
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

เบญจศีล เบญจธรรม 

 เบญจศีล หรือ ปัญจสีล แปลว่า ศีล ๕ เป็นศีลหรือข้อห้ามในล าดับเบื้องต้นตามพระโอวาท 

ของพระโคตมพุทธเจ้า เบญจศีลเป็นหลักธรรมประจ าสังคมมนุษย์ ในพิธีกรรมท้ังปวงแห่งพุทธศาสนา                        

ภิกษุจึงนิยมกล่าวเป็นภาษาบาลีมอบศีลท่ีตนมีให้บุคคลร่วมรักษาด้วย เรียกว่า "ให้ศีล" และพุทธศาสนิก                 

จักกล่าวรับปากว่าจะรักษาศีลหรือท่ีเรียกว่ากล่าว "รับศีล" ท้ังนี้ ไม่ เพียงแต่ภิกษุเท่านั้นท่ีให้ศีลฆราวาส

ผู้รักษาศีลอยู่แล้วก็สามารถให้ศีลแก่บุคคลอื่นได้ด้วย เบญจศีลเป็นข้อไม่พึงปฏิบัติ คู่กับ "เบญจธรรม"  

อันเป็นข้อพึงปฏิบัติ การรักษาเบญจศีลให้บริบูรณ์ควรกระท าพร้อมกับรักษาเบญจธรรมด้วย  

ประวัติ 

 เบญจศีลเป็นหลักธรรมประจ าสังคมท่ีมีมาก่อนพุทธกาลแล้ว ปรากฏในจักกวัตติสูตร (บาลี :  

จกฺกวตฺติสุตฺต) อันกล่าวถึงเร่ืองพระเจ้าจักรพรรดิตรัสสอนประชาชนว่า ท่านท้ังหลายต้องไม่ฆ่าสัตว์ (บาลี  : 

ปาโณ น หนฺตพฺโพ), ต้องไม่ถือเอาของท่ีเขามิได้ให้ (บาลี  : อทินฺน  น อาทาตพฺพ ), ต้องไม่ประพฤติ 

ไม่เหมาะสมทางเพศ (บาลี : กาเมสุ มิจฺฉา น จริตพฺพา), ต้องไม่กล่าวเท็จ (บาลี : มุสา น ภาสิตพฺพา)  

และต้องไม่บริโภคสุรายาเมา (บาลี : มชฺช  น ปาตพฺพ ) ต่อมา เมื่อมีผู้ประพฤติผิดจากที่พระเจ้าจักรพรรดิสอน 

จึงมีการลงโทษด้วยวิธีจับแขนไพล่หลังแล้วเอาเชือกเหนียวมัดอย่างมั่นคง โกนผม และประโคมบัณเฑาะว์

เสียงกร้าว แห่ประจานไปตามถนนและตรอกซอกซอย พาออกไปทางประตูเมืองทิศใต้ ก่อนประหารชีวิต 

ด้วยการตัดศีรษะ 

 เบญจศีลมีอิทธิพลมากในสังคมอินเดียโบราณ จากค าสอนท่ีปรากฏในคัมภีร์จักวัตติสูตรดังกล่าว                   

เมื่อกาลผ่านไปก็กลายเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานส าหรับนักบวชท่ัวไปในสังคมอินเดีย แต่ปรับปรุง  

เหลือเพียงสี่ข้อเท่านั้น ประกอบด้วย ไม่ฆ่าสัตว์ ๑ ไม่ถือเอาของท่ีเขาไม่ได้ให้ ๑ ไม่มีเพศสัมพันธ์ ๑                               

และไม่อวดอุตริมนุษยธรรม ๑ 
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 ต่อมาพระโคตมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและประกาศศาสนาพุทธก็ทรงยอมรับเอาข้อห้ามห้าประการ 

ตามจักวัตติสูตรมาสอนในพุทธศาสนาอย่างแพร่หลาย เรียกว่า "ศีล" บ้าง "สิกขาบท" บ้าง แต่ในทางปฏิบัติ

หมายถึง เจตนางดเว้นจากการกระท าความชั่วห้าประการข้างต้น ไม่เพียงเท่านี้ ครั้งเสด็จออกบรรพชา  

ก็ทรงถือปฏิบัติตามคุณธรรมนักบวชสี่ประการดังกล่าว โดยทรงขนานชื่อว่า "อกรณียกิจ ๔" แปลว่า  

เร่ืองท่ีนักบวชไม่พึงท าส่ีประการ และทรงน าไปเป็นเกณฑ์บัญญัติพระวินัยอีกด้วย ท่ีเห็นได้ชัดคือ ปาราชิก ๔ 

 โดยเหตุท่ีเบญจศีลเป็นหลักธรรมส าหรับอุ้มชูโลก จึงได้รับสมญาต่าง ๆ อาทิ สมญาว่า "มนุษยธรรม" 

คือ ธรรมของมนุษย์ กล่าวคือ เมื่อมนุษย์รักษาธรรมะห้าประการนี้แล้ว โลกหรือสังคมก็จะสงบสุข ,                          

ว่า "นิจศีล" หรือ "นิตยศีล" คือ ศีลท่ีบุคคลท้ังนักบวชและฆราวาสพึงรักษาเป็นนิตย์ , ว่า "คิหิศีล"  

คือ  ศีลของคฤหัสถ์ , ว่า "อาคาริยวินั ย " คื อ  วินั ยของผู้ ครองเรือน เป็นต้น  ราชบัณ ฑิ ตยสถาน 

แสดงความเห็นว่า "...น่าจะถือได้ว่า ศีล ๕ เป็นรากฐานของศีลท้ังปวง..."  

