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ណ្េតុនឱ្
៉ា ង.................................................២២៨
ាំ យសាាេ់ មាន ៤ យ
ការសាាេ់ ណ្រពាះពាយមខ្ាួ នឯង ឬេុ គ្គលដ្ទទ ...........................២៣០
អាំ ពឧ
ី េណ្ចាទមរណ្ៈ............................................................... ២៣២
ិ នធ ិ ....................................................២៣៣
អារមម ណ្៍រេស្់ កាមេដ្ស្
ិ វល់ ក្នុងស្ងារវដ្ៅៈ ...................................................... ២៣៤
ការវល
ិ សាាេ់ ................................................២៣៥
អារមម ណ្៍របាក្ដ្ណ្ពលជត
និមិតៅ ៣ រេការ ................................................................... ២៣៦
ិ ី ២ រេណ្ភទ ...................................................... ២៣៩
មរណាស្ននវថ
អន ក្ពិនត
ិ យ ............................................................................ ២៤៣
ឯក្សារពិណ្រោះ ..................................................................... ២៤៤
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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បុព្ក
វ ថា
ខ្្ុ ាំរពះក្រុណាអាតាមភាព ភិក្េុអគ្គ ចណ្ិ តាៅ យ៉ា ុ ន យី

បានណ្រៀេចាំ

ណ្ស្ៀវណ្ៅណ្នះណ្ឡើ ង ណ្ោយចង់ សាភាជេ់ ជាមួ យវណ្ី ដ្អូ អេ់ រាំខ្ាៗ
ី
ដដ្ល
ិ រេច្ឆាំទថៃ” ណ្ោយមានេាំ ណ្ង
ើ ថា “រពះអភិធមម ក្នុងជវី ត
មានចាំណ្ងណ្ជង

ឱ្យអន ក្ស្ិក្ាយក្ណ្ៅអាន និងណ្វវ ងយល់ ឱ្យចាស្់ ថារពះអភិធមម គ្ឺជា
ិ
ណ្មណ្រៀនក្នុងជវី តរស្់
ណ្ៅរាល់ ទថៃ។

រពះអភិធមម ដដ្លរពះស្មាមស្មពុ ទធ

ស្ដមៅ ងណ្ៅឋានតាវតៅង
ិ សអស្់ រយៈណ្ពល ៣ ដខ្ អន ក្ស្ណ្រមចមគ្គ សលមាន
ដ្ល់ ណ្ទវតា និងរពេម ៨០ ណ្កាដ្។ិ
រពះអភិធមម មាន ៣ ន័យ
ិ ថ រន័យ គ្ឺនយ
១.រពះអងគ ស្ដមៅ ងដ្ល់ ណ្ទវតា និងរពេម ណ្ោយ វតា
័
ពិសាៅរ។
២.រពះអងគ រទង់ ស្ដមៅ ង

ដ្ល់ រពះសារីេុរតណ្ៅនអណ្នតៅស្ស្ះ

ណ្ោយ ស្ណ្ងេ េន័យ គ្ឺនយ
័ ស្ណ្ងេ េ។
ិ រក្
៣.រពះសារេ
ី ុ រតស្ដមៅ ងដ្ល់ ស្ទធ ិវហា
ិ

៥០០

អងគ

ិ ថ រនតិស្ណ្ងេ េន័យ ដដ្លរួេរួមទុ ក្ក្នុងរពះអភិធមម េិដ្ក្។
នតិវតា

ណ្ោយ

វតោម្ណីរតនារាម្

ទថៃពុធ ១ណ្ក្ើត ដខ្អាសាឍ ឆ្នាំខាល ចតាវស្័ក្ ព.ស្.២៥៦៦
ភិក្េុអគ្គចណ្ិ តាៅ យន
ុ យី
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ត្េចក្ោីថ្ងែងអាំណរគ្ុណ
ខ្្ុ ាំរពះក្រុណាអាតាមភាព ស្ូមដថាងអាំ ណ្ររពះគ្ុ ណ្ និងអរគ្ុ ណ្ចាំណ្ពាះ៖
ិ ល អុ ក្ ជុាំ ។
១.រពះឧេជាយ៍ ណ្ពាធិវងាវម
២.ណ្ោក្មាចស្់ រគ្ូ រពះភិក្េុវជរិ េបណ្ញ្ញា សាន ស្ុជា។
៣.រពមោាំងណ្ោក្រគ្ូ ដ្ទទៗណ្ទៀត ដដ្លធ្លាេ់ បានជួយេង្ហាត់ េណ្រងៀន
ក្នាងមក្។
៤.ស្ូមអរគ្ុ ណ្ចាំណ្ពាះណ្ោមរេុ ស្ ណ្ចង យ៉ា ុ ន និងណ្ោមស្ស្ីណ្ម៉ា ង ង្ហ៉ា
និងណ្ោក្យយ ណ្ចង ចិន ជាយយរេស្់ ខ្្ុ ាំយ
៉ា ងទរក្ដលងដដ្លបាន
ឹ នាំខ្្ុាំ ឱ្យបានេួ ស្ក្នុងរពះពុទធសាស្នដ្រ៏ េណ្ស្ើរណ្នះ។
ដ្ក្
៥.រពមោាំងអនុណ្មាទន ស្ិកាេកាមោាំង ២ រក្ុ មគ្ឺថានក្់ េរ ិណ្ចាទទី១ និង
ថានក្់ េរិណ្ចាទទី ៤ និងោតិណ្ោមស្ិក្ាតាមអនឡាញដដ្លចូលរួមណ្បាះ
ពុមពណ្ស្ៀវណ្ៅណ្នះណ្ឡើ ងស្រមាេ់ ជាធមម ោន។
រេស្ិនណ្េើមានក្ាំេុស្អគង
ដរក្ងពិនត
ិ យមិនបានអស្់ ណ្ស្ចក្ៅ ី

ចាំណ្ពាះអក្េរាវរិ ទ
ុ ធ ក្នុងណ្ស្ៀវណ្ៅណ្នះ
ឬយល់ ណ្ស្ចក្ៅទី នពុ ទធវចនៈមិនអស្់

ិ ាូ ជនោាំងឡាយសង។
ស្ូមអភ័យអត់ ណ្ោស្អាំ ពស្
ី ាំ ណាក្់ វញ្

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ
Abhidhamma in Daily Life

ររ ិត្ចេទទី៥ វិងីម្ុតោេងគហវិភាគ្
Compendium of the Process-Freed

និយម្ន័យ
ី ម
ិ ុ តៅស្ងគ េវភា
ិ គ្ គ្ឺស្ដមៅ ងអាំ ពច
ី ។ិ (Compendium of
វថ
ី ត
ិ ៅដដ្លសុតច្ឆក្វថ
the process-freed explain the occurrence of passive or inactive
consciousness.)

ការស្ិក្ាអាំ ពច
ី ត
ិ ៅេរមតថក្នុងអភិធមម តថស្ងគ េេរិណ្ចាទទី១ ថាចិតៅ
ឹ នូវអារមម ណ្៍ ណ្េើរាេ់ ណ្ោយស្ណ្ងេ េបាន ៨៩
ណ្នះជាធមម ជាតិម៉ាាង ដដ្លដ្ង
ដ្ួង ឬពិសាៅរ ១២១ ដ្ួង។ ចាំដណ្ក្ក្នុងអភិធមម តថស្ងគ េេរិណ្ចាទទី ៤ ដដ្ល
ី ច
ិ ត
ស្ដមៅ ងអាំ ពវី ថ
ិ ៅណ្នះ បានណ្ពាលដ្ល់ ចិតៅ ៨៩ ដ្ួង អាចដចក្ជា ២ ពួក្
ី ម
ិ ួ យពួ ក្ និងចិតៅសុតវថ
ី ម
ិ ួ យពួក្។
គ្ឺចត
ិ ៅក្នុងវថ
ិ ី
១.ចិតៅក្នុងវថ

ស្ាំ ណ្ៅដ្ល់ ចិតៅណ្ធវក្
ើ ច
ិ ចតាង
ាំ អាំ ពី

អាវជជនក្ិចច

ទស្សនក្ិចច

ិ ាននក្ច
ស្វនក្ិចច ឃាយនក្ិចច សាយនក្ិចច សុ ស្សនក្ិចច ស្មបដ្ច
ិ ច ស្នៅរី ណ្ក្ិចច
ិ មា
ី ន ៨០ ដ្ួង
ណ្វាដ្ឋពវនក្ិចច ជវនក្ិចច រេូ តដ្ល់ តោលមព ណ្ក្ិចច។ ចិតៅក្ង
នុ វថ
អាចដចក្ជា ២ ពួក្គ្ឺ
ី ដិ តមា
១.ចិតៅក្នុងវថ
៉ា ង (ឯក្នៅៈ) មាន ៧០ គ្ឺ
-អក្ុ ស្លចិតៅ

១២

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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-អណ្េតុក្ចិតៅ

១៦ (ណ្វៀរឧណ្េកាេស្នៅរី ណ្ចិតៅ ២)

-មហាក្ុ ស្លចិតៅ ៨
-មហាក្ិរ ិយចិតៅ ៨
-មេគ្គ តក្ុ ស្លចិតៅ ៩
-មេគ្គ តក្ិរ ិយចិតៅ ៩
-ណ្ោក្ុ តៅរចិតៅ

៨។

ី ម
ិ ិនរបាក្ដ្ (អណ្នក្នៅៈ) មាន ១០ គ្ឺ
ខ្.ចិតៅក្នុងវថ
-ឧណ្េកាេស្នៅរី ណ្ចិតៅ ២
ិ ក្ចិតៅ ៨ ។
-មហាវបា
ិ ី
២.ចិតៅដដ្លសុតច្ឆក្វថ

ើ បីទទួ ល
ស្ាំ ណ្ៅដ្ល់ ចិតៅដដ្លមិនបានណ្ធវក្
ើ ច
ិ ចណ្ដ្ម

អារមម ណ្៍ថម ី ក្នុងេចចុេបននភព ដ្ូចណ្ពាលរួចណ្េើ យក្នុងចាំណ្ុចទី១។ ចិតៅណ្នះ
ិ នធ ិ ភវងគ ចុត ិ មាន ២ ពួ ក្គ្ឺ
ណ្ធវរើ តឹមដតក្ិចច ៣ គ្ឺ េដ្ស្
ិ ម
ី ា
ក្.ចិតៅដដ្លសុ តវថ
៉ា ង (ឯក្នៅៈ) មាន ៩ គ្ឺ
ិ ក្ចិតៅ ៩ ។
-មេគ្គ តវបា
ី ម
ិ ិនរបាក្ដ្ (អណ្នក្នៅៈ) មាន១០ គ្ឺ
ខ្.ចិតៅដដ្លសុ តវថ
-ឧណ្េកាេស្នៅរី ណ្ចិតៅ ២
ិ ក្ចិតៅ ៨ ។
-មហាវបា

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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មាតិកាចតុក្ៈក
Enumeration of Categories
ី ម
ិ ុ តៅស្ងគ េៈគ្េបីរជាេថាមានចតុក្កៈ ៤ រេការ
ក្នុងវថ
១.ភូ មិចតុក្កៈ ស្ដមៅ ងអាំ ពភ
ី ូមិ ៤
•

Four planes of existence

ិ នធច
ិ នធ ិ ៤
២.េដ្ស្
ិ តុក្កៈ ស្ដមៅ ងអាំ ពេ
ី ដ្ស្
•

Four modes of rebirth-linking

៣.ក្មម ចតុក្កៈ ស្ដមៅ ងអាំ ពក្
ី មម ៤
•

Four kinds of kamma

៤.មរណ្ុេបតៅច
ិ តុក្កៈ ស្ដមៅ ងអាំ ពម
ី រណ្ៈ ៤ ។
•

Fourfold advent of death
រួក្ទី១ ភូម្ិចតុក្ៈក
The Four Planes of Existence

១.អបាយភូ មិ
•

ទីណ្ៅរេស្់ ស្តវក្នុងអបាយភូមិ ៤

The Woeful plane

២.កាមស្ុគ្តិភូមិ ទីណ្ៅរេស្់ ស្តវក្នុងកាមភូមិ ៧
•

The Sensuous Blissful Plane

៣.រូបាវចរភូ មិ ទីណ្ៅរេស្់ ស្តវក្នុងរូេភូមិ ១៥
•

The Fine-material-sphere plane

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៤.អរូបាវចរភូ មិ ទីណ្ៅរេស្់ ស្តវក្នុងអរូេភូមិ ៤ ។
•

The Immaterial-sphere plane
រួក្ទី២ រដិេនធិចតុក្ៈក
The Four Types of Rebirth-Linking

ិ នធ ិ
១.អបាយេដ្ស្
•

Rebirth-linking in the woeful plane

ិ នធ ិ
២.កាមស្ុគ្តិេដ្ស្
•

ិ នធក្
េដ្ស្
ិ នុងរូេភូ មិ

Rebirth-linking in the fine-material sphere

ិ នធ ិ
៤.អរូបាវចរេដ្ស្
•

ិ នធក្
េដ្ស្
ិ នុងកាមស្ុគ្តិ

Rebirth-linking in the sensuous blissful plane

ិ នធ ិ
៣.រូបាវចរេដ្ស្
•

ិ នធក្
េដ្ស្
ិ នុងអបាយភូ មិ

ិ នធក្
េដ្ស្
ិ នុងអរូេភូមិ ។

Rebirth-linking in the immaterial sphere
រួក្ទី៣ ក្ម្មចតុក្ៈក
Four Types of Kamma

១.ជនកាទិក្ច
ិ ច ក្មម ឱ្យសលតាមក្ិចច -Productive kamma
២.បាក្ោន

ក្មម ឱ្យសលតាមលាំ ោេ់ -Supportive kamma

៣.បាក្កាល

ក្មម ឱ្យសលតាមកាល -Obstructive kamma

៤.បាក្ោឋន

ក្មម ឱ្យសលតាមឋាន ។ -Destructive kamma

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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រួក្ទី៤ ម្រណុរបតោិចតុក្ៈក
The Process of Death and Rebirth
១.អាយុ ក្េយមរណ្ៈ

សាាេ់ ណ្ោយអស្់ អាយុ

- The advent of death through the expiration of the lifespan
២.ក្មម ក្េយមរណ្ៈ

សាាេ់ ណ្ោយអស្់ ក្មម

- Through the expiration of the (productive) kammic force
៣.ឧភយក្េយមរណ្ៈ

សាាេ់ ណ្ោយអស្់ អាយុ និងក្មម

- Through the (simultaneous) expiration of both
៤.ឧេណ្ចាទក្មរណ្ៈ

សាាេ់ ណ្ោយឧេតៅណ្ិ េតុ ។

- Through (the intervention of) a destructive kamma.
អធិរាយ
រួក្ទី១ ភូម្ិចតុក្ៈក
ពាក្យថា ភូម្ិ មានវណ្ិ រោះថា ភវតិ អេស ាំ ភូតនីតិ= ភូម្ិ ដរេថា
រេណ្ទស្ជាទីណ្ក្ើតទនស្តវ បានដ្ល់ ដសនដ្ ី ទី ជាន់ ថានក្់ ។
ភូម្ិមាន ២ យង
១.ឋានភូ មិ ភូ មិជាទីណ្ៅរេស្់ ស្តវោាំងឡាយមាន ៣១ ភូ មិ បានដ្ល់
អបាយភូមិ ៤ មនុស្សភូ មិ ១ ណ្ទវភូមិ ៦ រូេភូមិ ១៦ អរូេភូមិ ៤។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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២.អវតាថភូ មិ ធម៌ោាំងឡាយដដ្លរតូវក្ាំណ្ត់ ណ្ោយ កាមតណា
ា រូេតណា
ា
និងអរូេតណា
ា មាន ៤ យ
៉ា ងគ្ឺ
១.កាមអវតាថភូ មិ

ធម៌ោាំងឡាយដដ្លរតូវក្ាំណ្ត់ ណ្ោយ

កាមតណា
ា

បានដ្ល់ កាមចិតៅ ៥៤ ណ្ចតស្ិក្ ៥២ រូេ ២៨។
២.រូេអវតាថភូ មិ ធម៌ដដ្លរតូវក្ាំណ្ត់ ណ្ោយរូេតណា
ា បានដ្ល់ រូបាវចរចិតៅ
១៥ ណ្ចតស្ិក្ ៣៥។
៣.អរូេអវតាថភូ មិ

ធម៌ោាំងឡាយដដ្លរតូវក្ាំណ្ត់ ណ្ោយអរូេតណា
ា

បានដ្ល់ អរូបាវចរចិតៅ ១២ ណ្ចតស្ិក្ ៣០។
៤.ណ្ោក្ុ តៅរអវតាថភូ មិ

ធម៌ដដ្លសុ តច្ឆក្ការក្ាំណ្ត់ ទុក្ណ្ោយតណា
ា ោាំង

៣ បានដ្ល់ ណ្ោក្ុ តៅរចិតៅ ៨ ណ្ចតស្ិក្ ៣៦ និងនិពាវន។
អបាយភូម្ិ
ស្ាំ ណ្ៅដ្ល់ ភូមិដដ្លជាទីណ្ៅទនស្តវដដ្លណ្ធវក្
ើ ុ ស្លបានណ្ោយលាំ បាក្។
ិ គ េៈថា អយត្ត អរគ្ត្ត = អបាត្យ
វគ្
ក្ុ ស្លក្មម

គ្ឺមិនមានឱ្កាស្ក្នុងការណ្ធវក្
ើ ុ ស្ល

ឋានដដ្លរបាស្ច្ឆក្
ណ្្
ម ះថា

អបាយ។

(េោ.ភាគ្១)

មា
៉ា ងណ្ទៀត អបាយភូមិណ្នះមានណ្្
ម ះថា ទុ គ្គតភ
ិ ូ មិ ដរេថា ដ្ាំណ្ណ្ើ រណ្ៅ
ិ គ េៈថា ទុក្េ
ណ្ក្ើតក្នុងទីមិនលែ ទីលាំបាក្ វគ្
ខ សគ្តិ រដិេរណនោិ =
ទុគ្គតិ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ទុគ្គតិមាន ២ គ្ឺ
១.រដិរតោិទុគ្គតិ ដ្ាំណ្ណ្ើ រអារក្ក្់ ក្នុងការរេរពឹតៅអ
ិ ក្ុ ស្លក្មម
ិ នធ។ិ
២.គ្តិទុគ្គតិ ដ្ាំណ្ណ្ើ រអារក្ក្់ ក្នុងការេដ្ស្
អបាយភូម្ិមានទុគ្គតិ ២ យង
១.ទុ គ្គតណ្ិ ោយរតង់ បានដ្ល់ ភូមិជាទីណ្ក្ើតទនស្តវដដ្លណ្រចើនដតទទួ ល
រងទុ ក្េលាំបាក្ មានដ្ូចជា ស្តវនរក្ ណ្រេត តិរច្ឆាន អស្ុរកាយ ។
២.ទុ គ្គតណ្ិ ោយអម ស្ាំ ណ្ៅដ្ល់ ភូមិដដ្លជាទីណ្ក្ើតបានទទួ លណ្ស្ចក្ៅទ
ី ុ ក្េ
លាំ បាក្ ណ្ោយមិនរបាក្ដ្បានដ្ល់ ស្តវតរិ ច្ឆានពួក្ខ្ា ះ ដ្ូចជាណ្ស្ៅចរាជស្ីេ៍
ើ ឬស្តវចញ្
ើ ។
ណ្ស្ៅចរគ្ុ ឌ ណ្ស្ៅចដ្ាំរអ
ី ទទ នជា
ៅ ណ្ដ្ម
ិ ច ឹ មពួក្ខ្ា ះ មានស្ុនខ្ជាណ្ដ្ម
អបាយភូម្ិមាន ៤ គ្ឺ
១.និរយភូម្ិ ភូ មិរេស្់ ស្តវនរក្ (Hell)
២.ត្រតោភ
ិ ូម្ិ ភូ មិរេស្់ ណ្រេត (The sphere of petas)
៣.អេុរកាយភូម្ិ ភូ មិរេស្់ ពួ ក្អស្ុរកាយ (The host of asuras)
៤.តិរចេនភូម្ិ ភូ មិរេស្់ ស្តវតរិ ច្ឆាន។ (The animal kingdom)

១.និរយភូម្ិ
នរក្ (នរ+ណ្វុ) ស្ាំ ណ្ៅដ្ល់ ណ្ស្ចក្ៅណ្ី តៅរក្ហាយ មិនមានណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្
ណ្រពាះរតូវរងនូវោរុណ្ក្មម ជានិចច។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ គ េៈថា អរុត្ញេ នរតិ ត្នតីតិ = នរត្កា ដរេថា រេណ្ទស្នាំណ្ៅ
វគ្
នូវស្តវអត់ េុណ្យ។ (េោ.ភាគ្២)
និរយភូ មិ ស្ាំ ណ្ៅដ្ល់ ទីណ្ៅរេស្់ ស្តវដដ្លរតូវរងោរុណ្ក្មម ដដ្លោមន
ណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្។
និរយៈ វចនតថៈថា នតថិ អត្យ ឯតថតិ = និរត្យ ណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្
ចណ្រមើនមិនមានណ្ៅក្នុងភូមិណា ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ភូមិណ្នះ ណ្្
ម ះថា
និរយ។
នរក្មាន ២ ព្រត្ភទ
១.ម្ហានរក្ បានដ្ល់ នរក្រណ្ត
ៅ ធាំមាន ៨ រណ្ត
ៅ
២.ឧេសទនរក្ បានដ្ល់ នរក្រណ្ត
ៅ តូច ចុះពីមហានរក្មក្ ឬណ្ៅថា
ចូឡនរក្។
ម្ហានរក្ ៨ រត្ត
ោ
១.េញជ វ
ី នរក្ ទីជាទីណ្ៅរេស្់ ស្តវរតូវរេហារណ្ោយអាវុធមានោវ
ើ កាេ់ ច្ឆក្់ ឱ្យសាាេ់ ដ្ូចមានវចនតថៈថា េាំ រុនរបនាំ
ជាណ្ដ្ម
ុ ជីវនោិ

ឯតថតិ = េញជ ត្ី ោ ស្តវនរក្ោាំងឡាយ រដមងរស្់ ណ្ៅ ក្នុងនរក្ណ្នះ
ណ្រឿយៗ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ នរក្ណ្នះ ណ្្
ម ះថា

ស្ញ្ជី វៈ។ មានអាយុ

រេមាណ្ ៥០០ ឆ្នាំ ណ្េើ យ១យេ់ ១ទថៃ ណ្ស្មើនង
ឹ ៩ ោនឆ្នាំមនុស្ស ដ្ូណ្ច្ឆនះ

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៥០០ ឆ្នាំរតូវជា ១.៦២០.០០០.០០០.០០០ (១ដស្ន ៦មុ ឺន ២ ពាន់
ណ្កាដ្)ិ ។
២.កាឡេុតោនរក្

ជាទីណ្ៅរេស្់ ស្តវដដ្លរតូវវាយណ្ោយដខ្ស

េនទត់ ណ្មម ណ្េើ យច្ឆាំង ឬកាត់ ។ ដ្ូចវចនតថៈថា កាឡេុតោាំ ឋត្រតា
គ្ចេនោិ ឯតថតិ = កាឡេុត្តោ នយនិរយបាលោាំងឡាយ វាយ
ណ្ោយដខ្សេនទត់ ណ្មមណ្េើ យច្ឆាំង ឬកាត់ នវូ ស្តវណ្ក្ើតក្នុងនរក្ណ្នះ ណ្េតុ
ណ្នះ នរក្ណ្នះណ្្
ម ះថា កាឡស្ុតៅៈ។ នរក្ណ្នះមានអាយុ ១.០០០ ឆ្នាំ
ទិពវ ក្នុង ១ យេ់ ១ទថៃ ណ្ស្មើនង
ឹ ៣ ណ្កាដ្ ិ ៦ ោន ឆ្នាំមនុស្ស ដ្ូណ្ចនះ
១.០០០ ឆ្នាំទិពវ ណ្ទើេរតូវជា ១២.៩៦០.០០០.០០០.០០០ (១ ោន ២
ដស្ន ៩ មុ ឺន ៦ ពាន់ ណ្កាដ្)ិ ឆ្នាំមនុស្ស។
៣.េងាតនរក្ ជាទីណ្ៅរេស្់ ស្តវ ដដ្លរតូវភនដាំ ដ្ក្មានអណា
ៅ តណ្ភាង
ើ
ណ្អះស្ណ្នធស្ណ្ៅធ ក្ិនស្ងក ត់ស្តវដដ្លណ្ក្ើតក្នុងនរក្ណ្នះ យ
៉ា ងខាាង
ាំ ឱ្យលែ ិ ត
ណ្ខ្ទ ច។ ដ្ូចវចនតថៈថា េងាត្ដនោិ ឯតថតិ = េាំឃាត្ត ភនណ្ាំ ភាង
ើ
រដមងក្ិននូវស្តវ ដដ្លណ្ក្ើតក្នុងនរក្ណ្នះយ
៉ា ងខាាង
ាំ កាា ណ្េតុណ្នះ នរក្
ណ្នះ ណ្្
ម ះថា ស្ងាតៈ។ នរក្ណ្នះមានអាយុ ២.០០០ ឆ្នាំទិពវ ក្នុង១
យេ់ ១ទថៃ ណ្ស្មើនង
ឹ ១៤ ណ្កាដ្ ិ ៤ ោន់ ឆ្នាំមនុស្ស ដ្ូណ្ចនះ ២.០០០ ឆ្នាំទិពវ
ណ្ទើេរតូវជា ១០៣.៦៨០.០០០.០០០.០០០ (១០ោន ៣ដស្ន ៦ មុ ឺន
៨ ពាន់ ណ្កាដ្)ិ ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៤.ត្រារ ុវនរក្ (ធូមណ្វារុវៈ ឬចូឡណ្រារុវនរក្) ជាទីណ្ៅរេស្់ ស្តវដដ្ល
រតូវណ្េៀតណ្េៀនណ្ោយដសសងណ្ភា ង
ើ ឱ្យចូលណ្ៅកាន់ ោវរោាំង ៩ ោ
ុ ាំងឱ្យ
៏ ាង
ដស្ស្ក្យាំ ណ្ោយស្ាំ ណ្ឡងដ្ខា
ាំ ។

ដ្ូចវចនតថៈថា

ម្ហារវាំ

រវនោិ

ឯតថតិ = ត្រារ ុត្ោ ស្តវនរក្ោាំងឡាយរដមងដស្ស្ក្យាំ ណ្ោយស្ាំ ណ្ឡង
៏ ាង
ដ្ខា
ម ះថា ណ្រារុវៈ។ នរក្ណ្នះមាន
ាំ ក្នុងនរក្ណា ណ្េតុណ្នះ នរក្ណ្នះ ណ្្
អាយុ ៤.០០០ ឆ្នាំទិពវ ក្នុង ១ យេ់ ១ ទថៃ ណ្ស្មើនង
ឹ ៥៧ ណ្កាដ្ ិ ៦ ោនឆ្នាំ
មនុស្ស ដ្ូណ្ចនះ ៤.០០០ ឆ្នាំទិពវ រតូវជា ៨២៩.៤៤០.០០០.០០០.០០០
(៨២ ោន ៩ ដស្ន ៤ មុ ឺន ៤ ពាន់ ណ្កាដ្)ិ ឆ្នាំមនុស្ស។
៥.ម្ហាត្រារ ុវនរក្ (ជាលណ្រារុវៈ) ជាទីណ្ៅរេស្់ ស្តវ ដដ្លរតូវណ្ភាង
ើ
៏ ាង
ដ្ុតតាមោវរោាំង ៩ ោ
ាំ ។ ដ្ូច
ុ ាំងឱ្យដស្ស្ក្ទួ ញថៃូរណ្ោយស្ាំ ណ្ឡងដ្ខា
វចនតថៈថា ម្ហត្នាោ ត្រារ ុត្ោ = ម្ហាត្រារ ុត្ោ នរក្ដដ្លមានការ
៏ ាង
ដស្ស្ក្យាំ ។ ណ្ោយស្ាំ ណ្ឡងដ្ខា
ម ះថា មហាណ្រារុវនរក្។
ាំ ជាណ្រារុវនរក្ ណ្្
នរក្ណ្នះមានអាយុ ៨.០០០ ឆ្នាំទិពវ ក្នុង១យេ់ ១ទថៃ ណ្ស្មើនង
ឹ ២៣០
ណ្កាដ្ ិ

៤

ោនឆ្នាំមនុស្ស

ដ្ូណ្ចនះ

៨.០០០

ឆ្នាំទិពវ

រតូវជា

៦.៦៣៥.៥៥២០.០០០.០០០.០០០ (៦៦៣ោន ៥ ដស្ន ៥ មុ ឺន ២
ពាន់ ណ្កាដ្)ិ ឆ្នាំមនុស្ស។
៦.តរននរក្ (ចូឡតាេនៈ) ជាទីណ្ៅរេស្់ ស្តវដដ្លរតូវច្ឆក្់ ណ្ោយ
លាំ ដពងដដ្ក្រក្េមណ្អែ។ ដ្ូចវចនតថៈថា តត្រតីតិ = តរត្នា នរក្
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ដដ្លោ
ុ ាំងស្តវោាំងឡាយ ឱ្យណ្តៅអន្ទះអន្ន្ទង ណ្នះមានអាយុ ១៦.០០០
ឆ្នាំទិពវ ក្នុង១យេ់ ១ទថៃ ណ្ស្មើនង
ឹ ៩២១ ណ្កាដ្ ិ ៦ោនឆ្នាំមនុស្ស ដ្ូណ្ចនះ
១៦.០០០ឆ្នាំទិពវ

ណ្ទើេរតូវជា

៥៣.០៨៤.១៦០.០០០.០០០.០០០

(៥៣០៨ ោន ៤ ដស្ន ១ មុ ឺន ៦ ពាន់ ណ្កាដ្)ិ ឆ្នាំមនុស្ស។
៧.ម្ហាតរននរក្

ជាទីណ្ៅរេស្់ ស្តវដដ្លរតូវវាណ្ឡើ ងណ្ៅណ្លើភនាំ

ដដ្ក្ក្ាំពុងណ្តៅ ណ្េើ យធ្លាក្់ ណ្ៅកាន់ លាំដពងដដ្លណ្ោតជាេ់ ណ្ៅខាងណ្រកាម
ោាំងរតូវណ្ភាង
ើ ដ្ុតណ្រាលណ្ទៀតសង។ ដ្ូចវចនតថៈថា អតិវិយ តត្រតីតិ
= ម្ហាតរត្នា នរក្ដដ្លោ
ុ ាំងស្តវោាំងឡាយ ឱ្យសាណ្តៅណ្លើ ស្
រេមាណ្ ណ្េតុណ្នះ នរក្ណ្នះណ្្
ម ះថា មហាតាេន។ នរក្ណ្នះមាន
អាយុ ពាក្់ ក្ណា
ៅ លមហាក្េប

េ៉ាុ ដនៅគ្មព ីរខ្ា ះថា

អាយុ ពាក្់ ក្ណា
ៅ ល

អនៅរក្េបរេស្់ មនុស្ស។ ស្ូមអន ក្ស្ិក្ាពិច្ឆរណាេដនថម!
៨.អវីចិនរក្ ជាទីណ្ៅរេស្់ ស្តវដដ្លរតូវច្ឆក្់ ណ្ោយលាំ ដពងដដ្ក្ដ្ ៏
រក្េមណ្តៅោាំង ៤ ទិស្ និងរតូវណ្ភា ង
ើ ណ្អះអស្់ កាលជានិចច។ ដ្ូចមាន
វចនតថៈថា នតថិ

វីចិ ឯតថតិ = អវីចិ ភាពទាំ ណ្នរ (ទនអណា
ៅ ត

ណ្ភាង
ើ និងណ្ស្ចក្ៅទ
ី ុ ក្េ) មិនមានក្នុងនរក្ណ្នះ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ នរក្ណ្នះ
ី ។ ដ្ូចវចនតថៈថា េតោនាំ ោ អគ្គិជាលានាំ ោ
ណ្្
ម ះថា អវចិ
ទុក្ត្ខ វទនានាំ ោ នតថិ វីចិ អនោរ ាំ ឯតថតិ = អវីចិ។ ចណ្នាះទន
ស្តវោាំងឡាយ អណា
ៅ តណ្ភា ង
ើ និងការណ្សាយទុ ក្េ មិនមានចណ្នាះណ្ឡើ យ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ី ។ នរក្ណ្នះមាន
ក្នុងនរក្ណ្នះ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ នរក្ណ្នះ ណ្្
ម ះថា អវចិ
អាយុ ១ អនៅរក្េបរេស្់ មនុស្ស។
ឧេសទនរក្
ិ ជាេរ ិវារណ្ៅថា ឧស្សទនរក្ ឬ ណ្ៅថា ចូឡនរក្ក្៏
នរក្ដដ្លព័ទធជាំុវញ
បានដ្ូចជា៖
១.អង្ហគរកាស្ុនរិ យ នរក្ដដ្លណ្ពញណ្ៅណ្ោយរណ្ងើក្ណ្ភាង
ើ
២.ណ្ោេរស្និរយ នរក្ដដ្លណ្ពញណ្ោយណ្ភាង
ើ ទង់ ដដ្ង
៣.ក្ុ ក្ុ ល
ក និរយ នរក្ដដ្លណ្ពញណ្ោយណ្សះណ្តៅ
៤.អគ្គ ស្
ិ ណ្មាេនិរយ នរក្ដដ្លណ្ពញណ្ោយទឹក្ណ្តៅ
៥.ណ្ោេក្ុ មភីនរិ យ នរក្ដដ្លជាឆ្នាំងទឹក្ទង់ ដដ្ង
៦.គ្ូ ថនិរយ នរក្ដដ្លណ្ពញណ្ោយឧច្ឆចរៈស្ែុ យ
៧.ស្មព លិវននិរយ នរក្ដដ្លជាទរពរកា
៨.ណ្វតៅរណ្ី និរយ នរក្ដដ្លមានទឹក្ទរេ និងេនាណ្តៅ
ត្ោេនា ាំត្ៅកាន់នរក្ត្សសងៗ
១.ជនណាកាលណ្ៅជាមនុស្សជារពះរាជា

អាមាតយ

និងជាឥស្សរៈ

(កាយពលៈ ណ្ភាគ្ពលៈ អាណាពលៈ) មានរទពយ ស្ៅុក្ស្ៅម មានយស្ស្័ក្ៅ ិ
មានអាំ ណាចធាំ ណ្េើ យណ្េៀតណ្េៀនោេស្ងក ត់ ជះិ ជាន់ រេមាថណ្មើលង្ហយ
ដ្ល់ េុ គ្គលដដ្លតូចតាច រក្ីរក្ ដដ្លមានឋានៈោេជាងខ្ាួ ន ណ្ោយអាំ ណ្ពើ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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មិនជាធម៌ ឬមិនយុ តធ
ៅ ិ ម៌តាមចាេ់ រក្ម ឬក្៏ពួក្មហាណ្ច្ឆរ ដដ្លកាត់
ទមាាយភូមិស្ស្ុក្ ស្មាុ តក្ាំដេង េា ន់យក្រទពយស្មបតៅន
ិ គ្
ិ ម េុ គ្គលោាំង
ណ្នះ

កាលសាាេ់ ណ្ៅដតងបានណ្ៅណ្សាយទុ ក្េក្នុងស្ញ្ជី វនរក្

ណ្ោយ

ចាំដណ្ក្ណ្រចើន។
២.េុ គ្គលបានណ្េៀតណ្េៀន

ឬស្មាាេ់ អន ក្េួ ស្

អន ក្មានស្ីល

មានភិក្េុ

សាមណ្ណ្រ តាេស្ ឥស្ី ឬជនជាណ្ពជឈឃាត ដដ្លមាននទីរេហារ
ី ិនេដ្េ
ិ តៅតា
មនុស្ស ឬភិក្េុសាមណ្ណ្រ ដដ្លរទុ ស្ៅស្ីល ជាអលជជម
ិ មធម៌
ិ យ
វន
័ រេរពឹតៅេាំពានណ្លមើ ស្ក្នុងស្ិកាេេទោាំងឡាយណ្ោយោមនេិ រ ិ ឱ្តៅេបៈ
េុ គ្គលពួក្ណ្នះ កាលសាាេ់ ដតងណ្ៅណ្សាយទុ ក្េក្នុង កាឡស្ុតៅនរក្ ណ្ោយ
ចាំដណ្ក្ណ្រចើន។
ើ ឬ
៣.េុ គ្គលមាននទីេងវ ឹក្ ទូ នមនស្តវ ដ្ូចជា ដ្ាំរ ី ណ្ស្ះ ណ្ោ រក្េី ជាណ្ដ្ម
េុ គ្គលណ្ធវបា
ើ េស្តវពាហានៈ ណ្រេើជារេណ្យជន៍ ណ្ោយោមនណ្មតាៅ ក្រុណា
និងពួក្នយរពានេក្សី

