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            ឃសៀវឃៅឃនេះឲ្យឃ ម្ េះថាសិកាអំាពីសីល ភាគ ១  ឃក្រេះជាឧបករណ៍មួយសក្ោប់ជំនួយជួយ
ដល់សិក្ខា ក្ខមសិកាឃរៀនសូក្ត្ កនុងក្ខរអប់រំចិត្តតាមខបបពុៅធសាសនាក្បកបក្ពមឃដាយសោៅិដធិក្តឹ្មក្តូ្វ
កនុងោគ៌ា ថ្នមគគខដលក្ពេះភគវាក្ៅង់ក្តាស់ថាសីល សោធិ បញ្ញា ជាផ្លូវដ៏ក្បឃសីរថ្ក្កខលង។ ខ្ញុំយល់
ឃ ីញថាសត្វទំា ងឡាយោនឃសចកតីសាល ប់ក្គប់គន ឃចៀសមិនផុ្ត្ឃ ីយ ពីឃក្រេះោនក្បភពថ្នកងៅុកាោន
ជាតិ្ៅុកាជាឃដើម ។ ក្គប់សពវសត្វទំា ងឡាយសុៅធខត្ោន កមមវដត  វបាកកវដត កឃិលសវដតជារបស់េលួនជាឃេតុ្
បចច័យសថិត្ដិត្ដាមឃៅកនុងចិត្តជាប់ត្ភពត្កំាឃណីត្ឃរៀងមក ឃៅីបក្បឹងខក្បងេិត្េំាសិកាក្សាវក្ជាវឃលី
ក្បធានបៅឃនេះឃ ីង ។ ខ្ញុំក្សាវក្ជាវក្បមូលចង់ក្កងឃ ីងនូវេលឹមសារេលេះៗខដលកនដកក្សង់មកពីក្ខរ
សិកាខផ្នកក្ៅឹសតពីុៅធសាសនាផ្ទា ល់ខត្មតង យកមកសិកាពិចារណាឃក្រេះឃសចកតីៅុកាក្បចាំា ថ្ងៃរបស់មនុសស
ក៏ក្តូ្វក្ខរអប់រំឃដាយ ក្ខយ វាចា ចតិ្ត ឲ្យកនជានិចច។ ឃក្រេះកនុងចិត្តថ្នមនុសសឃយីងក្គប់រូប ោនឃសចកតី
ៅុកាឃរឿងរា៉ា វសមុគសាម ញចាក់ខ្្សះរាប់មិនអស់ខដលកប់ៅុកាកនុងចិត្តថ្នបុគគលោន ក់ៗ ោនខត្ក្ខរអប់រំចិត្ត
តាមខបបថាន ក់សីលឃនេះឃៅ ឃក្រេះគុណធម៌ាថាន ក់សីលឃនេះ គឺជាកៅថ្នកុសលទំាងឡាយទំាងពួង ឃៅីប   
ញុំា ងចិត្តរបស់អនកឲ្យសុេសៃប់ យល់ចាស់ឃដាយបញ្ញា កនុងជើវបាត្ក្បចាំា ថ្ងៃ។  
           ខ្ញុំសងឃឹមថាសាន ថ្ដឃនេះ នឹងក្តូ្វកនចូលរួមចំាខណកកនុងក្ខរជួយដល់សងគមជាតិ្មួយចំាណុចេលេះខត្
ប ុឃណាណ េះ  អវីខដលអាចជួយកនឃនាេះ ឃដើមបីអភិវឌ្ឍសងគមមួយឃនេះឲ្យោនក្ខរ រកកចឃក្មីនឃជឿនឃលឿនឃលី
ក្គប់វបាស័យឃៅកនទល់ខត្មនុសសោនគុណធម៌ាក្បចាំាជើវបាត្ ។ កនុងបំាណងក្កថាន របស់ខ្ញុំបចចុបបននឃនេះជាកតី
សងឃឹមរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យក្បឃៅសជាតិ្មួយោនឃសចកតីសេុសនតិភាព ដូចបណាត អរិយក្បឃៅសខដលោនភាព
 រកកចឃក្មីន ។ ឃសៀវឃៅឃនេះនឹងជាខផ្នៅីថ្នជើវបាត្  ចងអុលបង្ហា ញថ្នក្ខរក្បក្ពឹត្តរបស់មនុសសក្គប់គន ឃៅីប
ឃសៀវឃៅឃនេះ ខ្ញុំចាត់្ៅុកធាតុ្ផ្សថំ្នសងគមមួយខដលចាំា កច់ក្តូ្វោនក្បជាពុៅធបរិស័ៅចូលរួមចំាខណកក្គប់
ៅិសៅីផ្ងខដរ ឃៅីបញុំា ងគមពីរកបួន ឬចាប់ឃផ្សងៗតាមលំាដាប់ថ្នក្ខររស់ឃៅរបស់មនុសសជាតិ្មួយឲ្យកន
លអក្បឃសីរក្បកបក្ពមឃៅឃដាយក្ខរយល់ដឹងោនកក្មិត្េពស់ឃៅតាមរយៈថ្នក្ខរសិកាឃរៀនសូក្ត្ ។ 

 
 
គ 

ោត្កិ្ខ 



  

ឃ ម្ េះអត្ថបៅ                                                                                                                 ៅំាព័រ 
អារមភកថា................................................................................................................ក 
នមសាា រក្ពេះពុៅធរត្នៈ..................................................................................................១ 
សលី សោធ ិបញ្ញា ....................................................................................................៥ 
ៅីពឹងសក្ោបខ់្ញុំ.........................................................................................................៧ 
ោនឃៅវបុក្ត្១អងគៅូលសួរក្ពេះបរមសាសាត .........................................................................៨ 
 វបាសុៅធិមកគកថា........................................................................................................១២ 
សីលាៅីគណុកថា ...................................................................................................១៤ 
សីលវបាចឆ័យកថា................................................................................................... ១៩ 

ធម៌ាទំា ង ៤ គឺយ ងឃនេះគឺ៖.....................................................................................២១ 
សីលដាា ៅិវបានិចឆ័យកថា...........................................................................................២២ 

និចចសីល)សីល ៥ (ក្ខរសោទនសិក្ខា បៅោនពីរយ .................................................២៥ 

ឃរលអំាពីក្ខរដាច់................................................................................................២៨ 

ឃលាកសូធយថា ៖..................................................................................................៣៥ 
សីលបបឃភៅកថា...................................................................................................៤៦ 
សីលបបឃភៅកថា..................................................................................................៤៨ 

ក្កុមសីល ២ ក្កុមសីល ២ ៅី ១..............................................................................៤៩ 
ឧកសកនិឃៅាស..................................................................................................៦៥ 
សីលថ្នឧកសក................................................................................................៦៧ 



  

 វបាបត្តិថ្នឧកសក.................................................................................................៧០ 
គុណថ្នឧកសក................................................................................................៧១ 
អានិសងសសីលរបស់អនកោនសលី ៥ យ ង..........................................................៧៤ 
ឃទសថ្នសីលវបាបត្តិរបស់អនកក្ៅសុតសលី៥ យ ង.............................................៧៦ 
អត្ថន័យនិងអត្ថក្បឃយជន៍ថ្នក្ខរក្ខនស់ីល៥.........................................................៧៧ 

សីល ៥ គជឺាអវ?ី...............................................................................................៨៦ 
សីលមយញណនិឃៅាស.....................................................................................៨៩ 
សីល )ឃត្ីអវជីាត្ួសីល?)..................................................................................១០៩ 
ឃសចកតសីក្ងមួ)សំា វរធម៌ា(ោន ៥ យ ងគ៖ឺ............................................................១១១ 
សីលោន ៤ក្បឃភៅ...........................................................................................១១៥ 
អត្ថរបស់សីល......................................................................................................................១១៦ 
ន័យមយ៉ា ងឃៅៀត្សីលោនន័យ ៤ ឃផ្សងឃៅៀត្គឺ៖...................................................១១៧ 
អានិសងសរបស់សលី........................................................................................១២២ 
សិក្ខា បៅ ៥......................................................................................................១២៥ 
ឧឃកសងសីល ោន៣យ ងគឺ៖........................................................................១៣០ 
អងគថ្នសកិ្ខា បៅកណាត្ិកត្ ោនអងគ៥.............................................................១៣៤ 
ក្សតីខដលមិនគួរនឹងគប់រកកនដល់ក្សតី ២០ ពួក គឺ៖............................................១៣៦ 
» ឃក្គឿងឃៅេមងថ្នសីល................................................................................១៤៣ 
»  វបាធីសោទនសលី.........................................................................................១៤៥ 



  

សីល ១០............................................................................................. ...........១៦៣ 
សិក្ខា បៅ៨ក្ខររកាឧឃកសងសីល.........................................................................១៦៦ 
 វបាធីសោទនសីល ៥ និង៨  វធធសីោទននចិចសីល..................................................១៨១  
 វបាធីសោទនឧឃកសងសីល........................................................................................១៨៧ 
រួចអនកសោទនសូក្ត្កំាណត្់ឧឃកសងក្ខលថា៖.................................................១៩៤ 
គថារបស់ក្ពេះសីលវឃត្ថរ..............................................................................១៩៦ 
ឃសៀវឃៅខដលឃរៀបឃរៀងឃដាយ...............................................................................២០៣ 
ឃពញចតិ្ត..........................................................................................................២០៤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://tonlesap.asia/
http://tonlesap.asia/


សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  1 

 

នមស្កា រព្រះរទុ្ធរតនៈ 
នមោតស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស 
នមោតស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស 
នមោតស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស 

ប្រែៈ រកិីរយិានម្ស្កា រ ថ្វា យរង្គំ ននខំុ្្រះករុណា ចូរោនដល់ 
្រះដ៏ោន្រះភាគអង្គម ះ ្រះអង្គជា្រះអរហនតដ៏្ រមសី្រ ្ទ្ង្់
្ោស្ដឹ់ង្នូវមេយយធម្ទ៌ងំ្រួង្មោយ្រនរចំម ះ្រះអង្គ ឥតោន
្គូអាចារយណា ្រមៅ្រះអង្គម យី ។ 

    មយា ស្ននសិិ្ម ន  វរម ធិមូ្មល ោរ ំស្មស្នំ ម្ហតឹ វមិេមយោ 
    ស្មោព ធិោគចឆ ិអននតញាមណា មោកុតតមោ តំ រនោមិ្ រុទ្ធ ំ

          ប្រែៈ ្រះស្ោា ស្ម្ពុទ្ធអង្គឯណា ្ទ្ង្គ់ង្ច់ម្មី្ននូវ ្រះអ 
បានស្សតិកម្ាោា នមលីរតនរលលង័្ា ម្ោម្ម្លរម់ ធិ្រឹកសដ៏្ រមសី្របាន
ផ្ចា េ់នូវោរាធិរាេ ្រម្ទងំ្មស្ ដម៏្ចីន មហយី្ទ្ង្់្ ោស្ដឹ់ង្នូវ 
ស្ោា ស្មោព ធិញ្ញា ណ ោន្បាជ្ារកទី្រំផុតគ្មា ន ្រះអង្គ្រមសី្រជាង្
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ស្តាមោក ខំុ្្រះករុណាសូ្ម្្ោរថ្វា យរង្គំ នូវ្រះស្ោា ស្ម្ពុទ្ធអង្គ
ម ះ មោយមគ្មររ ។ (្ោរថ្វា យរង្គំម្តង្) 

មយ ច រុទធ  អតីោ ច មយ ច រុទធ  អ គោ 
រចាុរប ន  ច មយ រុទធ  អហ ំវ ា មិ្ ស្រាទ 

          ប្រែៈ  ្រះស្ោា ស្ម្ពុទ្ធទងំ្ឡាយអង្គឯណា បដលបាន
្ោស្ជ់ា្រះរុទ្ធ និ ា នកនលង្មៅមហយីកតី ្រះស្ោា ស្ម្ពុទ្ធទងំ្ឡាយ
អង្គឯណាបដលបាន្ោស្ជ់ា្រះរុទ្ធកនុង្ោលខាង្មុ្ខកតី ្រះស្ោា
ស្ម្ពុទ្ធទងំ្ឡាយអង្គឯណា បដលបាន្ោស្ជ់ា្រះរុទ្ធកនុង្ភ្ទ្កល័ប
មនះកតីខំុ្្រះករុណា សូ្ម្្ោរថ្វា យរង្គំ នូវ្រះស្ោា ស្ម្ពុទ្ធទងំ្
ឡាយម ះ ្គរ់ោលទងំ្រួង្ ។ (្ោរថ្វា យរង្គំម្តង្) 

ឥតិរិ មស្ក ភគវា អរហ ំស្ោា ស្ម្ពុមទធ  វជិាា ចរណស្ម្បម ន  
  សុ្គោ មោកវទូិ្ អនុតតមរា រុរសិ្ទ្ម្ាស្ករិិ ស្ោថា  មទ្វម្ន 

ស្ានំ រុមទធ  ភគវាតិ ប្រែៈ ឥតិរិ មស្ក ភគវា អរហ ំ្រះដោ៏ន្រះ
ភាគអង្គម ះ ្ទ្ង្់្ រះ ម្ថ្វ អរហ ំ ម្ ះ្រះអង្គឆ្ងា យចាកសឹ្ក
ស្្តូវ ម លគឺកិមលស្ ្រម្ទងំ្វាស្  គឺោយរមយាគ និង្វចីរ
មយាគ្ទ្ង្់្ រះ ម្ថ្វ  ស្ោា ស្ម្ពុមទធ   ម្ ះ្រះអង្ា្ោស្ដឹ់ង្នូវ 
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មេយយធម្៌ទងំ្រួង្ មោយ្រនរចំម ះ្រះអង្គឥតោន្គូអាចារយ
ណា្រមៅ្រះអង្គម យី្ទ្ង្់្ រះ ម្ថ្វ  វជិាា ចរណស្ម្បម ន  ម្ ះ
្រះអង្គរររូិណ៌ មោយវជិាា ៣និង្វជិាា ៨ និង្ចរណែៈ១៥ ្ទ្ង្់្ រះ ម្
ថ្វ សុ្គមោ ម្ ះ្រះអង្គោនដំមណីរលអ យាង្មៅោនសុ់្នារស្កថា ន គឺ
អម្តម្ហានិ ា ន្ទ្ង្់្ រះ ម្ថ្វ  មោកវទូិ្  ម្ ះ្រះអង្គ្ជារ
ចាស្នូ់វន្តមោក្ទ្ង្់្ រះ ម្ថ្វ  អនុតតមរា  ម្ ះ្រះអង្គ្រមសី្រ
មោយសី្ោទិ្គុណ រករុគាលណាមួ្យមស្ាីគ្មា ន ្ទ្ង្់្ រះ ម្ថ្វ រុរ ិ
ស្ទ្ម្ាស្ករិិ  ម្ ះ្រះអង្គជាអនកទូ្ ា ននូវរុរស្បដលោនឧរនសិ្សយ័ 
គួរនឹង្ទូ្ ា នបាន្ទ្ង្់្រះ ម្ថ្វ ស្ោថា  មទ្វម្នុស្ាន ំ ម្ ះ្រះអង្គជា
ស្កស្កត ចារយននមទ្វោនិង្ម្នុស្សទងំ្ឡាយ្ទ្ង្់្ រះ ម្ថ្វ រុមទធ  ម្ ះ
្រះអង្គ្ោស្់ដឹង្ នូវចតុរារយិស្ចា មហយីញុាងំ្អនកដនទ្ឲ្យ្ោស្ដឹ់ង្
ផង្្ទ្ង្់្ រះ ម្ថ្វ  ភគវា  ម្ ះ្រះអង្គោនដំមណីរមៅោនន់្ត
ភរ ខាា កម់ចាលមហយី គឺថ្វ្រះអង្គមិ្ន្ត រម់កីតមទ្ៀតម យី ។ 
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នតថា  ិមម្ ស្រណំ អញ្ាំ រុមទធ  មម្ ស្រណំ វរ ំ
ឯមតន ស្ចាវមេាន មហាតុ មម្ េយម្ង្គល ំ

             ប្រែៈ វតថា ុដនទ្ជាទី្រឹង្ទី្រលឹក ននខំុ្្រះករុណា មិ្នោន
ម យី ោនបត្រះរុទ្ធជាោា ស្ជ់ាទី្រឹង្ទី្រលឹកដ៏្ រមសី្រ ររស្់ខំុ្្រះ
ករុណាសូ្ម្សិ្រសួី្ស្តីេយម្ង្គល ចូរោនដលខំុ្់្រះករុណា មោយ
កិរយិាម លនូវ កយ ស្ចាែៈមនះ ។ 

ឧតតម្មង្គន វមនាហ ំបាទ្រសំុំ្ វរុតតម្ ំរុមទ្ធ មយា 
ខលិមោ មទមស្ក រុមទធ  ខម្តុ ត ំម្ម្ ំ

             ប្រែៈ ខ្ុ ំ្រះករុណា សូ្ម្ថ្វា យរង្គំ នូវលអង្ធូលី្រះបាទ្ នន្រះ
ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធដ៏្រមស្ីរខពង្់ខពស្់ មោយអវយវែៈដ៏ឧតតម្គឺតបូង្ មទស្ឯណា
បដលខ្ុ ំ្រះករុណា មធាីឲ្យភាល ងំ្ភាល ត់មហយី កនុង្្រះរុទ្ធជាោា ស្់ សូ្ម្្រះ
រុទ្ធជាោា ស្អ់ត់នូវមទស្ម ះ ដល់ខ្ុ ំ្ រះករុណា ។ (្ោរថ្វា យរង្គំម្តង្) 

 
(គិហរិតិរតតិរិមស្ស្) 
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សលី សមាធិ បញ្ញា  
     សីល សមាធិ បញ្ញា ន េះជាឫសគល់បដិបត្តិរបស់ព្ពេះពុទ្ធសាសនា, សីល 
ព្តូ្វរក្សាសីលឲ្យបរិសុទ្ធនដើម្បីឲ្យចិត្តសងប់, នវលាណាចិត្តសងប់ ក៏្សនកី្សត្សមាធិនពល
នយីងរក្សា ូវសមាធិននាេះបា លអន ីយបញ្ញា ក៏្សនកី្សត្ន ីង។ នធវីឲ្យនយីងបា សាា ល់
ភាពពិត្របស់ធម្មជាតិ្ន ចិត្ត។ ន ីញទុ្ក្សខកំ្សពុងនកី្សត្ន ីង ន ីយន ីញន តុ្
ដដលនាំឲ្យនកី្សត្ទ្ុក្សខ  ិងសាា ល់ផ្លូវនដើម្បីឲ្យរួចផ្ុត្ទ្ុក្សខ៕ 
             ១ សីលវិរតិ្នចត្នាដដលនវៀរចាក្សអំនពីអាព្ក្សក់្ស, ការកា ់ឬព្បព្ពឹត្តលអនោយ
កាយវាចា, ការមិ្ ព្បព្ពឹត្តក្ស លងសិកាខ បទ្ឬវិ យបបញ្ាត្តិ  ។ ការកា ់ចរិយាលអ; ការ
សព្ងួម្; អងាន ចរិយា; ចរិត្, ចរិយា; មារយាទ្លអ; នសចក្សដីលអ; គតិ្;លក្សខណៈ;  ិសសយ័; 
អធាព្ស័យ; សភាព; ព្បព្ក្សតី្; ទ្មាល ប់; សណាដ ប់ធ្នា ប់; ធម្មជាតិ្; ធម្មតា ។ 
              ២ សមាធិ ដំនណីរតាំងស៊ប់មាំន ចិត្ត, ការចុេះចិត្តស៊ប់ឬសលុងចិត្តក្សាុងគ លង
អារម្មណ៍ដដលរំពឹង, ការ ឹក្សរំពឹងសលុងចិត្ត;ដំនណីរសលុងចិត្តស៊ប់នៅក្សាុងអងាឈា ចនព្មី្ សមាធិ។ 
            ៣ បញ្ញា  ព្បាជាា   នសចក្សដីដឹងទ្ូនៅ; នសចក្សដីដឹងនកី្សត្អំពីការ នរៀ , សាដ ប់, 
គិត្, សួរ; ការដឹងចាស់ ូវនសចក្សដីពិត្នោយបញ្ញា ,ជាពិនសសបញ្ញា ន េះដឹងចាស់ក្សាុង
សចចធម៌្ នោយបញ្ញា ។ 
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ទ្ីរឹងសព្មាប់ខ្ុុំ 
            ទ្ីរឹង្ (ដនទ្)    ររស្កុលរុ្ត     កនុង្ស្កស្ មនះ   មវៀវចាកសី្ល 

ណាមហយីអនកណា      គរបមី លនូវោរកំណត់នូវអានិស្ង្ស     ននសី្លម ះ 

បាន    ។   ទ្ឹក គឺសី្ល របម្ង្េ្ម្ះនូវម្នាិលណា   ររស់្រួកស្តាោនេីវតិកនុង្   

មោកមនះបានស្ាឹង្ម ា្ ះគង្គគ កតី     យមុ្ កតី     ស្រភូកតី    អចិរវតីកតី   ម្ហកីតី   

ម្ហានទ្ីកតី   ក៏ម្ិនអាចមដីម្បនីឹង្េ្ម្ះនូវម្នាិល  ររស់្រួកស្តាម ះបាន
ម យី ។      សី្លមនះ   បដលរុគគលរកាបានលអមហយី    ជាអរយិសី្ល  ោន 

មស្ចកតី្តជាក់្តេំប្កមរករបម្ង្រោា រ់នូវមស្ចកតី្កវល់្កវាយណា  ររស់្ស្តា 

ទងំ្ឡាយកនុង្មោកមនះបាន  ខយល់ទងំ្ឡាយ្រករមោយមភលៀង្   ក៏រោា រ់នូវ 

មស្ចកតី្ កវល់្កវាយម ះ  ម្ិនបានម យីសូ្ម្បខីលឹម្ចនាន៍្កហម្ បកវ      មុ្ោត         
បកវម្ណី    រនលឺ្រះច័នាដ៏្ស្ទ្ន់        ក៏រោា រ់មស្ចកតី្កវល់្កវាយម ះ 

ម្ិនបានបដរ ។  កលិនឯណា  ផាយមៅ កនុង្ទ្ីរមណាត យខយល់ និង្ទ្ី្ចាស្ខយល់ 

មស្ាីគ្មន  កលិនម ះ   មស្ាីមោយកលិនគឺសី្ល   នឹង្ោនម ា្ ះម្កអំរីទ្ីណា បាន ។  

ទ្ីរឹង្ដនទ្ ជាេមណតី រម ងី្ មៅោន់ឋានសួ្គ៌ ឬក៏ ជាទា រ    កនុង្កិរយិាចូលមៅ 



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  7 

 

ោន់នគរ គឺ្រះនិ ា ន បដលមស្ាីមោយសី្ល  នឹង្ោនម្កអំរីណា ។  រួកភិកខុ 

បដលោនឥន្ទនាិយស៍្្ង្ួម្មហយី ស្អិតស្កអ ង្មហយី មោយម្គឿង្ស្អិតស្កអ ង្គឺសី្ល  

របម្ង្លអបាន  យា៉ា ង្ណា  ្រះរាជាទងំ្ឡាយបដលស្អិតស្កអ ង្មហយី  មោយបកវ 

មុ្ោត  និង្ បកវម្ណី     ក៏មៅបតម្ិនលអបាន យា៉ា ង្ម ះ ។  សី្ល  ររស់្អនកោន 

សី្លទងំ្ឡាយ របម្ង្កំចាត់រង្់នូវភ័យ ោនភ័យអំរីោរតិះមដៀលខលួនជាមដីម្ 

បាន មោយ្រោរទងំ្រួង្ទងំ្ញុាងំ្កិតិតស្រា    និង្មស្ចកតីរកីរាយ ឲ្យមកីតបាន 

ស្រាៗោល ។     កថ្វមុ្ខ បដលស្បម្តង្នូវអានិស្ង្ស      ននសី្លបដលជារ្ស្ 

គល់ននគុណទងំ្ឡាយ    ោនកិរយិាស្ោល រ់ នូវកោល ងំ្ននមទស្ទងំ្ឡាយ រណឌិ ត  

គរបី្ ជារ់ ដូចបដលបានមរៀររារ់ម្កមនះឯង្ ។ 

 
គម្ពីរ វសុិ្ទ្ធិម្គគ ស្ីលនិមទ្ាស្ ភាគ ១ ទំ្រ័រ ២០ - ២១ 
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មានរទ្វបុព្តមួយអងគ ១ 
ទ្ូលសរួព្រះបរមស្កស្កា  

នមតថុ រតនតាយសស 

វិសទុ្ធិមគ្គ គាភ ១ 

 សលីនិរទ្េស សរងខប 

បញ្ញា រាក្រណ៍ក្ថា 

         មហតុកនុង្មរឿង្មនះ ោនមទ្វរុ្តម្យួអង្គ ១ ោន ម្នឹង្
មគ្ម្តមិ្ន្បាកដ ចូលមៅោន់សំ្ណាក់្រះោន្រះភាគ កនុង្
មវោរា្តីម្េឈមិ្យាម្ោលបដល ្រះអង្គ្ទ្ង់្គង់្្រថ្វរ់មៅ 
្កុង្ស្កវតថា ី មហយី្ោរទ្លួសួ្រនូវ្រស្កន  មដីម្បដីកម ងី្នូវស្រ
ម លគឺមស្ចកតសី្ង្សយ័ររស់្ខលួនជារទ្គ្មថ្វដូមចនះ : 
         អរតា ជដា រហជិដា ជដាយ ជដិតា បជា តុំ   

         តុំ រគាតម បុច្ឆា មិ រោ ឥមុំ វិជដរយ ជដុំ ។ 
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        មស្ចកតីថ្វ ររិ្ត្រះមគ្មតម្ ររម្ស្កស្កត រួកមោក(ទងំ្មនះ)
ម្គឿង្ម្ស្ះម លគឺតណាា ទងំ្ ១០៨ រតីឆ្ងា ក់ឲ្យេ ំក់ទងំ្ខាង្កនុង្
ទងំ្ខាង្ម្ៅ ម្ ះមហតុម ះ ខំុ្សូ្ម្ទូ្លសួ្រ្រះអង្គ មតីរុគគល
ណាមទី្រអាច្ស្កយ ្តមោះនូវម្គឿង្ម្ស្ះមនះបាន? 

      ្រះស្ម្ពុទ្ធ អននតញាណ  ោលមរីបាន្ទ្ង់្្រះស្ណាត រ់នូវ
្រស្កន បដល មទ្វរុ្តម ះ ទូ្លសួ្រដូមចាន ះមហយីក៏្ទ្ង់្ោន       
្រះរនាូលមោះ្ស្កយជារទ្គ្មិដូមចាន ះ : 
      សរីល បតដិាធ យ នរោ សបរញ្ញា  ចិតាុំ បញ្ាញ្ច  ភាវយុំ 

    អាតាបី និបរោ ភិក្ខ(ុ១) រស្ក ឥមុំ វិជដរយ ជដុំ ។ 

        មស្ចកតីថ្វ នរេនណាបដល្រករមោយ ស្ជាតិរញ្ញា
បានដំកល់មៅកនុង្សី្ល គឺបានរំមរេសី្លរររូិណ៌ បាន
ចម្មី្ននូវ  ស្ោា ស្ធិចិតត នឹង្     

        វរិស្ស រញ្ញា  ជាអនកោនរោយាម្ស្្ោរ់ដុតរំផ្ចល េនូវ
កិមលស្ ្រករមោយមនរករញ្ញា  មហយីជាអនកម េីភ័យកនុង្
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ស្ង្ារវដតជាក់ចាស់្ នរេនម ះ មទី្រអាច្ស្កវ្តមោះនូវ
ម្គឿង្ម្ស្ះម លគឺតណាា ទងំ្១០៨មនះបាន។ 

        កនុង្គ្មថ្វមនះស្បម្តង្អំរីធម៌្ ៦ យា៉ា ង្គឺសី្ល ១ ស្ោធិ 
១រញ្ញា ៣ អាតរ  មស្ចកតីរោយាម្ ១ ។  រញ្ញា  ៣ គឺស្ជាតិ
រញ្ញា  រញ្ញា ជារ់ម្កជាម្យួនឹង្រដិស្នធិជាន្តមហតុក៏ មកីតអំរី
កម្ាចាស់្បដលបានកស្កង្ទុ្កម្កកនុង្អតីតជាតិ ១ វរិបស្ស 
រញ្ញា  រញ្ញា បដលស្ម្ម្ចម្កអំរីរិចារណាម េី ោម្ោរណ៍
រិតកនុង្រចាុរបននមនះ ១ មនរករញ្ញា  រញ្ញា បដលរកាខលួនទុ្កចាក
ធម៌្ជាស្្តូវ ឬបារហិារកិរញ្ញា  រញ្ញា បដលអាចកំណត់នូវកិចាទំ
ង្រងួ្ោនកិរយិា្នចូល នឹង្្និយជាមដីម្ មហយី មំៅ
ោន់អំមរីបដលោន្រមយាេន៍ បតង្្រករមិ្នោច់កនុង្កិរយិា
រកាទុ្កខនូវកម្ាោា ន ១ ។ 

        ោនមស្ចកតីម្រៀរថ្វ សី្ល ចាត់ទុ្កជាបផនដី ស្ោធិជា
ាិ សំ្មលៀង្វរិស្ស រញ្ញា  ជាោរិំត វរិយិ មស្ចកតីរោយាម្ ជាក
ោល ងំ្ បារកិរញ្ញា  ជានដ។ 
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      ោលមរី្រះមយាគ្មវចរភិកខុោលមរី្បាថ្វន មដីម្បោីត់ផ្ចត ច់ 
នូវម្គឿង្ម្ស្ះ គឺតណាា  បដលធ្លល រ់ចុះកនុង្ស្ ត នររស់្ខលួន លុះ
បតឈរស៊្រ់មៅមលីបផនដី គឺសី្ល មហយីមលីកម ងី្នូវោរិំតគឺ
វរិស្ស រញ្ញា បដលបានសំ្មលៀង្យា៉ា ង្លអ មោយ ាិគឺស្ោធិ 
មោយនដគឺបារហិារកិរញ្ញា  បដលផគង្ម ងី្មោយកោល ងំ្គឺ វរិយិ
មទី្រអាចោរ់ឆ្ងា រនូវ 

គុម្ពរ្ស្សយីា៉ា ង្ធំ លុះបតបានឈរស៊្រ់មលីបផនដី មហយីមលីក
ម ងី្នូវោរិំតបដលបានសំ្មលៀង្ទុ្កយា៉ា ង្លអមទី្រអាចមដីម្បនឹីង្
ោរ់ឆ្ងា រ នូវគុម្ពរ្ស្សមី ះបាន ។ 

        ធម្ទ៌ងំ្ ៦ យា៉ា ង្ដូចបានម លម្កមនះ ស្ជាតិរញ្ញា  
មកីតអំរីកម្ាខាង្អតីត ្រ្រឹតតជារ់ជាម្យួអមនលមីោយរដិស្នធ ិ
ជាន្តមហតុក៏ម្ក្ស្ករ់មិ្នោនកិចាអាីបដល្តូវមធាីកនុង្រចាុរបនន
មនះមទ្ វរិយិអនកេយួទំ្នុករ្មុ្ង្ដល់ស្ោធិភាវ  នឹង្វរិស្ស
 ភាវ  ឯមនរករញ្ញា ឬបារហិារកិរញ្ញា  ជាតសួ្តិនឹង្ស្ម្បេ
ញ្ា ជាអនកោម្អភិបាលរកានូវស្ម្ិកម្ាោា ន នឹង្វរិស្ស  កម្ា
ោា ន មហតុម ះ មោកររួរមួ្ម្កមៅបត្តឹម្ ៣ គឺ សី្ល ១ 
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ស្ោធិ ១ វរិស្ស រញ្ញា  ១ រ៉ាុមណាណ ះ បដល្តូវម លតមៅជា
លំោរ់មហយី វរិស្ស រញ្ញា មស្កត ក៏មោកររួរមួ្មៅថ្វ រញ្ញា
បត ១ ោ៉ា ត់ដូមចនះវេិ ។ រញ្ញា រោករណកថ្វ ចរ់ 

ស្រង់ចាក: វរុិទ្ធិមគ្គ ភាគ្១ 

វិសទុ្ធិមគ្គក្ថា 
         សលី សមាធិ បញ្ញា  ទងំ្  ៣    ដូចបានរណ៌ 
ម្កខាង្មដីម្មនះ ររួរមួ្ម្កបាន ម្ថ្វ វសុិ្ទ្ធិម្គគ។  

        កយថ្វ  វសុិ្ទ្ធ  ប្រថ្វ  គុណជាតិស្កអ តមោយវមិស្ស្ 
បានដល់   ្រះនិ ា ន បដលជាគុណជាតស្កអ តរំផុត្បាស្ចាក
ធម៌្ជាម្នាិលទងំ្រងួ្ ។ 

        កយថ្វ ម្គគប្រថ្វ ផលូវ ។ ធម្ាោផលូវ សុ្ទ្ធបតស្្ោរ់ឲ្យអនក
ដំមណីរទងំ្រងួ្មដីរមៅោន់្រមទ្ស្្តូវោរមៅ។ រមួ្ម្ក កយថ្វ 
វសុិ្ទ្ធិម្គគ បានមស្ចកតីថ្វ ផលូវស្្ោរ់ឲ្យស្តាមោកមធាីដំមណីរមៅ
ោន់្រះនិ ា នបដល ជាគុណជាតស្កអ តជាយា៉ា ង្ន្កបលង្ម ះឯង្ ។ 
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ោម្មស្ចកតីដំណាលររស់្រុទ្ធមោស្កចារយ    មោកអនករច 
នូវគម្ពីរមនះថ្វ ្រះមយាគ្មវចរកុលរុ្តទងំ្ឡាយ អនក្បាថ្វន
មដីម្បមីៅោន់្រះនិ ា នដូចបដលបានម លម្កមនះ ោលមរី
មិ្នស្កគ ល់នូវផលូវបដល្តង់្គឺវសុិ្ទ្ាមិ្គគមនះមហយី ទុ្កជាោន
ស្ទធ មេឿជាក់កនុង្្រះរុទ្ធស្កស្ មហយី ខំ្រឹង្ប្រង្យា៉ា ង្ណា
កតី ក៏មិ្នអាចនឹង្បានមៅដល់មោយង្គយម យី ។   ក៏វសុិ្ទ្ធម្គគ 
គឺជាផលូវដ៏្តង់្ស្្ោរ់មធាីដំមណីរមៅោន់្រះនិ ា ននុ ះ កនុង្ទី្ខលះ
សំ្មៅយកវរិស្ស បតម្ោ៉ាង្ ទី្ខលះសំ្មៅយកស្ម្ិនឹង្វរិស្ស  
ទី្ខលះសំ្មៅយកអដាង្គិកម្គគ គឺម្គគបដល្រោរ់មោយអង្គទងំ្ ៨ 
ទី្ខលះសំ្មៅយក សី្ល ស្ោធិ រញ្ញា នឹង្វរិយិ ទី្ខលះសំ្មៅយក
ស្តិរោា ន ៤ នឹង្ ស្ម្ារបធ្លន ៤ ជាមដីម្ ឯកនុង្ទី្មនះសំ្មៅ
យកបត សី្ល ស្ោធិ ដូចបានម លម្កមហយីរ៉ាុមណាណ ះឯង្។ 

 

 

វសុិ្ទ្ធិម្គគកថ្វ ចរ់ 
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សលីាទ្គិ្ុណក្ថា 

       លំោរ់មនះនឹង្រណ៌ អំរីគុណនន ស្ោធិ រញ្ញា ទំ
ង្ឡាយ ៣ តមៅមដីម្ប ី នឹង្រមង្គអ ននូវទឹ្កចិតតននរណាត េនអនក
ោន់្រះរុទ្ាស្កស្ ឲ្យបររមុ្ខ្គរ់មៅរកផលូវបដល នឹង្មដីរមៅ
ោន់សី្វស្កថា នម លគឺ ្រះនិ ា នដូចបានអធិរាយម្កមហយី។ 
       ហាក់នងឹ្មផតមី្ជា កយសួ្រថ្វ សី្ល ស្ោធិ រញ្ញា  ទងំ្ ៣ មនះ
ោនគុណយា៉ា ង្ណាខលះ  ោលមររុីគគលបាន្រតិរតិតោម្មហយី មតនីងឹ្
អាចហុចរំណាច់្រមយាេន៍ម្កឲ្យយា៉ា ង្ដូចមម្តចខលះ? 

       ោនគុណជាម្ចីនជាអមនកមរកណាស់្ ម្ ះសិ្ោខ ៣
យា៉ា ង្កតី ស្កស្ ោនគុណលអ គរួរារ់ ៣ យា៉ា ង្កតី  ឧរនិស្សយ័
បដល ឲំ្យបាននូវវជិាា  ៣ ជាមដីម្កតី កិរយិាមវៀររង់្នូវអនតធម៌្ ២ 
យា៉ា ង្នឹង្កិរយិាមស្រនូវម្េឃមិ្រដិរកតី ឧបាយបដលនឹង្្រ្រឹតត
កនលង្អបាយភូមិ្ជាមដីម្កតីកិរយិាលះរង់្នូវកិមលស្មោយអាោរ 
៣ យា៉ា ង្កត ីធម៌្បដលជារដិរកខដល់វតិកតម្មទស្ននកិមលស្ទងំ្
ឡាយជាមដីម្កតី កិរយិាេំរះនូវស្ង្ាិមលស្ធម៌្ ៣ កតី មហតុ បដល



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  15 

 

នឹង្ ឲំ្យបាននូវភារជាមស្កោរននរុគគលជាមដីម្កតី ្រះោន្រះ
ភាគ្ទ្ង់្្រោស្មោយ សី្ល ស្ោធិ រញ្ញា  រ៉ាុមណាណ ះឯង្ ។ 

       មស្ចកតីថ្វ អធិសី្លសិ្ោខ  ១ ស្កស្ ោនគុណលអគរួរារ់
ថ្វន ក់ខាង្មដីម្១ ឧរស្សយ័បដល ឲំ្យបាននូវជិាា រី ១ កិរយិាមវៀរ
រង់្នូវអនតធម៌្មដីម្ ១ ទី្ម្យួ គឺោម្សុ្ខលិលោនុមយាគ ១ 
ឧបាយបដលនឹង្្រ្រឹតតកនលង្នូវ អបាយភូមិ្រនួ ១  កិរយិា
លះរង់្នូវកិមលស្មោយតទ្ង្គរបហាន ១ ធម៌្បដលជារដិកូដ
ល់វតិិកាម្មទស្ននកិរយិា      ទងំ្ឡាយ ១ កិរយិាេំរះនូវស្នតិ
មលស្ធម៌្គឺទុ្ចារតិ ១ មហតុបដលនឹង្ ឲំ្យបានជាភារមស្កោរ
ននរុគគល  នឹង្ស្កទគ្មមិ្រុគគល ១ ទងំ្ ៩ មនះ្រះអង្គ្ទ្ង់្
្រោស្មោយសី្ល ។ 

       អធចិិតាសោិខ ១ស្កស្ ោនគុណដ៏លអគួររារ់ថ្វន ក់កណាត ល 

១ ឧរនិស្សយ័បដល ឲំ្យបាននូវអភិញ្ញា ្បាមំ្យួ ១ កិរយិាមវៀរ
រង្នូវអនតធម៌្ ទី្រីរគឺអតតកិលម្ថ្វនុមយាគ ១ ឧបាយបដលនឹង្
្រ្រឹតតកនលង្នូវោម្ធ្លតុខាង្ម្ោម្ ១ កិរយិាលះរង់្នូវ
កិមលស្មោយ   វកិខម្ភនរបហាន ១  ធម៌្បដលជារដិរកខដល់ររ ិ
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យុោា នកិមលស្      ទងំ្ឡាយ ១ កិរយិាេំរះនូវស្ង្ាិមលស្ធម៌្
គឺ តណាា  ១ មហតុបដលនឹង្ ឲំ្យបាននូវភារជាអ គ្មមិ្រុគគល 
១ ទងំ្ ៩ មនះ្រះអង្គ្ទ្ង់្្រោស្មោយស្ោធិ ។  

       អធបិញ្ញា សោិខ  ១ ស្កស្ ោនគុណដ៏លអគរួរារ់ថ្វន ក់
ចុង្រំផុត ឧរនិស្សយ័បដល ឲំ្យបាននូវរដិស្ម្ភទិរនួ ១ កិរ ិ
យាមស្រនូវ  ម្េឃមិ្រដិរតតិ   ១   ឧបាយបដលនឹង្្រ្រឹតតកនលង្
នូវភរទងំ្អស់្ ១ កិរយិាលះរង់្នូវកិមលស្មោយស្មុ្មចឆទ្
របហាន ១ ធម៌្ជារដិរកខដល់    អនុស្យកិមលស្ទងំ្ឡាយ 
១ កិរយិាេំរះនូវស្ង្ាិមលស្ធម៌្គឺទិ្ដាិ ១ មហតុបដលនឹង្ ឲំ្យ
បាននូវភារជា្រះអរហនត ១ ទងំ្ ៩ មនះ្រះអង្គ្ទ្ង់្្រោស្
មោយរញ្ញា  ។ មិ្ន្តឹម្បតរ៉ាុមណាណ ះម យី មៅោនគុណដនទ្
ម្ចីនតមៅគឺវមិវក ៣ កុស្លម្លួ ៣ វមិោកខមុ្ខ   ទា រររស់្ម្គគ
នឹង្ផល    ឬទា រររស់្្រះនិ ា ន ៣ ឥន្ទនាិយជាមោកកុតតរ ៣ ក៏
្រះអង្គ្ទ្ង់្្រោស្បតមោយសី្លស្ោធិនឹង្រញ្ញា មនះបដរ។ 
មស្ចកតីថ្វ ោយវមិវកមស្ចកតសី្ារ់ោយ ១ អមទស្មស្ចកតមិី្ន
្រទូ្ស្ត ១ អនិមិ្តតវមិោកខ ទា រររស់្ម្គគនឹង្ផលឬទរររស់្្រះនិ ា ន
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ម ា្ ះអនិម្ិតតបានដល់អនិចាា នុ    រស្ស បដលម្ិនោនវរិោល ស្និម្ិតតស្ំគ្មល់
ថ្វមទ្ៀង្កនុង្ស្ង្គខ រទងំ្ឡាយ១ អនញ្ាតញ្ាស្ាម្ីតិន្ទនាិយ ឥន្ទនាិយររស់្រុគគល
បដល្រតិរតិតមដីម្បដីឹង្នូវ្រះនិ ា នរ្ស្ចាធម៌្ ៤ បដលខលួនម្ិនទន់បានដឹង្កនុង្
ស្ង្ារវដត បានដល់មស្កោរតតិម្គគញ្ញា ណ១ ទងំ្៤មនះ្រះអង្គ្ ទ្ង់្្រោស្
មោយស្ីល ។ 

         ចតិាវិរវក្ មស្ចកតសី្ារ់ចិតត១ អមោក មស្ចកតមិី្ន
មោភ ១ អរបណិហតិវមិោកខមុ្ខ ទា រររស់្ម្គគនឹង្ផល ឬទា រ
ររស់្្រះនិ ា នម ា្ ះអរបណិហតិ បានដល់ទុ្ោខ នុរស្ស  
បដលមិ្នោនមស្ចកតី្បាថ្វន គឺោម្តណាា នឹង្ភវតណាា ថ្វ មនះ
ររស់្អេមនះសុ្ខ ដូមចនះកនុង្ស្ង្គខ រទងំ្ឡាយ ១ អញ្ាិន្ទនាិយ
ឥន្ទនាយររស្់រុគគលបដលដឹង្នូវ្រះនិ ា នឬស្ចាធម៌្ទងំ្ ៤ មិ្ន
កនលង្ផុតបដនននម្គគទី្ ១ ម េីមហយីបានដល់ម្គគញ្ញា ណ និង្
ផលញ្ញា ណ ៦ កណាត ល ១ ទងំ្ ៤មនះ្រះអង្គ្ទ្ង់្្រោស្
មោយស្ោធិ ។ 

        ឧបធិវរិវក្ មស្ចកតសី្ារ់កិមលស្ ១ អមោហ មស្ចកតី
មិ្នវមង្ាង្ភាន់ ១ សុ្ញ្ាតវមិោកខ ទា រររស់្ម្គគនឹង្ផលឬទា រររស់្
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្រះនិ ា នម ា្ ះសុ្ញ្ាតបានដល់អនោត នុរស្ស  បដលសូ្នយ
ចាកមស្ចកតី្រោន់ថ្វ ខលួនកនុង្ស្ង្គខ រទងំ្ឡាយ ១ អញ្ញា ោវនិ្ទនាិ
យ ឥន្ទនាិយររស់្្រះអរហនត បដលមោកបានដឹង្ចាស់្នូវស្ចា
ធម្៌ ៤ រចួមហយីបានដល់អរហនតផលញ្ញា ណ ១ ទងំ្ ៤ មនះ
្រះអង្គ្ទ្ង់្្រោស្មោយរញ្ញា  ។ 

       ឯរំណង្្រមយាេន៍បដលសី្ល ស្ោធិ រញ្ញា ទងំ្ ៣ មនះ
ហុចម្កឲ្យដល់អនក្រតិរតតិោម្ គរបដឹីង្ោម្លំអានននគុណ
ម ះៗចុះ។ 

 

 

ស្ីោទ្ិគុណកថ្វ ចរ់ 
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សលីវិចា័យក្ថា 
         លំោរ់មនះនឹង្វនិិចឆ័យអំរីធម៌្បដលមៅថ្វ សី្ល តមៅ។ 

ក៏សី្ល ស្ោធិ រញ្ញា  ទងំ្ ៣ មនះបានអធិរាយទក់ទ្ង្គ្មន
ម្កជាលំោរ់ក៏រិត ម្ ះមដីម្បនឹីង្រញ្ញា ក់ឲ្យម េី្បាកដអំរី
ផលូវដ៏្តង់្ស្្ោរ់មធាីដំមណីរមៅោន់្រះនិ ា ន បតបដលជា
្រធ្លននឹង្្តូវម លកនុង្មស្ៀវមៅមនះបតសី្លម្យួរ៉ាុមណាណ ះ ឯ
ស្ោធិនឹង្រញ្ញា ទុ្កម លដល់មៅកនុង្មស្ៀវមៅ ២ ខាង្ចុង្
មទ្ៀត ។ 

           ធម្ាជាតអាីខលះ បដលមៅថ្វ សី្ល ? 

