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បុព្វកថា 

ខុ្្ាំរពះក្រណុាអាតាម ភាព ភកិ្េុអគ្គចណិ្តាៅ  យ៉ា ុន យី បានណ្រៀេចាំ
ណ្ស្ៀវណ្ៅណ្នះណ្ឡើង ណ្ោយចង់សាភាជ េ់ជាមួយវណី្ដ្អូអេ់រាំខ្ា ីៗ  ដដ្ល
មានចាំណ្ងណ្ជើងថា “រពះអភធិមមក្នុងជវីតិរេច្ឆាំទថៃ” ណ្ោយមានេាំណ្ង
ឱ្យអនក្ស្ិក្ាយក្ណ្ៅអាន នងិណ្វវងយល់ឱ្យចាស់្ថារពះអភធិមម គ្ជឺា
ណ្មណ្រៀនក្នុងជវីតិរស់្ណ្ៅរាល់ទថៃ។ រពះអភធិមមដដ្លរពះស្មាម ស្មពុទធ     
ស្ដមៅងណ្ៅឋានតាវតៅងិសអស់្រយៈណ្ពល ៣ ដខ្ អនក្ស្ណ្រមចមគ្គសលមាន
ដ្ល់ណ្ទវតា នងិរពេម ៨០ ណ្កាដ្។ិ 

រពះអភធិមមមាន ៣ នយ័ 

១.រពះអងគស្ដមៅងដ្ល់ណ្ទវតា នងិរពេមណ្ោយ វតិាថ រនយ័ គ្នឺយ័
ពសិាៅ រ។ 

២.រពះអងគរទង់ស្ដមៅង ដ្ល់រពះសារេុីរតណ្ៅនអណ្នតៅស្ស្ះ
ណ្ោយ ស្ណ្ងេេនយ័ គ្នឺយ័ស្ណ្ងេេ។ 

៣.រពះសារេុីរតស្ដមៅងដ្ល់ស្ទធិវហិារកិ្ ៥០០ អងគ ណ្ោយ       
នតវិតិាថ រនតសិ្ណ្ងេេនយ័ ដដ្លរេួរមួទុក្ក្នុងរពះអភធិមមេិដ្ក្។ 

វតោម្ណីរតនារាម្  

         ទថៃពុធ ១ណ្ក្ើត ដខ្អាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចតាវ ស្ក័្ ព.ស្.២៥៦៦ 

ភកិ្េុអគ្គចណិ្តាៅ  យ នុ យ ី
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ត្េចក្ោីថ្ងែងអាំណរគ្ណុ 

ខុ្្ាំរពះក្រណុាអាតាម ភាព ស្ូមដថាងអាំណ្ររពះគុ្ណ្ នងិអរគុ្ណ្ចាំណ្ពាះ៖ 

១.រពះឧេជាយ៍ ណ្ពាធវិងាវមិល អ ុក្ ជុាំ ។ 

២.ណ្ោក្មាច ស់្រគូ្រពះភកិ្េុវជរិេបណ្ញ្ញា  សាន ស្ុជា។ 

៣.រពមោាំងណ្ោក្រគូ្ដ្ទទៗណ្ទៀត ដដ្លធ្លា េ់បានជួយេង្ហា ត់េណ្រងៀន
ក្នាងមក្។ 

៤.ស្ូមអរគុ្ណ្ចាំណ្ពាះណ្ោមរេុស្ ណ្ចង យ៉ា ុន នងិណ្ោមស្ស្ីណ្ម៉ាង ង្ហ៉ា  
នងិណ្ោក្យយ ណ្ចង ចនិ ជាយយរេស់្ខុ្្ាំយ៉ា ងទរក្ដលងដដ្លបាន
ដ្កឹ្នាំខុ្្ាំ ឱ្យបានេួស្ក្នុងរពះពុទធសាស្នដ្រ៏េណ្ស្ើរណ្នះ។ 

៥.រពមោាំងអនណុ្មាទន សិ្កាេ កាមោាំង ២ រកុ្មគ្ថឺាន ក់្េរណិ្ចាទទី១ នងិ
ថាន ក់្េរណិ្ចាទទី ៤ នងិោតណិ្ោមស្ិក្ាតាមអនឡាញដដ្លចូលរមួណ្បាះ
ពុមពណ្ស្ៀវណ្ៅណ្នះណ្ឡើងស្រមាេ់ជាធមមោន។ 

រេស្ិនណ្េើមានក្ាំេុស្អគង ចាំណ្ពាះអក្េរាវរិទុធក្នុងណ្ស្ៀវណ្ៅណ្នះ
ដរក្ងពនិតិយមិនបានអស់្ណ្ស្ចក្ៅ ី ឬយល់ណ្ស្ចក្ៅទីនពុទធវចនៈមិនអស់្ 
ស្ូមអភយ័អត់ណ្ោស្អាំពសី្ាំណាក់្វញិ្ាូជនោាំងឡាយសង។ 
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ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ 
Abhidhamma in Daily Life 

ររតិ្ចេទទី៥ វិងីម្ុតោេងគហវិភាគ្ 
Compendium of the Process-Freed 

និយម្ន័យ 
វថីមុិតៅស្ងគេវភិាគ្ គ្សឺ្ដមៅងអាំពចីតិៅដដ្លសុតច្ឆក្វថី។ិ (Compendium of 

the process-freed explain the occurrence of passive or inactive 

consciousness.) 

ការស្ិក្ាអាំពចីតិៅេរមតថក្នុងអភធិមមតថស្ងគេេរណិ្ចាទទី១ ថាចតិៅ
ណ្នះជាធមមជាតមិា៉ា ង ដដ្លដ្ងឹនវូអារមមណ៍្ ណ្េើរាេ់ណ្ោយស្ណ្ងេេបាន ៨៩ 
ដ្ងួ ឬពសិាៅ រ ១២១ ដ្ងួ។ ចាំដណ្ក្ក្នុងអភធិមមតថស្ងគេេរណិ្ចាទទី ៤ ដដ្ល  
ស្ដមៅងអាំពវីថីចិតិៅណ្នះ បានណ្ពាលដ្ល់ចតិៅ ៨៩ ដ្ងួ អាចដចក្ជា ២ ពួក្ 
គ្ចឺតិៅក្នុងវថីមួិយពួក្ នងិចតិៅសុតវថីមួិយពួក្។  
១.ចតិៅក្នុងវថិ ី ស្ាំណ្ៅដ្ល់ចតិៅណ្ធវ ើក្ចិចតាាំងអាំព ី អាវជជនក្ចិច ទស្សនក្ចិច      
ស្វនក្ចិច ឃាយនក្ចិច សាយនក្ចិច សុស្សនក្ចិច ស្មបដ្ចិាននក្ចិច ស្នៅរីណ្ក្ចិច     
ណ្វាដ្ឋពវនក្ចិច ជវនក្ចិច រេូតដ្ល់តោលមពណ្ក្ចិច។ ចតិៅក្នងុវថិមីាន ៨០ ដ្ងួ 
អាចដចក្ជា ២ ពួក្គ្ ឺ

១.ចតិៅក្នុងវថីដិតមា៉ា ង (ឯក្នៅៈ) មាន ៧០ គ្ ឺ
-អកុ្ស្លចតិៅ ១២ 
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-អណ្េតុក្ចតិៅ  ១៦ (ណ្វៀរឧណ្េកាេ ស្នៅរីណ្ចតិៅ ២) 
-មហាកុ្ស្លចតិៅ ៨  
-មហាក្រិយិចតិៅ ៨ 
-មេគ្គតកុ្ស្លចតិៅ ៩ 
-មេគ្គតក្រិយិចតិៅ ៩ 
-ណ្ោកុ្តៅរចតិៅ ៨ ។ 

ខ្.ចតិៅក្នុងវថីមិិនរបាក្ដ្ (អណ្នក្នៅៈ) មាន ១០ គ្ ឺ
-ឧណ្េកាេ ស្នៅរីណ្ចតិៅ ២ 
-មហាវបិាក្ចតិៅ ៨ ។ 
២.ចតិៅដដ្លសុតច្ឆក្វថិ ី ស្ាំណ្ៅដ្ល់ចតិៅដដ្លមិនបានណ្ធវ ើក្ចិចណ្ដ្ើមបីទទួល
អារមមណ៍្ថម ីក្នុងេចចុេបននភព ដ្ចូណ្ពាលរចួណ្េើយក្នុងចាំណុ្ចទី១។ ចតិៅណ្នះ
ណ្ធវ ើរតមឹដតក្ចិច ៣ គ្ ឺេដ្សិ្នធ ិភវងគ ចុត ិមាន ២ ពួក្គ្ ឺ 

ក្.ចតិៅដដ្លសុតវថិមីា៉ា ង (ឯក្នៅៈ) មាន ៩ គ្ ឺ
-មេគ្គតវបិាក្ចតិៅ ៩ ។ 

ខ្.ចតិៅដដ្លសុតវថីមិិនរបាក្ដ្ (អណ្នក្នៅៈ) មាន១០ គ្ ឺ
-ឧណ្េកាេ ស្នៅរីណ្ចតិៅ ២ 
-មហាវបិាក្ចតិៅ ៨ ។ 
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មាតិកាចតុក្កៈ 
Enumeration of Categories 

ក្នុងវថីមុិតៅស្ងគេៈគ្េបរីជាេថាមានចតុក្កៈ ៤ រេការ 
១.ភូមិចតុក្កៈ ស្ដមៅងអាំពភូីមិ ៤  
• Four planes of existence 

២.េដ្សិ្នធចិតុក្កៈ ស្ដមៅងអាំពេីដ្សិ្នធ ិ៤  
• Four modes of rebirth-linking 

៣.ក្មមចតុក្កៈ ស្ដមៅងអាំពកី្មម ៤ 
• Four kinds of kamma 

៤.មរណុ្េបតៅចិតុក្កៈ ស្ដមៅងអាំពមីរណ្ៈ ៤ ។ 
• Fourfold advent of death 

រួក្ទី១ ភូម្ិចតុក្កៈ 
The Four Planes of Existence 

១.អបាយភូមិ  ទីណ្ៅរេស់្ស្តវក្នុងអបាយភូមិ ៤ 
• The Woeful plane 

២.កាមស្ុគ្តភូិមិ ទីណ្ៅរេស់្ស្តវក្នុងកាមភូមិ ៧ 
• The Sensuous Blissful Plane 

៣.របូាវចរភូមិ  ទីណ្ៅរេស់្ស្តវក្នុងរេូភូមិ ១៥ 
• The Fine-material-sphere plane  
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៤.អរបូាវចរភូមិ ទីណ្ៅរេស់្ស្តវក្នុងអរេូភូមិ ៤ ។ 
• The Immaterial-sphere plane 

រួក្ទី២ រដិេនធិចតកុ្កៈ 
The Four Types of Rebirth-Linking 

១.អបាយេដ្សិ្នធ ិ េដ្សិ្នធកិ្នុងអបាយភូមិ 
• Rebirth-linking in the woeful plane 

២.កាមសុ្គ្តេិដ្សិ្នធ ិ េដ្សិ្នធកិ្នុងកាមសុ្គ្ត ិ
• Rebirth-linking in the sensuous blissful plane 

៣.របូាវចរេដ្សិ្នធ ិ េដ្សិ្នធកិ្នុងរេូភូមិ 
• Rebirth-linking in the fine-material sphere 

៤.អរបូាវចរេដ្សិ្នធ ិ េដ្សិ្នធកិ្នុងអរេូភូមិ ។ 
• Rebirth-linking in the immaterial sphere 

រួក្ទី៣ ក្ម្មចតុក្កៈ 
Four Types of Kamma 

១.ជនកាទិក្ចិច  ក្មមឱ្យសលតាមក្ចិច -Productive kamma 
២.បាក្ោន  ក្មមឱ្យសលតាមលាំោេ់ -Supportive kamma 
៣.បាក្កាល  ក្មមឱ្យសលតាមកាល -Obstructive kamma 
៤.បាក្ោឋ ន  ក្មមឱ្យសលតាមឋាន ។ -Destructive kamma 
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រួក្ទី៤ ម្រណុរបតោិចតុក្កៈ 
The Process of Death and Rebirth 

១.អាយុក្េយមរណ្ៈ  សាា េ់ណ្ោយអស់្អាយុ 
- The advent of death through the expiration of the lifespan 
២.ក្មមក្េយមរណ្ៈ  សាា េ់ណ្ោយអស់្ក្មម 
- Through the expiration of the (productive) kammic force 
៣.ឧភយក្េយមរណ្ៈ  សាា េ់ណ្ោយអស់្អាយុ នងិក្មម 
- Through the (simultaneous) expiration of both 
៤.ឧេណ្ចាទក្មរណ្ៈ  សាា េ់ណ្ោយឧេតៅណិ្េតុ ។ 
- Through (the intervention of) a destructive kamma. 

អធិរាយ 
រួក្ទី១ ភូម្ិចតុក្កៈ 

ពាក្យថា ភូម្ិ មានវណិ្រោះថា ភវតិ អេស ាំ ភូតនីតិ= ភូម្ិ ដរេថា 
រេណ្ទស្ជាទីណ្ក្ើតទនស្តវ បានដ្ល់ ដសនដ្ ីទី ជាន់ ថាន ក់្ ។  

ភូម្ិមាន ២ យ ង 
១.ឋានភូមិ ភូមិជាទីណ្ៅរេស់្ស្តវោាំងឡាយមាន ៣១ ភូមិ បានដ្ល់ 
អបាយភូមិ ៤ មនសុ្សភូមិ ១ ណ្ទវភូមិ ៦ រេូភូមិ ១៦ អរេូភូមិ ៤។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.អវតាថ ភូមិ ធម៌ោាំងឡាយដដ្លរតូវក្ាំណ្ត់ណ្ោយ កាមតណាា  រេូតណាា  
នងិអរេូតណាា មាន ៤ យ៉ា ងគ្ ឺ
១.កាមអវតាថ ភូមិ ធម៌ោាំងឡាយដដ្លរតូវក្ាំណ្ត់ណ្ោយ កាមតណាា     
បានដ្ល់ កាមចតិៅ ៥៤ ណ្ចតស្ិក្ ៥២ រេូ ២៨។ 
២.រេូអវតាថ ភូមិ ធម៌ដដ្លរតវូក្ាំណ្ត់ណ្ោយរេូតណាា  បានដ្ល់ របូាវចរចតិៅ 
១៥ ណ្ចតស្ិក្ ៣៥។ 
៣.អរេូអវតាថ ភូមិ ធម៌ោាំងឡាយដដ្លរតូវក្ាំណ្ត់ណ្ោយអរេូតណាា     
បានដ្ល់ អរូបាវចរចតិៅ ១២ ណ្ចតស្ិក្ ៣០។ 
៤.ណ្ោកុ្តៅរអវតាថ ភូមិ ធម៌ដដ្លសុតច្ឆក្ការក្ាំណ្ត់ទុក្ណ្ោយតណាា ោាំង 
៣ បានដ្ល់ ណ្ោកុ្តៅរចតិៅ ៨ ណ្ចតស្ិក្ ៣៦ នងិនពិាវ ន។  

អបាយភូម្ិ 
ស្ាំណ្ៅដ្ល់ ភូមិដដ្លជាទីណ្ៅទនស្តវដដ្លណ្ធវ ើកុ្ស្លបានណ្ោយលាំបាក្។ 
វគិ្គេៈថា អយត្ត អរគ្ត្ត = អបាត្យ   ឋានដដ្លរបាស្ច្ឆក្
កុ្ស្លក្មម គ្មិឺនមានឱ្កាស្ក្នុងការណ្ធវ ើកុ្ស្ល ណ្ ម្ ះថា អបាយ។          
(េោ.ភាគ្១) 
មា៉ា ងណ្ទៀត អបាយភូមិណ្នះមានណ្ ម្ ះថា ទុគ្គតភូិមិ ដរេថា ដ្ាំណ្ណ្ើ រណ្ៅ
ណ្ក្ើតក្នុងទីមិនលែ ទីលាំបាក្ វគិ្គេៈថា ទុក្ខេសគ្ត ិរដិេរណនោិ = 
ទុគ្គតិ។ 
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ទុគ្គតិមាន ២ គ្ឺ 
១.រដិរតោិទុគ្គតិ ដ្ាំណ្ណ្ើ រអារក្ក់្ក្នុងការរេរពតឹៅអិកុ្ស្លក្មម  
២.គ្តិទុគ្គតិ ដ្ាំណ្ណ្ើ រអារក្ក់្ក្នុងការេដ្សិ្នធ។ិ 

អបាយភូម្ិមានទុគ្គតិ ២ យ ង 
១.ទុគ្គតណិ្ោយរតង់ បានដ្ល់ ភូមិជាទីណ្ក្ើតទនស្តវដដ្លណ្រចើនដតទទួល
រងទុក្េលាំបាក្ មានដ្ចូជា ស្តវនរក្ ណ្រេត តរិច្ឆា ន អស្ុរកាយ ។ 
២.ទុគ្គតណិ្ោយអម ស្ាំណ្ៅដ្ល់ ភូមិដដ្លជាទីណ្ក្ើតបានទទួលណ្ស្ចក្ៅទុីក្េ
លាំបាក្ ណ្ោយមិនរបាក្ដ្បានដ្ល់ស្តវតរិច្ឆា នពួក្ខ្ាះ ដ្ចូជាណ្ស្ៅចរាជស្ីេ៍ 
ណ្ស្ៅចរគុ្ឌ ណ្ស្ៅចដ្ាំរអីទទនៅជាណ្ដ្ើម ឬស្តវចញិ្ច ឹមពួក្ខ្ាះ មានសុ្នខ្ជាណ្ដ្ើម។ 

អបាយភូម្ិមាន ៤ គ្ឺ 
១.និរយភមូ្ិ ភូមិរេស់្ស្តវនរក្ (Hell) 

២.ត្រតោភិូម្ិ ភូមិរេស់្ណ្រេត (The sphere of petas) 

៣.អេរុកាយភូម្ ិភូមិរេស់្ពួក្អស្ុរកាយ (The host of asuras) 

៤.តិរចេ នភមូ្ិ ភូមិរេស់្ស្តវតរិច្ឆា ន។ (The animal kingdom) 

១.និរយភូម្ិ 
នរក្ (នរ+ណ្វុ ) ស្ាំណ្ៅដ្ល់ ណ្ស្ចក្ៅណី្តៅ រក្ហាយ មិនមានណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្ 
ណ្រពាះរតូវរងនវូោរណុ្ក្មមជានចិច។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វគិ្គេៈថា អរុត្ញេ  នរតិ ត្នតីតិ = នរត្កា ដរេថា រេណ្ទស្នាំណ្ៅ
នវូស្តវអត់េុណ្យ។ (េោ.ភាគ្២) 
នរិយភូមិ ស្ាំណ្ៅដ្ល់ ទណី្ៅរេស់្ស្តវដដ្លរតូវរងោរណុ្ក្មម ដដ្លោម ន
ណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្។  
នរិយៈ វចនតថៈថា នតថិ អត្យ ឯតថ តិ = និរត្យ ណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្
ចណ្រមើនមិនមានណ្ៅក្នុងភូមិណា ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ភូមិណ្នះ ណ្ ម្ ះថា     
នរិយ។ 

នរក្មាន ២ ព្រត្ភទ 
១.ម្ហានរក្ បានដ្ល់ នរក្រណ្តៅ ធាំមាន ៨ រណ្តៅ  
២.ឧេសទនរក្ បានដ្ល់ នរក្រណ្តៅ តូច ចុះពមីហានរក្មក្ ឬណ្ៅថា 
ចូឡនរក្។ 

ម្ហានរក្ ៨ រត្តោ  
១.េញជវីនរក្ ទីជាទីណ្ៅរេស់្ស្តវរតូវរេហារណ្ោយអាវុធមានោវ
ជាណ្ដ្ើម កាេ់ច្ឆក់្ឱ្យសាា េ់ ដ្ចូមានវចនតថៈថា េាំ រុនរបនុាំ ជីវនោ ិ   
ឯតថ តិ = េញជ តី្ោ ស្តវនរក្ោាំងឡាយ រដមងរស់្ណ្ៅ ក្នុងនរក្ណ្នះ
ណ្រឿយៗ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ នរក្ណ្នះ ណ្ ម្ ះថា  ស្ញ្ជីវៈ។ មានអាយុ
រេមាណ្ ៥០០ ឆ្ន ាំ ណ្េើយ១យេ់ ១ទថៃ ណ្ស្មើនងឹ ៩ ោនឆ្ន ាំមនសុ្ស ដ្ណូ្ច្ឆន ះ 
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៥០០ ឆ្ន ាំរតូវជា ១.៦២០.០០០.០០០.០០០ (១ដស្ន ៦មឺុន ២ ពាន់
ណ្កាដ្)ិ។ 
២.កាឡេតុោនរក្ ជាទីណ្ៅរេស់្ស្តវដដ្លរតូវវាយណ្ោយដខ្ស   
េនទ ត់ណ្មម  ណ្េើយច្ឆាំង ឬកាត់។ ដ្ចូវចនតថៈថា កាឡេតុោាំ ឋត្រតា    
គ្ចេនោិ ឯតថ តិ = កាឡេតុ្តោ  នយនរិយបាលោាំងឡាយ វាយ
ណ្ោយដខ្សេនទ ត់ណ្មម ណ្េើយច្ឆាំង ឬកាត់នវូស្តវណ្ក្ើតក្នុងនរក្ណ្នះ ណ្េតុ
ណ្នះ នរក្ណ្នះណ្ ម្ ះថា កាឡស្ុតៅៈ។ នរក្ណ្នះមានអាយុ ១.០០០ ឆ្ន ាំ
ទិពវ ក្នុង ១ យេ់១ទថៃ ណ្ស្មើនងឹ ៣ ណ្កាដ្ ិ ៦ ោន ឆ្ន ាំមនសុ្ស ដ្ណូ្ចនះ 
១.០០០ ឆ្ន ាំទិពវ ណ្ទើេរតូវជា ១២.៩៦០.០០០.០០០.០០០ (១ ោន ២ 
ដស្ន ៩ មឺុន ៦ ពាន់ណ្កាដ្)ិ ឆ្ន ាំមនសុ្ស។  
៣.េងាតនរក្ ជាទីណ្ៅរេស់្ស្តវ ដដ្លរតូវភន ាំដដ្ក្មានអណាៅ តណ្ភា ើង
ណ្អះស្ណ្នធ ស្ណ្ៅធ  ក្និស្ងកត់ស្តវដដ្លណ្ក្ើតក្នុងនរក្ណ្នះ យ៉ា ងខាា ាំងឱ្យលែិត
ណ្ខ្ទច។ ដ្ចូវចនតថៈថា េងាត្ដនោិ ឯតថ តិ = េាំឃាត្ត ភនាំណ្ភា ើង
រដមងក្និនវូស្តវ ដដ្លណ្ក្ើតក្នុងនរក្ណ្នះយ៉ា ងខាា ាំងកាា  ណ្េតុណ្នះ នរក្
ណ្នះ ណ្ ម្ ះថា ស្ងាតៈ។ នរក្ណ្នះមានអាយុ ២.០០០ ឆ្ន ាំទិពវ ក្នុង១
យេ់១ទថៃ ណ្ស្មើនងឹ១៤ ណ្កាដ្ ិ៤ ោន់ ឆ្ន ាំមនសុ្ស ដ្ណូ្ចនះ ២.០០០ ឆ្ន ាំទិពវ
ណ្ទើេរតូវជា ១០៣.៦៨០.០០០.០០០.០០០ (១០ោន ៣ដស្ន ៦ មឺុន 
៨ ពាន់ណ្កាដ្)ិ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.ត្រារវុនរក្ (ធូមណ្វារវុៈ ឬចូឡណ្រារវុនរក្) ជាទីណ្ៅរេស់្ស្តវដដ្ល
រតូវណ្េៀតណ្េៀនណ្ោយដសសងណ្ភា ើង ឱ្យចូលណ្ៅកាន់ោវ រោាំង ៩ ោុាំងឱ្យ
ដស្ស្ក្យាំ ណ្ោយស្ាំណ្ឡងដ្ខ៏ាា ាំង។ ដ្ចូវចនតថៈថា ម្ហារវាំ រវនោិ          
ឯតថ តិ = ត្រារតុ្ោ ស្តវនរក្ោាំងឡាយរដមងដស្ស្ក្យាំ  ណ្ោយស្ាំណ្ឡង
ដ្ខ៏ាា ាំងក្នុងនរក្ណា ណ្េតុណ្នះ នរក្ណ្នះ ណ្ ម្ ះថា ណ្រារវុៈ។ នរក្ណ្នះមាន
អាយុ ៤.០០០ ឆ្ន ាំទិពវ ក្នុង ១ យេ់១ ទថៃ ណ្ស្មើនងឹ ៥៧ ណ្កាដ្ ិ៦ ោនឆ្ន ាំ 
មនសុ្ស ដ្ណូ្ចនះ ៤.០០០ ឆ្ន ាំទិពវ រតូវជា ៨២៩.៤៤០.០០០.០០០.០០០ 
(៨២ ោន ៩ ដស្ន ៤ មឺុន ៤ ពាន់ណ្កាដ្)ិ ឆ្ន ាំមនសុ្ស។ 
៥.ម្ហាត្រារវុនរក្ (ជាលណ្រារវុៈ) ជាទីណ្ៅរេស់្ស្តវ ដដ្លរតូវណ្ភា ើង
ដ្តុតាមោវ រោាំង ៩ ោុាំងឱ្យដស្ស្ក្ទួញថៃូរណ្ោយស្ាំណ្ឡងដ្ខ៏ាា ាំង។ ដ្ចូ
វចនតថៈថា  ម្ហត្នាោ  ត្រារតុ្ោ = ម្ហាត្រារតុ្ោ នរក្ដដ្លមានការ
ដស្ស្ក្យាំ។ ណ្ោយស្ាំណ្ឡងដ្ខ៏ាា ាំងជាណ្រារវុនរក្ ណ្ ម្ ះថា មហាណ្រារវុនរក្។ 
នរក្ណ្នះមានអាយុ ៨.០០០ ឆ្ន ាំទិពវ ក្នុង១យេ់ ១ទថៃ ណ្ស្មើនងឹ ២៣០ 
ណ្កាដ្ ិ ៤ ោនឆ្ន ាំមនុស្ស ដ្ណូ្ចនះ ៨.០០០ ឆ្ន ាំទិពវ រតូវជា 
៦.៦៣៥.៥៥២០.០០០.០០០.០០០ (៦៦៣ោន ៥ ដស្ន ៥ មឺុន ២ 
ពាន់ណ្កាដ្)ិ ឆ្ន ាំមនសុ្ស។ 
៦.តរននរក្ (ចូឡតាេនៈ) ជាទីណ្ៅរេស់្ស្តវដដ្លរតូវច្ឆក់្ណ្ោយ
លាំដពងដដ្ក្រក្េមណ្អែ ។ ដ្ចូវចនតថៈថា តត្រតីតិ = តរត្នា នរក្
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ដដ្លោុាំងស្តវោាំងឡាយ ឱ្យណ្តៅ អន្ទះអន្ន្ទង ណ្នះមានអាយុ ១៦.០០០
ឆ្ន ាំទិពវ ក្នុង១យេ់១ទថៃ ណ្ស្មើនងឹ៩២១ ណ្កាដ្ ិ ៦ោនឆ្ន ាំមនសុ្ស ដ្ណូ្ចនះ 
១៦.០០០ឆ្ន ាំទិពវ ណ្ទើេរតូវជា ៥៣.០៨៤.១៦០.០០០.០០០.០០០ 
(៥៣០៨ ោន ៤ ដស្ន ១ មឺុន ៦ ពាន់ណ្កាដ្)ិ ឆ្ន ាំមនសុ្ស។ 

៧.ម្ហាតរននរក្ ជាទីណ្ៅរេស់្ស្តវដដ្លរតូវវាណ្ឡើងណ្ៅណ្លើភនាំ
ដដ្ក្ក្ាំពុងណ្តៅ  ណ្េើយធ្លា ក់្ណ្ៅកាន់លាំដពងដដ្លណ្ោតជាេ់ណ្ៅខាងណ្រកាម 
ោាំងរតូវណ្ភា ើងដ្តុណ្រាលណ្ទៀតសង។ ដ្ចូវចនតថៈថា អតិវិយ តត្រតីតិ 
= ម្ហាតរត្នា នរក្ដដ្លោុាំងស្តវោាំងឡាយ ឱ្យសាណ្តៅ ណ្លើស្
រេមាណ្ ណ្េតុណ្នះ នរក្ណ្នះណ្ ម្ ះថា មហាតាេន។ នរក្ណ្នះមាន
អាយុពាក់្ក្ណាៅ លមហាក្េប េ៉ាុដនៅគ្មព ីរខ្ាះថា អាយុពាក់្ក្ណាៅ ល         
អនៅរក្េបរេស់្មនសុ្ស។ ស្ូមអនក្ស្ិក្ាពចិ្ឆរណាេដនថម! 
៨.អវីចិនរក្ ជាទីណ្ៅរេស់្ស្តវដដ្លរតូវច្ឆក់្ ណ្ោយលាំដពងដដ្ក្ដ្៏

រក្េមណ្តៅ ោាំង ៤ ទិស្ នងិរតូវណ្ភា ើងណ្អះអស់្កាលជានចិច។ ដ្ចូមាន   
វចនតថៈថា នតថិ     វីចិ ឯតថ តិ = អវីចិ ភាពទាំណ្នរ (ទនអណាៅ ត     
ណ្ភា ើង នងិណ្ស្ចក្ៅទុីក្េ) មិនមានក្នុងនរក្ណ្នះ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ នរក្ណ្នះ
ណ្ ម្ ះថា អវចី។ិ ដ្ចូវចនតថៈថា េតោ នាំ ោ អគ្គិជាលានាំ ោ      
ទុក្ខត្វទនានាំ ោ នតថិ វីចិ អនោរ ាំ ឯតថ តិ = អវីចិ។ ចណ្នា ះទន
ស្តវោាំងឡាយ អណាៅ តណ្ភា ើង នងិការណ្សាយទុក្េ មិនមានចណ្នា ះណ្ឡើយ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ក្នុងនរក្ណ្នះ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ នរក្ណ្នះ ណ្ ម្ ះថា អវចី ិ។ នរក្ណ្នះមាន
អាយុ ១ អនៅរក្េបរេស់្មនុស្ស។  

ឧេសទនរក្ 
នរក្ដដ្លពទ័ធជុាំវញិជាេរវិារណ្ៅថា ឧស្សទនរក្ ឬ ណ្ៅថា ចូឡនរក្ក្៏
បានដ្ចូជា៖ 
១.អង្ហគ រកាស្ុនរិយ នរក្ដដ្លណ្ពញណ្ៅណ្ោយរណ្ងើក្ណ្ភា ើង 
២.ណ្ោេរស្នរិយ នរក្ដដ្លណ្ពញណ្ោយណ្ភា ើង ទង់ដដ្ង 
៣.កុ្ក្កុលនរិយ នរក្ដដ្លណ្ពញណ្ោយណ្សះណ្តៅ  
៤.អគ្គសិ្ណ្មាេនរិយ នរក្ដដ្លណ្ពញណ្ោយទឹក្ណ្តៅ  
៥.ណ្ោេកុ្មភីនរិយ នរក្ដដ្លជាឆ្ន ាំងទឹក្ទង់ដដ្ង 
៦.គូ្ថនរិយ នរក្ដដ្លណ្ពញណ្ោយឧច្ឆច រៈស្ែុយ 
៧.ស្មពលិវននរិយ នរក្ដដ្លជាទរពរកា 
៨.ណ្វតៅរណី្នរិយ នរក្ដដ្លមានទឹក្ទរេ នងិេនា ណ្តៅ  

ត្ោេនាាំត្ៅកាន់នរក្ត្សសងៗ 
១.ជនណាកាលណ្ៅជាមនសុ្សជារពះរាជា អាមាតយ នងិជាឥស្សរៈ    
(កាយពលៈ ណ្ភាគ្ពលៈ អាណាពលៈ) មានរទពយ ស្ៅុក្ស្ៅម មានយស្ស្័ក្ៅ ិ
មានអាំណាចធាំ ណ្េើយណ្េៀតណ្េៀនោេស្ងកត់ ជះិជាន់ រេមាថណ្មើលង្ហយ 
ដ្ល់េុគ្គលដដ្លតូចតាច រក្រីក្ ដដ្លមានឋានៈោេជាងខ្ាួន ណ្ោយអាំណ្ពើ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

មិនជាធម៌ ឬមិនយុតៅធិម៌តាមចាេ់រក្ម ឬក្ពួ៏ក្មហាណ្ច្ឆរ ដដ្លកាត់
ទមាា យភូមិស្ស្ុក្ ស្មាុតក្ាំដេង េាន់យក្រទពយស្មបតៅនិគិ្ម េុគ្គលោាំង
ណ្នះ កាលសាា េ់ណ្ៅដតងបានណ្ៅណ្សាយទុក្េក្នុងស្ញ្ជីវនរក្ ណ្ោយ
ចាំដណ្ក្ណ្រចើន។ 
២.េុគ្គលបានណ្េៀតណ្េៀន ឬស្មាា េ់អនក្េួស្ អនក្មានស្ីល មានភកិ្េុ 
សាមណ្ណ្រ តាេស្ ឥស្ី ឬជនជាណ្ពជឈឃាត ដដ្លមាននទីរេហារ
មនសុ្ស ឬភកិ្េុសាមណ្ណ្រ ដដ្លរទុស្ៅសី្ល ជាអលជជមិីនេដ្េិតៅតិាមធម៌    
វនិយ័រេរពតឹៅេាំពានណ្លមើស្ក្នុងសិ្កាេ េទោាំងឡាយណ្ោយោម នេិរ ិឱ្តៅេបៈ 
េុគ្គលពួក្ណ្នះ កាលសាា េ់ដតងណ្ៅណ្សាយទុក្េក្នុង កាឡស្ុតៅនរក្ ណ្ោយ
ចាំដណ្ក្ណ្រចើន។ 
៣.េុគ្គលមាននទីេងវឹក្ ទូនម នស្តវ ដ្ចូជា ដ្ាំរ ីណ្ស្ះ ណ្ោ រក្េី ជាណ្ដ្ើម ឬ
េុគ្គលណ្ធវ ើបាេស្តវពាហានៈ ណ្រេើជារេណ្យជន ៍ ណ្ោយោម នណ្មតាៅ  ក្រណុា 
នងិពួក្នយរពានេក្សី រពានរមឹគ្ ដតងរេក្េរេរ ស្មាា េ់ស្តវ               
ចញិ្ច ឹមជវីតិ េុគ្គលពួក្ណ្នះ កាលសាា េ់ណ្ៅដតងណ្សាយទុក្េក្នុងស្ងាតនរក្ 
ណ្ោយចាំដណ្ក្ណ្រចើន។ 
៤.េុគ្គលណាដដ្លដ្តុទរព ជាទីណ្ៅអាស្ស័្យទនស្តវតូចធាំោាំងឡាយ 
ណ្ដ្ើមបីច្ឆេ់ស្តវណ្នះ ឬរពានរេមង់នយណ្នសាទស្មាា េ់មចាជាត ិ ណ្ោយ
អូស្អួន េង់ស្ាំណាញ់ ណ្រេើឧេក្រណ៍្អក់្ ណ្រេើថាន ាំពសិ្ នងិេុគ្គលដដ្ល
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ឃាាំងស្តវទុក្េ ោក់្រទុងស្តវ រេូតដ្ល់សាា េ់ ឬជនរេមឹក្ដតសឹក្សុ្រា នងិ
ណ្មរយ័ ស្ស្វងឹឡូឡា រក្ណ្រឿងរេទូស្ៅសារា៉ាយអនក្ដ្ទទដដ្លមិនគួ្រ េុគ្គល
ពួក្ណ្នះ កាលសាា េ់ណ្ៅដតងបានណ្សាយទុក្េ ក្នុងចូឡណ្រារវុនរក្ ណ្ោយ
ចាំដណ្ក្ណ្រចើន។ 
៥.េុគ្គលកាលណ្ៅជាមនសុ្ស លួចរទពយស្មបតៅសិ្ងឃ នងិណ្រគ្ឿងស្កាក រៈ
េូជា ឬលួចរទពយឳពុក្មាៅ យ រគូ្អាច្ឆរយ នងិរេស់្សាមណ្ណ្រ តាេស្ 
ដ្នូជ ី ឱ្យណ្ោក្បានដ្ល់នវូណ្ស្ចក្ៅលីាំបាក្េុគ្គលពួក្ណ្នះ កាលសាា េ់ណ្ៅ 
ដតងបានណ្ៅណ្សាយទុក្េក្នុងមហាណ្រារវុនរក្ ណ្ោយចាំដណ្ក្ណ្រចើន។ 
៦.េុគ្គលណាដ្តុេាំផ្លា ញវហិារ កុ្ដ្ ិណ្រាងឧណ្បាស្ថ សាោណ្រៀនរេស់្ស្ងឃ 
នងិដ្តុេាំផ្លា ញសទះស្ដមបងអនក្ស្ស្ុក្ េុគ្គលពួក្ណ្នះកាលសាា េ់ណ្ៅ ដតង
បានណ្ៅណ្សាយទុក្េក្នុង ចូឡតាេននរក្ ណ្ោយចាំដណ្ក្ណ្រចើន។ 
៧.ជនជាមិច្ឆា ទិដ្ឋ ិ មានការយល់វេិរតិថា ធម៌ជារេស់្មិនលែ មិនមាន
រេណ្យជន ៍ចាំដណ្ក្អធម៌វញិ ណ្ទើេជារេស់្លែ នងិមានសារៈរេណ្យជន។៍ 
ណ្ពាលគ្េុឺគ្គលដដ្លមាន នតថកិ្ទិដ្ឋ ិ (យល់ថាោម នណ្េតុ ោម នសល)      
ឧណ្ចាទទិដ្ឋ ិ(យល់ថា ោច់ស្ូនយ) នងិស្ស្សតទិដ្ឋ ិ(យល់ថា ណ្ទៀង) ណ្េើយ
ដតងណ្ធវ ើនវូក្មមជាទុចចរតិ។ ក្មមោមក្ោាំងណ្នះ រដមងនាំេុគ្គលពួក្ណ្នះ ឱ្យ
បានណ្សាយទុក្េក្នុង មហាតាេននរក្ ឬណ្វតៅរណី្ឧស្សទនរក្ ណ្ស្ស្ចណ្េើយ
ដតក្មមមានក្មាា ាំងណ្រចើនឬតចិ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

នតថិក្ទិដឋិ ១០ ព្រការ 
នាំបុគ្គលទៅកាន្ម់ហាតាបន្ន្រកទនះគឺ្ 

១.នតថិ ទិននាំ យល់ថា ទាន្ន្ែលទ វ្ើទ ើយមនិ្មាន្ផល គឺ្បែិទេ្
ផលរបេ់ទាន្ទ្រះមចិ្ឆា ទិែឋិ។ 
២.នតថិ យដិឋាំ យល់ថា ការបូជាតូចមនិ្មាន្ផល គឺ្ឱ្យែល់សាធារណ
ជន្គ្មា ន្ផល។ 
៣.នតថិ ហុតាំ ការបូជា ា្ំមនិ្មាន្ផល គឺ្ទ វ្ើនូ្វទ្គ្ឿងេកាា រៈទោយ
ទ្គ្ឿងេកាា រៈបូជាគ្មា ន្ផល 
៤.នតថិ េកុ្ដទុក្កដានាំ ក្មាម នាំ សលវិបាត្កា យល់ថា ផល
របេ់កមាន្ែលទគ្ទ វ្ើលអ និ្ងអា្កកគ់្មា ន្ផល គឺ្បែិទេ្ផលនន្បុញ្ញ
កមាមាន្េីលជាទែើម ឬផលនន្បាបកមាមាន្បាណាតិបាតជាទែើម។ 
៥.នតថិ អយាំ ត្លាត្កា យល់ថា េតវន្ែលទកើតមកទ ើយកនុងទោក
ទន្ះមនិ្មាន្ គឺ្ទោយកមាទ វ្ើទុកកនុងកាលមុន្។ 
៦.នតថិ រត្រា ត្លាត្កា យល់ថា េតវន្ែលមកទកើតកនុងទោកខាង
មុខមនិ្មាន្ គឺ្ទោយកមាទ វ្ើទុកកនុងទោកទន្ះ។ 
៧.នតថិ មាត យល់ថា មាតាមិនមានគុ្ណ្។ 
៨.នតថិ រិត យល់ថា េិតាមិនមានគុ្ណ្។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៩.នតថិ េតោ  ឱរបាតិកា យល់ថា ពួក្ស្តវជាឱ្េបាតកិ្ក្ាំណ្ណ្ើតមិន
មាន គ្េឺដ្ណិ្ស្ធការណ្ក្ើតណ្ឡើងឯង ដដ្លមានក្មមជាណ្េតុ។ 
១០.នតថិ ត្លាត្ក្ េម្ណព្រហមណា េម្មគ្គត                   
េមាម រដិរនាន  ត្យ ឥម្ញច ត្លាក្ាំ ររញច  ត្លាក្ាំ អភិញ្ញេ     
េចេិក្តា  រត្វត្ទនោិ។ យល់ថា ពួក្ស្មណ្រពាេមណ៍្ក្នុងណ្ោក្ ជា
អនក្រេតេិតៅលិែ រេតេិតៅរិតមឹរតូវ ដដ្លណ្ធវ ើឱ្យជាក់្ចាស់្នវូណ្ោក្ណ្នះ នងិ
ណ្ោក្ខាងមុខ្ ណ្ោយរបាជ្ាដ្ឧ៏តៅមណ្ោយខ្ាួនឯង ណ្េើយស្ដមៅងបានមិន
មាន។ េដ្ណិ្ស្ធេដ្េិោក្នុងការបានអភញិ្ញា  ណ្ដ្ើមបីណ្ ើញក្នុងណ្ោក្ណ្នះ
នងិណ្ោក្ខាងមុខ្។ (េិ.៨៣ អដ្ឋ.ស្ទធមមេបកាស្ិន)ី 
៨.េុគ្គលដដ្លបានណ្ធវ ើនវូអនៅរយិក្មម ៥ មានស្មាា េ់មាតា េិតា            
រពះអរេនៅ ណ្ធវ ើណ្ោេិតុេាទ េាំដេក្ស្ងឃ ភកិ្េុរតូវអាេតៅបិារាជកិ្ណ្េើយ
េិទបាាំងទុក្ ជនរេទូស្ៅនងឹរពះអរេនៅ ី នងិេុគ្គលដដ្លទមាា យ            
ពុទធណ្ចតយិ រពះពុទធរេូ េាំផ្លា ញរពះណ្ពាធរិពកឹ្សទីដដ្លរពះអងគរតាស់្ដ្ងឹ 
ណ្ោយចតិៅរេទូស្ៅ េុគ្គលណ្ធវ ើនវូអរយូិេវាទ នងិេុគ្គលដដ្លណ្ធវ ើដតអាំណ្ពើ
បាេ (មានបាណាតបិាតជាណ្ដ្ើម) ជានចិច ដ្រាេដ្ល់អស់្ជវីតិ។ េុគ្គលដដ្ល
បានណ្ពាលមក្ណ្នះ កាលសាា េ់ណ្េើយរដមងណ្សាយទុក្េ ក្នុងអវចីនិរក្ ឬ
ណ្ោេកុ្មភ ីឧស្សទនរក្ អាស្ស័្យក្មមមានក្មាា ាំងខាា ាំង ឬណ្ខ្ាយ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៩.ស្ស្ីខ្ូចខ្ាួនជាមួយេុរស្ ណ្ោយអាំណ្ពើលួចោក់្ ចូលចតិៅទមាា យគ្ភរ៌េស់្
ខ្ាួន កាលសាា េ់ណ្ៅរដមងណ្សាយទុក្េក្នុងណ្វតៅរណី្ឧស្សទនរក្។ 
១០.ស្រស្ៅីដដ្លណ្ពញចតិៅរេរពតឹៅសិតក្បត់េៅ ីឯង ណ្ៅគ្េ់រក្រេុស្ណ្ស្នេ៍ដ្ទទ 
ឬក្ស៏ាហាយស្មន់ដ្ណ្ណ្ៅ ើ មសាវ មីទនស្ស្ីដ្ទទ មា៉ា ងណ្ទៀត េុរស្ដដ្លតណាា
រគ្េស្ងកត់ ណ្ៅរេរពតឹៅអាំណ្ពើអស្ទធមមជាមួយភរយិអនក្ដ្ទទ ឬជាមួយកូ្ន
ស្សី្ណ្គ្ ដដ្លមានឳពុក្មាៅ យជាណ្ដ្ើមណ្ៅេួងដេងរក្ា។ េុគ្គលអមាល
ណ្នះេនទ េ់អាំពសីាា េ់រដមងណ្ៅណ្សាយទុក្េក្នុងស្ិមពលិវនឧស្សទនរក្ (នរក្
រកាដដ្ក្) ឬណ្ោេកុ្មភីនរក្ (នរក្ទឹក្ទង់ដដ្ង) អាស្ស័្យណ្លើក្មមធៃន់ ឬ
រសាល។ នយ័មា៉ា ងណ្ទៀត រពះមានរពះភាគ្រទង់ស្ដមៅងក្នុងណ្នមិរាជ
តក្ថា ស្ស្ីអនក្ចូលចតិៅរេរពតឹៅអារក្ក់្ នងិដ្ណ្ណ្ៅ ើ មសាវ មីអនក្ដ្ទទ កាល
សាា េ់ណ្ៅណ្េើយ ក្ន៏ងឹណ្ៅណ្សាយទុក្េណ្វទនក្នុងស្ងាតនរក្ណ្ោយ
ចាំណ្ពាះចាំដណ្ក្មួយ ក្នុងេណាៅ ស្ងាតនរក្ោាំងឡាយណ្នះ។ ឯេុរស្អនក្
រេរពតឹៅអារក្ក់្ជាមួយភរយិអនក្ដ្ទទ កាលសាា េ់ណ្ៅណ្េើយ ក្ន៏ងឹណ្ៅ
ណ្សាយទុក្េណ្វទនក្នុងអង្ហគ រកាស្ុនរក្ គ្នឺរក្រណ្តៅ ចង្រ្ង្ហក នណ្ភា ើង។ 

មហានរក្ ៨ រណ្តៅ ណ្នះរដមងដណ្នណាន់តាន់តាេ់ណ្ោយពួក្ស្តវ
ដដ្លមានក្មមដ្ោ៏មក្។ ក្នុងរណ្តៅ មួយៗ មានចមាៃ យោច់ពោីន  ១៥.០០ 
ណ្យជន ៍នងិក្នុង ១ រណ្តៅ មានោវ រ ៤ រគ្េ់ទិស្ោាំង ៤ មាន ៣២ ោវ រ។ 
ោវ រនមួីយៗ មានណ្ស្ៅចយមរាជណ្ៅរេច្ឆាំមួយអងគ ណ្ស្ៅចយមរាជណ្ទើេ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

មាន ៣២ អងគ។ ក្នុងោវ រ ១ រណ្តៅ  មានោវ រ ៤ទិស្ ក្នុង ១ ោវ រ មាន   
ឧស្សទនរក្ (ជាេរវិារ) ៤ រណ្តៅ  ដ្ណូ្ចនះក្នុងមហានរក្ ១ រណ្តៅ ធាំ មាន
ឧស្សទនរក្ ១៦ រណ្តៅ តូច ស្រេុឧស្សទនរក្មាន ១២៨ រណ្តៅ  េូក្នងឹ
មហានរក្ ៨ រណ្តៅ ណ្ទៀត ោាំងអស់្ ១៣៦ រណ្តៅ ។ 

កាលណ្េើអស់្សលក្មមដដ្លរតូវណ្សាយណ្េើយ ក្ន៏ងឹណ្ក្ើតជាមនសុ្ស
បាន ណ្េើណ្ៅណ្ស្ស្ស្ល់បាេ រដមងណ្ៅកាន់អបាយភូមិ ជាលាំោេ់គ្ឺ
ក្ាំណ្ណ្ើតណ្រេតមក្កាន់ក្ាំណ្ណ្ើតមនសុ្សអស្ុរកាយ នងិស្តវតរិច្ឆា ន លុះសុត
ពតីរិច្ឆា នណ្ទើេមក្ណ្ក្ើតជាមនសុ្ស េ៉ាុដនៅណ្េើណ្ៅស្ល់បាេខ្ាះណ្ទៀត ក្ប៏ាន
ណ្ៅជាមនសុ្សវកិ្លវកិារ មិនណ្ពញលក្េណ្ៈជាណ្ដ្ើមរេូតដតអស់្ក្មមណ្វរា។ 

ឧស្សទនរក្ ៤ រណ្តៅ តូច ពទ័ធជុាំវញិមហានរក្គ្ ឺ

១.គ្ូងនរក្ នរក្ដដ្លណ្ពញណ្ោយឧច្ឆច រៈដ្ស៏្ែុយគ្រគ្ក់្។ ដ្ចូណ្ោក្
ណ្ពាលថាៈ ស្តវនរក្ោាំងឡាយដដ្លណ្ៅស្ល់អកុ្ស្លក្មម សូ្មបីសុតពី    
អវចីមិហានរក្ណ្េើយ ក្មិ៏នោន់រចួខ្ាួនោាំងស្សុ្ងណ្ឡើយ គ្រឺតូវមក្ណ្សាយ
ទុក្េេនៅ ណ្ៅក្នុងនរក្ឧច្ឆច រៈស្ែុយគ្រគ្ក់្ ណ្ៅជតិោន នងឹអវចីមិហានរក្ណ្នះ    
ឯង។ 

២.ក្កុ្កលុនរក្ នរក្ដដ្លជារណ្តៅ ណ្សះណ្តៅ ។ ដ្ចូណ្ោក្ណ្ពាលថា ស្តវ
ោាំងឡាយដដ្លណ្ៅស្ល់អកុ្ស្លក្មម សូ្មបីសុតពគូី្ថនរក្ណ្េើយ ក្មិ៏ន
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ោន់រចួខ្ាួនណ្ៅណ្ឡើយ គ្រឺតូវមក្ណ្សាយទុក្េក្នុងនរក្ណ្សះណ្តៅ  ដដ្លតាាំង
ណ្ៅេនទ េ់ពគូី្ថនរក្ណ្នះឯង។ 

៣.េមិ្ពលវិននរក្ នរក្ទរពរកា ដ្ចូណ្ោក្ណ្ពាលថាៈ ស្តវ
ោាំងឡាយដដ្លណ្ៅស្ល់អកុ្ស្លក្មម សូ្មបីសុតពកុី្ក្កុលនរក្ណ្េើយ ក្មិ៏ន
ោន់រចួខ្ាួនណ្ៅណ្ឡើយ គ្រឺតូវមក្ណ្សាយទុក្េក្នុងនរក្ទរពរកា ដដ្លតាាំងណ្ៅ
ជតិេនទ េ់ពកុី្ក្កុលនរក្ណ្នះឯង ឬជួនកាលនរក្រណ្តៅ តូចដតមួយោន ណ្នះ 
ជានរក្ដដ្លមានទរពស្ាឹក្ោវណ្ៅថា អស្ិេតៅវននរក្ ដដ្លទរពរកានងិ
ទរពស្ាឹក្ោវោាំងពរីណ្នះ រាេ់ជានរក្រណ្តៅ ដតមួយ។ 
៤.ត្វតោរណីនរក្ នរក្ទឹក្ទរេណ្ពក្ណ្ៅណ្ោយេនា វលាិណ្តៅ ។ ដ្ចូ
ណ្ោក្ណ្ពាលថាៈស្តវោាំងឡាយ ដដ្លណ្ៅស្ល់អកុ្ស្លក្មម សូ្មបីសុតព ី
អស្ិេតៅវននរក្ណ្េើយ មិនោន់រចួខ្ាួនណ្ៅណ្ឡើយ គ្រឺតូវមក្ណ្សាយទុក្េក្នុង
នរក្ទឹក្ទរេដដ្លមានេនា ណ្តៅ  ដដ្លតាាំងណ្ៅជតិេនទ េ់ពអីសិ្េតៅវន-
នរក្ណ្នះឯង។ 

យម្ត្លាក្នរក្ោាំង១០ 
១.ណ្ោេកុ្មភីនរក្  ២.ស្ិមបលិនរក្ 
៣.អស្ិនខ្នរក្   ៤.តាមណ្ពាទនរក្ 
៥.អណ្យគុ្ឡនរក្  ៦.េិស្សក្េពវតនរក្ 
៧.ធុស្នរក្   ៨.ស្ីតណ្ោស្ិតនរក្ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៩.ស្ុនក្េនរក្   ១០.យនៅបាសាណ្នរក្ 
នរិយភូមិណ្សសងៗណ្ទៀត រដមងមានពតិរបាក្ដ្ណ្ៅក្នុងទរពភនាំ   

មហាស្មុរទ នងិតាមណ្កាះជាណ្ដ្ើម ណ្ទើេណ្ៅថា នរក្ ណ្រពាះមានទីក្ដនាង
ដ្ចូណ្នះ ដដ្លក្ាំណ្ត់ណ្ោយចាំណ្ពាះបាន។ ចាំដណ្ក្អបាយភូមិ ៣ ណ្សសង
ណ្ទៀត មិនមានក្ដនាងដ្ណូ្ច្ឆន ះ ណ្ោយចាំណ្ពាះណ្ទ។ 

ណ្ោក្នៅរនរក្ ណ្នះជាណ្ ម្ ះធៃន់មួយរេណ្ភទ ដដ្លណ្ៅចណ្នា ះ
ណ្ោក្ គ្ចឺណ្នា ះទនចរក្វាឡោាំងឡាយ ៣ ដ្ចូចណ្នា ះក្ង់រណ្ទះោាំង ៣ ឬ
ចណ្នា ះបារត ៣ ដដ្លសៅុាំចូលោន ។ នរក្ណ្នះមានទាំេាំ រេមាណ្ ៨៤.០០០ 
ណ្យជន ៍ ណ្េើក្ចាំេជានចិច ោាំងខាងណ្រកាម នងិខាងណ្លើ ោម នអវ ីេិទបាាំង 
ឧេមាដ្ចូទឹក្ខាងណ្រកាមដដ្លរទដសនដ្ ី មិនមានដសនដ្េិីទបាាំងដ្ណូ្ច្ឆន ះ 
នងិរេក្េណ្ោយភាពងងឹតសូ្នយសុ្ង អាចរារាាំងមិនឱ្យចក្េុវញិ្ញា ណ្ណ្ក្ើត
ណ្ឡើងបានណ្រពាះោម នពនា។ឺ ណ្ោះេីរពះអាទិតយ រពះចនទេណ្ញ្ចញពនារឺពមោន  
ក្នុងទវីេោាំង៣ ក្មិ៏នអាចភាដឺ្ល់ឋាននរក្ណ្នះបានដដ្រ ណ្រពាះរពះអាទិតយ 
រពះចនទ ណ្នះណ្ោចរណ្លើអាកាស្ ខ្ពស់្រតមឹភនាំចរក្វាឡគ្កឺ្ាំពូលភនាំយុគ្នធរ 
ចាំដណ្ក្ណ្ោក្នៅរនរក្ណ្នះ ឋតិណ្ៅឆ្ៃ យេួស្ពភីន ាំចរក្វាឡណ្ៅណ្ទៀត។ 
យូរអដងវងមៅងៗ ដ្ចូជាក្នុងស្ម័យរពះស្ពវញ្ាូណ្ពាធសិ្តវ ចុះច្ឆេ់េដ្សិ្នធ ិ
ជាណ្ដ្ើម ណ្ទើេបានពនាជឺះណ្ៅដ្ល់ឋាននរក្ណ្នះ ដតមួយដភាតដ្ចូណ្សាក្
េណ្នទ រ។ ស្តវពួក្ណ្នះបានណ្ ើញោន  ក្គ៏្តិថា ឱ្េន៎  មានស្តវមក្ណ្ក្ើតទី
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ណ្នះដដ្រ។ ស្តវនរក្ោាំងណ្នះ មានអតៅភាពខ្ពស់្រេមាណ្ ៣ ោវុត មាន
រក្ចក្ដវងៗ វាណ្រេើរក្ចក្ថពក់្ោន ណ្តាងណ្ជើងភនាំចរក្វាឡ ដ្ចូស្តវរេណ្ចៀវ ឬ
រជងឹណ្តាងណ្ដ្ើមណ្វើ។ ណ្ពលណាពួក្វារេណ្វរេវាស្ួរណ្ៅក្េ៏៉ាះោន  ណ្េើយ
គ្តិថា ណ្ពលណ្នះណ្យើងបានអាហារណ្េើយ ក្ច៏្ឆេ់ដេក្ោន ស្ុីជាចាំណី្ ណ្ពល
ណ្នះក្រ៏េូតទដ្ធ្លា ក់្ចុះក្នុងទកឹ្រកុ្តខាងណ្រកាម ណ្េើយក្រ៏ោយដ្ចូដ្ុាំណ្មៅ
ធ្លា ក់្ក្នុងទឹក្អាសីុ្តដ្ខ៏ាា ាំង ជាទឹក្រតជាក់្ខាា ាំងណ្រពាះោម នក្ាំណ្ៅរពះអាទិតយ
ចូលដ្ល់។ ជាទឹក្តាាំងណ្ៅពសី្ម័យណ្ដ្ើមក្េបណ្មា៉ា ះ ដដ្លមហាណ្ម េងែុ រ
ចុះមក្ជាទឹក្រទដសនដ្ ី មិនដមនជាទឹក្អាសីុ្តណ្ធវ ើក្េបឱ្យវនិស្ណ្ទ េ៉ាុដនៅ
ណ្ោយក្មាា ាំងបាេក្មមរេស់្ស្តវោាំងណ្នះ ណ្ទើេទឹក្ណ្នះកាា យណ្ៅជាទឹក្
អាស្ុីតក្នុងណ្ពលណ្នះណ្ៅដ្ចូទឹក្រេរក្តកីាា យជាទឹក្រទង។ 

ក្ម្មថ្ដលនាាំឱយធ្លែ ក្់ត្លាក្នោរនរក្ 
១.ភារយិាំ ោរណុាំ  មាតរិតូនាំ ណ្ធវ ើោរណុ្ក្មមដ្ធ៏ៃន់ស្មាា េ់មាតា    
េិតា។ 
២.ធម្មិក្េម្ណព្ាហមណានាំ ណ្ធវ ើោរណុ្ក្មមដ្ធ៏ៃន់ដ្ល់ស្មណ្
រពាេមណ៍្អនក្តាាំងណ្ៅក្នុងធម៌។ 
៣.ឧររ ិអររាធាំ អញេ ាំ ណ្ធវ ើនវូក្ាំេុស្ដ្ទទទរក្ដលងជាងណ្នះ។ 
៤.ទិវត្េ ទិវត្េ បាណវិធ្លទិសាហេកិ្ក្ម្មាំ ក្តា  ណ្ធវ ើនវូ
ក្មមសាហាវដ្ចូស្មាា េ់ស្តវ ផ្លៅ ច់ជវីតិជាណ្ដ្ើមរេច្ឆាំរាល់ទថៃ។ 
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ឧរជជនោិ តម្ពរណណិ ទីត្រ អភយត្ចរនាគ្ត្ចរាទត្យ វិយ 
ស្តវោាំងឡាយរដមងណ្ក្ើតក្នងុណ្ោក្នៅរនរក្ណ្នះ ដ្ចូអភយណ្ច្ឆរ នងិ
នគ្ណ្ច្ឆរជាណ្ដ្ើមក្នុងតមពេណ្ណិ ទវ ីេ។ 
៥.និយតម្ិចេ ទិដឋិត្កា េុគ្គលដដ្លរេក្េណ្ោយនយិតមិច្ឆា ទិដ្ឋ។ិ 

២.ត្រតភូម្ ិ
ណ្េតភូមិ រោន់ដតជាស្មមតនិម ស្រមាេ់ចាំណ្ពាះស្តវ ដដ្លមាន

ក្ាំណ្ណ្ើត ក្នុងអបាយភូមិមួយរេណ្ភទេ៉ាុណ្ណាណ ះ។  តាមពតិណ្ៅណ្រេតោម នទី
ណ្ៅណ្ោយចាំណ្ពាះណ្ទ។  

ស្តវដដ្លណ្ ម្ ះថា ណ្រេត ណ្រពាះមានណ្ស្ចក្ៅរីក្ហាយ ណ្ោយ    
ណ្ស្ចក្ៅណី្ស្ស្ក្ឃាា នរគ្េស្ងកត់ នងិនយ័មា៉ា ងណ្ទៀត ណ្រេត មានអតថថា ណ្ៅ 
គ្កឺ្នាងេួស្ណ្ៅច្ឆក្ណ្ស្ចក្ៅសុី្ខ្ដ្រ៏េណ្ស្ើរ។ ដ្ចូមានវចនតថៈថា៖ 
េខុេម្ុេសយត្ត បាក្ដឋាំ ឯនោីតិ = ត្រត ស្តវោាំងឡាយដដ្ល
ណ្ ម្ ះថា ណ្េតៈ (ណ្រេត) ណ្រពាះរដមងដ្ល់នវូឋានៈដដ្លឆ្ៃ យច្ឆក្ណ្ស្ចក្ៅី
ស្ុខ្។ 

ត្ព្រត ២ យ ង 
ត្រចច ឥត្ត គ្តតិ = ត្រត្ត អនក្ណ្ធវ ើកាលក្រិយិណ្ៅណ្េើយ អនក្
ឃាា តច្ឆក្ភព គ្សឺាា េ់ ណ្ ម្ ះថា ណ្រេត។ 
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េខុេម្ុេសយត្ត ត្រចច រក្ដឋាំ រោេាំ ទូរ ាំ គ្តតិ =        
ត្រត្ត ស្តវណាណ្ៅកាន់ទីឆ្ៃ យទរក្ដលងពណី្ស្ចក្ៅសី្ុខ្ ស្តវណ្នះ 
ណ្ ម្ ះថា ណ្រេត។ 

ណ្រេតមានណ្រចើនជាំពូក្ខ្ាះមានរេូរាងតូច ខ្ាះមានរេូរាងធាំ។ ណ្រេត
ខ្ាះអាចនមិម ិតខ្ាួនជាណ្ទវតា មនសុ្សរេុស្ ស្ស្ី តាេស្ ភកិ្េុ សាមណ្ណ្រ 
ឬដ្នូជ ីជាណ្ដ្ើម ដដ្លជាឥោឋ រមមណ៍្។ ណ្េើនមិម ិតជាអនោិឋ រមមណ៍្ដ្ចូជា ណ្ោ 
រក្េី ដ្ាំរ ី ដអក ឬស្តវមានរេូគួ្រខាា ច។ ខ្ាះណ្ទៀត នមិម ិតឱ្យណ្ ើញមិនចាស់្ 
ស្ស្ណ្ពចស្ស្ពលិ ណ្ ើញរតមឹដតពណ៌្ណ្មម  រក្េម រេណ្សះជាណ្ដ្ើម។ េណាៅ
ណ្រេតោាំងឡាយ ពួក្ខ្ាះរតូវណ្សាយទុក្េអស់្កាលយូរ ណ្រពាះអត់បាយ 
ណ្ស្ស្ក្ទឹក្ ណ្េើយចូលកាន់ទរព ស្ុីអាហារណ្ស្ស្ស្ល់ ដដ្លអនក្ស្ស្ុក្ណ្បាះ
ណ្ច្ឆល ពួក្ខ្ាះស្ុីណ្ស្ាស្ម ្ម ទឹក្មាត់ នងិរេស់្ណ្សាម ក្ណ្រោក្ណ្សសងៗ។ 

ត្ព្រត ១២ រួក្ 
១.វនាោ េត្រត ណ្រេតស្ុីទឹក្មាត់ ណ្ស្ាស្ម ក្មែួត ជាអាហារ 
២.ក្ណុបាេត្រត ណ្រេតស្ុីសាក្ស្ព 
៣.គ្ូងខាទក្ត្រត ណ្រេតស្ុីោមក្ណ្សសងៗ 
៤.អគ្គិជាលម្ុខត្រត ណ្រេតដដ្លមានអណាៅ តណ្ភា ើងជានចិច 
៥.េចូិម្ុខត្រត ណ្រេតដដ្លមានមាត់តូចដ្ចូរនធគូ្ថមជុល 
៦.តណហ ដោិតត្រត ណ្រេតដដ្លមានណ្ស្ចក្ៅណី្ស្ស្ក្ឃាា នជានចិច 
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៧.េនុិជាម្ក្ត្រត ណ្រេតដដ្លមានខ្ាួនណ្មម ដ្ចូដមក្ណ្វើ ដដ្លរតូវ
ដ្តុ 
៨.េតថងគត្រត ណ្រេតដដ្លមានរក្ចក្ទដ្ ណ្ជើងដវងណ្េៀតណ្េៀនដ្ចូ
កាាំេិត 
៩.ររាតងគត្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងខ្ពស់្ធាំេ៉ាុនភនាំ 
១០.អជគ្រងគត្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងកាយដ្ចូពស់្ថាា ន់ 
១១.ត្វមានិក្ត្រត ណ្រេតដដ្លរតូវណ្សាយទុក្េក្នុងណ្វោទថៃ ណ្សាយ
ស្ុខ្ក្នុងណ្វោយេ់ 

១២.ម្ហទិធិក្ត្រត ទ្បតន្ែលមាន្បញទធិទ្ចើន្។ 
ណ្ជើងភនាំេិមាល័យមានទរពវជិាដ្វ ី ជានគ្ររេស់្ណ្រេត១២។      

េណាៅ ណ្រេត ១២ ជាំពូក្ណ្នះមេិទធិក្ណ្រេត ជាមាច ស់្ទនណ្រេតោាំងណ្នះ។ 
ត្ព្រត ៤ ព្រត្ភទ (ណ្េតវតថុអដ្ឋក្ថា) 

១.ររទតោូរជីវក្ត្រត ណ្រេតដដ្លចញិ្ច ឹមជវីតិណ្ោយអនក្ដ្ទទឱ្យ 
២.ខុរបបិាេកិ្ត្រត ណ្រេតដដ្លរតូវណ្េៀតណ្េៀនណ្ោយណ្ស្ចក្ៅី
ណ្ស្ស្ក្ឃាា នបាយ នងិទឹក្ 
៣.និជាម្តណហិ ក្ត្រត ណ្រេតដដ្លជាេ់ណ្ោយអណាៅ តណ្ភា ើងជាេ់ក្នុង
មាត់ជានចិច 
៤.កាលក្ញចកិ្ត្រត ណ្រេតជាំពូក្អសុ្រៈណ្ ម្ ះ ក្ញ្ចិក្ៈ។ 
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ររទតោុរជីវិក្ត្ព្រត 
ណ្រេតដដ្លណ្ពាលមក្ណ្េើយោាំងអស់្ ណ្រេតដដ្លមានឱ្កាស្ 

ទទួលនវូចាំដណ្ក្េុណ្យអាំពអីនក្ដ្ទទឧទទិស្ឱ្យមានដតេរទតៅុេជវីកិ្ណ្រេត
មួយរេណ្ភទេ៉ាុណ្ណាណ ះ ណ្រេតរេណ្ភទដ្ទទមិនអាចទទួលចាំដណ្េុណ្យ 
ដដ្លណ្គ្ឧទទិស្ឱ្យបានណ្ទ ណ្រពាះណ្ៅឃាា តឆ្ៃ យពភូីមិមនសុ្ស ឯ               
េរទតៅុេជវីកិ្ណ្រេត ជាណ្រេតដដ្លណ្ក្ើតក្នុងេរណិ្វណ្ភូមិស្សុ្ក្រេស់្មនសុ្ស 
ដ្ចូេុគ្គលខ្ាះកាលណ្ទៀេនងឹសាា េ់ មានណ្ស្ចក្ៅរីពួយចាំដេង អាល័យក្នុង
រទពយស្មបតៅ ិមាស្ របាក់្ រេពនធកូ្ន ោតមិិតៅស្មាា ញ់ជាណ្ដ្ើម កាលសាា េ់
ណ្ៅណ្ក្ើតជាណ្រេតក្នុងេរណិ្វណ្សទះ ឬភូមិណ្នះឯង ណ្ពលខ្ាះស្ដមៅងខ្ាួនឱ្យ
របាក្ដ្ដ្ល់ោត ិឬេុគ្គលដ្ទទណ្ ើញបាន ដដ្លអនក្ស្សុ្ក្ោាំងឡាយដតង
ណ្ៅថា ណ្ខាម ច គ្ណឺ្រេតណ្នះឯង។ 
ការឧទទិេរុណយដលញ់ាតិព្តូវព្រក្រត្ដាយអងគ៣ 

១.ត្រតនាំ អតោត្នា អនុត្មាទត្នន ណ្រេតោាំងឡាយអនណុ្មាទន
ណ្ោយខ្ាួនឯង 
២.ោយកានាំ ឧទទិត្េន ណ្ោយការឧទទិស្រេស់្ោយក្ោាំងឡាយ 

៣.ទក្ខិត្ណយយេម្បោយ ការដ្ល់រពមណ្ោយទក្េណិ្ណ្យយេុគ្គល 
គ្េឺដ្ោិគ េក្ៈជាអនក្មានស្លី1។  

 
1 អែឋកថា តិទោកុឌ្ឌេូ្ត (ខុទទកន្ិកាយ ខុទទកបាឋ ទាំពរ័៥១៨) 
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ាក្យឧទទិេរុណយ 
ឥទាំ ត្ោ (ោនាំ) ញាតីនាំ ត្ហាតុ េខុិត ត្ហានោុ ញាតត្យ 
រោីនណ្នះ ចូរមានដ្ល់ោតោិាំងឡាយ សូ្មោតោិាំងឡាយបានដ្ល់នវូ
ណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្ចុះ។ (េិ.៥២.ទាំ.១៣) 
ឬមា៉ា ងណ្ទៀត ឥទាំ ោនាំ ត្រតនាំ ញាតិសាត្លាហតិនាំ        
ឧរក្របតុ ឥទាំ ោនាំ ត្រត ញាតិសាត្លាហតិ ររភិុញជនោុ 
ោនណ្នះ សូ្មឱ្យស្ណ្រមចសលដ្ល់ណ្រេតោាំងឡាយ ពួក្ណ្រេតោាំងឡាយ
ជាោតណិ្ោេិត ស្ូមេរណិ្ភាគ្នវូោនណ្នះ។ (េិ.៥១/១៣៥) 

ណ្រេតដដ្លរពះណ្ពាធសិ្តវមិនណ្ៅណ្ក្ើត 
េណាៅ រពះណ្ពាធសិ្តវោាំងឡាយ រាេ់តាាំងអាំពបីានទទួលពាក្រណ៍្

ជាណ្ដ្ើមណ្ៅ រដមងមិនណ្ៅណ្ក្ើតជាណ្រេត ៣ រេណ្ភទ គ្ ឺ 
១.ខ្ុេបបិាស្ិក្ណ្រេត ២.នជិាមតណ្ា ិ ក្ណ្រេត ៣.កាលក្ញ្ចិក្ណ្រេត ដដ្ល
បានណ្ពាលមក្ណ្េើយ ណ្េើណ្ក្ើតគ្ង់នងឹណ្ក្ើតជាេរទតៅូេជវីកិ្ណ្រេត ១ 
រេណ្ភទេ៉ាុណ្ណាណ ះ។ 

ជាតកិ្ាំណ្ណ្ើតដដ្លរពះណ្ពាធសិ្តវមិនណ្ៅណ្ក្ើត 
១.មិនណ្ក្ើតជាមនសុ្សទរព   
២.មិនណ្ក្ើតជាណ្ទវេុតៅមារ 
៣.មិនណ្ក្ើតជាអស្ញ្ាស្តៅរពេម   
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៤.មិនណ្ក្ើតជាស្ុោធ វាស្រពេម 
៥.មិនណ្ក្ើតក្នុងចរក្វាឡដ្ទទ  
៦.មិនណ្ក្ើតជាអរេូរពេម 
៧.មិនណ្ក្ើតជាមនសុ្សស្ស្ី   
៨.មិនណ្ក្ើតក្នុងរតកូ្លោស្ក្រ 
៩.មិនណ្ក្ើតជាមនសុ្សខាវ ក់្ គ្ ថាង់   
១០.មិនណ្ក្ើតជាមនសុ្សគ្ម 
១១.មិនណ្ក្ើតជាមនសុ្សផ្លា ស់្ណ្ភទ  
១២.មិនណ្ធវ ើេញ្ញច ននៅរយិក្មម 
១៣.មិនណ្ក្ើតក្នុងណ្ោក្នៅរកិ្នរក្  
១៤.មិនណ្ក្ើតក្នុងអវចីមិហានរក្មិនណ្ក្ើតជាខ្ុេបិបាសិ្ក្ណ្រេត  នជិាម-    
តណ្ា ិ ក្ណ្រេត នងិកាលក្ញ្ចិក្ណ្រេត 
១៥.មិនណ្ក្ើតជាស្តវតូចជាងច្ឆេ នងិមិនណ្ក្ើតជាស្តវធាំជាងដ្ាំរ ី
១៦.មិនបានជារពះអរយិេុគ្គល ក្នុងចណ្នា ះ ៤ អស្ណ្ងេយយ នងិ ១ ដស្ន
មហាក្េប។ 

ត្រត ២១ ជាំរូក្ក្នងុព្រះវិន័យ 
និងលក្ខណេាំយតុោ 
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១.អដឋិេងខលកិ្ត្រត ណ្រេតមានណ្រោងអែងឹជាេ់តោន ជាក្ាំណាត់   
(េុពវក្មមណ្រេតណ្នះ គ្កឺាលពណី្ដ្ើមជាអនក្ពឃិាតណ្ោ ោត់ពនាះយក្សាច់
ណ្ចញពអីែងឹ លក់្ចញិ្ច ឹមជវីតិ)។ 
២.ម្ាំេត្រេកិ្ត្រត ណ្រេតមានសាច់ជាេនទះៗ េ៉ាុដនៅោម នអែងឹ (ស្តវ
ណ្នះកាលពណី្ដ្ើម ជាអនក្ពឃិាតណ្ោ ណ្ធវ ើសាច់ឱ្យជាេនទះ ហាលណ្ងៀត
ឱ្យណ្រក្ៀម ណ្េើយចញិ្ច ឹមជវីតិ)។ 
៣.ម្ាំេរិណឌ ត្រត ណ្រេតមានសាច់ជាដ្ុាំ (ស្តវណ្នះកាលពណី្ដ្ើមជា
រពានស្តវសាា េ កាលច្ឆេ់ស្តវបានណ្េើយ ដ្ក្ណ្រាមសាា េ នងិដស្បក្ណ្ចញ 
ណ្ៅរតមឹដតជាដ្ុាំសាច់លក់្ចញិ្ច ឹមជវីតិ)។ 
៤.និចេវិរុរេិត្រត ណ្រេតមានរាងកាយដ្ចូមនសុ្សរេុស្ ោម នដស្បក្ 
(ស្តវណ្នះកាលពណី្ដ្ើមជាអនក្ស្មាា េ់ស្តវណ្ចៀម េក្ដស្បក្ណ្េើយចញិ្ច ឹម
ជវីតិ) ។ 
៥.អេតិ្លាម្ត្រត  ណ្រេតមានណ្រាមជាោវ (ស្តវណ្នះកាលពណី្ដ្ើមជា
អនក្ពឃិាតរជូក្ ោត់ស្មាា េ់រជូក្ ណ្ោយណ្រេើោវច្ឆក់្)។ 
៦.េតោិត្លាម្ត្រត  ណ្រេតមានណ្រាមជាលាំដពង (ស្តវណ្នះកាលពី
ណ្ដ្ើម ជារពានរមឹគ្ោត់ណ្រេើលាំដពងច្ឆក់្រមឹគ្ដដ្លមក្តាមការេណ្ញ្ញា ត)។ 
៧.ឧេតុ្លាម្ត្រត ណ្រេតមានណ្រាមជាដសារពួញ (ស្តវណ្នះកាលពី
ណ្ដ្ើមជាណ្ពជឈឃាត ស្មាា េ់អនក្ណ្ោស្ណ្ោយបាញ់នងឹរពួញ)។ 
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៨.េចូិត្លាម្ត្រត ណ្រេតមានណ្រាមជាមជុល (ស្តវណ្នះកាលពណី្ដ្ើម ជា
នយសារថេីងវឹក្ស្តវណ្ោយណ្រេើជនាញួច្ឆក់្ណ្ពលេង្ហា ត់)។ 
៩.ទុតិយេចូិត្លាម្ត្រត  ណ្រេតមានណ្រាមជាមជុលទី ២ (ស្តវណ្នះ
កាលពណី្ដ្ើម ជាអនក្នយិយញុះញង់ ច្ឆក់្ណ្ោតណ្គ្ឱ្យបាននវូណ្ស្ចក្ៅ ី
វនិស្)។ 
១០.ក្មុ្ភណឌ ត្រត ណ្រេតមានពងធាំេ៉ាុនក្ែម (ស្តវណ្នះកាលពណី្ដ្ើម ជា
អាមាតយអនក្វនិចិាយ័ក្ៅទីនអនក្ស្សុ្ក្ ណ្ោយអាំណ្ពើណ្វៀចណ្កាង សីុ្ស្ាំណូ្ក្សូ្ក្
បា៉ា ន់ជាណ្ដ្ើម)។ 
១១.គ្ូងក្រូនិម្ុតោត្រត ណ្រេតដដ្លលិចចុះក្នុងរណ្តៅ ោមក្ (ស្តវ
ណ្នះកាលពណី្ដ្ើម ជាេុរស្រេរពតឹៅនវូេរោរក្ក្មមគ្រឺេរពតឹៅអស្ទធមមនងឹ
រេពនធអនក្ដ្ទទ)។ 
១២.គ្ូងខាទក្ត្រត ណ្រេតដដ្លស្ុីោមក្ (ស្តវណ្នះកាលពណី្ដ្ើម 
ជារពាេមណ៍្ក្ាំណាច ក្នុងស្ម័យរពះពុទធក្ស្សេៈ បានណ្ធវ ើជានមិនៅ         
រពះស្ងឃ ឱ្យទទួលភតៅឆ្ន់ណ្ៅសទះរេស់្ខ្ាួន ណ្េើយក្ច៏្ឆក់្ោមក្ក្នុងស្នូក្
រចួរេណ្គ្ន)។ 
១៣.និចេវិតថីត្រត ណ្រេតដដ្លោម នដស្បក្ (ស្តវណ្នះកាលពណី្ដ្ើម ជា
ស្ស្ីរេរពតឹៅក្បត់ចតិៅេៅ ី ណ្េើយណ្ៅស្ហាយស្មនធនងឹរេុស្ណ្ ម្ លដ្ទទ)។ 
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១៤.ទុគ្នធត្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងកាយអារក្ក់្ ក្ានិស្ែុយគួ្រណ្ខ្ព ើម 
(ស្តវណ្នះកាលពណី្ដ្ើម ជាស្សី្ណ្មមត់ ដ្កឹ្នាំណ្គ្ឱ្យយល់ខ្ុស្ នងិេណ្ញ្ញា ត
យក្ណ្រគ្ឿងស្កាក រៈពណី្គ្)។ 
១៥.ឱក្ិលនិិត្រត ណ្រេតដដ្លណ្ដ្ក្ក្នុងគ្ាំនរណ្ភា ើង (ស្តវណ្នះកាលពី
ណ្ដ្ើម ជាមណ្េសី្ណ្ស្ៅច រចដណ្ននងឹស្សី្របាាំមាន ក់្ បានយក្រណ្ងើក្ណ្ភា ើងជះពី
ណ្លើនង)។ 
១៦.អេេីក្រនធត្រត ណ្រេតដដ្លោម នក្ាល (ស្តវណ្នះកាលពី
ណ្ដ្ើមជាណ្ពជឈឃាត ដតងស្មាា េ់ណ្ច្ឆរណ្ោយកាត់ក្ាល តាមេញ្ញជ រេស់្
រពះរាជា)។ 
១៧.ភិក្ខតុ្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងស្ណាឋ នដ្ចូភកិ្េុ (ស្តវណ្នះកាលពី
ណ្ដ្ើម ជាភកិ្េុបាេក្នុងសាស្នទនរពះពុទធក្ស្សេៈ មិនស្រងួមរេរពតឹៅ     
ណ្សៅស្ផ្លៅ ស្ខ្ុស្ធម៌វនិយ័)។ 
១៨.ភិក្ខនុីត្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងស្ណាឋ នដ្ចូភកិ្េុន។ី 
១៩.េកិ្ខមានាត្រត ណ្រេតដដ្លមានស្ណាឋ នដ្ចូស្ិក្េមាន។ 
២០.សាម្ត្ណរត្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងស្ណាឋ នដ្ូចសាមណ្ណ្រ។ 
២១.សាម្ត្ណរតី្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងស្ណាឋ នដ្ូចសាមណ្ណ្រ។ី 
ចាំណាាំៈ ចាំដណ្ក្ណ្រេតភកិ្េុនជីាណ្ដ្ើមក្ដ៏្ចូោន ។ ណ្រេត ២១ ពួក្ណ្នះដដ្លណ្ធវ ើ
បាេក្មមក្នុងជាតមុិន លុះណ្រកាយពសីាា េ់ណ្ៅណ្អះក្នុងនរក្អស់្រយពាន់ 
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ដស្នឆ្ន ាំដ្ណ៏្រចើន ណ្ោយណ្ស្ស្ស្ល់វបិាក្ទនក្មមណ្នះ ណ្ទើេរតឡេ់មក្
ទទួលសលក្នុងក្ាំណ្ណ្ើតណ្រេតណ្នះណ្ទៀត។ (េិ.១/១៥៥ នងិអដ្ឋក្ថា) 

