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សលី៥ 
សីល៥  គឺ ការកាន់ចរោិមារោទ្លអ យោយកាយ យោយវាចា ការមិនប្រប្រឹត្តកនលង 
វនិយរបញ្ញត្តិ កនុងប្រះរុទ្ធសាសនា ។ សីល៥ មាន ៖ 
១-  បាណាតិបាតា វេរមណី  :   យវៀរ1 ចាកកិរោិយធវើសត្វមានជីវតិ្ ឲ្យអស់ជីវតិ្  គឺ 
សមាល រ់សត្វ  
២-  អទិន្នា ទាន្ន វេរមណី :   យវៀរ ចាកកិរោិកាន់យកនូវវត្ថុ ដែលយគមិនបានឲ្យ 
យោយកាយឬ យោយវាចា   
៣- កាវមស ុមិច្ឆា ច្ឆរា វេរមណី  :   យវៀរ ចាកកិរោិប្រប្រឹត្តខុ្សកនុងកាមទ ុំងឡាយ 
 ៤-  មុសាវាទា វេរមណី  :   យវៀរ ចាកកិរោិយោលនូវោកយកុហក  
៥-  សរុាវមរយមជ្ជប្បមាទដ្ឋា ន្ន វេរមណី :   យវៀរ ចាកយហតុ្ជាទី្តា្ ុំងននយសចកតីប្រមាទ្ 
គឺផឹកនូវទឹ្កប្សវងឹ គឺ សុរានិងយមរយ័  ។  
  ខ្្ុ ុំសូមយធវើការអធិរាយ ែូចត្យៅ ៖ 
សីលទ ុំង ៥ មានមុខ្ងារខុ្សៗគ្នន រិត្ដមន ដត្ក៏ជារ់ទក់ទ្ងគ្នន ដែរកនុងការស់យៅ 
យែើមបឲី្យបានយសចកតីសុខ្ែល់ខ្លួនយយើងផង និងយសចកតីសុខ្ែល់អនកែនទ្ផង យហតុ្យនះ 
យហើយបានជាមានោកយយៅសីល៥ ថាជានិចចសីល គឺសីលដែលយគកាន់ជានិចចកាល
គឺរាល់នងៃ ។  
- សីលទី្មួយ  វ ៀរចាកការសម្លា បស់ត្វ  មានន័យយប្ៅទូ្លុំទូ្លាយណាស់  ងវីយរើសីល 
ទូ្នាា ន ដត្ចុំយោះកាយកមានិងវចីកមា  កិរោិមិនសមាល រ់សត្វ រណតុ ះចិត្តយយើងឲ្យមាន 
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 ត្ម  ឈរ់  អត់្មិនយធវើ 

៤ 
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ធម៌យមតា្ត ែល់សត្វយលាកទ ុំងមូល គឺរារ់ទ ុំងមនុសស និង សត្វតិ្រចាា នផងដែរ ។  យរើយយើង 
យគ្នររជីវតិ្មនុសសយលាកទ ុំងអស់គ្នន   យនាះសង្គ្ងាា មរវាងប្រយទ្សនិងប្រយទ្សក៏គ្នា ន យហើយ 
សង្គ្ងាា មរិភរយលាកក៏គ្នា ន។  យរើយយើង យគ្នររជីវតិ្សត្វ ចិត្តយយើងមិនអាចយៅជាយោរយៅ 
បានយោយងាយយ ើយ។ មានអនកខ្លះរុំោនសីលទី្១យនះ យោយទ ុំងរងខុំចិត្ត រីយប្ោះគ្នា ន 
មយធោបាយអវីយផសងយែើមបចិីញ្ចិ មជីវតិ្ ។ ែូចជា អនកយនសាទ្ខ្លះ ែល់យរលគ្នត់្ចាស់  គ្នត់្ 
ឈរ់យនសាទ្ យហើយយៅវត្តកាន់សីលក៏មាន  ែូចយៅកនុងភូមិខ្្ុ ុំ អនកប្រករ រររលីដសង 