រពានរមឹគ្

ដតងរេក្េរេរ

ស្មាាេ់ ស្តវ

ិ េុ គ្គលពួក្ណ្នះ កាលសាាេ់ ណ្ៅដតងណ្សាយទុក្េក្នុងស្ងាតនរក្
ចិញ្ចឹមជវី ត
ណ្ោយចាំដណ្ក្ណ្រចើន។
៤.េុ គ្គលណាដដ្លដ្ុតទរព

ជាទីណ្ៅអាស្ស្័យទនស្តវតូចធាំោាំងឡាយ

ើ បីច្ឆេ់ ស្តវណ្នះ ឬរពានរេមង់ នយណ្នសាទស្មាាេ់ មចាជាតិ ណ្ោយ
ណ្ដ្ម
អូ ស្អួ ន េង់ ស្ាំ ណាញ់ ណ្រេើឧេក្រណ្៍ អក្់ ណ្រេើថានព
ិ
និងេុ គ្គលដដ្ល
ាំ ស្
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ឃាាំងស្តវទុក្េ ោក្់ រទុ ងស្តវ រេូ តដ្ល់ សាាេ់ ឬជនរេមឹក្ដតសឹក្ស្ុរា និង
ឹ ឡូឡា រក្ណ្រឿងរេទូ ស្ៅសារា៉ាយអន ក្ដ្ទទដដ្លមិនគ្ួ រ េុ គ្គល
ណ្មរ ័យ ស្ស្វង
ពួក្ណ្នះ កាលសាាេ់ ណ្ៅដតងបានណ្សាយទុ ក្េ ក្នុងចូឡណ្រារុវនរក្ ណ្ោយ
ចាំដណ្ក្ណ្រចើន។
៥.េុ គ្គលកាលណ្ៅជាមនុស្ស លួចរទពយស្មបតៅស្
ិ ងឃ និងណ្រគ្ឿងស្កាករៈ
េូ ជា ឬលួចរទពយឳពុក្មាៅយ រគ្ូ អាច្ឆរយ និងរេស្់ សាមណ្ណ្រ តាេស្
ដ្ូនជី ឱ្យណ្ោក្បានដ្ល់ នូវណ្ស្ចក្ៅល
ី ាំ បាក្េុ គ្គលពួ ក្ណ្នះ កាលសាាេ់ ណ្ៅ
ដតងបានណ្ៅណ្សាយទុ ក្េក្នុងមហាណ្រារុវនរក្ ណ្ោយចាំដណ្ក្ណ្រចើន។
ិ រ ក្ុ ដ្ ិ ណ្រាងឧណ្បាស្ថ សាោណ្រៀនរេស្់ ស្ងឃ
៦.េុ គ្គលណាដ្ុតេាំ ផ្លាញវហា
និងដ្ុតេាំ ផ្លាញសទះស្ដមបងអន ក្ស្ស្ុក្ េុ គ្គលពួក្ណ្នះកាលសាាេ់ ណ្ៅ ដតង
បានណ្ៅណ្សាយទុ ក្េក្នុង ចូឡតាេននរក្ ណ្ោយចាំដណ្ក្ណ្រចើន។
ិ រត
៧.ជនជាមិច្ឆាទិដ្ឋិ មានការយល់ វេ
ិ ថា ធម៌ជារេស្់ មិនលែ មិនមាន
ិ ណ្ទើេជារេស្់ លែ និងមានសារៈរេណ្យជន៍។
រេណ្យជន៍ ចាំដណ្ក្អធម៌វញ
ណ្ពាលគ្ឺេុគ្គលដដ្លមាន

នតថក្
ិ ទិដ្ឋិ

(យល់ ថាោមនណ្េតុ

ោមនសល)

ឧណ្ចាទទិដ្ឋិ (យល់ ថា ោច់ ស្ូនយ) និងស្ស្សតទិដ្ឋិ (យល់ ថា ណ្ទៀង) ណ្េើ យ
ដតងណ្ធវន
ើ វូ ក្មម ជាទុ ចចរ ិត។ ក្មម ោមក្ោាំងណ្នះ រដមងនាំេុគ្គលពួ ក្ណ្នះ ឱ្យ
បានណ្សាយទុ ក្េក្នុង មហាតាេននរក្ ឬណ្វតៅរណ្ី ឧស្សទនរក្ ណ្ស្ស្ចណ្េើ យ
ដតក្មម មានក្មាាង
ាំ ណ្រចើនឬតិច។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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នតថិក្ទិដឋិ ១០ ព្រការ
នាំបុគ្ល
គ ទៅកាន្់មហាតាបន្ន្រកទនះគ្ឺ
១.នតថិ ទិននាំ យល់ថា ទាន្ន្ែលទ្វើទ

ើយមន្
ិ មាន្ផល គ្ឺបែិទេ្

ផលរបេ់ទាន្ទ្រះមច្ឆ
ឋិ
ិ ា ទែ
ិ ។
២.នតថិ យិដឋាំ យល់ថា ការបូជាតូចមន្
ិ មាន្ផល គ្ឺឱ្យែល់សាធារណ
ជន្គ្មាន្ផល។
៣.នតថិ ហុតាំ ការបូជា្ាំមន្
ិ មាន្ផល គ្ឺទ្វើន្ូវទ្គ្ឿងេកាារៈទោយ
ទ្គ្ឿងេកាារៈបូជាគ្មាន្ផល
៤.នតថិ េុក្ដទុក្ដា
ក នាំ ក្មាមនាំ សលវិបាត្កា យល់ថា ផល
របេ់កមាន្ែលទគ្ទ្វល
ើ អ ន្ិងអា្កក់គ្មាន្ផល គ្ប
ឺ ែិទេ្ផលនន្បុញ្ញ
កមាមាន្េីលជាទែើម ឬផលនន្បាបកមាមាន្បាណាតិបាតជាទែើម។
៥.នតថិ អយាំ ត្លាត្កា យល់ថា េតវន្ែលទកើតមកទ

ើយកនុងទោក

ទន្ះមន្
ិ មាន្ គ្ទឺ ោយកមាទ្វទ
ើ ុកកនុងកាលមុន្។
៦.នតថិ រត្រា ត្លាត្កា យល់ថា េតវន្ែលមកទកើតកនុងទោកខាង
មុខមន្
ិ មាន្ គ្ទឺ ោយកមាទ្វើទុកកនុងទោកទន្ះ។
៧.នតថិ មាត យល់ ថា មាតាមិនមានគ្ុ ណ្។
៨.នតថិ រិត យល់ ថា េិតាមិនមានគ្ុ ណ្។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៩.នតថិ េតោ ឱរបាតិកា យល់ ថា ពួក្ស្តវជាឱ្េបាតិក្ក្ាំណ្ណ្ើ តមិន
មាន គ្ឺេដ្ណ្ិ ស្ធការណ្ក្ើតណ្ឡើ ងឯង ដដ្លមានក្មម ជាណ្េតុ។
១០.នតថិ

ត្លាត្ក្

េម្ណព្រហមណា

េម្មគ្គត

េមាមរដិរនាន ត្យ ឥម្ញច ត្លាក្ាំ ររញច ត្លាក្ាំ អភិញ្ញ
េ
េចេិក្តា រត្វត្ទនោិ។ យល់ ថា ពួក្ស្មណ្រពាេម ណ្៍ក្នុងណ្ោក្ ជា
អន ក្រេតិេតៅល
ិ ែ រេតិេតៅរិ តឹមរតូវ ដដ្លណ្ធវឱ្
ើ យជាក្់ ចាស្់ នូវណ្ោក្ណ្នះ និង
៏ តៅមណ្ោយខ្ាួ នឯង ណ្េើ យស្ដមៅ ងបានមិន
ណ្ោក្ខាងមុ ខ្ ណ្ោយរបាជា្ដ្ឧ
ិ ោក្នុងការបានអភិញ្ញា ណ្ដ្ម
ើ បីណ្ ើ ញក្នុងណ្ោក្ណ្នះ
មាន។ េដ្ណ្ិ ស្ធេដ្េ
និងណ្ោក្ខាងមុ ខ្។ (េិ.៨៣ អដ្ឋ.ស្ទធ មមេបកាស្ិន)ី
៨.េុ គ្គលដដ្លបានណ្ធវន
ើ វូ អនៅរយ
ិ ក្មម

៥

មានស្មាាេ់ មាតា

េិតា

ិ ណ្េើ យ
រពះអរេនៅ ណ្ធវណ្ើ ោេិ តុេាទ េាំ ដេក្ស្ងឃ ភិក្េុរតូវអាេតៅបា
ិ រាជក្
េិទបាាំងទុ ក្

ជនរេទូ ស្ៅនង
ឹ រពះអរេនៅ ី

និងេុ គ្គលដដ្លទមាាយ

ឹ
ពុទធណ្ចតិយ រពះពុទធរេ
ូ េាំ ផ្លាញរពះណ្ពាធិរពឹក្សទីដដ្លរពះអងគ រតាស្់ ដ្ង
ណ្ោយចិតៅរេទូ ស្ៅ េុ គ្គលណ្ធវន
ើ វូ អរយ
ិ ូ េវាទ និងេុ គ្គលដដ្លណ្ធវដើ តអាំ ណ្ពើ
ិ ។ េុ គ្គលដដ្ល
ើ ) ជានិចច ដ្រាេដ្ល់ អស្់ ជវី ត
បាេ (មានបាណាតិបាតជាណ្ដ្ម
ី ន
បានណ្ពាលមក្ណ្នះ កាលសាាេ់ ណ្េើ យរដមងណ្សាយទុ ក្េ ក្នុងអវច
ិ រក្ ឬ
ណ្ោេក្ុ មភីឧស្សទនរក្ អាស្ស្័យក្មម មានក្មាាង
ាំ ខាាង
ាំ ឬណ្ខ្ាយ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

Abhidhamma in daily life.

17

ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

៩.ស្ស្ីខ្ូចខ្ាួ នជាមួ យេុ រស្ ណ្ោយអាំ ណ្ពើលួចោក្់ ចូលចិតៅទមាាយគ្ភ៌រេស្់
ខ្ាួ ន កាលសាាេ់ ណ្ៅរដមងណ្សាយទុ ក្េក្នុងណ្វតៅរណ្ី ឧស្សទនរក្។
១០.ស្រស្ៅីដដ្លណ្ពញចិតៅរេរពឹតៅសិតក្បត់ េៅីឯង ណ្ៅគ្េ់ រក្រេុ ស្ណ្ស្នេ៍ដ្ទទ
ឬក្៏សាហាយស្មន់ដ្ណ្ណ្ៅើមសាវមីទនស្ស្ីដ្ទទ មា
៉ា ងណ្ទៀត េុ រស្ដដ្លតណា
ា
រគ្េស្ងក ត់ ណ្ៅរេរពឹតៅអាំណ្ពើអស្ទធ មមជាមួ យភរិយអន ក្ដ្ទទ ឬជាមួ យក្ូ ន
ើ ណ្ៅេួ ងដេងរក្ា។ េុ គ្គលអមាល
ស្ស្ីណ្គ្ ដដ្លមានឳពុ ក្មាៅយជាណ្ដ្ម
ណ្នះេនទេ់ អាំ ពសា
ី ា េ់ រដមងណ្ៅណ្សាយទុ ក្េក្នុងស្ិមពលិវនឧស្សទនរក្ (នរក្
រកាដដ្ក្) ឬណ្ោេក្ុ មភីនរក្ (នរក្ទឹក្ទង់ ដដ្ង) អាស្ស្័យណ្លើ ក្មម ធៃន់ ឬ
រសាល។

ន័យមា
៉ា ងណ្ទៀត

រពះមានរពះភាគ្រទង់ ស្ដមៅ ងក្នុងណ្នមិរាជ

តក្ថា ស្ស្ីអនក្ចូលចិតៅរេរពឹតៅអារក្ក្់ និងដ្ណ្ណ្ៅើមសាវមីអនក្ដ្ទទ កាល
សាាេ់ ណ្ៅណ្េើ យ

ក្៏នង
ឹ ណ្ៅណ្សាយទុ ក្េណ្វទនក្នុងស្ងាតនរក្ណ្ោយ

ចាំណ្ពាះចាំដណ្ក្មួ យ ក្នុងេណា
ៅ ស្ងាតនរក្ោាំងឡាយណ្នះ។ ឯេុ រស្អន ក្
រេរពឹតៅអារក្ក្់ ជាមួ យភរិយអន ក្ដ្ទទ កាលសាាេ់ ណ្ៅណ្េើ យ ក្៏នង
ឹ ណ្ៅ
ណ្សាយទុ ក្េណ្វទនក្នុងអង្ហគរកាស្ុនរក្ គ្ឺនរក្រណ្ត
ៅ ចង្រ្ង្ហកនណ្ភាង
ើ ។
មហានរក្ ៨ រណ្ត
ៅ ណ្នះរដមងដណ្នណាន់ តាន់ តាេ់ ណ្ោយពួក្ស្តវ
៏ មក្។ ក្នុងរណ្ត
ដដ្លមានក្មម ដ្ោ
ៅ មួ យៗ មានចមាៃយោច់ ពីោន ១៥.០០
ណ្យជន៍ និងក្នុង ១ រណ្ត
ៅ មានោវរ ៤ រគ្េ់ ទិស្ោាំង ៤ មាន ៣២ ោវរ។
ោវរនីមួយៗ មានណ្ស្ៅចយមរាជណ្ៅរេច្ឆាំមួយអងគ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ណ្ស្ៅចយមរាជណ្ទើេ
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មាន ៣២ អងគ ។ ក្នុងោវរ ១ រណ្ត
ៅ មានោវរ ៤ទិស្ ក្នុង ១ ោវរ មាន
ឧស្សទនរក្ (ជាេរិវារ) ៤ រណ្ត
ៅ ដ្ូណ្ចនះក្នុងមហានរក្ ១ រណ្ត
ៅ ធាំ មាន
ឧស្សទនរក្ ១៦ រណ្ត
ៅ តូច ស្រុេឧស្សទនរក្មាន ១២៨ រណ្ត
ៅ េូ ក្នឹង
មហានរក្ ៨ រណ្ត
ៅ ណ្ទៀត ោាំងអស្់ ១៣៦ រណ្ត
ៅ ។
កាលណ្េើអស្់ សលក្មម ដដ្លរតូវណ្សាយណ្េើ យ ក្៏នង
ឹ ណ្ក្ើតជាមនុស្ស
បាន

ណ្េើណ្ៅណ្ស្ស្ស្ល់ បាេ

រដមងណ្ៅកាន់ អបាយភូ មិ

ជាលាំ ោេ់ គ្ឺ

ក្ាំណ្ណ្ើ តណ្រេតមក្កាន់ ក្ាំណ្ណ្ើ តមនុស្សអស្ុរកាយ និងស្តវតរិ ច្ឆាន លុះសុត
ពីតរិ ច្ឆានណ្ទើេមក្ណ្ក្ើតជាមនុស្ស េ៉ាុ ដនៅណ្េើណ្ៅស្ល់ បាេខ្ា ះណ្ទៀត ក្៏បាន
ិ លវកា
ិ រ មិនណ្ពញលក្េណ្ៈជាណ្ដ្ម
ើ រេូ តដតអស្់ ក្មម ណ្វរា។
ណ្ៅជាមនុស្សវក្
ិ មហានរក្គ្ឺ
ឧស្សទនរក្ ៤ រណ្ត
ៅ តូច ព័ទធជុាំវញ
៏ ែុ យគ្រគ្ក្់ ។ ដ្ូចណ្ោក្
១.គ្ូងនរក្ នរក្ដដ្លណ្ពញណ្ោយឧច្ឆចរៈដ្ស្
ណ្ពាលថាៈ ស្តវនរក្ោាំងឡាយដដ្លណ្ៅស្ល់ អក្ុ ស្លក្មម ស្ូមបីសុតពី
ី ម
អវច
ិ ហានរក្ណ្េើ យ ក្៏មិនោន់ រច
ួ ខ្ាួ នោាំងស្ស្ុងណ្ឡើ យ គ្ឺរតូវមក្ណ្សាយ
ី ម
ិ ោននឹងអវច
ទុ ក្េេនៅ ណ្ៅក្នុងនរក្ឧច្ឆចរៈស្ែុ យគ្រគ្ក្់ ណ្ៅជត
ិ ហានរក្ណ្នះ
ឯង។
២.ក្ុក្លនរក្
កុ
នរក្ដដ្លជារណ្ត
ៅ ណ្សះណ្តៅ។ ដ្ូចណ្ោក្ណ្ពាលថា ស្តវ
ោាំងឡាយដដ្លណ្ៅស្ល់ អក្ុ ស្លក្មម ស្ូមបីសុតពីគ្ូថនរក្ណ្េើ យ ក្៏មិន

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ោន់ រច
ួ ខ្ាួ នណ្ៅណ្ឡើ យ គ្ឺរតូវមក្ណ្សាយទុ ក្េក្នុងនរក្ណ្សះណ្តៅ ដដ្លតាាំង
ណ្ៅេនទេ់ ពីគ្ូថនរក្ណ្នះឯង។
៣.េិម្ពលវ
ិ ននរក្

នរក្ទរពរកា

ដ្ូចណ្ោក្ណ្ពាលថាៈ

ស្តវ

ោាំងឡាយដដ្លណ្ៅស្ល់ អក្ុ ស្លក្មម ស្ូមបីសុតពីក្ុក្ុ ល
ក នរក្ណ្េើ យ ក្៏មិន
ោន់ រច
ួ ខ្ាួ នណ្ៅណ្ឡើ យ គ្ឺរតូវមក្ណ្សាយទុ ក្េក្នុងនរក្ទរពរកា ដដ្លតាាំងណ្ៅ
ិ េនទេ់ ពីក្ុក្ុ ល
ជត
ក នរក្ណ្នះឯង ឬជួនកាលនរក្រណ្ត
ៅ តូចដតមួ យោនណ្នះ
ជានរក្ដដ្លមានទរពស្ាឹក្ោវណ្ៅថា អស្ិេតៅវននរក្ ដដ្លទរពរកានិង
ទរពស្ាឹក្ោវោាំងពីរណ្នះ រាេ់ ជានរក្រណ្ត
ៅ ដតមួ យ។
៤.ត្វតោរណីនរក្

នរក្ទឹក្ទរេណ្ពក្ណ្ៅណ្ោយេនាវលាិណ្តៅ។

ដ្ូច

ណ្ោក្ណ្ពាលថាៈស្តវោាំងឡាយ ដដ្លណ្ៅស្ល់ អក្ុ ស្លក្មម ស្ូមបីសុតពី
អស្ិេតៅវននរក្ណ្េើ យ មិនោន់ រច
ួ ខ្ាួ នណ្ៅណ្ឡើ យ គ្ឺរតូវមក្ណ្សាយទុ ក្េក្នុង
នរក្ទឹក្ទរេដដ្លមានេនាណ្តៅ

ិ េនទេ់ ពីអស្ិេតៅវនដដ្លតាាំងណ្ៅជត

នរក្ណ្នះឯង។
យម្ត្លាក្នរក្ោ ាំង១០
១.ណ្ោេក្ុ មភីនរក្

២.ស្ិមបលិ នរក្

៣.អស្ិនខ្នរក្

៤.តាមណ្ពាទនរក្

៥.អណ្យគ្ុ ឡនរក្

៦.េិស្សក្េពវ តនរក្

៧.ធុស្នរក្

៨.ស្ីតណ្ោស្ិតនរក្

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៩.ស្ុនក្េនរក្

១០.យនៅបាសាណ្នរក្

និរយភូមិណ្សសងៗណ្ទៀត

រដមងមានពិតរបាក្ដ្ណ្ៅក្នុងទរពភន ាំ

ើ ណ្ទើេណ្ៅថា នរក្ ណ្រពាះមានទីក្ដនាង
មហាស្មុ រទ និងតាមណ្កាះជាណ្ដ្ម
ដ្ូចណ្នះ ដដ្លក្ាំណ្ត់ ណ្ោយចាំណ្ពាះបាន។ ចាំដណ្ក្អបាយភូមិ ៣ ណ្សសង
ណ្ទៀត មិនមានក្ដនាងដ្ូណ្ច្ឆនះ ណ្ោយចាំណ្ពាះណ្ទ។
ណ្ោក្នៅរនរក្ ណ្នះជាណ្្
ម ះធៃន់មួយរេណ្ភទ ដដ្លណ្ៅចណ្នាះ
ណ្ោក្ គ្ឺចណ្នាះទនចរក្វាឡោាំងឡាយ ៣ ដ្ូចចណ្នាះក្ង់ រណ្ទះោាំង ៣ ឬ
ចណ្នាះបារត ៣ ដដ្លសៅុាំ ចូលោន។ នរក្ណ្នះមានទាំ េាំរេមាណ្ ៨៤.០០០
ណ្យជន៍ ណ្េើក្ចាំេជានិចច ោាំងខាងណ្រកាម និងខាងណ្លើ ោមនអវ ីេិទបាាំង
ី ិទបាាំងដ្ូណ្ច្ឆនះ
ឧេមាដ្ូចទឹក្ខាងណ្រកាមដដ្លរទដសនដ្ ី មិនមានដសនដ្េ
និងរេក្េណ្ោយភាពងងឹតស្ូនយស្ុង

ិ ា ណ្ណ្ក្ើត
អាចរារាាំងមិនឱ្យចក្េុវញ្ញ

ណ្ឡើ ងបានណ្រពាះោមនពនា។ឺ ណ្ោះេីរពះអាទិតយ រពះចនទេណ្ញ្ច ញពនារឺ ពមោន
ក្នុងទវ ីេោាំង៣ ក្៏មិនអាចភាដ្
ឺ ល់ ឋាននរក្ណ្នះបានដដ្រ ណ្រពាះរពះអាទិតយ
រពះចនទ ណ្នះណ្ោចរណ្លើអាកាស្ ខ្ព ស្់រតឹមភនច
ាំ រក្វាឡគ្ឺក្ាំពូលភនយ
ាំ ុ គ្នធរ
ិ ណ្ៅឆ្ៃយេួ ស្ពីភនច
ចាំដណ្ក្ណ្ោក្នៅរនរក្ណ្នះ ឋត
ាំ រក្វាឡណ្ៅណ្ទៀត។
ិ នធ ិ
យូ រអដងវ ងមៅ ងៗ ដ្ូចជាក្នុងស្ម័យរពះស្ពវ ញ្ាូណ្ពាធិស្តវ ចុះច្ឆេ់ េដ្ស្
ើ
ជាណ្ដ្ម

ណ្ទើេបានពនាជ
ឺ ះណ្ៅដ្ល់ ឋាននរក្ណ្នះ

ដតមួ យដភាតដ្ូចណ្សាក្

េណ្នទរ។ ស្តវពួក្ណ្នះបានណ្ ើញោន ក្៏គ្ត
ិ ថា ឱ្េន៎ មានស្តវមក្ណ្ក្ើតទី
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ណ្នះដដ្រ។ ស្តវនរក្ោាំងណ្នះ មានអតៅភាពខ្ព ស្់រេមាណ្ ៣ ោវុត មាន
ើ ភនច
រក្ចក្ដវងៗ វាណ្រេើរក្ចក្ថពក្់ោនណ្តាងណ្ជង
ាំ រក្វាឡ ដ្ូចស្តវរេណ្ចៀវ ឬ
ឹ ណ្តាងណ្ដ្ម
ើ ណ្វើ ។ ណ្ពលណាពួ ក្វារេណ្វរេវាស្ួរណ្ៅក្៏េ៉ាះោន ណ្េើ យ
រជង
គ្ិតថា ណ្ពលណ្នះណ្យើ ងបានអាហារណ្េើ យ ក្៏ច្ឆេ់ ដេក្ោនស្ុីជាចាំណ្ី ណ្ពល
ណ្នះក្៏រេូ តទដ្ធ្លាក្់ ចុះក្នុងទឹក្រក្ុ តខាងណ្រកាម ណ្េើ យក្៏រោយដ្ូចដ្ុាំណ្មៅ
៏ ាង
ធ្លាក្់ ក្នុងទឹក្អាស្ុីតដ្ខា
ាំ ជាទឹក្រតជាក្់ ខាាង
ាំ ណ្រពាះោមនក្ាំណ្ៅរពះអាទិតយ
ើ ក្េបណ្មា៉ា ះ ដដ្លមហាណ្ម
ចូលដ្ល់ ។ ជាទឹក្តាាំងណ្ៅពីស្ម័យណ្ដ្ម

េងែុ រ

ិ ស្ណ្ទ េ៉ា ុ ដនៅ
ចុះមក្ជាទឹក្រទដសនដ្ ី មិនដមនជាទឹក្អាស្ុីតណ្ធវក្
ើ េបឱ្យវន
ណ្ោយក្មាាង
ាំ បាេក្មម រេស្់ ស្តវោាំងណ្នះ ណ្ទើេទឹក្ណ្នះកាាយណ្ៅជាទឹក្
អាស្ុីតក្នុងណ្ពលណ្នះណ្ៅដ្ូចទឹក្រេរក្តីកាាយជាទឹក្រទង។
ក្ម្មថ្ដលនា ាំឱយធ្លែក្់ត្លាក្នោរនរក្
៏ ៃន់ស្មាាេ់ មាតា
១.ភារ ិយាំ ោរ ុណាំ មាតរិតូនាំ ណ្ធវោ
ើ រុណ្ក្មម ដ្ធ
េិតា។
២.ធម្មិក្េម្ណព្ាហមណានាំ

៏ ៃន់ដ្ល់ ស្មណ្
ណ្ធវោ
ើ រុណ្ក្មម ដ្ធ

រពាេម ណ្៍អន ក្តាាំងណ្ៅក្នុងធម៌។
៣.ឧររ ិ អររាធាំ អញេ ាំ ណ្ធវន
ើ វូ ក្ាំេុស្ដ្ទទទរក្ដលងជាងណ្នះ។
៤.ទិវត្េ ទិវត្េ បាណវិធ្លទិសាហេិក្ក្ម្មាំ ក្តា ណ្ធវន
ើ វូ
ិ ជាណ្ដ្ម
ើ រេច្ឆាំរាល់ ទថៃ។
ក្មម សាហាវដ្ូចស្មាាេ់ ស្តវ ផ្លៅច់ ជវី ត
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ឧរជជនោិ តម្ពរណណិទីត្រ អភយត្ចរនាគ្ត្ចរាទត្យ វិយ
ស្តវោាំងឡាយរដមងណ្ក្ើតក្នង
ុ ណ្ោក្នៅរនរក្ណ្នះ ដ្ូចអភយណ្ច្ឆរ និង
ើ ក្នុងតមព េណ្ណ ិ ទវ ីេ។
នគ្ណ្ច្ឆរជាណ្ដ្ម
៥.និយតម្ិចេទិដឋិត្កា េុ គ្គលដដ្លរេក្េណ្ោយនិយតមិច្ឆាទិដ្។ឋ ិ
២.ត្រតភូម្ិ
ណ្េតភូមិ រោន់ ដតជាស្មម តន
ិ ម ស្រមាេ់ ចាំណ្ពាះស្តវ ដដ្លមាន
ក្ាំណ្ណ្ើ ត ក្នុងអបាយភូមិមួយរេណ្ភទេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ។ តាមពិតណ្ៅណ្រេតោមនទី
ណ្ៅណ្ោយចាំណ្ពាះណ្ទ។
ស្តវដដ្លណ្្
ម ះថា ណ្រេត ណ្រពាះមានណ្ស្ចក្ៅរី ក្ហាយ ណ្ោយ
ណ្ស្ចក្ៅណ្ី ស្ស្ក្ឃាានរគ្េស្ងកត់ និងន័យមា
៉ា ងណ្ទៀត ណ្រេត មានអតថថា ណ្ៅ
គ្ឺក្នាងេួ ស្ណ្ៅច្ឆក្ណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្ដ្រ៏ េណ្ស្ើរ។ ដ្ូចមានវចនតថៈថា៖
េុខេម្ុេសយត្ត បាក្ដឋាំ ឯនោីតិ = ត្រត ស្តវោាំងឡាយដដ្ល
ណ្្
ម ះថា ណ្េតៈ (ណ្រេត) ណ្រពាះរដមងដ្ល់ នូវឋានៈដដ្លឆ្ៃយច្ឆក្ណ្ស្ចក្ៅ ី
ស្ុខ្។
ត្ព្រត ២ យង
ត្រចច ឥត្ត គ្តតិ = ត្រត្ត អន ក្ណ្ធវកា
ើ លក្ិរ ិយណ្ៅណ្េើ យ អន ក្
ឃាាតច្ឆក្ភព គ្ឺសាាេ់ ណ្្
ម ះថា ណ្រេត។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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េុខេម្ុេសយត្ត ត្រចច រក្ដឋាំ រោេាំ ទូរ ាំ គ្តតិ =
ត្រត្ត

ស្តវណាណ្ៅកាន់ ទីឆ្ៃយទរក្ដលងពីណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្

ស្តវណ្នះ

ណ្្
ម ះថា ណ្រេត។
ណ្រេតមានណ្រចើនជាំពូក្ខ្ា ះមានរូេរាងតូច ខ្ា ះមានរូេរាងធាំ។ ណ្រេត
ខ្ា ះអាចនិមមិតខ្ាួ នជាណ្ទវតា មនុស្សរេុ ស្ ស្ស្ី តាេស្ ភិក្េុ សាមណ្ណ្រ
ើ ដដ្លជាឥោឋរមម ណ្៍។ ណ្េើនម
ឬដ្ូនជី ជាណ្ដ្ម
ិ ម ិតជាអនិោឋរមម ណ្៍ដ្ូចជា ណ្ោ
រក្េី ដ្ាំរ ី ដអក ឬស្តវមានរូេគ្ួ រខាាច។ ខ្ា ះណ្ទៀត និមមិតឱ្យណ្ ើញមិនចាស្់
ើ ។ េណា
ស្ស្ណ្ពចស្ស្ពិល ណ្ ើញរតឹមដតពណ្៌ ណ្មម រក្េម រេណ្សះជាណ្ដ្ម
ៅ
ណ្រេតោាំងឡាយ

ពួ ក្ខ្ា ះរតូវណ្សាយទុ ក្េអស្់ កាលយូ រ

ណ្រពាះអត់ បាយ

ណ្ស្ស្ក្ទឹក្ ណ្េើ យចូលកាន់ ទរព ស្ុីអាហារណ្ស្ស្ស្ល់ ដដ្លអន ក្ស្ស្ុក្ណ្បាះ
ណ្ច្ឆល ពួ ក្ខ្ា ះស្ុីណ្ស្ាស្ម ្ម ទឹក្មាត់ និងរេស្់ ណ្សាមក្ណ្រោក្ណ្សសងៗ។
ត្ព្រត ១២ រួក្
១.វនាោេត្រត ណ្រេតស្ុីទឹក្មាត់ ណ្ស្ាស្ម ក្មែួ ត ជាអាហារ
២.ក្ុណបាេត្រត ណ្រេតស្ុីសាក្ស្ព
៣.គ្ូងខាទក្ត្រត ណ្រេតស្ុីោមក្ណ្សសងៗ
៤.អគ្គិជាលម្ុខត្រត ណ្រេតដដ្លមានអណា
ៅ តណ្ភាង
ើ ជានិចច
៥.េូចិម្ុខត្រត ណ្រេតដដ្លមានមាត់ តូចដ្ូចរនធគ្ូថមជុល
៦.តណហដោិតត្រត ណ្រេតដដ្លមានណ្ស្ចក្ៅណ្ី ស្ស្ក្ឃាានជានិចច
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៧.េុនិជាម្ក្ត្រត ណ្រេតដដ្លមានខ្ាួ នណ្មមដ្ូចដមក្ណ្វើ ដដ្លរតូវ
ដ្ុត
៨.េតថងគត្រត

ណ្រេតដដ្លមានរក្ចក្ទដ្

ើ ដវងណ្េៀតណ្េៀនដ្ូច
ណ្ជង

កាាំេិត
៩.ររាតងគត្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងខ្ព ស្់ធាំេ៉ាុនភន ាំ
១០.អជគ្រងគត្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងកាយដ្ូចពស្់ ថាាន់
១១.ត្វមានិក្ត្រត ណ្រេតដដ្លរតូវណ្សាយទុ ក្េក្នុងណ្វោទថៃ ណ្សាយ
ស្ុខ្ក្នុងណ្វោយេ់
១២.ម្ហិទធិក្ត្រត ទ្បតន្ែលមាន្បញទទធិ ្ចន្
ើ ។
ិ ាដ្វ ី
ើ ភនេ
ណ្ជង
ាំ ិ មាល័យមានទរពវជ

ជានគ្ររេស្់ ណ្រេត១២។

េណា
ៅ ណ្រេត ១២ ជាំពូក្ណ្នះមេិ ទធិក្ណ្រេត ជាមាចស្់ ទនណ្រេតោាំងណ្នះ។
ត្ព្រត ៤ ព្រត្ភទ (ណ្េតវតថុអដ្ឋក្ថា)
ិ ណ្ោយអន ក្ដ្ទទឱ្យ
១.ររទតោរជី
វក្ត្រត ណ្រេតដដ្លចិញ្ចឹមជវី ត
ូ
២.ខុរប ិបាេិក្ត្រត

ណ្រេតដដ្លរតូវណ្េៀតណ្េៀនណ្ោយណ្ស្ចក្ៅ ី

ណ្ស្ស្ក្ឃាានបាយ និងទឹក្
៣.និជាម្តណហិក្ត្រត ណ្រេតដដ្លជាេ់ ណ្ោយអណា
ៅ តណ្ភាង
ើ ជាេ់ ក្នុង
មាត់ ជានិចច
៤.កាលក្ញច ក្
ិ ត្រត ណ្រេតជាំពូក្អស្ុរៈណ្្
ម ះ ក្ញ្ច ិ ក្ៈ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ររទតោរជី
វិក្ត្ព្រត
ុ
ណ្រេតដដ្លណ្ពាលមក្ណ្េើ យោាំងអស្់

ណ្រេតដដ្លមានឱ្កាស្

ិ ណ្រេត
ទទួ លនូវចាំដណ្ក្េុ ណ្យអាំ ពអ
ី ន ក្ដ្ទទឧទទ ិស្ឱ្យមានដតេរទតៅុេជវី ក្
មួ យរេណ្ភទេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ
ដដ្លណ្គ្ឧទទ ិស្ឱ្យបានណ្ទ

ណ្រេតរេណ្ភទដ្ទទមិនអាចទទួ លចាំដណ្េុ ណ្យ
ណ្រពាះណ្ៅឃាាតឆ្ៃយពីភូមិមនុស្ស

ឯ

ិ ណ្រេត ជាណ្រេតដដ្លណ្ក្ើតក្នុងេរ ិណ្វណ្ភូ មិស្ស្ុក្រេស្់ មនុស្ស
េរទតៅុេជវី ក្
ដ្ូចេុ គ្គលខ្ា ះកាលណ្ទៀេនឹងសាាេ់ មានណ្ស្ចក្ៅរី ពួយចាំដេង អាល័យក្នុង
ើ កាលសាាេ់
រទពយស្មបតៅ ិ មាស្ របាក្់ រេពនធក្ូន ោតិមិតៅស្មាាញ់ជាណ្ដ្ម
ណ្ៅណ្ក្ើតជាណ្រេតក្នុងេរិណ្វណ្សទះ ឬភូមិណ្នះឯង ណ្ពលខ្ា ះស្ដមៅ ងខ្ាួ នឱ្យ
របាក្ដ្ដ្ល់ ោតិ ឬេុ គ្គលដ្ទទណ្ ើញបាន ដដ្លអន ក្ស្ស្ុក្ោាំងឡាយដតង
ណ្ៅថា ណ្ខាមច គ្ឺណ្រេតណ្នះឯង។
ការឧទទិេរុណយដល់ញាតិព្តូវព្រក្រត្ដាយអងគ៣
១.ត្រតនាំ អតោត្នា អនុត្មាទត្នន ណ្រេតោាំងឡាយអនុណ្មាទន
ណ្ោយខ្ាួ នឯង
២.ោយកានាំ ឧទទិត្េន ណ្ោយការឧទទ ិស្រេស្់ ោយក្ោាំងឡាយ
៣.ទក្ខិត្ណយយេម្បោយ ការដ្ល់ រពមណ្ោយទក្េណ្ិ ណ្យយេុ គ្គល
ិ គ េក្ៈជាអន ក្មានស្ីល1។
គ្ឺេដ្ោ
1

អែឋកថា តិទោកុឌ្េ
ឌ ូ ្ត (ខុទទកន្ិកាយ ខុទទកបាឋ ទាំពរ័ ៥១៨)

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ាក្យឧទទិេរុណយ
ឥទាំ ត្ោ (ោនាំ) ញាតីនាំ ត្ហាតុ េុខិត ត្ហានោុ ញាតត្យ
រោ
ី នណ្នះ ចូរមានដ្ល់ ោតិោាំងឡាយ ស្ូមោតិោាំងឡាយបានដ្ល់ នូវ
ណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្ចុះ។ (េិ.៥២.ទាំ.១៣)
ឬមា
៉ា ងណ្ទៀត

