


 ខ្លឹមសារនៃពាក្យប្រៀៃ្របៅររស់្រះរុទ្ធគ ឺ សីល សមាធ ៃិង 
រញ្ញ្ ។ 

 សមាម្សមាធិសប្មចបាៃ បោយការរដិរត្តិសមាធិបោយ្ត្ឹម
្ត្ូវរ បុ ្្ះ ។ 

 ឧរត្ថមភរីសមាម្សមាធតិត្មួយរ ុប ្្ះ បទ្ើរររមត្ថធម៌ទាំងឡាយ
អាច្ត្ូវបាៃកាំណត្់ដឹងជាក់ច្ាស់ ។ 

 កាលបរើការបកើត្ ៃិងការរលត្់បៅ នៃររមត្ថធម៌ ្ត្ូវបាៃកាំណត្់
យ ្ងរហ័សរ ុប ្្ះ បទ្ើរវិរស្សនាអាច្ត្ូវបាៃចប្មើៃបោយ
្ត្ឹម្ត្ូវ ។ 

 កាលបរើទ្ាំនាក់ទ្ាំៃងបហត្ុៃិងផល នៃរដិចចសមុរ្ាទ្្ត្ូវបាៃ
រៃិិត្្យបមើលបោយចាក់ធលលះរ ុប ្្ះ បទ្ើរបគអាចរៃតចូលដល់មគគ
ញាណ ។ 

 កាលបរើបោលការណ៍វិរស្សនា ្ត្ូវបាៃចប្មើៃយ ្ងលមអិត្ ដចូ
បាៃ្បារ់ផលូវបៅកនលងគមពីរ្រះន្ត្រិដករ ុប ្្ះ បទ្ើរបគអាច
សប្មចៃូវ្រះៃិពាវ្ៃ ។ 

 កាលបរើ្រះៃិពាវ្ៃ្ត្ូវបាៃសប្មចយ ្ង្បាកដ បោយមគគ
ញាណ ៃិងផលញាណរ ុប ្្ះ បទ្ើរបគអាចទ្ទ្ួលៃូវ្របយជៃ៍
នៃពាក្យប្រៀៃ្របៅររស់្រះរុទ្ធ បរញររិរូណ៍ ។ 

 បដើម្បរីដិរត្តិសមថវិរស្សនា បោយបជាគជ័យ តាមអៃុសាសៃី
ររស់្រះរទុ្ធររម្គូ សូមៃិមៃត ៃិងអប្ជើញមកមជ្ឈមណឌល
សមាធិអារ្ញផាឱកអៃតរជាត្ិ កុាំរងអង់យូរ ។ 
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អារម្ភកថា 

 អត្ថបទពីរ មានចំណងជ ីងថា “ការទម្លាយសមថភាវនា 
នងិវបិសាសនាភាវនា” ដែលបានអាន និងពិភាក្សា ប្បក្សបជោយការ 
ចាប់អារម្មណ៍យ៉ា ងខ្ល ងំ ជៅឯសននិបាត្ប្ពះពុទធសាសនាពិភពជោក្ស ប្បារពធ 
ជ វ្ីជៅទីប្កុ្សងយុងំហ្គូន ប្បជទសភូមា ជៅថ្ងៃទី ៩ ែល់ ថ្ងៃទី ១១ ដែ ន្ូ ឆ្ន  ំ
២០០៤ ប្តូ្វបានជបាះពុម្ពជាកូ្សនជសៀវជៅជនះ ជែីម្បជីាប្បជយ ន៍ែល់
សាធារណ ន អនក្សចូលចិត្តចង់ជចះចង់ែឹងពីការបែិបត្តិ ជរៀបរាប់ជាសជងេប 
របស់ប្ពះពុទធសាសនា ដែលជេជៅថា សមថវិបស្សនា ។ 
 ជាក់្សដសតង អត្ថបទទងំពីរជនះ បង្ហា ញពីជសចក្សតីសជងេបែ៏សំខ្ន់ថ្ន 
សម្ងភាវនា និងវបិសសនាភាវនា ដែលក្សំពុងប្តូ្វបានបែិបត្តិយ៉ា ងតឹ្ងរងឹ និង 
លំអិត្បំផុត្ជៅ ម្ ឈម្ណឌ លប្ពះពុទធសាសនាអារញ្ញផាឱកអនតរជាតិ្(1) 

ទូទងំប្បជទសភូមា ។ 
 កូ្សនជសៀវជៅជនះ  នឹងបង្ហា ញអនក្សអាន អំពីវ ិ្ ីសាស្តសតបែិបត្តិសម្ង 
វបិសសនា សម្ប្សបតាម្ពាក្សយជប្បៀនប្បជៅរបស់ប្ពះសមាម សម្ពុទធ ជែីម្ប ី
ចជប្មី្នសមាម សមា្ិ និងជែីម្បជីមី្លជ ញីបរម្ត្ថសចចយ៉ា ងចាស់ជោយ 
លក្ខណៈ ជោយកិ្ច្ច ជោយបច្ចុប្បដ្ឋ្ន និងជោយបទដ្ឋ្ន សជងេត្ពិនិត្យ 
ជហ្តុ្បចច័យថ្ន បែិចចសមុ្បាទ ដែលបានពណ៌នាយ៉ា ងចាស់ពីសង្ហេ រវែដ 

                                                           
1 The International Pa-Auk Forest Buddha Sàsana Centers 



ប្ពម្ទងំពិចារណា នាម្្ម៌្ និងរូប្ម៌្ ជហ្តុ្និងផល ទងំខ្ងក្សនុង ទងំ 
ខ្ងជប្ៅ ដែលមានជៅក្សនុងអតី្ត្ អនាេត្ និងបចចុបបនន ឲ្យជ ញីថា មិ្ន 
ជទៀង (អនិច្ច) ជាទុក្សេ (ទុក្ខ) និងមិ្នដម្នជារបស់ែលួន (អនត្ត្) តាម្វ ិ្ ី 
សាស្តសតជផសងៗ ។ 
 មាតិ្កានិងែលឹម្សារថ្នអត្ថបទទងំពីរ នឹងបង្ហា ញយ៉ា ងចាស់ថា ការ 
បែិបត្តិសម្ងវបិសសនាកំ្សពុងប្តូ្វបានដងរក្សា និងបែិបត្តិតាម្ទប្ម្ង់ជែីម្ ជៅ 
សហ្ភាពមី្យ៉ា ន់មា៉ា  ។ តាម្ពិត្ ប្បជទសភូមាបានដងរក្សា និងប្ទប្ទង់ 
ពុទធវចនៈ ទងំប្ទឹសតី និងការបែិបត្តិ (បរិយត្តិ និង បដិបត្តិ) និងអាចដចក្ស 
រដំលក្សជាម្យួពិភពជោក្ស ជែីម្បជីាប្បជយ ន៍ែល់សពវសត្វទងំអស់ក្សនុង 
ជោក្ស ។ 
 ការបែិបត្តិសម្ងភាវនា ជែីម្បចីជប្មី្នសមាម សមា្ិ និងការបែិបត្តិ 
វបិសសនាភាវនា ជែីម្បចីជប្មី្នបញ្ញញ ែល់ថាន ក់្សឧត្តម្ មានន័យថា ជែីរតាម្ 
អរយិម្េគ ដែលែឹក្សនាជំៅកាន់ជសចក្សតីសុែ និងសនតិភាពជាអម្ត្ៈ ជពាលេឺ 
ប្ពះនិពាវ ន ។ ជយងីសូម្ទទលួសាវ េម្ន៍អនក្សទងំអស់គ្នន  ជែីម្បបីែិបត្តិតាម្ 
មាគ៌្នែ៏ជាទីសបាយរកី្សរាយជនះ ដែលនឹងនាមំ្ក្សនូវប្បជយ ន៍ែ៏្ំសជម្បមី្
យ៉ា ងពិត្ប្បាក្សែ ជៅក្សនុងជាតិ្ជនះ ។ 
 
 
 
 



មាតិការររឿង 
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ជីវប្រវត្ត ិ

ភទនត អាចិណ្ណ, ផាឱក តយ ា សាាដ័រ 
ធម្មា ចារ្យ, អគ្គមហាកមាដ្ឋា នាចារ្យ 

 

 ព្រះតេជព្រះគុណ ផាឱក េយ៉ា  ស្យាដ័រ ភទន្ត អាចិណណ ជា
សាមញ្ញតគតេងតៅព្រះអងគថា “ផាឱកស្យាដ័រ” ជាអនកដឹកនាំផ្លូវចិេត 
ជាព្រះតៅអធិការ ន្ិងជាអាចារយបតព្ងៀន្កមមដ្ឋា ន្ តៅវេតអារញ្ញផាឱក
េយ៉ា ម៉ាឡាំតែង រដាមន្ ស្យហភារមីយ៉ាន្់ម៉ា  (ព្បតទស្យភូម) ។ 
 ព្រះតេជព្រះគុណបាន្ព្បសូ្យព្េតៅថ្ងៃអាទិេយ ១៣ តកើេ តែ
បឋមសាឍ ឆ្ន ាំច ឆស្យក័ រុទធស្យករាជ ២៤៧៨ ព្េូវន្ឹងថ្ងៃទី ២៤ តែ
មិងុន ឆ្ន ាំ ១៩៣៤ តវលាព្បតហលតម៉ាង ៨:០០ ព្រឹក តៅភូមិតលឃ 
តឆ្ង ព្សុ្យកហុីន្េៈ តៅេាំបន្់ដីស្យណដ  ព្បតហល ១៦០ គីឡូតម៉ាព្េ 
ភាគពាយ័រយថ្ន្ទីព្កុងយុាំងហគូន្ ។ ព្រះអងគជាកូន្ទី ៤ ។ តោមព្បុស្យ
នម ភយូ ន្ិងតោមព្សី្យនម ស្យទីន្ ។ តៅថ្ងៃអង្គគ រ ១០ តកើេ តែ
រិសាែ ឆ្ន ាំវក ឆស្យក័ រុទធស្យករាជ ២៤៨៨ ព្េូវន្ឹងថ្ងៃទី ២ តែឧស្យភា 
ឆ្ន ាំ ១៩៤៤ មន្អាយុ ១០ ឆ្ន ាំ ព្រះអងគបាន្បួស្យជាសាមតណរ កនុង
ស្យាំណាក់ព្រះឧបជាយ៍ព្រះនម តសាណៈ តៅកនុងរុទធសី្យមវេតសាលីន្ 



កនុងភូមិតលឃតឆ្ង ។ កនុងអាំឡុងមួយទស្យវេសរ ៍ ព្រះអងគបាន្បន្តជីវេិ
ជាបញ្ញវន្តសាមតណរសាមញ្ញ សិ្យកាព្រះបរយិេតិធម៌ រមួមន្ព្រះវនិ្័យ 
ព្រះសូ្យព្េ ន្ិងព្រះអភិធមម ជាមួយធមម ចារយជាតព្ចើន្រូប ។ ព្រះអងគបាន្
ព្បឡងជាប់ទាំង ៣ ថាន ក់ កាលតៅជាសាមតណរតៅតឡើយ គឺចាប់រី
តែឧស្យភា ឆ្ន ាំ ១៩៥០ ដលត់ែឧស្យភា ឆ្ន ាំ ១៩៥២ ព្រះអងគបាន្សិ្យកា
បរយិេតិតាមគមពីរព្រះរុទធសាស្យន តៅវេតតយ៉ាជីតេកងីេតចាង ជាមួយធ
មម ចារយដូចជា ស្យាដ័រអាសីុ្យន្ មហិន្ទ ស្យាដ័រអាសីុ្យន្ បុណទ វ ាំស្យ ន្ិងស្យា
ដ័រអាសីុ្យន្ បញ្ញវន្ត ។ ព្រះអងគបាន្ព្បឡងជាប់ថាន ក់បឋមតង៉ា (ថាន ក់
ដាំបូង) តៅឆ្ន ាំ ១៩៥១ ន្ិងថាន ក់បឋមឡេ់ (ថាន ក់មធយម) តៅឆ្ន ាំ 
១៩៥២ ។ ព្រះអងគបាន្សិ្យកាតវយាករណ៍បាឡីតាមគមពីរអភិធាន្បប
ទីបិកា សុ្យតពាធាលង្គា រ វុតតាត ទ័យ រូបសិ្យទធិ ន្ិងព្រះអភិធមមគមពីរយមកៈ 
អស្យរ់យៈតរល ៣ តែ រីស្យាដ័រអាសីុ្យន្ ឧេតម ថ្ន្វេតតអាងមីងហ្គគ លា
តេកធិតចាង តៅព្សុ្យកចិមយីន្តេង ទីព្កុងយុាំងហគូន្ ។ ព្រះអងគបាន្
ន្ិមន្តមកគង់តៅវេតម៉ា សូ្យតយន្តចាងតេក តៅតែេុលា ឆ្ន ាំ ១៩៥២ ។ 
ព្រះអងគបាន្សិ្យកាព្រះអភិធមមគមពីរបដ្ឋា ន្ រីព្រះតេជព្រះគុណ អ ូ សុ្យរ ិ
យៈ ន្ិងព្រះតេជព្រះគុណ អ ូ សុ្យមន្ៈ គមពីរយមកៈ រីធមម ចារយព្រះ      
វនិ្័យ ន្ិងវុតតាត ទ័យ រីធមម ចារយភាសាបាឡី ។ ព្រះអងគបាន្ព្បឡង
ជាប់ថាន ក់បឋមជី (ថាន ក់បាឡីជាន្់ែពស្យ់) តៅឆ្ន ាំ ១៩៥៣ ។ 



 តៅថ្ងៃច័ន្ទ ៩ តកើេ តែរិសាែ ឆ្ន ាំមមី ឆស្យក័ រុទធស្យករាជ 
២៤៩៨ ព្េូវន្ឹងថ្ងៃទី ១០ តែឧស្យភា ឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ព្រះជន្ម ២០ ឆ្ន ាំ 
ព្រះតេជព្រះគុណបាន្ឧបស្យមបទជាភិកខុ តៅកនុងកណទ សី្យម ថ្ន្វេត
តយ៉ាជីតេកងីេតចាង ព្សុ្យកហុីន្េៈ កនុងស្យាំណាក់ព្រះតេជព្រះគុណ ម៉ា វ
ហគៈលៈ ស្យាដ័រ អាសីុ្យន្ បញ្ញៈ ជាព្រះឧបជាយ៍ ព្រះអងគជាអធិបេី
ន្ិកាយតយ៉ាជី ។ តោមឧបដ្ឋា ករបស្យព់្រះតេជព្រះគុណ អាសីុ្យន្ 
អាចិណណ គឺតលាក សាន្តឆន្ អនកព្សី្យ តអេីន្ ន្ិងព្កុមព្គួសារ តៅព្សុ្យក
ហុីន្េៈ ។ ព្រះអងគបាន្បន្តការសិ្យការបស្យព់្រះអងគ តរៀន្តាមគមពីរ
ភាសាបាឡីជាបន្ត កនុងស្យាំណាក់ព្រះតងរទាំងឡយតដលជាពហុស្សូត 
(អនកតដលបាន្សាដ ប់តព្ចើន្ គអឺនកតដលតរៀន្បាន្តព្ចើន្ មន្ចាំតណះ
តព្ចើន្) ។ តៅឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ព្រះតេជព្រះគុណ អាសីុ្យន្ អាចិណណ បាន្
ន្ិមេតមកគង់តៅវេតមយិន្វុន្តេកតចាង តៅទីព្កុងមន្ដតល ។ ព្រះអងគ
បាន្សិ្យកាគមពីរតភទចិន្ត អដាកថាត ម្ ះអដាសាលិន្ី អដាកថាសី្យលកខ
ន្ធវគគ អដាកថាត ម្ ះសាមន្តបាសាទិកា ។ ល ។ រីធមម ចារយជាតព្ចើន្ 
ដូចជា ព្រះតេជព្រះគុណ បៈទៈមាក់ស្យាដ័រ អ ូ ឧកាាំស្យៈ មករីវេតមយិន្
វុន្តេកតចាង, អមរបុរៈស្យាដ័រ អ ូ ឧកាាំស្យៈស្យាដ័រ អ ូ អរយិៈស្យាដ័រ អ ូ 
កុមរៈ (ស្យរវថ្ងៃមន្ព្រះនមថា បៈម៉ាស្យាដ័រ) ន្ិងស្យាដ័រ អ ូ បញ្ញញ
តជាេៈ មករីវេតផ្ៈយៈជីតេកតចាង, ស្យាដ័រ អ ូ សុ្យរយិៈ ន្ិងស្យាដ័រ អ ូ 
បុញ្ញន្ន្ទ មករីវេតតតាងហតីលីន្តេកតចាង ។ កាលគង់តៅវេតផ្ៈយៈជី



តេកតចាង តៅព្សុ្យកឧកាាំ ព្រះតេជព្រះគុណ អាសីុ្យន្ អាចិណណ តៅឆ្ន ាំ 
១៩៥៦ បាន្ចូលរូមព្បឡង ន្ិងបាន្ព្បឡងជាប់ស្យញ្ញញ បព្េធមមចរយិៈ
តដលមន្កិេានុ្ភារ ន្ិងបាន្ទទួលគុណវុឌ្ឍិជា “សាស្យន្ធជៈសិ្យរ
បវរធមម ចរយិៈ” ។ 
 កនុងអាំឡុងតរល ៨ ឆ្ន ាំបនទ ប់ ព្រះតេជព្រះគុណបាន្បន្តសិ្យកា
ធមមវចិ័យ តដ្ឋយន្ិមន្តតធវើដាំតណើ រទូទាំងព្បតទស្យមីយ៉ាន្់ម៉ា  តដើមបីសិ្យកា
រីធមម ចារយលបីៗ ជាតព្ចើន្ ។ តៅកនុងឆ្ន ាំ ១៩៦៤ កនុងវស្យាទី ១០ ព្រះ
អងគបាន្បតងវរព្រះហទ័យ ចាំតពាះព្បរលវបបកមមការបដិបេតិស្យមធិ 
ន្ិងបាន្ស្យមទន្ធុេងគអារញ្ញិកងគ (ភិកខុអនកមន្កិរយិតៅអាព្ស្យយ័
កនុងថ្ព្រជាព្បព្កេី) ។ តទះបីព្រះអងគបាន្បន្តការសិ្យកាព្រះបរយិេតិ
ធម៌ ក៏ព្រះអងគបាន្តស្យវករក ន្ិងបាន្តរៀន្ស្យមធិរីស្យាំណាក់អាចារយកមម
ដ្ឋា ន្គួរតោររបូជា កាលជាំនន្់តនះ ។ ព្រះតេជព្រះគុណ អាសីុ្យន្ 
អាចិណណ បាន្ចាប់តផ្ដើមបដិបេតិវបិស្យសន តៅមជឈមណឌ លស្យមធិមហ្គ
សីុ្យសាស្យន្ៈយុិកតា កនុងស្យាំណាក់ព្រះតេជព្រះគុណ មហ្គសីុ្យស្យាដ័រ 
ន្ិងព្រះតេជព្រះគុណ ស្យាដ័រ អ ូ បណឌិ េៈ (ស្យរវថ្ងៃមន្ព្រះនមថា 
តស្យវតតាងហគូន្ស្យាដ័រ) ។ ព្រះអងគក៏បាន្បដិបេតិស្យមធិ កនុងស្យាំណាក់
ព្រះតេជព្រះគុណ កៈងិេតវងស្យាដ័រ រយៈតរល ១០ ថ្ងៃ កនុងស្យាំណាក់
ព្រះតេជព្រះគុណ តាន្់លីន្ស្យាដ័រ តដលបាន្បតព្ងៀន្ចេុធាេុវវដ្ឋា ន្
កមមដ្ឋា ន្ (កមមដ្ឋា ន្ធាេុ ៤) អស្យរ់យៈតរល ៦ តែ កន្លះ តៅកនុងឆ្ន ាំ 



១៩៦៦ ន្ិងកនុងស្យាំណាក់ព្រះតេជព្រះគុណ តស្យវតងន្ដរ េយ៉ា  ស្យាដ័រ 
តដលបាន្បតព្ងៀន្អានបាណស្យសេិកមមដ្ឋា ន្ អស្យរ់យៈតរល ៣ តែ 
កន្លះ តៅកនុងឆ្ន ាំ ១៩៦៧ ។ 
 រយៈតរល ១៦ ឆ្ន ាំបនទ ប់ ព្រះអងគបាន្ស្យមទន្អារញ្ញិកងគ ន្ិង
បាន្យកជាអងគស្យាំខាន្់ស្យព្មប់ការព្បេិបេតិ ។ ព្រះអងគបាន្ចាំណាយ
តរលទាំងតន្ះ គង់ចាាំវស្យាតៅភាគខាងេបូងថ្ន្ព្បតទស្យ គឺតៅកនុងរដា
មន្ ។ ព្រះអងគបាន្គង់តៅតតាងតវងជីេយ៉ា  តៅជិេភនាំតន្មិន្ទរ ១ វស្យា 
តៅចិេតសុ្យែៈេយ៉ាតចាង កនុងព្សុ្យកមុដូន្ (ភាគខាងេបូងថ្ន្ម៉ាឡាំតែង) 
៣ វស្យា ន្ិងតៅអាសិ្យន្េយ៉ាតចាង ព្សុ្យកតយ៉ា (ព្បតហល ១៦០ 
គីឡូតម៉ាព្េរីតឆនរស្យមុព្ទ) បាន្ ១៣ វស្យា ។ កាលគង់តៅទីតនះ ព្រះ
អងគបាន្រស្យត់ៅជីវេិសាមញ្ញ លះបង់តរលតវលាទុកស្យព្មប់សិ្យកាព្រះ
បរយិេតិធម៌ ន្ិងបដិបេតិស្យមធិ តាមស្យមគួរ ។ 
 តៅឆ្ន ាំ ១៩៨១ ព្រះតេជព្រះគុណ អគគបញ្ញញ  ជាព្រះតៅអធិការ
ថ្ន្វេតអារញ្ញផាឱក បាន្តស្យនើសុ្យាំព្រះអងគទទួលនទីជាតៅអធិការបន្ត ។ 
ព្រះអងគបាន្ទទួលយលព់្រមតាមការតស្យនើសុ្យាំ ន្ិងបាន្កាន្់ដាំតណងជា
តៅអធិការងមី បនទ ប់រីព្រះតៅអធិការសុ្យគេបាន្ ៥ ថ្ងៃ ។ តនះឯង 
ព្រះតេជព្រះគុណ អាចិណណ មន្នមថា “ផាឱកេយ៉ាស្យាដ័រ” ។ ដូច
បាន្តរៀបរាប់មក ព្រះតេជព្រះគុណ អាសីុ្យន្ អាចិណណ បាន្គង់តៅវេត
អារញ្ញផាឱក បនទ ប់រីព្រះតៅអធិការសុ្យគេ ន្ិងបាន្ចាាំវស្យាតៅវេតតែវ



ដៈែីន្តចាង (វេតកណាត ល) ។ បនទ ប់រីតចែវស្យា ព្រះអងគបាន្
បតងាើេវេតបចចុបបន្ន តដលតៅដ្ឋច់រីតគ ចូលតព្ៅតៅកនុងថ្ព្រ ន្ិងមន្
តព្ជាះអូរ ន្ិងតដើមត ើតព្ចើន្ ។ ព្រះអងគបាន្ផាល ស្យ់មកគង់តៅទីតនះ 
តៅតែវចិឆិកា ។ ទីកតន្លងតន្ះរីតដើមជាចមា រធូតរន្ ។ តៅតរលព្រះតេជ 
ព្រះគុណ ផាឱកេយ៉ាស្យាដ័រ បាន្ចាប់តផ្ដើមគង់តៅទីតនះ តគបាន្
ស្យង់កុដិឫស្យសីេូចមួយ តព្កាមតដើមសាវ យធាំមួយតៅជិេអូរ ព្បតគន្ព្រះ
អងគ ។ តហេុផ្លតន្ះតហើយតដលបរតិវណវេតអារញ្ញតន្ះ ជាធមមតាតគ
តៅថា “វ ៉ាតចាង” (វេតឫស្យសី) ។ ព្រះតេជព្រះគុណ ផាឱកេយ៉ាស្យាដ័រ 
បាន្គង់តៅវេតឫស្យសីតរលយប់ ន្ិងន្ិមន្តចុះមកបិណឌ បាេតៅភូមិផា
ឱក តៅតរលព្រឹក ជាតរៀងរាលថ់្ងៃ ។ 
 តទះបីព្រះអងគបាន្ផាល ស្យ់មកគង់តៅវេតឫស្យសី តដ្ឋយសារព្រះ
អងគមន្េួនទីព្គប់ព្គងងិេទីតចាង (វេតខាងតព្កាម) ព្រះអងគបាន្គង់ 
តៅវេតខាងតព្កាម តរលថ្ងៃ អាន្គមពីរតផ្សងៗ បដិបេតិស្យមធិ ន្ិង
បតព្ងៀន្ព្រះធម៌ដលរុ់ទធបរសិ្យទ័ចាំណុះតជើងវេត ។ ព្រះអងគអាចព្េឡប់
តៅគង់តៅវេតឫស្យសី តៅតរលយប់ប៉ាុតណាណ ះ ។ ៣ ឆ្ន ាំតព្កាយមក ព្រះ
អងគបាន្ចាប់តផ្តើមបតព្ងៀន្កមមដ្ឋា ន្ដល់សិ្យស្យសគណៈ ន្ិងទយកតដល
ចង់បដិបេតិស្យមធិ ។ តដ្ឋយសារមន្អនកតដលតជាគជ័យកនុងស្យមធិ 
មន្ការតកើន្តឡើងចាំន្ួន្តយគី ជាបតណដើ រៗ ។ ក៏មន្តយគីែលះបាន្
បដិបេតិរយៈតរលតវង សាន ក់តៅវេត ។ 



 តៅឆ្ន ាំ ១៩៨៥ តគបាន្បរចិាច គកុដិត ើងមីមួយែនង មន្ផ្លូវតដើរ
ខាងកនុងផ្ង ។ ព្រះតេជព្រះគុណបាន្គង់តៅកុដិតនះ រហូេដល់ឆ្ន ាំ 
១៩៩០ ។ បចចុបបន្ន កុដិតនះគឺតៅទីតនះតៅតឡើយ ។ ភាគខាងតកើេ
តៅជិេកុដិតនះ កុដិត ើេូចៗ ចាំន្ួន្ ៨ បាន្ព្េូវសាងស្យង់តៅឆ្ន ាំ 
១៩៨៩ ។ 
 តដ្ឋយសារចាំន្ួន្ថ្ន្តយគីបរវជិេ ន្ិងព្គហស្យថបាន្តកើន្តឡើង 
ធមមសាល ព្រះវហិ្គរ ន្ិងកុដិបតន្ថមតទៀេជាតព្ចើន្ បាន្ព្េូវសាងស្យង់
បន្ត ។ តដ្ឋយសារមន្កិចចការជាតព្ចើន្តទៀេព្េូវព្គប់ព្គង ន្ិងតមើល
តងទាំ គណៈកមមការរុទធសាស្យននុ្គគហៈបចចុបបន្ន ក៏បាន្ព្េូវបតងាើេ
តឡើង តព្ពាះតហេុដូតចនះ ។ គណៈកមមការបាន្តរៀបចាំចាេ់តចងចង្គា ន្់
ព្គប់ព្ោន្់ ស្យព្មប់ព្បតគន្ ន្ិងជូន្ដលត់យគី ។ រីមុន្ ព្រះតេជព្រះ 
គុណធាល ប់ន្ិមេតបិណឌ បាេ តៅកនុងភូមិ តេមួយអងគឯង រឯីព្រះស្យងឃ
ដថ្ទតទៀេព្េូវន្ិមន្តរមួោន ជាជួរ ។ តព្កាយមក តៅកនុងឆ្ន ាំ ១៩៩១ 
តដ្ឋយសារទយកបាន្ទូលសុ្យាំព្រះអងគ កុាំន្ិមន្តបិណឌ បាេតៅភូមិ 
តព្ពាះសុ្យែភាររបស្យព់្រះអងគចុះតែាយ ព្រះអងគបាន្ន្ិមន្តបិណឌ បាេ
មដងមា លប៉ាុតណាណ ះ ។ តទះបីយ៉ាងណា សូ្យមបីព្រះតេជព្រះគុណមិន្
បាន្ន្ិមន្តបិណឌ បាេតៅកនុងភូមិ មន្ភិកខុមួយអងគតដលន្ិមន្តបិណឌ  
បាេជាំន្ួស្យព្រះអងគ ជាតរៀងរាលថ់្ងៃ ឥឡូវក៏ដូតចនះតដរ ។ តដ្ឋយសារ
តហេុផ្លខាងតព្កាម ការន្ិមន្តបិណឌ បាេតៅកនុងភូមិតព្បើតរលអស្យ់



ព្បតហល ២ តម៉ាង ដូតចនះមិន្មន្តរលព្គប់ព្ោន្់ស្យព្មប់ស្យមធិ 
បនទ ប់រីព្េឡប់មករីបិណឌ បាេ ន្ិងចង្គា ន្់បិណឌ បាេបាន្ព្េូវព្បតគន្
តៅវេត តដ្ឋយស្យមជិកគណៈកមមការ ន្ិងទយក ន្ិងតដ្ឋយសារ
ទយកបាន្ទូលសុ្យាំ ព្រះស្យងឃទាំងប៉ាុនម ន្ទទួលចង្គា ន្់បិណឌ បាេតៅវេត 
តដ្ឋយមិន្បាច់បិណឌ បាេតៅភូមិ ។ តហេុដូតចនះ ព្រះស្យងឃទាំងអស្យ់
អាចមន្តរលបតន្ថមស្យព្មប់ស្យមធិ ។ មន្ចាំន្ួន្ទយកតព្ចើន្តឡើង 
ចង់ដ្ឋក់បាព្េ ។ តៅតរលបចចុបបន្ន កិចចព្េូវតធវើគឺថា តយគីទាំងអស្យ ់ជា
ភិកខុអនកបួស្យកដី ជាព្គហស្យថកដី ព្េូវទទួលចង្គា ន្់បិណឌ បាេតៅវេត ជាជួរ 
ព្ស្យបតាមវនិ្័យ ។ 
 តៅឆ្ន ាំ ១៩៩០ កុដិងមងមីមួយែនងបាន្បវារណាព្បតគន្ព្រះតេជ 
ព្រះគុណ ។ កុដិតន្ះមន្ទីតាាំងតៅខាងចុងផ្លូវចូលវេតខាងតលើ ។ ជា
ធមមតាតគតៅថា “កុដិកុាំរយូទ័រ” រីតព្ពាះបន្ទប់មួយតៅកនុងកុដិ តព្បើ
ស្យព្មប់កុាំរយូទ័រ ។ 
 តដ្ឋយសារចាំន្ួន្ព្រះស្យងឃមករីេាំបន្់តផ្សងៗ បាន្តកើន្តឡើង 
តៅកនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៣ កញ្ញញ  ថាន្ថាន្ថ្វ ន្ិងព្កុមព្គួសារតៅព្សុ្យកមុដូន្ 
ន្ិងធមមមិេត បាន្ចាេ់តចងកសាងកុដិ តដ្ឋយស្យន្ទុះកមល ាំងជាំរុែខាល ាំង
តបបតន្ះ កនុងរយៈតរល ១ ឆ្ន ាំ កុដិត ើស្យព្មប់ភិកខុមួយអងគ ចាំន្ួន្ ៤៥ 
កុដិ បាន្ព្េូវសាងស្យង់តហើយទន្់តរល មុន្រដូវចូលព្រះវស្យា ។ 
អាព្ស្យយ័តហេុតន្ះ ចាប់រីតរលតនះមក ភិកខុ ន្ិងសាមតណរតព្ចើន្



តងមតទៀេអាចគង់ចាាំវស្យាតៅវេតខាងតលើ ។ កុដិស្យព្មប់ភិកខុមួយអងគ
តៅតេព្េូវបាន្សាងស្យង់បតន្ថម មិន្ព្េឹមតេតៅកនុងបរតិវណស្យាំខាន្់
ប៉ាុតណាណ ះតទ តងមទាំងតៅតលើចាំតណាេភនាំ ព្ជលងភនាំ ន្ិងកាំរូលភនាំ ។ 
 តៅឆ្ន ាំ ១៩៩៤ តគបាន្ចាប់តផ្ដើមតរៀបចាំកតន្លងមួយ តដលធមម
វហិ្គរសីី្យមមន្រីរជាន្់ តព្បើស្យព្មប់ស្យងឃកមម ន្ិងសាលស្យមធិ ន្ឹង
ព្េូវកសាង ។ គឺតៅតលើចាំតណាេភនាំ តហើយដីព្េូវរព្ង្គបឲ្យតស្យមើ ។ តគ
ព្េូវរព្ង្គបតដ្ឋយថ្ដ តព្បើរយៈតរលព្បតហល ១ ឆ្ន ាំ មុន្តព្គឿងចព្ក
 ូស្យដី ន្ិងរុែដីរព្ង្គប មន្ទីធាល ធាំទូលាយ ។ តៅថ្ងៃចន្ទ ១៥ តកើេ 
តរែបូណ៌មី តែកេតិក ឆ្ន ាំជូេ អដាស្យក័ រុទធស្យករាជ ២៥៤០ ព្េូវន្ឹង
ថ្ងៃទី ២៥ តែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ១៩៩៦ រិធីបញ្ចុ ះបឋមសី្យលាបាន្ព្េូវព្បាររធ 
ស្យព្មប់សាងស្យង់ព្រះវហិ្គរ (សី្យម) តដលមន្បតណាដ យព្បតវង ៤៤ 
តម៉ាព្េ ន្ិងទទឹង ២៩ តម៉ាព្េ ។ ឆព្េមួយបាន្ព្េូវដាំតឡើងតៅតលើកាំរូល
តចេិយ តៅតលើដាំបូលព្រះវហិ្គរធមមវហិ្គរ ី តៅថ្ងៃសុ្យព្ក ៧ តកើេ តែ
មឃ ឆ្ន ាំតថាះ ឯកស្យក័ រុទធស្យករាជ ២៥៤៣ ព្េូវន្ឹងថ្ងៃទី ១១ តែកុមភៈ 
ឆ្ន ាំ ២០០០ ។ តៅឆ្ន ាំ ១៩៩៩ បិណឌ បាេសាលា តដលមន្បតណាដ យ
ព្បតវង ៣៨ តម៉ាព្េ ន្ិងទទឹងព្បតវង ២០ តម៉ាព្េ បាន្ព្េូវកសាង ។ តៅ
ថ្ងៃរុធ ១៣ តរាច តែបុស្យស ឆ្ន ាំតថាះ ឯកស្យក័ រុទធស្យករាជ ២៥៤៣ ព្េូវ
ន្ឹងថ្ងៃទី ២ តែកុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០០០ រិធីស្យតមព ធន្៍ធមមវហិ្គរសីី្យម 
បិណឌ បាេសាលា ន្ិងរិធីបញ្ចុ ះសី្យម បាន្ព្េូវព្បាររធជាឯកបបហ្គរ ។ 



 ចាប់តាាំងរីព្បតហលឆ្ន ាំ ១៩៩០ មក តយគីបរតទស្យបាន្ចាប់
តផ្ដើមមកបដិបេតិតៅវេតផាឱកេយ៉ា  ។ ចាំន្ួន្តយគីបរតទស្យបាន្តកើន្
តឡើងជាលាំដ្ឋប់ ។ តព្ពាះតហេុដូតចាន ះ មន្ការន្ិមន្តព្រះតេជព្រះគុណ
ជាតព្ចើន្តៅបតព្ងៀន្កមមដ្ឋា ន្តៅតព្ៅព្សុ្យក ។ តដ្ឋយការបតព្ងៀន្
ស្យមធិដលត់យគីកនុងព្សុ្យក ន្ិងតយគីបរតទស្យ តាមស្យមគួរ ព្រះអងគ
រាយមតលើកស្យទួយ ន្ិងផ្សរវផ្ាយព្រះរុទធសាស្យន ទាំងបរយិេតិ 
(ការសិ្យកា) បដិបេតិ (ការព្បេិបេតិ) ន្ិងបដិតវធ (ការចាក់ធលុះ) ។ 
 តៅឆ្ន ាំ ១៩៩៦ ព្រះតេជព្រះគុណ ផាឱកេយ៉ាស្យាដ័រ បាន្
ទទួលង្គរជា “មហ្គកមមដ្ឋា នចារយ” តដលតេងតាាំងតដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល។ 
 តៅឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ព្រះតេជព្រះគុណបាន្តបាះរុមពតស្យៀវតៅ
ស្យាំខាន្់មួយមន្ ៥ ភាគ មន្ចាំណងតជើងថា “ន្ិពាវ ន្ោមិន្ីបដិបទ” 
តដលរន្យលរ់ីវធិីបដិបេតិស្យមង ន្ិងវបិស្យសនយ៉ាងលមអិេ ន្ិងមន្
ពាកយព្ស្យង់តចែរីគមពីរភាសាបាឡីតរែបរបូិណ៌ ។ 
 ផាឱកស្យាដ័រទទួលបាន្តស្យចកដីតោររបូជាដ៏ែពង់ែពស្យ ់ រីស្យហ
គមន្៍តយគីអន្តរជាេិ ចាំតពាះេួនទីរបស្យព់្រះអងគជាធមម ចារយ ន្ិងកមម
ដ្ឋា នចារយដ៏ចាំណាន្ ។ តៅថ្ងៃចន្ទ ៣ តរាច តែបុស្យស ឆ្ន ាំខាល ស្យាំរទិធិស្យក័ 
រុទធស្យករាជ ២៥៤២ ព្េូវន្ឹងថ្ងៃទី ៤ តែមករា ឆ្ន ាំ ១៩៩៩ តៅកនុងការ
ទទួលសាគ លស់ាន ថ្ដននរបស្យព់្រះអងគជាសាធារណៈ រដ្ឋា ភិបាលថ្ន្



