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អារម្ភកថា 

 រពោះគាថាចនំនួ ១២ ដដលបរយិាយអំពី 

អានិសងសននសីលដប៏រសុិទធបនោះ មានមកកនុងគមពីរ 

ខុទទកនិកាយ បេរគាថា របស់រពោះសីលវបថថរដម៏ាន 

អាយុ ដដលបលាកបោលរ រពធពកួឃាថកដដល

រពោះ ទអជាថសរថវូបញ្ចូនបៅបធវើឃាថក៍បលាក។  

កាលពីព.ស.២៥៤៤ គឺឆ្ន  ំ២០០១ ខ្ុ ំនបរេនយក 

បោយស្ទទ ថ់មាថ់ និងសដមតងបៅកមមវធិីបុណ្យមួយ 

ចនំេៃឧប សេសីល នាវថត និបរគាធវន័ គល់ទទឹង 

កាលខ្ុបំៅជាវនិយាចារយគមពីររពោះខនធកៈ ។  

 ការចងចាំរបស់ខ្ុដំថិជាប់ជានិចច មិនបភលច 

ប ើយ ខ្ុដំថងបលើកប ើងសដមតងជាបរឿយ ៗ រពម 

ជាមួយរពោះគាថាបផសង ៗ បទេថជាបរចើន បដើមបជីា 
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សថិស្ទម រថីសរមាប់ខ្ុផំង និងជនានជុនផង ។ បទើប

ដថដល់ឆ្ន ំ ២០០៩ បនោះ បទើបខ្ុមំានឱកាសសរបសរ 

រពោះអដឋកថាបដនថម និងដចកចាយសរមាប់ពទុធបរិ-

ស័ទអនកមានរ ថាន សិកាអំពីសីល ។  

 បោយមានសំណូ្មពរពីញាថិអនកអានចង ់

 នបរចើន បទើបបឆលែថកនុងការប ោះពមុពបសេវបៅ 

សកកបទវរាជ ជាបទកាពយចរមុោះបលើកបនោះ ខ្ុក៏ំនល 

ចាថ់ពមុពរពមជាមួយគាន តាមរថវូការ ។ សូមញាថិ 

រកីរាយរជោះថាល នឹងការអានសិការពោះធម៌បរឿយ ៗ 

ចុោះ ។ សូមញាថិ ននវូចដំណ្កននបញ្ញា បនោះ ទំង 

ជាបចច័យននការអស់បៅននអាសវៈនាអនាគថដខ៏លី 

កុបីំអាក់ខានប ើយ ។  

ភិកខុ ធមមសិរ ីអនបុណ្ឌិ ថទសសនវជិាា  



សីលានិសងាធិបាយ 

5 

ស ៀវសៅដែលខ្ញុំធ្លា ប់សេញផ្សាយ 

១. សីលមយញ្ញា ណ្កថា   ២០០២  

២. កង្ខខ វថិរណី្ ភាគ ១  ភាគ ២   ២០០៣  

៣. សរណ្កថា និងរបវថតិបោធិរពឹកសរសីលង្ខក   

២០០៤  

៤. មូលសិកាខ  មូលសិកាខ  ដកីា   ២០០៤  

៥. ឯកស្ទរបបរងេនអំពីកមមបេ ១០  ២០០៤  

៦. បូជនីយោឋ នដដនបកាោះលង្ខក    ២០០៩  

៧. អានភុាពនរថរថន៍ បទរពហ្មគីថិ ២០១៣ 

៨. មូលសិកាខ -ដកីា    ២០១៤ 

៩. សកកបទវរាជ បទកាពយចរមុោះ   ២០១៥ 

១០. សីលានិសងសគាថា    ២០១៥ 
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ពណ៌នាគាថាសលីវត្ថេរ១ 
 ទ្វវ ទសកនិបារត បៅកនុងគមពីរខុទទកនិកាយ 

ទវ ទសកនិ ថ មានសដមតងអំពីគាថា (ចនំនួ ១២) 

របស់រពោះសីលវបថថរដម៏ានអាយុ មានោកយជាបដើម

ថា សីលរមវ ដបូចនោះ ។ បថើរពោះគាថាទំងបនាោះ បកើថ

បោយរបបេបណា ? 

រពោះសីលវបថថរអងគបនោះ មានបុញ្ញា ធិការបធវើបហ្ើយ

កនុងសម័យកាលរពោះពទុធមុន ៗ បហ្ើយ នសនសំនវូ

កុសល ដដលជាឧបនិសស័យបដើមបីរលាស់បចាល

នវូវដតសងារកនុងភពបនាោះ ៗ ។ បហ្ើយបៅកនុង 

ពទុធុបាទ (សម័យរពោះពទុធបយើង) បនោះ  នរបសូថ 

                                                 
១
 សុថតនតបិដក ខុទទកនិកាយ បេរគាថា ភាគ ៥៧ ទព័ំរ ២៨ 
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បៅកនុងរកុងរាជរគឹោះ ជារពោះរាជបុរថរបស់រពោះ ទ

ពិមពិស្ទរ មាននាមថា  ីលវាតិ ស ។ រគាកាល

ដដលរពោះរាជកុមារអងគបនាោះ ចបរមើនវយ័វឌ្ឍនាការ 

(ធបំពញវយ័) បហ្ើយ រពោះ ទអជាថសរថវូ ក៏មាន

រ ថាន នឹងបធវើគុថ (សមាល ប់) ក៏ នឲ្យរពោះរាជកុមារ

ប ើងជោិះបលើដើរចីុោះបរបងដក៏ាចស្ទហាវ (និង)សូមបី 

ពាយាមបោយឧ យបផសង ៗ ក៏បៅដថមិនអាច

សមាល ប់ នប ើយ បរោោះថា ជាថិបនោះ គឺជាជាថិចុង

បរកាយរបស់រាជកុមារ ដដលនឹងរថវូ នជារពោះ 

អរហ្នត មិនអាចមានអនតរាយដល់ជវីថិ នបទ បបើ

មិនទន់ នរតាស់ ។ រពោះដម៏ានរពោះភាគរទង ់ន

រជាបនវូដើណឹ្ងបនាោះ ក៏ នរទងប់ញ្ាូនរពោះមហា-

បមាគគលាល នបថថរ ឲ្យបៅនាំរពោះសីលវកុមារមក ។ 
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រពោះបេរៈក៏ ននិមនតបៅនាំសីលវកុមារបនាោះ មក

ទំងដើរបីោយកមាល ំងននឫទធិ ។ រពោះរាជកុមារ ន

យាងចុោះពីបលើខនងដើរថីាវ យបងគើរពោះមានរពោះភាគ 

បហ្ើយ ក៏ នគង ់(អងគុយ) កនុងទីដស៏មគួរមួយ ។ 

រពោះភគវាក៏ នរតាស់ធមមបទសនា តាម

គាប់អធារស័យរបស់កុមារបនាោះ ។ បពលដដល

 នស្ទត ប់រពោះធម៌ ក៏មានសទធ រជោះថាល   នបួស រចួ

ចបរមើនវបិសសនាកមមោឋ នក៏ នលោុះនវូអរហ្ថតផល 

បោយបពលបវលាមិនយូរប ុនាម នប ើយ បហ្ើយ ន

គងអ់ារស័យបៅកនុងដដនបកាសល ។  រគាបនាោះ 

រពោះ ទអជាថសរថវូ នដងឹដើណឹ្ងបនាោះ ក៏ោក់

រពោះរាជបញ្ញា ឲ្យរាជបុរសទំងឡាយ បៅសមាល ប់

រពោះបេរៈបទេថ ។ ពកួរាជបុរសទំងបនាោះ នបៅ

រកបលាក រចួ នឈរស្ទត ប់នវូធមមកថាដដលរពោះ
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បេរៈសដមតងរ ប់ បកើថកតីសបងវគស្ប់ដស្ង ក៏មាន