ឥទាំ

ោនាំ

ត្រតនាំ

ញាតិសាត្លាហិតនាំ

ឧរក្របតុ ឥទាំ ោនាំ ត្រត ញាតិសាត្លាហិត ររ ិភុញជនោុ
ោនណ្នះ ស្ូមឱ្យស្ណ្រមចសលដ្ល់ ណ្រេតោាំងឡាយ ពួ ក្ណ្រេតោាំងឡាយ
ជាោតិណ្ោេិ ត ស្ូមេរិណ្ភាគ្នូវោនណ្នះ។ (េិ.៥១/១៣៥)
ណ្រេតដដ្លរពះណ្ពាធិស្តវមិនណ្ៅណ្ក្ើត
េណា
ៅ រពះណ្ពាធិស្តវោាំងឡាយ រាេ់ តាាំងអាំ ពបា
ី នទទួ លពាក្រណ្៍
ើ ណ្ៅ រដមងមិនណ្ៅណ្ក្ើតជាណ្រេត ៣ រេណ្ភទ គ្ឺ
ជាណ្ដ្ម
១.ខ្ុេបិបាស្ិក្ណ្រេត ២.និជាមតណ្ាិក្ណ្រេត ៣.កាលក្ញ្ច ិ ក្ណ្រេត ដដ្ល
បានណ្ពាលមក្ណ្េើ យ

ិ ណ្រេត
ណ្េើណ្ក្ើតគ្ង់ នឹងណ្ក្ើតជាេរទតៅូេជវី ក្

រេណ្ភទេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ។
ជាតិក្ាំណ្ណ្ើ តដដ្លរពះណ្ពាធិស្តវមិនណ្ៅណ្ក្ើត
១.មិនណ្ក្ើតជាមនុស្សទរព
២.មិនណ្ក្ើតជាណ្ទវេុ តៅមារ
៣.មិនណ្ក្ើតជាអស្ញ្ា ស្តៅរពេម
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៤.មិនណ្ក្ើតជាស្ុោធវាស្រពេម
៥.មិនណ្ក្ើតក្នុងចរក្វាឡដ្ទទ
៦.មិនណ្ក្ើតជាអរូេរពេម
៧.មិនណ្ក្ើតជាមនុស្សស្ស្ី
៨.មិនណ្ក្ើតក្នុងរតក្ូ លោស្ក្រ
៩.មិនណ្ក្ើតជាមនុស្សខាវក្់ គ្ ថាង់
១០.មិនណ្ក្ើតជាមនុស្សគ្ម
១១.មិនណ្ក្ើតជាមនុស្សផ្លាស្់ ណ្ភទ
១២.មិនណ្ធវេ
ើ ញ្ញចននៅរយ
ិ ក្មម
១៣.មិនណ្ក្ើតក្នុងណ្ោក្នៅរក្
ិ នរក្
ី ម
១៤.មិនណ្ក្ើតក្នុងអវច
ិ ហានរក្មិនណ្ក្ើតជាខ្ុេបិបាស្ិក្ណ្រេត

និជាម-

តណ្ាិក្ណ្រេត និងកាលក្ញ្ច ិ ក្ណ្រេត
១៥.មិនណ្ក្ើតជាស្តវតូចជាងច្ឆេ និងមិនណ្ក្ើតជាស្តវធជា
ាំ ងដ្ាំរ ី
១៦.មិនបានជារពះអរយ
ិ េុ គ្គល ក្នុងចណ្នាះ ៤ អស្ណ្ងេយយ និង ១ ដស្ន
មហាក្េប។
ត្រត ២១ ជាំរូក្ក្នងព្រះវិ
ន័យ
ុ
និងលក្ខណេាំយត
ុ ោ

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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១.អដឋិេងខលក្
ិ ត្រត

ណ្រេតមានណ្រោងអែ ង
ឹ ជាេ់ តោនជាក្ាំណាត់

ើ ជាអន ក្ពិឃាតណ្ោ ោត់ ពនាះយក្សាច់
(េុ ពវក្មម ណ្រេតណ្នះ គ្ឺកាលពីណ្ដ្ម
ិ )។
ណ្ចញពីអែង
ឹ លក្់ ចញ្
ិ ច ឹ មជវី ត
២.ម្ាំេត្រេិក្ត្រត ណ្រេតមានសាច់ ជាេនទះៗ េ៉ាុ ដនៅោមនអែ ង
ឹ (ស្តវ
ើ
ណ្នះកាលពីណ្ដ្ម
ជាអន ក្ពិឃាតណ្ោ ណ្ធវសា
ើ ច់ ឱ្យជាេនទះ ហាលណ្ងៀត
ិ )។
ឱ្យណ្រក្ៀម ណ្េើ យចិញ្ចឹមជវី ត
៣.ម្ាំេរិណឌត្រត

ណ្រេតមានសាច់ ជាដ្ុាំ

ើ ជា
(ស្តវណ្នះកាលពីណ្ដ្ម

រពានស្តវសាាេ កាលច្ឆេ់ ស្តវបានណ្េើ យ ដ្ក្ណ្រាមសាាេ និងដស្បក្ណ្ចញ
ិ )។
ណ្ៅរតឹមដតជាដ្ុាំសាច់ លក្់ ចញ្
ិ ច ឹ មជវី ត
៤.និចេវិរុរ ិេត្រត ណ្រេតមានរាងកាយដ្ូចមនុស្សរេុ ស្ ោមនដស្បក្
ើ ជាអន ក្ស្មាាេ់ ស្តវណ្ចៀម
(ស្តវណ្នះកាលពីណ្ដ្ម

េក្ដស្បក្ណ្េើ យចិញ្ចឹម

ិ )។
ជវី ត
ើ ជា
៥.អេិត្លាម្ត្រត ណ្រេតមានណ្រាមជាោវ (ស្តវណ្នះកាលពីណ្ដ្ម
អន ក្ពិឃាតរជូក្ ោត់ ស្មាាេ់ រជូក្ ណ្ោយណ្រេើោវច្ឆក្់ )។
៦.េតោិត្លាម្ត្រត ណ្រេតមានណ្រាមជាលាំ ដពង

(ស្តវណ្នះកាលពី

ើ ជារពានរមឹគ្ោត់ ណ្រេើលាំដពងច្ឆក្់ រមឹគ្ដដ្លមក្តាមការេណ្ញ្ញាត)។
ណ្ដ្ម
៧.ឧេុត្លាម្ត្រត

ណ្រេតមានណ្រាមជាដសារពួញ

(ស្តវណ្នះកាលពី

ើ ជាណ្ពជឈឃាត ស្មាាេ់ អន ក្ណ្ោស្ណ្ោយបាញ់នឹងរពួ ញ)។
ណ្ដ្ម
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ើ ជា
៨.េូចិត្លាម្ត្រត ណ្រេតមានណ្រាមជាមជុល (ស្តវណ្នះកាលពីណ្ដ្ម
ី ងវ ឹក្ស្តវណ្ោយណ្រេើជនាញ
នយសារថេ
ួ ច្ឆក្់ ណ្ពលេង្ហាត់ )។
៩.ទុតិយេូចិត្លាម្ត្រត ណ្រេតមានណ្រាមជាមជុលទី ២ (ស្តវណ្នះ
ើ
កាលពីណ្ដ្ម
ិ ស្)។
វន

ជាអន ក្និយយញុះញង់

ច្ឆក្់ ណ្ោតណ្គ្ឱ្យបាននូវណ្ស្ចក្ៅ ី

ើ ជា
១០.ក្ុម្ភណឌត្រត ណ្រេតមានពងធាំេ៉ាុនក្ែ ម (ស្តវណ្នះកាលពីណ្ដ្ម
ិ ច
អាមាតយអន ក្វន
ិ ាយ
័ ក្ៅទី នអន ក្ស្ស្ុក្ ណ្ោយអាំ ណ្ពើណ្វៀចណ្កាង ស្ុីស្ាំណ្ូក្ស្ូក្
ើ )។
បា៉ាន់ ជាណ្ដ្ម
១១.គ្ូងក្ូរនិម្ុតោត្រត ណ្រេតដដ្លលិចចុះក្នុងរណ្ត
ៅ ោមក្ (ស្តវ
ើ
ណ្នះកាលពីណ្ដ្ម

ជាេុ រស្រេរពឹតៅនវូ េរោរក្ក្មម គ្រឺ េរពឹតៅអស្ទធ មមនង
ឹ

រេពនធអនក្ដ្ទទ)។
ើ
១២.គ្ូងខាទក្ត្រត ណ្រេតដដ្លស្ុីោមក្ (ស្តវណ្នះកាលពីណ្ដ្ម
ជារពាេម ណ្៍ក្ាំណាច

ក្នុងស្ម័យរពះពុទធក្ស្សេៈ

បានណ្ធវជា
ើ និមនៅ

រពះស្ងឃ ឱ្យទទួ លភតៅឆ្ន់ ណ្ៅសទះរេស្់ ខ្ាួ ន ណ្េើ យក្៏ច្ឆក្់ ោមក្ក្នុងស្នូក្
រួចរេណ្គ្ន)។
ើ ជា
១៣.និចេវិតថីត្រត ណ្រេតដដ្លោមនដស្បក្ (ស្តវណ្នះកាលពីណ្ដ្ម
ស្ស្ីរេរពឹតៅក្បត់ ចត
ិ ៅេៅី ណ្េើ យណ្ៅស្ហាយស្មនធនង
ឹ រេុ ស្ណ្្
ម លដ្ទទ)។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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១៤.ទុគ្នធត្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងកាយអារក្ក្់

ក្ាន
ិ ស្ែុ យគ្ួ រណ្ខ្ព ម
ើ

ើ ជាស្ស្ីណ្មមត់ ដ្ក្
ឹ នាំណ្គ្ឱ្យយល់ ខ្ុស្ និងេណ្ញ្ញាត
(ស្តវណ្នះកាលពីណ្ដ្ម
យក្ណ្រគ្ឿងស្កាករៈពីណ្គ្)។
១៥.ឱក្ិលន
ិ ិត្រត ណ្រេតដដ្លណ្ដ្ក្ក្នុងគ្ាំនរណ្ភាង
ើ (ស្តវណ្នះកាលពី
ើ ជាមណ្េស្ីណ្ស្ៅច រចដណ្ននឹងស្ស្ីរបាាំមានក្់ បានយក្រណ្ងើក្ណ្ភាង
ណ្ដ្ម
ើ ជះពី
ណ្លើនង)។
១៦.អេីេក្រនធត្រត

ណ្រេតដដ្លោមនក្ាល

(ស្តវណ្នះកាលពី

ើ ជាណ្ពជឈឃាត ដតងស្មាាេ់ ណ្ច្ឆរណ្ោយកាត់ ក្ាល តាមេញ្ញជរេស្់
ណ្ដ្ម
រពះរាជា)។
១៧.ភិក្ត្រត
ខុ
ណ្រេតដដ្លមានរាងស្ណា
ឋ នដ្ូចភិក្េុ (ស្តវណ្នះកាលពី
ើ
ណ្ដ្ម

ជាភិក្េុបាេក្នុងសាស្នទនរពះពុ ទធក្ស្សេៈ

មិនស្រងួ មរេរពឹតៅ

ិ យ
ណ្សៅស្ផ្លៅស្ខ្ុស្ធម៌វន
័ )។
១៨.ភិក្នី
ខុ ត្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងស្ណា
ឋ នដ្ូចភិក្េុន។ី

១៩.េិក្មា
ខ នាត្រត ណ្រេតដដ្លមានស្ណា
ឋ នដ្ូចស្ិក្េមាន។
២០.សាម្ត្ណរត្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងស្ណា
ឋ នដ្ូចសាមណ្ណ្រ។
២១.សាម្ត្ណរ ីត្រត ណ្រេតដដ្លមានរាងស្ណា
ឋ នដ្ូចសាមណ្ណ្រី។
ើ ក្៏ដ្ច
ចាំណាៈាំ ចាំដណ្ក្ណ្រេតភិក្េុនជា
ី ណ្ដ្ម
ូ ោន។ ណ្រេត ២១ ពួក្ណ្នះដដ្លណ្ធវ ើ
បាេក្មម ក្នុងជាតិមុន
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

លុ ះណ្រកាយពីសាាេ់ ណ្ៅណ្អះក្នុងនរក្អស្់ រយពាន់
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ិ ក្ទនក្មម ណ្នះ
ណ្ោយណ្ស្ស្ស្ល់ វបា

ដស្នឆ្នាំដ្ណ្៏ រចើន

ទទួ លសលក្នុងក្ាំណ្ណ្ើ តណ្រេតណ្នះណ្ទៀត។

ណ្ទើេរតឡេ់ មក្

(េិ.១/១៥៥ និងអដ្ឋក្ថា)

ការរេ់ត្ៅររេ់ត្ព្រតត្សសងៗ
និោនត្រឿងខែី
១.កាលក្ញ្ច ិ ក្ណ្រេត
បានណ្ដ្រើ ណ្ចញណ្ៅរក្ទឹក្សឹក្។

កាលក្ញ្ច ិ ក្ណ្រេតណ្ស្ស្ក្ទឹក្ខាាង
ាំ

ឮស្ាំ ណ្ឡងទឹក្េូ រដតស្ទុះណ្ៅទឹក្ណ្នះកាាយជាដ្ុាំថម
មម ។ ជួេភិក្េុ ៣០ ជួយេនៅក្់ទឹក្ក្៏មិនអាចទទួ លបាន

ណ្ោយអាំ ណាចបាេក្
ស្ូមបីេនៅច
ិ ណ្រពាះ

ណ្រេតណ្នះ មានមាត់ េ៉ាុនរនធគ្ូថមជុល។
២.ណ្រេតរជូក្
ក្នុងស្ម័យរពះពុទធក្ស្សេជាមាចស្់ មានភិក្េុ ១ រូេ មានកាយស្ាំ វរៈ
ិ ណ្ៅណ្សាយទុ ក្េក្នុងនរក្ រួចពីនរក្មក្ណ្ក្ើត
ដតោមនវចីស្ាំវរៈ។ លុ ះអស្់ ជវី ត
ជាណ្រេតរជូក្

មានរាងកាយជាមនុស្ស

ពណ្៌ ស្មបុរភា ណ្ឺ សា ក្ដ្ូចជាមាស្

មានក្ាលរជូក្។
៣.ណ្វមានិក្ណ្រេត
ក្នុងស្ម័យរពះពុទធទនណ្យើ ង អន ក្នគ្រ ២ គ្ឺ សាវតថ ី ១ បាតលីេុតៅ ១
ើ បីលក្់ ដ្រូ វតថុណ្សសងៗ
បានណ្ធវពា
ើ ណ្ិ ជជក្មម ណ្ៅមក្ណ្ដ្ម

ជាេ់ មិនោច់ រវាង

សាវតថ ី បាតលីេុតៅ និងស្ុវណ្ណ ភូមិ េុ រស្មានក្់ បានសាាេ់ ក្នុងណ្ពលណ្ធវដ្
ើ ាំណ្ណ្ើ រ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ សាាេ់ ចិតៅនក្
ក្នុងមហាស្មុ រទ ជត
ឹ គ្ិតដ្ល់ ភរយ
ិ
ដតពីមុនោត់ មានចិតៅ
រជះថាាក្នុងការេាំ ណ្ពញេុ ណ្យ។
៤.ណ្រេតស្ស្ី ១ រូេ
ឧតៅរៈមាណ្ពមានក្់

រជះថាាចាំណ្ពាះរពះមហាក្ច្ឆចយនៈ

បាន

ិ ួ យខ្ន ង ណ្ដ្ម
ើ បីរេណ្គ្នរពះណ្ថរៈ និងច្ឆត់ ដចងអាហារ
ច្ឆត់ ដចងសាងក្ុ ដ្ម
រគ្េ់ ណ្ពលណ្វោ។ ដតមាៅយមិនរជះថាា បានណ្ពាលថា អាហារឯណាដដ្ល
បានថាវយរពះណ្ថរៈអងគ ណ្នះ ស្ូមឱ្យអាហារណ្នះកាាយជា្ម។ ណ្រកាយ
មក្នងបានណ្រតក្អររេណ្គ្នណ្រាមសាាេណ្កាៃក្ តាក្់ ដតងក្ុ ដ្ ិ និងបានអនុ
ណ្មាទន។ េនទេ់ ពីសាាេ់ បានណ្ៅណ្ក្ើតជាណ្រេត នងណ្ស្ស្ក្ទឹក្ ក្៏ណ្ដ្រើ ណ្ៅ
កាន់ ទណ្នាគ្ង្ហគៗ ក្៏កាាយជា្ម។
៥.ណ្រេតណ្ៅច្ឆាំដថរក្ារទពយ
មានស្រស្ៅីរក្មុាំ មានក្់ ណ្ៅរក្ុ ងសាវតថ ី
ណ្សសងៗ

ើ បីលក្់ ដ្រូ វតថុ
ណ្ចញពីរក្ុ ងណ្ដ្ម

ិ រតូវជួេរេទះនឹងណ្ច្ឆរបានយក្រទពយណ្ៅោក្់
រតឡេ់ មក្វញ

ពួក្ណ្ច្ឆរវាយឱ្យនងរេគ្ល់ របាក្់ ក្៏មិនរពមរបាេ់ ក្ដនាងរបាក្់ ដដ្លោក្់
ិ ។
រេូ តបាត់ េង់ ជវី ត

េនទេ់ ពីសាាេ់ នងបានណ្ក្ើតជាណ្រេតរក្ារទពយ

ក្ដនាងណ្នះឯង។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៦.ណ្រេតជាស្តវពស្់
ី នយក្
ណ្ស្ដ្ឋរី ក្ុ ងពារាណ្ស្ីមានក្់ មានរបាក្់ ៤០ ណ្កាដ្។ិ ណ្ស្ដ្ឋបា
ិ ទណ្នាគ្ង្ហគ។ ណ្រកាយមក្បានសាាេ់ ណ្ៅណ្ក្ើត
រទពយក្េ់ ក្នុងដ្រី តង់ េរណ្ិ វណ្ជត
ជាពស្់ ណ្ៅមាត់ រណ្ត
ៅ ដដ្លខ្ាួ នបានក្េ់ ណ្នះ។
៧.ណ្រេតជាស្តវក្ណ្ៅុរ
ី នយក្
ណ្ស្ដ្ឋរី ក្ុ ងពារាណ្ស្ីមានក្់ មានរបាក្់ ៣០ ណ្កាដ្។ិ ណ្ស្ដ្ឋបា
ិ ទណ្នាគ្ង្ហគ។ ណ្រកាយមក្បានសាាេ់ ណ្ៅណ្ក្ើត
រទពយក្េ់ ក្នុងដ្រី តង់ េរណ្ិ វណ្ជត
ជាពស្់ ណ្ៅមាត់ រណ្ត
ៅ ដដ្លខ្ាួ នបានក្េ់ ណ្នះ។
៨.ណ្រេត ៨៤០០០
អតីតកាលក្នាងណ្ៅថយណ្រកាយ ៩២ ក្េប។ ក្នុងក្េបទី ៩២ ណ្នះ
មានរពះពុទធរពះនម សុស្សៈ។ មានេងេែូ ន ៣ នក្់ េងរេុ ស្បានណ្ៅ
េួ ស្ ណ្េើ យរេគ្ល់ រទពយឱ្យេែូ នៗ ជួយច្ឆត់ ដចងេែូ នៗ រពមោាំងេរវា
ិ រ
ចាំនន
ួ ៨៤០០០ ពាន់ រាល់ ការចមែ ិនអាហារណ្េើ យភាាម បានច្ឆត់ ដចង
ថាវយចង្ហាន់ ចាំណ្ពាះរពះពុទធ និងភិក្េុស្ងឃ ណ្េើ យេេួ លោនេរិណ្ភាគ្មុ នជា
និចចរគ្េ់ ណ្វោ។ ណ្រេតោាំងណ្នះជាោតិរេស្់ រពះបាទពិមពិសារ ណ្រកាយ
មក្បានទទួ លេុ ណ្យណ្ោយការណ្រតក្អរ

ក្៏រច
ួ ច្ឆក្អតៅភាពជាណ្រេតណ្ៅ

ិ ោាំងអស្់ ។
ណ្ក្ើតណ្ទវតា ជាន់ ច្ឆតុមមហារាជកា

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៣.អេុរកាយ
វចនតថៈថា ន េុរនោិ ឥេសរ ិយក្ីឡាទីហ ិ ន ទិរានោីតិ =
អេុរា ស្តវោាំងឡាយឯណា រដមងមិនរុងណ្រឿងណ្ោយស្ភាពជាធាំ និង
ើ
មិនរុងណ្រឿងណ្ោយភាពណ្ភា ត
ើ ណ្ភា ន
ើ ជាណ្ដ្ម

ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ

ណ្្
ម ះថា

អស្ុរៈ។
អស្ុរកាយរោន់ ដតនមេញ្ា តៅ ិ ណ្ៅស្តវដដ្លណ្ក្ើតក្នុងអបាយភូមិ
តាមពិត មិនមានភូមិជាទីណ្ៅណ្ោយចាំណ្ពាះណ្ទ។ ជាពួក្ស្តវមិនរុងណ្រាចន៍
មិនណ្ក្ាៀវកាាណ្ោយភាពជាឥស្សរៈ និងោមនក្ៅស្
ី ុខ្។
អេុរថ្ចក្ជា ៥ ព្រត្ភទគ្ឺ
ិ ក្េនង
អេុរៈ ណ្ទវតាមិនដមនជាណ្ទពក្នុងស្ួគ្ជា
៌ ន់ ណ្លើ គ្ឺជាេដ្េ
ឹ
ជាន់ តាវតិៅងស ឬស្ស្ណ្ដ្ៀងណ្ទវតាជាន់ តាវតិៅងស បានដ្ល់ ណ្ស្ៅចណ្វេចិតៅ និង
ើ ។
េហារាទជាណ្ដ្ម
អេុរៈ

ពួក្ណ្ទវតាជាន់ ោេ

បានដ្ល់

ិ បា
ពួ ក្វន
ិ តិក្ៈ

មាន

ើ ។
េិយងក រមាតា ឬឧតៅរមាតាជាណ្ដ្ម
អេុរៈ

ស្តវស្ស្ណ្ដ្ៀងណ្ទវតាចាំដណ្ក្ខ្ា ះបានដ្ល់ ណ្វមានិក្ណ្រេត

ើ ។
មានណ្ស្ៅចយមរាជជាណ្ដ្ម
អេុរៈ ស្តវដដ្លរបាស្ច្ឆក្គ្ុ ណ្លក្េណ្ៈ រេស្់ ណ្ទវតាោាំងអស្់
បានដ្ល់ ស្តវក្នុងណ្ោក្នៅរនរក្។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អេុរៈ

ស្តវដដ្លរបាស្ច្ឆក្គ្ុ ណ្ជាណ្ទវតាោាំងអស្់ បានដ្ល់

កាលក្ញ្ច ិ ក្ណ្រេត។
អេុរកាយមាន ៣ ព្រត្ភទគ្ឺ
១.ត្ទវអេុរា អស្ុរកាយដដ្លជាណ្ទវតា
២.ត្រតោិអេុរា អស្ុរកាយដដ្លជាណ្រេត
៣.និរយអេុរា អស្ុរកាយដដ្លជាស្តវនរក្។
ត្ទវអេុរាមាន ៦ រួក្
១.ណ្វេចិតអ
ៅ ិ ស្ុរកាយ
២.រាេុ អស្ុរកាយ
៣.ស្ុពលិអស្ុរកាយ
៤.េហារអស្ុរកាយ
៥.ស្មព រតីអស្ុរកាយ
ិ បា
៦.វន
ិ តិក្អស្ុរកាយ។
េណា
ៅ អស្ុរោាំង ៦ រេណ្ភទណ្នះ ណ្វេចិតអ
ៅ ិ ស្ុរ ១ ស្ុពលិអស្ុរ ១
រាេុ អស្ុរ ១ េហារាទអស្ុរ ១ និងស្មព រអស្ុ រ១ រួមមក្ ៥ ណ្នះណ្ៅថា
ិ ក្េចាំណ្ពាះណ្ទវតាជាន់ តាវតិង
អស្ុរ បានណ្នះណ្រពាះជាេដ្េ
ៅ ស ស្ូមបីថាសាថន
ទីណ្ៅរេស្់ ណ្ទវតាោាំង ៥ ជាំពូក្ណ្នះ នឹងតាាំងណ្ៅខាងតបូងភនស្
ាំ ិណ្នរុក្ព
៏ ត
ិ
េ៉ាុ ដនៅក្ស្
៏ ណ្ង្រ្ង្ហគះចូលក្នុងជាំពូក្ណ្ទវតាជាន់ តាវតិៅងសបាន។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ចាំដណ្ក្ណ្ទវតា
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ិ បា
ដដ្លណ្ៅថា វន
ិ តិក្អស្ុរណ្នះ បានដ្ល់ េិយងក រមាតា ឧតៅរមាតា
ើ ណ្នះឯង។
សុ ស្សមិតាៅ ធមម គ្ុតាៅ ជាណ្ដ្ម
ិ បា
ើ ដដ្លណ្ៅថា អស្ុរ បាន
វន
ិ តិក្អស្ុរមានេិយងក រមាតាជាណ្ដ្ម
ិ បា
ណ្រពាះវន
ិ តិក្អស្ុរណ្នះ

ណ្េើណ្ពាលណ្ោយរូេរាងស្ណា
ឋ ន

ក្៏តូចជាង

ណ្ទវតាជាន់ តាវតិៅងស ណ្េើណ្ពាលណ្ោយអាំ ណាចក្៏តច
ិ ជាង និងសាថនទីណ្ៅ
ិ បា
រេស្់ វន
ិ តិក្អស្ុរ

ក្៏រតាច់ អាស្ស្័យណ្ៅក្នុងមនុស្សណ្ោក្ទូ ណ្ៅ

ដ្ូច

ើ ណ្វើ និងណ្រាង ឬខ្ទ ម ដដ្លណ្គ្សាងស្ង់ ណ្ច្ឆលជា
ជាតាមទរព តាមភន ាំ ណ្ដ្ម
ិ បា
ើ ដដ្លជាទីណ្ៅរេស្់ ភុ មមដ្ណ្ឋ ទវតាោាំងឡាយ។ ដ្ូណ្ចនះវន
ណ្ដ្ម
ិ តិក្អស្ុរ
ណ្េើស្ណ្ង្រ្ង្ហគះចូលជាំពូក្

ណ្នះក្៏គ្ង់ ជាេរ ិវាររេស្់ ភូមមដ្ណ្ឋ ទវតានុះ៎ ឯង។

ិ ។
ណ្ទវតាណ្េើ យ ក្៏ស្ណ្ង្រ្ង្ហគះចូលជាំពូក្ណ្ទវតាជាន់ ច្ឆតុមមហារាជកា
ត្រតោិអេុរាមាន ៣ រួក្
១.កាលក្ញច ក្
ិ ត្រតោិអេុរា ណ្រេតមានរាងកាយធាំ ដតោមនក្មាាង
ាំ ណ្ទ
ណ្រពាះសាច់ ្មតិច មានពណ្៌ ស្ស្ណ្ដ្ៀងស្ាឹក្ណ្វើ ស្ៃួត ដភនក្ណ្លៀនណ្ចញ
មក្ដ្ូចដភនក្កាៅម មាត់ េ៉ាុនគ្ូ ថមជុលតាាំងណ្ៅក្ណា
ៅ លក្ាល។
២.ត្វមានិក្ត្រតោិអេុរា ណ្រេតដដ្លណ្សាយទុ ក្េក្នុងណ្ពលទថៃ ដត
ណ្ពលយេ់ ណ្សាយស្ុខ្ ដ្ូចណ្ទវតាជាន់ តាវតិៅងស។
៣.អវិធិក្ត្រតោិអេុរា ណ្រេតដដ្លជាពួក្វាយរេហារស្មាាេ់ នូវោន
និងោន ណ្ោយអាវុធណ្សសងៗ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ស្រុេមក្ អស្ុរកាយភូមិណ្នះ ស្ណ្ង្រ្ង្ហគះចូលក្នុងណ្េតភូមិ ដតជាណ្រេត
ដដ្លរស្់ ណ្ៅពិណ្ស្ស្ ណ្រេតណ្នះឯងណ្ោក្ណ្ៅថា អស្ុរកាយ។
និរយអេុរម្ួយព្រត្ភទត្ទៀត
ណ្រេតមួ យរេណ្ភទណ្ទៀត

ដដ្លរតូវណ្ៅណ្សាយទុ ក្េក្នុង

ណ្ោក្នៅរនរក្ ដដ្លរតូវតាាំងណ្ៅចណ្នាះក្ណា
ៅ លចរក្វាលោាំង ៣ មាន
ិ ចរក្វាលណ្េើ យ ចរក្វាល
ណ្ខ្តៅតភាជេ់ ោន។ ណ្េើណ្ពាលណ្ោយចាំដណ្ក្ជុាំវញ
នីមួយៗ មានលក្េណ្ៈមូ លដ្ូចោនោាំង ៣ ចរក្វាល។ ចរក្វាលោាំង ៣
មានណ្ខ្តៅជាេ់ តោនដ្ូចណ្នះ

ក្៏េណា
ៅ លឱ្យមានចណ្នាះណ្ឡើ ងរតង់ ក្ណា
ៅ ល

ឧេមាដ្ូចណ្យើ ងយក្ដពង ៣ មក្តាាំងរួមោនចូលជា ៣ មុាំ រដមងមាន
ិ ណ្ៅរតង់ ក្ណា
រេណ្ហាងចណ្នាះឋត
ៅ លរេស្់ ចរក្វាលោាំង ៣ យ
៉ា ងដ្ូណ្ច្ឆនះ
ដដ្រ។ ដ្ូណ្ចនះក្នុងចណ្នាះទនចរក្វាលោាំង ៣ ណ្នះឯងជាណ្ោក្នៅរនរក្។
ដសនក្ខាងក្នុងណ្នះចណ្នាះ ណ្នះជាទីងងឹត ខាងណ្រកាមមានទឹក្រតជាក្់ ណ្េើ
ស្តវនរក្ណាមួ យចុះណ្ៅក្នុងទឹក្ណ្នះ រាងកាយរេស្់ ស្តវនរក្ណ្នះ នឹង
រោយអស្់ ភាាមមួ យរាំណ្ពច

ដ្ូចោននឹងការយក្អាំ េិលណ្ៅោក្់ ក្នុងទឹក្

អាំ េិលរដមងរោយបាត់ ណ្ៅយ
៉ា ងណា រាងកាយរេស្់ ស្តវនរក្ ដដ្លធ្លាក្់
ចុះណ្ៅក្នុងទឹក្ទនណ្ោក្នៅរនរក្ណ្នះ ក្៏រោយសាេស្ូនយយ
៉ា ងណ្នះដដ្រ។
អស្ុរកាយភូមិណ្នះ

ណ្េើស្ណ្ង្រ្ង្ហគះក្៏ស្ណ្ង្រ្ង្ហគះចូលក្នុងណ្េតៅភ
ិ ូមិ។

េ៉ាុ ដនៅណ្េតុដដ្លណ្ោក្ច្ឆត់ ជាអស្ុរកាយភូមិដ្ច
ូ ណ្នះ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ក្៏ណ្រពាះថាេណា
ៅ
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ណ្រេតោាំងឡាយណ្នះ

មានណ្រេតដដ្លពិណ្ស្ស្មួ យពួ ក្ណ្ទៀត

ដ្ូណ្ចនះ

ណ្រេតដដ្លជាពួក្វណ្ិ ស្ស្ណ្នះ ណ្ោក្ណ្ៅថា អស្ុរកាយ។
ត្ោេជាត្ហតុឱយត្ក្ើតក្នងអេុ
រភូម្ិ
ុ
េុ គ្គលខ្ា ះក្នុងណ្ោក្ណ្នះ ជាអន ក្មានយស្ មានរទពយលម មស្មគ្ួ រ
ឬជាអន ក្ធាំទរក្ដលងក្៏ណ្ោយ

េ៉ា ុ ដនៅេុគ្គលោាំងឡាយណ្នះជាអន ក្មានចិតៅ

ើ ណ្រស្
មិនលែ ឬជាអន ក្មានការសាៅេ់ ស្ិក្ាតិច ដ្ូណ្ចនះណ្ទើេមិនអាចណ្រជស្
ើ ថា
េុ គ្គលណាគ្ួ រនឹងណ្លើក្តណ្មក ើង ឬស្រណ្ស្ើរនឹងេុ គ្គលណាមិនគ្ួ រណ្លើក្តណ្មក ើង
ឬស្រណ្ស្ើរ។ កាលណ្េើយ
៉ា ងណ្នះណ្គ្បានណ្រេើអាំណាច និងរទពយស្មបតៅណ្ិ ៅ
ក្នុងសាូវខ្ុស្គ្ឺេុគ្គលដដ្លមានគ្ុ ណ្លែ

មានស្ីលធម៌គ្ួរណ្លើក្តណ្មក ើង

ើ បីជះិ ជាន់ ស្ងក ត់ស្ងក ិន
រតឡេ់ ណ្ៅជាណ្រេើអាំណាចណ្ដ្ម

ក្៏

ណ្រេើអាំណាចខាង

សាូវវាច្ឆ ណ្ពាលពាក្យណ្មើលង្ហយតិះណ្ដ្ៀល។ ចាំដណ្ក្េុ គ្គលមិនលែ មានការ
រេរពឹតៅទ
ិ ុ ចចរ ិតខ្ុស្ស្ីលធម៌

ក្៏រតឡេ់ ណ្ៅជាណ្លើក្តណ្មក ើងស្រណ្ស្ើរេុ គ្គល

ដ្ូណ្ចនះ កាលលះណ្ោក្ណ្នះណ្ៅណ្េើ យរដមងណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងអស្ុរភូមិ។
៤.តិរចេនភូម្ិ
តិរច្ឆានភូមិណ្នះ

មិនមានទីណ្ៅណ្ោយចាំណ្ពាះណ្នះណ្ទ

វាណ្ៅ

ោយឡាំ ក្នុងភូមិរេស្់ មនុស្ស។
មានវចនតថៈថា តិត្រា អញជ នោីតិ = តិរចេត្នា ស្តវអនក្ណ្ៅណ្ោយ
ចាំដណ្ក្ទទឹង។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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តិរនោិ អត្ធ្ល គ្ចេនោីតិ= តិរចេត្នា ស្តវណ្ៅក្នុងខាងណ្រកាម (ស្ណ្ៅូក្
ិ វន
ិ ដ្
ី )
ខ្ាួ នណ្ៅខាងណ្រកាម)។ (វភា
ី កា
េតាមានេញ្ញ
េ ៣
ឹ ការណ្ស្ពកាមគ្ុ ណ្
១.កាម្េញ្ញ
េ ដ្ង
ឹ ការស្ុី ការណ្ដ្ក្
២.ត្ោចរេញ្ញ
េ ដ្ង
ឹ ការខាាចសាាេ់ ។
៣.ម្រណេញ្ញ
េ ដ្ង
ឹ ខ្ុស្រតូវអារក្ក្់ លែ
ចាំដណ្ក្ស្ញ្ញា ១ ណ្ទៀតគ្ឺ ធមម ស្ញ្ញា ការដ្ង
ក្ុ ស្ល អក្ុ ស្លណ្នះ ស្តវតរិ ច្ឆានមិនមានណ្ឡើ យ ណ្វៀរស្តវចាំពូក្ខ្ា ះដ្ូចជា
ើ ណ្ទើេមានធមម ស្ញ្ញារបាក្ដ្បាន។
រពះណ្ពាធិស្តវជាណ្ដ្ម
េតាតិរចេន ៤ ព្រត្ភទ
ើ មានរតី ពស្់ ជាណ្ដ្ម
ើ
១.អបាទតិរចេន ស្តវអត់ ណ្ជង
ើ ២ មានេក្សីជាណ្ដ្ម
ើ
២.ទាិបាទតិរចេន ស្តវណ្ជង
ើ ៤ មានណ្ោជាណ្ដ្ម
ើ
៣.ចតុរាទតិរចេន ស្តវណ្ជង
ើ ណ្រចើន មានដក្ែ េជាណ្ដ្ម
ើ ។
៤.រហុរាទតិរចេន ស្តវមានណ្ជង
នាគ្ ៤ ព្រត្ភទ
១.ក្ដឋម្ុខ ខាាំណ្េើ យណ្ធវឱ្
ើ យរាងកាយនឹងរង
ឹ ទូ ណ្ៅរគ្េ់ អវយវៈ មិនអាច
ោណ្ចញ វឺ ចុក្ច្ឆេ់ ខាាង
ាំ ។
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២.រូតិម្ុខ