ព្បតទស្យមីយ៉ាន្់ម៉ា  បាន្ព្បតគន្ស្យមណស្យក័តិទីអគគមហ្គកមមដ្ឋា នចារយ 
តដលមន្ន្័យថា “អាចារយបតព្ងៀន្កមមដ្ឋា ន្គួរតោររបូជាបាំផុ្េ”។ 
 ព្រះតេជព្រះគុណតចះន្ិយយភាសាអង់តគលស្យ មិន្រដ្ឋក់រដុប 
ន្ិងបាន្ផ្តល់បាឋកថា ន្ិងបាន្ដឹកនាំការបដិបេតិស្យមធិ ខាងតព្ៅ
ព្បតទស្យមីយ៉ាន្់ម៉ា  តាាំងរីឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ជាតលើកទីមួយ ព្រះអងគបាន្
បតព្ងៀន្កមមដ្ឋា ន្តៅព្បតទស្យព្សី្យលង្គា  ។ បនទ ប់មក ចាប់តាាំងរីឆ្ន ាំ 
១៩៩៨ ព្រះតេជព្រះគុណបាន្បតព្ងៀន្កមមដ្ឋា ន្វគគ ២ តែ តៅថ្េវា៉ាន្់ 
ព្បចាាំឆ្ន ាំ ។ ព្រះអងគក៏បាន្បតព្ងៀន្តៅ ស្យហរដាអាតមរកិ ចព្កភរ
អង់តគលស្យ ព្បតទស្យអាឡឺម៉ាង់ ចិន្ ជប៉ាុន្ កូតរ ៉ាខាងេយូង ហុងកុង ម៉ា តឡ
សីុ្យ សិ្យងាបូរ ី ន្ិងឥណឌូ តន្សីុ្យ ។ ព្រះអងគក៏បាន្ស្យតមដងព្រះធម៌តៅ
ព្បតទស្យសិ្យងាបូរ ី។ តៅឆ្ន ាំ ២០០២ តដ្ឋយសារព្រះតេជព្រះគុណព្េូវ
ចូលរមួតដ្ឋះព្សាយបញ្ញា វេត ន្ិងតដ្ឋយសារព្រះអងគព្េូវស្យព្មក តព្ពាះ
បញ្ញា សុ្យែភារ ការបតព្ងៀន្កមមដ្ឋា ន្តៅតព្ៅព្បតទស្យព្េូវបាន្រយួរ ។ 
តៅតេមន្ចាំន្ួន្តយគីកនុងព្សុ្យក ន្ិងបរតទស្យជាតព្ចើន្ តដលបាន្ន្ិមន្ត 
ន្ិងមកវេតផាឱកេយ៉ា  តដើមបីបដិបេតិស្យមធិ ។ 
 តៅតែធនូ ឆ្ន ាំ ២០០៦ ព្រះអងគបាន្ន្ិមន្តតធវើដាំតណើ រតៅកាន្់
ព្បតទស្យព្សី្យលង្គា  តដើមបីបដិបេតិស្យមធិផាទ លែ់លួន្រយៈតរលតវង តដ្ឋយ
គង់តៅកនុងវតិវកភារ ន្ិងបាន្រយួរកាលវភិាគបតព្ងៀន្របស្យព់្រះអងគ 
តរែមួយឆ្ន ាំ ២០០៧ ។ កាលវភិាគបតព្ងៀន្របស្យ់ព្រះអងគ ស្យព្មប់ឆ្ន ាំ 



២០០៨ រមួមន្ វគគបដិបេតិ ៤ តែ តៅកនុងស្យហរដាអាតមរកិ កកាដ្ឋ ដល់ 
េុលា តដលព្េូវបាន្ព្បាររធតៅអារញ្ញស្យរណៈ ទីព្កុងតប រ ី រដាម៉ាសាជូ
សិ្យេ ។ 
 ព្រះតេជព្រះគុណបាន្បដិបេតិផាទ លែ់លួន្យ៉ាងលអិេលអន្់ រយៈ
តរល ៦ តែ តៅវេតអារញ្ញផាឱក ស្យហភារមីយ៉ាន្់ម៉ា  រីតែមករា ដល់
តែមិងុន ឆ្ន ាំ ២០១០ ។ បនទ ប់រីការបដិបេតិ តដ្ឋយមន្ការន្ិមន្តរី
ទយកទយិកាសិ្យងាបូរ ី ព្រះតេជព្រះគុណបាន្ចាាំវស្យាជាមួយភិកខុ
ទាំងឡយមករីអាព្ស្យមេុសិ្យេ តៅកនុងព្កុងកុលល ុ ហិមឆ្លព្បតទស្យ 
ថ្ន្ព្បតទស្យឥណាឌ  ។  ព្រះតេជព្រះគុណបាន្ចូលវស្យាផាទ លែ់លួន្រយៈ
តរល ៣ តែ ។ តៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១១ ២០១២ ន្ិង ២០១៣ ព្រះតេជ 
ព្រះគុណបាន្ចាាំវស្យា តៅស្យហរដាអាតមរកិ ។ 
 ការបតព្ងៀន្របស្យព់្រះអងគបាន្ព្េូវស្យរតស្យរ បកតព្ប ន្ិងតរៀបចាំ
ជាតស្យៀវតៅស្យព្មប់តបាះរុមពផ្សរវផ្ាយ តដលទទួលបាន្ការតោររ
រាប់អាន្ជាអន្តរជាេិ មន្ដូចជា ផ្លូវចូលតៅកាន្់ែយលដ់តងាើម ការ
ទមល យស្យមងភាវនន្ិងវបិស្យសនភាវន រតបៀបតធវើនូ្វទីបាំផុ្េថ្ន្
តស្យចកដីទុកខ ោណទស្យសន្ៈ រន្លឺថ្ន្បញ្ញញ  (ព្បមូលតរៀបតរៀងតដ្ឋយ    
ផាឱកេយ៉ាសិ្យន្នចាន្តចាង) អានបាណស្យសេិន្ិងចេុធាេុវវដ្ឋា ន្កមម
ដ្ឋា ន្ រងព្រះទីនាំងតៅកាន្់ព្រះន្ិពាវ ន្ ភាគ១ ន្ិងភាគ២ (ព្បមូល បក
តព្ប ន្ិងតរៀបតរៀងតដ្ឋយ អ ូ ធមមិន្ទ)ទន្ព្បតស្យើរបាំផុ្េ ផ្លូវតេមួយតធវើឲ្យ



ជាក់ចាស្យនូ់្វព្រះន្ិពាវ ន្ ន្ិពាវ ន្ោមិន្ីបដិបទ ការង្គររបស្យក់មម តឆ្ព ះ
តៅកាន្់ឯកន្តបរមសុ្យែ សាស្យន្យុេតិ ផ្លូវតេមួយ ន្ិងអានបាណស្យសេិ
កមមដ្ឋា ន្ ។ 
 ព្កុមព្គួសារផាឱករមួមន្ជាង ៤០ សាខា ន្ិងមជឈមណឌ ល
ស្យមគម តៅកនុងព្បតទស្យមីយ៉ាន្់ម៉ា  ន្ិងជាអន្តរជាេិ ។ កនុងចាំតណាម
សាខា ន្ិងមជឈមណឌ លស្យមគមទាំងអស្យ ់ សាខា ២៩ ស្យថិេតៅកនុង
ព្បតទស្យមីយ៉ាន្់ម៉ា  រមួមន្ តាន្់លីន្ ភៈអាន្ មន្តតល ដៈថ្វ កុថ្វ ន្ិង
រិន្អូវនី្ (ឬ តម៉ាមយុ) តព្ៅរីតន្ះមន្ទីតាាំងជាអន្តរជាេិ ដូចជាតៅ
ព្បតទស្យព្សី្យលង្គា  សិ្យងាបូរ ី ម៉ា តឡសីុ្យ ឥណឌូ តន្សីុ្យ ថ្ង តន្បា៉ាល ់ ចិន្       
ថ្េវា៉ាន្់ ន្ិងស្យហរដាអាតមរកិ ។ 
 តដ្ឋយស្យតងខប ព្បរ័ន្ធស្យមធិ តដលបតព្ងៀន្តៅវេតអាញ្ញផាឱក 
គឺតផ្អកតលើអនុ្សាស្យន្ីរបស្យព់្រះស្យមម ស្យមពុទធ ស្យមណតោេម តដល
មន្តៅកនុងគមពីរព្រះថ្ព្េបិដក ន្ិងគមពីរអដាកថា ។ ព្បរ័ន្ធស្យមធិតន្ះ
មន្ ៣ ថាន ក់ (ថ្ព្េសិ្យកាខ ) គឺការស្យមទន្សី្យលេឹងរងឹ ការចតព្មើន្
ស្យមធិ ជាមូលដ្ឋា ន្ថ្ន្ការចតព្មើន្បញ្ញញ  ។ ព្បរ័ន្ធតន្ះមន្តបងតចក
បន្តជាវសុិ្យទធិ ៧ តដលផ្តល់រូបមន្តមួយជាំហ្គន្មតងមួយជាំហ្គន្មតង តដើមបី
តធវើឲ្យកាយ វាចា ន្ិងចិេតរបស្យែ់លួន្បរសុិ្យទធ តាមវធិីសាស្តស្យតតដលបាន្
តព្ោងទុក ព្បាស្យចាកកិតលស្យ តដើមបីស្យតព្មចព្រះន្ិពាវ ន្ តៅកនុងរយៈ
តរលមួយជីវេិតន្ះ ។ 





សន្និសីទពទុធសាសនាពិភពលោកល ីកទី ៤ 
ទីព្កុងយុាំងហគូន្ ស្យហភារមីយ៉ាន្់ម៉ា  

ថ្ងៃទី ៩ ដល ់១១ តែ ធនូ រ.ស្យ ២៥៤៨ គ.ស្យ ២០០៤ 
 

ការទម្លាយសមថភាវនា 

 
ភទន្ ិអាចិណ្ណ , ផាឱក តយ៉ា  សាដរ័ 
ធម្មា ចារ្យ, អគ្គមហាកមាដ្ឋា នាចារ្យ, ទីប្រឹកា 

មជ្ឈមណ្ឌ លព្រះរុទ្ធសាសនាអារញ្ញផាឱកអន្តរជាតិ 

សហភាពមីយ៉ា ន់ម្ម៉ា  
 

បណ្ឌ ិត មម៉ាម ទីន្មន្ 
មហាសទធ មាជោតិកធជ 

សាស្ត្សាា ចារ្យ, សាកលវិទាល័យពុទធ សាសនទូតជេរ្វាទអនារ្ោតិ 

អធិរតី, សហព័នធពុទធ សាសននុគ្គហអារ្ញ្ញផាឱកអនារ្ោតិ 

 





នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស ។ 

សេចក្តីេសខេប 
គោលបំណងនៃសមាធិសិក្ខា  គឺគធវើចិត្តឲ្យបរសុិទ្ធ ោា ៃៃើវរណធម៌ 

ៃិង កិគលសដនទ្គទ្ៀត្ គដើមបើសគរមចបាៃៃូវចិត្តវិសុទ្ធិ ៃិងគដើមបើគធវើឲ្យចិត្ត 
មាៃថាមពល គដើមបើបដិបត្តិវបិសសនារបកបគោយរបសិទ្ធិភាព ។ 
 គោងតាម អាលោកសូត្ត្(១) ៃិង បចលាយមានសូត្ត្(២) បញ្ញា  
របកបជាមយួបរកិមាភាវនា ចាប់គ ត្ើមបគចេញពៃលឺ ។ គយើងគ ើញថា ពៃលឺគៃេះ 
ក្ខល យគៅជាភ្លឺគ ើងៗ គៅគពលសមាធិចគរមើៃគ ើង ៃិងគៅកនុងឧបចារ 
សមាធិ ពៃលឺគៃេះក្ខៃ់តត្ភ្លឺចាស់គ ើងៗ តដលវាអាចចាក់ធ្លុះគៅកនុងសរ ើរាងគ-
ក្ខយខាងកនុង ៃិងបនាា ប់មកគៅកនុងបរមត្ថសចេ ។ របសិៃគបើោា ៃសមាា -
សមាធិគទ្ បរមត្ថសចេមិៃអាចរតូ្វបាៃពិៃិត្យគ ើញគោយបញ្ញា ផ្ទា ល់បាៃគទ្ 
ៃិងជា លទ្ធ្លវបិសសនាមិៃអាចបដិបត្តិបាៃរតឹ្មរតូ្វគទ្ ។ ជាពិគសស 
គយើងគ ើញថា ចតុ្ត្ថរូបាវចរជ្ឈាៃជាអាវុធដ៏របគសើរបំ្ុត្ សរមាប់ចគរមើៃ 
វបិសសនារបកបគោយរបសិទ្ធិភាព ។ កមាោា ៃទងំ ៤០ សតមតងគោយរពេះ 
សមាា សមពុទ្ធ រតូ្វបាៃរកគ ើញថា គធវើឲ្យសមាា សមាធិគកើត្មាៃ ដូចមាៃ 
ពណ៌នាគៅកនុងគមពើររពេះនរត្បិដកភាសាបាលើ ។ អានាបាណស្សតិ្(៣) រក 
គ ើញថា សកតិសមគៅៃឹងគោគើជាគរចើៃ គដើមបើចគរមើៃសមាធិដល់ឈាៃទ្ើ 
៤ ។ មិៃដូច កមាោា ៃដនទ្គទ្ៀត្គទ្ អានាបាគឺរមែងដល់នូវភាពដ៏លអិត រហូត
ដល់ភាពែិនប្រាកដ កាលយោគីចយប្រែីន ខ្ពស់យ ងីយៅៗ ។ ដូគចនេះ សមាធិ 



2 ការទម្លាយសមថភាវនា 

ខាល ងំ ៃិងខិ្ប្បាភិញ្ញា  (អភិញ្ញា រហ័ស) គឺចាបំាច់ ។ សទធ  ៃិងវ ើរយិៈខាល ងំក្ខល  
សតិ្ សមាធិ ក្ខរតណនារំតឹ្មរតូ្វ ៃិងសមាា សមាធិ (បញ្ញា ) ្ងតដរ 
គឺចាបំាច់គដើមបើ ចគរមើៃអានាបារបកបគោយគជាគជ័្ឈយ ។ 
 ក្ខរងាកគចញណាមយួពើក្ខរបគរងៀៃរបស់រពេះពុទ្ធ គឺរកគ ើញថា 
ពៃាក្ខររ ើកចគរមើៃ។ ចាបំាច់រតូ្វមាៃក្ខរយល់រតឹ្មរតូ្វពើៃិមិត្ត ក្ខរគធវើឲ្យមាៃ 
តុ្លយភាពនៃឥន្ទៃាើយ ៍រពមទងំអងគនៃក្ខររតាស់ដឹង (លោជ្ឈង្គ) ៃិងក្ខរសាា ត់្ 
ជំ្ឈនាញកនុងក្ខរចូលក្ខៃ់ឈាៃៃើមយួៗ ។ 

ជាមយួក្ខរឧបត្ថមភោរំទ្ ពើអានាាណសសតិរូបាវចរជ្ឈាៃទងំ ៤ 
គោគើអាចចគរមើៃអារកខកម្មដ្ឋ្ន(៤) ៤ គដើមបើសគរមចសមាធិ តដលអាច 
សគរមចបាៃោ៉ា ងឆាប់រហ័ស គដើមបើគសាយៃូវគសចកតើសុខទងំឡាយ ។ 
គោគើក៏អាចគរត្ៀមខលួៃចគរមើៃកសិណ(៥) ១០ គដើមបើសគរមចរូបាវចរជ្ឈាៃ 
ទងំ ៤ បនាា ប់មកសគរមចបាៃអរូបាវចរជ្ឈាៃទងំ ៤ ។ 
 ចតុ្ធាតុ្វវដ្ឋ្នកម្មដ្ឋ្ន(៦) ក៏គ ើញថាមាៃរបសិទ្ធិភាពខាល ងំណាស់ 
តដរ គដើមបើចគរមើៃឧបចារសមាធិោ៉ា ងឆាប់រហ័ស។ បនាា ប់មក គោគើអាច 
គមើលគ ើញរគប់អាក្ខរៈ ៣២ របក្ខរនៃរាងក្ខយទងំអស់(៧) (លោដ្ឋ្ស) 
ទាំងខាងកនលងទាំងខាងយប្រៅ ។ បនាា ប់មក គោយពិចារណាគរគឿងមិៃសាា ត្ 
(អសុភ) នៃគរោងឆ្ាឹង(៨) ទងំខាងកនុងទងំខាងគរៅ គោគើអាចចគរមើៃ 
រូបាវចរជ្ឈាៃទ្ើ ១ ។ ជាថ្ាើ គោយយកពណ៌សនៃលលាដ៏កាល គោគើតដល 
អងគុយគៅពើមុខជា ឱទាត្កសិណ(៩) (កសិណពណ៌ស) គោគើក៏អាច 
ចគរមើៃរូបាវចរជ្ឈាៃទ្ើ ៤ ្ងតដរ ។ គយើងគ ើញថា ឈាៃគៃេះមាៃពៃលឺភ្លឺជាង  



 ភទន្ត អាចិណ្ណ ន្ិង បណ្ឌិត មម៉ែម ទីន្មន្ 3 

អានាារូបាវចរជ្ឈាៃទ្ើ ៤ វាជាអាវុធដ៏របគសើរសរមាប់ចគរមើៃវបិសសនា ។ 
 

េមថភាវនា 

សេចក្តីស្ីើម 

 គយើងសបាយរ ើករាយ សូមគធវើគសចកតើរបក្ខសព័ត៌្មាៃលាមយួ តដល 
គោគើជាគរចើៃ តដលបាៃចគរមើៃសមាធិភាវនា ឬតដលបាៃចគរមើៃសមាធិ 
គៅមជ្ឈឈមណឌ លរពេះពុទ្ធសាសនាអារចាផាឱកអៃតរជាតិ្ អាចចគរមើៃសមាា -
សមាធិ គោយចគរមើៃអានាា ឬគោយចគរមើៃចតុ្ធាតុ្វវោា ៃកមាោា ៃ ។ 
បនាា ប់មក គោគើទងំគនាេះអាចបៃតចគរមើៃរគប់អារកាកមាោា ៃ ៃិងកសិណ 
១០ ទងំអស់ របកបគោយគជាគជ័្ឈយ ។ 
 
សេចក្តីត្រូវការស ើមបីចសត្មីនេមាធិ 
 អដ្ឋង្គិកម្គ្គ មាៃ សើលសិក្ខា  សមាធិសិក្ខា  ៃិង បញ្ញា សិក្ខា  ។ 
 សីលសោិខ្គធវើឲ្យចិត្តបរសុិទ្ធ របាសចាកពើវីតិ្កកម្កិលលស ។ សមាធិ 
សិោខ្គធវើឲ្យចិត្តបរសុិទ្ធ របាសចាកពើបរិយុដ្ឋ្នកិលលស ។ បញ្ញ្សិោខ្គធវើឲ្យ 
ចិត្តបរសុិទ្ធ របាសចាកពើអនុសយកិលលស ។ 
 ដូគចនេះ បនាា ប់ពើចគរមើៃ ៃិងរកាសើលឲ្យបរសុិទ្ធ បរយុិោា ៃកិគលស 
រមួមាៃ នីវរណធម៌្ បៃតគធវើឲ្យចិត្តរជំ្ឈលួ ៃិងមាៃរបសួ គធវើឲ្យចិត្តរគវ ើរវាយខាា យ 
ខវល់ ៃិងមិៃមូល ។ 



4 ការទម្លាយសមថភាវនា 

 គហតុ្ដូគចនេះ រពេះពុទ្ធរទ្ង់ោស់គត្ឿៃសាវក័របស់រពេះអងគគៅកនុងគមពើរ 
ធមាបទ្ ឲ្យអប់រ ំៃិង្ាំងចិត្ត គដើមបើគសាយៃូវគសចកតើសុខ ៃិងសៃតិភាព ។ 
 ចិត្តជាធមាជាតិ្តដលលាិត្គពកណាស់ គ ើញគោយករមនរកគពក ។ 
ចិត្តជាធមាជាតិ្ រហ័សមាៃរបរកត្ើធាល ក់ចុេះគៅតាមគសចកតើរបាថាន  កនុង 
អារមាណ៍ណាមយួ ។ វាជាធមាជាតិ្រកាបាៃគោយករម សងកត់្សងកិៃបាៃ 
គោយលំបាក ប៉ាុតៃតអនកមាៃរបាជាា គរួរកាចិត្ត សងកត់្សងកិៃ ៃិងគធវើឲ្យជាចិត្ត 
រត្ង់ ។ ចិត្តតដលហវកឹហវៃឺបាៃគហើយ រកាបាៃគហើយ រតមងនាមំកៃូវគសចកតើ 
សុខ ។(១០) 
 គៅកនុងសមាធិសូត្ត្(១១)រពេះពុទ្ធរទ្ង់បាៃោស់គត្ឿៃភិ្កាុទងំឡាយ 
ឲ្យចគរមើៃសមាធិ គដើមបើគមើលគ ើញធមាជាតិ្ តាមសភាវៈពិត្ ។ 

ស្ោធ ឹភកិ្ខ មវ ភាមវថ ។ 
ស្ោហិមោ ភកិ្ខ មវ ភកិ្ខុ  យថាភតូ ំបជានាត ិ។ 

 “មាន លភិ្កាុទងំឡាយ ចូរអនកទងំឡាយចគរមើៃៃូវសមាធិ ។ មាន ល 
ភិ្កាុទងំឡាយ ភិ្កាុមាៃចិត្តតំ្កល់មាគំហើយ រតមងដឹងចាស់ធមាជាតិ្ (អរយិ 
សចេ ៤) តាមគសចកតើពិត្ ។” 
 គោងតាមបទ្ពិគសាធៃ៍របស់គយើង សូមបើតត្គោគើអាច គ្ងសតិ្គៅ 
គលើអារមាណ៍កមាោា ៃណាមួយ ជាប់មិៃោច់រយៈគពលមយួគមា៉ា ង ឬគរចើៃ 
ជាងគៃេះ គោគើមិៃអាចចាក់ធលុេះគៅកនុងរាងក្ខយ គដើមបើគមើលរាងក្ខយត ន្ក 
ខាងកនុងបាៃតដរ ចូរទុ្កបរមត្ថធម៌សិៃចុេះ លុេះរតាតត្គោគើសគរមចបាៃ
ោ៉ា ងគោចរតឹ្មឧបចារសមាធិ ។ 



 ភទន្ត អាចិណ្ណ ន្ិង បណ្ឌិត មម៉ែម ទីន្មន្ 5 

 គៅគពលគោគើពិត្ជាបាៃសគរមចឧបចារសមាធិ ឬសមាធិខពស់ 
ជាងគៃេះ (សគរមចឈាៃ) គោគើអាចចាក់ធលុេះគៅកនុងរាងក្ខយ គដើមបើគមើល 
សរ ើរាងគក្ខយខាងកនុង ដូចជាសាច់ សរនសទងំឡាយ ឆ្ាឹងទងំឡាយ គថ្លើម 
គបេះដូង ជាគដើម ៃិងបនាា ប់មកបៃតចាក់ធលុេះគដើមបើគមើលគ ើញបរមត្ថសចេ ។ 
គធវើដូគចនេះ គោគើអាចចគរមើៃវបិសសនាបាៃោ៉ា ងរតឹ្មរតូ្វ ។ 
 គហតុ្ដូគចនេះ គដើមបើគធវើឲ្យបាៃសគរមចសមាធិសិក្ខា គដើមបើអប់រ ំ សងកត់្ 
សងកិៃចិត្ត ឈាៃដល់សមាា សមាធិ ៃិងគដើមបើចូលគៅកនុងវបិសសនាោ៉ា ងរតឹ្ម 
រតូ្វ គយើងរតូ្វក្ខរចគរមើៃសមាធិ ។ 
 គោងតាមប្រពុះពលទ្ធដីកា គៅកនុងគែពីរសតិ្ប្បដ្ឋ្នសូត្ត្(១២) សមាា -
សមាធិ គឺមាៃៃ័យគសាើៃឹងសមាធិ រមួជាមយួឈាៃណា មយួនៃរូបាវចរ 
កុសលឈាៃទងំ ៤ ។ 
 គោងតាមគសចកតើនៃគមពើរវសុិទ្ធិមគគ(១៣) ៖ 
 “ចិតត វសុិ្ទ្ធិ នាម្ ស្ឧបចារ អដ្ឋ ស្ោបតតិមោ” 
 “សមាប្បតត ិ ៨ ប្រពែទាំង ឧបចារ (ឧប្បចារសមាធិ) គឈាា េះថា ចិត្ត 
វិសុទ្ធិ ។” 
 ដូគចនេះ ឧបចារសមាធិគបបើរមួបចេូ លគៅកនុងសមាា សមាធិ ។ គោគើ 
គរបើឧបចារសមាធិ ឬសមាធិឈាៃណាមយួក៏បាៃ ជារគឹេះនៃវបិសសនា ៃិង 
ចគរមើៃវបិសសនា គោយកំណត់្នាម្រូបោ៉ា ងចាស់លាស់ថា ជាអៃិចេ (មិៃ 
គទ្ៀង) ទុ្កា (ជាទុ្កា) ៃិងអៃតាត  (មិៃតមៃខលួៃ) ។ សមាធិ តដលសមបយុត្ត 
ជាមយួវបិសសនាតាមរគបៀបគៃេះ គឈាា េះថា “ខណិកសមាធិ” ។ 



6 ការទម្លាយសមថភាវនា 

 រពេះពុទ្ធរទ្ង់សតមតង កម្មដ្ឋ្ន ៤០ សរមាប់សមថ្ភាវនា ។ កមាោា ៃ 
ណាមយួកនុងចំគណាមកមាោា ៃទងំ ៤០ គោគើអាចគរជ្ឈើសគរ ើស គដើមបើចគរមើៃ 
សមាា សមាធិ        តដលរបតិ្បត្តិោ៉ា ងរតឹ្មរតូ្វតាមអនលសាសនីរបស់រពេះពុទ្ធ 
គរក្ខមក្ខរតណនាពំើអាចារយអនកបគរងៀៃកមាោា ៃតដលមាៃសមត្ថភាព ។ 
 
ការចសត្មីនអានាបាណេសតិ 
 អានាាគឺជាកមាោា ៃមយួ កនុងចំគណាមកមាោា ៃតដលមាៃ របសិទ្ធិ 
ភាពបំ្ុត្ សរមាប់ក្ខរចគរមើៃសមាធិោ៉ា ងឆាប់រហ័ស ។ វាជាកមាោា ៃតដល 
រពេះពុទ្ធរទ្ង់សរគសើរជាខាល ងំ(១៤, ១៥) ៃិងរតូ្វបាៃគរបើគៅកនុងមជ្ឈឈមណឌ ល 
សមាធិជាគរចើៃ ជាកមាោា ៃពិគសស (បាដិ្ហារិយកម្មដ្ឋ្ន) ។ របសិៃគបើ 
គោគើរបតិ្បត្តិបាៃរតឹ្មរតូ្វ តាមអនលសាសនីរបស់រពេះពុទ្ធ វាអាចគធវើឲ្យចិត្ត 
ចគរមើៃគ ើង រហូត្ដល់រូបាវចរជ្ឈាៃទ្ើ ៤ តាមចតុ្កកៃ័យ ។ 
 គោគើគបបើចគរមើៃតាមដំណាក់ក្ខល ៤ ោ៉ា ង គោងតាមអានាា-
ណសសតិ្សូរត្ ទ្ើ១. ក្ខរដឹងចាស់ខយល់ដគងហើមតវង ទ្ើ២. ក្ខរដឹងចាស់ខយល់ 
ដគងហើមខលើ ទ្ើ៣. ក្ខរដឹងក្ខយ គឺខយល់ទងំអស់ឲ្យរបាកដ ទ្ើ៤. ក្ខរ ដឹង
ក្ខររមាា ប់ៃូវោយសង្ខ្រ គឺខយល់ដគងហើម (ខយល់សាប់) ។ គៅកនុង ក្ខររបតិ្បត្តិ 
អៃុវត្តតាមដំបូនាា ៃគៅកនុងអដាកថា គោគើរតូ្វបាៃបគរងៀៃជាដំបូងឲ្យដឹង 
ចាស់ពើខយល់ដគងហើមចូល (អស្ាសៈ) ៃិងខយល់ដគងហើមគចញ (បស្ាសៈ) 
គោយគណនាវធិើ គឺក្ខររាប់ខយល់ដគងហើម (គ្ណនាន័យ) គដើមបើចគរមើៃសតិ្ 
បាៃឆាប់រហ័ស ។ 
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 គោគើគបបើដឹងចាស់ពើដគងហើមចូល ៃិងខយល់ដគងហើមគចញ គោយក្ខរ 
ប៉ាេះោ៉ា ងរសទ្ៃ់ គៅចុងគក្ខត ងរចមុេះ ឬគៅរត្ង់រៃធរចមុេះ ឬគៅរត្ង់បបូរមាត់្ 
គលើ ទ្ើកតៃលងណាក៏គោយ តដលក្ខរប៉ាេះរបាកដចាស់ គៅគពលគោគើអងគុយ 
ត្រមង់ក្ខយឲ្យរត្ង់គធវើចិត្តឲ្យធូរកនុងខលួៃ គោយបិទ្តភ្នក ៃិងដកដគងហើមតាម 
ធមាតា ។ 
 “គោគើបដិបត្តិអានាា គោយ គ្ងសតិ្រត្ង់ខយល់ដគងហើម គៅរត្ង់ 
ចំៃុចនៃក្ខរប៉ាេះរបាកដចាស់ ជាមយួដគងហើមចូល ៃិងដគងហើមគចញ អានាា 
ៃិងសមាធិៃឹងរតូ្វបាៃចគរមើៃគពញគលញគៅកនុងគោគើ”។(១៦) 
 គោគើគបបើ្ គងសតិ្គៅរត្ង់ចំៃុចមួយ (ចំៃុចប៉ាេះ) ពើដគងហើម គដើមបើ 
ចគរមើៃឯកគ្គតា (អារមាណ៍មូលតត្មយួរបស់ចិត្ត) គចត្សិកតដលតំ្ណាង 
សមាធិ ។ គោគើមិៃគបបើបគណាត យឲ្យចិត្តរបស់ខលួៃអតណត ត្អណតូ ង គៅរក 
អារមាណ៍គ្សងគទ្ៀត្ ឬគៅរកអារមាណ៍ ល្ូវក្ខយណាមយួ តដលមិៃតមៃជា 
កមាោា ៃរបស់អានាាយ យី ។ 
 
គណនានយ័(១៧) 

 គៅកនុងគណនាៃ័យ គោគើគបបើដកដគងហើមចូល ដកដគងហើមគចញ 
គហើយរាប់មយួ ដកដគងហើមចូល ដកដគងហើមគចញ គហើយរាប់ពើរ ជាគដើម រហូត្ 
ដល់របាបំើ តាមគោលអដាងគិកមគគ ។ គៅគពលចិត្តសាប់តត្ៃឹងដគងហើមរយៈ 
គពលមយួគមា៉ា ង រគប់ក្ខរអងគុយទងំអស់ គោគើអាចឈប់រាប់ គហើយបៃតដឹង 
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ពើដគងហើមោ៉ា ងសាប់ ។ គៅគពលគោគើអាច គ្ងសតិ្គៅគលើដគងហើមមយួគមា៉ា ង 
រគប់ក្ខរអងគុយទងំអស់ គោគើគបបើបៃតគៅជំ្ឈោៃបនាា ប់ ។ 
 
ការ ឹខពី សខហីមវវខ ឬខ្លី ក ៏ចូជា សខហីមពាេសពញ 
កាយ(១៨) 

 ដគងហើមតវង ឬខលើ គបបើកំណត់្គោយរយៈគពល តដលដគងហើមដកចូល ឬ 
ដកគចញ ។ របសិៃគបើដគងហើមដកចូល ឬដកគចញរយៈគពលតវង គបបើកំណត់្ 
ថា ដគងហើមដកចូល ឬដកគចញតវង ។ របសិៃគបើដគងហើមដកចូល ឬដកគចញ 
រយៈគពលខលើ គបបើកំណត់្ថា ដគងហើមដកចូល ឬដកគចញខលើ ។ 
 ដគងហើមអាចតវង ឬខលើតាែកាល ឬគពញក្ខរអងគុយទងំមូល ។ គទេះបើ 
ោ៉ា ងណាក៏គោយ បនាា ប់ពើគោគើដឹងពើដគងហើមតវង ឬខលើ គោគើគបបើដឹង្ង 
តដរពើខ្យល់ដគងហើមយពញក្ខយ ចាប់ពើគ ត្ើមដកដគងហើមគៅដល់ចប់ គោយក្ខរប៉ាេះ 
របស់វា គៅរត្ង់ចុងរចមុេះ ឬគៅរត្ង់រៃធរចមុេះ ឬគៅរត្ង់បបូរមាត់្គលើ ។ គោគើ 
មិៃគបបើតាមដគងហើមទងំចូលទងំគចញ ។ គោគើគបបើគធវើដូចជាអនកឆាា ទំវ រ ។ 

អនកឆាា ទំវ រមិៃពិចារណានូវប្បលរសទាំងឡាយ ទងំខាងកនលង ទងំខាង
យប្រៅ គររេះថា ប្បលរសទាំងយនាុះ មិៃតមៃជាភារៈននឆាា ទំវ រយនាុះគទ្ ។ មតថា 
ឆាា ទំវ រពិចារណា នូវែនលសសតដលមកដល់ទវ រយហយីមតប្ប៉ាលយណាណ ុះឯង ។ ោ៉ា ង
ណាែិញ ខ្យល់ចូលយៅខាងកនលងកដី ខ្យល់យចញយៅខាងយប្រៅកដី ែិនមែនជាភារៈ 
ននយោគីយទ្ ។ ខយល់មដលចូល ឬខយល់មដលគចញមកដល់រៃធរចមុេះមតងៗហនងឹ
ឯង ជាភារៈននយោគី ។ 
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គោគើគបបើគធវើដូចជាអនកអារគឈើ្ ងតដរ ។ អនកអារគឈើពិៃិត្យគធាញ 
រណា គៅរត្ង់ចំៃុចប៉ាេះជាមយួយដីែគឈើ គោយមិៃពិៃិត្យគមើលគធាញរណា 
តដលចូលគៅកនុងសាច់គឈើ ឬគចញគរៅសាច់គឈើគនាេះគ ើយ ថ្វើគបើអនកអារ 
គឈើដឹងពើគធាញរណាទងំគនាេះ តដលចូលគៅកនុងសាច់គឈើ តដលោត់្ 
មិៃអាចគមើលគ ើញក៏យោយ ។ 
 ដូចោន គៃេះតដរ គោគើចគរមើៃសតិ្ដឹងពើខយល់ដគងហើម គៅរត្ង់កតៃលង 
ខយល់ប៉ាេះជាមយួរៃធរចមុេះ ឬប៉ាេះជាមយួបបូរមាត់្គលើ គោយមិៃយកចិត្តទុ្ក 
ោក់ជាមយួខយល់ដគងហើមចូល ឬខយល់ដគងហើមគចញ គៅគពលខយល់ដគងហើមចូល 
គៅកនុង ឬគចញមកគរៅរៃធរចមុេះ ថ្វើគបើគោគើមិៃដឹងពើខយល់ដគងហើមតដលចូល 
គៅកនុង ឬគចញមកគរៅ្ុត្ពើរៃធរចមុេះ ។ 
 គៅគពលតដលគោគើអាច គ្ងសតិ្ គលើខយល់ដគងហើមោ៉ា ងសាប ់ ៃិង 
របកបគោយសតិ្ដឹងពើខាងគដើម ខាងកណាត ល ៃិងទ្ើបំ្ុត្នៃខយល់ដគងហើម 
រយៈគពលមយួគមា៉ា ង ពើរគមា៉ា ង ឬគរចើៃជាងគៃេះ រគប់ក្ខរអងគុយទងំអស់ 
គោគើគបបើបៃតគៅជំ្ឈោៃទ្ើបៃួ ។ 
 
ខ្យលេ់ងប ់
 គៅគពលគោគើពិៃិត្យគមើលខយល់ដគងហើមចូល ៃិងខយល់ដគងហើមគចញ 
របកបគោយសតិ្ គដើមបើមាៃសតិ្ដឹងពើខយល់រសគពញក្ខយ ខយល់ដគងហើម 
របស់គោគើគៅជារសទ្ៃ់គៅៗ ៃិងលាិត្គៅៗ ។ កមាោា ៃទាំងឡាយដនទ្
រមែងប្រាកដចាស់ ឰដ៏ខាងយលីៗ ោ៉ា ងណាែិញ កែមោា នអានាាែិនដូយចនុះ
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យទ្ យបី្បយោគីចយប្រែីន ខ្ពស់យ ងីយៅៗ ខ្យល់ដយងហីែដល់នូវភាពដ៏លអិត ែិនចូល
យៅដល់ការប្រាកដយ យី ។ 
 គៅគពលខយល់ដគងហើមែិនទន់ប្រាកដដូយចនុះ គោគើមិៃប្រតូវគរក្ខកចាក
អាសនៈ គហើយគដើរគចញយៅគ ើយ ។ គោគើគបបើបៃតអងគុយ ពើគររេះគបើគោគើ 
ផ្ទល ស់កតៃលង ឬផ្ទល ស់កតៃលងជាបគណាត េះអាសៃន គធវើឲ្យខយល់ដគងហើមលាិត្តរបគៅ 
ជាគរោត្រោត្ ដូចគពលចាប់គ ត្ើមពើដំបូង ។ 
 គៅគពលគោគើ ត្ល់ក្ខររបុងរបយត័្នតបបគៃេះ សតិ្របស់គោគើគកើៃ 
គ ើងោ៉ា ងយតឺ្ៗ គហើយខយល់ដគងហើមៃឹងគកើត្មកវញិមិៃយូរប៉ាុនាា ៃ ។ បនាា ប់ 
មក គោគើគបបើបៃត គ្ងសតិ្គៅគលើខយល់ដគងហើមចូល ៃិងខយល់ដគងហើមគចញ 
គៅរត្ង់ចំៃុចប៉ាេះ គដើមបើដឹងចាស់ពើខយល់ពាសយពញក្ខយ ។ 
 
