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បុណ្យ និង បាប 
បុណ្យ គឺអុំយរើលអ  អុំយរើកុសល  បាប គឺអុំយរើអាប្កក់  អុំយរើអកុសល ។ 
កនុងធម៌  យគយប្រើ ពាកយ កម្ម ជុំនួសពាកយ អុំយរើ  ដូចជាពាកយថា កមមចាស់ គឺកមមរីអតីតកាល 
 ឬ រីជាតិមុន  កមមថ្មី គឺកមម រចចុរបនន។ ដូយចនះ អត់មានកមមអនាគតយទ្  រីយប្ពាះមិនទាន់ 
បានយធវើផង យមេចនឹងមានកមមយៅយកើត ។  
ចុំយពាះមនុសសយយើងមាន ក់ៗ  យយើងអាចយធវើកមម  យោយកាយ យៅថា កាយកម្ម  យោយវាចា 
យៅថា វចីកម្ម និងយោយចិតេ  យៅថា ម្នោកម្ម  ។ 
កមមដដលអនកដនទ្យមើលមិនយ ើញ  យ ើយមានដតអនកដដលយធវើកមមយនាះយទ្ដដលដឹង  គឺ 
កមមយោយចិតេ ។   យតើកមមយោយចិតេ យធវើ យោយរយរៀរណា ?  លកខណររស់ចិតេ គឺ 
ដឹង អារមមណ៍ យ ើយអារមមណ៍មាន  រូរ  សុំយេង  កលិន   រស  យោដឋរវៈ (ការរ ះខ្ទរ់កាយ 
យៅនឹងវតថុ យផសងៗ ) និង ធមាម រមមណ៍ (គឺអារមមណ៍ចាស់ដដលចិតេធ្លល រ់យសាយ យ ើយនឹក 
យៅរកអារមមណ៍យនាះមេងយទ្ៀត )។  កាលណាដននកយ ើញរូរ  ចិតេយកើតយេើង អាចយរញចិតេ  
ឬ មិនយរញចិតេនឹងរូរយនាះ  យពាលគឺយកើត យសចកេីប្សឡាញ់  ឬ  សអរ់  ឬ មិនប្សឡាញ់ 
មិនសអរ់ ។  យរើប្សឡាញ់  អាចយកើតតណាា  មានការចង់បាន រ ូតដល់មាន យោនៈ  
 យរើសអរ់ អាចយកើតចិតេមួយ    ចិតេយទាសៈ ជាយដើម ។  យយើងអាចមិនយធវើបារ  យោយកាយ  
យោយវាចាបាន  ដតយោយចិតេរិបាកនឹងថាណាស់  រីយប្ពាះ  កាលណាយយើងនឹកគិតយៅ 
អវីមួយជា អកុសល នឹកខឹ្ងនឹងអនកណាមួយ  ដដលយធវើឲ្យយយើងខូ្ចប្រយោជន៍  យៅយរល 
យនាះចិតេក៏ខឹ្ងយេើង  យ ើយគិតរកមយធោបាយ នឹងសងសឹកអនកយនាះ ។ ការគិតសង 
សឹកយនះ  គឺមយនាកមម  ជាអុំយរើអកុសល  ដូយចនះជាបារ ។  យោយ រុណយនិងបារ យប្ចើន 

៣ 
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ដតយល់មិនដូចគ្នន   យយើងថាលអ  យគថាអាប្កក់  យយើងថាអាប្កក់ យគថាលអ  យតើប្តូវយកអវីជា 
យប្គឿងកុំណត់ ជាយប្គឿងសុំរារ់វាស់ ឲ្យដឹងថា ណាលអ ណាអាប្កក់ ?  យ្លើយថា យកលទ្ធ 
ផលររស់វា ជាយប្គឿងកុំណត់ ជាយប្គឿងសុំរារ់វាស់ ។ 
យកលទ្ធផលបានន័យថា  
- អុំយរើណាឲ្យ យសចកេីសុខ្ដល់ខ្លួនឯងផង និងដល់ អនកដនទ្ផង អុំយរើយនាះ ជា រុណយ ។  
