนั้น	
 ๕. โทษของการล่วงละเมิด
	 	 การประพฤติอทินนาทาน	 ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย	
หรือลักทรัพย์	จะมีโทษมากหรือน้อย	ตามคุณค่าของสิ่งของ	คุณความดีของเจา้ของ	และความพยายาม
ในการลกัขโมย	นอกจากนัน้	ผูท้ีล่ว่งละเมดิยอ่มไดร้บักรรมวบิาก	๕	อยา่ง	คือ	
	 	 ๕.๑	 เกิดในนรก		
	 	 ๕.๒	 เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน		
	 	 ๕.๓	 เกิดในกำเนิดเปรตวิสัย		
	 	 ๕.๔	 เป็นผู้ยากจนเข็ญใจไร้ที่พึง		
	 	 ๕.๕	 ทรัพย์สินย่อมฉิบหาย	
 ๖. อานิสงส์  
  ผู้รักษาอุโบสถศีลสิกขาบทที่	๒	ย่อมได้รับอานิสงส์	ดังนี้		
	 	 ๖.๑	 มีทรัพย์สมบัติมาก	
	 	 ๖.๒	 แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้โดยง่าย	
	 	 ๖.๓	 โภคทรัพย์ที่หามาได้แล้วย่อมมั่นคงถาวร	
	 	 ๖.๔	 สมบัติไม่ฉิบหายเพราะโจรภัย	อัคคีภัย	และอุทกภัย	เป็นต้น	

	 	 ๖.๕	 ได้อริยทรัพย์

	 	 ๖.๖	 ไม่ได้ยินและไม่รู้จักคำว่า	“ไม่มี”	

	 	 ๖.๗	 อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข	เพราะไม่มีใครเบียดเบียน	
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ตัวอย่างเรื่องที่เป็นโทษของการล่วงละเมิด 

และอานิสงส์ของการรักษาสิกขาบทที่ ๒ 

เรื่อง เสรีววาณิชชาดก 

	 ในอดีตกาล	 ในกัปที่	 ๕	แต่ภัทรกัปนี้	 พระโพธิสัตว์ได้เป็นพ่อค้าเร่ชื่อว่า	 เสรีวะ	 ในแคว้น

เสรีวรัฐ	 เสรีววาณิชนั้น	 เมื่อไปค้าขายกับพ่อค้าเร่ผู้เป็นพาล	 เดินทางข้ามแม่น้ำชื่อว่า	 นีลพาหะ	 แล้ว

เขา้ไปยงัพระนครชือ่วา่	อรฏิฐปรุะ	ในพระนครนัน้	มตีระกลูเศรษฐเีกา่แกต่ระกลูหนึง่	แตล่กู	ญาตพิีน่อ้ง

และทรัพย์สินทั้งปวง	 ได้หมดสิ้นแล้ว	 เหลือแต่เด็กหญิงคนหนึ่งอยู่กับยาย	 ยายกับหลานมีอาชีพ

รับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีวิต	ก็ในเรือนนั้นมีถาดทองที่มหาเศรษฐีของยายกับหลานนั้นเคยใช้สอย	ถูกเก็บไว้

กับภาชนะอื่น	ๆ	เมื่อไม่ได้ใช้สอยมานาน	เขม่าก็จับ	ยายและหลานไม่รู้เลยว่าถาดนั้นเป็นถาดทอง	

	 สมัยนั้น	 วาณิชพาลคนนั้น	 เที่ยวร้องขายของว่า	 จงถือเอาเครื่องประดับ	 จงถือเอา	

เครื่องประดับ	 ได้ไปถึงประตูบ้านนั้น	 เด็กหญิงนั้นเห็นวาณิชนั้น	 จึงขอให้ยายซื้อเครื่องประดับ	

อย่างหนึ่งให้ตน	 ยายบอกว่าเราเป็นคนจน	 จักเอาอะไรไปซื้อ	 หลานจึงบอกว่าเรามีถาดใบนี้อยู่		

และถาดใบนีไ้มเ่ปน็ประโยชนแ์ลว้	 เอาถาดใบนีแ้ลกเครือ่งประดบัเถดิ	 ยายจงึใหเ้รยีกนายวาณชิพาลมา

ขอเอาถาดใบนั้นแลกเครื่องประดับอะไร	 ๆ	 ก็ได้ให้แก่หลานสาว	 นายวาณิชเอามือจับถาดแล้ว	

คิดว่าคงเป็นถาดทอง	 จึงพลิกถาดเอาเข็มขีดที่หลังถาด	 รู้ว่าเป็นทอง	 จึงคิดว่า	 เราจักไม่ให้อะไร	 ๆ		

แก่คนเหล่านี้	 จักนำเอาถาดนี้ไป	 จึงกล่าวขึ้นว่า	 ถาดใบนี้จะมีราคาอะไร	 ราคาของถาดใบนี้	

แม้กึ่งมาสกก็ยังไม่ถึงเลย	จึงโยนไปที่พื้นแล้วลุกขึ้นหลีกไป	

	 วาณิชโพธิสัตว์คิดว่า	 เราน่าจะไปถนนที่นายวาณิชคนนั้นออกไปแล้ว	จึงเข้าไปยังถนนนั้น

ร้องขายของ	 ได้ไปถึงประตูบ้านหลังนั้น	 เด็กหญิงก็กล่าวกะยายเหมือนอย่างนั้นอีก	 ลำดับนั้น		

ยายได้กล่าวกับหลานว่า	 นายวาณิชคนที่มาก่อนหน้านี้ได้โยนถาดนั้นลงบนพื้นไปแล้ว	 บัดนี้	 เราจัก	

เอาอะไรแลกเครือ่งประดบั	 เดก็หญงิกลา่ววา่	 นายวาณชิคนกอ่นพดูจาหยาบคาย	 สว่นนายวาณชิคนนี้

น่ารักพูดจาอ่อนโยน	 คงจะรับเอาถาด	 ยายจึงให้เรียกเขามาแล้วให้ถาดใบนั้นแก่วาณิชโพธิสัตว์นั้น	

วานิชโพธิสัตว์นั้น	รู้ว่าถาดนั้นเป็นถาดทอง	จึงบอกว่าถาดใบนี้มีค่าตั้งแสน	เราไม่มีสินค้าที่มีค่าเท่ากับ	

ถาดใบนี้	 ยายและหลานจึงเล่าว่านายวาณิชคนที่มาก่อนตีราคาถาดใบนี้มีค่าไม่ถึงกึ่งมาสก	

แล้วโยนลงพื้นไป	 แต่เพราะบุญของท่าน	 ถาดใบนี้จึงกลายเป็นถาดทอง	 พวกเราให้ถาดใบนี้แก่ท่าน	

ท่านจะให้อะไร	ๆ	ก็ได้แก่พวกเรา	ขณะนั้นวานิชโพธิสัตว์จึงให้เงิน	๕๐๐	กหาปณะเท่าที่มี	และสินค้า

ทั้งหมดซึ่งมีราคาอีก	๕๐๐	กหาปณะ	แล้วเหลือขอเอาไว้เพียงตาชั่ง	ถุง	และเงิน	๘	กหาปณะเท่านั้น

แล้วถือเอาถาดนั้นหลีกไป	

	 วาณิชโพธิสัตว์นั้น	 รีบไปขึ้นเรือ	 โดยให้ค่าจ้างนายเรือ	 ๘	 กหาปณะ	 ฝ่ายนายวาณิชพาล	

หวนกลับไปที่เรือนนั้นอีก	บอกให้ยายและหลานนำถาดใบนั้นมาเพื่อแลกอะไร	ๆ	บางอย่าง	ยายจึงด่า

นายวาณิชพาลนั้นว่า	 ท่านได้ตีค่าถาดทองอันมีราคาตั้งแสนให้เหลือเพียงกึ่งมาสก	 แต่นายวาณิช	

ผู้มีธรรมคนหนึ่งให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่พวกเรา	 แล้วถือเอาถาดทองนั้นไปแล้ว	 นายวาณิชพาลได้ฟัง	
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ดังนั้น	 คิดว่าเราสูญเสียถาดทองอันมีค่าตั้งแสน	 วาณิชโพธิสัตว์ทำความเสื่อมอย่างใหญ่หลวงแก่เรา	

เกิดความเศร้าโศกมาก	 ไม่อาจดำรงสติไว้ได้	 จึงสลบไป	 พอฟื้นขึ้นมาก็โปรยกหาปณะและสิ่งของ	

ที่มีอยู่ไว้ที่หน้าบ้าน	 เปลื้องผ้านุ่งผ้าห่ม	 ถือคันชั่งทำเป็นไม้ค้อน	 วิ่งตามรอยเท้าของวาณิชโพธิสัตว์	

ไป	 ถึงฝั่งแม่น้ำนั้น	 เห็นวาณิชโพธิสัตว์นั่งเรือไปอยู่	 จึงกล่าวกะนายเรือให้กลับเรือ	 แต่วาณิชโพธิสัตว์	

จึงห้ามว่า	อย่ากลับ	

 เมื่อนายวาณิชพาล	 เห็นวาณิชโพธิสัตว์ออกไปห่างเรื่อย	 ๆ	 เกิดความเศร้าโศกมาก	 หัวใจ

รอ้น	 เลือดพุ่งออกจากปาก	หัวใจแตกสลาย	 วาณิชพาลนั้น	 ผูกอาฆาตวาณิชโพธิสัตว์	 ถึงขั้นเสียชีวิต	

ณ	 ที่นั้นนั่นเอง	 นี้เป็นการผูกอาฆาตในพระโพธิสัตว์ของพระเทวทัตเป็นครั้งแรก	 วาณิชโพธิสัตว์	

การทำบุญมีทานเป็นต้น	เป็นอยู่ไปตามยถากรรม	

	 ชาดกนี้แสดงให้เห็นโทษของการลักขโมย	 แม้จะเป็นการวางแผนหลอกลวงด้วยการ	

ให้ข้อมูลเท็จ	 เพื่อจะหลอกหรือลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือหลงผิดแล้วให้สิ่งของนั้นแก่ตน	 ในเรื่องนี้	

แม้วาณิชพาลก็ยังไม่ได้สิ่งของนั้นมา	 แต่ก็เกิดความเสียดาย	 ยังมีโทษถึงขั้นทำให้เสียชีวิต	 และแสดง

ใหเ้หน็ถงึอานสิงสข์องการไมค่ดิหลอกลวงเอาทรพัยข์องผูอ้ืน่	ดว้ยการกลา่วคำสตัย	์กอ่ใหเ้กดิความยนิดี

พอใจ	และมีความสุขทั้งสองฝ่าย		



อุโบสถศีลสิกขาบทที่ ๓ 

อพฺรหฺมจริยา เวรมณี 

เจตนางดเว้นจากการเสพเมถุน อันเป็นข้าศึกแก่การประพฤติพรหมจรรย์ 

 พรหมจรรย	์หมายถงึ	ความประพฤตอินัประเสรฐิ	การครองชวีติทีป่ระเสรฐิ	ความประพฤติ

งดเว้นจากการเสพเมถุน	หรือการครองชีวิตที่ละเว้นเมถุนดังเช่นการบวช		

	 พรหมจรรย์นี้	 เป็นหลักการใหญ่ที่มีความหมายหลายอย่าง	ในอรรถกถาได้ให้ความหมาย

ของ	“พรหมจรรย์”	ไว้	๑๐	นัย	คือ	

	 ทาน	คือ	การให้	

	 ไวยาวัจจ์	คือ	การขวนขวายช่วยเหลือรับใช้ทำประโยชน์		

	 เบญจศีล	คือ	การรักษาศีล	๕		

	 อัปปมัญญา	คือ	พรหมวิหาร	๔		

	 เมถุนวิรัติ	คือ	การเว้นเมถุน		

	 สทารสันโดษ	คือ	ความพอใจเฉพาะภรรยาหรือคู่ครองของตน		

	 ความเพียร	 คือ	 ความบากบั่น	 ความเพียร	 เพื่อจะละความชั่ว	 ประพฤติความดี		

หรือความพยายามทำกิจไม่ท้อถอย	

	 การรักษาอุโบสถ	คือ	การบำเพ็ญวัตรหรือพรต		

	 อริยมรรค	คือ	ทางอันประเสริฐ	๘	ประการ	
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	 พระศาสนา	คือ	พระธรรมวินัย	ซึ่งสรุปรวมลงในไตรสิกขา	คือ	ศีล	สมาธิ	และปัญญา		

	 แต่ในสิกขาบทนี้จะกล่าวเฉพาะความหมายในข้อเมถุนวิรัติ	 คือ	 การงดเว้นจากเมถุน

เท่านั้น	

 ๑. ความมุ่งหมาย  

	 	 ความมุ่งหมายสำคัญของศีลข้อนี้	 อยู่ที่การสร้างความบริสุทธิ์ทางกาย	 วาจา	 ใจ		

เพื่อทำให้จิตใจสงบ	 ไม่กวัดแกว่งฟุ้งซ่านไปในเรื่องกามารมณ์	 เพื่อขัดเกลากิเลสให้เบาบางลง		

และเพื่อเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคฤหัสถ์	

 ๒. เหตุผล 

	 	 การเสพเมถุน	 คือ	 การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง	 หรือแม้กระทั่ง	

ในเพศเดียวกันนั้น	 ไม่เกื้อกูลต่อการบำเพ็ญพรตและการปฏิบัติธรรม	 ทำให้เกิดปลิโพธกังวล		

จิตใจไม่ปลอดโปร่ง	หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์รักใคร่		

 ๓. ข้อห้าม  

  สกิขาบทนี	้ หา้มการมเีพศสมัพนัธโ์ดยตรง	 คอื	 ใหง้ดเวน้จากการเสพเมถนุโดยเดด็ขาด	

แม้ในคู่ครองของตนเองก็ต้องงดเว้น	 รวมถึงการถูกเนื้อต้องตัวกันด้วยอำนาจแห่งราคะกิเลส	 หรือ	

การมีกิริยาท่าทางที่ส่อไปในทางร่วมประเวณีก็ทำไม่ได้		

 ๔. หลักวินิจฉัย

	 	 การล่วงละเมิดสิกขาบทที่	๓	ที่ทำให้ศีลขาด	มี	๒	นัย	คือ	

  ตามนัยแห่งฎีกาพรหมชาลสูตรและกังขาวิตรณี มีองค์ ๒ คือ 

	 	 ๑.	 เสวนจิตฺตํ	จิตคิดจะเสพ	

	 	 ๒.	 มคฺเคน	มคฺคปฺปฏิปาทนํ	อวัยวะเพศถึงกัน	

  ตามนัยแห่งอรรถกถาขุททกปาฐะ มีองค์ ๔ คือ 

	 	 ๑.	 อชฺฌาจรณียวตฺถุ	วัตถุที่จะพึงประพฤติล่วง	ได้แก่ทวารทั้ง	๓	ทวาร	คือ	มุขมรรค	

คือ	ทวารปาก	ปัสสาวมรรค	คือ	ทวารเบา	และวัจมรรค	คือ	ทวารหนัก		

	 	 ๒.	 ตตฺถ	เสวนจิตฺตํ	จิตคิดจะเสพ	

	 	 ๓.	 เสวนปฺปโยโค	พยายามเสพ	

	 	 ๔.	 สาทิยนํ	มีความยินดี	 	

 ๕. โทษของการล่วงละเมิด  

  ผู้ล่วงละเมิดอุโบสถศีลสิกขาบทที่	๓	ย่อมได้รับกรรมวิบาก	๕	อย่าง	คือ	

	 	 ๕.๑	 เกิดในนรก		

	 	 ๕.๒	 เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน		

	 	 ๕.๓	 เกิดในกำเนิดเปรตวิสัย		

	 	 ๕.๔	 มีร่างกายทุพพลภาพ	ขี้เหร่	มีโรคมาก		

	 	 ๕.๕	 มีศัตรูรอบด้าน		
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 ๖. อานิสงส์  
  ผู้รักษาอุโบสถศีลสิกขาบทที่	๓	ย่อมได้รับอานิสงส์	ดังนี้		
	 	 ๖.๑	 ไม่มีศัตรูเบียดเบียน	
	 	 ๖.๒	 เป็นที่รักของคนทั้งหลาย	
	 	 ๖.๓		มีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์	
	 	 ๖.๔	 ไม่ต้องเกิดเป็นหญิงหรือเป็นกระเทยอีก	
	 	 ๖.๕	 เป็นผู้สง่า	มีอำนาจมาก	
	 	 ๖.๖	 มีอินทรีย์	๕	ครบถ้วนสมบูรณ์	
	 	 ๖.๗	 มีความสุข	ไม่ต้องทำงานหนัก	


ตัวอย่างเรื่องที่เป็นโทษของการล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๓ 
เรื่อง มุทุลักขณชาดก 

		 ในอดีตกาล	 สมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี	 พระโพธิสัตว์
บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีสมบัติมาก	 ในแคว้นกาสี	 เมื่อรู้เดียงสาแล้ว	 เรียนจบศิลปวิทยา	
ทกุประเภท	ออกไปบวชเปน็ฤๅษ	ีบำเพญ็เพยีรอยูใ่นหมิวนัตป์ระเทศจนไดบ้รรลฌุานสามารถเหาะเหนิได้	
คราวหนึง่ตอ้งการอาหารมรีสเคม็รสเปรีย้วบา้ง	 จงึไดเ้หาะมาลงทีพ่ระอทุยานหลวงของพระเจา้พรหมทตั
เทีย่วภกิษาจารอยูใ่นกรงุพาราณสลีถุงึประตพูระราชนเิวศน์	 พระราชาทรงเลือ่มใสในอริยิาบถของทา่น
จึงรับสั่งให้นิมนต์มาฉันในพระราชวัง	ให้โอวาทสั่งสอนแก่ราชสกุลเป็นเวลาถึง	๑๖	ปี		
	 ครั้งหนึ่งพระราชาเสด็จไปปราบปรามกบฏนอกพระนคร	 จึงตรัสมอบภาระในการ
ต้อนรับแก่พระมเหสีพระนามว่า	มุทุลักขณา	พระนางก็ทรงยินดีรับสนองภาระดังกล่าว	อยู่มาวันหนึ่ง	
พระนางมุทุลักขณา	ทรงเตรียมอาหารสำหรับพระโพธิสัตว์	 ทรงดำริว่า	 วันนี้ฤๅษีคงจะมาช้ากว่าปกติ	
จงึทรงสรงสนานดว้ยพระสคุนัโธทก	นำ้อบนำ้หอม	ตกแตง่พระองคอ์ยา่งสวยงาม	บรรทมรอพระโพธสิตัว์
จะมา	 ฝ่ายฤๅษีกำหนดกะเวลาของตนแล้ว	 ออกจากฌานเหาะไปสู่พระราชนิเวศน์ทันที	 พระนาง	
มุทุลักขณา	ทรงสดับเสียงผ้าเปลือกไม้	ทรงทราบฤๅษีมา	รีบเสด็จลุกขึ้น	ด้วยความรีบร้อนไม่ทันระวัง	
ผ้าทรงที่เป็นผ้าเนื้อเกลี้ยงก็หลุดลุ่ย	 เปิดให้เห็นพระวรกายบางส่วน	 ฤๅษีเหาะมาลงและเห็น	
พระวรกายสว่นนัน้	 ไมไ่ดส้ำรวมตาตะลงึดดูว้ยอำนาจความงาม	กเิลสของทา่นกก็ำเรบิขึน้	 ทนัใดนัน้เอง
ฌานของท่านก็เสื่อม	 เป็นเหมือนกาปีกหัก	 พระโพธิสัตว์ยืนตะลึงรับอาหารโดยไม่ได้บริโภคเลย		
เสยีวสะทา้นไปทัว่กาย	ขากลบัเหาะไมไ่ดจ้งึเดนิลงจากปราสาทไปพระราชอทุยาน	พระวรกายทีเ่ปน็ขา้ศกึ
ต่อพรหมจรรย์ยังติดตาตรึงใจ	 ไฟคือกิเลสแผดเผาท่าน	 ร่างกายก็ซูบเซียวเพราะขาดอาหาร	นอนซม
นานถึง	๗	วัน	
		 ในวันที่	 ๗	 พระราชาทรงปราบปรามกบฏแล้ว	 เสด็จกลับมาโดยยังไม่เสด็จไป	
พระราชนิเวศน์	 เสด็จเลยไปยังพระราชอุทยานเพื่อพบฤๅษี	 เห็นฤๅษีนอนซมอยู่	 ทรงดำริว่า		

ฤๅษีคงจะไม่สบาย	 จึงรับสั่งให้ทำความสะอาดบรรณศาลา	 พลางทรงนวดเฟ้นเท้าให้	 รับสั่งถามว่า
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ท่านไม่สบายเพราะอะไร	 ทรงทราบว่า	 ฤๅษีมีจิตปฏิพัทธ์ในพระนางมุทุลักขณา	 จึงรับสั่งว่า	

จะถวายพระนางมุทุลักขณาให้	 ทรงพาพระฤๅษีเข้าพระราชนิเวศน์	 ให้พระเทวีประดับพระองค์	

ให้งดงามแล้วได้พระราชทานแก่พระฤๅษี	 แต่ก่อนที่จะพระราชทานได้รับสั่งให้พระนางมุทุลักขณา	

ใช้ปัญญาป้องกันตนเองให้ได้	ฤๅษีจึงพาพระเทวีออกจากพระราชนิเวศน์	พระเทวีพาฤๅษีไปที่เรือนร้าง

หลังหนึ่งที่ใช้เป็นห้องส้วม	 แล้วใช้ให้ฤๅษีทำความสะอาด	 ตั้งแต่โกยสิ่งสกปรกและขยะเอาไปทิ้ง		

ขนเอามูลโคมาฉาบทาฝาเรือน	 ขนเตียง	 ขนตั่ง	 ใช้ให้ไปตักน้ำสำหรับอาบ	 และปูที่นอน	 จนฤๅษี	

เหนื่อยล้า	 ขณะนั้น	 พระนางเทวีทรงจับฤๅษีที่กำลังนั่งข้าง	 ๆ	 บนที่นอน	 ฉุดให้ก้มลงมาตรงหน้า		

พลางตรัสเตือนว่า	ท่านไม่รู้ตัวเลยหรือว่าท่านเป็นสมณะหรือเป็นฤๅษี	ซึ่งต้องมีศีลมีธรรม		

	 พระดาบสกลับได้สติในเวลานั้นเอง	 แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านไม่รู้ตัวเอาเสียเลย		

เพราะอำนาจกิเลสทำให้ไม่รู้ตัวได้ถึงเพียงนี้	จึงคิดว่า	ความอยากนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้เราโงหัวไม่ขึ้น

จากอบายทั้ง	๔	เราควรถวายพระนางเทวีคืนแด่พระราชา	จึงพาพระนางเทวีไปถวายคืนพระราชา		

		 ทันใดนั้นเอง	 พระฤๅษีก็ทำฌานที่เสื่อมไปให้เกิดขึ้นใหม่	 เหาะขึ้นนั่งในอากาศแสดงธรรม	

ถวายโอวาทแด่พระราชา	 แล้วเหาะไปสู่ป่าหิมพานต์ทันที	 โดยไม่หวนกลับมาถิ่นของมนุษย์อีกเลย		

ได้แต่เจริญพรหมวิหาร	ไม่เสื่อมจากฌาน	ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก	



ตัวอย่างเรื่องที่เป็นอานิสงส์ของการรักษาสิกขาบทที่ ๓  

เรื่อง พระเวสสันดร ตอนวนปเวสนกัณฑ์ 

	 ขณะนั้นพิภพของท้าวสักกเทวราชสำแดงอาการเร่าร้อน	 ท้าวสักกะทรงพิจารณาก็ทรง

ทราบเหตุการณ์นั้น	 จึงทรงดำริว่า	 พระมหาสัตว์เสด็จเข้าสู่หิมวันต์ประเทศ	 พระองค์ควรได้ที่เป็น	

ที่ประทับ	จึงตรัสเรียกพระวิสสุกรรมเทพบุตรมาสั่งว่า	ดูก่อนพ่อ	ท่านจงไปสร้างอาศรมบทในสถานที่

อันเป็นรมณีย์	ณ	 เวิ้งเขาวงกตแล้วจึงกลับมา	ตรัสสั่งฉะนี้แล้วทรงส่งพระวิสสุกรรมไป	พระวิสสุกรรม

รับเทวบัญชาว่า	 สาธุ	 แล้วลงจากเทวโลกไป	ณ	ที่นั้น	 เนรมิตบรรณศาลา	 ๒	 หลัง	 ที่จงกรม	๒	 แห่ง	

และสถานที่อยู่กลางคืน	 สถานที่อยู่กลางวัน	 แล้วให้มีกอไม้อันวิจิตรด้วยดอกไม้ต่าง	 ๆ	 และดงกล้วย	

ในสถานที่นั้น	 ๆ	 แล้วตกแต่งบริขารของนักบวชทั้งปวง	 จารึกอักษรไว้ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดใคร่จะบวช		

ก็จงใช้บริขารเหล่านั้น	 แล้วห้ามป้องกันมิให้มีเหล่าอมนุษย์และหมู่เนื้อหมู่นกที่มีเสียงน่ากลัว		

แล้วกลับที่อยู่ของตน	

	 ฝ่ายพระมหาสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินคนเดียว	ทรงกำหนดว่าจักมีสถานที่อยู่ของ

พวกบรรพชิต	จึงให้พระนางมัทรีและพระราชโอรสพระราชธิดาพักอยู่ที่ประตูอาศรมบท	พระองค์เอง

เสด็จเข้าสู่อาศรมบท	ทอดพระเนตรเห็นอักษรทั้งหลาย	 ก็ทรงทราบความที่ท้าวสักกะประทาน	 ด้วย

เข้าพระทัยว่า	 ท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นเราแล้ว	 จึงเปิดทวารบรรณศาลาเสด็จเข้าไป	 ทรงเปลื้อง

พระแสงขรรค์และพระแสงศรที่พระภูษา	 ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดง	 พาดหนังเสือบนพระอังสา		