ការសក្តរស ីខនននិមិរ ី
 គៅកនុងអានាា មាៃៃិមិត្ត ៣ របគភ្ទ្គកើត្គ ើង គឺ បរកិមាៃិមិត្ត 
ឧគគហៃិមិត្ត ៃិងបដិភាគៃិមិត្ត ។ 
 ដគងហើមខយល់ចូល ៃិងដគងហើមខយល់គចញធមាជាតិ្ គឺយកជាបរិកម្ម 
និមិ្ត្ត ។ ៃិមិត្តពណ៌របគ្េះ តដលគកើត្គៅកនុងដំណាក់ក្ខលនៃសមាធិមតងៗ 
ក៏ចាត់្ទុ្កជាបរកិមាៃិមិត្ត្ងតដរ ។ 
 ៃិមិត្តពណ៌សដូចប្ប៉ាលយគរ ឬប្ប៉ាលយកបាស តដលគកើត្គ ើងគៅកនុង 
ដំណាក់ក្ខលនៃសមាធិករមិត្ខពស់ៗ គឈាា េះថា ឧគ្គហនិមិ្ត្ត ។ គៃេះគឺជាក្ខរ 
ពណ៌នាទូ្គៅ ។ ៃិមិត្តពណ៌គ្សងគទ្ៀត្ ឬរទ្ង់រទយគ្សងគទ្ៀត្ ក៏គកើត្ 
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គ ើង្ងតដរ ។ ៃិមិត្តគ្សងៗោន  អាចគកើត្គ ើងចំគរេះគោគើគ្សងៗោន  គៅ 
តាមភាពខុសោន កនុងសញ្ញា  ។ 
 គៅគពលសមាធិចគរមើៃជាបៃត ៃិមិត្តរមែងប្រាកដ ដល់យោគីដូចជា 
រូប្បផាា យក៏មាន ។ ៃិមិត្តយនុះអាចយកជាបដិ្ភាគ្និមិ្ត្ត ។ ជាថ្ាើមតងគទ្ៀត្ 
ៃិមិត្តអាចគកើត្គ ើងជាទ្រមង់គ្សងៗ ដូចជាផ្ទក យគពលលាា ច ដលាំមកវែណី 
តកវមុក្ខត  រោប់កបាស រនលកយ មីដលមានខឹ្្ែ កប្រែងផាា  អណាដ តមសសង ជា
គដើម ។ 
 គទេះបើជាអានាាគឺជាកមាោា ៃតត្មយួគត់ រមែងប្រាកដ យោយ
យសចកដីយសសងគ្នន  ក៏យប្រពាុះភាពននយោគីមានសញ្ញា យសសងគ្នន  ៃិងគៅតាមក្ខរ 
ផ្ទល ស់បតូរកនុងសញ្ញា  ពើគពលមយួគៅគពលមយួគទ្ៀត្ គៅកនុងបុគគល្ងតដរ ។ 
 ជាទូ្គៅ ៃិមិត្តតដលដូចដំុកបាសសសាា ត្ គៅថា ឧគគហៃិមិត្ត ។ វា 
មិៃទៃ់ថាល ចាស់ដូចតកវគៅគ ើយគទ្ ។ គៅគពលៃិមិត្តតរបពើពណ៌សចាស់ 
គៅជាៃិមិត្តភ្លឺថាល ចាស់ ៃិងមាៃពៃលឺដូចផ្ទក យគពលលាា ច ឬដូចតកវថាល ចាស់ 
ៃិងមាៃពៃល ឺៃិមិត្តគនាេះគៅថាបដិភាគៃិមិត្ត ។ 
 គៅគពលៃិមិត្តគកើត្គ ើងជាទ្រមង់ត្បូងទ្ទឹ្ម ៃិមិត្តដូចជាត្បូងទ្ទឹ្ម 
មិៃថាល  ជាឧគគហៃិមិត្ត គហើយៃិមិត្តដូចត្បូងទ្ទឹ្មភ្លថឺាល  គឺជាបដិភាគៃិមិត្ត ។ 
គោគើគបបើយល់ដូចោន តដរ គៅកនុងៃិមិត្តតដលគៅសល់ ។ 
 ៃិមិត្តអាចគកើត្គ ើងគៅកនុងជំ្ឈោៃខាងគដើម ឬវាអាចគកើត្គ ើងគៅ 
ចំពើខាងមុខ ។ គោគើមិៃគបបើយកចិត្តទុ្កោក់គៅៃឹងៃិមិត្តទងំគៃេះគទ្ ពើ 
គររេះៃិមិត្តទងំគៃេះគៅតរបរបួល មិៃទៃ់ៃឹង ។ ៃិមិត្តរតូ្វគកើត្គ ើងគៅ 
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រត្ង់ចំៃុចប៉ាេះនៃខយល់ដគងហើមៃិងរៃធរចមុេះ ។ ៃិមិត្តមយួចំៃៃួអាចពរងើកពើរៃធ 
រចមុេះចូលគៅខាងកនុង ៃិងគចញមកគរៅ រាងមូលរទ្តវង ។ គៅកនុងករណើ  
គៃេះ គោគើមិៃគរួបគណាត យឲ្យចិត្តរបស់ខលួៃតាមៃិមិត្ត តដលចូលគៅខាងកនុង 
ឬគចញមកខាងគរៅ ។ គោគើគបបើរកាសមាធិចិត្តតដលរជ្ឈមុជ្ឈកនុងៃិមិត្ត 
តដលគកើត្គ ើងជិ្ឈត្រៃធរចមុេះបំ្ុត្ ។ 
 គៅគពលសមាធិចិត្តគៅៃឹងោ៉ា ងសាប់   គៅកនុងៃិមិត្តរយៈគពលមយួ 
គមា៉ា ង ពើរគមា៉ា ង ។ ល ។ រគប់ក្ខរអងគុយទងំអស់ ៃិមិត្តៃឹងតរបគៅជាក្ខៃ់តត្ 
ចាស់ ៃិងមាៃពៃលឺ បៃតិចមតងៗ ៃិងយតឺ្ៗ ។ គៅគពលៃិមិត្តចាស់ ៃិងមាៃ 
ពៃលឺោ៉ា ងពិគសស វាក្ខល យគៅជាបដិភាគៃិមិត្ត ។ 
 
ការចសត្មីនអប្បនាេមាធិ 
 ចាប់្បយដីែអាំពីការប្រាកដនននិែិតតោ៉ា ងយនុះ ៃើវរណធម៌ទាំងឡាយជា
ធែមជាតិ គឺយោគីប្រគប្បសងាត់យហយី ។ កិគលសទាំងឡាយសងប់្បយសងៀែយហយី ។  
ចិត្តបរសុិទ្ធ គហើយសតិ្ជាធែមជាតិប្រាកដពិត ចិតតក៏តែាល់យៅមាាំ យោយ
ឧប្បការសមាធិពិតមែន ។ 
 ក្ខររបុងរបយត័្នទុ្កជាមុៃ គបបើបងាហ ញគៅទ្ើគៃេះ ។ គៅកនុងដំណាក់ 
ក្ខលទងំពើរ គៅគពលតដលឧគគហៃិមិត្ត គហើយបនាា ប់មកបដិភាគៃិមិត្តមប្រប្ប 
ជាៃឹង រពមទងំគវញចូលោន ជាមយួខយល់ដគងហើមចូល ៃិងខយល់ដគងហើមគចញ 
គហើយគោគើកំពុងពាោម គ្ងសតិ្របស់ខលួៃោ៉ា ងមា ំ ៃិងោ៉ា ងសាប់គៅគលើ 
ៃិមិត្ត គោគើគបបើគចៀសវាងគមើលៃិមិត្ត្ង ៃិងបនាា ប់មកគមើលខយល់ដគងហើម 
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្ង ។ គោគើគបបើឈប់គមើលខយល់ទងំរសុងដូចពើមុៃ ៃិង គ្ងសមាធិចិត្ត 
ជាមយួអានាាណៃិមិត្តទងំរសុងវញិ ។ 
 គៅកនុងករណើ  ៃិមិត្តបាត់្គៅវញិ គោគើគបបើពិៃិត្យគមើលខយល់ដគងហើម 
ចូល ៃិងខយល់ដគងហើមគចញ ដូចពើមុៃ ។ គៅគពលៃិមិត្តគកើត្គ ើងវញិ ៃិងតរប 
គៅជាៃឹងគោគើគបបើពាោមមតងគទ្ៀត្គដើមបើ្ គងសតិ្ជាមយួៃិមិត្តតត្ម៉ាាង។ 
របសិៃគបើគោគើបដិបត្តិតបបគៃេះ ៃិមិត្តៃឹងមា ំ គហើយសមាធិៃឹងចគរមើៃ 
គ ើងជាលំោប់គៅជាឧបចារសមាធិ ។ 
 តាមសភាពពិត្ ដូចជាខ្តតិយែយហសីមែរកានូវគភ៌្នៃគសតចចរកពត្តិ 
ៃិងដូចជាអនកមប្រសមែរកាកាំយសីែននប្រសូវសាលី និង ប្រសូវដាំយណីប្ប ដូគចនេះគោគើ 
គបបើរកាអានាាណបដិភាគៃិមិត្ត ោ៉ា ងរបុងរបយត័្ន ។ 
 គោគើគបបើពិចារណាគលើបដិភាគៃិមិត្តគនាេះ មតងគហើយមតងគទ្ៀត្ជា 
គរចើៃដង ។ គោយក្ខរពិចារណាមតងគហើយមតងគទ្ៀត្តបបគៃេះ គោគើគបបើ 
ពាោមរកាអបបនាសមាធិ គធវើដូគចនេះសមាធិគនាេះមិៃរតូ្វបាៃគធវើឲ្យខូច ។ 
គោគើគបបើគធវើនូវភាវៈននឥន្ទនរីយទ៍ាំងឡាយឲ្យយសមីគ្នន  គោយរកាឥន្ទៃាើយទ៍ងំ 
របាគំនាេះ គរក្ខមក្ខររគប់រគងជាមយួសតិ្ គធវើឲ្យយសមីគ្នន រវាងវ ើរយិៈជាមយួៃឹង 
សមាធិ សទធ ជាមយួៃឹងបញ្ញា  ។ 
 គោគើគបបើគធវើឲ្យយសមីគ្នន  រវាងគរជ្ឈឈងគទងំរបាពំើរ្ងតដរ ។ គៅគពល 
តដលសមាធិចិត្តចុេះគខាយពើបដិភាគៃិមិត្ត គហើយទឹ្កចិត្តចលុះទប គោគើ 
គបបើចគរមើៃអងគនៃក្ខររតាស់ដឹង ៣ មាៃ ធមាវចិយៈ វ ើរយិៈ ៃិង បើតិ្ ។ គោយ 
គធវើតបបគៃេះ គោគើកំពុងឧបត្ថមភចិត្ត ៃិងគលើកទឹ្កចិត្តតដលចុេះគខាយ។ 
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 ម៉ាាងគទ្ៀត្ គៅគពលសមាធិចិត្តមាៃអំណរ អៃាេះអតៃាងមិៃៃឹងៃរ 
ៃិងរគវ ើរវាយ គោយគហតុ្្លតបបគៃេះ គឺថាវ ើរយិៈមាៃចំៃៃួគរចើៃហសួ គោគើ 
គបបើចគរមើៃអងគ ៣ មាៃបសសទ្ធិ សមាធិ ៃិងឧគបក្ខា  ។ គោយគធវើតបបគៃេះ 
គោគើកំពុងោបសងកត់្ៃូវចិត្តតដលមាៃអំណរ អៃាេះអតៃាង រពមទងំសរងួម 
ចិត្តតដលរគវ ើរវាយ ។ (សូមអាៃបរសិិដា) 
 សតិ្រគប់រគង ៃិងក្ខរររៃិមិត្តមិៃឲ្យបាត់្គៅវញិ ។ វាក៏រគប់រគង 
ៃិងក្ខរររសមាធិចិត្តឲ្យោបៃិមិត្តជារបចា ំ ៃិងមិៃឲ្យបាត់្ពើសមាធិ្ងតដរ 
ដូគចនេះ សតិ្រតូ្វក្ខររគប់គពលគវលា (សព្វត្ថកិៈ) ។(១៩) 
 គៅគពលគោគើអាចចគរមើៃសមាធិ   ដូគចនេះគោគើអាចបគងកើត្សមាធិ 
ចិត្តគៅគលើបដិភាគៃិមិត្តោ៉ា ងសាប់ ៃិងោ៉ា ងរងឹមា ំ រយៈគពលមយួគមា៉ា ង ពើរ 
គមា៉ា ង ។ ល ។ ៃិមិត្តតរបគៅជាចាស់ ៃិងមាៃពៃលឺោ៉ា ងអសាេ រយ (វសិាមចា) 
គៅដំណាក់ចូលក្ខៃ់ឈាៃគពញគលញ ។ គចញចាកឈាៃគពញគលញ 
គោគើគបបើបនាា ប់មកទញអារមាណ៍មកក្ខៃ់ហទ្យវត្ថុ គៅកនុងគបេះដូង ។ 
របសិៃគបើគោគើរបតិ្បត្តិគរចើៃដង គោគើអាចគមើលគ ើញភវង្គចិត្ត តដល 
គកើត្គ ើងគោយញាណ (គឺបញ្ញា ) អារស័យហទ្យវត្ថុ ោ៉ា ងងាយរសួល ។ 
គោគើក៏អាចគមើលគ ើញបដិភាគៃិមិត្ត តដលគកើត្កនុងម្លនាទាវ្រ គោយ 
ញាណ្ងតដរ ។ 
 បនាា ប់មក គោគើគបបើពាោមចគរមើៃសមាធិ គធវើដូគចនេះ វាចគរមើៃ 
ក្ខៃ់តត្ខពស់គ ើងៗ គហើយគដើមបើពិៃិត្យគមើលមគនាទវ រ ៃិងបដិភាគៃិមិត្ត 
ជាមយួោន  គោគើគបបើពិចារណាអងគឈាៃតដលចាប់យកបដិភាគៃិមិត្តជា 
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អារមាណ៍ ។ គោគើៃឹងគមើលគ ើញអងគឈាៃទងំគនាេះជាលំោប់ គោយ 
ញាណគោយែិនលំបាកយ យី ។ 
 
អខគឈាន 
១. វតិក្កៈ សភាពគធវើឲ្យចិត្តគ ើងក្ខៃ់បដិភាគៃិមិត្ត 
២. វចិារៈ សភាពញុាងំចិត្តឲ្យរតាច់គៅកនុង ឬពិចារណាៃូវបដិភាគ 

ៃិមិត្ត 
៣. បីតិ គសចកតើសបាយរ ើករាយ ៃិងក្ខររសឡាញ់ចូលចិត្តបដិភាគ 

ៃិមិត្តោ៉ា ងខាល ងំ ឬធមាជាតិ្គធវើក្ខយៃិងចិត្តឲ្យតឆ្ាត្ 
៤. សុ្ខៈ អារមាណ៍រសួល ៃិងក្ខរគសាយគសចកតើសុខនៃបដិភាគៃិមិត្ត 
៥. ឯក្គគោ ក្ខររបួរមួ ៃិងក្ខរបគងកើត្ចិត្តោ៉ា ងសាប់គៅគលើបដិភាគ 

ៃិមិត្តតត្មយួ ។ 
 
វេី 
១. អាវជ្ជនវសី្ សាា ត់្ជំ្ឈនាញកនុងក្ខរៃឹករបាថាន  កនុងក្ខលៃឹងចូល 

ក្ខៃ់ឈាៃ គោយបញ្ញា សមបយុត្តជាមយួមគនា-
ទវ រាវជ្ឈជៃចិត្ត 

២. ស្ោបជ្ជនវសី្ ថ្នឹកជំ្ឈនាញកនុងក្ខរចូលក្ខៃ់ឈាៃ គៅគពលណា 
មយួក៏បាៃ តដលរបាថាន ចង់ចូលក្ខៃ់ឈាៃ 
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៣. អធដិ្ឋឋ នវសី្ សាា ត់្ជំ្ឈនាញ កនុងក្ខរតដលៃឹងតាងំឈាៃទុ្កឲ្យ 
មា ំមិៃឲ្យគ លៀងឃ្លល ត្ចាកគវលាតដលកំណត់្ 

៤. វុដ្ឋឋ នវសី្ សាា ត់្ជំ្ឈនាញ កនុងក្ខរតដលៃឹងគចញចាកឈាៃ 
គៅទ្ើបំ្ុត្នៃគពលគវលា តដលបាៃកំណត់្ជាក់ 
លាក់ 

៥. បចចមវក្ខណវសី្ សាា ត់្ជំ្ឈនាញ កនុងក្ខរពិចារណាអងគឈាៃកនុង 
ក្ខល តដលៃឹងគចញចាកឈាៃ គោយបញ្ញា  
សមបយុត្តជាមយួជវ័នចិត្ត ។ 

 លុេះគធវើបឋមជ្ឈាៃ (ឈាៃទ្ើ ១) ឲ្យសាា ត់្ជំ្ឈនាញគោយវសើ ៥ របក្ខរ
គហើយ គោគើអាចចគរមើៃទុ្តិ្យជ្ឈាៃ (ឈាៃទ្ើ ២) គោយលេះបង់អងគដ៏ 
គរោត្រោត្មាៃ វតិ្កកៈ ៃិង វចិារៈ ។ ជាថ្ាើមតងគទ្ៀត្ បនាា ប់ពើគធវើទុ្តិ្យជ្ឈាៃ 
ឲ្យសាា ត់្ជំ្ឈនាញគោយវសើ ៥ របក្ខរគហើយ គោគើអាចចគរមើៃត្តិ្យជ្ឈាៃ 
(ឈាៃទ្ើ ៣) គោយបៃតលេះបង់អងគដ៏គរោត្រោត្ គឺ បើតិ្ ។ ដូចោន តដរ 
បនាា ប់ពើគធវើត្តិ្យជ្ឈាៃឲ្យសាា ត់្ជំ្ឈនាញគោយវសើ ៥ របក្ខរគហើយ គោគើអាច 
ចគរមើៃចតុ្ត្ថជ្ឈាៃ (ឈាៃទ្ើ ៤) គោយបៃតលេះបង់អងគដ៏គរោត្រោត្ គឺ 
សុខៈ ។ គោគើក៏អាចគធវើឲ្យសាា ត់្ជំ្ឈនាញកនុងក្ខរចូលក្ខៃ់ចតុ្ត្ថជ្ឈាៃ គោយ 
ពិចារណាអងគនៃឈាៃ គឺឧគបក្ខា  ៃិងឯកគគតា រពមទងំលកាណៈពិគសស 
ដនទ្គទ្ៀត្នៃចតុ្ត្ថជ្ឈាៃ្ងតដរ ។ 
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ចររុារកេកមមដ្ឋា ន(២០) 
 អារកាកមាោា ៃ ៤ របក្ខរ គឺ ៖ 
១. មម្ោត ភាវនា ក្ខរចគរមើៃគមតាត រពហាវោិរ 
២. ពុទ្ធធ នុស្សត ិ ក្ខររលឹកដល់រពេះពុទ្ធគុណ 
៣. អសុ្ភភាវនា ក្ខរចគរមើៃអសុភ្កមាោា ៃ 
៤. ម្រណានុស្សត ិក្ខររលឹកដល់គសចកតើសាល ប់ ។ 

 អារកាកមាោា ៃទងំ ៤ គៃេះជា សព្វត្ថកកម្មដ្ឋ្ន គរលគឺកមាោា ៃ 
ជាទ្ើសបាយរបស់បុគគលជាទូ្គៅ រគប់ចរតិ្ទងំអស់ ។ គោគើគបបើចគរមើៃ 
អារកាកមាោា ៃ គដើមបើក្ខរររភ័្យខាងកនុង (កិគលស) ៃិងភ័្យខាងគរៅ ។ 
 
ការចសត្មីនសមតី្តភាវនា(២១) 

 គដើមបើគធវើខលួៃឯងជាគំរូ ៃិងគដើមបើចគរមើៃគសចកតើអាណិត្អាសូរ ៃិង 
ក្ខរគចេះគិត្ពើអនកដនទ្ គោគើគបបើគធវើឲ្យរជួ្ឈត្រជាបទូ្គៅកនុងខលួៃគោយគសចកតើ 
គមតាត ជាដំបូង ដូចខាងគរក្ខម ៖ 
១. អហំ អមវមោ មោម្ ិ អាតាម អញ ចូរជាអនកែិនមានយពៀរ ។ 
២. អពាបមជាជ  មោម្ ិ អាតាម អញ ចូរជាអនកែិនមានពាាទ្ ។ 
៣. អនីមោ មោម្ ិ អាតាម អញ ចូរជាអនកែិនមានយសចកដីទ្លកខ ។ 
៤. សុ្ខ ីអោត នំ បរហិោម្ ិ អាតាម អញ ចូរជាអនកមានយសចកដីសុខ រកា

នូវខលួៃ ។ 
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 បនាា ប់មក គោគើគបបើចគរមើៃគមតាត រពហាវោិរចំគរេះ រគូអាចារយ ឬរគូ 
ឧបជ្ឈាយ ៍ឬបុគគលតដលជាទី្ប្រសឡាញ់ ជាទី្គ្នប់្បចិតត ជាទី្យគ្នរព និង ជាទី្
សរយសីរ ៃិងអនកតដលមាៃគភ្ទ្ដូចោន  ។ គោគើគបបើរឭកនូវយហតលគឺភាពនន
ខួ្្នជាទី្ប្រសឡាញ់ មានការឲ្យ និងការយពាលនូវពាកយជាទី្ប្រសឡាញ់, ជាទី្
សរយសីរ មានសីល និង សលតៈ ជាយដីែ ននប្បលគគលជាទី្ប្រសឡាញ់ ។ បនាា ប់មក 
គោគើ គបបើចគរមើៃគសចកតើគមតាត ចំគរេះបុគគលៃុ េះ គោយអាក្ខរៈដូចខាង 
គរក្ខម ៖ 
 អយ ំស្បបុរមិោ សូមឲ្យសបបុរសៃុ េះ 
១. អមវមោ មោតុ ចូរជាអនកែិនមានយពៀរ ។ 
២. អពាបមជាជ  មោតុ ចូរជាអនកែិនមានពាាទ្ ។ 
៣. អនីមោ មោតុ ចូរជាអនកែិនមានយសចកដីទ្លកខ ។ 
៤. សុ្ខ ីអោត នំ បរហិោតុ ចូរជាអនកមានយសចកដីសុខ រកានូវខលួៃ ។ 

 របសិៃគបើគោគើបាៃសគរមចអានាាឈាៃទ្ើ ៤ រចួគហើយ គោគើ 
ចគរមើៃឈាៃគនាេះជាដំបូង គោយពិចារណាៃូវបដិភាគៃិមិត្តនៃអានាា 
ជាអារមាណ៍ ។ គៅគពលពៃលឺគកើត្ពើសមាធិតរបគៅជាភ្លឺរត្ចេះរត្ចង់ គោគើ 
គចញចាកឈាៃទ្ើ ៤ គហើយគផ្ទត ត្អារមាណ៍គៅគលើបុគគលៃុ េះ តដលគោគើ
រសឡាញ់ ៃិងគោរព ។ បុគគលៃុ េះៃឹងគកើត្គ ើងោ៉ា ងចាស់ ជាពៃលឺរត្ចេះ 
រត្ចង់ ។ គោគើគបបើៃិមិត្តបុគគលៃុ េះរបតហល ១ តម៉ារត្ ៨០ សង់ទ្ើតម៉ារត្ (៦ 
ហវើត្) ពើមុខគោគើ ។ បនាា ប់មកគផ្ទត ត្អារមាណ៍គៅគលើបុគគលៃុ េះ គោគើ 
ចគរមើៃគមតាត  ៤ តបប ដូចពណ៌នាខាងគលើ ។ 
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 ក្ខរចគរមើៃគមតាត ភាវនាតបបគៃេះ ៃឹងចគរមើៃគ ើងោ៉ា ងរលូៃ ៃិង 
ោ៉ា ងឆាប់រហ័ស គោយសារតត្មាៃឧបត្ថមភដ៏មាៃកមាល ងំនៃអានាាណសសតិ្ 
សមាធិឈាៃទ្ើ ៤ ។ បនាា ប់ពើចគរមើៃគមតាត រពហាវោិរ ៤ តបប គោគើគរជ្ឈើស 
គរ ើសក្ខរចគរមើៃ ១ តបប ជាឧទហរណ៍ “សូមឲ្យសបបុរសៃុ េះ ចូរជាអនកែិន
មានយសចកដីទ្លកខ” ។ គោគើគបបើៃិមិត្តទ្រមង់ដ៏សបាយរ ើករាយបំ្ុត្នៃ បុគគល 
គនាេះ ៃិងពិចារណាគោយគោរព “សូមឲ្យបុគគលៃុ េះ ចូរជាអនកដល់យហយីនូវ
យសចកដីសលខ្ ចូរជាអនកែិនមានទ្លកខ” ។ 
 គៅគពលចិត្តរបស់គោគើសាប់ សាា ត់្គសាៀម សុខសាៃត ៃិងមាៃ 
សមាធិចិត្តោ៉ា ងលា គៅគលើទ្រមង់នៃបុគគលគរួឲ្យគោរពគនាេះ រយៈគពលមួយ 
គមា៉ា ង ឬគរចើៃជាងគៃេះ គោគើគបបើពិចារណាអងគឈាៃគៅកនុងមគនាទវ រ ។ 
របសិៃគបើអងគឈាៃទងំរបាគំកើត្មាៃោ៉ា ងចាស់ គៅកនុងបញ្ញា ចកាុរបស់ 
គោគើ គគអាចសៃនិោា ៃបាៃថាគោគើចូលក្ខៃគ់មតាត ភាវនាឈាៃទ្ើ ១ ។ 
គោគើគបបើគធវើបឋមជ្ឈាៃគៃេះ ឲ្យសាា ត់្ជំ្ឈនាញគោយវសើ ៥ របក្ខរ គហើយ 
បនាា ប់មកចគរមើៃទុ្តិ្យជ្ឈាៃ ៃិងត្តិ្យជ្ឈាៃ ដូចមាៃពណ៌នាគៅកនុង
អានាាណសសតិ្ ។ 
 តាមគមពើរ វិសុទ្ធិម្គ្គ(២២) ៃិង ម្ហាដី្ោ(២៣) សតមតងថា កុលបុរត្ 
ចគរមើៃគមតាត រពហាវោិរ ចំគរេះបុគគលៃើមយួៗ រហូត្ដល់ឈាៃទ្ើ ៣ ។ 
គោយគមតាត រពហាវោិរមាៃវធិើចគរមើៃ គោយអាក្ខរៈ ៤ កុលបុរត្គរួចគរមើៃ 
ត្តិ្យជ្ឈាៃ តាមអាក្ខរៈៃើមយួៗ ។ 
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 គៅគពលគោគើសគរមចគជាគជ័្ឈយ តាមវធិើសាន្ទសតចគរមើៃៃើមយួៗ 
ដូចពណ៌នាខាងគលើ គោគើគរួចគរមើៃគមតាត រពហាវោិរដូចោន តដរ ចំគរេះ 
ប្បលគគលជាទ្ើគោរព ៃិងជាទ្ើគក្ខត្សរគសើរមាន ក់គទ្ៀត្ ។ គោគើគរួចគរមើៃគមតាត  
រពហាវោិររបកបគោយគជាគជ័្ឈយ ចំគរេះបុគគលតបបគៃេះ ោ៉ា ងតិ្ច ១០ នាក់។ 
 បនាា ប់មក គោគើគបបើចគរមើៃគមតាត រពហាវោិរដូចោន  ចំគរេះប្បលគគល 
ជាទ្ើរសឡាញ់ រមួមាៃ មាតាបិតា បងបាូៃរបុស បងបាូៃរសើ ញាតិ្មិត្ត ៃិងមិត្ត 
ភ័្កតិ មាន ក់មតងៗ ។ បុគគលគនាេះគបបើមាៃគភ្ទ្ដូចោន ៃឹងគោគើ គហើយគោគើគរួ 
ចគរមើៃត្តិ្យជ្ឈាៃ តាមវធិើសាន្ទសតចគរមើៃគមតាត រពហាវោិរគោយអាក្ខរៈ 
ៃើមយួៗ ។ 
 បនាា ប់មក គោគើគបបើចគរមើៃគមតាត រពហាវោិរដូចោន  ចំគរេះប្បលគគល
ជាកណាដ ល មិៃជាទ្ើរសឡាញ់មិៃជាទ្ើសាប់ ោ៉ា ងតិ្ច ១០ នាក់ ៃិងបនាា ប់
មកចំគរេះប្បលគគលមដលជាសរតូ្វ កនលងប្បលគគលជាលាំោប់្បគ្នន យនាុះៗ ។ មុៃៃឹង 
ចគរមើៃគមតាត ចំគរេះសរតូ្វ គោគើគរួចគរមើៃគមតាត  ចំគរេះប្បលគគលជាទ្ើគោរព 
ៃិងជាទ្ើគក្ខត្សរគសើរ បនាា ប់មកចំគរេះប្បលគគលជាទ្ើរសឡាញ់ ៃិងបនាា ប់មក 
គទ្ៀត្ចំគរេះប្បលគគលជាកណាដ ល ។ គៅគពលចិត្តទ្ៃ់ឲ្យគរួដល់ភាវនាកែម 
គហើយពៃលឺសមាធិខាល ងំ ៃិងភ្លឺរត្ចេះរត្ចង់ បនាា ប់មកគោគើៃិមិត្តរូបសរតូ្វ 
គោយពៃលឺសមាធិ ៃិងចគរមើៃគមតាត រពហាវោិរចំគរេះសរតូ្វគនាេះ ។ 
 របសិៃគបើគោគើមិៃអាចសគរមចឈាៃ គោងគៅតាមក្ខរតូ្ចចិត្ត 
ក្ខរអាក់អៃ់ចិត្ត ចំគរេះសរតូ្វ គោគើគបបើរតូ្វកមាេ ត់្បង់ក្ខរតូ្ចចិត្ត ក្ខរអាក់ 
អៃ់ចិត្តគនាេះគោយពិចារណា គោយអាក្ខរៈ ១០ ោ៉ា ង ដូចមាៃសតមតងគៅ 
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កនុងគមពើរវសុិទ្ធិមគគ ។(២៤) គោគើគបបើចគរមើៃគមតាត តាមវធិើសាន្ទសតគៃេះ ចំគរេះ
សរតូ្វរបស់ខលួៃទងំអស់ មាន ក់មតងៗ ។ 
 យោគីកាលញល ាំងយែតាត ឲ្យប្រប្បប្រពឹតតយៅយរឿយៗ ញល ាំងភាពននចិតតដ៏យសមី 
កនលងជនទាំង ៤ ពកួ គឺ ៖ 
១. អតត កនលងខលួៃឯង 
២. បយីៈ កនលងប្បលគគលជាទ្ើរសឡាញ់ រមួមាៃ មៃុសសជាទ្ើគោរព ៃិង 

ជាទ្ើគក្ខត្សរគសើរ 
៣. ម្ជ្ឈតត កនលងប្បលគគលជាកណាត ល មិៃជាទ្ើរសឡាញ់មិៃជាទ្ើសាប់ 
៤. មវរ ី កនលងប្បលគគលមដលជាសរតូ្វ ឬមៃុសសគរួឲ្យសាប់ 

គៅគពលគោគើអាចលុបបំបាត់្ក្ខរករមិត្រពំតដៃ ខុសោន រវាងអនក
ទងំអស់គនាេះគហើយ ដូគចនេះគគៃិោយថា គោគើបាៃក្ខច់បំបាក់របាងំ រវាង 
បុគគល ឬសគរមចៃូវ “សីមាសលម្េទ្” (ការរែួមដនចូលគ្នន ) ។(២៥) 

 ដូគចនេះ គោគើសគរមចបាៃៃិមិត្ត ៃិងអបបនា រពមោន  កនុងគពល 
ដំណាលោន ៃឹងក្ខរក្ខច់បំបាក់របាងំ ។ ប៉ាុតៃតគៅគពលក្ខរក្ខច់បំបាក់មាៃ 
អាៃុភាព គោគើចូលក្ខៃ់ឈាៃ តាមក្ខរពណ៌នាពើមុៃ គោយែិនពិបាក 
គោយចគរមើៃៃិមិត្តដូចោន គនាេះ មតងគហើយមតងគទ្ៀត្ ។ 
 តាមគមពើរវសុិទ្ធិមគគថា ក្ខរសគរមចសើមាសគមភទ្ៈគោយគជាគជ័្ឈយ 
មាៃតត្គៅកនុងបុគគល តដលមាៃចិត្តសគរមចបាៃឈាៃ គៅកនុងក្ខរចគរមើៃ 
គមតាត រពហាវោិរ ចំគរេះប្បលគគលជាទ្ើគោរព ៃិងជាទ្ើគក្ខត្សរគសើរ ១ ប្បលគគល 
ជាទ្ើរសឡាញ់ ១ ប្បលគគលជាកណាដ ល ១ ប្បលគគលមដលជាសរតូ្វ ១ (បុគគល ៤ 
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របគភ្ទ្) ។ ម៉ាាងគទ្ៀត្ ក្ខរចគរមើៃគមតាត រពហាវោិរ គោយអាក្ខរៈ ៥២៨ 
អាចសគរមចបាៃគោយគជាគជ័្ឈយ មាៃតត្គៅកនុងបុគគលតដល មាៃចិត្ត 
សគរមចបាៃឈាៃ ៃិងអនកតដលបាៃសគរមចសើមាសគមភទ្ៈ ។ ឥ ូវគៃេះ 
គោគើអាចចគរមើៃគមតាត គោយអាក្ខរៈ ៥២៨ ដូចមាៃសតមតងគៅកនុងគែពីរ 
បដិ្សម្េិទាម្គ្គ(២៦)  ៃិងរជ្ឈកគៅកនុងរពហាវោិរ  គោយ្ាយគមតាត ទូ្គៅ 
គៅទិ្សណាមយួ ។ 
 
ពទុ្ធា នេុសតិ(២៧) 
 ចំគរេះគោគើ តដលបាៃសគរមចអានាាណសសតិ្ចតុ្ត្ថជ្ឈាៃ គោគើ 
ចគរមើៃឈាៃទ្ើ ៤ គៃេះ តដលមាៃពៃលឺភ្លឺតចងចាងំ ។ គោយមាៃក្ខរឧបត្ថមភ 
ពើពៃលឺគៃេះ គោគើៃឹកដល់ ឬៃិមិត្តរពេះពុទ្ធរូប តដលគោគើគោរពថាវ យបងគំ ។ 
គៅគពលគោគើគ ើញរពេះពុទ្ធរូបោ៉ា ងចាស់គៅកនុងពៃលឺ គោគើគោរពថាវ យ 
បងគំរពេះពុទ្ធរូប គោយសៃាត់្ថាជារពេះពុទ្ធគង់ធរមាៃគៅពិត្ៗ ។ 
 បនាា ប់មក គោគើគបបើបតូរអារមាណ៍ពើរពេះពុទ្ធរូបគៅរពេះពុទ្ធគុណវញិ 
គោយពិចារណារពេះពុទ្ធគុណទងំ ៩ មយួគហើយមយួគទ្ៀត្ គហើយបនាា ប់មក 
គរជ្ឈើសគរ ើសរពេះពុទ្ធគុណមួយ តដលគោគើចូលចិត្តបំ្ុត្ រពមទងំពិចារណា 
មតងគហើយមតងគទ្ៀត្ ជាឧទហរណ៍ “អរហំ, អរហំ” ។ គៅគពលសមាធិគកើត្ 
មាៃគ ើង រពេះពុទ្ធរូបៃឹងបាត់្គៅវញិ ខណៈគពលតដលចិត្តរបស់គោគើគៅ 
តត្គផ្ទត ត្គៅគលើរពេះពុទ្ធគុណគនាេះ ។ របសិៃគបើវាដូគចនេះ គោគើមិៃគបបើ 
ពាោមរលឹកមកវញិ ឬរសាវរជាវរករពេះពុទ្ធរូប គោគើរោៃ់តត្គផ្ទត ត្អារមាណ៍ 
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គលើរពេះពុទ្ធគុណប៉ាុគណាណ េះ ។ 
 គោយមាៃក្ខរឧបត្ថមភដ៏ខាល ងំ ពើសមាធិចតុ្ត្ថជ្ឈាៃ គោគើៃឹង 
សគរមចបាៃឧប្បចារជានកនុងពុទធ ៃុសសតិ្ ោ៉ា ងឆាប់រហ័ស ។ គៅគពលតដល 
ចិត្តរបស់គោគើគៅតត្គផ្ទត ត្គលើរពេះពុទ្ធគុណោ៉ា ងសាប់ រយៈគពលមយួគមា៉ា ង 
ឬគរចើៃជាងគៃេះ គោយោា ៃក្ខររខំាៃណាមយួគទ្ គោគើគបបើពិចារណាអងគ 
ឈាៃ ។ គោគើៃឹងដឹងោ៉ា ងចាស់ ថាគោគើបាៃចូលក្ខៃ់ឧបចារជាៃ 
គោយគោគើអាចគ ើញអងគឈាៃសាប់ ៃិងចគរមើៃគ ើងោ៉ា ងលា ។ 
 គោគើ ជាអនកសគរមចបាៃឧប្បចារជានកនុងពុទធ ៃុសសតិ្ សគរមច 
បាៃៃូវសទធ  ៃិងក្ខរគោរពគពញគលញកនុងរពេះពុទ្ធ សតិ្សាា រត្ើលា បញ្ញា  
គសចកតើសបាយរ ើករាយ ៃិងគសចកតើសុខោ៉ា ងគរចើៃ ។ គោគើមាៃអារមាណ៍ 
ោក់ដូចជាគោគើកំពុងរស់គៅចំគរេះរពេះភ្ន្ទកតរពេះសមាា សមពុទ្ធ គហើយគោគើ 
ក៏អាចគចៀសវាងៃូវអំគពើអកុសលបាៃ្ងតដរ ។ រាងក្ខយរបស់គោគើ តដល 
បាៃរជាបចូល ៃិងតាងំគៅគោយរពេះពុទ្ធគុណ ក្ខល យគៅជាមាៃត្នមល គរួ 
គោរពបូជា ដូចជារពេះយចតិយសរមាប់ដមកល់រពេះសារ ើរកិធាតុ្របស់រពេះពុទ្ធ ។ 
គហតុ្ដូគចនេះ គោគើរតូ្វបាៃក្ខរររពើភ័្យ ៃិងគរោេះក្ខចទងំពួង ។ 
 