ค ำกล่ำวอำรำธนำศีล ๕ 

 มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถำยะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีำน ิยำจำมะ 
 (ค าแปล : ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ข้อ เพื่อจะรักษาไว้ท่ีละข้อ ๆ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย) 

 ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถำยะ  ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีำนิ ยำจำมะ 
 (ค าแปล : แม้ครั้งที่สอง ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ข้อ เพื่อจะรักษาไว้ท่ีละข้อ ๆ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย) 

 ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถำยะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีำนิ ยำจำมะ 
 (ค าแปล : แม้ครั้งท่ีสาม ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ข้อ เพื่อจะรักษาไว้ท่ีละข้อ ๆ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย) 

องค์ประกอบเบญจศีล 5 ประกำร ได้แก่ 

เบญจศีลในศาสนาพุทธประกอบด้วยข้อห้ามห้าข้อเช่นท่ีปรากฏในค าสมาทานศีล ดังต่อไปนี้ 

๑.  ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ   เราจักถือศีลโดยเว้นจากการเบียดเบียนชีวิต 

๒.  อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ   เราจักถือศีลโดยเว้นจากการเอาส่ิงของท่ีเจ้าของมิได้ให้ 

๓.  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิเราจักถือศีลโดยเว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ 

๔.  มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ     เราจักถือศีลโดยเว้นจากการกล่าวเท็จ 

๕.  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ.   เราจักถือศีลโดยเว้นจากการบริโภคสุรายาเมา    

     อันเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท 
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เบญจธรรม 

  ปัญจธรรม หรือ ธรรมห้า หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติห้าประการตามค าสอนในพุทธศาสนา ซึ่งถือว่า  

เป็นสิ่งท่ีดีงาม เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเจริญก้าวหน้า ปลอดเวร ปลอดภัย เพิ่มพูนความดีแก่ผู้ท า  เบญจธรรม 

เป็นข้อพึงปฏิบัติห้าประการ คู่กับ เบญจศีล อันเป็นข้อไม่พึงปฏิบัติห้าประการ 

องค์ประกอบเบญจธรรม 5 ประกำร ได้แก ่

๑.  เมตตากรุณา คือ ความรัก ความปรารถนาดี 

๒.  สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบสัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพสุจริต 

๓.  กามสังวร คือ การระมัดระวังในเร่ืองความรัก 

๔.  สัจจะ คือ การพูดความจริง ไม่หักรานประโยชน์ผู้อ่ืน 

๕.  สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้และความรู้ตัว 

 

กำรรักษำศีล 

การรักษาเบญจศีลสามารถกระท าได้ ดังนี้ 

 ๑.  สัมปัตติวิรัติ (เว้นสิ่งประจวบเฉพาะหน้า, เว้นเมื่อประสบซึ่งหน้า หรือเว้นได้ท้ังท่ีประจวบโอกาส                      

คือ ไม่ได้ตั้งเจตนาไว้ก่อน ไม่ได้สมาทานสิกขาบทไว้เลย แต่เมื่อประสบเหตุท่ีจะท าชั่ว นึกคิดพิจารณาขึ้นได้

ในขณะนั้นว่า ตนมีชาติตระกูล วัยหรือคุณวุฒิอย่างนี้ ไม่สมควรกระท ากรรมเช่นนั้น แล้วงดเว้นเสียได้ไม่ท า

ผิดศีล  

 ๒.  สมาทานวิรัติ (เว้นด้วยการสมาทาน คือ ตนได้ตั้งเจตนาไว้ก่อน โดยได้รับศีล คือ สมาทาน

สิกขาบทไว้แล้ว ก็งดเว้นตามท่ีได้สมาทานนั้น  

 ๓.  สมุจเฉทวิรัติ หรือ เสตุฆาตวิรัติ (เว้นด้วยตัดขาด หรือด้วยชักสะพานตัดตอนเสียทีเดียว , เว้นได้

เด็ดขาด คือ การงดเว้นความชั่ว ของพระอริยะท้ังหลาย อันประกอบด้วยอริยมรรคซึ่งขจัดกิเลสท่ีเป็นเหตุ

แห่งความชั่วนั้น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ไม่เกิดมีแม้แต่ความคิดที่จะประกอบกรรมชั่วนั้นเลย  
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กำรจูงใจ 

 ในพระไตรปิฎกภาษาบาลี โสตาปัตติสังยุตต์ ปุญญาภิสันทวรรค มหานามสูตร ปรากฏการสนทนา

ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้ามหานามะ ครั้งนั้น พระพุทธเจ้าประทับ ณ นิโครธาราม ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ 

แคว้นสักกะ พระเจ้ามหานามะทูลถามว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร อุบาสกจึงจะชื่อว่า  

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล" มีพระกระแสวิสัชนาว่า 

 "ดูกร มหาบพิตร, อุบาสกเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต, เป็นผู้งดเว้นจากอทินนาทาน, เป็นผู้งดเว้น

จากกาเมสุมิจฉาจาร , เป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาท , เป็นผู้งดเว้นจากสุราเมรยมัชปมาทัฏฐาน ด้วยเหตุ 

เพียงเท่านี้แล อุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล” 

 นอกจากนี้ ในพระไตรปิฎก โสตาปัตติสังยุตต์ ปุญญาภิสันทวรรค อภิสันทสูตรท่ี ๑ ปรากฏพระพุทธ

ด ารัสสรรเสริญเบญจศีลอันเป็นพระธรรมว่า 

 "ดูกร ภิกษุท้ังหลาย. ห้วงบุญ ห้วงกุศล อันเป็นปัจจัยน ามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้, ๔ ประการ 

เป็นไฉน. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม...นี้เป็นห้วงบุญ  

ห้วงกุศล อันเป็นปัจจัยน ามาซึ่งความสุข..." 
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