ការរេត់្ៅររេត់្ព្រតត្សសងៗ 
និោនត្រឿងខែី 

១.កាលក្ញ្ចិក្ណ្រេត 
 កាលក្ញ្ចិក្ណ្រេតណ្ស្ស្ក្ទឹក្ខាា ាំង បានណ្ដ្ើរណ្ចញណ្ៅរក្ទឹក្សឹក្។     
ឮស្ាំណ្ឡងទឹក្េូរដតស្ទុះណ្ៅទឹក្ណ្នះកាា យជាដ្ុាំថម ណ្ោយអាំណាចបាេក្
មម។ ជួេភកិ្េុ ៣០ ជួយេនៅក់្ទឹក្ក្មិ៏នអាចទទួលបាន       ស្ូមបីេនៅចិណ្រពាះ
ណ្រេតណ្នះ មានមាត់េ៉ាុនរនធគូ្ថមជុល។ 

២.ណ្រេតរជូក្ 
ក្នុងស្ម័យរពះពុទធក្ស្សេជាមាច ស់្ មានភកិ្េុ ១ រេូ មានកាយស្ាំវរៈ

ដតោម នវចសី្ាំវរៈ។ លុះអស់្ជវីតិណ្ៅណ្សាយទុក្េក្នុងនរក្ រចួពនីរក្មក្ណ្ក្ើត
ជាណ្រេតរជូក្ មានរាងកាយជាមនសុ្ស ពណ៌្ស្មបុរភាណឺ្សាក្ដ្ចូជាមាស្ 
មានក្ាលរជូក្។ 

៣.ណ្វមានកិ្ណ្រេត 
ក្នុងស្ម័យរពះពុទធទនណ្យើង អនក្នគ្រ ២ គ្ ឺសាវតថ ី១ បាតលីេុតៅ ១ 

បានណ្ធវ ើពាណិ្ជជក្មមណ្ៅមក្ណ្ដ្ើមបីលក់្ដ្រូវតថុណ្សសងៗ ជាេ់មិនោច់រវាង
សាវតថ ីបាតលីេុតៅ នងិស្ុវណ្ណ ភូមិ េុរស្មាន ក់្បានសាា េ់ក្នុងណ្ពលណ្ធវ ើដ្ាំណ្ណ្ើ រ
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ក្នុងមហាស្មុរទ ជតិសាា េ់ចតិៅនកឹ្គ្តិដ្ល់ភរយិ ដតពមុីនោត់មានចតិៅ
រជះថាា ក្នុងការេាំណ្ពញេុណ្យ។  

៤.ណ្រេតស្ស្ី ១ រេូ 
ឧតៅរៈមាណ្ពមាន ក់្ រជះថាា ចាំណ្ពាះរពះមហាក្ច្ឆច យនៈ បាន

ច្ឆត់ដចងសាងកុ្ដ្មួិយខ្នង ណ្ដ្ើមបីរេណ្គ្នរពះណ្ថរៈ នងិច្ឆត់ដចងអាហារ
រគ្េ់ណ្ពលណ្វោ។ ដតមាៅ យមិនរជះថាា  បានណ្ពាលថា អាហារឯណាដដ្ល
បានថាវ យរពះណ្ថរៈអងគណ្នះ ស្ូមឱ្យអាហារណ្នះកាា យជា្ម។ ណ្រកាយ
មក្នងបានណ្រតក្អររេណ្គ្នណ្រាមសាា េណ្កាៃ ក្ តាក់្ដតងកុ្ដ្ ិ នងិបានអនុ
ណ្មាទន។ េនទ េ់ពសីាា េ់បានណ្ៅណ្ក្ើតជាណ្រេត នងណ្ស្ស្ក្ទឹក្ ក្ណ៏្ដ្ើរណ្ៅ
កាន់ទណ្នាគ្ង្ហគ ៗ ក្ក៏ាា យជា្ម។ 

៥.ណ្រេតណ្ៅច្ឆាំដថរក្ារទពយ 
មានស្រស្ៅីរក្មុាំមាន ក់្ណ្ៅរកុ្ងសាវតថ ី ណ្ចញពរីកុ្ងណ្ដ្ើមបីលក់្ដ្រូវតថុ   

ណ្សសងៗ រតឡេ់មក្វញិរតូវជួេរេទះនងឹណ្ច្ឆរបានយក្រទពយណ្ៅោក់្ 
ពួក្ណ្ច្ឆរវាយឱ្យនងរេគ្ល់របាក់្ ក្មិ៏នរពមរបាេ់ក្ដនាងរបាក់្ដដ្លោក់្
រេូតបាត់េង់ជវីតិ។ េនទ េ់ពសីាា េ់នងបានណ្ក្ើតជាណ្រេតរក្ារទពយ 
ក្ដនាងណ្នះឯង។ 
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៦.ណ្រេតជាស្តវពស់្ 
ណ្ស្ដ្ឋរីកុ្ងពារាណ្សី្មាន ក់្មានរបាក់្ ៤០ ណ្កាដ្។ិ ណ្ស្ដ្ឋបីានយក្

រទពយក្េ់ក្នុងដ្រីតង់េរណិ្វណ្ជតិទណ្នាគ្ង្ហគ ។ ណ្រកាយមក្បានសាា េ់ណ្ៅណ្ក្ើត
ជាពស់្ណ្ៅមាត់រណ្តៅ ដដ្លខ្ាួនបានក្េ់ណ្នះ។ 

៧.ណ្រេតជាស្តវក្ណ្ៅុ រ 
ណ្ស្ដ្ឋរីកុ្ងពារាណ្សី្មាន ក់្មានរបាក់្ ៣០ ណ្កាដ្។ិ ណ្ស្ដ្ឋបីានយក្

រទពយក្េ់ក្នុងដ្រីតង់េរណិ្វណ្ជតិទណ្នាគ្ង្ហគ ។ ណ្រកាយមក្បានសាា េ់ណ្ៅណ្ក្ើត
ជាពស់្ណ្ៅមាត់រណ្តៅ ដដ្លខ្ាួនបានក្េ់ណ្នះ។ 

៨.ណ្រេត ៨៤០០០ 
អតតីកាលក្នាងណ្ៅថយណ្រកាយ ៩២ ក្េប។ ក្នុងក្េបទី ៩២ ណ្នះ

មានរពះពុទធរពះនម សុស្សៈ។ មានេងេែូន ៣ នក់្ េងរេុស្បានណ្ៅ
េួស្ ណ្េើយរេគ្ល់រទពយឱ្យេែូនៗ ជួយច្ឆត់ដចងេែូនៗ រពមោាំងេរវិារ
ចាំននួ ៨៤០០០ ពាន់ រាល់ការចមែ ិនអាហារណ្េើយភាា ម បានច្ឆត់ដចង
ថាវ យចង្ហា ន់ចាំណ្ពាះរពះពុទធ នងិភកិ្េុស្ងឃ ណ្េើយេេួលោន េរណិ្ភាគ្មុនជា
នចិចរគ្េ់ណ្វោ។ ណ្រេតោាំងណ្នះជាោតរិេស់្រពះបាទពមិព ិសារ ណ្រកាយ
មក្បានទទួលេុណ្យណ្ោយការណ្រតក្អរ ក្រ៏ចួច្ឆក្អតៅភាពជាណ្រេតណ្ៅ
ណ្ក្ើតណ្ទវតា ជាន់ច្ឆតុមមហារាជកិាោាំងអស់្។ 

 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   34 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.អេរុកាយ 
វចនតថៈថា ន េរុនោិ ឥេសរយិក្ីឡាទីហ ិន ទិរានោីតិ = 

អេរុា ស្តវោាំងឡាយឯណា រដមងមិនរងុណ្រឿងណ្ោយស្ភាពជាធាំ នងិ
មិនរងុណ្រឿងណ្ោយភាពណ្ភា ើតណ្ភា ើនជាណ្ដ្ើម ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ណ្ ម្ ះថា       
អស្ុរៈ។ 

អស្ុរកាយរោន់ដតនមេញ្ាតៅ ិ ណ្ៅស្តវដដ្លណ្ក្ើតក្នុងអបាយភូមិ 
តាមពតិ មិនមានភូមិជាទីណ្ៅណ្ោយចាំណ្ពាះណ្ទ។ ជាពួក្ស្តវមិនរងុណ្រាចន ៍
មិនណ្ក្ាៀវកាា ណ្ោយភាពជាឥស្សរៈ នងិោម នក្ៅសី្ុខ្។ 

អេរុថ្ចក្ជា ៥ ព្រត្ភទគ្ឺ 
អេរុៈ ណ្ទវតាមិនដមនជាណ្ទពក្នុងសួ្គ្ជ៌ាន់ណ្លើ គ្ជឺាេដ្េិក្េនងឹ

ជាន់តាវតិៅងស ឬស្ស្ណ្ដ្ៀងណ្ទវតាជាន់តាវតិៅងស បានដ្ល់ ណ្ស្ៅចណ្វេចតិៅ នងិ 
េហារាទជាណ្ដ្ើម។ 

អេរុៈ ពួក្ណ្ទវតាជាន់ោេ បានដ្ល់ ពួក្វនិបិាតកិ្ៈ មាន            
េិយងករមាតា ឬឧតៅរមាតាជាណ្ដ្ើម។ 

អេរុៈ ស្តវស្ស្ណ្ដ្ៀងណ្ទវតាចាំដណ្ក្ខ្ាះបានដ្ល់ណ្វមានកិ្ណ្រេត 
មានណ្ស្ៅចយមរាជជាណ្ដ្ើម។ 

អេរុៈ ស្តវដដ្លរបាស្ច្ឆក្គុ្ណ្លក្េណ្ៈ រេស់្ណ្ទវតាោាំងអស់្ 
បានដ្ល់ ស្តវក្នុងណ្ោក្នៅរនរក្។ 
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អេរុៈ ស្តវដដ្លរបាស្ច្ឆក្គុ្ណ្ជាណ្ទវតាោាំងអស់្បានដ្ល់ 
កាលក្ញ្ចិក្ណ្រេត។ 

អេរុកាយមាន ៣ ព្រត្ភទគ្ឺ 
១.ត្ទវអេរុា អស្ុរកាយដដ្លជាណ្ទវតា 
២.ត្រតោិអេរុា អស្ុរកាយដដ្លជាណ្រេត 
៣.និរយអេរុា អស្ុរកាយដដ្លជាស្តវនរក្។ 

ត្ទវអេរុាមាន ៦ រួក្ 
១.ណ្វេចតិៅអិស្ុរកាយ 
២.រាេុអស្ុរកាយ 
៣.ស្ុពលិអស្ុរកាយ 
៤.េហារអស្ុរកាយ 
៥.ស្មពរតអីស្ុរកាយ 
៦.វនិបិាតកិ្អសុ្រកាយ។ 
េណាៅ អសុ្រោាំង ៦ រេណ្ភទណ្នះ ណ្វេចតិៅអិស្ុរ ១ ស្ុពលិអស្ុរ ១ 

រាេុអស្ុរ ១ េហារាទអស្ុរ ១ នងិស្មពរអស្ុ រ១ រមួមក្ ៥ ណ្នះណ្ៅថា 
អសុ្រ បានណ្នះណ្រពាះជាេដ្េិក្េចាំណ្ពាះណ្ទវតាជាន់តាវតិៅងស ស្ូមបីថាសាថ ន
ទីណ្ៅរេស់្ណ្ទវតាោាំង ៥ ជាំពូក្ណ្នះ នងឹតាាំងណ្ៅខាងតបូងភនាំសិ្ណ្នរកុ្ព៏តិ 
េ៉ាុដនៅក្ស៏្ណ្ង្រ្ង្ហគ ះចូលក្នុងជាំពូក្ណ្ទវតាជាន់តាវតិៅងសបាន។ ចាំដណ្ក្ណ្ទវតា



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   36 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ដដ្លណ្ៅថា វនិបិាតកិ្អសុ្រណ្នះ បានដ្ល់ េិយងករមាតា ឧតៅរមាតា   
សុស្សមិតាៅ  ធមមគុ្តាៅ  ជាណ្ដ្ើមណ្នះឯង។ 

វនិបិាតកិ្អសុ្រមានេិយងករមាតាជាណ្ដ្ើម ដដ្លណ្ៅថា អស្ុរ បាន
ណ្រពាះវនិបិាតកិ្អសុ្រណ្នះ ណ្េើណ្ពាលណ្ោយរេូរាងស្ណាឋ ន ក្ត៏ូចជាង   
ណ្ទវតាជាន់តាវតិៅងស ណ្េើណ្ពាលណ្ោយអាំណាចក្ត៏ចិជាង នងិសាថ នទីណ្ៅ
រេស់្វនិបិាតកិ្អសុ្រ ក្រ៏តាច់អាស្ស័្យណ្ៅក្នុងមនសុ្សណ្ោក្ទូណ្ៅ ដ្ចូ
ជាតាមទរព តាមភនាំ ណ្ដ្ើមណ្វើ  នងិណ្រាង ឬខ្ទម ដដ្លណ្គ្សាងស្ង់ណ្ច្ឆលជា
ណ្ដ្ើម ដដ្លជាទីណ្ៅរេស់្ភុមមដ្ឋណ្ទវតាោាំងឡាយ។ ដ្ណូ្ចនះវនិបិាតកិ្អសុ្រ
ណ្នះក្គ៏្ង់ជាេរវិាររេស់្ភូមមដ្ឋណ្ទវតានុះ៎ឯង។ ណ្េើស្ណ្ង្រ្ង្ហគ ះចូលជាំពូក្    
ណ្ទវតាណ្េើយ ក្ស៏្ណ្ង្រ្ង្ហគ ះចូលជាំពូក្ណ្ទវតាជាន់ច្ឆតុមមហារាជកិា។ 

ត្រតោិអេរុាមាន ៣ រួក្ 
១.កាលក្ញចកិ្ត្រតោិអេរុា ណ្រេតមានរាងកាយធាំ ដតោម នក្មាា ាំងណ្ទ 
ណ្រពាះសាច់្មតចិ មានពណ៌្ស្ស្ណ្ដ្ៀងស្ាឹក្ណ្វើស្ៃួត ដភនក្ណ្លៀនណ្ចញ
មក្ដ្ចូដភនក្កាៅ ម មាត់េ៉ាុនគូ្ថមជុលតាាំងណ្ៅក្ណាៅ លក្ាល។ 
២.ត្វមានិក្ត្រតោិអេរុា ណ្រេតដដ្លណ្សាយទុក្េក្នុងណ្ពលទថៃ ដត
ណ្ពលយេ់ណ្សាយស្ុខ្ ដ្ចូណ្ទវតាជាន់តាវតិៅងស។ 
៣.អវិធិក្ត្រតោិអេរុា ណ្រេតដដ្លជាពួក្វាយរេហារស្មាា េ់នវូោន
នងិោន  ណ្ោយអាវុធណ្សសងៗ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ស្រេុមក្ អស្ុរកាយភូមិណ្នះ ស្ណ្ង្រ្ង្ហគ ះចូលក្នុងណ្េតភូមិ ដតជាណ្រេត 
ដដ្លរស់្ណ្ៅពណិ្ស្ស្ ណ្រេតណ្នះឯងណ្ោក្ណ្ៅថា អស្ុរកាយ។ 

និរយអេរុម្ួយព្រត្ភទត្ទៀត 
ណ្រេតមួយរេណ្ភទណ្ទៀត ដដ្លរតូវណ្ៅណ្សាយទុក្េក្នុង

ណ្ោក្នៅរនរក្ ដដ្លរតូវតាាំងណ្ៅចណ្នា ះក្ណាៅ លចរក្វាលោាំង ៣ មាន
ណ្ខ្តៅតភាជ េ់ោន ។ ណ្េើណ្ពាលណ្ោយចាំដណ្ក្ជុាំវញិចរក្វាលណ្េើយ ចរក្វាល
នមួីយៗ មានលក្េណ្ៈមូលដ្ចូោន ោាំង ៣ ចរក្វាល។ ចរក្វាលោាំង ៣ 
មានណ្ខ្តៅជាេ់តោន ដ្ចូណ្នះ ក្េ៏ណាៅ លឱ្យមានចណ្នា ះណ្ឡើងរតង់ក្ណាៅ ល 
ឧេមាដ្ចូណ្យើងយក្ដពង ៣ មក្តាាំងរមួោន ចូលជា ៣ មុាំ រដមងមាន
រេណ្ហាងចណ្នា ះឋតិណ្ៅរតង់ក្ណាៅ លរេស់្ចរក្វាលោាំង ៣ យ៉ា ងដ្ណូ្ច្ឆន ះ
ដដ្រ។ ដ្ណូ្ចនះក្នុងចណ្នា ះទនចរក្វាលោាំង ៣ ណ្នះឯងជាណ្ោក្នៅរនរក្។ 
ដសនក្ខាងក្នុងណ្នះចណ្នា ះ ណ្នះជាទីងងឹត ខាងណ្រកាមមានទឹក្រតជាក់្ ណ្េើ
ស្តវនរក្ណាមួយចុះណ្ៅក្នុងទឹក្ណ្នះ រាងកាយរេស់្ស្តវនរក្ណ្នះ នងឹ
រោយអស់្ភាា មមួយរាំណ្ពច ដ្ចូោន នងឹការយក្អាំេិលណ្ៅោក់្ក្នុងទឹក្ 
អាំេិលរដមងរោយបាត់ណ្ៅយ៉ា ងណា រាងកាយរេស់្ស្តវនរក្ ដដ្លធ្លា ក់្
ចុះណ្ៅក្នុងទឹក្ទនណ្ោក្នៅរនរក្ណ្នះ ក្រ៏ោយសាេស្ូនយយ៉ា ងណ្នះដដ្រ។  

អស្ុរកាយភូមិណ្នះ ណ្េើស្ណ្ង្រ្ង្ហគ ះក្ស៏្ណ្ង្រ្ង្ហគ ះចូលក្នុងណ្េតៅភូិមិ។ 
េ៉ាុដនៅណ្េតុដដ្លណ្ោក្ច្ឆត់ជាអស្ុរកាយភូមិដ្ចូណ្នះ ក្ណ៏្រពាះថាេណាៅ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ណ្រេតោាំងឡាយណ្នះ មានណ្រេតដដ្លពណិ្ស្ស្មួយពួក្ណ្ទៀត ដ្ណូ្ចនះ
ណ្រេតដដ្លជាពួក្វណិ្ស្ស្ណ្នះ ណ្ោក្ណ្ៅថា អសុ្រកាយ។  

ត្ោេជាត្ហតុឱយត្ក្ើតក្នងុអេរុភូម្ ិ
េុគ្គលខ្ាះក្នុងណ្ោក្ណ្នះ ជាអនក្មានយស្ មានរទពយលមមស្មគួ្រ 

ឬជាអនក្ធាំទរក្ដលងក្ណ៏្ោយ េ៉ាុដនៅេុគ្គលោាំងឡាយណ្នះជាអនក្មានចតិៅ
មិនលែ ឬជាអនក្មានការសាៅ េ់ស្ិក្ាតចិ ដ្ណូ្ចនះណ្ទើេមិនអាចណ្រជើស្ណ្រ ើស្ថា 
េុគ្គលណាគួ្រនងឹណ្លើក្តណ្មក ើង ឬស្រណ្ស្ើរនងឹេុគ្គលណាមិនគួ្រណ្លើក្តណ្មក ើង
ឬស្រណ្ស្ើរ។ កាលណ្េើយ៉ា ងណ្នះណ្គ្បានណ្រេើអាំណាច នងិរទពយស្មបតៅណិ្ៅ
ក្នុងសាូវខ្ុស្គ្េុឺគ្គលដដ្លមានគុ្ណ្លែ មានស្ីលធម៌គួ្រណ្លើក្តណ្មក ើង ក្ ៏   
រតឡេ់ណ្ៅជាណ្រេើអាំណាចណ្ដ្ើមបីជះិជាន់ស្ងកត់ស្ងកិន ណ្រេើអាំណាចខាង   
សាូវវាច្ឆ ណ្ពាលពាក្យណ្មើលង្ហយតះិណ្ដ្ៀល។ ចាំដណ្ក្េុគ្គលមិនលែ មានការ
រេរពតឹៅទុិចចរតិខ្ុស្ស្ីលធម៌ ក្រ៏តឡេ់ណ្ៅជាណ្លើក្តណ្មក ើងស្រណ្ស្ើរេុគ្គល
ដ្ណូ្ចនះ កាលលះណ្ោក្ណ្នះណ្ៅណ្េើយរដមងណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងអស្ុរភូមិ។ 

៤.តិរចេ នភូម្ិ 
តរិច្ឆា នភូមិណ្នះ មិនមានទីណ្ៅណ្ោយចាំណ្ពាះណ្នះណ្ទ វាណ្ៅ

ោយឡាំក្នុងភូមិរេស់្មនសុ្ស។  
មានវចនតថៈថា តិត្រា អញជនោីតិ = តិរចេ ត្នា ស្តវអនក្ណ្ៅណ្ោយ
ចាំដណ្ក្ទទឹង។  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

តិរនោិ អត្ធ្ល គ្ចេនោីតិ= តិរចេត្នា ស្តវណ្ៅក្នុងខាងណ្រកាម (ស្ណ្ៅូ ក្
ខ្ាួនណ្ៅខាងណ្រកាម)។ (វភិាវនិដី្កីា) 

េតាមានេញ្ញេ  ៣ 
១.កាម្េញ្ញេ  ដ្ងឹការណ្ស្ពកាមគុ្ណ្ 
២.ត្ោចរេញ្ញេ  ដ្ងឹការសីុ្ ការណ្ដ្ក្ 
៣.ម្រណេញ្ញេ  ដ្ងឹការខាា ចសាា េ់។ 

ចាំដណ្ក្ស្ញ្ញា  ១ ណ្ទៀតគ្ ឺធមមស្ញ្ញា  ការដ្ងឹខ្ុស្រតូវអារក្ក់្ លែ 
កុ្ស្ល អកុ្ស្លណ្នះ ស្តវតរិច្ឆា នមិនមានណ្ឡើយ ណ្វៀរស្តវចាំពូក្ខ្ាះដ្ចូជា
រពះណ្ពាធសិ្តវជាណ្ដ្ើម ណ្ទើេមានធមមស្ញ្ញា របាក្ដ្បាន។ 

េតាតិរចេ ន ៤ ព្រត្ភទ 
១.អបាទតិរចេ ន ស្តវអត់ណ្ជើង មានរត ីពស់្ជាណ្ដ្ើម 
២.ទាិបាទតិរចេ ន ស្តវណ្ជើង ២ មានេក្សីជាណ្ដ្ើម 
៣.ចតុរាទតិរចេ ន ស្តវណ្ជើង ៤ មានណ្ោជាណ្ដ្ើម 
៤.រហុរាទតិរចេ ន ស្តវមានណ្ជើងណ្រចើន មានដក្ែេជាណ្ដ្ើម។ 

នាគ្ ៤ ព្រត្ភទ 
១.ក្ដឋម្ុខ ខាាំណ្េើយណ្ធវ ើឱ្យរាងកាយនងឹរងឹទូណ្ៅរគ្េ់អវយវៈ មិនអាច
ោណ្ចញ វឺចុក្ច្ឆេ់ខាា ាំង។ 
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២.រូតិម្ុខ ខាាំណ្េើយសាន មដ្ាំណ្ៅក្ដនាងខាាំណ្នះ រលួយមានខ្ទុះេូរ      
ណ្ចញ។ 
៣.អគ្គិម្ុខ ខាាំណ្េើយណ្ធវ ើឱ្យណ្តៅ ដ្ចូណ្ភា ើងរតង់សាន មខាាំណ្នះ។ 
៤.េតថម្ុខ ខាាំណ្េើយនងឹណ្ធវ ើឱ្យវឺណ្វទនដ្ចូរតូវរនទះបាញ់។ 

អនោរាយ ៤ ររេន់ាគ្ 
១.ទដឋវិេនាគ្ ខាាំណ្េើយពសិ្រជួតរជាេណ្ពញរាងកាយ។ 
២.ទិដឋវិេនាគ្ អាចរពួស្ពសិ្តាមដភនក្ណ្ពលវាស្មាឹង។ 
៣.សុដឋវិេនាគ្ មានពសិ្ណ្ពញខ្ាួន អនក្ណាេ៉ាះពាល់កាយ ពសិ្ក្៏
សាយណ្ចញមក្បាន។ 
៤.ោតវិេនាគ្ ណ្រេើខ្យល់ដ្ណ្ងាើមរពួស្ណ្ចញពសិ្។  

នាគ្មានក្ាំត្ណើ ត ៤ 
១.អណឌ ជនាគ្  នគ្ណ្ក្ើតក្នុងស្ ុត 
២.ជលារុជនាគ្  នគ្ណ្ក្ើតក្នុងគ្ភ ៌
៣.េាំត្េទជនាគ្  នគ្ណ្ក្ើតពណី្ញើស្ដក្ែល 
៤.ឱរបាតិក្នាគ្  នគ្ណ្ក្ើតណ្ឡើងធាំឯង។ 

ក្ថ្នែងត្ក្ើតមាន ២ គ្ ឺ
១.ជលជនាគ្  នគ្ណ្ក្ើតក្នុងទឹក្ 
២.ងលជនាគ្  នគ្ណ្ក្ើតណ្លើណ្ោក្។ 
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នាគ្ថ្ចក្ត្ចញជា ២ ព្រត្ភទ 
១.កាម្ររូីនាគ្  នគ្ណ្ស្ពនវូកាមគុ្ណ្ 
២.អកាម្ររូីនាគ្  នគ្មិនណ្ស្ពនវូកាមគុ្ណ្។ 

នាគ្ព្តឡរ់ត្ភទត្ដាយត្ហតុ ៥ យ ង 
១.រដិេនធិកាល ក្នុងខ្ណ្ៈេដ្សិ្នធ ិ
២.តចជហនកាត្ល ក្នងុណ្ពលស្ក្ស្ាំណ្ក្។ 
៣.េហជាតិយ ត្ម្ងុនកាត្ល ក្នុងណ្ពលណ្ស្ពណ្មថុនធមមជាមួយ
នគ្មីានជាតណិ្ស្មើោន  
៤.វិេសដឋនិត្ោទ ក្កម្នកាត្ល ក្នុងណ្ពលណ្ដ្ក្លក់្ 
៥.ចុតិកាត្ល ក្នុងណ្ពលសាា េ់។ 

នគ្ដដ្លរគុ្ឌច្ឆេ់បាន 
ក្នុងក្ាំណ្ណ្ើត ៤ យ៉ា ង ឱ្េបាតកិ្ក្ាំណ្ណ្ើតរេណ្ស្ើរជាងណ្គ្។ រគុ្ឌអាច

ច្ឆេ់បានដតពួក្នគ្ ដដ្លមានក្ាំណ្ណ្ើតោេជាងខ្ាួន ឬណ្ស្មើនងឹខ្ាួន
េ៉ាុណ្ណាណ ះ មិនអាចច្ឆេ់នគ្ក្ាំណ្ណ្ើតខ្ពស់្ជាងខ្ាួនណ្ទ។ 

នាគ្ ៧ រួក្ថ្ដលព្គ្ុឌចរ់ម្ិនបាន 
១.នគ្មានជាតខិ្ពស់្ជាងខ្ាួន 
២.នគ្ក្មពលអស្សតរ (ជាណ្ស្នេត)ី 
៣.នគ្ធតរដ្ឋ (ណ្ស្ៅចនគ្) 
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៤.នគ្ក្នុងមហាស្មុរទស្តៅស្ីទនៅរ 
៥.នគ្ណ្ៅណ្លើដសនដ្ ី
៦.នគ្ណ្ៅណ្លើភនាំ 
៧.នគ្ណ្ៅក្នុងវមិាន។ 

េតាក្ិននរ 
វចនតថៈថា ក្ិននរា នាម្ ឧទក្ភីរកុា ត្ហានោិ ធមមតាក្និនរ

ោាំងឡាយ ជាស្តវខាា ចទឹក្។ ស្តវរេណ្ភទណ្នះ មានរាងកាយស្ស្ណ្ដ្ៀង
មនសុ្សដតមានសាា េ នងិក្នទុយ។ ចាំដណ្ក្បាតទដ្ោាំងពរីដ្ចូេក្សី ក្ាល 
រតណ្ចៀក្ រចមុះ ដភនក្ ដ្ចូមនសុ្សមានេេូរមាត់ធាំដវងជតិដ្ល់ក្ នងិមាត់
ដវងលយមក្ដ្ចូណ្ស្ះ ណ្ជើង នងិបាតណ្ជើងរពមោាំងរមាមណ្ជើងដ្ចូេក្សី។ 

ក្ិននរមាន ៧ រួក្ 
១.ណ្ទវក្និនរ ២.ចនទក្និនរ ៣.ទុមក្និនរ ៤.ឌណ្ឌ មាណ្ក្និនរ ៥.ណ្កានតក្និនរ  
៦.ស្កុ្ណ្ក្និនរ ៧.ក្ណ្ណបាវុរណ្ក្និនរ។ 

េហីមាន ៤ ព្រត្ភទ 
១.តិណេហី ស្មបុររក្េម ដ្ចូណ្ជើងរពាេ រាងកាយេ៉ាុនណ្ោសាទ វ ស្ុី
ណ្មម ជាអាហារ។ 
២.កាឡេហី ស្មបុរណ្មម ខ្ាួនេ៉ាុនណ្ោសាទ វ ស្ុណី្មម ជាអាហារ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   43 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.រណឌុ េហី ស្មបុរដ្ចូស្ាឹក្ណ្លឿងច្ឆស់្ ខ្ាួនេ៉ាុនណ្ោសាទ វ ស្ុីសាច់ជា
អាហារ 
៤.ត្ក្េរេហី មានរមឹេេូមាត់ ក្នទយុ នងិណ្ជើងរក្េម តាាំងអាំពី
ក្ាលរេូតដ្ល់ខ្នងមានោយស្មបុរស្ នងិរក្េមកាា យជាអនូតរក្េម 
៣ ជួរ ណ្េើយវលិជុាំរតង់រតោក្ ៣ ជុាំ រតង់ក្មានណ្រាមេះពសីាម ចុះមក្មាន
ពណ៌្ដ្ចូស្ាំពត់ក្មពល់ ចាំាំដណ្ក្ឯរាងកាយដដ្លណ្ៅស្ល់ណ្រតពណី្នះមាន
ស្មបុរស្ោាំងអស់្ ណ្េើយសីុ្សាច់ជាអាហារ។  

ក្ថ្នែងេតាេហីរេត់្ៅ 
ណ្ក្រស្ីេៈណ្នះ មានមាឌធាំេ៉ាុនរក្េី រស់្ណ្ៅក្នុងោែ ង៥ គ្ ឺ ោែ ង

មាស្ ោែ ងរបាក់្ ោែ ងដក្វមណី្ ោែ ងណ្ពរជ ោែ ងមណ្នស្ិោ ក្នុងទរព
ណ្េមពានៅេ៉ាុណ្ណាណ ះ។ ស្ីេៈ ៣ ណ្ទៀត ណ្ៅទរពេិមល័យ ឬក្នុងទរពធាំណ្រៅ 
អាយុច្ឆេ់ព ី២០០ ណ្ៅ ៣០០ ឆ្ន ាំ។ 

េតាព្គ្ុឌ 
េណាៅ ស្តវសាា េោាំងអស់្ រគុ្ឌធាំជាងណ្គ្េងែស់្ វារស់្ណ្ៅក្នុងទរព

រកាជាន់ទី ២ ទនភនាំស្ិណ្នរ។ុ ណ្ស្ៅចរគុ្ឌមានកាយខ្ពស់្ ១៥០ ណ្យជន ៍សាា េ
មាេ ង ៥០ ណ្យជន ៍ក្នទយុ ៦០ ណ្យជន ៍ក្ ៣០ ណ្យជន ៍ រងវះមាត់ ៩ 
ណ្យជន ៍ណ្ជើង ១២ ណ្យជន។៍ ណ្ពលណ្ស្ៅចរគុ្ឌក្ាំពុងណ្េើរ ទទះសាា េោាំង
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២ េណ្ងកើតជាខ្យល់ខាា ាំងផ្លត់ណ្ៅចមាៃ យ ៧០០ ណ្ៅ៨០០ណ្យជន។៍ ធមមតា
ស្ុីនគ្ជាអាហារ។ 

េតាដាំរ ី
ដាំរមីាន ១០ ព្តក្លូ 

១.កាឡវក្ហតថិ  ែាំរពីណ៌ទមា ្មាតា  
២.គ្ត្ងគយយហតថិ  ែាំរទីកើតទៅវាលទាំនបទទន្េងគ្ង្គគ  
៣.រណឌ រហតថិ  ែាំរពីណ៌េែូចភ្នាំនកោេ 
៤.តម្ពហតថិ   ែាំរពីណ៌្ក ម 
៥.រិងគលហតថិ  ែាំរពីណ៌ទងន់្ែង 
៦.គ្នធហតថិ   ែាំរពីណ៌ែូចទែើម្កសាន ែាំរមីាន្កេិន្្កអូប  
៧.ម្ងគលហតថិ  ែាំរពីណ៌្ណ្ខ្ៀវដ្ចូផ្លក អញ្ជ័នដ្ាំរមីងគល  
៨.ត្ហម្ហតថិ  ដ្ាំរពីណ៌្មាស្  
៩.ឧត្បាេងហតថិ  ដ្ាំរមីានរណ្េៀេ (ក្នុងស្ង្រ្ង្ហគ ម)  
១០.ឆនទនោហតថិ  ដ្ាំរណី្ក្ើតក្នុងស្ស្ះអនទនៅ មានភាុក្៦ ពណ៌្។ 

ត្ព្រៀរត្ធៀរក្មាែ ាំង 
ក្មាា ាំងេុរស្ ១០  =  ដ្ាំរកីាឡវក្ ១ 
ក្មាា ាំងដ្ាំរកីាឡវក្១០  =  ដ្ាំរគី្ណ្ងគយយ ១ 
ក្មាា ាំងដ្ាំរគី្ណ្ងគយយ១០ =  ដ្ាំរេីណ្ឌ រ ១ 
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ក្មាា ាំងដ្ាំរេីណ្ឌ រៈ ១០  =  ដ្ាំរតីមពៈ ១ 
ក្មាា ាំងដ្ាំរតីមពៈ១០  =  ដ្ាំរេិីងគល ១ 
ក្មាា ាំងដ្ាំរេិីងគល ១០ =  ដ្ាំរមីងគល ១ 
ក្មាា ាំងដ្ាំរមីងគល១០  =  ដ្ាំរណី្េម ១ 
ក្មាា ាំងដ្ាំរណី្េម ១០  =  ដ្ាំរឧីណ្បាស្ថ ១ 
ក្មាា ាំងដ្ាំរឧីណ្បាស្ថ១០  =  ដ្ាំរអីនទនៅ ១ ។ 

ក្មាា ាំងរេស់្រពះតថាគ្ត ១ អងគ ណ្ស្មើនងឹក្មាា ាំងដ្ាំរកីាឡវក្
១០.០០០.០០០.០០០ (មួយពាន់ណ្កាដ្)ិ ណ្ស្មើនងឹក្មាា ាំងេុរស្ធមមតា 
១០០.០០០.០០០.០០០ (មួយមឺុនណ្កាដ្និក់្) ។ 

(ចេ់អបាយភូមិ) 
េគុ្តិភូម្ ិ

ណ្នតៅអិដ្ឋក្ថា មានវចនតថៈថា េនុទរា គ្តិ = េគុ្តិ ដ្ាំណ្ណ្ើ រណ្ៅទនស្តវ
ណ្ោយលែ (មានណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្) ណ្ ម្ ះថា ស្ុគ្ត។ិ 

េគុ្តិមាន ២ យ ង 
១.រដិរតោិេគុ្តិ ដ្ាំណ្ណ្ើ រទនការរេរពតឹៅលិែ   
២.គ្តិេគុ្តិ ដ្ាំណ្ណ្ើ រណ្ៅក្នុងទីដដ្លលែ ។ 

េគុ្តិមាន ៣ យ ង 
១.កាម្េគុ្តិ  មាន ៧ ភូមិ 
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២.របូាវចរភូម្ិ  មាន ១៦ ភូមិ  
៣.អរបូាវចរភូម្ិ  មាន ៤ ភូមិ។ 

េគុ្តិ ៣ ព្រត្ភទត្ទៀត 
១.អោរយិរដិរតោិេគុ្តិ រគ្េស្ថេដ្េិតៅលិែណ្ៅណ្ក្ើតស្ុគ្ត ិ
២.អនាោរយិរដិរតោិេគុ្តិ ភកិ្េុសាមណ្ណ្រ េដ្េិតៅគិ្នថធុរៈ 
វេិស្សនធុរៈ ណ្ៅណ្ក្ើតសុ្គ្ត ិ
៣.គ្តិេគុ្តិ េពវជតិនងិរគ្េស្ថរេរពតឹៅលែ ណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងសុ្គ្ត។ិ(2) 

កាម្េគុ្តិ 
វចនតថថាៈ កាម្េហចរតិ េគុ្តិ = កាម្េគុ្តិ ស្ុគ្តិ

ដដ្លណ្ក្ើតរពមណ្ោយកាមតណាា  ណ្ ម្ ះថា កាមស្ុគ្ត ិ។ កាមស្ុគ្តមិាន 
៧ គ្ ឺមនសុ្ស ១ ណ្ទវតា ៦ ។ 

១.ម្នុេសភូម្ ិ
មនសុ្សជាស្តវវណិ្ស្ស្មួយរេណ្ភទ ជាអនក្មានចតិៅឧរក្ដិ្ឋណ្ោយ

គុ្ណ្ោាំងឡាយមានស្ត ិសូ្រភាព នងិរពេមចរយិជាណ្ដ្ើម។ 
 
 

 
(២)
 កនុងមូលបណាា េកអែឋកថា 
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ម្នុេសមានវចនតថៈថា៖ 
១.ម្ត្នា ឧេសននាំ ឯត្តេនោិ = ម្នុេា ស្តវោាំងឡាយដដ្ល
ណ្ ម្ ះថា មនសុ្ស ណ្រពាះមានចតិៅរងុណ្រឿងនងិកាា ហាន។ នយ័រតង់បានដ្ល់ 
មនសុ្សជមពូទីវេ។ ណ្េើណ្ពាលណ្ោយស្ទិស្ូេច្ឆរនយ័ បានដ្ល់ មនសុ្សដដ្ល
ណ្ៅក្នុងទវីេ ៣ ណ្ទៀតដដ្លណ្ៅស្ល់។ ចតិៅមនសុ្សណ្ៅក្នងុជមពូទវ ីេជាអនក្
មានចតិៅរងឹមាាំ កាា ហានរេរពតឹៅណ្ៅោាំងដសនក្លែនងិដសនក្អារក្ក់្។ 
 ដសនក្លែអាចណ្ធវ ើឱ្យស្ណ្រមចជារពះពុទធ រពះេណ្ចចក្ពុទធ អគ្គសាវក្ 
មហាសាវក្ េក្តសិាវក្ ណ្ស្ៅចចរក្ពតៅ ិ ្នោភ ី អភញិ្ញា ោភបីាន។ 
ដសនក្មិនលែអាចស្មាា េ់មាតា ស្មាា េ់េិតា ស្មាា េ់រពះអរេនៅ ណ្ធវ ើ       
ណ្ោេិតុេាទ ស្ងឃណ្ភទជាណ្ដ្ើម។ ចាំដណ្មនសុ្ស ៣ ទវីេណ្រតណ្នះមិន
អាចណ្ធវ ើដ្ចូណ្នះបានណ្ទ។ 
២.ការណាការណាំ  ម្នតិ ជានាតីតិ = ម្នុត្េា មនសុ្សក្នុង  
ជមពូទវ ីេ ណ្ ម្ ះថា មនសុ្ស ណ្រពាះដ្ងឹក្នុងស្ភាពជាណ្េតដុ្ស៏្មគួ្រនងិមិន
ស្មគួ្រ។ 
 មនសុ្សក្នុងជមពូទវ ីេកាលបានរេស្ពវវតថុោាំងឡាយណ្នះក្នងុណ្ោក្
ណ្នះណ្េើយ រដមងពចិ្ឆរណារសាវរជាវរក្ណ្េតុដដ្លឱ្យណ្ក្ើតវតថុោាំងឡាយ
ណ្នះណ្ោយចាំណ្ពាះៗ ដ្ចូជាវតថុណ្នះរដមងណ្ក្ើតច្ឆក្ណ្េតុណ្នះ រដមងជា
ណ្េតុដ្ល់ធម៌ោាំងឡាយណ្នះ នងិធម៌ោាំងឡាយណ្នះ មិនណ្ក្ើតច្ឆក្ណ្េតុ
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ណ្នះណ្ទ ឬធម៌ោាំងឡាយណ្នះរដមងជាណ្េតុដ្ល់ធម៌ោាំងឡាយណ្នះ មិន
ដមនណ្ក្ើតច្ឆក្ណ្េតុដ្ទទណ្ទៀតជាណ្ដ្ើម។ ឧេមាដ្ចូខ្ណ្ៈណ្ដ្ើរតាមសាូវ
ណ្ ើញណ្ដ្ើមសាវ យ ណ្ដ្ើមធូណ្រន ណ្ដ្ើមរកូ្ចក្ដ៏្ងឹបានថា ណ្ដ្ើមសាវ យណ្នះណ្ក្ើត
ពរីោេ់សាវ យ រដមងមិនណ្ក្ើតពរីោេ់ធូណ្រនជាណ្ដ្ើម។ 
៣.អតថ នតថាំ ម្នតិ ជានាតីតិ = ម្នុត្េា មនសុ្សក្នុងជមពូទវ ីេ 
ណ្ ម្ ះថា មនសុ្ស ណ្រពាះដ្ងឹក្នុងវតថុដដ្លជារេណ្យជន ៍នងិវតថុដដ្លមិនជា
រេណ្យជន។៍ 
 មនុ្េសកនុងជមពូទវីបមាន្ការែឹងថា ការទ វ្ើ ការនិ្យាយ ការគិ្ត
យា៉ា ងទន្ះលអ និ្ងមាន្្បទយាជន្យ៍ា៉ា ងទន្ះៗ។ ការទ វ្ើ ការនិ្យាយ ការ
គិ្តយា៉ា ងទន្ះមនិ្លអ គឺ្គ្មា ន្្បទយាជន្។៍ ផល្បទយាជន្ទ៍ាាំង២ យា៉ា ង
គឺ្ ទោកិយ្បទយាជន្១៍ ទោកុតតរ្បទយាជន្១៍។  

ព្រត្យជន៍មាន ២ យ ង 
១.ណ្ោក្យិរេណ្យជន ៍បានដ្ល់ោភ យស្ ការស្រណ្ស្ើរ ស្ុខ្ ឬមនុស្ស 
ណ្ទវ រពេម។ 
២.ណ្ោកុ្តៅររេណ្យជន ៍បានដ្ល់ កុ្ស្ល នងិការដ្ងឹធម៌ ឬអរយិៈ នងិ
ស្េបុរស្តាាំងពរីពះស្មាម ស្មពុទធជាណ្ដ្ើមមក្។ 
៤.ក្េុលាក្េុលាំ ម្នតិ ជានាតីតិ = ម្នុត្េា មនសុ្សក្នុង
ជមពូទវ ីេ ណ្ ម្ ះថា មនសុ្ស ណ្រពាះដ្ងឹក្នុងវតថុដដ្លជាកុ្ស្ល នងិអកុ្ស្ល។ 
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 មនសុ្សក្នុងជមពូទវ ីេមានការយល់ដ្ងឹថា ការណ្ធវ ើ ការនយិយ ការ
គ្តិយ៉ា ងណ្នះជាកុ្ស្ល ជាអកុ្ស្ល។ កុ្ស្លមាន ២ យ៉ា ងគ្ ឺ       
ណ្ោក្យិកុ្ស្ល នងិណ្ោកុ្តៅរកុ្ស្ល។ ណ្ោក្យិកុ្ស្លបានដ្ល់ ការ
េរចិ្ឆច គ្ោន រក្ាសី្ល ចណ្រមើនស្មថភាវន នងិវេិស្សនភាវន។ 
ណ្ោកុ្តៅរកុ្ស្ល បានដ្ល់ អរយិមគ្គចតិៅ ៤ អាចរេហារក្ណិ្លស្បានជា  
ស្មុណ្ចាទ។ 
៥.ម្នុត្នា អរចច តិ = ម្នុត្េា មនសុ្សោាំងឡាយណ្ ម្ ះថា 
មនសុ្ស ណ្រពាះជាកូ្នរេស់្រពះបាទ  មនុ ។ 
 ក្នុងស្ម័យណ្ដ្ើមក្េប រេជាជនោាំងឡាយបានរេជុាំោន ណ្លើក្
តណ្មក ើងនវូរពះណ្ពាធសិ្តវឱ្យតាាំងណ្ៅក្នុងតាំដណ្ង ជារពះរាជារគ្េ់រគ្ង
រេណ្ទស្ នងិបានថាវ យរពះនមថា មហាស្មមត ។ រពះបាទមហាស្មមតៈ
អងគណ្នះ ណ្ ម្ ះណ្ដ្ើមថា មន ុ។ កាលរពះបាទមហាស្មមតបានតាាំងណ្ៅក្នុង
តាំដណ្ងជារពះរាជារគ្េ់រគ្ងរេណ្ទស្ណ្ោយណ្ពញណ្លញណ្េើយ ក្រ៏ទង់
ច្ឆត់ដចងឱ្យបានរេរពតឹៅេដ្េិតៅតិាមចាេ់ នងិរេទពណី្ នងិណ្ដ្ើមបីឱ្យការ
រស់្ណ្ៅរេស់្រេជាជនោាំងឡាយរស់្ណ្ៅរេក្េណ្ោយស្ុខ្ស្នៅភិាព។ 

ទីត្ៅររេម់្នុេស  
មនសុ្សណ្នះអាស្ស័្យណ្ៅណ្លើដសនដ្ ីដដ្លមានណ្ៅក្នុងទិស្ោាំង ៤ 

ទិស្រេស់្ភនាំស្ិណ្នរ ុមានភនាំសិ្ណ្នរណុ្ៅរតង់ក្ណាៅ ល។ ចាំដណ្ក្មណ្ឌ លដដ្ល
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ណ្ៅស្ល់ណ្រតពដីសនដ្ដីដ្លមានមនសុ្សអាស្ស័្យណ្ៅ បានដ្ល់ ទវីេតូច 
២០០០ នងិស្តៅេពវ (ស្តៅេរភិណ្ឌ ) ណ្នះសុ្ទធដតជាមហាស្មុរទោាំង     
អស់្។ ទសទដសនដ្ោីាំង ៤ ទិស្ បានដ្ល់ ទវីេធាំោាំង ៤ ដដ្លជាទីអាស្ស័្យ
រេស់្មនសុ្ស។ 

គ្ុណេម្បតោិ ៣ ព្រការ 
ររេម់្នុេសឧតោរក្រុទុារី 

១.ោម នការរេកាន់យក្មាស្របាក់្ថាជារេស់្ខ្ាួន  
២.មិនេួងដេង ឬរេកាន់យក្នវូកូ្ន រេពនធ េៅ ីរេស់្ណ្គ្ថាជារេស់្ខ្ាួន 
៣.មានអាយុដវងដ្ល់ ១០០០ ឆ្ន ាំជានចិច។ 

ធមមតាមនសុ្សឧតៅរកុ្រទុវ ីេមានការរក្ាស្ីល ៥ ជានចិច កាលសាា េ់
ណ្េើយនងឹណ្ៅណ្ក្ើតណ្ទវណ្ោក្។ 

ម្នុេស ៤ ទាីរ 
១.េុពវវណិ្ទេទវីេ ស្ថិតណ្ៅទសិ្ខាងណ្ក្ើតទនភនាំស្ិណ្នរ។ុ មានទសទ ១០.០០០ 
ណ្យជន ៍ មានណ្ដ្ើមណ្រចស្រេច្ឆាំទវីេ។ ស្មបុរកាយស្ មានមុខ្មូលដ្ចូ 
អឌឍចង្រ្នទ (ចាំណិ្តណ្ោក្ដខ្) មានអាយុ ៧០០ឆ្ន ាំ។ 
២.អេរណ្ោយនទវីេ ស្ថិតណ្ៅទិស្ខាងលិចទនភនាំស្ិណ្នរ។ុ មានទសទ ៧.០០០ 
ណ្យជន ៍ មានណ្ដ្ើមក្ទមពរេច្ឆាំទវ ីេ។ មានមុខ្ដ្ចូរពះចនទណ្ពញវង់ មាន
អាយុ ៥០០ ឆ្ន ាំ។  
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៣.ជមពូទវ ីេ ស្ថិតណ្ៅទិស្ខាងតបូងទនភនាំសិ្ណ្នរ។ុ មានទសទ ១០.០០០ 
ណ្យជន ៍មានណ្ដ្ើមរពងីរេច្ឆាំទវ ីេ មានមុខ្ដ្ចូពង់មាន់ មានអាយុមិនឋតិ
ណ្ថរ។ 
៤.ឧតៅរកុ្រទុវ ីេ ណ្ៅទិស្ខាងណ្ជើងទនភនាំសិ្ណ្នរ។ុ មានទសទ ៨.០០០ ណ្យជន ៍
មានណ្ដ្ើមក្េបរពកឹ្សរេច្ឆាំទវ ីេមានមុខ្រាងជា ៤ រជុង។ មានគុ្ណ្ស្មបតៅ ិ
៣ គ្ ឺ
១.មិនរេកាន់រទពយស្មបតៅ ិោសា ោស្ីជារេស់្ខ្ាួន 
២.មិនេួងដេង េុរត ភរយិ សាវ មីថាជារេស់្ខ្ាួន 
៣.មានអាយុ ១.០០០ ឆ្ន ាំជានចិច  
ចាំណាាំៈ មនសុ្សទវីេណ្នះដតងរក្ាស្ីល ៥ជានចិច េនទ េ់ពីសាា េ់ រដមងណ្ៅ
ណ្ក្ើតក្នុងណ្ទវណ្ោក្របាក្ដ្។ 

ការព្រព្រឹតោររេម់្នេុសឧតោរក្រុទុាីរ 
ឧតៅរកុ្រទុវ ីេណ្នះជាទវីេវណិ្ស្ស្ជាងទវីេដ្ទទៗ មនសុ្សដដ្លណ្ៅ

ក្នុងទវីេណ្នះោម នណ្ស្ចក្ៅលីាំបាក្ក្នុងទីអាស្ស្័យនងិណ្រគ្ឿងឧេណ្ភាគ្ណ្សសងៗ 
ណ្ឡើយ ណ្រពាះក្នុងទវីេណ្នះមានណ្ដ្ើមណ្វើ ណ្ ម្ ះថា ក្េបរពកឹ្ស ស្រមាេ់ជា
ទីអាស្ស័្យរេស់្មនសុ្សោាំងឡាយក្នុងទវីេណ្នះ។ ណ្ដ្ើមក្េបរពកឹ្សមាន
ដមក្រេក្េណ្ោយដមក្ធាំតូច នងិស្ាឹក្យ៉ា ងជតិស្និទធ ដដ្លដមក្ នងិស្ាឹក្
ោាំងណ្នះ ណ្មើលណ្ៅដ្ចូជារេូរបាសាទ នងិដ្ូចជាក្ាំពូលសទះដដ្លតាាំងណ្ៅ
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ក្នុងទីរណ្ហាសាថ នដតឯក្ឯង ណ្េើយណ្ៅមានណ្ដ្ើមណ្វើដ្ទទណ្ទៀតជាណ្រចើន
សងដដ្រ សុ្ទធដតជាណ្ដ្ើមណ្វើ ដដ្លមានផ្លក  នងិដសាជាទីសៅល់នវូភាព
ស្ស្ណុ្ក្ស្ុខ្ស្ស្ួល រពមោាំងជាទីស្េាយយ៉ា ងទរក្ដលង មានោាំងស្ស្ះ
ទឹក្ នងិអណ្ៅូ ងទឹក្ដដ្លណ្ពញណ្ោយផ្លក វូក្ចរមុះពណ៌្ណ្សសងៗ ណ្រចើន
ជាំពូក្សាយក្ានិរក្អូេទូណ្ៅដ្ល់មនសុ្សក្នុងទវីេណ្នះរគ្េ់ៗោន ។ មនសុ្ស
ក្នុងទវីេណ្នះមានរាងកាយេរេូិរណ៌្មិនខ្ពស់្ណ្ពក្ មិនោេណ្ពក្ រងឹមាាំ នងិ
ជាអនក្េរេូិណ៌្ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅពីាយមេរេូិណ៌្ណ្ោយភាពស្ស្ស់្សាែ ត នងិ
ស្ុខ្ភាពរាងកាយមិនថយចុះណ្ឡើយ ោម នលាំបាក្ណ្ោយក្ចិចការណ្សសងៗ 
ស្រមាេ់ការចញិ្ច ឹមជវីតិ ោម នអនៅរាយពសី្តវកាចសាវហាដ្ទទៗ អាចណ្ដ្ើរ
ណ្ៅមក្ក្នុងអាកាស្តាមរេរក្តបីានជានចិច មិនណ្តៅ ណ្ពក្ មិនរតជាក់្ណ្ពក្។ 

ការព្រព្រឹតោររេម់្នេុសជម្ពូទាីរ 
ក្នុងចណ្នា ះអាយុ ១០ឆ្ន ាំណ្ឡើងដ្ល់ ១ អស្ណ្ងេយយឆ្ន ាំ កាលមនសុ្ស

មានអាយុថយដ្ល់ ១០ឆ្ន ាំណ្េើយ អាហារោាំងពួងដដ្លមានរស្ជាតិ
រេណី្តៗ ណ្នះក្អ៏នៅរធ្លនអស់្ណ្ៅស្សូ្វស្ស្ដងោាំងឡាយកាា យជាអាហារ
លែរេណី្ត ឬជាណ្ភាជនដ្រ៏េណ្ស្ើររេស់្ស្តវោាំងឡាយក្នុងកាលណ្នះវញិ។ 
ណ្ក្មងស្ស្ីអាយុ ៥ឆ្ន ាំក្ម៏ានសាវ មី មានេុរត។ កាលណ្នះការេាំណ្ពញកុ្ស្ល
ោម នណ្ឡើយ ស្ូមបីពាក្យថា េុណ្យ ឬកុ្ស្លក្ោ៏ម ន ណ្រពាះោម នអនក្ណាមាន ក់្
ដ្ងឹថាេុណ្យកុ្ស្លដ្ចូណ្មៅច មានដតអកុ្ស្លក្មមេថោាំង ១០ ចូលមក្
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រគ្េស្ងកត់ក្នុងស្នៅ នរេស់្ស្តវោាំងឡាយ របាស្ច្ឆក្ណ្ោក្បាលធម៌ គ្ឺ
េិរ ិឱ្តៅេបៈ មានការរេរពតឹៅដិ្ចូោន នងឹស្តវតរិច្ឆា នោាំងឡាយ ោម នសាគ ល់
ថាណ្នះជាមាតា ណ្នះជាេិតា ណ្នះជាេងេែូន ណ្នះជាកូ្ន ណ្នះជាោត ិ
រេរពតឹៅខ្ុស្ក្នុងកាណ្មស្ុមិច្ឆា ច្ឆរណ្សសងៗ មានេិតាជាមួយកូ្នស្ស្ី មាន
មាតាជាមួយកូ្នរេុស្ជាណ្ដ្ើម។ ក្នុងកាលណ្នះមនសុ្សោាំងឡាយនងឹមាន
អាឃាតណ្េៀតណ្េៀនោន ណ្ៅមក្យ៉ា ងទរក្ដលង មាតាេិតាគ្តឹថាអញនងឹ
ស្មាា េ់កូ្ន ណ្េើយកូ្នគ្តិថាអញនងឹស្មាា េ់មាតាេិតា េងេែូនជាណ្ដ្ើមក្៏
ដ្ចូោន  េណ្ងកើតបានមហាភយ័ដ្ល់ស្តវណ្ោក្ក្នុងកាលណ្នះ គ្កឺ្នុងកាលណា
ដដ្លស្នៅ នរេស់្មនសុ្សោាំងឡាយរេក្េណ្ោយ ណ្ោភៈ ណ្ោស្ៈ       
ណ្មាេៈ យ៉ា ងណ្ពញេូរេូណ៌្ភយ័ ៣ យ៉ា ងគ្ ឺ ទុពភកិ្េនៅរភយ័ គ្អឺត់ឃាា ន    
រក្ណ្តាក្យ៉ា ក្១ ស្តថនៅរក្េប គ្កឺារណ្េៀតណ្េៀនស្មាា េ់ោន ១ ណ្រាគ្នៅរភយ័
គ្ ឺណ្រាគ្ភយ័ណ្េៀតណ្េៀន១។  

ស្តថនៅរក្េបណ្ក្ើតណ្ឡើងណ្នះអស់្ណ្វោ ៧ ទថៃ ចាំណ្ពាះមនសុ្សដដ្ល
មានេញ្ញា  ក្រ៏ក្ណ្ស្បៀងលមមចញិ្ច ឹមជវីតិបាន ៧ ទថៃ ណ្េើយលួចពួនស្មៃាំខ្ាួន
ក្នុងទីណ្សសងៗ មានទរពណ្រៅៗ រងូភន ាំជាណ្ដ្ើមណ្ទើេរចួច្ឆក្ភយ័បាន។  

ណ្រកាយមក្មនសុ្សោាំងណ្នះនាំោន េដ្េិតៅនិវូកុ្ស្លក្មមេថ ១០ 
ណ្វៀរច្ឆក្ការស្មាា េ់ស្តវជាណ្ដ្ើម លះេង់អកុ្ស្លធម៌ ៣ រេការគ្កឺារ
រកី្រាយណ្រតក្អរក្នុងវតថុដដ្លខ្ុស្រេទពណី្ ១ ណ្ោភៈ គ្កឺារណ្រតក្អរក្នុង
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ណ្រគ្ឿងឧេណ្ភាគ្េរណិ្ភាគ្ដដ្លមិនរតមឹរតូវតាមធម៌ ១ ការណ្ ើញខ្ុស្ជា
មិច្ឆា ទិដ្ឋ ិ ១។ ណ្រពាះការស្មាោនកុ្ស្លធម៌ណ្ឡើងវញិអាយុរេស់្មនុស្ស
បានណ្ក្ើនណ្ឡើងជាេ់លាំោេ់ មានអាយុ ៨០.០០០ ឆ្ន ាំរេូតដ្ល់ ១ 
អស្ណ្ងេយយឆ្ន ាំ។ 

ត្ទវភូម្ិ 
Deity world 

រញចហ ិកាម្គ្ុត្ណហ ិទិរានោិ ក្ីឡនោីតិ =  ត្ទោ អនក្ណ្លង
ណ្ភា ើតណ្ភា ើន ក្នុងកាមគុ្ណ្ោាំងឡាយ ៥ ណ្ ម្ ះថា ណ្ទវៈ។  

ត្ទវតមាន ៣ ព្រត្ភទ 
១.ឧរបតោិត្ទរ ណ្ទវតាណ្ោយក្ាំណ្ណ្ើត។ 
២.េម្មតិត្ទរ ណ្ទវតាណ្ោយស្នមត ិមានរពះមហាក្សរត រពះរាជឱ្រស្
ជាណ្ដ្ើម។ 
៣.វិេទុធិត្ទរ ណ្ទវតាដដ្លេរសិ្ុទធ សុតច្ឆក្ណ្រគ្ឿណ្មេមង គ្ ឺ         
រពះអរេនៅ។ 

ឧរបតោិត្ទវត ៦ ជាន់ 
១.ច្ឆតុមមហារាជកិា  ២.តាវតិៅងា  ៣.យមា 
៤.តុស្ិតា   ៥.នមិាម នរត ី ៦.េរនិមិម ិតវស្វតៅ។ី 

១.ចតុម្មហារាជិក្ភូម្ ិ
The realm of the Four Great Kings 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វ.ិចតោ ត្រា ម្ហារាជាត្នា = ចតុម្មហារាជានាំ ណ្ទវតា ៤ អងគ ជា 
ណ្ស្ៅចធាំ ណ្លើណ្ទវតាោាំងឡាយ ណ្ ម្ ះថា ច្ឆតុមមហារាជ។ 

ត្េោចចតុត្លាក្បាលោាំង ៤ 
១.ទេតច្តរែឋ ណ្ៅខាងណ្ក្ើតទនភនាំស្ិណ្នររុគ្េ់រគ្ងរក្ាពួក្គ្នធពវណ្ទវតា។  
២.ទេតចវរុិឡ្ហកៈ ណ្ៅភនាំខាងតបូងទនភនាំសិ្ណ្នរ ុរគ្េ់រគ្ងពួក្កុ្មភណ្ឌ ណ្ទវតា។ 
៣.ទេតចវរូិបកខៈ ណ្ៅខាងលិចទនភនាំស្ិណ្នរ ុរគ្េ់រគ្ងពួក្នគ្ណ្ទវតា។ 

៤.ទេតចកុទវរៈ ឬទវេសវណ័ ណ្ៅខាងណ្ជើងទនភនាំសិ្ណ្នរ ុ រគ្េ់រគ្ង          
យក្េណ្ទវតា។ 

ត្ទវតជាន់ត្នះមាន ៣ ព្រត្ភទ 
១.ភុ្មាែឋទទវតា ទទវតាទៅទលើន្ផន្ែី មាន្ទៅសាា ន្ទផសងៗែូចជា េទឹង 
ទទន្េ មហាេមុ្ទ ផទះ ទខាេ ងទាវ រ ទចតិយ សាោជាទែើម។ 
២.រុកខទទវតា ទទវតាទលើទែើមទ ើ មាន្ ២ ពួកគឺ្ មាន្វមិាន្ទលើទែើមទ ើ 
ន្មកទ ើ១ និ្ងទលើទែើមទ ើន្តគ្មា ន្វមិាន្១។ 
៣.អាកាេែឋទទវតា ទទវតាន្ែលមាន្វមិាន្ជាទីទៅរបេ់ខេួន្។ 

ត្ទវត ៦ ព្រត្ភទត្ទៀត 
១.ខិណាឌ បទទាេិក ទទវតាវនិេទ្រះការទលង រ ូតទភ្េចបរទិោគ្
អាហារទ ើយសាេ ប។់ 
២.មទនបទទាេិក ទទវតា្តូវទេចកតីទ្កា្្បទូេត។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.េីតវោ ក ទទវតាញុាំងអាកាេឱ្យ្តជាក។់ 
៤.ឧណហ វោ ក ទទវតាញុាំងអាកាេឱ្យទតត ។ 
៥.ចន្ទិមទទវបុតត ទទវតាកនុង្ពះចន្ទ។ 
៦.េុរយិទទវបុតត ណ្ទវតាក្នុងរពះអាទិតយ។ 

ត្ទវតចិតោកាចសាហាវ ៤ ព្រត្ភទ 
១.យទកាខ  យកខិនី្  យក្សរេុស្ យក្សស្ស្ី  
២.គ្ន្ធទរវ  គ្ន្ធពវី  គ្នធពវរេុស្ គ្នធពវស្ស្ី 
៣.កុមភទណាឌ  កុមភណឌី   កុ្មភណ្ឌ រេុស្ កុ្មភណ្ឌ ស្ស្ី 
៤.នទគ្ម នគី្   នគ្ណ្ ម្ ល នគ្ញី។ 

អធិរាយ 
១.យក្េ មាន ២ រេណ្ភទ គ្យឺក្េដដ្លមានរេូរាងសាែ តនងិមាន

រស្មីជាស្តវមួយជាំពូក្មិនដមនជាមនសុ្ស។ ពួក្ណ្នះជាណ្ទវតាយក្េ នងិមួយ
ពួក្ណ្ទៀតមានរេូរាងគួ្រណ្ខ្ព ើម ោម នរស្មីពួក្ណ្នះជាតរិច្ឆា ន។ ណ្ទវតាយក្េ
ណ្នះ ណ្ពលខ្ាះក្ម៏ានណ្ស្ចក្ៅណី្ពញចតិៅក្នុងការណ្េៀតណ្េៀននវូស្តវនរក្ឱ្យ
ណ្តៅ រក្ហាយ។ ណ្េើមានចតិៅរបាថាន នងឹណ្េៀតណ្េៀនស្តវនរក្ណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុង
ណ្វោណា ណ្វោណ្នះ ក្ន៏មិិតៅខ្ាួនជានរិយបាលណ្េើយចុះណ្ៅកាន់             
នរិយណ្ោក្ រតាច់ចុះណ្ៅោក់្ណ្ោស្ស្តវនរក្ជាណ្ដ្ើម ក្ន៏មិិតៅខ្ាួនជាតាម ត
ខ្ាះ ជាយក្េខ្ាះ ឬដក្ែក្យក្េជាណ្ដ្ើម ណ្េើយក្ន៏ាំោន ច្ឆេ់ស្តវនរក្ោាំងណ្នះ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ស្ុី។ ណ្ទវតាោាំងឡាយណ្នះស្ថិតណ្រកាមការរគ្េ់រគ្ងរេស់្រពះបាទកុ្ណ្វរៈ 
ឬណ្វស្សវណ័្។ 

២.គ្នធពវណ្ទវតា ណ្ទវតាដដ្លកាន់យក្តាមក្ាំណ្ណ្ើតក្នុងណ្ដ្ើមណ្វើ  
ដដ្លមានក្ានិរក្អូេ នងិអាស្ស្័យក្នុងទីណ្នះតណ្ៅ សូ្មបីដ្ល់ណ្ដ្ើមណ្វើ
ណ្នះបាក់្រលាំ ឬរតូវខ្យល់ពយុះណ្បាក្េក់្ឱ្យដ្លួចុះ ឬរតូវមនសុ្សកាត់យក្
មក្ណ្ធវ ើសទះ ណ្ធវ ើកុ្ដ្ ិ ណ្ធវ ើទូក្ក្ណ៏្ោយ ក្គ៏្នធពវណ្ទវតាោាំងឡាយណ្នះ មិន
លះេង់លាំណ្ៅរេស់្ខ្ាួនណ្ច្ឆលដដ្រ ណ្េើយក្អ៏ាស្ស្័យណ្ៅជាមួយណ្វើណ្នះ
ជាណ្រឿយៗ។ សទះណា កុ្ដ្ណិា ឬទូក្ណាដដ្លមានគ្នធពវណ្ទវតាក្ាំពុង
អាស្ស្័យណ្ៅណ្នះ ក្នុងណ្ពលខ្ាះគ្នធពវណ្ទវតាណ្នះ ក្ស៏្ដមៅងខ្ាួនឱ្យរបាក្ដ្
ដ្ល់អនក្ដដ្លណ្ៅក្នុងសាថ នទណី្នះៗ។ ណ្េើមិនស្ដមៅងខ្ាួនឱ្យរបាក្ដ្ណ្ទ ក្៏
ណ្រចើនដតណ្ធវ ើការរាំខាន ណ្ធវ ើឱ្យមានឧេស្គ្គណ្សសងៗ ណ្ក្ើតណ្ឡើងដ្ល់អនក្ដដ្ល
អាស្ស័្យណ្ៅទីណ្នះៗ ឱ្យវនិស្ណ្ៅជាណ្ដ្ើម ណ្ទវតាពួក្ណ្នះឯងណ្ៅថា 
ជាំនងសទះ ឬជាំនងទូក្ ជាំនងណ្វើជាណ្ដ្ើម។ 

គ្នធរាមាន ១០ រួក្ 
១.មូលគ្ន្ធពវ  ណ្ៅក្នុងេ្ស្ណ្វើ   
២.សារគ្ន្ធពវ  ណ្ៅក្នុងខ្ាមឹណ្វើ  
៣.ទផគ្គុគ្ន្ធពវ  ណ្ៅក្នុងរសាយណ្វើ  
៤.តចគ្ន្ធពវ  ណ្ក្ើតណ្ៅក្នុងស្មបក្ណ្វើ  
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៥.បបែិកគ្ន្ធពវ ណ្ៅក្នុងរក្មរណ្វើ  

៦.រេគ្ន្ធពវ  ណ្ៅក្នុងទឹក្រក្អូេ 
៧.បណា គ្ន្ធពវ  ណ្ៅក្នុងស្ាឹក្ណ្វើ  
៨.បុបផគ្ន្ធពវ  ណ្ៅក្នុងផ្លក ណ្វើ  
៩.ផលគ្ន្ធពវ  ណ្ៅក្នុងដសាណ្វើ  
១០.កន្ទគ្ន្ធពវ  ណ្ៅក្នុងណ្មើមណ្វើ។  
ពួក្ណ្ទវតាោាំង ១០ ពួក្ណ្នះ ណ្ៅថា ក្ដ្ឋយក្េ។ 

ភាពណ្សសងោន ពទីីអាស្ស្័យរេស់្ពួក្គ្នធណ្ទវតា នងិរកុ្េណ្ទវតា គ្ឺ
ថារកុ្េដ្ឋណ្ទវតាណ្នះ អាស្ស័្យណ្ៅតាមណ្ដ្ើមណ្វើដ្ចូោន  នងឹគ្នធពវណ្ទវតា
ដដ្រ េ៉ាុដនៅភាពណ្សសងោន រតង់ការរស់្ណ្ៅេ៉ាុណ្ណាណ ះ ណ្ោយណ្េតុថា ណ្េើ       
រកុ្េណ្ទវតាអាស្ស័្យណ្ៅណ្ដ្ើមណ្វើណា ណ្េើយណ្ដ្ើមណ្វើ ណ្នះរតូវដ្លួរលាំ ឬ
មានមនសុ្សមក្កាត់ ឬថាណ្ដ្ើមណ្វើ ណ្នះង្ហេ់ណ្េើយ រកុ្េដ្ឋណ្ទវតាណ្នះក្៏
ផ្លា ស់្ េៅូរណ្ៅអាស្ស័្យនងឹណ្ដ្ើមណ្វើថមណី្ទៀត សទុយោន នងឹគ្នធពវណ្ទវតា
ដ្ចូដដ្លស្ដមៅងមក្ណ្េើយ។ 
 គ្នធពវណ្ទវតាមួយណ្ទៀត ដដ្លណ្ក្ើតក្នុងរាងកាយរេស់្មនសុ្ស គ្ឺ
គ្នធពវណ្ទវតាដដ្លជាស្សី្ជាំពូក្ខ្ាះ ធ្លា េ់បានណ្ធវ ើអកុ្ស្លក្មមទុក្ក្នុងអតតី
ជាត ិដ្ណូ្ចនះ ណ្ទើេបានមក្ណ្ក្ើតក្នុងរាងកាយរេស់្មនសុ្សស្ស្ី គ្នធពវណ្ទវតា
ស្ស្ីពួក្ណ្នះក្នុងគ្មព ីរណ្វទណ្ៅថា ណ្យគ្និ ី ។ ចាំដណ្ក្ស្រស្ៅីដដ្លរតូវមក្
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អាស្ស្័យណ្ក្ើតណ្នះ ណ្ោក្ក្ណ៏្ៅថា ស្ស្ីណ្នះថា ណ្យគ្និដី្ចូោន  ដដ្ល
មនសុ្សណ្ោក្ណ្ៅថា មនសុ្សណ្ខាម ចចូល ឬមនសុ្សណ្ខាម ចស្ណ្ឋ ិ ត។ 

មនសុ្សដដ្លរតូវណ្ខាម ចចូល ឬមនសុ្សដដ្លរតូវណ្ខាម ចស្ណ្ឋ ិ តណ្នះ
មាន ២ ពួក្ គ្មឺនសុ្សដដ្លរតូវគ្នធពវណ្ទវតាមក្អាស្ស័្យណ្ក្ើតឋតិដតណ្ៅ
ក្នុងគ្ភម៌ាតា ១ ពួក្ នងិមនសុ្សដដ្លរតូវគ្នធពវណ្ទវតាមក្អាស្ស្័យណ្ក្ើត 
ក្នុងកាលខ្ាួនចណ្រមើនវយ័ធាំណ្ឡើង ១ ពួក្។ ស្រស្ៅីដដ្លរតូវគ្នធពវណ្ទវតាក្ាំពុង
ចូល ឬក្ាំពុងស្ណ្ឋ ិ តណ្នះ ណ្េើណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅមិីនណ្ពញចតិៅចាំណ្ពាះអនក្ណា
ណ្េើយ ក្ណ៏្រេើគ្នធពវណ្ទវតាដដ្លអាស្ស្័យរាងកាយខ្ាួនណ្នះ ឱ្យណ្ៅណ្ធវ ើ   
ណ្ស្ចក្ៅណី្តៅ រក្ហាយ រេទូស្នងឹេុគ្គលដដ្លខ្ាួនមិនណ្ពញចតិៅណ្នះណ្ោយ
រេការណ្សសងៗ តាមដតឱ្កាស្ដ្ស៏្មគួ្រណាមួយ។ 
 ស្រស្ៅីដដ្លរតូវគ្នធពវណ្ទវតាក្ាំពុងចូល ឬក្ាំពុងស្ណ្ឋ ិ តណ្នះ ក្នុង
ណ្វោរេរក្តកីាររស់្ណ្ៅដ្ចូជាការស្ុីអាហារ ការណ្ធវ ើក្ចិចការណ្សសងៗ 
រេរពតឹៅណ្ៅដ្ចូមនសុ្សធមមតាណ្នះឯង។ េ៉ាុដនៅកាលដ្ល់ណ្ពលទថៃដដ្ល   
រពះចនទណ្ពញវង់ ណ្ោយអាំណាចគ្នធពវណ្ទវតាដដ្លចូលណ្ៅក្នុងរាងកាយ
ណ្នះ ណ្ធវ ើឱ្យស្រស្ៅីណ្នះណ្ចញណ្ដ្ើរដស្វងរក្អាហារក្នុងណ្វោពាក់្ក្ណាៅ លយេ់ 
ណ្េើយក្នុងខ្ណ្ៈដស្វងរក្អាហារណ្នះ ក្ម៏ានរស្មីណ្ចញច្ឆក្រាងកាយ
ណ្ោយេ្ទធិរេស់្គ្នធពវណ្ទវតា ណ្ទើេមានណ្ ម្ ះថា ជុណាា  ដរេថា ណ្ទវតា
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មានពនា។ឺ  ជុស្នៅ ិទិពវនៅតី ិ= ជុណាា  គ្នធពវណ្ទវតាដដ្លណ្ៅថា ជុណាា  ណ្រពាះ
ជាអនក្ណ្ធវ ើពនារឺស្មីឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើងរបាក្ដ្។ 