អេភុភាវនា(២៨) 
 ក្ខរចគរមើៃអសុភ្កមាោា ៃ ក៏ជាកមាោា ៃមាៃគុណរបគោជ្ឈៃ៍ខាល ងំ 
ណាស់្ងតដរ ។ រពេះពុទ្ធរទ្ង់សរគសើរកមាោា ៃគៃេះជាខាល ងំ ពើគររេះកមាោា ៃ 
គៃេះ ជាកមាោា ៃមាៃរបសិទ្ធិភាពបំ្ុត្សរមាប់បន្ទងាក បរាគ្ៈ ។ គោយពិត្ 
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ពពកួអសុររាគៈភ័្យខាល ចអសុភ្ខាល ងំបំ្ុត្ ពើគររេះវារតូ្វបាៃរមាា ប់គោយ 
អសុភ្សញ្ញា  ។ 
 ម៉ាាងគទ្ៀត្ ចំគរេះគោគើជាអនកបាៃសគរមចអានាបាណសសតិ្ 
ចតុ្ត្ថជ្ឈាៃ គោគើអាចចគរមើៃអសុភ្ភាវនាបឋមជ្ឈាៃោ៉ា ងងាយរសួល ៃិង 
ឆាប់រហ័សបំ្ុត្ ។ ដំបូង គោគើចគរមើៃឈាៃទ្ើ ៤ គនាេះ តដលគោគើបាៃ 
សគរមចគហើយ ។ គៅគពលសមាធិបញ្ញា សមបយុត្តជាមួយសមាធិឈាៃទ្ើ ៤ 
បគចេញៃូវពៃលឺភ្លឺរត្ចេះរត្ចង់ ៃិងរញ្ញេ ចដូចគពរជ្ឈ រគប់ទិ្សទងំអស់ បំភ្លឺទ្ើ
ជំុ្ឈវញិ គោគើរលឹកដល់ៃិមិត្តនៃសាកសពគភ្ទ្ដូចោន តដលគរួគខពើមរយអីែបំ្ុត្ 
តដលបាៃគ ើញពើមុៃ ។ គោគើពាោមោ៉ា ងខាល ងំគដើមបើសគងកត្សាកសព 
គនាេះគោយពៃលឺដ៏ភ្លចិឺញ្ញេ ច ។ 
 គៅគពលគោគើអាចគមើលគ ើញសាកសពោ៉ា ងចាស់ គោយពៃលឺដ៏ 
ភ្លឺ គោគើគផ្ទត ត្សមាធិចិត្តោ៉ា ងសាប់គៅគលើសាកសពរត្ង់កតៃលងតដលគរួឲ្យ 
គខពើមបំ្ុត្ ពាោមសមលឹងគមើលសញ្ញា នៃភាពមិៃសាា ត្ គៅកនុងសាកសព 
ដូចមាៃសតមតងគៅកនុងគមពើរវសុិទ្ធិមគគ ។(២៩) 
 គោគើពិចារណាគៅគលើៃិមិត្តនៃភាពមិៃសាា ត្ មតងគហើយមតងគទ្ៀត្ 
ថា “បដិកូល, បដិកូល” ឬ “គរួគខពើម, គរួគខពើម” ។ គៅគពលតដលសមាធិចិត្ត 
គៅជាប់ជាមយួៃឹងៃិមិត្តនៃភាពមិៃសាា ត្ោ៉ា ងសាប់ រយៈគពលមយួគមា៉ា ង 
ពើរគមា៉ា ង ជាគដើម ៃិមិត្តនៃសាកសពតរបពើឧគគហៃិមិត្តគៅជាបដិភាគៃិមិត្ត ។ 
ៃិមិត្តនៃសាកសព តដលគោគើគ ើញោ៉ា ងចាស់ ោក់ដូចជាគោគើកំពុង
សំ ងឹគមើលសាកសពគោយតភ្នកទ្គទ្ គឺជាឧគគហៃិមិត្ត   ។   ៃិមិត្តគៃេះគកើត្  
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គ ើងជារូបគរួយខ្ពីែ អារកក់ គរួឲ្យខាល ច ៃិងគរួឲ្យញគញើត្ ។ 
 គៅគពលបដិភាគៃិមិត្តគកើត្គ ើង ភាវនាម្នសិោរចគរមើៃគ ើង 
ោ៉ា ងលា ៃិងត្គមលើងទឹ្កចិត្ត គហើយៃិមិត្តនៃសាកសពក្ខល យគៅជាសាប់ ៃឹង 
មិៃតរបរបួល ។ ដូគចនេះបដិភាគៃិមិត្តរមែងប្រាកដ ដូចប្បលរសមានអវយវៈតូច-
ធាំ ធាត់ ប្បរយិភាគ (អាហារ) ដរាប្បដល់មអអតយហយីយដក ។(៣០) 
 ពិៃិត្យគមើលបដិភាគៃិមិត្ត គោគើពិចារណាជាគរចើៃដងគោយបរកិមា 
ថា “បដិកូល, បដិកូល” ឬ “គរួគខពើម, គរួគខពើម” រហូត្ដល់សមាធិចិត្តចាប់យក 
ៃិមិត្តោ៉ា ងសាប់ រយៈគពលមយួគមា៉ា ង ពើរគមា៉ា ង ឬគរចើៃជាងគៃេះ ។ បនាា ប់មក 
គោគើពិចារណាអងគឈាៃ គដើមបើរកអងគឈាៃឲ្យរបត្យកសោ៉ា ងចាស់ ។ គគ 
សៃាត់្ថា ឥ ូវគៃេះ គោគើបាៃសគរមចបឋមជ្ឈាៃ ។ គោគើគបបើគធវើបឋម-
ជ្ឈាៃឲ្យសាា ត់្ជំ្ឈនាញគោយវសើ ៥ របក្ខរ ។ 
 គោគើ ជាអនកបាៃសគរមចឈាៃ អសុភ្កមាោា ៃណាមយួ កនុង 
ចំគណាមអសុភ្ ១០ សគរមចអសុភ្សញ្ញា  គហើយគោគើអាចសងកត់្សងកិៃ 
គលាភ្ៈ ។ ដូគចនេះ គោគើរចួ្ុត្ចាករាគៈ ត្ណាហ  សមផបបលាបៈ ៃិងសគរមចជា 
រពេះអរហៃត ។ 
 
មរណានេុសតិ 
 គមពើរវសុិទ្ធិមគគ(៣១) ៃិងមោសតិ្បបោា ៃសូរត្(៣២) សតមតងថា ភិ្កាុ 
អនកចគរមើៃអសុភ្ភាវនាបឋមជ្ឈាៃរចួគហើយ អាចបតូរកមាោា ៃគៅជាមរណា-
ៃុសសតិ្ (ក្ខររលឹកដល់គសចកតើសាល ប់) ោ៉ា ងងាយរសួល ។ 
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 ដំបូងគោគើៃឹករកឧគគហៃិមិត្ត ឬបដិភាគៃិមិត្តនៃសាកសព តដល 
គោគើបាៃចគរមើៃរចួគហើយពើមុៃ ។ បនាា ប់មកគោគើពិចារណាៃូវភាពមិៃ 
សាា ត្ គដើមបើចគរមើៃអសុភ្ភាវនាបឋមជ្ឈាៃ ។ បនាា ប់មកគទ្ៀត្ គោគើគចញ 
ចាកបឋមជ្ឈាៃ រចួពិចារណាពើធមាជាតិ្នៃគសចកតើសាល ប់ គោយបរកិមាថា ៖ 
“រាងក្ខយរបស់អាតាា អញគៃេះមាៃធមាជាតិ្តបកធាល យគៅ អាតាា អញៃឹងសាល ប់ 
ោ៉ា ងពិត្របាកដ អាតាា អញមិៃអាចគគច្ុត្ពើគសចកតើសាល ប់បាៃគទ្” ។ 
 គោគើគបបើ្ គងសតិ្គលើធមាជាតិ្នៃគសចកតើសាល ប់ របស់ខលួៃជាប់មិៃ 
ោច់ ចគរមើៃសតិ្ចំគរេះគសចកតើសាល ប់ ៃិងចគរមើៃគសចកតើសគងវគជាមយួោន  
ៃឹងក្ខរយល់ដឹងពើគសចកតើសាល ប់ ។ មិៃយូរប៉ាុនាា ៃ គោគើៃឹងពិៃិត្យគមើល 
គោយមគនាចកាុៃូវសាកសពគរួឲ្យគខពើមនៃរាងក្ខយសាល ប់របស់ខលួៃ គៅកនុង 
សាកសពខាងគរៅ  ។  បនាា ប់មក គោគើពិចារណាគោយបញ្ញា ពើធមាជាតិ្នៃ 
ក្ខរផ្ទត ច់ ត្ិលជីវិតិ្ន្ទនរីយ៍ (គសចកតើសាល ប់) គៅកនុងរាងក្ខយសាល ប់របស់ខលួៃ ។ 
 បនាា ប់ពើសមាធិចិត្តទញយកអារមាណ៍ នៃក្ខរផ្ទត ច់ ត្ិលជ្ឈើវតិិ្ន្ទៃាើយ ៍ឬ 
គៅម៉ាាងគទ្ៀត្ថា ក្ខររលត់្នៃភ្វងគចិត្តតដលសមបយុត្តជាមយួជ្ឈើវតិ្ (ជ្ឈើវតិិ្-
ន្ទៃាើយ)៍ គោគើពិចារណាមតងគហើយមតងគទ្ៀត្ គោយអាក្ខរៈមយួកនុងចំគណាម 
អាក្ខរៈខាងគរក្ខម តដលគោគើចូលចិត្តបំ្ុត្ ។ 
១. ម្រណំ មម្ ធុវ,ំ ជី្វតិ ំមម្ អធុវ ំគសចកតើសាល ប់របស់អាតាា អញយទ្ៀង, 

ជ្ឈើវតិ្អាតាា អញមិៃយទ្ៀងទត់ ។ 
២. ម្រណំ មម្ ភវសិ្សត ិអាតាា អញប្រតូវស្ាប់្បជារបាកដ ។ 
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៣. ម្រណបរមិោោនំ មម្ ជី្វតិំ ជ្ឈើវតិ្រប្បស់អាតាា អញមាៃគសចកតើ 
សាល ប់ជាទី្បំ្ុត្ ។ 

៤. ម្រណំ ម្រណំ គសចកតើសាល ប់, គសចកតើសាល ប់ ។ 
 គោគើគបបើពាោមគោយគកលៀវក្ខល  គដើមបើ្ គងសមាធិចិត្តគៅគលើ 
អារមាណ៍នៃក្ខរផ្ទត ច់ ត្ិល គៅកនុងរាងក្ខយសាល ប់របស់ខលួៃ រយៈគពលមយួ 
គមា៉ា ង ពើរគមា៉ា ង ឬគរចើៃជាងគៃេះ ។ របសិៃគបើគោគើមាៃគជាគជ័្ឈយ គោគើៃឹង 
រកគ ើញថា អងគឈាៃក្ខល យជាគ ើញចាស់ ។ គោយសារតត្កមាោា ៃគៃេះ ជា
ធមាជាតិ្នៃគសចកតើសាល ប់ ៃិងគរួឲ្យភ័្យខាល ច ោស់គសចកតើសគងវគឲ្យភាា ក់គ ើង 
មាៃតត្ឧប្បចារជានមយួគទ្គកើត្គ ើង ។ 
 ជាគុណរបគោជ្ឈៃ៍នៃមរណាៃុសសតិ្ គោគើទ្ទ្ួលបាៃសញ្ញា នៃ 
គសចកតើជិ្ឈៃឆ្ាៃ់ ៃិងក្ខរតលងចូលចិត្តក្ខរគកើត្រគប់របគភ្ទ្ទងំអស់ គោគើ 
ក្ខត់្ផ្ទត ច់ឧបាទៃ មិៃរបក្ខៃ់មាចំំគរេះជ្ឈើវតិ្ ៃិងរទ្ពយសមបត្តិ គោគើឈប់ 
គធវើអំគពើអារកក់ ៃិងសៃសរំទ្ពយសមបត្តិទុ្ក គោគើចគរមើៃអៃិចេសញ្ញា  ទុ្កា-
សញ្ញា  ៃិងអៃតាត សញ្ញា  ។ កនុងទ្ើបចេ ប់ គោគើចគរមើៃគសចកតើសគងវគ គដើមបើ
ចគរមើៃសមាធិបាៃោ៉ា ងឆាប់រហ័ស ។ 
 
ការចសត្មីនកេិណ 
 គោគើអនកបាៃសគរមចសមាា សមាធិកនុងអានាាអាចចគរមើៃកសិណ 
ោ៉ា ងងាយរសួល ៃិងឆាប់រហ័ស គដើមបើចគរមើៃរូបាវចរជ្ឈាៃ ជាចតុ្កកៃ័យ 
តាមទ្រមង់ក្ខរមាៃគៅកនុងគមពើរវសុិទ្ធិមគគ(៣៣) ឬ ល្ូវនៃគសចកតើបរសុិទ្ធ ។(៣៤) 
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គោគើមិៃចាបំាច់គធវើកសិណពិគសស សរមាប់កសិណទងំ ១០ គនាេះគទ្ ។ 
គោគើអាចសំ ងឹគមើលអារមាណ៍ តដលមាៃរសាប់គហើយ គដើមបើចគរមើៃ 
កសិណទងំ ១០ ។ 
 គដើមបើចគរមើៃបឋវ ើកសិណ (ដើ) គោគើគូររងវង់របតហល១ ចំអាម ៤ 
ធាន ប់ គោយគឈើគៅគលើដើតដលបាៃសមាា ត្ោ៉ា ងសាា ត្ ។ គោគើឈរឆាាយ
លមែពើរងវង់ តដលគោគើអាចគមើលរងវង់ទងំមូល គោយតភ្នកគបើក ។ គោគើ 
ចគរមើៃសមាធិ (រូាវចរជានទ្ើ ៤) តដលគោគើបាៃចគរមើៃរចួគហើយ គោយ 
ពិចារណាបដិភាគៃិមិត្តនៃអានាា រហូត្ដល់មាៃពៃលឺ បគចេញរសាើដ៏ភ្លឺ 
ចិញ្ញេ ច ។ គោគើគចញចាកឈាៃ ទញចិត្តឲ្យគមើលដើគៅកនុងរងវង់ បរកិមាមតង 
គហើយមតងគទ្ៀត្ថា “បឋវ ើ, បឋវ ើ” ។ 
 គោយមាៃក្ខរឧបត្ថមភពើរូបាវចរចតុ្ត្ថជ្ឈាៃ គោគើមាៃក្ខរចងចាដ៏ំ 
របគសើរ ។ គោគើអាចសគរមចឧគគហៃិមិត្តនៃបឋវ ើកសិណ កនុងរយៈគពល 
របតហល ១០ នាទ្ើ ។ បនាា ប់មក គោគើគៅសាលសមាធិ គហើយចគរមើៃ 
ឧគគហៃិមិត្តថា “បឋវ ើ, បឋវ ើ” ឬ “ដើ, ដើ” រហូត្ដល់បដិភាគៃិមិត្តភ្លឺចាស់ 
រគលាង ៃិងមាៃពៃលឺ គកើត្គ ើង ។ គៅគពលបដិភាគៃិមិត្តថាល បរសុិទ្ធសាប់ 
តឆ្ាត្គៅគសាើ គោគើៃឹងគិត្ឲ្យធំជាលំោប់បាៃដូចចិត្តរបាថាន  គោយបរកិមាថា 
“សូមឲ្យបដិភាគៃិមិត្តគៃេះរ ើកធំគ ើងមយួចំអាម ពើរចំអាម ជាគដើម” រហូត្ 
ដល់រ ើកធំោា ៃកំណត់្ គៅរគប់ទិ្ស ។ ឥ ូវគៃេះ គោគើគសពៃូវបដិភាគ 
ៃិមិត្តតដលបាៃពរងើក គហើយពិចារណាថា “បឋវ ើ, បឋវ ើ” ឬ “ដើ, ដើ” រហូត្ 
ដល់សគរមចរូបាវចរបឋមជ្ឈាៃ ។ គោគើគធវើរូបាវចរបឋមជ្ឈាៃឲ្យសាា ត់្ 
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ជំ្ឈនាញគោយវសើ ៥ របក្ខរ ។ បនាា ប់មក គោគើអាចចគរមើៃរូបាវចរជ្ឈាៃ 
ទងំ ៤ ជាចតុ្កកៃ័យ ដូចមាៃសតមតងគៅកនុងអនាបាណសសតិ ។ 
 ន័យដូចោន   ក៏អាចគរបើគដើមបើចគរមើៃកសិណ  ៩ គទ្ៀត្ តដលគៅ 
សល់ ។ បនាា ប់ពើចគរមើៃរូបាវចរជ្ឈាៃទងំ ៤ ជាចតុ្កកៃ័យ រគប់កសិណទងំ 
អស់ គោគើអាចបៃតចគរមើៃអរូបាវចរជ្ឈាៃ ៤ កនុងកសិណ ៩ គលើកតលងតត្ 
អាក្ខសកសិណគចញ ដូចមាៃសតមតងកនុងគមពើរវសុិទ្ធិមគគ ។(៣៥) 
 គោគើក៏អាចបដិបត្តិ គដើមបើចគរមើៃលោកិយអភិញ្ញ្ គោយអាក្ខរៈ 
១៤ របក្ខរ ។(៣៦) 
 
សេចក្តីេននិដ្ឋា ន 
 គោគើអាចចគរមើៃកមាោា ៃ តដលរពេះសមាា សមពុទ្ធរទ្ង់បាៃសតមតង 
ទុ្កសរមាប់សមថ្ភាវនា គដើមបើទ្ទ្លួបាៃលទ្ធ្លគពញគលញ តដលមាៃ 
សតមតងគៅកនុងរពេះនរត្បិដក គោយរបតិ្បត្តិតាមអនលសាសនីរបស់រពេះសមាា -
សមពុទ្ធ ោ៉ា ងជាក់លាក់ ៃិងដ៏ខាល ងំក្ខល  ។ 
 អានាារកគ ើញ ថាជាកមាោា ៃដ៏លា កនុងក្ខរចគរមើៃសមាធិដ៏មាៃ 
របសិទ្ធិភាព ដល់ករមិត្រូបាវចរចតុ្ត្ថជ្ឈាៃ (ឈាៃទ្ើ ៤) កនុងរយៈគពលដ៏ខលើ 
មិៃកាំណត់ ។ បនាា ប់ពើសគរមចសមាា សមាធិ តាមកមាោា ៃ គោគើអាចបៃត 
ចគរមើៃោ៉ា ងងាយរសួល ៃូវកមាោា ៃដនទ្គទ្ៀត្តដល្តល់ឲ្យ គោយមិៃងាក 
គចញពើពុគទធ វាទ្ ។ 



30 ការទម្លាយសមថភាវនា 

គយើងក៏បាៃរកគ ើញ្ងតដរថា “ចតុ្ធាតុ្វវោា ៃ” គឺជាកមាោា ៃមាៃ 
របសិទ្ធិភាពបំ្ុត្ សរមាប់ចគរមើៃឧបចារសមាធិ កនុងរយៈគពលដ៏ខលើបំ្ុត្ ។ 
គៅគពលគោគើសគរមចឧបចារសមាធិពិត្របាកដ គោគើសគរមចចិត្តវសុិទ្ធិ ។ 
តាមអាគលាកសូរត្ ៃិងបចឡាយមាៃសូរត្ ចិត្តតដលសមបយុត្តជាមយួ
ឧបចារសមាធិ បគចេញពៃលឺោ៉ា ងភ្លឺរត្ចេះរត្ចង់ ។ ជាមយួៃឹងជំ្ឈៃយួពើពៃលឺ 
គៃេះ គោគើអាចពិចារណាគ ើញចាស់ៃូវអាការៈទងំ ៣២ (គក្ខោា ស) គៅ 
កនុងខលួៃរបស់គោគើ ៃិងគៅកនុងខលួៃអនកដនទ្ ។ ដូគចនេះ គោគើអាចចគរមើៃ 
ក្ខយគតាសតិ្ោ៉ា ងងាយរសួល គដើមបើចគរមើៃរូបាវចរបឋមជ្ឈាៃ ។ បនាា ប់ 
មក គោយគផ្ទត ត្ចិត្តទញយកពណ៌សនៃលលាដ៍របស់គោគើ តដលអងគុយ 
ខាងមុខ គោគើអាចចគរមើៃឱទត្កសិណ គដើមបើចគរមើៃរូាវចរជានទងំ ៤ 
ជាចតុ្កកៃ័យ ។ 
 ឈាៃទ្ើ ៤ របស់កសិណពណ៌សរកគ ើញ ថាមាៃពៃលឺភ្លឺរត្ចេះ 
រត្ចង់ជាងអានាាឈាៃទ្ើ ៤ ។ ដូគចនេះ កសិណគៃេះគរបើជាមូលោា ៃតត្មួយ 
កនុងក្ខរចគរមើៃវបិសសនា ។ 



  

នាមគមពីរអកសរេសខេប 

អងគ. ចតលកា. = អងគុត្តរៃិក្ខយ ចតលកានិាត 
អងគ. សតតក. = អងគុត្តរៃិក្ខយ សតតកនិាត 
អាគត្.  = អាគត្ោា ៃដូចោន  
អភិ្. អ.  = អភិ្ធមាបិដក-អដាកថា 
ខុ. ធ.  = ខុទ្ាកៃិក្ខយ ធមាបទ្ 
ខុ. បដិ.  = ខុទ្ាកៃិក្ខយ បដិសមភិទមគគ 
ទ្ើ. មោ. = ទ្ើ ៃិក្ខយ មោវគគ 
ទ្ើ. ដើក្ខ. = ទ្ើ ៃិក្ខយ ដើក្ខ 
ម. មូ.  = មជ្ឈឈមិៃិក្ខយ មូលបណាណ សក 
ស.ំ ខ.  = សំយុត្តៃិក្ខយ ខៃធវារវគគ 
ស.ំ ម.  = សំយុត្តៃិក្ខយ មោវារវគគ 
វសុិទ្ធិ.  = វសុិទ្ធិមគគ 
វសុិទ្ធិ. ដើក្ខ. = វសុិទ្ធិមគគ មោដើក្ខ (បរមត្ថមចជុសា) 
វសុិទ្ធិ. ប្ប. = វសុិទ្ធិមគគមប្រប្ប 
 
 
 
 



 

សោខសេចក្តី 

១. អងគ. ចតលកា., ទំ្. ៣៥៤ 
២. អងគ. សតតក., ទំ្. ១២៥ 
៣. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ២, ទំ្. ៨៣ 
៤. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ១, ទំ្. ២១៥; ទ្ើ. ដើក្ខ. II, ទំ្. ២៩៦ 
៥. អភិ្. អ. II, ទំ្. ២៤២-២៤៣; វសុិទ្ធិ. ប្ប. ១, ទំ្. ២៦៣ 
៦. ម. មូ., ទំ្. ១៩៣ 
៧. អាគត្., ទំ្. ១៩១ 
៨. អាគត្., ទំ្ ១៩១ 
៩. អភិ្. អ. II, ទំ្. ២៤២-២៤៣ 
១០. ខុ. ធ., ទំ្. ២៨-២៩ 
១១. ស.ំ ខ., ទំ្. ៣៣ 
១២. ម. មូ., ទំ្. ២៣៥-២៣៦ 
១៣. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ៣, ទំ្. ៣៧៦ 
១៤. វសុិទ្ធ.ិ ប្ប. ២, ទំ្. ៨៣; វសុិទ្ធ.ិ ដើក្ខ. I, ទំ្. ៣៤២ 
១៥. ស.ំ ម., ទំ្. ៣២៦ 
១៦. វសុិទ្ធ.ិ ប្ប. ២, ទំ្. ១១៦ 
១៧. អាគត្., ទំ្. ១១១ 
១៨. អាគត្., ទំ្. ១០០ 



  

១៩. វសុិទ្ធ.ិ ប្ប. ១, ទំ្. ២៨៨; វសុិទ្ធ.ិ ដើក្ខ. I, ទំ្. ១៥០-១៥៤ 
២០. អាគត្., ទំ្. ២១៥; ទ្ើ. ដើក្ខ. II, ទំ្. ២៩៦ 
២១. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ២, ទំ្. ១៤៨ 
២២. អាគត្., ទំ្. ១៧៧ 
២៣. វសុិទ្ធិ. ដើក្ខ. I, ទំ្. ៣៦៤ 
២៤. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ២, ទំ្. ១៥៤-១៧៦ 
២៥. អាគត្., ទំ្. ១៥៣ 
២៦. ខុ. បដិ., ទំ្. ៩៧ 
២៧. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ១, ទំ្. ៤៣២ 
២៨. អាគត្., ទំ្. ៣៨៩-៤២៩ 
២៩. អាគត្., ទំ្. ៤០៥ 
៣០. អាគត្., ទំ្. ៤១៣; វសុិទ្ធិ. ដើក្ខ. I, ទំ្. ២១០ 
៣១. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ២, ទំ្. ១-២៥ 
៣២. ម. មូ., ទំ្. ១៩៣ 
៣៣. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ១, ទំ្. ២៦៣ 
៣៤. អាគត្., ទំ្. ៣៧៣ 
៣៥. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ២, ទំ្. ២២២-២៥៦ 
៣៦. អាគត្., ទំ្. ៣៣៣-៣៤៦ 
 
 



 

គនថនិសទេេ 

១. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក ទ្ើ ៃិក្ខយ មោវគគ ចតុ្ត្ថភាគ 
បិដកគលខ ១៧, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃបណឌិ ត្យ, 
ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

២. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក មជ្ឈឈិមៃិក្ខយ មូលបណាណ សក 
បឋមភាគ បិដកគលខ ២០, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃ 
បណឌិ ត្យ, ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

៣. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក សំយុត្តៃិក្ខយ ខៃធវារវគគ បចេម-
ភាគ បិដកគលខ ៣៣, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃបណឌិ ត្យ, 
ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

៤. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក សំយុត្តៃិក្ខយ មោវារវគគ ៃវម-
ភាគ បិដកគលខ ៣៧, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃបណឌិ ត្យ, 
ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

៥. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក ខុទ្ាកៃិក្ខយ ចតលកានិាត បិដក 
គលខ ៤២, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃបណឌិ ត្យ, ភ្នំគពញ, ព. 
ស. ២៤៩២ 

៦. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក ខុទ្ាកៃិក្ខយ សតតកនិាត បិដក 
គលខ ៤៧, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃបណឌិ ត្យ, ភ្នំគពញ, ព. 
ស. ២៤៩២ 



  

៧. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក ខុទ្ាកៃិក្ខយ ធមាបទ្ បឋមភាគ 
បិដកគលខ ៥២, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃបណឌិ ត្យ, 
ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

៨. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក ខុទ្ាកៃិក្ខយ បដិសមភិទមគគ 
ត្តិ្យភាគ បិដកគលខ ៧១, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃ 
បណឌិ ត្យ, ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

៩. ជន ជិត, សាន្ទសាត ចារយ, មប្រប្ប; យនឿន យនិ, ភិកខល វនិយធយរា ប្រពុះែហា, 
យរៀប្បយរៀង; វសិលទ្ធិែគគមប្រប្ប ភាគទី្ ១, យាុះពលែពសាយយោយវតតមខ្មរសាន់តា
អាណា, សហរដាអាយែរកិ, យាុះពលែពយលីកទី្ ១, ព. ស. ២៥៥២ 

១០. សាយវន រស់, សាន្ទសាត ចារយ, មប្រប្ប; យនឿន យនិ, ភិកខល វនិយធយរា ប្រពុះែហា 
យរៀប្បយរៀង; វសិលទ្ធិែគគមប្រប្ប ភាគទី្ ២, យាុះពលែពសាយយោយវតតមខ្មរសាន់
តាអាណា, សហរដាអាយែរកិ, យាុះពលែពយលីកទី្ ១, ព. ស. ២៥៥២ 

១១. សលខ្ន មទ្ន, សាន្ទសាត ចារយ, មប្រប្ប; យនឿន យនិ, ភិកខល វនិយធយរា ប្រពុះែហា
យរៀប្បយរៀង; វសិលទ្ធិែគគមប្រប្ប ភាគទី្ ៣, យាុះពលែពសាយយោយវតតមខ្មរសាន់
តាអាណា, សហរដាអាយែរកិ, យាុះពលែពយលីកទី្ ១, ព. ស. ២៥៥២ 

១២. ឯកសារគោងដនទ្គទ្ៀត្ គោងគៅគលើសងាគ យនាគលើកទ្ើ ៦ គបាេះពុមព 
ជាភាសាាលីអកសរភូ្មា 

 
 
 



 

បរិេិ ា 

 គោគើគបបើគធវើឲ្យមាៃតុ្លយភាព រវាងគរជ្ឈឈងគទងំរបាពំើរ្ងតដរ ។ 
គៅគពលតដលសមាធិចិត្តចុេះគខាយពើបដិភាគៃិមិត្ត គហើយទឹ្កចិត្តទប 
គខាយ គោគើគបបើចគរមើៃអងគនៃក្ខររតាស់ដឹង ៣ មាៃ ធម្មវិចយៈ វីរិយៈ 
ៃិងបីតិ្ ។ គោយគធវើតបបគៃេះ គោគើកំពុងឧបត្ថមភចិត្ត ៃិងគលើកទឹ្កចិត្តតដល 
ចុេះគខាយ ។ 
 ម៉ាាងគទ្ៀត្ គៅគពលសមាធិចិត្តមាៃអំណរ អៃាេះអតៃាងមិៃៃឹងៃរ 
ៃិងរគវ ើរវាយ គោយគហតុ្្លតបបគៃេះ គឺថាវ ើរយិៈមាៃចំៃៃួគរចើៃហសួ គោគើ 
គបបើចគរមើៃអងគ ៣ មាៃបស្សទ្ធិ សមាធិ ៃិងឧលបោខ្ ។ គោយគធវើតបបគៃេះ 
គោគើកំពុងោបសងកត់្ៃូវចិត្តតដលមាៃអំណរ អៃាេះអតៃាង រពមទងំសរងួម 
ចិត្តតដលរគវ ើរវាយ ។ 
១. ធម៌តដលជាគហតុ្នាឲំ្យគកើត្សតិ្សលមាព្ជ្ឈង្គគនាេះមាៃ ៤ ោ៉ា ង គឺ ៖ 

- រតូ្វឲ្យមាៃសតិ្ ៃិងសមបជ្ឈចាៈកនុងទ្ើទងំ ៧ មាៃគដើរគៅមុខ ជាគដើម ១ 
- គវៀរចាកបុគគលគភ្លចសាា រត្ើ ១ 
- រាប់រកបុគគលតដលមាៃសាា រត្ើខាជ ប់ខជួៃ ១ 
- បគងាា ៃចិត្តគៅគដើមបើត្មកល់សតិ្រគប់ឥរោិបថ្ ១ ។ 
 

២. ធម៌តដលជាគហតុ្នាឲំ្យគកើត្ធម្មវិចយសលមាព្ជ្ឈង្គ មាៃ ៧ ោ៉ា ង គឺ ៖ 
- សភាវៈសាកសួរ ១ 



  

- គធវើវត្ថុខាងកនុង គឺ សក់ គរាម ជាគដើម ៃិងវត្ថុខាងគរៅ គឺ ចើវរ គសនាសៃៈ  
ជាគដើម ឲ្យសាា ត្ ១ 

- របមូលឥន្ទៃាិយទងំ ៥ មាៃសតិ្ន្ទៃាិយ ជាគដើម ឲ្យគសាើោន  ១ 
- គវៀរចាកបុគគលតដលអាប់ឥត្របាជាា  ១ 
- រាប់រកបុគគលតដលមាៃរបាជាា  ១ 
- ពិចារណាចំគរេះបចេកាៃធដ៏គរៅគោយញាណចរោិ ១ 
- បគងាា ៃចិត្តគៅគដើមបើកំណត់្ធមាវចិយសគមាព ជ្ឈឈងគ រគប់ឥរោិបថ្ ១ 
 

៣. ធម៌តដលជាគហតុ្នាឲំ្យគកើត្វីរិយសលមាព្ជ្ឈង្គ មាៃ ១១ គឺ ៖ 
- ពិចារណាគ ើញៃូវភ័្យតិ្ចត្ចួ ១ 
- គ ើញៃូវអាៃិសងស (នៃក្ខរពាោម) ១ 
- ពិចារណាគ ើញៃូវ ល្ូវតដលគរួគៅ ១ 
- គក្ខត្តរកងចំគរេះបិណឌ បាត្ ១ 
- ពិចារណាគ ើញៃូវអរយិរទ្ពយទងំ ៧ ថាជារទ្ពយមរត្កធំ ១ 
- ពិចារណាគ ើញៃូវរពេះសាសាត ជាធំ ១ 
- ពិចារណាគ ើញៃូវជាតិ្ជាធំ ១ 
- ពិចារណាគ ើញៃូវសរពហាចារបុិគគលជាធំ ១ 
- គវៀរចាកបុគគលខជិលរចអូស ១ 
- រាប់រកបុគគលមាៃពាោម ១ 
- បគងាា ៃចិត្តគៅគដើមបើកាំណត់វ ើរយិសគមាព ជ្ឈឈងគ រគប់ឥរោិបថ្ ១ ។ 



 

៤. ធម៌តដលជាគហតុ្នាឲំ្យគកើត្បីតិ្សលមាព្ជ្ឈង្គ មាៃ ១១ គឺ ៖ 
- រលឹកចំគរេះរពេះពុទ្ធ ១ 
- រលឹកចំគរេះរពេះធម៌ ១ 
- រលឹកចំគរេះរពេះសងឃ ១ 
- រលឹកចំគរេះសើល ១ 
- រលឹកចំគរេះបរចិាេ គ ១ 
- រលឹកចំគរេះធម៌នាឲំ្យគកើត្ជាគទ្វតា ១ 
- រលឹកចំគរេះរពេះៃិរវ ៃ ១ 
- គវៀរចាកបុគគលមិៃសាា ត្ ១ 
- រាប់រកបុគគលសាា ត្ ១ 
- ពិចារណាតាមបាសាទ្ៃើយសូរត្ ១ 
- បគងាា ៃចិត្តគៅគដើមបើត្មកល់បើតិ្សគមាព ជ្ឈឈងគ រគប់ឥរោិបថ្ ១ ។ 
 

៥. ធម៌តដលជាគហតុ្នាឲំ្យគកើត្បស្សទ្ធិសលមាព្ជ្ឈង្គ មាៃ ៧ គឺ 
- រតូ្វក្ខរគភាជ្ឈៃនថ្លថាល  ១ 
- រតូ្វក្ខររដូវសបាយ ១ 
- រតូ្វក្ខរឥរោិបថ្សបាយ ១ 
- របកបខលួៃឲ្យតាងំគៅជាកណាត ល ១ 
- គវៀរចាកបុគគលអនកសាួៃរគងក្ខយ ១ 
- រាប់រកបុគគលតដលមាៃក្ខយសាប់សាា ត់្ ១ 



  

- បគងាា ៃចិត្តគៅគដើមបើត្មកល់បសសទ្ធិសគមាព ជ្ឈឈងគរគប់ឥរោិបថ្ ១ ។ 
 
៦. ធម៌តដលជាគហតុ្នាឲំ្យគកើត្សមាធិសលមាព្ជ្ឈង្គ មាៃ ១១ គឺ៖ 

- គធវើវត្ថុខាងកនុង ៃិងខាងគរៅឲ្យសាា ត្ ១ 
- របមូលឥន្ទៃាិយទងំ ៥ ឲ្យគសាើោន  ១ 
- ឈាល សកនុងកសិណៃិមិត្ត ១ 
- គ្ងចិត្តគ ើងតាមសម័យ ១ 
- សងកត់្សងកិៃចិត្តតាមសម័យ ១ 
- គធវើចិត្តឲ្យរ ើករាយ (ចំគរេះសំគវគវត្ថុ ៨ របក្ខរ) តាមសម័យ ១ 
- គធវើចិត្តឲ្យសមលឹង (ៃូវអារមាណ៍) ១ 
- គវៀរចាកបុគគលតដលមាៃចិត្តមិៃខាជ ប់ខជួៃ ១ 
- ពិចារណាៃូវឈាៃវគិមាកា ១ 
- បគងាា ៃចិត្តគៅ គដើមបើឲ្យគកើត្សមាធិសគមាព ជ្ឈឈងគ រគប់ឥរោិបថ្ ១ ។ 