ខាាំណ្េើ យសានមដ្ាំណ្ៅក្ដនាងខាាំណ្នះ

រលួ យមានខ្ទុ ះេូ រ

ណ្ចញ។
៣.អគ្គិម្ុខ ខាាំណ្េើ យណ្ធវឱ្
ើ យណ្តៅដ្ូចណ្ភា ង
ើ រតង់ សានមខាាំណ្នះ។
៤.េតថម្ុខ ខាាំណ្េើ យនឹងណ្ធវឱ្
ើ យវឺ ណ្វទនដ្ូចរតូវរនទះបាញ់។
អនោរាយ ៤ ររេ់នាគ្
១.ទដឋវិេនាគ្ ខាាំណ្េើ យពិស្រជួតរជាេណ្ពញរាងកាយ។
២.ទិដឋវិេនាគ្ អាចរពួស្ពិស្តាមដភនក្ណ្ពលវាស្មា ឹង។
៣.សុដឋវិេនាគ្ មានពិស្ណ្ពញខ្ាួ ន អន ក្ណាេ៉ា ះពាល់ កាយ ពិស្ក្៏
សាយណ្ចញមក្បាន។
៤.ោតវិេនាគ្ ណ្រេើខ្យល់ ដ្ណ្ងា ើមរពួស្ណ្ចញពិស្។
នាគ្មានក្ាំត្ណើត ៤
១.អណឌជនាគ្

នគ្ណ្ក្ើតក្នុងស្ុត

២.ជលារុជនាគ្

នគ្ណ្ក្ើតក្នុងគ្ភ៌

៣.េាំត្េទជនាគ្

នគ្ណ្ក្ើតពីណ្ញើ ស្ដក្ែ ល

៤.ឱរបាតិក្នាគ្ នគ្ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងធាំឯង។
ក្ថ្នែងត្ក្ើតមាន ២ គ្ឺ
១.ជលជនាគ្

នគ្ណ្ក្ើតក្នុងទឹក្

២.ងលជនាគ្

នគ្ណ្ក្ើតណ្លើណ្ោក្។
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នាគ្ថ្ចក្ត្ចញជា ២ ព្រត្ភទ
១.កាម្រ ូរីនាគ្

នគ្ណ្ស្ពនូវកាមគ្ុ ណ្

២.អកាម្រ ូរីនាគ្

នគ្មិនណ្ស្ពនូវកាមគ្ុ ណ្។

នាគ្ព្តឡរ់ត្ភទត្ដាយត្ហតុ ៥ យង
ិ នធ ិ
១.រដិេនធិកាល ក្នុងខ្ណ្ៈេដ្ស្
២.តចជហនកាត្ល ក្នង
ុ ណ្ពលស្ក្ស្ាំ ណ្ក្។
៣.េហជាតិយ ត្ម្ងុនកាត្ល ក្នុងណ្ពលណ្ស្ពណ្មថុនធមម ជាមួ យ
នគ្ីមានជាតិណ្ស្មើោន
៤.វិេសដឋនិត្ោទក្កម្នកាត្ល ក្នុងណ្ពលណ្ដ្ក្លក្់
៥.ចុតិកាត្ល ក្នុងណ្ពលសាាេ់ ។
នគ្ដដ្លរគ្ុ ឌច្ឆេ់ បាន
ក្នុងក្ាំណ្ណ្ើ ត ៤ យ
៉ា ង ឱ្េបាតិក្ក្ាំណ្ណ្ើ តរេណ្ស្ើរជាងណ្គ្។ រគ្ុ ឌអាច
ច្ឆេ់ បានដតពួក្នគ្

ដដ្លមានក្ាំណ្ណ្ើ តោេជាងខ្ាួ ន

ឬណ្ស្មើនង
ឹ ខ្ាួ ន

េ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ មិនអាចច្ឆេ់ នគ្ក្ាំណ្ណ្ើ តខ្ព ស្់ជាងខ្ាួ នណ្ទ។
នាគ្ ៧ រួក្ថ្ដលព្គ្ុឌចរ់ម្ិនបាន
១.នគ្មានជាតិខ្ពស្់ជាងខ្ាួន
២.នគ្ក្មព លអស្សតរ (ជាណ្ស្នេតី)
៣.នគ្ធតរដ្ឋ (ណ្ស្ៅចនគ្)
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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៤.នគ្ក្នុងមហាស្មុ រទស្តៅស្ីទនៅរ
៥.នគ្ណ្ៅណ្លើ ដសនដ្ ី
៦.នគ្ណ្ៅណ្លើភនាំ
ិ ន។
៧.នគ្ណ្ៅក្នុងវមា
េតាក្ិននរ
វចនតថៈថា ក្ិននរា នាម្ ឧទក្ភីរ ុកា ត្ហានោិ ធមម តាក្ិនរន
ោាំងឡាយ ជាស្តវខាាចទឹក្។ ស្តវរេណ្ភទណ្នះ មានរាងកាយស្ស្ណ្ដ្ៀង
មនុស្សដតមានសាាេ និងក្នទុយ។ ចាំដណ្ក្បាតទដ្ោាំងពីរដ្ូចេក្សី ក្ាល
ិ ដ្ល់ ក្ និងមាត់
រតណ្ចៀក្ រចមុ ះ ដភនក្ ដ្ូចមនុស្សមានេេូ រមាត់ ធាំដវងជត
ើ និងបាតណ្ជង
ើ រពមោាំងរមាមណ្ជង
ើ ដ្ូចេក្សី។
ដវងលយមក្ដ្ូចណ្ស្ះ ណ្ជង
ក្ិននរមាន ៧ រួក្
១.ណ្ទវក្ិនរន ២.ចនទក្ន
ិ រន ៣.ទុ មក្ិនរន ៤.ឌណ្ឌមាណ្ក្ិននរ ៥.ណ្កានតក្ិនរន
៦.ស្ក្ុ ណ្ក្ិនរន ៧.ក្ណ្ណ បាវុរណ្ក្ិនរន ។
េីហមាន ៤ ព្រត្ភទ
ើ រពាេ រាងកាយេ៉ា ុ នណ្ោសាទវ ស្ុី
១.តិណេីហ ស្មបុររក្េម ដ្ូចណ្ជង
ណ្មមជាអាហារ។
២.កាឡេីហ ស្មបុរណ្មមខ្ាួ នេ៉ាុ នណ្ោសាទវ ស្ុណ្ី មមជាអាហារ

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

Abhidhamma in daily life.

43

ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

៣.រណឌុេីហ ស្មបុរដ្ូចស្ាឹក្ណ្លឿងច្ឆស្់ ខ្ាួ នេ៉ាុ នណ្ោសាទវ ស្ុីសាច់ ជា
អាហារ
ើ រក្េម តាាំងអាំ ពី
៤.ត្ក្េរេីហ មានរម
ឹ េេូ មាត់ ក្នទយ
ុ
និងណ្ជង
ក្ាលរេូ តដ្ល់ ខ្ន ងមានោយស្មបុរស្

និងរក្េមកាាយជាអនូតរក្េម

ិ ជុាំរតង់ រតោក្ ៣ ជុាំ រតង់ ក្មានណ្រាមេះពីសាមចុះមក្មាន
៣ ជួរ ណ្េើ យវល
ពណ្៌ ដ្ូចស្ាំ ពត់ ក្មព ល់

ចាំាំដណ្ក្ឯរាងកាយដដ្លណ្ៅស្ល់ ណ្រតពីណ្នះមាន

ស្មបុរស្ោាំងអស្់ ណ្េើ យស្ុីសាច់ ជាអាហារ។
ក្ថ្នែងេតាេហ
ី រេ់ត្ៅ
ណ្ក្រស្ីេៈណ្នះ មានមាឌធាំេ៉ាុនរក្េី រស្់ ណ្ៅក្នុងោែង៥ គ្ឺ ោែង
មាស្ ោែងរបាក្់ ោែងដក្វមណ្ី ោែងណ្ពរជ ោែងមណ្នស្ិោ ក្នុងទរព
ណ្េមពានៅេ៉ាុណ្ណា
ណ ះ។ ស្ីេៈ ៣ ណ្ទៀត ណ្ៅទរពេិ មល័យ ឬក្នុងទរពធាំណ្រៅ
អាយុ ច្ឆេ់ ពី ២០០ ណ្ៅ ៣០០ ឆ្នាំ។
េតាព្គ្ុឌ
េណា
ៅ ស្តវសាាេោាំងអស្់ រគ្ុ ឌធាំជាងណ្គ្េងែ ស្់ វារស្់ ណ្ៅក្នុងទរព
រកាជាន់ ទី ២ ទនភន ាំស្ិណ្នរុ។ ណ្ស្ៅចរគ្ុ ឌមានកាយខ្ព ស្់ ១៥០ ណ្យជន៍ សាាេ
មាេង ៥០ ណ្យជន៍ ក្នទយ
ុ ៦០ ណ្យជន៍ ក្ ៣០ ណ្យជន៍ រងវ ះមាត់ ៩
ើ ១២ ណ្យជន៍។ ណ្ពលណ្ស្ៅចរគ្ុ ឌក្ាំពុងណ្េើ រ ទទះសាាេោាំង
ណ្យជន៍ ណ្ជង

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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២ េណ្ងក ើតជាខ្យល់ ខាាង
ាំ ផ្លត់ ណ្ៅចមាៃយ ៧០០ ណ្ៅ៨០០ណ្យជន៍។ ធមម តា
ស្ុីនគ្ជាអាហារ។
េតាដាំរ ី
ដាំរ ីមាន ១០ ព្តក្ូល
១.កាឡវក្ហតថិ

ែាំរពណ
៌ ទមា្មាតា
ី

២.គ្ត្ងគយយហតថិ

ែាំរទក
ី ើតទៅវាលទាំនបទទន្េងគ្ង្គគ

៣.រណឌរហតថិ

ែាំរពណ
៌ េែូចភ្ននាំ កោេ
ី

៤.តម្ពហតថិ

ែាំរពណ
៌ ្ក
ី

៥.រិងគលហតថិ

ែាំរពណ
៌ ទង់ន្ែង
ី

៦.គ្នធហតថិ

ែាំរពណ
៌ ែូចទែម
ន្
ើ ្កសានែាំរមាន្កេ
ី
ី
ិ ្កអូប

៧.ម្ងគលហតថិ

ែាំរពណ្៌
ណ្ខ្ៀវដ្ូចផ្លកអញ្ជ័ នដ្ាំរម
ី ងគ ល
ី

៨.ត្ហម្ហតថិ

ដ្ាំរព
ី ណ្៌ មាស្

៩.ឧត្បាេងហតថិ

ដ្ាំរមា
ី នរណ្េៀេ (ក្នុងស្ង្រ្ង្ហគម)

១០.ឆនទនោហតថិ

ដ្ាំរណ្ី ក្ើតក្នុងស្ស្ះអនទនៅ មានភាុក្៦ ពណ្៌ ។

ម

ត្ព្រៀរត្ធៀរក្មាែ ាំង
ក្មាាង
ាំ េុ រស្ ១០

=

ដ្ាំរ ីកាឡវក្ ១

ក្មាាង
ី ឡវក្១០
ាំ ដ្ាំរកា

=

ដ្ាំរ ីគ្ណ្ងគ យយ ១

ក្មាាង
ី ណ្ងគ យយ១០
ាំ ដ្ាំរគ្

=

ដ្ាំរ ីេណ្ឌរ ១

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ក្មាាង
ី ណ្ឌរៈ ១០
ាំ ដ្ាំរេ

=

ដ្ាំរ ីតមព ៈ ១

ក្មាាង
ាំ ដ្ាំរ ីតមព ៈ១០

=

ដ្ាំរ ីេិងគល ១

ក្មាាង
ី ិងគល ១០
ាំ ដ្ាំរេ

=

ដ្ាំរ ីមងគ ល ១

ក្មាាង
ី ងគ ល១០
ាំ ដ្ាំរម

=

ដ្ាំរ ីណ្េម ១

ក្មាាង
ាំ ដ្ាំរណ្ី េម ១០

=

ដ្ាំរ ីឧណ្បាស្ថ ១
ដ្ាំរ ីអនទនៅ ១ ។

ក្មាាង
ី ណ្បាស្ថ១០ =
ាំ ដ្ាំរឧ
ក្មាាង
ាំ រេស្់ រពះតថាគ្ត
១០.០០០.០០០.០០០

១

ណ្ស្មើនង
ឹ ក្មាាង
ី ឡវក្
ាំ ដ្ាំរកា

អងគ

(មួ យពាន់ ណ្កាដ្)ិ

ណ្ស្មើនង
ឹ ក្មាាង
ាំ េុ រស្ធមម តា

ិ ក្់ ) ។
១០០.០០០.០០០.០០០ (មួ យមុ ឺនណ្កាដ្ន
(ចេ់ អបាយភូមិ)
េុគ្តិភូម្ិ
ណ្នតៅអ
ិ ដ្ឋក្ថា មានវចនតថៈថា េុនទរា គ្តិ = េុគ្តិ ដ្ាំណ្ណ្ើ រណ្ៅទនស្តវ
ណ្ោយលែ (មានណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្) ណ្្
ម ះថា ស្ុគ្តិ។
េុគ្តិមាន ២ យង
១.រដិរតោិេគ្
ុ តិ ដ្ាំណ្ណ្ើ រទនការរេរពឹតៅល
ិ ែ
២.គ្តិេគ្
ុ តិ ដ្ាំណ្ណ្ើ រណ្ៅក្នុងទីដដ្លលែ ។
េុគ្តិមាន ៣ យង
១.កាម្េុគ្តិ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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២.រ ូបាវចរភូម្ិ

មាន ១៦ ភូមិ

៣.អរ ូបាវចរភូម្ិ

មាន ៤ ភូមិ។
េុគ្តិ ៣ ព្រត្ភទត្ទៀត

ិ តៅល
១.អោរ ិយរដិរតោិេគ្
ុ តិ រគ្េស្ថេដ្េ
ិ ែ ណ្ៅណ្ក្ើតស្ុគ្តិ
២.អនាោរ ិយរដិរតោិេគ្
ុ តិ

ភិក្េុសាមណ្ណ្រ

ិ តៅគ្
េដ្េ
ិ នថធុរៈ

ិ ស្សនធុរៈ ណ្ៅណ្ក្ើតស្ុគ្តិ
វេ
ិ និងរគ្េស្ថរេរពឹតៅលែ ណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងស្ុគ្តិ។(2)
៣.គ្តិេគ្
ុ តិ េពវ ជត
កាម្េុគ្តិ
វចនតថថាៈ កាម្េហចរ ិត េុគ្តិ = កាម្េុគ្តិ ស្ុគ្តិ
ដដ្លណ្ក្ើតរពមណ្ោយកាមតណា
ា ណ្្
ម ះថា កាមស្ុគ្តិ ។ កាមស្ុគ្តិមាន
៧ គ្ឺ មនុស្ស ១ ណ្ទវតា ៦ ។
១.ម្នុេសភូម្ិ
មនុស្សជាស្តវវណ្ិ ស្ស្មួ យរេណ្ភទ

ជាអន ក្មានចិតៅឧរក្ិដ្ណ្ឋ ោយ

ើ ។
គ្ុ ណ្ោាំងឡាយមានស្តិ ស្ូរភាព និងរពេម ចរយ
ិ ជាណ្ដ្ម

(២)

កនុងមូលបណា
ា េកអែឋកថា

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ម្នុេសមានវចនតថៈថា៖
១.ម្ត្នា ឧេសននាំ ឯត្តេនោិ = ម្នុេា ស្តវោាំងឡាយដដ្ល
ណ្្
ម ះថា មនុស្ស ណ្រពាះមានចិតៅរង
ុ ណ្រឿងនិងកាាហាន។ ន័យរតង់ បានដ្ល់
មនុស្សជមពូ ទវ េ
ី ។ ណ្េើណ្ពាលណ្ោយស្ទិស្ូេច្ឆរន័យ បានដ្ល់ មនុស្សដដ្ល
ណ្ៅក្នុងទវ ីេ ៣ ណ្ទៀតដដ្លណ្ៅស្ល់ ។ ចិតៅមនុស្សណ្ៅក្នង
ុ ជមពូ ទវីេជាអន ក្
មានចិតៅរ ឹងមាាំ កាាហានរេរពឹតៅណ្ៅោាំងដសន ក្លែ នង
ិ ដសន ក្អារក្ក្់ ។
ដសនក្លែ អាចណ្ធវឱ្
ើ យស្ណ្រមចជារពះពុទធ រពះេណ្ចចក្ពុទធ អគ្គ សាវក្
មហាសាវក្ េក្តិសាវក្ ណ្ស្ៅចចរក្ពតៅ ិ ្នោភី អភិញ្ញាោភីបាន។
ដសនក្មិនលែ អាចស្មាាេ់ មាតា

ស្មាាេ់ េិតា

ស្មាាេ់ រពះអរេនៅ

ណ្ធវ ើ

ើ ។ ចាំដណ្មនុស្ស ៣ ទវ ីេណ្រតណ្នះមិន
ណ្ោេិ តុេាទ ស្ងឃណ្ភទជាណ្ដ្ម
អាចណ្ធវដ្
ើ ច
ូ ណ្នះបានណ្ទ។
២.ការណាការណាំ ម្នតិ ជានាតីតិ = ម្នុត្េា មនុស្សក្នុង
ឹ ក្នុងស្ភាពជាណ្េតុដ្ស្
៏ មគ្ួ រនិងមិន
ជមពូ ទវីេ ណ្្
ម ះថា មនុស្ស ណ្រពាះដ្ង
ស្មគ្ួ រ។
មនុស្សក្នុងជមពូ ទវីេកាលបានរេស្ពវ វតថុោាំងឡាយណ្នះក្នង
ុ ណ្ោក្
ណ្នះណ្េើ យ រដមងពិច្ឆរណារសាវរជាវរក្ណ្េតុដដ្លឱ្យណ្ក្ើតវតថុោាំងឡាយ
ណ្នះណ្ោយចាំណ្ពាះៗ

ដ្ូចជាវតថុណ្នះរដមងណ្ក្ើតច្ឆក្ណ្េតុណ្នះ

រដមងជា

ណ្េតុដ្ល់ ធម៌ោាំងឡាយណ្នះ និងធម៌ោាំងឡាយណ្នះ មិនណ្ក្ើតច្ឆក្ណ្េតុ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ណ្នះណ្ទ ឬធម៌ោាំងឡាយណ្នះរដមងជាណ្េតុដ្ល់ ធម៌ោាំងឡាយណ្នះ មិន
ើ ។
ដមនណ្ក្ើតច្ឆក្ណ្េតុដ្ទទណ្ទៀតជាណ្ដ្ម

ឧេមាដ្ូចខ្ណ្ៈណ្ដ្រើ តាមសាូ វ

ើ សាវយ ណ្ដ្ម
ើ ធូណ្រន ណ្ដ្ម
ើ រក្ូ ចក្៏ដ្ង
ឹ បានថា ណ្ដ្ម
ើ សាវយណ្នះណ្ក្ើត
ណ្ ើញណ្ដ្ម
ើ ។
ពីរោេ់ សាវយ រដមងមិនណ្ក្ើតពីរោេ់ ធូណ្រនជាណ្ដ្ម
៣.អតថនតថាំ ម្នតិ ជានាតីតិ = ម្នុត្េា មនុស្សក្នុងជមពូ ទវីេ
ឹ ក្នុងវតថុដដ្លជារេណ្យជន៍ និងវតថុដដ្លមិនជា
ណ្្
ម ះថា មនុស្ស ណ្រពាះដ្ង
រេណ្យជន៍។
មន្ុេសកនុងជមពូទវីបមាន្ការែឹងថា ការទ្វើ ការន្ិយាយ ការគ្ិត
យា៉ាងទន្ះលអ ន្ិងមាន្្បទយាជន្៍យា៉ាងទន្ះៗ។ ការទ្វើ ការន្យា
ិ យ ការ
គ្ិតយា៉ាងទន្ះមន្
ាំ ២ យា៉ាង
ិ លអ គ្ឺគ្មាន្្បទយាជន្៍។ ផល្បទយាជន្៍ទាង
គ្ឺ ទោកយ
ិ ្បទយាជន្៍១ ទោកុតតរ្បទយាជន្៍១។
ព្រត្យជន៍មាន ២ យង
១.ណ្ោក្ិយរេណ្យជន៍ បានដ្ល់ ោភ យស្ ការស្រណ្ស្ើរ ស្ុខ្ ឬមនុស្ស
ណ្ទវ រពេម ។
ឹ ធម៌ ឬអរិយៈ និង
២.ណ្ោក្ុ តៅររេណ្យជន៍ បានដ្ល់ ក្ុ ស្ល និងការដ្ង
ើ មក្។
ស្េបុរស្តាាំងពីរពះស្មាមស្មពុ ទធជាណ្ដ្ម
៤.ក្ុេលាក្ុេលាំ ម្នតិ ជានាតីតិ = ម្នុត្េា មនុស្សក្នុង
ឹ ក្នុងវតថុដដ្លជាក្ុ ស្ល និងអក្ុ ស្ល។
ជមពូ ទវីេ ណ្្
ម ះថា មនុស្ស ណ្រពាះដ្ង
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ឹ ថា ការណ្ធវ ើ ការនិយយ ការ
មនុស្សក្នុងជមពូ ទវីេមានការយល់ ដ្ង
គ្ិតយ
៉ា ងណ្នះជាក្ុ ស្ល

ជាអក្ុ ស្ល។

ក្ុ ស្លមាន

២

យ
៉ា ងគ្ឺ

ណ្ោក្ិយក្ុ ស្ល និងណ្ោក្ុតៅរក្ុ ស្ល។ ណ្ោក្ិយក្ុ ស្លបានដ្ល់
េរ ិច្ឆចគ្ោន

រក្ាស្ីល

ចណ្រមើនស្មថភាវន

ការ

ិ ស្សនភាវន។
និងវេ

ណ្ោក្ុ តៅរក្ុ ស្ល បានដ្ល់ អរយ
ិ មគ្គ ចត
ិ ៅ ៤ អាចរេហារក្ិណ្លស្បានជា
ស្មុ ណ្ចាទ។
៥.ម្នុត្នា អរចចតិ = ម្នុត្េា មនុស្សោាំងឡាយណ្្
ម ះថា
មនុស្ស ណ្រពាះជាក្ូ នរេស្់ រពះបាទ មនុ ។
ើ ក្េប
ក្នុងស្ម័យណ្ដ្ម

រេជាជនោាំងឡាយបានរេជុាំ ោនណ្លើ ក្

តណ្មក ើងនូវរពះណ្ពាធិស្តវឱ្យតាាំងណ្ៅក្នុងតាំដណ្ង

ជារពះរាជារគ្េ់ រគ្ង

រេណ្ទស្ និងបានថាវយរពះនមថា មហាស្មម ត ។ រពះបាទមហាស្មម តៈ
ើ ថា មនុ ។ កាលរពះបាទមហាស្មម តបានតាាំងណ្ៅក្នុង
អងគ ណ្នះ ណ្្
ម ះណ្ដ្ម
តាំដណ្ងជារពះរាជារគ្េ់ រគ្ងរេណ្ទស្ណ្ោយណ្ពញណ្លញណ្េើ យ

ក្៏រទង់

ិ តៅតា
ើ បីឱ្យការ
ច្ឆត់ ដចងឱ្យបានរេរពឹតៅេដ្េ
ិ មចាេ់ និងរេទពណ្ី និងណ្ដ្ម
រស្់ ណ្ៅរេស្់ រេជាជនោាំងឡាយរស្់ ណ្ៅរេក្េណ្ោយស្ុខ្ស្នៅភា
ិ ព។
ទីត្ៅររេ់ម្នុេស
មនុស្សណ្នះអាស្ស្័យណ្ៅណ្លើដសនដ្ ី ដដ្លមានណ្ៅក្នុងទិស្ោាំង ៤
ទិស្រេស្់ ភនស្
ាំ ិណ្នរុ មានភន ស្
ាំ ិណ្នរុណ្ៅរតង់ ក្ណា
ៅ ល។ ចាំដណ្ក្មណ្ឌលដដ្ល
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ណ្ៅស្ល់ ណ្រតពីដសនដ្ដី ដ្លមានមនុស្សអាស្ស្័យណ្ៅ បានដ្ល់ ទវ ីេតូច
២០០០ និងស្តៅេពវ (ស្តៅេរភ
ិ ណ្ឌ) ណ្នះស្ុទធដតជាមហាស្មុ រទោាំង
ី ាំង ៤ ទិស្ បានដ្ល់ ទវ ីេធាំោាំង ៤ ដដ្លជាទីអាស្ស្័យ
អស្់ ។ ទសទដសនដ្ោ
រេស្់ មនុស្ស។
គ្ុណេម្បតោិ ៣ ព្រការ
ររេ់ម្នុេសឧតោរក្ុរ ុទារ
ី
១.ោមនការរេកាន់ យក្មាស្របាក្់ ថាជារេស្់ ខ្ាួ ន
២.មិនេួ ងដេង ឬរេកាន់ យក្នូវក្ូ ន រេពនធ េៅ ីរេស្់ ណ្គ្ថាជារេស្់ ខ្ាួ ន
៣.មានអាយុ ដវងដ្ល់ ១០០០ ឆ្នាំជានិចច។
ធមម តាមនុស្សឧតៅរក្ុ រទ
ុ វ ីេមានការរក្ាស្ីល ៥ ជានិចច កាលសាាេ់
ណ្េើ យនឹងណ្ៅណ្ក្ើតណ្ទវណ្ោក្។
ម្នុេស ៤ ទាីរ
១.េុ ពវវណ្ិ ទេទវ ីេ ស្ថិតណ្ៅទិស្ខាងណ្ក្ើតទនភនស្
ាំ ិណ្នរុ។ មានទសទ ១០.០០០
ើ ណ្រចស្រេច្ឆាំទវីេ។ ស្មបុរកាយស្ មានមុ ខ្មូ លដ្ូច
ណ្យជន៍ មានណ្ដ្ម
អឌឍចង្រ្នទ (ចាំណ្ិតណ្ោក្ដខ្) មានអាយុ ៧០០ឆ្នាំ។
២.អេរណ្ោយនទវ ីេ ស្ថិតណ្ៅទិស្ខាងលិចទនភនស្
ាំ ិណ្នរុ។ មានទសទ ៧.០០០
ើ ក្ទមពរេច្ឆាំទវីេ។ មានមុ ខ្ដ្ូចរពះចនទណ្ពញវង់
ណ្យជន៍ មានណ្ដ្ម
អាយុ ៥០០ ឆ្នាំ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៣.ជមពូ ទវីេ

ស្ថិតណ្ៅទិស្ខាងតបូងទនភនស្
ាំ ិណ្នរុ។

មានទសទ

១០.០០០

ិ
ើ រពីងរេច្ឆាំទវីេ មានមុ ខ្ដ្ូចពង់ មាន់ មានអាយុ មិនឋត
ណ្យជន៍ មានណ្ដ្ម
ណ្ថរ។
ើ ទនភន ស្
៤.ឧតៅរក្ុ រទ
ុ វ ីេ ណ្ៅទិស្ខាងណ្ជង
ាំ ិណ្នរុ។ មានទសទ ៨.០០០ ណ្យជន៍
ើ ក្េបរពឹក្សរេច្ឆាំទវីេមានមុ ខ្រាងជា ៤ រជុង។ មានគ្ុ ណ្ស្មបតៅ ិ
មានណ្ដ្ម
៣ គ្ឺ
១.មិនរេកាន់ រទពយស្មបតៅ ិ ោសា ោស្ីជារេស្់ ខ្ាួ ន
២.មិនេួ ងដេង េុ រត ភរិយ សាវមីថាជារេស្់ ខ្ាួ ន
៣.មានអាយុ ១.០០០ ឆ្នាំជានិចច
ចាំណាៈាំ មនុស្សទវ ីេណ្នះដតងរក្ាស្ីល ៥ជានិចច េនទេ់ ពីសាាេ់ រដមងណ្ៅ
ណ្ក្ើតក្នុងណ្ទវណ្ោក្របាក្ដ្។
ការព្រព្រឹតោររេ់ម្នុេសឧតោរក្ុរ ុទាីរ
ឧតៅរក្ុ រទ
ុ វ ីេណ្នះជាទវ ីេវណ្ិ ស្ស្ជាងទវ ីេដ្ទទៗ

មនុស្សដដ្លណ្ៅ

ក្នុងទវ ីេណ្នះោមនណ្ស្ចក្ៅល
ី ាំ បាក្ក្នុងទីអាស្ស្័យនិងណ្រគ្ឿងឧេណ្ភាគ្ណ្សសងៗ
ើ ណ្វើ ណ្្
ណ្ឡើ យ ណ្រពាះក្នុងទវ ីេណ្នះមានណ្ដ្ម
ម ះថា ក្េបរពឹក្ស ស្រមាេ់ ជា
ទីអាស្ស្័យរេស្់ មនុស្សោាំងឡាយក្នុងទវ ីេណ្នះ។

ើ ក្េបរពឹក្សមាន
ណ្ដ្ម

ិ ស្និទធ ដដ្លដមក្ និងស្ាឹក្
ដមក្រេក្េណ្ោយដមក្ធាំតូច និងស្ាឹក្យ
៉ា ងជត
ោាំងណ្នះ ណ្មើលណ្ៅដ្ូចជារូេរបាសាទ និងដ្ូចជាក្ាំពូលសទ ះដដ្លតាាំងណ្ៅ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ក្នុងទីរណ្ហាសាថនដតឯក្ឯង
សងដដ្រ

ើ ណ្វើ ដ្ទទណ្ទៀតជាណ្រចើន
ណ្េើ យណ្ៅមានណ្ដ្ម

ើ ណ្វើ ដដ្លមានផ្លក
ស្ុទធដតជាណ្ដ្ម

និងដសា ជាទីសៅល់នូវភាព

ស្ស្ណ្ុក្ស្ុខ្ស្ស្ួល រពមោាំងជាទីស្េាយយ
៉ា ងទរក្ដលង មានោាំងស្ស្ះ
ទឹក្ និងអណ្ៅូងទឹក្ដដ្លណ្ពញណ្ោយផ្លកវូ ក្ចរមុ ះពណ្៌ ណ្សសងៗ ណ្រចើន
ជាំពូក្សាយក្ាន
ិ រក្អូ េទូ ណ្ៅដ្ល់ មនុស្សក្នុងទវ ីេណ្នះរគ្េ់ ៗោន។

មនុស្ស

ក្នុងទវ ីេណ្នះមានរាងកាយេរេ
ិ ូ រណ្៌ មិនខ្ព ស្់ណ្ពក្ មិនោេណ្ពក្ រង
ឹ មាាំ និង
ជាអន ក្េរិេូ ណ្៌ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅព
ី ាយមេរិេូណ្៌ណ្ោយភាពស្ស្ស្់ សាែត និង
ស្ុខ្ភាពរាងកាយមិនថយចុះណ្ឡើ យ

ោមនលាំ បាក្ណ្ោយក្ិចចការណ្សសងៗ

ិ ោមនអនៅរាយពីស្តវកាចសាវហាដ្ទទៗ អាចណ្ដ្រើ
ស្រមាេ់ ការចិញ្ចឹមជវី ត
ណ្ៅមក្ក្នុងអាកាស្តាមរេរក្តីបានជានិចច មិនណ្តៅណ្ពក្ មិនរតជាក្់ ណ្ពក្។
ការព្រព្រឹតោររេ់ម្នុេសជម្ពទា
ូ ីរ
ក្នុងចណ្នាះអាយុ ១០ឆ្នាំណ្ឡើ ងដ្ល់ ១ អស្ណ្ងេ យយឆ្នាំ កាលមនុស្ស
មានអាយុ ថយដ្ល់

១០ឆ្នាំណ្េើ យ

អាហារោាំងពួ ងដដ្លមានរស្ជាតិ

រេណ្ី តៗ ណ្នះក្៏អនៅរធ្លនអស្់ ណ្ៅស្ស្ូវស្ស្ដងោាំងឡាយកាាយជាអាហារ
ិ ។
លែ រេណ្ី ត ឬជាណ្ភាជនដ្រ៏ េណ្ស្ើររេស្់ ស្តវោាំងឡាយក្នុងកាលណ្នះវញ
ណ្ក្មងស្ស្ីអាយុ ៥ឆ្នាំក្មា
៏ នសាវមី មានេុ រត។ កាលណ្នះការេាំ ណ្ពញក្ុ ស្ល
ោមនណ្ឡើ យ ស្ូមបីពាក្យថា េុ ណ្យ ឬក្ុ ស្លក្៏ោមន ណ្រពាះោមនអន ក្ណាមានក្់
ឹ ថាេុ ណ្យក្ុ ស្លដ្ូចណ្មៅ ច មានដតអក្ុ ស្លក្មម េថោាំង ១០ ចូលមក្
ដ្ង
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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រគ្េស្ងក ត់ក្នុងស្នៅនរេស្់ ស្តវោាំងឡាយ របាស្ច្ឆក្ណ្ោក្បាលធម៌ គ្ឺ
េិ រ ិ ឱ្តៅេបៈ មានការរេរពឹតដ្
ៅិ ច
ូ ោននឹងស្តវតរិ ច្ឆានោាំងឡាយ ោមនសាគល់
ថាណ្នះជាមាតា ណ្នះជាេិតា ណ្នះជាេងេែូ ន ណ្នះជាក្ូ ន ណ្នះជាោតិ
រេរពឹតៅខ្ុស្ក្នុងកាណ្មស្ុមិច្ឆាច្ឆរណ្សសងៗ មានេិតាជាមួ យក្ូ នស្ស្ី មាន
ើ ។ ក្នុងកាលណ្នះមនុស្សោាំងឡាយនឹងមាន
មាតាជាមួ យក្ូ នរេុ ស្ជាណ្ដ្ម
អាឃាតណ្េៀតណ្េៀនោនណ្ៅមក្យ
៉ា ងទរក្ដលង

មាតាេិតាគ្ឹតថាអញនឹង

ើ ក្៏
ស្មាាេ់ ក្ូ ន ណ្េើ យក្ូ នគ្ិតថាអញនឹងស្មាាេ់ មាតាេិតា េងេែូ នជាណ្ដ្ម
ដ្ូចោន េណ្ងក ើតបានមហាភ័យដ្ល់ ស្តវណ្ោក្ក្នុងកាលណ្នះ គ្ឺក្នុងកាលណា
ដដ្លស្នៅនរេស្់ មនុស្សោាំ ងឡាយរេក្េណ្ោយ

ណ្ោភៈ

ណ្ោស្ៈ

ណ្មាេៈ យ
៉ា ងណ្ពញេូ រេូ ណ្៌ភ័យ ៣ យ
៉ា ងគ្ឺ ទុ ពភក្
ិ េនរៅ ភ័យ គ្ឺអត់ ឃាាន
រក្ណ្តាក្យ
៉ា ក្១ ស្តថនរៅ ក្េប គ្ឺការណ្េៀតណ្េៀនស្មាាេ់ ោន១ ណ្រាគ្នៅរភ័យ
គ្ឺ ណ្រាគ្ភ័យណ្េៀតណ្េៀន១។
ស្តថនរៅ ក្េបណ្ក្ើតណ្ឡើ ងណ្នះអស្់ ណ្វោ ៧ ទថៃ ចាំណ្ពាះមនុស្សដដ្ល
ិ បាន ៧ ទថៃ ណ្េើ យលួចពួនស្មៃាំ ខ្ាួន
មានេញ្ញា ក្៏រក្ណ្ស្បៀងលមមចិញ្ចឹមជវី ត
ើ ណ្ទើេរួចច្ឆក្ភ័យបាន។
ក្នុងទីណ្សសងៗ មានទរពណ្រៅៗ រូងភន ជា
ាំ ណ្ដ្ម
ិ តៅន
ណ្រកាយមក្មនុស្សោាំងណ្នះនាំោនេដ្េ
ិ វូ ក្ុ ស្លក្មម េថ ១០
ើ លះេង់ អក្ុ ស្លធម៌ ៣ រេការគ្ឺការ
ណ្វៀរច្ឆក្ការស្មាាេ់ ស្តវជាណ្ដ្ម
រ ីក្រាយណ្រតក្អរក្នុងវតថុដដ្លខ្ុស្រេទពណ្ី ១ ណ្ោភៈ គ្ឺការណ្រតក្អរក្នុង
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ណ្រគ្ឿងឧេណ្ភាគ្េរិណ្ភាគ្ដដ្លមិនរតឹមរតូវតាមធម៌ ១ ការណ្ ើញខ្ុស្ជា
ិ អាយុ រេស្់ មនុស្ស
មិច្ឆាទិដ្ឋ ិ ១។ ណ្រពាះការស្មាោនក្ុ ស្លធម៌ណ្ឡើ ងវញ
បានណ្ក្ើនណ្ឡើ ងជាេ់ លាំ ោេ់