៣.ក្មុ្ភណឌ ត្ទវត 
ណ្ទវតាពួក្រក្េស្ៈ មានពួក្េិសាចខ្ាះ ណ្ៅតាមមាត់ស្ទឹងដ្ងទរព 

ណ្ៅថា អារក្សទឹក្ អារក្សទរព ណ្ខាម ចទរព មានក្ាលណ្ពាះធាំ ដភនក្     
ណ្លៀនដតា។ 

កុ្មភណ្ឌ ណ្ទវតា ដដ្លអាស្ស្័យណ្ៅក្នុងមនសុ្សណ្ោក្មាននទីរក្ា
ទរពភនាំ ណ្ដ្ើមណ្វើ  ស្ស្ះណ្បាក្េរណី្ ទណ្នា ពុទធណ្ចតយិ រតនវតថុ ណ្ដ្ើមថាន ាំ          
ស្ាំខាន់ៗ ណ្ដ្ើមណ្វើ ដដ្លមានផ្លក  ឬណ្វើ រក្អូេ ដ្ចូជាភនាំណ្វេុលាៈដដ្លមាន
ដក្វមណី្ នងិណ្ដ្ើមសាវ យដដ្លណ្ៅថា អពភនៅរៈ ជាណ្ដ្ើម។  

២.នាគ្ត្ទវត 
ជាស្តវមា៉ា ង ដដ្លមានការស្េាយណ្ោយការណ្លងក្មានៅ មាន

វជិាជ ដ្ចូណ្វទមនៅោថាណ្សសងៗ។ ណ្ពលខ្ាះកាឡាខ្ាួនជាមនសុ្ស ឬជាដអកជា 
ណ្ដ្ើម។ ជាស្តវចូលចតិៅោក់្ទណ្ឌ ក្មមពួក្នរក្ ដ្ចូយក្សជាណ្ដ្ើមដដ្រ ពួក្
ណ្នះរគ្េ់រគ្ងណ្ោយណ្ស្ៅចវរិេូក្េៈ។ 

នគ្ណ្ទវតាមាន ២ យ៉ា ងគ្ ឺវស្ុនទរៈ១ នងិភុមមណ្ទវៈ ណ្េើយមានទី
ណ្ៅ ២ ក្ដនាងគ្ណឺ្ៅទីដ្ធីមមតា ១ នងិណ្ៅណ្រកាមភនាំ ១ ក្ដនាង។ ពួក្នគ្
ណ្ទវតាដដ្លអាស្ស្័យណ្ៅ ២ ក្ដនាងណ្នះណ្ៅថា េឋវណី្ទវតា ។  
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នគ្ោាំងឡាយណ្នះណ្ពលខ្ាះក្ម៏ានការណ្ភា ើតណ្ភា ើន រកី្រាយនងឹការ
ណ្លងណ្សសងៗ នងិណ្ពលនគ្ណ្ទវតាក្ាំពុងណ្លងក្ឡីាណ្ភា ើតណ្ភា ើនណ្នះ មាន
ភាពណ្ក្ាៀវកាា  ជួនកាលអាចណ្ធវ ើឱ្យដសនដ្កី្ណ្រមើក្ញ័រណ្ឡើងបាន េ៉ាុដនៅមិន
ដមនអាចណ្ក្ើតណ្ឡើងរគ្េ់ណ្ពលណ្នះណ្ទ ណ្រពាះណ្ពលខ្ាះដសនដ្អីាចញ័រ
ក្ណ្រមើក្ណ្ោយអាំណាចណ្េតុដ្ទទក្ម៏ាន។ 

នគ្ណ្ទវតាណ្នះមានវជិាជ ោក់្ទងណ្ោយណ្វទមនៅោថាណ្សសងៗ សង
ដដ្រ ក្នុងរពេមជាលស្ូរតក្ប៏ានស្ដមៅងដ្ល់ណ្ ម្ ះណ្វទមនៅោថាណ្នះថា 
វតថុវជិាជ  ឬភូមិវជិាជ ។ នគ្ណ្ទវតាោាំងឡាយណ្នះ ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លរតាច់ណ្ៅ
ក្នុងមនសុ្សណ្ោក្ ណ្ពលខ្ាះក្ណ៏្ៅក្នុងភាពរាងកាយរេរក្ត ី ណ្ពលខ្ាះនមិិតៅ
ខ្ាួនជាមនសុ្ស ជាដអក ជាខាា  ឬជារាជស្ីេ៍ណ្េើយណ្ទើេរតាច់ណ្ៅក្ម៏ាន។ 
នគ្ណ្ទវតាពួក្ណ្នះ មានចតិៅអធាស្ស្័យក្នុងការោក់្ណ្ោស្ពួក្ស្តវនរក្
ដ្ចូោន នងឹយក្េណ្ទវតា កុ្មភណ្ឌ ណ្ទវតាោាំងឡាយដដ្រ។ ដ្ណូ្ចនះណ្ពលខ្ាះចុះ
កាន់នរិយបាលណ្ដ្ើមបីោក់្ណ្ោស្ស្តវនរក្ នងិនមិិតៅខ្ាួនជាតាម តយក្េ        
ដអកយក្េណ្េើយរតាច់ណ្ៅច្ឆេ់ស្តវនរក្ពួក្ណ្នះស្ុីសង។ 

២.តវតឹោេ ឬតវតិោងសភូម្ ិ
ណ្ទវតាណ្នះមានរពះឥនទជាអនក្រគ្េ់រគ្ង មានទសទដ្ណី្ក្ើតមុនទសទ       

ដ្ទទ។ វចនតថៈថា៖ ត្តតោឹេជនា និរាតោនោិ ឯតថ តិ = ត្តតោឹសា ភូមិ
ដដ្លជាទីណ្ក្ើតទនជន ៣៣នក់្ ណ្េតុណ្នះណ្ទើេណ្ ម្ ះថា ណ្តតៅសឹា។ 
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មានណ្រឿងស្ណ្ងេេថា៖ 
ក្នុងអតតីកាលមានភូមិមួយណ្ ម្ ះ មចលោម ក្នុងភូមិណ្នះមាន

មនសុ្សមួយរកុ្មដដ្លោក់្ណ្ ម្ ះឱ្យរកុ្មរេស់្ខ្ាួនឯងថា គ្ណ្ស្េេុញ្ា-
ការ ី(រកុ្មអនក្ណ្ធវ ើេុណ្យរមួោន )។ រកុ្មណ្នះមានោន  ៣៣ នក់្ ជាេុរស្ោាំង
អស់្ណ្េើយេុរស្ជារេធ្លនរកុ្មណ្ ម្ ះថា ម មាណ្ព។ េុរស្ោាំង ៣៣ 
រេូណ្នះនាំោន ក្សាង នងិស្មាែ តសាូវថនល់ដដ្លមានក្នុងេរណិ្វណ្ភូមិណ្នះ។ 
កាលណាសាូវថនល់ណាមួយខ្ូចខាតណ្េើយក្ជួ៏យោន ជួស្ជុលណ្ឡើងវញិ ឱ្យ
បានសាែ តណ្រៀេរយ ណ្ដ្ើមបីណ្ក្ើតភាពង្ហយស្សួ្លដ្ល់មនសុ្សដដ្លរតាច់ចរ
ណ្ៅមក្ រពមោាំងសាងស្ង់ណ្រាងស្រមាេ់ោក់្ទឹក្ ណ្ដ្ើមបីឱ្យរេជាជន
ដដ្លណ្ធវ ើដ្ាំណ្ណ្ើ រអាងកាត់ណ្ៅមក្តាមសាូវណ្នះ បានសាន ក់្អាស្ស័្យនងឹសឹក្
ទឹក្ ឬេរណិ្ភាគ្រពមោាំងបានសាងសាោណ្ឡើងរតង់សាូវដេក្ជា ៤ ណ្ដ្ើមបី
ឱ្យរេជាជនបានមក្សាន ក់្អាស្ស័្យ។ កាលេុរស្ោាំង ៣៣ នក់្អស់្ជវីតិ
អាំពមីនសុ្សណ្ោក្ណ្នះណ្ៅ បានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងណ្ទវភូមិទី ២ ម មាណ្ព
ណ្នះបានណ្ក្ើតជារពះឥនទ។ ចាំដណ្ក្ ៣២ នក់្ណ្ទៀតបានណ្ក្ើតជាណ្ទវតាក្នុង
លាំោេ់អនក្មានយស្ដ្ចូោន  ដដ្លមានណ្ ម្ ះថា េជាេតវិរណុ្ នងិ
ឦសានជាណ្ដ្ើម ណ្រពាះណ្េតណុ្នះ ណ្ទវភូមិទី ២ ណ្ទើេណ្ ម្ ះថា ណ្តតៅសឹ្។ 
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ឥដាឋ រម្មណ៍ត្សសងៗ ថ្ដលមានក្នងុតវតឹោេភមូ្ិ 
ណ្ទវតាោាំងឡាយដដ្លមក្ណ្ក្ើតក្នុងតាវតឹៅស្ភូមិណ្នះ ស្ុទធដតជា

អនក្បានណ្សាយនវូទិពវស្មបតៅ ិ ដដ្លជាសលបានទទួលមក្អាំពកុី្ស្លក្មម
ក្នុងអតតីភព ដ្ណូ្ចនះអារមមណ៍្ណ្សសងៗ ដដ្លបានទទួលក្នុងតាវតឹៅស្ភូមិ
ណ្នះ សុ្ទធដតជាអារមមណ៍្ដដ្លលែសាែ តោាំងអស់្ ណ្ទវតារេុស្ (ណ្ទវេុតៅ) 
មានរេូរាងលក្េណ្ៈតាាំងណ្ៅក្នុងវយ័ដដ្លមានអាយុ ២០។ ចាំដណ្ក្ណ្ទវតា
ស្សី្ (ណ្ទវធតីា) មានរេូរាងតាាំងណ្ៅក្នុងវយ័ ១៦ឆ្ន ាំដ្ចូោន ៗ ោាំងអស់្។ 
ភាពជរាគ្ណឺ្ធមញបាក់្ ស្ក់្ស្កូវ ដភនក្ងងឹត រតណ្ចៀក្ថាង់ ដស្បក្រជួញជាណ្ដ្ើម
ោាំងណ្នះោម នណ្ទ មានដតភាពលែសាែ តជាក្ណ្មាា ះរក្មុាំអស់្កាលជានចិច។ 
ពាធ ិ គ្ភឺាពវឺច្ឆេ់ រគុ្នជាណ្ដ្ើមក្ោ៏ម ន។ អាហារដដ្លជាណ្រគ្ឿង
ឧេណ្ភាគ្ក្ជ៏ាជាំពូក្លែ ណ្ៅថា សុ្ធ្លណ្ភាជន ៍ណ្រពាះណ្េតណុ្នះខាងក្នុងរាង
កាយោម នឧច្ឆច រៈ េស្ាវៈណ្ទ។ ណ្ទវតាស្សី្ក្ោ៏ម នរដ្វូរេច្ឆាំដខ្ នងិោម ន     
គ្ភ។៌ ចាំដណ្ក្ភុមមណ្ទវធតីាអងគខ្ាះណ្នះ ក្ម៏ានរដ្វូរេច្ឆាំដខ្ នងិមានគ្ភ៌
ដ្ចូមនសុ្សស្ស្ីធមមតា។ 

ធមមតាេុរត នងិធតីាោាំងឡាយក្នុងណ្ទវណ្ោក្ណ្នះ មិនរេស្ូតដ្ចូ
មនសុ្សណ្ោក្ណ្ទ េ៉ាុដនៅេុតៅ នងិធតីាោាំងឡាយណ្នះ រដមងរេសូ្តរតង់
ណ្លើណ្ៅា រេស់្ណ្ទវតាោាំងឡាយ។ ណ្េើនងណ្ទពអេសរោាំងឡាយនងឹណ្ក្ើត
ជាបាទេរចិ្ឆរកិា រដមងណ្ក្ើតក្នុងទីណ្ដ្ក្។ ណ្ទវតាដដ្លជាអនក្ច្ឆាំតុេដតង
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ណ្រគ្ឿងរេោេ់រេោភូសាជាណ្ដ្ើមណ្នះ រដមងណ្ក្ើតណ្ឡើងជុាំវញិទីណ្ដ្ក្។ ណ្េើ
ជាណ្វយាវចចៈណ្នះក្ណ៏្ក្ើតក្នុងវមិាន។ កាលណ្ទវតាោាំងឡាយណា ណ្ក្ើតក្នុង
វមិានទនណ្ទវតាអងគណាមួយណ្េើយ ក្រ៏ាេ់ថា ណ្ទវតា ឬណ្ទពអេសរដដ្ល
ណ្ក្ើតណ្ឡើងណ្នះ រតូវជាេរវិាររេស់្អនក្ជាមាច ស់្វមិានណ្នះៗ ណ្ោយណ្ទវតា
អងគដ្ទទនងឹមក្ដ្ណ្ណ្ៅ ើ មយក្ណ្ៅមិនបាន។ ណ្េើណ្ក្ើតក្នុងអាកាស្ចាំណ្ខ្តៅ
ដដ្នណ្ទវតាណា គ្ជឺាក្មមសិ្ទធរេស់្ណ្ទវតាណ្នះ ណ្េើណ្ក្ើតរតង់រពាំរេទល់ 
ណ្េើយដចក្ោន មិនោច់ពួក្ណ្គ្នាំណ្ទវតាអងគថមណី្នះ ណ្ៅកាន់ស្មាន ក់្ណ្ស្ៅច
ស្ក្កៈឱ្យជួយកាត់ក្ៅ ី ណ្េើវមិានណ្ទវតាអងគណា ណ្ៅជតិទីឧេតៅជិាងណ្ស្ៅច    
ស្ក្កៈ នងឹវនិចិាយ័ឱ្យជាក្មមសិ្ទធណ្ៅណ្ទវតាអងគណ្នះ។  

ត្រឿងព្រះឥនទេត្ព្ម្ចជាត្សាតរននរុគ្គលនិង
អនាគ្តបានជាត្េោចចព្ក្រតោិក្នងុម្នេុសត្លាក្ 
ស្ក្កណ្ទវរាជអងគណ្នះ កាលរទង់បានសាៅ េ់រពះធមមណ្ទស្នច្ឆក្   

រពះមានរពះភាគ្ជាមាច ស់្ ក្នុងណ្រឿងរពេមជាលស្ូរតចេ់ណ្េើយ ណ្ោក្ក្៏
បានស្ណ្រមចជាណ្សាតាេននេុគ្គល នងិរេថាេ់ណ្ៅក្នុងតាវតសឹ្ភូមិរេូត
អស់្អាយុ។ លុះដ្ល់ណ្វោចុតចិ្ឆក្តាវតឹៅស្ភូមិណ្េើយ ក្ប៏ានមក្ណ្ក្ើតជា
ណ្ស្ៅចចរក្ពតៅកិ្នុងមនសុ្សណ្ោក្ បានស្ណ្រមចជាស្ក្ោោមីជាលាំោេ់ទី 
២ ។ កាលអស់្ជវីតិច្ឆក្មនសុ្សណ្ោក្ណ្េើយ ក្ប៏ានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងតាវតឹៅស្
ភូមិណ្ទៀត នងិស្ណ្រមចជារពះអនោមីេុគ្គលលាំោេ់ទី ៣ ។ កាលអស់្
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អាយុក្នុងតាវតឹៅស្ភូមិណ្េើយ ក្ប៏ានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងស្ុោធ វាស្ភូមិមានអវហិា
ភូមិជាណ្ដ្ើមណ្ៅរេូតដ្ល់អក្នដិ្ឋភូមិ នងឹេរនិពិាវ នក្នុងភូមិណ្នះ។  

ភរយិព្រះឥនទ ៤ នាក្់ 
១.នងស្ុធមាម  សាងសាោស្មាន ក់្ 
២.នងស្ុននទ  សាងស្ស្ះណ្បាក្េរណី្ 
៣.នងស្ចុរិតា សាងស្ួនចារ 
៤.នងស្ុជាតា មិនបានសាងកុ្ស្លអវីទុក្។ 

ត្ទវតតវតិោងសថ្ចក្ជា ២ រួក្ 
១.ភុមមដ្ឋណ្ទវតា អាស្ស័្យណ្លើដសនដ្ ី បានដ្ល់រពះឥនទ នងិណ្ទវតាថាន ក់្ធាំ
៣២អងគ រពមោាំងណ្ទវអស្ុរា ៥ ពួក្។ 
២.អាកាស្ដ្ឋណ្ទវតា ណ្ៅណ្លើវមិានតាមអាកាស្។ 

ព្រះឥនទ មាននាម្ថា េក្កៈ 
រពះឥនទជាណ្ស្ៅចស្ក្កណ្ទវរាជ រគ្េ់រគ្ងណ្ទវតាតាវតិៅងសសង           

ច្ឆតុមមហារាជកិាភូមិសង។ មានវចនតថៈថា៖ េក្កចចាំ ោនាំ ទោតីតិ =     
េត្កាក  ណ្ ម្ ះថា ស្ក្កៈ ណ្រពាះឱ្យោនណ្ោយណ្ោរព។ 

អេតុ្រ ត្ជតុាំ េក្កណុាតីតិ = េត្កាក  ណ្ ម្ ះថា ស្ក្កៈ ណ្រពាះ
អាចយក្វនះអស្ុរបាន។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

វតោរទ ៧ នាាំឱយព្រះឥនទមានេក័្ោិធាំ 
១.ចញិ្ច ឹមមាតាេិតា 
២.ណ្ោរពណ្រៀមចបងក្នុងរតកូ្ល 
៣.ណ្ពាលពាក្យពណី្រាះទន់ភាន់ 
៤.មិនណ្ពាលពាក្យញុះញង់ស្ ក្ណ្ស្ៀត 
៥.េណ្នទ េង់ណ្ស្ចក្ៅកី្ាំណាញ់ (ឱ្យោនណ្រឿយៗ) 
៦.ណ្ពាលពាក្យពតិ ណ្ទៀងរតង់ 

៧.រគ្េស្ងកត់ណ្ស្ចក្ៅណី្រកាធបាន(3)។ 
ព្រះឥនទមានត្ ម្ ះ ៧ យ ង 

១.ម វៈ កាលមុនជាមាណ្ព ណ្ ម្ ះថា ម ៈ 
២.េុរនិទទៈ កាលជាមនសុ្សឱ្យោនមុនណ្គ្ 
៣.ស្ក្កៈ កាលជាមនសុ្សឱ្យោនណ្ោយណ្ោរព 
៤.វាស្វៈ កាលជាមនសុ្សឱ្យទីសាន ក់្អាស្ស្័យ 
៥.ស្េស្សក្េ គ្តិណ្ ើញណ្េតុមួយពាន់មួយរាំណ្ពច 
៦.ស្ុជមបត ិមានមណ្េស្ីស្ជុាតា ជាេ់តាមជានចិច 
៧.ណ្ទវានមិនទ ជាឥស្សរាធេិតណី្លើពួក្ណ្ទវតា។ 

 
(3) ឯកនិ្បាតជាតកអែឋកថា 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ចាំណាាំៈ ស្ក្កណ្ទវរាជស្ណ្រមចជាណ្សាតាេនន មួយអណ្នា ើណ្ោយណ្ទវតា ៨ មឺុន 
ណ្ៅណ្ពលក្ាំពុងសាៅ េ់ស្ក្កេញ្ញា ស្ូរត អាំពរីពះមានរពះភាគ្។ 

រិភរអេរុ 
តាមពតិក្នុងកាលមុន ឋានតាវតិៅងសណ្នះជាទីណ្ៅរេស់្ពួក្អស្ុរ 

េ៉ាុដនៅរតូវបានរពះឥនទ នងិពួក្េរវិារដ្ណ្ណ្ៅ ើ មយក្មក្រគ្េ់រគ្ង។ ទីេាំសុត 
ពួក្អស្ុរក្រ៏តូវបានមក្រស់្ណ្ៅណ្រកាមភនាំស្ិណ្នរ។ុ 

៣.យមាភូម្ិ 
យមា មានវចនតថៈថា ទកុ្ខត្ត យត អរគ្តតិ = យមា     
ណ្ទវតាោាំងឡាយដដ្លណ្ ម្ ះថា យមៈ ណ្រពាះរបាស្ច្ឆក្ណ្ស្ចក្ៅលីាំបាក្។ 
ទិរាេខុាំ យត រយត េម្បតោ តិ = យមា ណ្ទវតា
ោាំងឡាយឯណាដ្ល់ណ្េើយនវូណ្ស្ចក្ៅសុី្ខ្ណ្ោយលែ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ 
ណ្ទវតាោាំងឡាយណ្នះ ណ្ ម្ ះថា យមៈ។ 
ណ្ទវតាជាន់យមាជាអាកាស្ដ្ឋណ្ទវតាដតមា៉ា ង។ 

៤.តុេតិភូម្ិ 
តុស្ិតា មានវចនតថៈថា និចចាំ តុេនោិ ឯតថ និរាតោ  ត្ទោតិ =           
តុេតិ ណ្ទវតាោាំងឡាយ រដមងណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅណី្រតក្អររកី្រាយជានចិច 
ក្នុងភូមិណា ភូមិណ្នះ ណ្ ម្ ះថា តុស្ិតា។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ណ្ទវណ្ោក្ភូមិទី ៤ ណ្នះជាសាថ នទីដដ្លរបាស្ច្ឆក្ណ្ស្ចក្ៅណី្តៅ
រក្ហាយចតិៅ មានដតណ្ស្ចក្ៅរីកី្រាយ នងិណ្រតក្អរឱ្យដ្ល់អនក្ដដ្លណ្ៅក្នុង
ភូមិណ្នះោាំងអស់្ ដ្ណូ្ចនះភូមិណ្នះ ណ្ទើេច្ឆត់ថាជាភូមិដដ្លរេណ្ស្ើរ។ 
តុស្ិតភូមិណ្នះឆ្ៃ យអាំពយីមភូមិ ៤,២០០០ ណ្យជន។៍ ណ្ទវតាដដ្លណ្ៅ
ក្នុងភូមិណ្នះជាជាំពូក្អាកាស្ដ្ឋណ្ទវតា។ វមិាន នងិទិពវស្មបតៅរិពមោាំងរេូ
រាងកាយរេស់្ណ្ទវតាោាំងណ្នះ ក្រ៏េណី្តជាងណ្ទវតាក្នុងយមភូមិ        
អាយុក្េយ័ក្យឺ៏នយូរជាងដដ្រ។ 

៥.និមាម នរតីភូម្ ិ
និមាម នរតី និមាម នរតិ ឯត្តេនោិ = និមាម នរតិត្នា ណ្ទវតាដដ្ល
ណ្ ម្ ះថា នមិាម នរត ី ណ្នះណ្រពាះមានណ្ស្ចក្ៅណី្រតក្អរណ្ភា ើតណ្ភា ើន ក្នុង      
កាមគុ្ណារមមណ៍្ ៥ ដដ្លខ្ាួននមិម ិតណ្ឡើងមក្។ 
និមាម ត្ន រតិ ឯត្តេនោ ិ = និម្មនរតិត្នា ណ្ទវតាដដ្លណ្ ម្ ះថា 
នមិាម នរតណី្នះ ណ្រពាះមានណ្ស្ចក្ៅណី្រតក្អរណ្ភា ើតណ្ភា ើនក្នុងកាមគុ្ណ្ោាំង ៥ 
ដដ្លនមិិតៅណ្ឡើង។ 

៦.ររនិម្មិតវេវតោីភមូ្ិ 
មានវចនតថៈថា ររនិម្មិត្តេ ុ ត្ភាត្គ្េ ុ វេាំ   វត្តោនោីតិ =        
ររនិម្មិតវេវតោិត្នា ណ្ទវតាោាំងឡាយដដ្លណ្ ម្ ះថា េរនមិម ិត-
វស្វតៅ ីណ្រពាះបានណ្សាយកាមគុ្ណ្ ដដ្លណ្ទវតាអងគដ្ទទនមិម ិតឱ្យ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 ណ្ទវេុតៅ នងិណ្ទវធតីាដដ្លណ្ៅក្នុងេរនមិម ិតវស្វតៅភូីមិណ្នះ កាល
រតូវការណ្សាយកាមគុ្ណ្ ៥ ក្នុងណ្វោណា ណ្វោណ្នះ ណ្ទវតាដដ្លជា
េរវិារោាំងឡាយក្ច៏្ឆត់ដចងការនមិិតៅណ្ក្ើតណ្ឡើងឱ្យតាមេាំណ្ងរេស់្ខ្ាួន។ 
ដ្ណូ្ចនះ ណ្ទវតាោាំងឡាយដដ្លណ្ៅក្នុងេរនមិម ិតវស្វតៅភូីមិណ្នះ ពុាំច្ឆាំបាច់
រតូវមានគូ្រគ្ងរេស់្ខ្ាួនជារេច្ឆាំ ដ្ចូោន នងឹណ្ទវតាក្នុងនមិាម នរតភូីមិដដ្រ។ 

អនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងត្ទវភូម្ ិ៦ ជាន់ 
 ថវណី្េើក្នុងណ្ទវណ្ោក្នមួីយៗ មានអនក្ធាំរក្ារគ្េ់រគ្ងក្ព៏តិដមន 
េ៉ាុដនៅណ្ស្ៅចវស្វតៅណី្ទវរាជណ្នះ មិនដមនរគ្េ់រគ្ងណ្លើេរនមិម ិតវស្វតៅដីត
មា៉ា ងណ្ទ គ្ណឺ្ៅមានអាំណាចរគ្េ់រគ្ងណ្ទវណ្ោក្ ៦ជាន់។ ណ្ស្ៅចវស្វតៅ ី
ណ្ទវរាជណ្នះ គ្ជឺាណ្ទវេុតៅមារជាមិច្ឆា ទិដ្ឋកិ្េុគ្គល មានចតិៅទទឹងោស់្ នងិ
មិនរជះថាា ក្នុងរពះពុទធសាស្នណ្ទ នងិេងកជាឧេស្គ្គណ្សសងៗ ចាំណ្ពាះរពះ
ស្មាម ស្មពុទធដ្រាេតាាំងពរីពះអងគណ្ស្ៅចណ្ចញមហាភណិ្នស្រស្កមណ៍្ជាណ្ដ្ើម 
រេូតណ្ស្ៅចេរនិពិាវ ន។ ពុទធស្ក្រាជក្នាងណ្ៅរេមាណ្ជាង ២០០ឆ្ន ាំ ក្នុង
ស្ម័យណ្ស្ៅចធមាម ណ្សាក្រគ្ងរាជយក្នុងនគ្របាតលីេុរត ណ្ស្ៅចមានស្ោធ ក្នុង
រពះពុទធសាស្នជាខាា ាំង រទង់ឱ្យសាងណ្ចតយិ នងិវតៅយ៉ា ងណ្រចើនចាំននួ 
៨៤.០០០ ណ្ដ្ើមបីេូជារពះធម៌ចាំននួ ៨៤.០០០ធមមក្េនធ។ រទង់បានសាង
រពះណ្ចតយិ ស្រមាេ់េញ្ចុះរពះេរមសាររីកិ្ធ្លតុរេស់្រពះស្មាម ស្មពុទធ
ណ្ដ្ើមបីណ្ធវ ើស្កាក រៈេូជាណ្ទៀតសង។ កាលសាងណ្ស្ស្ចណ្េើយ រទង់ច្ឆត់ឱ្យណ្ធវ ើ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េុណ្យអាងក្នុងរយៈណ្ពល ៧ ដខ្ ៧ ទថៃ។ ខ្ណ្ៈពធិេុីណ្យក្ាំពុងរេរពតឹៅណ្ៅ
រសាេ់ដតណ្ទវេុតៅមារបានចុះច្ឆក្ពភិពរេស់្ខ្ាួន នងិពាយមេាំផ្លា ញ
េុណ្យណ្ោយេ្ទធិឱ្យអនៅរធ្លនណ្ៅណ្ោយរេការណ្សសងៗ េ៉ាុដនៅមិនបាន
ស្ណ្រមចដ្ចូេាំណ្ងណ្ឡើយ ណ្រពាះស្ម័យណ្នះ មានរពះណ្ថរៈមួយអងគ 
ណ្ ម្ ះក្សី្នគ្ណ្តថរ (ឧេគុ្តៅណ្តថរ) មានេ្ោធ នភុាពណ្រចើន មក្ជួយការពារ 
បានតតាាំងជាមួយណ្ស្ៅចមារ នងិបានទូនម នមារណ្នះ។ ទីេាំសុតមារាធរិាជក្៏
លះេង់មិច្ឆា ទិដ្ឋ ិនងិរតឡេ់មក្រជះថាា ក្នុងរពះពុទធសាស្នវញិ។ 

ការត្សាយកាម្គ្ុណររេត់្ទវត 
ណ្ក្ចអិាច្ឆរយណ្ពាលថា ណ្ទវតាជាន់ទី១ នងិទីការណ្ស្ពកាមគុ្ណ្

រវាងណ្ទវេុតៅ នងិណ្ទវធតីា គ្ដឺ្ចូោន នងឹមនសុ្សដដ្រ។ ឯជាន់តុស្ិត រោន់ដត
ឱ្យស្មផស្សេ៉ាះរតូវោន េ៉ាុណ្ណាណ ះ ក្ស៏្ណ្រមចក្ចិច។ ចាំណ្ពាះជាន់ទី៥ រោន់ដត
ស្មាឹងណ្មើល ណ្េើយញញឹមោក់្ោន ក្ស៏្ណ្រមចក្ចិច។ ចាំដណ្ក្ជាន់ទី ៦ រតមឹ
ដតរក្ដស្ដភនក្ ស្មាក់្ស្មា ឹងណ្មើលោន ណ្ៅវញិណ្ៅមក្ ក្ស៏្ណ្រមចក្ចិច។ 

ចាំដណ្ក្វាទរេស់្អដ្ឋក្ថាច្ឆរយវញិ ណ្ពាលជាំោស់្ថា ការណ្ស្ព
កាមរេស់្ណ្ទវតា ៦ ជាន់ណ្នះរេរពតឹៅណ្ៅដ្ចូោន នងឹមនសុ្សោាំងឡាយ
ដដ្រ គ្ោឺម នអវ ីខ្ុស្ោន ណ្ឡើយ ដ្ចូបាលីក្នុងអដ្ឋក្ថាស្ងគីតសូិ្រតថាៈ 
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ឆននម្ប ិកាមាវចរានាំ កាមា រកាតិកា ឯវ។ ការណ្សាយកាម
គុ្ណ្រេស់្ណ្ទវតាោាំង ៦ ជាន់ណ្នះ ក្រ៏េរពតឹៅណ្ៅជារេរក្តដី្ចូោន នងឹពួក្

មនសុ្សោាំងឡាយណ្នះឯង(4)។ 
ម្នុេា វិយ ហ ិ ត្ត ទាយាំ ទាយាំ េមារតោិវត្េត្នវ         
ត្ម្ងុនាំ រដិត្េវនោិ។ េណាៅ ណ្ទវតាកាមាវចរោាំង ៦ ជាន់រដមងណ្ស្ព

ណ្មថុនធមមណ្ោយការរមួោន ជាគូ្ៗ ដ្ចូោន នងឹមនសុ្សដដ្រ(5)។ 
ព្រះអរយិរុគ្គលត្ព្ចើនក្នងុត្ទវត្លាក្ 

ក្នុងណ្ទវណ្ោក្មានរពះអរយិេុគ្គណ្រចើនជាងក្នុងមនសុ្សណ្ោក្។ 
ស្ម័យពុទធកាល រគ្េស្ថ នងិេពវជតិមានអនក្ស្ណ្រមចធម៌ណ្រចើនណាស់្ 
កាលអស់្ជវីតិណ្េើយបានេញ្ជូនសលណ្ៅក្នុងណ្ទវណ្ោក្ោាំង ៦ ជាន់។ 

ចាំដណ្ក្ណ្ទវតាោាំងឡាយដដ្លមានណ្ៅក្នុងណ្ទវណ្ោក្ោាំង ៦ 
ភូមិណ្នះ កាលណ្េើបានឱ្កាស្សាៅ េ់រពះធមមណ្ទស្នរពះអភធិមមោាំង ៧ 
គ្មព ីរ ធមមចក្កេបវតៅនស្ូរត មហាស្មយស្ូរត មហាស្តេិបោឋ នស្ូរត 
អនតៅលក្េណ្សូ្រត ស្មចតិៅសូ្រតោាំងណ្នះជាណ្ដ្ើម ណ្ទវតាខ្ាះក្ប៏ានជា
ណ្សាតាេននេុគ្គល ណ្ទវតាខ្ាះក្ប៏ានជាស្ក្ោោមីេុគ្គល មានចាំននួណ្រចើន
រេមាណ្មិនបានណ្ឡើយ។  

 
(៤) អែឋកថាេងគីតិេូ្ត  
(៥) ទតរេកណឌ និ្ន្យែីកា 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   72 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ត្ហតុឱយបានេត្ព្ម្ចជាព្រះអរយិរុគ្គល 
ព្តូវព្រក្រត្ដាយអងគ៧ 

១.រតូវជាតណិ្េតុក្េុគ្គល 
២.រតូវធ្លា េ់ស្នសាំបារមីោក់្ទងនងឹវេិស្សនមក្ណ្េើយក្នុងជាតមុិន 
៣.រតូវមានណ្ស្ចក្ៅពីាយមក្នុងជាតេិចចុេបននណ្នះសង 
៤.វធិចីណ្រមើនវេិស្សនរតូវរេរពតឹៅឱ្យរតូវតាមគ្តរិពះបាលី នងិអដ្ឋក្ថា 
៥.រតូវមានសាថ នទីដ្ស៏្មគួ្រដ្ល់ការេដ្េិតៅ ិ
៦.រតូវោម នេលិណ្ពាធ ១០ រេការ 
៧.រតូវមានណ្ពលណ្វោដ្ស៏្មគួ្រ។ 

មា៉ា ងណ្ទៀត រតូវមានណ្រគ្ឿងវនិចិាយ័ ៥ រេការណ្ទៀតណ្ដ្ើមបីដ្ងឹថា
ខ្ាួនឯងជាតណិ្នះជារពះអរយិេុគ្គលបាន ឬមិនបាន។ 
១.រតូវមានស្ោធ ក្នុងរពះពុទធ រពះធម៌ រពះស្ងឃ នងិអាច្ឆរយដដ្ល
េណ្រងៀនវេិស្សន 
២.រតូវមានរាងកាយរងឹមាាំ ោម នណ្រាគ្ 
៣.រតូវមានមារយទេដ្េិតៅលិែរតមឹរតូវក្នុងអាច្ឆរយនងិអនក្េដ្េិតៅសិងោន  
៤.រតូវមានណ្ស្ចក្ៅពីាយមមុតមាាំថា ្ម នងិដស្បក្រេស់្អញណ្នះ    
ស្ូមបីនងឹរកី្ស្ៃួតេួតដេងស្ល់ដតណ្រោងអែងឹក្ណ៏្ោយ អញមិនរពមលះ
ណ្ស្ចក្ៅពីាយមណ្នះ  
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៥.អនក្េដ្េិតៅរិតូវេដ្េិតៅឱិ្យដ្ល់ឧទយពវយញ្ញា ណ្ជាមុន។ 
េម្មតោនិយម្ធម្៌ ៦ យ ង 

េុគ្គលគួ្រស្ណ្រមចមគ្គសលបាន ក្នុងេុគ្គលេបញ្ាតៅធិម៌ រតង់ ភពាវ គ្មណ្ន គ្ ឺ 
១.ន ក្មាម វរណ្ណ្ន មិនបានណ្ធវ ើអននៅរយិក្មម ៥ 
២.ន ក្ណិ្លសាវរណ្ណ្ន មិនមានក្ណិ្លស្ គ្នឺយិតមិច្ឆា ទិដ្ឋ ិ
៣.ន វបិាកាវរណ្ណ្ន វបិាក្េដ្សិ្នធ ិជាតណិ្េតុក្ៈ 
៤.ស្ោធ  ណ្ជឿក្នុងរពះរតនៈទរត 
៥.អនទកិា ណ្ពញចតិៅក្នុងក្តៅុក្មយតាកុ្ស្ល 
៦.េញ្ាវណ្នៅ  មានេញ្ញា ច្ឆស់្កាា  ។  

ត្ទវតចុតិត្ដាយត្ហតុ ៤ 
១.អាយកុ្ខត្យន  ណ្ោយអស់្អាយុ 
២.រុញេក្ខត្យន  ណ្ោយអស់្េុណ្យ 
៣.អាហារក្ខត្យន  ណ្ោយអត់អាហារ 
៤.ត្កាត្ធន   ណ្ោយខ្ងឹណ្រកាធ។ 

គ្ិតឆ្ន ាំត្ទវត និងម្នុេស 
ល.រ ភូមិ/អាយុ ១ទថៃណ្ទវតា ណ្ស្មើឆ្ន ាំមនសុ្ស ឆ្ន ាំណ្ទវតា/ មនសុ្ស 

១ ច្ឆតុមហារាជ ១ ៥០ ៥ រយ = ៩ ោន 
២ តាវតងិស ១ ១០០ ១ ពាន់ = ៣៦ោន 
៣ យមា ១ ២០០ ២ ពាន់ = ១៤៤ោន 
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៤ តុសិ្ត ១ ៤០០ ៤ ពាន់ = ៥៧៦ោន 
៥ នមិាម នរត ី ១ ៨.០០០ ៨ ពាន់ = ៣.២០៤ោន 
៦ េរនមិម ិតវស្វតៅ ី ១ ១៦.០០០ ១ មឺុន៦ពាន់=៩.២១៦ោន 

(ចេ់កាមាវចរភូមិ) 
របូាវចរភូម្ិ 

វចនតថៈថា ររូព្រហាម នាំ ភូម្ិ = របូាវចរភូម្ិ ទីណ្ក្ើតទនរេូរពេម
ោាំងឡាយ ណ្ ម្ ះថា រូបាវចរភូមិ។ 
ព្រហម មានវចនតថៈថា ព្រូហនោិ វឌឍនោិ អតិរណីត្តហ ិ្នា
ទិគ្ុត្ណហតីិ = ព្រហាម ត្នា ណ្ទវតាោាំងឡាយ ដដ្លមានណ្ស្ចក្ៅ ី
ចណ្រមើន ណ្ោយគុ្ណ្វណិ្ស្ស្មាន្នជាវតថុដ្រ៏េណី្តជាណ្ដ្ើម ដ្ណូ្ច្ឆន ះ 
ណ្ទវតាោាំងណ្នះ ណ្ទើេណ្ ម្ ះថា រពេម។ 
របូាវចរភូមិមាន ១៦ ដចក្ជា ៤ ថាន ក់្គ្ ឺេឋមជានភូមិ ៣ ទុតយិជាន
ភូមិ៣ តតយិជានភូមិ៣ នងិចតុតថជានភូមិ ៧។ 

រឋម្ជានភូម្ិ៣ 
The first-jhana plane (3) 
១.ព្រហមបារេិជាជ ភូម្ិ 

The Realm of Brahma’s Retinue 

ររេិតិ ភោ = បារេិជាជ  ពួក្ដដ្លណ្ៅក្នុងេរសិ្័ទ ណ្ ម្ ះថា         
បារសិ្ជាជ  ។ បានដ្ល់ រពេមធមមតា ោម នអាំណាចពណិ្ស្ស្។  
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២.ព្រហមរុត្រាហតិភមូ្ិ 
The Realm of Brahma’s Ministers 

រុត្រ ឧត្ចច ឋាត្ន ឱហនោិ  តដឋនោីតិ = រុត្រាហតិ អនក្មានតាំដណ្ង
ខ្ពស់្ មានឋានៈជាអនក្នាំក្នុងក្ចិចការរេស់្មហារពេមណ្ ម្ ះថា េុណ្រាេិត។ 

៣.ម្ហាព្រហាម ភូម្ ិ
The Maha Brahma Realm 

ម្ហត្នាោ  ព្រហាម  = ព្រហាម  រពេមដដ្លជាធាំ ណ្ ម្ ះថា មហារពេម។ 
បានដ្ល់ ធាំទរក្ដលងជាមហារពេម នងិេុណ្រាេិតា។ 

ម្ហាព្រហមមាន ៣ ជាំរូក្ 
១.មហារពេមមានរស្មីសាយណ្ៅ ១,០០០ ចរក្វាល  
២.មហារពេមមានរស្មីសាយណ្ៅ ២,០០០ ចរក្វាល 
៣.មហារពេមមានរស្មីសាយណ្ៅ ៣,០០០ ចរក្វាល។  

អាយពុ្រហមោាំង ៣ 
១.រពេមបារសិ្ជាជ  អាយុ ១ភាគ្ ៣ ក្េប 
២.រពេមេុណ្រាេិតា អាយុ ១ភាគ្ ២ ក្េប 
៣.មហារពហាម  អាយុ ១ ក្េប ។ 

ទីត្ៅររេរ់ឋម្ជានភូម្ិ ៣  
ភូមិដដ្លជាទីតាាំងរេស់្េឋមជានភូមិោាំង៣ ណ្នះ មិនដមន

តាាំងណ្ៅជាលាំោេ់តាមជាន់តាមថាន ក់្ណ្ទ។ តាមណ្ស្ចក្ៅពីតិណ្នះ េឋម-
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ជានភូមិោាំង ៣ តាាំងណ្ៅទសទលាំោេ់ដតមួយជាមួយោន  ដ្ចូទសទដសនដ្ី

រេស់្មនសុ្សដដ្រ នងិតាាំងណ្ៅក្ណាៅ លអាកាស្ឆ្ៃ យអាំពីកាមាវចរណ្ទវតា       
េរនមិម ិតវស្វតៅភូីមិរេមាណ្ ៥ ោន ៥ ដស្ន ៨ ពាន់ណ្យជន ៍រពមោាំង
ណ្ោយវមិាន នងិឧទានផ្លក ណ្វើ ស្ស្ះណ្បាក្េរណី្ តាាំងណ្ៅណ្លើទសទដដ្ល
ស្ុទធដតជាដក្វរតនៈ ៧ យ៉ា ង មានរស្មីលែសាែ តយ៉ា ងទរក្ដលង។ ក្នុង      
េឋមជានភូមិោាំង ៣ ណ្នះ ជាអាណាណ្ខ្តៅដចក្ណ្ចញជាចាំដណ្ក្ៗ យ៉ា ង
ណ្នះ គ្ចឺាំដណ្ក្ដដ្លជាទីណ្ៅរេស់្រពេមេុណ្រាេិតា ១ចាំដណ្ក្ នងិមួយ
ចាំដណ្ក្ណ្ទៀតជាទីណ្ៅរេស់្រពេមបារសិ្ជាជ  ដដ្លតាាំងណ្ៅណ្លើទសទដតមួយ
ជាមួយោន ោាំងអស់្។ េ៉ាុដនៅណ្ ម្ ះថាជាន់ៗ ណ្ឡើងតាមលាំោេ់ណ្នះ មិន
ដមនស្ាំណ្ៅយក្ភូមិជាទីតាាំងណ្ទ អាស្ស័្យការណ្ៅណ្ៅតាមតាំដណ្ងរេស់្
រពេមដដ្លណ្ៅក្នុងេឋមជានភូមិណ្នះឯង។  

ទុតិយជានភូម្ិ ៣ 
The second jhana plane (3) 

១.ររតិោ ភាភូម្ិ 
The realm of Minor Lustre 

វចនតថៈថា ររតិោ  អាភា ឯត្តេនោិ = ររតិោ ភា រពេមដដ្ល

មានរស្មីតចិជាងរពេមណ្ៅខាងណ្លើ ណ្ ម្ ះថា េរតិាៅ ភា។ មាន្អាយុ ២ 
មហាកបប ។ 
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២.អរបមាណាភាភូម្ ិ
The realm of Infinite Lustre 

អរបមាណា អាភា ឯត្តេនោិ = អរបមាណាភា រពេម
ដដ្លមានរណ្ស្មើ រក្រេមាណ្មិនបាន   ណ្ ម្ ះថា អេបមាណាភា។ មាន
អាយុ ៤ មហាក្េប។ 

៣.អាភេសរាភូម្ ិ
The realm of Radiant Lustre 

េរតិ និេសរតីតិ = េរា រស្មីដដ្លសាយណ្ចញ ណ្ៅថា ស្រា ។  
អាភា េរា ឯត្តេនោិ = អាភេសរា រពេមដដ្លមានរស្មី

សាយណ្ចញច្ឆក្រាងកាយ ណ្ ម្ ះថា អាភស្សរា។មានអាយុ ៨ មហាក្េប។ 
អាភស្សររពេមោាំងឡាយណ្នះមានណ្ស្ចក្ៅណី្រតក្អរក្នុង្នរេស់្

ខ្ាួនយ៉ា ងទរក្ដលងដដ្លរេរពតឹៅណ្ៅណ្ោយអាំណាចរេស់្េីតជិានចិច ណ្រពាះ
ណ្េតុណ្នះ ណ្ទើេណ្ធវ ើឱ្យចតិៅរេស់្រពេមពួក្ណ្នះ មានភាពថាា សាែ តណ្រចើន។ 
កាលមានចតិៅសាែ តណ្េើយ ចតិៅជជរេូ គ្រឺេូដដ្លអាស្ស្័យចតិៅណ្ក្ើតណ្ឡើងក្៏
មានភាពថាា សាែ តដដ្រ នងិណ្ោយអាំណាចទនចតិៅជជរេូដដ្លមានភាពថាា
សាែ តណ្នះឯង ណ្ទើេជាណ្េតឱុ្យណ្ ើញឧតុជជរេូ គ្រឺេូដដ្លរបាក្ដ្ឱ្យជាពនាឺ
រស្មីមានណ្ពញោាំងរាងកាយណ្នះ ក្រ៏េរពតឹៅណ្ៅណ្ោយអាំណាចទនឧតុជជរេូ
ដដ្លអាស្ស្័យចតិៅជជរេូណ្ក្ើត ណ្ៅថា ចតិៅេចចយឧតុជជរេូ ដដ្លមានស្ភាព
ថាា សាែ តរបាក្ដ្ណ្ចញមក្ណ្នះ។  
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តតិយជានភូម្ិ ៣ 
The third jhana plane (3) 

១.ររតិោេភុាភូម្ិ 
The realm of Minor Aura 

ររតិ េភុា ឯត្តេនោិ = ររតិោេភុា រពេមមានរស្មីលែ
សាែ តដតណ្ៅអន់ជាងរពេមដដ្លណ្ៅខាងណ្លើ ណ្ ម្ ះថា េរតិៅស្ុភា។ មាន
អាយុ ១៦ មហាក្េប។ 

២.អរបមាណេភុាភមូ្ិ 
The realm of Infinite Aura 

អរបមាណា េភុា ឯត្តេនោិ = អរបមាេភុា រពេម
ដដ្លមានរស្មីលែសាែ តរក្រេមាណ្មិនបាន ណ្ ម្ ះថា អេបមាណ្ស្ុភា ។ 
មានអាយុ ៣២ មហាក្េប។ 

៣.េភុក្ិណាហ ភូម្ិ  
The realm of Steady Aura 

េភុាហ ិអាក្ិណាហ តិ = េភុាក្ិណាហ  រពេមដដ្លមានរស្មីលែ
សាែ តណ្ពញោាំងរាងកាយ ណ្ ម្ ះថា សុ្ភក្ណិាា ។ អាយុ ៦៤ មហាក្េប។ 

រណាោ ព្រហមតតិយជានភូម្ិ ៣ ត្នះ 
១.េរតិៅស្ុភរពេមមានឋានៈណ្ស្មើណ្ោយបារសិ្ជជរពេម  
២.អេបមាណ្សុ្ភរពេមមានឋានៈណ្ស្មើណ្ោយេុណ្រាេិតរពេម  
៣.ស្ុភក្ណិ្ា រពេមមានឋានៈណ្ស្មើណ្ោយមហារពេម។ 
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ចតុតថជានភូម្ិ ៧ 
The fourth jhana plane (7) 

១.ត្វហរផលាភូម្ ិ
The Realm of Great Reward 

វិរុលាំ សលាំ ឯត្តេនោិ = ត្វហរផលា រពេមដដ្លមានសល
េរេូិណ៌្ ណ្ ម្ ះថា ណ្វេេផោ ។  

្នានុររូាំ វិត្េត្េន ឦហតិាំ អាត្នញជតិាំ រុញេសលាំ 
ឯតថ អតថីតិ ត្វហរផលា សលរេស់្កុ្ស្លដដ្លមាាំមួន នងិេរេូិណ៌្
មិនោេ់ញ័រ ជាវណិ្ស្ស្ដដ្លរេរពតឹៅណ្ៅតាម្នមានក្នុងភូមិឯណា 
ភូមិណ្នះ ណ្ ម្ ះថា ណ្វេេផោ ។ 

សលរេស់្កុ្ស្ល ដដ្លរេរពតឹៅណ្ៅណ្ោយអាំណាចទនេឋមជាន
រេូតដ្ល់ ចតុតថជានកុ្ស្ល ដដ្លឱ្យសលរបាក្ដ្ក្នុងេឋមជានភូមិ ៣ 
ទុតយិជានភូមិ ៣ តតយិជានភូមិ ៣ ោាំង ៤ ភូមិណ្នះមិនណ្ៅថា           
ណ្វេេផោណ្ទ ណ្រពាះស្ម័យចរក្វាលរតូវវនិស្ណ្ោយណ្ភា ើងណ្នះ រដមង
វនិស្ណ្ៅរេូតដ្ល់េឋមជានភូមិ ៣ កាលរតូវវនិស្ណ្ោយទឹក្ រដមង
វនិស្ដ្ល់ទុតយិជានភូមិ ៣ ណ្េើវនិស្ណ្ោយខ្យល់រដមងវនិស្រេូត
ដ្ល់តតយិជានភូមិ៣សង។ េណាៅ រពេមដដ្លណ្ៅក្នុងភូមិោាំងណ្នះណ្ពល
រតូវអស់្អាយុ វមិាន នងិទិពវស្មបតៅទិនរពេមោាំងឡាយណ្នះក្រ៏តូវវនិស្
ណ្ៅដដ្រ។ ចាំដណ្ក្ណ្វេេផោភូមិ ជាភូមិដដ្លសុតច្ឆក្ពកីារវនិស្រគ្េ់
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យ៉ា ង គ្ោឺាំងណ្ភា ើង ទឹក្ នងិខ្យល់ ណ្រពាះដ្ណូ្ច្ឆន ះ រពេមដដ្លណ្ក្ើតក្នុងភូមិ
ណ្នះ រដមងមានអាយុ ៥០០ មហាក្េបរគ្េ់អងគ ដ្ណូ្ច្ឆន ះសលទនកុ្ស្ល
ដដ្លនាំឱ្យណ្ក្ើតក្នុងភូមិណ្នះណ្ទើេ ណ្ៅថា ណ្វេេផោ ណ្រពាះបានទទួល
សលេរេូិណ៌្ ដដ្លណ្ក្ើតពអីាំណាចទនេញ្ចមជានកុ្ស្លស្មបយុតៅណ្ោយ
ឧណ្េកាេ ណ្វទន។ 

២.អេញេេតោ ភូម្ ិ
The realm of non-percipient beings 

នតថិ េញ្ញេ  ឯត្តេនោិ = អេញ្ញេ  ស្ញ្ញា ណ្ចតស្ិក្ មិនមាន
ដ្ល់រពេមពួក្ណា រពេមពួក្ណ្នះ ណ្ ម្ ះថា អស្ញ្ញា ។ 

ណ្វេេផោភូមិ នងិអស្ញ្ាស្តាៅ ភូមិោាំង ២ណ្នះតាាំងណ្ៅក្ណាៅ ល 
អាកាស្ ក្នុងលាំោេ់ជាមួយោន  ឆ្ៃ យពតីតយិជានភូមិ ៥ ោន ៥ ដស្ន 
៨ ពាន់ណ្យជន ៍មានសួ្នផ្លក ណ្វើ  ស្ស្ះណ្បាក្េរណី្ នងិណ្ដ្ើមក្េបរពកឹ្សជា
ណ្ដ្ើម ដ្ចូតតយិជានភូមិដដ្រ។ អស្ញ្ាស្តៅភូមិ កាលជាមនសុ្សសាា េ់
ណ្ោយឥរយិេថណា ណ្ពលេដ្សិ្នធណិ្ោយឥរយិេថណ្នះ មានអាយុ 
៥០០ មហាក្េប។ 

រពេមដដ្លណ្ៅក្នុងណ្វេេផោភូមិក្ដ៏ចក្ណ្ចញជា ៣ ជាំពូក្ដ្ចូោន  
ដដ្លជាេ់ោក់្ទងមក្ពភីាពណ្សសងោន រេស់្េញ្ចមជានកុ្ស្លណ្នះឯង គ្ឺ
េញ្ចមជានកុ្ស្លដដ្លជាេីនៈ ក្ប៏ានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងតាំដណ្ងដដ្លណ្រេៀេ
ណ្ស្មើនងឹបារសិ្ជាជ រពេម ណ្េើេញ្ចមជានដដ្លជាមជឈិមៈ ក្ប៏ានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុង
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តាំដណ្ងដដ្លណ្រេៀេណ្ស្មើនងឹេុណ្រាេិតរពេម នងិណ្េើេញ្ចមជានកុ្ស្ល
ដដ្លជាេណី្តៈ ក្ប៏ានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងតាំដណ្ងជាមហារពេម។ 

ណ្េតុដដ្លអដ្ឋក្ថាមិនបានដចក្ពួក្ណ្វេេផោរពេមណ្ចញជា ៣ 
ពួក្ដ្ចូោន នងឹរពេមភូមិណ្ពាលណ្េើយខាងណ្លើណ្នះ ណ្រពាះរពេមណ្នះ 
ណ្ពាលណ្ោយអាយុក្េយ័ណ្ស្មើោន ោាំងអស់្ នងិពួក្ណ្វេេផោរពេមណ្នះ អាច
ស្ាំឡឹងណ្មើលអស្ញ្ាស្តៅរពេមបាន។ ចាំដណ្ក្ពួក្រពេមដដ្លណ្ៅ         
េឋមជានភូមិ ទុតយិជានភូមិ នងិតតយិជានភូមិ មិនអាចណ្មើលណ្ ើញ
រពេមណ្ៅក្នុងភូមិជាន់ខ្ពស់្ជាងខ្ាួនបាន។ រពេមក្នុងភូមិដតមួយជាមួយោន
ណ្នះឯង អាចណ្ ើញោន ណ្ៅវញិណ្ៅមក្បានណ្ោយមិនច្ឆាំបាច់នមិិតៅខ្ាួនឱ្យ
ជាឱ្ឡារកិ្ណ្ឡើយ។ 

៣.េោុធ ោេភូម្ិ ៥ 
The Pure Abodes are fivefold 

េោុធ នាំ អាោម្ិអរហនាោ នត្ម្វ អាោសាតិ =             
េោុធ ោសា ភូមិជាទីណ្ៅទនរពះអនោមី នងិរពះអរេនៅោាំងឡាយ 
ជាអនក្េរសិ្ុទធេ៉ាុណ្ណាណ ះ ភូមិណ្នះ ណ្ ម្ ះថា ស្ុោធ វាស្ភូមិ។ 

សុ្ោធ វាស្ភូមិោាំង ៥ ណ្នះ តាាំងណ្ៅក្ណាៅ លអាកាស្ នងិតាាំងណ្ៅជា
ជាន់ៗ ណ្ឡើងណ្ៅតាមលាំោេ់រេស់្ភូមិ មិនដមនតាាំងណ្ៅក្នុងទសទដតមួយ
ជាមួយោន ដ្ចូភូមិដ្ទទៗ មានេឋមជានភូមិជាណ្ដ្ើមណ្នះណ្ទ។ ជាន់
ណ្រកាមរេស់្ស្ុោធ វាស្រពេមណ្នះឆ្ៃ យអាំពណី្វេេផលភូមិ នងិអស្ញ្ាស្តៅ
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ភូមិ ៥ ោន ៥ ដស្ន ៨ ពាន់ណ្យជន ៍នងិភូមិនមួីយៗ ក្ខ៏្ពស់្ជាងោន  ៥ 
ោន ៥ ដស្ន ៨ ពាន់ណ្យជនត៍ាមលាំោេ់ដ្ចូោន ។ 

១.អវិហាភូម្ ិ
The Durable Realm 

អរបត្ក្ន កាត្លន អតោត្នា ឋានាំ ន វជ ហនោីតិ = 
អវិហា រពេមពួក្ណា ដដ្លមិនលះណ្ច្ឆលទីឋានរេស់្ខ្ាួន ស្ូមបីរតមឹដត
េនៅចិ រពេមពួក្ណ្នះ ណ្ ម្ ះថា អវហិា ។ 

េណាៅ រពេមដដ្លណ្ក្ើតក្នុងជាន់អវហិា រដមងមិនលះណ្ច្ឆលឋានទី
រេស់្ខ្ាួនដ្រាេអស់្អាយុក្េយ័ ណ្ពាលគ្មិឺនចុតមុិនអាយុក្េយ័។ មានអាយុ 
១.០០០ មហាក្េប។ 

២.អតរាភមូ្ ិ
The Serene Realm 

ន តរបនោីតិ = អតរា រពេមដដ្លមិនមានណ្ស្ចក្ៅណី្តៅ រក្ហាយចតិៅ 
ណ្ ម្ ះថា អតេា ។ មានអាយុ ២.០០០ មហាក្េប។ 

៣.េទុេាភូម្ ិ
The beautiful Realm 

េតុ្ខន ទិេសនោីតិ = េទុេា រពេមដដ្លអនក្ដ្ទទគ្េបីណ្ ើញ
ណ្ោយភាពជាស្ុខ្ ណ្ ម្ ះថា ស្ុទស្ា។ មានអាយុ ៤.០០០ មហាក្េប។ 
រពេមោាំងណ្នះរដមងេរេូិណ៌្ណ្ោយចក្េុ ៤ យ៉ា ងគ្ ឺ 
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១.េសាទចក្េុ ដភនក្ធមមតា 
២.ទិពវចក្េុ ដភនក្ទិពវ ឬទិពវចក្េុអភញិ្ញា  
៣.ធមមចក្េុ ដភនក្ណ្ ើញធម៌ គ្មឺគ្គោណ្ខាងណ្រកាម ៣ (ណ្សាតាេតៅមិគ្គ 
ស្ក្ោោមិមគ្គ អនោមិមគ្គ) 
៤.េញ្ញា ចក្េុ ដភនក្េញ្ញា  គ្ោឺណ្ចក្េុ។ 

៥.េទុេសភីូម្ ិ
The Clear-sighted Realm 

េតុ្ខន រេសនោីតិ = េទុេស ី រពេមដដ្លណ្មើលណ្ ើញវតថុណ្សសងៗ 
បានណ្ោយង្ហយ ណ្ ម្ ះថា ស្ុទស្សី។ អាយុ ៨.០០០ មហាក្េប។ 

៥.អក្និដាឋ ភូម្ិ 
The Highest Realm 

នតថិ ក្និត្ដាឋ  ឯត្តេនោិ = អក្និដាឋ  ទិពវស្មបតៅ ិ នងិណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្
ដដ្លមានរេមាណ្តចិ មិនមានដ្ល់រពេមពួក្ណ្នះ ណ្េតុណ្នះ រពេមណ្នះ 
ណ្ ម្ ះថា អក្នោិឋ  ។ មានអាយុ ១៦.០០០ មហាក្េប។ 

រពេមណ្ៅក្នុងភូមិទី ៥ រេស់្ស្ុោធ វាស្រពេមណ្នះ ជារពេមដដ្ល
មានគុ្ណ្ស្មបតៅរិេណ្ស្ើរទរក្ដលងជាងរពេម ដដ្លមានរេូោាំងអស់្ 
ណ្រពាះថារពេមដដ្លណ្ៅក្នុងភូមិទី ១-២-៣-៤ រេស់្ស្ុោធ វាស្រពេមណ្នះ 
គ្អឺវហិា អតេា សុ្ទស្ា សុ្ទស្សី រពេមោាំងណ្នះ កាលមិនោន់បាន
ស្ណ្រមចជារពះអរេនៅណ្ទ រដមងណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងភូមិខាងណ្លើរេស់្ស្ុោធ វាស្
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ភូមិណ្នះបានតាមស្មគួ្រ េ៉ាុដនៅមិនណ្ក្ើតក្នុងភូមិដ្ដដ្លៗណ្ទ ឬរដមងមិន
ណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងភូមិោេជាងភូមិដដ្លខ្ាួនធ្លា េ់ណ្ក្ើតណ្េើយណ្នះណ្ទ។ ចាំដណ្ក្
អក្នដិ្ឋរពេមវញិ រដមងមិនណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងភូមិដ្ទទណ្ទៀតណ្ឡើយ នងឹរតូវ     
េរនិពិាវ នក្នុងអក្នដិ្ឋណ្នះេ៉ាុណ្ណាណ ះ។ ណ្ស្ចក្ៅណី្នះស្ដមៅងឱ្យណ្ ើញបានថា 
រពេមដដ្លណ្ៅក្នុងអក្នដិ្ឋភូមិណ្នះ មានស្ីលគុ្ណ្ ស្មាធគុិ្ណ្ នងិ   
េញ្ញា គុ្ណ្ទរក្ដលងជាងរពេមដដ្លមានរេូោាំងអស់្។ 

រូជនីយដាឋ នមានក្នងុអក្និដឋភូម្ ិ
ក្នុងតាវតឹៅស្ភូមិមានេូជនយីោឋ ន ១ក្ដនាង    ណ្ ម្ ះថា     ចូឡា- 

មណី្ណ្ចតយិ ដដ្លរេតសិាឋ នរពះចងកូមដក្វខាងសាៅ ាំ នងិរពះណ្ក្សាដដ្ល
រពះអងគរទង់កាត់ណ្ច្ឆល ក្នុងខ្ណ្ៈណ្ពលដដ្លរពះអងគណ្ចញកាន់មហាអភិ
ណ្នស្រស្កមណ៍្។ ចាំដណ្ក្ក្នុងរពេមណ្ោក្វញិណ្នះ ក្នុងអក្នដិ្ឋភូមិក្ម៏ាន      
េូជនយីោឋ នដ្៏ស៏្ាំខាន់១ ក្ដនាងដដ្រគ្ ឺ ទុស្សណ្ចតយិ ជារពះណ្ចតយិដដ្ល
រេតសិាឋ នណ្រគ្ឿងអាភរណ្ៈរេស់្រពះស្មាម ស្មពុទធ ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លរទង់ជា
សិ្ទធតថរាជកុ្មារ រទង់បានណ្រេើរបាស់្ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លណ្ស្ៅចណ្ចញច្ឆក្     
រពះនគ្រណ្ដ្ើមបីកាន់មហាអភណិ្នស្រស្កមណ៍្។ 

ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លរពះអងគរទង់ផ្លា ស់្ស្ាំពត់ណ្នះណ្ចញ  ដ្កិាមហា
រពេមចុះមក្អាំពអីក្នដិ្ឋភូមិ នាំយក្ណ្រគ្ឿងេរកិាេ  ៨ រេការមក្ថាវ យដ្ល់
រពះស្ិទធតថៈ នងិទទួលយក្ណ្រគ្ឿងរេោេ់ដដ្លរពះអងគផ្លា ស់្េៅូរណ្ចញ
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ណ្នះណ្ៅរេតសិាឋ នទុក្ក្នុងរពះណ្ចតយិ ណ្ ម្ ះថា ទុស្សណ្ចតយិ មានក្មពស់្
១២ ណ្យជនក៍្នុងអក្នដិ្ឋភូមិណ្នះឯង។ 

ស្ុោធ វាស្ភូមិ ៥ ណ្នះ ភូមិនមួីយៗ មិនបានដេងដចក្រពេមជា     
ពួក្ៗ ដ្ចូក្នុងេឋមជានភូមិជាណ្ដ្ើមណ្ទ។ ដ្ចូជាន់អវហិាមានដតអវហិា
មួយពួក្េ៉ាុណ្ណាណ ះ ស្ូមបីអវហិា អតេា ស្ុទស្ា ស្ុទស្ស ីអក្នោិឋ  ក្ដ៏្ចូ
ោន ។ ណ្រពាះរពេមោាំងណ្នះណ្ ើញវតថុណ្សសងៗ ណ្ស្មើភាពោន  ស្មា ឹងណ្មើល
ណ្ ើញោន បាន។ ដតក្ម៏ានជាភូមិណ្សសងោន  ោាំងដដ្លរតូវបានេញ្ចមជាន-
ោភេុីគ្គលដដ្លជារពះអនោមី ណ្រពាះរេរពតឹៅណ្ៅណ្ោយអាំណាចទន
ឥង្រ្នទយិោាំង ៥ គ្ ឺ
១.អនក្ណ្រចើនណ្ោយស្ទធិង្រ្នទយិណ្ៅណ្ក្ើត  អវហិា 
២.អនក្ណ្រចើនណ្ោយវរីយិិង្រ្នទយិណ្ៅណ្ក្ើត  អតេា 
៣.អនក្ណ្រចើនណ្ោយស្តងិ្រ្នទយិណ្ៅណ្ក្ើត  ស្ុទស្ា 
៤.អនក្ណ្រចើនណ្ោយស្មាធងិ្រ្នទយិណ្ៅណ្ក្ើត  ស្ុទស្ស ី
៥.អនក្ណ្រចើនណ្ោយេញ្ាិង្រ្នទយិណ្ៅណ្ក្ើត  អក្នោិឋ ។ 
េុ.ណ្តើេុគ្គលដដ្លបានស្ណ្រមចជារពះអនោមីេុគ្គលណ្េើយ មិនបានណ្ៅ
ណ្ក្ើតក្នុងរពេមភូមិមានដដ្រឬោម នណ្ទ? 
វ.ិេុគ្គលដដ្លបានស្ណ្រមចជារពះអនោមីេុគ្គល ណ្េើយរដមងណ្ៅណ្ក្ើត
ក្នុងរពេមភូមិោាំងអស់្ សូ្មបីរពះអនោមីេុគ្គលណ្នះជាសុ្ក្េវេិស្សក្ 
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អនោមីេុគ្គល (េុគ្គលដដ្លមិនបានណ្ធវ ើ្ នឱ្យណ្ក្ើតមក្ក្នុងកាលមុន) 
ក្ណ៏្ោយ េ៉ាុដនៅក្នុងកាលជតិអស់្ជវីតិណ្នះ ្នរដមងណ្ក្ើតណ្ឡើងឯង 
ណ្ោយអាស្ស្័យអាំណាចទនស្មាធ ិ ណ្រពាះធមមតា្ននងឹណ្ក្ើតណ្ឡើងបាន
ណ្នះ ក្រ៏តូវអាស្ស័្យស្មាធជិាក្មាា ាំងស្ាំខាន់ នងិស្រតូវរេស់្ស្មាធណិ្នះ 
ក្ប៏ានដ្ល់ កាមអនទនវីរណ្ៈ។ 

ការត្ៅររូព្រហមត្ដាយអាំណាច 
១.រឋម្ជានភមូ្ិ ៣ ណ្ៅថាទីតាមតាំដណ្ងការង្ហររេស់្រពេម។ 

២.ទុតិយជានភូម្ិ ៣ តតិយជានភូម្ិ ៣ ណ្ៅណ្ៅតាមណ្ស្ចក្ៅ ី
ណ្សសងោន ទនរស្មីកាយ នងិវមិានរេស់្រពេម។ 
៣.ចតុតថជានភូម្ិ ៧ ណ្ៅតាមរេណ្ភទទនគុ្ណ្ធម៌ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើង
ក្នុងភូមិណ្នះៗ។ 

េហម្បតិព្រហម 
ក្នុងស្ម័យរពះអងគ បានរតាស់្ដ្ងឹនវូអនតុៅរស្មាម ស្ណ្មាព ធោិណ្

ណ្េើយ មានរពេម ១ អងគណ្ ម្ ះថា ស្េមបត ិបានចុះច្ឆក្រពេមណ្ោក្មក្
អារាធន សូ្មឱ្យរពះស្មាម ស្មពុទធរទង់រតាស់្ស្ដមៅងធម៌ណ្របាស្ណ្វណ្នយយ
ស្តវោាំងឡាយ។ ណ្េើមានស្ាំណួ្រថា រពេមអងគណ្នះណ្ៅក្នុងភូមិណា? ណ្អាើយ
ថា ស្េមបតរិពេមណ្នះណ្ៅក្នុងភូមិទី ៣ រេស់្េឋមជានភូមិ។ 
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មានណ្ស្ចក្ៅដី្ាំណាលថា ក្នុងស្ម័យរពះសាស្នរេស់្រពះក្ស្សេ
ស្មាម ស្មពុទធមានភកិ្េុ ២ រូេជាស្មាា ញ់នងឹោន ភកិ្េុ ១ រេូ ណ្ពញចតិៅក្នុង        
គ្នថធុរៈ នងិភកិ្េុ ១រេូណ្ទៀតណ្ពញចតិៅក្នុងវេិស្សនធុរៈ។ ភកិ្េុដដ្លណ្ពញ
ចតិៅក្នុងវេិស្សនធុរៈណ្នះពាយមេដ្េិតៅសិ្មថភាវនជានចិច រេូតបាន
ស្ណ្រមចេឋមជាន។ អស់្អាយុក្េយ័ពមីនសុ្សណ្ោក្ណ្េើយ ក្ប៏ានណ្ៅ
ណ្ក្ើតក្នុងរពេមណ្ោក្ភូមិទី ៣ រេស់្េឋមជានភូមិមានណ្ ម្ ះថា      
ស្េមបត ិ ។ ចាំដណ្ក្ភកិ្េុដដ្លណ្ពញចតិៅក្នុងគ្នថធុរៈណ្នះ អស់្អាយុក្េយ័
អាំពមីនសុ្សណ្ោក្ណ្េើយក្ប៏ានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងណ្ទវណ្ោក្ នងិបានមក្ជា  
រពះស្មាម ស្មពុទធរេស់្ណ្យើងក្នុងកាលឥឡូវណ្នះឯង។ 

អរបូាវចរភូម្ិ 
ណ្រពាះជាទីអាស្ស្័យទននមក្េនធ ៤ ដដ្លជាសលរេស់្អរេូកុ្ស្ល

ណ្ោយរតង់។ ណ្ពាលណ្ោយេុគ្គោធោិឋ ន បានដ្ល់ទីដដ្លមានដតអាកាស្
ទណ្ទ ជារពេមដដ្លោម នរេូ។ 

អររូភូម្ិមាន ៤ 
១.អាកាសានញ្ញច យតនភូម្ិ  

The realm of infinite space 
អាកាសានញ្ញច យតនេស ភូម្ិ = ភូមិដដ្លជាទីតាាំងទនអាកាសាន
ញ្ញច យតនជាន ណ្ ម្ ះថា អាកាសានញ្ញច យតនភូមិ។ មានអាយុ ២០.០០០ 
មហាក្េប។ 
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២.វិញ្ញេ ណញ្ញច យតនភូម្ិ 
The realm of infinite consciousness 

វិញ្ញេ ណញ្ញច យតនេស ភូម្ិ = វិញ្ញេ ណញ្ញច យតនភូម្ិ ភូមិ
ដដ្លជាទីតាាំងទនវញិ្ញា ណ្ញ្ញច យតនជាន ណ្ ម្ ះថា វញិ្ញា ណ្ញ្ញច យតន     
ភូមិ។ មានអាយុ ៤០.០០០ មហាក្េប។ 

៣.អាក្ិញចញ្ញេ យតនភូម្ិ 
The realm of nothingness 

អាក្ិញចញ្ញេ យតនេស ភូម្ិ = អាក្ិញចញ្ញេ យតនភូម្ិ ភូមិ
ដដ្លជាទីតាាំងទនអាក្ញិ្ចញ្ញា យតនជាន ណ្ ម្ ះថា អាក្ញិ្ចញ្ញា យតនភូមិ។
មានអាយុ ៦០.០០០ មហាក្េប។ 

៤.ត្នវេញ្ញេ នាេញ្ញេ យតនភូម្ិ 
The realm of neither-perception-nor-non-perception 

ត្នវេញ្ញេ នាេញ្ញេ យតនេស ភូម្ិ = ត្នវេញ្ញេ នា- 
េញ្ញេ យតនភូម្ិ ភូមិជាទីតាាំងទនណ្នវស្ញ្ញា នស្ញ្ញា យតនជាន 
ណ្ ម្ ះថា ណ្នវស្ញ្ញា នស្ញ្ញា យតនភូមិ។ អាយុ ៨៤.០០០មហាក្េប។ 

េររុភូម្ិ ៣១ 
 
អររូភូម្ិ៤  
 

ណ្នវស្ញ្ញា នស្ញ្ញា យតនភូមិ 

អាក្ញិ្ចញ្ញា យតនភូមិ 

វញិ្ញា ណ្ញ្ញច យតនភូមិ     អាកាសានញ្ញច យតនភូមិ 
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ររូភូម្ិ១៦ 
 
 

 

កាម្ភូម្ិ១១ 

 

ចមាៃ យរោងម្នុេស និងអវីចិម្ហានរក្ជាត្ដើម្ 

១.រវាងមនសុ្សភូមិ នងិអវចីមិហានរក្មានចមាៃ យឆ្ៃ យពោីន រេមាណ្
១២០.០០០ (មួយដស្ន ពរីមឺុន) ណ្យជន។៍ 

២.រវាងមនសុ្ស នងិេរនមិម ិតវស្វតៅភូីមិមានចមាៃ យឆ្ៃ យពោីន រេមាណ្
២៥២.០០០ (ពរីដស្ន របាាំមឺុន ពរីពាន់) ណ្យជន។៍ 

៣.រវាងមនសុ្សភូមិ នងិណ្នវស្ញ្ញា នស្ញ្ញា យតនភូមិ មានចមាៃ យឆ្ៃ យពី
ោន រេមាណ្ ៧១.៨៥៦.០០០ (ចតិស្ិេមួយោន របាាំេីដស្ន របាាំមឺុន
របាាំមួយពាន់) ណ្យជន។៍ 

អក្នដិ្ឋ សុ្ទស្សី សុ្ទស្ា អតេា អវហិា ណ្វេេផោ 
អស្ញ្ាីស្តៅ (ចតុតថជានភូមិ ៧) 

ស្ុភក្ណិាា  អេបមាណា េរតិាៅ ស្ុភា (តតយិជានភូមិ
៣) 

អាភស្សរា អេបមាណាស្ុភា េរតិាៅ ភា (ទុតយិជានភូមិ
េរនមិម ិតវស្វតៅ ីនមិាម នរត ីតុស្ិតា យមា តាវតិៅងា 
ច្ឆតុមមហារាជកិា មនសុ្ស  (កាមស្ុគ្តភូិមិ៧) 
តរិច្ឆា ន អសុ្រកាយ ណ្េតៅ ិនរិយ (អបាយភូមិ៤) 
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៤.រវាងអវចីមិហានរក្ នងិណ្នវស្ញ្ញា នស្ញ្ញា យតនភូមិមានចមាៃ យពោីន
រេមាណ្ ៧១.៩៧៦.០០០ (ចតិស្ិេមួយោន របាាំេួនដស្ន របាាំពរីមឺុន
របាាំមួយពាន់) ណ្យជន។៍ 

រុគ្គល និងភូម្ ិ

េុថុជជន ២ រេណ្ភទគ្ ឺ 

១.អនធេុថុជជន េុថុជជនមិនលែ មិនមានសី្លជាណ្ដ្ើម។ 

២.ក្លាណ្េុថុជជន េុថុជជនលែ មានស្ីល ស្មាធ ិេញ្ញា  ខ្ាំេាំណ្ពញណ្ស្ចក្ៅី
លែជានចិច។ 

រុងុជជនមានអតថ ១០ យ ង  

១.េុថុជជន ណ្រពាះោុាំងក្ណិ្លស្រកាស់្ឱ្យណ្ក្ើត។ 

២.េុថុជជន ណ្រពាះជាអនក្មានស្កាក យទិដ្ឋដិ្រ៏កាស់្មិនោន់លះេង់។ 

៣.េុថុជជន ណ្រពាះជាអនក្ណ្ពាលណ្េៅជ្ាចាំណ្ពាះមុខ្សាសាៅ ោាំងឡាយណ្រចើន។ 

៤.េុថុជជន ណ្រពាះជាអនក្រតូវគ្តោិាំងពួងដ្រ៏កាស់្ច្ឆក់្ដស្ស្ះ។ 

៥.េុថុជជន ណ្រពាះតាក់្ដតងណ្ោយអភសិ្ង្ហេ រណ្សសងៗ ដ្រ៏កាស់្។ 

៦.េុថុជជន ណ្រពាះរតូវឱ្ ៈណ្សសងៗ ដ្រ៏កាស់្េនាត់ណ្ៅ។ 
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៧.េុថុជជន ណ្រពាះណ្តៅ រក្ហាយណ្ោយក្ាំណ្ៅណ្សសងៗ ដ្រ៏កាស់្។ 