 
៧. ធម៌តដលជាគហតុ្នាឲំ្យគកើត្ឧលបោខ្សលមាព្ជ្ឈង្គ មាៃ ៧ គឺ 

- គធវើចិត្តឲ្យតាងំគៅជាកណាត លចំគរេះសត្វ ១ 
- គធវើចិត្តឲ្យតាងំគៅជាកណាត លចំគរេះសងាា រ ១ 
- គវៀរចាកបុគគលតដលមាៃក្ខរទំ្ៃុកបរមុងចំគរេះសត្វ ៃិងសងាា រ ១ 
- រាប់រកបុគគលតដលមាៃចិត្តជាកណាត លចំគរេះសត្វៃិងសងាា រ១ 
- បគងាា ៃចិត្តគៅគដើមបើឲ្យគកើត្ឧគបក្ខា សគមាព ជ្ឈឈងគ រគប់ឥរោិបថ្ ១ ។ 

(អដាកថា មោសតិ្បបោា ៃសូរត្) 





  

សន្និសីទពទុធសាសនាពិភពលោកល ីកទី ៤ 
ទីក្រុងយ ៉ាំងហ្គូន សហ្ភាពមីយ៉ាន់ម៉ា  

ថ្ងៃទី ៩ ដល ់១១ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥៤៨ គ.ស ២០០៤ 
 

ការទម្លាយវិបសាសនាភាវនា 

 
ភទន្ត អាចិណណ , ផាឱក តយ៉ា  សាដរ័ 
ធម្មា ចារ្យ, អគ្គមហាកមាដ្ឋា នាចារ្យ, ទីប្រឹកា 

មជ្ឈមណ្ឌ លព្រះរុទ្ធសាសនាអារញ្ញផាឱកអន្តរជាតិ 

សហភាពមីយ៉ា ន់ម្ម៉ា  
 

បណឌ ិត មម៉ាម ទីន្មន្ 
មហាសទធ មាជោតិកធជ 

សាស្ត្សាា ចារ្យ, សាកលវិទាល័យពុទធ សាសនទូតជេរ្វាទអនារ្ោតិ 

អធិរតី, សហព័នធពុទធ សាសនានុគ្គហអារ្ញ្ញផាឱកអនារ្ោតិ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

វិបេសនាភាវនា 

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស ។ 

សេចក្តីេសខេប 

គោយវបិសសនាគធវើអងគើក្ខរគៅគលើបរមត្ថធម៌ រូបធម៌ ៃិងនាមធម៌ ទងំ 
ខាងកនុង ទងំខាងគរៅ រតូ្វបាៃគធវើវភិាគជាមយួបញ្ញា សមបយុត្តជាមយួសមាម្ 
សមាធិ គៅកនុងធាតុ្្សនំៃបរមត្ថ ដូចជា ចិត្ត លចត្សិក ៃិង រូប គហើយបរមត្ថ 
ធម៌ៃើមួយៗ កនុងចំគណាមបរមត្ថធម៌ទងំគនាេះ រតូ្វបាៃកំណត់្គោយចាស់
លាស់ គោយលកខណៈ កិចច បចចុប្បដ្ឋ្ន ៃិងគោយ បទដ្ឋ្ន គដើមបើចគរមើៃ 
នាមរូបបរគិចេទ្ញាណ ៃិងទិ្ដាិវសុិទ្ធ(ិ១) បាៃោ៉ា ងរតឹ្មរតូ្វ ។ ភាគលាិត្នៃ 
ចិត្ត ៃិងរូបកលាបៈ រតូ្វបាៃយធាីការមប្បកមខ្ែកយចញពីគ្នន ននដលាំតាន់ (ឃន
,វិនិលោភ្គ្ៈ) គដើមបើចាក់ធ្លុះគៅកនុងបរមត្ថធម៌ ៃិងលកាណៈនៃអៃតាត (២, ៣) ។

បនាា ប់មក រូបសមុ្ដ្ឋ្ន ៤ គឺ កមា ១ ចិត្ត ១ ឧតុ្ ១ អាោរ ១ តដល 
តាងំរូបឲ្យគកើត្ ៃិងគហតុ្ទងំឡាយ តដលតាងំវថិ្ើចិត្តឲ្យគកើត្កនុងទវ រទងំរបា ំ
មយួ រតូ្វបាៃដឹងចាស់គោយញាណ ។ គហតុ្ៃិង្ល នៃបដិចេសមុបាទ្ 
ក៏រតូ្វបាៃដឹងចាស់ ៃិងរតូ្វគធវើឲ្យជាក់ចាស់ គដើមបើគធវើឲ្យអស់វចិិកិចាេ (៤) 

គសចកតើសងសយ័គៅកនុងអត្ើត្ បចេុបបៃន ៃិងអនាគត្ ៃិងគដើមបើចគរមើៃបចេយ 
បរគិគហញាណ ៃិងកងាា វតិ្រណវសុិទ្ធិ ។ វសុិទ្ធិមគគ(៥) ៃិងអដាកថារពេះ 



44 ការទម្លាយវិបសាសនាភាវនា 

អភិ្ធមា(៦) សតមតងោ៉ា ងចាស់ថា បុគគលមិៃអាចរចួ្ុត្ពើវដតៈនៃគសចកតើទុ្កា 
គោយមិៃបាៃដឹងចាស់ពើគហតុ្ៃិង្លនៃបដិចេសមុបាទ្ ។ 

មា៉ាងគទ្ៀត្ គៅកនុងក្ខរចគរមើៃវបិសសនា ទាំងរូប្បធែ៌ទាំងនាែធែ៌ 
គហតុ្ៃិង្ល ទាំងខាងកនលងទាំងខាងយប្រៅ គៅកនុងអត្ើត្ បចេុបបៃន ៃិង 
អនាគត្ រតូ្វបាៃគ ើញថា ជាអនិចច (មិៃគទ្ៀង) ទុ្កខ (ជាទុ្កា) ៃិង អនតាត្ 
(មិៃតមៃខលួៃ) ដូចមាៃសតមតងគៅកនុងគមពើរបដិសមភិទមគគ(៧) សំយុត្ត
ៃិក្ខយ(៨) វសុិទ្ធិមគគ(៩, ១០) ជាគដើម ។ វធិើបដិបត្តិជាគរចើៃ សរមាប់សគងកត្ 
ពិៃិត្យ ដឹងចាស់ ៃិងកំណត់្ទ្រមង់ គោយវធិើសាន្ទសតគ្សងៗ រតូ្វបាៃ ត្ល់ឲ្យ 
របតិ្បត្តិគដើមបើទ្ទ្លួបាៃលទ្ធ្ល តដលបាៃពណ៌នាគៅកនុងក្ខរតត្ងៃិពៃធៃ៍ 
គដើមបើចគរមើៃវបិសសនាញាណ ១០ របក្ខរ គដើមបើសគរមចបាៃៃូវចិត្តវសុិទ្ធិក្ខៃ់ 
តត្ខពស់គ ើង ៃិងគដើមបើសគរមចគោលបំណងនៃក្ខររគំោេះទុ្កា ខពស់បំ្ុត្ 
តដលគៅតត្អាចគធវើឲ្យសគរមច គៅកនុងរពេះពុទ្ធសាសនា ។ 

គោគើជាគរចើៃកំពុងចគរមើៃសមថ្វបិសសនា គហើយភាគគរចើៃបាៃ 
សគរមចគជាគជ័្ឈយោ៉ា ងធំសគមបើម របកបគោយគសចកតើគពញចិត្តោ៉ា ងធំគធង  
គយើងសូមសាវ គមៃ៍គលាកអនកទងំអស់ោន ោ៉ា ងរាក់ទក់ តដលអគចជ ើញមក 
ៃិងបដិបត្តិសមាធិ គៅកនុងមជ្ឈឈមណឌ លសមាធិទងំអស់ តដលគបើកទវ រ 
សាវ គមៃ៍ គពញមយួឆាន  ំ។ 
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សេចក្តីស្ីើម 
 គយើងសបាយរ ើករាយ សូមរបក្ខសព័ត៌្មាៃលាមួយ តដលគោគើជា 
គរចើៃមកពើភូ្មា ៃិងបរគទ្សកំពុងចគរមើៃវបិសសនារបកបគោយគជាគជ័្ឈយ 
គោយគសចកតើលំអិត្ខ្្ុះៗ ដូចមាៃសតមតងគៅកនុងគមពើររពេះនរត្បិដក ៃិង 
វសុិទ្ធិមគគ គៅកនុងមជ្ឈឈមណឌ លអារចាផាឱកអៃតរជាតិ្របស់គយើងខាុ ំ ។ 
 គោយមាៃជំ្ឈៃយួពើពៃលឺភ្លឺថាល  តដលបគចេញពៃលឺពើចិត្ត តដលសមបយុត្ត 
ជាមយួសមាា សមាធិ គោគើអាចគមើលគ ើញគៅកនុងបរមត្ថសចេៈ តដលបគងកើត្ 
រូបធម៌ ៃិងនាមធម៌ អាចកំណត់្ចិត្តៃើមួយៗ គចត្សិកៃើមយួៗ ៃិងរូប 
កលាបៈៃើមយួៗ គោយលកខណៈ កិចច បចចុប្បដ្ឋ្ន ៃិងបទ្ដ្ឋ្នរបស់វា គហើយ
បនាា ប់មកអាចកំណត់្ដឹងគហតុ្ តដលតាងំរូបធម៌ ៃិងនាមធម៌ឲ្យគកើត្ រមួ 
មាៃទំ្នាក់ទំ្ៃងគហតុ្ៃិង្ល នៃបដិចេសមុបាទ្ ។ បនាា ប់មកគទ្ៀត្ គោគើ 
ពិចារណាសាមចាលកាណៈបើ គោយវធិើសាន្ទសតជាគរចើៃ ដូចមាៃសតមតងគៅ 
កនុងគមពើរវសុិទ្ធិមគគ គដើមបើចគរមើៃវបិសសនាញាណ មតងមួយៗោ៉ា ងរតឹ្មរតូ្វ គធវើ
ដូគចនេះ គោលបំណងតត្មួយគត់្របស់វបិសសនា គរលគឺគធវើឲ្យជាក់ចាស់ៃូវ 
រពេះៃិរវ ៃអាចរតូ្វបាៃសគរមចបាៃ ។ 

ចិរវីិេទុាិ - ការធ វ្ើឲ្យចិតតបរិសុទ្ធ  
 តាមរថ្វៃិើត្សូរត្(១១) ៃិងគមពើរវសុិទ្ធិមគគ(១២)សតមតងថា ចិត្តរតូ្វបាៃ 
គធវើឲ្យបរសុិទ្ធជាលំោប់ តាមដំណាក់ក្ខល ៧ គឺ ៖ 
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១. សើលវសុិទ្ធ ិ- បរសុិទ្ធិគោយសើល 
២. ចិត្តវសុិទ្ធ ិ - បរសុិទ្ធិគោយចិត្ត 
៣. ទិ្ដាិវសុិទ្ធ ិ - បរសុិទ្ធិគោយទិ្ដាិ 
៤. កងាា វតិ្រណវសុិទ្ធិ - បរសុិទ្ធិគោយក្ខរឆ្លង្ុត្ៃូវគសចកតើសងសយ័ 
៥. មោគ មគគញាណទ្សសៃវសុិទ្ធ ិ - បរសុិទ្ធិគោយបញ្ញា ជាគហតុ្ពិចារណា 

ដឹងថាមគគ ៃិងមិៃតមៃមគគ 
៦. បដិបទញាណទ្សសៃវសុិទ្ធ ិ - បរសុិទ្ធិគោយរបាជាា ជាគហតុ្ពិចារណា 

ដឹងៃូវគសចកតើរបតិ្បត្តិ 
៧. ញាណទ្សសៃវសុិទ្ធិ - បរសុិទ្ធិគោយញាណទ្សសៃៈ 

 
បរិេទុាិននចិរពីីការយលខ់្េុ 
 បនាា ប់ពើសគរមចបាៃបរសុិទ្ធិនៃសើល គោយក្ខរសមាទៃៃូវចតុ្បារ-ិ
សុទ្ធិសើល គោយយកចិត្តទុ្កោក់ោ៉ា ងខាល ងំក្ខល  ៃិងបរសុិទ្ធិនៃចិត្ត គោយ 
ចគរមើៃសមាធិរតូ្វ (សមាា សមាធិ) គោគើគបបើបៃតគៅដំណាក់ក្ខលទ្ើបើនៃ
បរសុិទ្ធ ិ (ទិ្ដាិវសុិទ្ធិ) ។ ទ្ើគៃេះ គោគើគបបើរតូ្វកមាេ ត់្បង់ៃូវសក្ខក យទិ្ដាិ ឬ 
អត្តទិ្ដា ិតដលគិត្ថា “អាតាា អញ” “បុគគល” “ត្ខួលួៃ” ឬ “អតាត ” គកើត្មាៃ ។ គធវើ 
ដូគចនេះ គោគើគបបើរតូ្វវភិាគរាងក្ខយ ៃិងចិត្តរបស់ខលួៃ គៅជាធាតុ្្សបំរមត្ថ 
របស់វា ៃិងកំណត់្រូបកលាបៈ (ទឹ្ក ដើ គភ្លើង ។ល ។) រពមទងំនាមធម៌
ៃើមយួៗ (ចិត្តៃិងគចត្សិក) គដើមបើឲ្យគ ើញោ៉ា ងរស់រគវ ើកថា មាៃតត្ឧបាទ 
ៃកាៃធរបាបំ៉ាុគណាណ េះគកើត្មាៃ ៃិងថាោា ៃអត្តគកើត្មាៃពិត្គនាេះគទ្ ។ 
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 ដូគចនេះ គោគើគបបើរតូ្វគធវើកិចេនៃក្ខរកំណត់្នាមធម៌រូបធម៌ គៅគពល 
ចូលដល់ក្ខររបតិ្បត្តិវបិសសនា  ។  គដើមបើចាប់គ ត្ើមជាមួយអវើតដលងាយរសួល 
ជាង ក្ខរកំណត់្រូបធម៌រតូ្វបដិបត្តិមុៃគគ គៅកនុងមជ្ឈឈមណឌ លរបស់គយើង ។ 

ការកំណររ់បូធម ៌
(រូបកមមដ្ឋា ន្ ឬ រូបបរិគ្គហ) 

 តាមមោគោបាលកសូរត្(១៣) រគប់មោភូ្ត្រូប ៃិងឧបាទយរូប 
រតូ្វកំណត់្ដឹង គដើមបើចគរមើៃក្ខរសគរមចមគគញាណ ។ 
 ដំបូងគោគើចគរមើៃសមាា សមាធិ តដលបាៃចគរមើៃគហើយ បនាា ប់មក 
កំណត់្មោភូ្ត្រូប ៤ តាមចតុ្ធាតុ្វវោា ៃ ។ គោគើកំណត់្បឋវ ើធាតុ្ (ធាតុ្ 
ដើ) គោយកាំណត់លកាណៈរបស់វា គឺ លកាណៈរងឹ ១ គរោត្រោត្ ១ ធាៃ់ ១ 
ទ្ៃ់ ១ រគលាង ១ រសាល ១ រមួជាលកាណៈ ៦ របស់បឋវ ើធាតុ្ ។ កំណត់្ 
អាគបាធាតុ្ (ធាតុ្ទឹ្ក) គោយកំណត់្លកាណៈ គឺ លកាណៈសាិត្ ១ រាវ ១ 
រមួជាលកាណៈ ២ របក្ខររបស់អាគបាធាតុ្ ។ កំណត់្គត្គជាធាតុ្ (ធាតុ្គភ្លើង) 
គោយកាំណត់លកាណៈ គឺ លកាណៈគៅត  ១ រត្ជាក់ ១ រមួជាលកាណៈ ២ 
របក្ខររបស់គត្គជាធាតុ្ ។ កំណត់្វាគោធាតុ្ (ធាតុ្ខយល់) គោយកាំណត់
លកាណៈ គឺ លកាណៈរុញរចាៃ ១ ោរំទ្ ១ រមួជាលកាណៈ ២ របក្ខររបស់ 
វាគោធាតុ្ ។ 
 គោយចាប់គ ត្ើមពើកតៃលងនៃរាងក្ខយ តដលភាពរងឹគឺចាស់ គោគើ
ពិចារណានូវធមាជាតិ្នៃភាពរងឹរគប់ត ន្កទងំអស់ នៃរាងក្ខយរបស់គោគើ ។ 
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គោគើចគរមើៃដូចោន  ចំគរេះលកាណៈ ១១ គ្សងគទ្ៀត្តដលគៅសល់ ។ 
គោគើបដិបត្តិកាំណត់លកាណៈទងំ ១២ មួយមតងៗ មតងគហើយមតងគទ្ៀត្ 
រហូត្គោគើអាចកាំណត់លកាណៈទងំអស់ គសាើរតត្កនុងគពលតត្មយួ ។ បនាា ប់ 
មកគោគើ គ្ងសតិ្គលើលកាណៈទងំ ១២ តដលត្ំណាងឲ្យមោភូ្ត្រូប ៤ 
រហូត្ដល់ឧបចារសមាធិគកើត្មាៃ ។ គៅខណៈគពលគៃេះ គោគើដឹងចាស់ពើ 
ធាតុ្ ៤ តត្ប៉ាុគណាណ េះ មិៃតមៃរាងក្ខយគនាេះគទ្ ។ 
 គៅគពលគោគើបៃត គ្ងសតិ្ដឹងគលើធាតុ្ទងំគនាេះ ជាទូ្គៅពណ៌ 
របគ្េះ បនាា ប់មកពណ៌ស ៃិងបនាា ប់មកគទ្ៀត្ដំុភ្លឺចាស់ ដូចជាតពងតកវ ឬ 
ទឹ្កកក គកើត្គ ើង ។ ដំុភ្លឺចាស់គៃេះតំ្ណាងឲ្យបសាទ្រូប ។ គៅគពលគោគើ 
បៃតកំណត់្ធាតុ្ទងំ ៤ គៅកនុងដំុភ្លឺចាស់ ដំុគនាេះបំតបកជាភាគលាិត្តូ្ចៗ 
បំ្ុត្នៃរូបកលាបៈ តដលគកើត្ៃិងរលត់្ោ៉ា ងរហ័សជាទ្ើបំ្ុត្ ។ គោគើបៃត
កាំណត់ធាតុ្ ៤ គៅកនុងភាគលាិត្តូ្ចៗ ជាមយួបញ្ញា  គររេះគោគើបាៃកាំណត់ 
ធាតុ្ទងំគនាេះ គៅកនលងក្ខយរបស់គោគើ ។ បនាា ប់មកគោគើគបបើកាំណត់ ឧបា 
ទយរូបជាភាគលាិត្តូ្ចៗ ។ គោគើគបបើវភិាគភាគលាិត្ គៅកនុងបចេទវ រ ។ 
 គោគើអាចកំណត់្រូប ៥៤ ដូចោន តដរ គោយរូបៃើមួយៗ គៅកនុង 
ចកាុទវ រ គៅកនុងឃ្លៃទវ រ ៃិងគៅកនុងជ្ឈើវាហទវ រ គោយជំ្ឈៃួសចកាុបសាទ្ គោយ 
គសាត្បសាទ្ ឃ្លៃបសាទ្ ៃិងជ្ឈើវាហបសាទ្ តាមលំោប់ ។ គៅកនុងក្ខយទវ រ 
មាៃរូបតត្ ៤៤ ប៉ាុគណាណ េះ គររេះមាៃតត្រូបកលាបៈ ៥ គឺ ក្ខយទ្សកៈ 
ភាវទ្សកៈ ៃិងអដាកៈ ៣ គទ្ៀត្ ។ ភាគលាិត្មាៃបសាទ្រូបគឺភ្លឺចាស់ រ ើឯខលេះ 
គទ្ៀត្រសអាប់ ។ 
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ការកំណរន់ាមធម ៌
(នាមកមមដ្ឋា ន្ ឬនាមបរិគ្គហៈ) 

 នាមធម៌មាៃៃ័យថា ចិត្តៃិងគចត្សិក តដលរមួោន បគងកើត្ជាចិត្តគ ើង 
គោងតាមអដាកថារពេះអភិ្ធមា(១៤) ចិត្តគកើត្គ ើងមួយគហើយមយួគទ្ៀត្ រាប់ 
រយលាៃកនុងមយួវនិាទ្ើ គហើយចិត្តៃិងគចត្សិកោា ៃរូបៃិងរទ្ង់រទយ ។ 
ដូគចនេះគគអាចៃឹងសួរសំណួរថា “គត្ើគគអាចសគងកត្គមើលនាមធម៌ គោយ
រគបៀបណា?” 
 គមពើរអភិ្ធមាត្ថសងគហៈពណ៌នាថា ភ្វងគចិត្តគដើរត្ជួាមគនាទវ រ គហើយ 
មគនាទវ រវថិ្ើអាចយកអារមាណ៍កនុងអត្ើត្ រមួមាៃចិត្ត គចត្សិក ៃិងរូបទងំ 
ឡាយ តដលោា ៃរូបៃិងរទ្ង់រទយ្ងតដរ ។ ដូគចនេះ នាមធម៌ៃិងរូបធម៌អាច 
ពិៃិត្យគមើលគោយចិត្តទងំឡាយ តដលគៅកនុងមគនាទវ រកិចិត្ត គពលសមប-
យុត្តជាមយួសមាា សមាធិ ។ 
 គដើមបើដឹងចាស់នាមធម៌គោយញាណគោគើរតូ្វពិៃិត្យគមើលជាដំបូង 

(១) វត្ថុរូប តដលនាមធម៌អារស័យ ៃិង 
(២) អារមាណ៍តដលចិត្ត ៃិងគចត្សិក(១៥) យកជាអារមាណ៍ 

 គោគើគបបើដឹងសភាពភ្លឺថាល នៃនាមធម៌ តាមទវ រវញិ្ញា ណទងំ ៦ កនុង 
មគនាទវ រវថិ្ើ(១៦) ។ 
 គោងតាមអដាកថារពេះអភិ្ធមា(១៧) រូបគកើត្គៅកនុងចកាុទវ រ ៃិង 
មគនាទវ រ កនុងគពលដំណាលោន ្ងតដរ សគមលងគកើត្គៅកនុងគសាត្ទវ រ ៃិង 
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មគនាទវ រ កនុងគពលដំណាលោន ្ងតដរ ជាគដើម ។ ដូគចនេះ គោគើដំបូងរតូ្វ 
ចគរមើៃសមាា សមាធិ រហូត្ដល់ពៃលឺតដលទ្មលុេះទ្មាល យ ៃិងភ្លឺរត្ចេះរត្ចង់ភ្លឺ 
ចាងំគ ើង ។ គោគើពិៃិត្យគមើលចកាុទវ រ (ចកាុបសាទ្) ៃិងមគនាទវ រ (ភ្វងគ
ចិត្ត) ជាមយួោន  បនាា ប់មកពិៃិត្យគមើលរូប តដលចូលដល់ចកាុទវ រៃិង 
មគនាទវ រ កនុងគពលដំណាលោន  ។ បនាា ប់មកគោគើពិៃិត្យគមើលវថិ្ើចិត្ត តដល 
គកើត្គ ើងដូចខាងគរក្ខម ៖ 

-ភ-“តី-ន្-ទ្-ប-ច-សំ-ណ-ធោ-ជ្-ជ្-ជ្-ជ្-ជ្-ជ្-ជ្-ត-ត-” ភ- 

ភ = ភវង្គ - អងគននភព 
តី = អតីតភវង្គ - ភវងគកនលងអតីតមដលកន្ងភវងគ១ខ្ណៈ ចាប់្បពីរូារែម

ណ៍ប្ប៉ាុះសរប់្បនឹងចកខលប្បសាទ្ រហូតដល់រូារែមណ៍យកីតយៅគន្ងននទា រ 
ន្ = ភវង្គចលន - ភវងគញ័រមដលយកីតយ ងីយៅយពលមដលរូារែមណ៍យកីត

យៅគន្ងចកខលទា រ 
ទ្ = ភវង្គុរជចេទ - មខ្សភវងគប្រតូវានកាត់ផាដ ច់ប្បនារ ប់្បពីចិតត និងវែីិចិតតចាប់្ប

យសដីែយកីតយ ងី 
ប = រញ្ចទ្វា រាវជជន - នឹករកនូវអារែមណ៍កនលងទា រ 
ច = ចកខ ុវិញ្ញញ ណ - យ ញីនូវរូប្បយនាុះដឹងចាស់ថាជារូារែមណ៍ 
សំ = សមបដិចេន - ទ្ទ្លួយកនូវរូារែមណ៍យនាុះ 
ណ = សនាីរ្ណ - ពិចារណាយប្រប្បៀប្បយធៀប្បនូវរូារែមណ៍ 
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ធោ = ជវាដាពាន - កត់ប្រតានូវរូារែមណ៍យនាុះ ថាយតីលអ ឬអាប្រកក់ 
ជ្ = ជវ័ន - យសាយនូវរូារែមណ៍យនាុះដឹងចាស់ថា ធាំ តូច យប្រគ្នតប្រគ្នត 

លអិត អាប្រកក់ លអ ជាយដីែ 
ត = តទ្វលមពណ - យតាង ឬទញយកនូវរូារែមណ៍តាែជវន័ចិតតយនាុះ 
ភ = ភវង្គ - អងគននភព 

 ដូចោន តដរ វថិ្ើចិត្តគកើត្គ ើងគៅកនុងគសាត្ទវ រ ឃ្លៃទវ រ ជ្ឈើវាហទវ រ ៃិង 
ក្ខយទវ រ គៅគពលអារមាណ៍របាកដទងំឡាយគកើត្គៅកនុងទវ រទងំឡាយ ។ 
គយើងចាបំាច់រោៃ់តត្បតូរចកាុវញិ្ញា ណ គៅជាគសាត្វញិ្ញា ណ ឃ្លៃវញិ្ញា ណ 
ជ្ឈើវាហ វញិ្ញា ណ ឬក្ខយវញិ្ញា ណ គៅកនុងវថិ្ើចិត្តគរៀងៗខលួៃ ។ 
 បនាា ប់ពើក្ខរបចេ ប់នៃបចេទវ រវថិ្ើចិត្តខាងគលើៃើមយួៗ មគនាទវ រវថិ្ើ 
ចិត្តជាវបិាកមួយចំៃួៃគកើត្គ ើង យកអារមាណ៍កនុងអត្ើត្ គដើមបើអគងកត្គមើល 
រទ្ង់រទយលមាិត្ (ទំ្ហ ំ ទ្រមង់ រទ្ង់រទយ គឈាា េះ) នៃអារមាណ៍គនាេះ ។ 
គោយពិត្ ចិត្តមាៃត្នួាទ្ើដូចជាមា៉ា សុើៃកំុពយូទ័្រដ៏ធំមួយ ា្ុកទិ្ៃនៃ័យរាប់រយ 
គក្ខដិ គៅកនុងរកតសចិត្ត ៃិងសមាគ ល់អារមាណ៍ៃើមយួៗ តដលបាៃពិៃិត្យគមើល 
កនុងបចេុបបៃន គោយភាជ ប់វាជាមយួៃឹងទិ្ៃនៃ័យតដលបាៃ ា្ុក ។ 
 មគនាទវ រវថិ្ើចិត្តឯករាជ្ឈយក៏គកើត្គ ើង្ងតដរ គៅគពលធមាា រមាណ៍ 
គកើត្គៅកនុងមគនាទវ រដូចខាងគរក្ខម ៖ 

-ភ-“ន្-ទ្-ម-ជ្-ជ្-ជ្-ជ្-ជ្-ជ្-ជ្-ត-ត-” ភ- 
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 ៃិមិត្តសញ្ញា មាៃគសចកតើសមាគ ល់ដូចោន  ដូចតដលបាៃពណ៌នាខាង 
គដើម ។ “ម” តំ្ណាងរកយមគនាទវ រាវជ្ឈជៃៈ តដលដូចោន ៃឹងគវាដាបៃៈ ។ “ត” 
ៃឹងអវត្តមាៃ ចំគរេះបរតិ្តមហនាត រមាណ៍ ។ វាគកើត្មាៃតត្ គៅគពលអារមាណ៍ 
ជាអតិ្មហនាត រមាណ៍ ។ 
 បនាា ប់ពើកាំណត់ចិត្តៃើមយួៗ គៅកនុងវថិ្ើចិត្ត បនាា ប់មកគោគើពិៃិត្យ 
គមើលគចត្សិកទងំឡាយ តដលសមបយុត្តជាមយួចិត្តៃើមយួៗ ។ គោគើ 
ពិៃិត្យគមើល ថាគត្ើលកាណៈរបស់្សសគចត្សិក តដលបគងកើត្ក្ខរប៉ាេះទ្ងគិច 
រវាងចិត្តៃិងអារមាណ៍មាៃគៅកនុងចិត្តៃើមយួៗ ។ បនាា ប់មកគោគើពិៃិត្យ 
គមើល ថាគត្ើលកាណៈរបស់គវទ្នាគចត្សិក គរលគឺក្ខរដឹងគោយវញិ្ញា ណ 
(គវទ្នារមាណ៍) ក៏ដូចជាក្ខររ ើករាយៃឹងគវទ្នា មាៃគៅកនុងចិត្តៃើមយួៗ ។ គធវើ 
រគបៀបគៃេះ គោគើអាចកាំណត់គចត្សិកទងំអស់ តដលសមបយុត្តជាមយួចិត្ត 
ៃើមយួៗ ដូចមាៃបងាហ ញគៅកនុងតារាង ២. ។ 
 ដូចបាៃគរៀបរាប់គៅកនុងរពេះអភិ្ធមា គចត្សិករហូត្ដល់ ២១ អាច 
សមបយុត្តជាមយួគលាភ្មូលចិត្ត, គចត្សិក ២០ អាចសមបយុត្តជាមយួ 
គទសមូលចិត្ត, គចត្សិក ៣៣ អាចសមបយុត្តជាមយួភ្វងគចិត្ត គហើយ 
គចត្សិក ៣៤ អាចសមបយុត្តជាមយួមោកុសលចិត្ត ។ បនាា ប់ពើកំណត់្ 
គចត្សិកៃើមយួៗ តដលសមបយុត្តជាមយួចិត្តៃើមយួៗ គោគើអាចកាំណត់ 
គចត្សិកទងំអស់ តដលសមបយុត្តជាមយួចិត្តៃើមយួៗ គសាើរតត្កនុងគពល 
ជាមយួោន  ។ 
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អនរលីកេណៈប្រាកដចាេ ់
 វាសំខាៃ់ណាស់គដើមបើវភិាគនាមធម៌ៃើមយួៗ ៃិងរូបធម៌ (រូប-
កលាបៈ) ៃើមួយៗ គៅជាធាតុ្្សបំរមត្ថ គដើមបើដឹងពើបរមត្ថសចេៈ គដើមបើ 
សគរមច “ ៃវៃិិគរភ គ” ក្ខរយធាីការមប្បកមខ្ែកយចញពីគ្នន ននដលាំតាន់ (ក្ខរវភិាគ 
នៃរកុម ឬ ក្ខរយល់ដឹងត ន្កវភិាគនៃឯកត្តជ្ឈៃគៅកនុងរកុម) គហើយចាក់ធ្លុះ 
គៅកនុងអៃត្តលកាណៈ ឬអៃតាត  ។(១៨, ១៩) 
 មាៃតត្គៅកនុងរពេះពុទ្ធសាសនាតត្មយួគទ្ តដលដឹងពើអៃត្តលកាណៈ 
មិៃមាៃសាសនាដនទ្គរៅពើរពេះពុទ្ធសាសនាគ ើយ ។(២០) 
 អៃត្តលកាណៈ ែិនប្រាកដ យប្រពាុះប្រតូវ នៈ គឺដល ាំតាន់បិ្បទ្ាាំង យហតល
មតែិនយធាីទ្លកកនល ងចិតត នូវការមប្បកមខ្ែកយចញពីគ្នន ននធាតលយសសងៗ។ កាលយបី្ប
ានយធាីការមប្បកមខ្ែកពីគ្នន ននដល ាំតាន់ ( នៈ) យហីយ យប្រពាុះប្បាំមប្បកនូវធាតល    
យសសងៗ យចញអាំពីគ្នន ានយហីយ អនតតលកខណៈ យទី្ប្បប្រាកដ តាែយសចកដីពិត
ាន ។(១៨, ១៩) (សយមាម ហវយិនាទ្នី ទ្ាំព័រ ១១៨) 
 គៅគពលគោគើបាៃកំណត់្ចិត្ត គចត្សិក ៃិងរូបទងំអស់ គៅខាង 
កនុងចិត្ត ៃិងក្ខយរបស់គោគើៗ កំណត់្នាមរូបដូចោន តដរ គៅខាងគរៅ គៅ 
កនុងចិត្ត ៃិងក្ខយអនកដនទ្ គដើមបើដឹងថាមៃុសសរគប់រូបសុទ្ធតត្្សគំ ើងពើ 
បចេកាៃធ (ខៃធរបា)ំ ។ 
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បញ្ចុបាទ្ធនកេនា (ខនធ ៥ ោជប្គ្ឿង្ជោង្ននចិតា ) 
 ឧបាទៃកាៃធតដលរតូ្វសគងកត្គៅកនុងវបិសសនាមាៃ ៖ 
១ រូបុបានទានក្ខនធ - ក្ខររបក្ខៃ់មាចំំគរេះរូបកាៃធ មាៃរូប ២៨; 
២ វេទនុបាទានក្ខនធ - ក្ខររបក្ខៃ់មាចំំគរេះគវទ្នាខៃធ មាៃគវទ្នា 

គចត្សិក សមបយុត្តជាមយួគលាកិយចិត្ត ៨១ ដងួ; 
៣ សញ្ញុបាទានក្ខនធ - ក្ខររបក្ខៃ់មាចំំគរេះសញ្ញា ខៃធ មាៃសញ្ញា  

គចត្សិក សមបយុត្តជាមយួគលាកិយចិត្ត ៨១ ដងួ; 
៤ សង្ខារុបាទានក្ខនធ - ក្ខររបក្ខៃ់មាចំំគរេះសងាា រកាៃធ មាៃ 

គលាកិយគចត្សិក ៥០ គវៀរគវទ្នា ៃិងសញ្ញា គចត្សិក; 
៥ េិញ្ញាណុបាទានក្ខនធ - ក្ខររបក្ខៃ់មាចំំគរេះវញិ្ញា ណកាៃធ មាៃ 

គលាកិយចិត្ត ៨១ ដងួ ។ 
 គៅគពលគោគើដឹងចាស់ថា មាៃតត្បចេកាៃធតត្មយួគទ្ តដលគកើត្ 
ៃិងរលត់្ោ៉ា ងគលឿៃរហ័ស ៃិងបៃតឥត្ឈប់ឈរ ៃិងមិៃមាៃរបស់ជាសារៈ 
ណា តដលគគគៅថា “បុគគល” “ត្ខួលួៃ” “អតាត ” ឬ “អាត្ា័ៃ” គោគើអាចកមាេ ត់្ 
គចញៃូវសក្ខក យទិ្ដាិ ៃិងសគរមចបាៃបរសុិទ្ធិនៃទិ្ដាិ (ទិ្ដាិវសុិទ្ធិ) ។ 
 
នាមរបូបរិសចេទញាណ 
 ញាណ ឬបញ្ញា នៃក្ខរកំណត់្ចិត្តៃើមយួៗ គចត្សិកៃើមយួៗ ៃិងរូប 
ៃើមយួៗ គោយលកាណៈ កិចេ បចេុបបោា ៃ ៃិងបទ្ោា ៃ គឈាា េះថា 
នាម្រូបបរិលចេទ្ញាណ ។ 
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កង្ខេ វិររណវិេទុាិ 
(បរិសុទ្ធិ នន្ការឆ្លងផុតនូ្វធសចកតីសងស័យ) 

 គោគើ ជាអនកបាៃកំណត់្នាមរូប ទងំខាងកនុងទងំខាងគរៅ រតូ្វ
កាំណត់ជាបៃត ៃូវគហតុ្ទងំឡាយ តដលតាងំនាមរូបឲ្យគកើត្ ។ ពំុគនាេះគទ្ 
គសចកតើសងសយ័ ឬគសចកតើយល់ខុស (ទិ្ដាិ) អាចគកើត្មាៃគៅកនុងចិត្តរបស់
គោគើ ។ គហតុ្ដូគចនេះ គោគើកាំណត់គហតុ្ ៤ គរលគឺ កមា ចិត្ត ឧតុ្ 
(ភាពគៅត ) អាោរ (ឱជា) តដលតាងំរូបឲ្យគកើត្ ។ 
 
ការដឹងសេរវុ លត្តំខរបូធមឲ៌្យសក្តរសដ្ឋយញាណ 
 បនាា ប់ពើចគរមើៃពៃលឺសមាធិទ្មលុេះ ៃិងភ្លឺរញ្ញេ ច គោគើគផ្ទត ត្សតិ្គៅ 
គលើចិត្ត តដលគកើត្គៅកនុងគបេះដូង អារស័យហទ្យវត្ថុ ក៏ដូចជាគៅគលើចងាុល 
នដ្ងតដរ ។ គៅគពលគោគើមាៃបំណងចង់បត់្ចងាុលនដ គហើយកំពុងបត់្វា 
គោយពិត្ គោគើអាចពិៃិត្យគមើលចិត្តជ្ឈជរូបរាប់រៃ់គកើត្ពើចិត្ត តដលបណាត ល 
ឲ្យរមាមនដបត់្ ។ តាមពិត្ គោគើអាចដឹងថា ចលនារាងក្ខយទងំអស់សុទ្ធ 
តត្បណាត លមកពើចិត្តជ្ឈជរូប ។ 
 បនាា ប់មកគោគើគផ្ទត ត្សតិ្គៅគលើរូបកលាបៈ គហើយកាំណត់ឧតុ្ជ្ឈជរូប 
ត្ៗោន  បគងកើត្គោយឧតុ្ (គត្គជា) គៅកនុងកលាបៈ ។ គោគើក៏អាចកាំណត់ 
តខសមយួគ្សងគទ្ៀត្ នៃអាោរជ្ឈជរូបកលាបៈ តដលបគងកើត្គោយអាោរ 
(ឱជា) គៅកនុងកលាបៈ រមួ្សជំាមយួឱជាខាងគរៅ ។ គៅគពលគោគើអាច
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កាំណត់កមា តដលបគងកើត្ភ្វបចេុបបៃន គោគើក៏អាចកាំណត់្ងតដរ ៃូវកមាជ្ឈជរូប
ទងំឡាយ តដលបគងកើត្បៃតឥត្ឈប់ គោយកមាគនាេះ ។ 
 