ចិថតរជោះថាល  នបួសអស់បៅ។រពោះបេរៈ នសដមតង 

នវូរពោះធម៌បរ សអនកទំងបនាោះ បោយគាថាដចូថ

បៅបនោះ គឺ ៖        

១. សីលរមវិធ សិរកខថ អសមឹ  រោរក សុសិកខិតំ 

សីលញ្ហិ សពវសមបតតឹ   ឧបនារមតិ រសវិតំ      ។ 

បុគគលគបបីរកានវូសីល ឲ្យជាសីលដដល

ខលួនសិកាលអបហ្ើយ កនុងបលាកបនោះ បរោោះថា សីល

ដដលបុគគលបសពបហ្ើយ រដមងបបង្ខអ នមកនវូ

សមបថតិទំងពងួ  ។ 

២. សីលំ ររកខយយ រមធាវី បតថយារនា តរយា សុរេ 

បសំសំ វិតតិោភញ្ច របច្ច  សរគេ  បរមាទនំ  ។ 

     ជនអនកមានរ ជ្ា កាលចង ់ននវូបសចកតីសុខ 
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៣ យា ង គឺបសចកតីសរបសើរ ១ ការ ននវូបសចកតី

បរថកអរ ១ ការលោះបលាកបនោះបៅបហ្ើយ រកីរាយ

កនុងឋានសួគ៌ ១ គបបីរកានវូសីល ។ 

៣. សីលវា ហិ ពហូ មិរតត  សញ្ដរមនាធិគច្ឆ តិ 

ទុសសីរោ បន មិរតត ហិ ធំសរត បាបមាច្រ ំ     ។ 

        ពិថណាស់ បុគគលអនកមានសីលរដមង ននវូ

មិថតទំងឡាយបរចើន បោយការសរងមួ ចដំណ្ក

បុគគលរទុសតសីល កាលរបរពឹថតអារកក់ រដមង

ឃាល ថចាកមិថតទំងឡាយ ។ 

៤. អវណណ ញ្ច អកិតតិញ្ច ទុសសីរោ លភរត នររា 

វណណ ំ  កិតតឹ  បសំសញ្ច សទ្វ លភតិ សីលវា   ។ 

ជនរទុសតសីលរដមង ននវូបទសផង នវូ

ដើបណ្ោះដើបនេលផង ឯជនអនកមានសីល រដមង ន
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នវូគុណ្ផង នវូកិថតិសពទផង នវូបសចកតីសរបសើរផង 

សពវ ៗ កាល ។ 

៥. អាទិ សីលំ បតិោឌ  ច្  កលាណានញ្ច មាតុកំ 

បមុេ ំសពវធមាម នំ តស្មម  សីលំ វិរស្មធរយ ។ 

 សីលជាខាងបដើម ជាទីតាងំ ជាបមនន

កលាណ្ធម៌ និងជារបធានននធម៌ទំងពងួ បរោោះ

បហ្ថុបនាោះ បុគគលគបបីជរមោះនវូសីល ។ 

៦. រវោ ច្ សំវរ ំសីលំ ចិ្តតសស អភិហាសនំ 

តិតថញ្ច សពវពុទ្វធ នំ តស្មម  សីលំ វិរស្មធរយ ។ 

 សីលជារចាំង ជាទនំប់ ជាបរគឿងញុាំងចិថត

ឲ្យរកីរាយ ទំងជាកពំងន់នរពោះពទុធរគប់រពោះអងគ 

បរោោះបហ្ថុបនាោះ បុគគលគបបីជរមោះនវូសីល ។ 

៧. សីលំ ពលំ អបបដិមំ សីលំ អាវុធមុតត មំ 
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សីលំ អាភរណំ រសដឌើ សីលំ កវច្មពភ ុតំ         ។ 

 សីលជាកឡំាំងរកអវីបរបេបផទមឹមិន ន 

សីលជាអាវធុដឧ៏ថតម សីលជាបរគឿងអាភរណ្ៈដ៏

របបសើរ សីលជាបរគឿងបរកាោះយា ងអស្ទច រយ ។ 

៨. សីលំ រសតុ មរហសរកាខ  សីលំ គរនាធ  អនុតត ររា 

សីលំ វិរលបនំ រសដឌើ រយន វាតិ ទិរស្មទិសំ ។ 

សីលជាស្ទព នមានសកតិធ ំ សីលជាបរគឿង

រកអូបដរ៏បបសើរ សីលជាបរគឿងលាបដរ៏បបសើរ 

ដថងបក់បៅ សពវ ៗ ទិស ។ 

៩. សីលំ សមពលរមវគេ ំ សីលំ បារថយយមុតត មំ 

សីលំ រសរោឌ  អតិវារហា រយន យាតិ ទិរស្មទិសំ ។ 

 សីលជាកញ្ចប់ យដរ៏បបសើរ សីលជា
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បសបែងដឧ៏ថតម សីលជាវាហ្នៈដរ៏បបសើរ សរមាប់

បៅកាន់ទិសទំងពងួ ។ 

១០. ឥរធវ និនទ ំ លភតិ របច្ចច បារយ ច្ ទុមមរនា 

សពវតថ  ទុមមរនា ពារោ សីរលសុ អសមាហិរតា ។ 

      បុគគលោល មានចិថតអារកក់កនុងទីទំងពងួ មិន

តាំងមាំកនុងសីលទំងឡាយ រដមង ននវូបសចកតី

និនាទ កនុងបលាកបនោះផង លោុះលោះបលាកបនោះបៅ

បហ្ើយ រដមងមានចិថតជាទុកខកនុងអ យផង ។ 

១១. ឥរធវ កិតតឹ  លភតិ របច្ច  សរគេ  ច្ សុមរនា 

សពវតថ  សុមរនា ធីររា សីរលសុ សុសមាហិរតា។ 

 អនករ ជម្ានចិថតលអ កនុងទីទំងពងួ តាំងមាំ

កនុងសីលទំងឡាយ រដមង ននវូកិថតិសពទ កនុង

បលាកបនោះផង លោុះលោះបលាកបនោះបៅ រដមងមាន
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ចិថតរកីរាយកនុងឋានសួគ៌ផង  ។ 

១២. សីលរមវ ឥធ អគេ ំ  បញ្ដវា បន ឧតត រមា 

មនុរសសសុ ច្ រទរវសុ សីលបញ្ញដ ណរតា ជយនតិ។ 

សីលជាកពំលូកនុងបលាកបនោះ ចដំណ្ក

បុគគលមានរ ជ្ាក៏ឧថតមដដរ ជយ័ជើនោះកនុងមនសុស

បលាក និងបទវបលាក បរោោះសីល និងបញ្ញា  ។ 

ព្រះអដ្ឋកថា 

 បណាត រពោះគាថាទងំបនាោះ កនុង ទននរពោះ

គាថាដើបូងគឺ សីលរមវិធ សិរកខថ អសមឹ  រោរក 

បនោះ  បទថា ឥធ រគាន់ដថជានិ ថប ុបណាណ ោះ  ន

បសចកតីថា កុលបុរថអនករ ថាន នវូរបបយាជន៍កនុង
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បលាកទំង ៧១ បនោះ គបបីបផតើមសិកា នវូសីលមាន