            ធម្៌ ៤ យា៉ា ង្ររស់្រុគគលបដលកំរុង្មវៀរចាកអំមរី្ទុ្ស្ត
សី្លោនបាណាតិបាតកម្ាជា ឬកំរុង្រំមរេនូវវតតរបដិរតិត
ោនមធាីនូវឧរេាយវតតជាមដីម្ មៅថ្វ សី្ល ។ 
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ធម៌ទ ុំង ៤ គ្យឺ៉ា ងរនះគ្ឺ៖ 
          ១ រចតត ធម្ាជាតិបដលញុាងំ្ស្ម្បយុតតធម៌្គឺចិតតនឹង្
មចតសិ្កបដល្រករជាម្យួឲ្យហរួចុះមៅកនុង្អារម្ាណ៍ កនុង្ទី្
មនះសំ្មៅយកបតមចត បដលស្ម្បយុតតធម៌្ឲ្យហរួចុះមៅកនុង្
សី្ល ឬហរួចុះមៅកនុង្កុស្លកម្ារទ្ ៧ បដលមោកចាត់ជា
ោយកម្ា ៣ ជាវចីកម្ា ៤ ។ 

         ២ រចតសកិ្ ធម្ាជាតបដល្រករមិ្នោច់កនុង្ចិតត កនុង្
ទី្មនះរណាត  កយស្ម្តីមោយ្រនរ បានដល់វចីទុ្ចារតិវរិតិ ១ 
ស្ោា កម្ានត ោរង្គរ្រ្រឹតតមៅមោយន្រ បានដល់ោយទុ្ចារតិ
វរិតិ ១ ស្ោា អាេីវ រោយាម្ជាម្គឿង្ចិញ្ា ឹម្េីវតិមោយ្រនរ 
បានដល់មិ្ចាឆ េីវវរិតិ ១ ឬស្ំមៅយកធម៌្ ៣ យា៉ា ង្គឺអនភិេា ១ 
អរោបាទ្ ១ ស្ោា ទិ្ដា ១ ។ 

           ៣ សុំវរ មស្ចកតីស្្ងួ្ម្  បានដល់មស្ចកតីស្្ងួ្ម្ ៥ 
យា៉ា ង្គឺបាតិមោកខសំ្វរ ស្្ងួ្ម្រកានូវសិ្ោខ រទ្បដលោនមៅកនុង្
បាតិមោកខ ១ ស្តិសំ្វរស្្ងួ្ម្្រយត័នស្កា រតីរកាទុ្កនូវឥន្ទនាិយ
ទងំ្ ៦ ោនចកខុន្ទនាិយជាមដីម្ោនម្និន្ទនាិយជាទី្រំផុត១ ញាណ
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ស្ំវរ ស្្ង្មួ្្រយត័នញាណស្្ោរ់បដលកំណត់រិចារណានូវ
រចា័យ ៤ មហយីមទី្រមស្រ ១ ខនតិសំ្វរ ស្្ងួ្ម្អត់្ទនូំវកំមៅ
នឹង្្តជាក់ជាមដីម្ បានដល់អមទស្ មស្ចកតីមិ្ន្រទូ្ស្ត ១ វរិ ិ
យសំ្វរ ស្្ងួ្ម្្រយត័នរោយាម្មដីម្បរីម ា រង់្នូវោម្វតិកាជា
មដីម្    ឬរោយាម្ជាម្គឿង្ចិញ្ា ឹម្េីវតិមោយ្រនរ     បានដល់
អាេីវបារសុិ្ទ្ាិ១។ 

        ៤ អវតិិក្ាម កិរយិាមិ្ន្រ្រឹតតកនលង្នូវសី្លបដលខលួន
ស្ោទនមហយី មោយោយឬមោយវាចា ។ 

         មស្ចកតីរំ្រួេ មចត បដលញុាងំ្ស្ម្បយុតតិធម៌្ឲ្យហរួ
ចុះមៅកនុង្សី្លឬកនុង្កុស្លកម្ារិ ៧ ចាត់ជាសី្ល ១ មៅថ្វ 
នឹង្ស្ោា ទិ្ដាិចាត់ជាសី្ល ១ មៅថ្វ មចតសិ្កសី្ល ។ សំ្វរទំ
ង្ ៤ យា៉ា ង្ចាត់ជាសី្ល ១ មៅថ្វសំ្វរសី្ល ។ អវតិិកាម្ ចាត់
ជាសី្ល ១ មៅថ្វអវតិិកាម្សី្ល ។ 

ស្ីលវនិិចឆយ័កថ្វ ចរ ់
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សលីដាា ទ្ិវនិិចា័យក្ថា 

           លំោរ់មនះនឹង្វចិឆ័យ អំរីអតថា ររស់្សី្លជាដមដីម្មោយ 

មស្ចកតីស្មង្ខរតមៅ។ធម៌្ទងំ្ ៤ យា៉ា ង្ោនមចត ជាមដីម្ោន
អវតិិកតម្ជាទី្រំផុតបដលមោករូររមួ្ឲ្យម ា្ ះថ្វសី្ល មតីមោយ
អតថា រ៉ាុ ា នយា៉ា ង្ មស្ចកតីដូច មម្តច? បដលមោកររួរមួ្ម្កឲ្យ
ម ា្ ះថ្វសី្លមនះមោយអតថា  ២ យា៉ា ង្គឺ៖ 

១ សមាធាន អតថា ថ្វេួរទុ្កនូវោយកម្ាជាមដមី្បឲី្យោងំ្មៅមោយ
្រនរម្និឲ្យមរាយរាយមៅមផសង្ៗមោយភារបដល្ទ្សុ្តសី្ល។ 

២ ឧបធារណ អតថា ថ្វចូលមៅ្ទ្ទុ្កនូវកុស្លធម្៌ទងំ្រងួ្។ 

  មស្ចកតីថ្វ ោយជាមដីម្ោល មរីរុគគលឲ្យ្រ្រឹតតមៅមោយ
ភារបដល្ទុ្ស្តសី្លមហយីបត មំ្កនូវមស្ចកតទុី្កខនឹង្មស្ចកតី
វ ិស្្គរ់្រោរកនុង្មរលរចាុរបននមនះផង្ មៅកនុង្ររមោក
 យផង្។ ក៏ោយកម្ាជាមដីម្ឲ្យោងំ្មៅមោយ្រនរមិ្នឲ្យ
មរាយរាយមៅមផសង្ៗមិ្នបានទ្រ់ទុ្កឲ្យដំកល់មៅមោយលអោល
មរីរុគគលបានទ្រ់ទុ្កឲ្យដំកល់មៅមោយលអមហយីដូចមម្តច ក៏
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នឹង្ម្កនូវមស្ចកតីចម្មី្ន ្គរ់្រោរម្ក្រគល់ឲ្យទងំ្កនុង្
រចាុរបននមនះនឹង្ររមោក យ។ សី្លមនះជាមហតុឲ្យរុគគលទ្រ់
ទុ្កមោយលអមោយោយកម្ាជាមដីម្ មិ្នឲ្យមរាយរាយមៅមផសង្ៗ 
មោយភារបដល្ទុ្ស្តសី្លដូមចាន ះបានម យី មនះជាអតថា ទី្១ ។ 
ឯអតថា ទី្ ២ ថ្វសី្លមនះជាម្គឿង្្ទ្ទុ្កទងំ្អស់្ ោលមរីមិ្ន
សី្លជាម្គឿង្្ទ្មហយី ក៏មិ្នអាចមដីម្ប ី នឹង្ដំកល់មៅបាន
ម យី ម្រៀរដូចជាបផនដីបដលជាម្គឿង្្ទ្នូវរោុខ លោវល្លទងំ្
រងួ្ ោលមរីមិ្នោនបផនដីមហយី រុោខ វលល្ទងំ្ម ះដូចមម្តចនឹង្
ដំកល់មៅបាន មរីមិ្នទន់ដុះមៅម យីក៏្ស្ករ់ មរីទុ្កជាដុះ
ម ងី្មហយីក៏គង់្ស្ករសូ្នសបាត់រង់្មៅវេិរំុខាន។ 

          រ៉ាុមណាណ ះគរួស្ននិោា នបានមហយី  ចុះសី្លមនះោន
លកខណ កិចានឹង្ស្ម្បតតិដូចមម្តច? 

          សី្លមនះោនកិរយិាទ្ន់ ទុ្កមោយលអនូវោយកម្ាជា
មដីម្ នឹង្្ទ្ទុ្កនូវកុស្លធម៌្ទងំ្រងួ្ ដូចបានម លរចួម្ក
មហយីជាលកខណ ោនកិរយិាកំចាត់រង់្នូវភារ្ទុ្ស្តសី្ល ោន



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  24 

 

មស្ចកតីមិ្នស្្ងួ្ម្មោយោយជាមដីម្ជាកិចា ោនគុណបដល
មិ្នោនមទស្លាម្ឲ្យអនក្បាេ្មោកតិះមដៀលបានជាស្ម្បតតិ។ 

           សី្លមនះរង្គា េផល ឲ្យម េី្បាកដម ងី្យា៉ា ង្ដូច
មម្តចបដលលាម្ឲ្យមគស្ំគ្មល់ម្នុស្សបានថ្វ រុគគលមនះ ជាអនក
ោនសី្ល រុគគលម ះជាអនកមិ្នោនសី្លនុ ះ? 
           រង្គា េផលឲ្យម េី្បាកដម យី មោយភារបដលស្កអ ត
មោយោយកម្ាចីវកម្ានឹង្ម្ម កម្ា ោលមរីម េីរុគគលណាមួ្យ
បដលោនោយកម្ាវចីកម្ា នឹង្ម្ម កម្ាស្កអ ត ្តូវនឹង្ថ្វរុគគលម ះ
ជាអនកោនសី្ល ្តូវនឹង្ថ្វរុគគលម ះជាអនកោនសី្ល មរីមិ្ន
ស្កអ តមទ្ ្តូវដឹង្ថ្វមិ្នបម្នជាអនកោនសី្លម យី ។ 

          គរួឲ្យចង់្ដឹង្ថ្វ ចុះសី្លបដលមិ្នទន់មកីតមៅម យី
មហយីអាចមកីតម ងី្បាន បដលមកីតម ងី្មហយីក៏អាចោងំ្មៅ 

ររសុិ្ទ្ធ មិ្នោនបរកធលុះធ្លល យមៅវេិ មតីមោយោនធម៌្អាីជា
មហតុ?បដលមិ្នទន់មកីតក៏រកមកីតម ងី្មិ្នរចួបដលមកីតម ងី្
មហយីក៏បររជាោច់ធលុះធ្លល យមៅវេិ មតីមោយោនធម៌្អាជីា
មហតុ? 
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        សី្លបដលមិ្នទន់មកីតមៅម យី មហយីអាចមកីតម ងី្
បានបដលមកីតម ងី្មហយី    កអ៏ាចោងំ្មៅររសុិ្ទ្ធបាន មោយ
ោនធម៌្រីរយា៉ា ង្ជាមហតុ។ 

 

និចចសលី(សលី ៥ ) 
ោរសមាទនសោិខ បទ្មានរីរយ៉ា ង 

គរបី្ ជារ់ថ្វ ោរស្ោទនសិ្ោខ រទ្ម ះោនរីរយា៉ា ង្គឺ៖ 

        ១ ស្ោទនោន់យកមោយខលួនឯង្។ 

២ ស្ោទនោន់យកមោយអំរីសំ្ណាក់អនកដនទ្។ 

        មស្ចកតីថ្វ ោរស្ោទនោន់យកនូវសី្ល មោយអធិោា ន 

ថ្វ“ខំុ្/អេ អធិោធ ននូវសី្លទងំ្ ៥ ” មោយខលួនឯង្បតម្តង្ោល
មរីបានអធិោធ នថ្វ រញ្ា  សី្ោនិ អធិោធ មិ្ ដូមចនះមហយីម ា្ ះ
ថ្វ បានស្ោទនមោយខលួនឯង្ម្ស្ចមហយី។ 
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         ោលស្ោទនោន់យកអំរីសំ្ណាក់អនកដនទ្ មហយីោងំ្
វាចាស្ោទនថ្វ រញ្ា សី្ោនិ ស្ោទនិយាមិ្ ដូមចនះក៏បាន។ 

          សូ្ម្ទេយកន័យស្ោទនបដលោនមៅកនុង្គម្ពីរររម្ថា 
មជាតិោ ្តង់្អាទនមោ ម្កម្បនថា ម្មទ្ៀតថ្វ ៖ 

អាទនមោតិ បាណាតិបាោតិមោ មវរម្ណី សិ្ោខ រទ្ទនិ 

មចោនិ ស្កម្មណមរន ភិកខុស្ស ស្នតមិក ស្ោទិ្ ន មនវ មហានត។ិ 

          ្តង់្រទ្បាលីថ្វ អាទនមោ មនះមលចមស្ចកតីរនតិចថ្វ
សិ្ោខ រទ្ទងំ្ឡាយ ោនបាណាតិបាោ មវរម្ណី សិ្ោខ រទំ្ ជា
មដីម្ ចំបណកស្កម្មណរ ឲ្យស្ោទនកនុង្សំ្ណាក់ភិកខុមនះជា 
ក្មិ្ត(ម េីបរលកគ្មន រី្គហស្ថា រិត)។ 

        មៅកនុង្ររម្តថា រនី ម េីោនមលចមស្ចកតីរនតិចបដលថ្វ៖ 

ស្ោទនមោ អញ្ាស្ស គរោុា នីយស្ស ស្នតមិក តំ អលកមនតន 
ស្យមម្វ រញ្ា  សី្ោនិ ឯកេឈ ំបាដិមយកា ំវា ស្ោទិ្យមនតន ស្
ោទិ្ ន និ មហានត ិ។ 
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        ្តង់្រទ្បាលីថ្វ ស្ោទនមោ មនះមលចមស្ចកតថី្វ 
្គហស្ថា ោលមរីរករុគគលជាទី្មគ្មររមិ្នបាន ឬថ្វមិ្នអាចចូល
មៅោន់ស្ំណាក់រុគគលដនទ្ បដលគួរជាទី្មគ្មររម ះបានមទ្ នឹង្
ោងំ្ស្ោទននូវរញ្ា សី្លជាឯកេឈែៈ ឬជាមចាកែៈមោយខលួនឯង្បាន
រិត សិ្ោខ រទ្ទងំ្ឡាយបានម ា្ ះថ្វ ស្ោទនមហយី។  

        “របនថា ម្ កយថ្វ ោរស្ោទនររស់្ឧបាស្ក ឧបាសិ្ោ 
ជា្គហស្ថា ម ះ មរីរករុគគលដនទ្គរួមគ្មររមិ្នបានមទ្ គរបោីងំ្
ស្ោទនសី្ល មោយខលួនឯង្មៅចុះ មទះរីស្ោទនជា ឯក
េឈែៈក៏បាន ជារមចាកក៏បាន យា៉ា ង្មនះបានម ា្ ះថ្វស្ោទន
មហយី”។ 

         ក៏សិ្ោខ រទ្រកួមនះោន បាណាតិបាោ មវរណី សិ្ោខ រទំ្ 
ជាមដីម្ស្កម្មណរស្ោទនកនុង្សំ្ណាក់ភិកខុរ៉ាុមណាណ ះ មទី្រជា
ោរស្ោទន ចំបណកឧបាស្កស្ោទនខលួនឯង្កតី ស្ោទន
កនុង្សំ្ណាក់ររស់្អនកដនទ្កតី ក៏ជាោរស្ោទនមហយី ស្ោ 
ទនរមួ្គ្មន កតី ស្ោទនមផសង្គ្មន កតី ក៏ជាោរស្ោទនមហយី បតមផសង្
គ្មន យា៉ា ង្ណាមស្កត រុគគលស្ោទនរមួ្ក៏ោនវរិតតិមួ្យ ោន



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  28 

 

មចត ម្ួយរ៉ាុមណាណ ះ បត្បាកដថ្វ មចត រួកម ះ ោនដល់មៅ 
៥ មោយអំណាចកិចាគឺ ទី្។ ចំបណករុគគលបដលបានស្ោទន
មផសង្គ្មន  ក៏គរបី្ ជារ់ថ្វ ោនវរិតិ ៥ មចត ក៏ ៥ កនុង្ខមនះគរបី្ ជា
រ់វនិិចឆ័យ មោយោរស្ោទន មោយ្រោរដូមចនះ។ 

រោលអុំរីោរដាច់ 
        កនុង្ខមនះ ស្្ោរ់ស្កម្មណរទងំ្ឡាយ ោលសិ្ោខ រទ្មួ្យ
ោច់្គរ់សិ្ោខ រទ្ក៏ជាោរោច់ ម្ ះសិ្ោខ រទ្ទងំ្ម ះ ជាឋានទី្
ោងំ្ននបារាេិកររស់្ស្កម្មណររួកម ះ មោយសិ្ោខ រទ្ររស់្
ស្កម្មណរកនលង្មលាីស្ម ះឯង្ ក៏ោនកម្ាតជារ់គ្មន ម្ក។ 

         បតស្្ោរ់្គហតថា  ោលសី្លម្យួោច់ ក៏ោច់បតម្យួ
រ៉ាុមណាណ ះ ម្ ះសី្លររស់្្គហតថា រកួម ះ ោនអង្គ ៥ របម្ង្
ស្ម្បូរម្ោ៉ាង្មោយោរស្ោទនសី្លម ះរ៉ាុមណាណ ះ។ បតអាចារយ
ម្យួរកួមទ្ៀតម លថ្វ រណាត សី្លបដល្គហតថា ស្ោទនម្ួ
យៗ(រមចាកកស្ោទន)ោលសី្លម្យួោច់ ក៏ោច់បតម្យួ
រ៉ាុមណាណ ះ បតសី្លបដល្គហតថា ស្ោទនរមួ្គ្មន  បររឯេឈ
ស្ោទនគឺ ស្ោទនយា៉ា ង្មនះថ្វ “ឥោនិ រញ្ា  សិ្ោខ រទនិ 
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ស្ោទិ្យាមិ្ ខំុ្្រះករុណា សូ្ម្ស្ោទននូវសិ្ោខ រទ្ទងំ្
ឡាយ្រករមោយ អង្គ ៥ មនះ” ោលសី្លម្យួោច់ សី្លសូ្
ម្បដ៏ីមស្ស្ក៏ោច់្គរ់សិ្ោខ រទ្។ ម្ ះមហតុអាី? ម្ ះសី្ល
បដលស្ោទនមិ្នោច់ មោយសី្លបដល្គហតថា កនលង្មលាីស្
ម ះឯង្ ក៏ោនមស្ចកតី ក់រ័នធមោយកម្ា កនុង្មស្ចកតីមនះ គរបី
្ជារ់វនិិចឆ័យសូ្ម្បមីោយោរោច់ មោយ្រោរដូមចនះ។ 

វធីិស្ោទននិចាសី្ល បរររមចាកស្ោទន 

         រុទ្ធស្កស្ និកេន បដលបានដល់្រះន្តស្រណគម្ន៍ 
បានម ងី្  ម្របញ្ាតតិជាឧបាស្កឬជាឧបាសិ្ោជាមដីម្មហយី 
ោលមរីនឹង្ស្ោទននូវនិចាសី្ល គឺសី្ល ៥ ជារមចាក
ស្ោទន អំរីរុគគលដនទ្គឺភិកខុ ឬស្កម្មណរម ះ គរបសូី្ធយ
នម្ស្កា រថ្វា យរង្គំររ្ំកដល់គុណ្រះរតន្ត័យជាមុ្ន រចួមហយី
្តូវសូ្ម្នូវនិចាសី្ល ្រម្ទងំ្្រះន្តស្រណគម្ន៍ ចំម ះនឹង្
ភិកខុឬស្កម្មណរបដលនឹង្ស្ោទនម ះ។ 
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អនកស្ោទនោន ក ់្តូវសូ្ធយថ្វ ៖ 
         ឧោស្ អហ ំភមនត វសំុិ្ រកខនោថា យ តិស្រមណន ស្ហ រញ្ា  
សី្ោនិ យាចាមិ្។ 

         ទុ្តិយម្ប ិ អហ ំ អហ ំ ភមនត វសំុិ្ រកខនោថា យ តិស្រមណន 
ស្ហ រញ្ា  សី្ោនិ យាចាមិ្។ 

         តតិយម្ប ិ អហ ំ អហ ំ ភមនត វសំុិ្ រកខនោថា យ តិស្រមណន 
ស្ហ រញ្ា  សី្ោនិ យាចាមិ្។ 
         ប្រថ្វ សូ្ម្មគ្មររ ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំុ្្រះ
ករុណា សូ្ម្នូវសី្លទងំ្ឡាយ ៥ មួ្យអមនលីមោយ្រះន្តស្រណ
គម្ន៍ មដីម្បី្ រមយាេន៍នឹង្រកាមផសង្ៗ គ្មន ជាគ្ម្រ់រីដង្ផង្។ 

         ឧោស្ អហ ំភមនត វសំុិ្ វសំុិ្ រកខនោថា យ តិស្រមណន ស្ហ 
រញ្ាង្គស្ម្ ន គតំ និចាសី្លំ យាចាមិ្ អនុគគហ ំកោា  សី្លី មទ្ិ 
មម្ ភមនត។ 
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       ទុ្តិយម្ប ិអហ ំភមនត វសំុិ្ វសំុិ្ រកខនោថា យ តិស្រមណន ស្ហ 
រញ្ាង្គ ស្ម្ ន គតំ និចាសី្លំ យាចាមិ្ អនុគគហ ំកោា  សី្លី មទ្ិ 
មម្ ភមនត។ 

        តតិយម្ប ិអហ ំភមនត វសំុិ្ វសំុិ្ រកខនោថា យ តិស្រមណន ស្ហ 
រញ្ាង្គស្ម្ ន គតំ និចាសី្លំ យាចាមិ្ អនុគគហ ំកោា  សី្លី មទ្ិ 
មម្ ភមនត។ 

         ប្រថ្វ សូ្ម្មគ្មររ ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំុ្្រះ
ករុណា សូ្ម្នូវនិចាសី្ល្រករ្រម្មោយអង្គ ៥ ម្យួអមនលី
មោយ្រះន្តស្រណគម្ន៍ មដីម្បី្ រមយាេន៍នឹង្រកាមផសង្ៗគ្មន  
ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន សូ្ម្្រះករុណា មម្ោត មធាីនូវមស្ចកតី
អនុម្គ្មះ ឲ្យនូវសី្លដល់ខំុ្្រះករុណា, 

       ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំ្្រះករុណា សូ្ម្នូវនិចាសី្ល
្រករ្រម្មោយអង្គ ៥ ម្យួអមនលីមោយ្រះន្តស្រណគម្ន៍ 
មដីម្បី្ រមយាេន៍នឹង្រកាមផសង្ៗ គ្មន  ជាគ្ម្រ់រីរដង្ផង្, ររិ្ត
្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន សូ្ម្្រះករុណាមម្ោត មធាីនូវមស្ចកតីអនុ 
ម្គ្មះ ឲ្យនូវសី្លដល់ខំុ្្រះករណុា, 
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           ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំ្្រះករុណា សូ្ម្នូវនិចា
សី្ល្រករ្រម្មោយអង្គ ៥ ម្យួអមនលីមោយ្រះន្តស្រណ
គម្ន៍ មដីម្បី្ រមយាេន៍នឹង្រកាមផសង្ៗ គ្មន  ជាគ្ម្រ់រីដង្ផង្, 
ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន សូ្ម្្រះករុណាមម្ោត មធាីនូវមស្ចកតី
អនុម្គ្មះ ឲ្យនូវសី្លដល់ខំុ្្រះករុណា។ 

អនកស្ោទនម្ចីន ក់ ្តូវសូ្ធយថ្វ ៖ 

        ឧោស្ ម្យ ំភមនត វសំុិ្ វសំុិ្ រកខនោថា យតិស្រមណន ស្ហ 
រញ្ា  សី្ោនិ យាចាម្។ 

       ទុ្តិយម្ប ិម្យ ំភមនត វសំុិ្ វសំុិ្ រកខនោថា យតិស្រមណន ស្ហ 
រញ្ា  សី្ោនិ យាចាម្។ 

           តតិយម្ប ិ ម្យ ំ ភមនត វសំុិ្ វសំុិ្ រកខនោថា យតិស្រមណន 
ស្ហ រញ្ា  សី្ោនិ យាចាម្។ 

          ប្រថ្វ  សូ្ម្មគ្មររ  ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំ្្រះ
ករុណា សូ្ម្នូវនិចាសី្ល្រករ្រម្មោយអង្គ ៥   ម្យួអមនលី
មោយ្រះន្តស្រណគម្ន៍ មដីម្បី្ រមយាេន៍នឹង្រកាមផសង្ៗ គ្មន , 
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         ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំ្្រះករុណា សូ្ម្នូវនិចា
សី្ល្រករ្រម្មោយអង្គ ៥ ម្យួអមនលីមោយ្រះន្តស្រណ
គម្ន៍ មដីម្បី្ រមយាេន៍នឹង្រកាមផសង្ៗ គ្មន  ជាគ្ម្រ់រីរដង្ផង្,  

          ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំ្្រះករណុា សូ្ម្នូវនិចា
សី្ល្រករ្រម្មោយអង្គ ៥ ម្យួអមនលីមោយ្រះន្តស្រណ
គម្ន៍ មដីម្បី្ រមយាេន៍នឹង្រកាមផសង្ៗ គ្មន  ជាគ្ម្រ់រីដង្ផង្។ 

ឬនងឹ្សូ្្តថ្វ ៖ 
ឧោស្ ម្យ ំ  ភមនត វសំុិ្ វសំុិ្ រកខនោថា យតសិ្រមណន ស្ហ រញ្ាង្គស្ម្
 ន គត ំនចិាសី្ល យាចាម្ អនុគគហ ំកោា  សី្លំ មទ្ិ ម  ភមនត។ 

ទុ្តយិម្ប ិម្យ ំ ភមនត វសំុិ្ វសំុិ្ រកខនោថា យតសិ្រមណន ស្ហ រញ្ាង្គស្ម្
 ន គត ំនចិាសី្ល យាចាម្ អនុគគហ ំកោា  សី្លំ មទ្ិ ម  ភមនត។ 

តតយិម្ប ិ ម្យ ំ ភមនត វសំុិ្ វសំុិ្ រកខនោថា យតសិ្រមណន ស្ហ រញ្ាង្គស្ម្
 ន គត ំនចិាសី្ល យាចាម្ អនុគគហ ំកោា  សី្លំ មទ្ិ ម  ភមនត។ 

          ប្រថ្វ  សូ្ម្មគ្មររ  ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំ្្រះ
ករុណា សូ្ម្នូវនិចាសី្ល្រករ្រម្មោយអង្គ ៥   ម្យួអមនលី
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មោយ្រះន្តស្រណគម្ន៍ មដីម្បី្ រមយាេន៍នឹង្រកាមផសង្ៗ គ្មន , 
ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន សូ្ម្្រះករុណា មម្ោត មធាីនូវមស្ចកតី
អនុម្គ្មះ ឲ្យនូវសី្លដល់ខំុ្្រះករុណាទងំ្ឡាយ, 

       ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំ្្រះករុណា សូ្ម្នូវនិចាសី្ល
្រករ្រម្មោយអង្គ ៥   ម្យួអមនលីមោយ្រះន្តស្រណគម្ន៍ 
មដីម្បី្ រមយាេន៍នឹង្រកាមផសង្ៗ គ្មន , ជាគ្ម្រ់រីរដង្ផង្  
ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន សូ្ម្្រះករុណា មម្ោត មធាីនូវមស្ចកតី
អនុម្គ្មះ ឲ្យនូវសី្លដល់ខំុ្្រះករុណាទងំ្ឡាយ, 

       ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំ្្រះករុណា សូ្ម្នូវនិចាសី្ល
្រករ្រម្មោយអង្គ ៥   ម្យួអមនលីមោយ្រះន្តស្រណគម្ន៍ 
មដីម្បី្ រមយាេន៍នឹង្រកាមផសង្ៗ គ្មន , ជាគ្ម្ររី់ដង្ផង្  ររិ្ត
្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន សូ្ម្្រះករុណា មម្ោត មធាីនូវមស្ចកតីអនុ
ម្គ្មះ ឲ្យនូវសី្លដល់ខំុ្្រះករណុាទងំ្ឡាយ។ 

(សូ្ម្ដូមចនះក៏បាន ោម្មស្ចកតីមរេចិតតររស់្អនកសូ្ម្) 
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មោកអនកឲ្យសី្ល ្តូវសូ្ធយ នមោ ៣ ចរ់ មហយីឲ្យ្រះន្តស្រណ
គម្ន៍ និង្និចាសី្ល, អនកស្ោទន្តូវទ្ទ្ួលថ្វោម្មោកមោយរ
មញ្ាេវចីមភទ្ ឲ្យឮចាស្់ោស់្, កំុទ្ទួ្លខសរឹៗ។ 

            

រលាក្សធូយថា ៖ 
        នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស។ 

(សូ្ធយ ៣ ដង្) 

            ប្រថ្វ រកិីយានម្ស្កា រថ្វា យរង្គំននខំុ្្រះករុណា ចូរ
ោនដល់្រះដ៏ោន្រះភាគអង្គម ះ ្រះអង្គជា្រះអរហនតដ៏
្រមសី្រ្ទ្ង់្្ោស់្ដឹង្នូវមេយយធម៌្ទងំ្រងួ្ មោយ្រនរចំម ះ
្រះអង្គឥតោន្គូអាចារយណា្រមៅ្រះអង្គម យី។ 

រុទ្ធ ស្រណំ គចាឆ មិ្ ខំុ្្រះករុណា សូ្ម្ដល់នូវ្រះរុទ្ធជាទី្រឹង្ទី្រឮក។ 

ធម្ា ំស្រណំ គចាឆ មិ្ ខំុ្្រះករុណា សូ្ម្ដល់នូវ្រះធម្ជ៌ាទី្រឹង្ទី្រឮក។ 
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ស្ង្ឃ ំ ស្រណំ គចាឆ មិ្ ខំុ្្រះករណុា សូ្ម្ដល់នូវ្រះស្ង្ឃជាទី្
រឹង្ទី្រឮក។ 

ទុ្តិយម្ប ិរុទ្ធ ំស្រណំ គចាឆ មិ្ ខំុ្្រះករុណា សូ្ម្ដល់នូវ្រះរុទ្ធ
ជាទី្រឹង្ទី្រឮក។ 

ទុ្តិយម្ប ិ រុទ្ធ ំស្រណំ គចាឆ មិ្ ខំុ្្រះករុណា សូ្ម្ដល់នូវ្រះរុទ្ធ
ជាទី្រឹង្ទី្រឭក ជាគ្ម្រ់រីរដង្ផង្។ 

ទុ្តិយម្ប ិធម្ា ំស្រណំ គចាឆ មិ្ ខំុ្្រះករុណា សូ្ម្ដល់នូវ្រះរុទ្ធ
ជាទី្រឹង្ទី្រកឭជាគ្ម្រ់រីរដង្ផង្។ 

ទុ្តិយម្ប ិ ស្ង្ឃ ំ ស្រណំ គចាឆ មិ្ ខំុ្្រះករណុា សូ្ម្ដល់នូវ្រះ
រុទ្ធជាទី្រឹង្ទី្រកឭ ជាគ្ម្រ់រីរដង្ផង្។ 

តតិយម្ប ិរុទ្ធ ំស្រណំ គចាឆ មិ្ ខំុ្្រះករុណា សូ្ម្ដល់នូវ្រះរុទ្ធ
ជាទី្រឹង្ទី្រកឭ ជាគ្ម្រ់រីដង្ផង្។  

តតិយម្ប ិធម្ា ំស្រណំ គចាឆ មិ្ ខំុ្្រះករុណា សូ្ម្ដល់នូវ្រះរុទ្ធ
ជាទី្រឹង្ទី្រកឭជាគ្ម្រ់រីដង្ផង្ ។ 
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តតិយម្ប ិ ស្ង្ឃ ំ ស្រណំ គចាឆ មិ្ ខំុ្្រះករុណា សូ្ម្ដល់នូវ្រះ
រុទ្ធជាទី្រឹង្ទី្រកឭជាគ្ម្រ់រីដង្ផង្ ។ មហយីមោកម លថ្វ 
តិស្រណគគហណំ រររុិណណំ  (ប្រថ្វ)កិរយិាោន់យកនូវ្រះន្ត
ស្រណគម្ន៍បតរ៉ាុមណាណ ះ។ អនកស្ោទន្តូវទ្ទ្លួថ្វ អាម្ ភ
មនត (ប្រថ្វ) ករុណាមោកោា ស់្។ មហយីមោកឲ្យនូវនិចាសី្ល
ជារមចាកស្ោទនថ្វ ៖ 

បាណាតិបាោ មវរម្ណី សិ្ោខ រទំ្ ស្ោទិ្យាមិ្  ខំុ្្រះករុណា 
សូ្ម្ស្ោទននូវសិ្ោខ រទ្ គឺមចត ជាមហតុមវៀរចាកកិរយិាមធាី
ស្តា ោនេីវតិឲ្យធ្លល ក់ចុះកនលង្គឺស្ោល រ់ស្តា។ 

អទិ្ ន   មវរណី សិ្ោខ រទំ្ ស្ោទិ្យាមិ្ ខំុ្្រះករុណា សូ្ម្
ស្ោទននូវសិ្ោខ រទ្ គឺមចត ជាមហតុមវៀរចាកកិរយិាោន់យក
នូវវតថា ុ បដលមគមិ្នបានឲ្យមោយោយឬមោយវាចា។ 

ោមម្សុ្ មិ្ចាឆ ចារា មវម្ណី សិ្ោខ រទំ្ ស្ោទិ្យាមិ្ ខំុ្្រះករណុា 
សូ្ម្ស្ោទននូវសិ្ោខ រទ្ គឺមចត ជាមហតុមវៀរចាកកិរយិា
្រ្រឹតតខុស្កនុង្ោម្ទងំ្ឡាយ។ 
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មុ្ស្កវាទ មវរម្ណី  សិ្ោខ រទ្  ស្ោទិ្យាមិ្  ខំុ្្រះករណុា សូ្ម្
ស្ោទននូវសិ្ោខ រទ្ គឺមចត ជាមហតុមវៀរចាកមហតុជាទី្ោងំ្
ននមស្ចកតី្រោទ្ គឺផឹកនូវទឹ្ក្ស្វងឹ្គឺសុ្រានិង្មម្រយ័។រចួមហយី
មោកអនកឲ្យសី្ល មោកម លោស់្មតឿនម្កីររ្ំកថ្វ ៖  

ឥោនិ  រញ្ា   សិ្ោខ រទ្រទនិ  ស្កធុកំ  កោា   អរបោមទ្ន និចា
ោលំ ស្ោា រកខតិរា ំ  ប្រថ្វ អនក/អនកទងំ្ឡាយ គរបមីធាីនូវសិ្ោខ
រទ្ទងំ្ឡាយ ៥ មនះឲ្យ្រនរ ្តូវរកាឲ្យលអអស់្ោលជានិចា
មោយមស្ចកតីមិ្ន្រោទ្ គឺថ្វកំុរីមធាស្្របហស្ម យី។មរីអនក
ស្ោទនបតោន ក់្តូវថ្វ អនក មរីគ្មន ម្ចីន្តូវថ្វអនកទងំ្ឡាយ។ 

អនកស្ោទន្តវូទ្ទ្លួថ្វ អាម្  ភមនត (ប្រថ្វ) ករុណាមោក
ោា ស្់។ 

មហយីមោកស្បម្តង្អានិស្ង្សសី្លឲ្យស្កត រ់ តមៅមទ្ៀតថ្វ ៖ 

សី្មលន  សុ្គតឹ យនតិ សី្មលន មភាគស្ម្បទ  សី្មលន 

និរាុតី  យនតិ  តស្កា   សី្លំ វមិស្កធមយ។ 



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  39 

 

(ប្រថ្វ) ស្តាទងំ្ឡាយមៅោន់ស្កថា នស្ួគ៌បាន ក៏ម្ ះសី្ល 
ម្ ះមហតុម ះ រុគគលជាស្របុរស្ គរបេី្ម្ះនូវសី្ល
ឲ្យររសុិ្ទ្ធ កំុឲ្យមៅហាង្ម យី។ 

អនកស្ោទនសី្ល្តូវទ្ទូ្លថ្វ ស្កធុ ប្រថ្វ ្រនរមហយី។ 

ចរ់វធីិស្ោទននិចាសី្លជារមចាកស្ោទន បតរ៉ាុមណាណ ះ។ 

វធីិស្ោទននិចាសី្ល បររឯកេឈស្ោទន 

អនកស្ោទនោន ក់្តូវសូ្ធយថ្វ ៖ 
ឳោស្ អហ ំភមនត  តិស្រណ ស្ហ ឯកេឈ ំ កោា   រញ្ាង្គស្ម្ ន គត ំ 
និចាសី្លំ  យាចាមិ្  អនុគគហ ំ កោា  សី្ល មទ្ិ មម្ ភមនត ។ 

ទុ្តិយម្ប ិ អហ ំភមនត  តិស្រមណន  ស្ហ  ឯកេឈ ំ កោា   រញ្ាង្គ
ស្ម្ ន គតំ  និចាសី្លំ  យាចាមិ្ អនុគគហ ំ កោា  សី្លំ  មទ្ិ  មម្
ភមនត។ 

តតិយម្ប ិ អហ ំភមនត  តិស្រមណន  ស្ហ  ឯកេឈ ំ កោា   រញ្ាង្គ
ស្ម្ ន គតំ  និចាសី្លំ  យាចាមិ្ អនុគគហ ំ កោា  សី្លំ  មទ្ិ  មម្
ភមនត។ 
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       ប្រថ្វ  សូ្ម្មគ្មររ ររ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំុ្្រះ
ករុណា សូ្ម្នូវនិចាសី្ល ្រករ្រម្មោយអង្គ ៥ មធាីឲ្យជាឯក
េឈែៈ  គឺស្ោទនរមួ្បតម្តង្ ម្យួអមនលីមោយ្រះន្តស្រណគម្ន៌ 
ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន សូ្ម្្រះករុណាមម្ោត មធាីនូវមស្ចកតី
អនុម្គ្មះ ឲ្យនូវសី្លដល់ខំុ្្រះករុណា។ 

        ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំុ្្រះករុណា  សូ្ម្នូវនិចា
សី្ល្រករ្រម្មោយអង្គ ៥ មធាីឲ្យជាឯេឈែៈ គឺស្ោទនរមួ្បត
ម្តង្ម្យួអមនលីមោយ្រះន្តស្រណគម្ន៌ ជាគ្ម្រ់រីរដង្ផង្
ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន សូ្ម្្រះករុណា មម្ោត មធាីនូវមស្ចកតី
អនុម្គ្មះ ឲ្យនូវសី្លដល់ខំុ្្រះករុណា។ 

 ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំុ្្រះករុណា  សូ្ម្នូវនិចាសី្ល
្រករ្រម្មោយអង្គ ៥ មធាីឲ្យជាឯេឈែៈ គឺស្ោទនរមួ្បតម្តង្
ម្យួអមនលីមោយ្រះន្តស្រណគម្ន៌ ជាគ្ម្រ់រីដង្ផង្ររិ្ត
្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន សូ្ម្្រះករុណា មម្ោត មធាីនូវមស្ចកតី
អនុម្គ្មះ ឲ្យនូវសី្លដល់ខំុ្្រះករុណា។ 