เกล้ามณฑลชฎา	 ทรงถือเพศฤๅษี	 ทรงจับธารพระกรเสด็จออกจากบรรณศาลา	 ให้ความเป็นสิริ	
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แห่งนักบวชตั้งขึ้นพร้อม	 ทรงเปล่งอุทานว่า	 โอเป็นสุข	 เป็นสุขอย่างยิ่ง	 เราได้ถึงบรรพชาแล้ว		
เสด็จขึ้นสู่ที่จงกรม	 เสด็จจงกรมไปมา	 แล้วเสด็จไปสำนักพระราชโอรสพระราชธิดาและพระราชเทวี
ด้วยความสงบเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้า		
	 ฝ่ายพระนางมัทรีเทวีเมื่อทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจำได้	 ทรงหมอบลงที่พระบาทแห่ง	
พระมหาสัตว์	 ทรงกราบแล้วทรงกันแสงเข้าสู่อาศรมบทกับด้วยพระมหาสัตว์	 แล้วไปสู่บรรณศาลา
ของพระนาง	 ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดง	 พาดหนังเสือบนพระอังสา	 เกล้ามณฑลชฎา	 ทรงถือเพศ	
เปน็ดาบสนิ	ีภายหลงัใหพ้ระโอรสพระธดิาเปน็ดาบสกมุาร	ดาบสนิกีมุาร	ีกษตัรยิท์ัง้	๔	พระองคป์ระทบั
อยู่ที่เวิ้งแห่งคีรีวงกต	 ครั้งนั้นพระนางมัทรีทูลขอพรแต่พระเวสสันดรว่า	 ข้าแต่สมมติเทพ	 พระองค์	
ไม่ต้องเสด็จไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาผลไม้	จงประทับอยู่	ณ	บรรณศาลากับพระราชโอรสและพระราชธิดา
หม่อมฉันจะนำผลาผลมาถวาย		
 จำเดมิแตน่ัน้มา	พระนางนำผลาผลจากปา่มาบำรงุปฏบิตัพิระราชสวามแีละพระราชโอรส
พระราชธิดา	 ฝ่ายพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ก็ทรงขอพรกะพระนางมัทรีว่า	 แน่ะพระน้องมัทรีผู้เจริญ	
จำเดิมแต่นี้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นบรรพชิตแล้ว	 ขึ้นชื่อว่าหญิงเป็นมลทินแก่พรหมจรรย์	 ตั้งแต่นี้ไป		
เธออย่ามาสู่สำนักฉันในเวลาที่ไม่สมควร	 พระนางทรงรับว่า	 สาธุ	 แม้เหล่าสัตว์ดิรัจฉานทั้งปวง	
ในที่	๓	โยชน์โดยรอบ	ได้เฉพาะซึ่งเมตตาจิตต่อกันและกัน	ด้วยอานุภาพแห่งเมตตาของพระมหาสัตว์	
พระนางมัทรีเทวีเสด็จตื่นลุกขึ้นตั้งแต่เช้า	 ตั้งน้ำดื่มน้ำใช้แล้วนำน้ำบ้วนพระโอษฐ์	 น้ำสรงพระพักตร์	
มาถวายไม้ชำระพระทนต์	 กวาดอาศรมบท	 ให้พระโอรสพระธิดาทั้งสองอยู่ในสำนักพระชนก		
แลว้ทรงถอืกระเชา้	 เสยีม	 เสดจ็เขา้ไปสูป่า่	หามลูผลาผลในปา่ใหเ้ตม็กระเชา้	 เสดจ็กลบัจากปา่ในเวลาเยน็
เก็บผลาผลไว้ในบรรณศาลาแล้วสรงน้ำ	 และให้พระโอรสพระธิดาสรงน้ำ	 ครั้งนั้นกษัตริย์ทั้ง	 ๔	 องค์	
ประทับนั่งเสวยผลาผลใกล้ประตูบรรณศาลา	 จากนั้นพระนางมัทรี	 พระชาลี	 และพระกัณหา	
จึงไปสู่บรรณศาลา	 กษัตริย์ทั้ง	 ๔	 ประทับอยู่	 ณ	 เวิ้งเขาวงกต	 ตลอด	 ๗	 เดือน	 โดยทำนองนี้แล		
ด้วยประการฉะนี้	
	 เรื่องพระเวสสันดร	 ตอนวนปเวสนกัณฑ์นี้	 พระเวสสันดรขณะทรงถือเพศเป็นดาบส	
หรือเป็นนักบวชนั้น	 พระองค์ก็ทรงประพฤติพรหมจรรย	์ ซึ่งเป็นการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว	์	
สง่ผลให้	บรรลุถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า		


อุโบสถศีลสิกขาบทที่ ๔ 
มุสาวาทา เวรมณี 

เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 

 ๑. ความมุ่งหมาย  
	 	 สิกขาบทนี้	 มีความมุ่งหมายเพื่อห้ามการตัดประโยชน์ทางวาจา	 ป้องกันการทำลาย
ทั้งประโยชน์ตนคือคุณธรรมที่มีในตน	 และประโยชน์ผู้อื่นที่จะพึงได้รับด้วยการพูดเท็จ	 หรือด้วยการ

ให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นจริง	คนทั้งหลายย่อมชอบและเชื่อถือความจริงด้วยกันทุกคน	จะถามหรือฟัง
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ขอ้ความอะไรกบัใคร	 กต็อ้งการความจรงิ	 แมจ้ะใหใ้ครเชือ่ถอ้ยคำของตน	กต็อ้งอา้งความจรงิขึน้มาพดู

เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้	 ผู้ใดพูดมุสาก็ชื่อว่าเป็นการตัดประโยชน์ทั้งของตนและคนอื่น	 สิกขาบทนี้	

มุ่งส่งเสริมให้รักษาความซื่อสัตย์สุจริต	 ความซื่อตรงต่อกัน	 อันเป็นเหตุนำมาซึ่งความรักความสามัคคี

ของหมู่คณะ		

 ๒. เหตุผล  

	 	 คนชอบพูดเท็จ	 พูดโกหกหลอกลวงหรือพูดมีเลศนัยในแง่มุมต่าง	 ๆ	 นั้น	 ได้ชื่อว่า

ทำลายคุณธรรมในจิตใจของตนเอง	 และทำลายประโยชน์ของผู้อื่น	 คนโกหกย่อมได้รับผลเสียหาย	

รา้ยแรง	เพราะจะทำใหก้ลายเปน็คนเหลาะแหละ	ขาดความนา่เชือ่ถอื	ไมเ่ปน็ทีไ่วว้างใจของคนทัง้หลาย

ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย	ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม		

 ๓. ข้อห้าม  

  สกิขาบทนี	้ หา้มการพดูเทจ็	 อนัจะทำใหผู้อ้ืน่เขา้ใจผดิ	 คลาดเคลือ่นจากความเปน็จรงิ

หรือการพูดที่ทำลายประโยชน์ของผู้อื่น	 นอกจากนี้ผู้รักษาอุโบสถศีลพึงเว้นจากการพูดอนุโลมมุสา	

และปฏิสสวะ	ด้วย		



มุสา 

 มุสา	แปลว่า	เท็จ	ได้แก่	โกหก	หมายถึง	การทำเท็จทุกอย่าง	การแสดงความเท็จเพื่อให้	

ผู้อื่นเข้าใจผิดนั้น	ทำได้ทั้งทางวาจาและทางกาย	ดังนี้	

 ทางวาจา	คือ	พูดออกมาเป็นคำเท็จ	ตรงกับคำว่าโกหก	ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้ว	

 ทางกาย	 คือ	 การแสดงกิริยาอาการที่เป็นเท็จ	 เช่น	 การเขียนจดหมายโกหก	 การเขียน

รายงานเท็จ	 การทำหลักฐานปลอม	 การตีพิมพ์ข่าวสารอันเป็นเท็จ	 การเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จ

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 การทำเครื่องหมายให้คนอื่นหลงเชื่อ	 รวมถึงการใช้ใบ้ให้คนอื่นเข้าใจผิด	 เช่น		

สั่นศีรษะในเรื่องควรรับ	หรือพยักหน้าในเรื่องที่ควรปฏิเสธ	

	 มุสามีประเภทที่จะพึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง	ดังนี้		

 ปด	ได้แก่	มุสาตรง	ๆ	โดยไม่อาศัยมูลเลย	เช่น	ไม่เห็นว่าเห็น	ไม่รู้ว่ารู้	ไม่มีว่ามี	เป็นต้น		

 ส่อเสียด คือ	พูดยุแยงเพื่อให้เขาแตกกัน	

 หลอก	คือ	พูดเพื่อจะโกงเขา	พูดให้เขาเชื่อ	พูดให้เขาเสียของให้ตน	

 ยอ	คือ	พูดเพื่อจะยกย่องเขา	พูดให้เขาลืมตัวและหลงตัวผิด	

 กลับคำ	คือ	พูดไว้แล้วแต่ตอนหลังไม่ยอมรับ	ปฏิเสธว่าไม่ได้พูด	

 ทนสาบาน	ไดแ้ก	่กริยิาทีเ่สีย่งสตัยว์า่จะพดูความจรงิหรอืจะทำตามคำสาบาน	แตไ่มไ่ดพ้ดู

หรือทำตามนั้น	เช่น	พยานทนสาบานแล้วเบิกคำเท็จ	เป็นต้น	

 ทำเล่ห์กระเท่ห์ ได้แก่	 กิริยาที่อวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์อันไม่เป็นจริง	 เพื่อให้คนหลงเชื่อ

นิยมยกย่อง	และเป็นอุบายหาลาภแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	เช่น	อวดรู้วิชาคงกระพันว่าฟันไม่เข้า

ยิงไม่ออก	เป็นต้น		
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 มารยา	 ได้แก่	 กิริยาที่แสดงอาการให้เขาเห็นผิดจากที่เป็นจริง	 เช่น	 เป็นคนทุศีล		

ทำท่าทางเคร่งครัดให้เขาเห็นว่าเป็นคนมีศีล	

 ทำเลศ	ได้แก่	พูดมุสาเล่นสำนวน	พูดคลุมเครือให้ผู้ฟังเข้าใจผิด	เช่น	เห็นคนวิ่งหนีเขามา	

เมื่อผู้ไล่ติดตามมาถาม	จึงย้ายไปยืนที่อื่นแล้วพูดว่าตั้งแต่มายืนที่นี่	ไม่เห็นใครเลย		

 เสริมความ	ได้แก่	พูดมุสาอาศัยมูลเดิม	แต่เสริมความให้มากกว่าที่เป็นจริง	เช่น	โฆษณา

สรรพคุณสินค้าเกินความเป็นจริง	เป็นต้น	

 อำความ	 ได้แก่	 พูดมุสาอาศัยมูลเดิม	 โดยตัดข้อความที่ไม่ประสงค์จะให้รู้ออกเสีย		

เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นอย่างอื่น	เช่น	เรื่องมากพูดให้เหลือน้อยเพื่อปิดความบกพร่อง		

	 บุคคลพูดด้วยวาจาหรือทำกิริยาแสดงท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ผู้อื่นรู้แล้วเขาจะเชื่อ	

หรือไม่เชื่อไม่เป็นประมาณ	บุคคลผู้พูดหรือแสดงอาการนั้นได้ชื่อว่า	พูดมุสาในสิกขาบทนี้	



อนุโลมมุสา 

 อนโุลมมสุา	 คอื	 การพดูเรือ่งไมเ่ปน็จรงิ	 แตม่ไิดม้เีจตนาจะทำใหผู้ฟ้งัเขา้ใจผดิหรอืหลงเชือ่

เพียงแต่พูดเพื่อให้เจ็บใจ	มีประเภทที่จะพึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง	ดังนี้		

 เสียดแทง	 ได้แก่	 กิริยาที่พูดให้ผู้อื่นเจ็บใจ	 ด้วยอ้างเรื่องที่ไม่เป็นจริง	 เช่น	 ประชด	 คือ	

การกล่าวแดกดันยกให้สูงกว่าพื้นเพเดิมของเขา	 หรือด่า	 คือ	 การกล่าวถ้อยคำหยาบช้าเลวทราม	

กดให้ต่ำกว่าพื้นเพเดิมของเขา		

 สับปลับ ได้แก่	 พูดกลับกรอกเชื่อไม่ได้	 พูดด้วยความคะนองปาก	 แต่ผู้พูดไม่ได้จงใจ	

จะให้คนอื่นเข้าใจผิด	เช่น	รับปากแล้วไม่ทำตามที่รับนั้น	

	 อนุโลมมุสานี้	แม้จะมิได้เป็นมุสาคือคำเท็จโดยตรง	แต่ก็นับเข้าในมุสา	ไม่ควรพูด	พูดแล้ว

มีโทษ	 ผู้นิยมความสุภาพแม้จะว่ากล่าวลูกหลานก็ไม่ควรใช้คำด่าหรือคำเสียดแทง	 ควรใช้คำสุภาพ	

แสดงโทษผิดให้รู้สึกตัวแล้วห้ามปรามมิให้กระทำต่อไป	



ปฏิสสวะ 

 ปฏสิสวะ	 ไดแ้ก	่ การรบัคำของคนอืน่ดว้ยความตัง้ใจจะทำตามทีร่บัคำนัน้ไวจ้รงิ	 แตภ่ายหลงั

เกิดกลับใจไม่ทำตามที่รับคำนั้น	 ทั้งที่ตนพอจะทำตามที่รับคำนั้นได้	 มีประเภทที่จะพึงพรรณนา	

เป็นตัวอย่าง	ดังนี้		

 ผิดสัญญา	 หมายถึง	 การไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้	 เช่น	 ตกลงกันว่าจะเลิกค้าสิ่งเสพติด		

แต่พอได้โอกาสก็กลับมาค้าอีก	

 คืนคำ	หมายถึง	การไม่ทำตามที่รับปากไว้	 เช่น	รับปากจะให้สิ่งของแล้วไม่ได้ให้ตามที่ได้

รับปากไว้นั้น		
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ถ้อยคำที่ไม่จัดเป็นมุสาวาท 

 ผูพ้ดูพดูตามความสำคญัของตน	เรยีกวา่	ยถาสญัญา	หรอืตามวรรณกรรม	ซึง่เปน็คำพดูไมจ่รงิ
แต่ไม่มีความประสงค์จะให้ผู้ฟังเชื่อ	ไม่เข้าข่ายผิดศีลตามสิกขาบทที่	๔	นี้	มีประเภทที่จะพึงพรรณนา
เป็นตัวอย่าง	ดังนี้		
 โวหาร	 ได้แก่	 ถ้อยคำที่ใช้เป็นธรรมเนียม	 เพื่อความไพเราะของภาษา	 เช่น	 การเขียน
จดหมายที่ลงท้ายว่า	 ด้วยความนับถืออย่างสูง	 เป็นโวหารการเขียนตามแบบธรรมเนียมสารบรรณ		
ซึ่งในความเป็นจริงผู้เขียนอาจไม่ได้นับถืออย่างสูง	หรืออาจไม่ได้นับถือเช่นนั้นด้วยซ้ำไป		
 นิยาย	 ได้แก่	 เรื่องที่แต่งขึ้น	 เรื่องที่เล่ากันมา	 เรื่องที่นำมาอ้างเพื่อเปรียบเทียบให้ได้ใจ
ความเป็นหลัก	 เช่น	 นิทาน	 ละคร	 ลิเก	 ซึ่งในท้องเรื่องนั้นอาจมีเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริง	 แต่ผู้แต่ง	
ไม่ได้ตั้งใจให้คนหลงเชื่อ	เพียงแต่แต่งแสดงเนื้อหาไปตามท้องเรื่อง	
 สำคัญผิด	 ได้แก่	 คำพูดที่ผู้พูดสำคัญผิดว่าเป็นอย่างนั้น	 ทั้งที่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น	
คือ	ผู้พูดพูดไปตามความเข้าใจของตน	เช่น	ผู้พูดจำวันผิด	จึงบอกผู้ถามไปตามวันที่จำผิดนั้น	เป็นต้น		
 พลัง้ ไดแ้ก	่ คำพดูทีพ่ลาดไปโดยทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจหรอืไมท่นัคดิ	 เชน่	 ผูพ้ดูตัง้ใจจะพดูอยา่งหนึง่
แต่กลับพลาดไปพูดเสียอีกอย่างหนึ่ง		
 ๔. หลักวินิจฉัย
	 	 การล่วงละเมิดสิกขาบทที่	๔	ที่ทำให้ศีลขาด	ประกอบด้วยองค์	๔	คือ	
	 	 ๔.๑	 อตถํ	วตฺถุ		 เรื่องไม่จริง		
	 	 ๔.๒	 วิสํวาทนจิตฺตํ		 จิตคิดจะพูดให้ผิด	
	 	 ๔.๓	 ตชฺโช	วายาโม		 พยายามพูดออกไป	
	 	 ๔.๔	 ปรสฺส	ตทตฺถวิชานนํ		 คนอื่นเข้าใจเนื้อความนั้น		
 ๕. โทษของการล่วงละเมิด  
  การประพฤติมุสาวาท	 จะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่จะถูกตัดรอน	
หมายความว่า	 ถ้าการพูดเท็จนั้นทำให้เสียประโยชน์มากก็มีโทษมาก	 เช่น	 ชาวบ้านที่ไม่ต้องการ	
ให้ของ	 ๆ	 ตน	 พูดออกไปว่าไม่มีก็ยังมีโทษน้อย	 แต่ถ้าเป็นพยานเท็จ	 ก่อให้เกิดความเสียหายมาก	
ก็มีโทษมาก	เป็นต้น	นอกจากนั้น	ผู้ที่ล่วงละเมิดย่อมได้รับกรรมวิบาก	๕	อย่าง	คือ		
	 	 ๕.๑	 เกิดในนรก		
	 	 ๕.๒	 เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน	
	 	 ๕.๓	 เกิดในกำเนิดเปรตวิสัย	
	 	 ๕.๔	 มีวาจาไม่เป็นที่เชื่อถือ	มีกลิ่นปากเหม็นจัด	
	 	 ๕.๕	 ถูกกล่าวตู่อยู่เสมอ		
 ๖. อานิสงส์
	 	 ผู้รักษาอุโบสถศีลสิกขาบทที่	๔	ย่อมได้รับอานิสงส์	ดังนี้	 	 	 		
	 	 ๖.๑	 มีอินทรีย์	๕	ผ่องใส	
	 	 ๖.๒	 มีวาจาไพเราะ	มีไรฟันสม่ำเสมอเป็นระเบียบดี	
	 	 ๖.๓	 มีร่างกายสมส่วนบริบูรณ์	ผิวพรรณเปล่งปลั่ง	



��

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

	 	 ๖.๔	 มีกลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกบัว	

	 	 ๖.๕	 มีวาจาศักดิ์สิทธิ์	เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป	

	 	 ๖.๖	 ไม่ติดอ่าง	ไม่เป็นใบ้	

	 	 ๖.๗	 มีริมฝีปากแดงระเรื่อ	และริมฝีปากบาง	



ตัวอย่างเรื่องที่เป็นโทษของการล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๔ 

เรื่อง เจติยราชชาดก 

		 ในอดีตกาล	 สมัยที่พระเจ้าอุปริจรราช	 ครองราชสมบัติอยู่	 ณ	 โสตถิยนคร	 ในเจติยรัฐ	

พระองคม์ฤีทธิ	์๔	อยา่ง	มกัเสดจ็เหาะไปในอากาศ	มเีทพบตุร	๔	องค	์ถอืพระขรรคร์กัษาอยูท่ัง้	๔	ทศิ

มีกลิ่นจันทน์หอมฟุ้งออกจากพระวรกาย	 มีกลิ่นอุบลหอมฟุ้งออกจากพระโอษฐ์	 พระองค์มีปุโรหิต	

ชื่อว่ากปิลพราหมณ์	 กปิลพราหมณ์มีน้องชายชื่อโกรกลัมพกะ	 เป็นพาลสหายของพระเจ้าอุปริจรราช

ซึ่งเคยเล่าเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์เดียวกันกับพระราชา	 ในสมัยที่พระราชายังเป็นพระราชกุมาร

พระองค์ได้ทรงปฏิญญากะโกรกลัมพกพราหมณ์ไว้ว่า	 เมื่อเราได้ครองราชสมบัติแล้ว	 จักให้ตำแหน่ง

ปุโรหิตแก่ท่าน	

	 ครั้นพระองค์ขึ้นครองราชสมบัติแล้ว	 ก็ไม่อาจถอดกปิลพราหมณ์ซึ่งเป็นปุโรหิตของ	

พระชนกออกจากตำแหน่งปุโรหิตได้	 ก็เมื่อกปิลปุโรหิตเข้าเฝ้าพระองค์ก็ทรงแสดงความยำเกรง		

ด้วยความเคารพในปุโรหิตนั้น	 พราหมณ์สังเกตอาการนั้นแล้วคิดว่า	 ธรรมดาการครองราชสมบัติ		

ต้องบริหารราชการร่วมกับผู้ที่มีวัยเสมอกันจึงจะดี	 จึงทูลลาบวช	 โดยทูลขอให้ทรงตั้งบุตรของตน	

เป็นปุโรหิต	 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว	 เข้าไปบวชเป็นฤๅษี	 ณ	 พระราชอุทยาน		

ได้ฌานและอภิญญา	โดยอาศัยลูกเป็นผู้บำรุง	

	 โกรกลัมพกพราหมณ์ผูกอาฆาตพี่ชายว่า	 พี่ชายของเรานี้แม้บวชแล้ว	 ก็ยังไม่ให้ฐานันดร

แก่เรา	 วันหนึ่งขณะที่สนทนากัน	 พระราชาตรัสถามถึงการที่เขาไม่ได้ตำแหน่งปุโรหิต	 เขากราบทูล	

การที่ไม่ได้ตำแหน่งปุโรหิตนั้นตนเองไม่ได้ทำ	 พี่ชายของตนเป็นคนทำ	 แต่ครั้งแรกนั้นข้าพระองค์	

ไม่อาจให้พระองค์ถอดพี่ชายจากฐานันดรเสีย	 แล้วแต่งตั้งข้าพระองค์เป็นปุโรหิต	 เพราะเป็นตันติ

ประเพณีที่สืบเนื่องมา	

	 พระราชาจึงตรัสว่า	 จะแต่งตั้งให้เป็นใหญ่	 แล้วทำพี่ชายของโกรกลัมพกพราหมณ์ให้มี

สถานภาพเปน็นอ้งชาย	 โดยจะทรงกระทำโดยมสุาวาท	 โกรกลมัพกพราหมณก์ราบทลูวา่	พีช่ายของเขา

มีวิชาที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก	 สามารถลวงพระองค์ด้วยอุบายที่ไม่จริง	 เช่น	 จักทำให้เทพบุตรทั้ง	 ๔	 องค์

หายตัว	 จักทำกลิ่นหอมที่ฟุ้งจากพระวรกายและพระโอษฐ์ให้กลายเป็นกลิ่นเหม็น	 จักทำพระองค์	

ให้เป็นเหมือนพลัดตกจากอากาศลงมายืนอยู่บนพื้นดิน	 พระองค์จักเป็นเหมือนถูกแผ่นดินสูบ	

พระองค์จักไม่อาจดำรงพระวาจาอยู่ได้	 พระราชายังทรงยืนยันจะทรงกระทำเช่นนั้นถัดจากวันนั้นไป	