មានអាយុ

៨០.០០០ ឆ្នាំរេូ តដ្ល់

១

អស្ណ្ងេ យយឆ្នាំ។
ត្ទវភូម្ិ
Deity world
រញច ហិ កាម្គ្ុត្ណហិ ទិរានោិ ក្ីឡនោីតិ = ត្ទោ អន ក្ណ្លង
ណ្ភាត
ើ ណ្ភាន
ើ ក្នុងកាមគ្ុ ណ្ោាំងឡាយ ៥ ណ្្
ម ះថា ណ្ទវៈ។
ត្ទវតមាន ៣ ព្រត្ភទ
១.ឧរបតោិត្ទរ ណ្ទវតាណ្ោយក្ាំណ្ណ្ើ ត។
២.េម្មតិត្ទរ ណ្ទវតាណ្ោយស្នមត ិ មានរពះមហាក្សរត រពះរាជឱ្រស្
ើ ។
ជាណ្ដ្ម
៣.វិេទ
ុ ធិត្ទរ

ណ្ទវតាដដ្លេរិស្ុទធ

សុតច្ឆក្ណ្រគ្ឿណ្មេម ង

រពះអរេនៅ។
ឧរបតោិត្ទវត ៦ ជាន់
ិ
១.ច្ឆតុមមហារាជកា

២.តាវតិៅងា

៣.យមា

៤.តុស្ិតា

៥.និមាមនរតី

៦.េរិនម
ិ ម ិតវស្វតៅ។ី

១.ចតុម្មហារាជិក្ភូម្ិ
The realm of the Four Great Kings
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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វ.ចត
ោ ត្រា ម្ហារាជាត្នា = ចតុម្មហារាជានាំ ណ្ទវតា ៤ អងគ ជា
ិ
ណ្ស្ៅចធាំ ណ្លើណ្ទវតាោាំងឡាយ ណ្្
ម ះថា ច្ឆតុមមហារាជ។
ត្េោចចតុត្លាក្បាលោ ាំង ៤
១.ទេតច្តរែឋ ណ្ៅខាងណ្ក្ើតទនភនស្
ាំ ិណ្នរុរគ្េ់ រគ្ងរក្ាពួក្គ្នធពវណ្ទវតា។
២.ទេតចវរុិ ឡ្កៈ
ាំ ងតបូងទនភនស្
ាំ ិណ្នរុ រគ្េ់ រគ្ងពួ ក្ក្ុ មភណ្ឌណ្ទវតា។
ហ ណ្ៅភន ខា
៣.ទេតចវរូិ បកខៈ ណ្ៅខាងលិចទនភនស្
ាំ ិណ្នរុ រគ្េ់ រគ្ងពួក្នគ្ណ្ទវតា។
័
ឬទវេសវណ

៤.ទេតចកុទវរៈ

ើ ទនភន ស្
ណ្ៅខាងណ្ជង
ាំ ិណ្នរុ

រគ្េ់ រគ្ង

យក្េណ្ទវតា។
ត្ទវតជាន់ត្នះមាន ៣ ព្រត្ភទ
១.ភ្ុមាែទឋ ទវតា ទទវតាទៅទលើន្ផន្ែី មាន្ទៅសាាន្ទផសងៗែូចជា េទឹង
ទទន្េ មហាេមុ្ទ ផទះ ទខាេងទាវរ ទចតិយ សាោជាទែើម។
២.រុកទខ ទវតា ទទវតាទលើទែម
ើ ទ
ន្មកទ

១
ើ ន្ិងទលើទែើមទ

ិ
ើ ទ
ើ មាន្ ២ ពួកគ្ឺ មាន្វមាន្ទល
ើ ទែម
ន្ើ តគ្មាន្វមាន្១។
ិ

៣.អាកាេែឋទទវតា ទទវតាន្ែលមាន្វមាន្ជាទ
ទី ៅរបេ់ខួ ន្។
េ
ិ
ត្ទវត ៦ ព្រត្ភទត្ទៀត

១.ខណា
រ ូតទភ្េចបរទោគ្
ិ
ិ ឌ បទទាេិក ទទវតាវនេទ្រះការទលង
ិ
អាហារទ

ើយសាេប់។

២.មទនបទទាេិក ទទវតា្តូវទេចកតីទ្កា្្បទូេត។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៣.េីតវោ

ក ទទវតាញ
ុ ាំងអាកាេឱ្យ្តជាក់។

៤.ឧណហវោ

ក ទទវតាញ
ុ ាំងអាកាេឱ្យទតត។

៥.ចន្ទិមទទវបុតត ទទវតាកនុង្ពះចន្ទ។
៦.េុ រយទទវបុ
តត ណ្ទវតាក្នុងរពះអាទិតយ។
ិ
ត្ទវតចិតោកាចសាហាវ ៤ ព្រត្ភទ
១.យទកាខ យកខន្
ិ ី

យក្សរេុ ស្ យក្សស្ស្ី

២.គ្ន្ធទរវ គ្ន្ធពីវ

គ្នធពវរេុ ស្ គ្នធពវស្ស្ី

៣.កុមទភ ណា
ឌ កុមណ
ភ ឌី

ក្ុ មភណ្ឌរេុ ស្ ក្ុ មភណ្ឌស្ស្ី

៤.នទគ្ម នគ្ី

នគ្ណ្្
ម ល នគ្ញី ។
អធិរាយ

១.យក្េ មាន ២ រេណ្ភទ គ្ឺយក្េដដ្លមានរូេរាងសាែតនិងមាន
រស្មីជាស្តវមួយជាំពូក្មិនដមនជាមនុស្ស។ ពួ ក្ណ្នះជាណ្ទវតាយក្េ និងមួ យ
ពួក្ណ្ទៀតមានរូេរាងគ្ួ រណ្ខ្ព ម
ើ
ណ្នះ

ោមនរស្មីពួក្ណ្នះជាតិរច្ឆាន។

ណ្ទវតាយក្េ

ណ្ពលខ្ា ះក្៏មានណ្ស្ចក្ៅណ្ី ពញចិតៅក្នុងការណ្េៀតណ្េៀននូវស្តវនរក្ឱ្យ

ណ្តៅរក្ហាយ។ ណ្េើមានចិតៅរបាថាននឹងណ្េៀតណ្េៀនស្តវនរក្ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុង
ណ្វោណា

ណ្វោណ្នះ

ក្៏នម
ិ ិតៅខ្ាួនជានិរយបាលណ្េើ យចុះណ្ៅកាន់

ើ ក្៏នម
និរយណ្ោក្ រតាច់ ចុះណ្ៅោក្់ ណ្ោស្ស្តវនរក្ជាណ្ដ្ម
ិ ិតៅខ្ាួនជាតាមត
ើ ណ្េើ យក្៏នោ
ខ្ា ះ ជាយក្េខ្ាះ ឬដក្ែ ក្យក្េជាណ្ដ្ម
ាំ ន ច្ឆេ់ ស្តវនរក្ោាំងណ្នះ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ស្ុី។ ណ្ទវតាោាំងឡាយណ្នះស្ថិតណ្រកាមការរគ្េ់ រគ្ងរេស្់ រពះបាទក្ុ ណ្វរៈ
័ ។
ឬណ្វស្សវណ្
ើ ណ្វើ
២.គ្នធពវណ្ទវតា ណ្ទវតាដដ្លកាន់ យក្តាមក្ាំណ្ណ្ើ តក្នុងណ្ដ្ម
ើ ណ្វើ
ដដ្លមានក្ាន
ិ រក្អូ េ និងអាស្ស្័យក្នុងទីណ្នះតណ្ៅ ស្ូមបីដ្ល់ ណ្ដ្ម
ណ្នះបាក្់ រលាំ ឬរតូវខ្យល់ ពយុះណ្បាក្េក្់ ឱ្យដ្ួលចុះ ឬរតូវមនុស្សកាត់ យក្
មក្ណ្ធវស
ើ ទះ ណ្ធវក្
ើ ុ ដ្ ិ ណ្ធវទ
ើ ូ ក្ក្៏ណ្ោយ ក្៏គ្នធពវណ្ទវតាោាំងឡាយណ្នះ មិន
លះេង់ លាំ ណ្ៅរេស្់ ខ្ាួ នណ្ច្ឆលដដ្រ ណ្េើ យក្៏អាស្ស្័យណ្ៅជាមួ យណ្វើ ណ្នះ
ជាណ្រឿយៗ។

សទះណា

ិ
ក្ុ ដ្ណា

ឬទូ ក្ណាដដ្លមានគ្នធពវណ្ទវតាក្ាំពុង

អាស្ស្័យណ្ៅណ្នះ ក្នុងណ្ពលខ្ា ះគ្នធពវណ្ទវតាណ្នះ ក្៏ស្ដមៅ ងខ្ាួ នឱ្យរបាក្ដ្
ដ្ល់ អន ក្ដដ្លណ្ៅក្នុងសាថនទីណ្នះៗ។ ណ្េើមិនស្ដមៅ ងខ្ាួ នឱ្យរបាក្ដ្ណ្ទ ក្៏
ណ្រចើនដតណ្ធវកា
ើ ររាំខាន ណ្ធវឱ្
ើ យមានឧេស្គ្គ ណ្សសងៗ ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងដ្ល់ អន ក្ដដ្ល
ិ ស្ណ្ៅជាណ្ដ្ម
ើ ណ្ទវតាពួក្ណ្នះឯងណ្ៅថា
អាស្ស្័យណ្ៅទីណ្នះៗ ឱ្យវន
ើ ។
ជាំនងសទះ ឬជាំនងទូ ក្ ជាំនងណ្វើ ជាណ្ដ្ម
គ្នធរាមាន ១០ រួក្
១.មូលគ្ន្ធពវ

ណ្ៅក្នុងេ្ ស្ណ្វើ

២.សារគ្ន្ធពវ

ណ្ៅក្នុងខ្ា ម
ឹ ណ្វើ

៣.ទផគ្គុគ្ន្ធពវ

ណ្ៅក្នុងរសាយណ្វើ

៤.តចគ្ន្ធពវ

ណ្ក្ើតណ្ៅក្នុងស្មបក្ណ្វើ

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៥.បបែិកគ្ន្ធពវ ណ្ៅក្នុងរក្មរណ្វើ
៦.រេគ្ន្ធពវ

ណ្ៅក្នុងទឹក្រក្អូ េ

៧.បណាគ្ន្ធពវ ណ្ៅក្នុងស្ាឹក្ណ្វើ
៨.បុបផគ្ន្ធពវ

ណ្ៅក្នុងផ្លកណ្វើ

៩.ផលគ្ន្ធពវ

ណ្ៅក្នុងដសាណ្វើ

១០.កន្ទគ្ន្ធពវ ណ្ៅក្នុងណ្មើមណ្វើ ។
ពួ ក្ណ្ទវតាោាំង ១០ ពួ ក្ណ្នះ ណ្ៅថា ក្ដ្ឋយក្េ។
ភាពណ្សសងោនពីទីអាស្ស្័យរេស្់ ពួក្គ្នធណ្ទវតា និងរុក្េណ្ទវតា គ្ឺ
ើ ណ្វើ ដ្ូចោន នឹងគ្នធពវណ្ទវតា
ថារុក្េដ្ណ្ឋ ទវតាណ្នះ អាស្ស្័យណ្ៅតាមណ្ដ្ម
ដដ្រ

េ៉ាុ ដនៅភាពណ្សសងោនរតង់ ការរស្់ ណ្ៅេ៉ា ុ ណ្ណា
ណ ះ

ណ្ោយណ្េតុថា

ណ្េើ

ើ ណ្វើ ណា ណ្េើ យណ្ដ្ម
ើ ណ្វើ ណ្នះរតូវដ្ួលរលាំ ឬ
រុក្េណ្ទវតាអាស្ស្័យណ្ៅណ្ដ្ម
ើ ណ្វើ ណ្នះង្ហេ់ ណ្េើ យ រុក្េដ្ណ្ឋ ទវតាណ្នះក្៏
មានមនុស្សមក្កាត់ ឬថាណ្ដ្ម
ផ្លាស្់

ើ ណ្វើ ថមណ្ី ទៀត
េៅូ រណ្ៅអាស្ស្័យនឹងណ្ដ្ម

សទុ យោននឹងគ្នធពវណ្ទវតា

ដ្ូចដដ្លស្ដមៅ ងមក្ណ្េើ យ។
គ្នធពវណ្ទវតាមួ យណ្ទៀត ដដ្លណ្ក្ើតក្នុងរាងកាយរេស្់ មនុស្ស គ្ឺ
គ្នធពវណ្ទវតាដដ្លជាស្ស្ីជាំពូក្ខ្ា ះ

ធ្លាេ់ បានណ្ធវអ
ើ ក្ុ ស្លក្មម ទុក្ក្នុងអតីត

ជាតិ ដ្ូណ្ចនះ ណ្ទើេបានមក្ណ្ក្ើតក្នុងរាងកាយរេស្់ មនុស្សស្ស្ី គ្នធពវណ្ទវតា
ស្ស្ីពួក្ណ្នះក្នុងគ្មព ីរណ្វទណ្ៅថា ណ្យគ្ិន ី ។ ចាំដណ្ក្ស្រស្ៅីដដ្លរតូវមក្
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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អាស្ស្័យណ្ក្ើតណ្នះ ណ្ោក្ក្៏ណ្ៅថា ស្ស្ីណ្នះថា ណ្យគ្ិនដ្
ី ច
ូ ោន ដដ្ល
មនុស្សណ្ោក្ណ្ៅថា មនុស្សណ្ខាមចចូល ឬមនុស្សណ្ខាមចស្ណ្ឋិត។
មនុស្សដដ្លរតូវណ្ខាមចចូល ឬមនុស្សដដ្លរតូវណ្ខាមចស្ណ្ឋិតណ្នះ
ិ ដតណ្ៅ
មាន ២ ពួ ក្ គ្ឺមនុស្សដដ្លរតូវគ្នធពវណ្ទវតាមក្អាស្ស្័យណ្ក្ើតឋត
ក្នុងគ្ភ៌មាតា ១ ពួក្ និងមនុស្សដដ្លរតូវគ្នធពវណ្ទវតាមក្អាស្ស្័យណ្ក្ើត
័ ធាំណ្ឡើ ង ១ ពួក្។ ស្រស្ៅីដដ្លរតូវគ្នធពវណ្ទវតាក្ាំពុង
ក្នុងកាលខ្ាួ នចណ្រមើនវយ
ចូល
ណ្េើ យ

ឬក្ាំពុងស្ណ្ឋិតណ្នះ

ណ្េើណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅម
ី ិនណ្ពញចិតៅចាំណ្ពាះអន ក្ណា

ក្៏ណ្រេើគ្នធពវណ្ទវតាដដ្លអាស្ស្័យរាងកាយខ្ាួ នណ្នះ

ឱ្យណ្ៅណ្ធវ ើ

ណ្ស្ចក្ៅណ្ី តៅរក្ហាយ រេទូ ស្នឹងេុ គ្គលដដ្លខ្ាួ នមិនណ្ពញចិតៅណ្នះណ្ោយ
៏ មគ្ួ រណាមួ យ។
រេការណ្សសងៗ តាមដតឱ្កាស្ដ្ស្
ស្រស្ៅីដដ្លរតូវគ្នធពវណ្ទវតាក្ាំពុងចូល

ឬក្ាំពុងស្ណ្ឋិតណ្នះ

ណ្វោរេរក្តីការរស្់ ណ្ៅដ្ូចជាការស្ុីអាហារ
រេរពឹតៅណ្ៅដ្ូចមនុស្សធមម តាណ្នះឯង។
រពះចនទណ្ពញវង់

ក្នុង

ការណ្ធវក្
ើ ច
ិ ចការណ្សសងៗ
េ៉ាុ ដនៅកាលដ្ល់ ណ្ពលទថៃដដ្ល

ណ្ោយអាំ ណាចគ្នធពវណ្ទវតាដដ្លចូលណ្ៅក្នុងរាងកាយ

ណ្នះ ណ្ធវឱ្
ើ យស្រស្ៅីណ្នះណ្ចញណ្ដ្រើ ដស្វងរក្អាហារក្នុងណ្វោពាក្់ ក្ណា
ៅ លយេ់
ណ្េើ យក្នុងខ្ណ្ៈដស្វងរក្អាហារណ្នះ

ក្៏មានរស្មីណ្ចញច្ឆក្រាងកាយ

ណ្ោយេ្ ទធិរេស្់ គ្នធពវណ្ទវតា ណ្ទើេមានណ្្
ម ះថា ជុណា
ា ដរេថា ណ្ទវតា

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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មានពនា។ឺ ជុស្នៅ ិ ទិពវនត
ៅ ី ិ = ជុណា
ា គ្នធពវណ្ទវតាដដ្លណ្ៅថា ជុណា
ា ណ្រពាះ
ជាអន ក្ណ្ធវព
ើ នារឺ ស្មីឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើ ងរបាក្ដ្។
៣.ក្ុម្ភណឌត្ទវត
ណ្ទវតាពួក្រក្េស្ៈ មានពួក្េិសាចខ្ា ះ ណ្ៅតាមមាត់ ស្ទឹងដ្ងទរព
ណ្ៅថា អារក្សទឹក្ អារក្សទរព ណ្ខាមចទរព មានក្ាលណ្ពាះធាំ ដភនក្
ណ្លៀនដតា។
ក្ុ មភណ្ឌណ្ទវតា ដដ្លអាស្ស្័យណ្ៅក្នុងមនុស្សណ្ោក្មាននទីរក្ា
ើ ណ្វើ ស្ស្ះណ្បាក្េរណ្ី ទណ្នា ពុ ទធណ្ចតិយ រតនវតថុ ណ្ដ្ម
ើ ថានាំ
ទរពភន ាំ ណ្ដ្ម
ើ ណ្វើ ដដ្លមានផ្លក ឬណ្វើ រក្អូ េ ដ្ូចជាភន ណ្ាំ វេុ លាៈដដ្លមាន
ស្ាំ ខាន់ ៗ ណ្ដ្ម
ើ សាវយដដ្លណ្ៅថា អពភ នរៅ ៈ ជាណ្ដ្ម
ើ ។
ដក្វមណ្ី និងណ្ដ្ម
២.នាគ្ត្ទវត
ជាស្តវម៉ាាង ដដ្លមានការស្េាយណ្ោយការណ្លងក្មានៅ មាន
ិ ជ ដ្ូចណ្វទមនៅោថាណ្សសងៗ។ ណ្ពលខ្ា ះកាឡាខ្ាួ នជាមនុស្ស ឬជាដអកជា
វជា
ើ ។ ជាស្តវចូលចិតៅោក្់ ទណ្ឌក្មម ពួក្នរក្ ដ្ូចយក្សជាណ្ដ្ម
ើ ដដ្រ ពួក្
ណ្ដ្ម
ណ្នះរគ្េ់ រគ្ងណ្ោយណ្ស្ៅចវរិ េ
ូ ក្េៈ។
នគ្ណ្ទវតាមាន ២ យ
៉ា ងគ្ឺ វស្ុនរទ ៈ១ និងភុមមណ្ទវៈ ណ្េើ យមានទី
ី មម តា ១ និងណ្ៅណ្រកាមភន ាំ ១ ក្ដនាង។ ពួក្នគ្
ណ្ៅ ២ ក្ដនាងគ្ឺណ្ៅទីដ្ធ
ណ្ទវតាដដ្លអាស្ស្័យណ្ៅ ២ ក្ដនាងណ្នះណ្ៅថា េឋវណ្ី ទវតា ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

នគ្ោាំងឡាយណ្នះណ្ពលខ្ាះក្៏មានការណ្ភា ត
ើ ណ្ភា ន
ើ
រក្
ី រាយនឹងការ
ណ្លងណ្សសងៗ និងណ្ពលនគ្ណ្ទវតាក្ាំពុងណ្លងក្ីឡាណ្ភាត
ើ ណ្ភាន
ើ ណ្នះ មាន
ី ណ្រមើក្ញ័ រណ្ឡើ ងបាន េ៉ា ុ ដនៅមិន
ភាពណ្ក្ាៀវកាា ជួនកាលអាចណ្ធវឱ្
ើ យដសនដ្ក្
ដមនអាចណ្ក្ើតណ្ឡើ ងរគ្េ់ ណ្ពលណ្នះណ្ទ

ី ចញ័ រ
ណ្រពាះណ្ពលខ្ា ះដសនដ្អា

ក្ណ្រមើក្ណ្ោយអាំ ណាចណ្េតុដ្ទទក្៏មាន។
ិ ជ ោក្់ ទងណ្ោយណ្វទមនៅោថាណ្សសងៗ សង
នគ្ណ្ទវតាណ្នះមានវជា
ដដ្រ

ក្នុងរពេម ជាលស្ូរតក្៏បានស្ដមៅ ងដ្ល់ ណ្្
ម ះណ្វទមនៅោថាណ្នះថា

ិ ជ ឬភូមិវជា
ិ ជ ។ នគ្ណ្ទវតាោាំងឡាយណ្នះ ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លរតាច់ ណ្ៅ
វតថុវជា
ក្នុងមនុស្សណ្ោក្ ណ្ពលខ្ា ះក្៏ណ្ៅក្នុងភាពរាងកាយរេរក្តី ណ្ពលខ្ា ះនិមិតៅ
ខ្ាួ នជាមនុស្ស ជាដអក ជាខាា ឬជារាជស្ីេ៍ណ្េើ យណ្ទើេរតាច់ ណ្ៅក្៏មាន។
នគ្ណ្ទវតាពួក្ណ្នះ មានចិតៅអធាស្ស្័យក្នុងការោក្់ ណ្ោស្ពួក្ស្តវនរក្
ដ្ូចោននឹងយក្េណ្ទវតា ក្ុ មភណ្ឌណ្ទវតាោាំងឡាយដដ្រ។ ដ្ូណ្ចនះណ្ពលខ្ា ះចុះ
ើ បីោក្់ ណ្ោស្ស្តវនរក្
កាន់ នរិ យបាលណ្ដ្ម

និងនិមិតៅខ្ាួនជាតាមតយក្េ

ដអកយក្េណ្េើ យរតាច់ ណ្ៅច្ឆេ់ ស្តវនរក្ពួក្ណ្នះស្ុីសង។
២.តវតឹោេ ឬតវតិោងសភូម្ិ
ណ្ទវតាណ្នះមានរពះឥនទជាអន ក្រគ្េ់ រគ្ង

មានទសទ ដ្ណ្ី ក្ើតមុ នទសទ

ដ្ទទ។ វចនតថៈថា៖ ត្តតោឹេជនា និរាតោនោិ ឯតថតិ = ត្តតោឹសា ភូមិ
ដដ្លជាទីណ្ក្ើតទនជន ៣៣នក្់ ណ្េតុណ្នះណ្ទើេណ្្
ម ះថា ណ្តតៅសា
ឹ ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

មានណ្រឿងស្ណ្ងេ េថា៖
ក្នុងអតីតកាលមានភូមិមួយណ្្
ម ះ មចលោម ក្នុងភូមិណ្នះមាន
មនុស្សមួ យរក្ុ មដដ្លោក្់ ណ្្
ម ះឱ្យរក្ុ មរេស្់ ខ្ាួ នឯងថា គ្ណ្ស្េេុ ញ្ាការ ី (រក្ុ មអន ក្ណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យរួមោន)។ រក្ុ មណ្នះមានោន ៣៣ នក្់ ជាេុ រស្ោាំង
អស្់ ណ្េើ យេុ រស្ជារេធ្លនរក្ុ មណ្្
ម ះថា ម

មាណ្ព។ េុ រស្ោាំង ៣៣

រូេណ្នះនាំោនក្សាង និងស្មាែតសាូវថនល់ដដ្លមានក្នុងេរិណ្វណ្ភូមិណ្នះ។
ិ
កាលណាសាូ វថនល់ណាមួ យខ្ូចខាតណ្េើ យក្៏ជួយោនជួស្ជុលណ្ឡើ ងវញ

ឱ្យ

ើ បីណ្ក្ើតភាពង្ហយស្ស្ួលដ្ល់ មនុស្សដដ្លរតាច់ ចរ
បានសាែតណ្រៀេរយ ណ្ដ្ម
ណ្ៅមក្

រពមោាំងសាងស្ង់ ណ្រាងស្រមាេ់ ោក្់ ទឹក្

ដដ្លណ្ធវដ្
ើ ាំណ្ណ្ើ រអាងកាត់ ណ្ៅមក្តាមសាូ វណ្នះ

ើ បីឱ្យរេជាជន
ណ្ដ្ម

បានសានក្់ អាស្ស្័យនឹងសឹក្

ើ បី
ទឹក្ ឬេរ ិណ្ភាគ្រពមោាំងបានសាងសាោណ្ឡើ ងរតង់ សាូ វដេក្ជា ៤ ណ្ដ្ម
ិ
ឱ្យរេជាជនបានមក្សានក្់ អាស្ស្័យ។ កាលេុ រស្ោាំង ៣៣ នក្់ អស្់ ជវី ត
អាំ ពម
ី នុស្សណ្ោក្ណ្នះណ្ៅ បានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងណ្ទវភូមិទី ២ ម

មាណ្ព

ណ្នះបានណ្ក្ើតជារពះឥនទ។ ចាំដណ្ក្ ៣២ នក្់ ណ្ទៀតបានណ្ក្ើតជាណ្ទវតាក្នុង
លាំ ោេ់ អន ក្មានយស្ដ្ូចោន

ដដ្លមានណ្្
ម ះថា

េជាេតិវរុណ្

និង

ើ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ណ្ទវភូ មិទី ២ ណ្ទើេណ្្
ឦសានជាណ្ដ្ម
ម ះថា ណ្តតៅស្
ឹ ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

ឥដាឋរម្មណ៍ត្សសងៗ ថ្ដលមានក្នងតវតឹ
ោេភូម្ិ
ុ
ណ្ទវតាោាំងឡាយដដ្លមក្ណ្ក្ើតក្នុងតាវតឹៅស្ភូមិណ្នះ

ស្ុទធដតជា

អន ក្បានណ្សាយនូវទិពវស្មបតៅ ិ ដដ្លជាសលបានទទួ លមក្អាំ ពក្
ី ុ ស្លក្មម
ក្នុងអតីតភព

ដ្ូណ្ចនះអារមម ណ្៍ណ្សសងៗ

ដដ្លបានទទួ លក្នុងតាវតឹៅស្ភូមិ

ណ្នះ ស្ុទធដតជាអារមម ណ្៍ដដ្លលែ សាែតោាំងអស្់ ណ្ទវតារេុ ស្ (ណ្ទវេុ តៅ)
័ ដដ្លមានអាយុ ២០។ ចាំដណ្ក្ណ្ទវតា
មានរូេរាងលក្េណ្ៈតាាំងណ្ៅក្នុងវយ
័ ១៦ឆ្នាំដ្ច
ស្ស្ី (ណ្ទវធីតា) មានរូេរាងតាាំងណ្ៅក្នុងវយ
ូ ោនៗ ោាំងអស្់ ។
ើ
ភាពជរាគ្ឺណ្ធមញបាក្់ ស្ក្់ ស្ូ វក ដភន ក្ងងឹត រតណ្ចៀក្ថាង់ ដស្បក្រជួញជាណ្ដ្ម
ោាំងណ្នះោមនណ្ទ
ពាធិ

មានដតភាពលែ សាែតជាក្ណ្មាាះរក្មុាំ អស្់ កាលជានិចច។

គ្ឺភាពវឺ ច្ឆេ់

ើ ក្៏ោមន។
រគ្ុ នជាណ្ដ្ម

អាហារដដ្លជាណ្រគ្ឿង

ឧេណ្ភាគ្ក្៏ជាជាំពូក្លែ ណ្ៅថា ស្ុធ្លណ្ភាជន៍ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះខាងក្នុងរាង
កាយោមនឧច្ឆចរៈ េស្ាវៈណ្ទ។ ណ្ទវតាស្ស្ីក្ោ
៏ ម នរដ្ូវរេច្ឆាំដខ្ និងោមន
គ្ភ៌។ ចាំដណ្ក្ភុមមណ្ទវធីតាអងគ ខ្ាះណ្នះ ក្៏មានរដ្ូវរេច្ឆាំដខ្ និងមានគ្ភ៌
ដ្ូចមនុស្សស្ស្ីធមម តា។
ធមម តាេុ រត និងធីតាោាំងឡាយក្នុងណ្ទវណ្ោក្ណ្នះ មិនរេស្ូតដ្ូច
មនុស្សណ្ោក្ណ្ទ េ៉ាុ ដនៅេុតៅ និងធីតាោាំងឡាយណ្នះ រដមងរេស្ូតរតង់
ណ្លើណ្ៅារេស្់ ណ្ទវតាោាំងឡាយ។ ណ្េើនងណ្ទពអេសរោាំងឡាយនឹងណ្ក្ើត
ជាបាទេរ ិច្ឆរ ិកា រដមងណ្ក្ើតក្នុងទីណ្ដ្ក្។ ណ្ទវតាដដ្លជាអន ក្ច្ឆាំតុេដតង
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ ទីណ្ដ្ក្។ ណ្េើ
ើ ណ្នះ រដមងណ្ក្ើតណ្ឡើ ងជុាំវញ
ណ្រគ្ឿងរេោេ់ រេោភូសាជាណ្ដ្ម
ិ ន។ កាលណ្ទវតាោាំងឡាយណា ណ្ក្ើតក្នុង
ជាណ្វយាវចចៈណ្នះក្៏ណ្ក្ើតក្នុងវមា
ិ នទនណ្ទវតាអងគ ណាមួ យណ្េើ យ ក្៏រាេ់ ថា ណ្ទវតា ឬណ្ទពអេសរដដ្ល
វមា
ិ នណ្នះៗ ណ្ោយណ្ទវតា
ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងណ្នះ រតូវជាេរវា
ិ ររេស្់ អន ក្ជាមាចស្់ វមា
អងគ ដ្ទទនឹងមក្ដ្ណ្ណ្ៅើមយក្ណ្ៅមិនបាន។

ណ្េើណ្ក្ើតក្នុងអាកាស្ចាំណ្ខ្តៅ

ដដ្នណ្ទវតាណា គ្ឺជាក្មម ស្ិទធរេស្់ ណ្ទវតាណ្នះ ណ្េើណ្ក្ើតរតង់ រពាំ រេទល់
ណ្េើ យដចក្ោនមិនោច់ ពួក្ណ្គ្នាំណ្ទវតាអងគ ថមណ្ី នះ

ណ្ៅកាន់ ស្មានក្់ ណ្ស្ៅច

ិ
ិ ទីឧេតៅជា
ស្ក្កៈឱ្យជួយកាត់ ក្ៅ ី ណ្េើវមានណ្ទវតាអងគ
ណា ណ្ៅជត
ិ ងណ្ស្ៅច
ិ ច
ស្ក្កៈ នឹងវន
ិ ាយ
័ ឱ្យជាក្មម ស្ិទធណ្ៅណ្ទវតាអងគ ណ្នះ។
ត្រឿងព្រះឥនទេត្ព្ម្ចជាត្សាតរននរុគ្គលនិង
អនាគ្តបានជាត្េោចចព្ក្រតោិក្ងម្នុ
នុ
េសត្លាក្
ស្ក្កណ្ទវរាជអងគ ណ្នះ

កាលរទង់ បានសាៅេ់ រពះធមម ណ្ទស្នច្ឆក្

រពះមានរពះភាគ្ជាមាចស្់ ក្នុងណ្រឿងរពេម ជាលស្ូរតចេ់ ណ្េើ យ ណ្ោក្ក្៏
បានស្ណ្រមចជាណ្សាតាេននេុគ្គល

និងរេថាេ់ ណ្ៅក្នុងតាវតឹស្ភូមិរេូ ត

អស្់ អាយុ ។ លុះដ្ល់ ណ្វោចុតច្ឆ
ិ ក្តាវតឹៅស្ភូមិណ្េើ យ ក្៏បានមក្ណ្ក្ើតជា
ណ្ស្ៅចចរក្ពតៅក្
ិ នុងមនុស្សណ្ោក្

បានស្ណ្រមចជាស្ក្ោោមីជាលាំ ោេ់ ទី

ិ ច្ឆក្មនុស្សណ្ោក្ណ្េើ យ ក្៏បានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងតាវតឹៅស្
២ ។ កាលអស្់ ជវី ត
ភូមិណ្ទៀត និងស្ណ្រមចជារពះអនោមីេុគ្គលលាំ ោេ់ ទី ៣ ។ កាលអស្់
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

ិ
អាយុ ក្នុងតាវតឹៅស្ភូមិណ្េើ យ ក្៏បានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងស្ុោធវាស្ភូមិមានអវហា
ើ ណ្ៅរេូ តដ្ល់ អក្និដ្ភ
ភូ មិជាណ្ដ្ម
ឋ ូ មិ នឹងេរិនពា
ិ វ នក្នុងភូ មិណ្នះ។
ភរ ិយព្រះឥនទ ៤ នាក្់
១.នងស្ុធមាម សាងសាោស្មានក្់
២.នងស្ុននទ សាងស្ស្ះណ្បាក្េរណ្ី
៣.នងស្ុចរិ តា សាងស្ួនចារ
៤.នងស្ុជាតា មិនបានសាងក្ុ ស្លអវ ីទុក្។
ត្ទវតតវតិោងសថ្ចក្ជា ២ រួក្
១.ភុ មមដ្ណ្ឋ ទវតា អាស្ស្័យណ្លើ ដសនដ្ ី បានដ្ល់ រពះឥនទ និងណ្ទវតាថានក្់ ធាំ
៣២អងគ រពមោាំងណ្ទវអស្ុរា ៥ ពួក្។
ិ នតាមអាកាស្។
២.អាកាស្ដ្ឋណ្ទវតា ណ្ៅណ្លើវមា
ព្រះឥនទ មាននាម្ថា េក្កៈ
រពះឥនទជាណ្ស្ៅចស្ក្កណ្ទវរាជ

រគ្េ់ រគ្ងណ្ទវតាតាវតិៅងសសង

ិ ភូ មិសង។ មានវចនតថៈថា៖ េក្កចចាំ ោនាំ ទោតីតិ =
ច្ឆតុមមហារាជកា
េត្កាក ណ្្
ម ះថា ស្ក្កៈ ណ្រពាះឱ្យោនណ្ោយណ្ោរព។
អេុត្រ ត្ជតុាំ េក្កណាតី
តិ = េត្កាក ណ្្
ម ះថា ស្ក្កៈ ណ្រពាះ
ុ
អាចយក្វន ះអស្ុរបាន។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

វតោរទ ៧ នា ាំឱយព្រះឥនទមានេ័ក្ិធ
ោ ាំ
១.ចិញ្ចឹមមាតាេិតា
២.ណ្ោរពណ្រៀមចបងក្នុងរតក្ូល
៣.ណ្ពាលពាក្យពីណ្រាះទន់ ភាន់
៤.មិនណ្ពាលពាក្យញុះញង់ ស្ក្ណ្ស្ៀត
៥.េណ្នទេង់ ណ្ស្ចក្ៅក្
ី ាំណាញ់ (ឱ្យោនណ្រឿយៗ)
៦.ណ្ពាលពាក្យពិត ណ្ទៀងរតង់
៧.រគ្េស្ងក ត់ណ្ស្ចក្ៅណ្ី រកាធបាន(3)។
ព្រះឥនទមានត្្មះ ៧ យង
១.ម

វៈ កាលមុ នជាមាណ្ព ណ្្
ម ះថា ម

ៈ

២.េុ រ ិនទទៈ កាលជាមនុស្សឱ្យោនមុ នណ្គ្
៣.ស្ក្កៈ កាលជាមនុស្សឱ្យោនណ្ោយណ្ោរព
៤.វាស្វៈ កាលជាមនុស្សឱ្យទីសានក្់ អាស្ស្័យ
៥.ស្េស្សក្េ គ្ិតណ្ ើញណ្េតុមួយពាន់ មួយរាំណ្ពច
៦.ស្ុជមបតិ មានមណ្េស្ីស្ជា
ុ តា ជាេ់ តាមជានិចច
៧.ណ្ទវានមិនទ ជាឥស្សរាធិេតីណ្លើពួក្ណ្ទវតា។

3 ឯកន្បាតជាតកអែឋកថា
ិ

( )

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

ចាំណាៈាំ ស្ក្កណ្ទវរាជស្ណ្រមចជាណ្សាតាេនន មួ យអណ្នាណ្ើ ោយណ្ទវតា ៨ មុ ឺន
ណ្ៅណ្ពលក្ាំពុងសាៅេ់ ស្ក្កេញ្ញាស្ូរត អាំ ពរី ពះមានរពះភាគ្។
រិភរអេុរ
តាមពិតក្នុងកាលមុ ន