ចារថិតសីល និងវារថិតសីលជាបដើមបនោះឯង ជា

របបភទផង បហ្ើយកាលសិកាគបបីសិកានវូសីល 

បនាោះបោយរបនព សិកាបោយលអ បោយភាវៈជា

សីលមិនោច់ជាបដើម និងបធវើឲ្យបរសុិទធលអបរបូិណ៌្

បពញបលញផង ។ មា ងបទេថ ពីរបទថា អសមឹ  រោ

រក បសចកតីថា គបបីបផតើមសិកានវូសីលកនុងពកួធម៌

ដដលគួរសិកាទំងឡាយ កនុងសង្ខខ របលាកបនោះ ។ 

បទថា សីលញ្ហិ ជាបដើម គឺបោលបោយភាពជា

សីលដដលថមកល់លអ សូមបីបោយទិដឋសិមបថតិ ។ 

ជើនុបំទទំងបនាោះ ោកយថា ហិ ជាោកយរ ប់បហ្ថ ុ

                                                 
១
 បលាកទំង ៧ កនុងទីបនោះ  នដល់ កាមាវចរបលាក៦ ជាន់ 

និងមនសុសបលាក ។ 
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(ដរបថា បរោោះថា) ។ សីលដដលបុគគលបសព

បហ្ើយ បធវើឲ្យេនកឹបហ្ើយ  នរកាបហ្ើយ បោយ

របការណា សីលបនាោះ រដមងបបង្ខអ ន គឺនាំមកនវូ

សមបថតិទំងពងួ ដល់សថវដដលបកើថកនុងបលាកទំង 

៧ បនាោះយា ងបពញបលញបរបូិរ ជាសមបថតិមនសុស 

សមបថតិបទវតា ឬសមបថតិរពោះនិោវ ននុ៎ោះឯង ។      

ន័យដដលរទងស់ដមតងបោយសបងខបថា 

សីលំ សពវសមបតតឹ  ឧបនារមតិ ដបូចនោះ កាលនងឹ

រទងរ់តាស់ឲ្យពិស្ទត រ បទើបរទងរ់តាស់បដនថមបទេថ

ថា សីលំ ររកខយយ ជាបដើម ។ បណាត បទទំងបនាោះ 

បទថា ររកខយយ ដរបថា គបបីរកា ។ ក៏បុគគលកាល

បវេរចាកការសមាល ប់សថវជាបដើមផង ញុាំងវថត

បដបិថតិថូចធឲំ្យបពញបលញផង ប ម្ ោះថា រកានវូ



សីលានិសងាធិបាយ 

17 

សីលបនាោះ បរោោះ នរគបសងកថ់នវូធម៌ដដលជា

សឹកសរថវូ ។ បទថា រមធាវី ដរបថា អនកមាន

បញ្ញា   នដល់ ការដងឹបឃើញនវូឧ យជាបរគឿង

រកានវូសីលបនាោះបនោះផង និងការរកាមិនឲ្យដបក

ធាល យនវូការសមាទននវូសីលបនាោះ បោយកមាល ំង 

ននញាណ្ (បញ្ញា ) ផង ។ បទថា បតថយារនា ដរប

ថា កាលរ ថាន  ។ ពីរបទថា តរយា សុរេ ដរបថា 

បសចកតីសុខទំងឡាយ ៣ របការ ។ មា ងបទេថ 

សុខនិមិថត ប ម្ ោះថា បសចកតីសុខ ។ បទថា បសំ

សំ  នដល់ កិថតិយស ឬបសចកតីសរបសើរននពកួ

វញិ្ាុជន ។ បទថា វិតតិោភំ  នដល់ លាភជាទី

បរថកអរ ។ មា ងបទេថ បលាកបោលថា វិតតោភំ 
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( នបសចកតីបរថកអរ) បសចកតីថា  ននវូរទពយធន 

(ជាទីបរថកអរ) ។ បរោោះថា អនកមានសីលរដមង

 នរបសប់នវូគនំរននបភាគរទពយ បរោោះដថខលួនមិន

បធវសរបដហ្ស ។ បទថា របច្ច  ដរបថា បធវើ

កាលកិរយិាបហ្ើយ ។ ពីរបទថា សរគេ បរមាទនំ 

រថវូភាា ប់បោយបទថា បតថយមារនា ដបូចនោះថា 

កាលរ ថាន បោយកាមគុណ្ទំងឡាយជាទីរ ថាន  

កនុងបទវបលាក និងកាលរ ថាន នវូបសចកតីរកីរាយ ។ 

រថវូចងរបបយាគដបូចនោះ  ឥធ រោរក បសំសំ វិតតិ

ោភំ បររោរក ទិពវសមបតតិយា រមាទនញ្ច ឥច្ឆ

រនាត  សីលំ ររកខយយ  បុគគលកាលចង ់ននវូបសច

កតីសរបសើរ និងលាភជាទីបរថកអរ កនុងបលាកបនោះ
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ផង នវូបសចកតីរកីរាយបោយសមបថតិដជ៏ាទិពវកនុង

បរបលាកផង គបបីរកានវូសីល ។      

 បទថា សញ្ដរមន បសចកតថីា បោយការ

សរងមួនវូកមមទំងឡាយមានកាយកមមជាបដើ់ម ។ 

បរោោះថា បុគគលអនកមានបសចកតីសរងមួ រដមងមិន

បបេថបបេននវូបុគគលណាមួយ បោយអំបពើជា

ទុចចរថិទំងឡាយ មានការរបរពឹថតអារកក់បោយ

កាយ (កាយទុចចរថិ) ជាបដើម បហ្ើយដថងឲ្យនវូ

អភ័យទន ចងទក់នវូមិរថទំងឡាយ បរោោះជា

បុគគល គួរជាទីរសឡាញ់រាប់អាន (ននមិរថ) ។ បទ

ថា ធំសរត ដរបថា រដមងរោថ់ ឬឃាល ថ ។ ពីរបទ

ថា បាបមាច្រ ំដរបថា កាលបធវើនវូ បកមមមានការ

សមាល ប់សថវជាបដើម ។ ពិថណាស់ សថវទំងឡាយ
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ដដលរ ថាន នវូរបបយាជន៍ រដមងមិន គប់រកនវូ

បុគគលរទុសតសីលប ើយ គឺថា របបយាជន៍ដនទមាន 

បុគគលដថងបវេរបង ់ (នវូអនករទុសតសីល)។     

 បទថា អវណណ ំ  ដរបថា មិនដមនគុណ្ 

(បទស) ឬថា ដើបនេលកនុងទីចបំោោះមុខ ។ បទថា អ

កិតតឹ  ដរបថា មិនដមនយស  នដល់ ការថិោះបដេល 

គឺមិនមានបសចកតីសរបសើរ ។ បទថា វណណ ំ  ដរបថា 

គុណ្ ។ បទថា កិតតឹ  ដរបថា បសចកតីសរបសើរ គឺ 

យសសកតិដដលខចរខាច យបៅ ។ បទថា បសំសំ គឺ

បសចកតីសរបសើរកនុងទីចបំោោះមុខ ។   

         បទថា អាទិ ដរបថា ឫសគល់ ឬខាងបដើម ។ 

បរោោះថា សីល គឺ ជាខាងបដើមននកុសលធម៌
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ទំងឡាយ ។ សមដចូដដលរពោះដម៏ានរពោះភាគរទង់

រតាស់ទុក (កនុងអមព លវិគគ សថិបបោឋ នសំយុថត) 

ថា តស្មម តិហ តវ ំ ភិកខ ុ អាទិរមវ វិរស្មរធហិ កុស-

រលសុ ធរមមសុ ។ រកា ច្ចទិ កុសោនំ ធមាម នំ ។ 

សីលញ្ច សុវិសុទធ ំ   មាន លភិកខុ បបើដបូចាន ោះ អនកចូរ

ជរមោះកនុងកុសលទំងឡាយជាខាងបដើមបងអស់សិន

ចុោះ ។ ចុោះអវីជាខាងបដើមននកសុលធម៌ទំងឡាយ ? 