- អុំយរើណាឲ្យសុខ្ដល់អនកដនទ្  ដតឲ្យទុ្កខដល់ខ្លួនឯងយៅយរលដុំរូង  រនាទ រ់មកក៏ឲ្យសុខ្ 
រ ូត អុំយរើយនាះក៏ជារុណយដដរ ។  
- អុំយរើណាឲ្យ ទុ្កខដល់ខ្លួនឯង ឬ ឲ្យទុ្កខដល់ អនកដនទ្   អុំយរើយនាះជា បារ ។ 
- អុំយរើណាឲ្យ ទុ្កខដល់ខ្លួនឯងផង និងដល់អនកដនទ្ផង អុំយរើយនាះរតឹដតជា បារ ។ 
- អុំយរើណាឲ្យ សុខ្ដល់ខ្លួនឯង ដតឲ្យទុ្កខដល់អនកដនទ្ អុំយរើយនាះជា បារ ។ 
- អុំយរើណា   មិនទាន់ឲ្យទុ្កខ កនុងរចចុរបននយនះយទ្ ដតនឹងឲ្យទុ្កខយៅយរលខាងមុខ្ ឬ យៅ 
ជាតិខាងមុខ្តៗយៅ  អុំយរើយនាះក៏ជា បារ ដដរ ។ 
 តា្មការយល់យ ើញររស់ខ្្ុ ុំ  យកលទ្ធផលររស់កមមជាខាន ត  ជាការជាក់ដសេងជាងយគ។ 
រីយប្ពាះបារនិងរុណយ យយើងយមើលមិនយ ើញយទ្  យគថាចុះនរក យមបាលយបាះចូលកនុង 
ខ្ទះយតា្ន តយសាោ រទា ុំងរស់ យយើងប្គ្នន់ដតឮ ដតមិនដដលយ ើញយទ្   ដតចុំយពាះអនកយធវើអុំយរើ 
អាប្កក់ យធវើឲ្យអនកដនទ្រងទុ្កខយវទ្នា  យប្ពាះដតអុំយរើអាប្កក់យនាះ  យយើងធ្លល រ់យ ើញ  មិនប្តឹម 
ដតបារយទ្  អនកយនាះអាចប្តូវទ្ណឌ កមមយោយចារ់រដឋរបយវណីយទ្ៀតផង។ ចុំយពាះអុំយរើអា 
ប្កក់ដររយនះ យរើមានអនកណាមួយយគថាអត់បារយទ្ អនកឯងប្គ្នន់ដតសារភារកុំ ុសយនាះ 
យៅ រួចខ្លួនយៅយ ើយ យតើយយើងយជឿថាអត់បាររួចខ្លួនដដរយទ្ ?  មុននឹងយ្លើយថាោ ងណា 
គរបយីករញ្ញា មកយប្រើ យតើអុំយរើយនាះ ជាបារ ឬជារុណយ ?  
យរើអុំយរើណាមួយយយើងយល់ថាជាបារ យ ើយយគថាជារុណយ  យតើអុំយរើយនាះឲ្យលទ្ធផល 
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ជារុណយតា្មមាត់អនកយនាះឬយទ្ ? ការរិតយៅដតការរិតដដដល  យ ើយអនកទ្ទួ្លផល 
គឺអនកដដលយធវើ  មិនដមនអនកអះអាងធ្លនាយនាះយទ្។ ដូយចនះ ខ្លួនទីពឹងខ្លនួ (យនះតា្មរុទ្ធ 
ដីកា ) យយើងយជឿដតអវីដដលគួរយជឿ  ដដលសមយ តុសមផល។ 
ឧទា រណ៍មួយ  ដដលថា ការយល់ រុណយនិងបារ មិនដូចគ្នន  
យោក « ក » យរ ើសបាន កញ្ច រ់ប្បាក់មួយប្រមទា ុំងសុំរុប្តអតេសញ្ញា ណ យៅតា្មផលូវ ។ 
យោយគ្នត់ខាល ចបារ  គ្នត់មិនហ៊ា នទុ្កកញ្ច រ់ប្បាក់យនាះយទ្ ? យ ើយគ្នត់សួរថាយតើឲ្យ 
គ្នត់យធវើដូចយមេច ? 