ឋានតាវតិៅងសណ្នះជាទីណ្ៅរេស្់ ពួក្អស្ុរ

េ៉ាុ ដនៅរតូវបានរពះឥនទ និងពួ ក្េរិវារដ្ណ្ណ្ៅើមយក្មក្រគ្េ់ រគ្ង។ ទីេាំសុត
ពួក្អស្ុរក្៏រតូវបានមក្រស្់ ណ្ៅណ្រកាមភនស្
ាំ ិណ្នរុ។
៣.យមាភូម្ិ
យមា មានវចនតថៈថា ទុក្ត្ខ ត យត អរគ្តតិ = យមា
ណ្ទវតាោាំងឡាយដដ្លណ្្
ម ះថា យមៈ ណ្រពាះរបាស្ច្ឆក្ណ្ស្ចក្ៅល
ី ាំ បាក្។
ទិរាេខ
ុ ាំ យត រយត េម្បតោតិ = យមា ណ្ទវតា
ោាំងឡាយឯណាដ្ល់ ណ្េើ យនូវណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្ណ្ោយលែ

ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ

ណ្ទវតាោាំងឡាយណ្នះ ណ្្
ម ះថា យមៈ។
ណ្ទវតាជាន់ យមាជាអាកាស្ដ្ឋណ្ទវតាដតមា
៉ា ង។
៤.តុេត
ិ ភូម្ិ
តុស្ិតា មានវចនតថៈថា និចចាំ តុេនោិ ឯតថ និរាតោ ត្ទោតិ =
តុេត
ិ
ណ្ទវតាោាំងឡាយ រដមងណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅណ្ី រតក្អររីក្រាយជានិចច
ក្នុងភូមិណា ភូមិណ្នះ ណ្្
ម ះថា តុស្ិតា។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

ណ្ទវណ្ោក្ភូមិទី ៤ ណ្នះជាសាថនទីដដ្លរបាស្ច្ឆក្ណ្ស្ចក្ៅណ្ី តៅ
រក្ហាយចិតៅ មានដតណ្ស្ចក្ៅរី ក្
ី រាយ និងណ្រតក្អរឱ្យដ្ល់ អន ក្ដដ្លណ្ៅក្នុង
ភូ មិណ្នះោាំងអស្់

ដ្ូណ្ចនះភូ មិណ្នះ

ណ្ទើេច្ឆត់ ថាជាភូ មិដដ្លរេណ្ស្ើរ។

តុស្ិតភូមិណ្នះឆ្ៃយអាំ ពយ
ី មភូមិ ៤,២០០០ ណ្យជន៍។ ណ្ទវតាដដ្លណ្ៅ
ិ ន និងទិពវស្មបតៅរិ ពមោាំងរូេ
ក្នុងភូ មិណ្នះជាជាំពូក្អាកាស្ដ្ឋណ្ទវតា។ វមា
រាងកាយរេស្់ ណ្ទវតាោាំងណ្នះ

ក្៏រេណ្ី តជាងណ្ទវតាក្នុងយមភូមិ

អាយុ ក្យ
េ ័ ក្៏យឺនយូ រជាងដដ្រ។
៥.និមាមនរតីភូម្ិ
និមាមនរតី និមាមនរតិ ឯត្តេនោិ = និមាមនរតិត្នា ណ្ទវតាដដ្ល
ណ្្
ម ះថា

និមាមនរតី

ណ្នះណ្រពាះមានណ្ស្ចក្ៅណ្ី រតក្អរណ្ភាត
ើ ណ្ភាន
ើ

ក្នុង

កាមគ្ុ ណារមម ណ្៍ ៥ ដដ្លខ្ាួ ននិមមិតណ្ឡើ ងមក្។
និមាមត្ន រតិ ឯត្តេនោិ = និម្មនរតិត្នា ណ្ទវតាដដ្លណ្្
ម ះថា
និមាមនរតីណ្នះ ណ្រពាះមានណ្ស្ចក្ៅណ្ី រតក្អរណ្ភាត
ើ ណ្ភាន
ើ ក្នុងកាមគ្ុ ណ្ោាំង ៥
ដដ្លនិមិតៅណ្ឡើ ង។
៦.ររនិម្មិតវេវតោីភម្
ូ ិ
មានវចនតថៈថា ររនិម្មិត្តេុ ត្ភាត្គ្េុ វេាំ

វត្តោនោីតិ =

ររនិម្មិតវេវតោិត្នា ណ្ទវតាោាំងឡាយដដ្លណ្្
ម ះថា េរនិមមិតវស្វតៅ ី ណ្រពាះបានណ្សាយកាមគ្ុ ណ្ ដដ្លណ្ទវតាអងគ ដ្ទទនិមមិតឱ្យ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ព្រះអភិធម្មក្ងជី
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ណ្ទវេុ តៅ និងណ្ទវធីតាដដ្លណ្ៅក្នុងេរនិមមិតវស្វតៅភ
ី ូមិណ្នះ កាល
រតូវការណ្សាយកាមគ្ុ ណ្ ៥ ក្នុងណ្វោណា ណ្វោណ្នះ ណ្ទវតាដដ្លជា
េរ ិវារោាំងឡាយក្៏ច្ឆត់ ដចងការនិមិតៅណ្ក្ើតណ្ឡើ ងឱ្យតាមេាំ ណ្ងរេស្់ ខ្ាួ ន។
ដ្ូណ្ចនះ ណ្ទវតាោាំងឡាយដដ្លណ្ៅក្នុងេរនិមមិតវស្វតៅភ
ី ូមិណ្នះ ពុាំ ច្ឆាំបាច់
រតូវមានគ្ូ រគ្ងរេស្់ ខ្ាួ នជារេច្ឆាំ ដ្ូចោននឹងណ្ទវតាក្នុងនិមាមនរតីភូមិដដ្រ។
អនក្ព្គ្រ់ព្គ្ងត្ទវភូម្ិ ៦ ជាន់
ថវណ្ី េើក្នុងណ្ទវណ្ោក្នីមួយៗ
េ៉ាុ ដនៅណ្ស្ៅចវស្វតៅណ្ី ទវរាជណ្នះ

មានអន ក្ធាំរក្ារគ្េ់ រគ្ងក្៏ពត
ិ ដមន

មិនដមនរគ្េ់ រគ្ងណ្លើេរនិមមិតវស្វតៅដី ត

មា
៉ា ងណ្ទ គ្ឺណ្ៅមានអាំ ណាចរគ្េ់ រគ្ងណ្ទវណ្ោក្ ៦ជាន់ ។ ណ្ស្ៅចវស្វតៅ ី
ណ្ទវរាជណ្នះ គ្ឺជាណ្ទវេុ តៅមារជាមិច្ឆាទិដ្ក្
ឋ ិ េុ គ្គល មានចិតៅទទឹងោស្់ និង
មិនរជះថាាក្នុងរពះពុទធសាស្នណ្ទ និងេងក ជាឧេស្គ្គ ណ្សសងៗ ចាំណ្ពាះរពះ
ើ
ស្មាមស្មពុ ទធដ្រាេតាាំងពីរពះអងគ ណ្ស្ៅចណ្ចញមហាភិណ្នស្រស្កមណ្៍ ជាណ្ដ្ម
រេូ តណ្ស្ៅចេរ ិនិពាវន។ ពុទធស្ក្រាជក្នាងណ្ៅរេមាណ្ជាង ២០០ឆ្នាំ ក្នុង
ស្ម័យណ្ស្ៅចធមាមណ្សាក្រគ្ងរាជយក្នុងនគ្របាតលីេុរត ណ្ស្ៅចមានស្ោធក្នុង
រពះពុទធសាស្នជាខាាង
ាំ

រទង់ ឱ្យសាងណ្ចតិយ

និងវតៅយ
៉ា ងណ្រចើនចាំនន
ួ

ើ បីេូជារពះធម៌ចាំនន
៨៤.០០០ ណ្ដ្ម
ួ ៨៤.០០០ធមម ក្េន។ធ រទង់ បានសាង
រពះណ្ចតិយ

ស្រមាេ់ េញ្ចុ ះរពះេរមសារីរក្
ិ ធ្លតុរេស្់ រពះស្មាមស្មពុ ទធ

ើ បីណ្ធវស្
ណ្ដ្ម
ើ កាករៈេូ ជាណ្ទៀតសង។ កាលសាងណ្ស្ស្ចណ្េើ យ រទង់ ច្ឆត់ ឱ្យណ្ធវ ើ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

Abhidhamma in daily life.

70

ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

េុ ណ្យអាងក្នុងរយៈណ្ពល ៧ ដខ្ ៧ ទថៃ។ ខ្ណ្ៈពិធេ
ី ុ ណ្យក្ាំពុងរេរពឹតៅណ្ៅ
រសាេ់ ដតណ្ទវេុ តៅមារបានចុះច្ឆក្ពិភពរេស្់ ខ្ាួ ន

និងពាយមេាំ ផ្លាញ

េុ ណ្យណ្ោយេ្ ទធិឱ្យអនៅរធ្លនណ្ៅណ្ោយរេការណ្សសងៗ
ស្ណ្រមចដ្ូចេាំ ណ្ងណ្ឡើ យ

ណ្រពាះស្ម័យណ្នះ

េ៉ាុ ដនៅមិនបាន

មានរពះណ្ថរៈមួ យអងគ

ណ្្
ម ះក្ីស្នគ្ណ្តថរ (ឧេគ្ុ តណ្ៅ តថរ) មានេ្ ោធនុភាពណ្រចើន មក្ជួយការពារ
បានតតាាំងជាមួ យណ្ស្ៅចមារ និងបានទូ នមនមារណ្នះ។ ទីេាំសុតមារាធិរាជក្៏
ិ ។
លះេង់ មិច្ឆាទិដ្ឋិ និងរតឡេ់ មក្រជះថាាក្នុងរពះពុទធសាស្នវញ
ការត្សាយកាម្គ្ុណររេ់ត្ទវត
ណ្ក្ចិអាច្ឆរយណ្ពាលថា ណ្ទវតាជាន់ ទី១ និងទីការណ្ស្ពកាមគ្ុ ណ្
រវាងណ្ទវេុ តៅ និងណ្ទវធីតា គ្ឺដ្ច
ូ ោននឹងមនុស្សដដ្រ។ ឯជាន់ តុស្ិត រោន់ ដត
ឱ្យស្មផ ស្សេ៉ា ះរតូវោនេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ ក្៏ស្ណ្រមចក្ិចច។ ចាំណ្ពាះជាន់ ទី៥ រោន់ ដត
ស្មា ឹងណ្មើល ណ្េើ យញញឹ មោក្់ ោនក្៏ស្ណ្រមចក្ិចច។ ចាំដណ្ក្ជាន់ ទី ៦ រតឹម
ិ ណ្ៅមក្ ក្៏ស្ណ្រមចក្ិចច។
ដតរក្ដស្ដភនក្ ស្មា ក្់ស្មា ឹងណ្មើលោនណ្ៅវញ
ិ
ចាំដណ្ក្វាទរេស្់ អដ្ឋក្ថាច្ឆរយវញ
ណ្ពាលជាំោស្់ ថា ការណ្ស្ព
កាមរេស្់ ណ្ទវតា ៦ ជាន់ ណ្នះរេរពឹតៅណ្ៅដ្ូចោននឹងមនុស្សោាំងឡាយ
ដដ្រ គ្ឺោមនអវ ីខ្ុស្ោនណ្ឡើ យ ដ្ូចបាលី ក្នុងអដ្ឋក្ថាស្ងគ ីតស្
ិ ូរតថាៈ

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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ឆននម្ប ិ កាមាវចរានាំ កាមា រកាតិកា ឯវ។ ការណ្សាយកាម
គ្ុ ណ្រេស្់ ណ្ទវតាោាំង ៦ ជាន់ ណ្នះ ក្៏រេរពឹតៅណ្ៅជារេរក្តីដ្ច
ូ ោននឹងពួ ក្
មនុស្សោាំងឡាយណ្នះឯង(4)។
ម្នុេា វិយ ហិ ត្ត ទាយ ាំ ទាយ ាំ េមារតោិវត្េត្នវ
ត្ម្ងុនាំ រដិត្េវនោិ។ េណា
ៅ ណ្ទវតាកាមាវចរោាំង ៦ ជាន់ រដមងណ្ស្ព
ណ្មថុនធមម ណ្ោយការរួមោនជាគ្ូ ៗ ដ្ូចោននឹងមនុស្សដដ្រ(5)។
ព្រះអរ ិយរុគ្គលត្ព្ចើនក្នងត្ទវត្លាក្
ុ
ក្នុងណ្ទវណ្ោក្មានរពះអរយ
ិ េុ គ្គណ្រចើនជាងក្នុងមនុស្សណ្ោក្។
ិ មានអន ក្ស្ណ្រមចធម៌ណ្រចើនណាស្់
ស្ម័យពុទធកាល រគ្េស្ថ និងេពវជត
ិ ណ្េើ យបានេញ្ជូ នសលណ្ៅក្នុងណ្ទវណ្ោក្ោាំង ៦ ជាន់ ។
កាលអស្់ ជវី ត
ចាំដណ្ក្ណ្ទវតាោាំងឡាយដដ្លមានណ្ៅក្នុងណ្ទវណ្ោក្ោាំង

៦

ភូមិណ្នះ កាលណ្េើបានឱ្កាស្សាៅេ់ រពះធមម ណ្ទស្នរពះអភិធមម ោាំង ៧
គ្មព ីរ ធមម ចក្កេបវតៅនស្ូរត មហាស្មយស្ូរត មហាស្តិេបោឋនស្ូរត
អនតៅលក្េណ្ស្ូរត

ើ
ស្មចិតៅស្ូរតោាំងណ្នះជាណ្ដ្ម

ណ្ទវតាខ្ា ះក្៏បានជា

ណ្សាតាេននេុគ្គល ណ្ទវតាខ្ា ះក្៏បានជាស្ក្ោោមីេុគ្គល មានចាំនន
ួ ណ្រចើន
រេមាណ្មិនបានណ្ឡើ យ។
(៤) អែឋកថាេងគីតេូ្ត
ិ

(៥) ទតរេកណឌន្ន្យែកា
ី
ិ

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ត្ហតុឱយបានេត្ព្ម្ចជាព្រះអរ ិយរុគ្គល
ព្តូវព្រក្រត្ដាយអងគ៧
១.រតូវជាតិណ្េតុក្េុ គ្គល
ិ ស្សនមក្ណ្េើ យក្នុងជាតិមុន
២.រតូវធ្លាេ់ ស្នសាំបារមីោក្់ ទងនឹងវេ
៣.រតូវមានណ្ស្ចក្ៅព
ី ាយមក្នុងជាតិេចចុេបននណ្នះសង
ិ ច
ិ ស្សនរតូវរេរពឹតៅឱ្យរតូវតាមគ្តិរពះបាលី និងអដ្ឋក្ថា
៤.វធ
ី ណ្រមើនវេ
៏ មគ្ួ រដ្ល់ ការេដ្េ
ិ តៅ ិ
៥.រតូវមានសាថនទីដ្ស្
៦.រតូវោមនេលិណ្ពាធ ១០ រេការ
៏ មគ្ួ រ។
៧.រតូវមានណ្ពលណ្វោដ្ស្
ិ ច
ើ បីដ្ង
ឹ ថា
មា
៉ា ងណ្ទៀត រតូវមានណ្រគ្ឿងវន
ិ ាយ
័ ៥ រេការណ្ទៀតណ្ដ្ម
ខ្ាួ នឯងជាតិណ្នះជារពះអរយ
ិ េុ គ្គលបាន ឬមិនបាន។
១.រតូវមានស្ោធក្នុងរពះពុទធ

រពះធម៌

រពះស្ងឃ

និងអាច្ឆរយដដ្ល

ិ ស្សន
េណ្រងៀនវេ
២.រតូវមានរាងកាយរ ឹងមាាំ ោមនណ្រាគ្
ិ តៅល
ិ តៅស
៣.រតូវមានមារយទេដ្េ
ិ ែ រតឹមរតូវក្នុងអាច្ឆរយនិងអន ក្េដ្េ
ិ ងោន
៤.រតូវមានណ្ស្ចក្ៅព
ី ាយមមុ តមាាំថា ្ម និងដស្បក្រេស្់ អញណ្នះ
ស្ូមបីនង
ឹ រ ីក្ស្ៃួតេួ តដេងស្ល់ ដតណ្រោងអែ ង
ឹ ក្៏ណ្ោយ

អញមិនរពមលះ

ណ្ស្ចក្ៅព
ី ាយមណ្នះ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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ិ តៅរិ តូវេដ្េ
ិ តៅឱ្
៥.អន ក្េដ្េ
ិ យដ្ល់ ឧទយពវ យញ្ញាណ្ជាមុ ន។
េម្មតោនិយម្ធម្៌ ៦ យង
េុ គ្គលគ្ួ រស្ណ្រមចមគ្គ សលបាន ក្នុងេុ គ្គលេបញ្ា តធ
ៅ ិ ម៌ រតង់ ភពាវគ្មណ្ន គ្ឺ
១.ន ក្មាមវរណ្ណ្ន មិនបានណ្ធវអ
ើ ននៅរយ
ិ ក្មម ៥
២.ន ក្ិណ្លសាវរណ្ណ្ន មិនមានក្ិណ្លស្ គ្ឺនយ
ិ តមិច្ឆាទិដ្ឋ ិ
ិ
ិ ក្េដ្ស្
ិ នធ ិ ជាតិណ្េតុក្ៈ
៣.ន វបាកាវរណ្ណ្ន
វបា
៤.ស្ោធ ណ្ជឿក្នុងរពះរតនៈទរត
៥.អនទកា
ិ ណ្ពញចិតៅក្នុងក្តៅុក្មយតាក្ុ ស្ល
៦.េញ្ា វណ្នៅ មានេញ្ញាច្ឆស្់ កាា ។
ត្ទវតចុតិត្ដាយត្ហតុ ៤
១.អាយុក្ត្ខ យន

ណ្ោយអស្់ អាយុ

២.រុញេក្ខត្យន

ណ្ោយអស្់ េុ ណ្យ

៣.អាហារក្ខត្យន

ណ្ោយអត់ អាហារ

៤.ត្កាត្ធន

ណ្ោយខ្ឹងណ្រកាធ។
គ្ិតឆ្ន ាំត្ទវត និងម្នុេស

ល.រ

ភូមិ/អាយុ

១ទថៃណ្ទវតា

ណ្ស្មើឆ្នាំមនុស្ស

ឆ្នាំណ្ទវតា/ មនុស្ស

១

ច្ឆតុមហារាជ

១

៥០

២

តាវតិងស

១

១០០

១ ពាន់ = ៣៦ោន

៣

យមា

១

២០០

២ ពាន់ = ១៤៤ោន

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

៥ រយ = ៩ ោន
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៤

តុស្ត
ិ

១

៤០០

៥

និមាមនរតី

១

៨.០០០

៦

េរនិមមិតវស្វតៅ ី

១

១៦.០០០

៤ ពាន់ = ៥៧៦ោន
៨ ពាន់ = ៣.២០៤ោន
១ មុ ឺន៦ពាន់ =៩.២១៦ោន

(ចេ់ កាមាវចរភូមិ)
រ ូបាវចរភូម្ិ
វចនតថៈថា រ ូរព្រហាមនាំ ភូម្ិ = រ ូបាវចរភូម្ិ ទីណ្ក្ើតទនរូេរពេម
ោាំងឡាយ ណ្្
ម ះថា រូបាវចរភូមិ។
ព្រហម មានវចនតថៈថា ព្រូហនោិ វឌឍនោិ អតិរណីត្តហិ ្នា
ទិគ្ុត្ណហីតិ = ព្រហាមត្នា ណ្ទវតាោាំងឡាយ ដដ្លមានណ្ស្ចក្ៅ ី
ចណ្រមើន

ើ
ណ្ោយគ្ុ ណ្វណ្ិ ស្ស្មាន្នជាវតថុដ្រ៏ េណ្ី តជាណ្ដ្ម

ដ្ូណ្ច្ឆនះ

ណ្ទវតាោាំងណ្នះ ណ្ទើេណ្្
ម ះថា រពេម ។
រូបាវចរភូមិមាន ១៦ ដចក្ជា ៤ ថានក្់ គ្ ឺ េឋមជានភូមិ ៣ ទុ តយ
ិ ជាន
ភូមិ៣ តតិយជានភូមិ៣ និងចតុតថជានភូមិ ៧។
រឋម្ជានភូម្ិ៣
The first-jhana plane (3)

១.ព្រហមបារ ិេជាជភូម្ិ
The Realm of Brahma’s Retinue

ររ ិេតិ ភោ = បារ ិេជាជ ពួក្ដដ្លណ្ៅក្នុងេរិស្័ទ ណ្្
ម ះថា
បារ ិស្ជាជ ។ បានដ្ល់ រពេម ធមម តា ោមនអាំ ណាចពិណ្ស្ស្។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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២.ព្រហមរុត្រាហិតភូម្ិ
The Realm of Brahma’s Ministers

រុត្រ ឧត្ចច ឋាត្ន ឱហនោិ តដឋនោីតិ = រុត្រាហិត អន ក្មានតាំដណ្ង
ខ្ព ស្់ មានឋានៈជាអន ក្នាំក្នុងក្ិចចការរេស្់ មហារពេម ណ្្
ម ះថា េុ ណ្រាេិ ត។
៣.ម្ហាព្រហាមភូម្ិ
The Maha Brahma Realm
ម្ហត្នាោ ព្រហាម = ព្រហាម រពេម ដដ្លជាធាំ ណ្្
ម ះថា មហារពេម ។
បានដ្ល់ ធាំទរក្ដលងជាមហារពេម និងេុ ណ្រាេិ តា។
ម្ហាព្រហមមាន ៣ ជាំរូក្
១.មហារពេម មានរស្មីសាយណ្ៅ ១,០០០ ចរក្វាល
២.មហារពេម មានរស្មីសាយណ្ៅ ២,០០០ ចរក្វាល
៣.មហារពេម មានរស្មីសាយណ្ៅ ៣,០០០ ចរក្វាល។
អាយុព្រហមោ ាំង ៣
១.រពេម បារ ិស្ជាជ អាយុ ១ភាគ្ ៣ ក្េប
២.រពេម េុណ្រាេិ តា អាយុ ១ភាគ្ ២ ក្េប
៣.មហារពហាម អាយុ ១ ក្េប ។
ទីត្ៅររេ់រឋម្ជានភូម្ិ ៣
ភូ មិដដ្លជាទីតាង
ាំ រេស្់ េឋមជានភូ មិោាំង៣ ណ្នះ មិនដមន
តាាំងណ្ៅជាលាំ ោេ់ តាមជាន់ តាមថានក្់ ណ្ទ។ តាមណ្ស្ចក្ៅព
ី ត
ិ ណ្នះ េឋមភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

Abhidhamma in daily life.

76

ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

ជានភូមិោាំង ៣ តាាំងណ្ៅទសទ លាំោេ់ ដតមួ យជាមួ យោន ដ្ូចទសទ ដសនដ្ ី
រេស្់ មនុស្សដដ្រ និងតាាំងណ្ៅក្ណា
ៅ លអាកាស្ឆ្ៃយអាំ ពីកាមាវចរណ្ទវតា
េរនិមមិតវស្វតៅភ
ី ូមិរេមាណ្ ៥ ោន ៥ ដស្ន ៨ ពាន់ ណ្យជន៍ រពមោាំង
ិ ន
ណ្ោយវមា

និងឧទានផ្លកណ្វើ ស្ស្ះណ្បាក្េរណ្ី

តាាំងណ្ៅណ្លើ ទសទ ដដ្ល

ស្ុទធដតជាដក្វរតនៈ ៧ យ
៉ា ង មានរស្មីលែសាែតយ
៉ា ងទរក្ដលង។ ក្នុង
េឋមជានភូ មិោាំង ៣ ណ្នះ ជាអាណាណ្ខ្តៅដចក្ណ្ចញជាចាំដណ្ក្ៗ យ
៉ា ង
ណ្នះ គ្ឺចាំដណ្ក្ដដ្លជាទីណ្ៅរេស្់ រពេម េុណ្រាេិ តា ១ចាំដណ្ក្ និងមួ យ
ចាំដណ្ក្ណ្ទៀតជាទីណ្ៅរេស្់ រពេម បារស្
ិ ជាជ

ដដ្លតាាំងណ្ៅណ្លើ ទសទ ដតមួ យ

ជាមួ យោនោាំងអស្់ ។ េ៉ាុ ដនៅណ្្
ម ះថាជាន់ ៗ ណ្ឡើ ងតាមលាំ ោេ់ ណ្នះ មិន
ដមនស្ាំ ណ្ៅយក្ភូមិជាទីតាង
ាំ ណ្ទ អាស្ស្័យការណ្ៅណ្ៅតាមតាំដណ្ងរេស្់
រពេម ដដ្លណ្ៅក្នុងេឋមជានភូមិណ្នះឯង។
ទុតិយជានភូម្ិ ៣
The second jhana plane (3)
១.ររ ិតោភាភូម្ិ
The realm of Minor Lustre

វចនតថៈថា ររ ិតោ អាភា ឯត្តេនោិ = ររ ិតោភា រពេម ដដ្ល
មានរស្មីតច
ិ ជាងរពេម ណ្ៅខាងណ្លើ ណ្្
ម ះថា េរ ិតាៅភា។ មាន្អាយុ ២
មហាកបប ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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២.អរបមាណាភាភូម្ិ
The realm of Infinite Lustre

អរបមាណា អាភា ឯត្តេនោិ = អរបមាណាភា រពេម
ដដ្លមានរណ្ស្មើ រក្រេមាណ្មិនបាន

ណ្្
ម ះថា អេបមាណាភា។ មាន

អាយុ ៤ មហាក្េប។
៣.អាភេសរាភូម្ិ
The realm of Radiant Lustre

េរតិ និេសរតីតិ = េរា រស្មីដដ្លសាយណ្ចញ ណ្ៅថា ស្រា ។
អាភា េរា ឯត្តេនោិ = អាភេសរា រពេម ដដ្លមានរស្មី
សាយណ្ចញច្ឆក្រាងកាយ ណ្្
ម ះថា អាភស្សរា។មានអាយុ ៨ មហាក្េប។
អាភស្សររពេម ោាំងឡាយណ្នះមានណ្ស្ចក្ៅណ្ី រតក្អរក្នុង្នរេស្់
ខ្ាួ នយ
៉ា ងទរក្ដលងដដ្លរេរពឹតៅណ្ៅណ្ោយអាំ ណាចរេស្់ េីតជា
ិ និចច ណ្រពាះ
ណ្េតុណ្នះ ណ្ទើេណ្ធវឱ្
ើ យចិតៅរេស្់ រពេម ពួក្ណ្នះ មានភាពថាាសាែតណ្រចើន។
កាលមានចិតៅសាែតណ្េើ យ ចិតៅជរជ េ
ូ គ្ឺរេ
ូ ដដ្លអាស្ស្័យចិតៅណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្៏
មានភាពថាាសាែតដដ្រ

និងណ្ោយអាំ ណាចទនចិតៅជរជ េ
ូ ដដ្លមានភាពថាា

សាែតណ្នះឯង ណ្ទើេជាណ្េតុឱ្យណ្ ើញឧតុជរជ េ
ូ គ្ឺរេ
ូ ដដ្លរបាក្ដ្ឱ្យជាពនា ឺ
រស្មីមានណ្ពញោាំងរាងកាយណ្នះ ក្៏រេរពឹតៅណ្ៅណ្ោយអាំ ណាចទនឧតុជរជ េ
ូ
ដដ្លអាស្ស្័យចិតៅជរជ េ
ូ ណ្ក្ើត ណ្ៅថា ចិតៅេចចយឧតុជរជ េ
ូ ដដ្លមានស្ភាព
ថាាសាែតរបាក្ដ្ណ្ចញមក្ណ្នះ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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តតិយជានភូម្ិ ៣
The third jhana plane (3)
១.ររ ិតោេភា
ុ ភូម្ិ
The realm of Minor Aura
ររ ិត េុភា ឯត្តេនោិ = ររ ិតោេភា
ុ
រពេម មានរស្មីលែ
សាែតដតណ្ៅអន់ ជាងរពេម ដដ្លណ្ៅខាងណ្លើ ណ្្
ម ះថា េរ ិតៅស្ុភា។ មាន
អាយុ ១៦ មហាក្េប។
២.អរបមាណេុភាភូម្ិ
The realm of Infinite Aura

អរបមាណា េុភា ឯត្តេនោិ = អរបមាេុភា រពេម
ដដ្លមានរស្មីលែសាែតរក្រេមាណ្មិនបាន ណ្្
ម ះថា អេបមាណ្ស្ុភា ។
មានអាយុ ៣២ មហាក្េប។
៣.េុភក្ិណា
ហ ភូម្ិ
The realm of Steady Aura
េុភាហិ អាក្ិណា
ហ តិ = េុភាក្ិណា
ហ រពេម ដដ្លមានរស្មីលែ
សាែតណ្ពញោាំងរាងកាយ ណ្្
ម ះថា ស្ុភក្ិណា
ា ។ អាយុ ៦៤ មហាក្េប។
រណា
ោ ព្រហមតតិយជានភូម្ិ ៣ ត្នះ
១.េរ ិតៅស្ុភរពេម មានឋានៈណ្ស្មើណ្ោយបារិស្ជជរពេម
២.អេបមាណ្ស្ុភរពេម មានឋានៈណ្ស្មើណ្ោយេុ ណ្រាេិ តរពេម
៣.ស្ុភក្ិណ្ារពេម មានឋានៈណ្ស្មើណ្ោយមហារពេម ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ចតុតថជានភូម្ិ ៧
The fourth jhana plane (7)
១.ត្វហរផលាភូម្ិ
The Realm of Great Reward
វិរុល ាំ សលាំ ឯត្តេនោិ = ត្វហរផលា រពេម ដដ្លមានសល
េរិេូ ណ្៌ ណ្្
ម ះថា ណ្វេេផ ោ ។
្នានុរ ូរាំ វិត្េត្េន ឦហិតាំ អាត្នញជ ត
ិ ាំ រុញេសលាំ
ឯតថ អតថីតិ ត្វហរផលា សលរេស្់ ក្ុ ស្លដដ្លមាាំមួន និងេរិេូណ្៌
មិនោេ់ ញ័ រ

ជាវណ្ិ ស្ស្ដដ្លរេរពឹតៅណ្ៅតាម្នមានក្នុងភូ មិឯណា

ភូមិណ្នះ ណ្្
ម ះថា ណ្វេេផ ោ ។
សលរេស្់ ក្ុ ស្ល

ដដ្លរេរពឹតៅណ្ៅណ្ោយអាំ ណាចទនេឋមជាន

រេូ តដ្ល់ ចតុតថជានក្ុ ស្ល ដដ្លឱ្យសលរបាក្ដ្ក្នុងេឋមជានភូមិ ៣
ទុ តយ
ិ ជានភូមិ ៣ តតិយជានភូមិ ៣ ោាំង ៤ ភូ មិណ្នះមិនណ្ៅថា
ិ ស្ណ្ោយណ្ភា ង
ណ្វេេផ ោណ្ទ ណ្រពាះស្ម័យចរក្វាលរតូវវន
ើ ណ្នះ រដមង
ិ ស្ណ្ៅរេូ តដ្ល់ េឋមជានភូ មិ ៣ កាលរតូវវន
ិ ស្ណ្ោយទឹក្ រដមង
វន
ិ ស្ដ្ល់ ទុ តយ
ិ ស្ណ្ោយខ្យល់ រដមងវន
ិ ស្រេូ ត
វន
ិ ជានភូ មិ ៣ ណ្េើវន
ដ្ល់ តតិយជានភូមិ៣សង។ េណា
ៅ រពេម ដដ្លណ្ៅក្នុងភូ មិោាំងណ្នះណ្ពល
ិ ន និងទិពវស្មបតៅទិ នរពេម ោាំងឡាយណ្នះក្៏រតូវវន
ិ ស្
រតូវអស្់ អាយុ វមា
ិ ស្រគ្េ់
ណ្ៅដដ្រ។ ចាំដណ្ក្ណ្វេេផ ោភូមិ ជាភូ មិដដ្លសុ តច្ឆក្ពីការវន
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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យ
៉ា ង គ្ឺោាំងណ្ភាង
ើ ទឹក្ និងខ្យល់ ណ្រពាះដ្ូណ្ច្ឆនះ រពេម ដដ្លណ្ក្ើតក្នុងភូ មិ
ណ្នះ រដមងមានអាយុ ៥០០ មហាក្េបរគ្េ់ អងគ ដ្ូណ្ច្ឆនះសលទនក្ុ ស្ល
ដដ្លនាំឱ្យណ្ក្ើតក្នុងភូមិណ្នះណ្ទើេ ណ្ៅថា ណ្វេេផ ោ ណ្រពាះបានទទួ ល
សលេរិេូ ណ្៌ ដដ្លណ្ក្ើតពីអាំណាចទនេញ្ច មជានក្ុ ស្លស្មបយុ តៅណ្ោយ
ឧណ្េកាេណ្វទន។
២.អេញេ េតោភូម្ិ
The realm of non-percipient beings
នតថិ េញ្ញ
េ ឯត្តេនោិ = អេញ្ញ
េ ស្ញ្ញាណ្ចតស្ិក្ មិនមាន
ដ្ល់ រពេម ពួក្ណា រពេម ពួក្ណ្នះ ណ្្
ម ះថា អស្ញ្ញា។
ណ្វេេផ ោភូមិ និងអស្ញ្ា ស្តាៅភូ មិោាំង ២ណ្នះតាាំងណ្ៅក្ណា
ៅ ល
អាកាស្ ក្នុងលាំ ោេ់ ជាមួ យោន ឆ្ៃយពីតតិយជានភូមិ ៥ ោន ៥ ដស្ន
ើ ក្េបរពឹក្សជា
៨ ពាន់ ណ្យជន៍ មានស្ួនផ្លកណ្វើ ស្ស្ះណ្បាក្េរណ្ី និងណ្ដ្ម
ើ
ណ្ដ្ម
ដ្ូចតតិយជានភូមិដដ្រ។ អស្ញ្ា ស្តៅភូមិ កាលជាមនុស្សសាាេ់
ណ្ោយឥរ ិយេថណា

ិ នធណ្ិ ោយឥរយ
ណ្ពលេដ្ស្
ិ េថណ្នះ

មានអាយុ

៥០០ មហាក្េប។
រពេម ដដ្លណ្ៅក្នុងណ្វេេផ ោភូ មិក្ដ៏ ចក្ណ្ចញជា ៣ ជាំពូក្ដ្ូចោន
ដដ្លជាេ់ ោក្់ ទងមក្ពីភាពណ្សសងោនរេស្់ េញ្ច មជានក្ុ ស្លណ្នះឯង គ្ឺ
េញ្ច មជានក្ុ ស្លដដ្លជាេី នៈ ក្៏បានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងតាំដណ្ងដដ្លណ្រេៀេ
ណ្ស្មើនង
ឹ បារ ិស្ជាជរពេម ណ្េើេញ្ច មជានដដ្លជាមជឈិមៈ ក្៏បានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុង
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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តាំដណ្ងដដ្លណ្រេៀេណ្ស្មើនង
ឹ េុ ណ្រាេិ តរពេម

និងណ្េើេញ្ច មជានក្ុ ស្ល

ដដ្លជាេណ្ី តៈ ក្៏បានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងតាំដណ្ងជាមហារពេម ។
ណ្េតុដដ្លអដ្ឋក្ថាមិនបានដចក្ពួក្ណ្វេេផ ោរពេម ណ្ចញជា
ពួក្ដ្ូចោននឹងរពេម ភូមិណ្ពាលណ្េើ យខាងណ្លើណ្នះ

៣

ណ្រពាះរពេម ណ្នះ

ណ្ពាលណ្ោយអាយុ ក្យ
េ ័ ណ្ស្មើោនោាំងអស្់ និងពួ ក្ណ្វេេផ ោរពេម ណ្នះ អាច
ស្ាំ ឡឹងណ្មើលអស្ញ្ា ស្តៅរពេម បាន។

ចាំដណ្ក្ពួក្រពេម ដដ្លណ្ៅ

េឋមជានភូមិ ទុ តយ
ិ ជានភូមិ និងតតិយជានភូមិ មិនអាចណ្មើលណ្ ើញ
រពេម ណ្ៅក្នុងភូមិជាន់ ខ្ពស្់ជាងខ្ាួ នបាន។ រពេម ក្នុងភូមិដតមួ យជាមួ យោន
ិ ណ្ៅមក្បានណ្ោយមិនច្ឆាំបាច់ និមិតៅខ្ាួនឱ្យ
ណ្នះឯង អាចណ្ ើញោនណ្ៅវញ
ជាឱ្ឡារិក្ណ្ឡើ យ។
៣.េុោធោេភូម្ិ ៥
The Pure Abodes are fivefold
េុោធនាំ

អាោម្ិអរហនាោនត្ម្វ

អាោសាតិ

=

េុោធោសា ភូ មិជាទីណ្ៅទនរពះអនោមី និងរពះអរេនៅោាំងឡាយ
ជាអន ក្េរិស្ុទធេ៉ាុណ្ណា
ណ ះ ភូមិណ្នះ ណ្្
ម ះថា ស្ុោធវាស្ភូមិ។
ស្ុោធវាស្ភូ មិោាំង ៥ ណ្នះ តាាំងណ្ៅក្ណា
ៅ លអាកាស្ និងតាាំងណ្ៅជា
ជាន់ ៗ ណ្ឡើ ងណ្ៅតាមលាំ ោេ់ រេស្់ ភូ មិ មិនដមនតាាំងណ្ៅក្នុងទសទ ដតមួ យ
ជាមួ យោនដ្ូចភូមិដ្ទទៗ

ើ ណ្នះណ្ទ។
មានេឋមជានភូ មិជាណ្ដ្ម

ណ្រកាមរេស្់ ស្ុោធវាស្រពេម ណ្នះឆ្ៃយអាំ ពណ្ី វេេផ លភូមិ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ជាន់

និងអស្ញ្ា ស្តៅ

Abhidhamma in daily life.