គឺ សីលដប៏រសុិទធ១ ។ បទថា បតិោឌ  ដរបថា ជាទី

តាំង ។ បរោោះថា សីល គឺ ជាទីតាំងននឧថតរមិនសុស

ធម៌ទំងពងួ ។ ដចូដដលរពោះសមាម សមពុទធរទង់

រតាស់ទុក (កនុងបទវតា និងរោហ្មណ្សំយុថត) ថា 

                                                 
១
 សុថតនតបិដក សំយុថតនិកាយ មហាវារវគគ ភាគ ៣៨ ទព័ំរ ៦ 
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សីរល បតិោឌ យ ដរបថា  នតាំងមាំ កនុងសីល

បហ្ើយ២ ដបូចនោះជាបដើម ។ ពីរបទថា កលាណានញ្ច 

មាតុកំ គឺជាបម បសចកតីថា ជាទីបកើថននកលាណ្

ធម៌ទំងឡាយ មានសមេៈ និងវបិសសនាជាបដើម។ 

ពីរបទថា បមុេ ំ សពវធមាម នំ បសចកតីថា ជារបមុខ 

គឺជាខាងមុខ គឺថា ជាទវ រចលូមកននពកួធម៌ដដល

មិនមានបទសទំងឡាយទំងពងួ មាន បមាជាៈជា

បដើម ។ ោកយថា តស្មម  បសចកតីថា ជាអាទិភាព 

                                                 
២
 សុថតនតបិដក សំយុថតនិកាយ សគាេវគគ ភាគ ២៩ ទព័ំរ ៣៤ 

និងភាគ ៣០ ទព័ំរ ៩៧ 

  ស្ទសនបោឋ នទុថិយភូមិ បបដបកាបបទស ល ីទព័ំរ ៤៥  

និងសរមាយ ទព័ំរ ៥៩ (Pali Text Society) 

 និងមិលនិទបបញ្ញា  ភាគ ១ ទព័ំរ ៤៦  (Pali Text Society) 
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បរោោះជាខាងបដើម ។ បទថា វិរស្មធរយ បសចកតី

ថា គបបីសមាទនឲ្យរបនពបោយភាពជាសីលមិន

ោច់ជាបដើម ។   

 បទថា រវោ ដរបថា រចាងំ បោយអថថថា 

ជាបរគឿងរារាំង មិនឲ្យរបរពឹថតកនលងបោយទុចចរថិ

ទំងឡាយ បសចកតីថា ជាសីមា ។ មា ងវញិបទេថ 

ធមមជាថិណា ដថងទប់ គឺញុាំងភាពរទុសតសីលឲ្យ

បឃលងបឃាល ង គឺថា ឲ្យវនិាសបៅ ធមមជាថិនុ៎ោះ 

ប ម្ ោះថា រវោ រចាងំ ។ ពីរបទថា សំវរ ំ សីលំ 

ដដលថា សីលជាទនំប់ បរោោះសីលជាបរគឿងបិទ 

នវូទវ រដដលជាដដនបកើថននទុចចរថិទំងឡាយ មាន

កាយទុចចរថិជាបដើម ។ បទថា អភិហាសនំ បសចកតី

ថា ជាទីរកីរាយ (ននចិថត) បរោោះសីលជាគុណ្ជាថ
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បធវើឲ្យចិថតរកីរាយនរកដលង បោយបហ្ថុថា ជាចិថត

មិនមានវបិបដសិ្ទរ ី (បសចកតីបតត រកហាយស្ទត យ 

បរកាយ) ។ ពីរបទថា តិតថញ្ច សពវពុទ្វធ នំ គឺ ជាកពំង់

សរមាប់បដណ្ត ថបចាលនវូកិបលស និងមនទិល 

បរគឿងបៅហ្មងទំងឡាយផង សរមាប់ជារកដស

ផលូវភាា ប់បៅកាន់មហាសមុរទគឺរពោះនិោវ នផង នន

រពោះពទុធទំងឡាយ រគប់រពោះអងគ គឺ រពោះស្ទវកពទុធ

ទំងឡាយ រពោះបបចចកពទុធទំងឡាយ និងរពោះ

សមាម សមពុទធទំងឡាយ ។   

    ទននគាថា ថា សីលំ ពលំ អបបដិមំ បសចកតីថា 

សីលជាកមាល ំងគាម នអវីបរបេប ន និងជាកមាល ំងទ័ពដ៏

ខាល ំង សរមាប់ញាំញីនវូកងទព័ននមារ ។ ពីរបទថា 

អាវុធមុតត មំ បសចកតីថា សីលជាបហ្រណ្វថថុ
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(បរគឿងរបហារ)ដមុ៏ថរសចួនរកដលងសរមាប់កាថ់ 

ផ្តត ច់នវូសងកបិលសធម៌ (ធម៌ជាបរគឿងបៅហ្មង 

រពម) ទំងឡាយ ។ សីលជាបរគឿងអាភរណ្ៈ 

បោយបសចកតីថា ជាបរគឿងលមអសររីៈរាងគកាយ ។ 

បទថា រសដឌើ បសចកតីថា ឧថតម និងជាទិពវសពវ ៗ 

កាល ។  សីលជាបរគឿងបរកាោះដអ៏ស្ទច រយ បរោោះជា

បរគឿងការោរនវូជវីថិ ន ។ មួយវញិបទេថ  លី

ជា អពភិទំ បសចកតីថា មិន នដបកបហ្ើយ ឬមិន

អាចបំដបក ន, មិនអាចទលំាយ ន ។   

           (សីលជា) ស្ទព ន បោយបសចកតីថា មិនចាក់ 

បរសោះបោយកិបលសទំងឡាយ កនុងការឆលងកាថ់

នវូអនលងធ់ ំ គឺ អ យភូមិផង ឆលងកាថ់នវូអនលងធ់ ំ គ ឺ

សងារវដតផង ។ បទថា មរហសរកាខ  គឺ មានកមាល ំង
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ខាល ំង ឬបលបៀនយា ងបលឿន ។ ពីរបទថា គរនាធ  អនុ-

តតររា បសចកតីថា សីល ជាបរគឿងរកអូបដរ៏បបសើរ 

បរោោះជាទីបរថកអរននចិថតរបស់ជនទំងពងួ ដដល

អាចរស្ទថ់បៅកនុងទិសទំងពងួ បទោះជាបញ្ច្ញ្ញច ស

ខយល់កតី ។ បរោោះបហ្ថុបនាោះ  នជារទងរ់តាស់ថា 

រយន វាតិ ទិរស្មទិសំ បសចកតីថា ដថងបក់បៅ

កាន់ទិសថូច និងទិសធទំួបៅបោយកលិនននសីល

ឯណា គឺថា ដថងបក់ផាយបៅកាន់ទិសទំងឡាយ

ទំងពងួ ។  លជីា ទិរស្មទិស្ម ដបូចនោះក៏មាន 

បោយបសចកតីថា (ផាយបៅកាន់) ទិសទំង ១០ ។    

ពីរបទថា សមពលរមវគេ ំ គ ឺ កញ្ចប់ យ 

ប ម្ ោះថា សមពលៈ ( យមាូបដដលឆអិនរស្ទប់) ។ 

បុរសដដល នោក់កញ្ចប់ យ (ជាប់ខលួន) បដើរបៅ
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កាន់ផលូវ (ឆ្ៃ យ) ដថងមិនល ំកបោយបសចកតី

បរសកឃាល នតាមចបនាល ោះផលូវ មានឧបមាយា ងណា 

មិញ សូមបីបុគគលដដលបរបូិណ៌្បោយសីល កាន់

យកនវូកញ្ចប់ យគឺសីលដប៏រសុិទធ បដើរបៅកាន់

ផលូវឆ្ៃ យគឺសងារវដត ដថងមិនល ំករថងទ់ីដដល

ខលួនបៅដល់បហ្ើយបនាោះ ៗ ក៏មានឧបបមយយយា ង

បនាោះដដរ  បរោោះបហ្ថុបនាោះ សីល បទើប នប ម្ ោះ

ថា ជាកញ្ចប់ យដរ៏បបសើរ ។ ពិថដបូចាន ោះ សីលជា

បសបែងដរ៏បបសើរ បរោោះពកួជនអនករ ថាន នវូការ

បបេថបបេនទំងឡាយមានបចារជាបដើម មិនអាច

លចួ នផង បរោោះជាឃាល ំងសរមាប់បបើករទពយ 

សមបថតិដដលខលួនរថវូការរគប់យា ង កនុងទីដដលបៅ

ដល់បហ្ើយបនាោះ ៗ ផង ។ រេដដលចមលងនាំបៅ

កាន់ទីបៅបនាោះ ៗ ឬទីកដនលងដដលចងប់ៅ គឺ ោក់
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ពកួជនឲ្យដល់បគាលបៅតាមរ ថាន  ន ប ម្ ោះថា 