៨.េុថុជជន ណ្រពាះណ្រាលរាលណ្ោយក្ាំណ្ៅណ្រាលរាលណ្សសងៗ ដ្រ៏កាស់្។ 

៩.េុថុជជន ណ្រពាះណ្រតក្អរ ោ៉ា ម ជាេ់ចតិៅ រជេ់ងេ់ ងល់ងេ់ជាេ់ជាំពាក់្ 
ច្ឆក់្ដស្ស្ះ រេួរតឹក្នុងកាមគុ្ណ្ ៥ ដ្រ៏កាស់្។ 

១០.េុថុជជន ណ្រពាះរតូវនវីរណ្ៈ ៥ ដ្រ៏កាស់្ ច្ឆក់្ដស្ស្ះ រេួរតឹ រគ្េស្ងកត់ 
ស្នធេ់ េិទបាាំង ស្ណ្ៅ ាំ ជាេ់។ (េិ.៦៤ ទាំ.២៧៧) 

ថ្ចក្រិសាោ រមាន ១២ គ្ឺ 

រុងុជជនមាន ៤ រួក្ 
Worldlings Individual in fourfold 

ទុគ្គតអិណ្េតុក្េុគ្គល ១ ស្ុគ្តអិណ្េតុក្េុគ្គល ១ ទវិណ្េតុក្េុគ្គល ១         
តណិ្េតុក្េុគ្គល ១។ 

អរយិរុគ្គល ៨ រួក្ 

The eight Noble Individual 

ណ្សាតាេតៅមិគ្គេុគ្គល ១ ណ្សាតាេតៅសិលេុគ្គល ១ ស្ក្ោោមិ-   
មគ្គេុគ្គល ១ ស្ក្ោោមិសលេុគ្គល ១ អនោមិមគ្គេុគ្គល ១ អនោមិ-
សលេុគ្គល ១ អរេតៅមគ្គេុគ្គល ១ អរេតៅសលេុគ្គល ១ ។  
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អរយិេុគ្គល ៨ ពួក្មិនមានក្នុងអស្ញ្ាស្តាៅ ភូមិ នងិអបាយភូមិ ៤ ណ្ទ 
ោាំងក្នុងេដ្សិ្នធកិាល នងិេវតៅកិាល។ ភូមិដ្ណ៏្ស្ស្ជាទីណ្ក្ើតទន            
រពះអរយិេុគ្គល ៨ ។ 

ថ្ចក្រុគ្គល ១២ ក្នងុភមូ្ិ ៣១ 

អបាយភូមិ ៤  ទីណ្ក្ើតទនទុគ្គតអិណ្េតុក្េុគ្គល 
មនុស្ស ១ 
ច្ឆតុមមហារាជកិា ១  

ទីណ្ក្ើតទនេុគ្គល ១១ (ណ្វៀរទុគ្គតអិណ្េតុក្
េុគ្គល ១) 

តាវតិៅងសភូមិ ១  
យមាភូមិ ១ 
តុស្ិតភូមិ ១  
នមិាម នរតភូីមិ ១ 
េរនមិម ិតវស្វតៅភូីមិ ១ 

ទីណ្ក្ើតទនេុគ្គល ១០ (ណ្វៀរទុគ្គតអិណ្េតុក្
េុគ្គល ១ ស្ុគ្តអិណ្េតុក្េុគ្គល ១) 

េឋមជានភូមិ ៣  
ទុតយិជានភូមិ ៣ 
តតយិជានភូមិ ៣ 
ណ្វេេផោភូមិ ១  

ទីណ្ក្ើតទនេុគ្គល ៩ គ្ ឺ    តណិ្េតុក្េុថុជជន
េុគ្គល ១ អរយិេុគ្គល ៨  

 

អស្ញ្ាស្តៅភូមិ ១ ជាទីណ្ក្ើតស្ុគ្តអិណ្េតុក្េុគ្គល ១ 
េដ្សិ្នធរិេូដតមា៉ា ង។ 

 ទីណ្ក្ើតទនេុគ្គល ៣ ពួក្គ្ ឺ



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   93 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 
ស្ុោធ វាស្ភូមិ ៥ 

o អនោមិសលេុគ្គល ១ 
o អរេតៅមគ្គេុគ្គល ១ 
o អរេតៅសលេុគ្គល ១ 

 
អរេូភូមិ ៤ 

ទីណ្ក្ើតទនេុគ្គល ៨ពួក្គ្ ឺតណិ្េតុក្េុថុជជន 
១ អរយិេុគ្គល ៧ (ណ្វៀរណ្សាតាេតៅមិគ្គ
េុគ្គល១)។ 

េតោ ោេភូម្ិ ៩ 

១.នានតោកាយភូម្ិ ស្តវមានកាយណ្សសងោន មាន ១៤ គ្ ឺកាមភូមិ១១ 
េឋមជាន៣។ 

២.ឯក្តោកាយភូម្ិ ស្តវមានរេូដ្ចូោន មាន ១២ គ្ ឺទុតយិជានភូមិ៣ 
តតយិជានភូមិ៣ ណ្វេេផោភូមិ១ សុ្ោធ វាស្ភូមិ៥។ 

៣.នានតោេញេភីូម្ិ ស្តវដដ្លមានេដ្សិ្នធចិតិៅណ្សសងោន មាន ១០ ភូមិ
គ្ ឺកាមស្ុគ្តភូិមិ ៧ ទុតយិជានភូមិ ៣។ 

៤.ឯក្តោេញេភីូម្ិ ស្តវដដ្លមានេដ្សិ្នធចិតិៅដ្ចូោន មាន ១៦ ភូមិគ្ ឺ
អបាយភូមិ ៤ េឋមជានភូមិ ៣ តតយិជានភូមិ ៣ ណ្វេេផោភូមិ ១     
ស្ុោធ វាស្ភូមិ៥។ 

៥.អេញេភីូម្ិ ស្តវោម ននមធម៌ មាន១ គ្ ឺអស្ញ្ាស្តាៅ ភូមិ១។ 
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៦.អាកាសានញ្ញច យតន ១ 

៧.វញិ្ញា ណ្ញ្ញច យតន ១ 

៨.អាក្ញិ្ចញ្ញា យតន ១ 

៩.ណ្នវស្ញ្ញា នស្ញ្ញា យតន ១  

វិញ្ញេ ណឋិតិ ៧  

១.នានតោកាយនានតោេញេ  ី ភូមិមានកាយណ្សសងោន  មានស្ញ្ញា
ណ្សសងោន ។ 

២.នានតោកាយឯក្តោេញេ  ី ភូមិមានកាយណ្សសងោន  ដតមានស្ញ្ញា
ដ្ចូោន ។ 

៣.ឯក្តោកាយឯក្តោេញេ  ី ភូមិមានកាយដ្ចូោន  ដតមានស្ញ្ញា  ( 6 )

ណ្សសងោន ។ 

៤.ឯក្តោកាយឯក្តោេញេ  ីស្តវមានកាយដ្ចូោន មានស្ញ្ញា ដ្ចូោន ។ 

៥.អាកាសានញ្ញច យតនភូម្ិ ជាទីណ្ក្ើតទនអាកាសានញ្ញច យតន
រពេម។ 

៦.វិញ្ញេ ណញ្ញច យតនភូម្ិ ជាទីណ្ៅទនវញិ្ញា ណ្ញ្ញច យតនរពេម។ 

 
(៦)េញ្ញញ កនុងទីទន្ះ បាន្ែល់ បែិេន្ធិវញិ្ញញ ណ។ 

ចតុណ្វាការភូមិ = ភូមិដដ្លមាន
ខ្នធ ៤ មិនមានរេូ។ 
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៧.អាក្ិញចញ្ញេ យតនភូម្ិ  ជាទីណ្ៅទនអាក្ញិ្ចញ្ញច យតនរពេម។ 

ភូម្ិព្រត្េើរមាន ៣ 

ណ្ទវណ្ោក្ោាំង ៣ ជាន់គ្ ឺ ណ្វេេផោ (ក្ាំពូលរេស់្រេូភូមិ១១)
អក្នោិឋ  (ក្ាំពូលរេស់្ស្ុោធ វាស្៥) ណ្នវស្ញ្ញា នស្ញ្ញា យតនភូមិ (ក្ាំពូល
រេស់្អរេូភូមិ) ណ្ ម្ ះថា ជាភូមិដដ្លរេណ្ស្ើរ រពះអនោមិេុគ្គល 
ស្ក្ោោមីេុគ្គល ណ្សាតាេននេុគ្គល ដដ្លណ្ក្ើតក្នុងភូមិ ៣ ណ្នះ រដមងមិន
ណ្ក្ើតក្នុងភូមិខ្ពស់្ជាង ឬោេជាងណ្ទ ណ្ោក្នងឹស្ណ្រមចរពះអរេនៅ       
េរនិពិាវ នក្នុងភូមិណ្នះឯង(7)។ 

(ចេ់ភូមិ៣១) 

អាំរីក្របក្ថា 

វគិ្គេៈថា ររតិ្ចេទវត្េន ក្របយិតីតិ = ក្ត្រា កាលដដ្លណ្គ្
ក្ាំណ្ត់ោក់្ទងនងឹេរណិ្ចាទ ណ្ៅថា ក្េប។ 

ក្ត្រា អេត្ងខយយក្ត្រា។ ត្សា រន អតថត្ត កាត្លា         
តោរវតោមានេង្ខខ រវត្េនេស ររហិានិ រត្វតត្ាា  ពាក្យ
ថា ក្េប គ្ជឺាអាយុដដ្លណ្គ្មិនអាចរាេ់បាន។ េ៉ាុដនៅតាមអតៅនយ័ក្េបណ្នះ 

 
(៧) េទមាា  វទិនទន្ី អែឋកថា។ 
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ជាកាលមួយដដ្លរតូវដ្ងឹតាមការអស់្ណ្ៅទនអាំណាចស្ង្ហេ រ ដដ្លក្ាំពុង
រេរពតឹៅណ្ៅក្នុងស្ម័យណ្នះៗ។ 

ក្រប ៤ យ ង 

១.អាយកុ្រប ក្ាំណ្ត់អាយុរេស់្មនសុ្សតាមស្ម័យណ្នះ។ អាយុរេស់្
មនសុ្សយ៉ា ងណ្រចើនដ្ល់ ១អស្ណ្ងេយយឆ្ន ាំ យ៉ា ងតចិរតមឹ ១០ឆ្ន ាំ។ 

២.អនោរក្រប ក្ាំណ្ត់អាយុមនសុ្ស១ អស្ណ្ងេយយ តាាំងពណី្ដ្ើមក្េបមក្
ទល់១០ ឆ្ន ាំ រចួរាេ់ព១ី០ឆ្ន ាំ ណ្ឡើងដ្ល់១ អស្ណ្ងេយយវញិ។ 

៣.អេត្ងខយយក្រប ចាំននួ ៦៤ អនៅរក្េប គ្រឺាេ់អនៅរក្េប ៦៤ ដ្ង 
ណ្ទើេជា ១ អស្ណ្ងេយយក្េប។ 

៤.ម្ហាក្រប អស្ណ្ងេយយក្េប ៤ ដ្ងជា១ មហាក្េប។ 

អេត្ងខយយក្របមាន ៤ គ្ឺ 

១.េាំវដោក្រប ក្េបក្ាំពុងវនិស្ (គ្តិតាាំងពទីថៃវនិស្ដ្ល់វនិស្អស់្
រលីង)។ 

២.េាំវដោដាឋ យកី្រប ក្េបតាាំងណ្ៅក្នុងការវនិស្ (គ្តិតាាំងពកី្េប
វនិស្អស់្ណ្ៅទល់នងឹណ្ក្ើតណ្ឡើងថម)ី 
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៣.វិវដោក្រប ក្េបក្ាំពុងចណ្រមើន (គ្តិទល់ោន នងឹការមានរពះចនទ   
រពះអាទិតយ មនសុ្ស ស្តវ ទណ្នា ទរពភនាំ ជាណ្ដ្ើម)។ 

៤.វិវដោដាឋ យកី្រប ក្េបតាាំងណ្ៅក្នុងការចណ្រមើន (អវ ីៗមានរគ្េ់ ដ្ចូ
ជារពះអាទិតយ រពះចនទ មនុស្ស ស្តវ ភន ាំ ទណ្នា ជាណ្ដ្ើម)។ 

ក្នុង ១ មហាក្េបមិនអាចរាេ់ជាចាំននួឆ្ន ាំបានណ្ឡើយ គ្េបីរជាេ
ការរាេ់រោេ់ទស្ពជាណ្ដ្ើម ណ្មើលេដនថមេិដ្ក្ភាគ្ ៣២ ទាំពរ័៨៥។ 

ក្របមាន ២ គ្ ឺ

១.េញុេក្រប ក្េបស្ូនយ ោម នរពះពុទធ េណ្ចចក្ពុទធ នងិណ្ស្ៅចចរក្ពតៅ។ិ 

២.អេញុេក្រប ក្េបមិនស្ូនយ មានរពះពុទធ េណ្ចចក្ពុទធ នងិណ្ស្ៅច   
ចរក្ពតៅ។ិ  

េញុេក្របមាន ៤ គ្ឺ 

១.េញុេម្ហាក្រប ោម នរពះពុទធណ្ក្ើត 

២.េញុេអេត្ងខយយក្រប ស្ាំវដ្ៅអស្ណ្ងេយយក្េប ស្ាំវដ្ៅោឋ យី-
អស្ណ្ងេយយក្េប វវិដ្ៅអស្ណ្ងេយយក្េប (ោម នរពះពុទធណ្ក្ើតណ្ឡើង)។ 

៣.េញុេអនោរក្រប អនៅរក្េបោម នរពះពុទធណ្ក្ើតណ្ឡើង។ 

៤.េញុេអាយកុ្រប អាយុក្េបដដ្លោម នរពះពុទធណ្ក្ើតណ្ឡើង។ 
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អេញុេក្របមាន ៥ គ្ឺ 

១.សារក្រប ក្េបដដ្លមានរពះពុទធ ១ អងគ  

២.ម្ណឌ ក្រប ក្េបដដ្លមានរពះពុទធ ២ អងគ 

៣.វរក្រប ក្េបដដ្លមានរពះពុទធ ៣ អងគ 

៤.សារម្ណឌ ក្រប ក្េបដដ្លមានរពះពុទធ ៤ អងគ 

៥.ភទទក្រប ក្េបដដ្លមានរពះពុទធ ៥ អងគ។ 

េាំវដោក្រប ៣ យ ង 

ចព្ក្ោលព្តូវមាន ៣ ព្រការ 

១.ត្តត្ជាេាំវដោ ក្េបវនិស្ណ្ោយណ្ភា ើង 

២.អាត្បាេាំវដោ ក្េបវនិស្ណ្ោយទឹក្ 

៣.ោត្យេាំវដោ ក្េបវនិស្ណ្ោយខ្យល់ ។ 

ក្េបរតូវវនិស្ណ្ោយណ្ភា ើង ទឹក្ ខ្យល់ រតូវណ្រេើណ្ពលយូរដ្ល់ ៦៤ 
មហាក្េប។ ៦៤ មហាក្េប វនិស្ណ្ោយណ្ភា ើង ៥៦ មហាក្េប វនិស្
ណ្ោយទឹក្ ៧ មហាក្េប វនិស្ណ្ោយខ្យល់ ១ មហាក្េប កាលរគ្េ់៦៤ 
មហាក្េប ណ្ៅថា ១ មហាក្េប ១ ជុាំធាំ។ 
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ជុាំតូច រោទី…… រួម 
១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ទឹក្  

២ ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ទឹក្  

៣ ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ទឹក្  

៤ ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ទឹក្  

៥ ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ទឹក្  

៦ ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ទឹក្  

៧ ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ទឹក្  

៨ ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ណ្ភា ើង ខ្យល់  

រួម ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៦៤ 

ត្ខតោមាន ៣ យ ង 

១.ជាតិត្ខតោ ណ្ោក្ធ្លត ុ ចាំននួ ១ មឺុន ក្ណ្រមើក្ោេ់ញ័រ ណ្ពល
ណ្ពាធសិ្តវេដ្សិ្នធ ិរេសូ្ត រតាស់្ដ្ងឹ េរនិពិាវ ន។ 

២.វិេយត្ខតោ អននៅណ្ោក្ធ្លតុ រក្រេមាណ្មិនបាន គ្ណឺ្ោយ
អាំណាចរបាជ្ាោណ្រេស់្រពះពុទធណ្រៅឆ្ៃ យទូោយ។ 

៣.អាណាត្ខតោ ណ្ោក្ធ្លតុ ចាំននួ ១ ដស្នណ្កាដ្ចិរក្វាល រដមង   
ោេ់ញ័រ ណ្ោយអាំណាចខ្នធេរតិៅ ធជគ្គេរតិៅ អាោនដ្យិេរតិៅជាណ្ដ្ើម។ 
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ត្កាលាហល ៥ យ ង 

១.ក្េបណ្កាោេល ស្ាំណ្ឡងរេកាស្ថា ១ ដស្នឆ្ន ាំណ្ទៀតណ្ោក្នងឹរតូវ
វនិស្។ 

២.ពុទធណ្កាោេល ស្ាំណ្ឡងរេកាស្ថា ១ ពាន់ឆ្ន ាំរពះពុទធនងឹណ្ក្ើត     
ណ្ឡើង។ 

៣.ចក្កវតៅកិាោេល ស្ាំណ្ឡងរេកាស្ថា ១ រយឆ្ន ាំណ្ទៀត នងឹមានណ្ស្ៅច
ចរក្ពតៅណិ្ក្ើតណ្ឡើង។ 

៤.មងគលណ្កាោេល ស្ាំណ្ឡងរេកាស្ថា ១២ ឆ្ន ាំណ្ទៀត រពះពុទធនងឹ     
ស្ដមៅងមងគល ៣៨ រេការ។ 

៥.ណ្មាណ្នយយណ្កាោេល ស្ាំណ្ឡងរេកាស្ថា ៧ ឆ្ន ាំណ្ទៀត នងឹមាន
ណ្មាណ្នយយេដ្េិតៅ។ិ 

ក្របវិនាេត្ដាយត្ភែើង 

ណ្ោក្ធ្លតុ ឬចរក្វាល ១ ដស្នណ្កាដ្ ិរតូវណ្ភា ើងណ្អះណ្ខ្ទច។ េណាៅ
ស្តវដដ្លមានក្មមរកាស់្ក្ស៏ាា េ់ណ្ៅណ្ក្ើតរពេមណ្ោក្។ លុះកាលយូរណ្ៅ
ទឹក្ក្នុងស្ស្ះ េឹង ណ្រជាះ េួតរងីស្ៃួតអស់្ វារសី្តវមានដ្ចូជាអណ្ណ្ៅ ើ ក្ រត ី
កាៅ ម ជាណ្ដ្ើម ស្តវតរិច្ឆា នក្ៅ ីមនសុ្សក្ៅ ីស្តវនរក្ក្ៅ ីសាា េ់ណ្ៅណ្ក្ើតណ្ទវណ្ោក្ 
ខ្ាំចណ្រមើន្នបានណ្ៅណ្ក្ើតរពេមណ្ោក្។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ព្រះអាទិតយ ៧ ដួង 

រាេ់ពណី្ភាៀងមិនធ្លា ក់្ក្នុងណ្ោក្ធ្លតុ ពូជពនធធុញ្ញា ហារ ក្ណ៏្រក្ៀមស្វិត
សាា េ់ណ្ៅស្តវោាំងឡាយទទួលរងទុក្េលាំបាក្ណ្វទន ដ្លួសាា េ់េណ្ណ្ៅ ើ រៗ 
ណ្រកាយមក្រពះអាទិតយណ្ក្ើតណ្ឡើង ១ ដ្ងួណ្ទៀត ជាគ្រមេ់ ២ ណ្ោចរ         
េរញ្ញច ស្ោន នងឹដ្ងួទី ១ យេ់ នងិទថៃមិនរបាក្ដ្ណ្រពាះ ១ ដ្ងួលិចបាត់ណ្ៅ
១ ដ្ងួណ្ទៀតរះណ្ឡើង។ រតូវណ្តណ្ជាដ្តុណ្រាលឱ្យណ្តៅ  ណ្ធវ ើឱ្យទឹក្ស្ទឹង ទណ្នាតូច
ធាំ រងីស្ៃួតេួតដេងណ្វៀរទឹក្ក្នុងមហានទីោាំង ៥គ្ ឺគ្ង្ហគ  យមុន អចរិវត ី
មេី ស្រភូ នងិទឹក្ស្ស្ះធាំោាំង ៧ ទឹក្ក្នុងមហាស្មុរទ។ ណ្រកាយមក្    
រពះអាទិតយដ្ងួទី ២ រពះអាទិតយដ្ងួទី ៣ រេូតរះណ្ឡើងេញ្ចមហានទី ក្៏
រងីស្ៃួតអស់្។ រពះអាទិតយដ្ងួទី ៤ ណ្ធវ ើឱ្យស្ស្ះធាំោាំង ៧ គ្អឺណ្នតៅស្ស្ះ     
កុ្ណាស្ស្ះ រថការស្ស្ះ មណាឌ ក្និសី្ស្ះ ស្ីេេបាតស្ស្ះ នងិអនទស្ស្ះណ្នះ 
ណ្ៅភនាំេិមពានៅ ក្រ៏សី្ៃួតអស់្។ កាលស្ស្ះធាំោាំង ៧ រងីស្ៃួតយ៉ា ងណ្នះណ្េើយ 
មហាស្មុរទដដ្លមានជណ្រៅ ៨ មឺុន ៤ ពាន់ណ្យជនក៍្ស៏្ស្ក្ចុះតាម     
លាំោេ់។ណ្រកាយមក្រពះអាទិតយទី ៥ ណ្ក្ើតណ្ឡើង ទឹក្ស្មុរទរងីស្ៃួតអស់្
ោម នស្ល់ស្ូមបីេនៅចិេនៅចួណ្ឡើយ។ រពះអាទិតយទី ៦ ណ្ោក្ធ្លតុោាំង ១ 
ដស្នណ្ោយដសសងអ័ពភរទណ្ោមណ្ឡើង ងងឹតទូណ្ៅ េុយដសសងណ្ពញទូ
ោាំងដស្នណ្កាដ្ចិរក្វាល ដសនដ្ ី នងិភនាំោាំងឡាយ រតណ្ង្ហលរលីង អស់្         
ស្រមស់្។ រពះពុទធស្ដមៅងក្នុងអងគុតៅរនកិាយថា មាន លភកិ្េុោាំងឡាយ
ស្មនូឆ្ន ាំង នាំយក្ភាជនដ៍្ណី្អោក់្ចូលក្នុងចង្រ្ង្ហក ន (ឡដ្តុ)ណ្នះ េណ្ងកើត
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

បានជាដសសងខ្មួលខាម ញ់ក្នុងចង្រ្ង្ហក ន (ឡដ្តុ) ណ្នះ មានឧេមាយ៉ា ងណា 
កាល  រពះអាទិតយរះណ្ឡើងដ្ងួទី ៦ ណ្េើយ ក្េ៏ណ្ងកើតដសសងខ្មួលខាម ញ់ទូោាំង
ដស្នណ្កាដ្ចិរក្វាលណ្នះឯង។ អស់្កាលយូររពះអាទិតយដ្ងួទី ៧ រះណ្ឡើង
ណ្ោក្ធ្លតុោាំងមូលណ្អះរទណ្ោមណ្ឡើងយ៉ា ងស្ណ្នធ ស្ណ្ៅធ  មានស្ាំណ្ឡង
គ្កឹ្ក្ងរាំពងោន់ឮណ្ឡើងគួ្រឱ្យខាា ចទរក្ដលង ក្ាំពូលភនាំស្ិណ្នរជុាក្ាំពូលភនាំ
រេស់្ចរក្វាលណ្សសងៗ ក្រ៏ោយខាច ត់ខាច យស្ូនយច្ឆក្ទសទអាកាស្ អណាៅ ត
ណ្ភា ើងរេហារណ្ោក្ណ្ក្ើតណ្ឡើង តាាំងពមីនសុ្សភូមិមុនរចួេនៅរាលោលណ្អះ
ច្ឆតុមមហារាជកិាភូមិ ណ្ឡើងដ្ល់តាវតិៅងសដ្ល់េឋមជានភូមិ ៣ មាន 
មហារពហាម ភូមិជាទីេាំសុត ណ្េើយវេ់រតមឹណ្នះ មិនរាលណ្ៅណ្ឡើងណ្ទៀត
ណ្ទ។  

េណាៅ ស្ង្ហេ រណ្ោក្ោាំងពួងមានដសនដ្ជីាអាទិ៍ ក្ណ៏្អះខ្ទចិខ្ទកីាា យជា
ចុណ្ណ វចុិណ្ណ អស់្ណ្ៅ ឧេមាដ្ចូណ្ភា ើងណ្អះណ្រេងឆ្ នងិណ្រេងលៃអស់្ណ្េើយ 
ោម នក្ាំទិចណ្សះស្ល់យ៉ា ងណា ណ្ភា ើងដដ្លជរមះោងណ្ោក្ ក្ណ៏្អះេាំផ្លា ញ
នវូវតថុោាំងឡាយោាំងពួងោម នស្ល់ វនិស្សូ្នយណ្ៅអស់្រលីងក្យ៏៉ា ង
ណ្នះដដ្រ។ ណ្េើសិ្នវតថោុាំងណ្នះមានណ្ៅស្ល់រតមឹដតស្ភាពអណូ្ដ្រាេ
ណាណ្ភា ើងរេល័យណ្ោក្ក្ណ៏្ៅដ្រាេណ្នះ គ្ថឺាស្ពវស្ង្ហេ រោាំងឡាយណ្អះ
អស់្រលីងោម នស្ល់ ស្ូមបីដតជាអណូ្ ណ្ពាលបានថា ណ្តណ្ជាធ្លតុដដ្លដ្តុ
ណ្ោក្ណ្នះក្រ៏លត់។ អាកាស្ខាងណ្រកាមនងិខាងណ្លើក្ទ៏ណ្ទដ្ល់ោន  នងិោន
រាេ់ថាជាទសទដតមួយេណ្ងកើតបានជាងងឹតអនធការអស់្កាលយូរទរក្ដលង។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ការណ្ក្ើតជាថមរីេស់្ចរក្វាល កាលណ្ោក្ស្ននវិាស្ដ្ល់នវូណ្ស្ចក្ៅ ី
វនិស្ អាកាស្រដមងជាសាថ នទីជាេ់ោន ដតមួយណ្េើយ ណ្ទើេេណ្ងកើតជា
ណ្ោក្ស្ណាឋ ន។ ក្នុងខ្ណ្ៈណ្នះមានណ្ម តាាំងណ្ឡើងណ្ៅថា មហាណ្ម  
ណ្េើយណ្ភាៀងក្ធ៏្លា ក់្ចុះមក្រគ្េ់ទីក្ដនាងដដ្លមានណ្ភា ើងណ្អះណ្នះ ណ្ោយ
រេការដ្ាំេូងរោេ់ណ្ភាៀងណ្នះជារោេ់ណ្ភាៀងលែិត មានរេមាណ្េ៉ាុនដ្ាំណ្ក់្
ស្ណ្នសើមយ៉ា ងលែិតទរក្ដលង ណ្ភាៀងេណ្ង្ហែ រចុះមក្ណ្ដ្ើមបីេណ្ងកើតណ្ោក្ ក្នុង
ខ្ណ្ៈណ្នះមានស្ភាពយ៉ា ងណ្នះឯង។ កាលណ្ភាៀងធ្លា ក់្ចុះមានភាពយ៉ា ង
ណ្នះអស់្កាលយ៉ា ងយូរ រោេ់ណ្ភាៀងណ្នះក្ធ៏ាំណ្ឡើងេនៅចិមៅងៗ តាម
លាំោេ់ គ្ដឺ្ាំេូងេ៉ាុនទឹក្ស្ណ្នសើម េនទ េ់មក្េ៉ាុនរោេ់លៃ េ៉ាុនរោេ់         
ស្ស្ូវសាលី េ៉ាុនរោេ់ស្ដណ្ៅ ក្ ណ្េើយេ៉ាុនផ្លក កុ្មុទ (ផ្លក វូក្រក្េម) េ៉ាុន
ស្ស្រណ្វើ  េ៉ាុនណ្ដ្ើមណ្តាន ត ណ្ពញទូណ្ៅក្នុងដស្នណ្កាដ្ចិរក្វាល រគ្េ់ទី
ដដ្លមានណ្ភា ើងណ្អះរេូតដ្ល់ទុតយិជានភូមិ ណ្ទើេបានណ្ក្ើតមានខ្យល់
េក់្ខាងណ្រកាមរទទឹក្ណ្ភាៀងទុក្ មិនឱ្យស្ស្ក្ចុះណ្ៅបាន។ ក្នុងដ្ាំណាក់្
កាលដ្ាំេូង រេដ្ចូបានណ្ៅនងឹដ្ាំណ្ក់្ទឹក្ណ្លើស្ាឹក្វូក្។ ណ្ោយអាំណាច
ខ្យល់ដដ្លេក់្យ៉ា ងខាា ាំងទរក្ដលង ណ្ោយអាការេក់្ដរជក្ទឹក្ណ្ឡើងមក្ 
ណ្ធវ ើឱ្យទឹក្ស្ស្ក្ចុះមក្តាមលាំោេ់ៗ។ កាលទឹក្ណ្នះស្ស្ក្មក្ដ្ល់រតង់
រពេមណ្ោក្ៗ ក្ណ៏្ក្ើតណ្ឡើង។ កាលស្ស្ក្ចុះរតង់កាមាវចរណ្ទវណ្ោក្ោាំង 
៤ ភូមិ គ្េឺរនមិម ិតវស្វតៅ ីនមិាម នរត ីតុស្ិត យមៈ ោាំង ៤ ណ្នះក្ណ៏្ក្ើតណ្ឡើង 
ណ្រពាះ   កាមាវចរភូមិណ្នះតាាំងណ្ៅអាំពខីាងណ្លើតាវតិៅងស នងិច្ឆតុមមហា-    
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

រាជកិាភូមិ នងិភូមិោាំងពរីណ្នះតាាំងណ្ៅខាងណ្លើភន ាំសិ្ណ្នរ ុ ណ្េើយភនាំសិ្ណ្នរុ
ណ្នះជាេ់ោក់្ទងជាមួយនងឹដសនដ្។ី កាលដសនដ្មិីនោន់ណ្ក្ើតណ្ឡើង ភនាំ
ស្ិណ្នរកុ្ណ៏្ក្ើតមិនមានដ្ចូោន ។ កាលណ្េើទឹក្ណ្នះស្ស្ក្ចុះមក្ដ្ល់រតង់ទី
ណ្ក្ើតទនដសនដ្ ី ណ្ទើេណ្ក្ើតមានខ្យល់ដដ្លមានក្មាា ាំងខាា ាំងកាា េក់្មក្ជា
ទូណ្ៅស្ពវទសទទឹក្ណ្នះ នងិេក់្វាយរញុទឹក្ណ្ចញណ្ៅមិនឱ្យេូរមក្បាន 
ឧេមាដ្ចូទឹក្ក្នុងធមមរក្ក្ដ្ណូ្ច្ឆន ះដដ្រ។ កាលតមក្ទឹក្ណ្នះក្ស៏្ស្ក្ចុះ   
ណ្រឿយៗ ស្ៃួតចុះណ្ក្ើតជាក្ក្ខ្ន់ ចូលោន កាា យជាដសនដ្អីដណ្ៅ តណ្ៅណ្លើទឹក្ 
ណ្េើយដសនដ្ណី្នះមានពណ៌្ណ្លឿងដ្ចូផ្លក ក្ណិ្ការមានក្ានិរក្អូេ មាន
រស្ដសែម ណ្ៅថា រស្ដសនដ្រីេតសិាឋ នណ្ៅណ្លើទឹក្។  

េណាៅ ទសទដសនដ្ដីដ្លជាទីតាាំងទនរេណ្ទស្ោាំងឡាយ ដសនដ្ដីដ្ល
ជារេណ្ទស្ទីតាាំងទនណ្ពាធេិលា័ងកណ្នះ កាលដសនដ្រីតូវវនិស្ ក្វ៏និស្
ណ្រកាយណ្គ្ កាលណ្ក្ើតណ្ឡើងក្ណ៏្ក្ើតណ្ឡើងមុនទីោាំងពួង ដ្ណូ្ចនះណ្ទើេបាន
ណ្ ម្ ះថា ក្ាលដសនដ្ ីណ្ោយអតថថាជារេធ្លនដ្ល់ទសទជមពូទវ ីេ។ រេណ្ទស្
រតង់ក្ដនាងណ្នះជាទីអសាច រយទរក្ដលងមានផ្លក វូក្ ១ សុស្ណ្ឡើងមុន ជា
េុពវនមិិតៅថាអស្ណ្ងេយយក្េបណ្នះនងឹមានរពះពុទធឧេបតៅ ិ ផ្លក វូក្ក្ម៏ាន 
ណ្េើជាស្ុញ្ាក្េបោម នរពះពុទធ ផ្លក វូក្ក្ោ៏ម ន ណ្េើរពះពុទធមក្ឧេបតៅដិត ១
អងគ ផ្លក វូក្មានដត ១ ណ្េើ ២ អងគផ្លក វូក្ក្ម៏ាន ២ ណ្េើ ៣ អងគផ្លក វូក្
ក្ម៏ាន ៣ ណ្េើ ៤ អងគផ្លក វូក្ក្ម៏ាន ៤ ណ្េើ ៥អងគផ្លក វូក្ក្ម៏ាន ៥ ជា
ក្ាំណ្ត់ក្នុងរោណ្នះ។ អនក្ដដ្លនងឹបានណ្ ើញបានដ្ងឹ ក្ម៏ានដតមហា
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

រពេម ១ ពួក្េ៉ាុណ្ណាណ ះ។ រេស្ិនណ្េើមហារពេមបានណ្ ើញផ្លក វូក្ក្រ៏កី្រាយ
ក្នុងចតិៅ ណ្េើមិនណ្ ើញណ្ទក្ម៏ានណ្ស្ចក្ៅសី្ណ្ងវគ្តក់្ស្ាុតចតិៅេនាវឺាច្ឆថា ោន
ណ្យើងោាំងឡាយណ្អើយ ណ្ោក្វនិស្ណ្េើយ រក្ទីពងឹមិនបានណ្ឡើយ 
រេទីេដក្វនងឹោម នស្រមាេ់េាំភាណឺ្ោក្ណ្ឡើយ ក្ន៏ាំោន ស្ាតុចតិៅ។ 

េម្័យត្ដើម្ក្រប 

ក្នុងស្ម័យដសនដ្ណី្ក្ើតណ្ឡើងណ្េើយ ស្តវោាំងឡាយដដ្លបានណ្ក្ើត
ក្នុងអភស្សរភូមិណ្នះ ពួក្ខ្ាះក្អ៏ស់្េុណ្យ ចុតមិក្ណ្ោយឱ្េបាតកិ្ក្ាំាំណ្ណ្ើត 
រកុ្មមនសុ្សោាំងឡាយពួក្ណ្នះមានណ្ភទដ្ចូរពេម រក្ក្ាំណ្ត់ថាជារេុស្
ឬស្ស្ីមិនបាន រេក្េណ្ោយរស្មីទនរាងកាយមានពនារឺុងណ្រឿងអាចណ្ហាះ
ណ្េើរក្នុងអាកាស្ រតាច់ណ្ៅក្នុងអាកាស្អស់្កាលដ្យូ៏របាន។ ក្នុងក្នាងណ្ៅ
អស់្កាលដ្យូ៏រ មានមនសុ្សមាន ក់្ក្នុងចាំណ្ណាមមនសុ្សោាំងឡាយណ្នះ 
មានណ្ស្ចក្ៅណី្ោភណ្ក្ើតណ្ឡើង ណ្ោយស្មាឹងណ្ ើញដសនដ្មីានពណ៌្លែ
សាែ ត មានក្ានិរក្អូេ ក្ន៏កឹ្ចង់សាក្លបងរស្ជាតសិាក្ណ្មើលថា មានរស្
ជាតយិ៉ា ងណា ណ្ទើេច្ឆេ់ដ្ណី្នះេនៅចិមក្ោក់្រតង់ចុងអណាៅ តរេស់្ខ្ាួន។ 
កាលដ្ពីាល់រតូវចុងអណាៅ តភាា ម រស្រេស់្ដ្កី្ស៏ាយរជួតរជាេទូណ្ៅ
ណ្ពញរាងកាយ េណ្ងកើតបានជារស្ដសែមឆ្្ញ់ណ្ធវ ើឱ្យណ្ពញចតិៅយ៉ា ងទរក្
ដលង ណ្ក្ើតតណាា រគ្េស្ងកត់ ក្េ៏រណិ្ភាគ្ដ្ណី្នះណ្រឿយៗ ណ្ៅ។ 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   106 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

កាលមនសុ្សោាំងឡាយដ្ទទបានណ្ ើញណ្េើយ ក្ន៏ាំោន ណ្ធវ ើការសាក្
លបងណ្មើលរស្ដសនដ្ ី កាលណ្េើដ្ងឹរស្ណ្េើយ ក្ណ៏្ក្ើតតណាា នាំោន េរណិ្ភាគ្
រស្ដសនដ្រីគ្េ់ោន ោាំងអស់្។ ច្ឆេ់ពណី្ពលណ្នះមក្រស្មីទនរាងកាយរេស់្
មនសុ្សមាន ក់្ៗ ក្អ៏នៅរធ្លនណ្ៅ ណ្ក្ើតងងឹតអនធការទូណ្ៅ។ មនសុ្ស
ោាំងឡាយមានណ្ស្ចក្ៅតីក់្ស្ាុតក្នុងចតិៅភយ័ខាា ចពន់ណ្ពក្។ លាំោេ់ណ្នះ
ឯងក្ណ៏្ក្ើតមានរពះអាទិតយដដ្លមានេរមិណ្ឌ ល ៥០ ណ្យជនណ៍្ក្ើតណ្ឡើង
ក្នុងអាកាស្ណ្វហា ណ្ទើេមានពនាភឺាទូឺណ្ៅបាន។ 

ចាំដណ្ក្មនសុ្សោាំងឡាយ បានណ្ ើញវមិានមាស្អដណ្ៅ តលយ
ណ្លឿនក្នុងទសទអាកាស្ ក្ណ៏្ក្ើតណ្សាមនស្ស េនាវឺាច្ឆណ្ចញមក្ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅី
ណ្រតក្អរថា ណ្ទវតាអងគណ្នះមានរស្មីភាសឺាវ ងណាស់្ មានរេរក្តោុីាំង     
ណ្ស្ចក្ៅសុី្ខ្ដ្ណ៏្ក្ាៀវកាា ឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើងដ្ល់ណ្យើងោាំងឡាយ សុ្រយិមណ្ឌ ល
វមិានមាស្ណ្នះ ណ្ទើេមាននមថា ស្ុរយិៈ ជាេ់តមក្រេូតដ្ល់េចចុេបនន។ 

កាលសុ្រយិមណ្ឌ លវមិានមាស្េណ្ញ្ចញពនាសឺាវ ងណ្េើយ ក្អ៏ស្ៅងគត 
ណ្ោក្ក្ង៏ងឹតណ្ៅដ្ចូណ្ដ្ើម។ មនសុ្សោាំងឡាយក្រ៏តឡេ់ណ្ៅភយ័ខាា ច
តក់្ស្ាុតណ្ទៀត នាំោន នយិយថា ពួក្ណ្យើងោាំងឡាយណ្ធវ ើដ្ចូណ្មៅចេន៎   
ស្ុរយិណ្ទវេុតៅដដ្លជាទីពងឹរេស់្ណ្យើង ច្ឆេ់ពណី្ពលណ្នះនងឹមិនណ្ ើញ
ណ្ទៀតណ្ឡើយ ណ្ធវ ើដ្ចូណ្មៅចណ្ៅនងឹបានជាទីពងឹដ្ម៏ានរស្មីយ៉ា ងណ្នះណ្ទៀត។ 
កាលជនោាំងឡាយមានណ្ស្ចក្ៅរីតះិរះិរគ្េ់យ៉ា ងណ្នះណ្េើយ ហាក់្ដ្ចូជា
ធមមជាតដិ្ងឹចតិៅមនសុ្សោាំងឡាយណ្នះ ចនទវមិាន មានេរមិណ្ឌ ល ៤៩ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ណ្យជន ៍ ក្ណ៏្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងអាកាស្។ មនសុ្សោាំងឡាយក្ន៏ាំោន រកី្រាយ
ណ្រតក្អរណ្ទើេតាាំងនមឱ្យថា ចនទណ្ទវេុតៅ។ ក្នុងកាលរពះអាទិតយ រពះចនទ
របាក្ដ្មានក្នុងណ្ោក្ធ្លតុណ្េើយ លាំោេ់ណ្នះនក្េតៅតារាក្ណ៏្ក្ើតណ្ឡើង។ 
តាាំងពណី្ពលណ្នះមក្ក្ណ៏្ក្ើតបានជាទថៃ យេ់ ឆ្ន ាំ ដខ្ ណ្មា៉ា ងតមក្ នងិក្នុងទថៃ
ដដ្លរពះចនទ នងិរពះអាទិតយណ្ក្ើតណ្ឡើង ភនាំស្ិណ្នរ ុភន ាំចរក្វាល ភនាំណ្េមពានៅ 
ទសទមហាស្មុរទ ក្ណ៏្ក្ើតណ្ឡើងរពមោន ក្នុងទថៃដតមួយជាមួយោន ោាំង ៦ 
យ៉ា ង ក្នុងទថៃណ្ពញ េូណ៌្មីដខ្សលគុន។ (អដ្ឋក្ថា ចក្កពតៅសិ្ូរត េិ.១៨) 

អេត្ងខយយក្រប ៤ វិនាេត្ដាយត្ភែើង 

១.េាំវដោក្រប ក្េបក្ាំពុងវនិស្ណ្ភា ើងណ្អះោាំង           ១ដស្នណ្កាដ្ិ
ចរក្វាលរេូតណ្ភា ើងរលត់។ 

២.េាំវដោដាឋ យ ី កបបកាំពុងតាាំងទៅកនុងទេចកតីវនិេ រាេ់តាាំងព ី    
ណ្ភា ើងរលត់ទល់នងឹមានណ្ភាៀងធ្លា ក់្ចុះរតង់ទីដដ្លណ្ភា ើងណ្អះ។ 

៣.វិវដោៈ កបបកាំពុងចទ្មើន្ រាេ់តាាំងពមីានណ្ភាៀងធ្លា ក់្ណ្ពញោាំងដស្ន
ណ្កាដ្ចិរក្វាល េណ្ងកើតបានដសនដ្ ីនងិមានរពះចនទជាណ្ដ្ើម។ 

៤.វិវដោដាឋ យ ីកបបកាំពុងតាាំងទៅកនុងទេចកតីចទ្មើន្ រាេ់តាាំងពមីាន
រពះអាទិតយ រពះចនទ មនសុ្ស ស្តវ ភន ាំ ទណ្នាជាណ្ដ្ើម ណ្ៅទល់នងឹក្េបវនិស្។ 
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ក្របវិនាេត្ដាយទឹក្ 

ការវនិស្ណ្ោយទឹក្ណ្នះមានទាំនង ដ្ចូវនិស្ណ្ោយណ្ភា ើងដដ្រ 
រោន់ដតមហាណ្ម រោន់ដតេងែុ រណ្ភាៀងលមមោាំពូជ ណ្រកាយមក្ណ្ភាៀងក្៏
ដលងធ្លា ក់្មក្។ មានរពះអាទិតយដតមួយេ៉ាុណ្ណាណ ះ មានខាទក្មហាណ្ម  
គ្ណឺ្ភាៀងទឹក្រកុ្តធ្លា ក់្ចុះមក្មួយដស្នណ្កាដ្ចិរក្វាល រោដ្ាំេូងជាដ្ាំណ្ក់្
ណ្ភាៀងលែិតៗ េនទ េ់មក្ណ្ភាៀងជាលាំោេ់ ដសនដ្ ី នងិមហាេពត៌ជាណ្ដ្ើម 
ដេក្រោយរលួយអស់្ណ្ៅដ្ូចរោេ់អាំេិលណ្គ្ណ្ច្ឆលក្នុងទឹក្។ រ ាំោយនវូ       
ស្មាភ រៈខាងណ្រកាម រេូតជន់លិចដ្ល់កាមវចរណ្ទវណ្ោក្ោាំង៦ជាន់ នងិ
លិចណ្ៅទល់រតមឹសាថ នរពេមជាន់ស្ុភក្ណិាា ។ 

អេត្ងខយយក្រប ៤ វិនាេត្ដាយទឹក្ 

១.េាំវដោក្រប រាេ់តាាំងពណី្ភាៀងរកុ្តធ្លា ក់្មក្ក្ណ្មទចអស់្រេូតស្ស្ក្
ស្ល់ដតអាកាស្។ 

២.េាំវដោដាឋ យ ី រាេ់តាាំងពទីឹក្រកុ្តធ្លា ក់្ចុះមក្ទល់នងឹណ្ភាៀងេណ្ងកើត
ណ្ោក្ថម ី។ 

៣.វិវដោៈ រាេ់តាាំងពីមានទឹក្រកុ្តធ្លា ក់្ចុះមក្ទល់នងឹណ្ភាៀងេណ្ងកើត
ណ្ោក្ថម ីទល់នងឹមានរពះអាទិតយ រពះចនទជាណ្ដ្ើមណ្ក្ើតណ្ឡើងវញិ។ 
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៤.វិវដោដាឋ យ ី រាេ់តាាំងពមីានរពះអាទិតយ រពះចនទជាណ្ដ្ើម របាក្ដ្
ណ្ឡើងរេូតដ្ល់ក្េបវនិស្ មហាណ្ម តាាំងណ្ឡើងថមណី្ទៀត។ 

ក្របវិនាេត្ដាយខយល ់

មហាណ្ម  ោុាំងខ្យល់ពយុះធាំឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើងេក់្តចិៗ លមមណ្េុើងធូលី
លែ ិតៗ ឱ្យណ្េើរណ្ៅកាន់អាកាស្វនិស្បាត់ណ្ៅមុន។ េនៅចិមៅងៗក្ច៏្ឆេ់េក់្
កាន់ដតខាា ាំងរេូតេក់្ណ្េុើងនវូខ្ាច់រកួ្ស្តូចធាំ នងិដ្ុាំថម ដ្រាេដ្ល់        
ណ្ដ្ើមណ្វើ រលាំរណ្លើង នងិេក់្េាំដេក្ភនាំោាំងឡាយ ខាច ត់ខាច យទងគិចោន រាយ
បា៉ា យណ្ៅក្នុងអាកាស្។ រេូតសាថ នស្ួគ្ ៌ ៦ ជាន់ដ្រាេដ្ល់រពេមណ្ោក្ ៩ 
ជាន់ មានតតយិជានភូមិ ណ្េើយវេ់រតមឹណ្នះ។ 

អេត្ងខយយក្រប ៤ វិនាេត្ដាយខយល ់

១.េាំវដោក្រប រាេ់តាាំងពមីហាណ្ម តាាំងណ្ឡើងមានខ្យល់េក់្ផ្លត់
ទមាា យណ្ោក្ឱ្យស្ៃេ់។ 

២.េាំវដោដាឋ យ ីរាេ់តាាំងពខី្យល់ស្ៃេ់ ទល់នងឹណ្ភាៀងេណ្ងកើតណ្ោក្ថម ី។ 

៣.វិវដោៈ រាេ់តាាំងពណី្ភាៀងធ្លា ក់្ចុះណ្ពញទី នងិរងីខ្ះ ដ្ល់ដ្ងួរពះ
អាទិតយ រពះចនទជាណ្ដ្ើម។ 

៤.វិវដោដាឋ យ ី រាេ់តាាំងពមីានរពះអាទិតយ រពះចនទជាណ្ដ្ើម របាក្ដ្
ណ្ឡើងរេូតដ្ល់ក្េបណ្ឡើងថមណី្ទៀត។ 
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ចាំណាាំៈ អស្ណ្ងេយយោាំង ៤ ណ្នះមានរយៈណ្ពលណ្ស្មើោន  គ្អឺស្ណ្ងេយយ
នមួីយៗ រាេ់ណ្ោយអនៅរក្េបមាន ៦៤ អនៅរក្េប រមួមក្ ៤ អស្ណ្ងេយយ 
រតូវជា ២៥៦ ណ្ទើេជា ១ មហាក្េប។ 

ត្ហតុឱយក្របវិនាេមាន ៣ 

១.ណ្ោភណ្េតុ ស្ម័យណាមនសុ្សរកាស់្ណ្ោយណ្ោភៈ រដមងវនិស្
ណ្ោយណ្ភា ើង ណ្រពាះណ្តៅ សា។ 

២.ណ្ោស្ណ្េតុ ស្ម័យណាមនសុ្សរកាស់្ណ្ោយណ្ោស្ៈ រដមងវនិស្
ណ្ោយទឹក្ ណ្រពាះណ្ោស្ៈកាត់ផ្លៅ ច់ទឹក្ចតិៅ ណ្ទើេមុតដ្ខ៏ាា ាំងកាា ដ្ចូទឹក្រកុ្ត។ 

៣.ណ្មាេណ្េតុ ស្ម័យណាមនសុ្សរកាស់្ណ្ោយណ្មាមេៈ រដមងវនិស្
ណ្ោយខ្យល់ ណ្រពាះេក់្ចតិៅឱ្យវណ្ងវងក្នុងវដ្ៅទុក្េ។ 

រដូវ ៣ យ ង 

១.អត្នាោ វិង ី ជាវស្ានរដ្វូ គ្រឺដ្វូណ្ភាៀង 

២.ម្ត្ជេវិងី ជាគ្មិារដ្វូ គ្រឺដ្វូណ្តៅ  

៣.ាហរិវិងី ជាណ្េមនៅរដ្វូ គ្រឺដ្វូរតជាក់្។ 
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ត្ោចរររេព់្រះអាទិតយ ព្រះចនទមាន ៣ វិងី 

១.អជវិង ី ជាវថិណី្រេៀេដ្ចូជាស្តវពដព ណ្រពាះធមមតារេស់្ស្តវពដព
នសិ្ស័យស្ែេ់ទឹក្ ណ្ទើេច្ឆត់ចូលរដ្វូណ្តៅ  (មណ្ជឈវថិ)ី។ 

២.នាគ្វិង ីជាវថិណី្រេៀេដ្ចូស្តវដ្ាំរ ីធមមតាដ្ាំរមីាននសិ្ស័យចូលចតិៅទឹក្ 
ច្ឆត់ចូលរដ្វូណ្ភាៀង (អណ្នៅ វថិ)ី។ 

៣.ត្ោវិង ី ជាវថិណី្រេៀេដ្ចូស្តវណ្ោ ធមមតាស្តវណ្ោមាននសិ្ស័យចូល
ចតិៅរតជាក់្ នងិណ្តៅ ណ្ស្មើោន  ណ្ទើេច្ឆត់ចូលរតជាក់្ (ពាេិរវថិ)ី។ 

េរុយិព្ោេ និងចនទព្ោេ 

ណ្វោខ្ាះរពះអាទិតយ នងិរពះចនទរតូវអស្ុរនិទរាេូច្ឆេ់ស្ុីដ្ចូដដ្ល
ណ្យើងណ្ៅថា ស្ុរយិរោស្ នងិចនទរោស្ណ្នះឯង។ កាលមានស្ុរយិ
រោស្ នងិចនទរោស្ណ្ក្ើតណ្ឡើងណ្េើយ ណ្យើងនងឹណ្ ើញបានថារពះអាទិតយ
នងិរពះចនទមានរស្មីថយចុះតចិណ្ៅ គ្ងឺងឹតណ្ៅមៅងេនៅចិៗ តាមលាំោេ់
រតមឹដតមួយខ្ណ្ៈ។ ណ្រពាះដតអស្ុរនិទរាេូមានរាងកាយធាំទរក្ដលង 
ណ្េើយមានចតិៅរចដណ្នកាលបានណ្ ើញរពះអាទិតយ នងិរពះចនទភា ឺ
រងុណ្រាចន ៍ កាលគ្តិយ៉ា ងណ្នះណ្េើយ បានណ្ៅកាន់វថិណី្ោចររេស់្រពះ
អាទិតយ នងិរពះចនទណ្ោចរអាងកាត់ណ្េើយ បានវរចាំោញហាមាត់ច្ឆាំ
ច្ឆេ់ស្ុីក្នុងទីណ្នះ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

(ចេ់ភូមិចតុក្កៈ) 

រដិេនធិចតុក្កៈ 

មាន ៤ យ ង 

១.អបាយេដ្សិ្នធ ិ១  ២.កាមស្ុគ្តេិដ្សិ្នធ ិ១ 

៣.របូាវចរេដ្សិ្នធ ិ១  ៤.អរបូាវចរេដ្សិ្នធ ិ១។ 

អបាយភូមិេដ្សិ្នធ១ិ េដ្សិ្នធណិ្ោយឧណ្េកាេ ស្នៅរីណ្អកុ្ស្លវបិាក្។ 

កាមស្ុគ្តេិដ្សិ្នធ ិ ៩ គ្េឺដ្សិ្នធណិ្ោយឧណ្េកាេ ស្នៅរីណ្កុ្ស្លវបិាក្ ១ 
មហាវបិាក្ចតិៅ ៨។   

ក្ម្មត្ធាើឱយម្នុេសរិការត្សសងៗ 

១.ជចចនធ មនសុ្សខាវ ក់្ពកី្ាំណ្ណ្ើត គ្តឺាាំងពេីដ្សិ្នធជិាណ្ដ្ើមមក្ ធមមតាអនក្
កាន់យក្ក្ាំណ្ណ្ើតណ្ោយគ្ពភណ្ស្យយក្ណ្នះ ក្នុងខ្ណ្ៈដ្ាំេូងេដ្សិ្នធណិ្ៅមិន
របាក្ដ្ក្ណ៏្ក្ើតណ្ឡើង តមក្កាលដ្ល់ស្បាៅ េ៍ទី ១១ ណ្ទើេនងឹណ្ក្ើត។ កាល
ដ្ល់ស្បាៅ េ៍ទី ១១ ណ្េើយដភនក្ណ្ៅមិនរបាក្ដ្ណ្ទ ណ្ ម្ ះថា េុគ្គលខាវ ក់្ពី
ក្ាំណ្ណ្ើត។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

 ចាំណ្ពាះស្ាំណ្ស្ទជេុគ្គល នងិឱ្េបាតកិ្េុគ្គលោាំង ២ ពួក្ណ្នះ ក្នុង
ខ្ណ្ៈេដ្សិ្នធកិ្រ៏ដមងមានដភនក្របាក្ដ្ណ្ឡើងរពមោន ជាធមមតា ណ្េើមិន
របាក្ដ្ណ្ឡើងណ្ទ ណ្ ម្ ះថា េុគ្គលខាវ ក់្ពកី្ាំណ្ណ្ើត។ 

២.ជចចពធិរិ មនសុ្សថាង់ពកី្ាំណ្ណ្ើត គ្ដឺ្ល់ណ្វោស្មគួ្រដដ្លណ្សាតេសាទ
ណ្ក្ើតណ្ឡើងបានណ្េើយ េ៉ាុដនៅមិនណ្ក្ើត ណ្ៅថា ថាង់ពកី្ាំណ្ណ្ើត។ 

៣.ជចចឃានក្ មនសុ្សខ្ូចរចមុះពកី្ាំណ្ណ្ើត។ 

៤.ជចចមូគ្ មនសុ្សគ្ពកី្ាំណ្ណ្ើត គ្តឺាាំងពេីដ្សិ្នធកិ្េណ្ៈ។ 

៥.ជចចជឡ មនសុ្សលៃង់ណ្មា ពកី្ាំណ្ណ្ើត េុគ្គលជាំពូក្ណ្នះ រដមងមានភាព
លៃង់ េណ្រងៀនអវ ីក្មិ៏នដ្ងឹណ្រឿង សូ្មបីដតរាេ់ចាំននួ ១០ មិនរតូវ។ 

៦.ជចចុមមតៅក្ មនសុ្សអកួតពកី្ាំណ្ណ្ើត។ 

៧.េណ្ឌ ក្ មនសុ្សណ្ខ្ទ ើយពកី្ាំណ្ណ្ើត គ្អឺនក្មានណ្រគ្ឿងចាំណាាំរេស់្េុរស្ឬ
ស្រស្ៅីមិនរបាក្ដ្ ស្ាំណ្ៅយក្ពួក្នេុាំស្ក្េណ្ឌ ក្េុគ្គល ជាការស្ដមៅងណ្ោយ
នយ័រតង់ េណ្ឌ ក្ដដ្លណ្ៅស្ល់ ៤ ណ្ទៀតណ្ោយនយ័អម។ 

រណឌ ក្ ៥ ជាំរូក្ 

១.អាស្ិតេណ្ឌ ក្េុគ្គល េុគ្គលឯណាណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅណី្រតក្អរក្ៅ ី មានណ្ស្ចក្ៅ ី
ខ្វល់ខាវ យណ្ក្ើតណ្ឡើងក្ៅ ី ណ្េើយយក្មាត់មក្ណ្េៀមជញ្ជក់្អងគជាតរិេស់្
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េុរស្ដ្ទទ េរណិ្ភាគ្នវូទឹក្អស្ុចណិ្នះណ្េើយ ណ្ទើេរមាៃ េ់នវូណ្ស្ចក្ៅ ី
ខ្វល់ខាវ យបាន។ 

២.ឧស្សូយេណ្ឌ ក្ េុគ្គលឯណាបានឱ្កាស្លួចណ្មើលេុរស្ នងិស្រស្ៅីក្ាំពុង
រមួស្ង្ហវ ស្ ក្ណ៏្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅរីចដណ្នេ្ស្ាណ្ឡើងមក្ ក្នុងខ្ណ្ៈជាមួយោន
ណ្នះ ណ្ស្ចក្ៅរីកី្រាយតណ្រមក្រេស់្ខ្ាួនក្រ៏មាៃ េ់ចុះបាន។ 

៣.ឱ្េក្កមិក្េណ្ឌ ក្េុគ្គល េុគ្គលដដ្លរតូវណ្រគ្ៀវមិនឱ្យតណ្រមក្ណ្ក្ើតណ្ឡើង 
ដ្ចូជាេុរស្ ដដ្លមាននទីណ្ៅជតិស្និទធជាមួយពួក្នងស្នាំរេស់្រពះរាជា 
េុគ្គលពួក្ណ្នះណ្ ម្ ះថា មក្ពកី្ាំណ្ណ្ើតណ្ោយរតង់មិនបាន។ ឱ្េក្កមិក្
េណ្ឌ ក្ណ្នះ េដ្សិ្នធណិ្ោយអណ្េតុក្េដ្សិ្នធកិ្ម៏ាន ជាទវិណ្េតុក្េដ្សិ្នធ ិ
ឬ តណិ្េតុក្េដ្សិ្នធកិ្ម៏ាន។ 

៤.េក្េេណ្ឌ ក្េុគ្គល េុគ្គលឯណាក្នុងកាឡេក្េ (ខាងរណ្នច) ឱ្យណ្ក្ើត     
ណ្ស្ចក្ៅរីកី្រាយតណ្រមក្ខ្វល់ខាវ យណ្ោយអាំណាចអកុ្ស្លក្មម កាលដ្ល់
ជុណ្ា េក្េ (ខាងណ្ខ្ន ើត) ណ្ស្ចក្ៅតីណ្រមក្ក្ប៏ាត់ណ្ៅ។ 

៥.នេុាំស្ក្េណ្ឌ ក្េុគ្គល េុគ្គលឯណាដដ្លណ្ភទស្ស្ី នងិណ្ភទរេុស្មិន
របាក្ដ្ោាំងពរីណ្ភទ មានដតរេោេ់ស្រមាេ់េណ្នទ េង់េស្ាវៈេ៉ាុណ្ណាណ ះ។ 

៨.ឧភណ្តាពយញ្ជនក្ មនសុ្សមានណ្ភទពរី េុគ្គលណ្នះមាន ២ ជាំពូក្          
ឥតថឧិភណ្តាពយញ្ជនក្ៈ ១ េុរសិ្ឧភណ្តាពយញ្ជក្ៈ ១ ។ េុគ្គលដដ្លជា       
ឥតថឧិភណ្តាពយញ្ជនក្ៈណ្នះមានរេូរាងស្ណាឋ ន លក្េណ្ៈ អាការៈជាស្រស្ៅី
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

រគ្េ់រេការ សូ្មបីអវយវៈជាណ្ភទស្សី្ោាំងអស់្។ កាលមានណ្ស្ចក្ៅរីកី្រាយ
ណ្រតក្អរណ្ពញចតិៅក្នុងស្រស្ៅីដ្ទទៗ ណ្ក្ើតណ្ឡើង ចតិៅដដ្លជាស្រស្ៅីក្នុងកាលមុន
ណ្នះ ក្អ៏នៅរធ្លនណ្ៅ ផ្លា ស់្េៅូរស្ភាពណ្ៅជាចតិៅរេុស្វញិមៅងមួយរាំណ្ពច 
នងិក្នុងណ្វោដ្ចូោន ណ្នះ អវយវៈណ្ភទរេុស្ក្រ៏បាក្ដ្ណ្ឡើង អវយវៈណ្ភទ
ស្ស្ីក្ប៏ាត់ណ្ៅ អាចរេរពតឹៅណ្មថុនស្ង្ហវ ស្ជាមួយនងឹស្រស្ៅីណ្នះបានណ្ទៀត 
សង។ ចាំដណ្ក្េុគ្គលដដ្លជាេុរសិ្ឧភណ្តាពយញ្ជនក្ៈវញិណ្នះ មានរេូរាង
ស្ណាឋ ន លក្េណ្ៈ អាការៈជារេុស្ អវយវៈណ្ភទរេុស្ក្ធ៏មមតា។ ក្នុងកាល
ណ្ ើញេុរស្ដ្ទទណ្េើយ ក្ម៏ានចតិៅរកី្រាយណ្រតក្អរ ណ្ពញចតិៅណ្ក្ើតណ្ឡើង
ណ្េើយ ស្ភាពជាចតិៅេុរស្មុនណ្នះ ក្អ៏នៅរធ្លនបាត់ភាា ម ផ្លា ស់្េៅូរជា  
ស្ភាពស្សី្វញិ នងិក្នុងខ្ណ្ៈណ្នះឯង អវយវៈណ្ភទស្សី្ក្រ៏បាក្ដ្ណ្ឡើងមក្  
អវយវៈណ្ភទរេុស្ក្អ៏នៅរធ្លនបាត់ណ្ៅ អាចរេរពតឹៅនវូណ្មថុនស្ង្ហវ ស្
ជាមួយេុរស្ណ្នះបានណ្ទៀតសង។ 

 ស្ភាពណ្សសងោន រវាងឥតថឧិភណ្តាពយញ្ជនក្ៈ នងិេុរសិ្ឧភណ្តា     
ពយញ្ជនក្ៈ គ្ឥឺតថឧិភណ្តាពយញ្ជនក្ៈេុគ្គលណ្នះ ខ្ាួនឯងមានគ្ភជ៌ាមួយ
េុរស្ោាំងឡាយបាន នងិអាចណ្ធវ ើឱ្យស្រស្ៅីោាំងឡាយដ្ទទមានគ្ភជ៌ាមួយ
ខ្ាួនបានណ្ទៀតសង ចាំដណ្ក្េុរសិ្ឧភណ្តាពយញ្ជនក្ៈវញិណ្នះ ខ្ាួនឯងមិន
អាចតាាំងគ្ភប៌ាន េ៉ាុដនៅអាចណ្ធវ ើឱ្យស្រស្ៅីោាំងឡាយតាាំងគ្ភប៌ានតាមរេរក្ត ី   
ធមមតា។ 

៩.នេុាំស្ក្ មនសុ្សមិនរបាក្ដ្ណ្ភទ។ 
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១០.នមម មនសុ្សនយិយមិនចាស់្។ (េរមតថ.ទាំ.២១០) 

រដិេនធិររេរ់រូព្រហម 

េឋមជានវបិាក្ ណ្ក្ើតក្នុងេឋមជានភូមិ 

ទុតយិជានវបិាក្ តតយិជានវបិាក្ រដមងណ្ក្ើតក្នុងទុតយិជានភូមិ 

ចតុតថជានវបិាក្ ណ្ក្ើតក្នុងតតយិជានភូមិ 

េញ្ចមជានវបិាក្ ណ្ក្ើតក្នុងចតុតថជានភូមិ 

អស្ញ្ាស្តៅរពេម េដ្សិ្នធជិារេូដតមា៉ា ង។ 

អរេូរពេម េដ្សិ្នធណិ្ោយអរបូាវចរវបិាក្ចតិៅ ៤ ជារពេមោម នរេូ។ 

ក្ម្មចតុក្កៈ 

ក្ម្មមាន ១៦ ថ្ចក្ជា ៤ រួក្ 

១.ក្ចិចចតុក្កៈ (ណ្ោយក្ចិច) មាន ៤ គ្ ឺ

១.ជនក្ក្ម្ម ក្មមណ្ធវ ើវបិាក្ឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើង - Productive kamma 

២.ឧរតថម្ភក្ក្ម្ម ក្មមជួយទាំនកុ្េរមុង - Supportive kamma 

៣.ឧររឡីក្ក្ម្ម ក្មមចូលណ្ៅណ្េៀតណ្េៀន - Obstructive kamma 

៤.ឧរឃាតក្ក្ម្ម ក្មមចូលណ្ៅកាត់ផ្លៅ ច់។ - Destructive kamma 
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២.បាក្ចតុក្កៈ (លាំោេ់ឱ្យសល) មាន ៤ 

១.គ្រកុ្ក្ម្ម ក្មមធៃន់ ក្មមដ្ទទមិនអាចហាមបាន -Weighty kamma 

២.អាេននក្ម្ម ក្មមណ្ធវ ើណ្ៅណ្ពលជតិសាា េ់  - Death-proximate 

៣.អាចណិណ ក្ម្ម ក្មមស្នសាំណ្រឿយៗ ជានចិច   - Habitual 

៤.ក្ដតោ ក្ម្ម ក្មមលមមរេមាណ្ មិនណ្ស្មើនងឹក្មមោាំង ៣ ឬធ្លា េ់ណ្ធវ ើក្នុង
អតតីភព។ - Reserve 

៣.កាលចតុក្កៈ (ឱ្យសលតាមកាល) មាន ៤ 

១.ទិដឋធម្មត្វទនីយក្ម្ម ក្មមឱ្យសលេចចុេបនន  

- Immediately effective kamma 

២.ឧររជជត្វទនីយក្ម្ម ក្មមឱ្យសលជាតទិី ២ 

- Subsequently effective kamma 

៣.អររាររយិត្វទនយីក្ម្ម ក្មមឱ្យសលជាតទិី ៣ ណ្ឡើងណ្ៅ 

- Indefinitely effective kamma 

៤.អត្ហាេកិ្ម្ម ក្មមមិនឱ្យសល ។ - Defunct 

៤.ឋានចតុក្កៈ (ឋានក្នុងការឱ្យសល) មាន ៤ 

១.អក្េុលក្ម្ម គ្អឺកុ្ស្លចតិៅ ១២  
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- Unwholesome kamma 

២.កាម្ក្េុលក្ម្ម គ្មឺហាកុ្ស្លចតិៅ ៨       

- Sense-sphere wholesome kamma  

៣.ររូក្េុលក្ម្ម គ្រឺបូាវចរកុ្ស្លចតិៅ ៥ 

- Fine-material-sphere wholesome kamma  

៤.អររូក្េុលក្ម្ម គ្អឺរបូាវចរកុ្ស្លចតិៅ ៤។ 

- Immaterial-sphere wholesome kamma 

អធិរាយក្ិចចចតុក្កៈ៤ 

១.ជនក្ក្ម្ម 

ជាក្មមដដ្លណ្ធវ ើឱ្យវបិាក្ នងិក្មមជជរេូណ្ក្ើតណ្ឡើង ក្នុងេដ្សិ្នធកិាល 
នងិេវតៅកិាល បានដ្ល់ អកុ្ស្លក្មម ១២ ណ្ោក្យិកុ្ស្លក្មម ១៧។ 

ជនក្ក្មមណ្នះជាក្មមណ្ធវ ើឱ្យវបិាក្ នងិក្មមជជរេូ រពមោាំងក្មមេបចចយ័-
ឧតុជជរេូ ោាំងក្នុងេដ្សិ្នធកិាលោាំងេវតៅកិាល មាននយ័ថាកាលសាា េ់
ណ្េើយណ្ៅណ្ក្ើតជាមនសុ្ស ស្តវតរិច្ឆា ន ណ្ទវតា រពេម រដមងណ្ោយអាំណាច
ជនក្ក្មម។ ណ្ក្ើតមក្ណ្េើយ រតូវមានអវយវៈតូចធាំណ្ក្ើតណ្ឡើងតាមស្មគួ្រ
ដ្ល់ស្តវណ្នះៗ រពមោាំងមានការណ្ ើញ ឮ ដ្ងឹក្ានិ ដ្ងឹរស្ ស្មផស្ស ការ
រក្ាភព រដមងរេរពតឹៅណ្ៅណ្ោយអាំណាចជនក្ក្មម។ 
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២.ឧរតថម្ភក្ក្ម្ម 

ក្មមឧេតថមភដ្ល់ក្មមដ្ទទៗ នងិការរេរពតឹៅណិ្ៅជាេ់តោន ទនខ្នធ
ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើងអាំពកី្មមដ្ទទៗ ណ្ទៀត បានដ្ល់ អកុ្ស្លក្មម ១២ មហា
កុ្ស្លក្មម ៨ ។ មាន ៣ រេការធាំៗ គ្ ឺ

ក្.ទាំនកុ្េរមុងជនក្ក្មម មិនោន់ឱ្យសលឱ្យមានឱ្កាស្ឱ្យសល 

ខ្.ទាំនកុ្េរមុងជនក្ក្មម ក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល ណ្ធវ ើឱ្យមានក្មាា ាំងខាា ាំង
ណ្ឡើង 

គ្.ទាំនកុ្េរមុងនមរេូ ដដ្លជាសលរេស់្ជនក្ក្មមឱ្យចណ្រមើន នងិតាាំង
ណ្ៅយូរ។ 

ក្.រេការទីមួយមាន ៨ គ្ ឺ

១.កុ្ស្លដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នងុមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្ល-
ជនក្ក្មមក្នុងអតតីភព។ 

២.កុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភកុ្ស្លក្នុងេចចុេបនន
ភព។ 

៣.អកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភអកុ្ស្លជន-      
ក្ក្មមក្នុងអតតីភព។ 
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៤.អកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភអកុ្ស្លជន-      
ក្ក្មមក្នុងេចចុេបននភព។ 

៥.កុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងជារេរក្តកី្នុងេចចុេបនន ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជន-   
ក្ក្មមក្នុងអតតីភព។ 

៦.កុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងជារេរក្តកី្នុងេចចុេបនន ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្-
ក្មមក្នុងេចចុេបននភព។ 

៧.អកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងជារេរក្តកី្នុងេចចុេបនន ជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្ល-
ជនក្ក្មមក្នុងអតតីភព។ 

៨.អកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងជារេរក្តកី្នុងេចចុេបនន ជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្ល-
ជនក្ក្មមក្នុងេចចុេបននភព។ 

អធេិាយ 

មនសុ្ស ក្ ជាពុទធសាស្នកិ្ជន ដតេចចុេបននណ្ធវ ើនវូអាំណ្ពើបាេណ្រចើន 
ណ្ោយណ្េតុណ្នះ ណ្ពលមនសុ្ស ក្ មានជាំងឺជតិសាា េ់ក្ម៏ាននមិិតៅមិនលែណ្ក្ើត
ណ្ឡើង ដ្ល់ណ្គ្ណ្ធវ ើឱ្យណ្គ្មានសុ្ខ្ភាពខ្ុស្រេរក្ត។ី កាលអនក្ជតិខាងបាន
ណ្ ើញ ក្ដ៏្ងឹថាមាននមិិតៅមិនលែ ណ្ធវ ើឱ្យចតិៅណ្មេមង ណ្ធវ ើកាលក្រិយិនងឹ
ណ្ៅកាន់ទុគ្គតរិបាក្ដ្ ណ្ោយកុ្ស្លអេរាេរយិណ្វទនយីក្មមក្នុងជាតមុិន 
រេស់្មនសុ្សណ្ ម្ ះ ក្ ណ្នះ មិនអាចនងឹជួយឱ្យណ្គ្រចួសុតអាំពទុីគ្គតណិ្ៅ
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បាន ណ្រពាះស្ភាពណ្មេមងេនឹងឯង។ អាស្ស័្យណ្េតុនះ អនក្ជតិខាងជា
ណ្ដ្ើមណ្នះ រក្ឧបាយដក្ទខ្មនសុ្ស ក្ ណ្នះ ឱ្យេៅូរណ្ៅជានមិិតៅលែវញិ ណ្ោយ
នមិនៅរពះស្ងឃស្ូរតមនៅ នងិស្ដមៅងធម៌ណ្ទស្នឱ្យសាៅ េ់ នាំពុទធរេូតាាំង
េូជាជតិៗ ណ្ដ្ើមបីឱ្យណ្គ្បាននមសាក រ។        េនទ េ់មក្ចតិៅរេស់្ណ្គ្បានផ្លា ស់្
េៅូរមក្រជះថាា វញិ នមិិតៅលែរបាក្ដ្ នមិិតៅអារក្ក់្ក្ប៏ាត់ណ្ៅវញិ ណ្ពលអស់្
ជវីតិណ្ៅ ណ្គ្ក្ម៏ានឱ្កាស្ណ្ៅណ្ក្ើតសុ្គ្តភិព ណ្នះណ្រពាះកុ្ស្លមរណា    
ស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មមក្នុងអតតីភព។ 

២.មនសុ្ស ខ្ ជាពុទធសាស្នកិ្ជន មានចតិៅលែរេក្េណ្ោយណ្ស្ចក្ៅី
រជះថាា  ណ្ធវ ើេុណ្យណ្ធវ ើោនរក្ាសី្លជារេច្ឆាំ េ៉ាុដនៅមិនធ្លា េ់អេ់រាំចតិៅណ្ោយ
ស្មថៈ ឬវេិស្សនណ្ឡើយ ណ្ោយណ្េតុណ្ពលមានជាំងឺជតិសាា េ់ក្ម៏ាន   
ណ្ស្ចក្ៅភីយ័តក់្ស្ាុត នងិក្ងវល់េួងដេងរទពយស្មបតៅ ិ កូ្នណ្ៅ ចតិៅរេស់្
ណ្គ្ណ្មេមង។ ជាធមមតាចតិៅណ្មេមងណ្ធវ ើកាលក្រិយិរដមងណ្ៅកាន់ទុគ្គត។ិ 
ដ្ណូ្ចនះោតមិិតៅបានជួយណ្គ្ឱ្យមានចតិៅស្ៃេ់រមាៃ េ់ តាមរយៈទនធម៌
ណ្ទស្នជាណ្ដ្ើម ណ្គ្ក្ណ៏្ៅកាន់សុ្គ្តភិព ណ្រកាយពអីស់្ជវីតិ ណ្នះណ្រពាះ
កុ្ស្លណ្ធវ ើក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មមក្នុង
េចចុេបននភព។ 

៣.មនសុ្ស គ្ ជាអនក្មានចតិៅេុណ្យ បានណ្ធវ ើោន រក្ាស្ីល ក្នុង
េចចុេបននភពណ្នះ េ៉ាុដនៅមិនបានអេ់រាំចតិៅ មិនបានស្ិក្ាឱ្យយល់នវូ     
េរមតថធម៌ មិនបានេដ្េិតៅសិ្មថៈ ឬវេិស្សនណ្ឡើយ ដ្ល់ណ្ពលណ្គ្វឺជតិ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

សាា េ់ ក្ម៏ានចតិៅណ្មេមង ទាំនងដ្ចូមនសុ្ស ខ្ ដដ្រ រោន់ដតមនសុ្ស ខ្ មាន
ោតមិិតៅណ្ចះដ្ងឹធម៌ ចាំដណ្ក្មនសុ្ស គ្ សុ្ទធដតមិនបានដ្ងឹធម៌ោាំងអស់្ 
ណ្ទើេមិនអាចដក្ទខ្ឱ្យមានសាម រតមីក្វញិបាន។ កាលសាា េ់ណ្ៅោាំងចតិៅ
ណ្មេមងណ្គ្ក្ប៏ានណ្ៅកាន់ទុគ្គតភិព ណ្នះណ្រពាះអកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុង
មរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្លដដ្លធ្លា េ់បានណ្ធវ ើក្នុងភពមុនៗ 
ឱ្យអកុ្ស្លក្មមណ្នះមានឱ្កាស្ជាជនក្ក្មមណ្ៅបាន។ 