๗	วัน	
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	 พระราชดำรัสนั้นได้แพร่สะพัดไปทั่วพระนคร	 มหาชนเกิดปริวิตกขึ้นอย่างนี้ว่า	 ได้ข่าวว่า	
พระราชาจักทรงทำมุสาวาท	 ทำเด็กให้เป็นใหญ่	 จักให้ผู้ใหญ่คืนฐานันดรให้แก่เด็ก	 ขึ้นชื่อว่ามุสาวาท
เป็นอย่างไรหนอ	 มีสีอะไรกันแน่	 สีเขียวหรือสีเหลือง	 เป็นต้น	 เนื่องจากในสมัยนั้นเป็นสมัยที่ชาวโลก
พูดแต่ความสัตย์	คนทั้งหลายจึงไม่รู้ว่า	มุสาวาทนี้เป็นอย่างไร	
	 แม้ลูกของปุโรหิต	 พอได้ยินข่าวนั้นแล้ว	 ก็ไปบอกบิดาว่า	 พระราชาจักทำมุสาวาท		
ทำพ่อให้เป็นเด็ก	 แล้วพระราชทานฐานันดรของลูกให้แก่อา	 กปิลดาบสกล่าวว่า	 ถึงพระราชา	
ทรงทำมุสาวาทก็ไม่อาจพระราชทานฐานันดรของเราแก่อาเจ้าได้	
	 ครั้นถึงวันที่เจ็ด	 มหาชนคิดว่า	 จักดูมุสาวาท	 จึงไปประชุมกันที่พระลานหลวง	 ผูกเตียง
ซ้อน	 ๆ	 กันขึ้นยืนดู	 พอพระราชาเสด็จไปประทับอยู่ในอากาศหน้าพระลานหลวงท่ามกลางมหาชน	
พระดาบสได้เหาะมาแล้ว	 ลาดหนังรองนั่งตรงพระพักตร์	 พระราชานั่งบัลลังก์ในอากาศ	 ทูลถาม	
แลทราบว่า	 พระราชาทรงประสงค์จะทำมุสาวาท	 ทำเด็กให้เป็นผู้ใหญ่	 แล้วพระราชทานฐานันดร	
แก่โกรกลัมพกพราหมณ์	
	 ลำดับนั้น	 พระดาบสได้กล่าวสอนพระราชาว่า	 ขึ้นชื่อว่ามุสาวาทเป็นบาปหนัก	 กำจัด	
คุณความดี	 ทำให้เกิดในอบายทั้ง	 ๔	 ธรรมดาพระราชาเมื่อทรงทำมุสาวาท	ย่อมชื่อว่าได้ทำลายธรรม	
ครั้นทำลายธรรมเสียแล้ว	 ย่อมได้ชื่อว่าทำลายตนนั่นเอง	 ถ้าพระองค์จักทรงทำมุสาวาทจริง		
ฤทธิ์	 ๔	 อย่างของพระองค์ก็จักอันตรธานไป	 เทวดาทั้งหลายก็จะพากันหลีกหนีไปเสีย	 พระโอษฐ์	
จักมีกลิ่นบูดเน่าเหม็นฟุ้งไป	ย่อมพลัดพรากจากฐานะของตน	แล้วถูกแผ่นดินสูบ	
 พระเจา้อปุรจิรราช	ไดส้ดบัโอวาทแลว้มพีระหทยักลวั	ทอดพระเนตรดพูระดาบส	ลำดบันัน้	
โกรกลัมพกพราหมณ์จึงกราบทูลขอให้พระองค์อย่าทรงกลัว	 จงรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้		
พระราชาจึงได้ตรัสว่า	ท่านเป็นน้องชาย	โกรกลัมพกะเป็นพี่ชาย	
	 ทันใดนั้น	 เทพบุตรทั้ง	 ๔	 องค์ก็ไม่อารักขาคนมุสาวาท	 ได้ทิ้งพระขรรค์ไว้ใกล้พระบาท
ของพระราชา	 ได้อันตรธานหายตัวไปพร้อมกับที่พระราชาได้ตรัสมุสาวาท	 พระโอษฐ์ก็มีกลิ่นเหม็น
เหมอืนฟองไขเ่นา่แตก	พระวรกายกม็กีลิน่เหมน็เหมอืนสว้มทีเ่ปดิไว	้ฟุง้ตลบไปทัว่	พระราชาตกจากอากาศ
ประทับอยู่บนแผ่นดิน	ฤทธิ์ทั้ง	๔	ได้เสื่อมไปแล้ว	
	 ลำดับนั้น	 พระดาบสได้กราบทูลเตือนพระราชาขอให้พระองค์อย่าได้ทรงกลัวเลย		
ถ้าพระองค์ตรัสสัจวาจา	เขาก็จะทำสิ่งทั้งปวงให้กลับเป็นปกติ		
	 พระราชานั้นตรัสว่า	 พระดาบสกล่าวอย่างนี้เพื่อจะลวงพระองค์	 จึงตรัสกล่าวมุสาวาท
เป็นครั้งที่	๒	จึงได้ถูกแผ่นดินสูบลงไปแค่ข้อพระบาท	ลำดับนั้น	พระดาบสได้กราบทูลเตือนพระราชา
ขอให้พระองค์จงทรงกำหนดดูผลแห่งมุสาวาท	 ทำให้พระองค์ถูกแผ่นดินสูบไปแต่พระชงฆ์แล้ว		
และจะสูบลงไปอีก	ถ้าพระองค์ตรัสสัจจวาจา	เขาก็อาจทำให้กลับเป็นปกติ	
	 พระเจ้าอุปริจรราช	 ได้ทรงทำมุสาวาทเป็นครั้งที่	 ๓	 จึงถูกแผ่นดินสูบลงไปแต่พระชานุ	
ลำดบันัน้	 พระดาบสไดก้ราบทลูเตอืนพระราชาขอใหพ้ระองคต์รสัสจัจวาจา	 แลว้พระองคก์จ็ะประทบั
อยู่ในพระราชวังตามเดิมได้	 มิเช่นนั้น	 พระชิวหาของพระองค์จะแตกเป็นสองแฉกเหมือนลิ้นงู	 จะถูก

แผ่นดินสูบลึกยิ่งลงไปอีก
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	 พระราชามิได้ถือเอาถ้อยคำของพระดาบสนั้น	 ยังทรงทำมุสาวาทเป็นครั้งที่	 ๔	 จึงถูก	

แผ่นดินสูบลงไปแค่บั้นพระองค์	 ลำดับนั้น	 พระดาบสได้กราบทูลเตือนพระราชาขอให้พระองค์	

ตรสัสจัจวาจา	แลว้พระองคก์จ็ะประทบัอยูใ่นพระราชวงัตามเดมิได	้มเิชน่นัน้	พระชวิหาของพระองคจ์ะไมม่ี

จะถูกแผ่นดินสูบลึกยิ่งลงไปอีก	พระเจ้าอุปริจรราช	ได้ทำมุสาวาทเป็นครั้งที่	๕	จึงถูกแผ่นดินสูบลงไป

แคพ่ระนาภ	ี ลำดบันัน้	 พระดาบสไดก้ราบทลูเตอืนพระราชาขอใหพ้ระองคต์รสัสจัจวาจา	 แลว้พระองค	์

ก็จะประทับอยู่ในพระราชวังตามเดิมได้	 มิเช่นนั้น	 จะมีแต่พระธิดาเท่านั้นมาเกิด	 หามีพระราชโอรส

มาเกิดในราชสกุลไม่	จะถูกแผ่นดินสูบลึกยิ่งลงไปอีก		

		 พระราชามิได้ทรงเชื่อถือถ้อยคำ	ตรัสมุสาวาทเช่นนั้นอีกเป็นครั้งที่	๖	ถูกแผ่นดินสูบลงไป

แต่พระถัน	ลำดับนั้น	พระดาบสได้กราบทูลเตือนพระราชาขอให้พระองค์ตรัสสัจจวาจา	แล้วพระองค์	

ก็จะประทับอยู่ในพระราชวังตามเดิมได้	 มิเช่นนั้น	 จะไม่มีพระราชโอรส	 ถ้ามีก็จะเสด็จหนีไปยัง	

ทิศต่าง	ๆ	หมด	และจะถูกแผ่นดินสูบลึกยิ่งลงไป	

		 พระเจ้าอุปริจรราชมิได้ทรงเชื่อถือถ้อยคำของพระดาบส	 เพราะโทษ	 คือ	 การคบคนชั่ว

เป็นมิตร	 ได้ทรงทำมุสาวาทเช่นนั้นอีกเป็นครั้งที่	 ๗	 ทันใดนั้น	 แผ่นดินได้แยกออกเป็นสองช่อง		

มีเปลวไฟจากอเวจีพลุ่งขึ้นไหม้พระราชา		

		 มหาชนพากันตกใจกลัวว่า	 พระเจติยราช	 ด่าพระฤๅ ษี	 กล่าวมุสาวาท	 ตกนรกอเวจีแล้ว	

พระโอรส	 ๕	 องค์ของพระเจ้าเจติยราชพากันหมอบลงที่เท้าของพระดาบสกล่าวว่า	 ขอท่านจงเป็น	

ที่พึ่งของพวกข้าพเจ้าเถิด	 พระดาบสทูลว่า	 พระชนกของพระองค์ยังธรรมให้พินาศ	 กล่าวมุสาวาท		

ด่าพระฤๅ ษีจึงตกนรกอเวจี	ขึ้นชื่อว่าธรรมนี้อันบุคคลทำลายแล้ว	ย่อมทำลายบุคคลนั้น	พวกพระองค์

ทั้งหลายก็จะไม่สามารถประทับอยู่ในพระนครนี้ได้	 แล้วให้ทั้ง	 ๕	 พระองค์เสด็จออกไปยังทิศต่าง	 ๆ	

เพื่อสร้างพระนครใหม่		



ตัวอย่างเรื่องที่เป็นอานิสงส์ของการรักษาสิกขาบทที่ ๔ 

เรื่อง สุวรรณสามชาดก 

		 ในอดีตกาล	ณ	 ที่ไม่ไกลแต่กรุงพาราณสี	 มีบ้านนายพรานบ้านหนึ่งริมแม่น้ำฝั่งนี้	 และมี

บ้านนายพรานอีกบ้านหนึ่งริมฝั่งโน้น	 นายบ้านทั้งสองเป็นสหายกัน	 ในเวลาที่ยังหนุ่มอยู่	 เขาได้ทำ

กติกาสัญญากันอย่างนี้ว่า	 ถ้าข้างหนึ่งมีธิดา	 ข้างหนึ่งมีบุตร	 เราจักให้แต่งงานกัน	 ลำดับนั้น	 ในเรือน

ของนายบ้านฝั่งนี้คลอดบุตรชื่อว่า	 ทุกูลกุมาร	 อีกฝั่งคลอดธิดาชื่อว่า	 ปาริกากุมารี	 เด็กทั้งสองรูปงาม	

น่ารัก	มีผิวพรรณดังทองคำ	แม้เกิดในสกุลนายพรานก็ไม่ทำปาณาติบาต.	

		 กาลต่อมา	 เมื่อทุกูลกุมารมีอายุได้	 ๑๖	 ปี	 บิดามารดาพูดว่า	 จะนำกุมาริกามาเพื่อเจ้า		

แต่ทุกูลกุมารมาจากพรหมโลก	 เป็นสัตว์บริสุทธิ์	 จึงปิดหูทั้งสองบอกว่าไม่ต้องการอยู่ครองเรือน		

โปรดอย่าได้พูดอย่างนี้	 แม้บิดามารดาพูดอยู่ถึงสองครั้งสามครั้ง	 ก็ไม่ปรารถนา	 ฝ่ายปาริกากุมารี		

แม้บิดามารดาของเธอก็พูดว่า	 จะให้ลูกแต่งงานกับบุตรของสหาย	 ซึ่งมีรูปงาม	 น่ารัก	 มีผิวพรรณ	
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ดั่งทองคำ	 ปาริกากุมารีก็กล่าวห้ามอย่างเดียวกัน	 แล้วปิดหูทั้งสองเสีย	 เพราะนางมาแต่พรหมโลก	

เป็นสัตว์บริสุทธิ์เช่นกัน	

	 ในคราวนั้น	 ทุกูลกุมารได้ส่งข่าวลับไปถึงปาริกากุมารีว่า	 ถ้าเธอมีความต้องการด้วย	

เมถุนธรรม	 ก็จงไปสู่เรือนของบุคคลอื่น	 ฉันไม่มีความพอใจในเมถุน	 แม้นางปาริกากุมารีก็ส่งข่าวลับ	

ไปถงึทกุลูกมุารเชน่นัน้	แตบ่ดิามารดาไดก้ระทำการแตง่งานใหเ้ธอทัง้สองผูไ้มป่รารถนาเรือ่งประเวณเีลย

เธอทั้งสองมิได้หยั่งลงสู่สมุทรคือกิเลส	 อยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหม	 ฉะนั้น	 ฝ่ายทุกูลกุมารไม่ฆ่าปลา

หรือเนื้อ	โดยที่สุดก็ไม่ขายแม้กระทั่งแม้เนื้อที่บุคคลนำมา		

	 ลำดับนั้น	 บิดามารดาพูดกะเขาว่า	 เจ้าเกิดในสกุลนายพราน	 ไม่ปรารถนาอยู่ครองเรือน	

ไม่ทำการฆ่าสัตว์	 เจ้าจักทำอะไรได้	 ทุกูลกุมารจึงขอท่านทั้งสองอนุญาตให้บวช	บิดามารดาก็อนุญาต

ว่าถ้าเช่นนั้น	 เจ้าทั้งสองจงบวชเถิด	 ทุกูลกุมารและปาริกากุมารีก็ยินดีร่าเริง	 ไหว้บิดามารดา		

แล้วออกจากบ้าน	เข้าสู่ป่าหิมวันต์ทางฝั่งแม่น้ำคงคา	มุ่งตรงสู่แม่น้ำมิคสัมมตา	

		 ขณะนั้น	 พิภพแห่งท้าวสักกเทวราชสำแดงอาการเร่าร้อน	 ท้าวสักกเทวราชทรงหวน	

รำลึกดู	 ก็ทรงทราบการณ์นั้น	 จึงตรัสเรียกพระวิสสุกรรมเทพบุตรมาให้ไปเนรมิตบรรณศาลา	

และบรรพชิตบริขารให้กับกุมารและกุมารีทั้งสอง	 ไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงไม่เป็นที่ชอบใจให้หนีไป	

แล้วเนรมิตมรรคาช่องทางที่เดินได้คนเดียว	กุมาร	กุมารีเดินไปตามทางนั้น	ถึงอาศรมบท	ทุกูลบัณฑิต

เข้าสู่บรรณศาลา	 เห็นบรรพชิตบริขารก็ทราบว่าท้าวสักกะประทานให้	 จึงเปลื้องผ้าสาฎกออก	 นุ่งห่ม

ผ้าเปลือกไม้สีแดง	พาดหนังเสือบนบ่า	ผูกมณฑลชฎา	ทรงเพศฤๅษี	แล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤๅษิณี	

ฤๅษีฤๅษิณีทั้งสอง	 เจริญเมตตาภูมิกามาพจรอาศัยอยู่ในที่นั้น	 แม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้	

เมตตาจิตต่อกันและกัน	 ด้วยอานุภาพเมตตาแห่งฤๅษีฤๅษิณีทั้งสองนั้น	 บรรดาสัตว์เหล่านั้นไม่มีสัตว์

ตัวใดเบียดเบียนกันเลย	 ฝ่ายฤๅษิณีลุกขึ้นแต่เช้า	 ตั้งน้ำดื่มและของฉัน	 แล้วกวาดอาศรมบททำกิจ	

ทั้งปวง	ฤๅษีฤๅษิณีทั้งสองนั้น	นำผลไม้เล็กใหญ่มาฉัน	แล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตน	ๆ	เจริญสมณธรรม	

อยู่	ณ	ที่นั้นตลอดมา	

	 ท้าวสักกเทวราชเสด็จมาสู่ที่บำรุงแห่งนักบวชทั้งสองนั้น	 วันหนึ่งพระองค์ทรงพิจารณา

เห็นอันตรายของนักบวชทั้งสองนั้นว่า	 จักษุทั้งสองข้างของท่านทั้งสองนี้จักมืดบอด	 จึงลงมาจาก

เทวโลกเข้าไปหาฤๅษีแล้วตรัสบอกว่า	 อันตรายจะปรากฏแก่ท่านทั้งสอง	 ควรที่ท่านทั้งสองจะได้บุตร

ไว้สำหรับปรนนิบัติ	 ขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรม	 ฤๅษีได้สดับคำของท้าวสักกเทวราชจึงกล่าวว่า		

เราทั้งสองแม้คราวที่อยู่ครองเรือนก็หาได้เสพโลกธรรมไม่	 เราทั้งสองละโลกธรรมนี้	 เกลียดดุจกอง	

คูถอันเต็มไปด้วยหนอน	 ก็ในบัดนี้	 เราทั้งสองเข้าป่าบวชเป็นฤๅษี	 จักกระทำกรรมเช่นนี้ได้อย่างไรเล่า	

ท้าวสักกเทวราชตรัสว่า	 ไม่ต้องทำอย่างนั้น	 ทำแต่เพียงเอามือลูบท้องดาบสินีในเวลานางมีระดู		

ฤๅษีรับว่าถ้าทำแค่นั้นก็ทำได้	จึงบอกฤๅษิณีให้รู้ตัวแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีระดู	
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	 ในกาลนั้น	 พระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลก	 ถือปฏิสนธิในท้องฤๅษิณี	 กาลล่วงไปได้สิบเดือน	

ฤๅษิณีก็คลอดบุตรมีผิวพรรณดั่งทองคำ	ด้วยเหตุนั้นเอง	บิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่า	สุวรรณสามกุมาร	

เวลาที่ฤๅษิณีไปป่าเพื่อหามูลผลาผล	 นางกินรีทั้งหลายที่อยู่ภายในบรรพต	 ได้ทำหน้าที่นางนม		

ฤๅษีฤๅษิณีทั้งสองสรงน้ำพระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลา	 แล้วพากันไปหาผลไม้เล็กใหญ่		

ในขณะนั้นนางกินรีทั้งหลาย	อุ้มกุมารไปสรงน้ำที่ซอกเขา	 เป็นต้น	แล้วขึ้นสู่ยอดบรรพต	ประดับด้วย

บุปผชาติต่าง	ๆ	แล้วฝนหรดาลและมโนศิลา	เป็นต้น	ที่แผ่นศิลา	ประให้เป็นเม็ดที่หน้าผากแล้วนำมา	

ให้นอนในบรรณศาลา	 ฤๅษิณีกลับมาก็ให้บุตรดื่มนม	 กาลต่อมา	 บิดามารดาดูแลรักษาบุตรนั้น		

จนมีอายุได้	 ๑๖	 ปี	 ให้นั่งอยู่ในบรรณศาลา	 ตนเองพากันไปป่าเพื่อหามูลผลาผลในป่า	 ลำดับนั้น		

พระมหาสัตว์ทรงคิดว่า	 อันตรายอะไร	 ๆ	 จะพึงมีแก่บิดามารดาของเรา	 ในกาลใดกาลหนึ่งข้างหน้า

เป็นแน่	จึงสังเกตทางที่บิดามารดาไป	

		 อยู่มาวันหนึ่ง	 เมื่อฤๅษีฤๅษิณีทั้งสองนำมูลผลาผลในป่ากลับมาในเวลาเย็น	 พอถึงที่	

ใกล้อาศรมบท	มหาเมฆตั้งขึ้น	ฝนตก	ท่านทั้งสองจึงเข้าไปสู่โคนไม้แห่งหนึ่ง	ยืนอยู่บนยอดจอมปลวก	

อสรพิษอยู่ภายในจอมปลวกนั้น	ถูกน้ำฝนที่เจือด้วยกลิ่นเหงื่อจากสรีระของฤๅษีฤๅษิณีไหลลงเข้ารูจมูก	

มนัจงึโกรธแลว้พน่ลมในจมกูออกมา	ลมในจมกูนัน้ถกูจกัษทุัง้สองขา้งของฤๅษฤีๅษณินีัน้	ทัง้สองกเ็ปน็คน

จักษุมืดไม่เห็นกันและกัน	 ฤๅษีเรียกฤๅษิณีมาต่างบอกกันและกันว่า	 จักษุทั้งสองมืดบอดมองไมเ่หน็กนั	

ทัง้สองมองไมเ่หน็ทางกย็นืครำ่ครวญอยูด่ว้ยความเขา้ใจวา่	บดันี	้ชวีติของเราทัง้สองหมดแลว้	

		 ก็ฤๅษีฤๅษิณีทั้งสองนั้นมีบุพกรรมโดยทั้งสองนั้นในปางก่อนเกิดในสกุลแพทย์	 ครั้งนั้น	

แพทยน์ัน้รกัษาโรคในตาของบรุษุรำ่รวยคนหนึง่	 บรุษุนัน้จกัษหุายดแีลว้ไมใ่หค้า่รกัษา	แพทยจ์งึโกรธเขา

กลับไปเรือนแจ้งเรื่องนั้นแก่ภริยาปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดี	 ฝ่ายภริยาได้ฟังก็โกรธ	 แนะนำให้สามี

ประกอบยาขนานหนึ่งทำให้ตาทั้งสองของบุรุษนั้นให้บอดเสีย	 สามีเห็นดีด้วย	 จึงออกไปหาบุรุษนั้น		

ได้กระทำเช่นนั้น	 ต่อมาไม่นานนัก	 บุรุษนั้นตาบอดทั้งสองข้าง	 ฤๅษีฤๅษิณีทั้งสองมีจักษุมืดบอด	

ด้วยบาปกรรมดังกล่าวมานี้		

 ลำดบันัน้	 สวุรรณสามกมุารคดิวา่	บดิามารดาเคยกลบัเวลานี	้ ทา่นทัง้สองจะเปน็อยา่งไรหนอ

จึงเดินสวนทางร้องเรียกหาไป	 ท่านทั้งสองนั้นจำเสียงบุตรได้ก็ขานรับ	 แล้วกล่าวห้ามด้วยความรัก	

ในบตุรวา่	 มอีนัตรายในทีน่ีล้กูอยา่เขา้มาเลย	สวุรรณสามกมุารตอบวา่	 ถา้เชน่นัน้	 ขอใหพ้อ่แมจ่บัปลาย

ไม้เท้านี้แล้วออกมาหาลูกเถิด	 สุวรรณสามกุมารถามว่า	 ตาพ่อแม่บอดเพราะเหตุอะไร	 บิดามารดา	

ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง	สุวรรณสามกุมารได้ฟังก็รู้ว่าเป็นเพราะอสรพิษมีในจอมปลวกนั้น	

	 สุวรรณสามกุมารเห็นบิดามารดาแล้วก็ร้องไห้และหัวเราะ	 บิดามารดาจึงถามถึงสาเหตุ	

ทีร่อ้งไหแ้ละหวัเราะ	 สวุรรณสามกมุารตอบวา่	 ลกูรอ้งไหด้ว้ยความเสยีใจวา่	 ตาของพอ่แมบ่อดในเวลา	

ที่ลูกยังเด็กอยู่	แต่ที่หัวเราะก็ด้วยความดีใจว่าจักได้ปรนนิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่บัดนี้	ขอให้พ่อแม่

อยา่ไดค้ดิอะไรเลย	ลกูจกัปรนนบิตับิำรงุใหผ้าสกุ	พระมหาสตัวป์ลอบโยนใหบ้ดิามารดาเกดิความเบาใจ

แลว้นำกลบัไปยงัอาศรมบท	ผกูเชอืกใหเ้ปน็ราวในสถานทีท่กุแหง่	คอื	ทีพ่กักลางคนื	ทีพ่กักลางวนั	ทีจ่งกรม
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ที่บรรณศาลา	 ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ	 สำหรับให้บิดามารดาจับถือเดินไป	 ตั้งแต่นั้นมา	 ก็ให้บิดา
มารดาอยู่แต่ในอาศรมบท	 ตนเองออกไปนำมูลผลาผลในป่ามาให้	 กวาดที่อยู่ตั้งแต่เช้า	 ไหว้บิดา
มารดา	แลว้ถอืหมอ้นำ้ไปสูม่คิสมัมตานทนีำนำ้ดืม่มา	จดัตัง้ของฉนัไว	้จดัเตรยีมไมส้ฟีนัและนำ้บว้นปาก
เป็นต้น	 ให้ผลาผลที่มีรสอร่อยแก่ท่านทั้งสองก่อน	แล้วตนเองจึงบริโภคผลาผลที่เหลือทีหลัง	 เสร็จกิจ
บริโภคแล้วก็ไหว้ลาบิดามารดา	 มีฝูงมฤคแวดล้อม	 เข้าป่าเพื่อหาผลาผล	 เหล่ากินนรที่เชิงบรรพต	
ก็แวดล้อมและช่วยเก็บผลาผลให้	 เวลาเย็นสุวรรณสามกุมารกลับมาอาศรม	 เอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้	
ต้มน้ำแล้วอาบและล้างเท้าให้แก่บิดามารดาตามอัธยาศัย	 นำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้ผิง	 เช็ดมือ	
เช็ดเท้าแล้วให้บิดามารดาบริโภคผลาผล	 ส่วนตนเองภายหลัง	 จัดวางผลาผลที่เหลือไว้ในอาศรมบท	
สุวรรณสามกุมารได้ปรนนิบัติบำรุงบิดามารดาโดยทำนองนี้ตลอดมา	
	 สมัยนั้น	 พระราชาพระนามว่า	 ปิลยักขราช	 เสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี	 พระองค์
ทรงอยากได้เนื้อมฤค	 จึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีปกครอง	 เตรียมอาวุธเข้าสู่ป่าหิมวันต์	 ทรงฆ่า	
มฤคทั้งหลายเสวยเนื้อ	 เสด็จถึงมิคสัมมตานที	 ลุถึงท่าที่สุวรรณสามพระโพธิสัตว์ตักน้ำตามลำดับ		
ทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ามฤค	ก็ทรงเอากิ่งไม้มีสีเขียวทำซุ้ม	โก่งคันศรสอดลูกศรอาบยาพิษ	ประทับ
นั่งเตรียมอยู่ในซุ้มนั้น	 ฝ่ายสุวรรณสามกุมารนำผลาผลมาในเวลาเย็น	 วางไว้ในอาศรมบท	 ไหว้บิดา
มารดาลาไปตักน้ำ	 ถือหม้อน้ำมีฝูงมฤคแวดล้อม	 ให้มฤคสองตัวเดินเคียงกัน	 วางหม้อน้ำดื่มบนหลัง
มฤคทั้งสองโดยเอามือประคองไว้	 ไปสู่ท่าน้ำ	 ฝ่ายพระราชาประทับอยู่ในซุ้ม	 ทอดพระเนตรเห็น
สุวรรณสามกุมารเดินมาทรงคิดว่า	 เราเที่ยวมาในป่าหิมวันต์ตลอดกาลนานถึงเพียงนี้	 ยังไม่เคยเห็น
มนุษย์เลย	 เขาจะเป็นเทวดาหรือนาคหนอ	 ถ้าเราจักเข้าไปไต่ถาม	 ถ้าเขาเป็นเทวดาก็จักเหาะขึ้นสู่
อากาศ	 ถ้าเป็นนาคก็จักดำดินไป	 แต่เราจะอยู่ในป่าหิมวันต์ประเทศตลอดเวลาก็หาไม่	 ถ้าเราจักกลับ
พาราณส	ีอมาตยท์ัง้หลายถามเราเกีย่วกบัเขา	กจ็ะตอบไมไ่ด	้เขากจ็กัตเิตยีนเรา	เพราะเหตนุัน้	เราจกัยงิผูน้ี้	
ทำใหท้รุพลภาพแลว้จงึถามเรือ่งของเขา	ลำดบันัน้	 ในเมือ่ฝงูมฤคนัน้ลงดืม่นำ้แลว้ขึน้มา	สวุรรณสามกมุาร
จึงค่อย	ๆ	ลงอาบน้ำ	ระงับความกระวนกระวายแล้วขึ้นจากน้ำ	นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้สีแดง	เอาหนังเสือ
พาดเฉวียงบ่า	 ยกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้าย	 ก็ในกาลนั้น	 พระราชาทรงคิดว่า	 บัดนี้เป็นเวลาที่เราควร
จะยิงได้	 จึงยกลูกศรอาบยาพิษนั้นขึ้น	 ยิงสุวรรณสามกุมารถูกข้างขวาทะลุออกข้างซ้าย	 ฝูงมฤครู้ว่า
สุวรรณสามกุมารถูกยิง	 ตกใจกลัววิ่งหนีไป	 ฝ่ายสุวรรณสามกุมารแม้ถูกยิง	 ก็ประคองหม้อน้ำไว้		
ตั้งสติค่อย	ๆ	วางหม้อน้ำลง	คุ้ยเกลี่ยทรายตั้งหม้อน้ำ	กำหนดทิศหันศีรษะไปทางทิศที่บิดามารดาอยู่		
เป็นดุจสุวรรณปฏิมา	 นอนบนทรายมีพรรณดังแผ่นเงิน	 ตั้งสติกล่าวว่า	 ชื่อว่าบุคคลผู้มีเวรของเรา	
ในปา่หมิวนัตน์ีไ้มม่	ี บคุคลผูม้เีวรของบดิามารดาของเรากไ็มม่	ี กลา่วดงันีแ้ลว้ถม่โลหติในปาก	ยงัไมเ่หน็
พระราชาเลย	 เมือ่จะถามจงึกลา่วคาถาความวา่	 ใครหนอใชล้กูศรยงิเรา	ผูป้ระมาทกำลงัแบกหมอ้นำ้อยู่	
กษัตริย์	พราหมณ์	หรือแพศย์ที่ยิงเราแล้วซ่อนตัวอยู่	เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้ว	เพื่อจะแสดงความร่างกาย
ของตนไม่ได้เป็นอาหารได้	 จึงกล่าวคาถาที่สองความว่า	 เนื้อของเราก็กินไม่ได้	 หนังก็ไม่มีประโยชน์นี้	
เมื่อเป็นเช่นนี้	เป็นเพราะเหตุอะไรหนอจึงเห็นว่าเราเป็นผู้สมควรถูกยิง	จึงถามถึงชื่อผู้ที่ยิง	พูดได้แค่นี้
ก็แน่นิ่ง
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	 พระราชาทรงสดับดังนั้น	 ทรงดำริว่า	 บุรุษนี้แม้ถูกเรายิงด้วยลูกศรอาบยาพิษล้มลงแล้ว		