ការដឹងសេរវុ លត្តំខនាមធមឲ៌្យសក្តរសដ្ឋយញាណ 
 បនាា ប់មកគោគើពិៃិត្យគមើលគហតុ្ទងំឡាយ តដលតាងំនាមធម៌ឲ្យ 
គកើត្ ជាមយួសមាា សងកបបៈ ៃិងសមាា ទិ្ដាិ ។ ជាថ្ាើមតងគទ្ៀត្ ជាមយួជំ្ឈៃយួនៃ 
ពៃលឺសមាធិទ្មលុេះ ៃិងភ្លឺរញ្ញេ ច គោគើកំណត់្ថា ចកាុទវ រវថិ្ើចិត្តគកើត្គ ើង 
គោយសារក្ខរប៉ាេះទ្ងគិចរវាងចកាុបសាទ្ ៃិងរូបារមាណ៍ គសាត្ទវ រវថិ្ើចិត្តគកើត្ 
គ ើង គោយសារក្ខរប៉ាេះទ្ងគិចរវាងគសាត្បសាទ្ ៃិងសគមលង ជាគដើម ។(២១) 
 
សេចក្តីេខស័យ ១៦ ោ៉ា ខ អំពីអតីរ អនាគរ និខបចចុប្បនន 
 ឥ ូវគៃេះគៅតត្មាៃគសចកតើសងសយ័ ៥ ោ៉ា ង អំពើអត្ើត្ “កនលងកាល
កន្ងយៅយហយី អាតាា អញធ្ាប់្បានគកើត្ឬហន៎, កនលងកាលកន្ងយៅយហយី 
អាតាា អញមិៃធ្ាប់្បានគកើត្គទ្, កនលងកាលកន្ងយៅយហយី អាតាម អញាន
យកីតជាតិអាីយៅហន៎, កនលងកាលកន្ងយៅយហយី អាតាម អញានយកីតជាែនលសស 
មានប្រទ្ង់ប្រទយដូចយែដច, កនលងកាលកន្ងយៅយហយី អាតាម អញានយកីតជា
ជាតិអាី ានជាអាី ។” មាៃគសចកតើសងសយ័ ៥ ោ៉ា ងតដរ អំពើអនាគត្ “កនលងកាល
ជាអនាគត អាតាា អញនឹងគកើត្ឬហន៎, កនលងកាលជាអនាគត អាតាា អញនឹងមិៃ 
គកើត្យទ្ៀតគទ្, កនលងកាលជាអនាគត អាតាម អញនឹងយកីតជាអាីហន៎, កនលងកាលជា
អនាគត អាតាម អញនឹងយកីតជាែនលសស មានប្រទ្ង់ប្រទយដូចយែដច, កនលងកាលជា
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អនាគត អាតាម អញនឹងយកីតជាជាតិអាី ានជាអាី ។” គហើយក៏មាៃគសចកតើ 
សងសយ័ ៦ ោ៉ា ង្ងតដរ អំពើបចេុបបៃន “អាតាម អញយកីតយទ្ៀត ឬ ែិនយកីតយទ្ 
អាតាម អញយកីតជាជាតិអាីហន៎ អាតាម អញយកីតជាែនលសសមានប្រទ្ង់ប្រទយដូចយែដច
សតាយនុះែកអាំពីទី្ណា សតាយនាុះនឹងយៅយកីតកនលងទី្ណាវញិ។”(២២, ២៣) 

 
ការដឹងទំនាកទ់ំនខសេរនុិខ្ល ននប ិចចេមបុ្ាទ 
សដ្ឋយញាណ 
 គដើមបើគធវើឲ្យជាក់ចាស់ៃូវគសចកតើសងសយ័ ១៦ ោ៉ា ងគៃេះ គោគើរតូ្វ
កាំណត់ទំ្នាក់ទំ្ៃងគហតុ្ៃិង្ល នៃបដិចេសមុបាទ្ោ៉ា ងរស់រគវ ើក ។ រពេះ 
សមាា សមពុទ្ធរទ្ង់បាៃរឭំកោស់គត្ឿៃរពេះអាៃៃាថា សត្វទងំឡាយរតូ្វ 
អគនាា ល កនុងសងារវដដ មួយជាតិ្គហើយមយួជាតិ្គទ្ៀត្ ពើគររេះពួកគគមិៃដឹង 
ពើបដិចេសមុបាទ្ធម៌ ។(២៤, ២៥) 
 គៅកនុងគមពើរវសុិទ្ធិមគគ(២៦) ៃិងគមពើរអដាកថារពេះអភិ្ធមា(២៧) មាៃ 
សតមតងោ៉ា ងចាស់ថា “មិៃមាៃបុគគលណាមាន ក់ គទេះបើគៅកនុងសុបិៃត ជាអនក 
បាៃរចួរគំោេះគចញពើវដដនៃគសចកតើទុ្កា គោយមិៃមាៃសមត្ថភាពគដើមបើទ្មាល យ 
ទំ្នាក់ទំ្ៃងគហតុ្ៃិង្ល នៃបដិចេសមុបាទ្នៃសងារចរក ជាមយួក្ខបិំត្គឺ 
បញ្ញា  តដលបាៃសំគលៀងគៅគលើថ្ាសំគលៀងក្ខបិំត្ដ៏ស័កតិសិទ្ធិនៃសមាធិ ។” 
 គហតុ្ដូគចនេះ   គោគើរតូ្វកាំណត់ទំ្នាក់ទំ្ៃងគហតុ្ៃិង្ល   នៃបដិចេ-
សមុបាទ្ ៃិងរតួ្ត្ពិៃិត្យគោយវបិសសនាបញ្ញា  គដើមបើគធវើឲ្យជាក់ចាស់ៃូវ 
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គសចកតើសងសយ័ទងំអស់ ៃិងគធវើឲ្យរត្ង់ៃូវគសចកតើយល់ខុសទងំអស់ ។ គៅ 
កនុងគមពើរវសុិទ្ធិមគគដើក្ខ(២៨)បាៃសតមតងថា ៖ 

(១) អត្ើត្គហតុ្ ៥ គឺ អវជិាជ  សងាា រ ត្ណាហ  ឧបាទៃ ៃិងកមា (កមាភ្វ) 
គបបើរតូ្វពិៃិត្យគមើល ៃិងកាំណត់ជាដំបូង ៃិងក្ខរគកើត្មាៃនៃបចេុបបៃន្ល ៥ 
គឺវបិាកចិត្ត (វញិ្ញា ណ) នាមរូប សឡាយត្ៃៈ ្សសៈ ៃិងគវទ្នា គោយសារ 
អត្ើត្គហតុ្ ៥ រតូ្វបាៃពិៃិត្យគមើលោ៉ា ងចាស់ ជាមួយបញ្ញា  គោយវបិសសនា 
(វបិសសនាបញ្ញា ) ។ 

(២) បចេុបបៃនគហតុ្ ៥ គឺ អវជិាជ  ត្ណាហ  ឧបាទៃ សងាា រ ៃិងកមាភ្វ រតូ្វ
កាំណត់ជាបនាា ប់ គហើយក្ខរគកើត្មាៃនៃអនាគត្្ល ៥ គឺ វបិាកចិត្ត នាមរូប 
សឡាយត្ៃៈ ្សសៈ ៃិងគវទ្នា គោយសារបចេុបបៃនគហតុ្ ៥ រតូ្វពិៃិត្យគមើល 
ោ៉ា ងចាស់ ជាមយួវបិសសនាបញ្ញា  ។ កនុងគៃេះ គហតុ្រមួជាសមុទ្យសចេៈ 
គហើយ្លរមួជាទុ្កាសចេៈ ។ 
 គហតុ្គៃេះ គោគើរតូ្វពិៃិត្យគមើលជាមយួបញ្ញា  

(១) ក្ខរគកើត្មាៃនៃទុ្កាសចេៈបចេុបបៃន   គោយសារ (គររេះបចេ័យគឺ) 
សមុទ្យសចេៈកនុងអត្ើត្, 

(២) ក្ខរគកើត្មាៃនៃទុ្កាសចេៈនាអនាគត្ គោយសារ (គររេះបចេ័យគឺ) 
សមុទ្យសចេៈបចេុបបៃន ។ 
 គដើមបើសគរមចគោលគៅគៃេះ គោគើជាអនកអាចកំណត់្ដឹងក្ខរគកើត្ 
ៃិងក្ខររលត់្នៃនាមរូប ទាំងខាងកនលងទាំងខាងយប្រៅ ចគរមើៃសមាា ទិ្ដាិ ៃិង 
ពិៃិត្យគមើលនាមរូបជាលមាិត្ ខណៈគពលគោគើថាវ យភ្ត្តដល់រពេះពុទ្ធបដិមា 
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បនាា ប់មកគោគើគៅក្ខៃ់ធមាសាល ពិៃិត្យគមើលក្ខរគកើត្ ៃិងក្ខររលត្់នៃ 
នាមរូប ៃិងតាមោៃនាមរូបថ្យគរក្ខយ រហូត្ដល់គោគើអាចកាំណត់ ៃូវក្ខរ 
គកើត្ៃិងក្ខររលត់្នៃនាមរូប គៅខណៈគពលគោគើកំពុងបាៃថាវ យភ្ត្តដល់ 
រពេះពុទ្ធបដិមា បនាា ប់មកគោគើអាចកាំណត់នាមរូបគៅជិ្ឈត្អត្ើត្ ។ 
 បនាា ប់មក គោគើអាចបៃតតាមោៃនាមរូបត្ៗោន ថ្យគរក្ខយ គដើមបើ 
ពិៃិត្យគមើលក្ខរគកើត្ៃិងក្ខររលត់្គៅកនុងខលួៃគោគើ កនុងអំ ុងគពលក្ខរគកើត្ 
គ ើងមតងតដលគលចគធាល  តដលបាៃគកើត្គ ើងក្ខលពើមសលិមិញ ពើរនថ្ាកៃលង 
គៅ, ---មយួសបាត ហ៍កៃលងគៅ ពើរសបាត ហ៍កៃលងគៅ, ---មយួតខកៃលងគៅ ពើរ 
តខកៃលងគៅ, ---មយួឆាន កំៃលងគៅ ពើរឆាន កំៃលងគៅ, ---រហូត្ដល់គោគើអាច
កាំណត់នាមរូប គៅខណៈគពលចុេះចាប់បដិសៃធិគៅកនុងន ា្របស់មាតារបស់ 
គោគើ ។ 
 ដូគចនេះ ឥ ូវគៃេះគោគើដឹងចាស់បចេុបបៃន្ល ៥ ទក់ទ្ងៃឹង 
បចេុបបៃនជាតិ្ ដូចជា បដិសៃធិចិត្ត ៃិងសមបយុត្តគចត្សិក កមាជ្ឈជរូប ៃិង 
អាយត្ៃៈខាងកនុង ក្ខរប៉ាេះរវាងអាយត្ៃៈខាងកនុង ជាមយួអាយត្ៃៈខាង 
គរៅ ៃិងវបិាកគវទ្នា ។ 
 បនាា ប់មក គោគើបៃតតាមោៃនាមរូបត្ៗោន ថ្យគរក្ខយ គៅកនុង 
អត្ើត្ជាតិ្ (ជាតិ្មុៃ) ។ ជាក្ខរពិត្ គោគើអាចពិៃិត្យគមើលអត្ើត្ជាតិ្ គរល 
គឺរពឹត្តិក្ខរណ៍សំខាៃ់ៗ ៃិងសកមាភាពទងំឡាយតដលបាៃគធវើគៅកនុងជាតិ្ 
គនាេះ ។ បនាា ប់មកគោគើ គ្ងសតិ្គៅគលើនាមរូប តដលគកើត្គៅគពលគហៀប
សាល ប់ គៅគពលមរណាសៃនៃិមិត្តកំពុងគកើត្គ ើង ។ ពើៃិមិត្តគៃេះ គោគើ
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កាំណត់សងាា រ ៃិងកមា តដលកំណត់្ក្ខរគកើត្មាៃនៃភ្ពបចេុបបៃន (ក្ខរគកើត្ 
ជាតិ្គៃេះ) ។ គោគើក៏អាចកាំណត់្ងតដរៃូវកមាល ងំឧបត្ថមភបើ គរលគឺ អវជិាជ  
ត្ណាហ  ៃិងឧបាទៃ ពើសហគត្ចិត្ត ។ បនាា ប់មកគោគើពាោមកាំណត់ថា 
គត្ើអត្ើត្គហតុ្ ៥ គៃេះ បាៃតាងំឲ្យបចេុបបៃន្ល ៥ គកើត្មាៃឬោ៉ា ងណា ។ 
គោគើក៏អាចគ ើញក្ខរគកើត្មាៃនៃ្ល ៥ គររេះគហតុ្ ៥ របសិៃគបើពកួវា 
បាៃបងាហ ញទំ្នាក់ទំ្ៃងគហតុ្ៃិង្លពិត្របាកដ ។ 
 បនាា ប់មក គោគើតាមោៃនាមរូបត្ៗោន ថ្យគរក្ខយ គៅកនុងអត្ើត្ 
ជាតិ្ រហូត្ដល់គោគើកាំណត់បដិសៃធិចិត្ត សមបយុត្តគចត្សិកទងំឡាយ កមា 
ជ្ឈជរូបទងំឡាយ អាយត្ៃៈខាងកនុងទងំឡាយ ក្ខរប៉ាេះរវាងអាយត្ៃៈខាងកនុង 
ជាមយួអាយត្ៃៈខាងគរៅ គហើយៃឹងវបិាកគវទ្នា ។ បនាា ប់មក គោគើបៃត 
តាមោៃនាមរូបត្ៗោន ទងំឡាយថ្យគរក្ខយ គៅកនុងអត្ើត្ជាតិ្ទ្ើពើរ គដើមបើ 
រកគហតុ្ ៥ គៅកនុងជាតិ្ទ្ើពើរគៃេះ តដលញុាងំ្ល ៥ ឲ្យគកើត្មាៃ គៅកនុង 
អត្ើត្ជាតិ្ទ្ើមយួ ។ របសិៃគបើគោគើចគរមើៃបាៃគជាគជ័្ឈយ គោគើអាចបៃតរក
ទំ្នាក់ទំ្ៃងគហតុ្ៃិង្លនៃអត្ើត្ជាតិ្ទ្ើបើ ជាមួយអត្ើត្ជាតិ្ទ្ើពើរ ។ 
 គោគើក៏រតូ្វកាំណត់្ងតដរ ៃូវទំ្នាក់ទំ្ៃងគហតុ្ៃិង្លនៃបចេុបបៃន 
ជាតិ្ ជាមយួអនាគត្ជាតិ្្ងតដរ ។ ដូគចនេះ គោគើថាវ យភ្ត្តចំគរេះរពេះពុទ្ធ 
បដិមាមតងគទ្ៀត្ របាថាន ចង់គកើត្ជាអវើគៅកនុងអនាគត្ជាតិ្ ។ របសិៃគបើគោគើ 
របាថាន ចង់ក្ខល យជាគទ្វតា ដូគចនេះគោគើគិត្ថា ឋាៃគទ្វតាពិត្ជាមាៃតមៃគឺជា 
អវជិាជ  ក្ខររបាថាន ចង់ក្ខល យជាគទ្វតាគឺជាត្ណាហ  រ ើឯក្ខររបក្ខៃ់មាចំំគរេះ 
គសចកតើរបាថាន គឺជាឧបាទៃ ។ មោកុសលចិត្ត ៃិងគចត្នាថាវ យភ្ត្តចំគរេះ 
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រពេះពុទ្ធបដិមាគឺជាសងាា រ គហើយកមាបណតុ េះពូជ្ឈទុ្ក គៅកនុងរកតសនៃចិត្តៃិង 
រូបគឺជាកមាភ្ព ។  ដូគចនេះ  ឥ ូវគៃេះ គោគើបាៃចគរមើៃគហតុ្ ៥ សរមាប់ 
កំណត់្ភ្ពថ្ាើ (ជាតិ្គរក្ខយ) ឲ្យគកើត្មាៃ ។ 
 បនាា ប់មក គោគើពាោមគោយតាងំចិត្តពិៃិត្យគមើលភ្ពថ្ាើ តដល 
ៃឹងគកើត្មាៃ គររេះបចេុបបៃនគហតុ្ ៥ ។ ជាធមាតា គោគើពិៃិត្យគមើលភ្ពថ្ាើ 
តដលអាច ឬមិៃអាចជាភ្ព តដលគោគើបាៃរបាថាន  ។ ោ៉ា ងណាក៏គោយ 
គោគើកំណត់្ដឹងចាស់ៃូវបដិសៃធិចិត្ត សមបយុត្តគចត្សិកទងំឡាយ 
កមាជ្ឈជរូបទងំឡាយ ៃិងអាយត្ៃៈខាងកនុងទងំឡាយ ក្ខរប៉ាេះរវាងអាយត្ៃៈ 
ខាងកនុង ជាមយួអាយត្ៃៈខាងគរៅ គហើយៃឹងវបិាកគវទ្នា គៅគពល 
បដិសៃធិកនុងភ្ពថ្ាើ ។ គោគើពាោមកំណត់្ដឹងចាស់ ថាគត្ើបចេុបបៃនគហតុ្ ៥ 
ញុាងំអនាគត្្ល ៥ ឲ្យគកើត្មាៃឬោ៉ា ងណា ។ របសិៃគបើពកួវាជាទំ្នាក់ 
ទំ្ៃងគហតុ្ៃិង្លពិត្របាកដ គោគើអាចពិៃិត្យគមើលក្ខរគកើត្មាៃនៃ
អនាគត្្ល ៥ គររេះបចេុបបៃនគហតុ្ ៥ ។ គោគើបៃតកំណត់្ដឹងចាស់ ៃូវ 
ទំ្នាក់ទំ្ៃងគហតុ្ៃិង្លនៃអនាគត្ជាតិ្ទ្ើមយួ ៃិងអនាគត្ជាតិ្ទ្ើពើរ តាម 
រគបៀបដូចោន តដរ ជាគដើម រហូត្ដល់គោគើអាចពិៃិត្យគមើលអនាគត្ជាតិ្បៃត 
គទ្ៀត្តលងបាៃ ។ 
 ដូគចនេះ ឥ ូវគៃេះ គោគើបាៃកាំណត់គោយគជាគជ័្ឈយៃូវទំ្នាក់ទំ្ៃង 
គហតុ្ៃិង្ល នៃបដិចេសមុបាទ្ នៃអត្ើត្ជាតិ្បើរបស់គោគើ បចេុបបៃនជាតិ្ 
ៃិងអនាគត្ជាតិ្ទងំឡាយ កនុងៃ័យគហតុ្ ៥ ៃិង្ល ៥ ។ 
“គហតុ្ ៥ មាៃកនុ ងអតីត; 
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្ល ៥ គយើងរកគ ើញគៅកនុ ងបចេុ បបៃនជាតិ្; 
គហតុ្ ៥ គយើងបាៃបគងកើត្, 
្ល ៥ គយើងទ្ទ្លួគៅកនុ ងអនាគត្ជាតិ្ ។”(២៨) 

 គោគើបៃតកំណត់្ទំ្នាក់ទំ្ៃងគហតុ្ៃិង្ល នៃប្បដិចចសែលប្បាទ្ ពី
អតតភាពែយួយៅអតតភាពែួយយទ្ៀត កនលងន័យយហតល ១ និងសល ១ ដូយចនុះ ៖ 
(១) យប្រពាុះប្បចច័យគឺអវជិាា  សង្ខខ រទាំងឡាយយកីតមាន 
(២) យប្រពាុះប្បចច័យគឺសង្ខខ រ វញិ្ញា ណយកីតមាន 
(៣) យប្រពាុះប្បចច័យគឺវញិ្ញា ណ សែបយលតតយចតសិកទាំងឡាយ (នាម) និង

កែមជារូប្បយកីតមាន 
(៤) យប្រពាុះប្បចច័យគឺនាែ និង រូប្ប អាយតនៈខាងកនលង ៦ (សឡាយត្ន) 

យកីតមាន 
(៥) យប្រពាុះប្បចច័យគឺអាយតនៈខាងកនលង ៦ សែផសស (ផស្ស) រែួជាែយួ

អារែមណ៍ទាំងឡាយ យកីតមាន 
(៦) យប្រពាុះប្បចច័យគឺសែផសស យវទ្នាយកីតមាន 
(៧) យប្រពាុះប្បចច័យគឺយវទ្នា តណាហ យកីតមាន 
(៨) យប្រពាុះប្បចច័យគឺតណាហ  ឧាទនយកីតមាន 
(៩) យប្រពាុះប្បចច័យគឺឧាទន ភព (កមមភវ និងឧបបត្តិភវ) យកីតមាន 
(១០) យប្រពាុះប្បចច័យគឺភព (កនលងអតតភាពប្បចចលប្បបនន) ជាតិ (កនលងអតតភាព
អនាគត) យកីតមាន 
(១១) យប្រពាុះប្បចច័យគឺជាតិ  ជរា  និង  ែរណៈ (ជរាមរណ) យសចកដីយសាក  
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(សោក) យសចកដីខ្សកឹខ្សួល (បរិសទវ) យសចកដីប្រពួយ (ទុកខ) យសចកដីតូចចិតត 
(សោមនស្ស) និងយសចកដីចយងអៀតចងអល់ចិតត (ឧបាយាស) យកីតមាន ។(២៩) 
 ប្បនារ ប់្បពីកាំណត់ នូវទ្ាំនាក់ទ្ាំនងយហតលនិង សលទាំងអស់ ពីអតតភាព
កនលងអតីតដាំបូ្បងប្បាំសលត យៅដល់អតតភាពកនលងអនាគតចលងយប្រកាយប្បងអស់ ។ យោ
គីអាចពិនិតយយែីល តាំណតគ្នន ទាំងែូលននការយកីតយ ងី និងការរលត់យៅនន
នាែរូប្ប មដលពង្ខា តចាប់្បពីអតតភាពកនលងអតីតដាំបូ្បងប្បាំសលត យៅដល់អតតភាពកនលង
អនាគតចលងយប្រកាយប្បងអស់ ។ ដូយចនុះ យោគីអាចកមាច ត់ប្បង់នូវទិ្ដាិទាំង ១៦ 
ប្រប្បការ មដលានពណ៌នារចួែកយហយី ក៏ដូចជាែិចាា ទិ្ដាិទាំងពងួ ដូចជា 
យសចកដីយ ញីថាែិនមានយហតល (អសេតុ្កទិដ្ឋិ) យសចកដីយ ញីកនលងយហតលខ្លស 
(វិសមសេតុ្កទិដ្ឋិ) យសចកដីយ ញីថាយធាីដូចជាែិនយធាី (អកិរិយទិដ្ឋិ) យសចកដី
យ ញីថាែិនមាន (នត្ថិកទិដ្ឋិ) យសចកដីយ ញីថាយទ្ៀងទត់ (សស្សត្ទិដ្ឋិ) 
និងយសចកដីយ ញីថាោច់សូនយ (ឧសឆេទទិដ្ឋិ) ។ 
 
បចចយបរិគ្គហញាណ 
 យៅយពលមដលយោគីានកាំណត់ នូវប្បចច័យទាំងឡាយនននាែរូប្ប
មប្បប្បយនុះ កនលងន័យយហតលនិងសលននប្បដិចចសែលប្បាទ្ និងានអស់នូវវចិិកិចាា  
យសចកដីសងសយ័យៅកនលងអទធ ទាំងបី្ប ប្បនារ ប់្បែកយោគីយល់នូវធែ៌ទាំងអស់កនលង
អតីត អនាគត និងប្បចចលប្បបនន អនលយោែយៅតាែចលតិ និងប្បដិសនធិ ។ ការណ៍
យនុះគូសប្បញ្ញា ក់ពីប្បរសិលទ្ធិ យោយការអ្ងចាកយសចកដីសងសយ័ ។ ញណ ឬ
ប្បញ្ញា កាំណត់ប្បចច័យនននាែរូប្ប យៅថារចចយររិ្គ្គហញាណ ។ 
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មគ្គគ មគ្គញាណទសសន្វិសទុធិ 
 យោយានកាំណត់ចិតត យចតសិក និងរូប្ប ទាំងខាងកនលងទាំងខាងយប្រៅ 
និងយោយានកាំណត់ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងយហតលនិងសលននប្បដិចចសែលប្បាទ្ យោគីគឺ
ានយប្រតៀែខួ្្ន យដីែបចីយប្រែីនវបិ្បសសនាយោយប្រតឹែប្រតូវ យទុះបី្បោ៉ា ងណាក៏
យោយ យោគីប្រតូវប្បនតយធាីឲ្យជាក់ចាស់នូវញណននប្បរែតថធែ៌ យោយកាំណត់
ែដងយទ្ៀតនូវប្បរែតថធែ៌នីែួយៗ កនលងចាំយណាែប្បរែតថធែ៌ទាំងយនាុះយោយលកខ
ណៈ កិចច ប្បចចលប្បបោា ន និងប្បទ្ោា ន ដូចានសមែដងយៅកនលងែហាសតិប្បបោា ន
សូប្រត៣០ និងអដាកថាទាំងឡាយ ។(៣១,៣២) 
 ប្បនារ ប់្បពីកាំណត់ចិតតនីែយួៗ យចតសិកនីែយួៗ និងរូប្បនីែយួៗ យោ
គីប្រពែទ្ទ្លួថាញណដឹងចាស់ពីប្បរែតថធែ៌យកីតយ ងីកាន់មតចាស់ ។ 
 
ការចាបល់្ដើមបដិបត្តតវិបសសនា 
 ឥ ូវយនុះ យោគីអាចចយប្រែីនវបិ្បសសនា ចាប់្បយសតីែពីអាីមដលង្ខយ
ប្រសួល ។ ដាំបូ្បងយោគីកាំណត់និប្បផននរូប្ប (រូប្បពិត ជារូប្បមដលយកីតពីកែម ចិតត ឧតល 
អាហារ) ១៨ យៅកនលងទា រ ៦ និងអាការៈ ៤២ (យកាោា ស) និងពិចារណាធែម
ជាតិននយសចកដីែិនយទ្ៀង (អនិចច) យសចកដីទ្លកខ (ទ្លកខ) និងែិនមែនជាខួ្្ន 
(អនតាត ) មដលជាប់្បទក់ទ្ងនឹងរូប្បនីែយួៗ យៅកនលងទា រនីែយួៗ ក៏ដូចជាយៅ
កនលងអាការៈនីែួយៗ ។ 
 យោគីកាំណត់ធែមជាតិននការយកីតនិងការរលត់ននរូប្បនីែួយៗ ជាែយួ
ប្បញ្ញា រប្បស់យោគី និងពិចារណាធែមជាតិននយសចកដីែិនយទ្ៀង ថាជា ‘អនិចច 
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អនិចច’ ទាំងខាងកនលងទាំងខាងយប្រៅ ។ យោគីកាំណត់ធែមជាតិននការប្រតូវានយធាី
ទរលណកែមឥត ប់្ប រ យោយការរលត់យៅននរូប្បទាំងឡាយ យហយី
ពិចារណាថាជា ‘ទ្លកខ ទ្លកខ’ ែដងយហយីែដងយទ្ៀត ។ យោគីកាំណត់ជាែយួប្បញ្ញា
រប្បស់យោគី នូវអវតតមានននសារៈែិនយចុះខូ្ច សថិតយៅជាអចិនន្ទនតយ ៍ មដលយគ
អាចយៅថា ‘តខួ្ួ្ន ឬ ប្រពលឹង’ និងពិចារណាែដងយហយីែដងយទ្ៀតថា ‘អនតាត  
អនតាត ’ ។ 
 យោគីែិនគប្បបសីគងសតិយៅយលីរូប្បកោប្បៈ យៅកនលងការពិចារណានប្រត
លកខណ៍ ពីយប្រពាុះរូប្បកោប្បៈទាំងយនុះែិនមែនជាប្បរែតថធែ៌ យហយីរូប្បកោប្បៈ
ទាំងយនុះនឹងរលត់យៅយៅយពលសមាធិចយប្រែីនយ ងី ។ ជាំនសួែកវញិ យោគី
យធាីវភិាគរូប្បកោប្បៈ យដីែបពិីនិតយយែីលរូប្បប្បរែតថ (ប្បឋវ ីអាយា យតយជា វាយោ 
វណណ គនធ រស ឱជា ជាយដីែ) និងសគងសតិរប្បស់ខួ្្នយៅយលីការយកីតនិងការ
រលត់យៅោ៉ា ងយលឿនរហ័ស ននរូប្បប្បរែតថទាំងយនុះ ។ 
 យៅយពលយោគីអាចកាំណត់លកខណៈទាំង ៣ ននរូប្បានោ៉ា ងលអ និង
ទន់ការយកីតនិងរលត់ននរូប្ប យោគីកាំណត់នប្រតលកខណ៍នននាែធែ៌ មដល
ទក់ទ្ងនឹងវែីិចិតត ៦ ។ យោយានពិនិតយយែីលការយកីតនិងការរលត់យលឿន
រហ័សននចិតតនីែយួៗ មដលយកីតកនលងវែីិ និងយចតសិកទាំងឡាយមដលយកីតរែួ
ជាែយួ យៅប្រគប់្បខ្ណៈចិតតនីែយួៗ ជាែយួប្បញ្ញា  យោគីពិចារណាែដងយហយី
ែដងយទ្ៀតថា  ‘អនិចច អនិចច’ ។ យោគីពិចារណាមប្បប្បយនុះប្រគប់្បចិតត និងយចតសិក
យៅកនលងវែីិចិតត ៦ ទាំងខាងកនលងទាំងខាងយប្រៅ ។ ន័យដូចគ្នន មដរ យោគីកាំណត់
ធែមជាតិននការប្រតូវានយធាីទរលណកែមឥត ប់្ប រ យោយការរលត់យៅោ៉ា ង
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រហ័សននចិតត និងយចតសិកទាំងឡាយ និងពិចារណា ‘ទ្លកខ ទ្លកខ’ ។ ជាែមីែដង
យទ្ៀត យោគីកាំណត់ជាែួយប្បញ្ញា  នូវអវតតមានននសារៈែិនយចុះខូ្ច សថិតយៅ
ជាអចិនន្ទនតយ ៍ មដលយគអាចយៅថា ‘តខួ្ួ្ន ឬ ប្រពលឹង’ និងពិចារណា ‘អនតាត  
អនតាត ’ ។ 
 ប្បនារ ប់្បែក យោគីពិចារណានប្រតលកខណ៍នននាែធែ៌ និងរូប្បធែ៌រែួគ្នន  
មដលទក់ទ្ងនឹងវែីិចិតត ៦ ។ យោយសគងចិតតយៅយលីចិតតនីែយួៗ យចតសិក
ទាំងឡាយ និងរូប្ប ៥៤ សែបយលតតជាែយួវតថល និងអារែមណ៍ យោគីពិចារណា
ែដងយហយីែដងយទ្ៀត ‘អនិចច អនិចច’ យៅយលីធែមជាតិននការយកីតនិងការរលត់ 
‘ទ្លកខ ទ្លកខ’ យៅយលីធែមជាតិននការប្រតូវានយធាីទរលណកែមឥត ប់្ប រ និង 
‘អនតាត  អនតាត ’ យៅយលីធែមជាតិែិនមែនជាតួខួ្្ន និងែិនមានប្រពលឹង ។ 
 ប្បនារ ប់្បែក យោគីចយប្រែីនអទ្ធធ បចចុប្បន្នវិបសសនា ។ យោគី
ពិចារណាអនិចចលកខណៈននរូប្បធែ៌ ពីប្បដិសនធិដល់ចលតិ ោ៉ា ងតិចែដង ។ យោ
គីែដងយទ្ៀតពិចារណាទ្លកខលកខណៈ និងប្បនារ ប់្បែកអនតតលកខណៈ ។ យោគី
ប្បនតពិចារណានប្រតលកខណ៍ណាែយួ មដលយោគីចូលចិតត ទាំងខាងកនលងទាំង
ខាងយប្រៅ ។ 
 យោគីពិចារណានប្រតលកខណ៍នីែយួៗ នននាែធែ៌ ពីប្បដិសនធិដល់ចលតិ 
ន័យដូចគ្នន មដរ ។ យោគីគប្បបពិីចារណាប្រគប់្បវែីិចិតតទាំង ៦ ។ ប្បនារ ប់្បែក យោ
គីគប្បបពិីចារណានាែធែ៌ និងរូប្បធែ៌ ន័យដូចគ្នន មដរ ទាំងខាងកនលងទាំងខាង
យប្រៅ ។ 
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 ប្បនារ ប់្ប យោគីចយប្រែីនវិបសសនាទ្ធកទ់ងអតីត បចចុប្បន្ន 
ន្ិងអនាគ្ត ។ យៅកនលងអតតភាពកនលងអតីតកាល ប្បចចលប្បបននកាល និងអនាគត
កាលទាំងអស់ មដលយោគីានកាំណត់ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងយហតលនិងសល ននប្បដិចច 
សែលប្បាទ្ ពីប្បដិសនធិដល់ចលតិ យោគីពិចារណាជាប្បនតប្បនារ ប់្ប អនិចចលកខណៈ 
ទ្លកខលកខណៈ និងអនតតលកខណៈននរូប្បធែ៌មតឯង នាែធែ៌មតឯង និងនាែធែ៌
រូប្បធែ៌រែួគ្នន  ។ 
 ប្បនារ ប់្ប យោគីចយប្រែីនវិបសសនាទ្ធកទ់ងបញ្ចកខន្ធកនុង
បចចុប្បន្ន ។ យោគីកាំណត់និប្បផននរូប្បយៅកនលងទា រ ៦ និងអាការៈ ៤២ ននអតត
ភាពកនលងប្បចចលប្បបនន និងពិចារណាអនិចចលកខណៈ ទ្លកខលកខណៈ និងអនតតលកខ
ណៈរប្បស់រូប្ប និងអាការៈ ៤២ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប ។ យោគីក៏សគងសតិសងមដរ យៅ
យលីការយកីតនិងការរលត់នននិប្បផននរូប្បខាងយប្រៅ និងពិចារណាអនិចចលកខណៈ 
ទ្លកខលកខណៈ និងអនតតលកខណៈ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប ។ យនុះគឺជាអនលប្បសសនានន      
រូប្បកខនធ (កាយានុបស្សនា) ។ 
 ប្បនារ ប់្បែក យោគីកាំណត់យវទ្នាយចតសិកយៅកនលងចិតតនីែយួៗ ននទា រវ ិ
ែីចិតត ៦ និងសគងសតិយលីការយកីតនិងរលត់ យោគីពិចារណាអនិចចលកខណៈ 
ទ្លកខលកខណៈ និងអនិចចលកខណៈ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប ។ យោគីពិចារណាទាំងខាង
កនលងទាំងខាងយប្រៅ ។ យនុះគឺជាសវទនានុបស្សនា ។ ប្បនារ ប់្បែក យោគីពិចារណា
សញ្ញា ខ្នធ សង្ខខ រកខនធ និងវញិ្ញា ណកខនធ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប ន័យដូចគ្នន  ។ 
 ប្បនារ ប់្ប យោគីចយប្រែីន វិបសសនាទ្ធកទ់ងបញ្ចកខន្ធកនុងអតីត  
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បចចុប្បន្ន ន្ិងអនាគ្ត ។ រូប្បណាែយួជាអតីត អនាគត ប្បចចលប្បបនន រូប្បខាង
កនលង រូប្បខាងយប្រៅ រូប្បយប្រគ្នតប្រគ្នត រូប្បលអិត រូប្បយថាកទប្ប រូប្បនែ្ថ្ា រូប្បកនលងទី្ឆ្ងង យ 
រូប្បកនលងទី្ជិត យោគីកាំណត់រូប្បទាំងអស់ ជាអនិចច ទ្លកខ និងអនតាត  ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប 
។(៣៣, ៣៤) យោគីកាំណត់និប្បផននរូប្ប យៅកនលងទា រ ៦ និងអាការៈ ៤២ ននអតត
ភាពយៅកនលងអតីតកាល ប្បចចលប្បបននកាល និងអនាគតកាល ប្បនតគ្នន  និង
ពិចារណាអនិចចលកខណៈ ទ្លកខលកខណៈ និងអនតតលកខណៈ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប 
ទាំងខាងកនលងទាំងខាងយប្រៅ ។ យោគីក៏ពិចារណាសងមដរ នូវយវទ្នាខ្នធ សញ្ញា
ខ្នធ សង្ខខ រកខនធ និងវញិ្ញា យកខនធ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប ន័យដូចគ្នន មដរ ។ 
 