៤.មនសុ្ស   កាលណ្ៅវយ័ណ្ក្មង ណ្ធវ ើបាេអកុ្ស្លក្មមណ្រចើនៗ មាន
ការស្មាា េ់ស្តវជាណ្ដ្ើម រោកាលវយ័ណ្ក្មងក្នាងណ្ៅ ចូលមក្ដ្ល់វយ័ច្ឆស់្ 
ក្ប៏ានណ្ ើញណ្ោស្ក្នុងការណ្ធវ ើបាេក្មមោាំងអស់្ ណ្េើយក្ម៏ានណ្ស្ចក្ៅ ី
ស្ណ្ងវគ្តក់្ស្ាុត បានលះេង់ណ្ភទ រាវាស្ ចូលេួស្ក្នុងរពះពុទធសាស្ន។ 
ណ្រកាយមក្ភកិ្េុក្ម៏ានអាពាធធៃន់ ណ្េើយបាននកឹ្រលឹក្ណ្ ើញដ្ល់រោកាល
ដដ្លខ្ាួនណ្ៅពណី្ក្មង នកឹ្រលឹក្ដ្ល់បាេក្មមណ្សសងៗ ណ្រចើនយ៉ា ង ដដ្លខ្ាួន
ណ្ធវ ើទុក្ក្នុងកាលមុន រចួណ្េើយក្ម៏ានចតិៅមិនស្េាយ មានចតិៅណ្មេមង 
ណ្តៅ រក្ហាយ រេូតដ្ល់មរណ្ភាពណ្ៅ។ ភកិ្េុ   មានេដ្សិ្នធកិ្នុង   
អបាយភូមិ ណ្នះណ្រពាះអកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយ
ឧេតថមភដ្ល់ អកុ្ស្លដដ្លធ្លា េ់ណ្ធវ ើក្នុងេចចុេបននជាត ិ ណ្ធវ ើឱ្យមានឱ្កាស្ជា
ជនក្ក្មមណ្ៅបាន។ 

៥.មនសុ្ស ង ជាមនសុ្សមានមិច្ឆា ទិដ្ឋ ិ មិនណ្ជឿបាេ មិនណ្ជឿេុណ្យ 
មិនណ្ជឿគុ្ណ្មាតាេិតាជាណ្ដ្ើម ណ្រកាយមក្មនសុ្ស ង បានចូលខ្ាួនេណ្រមើ
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ណ្ោក្ណ្ស្ដ្ឋដីដ្លមានចតិៅេុណ្យមាន ក់្ ណ្ោក្ណ្ស្ដ្ឋដីតងដតណ្ធវ ើេុណ្យឱ្យ
ោនជារេច្ឆាំ ដ្ចូជាោក់្បារតមុខ្សទះរាល់ទថៃ ណ្ៅវតៅសាៅ េ់ធម៌ រក្ា
ឧណ្បាស្ថសី្លជាណ្ដ្ើម។ ោត់មាននទីោាំបាយ ច្ឆត់ដចងចង្ហា ន់ ឬនាំយក្
ណ្ភស្ជជៈណ្ៅវតៅតាមណ្ោក្ណ្ស្ដ្ឋណី្រៀងរាល់ទថៃឧណ្បាស្ថ។ េនទ េ់ពណី្គ្បាន
េណ្រមើណ្ោក្ណ្ស្ដ្ឋ ី ណ្ធវ ើឱ្យណ្គ្មានចតិៅភាសឺាវ ងេនៅចិមៅងៗ ការយល់ណ្ ើញ
ខ្ុស្ក្ប៏ាត់ណ្ៅមានចតិៅរជះថាា  ណ្ពលជតិសាា េ់មិនមានចតិៅណ្មេមង គ្តិថា
មានដតខ្ាួនមួយ មិនមានរទពយស្មបតៅសិង អស់្ជវីតិណ្ៅបានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុង
ស្ុគ្តភិព។ កុ្ស្លក្មមក្នុងអតតីភពណ្នះជាអេរាេរយិណ្វទនយីក្មម បាន
នវូឱ្កាស្ឱ្យសល ណ្នះណ្រពាះកុ្ស្លណ្ក្ើតជារេរក្តកី្នុងេចចុេបននភព ជួយ
ឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មមក្នុងអតតីភព។ 

៦.មនសុ្ស ច ធ្លា េ់ឧេស្មបោជាភកិ្េុ ធ្លា េ់ស្ិក្ានវូរពះធម៌ នងិ
ធ្លា េ់េដ្េិតៅសិ្មថៈ នងិវេិស្សន។ ណ្រកាយមក្បានោច្ឆក្សិ្កាេ េទ មក្
ជាអនក្រគ្េ់រគ្ងសទះ នងិរតូវរេក្េការង្ហរចញិ្ច ឹមជវីតិ។ ការង្ហរចញិ្ច ឹម
ជវីតិ រេស់្ណ្គ្ោក់្ទងនងឹការណ្នសាទ រេរពតឹៅណ្ៅជាបាណាតបិាត េ៉ាុដនៅ
ណ្គ្ណ្ៅណ្ធវ ើេុណ្យជារេច្ឆាំដដ្រ រាល់ទថៃសី្លណ្េើយតាាំងចតិៅណ្ធវ ើជារេច្ឆាំ
ណ្ទៀតសង។ កាលណ្គ្ពចិ្ឆរណាការចញិ្ច ឹមជវីតិរេស់្ខ្ាួនណ្េើយដ្ងឹថាមិន
េរសិ្ុទធ នងឹផ្លា ស់្េៅូរមុខ្រេរថមកី្មិ៏នបាន ណ្រពាះខ្ាួនមិនមានចាំណ្ណ្ះដ្ងឹអវ ី
ណ្សាះ ដ្ណូ្ចនះណ្េើយខ្ាំណ្ធវ ើកុ្ស្លជាទីពងឹដ្ល់ខ្ាួនខ្ាះ ដតមិនធាំដ្ុាំណ្ឡើយ 
រោន់ដតោក់្បារតរេច្ឆាំទថៃឧណ្បាស្ថ។ កាលណ្គ្សាា េ់ណ្ៅបានណ្ៅកាន់
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ស្ុគ្តភិព ណ្នះកុ្ស្លក្នុងេចចុេបននជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លក្នុងេចចុេបននភព
ឱ្យមានឱ្កាស្ជាជនក្ក្មម។ 

៧.មនសុ្ស អ តាាំងពតីូចរេូតដ្ល់ណ្ពញវយ័ ជាអនក្មានចតិៅជា
កុ្ស្ល ជួយមាតាេិតាោក់្បារតរាល់ទថៃ ចូលចតិៅសាៅ េ់ធម៌ជាមួយមាតា
េិតា នងិមានការណ្ធវ ើោនណ្ោយចតិៅរជះថាា  ណ្ោះេីមានណ្ទយយធម៌តចិ
ណ្រចើនយ៉ា ងណា ក្រ៏ជះថាា ណ្ធវ ើជារេច្ឆាំ ដដ្លគួ្រស្ងឃឹមថាមនសុ្សណ្នះសាា េ់
ណ្ៅមិនណ្ៅកាន់អបាយភូមិ។ ណ្រកាយមក្ណ្គ្ណ្រៀេការមានរកុ្មរគួ្សារ 
ឯការេាំណ្ពញេុណ្យកុ្ស្លរេស់្ណ្គ្ មានការថយចុះជាលាំោេ់ ណ្រពាះមិន
មានឱ្កាស្ដ្ចូពណី្ក្មង រតូវរេក្េក្ចិចការង្ហរចញិ្ច ឹមជវីតិ មានក្ងវល់
ណ្ោយការជាំពាក់្នងឹមាស្របាក់្ រពមោាំងគ្តិដតពកីារចង់បានេ៉ាុណ្ណាណ ះ។ 
ជារេរក្តមីានការវណ្ងវងណ្ភា ើតណ្ភា ើនណ្ពញចតិៅណាស់្ក្នុងកាមគុ្ណ្ េ៉ាុដនៅមិន
បានរេរពតឹៅបាេក្មមទុចចរតិក្នុងការចញិ្ច ឹមជវីតិ រេូតដ្ល់ណ្ពលសាា េ់ណ្គ្
បានធ្លា ក់្ណ្ៅកាន់អបាយភូមិ។ ណ្នះមក្ពអីកុ្ស្លជួយឧេតថមភដ្ល់
អកុ្ស្លក្មម ដដ្លធ្លា េ់ណ្ធវ ើក្នុងជាតមុិន ឱ្យអកុ្ស្លក្មមណ្នះមានឱ្កាស្
ជាជនក្ក្មមណ្ៅបាន។ 

៨.មនសុ្ស ជ តាាំងពតីូចដ្ល់ធាំ ណ្គ្មិនធ្លា េ់ណ្ធវ ើកុ្ស្លអវីណ្ឡើយ មាន
ដតការណ្ដ្ើរណ្ស្ពគ្េ់នងឹបាេមិតៅ ណ្គ្ណ្ដ្ើរលួច អក់្ រទពយស្មបតៅរិេស់្អនក្
ដ្ទទ មិនរតមឹដតេ៉ាុណ្ណាណ ះ បានរេរពតឹៅអាំណ្ពើឆ្គ ាំអគងតាាំងពេីឋមវយ័។ 
ណ្រកាយមក្បានេួស្ជាេពវជតិ លះេង់នវូឧេនសិ្ស័យមិនលែណ្ច្ឆល ជាអនក្
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េួស្លែក្នុងរពះពុទធសាស្ន។ ណ្រកាយពបីានេួស្ខ្ាំរេឹងស្ិក្ាណ្រៀន  
េរយិតៅធិម៌ ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅមិីនរេមាទ។ កាលេួស្បាន ៣ វស្ា ស្ោធ ក្៏
ធ្លា ក់្ចុះ ការេដ្េិតៅខិ្វះខាត មិនចង់ណ្រៀនធម៌។ ចូលវស្ាទី ៤ បានណ្ចញ
ណ្រតវតៅណ្ៅជដជក្ោន ក្នុងណ្រឿងឥតរេណ្យជនណ៍្សសងៗ ចូលចតិៅសាៅ េ់វទិយុ  
អានទស្សនវដ្ៅ ី កាដស្ត នងិណ្ស្ៀវណ្ៅសាូវណ្ោក្ណ្សសងៗ។ ណ្ោក្បាន
ណ្រតៀមណ្រៀនវជិាជ សាូវណ្ោក្ ណ្រតៀមខ្ាួនណ្ដ្ើមបីសឹ្ក្ មានចតិៅរណ្វ ើរវាយ បាន
រតមឹ ២ ណ្ៅ ៣ ឆ្ន ាំេ៉ាុណ្ណាណ ះ ណ្ោក្បានជួេរេទះនវូណ្រោះថាន ក់្ចរាចរណ៍្
អស់្ជវីតិ ោាំងមិនោន់សឹ្ក្សង។ កាលមរណ្ៈបានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងអបាយភូមិ 
ណ្ោយអាំណាចអកុ្ស្លណ្ពលណ្រកាយជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្លជនក្ក្មម 
ដដ្លណ្ធវ ើមុនណ្ពលេួស្ មានឱ្កាស្ឱ្យសល។ 

ខ្.រេការទី ២ មាន ១០ គ្ ឺ

១.កុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្-
ក្មមក្នុងអតតីភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។ 

២.កុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្-
ក្មមក្នុងេចចុេបននភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។ 

៣.អកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្ល-
ជនក្ក្មមក្នុងអតតីភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៤.អកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្ល-
ជនក្ក្មមក្នុងេចចុេបននភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។ 

៥.កុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងេវតៅកិាល ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មមក្នុង
អតតីភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។ 

៦.កុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងេវតៅកិាល ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មមក្នុង
េចចុេបននភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។ 

៧.អកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងេវតៅកិាល ជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្លជនក្ក្មម
ក្នុងអតតីភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។ 

៨.អកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងេវតៅកិាល ជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្លជនក្ក្មម
ក្នុងេចចុេបននភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។ 

៩.កុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងអតតីភព ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មមក្នុង
េចចុេបននភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។ 

១០.អកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងអតតីភព ជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្លជនក្ក្មម
ក្នុងេចចុេបននភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។ 

អធេិាយរេការទី ២ 

១.មនសុ្ស វ ជាមនសុ្សមានឧេនសិ្ស័យរពណ្ងើយៗ មានចតិៅ
រតជាក់្ ខាា ចបាេ មិនណ្ធវ ើទុចចរតិ ដតការណ្ធវ ើេុណ្យរេស់្ណ្គ្េនៅចិេនៅចួ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េនទ េ់េនសាំ មិនបានមាាំោាំអវ ីណ្ឡើយ ឯការអេ់រាំចតិៅតាមសាូវធម៌វញិ ក្មិ៏ន
បានលែដដ្រ ណ្រពាះណ្គ្មិនមានឱ្កាស្ណ្ោយណ្គ្ណ្ចះដតរវល់ក្នុងការង្ហរ
ចញិ្ច ឹមជវីតិោម នវេ់វរណ្សាះណ្ឡើយ។ កាលជតិសាា េ់ចតិៅរេស់្ណ្គ្មិន
ណ្មេមងណ្ឡើយ កាលសាា េ់ណ្េើយបានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងស្ុគ្តភិព ណ្នះណ្រពាះ
កុ្ស្លណ្ក្ើតក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មមក្នុង
អតតីភព។ 

២.មនសុ្ស ញ ជាអនក្មានចតិៅេុណ្យ ជតិសាា េ់ក្ម៏ានចតិៅរជះថាា ជា
កុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើង កាលសាា េ់ណ្ៅបានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងស្ុគ្តភិព ណ្នះណ្រពាះ
កុ្ស្លក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មមក្នុងេចចុេបនន
ជាតណិ្នះ។ 

៣.មនសុ្ស ដ្ មានអធាស្ស្័យក្ាំណាញ់ស្វិត មិនចូលចតិៅក្នុង     
ក្ចិចការជាកុ្ស្លណ្ឡើយ ខ្វល់ខាវ យរវល់ដស្វងរក្ដតរទពយស្មបតៅេិ៉ា ុណ្ណាណ ះ 
េ៉ាុដនៅមិនបានណ្ធវ ើទុចចរតិធាំដ្ុាំដដ្រ។ ណ្ពលជតិសាា េ់មានចតិៅណ្មេមង ណ្គ្សាា េ់
ណ្េើយបានណ្ៅកាន់អបាយភូមិ ណ្នះណ្រពាះអកុ្ស្លក្នុងមរណាស្ននកាល 
ជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្លជនក្ក្មមក្នុងអតតីភព។ 

៤.មនសុ្ស ឋ មានចតិៅជាអកុ្ស្លណ្រចើន មិនណ្ជឿក្នុងបាេេុណ្យ
គុ្ណ្ណ្ោស្ មានមិច្ឆា ទិដ្ឋ ិ មិនណ្ជឿនរក្សួ្គ្ ៌ ណ្គ្ណ្ធវ ើអវ ីៗតាមការណ្ពញចតិៅ
រេស់្ខ្ាួន ណ្ោះបាេក្មមណ្នះខាា ាំងកាា យ៉ា ងណាក្ហ៏ា នណ្ធវ ើដដ្រ។ ណ្ពលជតិ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

សាា េ់ចតិៅណ្មេមង លុះសាា េ់ណ្េើយណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងអបាយភូមិ ណ្នះណ្រពាះ
អកុ្ស្លក្នុងមរណាស្ននកាលជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្លក្នុងេចចុេបននភព។ 

៥.មនសុ្ស ឌ ជាកូ្នរេស់្អនក្មានចតិៅេុណ្យ មាតាេិតាអេ់រាំឱ្យ
ណ្ចះោក់្បារតណ្ោក្ សូ្រតធម៌ថាវ យេងគាំរពះជារេរក្ត ីេ៉ាុដនៅកូ្នណ្ ម្ ះ ឌ 
មានអាយុរេមាណ្ ៧ ឆ្ន ាំេ៉ាុណ្ណាណ ះ ក្ស៏ាា េ់ណ្ៅេដ្សិ្នធកិ្នងុសាថ នសួ្គ្ ៌ណ្នះ
កុ្ស្លក្នុងេវតៅកិាលជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មមក្នងុអតតីភព។ 

៦.មនសុ្ស ឍ ជាកូ្នរេស់្អនក្មានចតិៅេុណ្យ មាតាេិតាមានការ
ណ្ចះដ្ងឹធម៌ បានអេ់រាំកូ្នឱ្យយល់ក្នុងរពះពុទធសាស្ន ឱ្យណ្ចះដ្ងឹេុណ្យ 
បាេគុ្ណ្ណ្ោស្ ឱ្យមានស្ោធ ណ្ជឿក្មមសល ណ្មាា៉ា ះណ្េើយកូ្នក្ណ៏្ជឿណ្េើយ 
រេតេិតៅតិាមការទូនម នបានយ៉ា ងលែរេណ្ស្ើរ បានខ្ាំណ្ធវ ើោន រក្ាស្ីល 
ចណ្រមើនភាវនជានចិចកាល។ ណ្ពលសាា េ់ណ្ៅបានណ្ក្ើតណ្ទវតាជាន់ខ្ពស់្ ណ្នះ
ណ្រពាះកុ្ស្លជានចិចកាលជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មមក្នុងេចចុេបននភព 
ឱ្យមានក្មាា ាំងវបិាក្េដ្សិ្នធ ិោាំងដដ្លជនក្ក្មមមានឱ្កាស្រសាេ់សង។ 

៧.មនសុ្ស ណ្ ជាកូ្នរេស់្មនសុ្សដដ្លមិនបានរាេ់អាន         
រពះពុទធសាស្ន តាាំងដតពតីូចរេូតដ្ល់ធាំណ្ពញវយ័ ណ្គ្មិនដដ្លទទួល
នវូការអេ់រាំក្នុងណ្រឿងបាេេុណ្យអវ ីណ្ឡើយ ណ្គ្មិនណ្ចះណ្ោរពណ្កាតដរក្ង
ដ្ល់មនសុ្សច្ឆស់្ទុាំ ណ្េើយចូលចតិៅណ្រឿងស្េាយណ្សសងៗ ណ្គ្ក្មិ៏នបាន
រេរពតឹៅនវូអាំណ្ពើធាំដ្ុាំអវ ីដដ្រ។ កាលសាា េ់ណ្ៅណ្គ្បានណ្ៅេដ្សិ្នធកិ្នុងនរក្ 
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ណ្នះណ្រពាះអកុ្ស្លក្នុងេវតៅកិាល ជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្លជនក្ក្មមក្នុង
អតតីភព។ 

៨.មនសុ្ស ត ជាមនសុ្សមានមិច្ឆា ទិដ្ឋ ិមិនណ្ជឿបាេ មិនណ្ជឿេុណ្យ 
យល់ថាការណ្ធវ ើេុណ្យមិនមានរេណ្យជនអ៍វ ីណ្ឡើង ណ្ធវ ើណ្េើយអស់្ដតរទពយ 
ខាតដតក្មាា ាំង កាន់សី្ល ៨ ក្មិ៏នបានរេណ្យជន ៍អត់បាយឃាា នទណ្ទៗ 
ការេដ្េិតៅអិេ់រ ាំចតិៅក្មិ៏នមានរេណ្យជនដ៍ដ្រ ខាតណ្ពលសង លាំបាក្សង 
គ្មិឺនបាច់ណ្ធវ ើអវ ីោាំងអស់្ ណ្រពាះមនសុ្សសាា េ់ណ្ៅ រតូវណ្ក្ើតជាមនសុ្សណ្ទៀត 
ដអកសាា េ់ណ្ៅណ្ក្ើតជាដអកណ្ទៀតជាណ្ដ្ើម។ កាលសាា េ់ណ្ៅេដ្សិ្នធកិ្នុងនរក្ 
ណ្សាយទុក្េដ្ខ៏ាា ាំងកាា  ណ្នះណ្រពាះអកុ្ស្លក្នុងេដ្សិ្នធកិាលជួយឧេតថមភដ្ល់ 
អកុ្ស្លជនក្ក្មម។ 

៩.មនសុ្ស ថ មានស្ោធ ច្ឆស់្កាា ធុញរោន់ក្នុង រាវាស្ ណ្រពាះមាន
ឱ្កាស្សាងកុ្ស្លបានតចិ ណ្េើយមានភាពចណ្ងែៀតដណ្ន ណ្ោយសារ
េញ្ញា ណ្សសងៗ ស្នធកឹ្ស្នធ េ់រេួរតឹជុាំជតិខ្ាួន។ ណ្េើមិនមានរបាក់្ក្ល៏ាំបាក្ 
ណ្រពាះមិនមានអវីេរណិ្ភាគ្ ដតណ្េើមានវញិក្ល៏ាំបាក្ដដ្រ ណ្រពាះរតូវ
េួងដេងជាណ្ដ្ើម។ កាលពចិ្ឆរណាណ្ ើញណ្ោស្ក្នងុការរគ្េ់រគ្ងសទះ 
ណ្ោយរេការណ្សសងៗ ណ្េើយណ្ចញច្ឆក្សទះណ្ៅេួស្ក្នុងរពះពុទធសាស្ន 
កាលេួស្ណ្េើយក្ត៏ាាំងចតិៅេដ្េិតៅកិ្នុងគ្នថធុរៈ នងិរក្ាវនិយ័យ៉ា ងេមត់ចត់ 
ជាភកិ្េុសាែ តលែក្នុងស្ីលស្ិកាេ  លុះចេ់ការសិ្ក្ាណ្េើយ តាាំងចតិៅេណ្រងៀន
ភកិ្េុ សាមណ្ណ្រ ឧបាស្ក្ ឧបាសិ្កា រពមោាំងេដ្េិតៅកិ្នុងវេិស្សនយ៉ា ង
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រេណ្ស្ើរណ្ទៀត។ កាលសាា េ់ណ្ៅបានេដ្សិ្នធកិ្នុងណ្ទវតាជាន់ខ្ពស់្ ណ្នះណ្រពាះ
កុ្ស្លក្នុងេចចុេបននជាតមិានក្មាា ាំងខាា ាំង ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មម
ក្នុងេចចុេបននជាត ិ ដដ្លមានឱ្កាស្ឱ្យសលរសាេ់ណ្េើយណ្នះ ណ្ធវ ើឱ្យមាន
ក្មាា ាំងក្នុងការឱ្យសលបានយ៉ា ងេរេូិណ៌្។ 

១០.មនសុ្ស ទ ជាអនក្មានចតិៅបាេសាហាវយង់ នង មិនធ្លា េ់ណ្ធវ ើ
នវូកុ្ស្លណាមួយណ្ឡើយ មានដតការេាំណ្ពញនវូអកុ្ស្លរេូតមក្ គ្ឺ
ស្មាា េ់ស្តវសង លួចេាន់សងជាណ្ដ្ើម ។ កាលសាា េ់ណ្ៅេដ្សិ្នធកិ្នុងអបាយ
ភូមិ ណ្នះណ្រពាះបាេក្មមច្ឆស់្ដដ្លណ្គ្ធ្លា េ់ណ្ធវ ើទុក្ពអីតតីជាតដិដ្រណ្នះ 
ជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្លដដ្លជាជនក្ក្មម ណ្ធវ ើឱ្យមានក្មាា ាំងេរេូិណ៌្   
ណ្ឡើង។ 

គ្.រេការទី ៣ មាន ៧ គ្ ឺ

១.កុ្ស្លដដ្លធ្លា េ់ណ្ធវ ើពភីពមុនៗ ជួយឧេតថមភដ្ល់នមរេូដដ្លណ្ក្ើតពី
កុ្ស្លជនក្ក្មម។ 

២.កុ្ស្លដដ្លធ្លា េ់ណ្ធវ ើក្នុងភពណ្នះឯង ជួយឧេតថមភដ្ល់នមរេូដដ្លណ្ក្ើត
ពកុី្ស្លជនក្ក្មម។ 

៣.អកុ្ស្លដដ្លធ្លា េ់ណ្ធវ ើពភីពមុនៗ ជួយឧេតថមភដ្ល់នមរេូដដ្លណ្ក្ើតពី
អកុ្ស្លជនក្ក្មម។ 
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៤.អកុ្ស្លដដ្លធ្លា េ់ណ្ធវ ើក្នុងភពណ្នះឯង ជួយឧេតថមភដ្ល់នមរេូដដ្ល
ណ្ក្ើតពអីកុ្ស្លជនក្ក្មម។ 

៥.កុ្ស្លដដ្លធ្លា េ់ណ្ធវ ើពភីពមុនៗ ជួយឧេតថមភដ្ល់នមរេូដដ្លណ្ក្ើតពី
អកុ្ស្លជនក្ក្មម។ 

៦.កុ្ស្លដដ្លធ្លា េ់ណ្ធវ ើពភីពណ្នះឯង ជួយឧេតថមភដ្ល់នមរេូដដ្លណ្ក្ើតពី
អកុ្ស្លជនក្ក្មម។ 

៧.អកុ្ស្លដដ្លធ្លា េ់ណ្ធវ ើពភីពណ្នះឯង ជួយឧេតថមភដ្ល់នមរេូដដ្ល
ណ្ក្ើតពកុី្ស្លជនក្ក្មម។ 

អធេិាយរេការទី ៣ 

 ១.ដ្ចូជារពះស្ររីៈកាយ ពណ៌្ស្មបុរជាណ្ដ្ើមរេស់្រពះស្មាម - 
ស្មពុទធជាមាច ស់្ រដមងសាែ តរេណី្តលែលែះ វណិ្ស្ស្ណ្លើស្អស់្មនសុ្ស
ោាំងពួង ោាំងការណ្ ើញ ការឮ ជាណ្ដ្ើម ណ្ោយចាំដណ្ក្ណ្រចើនគ្ជឺាកុ្ស្ល
វបិាក្ ទទួលអារមមណ៍្លែៗ រេណី្តៗ ណ្នះណ្រពាះបារមីណ្សសងៗ ដដ្លរពះ
អងគរទង់ធ្លា េ់សាងមក្ក្នុងេចចុេបននភពណ្នះឯង ជួយឧេតថមភដ្ល់នមរេូ 
ដដ្លណ្ក្ើតពកុី្ស្លជនក្ក្មមឱ្យចណ្រមើន នងិតាាំងណ្ៅបាន។ 

 ២.ដ្ចូជាេុគ្គលមានចតិៅជាកុ្ស្ល ណ្ពាលគ្ជួឺយស្ណ្ង្រ្ង្ហគ ះ ដ្ល់អនក្
មានទុក្េលាំបាក្ ឬក្ជួ៏យទាំនុក្េរមុងក្ចិចការង្ហរក្នុងរពះពុទធសាស្ន ឱ្យ
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ចណ្រមើនរងុណ្រឿង ជាអនក្រក្ាខ្ាួនឱ្យតាាំងណ្ៅក្នុងសី្លជានចិច ណ្ោយអាំណាច
ទនកុ្ស្លដដ្លបានណ្ធវ ើោាំងអស់្ណ្នះ រដមងណ្ធវ ើឱ្យណ្គ្បានណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្កាយ 
ស្េាយចតិៅ ពណ៌្ស្មបុរស្ស្ស់្ថាា  មានក្តិៅយិស្ បានទទួលអារមមណ៍្លែៗ 
ោាំងរបាស្ច្ឆក្ណ្រាគ្ភយ័ មានក្មាា ាំងមាាំមួន អាយុយឺនយូរ ណ្េើមានជាំងឺក្៏
បានជួេណ្ពទយលែ មានថាន ាំលែឆ្េ់ជា នងិមានមនសុ្សលែជួយទាំនកុ្េរមុង 
ឱ្យទទួលបានណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្រគ្េ់យ៉ា ង ណ្នះណ្រពាះកុ្ស្លក្នងុភពណ្នះ ជួយ
ឧេតថមភដ្ល់នមរេូដដ្លណ្ក្ើតពកុី្ស្លជនក្ក្មមឱ្យចណ្រមើន នងិតាាំងណ្ៅ។ 

៣.ដ្ចូជាការរស់្ណ្ៅរេស់្ស្តវនរក្ ណ្រេតោាំងឡាយ ជាការរស់្
ណ្ៅណ្ពញណ្ៅណ្ោយទុក្េដ្ដ៏ស្នខាា ាំងកាា  ឬដ្ចូជាស្តវសុ្នខ្ ដដ្លមានរេូ
អារក្ក់្មិនមានអនក្ណាចូលចតិៅ ណ្ក្ើតអដងគ ណ្ក្ើតរមាស់្ណ្ពញខ្ាួន ចូលណ្ៅ
ជតិអនក្ណាៗ ក្ណ៏្គ្គ្េ់រគ្ដវង ណ្ខ្ព ើមណ្អែ ើម ណ្មាា៉ា ះណ្េើយស្ុនខ្ណ្នះក្ដ៏្ល់នវូ
ទុក្េណ្វទនកាន់ដតខាា ាំងណ្ឡើង ដតណ្ោះជាយ៉ា ងណ្នះ ស្តវោាំងណ្នះក្អ៏ាច
រស់្ណ្ៅបានយូរៗ ក្នុងភពណ្នះៗ ណ្នះណ្រពាះអកុ្ស្លក្នងុភពមុនៗ ឧេតថមភ
ដ្ល់នមរេូណ្ក្ើតពអីកុ្ស្លជនក្ក្មមឱ្យចណ្រមើន នងិតាាំងណ្ៅ។ 

៤.បានដ្ល់ ស្តវតរិច្ឆា ន ដ្ចូជា ស្តវខាា  ណ្តា ចចក្ ជាណ្ដ្ើម ជាស្តវ
ណ្ក្ើតមក្ពអីកុ្ស្លជនក្ក្មម ណ្េើយដដ្លស្តវោាំងអស់្ណ្នះ មានការ
ណ្េៀតណ្េៀនស្មាា េ់ស្តវដ្ទទ េរណិ្ភាគ្ជាអាហារ ណ្ធវ ើឱ្យរាងកាយរេស់្ស្តវ
ណ្នះចណ្រមើនធាំណ្ឡើង តាាំងណ្ៅបានរេូតអស់្ជវីតិ ណ្នះណ្រពាះអកុ្ស្លណ្ក្ើត
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ណ្ឡើងក្នុងភពណ្នះ ជួយឧេតថមភដ្ល់នមរេូណ្ក្ើតពអីកុ្ស្លជនក្ក្មម
ឱ្យចណ្រមើន នងិតាាំងណ្ៅ។ 

៥.ដ្ចូជា ស្តវដអកខ្ាះ ឆ្ម ខ្ាះ ដដ្លមានមាច ស់្េីបាច់ដថរក្ា បាន
ទទួលណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្ស្េាយរស់្ណ្ៅស្ស្ួលស្ុីឆ្ៃ ញ់ (មានពពួក្នគ្ខ្ាះរស់្
ណ្ៅក្នុងទិពវវមិាន ស្មបូរណ្ៅណ្ោយកាមគុ្ណ្ ៥ រេការ) ណ្នះណ្រពាះកុ្ស្ល
ក្មមដដ្លស្តវណ្ធវ ើទុក្ក្នុងភពមុនៗណ្នះ ជួយឧេតថមភដ្ល់នមរេូណ្ក្ើតពី
អកុ្ស្លជនក្ក្មម។ 

៦.ដ្ចូជាស្តវតរិច្ឆា នខ្ាះមានការឆ្ា តេង្ហា ត់បានង្ហយ ស្ដមៅង
ការណ្ោរពដ្ល់មាច ស់្ នងិអនក្ដ្ទទតាមស្មគួ្រ ណ្ធវ ើឱ្យមាច ស់្ នងិអនក្ដ្ទទ
ណ្ ើញណ្េើយក្ចូ៏លចតិៅ ណ្រពាះចូលចតិៅសង ស្ស្ឡាញ់សង អាណិ្តសង ក្៏
ចញិ្ច ឹមឱ្យបានស្ុខ្ស្េាយ ឱ្យេរណិ្ភាគ្អាហារលែ ៗ នងិមានការថាន ក់្ថមម
យ៉ា ងពណិ្ស្ស្។ មានស្តវណ្ស្ក្ខ្ាះ មាច ស់្េង្ហគ េ់ឱ្យនយិយបាន ស្ូរតធម៌
បាន ណ្ចះេដ្សិ្ណាឋ រៈជាណ្ដ្ើម ណ្ធវ ើឱ្យណ្គ្កាន់ដតស្ស្ឡាញ់ ណ្នះណ្រពាះការ
ឆ្ា ត នងិកុ្ស្លក្មមខ្ាះៗ ក្នុងេចចុេបននជួយឧេតថមភដ្ល់នមរេូណ្ក្ើតពី
អកុ្ស្លជនក្ក្មមឱ្យចណ្រមើន នងិតាាំងណ្ៅ។ 

៧.ដ្ចូជាមនសុ្សដដ្លចញិ្ច ឹមជវីតិណ្ោយអាំណ្ពើបាណាតបិាត ជា
រពានណ្នសាទរត ី ឬបាញ់ស្តវ ឬក្ជ៏ាអនក្ស្មាា េ់រជូក្មាន់ ោ ជាណ្ដ្ើម
រេច្ឆាំទថៃ ពុាំណ្នះណ្សាតជាអនក្ចញិ្ច ឹមជវីតិណ្ោយជាំនញួ ៥ រេការ ដ្ចូជា
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ជួញដ្រូមនសុ្ស ជួញណ្រគ្ឿងណ្ញៀនជាណ្ដ្ើម ណ្េើយក្ប៏ាននូវស្មបតៅសិ្ៅុក្ស្ៅមភ 
មានណ្ស្ចក្ៅសុី្ខ្ស្េាយក្នុងជវីភាព ណ្ោយអាស្ស័្យអាជពីោាំងណ្នះ។ 
(ណ្នះជាអកុ្ស្លក្មម ជាេចចយ័ទនកុ្ស្លវបិាក្ណ្ោយឧេនសិ្សយេចចយ័ 
ក្នុងេចចុេបននជាត)ិ អនក្ណ្ធវ ើអាំណ្ពើអារក្ក់្ណ្េើយមានបាន មិនដមនណ្រពាះ
អាំណ្ពើអារក្ក់្ជាក្មមេបចចយ័ណ្ទ រោន់ដតជាឧេនសិ្សយេចចយ័េ៉ាុណ្ណាណ ះ ដត
ណ្នះមក្ពេុីណ្យដដ្លណ្គ្បានណ្ធវ ើពភីពមុន នងិជាតណិ្នះេ៉ាុណ្ណាណ ះ ណ្នះ
អាស្ស្័យអកុ្ស្លក្មមក្នុងភពណ្នះ ឧេតថមភដ្ល់នមរេូណ្ក្ើត ពកុី្ស្ល- 
ជនក្ក្មម។ 

៣.ឧររីឡក្ក្ម្ម 

ក្មមណ្េៀតណ្េៀនដ្ល់ក្មមដ្ទទៗ នងិេនៅទនខ្នធ ៥ ដដ្លណ្ក្ើតពកី្មម
ដ្ទទៗ ណ្នះ បានដ្ល់ អកុ្ស្លក្មម ១២ មហាកុ្ស្លក្មម ៨។  

ថ្ចក្ជា ៣ ព្រការ 

ក្.ណ្េៀតណ្េៀន ណ្ោយការណ្ធវ ើឱ្យជនក្ក្មមដ្ទទៗ មិនអាចឱ្យសលបាន។ 

ខ្.ណ្េៀតណ្េៀន ណ្ោយការណ្ធវ ើឱ្យជនក្ក្មមដ្ទទៗ ដដ្លមានឱ្កាស្ឱ្យសល
ណ្េើយណ្នះ ថយចុះនវូក្មាា ាំង ឱ្យសលមិនបានណ្ពញណ្លញ។ 

គ្.ណ្េៀតណ្េៀននវូនមរេូ ដដ្លណ្ក្ើតពជីនក្ក្មមេនឹងឯង។ 

 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   135 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ក្.រេការទី ១ មាន ២ គ្ ឺ

១.កុ្ស្លដដ្លណ្ធវ ើក្នុងភពណ្នះ ណ្េៀតណ្េៀនអកុ្ស្លជនក្ក្មម ណ្ដ្ើមបីមិនឱ្យ
មានឱ្កាស្េណ្ងកើតសល។ 

២.អកុ្ស្លដដ្លណ្ធវ ើក្នុងភពណ្នះ ណ្េៀតណ្េៀនកុ្ស្លជនក្ក្មម ណ្ដ្ើមបីមិនឱ្យ
មានឱ្កាស្េណ្ងកើតសល។ 

អធេិាយរេការទ ី១ 

១.កុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់កុ្ស្ល
ជនក្ក្មមក្នុងអតតីភព ដដ្លណ្ៅមិនោន់មានឱ្កាស្ឱ្យសល ណ្ធវ ើឱ្យមាន  
ឱ្កាស្ដ្ចូមនសុ្ស ក្ (ណ្មើលឧេតថមភក្ក្មម)។ 

២.បានដ្ល់ អកុ្ស្លក្មមដដ្លជួយឧេតថមភដ្ល់អកុ្ស្លជនក្ក្មម 
ណ្ដ្ើមបីឱ្យអកុ្ស្លជនក្ក្មមេនឹងឯងមានឱ្កាស្េណ្ងកើតសល។ ដ្ណូ្ចនះណ្ទើេ
រតូវណ្េៀតណ្េៀនដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មម មិនឱ្យមានឱ្កាស្ជាជនក្េបចចយ័
ណ្ៅបាន។ 

ខ្.រេការទី ២ មាន ២ គ្ ឺ

១.កុ្ស្លដដ្លណ្ធវ ើក្នុងភពណ្នះ ណ្េៀតណ្េៀនដ្ល់អកុ្ស្លជនក្ក្មម ដដ្ល
មានឱ្កាស្ឱ្យសលណ្េើយណ្នះ ណ្ធវ ើឱ្យមានក្មាា ាំងថយចុះ ឱ្យសលមិនបាន
ណ្ពញណ្លញ។ 
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២.អកុ្ស្លដដ្លណ្ធវ ើក្នុងភពណ្នះ ណ្េៀតណ្េៀនដ្ល់កុ្ស្លជនក្ក្មម ដដ្ល
មានឱ្កាស្ឱ្យសលណ្េើយណ្នះ ណ្ធវ ើឱ្យមានក្មាា ាំងថយចុះ ឱ្យសលមិនបាន
ណ្ពញណ្លញ។ 

អធេិាយរេការទី ២ 

១.ដ្ចូជារពះបាទអជាតស្តៅុ ដដ្លបានណ្ធវ ើនវូអននៅរយិក្មម គ្ឺ
េិតុឃាត ក្មមដ្ធ៏ៃន់ណ្នះរតូវឱ្យសលធ្លា ក់្ក្នុងអវចីមិហានរក្ ដតណ្ោយ
រពះបាទអជាតស្តៅុ បានេាំណ្ពញនវូកុ្ស្លក្នុងរពះពុទធសាស្ន ដ្ចូជាក្នុង
េឋមស្ង្ហគ យន រពះបាទអជាតស្តៅុគ្ជឺាអនក្ឧេតថមភ ណ្េើយក្នុងេណាៅ
េុថុជជនោាំងឡាយ រពះបាទអជាតស្តៅុជាអនក្រជះថាា រាេ់អានក្នុង             
រពះពុទធសាស្នខាា ាំងកាា េាំសុត ណ្េើមិនបានណ្ធវ ើេិតុឃាតណ្នះណ្ទ រពះបាទ   
អជាតស្តៅុ នងឹបានស្ណ្រមចណ្សាតាេតៅសិលេនទ េ់ពសីាៅ េ់សាមញ្ាសល   
ស្ូរត។ ណ្ោយអាំណាទនកុ្ស្លេនឹងឯង មិនបានធ្លា ក់្ក្នុងអវចីមិហានរក្ជា
រណ្តៅ ធាំ ណ្ោក្ធ្លា ក់្រតមឹណ្ោេកុ្មភីនរក្ ជារណ្តៅ តូចដដ្លជាេរវិារ។ 

 ២.ចាំណ្ពាះអកុ្ស្លណ្េៀតណ្េៀនកុ្ស្លជនក្ក្មមណ្នះ បានដ្ល់ 
ការណ្ធវ ើនវូកុ្ស្លក្មមឯណានមួីយណ្េើយ ឬណ្ៅណ្ពលរជះថាា ក្នុងការណ្ធវ ើនវូ
កុ្ស្លក្មមអវ ីមួយ គ្ជឺាអនក្ណ្ ើញរេណ្យជនក៍្នុងការណ្ធវ ើលែណ្នះដ្ល់ណ្ធវ ើ
ណ្ស្ស្ចណ្េើយ ក្រ៏សាេ់ដតមានអកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើង មានការមិនណ្ពញចតិៅ
ខ្ាះ សាៅ យរទពយស្មបតៅខិ្ាះជាណ្ដ្ើម ដ្ណូ្ចនះរដមងណ្ធវ ើឱ្យកុ្ស្លមានក្មាា ាំង
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ថយចុះ លុះដ្ល់ណ្ពលសាា េ់ណ្ៅជាំនសួ្ដដ្លនងឹរតូវេដ្សិ្នធណិ្ោយ           
តណិ្េតុក្ៈ មានអណ្ោភៈ អណ្ោស្ៈ អណ្មាេៈក្នុងខ្ណ្ៈេដ្សិ្នធ ិដេរណ្ៅ
ជាទុណ្េតុក្េដ្សិ្នធវិញិ ឬក្រ៏តូវេដ្សិ្នធជិាណ្ទវតាជាន់ោេ ដ្ចូជាណ្ច្ឆរ
មាន ក់្ណ្ៅរកុ្ងរាជរគ្ះឹ មុននងឹរេហារជវីតិ ណ្គ្បានណ្ធវ ើោនដ្ល់              
រពះមហាណ្មាគ្គោា នរចួណ្េើយ មានចតិៅរេតពិទ័ធស្ស្ឡាញ់នងស្ុលសា 
ដដ្លបាននាំអាហារមក្ឱ្យខ្ាួន ណ្េើតាមដតក្មាា ាំងេុណ្យខាា ាំង ណ្រពាះមាន
រពះមហាណ្មាគ្គោា នជាដស្ស្េុណ្យដ្រ៏េណ្ស្ើរ រតូវណ្ៅេដ្សិ្នធកិ្នុងណ្ទវ
ណ្ោក្ជាន់ខ្ពស់្ ដតណ្នះណ្រពាះមានចតិៅណ្មេមងរចេូក្រចេល់ណ្ៅណ្ពលណ្ធវ ើ
កុ្ស្លណ្នះ ណ្ទើេណ្ក្ើតជាណ្ទវតាជាន់ោេ ណ្នះណ្រពាះណ្ោយអាំណាចទន
អកុ្ស្លចូលណ្េៀតណ្េៀននវូកុ្ស្លជនក្ក្មមឱ្យមានក្មាា ាំងថយចុះ។ 

គ្.រេការទី៣ មាន ២ គ្ ឺ

១.អកុ្ស្លឧេេីឡក្ក្មម ណ្េៀតណ្េៀននវូនមរេូដដ្លណ្ក្ើតពកុី្ស្ល-  
ជនក្ក្មម។ 

២.កុ្ស្លឧេេីឡក្ក្មម ណ្េៀតណ្េៀននវូនមរេូដដ្លណ្ក្ើតពអីកុ្ស្ល-  
ជនក្ក្មម។ 

អធេិាយរេការទី ៣ 

 ១.េុគ្គលដដ្លមានរេូរាងអវយវៈរគ្េ់រោន់ ជាមនសុ្សរងឹេឹុង 
ស្ុខ្ភាពលែ មិនមានណ្រាគ្ភយ័អវ ីណ្ឡើយ ដតលុះដ្ល់ណ្រកាយមក្ ក្ណ៏្ក្ើត



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   138 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

មានណ្រាគ្ណ្សសងៗ ដ្ចូជាណ្រាគ្ណ្ស្ើដស្បក្ ណ្រាគ្ស្ពឹក្មួយចាំណ្េៀងខ្ាួន ណ្រាគ្
វឺក្ាល ផ្លៅ សាយជារេច្ឆាំជាណ្ដ្ើម ឬណ្េើមិនមានណ្រាគ្អវ ីមក្ណ្េៀតណ្េៀន
ណ្ទ ក្វ៏ារតូវឱ្យណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅវីនិស្រទពយស្មបតៅ ិ យស្ េរវិារ ឬក្ក៏ារង្ហរ
ចញិ្ច ឹមជវីតិមិនបានចណ្រមើនមានដតខាតណ្ដ្ើម ោាំងអស់្ណ្នះ ណ្រពាះអាំណាច
អកុ្ស្លឧេេីឡក្ក្មម ដដ្លខ្ាួនធ្លា េ់ណ្ធវ ើក្នុងភពមុនៗ ឬភពណ្នះឯង ចូល
ណ្េៀតណ្េៀននមរេូដដ្លណ្ក្ើតពកុី្ស្លជនក្ក្មម។ 

 ២.កុ្ស្លឧេេីឡក្ក្មម ណ្េៀតណ្េៀននវូនមរេូដដ្លណ្ក្ើតពី
អកុ្ស្លជនក្ក្មម ស្តវដដ្លណ្ក្ើតក្នុងអបាយភូមិ មានស្តវតរិច្ឆា នជាណ្ដ្ើម 
ដដ្លដតងដតមានណ្ស្ចក្ៅលីាំបាក្ណ្ោយរេការណ្សសងៗ ណ្នះគ្ជឺាសលដដ្ល
ណ្ក្ើតពអីកុ្ស្លជនក្ក្មម េ៉ាុដនៅណ្រកាយមក្ណ្ស្ចក្ៅលីាំបាក្ណ្សសងៗ ក្ធ៏ូរ
រសាលណ្ៅ ជាំងឺណ្សសងៗ ដដ្លធ្លា េ់មានមក្ក្ប៏ានជាស្ះណ្ស្បើយ រាងកាយ
ក្ប៏ានមាាំមួន ោាំងអស់្ណ្នះ ណ្រពាះអាំណាចទនកុ្ស្លឧេេីឡក្ក្មមសាង
ណ្ឡើងក្នុងភពណ្នះចូលណ្េៀតណ្េៀននមរេូដដ្លណ្ក្ើតពអីកុ្ស្លជនក្ក្មម។ 

៤.ឧរឃាតក្ក្ម្ម 

ក្មមដដ្លចូលណ្ៅកាត់ផ្លៅ ច់ នងិេនៅទនខ្នធ៥ ដដ្លណ្ក្ើតពកី្មម      
ដ្ទទៗណ្នះ បានដ្ល់ អកុ្ស្លក្មម ១២ កុ្ស្លក្មម ២១។ មាន ២ រេការ  

ក្.កាត់នវូជនក្ក្មមដ្ទទៗ ណ្ដ្ើមបីមិនឱ្យមានឱ្កាស្េណ្ងកើតសលរេូត        
តណ្ៅ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ខ្.រដមងកាត់ផ្លៅ ច់នវូនមរេូដដ្លណ្ក្ើតអាំពជីនក្ក្មមណ្នះៗ ឱ្យវនិស្ណ្ៅ។ 

ក្.រេការទី ១ មាន ៣ គ្ ឺ

១.កុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់នវូអកុ្ស្លជនក្ក្មម  

២.កុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់នវូកុ្ស្លជនក្ក្មម 

៣.អកុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់នវូកុ្ស្លជនក្ក្មម។ 

អធេិាយរេការទី ១ 

 ១.ដ្ចូជារពះអងគុលិមាលណ្តថរ មុនណ្ពលដដ្លបានស្ណ្រមចជា 
រពះអរេនៅ គ្ជឺាឃាតក្រដ្ស៏ាហាវ ស្មាា េ់មនសុ្សអស់្ជាណ្រចើននក់្ដដ្ល
ការរេរពតឹៅណិ្នះឯង រតូវមានសលណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងនរក្។ រពះអងគុលិមាលណ្តថរ
រតូវបានរពះស្មាម ស្មពុទធជាមាច ស់្ទូនម នឱ្យភ្ាក់្ខ្ាួន មានសាម រតណី្ឡើងវញិ 
ណ្េើយបានឧេស្មបោជាឯេិភកិ្េុ ក្នុងរពះពុទធសាស្នបានចណ្រមើននវូ
វេិស្សនក្មមោឋ នរេូតដ្ល់បានស្ណ្រមចជារពះអរេនៅ។ ណ្ោយអាំណាច
ទនណ្ោកុ្តៅរកុ្ស្លគ្ណឺ្សាតាេតៅមិគ្គរេស់្រពះអងគុលិមាលណ្តថរ ណ្ក្ើតដ្ាំេូង
មុនមគ្គ ៣ ណ្ទៀតណ្នះ គ្ជឺាកុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មម បានផ្លៅ ច់នវូអកុ្ស្ល-
ជនក្ក្មមដដ្លមានោាំងេ៉ាុនម ន មិនឱ្យមានឱ្កាស្េណ្ងកើតសលរេូតណ្ៅ។ 

 ២.បានដ្ល់ អរេតៅមគ្គ ជាកុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់ផ្លៅ ច់នវូ  
កាមាវចរកុ្ស្លោាំងឡាយ សូ្មបីរបូាវចរកុ្ស្លក្មមក្ៅ ី ឬអរបូាវចរ-  
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កុ្ស្លក្មមក្ៅ ី ដដ្លបានស្ណ្រមចណ្េើយណ្នះ មិនឱ្យកុ្ស្លជនក្ក្មមោាំង
ណ្នះឯង ជាេចចយ័ទនេដ្សិ្នធកិ្នុងសុ្គ្តភិពឯណានមួីយៗ ណ្នះណ្រពាះ
អាំណាចទនអរេតៅមគ្គជាកុ្ស្លចូលណ្ៅ ឧេឃាតក្ក្មមកាត់នវូកុ្ស្ល
ជនក្ក្មមដ្ទទៗ មិនឱ្យេណ្ងកើតសលរេូតតណ្ៅ។ 

 ៣.េុគ្គលណាមាន ក់្ដដ្លបានស្ណ្រមចនវូមេគ្គតកុ្ស្ល លុះដ្ល់
ណ្រកាយមក្េុគ្គលណ្នះបានណ្ធវ ើអននៅរយិក្មមឱ្យស្ណ្រមច មានមាតុឃាត  
ជាណ្ដ្ើម ណ្មាា៉ា ះណ្េើយអកុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មមណ្នះ បានកាត់នវូមេគ្គត-
កុ្ស្លជនក្ក្មមមិនឱ្យមានឱ្កាស្េណ្ងកើតសល ដ្ចូជារពះណ្ទវទតៅដដ្ល
បានស្ណ្រមចនវូ្នអភញិ្ញា ណ្េើយ ណ្រកាយមក្រពះណ្ទវទតៅរតូវោភ
យស្រគ្េស្ងកត់ចតិៅបាន នាំឱ្យរពះណ្ទវទតៅរេរពតឹៅនវូអននៅរយិក្មម ២ 
យ៉ា ង គ្មឺា៉ា ងណ្ទវទតៅបានោុាំងណ្ោេិតរពះស្មាម ស្មពុទធឱ្យពុរពង ណ្ោយ
ចតិៅរេទូស្រា៉ាយ នងិមា៉ា ងណ្ទៀតគ្សឺ្ងឃណ្ភទក្មម បានដ្ល់ការេាំដេក្ស្ងឃ 
ដ្ណូ្ចនះណ្េើយ ជាអកុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មមកាត់នវូមេគ្គតកុ្ស្លក្មមរេស់្
រពះណ្ទវទតៅមិនឱ្យមានឱ្កាស្េណ្ងកើតសលបានណ្ឡើយ។ 

ខ្.រេការទី ២ មាន ៤ គ្ ឺ

១.កុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់នវូនមរេូដដ្លជាសលវបិាក្រេស់្   
អកុ្ស្លក្មម។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.កុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់នវូនមរេូដដ្លជាសលវបិាក្រេស់្     
កុ្ស្លក្មម។ 

៣.អកុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់នវូនមរេូដដ្លជាសលវបិាក្រេស់្  
កុ្ស្លក្មម។ 

៤.អកុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់នវូនមរេូដដ្លជាសលវបិាក្រេស់្
អកុ្ស្លក្មម។ 

អធេិាយរេការទី ២ ខ្ 

 ១.ដ្ចូជាេុគ្គលដដ្លសាា េ់ណ្ៅេដ្សិ្នធកិ្នុងសាថ ននរក្ រេូកាយ 
នងិការណ្ ើញ ការឮជាណ្ដ្ើម រេស់្ស្តវនរក្ណ្នះឯង គ្ជឺាសលរេស់្
អកុ្ស្លក្មម។ មានស្តវនរក្ខ្ាះ អាចនកឹ្ដ្ល់កុ្ស្លដដ្លខ្ាួនធ្លា េ់ណ្ធវ ើក្នុង
ក្ាំណ្ណ្ើតជាមនសុ្ស ដ្ចូជាណ្ៅណ្ពលណ្ ើញណ្ភា ើងនរក្ ក្រ៏លឹក្ដ្ល់កុ្ស្ល
ដដ្លខ្ាួនធ្លា េ់េាំេួស្កូ្ន ឬេាំេួស្អនក្ដ្ទទ ពុាំណ្នះណ្សាត ក្រ៏លឹក្ដ្ល់
កុ្ស្លដដ្លខ្ាួនធ្លា េ់ថាវ យចវីរដ្ល់រពះស្ងឃ ណ្រពាះណ្េតុណ្ភា ើងនរក្មាន
ពណ៌្ស្ស្ណ្ដ្ៀងនងឹចវីរណ្នះ ឬនកឹ្រលឹក្ដ្ល់កុ្ស្លដដ្លខ្ាួនបានយក្មាស្
េិទរពះពុទធេដ្មិាជាណ្ដ្ើម។ ស្តវនរក្ខ្ាះ រតូវណ្ស្ៅចយមរាជោស់្ណ្តឿន
ស្តណិ្េើយនកឹ្រលឹក្ដ្ល់កុ្ស្លណ្សសងៗ ដដ្លខ្ាួនធ្លា េ់បានណ្ធវ ើ ស្តវនរក្ខ្ាះ
ណ្ទៀត រតូវបានណ្ស្ៅចយមរាជជួយនកឹ្រលឹក្រក្នវូអាំណ្ពើេុណ្យកុ្ស្លឱ្យ 
ដ្ចូដដ្លស្តវនរក្ខ្ាះណ្នះ កាលដដ្លណ្ៅជាមនុស្សធ្លា េ់បានេាំណ្ពញ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េុណ្យ ណ្េើយឧទទិស្េុណ្យណ្នះឱ្យដ្ល់ណ្ស្ៅចយមរាជណ្ទៀតសង កាលដដ្ល
ណ្ស្ៅចយមរាជនកឹ្រលឹក្ណ្ ើញណ្េើយ បានរបាេ់ដ្ល់ស្តវនរក្ណ្នះឱ្យនកឹ្
រលឹក្ណ្ ើញដដ្រ។ ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លស្តវនរក្ នកឹ្រលឹក្ណ្ ើញនវូេុណ្យ
កុ្ស្លដដ្លខ្ាួនធ្លា េ់ណ្ធវ ើ មហាកុ្ស្លចតិៅក្ប៏ានណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងណ្ពលស្តវ
នរក្ក្ចុ៏ត ិ ណ្េើយេដ្សិ្នធជិាមនសុ្សភាា ម ឬជាណ្ទវតាភាា មតាមក្មាា ាំងទន
កុ្ស្លណ្នះៗ។  

 េុគ្គលបានណ្ក្ើតជាមនសុ្ស ដតជាអនក្រក្លាំបាក្មានណ្រាគ្ភយ័
ណ្េៀតណ្េៀនជានចិចកាល ពាបាលពុាំបានណ្ឡើយបានទទួលណ្ស្ចក្ៅលីាំបាក្
ណ្ោយរេការោាំងពួង នងិមានការជួេរេទះនវូអនោិឋ រមមណ៍្ គ្អឺារមមណ៍្
មិនជាទីរបាថាន ណ្រឿយៗ ពុាំរសាក្រសានៅោាំងអស់្ណ្នះ គ្ជឺាសលវបិាក្ទន
អកុ្ស្លក្មម ដដ្លខ្ាួនបានណ្ធវ ើទុក្មក្ ណ្េើយមាននវូឱ្កាស្ចូល
ណ្េៀតណ្េៀននមរេូ ឱ្យសលជាទុក្េលាំបាក្ក្នុងក្ាំណ្ណ្ើតមនសុ្សណ្នះឯង។ 

 ២.ដ្ចូជា រាវាស្ណាស្ណ្រមចជារពះអរេនៅណ្េើយ េ៉ាុដនៅមិន
េួស្ជាេពវជតិ ណ្មាា៉ា ះណ្េើយអាំណាចទនអរេនៅណ្នះជាកុ្ស្លឧេឃាតក្-
ក្មមកាត់នវូនមរេូ គ្ណឺ្ធវ ើឱ្យអស់្ជវីតិេរនិពិាវ នណ្ៅ ណ្ោយណ្ៅរស់្ពុាំបាន
យូរណ្ឡើយ មិនដមនដ្ចូជាការចូលកាន់សនួស្េួស្ជាេពវជតិណ្នះណ្ទ ណ្នះ
មក្អាំពគុី្ណ្រេស់្រពះអរេតៅមគ្គ នងិអរេតៅសល ជាស្ភាវៈដ្យ៏៉ា ងខ្ពស់្
នងិធៃន់ទរក្ដលង ដដ្លណ្ភទជារគ្េស្ថគ្ជឺាណ្ភទតាាំងណ្ៅក្នុងសី្លថាន ក់្
ណ្រកាមណ្នះ មិនអាចរោាំទទួលបានណ្ឡើយ។ 
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 ៣.ដ្ចូជាអវយវៈណ្សសងៗ រេស់្មនសុ្សមានទដ្ ណ្ជើងជាណ្ដ្ើម 
ដដ្លជារេស់្កុ្ស្លក្មម នងិការណ្ ើញ ការឮ ធុាំក្ានិ ដ្ងឹរស្ ដ្ងឹណ្ផ្លដ្ឋពវៈ 
ជាការបាននវូអារមមណ៍្លែណ្សសងៗ ណ្នះវាជាវបិាក្រេស់្កុ្ស្លក្មម        
សលវបិាក្រេស់្កុ្ស្លក្មមណ្នះ គ្នឺមរេូ។ មានឧេទទវណ្េតុអវ ីមួយណ្ក្ើត
ណ្ឡើង ដ្ចូជាណ្រោះថាន ក់្ណ្ោយរថយនៅ ឬរតូវណ្គ្រេហារ ឬរតូវធ្លា ក់្ពណី្លើទី
ខ្ពស់្ជាណ្ដ្ើម វាណ្ធវ ើឱ្យោាំរោ ពកិារអវយវៈោច់ទដ្ ោច់ណ្ជើង ខាវ ក់្ដភនក្ ឬ
រេូតដ្ល់បាត់េង់ជវីតិ ណ្នះគ្ជឺាអកុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់ផ្លៅ ច់នវូនម
រេូដដ្លជាសលវបិាក្រេស់្កុ្ស្លក្មម។ 

 ៤.ដ្ចូជាស្តវតរិច្ឆា ន មានសុ្នខ្ជាណ្ដ្ើម ស្តវសុ្នខ្មានរេូកាយ
នងិជវីតិអងគភពណ្ក្ើតអាំពអីកុ្ស្លក្មម ណ្រកាយមក្មានឧេទទវណ្េតុ អវ ី
មួយ គ្សឺ្តវស្ុនខ្ណ្នះរតូវរថយនៅក្និសាា េ់ ឬរតូវណ្គ្ស្មាា េ់ជាណ្ដ្ើម ការ
សាា េ់រេស់្ស្ុនខ្ ដ្ចូណ្នះ ណ្រពាះអាំណាចទនអកុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មម ចូល
មក្កាត់ផ្លៅ ច់េនឹងឯង។ 

ឧរឃាតក្ក្ម្ម កាត់ផ្លៅ ច់នវូនមរេូដដ្លជាសលវបិាក្រេស់្ក្មម        
ដ្ទទៗ មាន ៣ រណ្េៀេគ្ ឺ 

១.កាត់ផ្លៅ ច់នវូសលវបិាក្ក្មមដ្ទទៗ េ៉ាុដនៅខ្ាួនឯងមិនបានោុាំងវបិាក្ឱ្យ
ណ្ក្ើតណ្ឡើងណ្ឡើយ ណ្េើយក្មិ៏នបានឱ្យឱ្កាស្ដ្ល់ជនក្ក្មមដ្ទទៗ េណ្ងកើត
សលដដ្រ។ 
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២.កាត់ផ្លៅ ច់នវូសលវបិាក្ក្មមដ្ទទៗ ណ្េើយខ្ាួនឯងក្ជ៏ាជនក្ក្មមបានោុាំង
វបិាក្ឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើង។ 

៣.កាត់ផ្លៅ ច់នវូសលវបិាក្ក្មមដ្ទទៗ ណ្េើយឱ្យឱ្កាស្ដ្ល់ជនក្ក្មមដ្ទទ
ណ្សសងណ្ទៀត ណ្ោយខ្ាួនឯងមិនណ្ធវ ើជាជនក្ក្មមណ្ឡើយ។ 

 ១.ដ្ចូជារពះចក្េុបាលណ្តថរ កាលពអីតតីជាតរិេស់្ណ្ោក្គ្ ឺណ្ោក្
ធ្លា េ់ណ្ធវ ើជាណ្ពទយរក្ាដភនក្ ណ្េើយបានោក់្ថាន ាំឱ្យណ្គ្ខាវ ក់្ដភនក្ ណ្រពាះមាន
ណ្ស្ចក្ៅណី្រកាធនងឹណ្គ្រមិលគុ្ណ្ខ្ាួន នងិណ្រពាះណ្គ្មិនបានឱ្យទថាពាបាល 
ណ្ោយដក្ាងថា រគូ្ណ្ពទយណ្មើលដភនក្មិនជា។ អកុ្ស្លក្មមដដ្លរពះចក្េុ     
បាលណ្តថរណ្ធវ ើក្នុងជាតមុិនេនឹងឯង បានតាមមក្ជាឧេឃាតក្ក្មម ទមាា យ
ដភនក្ោាំងពរីរេស់្ណ្ោក្ណ្ៅណ្ពលដដ្លបានស្ណ្រមចអរេតៅសល េ៉ាុដនៅ 
អកុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មមណ្នះ ពុាំបានោុាំងសលឱ្យណ្ក្ើតជាេនៅណ្ទៀតណ្ឡើយ 
ណ្ពាលគ្មិឺនបានជាជនក្ក្មមណ្ោយខ្ាួនឯងសង នងិមិនបានណ្េើក្   ឱ្កាស្
ដ្ល់ជនក្ក្មមដ្ទទណ្ទៀតសង ណ្រពាះណ្ោក្ជារពះអរេនៅ។ អមាលរពះ
មហាណ្មាគ្គោា នមានេ្ទធិអសាច រយក្គ៏្ង់ដតណ្គ្ចពុាំរចួ ណ្រពាះក្មាា ាំងអវ ីណ្ស្មើ
ណ្ោយក្មាា ាំងក្មមមិនមាន។ 

 ២.ដ្ចូជាទូសី្មារ ដដ្លបានយក្ដ្ុាំថមគ្េ់រពះសី្ស្ៈទនរពះអគ្គ- 
សាវក័្សាៅ ាំរេស់្រពះស្មាម ស្មពុទធក្កុ្ស្ណ្នធ  ណ្ស្ៅចក្ោេុ ណ្េៀតណ្េៀន        
ខ្នៅវិាទីតាេស្រេូតអស់្ជវីតិ ននទយក្សវាយស្ាំពងរពះស្ីស្ៈទនរពះសារ-ី
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េុរត ណ្ពលណ្ោក្ក្ាំពុងចូលនណិ្រាធស្មាេតៅ ិ រពះណ្ទវទតៅរេទូស្រា៉ាយដ្ល់
រពះស្មាម ស្មពុទធជាមាច ស់្ ឱ្យសលោន់េន់េដ្សិ្នធកិ្នុងនរក្។ 

 ៣.ដ្ចូជារពះបាទពមិព ិសារ ក្នុងអតតីជាតណិ្នះធ្លា េ់ពាក់្រទនេ់ 
ណ្ជើងចូលណ្ៅក្នុងេរណិ្វណ្ទនពុទធណ្ចតយិ ណ្ោយអាំណាចទនអកុ្ស្លក្មម
ណ្នះ កាលបានមក្ណ្ក្ើតក្នុងជាតជិារពះបាទពមិព ិសារណ្ទើេទទួលសល គ្រឺតូវ
ណ្គ្អារនវូរពះបាទរេូតអស់្រពះជនមណ្ៅ េ៉ាុដនៅកាលអស់្រពះជនមណ្ៅ 
កុ្ស្លជនក្ក្មមបានឱ្កាស្េណ្ងកើតសល េដ្សិ្នធកិ្នុងឋានច្ឆតុមមហារាជកិា 
ណ្នះអកុ្ស្លឧេឃាតក្ក្មមចូលណ្ៅកាត់ផ្លៅ ច់នមរេូ ណ្េើយឱ្យឱ្កាស្
ដ្ល់ជនក្ក្មមដ្ទទណ្ទៀត ណ្ោយខ្ាួនឯងជាឧេឃាតក្ក្មមណ្នះមិនបានណ្ធវ ើ
ជាជនក្ក្មមណ្ឡើយ។ 

២.បាក្ោនររយិយចតុក្កៈ 

(ក្មមឱ្យសលតាមលាំោេ់) 

១.គ្រកុ្ក្ម្ម 

ក្មមដដ្លឱ្យសលដ្ធ៏ៃន់ ណ្រពាះក្មមដ្ទទណ្ទៀតមិនអាចហាមការឱ្យ
សលបាន។ បានដ្ល់ នយិតមិច្ឆា ទិដ្ឋ ិ ក្នុងណ្ោភទិដ្ឋគិ្ត-ស្មបយុតៅចតិៅ ៤ 
អននៅរយិក្មម ៥ ក្នុងណ្ោស្មូលចតិៅ ២ មេគ្គតកុ្ស្ល  ក្មម ៩ រមួមាន 
១៥ ដ្ងួ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

គ្រកុ្ក្មមោុាំងសលឱ្យណ្ក្ើតក្នងុជាតទិី ២ ជាពតិរបាក្ដ្ ស្ាំណ្ៅ     
ណ្ស្ចក្ៅថីា គ្រកុ្ក្មមណាដដ្លមានក្មាា ាំងខាា ាំងជាងគ្រកុ្មមដ្ទទៗ គ្រកុ្ក្មម
ណ្នះជាតោុួាំងសលេដ្សិ្នធ ិចាំដណ្ក្គ្រកុ្ក្មមដដ្លមានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយជាង
មិនជាជនក្ក្មមណ្ឡើយ រោន់ដតជួយឧេតថមភេ៉ាុណ្ណាណ ះ។ គ្រកុ្ក្មមដដ្លមាន
ក្មាា ាំងណ្ខ្ាយជាង ពតិមិនមានឱ្កាស្ឱ្យេដ្សិ្នធ ិ េ៉ាុដនៅក្មមណ្នះណ្ៅដត
ណ្ ម្ ះថា គ្រកុ្ក្មមដ្ដដ្ល ណ្រពាះណ្េើគ្រកុ្ក្មមធៃន់ជាងមិនមានខ្ាួនឯង 
ណ្ដ្ើរតួជាជនក្ក្មមឱ្យេដ្សិ្នធជិាតទិី ២ របាក្ដ្។ 

ចាំណាាំៈ ចាំណ្ពាះណ្ោកុ្តៅរកុ្ស្លក្មម ជាគ្រុក្ក្មមណ្ោយពតិ េ៉ាុដនៅក្នុង        
ក្មមចតុក្កៈណ្នះ ណ្ពាលអាំពកី្មមណាដដ្លជាជនក្ក្មម អាចេណ្ងកើតសលបាន
ក្នុងជាតេិនទ េ់អាំពសីាា េ់ គ្ជឺាតទិី ២ (ជាតណិ្ធវ ើក្មមជាជាតទិី ១) ចាំដណ្ក្
ណ្ោកុ្តៅរកុ្ស្លក្មមមិនដមនជាជនក្ក្មមឱ្យេដ្សិ្នធណិ្ឡើយ។ 

េញ្ញច ននៅរយិយក្មម ( 8 ) គ្ ឺ ស្ងឃណ្ភទក្មមធៃន់ជាទីេាំសុត រេស្ិនណ្េើ
េុគ្គលណាណ្ធវើអននៅរយិក្មមរគ្េ់ោាំង ៥ ដ្ល់សាា េ់ណ្ៅ រតូវស្ងឃណ្ភទក្មម
ជាជនក្ក្មមេបចចយ័ឱ្យសលេដ្សិ្នធ ិចាំដណ្ក្គ្រកុ្ក្មម ៤ យ៉ា ងណ្ទៀត ជាតួ
ជួយ ឧេតថមភក្នុងការឱ្យសលរេស់្ស្ងឃណ្ភទក្មមណ្នះ។  

ក្មមដដ្លធៃន់េនទ េ់ពសី្ងឃណ្ភទក្មម គ្ពុឺទធណ្ោេិតុេាទ (ោុាំង
ណ្ោេិតរពះស្មាម ស្មពុទធឱ្យពុរពង) េនទ េ់មក្ណ្ទៀតគ្អឺរេនៅឃាតក្ក្មម 

 
(៨)ស្មាា េ់មាតា ស្មាា េ់េិតា ស្មាា េ់រពះអរេនៅ ណ្ធវ ើរពះណ្ោេិតរពះពុទធឱ្យពុរពង េាំដេក្ស្ងឃ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ចាំដណ្ក្មាតុឃាតក្ក្មម នងិេិតុឃាតក្ក្មមោាំងពរីណ្នះ គ្ណឺ្ស្ស្ចណ្ៅណ្លើ
គុ្ណ្ធម៌ ណ្េើេិតាជាអនក្មានស្ីល រឯីមាតាមិនមានស្ីល េិតុឃាតក្ក្មម
រដមងធៃន់ជាង ដតណ្េើមាតាជាអនក្មានសី្លវញិ ណ្េើយេិតាអត់សី្លណ្ទ
ណ្នះ មាតុឃាតក្ក្មមរដមងធៃន់ជាង មា៉ា ងណ្ទៀត ណ្េើមាតាេិតាោាំងពរី
នក់្មានស្ីល ដ្ចូោន ឬអត់ស្ីលដ្ចូោន  មាតុឃាតក្ក្មមរដមងធៃន់ជាង។  

មេគ្គតកុ្ស្ល ៩ េុគ្គលដដ្លបានស្ណ្រមចណ្េើយមិនោច់ ណ្ៅ
ណ្ពលអស់្ជវីតិណ្ៅអរេូជានទី ៤ រដមងជាជនក្ក្មម ចាំដណ្ក្ក្មមដ្ទទជា
អណ្ហាស្ិក្មម។ អកុ្ស្លគ្រកុ្ក្មមណ្ក្ើតដ្ល់េុគ្គលណាណ្េើយ រដមងណ្ទៀង
ធ្លា ក់្នរក្ពតិរបាក្ដ្ ដ្ចូរពះអងគរតាស់្ថា មិចាតៅនយិតា ធមាម  ពួក្ធម៌មាន
ស្ភាពខ្ុស្ នងិណ្ទៀង។ ចាំដណ្ក្មេគ្ៅតកុ្ស្ល ៩ ជាគ្រកុ្ក្មមដតអាចោច់
ណ្ៅវញិ មិនរបាក្ដ្ណ្ក្ើតក្នុងរពេមណ្ោក្ណ្ទ ដ្ចូជាភកិ្េុណ្ទវទតៅជាណ្ដ្ើម 
ដ្ចូនះមេគ្គតកុ្ស្លចូលក្នុង អនយិតា ធមាម  ពួក្ធម៌មិនណ្ទៀង។ 

២.អាេននក្ម្ម 

ក្មមណ្ក្ើតណ្ៅណ្ពលជតិសាា េ់ ដ្ចូក្នុងសារតថស្ងគេៈស្ដមៅងថាៈ     
យាំ រន ក្េុលាក្េុត្លេ ុ អាេននម្រត្ណ អនុេសរតិុាំ       
េត្កាក តិ = តាំ យោេននាំ នាម្ កុ្ស្ល នងិអកុ្ស្លដដ្លេុគ្គលណ្ធវ ើ
ទុក្ណ្នះ េុគ្គលណារលឹក្បានណ្ៅណ្ពលជតិសាា េ់ ក្មមណ្នះមានណ្ ម្ ះថា 
យោស្ននក្មម (បានដ្ល់ ក្មមក្នុងខ្ណ្ៈទនចតិៅនកឹ្រលឹក្ណ្ ើញអាំណ្ពើលែ ឬ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អារក្ក់្ដដ្លខ្ាួនណ្ធវ ើណ្េើយដដ្លចតិៅនកឹ្រលឹក្ណ្ ើញណ្នះ ណ្ៅណ្ពលជតិ
សាា េ់ោាំងដដ្លចតិៅនកឹ្រលឹក្ណ្ ើញណ្នះឯង ជាកុ្ស្លជវនៈ ឬជា
អកុ្ស្លជវនៈណ្ទៀត)។ ណ្ ម្ ះថា យោស្ននក្មម ណ្វៀរដតគ្រកុ្ក្មមណ្ចញ ក្មម
ដ្ទទៗ មិនអាចកាត់បានណ្ឡើយ។ 

យោស្ននក្មម ណ្នះសូ្មបីតចិតួច ក្អ៏ាចឱ្យសលមុនក្មមោាំងឡាយ
ដដ្រ ណ្រេៀេដ្ចូណ្ោច្ឆស់្ដដ្លណ្ៅក្នុងណ្រកាលដក្បរមាត់ោវ រណ្ចញ ធមមតា
ណ្ោណ្ៅដក្បរមាត់ោវ រណ្ចញណ្នះ សូ្មបីជាណ្ោច្ឆស់្មានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយជាង
ណ្ោោាំងឡាយ ក្ង៏្ហយមានឱ្កាស្ណ្ចញមុន យ៉ា ងណា យោស្ននក្មម ក្៏
យ៉ា ងណ្នះដដ្រ។ 

អងគធម៌បានដ្ល់ អកុ្ស្លចតិៅ ១២ (ណ្វៀរនយិតមិច្ឆា ទិដ្ឋ ិ នងិេញ្ញច ននៅ-       
រយិក្មម) មហាកុ្ស្លចតិៅ ៨។ 

៣.អាចិណណ ក្ម្ម 

អាចីយតិ រុនរបនុាំ ក្រយិតីតិ = អាចិណណាំ  ក្មមណាដដ្ល
េុគ្គលស្នសាំទុក្ណ្រឿយៗ ក្មមណ្នះឯងណ្ ម្ ះថា អាចណិ្ណ ក្មម ។ 

អងគធម៌បានដ្ល់ អកុ្ស្លក្មម ១២ មហាកុ្ស្លក្មម ៨។  

សារតថស្ងគេៈ ក្េុលាក្េុត្លេ ុ រន យាំ  រហុាំ ត្ហាតិ តាំ        
រហុលាំ នាម្ ក្នុងពេុលក្មមណ្នះ អនក្មានរបាជ្ាគ្េបីយល់រជាេថា 
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កុ្ស្លឯណាដដ្លណ្រចើន កុ្ស្លណ្នះណ្ ម្ ះថា ពេុលក្មម។ ចាំដណ្ក្ឯ
អកុ្ស្លវញិក្ដ៏្ចូោន ។  

អាណ្ស្វនេបចចយ័អស់្កាលដ្យូ៏រដ្ចូណ្មៅច? 