ก็ไม่ด่าไม่ตัดพ้อเรา	 เรียกหาเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ	 เราจักไปหาเขา	 แล้วเสด็จไปประทับยืนในที่ใกล้

สุวรรณสามกุมาร	 แล้วตรัสความว่า	 เราเป็นพระราชาของชาวกาสี	 นามว่า	 พระเจ้าปิลยักษ์	 เราละ

แวน่แควน้เทีย่วแสวงหามฤค	 เพราะความโลภ	 เปน็ผูเ้กง่เรือ่งการยงิธนแูมน่ยำ	 แมช้า้งมาสูร่ะยะลกูศร	

ก็ไม่อาจหนีพ้นไปได้	แล้วตรัสถามถึงชื่อและบิดามารดาของสุวรรณสามกุมาร	

	 พระมหาสัตว์ได้ฟังดังนั้นแล้ว	ดำริว่า	ถ้าเราบอกว่า	เราเป็นเทวดา	นาค	ยักษ์	กินนร	หรือ

เป็นกษัตริย์เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง	 พระราชาก็จะเชื่อคำของเรา	 เราควรกล่าวความจริงเท่านั้น		

แล้วจึงกราบทูลว่า	 ข้าพระองค์เป็นบุตรฤๅษี	 เป็นหลานของนายพราน	 ชื่อว่า	 สามะ	 วันนี้ใกล้จะตาย

นอนอยู่อย่างนี้	 เพราะถูกพระองค์ยิงด้วยลูกศรใหญ่อาบยาพิษ	 เหมือนมฤคที่ถูกนายพรานป่ายิง		

ขอพระองค์จงทอดพระเนตรข้าพระองค์ผู้นอนจมเลือดอยู่	 และทอดพระเนตรลูกศรที่เสียบข้างขวา

ทะลขุา้งซา้ย	 ขา้พระองคบ์ว้นเลอืด	 กระสบักระสา่ยอยู	่ ขอทลูถามพระองคว์า่	 พระองคย์งิแลว้จะซอ่น		

ตวัเองอยูท่ำไม	เสอืเหลอืงถกูฆา่เพราะหนงั	ชา้งถกูฆา่เพราะงา	แลว้ขา้พระองคถ์กูยงิเพราะเหตอุะไร

	 พระราชาทรงสดับคำของสุวรรณสามกุมารแล้ว	ไม่ตรัสบอกตามจริง	ตรัสคำเท็จว่า	มฤค

ที่เราเห็นพอมาในระยะลูกศร	พอมันเห็นท่านแล้วก็หนีไปหมด	เราโกรธจึงยิงท่าน	

	 ลำดับนั้น	 พระมหาสัตว์ทูลพระราชาว่า	 พระองค์ตรัสอะไร	 ขึ้นชื่อว่ามฤคในป่าหิมวันต์นี้		

ที่เห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปไม่มี	 ตั้งแต่ข้าพระองค์จำความได้	 รู้จักถูกผิด	 ฝูงมฤคในป่าแม้จะดุร้าย		

ก็ไม่สะดุ้งกลัวข้าพระองค์	 และตั้งแต่ปฐมวัยข้าพระองค์นุ่งผ้าเปลือกไม้	 ฝูงมฤคในป่าแม้ดุร้ายก็ไม่

สะดุ้งกลัวข้าพระองค์	 ฝูงกินนรผู้ขลาดที่อยู่ภูเขาคันธมาทน์	 เห็นข้าพระองค์ก็ไม่สะดุ้งกลัว	 พวกเรา

ตา่งรกัใครก่นัไมว่า่จะไปภเูขาและปา่	เมือ่เปน็เชน่นี	้มฤคทัง้หลายเหน็ขา้พระองคแ์ลว้จะตกใจเพราะอะไร

	 พระราชาได้สดับดังนั้นแล้ว	 ทรงดำริว่า	 เรายิงสุวรรณสามกุมารผู้ไร้ความผิดแล้วยัง	

กล่าวมุสาวาทอีก	 เราจักกล่าวคำจริงเท่านั้น	 ตรัสว่า	 เรากล่าวเท็จ	 ความจริงมฤคเห็นท่านแล้ว	

หาได้สะดุ้งกลัวไม่	 เราถูกความโกรธและความโลภครอบงำแล้ว	 จึงได้ยิงท่าน	 และทรงทราบว่า	

สุวรรณสามกุมารนี้ไม่ได้อยู่ป่าคนเดียวเท่านั้น	 คงมีญาติแน่นอน	 พระราชาตรัสถามเขาความว่า		

ท่านมาจากที่ไหน	หรือใครให้ท่านมาอยู่ที่นี่	ท่านไปตักน้ำที่แม่น้ำมิคสัมมตาแล้วก็กลับมาทำไม	

	 พระโพธิสัตว์ได้สดับพระดำรัสของพระราชาแล้ว	กลั้นความเจ็บปวด	บ้วนเลือดแล้วกล่าว

คาถาความว่า	 บิดามารดาของข้าพระองค์ตาบอด	 ข้าพระองค์เลี้ยงท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่	 และจะ

นำน้ำไปให้ท่านทั้งสองนั้น	จึงได้มาที่แม่น้ำมิคสัมมตานี้	แล้วบ่นรำพันปรารภถึงบิดามารดาว่า	อาหาร

ของบิดามารดานั้นยังพอมีอยู่	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 ชีวิตของท่านจักดำรงอยู่ได้ราว	 ๖	 วัน	 ท่านทั้งสอง

ตาบอด	 เกรงว่าจักตายเสีย	 เพราะไม่ได้ดื่มน้ำ	 ความทุกข์ที่ถูกยิงนี้ไม่ใช่ความทุกข์ที่ใหญ่เลย		

เพราะเป็นความทุกข์ที่คนจะต้องประสบอยู่แล้ว	 ส่วนความทุกข์ที่ไม่ได้เห็นบิดามารดาเป็นความทุกข์

ที่ยิ่งใหญ่	 บิดามารดาจะเป็นกำพร้าเข็ญใจ	 จะร้องไห้อยู่ตลอดคืน	 จักเหือดแห้งไปในครึ่งคืนหรือถึง

ตอนเชา้เลยทเีดยีว	 ดจุแมน่ำ้เลก็ในฤดรูอ้น	 ขา้พระองคเ์คยหมัน่บำรงุบำเรอนวดมอืเทา้ของทา่นทัง้สอง	
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บัดนี้	 ท่านทั้งสองไม่เห็นข้าพระองค์จักบ่นเรียกหา	 ลูกศรคือความโศกที่สอง	 นี้แหละทำให้หัวใจ	

ของข้าพระองค์หวั่นไหว	เพราะไม่ได้เห็นท่านทั้งสองผู้จักษุมืด	ข้าพระองค์เห็นจักตายเสีย	

	 พระราชาทรงฟังความคร่ำครวญของพระโพธิสัตว์	 ทรงคิดว่า	 บุรุษนี้เป็นผู้ประพฤติ	

พรหมจรรย์	 ตั้งอยู่ในธรรม	 ปรนนิบัติบิดามารดาอย่างเยี่ยมยอด	 บัดนี้	 ได้ความทุกข์ถึงเพียงนี้		

ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดา	 เราได้ทำความผิดในบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอย่างนี้	 เราควรปลอบใจ

บุรุษนี้อย่างไรดีหนอ	 แล้วทรงสันนิษฐานว่า	 ในเวลาที่เราตกนรก	 ราชสมบัติจักช่วยอะไรได้		

เราจักปรนนิบัติบิดามารดาของบุรุษนี้อย่างที่เขากระทำ	 การตายของบุรุษนี้จักเป็นเหมือนไม่ตาย		

ด้วยประการฉะนี้	 จึงตรัสความว่า	 ท่านอย่าคร่ำครวญมากเลย	 เราเก่งเรื่องธนูศิลป์	 ยิงแม่นยำนัก		

จักฆ่ามฤค	 และแสวงหามูลอาหารป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของท่าน	 บิดามารดาของท่านอยู่ที่ป่าไหน		

เราจกัเลีย้งบดิามารดาของท่าน	ให้เหมือนกับที่ท่านเลี้ยง	

	 ลำดับนั้น	 สุวรรณสามกุมารได้ฟังพระราชดำรัสของพระราชานั้นแล้ว	 จึงกราบทูลว่า		

ถ้าอย่างนั้นขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูบิดามารดาของข้าพระเจ้าองค์เถิด	 เมื่อจะชี้หนทางให้ทรงทราบ		

จึงทูลบอกหนทางที่เดินได้เฉพาะคนเดียว	 ซึ่งอยู่ทางหัวนอนของตน	 ให้พระราชาเสด็จไปแต่ที่นี้

ระหว่างกึ่งเสียงกู่	ก็จะถึงสถานที่อยู่ของบิดามารดาแล้วเลี้ยงดูท่านทั้งสองในสถานที่นั้นเถิด	

	 สุวรรณสามกุมารกราบทูลชี้ทาง	 แล้วอดกลั้นเวทนาเห็นปานนั้นไว้ด้วยความรักยิ่ง	

ในบดิามารดา	ประคองอญัชลทีลูวงิวอนขอใหเ้ลีย้งดบูดิามารดา	และกราบทลูอยา่งนีอ้กีวา่	ขา้พระบาท

ขอน้อมกราบพระองค์	 ขอพระองค์ทรงบำรุงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์	 ข้าพระองค์	

ขอประคองอญัชลถีวายบงัคมพระองค	์ ขอพระองคม์พีระดำรสักะบดิามารดาของขา้พระองคใ์หท้ราบวา่

ข้าพระองค์ไหว้นบท่านทั้งสองด้วย	

	 พระราชาทรงรับคำ	 สุวรรณสามกุมารฝากการไหว้บิดามารดาแล้วก็ถึงวิสัญญีสลบนิ่งไป	

เมื่อกล่าวมาได้เพียงเท่านี้ก็ดับลมหายใจ	 ไม่ได้กล่าวอะไรอีกเลย	 ก็ในกาลนั้น	 ถ้อยคำที่เป็นไปอาศัย

หทยัรปูซึง่ตดิตอ่จติของสวุรรณสามกมุารนัน้ขาดแลว้	 เพราะกำลงัแหง่พษิซาบซา่น	ปากกป็ดิ	 ตากห็ลบั

มือเท้าแข็งกระด้าง	 ร่างกายทั้งสิ้นเปื้อนเลือด	 ลำดับนั้น	 พระราชาทรงคิดว่า	 สุวรรณสามกุมารนี้	

พูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้	 เป็นอะไรไปหนอ	จึงทรงพิจารณาตรวจดูลมหายใจของพระโพธิสัตว์	 ก็ทรงทราบ

ว่า	 บัดนี้สุวรรณสามกุมารเสียชีวิตแล้ว	 ไม่สามารถที่จะกลั้นความโศกไว้ได้	 ก็วางพระหัตถ์ไว้บน	

พระเศียรคร่ำครวญรำพันด้วยเสียงอันดัง	

	 กาลนั้น	 เทพธิดามีนามว่า	 พสุนธรี	 อยู่ที่ภูเขาคันธมาทน์	 เคยเป็นมารดาของสุวรรณสาม

กุมารในชาติที่	 ๗	 เฝ้าดูแลอยู่เป็นนิจด้วยความรักในบุตร	ก็ในวันนั้นนางมัวเสวยทิพยสมบัติอยู่จึงมิได้

ดูแล	 ต่อเมื่อในเวลาที่สุวรรณสามกุมารสลบ	 นางพิจารณาดูก็รู้ว่าพระเจ้าปิลยักษ์ยิงบุตรของนาง		

พร่ำรำพันด้วยเสียงอันดัง	 ถ้าเราจักไม่ไปที่นั้น	 สุวรรณสามกุมารบุตรของเราจักพินาศอยู่ในที่นี้		

แมพ้ระหทยัของพระราชากจ็กัแตก	บดิามารดาของสามะจกัอดอาหาร	จะไมไ่ดน้ำ้ดืม่	จกัเหอืดแหง้ตาย

ต่อเมื่อเราไปที่นั้น	 พระราชาจักถือเอาหม้อน้ำดื่มไปสู่ที่อยู่ของบิดามารดาของสุวรรณสามกุมารนั้น	
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และแลว้กจ็กัรบัสัง่วา่	 เราฆา่บตุรของทา่นเสยีแลว้	แลว้จกันำทา่นทัง้สองนัน้ไปสูท่ีอ่ยูข่องสวุรรณสามกมุาร

เมื่อเป็นเช่นนี	้ ฤๅษีฤๅษิณีและเราจักทำสัจกิริยา	 พิษของสุวรรณสามกุมารก็จักหาย	 บุตรของเรา	

จักได้ชีวิตคืนมา	จักษุทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามกุมารก็จักแลเห็นเป็นปกติ	และพระราชา

จกัไดท้รงสดบัธรรมเทศนาของสวุรรณสามกมุาร	 เสดจ็กลบัพระนครจกัทรงบรจิาคมหาทาน	ครองราชสมบติั	

โดยยุติธรรม	 ได้ไปสู่สวรรค์ เพราะเหตุนั้น	 เราจะไปในที่นั้น	 เทพธิดานั้นจึงไปสถิตอยู่ในอากาศโดย	

ไมป่รากฏกายทีฝ่ัง่มคิสมัมตานท	ี กล่าวอนุเคราะห์กับพระเจ้าปิลยักขราชว่า	 พระองค์ทำความผิดมาก	

ได้ทำกรรมอันชั่วช้า	 บิดามารดาและบุตรทั้งสามคนนี้	 ไม่มีความประทุษร้าย	 ถูกพระองค์ฆ่าเสียด้วย

ลูกศรลูกเดียวกัน	 เชิญเสด็จมาเถิด	 ข้าพเจ้าจะพร่ำสอนพระองค	์ ด้วยวิธีที่พระองค์จะได้ไปสู่สวรรค	์

พระองคจ์งเลีย้งดบูดิามารดาผูต้าบอดโดยธรรม	

 พระราชาทรงสดับคำของเทพธิดาแล้ว	 ทรงเชื่อว่า	 เราเลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสาม	

แลว้จักไปสู่สวรรค์	 ทรงดำริว่า	 เราจะต้องการราชสมบัติทำไมเล่า	 เราจักเลี้ยงดูท่านทั้งสอง	 ทรงตั้ง

พระหฤทัยมั่น	 ทรงทำความโศกให้เบาบาง	 เข้าพระหฤทัยว่า	 สุวรรณสามกุมารโพธิสัตว์เสียชีวิตแล้ว	

จึงทรงบูชาสรีระของพระโพธิสัตว์นั้น	 ด้วยดอกไม้ต่าง	 ๆ	 ประพรมด้วยน้ำ	 ทำประทักษิณ	 ๓	 รอบ		

ทรงกราบในฐานะทั้งสี่	 แล้วถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่ไว้เต็ม	 ถึงความโทมนัส	 เสด็จบ่ายพระพักตร์

ไปทางทิศทักษิณ	

 ปกตพิระราชาเปน็ผูม้พีระกำลงัมาก	ทรงถอืหมอ้นำ้เขา้ไปสูอ่าศรมบท	ถงึประตบูรรณศาลา

ของทุกูลบัณฑิต	 ดุจคนกระแทกอาศรมให้กระเทือน	 ทุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาท

แหง่พระเจา้ปลิยกัขราช	กน็กึในใจวา่	นีไ้มใ่ชเ่สยีงฝเีทา้สวุรรณสามกมุารบตุรของเรา	เสยีงฝเีทา้ใครหนอ

เมื่อจะถามจึงกล่าวคาถาความว่า	 นั่นเสียงฝีเท้าใครหนอ	 เสียงฝีเท้าคนเดินเป็นแน	่ เสียงฝีเท้า	

สุวรรณสามกุมารบุตรของเราไม่ดัง	 ดูก่อนท่านผู้ไม่มีทุกข์	 ท่านเป็นใครหนอ	 สุวรรณสามกุมาร	

บุตรเราเดินเบา	วางเท้าเบา	เสียงฝีเท้าสุวรรณสามกุมารบุตรเราไม่ดัง	ท่านเป็นใครหนอ	

	 พระราชาได้สดับคำถามนั้น	 ทรงดำริว่า	 ถ้าเราไม่บอกว่าเราเป็นพระราชา	 บอกว่าเราฆ่า

บตุรของทา่นเสยีแลว้	ทา่นทัง้สองนีจ้กัโกรธเรา	จะกลา่วคำหยาบกะเรา	 เมือ่เปน็เชน่นี	้ ความโกรธของเรา	

จักเกิดขึ้น	ครั้นโกรธแล้ว	เราก็จักเบียดเบียนท่านทั้งสอง	กรรมนั้นจักเป็นอกุศล	ต่อเมื่อเราบอกว่าเรา

เป็นพระราชา	 ชื่อว่าผู้ที่ไม่เกรงกลัวย่อมไม่มี	 เพราะฉะนั้น	 เราจะบอกความที่เราเป็นพระราชาก่อน	

ทรงดำริฉะนี้แล้ว	 ทรงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่ม	 แล้วประทับยืนที่ประตูบรรณศาลา	 เมื่อจะแสดง

พระองคใ์หฤ้ๅษรีูจ้กั	จงึตรสัวา่	เราเปน็พระราชาของชาวกาส	ีนามวา่	พระเจา้ปลิยกัษ	์ไดจ้ากแวน่แควน้

เที่ยวแสวงหามฤคเพราะความโลภ	อนึ่ง	 เราเป็นคนเก่งเรื่องธนูศิลป์	 ยิ่งแม่นยำนัก	 แม้ช้างมาสู่ระยะ

ลูกศรของเราก็ไม่พึงหนีพ้นไปได้	

	 ฝ่ายทุกูลบัณฑิตเมื่อจะทำปฏิสันถารกับพระราชา	 จึงทูลว่า	 พระองค์เสด็จมาดีแล้ว		

เสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้	 พระองค์มีอิสระจึงเสด็จมาถึงแล้ว	 ขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้		

ขอเชิญเสวยผลมะพลับ	 ผลมะหาด	 ผลมะซาง	 และผลหมากเม่า	 อันเป็นผลไม้เล็กน้อย	 ขอได้โปรด
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เลือกเสวยผลที่ดี	 ๆ	 เถิด	 ขอจงทรงดื่มน้ำซึ่งเป็นน้ำเย็นที่นำมาแต่มิคสัมมตานที	 ซึ่งไหลจากซอกเขา

ตามพระประสงค์เถิด	

	 เมื่อฤๅษีทำปฏิสันถารอย่างนี้แล้ว	 พระราชาทรงคิดว่า	 เราไม่ควรจะบอกว่า	 เราฆ่าบุตร

ของท่านก่อน	จะทำเหมือนไม่รู้	พูดเรื่องอะไร	ๆ	ไปก่อนแล้วจึงค่อยบอก	ทรงดำริดังนี้แล้ว	จึงตรัสว่า	

ท่านทั้งสองจักษุมืดไม่สามารถจะเห็นอะไร	 ๆ	 ใครเล่าหนอนำผลไม้มาเพื่อท่านทั้งสอง	 สะสมผลไม้

น้อยใหญ่ไว้อย่างเรียบร้อย	เราเห็นเหมือนคนตาดีสะสมไว้	

	 ทุกูลบัณฑิตได้ฟังดังนั้น	 เพื่อจะบอกว่าตนมิได้นำมา	 แต่บุตรเป็นคนนำมา	 จึงได้กล่าว	

สองคาถาความว่า	 สามะหนุ่มน้อยรูปร่างสันทัด	 งดงามน่าดู	 ผมยาวดำเฟื้อยลงไป	ปลายผมงอนช้อน

ขึ้นข้างบน	 เธอนั่นแหละนำผลไม้มา	ถือหม้อน้ำไปสู่แม่น้ำ	นำน้ำมา	ซึ่งใกล้จะกลับมาแล้ว	พระราชา

ได้ทรงสดับดังนั้นแล้ว	 จึงตรัสว่า	 พระองค์ได้ฆ่าสุวรรณสามกุมารแล้ว	 ตอนนี้นอนอยู่ที่หาดทราย

เปรอะเปื้อนด้วยเลือด	

	 ก็บรรณศาลาของปาริกาฤๅษิณีอยู่ใกล้ที่อยู่ของทุกูลบัณฑิต	 นางนั่งอยู่ได้ยินพระดำรัส

ของพระราชา	 ก็ใคร่จะรู้ประพฤติการณ์นั้น	 จึงออกจากบรรณศาลาของตนไปยังที่อยู่ของทุกูลบัณฑิต

ด้วยการสาวเชือกเดินไปแล้วกล่าวว่า	 ข้าแต่ทุกูลบัณฑิต	 ท่านพูดกับใครซึ่งบอกว่า	 ข้าพเจ้าได้ฆ่า

สุวรรณสามกุมารเสียแล้ว	 ใจของดิฉันย่อมหวั่นไหวเพราะได้ยินว่า	 สุวรรณสามกุมารถูกฆ่าเสียแล้ว	

เหมือนกิ่งอ่อนแห่งต้นโพธิ์มีใบอันลมพัดให้หวั่นไหว	

 ลำดบันัน้	ทกุลูบณัฑติเมือ่จะโอวาทนางปารกิาฤๅษณินีัน้	จงึบอกวา่	ทา่นผูน้ีค้อืพระเจา้กาสี

พระองคท์รงยงิสวุรรณสามกมุาร	ทีม่คิสมัมตานท	ี ดว้ยความโกรธ	 เราทัง้สองอยา่ปรารถนาใหพ้ระองค	์

ได้รับบาปเลย	

	 ปาริกาฤๅษิณีกล่าวอีกว่า	บุตรที่รัก	ที่หายากเช่นนี้	 ผู้ได้เลี้ยงเราทั้งสองผู้ตาบอด	จะไม่ให้

โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวนั้นได้อย่างไรเล่า	

 ทกุลูบณัฑติกลา่ววา่	บตุรทีร่กั	 ทีห่ายากเชน่นี	้ ผูไ้ดเ้ลีย้งเราทัง้สองผูต้ามดื	บณัฑติทัง้หลาย

ย่อมสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธในบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวนั้น	 ฤๅษีฤๅษิณีทั้งสองได้พรรณนาคุณของ	

พระโพธิสัตว์	คร่ำครวญอยู่ตลอดเวลา	

	 ลำดับนั้น	 พระเจ้าปิลยักขราชเมื่อจะทรงปลอบใจฤๅษีฤๅษิณี	 จึงตรัสว่า	 ผู้เป็นเจ้าทั้งสอง

อยา่งครำ่ครวญไปมากเลย	 เมือ่ขา้พเจา้ฆา่สวุรรณสามกมุารเสยีแลว้	 ขา้พเจา้จกัรบัภาระเลีย้งดผููเ้ปน็เจา้

ทั้งสอง	 ในป่าใหญ่	 ข้าพเจ้าเป็นคนเก่งเรื่องธนูศิลป์	 ยิงแม่นยำ	 จักฆ่ามฤคและแสวงหามูลผลในป่า		

รับภาระเลี้ยงดูผู้เป็นเจ้าทั้งสอง	

	 ลำดับนั้น	 ฝ่ายฤๅษีฤๅษิณีสนทนากับพระราชาแล้วทูลว่า	 ขอถวายพระพรมหาบพิตร	

สภาพนั้นไม่สมควร	 การจะทรงกระทำอย่างนั้นต่ออาตมาทั้งสองไม่สมควร	 พระองค์เป็นพระราชา

ของอาตมาทั้งสอง	อาตมาทั้งสองขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์	
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 พระราชาไดท้รงสดบัดงันัน้	 ทรงยนิดเีหลอืเกนิแลว้ทรงดำรวิา่	 โอนา่อศัจรรย	์ แมเ้พยีงคำ

ของฤๅษีทั้งสองนี้ก็ไม่มีต่อเราผู้ทำความประทุษร้ายถึงเพียงนี้	 กลับยกย่องเราเสียอีก	 จึงตรัสอย่างนี้ว่า	

ข้าแต่ท่านผู้เชื้อชาตินายพราน	 ท่านกล่าวเป็นธรรม	 ท่านบำเพ็ญความถ่อมตน	 ขอท่านจงเป็นบิดา	

ของข้าพเจ้า	ข้าแต่นางปาริกา	ขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้า	

	 ฤๅษีฤๅษิณีประคองอัญชลีไหว้	 เมื่อจะทูลวิงวอนว่า	 ขอถวายพระพรมหาบพิตร	พระองค์

ไม่มีหน้าที่ที่จะทำภาระแก่อาตมาทั้งสอง	 แต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้าของอาตมาทั้งสอง	

นำไปให้ถึงที่อยู่สุวรรณสาม	 อาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของลูก		