ែល់យរលគ្នត់្ចាស់លីដសងដលងរួច គ្នត់្ក៏ឈរ់ទ្ទួ្លទនប្សា ។ ចុំយោះប្រះរុទ្ធ 
សាសនា យោយបានដចងោ៉ា ងចាស់នូវ ការយវៀរបាណាតិ្បាត្យនះ  អនកដែលថាខ្លួន 
យធវើសង្គ្ងាា ម យែើមបផីាយសាសនា ឬ យធវើឲ្យសាសនាកាន់ដត្រកីធុំយលើរិភរយលាកយនាះ  
ពុុំអាចតុំងខ្ ានួថាជាអ្នកបវ្រើ ្ពះពទុ្ ធសាសនាបានវ ើយ។   រីយប្ោះធម៌កនុងប្រះ 
រុទ្ធសាសនា គឺយគ្នររ ជីវតិ្សត្វ  ែូយចនះមិនប្តូ្វសមាល រ់យគឯង យែើមបវីាត្យកទឹ្កែីយហើយ 
ដត្ងតា្ ុំងសាសនាប្រះរុទ្ធយនាះយទ្ ។ ប្រសិនយរើជាមានអនកយធវើនូវអុំយរើយោរយៅដររយនះ 
គឺមិនដមនជាអនកកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនាយទ្   មិនដមនជាអនករយប្មើប្រះរុទ្ធសាសនាយទ្  
 ផទុយយៅវញិមានដត្យធវើឲ្យខូ្ចយ ា្ ះប្រះរុទ្ធសាសនា។ 
- សីលទី្រីរ   វ ៀរចាកករិយិាកានយ់កន ូ ត្ថុដែលវេរិនបានឲ្យ វោយកាយឬ 
វោយវាចា   
មានអនកខ្លះ អត់្ការងារយធវើ យោយយគរញ្ឈរ់ មករីបានលួចររស់យៅកដនលងយធវើការ។ 
 ោកយចាស់យលាកថា លួចគេធ្លា បដ់ៃ។ យរើ មាច ស់យគែឹង យគផាយយចញយៅយប្ៅ យត្ើអាមា៉ា ស់ 
មុខ្ោ៉ា ងណាយៅ ។  ឯណាយៅយសចកតីសុខ្ ។    
- សីលទី្រី   វ ៀរចាក ករិយិា្រ្ពឹត្តខ្សុកនុងការទ ុំងឡាយ  
តា្មប្រះរុទ្ធសាសនា  កាម ែូចជា កាមគុណ កាមត្ណាា  ជាប្រភរននទុ្កខយៅយហើយ  
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យហើយយរើប្រប្រឹត្តខុ្សកនុងកាមដងមយទ្ៀត្  យនាះទុ្កខកាន់ដត្ខ្ល ុំងយៅយទ្ៀត្។ ការប្ររឹត្តិខុ្ស 
កនុងកាមយៅទី្យនះ   មានការលួច រតី ប្ររនធ កូនយគ ។  អុំយរើយនះ យធវើឲ្យមានការដរកបាក់គ្នន  
កនុងប្គួសារ ។ លុះឪរុកមាត យដរកបាក់គ្នន   កូនយៅក៏ទ្ទួ្លការលុំបាកយផសងៗ យប្ោះដត្ 
កុំហុសអនកែនទ្ ។  ម៉ាោងយទ្ៀត្ ឪរុកមាត យដែលមានកូនប្តូ្វយគរុំោនរុំោរនឹងយកើត្ 
ទុ្កខយប្កៀមប្កុំ ។  អ្នកដែលវ្វើអ្ុំវពើបបបវនះ  េរួដត្េតិ្ែលច់តិ្តអ្នកែទទ្ផង  
វយើងចងស់ខុ្សរាយ វេកច៏ងស់ខុ្សរាយដែរ ។  

- សីលទី្រួន   វ ៀរចាកករិយិាវោលន ូោកយកហុក 
មនុសសយគយកសុំែី  ែុំរយីគយកភលុក។ មនុសសនិោយោកយមិនរិត្យប្ចើនែង លុះយគឈរ់ 
យជឿយនាះយៅជាខូ្ចប្រយោជន៍ខ្លួនឯងវញិរីយប្ោះថា លុះប្ត្ រ់មកនិោយរិត្វញិយគ 