          សូ្ម្ស្ោទនម្ចីន ក់ ្តូវសូ្ធយថ្វ៖  
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         ឧោស្ ម្យ ំ  ភមនត  តិស្រមណន  ស្ហ ឯកេឈ ំ  កោា  
រញ្ាង្គស្ម្ ន គតំ និចាសី្ល យាចាម្  អនុគគហ ំ កោា   សី្លំ មទ្ិ 
ម  ភមនត ។ 

ទុ្តិយម្ប ិម្យ ំភមនត  តិស្រមណន ស្ហ ឯកេឈ ំ  កោា   រញ្ាង្គ
ស្ម្ ន គតំ  និចាសី្លំ  យាចាម្  អនុគគហ ំ កោា  សី្លំ មទ្ិ ម  
ភមនត។ តតិយម្ប ិ ម្យ ំ ភមនត  តិស្រមណន ស្ហ ឯកេឈ ំ  កោា   
រញ្ាង្គស្ម្ ន គតំ  និចាសី្លំ  យាចាម្  អនុគគហ ំ កោា  សី្លំ មទ្
ិ ម  ភមនត។ 

       ប្រថ្វ  សូ្ម្មគ្មររ ររ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំុ្្រះ
ករុណា សូ្ម្នូវនិចាសី្ល ្រករ្រម្មោយអង្គ ៥ មធាីឲ្យជាឯក
េឈែៈ  គឺស្ោទនរមួ្បតម្តង្ ម្យួអមនលីមោយ្រះន្តស្រណគម្ន៌ 
ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន សូ្ម្្រះករុណាមម្ោត មធាីនូវមស្ចកតី
អនុម្គ្មះ ឲ្យនូវសី្លដល់ខំុ្្រះករុណាទងំ្ឡាយ។ 

        ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំុ្្រះករុណា  សូ្ម្នូវនិចា
សី្ល្រករ្រម្មោយអង្គ ៥ មធាីឲ្យជាឯេឈែៈ គឺស្ោទនរមួ្បត
ម្តង្ម្យួអមនលីមោយ្រះន្តស្រណគម្ន៌ ជាគ្ម្រ់រីរដង្ផង្
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ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន សូ្ម្្រះករុណា មម្ោត មធាីនូវមស្ចកតី
អនុម្គ្មះ ឲ្យនូវសី្លដល់ខំុ្្រះករុណាទងំ្ឡាយ។ 

          ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន ខំុ្្រះករណុា  សូ្ម្នូវនិចា
សី្ល្រករ្រម្មោយអង្គ ៥ មធាីឲ្យជាឯេឈែៈ គឺស្ោទនរមួ្បត
ម្តង្ម្យួអមនលីមោយ្រះន្តស្រណគម្ន៌ ជាគ្ម្រ់រីដង្ផង្
ររិ្ត្រះករុណាដ៏ចម្មី្ន សូ្ម្្រះករុណា មម្ោត មធាីនូវមស្ចកតី
អនុម្គ្មះ ឲ្យនូវសី្លដល់ខំុ្្រះករុណាទងំ្ឡាយ។ រចួមោក
អនកឲ្យសី្ល្តូវោងំ្ នមោ ៣ ចរ់រចួមហយីឲ្យ្រះន្តស្រណ
គម្ន៍អនកស្ោទន្តូវទ្ទ្លួថ្វ ោម្មោករចួមហយី្បារ់អំរី
កិចាោន់យក្រះន្តស្រណគម្ន៍ ដូចកនុង្វធីិរមចាកស្ោទន
ខាង្មដីម្ រចួមហយីមោកឲ្យនិចាសី្លជាឯកេឈស្ោទនថ្វ៖ 

          រញ្ាង្គស្ម្ ន គតំ  និចាសី្លំ  ស្ោទិ្យាមិ្ ខំុ្្រះករណុា 
សូ្ម្ស្ោទននូវនិចាសី្លទងំ្ឡាយ ៥ ដូមចនះ។ អនកស្ោទន
្តូវថ្វោម្មោក ៣ ដង្ រចួមោកម លោស់្មតឿនម្កីនរលឹំកថ្វ៖ 

ឥមំ្  រញ្ាង្គស្ម្ ន គតំ  និចាសី្លំ  ស្កធុកំ  កោា   អរបោមទ្ន 
និចាោលំ  ស្ោា រកខិតរាំ ។ 
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ប្រថ្វ អនក/អនកទងំ្ឡាយ គរបមីធាីនូវនិចាសី្ល្រករ្រម្មោយ
អង្គ ៥ មនះឲ្យ្រនរ គឺ្តូវឲ្យលអអស់្ោលជានិចាមោយមស្ចកតី
មិ្ន្រោទ្ គឺថ្វកំុរីមធាស្្របហស្ម យី។ 

អនកស្ោទន្តវូទ្ទ្លួថ្វ អាម្ ភមនត ករុណាមោកោា ស្់។ 

           មហយីមោកស្បម្តង្អានិស្ង្សសី្លឲ្យស្កត រ់តមទ្ៀតថ្វ៖ 

សី្មលន សុ្គតឹ យនត ិ  សី្មលន  មភាគស្ម្បទ  សី្មលន និរាុតឹ  
យនត ិ  តស្កា   សី្លំ  វមិស្កធមយ (ប្រថ្វ) ស្តាទងំ្ឡាយមៅ
ោន់ស្កថា នសួ្គ៌បាន  ក៏ម្ ះសី្ល  ស្តាទងំ្ឡាយបានរររូិណ៌
មោយមភាគែៈ ក៏ម្ ះសី្លស្តាទងំ្ឡាយបានមៅោន់ទី្រលំត់
ទុ្កខម លគឺ្រះនិ ា ន ក៏ម្ ះសី្ល ម្ ះមហតុម ះ រុគគលជា
ស្របុរស្ គរបេី្ម្ះនូវសី្លឲ្យររសុិ្ទ្ធ កំុឲ្យមៅហាង្ម យី។ 

          អនកស្ោទន្តូវទ្ទ្លួថ្វ ស្កធុ ប្រថ្វ ្រនរមហយី។ 

ស្ោទនរ៉ាុមណាណ ះ ក៏ជាោរម្ស្ច  មិ្នបាច់សូ្ធយបេកម ា្ ះ
សិ្ោខ រទ្ទងំ្ ៥ វាយម្យួម្តង្ៗ ដូចរមចាកស្ោទនម ះ
ម យី ស្ោទនរ៉ាុមណាណ ះមហយី្តូវរកាមោយោងំ្វរិតិមចត 
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មវៀចាកឲ្យ្គរ់សិ្ោខ រទ្  កនុង្និចាសី្លបដលខលួនបានស្ោទន
មហយីម ះ។ 

(ចរ់ វធីិស្ោទននិចាសី្លជាឯកេឈស្ោទនបតរ៉ាុមណាណ ះ) 

ឧមបាស្ិ(សី្ល ៨ )  

ឧមបាស្ិ ោនអង្គ ៣គឺ 

-ោល បានដល់ ោលគឺន ាិបដល្តូវរកា 

-មចត  បានដល់ ោរមវៀរចាក្គរ់សិ្ោខ រទ្ទងំ្ ៨  

វចីមភទ្ បានដល់ ោររមញ្ាេវាចាឲ្យឮរាស្់ៗ ។ 

មៅកនុង្គម្ពីរររម្តថា ទី្រនីភាគ ៣ បចង្ថ្វ៖ 

តតថា  រកតិរបដិោគរវមស្ន ទុ្វធំិ មហាតិ ឧមបាស្ិ កម្ា ំ រណាត
កម្ាទងំ្ឡាយម ះ ឧមបាស្ិកម្ាោនរីរយា៉ា ង្គឺ ៖ 

មោយអំណាចរកតិឧមបាស្ិ ១  

មោយអំណាចរដិជាគរឧមបាស្ិ ១។ 
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រកតិឧមបាស្ិចំបណកោលបដលនឹង្រកា្តូវដឹង្ថ្វ មតីន ាិណា
ជាន ាិរកាឧបាស្ិលុះដឹង្ោលបដល្តូវរកាមហយី គរបោីម្
ោលម ះចុះមៅកនុង្គម្ពីរររម្តថា ទី្រនី និង្គម្ពីររម្តថា ជាតិោ 
អដាកថ្វ ខុទ្ានិោយ សុ្តតនិបាត ្តង់្ធម្ាិកសូ្្តបចកថ្វ៖ 

ឥទ្មនតាតថា  ស្ននោិា នំ រញ្ា មី្  អដាមី្  ចាតុទ្ាសី្  រណណរសី្តិ  េុណា រ
មកខ ចោត មរា តថ្វ  ោ រមកខតិ ោស្ស្ស អដាទិ្វស្ក រកតិ
ឧមបាស្ិស្ស ោមស្ក កនុង្ោលននរកតិឧមបាស្ិមនះ ោន
កំណត់ដូមចនះ ោលននរកតិឧមបាស្ិកនុង្ម្យួបខោន ៨ ន ាិគឺ 
៤ ន ាិ កនុង្េុណា រកខ(ខាង្មខនីត) ម លគឺន ាិ ៥ មកីត ៨មកីត 
១៤ មកីត និង្១៥មកីត កនុង្ោ រកខ (ខាង្រម ច) ក៏ោន ៤ 
ន ាិដូចគ្មន (គឺន ាិ ៥ មរាច ៨ ១៤ មរាច និង្ន ាិ ១៥ មរាច)(មរីបខ
ខាះ្តូវនិា ១៤ មរាច ិយម្កនិា ១៣ មរាច ១៥ មរាច ិយម្ក
និា ១៤ មរាចវេិ) បតមៅកនុង្្រះរុទ្ធដីោរររស់្្រះស្ោា ស្ម្ពុទ្ធ
ជាោា ស់្(សុ្តតនិបាតត)្ទ្ង់្ស្បម្តង្ថ្វ៖ 

តមោ ច រកខស្សមបាស្ិំ 

ចាតុទ្ាសី្ រញ្ាទ្សិ្ញ្ា  អដាមី្ 
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បាដិហារកិរកខញ្ា  រស្ននោនមស្ក 

អដាង្គុមរតំ  សុ្ស្ម្តតររំូ។ ម្ ះមហតុម ះ អនកចូរោនចិតត្េះ
ថ្វល  រកាឧបាស្ិបដល្រករមោយអង្គ ៨ ឲ្យោនស្ភារមរេ
មលេលអអស់្ន ាិទី្ ១៤ ទី្ 

សលីបបរភទ្ក្ថា 
កនុង្ទី្រំផុតននមស្ចកតីវនិិចឆ័យអំរីអតថា ររស់្សី្លជាមដីម្មនះ នឹង្
រណ៌  នូវ្រមភទ្ររស់្សី្លតមៅមទ្ៀត មដីម្នឹង្ចង្អុលរង្គា េ
គុណសី្លឲ្យម េីមោយ្កុម្ៗមហយីនឹង្្ស្ង់្យកបត្កុម្
ណាម្យួ បដលោនទំ្នង្្សួ្លជារ់ទក់ទ្ង្គ្មន មោយ 

ធម៌ទ ុំងរីរយ៉ា ងរតះគ្ឺ៖ 

           ១ ហរិ ិធម្ាជាតិមអៀនខាា ស្នឹង្អំមរីទុ្ចារតិ។ 

           ២ ឱតាបប ធម្ាជាតិតក់ស្លុតនឹង្ផលររស់្អំមរីទុ្ចារចិ។ 

            អធិរាយ ោលមរីធម៌្ទងំ្រីរយា៉ា ង្មនះមៅកនុង្ស្ ត ន
ននរុគគលឯណាមហយីទុ្កណា ជារុគគលម ះមិ្នទន់បានរកា
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សី្លមៅម យី ក៏រកអាក់ខានមិ្នមកីត មុ្ខជានឹង្ស្ាះបស្ាង្ខំ
្រឹង្រកា្ោបតបាន ោលមរីបានរការចួមហយី មរីទុ្កណាជាោន
មហតុដល់េីវតិក៏មិ្នសូ៊្្រិុយទំ្ោយនូវសី្លររស់្ខលួនម យី។ 

          សី្លបដលមិ្នទន់មកីត រកមកីតម ងី្មិ្នរចួ បដលបាន
មកីតម ងី្មហយី ក៏បររជាោច់ធលុះធ្លល យមៅវេិ មោយោនធម៌្ 
២ យា៉ា ង្ជាមហតុ។ 

          ធម្៌ទងំ្ ២ យា៉ា ង្ម ះគឺ៖ 

          អធិរាយ ោលមរីធម៌្ទងំ្ ២ យា៉ា ង្ មនះោនមៅកនុង្
ស្ ត នននរុគគលណាមហយី មរីរុគគលម ះមិ្នទន់បានរកា
សី្លមៅម យីមទ្ ក៏នឹង្រកនលឱោស្ មដីម្បនឹីង្រការំុបាន
ម យី មរីបានរការចួមហយី សូ្ម្បមិី្នចាបំាច់ោនមហតុអាក៏ី
គង់្បតមធាីឲ្យោច់ធលុះធ្លល យមៅវេិមិ្នខាន ។ 

ស្ីលោា ទ្ិវនិិចឆ័យយកថ្វ ចរ់ 
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សលីបបរភទ្ក្ថា 

          កនុង្ទី្រំផុតននមស្ចកតីវចិឆយ័ អំរីអតថា ររស់្សី្លជាមដីម្
មនះនឹង្រណ៌  នូវ្រមភទ្ររស់្សី្លមោយស្មង្ខរតមៅមទ្ៀត 
មដីម្បនឹីង្ចង្អុលរង្គា េគួរសី្ល ឲ្យម េីមោយ្កុម្ៗមហយីនឹង្
្ស្ង់្យកបត្កុម្ណាមួ្យ បដលោនទំ្នង្្សួ្លជារ់ទក់ទ្ង្គ្មន
មោយមស្ចកតីខាង្ នឹង្ខាង្ចុង្ម ះម្កអធិរាយរហូតដល់ចរ់។ 

         ហាក់នឹង្សួ្រថ្វ សី្លបដលបានអធិរោយម្កជាលំោរ់មនះ 
មរីបចកមចេោម្្រមភទ្តមទ្ៀត មតីោនរ៉ា ា នយា៉ា ង្អាីខលះ? 

        មរីបចកមចេោម្្រមភទ្ររស់្សី្លម ះតមៅោនម្ចីន
ជាអមនក បតមោកចាត់ទុ្កជា្កុម្ៗោងំ្អំរី្កុម្សី្ល១ ដរារ
ដល់្កុម្សី្លទី្ ៥ មហយីកនុង្្កុម្នីម្យួៗោនបចកមចេ
្រមភទ្ជាម្ចីនតមៅមទ្ៀតដូចន័យបដលនឹង្វសិ្េា តមៅមនះ។ 

         ក៏រណាត ្កុម្ររស់្សី្លទងំ្ឡាយម ះ្កុម្សី្ល ១ 
មដីម្ដម្បូង្ោនលកខណែៈ បានដល់លកខណែៈបដលផារ់ទុ្កនូវ
ោយកម្ាជាមដីម្នឹង្្ទ្ទុ្កនូវកុស្លធម៌្ទងំ្រងួ្ដូចអធិរាយ
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រចួម្កមហយី។ ឯ្កុម្សី្ល ២ ោន៧ ្កុម្ ្កុម្សី្ល ៣ ោន 
៥ ្កុម្ ្កុម្សី្ល ៤ ោន្កុម្ ្កុម្សី្ល ៥ ោន២ ្កុម្។ 

ព្ក្ុមសលី ២ 

ព្ក្ុមសលី ២ ទ្ី ១ 

១ វារតិាសលី សី្លស្ម្ម្ចម្កអំរី្រ្រឹតតោម្ បានដល់
កិរយិារំមរេនូវសិ្ោខ រទ្បដល្រះស្ម្ពុទ្ធ្ទ្ង់្រញ្ាតតទុ្កថ្វ ្តូវ
ឲ្យមធាីោម្(មមី្ល្តង់្សិ្ោខ រទ្ណា បដលមោកចាត់ទុ្កថ្វជា 
អកិរយិា គឺ្តូវអារតតិម្ ះបតមិ្នមធាី 

ោម្។ 

២ វារតិាសលី សី្លបដលស្ម្ម្ចម្កអំរីរកាខលួនទុ្កមទស្
បដល្រះស្ម្ពុទ្ធ្ទ្ង់្ហាម្ោត់ បានដល់កិរយិាមិ្នមធាីរំ ននូវ
សិ្ោខ រទ្បដល្រះស្ម្ពុទ្ធ្ទ្ង់្រញ្ាតតហាម្ថ្វ មិ្ន្តូវឲ្យមធាី
(មមី្ល្តង់្សិ្ោខ រទ្ណាបដលមោកចាត់ទុ្កថ្វជា កិរយិា គឺ
្តូវអារតតិ ម្ ះបតមធាីរំ ន)។ 
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ព្ក្ុមសលី ២ ទ្ី ២ 

១ អភសិមាច្ឆរកិ្សលី សី្លបដលស្ម្ម្ចម្កអំរីោរ
្រ្រឹតតនូវោរយាទ្ដ៏ឱតតម្ បានដល់សិ្ោខ រទ្បដល្រះស្ម្ពុទ្ធ្ទ្ង់្
រញ្ាតត ម្ ះបតឬស្ោរយាទ្ ដូចសិ្ោខ រទ្បដលតូចៗ ។ ន័យមួ្យ
មទ្ៀតថ្វ សំ្មៅយកសិ្ោខ រទ្បដលរារ់រញ្ាូ លកនុង្ខនធកវតត ។  

២ អាទ្ិព្រហមចរយិក្សលី សី្លបដលជាខាង្មដីម្ននម្គគ
្រហាចរយិ បានដល់អាេីវម្ដធកសី្ល(សី្លោនអាេីវជាគំររ់ 
៨ បានដល់កុស្លកម្ារិ ៧ បដលជាោយកម្ា ៣ វចីកម្ា ៤ 
នឹង្អាេីវបារសុិ្ទ្ធិ) រំុម ះមស្កតបានដលសិ់្ោខ រទ្បដលធំៗដូច
បារាេិកនឹង្ស្ង្ាទិ្មស្ស្ ។ ន័យម្យួមទ្ៀតថ្វ សំ្មៅយក
សិ្ោខ រទ្បដលរញ្ាូ លកនុង្ឧភមោវភិង្គ។ 
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ព្ក្ុមសលី ២ ទ្ី ៣ 

១ វិរតសិលី សី្លបដលស្ម្ម្ចអំរីកិរយិាមវៀរចាកមទស្ោន
បាណាតិបាតកម្ាជាមដីម្ ។ 

២ អវិរតិិសលី សី្លមិ្នចាបំាច់មវៀរ បានដល់មចត សី្លជា
មដីម្។ 

                          ព្ក្មុសលី២ ទ្ី ៤ 

១ និសសតិសលី សី្លបដលអា្ស័្យមោយតណាា នឹង្ទិ្ដធិបាន
ដល់សី្លបដលរុគគលរកាមោយ្បាថ្វន នូវស្ម្បតតិកនុង្ភរ នឹង្
សី្លបដលរុគគលរកាមោយយល់ម េីថ្វ មស្ចកតីររសុិ្ទ្ធមៅ
កនុង្ស្ង្ារវដតោនបតមោយស្ករសី្លរ៉ាុមណាណ ះ ។ 

២ អនិសសតិសលី សី្លបដលមិ្នអា្ស័្យមោយតណាា នឹង្
ទិ្ដធិដូចម លម្កមហយី បានដល់មោកុតតរសី្ល ឬមោកិយ
សី្លមទ្ បតថ្វជាេំនយួដល់មោកុតតរសី្លម ះ។ 
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ព្ក្ុមសលី ២ ទ្ី ៥ 

១ ោលបរយិនាសលី សី្លោនទី្រំផុត្តឹម្ោលបដល
កំណត់បានដល់សី្លបដលរុគគលស្ោទនោនកំណត់ោល។ 

២ អាបាណារោដិក្សលី សី្លោនេីវតិជាទី្រំផុត បាន
ដល់សី្លបដលរុគគលស្ោទនមហយី រកាមិ្នឲ្យធលុះធ្លល យដរារ
ដល់អស់្េីវតិ។ 

ព្ក្ុមសលីទ្ី ២ ទ្ី ៦ 

១ សបរយិនាសលី សី្ល្រករមោយទី្រំផុតកនុង្រចាុរបនន
បានដល់សី្លបដលរុគគលបានស្ោទនមហយី បត្រ្រឹតតកនលង្
នូវសិ្ោខ រទ្បដលខលួនស្ោទនម ះវេិ ម្ ះបតចង់្បានោភ 
ចង់្បានយស្ ោរ រញាតិោរ រអវយវែៈ ោល រេីវតិ (សី្ល
្រករមោយទី្រំផុតកនុង្រចាុរបនន ៥ យា៉ា ង្គឺ ោភររយិនតសី្ល 
សី្លផុត្តឹម្ោភ១ យស្ររយិនតសី្ល សី្លផុត្តឹម្យល ១ 
ញាតិររយិនតសី្ល សី្លផុត្តឹម្ញាតិ ១ អង្គររយិនតសី្ល សី្ល
ផុត្តឹម្អវយវែៈ ១ េីវតិររយិនតសី្ល សី្លផុត្តឹម្េីវតិ១) ។ 
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២ អបរយិនាសលី សី្លមិ្នោនទី្រំផុតកនុង្រចាុរបនន បាន
ដល់សី្លបដលរុគគលបានស្ោទនរចួមហយី មិ្នហ៊ាន្រ្រឹតត
កនលង្នូវសិ្ោខ រទ្បដល ខលួនស្ោទនម ះមោយមហតុទងំ្ ៥ 
យា៉ា ង្ណានីម្យួ។ 

ព្ក្ុមសលី ២ ទ្ី ៧ 

១ រលាក្ិយសលី សី្លជាមោកិយ បានដល់សី្លបដលមៅ
្រករមោយអាស្វែៈ(សី្លររស់្រុិុេាន)។ 

២ រលាក្តុារសលី សី្លជាមោកុតតរ បានដល់សី្លបដលមិ្ន
ោនអាស្វែៈ(សី្លររស់្្រះអរយិ)។ 

សី្លទងំ្ ២ មនះ មោកិយសី្ល  មំ្កនូវស្ម្បតិតដ៏វមិស្ស្មៅ
កនុង្ភរផង្ ជាេំនយួដល់កិរយិារោស្់មចេចាកភរផង្ ឯ
មោកុតតរសី្ល មំ្កនូវកិរយិារោស់្មចេចាកភរផង្ ជាភូមិ្
ររស្់រចាមវណញ្ញា ណផង្។ 
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ព្ក្ុមសលី ៣ ទ្ី ១ 

១ ហនីសលី សី្លមថ្វកទរ 

២ មជឈមិសលី សី្លយា៉ា ង្កណាត ល 

៣ បណីតសលី សី្លខពង់្ខពស់្។ 

អធិរាយ សី្លបដលរុគគលរកាមោយអធិរតិធម៌្(អធិរតិធម៌្
ោន ៤ គឺ ឆ ា ធិរតិ ១ វរិយិាធិរតិ ១ ចិោត ធិរតិ ១ វមំិ្ស្កធិរ
តិ ១ )ដ៏មថ្វកទរកតី មោយ្បាថ្វន ចង់្បានយស្កតី បដលអនក
រកាម លមលីកដំមកីង្បតខលួនឯង្មហយីរង្គអ រ់រនតុះអនកដនទ្ថ្វ 
អាោា អេមទី្រោនសី្លរររូិណ៌ ឯអនកដនទ្សុ្ទ្ធបត្ទុ្ស្តសី្ល 
ោនធម៌្ដ៏ោម្កទងំ្អស់្ ដូមចនះជាមដីម្កតីបដលរុគគលរកា
មោយ្បាថ្វន ចង់្បានមភាគស្ម្បតតិមៅកនុង្ភរកត ី ទងំ្មនះម ា្ ះ
ថ្វ សី្លមថ្វកទរ។សី្លបដលរុគគលរកាមោយអធិរតិធម៌្ ជា
យា៉ា ង្កណាត លកត ី មោយ្បាថ្វន ចង់្បាននូវផលររស់្រុណយកតី ឬ
មោកិយសី្លបដលរុគគលអនករកា មិ្នបានម លមលីកដំមកីត
ខលួនឯង្មហយីម លរង្គអ រ់រនតុះអនកដនទ្សី្លបដលរុគគល រកា
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មោយ្បាថ្វន ចង់្បតមោះខលួនឯង្ ១ ឲ្យរចួចាកទុ្កខកតី ទងំ្មនះម ា្ ះ
ថ្វសី្លជាកណាត ល ។ សី្លបដលរុគគលរកាមោយអធិរតិធម៌្ដ៏
ខពង់្ខពស់្មោយ្បាថ្វន ចង់្បាននូវភារ ជា្រះអរយិរុគគលកតី មោកុតត
រសី្លកតី បារមិ្សី្លបដល្រះម ធិស្តារកាមដីម្បញុីាសំ្តាមោកទំ
ង្អស់្ឲ្យរចួចាកទុ្កខកតី ទងំ្មនះម ា្ ះថ្វសី្លខពង់្ខពស់្។ 

ព្ក្ុមសលី ៣ ទ្ី ២ 

១ អតាា ធបិរតយយសលី សី្លោនខលួនោនខលួនជាអធិរតិ 
បានដល់សី្លបដលរុគគល្បាថ្វន  ចង់្លះរង់្នូវអំមរីបដលមិ្ន
ស្ម្គរួដល់ខលួនមហយី រកាមោយមស្ចកតីមគ្មររចំម ះខលួន។ 

២ រលាោធិបតិរតយយសលី សី្លោនមោកជាអធិរតិ 
បានដល់សី្លបដលរុគគលោន្បាថ្វន  មដីម្បោីរ រនូវ កយដំណិះ
តិះមដៀលកនុង្មោកមហយី រកាមោយមស្ចកតីមគ្មររចំម ះមោក។ 

៣ ធមាម ធបិរតយយសលី សី្លោនធម៌្ជាអធិរតិ បានដល់
សី្លបដលរុគគលោន្បាថ្វន  មដីម្បរូីជានូវភារបដលជាធំររស់្
ធម៌្ មហយីរកាមោយមស្ចកតីមគ្មររចំម ះធម៌្។ 
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ព្ក្ុមសលី ៣ ទ្ី ៣ 

១ បោមដាក្សលី សី្លបដលរ៉ាះ ល់មោយតណាា នឹង្ទិ្ដាិ
ជាមដីម្ បានដល់និស្សតិសី្លបដលបានម លរចួម្កមហយីកនុង្
្កុម្សី្ល ២ ។ 

២ អបោមដាសលី សី្លបដលមិ្នរ៉ាះ ល់មោយតណាា  នឹង្
ទិ្ដាិជាមដីម្ បានដល់សី្លររស់្កលោណរុិុេានបដលជាម្គឿង្
េំនយួដល់ម្គគ ឬសី្លបដលស្ម្បយុតតមោយម្គគររស់្មស្ខ
រុគគលទងំ្ឡាយ ។ 

៣ បដិបសសទ្ធសលី សី្លបដលស្ារ់រោា រ់ បានដល់សី្លបដល
ស្ម្បយុតតមោយផលររស់្មស្ខរុគគលនឹង្អមស្ខរុគគលទងំ្ឡាយ។  

ព្ក្ុមសលី ៣ ទ្ី ៤ 

វសុិ្ទ្ធសី្ល សី្លស្កអ ត បានដល់សី្លបដលភិកខុរំមរេមធាីមិ្នឲ្យ
្តូវអារតិតមស្កះ រំុម ះ្តូវបដរ បតបានមៅររវិាស្ឬសំ្បដង្ឲ្យ
្េះររសុិ្ទ្ធម ងី្វេិ។ 
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អវសុិ្ទ្ធសី្ល សី្លមិ្នស្កអ ត បានដល់សី្លររស់្ភិកខុបដលមធាីឲ្យ
្តូវអារតតិមហយីមិ្នបានមៅររវិាស្ ឬសំ្បដង្ឲ្យ្េះររសុិ្ទ្ធ
ម ងី្វេិ។ 

៣ រវមតិក្សលី សី្លបដល្រករមោយមស្ចកតីស្ង្សយ័ 
បានដល់សី្លររស់្ភិកខុ បដល្រករមោយមស្ចកតីស្ង្សយ័កនុង្
វតថា ុបដលជាទី្មកីតអារតតិ កនុង្អារតតិ កនុង្អាោរបដល្រ្រឹតតខុស្
គរួឲ្យមកីតអារតត។ិ 

ព្ក្ុមសលី ៣ ទ្ី ៥ 

១ រសខសលី សី្លររស់្មស្ខរុគគលបានដល់សី្លបដល
ស្ម្បយុតតមោយម្គគ ៤ និង្ស្កម្ញ្ាផល ៣ ខាង្មដីម្ ។ 

២ អរសខសលី សី្លររស់្អមស្ខរុគគល បានដល់សី្ល
ស្ម្បយុតតមោអរហតតផល ។ 

៣ រនវរសខាតរសខសលី សី្លររស់្រុគគលបដលមិ្ន
បម្នជាមស្ខទងំ្មិ្នបម្នជាអមស្ខ បានដល់សី្លររស់្រូក
រុិុេាន ។ 
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ព្ក្ុមសលី ៤ ទ្ី ១ 

១ ហាភាគ្យីសលី សី្លជាចំបណកននមស្ចកតីស្ករស្នយ 
បានដល់សី្លបដលរុគគលអនករកា មៅមស្រគរ់បតរុគគលបដល
្ទុ្ស្តសី្ល មិ្នមស្រគរ់នូវរុគគលបដលោនសី្ល មិ្នម េី
មទស្កនុង្កិរយិា្រ្រឹតតកនលង្នូវសី្លម្ចីនមោយត្ម្ះខុស្ 
មិ្នរកាឥន្ទនាីយទងំ្ឡាយោនចកខុន្ទនាិយជាមដីម្។ 

២ ឋិតិភាគ្យិសលី សី្លជាចំបណកននកិរយិាោងំ្មៅនឹង្
បានដល់សី្លបដលរុគគលអនករកា ម្តកអរមៅបត្តឹម្សី្ល
រ៉ាុមណាណ ះ មិ្នោនភនកចង់្ចម្មី្នកម្ាោា នមដីម្បនឹីង្ឲ្យ្ោស់្ដឹង្
គុណវមិស្ស្តមៅមទ្ៀត។ 

៣ វិរសសភាគ្គ្ិយសលី សី្លជាចំបណកននគុណវមិស្ស្
បានដល់សី្ល បដលរុគគលបានរកាឲ្យរររូិណ៌ រចួមហយីខំ
រោយាម្ចម្មី្ននូវស្ម្ិកម្ាោា ន មដីម្បឲី្យបាននូវស្ោធិតមៅ
មទ្ៀត។ 
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៤ និររេធភាគ្ិយសលី សី្លជាចំបណកនននិរាទវរិស្ស  
បានដល់សី្លរុគគលអនករកា មិ្នម្តកអរបត្តឹម្សី្លរ៉ាុមណាណ ះ ខំ
្រកររោយាម្មដីម្បនឹីង្ចម្មី្ននូវវរិស្ស តមៅមទ្ៀ

ព្ក្ុមសលី ៤ ទ្ី ២ 

ភិក្ខសុលី សី្លររស់្ភិកខុ បានដល់សិ្ោខ រទ្បដល្រះស្ម្ពុទ្ធ
្ទ្ង់្រញ្ាតត ចំម ះបតភិកខុគឺសិ្ោខ រទ្បដលជាអស្កធ្លរណរបញ្ា
តតិបរ៉ាកខាង្ភិកខុ (សិ្ោខ រទ្បដល្រះស្ម្ពុទ្ធ្ទ្ង់្រញ្ាតតចំម ះភិកខុ 
មហយី្តូវ្រ្រឹតតោម្បតរូកខាង្ភិកខុ មៅថ្វអស្កធ្លរណរប
ញ្ាតតិបរ៉ាកខាង្ភិកខុ ) ្រម្ទងំ្សិ្ោខ រទ្ជាស្ករណរបញ្ាតតិ (សិ្
ោខ រទ្បដល្រះស្ម្ពុទ្ធ្ទ្ង់្រញ្ាតតចំម ះភិកខុ ឬចំម ះភិកខុនី
មហយី ្តូវ្រ្រឹតតោម្រស្ាីគ្មន ទងំ្ខាង្ភិកខុទងំ្ភិកខុនី មៅថ្វ 
ស្កធ្លរណរបញ្ាតតិ ) បដលភិកខុ្តូវរកាម្ៅអំរីអស្កធ្លរណរប
ញ្ាតតិផង្។ 

២ ភិក្ខនុីសលី សី្លររស់្ភិកខុនី បានដល់សិ្ោខ រទ្បដល្រះ
ស្ម្ពុទ្ធ្ទ្ង់្រញ្ាតតចំម ះបតភិកខុនី គឺសិ្ោខ រទ្ជាអស្កធ្លរណ
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របញ្ាតតិបរ៉ាកខាង្ ង្ភិកខុនី (សិ្ោខ រទ្បដល្រះស្ម្ពុទ្ធ្ទ្ង់្រញ្ា
តតចំម ះបតភិកខុនីមហយី ្តូវ្រឹតតោម្បតរកួខាង្ភិកខុនី មៅថ្វ 
អស្កធ្លរណរបញ្ាតតិ បរ៉ាកខាង្ភិកខុនី) បដលភិកខុនី្តូវរកាម្ៅ
អំរីអស្កធ្លរណរញ្ាតតិផង្។ 

៣ អនបុសមបននសលី សី្លររស្អនុរស្ម្បននបានដល់
សី្ល ១០ ររស់្    ស្កម្មណរ នឹង្ស្កម្មណរទីងំ្ឡាយ។ 

៤ គ្ហដាសលី សី្លររស់្្គហស្ត បានដល់និចាសី្លោន
សិ្ោខ រទ្ ៥ ឬសិ្ោខ រទ្ ១០(សិ្ោខ រទ្ ១០ ដូចជាសិ្ោខ រទ្
ររស់្ស្កម្មណរ ក៏ឧបាស្កនឹង្ឧបាសិ្ោ្តូវរកាបានមហយី
បានម ា្ ះថ្វនិចាសី្ល ដូចសិ្ោខ រទ្ ៥ ម្ ះបតស្ោទន
មហយី្តូវរកាជារ់ជានិចាមិ្នោន កំណត់ោលដូចជាសិ្ោខ រទ្ 
៥ បដរ) មោយោនឧស្ាហ៍មកីនម ងី្មទ្ៀតឧមបាស្ិសី្ល 
ោនសិ្ោខ រទ្ ៨ ររស់្ឧបាស្ក នឹង្ឧបាសិ្ោទងំ្ឡាយ។ 
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ព្ក្ុមសលី ៤ ទ្ី ៣ 

១ បក្តសិលី សី្លជា្រ្កតី បានដល់កិរយិាមិ្ន្រ្រឹតត
កនលង្នូវរញ្ា សី្លររស់្ម្នុស្សទងំ្ឡាយមៅកនុង្ឧតតរុទ្ាីរ ។ 

២ អាច្ឆរសលី សី្លទំ្មនៀរបានដល់កិរយិាតម្មិ្នផឹកនូវ
ទឹ្ក្ស្វងឹ្ជាមដីម្ររស់្្តកូលខលះ កិរយិាោន់ធម៌្មិ្នមរៀតមរៀន
គ្មន ជាមដីម្ររស់្ម្នុស្សមៅកនុង្្រមទ្ស្ខលះ នឹង្លទ្ធិររស់្តិរ ិថា យ
ទងំ្ឡាយ ។ 

៣ ធមមតាសលី សី្លជាធម្ាោ បានដល់សី្លររស់្ោោនន
្រះម ធិស្តា បដលចារ់មដីម្ោងំ្អំរី្រះម ធិស្តាយាង្ចុះ
ោន់នផាមរលណា្រះ ង្មិ្នបដលមកីតោនចិតត្រករមោយ
ោម្គុណមៅមលីរុរស្ណាម្យួម យី សូ្ម្បបីត្រះស្កា មី្ររស់្
្រះ ង្ក៏មោយ។ 

៤ បុរេរហតុក្សលី សី្លស្ម្ម្ចម្កអំរីមហតុខាង្មដីម្ 
បានសី្លររស់្ដ៏ររសុិ្ទ្ធ ដូចយា៉ា ង្្រះម្ហាកស្សរមតថា រ ោល
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បដលមៅជារិរផលិោណជាមដីម្ ឬសី្លររស់្្រះររម្ម ធស្តា
រាល់ៗ្រះអង្គ។ 

ព្ក្ុមសលី ៤ ទ្ី ៥ 
១ បាតិរមាក្ខសុំវរសលី សី្លស្ម្ម្ចអំរីោរស្្ងួ្ម្ោម្
សិ្ោខ រទ្កនុង្បាតិមោកខ។ 

២ ឥន្រនេយសវីរសលី សី្លស្ម្ម្ចម្កអំរីោរស្្ងួ្ម្ឥន្ទនាិ
យ។ 

៣ អាជវីបារសិទុ្ធិសលី សី្លស្ម្ម្ចអំរីមស្ចកតីរោយាម្
ជាម្គឿង្ចិញ្ា ឹម្េីវតិស្កអ ត ។ 

៤ បចចយសននិសសតិសលី សី្លអា្ស័្យមកីតម ងី្បាន
រិចារណាមហយីមទី្រររមិភាគម្រី្បាស់្នូវរចា័យ។ 
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 ព្ក្ុមសលី ៥ 

ព្ក្ុមសលី ៥ ទ្ី ១ 
១ បរយិនាបារសិទុ្ធិសលី សី្លររសិិ្ទ្ធោនទី្រំផុត បាន
ដល់សី្លររស់្អនុរស្ម្បនន គឺស្កម្មណរនឹង្ស្កម្មណរបីដល
ោនសិ្ោខ រទ្តិច ឬសី្លបដលោនទី្រំផុត្តឹម្ោម្ជាមដីម្ 
ដូចម លរចួម្កមហយីកនុង្្កុម្សី្ល ២ ។ 

២ អបរយិនាបារសិទុ្ធិសលី សី្លររសុិ្ទ្ធមិ្នោនទី្រំផុត 
បានដល់សី្លររស់្ឧរស្ម្បនន គឺភិកខុនឹង្ភិកខនីបដលោនសិ្ោខ
រទ្ម្ចីន(សំ្វរវន័ិយររស់្ឧរស្ម្បនន បដល្រះស្ម្ពុទ្ធ្ទ្ង់្មលីក
ម្ក្រោស្ទុ្កកនុង្ វន័ិយរិដកចំននួ ៩  ន់ ១៨០ មោដិ ៥០ 
បស្ន ៣៦ សិ្ោខ រទ្) ឬសី្លបដលមិ្នោនទី្រំផុត្តឹម្ោភ
ជាមដីម្ ដូចម លរចួមហយីកនុង្្កុម្សី្ល ២ ។ 

៣ បរយិបណុណ បារសិទុ្ធសលី សី្លររសុិ្ទ្ធ្គរ់្គ្មន់បាន
ដល់សី្លររស់្កលោណរុិុេានទងំ្ឡាយ បដលររសុិ្ទ្ធន្ក
បលង្ ជាមហតុេិតនន្រះអរហនត។ 
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៤ អបោមដាបារសិទុ្ធសលី សី្លររសុិ្ទ្ធមិ្នោនរ៉ាះ ល់
បាដល់សី្លររស់្មស្ខរុគគលទងំ្ឡាយ បដលមិ្នរ៉ាះ ល់
មោយទិ្ដាិឬសី្លររស់្រុិុេានទងំ្ឡាយបដលមិ្នរ៉ាះ ល់
មោយរាគែៈ។ 

៥ បដិបសសទ្ធិបារសិទុ្ធសិលី សី្លររសុិ្ទ្ធយា៉ា ង្ស្ារ់ បាន
ដល់សី្លររស់្្រះរទ្ធ ្រះរមចាករុទ្ធ នឹង្្រះអរហនតស្កវកទំ
ង្ឡាយបដលស្ារ់ម្គឿង្្កវល់្កវាយ ម លគឺកិមលស្ទងំ្រងួ្ 
មិ្នោនមស្ស្ស្ល់។ 

ព្ក្ុមសលី ៥ ទ្ី ២ 

១ រហានសី្ល សី្លគឺកិរយិាលះរង់្ បានដល់កិរយិាលះរង់្
អំមរីបាណាតិបាតជាមដីម្ ។  

២ មវរម្ណីសី្ល សី្លគឺកិរយិាមវៀរ បានដល់មចត ជារដិរកខ
ដល់អំមរី    បាណាតិជាមដីម្។ 

៣ សំ្វរសី្ល សី្លគឺមចត  បានដល់មចត ជារដិរកខដល់
អំមរីបាណាតិបាតជាមដីម្។ 
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៤ សំ្វរសី្ល សី្លគឺកិរយិាស្្ងួ្ម្ បានដល់កិរយិាស្្ងួ្ម្រិទ្
នូវទា រននអំមរីបាណាតិបាតជាមដីម្។ 

 

 

សី្លរបមភទ្កថ្វ ចរ់ 

 
ឧបាសក្និរទ្េស 

       ស្បម្តង្អំរី ម្ថ្វ ឧបាស្កនិង្ធម៌្ររស់្មផសង្ៗ ោនសី្ល
ជាមដីម្ េនបដល ម្រញ្ាតតិថ្វ ឧបាស្ក ម ះ មោយមហតុបដល
បានចូលមៅេិតដល់នូវ្រះរតន្ត័យ ជាទី្រឹង្ទី្ររ្កដូចជារុទ្ធ
ភាសិ្តបដល្រះស្ោា  ស្ម្ពុទ្ធ ្ទ្ង់្្ោស់្ស្បម្តង្ចំម ះម្ហា ម្
ស្កយរាេថ្វ ោន លម្ហា ម្ ្គហស្ថា ឯណាម្ួយ បានដល់នូវ្រះ
រុទ្ធ ្រះធម៌្ ្រះស្ង្ឃជាទី្រឹង្ទី្ររ្ ្គហស្ថា ម ះឯង្ បានម ា្ ះ
ថ្វ ឧបាស្ក មរីន្ទស្តីមៅថ្វ ឧបាសិ្កោ។ 
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        ម្ោ៉ាង្មទ្ៀត ោនបាលីថ្វ រតនតតយ ំ ឧបាស្តីតិ ឧបាស្មោ េនឯ
ណាចូលមៅអង្គុយេិត្រះរតន្ត័យ េនម ះម ា្ ះថ្វ ឧបាស្ក ។ 