แล้วทรมานตนให้ถึงแก่ความตาย	เมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ก็อัสดงคต	

 ลำดบันัน้	พระราชาทรงดำรวิา่	ถา้เรานำฤๅษทีัง้สองผูต้าบอดไปในถงึทีอ่ยูข่องสวุรรณสามกมุาร

ในบัดนี้ทีเดียว	 หทัยของฤๅษีทั้งสองจักแตกเพราะเห็นสุวรรณสามกุมารนั้น	 เราก็ชื่อว่านอน	

อยู่ในนรกในเวลาที่ท่านทั้งสามสิ้นชีวิต	 ด้วยประการฉะนี้	 เพราะฉะนั้น	 เราจักไม่ให้ฤๅษีทั้งสองนั้นไป	

ทรงดำริฉะนี้แล้ว	 จึงตรัสว่า	 สุวรรณสามกุมารถูกฆ่านอนอยู่ที่ป่าไกลสุดตรงที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์

ตกลงเหนอืแผน่ดนิ	 เกลอืกเปือ้นดว้ยฝุน่ทราย	ปา่นัน้เปน็ปา่ใหญ	่ เกลือ่นกลน่ไปดว้ยสตัวร์า้ย	 ผูเ้ปน็เจา้

ทั้งสองจงอยู่ในอาศรมนี้ก่อนเถิด	

	 ลำดับนั้น	 ฤๅษีทั้งสองได้กล่าวว่า	 ตนไม่กลัวสัตว์ร้าย	 ลำดับนั้น	 พระราชาเมื่อไม่อาจห้าม

ฤๅ ษีทั้งสองนั้น	 ก็ทรงจูงมือนำไปให้ถึงที่อยู่สุวรรณสามกุมาร	 ก็แลครั้นทรงนำไปแล้ว	 ประทับยืนในที่

ใกล้สุวรรณสามกุมารแล้วตรัสว่า	 นี้บุตรของผู้ เป็นเจ้าทั้งสอง	 ลำดับนั้น	 ฤๅ ษีผู้ เป็นบิดาของ	

พระโพธิสัตว์ซ้อนเศียรขึ้นวางไว้บนตัก	 ฤๅษิณีผู้เป็นมารดาก็ยกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตน	 นั่งบ่น

รำพนัอยูว่า่	 สภาพไมย่ตุธิรรมมาเปน็ไปในโลกนี	้ พอ่สามะผูง้าม	นา่ด	ูพอ่มาหลบัเอาจรงิ	 ๆ	 เคลบิเคลิม้

เอามากมาย	 ดังคนดื่มสุราเข้ม	 ขัดเคืองใครมาก	 ถือตัวมิใช่น้อย	 มีใจพิเศษ	 ในเมื่อกาลล่วงไปอย่างนี้	

ในวันนี้พ่อไม่พูดอะไร	 ๆ	 บ้างเลย	 พ่อสามะนี้เป็นผู้ปรนนิบัติบำรุงเราทั้งสองผู้ตามืด	 มาเสียชีวิตแล้ว	

บดันีใ้ครเลา่	 จกัชำระชฎาอนัหมน่หมองเปือ้นฝุน่ละออง	 ใครเลา่จกัจบักราดกวาดอาศรม	 ใครเลา่จกัจดั

นำ้เยน็และนำ้รอ้นใหอ้าบ	 ใครเลา่จกัใหเ้ราทัง้สองไดบ้รโิภคมลูผลาหารในปา่	 ลกูสามะนีเ้ปน็ผูป้รนนบิตัิ

บำรุงเราทั้งสองผู้ตามืด	มาเสียชีวิตแล้ว	

	 ลำดับนั้น	 ฤๅษิณีผู้มารดาแห่งพระโพธิสัตว์	 เมื่อบ่นเพ้อเป็นหนักหนา	 ก็เอามืออังที่อก	

พระโพธิสัตว์พิจารณาความอบอุ่น	 คิดว่า	 ความอบอุ่นของบุตรเรายังมีอยู่	 บุตรเราจักสลบด้วย	

กำลังยาพิษ	 เราจักกระทำสัจกิริยาแก่บุตร	 เพื่อถอนพิษออก	 คิดฉะนี้แล้วได้กระทำสัจกิริยา		

กล่าวคำสัจว่า	 ลูกสามะได้เป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติ	 ได้เป็นผู้ประพฤติดังพรหมเป็นปกติ		

ได้เป็นผู้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อน	 ได้เป็นผู้เลี้ยงบิดามารดา	 ได้เป็นผู้ประพฤติยำเกรงต่อท่านผู้เจริญ	

ในตระกูล	 เป็นผู้เปน็ทีเ่รารกัยิง่กวา่ชวีติ	 โดยความจรงิใด	 ๆ	 ดว้ยการกลา่วความจรงินัน้	 ๆ	 ขอพษิของ	

ลกูสามะจงหายไป	บญุอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีล่กูสามะกระทำมาแลว้แกเ่ราและแกบ่ดิา	 มอียูด่ว้ยอานภุาพ

กุศลบุญนั้นทั้งหมด	ขอพิษของลูกสามะจงหายไป	
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 เมื่อมารดาทำสัจกิริยาด้วยเจ็ดอย่างนี้	 สุวรรณสามกุมารก็พลิกตัวกลับแล้วนอนต่อไป	
ลำดับนั้น	 บิดาคิดว่า	 ลูกของเรายังมีชีวิตอยู่	 เราจักทำสัจจกิริยาบ้าง	 จึงได้ทำสัจกิริยา	 ได้กล่าวคำสัจ
โดยนัยเช่นเดียวกับมารดา	
 เมือ่บดิาทำสจักริยิาอยูอ่ยา่งนี	้ พระมหาสตัวพ์ลกิตวัอกีขา้งหนึง่แลว้นอนตอ่ไป	 ลำดบันัน้
เทพธิดาผู้มีนามว่า	 พสุนธรีได้ทำสัจกิริยาเป็นลำดับที่สาม	 โดยกล่าวสัจจวาจา	 ด้วยความเอ็นดู	
ต่อสุวรรณสามกุมารว่า	 เราอยู่ที่ภูเขาคันธมาทน์ตลอดราตรีนาน	 ใคร	 ๆ	 อื่น	 ซึ่งเป็นที่รักของเรา	
มากกว่าสุวรรณสามกุมารนี้ไม่มี	 ของหอมล้วนแล้วด้วยไม้หอมทั้งหมด	 ณ	 คันธมาทน์บรรพตมีอยู่	
ด้วยสัจจวาจานี้	 ขอพิษของลูกสุวรรณสามกุมารจงหายไป	 เมื่อฤๅษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันเป็นอันมาก	
อย่างน่าสงสาร	สุวรรณสามกุมารก็ลุกขึ้นได้เร็วพลัน	
	 ความอัศจรรย์ทั้งปวง	 คือ	 พระมหาสัตว์หายจากโรค	 ฤๅษีทั้งสองผู้เป็นบิดามารดา	
ได้ดวงตากลับเห็นเป็นปกต	ิ แสงอรุณขึ้นและท่าน้ำได้ปรากฏมีขึ้นในขณะเดียวกันทีเดียว	 บิดามารดา	
ทั้งสองได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้ว	 เกิดยินดีอย่างเหลือเกินว่า	 ลูกสามะหายจากโรค	 ลำดับนั้น		
สามะบัณฑิตได้กล่าวกะท่านเหล่านั้นว่า	 ข้าพเจ้ามีนามว่าสามะ	 ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลาย	
ข้าพเจ้าลุกขึ้นได้แล้วโดยสวัสดี	 ขอท่านทั้งหลายอย่าคร่ำครวญนักเลย	 จงพูดกะข้าพเจ้า	 ด้วยเสียง	
อันไพเราะเถิด	
	 ลำดับนั้น	 พระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชา	 เมื่อจะกราบทูลปฏิสันถาร	 จึงกล่าวว่า		
ข้าแต่มหาบพิตร	 พระองค์เสด็จมาดีแล้ว	 เสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้	 มีอิสระเสด็จมาดีแล้ว		
ขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้	 ขอเชิญเสวยผลมะพลับ	 ผลมะหาด	 ผลมะซาง	 และผลหมากเม่า		
อันเป็นผลไม้เล็กน้อย	 ขอได้โปรดเลือกเสวยผลที่ดี	 ๆ	 เถิด	 ขอจงทรงดื่มน้ำซึ่งเป็นน้ำเย็นที่นำมา	
แต่มิคสัมมตานที	ซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิด	
	 ฝ่ายพระราชาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์นั้นแล้ว	 จึงตรัสว่า	 ข้าพเจ้าหลงมาก		
หลงจริง	ๆ	มืดไปทั่วทิศ	ข้าพเจ้าได้เห็นสามะบัณฑิตนั้นเสียชีวิตแล้ว	ทำไมจึงฟื้นขึ้นมาได้อีกเล่า	
 ฝ่ายสามะบัณฑิตดำริว่า	 พระราชาทรงเข้าใจว่าเราตายแล้ว	 เราจักประกาศความที่เรา	
ยงัไมต่ายแกพ่ระองค	์จงึกราบทลูวา่	ขา้แตม่หาราชเจา้	 โลกยอ่มสำคญัซึง่บคุคลผูย้งัมชีวีติอยู	่ เสวยเวทนา
อย่างหนักใกล้หมดความรู้สึก	 ซึ่งยังเป็นอยู่แท้	 ๆ	 ว่าตายแล้ว	 ข้าแต่มหาราชเจ้า	 โลกย่อมสำคัญ	
ซึ่งบุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่	 เสวยเวทนาอย่างหนัก	 ถึงความดับสนิทแน่นิ่งแล้วนั้น	 ซึ่งยังเป็นอยู่แท้	 ๆ		
ว่าตายแล้ว	
	 ก็แลครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้ว	 พระมหาสัตว์ประสงค์จะให้พระราชาตั้งอยู่ในประโยชน์	
เมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวอีกว่า	 บุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรม	 เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	
ย่อมช่วยแก้ไขคุ้มครองบุคคลนั้น	 บุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรม	 นักปราชญ์ทั้งหลาย	
ย่อมสรรเสริญบุคคลผู้นั้นในโลกนี้	บุคคลนั้นละจากโลกนี้ไปแล้ว	ย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์	
	 พระราชาได้สดับคำนั้นแล้ว	 ทรงดำริว่า	 น่าอัศจรรย์หนอ	 แม้เทวดาทั้งหลายก็เยียวยา	
โรคที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดา	 สามะบัณฑิตผู้นี้	 ช่างงดงามเหลือเกิน	 ทรงดำริฉะนี้แล้ว	
ประคองอัญชลีตรัสว่า	 ข้าพเจ้านี้หลงเอามากจริง	 ๆ	 มืดไปทั่วทิศ	 ท่านสามะบัณฑิต	 ข้าพเจ้าขอถึง
ท่านเป็นสรณะ	และขอท่านจงเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้า
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	 ลำดับนั้น	 พระโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาความว่า	 ข้าแต่มหาราชเจ้า	 ถ้าพระองค์	
มพีระประสงคเ์สดจ็สูเ่ทวโลก	มพีระประสงคบ์รโิภคทพิยสมบตัใิหญ	่ จงทรงประพฤตใินทศพธิราชธรรม
จรรยาเหลา่นีเ้ถดิ	 เมือ่จะถวายโอวาทแดพ่ระราชาจงึไดก้ลา่วคาถาอนัวา่ดว้ยการประพฤตทิศพธิราชธรรม
ความว่า	 ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกพระชนนี	 ในพระโอรสและพระมเหสี	 ในมิตร	
และอำมาตย์	 ในพาหนะและพลนิกาย	 ในชาวบ้านและชาวนิคม	 ในชาวแว่นแคว้นและชาวชนบท		
ในสมณะและพราหมณ	์ ในฝงูมฤคและฝงูปกัษเีถดิ	 ครัน้พระองคท์รงประพฤตธิรรมนัน้	 ๆ	 ในโลกนีแ้ลว้
จักเสด็จสู่สวรรค	์ ธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติแล้ว	 ย่อมนำความสุขมาให้พระอินทร	์ เทพเจ้า	
พร้อมทั้งพระพรหมถึงแล้วซึ่งทิพยสถาน	 ด้วยธรรมที่ประพฤติดีแล้ว	 ข้าแต่พระราชา	 ขอพระองค์	
อย่าทรงประมาทในธรรม	
	 พระโพธิสัตว์แสดงธรรมถวายพระราชาอย่างนี้แล้ว	 เมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นไปอีก		
ได้ถวายเบญจศีล	พระราชาทรงรับโอวาทของพระโพธิสัตว์นั้นด้วยพระเศียร	ทรงไหว้และขอขมาโทษ
แลว้เสดจ็กลบักรงุพาราณส	ีทรงบำเพญ็พระราชกศุลมทีานเปน็ตน้	ทรงรกัษาเบญจศลี	ครองราชสมบติั
โดยธรรมโดยเสมอ	ในที่สุดแห่งพระชนม์ได้เสด็จสู่สวรรค์	ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปรนนิบัติบำรุงบิดามารดา	
ยงัอภญิญาและสมาบตัใิหบ้งัเกดิ	 พรอ้มดว้ยบดิามารดามไิดเ้สือ่มจากฌาน	 ในทีส่ดุแหง่อายขุยัไดเ้ขา้ถงึ
พรหมโลกพร้อมด้วยบิดามารดานั้นแล	


อุโบสถศีลสิกขาบทที่ ๕ 
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺานา เวรมณี 

เจตนางดเว้นจากการดื่มน้ำเมา คือ สุรา และเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 

 ๑. ความมุ่งหมาย	 สิกขาบทนี้	 มีความมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลในสังคมรู้จักรักษา
สติสัมปชัญญะของตนให้สมบูรณ์	 ไม่ตกอยู่ในความประมาท	อันเป็นเหตุล่วงละเมิดสิกขาบทข้ออื่น	ๆ	
ได้ง่าย	 ไม่กระทำการอันเป็นโทษแก่ตน	 ครอบครัว	 และสังคม	 ส่งเสริมการรักษาสุขภาพร่างกาย	
ให้แข็งแรง	 ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน	 ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะความประมาท	
ขาดสติ	และป้องกันปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดของมึนเมาทุกชนิด		
 ๒. เหตุผล	 สุราและสิ่งเสพติดทุกชนิด	 เป็นสาเหตุสำคัญในการทำลายสติสัมปชัญญะ
ของคนเรายิ่งกว่าสิ่งใด	 จิตถ้าขาดสติก็เป็นจิตไม่มีคุณภาพ	 เนื่องจากสติเป็นสิ่งจำเป็นในกิจทุกอย่าง	
คนทีข่าดสตสิมัปชญัญะยอ่มทำความเสยีหายทัง้แกต่นเอง	สงัคมและประเทศชาต	ิ สามารถกระทำผดิศลี	
ข้ออื่น	 ๆ	 ได้โดยง่าย	 ปิดโอกาสในการกระทำคุณงามความดีทั้งหลาย	 เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บ	
การทะเลาะวิวาท	 และอาชญากรรมต่าง	 ๆ	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ผู้ที่ตกเป็นทาสสิ่งเสพติด	 แม้มีชีวิตอยู่	
ก็เสมือนตายทั้งเป็น	ดังนั้น	การไม่ดื่มเหล้าและไม่เสพสิ่งเสพติด	จึงเป็นการประกันคุณค่าชีวิตของคน	
ท่านจึงห้ามไม่ให้ล่วงละเมิดสิกขาบทนี้		
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 ๓. ข้อห้าม สิกขาบทนี้	ห้ามดื่มน้ำเมา	ห้ามเสพสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด		 	 	

	 	 น้ำเมามี	๒	ชนิด	คือ	สุรา	และเมรัย	

  สุรา	 หมายถึง	 น้ำเมาที่ได้จากการกลั่น	 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 เหล้า	 ซึ่งกลั่นสกัด	

ให้มีรสเมาแรงยิ่งขึ้น	ในคัมภีร์วินัยปิฎก	จำแนกสุราเป็น	๕	ชนิด	คือ	สุราทำด้วยแป้ง	สุราทำด้วยขนม	

สุราทำด้วยข้าวสุก	สุราที่ใส่เชื้อ	สุราที่ใส่เครื่องปรุงต่าง	ๆ	

  เมรัย	 หมายถึง	 น้ำเมาที่ยังไม่ได้กลั่น	 เป็นแต่เพียงของดอง	 เช่น	 สาโท	 เหล้าดิบ		

กระแช่	 น้ำตาลเมา	 เครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์ผสมทุกชนิด	 ในคัมภีร์วินัยปิฎก	 จำแนกเมรัย	

เป็น	 ๕	 ชนิด	 คือ	 เมรัยทำด้วยดอกไม้	 เมรัยทำด้วยผลไม้	 เมรัยทำด้วยน้ำผึ้ง	 เมรัยทำด้วยน้ำอ้อย		

เมรัยที่ใส่เครื่องปรุงต่าง	ๆ	

	 	 สิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด	 เช่น	 ฝิ่น	 กัญชา	 มอร์ฟีน	 เฮโรอีน	 ยาบ้า	 ยาอี	 ยาไอส์	

เป็นต้น	ก็ห้ามตามสิกขาบทนี้	 	

  สกิขาบทนี	้ หา้มดืม่นำ้เมา	หา้มเสพสิง่เสพตดิใหโ้ทษ	อนัเปน็สาเหตแุหง่ความประมาท

คือ	ทำให้สติฟั่นเฟือน		

 ๔. หลักวินิจฉัย การล่วงละเมิดสิกขาบทที่	๕	ที่ทำให้ศีลขาด	ประกอบด้วยองค์	๔	คือ	

	 	 ๔.๑	 มทนียํ		 	 น้ำนั้นเป็นน้ำเมา		

	 	 ๔.๒	 ปาตุกมฺยตาจิตฺตํ		 จิตคิดจะดื่ม	

	 	 ๔.๓	 ตชฺโช	วายาโม		 พยายามดื่ม	

	 	 ๔.๔	 ปีตปฺปเวสนํ			 ดื่มให้ล่วงลำคอลงไป	

	 	 การล่วงละเมิดสิกขาบทที่	 ๕	 นี้	 นอกจากวิธีการดื่มแล้ว	 สิ่งเสพติดอื่น	 ๆ	 ที่เสพด้วย

วิธีการฉีด	สูบ	รมควัน	หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งเสพติดนั้นเข้าสู่ร่างกาย	ก็อนุโลมตามหลักวินิจฉัยนี้		

	 	 การดื่มสุราเมรัยที่ทำให้ศีลขาด	 จะต้องพร้อมด้วยองค์	 ๔	 นี้	 ครบทุกข้อ	 ถ้าไม่ครบ	

ศีลก็ไม่ขาด	เช่น		

	 	 องค์ที่	๑	น้ำที่ดื่มนั้นต้องเป็นน้ำเมา	แต่น้ำที่ดื่มนั้นไม่ใช่น้ำเมา	ถือว่ายังไม่ล่วงละเมิด

องค์ที่	 ๑	 แม้จะมีความคิดที่จะดื่มน้ำเมาก็ตาม	 เนื่องจากองค์ที่	 ๑	 นี้เป็นอจิตตกะ	 คือ	 ไม่ขึ้นกับ	

ความคิดของผู้ล่วงละเมิด	 แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุที่ล่วงละเมิดคือน้ำเมา	 ส่วนการนำสุรามาปรุงรสอาหาร	

ปรุงยา	 หรือใช้เป็นกระสายยา	 เพื่อให้ยานั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้น	 ลักษณะเช่นนี้ถือว่ายังไม่ล่วงละเมิด

องค์ที่	๑	เช่นเดียวกัน	กรณีสิ่งเสพติดอื่น	ๆ	ก็เทียบเคียงนัยเดียวกันกับน้ำเมานี้	

	 	 องค์ที่	 ๒	 ผู้ดื่มตั้งใจจะดื่มน้ำเมา	 หรือตั้งใจจะเสพสิ่งเสพติดให้โทษ	 ถือว่าล่วงละเมิด	

องค์ที่	๒	

	 	 องค์ที่	 ๓	 พยายามดื่ม	 คือ	 ดื่มด้วยตนเอง	 หรือพยายามเสพเข้าสู่ร่างกาย	 ถือว่า	

ล่วงละเมิดองค์ที่	๓	
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	 	 องค์ที่	 ๔	 ดื่มให้ล่วงลำคอลงไป	 กำหนดในขณะที่น้ำเมาไหลล่วงลำคอลงไป	 หรือ	

สิ่งเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกาย	ถือว่าล่วงละเมิดองค์ที่	๔	

 ๕. โทษของการล่วงละเมิด

  การดืม่สรุาเมรยั	 เสพสิง่เสพตดิ	จะมโีทษมากหรอืนอ้ย	ตามอกศุลจติหรอืกเิลสในการดืม่	

ตามปริมาณที่ดื่ม	 และตามผลที่จะก่อให้เกิดการกระทำผิดพลาดชั่วร้าย	 นอกจากนั้น	 ผู้ที่ล่วงละเมิด	

ย่อมได้รับกรรมวิบาก	๕	อย่าง	คือ		

	 	 ๕.๑	 เกิดในนรก		

	 	 ๕.๒	 เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน	

	 	 ๕.๓	 เกิดในเปรตวิสัย	

	 	 ๕.๔	 มีสติไม่สมประกอบ	

	 	 ๕.๕	 เป็นบ้า	

	 	 โทษของการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติด	มี	๖	ประการ	ดังนี้	

  เปน็เหตทุำใหเ้สยีทรพัย์	 เมือ่บคุคลดืม่สรุาและเสพสิง่เสพตดิเนอืง	 ๆ	 ยอ่มจะเลกิยาก

เป็นเหตุให้ติดสุราและเป็นทาสสิ่งเสพติด	 ทั้งเป็นเหตุทำให้มัวเมาในอบายมุขอื่น	 ๆ	 ตามมา	 เช่น		

เที่ยวผู้หญิง	 เที่ยวกลางคืน	 เล่นการพนัน	 คบคนชั่วเป็นมิตร	 จึงเป็นเหตุทำให้เสียทรัพย์	 พอเป็น

ตัวอย่าง	ดังนี้		

	 	 ๑.	 เสียทรัพย์เพราะซื้อมาดื่มหรือเสพเองและเลี้ยงคนอื่น		

	 	 ๒.	 เสียทรัพย์เพราะสิ่งเสพติดมีราคาแพง	

	 	 ๓.	 เสียทรัพย์เพราะเพิ่มปริมาณการดื่มการเสพ	

	 	 ๔.	 เสียทรัพย์เพราะรักษาโรคที่เกิดจากสิ่งเสพติด	

  เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท	 คนที่ขาดสติเพราะดื่มสุราหรือเป็นทาสสิ่งเสพติด		

ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้	 มีจิตใจแปรปรวนผิดปกติ	 มีความกล้า	 บ้าบิ่น	 บันดาลโทสะ	

หงุดหงิด	 ฉุนเฉียว	 มุทะลุ	 วู่วาม	 ไม่เกรงกลัวใคร	 ชอบพูดพล่ามกวนโทสะคนอื่น	 ลวนลามได้ทุกคน	

ไม่ว่าลูกเมียใคร	 สามารถที่จะทะลาะวิวาทหรือทำร้ายคนใกล้ชิดและคนอื่นได้โดยง่าย	 โดยที่สุดถึงกับ

ฆ่ากันตายก็มี		

  เป็นเหตุเกิดโรค สิ่งเสพติดเมื่อเสพเข้าไปแล้วมีผลทำให้บั่นทอนสุขภาพ	 เกิดโรค	

ในร่างกายหลายชนิดได้ง่าย	 ในวงการแพทย์ยืนยันตรงกันว่า	 สุราเป็นวัตถุที่เป็นอันตรายต่ออวัยวะ

ทางเดินอาหาร	 ระบบประสาท	 ทางเดินของโลหิต	 ต่อมไร้ท่อ	 และระบบการหายใจ	 จึงเป็นเหตุ	