ក៏យៅដត្មិនយជឿ  យោយយហតុ្មករីទ្មាល រ់និោយោកយមិនរិត្ ។ យៅកនុងកមារង ១០ 
វចីកមាមាន៤  យហើយទ ុំង៤ យនះសុទ្ធដត្មានប្រយោជន៍ទ ុំងអស់កនុងជីវតិ្រស់យៅរាល់នងៃ ។ 
- ែូចជាការ និោយញុះញង់ យធវើឲ្យយគយ ល្ ះគ្នន  យត្ើបានប្រយោជន៍អវីែល់អនកដែលញុះ 
ញង់យគយនាះយទ្ ?  នងៃយប្កាយលុះយគែឹងការរិត្ ចុំយណញដត្យគសតីរយនាទ សអារ់កិត្តិយស។ 
- ការនិោយ ោកយមិនរីយរាះ  យយើងយប្ចើនដត្និោយោកយមិនរីយរាះយៅយរលយយើងខឹ្ង។ 
ែូយចនះទល់ដត្អរ់រ ុំ ចិត្តផង និង សុំែីផង ។ ោល មួយដែលខ្្ុ ុំយ ើញកនុងយសៀវយៅធម៌ យហើយ 
គួរចា ុំសប្មារ់ោស់សតិ្យយើងយនាះ គឺ ៖ 
យរលណាយគយធវើអុំយរើអាប្កក់ែល់យយើង   ប្តូ្វជមនះនូវការអាក់អន់ប្សរន់ចិត្តយនាះយចញ 
យហើយយោលថា ៖ 
 « ចតិ្តរបសអ់ាតា អ្ញរិន្តូ្ ម្លនការវៅហមង្តឹ្រដត្វហត្កុារណ៍វនាះៗវ ើយ 
។  អាតា អ្ញរិនអ្នញុ្ញា ត្ឲ្យផរសុវាចាណារួយ  សរូបបីត្រួយម្ល៉ា ត្ ់ផសុវចញពី 
បបូរម្លត្ ់អាតា អ្ញវ ើយ » ។ 
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យរើោកយ ខ្ងយលើយនះដវងយរក រិបាកនឹងចា ុំ យយើងអាចដត្ងជាោល យោយខ្លួនយយើងកនុងការ 
តា្ុំងចិត្តយនះ យហើយយយើងទ្យនទញោល យនាះឲ្យចា ុំ សប្មារ់សតិយយើងែឹងទន់ កាលណា 
មានអាសនន ។ ែូចជាោល រីរខ្ងយលើ មួយសតីរី  ការយៅហាងចិត្ត  យហើយមួយយទ្ៀត្អុំរី  
 ផរុសវាចា  យយើងអាចរប្ងួញថា ៖ 
«  ខ្ ្ុុំរិនអ្នញុ្ញា ត្ឲ្យ វទសៈវនះ រកវ្វើឲ្យខ្ចូ ្រខ៌្នតី របសខ់្ ្ុុំ  » 
« ខ្ ្ុុំរិនអ្នញុ្ញា ត្ឲ្យ ផរសុវាចាវនះ រកវ្វើឲ្យខ្ចូ សវុាចា របសខ់្ ្ុុំ  » ជាយែើម ។ 
យយើងទ្យនទញ ោល ទ ុំងយនាះឲ្យចា ុំ  ែូចទ្យនទញធម៌ យែើមបឲី្យការសយប្មចចិត្តយនះប្ជួត្ប្ជារ 
កនុងចិត្តយយើង  (បារា ុំងយៅថា autosuggestion  គឺយយើងយធវើឲ្យកាន់ដត្យជឿខ្លួនយយើងនូវអវីមួយ 
ដែលយយើងយល់ថាលអ ថាប្តូ្វ យហើយយយើងចង់បាន) ។ 
- ការនិោយយរាយរាយ  និោយោកយឥត្ប្រយោជន៍  យកជាការរិត្រុុំបាន។ 
- សីលទី្ប្បា ុំ វ ៀរ ចាកវហត្ជុាទ្តី ុំងទនវសចកតី្ រម្លទ្ េផឹឺកន ូទ្កឹស្ស ងឹ េ ឺសរុា
និងវររយ័  កនុងសីលទី្ប្បា ុំយនះ មានោកយរីរមា៉ា ត់្ គឺ យសចកតីប្រមាទ្ និងទឹ្កប្សវងឹ ។ 
យសចកតបី្ប្មាទ គឺការយធវសប្រដហស ។  ោកយយនះមានន័យសុំខ្ន់ណាស់ រីយប្ោះជា 