         អធិរាយថ្វ េនណាបដលមៅអង្គុយេិត្រះរុទ្ធ ្រះធម៌្ 
្រះស្ង្ឃជានិចា មោយរូរោយម ះមទ្ គឺមោកស្មន្ទង្គគ ះយក ម្
ោយជា្រោណ សូ្ម្បេីនម ះ ស្ថា ិតមៅកនុង្ទ្ីឆ្ងា យរ៉ាុ ា នបតោនស្
 ត នចិតត្ រ្រឹតតជារ់មៅកនុង្គុណ្រះរតន្ត័យជានិចាចិតតម ះឱនមៅ
មោង្យកគុណ្រះគុណ្រះរតន្ត័យ ជាទ្ីរឹង្ជាទ្ីររ្កជានចិាមហយី 
េនម ះម ា្ ះថ្វ បានចូលមៅអង្គុយេិត្រះរុទ្ធមោយរូរោយបតស្
 ត នចិតតម ះ ស្ថា ិតមៅកនុង្ទ្ីឆ្ងា យអរំីគុណ្រះរតន្ត័យ ម្ិនរមង្គអ ន
ចិតតកនុង្គុណ្រះរតន្ត័យមទ្ េនម ះម ា្ ះថ្វ ស្ថា ិតមៅឆ្ងា យអរំី
គុណ្រះរតន្ត័យ ម្ិនបម្នជា ឧបាស្ក ឬបាសិ្ោ ម យី។ 
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សលីននឧបាសក្ 
          រញ្ា វរិតិមចត  គឺមចត បដលមវៀរចាកមវរាទងំ្ ៥ ម ា្ ះថ្វ
ជា សី្លននឧបាស្ក ដូចរុទ្ធភាសិ្ត បដល្រះររម្្គូជាោា ស់្្ទ្ង់្
្ោស់្  ស្បម្តង្ចំម ះម្ហា ម្ស្កយរាេថ្វ ោន លម្ហា ម្ 
ឧបាស្កឯណា បានមវៀរចាក បាណាតិបាត គឺមិ្នស្ោល រ់ស្តា ១ 
មវៀរចាក អទិ្ ន ទន គឺមិ្នលួច្ទ្រយអនកដនទ្ ១ មវៀរចាក ោមម្សុ្
មិ្ចាា ចារ គឺមិ្ន្រ្រឹតតខុស្កនុង្ោម្ទងំ្ឡាយ ១ មវៀរចាក 
មុ្ស្កវាទ្ គឺមិ្ននិយាយកុហក ១ មវៀរចាក សុ្រាមម្រយ គឺមិ្នផឹកនូវ
សុ្រានិង្មម្រយ័ ១ ឧបាស្កម ះ ម ា្ ះថ្វ ឧបាស្កោនសី្ល ។  

អាជីវននឧបាសក្ 

         កិរយិាលះរង់្នូវេំនួស្េខុស្ ៥ ្រោរ មហយី្រករកិចា
ោរចិញ្ា ឹម្េីវតិមោ្តឹម្្តូវោម្ធម៌្ ម ា្ ះថ្វ អាេីវននឧបាស្ក 
ដូចោនរុទ្ធរបញ្ាតតិ បដល្រះស្ោា ស្ម្ពុទ្ធ្ទ្ង់្ហាម្ចំម ះភិកខុទងំ្
ឡាយថ្វ ៖ 
         បញ្ចមិា ភកិ្ខរវ វណិជាា  ឧបាសរក្ន អក្រណីយ 
ោន លភិកខុទងំ្ឡាយ ៥ ្រោរ ឧបាស្កមិ្នគរបមីធាីម ងី្។ 
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ជុំនួញខុស ៥ ព្បោររតះគ្ឺ៖ 
១ សតថវណិជាា  េួេម្គឿង្ស្ន្ទស្កត វុធស្្ោរ់្រហារគឺមធាីម្គឿង្
ស្ន្ទស្កត វុធម ះមោយខលួនឯង្ ឬឲ្យអនកដនទ្មគមធាី ឲ្យឬបានម្ក
មោយមហតុឯណាមួ្យ មហយីលក់នូវម្គឿង្ស្ន្ទស្កត វុធម ះ។ 

២ សតាវណិជាា   េួេម្នុស្ស ។ 

៣ មុំសវណិវជាា  េួេស្កច់ េួេស្កច់ គឺចិញ្ា ឹម្ស្តាទងំ្ឡាយ 
ោន្េូកជាមដីម្ លុះស្តាទងំ្ម ះចម្មី្នធំម ងី្ ក៏លក់ឲ្យអនក
ដនទ្ ឬេួេស្តាោនេីវតិ(មហតុននោរស្ោល រ់)។ 

៤មជាវណិ េាេទឹ្ក្ស្វងឹ្ គឺផសមំ្គឿង្្ស្វងឹ្ឯណាមួ្យឲ្យមកីត
ម ងី្ជាទឹ្ក្ស្វងឹ្មោយខលួនឯង្ ឬទិ្េមគយកម្កមហយីលក់នូវ
ទឹ្ក្ស្វងឹ្ម ះ។ 
៥វិសវណិជាា  េួេថ្វន រិំស្ គឺចាត់បចង្ផសថំ្វន រិំស្ឲ្យមកីតម ងី្
មោយខលួនឯង្ ឬឲ្យមគផស ំ ឬបានម្កមោយមហតុឯណាមួ្យ មហយី
លក់នូវថ្វន រិំស្ម ះ។ 
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         ឧបាស្កោលមរីមវៀរចាកេំនួេខុស្ទងំ្ ៥ ្រោរមនះ
មហយី បាន្រតិរតតិោរចិញ្ា ឹម្េីវតិមោយធម៌្ម ា្ ះថ្វ ោនអាេីវ
មោយ្រនរោម្ធម៌្ ម ះគឺជាអនកមវៀរចាកោរមបាករមញ្ញឆ តឬរនលំ
មោយេញ្ា ីង្ រមញ្ញា តោស្ រមញ្ញា តមោយរង្គា ល់រង្គា ស់្ រង្ខុស្
រំភាន់ រមញ្ញា តមបាក្បាក និង្រនាំមោយររស់្រលម្មវៀរចាកកិរយិា
ោត់នូវអវយវែៈោននដមដីម្ ស្ោល រ់ ចង់្មធាីម្នុស្សឲ្យវមង្ាង្ផលូវ រលន់ 
កបហង្យក្ទ្រយ។ 

        ោលមរីស្នសកំស្កង្កុស្លកម្ាយា៉ា ង្មនះ លុះបររធ្លល យរាង្
ោយរ ា រ់អំរីមស្ចកតីស្កល រ់ ក៏បានមៅមកីតកនុង្ស្កថា នសុ្គតិសួ្គ៌
មទ្វោមោក របម្ង្្គរស្ង្ាត់នូវមទ្វោឯមទ្ៀតមោយមហតុ ១០ 
្រោរគឺ អាយុទិ្រា ១ ស្ម្បុរទិ្រា១ សុ្ខទិ្រា ១ អធិតីទិ្រា ១ រូរទិ្រា 
១ ស្ម ង្ទិ្រា ១ កលិនទិ្រា ១ រស់្ទិ្រា ១ ស្ម្ផស្សទិ្រា ១ ។  

        លុះចយុតចាកឋានសួ្គ៌ម ះ ម្កោន់អតតភារជាម្នុស្សមនះ 
ក៏បាននូវម្ហារុរសិ្លកខណែៈទងំ្ឡាង្រីមនះ គឺជាអនកោនមធាេ
េិតស្និទ្ធលអ ១ ោនចង្ាូម្ ( ទងំ្ ៤ )ស្ស្កអ ត ១ ។ 
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វិបតាិននឧបាសក្ 
ធម្ាជាតបដលញុាងំ្សី្ល និង្អាេីវធម៌្ននឧបាស្កឲ្យរររូិណ៌ឲ្យ
ររសុិ្ទ្ធ្រនរម ា្ ះថ្វ ស្ម្បតតិ ។ ស្ម្បតតិម ះោន ៥ យា៉ា ង្ គឺ : 

១ សរទធ  រហាតិ ឧបាស្កោនមស្ចកតីមេឿជាក់ចាស់្កនុង្គុណ
្រះរតន្ត័យ។  

២ សលីវា រហាតិ ឧបាស្កោនសី្ល។ 

៣ ន រោតុហលមងគលរិោ រហាតិ ឧបាស្កមិ្ន
្រករមោយម្ង្គលភ្ាក់មផី្ល។ 

៤ក្មមុំ បរចចតិ រត មងគលុំ ឧបាស្ក្រោន់មេឿថ្វ កម្ាជា
កុស្លនិង្អកុស្លឲ្យផល មិ្ន្រោន់មេឿថ្វម្ង្គលោនរ្កស រ 
មវោជាមដីម្ឲ្យផលម យី ។  

៥ ន ឥរតា រហទិធ  ទ្ក្ខិរណយយ គ្រវសតិ ឥធ ច បុរេ
ោរ ុំ ក្រោតិ  ឧបាស្កមិ្នបស្ាង្រកទ្កខមិណយយរុគគលគឺ រដិគ្មគ ហ
កែៈ អនកទ្ទួ្លទនខាង្ម្ៅ្រះរុទ្ធស្កស្ ម យី មហយីមធាីទន
បតកនុង្ទ្កខិមណយយរុគគលកនុង្្រះរុទ្ធស្កស្ មនះ។ 
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         ឧបាស្កឯណា ្រករមោយស្ម្បតតិ ៥ យា៉ា ង្មនះមហយី
ឧបាស្កម ះ ម ា្ ះថ្វ ឧបាស្ករតនែៈ គឺ ឧបាស្កដូចជារតនវតថា ុ
ោនបកវជាម្ចីនជាមដីម្ផង្។ 

         ម ា្ ះថ្វ ឧបាស្ករទុ្ម្ែៈ គឺឧបាស្កដូចជាផ្ចា ឈូកោន
រណ៌្កហម្ផង្។ 

         ម ា្ ះថ្វ ឧបាស្ករុណឌ រកីែៈ គឺឧបាស្កដូចជាផ្ចា ឈូកោន
រណ៌ស្ផង្។ 

គ្ុណននឧបាសក្ 
          ធម៌្ស្្ោរ់ឧបាស្ក ឧបាសិ្ោ្រតិរតតិរូរ មដីម្បនឹីង្
ឲ្យមកីត ឲ្យចម្មី្ននូវស្ម្បតតិទងំ្រួង្ ម ា្ ះថ្វគុណ។ គុណមនះជា
ររស់្ឧបាស្ក ឧបាសិ្ោ មៅថ្វ ឧបាស្កគុណោន ១០ យា៉ា ង្គឺ 
១ សរងឃន សទ្ធឹ សមានសខុរោខ  រហាតិ ឧបាស្កអនករមួ្
មស្ចកតីសុ្ខទុ្កខ មួ្យអមនលីមោយភិកខុស្ង្ឃ គឺថ្វមរីភិកខុស្ង្ឃោនមស្
ចកតីសុ្ខ ក៏ម្តកអរ មរីភិកខុស្ង្ឃោនមស្ចកតីទុ្កខ្រួយ ក៏្រួយ
ជាម្ួយផង្។ 
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២ ោយកិ្វាចសកិ្ញ្ច  សរុតិខតិ រហាតិ ឧបាស្កោនោយ
កម្ា និង្វចីកម្ារកាមហយីមោយ្រនរ។  

៣ ធរមាម  អធិបរតរយា រហាតិ ឧបាស្កោនធម៌្ជាអធិរតី 
គឺថ្វមរី្រ្រឹតតមធាីអាីៗ របម្ង្ោន់យកធម៌្ ជាធំជាទី្ោងំ្ ជាទី្អាង្
ោ ំមិ្នឲ្យខុស្ មិ្នឲ្យម លៀង្ោល តអំរីធម៌្ម យី ។ 

យថ្វមម្ន សំ្វភិាគរមោ វ មហាតិ ឧបាស្កជាអនកម្តកអរកនុង្ោរ
ររចិាា គទន ោម្ស្ម្គួរដល់កោល ងំ្ននខលួនគឺមធាីទនោម្ស្ម្គួរ
ដល់្ទ្រយតិចនិង្ម្ចីនមរីោនតិចក៏មធាីតិច មរីោនម្ចីនក៏មធាីម្ចីន 
មិ្នោនម្ចឆិរយិធម៌្ ្គរស្ង្ាត់ស្ ត នចិតតម យី។ 

៥ ជិនស្កសនុំ ជានិតុញ្ច  វាយមតិ ឧបាស្កឧស្ាហ៍
រោយាម្មដីម្បនឹីង្ឲ្យដឹង្ចាស់្នូវស្កស្នែៈ គឺ កយម្រៀន្រមៅ 
 កយរណាត នំន្រះេិន្សី្។ 

៦ សមាម ទ្ិដធិរោ វ រហាតិ ឧបាស្កជាអនកោនស្ោា ទិ្ដធិ គឺ
ោន្បាជ្ាម េី្តូវោម្មស្ចកតីរិត។ 
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៧ អបគ្រតា រោតុហលមងគលលរិោ វ រហាតិ 
ឧបាស្ក្បាស្ចាកម្ង្គលភ្ាក់មផី្ល មហយីជាអនកមិ្ន្រោន់មេឿ
ថ្វ ម្ង្គល ោនរ្កស រមវោមដីម្ឲ្យផលម យី្រោន់មេឿបតកម្ាជា
កុស្លនិង្អកុស្លថ្វឲ្យផល។ 

៨ ជីវិតរហតុបិ អញ្ា ុំ សតាថ រ ុំ ន ឧទ្េិសតិ ឧបាស្កមរីទុ្កខ
ជាោនមហតុដល់នូវមស្ចកតីវ ិស្េីវតិកតី មិ្នលះរង់្្រះរតន្ត័យ 
មហយី្ត រ់មៅោន់យកម្នុស្សដនទ្ជា្គូអាចារយជាទី្រឹង្ររស់្
ខលួនថ្វ ្រមសី្រជាង្្រះរតន្ត័យម ះម យី។ 

៩ សមតាថ ោរមា វ រហាតិ ឧបាស្កោនមស្ចកតីម្តកអរកនុង្
ស្កម្គគីធម៌្ គឺមស្ចកតី្រម្មរៀង្គ្មន ។ 

១០ ស្កសរន ចរតិ ឧបាស្ក្រ្រឹតតលអ កនុង្្រះរុទ្ធស្កស្ គឺ
្រ្រឹតតោម្បតធម្វ៌និយ័្រះរុទ្ធស្កស្ ។ 

        ឧបាស្កគុណទងំ្ ១០ យា៉ា ង្មនះ ឧបាស្ក ឧបាស្ិោ គរបី្ រ្រឹតត
ោម្កំុឲ្យម លៀង្ោល តម យី ម្ ះជាធម្អ៌ាចនឹង្មធាីចិតតឧបាស្កឧបាស្ិោ
អនក្រ្រឹតតឲ្យសុ្ចរតិផូរផង្ក់នុង្្រះរុទ្ធស្កស្  មហយីឲ្យបានជារចាយ័នន
និញ្ានស្ម្បតតផិង្។      ចរ់ឧបាស្កនិមទ្ាស្មោយស្មង្ខររ៉ាុមណណះ 
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អានិសងសសលីរបសអ់នក្មានសលី ៥ យ៉ា ង 
១ អបបមាទធិក្រណុំ  មហនាុំ  រភាគ្ក្ខនធុំ  អធគិ្ចាតិ  
បតង្បាននូវមភាគស្ម្បតតិ  មោយមិ្នោនមស្ចកតី្រោទ្ជាមហតុ ។ 

២ ក្លារណា  ក្ិតុំាសរទេ   អរភគ្គចាតិ  កិតតិស្រាដ៏រិមរាះ
បតង្ផាយមៅស្រាទិ្ស្ ។ 

៣ វិស្កររទ ឧបសងាមតិ  ចូលមៅោន់ទី្្រេំុររស័ិ្ទ្
ណាៗបតង្ោនមស្ចកតីមកលៀវោល  ។ 

៤ អសមមុរ ា្    ោលុំ   ក្រោតិ  បតង្មិ្នវមង្ាង្មធាីម្រណ
ោល ។ 

៥ ោយសស   រភទ    បរមមរណា  សគុ្ត ិ  ឧបបជាតិ  
លុះបរកធ្លល យរាង្ោយរ ា រ់ អំរីមស្ចកតីស្កល រ់បតង្មៅមកីតកនុង្
សុ្គតិ ។ 

       ម្នា លគហបតីទំាងឡាយ បុគគលក្ាុងលោក្លនេះជាអ្ាក្ម្ននសីល បរបូិ
ណ៌លោយសីល  តតងបាននូវគំានរននលោគៈដ៏ធំា  ពីល្រេះម្ននលសចក្តីមិន
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្បម្នទជាលហតុ លនេះ    គឺជាអានិសងស     ទី   ១   របស់អ្ាក្ម្ននសីល  បរ ិ
បូណ៌លោយសីល ។ម្នា លគហបតីទំាងឡាយ    រក្យដនទលៅម្ននតលៅ
លទៀត   កិ្តតិសពទដ៏លអរបស់អ្ាក្ម្ននសីល បរបូិណ៌លោយសីល រតមងខ្ចរ
ខ្ចច យលៅ  លនេះ    គឺជាអានិសងស     ទី   ២   របស់អ្ាក្ម្ននសីល  បរបូិណ៌
លោយសីល ។ 
         ម្នា លគហបតីទំាងឡាយរក្យដនទ       លៅម្ននតលៅលទៀត   បុគគល 
អ្ាក្ម្ននសីល     បរបូិណ៌លោយសីល      រតមងចូលលៅរក្បរស័ិទណា    
លទេះជាខ្តតិយបរស័ិទក្តី  ្រហមណបរស័ិទក្តី      គហបតីបរស័ិទក្តី      
បរស័ិទក្តី       ជាអ្ាក្លក្លៀវក្លល  ជាអ្ាក្ម្ននមុខ្មិនសំាយុងចុេះ  (មិនខ្ចម ស )    
លនេះ    គឺជាអានិសងស    ទី  ៣     របស់អ្ាក្ម្ននសីល  បរបូិណ៌លោយ 
សីល ។ម្នា លគហបតីទំាងឡាយ  រក្យដនទលៅ    ម្ននតលៅលទៀត         
បុគគលអ្ាក្ម្ននសីល     បរបូិណ៌លោយសីល    ជាអ្ាក្មិនវលងេងលធេើ 
មរណក្លលលនេះគឺជាអានិសងសទី៤របស់អ្ាក្ម្ននសីលបរបូិណ៌ 
លោយសីល ។ ម្នា លគហបតីទំាងឡាយ រក្យដនទ     លៅម្ននតលៅលទៀត     
បុគគលអ្ាក្ម្ននសីល បរបូិណ៌លោយសីល  លុេះទំាោយក្លយ    បន្ទទ ប់អ្ំាពី 
លសចក្តីស្លល ប់លៅ     រតមងចូលលៅលក្ើត   ក្ាុងសុគតិ   ស៌គ៌ លទវលោក្     
លនេះ  គឺជាអានិសងស   ទី    ៥  របស់អ្ាក្ម្ននសីល   បរបូិណ៌លោយសីល ។       

បិដក្ ៤១ ទំាព័រ ៤២២ 
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រទសននសលីវិបតាិរបសអ់នក្ព្ទ្ុសាសលី៥ យ៉ា ង 

១ បមាទធកិ្រណុំ   មហតិ   រភាគ្ជានិ  និគ្គចាតិ    
បតង្ដល់នូវមស្ចកតីវ ិស្ស្ម្បតតិយា៉ា ង្ធំ    មោយោនមស្ចកតី
្រោទ្ជាមហតុ ។ 

២ បាបរោ ក្ិតាិសរទេ  អរភុគ្គចាតិ    កិតិតស្រាអា្កក់របម្ង្ 

ផាយមៅស្រាទិ្ស្ ។ 

៣ អវិស្កររទ  ឧបសងក្ម្តិ    ចូលមៅោន់ទី្្រេំុ 

ររស័ិ្ទ្ណាៗឥតោនមស្ចកតីមកលៀវោល  ។ 

៤ សមមុរ ា្   ោលុំ  ក្រោត ិ បតង្វមង្ាង្មធាីម្រណោល ។ 

៥ ោយសស  រភទ  បរមមរណា  ទ្ុគ្គតិ  ឧបបជាតិ 
លុះបរកធ្លល យរាង្ោយរ ា រ់អំរីមស្ចកតីស្កល រ់  បតង្មៅមកីតកនុង្
ទុ្គគតិ ។រុគគលោនោរ្រ្រឹតតលអមហយីរបម្ង្រកីរាយកនុង្មោកទងំ្រីរ។ 

ធម្ាស្ង្គហែៈ ទំ្រ័រ ៦៨- ៦៩ 

 



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  77 

 

អតថនយ័នងិអតថព្បរយជនន៍នោរោនស់លី៥ 

        អ្ាក្្បាជ្ញតនាក្្ពេះពុទធស្លសន្ទបានបញ្ជា ក់្ថា មនុសស
លៅក្ាុងសក្លលោក្ រម៌ម្ននទំាង្បលទសក្មពុជានង សពេ
នងៃលនេះ ោគល្ចើនហាក់្មិនសូវចាប់អារមមណ៍ឲ្យតនមលលៅលលើ
គុណធម៌ននក្លររក្ាសីលលទ ពិលសសគឺសីល៥ ឬសិក្លា បទ
៥។ ្បក្លរលនេះជាលហតុន្ទំាឲ្យមនុសសក្ាុង្បលទស ឬសងគម
ជាតិទំាងឡាយលន្ទេះ បានជ៌្បវបិតតិមិនចុេះស្មុងគ្នា  ម្នន
អ្ំាលពើហិងា ក្លប់សម្នល ប់ ្ចតណននិន្ទទ ឈ្នា នីស ្បលទច
ផ្ដា ស្លគ្នា មិនលចេះចប់។ លតើសីល៥ ម្ននអ្តថន័យយ៉ាងដូច
លមាច និងម្នន្បលយជ្ន៍យ៉ាងណាខ្លេះ តដលអាចជ៌្យដល់
សងគមមនុសស ឲ្យម្ននសុខ្សនតិោពបាន? ក្លររស់លៅ
របស់មនុសសតដលលគ្បាថាា ចង់បានបំានុតលន្ទេះ គឺលសចក្ាី
សុខ្សនតិោពទំាងនលូវក្លយនិងនលូវចិតត ។ លៅក្ាុង្ទឹសាី
របស់្ពេះពុទធស្លសន្ទបានតចងថា មនុសសអាចស្លង
លសចក្ាីសុខ្សនតិោពបាន លុេះ្ាតតលគន្ទំាគ្នា អ្នុវតត ឬ
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រក្ាសីល៥ ឲ្យបានខ្ចា ប់ខ្ា៌ន ពីល្រេះសីល៥ លនេះគឺជា
ចាប់ម៌យតដល និយយទក់្ទងទំាងស្សុងលៅនឹងជី្វតិ
រស់លៅ្បចាំានងៃរបស់មនុសសជាតិ ។ ដូចជាសីលទី ១ 
តដលលៅាមោស្លបាលីថា «បាណាតិបាា លវរមណី» 
ជាលដើម ។ រក្យលនេះគឺសំាលៅអ្ប់រ ំាបណាុ េះគំានិតបុគគលម្នា
ក់្ៗឲ្យម្ននធម៌លមាត  មិនលបៀតលបៀនដល់គ្នា នឹងគ្នា  ឬមិន
ផ្ដា ច់នាិលអាយុជី្វតិនងគ្នា តដលសូមបីតតសតេតូចាចក៏្
មិនលបៀតលបៀនឲ្យបាត់បង់ជី្វតិតដរ។ 

         អ្ាក្្បាជ្ញតនាក្ ្ពេះពុទធស្លសន្ទបានបញ្ជា ក់្ថា សីលទី១ 
ឬសិក្លា បទទី១លន្ទេះ គឺជាចាប់យ៉ាងសំាខ្ចន់តដលបង្ហា ញអ្ំាពី
គុណតនមលននជី្វតិ មិនថាជី្វតិមនុសស ឬជី្វតិសតេលទ ពីល្រេះ
បុគគល្គប់របូគឺសុទធសឹងតតស្សឡាញ់ជី្វតិរបស់ខ្ល៌ន។    
្ពេះលតជ្្ពេះគុណ ្ពេះភិក្ាុ ឈ៌ន ចំាលរ ើន គង់លៅអាស្សម
វតតជ្ំាន្ទប់ ស្សុក្ន្ពឈរ លខ្តតក្ំាពង់ចាម បានម្នន្ពេះលងរ
ដីក្លបញ្ជា ក់្អ្ំាពីអ្តថន័យននសីលទី ១ លនេះថា គឺជាចាប់អ្ប់រ ំា
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ទូន្ទម នម៌យ របស់្ពេះពុទធស្លសន្ទតដលលលើក្តលមកើងមនុសស
ឲ្យលចេះលគ្នរពជី្វតិគ្នា លៅវញិលៅមក្ គឺម្ននន័យ្បហាក់្
្បតហលគ្នា លៅ នឹងចាប់សិទធិមនុសសតដលលគក្ំាពុងនសពេ
នាយសពេនងៃលនេះតដរ គឺសិទធរស់រានម្ននជី្វតិ។ 

          ្ពេះលតជ្្ពេះគុណ ឈ៌ន ចំាលរ ើន៖ «ចំាលរ ើនពរ! ខ្ចន់
ណាស់សពេសតេទំាងអ្ស់ហាឹង តតងតត្តូវក្លររស់លៅ  
សូមបីតតរបូក្លយហាឹងវកិ្ល ពិក្លរ ទប លតឿ ខ្ចេ ក់្ ខ្េិន 
យ៉ាងណាក៏្លោយហាឹង តតងតតស្សឡាញ់នូវអាយុជី្វតិ
ខ្ល៌ន មិនចង់ឲ្យអ្ាក្ដនទមក្ប៉ាេះរល់ មក្លបៀតលបៀនដល់
ក្លររស់លៅរបស់ខ្ល៌នលទ។ ដូលចាេះលគខ្ំារក្វធីិលនសងៗលដើមបី
រក្ាក្លររស់លៅរបស់លគហាឹងឲ្យបានសថិតលៅ។ ដូលចាេះក្លរ
សតមាងអ្ំាពី បាណាតិបាាហាឹង ពីសិទធិមនុសសហាឹង ជា
លគ្នលក្លរណ៍ម៌យ ជា្គឹេះម៌យលលើក្តលមកើងក្ាុងសិទធិនន
ក្លររស់លៅរបស់មនុសស និងសពេសតេទំាងអ្ស់...»។ 
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          ចំាតណក្ឯសីលទី២ ឬសិក្លា បទទី២ តដលោស្ល
បាលីថា «អ្ទិន្ទា  ទន្ទ លវរមណី» គឺសំាលៅអ្ប់រ ំាមនុសស
មិនឲ្យលបៀតលបៀន ល៌ច ឆក់្បលន់្ទពយសមបតតិគ្នា លទ លបើ
លទេះបីជា្ទពយសមបតតិលន្ទេះម្ននតិច ឬល្ចើនក្តីក៏្លោយ 
ពីល្រេះថា ធមមាមនុសស្គប់របូមុន នឹងបាន្ទពយ
សមបតតិឯណានីម៌យជាក្មមសិទធិរបស់លគ គឺម្នា ក់្ៗបាន
្បឹងត្បងបលចចញក្ម្នល ំាងពលក្មម បញ្ជា ស្លម រតី្គប់តបប
យ៉ាង។ ដូលចាេះលៅលពលតដលបាន្ទពយមក្លហើយ គឺលគ
ពិតជាស្សឡាញ់្ទពយសមបតតិតដលខ្ល៌នរក្បានមក្លន្ទេះ។ 

អ្ាក្្បាជ្ញ តនាក្្ពេះពុទធស្លសន្ទ បានបញ្ជា ក់្អ្ំាពីស្លរ 
្បលយជ្ន៍ននក្លររក្ាសីលទី២ លនេះថា លបើមនុសសទំាង
អ្ស់បានន្ទំាគ្នា រក្ាសិក្លា បទលនេះ គឺសងគមរបស់លគនឹង
ម្ននទំានុក្ទុក្ចិតតរវាងគ្នា នឹងគ្នា  ឬនាល់សុខ្សនតិោពឲ្យ
គ្នា  លោយមិនចាំាបាច់ភ័យ្ពួយថា ម្ននអ្ាក្ណាមក្
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គំារាមក្ំាតហង ល៌ច ឆក់្បលន់្ទពយរបស់ខ្ល៌នល ើយ លហើយ
លៅក្ាុងនទេះក៏្សឹងតតមិនចាំាបាច់ចាក់្លស្លក្លរររក៏្បាន។ 

ចំាលរេះសីលទី៣វញិ តដលលរលជាោស្លបាលីថា «ក្ល
លមសុមិចាា ចារា លវរមណី » គឺសំាលៅអ្ប់រ ំាអ្ំាពីគុណធម៌
របស់មនុសសម្នា ក់្ៗ តដលម្ននធមមសញ្ជា ខ្ពង់ខ្ពស់្បលសើរ
ជាងសតេ ឬម្ននក្លរយល់ដឹងពីក្លរ្ប្ពឹតតរបស់ខ្ល៌នថាអ្េី
ខុ្ស អ្េី្តូវជាលដើម ពិលសសគឺមិន្ប្ពឹតតរ ំាលោភបំារន
រាងក្លយអ្ាក្ដនទ រម៌ម្នន្បពនធ កូ្ន លៅ បាីសីរបស់លគ
ជាលដើម។ 

       អ្ាក្្បាជ្ញតនាក្្ពេះពុទធស្លសន្ទបានបញ្ជា ក់្លទៀតថា 
លៅក្ាុងពិភពលោក្ រម៌ម្ននទំាង ្បលទសក្មពុជានង សពេ
នងៃលនេះបានលក្ើតម្ននអ្ំាលពើ្ប្ពឹតតខុ្សក្ាុងសីល ទី ៣ 
លនេះយ៉ាងខ្ចល ំាង រហូតដល់បុគគលខ្លេះវលងេងវង្ហេ ន់មិនដឹង
ខុ្ស្តូវ ដូចជាឪពុក្រ ំាលោភបំារនកូ្នស្សីខ្ល៌នឯងបលងកើត 
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ម្ននអ្ំាលពើជ៌្ញដូរស្តសតី ឬកុ្ម្នរ ី អ្ំាលពើជ្េះទឹក្អាសីុដោក់្គ្នា  
ម្ននបញ្ជា លក្ើតជ្ំាងឺតម្នក ត់ពាបាលមិនជា ដូចជាជ្ំាងឺលអ្ដ
ស៍។ល។បញ្ជា ទំាងអ្ស់លនេះ ក៏្លោយស្លរតតមនុសសទំាង
លន្ទេះមិនរក្ា និងឲ្យតនមលសិក្លា បទ ឬសីលទី៣លន្ទេះឯង។ 

ក្លរោច់មិនលគ្នរពសិក្លា បទទី៣លនេះ គឺលធេើឲ្យមនុសស ទំាង
្បុសស្សីរងទុក្ាលំាបាក្ខ្ចល ំាងណាស់ឈឺចាប់ទំាងនលូវក្លយ
និងនលូវចិតត៖ «បតី្បពនធលយើងម្ននលហើយ លយើងម្ននចិតត
អ្នុល្គ្នេះដល់គ្នា លៅវញិលៅមក្លៅ មិនម្ននចិតតលវៀចលវរ 
លៅម្ននងមី នឹងលធេើឲ្យសងគម្កុ្ម្គួស្លរលយើងហាឹងបាន
លសចក្ាីសុខ្ លហើយលយើងនឹងនាល់នូវចំាតណក្លសចក្ាីសុខ្
យ៉ាងធំាលទៀតដល់សងគម្កុ្ម្គួស្លរតដលលៅជុ្ំាវញិខ្ល៌ន
លយើង តដលលយើងមិនលបៀតលបៀន មិន្ប្ពឹតតខុ្សក្ាុង
ភរយិលគ ស្លេ មីលគ ក្ាុងកូ្ន្បុសកូ្នស្សីលគ។ ាំាងលចតន្ទ
លវៀរចាក្ក្លរ្ប្ពឹតតខុ្សលៅក្ាុងក្លម...»។ 
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          រឯីសីលទី៤ តដលម្ននជាោស្លបាលីថា «មុស្ល
វាទ លវរមណី» គឺចង់អ្ប់រ ំាមនុសសឲ្យរក្ាសំាដី្តូវ ឬវាចា្តូវ 
លោយមិនលរលរក្យកុ្ហក្ ញុេះញង់ ស៊ក្លសៀតតនលផ្ដក  
ចាក់្លោត ្ទលគ្នេះលបាេះលបាក្ោក់្អ្ាក្ដនទ ឬមិនលរល
រក្យរាយម្នយ ល េះលឡាេះឥត្បលយជ្ន៍ជាលដើម។ 

        លៅក្ាុង្ទឹសាី របស់្ពេះពុទធស្លសន្ទបានតចងថា 
ក្លររក្ាសិក្លា បទទី៤លនេះ គឺនឹងន្ទំាមក្នូវសុខ្សនតិោពដល់
មនុសសនងគ្នា  ពីល្រេះមនុសស្គប់របូ មិនថាលក្មង ចាស់ 
្បុសស្សីលទ គឺចង់បានតតសមាីលអ សមាីលស្លម េះ្តង់។ ដូលចាា េះ
្បសិនលបើម្ននបុគគលណាម៌យមិនលគ្នរព រក្ាសីលទី៤លនេះ
លទ លោយល្បើរក្យមិនសមរមយលៅលលើអ្ាក្ដនទ គឺអ្ាក្តដល
ទទ៌លរងនូវរក្យលនេះនឹងមិនសបាយចិតតលទ លហើយអាច
នឹងឈ្ននលៅរក្ក្លរល្បើអ្ំាលពើហិងា។ ចំាលរេះសីលទី ៥ 
តដលលៅាមោស្លបាលីថា «សុរាលមរយមជ្ាបបម្នទ
ោា ន្ទ លវរមណី » គឺអ្ប់រ ំាមនុសសអ្ំាពីទុក្ាលទសននក្លរ
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្ប្ពឹតតល្គឿងស្សវងឹ ល្គឿងលញៀននងទំាងឡាយ។ លៅ
ក្ាុងសងគមតខ្មរបចចុបបនា លគល ើញម្ននបញ្ជា ល្គ្នេះថាា ក់្ជា
ល្ចើនដល់អាយុជី្វតិ និងសុខ្ោពមនុសស តដល
បណាា លមក្ក្លរលសពល្គឿងស្សវងឹ ល្គឿងលញៀនលនេះ។ 
ប៉ាុតនតលទេះជាយ៉ាងលនេះក្តី ទំាងអ្ាក្ល្បើ្បាស់ ទំាងអ្ាក្លក់្
ទំានិញ និងទំាងថាា ក់្ដឹក្ន្ទំា្បលទស្គប់ជាន់ថាា ក់្លៅ
លមើលស្ស្លលពីបញ្ជា លនេះលៅល ើយ។ ្ពេះលមគណលខ្តត
ក្ំាពង់សពឺ ្ពេះលតជ្្ពេះគុណ ឌូ វណណលឌឿន បានម្នន្ពេះង
រដីក្លថា ល្គឿងស្សវងឹល្គឿងលញៀន គឺជាថាា ំាពិសម៌យ
តដលអាចសម្នល ប់មនុសសបាន លបើលគលៅតត្ប្ពឹតត។ 
្បក្លរលន្ទេះលហើយ លទើបលៅក្ាុង្ពេះពុទធស្លសន្ទបាន
បង្ហា ញនលូវឲ្យមនុសសន្ទំាគ្នា រក្ាសិក្លា បទទី៥លនេះ៖ «អីុ្ចឹង
លទ សូមឲ្យលោមោតិ ពុទធបរស័ិទ មិនថាចាស់លក្មង
្បុសស្សី បឋមវយ័ មជ្ឈិមវយ័ បចាិមវយ័ ឲ្យម្ននសីល
លៅក្ាុងខ្ល៌នទំាងអ្ស់គ្នា » ។ អ្តីត្គូជ្ំាន៌យវបិសសន្ទ 
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្ពេះលតជ្្ពេះគុណសងឃលរធី ន្ទមលដើម ពូ តុងហាវ គង់
លៅវតតឧណាណ លោម ្កុ្ងភាំាលពញ បានម្នន្ពេះលងរដីក្ល
តដរថា លៅក្ាុងសីលទំាង៥ ឬសិក្លា បទទំាង៥ តដលរាប់
ាំាងពីសីលទី១ ក្លរលវៀរចាក្មិនសម្នល ប់ មិនល៌ច្ទពយ
លគ មិន្ប្ពឹតតខុ្សក្ាុងក្លម ្បពនធកូ្នអ្ាក្ដនទ មិន
លរលរក្យកុ្ហក្ ញុេះញង់ មិនលសពល្គឿងស្សវងឹ 
ល្គឿងលញៀន ជាលដើមលនេះ គឺជាចាប់ស្ម្នប់ទូន្ទម ន
មនុសសទំាងអ្ស់ មិនថាជាតិស្លសន៍ណាលន្ទេះលទ។អ្ាក្
្បាជ្ញតនាក្្ពេះពុទធស្លសន្ទបានបញ្ជា ក់្តដរថា ក្លរក្លន់
សីល ឬរក្ាសីលលនេះ មិនតមនចាំាទល់តតថាម្ននវយ័
ចាស់ជ្រាបានរក្ា ឬលៅសុំាសីលពី្ពេះសងឃលៅវតត
អារាមលន្ទេះលទ។ សីលលនេះលបើលរលឲ្យចំា គឺម្ននន័យ
ល្បៀបដូចជាសិរៈ ឬក្ាលរបស់មនុសស។ ្បក្លរលនេះ 
លហើយលបើមនុសស្គប់របូក្ាុងសងគមម៌យៗ មិនរវល់លអ្ើលពើ
យក្ចិតតទុក្ោក់្ន្ទំាគ្នា រក្ាសីលទំាង៥ ចាប់ាំាងពីបឋម
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វយ័ល ើងលៅឲ្យបានជាប់ជា្បចាំាលន្ទេះលទ គឺល្បៀបដូចជា
លគមិនតងរក្ាក្ាលរបស់លគឲ្យលៅគង់វងសតដរ។ អ្ាក្
្បាជ្ញដតដលបានបនតថា លបើលគមិនតងរក្ាសីល ឬរក្ា
ក្ាលឲ្យគង់វងស លពលលន្ទេះក្លរ្ប្ពឹតតលៅននដំាលណើ រ
ជី្វតិរស់លៅក៏្រតមងជ៌្ប្បទេះនូវវបិតតិទុក្ាលទសមិនម្នន
លសចក្ាីសុខ្សនតិោពលៅក្ាុងសងគម្គួស្លរ សងគមក្លរ
ង្ហរ ឬសងគមជាតិលន្ទេះល ើយ៕ 

សលី ៥ គ្ជឺាអេ?ី 
          សីល ៥ គឺជាធម៌របស់មនុសសក្លររស់លៅរបស់
មនុសស តតងម្ននលសចក្ាីសុខ្ល្ចើនជាងសតេតិរចាា ន ឬ
សតេក្ាុងអ្បាយភូមិ ល្រេះក្ំាលណើ តមនុសសជានលរបស់
បុណយ មា៉ាងលទៀត មនុសសម្ននបញ្ជា  អាចដឹងខុ្ស្តូវ
លដើមបីក្ស្លងគុណធម៌ឲ្យខ្ល៌នឯងបាន ដូចជាលចេះលគ្នរព
ស្សឡាញ់ម្នាបិា ោតិបងបអូន និងម្ននចិតតសលូតបូត 
ម្ននលមាត ក្រណុា អ្នុល្គ្នេះល្បាស្បណី ចំាលរេះមនុសស
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សតេនងគ្នា  តដលរស់លៅជាម៌យ គឺលោយល្ចើន ខុ្សអ្ំាពី
ក្លររស់លៅរបស់សតេ តដលម្នននិសស័យក្លចស្លហាវខឹ្ង
ល្ក្លធង្ហយមិនលចេះលយគយល់ដល់គ្នា និងគ្នា  ឧទហរ
ណ៍ង្ហយៗ ដូចរស់លៅរបស់សតេសុនខ្ ឬសតេម្នន់ 
ក្លលវាជ៌្បគ្នា ្គ្នដំាបូង វាតតងវាយ្បហារលបៀតលបៀនគ្នា
វាមិនលចេះលគ្នរព ឬអ្នុល្គ្នេះដល់គ្នា និងគ្នា ល ើយ។ តត
លៅលពលខ្លេះមនុសស្តូវកិ្លលស្គបសងកត់ខ្ចល ំាង វលងេង
គិតមិនទន់ ក៏្អាច្ប្ពឹតតលធេើដូចសតេ ល្រេះលហតុលន្ទេះ 
ព៌ក្សបបុរសទំាងឡាយ បានពិចារណាល ើញថា មិន
សមគ៌រ លទើបបចាតតហាមមិនឲ្យមនុសស្ប្ពឹតតទុចចរតិ ដូច
សតេ គឺ តណន្ទំាឲ្យមនុសសលធេើអ្ំាលពើលអ ដល់គ្នា និងគ្នា  យ៉ាង
តិចបំានុត គង់លវៀរចាក្អ្ំាលពើទុចចរតិ ឲ្យបាន៥្បក្លរគឺៈ 
១-លវៀរចាក្ក្លរសម្នល ប់ជី្វតិសតេដនទ 
២-លវៀរចាក្ក្លរ្បក្លន់យក្្ទពយសមបតតិរបស់អ្ាក្ដនទ 
៣-លវៀរចាក្ក្លររម៌្បលវណី គឺ្ប្ពឹតតនលូវលភទ ជាម៌យ
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្បពនធកូ្នរបស់ជ្នដនទ។ 
៤-លវៀរចាក្ក្លរនិយយរក្យមិនពិត 
៥-លវៀរចាក្ក្លរនឹក្ទឹក្ស្សវងឹ តដលជាលហតុឲ្យ លក្ើត
លសចក្ាី្បម្នទលនសងៗ។ លដើមបីលលើក្តលមកើងក្លររស់លៅ
របស់មនុសសឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់លនសងអ្ំាពីក្លររស់លៅរបស់សតេ។ 
ដក្ស្សង់លចញពីលសៀវលៅ សីល៥ជាធម៌របស់មនុសស 
                          
 