អថិវាហ្ៈ ដរបថា វាហ្នៈដរ៏បបសើរ  នដល់ យាន

ជើនិោះ ។ សីល ជាវាហ្នៈដរ៏បបសើរ បរោោះជាយាន

ដដលមិនមានរអាក់រអួលបោយអនតរាយណាមួយ 

ប ើយ បហ្ើយអាចបរ នដល់ទីតាមបសចកតីរ ថាន  

។ បទថា រយន គឺបរបៅបោយអថិវាហ្ៈ (យាន) 

ឯណា ។ បទថា ទិរស្មទិសំ គឺ ដថងដល់ទិស

បនាោះៗ ទំងបៅោក់កណាត លផលូវ និងទីបំផថុននផលូវ 

(បគាលបៅ) បោយបសចកតីសុខ ដថមា ង ។   

       ទរពោះគាថា ថា ឥរធវ និនទ ំ លភតិ បសចកតី

ថា មានចិថតជាទុកខ ជាចិថតដដលបទសមានរាគៈជា

បដើមរបទូសតបហ្ើយ ដថង ននវូការនិនាទ ថិោះបដេល

ថា ជាបុគគលរទុសតសីល មានធម៌ដល៏ាមក ទំង
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ដដលបៅកនុងបលាកបនោះផង ។ សូមបីកនុងបរបលាក 

បពលដដលរថវូស្ទល ប់បៅបហ្ើយ ក៏រដមង នោកយ

និនាទ កនុងអ យភូមិ បោយពកួយមបុរសជាបដើម

ផង បោយបហ្ថុថា ខលួនមានកបំណ្ើ ថដអ៏ារកក់ 

បរោោះកហុំ្សដដល នបធវើបហ្ើយ កនុងអថតភាពជា

មនសុសជាបដើម ។ បុគគលរទសុតសីលរដមង នោកយ 

និនាទ ដថមា ងប ុបណាណ ោះ ក៏បៅមិនទន់រគប់រគាន់បទ 

តាមពិថ ជាបុគគលមានចិថតអារកក់ បកើថទុកខ ោល

លៃងប់លល កនុងទីទំងពងួ ជាបុគគលមានចិថតរថវូបទស

គឺការរបរពឹថតិទុចចរថិរបទូសតបហ្ើយ កនុងបលាកបនោះ 

បហ្ើយរដមងជាបុគគលោលលៃងប់លល  ចិថតអារកក់

បកើថទុកខកនុងទីទំងពងួ បរោោះនឹង នរបសប់នវូទុកខ 

បោយអំណាចននអំបពើ (អារកក់) ជាបដើម (ដដល

ខលួន នបធវើបហ្ើយ) កនុងបរបលាកដេមបទេថ ។ 
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ដើបណ្ើ រនុ៎ោះ បរោោះអវី ? បរោោះមិនសមាទនបោយ

លអកនុងសីលទំងឡាយ គឺថា មិនថមកល់ចិថត មិន

តាំងចិថតស៊ប់បៅកនុងសីលទំងឡាយ បោយរបនព

រថឹមរថវូ ។ 

       ទរពោះគាថា ថា ឥរធវ កិតតឹ  លភតិ បសចកតី

ថា អនកមានសីលរដមងជាអនកមានចិថតលអ ដថង ន

នវូកិថតិសពទ បរោោះបលាកជាសបបុរស មានសីល 

មានកលាណ្ធម៌ ទំងដដលបៅកនុងបលាកបនោះ

បៅប ើយបនាោះឯង ។ កាលរលំាងខនធលោះបលាក

បនោះបៅបហ្ើយ រដមង ននវូកិថតិសពទបៅនាឋាន

សួគ៌ ឯបរបលាកបនាោះបទេថ បរោោះមានោកយដដល

ពកួបទវតាបោលរាប់អានជាបដើមថា បលាកអនក

មានសីល នបកើថបហ្ើយជាមួយនឹងពកួបទវតា 
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ទំងឡាយ បរោោះបុគគលបនោះ ជាសបបុរស ជាអនក

មានសីល មានកលាណ្ធម៌ យា ងបនោះ ។ អនកមាន

សីល នទទួលនវូកិថតិសពទ ដថប ុណ្ណឹ ង បៅមិនរគប់

រគាន់បៅប ើយបទ ជាងបនាោះបៅបទេថ បលាកគឺជា

អនករ ជម្ានបញ្ញា  ដល់រពមបោយធិថិ គឺបសចកតី

ពាយាម សមាទនបោយលអរបនព មានចិថតមិន

ង្ខកបរ គឺថា មានចិថតថមកល់បៅស៊ប់លអបហ្ើយ កនុង

សីលទំងឡាយ រដមង នកិថតិសពទកនុងទីទំងពងួ 

ទំងដដលបៅកនុងបលាកបនោះ បរោោះការរបរពឹថតិ

ដដលជាសុចរថិបហ្ើយ រដមងមានចិថតលអ គឺមាន

ចិថតរកីរាយគឺថា នដល់នវូភាពជាចិថតបស្ទមនសស 

បរថកអរនរក បរោោះ នចបំោោះនវូសមបថតិ (ជាទិពវ) 

កនុងបរបលាក ។  ទគាថា ថា សីលរមវ ឥធ អគេ ំ 
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បសចកតីថា សីលមានពីរយា ង គឺ បលាកិយសីល ១ 

បលាកុថតរសីល ១ ។ បណាត សីលទំងពីរយា ងបនាោះ 

(សីលដដលអនករការ ថាន នវូសមបថតិ) កនុងរថកូល

ទំងឡាយ មានរថកូលខថតិយមហាស្ទលជាបដើម 

កនុងកាមបលាកប ុបណ្ណ ោះកតី សីលនាំមកនវូកបំណ្ើ ថដ៏

វបិសសកនុងបទវបលាក និងរពហ្មបលាកកតី សីល ជា

បហ្ថុបដើមបី ននវូភាពជាអនកមានលាភជាបដើមកតី 

(ប ុបណ្ណ ោះ) ប ម្ ោះថា បលាកិយសីល ។ ចដំណ្កឯ

បលាកុថតរសីល គឺជាសីលដរ៏បបសើរដមនពិថ 

បរោោះដថងឲ្យកនលងបងន់វូវដតទុកខទំងអស់ បោយ

ពិថរ កដ ។ ពិថដបូចាន ោះ រពោះស្ទស្ទត  នរតាស់

ោកយបនោះ (ទុកកនុងអដឋកនិ ថ អាទិថតកជាថក 

បញ្ញា ក់កុលសមបថតិ) ថា៖ 
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ហីរនន រពហមច្រិរយន េតតិ រយ ឧបបជជតិ 