82

ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

ភូមិ ៥ ោន ៥ ដស្ន ៨ ពាន់ ណ្យជន៍ និងភូមិនម
ី ួ យៗ ក្៏ខ្ពស្់ជាងោន ៥
ោន ៥ ដស្ន ៨ ពាន់ ណ្យជន៍តាមលាំ ោេ់ ដ្ូចោន។
១.អវិហាភូម្ិ
The Durable Realm
អរបត្ក្ន កាត្លន អតោត្នា ឋានាំ ន វជ ហនោីតិ =
អវិហា រពេម ពួក្ណា ដដ្លមិនលះណ្ច្ឆលទីឋានរេស្់ ខ្ាួ ន ស្ូមបីរតឹមដត
ិ ។
េនៅច
ិ រពេម ពួក្ណ្នះ ណ្្
ម ះថា អវហា
ិ
េណា
ៅ រពេម ដដ្លណ្ក្ើតក្នុងជាន់ អវហា

រដមងមិនលះណ្ច្ឆលឋានទី

រេស្់ ខ្ាួ នដ្រាេអស្់ អាយុ ក្េយ
័ ណ្ពាលគ្ឺមិនចុតម
ិ ុ នអាយុ ក្យ
េ ័ ។ មានអាយុ
១.០០០ មហាក្េប។
២.អតរាភូម្ិ
The Serene Realm
ន តរបនោីតិ = អតរា រពេម ដដ្លមិនមានណ្ស្ចក្ៅណ្ី តៅរក្ហាយចិតៅ
ណ្្
ម ះថា អតេា ។ មានអាយុ ២.០០០ មហាក្េប។
៣.េុទេាភូម្ិ
The beautiful Realm
េុត្ខន ទិេសនោីតិ = េុទេា រពេម ដដ្លអន ក្ដ្ទទគ្េបីណ្ ើញ
ណ្ោយភាពជាស្ុខ្ ណ្្
ម ះថា ស្ុទស្ា។ មានអាយុ ៤.០០០ មហាក្េប។
រពេម ោាំងណ្នះរដមងេរ ិេូ ណ្៌ណ្ោយចក្េុ ៤ យ
៉ា ងគ្ឺ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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១.េសាទចក្េុ ដភនក្ធមម តា
២.ទិពវចក្េុ ដភនក្ទិពវ ឬទិពវចក្េុអភិញ្ញា
៣.ធមម ចក្េុ ដភនក្ណ្ ើញធម៌ គ្ឺមគ្គ ោណ្ខាងណ្រកាម ៣ (ណ្សាតាេតៅម
ិ គ្គ
ស្ក្ោោមិមគ្គ អនោមិមគ្គ )
៤.េញ្ញាចក្េុ ដភនក្េញ្ញា គ្ឺោណ្ចក្េុ។
៥.េុទេស ីភូម្ិ
The Clear-sighted Realm
េុត្ខន រេសនោីតិ = េុទេស ី រពេម ដដ្លណ្មើលណ្ ើញវតថុណ្សសងៗ
បានណ្ោយង្ហយ ណ្្
ម ះថា ស្ុទស្សី។ អាយុ ៨.០០០ មហាក្េប។
៥.អក្និដាឋភូម្ិ
The Highest Realm
នតថិ ក្និត្ដាឋ ឯត្តេនោិ = អក្និដាឋ ទិពវស្មបតៅ ិ និងណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្
ដដ្លមានរេមាណ្តិច មិនមានដ្ល់ រពេម ពួក្ណ្នះ ណ្េតុណ្នះ រពេម ណ្នះ
ណ្្
ម ះថា អក្និោឋ ។ មានអាយុ ១៦.០០០ មហាក្េប។
រពេម ណ្ៅក្នុងភូមិទី ៥ រេស្់ ស្ុោធវាស្រពេម ណ្នះ ជារពេម ដដ្ល
មានគ្ុ ណ្ស្មបតៅរិ េណ្ស្ើរទរក្ដលងជាងរពេម

ដដ្លមានរូេោាំងអស្់

ណ្រពាះថារពេម ដដ្លណ្ៅក្នុងភូមិទី ១-២-៣-៤ រេស្់ ស្ុោធវាស្រពេម ណ្នះ
ិ
គ្ឺអវហា
អតេា ស្ុទស្ា ស្ុទស្សី រពេម ោាំងណ្នះ កាលមិនោន់ បាន
ស្ណ្រមចជារពះអរេនៅណ្ទ រដមងណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងភូមិខាងណ្លើរេស្់ ស្ុោធវាស្
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ភូមិណ្នះបានតាមស្មគ្ួ រ េ៉ាុ ដនៅមិនណ្ក្ើតក្នុងភូមិដ្ដដ្លៗណ្ទ ឬរដមងមិន
ណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងភូមិោេជាងភូមិដដ្លខ្ាួ នធ្លាេ់ ណ្ក្ើតណ្េើ យណ្នះណ្ទ។ ចាំដណ្ក្
ិ
អក្និដ្រឋ ពេម វញ

រដមងមិនណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងភូ មិដ្ទទណ្ទៀតណ្ឡើ យ

េរិនិពាវនក្នុងអក្និដ្ណ្ឋ នះេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ។
រពេម ដដ្លណ្ៅក្នុងអក្និដ្ភ
ឋ ូមិណ្នះ

នឹងរតូវ

ណ្ស្ចក្ៅណ្ី នះស្ដមៅ ងឱ្យណ្ ើញបានថា
មានស្ីលគ្ុ ណ្

ស្មាធិគ្ុណ្

និង

េញ្ញាគ្ុ ណ្ទរក្ដលងជាងរពេម ដដ្លមានរូេោាំងអស្់ ។
រូជនីយដាឋនមានក្នងអក្និ
ដឋភូម្ិ
ុ
ក្នុងតាវតឹៅស្ភូមិមានេូ ជនីយោឋន ១ក្ដនាង

ណ្្
ម ះថា

ចូឡា-

មណ្ី ណ្ចតិយ ដដ្លរេតិសាឋនរពះចងកូ មដក្វខាងសាៅាំ និងរពះណ្ក្សាដដ្ល
រពះអងគ រទង់ កាត់ ណ្ច្ឆល ក្នុងខ្ណ្ៈណ្ពលដដ្លរពះអងគ ណ្ចញកាន់ មហាអភិ
ណ្នស្រស្កមណ្៍ ។

ិ ណ្នះ
ចាំដណ្ក្ក្នុងរពេម ណ្ោក្វញ

ក្នុងអក្និដ្ភ
ឋ ូ មិក្មា
៏ ន

៏ ាំ ខាន់ ១ ក្ដនាងដដ្រគ្ឺ ទុ ស្សណ្ចតិយ ជារពះណ្ចតិយដដ្ល
េូ ជនីយោឋនដ្ស្
រេតិសាឋនណ្រគ្ឿងអាភរណ្ៈរេស្់ រពះស្មាមស្មពុ ទធ ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លរទង់ ជា
ស្ិទធតថរាជក្ុ មារ

រទង់ បានណ្រេើរបាស្់ ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លណ្ស្ៅចណ្ចញច្ឆក្

ើ បីកាន់ មហាអភិណ្នស្រស្កមណ្៍ ។
រពះនគ្រណ្ដ្ម
ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លរពះអងគ រទង់ ផ្លាស្់ ស្ាំ ពត់ ណ្នះណ្ចញ

ិ មហា
ដ្កា

រពេម ចុះមក្អាំ ពអ
ី ក្និដ្ភ
ឋ ូមិ នាំយក្ណ្រគ្ឿងេរកា
ិ េ ៨ រេការមក្ថាវយដ្ល់
រពះស្ិទធតថៈ

និងទទួ លយក្ណ្រគ្ឿងរេោេ់ ដដ្លរពះអងគ ផ្លាស្់ េៅូ រណ្ចញ

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ណ្នះណ្ៅរេតិសាឋនទុ ក្ក្នុងរពះណ្ចតិយ ណ្្
ម ះថា ទុ ស្សណ្ចតិយ មានក្មព ស្់
១២ ណ្យជន៍ក្នុងអក្និដ្ភ
ឋ ូ មិណ្នះឯង។
ស្ុោធវាស្ភូមិ ៥ ណ្នះ ភូមិនម
ី ួ យៗ មិនបានដេងដចក្រពេម ជា
ិ មានដតអវហា
ិ
ើ ណ្ទ។ ដ្ូចជាន់ អវហា
ពួក្ៗ ដ្ូចក្នុងេឋមជានភូមិជាណ្ដ្ម
ិ
មួ យពួក្េ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ ស្ូមបីអវហា
អតេា ស្ុទស្ា ស្ុទស្សី អក្និោឋ ក្៏ដ្ច
ូ
ោន។ ណ្រពាះរពេម ោាំងណ្នះណ្ ើ ញវតថុណ្សសងៗ ណ្ស្មើភាពោន ស្មា ឹងណ្មើល
ណ្ ើញោនបាន។ ដតក្៏មានជាភូ មិណ្សសងោន ោាំងដដ្លរតូវបានេញ្ច មជានោភីេុគ្គលដដ្លជារពះអនោមី

ណ្រពាះរេរពឹតៅណ្ៅណ្ោយអាំ ណាចទន

ឥង្រ្នទយ
ិ ោាំង ៥ គ្ឺ
១.អន ក្ណ្រចើនណ្ោយស្ទធ ិង្រ្នទយ
ិ ណ្ៅណ្ក្ើត

ិ
អវហា

២.អន ក្ណ្រចើនណ្ោយវរី យ
ិ ិ ង្រ្នទយ
ិ ណ្ៅណ្ក្ើត

អតេា

៣.អន ក្ណ្រចើនណ្ោយស្តិង្រ្នទយ
ិ ណ្ៅណ្ក្ើត

ស្ុទស្ា

៤.អន ក្ណ្រចើនណ្ោយស្មាធិង្រ្នទយ
ិ ណ្ៅណ្ក្ើត ស្ុទស្សី
៥.អន ក្ណ្រចើនណ្ោយេញ្ាិ ង្រ្នទយ
ិ ណ្ៅណ្ក្ើត

អក្និោឋ។

េុ .ណ្តើេុគ្គលដដ្លបានស្ណ្រមចជារពះអនោមីេុគ្គលណ្េើ យ មិនបានណ្ៅ
ណ្ក្ើតក្នុងរពេម ភូមិមានដដ្រឬោមនណ្ទ?
វ.ិ េុ គ្គលដដ្លបានស្ណ្រមចជារពះអនោមីេុគ្គល
ក្នុងរពេម ភូមិោាំងអស្់
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ណ្េើ យរដមងណ្ៅណ្ក្ើត

ិ ស្សក្
ស្ូមបីរពះអនោមីេុគ្គលណ្នះជាស្ុក្េវេ
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អនោមីេុគ្គល (េុ គ្គលដដ្លមិនបានណ្ធវ្
ើ
នឱ្យណ្ក្ើតមក្ក្នុងកាលមុ ន)
ក្៏ណ្ោយ

ិ ណ្នះ
ិ អស្់ ជវី ត
េ៉ា ុ ដនៅក្នុងកាលជត

្នរដមងណ្ក្ើតណ្ឡើ ងឯង

ណ្ោយអាស្ស្័យអាំ ណាចទនស្មាធិ ណ្រពាះធមម តា្ននឹងណ្ក្ើតណ្ឡើ ងបាន
ណ្នះ ក្៏រតូវអាស្ស្័យស្មាធិជាក្មាាង
ាំ ស្ាំ ខាន់ និងស្រតូវរេស្់ ស្មាធិណ្នះ
ក្៏បានដ្ល់ កាមអនទនវី រណ្ៈ។
ការត្ៅរ ូរព្រហមត្ដាយអាំណាច
១.រឋម្ជានភូម្ិ ៣ ណ្ៅថាទីតាមតាំដណ្ងការង្ហររេស្់ រពេម ។
២.ទុតិយជានភូម្ិ ៣ តតិយជានភូម្ិ ៣ ណ្ៅណ្ៅតាមណ្ស្ចក្ៅ ី
ិ នរេស្់ រពេម ។
ណ្សសងោនទនរស្មីកាយ និងវមា
៣.ចតុតថជានភូម្ិ ៧ ណ្ៅតាមរេណ្ភទទនគ្ុ ណ្ធម៌ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ង
ក្នុងភូមិណ្នះៗ។
េហម្បតិព្រហម
ឹ នូវអនុតៅរស្មាមស្ណ្មាពធិោណ្
ក្នុងស្ម័យរពះអងគ បានរតាស្់ ដ្ង
ណ្េើ យ មានរពេម ១ អងគ ណ្្
ម ះថា ស្េមបតិ បានចុះច្ឆក្រពេម ណ្ោក្មក្
អារាធន ស្ូមឱ្យរពះស្មាមស្មពុ ទធរទង់ រតាស្់ ស្ដមៅ ងធម៌ណ្របាស្ណ្វណ្នយយ
ស្តវោាំងឡាយ។ ណ្េើមានស្ាំ ណ្ួរថា រពេម អងគ ណ្នះណ្ៅក្នុងភូ មិណា? ណ្អាយ
ើ
ថា ស្េមបតិរពេម ណ្នះណ្ៅក្នុងភូមិទី ៣ រេស្់ េឋមជានភូមិ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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មានណ្ស្ចក្ៅដ្
ី ាំណាលថា ក្នុងស្ម័យរពះសាស្នរេស្់ រពះក្ស្សេ
ស្មាមស្មពុ ទធមានភិក្េុ ២ រូេជាស្មាាញ់នឹងោនភិក្េុ ១ រូេ ណ្ពញចិតៅក្នុង
ិ ស្សនធុរៈ។ ភិក្េុដដ្លណ្ពញ
គ្នថធុរៈ និងភិក្េុ ១រូេណ្ទៀតណ្ពញចិតៅក្នុងវេ
ិ ស្សនធុរៈណ្នះពាយមេដ្េ
ិ តៅស្
ចិតៅក្នុងវេ
ិ មថភាវនជានិចច រេូ តបាន
ស្ណ្រមចេឋមជាន។ អស្់ អាយុ ក្យ
េ ័ ពីមនុស្សណ្ោក្ណ្េើ យ ក្៏បានណ្ៅ
ណ្ក្ើតក្នុងរពេម ណ្ោក្ភូមិទី

៣

រេស្់ េឋមជានភូមិមានណ្្
ម ះថា

ស្េមបតិ ។ ចាំដណ្ក្ភិក្េុដដ្លណ្ពញចិតៅក្នុងគ្នថធុរៈណ្នះ អស្់ អាយុ ក្យ
េ័
អាំ ពម
ី នុស្សណ្ោក្ណ្េើ យក្៏បានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងណ្ទវណ្ោក្

និងបានមក្ជា

រពះស្មាមស្មពុ ទធរេស្់ ណ្យើ ងក្នុងកាលឥឡូវណ្នះឯង។
អរ ូបាវចរភូម្ិ

ណ្រពាះជាទីអាស្ស្័យទននមក្េនធ ៤ ដដ្លជាសលរេស្់ អរូេក្ុ ស្ល
ណ្ោយរតង់ ។ ណ្ពាលណ្ោយេុ គ្គោធិោឋន បានដ្ល់ ទីដដ្លមានដតអាកាស្
ទណ្ទ ជារពេម ដដ្លោមនរូេ។
អរ ូរភូម្ិមាន ៤
១.អាកាសានញ្ញ
ច យតនភូម្ិ
The realm of infinite space
អាកាសានញ្ញ
ច យតនេស ភូម្ិ = ភូ មិដដ្លជាទីតាង
ាំ ទនអាកាសាន
ញ្ញចយតនជាន ណ្្
ម ះថា អាកាសានញ្ញចយតនភូមិ។ មានអាយុ ២០.០០០
មហាក្េប។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

Abhidhamma in daily life.

88

ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

២.វិញ្ញ
េ ណញ្ញ
ច យតនភូម្ិ
The realm of infinite consciousness
វិញ្ញ
េ ណញ្ញ
ច យតនេស ភូម្ិ = វិញ្ញ
េ ណញ្ញ
ច យតនភូម្ិ ភូមិ
ិ ា ណ្ញ្ញចយតនជាន
ដដ្លជាទីតាង
ាំ ទនវញ្ញ

ណ្្
ម ះថា

ិ ា ណ្ញ្ញចយតន
វញ្ញ

ភូមិ។ មានអាយុ ៤០.០០០ មហាក្េប។
៣.អាក្ិញចញ្ញ
េ យតនភូម្ិ
The realm of nothingness
អាក្ិញចញ្ញ
េ យតនេស ភូម្ិ = អាក្ិញចញ្ញ
េ យតនភូម្ិ ភូមិ
ដដ្លជាទីតាង
ម ះថា អាក្ិញ្ចញ្ញាយតនភូ មិ។
ាំ ទនអាក្ិញ្ចញ្ញាយតនជាន ណ្្
មានអាយុ ៦០.០០០ មហាក្េប។
៤.ត្នវេញ្ញ
េ នាេញ្ញ
េ យតនភូម្ិ
The realm of neither-perception-nor-non-perception
ត្នវេញ្ញ
េ នាេញ្ញ
េ យតនេស
េញ្ញ
េ យតនភូម្ិ

ភូម្ិ

=

ត្នវេញ្ញ
េ នា-

ភូមិជាទីតាង
ាំ ទនណ្នវស្ញ្ញានស្ញ្ញាយតនជាន

ណ្្
ម ះថា ណ្នវស្ញ្ញានស្ញ្ញាយតនភូមិ។ អាយុ ៨៤.០០០មហាក្េប។
េរ ុរភូម្ិ ៣១
ណ្នវស្ញ្ញានស្ញ្ញាយតនភូមិ
អរ ូរភូម្ិ៤

អាក្ិញ្ចញ្ញាយតនភូមិ
ិ ា ណ្ញ្ញចយតនភូ មិ
វញ្ញ

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

អាកាសានញ្ញចយតនភូមិ
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ិ ណ្វេេផ ោ
អក្និដ្ឋ ស្ុទស្សី ស្ុទស្ា អតេា អវហា
រ ូរភូម្ិ១៦

អស្ញ្ាី ស្តៅ (ចតុតថជានភូ មិ ៧)
ស្ុភក្ិណា
ា អេបមាណា េរិតាៅស្ុភា (តតិយជានភូ មិ
៣)
អាភស្សរា អេបមាណាស្ុភា េរិតាៅភា (ទុ តយ
ិ ជានភូ មិ
េរនិមមិតវស្វតៅ ី និមាមនរតី តុស្ិតា យមា តាវតិៅងា

កាម្ភូម្ិ១១

ិ
ច្ឆតុមមហារាជកា
មនុស្ស

(កាមស្ុគ្តិភូមិ៧)

តិរច្ឆាន អស្ុរកាយ ណ្េតៅ ិ និរយ (អបាយភូ មិ៤)
ចមាៃយរោងម្នុេស និងអវីចិម្ហានរក្ជាត្ដើម្
១.រវាងមនុស្សភូមិ

ី ម
និងអវច
ិ ហានរក្មានចមាៃយឆ្ៃយពីោនរេមាណ្

១២០.០០០ (មួ យដស្ន ពីរមុ ឺន) ណ្យជន៍។
២.រវាងមនុស្ស

និងេរនិមមិតវស្វតៅភ
ី ូមិមានចមាៃយឆ្ៃយពីោនរេមាណ្

២៥២.០០០ (ពីរដស្ន របាាំមុឺន ពីរពាន់ ) ណ្យជន៍។
៣.រវាងមនុស្សភូមិ និងណ្នវស្ញ្ញានស្ញ្ញាយតនភូមិ មានចមាៃយឆ្ៃយពី
ោនរេមាណ្ ៧១.៨៥៦.០០០ (ចិតស្ិេមួ យោន របាាំេីដស្ន របាាំមុឺន
របាាំមួយពាន់ ) ណ្យជន៍។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ី ម
៤.រវាងអវច
ិ ហានរក្ និងណ្នវស្ញ្ញានស្ញ្ញាយតនភូមិមានចមាៃយពីោន
រេមាណ្ ៧១.៩៧៦.០០០ (ចិតស្ិេមួ យោន របាាំេួនដស្ន របាាំពរី មុ ឺន
របាាំមួយពាន់ ) ណ្យជន៍។
រុគ្គល និងភូម្ិ
េុ ថុជន
ជ ២ រេណ្ភទគ្ឺ
ើ ។
១.អនធេុថុជន
ជ េុ ថុជន
ជ មិនលែ មិនមានស្ីលជាណ្ដ្ម
២.ក្លាណ្េុ ថុជន
ជ េុ ថុជន
ជ លែ មានស្ីល ស្មាធិ េញ្ញា ខ្ាំេាំណ្ពញណ្ស្ចក្ៅ ី
លែ ជានិចច។
រុងុជជនមានអតថ ១០ យង
១.េុ ថុជន
ជ ណ្រពាះោ
ុ ាំងក្ិណ្លស្រកាស្់ ឱ្យណ្ក្ើត។
២.េុ ថុជន
ជ ណ្រពាះជាអន ក្មានស្កាកយទិដ្ដ្
ឋិ រ៏ កាស្់ មិនោន់ លះេង់ ។
៣.េុ ថុជន
ជ ណ្រពាះជាអន ក្ណ្ពាលណ្េៅ ជា្ចាំណ្ពាះមុ ខ្សាសាៅោាំងឡាយណ្រចើន។
៤.េុ ថុជន
ជ ណ្រពាះជាអន ក្រតូវគ្តិោាំងពួ ងដ្រ៏ កាស្់ ច្ឆក្់ ដស្ស្ះ។
៥.េុ ថុជន
ជ ណ្រពាះតាក្់ ដតងណ្ោយអភិស្ង្ហេរណ្សសងៗ ដ្រ៏ កាស្់ ។
៦.េុ ថុជន
ជ ណ្រពាះរតូវឱ្
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ៈណ្សសងៗ ដ្រ៏ កាស្់ េនាត់ ណ្ៅ។
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៧.េុ ថុជន
ជ ណ្រពាះណ្តៅរក្ហាយណ្ោយក្ាំណ្ៅណ្សសងៗ ដ្រ៏ កាស្់ ។
៨.េុ ថុជន
ជ ណ្រពាះណ្រាលរាលណ្ោយក្ាំណ្ៅណ្រាលរាលណ្សសងៗ ដ្រ៏ កាស្់ ។
៩.េុ ថុជន
ជ ណ្រពាះណ្រតក្អរ ោ៉ាម ជាេ់ ចិតៅ រជេ់ ងេ់ ងល់ ងេ់ ជាេ់ ជាំពាក្់
ច្ឆក្់ ដស្ស្ះ រួេរ ឹតក្នុងកាមគ្ុណ្ ៥ ដ្រ៏ កាស្់ ។
១០.េុ ថុជន
ជ ណ្រពាះរតូវនីវរណ្ៈ ៥ ដ្រ៏ កាស្់ ច្ឆក្់ ដស្ស្ះ រួេរត
ឹ រគ្េស្ងក ត់
ស្នធេ់ េិទបាាំង ស្ណ្ៅាំជាេ់ ។ (េិ.៦៤ ទាំ.២៧៧)
ថ្ចក្រិសាោរមាន ១២ គ្ឺ
រុងុជជនមាន ៤ រួក្
Worldlings Individual in fourfold

ទុ គ្គតអ
ិ ណ្េតុក្េុ គ្គល ១ ស្ុគ្តិអណ្េតុក្េុ គ្គល ១ ទវ ិណ្េតុក្េុ គ្គល ១
តិណ្េតុក្េុ គ្គល ១។
អរ ិយរុគ្គល ៨ រួក្
The eight Noble Individual

ណ្សាតាេតៅម
ិ គ្គ េុគ្គល ១ ណ្សាតាេតៅស
ិ លេុ គ្គល ១ ស្ក្ោោមិមគ្គ េុគ្គល ១ ស្ក្ោោមិសលេុ គ្គល ១ អនោមិមគ្គ េុគ្គល ១ អនោមិសលេុ គ្គល ១ អរេតៅមគ្គ េុគ្គល ១ អរេតៅសលេុ គ្គល ១ ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អរ ិយេុ គ្គល ៨ ពួក្មិនមានក្នុងអស្ញ្ា ស្តាៅភូមិ និងអបាយភូមិ ៤ ណ្ទ
ិ នធកា
ោាំងក្នុងេដ្ស្
ិ ល

និងេវតៅកា
ិ ល។

ភូ មិដ្ណ្៏ ស្ស្ជាទីណ្ក្ើតទន

រពះអរ ិយេុ គ្គល ៨ ។
ថ្ចក្រុគ្គល ១២ ក្នងភូ
ម្ិ ៣១
ុ
អបាយភូ មិ ៤

ទីណ្ក្ើតទនទុ គ្គតអ
ិ ណ្េតុក្េុ គ្គល

មនុស្ស ១

ទីណ្ក្ើតទនេុ គ្គល ១១ (ណ្វៀរទុ គ្គតអ
ិ ណ្េតុក្

ិ ១
ច្ឆតុមមហារាជកា

េុ គ្គល ១)

តាវតិៅងសភូ មិ ១

ទីណ្ក្ើតទនេុ គ្គល ១០ (ណ្វៀរទុ គ្គតអ
ិ ណ្េតុក្

យមាភូ មិ ១

េុ គ្គល ១ ស្ុគ្តិអណ្េតុក្េុ គ្គល ១)

តុស្ិតភូ មិ ១
និមាមនរតីភូមិ ១
េរនិមមិតវស្វតៅភ
ី ូ មិ ១
េឋមជានភូ មិ ៣

ទីណ្ក្ើតទនេុ គ្គល ៩ គ្ឺ

ទុ តយ
ិ ជានភូ មិ ៣

េុ គ្គល ១ អរយ
ិ េុ គ្គល ៨

តិណ្េតុក្េុ ថុជន
ជ

តតិយជានភូ មិ ៣
ណ្វេេផ ោភូ មិ ១
អស្ញ្ា ស្តៅភូមិ ១

ជាទីណ្ក្ើតស្ុគ្តិអណ្េតុក្េុ គ្គល ១
ិ នធរិ េ
េដ្ស្
ូ ដតមា
៉ា ង។
ទីណ្ក្ើតទនេុ គ្គល ៣ ពួក្គ្ឺ
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o អនោមិសលេុ គ្គល ១
ស្ុោធវាស្ភូ មិ ៥

o អរេតៅមគ្គ េុគ្គល ១
o អរេតៅសលេុ គ្គល ១
ទីណ្ក្ើតទនេុ គ្គល ៨ពួក្គ្ឺ តិណ្េតុក្េុ ថុជន
ជ

អរូេភូ មិ ៤

១ អរយ
ិ េុ គ្គល ៧ (ណ្វៀរណ្សាតាេតៅម
ិ គ្គ
េុ គ្គល១)។

េតោោេភូម្ិ ៩
១.នានតោកាយភូម្ិ ស្តវមានកាយណ្សសងោនមាន ១៤ គ្ឺ កាមភូមិ១១
េឋមជាន៣។

២.ឯក្តោកាយភូម្ិ ស្តវមានរូេដ្ូចោនមាន ១២ គ្ឺ ទុ តយ
ិ ជានភូមិ៣
តតិយជានភូមិ៣ ណ្វេេផ ោភូមិ១ ស្ុោធវាស្ភូមិ៥។

ិ នធច
៣.នានតោេញេ ភ
ី ូម្ិ ស្តវដដ្លមានេដ្ស្
ិ ត
ិ ៅណ្សសងោនមាន ១០ ភូ មិ
គ្ឺ កាមស្ុគ្តិភូមិ ៧ ទុ តយ
ិ ជានភូមិ ៣។

ិ នធច
៤.ឯក្តោេញេ ភ
ី ូម្ិ ស្តវដដ្លមានេដ្ស្
ិ ត
ិ ៅដ្ច
ូ ោនមាន ១៦ ភូ មិគ្ ឺ
អបាយភូមិ ៤ េឋមជានភូមិ ៣ តតិយជានភូមិ ៣ ណ្វេេផ ោភូមិ ១
ស្ុោធវាស្ភូមិ៥។

៥.អេញេ ភ
ី ូម្ិ ស្តវោមននមធម៌ មាន១ គ្ឺ អស្ញ្ា ស្តាៅភូមិ១។
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៦.អាកាសានញ្ញចយតន ១
ិ ា ណ្ញ្ញចយតន ១
៧.វញ្ញ

ចតុណ្វាការភូ មិ = ភូមិដដ្លមាន

៨.អាក្ិញ្ចញ្ញាយតន ១

ខ្នធ ៤ មិនមានរូេ។

៩.ណ្នវស្ញ្ញានស្ញ្ញាយតន ១
វិញ្ញ
េ ណឋិតិ ៧
១.នានតោកាយនានតោេញេ ី

ភូមិមានកាយណ្សសងោន

មានស្ញ្ញា

ណ្សសងោន។
២.នានតោកាយឯក្តោេញេ ី ភូមិមានកាយណ្សសងោន ដតមានស្ញ្ញា
ដ្ូចោន។
៣.ឯក្តោកាយឯក្តោេញេ ី ភូមិមានកាយដ្ូចោន ដតមានស្ញ្ញា

(6)

ណ្សសងោន។
៤.ឯក្តោកាយឯក្តោេញេ ី ស្តវមានកាយដ្ូចោនមានស្ញ្ញាដ្ូចោន។
៥.អាកាសានញ្ញ
ច យតនភូម្ិ

ជាទីណ្ក្ើតទនអាកាសានញ្ញចយតន

រពេម ។
ិ ា ណ្ញ្ញចយតនរពេម ។
៦.វិញ្ញ
េ ណញ្ញ
ច យតនភូម្ិ ជាទីណ្ៅទនវញ្ញ
(៦)េញ្ញញកនងទទី ន្ះ បាន្ែល់ បែេ
ិ ន្ធវិ ញ្ញ
ិ ញ ណ។
ុ
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៧.អាក្ិញចញ្ញ
េ យតនភូម្ិ ជាទីណ្ៅទនអាក្ិញ្ចញ្ញចយតនរពេម ។
ភូម្ិព្រត្េើរមាន ៣
ណ្ទវណ្ោក្ោាំង ៣ ជាន់ គ្ ឺ ណ្វេេផ ោ (ក្ាំពូលរេស្់ រូេភូមិ១១)
អក្និោឋ (ក្ាំពូលរេស្់ ស្ុោធវាស្៥) ណ្នវស្ញ្ញានស្ញ្ញាយតនភូ មិ (ក្ាំពូល
រេស្់ អរូេភូមិ)

ណ្្
ម ះថា

ជាភូមិដដ្លរេណ្ស្ើរ

រពះអនោមិេុគ្គល

ស្ក្ោោមីេុគ្គល ណ្សាតាេននេុគ្គល ដដ្លណ្ក្ើតក្នុងភូមិ ៣ ណ្នះ រដមងមិន
ណ្ក្ើតក្នុងភូមិខ្ពស្់ជាង

ឬោេជាងណ្ទ

ណ្ោក្នឹងស្ណ្រមចរពះអរេនៅ

េរិនិពាវនក្នុងភូមិណ្នះឯង(7)។
(ចេ់ ភូមិ៣១)
អាំរីក្របក្ថា
ិ គ េៈថា ររ ិត្ចេទវត្េន ក្រប ិយតីតិ = ក្ត្រា កាលដដ្លណ្គ្
វគ្
ក្ាំណ្ត់ ោក្់ ទងនឹងេរិណ្ចាទ ណ្ៅថា ក្េប។
ក្ត្រា អេត្ងខយយក្ត្រា។ ត្សា រន អតថត្ត កាត្លា
តោរវតោមានេង្ខខរវត្េនេស ររ ិហានិ រត្វតត្ាា ពាក្យ
ថា ក្េប គ្ឺជាអាយុ ដដ្លណ្គ្មិនអាចរាេ់ បាន។ េ៉ាុ ដនៅតាមអតៅនយ
័ ក្េបណ្នះ

(៧)

េទមាា

វទនទន្
ិ
ី អែឋកថា។
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ឹ តាមការអស្់ ណ្ៅទនអាំ ណាចស្ង្ហេរ ដដ្លក្ាំពុង
ជាកាលមួ យដដ្លរតូវដ្ង
រេរពឹតៅណ្ៅក្នុងស្ម័យណ្នះៗ។
ក្រប ៤ យង
១.អាយុក្រប ក្ាំណ្ត់ អាយុ រេស្់ មនុស្សតាមស្ម័យណ្នះ។ អាយុ រេស្់
មនុស្សយ
៉ា ងណ្រចើនដ្ល់ ១អស្ណ្ងេ យយឆ្នាំ យ
៉ា ងតិចរតឹម ១០ឆ្នាំ។
ើ ក្េបមក្
២.អនោរក្រប ក្ាំណ្ត់ អាយុ មនុស្ស១ អស្ណ្ងេ យយ តាាំងពីណ្ដ្ម
ិ ។
ទល់ ១០ ឆ្នាំ រួចរាេ់ ពី១០ឆ្នាំ ណ្ឡើ ងដ្ល់ ១ អស្ណ្ងេ យយវញ
៣.អេត្ងខយយក្រប ចាំនន
ួ ៦៤ អនៅរក្េប គ្ឺរាេ់ អនៅរក្េប ៦៤ ដ្ង
ណ្ទើេជា ១ អស្ណ្ងេ យយក្េប។
៤.ម្ហាក្រប អស្ណ្ងេ យយក្េប ៤ ដ្ងជា១ មហាក្េប។
អេត្ងខយយក្របមាន ៤ គ្ឺ
ិ ស្ (គ្ិតតាាំងពីទថៃវន
ិ ស្ដ្ល់ វន
ិ ស្អស្់
១.េាំវដោក្រប ក្េបក្ាំពុងវន
រលីង)។
២.េាំវដោដាឋយីក្រប

ិ ស្ (គ្ិតតាាំងពីក្េប
ក្េបតាាំងណ្ៅក្នុងការវន

ិ ស្អស្់ ណ្ៅទល់ នឹងណ្ក្ើតណ្ឡើ ងថម)ី
វន
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៣.វិវដោក្រប

ក្េបក្ាំពុងចណ្រមើន

(គ្ិតទល់ ោននឹងការមានរពះចនទ

ើ )។
រពះអាទិតយ មនុស្ស ស្តវ ទណ្នា ទរពភន ាំ ជាណ្ដ្ម
៤.វិវដោដាឋយីក្រប ក្េបតាាំងណ្ៅក្នុងការចណ្រមើន (អវ ីៗមានរគ្េ់ ដ្ូច
ើ )។
ជារពះអាទិតយ រពះចនទ មនុស្ស ស្តវ ភន ាំ ទណ្នា ជាណ្ដ្ម
ក្នុង ១ មហាក្េបមិនអាចរាេ់ ជាចាំនន
ួ ឆ្នាំបានណ្ឡើ យ គ្េបីរជាេ
ើ ណ្មើលេដនថមេិដ្ក្ភាគ្ ៣២ ទាំ ពរ័ ៨៥។
ការរាេ់ រោេ់ ទស្ពជាណ្ដ្ម
ក្របមាន ២ គ្ឺ
១.េុញេក្រប ក្េបស្ូនយ ោមនរពះពុទធ េណ្ចចក្ពុទធ និងណ្ស្ៅចចរក្ពតៅ។ិ
២.អេុញេក្រប ក្េបមិនស្ូនយ មានរពះពុទធ េណ្ចចក្ពុទធ និងណ្ស្ៅច
ចរក្ពតៅ។ិ
េុញេក្របមាន ៤ គ្ឺ
១.េុញេម្ហាក្រប ោមនរពះពុទធណ្ក្ើត
២.េុញេអេត្ងខយយក្រប