 
ររៀបររៀងរដាយ រមតាា  បារលា ទ្ឹម រសឿត 
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សលីមយញាណនិរទ្េស 
            [៨៦] បញ្ជា ក្ាុងក្លរស្លត ប់លហើយស្ងួម លឈ្នម េះថា សីល
មយញ្ជា ណ លតើដូចលមតច សីល ៥ គឺបរយិនតបារសុិទធិសីល ១ អ្ប
រយិនតបារសុិទធិសីល ១ បរបុិណណបារសុិទធិសីល ១ អ្បរាមដាបារ ិ
សុទធិសីល ១ បដិបបសបទធិបារសុិទធិសីល ១ ។ 
បណាត សីលទំាង ៥ លន្ទេះ បរយិនតបារសុិទធិសីល លតើដូចលមតច ។ 
សីលរបស់អ្នុបសមបនាទំាងឡាយ តដលម្ននសិក្លា បទម្ននទី
បំានុត លនេះលឈ្នម េះថា បរយិនតបារសុិទធិសីល ។ 
           អ្បរយិនតបារសុិទធិសីល លតើដូចលមតច ។ សីលរបស់
ឧបសមបនាទំាងឡាយ តដលម្ននសិក្លា បទមិនម្ននទី
បំានុត លនេះលឈ្នម េះថា អ្បរយិនតបារសុិទធិសីល ។ 
បរបុិណណបារសុិទធិសីល លតើដូចលមតច ។ សីលរបស់
ក្លាណបុងុជ្ានទំាងឡាយ តដល្បក្បក្ាុងកុ្សលធម៌ 
ជាអ្ាក្បំាលពញក្ាុងអ្លសក្ាបរយិនតសីល មិនស្លត យក្លយ 
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និងជី្វតិ ជាអ្ាក្ម្ននជី្វតិលេះបង់លហើយ លនេះលឈ្នម េះថា ប
របុិណណបារសុិទធិសីល ។ 
          អ្បរាមដាបារសុិទធិសីល លតើដូចលមតច ។ សីលរបស់
លសក្ាបុគគល ៧ ព៌ក្ លនេះលឈ្នម េះថា អ្បរាមដាបារសុិទធិ
សីល ។ 
           បដិបបសសទធិបារសុិទធិសីល លតើដូចលមតច ។ សីល
របស់្ពេះខី្ណាស្សព ជាស្លវក័្នន្ពេះតថាគត របស់្ពេះ
បលចចក្ពុទធ របស់្ពេះតថាគត ជាអ្រហនតសម្នម សមពុទធ លនេះ
លឈ្នម េះថា បដិបបសសទធិបារសុិទធិសីល ។ 
[៨៧] សីលម្ននទីបំានុតក៏្ម្នន សីលមិនម្ននទីបំានុតក៏្
ម្នន ។ បណាត សីលទំាង ២ យ៉ាងលន្ទេះ សីលម្ននទីបំានុត
លន្ទេះ លតើដូចលមតច ។  
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         សីលម្ននោភជាទីបំានុតក៏្ម្នន សីលម្ននយសជាទី
បំានុតក៏្ម្នន សីលម្ននោតិជាទីបំានុតក៏្ម្នន សីលម្ននអ្វយវៈ
ជាទីបំានុតក៏្ម្នន សីលម្ននជី្វតិជាទីបំានុតក៏្ម្នន ។  
         សីលម្ននោភជាទីបំានុតលន្ទេះ លតើដូចលមតច ។ 
បុគគលខ្លេះក្ាុងលោក្លនេះ ្ប្ពឹតតក្នលងនូវសិក្លា បទ តដល
ខ្ល៌នសម្នទនលហើយ ល្រេះលហតុននោភ ល្រេះោភជា
បចច័យ ល្រេះោភ ជាលហតុ លនេះលឈ្នម េះថា សីលម្នន
ោភជាទីបំានុត ។  
          សីលម្ននយសជាទីបំានុតលន្ទេះ លតើដូចលមតច ។ 
បុគគលខ្លេះ ក្ាុងលោក្លនេះ ្ប្ពឹតតក្នលងនូវសិក្លា បទ តដល
ខ្ល៌នសម្នទនលហើយ ល្រេះលហតុននយស ល្រេះយសជា
បចច័យ ល្រេះយសជាលហតុលនេះលឈ្នម េះថា សីលម្ននយស
ជាទីបំានុត ។ 
           សីលម្ននោតិជាទីបំានុតលន្ទេះ លតើដូចលមតច ។ 
បុគគលខ្លេះ ក្ាុងលោក្លនេះ ្ប្ពឹតតក្នលង នូវសិក្លា បទ តដល
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ខ្ល៌នសម្នទនលហើយ ល្រេះលហតុននោតិ ល្រេះោតិជា
បចច័យ ល្រេះោតិជាលហតុ លនេះ លឈ្នម េះថា សីលម្នន
ោតិជាទីបំានុត ។ 
          សីលម្ននអ្វយវៈជាទីបំានុតលន្ទេះ លតើដូចលមតច ។ 
បុគគលខ្លេះក្ាុងលោក្លនេះ ្ប្ពឹតតក្នលង នូវសិក្លា បទ តដល
ខ្ល៌នសម្នទនលហើយ ល្រេះលហតុននអ្វយវៈ ល្រេះអ្វយវៈ
ជាបចច័យ ល្រេះអ្វយវៈជាលហតុ លនេះលឈ្នម េះថា សីលម្នន
អ្វយវៈជាទីបំានុត ។ 
          សីលម្ននជី្វតិជាទីបំានុតលន្ទេះ លតើដូចលមតច ។ 
បុគគលខ្លេះក្ាុងលោក្លនេះ ្ប្ពឹតតក្នលងនូវសិក្លា បទ តដល
ខ្ល៌នសម្នទនលហើយ ល្រេះលហតុននជី្វតិ ល្រេះជី្វតិជា
បចច័យ ល្រេះជី្វតិជា លហតុ លនេះលឈ្នម េះថា សីលម្ននជី្វតិ
ជាទីបំានុត ។ សីលទំាងឡាយម្ននសោពយ៉ាងលនេះ ជា 
សីលោច់ សីលធលុេះ សីលពរល សីលព្ពុេះ មិនតមនជា
សីលរបស់អ្ាក្ជា មិនតមនជាសីល តដលវចិាូជ្នសរលសើរ
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លទ ជាសីលតដលតណាា  និងទិដាិបលបាសអ្តងអល ជាសីល
មិន្ប្ពឹតតលៅ លដើមបីសម្នធិ មិនតមនជាទីាំាងននលសចក្តី
មិនលតត ្ក្ហាយ មិនតមនជាទីាំាងននបាលម្នជ្ាៈ មិនតមន
ជាទីាំាងននបីតិ មិនតមនជាទីាំាងននបសសទធិ មិនតមនជា
ទីាំាងននសុខ្ៈ មិនតមនជាទីាំាងននសម្នធិ មិនតមនជាទី
ាំាងននយថាភូតញ្ជា ណទសសនៈ មិនតមន្ប្ពឹតតលៅ
លដើមបីនិពេិទលោយចំាតណក្ម៌យ លដើមបី្បាសចាក្រាគៈ 
លដើមបីនិលរាធ លដើមបីលសចក្តីសៃប់ស្លៃ ត់ លដើមបីអ្ភិញ្ជា  លដើមបី
ក្លរ្ាស់ដឹង លដើមបីនិរេ នល ើយ លនេះលឈ្នម េះថា សីល
ម្ននទីបំានុត ។ 
            [៨៨] សីលមិនម្ននទីបំានុតលន្ទេះ លតើដូចលមតច ។ 
សីលមិនម្ននោភជាទីបំានុតក៏្ម្នន សីលមិនម្ននយស
ជាទីបំានុតក៏្ម្នន សីលមិនម្ននោតិជាទីបំានុតក៏្ម្នន 
សីលមិនម្ននអ្វយវៈជាទីបំានុតក៏្ម្នន សីលមិនម្នន
ជី្វតិជាទីបំានុតក៏្ម្នន ។ 
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           សីលមិនម្ននោភជាទីបំានុតលន្ទេះ លតើដូចលមតច ។ 
បុគគលខ្លេះ ក្ាុងលោក្លនេះ មិនោុំាង ចិតតឲ្យលក្ើតល ើង 
លដើមបី្ប្ពឹតតក្នលងសិក្លា បទតដលខ្ល៌នសម្នទនលហើយ 
ល្រេះលហតុននោភ ល្រេះោភជាបចច័យ ល្រេះដំាលណើ រ
ោភលទ លតើបុគគលលន្ទេះនឹង្ប្ពឹតតក្នលងដូចលមតចបាន 
លនេះ លឈ្នម េះថា សីលមិនម្ននោភជាទីបំានុត ។ 
          សីលមិនម្ននយសជាទីបំានុតលន្ទេះ លតើដូចលមតច ។ 
បុគគលខ្លេះ ក្ាុងលោក្លនេះ មិនោុំាង ចិតតឲ្យលក្ើតល ើង 
លដើមបី្ប្ពឹតតក្នលងនូវសិក្លា បទតដលខ្ល៌នសម្នទនលហើយ 
ល្រេះលហតុនន យស ល្រេះយសជាបចច័យ ល្រេះដំាលណើ រ
យសលទ លតើបុគគលលន្ទេះនឹង្ប្ពឹតតក្នលងដូចលមតចលនេះ 
លឈ្នម េះថាសីលមិនម្ននយសជាទីបំានុត ។ 
           សីលមិនម្ននោតិជាទីបំានុតលន្ទេះ លតើដូចលមតច ។ 
បុគគលខ្លេះ ក្ាុងលោក្លនេះ មិនោុំាង ចិតតឲ្យលក្ើតល ើង 
លដើមបីក្នលងនូវសិក្លា បទ តដលខ្ល៌នសម្នទនលហើយ ល្រេះ
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លហតុននោតិ ល្រេះោតិជាបចច័យ ល្រេះដំាលណើ រោតិ
លទ លតើបុគគលលន្ទេះ នឹង្ប្ពឹតតក្នលងដូចលមតចបាន លនេះ 
លឈ្នម េះថា សីលមិនម្ននោតិជាទីបំានុត ។ 
          សីលមិនម្ននអ្វយវៈជាទីបំានុតលន្ទេះ លតើដូចលមតច ។ 
បុគគលខ្លេះ ក្ាុងលោក្លនេះ មិនោុំាង ចិតតឲ្យលក្ើតល ើង លដើមបី
្ប្ពឹតតក្នលងនូវសិក្លា បទ តដលខ្ល៌នសម្នទនលហើយ ល្រេះ
លហតុននអ្វយវៈ ល្រេះអ្វយវៈជាបចច័យ ល្រេះដំាលណើ រអ្វយវៈលទ 
លតើបុគគលលន្ទេះ នឹង្ប្ពឹតតក្នលងដូចលមតចបាន លនេះលឈ្នម េះថា 
សីលមិនម្ននអ្វយវៈជាទីបំានុត ។ 
          សីលមិនម្ននជី្វតិជាទីបំានុតលន្ទេះ លតើដូចលមតច ។ 
បុគគលខ្លេះក្ាុងលោក្លនេះ មិនោុំាងចិតតឲ្យលក្ើតល ើង លដើមបី
្ប្ពឹតតក្នលងនូវសិក្លា បទ តដលខ្ល៌នសម្នទនលហើយ 
ល្រេះលហតុននជី្វតិ ល្រេះជី្វតិជាបចច័យ ល្រេះដំាលណើ រ
ជី្វតិ លតើបុគគលលន្ទេះនឹង្ប្ពឹតតក្នលងដូចលមតចបាន លនេះ 
លឈ្នម េះថា សីលមិនម្ននជី្វតិជាទីបំានុត ។  
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        សីលទំាងឡាយតបបលនេះ ជាសីលមិនោច់ មិនធលុេះ 
មិនពរល មិនព្ពុេះ ជាសីល របស់អ្ាក្ជា ជាសីល
តដលវចិាូជ្នសរលសើរ ជាសីលតដលមិនម្ននតណាា  និង
ទិដាិបលបាស អ្តងអល ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីសម្នធិ ជាទីាំាង
ននលសចក្តីមិនលតត ្ក្ហាយ ជាទីាំាងននបាលម្នជ្ាៈ ជាទី
ាំាងននបីតិ ជាទីាំាងននបសសទធិ ជាទីាំាងននសុខ្ៈ ជាទី
ាំាងននសម្នធិ ជាទីាំាងននយថា ភូតញ្ជា ណទសសនៈ 
្ប្ពឹតតលៅលដើមបីនិពេិទលោយចំាតណក្ម៌យ លដើមបី្បាស
ចាក្រាគៈ លដើមបី និលរាធ លដើមបីលសចក្តីសៃប់ស្លៃ ត់ លដើមបី
អ្ភិញ្ជា  លដើមបី្ាស់ដឹង លដើមបីនិរេ ន លនេះលឈ្នម េះថា សីល
មិនម្ននទីបំានុត ។ 
          [៨៩] អ្េីលឈ្នម េះថាសីល សីលម្ននប៉ាុន្ទម ន សីល
ម្ននសមុោា ន ដូចលមតច សីលជាទី្បជុ្ំាចុេះននធម៌អ្េីខ្លេះ ។ 
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           សំាន៌រថា អ្េីលឈ្នម េះថា សីល លចតន្ទលឈ្នម េះថាសីល 
លចតសិក្លឈ្នម េះថាសីល លសចក្តីស្ងួមលឈ្នម េះថាសីល 
ក្លរមិន្ប្ពឹតតក្នលងលឈ្នម េះថាសីល ។ 
សំាន៌រថា សីលម្ននប៉ាុន្ទម ន សីលម្នន ៣ គឺ កុ្សលសីល 
១ អ្កុ្សលសីល ១ អ្ពាក្តសីល ១ ។ សំាន៌រថា សីល
ម្ននសមុោា នដូចលមតច កុ្សលសីល ម្ននកុ្សលចិតតជា
សមុោា ន អ្កុ្សលសីល ម្ននអ្កុ្សលចិតតជាសមុោា ន 
អ្ពាក្តសីល ម្ននអ្ពាក្តចិតតជាសមុោា ន ។ 
          សំាន៌រថា សីលជាទី្បជុ្ំាចុេះននធម៌អ្េីខ្លេះ សីលជាទី
្បជុ្ំាចុេះននក្លរស្ងួមសីលជាទី្បជុ្ំាចុេះននក្លរមិន្ប្ពឹតត
ក្នលង សីលជាទី្បជុ្ំាចុេះននលចតន្ទតដលលក្ើតលហើយក្ាុង
សោពដូលចាា េះ ។ សីលលោយអ្តថថា បិទនូវបាណាតិបាត 
សីលលោយអ្តថថាមិន្ប្ពឹតតក្នលង សីលលោយអ្តថថា
បិទនូវអ្ទិន្ទា ទន សីលលោយអ្តថថាមិន្ប្ពឹតតក្នលង 
សីលលោយអ្តថថាបិទនូវក្លលមសុមិចាា រ សីលលោយអ្តថ
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ថាមិន្ប្ពឹតតក្នលង សីលលោយអ្តថថាបិទនូវមុស្លវាទ 
សីលលោយអ្តថថាមិន្ប្ពឹតតក្នលង សីលលោយអ្តថថា
បិទនូវបិសុណវាចា សីលលោយអ្តថថាមិន្ប្ពឹតតក្នលង 
សីលលោយអ្តថថាបិទនូវនរសុវាចា សីលលោយអ្តថថា
មិន្ប្ពឹតតក្នលង សីលលោយអ្តថថាបិទនូវសមផបបោបៈ 
សីលលោយអ្តថថាមិន្ប្ពឹតតក្នលង សីលលោយអ្តថថា
បិទនូវអ្ភិជ្ា សីលលោយអ្តថថាមិន្ប្ពឹតតក្នលង សីល
លោយអ្តថថា បិទនូវពាបាទ សីលលោយអ្តថថាមិន
្ប្ពឹតតក្នលង សីលលោយអ្តថថាបិទនូវមិចាា ទិដាិ សីល
លោយអ្តថថាមិន្ប្ពឹតតក្នលង សីលលោយអ្តថថាបិទនូវ
ក្លមចានទៈលោយលនក្ាមមៈ សីលលោយអ្តថថាមិន្ប្ពឹតត
ក្នលង សីលលោយអ្តថថាបិទនូវពាបាទលោយអ្ពាបាទ 
សីលលោយអ្តថថាមិន្ប្ពឹតតក្នលង សីលលោយអ្តថថា
បិទនូវងីនមិទធៈលោយអាលោក្សញ្ជា  នូវឧទធចចៈលោយ
លសចក្តីមិនរលវ ើរវាយ នូវវចិិកិ្ចាា លោយកិ្រយិក្ំាណត់ធម៌ 
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នូវអ្វជិាា លោយោណ នូវអ្រតិលោយបាលម្នជ្ាៈ នូវនីវរ
ណៈទំាងឡាយលោយបឋមជ្ាន នូវវតិក្កៈ និងវចិារៈ
លោយទុតិយជ្ាន នូវបីតិលោយតតិយជ្ាន នូវសុខ្ និង
ទុក្ាលោយចតុតថជ្ាន នូវរបូសញ្ជា  បដិ សញ្ជា  និងន្ទន
តតសញ្ជា  លោយអាក្លស្លនញ្ជច យតនសម្នបតតិ នូវអាក្ល
ស្លនញ្ជច យតនសញ្ជា លោយវញិ្ជា ណញ្ជច យតនសម្នបតតិ 
នូវ វញិ្ជា ណញ្ជច យតនសញ្ជា  លោយអាកិ្ចចញ្ជា យត
នសម្នបតតិ នូវអាកិ្ចចញ្ជា យតនសញ្ជា លោយលនវសញ្ជា
ន្ទសញ្ជា យតនសម្នបតតិ នូវលសចក្តីសម្នគ ល់ថាលទៀង
លោយក្លរពិចារណាល ើញថា មិនលទៀង នូវលសចក្តី
សម្នគ ល់ថាសុខ្លោយក្លរពិចារណាល ើញថាទុក្ា នូវ   
លសចក្តីសម្នគ ល់ថាខ្ល៌នលោយក្លរពិចារណាល ើញថា មិន
តមនខ្ល៌ន នូវតល្មក្លោយក្លរពិចារណាល ើញថា គ៌រ
លនឿយណាយចាក្រាគៈ លោយក្លរពិចារណាល ើញថា
្បាសចាក្រាគៈ នូវក្លរលក្ើតល ើងលោយក្លរពិចារណា
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ល ើញថារលត់ នូវលសចក្តី្បក្លន់លោយក្លរពិចារណា
ល ើញថាគ៌ររោស់លចាល នូវលសចក្តីសម្នា ល់ថារងឹបឹុង 
លោយក្លរពិចារណាល ើញថាអ្ស់លៅ នូវក្លរ្បមូលមក្ 
លោយក្លរពិចារណាល ើញថាសូនយលៅ នូវលសចក្តីសម្នគ
ល់ថាឋិតលឋរ លោយក្លរពិចារណាល ើញថាត្ប្បួល នូវ
ល្គឿងចំាណាំាលោយក្លរពិចារណាល ើញថា មិនម្ននល្គឿង
ចំាណាំា នូវលសចក្តី្បាថាា លោយក្លរពិចារណាល ើញថាមិន
គ៌រ្បាថាា  នូវលសចក្តី្បក្លន់ម្នំា លោយក្លរពិចារណា
ល ើញថាសូនយ នូវលសចក្តី្បក្លន់ម្នំា និងក្លរ្បក្លន់សអិត
ថាខ្លឹមស្លរលោយអ្ធិបបញ្ជា  និងធមមវបិសសន្ទ នូវលសចក្តី
្បក្លន់ម្នំាល្រេះក្លរវលងេងខ្ចល ំាង លោយយថាភូតញ្ជា ណទ
សសនៈ នូវលសចក្តី្បក្លន់ម្នំាលោយលសចក្តីអាល័យលោយ
ក្លរពិចារណាល ើញថា លទស នូវក្លរមិនពិចារណា 
ល្រេះក្លរល ើញលោយក្លរពិចារណា នូវលសចក្តី្បក្លន់
ម្នំា ល្រេះកិ្លលសជាល្គឿង្បក្ប លោយក្លរពិចារណា 



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  101 

 

ល ើញនូវធម៌ជាល្គឿងលបើក្ (លគ្ន្តភូញ្ជា ណ) នូវព៌ក្
កិ្លលសតដលាំាងលៅក្ាុងទីតតម៌យជាម៌យនឹងទិដាិ លោយ
លស្លាបតតិមគគនូវព៌ក្កិ្លលស ដ៏ល្គ្នត្គ្នត លោយ
សក្ទគ្នមិមគគ នូវព៌ក្កិ្លលសដ៏លអិតលោយអ្ន្ទគ្នមិមគគ 
នូវព៌ក្កិ្លលសទំាងអ្ស់លោយអ្រហតតមគគ នូវសីលលោយ
អ្តថថាស្ងួមនូវសីល លោយអ្តថថាមិន្ប្ពឹតតក្នលង ។ 
           [៩០] សីល ៥ គឺ ក្លរលេះបង់បាណាតិបាត 
លឈ្នម េះថាសីល ១ ក្លរលវៀរលឈ្នម េះថាសីល ១ លចតន្ទ 
លឈ្នម េះថាសីល ១ លសចក្តីស្ងួមលឈ្នម េះថាសីល ១ ក្លរ
មិន្ប្ពឹតតក្នលង លឈ្នម េះថាសីល ១ ព៌ក្សីលម្ននសោព
យ៉ាងលនេះ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីលសចក្តីមិនលតត ្ក្ហាយចិតត 
្ប្ពឹតតលៅលដើមបីបាលម្នជ្ាៈ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីបីតិ ្ប្ពឹតត
លៅលដើមបីបសសទធិ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីលស្លមនសស ្ប្ពឹតត
លៅលដើមបីលសព ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីោវន្ទ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបី
លធេើឲ្យល្ចើន ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីអ្លង្ហក រ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបី
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បរកិ្លា រ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីបរវិារ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីបំាលពញ 
្ប្ពឹតតលៅលដើមបីលសចក្តីលនឿយណាយ លោយចំាតណក្
ម៌យ លដើមបី្បាសចាក្រាគៈ លដើមបីនិលរាធ លដើមបីសៃប់ស្លៃ ត់ 
លដើមបីអ្ភិញ្ជា  លដើមបី្ាស់ដឹង លដើមបីនិរេ ន លសចក្តី
បរសុិទធិគឺក្លរស្ងួមនូវសីលទំាងឡាយ ម្ននសោព
យ៉ាងលនេះ លឈ្នម េះថាអ្ធិសីល ចិតតតដលាំាងលៅក្ាុងលសច
ក្តីបរសុិទធិគឺក្លរស្ងួម មិនដល់នូវក្លររាយម្នយ លសចក្តី
បរសុិទធិគឺក្លរមិនរាយម្នយ លឈ្នម េះថាអ្ធិចិតត បុគគល
ល ើញលោយ្បនពនូវលសចក្តីបរសុិទធិ គឺក្លរស្ងួម ល ើញ
លោយ្បនពនូវលសចក្តីបរសុិទធិគឺក្លរមិនរាយម្នយ លសចក្តី
បរសុិទធិគឺក្លរល ើញ លឈ្នម េះថាអ្ធិបបញ្ជា  អ្តថននលសចក្តី
ស្ងួមណាក្ាុងសំាវរបារសុិទធិលន្ទេះលនេះលឈ្នម េះថាអ្ធិសីល
សិក្លា  អ្តថននលសចក្តីមិនរាយម្នយណាក្ាុងអ្វលិក្ាបបារ ិ
សុទធិលន្ទេះ លនេះលឈ្នម េះថា អ្ធិចិតតសិក្លា  អ្តថននលសចក្តី
ល ើញណាក្ាុងទសសនបារសុិទធិលន្ទេះ លនេះលឈ្នម េះថាអ្ធិ
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បបញ្ជា សិក្លា  បុគគលក្លលពិចារណានូវសិក្លា ទំាង ៣ លនេះ 
លទើបសិក្ា ក្លលដឹងលទើបសិក្ា ក្លលល ើញលទើបសិក្ា 
ក្លលពិចារណាល ើញលទើបសិក្ា ក្លលាំាងចិតតលទើប
សិក្ា ក្លលចុេះចិតតស៊ប់លោយសទធ លទើបសិក្ា ក្លល
នគងទុក្នូវពាយមលទើបសិក្ា ក្លល្បុងនូវស្លម រតីលទើប
សិក្ា ក្លលាំាងចិតតទុក្លទើបសិក្ា ក្លលដឹងចាស់
លោយបញ្ជា លទើបសិក្ា ក្លលដឹងចំាលរេះនូវធម៌តដលគបបី
ដឹងចាស់លទើបសិក្ា ក្លលក្ំាណត់ដឹងនូវទុក្ាសចចតដល
គបបីក្ំាណត់ដឹងលទើបសិក្ា ក្លលលេះបង់នូវសមុទយ
សចចតដលគបបីលេះបង់លទើបសិក្ា ក្លលចល្មើននូវមគគ
សចចតដលគបបីចល្មើនលទើបសិក្ា ក្លលលធេើឲ្យជាក់្ចាស់
នូវនិលរាធសចចតដលគបបីលធេើឲ្យជាក់្ចាស់លទើបសិក្ា ។ 
[៩១] សីល ៥ គឺក្លរលេះបង់នូវបាណាតិបាត អ្ទិន្ទា ទន 
ក្លលមសុមិចាា ចារ មុស្លវាទ បិសុណវាចា នរសុវាចា សមផ
បបោបៈ អ្ភិជ្ា ពាបាទ មិចាា ទិដាិ នូវក្លមចានទៈលោយ
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លនក្ាមមៈ នូវពាបាទលោយអ្ពាបាទ នូវងីនមិទធៈលោយអា
លោក្សញ្ជា  នូវឧទធចចៈលោយក្លរមិនរាយម្នយ នូវ
វចិិកិ្ចាា លោយក្លរក្ំាណត់នូវធម៌ នូវអ្វជិាា លោយោណ 
នូវអ្រតិលោយបាលម្នជ្ាៈ នូវនីវរណៈទំាងឡាយលោយ
បឋមជ្ាន នូវវតិក្កៈ វចិារៈ លោយទុតិយជ្ាន នូវបីតិ
លោយតតិយជ្ាន នូវសុខ្ និងទុក្ាលោយចតុតថជ្ាន នូវ
របូសញ្ជា  បដិ សញ្ជា  និងន្ទនតតសញ្ជា លោយអាក្ល
ស្លនញ្ជច យតនសម្នបតតិ នូវអាក្លស្លនញ្ជច យតនសញ្ជា
លោយវញិ្ជា ណញ្ជច យតនសម្នបតតិ នូវលសចក្តីសំាគ្នល់ក្ាុង
វញិ្ជា ណញ្ជច យតនៈ លោយអាកិ្ចចញ្ជា យតនសម្នបតតិ នូវ
លសចក្តីសំាគ្នល់ក្ាុងអាកិ្ចចញ្ជា យតនៈ លោយលនវសញ្ជា
ន្ទសញ្ជា យតនសម្នបតតិ នូវលសចក្តីសំាគ្នល់ថាលទៀង 
លោយក្លរពិចារណាល ើញថា មិនលទៀង នូវលសចក្តី
សម្នគ ល់ថាសុខ្ លោយក្លរពិចារណាល ើញថាជាទុក្ា នូវ
លសចក្តីសម្នគ ល់ថាខ្ល៌ន លោយក្លរពិចាណាល ើញថាមិន
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តមនខ្ល៌ន នូវលសចក្តីល្តក្្តអាលលោយក្លរពិចារណា
ល ើញថា គ៌រលនឿយណាយ នូវរាគៈលោយក្លរពិចារណា
ល ើញថា្បាសចាក្រាគៈ នូវក្លរលក្ើតល ើងលោយក្លរ
ពិចារណាល ើញថារលត់លៅនូវលសចក្តី្បក្លន់លោយក្លរ
ពិចារណាល ើញថាគ៌ររោស់លចាល នូវលសចក្តីសំាគ្នល់
ថារងឹបឹុង លោយក្លរពិចារណាល ើញថាអ្ស់លៅ នូវក្លរ
្បមូលមក្ លោយក្លរពិចារណាល ើញថាសូនយលៅ នូវ
លសចក្តីសំាគ្នល់ថា ឋិតលងរលោយក្លរពិចារណាល ើញថា
ត្ប្បួល នូវល្គឿងចំាណាំា លោយក្លរពិចារណាល ើញថា
មិនម្ននល្គឿងចំាណាំា នូវលសចក្ាី្បាថាា លោយក្លរពិចារ
ណាល ើញថាមិនគ៌រ្បាថាា  នូវក្លរ្បក្លន់ម្នំាលោយក្លរ
ពិចារណាល ើញថាសូនយ នូវលសចក្តី្បក្លន់ម្នំា និងលសច
ក្តី្បក្លន់សអិតថាម្ននខ្លឹមស្លរលោយអ្ធិបបញ្ជា  និងធមម
វបិសសន្ទ នូវលសចក្តី្បក្លន់ម្នំា ល្រេះលសចក្តីវលងេងខ្ចល ំាង 
លោយយថាភូតញ្ជា ណទសសនៈ នូវលសចក្តី្បក្លន់ម្នំា
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ល្រេះអាល័យ លោយក្លរពិចារណាល ើញថាជាលទស 
នូវក្លរមិនពិចារណាលោយ ក្លរល ើញលោយក្លរពិចារ
ណា នូវលសចក្តី្បក្លន់ម្នំាល្រេះកិ្លលសជាល្គឿង្បក្ប
ទុក្ លោយក្លរពិចារណាល ើញ នូវធម៌ជាល្គឿងលបើក្ 
(លគ្ន្តភូោណ) នូវព៌ក្កិ្លលសតដលាំាងលៅក្ាុងទីតត
ម៌យជាម៌យនឹងទិដាិ លោយលស្លាបតតិមគគ នូវកិ្លលសដ៏
ល្គ្នត្គ្នត លោយសក្ទគ្នមិមគគ នូវព៌ក្កិ្លលសដ៏លអិត 
លោយអ្ន្ទគ្នមិមគគ នូវកិ្លលសទំាងអ្ស់លោយអ្រហតត
មគគ លឈ្នម េះថាសីល ១ ក្លរលវៀរបង់ លឈ្នម េះថាសីល ១ 
លចតន្ទ លឈ្នម េះថាសីល ១ ក្លរស្ងួម លឈ្នម េះថាសីល ១ 
ក្លរមិន្ប្ពឹតតក្នលង លឈ្នម េះថាសីល ១ ។ សីលម្នន
សោពយ៉ាងលនេះ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីក្លរមិនលតត ្ក្ហាយ
ចិតត ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីបាលម្នជ្ាៈ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីបីតិ 
្ប្ពឹតតលៅលដើមបីបសសទធិ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីលស្លមនសស 
្ប្ពឹតតលៅលដើមបីអាលសវនៈ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីោវន្ទ 
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្ប្ពឹតតលៅលដើមបីលធេើឲ្យល្ចើន ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីល្គឿង
អ្លង្ហក រ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីល្គឿងបរកិ្លា រ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបី
បរវិារ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីក្លរបំាលពញ ្ប្ពឹតតលៅលដើមបីលសច
ក្តីលនឿយណាយលោយចំាតណក្ម៌យ លដើមបី្បាសចាក្រា
គៈ លដើមបីនិលរាធ លដើមបីលសចក្តីសៃប់ស្លៃ ត់ លដើមបីអ្ភិញ្ជា  
លដើមបី្ាស់ដឹង លដើមបីនិរេ ន លសចក្តីបរសុិទធិគឺក្លរស្ងួម
នូវសីល ម្ននសោពយ៉ាងលនេះ លឈ្នម េះថាអ្ធិសីល ចិតត
តដលាំាងលៅក្ាុងលសចក្តីបរសុិទធិគឺលសចក្តីស្ងួម មិន
ដល់នូវលសចក្តីរាយម្នយ លសចក្តីបរសុិទធិគឺលសចក្តីមិន
រាយម្នយ លឈ្នម េះថាអ្ធិចិតត បុគគលល ើញលោយ្បនពនូវ
លសចក្តីបរសុិទធិគឺក្លរស្ងួម ល ើញលោយ្បនព នូវលសច
ក្តីបរសុិទធិគឺក្លរមិនរាយម្នយ លសចក្តីបរសុិទធិគឺក្លរល ើញ 
លឈ្នម េះថា អ្ធិបបញ្ជា  លសចក្តីស្ងួមណា ក្ាុងសំាវរបារ ិ
សុទធិលន្ទេះ លនេះលឈ្នម េះថាអ្ធិសីលសិក្លា  លសចក្តីមិន
រាយម្នយណា ក្ាុងអ្វលិក្ាបបារសុិទធិលន្ទេះ លនេះលឈ្នម េះថា 
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អ្ធិចិតតសិក្លា  លសចក្តីល ើញណា ក្ាុងទសសនបារសុិទធិ
លន្ទេះ លនេះលឈ្នម េះថា អ្ធិបបញ្ជា សិក្លា  បុគគលក្លល
ពិចារណាល ើញនូវសិក្លា ទំាង ៣ លនេះលទើបសិក្ា ក្លល
ដឹងលទើបសិក្ា ក្លលល ើញលទើបសិក្ា ក្លលពិចារណា
ល ើញចាស់លទើបសិក្ា ក្លលាំាងចិតតទុក្ លទើបសិក្ា 
ក្លលចុេះចិតតស៊ប់លោយសទធ លទើបសិក្ា ក្លលនគងទុក្នូវ
លសចក្តីពាយមលទើបសិក្ា ក្លល្បុងស្លម រតីលទើបសិក្ា 
ក្លលតមកល់ចិតតទុក្លោយ្បនពលទើបសិក្ា ក្លលដឹង
លោយបញ្ជា លទើបសិក្ា ក្លលដឹងចំាលរេះនូវធម៌តដលគបបី
ដឹងចំាលរេះលទើបសិក្ា ក្លលក្ំាណត់ដឹងនូវទុក្ាសចច តដល
គបបីក្ំាណត់ដឹងលទើបសិក្ា ក្លលលេះបង់នូវសមុទយ
សចច តដលគ៌រលេះបង់លទើបសិក្ា ក្លលចល្មើននូវមគគ
សចច តដលគបបីចល្មើនលទើបសិក្ា ក្លលលធេើឲ្យជាក់្ចាស់
នូវនិលរាធសចច តដលគបបីលធេើឲ្យជាក់្ចាស់លទើបសិក្ា 
តដលលឈ្នម េះថាោណ លោយអ្តថថាដឹងនូវធម៌លន្ទេះ 
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លឈ្នម េះថាបញ្ជា  លោយអ្តថថាដឹងចាស់នូវធម៌លន្ទេះ លហតុ
លន្ទេះ លោក្លៅថា បញ្ជា ក្ាុងក្លរស្លត ប់លហើយស្ងួម 
លឈ្នម េះថា សីលមយញ្ជា ណ ។ 

(បិដក្ោគ៦៩) 
សលី (រតើអេីជាតួសលី?) 

           ធម៌ ៤យ៉ាង គឺ លចតន្ទ ១ លចតសិក្ ១ សំាវរៈ ១  អ្
វតិីក្កមៈ ១ របស់បុគគលលវៀរចាក្អ្ំាលពើ ម្ននបាណាតិបាត 
(ក្លរសម្នល ប់សតេ) ជាលដើម ឬថា របស់បុគគលក្លលបំាលពញ
នូវវតត្ បតិបតតិ លៅថា សីល។ 

 ន័យក្នងុបដិសមភិទ មានរោលថា 
          ម្នន្ពេះពុទធដីក្លថា  លចតន្ទហំា  ភិក្ាលវ  សីលំា       
វទមិ។ ម្នា លភិក្ាុទំាងឡាយ តថាគតលៅលចតន្ទជាត៌សីល។ 

លចតន្ទ គឺធមមជាតអ្ាក្គិត ចាត់តចង សនសំា។ បានលសចក្តី
ថា ធមមជាតតដលោុំាងសមបយុតតធម៌ គឺចិតត និងលចតសិក្ 
តដល្បក្បជាម៌យ ឲ្យហូរចុេះលៅក្ាុងសីល។ 
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          ក្លរគិត គំានិត ក្លរចាត់តចងរបស់បុគគល លវៀរចាក្
បចច លវរា (ក្លរសម្នល ប់សតេ ១ ក្លរល៌ច្ទពយលគ ១ ក្លរ
្ប្ពឹតតខុ្សក្ាុងក្លម ១ ក្លរលរលរក្យកុ្ហក្ ១ ក្លរនឹក្
នូវទឹក្ស្សវងឹ ១) ាមនលូវក្លយ ឬនលូវវាចា លៅថា សីល។ 
មា៉ាងលទៀតលចតន្ទក្ាុងក្លរលេះអ្កុ្សលក្មមបង ៧ (ក្លយ
ក្មម ៣ វចីក្មម ៤) របស់បុគគល ក៏្លៅថា សីល។ 
         ក្លរគិត គំានិត ក្លរចាត់តចងរបស់បុគគលអ្ាក្រក្ា
ឧលបាសងសីលក្តី សីល ១០ក្តី ក្លរលេះបង់នូវអ្ំាលពើ ម្នន
បាណាតិបាត (សម្នល ប់សតេ) ជាលដើម លៅថា សីល។ ក្លរ
គិត គំានិត ក្លរចាត់តចងរបស់បុគគល ក្លលបំាលពញនូវវតត
្បតិបតត ម្ននឧបជ្ាយវតត លោយក្លយ វាចា អាចរយិវតត
ជាលដើម ក្ាុង្ពេះពុទធស្លសន្ទលនេះ ក៏្លៅថា សីល។ 
          លចតសិក្ំា សីលំា លចតសិក្ជាត៌សីល។ លចតសិក្ គឺ
ធមមជាតិម្ននក្លរលក្ើត និងក្លររលត់្ពមគ្នា នឹងចិតត លៅ
ថាលចតសិក្។លចតសិក្ក្ាុងទីលនេះបានដល់ធម៌៣យ៉ាងគឺ៖ 
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អ្នភិជ្ា ក្លរមិនសំា ឹងរ ំានពចង់បាន្ទពយរបស់អ្ាក្ដនទ 
ជាអ្លោភលចតសិក្។ 
            អ្ពាបាទ ក្លរមិនចងគំានុំាចង់ឲ្យអ្ាក្ដនទវនិ្ទស 
ជាអ្លទសលចតសិក្។ សម្នម ទិដាិ ក្លលយល់ល ើញ្តវូ 
ជាអ្លម្នហលចតសិក្។ សំាវលរាសីលំា លសចក្តីស្ងួមជាត៌
សីល។ 
   រសចក្ាីសព្ងួម(សុំវរធម៌)មាន ៥ យ៉ា ងគ្ឺ៖ 

          ១ បាតិលម្នក្ាសំាវរ លសចក្តីស្ងួមនូវក្លយ វាចា 
លៅាមសិក្លា បទតដលម្ននលៅក្ាុងបាតិលម្នក្ា បានដល់
បារាជិ្ក្ ៤ សងាទិលសស ១៣ អិ្យត ២ និសសគគិយបា
ចិតតិយ ៣០ សុទធិក្បាចិតតិយ ៩២ បាដិលទសនិយ ៤ លសក្ាិ
យវតត ៧៥ អ្ធិក្រណសមង ៧ រម៌ជា ២២៧ និងលសចក្តី
ស្ងួមនូវក្លយ វាចា មិន្ប្ពឹតតក្នលងនូវសិក្លា បទតដល
្ពេះដ៏ម្នន្ពេះោគ្ទង់បចាតតលហើយ ខ្ចងល្តបាតិលម្នក្ា 
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បានដល់ព៌ក្សិក្លា បទតដលជាព៌ក្ងុលលចចយបតតិ ទុក្កោប
តតិ ទុរា សិាបតតិ សីលលនេះជាបាតិលម្នក្ាសំាវរសីល។ 
          ២ សតិសំាវរ លសចក្តីស្ងួមសតិ បានដល់ក្លរ
ស្ងួមក្ាុងឥន្ទនទិយទំាង ៦ គឺ ចក្ាុន្ទនទិយ ១ លស្លតិន្ទនទិយ ១ 
ឃានិន្ទនទិយ ១ ជី្វ ានិ្ទនទិយ ១ ក្លយិន្ទនទិយ ១ មនិន្ទនទិយ ១ គឺ
ជាក្លរស្ងួមស្លម រតីាមនលូវតភាក្ ្តលចៀក្ ្ចមុេះ អ្ណាត ត 
ក្លយ និងចិតត ហាមឃាត់មិនឲ្យអ្កុ្សលធម៌ គឺអ្ភិជ្ា 
និងលទមនសស និងបាបធម៌លក្ើតល ើង្គបសងកត់ចិតតបាន
ក្ាុងខ្ណៈតដលម្ននអារមមណ៍ ម្ននរបូារមមណ៍ជាលដើម មក្
ប៉ាេះខ្ទប់នឹងទេ រ ម្ននចក្ាុទេ រជាលដើម។ សីលលនេះជាឥន្ទនទិយ
សំាវរសីល។ 
          ៣ ោណសំាវរ លសចក្តីស្ងួមោណ (ក្លរដឹង) 
បានដល់្បាជាញ តដលដំាក្ល់លោយ្បនព ពិចារណាក្ាុង
ក្លរល្បើ្បាស់នូវបចច័យ ៤គឺ ចីវរបបចច័យ ១ បិណឌ បាត
បចច័យ ១ លសន្ទសនបចច័យ ១ គិោនលភសជ្ាបចច័យ ១ 
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ាមសមគ៌រដល់ធម៌ ននក្លរល្បើ្បាស់បចច័យ របស់អ្ាក្
ប៌ស ម្ននធាតុបចចលវក្ាណៈជាលដើម។ សីលលនេះជាបចចយ
សនាិសសិតសីល។ 
           ៤ ខ្នតិសំាវរ លសចក្តីស្ងួមក្ាុងក្លរអ្ត់្ទំា្គប់
យ៉ាង ចំាលរេះ្តជាក់្ និងលតត  លោក្ធម៌ ៨ គឺោភ ១ 
អ្ោភ ១ យស ១ អ្យស ១ និន្ទទ  ១ សរលសើរ ១ សុខ្ ១ 
ទុក្ា ១ ជាលដើម តដលលក្ើតល ើងដល់ខ្ល៌ន។ 
          ៥ វរីយិសំាវរ លសចក្តីស្ងួមនូវក្លរពាយម បាន
ដល់ក្លរពាយមអ្ត់សងកត់ក្ំាចាត់នូវអ្កុ្សលវតិក្កៈ ៣គឺ 
ក្លមវតិក្កៈ (លសចក្តី្តិេះរេិះពីក្លម) ១ ពាបាទវតិក្កៈ (លសច
ក្តី្តិេះរេិះពីពាបាទ) ១ វហិិងាវតិក្កៈ (លសចក្តី្តិេះរេិះពី
លបៀតលបៀនសតេ) ១ តដលលក្ើតល ើង្គបសងកត់ចិតត។ 
មា៉ាងលទៀត លសចក្តីបរសុិទធិននក្លររស់លៅរបស់អ្ាក្ប៌ស 
លោយក្លរលេះបង់នូវបាបធម៌ ៥ និងអ្លនសនៈ ២១ តដល
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្ពេះដ៏ម្នន្ពេះោគ្ទង់សំាតដងលហើយ ក្ាុងអាជី្វបារសុិទធិ
សីល ក៏្រាប់សលន្ទង្ហគ េះក្ាុងវរីយិសំាវរៈលនេះតដរ។ 
លសចក្តីស្ងួម៥យ៉ាងនិងលចតន្ទលវៀរចាក្ចំាលរេះវតថុតដល
ដល់្ពមរបស់កុ្លបុតត តដលជាអ្ាក្ភ័យខ្ចល ចក្ាុងបាប ក៏្
លៅថា សំាវរសីលទំាងអ្ស់។ 
          អ្វតិិក្កលម្នសីលំា ក្លរមិន្ប្ពឹតតក្នលង ជាត៌សីល។ 
បានដល់ក្លរមិន្ប្ពឹតត ក្នលងតដល្បក្ប លោយក្លយ 
វាចារបស់បុគគលតដលបានសម្នទនសីល ម្ននសីល ៥ 
សីល ៨ សីល ១០ ហាឹងឯង។ ឧបាសក្ ឧបាសិក្លតដល
បានសម្នទនសីលលហើយ ក៏្្បឹងស្ងួមក្លយ វាចា
លោយ្បនពាមសិក្លា បទទំាងឡាយតដលខ្ល៌នបាន សម្ន
ទនលហើយ គឺមិន្ប្ពឹតតក្នលង នូវសិក្លា បទណាម៌យ   
ល ើយ។ សីលរបស់ឧបាសក្ ឧបាសិក្ល តដលលក្ើតល ើង
លនេះឯង លៅថា អ្វតិិក្កមសីល។ 
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សលីមាន ៤ព្បរភទ្ 
          សីលម្នន ៤្បលភទគឺ សីល ៥ សីល ៨ សីល ១០ 
និងសីល ៤។ សីល ៥ និងសីល ១០ លៅថានិចចសីល គឺ
សីលតដលបុគគលអ្ាក្ម្ននបំាណងសម្នទន អាចរក្ា
រាល់នងៃបាន។ 
           សីល ៨ លៅថា ឧលបាសងសីល ជាសីលតដល
បុគគលអ្ាក្សម្នទន ្តូវរក្ាាមលពលលវោនននងៃឧលបា
សង។ សីល ៤ លៅថា អ្ធិសីល ជាសីលដ៏ន្ក្តលង
របស់ភិក្ាុ និងភិក្ាុនី តដលជាញតតិសីល។ សីលរបស់
ស្លមលណរ ក៏្ដូចជាសីលរបស់ភិក្ាុតដរ តតម្ននសិក្លា បទ
តិចជាងសិក្លា បទរបស់ភិក្ាុ។ សីលរបស់ស្លមលណរ ម្នន
សិក្លា បទ ១០ ទណឌ ក្មម ១០ ន្ទសនងគ ១០ លសក្ាិយវតត 
៧៥និងសិក្លា បទជាលោក្វជ្ា៤៩តដលម្ននក្ាុងបាតិលម្នក្ា
របស់ភិក្ាុតដរ។ ស្លមលណរ ក៏្្តូវម្ននក្លរស្ងួមនូវ
ឥន្ទនទិយ ៦ ម្ននចក្ាុន្ទនទិយ លស្លតិន្ទនទិយ ឃានិន្ទនទិយ         
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ជី្វ ានិ្ទនទិយ ក្លយិន្ទនទិយ មនិន្ទនទិយ និងក្លរក្លរចិចច ឹមជី្វតិដ៏
ស្លអ ត លេះបង់នូវធម៌ដ៏ោមក្ ម្ននក្លរពិចារណាក្ាុងក្លរ
ល្បើ្បាស់នូវបចច័យ ៤ ម្ននធាតុបចចលវក្ាណៈជាលដើម ដូច
ភិក្ាុតដរ។ 