ทำให้เกิดโรคต่าง	ๆ	ดังนี้		

	 	 ๑.	 โรคทางระบบประสาท	 เช่น	 นอนไม่หลับ	 จิตหลอน	 ประสาทหลอน	 พร่ำเพ้อ	

กล้ามเนื้อส่วนปลายแขนขาอ่อนแรง	ซึมเศร้า	ลมชัก	ระแวง	

	 	 ๒.	 โรคมะเร็ง	 เช่น	 มะเร็งในปากและช่องปาก	 มะเร็งหลอดอาหาร	 มะเร็งลำไส้ใหญ่	

มะเร็งกระเพาะอาหาร	มะเร็งตับ	มะเร็งเต้านมในผู้หญิง	มะเร็งรังไข่		
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 	 ๓.	 โรคเรื้อรัง	 เช่น	ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน	 เบาหวาน	ตับอักเสบ	กระเพาะอาหาร
อักเสบ	โรคต่อมหมวกไต	กระดูกพรุน	โรคเก๊าต์	พิษสุราเรื้อรัง	
	 	 ๔.	 โรคทางระบบหลอดเลอืดและหวัใจ	 เชน่	 เสน้เลอืดทีเ่ลีย้งหวัใจตบี	กลา้มเนือ้หวัใจเสือ่ม
ความดันโลหิตสูง	เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ	สมองส่วนนอกลีบฝ่อ	หัวใจเต้นผิดจังหวะ	หัวใจล้มเหลว	
  เป็นเหตุเสียชื่อเสียง	คนที่ติดสุราหรือเป็นทาสสิ่งเสพติด	มีสติฟั่นเฟือน	ย่อมกระทำ
ความผิด	ทำลายชื่อเสียงทุกอย่างที่ตนได้สั่งสมมา	จึงเป็นเหตุเสียชื่อเสียงพอจะพรรณนาเป็นตัวอย่าง
ดังนี้	
	 	 ๑.	 เสียความนิยม	เสียความเคารพนับถือ	
	 	 ๒.	 เสียความเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว	ลูกหลาน	และคนทั่วไป	
	 	 ๓.	 เสียสถานภาพที่ดีทางสังคม	เช่น	ผู้ใหญ่บ้าน	กำนัน	เป็นต้น	
	 	 ๔.	 ถูกบัณฑิตติเตียน		
  เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย	 วิญญูชนย่อมสงวนศักดิ์รักเกียรติของตนเอง	 จึงไม่ทำสิ่ง	
ที่น่าอดสูให้คนทั้งหลายดูหมิ่น	 แต่สุราและสิ่งเสพติดทำให้คนที่เสพแล้ว	 ลืมเกียรติยศศักดิ์ศรี	
ของตนเอง	 แสดงกิริยาวาจาอันน่าอดสูได้ทุกอย่าง	 มีนอนกลางถนน	 ถ่ายอุจจาระปัสสาวะต่อหน้า
สาธารณชน	 เปิดเผยอวัยวะอันพึงปกปิด	 พูดจาหยาบคาย	 พูดเพ้อเจ้อ	 พูดเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผย	
เป็นต้น	
  บั่นทอนกำลังปัญญา	 สุราและสิ่งเสพติดทำลายระบบประสาท	 ทำลายสติ		
และทำลายสขุภาพดงักลา่วแลว้	ทำใหค้นตดิสรุาและสิง่เสพตดิมสีมองมนึชา	มปีญัญาทบึ	 ขาดไหวพรบิ
ปฏิภาณ	ขาดเชาว์ปัญญา	คิดเชื่องช้า	ความจำเสื่อม	หลงลืมง่าย	
 ๖. อานิสงส์  
		 	 ผู้รักษาอุโบสถศีลสิกขาบทที่	๕	ย่อมได้รับอานิสงส์	ดังนี้		
	 	 ๖.๑	 รู้จักอดีต	อนาคต	ปัจจุบันได้รวดเร็ว	
	 	 ๖.๒	 มีสติตั้งมั่นทุกเมื่อ	
	 	 ๖.๓	 มีความรู้มาก	มีปัญญามาก	
	 	 ๖.๔	 ไม่บ้า	ไม่ใบ้	ไม่มัวเมาหลงใหล	
	 	 ๖.๕	 มีวาจาไพเราะ	มีน้ำคำเป็นที่น่าเชื่อถือ	
	 	 ๖.๖	 มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งกาย	วาจา	ใจ	


ตัวอย่างเรื่องที่เป็นโทษของการล่วงละเมิด 
และอานิสงส์ของการรักษาสิกขาบทที่ ๕ 

เรื่อง บุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก 

	 ดังได้สดับมา	 บุตรเศรษฐีนั้น	 เกิดแล้วในตระกูลผู้มีสมบัติ	 ๘๐	 โกฏิ	 ในกรุงพาราณสี		
ครั้งนั้น	มารดาบิดาของเขาคิดว่า	 ในตระกูลของเรามีกองสมบัติเป็นอันมาก	 เราจักมอบกองสมบัตินั้น
แก่ลูก	 ให้ใช้สอยอย่างสบาย	 ไม่ต้องทำการงานอะไร	 จึงให้ลูกศึกษาศิลปะเพียงการฟ้อน	 ขับ	 และ
ประโคมดนตรีเท่านั้น	
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	 ในพระนครนั้น	 แม้ธิดาคนหนึ่งก็เกิดแล้วในตระกูลอื่นที่มีสมบัติ	 ๘๐	 โกฏิเช่นกัน	 บิดา

มารดาของนางก็คิดแล้วอย่างนั้นเหมือนกันให้ลูกสาวศึกษาศิลปะเพียงการฟ้อน	 ขับ	 และประโคม

ดนตรีเท่านั้น	 เมื่อเขาทั้งสองเจริญวัยแล้ว	 ก็ได้แต่งงานกัน	 ต่อมาภายหลัง	 มารดาบิดาของคนทั้งสอง

นั้นได้ถึงแก่กรรม	 จึงมีทรัพย์	 ๑๖๐	 โกฏิรวมอยู่บ้านหลังเดียวกัน	 เศรษฐีไปพระราชวังวันละ	 ๓	 หน	

ครั้งนั้น	 พวกนักเลงคิดกันว่าถ้าเศรษฐีนี้	 จักเป็นนักดื่มสุรา	 พวกเราก็จะสบาย	พวกเราจะสอนให้เขา

เป็นนักดื่มสุรา	 พวกนักเลงนั้นจึงถือสุรา	 นั่งดูบุตรเศรษฐีที่มาจากราชกุล	 เห็นเขากำลังเดินมา		

จึงดื่มสุรา	 เอาก้อนเกลือใส่ปาก	 กัดหัวผักกาด	 กล่าวว่า	 ขอให้ท่านเศรษฐีมีอายุยืนเป็น	 ๑๐๐	ปีเถิด	

พวกผมอาศัยท่านก็จะมีกินมีดื่ม	

	 เศรษฐีฟังคำของพวกนักเลงนั้นแล้ว	จึงถามคนใช้ที่สนิทว่า	พวกนั้นดื่มอะไร	คนใช้ตอบว่า	

น้ำดื่มชนิดหนึ่ง	 บุตรเศรษฐีถามต่อว่า	 มีรสชาติอร่อยไหม	 คนใช้ตอบว่า	 ไม่มีน้ำอะไรในโลกนี้ที่จะมา

เทียบเท่า	

	 เศรษฐีพูดว่า	 เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็น่าจะดื่ม	 จึงให้นำแล้วดื่มนิดหน่อย	 ต่อมาไม่นานนัก	

นักเลงเหล่านั้นรู้ว่า	 เศรษฐีเริ่มดื่มสุรา	 จึงพากันห้อมล้อมจนมีบริวารเพิ่มมากขึ้น	 เศรษฐีให้ซื้อสุรา	

ดอกไม	้ของหอม	มาดว้ยเงนิ	๑๐๐	บา้ง	๒๐๐	บา้ง	เอาเงนิกองรอบทีน่ัง่แลว้ดืม่สรุาเรือ่ยมา	และใหเ้งนิ

นักร้อง	 นักรำ	 นักดนตรี	 ๑,๐๐๐	 กหาปณะบ้าง	 ๒,๐๐๐	 กหาปณะบ้าง	 ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย	 จวบเวลา

ล่วงไปไม่นานนัก	 เงิน	 ๘๐	 โกฏิที่เป็นส่วนของตนก็หมดไป	 เมื่อฝ่ายการเงินแจ้งว่า	 เงินส่วนของท่าน

หมดแล้ว	 จึงให้เอาเงินส่วนของภรรยามาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนหมดสิ้นไปเช่นนั้นเหมือนกัน	 ต่อมา	

ถึงขั้นขายสมบัติทั้งหมด	 คือ	 นา	 สวนดอกไม้	 สวนผลไม้	 ยานพาหนะ	 แม้กระทั่งภาชนะ	 เครื่องใช้	

เครื่องลาด	 ผ้าห่ม	 และผ้าปูนั่ง	 เป็นต้น	 ก็ขายกินหมด	 เมื่อเข้าสู่วัยชรา	 เจ้าของเรือนจึงไล่เขาซึ่งยัง	

ขออาศยัอยูใ่หอ้อกจากบา้น	 เขาพาภรรยาไปอาศยัอยูท่ีบ่า้นของคนอืน่ตอ่	 ถอืชิน้กระเบือ้งเทีย่วขอทาน

กินอาหารเหลือเดน		

	 วันหนึ่ง	 พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขายืนอยู่ที่ประตูโรงฉัน	 รอรับอาหารที่เหลือเดน

จากพระภิกษุสามเณร	 จึงทรงแย้มพระโอษฐ์	 ลำดับนั้น	 พระอานนทเถระทูลถามถึงเหตุที่ทรงแย้ม	

พระศาสดาเมื่อจะตรัสบอกเหตุที่ทรงแย้ม	 จึงตรัสว่า	 อานนท์	 เธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากผู้นี้	

ผลาญทรัพย์สมบัติหมดไป	 ๑๖๐	 โกฏิ	 พาภรรยาเที่ยวขอทานอยู่ในเมืองนี้	 ก็ถ้าเขาไม่ผลาญ	

ทรัพย์สมบัติให้หมด	ทำกิจการงานในปฐมวัย	ก็จักได้เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งในเมืองนี้	และถ้าออกบวช	

กจ็กับรรลอุรหตั	แมภ้รรยากจ็กัดำรงอยูใ่นอนาคามผิล	ถา้ไมผ่ลาญทรพัยใ์หห้มด	ทำกจิการงานในมชัฌมิวยั

จักได้เป็นเศรษฐีอันดับที่	 ๒	 ถ้าออกบวชจักได้เป็นอนาคามี	 แม้ภรรยาก็จักดำรงอยู่ในสกทาคามิผล		

ถ้าไม่ผลาญทรัพย์ให้หมด	 ทำกิจการงานในปัจฉิมวัยจักได้เป็นเศรษฐีอันดับที่	 ๓	 แม้ถ้าออกบวช		

ก็จักได้เป็นสกทาคามี	 แม้ภรรยาก็จักดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล	 แต่บัดนี้	 เศรษฐีนั้นได้เสื่อมจาก	

โภคสมบัติของคฤหัสถ์	 และเสื่อมจากสามัญผล	 คือ	 มรรค	 ผล	 นิพพาน	 เมื่อเสื่อมแล้วก็เหมือน	

นกกะเรียนในเปือกตมแห้งที่ไม่มีปลาจะให้กินอีกต่อไป	
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	 ชาดกเรื่องนี้	 แสดงให้เห็นโทษของการดื่มสุราว่า	 ทำให้สูญเสียทรัพย์สมบัติแม้จะมี

จำนวนมาก	 ให้หมดสิ้นไปในเวลาไม่นาน	 และหันหน้าเข้าหาอบายมุขอื่นๆ	 ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลให้

สูญเสียทรัพย์ภายใน	 หมดโอกาสบรรลุมรรค	 ผล	 นิพพาน	 แต่ในทางกลับกันก็แสดงให้เห็นอานิสงส์

ของการไม่ดื่มสุรา	 จะทำให้สามารถรักษาทรัพย์สมบัติไว้	 มีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป		

หากออกบวชก็จะได้รับอานิสงส์ถึงขั้นบรรลุถึงมรรค	ผล	นิพพาน	



อุโบสถศีลสิกขาบทที่ ๖ 

วิกาลโภชนา เวรมณี 

เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 

	 ผู้รักษาอุโบสถศีล	 เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล	 จะบริโภคได้เฉพาะในเวลา	

ที่กำหนด	ที่เรียกว่า	“กาล”	เท่านั้น	คำว่า	“วิกาล”	หมายถึง	เวลาตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วจนถึงอรุณขึ้น

ของวันใหม่	คำว่า	“กาล”	หมายถึง	เวลาตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงเที่ยงวัน		

 ๑. ความมุ่งหมาย  

	 	 สิกขาบทนี้	มีความมุ่งหมายเพื่อตัดปลิโพธ	คือ	ตัดความกังวลในการประกอบอาหาร	

ไม่ต้องพะวักพะวนในเรื่องการกิน	ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายเบาสบาย	เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม	บำเพ็ญ

กุศลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	ทั้งยังจะเป็นการขัดเกลากิเลสมีกามราคะเป็นต้นให้เบาบาง		

 ๒. เหตุผล 

	 	 การไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลนั้น	 เป็นการบรรเทานิวรณธรรมอย่างน้อย	 ๒	 ข้อ	

คือ	 กามฉันทะ	 ความพอใจในกามคุณ	 และถีนมิทธะ	 ความง่วงเหงาหาวนอน	 ความเกียจคร้าน		

ความท้อแท้	ทำให้ร่างกายเบาสบายเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม	ทำให้มีเวลาในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น	

ทั้งเป็นการปฏิบัติตามข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์	

 ๓. ข้อห้าม  

	 	 สิกขาบทนี้	ห้ามการบริโภคอาหารตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วจนถึงอรุณขึ้นในวันถัดไป		

 ๔. หลักวินิจฉัย  

	 	 การล่วงละเมิดสิกขาบทที่	๖	ที่ทำให้ศีลขาด	ประกอบด้วยองค์	๔	คือ	

	 	 ๔.๑	 วิกาโล		 	 เวลาตั้งแต่เที่ยงแล้วไปถึงอรุณขึ้น	

	 	 ๔.๒	 ยาวกาลิกํ		 	 ของเคี้ยวของกินนั้นจัดว่าเป็นอาหาร	

	 	 ๔.๓	 อชฺโฌหรณปฺปโยโค	 พยายามกลืนกิน	

	 	 ๔.๔	 เตน	อชฺโฌหรณํ		 กลืนให้ล่วงลำคอเข้าไปด้วยความพยายามนั้น	

 ๕. โทษของการล่วงละเมิด 

	 	 การบริโภคอาหารในเวลาวิกาล	ผู้ล่วงละเมิดย่อมได้รับผลดังนี้	

	 	 ๕.๑	 เกิดกามฉันทะ	ความพอใจในกามคุณ	ไม่มีสมาธิในการปฏิบัติธรรม		
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	 	 ๕.๒	 เกิดถีนมิทธะ	 ความง่วงเหงาหาวนอน	 ความหดหู่เซื่องซึม	 ขาดความเอิบอิ่ม	

กระปรี้กระเปร่าในการปฏิบัติธรรม	

	 	 ๕.๓	 ไม่มีความคล่องแคล่วอดทนในการปฏิบัติธรรม		

	 	 ๕.๔	 ทำให้เกิดโรค	สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง	

 ๖. อานิสงส์  

	 	 ผู้รักษาอุโบสถศีลสิกขาบทที่	๖	ย่อมได้รับอานิสงส์	ดังนี้		

	 	 ๖.๑	 บรรเทาความใคร่ในกามคุณ	

	 	 ๖.๒	 มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม		

	 	 ๖.๓	 มีเวลาบำเพ็ญเพียรได้มาก	

	 	 ๖.๔	 ร่างกายเบาสบาย	เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม	



ตัวอย่างเรื่องที่เป็นโทษของการล่วงละเมิด 

และอานิสงส์ของการรักษาสิกขาบทที่ ๖  

	 ตามหลักการทางแพทย์	โดยนายแพทย์	วารินทร์	ตัณฑ์ศุภศิริ	ได้เขียนบทความสนับสนุน

ยกเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลไว้ว่า	 “กินมื้อเช้า	 มื้อเที่ยง	 ก็พอเพียงไปจนถึงเย็น		

พลังงานยังเหลือแน่นอน	 ไม่จำเป็นต้องไปเติมอีก	 เพราะเวลานอนร่างกายจะนำพลังงานที่เหลือใช้ไป

เก็บไว้ที่ต่าง	ๆ	โดยตับเป็นผู้ทำงานนี้	ถ้าพลังงานเหลือมาก	การเอาไปเก็บที่ต่าง	ๆ	ก็มาก	ทำให้อ้วน	

และแน่นอนถ้าเก็บไม่หมด	 โดยเฉพาะพวกไขมันตัวโต	 ๆ	 จะต้องค้างอยู่ในหลอดเลือด	 สะสมมาก	

รูหลอดเลือดก็จะเล็กลง	 เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง	 ๆ	 น้อยลง	 อวัยวะทั้งหลายก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

หรือแก่เร็วขึ้น	 การกินมื้อเย็นจึงเป็นมื้อเร่งกระบวนการเสื่อมถึงเสียชีวิตให้เร็วขึ้นไปอีก	มื้อเย็นจึงเป็น

มื้ออันตราย	 เป็นมื้อตายผ่อนส่ง	ยิ่งกินมื้อเย็นมาก	ยิ่งผ่อนส่งมาก	ตายเร็ว	ถ้าไม่กินมื้อเย็นก็จะแก่ช้า	

เสื่อมช้า	อายุยืน”	



อุโบสถศีลสิกขาบทที่ ๗ 

นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนมาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺานา เวรมณี 

เจตนางดเว้นจากการฟ้อนรำ การขับร้อง การประโคมดนตรี การดูการละเล่น 

อันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์  

 การประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม และเครื่องประดับต่าง ๆ 

	 สิกขาบทที่	๗	นี้	มีข้องดเว้นอยู่	๒	ส่วน	คือ		

 ส่วนของการดูการละเล่น	 หมายถึง	 การฟ้อนรำ	 การขับร้อง	 การประโคมดนตรี	 การดู

การละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล		
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 ส่วนของการประดับตกแต่งร่างกาย	 หมายถึง	 การประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้
ของหอม	เครื่องย้อม	เครื่องทา	และเครื่องประดับต่าง	ๆ	
 ๑. ความมุ่งหมาย  
	 	 สิกขาบทนี้	มีความมุ่งหมายเพื่อดำเนินชีวิตตามแบบพรหมจรรย์	ฝึกตนขัดเกลากิเลส	
ใช้ชีวิตแบบสมถะ	 เรียบง่าย	 ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย	 ไม่มัวเมาในความสวยความงาม	 ไม่ตกเป็นทาส	
ของวัตถุนิยมตามกระแสโลก	 ไม่ลุ่มหลงในความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิง	 อันเป็นการดำเนินชีวิต	
แบบชาวบ้าน
 ๒. เหตุผล  
		 	 ๒.๑	 เพื่อทำจิตให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์		
	 	 ๒.๒	 เพื่อมิให้สูญเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระ	
	 	 ๒.๓	 เพื่อมิให้หลงใหลมัวเมาในสรีระร่างกาย		
	 	 ๒.๔	 เพื่อประหยัดและตัดความกังวลเรื่องการตกแต่งร่างกาย		
	 	 ๒.๕	 เพื่อให้เห็นสภาวธรรมตามหลักไตรลักษณ์	
	 	 ๒.๖	 เพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ	
 ๓. ข้อห้าม  
	 	 สิกขาบทนี้	ห้ามการฟ้อนรำ	การขับร้อง	การประโคมดนตรี	การดูการละเล่น	อันเป็น
ข้าศึกต่อกุศล	การประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้	ของหอม	และเครื่องประดับต่าง	ๆ	
 ๔. หลักวินิจฉัย  
	 	 การล่วงละเมิดสิกขาบทที่	๗	ที่ทำให้ศีลขาด	มีหลักวินิจฉัย	๒	ส่วน	คือ		
  การละเล่น มีองค์ ๓ คือ 
	 	 ๑.	นจฺจาทีนิ		 	 การละเล่นมีการฟ้อนรำขับร้อง	เป็นต้น	
	 	 ๒.	ทสฺสนตฺถาย	คมนํ		 ไปเพื่อจะดูการละเล่น	
	 	 ๓.	ทสฺสนํ		 	 ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์	
  การดใูนทีน่ี	้ รวมถงึการฟงัดว้ย	 การฟงัการขบัรอ้งทีส่ง่เสรมิศลีธรรม	ทำใหเ้กดิศรทัธา
ความเลื่อมใส	หรือทำให้เกิดความสังเวช	ความเบื่อหน่ายในทุกข์	ไม่ห้ามในสิกขาบทนี้	
  การประดับตกแต่งร่างกาย มีองค์ ๓ คือ 
	 	 ๑.	มาลาทีนํ	อญฺญตรตา		 เครื่องประดับตกแต่ง	มีดอกไม้และของหอม	เป็นต้น	
	 	 ๒.	อนุญญฺาตการณาภาโว		ไม่มีเหตุเจ็บไข้เป็นต้นที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต		
	 	 ๓.	อลงฺกตภาโว		 	 ทัดทรง	ตกแต่ง	เป็นต้น	ด้วยประสงค์จะให้สวยงาม	
	 	 การตกแต่งร่างกาย	 ไม่ได้มุ่งความสวยงาม	 แต่มุ่งเพื่อรักษาโรค	 เป็นต้น	 ไม่ห้าม	
ในสิกขาบทนี้		
 ๕. โทษของการล่วงละเมิด 
	 	 ผู้ล่วงละเมิดย่อมได้รับผลดังนี้	
	 	 ๕.๑	 ทำให้เกิดความกำหนัดยินดีในกามคุณ		
	 	 ๕.๒	 ทำให้เกิดความกังวล	ส่งผลให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า		
	 	 ๕.๓	 ทำให้สูญเสียทรัพย์ไปในสิ่งที่ไร้ประโยชน์	
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	 	 ๕.๔	 ทำให้เสียเวลาในการประพฤติพรหมจรรย์		
	 	 ๕.๕	 ทำให้เกิดอวิชชาปิดบังสภาวธรรม	
 ๖. อานิสงส์  
	 	 ผู้รักษาอุโบสถศีลสิกขาบทที่	๗	ย่อมได้รับอานิสงส์	ดังนี้		
	 	 ๖.๑	 จิตใจสงบ	ไม่ฟุ้งซ่าน		
	 	 ๖.๒	 จิตใจเป็นอิสระจากวัตถุกาม	
	 	 ๖.๓	 จิตผ่องใส	เกิดสมาธิได้ง่าย		
	 	 ๖.๔	 อินทรีย์เอิบอิ่มผ่องใส	
	 	 ๖.๕	 กุศลธรรมเจริญงอกงาม	
	 	 ๖.๖	 มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม	


ตัวอย่างเรื่องที่เป็นโทษของการล่วงละเมิด 
และอานิสงส์ของการรักษาสิกขาบทที่ ๗  

เรื่อง พระสารีบุตร 

	 พระสารีบุตรนั้น	 เป็นลูกพราหมณ์ผู้ใหญ่บ้าน	 บิดาชื่อนายวังคันตะ	 มารดาชื่อนางสารี	
เกดิในตำบลนาลกะหรอืนาลนัทะ	ตัง้อยูไ่มห่า่งไกลจากกรงุราชคฤห	์ เดมิทา่นชือ่	 อปุตสิสะ	 แตค่นนยิม
เรียกชื่อตามความที่เป็นลูกของนางสารีว่า	สารีบุตร		
		 พระคันถรจนาจารย์พรรณนาว่า	 อุปติสสมาณพนั้น	 เป็นลูกของตระกูลเศรษฐี	 สำเร็จ
ศิลปศาสตร์	 เป็นเพื่อนสนิทกับโกลิตมาณพ	 นามสกุล	 โมคคัลลานะ	 ซึ่งอยู่วัยเดียวกัน	 และเป็น	
ลูกเศรษฐีเหมือนกัน	 ตอนเยาว์วัยสองสหายได้ไปเที่ยวดูการละเล่นในกรุงราชคฤห์อยู่เป็นประจำ	
ขณะที่ดูเรื่องสนุกก็สนุกตาม	เรื่องเศร้าก็เศร้าตาม	เขาแสดงดีก็ให้รางวัล		
	 วันหนึ่ง	 สองสหายนั้น	 ชวนกันไปดูการละเล่นเหมือนอย่างที่ผ่านมา	 แต่รู้สึกไม่สนุก	
ร่าเริงเหมือนในวันก่อน	ๆ	โกลิตะจึงถามอุปติสสะว่า	ดูเพื่อนไม่มีความสนุกเหมือนวันอื่น	ๆ	เลย	วันนี้
ดูเศร้าใจ	ท่านเป็นอย่างไรหรือ	อุปติสสะจึงบอกสิ่งที่เขาคิดว่า	อะไรที่ควรดูในการละเล่นนี้มีหรือเปล่า	
คนเหล่านี้ทั้งหมดเมื่ออายุยังไม่ทันถึง	๑๐๐	ปี	ก็จะไม่มีเหลืออยู่	จักตายไปหมด	การดูการละเล่นจะมี
ประโยชน์อะไร	 เราควรขวนขวายแสวงหาธรรมเครื่องนำไปสู่ความพ้นทุกข์ดีกว่า	 แล้วถามโกลิตะ	
และทราบว่าต่างก็คิดเช่นเดียวกัน	 จึงพาบริวารไปขอบวชอยู่ในสำนักสัญชัยปริพาชก	 เรียนสำเร็จ	
ลัทธิของสัญชัยแล้ว	 อาจารย์สัญชัยให้เป็นผู้ช่วยสั่งสอนหมู่ศิษย์ต่อไป	 สองสหายนั้น	 ยังไม่พอใจ	
ในลัทธิของครูสัญชัย	 จึงนัดหมายกันว่า	 ใครได้พบโมกขธรรม	 คือ	 ธรรมอันเป็นเครื่องนำไปสู่	
ความหลุดพ้น	ให้จงบอกแก่กันและกัน	
	 ครั้นพระศาสดาได้ตรัสรู้แล้ว	 ทรงแสดงธรรมประกาศพระพุทธศาสนา	 เสด็จมาถึง	
กรุงราชคฤห์	 ประทับอยู่	 ณ	 เวฬุวัน	 วันหนึ่ง	 พระอัสสชิ	 หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์	 ซึ่งพระศาสดา	
ทรงส่งให้จาริกไปประกาศพุทธศาสนากลับมาเฝ้า	 เข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์	 อุปติสสปริพาชก	
เดินมาจากสำนักของปริพาชกได้เห็นพระอัสสชิผู้มีอาการน่าเลื่อมใส	 จะก้าวไปถอยกลับแลเหลียว	
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คู้แขนเหยียดแขนเรียบร้อยทุกอิริยาบถ	 ทอดตาดูแล้วมีอิริยาบถพิเศษกว่าจากนักบวชในครั้งนั้น	
อยากจะทราบว่าใครเป็นศาสดาของท่าน	 แต่ยังไม่สามารถจะถามได้	 เพราะเป็นเวลายังไม่สมควร	
เนื่องจากท่านยังบิณฑบาตอยู่	 จึงค่อยติดตามไป	 ครั้นเห็นท่านกลับจากบิณฑบาตแล้ว	 จึงเข้าไปใกล้		
พูดปราศรัยแล้วถามว่า	 ผู้มีอายุ	 อินทรีย์ของท่านหมดจดผ่องใส	 ท่านบวชเจาะจงใคร	 ใครเป็น	
พระศาสดาของท่าน	 ท่านชอบใจธรรมของใคร	 พระอัสสชิตอบว่า	 เราบวชเจาะจงพระมหาสมณะ	
ผู้เป็นโอรสศากยราชสกุล	พระองค์เป็นศาสดาของเรา	 เราชอบใจธรรมของพระองค์	อุปติสสปริพาชก		
ถามต่อว่า	 พระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างไร	 พระอัสสชิตอบว่า	 ตนยังเป็นพระใหม่	 บวชยังไม่นาน		
เพิ่งเข้ามายังพระธรรมวินัยนี้	 ไม่อาจแสดงธรรมแก่ท่านอย่างพิสดาร	 จะกล่าวเพียงความโดยย่อ	
พอให้รู้เท่านั้น	 อุปติสสปริพาชกกล่าวว่า	 ไม่เป็นไร	 ท่านจะกล่าวน้อยหรือกล่าวมากก็ได้	 ขอให้กล่าว
แต่ใจความ	 ไม่จำเป็นต้องขยายความมาก	 พระอัสสชิจึงแสดงธรรมแก่อุปติสสปริพาชกพอเป็น	
ใจความว่า	 พระศาสดาตรัสสอนว่า	 ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุปัจจัย	 และดับไปก็เพราะดับ
เหตุปัจจัย	
	 อุปติสสปริพาชกได้ฟังเช่นนั้นก็ทราบว่า	 พระพุทธศาสนาสอนว่า	 ธรรมทั้งปวง	
เกิดเพราะเหตุ	 และจะสงบระงับไปเพราะเหตุดับ	 พระศาสดาทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเพื่อสงบระงับเหตุ
แหง่ธรรม	 อนัเปน็เครือ่งกอ่ใหเ้กดิทกุข	์ ไดด้วงตาเหน็ธรรมวา่	 สิง่ใดสิง่หนึง่	 มคีวามเกดิขึน้เปน็ธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งหมด	มีความดับไปเป็นธรรมดา	จึงถามพระเถระและทราบว่า	พระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่
เวฬุวัน	 จึงกลับไปบอกข่าวที่ได้พบพระอัสสชิให้โกลิตปริพาชกทราบ	 แสดงธรรมนั้นให้สหายฟัง		
โกลิตปริพาชกก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกับอุปติสสะ	 จึงชวนกันไปเฝ้าพระศาสดา	 โดยไปลา	
สัญชัยผู้อาจารย์เดิม	 ถูกอาจารย์สัญชัยห้ามและอ้อนวอนให้อยู่ด้วยกันเป็นหลายครั้งก็ไม่ฟัง	 จึงพา
บริวารไปเวฬุวัน	 เข้าเฝ้าพระศาสดา	 ทูลขออุปสมบท	 พระศาสดาทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยกัน
ทั้งหมด	บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นบริวารได้สำเร็จพระอรหัตก่อนในเวลาไม่ช้า	พระโมคคัลลานะ
อุปสมบทได้	๗	วัน	จึงได้สำเร็จพระอรหัต	ฝ่ายพระสารีบุตร	ต่ออุปสมบทแล้วได้กึ่งเดือน	จึงได้สำเร็จ
พระอรหัต	
	 เรื่องพระสารีบุตรนี้	 แสดงให้เห็นโทษของการดูและการแสดงการละเล่น	 ว่าเป็นเหตุ
ทำให้หลงระเริง	 ประมาทมัวเมาในชีวิต	 เป็นข้าศึกต่อการประพฤติพรหมจรรย์	 และแสดงให้เห็น
อานิสงส์ของการงดเว้นจากการดูการละเล่น	 ด้วยการมีสติเห็นสัจธรรมของชีวิตว่าไม่เที่ยง	 ยังไม่ถึง	
๑๐๐	ปี	ก็ต้องจากโลกนี้ไป	เป็นเหตุให้ขวนขวายเร่งรีบทำคุณงามความดีเสียตั้งแต่วันนี้