មជឈិរមន ច្ រទវតត ំ ឧតត រមន វិសុជឈតិ       ។ 

           បុគគលចូលបៅបកើថកនុងពកួកសរថិយ៍ បោយ

រពហ្មចរយិធម៌ដប៏ថាកទប បុគគលចូលបៅកាន់

ភាពជាបទវតា បោយរពហ្មចរយិធម៌យា ងកណាត ល 

បុគគលបរសុិទធ បោយរពហ្មចរយិធម៌ដឧ៏ថតម ១ ។ 

និង (កនុងអាកបងខយយសូរថ បញ្ញា ក់ភាពជាអនក ន

លាភ) ថា ៖  អាករងខយយ រច្ ភិកខរវ ភិកខ ុោភី 

អ-សសំ ចី្វរបិណឍ បាតរសនាសនគិោនបបច្ចយ-

រភសជជបរិកាខ រានំ មាន លភិកខុទំងឡាយ បបើភិកខុ

រ ថាន ថា អាតាម អញគបបី នចីវរ បិណ្ឌ  ថ បសនា

                                                 
១
 សុថត. ខុទទកនិកាយ ជាថក អដឋកនិ ថ ភាគ ៥៩ ទព័ំរ ១៣០ 
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សនៈ គិលានបបចចយបភសជាបរកិាខ រដបូចនោះ និង

រតាស់ថា សីរលរសវ វសស បរិបូរការី គួរបធវើសីល

ឲ្យបរបូិរ២ ដបូចនោះ និង (កនុងទនវគគបទេថ) ថា ឥជឈតិ 

ភិកខរវ សីលវរតា រច្រតាបណិធិ វិសុទធតាត  មាន ល

ភិកខុទំងឡាយ  បសចកតីតាំងចិថតរបស់បុគគលមាន

សីល រដមងសបរមច ន បរោោះបសចកតីតាំងចិថត

បនាោះ ជារបស់បរសុិទធ ៣។ 

 ក៏ឯ បលាកុថតរសីល គឺជាសរថវូននពកួធម៌

បថាកទបបោយរបការទំងពងួ បហ្ើយចាប់ពីភព 

ឬជាថិទី ៧ បៅ កាលនឹងញុាំងសងារទុកខឲ្យ ថ់ 

                                                 
២
 សុថត. មជឈិមនិកាយ មូលបណាណ សកៈ ភាគ ២០ ទព័ំរ ១០៦ 

៣
 សុថតនតបិដក អងគុថតរនិកាយ អដឋកនិ ថ ភាគ ៤៨ ទព័ំរ ១៦៥

និងសុថតនត. ទីឃនិកាយ  ដកិវគគ ភាគ ១៩ ទព័ំរ ២២៧ 
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បងប់ៅ កិចចដនទដដលគបបីបធវើកនុងភាពដរ៏បបសើរ

ដបបបនោះបទេថមិនមានប ើយ ។  ទរពោះគាថា ថា 

បញ្ដវា បន ឧតតរមា គឺរពោះស្ទស្ទត រទងរ់តាស់ដល់

ភាវៈដរ៏បបសើរបោយបញ្ញា ដមនពិថ តាមទនំងជា 

បុគគលាធិោឋ នថា ចដំណ្កបុគគលអនកមានរ ជ្ាក៏

ឧថតមដដរ គឺរបបសើរនរកដលងដថមតង ។  ឥ ូវបនោះ 

កាលរទងស់ដមតងនវូភាវៈដរ៏បបសើរននសីល និង

បញ្ញា  បោយកិចច គឺផល បទើបរតាស់ថា សីល

បញ្ញដ ណរតា ជយំ ដបូចនោះ ។ ក៏បទថា ជយំ គបបី

រជាបជាលងិគវបិលាល ស គឺបតូររបូ ។ មួយបទេថ បៅ

សល់ោកយ អហុ មួយបទបទេថ ។ ជើនុបំទទំងពីរ 

បនាោះ សពទថា បញ្ញដ ណំ បោយអថថថា ការដងឹ

ចាស់  នបសចកតីថា ជយ័ជើនោះបលើសរថវូ (គឺ
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 បធម៌) បោយសីល និងបញ្ញា  ។ បរោោះថា ដថ

បវេរសីលបចញ បញ្ញា ក៏បកើថមិន នប ើយ បហ្ើយ

បបើបវេរចាកបញ្ញា  សីលក៏មិន នបធវើកិចចករ  ន

ប ើយ គឺមិន នឲ្យសបរមចរបបយាជន៍បរបូិណ៌្

បទ  នបសចកតីថា សីល និងបញ្ញា ទំងពីរនុ៎ោះ មាន

ឧបការៈដល់គាន និងគាន បៅវញិបៅមក ។ បរោោះ

បហ្ថុបនាោះ  នជារពោះសុគថជាស្ទស្ទត រទងរ់តាស់

ទុក (កនុងបស្ទណ្ទណ្ឌ សូរថ) ថា សីលបរិរធាតា 

បញ្ញដ  បញ្ញដ បរិរធាតំ សីលំ ដរបថា រ ជ្ា រដមង

ជរមោះសីលឲ្យបរសុិទធ សីលបស្ទថ ក៏រដមងជើរោះ

រ ជ្ាឲ្យបរសុិទធដដរ១ ដបូចនោះ ជាការសដមតងនវូឋាន

ដវ៏បិសសននអនកមានសីលទំងឡាយថា (មានជយ័ 

                                                 
១
 សុថតនតបិដក ទីឃនិកាយ សីលកខនធវគគ ភាគ ១៤ ទព័ំរ ២៩៥ 
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ជើនោះ) កនុងមនសុស និងបទវតាទំងឡាយ ។ បរោោះ

ថា សីលដវ៏បិសសវសិ្ទលទំងឡាយបនាោះ រដមង

របរពឹថតបៅកនុងភូមិទំងបនាោះផង ទំងសមាធិ ជា

ចដំណ្កននសីលកនុងទីបនាោះ រដមងរបរពឹថតបៅ ន

បរោោះការអធិោឋ នបោយបញ្ញា ផង ឬដប កននបញ្ញា  

ក៏រដមងរបរពឹថតបៅបរោោះ នចបរមើនសមាធិ និង

តាំងអធិោឋ ននវូសីលផង ។ 

 រពោះបេរៈកាលសដមតងនវូរពោះធម៌ដល់ភិកខុ

ទំងឡាយបនាោះ  នពាករនវូគាថាដនទបទេថ 

បោយការបំភលឺនវូគុណ្ទំងឡាយ មានសីលគុណ្ដ៏

បរសុិទធវបិសសជាបដើមរបស់ខលួន បោយរបការ

យា ងបនោះឯង ។ 

រណ៌នាគាថាព្រះសីលវត្ថេរ  ចប់ ។ 
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អានិសង្សសីល ១២ គាថា 

បុគេលគបបីរកាសីល   

កាត់មនទិលលឡ ម៉ត់ហមង 

កន ុងរោករនេះប្តមតង   

កំុរៅហមងកន ុងចិ្នាត   

ររពាេះសីលបុគេលរសព  

ច្ច្ន របំ្លកឱ្យភលឺថ្លល   

នឹងផតល់នូវរទពា   

ផងនានាសពវទ្វងំពួង    ។ 

ជនអនកមានរបាជាញ   
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កាលរបាថ្លន សុេបីយ៉ាង 

គឺយសសកតិរថាើងថ្លា ង   

ភលឺ រុងររឿងដ៏ផូរផង់  

រហើយរីករាយសបាយ  

ផុតេវល់ខ្វវ យទុកខមួហមង 

និងលេះរោករនេះមតង  

ដល់សួគ៌ផងរតូវកាន់សីល         ។  

ពិតណាស់អនកមានសីល  

របឹងមិនេជិលសរងួមអងេ 

នឹងមានមិរតរហង់   
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ជួយប្កផច ង់ច្ចកេូច្េិល  

ចំ្ប្ណកជនស្មងបាប  

មានកាយឆ្អឡ បរហើយរទូសត សីល 

នឹងមាននូវមនទិល  

រហើយរពាត់របាសមិរតទ្វំងឡាយ។ 

ជនអនកមានសីលោច់្   

រគច្មិនរួច្ច្ចកទុកខរទ្វស 

ពាកយតំរនៀលរដៀលតម េះ  

ផុតរសឡេះច្ចកបាបរឡើយ 

ឯសីលប្ដលផូរផង់   
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គុណសពទរុងររឿងររឿយៗ 