ការបដិបត្តតវិបសសនាលោយ ៤០ វិធីសាស្តសត 
 ប្បនារ ប់្ប យដីែបពីង្រឹរបរិញ្ញ្អំពីអនិឆច ទុកខ និរអនត្្ា្ សៅកនុរបញ្ចកខនធ 
សោយ ៤០ វិធីោស្តសត យោគីកាំណត់ដឹងប្បញ្ចកខនធទាំងយនុះសងមដរ យោយការ
យ ញីថាជារប្បស់ែិនយទ្ៀង ជាទ្លកខ ជាយរាគ ជាបូ្បស ជាសរ ជារប្បស់លាំាក ជា
អាពាធ ជារប្បស់ដនទ្ ជារប្បស់វនិាស ជារប្បស់ចនប្រង ជាឧប្បប្រទ្ព ជាភ័យ ជា
ឧប្បសគគ ជាយប្រគឿងញប់្បញ័រ ជាយប្រគឿងមប្បកធ្ាយ ជារប្បស់ែិនសថិតយសថរ ែិន
មានទី្ប្រជកយកាន ែិនមានទី្ពនួ ែិនមានទី្ពឹង ជាវាល ទ្យទ្ យសាុះសូនយ ែិន
មែនខួ្្ន ជាយទស មានយសចកដីមប្រប្បប្របួ្បលជាធែមតា គ្នម នខឹ្្ែសារ ជាឫសគល់
ននយសចកដីលាំាក ជាអនកសម្ាប់្ប ែិនមានយសចកដីចយប្រែីន ប្រប្បកប្បយោយអាសវៈ 
ជារប្បស់មដលប្បចច័យប្រប្បជលាំតាក់មតង ជាអាែិសននមារ មានការយកីតជាធែមតា 
មានជរាជាធែមតា មានពាធិជាធែមតា មានែរណជាធែមតា មានយសចកដី
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យសាកជាធែមតា ជាការខ្សកឹខ្សួលជាធែមតា មានយសចកដីចយងអៀតចងអល់ជាធែម
តា មានយសចកដីយៅហមងជាធែមតា ។(៣៥) 
 
វិបសសនាអំពីលហតនុ្ិង្ នន្បដិចចសមបុ្ាទ 
 ប្បនារ ប់្ប យោគីកំណត់្បរមត្ថធម៌ោំរឡាយននសេតុ្និរផល នន
បដិ្ឆចសមុប្ាទ យៅកនលងតាំណននអតតភាពកនលងអតីតកាល ប្បចចលប្បបននកាល និង
អនាគតកាល និងពិចារណាប្បរែតថធែ៌ទាំងយនាុះថាអនិចច ទ្លកខ និងអនតាត  ជា
តោួ៉ា ង ៖ 
 កាលយបី្បមានអវជិាា  យទី្ប្បសង្ខខ រទាំងឡាយយកីតមាន ។ 
 អវជិាា យកីតនិងរលត់ ដូយចនុះវាែិនយទ្ៀង ។ 
 សង្ខខ រក៏យកីតនិងរលត់ ដូយចនុះវាែិនយទ្ៀង ។ 
 
វិបសសនាលោយអាការៈកនុងរបូសតតកៈ ន្ិងអរបូសតតកៈ 
 ប្បនារ ប់្ប យោគីកាំណត់រូប្បធែ៌ និងនាែធែ៌ យោយពិចារណានប្រត
លកខណ៍ យោយអាការៈ ៧ កនលងរូប្ប (រូបសត្តកៈ) និងអាការៈ ៧ កនលងអរូប្ប 
(អរូបសត្តកៈ) ដូចមានសមែដងកនលងគែពីរវសិលទ្ធិែគគ ។(៣៦) 
 យៅយពលយោគីកាំណត់រូប្បធែ៌ និងនាែធែ៌ យោយអាការៈននរូប្បសតត
កៈ និងអរូប្បសតតកៈោ៉ា ងពិសាដ រ និងសារ ត់ជាំនាញ ការប្បដិប្បតតិរប្បស់យោគីអាំពី
រូប្បកែមោា ន និងនាែកែមោា នចូលដល់ទី្ប្បញ្ច ប់្ប ។ 
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 យៅយពលប្បញ្ញា រប្បស់យោគីកាំណត់រូប្បធែ៌ និងនាែធែ៌ជាអនិចច ទ្លកខ 
និងអនតាត  ប្រតូវានសប្រែួចតាែវធីិចយប្រែីនជាយប្រចីន ដូចានពណ៌នាខាងយលី 
ការយកីតនិងការរលត់ននធែ៌ទាំងយនុះយលចយ ងីោ៉ា ងរហ័ស និងចាស់ោស់
យៅកនលងប្បញ្ញា រប្បស់យោគី ។ ឥ ូវយនុះ យោគីានចយប្រែីនសមមសនញាណ 
ប្រាជាែ ដឹងយោយការពិចារណានាែរូប្បថាជាអនិចច ទ្លកខ និងអនតាត  ដល់កប្រែិត
ឧតតែ ។ យោគីក៏ានចាក់ធ្លុះសងមដរ នូវែយួភាគននែហាវបិ្បសសនា ១៨ និង
ជាលទ្ធសលរមែងលុះប្បង់នូវប្បដិប្បកខធែ៌ននែហាវបិ្បសសនាយនុះាន ។ 
 
ការចលប្រមីន្ឧទយពវយញាណ 
 ឧទ្យពាយញណជាញណមដលយ ញីនាែរូប្បយៅខ្ណៈយកីតយ ងី 
ក៏ដូចជាខ្ណៈសូនយយៅ រែួគ្នន ជាែយួនប្រតលកខណ៍ (អនិចច ទ្លកខ និងអនតាត )។ 
 យដីែបចីយប្រែីនឧទ្យពាយញណ យោគីកាំណត់នាែរូប្បទាំងអស់ែដង
យទ្ៀត រែួជាែយួយហតលនិងសលននប្បដិចចសែលប្បាទ្ ថាជាអនិចច ទ្លកខ និងអនតាត  
យោគីពិចារណានប្រតលកខណ៍ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប ទាំងខាងកនលងទាំងខាងយប្រៅ (១) 
កនលងរូប្បធែ៌មតឯង (២) កនលងនាែធែ៌មតឯង (៣) កនលងរូប្បធែ៌នាែធែ៌រែួគ្នន  
មដលជាអតីត ប្បចចលប្បបនន និងអនាគត ។ យោគីប្បដិប្បតតិវបិ្បសសនា យោយន័យ 
(១) ពិចារណាធែ៌ទាំងឡាយ យៅយពលយកីតយ ងី (សមុទយធម្ម្នុបស្សី) 
(២) ពិចារណាធែ៌ទាំងឡាយ យៅយពលសូនយយៅ (វយធម្ម្នុបស្សី) និង 
(៣) ពិចារណាធែ៌ទាំងឡាយ យៅយពលយកីតយ ងី និងសូនយយៅ (សមុទយ
វយធម្ម្នុបស្សី) ។(៣៨, ៣៩, ៤០) យោគីប្បដិប្បតតិោ៉ា ងពិសាដ រ រហូតដល់យោគី
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យ ញីចាស់នូវនាែរូប្ប រែួជាែយួយហតលនិងសល យៅឧប្បាទ្ខ្ណៈ (យកីត
យ ងី) យៅឋតិីខ្ណៈ (តាាំងយៅ) និងយៅភងគខ្ណៈ (សូនយយៅ) ។ 
 
ការលើតល ីងនន្វិបសសន្បូកិល ស ១០ 
 ឥ ូវយនុះ ចតលរារយិសចច យគ្នលប្បដិចចសែលប្បាទ្ និងនប្រតលកខណ៍ 
ក្ាយជាជាក់ចាស់យៅកនលងប្បញ្ញា រប្បស់យោគី ។ ត្រុណវិបស្សនាញាណយកីត
យ ងីដល់យោគី ។ អាីៗមដលគរួកត់សមាគ ល់សភាវៈយនុះគឺការយកីតយ ងីនន
វិបស្សនូបកិសលស ១០ យៅកនលងទ្ប្រែង់ជាពនលឺរាងកាយភឺ្ចាស់ ញាណ 
(ប្រាជាែ ដឹងចាស់) បីតិ្ (យសចកដមីអអតចិតត) បស្សទធិ (យសចកដីសងប់្បប្រតជាក់) 
សុខ (យសចកដីសលខ្សប្បាយចិតត) អធិសម្កខ (យសចកដីយជឿស៊ប់្ប) បគ្គ្េៈ 
(យសចកដីពាោែ) ឧបោឋ្ន (សតិដ៏យក្ៀវក្ា) ឧសបកាខ្ (ចិតតជាកណាដ ល) 
និង និកនតិ (យសចកដីយប្រតកអរ) ។(៤១) យៅយពលវបិ្បសសនូប្បកិយលស ១០ យកីត
យ ងី យោគីអាចគិតខ្លសថា “អាតាម អញជាអនកានសយប្រែចែគគ ជាអនកាន
សយប្រែចសល យោយពិតប្រាកដ” ។ ដូយចនុះ យោគីប្រប្បកាន់យកនូវរប្បស់មដល
ែិនមែនជាែគគយសាុះ ថាជាែគគ និងរប្បស់មដលែិនមែនជាសល ថាជាសល ។ 
យោគីលុះប្បង់នូវែូលកែមោា នយហយី អងគលយយែីលមតយសចកដីសលខ្ ជាែយួ
ឧាទន មានុះ និងែិចាា ទិ្ដាិ ។ 
មគ្គគ មគ្គញាណ 
 ប្ប៉ាលមនតប្រប្បសិនយបី្បយោគីសារ ត់ជាំនាញខាងប្បរយិតតិ ឬមានការមណនាាំ
ប្រតឹែប្រតូវយោយប្រគូ យោគីដឹងថា ទាំងយនុះគឺជាឧប្បកាិយលសននវបិ្បសសនា និងថា
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ទាំងយនុះប្បណាដ លឲ្យមានតណាហ  មានុះ និងទិ្ដាិ ។ យោគីកាំណត់ពិចារណា
យ ញីឧប្បកាិយលសនីែយួៗយោយប្បញ្ញា  ោ៉ា ងយនុះថា “នល៎ុះ ែិនមែនជារប្បស់
អញ, នល៎ុះ ែិនមែនជាអញ, នល៎ុះ ែិនមែនជាអតាត រប្បស់អញ” ។ យោគីកាត់ផាដ ច់
ការប្រប្បកាន់មាាំចាំយពាុះពនឺ្ បី្បតិ សលខ្ ។ ល ។ និងមានវរីយិៈចយប្រែីនវបិ្បសសនា
មដលជាសមាម ែគគ (សូ្វប្រតូវ) ។ យនុះគឺជាមគ្គ្មគ្គញាណទស្សនវិសុទធិ ។ 
 

បដិបទ្ធញាណទសសន្វិសទុធិ 
 យោយានប្បយងាីតញណដឹងចាស់នូវសូ្វប្រតូវ យោគីប្បនតពាោែ
ចយប្រែីនវបិ្បសសនាញណ ៨ រាប់្បចាប់្បពីឧទ្យពាយញណ រហូតដល់សង្ខខ រល
យប្បកាខ ញណ និងអនលយោែញណសងមដរ ។ 
 ជាែមីែដងយទ្ៀត យោគីចយប្រែីនវបិ្បសសនា យោយកាំណត់នប្រតលកខណ៍ ជា
ប្បនតប្បនារ ប់្ប យៅកនលង (១) រូប្បធែ៌មតឯង (២) នាែធែ៌មតឯង (៣) ទាំងរូប្ប
ធែ៌ទាំងនាែធែ៌ (៤) ប្បញ្ចកខនធ (៥) អាយតនៈ ១២ (៦) ធាតល ១៨ មដល
ប្រគប្បដណដ ប់្បនាែរូប្បទាំងអស់ មដលយកីតយៅកនលងទា រ ៦ ។ 
 
ការចលប្រមីន្អន្បុសសនា ៤ 
 ប្បនារ ប់្ប យោគីចយប្រែីនអនុបស្សនា ៤ ។ យោគីកាំណត់នប្រតលកខណ៍ែតង
យទ្ៀត ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប យៅកនលងនាែរូប្ប មដលានពណ៌នាខាងយលី យោយសដល់
អាទិ្ភាពយៅរូប្បធែ៌ និងប្បនារ ប់្បែកនាែធែ៌ ។ យនុះយៅថាកាយានុបស្សនា
សតិ្បោឋ្ន ។ 
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 ប្បនារ ប់្ប យោគីកាំណត់នប្រតលកខណ៍ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប យៅកនលងនាែរូប្ប ដូច
ខាងយលី យោយសដល់អាទិ្ភាពយៅយវទ្នា ។ យនុះយៅថាសវទនានុបស្សនា ។ 
ជាឧទហរណ៍ ៖ 
 អាយតនៈខាងកនលងយកីតយ ងី និងសូនយយៅ អនិចច (ទ្លកខ អនតាត ) 
 អាយតនៈខាងយប្រៅយកីតយ ងី និងសូនយយៅ អនិចច (ទ្លកខ អនតាត ) 
 យវទ្នាយកីតយ ងី និងសូនយយៅ អនិចច (ទ្លកខ អនតាត ) 
 (ប្បនតជាែយួនាែធែ៌ទាំងអស់ មដលសែបយលតតជាែយួយវទ្នា) ។ 
 ប្បនារ ប់្ប យោគីកាំណត់នប្រតលកខណ៍ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប យៅកនលងនាែរូប្បទាំង
អស់ ដូចខាងយលី យោយសដល់អាទិ្ភាពយៅចិតត ។ យនុះយៅថាឆិត្្នុបស្សនា 
។ ជាតោួ៉ា ង ៖ 
 អាយតនៈខាងកនលងយកីតយ ងី និងសូនយយៅ អនិចច (ទ្លកខ អនតាត ) 
 អាយតនៈខាងយប្រៅយកីតយ ងី និងសូនយយៅ អនិចច (ទ្លកខ អនតាត ) 
 ចិតតយកីតយ ងី និងសូនយយៅ អនិចច (ទ្លកខ អនតាត ) 
 (ប្បនតជាែយួនាែធែ៌ទាំងអស់ មដលសែបយលតតជាែយួចិតត) ។ 
 ប្បនារ ប់្ប យោគីកាំណត់នប្រតលកខណ៍ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប យៅកនលងនាែរូប្បទាំង
អស់ ដូចខាងយលី យោយសដល់អាទិ្ភាពយៅសសសៈ យចតនា ជាយដីែ ។ យនុះយៅ
ថាធម្ម្នុបស្សនា ។ ជាឧទហរណ៍ ៖ 
 អាយតនៈខាងកនលងយកីតយ ងី និងសូនយយៅ អនិចច (ទ្លកខ អនតាត ) 
 អាយតនៈខាងយប្រៅយកីតយ ងី និងសូនយយៅ អនិចច (ទ្លកខ អនតាត ) 
 សសសៈ (យចតនា ...) យកីតយ ងី និងសូនយយៅ អនិចច (ទ្លកខ អនតាត ) 
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 (ប្បនតជាែយួនាែធែ៌ទាំងអស់ មដលសែបយលតតជាែួយសសសៈ ជា
យដីែ) ។ 
 
វិបសសនាលោយកំណតឥ់រិយបថសមបជញ្ញ ៈ 
 ឥរោិប្បែមានន័យថាសូ្វ ឬគន្ងននអាការកយប្រែីកអង្ខគ វយវៈយសសងៗ 
យហយីសែបជញ្ាៈមានន័យថាយសចកដីដឹងខួ្្ន ។ យោគីប្រតូវពិចារណាចិតត 
យចតសិក និងរូប្បទាំងអស់ យពាលគឺប្បញ្ចកខនធ ខ្ណៈយពលមដលយោគីសថិតយៅ
កនលងឥរោិប្បែណាែយួ ដូចជា យដីរ  រ អងគលយ ទ្យប្រែត យអុះ ប្បត់ ជាយដីែ ។ 
យោគីប្រតូវមានសតិដឹងពីយចតនាចង់កយប្រែីកណាែយួ យោគីប្រតូវមានសតិដឹង
ការកយប្រែីក និងសលយៅការកយប្រែីកយនាុះ ។ យោគីក៏ប្រតូវពិចារណានាែរូប្បទាំង
អស់ (ប្បញ្ចកខនធ) មដលយកីតយ ងីយៅកនលងទា រ ៦ សងមដរ ។ 
 ប្បនារ ប់្ប យោគីកាំណត់នប្រតលកខណ៍ យៅកនលង (១)រូប្បធែ៌មតឯង (២)
នាែធែ៌មតឯង (៣)រូប្បធែ៌ និងនាែធែ៌ រែួគ្នន  យៅកនលងប្បញ្ចកខនធមដលយោគី
ានកាំណត់យៅកនលងឥរោិប្បែនីែយួៗ ក៏ដូចជា យៅកនលងទា រ ៦ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប 
យោគីពិចារណានាែរូប្បទាំងអស់ ទាំងខាងកនលងទាំងខាងយប្រៅ មដលជាអតីត 
ប្បចចលប្បបនន និងអនាគត ។ យោគីពាោែរហូតដល់យោគីអាចកាំណត់នាែរូប្ប 
យៅឧប្បាទ្ខ្ណៈ ឋតិីខ្ណៈ និងភងគខ្ណៈ ។ 
 ប្បនារ ប់្ប យោគីកាំណត់យហតលនិងសល តាែប្បដិចចសែលប្បាទ្ យៅកនលងនាែ
រូប្ប និងយែីលប្បញ្ញា ក់ជាែយួប្បញ្ញា យោយផារ ល់ថា ៖ 
(១) កាលយបី្បយហតលមាន យទី្ប្បសលមាន 
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(២) យប្រពាុះការរលត់នូវយហតល យទី្ប្បសលរលត់ 
(៣) កាលយបី្បយហតលមាន និងរលត ់យទី្ប្បសលមាន និងរលត់ 
(៤) ជាែមីែដងយទ្ៀត កាំណត់ការយកីតនិងការសូនយយៅននយហតលនិងសល 

យោគីកាំណត់នប្រតលកខណ៍ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប ទាំងខាងកនលងទាំងខាងយប្រៅ មដលជា
អតីត ប្បចចលប្បបនន និងអនាគត ។ ពីកមន្ងែយួយៅកមន្ងែយួ យោគីក៏
ពិចារណាធែមជាតិរប្បស់ែិនសាអ តនននាែរូប្បសងមដរ ។ យោគីពាោែប្បាំយពញ
ឧទ្យពាយញណ ។ 
 
ការបន្តច ូលៅភង្គគ ន្បុសសនា 
 យៅយពលយោគីពិនិតយយែីល កនលងន័យយនុះ ែដងយហយីែដងយទ្ៀត ពិនិតយ 
និងសយងាតពិនិតយនាែរូប្ប យហតលនិងសល យដីែបយី ញីចាស់ថា ែិនយទ្ៀង ជា
ទ្លកខ ែិនមែនខួ្្ន និងរប្បស់ែិនសាអ ត ភាវនាែយប្បញ្ញា ពីែលនរប្បស់យោគីភាា ប់្ប
ជាែយួភាវនាែយប្បញ្ញា ប្បនតប្បនារ ប់្ប ។ ដូយចនុះ វបិ្បសសនាញណរប្បស់យោគី
កាន់មតចាស់ក្ា វាងនវ ែលតប្រសួច និងប្បរសិលទ្ធ ។ 
 “ខយវយភេទនិភោភេភយវ សតិសនតិដ្ឋតិ” (៤២) 
 “យោយមានការឧប្បតថែភពីវបិ្បសសនាញណដ៏ខ្ាាំងក្ាពីែលន សតិ
សែបយលតតជាែយួវបិ្បសសនាញណប្បនត តាាំងយៅស៊ប់្បមតកនលងការអស់យៅ ការ
សូនយយៅ និងការមប្បកធ្ាយយៅ ននសង្ខខ រទាំងឡាយ” ។ 
(១) អនិច្ចំ ខយភដ្ឋន - យ ម្ ុះថា ែិនយទ្ៀង យោយអតថថា អស់យៅ ។ 

យោគីពិនិតយយែីលធែមជាតិននការអស់យៅ ការមប្បកធ្ាយយៅ ការសូនយយៅ 
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និងការរលត់យៅននសង្ខខ រទាំងឡាយ ជាែួយប្បញ្ញា យោយផារ ល់ យោគី
ពិចារណា “អនិចច អនិចច” ែដងយហយីែដងយទ្ៀត ។ 
(២) ទុក្ខំ េយភដ្ឋន - យ ម្ ុះថា ជាទ្លកខ យោយអតថថា  ជាភ័យ ។ យោ

គីពិនិតយធែមជាតិគរួឲ្យខ្ាចននការអស់យៅ ការមប្បកធ្ាយយៅ ការសូនយយៅ 
និងការរលត់យៅននសង្ខខ រទាំងឡាយ ជាែួយប្បញ្ញា យោយផារ ល់ យោគី
ពិចារណា “ទ្លកខ ទ្លកខ” ែដងយហយីែដងយទ្ៀត ។ 
(៣) អនត្តា អសារក្ភដ្ឋន - យ ម្ ុះថា អនតាត  យោយអតថថា គ្នម ន

ខឹ្្ែសារ យោគីពិនិតយធែមជាតិគ្នម នខឹ្្ែសារ គ្នម នអតត និងគ្នម នអាតម័ន នន
សង្ខខ រទាំងឡាយ ជាែយួប្បញ្ញា យោយផារ ល់ យោគីពិចារណា “អនតាត  អនតាត ” 
ែដងយហយីែដងយទ្ៀត ។ 
(៤) យោគីក៏ពិចារណាធែមជាតិរប្បស់ែិនសាអ តននសង្ខខ រទាំងឡាយ ពី

សង្ខខ រែយួយៅសង្ខខ រែយួសងមដរ ។ 
 យោយសារយោគីានប្បាំមប្បកដលាំតាន់ (ឃន) នននាែធែ៌ និងរូប្បធែ៌ 
យោយចាក់ធ្លុះយៅកនលងប្បរែតថធែ៌យៅកនលងវញិ្ញា ណកខនធ និងរូប្បកោប្បៈ យៅយពល
យោគីានចយប្រែីននាែរូប្បប្បរយិចាទ្ញណ និងទិ្ដាិវសិលទ្ធិ រូប្បកោប្បៈទាំង 
ឡាយមលងចាស់តយៅយទ្ៀតយហយី ។ កាលយបី្បវបិ្បសសនាញណរប្បស់យោគី
ប្រប្បប្រពឹតតយៅដ៏ខ្ាាំងក្ា សង្ខខ រទាំងឡាយប្រាកដោ៉ា ងឆ្ងប់្បរហ័ស ។ យោយសារ
ប្បរែតថធែ៌ទាំងយនាុះយកីតយ ងី និងសូនយយៅោ៉ា ងឆ្ងប់្បរហ័ស វបិ្បសសនា
ញណរមែងែិនជួប្បប្រប្បទ្ុះនូវការយកីតយ ងី ឬការតាាំងយៅ ការប្រប្បប្រពឹតតយៅ ឬ
ក៏និែិតត យោគីពិនិតយយែីលមតការអស់យៅ និងការសូនយយៅ ការមប្បកធ្ាយយៅ 
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និង ការរលត់យៅននប្បរែតថធែ៌ប្ប៉ាលយណាណ ុះ ។ ប្បញ្ញា ននការពិចារណាយ ញីការ
មប្បកធ្ាយ យៅថា ភរគញាណ ។ 
 

ការចលប្រមីន្ញាតញាណវិបសសនា 
 ‘ញាត្’  មានន័យថា  នាែរូប្ប  យហតលនិងសល មដលានយកីតមានកនលង 
អតីត យកីតមានកនលងប្បចចលប្បបនន និងនឹងយកីតមានកនលងអនាគត ទាំងខាងកនលងទាំង
ខាងយប្រៅ ។ 
 ‘ញាណ’ មានន័យថា ប្បញ្ញា មដលកាំណត់សង្ខខ រទាំងឡាយ មដលយគ
សាគ ល់ថា ‘ញាត្’ ថាែិនយទ្ៀង ជាទ្លកខ និងែិនមែនខួ្្ន ។ វាជាប្បញ្ញា យចតសិក 
សែបយលតតជាែយួជវន័ចិតតទាំងឡាយននទា រវែីិចិតត ។ 
 យបី្បតាែយសចកដីយៅកនលងគ្មពីរវិសុទធិមគ្គ(៤៣)យោគីឥ ូវយនុះប្រតូវកាំណត់
ទាំងញត ទាំងញណ ជាអនិចច ទ្លកខ និងអនតាត  ។ ជាឧទហរណ៍ ៖ 
(១) យោគីកាំណត់រូប្បធែ៌ រូប្បធែ៌សូនយយៅ អនិចច ញណមដលកាំណត់ក៏

សូនយយៅសងមដរ អនិចច ។ 
(២) យោគីកាំណត់នាែធែ៌ នាែធែ៌សូនយយៅ អនិចច ញណមដលកាំណត់

ក៏សូនយយៅសងមដរ អនិចច ។ 
 យោគីកាំណត់សង្ខខ រទាំងឡាយ ជាអនិចច ទ្លកខ និងអនតាត  ជាប្បនត
ប្បនារ ប់្ប (១) ខាងកនលង តាែកាល (២) ខាងយប្រៅ តាែកាល (៣) រូប្បធែ៌ 
តាែកាល (៤) នាែធែ៌ តាែកាល (៥) យហតល តាែកាល (៦) សល តាែ
កាល (៧) សង្ខខ រកនលងអតីត តាែកាល (៨) សង្ខខ រកនលងប្បចចលប្បបនន តាែកាល 
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(៩) សង្ខខ រកនលងអនាគត តាែកាល ។ យោគីអាចសដល់អាទិ្ភាពយៅធែ៌
ទាំងឡាយណា មដលយោគីអាចកាំណត់ានលអប្រប្បយសីរ ។ យបី្បតាែគែពីរែហា
ដីកា(៤៤) វាគរួឲ្យចង់ានគឺចយប្រែីនវបិ្បសសនា តាែន័យែយួចាំនួន យដីែបយីធាីឲ្យ
ភងគញណសលប្រកឹត ។ 
 យោគីក៏គប្បបកីាំណត់ប្រតឹែការសូនយយៅននយហតលនិងសល ននប្បដិចចស-
ែលប្បាទ្ ទាំងខាងកនលងទាំងខាងយប្រៅ កនលងអទធ ទាំង ៣ និងពិចារណាថា៖ 
 អវជិាា សូនយយៅ អនិចច ញណមដលកាំណត់ក៏សូនយយៅសងមដរ អនិចច។ 
 សង្ខខ រសូនយយៅ អនិចច ញណមដលកាំណត់ក៏សូនយយៅសងមដរ អនិចច 
ជាយដីែ ។ 
 
ការលើតល ីងនន្ភយញាណ 
 កាលយបី្បយោគីយសពយប្រចីន ចយប្រែីន យធាីឲ្យយប្រចីននូវភង្ខគ នលប្បសសនា 
មដលមានការអស់យៅ សូនយយៅ មប្បកធ្ាយយៅ រលត់យៅននសង្ខខ រទាំងឡាយ
ទាំងពងួជាអារែមណ៍ ោ៉ា ងយនុះ សង្ខខ រទាំងឡាយមដលមានការមប្បកធ្ាយយៅ 
កនលងភព កាំយណីត គតិ ឋតិិ និងសតាត វាសទាំងពួង រមែងប្រាកដ ជារប្បស់គរួឲ្យ
ភ័យខ្ាច ោ៉ា ងសយែបែី ។ ទរលណកែមឥត ប់្ប រមដលយធាីយោយការរលត់
យៅននសង្ខខ រទាំងពងួ រមែងប្រាកដចាស់ ជាយសចកដីទ្លកខយប្រចីនជាអយនក និង
ជារប្បស់គរួឲ្យភ័យខ្ាច ោ៉ា ងសយែបែី ។ កាលយបី្បយោគីយ ញីថា សង្ខខ រទាំង 
ឡាយជាអតីត រលត់យៅយហយី មដលជាប្បចចលប្បបននកាំពលងមតរលត់ សូែបសីង្ខខ រ
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ទាំងឡាយមដលនឹងយកីតយ ងីកនលងអនាគតក៏នឹងរលត់យៅ ោ៉ា ងដូយចនុះមដរ 
យហតលដូយចនុះ ញណយ ម្ ុះថាភយញណ រមែងយកីតយ ងី កនលងឱកាសយនាុះ ។ 
 
ការលើតល ីងនន្អាទីន្វញាណ 
 កាលយបី្បយោគីយសពយប្រចីន ចយប្រែីន យធាីឲ្យយប្រចីននូវភយញណយនាុះ 
យោគីរកែិនយ ញីមាន ទី្ពឹងមសអក ទី្ប្រជកយកាន ទី្យៅ ទី្ពឹងអាប្រស័យ កនលង
ភព កាំយណីត គតិ ឋតិិ និងសតាត វាសទាំងពងួ ។ ភព ៣ ប្រាកដដូចរយដដ
រយងីកយភី្ងមដលយពញយោយធយូង ប្រាសចាកអណាដ តយភី្ង, ែហាភូតរូប្ប ៤ 
ប្រាកដយ ងីជាអាសិរ ពសិមដលមានពិសកាំណាច, ខ្នធ ៥ ប្រាកដយ ងីដូចជា
យពជឈឃាតអនកយលីកោវយដីែបនឹីងសម្ាប់្ប, អាយតនៈខាងកនលង ៦ ប្រាកដ
យ ងីដូចជាប្រសុកមដលគ្នម នែនលសសយៅ, អាយតនៈខាងយប្រៅ ៦ ប្រាកដយ ងី
ដូចជាយចារប្្បន់ប្រសុក, ែយួយទ្ៀត វញិ្ញា ណឋតិិ ៧ និងសតាត វាសក៏ប្រតូវយភី្ង ១១ 
យអុះយហយី រមែងប្រាកដយ ងី បី្បដូចជា យអុះសយនាធ សយៅធ  ។ សង្ខខ រទាំងពួង 
រមែងប្រាកដយ ងីដូចជាគាំនរននយទសដ៏ធាំយធង ប្រាសចាកយសចកដីប្រាថាន  
ប្រាសចាកយសចកដីយពញចិតត រមែងប្រាកដយ ងី ដូចជាបូ្បស ដូចជាយរាគ ដូច
ជាមដកប្រសួច ដូចជាយសចកដីលាំាក និងដូចជាជាំងឺ ។(៤៥, ៤៦) 
 ដូយចនុះ យោយអាំណាចននភង្ខគ នលប្បសសនា សង្ខខ រទាំងពួងប្រាកដយ ងី
ថា ជាភ័យដ៏គរួឲ្យខ្ាច យហយីអាទី្នវញណ រមែងយកីតយ ងីដល់យោគី ។ 
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ការលើតល ីងនន្ន្ិពវិទ្ធញាណ 
 យោគីកាលយបី្បយ ញីសង្ខខ រទាំងឡាយថា ជាយទស ោ៉ា ងយនុះ រមែង
យនឿយណាយ ធលញប្រទន់ ែិនយប្រតកអរ ោ៉ា ងនប្រកមលង កនលងសង្ខខ រមដលមាន
ការមប្បកធ្ាយ ប្រប្បប្រពឹតតយៅកនលងភព កាំយណីត គតិ វញិ្ញា ណឋតិិ និងសតាត វាស
ទាំងពងួ ។ ដូយចនុះ និពាិទញណយនឿយណាយកនលងសង្ខខ រទាំងឡាយទាំងពងួ 
ក៏រមែងយកីតយ ងី ។(៤៧) 
 
ការលើតល ីងនន្មញុ្ច ិតកុមយតាញាណ 
 កាលយោគីយនឿយណាយ ធលញប្រទន់ ែិនយប្រតកអរ យោយនិពាិទ
ញណយនុះ ចិតតរមែងែិនជាប់្បជាំពាក់ ែិនពាក់ព័នធ កនលងសង្ខខ រទាំងឡាយមដល
មានការមប្បកធ្ាយ ប្រប្បប្រពឹតតយៅកនលងភព កាំយណីត គតិ វញិ្ញា ណឋតិិ និងសតាត
វាសទាំងពងួ ជាចិតតចង់យចញ ចង់រចួសលត អាំពីសង្ខខ រទាំងពងួ ។ 
 យប្រប្បៀប្បដូចជាប្រតីជាប់្បយៅកនលងសាំណាញ់  កមងាប្បយៅកនលងមាត់ពស់  មាន់ 
នប្រពមដលយគប្រកុងទ្លកកនលងប្រទុ្ង ប្រែឹគមដលជាប់្បអនារ ក់ោ៉ា ងជាប់្ប ពស់យៅនឹងនដ
ននប្រគូពស់ ដាំរចីលុះយប្រប្បងោ៉ា ងខ្ាាំង នាគរាជយៅកនលងមាត់ប្រគុឌ ប្រពុះច័នរធ្ាក់ចូល
មាត់រាហូ ប្បលរសប្រតូវសប្រតូវយឡាែព័ទ្ធ ជាអនកប្រាថាន យដីែបយីគចយចញ ប្រាថាន
យដីែបយីរខួ្ី្នយចញឲ្យសលតពីចាំណងយនាុះៗ ោ៉ា ងណា ចិតតរប្បស់យោគីរមែង
ប្រាថាន ចង់យចញ ប្រាថាន ចង់យរបី្បប្រែុះយចញអាំពីសង្ខខ រទាំងពងួ ក៏ោ៉ា ងយនាុះមដរ។ 
កាលយបី្បយោគីែិនមានអាល័យកនលងសង្ខខ រទាំងពងួ ប្រាថាន ចង់យគចយចញ ឲ្យ
សលតពីសង្ខខ រទាំងពួងោ៉ា ងយនុះ ែលញ្ច ិតលកែយតាញណ ក៏រមែងយកីតយ ងី។(៤៨) 
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ការសក្តរស ីខននប ិេង្ខេ រញាណ 
 យោគីជាអនកប្រាថាន យដីែបនឹីងរ ាំយោុះខួ្្ន ឲ្យរចួសលតអាំពីសង្ខខ រទាំង 
ឡាយ ប្រប្បប្រពឹតតយៅកនលងភូែិ ៣១ កនលងអទធ ទាំង ៣ ោ៉ា ងយនុះយហយី ក៏កាំណត់
យកនូវសង្ខខ រទាំងយនាុះឯង ែដងយទ្ៀត យលីកយ ងីកាន់នប្រតលកខណ៍ យោយប្បដិ
សង្ខខ រញណ ។ យោគីរមែងយ ញីថា សង្ខខ រទាំងឡាយែិនយទ្ៀង យោយ
យហតលទាំងឡាយ មានជាអាទ្ិ៍ ថា (១) ែិនមែនជារប្បស់តាាំងយៅយរៀងរហូត
យៅ (២)  ប្រប្បប្រពឹតតយៅ តាែកាលកាំណត់ (៣) ជារប្បស់កាំណត់ទ្លកយហយី
យោយការយកីត និងរលត់ (៤) ជារប្បស់វនិាសយៅ (៥) ជារប្បស់ប្រប្បប្រពឹតតយៅ
តាែខ្ណៈ (៦) ជារប្បស់ញប្ប់ញ័រ (៧) ជារប្បស់មប្បកធ្ាយយៅ (៨) ជា
រប្បស់ែិនយទ្ៀងទត់សថិតយសថរ (៩) មានយសចកដីមប្រប្បប្របួ្បលជាធែមតា (១០) ជា
រប្បស់គ្នម នខឹ្្ែសារ (១១) ែិនមានយសចកដីចយប្រែីន (១២) ជារប្បស់ប្រតូវាន
ប្បចច័យប្រប្បជលាំតាក់មតង (១៣) មានែរណៈជាធែមតា ។ 
 យោគីរមែងយ ញីថា សង្ខខ រទាំងឡាយជាទ្លកខ យោយយហតលទាំង 
ឡាយ មានជាអាទ្ិ៍ ថា (១) ជារប្បស់ប្រតូវយប្បៀតយប្បៀនជាយរឿយៗ (២) ជារប្បស់
មដលអត់ប្រទាំានយោយលាំាក (៣) ជាទី្កមន្ងននទ្លកខ (៤) ជាយរាគ (៥) 
ជាបូ្បស (៦) ជាសរ (៧) ជារប្បស់លាំាក (៨) ជាអាពាធ (៩) ជាចនប្រង 
(១០) ជាឧប្បប្រទ្ព (១១) ជាភ័យ (១២) ជាឧប្បសគគ (១៣) ែិនមានទី្
ប្រជកយកាន (១៤) ែិនមានទី្ពនួ (១៥) ែិនមានទី្ពឹងពាក់ (១៦) ជា
យទស (១៧) ជាឫសគល់ននយសចកដីលាំាក (១៨) ជាអនកសម្ាប់្ប (១៩) 
ប្រប្បកប្បយោយអាសវៈ (២០) ជាអាែិសននមារ (២១) មានការយកីតជាធែមតា 



84 ការទម្លាយវិបសាសនាភាវនា 

(២២) មានជរាជាធែមតា (២៣) មានពាធិជាធែមតា (២៤) មានែរណៈ
ជាធែមតា (២៥) មានយសាកជាធែមតា (២៦) មានយសចកដីខ្សកឹខ្សួលចិតតជា
ធែមតា (២៧) មានយសចកដីចយងអៀតចងអល់ចិតតជាធែមតា (២៨) មានយសចកដី
យៅហមងជាធែមតា ជាយដីែ ។ 
 យោគីរមែងយ ញីថា សង្ខខ រទាំងឡាយជាអនតាត  យោយយហតលទាំង 
ឡាយ មានជាអាទ្ិ៍ ថា (១) ជារប្បស់អនកដនទ្ (២) ជាវាល (៣) ទ្យទ្ (៤) 
ជារប្បស់យសាុះសូនយ (៥) ជារប្បស់ែិនមានមាច ស់ (៦) ជារប្បស់ែិនមានអនក
ណាជាធាំ (៧) ជារប្បស់ែិនប្រប្បប្រពឹតតយៅកនលងអាំណាច ជាយដីែ ។ 
 យោគីរមែងយ ញីថា សង្ខខ រទាំងឡាយជារប្បស់ែិនសាអ ត យោយ
យហតលទាំងឡាយ មានជាអាទ្ិ៍ ថា (១) ជារប្បស់ែិនលអ (២) ជារប្បស់មាន
កិ្នសអលយ (៣) ជារប្បស់គរួយខ្ពីែ (៤) ជារប្បស់ប្បដិកូល (៥) ជារប្បស់មដល
កមាច ត់ប្បង់ យោយការតាក់មតងែិនាន (៦) ជារប្បស់គរួយអអីែ (៧) ជារប្បស់
គរួសអប់្បយខ្ពីែ ជាយដីែ ដូយចនុះ ។ 
 កាលយបី្បយោគីពាោែពិចារណា ោ៉ា ងយនុះ ប្បដិសង្ខខ រញណ រមែង
យកីតយ ងីដល់យោគី ។(៤៩) 
 