េណាៅ កុ្ស្លដដ្លេុគ្គលណ្ធវ ើណ្នះ ណ្េើកុ្ស្លណាមានក្មាា ាំងណ្ធវ ើឱ្យ
រកី្រាយក្នុងកាលោាំង ៣ គ្មុឺនដ្ាំេូងរបារពធណ្ដ្ើមបីនងឹណ្ធវ ើេុណ្យ បានណ្រតៀម
ណ្រៀេចាំណ្ដ្ើមបីនងឹណ្ធវ ើ ណ្ោយណ្សាមនស្សណ្រតក្អរក្នុងេុណ្យ ដ្ចូជារបាថាន
ណ្ដ្ើមបីណ្ធវ ើោន រដមងណ្សាមនស្សណ្រតក្អរច្ឆត់ដចងនវូណ្ទយយធម៌ ណ្រតក្អរ
រគ្េ់វារៈរគ្េ់រោជាេ់េនៅោន ។ ដ្ល់ណ្ពលរក្ណ្ទយយោនបានណ្េើយ ឬដ្ល់
ណ្ពលណ្វោ ដដ្លណ្ធវ ើណ្េើយណ្នះ ក្ណ៏្សាមនស្សណ្រតក្អរក្នុងកុ្ស្លក្មម
ណ្នះ។ ណ្េើយគ្តិថាណ្ ើញអាតាម អញបានណ្ក្ើតជាមនសុ្សណ្េើយបានជួេ
នងឹរពះពុទធសាស្ន អាតាម អញមិនដមនជាមនសុ្សសាេស្ូនយរេណ្យជន៍
ណ្ឡើយ អាតាម អញបានេដ្េិតៅតិាមពុណ្ោធ វាទ បានណ្ធវ ើនវូកុ្ស្លក្មមណ្ោយ
ណ្ស្ចក្ៅពីាយមដ្ធ៏ាំ កុ្ស្លក្មមដដ្លអាតាម អញបានណ្ធវ ើណ្េើយណ្នះ ជា
រេណ្យជនណ៍្ោយពតិ ណ្ោយអាំណាចទនកុ្ស្លដដ្លអាតាម អញបានណ្ធវ ើ
ណ្េើយណ្នះឯង។ ការណ្រតក្អរោាំង ៣ កាលដ្ចូណ្នះឯង បានណ្ ម្ ះថា  
អាណ្ស្វនេបចចយ័ដសនក្ខាងកុ្ស្ល។ 

ណ្េើអកុ្ស្លក្មមណា ដដ្លមានក្មាា ាំងណ្ធវ ើឱ្យណ្តៅ រក្ហាយចតិៅណ្រចើន 
ក្ជ៏ាពេុលក្មមណ្ោយពតិ ដ្ចូជាមុននងឹណ្ធវ ើក្គ៏្តិណ្ោយណ្ស្ចក្ៅណី្រកាធ 
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ណ្រចើនៗ ដ្ល់ណ្ពលណ្ធវ ើក្មមណ្នះ ក្ណ៏្ធវ ើណ្ោយណ្ស្ចក្ៅណី្រកាធខាា ាំងកាា  កាេ់ច្ឆក់្
រេហារណ្ោយក្មាា ាំងទនណ្ស្ចក្ៅណី្រកាធ លុះណ្ធវ ើរចួណ្េើយមិនអស់្ណ្ស្ចក្ៅ ី
ណ្រកាធណ្ឡើយ។ គ្តិណ្ ើញណ្ពលណាក្ណ៏្រកាធណ្ពលណ្នះណ្ទៀត។ អដ្ឋក្ថា
ណ្ពាលទុក្ថា៖ តាំ ទីឃរតោាំ លោធ  ត្េវនវត្េន ត្វទិតរាាំ អនក្
របាជ្គ្េបីយល់ចូលចតិៅថា កុ្ស្ល ឬអកុ្ស្លដដ្លបាននវូអាណ្ស្វន-
េបចចយ័អស់្កាលដ្យូ៏រអដងវងណ្នះឯងបានណ្ ម្ ះថា ពេុលក្មម។ 

៤.ក្ដតោ ក្ម្ម 

ក្ដតោ  ឯវ ក្ម្មាំ ការណ្ធវ ើដដ្លបានណ្ ម្ ះថាក្មមក្រ៏ោន់ដតជាការណ្ធវ ើ
ណ្េើយេ៉ាុណ្ណាណ ះឯង  បានដ្ល់ អកុ្ស្លក្មម១២ មហាកុ្ស្លក្មម ៨។ 

បានណ្ស្ចក្ៅថីា កុ្ស្លក្មម នងិអកុ្ស្លក្មមដដ្លធ្លា េ់ណ្ធវ ើមក្ក្នុង
ភពមុនៗ គ្ជឺាអេរាេរយិណ្វទនយីក្មមណ្នះមា៉ា ង នងិមា៉ា ងណ្ទៀតកុ្ស្ល
ក្មម នងិអកុ្ស្លក្មមដដ្លណ្ធវ ើក្នុងភពណ្នះ ដតមិនចូលដ្ល់គ្រុក្ក្មម   
អាស្ននក្មម នងិអាចណិ្ណ ក្មមសង គ្រឺោន់ដតជាក្មមសាមញ្ា ណ្ោយអនក្ណ្ធវ ើ
មិនបានតាាំងចតិៅឱ្យណ្ពញណ្លញ។ 

ចាំណាាំៈ គ្រកុ្ក្មម អាស្ននក្មម នងិអាចណិ្ណ ក្មម ោាំង ៣ ណ្នះ ក្ច៏្ឆត់ជា         
ក្ដ្តាៅ ក្មមបានដ្ចូោន  ណ្រពាះបានណ្ធវ ើស្ណ្រមចរចួណ្ៅណ្េើយ េ៉ាុដនៅនងឹណ្ៅថា        
ក្ដ្តាៅ ក្មម មិនបានណ្ឡើយ ណ្រពាះក្មមោាំងណ្នះ មានណ្ ម្ ះណ្ោយចាំណ្ពាះ
ខ្ាួនឯងណ្េើយ។ 
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៣.បាក្កាលចតុក្កៈ 

(ក្មមឱ្យសលតាមកាល) 

១.ទិដឋធម្មត្វទនីយក្ម្ម 

ស្ភាពឱ្យណ្ ើញក្នុងភពណ្នះ ណ្ ម្ ះថា ទិដ្ឋធមម។ សលណាដដ្ល
គ្េបីណ្សាយសលណ្នះណ្ ម្ ះថា ណ្វទនយី។ ក្មមឱ្យសលក្នុងេចចុេបននជាត ិ
បានដ្ល់ អកុ្ស្លក្មម មហាកុ្ស្លក្មមក្នុងជវន័ខ្ណ្ៈទី ១។ 

អាំណ្ពើលែ នងិអារក្ក់្រតូវមានជវន័ណ្ក្ើត ៧ ខ្ណ្ៈ ណ្េើយមានស្នធកឹ្
ស្នធ េ់រាេ់មិនអស់្។ េណាៅ ជវន័ ៧ ខ្ណ្ៈណ្នះ ណ្ចតនក្នុងជវន័ទី ១ 
ណ្ ម្ ះថា ទិដ្ឋធមមណ្វទនយីក្មម ជាេចចយ័ោុាំងសលឱ្យរបាក្ដ្ណ្ឡើង ក្នុង
េចចុេបននភព ឱ្យណ្ ើញ ឮ ធុាំក្ានិ ដ្ងឹរស្ ណ្ផ្លដ្ឋពវៈ លែឬមិនលែ នងិឱ្យ     
ក្មមជជរេូ ក្មមេបចចយឧតុជជរេូ បានដ្ល់ អវយវៈក្នុងរាងកាយ នងិពណ៌្
ស្មបុរលែមិនលែ ជាអណ្េតុក្សល ណ្ក្ើតេ៉ាុណ្ណាណ ះ។ កុ្ស្លណ្ចតន ឬ
អកុ្ស្លណ្ចតនដដ្លរេក្េណ្ៅក្នុងជវន័ដ្ងួទី ១ ណ្នះមិនអាចច្ឆត់ដចង
ឱ្យេុគ្គលណ្នះ បានណ្ៅណ្ក្ើតជាមនសុ្ស ឬណ្ទវតា ឬណ្ក្ើតក្នងុអបាយបានណ្ទ 
រពមោាំងមិនអាចេណ្ងកើតសល ឱ្យេុគ្គលណ្នះបានទទួលរេស់្លែ ឬអារក្ក់្
ណ្សសងក្នុងភពណាបានណ្ឡើយ។  

 ណ្ចតនក្នុងជវន័ដ្ងួទី ១ មានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយជាងណ្ចតនក្នុងដ្ងួ
ទ ី ២ ណ្រពាះណ្ទើេដតណ្ក្ើតណ្ឡើងដ្ាំេូង មិនបានទទួលក្មាា ាំងពអីាណ្ស្វន-
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េបចចយ័ (ជវន័ដ្ងួទី ១ ជាអាណ្ស្វនេបចចយ័ដ្ល់ទី ២ ណ្ចតនក្នុងដ្ងួទី ២ 
ដ្ល់ទី ៧ ណ្ទើេមានក្មាា ាំងឱ្យសលេដ្សិ្នធបិាន)។ 

ទិដឋធម្មត្វទនីយក្ម្មត្នះមាន ២ យ ង 

១.រររិក្កទិដឋធម្មត្វទនីយក្ម្ម ក្មមដដ្លនងឹបានទទួលសលក្នុង
េចចយ័ភពណ្នះ មានស្ភាពច្ឆស់្កាា ។ ក្មមណាឱ្យសលក្នុងរវាង ៧ ទថៃ     

ក្មមណ្នះ ណ្ ម្ ះថា េរេិក្កទិដ្ឋធមមណ្វទនយីក្មម (9)។ ដ្ចូជាមហាទុគ្គតេុរស្
ជាអនក្ក្ាំស្ត់រក្រីក្មាន ក់្ បានថាវ យភតាៅ ហារដ្ល់រពះក្ស្សេស្មាម ស្មពុទធជា
មាច ស់្ កាលថាវ យណ្េើយ ៧ ទថៃបានស្មបតៅជិាណ្ស្ដ្ឋ ីនយេុណ្ណ ៈនងិភរយិ
ជា អនក្រក្ បានរេណ្គ្នចង្ហា ន់ដ្ល់រពះសារេុីរត ក្ប៏ានជាណ្ស្ដ្ឋជីាណ្ដ្ើម។ 
កាលបានស្ណ្រមចជាណ្ស្ដ្ឋណី្េើយ ក្ប៏ាននវូអារមមណ៍្លែៗ មានការណ្ ើញ
ជាណ្ដ្ើម ដដ្លជាកុ្ស្លវបិាក្ ។ រេូវញិមានមុខ្ស្ស្ស់្េស់្ រេូរាងស្មសួ្ន
ណ្ពញណ្លញដដ្លជាក្មមជជរេូណ្ក្ើតពកុី្ស្លក្មមណ្នះឯង។ 

 ចាំដណ្ក្អកុ្ស្លវញិណ្នះ ដ្ចូជាននទមាណ្ពរតូវធរណី្ស្សូ្េ 
ណ្រពាះរេទូស្ៅនងឹនងឧេបុលវណាណ ណ្ថរ ី នយណ្ោឃាតក្ៈមានអាជពី
ស្មាា េ់ណ្ោ ទថៃមួយខ្វះមាូេេរណិ្ភាគ្បានកាត់អណាៅ តណ្ោោាំងរស់្មក្ណ្ធវ ើ
មាូេ អណាៅ តរេស់្ោត់បានធ្លា ក់្ចុះមក្ជាមួយនងឹ្មស្ស្ស់្ៗ ោត់
ដស្ស្ក្វឺច្ឆេ់មានស្ាំណ្ឡងដ្ចូណ្ោ រចួសាា េ់ណ្ៅ។ រពះណ្ទវទតៅរតូវដសន

 
(៨)ទទវទ េូ្ត មជឈមិន្ិកាយ ឧបរបិណាា េក អែឋកថា។ 
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ដ្សី្សូ្េ ណ្រពាះោុាំងរពះណ្ោេិតរពះពុទធឱ្យពុរពង រពមោាំងណ្ធវ ើនវូស្ងឃ
ណ្ភទក្មមណ្ទៀតសង។ រពះបាទស្ុេបពុទធជាេិតារេស់្រពះណ្ទវទតៅនងិនង
ពមិាព  រតូវដសនដ្សី្សូ្េ ណ្រពាះមិនណ្ោរពរពះស្មាម ស្មពុទធណ្ោយរេការ  
ណ្សសងៗ នងិមានេុគ្គលជាណ្រចើនណ្ទៀត ោាំងណ្នះជាទិដ្ឋធមមណ្វទនយីក្មម។ 

២.អរររិក្កទិដឋធម្មត្វទនីយក្ម្ម ក្មមដដ្លនងឹឱ្យទទួលសលក្នុង
េចចុេបននភពណ្នះ មិនមាននវូស្ភាពច្ឆស់្កាា ណ្ឡើយ។ ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅថីា ការ
ណ្ធវ ើនវូកុ្ស្លក្មម ឬអកុ្ស្លក្មមេនឹងឯង នងឹោុាំងសលឱ្យណ្ក្ើតរបាក្ដ្
ណ្រកាយច្ឆក្អាំព ី៧ ទថៃណ្ៅ។ ការណ្ធវ ើកុ្ស្ល ឬអកុ្ស្លបានឱ្យសលក្នុងវយ័
ណាមួយេណាៅ វយ័ោាំង ៣ ជួនកាលក្នុងេឋមវយ័ ខ្ាះមជឈិមវយ័ ខ្ាះ
ទទួលសលក្នុងេចាមិវយ័។ 

ចាំណាាំៈ ទិដ្ឋធមមណ្វទនយីក្មមណ្នះ មានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយអាចឱ្យសលបានដត
ក្នុងេចចុេបននភពេ៉ាុណ្ណាណ ះ ណ្េើមិនបានឱ្កាស្ឱ្យសលក្នុងេចចុេបននភពណ្ទ 
ក្មមណ្នះក្ណ៏្ៅជាអណ្ហាសិ្ក្មម គ្កឺ្មមដដ្លណ្ធវ ើណ្េើយដតមិនោុាំងសលឱ្យ
ណ្ក្ើតណ្ឡើង។ 

ទិដឋធម្មត្វទនីយក្ម្ម ោុាំងសលឱ្យរបាក្ដ្បានណ្នះ រតូវណ្ៅក្នុង   
លក្េណ្ៈ ៤ យ៉ា ងណាមួយគ្៖ឺ 
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១.រដិរត្ក្ខហ ិ អនភភិូតតយ មិនមានការណ្េៀតណ្េៀនអាំពកី្មម
ដដ្លជាេដ្េិក្េ ណ្េើរតូវក្មមដដ្លេដ្េិក្េណ្េៀតណ្េៀនណ្េើយ ក្មមណ្នះមិន
អាចឱ្យសលបាន ក្ណ៏្ៅជាអណ្ហាស្ិក្មម។ 

២.រចចយវិត្េត្េន រដិលទធវិត្េេតយ បានស្ណ្រមចនវូ
ក្មាា ាំងពណិ្ស្ស្ ណ្រពាះមានការជួយឧេតថមភ អាំពេីចចយ័ដ្វ៏ណិ្ស្ស្ ណ្េើជា
កុ្ស្លទិដ្ឋធមមណ្វទនយីក្មមរតូវរេក្េណ្ោយស្មបតៅ ិ៤ ឯអកុ្ស្លទិដ្ឋធមម-
ណ្វទនយីរេក្េណ្ោយវេិតៅ ិ៤ គ្៖ឺ  

២.១.គ្តិេម្បតោិ បានដ្ល់ េុគ្គលដដ្លណ្ក្ើតក្នុងស្ុគ្តភូិមិ គ្មឺនសុ្ស 
ណ្ទវតា រពេម ឯគ្តវិេិតៅ ិបានដ្ល់ស្តវណ្ក្ើតក្នុងអបាយភូមិ ៤ មានតរិច្ឆា ន
ជាណ្ដ្ើម។ 

២.២.កាលេម្បតោិ បានដ្ល់ ស្ម័យដដ្លរគ្េ់រគ្ងរេណ្ទស្ណ្ោយ
ធម៌ មាននវូស្មាម ទិដ្ឋ ិនងិមាននវូរពះពុទធសាស្ន ឬធម៌រេស់្ស្េបុរស្ ឯ 
កាលវេិតៅ ិ គ្សឺទុយពកីាលស្មបតៅ។ិ ឯ កាលវេិតៅ ិ វញិ គ្ ឺ ស្ម័យអនក្
រគ្េ់រគ្ងមិនរេក្េណ្ោយធម៌ មាននវូមិច្ឆា ទិដ្ឋ ិ ោាំងរពះពុទធសាស្នក្៏
សាេសូ្នយ មិនមានស្េបុរស្។ 

២.៣.ឧរធិេម្បតោិ េុគ្គលណ្ក្ើតមក្មានអវយវៈរគ្េ់រោន់ រេូរាង
ស្ណាឋ នលែ មិនមានខ្វះខាតរតង់ណា ចាំដណ្ក្ឯ ឧេធវិេិតៅ ិ សទុយពី       
ឧេធសិ្មបតៅ ិដ្ចូជារេូមិនសាែ ត ខ្វះអវយវៈជាណ្ដ្ើម។ 
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៤.រត្យគ្េម្បតោិ េុគ្គលដដ្លមានពាយមរតូវ គ្មឺានការគ្តិរតូវ 
នងិរេរពតឹៅរតូវតាមចាេ់រេណ្ទស្ តាមចាស់្រពះពុទធសាស្ន គ្ណឺ្វៀរច្ឆក្
ទុចចរតិក្មមណ្សសងៗ ឯ េណ្យគ្វេិតៅ ិ សទុយពេីណ្យគ្ស្មបតៅ ិ ដ្ចូជាការ
រេរពតឹៅខិ្ុស្ទាំនងណ្សសងៗ។ 

៣.តទិេេស រុាា ភិេង្ខខ រេស វត្េន   សាតិេយ មាន
នវូក្មាា ាំងដ្ខ៏ាា ាំងកាា ណ្ោយ អាំណាចទនេុពាវ ភសិ្ង្ហេ រដដ្លជាស្ភាពស្មគួ្រ
ដ្ល់ជវនៈដ្ងួទី ១ មុននងឹណ្ធវ ើក្មមរេក្េណ្ោយការតាាំងចតិៅមាាំ នងិអត់ធន់
ចាំណ្ពាះការង្ហរណ្នះៗ។ ជាពណិ្ស្ស្ណ្ធវ ើកុ្ស្លរេក្េណ្ោយឥទធិបាទធម៌ ៤ 
មាន អនទៈ (ណ្ពញចតិៅ)  វរីយិៈ (ការពាយម) ចតិៅៈ (យក្ចតិៅទុក្ោក់្)      
វមិាំសា (មានេញ្ញា )។ 

៤.គ្ុណវិត្េេយតុ្តោេ ុ ឧរការារការវេរបវតោិយ 
បានដ្ល់ ជវន័ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើងណ្នះឯង រេរពតឹៅណ្ោយអាំណាចទនការណ្ធវ ើ
ដដ្លជាគុ្ណ្ ឬជាណ្ោស្ ណ្ៅណ្លើេុគ្គលដដ្លមានគុ្ណ្វណិ្ស្ស្មាន     
រពះស្មាម ស្មពុទធ រពះេណ្ចចក្ពុទធ រពះអរេនៅ នងិរពះអនោមីជាណ្ដ្ើម។ 
ណ្េើក្មមោាំងអស់្ណ្នះ មិនបានណ្ធវ ើចាំណ្ពាះេុគ្គលរេក្េណ្ោយគុ្ណ្វណិ្ស្ស្ 
ដ្ចូណ្ពាលណ្េើយមក្ណ្នះណ្ទ ក្មិ៏នោុាំងសលឱ្យរបាក្ដ្ក្នុងភពណ្នះ 
ណ្ោយណ្រចើនក្ជ៏ាអណ្ហាស្ិក្មម។ 
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ោនឱយសលោន់ថ្ភនក្ 

ព្រក្រត្ដាយអងគ ៤  

១.វតថុេម្បោ អនក្ទទួលនវូណ្ទយយវតថុណ្នះ ជារពះអរេនៅ ឬ        
រពះអនោមី។ 

២.រចចយេម្បោ ណ្ទយយវតថុនាំមក្ថាវ យណ្នះ ជាវតថុនាំមក្ណ្ោយ
អាំណ្ពើសាែ តស្ែាំ។ 

៣.ត្ចតនាេម្បោ ដ្ល់រពមណ្ោយណ្ចតនដ្ខ៏ាា ាំងកាា  រគ្េ់កាលោាំង 
៣ រេក្េណ្ោយេញ្ញា  នងិណ្សាមនស្ស។ 

៤.គ្ុណាតិត្រក្េម្បោ រពះអនោមី ឬរពះអរេនៅ ជាេដ្ោិគ េក្ៈ 
ដ្ល់រពមណ្ោយគុ្ណ្វណិ្ស្ស្ ណ្ពាលគ្ណឺ្ទើេដតណ្ចញពនីណិ្រាធស្មាេតៅ។ិ 

២.ឧររជជត្វទនីយក្ម្ម 

ភពដដ្លបានចូលដ្ល់ជាេ់តោន  មិនមានរវាងចណ្នា ះ ឧេេជជ គ្ឺ
ភពទ ី២។ 

ឧររជជត្វទនីយក្ម្ម គ្ជឺាណ្ចតនដដ្លណ្ៅក្នុងអកុ្ស្លជវន័ នងិ
មហាកុ្ស្លជវនៈដ្ងួទី ៧។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េញ្ញច ននៅរយិក្មម នយិតមិច្ឆា ទិដ្ឋកិ្មម នងិមេគ្គតកុ្ស្លក្មម គ្ជឺាឧេេជជ-
ណ្វទនយីក្មម។ (សារតថស្ងគេៈ) 

ក្មមោាំង ៣ គ្ ឺ ទិដ្ឋធមមណ្វទនយីក្មម ឧេេជជណ្វទនយីក្មម នងិ      
អេរាេរយិណ្វទនយីក្មម រដមងមាននទីក្នុងការឱ្យសលណ្ោយចាំណ្ពាះតាម
ឋានៈរេស់្ខ្ាួន មិនមានការផ្លា ស់្េៅូរណ្ៅជាយ៉ា ងដ្ទទ ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅថីា 
ទិដ្ឋធមមណ្វទនយីក្មម ក្ណ៏្ៅជាអណ្ហាស្ិក្មម មិនមានផ្លា ស់្េៅូរនទី អាងណ្ៅ
ឱ្យភពទី ២ ណ្ឡើយ ឧេេជជណ្វទនយីក្មម ឱ្យសលរតមឹភពទី ២ េ៉ាុណ្ណាណ ះ 
ណ្េើមិនឱ្យសលក្នុងភពទី ២ ណ្នះណ្ទ ជា អណ្ហាស្ិក្មម គ្មិឺនមានផ្លា ស់្េៅូរ
នទីអាងណ្ៅឱ្យសលក្នុងភពទី ៣ ជាណ្ដ្ើមបានណ្ឡើយ នងិអេរាេរយិ-    
ណ្វទនយីក្មម រដមងមានតួនទី ឱ្យសលតាាំងពភីពទី ៣ ណ្ៅ រេូតដ្ល់រពះ
នពិាវ ន េ៉ាុដនៅណ្េើេុគ្គលណ្នះ ចូលរពះនពិាវ នមុនអេរាេរយិណ្វទនយីក្មម
ឱ្យសល ក្ជ៏ាអណ្ហាស្ិក្មមណ្ៅ។ 

៣.អររាររយិត្វទនយីក្ម្ម 

ភពដ្ទទៗ ណ្ ម្ ះថា អេរាេរ ភពដ្ទទៗ ណ្នះឯង ណ្ ម្ ះថា    
អេរាេរយិ។ ក្មមដដ្លគ្េបីណ្សាយនវូសលក្នុងភពដ្ទទៗ ណ្ ម្ ះថា       
អេរាេរយិណ្វទនយីក្មម។ បានដ្ល់ ក្មមដដ្លឱ្យសលក្នុងភពតៗ ណ្ៅរាេ់
ច្ឆេ់ពភីពទី ៣ ជាណ្ដ្ើម។ អងគុតៅរនកិាយអដ្ឋក្ថាណ្ពាលថាៈ ជវនណ្ចតន 
៥ ដ្ងួ ដដ្លតាាំងណ្ៅក្នុងក្ណាៅ លទនជវន័ដ្ងួទី ១ នងិជវន័ទី ៧ ណ្ ម្ ះថា 
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អេរាេរយិណ្វទនយីក្មម ក្មមដេេណ្នះដ្ល់ណ្ពលណាមានឱ្កាស្ក្នុង
អនគ្តណ្េើយ ណ្ពលណ្នះរដមងឱ្យសល ណ្េើស្ងារវដ្ៅណ្ៅដតមានការ
រេរពតឹៅណិ្ៅ ក្មមណ្នះនងឹបានណ្ ម្ ះថា អណ្ហាស្ិក្មម ណ្នះរដមងមិនមាន
ណ្ឡើយ។ 

អេរាេរយិណ្វទនយីក្មមណ្នះ កាលណ្េើមានឱ្កាស្ឱ្យសលណ្េើយ 
រដមងឱ្យសលជាណ្រឿយៗ ណ្ៅ មិនជាអណ្ហាស្ិក្មមណ្ឡើយ រេូតោល់ដត
ចូលណ្ៅកាន់េរនិពិាវ ន ណ្ទើេជាអណ្ហាស្ិក្មមដលងឱ្យសល ដ្ចូក្នុង        
មជឈិមនកិាយេណាណ ស្ក្អដ្ឋក្ថាស្ដមៅងថា៖ ឧភិននាំ អនោត្រ រន      
រញចជវនត្ចតនា     អររាររយិត្វទីយក្ម្មាំ      នាម្     តាំ       
អនាគ្ត្ត យោ ឱកាេាំ លភតិ តោ វិបាក្ាំ ត្ទតិ េតិ 
េាំសាររបវតោិយ អត្ហាេកិ្ម្មាំ នាម្ ន ត្ហាតិ ជវនណ្ចតន 
៥ ដ្ងួ ដដ្លតាាំងណ្ៅក្នុងក្ណាៅ លទនជវន័ដ្ងួទី ១ នងិជវន័ដ្ងួទី ៧ 
ណ្ ម្ ះថា អេរាេរយិណ្វទនយីក្មម ក្មមដេេណ្នះ ដ្ល់ណ្ពលណាបាន        
ឱ្កាស្ក្នុងអនគ្តណ្េើយ ណ្ពលណ្នះរដមងឱ្យសល ណ្េើស្ងារវដ្ៅណ្ៅដត
មានការរេរពតឹៅណិ្ៅក្មមណ្នះនងឹបាន ណ្ ម្ ះថា អណ្ហាស្កិ្មម ណ្នះ រដមង
មិនមានណ្ឡើយ។ 

េុគ្គលណ្ធវ ើក្មមណ្ោយណ្ចតនណាណ្េើយ អាចឱ្យសលណ្រចើនជាតដិ្ចូ
ក្នុងអដ្ឋសាលិនអីដ្ឋក្ថាណ្ពាលទុក្ថាៈ នានា ត្ចតនា ហ ិ ក្ត្ម្ម      
អាយហូតិ្ត ត្ហាតិ រដិេនធិ ដរេថា កាលណាសាងក្មមណ្ោយ
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ណ្ចតនណ្សសងណ្េើយ (មានេុពវណ្ចតនជាណ្ដ្ើម) េដ្សិ្នធកិ្រ៏ដមងណ្ក្ើតបាន
ណ្សសងដដ្រ ណ្ពាលេដ្សិ្នធណិ្រចើនដ្ង ណ្រចើនជាតណិ្រចើនភពេនឹងឯង។ ដ្ចូ
មានណ្រឿងមួយក្ដនាងស្ដមៅងថា៖ មានេុរស្មាន ក់្ជាអនក្ស្មាា េ់ណ្ោ កាល
េុរស្ណ្នះសាា េ់ច្ឆក្ណ្ោក្ណ្នះណ្ៅណ្េើយ ក្ប៏ានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងនរក្ ទទួល
នវូណ្ស្ចក្ៅទុីក្េណ្វទន (ោាំងទុក្េសាូវកាយ ោាំងណ្ោមនស្សសាូវចតិៅ) អស់្
កាលដ្យូ៏រ លុះដ្ល់សុតច្ឆក្នរក្ណ្េើយ ក្ប៏ានមក្ណ្ក្ើតជាអដ្ឋសិ្ងេលិក្
ណ្រេត គ្ណឺ្រេតមានដតអែងឹណ្ៅនភនាំគ្ជិឈកូ្ដ្។ ណ្រឿងណ្នះវនិចិាយ័ថា កាល
េុរស្ណ្នះណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងនរក្ គ្ណឺ្ោយអាំណាច ឧេេជជណ្វទនយីក្មម ដដ្ល
ណ្ៅក្នុងមុញ្ចនណ្ចតន ចាំដណ្ក្ការដដ្លបានណ្ក្ើតជាណ្រេតណ្នះ គ្ណឺ្ោយ
អាំណាចទនអេរាេរយិណ្វទនយីក្មម ដដ្លណ្ៅក្នុងេុពវណ្ចតន ឬ             
អេរណ្ចតន ដ្ចូវមិតវិណិ្នទនដី្កីាថា៖ ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លស្មាា េ់ណ្ោណ្នះ 
រដមងមានណ្ចតន ៣ ណ្ក្ើតណ្ឡើងគ្េុឺពវណ្ចតន មុញ្ចនណ្ចតន អេរណ្ចតន 
ស្ូមបីក្នុងការស្មាា េ់ស្តវរតមឹដតមៅង (ស្តវមួយ) ក្ម៏ានណ្ចតនណ្រចើន
រេណ្ភទណ្ៅណ្េើយ ដ្ណូ្ចនះច្ឆាំបាច់ណ្ពាលណ្ៅថវ ីចាំណ្ពាះការស្មាា េ់ស្តវណ្រចើន
ដ្ង (គ្ណឺ្រចើនជវីតិស្តវណ្នះ)។ ក្នុងេណាៅ ណ្ចតនោាំង៣ ណ្នះ េុរស្ដដ្ល
ស្មាា េ់ណ្ោរតូវទទួលសលក្នុងនរក្ ណ្ោយអាស្ស្័យឧេេជជណ្វទនយីក្មម
ណ្ៅក្នុងណ្ចតនរេណ្ភទណាមួយ (មានមុញ្ចនណ្ចតនជាណ្ដ្ើម) រចួពនីរក្
ណ្េើយមក្ណ្ក្ើតជាណ្រេត ក្ណ៏្ោយអាស្ស្័យអេរាេរយិណ្វទនយីក្មម ក្នុង
ណ្ចតនដ្ទទ ណ្រតអាំពមុីញ្ចនណ្ចតនណ្នះឯង។ ក្នុងអដ្ឋក្ថាណ្នមិរាជជាតក្
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ស្ដមៅងថា៖ អររាររយិត្វទនីយាំ   រន    វិបាក្ាំ    អទតា  ន     
នេសតិ ដរេថា អេរាេរយិណ្វទនយីក្មម រដមងមិនវនិស្សាេសូ្នយ
ណ្ឡើយ ណ្េើណ្ៅមិនោន់បានឱ្យសល។ ណ្នះជាការេញ្ញជ ក់្ថា ណ្េើឱ្យសល
ណ្េើយរដមងដលងឱ្យសលណ្ទៀត។ 

ក្នុងនបិាតជាតក្ បានស្ដមៅងទុក្មក្ណ្រចើនណ្រឿងណាស់្ដដ្ល
ោក់្ទងនងឹការស្មាា េ់ស្តវ គ្បឺានស្ដមៅងដ្ណូ្ចនះថា េុគ្គលដដ្លស្មាា េ់
ស្តវមួយ ណ្ោយសារអកុ្ស្លក្មមណ្នះឱ្យសល កាលរចួពនីរក្បាន មក្
ណ្ក្ើតណ្ៅក្នុងក្ាំណ្ណ្ើតនរក្ណាមួយណ្េើយក្រ៏តូវណ្គ្ស្មាា េ់ណ្រឿយៗ រគ្េ់
ជាត ិ ណ្ស្មើនងឹណ្រាមស្តវដដ្លខ្ាួនបានស្មាា េ់ណ្នះ ណ្នះគ្ណឺ្ោយអាំណាចទន
អេរាេរយិណ្វទនយីក្មមក្នុងវថិណី្សសងៗ ក្នុងការស្មាា េ់ស្តវមួយមានវថិី
ចតិៅណ្រចើនណាស់្ តាាំងពេុីពវណ្ចតនជាណ្ដ្ើមណ្ៅ គ្មឺុឺនដស្នវថិ ី ណ្េើយក្នុង
មួយវថិរីតូវមានក្មមណ្ពៀរមួយជាត។ិ  

៤.អត្ហាេកិ្ម្ម 

អត្ហាេកិ្ម្មាំ នាត្ហាេ ិក្ម្មវិបាត្កា អត្ហាេ ិក្ម្មាំ 
នតថិ ក្ម្មវិបាត្កា អត្ហាេ ិក្ម្មាំ ន ភវិេសតិ ក្ម្មវិបាត្កា 
ដរេថា ក្មមដដ្លបានណ្ធវ ើណ្េើយ ដតសលរេស់្ក្មមណ្នះបានណ្ក្ើតណ្ឡើង
ណ្េើយណ្ទ ក្មមដដ្លណ្ធវ ើណ្េើយដតសលរេស់្ក្មមណ្នះមិនដមនក្ាំពុងណ្ក្ើត
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ណ្ឡើងណ្ទ ក្មមដដ្លបានណ្ធវ ើណ្េើយ ដតសលរេស់្ក្មមណ្នះនងឹមិនបានណ្ក្ើត
ណ្ឡើងណ្ឡើយ។ 

េុគ្គលដដ្លបានស្ណ្រមចេឋមជានជាណ្ដ្ើម ណ្េើ្នណ្នះមិន
វនិស្ណ្ទ កាលសាា េ់ណ្ៅរដមងណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងរពេមណ្ោក្ តាមឋានៈទន
្នដដ្លខ្ាួនបានស្ណ្រមចក្នុងភពទី ២ ជាពតិរបាក្ដ្ ណ្ោយមិនមាន
ការរង់ច្ឆាំឱ្យសលណ្ៅក្នុងភពទី៣ ជាណ្ដ្ើមណ្ឡើយ។ មេគ្គតកុ្ស្លក្មម ឱ្យ
សលដ្ចូោន នងឹណ្ចតនកាមាវចរខ្ណ្ៈទី ៧ ដដ្រ ដ្ណូ្ចនះមេគ្គតកុ្ស្លក្មម
ណ្នះណ្ទើេច្ឆត់់ចូលក្នុងឧេេជជណ្វទនយីក្មម។ 

ក្នុងចាំននួក្មម ៤ ដដ្លស្ដមៅងអាំពណី្វោឱ្យសលណ្នះ (បាក្កាល-   
ចតុក្កៈ) ចាំណ្ពាះទិដ្ឋធមមណ្វទនយីក្មម ឧេេជជណ្វទនយីក្មម  នងិអេរាេរយិ-
ណ្វទនកី្មម ោាំង ៣ យ៉ា ងណ្នះ មានការក្ាំណ្ត់ណ្ពល ក្នុងការឱ្យសលសង ណ្តើ
ណ្េតុអវ ីបានជាច្ឆត់ចូលណ្ៅក្នុងពួក្ណ្នះ? 

ណ្អា ើយថា ណ្រេៀេដ្ចូជាការស្ដមៅងដចក្ភូមិដដ្លោក់្ទងនងឹ
តណាា  ៣ គ្មិឺនដមនស្ដមៅងរតមឹដតភូមិ៣ (កាមភូមិ រេូភូមិ នងិអរេូ
ភូមិ) ណ្នះណ្ទ រដមងស្ដមៅងអាំពភូីមិ ដដ្លមិនរេរពតឹៅណ្ៅណ្ោយអាំណាច
តណាា ណ្ទៀតសង បានដ្ល់ណ្ោកុ្តៅរភូមិេនឹងឯង ណ្ស្ចក្ៅណី្នះយ៉ា ងណា ការ
ស្ដមៅងអាំពកី្មម ដដ្លឱ្យសលតាមរោ ក្ដ៏្ចូោន ដដ្រ កាលណ្េើស្ដមៅងដ្ល់
ក្មមដដ្លមានក្ាំណ្ត់ណ្ពលណ្វោក្នុងការឱ្យសលណ្េើយ ក្ណ៏្ៅមានក្មម
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ដដ្លមិនមានសល គ្អឺណ្ហាស្ិក្មមេនឹងឯង ដ្ណូ្ចនះ ណ្ទើេច្ឆត់អណ្ហាស្ិក្មម
េនឹងឯង ចូលក្នុងបាក្កាលចតុក្កៈណ្នះសង។ 

ការណ្ធវ ើកុ្ស្លរេស់្េុគ្គលរេណ្ភទណាដដ្លជាអណ្ហាស្ិក្មម 

ណ្ោយចាំដណ្ក្ណ្រចើន នងិវធិដីក្ដរេ 

េុគ្គលដដ្លណ្ធវ ើអកុ្ស្លក្មមដដ្លមិនតាាំងចតិៅណ្ោយចាំណ្ពាះ េ៉ាុដនៅ
ក្ណ៏្ធវ ើក្នាងេួស្ណ្ៅ ឬណ្ ើញអនក្ដ្ទទណ្ធវ ើក្ណ៏្ធវ ើតាមណ្គ្ជាណ្ដ្ើមយ៉ា ងណ្នះ។ 
ដ្ណូ្ចនះអកុ្ស្លក្មមរេណ្ភទណ្នះ ណ្ទើេោម នក្មាា ាំងតជាេ់ោន ក្នុងខ្នធស្នៅ ន 
ឱ្យជាណ្ដ្ើមណ្េតុបាន នងិទីេាំសុតណ្េើោម នឱ្កាស្នងឹេញ្ជូនសលក្នុង      
េវតៅកិាលបានណ្ទ ណ្ទើេជាអណ្ហាស្ិក្មមណ្ៅ ណ្នះជាណ្រឿងដដ្លមិនគួ្រឱ្យ
ណ្ពញចតិៅ េ៉ាុដនៅេុគ្គលដដ្លណ្ធវ ើកុ្ស្លក្មមណ្ោយោម នការតាាំងចតិៅណ្ោយ
ចាំណ្ពាះ រោន់ដតណ្ធវ ើៗ  ណ្ៅណ្េើយការណ្ធវ ើកុ្ស្លក្មមរេណ្ភទណ្នះ ក្ោ៏ម ន
ក្មាា ាំងដ្ចូោន ជាមួយនងឹអកុ្ស្លក្មមសាមញ្ាដ្ចូដដ្លណ្ពាលមក្ណ្េើយ។ 
ដ្ណូ្ចនះកាលោម នឱ្កាស្នងឹេញ្ជូនសលក្នុងេវតៅកិាលណ្េើយ ក្ក៏ាា យជា
អណ្ហាស្ិក្មមណ្ៅ ណ្តើណ្ក្ើតបានណ្រពាះណ្េតុណា? ណ្រពាះណ្េតុថា េុគ្គលណ្នះ
មានឥង្រ្នទយិោាំង៥ ទន់ណ្ខ្ាយ មានដតតណាា  មានះ ទិដ្ឋជិារេធ្លន ដដ្ល
ជាេ់ោក់្ទងមក្អាំពណី្មាេៈជាណ្េតុ ដ្ណូ្ចនះកុ្ស្លក្មមណ្នះណ្ទើេជាក្មម
សាមញ្ាដដ្លជាកុ្ស្លរេណ្ភទណ្នះអាចនងឹចូលដ្ល់ភាពជាអណ្ហាស្ិក្មម។ 
ស្ូមបីដតខ្ណ្ៈណ្ធវ ើក្មមក្ោ៏ម នការតាាំងចតិៅណ្ោយពតិ រតមឹដតជាការណ្ធវ ើណ្ដ្ើមបី
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

មិនឱ្យខ្ូច រេទពណី្ ឬណ្ដ្ើមបីការស្មាគ្ម ឬមានណ្េតុច្ឆាំបាច់ដដ្លរតូវ
ដតណ្ធវ ើេ៉ាុណ្ណាណ ះ។ ដ្ណូ្ចនះការណ្ធវ ើកុ្ស្លរេស់្េុគ្គលរេណ្ភទណ្នះឯង ណ្ ម្ ះ
ថា មានឥង្រ្នទយិ ៥ ទន់ណ្ខ្ាយ ោក់្ទងនងឹណ្មាេៈជាណ្េតុ ណ្េើមិនដក្ដរេ
ឱ្យកុ្ស្លរេស់្ខ្ាួនណ្ៅជាអណ្ហាស្ិក្មមណ្ទណ្នះ រតូវដតដក្េញ្ាិង្រ្នទយិឱ្យ
មានក្មាា ាំងគ្ ឺ រតូវពាយមសិ្ក្ាអេ់រាំឱ្យណ្ក្ើតការណ្ចះដ្ងឹក្នុងរពះពុទធ-
សាស្នរេូតណ្រឿងការរេរពតឹៅណិ្ៅរេស់្ស្តវោាំងឡាយឱ្យបានស្មគួ្រ។ 

កាលដក្ដរេណ្ធវ ើឱ្យេញ្ាិង្រ្នទយិេរេូិរណ៍្ណ្េើយ ឥង្រ្នទយិដដ្លណ្ៅ
ស្ល់ ៤ ណ្ទៀត មានស្ោធ ជាណ្ដ្ើមច្ឆស់្កាា តាមលាំោេ់។ កាលមានឥង្រ្នទយិ
ោាំង ៥ ច្ឆស់្កាា ណ្េើយ ណ្មាេៈមិនណ្ក្ើតការេិទបាាំងឱ្យវណ្ងវងស្ស្វងឹតណ្ៅ
ណ្ទៀតបានដដ្រ។ កាលណ្េើយ៉ា ងណ្នះ តណាា  ទិដ្ឋ ិមានះ តួអងគស្ាំខាន់ក្ោ៏ម ន
ណ្ចញមុខ្ក្នុងការណ្ធវ ើកុ្ស្លបានណ្ឡើយ នងិកាលណ្េើោម នតណាា  ទិដ្ឋ ិមានះ 
ណ្ចញមុខ្ក្នុងការណ្ធវ ើកុ្ស្លណ្េើយ កុ្ស្លណ្សសងៗ ដដ្លខ្ាួនណ្ធវ ើណ្នះ ក្រ៏ចួ
ច្ឆក្ណ្េតុដដ្លនងឹកាា យជាអណ្ហាស្ិក្មមបាន។ 

វធិដីក្ដរេអកុ្ស្លក្មមមិនឱ្យេញ្ជូនសល (អណ្ហាសិ្ក្មម) 

េុគ្គលដដ្លមានជាំណ្នឿក្នុងក្មម នងិសលរេស់្ក្មមោាំងណ្នះ បាន
ណ្ពាលថា េុគ្គលោាំងណ្នះមិនហា នណ្ធវ ើបាេណ្ោយពតិ េ៉ាុដនៅក្នុងរោខ្ាះក្ណ៏្ធវ ើ
ណ្ៅបាន មានការស្មាា េ់ស្តវ លួចរទពយណ្គ្ជាណ្ដ្ើម ណ្ោយអាស្ស័្យ
ក្ណិ្លស្ណ្សសងៗ មានណ្ោភៈ ណ្ោស្ៈ ជាណ្ដ្ើម កាលបានណ្ធវ ើអកុ្ស្លណ្នះ 
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ណ្េើយ ក្ម៏ានការភយ័ខាា ចក្នុងណ្េតុដដ្លបានទទួលសលទនការណ្ធវ ើ
អកុ្ស្លក្មមរេស់្ខ្ាួនណ្នះ ណ្ធវ ើឱ្យណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅតីូចចតិៅ ចណ្ងែៀតចងែល់ចតិៅ។ 
កាលណ្េើយ៉ា ងណ្នះ ក្ណ៏្ធវ ើអកុ្ស្លឱ្យចណ្រមើនណ្ឡើងដថមណ្ទៀត នងិមាន
ក្មាា ាំងណ្រចើនណ្ឡើងណ្ទៀតសង អាចេញ្ជូនសលបានពតិរបាក្ដ្ក្នុងភពណ្នះ 
នងិភពខាងមុខ្តណ្ៅជាលាំោេ់។ ការណ្ធវ ើអកុ្ស្លរេស់្េុគ្គលរេណ្ភទណ្នះ
ោម នឱ្កាស្កាា យជាអណ្ហាសិ្ក្មមបានណ្ទ។ វធិដីក្ដរេអកុ្ស្លដដ្លខ្ាួនណ្ធវ ើ
ណ្េើយឱ្យកាា យជាអណ្ហាស្ិក្មមបានណ្នះ គ្ណឺ្រកាយខ្ាួនណ្ធវ ើអកុ្ស្លក្មម
ណ្េើយនងឹមានការដ្ងឹខ្ាួនថា ខ្ុស្ណ្ក្ើតណ្ឡើង រតូវណ្ធវ ើការអធោិឋ នចតិៅខ្ាួន
ថា អញនងឹមិនណ្ធវ ើទុចចរតិ ឬទុរាជវីៈដ្ចូណ្នះតណ្ៅណ្ទៀតណ្ឡើយ ណ្េើយនងឹ
មិនវណ្ងវងរតឡេ់មក្គ្តិណ្រឿងណ្នះណ្ទៀត នងឹពាយមក្សាងកុ្ស្ល
អាចណិ្ណ ក្មមឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើងអស់្កាលជានចិច គ្មឺានការណ្រៀនធម៌ ការ
េណ្រងៀនរពះេរយិតៅធិម៌ ឬសាវ ធាយនវូគុ្ណ្រពះរតនៈរតយ័ ោក់្បារត 
សាយចាំដណ្ក្េុណ្យ សាយណ្មតាៅ អស់្កាលជានចិច ឬរក្ាស្ីល៥ ស្ីល៨ 
ដ្នូជ ីេួស្ជាេពវជតិ ចណ្រមើនក្មមោឋ នអស់្កាលជានចិច។ េដ្េិតៅដិ្ចូណ្ពាល
មក្ណ្នះដ្រាេអស់្មួយជវីតិ អកុ្ស្លទិដ្ឋធមមណ្វទនយីក្មម នងិឧេេជជ-  
ណ្វទនយីក្មមដ្ទទណ្រតអាំពគី្រុក្ក្មមរដមងោម នឱ្កាស្េញ្ជូនសល កាា យជា
អណ្ហាស្ិក្មមណ្ៅបាន។ ស្ូមបីនងឹមិនកាា យជាអណ្ហាស្ិក្មមក្ព៏តិ េ៉ាុដនៅក្ណ៏្ធវ ើ
ឱ្យការេញ្ជូនសលរេស់្អកុ្ស្លក្មមរេណ្ភទណ្នះរសាលចុះណ្ៅ ណ្ោយ
អាំណាចកុ្ស្លអាចណិ្ណ ក្មមណ្នះឯង។ អកុ្ស្លអេរាេរយិណ្វទនយីក្មម
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ដដ្លជាអណ្ហាស្ិក្មមបាន ណ្នះក្រ៏តូវោក់្ទងជាមួយនងឹេុគ្គលជាអនក្ណ្ធវ ើ
ក្មមណ្នះរតូវរេក្េណ្ោយគុ្ណ្ស្មបតៅ ិ៥ យ៉ា ងរគ្េ់ៗ ជាតគិ្៖ឺ  

១.រុត្រា ច ក្តរុញេត ភាពទនេុគ្គលសាងេុណ្យទុក្មក្ក្នុងកាល   
មុន។ 

២.រដិររូត្ទេោេ ណ្ៅក្នុងរេណ្ទស្ដ្ស៏្មគួ្រ។ 

៣.េរបរុេិរូនេិសយ បានស្មាគ្មនងឹស្េបុរស្។ 

៤.េទធម្មេវន បានសាៅ េ់រពះស្ទធមម។ 

៥.អតោេមាម រណិធិ តមកល់ខ្ាួនឱ្យបានរតមឹរតូវ។ 

មានគុ្ណ្ស្មបតៅ ិ ៥ ណ្នះណ្េើយ រតូវជាអនក្ណ្ធវ ើោន រក្ាស្ីល 
ចណ្រមើនភាវនជានចិច ណ្ពលណ្ធវ ើណ្ស្ចក្ៅលីែណ្េើយ អាចរបាថាន ឱ្យបានណ្ធវ ើ   
ណ្ស្ចក្ៅោីាំង ៥ ចាំណុ្ចខាងណ្លើរគ្េ់ៗ ជាត ិដ្ចូជារបាថាន ថា ណ្ោយកុ្ស្ល
ដដ្លខុ្្ាំបានណ្ធវ ើ ស្ូមឱ្យជាពលវេចចយ័ឱ្យខុ្្ាំបានសាៅ េ់ នងិណ្រៀនធម៌ដដ្ល
រតមឹរតូវរគ្េ់ៗជាតជិាណ្ដ្ើម។ កាលណ្េើដ្ណូ្ចនះអកុ្ស្លអេរាេរយិណ្វទន-ី
យក្មម ោម នឱ្កាស្នងឹេញ្ជូនសលបាន នងឹកាា យជាអណ្ហាស្ិក្មម។ 
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ណ្េតុសលដដ្លក្មាា ាំងក្មមោាំង ៣ ឱ្យសលក្នុងណ្វោណ្សសងោន  

ជវន័ទី ១ ដ្ល់ទី ៣ ណ្ៅថា ជវន័ណ្ឡើង ជវន័ទី ៥ ដ្ល់ទី ៧ ណ្ៅ

ថា ជវន័ចុះ ជវន័ទី ៤ ណ្ៅថា ស្ិកាេ េតៅនជវនៈ គ្ជឺវន័ខ្ពស់្េាំសុត។(10) 

ជវន័ទី ១ មានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយ ណ្រពាះណ្ក្ើតណ្ឡើងជាដ្ាំេូង នងិមិន
ោន់បានទទួលការឧេការៈច្ឆក្អាណ្ស្វនេបចចយ័។ ជវន័ទី ៧ ស្ូមបីបាន
ទទួលច្ឆក្ឧេការៈច្ឆក្អាណ្ស្វនេបចចយ័ក្ព៏តិ េ៉ាុដនៅក្មាា ាំងណ្នះណ្ខ្ាយ
ចុះណ្េើយ ណ្រពាះក្ាំពុងតាាំងណ្ៅក្នុងលាំោេ់ចុងណ្រកាយណ្នះដដ្នក្ាំណ្ត់
រេស់្ក្មាា ាំង នងិអាណ្ស្វនេបចចយ័ដដ្លបានពជីវនចតិៅដ្ួងទី ៦ ណ្នះ មាន
ក្មាា ាំងតចិចុះដ្ចូោន ។ ចាំដណ្ក្ជវន័ដ្ងួទី ២ ដ្ល់ទី ៦ ណ្នះមានក្មាា ាំង
ណ្រចើន ណ្រពាះបានឧេការៈច្ឆក្អាណ្ស្វនេបចចយ័ ោាំងមិនណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុង
លាំោេ់ដ្ាំេូង នងិលាំោេ់ចុងណ្រកាយណ្ទៀត ណ្រពាះណ្េតុណ្នះការេញ្ជូន
សលរេស់្ក្មមោាំង ៣ ណ្ទើេមិនដ្ចូោន ។ ឧេមាដ្ចូណ្ដ្ើមណ្វើមានរេណ្ភទ    
ណ្សសងៗ ណ្ដ្ើមខ្ាះអាយុតាាំងណ្ៅមិនយូរ េនទ េ់ពោីាំណ្េើយបានរយៈណ្ពល១
ឆ្ន ាំ ក្ម៏ានផ្លក ដសា កាលដសាផ្លក ណ្េើយក្ស៏ាា េ់ណ្ៅ ដ្ចូស្ដណ្ៅ ក្ណ្ពាតជាណ្ដ្ើម។ 

 

 

 
(១០) ក្នុងេរមតថទីេនសី្ងគេមហាដ្កីា ចតុតថេរណិ្ចាទវណ្ណ ន 
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៤.បាក្ដាឋ នចតុក្កៈ 

ក្មមឱ្យសលតាមឋានៈ 

មាន ៤ យ ង 

១.អក្េុលក្ម្ម បានដ្ល់ ណ្ចតនក្នុងអកុ្ស្លចតិៅ ១២ 

២.កាមាវចរក្េុលក្ម្ម បានដ្ល់ ណ្ចតនក្នុងមហាកុ្ស្លចតិៅ ៨ 

៣.របូាវចរក្េុលក្ម្ម បានដ្ល់ ណ្ចតនក្នុងរបូាវចរកុ្ស្លចតិៅ ៥ 

៤.អរបូាវចរក្េុលក្ម្ម បានដ្ល់ ណ្ចតនក្នុងអរបូាវចរកុ្ស្លចតិៅ 
៤ ។ 

អធេិាយ 

១.អកុ្ស្លក្មម បានដ្ល់ ណ្ចតនណ្ៅក្នុងអកុ្ស្លចតិៅ ១២ ជា
ណ្ោភៈ ណ្ោស្ៈ ណ្មាេៈជាណ្េតុនាំឱ្យរេរពតឹៅអកុ្ស្លក្មមេថ ១០។  

ក្ម្មរង 

ក្មម ដរេថា ការណ្ធវ ើ េថ ដរេថា សាូវ គ្នាង។ ក្មមេថ ការណ្ធវ ើដដ្ល
ជាសាូវណ្ៅកាន់អបាយភូមិ។ 
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ក្មមោវ រ ៣ យ៉ា ង 

១.កាយោវ រ កាយជាណ្េតុឱ្យណ្ក្ើតអាំណ្ពើ គ្កឺាយវញិ្ាតៅរិេូ 

២.វចោីវ រ វាច្ឆជាណ្េតុឱ្យណ្ក្ើតអាំណ្ពើ គ្វឺចវីញិ្ាតៅរិេូ 

៣.មណ្នោវ រ ចតិៅជាណ្េតុឱ្យណ្ក្ើតអាំណ្ពើ គ្ចឺតិៅោាំងអស់្។ 

ភាពណ្សសងោន រវាងណ្ចតន នងិក្មម 

រពះអងគរតាស់្ថា ណ្ចតនេាំ  ភកិ្េណ្វ ក្មមាំ  វោមិ ណ្ចតយិតាវ  ក្មមាំ      
ក្ណ្រាត ិ    កាណ្យន វាច្ឆយ មនសា មាន លភកិ្េុោាំងឡាយ ណ្េតុដដ្លេុគ្គល
មានការតាាំងចតិៅជាណ្រគ្ឿងជាំរញុណ្េើយ ណ្ធវ ើនវូការង្ហរណ្នះៗ ស្ណ្រមច
ណ្ោយកាយខ្ាះ ណ្ោយវាច្ឆខ្ាះ ណ្ោយចតិៅខ្ាះ ណ្ោយណ្េតុណ្នះ តថាគ្ត

ណ្ទើេណ្ពាលថា ណ្ចតនជាតកួ្មម។(11) 

ពាក្យថា ក្មម ដ្ចូដ្កីាច្ឆរយណ្ពាលទុក្ថាៈ ក្ណ្រាត ិ អភនិពិវតៅត ិ  
ឥោឋ នដិ្ឋសោន ិឯណ្តនត ិ= ក្មមាំ  េុគ្គលរដមងណ្ធវ ើឱ្យឥដ្ឋសល នងិអនដិ្ឋសល
ណ្ក្ើតណ្ឡើងណ្ោយណ្ចតននុះ៎ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ណ្ចតនណ្នះណ្ ម្ ះថា       
ក្មម។ 

 

 
(១១) អក្កនបិាតអងគុតៅរនកិាយ 
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ត្ចតនា ២៧៦ ព្រត្ភទ 

ណ្ចតនគ្ ឺអកុ្ស្លចតិៅ ១២ មហាកុ្ស្លណ្ចតន ៨ រមួ ២០ ណ្ក្ើត
តាមសាូវកាយមាន ៨០ គ្៖ឺ  

១.ស្យាំក្តមូលិក្ណ្ចតន ណ្ចតនណ្ក្ើតច្ឆក្ទណ្ងវើខ្ាួនមាន ២០  

២.អាណ្តៅកិ្មូលិក្ណ្ចតន ណ្ចតនណ្ក្ើតពកីារណ្រេើណ្គ្មាន ២០ 

៣.ស្មបជានមូលិក្ណ្ចតន ណ្ចតនណ្ក្ើតពកីារដ្ងឹគុ្ណ្នងិណ្ោស្មាន២០ 

៤.អស្មបជានមូលិក្ណ្ចតន ណ្ចតនណ្ក្ើតពកីារមិនដ្ងឹនវូគុ្ណ្ នងិណ្ោស្
មាន ២០។  

 ដ្ណូ្ចនះតាមសាូវកាយ ៨០ តាមសាូវវាច្ឆ ៨០ ចាំដណ្ក្តាមសាូវចតិៅ
មាន ១១៦ គ្អឺកុ្ស្លណ្ចតន ១២ មហាកុ្ស្លណ្ចតន ៨                     
មេគ្គតកុ្ស្លណ្ចតន ៩ រមួ ២៩ ដដ្លដចក្ជា ស្យាំក្តមូលិក្ណ្ចតន 
២៩ អាណ្តៅកិ្មូលិក្ណ្ចតន ២៩ ស្មបជានមូលិក្ណ្ចតន ២៩                 
អស្មបជានមូលិក្ណ្ចតន ២៩ ស្រេុមានចាំនួន ២៧៦ ។ 

អកុ្ស្លក្មម ១០ 

ក្.កាយក្មម ៣ 

១.បាណាតបិាត   ២.អទិនន ោន  ៣.កាណ្មស្ុមិច្ឆា ច្ឆរ 
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ខ្.វចកី្មម ៤ 

១.មុសាវាទ  ២.េិស្ុណាវាទ  ៣.សរសុ្វាទ  ៤.ស្មផេបោេ 

គ្.មណ្នក្មម ៣ 

១.អភជិា  ២.ពាបាទ  ៣.មិច្ឆា ទិដ្ឋ ិ។ 

ក្ម្មក្នងុអក្េុលក្ម្មរង ១០ 

១.បាណាតិបាត ការស្មាា េ់ស្តវ មានណ្ចតនជាតួអកុ្ស្លក្មមេថ 
មានណ្ោភៈស្ស្ឡាញ់ជវីតិខ្ាួនឯងជាណ្ដ្ើមជាឧេនសិ្សយេបចចយ័ មាន   
ណ្ោស្ៈជាណ្េតុេបចចយ័ មានណ្មាេៈជាស្មបយុតៅេចចយ័     (ណ្មាេៈជា
ណ្េតុេបចចយ័សងដដ្រ) មានជវីតិងិ្រ្នទយិជាអារមមណ្េបចចយ័ នងិមាន
ណ្ោមនស្សណ្វទនជាស្េជាតេបចចយ័ ឯចាំដណ្ក្ណ្ចតនជាតួក្មមេថជា  
េចចយុេបននធម៌ ធម៌ណ្ក្ើតណ្ឡើងពេីចចយ័ណ្សសងៗ ណ្រចើនេចចយ័ដ្ចូដដ្លបាន
ស្ដមៅងណ្េើយ។ 

វចនតថថាៈ បានាំ អតិបាត្តនោិ ឯត្តនាតិ = បាណាតិបាត្ត 
េុគ្គលោាំងឡាយរដមងស្មាា េ់នវូស្តវណ្ោយធម៌នុះ៎ ណ្រពាះដ្ណូ្ច្ឆន ះ ធម៌
ដដ្លជាណ្េតុទនការស្មាា េ់នុះ៎ ណ្ ម្ ះថា បាណាតបិាត ។ បានដ្ល់            
វធក្ណ្ចតន គ្ណឺ្ចតនដដ្លជាណ្េតុទនការស្មាា េ់ស្តវ។ 
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បាណាតិបាតត្ដាយអតថ ២ យ ង 

១.េឃីតថៈ ណ្លឿនរេ័ស្ គ្ណឺ្ធវ ើឱ្យស្តវណ្នះសាា េ់មុនដ្ល់ក្ាំណ្ត់អាយុ
រេស់្ខ្ាួន។ 

២.អតិក្កម្នតថៈ ការរេរពតឹៅកិ្នាងណ្ោយការណ្េៀតណ្េៀន គ្កឺារណ្រេើ
អាវុធណ្សសងៗ ណាមួយស្រមាេ់ស្តវណ្នះឱ្យសាា េ់។ 

ជីវិតិន្រនទិយមាន ២ គ្ ឺ

១.រេូជវីតិងិ្រ្នទយិ ២.នមជវីតិងិ្រ្នទយិ 

១.ររូជីវិតិន្រនទិយមាន ៣ ព្រការ 

ក្.អតតីរេូជវីតិងិ្រ្នទយិ  រេូជវីតិងិ្រ្នទយិដដ្លរលត់ណ្ៅ 

ខ្.េចចុេបននរេូជវីតិងិ្រ្នទយិ  រេូជវីតិងិ្រ្នទយិក្ាំពុងរបាក្ដ្ 

គ្.អនគ្តរេូជវីតិងិ្រ្នទយិ  រេូជវីតិងិ្រ្នទយិមិនោន់ណ្ក្ើត។ 

រចចុរបននជីវិតនិ្រនទិយមាន ៣ ព្រការ 

ក្.ខ្ណ្េចចុេបននរេូជវីតិងិ្រ្នទយិ េចចុេបននរេូជវីតិងិ្រ្នទយិរគ្េ់ខ្ណ្ៈោាំង ៣ 
(ឧេាទៈ ឋតិ ិភងគៈ)។ 

ខ្.ស្នៅតេិចចុេបននរេូជវីតិងិ្រ្នទយិ េចចុេបននរេូជវីតិងិ្រ្នទយិក្ាំពុងណ្ក្ើតណ្ឡើង។ 
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គ្.អោធ េចចុេបននរេូជវីតិងិ្រ្នទយិ េចចុេបននរេូជវីតិងិ្រ្នទយិដដ្លណ្ក្ើតជាេ់តោន
តាាំងពេីដ្សិ្នធដិ្ល់ចុត។ិ 

ការេាំផ្លា ញនវូរេូជវីតិងិ្រ្នទយិោាំង ២ គ្សឺ្នៅតេិចចុេបនន នងិ        
អោធ េបចចុេបននរដមងអាចណ្ធវ ើបាន។ 

បាណាតិបាតមានអងគ ៥ 

១.បាណ្ណា  ស្តវមានជវីតិ 

២.បាណ្ស្ញ្ាិតា ដ្ងឹថាស្តវមានជវីតិ 

៣.វធក្ចតិៅាំ  ចតិៅគ្តិនងឹស្មាា េ់ 

៤.េណ្យណ្ោ  ពាយមនងឹស្មាា េ់ 

៥.ណ្តន មរណ្ាំ   ស្តវសាា េ់ណ្ោយការពាយមណ្នះ។ 

រេណ្យគ្រេស់្បាណាតបិាតមាន ៦ រេការ 

១.សាេតថកិ្ ពាយមណ្ធវ ើខ្ាួនឯង។  

២.អាណ្តៅកិ្ ពាយមណ្រេើអនក្ដ្ទទ មានេង្ហគ េ់ណ្ោយវាច្ឆ ស្រណ្ស្រ
ស្ាំេុរត ឬណ្ោយស្ញ្ញា ណ្សសងៗ មានងក់្ក្ាលជាណ្ដ្ើម។ 

៣.នសិ្សគ្គយិ ពាយមណ្ច្ឆល គ្េ់ ឬរគ្ដវងអាវុធណ្សសងៗ មានដ្ុាំដ្ ីបាញ់
ធនូជាណ្ដ្ើម។ 
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៤.ថាវរៈ ពាយមសលិតណ្រគ្ឿងរេហារទុក្មានជកី្រណ្តៅ  ក្េ់គ្នាះឹយនៅ 
ឬណ្ធវ ើជណ្រមាង អនទ ក់្ជាណ្ដ្ើម។ 

៥.វជិាជ មយៈ ពាយមណ្ោយណ្រេើវជិាជ អាគ្ម មានយនៅសាស្រស្ៅ ឬក្បូនស្មូន
រេូតាំណាងមនសុ្ស ឬណ្រេើភូត ណ្ខាម ច េិសាចណ្ៅដស្ស្ក្រាំខានជាណ្ដ្ើម។ 

៦.ឥទធ ិមយៈ ពាយមណ្រេើេ្ទធ ិរេស់្ខ្ាួន មានេ្ទធិនគ្ ឬណ្ទវតាជាណ្ដ្ើម។ 

ស្េតថកិ្ នងិនសិ្សគ្គយិដចក្ជា ២ រេការ 

១.ឧទទ ិស្ស ការស្មាា េ់ណ្ោយចាំណ្ពាះ  

២.អនទុទ ិស្ស ការស្មាា េ់មិនចាំណ្ពាះ ។ 

ឧោេរណ៍្ថាៈ េុរស្មាន ក់្ណ្ ើញច្ឆេក្ាំពុងទាំណ្លើខ្នងរក្េី េុរស្ណ្នះមាន
េាំណ្ងស្មាា េ់ច្ឆេណ្នះណ្ោយសាន  េ៉ាុដនៅខ្ណ្ៈបាញ់ណ្នះមិនរតូវច្ឆេដេរ
ជារតូវស្តវរក្េី ណ្េើយស្តវរក្េីណ្នះក្ស៏ាា េ់ភាា ម។ ការស្មាា េ់រេស់្េុរស្
ណ្នះមិនស្ណ្រមចជាបាណាតបិាតណ្ទ ណ្រពាះខ្វះអងគ វធក្ចតិៅាំ នងិ               
េណ្យណ្ោ គ្មិឺនបានសគងណ្ដ្ើមបីស្មាា េ់ស្តវរក្េី នងិោម នការពាយម។ 

ណ្តើការណ្ធវ ើអតៅឃាតោច់បាណាតបិាតឬណ្ទ? 

ការស្មាា េ់ខ្ាួនឯងមិនោច់បាណាតបិាតណ្ទ គ្មិឺនច្ឆត់ថាក្នាង
ក្មមេថណ្ទ ណ្រពាះមិនរគ្េ់អងគ ខ្វះរតង់ បាណ្ស្ញ្ាិតា ដរេថា ដ្ងឹថាស្តវ
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មានជវីតិ គ្មិឺនស្ាំណ្ៅយក្ខ្ាួនឯងណ្ទ ស្ាំណ្ៅយក្ស្តវណ្រតខ្ាួនដត
េ៉ាុណ្ណាណ ះ។ 

ណ្តើអនក្ស្មាា េ់ខ្ាួនឯងណ្ោយណ្ស្ចក្ៅណី្រកាធនងឹណ្ៅណ្ក្ើតទណីា? 

ក្នុងឯក្នបិាតជាតក្អដ្ឋក្ថាបាលីណ្ពាលថា៖ ត្កាធាំ និេាយ 
េតោ  េតថាំ អាោយ អតោនាវ អតោ នាំ រហរនោិ វិេាំ ខាទនោិ 
រជជុយ ឧររនធនោិ របាតាំ រតនោិ ឯវាំ ត្កាធវត្េន កាល
ងកត និរយទីេ ុ ឧរបជជនោិ ស្តវោាំងឡាយកាន់យក្នវូអាវុធ
ស្មាា េ់ខ្ាួនណ្ោយខ្ាួនឯង ណ្លេថាន ាំ ចងក្ណ្ោយដខ្ស ណ្ោតចុះណ្ៅក្នុង
ណ្រជាះណ្រពាះអាស្ស័្យនវូណ្ស្ចក្ៅណី្រកាធ (ស្តវោាំងឡាយណ្នះ) កាលណ្ធវ ើនវូ
មរណ្កាលណ្ោយអាំណាចទនណ្ស្ចក្ៅណី្រកាធណ្ោយរេការយ៉ា ងណ្នះ រដមង
ណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងអបាយភូមិ មាននរិយភូមិជាណ្ដ្ើមោាំងឡាយ។ 

មាតុឃាតក្ក្មម នងិេិតុឃាតក្ក្មម 

េុ.កូ្នជាមនសុ្សស្មាា េ់េិតាជាមនសុ្សពតិ េ៉ាុដនៅេិតាេៅូរណ្ភទជា
ស្រស្ៅីវញិ កូ្នជាមនសុ្សស្មាា េ់េិតាជាស្តវតរិច្ឆា ន កូ្នជាស្តវតរិច្ឆា ន
ស្មាា េ់េិតាជាមនសុ្ស កូ្នជាស្តវតរិច្ឆា នស្មាា េ់េិតាជាស្តវតរិច្ឆា នដ្ចូ
ោន ។ ៤ រេណ្ភទណ្នះណ្តើរេណ្ភទណាណ្ទើេជាេិតុឃាតក្ក្មម? 

វ.ិកូ្នទ ី ១ ច្ឆត់ជាេិតុឃាតក្ក្មម ណ្ោះផ្លា ស់្េៅូរណ្ភទក្ណ៏្ោយ។ 
ចាំដណ្ក្កូ្នទី ២,៣,៤ ណ្ោយណ្េតុមិនដមនជាមនសុ្សដ្ូចោន  មិនច្ឆត់ជា
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

េិតុឃាតក្ក្មមណ្ទ។ េ៉ាុដនៅច្ឆត់ទុក្ថាជាក្មមមានទមៃន់ធៃន់ជតិដ្ល់ក្រមិត
េិតុឃាតក្ក្មមដដ្រ។ ចាំដណ្ក្ស្មាា េ់មាតាវញិក្ម៏ានទាំនងដ្ចូោន ដដ្រ។ 

វិនិចេ័យត្វជជសាន្រេោ និងវិទាសាន្រេោ 

េុ.ការណ្រេើថាន ាំស្មាា េ់ពូជេដ្សិ្នធរិេស់្េុរស្ណ្ៅថា ស្បឺមា៉ា តូេសូអា 
(Permatozoa) ណ្ដ្ើមបីកុ្ាំឱ្យមានឱ្កាស្េដ្សិ្នធរិេស់្ស្រស្ៅី ណ្ៅថា អូវា៉ា 
(Ova) ណ្នះអាចច្ឆត់ជាបាណាតបិាតក្មមដដ្រឬណ្ទ? 

វ.ិមិនដមនជាបាណាតបិាតណ្ទ ណ្រពាះពូជេដ្សិ្នធរិេស់្េុរស្ ស្ូមបី
ខាងវទិាសាស្រស្ៅណ្ពាលថា ក្ណ្រមើក្ញ័របានក្ព៏តិ េ៉ាុដនៅពូជេដ្សិ្នធោិាំង
ណ្នះ ោម នវញិ្ញា ណ្ នងិក្នុងកាមភូមិណ្នះ ស្តវដដ្លណ្ក្ើតរបាស្ច្ឆក្វញិ្ញា ណ្
រដមង មិនមានណ្ឡើយ ក្នុងរពះពុទធសាស្នមិនណ្ៅថាស្តវ។ ពូជេដ្សិ្នធ ិ
រេស់្ស្រស្ៅីេុរស្ រតមឹដតឧតុជជរេូក្ោេណ្ក្ើតណ្ឡើងច្ឆក្ណ្ោភចតិៅុេាទ 
នងិោក់្ទងក្មមរេស់្ស្តវមក្ណ្ក្ើតសង។ ដតណ្ៅណ្ពលស្តវមក្េដ្សិ្នធណិ្ទើេ
ច្ឆត់ជាបាណាតបិាតក្មមពតិរបាក្ដ្។ 

េុ.តាមវទិាសាស្រស្ៅណ្ពាលថាណ្រាគ្ណ្សសងៗ ណ្តើការច្ឆក់្ថាន ាំណ្ដ្ើមបី
ស្មាា េ់ណ្មណ្រាគ្ណ្សសងៗ ណ្នះណ្តើជាបាណាតបិាតក្មមដដ្រឬណ្ទ? 

វ.ិការច្ឆក់្ថាន ាំស្មាា េ់ណ្មណ្រាគ្ណ្សសងៗ ណ្នះ មិនច្ឆត់ជាបាណាតបិាត 
ណ្រពាះ ណ្មណ្រាគ្ោាំងណ្នះោម នវញិ្ញា ណ្ ជាឧតុជជរេូក្ោេោក់្ទងណ្ោយ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អកុ្ស្លក្មមខ្ាះ ឧតុខាងក្នុងខ្ាះ ខាងណ្រតខ្ាះ អាហារខ្ាះ ណ្រពាះណ្មណ្រាគ្
ោាំងណ្នះមិនដមនជាស្តវ។ 

េុ.េុគ្គលដដ្លេរណិ្ភាគ្ស្ ុតោ ឬស្ ុតមាន់ដដ្លោម នពូជណ្ ម្ ល
សសាំណ្នះ នងឹណ្ពាលបានដដ្រឬណ្ទថា ណ្វៀរច្ឆក្ការេរណិ្ភាគ្ស្តវដដ្លមាន
ជវីតិនងិច្ឆត់ជាបាណាតបិាតដដ្រឬណ្ទ? 