อุโบสถศีลสิกขาบทที่ ๘ 

อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี 

เว้นจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ 

 ๑. ความมุ่งหมาย  

  สกิขาบทนี	้ มคีวามมุง่หมายเพือ่มใิหย้ดึตดิในสิง่ทีห่รหูราฟุม่เฟอืย	 ความสะดวกสบาย

ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดยินดี	ไม่เกื้อกูลต่อการประพฤติพรหมจรรย์		
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 ๒. เหตุผล 

	 	 ๒.๑	 ไม่ให้ยึดติดกับความหรูหราฟุ่มเฟือย	ความสะดวกสบาย		

	 	 ๒.๒	 ฝึกปฏิบัติให้เป็นผู้อยู่ง่าย	นอนง่าย	

	 	 ๒.๓	 ตัดความกังวลในเรื่องที่หลับนอน	

	 	 ๒.๔	 ไม่ให้เกิดความกำหนัดยินดี	

	 	 ๒.๕	 ก่อให้เกิดความวิริยะอุตสาหะในการประพฤติพรหมจรรย์		

 ๓. ข้อห้าม  

	 	 สิกขาบทนี้	ห้ามนั่งและนอนบนที่นั่งที่นอนสูงและที่นั่งที่นอนใหญ่		

  ความสูงของที่นั่งที่นอน	กำหนดตามประเภทของเตียงและตั่ง	ดังนี้	

  เตียงและตั่งที่ถักด้วยหวายและตอก หรือผูกด้วยผ้า ทำด้วยกระดาน	 จะมีเท้าคู้	

เท้าตรง	หรือมีเท้ามากก็ตาม	วัดจากแม่แคร่ข้างล่างลงไปได้	๑๐	นิ้ว	กับ	๓	กระเบียด	(๓	กระเบียด	

เท่ากับ	๓/๔	ของนิ้ว)	หรือต่ำกว่ากำหนดนี้ลงมาจึงใช้ได้	ส่วนที่นั่งที่นอนสูงกว่ากำหนดนี้ขึ้นไปใช้ไม่ได้	

  เตียงและตั่งที่ติดอยู่กับที่ยกไปไหนไม่ได้	มีเท้าสูงเกินกว่าประมาณนิดหน่อยก็ใช้ได้	 	

  เตียงที่มีพนักข้างทั้ง ๓ ด้าน	แม้จะมีเท้าสูงกว่าที่กำหนดข้างต้นก็ใช้ได้		

  เตียงที่ไม่มีพนัก	 โดยปกติเป็นเตียงที่มีเท้าต่ำ	 สามารถทำให้สูงขึ้นได้เล็กน้อย	

ด้วยการใช้ไม้หนุนเท้าเตียง	แต่ต้องไม่สูงเกินกว่า	๘	นิ้ว	จึงใช้ได้		

  ตัง่ ๔ เหลีย่ม ทีม่เีทา้สงูกวา่	๑๐	นิว้	กบั	๓	กระเบยีด	(๓	กระเบยีด	เทา่กบั	๓/๔	ของนิว้)

ก็ใช้ได้		

  ความใหญ่ของที่นั่งที่นอนที่ใช้ไม่ได้	กำหนดตามประเภท	ดังนี้		

  ประเภทการตกแต่งและการปูลาดด้วยของไม่ควร	มี	๑๙	อย่าง	คือ	

	 	 ๑.	 บัลลังก์ที่นั่งที่ประดับด้วยรูปสัตว์ร้ายมีเสือและจระเข้	เป็นต้น	

	 	 ๒.	 ผ้าขนสัตว์ใหญ่ที่มีขนยาวกว่า	๔	นิ้ว	

	 	 ๓.	 เครื่องปูลาดทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลายเย็บปัก	

	 	 ๔.	 เครื่องปูลาดทำด้วยขนแกะมีลายเป็นแผ่น	

	 	 ๕.	 เครื่องปูลาดทำด้วยขนแกะมีลายดอกไม้แน่นเนื่องกัน		

	 	 ๖.	 เครื่องปูลาดทำด้วยขนแกะวิจิตรทำด้วยรูปสัตว์ต่าง	ๆ	

	 	 ๗.	 เครื่องปูลาดทำด้วยขนแกะมีขนขึ้นทั้ง	๒	ข้าง	

	 	 ๘.	 เครื่องปูลาดทำด้วยขนแกะมีขนขึ้นข้างเดียว	

	 	 ๙.	 เครื่องปูลาดเป็นชั้นเย็บด้วยหนังเสือ	

	 	 ๑๐.	 เครื่องปูลาดมีเพดานแดงดาดข้างบน	

	 	 ๑๑.	 เครื่องปูลาดบนหลังช้าง	

	 	 ๑๒.	 เครื่องปูลาดบนหลังม้า	

 	 ๑๓.	 เครื่องปูลาดบนรถ	
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	 	 ๑๔.	 เครื่องปูนอนทอด้วยทองแกมด้ายไหมขลิบด้วยทอง	
	 	 ๑๕.	 เครื่องปูนอนทอด้วยด้ายไหมขลิบด้วยทอง	
	 	 ๑๖.	 เครื่องปูนอนทำด้วยขนแกะใหญ่ขนาดที่นางฟ้อน	๑๖	คนยืนรำได้	
	 	 ๑๗.	 เครื่องปูนอนอย่างดีที่ทำด้วยหนังชะมด	
	 	 ๑๘.	 ที่นอนที่มีหมอนแดงทั้ง	๒	ข้าง	สำหรับหนุนศีรษะและหนุนเท้า	
	 	 ๑๙.	 ฟูกเบาะยัดนุ่นอย่างเดียว	
  ประเภทขนาด	 กำหนดความกว้างซึ่งนอนได้ตั้งแต่	 ๒	 คนขึ้นไป	 เพราะเป็นที่นอน
สำหรับคนคู่ผู้รักษาอุโบสถเว้นจากความเป็นคนคู่แล้ว	จึงไม่ควรนอนที่นอนเช่นนั้น	
	 	 ฟูกที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้นั่งหรือนอนได้	มี	๕	อย่าง	คือ	
	 	 ๑.	 ฟูกมีไส้เป็นขนแกะ	 ขนสัตว์มีปีก	 ขนสัตว์	 ๒	 เท้า	 ขนสัตว์	 ๔	 เท้า	 แต่ฟูกที่มีไส้	
เป็นผมขนของมนุษย์ใช้ไม่ได้	
	 	 ๒.	 ฟูกมีไส้เป็นผ้า	
	 	 ๓.	 ฟูกมีไส้เป็นเปลือกไม้	
	 	 ๔.	 ฟูกมีไส้เป็นหญ้า	
	 	 ๕.	 ฟูกมีไส้เป็นใบไม้	 หรือใบพิมเสนเจือด้วยใบไม้อื่น	 แต่ฟูกมีไส้เป็นใบพิมเสนล้วน	
ใช้ไม่ได้		
 ๔. หลักวินิจฉัย  
	 	 การล่วงละเมิดสิกขาบทที่	๘	ที่ทำให้ศีลขาด	ประกอบด้วยองค์	๓	คือ	
	 	 ๔.๑	 อุจฺจาสยนมหาสยนํ		 	 ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่	

	 	 ๔.๒	 อุจฺจาสยนมหาสยนสญฺญิตา		 รู้ว่าที่นั่งที่นอนสูงใหญ่	
	 	 ๔.๓	 อภินิสีทนํ	วา	อภินิปชฺชนํ	วา		 นั่งหรือนอนลงไป	
 ๕. โทษของการล่วงละเมิด 
	 	 ผู้ล่วงละเมิดย่อมได้รับผลดังนี้	
	 	 ๕.๑	 ทำให้หลงติดอยู่ในความสะดวกสบาย	
	 	 ๕.๒	 ทำให้เกิดความกำหนัดยินดี		
	 	 ๕.๓	 ทำให้เกิดความเกียจคร้านในการบำเพ็ญเพียร	
	 	 ๕.๔	 ไม่เกื้อกูลต่อการประพฤติพรหมจรรย์	
 ๖. อานิสงส์ 
	 	 ผู้รักษาอุโบสถศีลสิกขาบทที่	๘	ย่อมได้รับอานิสงส์	ดังนี้	
	 	 ๖.๑	 มีชีวิตสมถะ	เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย		
	 	 ๖.๒	 มีสุขภาพพลานามัยดี		
	 	 ๖.๓	 มีสติตื่นตัวอยู่เสมอ	

	 	 ๖.๔	 มีความก้าวหน้าในการประพฤติพรหมจรรย์
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ตัวอย่างเรื่องที่เป็นอานิสงส์ของการรักษาสิกขาบทที่ ๘  

เรื่อง พระพุทธเจ้า ตอนประทับนั่งบนหญ้าคา 

	 ในเช้าวันนั้น	 นางสุชาดาบุตรีของกุฎุมพีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเสนานิคม	 ณ	 ตำบลอุรุเวลา	

ปรารถนาจะทำการบวงสรวงเทวดา	หุงข้าวปายาสด้วยน้ำนมโคสดเสร็จแล้วจัดลงในถาดทอง	นำไปที่

โพธิพฤกษ์	 เห็นพระมหาบุรุษเสด็จประทับนั่งอยู่	 เข้าใจว่าเป็นเทวดา	 จึงเข้าไปน้อมถวายข้าวปายาส	

ในเวลานั้นบาตรของพระมหาบุรุษเผอิญอันตรธานหายไป	พระองค์จึงทรงรับข้าวปายาสนั้นทั้งถาด	

นางทราบพระอาการที่พระองค์ทอดเนตรดูนางจึงได้ทูลถวายทั้งถาดแล้วกลับไป	 พระมหาบุรุษ	

ทรงถือถาดข้าวปายาสเสด็จไปท่าแม่น้ำเนรัญชรา	สรงแล้วเสวยข้าวปายาส	ทรงลอยถาดในกระแสน้ำ	

เวลากลางวันพระองค์เสด็จประทับอยู่ในดงไม้สาละใกล้ฝั่งแม่น้ำ	 เวลาเย็น	 เสด็จมาที่ต้นพระมหาโพธิ์

ระหว่างทางได้ทรงรับหญ้าคาของนายโสตถิยะ	 ทรงลาดหญ้าคาแทนบัลลังก์	 ณ	 ควงต้นพระมหาโพธิ์

ด้านปราจีนทิศแล้ว	 เสด็จนั่งขัดสมาธิ	 ผินพระพักตร์ไปทางบุรพทิศ	 ผินพระปฤษฎางค์ไปทางต้น	

พระมหาโพธิ	์ ทรงอธษิฐานวา่	 “ถา้ยงัไมบ่รรลพุระสมัมาสมัโพธญิาณเพยีงใด	 จกัไมเ่สดจ็ลกุขึน้เพยีงนัน้

แม้เนื้อและเลือดจะแห้งเหือดไป	เหลือแต่หนัง	เอ็น	และกระดูกก็ตามที”	

 ในสมยันัน้	พระยามารเกรงวา่	พระมหาบรุษุจะพน้จากอำนาจของตน	จงึยกพลเสนามาผจญ	

แสดงฤทธิ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อจะให้พระมหาบุรุษตกพระหฤทัยกลัวแล้วจะเสด็จหนีไป	 พระองค์ทรงนึกถึง	

พระบารมี	 ๑๐	 ทัศ	 ที่ได้ทรงบำเพ็ญมา	 ตั้งมหาปฐพีไว้เป็นพยาน	 อธิษฐานให้พระบารมี	 ๑๐	 ทัศ	

เข้าช่วยผจญยังพระยามารกับเสนาให้ปราชัยตั้งแต่ในเวลาพระอาทิตย์ยังไม่ทันอัสดงคต	 ในปฐมยาม

ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณ	 ในมัชฌิมยามได้ทิพยจักษุญาณ	 ในปัจฉิมยามทรงใช้พระปัญญา

พิจารณาปฏิจจสมุปบาท	 ทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับตามลำดับและทวนลำดับ	 ในเวลาอรุณขึ้นได้ตรัสรู้

พระสัมมาสัมโพธิญาณ	

	 พระพุทธประวัติตอนนี้	 แสดงให้เห็นว่า	 แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ก่อนที่จะทรง

ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ	 พระองค์ก็ทรงประทับนั่งบนที่นั่งที่ลาดด้วยหญ้าคาเท่านั้น	 ฉะนั้น	

ผูป้ฏบิตัตินเพือ่ความพน้ทกุขค์วรเปน็ผูอ้ยูง่า่ย	ไมย่ดึตดิกบัความหรหูราฟุม่เฟอืยหรอืความสะดวกสบาย

	 อุโบสถศีลนี้	 เป็นข้อวัตรปฏิบัติพิเศษของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล		

แม้ปัจจุบันก็ยังนิยมประพฤติปฏิบัติกันอยู่	 การรักษาอุโบสถศีลนั้น	 ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็น

อยา่งมาก	จงึจะรกัษาใหบ้รสิทุธิไ์ด	้ เมือ่รกัษาใหบ้รสิทุธิไ์ดแ้ลว้ยอ่มเปน็มหากศุล	มผีลมาก	มอีานสิงสม์าก

ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัสรรเสรญิการรกัษาอโุบสถศลีไวว้า่	 ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย	 อโุบสถศลีประกอบดว้ย

องค์	 ๘	 ที่บุคคลสมาทานรักษาแล้ว	 ย่อมมีผลยิ่งใหญ่	 มีอานิสงส์มหาศาล	 มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งนัก		

มีผลแผ่ไพศาลมาก	

	 แม้พระโพธิสัตว์	 ก็ได้ทรงรักษาอุโบสถศีลเป็นประจำเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ		

ดังเรื่องพระภูริทัตและเรื่องพระมหาชนก	เป็นตัวอย่างดังนี้		
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	 ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาคชื่อ	 ภูริทัต	 ในวันพระจะออกจาก	

นาคพิภพไปยังโลกมนุษย์ขดขนดเข้าสมาธิบนจอมปลวก	 ใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา	

แล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่า	 “ผู้ใดต้องการหนัง	 เอ็น	 กระดูก	 หรือเลือดเนื้อของตน	 ก็จะยอมบริจาคให้	

ขอเพียงให้ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็พอ”	แล้วนอนจำศีลอุโบสถ		

	 ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก	พระองค์เดินทางไปทำการค้าขาย

ทางทะเล	 ถูกพายุพัดทำให้เรือแตกกลางมหาสมุทร	 พระมหาชนกแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร

นานถึง	 ๗	 วัน	 ร่างกายอ่อนล้า	 เหน็ดเหนื่อย	 และทรงหิวโหยมาก	 ถึงกระนั้นก็ไม่ลดละความเพียร		

ไม่ท้อถอย	 ไม่สิ้นหวัง	 มีพลังจิตที่แข็งแกร่ง	 ขณะที่กำลังแหวกว่ายอยู่นั้น	 พระองค์ทรงทราบว่า		

วันนี้เป็นวันอุโบสถ	 จึงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ำเค็ม	 อธิษฐานรักษาอุโบสถศีล	 แล้วพากเพียรแหวกว่าย

อยู่ในมหาสมุทรต่อไป	 ด้วยพระวิริยบารมีและศีลอันแรงกล้าของพระองค์	 ในที่สุดนางมณีเมขลา	

ก็ช่วยให้พระองค์ถึงฝั่ง	

	 แม้เหล่าเทวดามีท้าวสักกะเป็นต้น	 ก็รักษาอุโบสถศีล	 ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุ	

ทัง้หลายวา่	 “ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย	ทา้วสกักะจอมเทพไดส้มาทานรกัษาอโุบสถศลีในวนัพระเปน็ประจำ

นอกจากนี้	 ยังได้ชักชวนเทวดาชั้นดาวดึงส์	 ให้รักษาอุโบสถศีลเช่นเดียวกันด้วย”	 จะเห็นได้ว่า		

ท้าวสักกะจอมเทพเป็นถึงประมุขของเทวดาชั้นดาวดึงส์	 ก็ยังให้ความสำคัญแก่อุโบสถศีลอย่างสูง	 คือ	

เมื่อถึงวันธัมมัสสวนะ	 พระองค์ก็ได้รักษาอุโบสถศีล	 และยังได้ชักชวนเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลาย	

ให้รักษาด้วย		

	 แม้ในสมัยพุทธกาล	 ท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกา	 ต่างก็	

เป็นพระอริยบุคคล	 ไม่ไปเกิดในอบายภูมิอีกต่อไป	 ถึงอย่างนั้นก็ยังรักษาอุโบสถศีลเป็นประจำ		

ด้วยพิจารณาเห็นว่า	 อุโบสถศีลเป็นศีลพิเศษสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน	 จึงสมควรที่ชาวพุทธ	

ทั้งหลายจะได้รักษาซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามข้อวัตรปฏิบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลาย	เพื่อขจัดขัดเกลา

กิเลสให้เบาบางจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานสืบไป	
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บทที่ ๕ 

แบบทดสอบ 


แบบทดสอบธรรมศึกษา ชั้นโท ประกอบด้วย 
	 -	 แบบทดสอบก่อนเรียน	

	 -	 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน	

	 -	 แบบทดสอบหลังเรียน	

	 -	 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน	
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาวินัย (อุโบสถศีล) ธรรมศึกษา ชั้นโท 

จำนวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน  


คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว		

	 ๑.	 อุโบสถ	แปลว่าอะไร	

	 ก.	 การจำพรรษา	 ข.	 การเข้าจำ	

	 ค.	 การจำศีล	 ง.	 การจำวัด	

	 ๒.	 อุโบสถศีล	หมายถึงศีลอะไร	

	 ก.	 ศีล	๕	 ข.	 ศีล	๘	

	 ค.	 ศีล	๑๐		 ง.	 ศีล	๒๒๗	

	 ๓.	 ผู้รักษาอุโบสถศีล	พึงปฏิบัติตนอย่างไร	

	 ก.	 ดูหนัง	 ข.	 ฟังเพลง	

	 ค.	 ฟังเทศน์	 ง.	 เล่นดนตรี	

	 ๔.	 ข้อใดไม่ตรงกับวันในปฏิชาครอุโบสถ	

	 ก.	 วันรับ	 ข.	 วันส่ง	

	 ค.	 วันรักษา	 ง.	 วันลา	

	 ๕.	 ขั้นตอนใดทำต่อจากการประกาศอุโบสถ	

	 ก.	 บูชาพระรัตนตรัย	 ข.	 อาราธนาศีล	

	 ค.	 รับสรณคมน์	 ง.	 สมาทานศีล	

	 ๖.	 ศีลทำให้เกิดความเรียบร้อยทางวาจา	ตรงกับข้อใด	

	 ก.	 คิดดี	 ข.	 พูดดี	 	

	 ค.	 ทำดี	 ง.	 ใจดี	

	 ๗.	 อชฺชโภนฺโต	ปกฺขสฺส	เป็นคำอะไร	

	 ก.	 บูชาพระ	 ข.	 อาราธนา	

	 ค.	 ประกาศ	 ง.	 สมาทาน	

	 ๘.	 ที่พึ่งสูงสุดของชาวพุทธ	คือข้อใด	

	 ก.		พระคัมภีร์	 ข.	 พระสงฆ์	

	 ค.		พระไตรปิฎก	 ง.	 พระรัตนตรัย	

	 ๙.	 ข้อใดเป็นสาเหตุแห่งการขาดสรณคมน์	

	 ก.		ทำลายเจดีย์	 ข.	 ตัดเศียรพระ	

	 ค.		เผาตำรา	 ง.	 ตาย	
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	๑๐.	 ยุยงให้พระสงฆ์แตกแยกกัน	เป็นความเศร้าหมองในด้านใด	

	 ก.	 ความไม่รู้	 ข.	 ความรู้ผิด	

	 ค.	 ความสงสัย	 ง.	 ความไม่เอื้อเฟื้อ	

	๑๑.	 ปุญญฺกฺเขตฺตํ	โลกสฺส	กล่าวสรรเสริญคุณของใคร	 	

	 ก.	 พระพุทธ	 ข.	 พระธรรม	

	 ค.	 พระสงฆ์	 ง.	 พระไตรปิฎก	

	๑๒.	 โลกวิทู	กล่าวสรรเสริญคุณของใคร	

	 ก.	 พระพุทธเจ้า	 ข.	 พระธรรม	

	 ค.	 พระสงฆ์	 ง.	 พระอรหันต์	

	๑๓.	 สรณะ	มีความหมายว่ากำจัดสิ่งใด	

	 ก.	 ภัย	 ข.	 โรค	

	 ค.	 ศัตรู	 ง.	 คู่แข่ง	

	๑๔.	 สรณคมน์	หมายถึงการยอมรับสิ่งใดเป็นที่พึ่ง	

	 ก.	 ไตรรัตน์	 ข.	 ไตรสิกขา	

	 ค.	 ไตรปิฎก	 ง.	 ไตรลักษณ์	

	๑๕.	 ความเชื่อเช่นไร	เป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง	

	 ก.	 กรรม	 ข.	 บาป	

	 ค.	 บุญ	 ง.	 โชคลาง	

	๑๖.	 ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ	พึงงดเว้นเรื่องใด	

	 ก.	 เล่าชาดก	 ข.	 ฟังเทศน์	

	 ค.	 ฟังเพลง	 ง.	 สวดมนต์	

	๑๗.	 สถานที่ใดไม่เหมาะสมเพื่อเข้าจำอุโบสถ	

	 ก.	 วัด	 ข.	 ป่าช้า	

	 ค.	 ถ้ำ	 ง.	 บ่อน	

	๑๘.	 อุโบสถใดกำหนดให้รักษาตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง	