ោកយរណាត ុំចុងយប្កាយររស់ប្រះរុទ្ធ មុននឹងប្រះអងាចូលនិោវ ន ។ ការយធវសប្រដហស 
នាុំឲ្យទុ្កខ ែល់ខ្លួនឯងផង និងឲ្យទុ្កខែល់អនកែនទ្ផង ។ កាលខ្្ុ ុំយៅយរៀនយៅយ ើយ ផទះខ្្ុ ុំ 
យៅជិត្យរាងចប្កយធវើយបា៉ា ត្យប្រងកាត្ នងៃមួយ មានអនកយធវើការមាន ក់ដែលខ្្ុ ុំសាា ល់ ប្តូ្វមា៉ា សីុន 
កាត់្ដែកយបា៉ា ត្ វាកាត់្ប្មាមនែគ្នត់្យសទើរដត្ប្គរ់ប្មាមទ ុំងអស់ ។ យនះយហតុ្មករីការយធវស 
ប្រដហស ដត្មួយរ៉ាប្រិចដភនក ។ ផឹកទឹ្កប្សវងឹែូចសុរាជាយែើម អាចឲ្យយភលចសាា រតី្ យធវើ 
ឲ្យមានការកាល ហានមិនសាា ល់យប្គ្នះថាន ក់ រហូត្ែល់មានការយធវសប្រដហស ។ ែូចយយើង 
ធ្លល រ់ឮយហើយ  យប្គ្នះថាន ក់ចរាចរភាគយប្ចើនមករីអនកយរើកររ ផឹកប្សា។  យហើយយរលយប្គ្នះ 
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ថាន ក់មតងៗ  អនករងយប្គ្នះ មានទ ុំងអនកយរើក មានទ ុំងអនកជិះ និងជួនកាលរណាត លឲ្យ 
រងយនតយផសងយទ្ៀត្ ដែលយរើកធមាតា្យសាះ មករងយប្គ្នះជាមួយដែរ។  
ោកយ ប្ប្មាទ គឺ ការយធវសប្រដហស  មានន័យយប្ៅ មួយយទ្ៀត្  គឺការយធវសប្រដហសឲ្យ 
យរលយវលាកនលងយៅ  យោយមិនបានយធវើអុំយរើលអ យប្ោះថាជីវតិ្មិនយទ្ៀង ។  អុំយរើលអ  គឺអុំយរើ     
ជាកុសល ជារុណយ ។ ែូចជាការឈឺឆ្អអ លជួយអនកែនទ្ ក៏ជារុណយដែរ  ការែឹកនែមនុសស 
ចាស់ឆ្លងផលូ វ ក៏បានរុណយដែរ  ែូយចនះ រុណយមិនចា ុំបាច់មានប្បាក់កាសយទ្ើរយធវើរុណយបាន 
យនាះយទ្ ។   
យែើមប ីឲ្យសីលយយើងកាន់ដត្ធ្លត់្ធុំ មិនសាល រ់  យយើងប្តូ្វមាន ការសប្ងួមដងមយទ្ៀត្ យៅថា 
 ឥង្គ្នទិយសុំវរសីល គឺការសប្ងួមឥង្គ្នទិយ មានទវ រទ ុំងប្បា ុំមួយជាយែើម គឺ ទវ រ ( ដភនក 
ប្ត្យចៀក   ប្ចមុះ  អណាត ត្  កាយ  ចិត្ត ) ។  
រួមយសចកិតយៅ ការប្រតិ្រត្តិ តា្មសីល៥ មានប្រយោជន៍យប្ចើនណាស់  អាចនា ុំមកនូវ 
យសចកតីសុខ្ែល់ ខ្លួនយយើងផង ែល់ប្គូសារយយើងផង និងែល់អនកែនទ្ផង ។ 
យរើមនុសសយលាកកាន់ សីល បាណា បានប្គរ់ៗគ្នន  យនាះមិនប្តឹ្មដត្មនុសសយលាក 
បានយសចកតីសុខ្ យោយគ្នា នសង្គ្ងាា មរ៉ាុយណាណ ះយទ្  ដត្សត្វទ ុំងរួង ែូចជា សត្វសាល រ 
ចារ ដកអក  សារកិាដកវ  ជាយែើម ក៏គ្នន បានយសចកតីសុខ្ដែរ ។  
 

 

 