វ.ិណ្ោះជាោម នណ្ ម្ ល ក្មិ៏នអាចណ្ពាលថា មិនោច់បាណាតបិាត
ណ្ទ ណ្រពាះការេដ្សិ្នធរិេស់្ស្តវោម នណ្ ម្ លក្ម៏ានដដ្រ ណ្េតុទនការតាាំង
គ្ភម៌ាន ៨ រេការគ្៖ឺ 

១.ណ្មថុនាំ ការណ្ស្ពណ្មថុន។ 

២.ណ្ច្ឆឡគ្េណ្ាំ  ណ្ោយការយក្ស្ាំពត់រេឡាក់្ណ្ោយអស្ុចរិេស់្
េុរស្ោក់្រតង់ោវ រដដ្លជាទីស្រមាលកូ្ន។ 

៣.ស្ាំស្ណ្ោគ  ណ្ោយពាល់រាងកាយ ស្រស្ៅីខ្ាះមានរេទពណី្រេច្ឆាំដខ្ 
ណ្េើមានេុរស្ច្ឆេ់រតង់អវយវៈណ្សសងៗ អាចមានគ្ភប៌ាន។ 

៤.នភអិាមស្នាំ ណ្ោយេុរស្ច្ឆេ់រតង់សចិត ដ្ចូមាតាសុ្វណ្ណសាម  
ខ្ណ្ៈនងមានរេទពណី្រេច្ឆាំដខ្ តាេស្យក្ទដ្សាទ េរតង់សចិត ណ្រកាយ
មក្នងក្ត៏ាាំងគ្ភ។៌ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៥.បានាំ ណ្ោយសឹក្អសុ្ចេុិរស្ ដ្ចូជាមិគ្សិ្ងគតាេស្ជាកូ្នរេស់្

នងរមឹគ្សាម ន់( 12 )ក្នុងណ្ពលនងមានរេទពណី្រេច្ឆាំដខ្បានសឹក្ទឹក្េស្ាវ 
នងបានតាាំងគ្ភ។៌ 

៦.ទស្សនាំ ការណ្ ើញរេូេុរស្ ដ្ចូជានងស្នាំរពះរាជាមួយអងគណ្ៅ
លង្ហក ទវីេ វររតង់មាត់េងែួចស្មាឹងណ្ ើញេុរស្មាន ក់្ ណ្ោយអាំណាចទន   
រាគ្ៈក្ម៏ានគ្ភត៌ាាំងណ្ឡើង។ 

៧.ស្វនាំ ណ្ោយឮស្ាំណ្ឡងេុរស្ ដ្ចូជាេក្សីកុ្ក្ តាមធមមតាស្តវកុ្ក្
ោម នណ្ ម្ លណ្ទ មានដតញីេ៉ាុណ្ណាណ ះ ស្តវកុ្ក្អាចមានក្ាំណ្ណ្ើតណ្រពាះឮ    
សគរោន់ ណ្វោណ្នះស្តវកុ្ក្ក្ម៏ានគ្ភ។៌ ស្ូមបីមាន់ញី ណ្ោញីខ្ាះក្ដ៏្ចូោន ។ 

៨.ឃាយនាំ ណ្ោយធុាំក្ានិេុរស្ ដ្ចូជាណ្ោញីខ្ាះ ធុាំក្ានិណ្ោឧស្ភៈ ឬ
ស្តវណ្ស្ះញីខ្ាះធុាំក្ានិណ្ស្ះណ្ ម្ លអាចតាាំងគ្ភប៌ានដដ្រ។ 

២.អទិនាន ោន 

ការលួចរទពយណ្គ្ (ណ្ច្ឆរក្មម) ជួនកាលមានណ្ោភៈជាណ្េតុ 
ជួនកាលមានណ្ោស្ៈជាណ្េតុ ចាំដណ្ក្ឯណ្មាេៈដតងណ្ក្ើតរគ្េ់ណ្ពល។  

 
(១២)

 
ស្តវចតុេាទក្នងុទរពមួយរេណ្ភទ ពួក្កាៅ ន់ ណ្រេើស្ រមាាំង។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អទិននេស អាោនាំ = អទិនាន ោនាំ ការកាន់យក្នវូវតថុដដ្ល
មាច ស់្មិនបានអនញុ្ញា តឱ្យណ្ ម្ ះថា អទិនន ោន ។ 

អទិនាន ោនមានអងគ ៥ 

១.េរេរគិ្គេិតាំ វតថុមានមាច ស់្េួងដេងរក្ា 

២.េរេរគិ្គេិតស្ញ្ាិតា ដ្ងឹថាវតថុមានមាច ស់្េួងដេងរក្ា 

៣.ណ្ថយយចតិៅាំ មានចតិៅគ្តិនងឹលួច 

៤.េណ្យណ្ោ មានពាយមណ្ដ្ើមបីលួច 

៥.អវហាណ្រា បានវតថុណ្ោយការពាយមណ្នះ។ 

អទិនន ោនមានរេណ្យគ្ ៦ រេការ 

១.សាេតថកិ្ លួចណ្ោយខ្ាួនឯង 

២.អាណ្តៅកិ្ ណ្រេើអនក្ដ្ទទឱ្យលួច 

៣.នសិ្សគ្គយិ លេណ្ច្ឆល ណ្បាះណ្ច្ឆល ដ្ចូជាវតថុរតូវណ្គ្យក្ផ្លស្ុ ី

៤.ថាវរៈ ការេង្ហគ េ់េក្សពួក្ទុក្យ៉ា ងណ្នះ ណ្េើមានឱ្កាស្នងឹពាយម
លួចយក្ឱ្យបានស្ណ្រមចជាណ្ដ្ើម។ ស្ូមបីថាក្នាងណ្វោយូរយ៉ា ងណាក្៏
ណ្ោយ ណ្ៅថា អតថសាធក្ គ្រឺដមងណ្ធវ ើឱ្យស្ណ្រមចក្នុងការលួចរទពយ ឬ
មានណ្ចតនេាំផ្លា ញរទពយស្មបតៅអិនក្ដ្ទទឱ្យវនិស្។ 
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៥.វជិាជ មយ ណ្រេើណ្វទមនៅឱ្យមាច ស់្ភាន់ភាាំងច្ឆេ់យក្វតថុណ្នះមក្ឱ្យខ្ាួន ឬ
ណ្រេើោថាស្ណ្ៅ ាំ ឱ្យមាច ស់្ណ្ដ្ក្លក់្នងឹលួចរទពយស្មបតៅជិាណ្ដ្ើម។ 

៦.ឥទធ ិមយ ណ្រេើេ្ទធ ិណ្សសងៗ ដ្ចូជាណ្រឿងសាមណ្ណ្រមួយរេូបានស្ណ្រមច
អភញិ្ញា  ណ្ោក្មានណ្ស្ចក្ៅរីតូវការទឹក្ណ្រេើ បានណ្ៅស្ុាំទឹក្ពណី្ស្ៅចនគ្
ដដ្លមាននទីរក្ាស្ស្ះណ្បាក្េរណី្ េ៉ាុដនៅណ្ស្ៅចនគ្មិនរពមឱ្យទឹក្ណ្ទើេ
សាមណ្ណ្រណ្ហាះណ្ឡើងណ្លើអាកាស្ដ្ងយក្ទឹក្ណ្នះរេូតបានស្ណ្រមច ឬ
ដ្ចូជារពះឥនទយក្ចងកូមដក្វពណី្ោណ្រពាេមណ៍្ជាអនក្មាននទីដចក្រពះ
េរមសារកី្ធ្លតុដ្ល់រពះរាជា ៨ នគ្រ ក្នុងណ្ពលដដ្លក្ាំពុងថាងឹរពះេរម      
សារកី្ធ្លតុណ្នះ ណ្ោណ្រពាេមណ៍្បានយក្ចងកូមដក្វខាងសាៅ ាំោក់្ទុក្ក្នុង
សនួងស្ក់្។ េញ្ញជ ក់្ថាណ្នះជាឥទធិដតសាមណ្ណ្រនងិណ្ោណ្រពាេមណ៍្មិនោច់
អទិនន ោនណ្ទ។ 

លចួវតថុមាច េក់្ម្មេទិធមិាន ៤ គ្ឺ 

១.គ្េិិស្នៅក្ៈ  វតថុជារេស់្ រាវាស្ 

២.េុគ្គលស្នៅក្ៈ វតថុជារេស់្ភកិ្េុ ឬសាមណ្ណ្រ 

៣.គ្ណ្ស្នៅក្ៈ  វតថុជារេស់្ភកិ្េុ ឬសាមណ្ណ្រ ២ ឬ ៣ រេូ 

៤.ស្ងឃស្នៅក្ៈ  វតថុជារេស់្ភកិ្េុ ៤ រេូណ្ឡើងណ្ៅ។ 

 



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   180 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

លចួរូជនីយវតថុមាន 

ព្រះរុទធររូជាត្ដើម្ 

១.ណ្ោេិតរក្េតិ   វតថុដដ្លមានេុគ្គលដថរក្ា 

២.អណ្ោេិតរក្េតិ  វតថុមិនមានេុគ្គលដថរក្ា 

េូជនយីវតថុោាំងឡាយមានពុទធរេូជាណ្ដ្ើម ជាវតថុពុាំដមនេុគ្គល
ណាមាន ក់្ជាមាច ស់្ក្មមស្ិទធ ិណ្ោយផ្លទ ល់ណ្ឡើយ ស្ូមបីដតរពះពុទធរេូដដ្លរតូវ
េុគ្គលក្សាងណ្ឡើងស្រមាេ់េូជាក្នុងណ្គ្េោឋ នរេស់្ខ្ាួនក្ណ៏្ោយ ក្េុ៏គ្គល
អនក្ក្សាងណ្នះមិនណ្ៅថាមាច ស់្រេស់្រពះពុទធរេូដដ្រ រតមឹដតជាណ្ោេិតរ
ក្េតិេុគ្គល គ្េុឺគ្គលដថរក្ាេ៉ាុណ្ណាណ ះ។ ោាំងណ្នះ ក្ណ៏្រពាះណ្េតុថា េុគ្គល 
ដដ្លបានណ្ ម្ ះថាមាច ស់្ទនវតថុោាំងឡាយណ្នះណាមួយបានណ្នះ រដមង
មានស្ិទធិណ្ធវ ើអវ ីៗ រគ្េ់យ៉ា ង តាមចតិៅដដ្លខ្ាួនរតូវការណ្ពាលគ្ខឺ្ាួនមិន
ណ្ពញចតិៅអាចេាំផ្លា ញ ឬផ្លា ស់្េៅូររេូរាងស្ណាឋ នដ្ទទបាន ឬលក់្ណ្ច្ឆលបា
ន។ ចាំដណ្ក្េូជនយីវតថុមិនអាចេាំផ្លា ញបានណ្ទ ណ្េើណ្ធវ ើជាអកុ្ស្លក្មម មាន
ណ្ោស្ធៃន់ ឬរសាលអាស្ស្័យណ្លើណ្ចតន។ លួចរេស់្ដដ្លមានណ្គ្ ដថរក្ា
រដមងជាអទិនន ោន។ ណ្េើោម នមាច ស់្ដថរក្ាណ្ទ មិនដមនជា    អទិនន ោន។ 
ចាំណ្ពាះេុគ្គលលួចេូជនយីវតថុ ដដ្លេុគ្គលដ្ទទរក្ាណ្នះរដមងជា           
អទិនន ោន។ ចាំដណ្ក្េូជនយីវតថុោម នេុគ្គលដ្ទទរក្ាណ្នះមិនដមនជា    
អទិនន ោនណ្ទ។ 
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៣.កាត្ម្េមុ្ិចេ ចរ 

ការរេរពតឹៅខិ្ុស្ក្នុងកាមោាំងឡាយមានណ្ោភៈ នងិណ្មាេៈជា
ណ្េតុទនការរេរពតឹៅ។ិ ោក់្ទងនងឹស្សី្ ២០ ជាំពូក្។ 

អងគររេក់ាត្ម្េមុ្ិចេ ចរ 

១.អគ្មនយីវតថុ វតថុដដ្លមិនគួ្រោក់្ទង 

២.តស្មឹ ណ្ស្វនចតិៅាំ មានចតិៅគ្តិនងឹណ្ស្ព 

៣.េណ្យណ្ោ មានការពាយមណ្ស្ព 

៤.មណ្គ្គន មគ្គេបដ្េិតៅ ិអធវិាស្នាំ មានការណ្ពញចតិៅក្នុងការោុាំងមគ្គ នងិ
មគ្គឱ្យដ្ល់ោន  នងិោន ។ 

ស្រស្ៅីដដ្លេុរស្មិនគួ្រោក់្ទង ២០ ជាំពូក្ 

១.មាតុរក្េតិា ស្រស្ៅីមានមាតារគ្េ់រគ្ងរក្ា គ្ណឺ្រពាះេិតាសាា េ់ ឬមិនបាន
រស់្ណ្ៅជាមួយមាតា។ 

២.េិតុរក្េតិា ស្ស្ីៅមានេិតារក្ា ។ 

៣.មាតាេិតុរក្េតិា ស្រស្ៅីដដ្លមានមាតាេិតារគ្េ់រគ្ងរក្ា (ណ្េើស្រស្ៅីដដ្ល
មានមាតារគ្េ់រគ្ងរក្ាដតមាន ក់្ ស្រស្ៅីណ្នះមិនណ្ ម្ ះថា េិតុរក្េតិា។ 
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៤.ភាគ្នរីក្េតិា ស្រស្ៅីដដ្លេងេែូនស្ស្ីរគ្េ់រគ្ងរក្ា គ្សឺ្ស្ីៅដដ្លមានេងេែូន
ស្ស្ីណ្មើលដថ។ 

៥.ភាតុរក្េតិា ស្រស្ៅីដដ្លេងេែូនរេុស្រគ្េ់រគ្ងរក្ា ឬមានេែូនរេុស្ណ្មើល
ដថ។ 

៦.ោតរិក្េតិា ស្រស្ៅីដដ្លោតរិគ្េ់រគ្ងរក្ា ។ 

៧.ណ្ោតៅរក្េតិា ស្រស្ៅីដដ្លរតកូ្លដតមួយឬដខ្សណ្ោេិតរគ្េ់រគ្ងរក្ា 
(រតង់ថាដខ្សណ្ោេិតដតមួយរគ្េ់រគ្ងរក្ាណ្នះ ស្ាំណ្ៅណ្ៅក្នុងរេណ្ទស្     
ណ្សសងៗ នងិអាស្ស្័យណ្ៅក្នុងការរគ្េ់រគ្ងរេស់្ជនជាតខិ្ាួនដ្ជូាសាថ នទូត
ជាណ្ដ្ើម)។ 

៨.ធមមរក្េតិា ស្រស្ៅីដដ្លមានអនក្រេរពតឹៅធម៌រគ្េ់រគ្ងរក្ា ដ្ចូជាស្រស្ៅីណ្ៅ
េួស្ជាដ្នូជជីាណ្ដ្ើម មានស្ស្ីៅជារេធ្លន ឬរេមុខ្ដ្ូនជជីាអនក្រគ្េ់រគ្ង
រក្ាជាណ្ដ្ើម។ 

៩.ស្េរទិណាឌ  ស្រស្ៅីដដ្លរតូវរពះរាជា ឬអនក្មានអាំណាចរេកាន់ខ្ាួនទុក្ 

១០.សារកាេ  ស្រស្ៅីដដ្លមានអនក្ស្មាគ ល់ទុក្តាាំងពណី្ៅក្នងុគ្ភ ៌ ឬស្រស្ៅីដដ្ល
មានគូ្រដ្ណ្ៅ ឹ ង។ ស្រមាេ់ស្រស្ៅីដដ្លរតូវអនក្ស្ស្ុក្ោក់្ណ្ោស្ ុាំឃាាំងទុក្
ណ្នះ មិនណ្ៅថា សារកាេ  ឬស្េរទិណាឌ  ណ្ទ។ 
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ចាំណាាំៈ ស្រស្ៅីជាស្េរទិណ្ឌ  នងិសារកាេ ោាំង២ ណ្នះជាស្សី្ៅដដ្លោម នឥស្សរៈ 
គ្មឺានមាច ស់្េួងដេងរក្ាណ្េើយ ណ្េើខ្ាួនណ្ៅមានណ្ស្ចក្ៅណី្រតក្អររេគ្ល់
កាយឱ្យដ្ល់េុរស្ដ្ទទណ្េើយ ក្រ៏បាក្ដ្ណ្ស្មើណ្ោយខ្ាួនឯងលួចយក្រេស់្
ខ្ាួនដដ្លមានមាច ស់្េួងដេងណ្ៅឱ្យអនក្ដ្ទទ។ 

១១.ធនក្កតីា ស្ស្ីៅដដ្លេុរស្ទិញយក្មក្ ដ្ចូជាស្ស្ីៅណ្ៅរេណ្ទស្ណ្សសង
ោម នរបាក់្ ឬរទពយស្រមាេ់ឱ្យទថាទូក្ ឬស្ាំណ្ៅជាណ្ដ្ើម។ 

១២.អនទវាស្ិន ី ស្រស្ៅីដដ្លស្ម័រគ្ចតិៅណ្ៅជាមួយេុរស្ ដ្ចូជាស្រស្ៅីដដ្ល
ស្ស្ឡាញ់េុរស្រេូណាមាន ក់្ េ៉ាុដនៅមាតាេិតាមិនណ្រតក្អរ មិនរពមរេគ្ល់
ឬណ្លើក្ឱ្យណ្ៅេុរស្ណ្នះ។ ស្រស្ៅីណ្នះណ្គ្ចណ្ៅរស់្ណ្ៅជាមួយេុរស្ណ្នះ 
ស្រស្ៅីជាំពូក្ណ្នះណ្ ម្ ះថា អនទវាស្ិន។ី ស្រមាេ់េុរស្ដដ្លទទួលស្រស្ៅីជាំពូក្
ណ្នះទុក្ជាភរយិមិនបានណ្ ម្ ះថា រេរពតឹៅក្នាងកាណ្មស្ុមិច្ឆា ច្ឆរៈណ្ទ។ 

១៣.ណ្ភាគ្វាស្ិន ីស្រស្ៅីណ្ធវ ើជាភរយិរេស់្េុរស្ណ្រពាះដតរទពយស្មបតៅ។ិ 

១៤.េដ្វាស្ិន ីស្ស្ីៅរពមណ្ធវ ើជាភរយិណ្រពាះរបាថាន ណ្រគ្ឿងណ្ស្ាៀក្ដ្ណ្ៅ េ់។ 

១៥.ឱ្ទេតៅក្និ ី ស្រស្ៅីដដ្លជាភរយិេុរស្ ណ្ោយណ្រៀេអាពាេ៍ពពិាេ៍
ចងទដ្កូ្នរក្មុាំកូ្នក្ណ្មាា ះោក់្ចុះក្នុងសៅិលទឹក្ជាណ្ដ្ើម។ 

១៦.ឱ្ភតចុមពោ ស្រស្ៅីជាភរយិេុរស្ណ្ោយោក់្ទាំនលូពីក្ាល។ មាននយ័
ថា ស្សី្ៅជាំពូក្ណ្នះជាអនក្រក្រីក្រតូវទូលវតថុណ្សសងៗ រាល់ទថៃ។ កាលណ្េើេុរស្
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ណ្ ើញណ្េើយណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅណី្ពញចតិៅក្នុងស្រស្ៅីណ្នះ ក្ទ៏ទួលយក្មក្ចញិ្ច ឹម
រក្ា ស្រស្ៅីណ្នះក្មិ៏នរតូវទូលវតថុណ្នះលក់្តណ្ៅណ្ទៀត លះណ្ច្ឆលនវូវតថុដដ្ល
ជាណ្រគ្ឿងរទភាជនៈណ្នះបាន។ 

១៧.ធជាេោ ស្ស្ីៅជាណ្វាើយស្ឹក្ណ្េើយកាា យជាភរយិ។ 

១៨.ក្មមការភីរយិ ស្ស្ីៅជាអនក្េណ្រមើក្នុងសទះ ឬក្នុងរានលក់្វតថុរេស់្េុរស្
ណ្នះយក្ណ្ធវ ើជាភរយិ។ 

១៩.ោស្ីភរយិ ស្រស្ៅីជាអនក្េណ្រមើក្នុងសទះេុរស្យក្ណ្ធវ ើជាភរយិ។ 

២០.មុេុតៅកិា ស្រស្ៅីជាភរយិរេស់្េុរស្មៅងមាក ល។ 

ចាំណាាំ៖ ស្ស្ីៅដដ្លជាភរយិ ៩ ជាំពូក្ មានធនក្កតីាជាណ្ដ្ើមរេូតដ្ល់ោសី្
ភរយិ ខ្ណ្ៈណ្ៅជាមួយេុរស្ណ្ៅថាភរយិណ្ោយពតិ េ៉ាុដនៅស្រមាេ់
មុេុតៅកិា ជារេណ្ភទស្ុីវនួលរតមឹណ្ពលខ្ាះ ៣ ទថៃ ៧ ទថៃ ឬ ១ដខ្ជាណ្ដ្ើម។ 

ណ្េតុអវ ីស្ុរា នងិណ្មរយ័មិនច្ឆត់ចូលក្នុងអកុ្ស្លក្មមេថ១០? 

រពះអាននទ ច្ឆរយស្ដមៅងក្នុងមូលដ្កីាថា៖ តេស េភាគ្ត្តោន      
ម្ិចេ ចត្រ ឧរការក្ត្តោន ទេេរុិ ក្ម្មរត្ងេ ុ                
អនុរត្វត្សា ត្ហាតិ ដរេថា ការសឹក្សុ្រាអនណុ្ោមចូលក្នុង           
កាណ្មស្ុមិច្ឆា រៈ ណ្រពាះមានស្ភាពដ្ចូោន នងឹកាណ្មស្ុមិច្ឆា រៈ នងិ
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អនណុ្ោមចូលក្នុងអកុ្ស្លក្មមេថ ១០ សង ណ្រពាះជាអនក្ឧេការៈដ្ល់
អកុ្ស្លក្មមេថ ១០ សង ឱ្យស្ណ្រមចបាន។ 

ស្ុរា នងិណ្មរយ័ោាំង ២ ណ្នះណ្ ម្ ះថា ម្ជជ ក្ប៏ាន ណ្រពាះជាណ្េតុ
ណ្ធវ ើឱ្យអនក្សឹក្ស្ស្វងឹ នយ័មា៉ា ងណ្ទៀត អាណ្ភៀន ក្ញ្ញា ជាណ្ដ្ើមក្ណ៏្ ម្ ះថា 
ម្ជជ ណ្រពាះណ្ធវ ើឱ្យអនក្ណ្ស្ពណ្ញៀន ឬស្ស្វងឹបាន។  

ការសឹក្េរុាររេរ់ុគ្គល៤ ព្រត្ភទ 

១.សឹក្សុ្រាដដ្លក្ាំពុងសសាំថាន ាំឬអាហារ 

២.សឹក្សុ្រាសុ្ទធៗ ណ្ោយគ្តិថាជាថាន ាំ 

៣.សឹក្សុ្រាណ្រពាះចូលចតិៅ  

៤.សឹក្សុ្រាណ្ដ្ើមបីកាា ហានណ្ធវ ើទុចចរតិ។ 

ទី១ ទី២ មានណ្ោស្រសាលណ្រពាះគ្តិណ្ដ្ើមបីពាបាលណ្រាគ្ ទី៣ទី៤ មាន
ណ្ោស្ធៃន់។  

ការត្េរម្ិនត្ចះថ្ឆែត ៣ យ ង 

១.មិនដអែតក្នុងការណ្ដ្ក្ 

២.មិនដអែតក្នុងការសឹក្សុ្រាណ្មរយ័ 

៣.មិនដអែតក្នុងការណ្ស្ពណ្មថុនធមម។ (អងគុតៅរនកិាយ) 
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៤.ម្ុសាោទ 

ការនយិយកុ្េក្ ជួនកាលកុ្េក្ណ្ោយណ្ោភៈ ជួនកាលណ្ោយ
ណ្ោស្ៈ ឯណ្មាេៈស្ុទធដតមានរាល់ការកុ្េក្។ 

វចនតថៈថា ម្ុសា វទនោិ ឯត្តនាតិ = ម្ុសាោត្ោ មនសុ្ស
ោាំងឡាយរដមងណ្ពាលនវូវតថុដដ្លមិនពតិ ណ្ពាលឱ្យជាវតថុពតិណ្ោយ
ណ្ចតននុះ៎ ណ្រពាះណ្េតណុ្នះ ណ្ ម្ ះថា មុសាវាទ។ 

អងគទនមុសាវាទ ៤ 

១.អតថាំ វតថុ  វតថុជាណ្រឿងមិនពតិ 

២.វសិ្ាំវាទនចតិៅាំ  ចតិៅគ្តិនងឹកុ្េក្ 

៣.េណ្យណ្ោ  ពាយមនងឹកុ្េក្ 

៤.តទតថវជិាននាំ  អនក្ដ្ទទដ្ងឹណ្ស្ចក្ៅទីនការកុ្េក្ណ្នះ។ 

មុសាវាទមានរេណ្យគ្ ៤ 

១.សាេតថកិ្ ពាយមកុ្េក្ណ្ោយខ្ាួនឯង 

២.អាណ្តៅកិ្ ណ្រេើអនក្ដ្ទទ 

៣.នសិ្សគ្ិគយ ស្រណ្ស្រណ្រឿងមិនពតិ ដ្ចូជាណ្ច្ឆលរក្ោស្ជាណ្ដ្ើម 
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៤.ថាវរៈ ស្រណ្ស្រណ្រឿងមិនពតិេិទរក្ោស្ទុក្ ណ្ធវ ើច្ឆរកឹ្ ណ្បាះពុមព
ណ្ស្ៀវណ្ៅ ឬថតស្ាំណ្ឡងជាណ្ដ្ើម។ 

អនរយិត្ោហារ ៨ យ ង 

១.របាេ់ថាណ្ ើញក្នុងវតថុខ្ាួនមិនបានណ្ ើញ 

២.របាេ់ថាឮក្នុងវតថុខ្ាួនមិនបានឮ 

៣.របាេ់ថាជួេក្នុងវតថុខ្ាួនមិនបានជួេ 

៤.របាេ់ថាដ្ងឹក្នុងវតថុខ្ាួនមិនបានដ្ងឹ 

៥.របាេ់ថាមិនណ្ ើញក្នុងវតថុខ្ាួនបានណ្ ើញ 

៦.របាេ់ថាមិនឮក្នុងវតថុខ្ាួនបានឮ 

៧.របាេ់ថាមិនជួេក្នុងវតថុខ្ាួនបានជួេ 

៨.របាេ់ថាមិនដ្ងឹក្នុងវតថុខ្ាួនបានដ្ងឹ។ 

៥.រិេណុោច 

ការនយិយញុះញង់ មានណ្េតុដ្ចូការកុ្េក្ដដ្រ។ វចនតថៈថា រីេតិ 
សាម្គ្គឹ េញជុ ត្ណហ តីតិ = រិេណុា វាច្ឆឯណារដមងេុក្ក្និនវូ
សាមគ្គភីាព គ្ណឺ្ធវ ើឱ្យដេក្ខាច ត់ខាច តណ្ៅ ណ្រពាះវាច្ឆណ្នះ ណ្ ម្ ះថា            
េិស្ុណ្វាច្ឆ ។ 
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អងគថ្នរិេណុោច 

១.ភនិទតិណ្ពាវ  អនក្ដដ្លរតូវណ្ធវ ើឱ្យដេក្ពោីន  

២.ណ្ភទេុរកាេ រា មានណ្ចតនណ្ឆ្ព ះណ្ៅរក្េាំដេក្េាំបាក់្ 

៣.េណ្យណ្ោ ណ្ធវ ើណ្ស្ចក្ៅពីាយមឱ្យដេក្ោន  

៤.តទតថវជិាននាំ អនក្សាៅ េ់ដ្ងឹណ្រឿងណ្នះ។ 

៦.សរេុោច 

ការនយិយពាក្យអារក្ក់្ រទណ្ោះណ្បាះណ្បាក្ ណ្ជររេណ្ទច មាន
ណ្ោស្ៈ នងិណ្មាេៈជាណ្េត។ុ វចនតថៈថា សរេុាំ ក្ត្រាតីតិ = សរសុា 
ការណ្ពាលឯណារដមងណ្ធវ ើឱ្យស្ភាពណ្រោតរោត ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ការ
ណ្ពាលណ្នះណ្ ម្ ះថា សរសុា ។ 

ណ្តើមាតាេិតាណ្ជរកូ្នច្ឆត់ជាសរុស្វាច្ឆឬណ្ទ? 

ក្នុងអដ្ឋក្ថាអដ្ឋសាលិនណី្ពាលថាទុក្ថា មាតាេិតាណ្ជរកូ្ន ឬរគូ្
អាច្ឆរយណ្ជរកូ្នសិ្ស្សណ្ដ្ើមបណី្ស្ចក្ៅលីែ  ោម នណ្ចតនរេទូស្រា៉ាយណ្ោយ
រេការណាមួយ ដ្ណូ្ចនះវាច្ឆដដ្លណ្ពាលណ្នះមិនច្ឆត់ជាសរសុ្វាច្ឆ។ ដ្ចូ 
ឧោេរណ៍្មួយថា មាតាហាមកូ្នមិនឱ្យរតាច់ណ្ៅកាន់ទរព េ៉ាុដនៅកូ្នមិន
ណ្ជឿណ្ៅដតចណ្ចស្ណ្ៅ មាតាណ្ទើេណ្ជរថា ឯងមិនណ្ជឿណ្ៅដតចណ្ចស្ណ្ៅ
ស្ូមឱ្យរក្េីទរពជល់សាា េ់ចុះ។ ពាក្យណ្ជររេណ្ទចណ្នះរេស់្មាតា រេរពតឹៅ
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ណ្ៅរតមឹដតវាច្ឆ ណ្ោយអាំណាចទនការមិនណ្ពញចតិៅេ៉ាុណ្ណាណ ះ ណ្ទើេមិនច្ឆត់
ជាសរសុ្វាច្ឆ។ 

រពះដ្កីារច្ឆរយណ្ពាលជាំោស់្ថា ពាក្យណ្ជររេណ្ទចរេស់្មាតាេិតា 
រគូ្អាច្ឆរយណ្នះ ណ្េើណ្ពាលមក្ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅណី្រកាធពតិ រដមងជាសរសុ្វាទ
បាន ណ្រពាះរគ្េ់អងគោាំង ៣ េ៉ាុដនៅមានណ្ោស្តចិ។ 

អងគទនសរសុ្វាទ 

១.ណ្កាណ្បា  មានណ្ស្ចក្ៅណី្រកាធ 

២.ឧេកុ្ណ្ោឋ   មានអនក្ដដ្លរតូវណ្ជរ 

៣.អណ្កាក ស្ន  ណ្ពាលវាច្ឆណ្ជររេណ្ទច។ 

អត្កាក េវតថុ (ការត្ជរ) ១០ យ ង 

១.ជាត ិ  ជាតខិ្ពស់្ ោេ (អាទរព អាអនក្មានជាណ្ដ្ើម) 

២.នមាំ  ណ្ ម្ ះខ្ពស់្ ោេ (អាដអក ណ្ោក្ស្សី្ជាណ្ដ្ើម) 

៣.ណ្ោតៅាំ  រតកូ្លខ្ពស់្ ោេ (អាពូជណ្ច្ឆរ ណ្ោក្ណ្ស្ដ្ឋជីាណ្ដ្ើម) 

៤.ក្មមាំ    ការង្ហរខ្ពស់្ ោេ (អាវាយថម អាជាងមាស្ជាណ្ដ្ើម) 

៥.ស្ិេបាំ  ស្ិេបៈខ្ពស់្ ោេ  (អាណ្េើក្ឡាន អារគូ្ថាន ាំជាណ្ដ្ើម)។ 
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៦.អាពាណ្ធ្ល  ជាំងឺខ្ពស់្ ោេ (អាណ្រាគ្ ា ង់ អាណ្រាគ្ណ្េះដ្ងូជាណ្ដ្ើម) 

៧.លិងគ ិក្ាំ  រេូរាងខ្ពស់្ ោេ (ណ្ជរថា អាមា៉ា េ់ អារក្និ អាស្ង្ហា       
ណ្មនងលែជាណ្ដ្ើម)។ 

៨.ក្ណិ្លស្  ក្ណិ្លស្ោេដតមា៉ា ង ដ្ចូជាណ្ជរថា អាេ្ស្ា អាតណាា
រកាស់្ជាណ្ដ្ើម។ 

៩.អាេតៅ ិ    អាេតៅធិៃន់ រសាល ដ្ចូណ្ជរថា អាបារាជកិ្ រសាលណ្ជរថា        
អាបាចតិៅយិៈជាណ្ដ្ើម។ 

១០.អណ្កាក ណ្សា  ពាក្យណ្ជរធៃន់ៗ ណ្រេើពាក្យណ្រោតរោត ដ្ចូជាណ្ជរ ដម៉ា  ឳ 
ជាណ្ដ្ើម ពាក្យណ្ជរណ្ថាក្ោេ ដ្ចូណ្ជរថា អាតរិច្ឆា នជាណ្ដ្ើម។ 

៧.េម្ផរបលារ 

ការនយិយណ្រាយរាយឥតរេណ្យជន ៍ ជួនកាលណ្ោយណ្ោភៈ 
ជួនកាលណ្ោយណ្ោស្ៈជាណ្េតុ។ ការណ្ពាលណ្រឿងអារក្ក់្ មិនរេរពតឹៅណ្ៅ
ណ្ដ្ើមបីរេណ្យជន ៍ ោម នខ្ាមឹសារ ដ្ចូជានយិយណ្រឿងកុ្ន ណ្រឿងណ្ោេ ន ឬ
នយិយណ្រឿងក្ាំដេាងណ្សសងៗជាណ្ដ្ើម។ វចនតថៈថា េម្ផាំ រលតិ             
ឯត្តនាតិ = េម្ផរបលាត្បា ការណ្ពាលវាច្ឆដដ្លឱ្យវនិស្នវូ
រេណ្យជន ៍នងិណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្ណ្សសងៗ ណ្ោយណ្ចតនណ្នះ ដ្ណូ្ចនះ ណ្្ះថា   
ស្មផេបោេ ។ 
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អងគថ្នេម្ផរបលារ 

១.នរិតថក្ថាេុរកាេ ណ្រា សគងណ្ពាលវាច្ឆោម នរេណ្យជន ៍

២.ក្ថនាំ ការណ្ពាលវាច្ឆោម នរេណ្យជន។៍ 

ោច ៤ យ ង 

១.េទទោច ស្ាំណ្ឡងដដ្លនយិយ 

២.វិរតិោច ការណ្វៀរច្ឆក្វចទុីចចរតិ 

៣.ត្ចតនាោច ណ្ចតនដដ្លណ្ធវ ើឱ្យវចវីញិ្ាតៅរិេូណ្ក្ើត 

៤.ត្ចរនោច ក្រិយិអាការពណិ្ស្ស្ដដ្លរេរពតឹៅណ្ៅក្នុងពាក្យ
នយិយ អាចណ្ធវ ើឱ្យអនក្សាៅ េ់ដ្ងឹតាមេាំណ្ងរេស់្អនក្នយិយ។ 

៨.អភិជា 

ការស្មាឹងរាំទពរទពយអនក្ដ្ទទ ណ្ចតនរេរពតឹៅណ្ៅជាមួយោភៈដ្៏
មានក្មាា ាំង។ វចនតថៈថា ររេម្បតោឹ អភិម្ុខាំ ្យតីតិ = 
អភិជា   ធមមជាតឯិណា រដមងគ្តិដ្ល់នវូរទពយស្មបតៅរិេស់្េុគ្គលដ្ទទ
ឱ្យចាំណ្ពាះមុខ្ ណ្រពាះណ្េតណុ្នះ ណ្ ម្ ះថា អភជិា អងគធម៌បានដ្ល់    
ណ្ោភៈ។ 
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ត្លាភមាន ២ យ ង 

១.ធម្មិយត្លាភ ចង់បានរតូវតាមធម៌ គ្ពឺាយមដស្វងរក្បានមក្
ណ្ោយសុ្ចរតិធម៌ មានការលក់្ ទិញដ្រូជាណ្ដ្ើម។ 

២.អធម្មិយត្លាភ ចង់បានណ្ោយមិនរតមឹរតូវ គ្ពឺាយមរក្
មណ្ធាបាយលួច េនាាំ ណ្បាក្របាស់្ ណ្ដ្ើមបីមក្ជាស្មបតៅរិេស់្ខ្ាួន។ 

អងគអភិជា 

១.េរភណ្ឌ ាំ  រទពយស្មបតៅរិេស់្អនក្ដ្ទទ 

២.អតៅណ្នេរណិាមនាំ មានចតិៅគ្តិឱ្យជាស្មបតៅរិេស់្ខ្ាួន។ 

៩.រាបាទ 

គ្តិទមាា យរេណ្យជនស៍្ុខ្រេស់្អនក្ដ្ទទ គ្គឺ្ាំនតិពាបាទ មាន 
ណ្ោស្ៈ នងិណ្មាេៈជាណ្េត។ុ ណ្ស្ចក្ៅណី្រកាធ ការមិនណ្ពញចតិៅដដ្លតាម
រេរក្តណី្នះ មិនច្ឆត់ជាមណ្នទុចចរតិណ្ទ រតមឹដតពាបាទកាយគ្នថៈ
េ៉ាុណ្ណាណ ះ។ ចាំដណ្ក្ណ្ោស្ៈដដ្លជាពាបាទមណ្នទុចចរតិវញិណ្នះ ជា     
ណ្ោស្ៈរេណ្ភទណ្រោតរោតទរក្ដលង គ្តិរបាថាន ណ្ដ្ើមបីណ្ធវ ើរេណ្យជន ៍នងិ
ណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្រេស់្អនក្ដ្ទទឱ្យវនិស្។ វចនតថៈថា រារជជតិ ហតិេខុាំ      
ឯត្តនាតិ = រាបាត្ោ រេណ្យជន ៍នងិណ្ស្ចក្ៅសុី្ខ្រដមងវនិស្ណ្ៅ
ណ្ោយណ្ោស្ៈនុះ៎ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ណ្ ម្ ះថា ពាបាទ ។ 
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អងគថ្នរាបាទ  

១.េរស្ណ្តាៅ  ស្តវដ្ទទ 

២.វនិស្ចនិៅ  គ្តិឱ្យណ្ស្ចក្ៅវីនិស្ណ្ក្ើតណ្ឡើង។ 

១០.ម្ិចេ ទិដឋិ 

ការយល់ខ្ុស្ ោក់្ទងនងឹនយិតមិច្ឆា ទិដ្ឋ ិ៣ មានអក្រិយិទិដ្ឋ ិយល់
ថាការណ្ធវ ើក្មមមិនមាន (ោម នេុណ្យ បាេ) អណ្េតុក្ទិដ្ឋ ិយល់ថា អវ ីៗណ្ក្ើត
ោម នណ្េតុ នតថកិ្ទិដ្ឋ ិ យល់ថា មិនមានក្មមសលគ្សឺ្ូនយ។ វចនតថៈថា    
ម្ិចេ  រេសតីតិ = ម្ិចេ ទិដឋិ ធមមជាតឯិណា រដមងមានការណ្ ើញ
ខ្ុស្ច្ឆក្ណ្ស្ចក្ៅពីតិ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ធមមជាតណិ្នះ ណ្ ម្ ះថា មិច្ឆា ទិដ្ឋ។ិ 

អងគថ្នម្ិចេ ទិដឋិ 

១.អតថវេិរតីតា   អតថដដ្លកាន់យក្ណ្នះខ្ុស្ពកីារពតិ 

២.តថាភាវុេោឋ នាំ  មានការយល់ថាជាស្ភាពពិត។ 

ការណ្ក្ើតណ្ឡើងទនទុចចរតិណ្សសងៗ ណ្ោយអាស្ស្័យមណ្នទុចចរតិជាណ្េតុ 

អភជិា ជាណ្េតុណ្ធវ ើឱ្យអទិនន ោន កាណ្មស្ុមិច្ឆា ច្ឆរៈ មុសាវាទ                
េិស្ុណាវាទ ស្មផេបោេៈ មិច្ឆា ទិដ្ឋណិ្ក្ើតណ្ឡើងបាន។ 
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ពាបាទ ជាណ្េតុទនបាណាតបិាតៈ អទិនន ោន មុសាវាទ េិស្ុណាវាទ      
សរសុ្វាទ ស្មផេបោេណ្ក្ើតបាន។ 

ត្ ម្ ះទុចចរតិត្សសងៗ ថ្ដលម្ិនព្គ្រ់អងគ 

ការណ្ធវ ើនវូអកុ្ស្លណ្សសងៗ ណ្នះ ណ្េើមិនក្នាងក្មមេថណ្ោយណ្េតុ
ឯណានមួីយណ្េើយអកុ្ស្លក្មមណ្នះៗ ក្ន៏ងឹណ្ៅណ្ ម្ ះតាមោវ រដដ្ល
ណ្ក្ើតណ្ឡើង មិនច្ឆាំបាច់រតូវណ្ៅតាមណ្ ម្ ះដដ្លក្ាំណ្ត់ទុក្ បាននយ័ថា 
អកុ្ស្លក្មមណ្សសងៗ ដដ្លរបាក្ដ្តាមសាូវកាយ វាច្ឆ នងិចតិៅ េ៉ាុដនៅក្នាង
ក្មមេថោក់្ទងណ្ោយការមិនរគ្េ់អងគណ្នះ អកុ្ស្លក្មមោាំងណ្នះ ក្រ៏តូវ
ស្ណ្ង្រ្ង្ហគ ះតាមោវ រដដ្លណ្ក្ើតក្មមណ្នះៗ។ ដ្ចូជាការកាត់ទដ្ ការកាត់ណ្ជើង
រេស់្ស្តវណាមួយក្ៅ ី ការណ្រគ្ៀវស្តវណ្ោ ស្ុនខ្ក្ៅជីាណ្ដ្ើម មិនឱ្យមាន        
ពនធជុាតសិ្រមាេ់េនៅក្ាំណ្ណ្ើតក្ៅ ីការគ្ាំរាមស្ាំឡុតណ្ក្មងក្នុងការណ្រេៀនរេណ្ៅ
ក្ៅ ីឬសាមណ្ណ្រជាណ្ដ្ើមក្ៅ ីការណ្ធវ ើោាំងណ្នះមិនណ្ៅរតមឹថា កាយទុចចរតិដត
មា៉ា ងណ្ទ គ្អឺាចណ្ៅថា វចទុីចចរតិ ឬមណ្នទុចចរតិក្ប៏ាន គ្ថឺាណ្េើណ្ធវ ើណ្ោយ
ខ្ាួនឯង ក្ណ៏្ៅថាកាយទុចចរតិ (ណ្ធវ ើមិនលែ) ណ្េើណ្រេើអនក្ដ្ទទឱ្យណ្ធវ ើ ណ្ៅថា
វចទុីចចរតិ (នយិយមិនលែ) ណ្េើគ្តិនងឹណ្ធវ ើណ្ៅថា មណ្នទុចចរតិ             
(គ្តិមិនលែ)។ 

វធិរីាេ់ចាំននួទុចចរតិពសិាៅ រ៣០ ឬ៤០ 

១.េុពវណ្ចតន   ណ្ក្ើតមុនណ្ពលណ្ធវ ើ 
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២.មុញ្ចនណ្ចតន  ណ្ក្ើតក្នុងណ្ពលក្ាំពុងណ្ធវ ើ 

៣.អេរណ្ចតន   ណ្ក្ើតក្នុងកាលណ្ធវ ើរចួណ្េើយ។ 

រមួមានចាំននួ ៣០ ណ្ោយគុ្ណ្នងឹណ្ចតន ៣។ 

ចាំថ្ណក្ ៤០ ថ្ចក្ជា ៤ ព្រត្ភទ 

១.សាេតថកិ្ទុចចរតិ ណ្ធវ ើទុចចរតិណ្ោយខ្ាួនឯង 

២.អាណ្តៅកិ្ទុចចរតិ ណ្រេើអនក្ដ្ទទឱ្យណ្ធវ ើទុចចរតិ 

៣.វណ្ណភាស្នទុចចរតិ ស្ដមៅងរេណ្យជនទ៍នការណ្ធវ ើទុចចរតិណ្នះៗ 

៤.ស្មនញុ្ញា ទុចចរតិ ណ្ពញចតិៅក្នុងការណ្ធវ ើទុចចរតិណ្នះៗ។ 

ចាំននួទុចចរតិោាំង១០ គុ្ណ្នងឹ៤ រេណ្ភទជា ៤០។ 

ស្ណ្ង្រ្ង្ហគ ះអកុ្ស្លក្មមេថ ១០ ជា ៥ យ៉ា ង 

១.ធមម អងគធម៌េរមតថ គ្កឺាយទុចចរតិ ៣ វចទុីចចរតិ ៤ ោាំង ៧ រេការបាន
ដ្ល់ ណ្ចតនណ្ចតស្ិក្។ មណ្នទុចចរតិ ៣ អងគធម៌បានដ្ល់ ណ្ចតស្ិក្ណ្ក្ើត
រពមនងឹណ្ចតនណ្ចតស្ិក្។  

២.ណ្កាោឋ ស្ ណ្ោយពួក្គ្ ឺកាយទុចចរតិ៣ វចទុីចចរតិ៤ មិច្ឆា ទិដ្ឋ១ិ ណ្ ម្ ះ
ថាក្មមេថ មិនណ្ ម្ ះថា មូលណ្ទ អភជិា នងិពាបាទោាំងណ្នះណ្ ម្ ះថា 
ក្មមេថសង នងិណ្ ម្ ះថា មូលសង។ 
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៣.អារមមណ្ ណ្ោយអារមមណ៍្ គ្បឺាណាតបិាត កាណ្មសុ្មិច្ឆា ច្ឆរៈ មិច្ឆា ទិដ្ឋ ិ
ណ្ក្ើតណ្ឡើងមានស្ង្ហេ រធម៌ជាអារមមណ៍្ សរសុ្វាទ ពាបាទ ណ្ក្ើតណ្ឡើងមាន
ស្តៅេបញ្ាតៅជិាអារមមណ៍្ អកុ្ស្លក្មមេថដដ្លណ្ៅស្ល់ ៥ គ្ ឺអទិនន ោន 
មុសាវាទ េិស្ុណាវាទ ស្មផេបោេៈ អភជិា ណ្ក្ើតណ្ឡើងមានស្ង្ហេ រធម៌
នងិស្តៅេបញ្ាតៅជិាអារមមណ៍្។ 

៤.ណ្វទន ណ្ោយណ្វទន គ្បឺាណាតបិាត សរសុ្វាទ ពាបាទ ោាំង៣ណ្នះ 
ណ្ក្ើតណ្ឡើងរពមណ្ោយទុក្េណ្វទន។ កាណ្មសុ្មិច្ឆា ច្ឆរៈ អភជិា មិច្ឆា ទិដ្ឋិ
ោាំង៣ ណ្ក្ើតរពមណ្ោយសុ្ខ្ណ្វទនក្ម៏ាន ឧណ្េកាេ ក្ម៏ាន។ អកុ្ស្លក្មម- 
េថណ្ៅស្ល់ ៤ គ្អឺទិនន ោន មុសាវាទ េិស្ុណាវាទ ស្មផេបោេៈ ណ្ក្ើត
រពមណ្ោយស្ុខ្ណ្វទន ទុក្េណ្វទន នងិឧណ្េកាេ ណ្វទន។ 

៥.មូល ណ្ោយមូល គ្បឺាណាតបិាត សរសុ្វាទ មានណ្ោស្ៈ នងិណ្មាេៈជា  
មូល។ កាណ្មសុ្មិច្ឆា ច្ឆរៈ មិច្ឆា ទិដ្ឋ ិោាំង ២ មានណ្ោភៈ នងិណ្មាេៈជា    
មូល។ អទិនន ោន មុសាវាទ េិស្ុណាវាទ ស្មផេបោេៈ ណ្ពលខ្ាះមាន  
ណ្ោភៈ នងិណ្មាេៈជាមូល។ អភជិា នងិពាបាទៈមានណ្មាេៈជាមូល។ 

(ចេ់ការអធេិាយអកុ្ស្លក្មម) 
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២.កាមាវចរក្េុលក្ម្ម 

កាមាវចរក្េុលក្ម្មរង ១០ 

ក្.កាយក្មម ៣ 

១.បាណាតបិាតវរិត ិ ណ្វៀរច្ឆក្ការស្មាា េ់ស្តវ 

២.អទិនន ោនវរិត ិ ណ្វៀរច្ឆក្ការលួចរទពយណ្គ្ 

៣.កាណ្មសុ្មិច្ឆា ច្ឆរវរិត ិ ណ្វៀរច្ឆក្ការរេរពតឹៅខិ្ុស្ក្នុងកាម។ 

ខ្.វចកី្មម ៤ 

១.មុសាវាទវរិត ិ  ណ្វៀរច្ឆក្នយិយកុ្េក្ 

២.េិសុ្ណ្វរិត ិ  ណ្វៀរច្ឆក្នយិយស្ ក្ណ្ស្ៀត 

៣.សរសុ្វាទវរិត ិ ណ្វៀរច្ឆក្ការនយិយណ្រោតរោត 

៤.ស្មផេបោេវរិត ិ ណ្វៀរច្ឆក្ការនយិយឥតរេណ្យជន។៍ 

៣.មណ្នក្មម ៣ 

១.អនភជិា  មិនស្មាឹងរាំទពចង់បានរេស់្អនក្ដ្ទទ 

២.អពាបាទ  មិនពាបាទ 

៣.ស្មាម ទិដ្ឋ ិ ការយល់រតូវ។ 
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ចាំណាាំ៖ដចក្ ៣០ឬ៤០ មានទាំនងដ្ចូអកុ្ស្លក្មមេថដដ្រ។ 

រុញេក្ិរយិវតថុ ១០ 

ណ្ស្ចក្ៅលីែដដ្លគួ្រណ្ធវ ើ ណ្រពាះជាណ្េតុជាទីតាាំងទនសលលែណ្ក្ើតណ្ឡើង។ 

ពាក្យថា េុញ្ាៈ វចនតថៈថា អតៅណ្ន ស្នៅ នាំ េុនត ិណ្សាណ្ធតតី ិ= េុញ្ាាំ  ការ
ណ្ធវ ើឯណារដមងជរមះនវូស្នៅ នរេស់្ខ្ាួនឱ្យសាែ ត ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ការណ្ធវ ើ
ណ្នះ ណ្ ម្ ះថា េុញ្ាៈ។  

១.ោន ការឱ្យ 

ទីយតិ ឯត្តនាតិ = ោនាំ ជនរដមងរតូវឱ្យណ្ោយណ្ចតននុះ៎ ណ្រពាះ
ណ្េតុដ្ណូ្ច្ឆន ះ ណ្ចតនដដ្លជាណ្េតុទនការឱ្យណ្នះ ណ្ ម្ ះថា ោន។ 

ត្ចតនាោន ៣ កាល 

១.រុរាត្ចតនាោន ណ្ចតនដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើងមុនក្នងុចណ្នា ះដដ្លណ្ៅ
មិនោន់ឱ្យោនតាាំងអាំពកីារគ្តិថា នងឹណ្ធវ ើេុណ្យឱ្យោន ឬតាាំងអាំពកីារ
ដស្វងរក្នវូវតថុណ្សសងៗ ដដ្លជាណ្ទយយធម៌។ 

២.ម្ុញចនត្ចតនាោន ណ្ចតនដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងខ្ណ្ៈក្ាំពុងឱ្យ។ 

៣.អររត្ចតនាោន ណ្ចតនដដ្លណ្ក្ើតណ្រកាយអាំពកីារឱ្យោន
ស្ណ្រមចណ្េើយ ណ្ោយមានេីតណិ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងចតិៅរកី្រាយក្នុងការឱ្យណ្នះ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អដ្ឋក្ថាស្តៅក្នបិាតបាលីណ្ពាលថា៖ ោនញហ  ិនាម្ តិត្េា 
ត្ចតនា រររិុណណាំ  កាតុាំ េត្កាក នោត្េសវ ម្ហរផលាំ ត្ហាតិ។ 
ការឱ្យដដ្លបានណ្ ម្ ះថាោនណ្នះ រតូវជាោនដដ្លរេក្េណ្ោយ
ណ្ចតនោាំង ៣ គ្កឺាលដដ្លអនក្ណ្ធវ ើអាចណ្ធវ ើឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើងបានេរេូិណ៌្
េ៉ាុណ្ណាណ ះោនណ្នះ ណ្ទើេនងឹជាោនមានសលណ្រចើនទរក្ដលង។ 

វតថុោន ៤ យ ង  

១.ចវីរោន   ឱ្យចវីរ ឬណ្រគ្ឿងណ្ស្ាៀក្ពាក់្ 

២.េិណ្ឌ បាតោន  ឱ្យចង្ហា ន់ ឬណ្រគ្ឿងេរណិ្ភាគ្ 

៣.ណ្ស្នស្នោន  ឱ្យកុ្ដ្ ិវហិារជាណ្ដ្ើម 

៤.ណ្ភស្ជជោន   ឱ្យថាន ាំពាបាលណ្រាគ្ណ្សសងៗ។ 

ទុក្ោន 

១.អាមិស្ោន  ឱ្យវតថុណ្សសងៗ 

២.ធមមោន  ឱ្យធម៌ មានេណ្រងៀនធម៌ជាណ្ដ្ើម។ 

េណាៅ ោន ២ រេការណ្នះ ធមមោនវណិ្ស្ស្វសិាលរេណី្តជាង
អាមិស្ោន ដ្ចូរពះបាលីថា េរាោនាំ ធម្មោនាំ ជិនាតិ ។ ធមមោន
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

រដមងវនះអស់្ោនោាំងពួង។ អាមិស្ោនឱ្យសល មានរទពយស្មបតៅវិតថុ
ណ្សសងៗ ណ្រចើនយ៉ា ង។  

១.ស្េតថកិ្ោន  ឱ្យណ្ោយខ្ាួនឯង 

២.អាណ្តៅកិ្ោន  ឱ្យណ្ោយណ្រេើអនក្ដ្ទទ។ 

 ស្េតថកិ្ោនរេណី្តវណិ្ស្ស្ជាងអាណ្តៅកិ្ោន ណ្រពាះេញ្ជូន
សលឱ្យជាអនក្េរេូិណ៌្ណ្ោយរទពយស្មបតៅរិពមោាំងេរវិារ។ ចាំដណ្ក្ឯ
អាណ្តៅកិ្ោន កាលេញ្ជូនសលស្ូមបីេរេូិណ៌្ណ្ោយរទពយស្មបតៅកិ្ព៏តិ 
េ៉ាុដនៅេរវិារស្មបតៅមិិនស្មបូរណ្ឡើយ។ 

១.ស្មបជានោន  ឱ្យណ្ោយការយល់ដ្ងឹ 

២.អស្មបជានោន  ឱ្យណ្ោយការមិនយល់ដ្ងឹ ។ 

កាលណ្ពាលណ្ោយការេញ្ជូនសលណ្េើយ ស្មបជានោនរដមង    
េញ្ជូនសល ឱ្យបានជាអនក្មានរទពយស្មបតៅណិ្រចើនរពមោាំងេញ្ញា សង។ រឯី
អស្មបជានោនវញិ រដមងេញ្ជូនសលឱ្យបានជាអនក្មានរទពយស្មបតៅ ិ   
េូរេូិណ៌្ េ៉ាុដនៅខ្វះេញ្ញា ។ 

១.វដ្ៅនសិ្សតិោន  ឱ្យរបាថាន ស្មបតៅកិ្នុងវដ្ៅ គ្កឺារណ្ធវ ើេុណ្យរបាថាន នវូ
ណ្ភាគ្ស្មបតៅឱិ្យបានជាអនក្មានរទពយ ជាមហាណ្ស្ដ្ឋ ី នងិការរបាថាន នវូ     
ភវស្មបតៅជិាមនសុ្ស ណ្ទវតា រពេម។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.វវិដ្ៅនសិ្សតិោន ឱ្យមិនរបាថាន វដ្ៅៈ គ្កឺារណ្ធវ ើេុណ្យដដ្លោម នរបាថាន នវូ
ណ្ភាគ្ស្មបតៅ ិ នងិភវស្មបតៅ ិ របាថាន យក្ដតស្មាម ស្ណ្មាព ធោិណ្ 
េណ្ចចក្ណ្ពាធោិណ្ អគ្គសាវក្ណ្ពាធោិណ្ មហាសាវក្ណ្ពាធោិណ្ នងិ
េក្តសិាវក្ណ្ពាធោិណ្ណាមួយ។ 

 វដ្ៅនសិ្សតិោន មិនរតូវណ្ៅថា ោនបារមីណ្ទ ជាោនកុ្ស្លយ៉ា ង
សាមញ្ា។ កាលណ្េើវដ្ៅនសិ្សិតោនណ្នះឱ្យសល ក្េ៏ញ្ជូនសលឱ្យមាន        
ណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្ រតមឹដតមនសុ្ស ណ្ទវតាេ៉ាុណ្ណាណ ះ មិនអាចនងឹឧេការៈឱ្យបាន
ដ្ល់មគ្គសលយ៉ា ងរេ័ស្បានណ្ឡើយ។ ចាំដណ្ក្វវិដ្ៅនសិ្សិតោនវញិ ណ្ទើេ
ណ្ៅថា ោនបារមី ណ្រពាះមិនរតមឹដតេញ្ជូនសលឱ្យបានណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្ក្នុង
មនសុ្ស ណ្ទវតាណ្ទ អាចឱ្យចូលដ្ល់មគ្គសលបានរេ័ស្ណ្ទៀតសង។ 

តិក្ោន 

១.េីនោន  ឱ្យលាំោេ់ោេ បានដ្ល់ ឱ្យណ្ោយរបាថាន ោភ យស្ 
ស្រណ្ស្ើរជាណ្ដ្ើម ឬឱ្យរបាថាន មនសុ្សស្មបតៅ ិ ណ្ទវស្មបតៅ ិ មា៉ា ងណ្ទៀត ឱ្យ
ោនរេក្េណ្ោយអនទៈ វរីយិៈ ចតិៅ េញ្ញា  ទន់ោេ ណ្ពាលគ្មឺានការ
ពាយមណ្ធវ ើឱ្យណ្ពញចតិៅ ណ្វវងយល់ក្នុងការណ្ធវ ើោនណ្នះៗ រតមឹដតេនៅចិ
េនៅចួ។ 

២.មជឈមិោន  ឱ្យលាំោេ់ក្ណាៅ ល បានដ្ល់ ឱ្យរបាថាន មនសុ្សស្មបតៅ ិ
ណ្ទវស្មបតៅ ិ ឬឱ្យោនរបាថាន ជាសាវក្ណ្ពាធោិណ្ េណ្ចចក្ណ្ពាធោិណ្។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

មា៉ា ងណ្ទៀត ឱ្យរេក្េណ្ោយអនទៈ វរីយិៈ ចតិៅ នងិេញ្ញា លមមរេមាណ្ 
ណ្ពាលគ្មឺានការណ្ពញចតិៅ មានពាយមនងិណ្វវងយល់ក្នុងការឱ្យោន
យ៉ា ងសាមញ្ាណ្េើយណ្ធវ ើោន។ 

៣.េណី្តោន  ឱ្យលាំោេ់រេណី្ត បានដ្ល់ ឱ្យតាមលាំអាន                
រពះអរយិេុគ្គល នងិរពះណ្ពាធសិ្តវោាំងឡាយ គ្រឺបាថាន នវូរពះនពិាវ ននុះ៎
ឯង ឬឱ្យោនរបាថាន ស្មាម ស្ណ្មាព ធោិណ្ មា៉ា ងណ្ទៀត រេក្េណ្ោយអនទៈ     
វរីយិៈ ចតិៅ េញ្ញា យ៉ា ងរេណី្តទរក្ដលង ណ្ពាលគ្មឺានណ្ស្ចក្ៅពីាយម 
ក្នុងការយល់ចាស់្ោស់្រេស់្ស្េបុរស្ោាំងឡាយណ្ទើេណ្ធវ ើោន។ 

តិក្ោនត្សសងត្ទៀត 

១.ោស្ោន  ឱ្យរេស់្មានតទមាោេឬមិនលែ ដ្ចូជាឱ្យណ្រគ្ឿង
ឧេណ្ភាគ្េរណិ្ភាគ្រេស់្ខ្ាួនណ្រេើរបាស់្។ 

២.ស្ហាយោន ឱ្យរេស់្មានតទមាណ្ស្មើនងឹខ្ាួនណ្រេើ ឱ្យោនដ្ចូជារេស់្
ខ្ាួនណ្រេើរបាស់្។ 

៣.សាមិោន  ឱ្យរេស់្មានតទមារេណ្ស្ើរជាងខ្ាួនណ្រេើរបាស់្។ 

តិក្ោនត្សសងត្ទៀត 

១.ណ្ោកាធេិណ្តយយោន ឱ្យយក្េុគ្គលជាធាំ គ្ខឺ្ាួនឯងោម នណ្ស្ចក្ៅណី្ពញ
ចតិៅនងឹណ្ធវ ើណ្ទ េ៉ាុដនៅណ្ោយខាា ចអនក្ដ្ទទតះិណ្ដ្ៀលណ្ទើេណ្ធវ ើ។ 
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២.អតាៅ ធេិណ្តយយោន  ឱ្យយក្ខ្ាួនជាធាំ គ្គឺ្តិថាអញជាអនក្មានរទពយ
ស្មបតៅ ិ ឬអញជាអនក្ធាំ ណ្េើមិនេរចិ្ឆច គ្ក្នុងក្ចិចការណ្នះមិនគួ្រណ្ទ ក្មិ៏ន
បានជាទីណ្ពញចតិៅរេស់្ជនដ្ទទ។ 

៣.ធមាម ធេិណ្តយយោន  ឱ្យយក្ធម៌ជាធាំ គ្ពឺចិ្ឆរណាថា ការេរចិ្ឆច គ្ោន
ណ្នះជាធម៌ដដ្លស្េបុរស្ោាំងឡាយនយិមណ្ធវ ើមក្ សូ្មបីដតរពះណ្ពាធសិ្តវ
ោាំងឡាយ កាលក្ាំពុងេាំណ្ពញនវូបារមីណ្នះ ក្ប៏ានេាំណ្ពញោនបារមីជា
បាទខាងណ្ដ្ើមសងដដ្រ សូ្មបីរពះសាវក័្ោាំងឡាយរេស់្រពះស្មាម ស្មពុទធ ក្៏
នយិមក្នុងការណ្ធវ ើោនណ្នះសងដដ្រ។ 

េរបរុេិោន 

១.ស្ោធ ោន  ឱ្យណ្ោយណ្ស្ចក្ៅរីជះថាា  

២.ស្ក្កចចោន  ឱ្យណ្ោយណ្ោរពខ្ាួន នងិណ្ទយយវតថុ 

៣.កាលោន  ឱ្យស្មគួ្រតាមកាល 

៤.អនគុ្គេិតោន ឱ្យណ្ោយោម នការរេកាន់មាាំក្នុងវតថុ 

៥.អនេុេចចោន ឱ្យមិនណ្េៀតណ្េៀនខ្ាួន នងិអនក្ដ្ទទ។ 

ោន ៤ យ ង 

១.ណ្ចតនោន  ណ្ចតនណ្ចតស្កិ្រេក្េក្នុងមហាកុ្ស្ល 
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២.វតថុោន  ឱ្យេចចយ័៤ ដដ្លជាណ្ទយយធម៌ 

៣.អណ្ោភោន ឱ្យណ្ោយមិនជាេ់ជាំពាក់្ 

៤.វរិតោិន  វរិតណិ្ចតស្ិក្ ណ្វៀរច្ឆក្អកុ្ស្លទុចចរតិ ដដ្លជាណ្េតុឱ្យ
ស្តវោាំងឡាយ មិនរតូវោេ់ញ័រចតិៅក្នុងណ្េតុដដ្លមានភយ័ណ្ក្ើតណ្ឡើង 
ជាអភយ័ោនោាំងដដ្លជាដសនក្ខាងក្នុង នងិដសនក្ខាងណ្រត។ 

ដ្ណូ្ចនះអនក្យល់ពអីានសិ្ងសទនការណ្ធវ ើោនគួ្រដតណ្ធវ ើ ស្មដ្ចូោថាដដ្ល
ណ្ពាលទុក្ក្នុងអដ្ឋក្ថាស្ុតនៅមហាវគ្គថា៖ 

ឯវាំ នាតិម្ហនោម្ប ិរុញេ ាំ អយតត្ន ក្តាំ 

ម្ហាវិបាក្ាំ ត្ហាតីតិ ក្តោរាាំ តាំ វិភាគ្វិនា។ 

េុណ្យដដ្លបានណ្ធវ ើក្នុងរពះអរយិស្ងឃ នងិស្មមតសិ្ងឃដ្ល់រពម
ណ្ោយសី្ល ស្មាធ ិ េញ្ញា ដដ្លជាទីតាាំងទនការសាេណ្រពាះពូជ គ្េុឺណ្យ
ណ្នះ ស្ូមបីនងឹណ្ពាលថា សាេណ្រពាះពូជតចិរេមាណ្េ៉ាុនរោេ់ណ្ពាធិ៍ េ៉ាុដនៅ 
ក្ឱ៏្យសលបានទទួលយ៉ា ងធាំណ្ធងដ្ចូជាណ្ដ្ើមណ្ពាធិ៍ ណ្រពាះណ្េតុនុះ៎ឯង 
េុរតនងិធតីាោាំងឡាយ ជាអនក្មានេញ្ញា ណ្អាៀវឆ្ា តរេក្េណ្ោយស្ោធ  ចូរ
តាាំងចតិៅណ្ធវ ើេុណ្យណ្ោយណ្ស្ចក្ៅរីជះថាា មិនរាថយចុះ។ 
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២.េលី 

បានដ្ល់ ណ្ចតនណ្ចតស្ិក្ រដមងណ្ធវ ើឱ្យក្ណ្រមើក្កាយវាច្ឆក្នុងអាំណ្ពើ
លែ ណ្ដ្ើមបីកុ្ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើង។ 

វចនតថៈថា េលីយតិ ក្េុលធត្ម្ម ឧរធ្លត្រតីតិ = េលីាំ 
ធមមជាតឯិណា រដមងរទរទង់ទុក្នវូកុ្ស្លធម៌ោាំងឡាយ មានស្មាធ ិ
េញ្ញា  នងិវមុិតៅជិាណ្ដ្ើម ណ្ោយស្ភាពណ្រៀេរយលែ ណ្រពាះណ្េតុដ្ណូ្ច្ឆន ះ     
ធមមជាតណិ្នះណ្ ម្ ះថា ស្ីល។ 

េលីមាន ៤ ព្រត្ភទ 

១.ភិក្ខេុលី បានដ្ល់ ស្ិកាេ េទ ២២៧ ដដ្លស្ដមៅងទុក្ក្នុង             
ភកិ្េុេាតណិ្មាក្េ។   

២.ភិក្ខនុីេលី បានដ្ល់ ស្ិកាេ េទ ៣១១ ដដ្លស្ដមៅងក្នុង            
ភកិ្េុនបីាតណិ្មាក្េ ។ 

៣.សាម្ត្ណរេលី បានដ្ល់ ស្ិកាេ េទ ១០ មានបាណាតបិាតា 
ណ្វរមណី្ជាណ្ដ្ើមរេូតដ្ល់ ជាតរេូបរជតេដ្គិ្គេន ណ្វរមណី្ ជាទីេាំសុតក្ៅ ី
ណ្ស្ក្េយិវតៅ ៧៥ ក្ៅ។ី  
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៤.គ្ហដឋេលី បានដ្ល់   េញ្ចសី្លជាណ្ដ្ើម។ ដ្ចូវចនតថៈថា    គ្ត្ហ 
តិដឋតីតិ = គ្ហត្ដាឋ  េុគ្គលឯណាតាាំងណ្ៅក្នុងសទះ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ 
េុគ្គលណ្នះ ណ្ ម្ ះថា គ្េដ្ឋ ។ 

គ្េដ្ឋស្ីលណ្នះ រតូវមានការស្មាោនណ្ោយចាំណ្ពាះ រតមឹដត
ការស្មាោនទរតស្រណ្គ្មនណ៍្េើយ ណ្ៅមិនអាចណ្ៅថា េុគ្គលមាន      
គ្េដ្ឋស្ីលណ្ទ ណ្ៅរតមឹថា េុគ្គលមានទរតស្រណ្គ្មន។៍ 

េលីរិត្េេររេព់្គ្ហេថ 

១.អាជីវដឋម្ក្េលី ការណ្វៀរច្ឆក្កាយទុចចរតិ៣ វចទុីចចរតិ៤ នងិ
មិច្ឆា ជវីៈ១។ 

២.នវងគេលី ឧណ្បាស្ថនុះ៎ឯងដតរតូវេដនថមថា យថា ពលាំ ណ្មតាៅ  
ស្េគ្ណ្តន ណ្ចតសា ស្ពាវ វនៅាំ ណ្ោក្ាំ សរតិាវ  វេិរាមិ ខុ្្ាំនងឹស្ូមសាយ
ណ្ោយណ្មតាៅ ចតិៅឱ្យដ្ល់ពួក្ស្តវោាំងពួងតាមក្មាា ាំង។ 

៣.ទេងគេលី ស្ិកាេ េទ ១០ ។ 
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វិធីេមាោនេលីរិត្េេ 

អាជីវដឋម្ក្េលី 

១.ម្យាំ ភត្នោ តិេរត្ណន េហ អាជីវដឋម្ក្េលីាំ ធម្មាំ   
យចម្ិ។ អនុគ្គហាំ ក្តា  េលីាំ ត្ទង ត្ម្ ភត្នោ។ ទុតិយម្ប ិ
។ត្រ។ តតិយម្ប។ិត្រ។ 

២.នត្មា តេស ។ត្រ។ (ទរល ៣ ែង) 

៣.រុទធាំ េរណាំ  គ្ចេ ម្ិ ។ត្រ។ (ទរល ៣ ែង) 

៤. ១.បាណាតិបាត ត្វរម្ណី េកិាខ រទាំ េមាទិយម្ិ 

 ២.អទិនាន ោនា ។ត្រ។ 

 ៣.កាត្ម្េមុ្ិចេ ចរា ។ត្រ។ 

 ៤.ម្ុសាោោ ។ត្រ។ 

 ៥.រិេណុាោច ។ត្រ។ 

 ៦.សរេុោច ។ត្រ។ 

 ៧.េម្ផរបលាបា ។ត្រ។ 

 ៨.ម្ិចេ ជីោ ។ត្រ។ 
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(អនក្ឱ្យណ្ពាលថា) តិេរត្ណន េហ អាជីវដឋម្ក្េលីាំ      
សាធុក្ាំ ក្តា  អរបមាត្ទន េម្ាត្ទង េតី្លន េគុ្តឹ      
យនោិ េតី្លន ត្ភាគ្េម្បោ េតី្លន និរាុតឹ យនោិ តសាម     
េលីាំ វិត្សាធត្យ។ 

នវងគុត្បាេងេលី 

១.ម្យាំ ភត្នោ តិេរត្ណន េហ នវងគេម្មនាន គ្តាំ         
ឧត្បាេងាំ ធម្មាំ យចម្ិ។ អនុគ្គហាំ ក្តា  េលីាំ ត្ទង ត្ម្    
ភត្នោ។  

២.នត្មា តេស ។ត្រ។ (ទរល ៣ ែង) 

៣.រុទធាំ េរណាំ  គ្ចេ ម្ិ ។ត្រ។ (ទរល ៣ ែង) 

៤. ១.បាណាតិបាត ត្វរម្ណី េកិាខ រទាំ េមាទិយម្ិ 

 ២.អទិនាន ោនា ។ត្រ។ 

 ៣.អព្រហមចរយិ ។ត្រ។ 

 ៤.ម្ុសាោោ ។ត្រ។ 

 ៥.េរុាត្ម្រយម្ជជរបមាទដាឋ នា ។ត្រ។ 

 ៦.វិកាលត្ភាជនា ។ត្រ។ 
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 ៧.នចចគ្ីត ។ត្រ។ 

 ៨.ឧចច េយនម្យេយនា ។ត្រ។ 

 ៩.យថារលាំ ត្ម្តោ   េហគ្ត្តន ត្ចតសា េាា វនោាំ 
ត្លាក្ាំ សរតិា  វិហរាម្ិ ឬថា ត្ម្តោ  េហគ្ត្តន ត្ចតសា 
េរាបាណភូត្តេ ុសរតិា  វិហរណាំ  េមាទិយម្ិ។ 

ទេងគេលី 

១.ម្យាំ ភត្នោ តិេរត្ណន េហ ទេគ្ហដឋេលីាំ ធម្មាំ      
យចម្ិ។ អនុគ្គហាំ ក្តា  េលីាំ ត្ទង ត្ម្ ភត្នោ។ ទុតិយម្ប។ិ
ត្រ។ តតិយម្ប ិ។ត្រ។  

២.នត្មា តេស ។ត្រ។ (ទរល ៣ ែង) 

៣.រុទធាំ េរណាំ  គ្ចេ ម្ិ ។ត្រ។ (ទរល ៣ ែង) 

៤. ១.បាណាតិបាត ត្វរម្ណី េកិាខ រទាំ េមាទិយម្ិ 

 ២.អទិនាន ោនា ។ត្រ។ 

 ៣.អព្រហមចរយិ ។ត្រ។ 

 ៤.ម្ុសាោោ ។ត្រ។ 
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 ៥.េរុាត្ម្រយម្ជជរបមាទដាឋ នា ។ត្រ។ 

 ៦.វិកាលត្ភាជនា ។ត្រ។ 

 ៧.នចចគ្ីតោទិតវិេកូ្ទេសនា ។ត្រ។ 

 ៨.មាលាគ្នធវិលារនធ្លរណម្ណឌ នវិភូេនដាឋ នា 
។ត្រ។  

៩.ឧចច េយនម្ហាេយនា ។ត្រ។ 

 ១០.ជាតររូបរជតរបដគិ្គហនា ។ត្រ។ 

និចចេលី និងអនិចចេលី 

និចចេលី ស្ីលរក្ាជានចិច មិនរក្ារដមងជាណ្ោស្ បានដ្ល់ 
ភកិ្េុបាតណិ្មាក្េ ២២៧ ភកិ្េុនបីាតណិ្មាក្េ៣១១ ទស្ងគស្ីល ណ្ស្ក្េយិវតៅ ៧៥
រេស់្សាមណ្ណ្រ ឧណ្បាស្ថរេស់្េណ្ឌ រងគេពវជតិ (រគ្េស្ថណ្ស្ាៀក្ពាក់្
ស្ាំពត់ស្) តាេស្ នងិរគ្េស្ថោាំងឡាយ។ 

អនិចច ស្ីលរក្ាមិនជានចិច   បានដ្ល់    ឧណ្បាស្ថ   នវងគស្ីល   
ទស្ងគស្ីល រេរពតឹៅធុតងគ ឯកាស្នកិ្ងគធុតងគ េណ្ឌ ិ ក្ងគធុតងគ ជាអនចិចស្ីល
រេស់្រគ្េស្ថ។ 
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ការស្មាោនស្ីល មាន ២ រេណ្ភទ 

១.ស្មាោនស្ិកាេ េទរមួោន   

២.ស្មាោនសិ្កាេ េទណ្ោយចាំណ្ពាះៗ។ 

រមួ្ោន ត្ាលថា៖ 

េញ្ចស្ិកាេ េទាំ ស្មាទិយមិ ឬថា េញ្ចស្ីល ស្មាទិយមិ ដរេថា ខុ្្ាំស្ូម
ស្មាោនសិ្កាេ េទោាំង ៥ មានបាណាតបិាតជាណ្ដ្ើមរេូតដ្ល់សុ្រា-         
ណ្មរយមជជេបមាទោឋ នវរិតជិាទីេាំសុត។ 

ត្ដាយចាំត្ាះត្ាលថា៖ 

១.បាណាតបិាតា ណ្វរមណី្ស្ិកាេ េទាំ ស្មាទិយមិ ។ណ្េ។ 

៥.ស្ុរាណ្មរយមជជេបមាទោឋ ន ណ្វរមណី្ស្ិកាេ េទាំ ស្មាទិយមិ។ 

ត្ដាយចាំត្ាះេកិាខ រទ ៨ គ្ឺ 

១.បាណាតបិាតា ណ្វរមណី្ ស្ិកាេ េទាំ ស្មាទិយមិ ។ណ្េ។ 

៨.ឧច្ឆច ស្យនមហាស្យន ណ្វរមណី្ ស្ិកាេ េទាំ ស្មាទិយមិ។ 
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អធិរាយឧត្បាេងេលី និងអនក្រក្ា 

ឧណ្បាស្ថស្ីលគ្សឺ្ីល ៨ ជានចិចរេស់្ឧបាស្ក្ ឧបាស្ិកា           
(េណ្ឌ រងគេពវជតិ = េពវជតិអនក្ណ្ស្ាៀក្ដ្ណ្ៅ េ់ស្ាំពត់ពណ៌្ស្) តាេស្     
តាេស្ិន ី(តាេស្រេុស្ តាេស្ស្ស្ី) ។ ដ្ណូ្ចនះឧបាស្ក្ ឧបាស្ិកា តាេស្
ោាំងណ្នះ រតូវរក្ាឱ្យរគ្េ់េរេូិណ៌្ នងិក្នុងការស្មាោនណ្នះ ស្មាោន
រតមឹដតមៅងេ៉ាុណ្ណាណ ះ ក្រ៏ដមងតាមណ្ៅបានរេូតអស់្មួយរយៈកាលណ្ស្ាៀក្
ដ្ណ្ៅ េ់ស្ាំពត់ពណ៌្ស្ណ្នះ។ ណ្េើអនក្ណាមិនរក្ាទុក្ឱ្យរគ្េ់រតមឹដតរក្ា
សី្ល ៥ ឬអាជវីដ្ឋមក្សី្ល ក្មិ៏នស្មគួ្រជាឧបាស្ក្ ឧបាស្ិកា តាេស្អនក្
ណ្ស្ាៀក្ដ្ណ្ៅ េ់ស្ាំពត់ពណ៌្ស្ គួ្រដតផ្លា ស់្េៅូរណ្ភទណ្ៅជា រាវាស្ណ្ចញ ណ្េើ
មិនផ្លា ស់្េៅូរ រាវាស្ណ្ទ ក្ប៏ានណ្ ម្ ះថារទុស្ៅស្ីល។ ឧណ្បាស្ថណ្នះ
ស្រមាេ់ រាវាស្មិនដមនជានចិចស្ីល ជាអនចិចស្ីល ដ្ណូ្ចនះ រាវាស្
ោាំងឡាយនងឹរក្ាក្ប៏ាន ណ្រពាះរដមងបានជារេណ្យជនព៍ណិ្ស្ស្ណ្ៅ
ណ្ទៀត ឬនងឹមិនរក្ាក្ប៏ាន ណ្េើយក្ោ៏ម នណ្ោស្ណ្ោយរេការណាមួយ  
ណ្ឡើយ។ 

៣.ភាវនា  

ក្េុលធត្ម្ម ភាត្វតិ ឧរាត្ទតិ វត្ឌឍតីតិ = ភាវនា 
្មាជាតិណារន្មងទ វ្ើកុេលឱ្យ្បទេើរ ទកើត្គ្មែាំបូង ទ ើយទ វ្ើឱ្យ
ចទ្មើន្ទឡ្ើង ទ្រះទ តុទនះ ្មាជាតិទនះ ទ ា្ ះថា ោវន។     
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បាន្ែល់ កុេលចិតតុបាទ ន្ែលទាកទ់ងទោយការចទ្មើន្េមថៈ 
និ្ងវបិេសន កនុងចទនេ ះបរកិមាោវន និ្ងឧបច្ឆរោវន។ 

កនុងែីកាច្ឆរយទរលថា ការេិកា ការទរៀន្្ពះ្មាវនិ្យ័         
ការបទ្ងៀន្ ការគិ្ត ការពិច្ឆរណាកនុងអតារបេ់មាតិកា្មទ៌ផសងៗកតី 
ការទរៀន្ ការបទ្ងៀន្វជិាា ទផសងៗ កតី ទាាំងផេូវទោកន្ែលមនិ្មាន្ទទាេ
ទាាំងទនះកតី េុទធន្តជាោវនន្ែលជាចាំន្ណកនន្បុញ្ញ កិរយិាវតាុ។ 

លក្ខណៈជាត្ដើម្ និងរដិរក្ខររេភ់ាវនា 

១.ក្េុលវឌារនលក្ខណា មាន្ការទ វ្ើឱ្យកុេលចទ្មើន្
ទឡ្ើងជាលកខណៈ។ 

២.អក្េុលរហានរសា មាន្ការ្បហារអកុេលជាកិចច។ 

៣.េតោ ចត្រាក្កម្នរចចុរបដាឋ នា មាន្ការចូលទៅកាន្ផ់េូវ
បែិបតតិន្ែលទាកទ់ងជាមយួនឹ្ងេតិរបេ់នមកាយ រូបកាយជា
អាការ្បាកែ។ 

៤.ត្យនិត្សាម្នេកិាររទដាឋ នា មាន្ការតាាំងចិតតមាាំ
មនួ្កនុងអារមាណ៍ទោយអាំណាចនន្ទ តុន្ែល្តឹម្តូវជាទ តុជិត។ 
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៥.រដិរក្ខធម្ម ្មន៌្ែល្តូវ្បហារទោយោវនបាន្ែល់ 
ទមា ៈ។ 

៦.អនុញ្ញេ តធម្ម ្មន៌្ែលបាន្ទទួលការអនុ្ញ្ញញ តច្ឆក
ោវន បាន្ែល់ អទមា ៈ។ 

៧.ឧរាត្ទតរាធម្ម ្មន៌្ែលជាោវននន្កុេលទ វ្ើឱ្យទកើត
ទឡ្ើងទនះ បាន្ែល់ អរ តតមគ្គ អរ តតផល (ទរលទុកទោយ     
ឧកាែឋន្យ័)។ 

៤.អរចយន 

អរចយនោិ ឯត្តនាតិ = អរចយនាំ ជនោាំងឡាយរដមង
ណ្ធវ ើការណ្ោរពឱ្នលាំណ្ោនណ្ោយកុ្ស្លណ្ចតននុះ៎ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ 
ណ្ចតនដដ្លជាណ្េតុទនការឱ្នលាំណ្ោនណ្នះ ណ្ ម្ ះថា អេច្ឆយន បាន
ដ្ល់ណ្ចតនណ្ក្ើក្ក្នុងមហាកុ្ស្លចតិៅ។ 

អរចយនៈមាន ២ 

១.សាម្ញេអរចយនៈ ណ្ោរពធមមតាដ្ចូជា ណ្ោរពមាតា េិតា     
យយ រគូ្ អាច្ឆរយជាណ្ដ្ើម ណ្ោយនកឹ្រលឹក្ណ្ ើញថា ណ្យើងមាននទីដដ្ល
រតូវណ្ោរពឱ្នលាំណ្ោនដ្ល់ណ្ោក្ោាំងណ្នះ។ 
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២.វិត្េេអរចយនៈ ណ្ោរពពណិ្ស្ស្ គ្ណឺ្ោរពឱ្នលាំណ្ោនក្នុង
រពះរតនៈរតយ័ ណ្ោយនកឹ្រលឹក្ដ្ល់គុ្ណ្ណ្សសងៗ មានរពះគុ្ណ្ថា អរេាំ  
ជាណ្ដ្ើមណ្ោយអាំណាចទនមហាកុ្ស្លចតិៅរេក្េណ្ោយស្ោធ  នងិេញ្ញា េនា ឺ
វាច្ឆថា ពុទធាំ ស្រណ្ាំ  គ្ច្ឆា មិ ជាណ្ដ្ើម។ 