	 ก.	 ปฏิชาครอุโบสถ	 ข.	 ปกติอุโบสถ	

	 ค.	 ปาฏิหาริยอุโบสถ	 ง	 อริยอุโบสถ	

	๑๙.	 การรักษาศีลอุโบสถ	ถือเรื่องใดเป็นสำคัญ	

	 ก.	 อาหาร	 ข.	 เสื้อผ้า	

	 ค.	 ค่ารถ	 ง.	 จิตใจ	

	๒๐.	 วันอัฏฐมีในคำประกาศอุโบสถ	หมายถึงวันกี่ค่ำ	

	 ก.	 ๗	ค่ำ	 ข.	 ๘	ค่ำ	

	 ค.	 ๑๔	ค่ำ	 ง.	 ๑๕	ค่ำ	



���

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

	๒๑.	 องค์ที่ทำให้อุโบสถศีลข้อปาณาติบาตขาด	คือข้อใด	

	 ก.	 สัตว์มีชีวิต	 ข.	 รู้ว่าสัตว์มีชีวิต	

	 ค.		จิตคิดจะฆ่า	 ง.	 สัตว์ตาย	

	๒๒.	 ปาณะในอุโบสถศีลข้อที่	๑	หมายถึงอะไร	

	 ก.	 สัตว์มีชีวิต	 ข.	 สิ่งของ	

	 ค.	 เครื่องประดับ	 ง.	 เตียงตั่ง	

	๒๓.	 อุโบสถศีลข้อที่	๑	ห้ามทำเรื่องใด	

	 ก.	 ฆ่าสัตว์	 ข.	 ลักทรัพย์	

	 ค.	 พูดเท็จ	 ง.	 ร้องเพลง	

	๒๔.	 อุโบสถศีลข้อใดสอนให้เห็นความสำคัญในทรัพย์สิน	

	 ก.		ข้อที่	๒	 ข.		ข้อที่	๓	

	 ค.		ข้อที่	๗	 ง.		 ข้อที่	๘	

	๒๕.	 ข้อใดเป็นองค์ของอุโบสถศีลข้ออทินนาทาน	

	 ก.	 พยายามฆ่า	 ข.	 พยายามลัก	

	 ค.	 พยายามกลืน	 ง.	 พยายามดื่ม	

	๒๖.	 อุโบสถศีลข้อใดขาดเพราะใช้ผู้อื่นทำ	

	 ก.	 ข้อที่	๒	 ข.	 ข้อที่	๓	

	 ค.	 ข้อที่	๔	 ง.	 ข้อที่	๕	

	๒๗.	 ข้อใดไม่ใช่องค์ของอุโบสถศีลข้ออทินนาทาน	

	 ก.	 ของมีเจ้าของ	 ข.	 จิตคิดจะลัก	

	 ค.	 พยายามลัก	 ง.	 จิตคิดจะเสพ	

	๒๘.	 อุโบสถศีลข้อใดห้ามล่วงละเมิดทรัพย์สินของคนอื่น	

	 ก.	 ข้อที่	๒	 ข.	 ข้อที่	๔	

	 ค.	 ข้อที่	๖		 ง.	 ข้อที่	๘	

	๒๙.	 ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่	๓	ห้ามเรื่องใด	

	 ก.	 เสพกาม	 ข.	 พูดโกหก	

	 ค.	 ดื่มสุรา	 ง.	 ฟ้อนรำ	

	๓๐.	 ข้อใดเป็นองค์ของอุโบสถศีลข้อที่	๓	

	 ก.	 จิตคิดจะฆ่า	 ข.	 จิตคิดจะลัก	

	 ค.	 จิตคิดจะเสพ	 ง.	 จิตคิดจะดื่ม	
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	๓๑.	 อุโบสถศีลข้อที่	๓	ขาดลงเพราะประพฤติผิดทางใด	

	 ก.	 กาย	 ข.	 วาจา	

	 ค.	 ใจ	 ง.	 วาจา	ใจ	

	๓๒.	 การไม่ประพฤติล่วงอสัทธรรม	ตรงกับอุโบสถศีลข้อใด	

	 ก.	 ข้อที่	๓	 ข.	 ข้อที่	๔	

	 ค.	 ข้อที่	๕	 ง.	 ข้อที่	๖	

	๓๓.	 ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่	๔	ไม่พึงสนทนากันเรื่องใด	

	 ก.	 ศีลธรรม	 ข.	 บุญบาป	

	 ค.	 ผลกรรม	 ง.	 ดวงชะตา	

	๓๔.	 อุโบสถศีลข้อที่	๔	บัญญัติขึ้นเพื่อให้ระมัดระวังเรื่องใด	

	 ก.	 การพูด	 ข.	 การกิน	

	 ค.	 การแต่งตัว	 ง.	 การนอน	

	๓๕.	 อุโบสถศีลข้อใดขาดเพราะประพฤติผิดทางวาจา	

	 ก.	 ข้อที่	๔	 ข.	 ข้อที่	๕	

	 ค.	 ข้อที่	๖	 ง.	 ข้อที่	๗	

	๓๖.	 ข้อใดเป็นองค์แห่งมุสาวาท	

	 ก.	 สัตว์มีชีวิต	 ข.	 เรื่องไม่จริง	

	 ค.	 พยายามดื่ม	 ง.	 ดูหรือฟัง	

	๓๗.	 เหตุแห่งความประมาทในอุโบสถศีลข้อที่	๕	คือข้อใด	

	 ก.	 ฆ่าสัตว์	 ข.	 ลักทรัพย์	

	 ค.	 พูดปด	 ง.	 ดื่มน้ำเมา	

	๓๘.	 องค์ที่ทำให้อุโบสถศีลข้อที่	๕	ขาด	คือข้อใด	

	 ก.	 น้ำเมา	 ข.	 จิตคิดจะดื่ม	

	 ค.	 พยายามดื่ม	 ง.	 ดื่มล่วงลำคอ	

	๓๙.	 ที่นอนประเภทใดอนุญาตสำหรับผู้รักษาศีลอุโบสถ	

	 ก.	 ที่นอนยัดสำลี	 ข.	 ที่นอนยัดนุ่น	

	 ค.	 ที่นอนยัดใบไม้	 ง.	 ที่นอนยัดขนแกะ	

	๔๐.	 หลังเที่ยงวันในอุโบสถศีลข้อที่	๖	เรียกว่าอะไร	

	 ก.	 กาล		 ข.	 วิกาล	

	 ค.	 ยุค	 ง.	 สมัย	
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

	๔๑.	 อุโบสถศีลข้อที่	๖	ควรรับประทานอาหารในเวลาใด	

	 ก.	 เช้าถึงเที่ยง	 ข.	 หลังเที่ยง	

	 ค.	 บ่ายถึงเย็น	 ง.	 กลางคืน	

	๔๒.	 อุโบสถศีลข้อที่	๖	บัญญัติไว้เพื่อตัดความกังวลเรื่องใด	

	 ก.		พูด	 ข.	 กิน	

	 ค.		นั่ง	 ง.	 นอน	

	๔๓.	 ข้อใดเป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อที่	๖	

	 ก.	 สัตว์ตาย	 ข.	 เรื่องไม่จริง	

	 ค.	 กลืนกิน	 ง.	 ดูการละเล่น	

	๔๔.	 อุโบสถศีลข้อที่	๗	บัญญัติไว้เพื่อตัดความกังวลเรื่องใด	

	 ก.	 สนทนา	 ข.	 อาหาร	

	 ค.	 แต่งตัว	 ง.	 ที่นอน	

	๔๕.	 ข้อใดเป็นองค์ของอุโบสถศีลข้อที่	๗	

	 ก.	 ของมึนเมา	 ข.	 กลืนกิน	

	 ค.	 ดูหรือฟัง	 ง.	 ที่นอนสูง	

	๔๖.	 ข้อใดเป็นข้าศึกต่อการรักษาอุโบสถศีลข้อที่	๗	

	 ก.		สวดมนต์	 ข.		ให้พร	

	 ค.		สอนธรรม	 ง.		 ฟ้อนรำ	

	๔๗.	 คำว่า	คีตะ	ในอุโบสถศีลข้อที่	๗	หมายถึงอะไร	

	 ก.	 ฟ้อนรำ	 ข.	 ขับร้อง	

	 ค.	 ประโคม	 ง.	 ประดับ	

	๔๘.	 การทัดทรงดอกไม้	เป็นข้อห้ามในอุโบสถศีลข้อใด	

	 ก.	 ข้อที่	๕	 ข.	 ข้อที่	๖	

	 ค.	 ข้อที่	๗	 ง.	 ข้อที่	๘	

	๔๙.	 อุโบสถศีลข้อที่	๘	เกี่ยวข้องกับอิริยาบถใด	

	 ก.	 ยืน	 ข.	 เดิน	

	 ค.	 นั่ง	 ง.	 วิ่ง	

	๕๐.	 ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่	๘	ขาดเพราะทำเรื่องใด	

	 ก.	 ยืนบนโต๊ะ	 ข.	 เดินบนเตียง	

	 ค.	 นั่งบนตั่งสูง	 ง.	 นอนบนผ้าขาว	
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาวินัย (อุโบสถศีล) ธรรมศึกษา ชั้นโท 

จำนวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน 


	 ๑.	 ข	 ๑๑.	 ค	 ๒๑.	 ง	 ๓๑.	 ก	 ๔๑.	 ก	

	 ๒.	 ข	 ๑๒.	 ก	 ๒๒.	 ก	 ๓๒.	 ก	 ๔๒.	 ข	

	 ๓.	 ค	 ๑๓.	 ข	 ๒๓.	 ก	 ๓๓.	 ง	 ๔๓.	 ค	

	 ๔.	 ง	 ๑๔.	 ก	 ๒๔.	 ก	 ๓๔.	 ก	 ๔๔.	 ค	

	 ๕.	 ข	 ๑๕.	 ง	 ๒๕.	 ข	 ๓๕.	 ก	 ๔๕.	 ค	

	 ๖.	 ข	 ๑๖.	 ค	 ๒๖.	 ก	 ๓๖.	 ข	 ๔๖.	 ง	

	 ๗.	 ค	 ๑๗.	 ง	 ๒๗.	 ง	 ๓๗.	 ง	 ๔๗.	 ข	

	 ๘.	 ง	 ๑๘.	 ข	 ๒๘.	 ก	 ๓๘.	 ง	 ๔๘.	 ค	

	 ๙.	 ง	 ๑๙.	 ง	 ๒๙.	 ก	 ๓๙.	 ค	 ๔๙.	 ค	

	๑๐.	 ง	 ๒๐.		 ข	 ๓๐.	 ค	 ๔๐.	 ข	 ๕๐.	 ค	
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

แบบทดสอบหลังเรียนวิชาวินัย (อุโบสถศีล) ธรรมศึกษาชั้นโท 

จำนวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน  


คำชี้แจง		ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว		

	 ๑.	 ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่	๘	ขาดเพราะทำเรื่องใด	

	 ก.	 ยืนบนโต๊ะ	 ข.	 เดินบนเตียง	

	 ค.	 นั่งบนตั่งสูง	 ง.	 นอนบนผ้าขาว	

	 ๒.		อุโบสถศีลข้อที่	๘	เกี่ยวข้องกับอิริยาบถใด	

	 ก.	 ยืน	 ข.	 เดิน	

	 ค.	 นั่ง	 ง.	 วิ่ง	

	 ๓.		การทัดทรงดอกไม้	เป็นข้อห้ามในอุโบสถศีลข้อใด	

	 ก.	 ข้อที่	๕	 ข.	 ข้อที่	๖	

	 ค.	 ข้อที่	๗	 ง.	 ข้อที่	๘	

	 ๔.		คำว่า	คีตะ	ในอุโบสถศีลข้อที่	๗	หมายถึงอะไร	

	 ก.	 ฟ้อนรำ	 ข.	 ขับร้อง	

	 ค.	 ประโคม	 ง.	 ประดับ	

	 ๕.		ข้อใดเป็นข้าศึกต่อการรักษาอุโบสถศีลข้อที่	๗	

	 ก.	 สวดมนต์	 ข.	 ให้พร	

	 ค.	 สอนธรรม	 ง.	 ฟ้อนรำ	

	 ๖.		ข้อใดเป็นองค์ของอุโบสถศีลข้อที่	๗	

	 ก.	 ของมึนเมา	 ข.	 กลืนกิน	

	 ค.	 ดูหรือฟัง	 ง.	 ที่นอนสูง	

	 ๗.		อุโบสถศีลข้อที่	๗	บัญญัติไว้เพื่อตัดความกังวลเรื่องใด	

	 ก.	 สนทนา	 ข.	 อาหาร	

	 ค.	 แต่งตัว	 ง.	 ที่นอน	

	 ๘.		ข้อใดเป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อที่	๖	

	 ก.	 สัตว์ตาย	 ข.	 เรื่องไม่จริง	

	 ค.	 กลืนกิน	 ง.	 ดูการละเล่น	

	 ๙.		อุโบสถศีลข้อที่	๖	บัญญัติไว้เพื่อตัดความกังวลเรื่องใด	

	 ก.	 พูด	 ข.	 กิน	

	 ค.	 นั่ง	 ง.	 นอน	
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

	๑๐.		อุโบสถศีลข้อที่	๖	ควรรับประทานอาหารในเวลาใด	

	 ก.	 เช้าถึงเที่ยง	 ข.	 หลังเที่ยง	

	 ค.	 บ่ายถึงเย็น	 ง.	 กลางคืน	

	๑๑.		หลังเที่ยงวันในอุโบสถศีลข้อที่	๖	เรียกว่าอะไร	

	 ก.	 กาล		 ข.	 วิกาล	

	 ค.	 ยุค	 ง.	 สมัย	

	๑๒.		ที่นอนประเภทใดอนุญาตสำหรับผู้รักษาศีลอุโบสถ	

	 ก.	 ที่นอนยัดสำลี	 ข.	 ที่นอนยัดนุ่น	

	 ค.	 ที่นอนยัดใบไม้	 ง.	 ที่นอนยัดขนแกะ	

	๑๓.		องค์ที่ทำให้อุโบสถศีลข้อที่	๕	ขาด	คือข้อใด	

	 ก.	 น้ำเมา	 ข.	 จิตคิดจะดื่ม	

	 ค.	 พยายามดื่ม	 ง.	 ดื่มล่วงลำคอ	

	๑๔.	 เหตุแห่งความประมาทในอุโบสถศีลข้อที่	๕	คือข้อใด	

	 ก.	 ฆ่าสัตว์	 ข.	 ลักทรัพย์	

	 ค.	 พูดปด	 ง.	 ดื่มน้ำเมา	

	๑๕.		ข้อเป็นองค์แห่งมุสาวาท	

	 ก.	 สัตว์มีชีวิต	 ข.	 เรื่องไม่จริง	

	 ค.	 พยายามดื่ม	 ง.	 ดูหรือฟัง	

	๑๖.		อุโบสถศีลข้อใดขาดเพราะประพฤติผิดทางวาจา	

	 ก.	 ข้อที่	๔	 ข.	 ข้อที่	๕	

	 ค.	 ข้อที่	๖	 ง.	 ข้อที่	๗	

	๑๗.		อุโบสถศีลข้อที่	๔	บัญญัติขึ้นเพื่อให้ระมัดระวังเรื่องใด	

	 ก.	 การพูด	 ข.	 การกิน	

	 ค.	 การแต่งตัว	 ง.	 การนอน	

	๑๘.		ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่	๔	ไม่พึงสนทนากันเรื่องใด	

	 ก.	 ศีลธรรม	 ข.	 บุญบาป	

	 ค.	 ผลกรรม	 ง.	 ดวงชะตา	

	๑๙.		การไม่ประพฤติล่วงอสัทธรรม	ตรงกับอุโบสถศีลข้อใด	

	 ก.	 ข้อที่	๓	 ข.	 ข้อที่	๔	

	 ค.	 ข้อที่	๕	 ง.	 ข้อที่	๖	

	๒๐.		อุโบสถศีลข้อที่	๓	ขาดลงเพราะประพฤติผิดทางใด	

	 ก.	 กาย	 ข.	 วาจา	

	 ค.	 ใจ	 ง.	 วาจา	ใจ	
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

	๒๑.	 ข้อใดเป็นองค์ของอุโบสถศีลข้อที่	๓	

	 ก.	 จิตคิดจะฆ่า	 ข.	 จิตคิดจะลัก	

	 ค.	 จิตคิดจะเสพ	 ง.	 จิตคิดจะดื่ม	

	๒๒.	 ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่	๓	ห้ามเรื่องใด	

	 ก.	 เสพกาม	 ข.	 พูดโกหก	

	 ค.	 ดื่มสุรา	 ง.	 ฟ้อนรำ	

	๒๓.	 อุโบสถศีลข้อใดห้ามล่วงละเมิดทรัพย์สินของคนอื่น	

	 ก.	 ข้อที่	๒	 ข.	 ข้อที่	๔	

	 ค.	 ข้อที่	๖		 ง.	 ข้อที่	๘	

	๒๔.	 ข้อใดไม่ใช่องค์ของอุโบสถศีลข้ออทินนาทาน	

	 ก.	 ของมีเจ้าของ	 ข.	 จิตคิดจะลัก	

	 ค.	 พยายามลัก	 ง.	 จิตคิดจะเสพ	

	๒๕.	 อุโบสถศีลข้อใดขาดเพราะใช้ผู้อื่นทำ	

	 ก.	 ข้อที่	๒	 ข.	 ข้อที่	๓	

	 ค.	 ข้อที่	๔	 ง.	 ข้อที่	๕	

	๒๖.	 ข้อใดเป็นองค์ของอุโบสถศีลข้ออทินนาทาน	

	 ก.	 พยายามฆ่า	 ข.	 พยายามลัก	

	 ค.	 พยายามกลืน	 ง.	 พยายามดื่ม	

	๒๗.	 อุโบสถศีลข้อใดสอนให้เห็นความสำคัญในทรัพย์สิน	

	 ก.	 ข้อที่	๒	 ข.	 ข้อที่	๓	

	 ค.	 ข้อที่	๗	 ง.	 ข้อที่	๘	

	๒๘.	 อุโบสถศีลข้อที่	๑	ห้ามทำเรื่องใด	

	 ก.	 ฆ่าสัตว์	 ข.	 ลักทรัพย์	

	 ค.	 พูดเท็จ	 ง.	 ร้องเพลง	

	๒๙.	 ปาณะในอุโบสถศีลข้อที่	๑	หมายถึงอะไร	

	 ก.	 สัตว์มีชีวิต	 ข.	 สิ่งของ	

	 ค.	 เครื่องประดับ	 ง.	 เตียงตั่ง	

	๓๐.	 องค์ที่ทำให้อุโบสถศีลข้อปาณาติบาตขาด	คือข้อใด	

	 ก.	 สัตว์มีชีวิต	 ข.	 รู้ว่าสัตว์มีชีวิต	

		 ค.	 จิตคิดจะฆ่า	 ง.	 สัตว์ตาย	
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

	๓๑.	 วันอัฏฐมีในคำประกาศอุโบสถ	หมายถึงวันกี่ค่ำ	

	 ก.	 ๗	ค่ำ	 ข.	 ๘	ค่ำ	

	 ค.	 ๑๔	ค่ำ	 ง.	 ๑๕	ค่ำ	

	๓๒.	 การรักษาศีลอุโบสถ	ถือเรื่องใดเป็นสำคัญ	

	 ก.	 อาหาร	 ข.	 เสื้อผ้า	

	 ค.	 ค่ารถ	 ง.	 จิตใจ	

	๓๓.	 อุโบสถใดกำหนดให้รักษาตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง	

	 ก.	 ปฏิชาครอุโบสถ	 ข.	 ปกติอุโบสถ	

	 ค.	 ปาฏิหาริยอุโบสถ	 ง.	 อริยอุโบสถ	

	๓๔.	 สถานที่ใดไม่เหมาะสมเพื่อเข้าจำอุโบสถ	

	 ก.	 วัด	 ข.	 ป่าช้า	

	 ค.	 ถ้ำ	 ง.	 บ่อน	

	๓๕.	 ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ	พึงงดเว้นเรื่องใด	

	 ก.	 เล่าชาดก	 ข.	 ฟังเทศน์	

	 ค.	 ฟังเพลง	 ง.	 สวดมนต์	

	๓๖.	 ความเชื่อเช่นไร	เป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง	

	 ก.	 กรรม	 ข.	 บาป	

	 ค.	 บุญ	 ง.	 โชคลาง	

	๓๗.	 สรณคมน์	หมายถึงการยอมรับสิ่งใดเป็นที่พึ่ง	

	 ก.	 ไตรรัตน์	 ข.	 ไตรสิกขา	

	 ค.	 ไตรปิฎก	 ง.	 ไตรลักษณ์	

	๓๘.	 สรณะ	มีความหมายว่ากำจัดสิ่งใด	

	 ก.	 ภัย	 ข.	 โรค	

	 ค.		ศัตรู	 ง.	 คู่แข่ง	

	๓๙.	 โลกวิทู	กล่าวสรรเสริญคุณของใคร	

	 ก.		พระพุทธเจ้า	 ข.	 พระธรรม	

	 ค.	 พระสงฆ์	 ง.	 พระอรหันต์	

	๔๐.	 	ปุญญฺกฺเขตฺตํ	โลกสฺส	กล่าวสรรเสริญคุณของใคร	 	

	 ก.	 พระพุทธ	 ข.	 พระธรรม	

	 ค.	 พระสงฆ์	 ง.	 พระไตรปิฎก	
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

	๔๑.	 ยุยงให้พระสงฆ์แตกแยกกัน	เป็นความเศร้าหมองในด้านใด	

	 ก.	 ความไม่รู้	 ข.	 ความรู้ผิด	

	 ค.	 ความสงสัย	 ง.	 ความไม่เอื้อเฟื้อ	

	๔๒.	 ข้อใดเป็นสาเหตุแห่งการขาดสรณคมน์	

	 ก.	 ทำลายเจดีย์	 ข.	 ตัดเศียรพระ	

	 ค.	 เผาตำรา	 ง.	 ตาย	

	๔๓.	 ที่พึ่งสูงสุดของชาวพุทธ	คือข้อใด	

	 ก.	 พระคัมภีร์	 ข.	 พระสงฆ์	

	 ค.	 พระไตรปิฎก	 ง.	 พระรัตนตรัย	

	๔๔.	 อชฺชโภนฺโต	ปกฺขสฺส	เป็นคำอะไร	

	 ก.	 บูชาพระ	 ข.	 อาราธนา	

	 ค.	 ประกาศ	 ง.	 สมาทาน	

	๔๕.	 ศีลทำให้เกิดความเรียบร้อยทางวาจา	ตรงกับข้อใด	

	 ก.	 คิดดี	 ข.	 พูดดี	 	

	 ค.	 ทำดี	 ง.	 ใจดี	

	๔๖.	 ขั้นตอนใดทำต่อจากการประกาศอุโบสถ	

	 ก.	 บูชาพระรัตนตรัย	 ข.	 อาราธนาศีล	

	 ค.	 รับสรณคมน์	 ง.	 สมาทานศีล	

	๔๗.	 ข้อใดไม่ตรงกับวันในปฏิชาครอุโบสถ	

	 ก.	 วันรับ	 ข.	 วันส่ง	

	 ค.	 วันรักษา	 ง.	 วันลา	

	๔๘.	 ผู้รักษาอุโบสถศีล	พึงปฏิบัติตนอย่างไร	

	 ก.	 ดูหนัง	 ข.	 ฟังเพลง	

	 ค.	 ฟังเทศน์	 ง.	 เล่นดนตรี	

	๔๙.	 อุโบสถศีล	หมายถึงศีลอะไร	

	 ก.	 ศีล	๕	 ข.	 ศีล	๘	

	 ค.	 ศีล	๑๐		 ง.	 ศีล	๒๒๗	

	๕๐.	 อุโบสถ	แปลว่าอะไร	

	 ก.	 การจำพรรษา	 ข.	 การเข้าจำ	

	 ค.	 การจำศีล	 ง.	 การจำวัด	
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนวิชาวินัย (อุโบสถศีล) ธรรมศึกษา ชั้นโท 

จำนวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน 


	 ๑.	 ค	 ๑๑.	 ข	 ๒๑.	 ค	 ๓๑.	 ข	 ๔๑.	 ง	

	 ๒.	 ค	 ๑๒.	 ค	 ๒๒.	 ก	 ๓๒.	 ง	 ๔๒.	 ง	 	

	 ๓.	 ค	 ๑๓.	 ง	 ๒๓.	 ก	 ๓๓.	 ข	 ๔๓.	 ง	

	 ๔.	 ข	 ๑๔.	 ง	 ๒๔.	 ง	 ๓๔.	 ง	 ๔๔.	 ค	

	 ๕.	 ง	 ๑๕.	 ข	 ๒๕.	 ก	 ๓๕.	 ค	 ๔๕.	 ข	

	 ๖.	 ค	 ๑๖.	 ก	 ๒๖.	 ข	 ๓๖.	 ง	 ๔๖.	 ข	

	 ๗.	 ค	 ๑๗.	 ก	 ๒๗.	 ก	 ๓๗.	 ก	 ๔๗.	 ง	

	 ๘.	 ค	 ๑๘.	 ง	 ๒๘.	 ก	 ๓๘.	 ข	 ๔๘.	 ค	

	 ๙.	 ข	 ๑๙.	 ก	 ๒๙.	 ก	 ๓๙.	 ก	 ๔๙.	 ข	

	๑๐.	 ก	 ๒๐.	 ก	 ๓๐.	 ง	 ๔๐.	 	ค	 ๕๐.	 ข	





ภาคผนวก 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นโท วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

บรรณานุกรม 


กองพุทธศาสนศึกษา.	 (๒๕๕๗).	คู่มือการจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา   

 (พิมพ์ครั้งที่ ๑).	กรุงเทพมหานคร	:	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.	

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา.	 (๒๕๕๗).	 หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม   

 แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓).

	 กรงุเทพมหานคร	:	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.	

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง.	 (๒๕๕๗).	ผลการสอบธรรมสนามหลวง ฉบับดีวีดี ประจำปี   

 ๒๕๕๔-๒๕๕๖.	กรุงเทพมหานคร	:	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.	

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง.	 (๒๕๕๖).	 เรื่อง สอบธรรมของสนามหลวง แผนกธรรม   

 พ.ศ. ๒๕๕๖ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).	กรุงเทพมหานคร	:	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.	

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง.	 (๒๕๕๘).	 เรื่อง สอบธรรมของสนามหลวง แผนกธรรม   

 พ.ศ. ๒๕๕๗ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).	กรุงเทพมหานคร	:	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.	
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คณะผู้จัดทำ
 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก (วินัย) 


	 ๑.	พระมหาสิริชัย	สุขญาโณ	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	

	 ๒.	นายอดิศักดิ์	วิไลลักษณ์	 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ	

	 ๓.	นายสำราญ	เพียรดี	 รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ	

	 ๔.		นางสาวนิภา	บุญคลัง	 ครูชำนาญการพิเศษ	

	 ๕.		นางสาวรัตนา	ลิ้มศรีวาณิชยกร	 ครู	







แน
วท

างการจัด
การเรียน

รูธรรม
ศ
ึกษ

า ชั้น
โท

 วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการจัดการเรียนรู
ธรรมศึกษา ชั้นโท

วิชาวินัย (อุโบสถศีล)