រួច្ផុតពីអបាយ   

ដល់សួគ៌នាយសពវ ៗ កាល         ។ 

សីលគឺជាខ្វងរដើម   

ជាទីតាំងនាំកលាណ  

ជារមធម៌រគប់យ៉ាង   

និងរបធានលឡ រតកាល 

រហតុរនាេះចូ្រកំុេជិល   

កាត់មនទិលកំុឱ្យសល់ 

ឱ្យរជេះច្ចកអំពល់   
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កតីកងវល់កន ុងចិ្នាត    ។  

សីលជាទំនប់រច្ចំង   

ជាររគឿងញំុងចិ្តត រីករាយ 

ទ្វំងរពេះពុទធទ្វំងឡាយ   

ក៏អារស័យសីលរនេះណា 

ទុកដូច្ជាកំពង់   

ងូតផឹកផងរគប់ ៗ គ្នន   

ដូរច្ន េះអនករាល់គ្នន    

កំុរួញរារកាសីល   ។ 

ជាកមាល ំងខ្វល ំងកាល     
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គ្នម នអវីណាររបៀបបានរឡើយ 

ដូច្អាវុធមុតច្រក  

ររគឿងលឡកាយរនាេះគឺសីល 

ជាអាភរណៈ  

របរសើ រជាក់ដ៏ថ្លល ច្ថល   

និងររគឿងររកាេះរបច្ព   

គ្នម នអាវុធអវី ទមល ុេះបាន ។ 

ជាស្មព នមានសកតិធំ   

ររគឿងោបលនសពវទ្វងំកាយ  

រកអូបរីកស្មយភាយ   
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បក់ផាយរៅរគប់ទីស្មថ ន 

ទ្វំងជាកញ្ចប់បាយ   

រសបៀងជាប់កាយរបណីតថ្លា ន  

ជាយានលឡចំ្ណាន   

ប្តងនាំរៅសពវទិសទី ។ 

ជាតិជាបុគេលពាល   

បានដើរនៀលពីរោករនេះ 

និងរោកឯនាយរអេះ   

ក៏របទេះទុកខញំញី  

ររពាេះមានចិ្តតអារកក់  



សីលានិសងាធិបាយ 

45 

កាយកេវក់មិនរស្មភី 

រោយរហតុប្តជាន់ឈ្លី   

មិនសំភីកន ុងកងសីល ។ 

អនករបាជញមានចិ្តតលឡ    

តាំងកន ុងធម៌ដ៏របច្ព 

រប្មងបានរួច្ភ័យ   

ច្ចកអបាយរោយស្មរសីល 

រីករាយនឹងកិតតិយស   

កន ុងរោករនេះនិងវល់វិល 

រោកមុេអស់មនទិល  
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និងបានដល់សួគ៌សុេរហាង ។ 

សីលគឺជាដើបូល  

ជាកំពូលកន ុងរោករនេះ  

ឯអនកមានចំ្រណេះ   

របាជាញ េពស់ឧតតមេពង់  

រប្មងមានជ័យឈ្នេះ   

រោកមនុសសរនេះនិងរទពផង 

របរសើ រច្រកកនលង   

រោយកងសីលនិងបញ្ញដ  ។ 

ដូរច្ន េះជនមានសីល   
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ចូ្រកំុេជិលរតូវេរំបឹង  

រកាសីលទ្វំងហនឹង   

រគ្នន់ទីពឹងកន ុងរោកា  

បរញ្ជៀសច្ចកទុកខរស្មក  

កតី វិរយាគកន ុងសងារ 

ដល់និពាវ នច្ថលថ្លល    

ររពាេះរបរសើ ររោយគុណសីល ៕ 

 

សីលានិសសគាថា ចប់ ៕ 
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រសងច់ាករពោះសុថតនតបិដក ខុទទកនិកាយ បេរគាថា

សីលវបថថរគាថា ភាគ ៥៧ ទព័ំរ ២៨-២៩  

 

មណ្ឌ លវបបធម៌ដខមរបៅសវីស វថតសងារាម 

  

នេៃចនទ ១២ បកើថ ដខរស្ទពណ៍្ ឆ្ន ំឆលូវ ឯកស័ក  

ព.ស. ២៥៥៣  

រថវូនឹងនេៃទី ៣ ដខសីហា ឆ្ន  ំ២០០៩ 

 

  

 

 

 

ដរបបរេបបរេងបោយ ភិកខុធមមសិរ ីដសម ចនទធីរ ៍ 
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អនិច្ចា  !!! 

រកើតច្ចស់ឈឺ្ស្មល ប់ ជាររឿងធមមតា  

 គ្នម នបុគេលណា អាច្រគច្រវេះបាន  

ប្តរកើតមករហើយប្តងច្ចស់រគប់របាណ 

 ពាធិនំាថ្លា ន ចូ្លកាន់មរណៈ            ។ 

ជីវិតសតវរោក មានតិច្តួច្ណាស់  

 ឆ្អប់ប្របរកឡេះ គ្នម នទីពឹងពាក់ 

ថ្ល នឹងឱ្យរួច្ពីររឿងអបបល័កខណ៍ 

 រគប់សតវមាន ក់ៗ រតូវប្តស្មល ប់បង់         ។ 

សតវរោកកាលរបើ  រ ើញកតីអនតរាយ 

 មករួបរឹតកាយ គ្នម នរួច្មួយអងេ 



សីលានិសងាធិបាយ 

50 

គួរប្តតរមូវ រតូវគិតតរមង់   

 ផចិតផច ង់ស្មម រតី ពឹងកតីប្ដលលឡ             ។ 

រធវើ បុណយឱ្យរួច្ ររោេះកតីទុកខ   

 កំុរៅសំកុក សំកាំងសញ្ចរ  

វដឋ ៈមានទុកខ រឹតសតត និករ   

 មានប្តធម៌ស រទើបជួបសុេស្មនត         ។ 

ធម៌សផសំឱ្យរច្េះរួច្រសឡេះ   

 រឹងតឡឹ ងមានេះ នំាឱ្យលឡ ក់ោឡ ន 

អាមិសជានុយ ដូច្រុយរខំ្វន   

 ប្តងញុំងសនាត ន ឱ្យសឡិ តជាប់រៅ        ។ 
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កន ុងវដឋសងារ មហាមានទុកខ   

 គ្នម នគិតរៅមុេ រួច្ទុកខផុតរៅ 

សនាត នកិរលស ររគឿងញណញ៉មរៅ  

 គ្នម នគិតរកផល ូវ រៅដល់និពាវ ន            ។ 

ជាឋានរកសមកានត រស្មនតច្ចករយាគៈ  

 ឋានរនេះមាន ក់ៗ ប្តងប្តបំពាន 

មិនគិតរបឹងប្របង ប្តប្រសកថ្លឃ្លល ន  

 សួររកនិពាវ ន ឋានសុេឯកអគឃ            ៕

នេៃសុរក ៩ បកើថ ដខបជសឋ ឆ្ន ំមមី ឆស័ក  

ព.ស.២៥៥៨ រថវូនឹងនេៃទី ៦ ដខមិេនុា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

ធមមសិរ ី
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អភិតថររថ កលារណ  

ទ្វំងរយើ ងទ្វំងរគ គបបីរធវើលឡ  

តាំងចិ្តតឱ្យស្មឡ តសង្កវ តធម៌ស 

កំុលឡ ក់កកររោយកាមកិរលស  ។ 

បាបា ចិ្តត ំ និវាររយ 

គួរគិតរិេះររ កំុមានេះ 

ញុំងចិ្តតច្ចកបាបឱ្យរហ័ស 

កំុរបប្ហសរធវសសពវទ្វំងកាល ។ 

ទនធ ំ ហិ កររតា បុញ្ដំ  

ររពាេះរបើឃ្លត់ឃ្លំង ពនាររពល 

រធវើ បុណយឱ្យយឺតយូររយាល 
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រនាេះពិតខ្វតរពលជាមិនខ្វន  ។  