អតថរបសស់លី 
            សីល ម្ននន័យថាទំាោប់ឬ្ប្ក្តីលោយលសច
ក្តីពីរយ៉ាងគឺ៖ 
           សម្នធាន កិ្រយិដមកល់លោយ្បនព គឺោពមិន
រាត់រាយននក្លយក្មម វចីក្មម មលន្ទក្មម លោយអ្ំាណាចនន
ខ្ល៌នជាអ្ាក្ម្ននសីលលអបរសុិទធ។ ឧបធារណៈ កិ្រយិចូល
លៅ្ទ្ទង់ គឺោព្ទ្ទង់លោយអ្ំាណាចននក្លរដមកល់នន
ធម៌ជាកុ្សលទំាងឡាយ កុ្សលទំាងលន្ទេះ ទុក្ជារបូាវ
ចរកុ្សលក្តី អ្របូាវចរកុ្សលក្តី តដលាំាងលៅសថិតលសថរ
បាន អាស្ស័យម្ននសីលជាឫសគល់ លបើគ្នម នសីលជា
ឫសគល់លទ កុ្សលទំាងលន្ទេះ ក៏្រលត់រោយបាត់លៅ 
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ល្រេះលហតុលន្ទេះ ស្លធុជ្ន អ្ាក្ចង់បានលសចក្តីសុខ្ 
តដល្តូវោុំាងកុ្សលជារបូាវចរ ឬលោកុ្តតរ ឲ្យលក្ើត
ល ើងក្ាុងសន្ទត នននខ្ល៌ន ក៏្គបបីជ្្មេះសីលតដលខ្ល៌នបាន
សម្នទនលហើយ ឲ្យស្លអ តបរសុិទធនូរនង់ កុ្ំាគបបីឲ្យម្នន
លសចក្តីលៅហមងល ើយ។ 

ន័យមា៉ា ងរទ្ៀត 
                  សលីមានន័យ ៤ រសសងរទ្ៀតគ្ឺ៖ 
            សិរលោា  ម្ននអ្តថថា ក្ំាពូល។ សីលជាគុណជាតិ
ម៌យ ជាល្គឿង្បក់្រក្ាទុក្នូវកុ្សលដនទ ម្ននកុ្សល
ថាា ក់្សម្នធិ ឬកុ្សលថាា ក់្វបិសសន្ទជាលដើម ល្រេះលហតុ
ថា កុ្សលទំាងអ្ស់លន្ទេះ ក្លលលបើគ្នម នលសចក្តីស្ងួម គឺ
សីលជាខ្ចងលដើមលទ លន្ទេះក៏្មិនលក្ើតល ើងបាន។  
          
 



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  118 

 

        ្បសិនណាលបើកុ្សលទំាងអ្ស់លន្ទេះបានលក្ើតល ើង 
លហើយ លោយម្ននសីលជាលហតុខ្ចងលដើម តតដល់លពល
ល្ក្លយ សីលលន្ទេះរលត់បាត់លៅ កុ្សលទំាងអ្ស់លន្ទេះ 
ក៏្្តូវស្លបសូនយលៅវញិតដរ។ សីសលោា  ម្ននអ្តថថា ក្ា
ល។ សតេទំាងឡាយ លបើគ្នម នក្ាលលទ ក៏្្តូវស្លល ប់អ្ស់
ជី្វតិលៅ ម្ននឧបម្នយ៉ាងណា កុ្សលទំាងឡាយ ម្នន
កុ្សលថាា ក់្សម្នធិ បញ្ជា  និងលោកុ្តតរ តដលលក្ើតល ើង 
និងម្ននក្លរ្ប្ពឹតតរកី្ចំាលរ ើនលៅបាន ក៏្ល្រេះតតសីល 
ក្លលលបើគ្នម នសីលលហើយ កុ្សលទំាងលន្ទេះក៏្្តូវរលត់
ស្លបសូនយលៅ ក៏្ម្ននលសចក្តីឧបលមយយយ៉ាងលន្ទេះតដរ។ 
សីតលលោា  សីលម្ននអ្តថថា ្តជាក់្។ សីលជាគុណ
ជាតិម៌យ បដិបក្ានឹងលទសៈ ក្លលលបើសីលលក្ើតល ើងក្ាុង
សន្ទត នចិតតលហើយ លទសៈ (ធមមជាតិ្បទូសតក្ាុងអារមមណ៍) 
ក៏្រលត់លៅ កិ្លលស គឺលទសៈលនេះលហើយ តដលជាត៌លភលើង
ម៌យ តតងដុតក្ំាលៅនូវចិតតសតេឲ្យលតត ្ក្ហល់្ក្ហាយ
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លឆេះល ើងបណាត លឲ្យសតេទំាងឡាយ ស្លងនូវអ្ំាលពើបាប
្បក្បលោយក្លយ វាចា ចិតត ម្ននក្លរសម្នល ប់សតេ លជ្រ
្បលទចជាលដើម តដលឲ្យនលជាទុក្ាក្ាុងសំាស្លរវដត។ សតេ
ទំាងអ្ស់ ក្លលលបើបានលធេើនូវលសចក្តីស្ងមួក្លយ វាចា 
ចិតតឲ្យនុតចាក្បាបក្មម ជាងាក្មិនម្ននលទសៈ ម្ននចិតត
សៃប់ស្សួល ក្លយក្មមក៏្សៃប់ វចីក្មម ក៏្សៃប់ មលន្ទក្មមក៏្
សៃប់ លម្នល ៉ា េះលហើយសតេទំាងលន្ទេះ ក៏្ដល់នូវក្លរ្តជាក់្សុខ្
ស្សួល នុតចាក្លពៀរលវរា្គប់យ៉ាងតដលលក្ើតអ្ំាពីបាបក្មម 
រស់លៅជាសុខ្ក្ាុងបចចុបបនាជាតិលនេះ នឹងបានសុខ្តលៅ
ក្ាុងលោក្ខ្ចងមុខ្តងមលទៀត។ 
          សិវលោា  ម្ននអ្តថថា លក្សមក្ានត។ ម្នន្ពេះពុទធ
ដីក្លថា សីលលន និពេុតឹ យនតិ សតេទំាងឡាយលៅដល់្ពេះ
និរេ នជាទីរលត់បង់នូវលសចក្តីទុក្ា្ គប់យ៉ាង ក៏្ល្រេះសី
ល។ ្ពេះនិរេ ន ជាទីសុខ្លក្សមក្ានត ចាក្លសចក្តីទុក្ា
្គប់យ៉ាង ្ពេះលយគ្នវចរ តដលបានដល់ទីលន្ទេះ មិន
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តមនបានលោយលហតុដនទល ើយ គឺដល់្ពេះនិរេ នលោយ
អាស្ស័យលសចក្តី្បតិបតតិ ក្ាុងសមងវបិសសន្ទក្មមោា ន 
តដលម្ននក្លររក្ាសីលជាលហតុ។ មា៉ាងលទៀត សូមបីសតេ
ទំាងឡាយ តដលលៅអ្លន្ទទ លលៅមក្ក្ាុងភពបី តដលបាន
ទទ៌លលស្លយនូវលសចក្តី សុខ្ដ៏ល្ចើន ក៏្ល្រេះក្លររក្ា
សីលជាលហតុ ដូចពុទធដីក្លថា សីលលន សុគតឹ យនតិ សី
លលន លោគសមបទ សតេទំាងឡាយលៅក្លន់សុគតិ ក៏្
ល្រេះសីល ក្លរបរបូិណ៌លោយលោគសមបតតិ ក៏្ល្រេះសី
ល។ សតេទំាងឡាយ តដលមិនបានលសចក្តីសុខ្ តតងជ៌្ប
នូវលសចក្តីទុក្ាលំាបាក្ និងមហនតរាយ ម្ននក្លរលក្ើតក្ាុង
មហានរក្ ល្បត អ្សុរក្លយ តិរចាា ន ល្រេះតតគ្នម នសី
ល។ សតេទំាងឡាយតដលលក្ើតក្ាុងភពបី បានលស្លយនូវ
លទស ៥យ៉ាង គឺ អាយុខ្លី ១ វនិ្ទស្ទពយ ១ លខ្ទើយ 
ឬល្ចើនលោយក្លរជាប់លចាទអ្ំាពីសំាណាក់្ននជ្នដនទ ១ 
ក្លរលរលបង្ហក ច់បងាូច ចំាលរេះរក្យតដលខ្ល៌នលរលពិត
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លហើយ ១ ក្លរឆក៌តលីោវលងេង ១ ល្រេះលទស គឺក្លរមិន
រក្ាសីលហាឹងឯង។ 
          រក្យថា កិ្ចច ឬសមបតតិ ជារសរបស់សីល។ 
សីល ម្ននកិ្រយិក្ំាចាត់បង់នូវោព្ទុសតសីលជាកិ្ចច។ 
សីល ម្ននគុណ គឺក្លរមិនម្ននលទសជាសមបតតិ។ 
          សីល ម្ននោពស្លអ ត (គឺស្លអ តក្លយ វាចា ចិតត) ជា
អាក្លរៈ្បាក្ដ គឺនល។  សីល ម្ននធម៌ពីរយ៉ាង  ជា
លហតុពិត។ ហិរ ិ លសចក្តីខ្ចម សបាប។ ម្ននឧបម្ន ដូចជា
បុរសលខ្ពើមោមក្ មិនចង់ចាប់រល់លោយនដយ៉ាងណា 
បាបធម៌ បុគគលគ៌រលខ្ពើម  មិន្ប្ពឹតតអ្ំាលពើបាបលន្ទេះ  ក៏្យ៉ាង
លន្ទេះតដរ។ ឱតតបប លសចក្តីតក់្សលុតនឹងអ្ំាលពើបាប។ ម្នន
ឧបម្ន ដូចជាបុគគលមិនចាប់រល់នូវលភលើងតដលក្ំាពុងលឆេះ 
ល្រេះខ្ចល ចរោក្យ៉ាងណា បុគគលមិនគ៌រ្ប្ពឹតតអ្ំាលពើ
បាប ល្រេះខ្ចល ចលទសននអ្ំាលពើបាបលន្ទេះឲ្យនល ក៏្យ៉ាង
លន្ទេះតដរ។ លសចក្តីពិតថា ក្លលតដលហិរ ិ និងឱតតបបម្នន 
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សីលរតមងលក្ើតល ើងនង សថិតលៅនង តតលបើហិរ ិ និងឱតត
បបមិនម្ននលទលន្ទេះ សីលលក្ើតល ើង តតមិនសថិតលៅ។ 

អានិសងសរបសស់លី 
          ក្ាុងគមពីរវសុិទធិមគគម្ននលសចក្តីថា ក្លលលបើសីល
បរសុិទធលហើយ ជាបចច័យលក្ើតល ើងអ្វបិបដិស្លរៈ (លសចក្តី
មិនលតត ្ក្ហាយស្លត យល្ក្លយ)។ អ្វបិបដិស្លរៈលក្ើតល ើង 
ជាបចច័យឲ្យលក្ើតបាលម្នជ្ាៈ (លសចក្តីរកី្រាយទន់)។ បាលម្ន
ជ្ាៈលក្ើតល ើង ជាបចច័យឲ្យលក្ើតបីតិ (លសចក្តីតឆអតចិតត)។ 
បីតិលក្ើតល ើងលហើយ ជាបចច័យឲ្យលក្ើតបសសទធិ (លសចក្តី
សៃប់ក្លយសៃប់ចិតត)។ បសសទធិលក្ើតល ើងលហើយ ជាបចច័យ
ឲ្យលក្ើតសុខ្ (លសចក្តីស្សលួក្លយ ស្សួលចិតត)។ សុខ្លក្ើត
ល ើងលហើយ ជាបចច័យឲ្យលក្ើតសម្នធិ (ក្លរតមកល់ចិតតនឹង)។ 
សម្នធិលក្ើតល ើងលហើយ ជាបចច័យឲ្យលក្ើតយថាភូតញ្ជា ណ
ទសសន (្បាជាញ តដលដឹងចាស់ ល ើញចាស់នូវធម៌ាម
ពិត) ។ យថាភូតញ្ជា ណទសសនលក្ើតល ើងលហើយ ជា



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  123 

 

បចច័យឲ្យលក្ើតនិពេិទ (លសចក្តីលនឿយណា)។ និពេិទលក្ើត
ល ើងលហើយ ជាបចច័យឲ្យលក្ើតវរិាគ (ក្លរ្បាសចាក្
តល្មក្)។ វរិាគលក្ើតល ើងលហើយ ជាបចច័យឲ្យលក្ើតវមុិតតិ 
(ក្លររច៌នុតស្ស េះចាក្កិ្លលស)។ វមុិតតិលក្ើតល ើងលហើយ 
ជាបចច័យឲ្យលក្ើតវមុិតតិញ្ជា ណទសសន (្បាជាញ ដឹងចាស់ 
ល ើញចាស់ថា រច៌នុតស្ស េះចាក្កិ្លលស)។ 

អានិសងសរបសស់លី៥ព្បោររសសងរទ្ៀតគ្ឺ៖ 
        លោគសមបតតិល្ចើន 

  ១- សីលវា សីលសមបលន្ទា   អ្បបម្នទធិក្រណំា  មហ 
នតំា លោគក្ានធំា អ្ធិគចាតិ"បុគគលអ្ាក្ម្ននសីល ម្ននសីលបរ ិ
បូណ៌ រតមងបាននូវគំានរលោគសមបតតិដ៏ល្ចើន តដលម្នន
លសចក្តីមិន្បម្នទជាលហតុ" ។ 

    ក្លាណកិ្តតិស័ពទ 
    ២- សីលវលា  សីលសមបនាសស   ក្លាលណា កិ្តតិ 
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សលទទ  អ្ពាុគគចាតិ "កិ្តតិសពទដ៏ពីលរាេះរបស់បុគគលម្ននសីល 
បរបូិណ៌លោយសីល តតងនាយលៅសពេទិស" ។ 

លក្លៀវក្លល មិនលអ្ៀនអ្ន់ 
    ៣- សីលវា សីល សមបលន្ទា  យំា យលទវ  បរសិំា  ឧប    

សងកមតិ យទិ ខ្តតិយបរសិំា យទិ ្រហមណបរសិំា យទិ គ
ហបតិបរសិំា យទិ សមណបរសិំា វសិ្លរលទ ឧបសងកមតិ 
អ្មងកុភូលា "បុគគលម្ននសីល បរបូិណ៌លោយសីល ចូល
លៅរក្បរស័ិទណាៗលទេះបីជាខ្តតិយបរស័ិទក្តី ្រហមណ៍
បរស័ិទក្តី គហបតីបរស័ិទក្តី សមណបរស័ិទក្តី រតមងលក្លៀវ
ក្លល  មិនម្ននមុខ្ឱនចុេះ" ។ 
            មិនវលងេងលធេើក្លលកិ្រយិ 

      ៤- សីលវា សីលសមបលន្ទា  អ្សមមុលឡាា  ក្លលំា ក្ 
លរាតិ "...បុគគលម្ននសីល បរបូិណ៌លោយសីល រតមងមិន
វលងេង [លពល] លធេើមរណក្លល..." ។ 
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           សុគតិស៌គ៌លទវលោក្ 
     ៥- សីលវា  សីលសមបលន្ទា    ក្លយសស លភទ   បរ ំា  

មរណា សុគតឹ សគគំា លោក្ំា ឧបបជ្ាតិ "...បុគគលម្ននសីល 
បរបូិណ៌លោយសីល លុេះតបក្ធាល យរាងក្លយ បន្ទទ ប់អ្ំាពី
លសចក្តីស្លល ប់លៅ តតងបានលៅលក្ើតក្ាុងសុគតិស៌គ៌លទវ
លោក្ ..." ។ 

សោិខ បទ្ ៥ 
           ១ បាណាតិបាា លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិ  លធេើសតេម្ននជី្វតិឲ្យធាល ក់្ចុេះក្នលង  គឺសម្នល ប់ 
សតេ។  
           ២ អ្ទិន្ទា ទន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរចាក្
កិ្រយិក្លន់យក្នូវវតថុតដលលគមិនបានឲ្យលោយក្លយ ឬ
លោយវាចា។ 
          ៣ ក្លលមសុមិចាា ចារា លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិ្ប្ពឹតតខុ្សក្ាុងក្លមទំាងឡាយ។  
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         ៤ មុស្លវាទ លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរចាក្
កិ្រយិលរលនូវរក្យកុ្ហក្។ 
         ៥ សុរាលមរយមជ្ាបបម្នទោា ន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជា
លហតុលវៀរចាក្លហតុជាទីាំាងននលសចក្តី្បម្នទ គឺនឹក្នូវ
ទឹក្ស្សវងឹ គឺសុរា និងលមរយ័។ 

សោិខ បទ្ ១០ 
           ១ បាណាតិបាា លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិលធេើសតេម្ននជី្វតិឲ្យធាល ក់្ចុេះក្នលង គឺសម្នល ប់សតេ។ 
           ២ អ្ទិន្ទា ទន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរចាក្
កិ្រយិក្លន់យក្នូវវតថុតដលលគមិនបានឲ្យលោយក្លយ ឬ
លោយវាចា។ 
           ៣ អ្្ពហមចរយិ លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិ្ប្ពឹតតនូវធម៌មិន្បលសើរ គឺលសពនូវលមងុនធមម។ 
           ៤ មុស្លវាទ លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរចាក្
កិ្រយិលរលនូវរក្យកុ្ហក្។ 
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           ៥ សុរាលមរយមជ្ាបបម្នទោា ន្ទ លវរមណី លចតន្ទ 
ជាលហតុលវៀរចាក្លហតុជាទីាំាងននលសចក្តី្បម្នទ គឺនឹក្
នូវទឹក្ស្សវងឹ គឺសុរា និងលមរយ័។ 
          ៦ វកិ្លលលោជ្ន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិបរលិោគនូវលោជ្ន្ទហារក្ាុងក្លលខុ្ស។ 
         ៧ នចចគីតវាទិតវសូិក្ទសសន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជា
លហតុលវៀរចាក្កិ្រយិរាំា និងល្ចៀង និង្បគំា និងលមើលនូវ
តលបងតដលជាស្តូវដល់កុ្សលធម៌។ 
          ៨ ម្នោគនធវលិលបន ធារណមណឌ ន វភូិស        ន
ោា ន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរចាក្កិ្រយិ្ទ្ទង់ 
និង្បោប់ាក់្តតង និងសអិតស្លអ ង (រាងក្លយ) លោយផ្ដក
ក្្មង និងល្គឿង្ក្អូ្ប និងល្គឿងោបលនសងៗ។ 
         ៩ ឧចាច សយនមហាសយន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជា
លហតុលវៀរចាក្ទីលសន្ទសនៈដ៏ខ្ពស់ហ៌ស្បម្នណ និង
លសន្ទសនៈដ៏្បលសើរ។ 
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         ១០ ជាតរបូរជ្តបបដិគគហន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជា
លហតុលវៀរចាក្កិ្រយិទទ៌ល ក្លន់យក្នូវម្នស និង្បាក់្ 
លោយខ្ល៌នឯង ឬល្បើអ្ាក្ដនទឲ្យទទ៌លក្លន់យក្លហើយល្តក្
អ្រចំាលរេះម្នស និង្បាក់្លន្ទេះ។ 

សោិខ បទ្ ៨ 
          ១ បាណាតិបាា លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរចាក្
កិ្រយិលធេើសតេម្ននជី្វតិឲ្យធាល ក់្ចុេះក្នលង គឺសម្នល ប់សតេ។ 
          ២ អ្ទិន្ទា ទន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរចាក្
កិ្រយិក្លន់យក្នូវវតថុតដលលគមិនបានឲ្យលោយក្លយ ឬ
លោយវាចា។ 
         ៣ អ្្ពហមចរយិ លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរចាក្
កិ្រយិ្ប្ពឹតតនូវធម៌មិន្បលសើរ គឺលសពនូវលមងុនធមម។ 
          ៤ មុស្លវាទ លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរចាក្
កិ្រយិលរលនូវរក្យកុ្ហក្។ 
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         ៥ សុរាលមរយមជ្ាបបម្នទោា ន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជា
លហតុលវៀរចាក្លហតុជាទីាំាងននលសចក្តី្បម្នទ គឺនឹក្នូវ
ទឹក្ស្សវងឹ គឺសុរា និងលមរយ័។ 
          ៦ វកិ្លលលោជ្ន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិបរលិោគនូវលោជ្ន្ទហារក្ាុងក្លលខុ្ស។ 
         ៧ នចចគីតវាទិតវសូិក្ទសសន្ទ ម្នោគនធវលិលបន 
ធារណមណឌ ន វភូិសនោា ន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជាលហតុ
លវៀរចាក្កិ្រយិរាំា និងល្ចៀង និង្បគំា និងលមើលនូវតលបង
តដលជាស្តូវដល់កុ្សលធម៌ និង្ទ្ទង់ និង្បោប់
ាក់្តតង និងសអិតស្លអ ង (រាងក្លយ) លោយផ្ដក ក្្មង និង
ល្គឿង្ក្អូ្ប និងល្គឿងោបលនសងៗ។ 
          ៨ ឧចាច សយនមហាសយន្ទ លវរមណី លចតន្ទ ជា
លហតុលវៀរចាក្ទីលសន្ទសនៈដ៏ខ្ពស់ហ៌ស្បម្នណ និង
លសន្ទសនៈដ៏្បលសើរ។ 
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      ឧរបាសថសលី មាន៣យ៉ា ងគ្៖ឺ 
           ១ បក្តិឧលបាសង ឧលបាសងាមធមមា។ ក្លល
ននបក្តិឧលបាសងលនេះ ម្នន៨នងៃក្ាុងម៌យតខ្គឺ ជុ្ណា បក្ា 
(បក្សលខ្ាើត) ៤នងៃ ក្លលបក្ា (បក្សរលន្ទច) ម្នន៤នងៃ បក្ស
លខ្ាើត ៤នងៃគឺ ៥លក្ើត ៨លក្ើត ១៤លក្ើត ១៥លក្ើត។ បក្ស
រលន្ទច ៤នងៃគឺ ៥លរាច ៨លរាច ១៤លរាច ១៥លរាច។ នងៃនន  
បក្តិឧលបាសងលនេះ ក្ាុងសម័យពុទធក្លល ម្ននតត៦នងៃ។ 
នងៃ៥លក្ើត និង៥លរាច ជាក្លលននក្លរស្លត ប់ធម៌លទសន្ទក្ាុង
លពលលន្ទេះល្ក្លយមក្្ពេះសង្ហគ ហក្លតថរទំាងឡាយ លោក្
លលើក្ល ើងរាប់បចចូ លជានងៃឧលបាសង លទើបបក្តិឧលបាសង
ម្នន ៨នងៃក្ាុងម៌យតខ្។ 
          ២ បដិជាគរលុបាសង ឧលបាសងរបស់បុគគលអ្ាក្ោញ ក់្
រលឹក្ ជ្នទំាងឡាយក្លលរក្ានូវឧលបាសងលនេះ រតមងរក្ា
លោយអ្ំាណាចននកិ្រយិល្ក្លក្ល ើងទទ៌ល និងជូ្នាមនន
នងៃឧលបាសងនីម៌យៗ (ឧលបាសង ៤នងៃ) ក្ាុងក្នលេះតខ្។ក្លល
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ននបដិជាគរលុបាសង ម្ននចំាន៌ន ១១នងៃក្ាុងម៌យតខ្។ ជុ្ណា
បក្ា (បក្សលខ្ាើត) ម្នន ៥នងៃគឺ ៤លក្ើត ៦លក្ើត ៧លក្ើត ៩លក្ើត 
១៣លក្ើត។ ក្លលបក្ា (បក្សរលន្ទច) លបើតខ្លពញ ម្នន ៦នងៃ គឺ
បាដិបទ (១លរាច) ៤លរាច ៦លរាច ៧លរាច ៩លរាច ១៣លរាច លបើ
តខ្មិនលពញ ម្នន៦នងៃគឺ បាដិបទ (១លរាច) ៤លរាច ៦លរាច ៧
លរាច ៩លរាច ១២លរាច។ រម៌ឧលបាសងទំាងជុ្ណា បក្ា និង
ក្លលបក្ា គឺម៌យតខ្ម្នននងៃឧលបាសង ១៩នងៃ។ 
          ៣ បាដិហារយុិលបាសង ឧលបាសងតដលបុគគល
គបបីរក្ា។ តខ្្បក្បលោយរដូវលភលៀង ៤តខ្ គឺ អាស្លធ ១ 
ស្ស្លពណ៌ ១ ភ្ទបទ ១ អ្សសុជ្ ១ ក្តតិក្ ១ ជាក្លលនន
បាដិហារយិបក្ា។ ក្ាុងរាជ្សុតតវណណន្ទ ម្ននលសចក្តីថា 
និពទធុលបាសង គឺឧលបាសងតដលលគរក្ាជាប់ជានិចច មិន
ោច់អ្ស់ក្លល ៣តខ្ ក្ាុងខ្ចងក្ាុងវសាក្តី ឧលបាសង
តដលបុគគលរក្ាជាប់ជានិចច មិនោច់អ្ស់ក្លល ១ តខ្ 
្តង់ចលន្ទល េះបវារណាទំាងពីរក្តី ឧលបាសងតដលលគរក្ា
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ជាប់ជានិចច មិនោច់្តឹមក្នលេះតខ្ ចាប់ពីនងៃបវារណាទី១ 
លៅក្តី លៅថា បាដិហារយិបក្ា។ ក្ាុងតដតិក្ល បានបញ្ជា ក់្
ថា និពទធុលបាសង លឈ្នម េះថា បាដិហារយិបក្ាលន្ទេះ ល្រេះ
ជាឧលបាសង គឺបុគគលគបបីរក្ា គឺថា្ប្ពឹតតជាប់លរៀង
រាល់ឆ្ា ំា។ បាដិហារយិបក្ា ម្ននន័យថា បក្សននបាដិហារ ិ
យុលបាសង បានដល់បក្សទំាងពីរយ៉ាងគឺ ឧបនីហរណ
ក្បក្ា ១ បាដិជ្គគនក្បក្ា ១។ ឧបនីហរណក្បក្ា បាន
ដល់បក្សននក្លររក្ាបក្តិឧលបាសង ជុ្ណា ក្បក្ស ម្នន៤
នងៃ ក្លលបក្ស ម្នន ៤នងៃ។ បដិជ្គគនក្បក្ា បានដល់បក្ស
ននក្លររក្ានូវបាដិជាគរលុបាសង ជុ្ណា ក្បក្ស ម្នន ៥នងៃ 
ក្លលបក្ស ម្នន ៦នងៃ។ អាចារយដនទលរលថា តខ្៣ គឺ 
អាស្លធ ១ ក្តតិក្ ១ នលគុណ ១ ជាបាដិហារយិបក្ា។ 
          អាចារយដនទលទៀតលរលថា នងៃ ៤ៗ លរលគឺ ១៣
លក្ើត ១លរាច ៧លរាច ៩លរាច លរៀងរាល់បក្ស លោយអ្ំាណាច
នននងៃខ្ចងលដើម និងខ្ចងចុងនននងៃបក្ាុលបាសង ជាបាដិហា
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រយិបក្ា។រក្យណាគ្នប់ចិតត បុគគលអ្ាក្ម្ននលសចក្តី្បាថាា
នូវបុណយគបបកី្លន់យក្រក្យលន្ទេះ ាមលសចក្តីគ្នប់ចិតត
ចុេះ។ លសចក្តីសល្មចក្ាុងគមពីរ មងគលតថទីបនី បានបញ្ជា ក់្
អ្ំាពីឧលបាសង តដលម្ននក្ាុងសម័យពុទធក្លលថា ក្លលនន
បក្តិឧលបាសង ក្ាុងម៌យតខ្ម្នន ៨ នងៃ ។ ក្លលននបដិជា
គរលុបាសង ក្ាុងម៌យតខ្ម្នន ១១នងៃ។ តខ្្បក្បលោយរដូវ
លភលៀងទំាងអ្ស់ ជាក្លលននបាដិហារយុិលបាសង។ 
         នងៃតដល្តូវរក្ាឧលបាសងសីល តដល្ពេះសម្នម សមពុទធ
្ទង់បានក្ំាណត់លហើយលន្ទេះ ពិតជាម្នន្បលយជ្ន៍ លហតុ
ដូលចាេះ ពុទធបរស័ិទតដលជា អ្ាក្ស្សឡាញ់្ពេះពុទធស្លសន្ទ 
លដើមបកុី្ំាឲ្យធម៌វន័ិយនន្ពេះពុទធបរម្គជូាម្នច ស់ស្លបសូនយ គ៌រតត
លគ្នរព្បតិបតតិាមក្លលក្ំាណត់នននងៃឧលបាសង តដល្ពេះ
អ្ងគ្ ទង់្ាស់សំាតដងលហើយ។ 
          បុគគលក្លលរក្ានូវបដិជាគរលុបាសង ១តខ្ម្នន 
១១នងៃ។ ឯបុគគលរក្ានូវបាដិហារយុិលបាសង ្តូវរក្ា
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ឧលបាសងសីល្គប់នងៃននឧលបាសងទំាងអ្ស់ ាមបាដិ
ហារបក្ស មិនបានលេះបង់នូវនងៃឧលបាសង សូមបីតតម៌យនងៃ
ល ើយ លហើយ្តូវ្បក្បលោយតខ្ជារដូវលភលៀង ៤តខ្នង។ 

អងគននសោិខ បទ្ 
            បាណាតិបាត មានអងគ៥ 

១ បាលណា សតេម្ននជី្វតិ។ 
២ បាណសចាលិា លសចក្តីដឹងថា សតេម្ននជី្វតិ។ 
៣ វធក្ចិតតំា គិតនឹងសម្នល ប់។ 
៤ ឧបក្កលម្ន ពាយមនឹងសម្នល ប់។ 
៥ លតនមរណំា  សតេស្លល ប់លោយពាយមលន្ទេះ។ 
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អទ្ិតន ទន មានអងគ ៥ 
១ បរបរគិគហិតំា ្ទពយតដលម្នច ស់លគហ៌ងតហងរក្ា។ 
២ បរបរគិគហិតសចាាិ លសចក្តីដឹងថា ្ទពយម្ននម្នច ស់លគ
ហ៌ងតហងរក្ា។ 
៣ លងយយចិតតំា គិតនឹងល៌ច។ 
៤ ឧបក្កលម្ន ពាយមនឹងល៌ច។ 
៥ លតនហរណំា  ល៌ចបានមក្លោយពាយមលន្ទេះ។ 

ោរមសមុិច្ឆា ច្ឆរ មានអងគ ៤ 
១ អ្គមនីយោា នំា ស្តសតីតដលមិនគ៌រនឹងគប់រក្ គឺស្តសតីតដល
ម្ននលគហ៌ងតហងរក្ា។ 
២ តសមលឹសវនចិតតំា ពាយមនឹងលសពនូវលមងុនធមម។ 
៣ ឧបក្កលម្ន ពាយមនឹងលសពនូវលមងុនធមម។ 
៤ មលគគនមគគបបដិបាទនំា ោុំាងមគគនឹងមគគឲ្យដល់គ្នា ។ 

 
 



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  136 

 

ន្រសាដីដលមិនគ្ួរនឹងគ្ប់រក្ 
បានដលន់្រសា ី២០ រួក្ គ្ឺ៖ 

១ ម្នតុរក្ាិា ស្តសតីតដលម្នាតងរក្ា។ 
២ បិតុរក្ាិា ស្តសតីតដលបិាតងរក្ា។ 
៣ ម្នាបិតុរក្ាិា ស្តសតីតដលម្ននម្នាបិាតងរក្ា។ 
៤ ោតុរក្ាិា ស្តសតីតដលម្ននបង្បុស ឬបអូន្បុសតងរក្ា។ 
៥ ភគិនិរក្ាិា ស្តសតីតដលម្ននបងស្សី ឬបអូនស្សីតងរក្ា។ 
៦ ោតិរក្ាិា ស្តសតីតដលម្ននោតិតងរក្ា។ 
៧ លគ្នតតរក្ាិា ស្តសតីតដលម្ននលគ្នតតតងរក្ា (អ្ាក្ម្នន
្តកូ្លដូចគ្នា តងរក្ា)។ 
៨ ធមមរក្ាិា ស្តសតីតដលម្ននធម៌តងរក្ា។ 
         ស្តសតីទំាង ៨ ព៌ក្លនេះ លបើបុរសណាម៌យលសពលហើយ 
្តូវលទសក្លលមសុមិចាា ចារតតខ្ចងបុរស ឯស្សី មិន្តូវ
លទសអ្េីល ើយ ល្រេះស្សីលន្ទេះ ម្នាបិាជាលដើម ្គ្នន់
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តត ុំា្គងរក្ាលក្រ ្ តម្នរយទខ្ចងល្តៗប៉ាុលណាណ េះ មិនតមន
ជាម្នច ស់សមផ័សសរបស់ស្សីលន្ទេះលទគឺគ្នម នស្លេ មី្គប់្គង។ 
៩ ស្លរក្លា  ស្តសតីតដលម្ននបតីតងរក្ា។ 
១០ សបរទិណាឌ  ស្តសតីតដលម្ននលសតចោក់្អាជាញ ថា យក្
លធេើជាលទពី។ 
១១ ធនក្កីា ស្តសតីតដលលគទិញលោយ្ទពយ។ 
១២ ឆនទវាសិនី ស្តសតីតដលលៅលោយសម័្គចិតតគ្នា នឹងគ្នា ។ 
១៣ លោគវាសិនី ស្តសតីតដលលៅលោយសមបតតិ។ 
១៤ បជ្វាសិនី ស្តសតីតដលលៅនឹងគ្នា លោយសំាពត់លសលៀក្ដណត ប់។ 
១៥ ឱទបតតភិនី ស្តសតីតដលលគលផ្ដអ បនដជាម៌យបុរស លហើយ
្ជ្លក់្លៅក្ាុងរងទឹក្ ឬនតិលទឹក្។ 
១៦ ឱភតចុមកោ ស្តសតីតដលលគោក់្្ទនូលពីក្ាល គឺស្តសតី
អ្ាក្រក្ឧសជាលដើម។ 



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  138 

 

១៧ទសី ច ភរយិ ច ស្តសតីតដលជាទសីលគនង ជាភរយិ
លគនង គឺស្សីតដលជាទសីរបស់បុរសណាម៌យ លហើយ
បុរសលន្ទេះយក្លធេើជាភរយិ។ 
១៨ ក្មមក្លរភីរយិ ស្តសតីតដលជាកូ្នឈា៌លរបស់បុរសណា
ម៌យ លហើយបុរសលន្ទេះយក្លធេើជាភរយិ។ 
១៩ ធជាហោ ស្តសតីតដលលគចាប់ពីក្ាុងទ័ព។ 
២០ មហុតតិក្ល ស្តសតីតដលលៅជាម៌យគ្នា ជាបតី្បពនធតតម៌យ
លវោ។ ស្តសតីទំាង១២លនេះ លបើបុរសណាម៌យលៅលសពលហើយ
្តូវលទសក្លលមសុមិចាា ចារទំាងបុរសទំាងស្តសតី ល្រេះស្សី
លន្ទេះ ម្ននស្លេ មី្គប់្គងតងរក្ា លឈ្នម េះថា ល៌ចសមផសស
របស់ស្លេ មីលៅឲ្យបុរសដនទ។ 
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អព្រហមចរយិ មានអងគ ៤ 
១ លភទនវតថុ វតថុជាទីទំាោយននសីល គឺទេ រមគគ ៣០ 
ចំាលរេះទេ រណាម៌យ។ 
២ លសវនចិតតំា គិតនឹងលសព។ 
៣ តលជាា វាយលម្ន ពាយមនឹងលសពនូវលមងុនធមមលន្ទេះ។ 
៤ មលគគន មគគបបដិបាទនំា ោុំាងមគគនិងមគគឲ្យដល់គ្នា ។ 
          ទេ រមគគ ម្នន ៣០ គឺ មនុសស ១០ អ្មនុសស ១០ 
សតេតិរចាា ន ១០។ ទេ រមគគរបស់មនុសស ១០ គឺ បុរសម្នន
ទេ រ ២ (ទេ រម្នត់ ១ ទេ រោមក្ ១)។ ស្តសតមី្ននទេ រ ៣ (ទេ រ
ម្នត់ ១ ទេ រមូ្ត ១ ទេ រោមក្ ១)។ លខ្ទើយម្ននទេ រ ២ 
(ទេ រម្នត់ ១ ទេ រោមក្ ១)។ឧភលាពយចា នក្ម្ននទេ រ ៣ 
(ទេ រម្នត់ ១ ទេ រមូ្ត ១ ទេ រោមក្ ១)។ ទេ រមគគរបស់
អ្មនុសស ១០ និងសតេតិរចាា ន ១០ ក៏្រាប់ាមរលបៀបដូច
ទេ រមគគរបស់មនុសស។ 
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                          មុស្កវាទ្ មានអងគ ៤ 
១ អ្តងំាវតថុ វតថុមិនពិត។ 
២ វសិំាវាទនចិតតំា គិតនឹងលរលឲ្យខុ្ស។ 
៣ តលជាា វាយលម្ន ពាយមនឹងលរលឲ្យខុ្សលន្ទេះ។ 
៤ បរសសតទតថវជិាននំា ោុំាងអ្ាក្ដនទឲ្យដឹងចាស់នូវលសចក្តីលន្ទេះ។ 

» សោុរមរយ មានអងគ ៤ 
១ មជ្ានីយវតថុ វតថុជាទីាំាងននលសចក្តីស្សវងឹ គឺសុរា និងលមរយ័។ 
២ បាតុក្មយាចិតតំា ចិតត្បាថាា លដើមបីនឹងនឹក្។ 
៣ តលជាា  វាយលម្ន ពាយមនឹងនឹក្នូវទឹក្ស្សវងឹលន្ទេះ។ 
៤ តសសបានំា បាននឹក្នូវទឹក្ស្សវងឹលន្ទេះ ឲ្យក្នលងបំាពង់ក្
ចូលលៅ។ 
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» វិោលរភាជន មានអងគ ៣ 
១ វកិ្លលោ ក្លលខុ្ស គឺ្ពេះអាទិតយល្ជ្លៅលហើយដរាប
ទល់នឹងអ្រណុរេះ។ 
២ យវក្លលិក្ំា របស់តដលគ៌របរលិោគបានក្ាុងក្លល គឺ
ាំាងពីអ្រណុរេះល ើង ដរាបដល់នងៃ្ តង់។ 
៣ អ្លជ្ាហរណំា  បានលលបចូលលៅក្ាុងបំាពង់ក្។ 

នចចគ្ីត ព្រមទុំងមាលា រមួគាន  
បានជាសោិខ បទ្មានអងគ ៦ 

១ នចចគិាទិ ក្លរតលបង ម្ននរាំា និងល្ចៀងជាលដើម។ 
២ ក្តតុក្មយាចិតតំា ចិតត្បាថាា លដើមបីនឹងលធេើ។ 
៣ សុតទសសនាថ យគមនំា លៅលដើមបីនឹងស្លត ប់ ឬលមើល
លហើយបានស្លត ប់ ឬលមើល។ 
៤ ម្នោទិ វតថុស្ម្នប់្បោប់ក្លយ ម្ននផ្ដក ក្្មងជាលដើម។ 
៥ ធារណឆនទា លសចក្តី្បាថាា នឹង្បោប់ាក់្តតង។ 
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៦ តសសធារណំា  បាន្បោប់ាក់្តតងនូវវតថុស្ម្នប់្បោប់
ក្លយ ម្ននផ្ដក ក្្មងជាលដើមលន្ទេះ។ 