-  អនកមួយយ្លើយថា  ឲ្យយកយៅប្រយគនប្រះសងឃ ។ 
-  មាន ក់យទ្ៀតយ្លើយថា  ឲ្យយកយៅប្រគល់ឲ្យរ ូលីសយៅសនងការោឋ ន ។  
តា្មខ្្ុ ុំយល់ យ តុដដលនា ុំឲ្យ រុណយ និង បារ យល់មិនដូចគ្នន  មករីយយើងមិនហ៊ា ន 
ទ្ទួ្លការរិត ។  ការរិតោ ងណា ? ការរិតគឺ  « ទាុំងយយើងទា ុំងយគ សុទ្ធដតចង់ 
បានយសចកេសុីខ្ទា ុំងអស់គ្នន  » មិនដដលនរណា ចង់បានទុ្កខយទ្ (យនះជាចារ់ធមម 
ជាតិមួយដដរ) យ ើយដដលយៅថា បារ គឺអុំយរើណា ដដលនា ុំមកនូវទុ្កខ ដល់ខ្លួនយយើង 
 ឬ នា ុំមកនូវទុ្កខដល់អនកដនទ្ ។ ឧរមា ធម៌ប្រះ កនុងសីល ៥ ថា « ផឹកប្សាបារ » ។  
យ តុអវីក៏បារ  រីយប្ពាះកាលណាយយើងផឹកប្សា យយើងយធវើបារខ្លួនយយើង  ។  
យយើងយធវើបារខ្លួនយយើង យោយរយរៀរណា ?  រីយប្ពាះប្សា ដល់ផឹកយប្ចើនយៅវាអាច 
យធវើឲ្យយយើង រោកប្ករះ ឬយធវើទុ្កខយថ្លើម ជាយដើម ។ ដូយចនះ យតើអនកណា ជាអនកឈឺ ? 
គឺខ្លួនយយើងយនះឯងដដលឈឺ មិនដមនមិតេសុំឡាញ់ មកឈឺជុំនួសយយើងយទ្ ។  
 យ តុយនះយ ើយបានជាថា  « ផឹកប្សាបារ » ។ យ ើយ បារយនះយទ្ៀត មិនដមនប្រះ 
រុទ្ធ ឬ ប្រះអាទិ្យទ្រណា ឲ្យមកយយើង យោយោក់ទ្ណឌ កមមយនាះយទ្ ។  
គឺ កមម   (អុំយរើ) ររស់យយើង ដដលវាឲ្យ បារ មកយយើង ។ ដូយចនះ រុណយ ឬ បារ  
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មិនដមន ជារង្វវ ន់  ឬជា ទ្ណឌ កមម ដដលប្រះរុទ្ធ ឲ្យមកយយើងយនាះយទ្ ។ ប្រះរុទ្ធប្គ្នន់ 
ដតប្បារ់យយើងថា យរើយយើងយធវើដររយនះ យយើងនឹងបានរុណយ យរើយយើងយធវើដររយនាះ 
យយើងនឹងបានបារ ។ ដតកុុំយនលចថាយយើងជាអនកយធវើ   មិនដមនប្រះរុទ្ធយធវើជុំនួសយយើងយទ្ ។ 
មានអនកខ្លះនិោយថា « ខ្្ុ ុំយ ើញ យគយធវើបារ យធវើអុំយរើអាប្កក់យៅយលើអនកដនទ្ ោ ងយប្ចើន 
យ ើយយគយៅដតសុខ្សរាយ មានប្ទ្រយសមបតេិកាន់ដតយប្ចើនយៅៗ » ។ យនះជាការរិត 
យ ើយ ខ្្ុ ុំក៏ធ្លល រ់បានយ ើញដដរ ។ ដតខ្្ុ ុំសូមសួរថា៖    យរើសិនជាយយើងកុំរុងដតរស់យៅ 
បានសុខ្សរាយប្សារ់ដតមានអនកដនទ្មកយធវើឲ្យយយើងយកើតទុ្កខ   យ ើយយរើមានប្ទឹ្សេីណា 
មួយថា អុំយរើអនកដនទ្យនាះជា រុណយ យតើយយើងយល់ប្រមយទ្ ?  