ការសក្តរស ីខននេង្ខេ រសូបកាេ ញាណ 
 យោគីកាំណត់ែដងយហយីែដងយទ្ៀត នូវសង្ខខ រទាំងឡាយ យហតលនិងសល 
ប្រប្បប្រពឹតតកនលងភូែិ ៣១ យលីកយ ងីកាន់នប្រតលកខណ៍ (ធែមជាតិែិនយទ្ៀង ធែម
ជាតិជាទ្លកខ ធែមជាតិែិនមែនខួ្្ន) និងធែមជាតិរប្បស់ែិនសាអ ត ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប 
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ពិចារណាខាងកនលង តាែកាល, ពិចារណាខាងយប្រៅ តាែកាល, ធែមជាតិមប្បក
ធ្ាយននសង្ខខ រទាំងពងួ រមែងយកីតយ ងីោ៉ា ងរហ័ស ។ យោគីប្បនតកាំណត់នប្រត
លកខណ៍ននធែមជាតិមប្បកធ្ាយ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប ។ 
 សមាធិចិតតរប្បស់យោគីលុះប្បង់នូវភ័យ និងយសចកដីយប្រតកអរកនលងសង្ខខ រ 
និងក្ាយជាចិតតប្រពយងីយកយនតីយ យៅជាកណាដ ល ។ ចិតតក៏មប្រប្បជាសងប់្ប តែាល់
មាាំកនលងការមប្បកធ្ាយននសង្ខខ រទាំងឡាយ ។ 
 ប្បនារ ប់្ប ប្រប្បសិនយបី្បសមាធិចិតតយៅមតសងប់្ប កនលងការកាំណត់សង្ខខ រទាំង 
ឡាយខាងកនលង យោគីប្បនតកាំណត់រូប្បធែ៌ និងនាែធែ៌ ខាងកនលង ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប 
ែា៉ាងយទ្ៀត ប្រប្បសិនយបី្បសមាធិចិតតយៅមតសងប់្ប កនលងការកាំណត់សង្ខខ រទាំងឡាយ
ខាងយប្រៅ យោគីប្បនតកាំណត់រូប្បធែ៌ និងនាែធែ៌ ខាងយប្រៅ ជាប្បនតប្បនារ ប់្ប ។ 
កនលងចាំយណាែនប្រតលកខណ៍ យោគីសដល់អាទិ្ភាពយៅលកខណៈជាែយួ មដល 
យោគីអាចពិចារណាានលអប្រប្បយសីរ ។ 
 យៅដាំណាប់្បកាលយនុះ សទធ  ប្បញ្ញា  វរីយិៈ សមាធិ ប្រតូវមតយធាីឲ្យមាន
តលលយភាពជាពិយសសយោយសតិ ។ ឥន្ទនរីយទ៍ាំង ៥ ប្រតូវមតយធាីឲ្យមាន
តលលយភាព យដីែបចីយប្រែីនយៅែលខ្ យៅរកការសយប្រែចធែ៌ ។ 
 កាលយបី្បសមាធិចិតតសងប់្ប តែាល់មាាំយៅកនលងការមប្បកធ្ាយននសង្ខខ រ
ទាំងឡាយ យោគីនឹងែិនឮសយែ្ងខាងយប្រៅ ។ ប្រប្បសិនយបី្បសមាធិចិតត មដល
តែាល់មាាំោ៉ា ងសងប់្ប កនលងការមប្បកធ្ាយននសង្ខខ រទាំងឡាយ នឹងែាល់ វបិ្បសសនា
ក្ាយជាខ្ាាំងក្ាោ៉ា ងពិយសស ។ យោគីអាចរកាកាំណត់សង្ខខ រទាំងឡាយ 
មដលយោគីអាចកាំណត់ានលអប្រប្បយសីរ យោយសដល់អាទិ្ភាពយៅលកខណៈ
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ណា មដលយោគីអាចពិចារណាានលអប្រប្បយសីរ ។ ប្រប្បសិនយបី្បយោគីពិនិតយ
យែីលប្រតឹែមតការមប្បកធ្ាយនននាែធែ៌ យោយែិនានពិនិតយយែីលការមប្បក
ធ្ាយននរូប្បធែ៌ យោគីសគងសតិយៅយលីការកាំណត់ការមប្បកធ្ាយនននាែធែ៌មត
ែា៉ាង ។ 
 “េយញ្ច ននទិញ្ច វិបាបហាយ សព្វសង្ខាភរសុ ឧទាសិ
ភោ ភហាតិ មជាឈភត្តា ។(៥០) 
 យោគីជាអនកយ ីញយទសទាំងឡាយននសង្ខខ រ ោ៉ា ងចាស់ និងកាំពលង
ចយប្រែីនវបិ្បសសនា យោយកាំណត់ការមប្បកធ្ាយននសង្ខខ រទាំងឡាយ ប្រាថាន ចង់
រចួសលតពីសង្ខខ រទាំងពងួ ែិនយ ីញអាីគរួប្រប្បកាន់ថា អញ ឬថា រប្បស់អញ” ។ 
 កាលយបី្បលុះប្បង់អនតធែ៌ ២ គឺ ភ័យ និងយសចកដីយប្រតកអរ (ននរី) កនលង
សង្ខខ រទាំងពងួ យោគីមានចិតតប្រពយងីយកយនតីយ យៅជាកណាដ ល កនលងសង្ខខ រ
ទាំងឡាយយនាុះ ។ យោគីែិនប្រប្បកាន់ថា ‘អញ’ ឬថា ‘រប្បស់អញ’ យប្រប្បៀប្បដូច
ជាប្បលរសមដលមលងលុះភរោិែិនយសាម ុះប្រតង់យហយី ដូយចាន ុះឯង ។ ញណ
មដលនាាំយោគីែកដល់ដាំណាក់កាលយនុះ គឺ សង្ខខ រលយប្បកាខ ញណ ។ 
 មតសង្ខខ រលយប្បកាខ ញណយនុះនល៎ុះ យបី្បយ ញីប្រពុះនិពាា នមដលជាសនតិប្បទ្ 
យោយភាពជាធាំមាន រមែងលុះនូវការប្រប្បប្រពឹតតននសង្ខខ រទាំងពងួ យហយីសរលុះយៅ
កាន់ប្រពុះនិពាា នមតែដង យបី្បែិនយ ញីប្រពុះនិពាា នថា ជាធែ៌មានយទ្ ក៏រមែងមាន
មតសង្ខខ រជាអារែមណ៍ប្រប្បប្រពឹតតយៅយរឿយៗនល៎ុះឯង យប្រប្បៀប្បដូចជាសតាមកអក រប្បស់
ពកួអនកយដីរសែលប្រទ្ យបី្បែិនយ ញីប្រចាាំង ក៏ប្រត ប់្បែក ចាប់្បទ្ាំយៅយលីសសរ
យកាដ ងនាវានល៎ុះឯង ែដងយហយីែដងយទ្ៀត ក៏ោ៉ា ងយនាុះមដរ ។(៥១) 
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 កាលយបី្បវបិ្បសសនាញណយនុះែិនទន់ចាស់ក្ាយៅយ យី យោគីប្បនត
កាំណត់ (១) សង្ខខ រទាំងឡាយកនលងប្បចចលប្បបនន តាែកាល (២) សង្ខខ រទាំង 
ឡាយកនលងអតីត តាែកាល (៣) សង្ខខ រទាំងឡាយកនលងអនាគត តាែកាល 
(៤) សង្ខខ រទាំងឡាយខាងកនលង តាែកាល (៥) សង្ខខ រទាំងឡាយខាងយប្រៅ 
តាែកាល (៦) រូប្បធែ៌ តាែកាល (៧) នាែធែ៌ តាែកាល (៨) យហតល តាែ
កាល (៩) សល តាែកាល (១០) អនិចច តាែកាល (១១) ទ្លកខ តាែកាល 
(១២) អនតាត  តាែកាល យដីែបយីធាីឲ្យវបិ្បសសនាញណចាស់ក្ា ។ 
 
អនសុោមញាណ សោត្រភញូាណ មគគញាណ ្ល-
ញាណ បចចសវកេណញាណ 
 កាលយបី្បយោគីយសព អប់្បរ ាំ យធាីនូវសង្ខខ រលយប្បកាខ ញណយនាុះ អធិយមាកខ
សទធ រប្បស់យោគី មតងយកីតមានកម្ាាំងនប្រកមលង វរីយិៈគឺយោគី សគងលអយហយី 
សតិ ក៏តាាំងយៅស៊ប់្បលអយហយី ចិតតក៏តាាំងយៅយោយប្រប្បនព សង្ខខ រលយប្បកាខ  ដ៏ខ្ាាំង
ក្ា ក៏យកីតយ ងី ។ 
 ប្បនារ ប់្បែក កាលយបី្បភាវនាែយប្បញ្ញា រប្បស់យោគីយចញចាកការមប្បក
ធ្ាយននសង្ខខ រទាំងឡាយ យៅថា ‘ប្បវតត’ និងយ ញីធែមជាតិែិនមប្រប្បប្របួ្បល និង
្នកន្ងចាំមណកប្បាំសលត មដលជាអសងខតៈ មដលខ្ពស់ប្បាំសលតននប្រពុះនិពាា ន 
យៅថា ‘អប្បវតត’ វែីិចិតតយកីតយ ងី ដូចខាងយប្រកាែ ៖ 

(មនទរបញ្ញញ ) -“ន្-ទ្-ម-រ-ឧ-នុ-ជោ-មគ្គ -ផ-ផ-” ភ- 
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(តិកខរបញ្ញញ ) -“ន្-ទ្-ម-ឧ-នុ-ជោ-មគ្គ -ផ-ផ-ផ-” ភ- 

ន្ = ភវង្គចលន - ភវងគញ័រ 
ទ្ = ភវង្គុរជចេទ - ភវងគកាត់ផាដ ច់ 
ម = មជនាទ្វា រាវជជន - ចិតតនឹករកអារែមណ៍កនលងែយនាទា រ 
រ = ររិ្កមា  - ភាពជាអនកតាក់មតងែគគឲ្យយកីត 

ឧ = ឧរចារ្ - ភាពមដលប្រតាច់យៅជិតែគគ 
នុ = អនុជោម - ភាពមដលអនលយោែ (ប្បយណាដ យតាែ) តអាំពីប្បរកិែមកនលង

កាលខាងយដីែ និងដល់អប្បបនាកនលងមសនកខាងយល ី

ជោ = ជោប្តភូ - ប្រគប្បសងាត់ប្បរតិតយគ្នប្រត (ប្បលែលជានយគ្នប្រត) យប្រពាុះយធាីែហគគត 
យគ្នប្រត (អរយិយគ្នប្រត) ឲ្យយកីត គឺចយប្រែីន 

មគ្គ  = ជសាោរតាិមគ្គ  

ផល= ជសាោរតាិផល 

ភ = ភវង្គ - អងគននភព 
 កាលយបី្បអារែមណ៍ននសង្ខខ រទាំងឡាយែិនយទ្ៀង ឬជាទ្លកខ ឬជាអនតាត  
យកីតយ ងីយៅកនលងែយនាទា រ ភវងគញ័រ ២ ខ្ណៈ (ន-ទ្) និងប្រតូវានកាត់ផាដ ច់ 
ប្បនារ ប់្បែកែយនាទា រាវជាន (ែ) ប្បមងារប្រកមសចិតតយៅកាន់អារែមណ៍ ចាប់្បាន
អារែមណ៍ និងសយប្រែចថាយតីអារែមណ៍យនាុះជាអនិចច ទ្លកខ ឬជាអនតាត  ។ ប្បនារ ប់្ប
ែក ែហាកលសលចិតតែយួដងួ កនលងចាំយណាែែហាកលសលចិតតប្រប្បកប្បយោយ
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ប្បញ្ញា  ៤ ដងួ យកីតយ ងី ៤ ដង យធាីកិចចតាក់មតង (ប្ប) ប្រតាច់យៅជិត (ឧ) 
អនលយោែ (នល) និងប្រគប្បសងាត់ (យគ្ន) ។ 
 ‘តាក់មតង’ យធាីការង្ខរដាំបូ្បងននការតាក់មតងការយកីតយ ងីននែគគ ។ 
 ‘ប្រតាច់យៅជិត’ មានកិចចចូលយៅកាន់ែគគ ។ 
 ‘អនលយោែ’ យធាីយៅតាែកិចចននសចចៈ ទាំងយៅកនលងវបិ្បសសនាញណ ៨ 
ខាងយដីែ ទាំងយៅកនលងអងគននការប្រតាស់ដឹង (យពាធិប្បកខិយធែ៌) ៣៧ ឰដ៏ខាង
ចលង ។ 
 ញណប្រប្បកប្បជាែួយចិតតទាំង ៣ ដងួយនុះ (ប្បរកិែម ឧប្បចារ និង
អនលយោែ) ជាវបិ្បសសនាញណខ្ពស់ប្បាំសលត យ ម្ ុះថា អនលយោែញណ ។ 
 យគ្នប្រតភូែិនយ្ងយតាងយកសង្ខខ រទាំងឡាយ ែកជាអារែមណ៍
យ យី គឺមានប្រពុះនិពាា នជាអារែមណ៍ និងយបី្បកនូវចយន្ាុះឲ្យយ ញីប្រពុះនិពាា ន 
ដូយចនុះែគគចិតតអាចយកីតយ ងីប្បនារ ប់្ប នឹងយតាងយកប្រពុះនិពាា នែកជាអារែមណ៍
សងមដរ ។ យប្រប្បៀប្បដូចជាសតាមកអក រប្បស់ពួកអនកយដីរសែលប្រទ្ ប្រាប់្បទី្មដលមាន
ប្រចាាំង ដូយចនុះនាវាអាចយបី្បកយឆ្ងព ុះយៅកាន់ប្រចាាំង ។ យ ម្ ុះថាយគ្នប្រតភូ យប្រពាុះប្រគប្ប
សងាត់ប្បលែលជានយគ្នប្រតរប្បស់យោគី និងយធាីអរយិយគ្នប្រតឲ្យយកីតយ ងី ។ រហូត
ដល់យគ្នប្រតភូចិតត យោគីយៅមតជាប្បលែលជាន ជាអនកចងយោយសាំយោជនៈ ១០។ 
ប្ប៉ាលមនត យៅខ្ណៈមដលែគគចិតតយកីតយ ងី យោគីក្ាយជាអរយិប្បលគគល ។ 
 យទុះបី្បជាអនលយោែញណជាញណចលងប្បញ្ច ប់្បននវបិ្បសសនា មដល
មានសង្ខខ រជាអារែមណ៍ ក៏យគ្នប្រតភូញណយៅមតជាញណចលងប្បញ្ច ប់្បនន
វបិ្បសសនា យោយប្រប្បការទាំងពងួ ។ 
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 ែគគចិតតរមែងយកីតយ ងីមតែតងគត់ យធាីកិចច ៤ រប្បស់ខួ្្ន ដូចជា (១) 
កាំណត់ដឹងទ្លកខសចច (២) កមាច ត់នូវតណាហ មដលជាយហតលននយសចកដីទ្លកខ (៣) 
សយប្រែចនូវប្រពុះនិពាា ន និង (៤) យធាីឲ្យអដាងគិកែគគចយប្រែីនយពញយលញ ។ 
 ែិនយតឺយូរប្បនារ ប់្បពីែគគចិតតរលត់យហយី សលចិតតយកីតយ ងី ២ ខ្ណៈ 
ែិនមានរវាងខ័្ណឌ  (អកាលិយកា) យតាងយកប្រពុះនិពាា នជាអារែមណ៍ ។ វែីិចិតត
យនុះគឺសប្រមាប់្បយោគីជាែនរប្បញ្ញា  (ប្បញ្ញា ទ្ន់យខ្ាយ) ។ សប្រមាប់្បយោគីជា   
តិកខប្បញ្ញា  (ប្បញ្ញា ប្រកាស់) ប្បរកិែមែិនយកីតយទ្ យហយីសលចិតតយកីតយ ងី ៣      
ខ្ណៈ។ កាលយបី្បសលចិតតយកីតយ ងី យោគីក្ាយជាប្រពុះយសាតាប្បនន ។(៥២) 
ប្រពុះយោគីអាចយសាយនូវយសចកដីសងប់្បប្រតជាក់ជាសនតិសលខ្មតែា៉ាង កនលងប្រពុះ
និពាា នតាែប្រាថាន  និងប្រតូវានធានាោ៉ា ងយពញយលញ នឹងែិនប្បដិសនធិកនលង
អាយភូែិយសាុះយ យី។ 
 ញណសែបយលតតជាែយួែគគចិតត និងសលចិតត យ ម្ ុះថា មគ្គញាណ 
និងផលញាណ មតយរៀងខួ្្ននីែយួៗ ។ 
 ប្បនារ ប់្បពីែគគវែីិ និងភវងគចិតតកន្ងយៅ ២-៣ ខ្ណៈ ប្បចចយវកខណវែីិ ៥ 
យកីតយ ងីជាធែមតា ។ យោយវែីិទាំងយនុះ ប្រពុះយោគី (១) ពិចារណានូវែគគ 
(២) ពិចារណានូវសល (៣) ពិចារណានូវប្រពុះនិពាា ន (៤) ពិចារណានូវ
កិយលស (ទិ្ដាិ និងវចិិកិចាា ) មដលខួ្្នលុះយហយី និង (៥) ពិចារណានូវ
កិយលសមដលសល់យៅប្រតូវលុះ ។ ញណសែបយលតតជាែយួជវន័ចិតតទាំងយនុះ 
យៅថា រចចជវកខណញាណ ។(៥៣) 
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ញាណទសសន្វិសទុធិ 
 យសចកដីពាោែយធាីឲ្យចិតតប្បរសិលទ្ធ ែយួជាំហានែតងែួយជាំហានែតង 
ចាប់្បយសដីែពីសីលសិកាខ  យដីែបសីយប្រែចសីលវសិលទ្ធិ ។ កាលយបី្បអនលយោែញណ
ប្រតូវានសយប្រែច ៦ ដាំណាក់កាលដាំបូ្បងននប្បរសិលទ្ធិ យពាលគឺ ពីសីលវសិលទ្ធិ 
រហូតដល់ប្បដិប្បទញណទ្សសនវសិលទ្ធិ ប្រតូវានសយប្រែចយពញប្បរបូិ្បរ ។ យៅ
យពលានសយប្រែចែគគ និងសលទី្ែយួ ដាំណាក់កាលចលងយប្រកាយននប្បរសិលទ្ធិ 
យៅថា ញណទ្សសនវសិលទ្ធិ ប្រតូវានែកដល់ ។ 
 ញណទ្សសនវសិលទ្ធិ រែួមានញណននែគគ ៤ មដលប្រតូវយពាលគឺ 
យសាតាប្បតតិែគគ សកទគ្នែិែគគ អនាគ្នែិែគគ និងអរហតតែគគ ។ 
 
១ លសាតាបត្តតមគ្គ ន្ិងប្រពះលសាតាបន្ន 
 ែគគយនុះលុះនូវកិយលស ២ គឺទិ្ដាិ និងវចិិកិចាា  និងសាំយោជនៈ ៣ គឺ
សកាា យទិ្ដា ិ យសចកដីប្រប្បកាន់វតតប្បបដិប្បតតិតាែគាំនិតយល់យ ញីរប្បស់ខួ្្ន ១ 
វចិិកិចាា  យសចកដីសងសយ័ែិនយចុះោច់យប្រសច ១ និងសីលពាតប្បរាមាសៈ យសចកដី
ប្បយាសអមងអលប្រប្បកាន់សីលវតតរប្បស់ខួ្្នថាប្រប្បយសីរវយិសស ១ ។ យសាតាប្បតតិ 
ែគគក៏លុះនូវកិយលសយសសងៗយទ្ៀតមដលយប្រគ្នតប្រគ្នត ដូយចនុះប្រពុះយសាតាប្បនននឹង
ែិនប្រប្បប្រពឹតតអកលសលកែមណាែយួយទ្ៀតយទ្ ។ ប្រពុះយសាតាប្បនននឹងែិនប្បដិសនធិ
កនលងអាយភូែិយទ្ៀតយ យី ។ ប្រពុះយសាតាប្បនននឹងអយនារ លយៅែក កនលងយទ្វតា 
និង ែនលសសទាំងឡាយ ៧ ជាតិ យហយីជាអនកអាចយធាីទី្ប្បាំសលតននទ្លកខាន ។ 
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២ សកទ្ធគ្គមិមគ្គ ន្ិងប្រពះសកទ្ធគ្គមី 
 ែគគយនុះែិនលុះនូវកិយលសណាែយួយទ្ ប្ប៉ាលមនតប្បនថយកម្ាាំងននកិយលស
មដលយៅសល់ ។ ប្រពុះសកទគ្នែីនឹងែកកាន់កាែភពអស់វារៈែយួដងយទ្ៀត 
យោយពិត ។ 
 
៣ អនាគ្គមិមគ្គ ន្ិងប្រពះអនាគ្គមី 
 ែគគយនុះលុះនូវកិយលសែយួយទ្ៀតគឺយទសៈ និងសាំយោជនៈ ២ 
ប្បមនថែយទ្ៀតគឺកាែរាគៈ យសចកដីតយប្រែកយប្រតកប្រតអាលកនលងកាែតណាហ  ១ និង 
ប្បដិ ៈ យសចកដីថាន ាំងថាន ក់យៅដ ប្រកហាយចិតតប្រប្បកប្បយោយយទែនសស ១ ។ ប្រពុះ
អនាគ្នែីនឹងពលាំានប្រត ប់្បែកកាន់កាែភពយទ្ៀតយទ្ ប្រពុះអនាគ្នែីនឹង
ប្បដិសនធិកនលងប្រពហមយោកមតែា៉ាង ។ 
 
៤ អរហតតមគ្គ ន្ិងប្រពះអរហន្ត 
 ែគគយនុះសម្ាប់្បផាដ ច់ប្បង់នូវកិយលស និងសាំយោជនៈមដលយៅសល់
ទាំងអស់ ានយោយសែលយចាទ្ប្បបហារ ។ ដូយចនុះចិតតរប្បស់ប្រពុះអរហនតគឺប្បរសិលទ្ធ
ទាំងប្រសុង ។ ប្រពុះអរហនតជាប្រពុះខី្ណាប្រសព ជាអនកប្រទ្ប្រទ្ង់នូវរាងកាយ កនលងទី្
ប្បាំសលត ោក់ភារៈចលុះយហយី មានប្រប្បយោជន៍ានសយប្រែចយហយីយោយលាំោប់្ប 
មានកិយលសជាយប្រគឿងប្រប្បកប្បទ្លកកនលងភពអស់រលីងយហយី ដឹងយោយប្រប្បនព រចួ
សលតប្រស ុះយហយី ជាប្រពុះទ្កខិយណយយប្បលគគល ដ៏ប្រប្បយសីរប្បាំសលត រប្បស់ែនលសស
យោក ប្រពែទាំងយទ្វយោក ។(៥៤) 
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 គប្បបបី្រជាប្បថាសលចិតតមដលប្រសប្បគ្នន  នឹងយកីតយ ងីភ្ាែៗប្បនារ ប់្បពីការ
រលត់ននែគគចិតតនីែយួៗ យហយីប្រពុះអរយិសលប្បលគគល ៤ អាចយសាយនូវសល
ននប្រពុះនិពាា នប្រតជាក់ជាសនតិភាព តាែប្រាថាន  ។ 
 
សេចក្តីេននិដ្ឋា ន 
 វបិ្បសសនាប្រតូវានប្បដិប្បតតិោ៉ា ងពិសាដ រជាទី្ប្បាំសលត តាែអនលសាសនី
រប្បស់ប្រពុះពលទ្ធ មដលានសមែដងយៅកនលងគែពីរប្រពុះនប្រតបិ្បដក គែពីរវសិលទ្ធិែគគ និង
គែពីរអដាកថា និងគែពីរដីកាដនទ្យទ្ៀត ។ វធីិសាន្ទសតប្បដិប្បតតិនានា យដីែបសីយងាត
ពិនិតយ និងកាំណត់នាែរូប្ប យហតលនិងសល ទាំងខាងកនលងទាំងខាងយប្រៅ មដលជា
អតីត ប្បចចលប្បបនន និងអនាគត ប្រតូវានយប្របី្បយដីែបទី្ទ្លួានលទ្ធសល មដលាន
ពណ៌នាយៅកនលងការមតងនិពនធន៍ ។ យោយមានឧប្បតថែភដ៏ខ្ាាំងក្ាននសមាម
សមាធិ យោគីជាយប្រចីនអាចចាក់ធ្លុះយៅកនលងប្បរែតថធែ៌ និងកាំណត់ថាែិនយទ្ៀង 
ជាទ្លកខ និងែិនមែនខួ្្ន ។ ការមណនាាំសែប្រសប្ប និងជិតសនិទ្ធរប្បស់ប្រគូ គឺប្រតូវ
ការជាចាាំាច់ និងសតល់ជានិចច យហយីការពិភាកាសនិទ្ធសាន លទាំងឡាយប្រតូវ
ានយធាីយ ងី យដីែបឲី្យជាក់ចាស់ថាយោគីសថិតយៅយលីសូ្វប្រតូវ យោយគ្នម នការ
ង្ខកយចញ ។ 
 យោគីជាយប្រចីនមានយសាែនសសជាខ្ាាំង ពីយប្រពាុះយោគីអាចចាក់ធ្លុះ
ចូលយប្រៅយៅកនលងភូែិរប្បស់វបិ្បសសនា និងកាំណត់សចចៈយោយញណផារ ល់ ។ 
យោគីខ្្ុះានប្បាំយពញវគគវបិ្បសសនាទាំងែូល ។ យោគីជនជាតិចិនមដលាន
ទ្ទ្លួការអប់្បរ ាំសិកាែយួចាំននួ ែកពីនតវា៉ា ន់ យវៀតណាែ មា៉ា យ សលី និងសិងហ
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ប្បលរ ី ានយធាីយសចកដីសយងាតថា ពកួយគសប្បាយរកីរាយនប្រកមលង មដលាន
ចយប្រែីនវបិ្បសសនាោ៉ា ងពិសាដ រ ប្រសប្បជាែយួគែពីរវសិលទ្ធិែគគចាប់្បភាសាចិន 
(គែពីរវែិលតតិែគគ) ។ 
 ប្រពុះយតជប្រពុះគលណ អាចិណណ អគគែហាកែមោា នាចារយអារញ្ាផាឱក 
ានមតងផាឱកភាវនាទី្ប្បនីចាំននួ ៨ សប្រមាប់្បយោគីយប្របី្បប្រាស់ជាែគគលយទ្រសន៍ 
និងានមតងចាប់្បពិសាត រចាំននួ ៥ សរលប្ប ៣៥០០ ទ្ាំព័រ ពណ៌នាលែអិតអាំពី
សែែភាវនា និងវបិ្បសសនាភាវនា មដលប្រតូវានប្បដិប្បតតិយៅែជឈែណឌ ល
សមាធិអារញ្ាផាឱកនានា មដលមានការពនយល់ និងការយកជាសាំអាងយពញ
យលញ មានចាំណងយជីងថា “ន្ិព្វវ ន្គ្គមិន្ីបដិបទ្ធ” ៕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

នាមគមពីរអកសរេសខេប 

អភិ្. អ.  = អភិ្ធមាបិដក-អដាកថា 
អាគត្.  = អាគត្ោា ៃដូចោន  
ខុ. បដិ.  = ខុទ្ាកៃិក្ខយ បដិសមភិទមគគ 
ទី្. អ.  = ទី្ និកាយ-អដាកថា (សលែងគលវោិសនី) 
ទ្ើ. មោ. = ទ្ើ ៃិក្ខយ មោវគគ 
ែ. អ.  = ែជឈែិនិកាយ-អដាកថា (ប្បប្បញ្ច សូទ្នី) 
ម. មូ.  = មជ្ឈឈមិៃិក្ខយ មូលបណាណ សក 
ស.ំ អ.  = សំយុត្តៃិក្ខយ-អដាកថា (សារតថប្បបកាសិនី) 
ស.ំ និ.  = សំយុត្តៃិក្ខយ និទនវគគ 
សាំ. ស . = សាំយលតតនិកាយ សឡាយតនវគគ 
វសុិទ្ធិ.  = វសុិទ្ធិមគគ 
វសុិទ្ធិ. ដើក្ខ. = វសុិទ្ធិមគគ មោដើក្ខ (បរមត្ថមចជុសា) 
វសុិទ្ធិ. ប្ប. = វសុិទ្ធិមគគមប្រប្ប 
 

មប្រប្ប និង យរៀប្បយរៀងចប់្បយៅ 
នែងច័នរ ៦ យរាច មខ្យជសា ឆ្ងន ាំកលរ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៦៣ 

ប្រតូវនឹងនែងទី្ ២២ មខ្កកាោ ឆ្ងន ាំ ២០១៩ យវោយមា៉ា ង ៣:០៦ នាទី្ ោង ច ។ 
ដោយ ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ ព្រុំ សុ៊ីណា



 

សោខសេចក្តី 

១. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ៣, ទំ្. ៣៧៦ 
២. អាគត្., ទំ្. ៥០០ 
៣. អភិ. អ. ៥, ទំ្. ៧៦ 
៤. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ៣, ទំ្. ៤០០ 
៥. អាគត., ទំ្. ៣៧៥ 
៦. អភិ. អ. ៦, ទំ្. ១៥៥ 
៧. ខ្ល. ប្បដិ., ទំ្. ១២០-១៣១ 
៨. សាំ. ស ., ទំ្ ៦៣ 
៩. វសិលទ្ធិ. ប្ប. ៣, ទំ្. ៤២៦-៣១, ៤៧៧-៤៨២ 
១០. ខុ. ប្បដិ., ទំ្. ១២៩ 
១១. ែ. ែូ., ទំ្. ៨១-៩៧ 
១២. វសិលទ្ធិ. ប្ប. ៣, ទំ្. ១៨, ៣៧៦-៣៩៩ 
១៣. ែ. ែូ., ទំ្. ៤១-៤៩ 
១៤. សាំ. អ., ទំ្. ២២២ 
១៥. អភិ. អ. I, ទំ្. ១១៤ ; ែ. អ. III, ទ្ាំ. ៦០ 
១៦. វសុិទ្ធ.ិ ប្ប. ៣, ទំ្. ៤៤៨-៤៥០; ែ. អ., ទ្ាំ. ១៧១-១៧៥ 
១៧. អភិ. អ. ១, ទំ្. ៣១១ 
១៨. អភិ. អ. ៥, ទំ្. ១១៨ 



  

១៩. វសុិទ្ធ.ិ ប្ប. ៣, ទំ្. ៤៩៩ 
២០. អភិ. អ. ៥, ទំ្. ១១៥ 
២១. សាំ. និ., ទំ្. ១៦៣-១៦៥ 
២២. ែ. ែូ., ទំ្. ១៧៧ 
២៣. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ៣, ទំ្. ៤០២-៤០៣ 
២៤. ទី្. ែហា., ទំ្. ១១៨ 
២៥. សាំ.និ., ទំ្. ២០១ 
២៦. វសិលទ្ធិ. ប. ៣, ទំ្. ៣៧៥ 
២៧. អភិ. អ. ៦, ទំ្. ១៥៥ 
២៨. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ៣, ទំ្. ៣៥៨; ខ្ល. ប្បដិ. ១, ទ្ាំ. ១១៣ 
២៩. សាំ. និ., ទំ្. ២ 
៣០. ែ. ែូ., ទំ្. ២០១ 
៣១. ទី្. អ. ៣, ទំ្. ១១៦ 
៣២. សាំ. អ., ទ្ាំ. ១២៦-១២៧ 
៣៣. វសុិទ្ធិ. ប្ប. ៣, ទំ្. ៤២៦-៤២៨; អភិ. អ. ៣, ទ្ាំ. ៧០-៧៤ 
៣៤. អាគត., ទ្ាំ. ៤២៦; ខុ. ប្បដិ., ទំ្. ១២៩ 
៣៥. អាគត., ទំ្. ៤២៩-៤៣១ 
៣៦. អាគត., ទំ្. ៤៤៨-៤៧៤ 
៣៧. អាគត., ទ្ាំ. ៤៧៤ 
៣៨. ែ. ែូ., ទ្ាំ. ១៨៥ 



 

៣៩. វសិលទ្ធិ. ប្ប. ៣, ទ្ាំ. ៤៨២ 
៤០. ែ. អ. ២, ទ្ាំ. ២១៨ 
៤១. វសិលទ្ធិ. ប្ប. ៣, ទ្ាំ. ៤៨៥ 
៤២. អាគត., ទ្ាំ. ៥០០ 
៤៣. អាគត., ទ្ាំ. ៥០២ 
៤៤. វសិលទ្ធិ. ដី. ២, ទ្ាំ. ៤៤១ 
៤៥. វសិលទ្ធិ. ប្ប. ៣, ទ្ាំ. ៥១៥-៥១៦ 
៤៦. អាគត., ទ្ាំ. ៥១៦ 
៤៧. អាគត., ទ្ាំ. ៥២២-៥២៣ 
៤៨. អាគត., ទ្ាំ. ៥២៤-៥២៥ 
៤៩. អាគត., ទ្ាំ. ៥២៥-៥២៨ 
៥០. អាគត., ទ្ាំ. ៥៣៧-៥៣៨ 
៥១. អាគត., ទ្ាំ. ៥៣៩-៥៤០ 
៥២. អាគត., ទ្ាំ. ៥៨០ 
៥៣. អាគត., ទ្ាំ. ៥៨០-៥៨២ 
៥៤. អាគត., ទ្ាំ. ៥៨៤ 
 
 
 
 



  

គនថនិសទេេ 

១. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក ទ្ើ ៃិក្ខយ មោវគគ ចតុ្ត្ថភាគ 
បិដកគលខ ១៦, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃបណឌិ ត្យ, 
ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

២. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក មជ្ឈឈិមៃិក្ខយ មូលបណាណ សក 
ទ្លតិយភាគ បិដកគលខ ២១, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃ 
បណឌិ ត្យ, ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

៣. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក មជ្ឈឈិមៃិក្ខយ មូលបណាណ សក       
តតិយភាគ បិដកគលខ ២២, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃ 
បណឌិ ត្យ, ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

៤. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក សំយុត្តៃិក្ខយ និទនវគគ តតិយ-
ភាគ បិដកគលខ ៣១, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃបណឌិ ត្យ, 
ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

៥. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក សំយុត្តៃិក្ខយ សឡាយតនវគគ 
សតតែភាគ បិដកគលខ ៣៥, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃ-
បណឌិ ត្យ, ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

៦. រកុមជំ្ឈៃំុរពេះនរត្បិដក, សុត្តៃតបិដក ខុទ្ាកៃិក្ខយ បដិសមភិទមគគ ប្បឋែ-
ភាគ បិដកគលខ ៦៩, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃ បណឌិ ត្យ, 
ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 



 

៧. ប្រកុែយរៀប្បយរៀងប្រពុះអដាកថា, សលែងគលវោិសិនី អដាកថាប្រពុះសលតតនតបិ្បដក 
ទី្ និកាយ ែហាវគគ តតិយភាគ យលខ្ ១៦, ព. ស. ២៥៥៦ 

៨. ប្រកុែយរៀប្បយរៀងប្រពុះអដាកថា, ប្បប្បញ្ច សូទ្នី អដាកថាប្រពុះសលតតនតបិ្បដក 
ែជឈិែនិកាយ ែូលប្បណាណ សក ទ្លតិយភាគ យលខ្ ២០, ព. ស. ២៥៥៦ 

៩. ប្រកុែយរៀប្បយរៀងប្រពុះអដាកថា, សារតថប្បបកាសិនី អដាកថាប្រពុះសលតតនតបិ្បដក 
សាំយលតតនិកាយ ខ្នធវារវគគ ប្បញ្ចែភាគ យលខ្ ៣៣, ព. ស. ២៥៥៦ 

១០. សាយែៀន សលនររ,៍ អដាសាលិនី អដាកថាប្រពុះអភិធែមបិ្បដក ប្បឋែភាគ 
យលខ្ ១, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃបណឌិ ត្យ, យាុះពលែពយលីក
ទី្ ៣, ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

១១. សាយែៀន សលនររ,៍ សយមាម ហវយិនាទ្នី អដាកថាប្រពុះអភិធែមបិ្បដក ទ្លតិយ
ភាគ យលខ្ ៥, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃបណឌិ ត្យ, យាុះពលែព
យលីកទី្ ៣, ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

១២. សាយែៀន សលនររ,៍ សយមាម ហវយិនាទ្នី អដាកថាប្រពុះអភិធែមបិ្បដក ទ្លតិយ
ភាគ យលខ្ ៦, គបាេះពុមពគោយវទិ្ាសាថ ៃពុទ្ធសាសៃបណឌិ ត្យ, យាុះពលែព
យលីកទី្ ៣, ភ្នំគពញ, ព. ស. ២៤៩២ 

១៣. សលខ្ន មទ្ន, សាន្ទសាត ចារយ, មប្រប្ប; យនឿន យនិ, ភិកខល វនិយធយរា ប្រពុះែហា
យរៀប្បយរៀង; វសិលទ្ធិែគគមប្រប្ប ភាគទី្ ៣, យាុះពលែពសាយយោយវតតមខ្មរសាន់
តាអាណា, សហរដាអាយែរកិ, យាុះពលែពយលីកទី្ ១, ព. ស. ២៥៥២ 

១៤. ឯកសារគោងដនទ្គទ្ៀត្ គោងគៅគលើសងាគ យនាគលើកទ្ើ ៦ គបាេះពុមព 
ជាភាសាាលីអកសរភូ្មា 