» ឧច្ឆច សយន មានអងគ ៣ 
១ ឧចាច សយនមហាសយនំា ទីលដក្ ទីអ្ងគុយដ៏ខ្ពស់ ដ៏
្បលសើរហ៌ស្បម្នណ (*)។ 
២ បរលិោគចិតតំា គិតនឹងលដក្ ឬអ្ងគុយ។ 
៣ បរលិោគក្រណំា  បានលដក្ ឬអ្ងគុយ។ 
         ទីលដក្អ្ងគុយ ម្ននត្គ ឬាំាងជាលដើមតដលខ្ពស់
លលើសជាង ៨ធាា ប់្ពេះសុគតល ើងលៅ លៅថាទីលដក្ ទី
អ្ងគុយដ៏ខ្ពស់ហ៌ស្បម្នណ។ ខ្ចា ត ៨ធាា ប់្ពេះសុគត
លន្ទេះគឺ រាប់ចាប់ពីលមត្គ ឬាំាងឰដ៏ខ្ចងល្ក្លមចុេះមក្លសមើ
នឹង ១ហតថក្លត ប់នដ និង ១ចំាអាមននបុរសធមមា។ 

» ជាតរបូ មានអងគ ៣ 
១ ជាតរបូរជ្តំា ម្នស ឬ្បាក់្ជាអ្ក្បបិយភណឌ ។ 
២ អ្តតុទទិសា ចំាលរេះជារបស់ខ្ល៌ន។ 
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៣ បដិគណាា ទិ បានទទ៌លក្លន់យក្លោយខ្ល៌នឯង ឬល្បើ
លគឲ្យទទ៌លក្លន់យក្ទុក្ោក់្ឲ្យ លហើយល្តក្អ្រចំាលរេះ
ម្នស ឬ្បាក់្លន្ទេះលោយឧបាយឯណានីម៌យ។ ក្លលលបើ
ឧបាសក្ ឧបាសិក្ល្ប្ពឹតតឲ្យក្នលងសិក្លា បទណាៗ លុេះ
តត្ពមលោយអ្ងគក្ាុងសិក្លា បទលន្ទេះៗ លទើបលឈ្នម េះថា
ក្នលងលបើមិនទន់្ពមលោយអ្ងគលន្ទេះលទ ក៏្មិនបានលឈ្នម េះ
ថា ក្នលងនូវសិក្លា បទលន្ទេះៗល ើយ។ 

» រព្គ្ឿងរៅហមងននសលី 
          ក្លរលក្ើតល ើងធម៌ គឺ ខ្ណឌ  ោច់ ឆិទទ ធលុេះ សពល 
ពរល ក្ម្នម ស ព្ពុេះ ននសីល ល្រេះលហតុតតោភ 
យស ោតិ រាងក្លយ ជី្វតិនង លោយលមងុនសំាលយគ ៧
នង លៅថា ល្គឿងលៅហមងរបស់សីល។ 
          សីលោច់ គឺោច់្តង់សិក្លា បទខ្ចងលដើម ឬ្តង់ទី
បំានុតក្ាុងអាបតតិទំាង ៧ក្ង ដូចជាសំាពត់ស្លដក្ តដល
ោច់្តង់ជាយ។ ត៌យ៉ាង ដូចជាសីល ៥ គឺោច់្តង់
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សិក្លា បទ ទី១ (បាណាតិបាត) និងសិក្លា បទ ទី៥ (សុរាលម
រយមជ្ាបបម្នទោា ន)។ 
          សីលធលុេះ គឺតបក្ធាល យ្តង់សិក្លា បទក្ណាត ល ដូច
ជាសំាពត់ស្លដក្ តដលធលុេះចំាក្ណាត ល។ ត៌យ៉ាង ដូចជា
សីល ៥ គឺតបក្ធាល យ្តង់សិក្លា បទ ទី៣ (ក្លលមសុមិចាា
ចារ)។ សីលពរល គឺតបក្ធាល យ្តង់សិក្លា បទពីរបី ាម
លំាោប់ ដូចលមលគ្នពរល។ ត៌យ៉ាងដូចជា សីល៥ តបក្
ធាល យ្តង់សិក្លា បទ ទី២ (អ្ទិន្ទា ទន) ឬសិក្លា បទ ទី៣ 
(ក្លលមសុមិចាា ចារ) ាមលំាោប់។ សីលព្ពុេះ គឺោច់្តង់
សិក្លា បទជាចលន្ទល េះៗ ដូចលមលគ្នព្ពុេះ។ ត៌យ៉ាងសីល ៥ 
គឺតបក្ធាល យ្តង់សិក្លា បទ ទី២ (អ្ទិន្ទា ទន) និងសិក្លា
បទ ទី៤ (មុស្លវាទ) ជាលដើម។ 
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» វិធីសមាទនសលី 
           ក្ាុងកិ្ចចសម្នទនសីលលនេះ ឧបាសក្ ឧបាសិក្ល 
តដលម្ននសទធ ្ជ្េះថាល  ក្ាុង្ពេះពុទធស្លសន្ទ គបបីសម្ន
ទនសីលនឹងអាចារយ ឬភិក្ាុស្លមលណរជាបុគគល ឬក៏្
សងឃតដលគង់លៅក្ាុងទីលន្ទេះ ។ 

» សមាទន និចចសលី ឬបញ្ចសលី 
          ឧក្លស (អ្ហំា/មយំា) ភលនត វសុិំា វសុិំា រក្ានាថ យ តិសរ
លណន សហ បចច សីោនិ យចា (មិ/ម) ។ 
ទុតិយមប ិ(អ្ហំា/មយំា) ភលនត វសុិំា វសុិំា រក្ានាថ យ តិសរលណ
ន សហ បចច សីោនិ យចា (មិ/ម) ។ 
តតិយមប ិ(អ្ហំា/មយំា) ភលនត វសុិំា វសុិំា រក្ានាថ យ តិសរលណ
ន សហ បចច សីោនិ យចា (មិ/ម) ។ 
         ខ្ញុំាសូមលគ្នរពបពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏ចល្មើន ខ្ញុំា្ពេះក្រុ
ណា/ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាទំាងឡាយ សូមនូវសីលទំាងឡាយ 
៥ ម៌យអ្លនលើលោយ្ពេះន្តសរណគមន៍ លដើមបី្បលយជ្ន៍ 
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និងរក្ាលនសងៗគ្នា  បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏ចល្មីីន ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា/ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាទំាងឡាយសូមនូវសីលទំាងឡាយ ៥ 
ម៌យអ្លនលើលោយ្ពេះន្តសរណគមន៍ លដើមបី្ បលយជ្ន៍ និងរក្ា
លនសងៗគ្នា ។ ជាគ្មប់ពីរដងនង /ជាគ្មប់បីដងនង ។ 

» ោរទ្ទ្ួលសលី 
(្តូវថាាមលោក្ឲ្យចាស់ៗ កុ្ំាឲ្យខ្សបឹជាោច់ខ្ចត) 
ន លម្ន តសស ភគវលា អ្រហលា សម្នម សមពុទធសស។ 

(បីដង) 
          រកិី្រយិនមស្លក រថាេ យបងគំាននខ្ញុំា្ពេះក្រណុា ចូរម្នន
ដល់្ពេះដ៏ម្នន្ពេះោគអ្ងគលន្ទេះ ្ពេះអ្ងគជា្ពេះអ្រហនតដ៏
្បលសើរ ្ទង់្ាស់ដឹងនូវលញយយធម៌ទំាងព៌ង លោយ្បនព
ចំាលរេះ្ពេះអ្ងគឥតម្នន្គូអាចារយណា្បលៅ្ពេះអ្ងគល ើយ ។ 
១ ពុទធំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមដល់នូវ្ពេះពុទធ
ជាទីពឹងទីរលឹក្។ 
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២ ធមមំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមដល់នូវ្ពេះធម៌
ជាទីពឹងទីរលឹក្។ 
៣ សងឃំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមដល់នូវ្ពេះ
សងឃជាទីពឹងទីរលឹក្។ 
១ ទុតិយមប ិ ពុទធំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់
នូវ្ពេះពុទធ ជាទីពឹងទីរលឹក្ជាគ្មប់ពីរដងនង។ 
២ ទុតិយមប ិធមមំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់
នូវ្ពេះធម៌ ជាទីពឹងទីរលឹក្ជាគ្មប់ពីរដងនង។ 
៣ ទុតិយមប ិសងឃំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់
នូវ្ពេះសងឃ ជាទីពឹងទីរលឹក្ជាគ្មប់ពីរដងនង។ 
១ តតិយមប ិ ពុទធំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់
នូវ្ពេះពុទធ ជាទីពឹងទីរលឹក្ជាគ្មប់បីដងនង។ 
២ តតិយមប ិធមមំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់
នូវ្ពេះធម៌ ជាទីពឹងទីរលឹក្ជាគ្មប់បីដងនង។ 



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  148 

 

៣ តតិយមប ិសងឃំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់
នូវ្ពេះសងឃ ជាទីពឹងទីរលឹក្ជាគ្មប់បីដងនង។ 
តិសរណគគហនំា បរបុិណណំា  កិ្រយិក្លន់យក្នូវ្ពេះន្ត
សរណគមន៍បរបូិរតតប៉ាុលណាណ េះ ។ 
អាម ភលនត ក្រណុាលោក្ម្នច ស់ ។ 

» ទ្ទ្ួលសោិខ បទ្ 
១ បាណាតិបាា លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរចាក្
កិ្រយិលធេើសតេម្ននជី្វតិឲ្យធាល ក់្ចុេះគនលង គឺសម្នល ប់សតេ ។ 
២ អ្ទិន្ទា ទន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិ ក្លន់យក្នូវវតថុតដល លគមិនបានឲ្យលោយ
ក្លយ ឬលោយវាចា ។ 
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៣ ក្លលមសុមិចាា ចារា លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា
្ពេះក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជា
លហតុលវៀរចាក្កិ្រយិ្ប្ពឹតតខុ្សក្ាុងក្លមទំាងឡាយ ។ 
៤ មុស្លវាទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិលរលនូវរក្យកុ្ហក្ ។ 
៥ សុរាលមរយមជ្ាបបម្នទោា ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ
ជាលហតុលវៀរចាក្លហតុជាទីាំាងននលសចក្តី្បម្នទ គឺនឹក្
នូវទឹក្ស្សវងឹ គឺសុរា និងលមរយ័ ។ 
          ឥម្ននិ បចច សិក្លា បទនិ ស្លធុក្ំា ក្ាេ  អ្បបម្នលទន 
និចចក្លលំា សម្នម រក្ាិតពេំា អ្ាក្/អ្ាក្ទំាងឡាយ គបបីលធេើសិក្លា
បទទំាងឡាយ ៥លនេះ ឲ្យ្បនព ្តូវរក្ាឲ្យលអ អ្ស់ក្លលជា
និចចលោយលសចក្តីមិន្បម្នទ គឺថាកុ្ំាលធេស្បតហសល ើយ។ 
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» អានិសងសសលី 
សីលលន សុគតឹ យនតិ សីលលន លោគសមបទ សីលលន និពេុ
តឹ យនតិ តស្លម  សីលំា វលិស្លធលយ ។ សតេទំាងឡាយ បាន
លៅក្លន់ឋានស៌គ៌ក៏្ល្រេះសីល សតេទំាងឡាយ បានបរ ិ
បូណ៌លោយលោគក៏្ល្រេះសីល សតេទំាងឡាយ បានលៅ
ក្លន់ទីរលត់ទុក្ា គឺ្ពេះនិរេ នក៏្ល្រេះសីល ល្រេះលហតុ
លន្ទេះបុគគលជាសបបុរស គបបីជ្្មេះនូវសីលឲ្យបានបរ ិ
សុទធ កុ្ំាឲ្យលៅហមងល ើយ ។ ស្លធុ ស្លធុ ស្លធុ ។ 

» សមាទនឧរបាសថសលី 
           ក្លលលបើឧបាសក្ ឧបាសិក្ល នឹងសម្នទននូវ
ឧលបាសងសីល្បក្បលោយអ្ងគ ៨ ជាបលចចក្សម្នទនអ្ំាពី
ភិក្ាុ ឬស្លមលណរលន្ទេះ ្តូវសូមនូវឧលបាសងសីល ្ពមទំាង
្ពេះន្តសរណគមន៍ចំាលរេះភិក្ាុ ឬស្លមលណរថា: 
ឧក្លស អ្ហំា/មយំា ភលនត វសុិំា វសុិំា រក្ានាថ យ តិសរលណន 
សហ អ្ដាងគសមន្ទគតំា ឧលបាសងំា យចាមិ/ម។ 
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ទុតិយមប ិអ្ហំា/មយំា ភលនត វសុិំា វសុិំា រក្ានាថ យ តិសរលណន 
សហ អ្ដាងគសមន្ទគតំា ឧលបាសងំា យចាមិ/ម ។ តតិយមប ិ
អ្ហំា/មយំា ភលនត វសុិំា វសុិំា រក្ានាថ យ តិសរលណន សហ 
អ្ដាងគសមន្ទគតំា ឧលបាសងំា យចាមិ/ម ។ អ្នុគគហំា ក្ាេ  
សីលំា លទង លម/លន្ទ ភលនត។ 
          សូមលគ្នរព បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏ចល្មើន ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា /ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាទំាងឡាយ សូមនូវឧលបាសងសីល
្បក្បលោយអ្ងគ ៨ ម៌យអ្លនលើលោយ្ពេះន្តសរណគមន៍ 
លដើមបី្បលយជ្ន៍ និងរក្ាលនសងៗគ្នា  បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏
ចល្មើន សូម្ពេះក្រណុាលមាត លធេើនូវលសចក្ាីអ្នុល្គ្នេះឲ្យ
នូវសីលដល់ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា/ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាទំាងឡាយ ជា
គ្មប់ពីរដងនង /ជាគ្មប់បីដងនង។ 
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» ទ្ទ្ួលសោិខ បទ្ 
១ បាណាតិបាា លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុ
លវៀរចាក្កិ្រយិលធេើសតេម្ននជី្វតិឲ្យធាល ក់្ចុេះគនលង គឺ
សម្នល ប់សតេ។ 
២ អ្ទិន្ទា ទន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិ ក្លន់យក្នូវវតថុតដលលគមិនបានឲ្យលោយ
ក្លយ ឬលោយវាចា។ 
៣ អ្្ពហមចរយិ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទគឺ លចតន្ទជាលហតុលវៀរចាក្ 
កិ្រយិ្ប្ពឹតតនូវធម៌មិន្បលសីីរ គឺលសពនូវលមងុនធមម។ 
៤ មុស្លវាទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិលរលនូវរក្យកុ្ហក្ ។ 
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៥ សុរាលមរយមជ្ាបបម្នទោា ន្ទ លវរមណី សក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ
ជាលហតុលវៀរចាក្លហតុជាទីាំាងននលសចក្តី្បម្នទ គឺនឹក្
នូវទឹក្ស្សវងឹ គឺសុរា និងលមរយ័។ 
៦ វកិ្លលលោជ្ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិបរលិោគនូវលោជ្ន្ទហារក្ាុងក្លលខុ្ស។ 
៧ នចចគីតវាទិតសូក្ទសសនម្នោគនធវលិលបនធារណម
ណឌ ន វភូិសនោា ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា
្ពេះក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជា
លហតុលវៀរចាក្កិ្រយិរាំា និងល្ចៀង និង្បគំា និងលមីីលនូវ
តលបងតដលជាស្តូវដល់កុ្សលធម៌ និងកិ្រយិ្ទ្ទង់ 
និង្បោប់ាក់្តតងសអិតស្លអ ងរាងក្លយលោយផ្ដក ក្្មង 
និងល្គឿង្ក្អូ្ប និងល្គឿងោបលនសងៗ។ 
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៨ ឧចាច សយនមហាសយន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ
ជាលហតុលវៀរចាក្ទីលសន្ទសនៈដ៏ខ្ពស់ហ៌ស្បម្នណ និង
ទីលសន្ទសនៈដ៏្បលសើរ។ 

» អនក្សមាទនសពូ្តក្ុំណត់ឧរបាសថថា៖ 
ឥមំា អ្ដាងគសមន្ទគតំា ពុទធបបចាតតំា ឧលបាសងំា ឥមចច រតតឹ ឥម
ចច ទិវសំា សមមលទវ អ្ភិរក្ាិតុំា សម្នទិយមិ។ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា 
សូមសម្នទននូវឧលបាសងសីល ដ៏្បក្ប្ពមលោយអ្ងគ 
៨ តដល្ពេះសម្នម សមពុទធ ជាម្នច ស់្ទង់្ាស់បចាតតិទុក្
លហើយលនេះ លដើមបីនឹងរក្ាឲ្យបរបូិណ៌្បនពអ្ស់ក្លលក្ំាណត់
នងៃលនេះ និងយប់លនេះ (សូមកុ្សលចូរជាឧបនិសស័យ លធេើឲ្យ
ជាក់្ចាស់នូវ្ពេះនិរេ នឰដ៏អ្ន្ទគតក្លលលៅឯខ្ចងមុខ្លនេះ
លហាង)។ 
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» ព្រះសងឃរ ុំលកឹ្ថា៖ 
ឥម្ននិ អ្ដាសិក្លា បទនិ ឧលបាសងសីលវលសន ឥមចច រតតឹ 
ឥមចច ទិវសំា ស្លធុក្ំា ក្ាេ  អ្បបម្នលទន សម្នម រក្ាិតពេំា ។ អ្ាក្
ទំាងឡាយ គបបីលធេើនូវសិក្លា បទទំាង ៨លនេះ ឲ្យ្បនព ្តូវ
រក្ាឲ្យលអ លោយអ្ំាណាចននឧលបាសងសីលអ្ស់ក្លល
ក្ំាណត់្តឹម ១នងៃ ១យប់លនេះ លោយលសចក្តីមិន្បម្នទ គឺ
ថាកុ្ំាបីលធេស្បតហសល ើយ ។ អាម ភលនត ។ ្ពេះក្រណុា 
លោក្ម្នច ស់។ 

» *សមាទនសលី ១០ 
            ឧបាសក្ ឧបាសិក្លអ្ាក្រក្ាសីល ១០ ្តូវលក្លរ
សក់្ ពុក្ម្នត់ ពុក្ចង្ហក  ក្លត់្ក្ចក្នដលជ្ើងឲ្យលសមើនឹង
ស្លច់ ្តូវលសលៀក្រក់្ស និងរន្ទសំាពត់សនងក៏្បាន។ 
លនេះ គឺជាទំាលនៀមស្ម្នប់្គហសថអ្ាក្រក្ាសីល ១០ 
លដើមបីជាល្គឿងសំាគ្នល់ ឲ្យល ើញតបលក្ពី្គហសថទំាងព៌ង 
និងលដើមបីជាក្លររ ំាលឹក្ស្លម រតីអ្ាក្រក្ាសីលទំាងឡាយ កុ្ំា
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ឲ្យលធេស្បតហស មា៉ាងលទៀត លដើមបីសំាគ្នល់នូវក្លរលគ្នរព
ថាា ក់្សីលាមលំាោប់។ ឧក្លស អ្ហំា (មយំា) ភលនត តិសរ
លណន សហ ទស សីោនិ យចាមិ (យចាម)។ 
ទុតិយមប ិ អ្ហំា (មយំា) ភលនត តិសរលណន សហ ទស 
សីោនិ យចាមិ (យចាម)។ តតិយមប ិអ្ហំា (មយំា) ភលនត 
តិសរលណន សហ ទស សីោនិ យចាមិ (យចាម)។ 
អ្នុគគហំា ក្ាេ  សីលំា លទង លម (លន្ទ) ភលនត។ 
         សូមលគ្នរព, បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏ចំាលរ ើន ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា (ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាទំាងឡាយ) សូមនូវសីលទំាង
ឡាយ ១០ ម៌យអ្លនលើលោយ្ពេះន្តសរណគមន៍នង។ 
អ្ស់វារៈពីរដងនង។ អ្ស់វារៈបីដងនង។ សូម្ពេះ
ក្រណុា លមាត លធេើនូវលសចក្តីអ្នុល្គ្នេះឲ្យនូវសីលដល់ខ្ញុំា
្ពេះក្រណុា (ដល់ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាទំាងឡាយ)។ 
នលម្ន តសស ភគវលា អ្រហលា សម្នម សមពុទធសស។ (សូ្ត
បីដង) រកិី្រយិនមស្លក រថាេ យបងគំាននខ្ញុំា្ពេះក្រណុា ចូរម្ននដល់
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្ពេះដ៏ម្នន្ពេះោគអ្ងគលន្ទេះ ្ពេះអ្ងគជា្ពេះអ្រហនតដ៏្បលសើរ 
្ទង់្ាស់ដឹងនូវលញយយធម៌ទំាងព៌ង លោយ្បនពចំាលរេះ្ពេះ
អ្ងគឥត ម្នន្គអូាចារយណា្បលៅ្ពេះអ្ងគល ើយ។ 
១ ពុទធំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់នូវ្ពេះពុទធ
ជាទីពឹងទីរឭក្។ 
២ ធមមំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់នូវ្ពេះធម៌
ជាទីពឹងទីរឭក្។ 
៣ សងឃំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់នូវ្ពេះ
សងឃជាទីពឹងទីរឭក្។ 
១ ទុតិយមប ិ ពុទធំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់
នូវ្ពេះពុទធជាទីពឹងទីរឭក្ជាគ្មប់ពីរដងនង 
២ ទុតិយមប ិធមមំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់
នូវ្ពេះធម៌ជាទីពឹងទីរឭក្ជាគ្មប់ពីរដងនង 
៣ ទុតិយមប ិសងឃំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់
នូវ្ពេះសងឃជាទីពឹងទីរឭក្ជាគ្មប់ពីរដងនង ។ 
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១ តតិយមប ិ ពុទធំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់
នូវ្ពេះពុទធជាទីពឹងទីរឭក្ជាគ្មប់បីដងនង ។ 
២ តតិយមប ិធមមំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់
នូវ្ពេះធម៌ជាទីពឹងទីរឭក្ជាគ្មប់បីដងនង ។ 
៣ តតិយមប ិសងឃំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមដល់
នូវ្ពេះសងឃជាទីពឹងទីរឭក្ជាគ្មប់បីដងនង ។ 
តិសរណគគហណំា  បរបុិណណំា  ក្លរទទ៌លន្តសរណគមន៍ 
ចប់បរបូិណ៌លហើយ ។ អ្ាក្ទទ៌លសីល្តូវតបថា អាម    
ភលនត ្ពេះក្រណុាលោក្ម្នច ស់ ។ 
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» ទ្ទ្ួលសោិខ បទ្ 
១ បាណាតិបាា លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុ
លវៀរចាក្កិ្រយិលធេើសតេម្ននជី្វតិឲ្យធាល ក់្ចុេះគនលង គឺ
សម្នល ប់សតេ ។ 
២ អ្ទិន្ទា ទន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិ ក្លន់យក្នូវវតថុតដលលគមិនបានឲ្យលោយ
ក្លយ ឬលោយវាចា ។ 
៣ អ្្ពហមចរយិ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា 
សូមសម្នទននូវសិក្លា បទគឺ លចតន្ទជាលហតុលវៀរចាក្ កិ្រយិ
្ប្ពឹតតនូវធម៌មិន្បលសើរគឺលសពនូវលមងុនធមម ។ 
៤ មុស្លវាទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិលរលនូវរក្យកុ្ហក្ ។ 
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៥ សុរាលមរយមជ្ាបបម្នទោា ន្ទ លវរមណី សក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ
ជាលហតុលវៀរចាក្លហតុជាទីាំាងននលសចក្តី្បម្នទ គឺនឹក្
នូវទឹក្ស្សវងឹ គឺសុរា និងលមរយ័ ។ 
៦ វកិ្លលលោជ្ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិបរលិោគនូវលោជ្ន្ទហារក្ាុងក្លលខុ្ស។ 
៧ នចចគីតវាទិតវសូិក្ទសសន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ 
ជាលហតុលវៀរចាក្កិ្រយិរាំា និងល្ចៀង និង្បគំា និងលមើល
នូវតលបងតដលជាស្តូវដល់កុ្សលធម៌។ 
៨ ម្នោគនធវលិលបន ធារណមណឌ ន វភូិសនោា ន្ទ 
លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូម
សម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ ជាលហតុលវៀរចាក្កិ្រយិ
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្ទ្ទង់ និង្បោប់ាក់្តតង និងសអិតស្លអ ង (រាងក្លយ) 
លោយផ្ដក ក្្មង និងល្គឿង្ក្អូ្ប និងល្គឿងោបលនសងៗ។ 
៩ ឧចាច សយនមហាសយន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ 
ជាលហតុលវៀរចាក្ទីលសន្ទសនៈដ៏ខ្ពស់ហ៌ស្បម្នណ និង
លសន្ទសនៈដ៏្បលសើរ។ 
១០ ជាតរបូរជ្តបបដិគគហន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ 
ជាលហតុលវៀរចាក្កិ្រយិទទ៌លក្លន់យក្នូវម្នស និង្បាក់្ 
លោយខ្ល៌នឯង ឬល្បើអ្ាក្ដនទឲ្យទទ៌លក្លន់យក្លហើយ
ល្តក្អ្រចំាលរេះម្នស និង្បាក់្លន្ទេះ។ 
សីលលន សុគតឹ យនតិ សីលលន លោគសមបទ សីលលន និពេុ
តឹ យនតិ តស្លម  សីលំា វលិស្លធលយ។ សតេទំាងឡាយ លៅ
ក្លន់ស្លថ នស៌គ៌បាន ក៏្ល្រេះសីល សតេទំាងឡាយបានប
របូិណ៌លោយលោគៈ ក៏្ល្រេះសីល សតេទំាងឡាយ បាន
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លៅក្លន់ទីរ ំាលត់ទុក្ា គឺ្ពេះនិរេ ន ក៏្ល្រេះសីល ល្រេះ
លហតុលន្ទេះ បុគគលជាសបបុរស គបបីជ្្មេះនូវសីលឲ្យ
បរសុិទធ កុ្ំាឲ្យលៅហមង ។ អ្ាក្សម្នទន្តូវទទ៌លថា 
ស្លធុ ្បនពលហើយ ។ 
កិ្កី្វ អ្ណឌំា  ចមរវី វាលធឹ បិយំាវ បុតតំា នយនំាវ ឯក្ក្ំា តលងវ 
សីលំា អ្នុរក្ាម្ននក្ល សុលបសោ លហាង សទ សគ្នរវា ។ 
សតេ្តលដវុចិ រក្ានូវសុ៊តវា យ៉ាងណាមិញ សតេចាមរ ី
រក្ានូវក្នទុយវា យ៉ាងណាមិញ ម្នារក្ានូវបុ្ាតត
ម៌យយ៉ាងណាមិញ ជ្នម្ននតភាក្តតម្នា ង រក្ានូវតភាក្ 
យ៉ាងណាមិញ អ្ាក្ទំាងឡាយ ក្ំាពុងរក្ាសីល ជាអ្ាក្
ម្ននសីលជាទីស្សឡាញ់ន្ក្តលង ចូរជាអ្ាក្្បក្បលោយ
លសចក្ាីលគ្នរពសីល ឲ្យបានសពេក្លល ក៏្យ៉ាងលន្ទេះតដរ។ 

្ពេះពុទធស្លសន្ទ (វតតធមមិក្លរាម) 
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សលី ១០ 
១ បាណាតិបាា លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទគឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរចាក្
កិ្រយិលធេើនូវសតេម្ននជី្វតិឲ្យធាល ក់្ចុេះក្នលង គឺសម្នល ប់សតេ ។ 
២ អ្ទិន្ទា ទន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិក្លន់យក្នូវវតថុតដលលគមិនបានឲ្យ លោយ
ក្លយឬលោយវាចា ។ 

៣ អ្្ពហមចរយិ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បគឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរចាក្
កិ្រយិ្ប្ពឹតតនូវធម៌ មិន្បលសើរ គឺលសពនូវលមងុធមម ។ 
៤ មុស្លវាទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទគឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិលរលនូវរក្យកុ្ហក្ ។ 
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៥ សុរាលមរយមជ្ាបបម្នទោា ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ
ជាលហតុលវៀរចាក្លហតុជាទីាំាងននលសចក្តី្បម្នទ គឺនឹក្
នូវទឹក្ស្សវងឹ គឺសុរានិងលមរយ័ ។ 
៦ វកិ្លលលោជ្ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិបរលិោគនូវលោជ្ន្ទហារក្ាុងក្លលខុ្ស ។ 
៧ នចចគីតវាទិតវសូិក្ទសសន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ
ជាលហតុលវៀរចាក្កិ្រយិរាំា ល្ចៀង ្បគំា និងក្លរលមើល
តលបងលនសងៗ តដល ជាស្តូវដល់កុ្សលធម៌ ។  
៨ម្នោគនធវលិលបនធារណបណឌ នវភូិសនោា ន្ទ លវរមណី 
សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមសម្នទន នូវ
សិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរចាក្ក្លរ្ទ្ទង់ ក្លរ
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្បោប់និងក្លរាក់្តតងសអិតស្លអ ងរាងក្លយ លោយផ្ដក
ក្្មង ល្គឿង្ក្អូ្ប និងល្គឿងោបលនសងៗ ។ 
៩ ឧចាច សយនមហាសយន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ
ជាលហតុលវៀរចាក្ លសន្ទសនៈដ៏ខ្ពស់ហ៌ស្បម្នណ និង
លសន្ទសនៈដ៏្បលសើរ ។ 
១០ ជាតរបូរជ្តបបដិគគហាណ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ
ជាលហតុលវៀរចាក្ក្លរក្លន់យក្នូវម្នស និង្បាក់្លោយ
ខ្ល៌នឯង ឬល្បើអ្ាក្ដនទឲ្យទទ៌លក្លន់យក្ លហើយ្តក្អ្រ
ចំាលរេះម្នសនិង្បាក់្លន្ទេះ ។ ឥម្ននិ ទស សិក្លា បទនិ 
អ្បបម្នលទន សម្នម រក្ាិតពេំា អ្ាក្(អ្ាក្ទំាងឡាយ) ្តូវរក្ា
លោយ្បនពនូវសិក្លា បទទំាងឡាយ ១០ លនេះកុ្ំាបីលធេស
្បតហសល ើយ ។  អ្ាក្សម្ន ទន្តូវទទ៌លថា  អាម ភ
លនត  ្ពេះក្រណុា ទន្បាស ។ លំាោប់មក្លទៀត លោក្
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អ្ាក្ឲ្យសីលសតមតង អានិសងសសីលលោយសលងាបដូច
តលៅ សីលលន សុគតឹ យនតិ សីលលន លោគសមបទ សីលល
ន និពេុតឹ យនតិ តស្លម  សីលំាវលិស្លធលយ។ សតេទំាងឡាយ 
លៅក្លន់ស្លថ នស៌គ៌បាន ក៏្ល្រេះសីល សតេទំាងឡាយ
បានបរបូិណ៌លោយលោគៈ ក៏្ល្រេះសីល សតេទំាងឡាយ 
បានលៅក្លន់ទីរ ំាលត់ទុក្ាគឺ្ពេះនិរេ នក៏្ល្រេះសីល ល្រេះ
លហតុលន្ទេះ បុគគលជាសបបុរស គបបីជ្្មេះនូវសីល
ឲ្យបរសុិទធ កុ្ំាឲ្យលៅហមង ។ អ្ាក្សម្នទន្តូវទទ៌លថា 
ស្លធុ ត្បថា ្បនពលហើយ ។ ចប់វគគទទ៌លសីល ១០ 

សោិខ បទ្៨ 

ោររក្ាឧរបាសថសលី 
 ឧបាសក្ ឧបាសិក្ល ជាអ្ាក្រក្ានូវឧលបាសងសីល 
ក្លលលបើដល់នងៃជិ្តនឹងរក្ានូវឧលបាសងសីល គឺនងៃមុន១
នងៃតដលក្ំាណត់ថា ្ពឹក្ល ើងនឹងរក្ានូវឧលបាសងសីល
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លន្ទេះគបបចីាត់តចងក្លរង្ហរតដលគ៌រនឹងចាត់តចង ម្ននក្លរ
ចាត់តចងនូវអាហារជាលដើម តដលជាក្លរង្ហរគឺខ្ល៌ននឹង្តូវ
លធេើ ឬនឹង្តូវល្បើឲ្យលគលធេើក្ាុងនងៃតសអក្ គឺក្ាុងនងៃឧលបាសង
ក្លល ឲ្យលហើយក្ាុងនងៃលន្ទេះមុន តតកុ្ំាចាត់តចងក្លរង្ហរតដល
មិន្បក្បលោយធម៌តដលជាក្លរង្ហរ គឺខ្ល៌នជាឧបាសក្ ឧបា
សិក្ល មិនគ៌រនឹងចាត់តចងលន្ទេះល ើយ ។ លុេះដល់នងៃ្ពឹក្
ល ើងជានងៃឧលបាសងក្លល ្តូវរក្ាឧលបាសងសីល គបបី
ោញ ក់្ល ើងពី្ពលឹមលហើយខ្ពុរម្នត់ ជ្ំារេះលធមញឲ្យស្លអ ត រច៌
លហើយ លទើបបានសម្នទននូវឧលបាសងសីលក្ាុងនងៃលន្ទេះក៏្
ជាក្លរ្បនពលបើល ើញថា នឹងសម្នទនពី្ពលឹមលន្ទេះមិន
ទន់លទក៏្គបបីក្ំាណត់នូវឧលបាសងក្លល គឺក្លលជាទីរក្ា
នូវឧលបាសងសីល ក្ាុង១នងៃ១យប់លន្ទេះលោយបលចចញ
វាចាអ្ធិោា នថា៖ 
អ្ជ្ា ឧលបាសលថា ឥមចច  រតតឹ ឥមចច  ទិវសំា ឧលបាសងិ
លក្ល ភវសិាម់់់ិ (ឧបាសិក្ល្តូវថា ឧលបាសងិក្ល) 
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     នងៃលនេះជានងៃ្តូវរក្ានូវឧលបាសងសីលខ្ល៌ន អ្ញ 
នឹងជាអ្ាក្រក្ានូវឧលបាសងសីល អ្ស់នងៃលនេះនិងយប់
លនេះ ។ ក្លលលបើបានអ្ធិោា នដូលចាេះរច៌លហើយ តអ្ំាពីលពល
លន្ទេះមក្ ក៏្គបបីសម្នទននូវឧលបាសងសីល អ្ំាពីបុគគល
ដនទម្ននភិក្ាុជាលដើម ាមក្លលគ៌រ លបើទុក្ជាដល់លពល
្ពេះអាទិតយរេះខ្ពស់ល ើង ្បម្នណលពញពនលឺធំាលទើបបាន
សម្នទនក្តី ក៏្លឈ្នម េះថាបានសម្នទន លោយ្បនព 
លឈ្នម េះថាបានរក្ានូវឧលបាសងសីល លពញក្លលក្ំាណត់
១នងៃ១យប់លោយបរបូិណ៌ ។ 

ោក្យសុុំសមាទនឧរបាសថសលី 
ក្លលលបើឧបាសក្ ឧបាសិក្ល នឹងសម្នទននូវ
ឧលបាសងសីល ្បក្បលោយអ្ងគ៨ ជាបលចចក្
សម្នទន អ្ំាពីភិក្ាុលន្ទេះ ្តូវសូ្តនមស្លក រ លហើយ
សូមនូវឧលបាសងសីល្ពមទំាង 
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្ពេះន្តសរណគមន៍ ចំាលរេះភិក្ាុថា៖ 
ឧក្លស អ្ហំា ភលនត វសុិំា វសុិំា រក្ានាថ យ តិសរលណន 
សហ អ្ដាសីោនិ យចា មិ 
ទុតិ យមបិ អ្ហំា ភលនត វសុិំា វសុិំា រក្ានាថ យ តិសរលណន 
សហ អ្ដាសីោនិ យចា មិ 
តតិ យមបិ អ្ហំា ភលនត វសុិំា វសុិំា រក្ានាថ យ តិសរលណន 
សហ អ្ដាសីោនិ យចា មិ ។ 

        សូមលគ្នរព បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏ចល្មើន ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា (ទំាងឡាយ) សូមនូវសីលទំាងឡាយ៨ ម៌យ
អ្លនលើលោយ្ពេះន្តសរណគមន៍ លដើមបី្បលយជ្ន៍នឹង
រក្ាលនសងៗគ្នា បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏ចល្មើន ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា 
(ទំាងឡាយ) សូមនូវសីលទំាងឡាយ៨ ម៌យអ្លនលើលោយ
្ពេះន្តសរណគមន៍ លដើមបី្បលយជ្ន៍នឹងរក្ាលនសងៗគ្នា  
ជាគំារប់២ដងនង ជាគំារប់៣ដងនង ។ 
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            ឧរបាសថសលី 
១ បាណាតិបាា លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ 
ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជា
លហតុលវៀរចាក្កិ្រយិលធេើនូវសតេម្ននជី្វតិឲ្យធាល ក់្ចុេះក្នលង 
គឺសម្នល ប់សតេ ។ 
២ អ្ទិន្ទា ទន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិក្លន់យក្នូវវតថុតដលលគមិនបានឲ្យ លោយ
ក្លយឬលោយវាចា ។ 
៣ អ្្ពហមចរយិ លវរមណីសិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បគឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរចាក្
កិ្រយិ្ប្ពឹតតនូវធម៌ មិន្បលសើរ គឺលសពនូវលមងុធមម ។ 
៤ មុស្លវាទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិលរលនូវរក្យកុ្ហក្ ។ 



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  171 

 

៥សុរាលមរយមជ្ាបបម្នទោា ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ
ជាលហតុលវៀរចាក្កិ្រយិជាទីាំាងននលសចក្តី្បម្នទ គឺនឹក្
នូវទឹក្ស្សវងឹ គឺសុរានិងលមរយ័ ។ 
៦ វកិ្លលលោជ្ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិបរលិោគនូវលោជ្ន្ទហារក្ាុងក្លលខុ្ស ។ 
៧ នចចគីតវាទិតវសូិក្ទសសនម្នោគនធវលិលបនធារណម
ណឌ នវភូិសនោា ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរ
ចាក្កិ្រយិរាំានិងល្ចៀង និង្បគំា និងលមើលនូវតលបង 
តដលជាស្តូវដល់កុ្សលធម៌ និងកិ្រយិ្ទ្ទង់ និង
្បោប់និងាក់្តតងសអិតស្លអ ងរាងក្លយ លោយផ្ដក ក្្មង
និងល្គឿង្ក្អូ្ប និងល្គឿងោបលនសងៗ ។ 



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  172 

 

៨ឧចាច សយនមហាសយន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ
ជាលហតុលវៀរចាក្ ទីលសន្ទសនៈដ៏ខ្ពស់ហ៌ស្បម្នណ និង
ទីលសន្ទសនៈដ៏្បលសើរ ។ 

អនក្សមាទនសពូ្តក្ុំណត់ឧរបាសថោលថា៖ 
ឥមំា អ្ដាងគសមន្ទា គតំា ពុទធបបចាតតំា ឧលបាសងំា ឥមចច រតតឹ ឥម
ចច ទិវសំា សមមលទវអ្ភិរក្ាិតុំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា
សូមសម្នទន នូវឧលបាសងសីល ដ៏្បក្ប្ពមលោយ
អ្ងគ៨ តដល្ពេះសម្នម សមពុទធជាម្នច ស់ ្ទង់្ាស់បចាតតិ
ទុក្លហើយលនេះ លដើមបីនឹងរក្ាឲ្យបរបូិណ៌្បនពអ្ស់ក្លល
ក្ំាណត់នងៃលនេះនិងយប់លនេះ សូមកុ្សលចូលជាឧបនិសស័យ 
លធេើឲ្យចាស់នូវ្ពេះនិរេ ន ឰដ៏អ្ន្ទគតក្លលលៅឯមុខ្លន្ទេះ
លហាង ។ 
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ព្រះសងឃរ ុំលកឹ្ថា 
ឥម្ននិ អ្ដាសិក្លា បទនិ ឧលបាសងសីលវលសន ឥមចច រតតឹ 
ឥមចច ទិវសំា ស្លធុក្ំា ក្ាេ  អ្បបម្នលទន សម្នម រក្ាិតពេំា ។ អ្ាក្ 
(អ្ាក្ទំាងឡាយ) គបបីលធេើនូវសិក្លា បទទំាងឡាយ ៨ លនេះ
ឲ្យ្បនព ្តូវរក្ាឲ្យលអលោយអ្ំាណាចននឧលបាសងសីល 
អ្ស់ក្លលក្ំាណត់្តឹម១នងៃ១យប់លនេះ លោយលសចក្តីមិន
្បម្នទ គឺថាកុ្ំាបីលធេស្បតហសល ើយ ។ 

(អ្ាក្សម្នទនទទ៌លថា អាម ភលនត ស្លធុ ្បនព) 
សីលលន សុគតឹ យនតិ សីលលនលោគសមបទ សីលលន និពេុ
តឹ យនតិ តស្លម  សីលំាវលិស្លធលយ។ សតេទំាងឡាយ បាន
លៅក្លន់ស្លថ នស៌គ៌ក៏្ល្រេះសីល សតេទំាងឡាយបានបរ ិ
បូណ៌លោយលោគក៏្ល្រេះសីល សតេទំាងឡាយ បានលៅ
ក្លន់ទីរ ំាលត់ទុក្ា គឺ្ពេះនិរេ នក៏្ល្រេះសីល ល្រេះលហតុ
លន្ទេះ បុគគលជាសបបុរស គបបីជ្ំារេះនូវសីលឲ្យបរសុិទធ កុ្ំា
ឲ្យលៅហមង ។   (អ្ាក្សម្នទន្តូវទទ៌លថា ស្លធុ ្បនព ) 
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សលី៨ 
       ក្លររក្ាឧលបាសងសីល ឬសីល៨ ម្ននោពខុ្ស
តបលក្គ្នា  ពីក្លររក្ានិចចសីល ឬ សីល៥ ល្រេះក្លររក្ា
ឧលបាសងសីល លធេើល ើងតត៤នងៃ (ឬ៤សីល)ក្ាុងម៌យតខ្ 
គឺនងៃ ៨លរាច នងៃ ១៥លរាច នងៃ ៨លក្ើត នងៃ ១៥លក្ើត លហើយ
ឧលបាសងសីលក្ាុងនងៃនីម៌យៗ រក្ាតតម៌យយប់ម៌យនងៃ
ប៉ាុលណាណ េះ។ម្នននងៃដនទលទៀតតដលរាប់បចចូ លក្ាុងនងៃឧលបា
សងតដរ ប៉ាុតនតសពេនងៃលនេះ ជាទូលៅគឺក្ំាណត់យក្តតប៌ន
នងៃ ឬប៌នសីលដូចបានលរៀបរាប់ខ្ចងលលើ ។ ចំាតណក្ឯ
សីល ៥ វញិ មិនបានក្ំាណត់ក្លលឬក្ំាណត់នងៃដូលចាេះលទ 
ល្រេះសីល៥ គឺជាសីលតដល្តូវរក្ាជាលរៀងរាល់នងៃ ជា
និចចនិរនតរ ៍ ដូលចាេះលហើយលទើបម្ននលវវចនស័ពទម៌យលទៀត
លៅថា និចចសីល។ 
       កិ្ចចននឧលបាសងសីល ម្ននក្លរពនយល់លក្ាេះ
ក្ាយលៅក្ាុងលសៀវលៅ “គិហិបដិបតតិ” លៅក្ាុងទីលនេះសូម
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លលើក្យក្តតលគ្នល និងអ្ងគននសិក្លា បទមក្តចក្ជូ្នតត
ប៉ាុលណាណ េះ ។ លគ្នលនិងអ្ងគននសិក្លា បទម៌យចំាន៌នដូចគ្នា
នឹងសីល៥តដរ សូមពិនិតយនឹងសលងកតាមសិក្លា បទន្ទន្ទ
ដូចខ្ចងល្ក្លមលនេះ ៖ 
១-បាណាតិបាត លវរមណី លវៀរចាក្ក្លរសម្នល ប់សតេ។ 