រុគ្គលគ្ួរត្ោររមាន ៣ 

១.គ្ុណវុឌឍ ិចណ្រមើនណ្ោយគុ្ណ្គ្សឺ្ីល ស្មាធ ិេញ្ញា   

២.វយវុឌឍ ិចណ្រមើនណ្ោយអាយុ 

៣.ជាតិវុឌឍ ិចណ្រមើនទនវងសរតកូ្ល។ 

ោថាេថ្ម្ោងអានិេងសអរចយនធម្៌ 

ត្យ វុទធម្រចយនោិ នរា ធម្មេស ត្កាវិោ 

ទិត្ដឋ ធត្ម្ម ច បាេាំសា េម្បរាត្យ ច េគុ្ត។ឹ 

េុគ្គលមានចាំណ្ណ្ះដ្ងឹ មានភាពវាងទវក្នុងធម៌ឯណា រដមងណ្ធវ ើការណ្ោរព
ឱ្នលាំណ្ោនចាំណ្ពាះគុ្ណ្វុឌឍេុិគ្គល វយវុឌឍិេុគ្គលជាណ្ដ្ើមណ្នះ េុគ្គល
ណ្នះកាលក្ាំពុងមានជវីតិក្នងុភពណ្នះក្ជ៏ាេុគ្គលដដ្លរតូវណ្គ្ស្រណ្ស្ើរ
ណ្េើយ កាលលះច្ឆក្ណ្ោក្ណ្នះណ្ៅណ្េើយក្រ៏ដមងណ្ៅកាន់ស្ុគ្ត។ិ 
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៥.ត្វយាវចចៈ 

តាំ តាំ ក្ិចចក្រត្ណ រយវដេស ភាត្ោ = ត្វយាវចចាំ 
ធម៌ដដ្លជាណ្េតុ ណ្ធវ ើឱ្យេុគ្គលមានការយក្ចតិៅទុក្ោក់្ក្នុងក្ចិចការង្ហរ
រគ្េ់យ៉ា ង ណ្ ម្ ះថា ណ្វយាវចចៈ បានដ្ល់ ណ្ចតនក្នុងមហាកុ្ស្ល-        
ចតិៅុេាទ ណ្ធវ ើឱ្យេុគ្គលពាយមយក្ចតិៅទុក្ោក់្ក្នុងក្ចិចការង្ហរ។ 

មា៉ា ងណ្ទៀត ការជួយក្ចិចការង្ហរណ្សសងៗ រេស់្មាតា េិតា រគូ្  ោត ិ
អនក្ជតិខាងជាណ្ដ្ើម ដដ្លជាការង្ហរោម នណ្ោស្ ដ្ចូជាណ្មើលដថ        
រទពយស្មបតៅ ិ មាស្របាក់្ជាណ្ដ្ើម ណ្ដ្ើមបីមិនឱ្យណ្ោក្ខ្វល់ខាវ យ ក្ច៏្ឆត់ជា
ណ្វយាវចចកុ្ស្លោាំងអស់្។ 

៦.រតោិោន 

រតោឹ ទទនោិ ឯត្តនាតិ = រតោិោនាំ េុគ្គលមានចតិៅេុណ្យ
ោាំងឡាយរដមងឱ្យនវូចាំដណ្ក្េុណ្យ ដដ្លខ្ាួនបានមក្ណ្េើយដ្ល់េុគ្គល
ដដ្លសាា េ់ណ្ៅណ្េើយ ឬអនក្ដដ្លក្ាំពុងណ្ៅមានជវីតិណ្ោយធមមជាតនិុះ៎ 
ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ធមមជាតដិដ្លជាណ្េតុទនការឱ្យណ្នះ ណ្ ម្ ះថា េតៅោិន 
បានដ្ល់ ណ្ចតនក្នុងមហាកុ្ស្លចតិៅុេាទ ការឱ្យនវូចាំដណ្ក្េុណ្យ នងិ
ការឧទទិស្ចាំដណ្ក្េុណ្យដ្ល់អនក្សាា េ់ដដ្លជាោតសិ្នៅ ន។  
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៧.រតោ នុត្មាទនា 

រតោិយ អនុត្មាទនាំ = រតោ នុត្មាទនាំ ការណ្ ើញលែស្ស្េតាម
ណ្ោយការរកី្រាយចតិៅនវូចាំដណ្ក្េុណ្យដដ្លណ្គ្ឧទទិស្មក្ឱ្យ ណ្ ម្ ះថា   
េតាៅ នណុ្មាទន បានដ្ល់ ការណ្រតក្អរនវូចាំដណ្ក្េុណ្យដដ្លណ្គ្ដចក្ឱ្យ។ 

 កាលពចិ្ឆរណាតាមលក្េណ្ៈរេស់្វចនតថៈណ្េើយ គ្េបីណ្ ើញបាន
ថា ណ្ចតនដដ្លមានក្នុងមហាកុ្ស្លណ្សាមនស្សដ្ងួណ្នះឯង ណ្ទើេជា   
េតាៅ នណុ្មាទនកុ្ស្លយ៉ា ងេរេូិណ៌្។ ចាំដណ្ក្ណ្ចតនក្នុងមហាកុ្ស្ល
ឧណ្េកាេ វញិ ជាេតាៅ នណុ្មាទនកុ្ស្លដដ្លមិនេរេូិណ៌្ណ្ទ ណ្រពាះថា ចតិៅ
ក្នុងខ្ណ្ៈណ្នះខ្វះេីតណិ្សាមនស្សចាំណ្ពាះេុណ្យកុ្ស្ល ដដ្លណ្គ្ឧទទិស្ឱ្យ 
រតមឹដតណ្ធវ ើឱ្យេនាវឺាច្ឆថា សាធុ ឬថា លែណ្េើយ តាមភាសារេស់្ខ្ាួន
េ៉ាុណ្ណាណ ះ។ ដ្ណូ្ចនះការអនណុ្មាទន ដដ្លនងឹជាេតាៅ នណុ្មាទនកុ្ស្លយ៉ា ង
េរេូិណ៌្បាន នងឹរតូវមានចតិៅរេក្េណ្ោយេីតណិ្សាមនស្សសងក្ជ៏ា         
េតាៅ នណុ្មាទនកុ្ស្លយ៉ា ងទរក្ដលងេាំសុត។ 

រតោ នុត្មាទនាត្ដាយអម្ 

កាលណ្ ើញណ្គ្ណ្ធវ ើេុណ្យមានការេរចិ្ឆច គ្ោន រក្ាស្ីល ចណ្រមើន
ភាវន ឬបានណ្ ើញពាក្យច្ឆរកឹ្ណ្ ម្ ះថារេស់្មាច ស់្វតថជុាេ់នងឹវតថុដដ្ល
ណ្គ្ក្សាងថាវ យ ក្ណ៏្ក្ើតេីតណិ្សាមនស្សសង េ៉ាុដនៅណ្គ្មិនបានរបាេ់ ឬណ្ពាល
ឧទទិស្ចាំដណ្ក្េុណ្យណ្នះឱ្យណ្ោយរេការណាមួយណ្ឡើយ ការមានេីតិ
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ណ្សាមនស្សចាំណ្ពាះការង្ហរដដ្លលែរេស់្េុគ្គលដ្ទទ ក្េ៏នាវឺាច្ឆថា សាធុ ឬ
ថាលែៗ ។ ចាំដណ្ក្េតាៅ នណុ្មាទនណ្ោយរតង់ បានដ្ល់ កុ្ស្លដដ្លអនក្
បានណ្ធវ ើ ពាយមក្សាងឱ្យណ្ក្ើតណ្េើយណ្នះ នាំមក្ណ្ពាលឧទទិស្ឱ្យ
េ៉ាុណ្ណាណ ះ។ ការអនណុ្មាទននវូចាំដណ្ក្េុណ្យដដ្លអនក្ក្សាងេុណ្យឧទទិស្
ឱ្យយ៉ា ងណ្នះ ណ្ទើេណ្ ម្ ះថា េតាៅ នណុ្មាទន ណ្ោយរតង់។ 

រុណយថ្ដលឱយមាន ២ គ្ឺ 

១.ឧទទិេសកិ្រតោិ ឧទទិស្ឱ្យណ្ោយចាំណ្ពាះ ណ្ពាលថា ឥទាំ ត្ម្ រុញេ ាំ 
មាតរិតុអាចរយិញាតិម្ិតោេម្ូហានាំ ត្ទម្ិ ខុ្្ាំស្ូមឧទទិស្ការ
ណ្ធវ ើេុណ្យ ដដ្លោក់្ទងណ្ោយោន ស្ីល ភាវន រេស់្ខុ្្ាំណ្នះ ឱ្យដ្ល់មាតា
េិតា រគូ្អាច្ឆរយ ោត ិ មិរតដដ្លសាា េ់បាត់ណ្ៅណ្េើយ ឬដដ្លក្ាំពុងរស់្
ណ្ៅណ្នះសង។ 

២.អនុទទិេសកិ្រតោិ ឧទទិស្ឱ្យណ្ោយមិនចាំណ្ពាះ ណ្ពាលថា ឥទាំ ត្ម្ 
រុញេ ាំ េរាេតោ នាំ ត្ទម្ិ ខុ្្ាំស្ូមឧទទិស្នវូការណ្ធវ ើេុណ្យដដ្លោក់្ទង
ណ្ោយោន សី្ល ភាវនរេស់្ខុ្្ាំណ្នះឱ្យដ្ល់ស្តវោាំងឡាយោាំងពួង។ 

៨.ធម្មេសវន 
ធម្មាំ េណុនោិ ឯត្តនាតិ = ធម្មេសវនាំ ជនោាំងឡាយ

រដមងសាៅ េ់នវូធម៌ណ្ោយធមមជាតណិ្នះ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះណ្ ម្ ះថា         
ធមមស្សវន ណ្ចតនក្នុងមហាកុ្ស្លចតិៅុេាទ ដដ្លមាន
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ណ្យនណិ្សាមនស្ិការជារេធ្លន សាៅ េ់ណ្ោយការរជះថាា  ជាមហាកុ្ស្ល
ចតិៅ។ 

រពះសុ្មងគោច្ឆរយបានស្ដមៅងក្នុងអភធិមមវភិាវនិដី្កីាថា និរវ-
ជាជ ទិេវនត្ចតនារិ ឯត្តថវ េងគយហតិ ការតាាំងចតិៅសាៅ េ់នវូការ
ស្ដមៅងវជិាជ ណ្សសងៗ ដដ្លោម នណ្ោស្ក្រ៏តូវស្ណ្ង្រ្ង្ហគ ះចូលក្នុងធមមស្សវន
កុ្ស្លបានោាំងអស់្។ 

៩.ធម្មត្ទេនា  
ធម្មាំ ត្ទត្េនោិ ឯតយតិ = ធម្មត្ទេនា ជនោាំងឡាយ

រដមងស្ដមៅងធម៌ រដមងេណ្រងៀននវូធម៌ណ្ោយធមមជាតនិុះ៎ ណ្រពាះណ្េតុ
ណ្នះ ណ្ ម្ ះថា ធមមណ្ទស្ន ដដ្លមានណ្យនណិ្សាមនស្ិការជារេធ្លន។ 
ការេណ្រងៀនធម៌ ស្ដមៅងធម៌ ណ្ោយមហាកុ្ស្លចតិៅ ការស្ដមៅងនវូវជិាជ
អាជពីណ្សសងៗ ដដ្លរបាស្ច្ឆក្ណ្ោស្ក្ជ៏ាធមមោនដ្ចូោន ។ 

ធម្មត្ទេនាត្ព្ចើន និងតិច 
េុគ្គលដដ្លស្ដមៅងណ្ោយចតិៅេរសិ្ុទធ មិនស្ាំណ្ៅោភស្កាក រៈ យស្ 

ស្រណ្ស្ើរ រេការណាមួយ ណ្នះមានអានសិ្ងសណ្រចើន។ ចាំដណ្ក្េុគ្គលដដ្ល
ស្ដមៅងណ្ោយចតិៅមិនេរសុិ្ទធ វណ្ងវងក្នុងោភ យស្ ស្រណ្ស្ើរ ចតិៅគ្តិចង់
ឱ្យណ្គ្ដ្ងឹថា អញជារគូ្ ជាធមមក្ថកិ្លបីជាណ្ដ្ើម មិនជាកុ្ស្លមាន
អានសិ្ងសតចិ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

១០.ទិដឋុជុក្ម្ម  

ទិដឋិយ ឧជុក្រណាំ  = ទិដឋុជុក្ម្មាំ ការណ្ ើញ គ្េឺញ្ញា នុះ៎ឯង 
ជាធម៌ដដ្លរតូវណ្ធវ ើឱ្យរតង់ ណ្ ម្ ះថា ទិដ្ឋជុុក្មម បានដ្ល់ ក្មមស្សក្តា-
ោណ្រពមណ្ោយកុ្ស្លណ្ចតន។ 

រចច័យររេក់្ម្មេសក្តញាណ ៣ យ ង 

១.េតុម្យរញ្ញេ  េញ្ញា ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើងពកីារស្ិក្ាណ្រៀនស្ូរតជា
ណ្េតុជាេចចយ័ឱ្យណ្ក្ើតក្មមស្សក្តាោណ្។ 

២.ចិតោ ម្យរញ្ញេ  េញ្ញា ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើងពកីារនកឹ្គ្តិពចិ្ឆរណាក្នុង
ការរស់្ណ្ៅរេស់្ស្តវោាំងឡាយ ណ្ោយការមានណ្រាគ្ មិនមានណ្រាគ្ ភាព
ឆ្ា ត ភាពលៃង់ សុ្ខ្ ទុក្េ អាយុយឺនយូរ អាយុខ្ា ីភាពរក្ខ្សត់ោាំងណ្នះជា
ណ្ដ្ើម ជាណ្េតុជាេចចយ័ឱ្យណ្ក្ើតក្មមស្សក្តាោណ្។ 

៣.ភាវនាម្យរញ្ញេ  េញ្ញា ណ្ក្ើតណ្ឡើងពកីារចណ្រមើនវេិស្សនជា
ណ្េតុជាេចចយ័ណ្ក្ើតក្មមស្សក្តាោណ្។ 

ទេវតថុេមាម ទិដឋិ ១០ ព្រការ 

១.អតថិ ទិននាំ យល់ថា ការណ្ធវ ើេុណ្យបានសលលែ  

២.អតថិ យដិឋាំ យល់ថា ការេូជាណ្សសងៗ ទទួលសលលែ  
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

៣.អតថិ ហុតាំ យល់ថា ការទទួលេដ្សិ្ណាឋ រៈណ្សសងៗ ទទួលសលលែ  

៤.អតថិ េកុ្ដទុក្កតនាំ ក្មាម នាំ សលាំ វិបាត្កា យល់ថា ការណ្ធវ ើ
លែ អារក្ក់្ោាំងណ្នះរតូវទទួលសលលែ 

៥.អតថិ អយាំ ត្លាត្កា យល់ថា ណ្ោក្ណ្នះមាន គ្ភឺពដដ្លជាទីណ្ក្ើត
របាក្ដ្ក្នុងេចចុេបននដដ្លនាំោន ណ្ៅថា ភពណ្នះរដមងមាន ណ្រពាះណ្ក្ើតត
ណ្ៅណ្ទៀត 

៦.អតថិ រត្រា ត្លាត្កា យល់ថា ភពខាងមុខ្មាន គ្សឺាា េ់ណ្ៅរដមង
ណ្ក្ើតណ្ទៀត  

៧.អតថិ មាត យល់ថា មាតាមានគុ្ណ្ គ្ណឺ្ធវ ើលែ អារក្ក់្ចាំណ្ពាះមាតា
ទទួលសលខាងភពខាងមុខ្ 

៨.អតថិ រិត យល់ថា េិតាមានគុ្ណ្ គ្កឺារណ្ធវ ើលែ អារក្ក់្ចាំណ្ពាះេិតា
ទទួលសលក្នុងភពខាងមុខ្ 

៩.អតថិ េតោ  ឱរបាតិកា យល់ថា ស្តវជាឱ្េបាតកិ្ក្ាំណ្ណ្ើតមាន គ្ឺ
ណ្ក្ើតចណ្រមើនធាំណ្ោយឆ្េ់រេ័ស្ ដ្ចូជាណ្ទវតាជាណ្ដ្ើម។ 

១០.អតថិ ត្លាត្ក្ េម្ណព្រហមណា េម្ោគ  េមាម រដិរនាន  
ត្យ ឥម្ញច ត្លាក្ាំ ររញច  ត្លាក្ាំ េយាំ អភិញ្ញេ  េចេិក្តា   
រត្វត្ទនោិ យល់ថា ស្មណ្រពាេមណ៍្ោាំងឡាយឯណាមានការដ្ងឹ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ចាស់្នវូណ្ោក្ណ្នះ ណ្ោក្ខាងមុខ្ណ្ោយខ្ាួនឯង ណ្េើយអាចចងែុល
េង្ហា ញដណ្នាំអនក្ដ្ទទឱ្យយល់ដ្ងឹបាន ស្មណ្ៈដដ្លដ្ល់រពមណ្ោយ
ការរពមណ្រពៀងសាមគ្គ ីនងិេដ្េិតៅលិែ  េដ្េិតៅរិតូវោាំងណ្នះរដមងមាន។ 

ទស្វតថុ ១០ រេការណ្នះ ឧេមាដ្ចូថាន ាំដ្សុ្ ជាឧេក្រណ៍្ស្រមាេ់
ណ្រេើដ្សុ្ខាត់រតួតពនិតិយណ្មើលមាស្ថា ស្ុទធឬដក្ាងកាា យ នងិទឹក្អាស្ុីត 
ដដ្លណ្រេើរបាស់្ស្រមាេ់រតួតពនិតិយណ្មើលរបាក់្ណ្េើយដ្ងឹថាសុ្ទធ ឬមិន
ស្ុទធក្រមិតណា ណ្េើយក្ជ៏ាណ្រគ្ឿងស្រមាេ់ពនិតិយណ្មើលថាខ្ាួនលែពិតរតមឹ
រតូវេរេូិណ៌្ តាមណ្នះបានណ្េើយឬណ្ៅ។ 

អងគធម៌េរមតថរេស់្ទិដ្ឋជុុក្មមក្នុងខ្ណ្ៈោាំង ៣ ទនណ្ចតន 

១.ទិដ្ឋជុុក្មមក្នុងខ្ណ្ៈេុពវណ្ចតន បានដ្ល់ មហាកុ្ស្ល ៨ 

២.ទិដ្ឋជុុក្មមក្នុងខ្ណ្ៈមុញ្ចនណ្ចតន បានដ្ល់ មហាកុ្ស្ល- 
ោណ្ស្មបយុតៅចតិៅ ៤ 

៣.ទិដ្ឋជុុក្មមក្នុងខ្ណ្ៈអេរណ្ចតន បានដ្ល់ មហាកុ្ស្ល ៨។ 

អធិរាយ 

េុគ្គលមានការណ្ ើញមិនោន់រតមឹរតូវ ចាំណ្ពាះរពះពុទធសាស្ន
ក្នុងណ្រឿងណ្សសងៗ មានការសាា េ់ ការណ្ក្ើត ភូមិដដ្លជាទីណ្សាយទុក្េមាន
នរក្ជាណ្ដ្ើម នងិភូមិដដ្លជាទីណ្សាយសុ្ខ្មានសាថ នសួ្គ្ោ៌ាំង ៦ ជាន់ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

មនសុ្សសាា េ់ណ្េើយណ្ក្ើតជាស្តវតរិច្ឆា នក្ម៏ាន ណ្ក្ើតជាមនសុ្សក្ម៏ាន ។ ក្នុង
កាលណ្រកាយមក្នកឹ្រលឹក្ថាការគ្តិរេស់្ខ្ាួនណ្ៅមិនោន់រតមឹរតូវ មិន
រតង់ចាំណ្ពាះរពះពុទធសាស្ន ដ្ណូ្ចនះខ្ាួនគួ្រណ្ធវ ើការសិ្ក្ាណ្រៀនសូ្រតអាំពកីារ
រេរពតឹៅណិ្ៅទនចតិៅនងិកាយ ណ្ដ្ើមបីនងឹបានការអេ់រាំនវូការគ្តិរេស់្ខ្ាួនឱ្យ
បានរតមឹរតូវតាមរពះពុទធសាស្ន ណ្នះជាទិដ្ឋជុុក្មមក្នងុេុពវណ្ចតន។  

កាលយល់ណ្ ើញយ៉ា ងណ្នះណ្េើយ ក្ច៏្ឆេ់ណ្សៅើមណ្ធវ ើការសិ្ក្ាណ្រៀន
ស្ូរតអាំពសី្ភាពទនការរេរពតឹៅណិ្ៅរេស់្វតថុ ដដ្លមានជវីតិ នងិវតថុោម ន
ជវីតិតាមមាតកិាធម៌ជាណ្ោលណ្ោយចាំណ្ពាះៗ ការស្ិក្ាណ្រឿយៗ រដមង
ចណ្រមើនលែណ្េើយយ៉ា ងណា ការណ្ ើញរតូវក្ច៏ណ្រមើនណ្ឡើងណ្រឿយៗ ជា
លាំោេ់ោាំងទទួលបានចាំណ្ណ្ះដ្ងឹ ការណ្ ើញរតូវយ៉ា ងចាស់្ោស់្ ក្នុង
ណ្រឿងណ្ក្ើតសាា េ់ នរក្ សាថ នសួ្គ្ជ៌ាណ្ដ្ើម ណ្នះជាទិដ្ឋជុុក្មមក្នុងខ្ណ្ៈមុញ្ចន
ណ្ចតន។ 

ក្នុងកាលជាខាងណ្រកាយទទួលការណ្ ើញរតូវ ណ្ ើញរតង់ណ្ោយ
ការស្ិក្ាណ្រៀនស្ូរតយ៉ា ងលែណ្េើយ ក្ម៏ក្ពចិ្ឆរណាណ្ោយការរេរពតឹៅណិ្ៅ
រេស់្ខ្ាួនថា កាលមុនអាតាម អញមានការណ្ ើញខ្ុស្ណ្រចើនរេការយ៉ា ង 
ឥឡូវណ្នះអាតាម អញបានណ្ធវ ើការណ្ ើញរេស់្រេស់្អាតាម អញឱ្យលែ ឱ្យរតង់
ចាំណ្ពាះពាក្យណ្រេៀនរេណ្ៅក្នងុរពះពុទធសាស្នបានយ៉ា ងលែណ្េើយ ការ
ពចិ្ឆរណាយ៉ា ងណ្នះឯង ជាទដិ្ឋជុុក្មមក្នុងអេរណ្ចតន។ 
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អដ្ឋសាលិនអីដ្ឋក្ថាណ្ពាលថា៖ 

១.េុគ្គលដដ្លមានការគ្តិថា អាតាម អញណ្ ើញរតង់តាមរពះពុទធ
សាស្ន ការគ្តិយ៉ា ងណ្នះក្គ៏្តិណ្ោយមហាកុ្ស្លចតិៅ ៨ ដ្ងួ ៗ ណាមួយ 
(ទិដ្ឋជុុក្មមក្នុងខ្ណ្ៈេុពវណ្ចតន)។ 

២.ចាំដណ្ក្េុគ្គលដដ្លណ្ធវ ើការណ្ ើញរតង់ ណ្ោយការស្ិក្ា     
រពះេរយិតៅធិម៌ ឬេដ្េិតៅណិ្នះជាការណ្ធវ ើណ្ោយមហាកុ្ស្លោណ្-
ស្មបយុតៅចតិៅ ៤ ដ្ងួៗ ណាមួយណ្នះឯង (ទិដ្ឋជុុក្មមក្នុងខ្ណ្ៈមុញ្ចន-
ណ្ចតន)។ 

៣.េុគ្គលដដ្លមានការពចិ្ឆរណា ក្នុងការណ្ ើញរេស់្ខ្ាួនថា 
អាតាម អញបានណ្ធវ ើការណ្ ើញឱ្យរតង់លែណ្េើយ ការពចិ្ឆរណារេស់្េុគ្គល
ណ្នះ ជាការពចិ្ឆរណាណ្ោយមហាកុ្ស្លចតិៅ ៨ ដ្ងួៗ ណាមួយ    
(ទិដ្ឋជុុក្មមក្នុងខ្ណ្ៈជាអេរណ្ចតន)។ 

៣.របូាវចរក្េុលក្ម្ម 

បានដ្ល់ រូបាវចរកុ្ស្លក្មម ៥ របូាវចរកុ្ស្លក្មមខ្ុស្ពីកាមកុ្ស្ល
ដ្ចូតណ្ៅ៖ 

ក្.កាមកុ្ស្លក្មម ជាកាយក្មម ជាវចកី្មម ជាមណ្នក្មមក្ម៏ាន ចាំដណ្ក្រេូ
កុ្ស្លក្មមជាមណ្នក្មមដតមា៉ា ង ណ្រពាះរបូាវចរកុ្ស្ល ដដ្លមិនោក់្ទង
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នងឹអភញិ្ញា ណ្នះ មិនបានោុាំងវញិ្ាតៅរិេូ ២ គ្កឺាយវញិ្ាតៅ ិ វចវីញ្ាតៅឱិ្យណ្ក្ើត
ណ្ឡើយ។ 

ខ្.កាមកុ្ស្លក្មម រេរពតឹៅណ្ៅជាោន សី្ល ស្មថក្មមោឋ ន វេិស្សន-    
ក្មមោឋ នក្ប៏ាន េ៉ាុដនៅរេូកុ្ស្លរេរពតឹៅណ្ៅជាស្មថក្មមោឋ នដតមា៉ា ង។ 

គ្.កាមកុ្ស្លក្មម ដមនពតិថាជាការរេរពតឹៅណិ្ៅណ្ោយស្មថក្មមោឋ ន 
េ៉ាុដនៅមិនអាចចូលដ្ល់អេបនស្មាធបិានណ្ឡើយ បានរតមឹដតេរកិ្មម
ស្មាធ ិ នងិឧេច្ឆរស្មាធេិ៉ាុណ្ណាណ ះ ចាំដណ្ក្របូាវចរកុ្ស្លវញិ គ្ជឺា
អេបនស្មាធ ិ នងិចូលដ្ល់្នស្មាេតៅបិាន តាមការេវឹក្ហាត់ឱ្យ
មានជាំនញ។ 

 .កាមកុ្ស្លក្មម ដចក្ជាមហាកុ្ស្លចតិៅ ៨ ណ្ោយអាំណាចណ្វទនខ្ាះ 
ណ្ោយោណ្ខ្ាះ នងិណ្ោយអាំណាចទនស្ង្ហេ រខ្ាះ ចាំដណ្ក្ការណ្ក្ើតណ្ឡើងទន
របូាវចរកុ្ស្លក្មមដចក្ជា ៥ ណ្ោយអាំណាចអងគ្ន។  

ង.កាមកុ្ស្លក្មម ឱ្យវបិាក្េដ្សិ្នធមិិនរបាក្ដ្ឋានចាស់្ោស់្ រោន់ដត
កាមសុ្គ្ត ិ ៧ ឋានេ៉ាុណ្ណាណ ះ ដតចាំដណ្ក្របូាវចរកុ្ស្លក្មមវញិ រដមងឱ្យ
វបិាក្េដ្សិ្នធចិាស់្ោស់្ណ្ៅតាម្ន មានេឋមជានជាណ្ដ្ើម នងិក្នុង
ននខ្ណិ្ក្ក្មមេបចចយ័។ 
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ច.កាមកុ្ស្លក្មម ជាទិដ្ឋធមមណ្វទនយីក្មម ឧេេជជណ្វទនយីក្មម ជា       
អេរាេរយិណ្វទនយីក្មមក្ម៏ាន ចាំដណ្ក្រេូកុ្ស្លជាឧេេជជណ្វទនយីក្មម
ដតមា៉ា ង។ 

អ.កាមកុ្ស្លក្មម ណ្ក្ើតតាមោវ រោាំង ៦ បាន ឱ្យវបិាក្ក្នុងោវ រោាំង ៦      
ក្ប៏ាន ក្នុងោវ រ នងិណ្រតោវ រ (ណ្រតោវ រគ្ណឺ្ធវ ើេដ្សិ្នធ ិ ភវងគ ចុត)ិ ចាំដណ្ក្     
រេូកុ្ស្លក្មមណ្ក្ើតដតតាមមណ្នោវ រ នងិឱ្យវបិាក្ណ្រតោវ រេ៉ាុណ្ណាណ ះ។ 

ជ.កាមកុ្ស្លក្មម ណ្ក្ើតបានក្នុងភពោាំង ៣០ (ណ្វៀរអស្ញ្ាស្តាៅ រពេម) 
ចាំដណ្ក្របូាវចរកុ្ស្លក្មមមិនណ្ក្ើតមានក្នុងអបាយភូមិ ៤ អស្ញ្ាស្តៅ-
រពេម ១ នងិអរេូភូមិ ៤។ 

វ.កាមកុ្ស្លក្មម ណ្ក្ើតបានក្នុងអណ្េតុក្េុគ្គល ទុណ្េតុក្េុគ្គល             
តណិ្េតុក្េុគ្គល ចាំដណ្ក្របូាវចរកុ្ស្លក្មមណ្ក្ើតបានដតក្នុងតណិ្េតុក្
េុគ្គលដតេ៉ាុណ្ណាណ ះ។ ណ្ៅមានខ្ុស្ោន ណ្រចើនណ្ទៀតស្ូមអនក្ស្ិក្ាពចិ្ឆរណា
េដនថមសងចុះ។ 

៤.អរបូាវចរក្េុលក្ម្ម 

បានដ្ល់ អរេូកុ្ស្លក្មម ៤ ដដ្លណ្សសងពរីបូាវចរកុ្ស្លក្មម គ្ថឺា 
របូាវចរកុ្ស្លក្មមដចក្ណ្ោយអាំណាចអងគ្នបានដ្ល់ វតិក្កៈ វចិ្ឆរៈ 
េីត ិ ស្ុខ្ ឯក្គ្គតា តាមលាំោេ់្នដ្ល់េញ្ចមជាន ឯអរេូ្នមិន
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បានដចក្្នជា ៥ ណ្ទ គ្ជឺាេញ្ចមជានណ្រពាះមានអងគ្ន ២ ដ្ចូោន
គ្ ឺឧណ្េកាេ  នងិឯក្គ្គតា។ 

ស្រេុណ្ចតនក្នុងបាក្ោឋ នចតុក្កៈមាន ២៩ អកុ្ស្លណ្ចតន ១២        
មហាកុ្ស្លណ្ចតន ៨ រេូកុ្ស្លណ្ចតន ៥ អរេូកុ្ស្លណ្ចតន ៤ ជា  
ក្មមវដ្ៅៈ។ 

ត្តើន្រេោថី្ដលបាន្នេមារតោិត្ក្ើតសាែ រ់ត្ហើយ 

នឹងត្ៅត្ក្ើតព្រហមរួក្ណា? 

ស្រស្ៅីដដ្លបាន្នស្មាេតៅ ិ ៨ ឬ ៩ នងិជាេុថុជជន ឬជា        
រពះអរយិេុគ្គលក្ណ៏្ោយ កាលណ្ៅណ្ក្ើតរពេមណ្ោក្ក្នងុភូមិណ្នះណ្េើយ 
នងឹណ្ក្ើតជាមហារពេមមិនបាន ណ្ក្ើតបានរតមឹជាេរសិ្ជាជ រពេម  នងិ
េុណ្រាេិតារពេមេ៉ាុណ្ណាណ ះ ដ្ូចោន នងឹស្រស្ៅីដដ្លណ្ៅណ្ក្ើតជាណ្ទវតា ឬក្ណ៏្ទវ
តាថាន ក់្រេធ្លន ឬអធេិតដី្ចូជារពះឥនទ ឬជាមារមិនបាន។ 

ដ្ចូបាលីថា យាំ ឥតថី េក្កតោាំ ក្ត្រយយ មារតោាំ ព្រហមតោាំ ក្ត្រយយ  
ត្នតាំ ឋានាំ វិជជតិ ព្រហមតោនោិ ម្ហាព្រហមតោាំ អធិត្របតាំ ស្ស្ីឯ
ណាណ្ោយអាស្ស្័យណ្េតុឯណានមួីយណ្េើយ ណ្ៅណ្ក្ើតជាស្ក្កណ្ទវរាជ ឬ
ជាមារ ឬមហារពេម ណ្េតុយ៉ា ងណ្នះរដមងមិនមានណ្ឡើយ ដដ្លណ្ពាលថា 
ជារពេមណ្នះ គ្សឺ្ាំណ្ៅយក្មហារពេមណ្នះឯង។ 
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៤.ម្រណុរបតោ ិ

ណ្េតុនាំឱ្យសាា េ់មាន ៤ យ៉ា ង 

១.អាយុក្េយមរណ្ សាា េ់ណ្រពាះអស់្អាយុ ពាក្យថា អាយុ បានដ្ល់     
ជវីតិរេូ ដ្ចូរពេមណ្ទវតាមានការក្ាំណ្ត់អាយុក្េយ័រេស់្ខ្ាួនតាមភូមិ
នមួីយៗ មនសុ្សក្នុងជមពូទវ ីេណ្ឡើងចុះមិនរបាក្ដ្ ណ្េើណ្ឡើងដ្ល់ ១ 
អស្ណ្ងេយយឆ្ន ាំ ណ្េើចុះដ្ល់ ១០ ឆ្ន ាំ។ 

២.ក្មមក្េយមរណ្ សាា េ់ណ្រពាះអស់្ក្មម ស្ាំណ្ៅដ្ល់ក្មមមាននទីេញ្ជូនសល
ក្នុងភពណ្នះៗ នងិឧេតថមភក្ក្មមក្នុងភពណ្នះៗការអស់្ក្មមគ្អឺស់្ជនក្ក្មម 
ឧេតថមភក្ក្មម។ ដ្ណូ្ចនះេុគ្គលណ្ក្ើតមក្ណ្ោយអាំណាចទនក្មមោាំងពរីណ្នះ 
តាាំងណ្ៅបានរតមឹ ១ ដខ្ខ្ាះ ១ ឆ្ន ាំខ្ាះ ឬ១០ ឆ្ន ាំជាណ្ដ្ើមខ្ាះ េ៉ាុដនៅមិនអាច
តាាំងណ្ៅអស់្អាយុរេស់្េុគ្គលណ្នះ។ 

៣.ឧភយក្េយមរណ្ សាា េ់ណ្រពាះអស់្អាយុ នងិក្មម គ្កឺារអស់្រពមោន ទន
ណ្េតុោាំង ២ ដ្ូចជាណ្ភា ើងរេទីេរលត់ណ្ៅ នងិណ្រេងរពមោន ។ ឧោេរណ៍្
ថា េុគ្គលណ្ក្ើតមក្ក្នុងស្ម័យគ្ណ្នអាយុ ៧៥ ឆ្ន ាំ ជាអាយុក្េយ័ នងិ
អាំណាចរេស់្កុ្ស្លជនក្ក្មមរេស់្េុគ្គលណ្នះ ក្ម៏ានអាំណាចតាាំងណ្ៅ
បានរគ្េ់ ៧៥ ឆ្ន ាំបានដ្ចូោន ។ កាលេុគ្គលណ្នះមានអាយុតាាំងណ្ៅរេូត
រគ្េ់ ៧៥ ឆ្ន ាំក្ស៏ាា េ់ណ្ៅ ក្ណ៏្ពាលបានថា ជាឧភយមរណ្ៈ ស្ូមបីអបាយ
ភូមិដដ្លណ្ក្ើតពអីកុ្ស្លជនក្ក្មមក្ដ៏្ចូោន ។ 
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៤.ឧេណ្ចាទក្មរណ្ សាា េ់ណ្រពាះក្មមចូលណ្ៅកាត់ផ្លៅ ច់ បានដ្ល់      
អកុ្ស្លចតិៅ ១២ មហាកុ្ស្លចតិៅ ៨ អរេតៅមគ្គចតិៅ ១។ ចូលមក្ផ្លៅ ច់
វបិាក្នងិក្មមជជរេូ ណ្ោយអាំណាចអកុ្ស្លក្មម ឬកុ្ស្លក្មម ដ្ចូជារេទីេ
ក្ាំពុងណ្អះ នងិណ្រេងក្ណ៏្ៅស្ល់ដតរតូវរលត់ណ្ោយណ្េតុណ្សសងៗមានខ្យល់
ជាណ្ដ្ើម។ 

ចាំណាាំៈ មរណ្ៈ៣ខាងណ្ដ្ើម ណ្ ម្ ះថា កាលមរណ្ៈ ណ្រពាះសាា េ់តាម      
កាល។ ចាំដណ្ក្ការសាា េ់មិនរតូវតាមកាលណ្ៅថា អកាលមរណ្ៈ ដ្ចូជា
ចាំណុ្ចទី ៤ ណ្េើយអកាលមរណ្ៈមានណ្រចើនរេណ្ភទដ្ចូជា៖ 

១.េុគ្គលសាា េ់ក្នុងណ្វោណ្ស្ស្ក្ឃាា នអាហារ ទឹក្ ពស់្ចកឹ្ ណ្គ្ោក់្ថាន ាំ ណ្ភា ើង
ណ្អះទឹក្លិច អាវុធក្ម៏ាន។ 

២.េុគ្គលសាា េ់ ណ្រពាះណ្រាគ្ ខ្យល់ រេមាត់ណ្រាគ្ណ្ស្ាស្ម ណ្រាគ្ស្ននបិាត ឬ
ឧេណ្ចាទក្ក្មមណ្រពាះការេដ្េិតៅមិិនណ្ស្មើ ខ្ុស្អនម័យនងិការពាយម
រេស់្ខ្ាួន នងិេុគ្គលដ្ទទ។ 

ស្ូមបីដតអាស្ស្័យណ្េតុណ្សសងៗ ដដ្លណ្ធវ ើឱ្យសាា េ់មិនោន់ដ្ល់
ណ្ពលណ្វោ ដ្ចូណ្ពាលមក្ណ្េើយណ្នះក្ណ៏្ោយ េ៉ាុដនៅកាលណ្េើស្ណ្ងកត
ពចិ្ឆរណាណ្េើយ ការសាា េ់ណ្នះរដមងនងឹណ្វៀរច្ឆក្អតតីក្មមមិនមាន
ណ្ឡើយ បាននយ័ថា រតូវមានអតតីក្មមជាអនក្ឧេតថមភ នងិមានណ្េតុ
េចចុេបននជាអនក្ច្ឆត់ដចង។ 
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ការសាែ រ់ត្ព្ាះរាយម្ខែួនឯង ឬរុគ្គលដថ្ទ 

បាលីណ្ៅថា ឧេក្កមៈ ការពាយមខ្ាួនដ្ចូជា ចងក្ ណ្ោតទឹក្ 
អត់េរណិ្ភាគ្អាហារ េរណិ្ភាគ្ថាន ាំពសិ្ នងិការពាយមរេស់្េុគ្គលដ្ទទ
ណ្នះ ដ្ចូជារតូវណ្គ្ស្មាា េ់ រតូវស្តវសាហាវណ្ធវ ើអនៅរាយរេូតដ្ល់សាា េ់ 
ខ្ាួនរតូវណ្ទវតាោក់្ណ្ោស្រេូតដ្ល់សាា េ់ក្ម៏ាន ច្ឆេ់ស្ុីខ្ាះណ្ពាលគ្ ឺ រាង
កាយរេស់្មនសុ្សោាំងឡាយ នងិសាថ នទីដដ្លអាស្ស័្យណ្ៅណ្ដ្ើមណ្វើ  ភន ាំ 
ភូមិ ស្សុ្ក្ ណ្ខ្តៅ រេណ្ទស្ ោាំងណ្នះសុ្ទធដតមានណ្ទវតារគ្េ់រគ្ងរក្ា រគ្េ់
ណ្ពលណ្វោ។ ដ្ណូ្ចនះកាលមនសុ្សោាំងឡាយមិនបានសាយចាំដណ្ក្េុណ្យ 
មិនបានសាយណ្មតាៅ ឱ្យដ្ល់ស្តវោាំងណ្នះ ោាំងខ្ាួនឯងក្រ៏េរពតឹៅដតទុចចរតិ
ទុរាជវីៈអស់្កាលជានចិចសង រពមោាំងណ្ធវ ើឱ្យណ្ទវតាោាំងឡាយណ្នះ ណ្ក្ើត
ការមិនណ្ពញចតិៅសង ណ្ទើេណ្ទវតាោាំងឡាយណ្នះវេ់រគ្េ់រគ្ងរក្ាេ
ណាៅ លឱ្យអមនសុ្សដ្ទទមានភូត ណ្ខាម ច េិសាចដដ្លកាចសាហាវមានឱ្
កាស្ចូលមក្ ណ្ធវ ើការណ្េៀតណ្េៀនរាងកាយ ជវីតិរេស់្ស្តវោាំងឡាយណ្នះ
ណ្ោយរេការណ្សសងៗ។ មា៉ា ងណ្ទៀត ណ្េើមិនដ្ណូ្ច្ឆន ះណ្ទ  ណ្ទវតាដដ្លរក្ា
េុគ្គល នងិសាថ នទីជាណ្ដ្ើមណ្នះឯង ក្ោ៏ក់្ណ្ោស្ណ្ោយខ្ាួនឯង ណ្េើមនសុ្ស
ោាំងឡាយមានការសាយចាំដណ្ក្េុណ្យ សាយណ្មតាៅ ចតិៅឱ្យដ្ល់ណ្ទវតា
ោាំងឡាយណ្នះ ោាំងខ្ាួនឯងរេរពតឹៅលែ មានសី្លធម៌ក្នុងចតិៅអស់្កាលជា
នចិច ណ្ធវ ើឱ្យណ្ទវតាណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅសី្ស្ឡាញ់ណ្ពញចតិៅក្នុងមនសុ្សណ្នះ។ ណ្ទវតា
ោាំងឡាយណ្សសងៗ ក្ន៏ាំោន មក្រក្ាមនសុ្សោាំងឡាយណ្នះឱ្យបានទទួល
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ណ្ស្ចក្ៅសី្ុខ្ស្េាយ ោម នភយ័អនៅរាយ  ណ្សសងៗ ចូលមក្ណ្េៀតណ្េៀន     
បាន។  

ណ្ទវតា ២ រេណ្ភទណ្នះ ភយ័ណ្សសងៗ ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើងណ្េៀតណ្េៀន 
ណ្ោយោក់្ទងនងឹណ្ទវតាមិនបានដថរក្ាណ្នះ ស្ភាពរេរពតឹៅណ្ៅយ៉ា ង
ណ្នះ េុគ្គល ភូមិ ស្សុ្ក្ ណ្ខ្តៅជាណ្ដ្ើមណាៗ ដដ្លរតូវណ្ទវតាលះេង់ណ្ច្ឆល
ណ្េើយ ណ្ទវតាដដ្លមានចតិៅអារក្ក់្ កាច សាហាវណ្សសងៗ ោាំងឡាយក្៏
បានឱ្កាស្ច្ឆេ់ស្ុីតាមណ្ស្ចក្ៅណី្ពញចតិៅរេស់្ខ្ាួន ណ្ោយមិនណ្កាតដរក្ងអវី
ណ្ឡើយ នងិណ្ទវតាដដ្លក្ាំពុងមានចតិៅចង់ពាបាទតាាំងពីភពមុនៗ ក្ម៏ាន
ឱ្កាស្ចូលមក្រេទូស្ៅរា៉ាយណ្េៀតណ្េៀនបានណ្ទៀត។ ចាំដណ្ក្ណ្ទវតាយក្ស
ដដ្លជាអារក្េអាស្ស្័យក្នុងស្ទឹង ទណ្នា មហាស្មុរទ កាលណ្ ើញទូក្ 
ស្ាំណ្ៅតូចរតាច់ណ្ៅមក្ ពួក្ខ្ាះក្ន៏ាំោន ដរេខ្ាួនជារតធីាំខ្ាះ រក្ណ្ពើខ្ាះ នគ្ខ្ាះ 
ជាណ្ដ្ើមមក្ច្ឆេ់សីុ្។ េណាៅ រក្េស្ៈដដ្លអាស្ស័្យស្ស្ះណ្បាក្េរណី្ ក្នុងទរព
ណ្រៅ នងិឆ្យរក្េស្ៈដដ្លអាស្ស័្យណ្ៅតាមណ្ដ្ើមណ្វើធាៗំ  រតូវបានមហា
រាជោាំង ៤ អនញុ្ញា តឱ្យច្ឆេ់ស្តវដដ្លចុះស្ស្ះណ្បាក្េរណី្ ឬលុក្លុយចូល
ណ្ៅក្នុងេរណិ្វណ្ស្ស្ណ្មាលរេស់្ណ្ដ្ើមណ្វើធាំៗ ោាំងណ្នះណ្េើយ ក្ច៏្ឆេ់សីុ្
បាន។ យក្សោាំងឡាយណ្នះ ដដ្លបានឱ្កាស្េណ្ញ្ញា តនូវេុគ្គលដដ្លោម ន
ណ្ទវតារគ្េ់រគ្ងរក្ា ឱ្យវណ្ងវងចូលក្នុងេរណិ្វណ្ដដ្លជាអាំណាចរេស់្ខ្ាួន
ណ្េើយ ក្អ៏ាចច្ឆេ់ស្ុីបានណ្ោយង្ហយ។ ណ្ទវតាដដ្លមានចតិៅសាហាវ ២ 
រេណ្ភទគ្ ឺ កុ្មភណ្ឌ ណ្ទវតា ដដ្លអាស្ស័្យរតង់េរណិ្វណ្ជាន់ទី ២ ជុាំវញិភន ាំ
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សិ្ណ្នរកុ្ៅ ី នគ្ណ្ទវតាដដ្លអាស្ស័្យណ្លើដសនដ្នីងិក្នុងទសទទឹក្មហាស្មុរទ
ក្ៅ ីណ្រតពណី្នះ ណ្េើយមានភូត ណ្ខាម ច េិសាច ជាណ្រចើនណ្ទៀត ដដ្លសុ្ទធដត
ជាអនក្មានឱ្កាស្ នងឹរក្វធិចូីលណ្ៅដស្វងរក្ច្ឆេ់េុគ្គលដដ្លោម នណ្ទវតា
រគ្េ់រគ្ងរក្ាណ្នះមក្ស្ុី។ គ្នធពវណ្ទវតាដដ្លអាស្ស្័យណ្ៅសាច់ណ្វើ  ក្៏
បានឱ្កាស្ណ្បាក្េណ្ញ្ញា តណ្េើយណ្េៀតណ្េៀនណ្ោយរេការណ្សសងៗ ដ្ចូជា
ឱ្យណ្ក្ើតការភយ័ខាា ច រពណឺ្រាម រពសឺ្មបុរ តក់្ស្ាុតចតិៅរេូតកាា យជាអនក្
បាត់េង់សាម រត។ី េុគ្គលឯណាមួយ បានសាា េ់ណ្ោយរតូវណ្ទវតា យក្ស 
កុ្មភណ្ឌ នគ្ដដ្លជាណ្ទវតាអារក្ក់្ នងិភូត ណ្ខាម ច េិសាចណ្សសងៗ 
ណ្េៀតណ្េៀនរេទូស្ៅរា៉ាយច្ឆេ់ស្ុីដ្ចូណ្ពាលមក្ណ្នះ ច្ឆត់ជាការសាា េ់ដដ្ល
ោក់្ទងមក្អាំពកីារពាយមរេស់្េុគ្គលដ្ទទ។ 

ម្តកិ្នងុវិត្នាទនីដីកា អាំរីឧរត្ចេទក្ម្រណៈ  

ការសាា េ់ណ្ោយឧេណ្ចាទក្មរណ្ៈណ្នះ រដមងោម នដ្ល់ស្តវដដ្ល
ក្ាំពុងណ្ក្ើតក្នុងណ្នរយិភូមិ នងិពួក្ស្តវក្នុងឧតៅរកុ្រទុវ ីេ នងិពួក្ណ្ទវពួក្ខ្ាះ 
ណ្រតអាំពភុីមមដ្ឋណ្ទវតា។  

ឧេណ្ចាទក្មរណ្ៈក្នុងនរិយភូមិ កាលស្តវនរក្ោាំងឡាយក្ាំពុងរតូវ
យមរាជសាក្សួ្រណ្ដ្ើមបីជួយអនណុ្រោះ ពួក្ស្តវនរក្ណ្នះ ក្ម៏ានស្តនិកឹ្
រលឹក្ដ្ល់កុ្ស្លដដ្លខ្ាួនបានណ្ធវ ើទុក្ក្នុងកាលខ្ាួនណ្ៅជាមនសុ្ស ក្ប៏ាន
សាា េ់ណ្ោយរេ័ស្ ណ្េើយក្ប៏ានណ្ៅណ្ក្ើតជាមនសុ្ស ឬណ្ទវតាតណ្ៅ។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អារម្មណ៍ររេក់ាម្រដិេនធិ 

ស្រមាេ់ចុត ិ នងិេដ្សិ្នធណិ្នះ ស្រមាេ់មរណាស្ននវថិ ី ជវន័មាន
ក្មាា ាំងណ្ខ្ាយគ្េបីណ្ក្ើតណ្ឡើងរតមឹដត ៥ ខ្ណ្ៈេ៉ាុណ្ណាណ ះ ណ្រពាះការណ្ក្ើត
ណ្ឡើងទនជវនចតិៅោាំងឡាយណ្នះ មានក្មាា ាំងចុះជាលាំោេ់ ដ្ណូ្ច្ឆន ះ កាល
េុគ្គលណ្នះសាា េ់ មានអារមមណ៍្ជាេចចុេបនន ក្ាំពុងរបាក្ដ្ចាំណ្ពាះមុខ្ នងិ
ក្ាំពុងតាាំងណ្ៅ។  

អារមមណ៍្រេស់្េដ្សិ្នធចិតិៅ នងិភវងគចតិៅដដ្លណ្ក្ើតេនៅោន  យ៉ា ង
ណ្រចើនេាំសុត ៦ ខ្ណ្ៈ ក្ទ៏ទួលអារមមណ៍្ដដ្លជាេចចុេបននដ្ចូោន  ណ្រពាះ
ណ្េតុដ្ណូ្ច្ឆន ះ ក្មមនមិិតាៅ រមមណ៍្ គ្តនិមិិតាៅ រមមណ៍្រេស់្កាមាវចរេដ្សិ្នធ ិ
ដដ្លមរណាស្ននជវន័ ទទួលមក្ោវ រោាំង ៦ ជាេចចុេបននក្ម៏ាន ជាអតតីក្៏
មាន។ ចាំដណ្ក្ក្មាម រមមណ៍្រេស់្កាមាវចរេដ្សិ្នធណិ្នះ ណ្ទើេជាអតតីា-       
រមមណ៍្ដតមា៉ា ង នងិជាអារមមណ៍្ដដ្លរតូវបានទទួលមក្ ណ្ោយ        
មរណាស្ននជវន័ចតិៅក្នុងមណ្នោវ រ។ណ្េើណ្ពាលណ្ោយធម៌ណ្េើយ ក្មាម រមមណ៍្     
ក្មមនមិិតាៅ រមមណ៍្ គ្តនិមិិតាៅ រមមណ៍្ រេស់្កាមេដ្សិ្នធជិាអារមមណ៍្ដដ្ល
សុ្ទធដតជាកាមធម៌ោាំងអស់្។ 

ររូរដិេនធ ិនិងអររូរដិេនធិ 

អារមមណ៍្រេស់្របូាវចរេដ្សិ្នធណិ្នះ ជាក្មមនមិិតៅដដ្លជាេញ្ាតៅដិត
មា៉ា ង។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

អារមមណ៍្រេស់្អរបូាវចរេដ្សិ្នធ ិ ជាក្មមនមិិតៅដដ្ល ជាមេគ្គតៈ
នងិេញ្ាតៅជិាអារមមណ៍្ ដ្ចូោន ស្មគួ្រដ្ល់្ន។ 

ចាំដណ្ក្េដ្សិ្នធរិេស់្ពួក្អស្ញ្ាស្តៅរពេម ជវីតិនវក្ក្ោេណ្នះ
ឯង រដមងតាាំងណ្ៅណ្ោយស្ភាពជាេដ្សិ្នធ។ិ 

រេូរពេមោាំងឡាយដដ្លមាននមជាេដ្សិ្នធ ិឯកាមេុគ្គល នងិរេូ
េុគ្គលមាននម នងិរេូេដ្សិ្នធ។ិ 

ការវិលវលក់្នងុេងារវដោៈ  

តត្ត ររញច  រដិេនាធ ទត្យ រងចក្កម្ិវ យថាក្កម្ាំ 
ឯវ ររវិតោនាោ  រវតោនោិ ។ េនទ េ់អាំពចុីតចិតិៅរលត់ណ្េើយ ចតិៅ
ោាំងឡាយមានេដ្សិ្នធចិតិៅជាណ្ដ្ើម ក្ណ៏្ក្ើតណ្ឡើងជាេ់តោន រេូតតណ្ៅ   
វលិវល់ោាំងជាត ិ ោាំងភពតាមលាំោេ់ទននទីេដ្សិ្នធ ិ ភវងគ ចុត ិ ដ្ចូជា
ក្ង់រេស់្រថដដ្លវលិណ្ៅដ្ណូ្ចនះ។ 

ការត្ក្ើតត្ឡើងររេភ់វងគ និងចុតិ 

េនទ េ់ពកីាររលត់ណ្ៅរេស់្េដ្សិ្នធចិតិៅណ្ោយោម នចណ្នា ះ រេស់្
េុគ្គលដដ្លបានកាន់យក្េដ្សិ្នធកិ្នុងភពថមតីាមនយ័ដដ្លបានណ្ពាលមក្
ណ្េើយណ្នះ កាលវថិចីតិៅមិនោន់ណ្ក្ើតណ្ឡើង េដ្សិ្នធណិ្នះឯងកាន់យក្
អារមមណ៍្ក្នុងភពថមណី្នះឯង ដរេស្ភាពចតិៅដដ្លណ្ៅថា ដខ្សភវងគ ណ្ោយ
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ស្ភាពជាអងគរេស់្ភព ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើងមិនោច់រយៈ ដ្រាេដ្ល់ចុតណិ្ក្ើត
ណ្ឡើងណ្ទៀត ដ្ចូោន នងឹដខ្សទឹក្ក្នុងស្ទឹង នងិក្នុងទីេាំសុតទនេចចុេបននភព     
ភវងគចតិៅណ្នះកាន់យក្អារមមណ៍្រេស់្េដ្សិ្នធចិតិៅ ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើងក្នុងភព
ថមណី្នះឯង ណ្េើយដរេស្ភាពជាចុតចិតិៅណ្ោយអាំណាចទនការឃាា តច្ឆក្
ភពច្ឆស់្ណ្េើយរលត់ណ្ៅ។  

អារម្មណ៍ព្បាក្ដត្រលជិតសាែ រ់ 

ធមមតាស្តវោាំងឡាយដដ្លមិនដមនជារពះអរេនៅ ណ្ោះជាស្តវ
នរក្ ណ្រេត តរិច្ឆា ន មនសុ្សណ្ទវតា រពេមក្ណ៏្ោយ ក្នុងកាលជតិនងឹសាា េ់ 
ណ្ោយណ្េតុ ៤ រេការណាមួយមានអាយុក្េយៈជាណ្ដ្ើម នមិិតៅោាំង ៣ ណា
មួយ រដមងមក្របាក្ដ្ចាំណ្ពាះមុខ្ក្នុងោវ រក្នុងចាំណ្ណាមោវ រោាំង ៦ ជានចិច។  

និម្ិតោតម្េម្គ្ួរ (យថារេាំ ) 

១.យថារហាំ ក្ម្មាំ ោ ក្ម្មនិម្ិតោាំ ោ គ្តិនិម្ិតោាំ ោ     
រចចុរបដាឋ ត ិ ក្នុងមរណាស្ននកាលណ្នះនមិិតៅោាំង ៣ រេការណ្នះ នងឹ
របាក្ដ្ណ្ឡើងរពមោន ក្នុងណ្វោដតមួយមិនបាន អាចរបាក្ដ្ណ្ឡើងដតនមិិតៅ
ណាមួយក្នុងចាំណ្ណាមនមិិតៅោាំង ៣ ណ្នះ ណ្ពាលណ្េើក្មមមានឱ្កាស្         
ក្មាម រមមណ៍្ក្ន៏ងឹរបាក្ដ្ ណ្េើក្មមនមិិតៅមានឱ្កាស្ ក្មមនមិិតៅនងឹរបាក្ដ្ ណ្េើ
គ្តនិមិិតៅមានឱ្កាស្ គ្តនិមិិតាៅ រមមណ៍្នងឹរបាក្ដ្។ 
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ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

២.យថារហនោិ េគុ្តិទុគ្គតិោម្ីនាំ អរហានុររូាំ រចចុ
របដាឋ តិ នមិិតៅោាំង ៣រេការ នមិិតៅណាមួយ រដមរបាក្ដ្តាមស្មគួ្រ
ដ្ល់េុគ្គល នងឹរតូវណ្ៅកាន់ស្ុគ្តភូិមិ ឬទុគ្គតភូិមិ។ 

និម្ិតោ ៣ ព្រការ 

ក្.ក្មាម រមមណ៍្ គ្អឺកុ្ស្លក្មម ឬកុ្ស្លក្មម ដដ្លណ្ធវ ើឱ្យវបិាក្ណ្ក្ើតក្នុងភព   
ដ្ទទ ជាស្ភាវធម៌ស្ុទធសាធ មិនដមនជាពណ៌្ មិនដមនជាស្ាំណ្ឡង មិន
ដមនជាក្ានិ មិនដមនជាភាពរតជាក់្ណ្តៅ  រងឹ ទន់ តងឹដណ្នណាមួយណ្ឡើយ 
ដ្ណូ្ចនះណ្ទើេនងឹរបាក្ដ្ក្នុងអវយវៈដសនក្ណាមួយទនរាងកាយមិនបាន ជា
ការរបាក្ដ្តាមសាូវចតិៅេ៉ាុណ្ណាណ ះ។  

ខ្.គ្តនិមិិតាៅ រមមណ៍្ ជាអារមមណ៍្ ៦ ជាេរតិៅធម៌ខ្ាះ ជាមេគ្គតធម៌ខ្ាះ ជា
េញ្ាតៅខិ្ាះ តាមស្មគួ្រ ណ្រពាះការណ្ធវ ើក្មមណ្នះៗ ។ ក្មមនមិិតាៅ រមមណ៍្ណ្នះ 
របាក្ដ្បានោាំងតាមសាូវដភនក្ រតណ្ចៀក្ រចមុះ អណាៅ ត កាយ នងិចតិៅ។ 
ដ្ណូ្ចនះេុគ្គលដដ្លណ្ធវ ើអាំណ្ពើណ្ោយកាយ វាច្ឆ ចតិៅ ក្នុងោន ស្ីល ភាវន ឬ
ស្មាា េ់ស្តវ លួចរទពយ រេរពតឹៅខ្ុស្ក្នុងកាម នយិយកុ្េក្ សឹក្សុ្រា អស់្
កាលជានចិច រេូតក្នាងណ្ពលអស់្កាលយូរ ក្មិ៏នអាចនកឹ្គ្តិឱ្យណ្ ើញ
របាក្ដ្ចាំណ្ពាះមុខ្បាន រតមឹដតគ្តិណ្ ើញក្នុងណ្វោណ្នះៗណ្េើយ ក្៏
នយិយណ្ៅណ្ធវ ើណ្ៅ ណ្ស្ស្ចដតណ្រឿងណ្េតុមក្រេស្ពវេ៉ាុណ្ណាណ ះ។ ណ្រពាះណ្េតុ
ណ្នះ េុគ្គលជាំពូក្ណ្នះ សូ្មបីក្នុងណ្វោជតិនងឹសាា េ់ ណ្ោះេីមិនបានណ្ធវ ើ
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ណ្រឿងណ្េតុឯណានមួីយ ោក់្ទងណ្ោយកាយ វាច្ឆ ឱ្យរបាក្ដ្ក្ណ៏្ោយ ក្៏
នមិិតៅរដមងមានឱ្កាស្មក្របាក្ដ្បាន។ 

គ្.គ្តនិមិិតាៅ រមមណ៍្ គ្វឺតថុដដ្លគ្េបីបាន នងិវតថុដដ្លគ្េបីណ្រេើរបាស់្ក្នុង
ភពដដ្លនងឹណ្ក្ើតណ្ឡើងេនទ េ់ណ្ៅ ដ្ចូជាណ្ ើញសួ្នននទវន័ វមិាន ទសទ
មាតាជាណ្ដ្ើម។ ដ្ណូ្ចនះេុគ្គលមានកុ្ស្លណ្ចតន ឬអកុ្ស្លណ្ចតនយ៉ា ង
ខាា ាំងកាា ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លណ្ធវ ើលែ ឬណ្ធវ ើអារក្ក់្ដដ្លជាមុញ្ចនណ្ចតន ោាំងធម៌
ដដ្លជាេរវិាររេស់្កុ្ស្លណ្ចតន ឬអកុ្ស្លណ្ចតនោាំងណ្នះ ក្ម៏ាន
ក្មាា ាំងខាា ាំងកាា ដ្ចូោន  ណ្ពាលគ្កឺ្នុងខ្ណ្ៈដដ្លក្ាំពុងណ្ធវ ើលែមានោន សី្ល 
ភាវនណ្នះ ស្ោធ  វរីយិៈ ស្ត ិ ស្មាធ ិ េញ្ញា ជាណ្ដ្ើម បានរបាក្ដ្ណ្ឡើង
យ៉ា ងចាស់្ោស់្ ឬក្នងុខ្ណ្ៈណ្ធវ ើទុរាជពីមានការស្មាា េ់ស្តវជាណ្ដ្ើម 
តណាា  មានះ ទិដ្ឋ ិណ្ោស្ៈ ណ្មាេៈ ឥស្ា មចារយិៈ ជាណ្ដ្ើមក្រ៏បាក្ដ្ចាស់្
ដ្ចូោន ។ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ េុគ្គលជាំពូក្ណ្នះ ក្នុងណ្វោជតិនងឹសាា េ់         
គ្តនិមិិតាៅ រមមណ៍្រដមងមានឱ្កាស្របាក្ដ្បាន ឬក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លណ្ធវ ើលែឬ
អារក្ក់្ណ្នះ មានេុពវណ្ចតន នងិអេរណ្ចតនោាំង ២ ណ្ក្ើតណ្ឡើងមិនយឺត
យូរ គ្ថឺាណ្េើនងឹណ្ធវ ើនវូកុ្ស្ល ក្ន៏កឹ្គ្តិណ្ៅក្នុងក្ចិចការរេស់្កុ្ស្លណ្នះៗ 
ឱ្យស្ណ្រមចណ្ោយការណ្ ើញ ជាភាពមានអាការៈដដ្លោក់្ទងណ្ោយការ 
ណ្ធវ ើ ការនយិយរេស់្ខ្ាួន នងិមនសុ្សដ្ទទរេូតដ្ល់វតថុណ្សសងៗ ោក់្ទង
ជាមួយោន សី្លជាណ្ដ្ើម។ កាលណ្ធវ ើស្ណ្រមចណ្េើយ ក្ណ៏្ៅដតគ្តិដ្ល់
ការង្ហរណ្សសងៗ ោាំងណ្នះណ្ទៀត ណ្េើយក្រ៏កី្រាយ ឱ្យបានណ្ ើញរេូភាព
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ក្ាំពុងរបាក្ដ្ក្នុងសាូវចតិៅជាេ់ជានចិច។ ណ្េើណ្ធវ ើអកុ្ស្លវញិក្ដ៏្ចូោន  គ្មុឺនណ្ធវ ើ
ការអក់្េាន់ អណ្បាក្ ណ្ក្ងេនាាំណ្សសងៗ ណ្នះ េុគ្គលជាំពូក្ណ្នះ ក្គ៏្តិនងឹ
ណ្រៀេចាំដសនការដដ្លោក់្ទងណ្ោយការង្ហរណ្សសងៗ ឱ្យស្ណ្រមចរេូត
បានជារេូភាពថានងឹរតូវណ្ធវ ើយ៉ា ងណ្នះៗ។ កាលណ្ធវ ើណ្ស្ស្ចណ្េើយ ក្ណ៏្ៅដត
នកឹ្គ្តិដ្ល់ការង្ហរោាំងណ្នះ ណ្ោយអាការៈទនការណ្ពាលវាច្ឆរេស់្ខ្ាួន 
នងិេុគ្គលដ្ទទៗ រេូតដ្ល់ណ្រគ្ឿងឧេក្រណ៍្ណ្សសងៗ ក្នុងការង្ហរណ្នះៗ 
ណ្ោយការណ្ពញចតិៅឱ្យបានណ្ ើញជារេូភាពរបាក្ដ្ជានចិចមិនបាត់ណ្ៅ
ណា។ ដ្ណូ្ចនះ ភាពរេរពតឹៅទនេុពវណ្ចតន នងិអេរណ្ចតនោាំង ២ ដ្ចូ
ណ្ពាលមក្ណ្នះ ក្នុងណ្វោជតិនងឹសាា េ់គ្តនិមិិតាៅ រមមណ៍្ រដមងមាន           
ឱ្កាស្របាក្ដ្បានដ្ចូោន ។ 

វិនិចេ័យម្រណាេននវងិី  

ម្រណេស អាេននាំ = ម្រណាេននាំ (ក្នុងណ្វោ) ជតិទនណ្ស្ចក្ៅសីាា េ់ 
ណ្ ម្ ះថា មរណាស្នន។  

ក្នុងណ្វោជតិសាា េ់ការណ្ក្ើតណ្ឡើងរេស់្ជវន័ោាំងឡាយណ្នះមាន
ក្មាា ាំងថយចុះជាលាំោេ់។ ណ្េតុដដ្លរេរពតឹៅណ្ៅយ៉ា ងណ្នះ ក្ណ៏្រពាះណ្វោ
ណ្នះរក្ដស្ចតិៅមានក្មាា ាំងថយចុះ ោាំងេទយវតថុដដ្លជាទីអាស្ស័្យ
ណ្ក្ើតរេស់្ចតិៅក្ម៏ានក្មាា ាំងថយចុះ ណ្ចតសិ្ក្ោាំងឡាយក្ម៏ានក្មាា ាំងតចិ
ណ្ៅៗ។ ណ្េតុដដ្លរក្ដស្ចតិៅមានក្មាា ាំងតចិក្ៅ ី េទយវតថុដដ្លជាទី
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អាស្ស័្យរេស់្ចតិៅមានក្មាា ាំងតចិក្ៅ ី ណ្ចតសិ្ក្ោាំងឡាយមានក្មាា ាំងតចិក្ៅ ី
កាលនងឹរសាវរជាវរក្ស្មុោឋ នណ្េើយ ក្មិ៏នរតូវរសាវរជាវឱ្យឆ្ៃ យណ្ចញ
ណ្ៅណ្ឡើយ គួ្រដតនងឹរសាវរជាវរក្ក្នុងទីជតិៗ គ្ណឺ្វោជតិនងឹសាា េ់ណ្នះ
ឯងជាមូលណ្េតុ។ 

ណ្េតុដដ្លណ្ពាលថា រក្ដស្ចតិៅមានក្មាា ាំងតចិណ្នះ មិនោក់្ទង
ជាមួយនងឹអាយុ (ណ្ក្ើត តាាំងណ្ៅ រលត់)ណ្ទ ណ្រពាះណ្រឿងណ្នះអាចនងឹយល់
បានថា ការណ្ក្ើត ការតាាំងណ្ៅ នងិការរលត់ណ្ៅរេស់្ចតិៅ ណ្ចតស្ិក្ក្នុង
ណ្វោជតិសាា េ់ណ្នះណ្លឿនរេ័ស្ទរក្ណ្ពក្ ដេាក្ជាងណ្ក្ើត តាាំងណ្ៅ ការ
រលត់ណ្ៅតាមរេរក្ត។ី ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ណ្ទើេណ្ធវ ើឱ្យរក្ដស្ចតិៅថយចុះ
ណ្ៅណ្េើយល់ណ្ៅយ៉ា ងណ្នះ ក្ជ៏ាការយល់ខ្ុស្ដតមា៉ា ងេ៉ាុណ្ណាណ ះ ណ្រពាះ    
ធមមតាអាយុរេស់្ចតិៅ ណ្ចតស្ិក្ (ឧេាទៈ ឋតិ ិភងគៈ) ោាំង ៣ ខ្ណ្ៈណ្នះ
នងឹជាេដ្សិ្នធកិាល េវតៅកិាល ចុតកិាល ក្ណ៏្ោយរដមងមានដ្ចូោន ោាំង
អស់្ មិនណ្លឿនណ្ពក្ មិនយឺតយូរណ្ពក្ជាងោន ណ្ឡើយ។ ដ្ណូ្ចនះ ណ្េតុដដ្ល
ក្មាា ាំងចតិៅមានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយណ្ៅណ្នះ ណ្ទើេមិនោក់្ទងណ្ៅជាមួយនងឹ
អាយុ គ្ង់នងឹោក់្ទងជាមួយណ្ពលណ្វោ នងិេទយវតថុេ៉ាុណ្ណាណ ះ។  

ការោក់្ទងនងឹណ្ពលណ្វោណ្នះ គ្កឺាលរេរក្តណី្រតអាំពី   
មរណាស្ននកាល អតតិរណុ្កាល វសិ្ញ្ាីភូតកាល មុចាកាល ណ្េើយការ
ណ្ក្ើតណ្ឡើងរេស់្រក្ដស្ចតិៅក្នងុណ្វោណ្នះមានក្មាា ាំងមាាំមួន។ ចាំដណ្ក្ក្នុង
មរណាស្ននកាល គ្កឺ្នុងណ្វោជតិនងឹសាា េ់ជាណ្ដ្ើមណ្នះ ណ្រេៀេដ្ចូជា  



ព្រះអភិធម្មក្នងុជីវិតព្រចាំថ្ងៃ   240 

ភិក្ខ ុអគ្គចិត្តោ  យ នុ យ ី Abhidhamma in daily life. 

ស្ភាពណ្តៅ រេស់្រពះអាទិតយក្នុងណ្វោរពកឹ្ នងិភាពណ្តៅ ក្នុងណ្វោោៃ ច។ 
ការោក់្ទងជាមួយនងឹេទយវតថុណ្នះ គ្ោឺរក្ដដ្លក្ាំពុងតាាំងណ្ៅក្នុង
គ្ភរ៌េស់្មាតា ខ្ណ្ៈដដ្លអវយវៈណ្ៅមិនោន់ណ្ក្ើតណ្ឡើងរគ្េ់រោន់ 
ដដ្លណ្ៅថា      អតរិណុ្កាលក្ៅ ីមរណាស្ននកាលក្ៅ ីមានណ្េតុណានមួីយ
ណ្េៀតណ្េៀនណ្េះដ្ងូ ដ្ចូជាណ្រាគ្ណ្េះដ្ងូយ៉ា ងធៃន់ធៃរ ឬការច្ឆក់្ថាន ាំឱ្យ
ស្នាេ់ជាណ្ដ្ើម ក្នុងណ្វោណ្នះឯង េទយវតថុរដមងមានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយ។ 
កាលេទយវតថុមានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយណ្េើយ ចតិៅ ណ្ចតសិ្ក្ដដ្លអាស្ស័្យេ
ទយវតថុណ្នះ រដមងមានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយណ្ៅតាមោន សងដដ្រ។ ឧេមាដ្ចូជា
ការណ្ធវ ើដ្ាំណ្ណ្ើ ររេស់្ក្បួនរថណ្ភា ើងណ្លើសាូវដដ្លក្ាំពុងស្សុ្ត។ 

ក្នុងអតតិរណុ្កាល េទយវតថុមានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយណ្នះ មាននយ័
ថាោរក្ ដដ្លណ្ៅក្នុងគ្ភរ៌េស់្មាតាមិនោន់មានអវយវៈរគ្េ់រោន់ 
ណ្វោណ្នះរាងកាយមានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយទរក្ដលង។ ដ្ណូ្ចនះេទយវតថុណ្ទើេ
មានក្មាា ាំណ្ខ្ាយ ណ្េើយេទយវតថុមានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយក្នងុកាលណ្ក្ើតណ្រាគ្
ណ្េះដ្ងូយ៉ា ងធៃន់ ឬកាលច្ឆក់្ថាន ាំឱ្យស្នាេ់ណ្នះ ក្ណ៏្រពាះជាេ់ោក់្ទងនងឹ
ការពកិារយ៉ា ងធៃន់ នងិថាន ាំស្នាេ់ណ្នះឯងជាមូលណ្េត។ុ េទយវតថុមាន
ក្មាា ាំងណ្ខ្ាយក្នុងណ្វោជតិនងឹសាា េ់ ក្ណ៏្រពាះណ្វោជតិនងឹសាា េ់ណ្នះឯង
ជាមូលណ្េតុ បាននយ័ថា ធមមតាក្មមជជរេូណ្នះរដមងណ្ក្ើតណ្ឡើងរគ្េ់ៗ     
ខ្ណ្ៈចតិៅ េ៉ាុដនៅណ្វោជតិនងឹសាា េ់ណ្នះឯង នងឹណ្ក្ើតរពមោន រគ្េ់ៗ ខ្ណ្ៈ
ចតិៅរេូតណ្ៅមិនបាន ណ្រពាះនងឹណ្ៅរលត់រពមោន នងឹចុតចិតិៅជានចិច មិនថា
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ជាេុគ្គលណាៗ ណ្ទ។ ដ្ណូ្ចនះការណ្ក្ើតណ្ឡើងរេស់្ក្មមជជរេូ ក្នុងណ្វោជតិនងឹ
សាា េ់ណ្ទើេមានក្មាា ាំងណ្ខ្ាយជាណ្ដ្ើម។ ណ្េតុណ្នះ សូ្មបីេទយវតថុ ក្ម៏ាន
ក្មាា ាំងណ្ខ្ាយចុះសងដដ្រ ដ្ចូោន នងឹការណ្ ើញនវូរេូណ្សសងបានេនទ េ់ពី
ការវះកាត់ដភនក្ណ្េើយ រដមងណ្មើលណ្ ើញបាន េ៉ាុដនៅណ្ ើញមិនចាស់្។   
ការរេរពតឹៅណ្ៅយ៉ា ងណ្នះក្ណ៏្រពាះថា ណ្ពលណ្នះចក្េុទស្ក្ក្ោេ ណ្ក្ើត
ណ្ឡើងមិនណ្ពញេរេូិណ៌្ ណ្សសងោន ពកីារណ្ ើញរេស់្មនសុ្សដដ្លមានដភនក្
លែតាមរេរក្ត។ី 

ម្រណាេននវិងី ២ ព្រត្ភទ 

១.រញចោា រម្រណាេននវិងី វថិកី្នុងណ្ពលជតិសាា េ់តាមោវ រ ៥  មាន 
៤ រេណ្ភទគ្ ឺ

ក្.ជវន័ តោលមពណ្ ចុត ិ

ខ្.ជវន័ តោលមពណ្ ភវងគ ចុត ិ

គ្.ជវន័ ចុត ិ   

 .ជវន័ ភវងគ ចុត ិ។ 

២.ម្ត្នាោា រម្រណាេននវិងី វថិចីតិៅជតិសាា េ់តាមមណ្នោវ រមាន 
២ រេណ្ភទ 

ក្.ជវន័ តោលមពណ្ ចុត ិ
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ខ្.ជវន័ តោលមពណ្ ភវងគ ចុត ិ

គ្.ជវន័ ចុត ិ   

 .ជវន័ ភវងគ ចុត ិ។ 

(ចេ់វថិមុីតៅស្ងគេវភិាគ្) 

 

 

សាៅ េ់ នងិស្ិក្ាេដនថមតាមរយៈ 

Facebook: Ven Yon Yi, Yon Yi Page 

Youtube: YON YI OFFICIAL  
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អនក្រចនាព្ក្រ 

-ភ្កិខុ ឃាន ថ្ខម្រនិ 

អនក្រិនិតយ 

១.ភ្កិខុបធាន្ទជាា ទតា  មា ន់ េភុារ 

២.ភ្កិខុសាេន្រកខិទតា  េខុ ចនាថ  

៣.ភ្កិខុវរីយិបណឌិ ទតា  ត្ភឿន ោ ន់ឌី 

៤.ភ្កិខុកលាណ្ទមាា   រុិច វណណ នុច  

៥.ភ្កិខុបណឌិ ចច   ត្ម្ឿន សាម្ុត 
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ឯក្សាររិត្ព្ោះ 
១.បរទិចាទទី៥ វថីិមុតតេងគ វោិគ្  
២.វចននុ្្កមេទមតច្ពះេងឃោជ ទជាតញ្ញញ ទណា ជួន្ ណាត 
៣.អែឋកថា ្មាេងគណី 
៤.េុតន្តបិែកន្ខារ  
៥.េុតន្តអែឋកថា 
៦.ទតរេកណឌ និ្ន្យែីកា (្ពះវនិ្យ័) 
៧.េទមាា  វទិនទនី្អែឋកថា 
៨.វមិតិវទិនទនី្ែីកា 
៩.បរមតាទីបនី្េងគ មហាែីកា 
១០. A Manual of Abhidhamma By Narada Maha Thera, 1979  

១១.A Comprehensive Manual of Abhidhamma by Bhikkhu Bodhi, 

Reprinted 2010 
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