ខ្្ុ ុំសូមយ្លើយជុំនួសថាយយើងមិនសុខ្ចិតេយទ្ ។  ចុះយ តុអវី ក៏យៅមានអនកយធវើបារយគ 
យ ើយយៅដតបានសុខ្សរាយ ? មកដល់សុំណួរយនះ ខ្្ុ ុំទាល់យ ើយ រីយប្ពាះទាក់ទ្ង  
នឹងការយជឿ ឬ មិនយជឿររស់យយើងមាន ក់ៗ ឬក៏ថា  គួរយជឿ ឬមិនគួរយជឿ ររស់យយើងមាន ក់ៗ ។  
 តា្មប្ទឹ្សេីប្រះរុទ្ធសាសនា កាលណាយយើងយៅជា រុថុ្ជជន យៅយេើយ « យយើងសាល រ់យៅ 
យកើតយទ្ៀត » ។   យោយយយើងសរវនថ្ោយនះ យធវើរុណយផង យ ើយក៏ធ្លល រ់យធវើបារដដរ ដូយចនះប្គរ់ 
ដតជាតិដដលយយើងយកើត យយើងដតងដតយធវើ រុណយនិងបារ មិនខុ្សរីជាតិយនះរ ុនាម នយទ្  
យ ើយរុណយនិងបារដដលសនស ុំរីអតីតជាតិទា ុំងអស់យនះយ ើយ  ជារិយសស  គឺរុណយរី 
អតីតជាតិ  ដដលយធវើឲ្យមនុសសយធវើបារយគ យៅដតបានសុខ្សរាយដដដល ។ ដតយរើយជឿយៅ 
យលើកមមផលយនះប្តូវឲ្យឆារ់ឈរ់យធវើអុំយរើអាប្កក់យទ្ៀតយៅ  រីយប្ពាះយរើប្បាក់ដដលសនស ុំអាច 
ចាយវាយអស់  ោ ងណារុណយដដលបានសនស ុំទុ្ករីមុនមក ក៏អាចនឹងអស់ោ ងយនាះ 
ដដរ។  យ ើយដតអស់រុណយយ ើយ  ទុ្កខក៏វាមកដល់ជាមួយគ្នន ដដរ ។ ជាទូ្យៅ ការយប្រើរញ្ញា   
ជាការសុំខាន់ណាស់  មានអនកខ្លះឈរ់កាន់សាសនាប្រះរុទ្ធ យ ើយយៅកាន់សាសនា 
ដនទ្ យោយនិោយថា សាសនាយយើងប្រះមិនជួយដូចសាសនាយគដនទ្យទ្។ រីយប្ពាះ 
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សាសនាយគ ប្រះយគជួយ គឺប្រះយគអាច រិន័យ ឬ ឲ្យរង្វវ ន់ដល់អនកដដលកាន់សាសនាររស់ 
យគយនាះ។ ដតជុំយនឿដររយនះតា្មខ្្ុ ុំបានសាេ រ់តា្មទូ្រទ្សសន៍ថា រួកយកមងៗជុំនាន់យប្កាយនន 
ប្រយទ្សដដលកាន់សាសនាយនាះ ចារ់ឈរ់យជឿយ ើយ។  ចុំយពាះខ្្ុ ុំឥតមានអវីដរលកយទ្ 
  អនកណាយធវើ គឺអនកយនាះឯងជាអនកទ្ទួ្លផល  យរើយយើងខ្ុំយរៀន គឺយយើងជាអនកទ្ទួ្ល 
ចុំយណះ មិនដដលអត់ទា ុំងបានយរៀនផង យ ើយប្សារ់ដតយចះដូចយគដដរ ប្គ្នន់ដតយៅរន់ 
ប្រះ យនាះរុុំសមយទ្ ។ ចុះយ តុអវី  បានជាកនុងកមមវធីិរុណយ យប្ចើនដតមានការទ្ទួ្ល សីល៥ 
រីប្រះសងឃ ? ចយមលើយគឺ   មុននឹងយធវើរុណយ យយើងប្តូវជប្មះចិតេយយើងឲ្យបានសាអ តររសុិទ្ធ 
 ជាមុនសិន  យដើមបនឹីងបានទ្ទួ្ល កុសលយប្ចើនរីរុណយដដលយយើងនឹងយធវើយនាះ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