បាណាតបិាត មានអងគ៥ គ្ឺ៖ 
១-បាលណា សតេម្ននជី្វតិ 
២-បាណសចាាិ លសចក្ាីដឹងថា សតេម្ននជី្វតិ 
៣-វធក្ចិតាំា ចិតាគិតនឹងសម្នល ប់ 
៤-ឧបក្កលម្ន ពាយមនឹងសម្នល ប់ 
៥-លតនមរណំា  សតេស្លល ប់លោយក្លរពាយមលន្ទេះ។ 

២-អ្ទិន្ទា ទន្ទ លវរមណី លវៀរចាក្ក្លរក្លន់យក្របស់តដល
លគមិនបានឲ្យលោយក្លយ ឬ លោយវាចា (លវៀរចាក្ល៌ច
្ទពយលគ)។      



សិក្សាអំពីសីល 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខ ុសមថធរោ អុតិ សជុាត ិ  176 

 

អទ្ិតន ទន មានអងគ៥ គ្ឺ៖ 

១-បរបរគិគហិតំា ្ទពយតដលម្ននម្នច ស់លគហ៌ងតហងរក្ា។ 
២-បរបរគិគហិតសចាិា លសចក្ាីដឹងថា ្ទពយម្ននម្នច ស់លគ
ហ៌ងតហងរក្ា។ 
៣-លងយយចិតាំា ចិតាគិតនឹងល៌ច។ 
៤-ឧបក្កលម្ន ពាយមនឹងល៌ច។ 
៥-លតនហរណំា  ល៌ចបានមក្លោយក្លរពាយមលន្ទេះ។ 
៣- អ្្ពហមចរយិ លវរមណី លវៀរចាក្ក្លរលសពនូវលមងុនធមម 
(លសពក្លម)។       

អព្រហមចរយិ មានអងគ ៤ គ្ឺ៖ 
១ – លភទនវតថុ វតថុជាទីទម្នល យនូវសីល គឺទេ រទំាង ៣០ 
ចំាលរេះ្តង់ទេ រណាម៌យ។ 
២ – លសវនចិតតំា គិតនឹងលសព។ 
៣–តលជាា  វាយលម្ន ពាយមនឹងលសពនូវលមងុនធមមលន្ទេះ។ 
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៤ – មលគគន មគគបបដិបាទនំា ោុំាងមគគ និងមគគឲ្យដល់គ្នា ។ 

៤-មុស្លវាទ លវរមណី លវៀរចាក្ក្លរលរលរក្យមិនពិត គឺ
រក្យកុ្ហក្។  

មុស្កវាទ្ មានអងគ៤ គ្ឺ៖ 
១-អ្តងំាវតថុ វតថុមិនពិត។ 
២-វសិំាវាទនចិតាំា ចិតាគិតនឹងលរលឲ្យខុ្ស។ 
៣-តលជាា វាយលម្ន ពាយមនឹងលរលឲ្យខុ្ស។ 
៤-បរសសតទតថវជិាននំា ោុំាងអ្ាក្ដនទឲ្យដឹងចាស់នូវលសចក្ាីលន្ទេះ។ 
៥-សុរាលមរយមជ្ាបបម្នទោា ន្ទ លវរមណី លវៀរចាក្ក្លរលសពនូវទឹក្ស្ស
វងឹគឺសុរា និងលមរយ័។ 
                      សោុរមរយៈ មានអងគ៤ គ្ឺ៖ 
១-មជ្ានីយវតថុ វតថុជាទីាំាងននលសចក្ាីស្សវងឹ គឺសុរា និង
លមរយ័។ 
២-បាតុក្មយាចិតាំា ចិតាគិតប្មុងនឹងនឹក្។ 
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៣-តលជាា វាយលម្ន ពាយមនឹងនឹក្នូវទឹក្ស្សវងឹលន្ទេះ។ 
៤-តសសបានំា បាននឹក្នូវទឹក្ស្សវងឹលន្ទេះឲ្យក្នលងបំាពង់ក្
ចូលលៅ។ 
៦-វកិ្លលលោជ្ន្ទ លវរមណី លវៀរចាក្កិ្រយិបរលិោគនូវ
លោជ្ន្ទហារក្ាុងក្លលខុ្ស។ 

វិោលរភាជន មានអងគ ៣ គ្ឺ៖ 
១–វកិ្លលោ ក្លលខុ្ស គឺ្ពេះអាទិតយល្ជ្លៅលហើយដរាប
ទល់អ្រណុរេះ។ 
២-យវក្លលិក្ំា របស់តដលគ៌របរលិោគបានក្ាុងក្លល គឺ
ាំាងពីអ្រណុរេះល ើងដរាបដល់នងៃ្ តង់។ 
៣ -អ្លជ្ាហរណំា  បានលលបចូលលៅក្ាុងបំាពង់ក្។ 

៧-និចចគីតវាទិតវសូិក្ទសសនម្នោគនធ វលិលបនធារណម
ណឌ នវភូិសនោា ន្ទ លវរមណី លវៀរចាក្កិ្រយិរាំា និងល្ចៀង 
និង្បគំា និងលមើលតលបងតដលជាស្តូវដល់កុ្សលធម៌ 
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និងក្រយិ្ទ្ទង់និង្បោប់ាក់្តតង សអិត ស្លអ ងរាង
ក្លយ លោយផ្ដក ក្្មង និងល្គឿង្ក្អូ្ប និងល្គឿងោប
លនសងៗ។ 
៨-នចចគីត្ពមទំាង ម្នោរម៌ជាសិក្លា បទម៌យ ម្ននអ្ងគ ៦ គឺ៖ 

១-នចចគីាទិ ក្លរតលបងម្ននរាំា និងល្ចៀងជាលដើម។ 
២ -ក្តតុក្មយាចិតតំា គិតប្មុងនឹងលធេើ ។ 
៣-សុតទសសនាថ យគមនំា លៅលដើមបីស្លត ប់ ឬលមើល លហើយ
បានស្លត ប់ឬលមើល។ 
៤–ម្នោទិ វតថុស្ម្នប់្បោប់ក្លយម្ននក្្មងផ្ដក ជាលដើម ។ 
៥ -ធារណចានទា លសចក្តី្បាថាា  នឹង្បោប់ាក់្តតង។ 
៦-តសស ធារណំា  បាន្បោប់ាក់្តតងនូវវតថុស្ម្នប់
្បោប់ក្លយម្ននផ្ដក ក្្មងជាលដើមលន្ទេះ។ 
៨-ឧចាច សយនមហាសយន្ទ លវរមណីលវៀរចាក្ទីលសន្ទសនៈ
ដ៏ខ្ពស់ហ៌ស្បម្នណ និងទីលសន្ទសនៈដ៏្បលសើរ។ 
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ឧច្ឆច សយន មានអងគ ៣ គ្ឺ៖ 
១-ឧចាច សយនមហាសយនំា ទីលដក្ ទីអ្ងគុយ ដ៏ខ្ពស់ ដ៏
្បលសើរហ៌ស្បម្នណ។ 
២-បរលិោគចិតតំា គិតនឹងលដក្ ឬ អ្ងគុយ។ 
៣-បរលិោគក្រណំា  បានលដក្ ឬ អ្ងគុយ។ក្លលលបើឧបាសក្
ឧបាសិក្ល ្ប្ពឹតតឲ្យក្នលងនូវសិក្លា បទណាៗ លុេះតត
្ពមលោយអ្ងគក្ាុងសិក្លា បទ លន្ទេះៗ លទើបបានលឈ្នម េះថា
ក្នលង លបើមិនទន់្ពមលោយអ្ងគលន្ទេះ ក៏្មិនបានលឈ្នម េះ
ថាក្នលងនូវសិក្លា បទលន្ទេះលទ។ 
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     វិធីសមាទនសលី ៥ និង៨ 
វីធីសមាទននិចចសលី 

         ពុទធស្លសនិក្ជ្នតដលបានដល់្ពេះន្តសរណ
គមន៍ បានល ើងន្ទមបចាតតិជាឧបាសក្ ឬ ឧបាសិក្ល
លហើយក្លលលបើនឹងសម្នទននិចចសីល គឺសីល៥ ជាប
លចចក្សម្នទន អ្ំាពីបុគគលដនទ គឺ ភិក្ាុ ឬស្លមលណរលន្ទេះ 
គបបីសូ្តនមសសក្លរថាេ បងគំារ ំាលឹក្ដល់្ពេះរតន្ត័យ
លោយសលងាបជា មុន រច៌លហើយ្តូវសូមនូវនិចចសីល្ពម
ទំាង្ពេះន្តសរណគមន៍ ចំាលរេះភិក្ាុ ឬស្លមលណរតដល
ខ្ល៌ននឹង សូមសម្នទនលន្ទេះថា៖ 
ឧក្លស មយំា ភលនត វសុិំាវសុិំា រក្ានន្ទថ យ តិសរលណន សហ 
បរច  សីោនិ យចាម ។   ទុតិយមប ិ មយំា ភលនត វសុិំាវសុិំា រ
ក្ានន្ទថ យ តិសរលណន សហ បរច  សីោនិ យចាម តតិ
យមប ិមយំា ភលនត វសុិំាវសុិំា រក្ានន្ទថ យ តិសរលណន សហ ប
រច  សីោនិ យចាម។ 
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(លបើម្នា ក់្ឯងសូមបតូរ មយំា, យចាម ថា អ្ហំា, យចាមិ វញិ) 
         ត្បថា សូមលគ្នរព បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏ចំាលរ ើន ខ្ញុំា
្ពេះក្រណុាទំាងឡាយសូមនិចចសីលទំាងឡាយ៥ 
ម៌យអ្លនលើលោយ្ពេះន្តសរណគមន៍ លដើមបី្បលយជ្ន៍
រក្ាលនសងៗគ្នា  បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏ចំាលរ ើន សូម្ពេះក្រ ុ
ណាលមាត លធេើនូវលសចក្តីអ្នុល្គ្នេះ ឲ្យនូវសីលដល់ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាទំាងឡាយ។ 
         បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏ចំាលរ ើន ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាទំាងឡាយ 
សូមនិចចសីលទំាងឡាយ ៥ ម៌យអ្លនលើ លោយ្ពេះន្ត
សរណគមន៍លដើមបី្បលយជ្ន៍រក្ាលនសងៗគ្នា  បពិ្ត្ពេះ
ក្រណុាដ៏ចំាលរ ើនសូម្ពេះក្រណុាលមាត   លធេើនូវលសចក្តីអ្នុ 
ល្គ្នេះឲ្យនូវសីលដល់ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាទំាងឡាយ ជាគ្មប់
ពីរដងនង។ បពិ្ត្ពេះក្រ ុ ណាដ៏ចំាលរ ើន ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា
ទំាងឡាយ សូមនិចចសីលទំាងឡាយ៥ម៌យអ្លនលើលោយ 
្ពេះន្តសរណ គមន៍លដើមបី្បលយជ្ន៍រក្ាលនសងៗគ្នា  
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បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏ចំាលរ ើនសូម្ពេះក្រណុា លមាត លធេើនូវ 
លសចក្តីអ្នុល្គ្នេះឲ្យនូវសីលដល់ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាទំាងឡាយ
ជាគ្មប់បីដងនង 
លបើម្នា ក់្ឯងបតូរ្តង់ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាទំាងឡាយថា ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាវញិ 
លោក្សូ្ត នលម្ន តសស ភគវលា អ្រហលា សម្នម សមពុទធសស បីដង 

       ត្បថា រកិី្រយិនមសសក្រថាេ យបងគំាននខ្ញុំា្ពេះក្រណុា 
ចូរម្ននដល់្ពេះដ៏ម្នន្ពេះោគអ្ងគលន្ទេះ ្ពេះអ្ងគជា្ពេះ
អ្រហនតដ៏្បលសើរ ្ទង់្ាស់ ដឹងនូវលញយយធម៌ទំាងព៌ង
លោយ្បនពចំាលរេះ្ពេះអ្ងគ ឥតម្នន្គូអាចារយណា្បលៅ
្ពេះអ្ងគល ើយ។ 
១ ពុទធំា  សរណំា   គចាា មិ   ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមដល់នូវ្ពេះ
ពុទធជាទីពឹងទីរឭក្ 
ធមមំា  សរណំា   គចាា មិ   ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមដល់នូវ្ពេះធម៌
ជាទីពឹងទីរឭក្។ 
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សងឃំា សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមដល់នូវ្ពេះសងឃ
ជាទីពឹងទីរឭក្ 
ទុតិយមប ិ (ពុទធំា, ធមមំា, សងឃំា) សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា
សូមដល់នូវ ( ្ពេះពុទធ, ្ពេះធម៌, ្ពេះសងឃ ) ជាទីពឹងទី
រឭក្ជាគ្មប់ពីរដងនង។ 
តតិយមប ិ (ពុទធំា ,ធមមំា, សងឃំា) សរណំា  គចាា មិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា
សូមដល់នូវ( ្ពេះពុទធ, ្ពេះធម៌, ្ពេះសងឃ ) ជាទីពឹងទី
រឭក្ជាគ្មប់ បីដងនងនង។ តិសរណគគហណំា  បរបុិ
ណណំា  កិ្រយិក្លន់យក្នូវ្ពេះន្តសរណគមន៍បរបូិណ៌ តត
ប៉ាុលណណេះ។ អ្ាក្សម្ន ទន្តូវទទ៌លថា «អាម ភលនត»
ក្រណុាលោក្ម្នច ស់។  លហើយលោក្ឲ្យនិចចសីល ជាប
លចចក្សម្នទន ថា៖ 
១ បាណាតិបាា លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទននូវសិក្លា បទគឺលចតន្ទជាលហតុលវៀរចាក្កិ្រយិ
លធេើសតេម្ននជី្វតិឲ្យធាល ក់្ចុេះក្ាុងក្នលងសម្នល ប់សតេ។ 
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២ អ្ទិន្ទា ទន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ ជាលហតុ 
លវៀរចាក្កិ្រយិក្លន់យក្នូវវតថុតដលលគមិនបានឲ្យលោយ
ក្លយឬលោយវាចា។ 
៣ ក្លលមសុ មិចាា ចារា លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា
្ពេះក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទគឺ លចតន្ទជា 
លហតុលវៀរចាក្កិ្រយិ្ប្ពឹតតខុ្សក្ាុងក្លមទំាងឡាយ។ 
៤ មុស្លវាទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុាសូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ ជាលហតុលវៀរ 
ចាក្កិ្រយិលរលនូវរក្យកុ្ហក្។ 
៥ សុរាលមរយមជ្ាបបម្នទោា ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមសម្នទននូវ សិក្លា បទ គឺ 
លចតន្ទជាលហតុលវៀរចាក្លហតុជាាំាងននលសចក្តី្បម្នទ គឺ
នឹក្នូវទឹក្ស្សវងឹ គឺសុរានិង លមរយ័។ រច៌លហើយលោក្អ្ាក្
ឲ្យសីលលោក្លរលោស់លតឿនល្ក្ើនរ ំាលឹក្ថា៖ 
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ឥម្ននិ បរា  សិក្លា បទនិ ស្លធុក្ំា ក្ាេ  អ្បបម្នលទន និចចក្ល
លំា សម្នម  រក្ាិតពេំា។ ត្បថា អ្ាក្(អ្ាក្ទំាងឡាយ)គបបីលធេើនូវ
សិក្លា បទទំាឡាយ៥លនេះ ឲ្យ្បនព ្តូវរក្ាឲ្យលអអ្ស់
ក្លល ជានិចចលោយលសចក្តីមិន្បម្នទ គឺថាកុ្ំាបីលធេស
្បតហសល ើយ។ អ្ាក្សម្នទន្តូវទទ៌លថា អាម ភ
លនត ត្បថា ក្រណុាលោក្ម្នច ស់។ លហើយលោក្សតមាង
អានិសងសសីលឲ្យស្លត ប់តលៅលទៀតថា៖ 
សីលលន សុគតឹ យនតិ សីលលន លោគសមបទ 
សីលលន និពេុតឹ យនតិ តស្លម  សីលំា វលិស្លធលយ។ ត្បថា 
សតេទំាងឡាយ លៅក្លន់ស្លថ នស៌គ៌បានក៏្ល្រេះសីល 
សតេទំាងឡាយបានបរបូិណ៌លោយ លោគៈ ក៏្ល្រេះសីល
សតេទំាងឡាយបានលៅក្លន់ទីរ ំាលត់ទុក្ាគឺ្ពេះនិរេ ន ក៏្
ល្រេះសីលល្រេះលហតុ  លន្ទេះ បុគគលជាសបបុរស គបបី
ជ្្មេះនូវសីលឲ្យបរសុិទធកុ្ំាឲ្យលៅហៃ។ អ្ាក្សម្នទន្តូវ 
ទទ៌លថា ស្លធុ ត្បថា ្បនពលហើយ។ 
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វធីិសម្នទននិចចសីលជាបលចចក្សម្នទនចប់តតប៉ាុលណណេះ។ 
វិធីសមាទនឧរបាសថសលី 

      ឧបាសក្ឧបាសិក្លជាអ្ាក្រក្ានូវឧលបាសងសីល 
ក្លលលបើដល់នងៃជិ្តនឹងរក្ាឧលបាសងសីល គឺនងៃមុន១នងៃ
តដលក្ំាណត់ថា ្ពឹក្ល ើង នឹង រក្ានូវឧលបាសងសីល
លន្ទេះ គបបីចាត់តចងក្លរង្ហរ តដលគ៌រនឹងចាត់តចងម្ននវធីិ
ចាត់តចង នូវអាហារជាលដើមតដលជាក្លរង្ហរ គឺខ្ល៌ន នឹង ្តូវ
លធេើ ឬ នឹង ្តូវល្បើឲ្យលគលធេើក្ាុងនងៃតសអក្ គឺក្ាុងនងៃឧលបាសង
ក្លលឲ្យលហើយក្ាុងនងៃលន្ទេះ មុនតតកុ្ំាចាត់តចងក្លរង្ហរ តដល
មិន្បក្ប លោយធម៌ តដលជាក្លរង្ហរ គឺខ្ល៌នជាឧបាសក្
ឧបាសិក្លមិនគ៌រ នឹងចាត់តចងលន្ទេះល ើយ លុេះដល់្ពឹក្
ល ើងជានងៃឧលបាសងក្លល ្តូវរក្ា នូវឧលបាសងសីល 
គបបីោញ ក់្ល ើងអ្ំាពី ្ពលឹម លហើយខ្ពុរម្នត់ជ្្មេះលធមញឲ្យ
ស្លអ តរច៌លហើយ លបើបានសម្នទន នូវឧលបាសងក្ាុងលវោ
លន្ទេះ ក៏្ជាក្លរ្បនពលបើល ើញថានឹងសម្នទនពី្ពលឹមលន្ទេះ
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មិនទន់លទ ក៏្គបបីក្ំាណត់នូវឧលបាសងក្លល  គឺក្លលជាទី
រក្ានូវឧលបាសងសីលក្ាុង ១នងៃ១យប់លន្ទេះលោយបលរច ញ
វាចាអ្ធិោា នថា៖ 
អ្ជ្ា ឧលបាសលថា ឥមរច  រតតឹ ឥមរច  ទិវសំា ឧលបាសងិលក្ល ភ
វសិាមិ(លបើស្តសតី្តូវថា ឧលបាសងិក្ល លបើជាបុរស្តូវថា៖
ឧលបាសងិលក្ល ) លបើមិនលចេះបាលី នឹងអ្ធិោា នាមោស្ល
របស់ខ្ល៌ន ក៏្គ៌រសចាច លោយពិត លុេះអ្ធិោា ន ក្ំាណត់ក្លល 
ដូលចាេះរច៌លហើយ ្តូវាំាងវរិតិលចតន្ទលវៀរចាក្សីលលភទ គឺ
លហតុនលជាទីទម្នល យនូវសីលលន្ទេះៗឲ្យ ្គប់សិក្លា បទ
ទំាង៨ ក្លលលបើអ្ធិោា នដូលចាេះលហើយ តអ្ំាពីលពលលន្ទេះមក្ 
ក៏្គបបីសម្នទននូវ ឧលបា សងសីលអ្ំាពីបុគគលដនទម្នន
ភិក្ាុជាលដើម ាមក្លលដ៏គ៌រចុេះ លបើទុក្ជាដល់លពល ្ពេះ
អាទិតយរេះខ្ពស់ ល ើង្បម្នណ លពញពនលឺធំាលទើបសម្នទន
ក្តី ក៏្លឈ្នម េះថាបានសម្នទនលោយ្បនព លឈ្នម េះថាបាន 
រក្ា នូវឧលបាសងសីលលពញក្លលក្ំាណត់ ១នងៃ ១យប់
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លោយបរបូិរណ៌ល្រេះអ្ាក្សម្នទនបាន លធើេនូវឧលបាសង
ក្លលមិនឲ្យខ្េេះខ្ចត ទំាងវរិតិលចតន្ទលស្លតក៏្លក្ើតោល មបរ ិ
បូណ៌ ក្ាុងសន្ទត ន នឹងបាន នោនិសងសល្ចើន។ 
    ក្លលលបើឧបាសក្ឧបាសិក្ល នឹងសម្នទននូវ
ឧលបាសងសីល ្បក្ប្ពមលោយអ្ងគ ៨ ជាបលចចក្ 
សម្នទន អ្ំាពីបុគគលដនទគឺ ភិក្ាុ ឬ ស្លមលណរលន្ទេះ គបបី
សូ្ត នមសសក្លរ ថាេ យរឭក្ដល់គុណ ្ពេះរតន្ត័យ 
លោយសលងាបជាមុនរច៌លហើយ ្តូវសូមឧលបាសងសីល 
្ពមទំាងន្តសរណគមន៍ពី ភិក្ាុ ឬស្លមលណរតដលខ្លូន
នឹងសម្នទនលន្ទេះថា៖ 
ឧក្លស មយំា ភលនត វសុិំាវសុិំា រក្ានន្ទថ យ តិសរលណន សហ 
អ្ដា សីោនិ យចាម។ ទុតិយមប ិមយំា ភលនត វសុិំាវសុិំា រក្ាន
ន្ទថ យ តិសរលណន សហ អ្ដា សីោនិ យចាម 
តតិយមប ិមយំា ភលនត វសុិំាវសុិំា រក្ានន្ទថ យ តិសរលណន សហ 
អ្ដា សីោ និយចាម។ លបើម្នា ក់្ឯងសូមបតូរ មយំា,យចាម 
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ថា អ្ហំា, យចាមិ វញិត្បថា សូមលគ្នរព បពិ្ត្ពេះ
ក្រណុាដ៏ចំាលរ ើនខ្ញុំា្ពេះក្រណុាទំាងឡាយ សូមសីលទំាង
ឡាយ ៨ ម៌យអ្លនលើលោយ្ពេះន្តសរណគមន៍ លដើមបី 
្បលយជ្ន៍រក្ាលនសងៗគ្នា  បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏ចំាលរ ើន 
សូម្ពេះក្រណុាលមាត លធេើនូវលសចក្តីអ្នុល្គ្នេះ ឲ្យនូវសីល
ដល់ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា ទំាងឡាយ។ (ជាគ្មប់ ពីរដងនង / 
ជាគ្មប់បីដងនង)។ 
 ឬនងឹសមូថា៖ 
ឧក្លស មយំា ភលនត វសុិំាវសុិំា រក្ានន្ទថ យ  តិសរលណន  សហ  
អ្ដាងគសមន្ទា គតំា ឧលបាសងំា យចាម។  ទុតិយមប ិមយំា ភ
លនត វសុិំាវសុិំា រក្ានន្ទថ យ តិសរលណន សហ អ្ដាងគសមន្ទា គតំា 
ឧលបាសងំា យចាម តតិយមប ិមយំា ភលនត វសុិំាវសុិំា រក្ានន្ទថ
យ តិសរលណន សហ អ្ដាងគសមន្ទា គតំា ឧលបាសងំា យ
ចាម លបើម្នា ក់្ឯងសូមបតូរ មយំា,យចាម ថា អ្ហំា, យចា
មិ វញិ។ត្បថា សូមលគ្នរព បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏ចំាលរ ើន ខ្ញុំា
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្ពេះក្រណុាទំាងឡាយ សូមនូវឧលបាសងសីល ្បក្ប
្ពមលោយអ្ងគ៨ ម៌យអ្លនលើលោយ្ពេះ ន្តសរណគមន៍ 
លដើមបី្បលយជ្ន៍នឹងរក្ាលនសងៗគ្នា  បពិ្ត្ពេះក្រណុាដ៏
ចំាលរ ើន សូម្ពេះក្រណុាលមាត លធេើនូវលសចក្តីអ្នុល្គ្នេះឲ្យនូវ
សីល ដល់ខ្ញុំា្ពេះក្រ ុណាទំាងឡាយ។ (ជាគ្មប់ពីរដង
នង / ជាគ្មប់បីដងនង)។ រច៌លហើយលោក្អ្ាក្ឲ្យសីល
លោក្ាំាង នលម្ន ៣ចប់ លហើយលោក្ឲ្យ្ពេះន្តសរណ
គមន៍ អ្ាក្ សម្នទន្តូវទទ៌លថាាម លោក្ដូចវធីិ
សម្នទននិចចសីលខ្ចងលដើម រច៌លហើយលោក្ឲ្យនូវ ឧលបា 
សងសីលជាបលចចក្សម្នទនថា៖ 
១ បាណាតិបាា លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចត ន្ទជាលហតុ
លវៀរចាក្កិ្រយិលធេើ សតេម្ននជី្វតិឲ្យធាល ក់្ចុេះក្ាុងក្នលង គឺ
សម្នល ប់សតេ។ 
២ អ្ទិន្ទា ទន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
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ក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ ជាលហតុ
លវៀរចាក្កិ្រយិក្លន់យក្ នូវវតថុតដលលគមិនបានឲ្យលោយ
ក្លយឬលោយវាចា។ 
៣ អ្្ពហមចរយិ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទគឺលចត ន្ទ ជាលហតុ
លវៀរចាក្កិ្រយិ្ប ្ពឹតតនូវធម៌មិន្បលសើរ គឺលសពនូវ
លមងុនធមម។ 
៤ មុស្លវាទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
ក្រណុា សូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ ជាលហតុ
លវៀរចាក្កិ្រយិលរល នូវរក្យកុ្ហក្។ 
៥ សុរាលមរយមជ្ាបបម្នទោា ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុា សូមសម្នទន នូវ សិក្លា បទ គឺ
លចតន្ទជាលហតុ លវៀរចាក្លហតុជាទីាំាងននលសចក្តី្បម្នទ 
គឺនឹក្នូវទឹក្ស្សវងឹគឺសុរានិងលមរយ័។ 
៦ វកិ្លលលោជ្ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា្ពេះ
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ក្រណុាសូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចត ន្ទ ជាលហតុ
លវៀរចាក្ កិ្រយិ បរលិោគនូវលោជ្ន្ទហារក្ាុងក្លលខុ្ស។ 
៧ នចចគីតវាទិតវសូិក្ទសសន ម្នោគនធវលិលបនធារណម
ណឌ ន វភូិសនោា ន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិយមិ ខ្ញុំា
្ពេះក្រណុា សូមសម្នទននូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទជា 
លហតុលវៀរចាក្កិ្រយិ រាំា និង ល្ចៀង និងលមើលនូវតលបង
តដលជាស្តូវដល់កុ្សលធម៌ និង កិ្រយិ្ទ្ទង់ និង
្បោប់និង ាក់្តតងសអិតស្លអ ងរាងក្លយលោយផ្ដក ក្្មង 
និងល្គឿង្ក្អូ្បនិងល្គឿងោបលនសងៗ។ 
៨ ឧចាច សយនមហាសយន្ទ លវរមណី សិក្លា បទំា សម្នទិ
យមិ ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមសម្នទន នូវសិក្លា បទ គឺលចតន្ទ
ជាលហតុលវៀរ ចាក្ទីលសន្ទសនៈ ដ៏ខ្ពស់ហ៌ស្បម្នណ 
និងទីលសន្ទសនៈ ដ៏្បលសើរ។ 
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រចួអនក្សមាទនសពូ្តក្ុំណត់ឧរបាសថោលថា៖ 
ឥមំា អ្ដាងគសមន្ទា គតំា ពុទធបបចាតតំា ឧលបាសងំា ឥមរច  
រតតឹ  ឥមរា   ទិវសិំា  សមមលទវ  អ្ភិរក្ាិតុំា  សម្នទិយមិ។ 
     ត្បថា ខ្ញុំា្ពេះក្រណុាសូមសម្នទននូវឧលបាសង
សីល ដ៏្បក្ប្ពមលោយអ្ងគ៨ តដល្ពេះសម្នម  សមពុទធជា
ម្នច ស់្ទង់្ាស់បចាតតិទុក្លហើយ លនេះ លដើមបីនឹងរក្ាឲ្យ
បរបូិរណ៌្បនព អ្ស់ក្លល ក្ំាណត់ នងៃលនេះនិងយប់លនេះ 
សូមកុ្សលចូរជាឧបនិសសយ័លធេើឲ្យចាស់នូវ្ពេះនិរេ ន 
ឰដ៏អ្ន្ទគតលៅឯមុខ្ លន្ទេះលហាង។ 
       បាលី ្គ្នន់តតជារក្សសំារាប់ក្ំាណត់ក្លល ឲ្យដឹង
ថា ឧលបាសងសីលទំាង៨សិក្លា បទលនេះ អ្ាក្សម្នទន
្តូវរក្ាតត្តឹម១នងៃ ១យប់លន្ទេះ ប៉ាុលណាណ េះ លហតុលន្ទេះលបើ
អ្ាក្ សម្នទន បានលចេះដឹង ្បាក្ដក្ាុងឧលបាសងក្លល
លហើយ មិនបាច់សូ្តក៏្បាន តតលបើទុក្ជាលចេះដឹងចាស់
្បាក្ដលហើយ នឹងសូ្តបាលីលនេះ ្ពមទំាងលសចក្ាីត្បជា
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ស្ម្នយនងលន្ទេះ ក៏្ជាក្លរ្បនពណាស់ ជាលហតុន្ទំាឲ្យ រតឹ 
តតលចេះស្លទ ត់្បាក្ដទំាងអ្ស់គ្នា ល ើង រច៌លហើយលោក្អ្ាក្
ឲ្យសីល លោក្លរលោស់លតឿន ល្ក្ើនរ ំាឭក្ថា៖ 
ឥម្ននិ អ្ដា សិក្លា បទនិ ឧលបាសង សីលវ លសន 
ឥមរច  រតតឹ ឥមរច  ទិវសំា ស្លធុក្ំា ក្ាេ  អ្បបម្នលទន សម្នម  រ
ក្ាិតពេំា។ ត្បថា អ្ាក្ទំាងឡាយ គបបីលធេើនូវសិក្លា បទទំា
ឡាយ ៨ លនេះ ឲ្យ្បនព ្តូវរក្ាឲ្យលអអ្ស់ក្លល ្តឹម ១
យប់ ១នងៃលនេះ លោយលសចក្តី មិន្បម្នទ គឺថាកុ្ំាបីលធេស
្បតហសល ើយ។ អ្ាក្សម្នទន្តូវទទ៌លថា អាម ភ
លនត ត្បថា ក្រណុាលោក្ម្នច ស់។ លហើយលោក្ សតមាង 
អានិសងសសីលឲ្យស្លត ប់តលៅលទៀតថា៖ សីលលន សុគតឹ 
យនតិ សីលលន លោគសមបទ  សីលលន និពេុតឹ យនតិ តស្លម  
សីលំា វលិស្លធលយ។ 

ចប់វធីិសម្នទនឧលបាសងសីលជាបលចចក្សម្នទន 
លបើចង់បានសុខ្ ស្មុក្ស្លងបុណយ, លមាត  លមាត  ។ 
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គាថារបសព់្រះសលីវរតថរ 
          ១- សីលលមវធិ សិលក្ាង អ្សម ឹលោលក្ សុសិក្ាិតំា 

           សីលំា ហិ សពេសមបតតឹ ឧបន្ទលមតិ លសវតិំា។ 

         បុគគលគបបីសិក្ានូវសីល ឲ្យជាសីលតដលខ្ល៌ន
សិក្ាលអ លហើយក្ាុងលោក្លនេះ ល្រេះថា សីលតដល
បុគគលលសពលហើយ រតមងបលង្ហអ នមក្នូវសមបតតិទំាងព៌ង។ 

           ២- សីលំា រលក្ាយយ លមធាវ ីបតថយលន្ទ តលយ សុលខ្ 

            បសំាសំា វតិតិោភចច  លបចច សលគគ បលម្នទនំា។ 

ជ្នអ្ាក្ម្នន្បាជាញ  ក្លលចង់បាននូវលសចក្ាីសុខ្៣ យ៉ាង
គឺលសចក្ាីសរលសើរ១ ក្លរបាននូវលសចក្ាីល្តក្អ្រ១ ក្លរ
លេះលោក្លនេះលៅលហើយ រកី្រាយក្ាុងឋានស៌គ៌១ គបបី
រក្ានូវសីល។ 
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              ៣- សីលវា ហិ ពហូ មិលតត សចាលមន្ទធិគចាតិ 

              ទុសសលីោ បន មិលតតហិ ធំាសលត បាបម្នចរ ំា។ 

           ពិតណាស់ បុគគលអ្ាក្ម្ននសីល រតមងបាននូវ
មិតតទំាងឡាយ ល្ចើនលោយក្លរស្ងួម ចំាតណក្បុគគល
្ទុសាសីល ក្លល្ប្ពឹតតអា្ក្ក់្រតមងឃាល តចាក្មិតតទំាង
ឡាយ។   ៤- អ្វណណចច  អ្កិ្តតិចច  ទុសសលីោ លភលត នលរា 

              វណណំា  កិ្តតឹ បសំាសចច  សទ លភតិ សីលវា។ 

           ជ្ន្ទុសាសីលរតមងបាននូវលទសនង បាននូវ   
ដំាលណេះដំាលនៀលនង ឯជ្នអ្ាក្ម្ននសីល រតមងបាននូវ
គុណនង បាននូវកិ្តតិស័ពទនង បាននូវលសចក្ាីសរលសើរនង 
សពេៗក្លល។ 
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             ៥- អាទិ សីលំា បតិោា  ច ក្លាណានចច  ម្នតុក្ំា 

            បមុខ្ំា សពេធម្នម នំា តស្លម  សីលំា វលិស្លធលយ ។ 

           សីលជាខ្ចងលដើម សីលជាទីាំាង សីលជាលម
ក្លាណធម៌សីលជា្បធានននធម៌ទំាងព៌ង ល្រេះលហតុ
លន្ទេះបុគគលគបបីជ្្មេះសីលឲ្យស្លអ ត។ 

             ៦- លវោ ច សំាវរ ំា សីលំា ចិតតសស អ្ភិហាសនំា 

              តិតថចច  សពេពុទធ នំា តស្លម  សីលំា វលិស្លធលយ។ 

             សីលជា្ចាំាង ជាទំានប់ ជាល្គឿងោុំាងចិតត
ឲ្យរកី្រាយ ទំាងជាក្ំាពង់របស់ ្ពេះពុទធ្គប់្ពេះអ្ងគ ល្រេះ
លហតុលន្ទេះ បុគគលគបបីជ្្មេះនូវសីល។ 
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        ៧- សីលំា ពលំា អ្បបដិមំា សីលំា អាវធុមុតតមំា 

     សីលំា អាភរណំា  លសដាំា សីលំា ក្វចមពាុតំា។ 

             សីលជាក្ម្នល ំាងរក្អ្េីល្បៀបនទឹមមិនបាន សីលជា
អាវធុដ៏ឧតតមសីលជាល្គឿងអារភណៈដ៏្បលសើរ សីលជា
ល្គឿងល្ក្លេះដ៏អ្ស្លច រយ។ 

          ៨- សីលំា លសតុ មលហសលក្លា  សីលំា គលន្ទធ  អ្នុតតលរា 

      សីលំា វលិលបនំា លសដាំា លយន វាតិ ទិលស្ល ទិសំា។ 

សីលជាស្លព នម្ននសក្កិធំា  សីលជាល្គឿង្ក្អូ្បដ៏្បលសើរ 

សីលជាល្គឿងោបដ៏្បលសើរ តតងបក់្លៅសពេៗទិស។ 
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       ៩- សីលំា សមពលលមវគគំា សីលំា បាលងយយមុតតមំា 

          សីលំា លសលោា  អ្តិវាលហា លយន វាតិ ទិលស្ល ទិសំា។ 

          សីលជាក្ចច ប់បាយដ៏្បលសើរ សីលជាលសបៀងដ៏
ឧតតមសីលជាវាហនៈដ៏្បលសើរ ស្ម្នប់លៅក្លន់ទិស 
ទំាងព៌ង។ 

            ១០- ឥលធវ និនទំា លភតិ លបចាច បាលយ ច ទុមមលន្ទ 

           សពេតថ ទុមមលន្ទ រលោ សីលលសុ អ្សម្នហិលា។ 

          បុគកលរល ម្ននចិតតអា្ក្ក់្ក្ាុងទីទំាងព៌ង មិន
ាំាងម្នំាក្ាុងសីលទំាងឡាយ រតមងបាននូវលសចក្ាីនិន្ទទ ក្ាុង
លោក្លនេះនង លុេះលេះលោក្លនេះលៅលហើយ រតមងម្នន
ចិតតជាទុក្ាក្ាុងអ្បាយនង។ 
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           ១១- ឥលធវនិនទំា កិ្តតឹ លភតិ លបចច សលគគ ច សុមលន្ទ 

        សពេតថ សុមលន្ទ ធីលរា សីលលសុ សុសម្នហិលា។ 

          អ្ាក្្បាជ្ញម្ននចិតតលអក្ាុងទីទំាងព៌ង ាំាងម្នំាក្ាុង
សីលទំាងឡាយ រតមងបាននូវកិ្តតិស័ពទក្ាុងលោក្លនេះនង 
លុេះលេះលោក្លនេះលៅ រតមងម្ននចិតតរកី្រាយក្ាុងឋាន
ស៌គ៌នង។ 

          ១២-សីលលមវ ឥធ អ្គគំា បចាវា បន ឧតតលម្ន 

          មនុលសសសុ ច លទលវសុ សីលបញ្ជា ណលា ជ្យំា។ 

         សីលជាក្ំាពូលក្ាុងលោក្លនេះ ចំាតណក្បុគគលម្នន
្បាជាញ ក៏្ឧតតមតដរ ម្ននជ័្យជ្មាេះក្ាុងមនុសសលោក្ និង
លទវលោក្ ល្រេះតតសីលនិងបញ្ជា ហាឹងឯង។  

         រិដកមលខ ៥៧ ទ្ំរ័រ ២៨ 
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          សូមសបបុរសទំាងឡាយ គបបីម្ននសីល ល្រេះថា 
សីលជាទីាំាងតដលន្ទំាមក្នូវលសចក្តីសុខ្ចំាលរ ើនទំាងព៌ង. 
ល្បៀបបីដូចជា តននដី តដល្ទ្ទង់ ទុក្ានូវរបស់្គប់
យ៉ាងដូលចាេះតដ. ។ 

សូមអ្នុលម្នទន្ទនងៃសីល ...  
សូមអ្នុលម្នទន្ទ...ចំាលរេះអ្ាក្តដលម្ននគុណធម៌ 

បុោណភាសតិ 

     3 

                  ោក្យរគ្ថា gayNas;Rtg;fa lM)akGs©arüRtg;karRbRBwtþ. 

ររលរវលា 

                         eBlevlaEdlknøgputeTA KWCabTBiesaFn_énCIvit . 

mYynaTImanRbeyaCn_sRmab;´   »¡ អ្ាក្ទំាងឡាយcUrkMuRbmaTnwg

eBlevlaeLIy>>>>>>>        

       c b; 
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រសៀវរៅដដលររៀបររៀងរដាយ 
              ខ្ុុំព្រះក្រណុាអាតាម ភារ ភកិ្ខសុមថធរោ អុិត សជុាត ិ

១ រុទ្ធកិចាទងំ្្បាំ្ រោរ 

២ ឱ!មៅហាា យខំុ្ 

៣ សូ្ម្កំុចង្មរៀរគ្មន  

៤ ធម្ាជាតិ 

៥ ្រេំុអសុ្ភកម្ាោធ ន 

៦ ឱវាទ្មោកមស្ដធី 

៧ អាិ៌កំបាងំ្ ោយ វាចា ចិតត 

៨ ្រះរាេកិចា 

៩ គំនិតរិចារណា 
១០ ម្ហាស្ន្ទង្គគ ម្មោក ភាគ ១ 

     ១១ អត់រញ្ញា  

១២ ឱ! កូនខំុ្ 

          ១៣ ្រះស្ីលវមតថា រ 

១៤ស្ិកាអំរីស្ីល 
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ររញចតិា 
           mtiriHគ្ន់nigEklមអGMBIsMNak;mCÄdæanTUeTA ប ើមិត្តៗ អ្នកអានចង់រិិះគ្ន់ ឬមាន
បោ ល់បសេងៗsUmTMnak;TMngelxTUrs½BÞដូចខាងបរោម៖ 

០៩០ ៦៩ ៦៩ ០៩ ០១២ ៩៨ ០០ ២២ ០៧០ ៨៩ ០០ ២២ …… 

        វត្តរាជបូណ៌ក្រុងស ៀមរាបសេត្តស ៀមរាប 

                                នៃក្រះរាជាណាចក្រកមពុជា                      
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