បាបសមឹ  រមតី មរនា  

ចិ្តត នឹងទន់រទ្វរ រៅកន ុងទីស្មថ ន 

រពាររពញរោយបាបកន ុងសនាត ន 

រពលរនាេះរយើ ងខ្វនច្ចប់កុសល។ 

កុសលរកើតមកពីស្មងលឡ   

ញុំងចិ្តត ររតកអរ គ្នម នអំពល់ 

គិតប្តររឿងស្មឡ ត មិនរច្បល់ 

បាបររគឿងរស្មកសល់ឱ្យឃ្លល តឆ្អា យ ។ 

គ្នថ្លរនេះ រសង់ច្ចក គមពី រធមមបទ 

ឯកស្មដក រពាហមណ៍តាយាយ 
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តាំងចិ្តតសររមច្របគល់ថ្លវ យ 

អាវច្សបរគបកាយ ដល់រពេះសមាម  ។ 

អស់កាលបីយាម ទរមាំគ្នត់ឈ្នេះ 

ចិ្តតសឡិ តមានេះ កំណាញ់ឫសា 

លុេះថ្លវ យរួច្រាល់ ដល់រពេះភគវា 

រទើបគ្នត់ប្រសកថ្ល ជិតំ រម  ។ 

មានន័យថ្ល គ្នត់បានឈ្នេះរហើយ 

ឈ្នេះចិ្តតអរបិយ កំណាញ់រករ 

ឈ្នេះរនាេះរៅថ្ល ឈ្នេះេួបប្េ 

គ្នម នច្ថាង្កកររ មកច្ចញ់វិញរឡើយ ។ 

ដូរច្ចន េះកន ុងកាលដើណាលគ្នន  
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អងេរពេះឈ្នេះមាររទង់រតាស់បរងហើយ 

បញ្ចប់សំដីឱ្យគ្នត់ប្លហ ររលហើយ  

តាមន័យរពាលរហើយរនាេះឯងថ្ល ។ 

ញុំងចិ្តតឱ្យស៊ប់ កន ុងកលាណ 

ហាមចិ្តតឱ្យបានច្ចក បាបា 

ររពាេះរបើយឺតយូរ រធវើ កុសោ 

ចិ្តត នឹងរមនាកន ុងបាបវិញរ៉ា  ។ 

គ្នថ្លរនេះជូនជាចំ្ណង 

ដល់ញតិបឡ ូនបងរគប់ៗគ្នន   

ជើនួសអរគុណដ៏មហិមា 

ប្ដលញតិសទ្វធ ផតល់បច្ច័យបួន ។ 
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ជូនពរឱ្យរញម ជួបរបទេះ  

ប្តនឹងពររពេះសពវទ្វំងបួន 

អាយុយឺនយូរ សុេភាពមាំមួន 

បញ្ញដ កន ុងេលួនច្ររមើនជាប់រហាង ។ 

រពហសបតិ៍ ១៣ ររាច្ ប្េផលេ ុណ 

ឆ្អន ំជូត ចំ្ចួ្ន សករាជកនលង  

២៥៥១ ឆ្លង  

សូមញតិបឡ ូនបងផុតផងទុកខភ័យ ៕ 

ធមមសិរី 
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GeC¢v kic©matBVa   

 GñkmansT§a Kb,IeFVIbuNü 

 éf¶enHkuMxan kuMmanTRmún  

 kusltUcFM RtÚveFVI[ehIy         . 

 ekaCBaØa mrNM suev   

 TaMgeyIgTaMgeK min)andwgeLIy 

 mrN³kþIsøab; enACitbegáIy  

 mindwgesaHeLIyfa søab;éf¶Es¥k. 

 n hi ena sgçrenþn   

 xMRbwgerIFak; eRbIlMEBgEdk 
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 y:agNak¾minGacévbMEbk  

 esnamc©úraCd¾eRcInéRkElg . 

 mhaesenn mc©úna   

 cas;QWCaKña RtÚvRbúgRbEyg 

 esnamc©úraC enACab;xøÜnÉg  

 [eyIgvEgVg kñúgxn§TaMgR)aM . 

 tsµa hi bNÐieta e)aesa  

   R)aCJRBahµN_RbesIr elakEtgcMNaM 

 eRBaHehtueraKa ebotebonRbcaM 

  ehtu smösSM Gtþmtþena  . 
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 bNÐitdwgc,as; ehtuénkþIsøab; 

  bgÁab;minsþab; CaGniec©a 

 mindwgeBlNa vanwgmwtmk_  

 epþcyksgçar [esaHsUnüeTA . 

 BueT§ Femµ c segÇ c  

 emIleXIjsrN³ bIl¥eBkkUv 

 FIera sT§M nievsey   

 eTIbxMmñImña ykCaTIBwg  . 

 KuNEkvTaMgbI CYy[)ansux 

  CatienHeTAmux RtcHRtcg; 
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 ciEBa©gciBa©ac CamYyBuT§GgÁ  

 EdlRTg;Kg;caM Ésßanbrmsux . 

 kMNaBümYyc,ab; R)ab;ejam[dwg

 CIviteyIghñwg mineTogTat;esaH 

 cUrkuMRbmaT TaMgRsITaMgRbús  

 eFVIbuNürMedaH kþITukçesakesA . 

esakesAekIteLIg BIeRBaHmanCati 

[ekItGaBaF CMgWdMe)A 

RBat;R)as;jatimitþ sm,tþiq¥ineq¥A 

 etIeyIgcg;enAmanCatidl;Na ? 
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 GatµaPaB cnÞFIr_ EtgrMlwk  

 sUmjatiq¶ayCit CYyBicarNa 

 xusqÁgbT)aT sUmkþIemtþa  

 sUmdak;søa)aka eKarBla  . 

ថ្ងៃសុរក្ ១០ រក្ើត ែុសស ឆ្ន ាំ ច អដ្ឋស័ក្ ព.ស.២៥៥០  
ទីរកុ្ង Colombo រសីលង្កា  ថ្ងៃទី ២៩ ធន ូឆ្ន ាំ ២០០៦ 

ថរណុ្កវ ីធមមសិរ ី
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ក្តីសុខរក្ើតរ ើងរររោះរែឹងខនោះប្ខនង  តស ៊ូខលួនឯងរែឹងសាំថ្ចទុក្ 

ចាយរចោះថ្លលក្ ក្ម្ិតតចិតតសុខ   ស់ ួចចាក្ទុក្ខតបិត ស់រៅរសមើ ៕  

រេតុរនោះគួ គិត ក្ុាំរគងគងគុាំ  ក្ុាំចងគាំនុាំ ក្ុាំក្ត់ែប្នែម្  
ភា ៈប្សនធៃន់ ក្ុាំពុនពរពើម្  ទម្លល ក្់រចាលភាល ម្ រែើអនក្ចង់សុខ ។ 

តាម្ពិត ពួក្រទព ឥនទរពេមអនក្តា  គ្មម នរទអាជ្ញា  ជួយរោោះចថ្រង  
រែើរយើងរធវើលអ រគឱ្យព ជ័យ  រែើរយើងថ្រពថ្សស រគរែល័យប្ងម្ ។ 

សតវរោក្ម្លនក្ម្មជ្ញអនក្ចាត់ប្ចង   ស់ ត់ខ្វវ ត់ប្ខវង សវោះប្សវង ក្សុខ  
ែួងសួងរទវតា អនក្តាម្លា ស់រសុក្  ពួក្រទពរោោះទុក្ខ  ក្សុខសិ ី ។ 

ធម្មសិរ ី