ស្ាំ វដ្ៅអស្ណ្ងេ យយក្េប

ស្ាំ វដ្ៅោឋយី -

អស្ណ្ងេ យយក្េប វវិ ដ្ៅអស្ណ្ងេយយក្េប (ោមនរពះពុទធណ្ក្ើតណ្ឡើ ង)។
៣.េុញេអនោរក្រប អនៅរក្េបោមនរពះពុទធណ្ក្ើតណ្ឡើ ង។
៤.េុញេអាយុក្រប អាយុ ក្េបដដ្លោមនរពះពុទធណ្ក្ើតណ្ឡើ ង។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អេុញេក្របមាន ៥ គ្ឺ
១.សារក្រប ក្េបដដ្លមានរពះពុទធ ១ អងគ
២.ម្ណឌក្រប ក្េបដដ្លមានរពះពុទធ ២ អងគ
៣.វរក្រប ក្េបដដ្លមានរពះពុទធ ៣ អងគ
៤.សារម្ណឌក្រប ក្េបដដ្លមានរពះពុទធ ៤ អងគ
៥.ភទទក្រប ក្េបដដ្លមានរពះពុទធ ៥ អងគ ។
េាំវដោក្រប ៣ យង
ចព្ក្ោលព្តូវមាន ៣ ព្រការ
ិ ស្ណ្ោយណ្ភាង
១.ត្តត្ជាេាំវដោ ក្េបវន
ើ
ិ ស្ណ្ោយទឹក្
២.អាត្បាេាំវដោ ក្េបវន
ិ ស្ណ្ោយខ្យល់ ។
៣.ោត្យេាំវដោ ក្េបវន
ិ ស្ណ្ោយណ្ភា ង
ក្េបរតូវវន
ើ ទឹក្ ខ្យល់ រតូវណ្រេើណ្ពលយូ រដ្ល់ ៦៤
ិ ស្ណ្ោយណ្ភាង
ិ ស្
មហាក្េប។ ៦៤ មហាក្េប វន
ើ ៥៦ មហាក្េប វន
ិ ស្ណ្ោយខ្យល់ ១ មហាក្េប កាលរគ្េ់ ៦៤
ណ្ោយទឹក្ ៧ មហាក្េប វន
មហាក្េប ណ្ៅថា ១ មហាក្េប ១ ជុាំធាំ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ជុាំតូច

រោទី……

រួម

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

១

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ទឹក្

២

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ទឹក្

៣

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ទឹក្

៤

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ទឹក្

៥

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ទឹក្

៦

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ទឹក្

៧

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ទឹក្

៨

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ណ្ភាង
ើ

ខ្យល់

រួម

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៦៤

ត្ខតោមាន ៣ យង
១.ជាតិត្ខតោ ណ្ោក្ធ្លតុ ចាំនន
ួ ១ មុ ឺន ក្ណ្រមើក្ោេ់ ញ័ រ ណ្ពល
ិ នធ ិ រេស្ូត រតាស្់ ដ្ង
ឹ េរន
ណ្ពាធិស្តវេដ្ស្
ិ ពា
ិ វ ន។
២.វិេយត្ខតោ

អននៅណ្ោក្ធ្លតុ

រក្រេមាណ្មិនបាន

គ្ឺណ្ោយ

អាំ ណាចរបាជា្ោណ្រេស្់ រពះពុទធណ្រៅឆ្ៃយទូ ោយ។
ិ រក្វាល រដមង
៣.អាណាត្ខតោ ណ្ោក្ធ្លតុ ចាំនន
ួ ១ ដស្នណ្កាដ្ច
ិ េរត
ើ ។
ោេ់ ញ័ រ ណ្ោយអាំ ណាចខ្នធេរិតៅ ធជគ្គ េរិតៅ អាោនដ្យ
ិ ៅជាណ្ដ្ម

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ត្កាលាហល ៥ យង
១.ក្េបណ្កាោេល ស្ាំ ណ្ឡងរេកាស្ថា ១ ដស្នឆ្នាំណ្ទៀតណ្ោក្នឹងរតូវ
ិ ស្។
វន
២.ពុ ទធណ្កាោេល

ស្ាំ ណ្ឡងរេកាស្ថា

១

ពាន់ ឆ្នាំរពះពុទធនង
ឹ ណ្ក្ើត

ណ្ឡើ ង។
៣.ចក្កវតៅកា
ិ ោេល ស្ាំ ណ្ឡងរេកាស្ថា ១ រយឆ្នាំណ្ទៀត នឹងមានណ្ស្ៅច
ចរក្ពតៅណ្ិ ក្ើតណ្ឡើ ង។
៤.មងគ លណ្កាោេល ស្ាំ ណ្ឡងរេកាស្ថា ១២ ឆ្នាំណ្ទៀត រពះពុទធនង
ឹ
ស្ដមៅ ងមងគ ល ៣៨ រេការ។
៥.ណ្មាណ្នយយណ្កាោេល ស្ាំ ណ្ឡងរេកាស្ថា ៧ ឆ្នាំណ្ទៀត នឹងមាន
ិ តៅ។ិ
ណ្មាណ្នយយេដ្េ
ក្របវិនាេត្ដាយត្ភែើង
ណ្ោក្ធ្លតុ ឬចរក្វាល ១ ដស្នណ្កាដ្ ិ រតូវណ្ភាង
ើ ណ្អះណ្ខ្ទ ច។ េណា
ៅ
ស្តវដដ្លមានក្មម រកាស្់ ក្៏សាាេ់ ណ្ៅណ្ក្ើតរពេម ណ្ោក្។

លុះកាលយូ រណ្ៅ

ទឹក្ក្នុងស្ស្ះ េឹង ណ្រជាះ េួ តរីងស្ៃួតអស្់ វារីស្តវមានដ្ូចជាអណ្ណ្ៅើក្ រតី
ើ ស្តវតរិ ច្ឆានក្ៅ ី មនុស្សក្ៅ ី ស្តវនរក្ក្ៅ ី សាាេ់ ណ្ៅណ្ក្ើតណ្ទវណ្ោក្
កាៅម ជាណ្ដ្ម
ខ្ាំចណ្រមើន្នបានណ្ៅណ្ក្ើតរពេម ណ្ោក្។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ព្រះអាទិតយ ៧ ដួង
រាេ់ ពីណ្ភាៀងមិនធ្លាក្់ ក្នុងណ្ោក្ធ្លតុ ពូជពនធធ
ុ ញ្ញាហារ ក្៏ណ្រក្ៀមស្វិត
សាាេ់ ណ្ៅស្តវោាំងឡាយទទួ លរងទុ ក្េលាំបាក្ណ្វទន

ដ្ួលសាាេ់ េណ្ណ្ៅើរៗ

ណ្រកាយមក្រពះអាទិតយណ្ក្ើតណ្ឡើ ង ១ ដ្ួងណ្ទៀត ជាគ្រមេ់ ២ ណ្ោចរ
េរញ្ញចស្ោននឹងដ្ួងទី ១ យេ់ និងទថៃមិនរបាក្ដ្ណ្រពាះ ១ ដ្ួងលិចបាត់ ណ្ៅ
១ ដ្ួងណ្ទៀតរះណ្ឡើ ង។ រតូវណ្តណ្ជាដ្ុតណ្រាលឱ្យណ្តៅ ណ្ធវឱ្
ើ យទឹក្ស្ទឹង ទណ្នាតូច
ធាំ រ ីងស្ៃួតេួ តដេងណ្វៀរទឹក្ក្នុងមហានទីោាំង ៥គ្ឺ គ្ង្ហគ យមុ ន អចិរវតី
មេី ស្រភូ និងទឹក្ស្ស្ះធាំោាំង ៧ ទឹក្ក្នុងមហាស្មុ រទ។ ណ្រកាយមក្
រពះអាទិតយដ្ួងទី ២ រពះអាទិតយដ្ួងទី ៣ រេូ តរះណ្ឡើ ងេញ្ច មហានទី ក្៏
រ ីងស្ៃួតអស្់ ។ រពះអាទិតយដ្ួងទី ៤ ណ្ធវឱ្
ើ យស្ស្ះធាំោាំង ៧ គ្ឺអណ្នតៅស្ស្ះ
ក្ុ ណាស្ស្ះ រថការស្ស្ះ មណា
ឌ ក្ិនស្ី ស្ះ ស្ីេេបាតស្ស្ះ និងអនទស្ស្ះណ្នះ
ណ្ៅភនេ
ាំ ិ មពានៅ ក្៏រស្
ី ៃួតអស្់ ។ កាលស្ស្ះធាំោាំង ៧ រីងស្ៃួតយ
៉ា ងណ្នះណ្េើ យ
មហាស្មុ រទដដ្លមានជណ្រៅ ៨ មុ ឺន ៤ ពាន់ ណ្យជន៍ក្ស្៏ ស្ក្ចុះតាម
លាំ ោេ់ ។ណ្រកាយមក្រពះអាទិតយទី ៥ ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង ទឹក្ស្មុ រទរីងស្ៃួតអស្់
ោមនស្ល់ ស្ូមបីេនៅច
ិ េនៅច
ួ ណ្ឡើ យ។ រពះអាទិតយទី ៦ ណ្ោក្ធ្លតុោាំង ១
ដស្នណ្ោយដសសងអ័ពភរទណ្ោមណ្ឡើ ង ងងឹតទូ ណ្ៅ េុ យដសសងណ្ពញទូ
ិ រក្វាល ដសនដ្ ី និងភនោ
ោាំងដស្នណ្កាដ្ច
ាំ ាំងឡាយ រតណ្ង្ហលរលី ង អស្់
ស្រមស្់ ។

រពះពុទធស្ដមៅ ងក្នុងអងគុ តៅរនិកាយថា

មានលភិក្េុោាំងឡាយ

ស្មន
ូ ឆ្នាំង នាំយក្ភាជន៍ដ្ណ្ី អោក្់ ចូលក្នុងចង្រ្ង្ហកន (ឡដ្ុត)ណ្នះ េណ្ងក ើត
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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បានជាដសសងខ្មួ លខាមញ់ក្នុងចង្រ្ង្ហកន (ឡដ្ុត) ណ្នះ មានឧេមាយ
៉ា ងណា
កាល រពះអាទិតយរះណ្ឡើ ងដ្ួងទី ៦ ណ្េើ យ ក្៏េណ្ងក ើតដសសងខ្មួ លខាមញ់ទូ ោាំង
ិ រក្វាលណ្នះឯង។ អស្់ កាលយូ ររពះអាទិតយដ្ួងទី ៧ រះណ្ឡើ ង
ដស្នណ្កាដ្ច
ណ្ោក្ធ្លតុោាំងមូ លណ្អះរទណ្ោមណ្ឡើ ងយ
៉ា ងស្ណ្នធស្ណ្ៅធ មានស្ាំ ណ្ឡង
គ្ឹក្ក្ងរាំពងោន់ ឮណ្ឡើ ងគ្ួ រឱ្យខាាចទរក្ដលង

ក្ាំពូលភនស្
ាំ ិណ្នរុជាក្ាំពូលភន ាំ

រេស្់ ចរក្វាលណ្សសងៗ ក្៏រោយខាចត់ ខាចយស្ូនយច្ឆក្ទសទអាកាស្ អណា
ៅ ត
ណ្ភាង
ើ រេហារណ្ោក្ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង តាាំងពីមនុស្សភូ មិមុនរួចេនៅរាលោលណ្អះ
ិ ភូ មិ ណ្ឡើ ងដ្ល់ តាវតិៅងសដ្ល់ េឋមជានភូមិ ៣ មាន
ច្ឆតុមមហារាជកា
មហារពហាមភូមិជាទីេាំសុត ណ្េើ យវេ់ រតឹមណ្នះ មិនរាលណ្ៅណ្ឡើ ងណ្ទៀត
ណ្ទ។
ី អាទិ៍ ក្៏ណ្អះខ្ទច
េណា
ៅ ស្ង្ហេរណ្ោក្ោាំងពួងមានដសនដ្ជា
ិ ខ្ទ កា
ី ា យជា
ិ ុណ្ណអស្់ ណ្ៅ ឧេមាដ្ូចណ្ភា ង
ចុណ្ណវច
ើ ណ្អះណ្រេងឆ្ និងណ្រេងលៃអស្់ ណ្េើ យ
ោមនក្ាំទិចណ្សះស្ល់ យ
៉ា ងណា ណ្ភាង
ើ ដដ្លជរមះោងណ្ោក្ ក្៏ណ្អះេាំ ផ្លាញ
នូវវតថុោាំងឡាយោាំងពួងោមនស្ល់
ណ្នះដដ្រ។

ិ ស្ស្ូនយណ្ៅអស្់ រលី ងក្៏យ
វន
៉ា ង

ណ្េើស្ិនវតថោ
ុ ាំងណ្នះមានណ្ៅស្ល់ រតឹមដតស្ភាពអណ្ូដ្រាេ

ណាណ្ភាង
ើ រេល័យណ្ោក្ក្៏ណ្ៅដ្រាេណ្នះ គ្ឺថាស្ពវ ស្ង្ហេរោាំងឡាយណ្អះ
អស្់ រលីងោមនស្ល់ ស្ូមបីដតជាអណ្ូ ណ្ពាលបានថា ណ្តណ្ជាធ្លតុដដ្លដ្ុត
ណ្ោក្ណ្នះក្៏រលត់ ។ អាកាស្ខាងណ្រកាមនិងខាងណ្លើក្ទ
៏ ណ្ទដ្ល់ ោន និងោន
រាេ់ ថាជាទសទ ដតមួ យេណ្ងក ើតបានជាងងឹតអនធការអស្់ កាលយូ រទរក្ដលង។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ការណ្ក្ើតជាថមរី េស្់ ចរក្វាល
ិ ស្
វន

កាលណ្ោក្ស្ននវា
ិ ស្ដ្ល់ នូវណ្ស្ចក្ៅ ី

អាកាស្រដមងជាសាថនទីជាេ់ ោនដតមួ យណ្េើ យ

ណ្ោក្ស្ណា
ឋ ន។ ក្នុងខ្ណ្ៈណ្នះមានណ្ម

ណ្ទើេេណ្ងក ើតជា

តាាំងណ្ឡើ ងណ្ៅថា មហាណ្ម

ណ្េើ យណ្ភាៀងក្៏ធ្លាក្់ ចុះមក្រគ្េ់ ទីក្ដនាងដដ្លមានណ្ភាង
ើ ណ្អះណ្នះ

ណ្ោយ

រេការដ្ាំេូងរោេ់ ណ្ភា ៀងណ្នះជារោេ់ ណ្ភាៀងលែ ិ ត មានរេមាណ្េ៉ា ុ នដ្ាំណ្ក្់
ើ បីេណ្ងក ើតណ្ោក្ ក្នុង
ស្ណ្នសើមយ
៉ា ងលែ ិ តទរក្ដលង ណ្ភាៀងេណ្ង្ហែរចុះមក្ណ្ដ្ម
ខ្ណ្ៈណ្នះមានស្ភាពយ
៉ា ងណ្នះឯង។ កាលណ្ភាៀងធ្លាក្់ ចុះមានភាពយ
៉ា ង
ណ្នះអស្់ កាលយ
៉ា ងយូ រ
លាំ ោេ់

រោេ់ ណ្ភាៀងណ្នះក្៏ធណ្ាំ ឡើ ងេនៅច
ិ មៅ ងៗ

គ្ឺដ្ាំេូងេ៉ា ុ នទឹក្ស្ណ្នសើម

េនទេ់ មក្េ៉ា ុ នរោេ់ លៃ

តាម

េ៉ា ុ នរោេ់

ស្ស្ូវសាលី េ៉ាុ នរោេ់ ស្ដណ្ៅក្ ណ្េើ យេ៉ាុ នផ្លកក្ុ មុទ (ផ្លកវូ ក្រក្េម) េ៉ាុ ន
ើ ណ្តានត ណ្ពញទូ ណ្ៅក្នុងដស្នណ្កាដ្ច
ិ រក្វាល រគ្េ់ ទី
ស្ស្រណ្វើ េ៉ាុ នណ្ដ្ម
ដដ្លមានណ្ភាង
ើ ណ្អះរេូ តដ្ល់ ទុ តយ
ិ ជានភូមិ
េក្់ ខាងណ្រកាមរទទឹក្ណ្ភាៀងទុ ក្

ណ្ទើេបានណ្ក្ើតមានខ្យល់

មិនឱ្យស្ស្ក្ចុះណ្ៅបាន។

ក្នុងដ្ាំណាក្់

កាលដ្ាំេូង រេដ្ូចបានណ្ៅនឹងដ្ាំណ្ក្់ ទឹក្ណ្លើ ស្ាឹក្វូ ក្។ ណ្ោយអាំ ណាច
ខ្យល់ ដដ្លេក្់ យ
៉ា ងខាាង
ាំ ទរក្ដលង
ណ្ធវឱ្
ើ យទឹក្ស្ស្ក្ចុះមក្តាមលាំ ោេ់ ៗ។

ណ្ោយអាការេក្់ ដរជក្ទឹក្ណ្ឡើ ងមក្
កាលទឹក្ណ្នះស្ស្ក្មក្ដ្ល់ រតង់

រពេម ណ្ោក្ៗ ក្៏ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង។ កាលស្ស្ក្ចុះរតង់ កាមាវចរណ្ទវណ្ោក្ោាំង
៤ ភូមិ គ្ឺេរនិមមិតវស្វតៅ ី និមាមនរតី តុស្ិត យមៈ ោាំង ៤ ណ្នះក្៏ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង
ណ្រពាះ

កាមាវចរភូ មិណ្នះតាាំងណ្ៅអាំ ពខា
ី ងណ្លើ តាវតិៅងស និងច្ឆតុមមហា-

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ ភូមិ និងភូ មិោាំងពីរណ្នះតាាំងណ្ៅខាងណ្លើ ភនស្
រាជកា
ាំ ិណ្នរុ ណ្េើ យភន ាំស្ិណ្នរុ
ី ិនោន់ ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង ភន ាំ
ណ្នះជាេ់ ោក្់ ទងជាមួ យនឹងដសនដ្។ី កាលដសនដ្ម
ស្ិណ្នរុក្ណ្៏ ក្ើតមិនមានដ្ូចោន។
ណ្ក្ើតទនដសនដ្ ី

កាលណ្េើទឹក្ណ្នះស្ស្ក្ចុះមក្ដ្ល់ រតង់ ទី

ណ្ទើេណ្ក្ើតមានខ្យល់ ដដ្លមានក្មាាង
ាំ ខាាង
ាំ កាាេក្់ មក្ជា

ទូ ណ្ៅស្ពវទសទទឹក្ណ្នះ

និងេក្់ វាយរុញទឹក្ណ្ចញណ្ៅមិនឱ្យេូ រមក្បាន

ឧេមាដ្ូចទឹក្ក្នុងធមម រក្ក្ដ្ូណ្ច្ឆនះដដ្រ។

កាលតមក្ទឹក្ណ្នះក្៏ស្ស្ក្ចុះ

ី ដណ្ៅតណ្ៅណ្លើ ទឹក្
ណ្រឿយៗ ស្ៃួតចុះណ្ក្ើតជាក្ក្ខ្ន់ ចូលោនកាាយជាដសនដ្អ
ណ្េើ យដសនដ្ណ្ី នះមានពណ្៌ ណ្លឿងដ្ូចផ្លកក្ណ្ិ ការមានក្ាន
ិ រក្អូ េ

មាន

រស្ដសែ ម ណ្ៅថា រស្ដសនដ្រី េតិសាឋនណ្ៅណ្លើទឹក្។
េណា
ៅ ទសទ ដសនដ្ដី ដ្លជាទីតាង
ាំ ទនរេណ្ទស្ោាំងឡាយ ដសនដ្ដី ដ្ល
ិ ស្ ក្៏វន
ិ ស្
ជារេណ្ទស្ទីតាង
ាំ ទនណ្ពាធិេលា័ ងកណ្នះ កាលដសនដ្រី តូវវន
ណ្រកាយណ្គ្ កាលណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្៏ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងមុ នទីោាំងពួ ង ដ្ូណ្ចនះណ្ទើេបាន
ណ្្
ម ះថា ក្ាលដសនដ្ ី ណ្ោយអតថថាជារេធ្លនដ្ល់ ទសទ ជមពូ ទវីេ។ រេណ្ទស្
រតង់ ក្ដនាងណ្នះជាទីអសាចរយទរក្ដលងមានផ្លកវូ ក្ ១ សុ ស្ណ្ឡើ ងមុ ន ជា
េុ ពវនម
ិ ិតៅថាអស្ណ្ងេ យយក្េបណ្នះនឹងមានរពះពុទធឧេបតៅ ិ

ផ្លកវូ ក្ក្៏មាន

ណ្េើជាស្ុញ្ាក្េបោមនរពះពុទធ ផ្លកវូ ក្ក្៏ោមន ណ្េើរពះពុទធមក្ឧេបតៅដិ ត ១
អងគ ផ្លកវូ ក្មានដត ១ ណ្េើ ២ អងគ ផ្លកវូ ក្ក្៏មាន ២ ណ្េើ ៣ អងគ ផ្លកវូ ក្
ក្៏មាន ៣ ណ្េើ ៤ អងគ ផ្លកវូ ក្ក្៏មាន ៤ ណ្េើ ៥អងគ ផ្លកវូ ក្ក្៏មាន ៥ ជា
ក្ាំណ្ត់ ក្នុងរោណ្នះ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ឹ
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រពេម ១ ពួក្េ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ។ រេស្ិនណ្េើមហារពេម បានណ្ ើ ញផ្លកវូ ក្ក្៏រក្
ី រាយ
ក្នុងចិតៅ ណ្េើមិនណ្ ើញណ្ទក្៏មានណ្ស្ចក្ៅស្
ី ណ្ងវ គ្តក្់ ស្ាុតចិតៅេនាវា
ឺ ច្ឆថា ោន
ណ្យើ ងោាំងឡាយណ្អើយ

ិ ស្ណ្េើ យ
ណ្ោក្វន

រក្ទីពង
ឹ មិនបានណ្ឡើ យ

រេទីេដក្វនឹងោមនស្រមាេ់ េាំ ភាណ្ឺ ោក្ណ្ឡើ យ ក្៏នោ
ុ ចិតៅ។
ាំ ន ស្ាត
េម្័យត្ដើម្ក្រប
ក្នុងស្ម័យដសនដ្ណ្ី ក្ើតណ្ឡើ ងណ្េើ យ ស្តវោាំងឡាយដដ្លបានណ្ក្ើត
ក្នុងអភស្សរភូមិណ្នះ ពួក្ខ្ា ះក្៏អស្់ េុ ណ្យ ចុតម
ិ ក្ណ្ោយឱ្េបាតិក្ក្ាំាំណ្ណ្ើ ត
រក្ុ មមនុស្សោាំងឡាយពួក្ណ្នះមានណ្ភទដ្ូចរពេម រក្ក្ាំណ្ត់ ថាជារេុ ស្
ឬស្ស្ីមិនបាន

រេក្េណ្ោយរស្មីទនរាងកាយមានពនារឺ ុងណ្រឿងអាចណ្ហាះ

៏ ូ របាន។ ក្នុងក្នាងណ្ៅ
ណ្េើ រក្នុងអាកាស្ រតាច់ ណ្ៅក្នុងអាកាស្អស្់ កាលដ្យ
៏ ូរ
អស្់ កាលដ្យ

មានមនុស្សមានក្់ ក្នុងចាំណ្ណាមមនុស្សោាំងឡាយណ្នះ

មានណ្ស្ចក្ៅណ្ី ោភណ្ក្ើតណ្ឡើ ង

ី នពណ្៌ លែ
ណ្ោយស្មា ឹងណ្ ើញដសនដ្មា

សាែត មានក្ាន
ិ រក្អូ េ ក្៏នក្
ឹ ចង់ សាក្លបងរស្ជាតិសាក្ណ្មើលថា មានរស្
ជាតិយ
៉ា ងណា ណ្ទើេច្ឆេ់ ដ្ណ្ី នះេនៅច
ិ មក្ោក្់ រតង់ ចុងអណា
ៅ តរេស្់ ខ្ាួ ន។
ី ល់ រតូវចុងអណា
កាលដ្ពា
ៅ តភាាម
ណ្ពញរាងកាយ

ី ស
រស្រេស្់ ដ្ក្
៏ ាយរជួតរជាេទូ ណ្ៅ

េណ្ងក ើតបានជារស្ដសែ មឆ្្ញ់ណ្ធវឱ្
ើ យណ្ពញចិតៅយ
៉ា ងទរក្

ដលង ណ្ក្ើតតណា
ា រគ្េស្ងក ត់ ក្៏េរ ិណ្ភាគ្ដ្ណ្ី នះណ្រឿយៗ ណ្ៅ។
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កាលមនុស្សោាំងឡាយដ្ទទបានណ្ ើ ញណ្េើ យ ក្៏នោ
ើ រសាក្
ាំ ន ណ្ធវកា
ឹ រស្ណ្េើ យ ក្៏ណ្ក្ើតតណា
លបងណ្មើលរស្ដសនដ្ ី កាលណ្េើដ្ង
ា នាំោនេរណ្ិ ភាគ្
រស្ដសនដ្រី គ្េ់ ោនោាំងអស្់ ។
មនុស្សមានក្់ ៗ

ច្ឆេ់ ពីណ្ពលណ្នះមក្រស្មីទនរាងកាយរេស្់

ក្៏អនៅរធ្លនណ្ៅ

ណ្ក្ើតងងឹតអនធការទូ ណ្ៅ។

ោាំងឡាយមានណ្ស្ចក្ៅត
ី ក្់ ស្ាុតក្នុងចិតៅភយ
័ ខាាចពន់ ណ្ពក្។

មនុស្ស

លាំ ោេ់ ណ្នះ

ឯងក្៏ណ្ក្ើតមានរពះអាទិតយដដ្លមានេរិមណ្ឌល ៥០ ណ្យជន៍ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង
ក្នុងអាកាស្ណ្វហា ណ្ទើេមានពនាភ
ឺ ាទ
ឺ ូ ណ្ៅបាន។
ចាំដណ្ក្មនុស្សោាំងឡាយ

ិ នមាស្អដណ្ៅតលយ
បានណ្ ើ ញវមា

ណ្លឿនក្នុងទសទអាកាស្ ក្៏ណ្ក្ើតណ្សាមនស្ស េនាវា
ឺ ច្ឆណ្ចញមក្ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅ ី
ណ្រតក្អរថា

ណ្ទវតាអងគ ណ្នះមានរស្មីភាសា
ឺ វ ងណាស្់

មានរេរក្តីោ
ាំ
ុ ង

ណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្ដ្ណ្៏ ក្ាៀវកាាឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើ ងដ្ល់ ណ្យើ ងោាំងឡាយ

ស្ុរយ
ិ មណ្ឌល

ិ នមាស្ណ្នះ ណ្ទើេមាននមថា ស្ុរ ិយៈ ជាេ់ តមក្រេូ តដ្ល់ េចចុេបនន។
វមា
ិ នមាស្េណ្ញ្ច ញពនាសា
កាលស្ុរយ
ិ មណ្ឌលវមា
ឺ វ ងណ្េើ យ ក្៏អស្ៅងគត
ើ ។
ណ្ោក្ក្៏ងងឹតណ្ៅដ្ូចណ្ដ្ម
តក្់ ស្ាុតណ្ទៀត

មនុស្សោាំងឡាយក្៏រតឡេ់ ណ្ៅភ័យខាាច

នាំោននិយយថា

ពួ ក្ណ្យើ ងោាំងឡាយណ្ធវដ្
ើ ច
ូ ណ្មៅ ចេន៎

ស្ុរ ិយណ្ទវេុ តៅដដ្លជាទីពង
ឹ រេស្់ ណ្យើ ង

ច្ឆេ់ ពីណ្ពលណ្នះនឹងមិនណ្ ើញ

៏ នរស្មីយ
ណ្ទៀតណ្ឡើ យ ណ្ធវដ្
ើ ច
ូ ណ្មៅ ចណ្ៅនឹងបានជាទីពង
ឹ ដ្មា
៉ា ងណ្នះណ្ទៀត។
កាលជនោាំងឡាយមានណ្ស្ចក្ៅរី តិះរិះរគ្េ់ យ
៉ា ងណ្នះណ្េើ យ ហាក្់ ដ្ច
ូ ជា
ិ ន មានេរម
ឹ ចិតៅមនុស្សោាំងឡាយណ្នះ ចនទវមា
ធមម ជាតិដ្ង
ិ ណ្ឌល ៤៩
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ណ្យជន៍

ក្៏ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងអាកាស្។

មនុស្សោាំងឡាយក្៏នោ
ី រាយ
ាំ ន រក្

ណ្រតក្អរណ្ទើេតាាំងនមឱ្យថា ចនទណ្ទវេុ តៅ។ ក្នុងកាលរពះអាទិតយ រពះចនទ
របាក្ដ្មានក្នុងណ្ោក្ធ្លតុណ្េើ យ

លាំ ោេ់ ណ្នះនក្េតតា
ៅ រាក្៏ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង។

តាាំងពីណ្ពលណ្នះមក្ក្៏ណ្ក្ើតបានជាទថៃ យេ់ ឆ្នាំ ដខ្ ណ្មា៉ាងតមក្ និងក្នុងទថៃ
ដដ្លរពះចនទ និងរពះអាទិតយណ្ក្ើតណ្ឡើ ង ភនស្
ាំ ិណ្នរុ ភនច
ាំ រក្វាល ភនណ្ាំ េមពានៅ
ទសទមហាស្មុ រទ

ក្៏ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងរពមោនក្នុងទថៃដតមួ យជាមួ យោនោាំង

៦

យ
៉ា ង ក្នុងទថៃណ្ពញ េូ ណ្៌មីដខ្សលគុន។ (អដ្ឋក្ថា ចក្កពតៅស្
ិ ូរត េិ.១៨)
អេត្ងខយយក្រប ៤ វិនាេត្ដាយត្ភែើង
ិ ស្ណ្ភាង
១.េាំវដោក្រប ក្េបក្ាំពុងវន
ើ ណ្អះោាំង

១ដស្នណ្កាដ្ ិ

ចរក្វាលរេូ តណ្ភាង
ើ រលត់ ។
២.េាំវដោដាឋយី

កបបកាំពុងតាាំងទៅកនុងទេចកតីវនេ
ិ

រាេ់ តាាំងពី

ណ្ភាង
ើ រលត់ ទល់ នឹងមានណ្ភាៀងធ្លាក្់ ចុះរតង់ ទីដដ្លណ្ភា ង
ើ ណ្អះ។

៣.វិវដោៈ កបបកាំពុងចទ្មន្
ើ រាេ់ តាាំងពីមានណ្ភាៀងធ្លាក្់ ណ្ពញោាំងដស្ន
ិ រក្វាល េណ្ងក ើតបានដសនដ្ ី និងមានរពះចនទជាណ្ដ្ម
ើ ។
ណ្កាដ្ច

៤.វិវដោដាឋយី កបបកាំពុងតាាំងទៅកនុងទេចកតីចទ្មន្
ើ រាេ់ តាាំងពីមាន

ិ ស្។
ើ ណ្ៅទល់ នឹងក្េបវន
រពះអាទិតយ រពះចនទ មនុស្ស ស្តវ ភន ាំ ទណ្នាជាណ្ដ្ម
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ក្របវិនាេត្ដាយទឹក្
ិ ស្ណ្ោយទឹក្ណ្នះមានទាំ នង
ការវន
រោន់ ដតមហាណ្ម

ិ ស្ណ្ោយណ្ភា ង
ដ្ូចវន
ើ ដដ្រ

រោន់ ដតេងែុ រណ្ភាៀងលម មោាំពូជ

ណ្រកាយមក្ណ្ភា ៀងក្៏

ដលងធ្លាក្់ មក្។ មានរពះអាទិតយដតមួ យេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ មានខាទក្មហាណ្ម
ិ រក្វាល រោដ្ាំេូងជាដ្ាំណ្ក្់
គ្ឺណ្ភាៀងទឹក្រក្ុ តធ្លាក្់ ចុះមក្មួ យដស្នណ្កាដ្ច
ើ
ណ្ភាៀងលែ ិតៗ េនទេ់ មក្ណ្ភាៀងជាលាំ ោេ់ ដសនដ្ ី និងមហាេព៌តជាណ្ដ្ម
ដេក្រោយរលួយអស្់ ណ្ៅដ្ូចរោេ់ អាំ េិលណ្គ្ណ្ច្ឆលក្នុងទឹក្។ រាំោយនូវ
ស្មាភរៈខាងណ្រកាម រេូ តជន់ លិចដ្ល់ កាមវចរណ្ទវណ្ោក្ោាំង៦ជាន់ និង
លិចណ្ៅទល់ រតឹមសាថនរពេម ជាន់ ស្ុភក្ិណា
ា ។
អេត្ងខយយក្រប ៤ វិនាេត្ដាយទឹក្
១.េាំវដោក្រប

រាេ់ តាាំងពីណ្ភាៀងរក្ុ តធ្លាក្់ មក្ក្ណ្មទ ចអស្់ រេូ តស្ស្ក្

ស្ល់ ដតអាកាស្។
២.េាំវដោដាឋយី

រាេ់ តាាំងពីទឹក្រក្ុ តធ្លាក្់ ចុះមក្ទល់ នឹងណ្ភាៀងេណ្ងក ើត

ណ្ោក្ថម ី ។
៣.វិវដោៈ

រាេ់ តាាំងពីមានទឹក្រក្ុ តធ្លាក្់ ចុះមក្ទល់ នឹងណ្ភា ៀងេណ្ងក ើត

ិ ។
ើ ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងវញ
ណ្ោក្ថម ី ទល់ នឹងមានរពះអាទិតយ រពះចនទជាណ្ដ្ម
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ើ របាក្ដ្
៤.វិវដោដាឋយី រាេ់ តាាំងពីមានរពះអាទិតយ រពះចនទជាណ្ដ្ម
ិ ស្ មហាណ្ម
ណ្ឡើ ងរេូ តដ្ល់ ក្េបវន

តាាំងណ្ឡើ ងថមណ្ី ទៀត។

ក្របវិនាេត្ដាយខយល់
មហាណ្ម

ោ
ិ ៗ លមមណ្េុ ើងធូលី
ុ ាំងខ្យល់ ពយុះធាំឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើ ងេក្់ តច

ិ ស្បាត់ ណ្ៅមុ ន។ េនៅច
លែ ិតៗ ឱ្យណ្េើ រណ្ៅកាន់ អាកាស្វន
ិ មៅ ងៗក្៏ច្ឆេ់ េក្់
ាំ ម
និងដ្ុថ

កាន់ ដតខាាង
ាំ រេូ តេក្់ ណ្េុ ើងនូវខ្ាច់ រក្ួ ស្តូចធាំ

ដ្រាេដ្ល់

ើ ណ្វើ រលាំ រណ្លើង និងេក្់ េាំដេក្ភនោ
ណ្ដ្ម
ាំ ាំងឡាយ ខាចត់ ខាចយទងគ ិចោនរាយ
បា៉ាយណ្ៅក្នុងអាកាស្។ រេូ តសាថនស្ួគ្ ៌ ៦ ជាន់ ដ្រាេដ្ល់ រពេម ណ្ោក្ ៩
ជាន់ មានតតិយជានភូមិ ណ្េើ យវេ់ រតឹមណ្នះ។
អេត្ងខយយក្រប ៤ វិនាេត្ដាយខយល់
១.េាំវដោក្រប

រាេ់ តាាំងពីមហាណ្ម

តាាំងណ្ឡើ ងមានខ្យល់ េក្់ ផ្លត់

ទមាាយណ្ោក្ឱ្យស្ៃេ់។
២.េាំវដោដាឋយី រាេ់ តាាំងពីខ្យល់ ស្ៃេ់ ទល់ នឹងណ្ភា ៀងេណ្ងក ើតណ្ោក្ថម ី ។
៣.វិវដោៈ រាេ់ តាាំងពីណ្ភា ៀងធ្លាក្់ ចុះណ្ពញទី និងរីងខ្ះ ដ្ល់ ដ្ួងរពះ
ើ ។
អាទិតយ រពះចនទជាណ្ដ្ម
ើ របាក្ដ្
៤.វិវដោដាឋយី រាេ់ តាាំងពីមានរពះអាទិតយ រពះចនទជាណ្ដ្ម
ណ្ឡើ ងរេូ តដ្ល់ ក្េបណ្ឡើ ងថមណ្ី ទៀត។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

ចាំណាៈាំ អស្ណ្ងេ យយោាំង ៤ ណ្នះមានរយៈណ្ពលណ្ស្មើោន គ្ឺអស្ណ្ងេ យយ
នីមួយៗ រាេ់ ណ្ោយអនៅរក្េបមាន ៦៤ អនៅរក្េប រួមមក្ ៤ អស្ណ្ងេ យយ
រតូវជា ២៥៦ ណ្ទើេជា ១ មហាក្េប។
ត្ហតុឱយក្របវិនាេមាន ៣
១.ណ្ោភណ្េតុ

ស្ម័យណាមនុស្សរកាស្់ ណ្ោយណ្ោភៈ

ិ ស្
រដមងវន

ណ្ោយណ្ភាង
ើ ណ្រពាះណ្តៅសា។
២.ណ្ោស្ណ្េតុ

ស្ម័យណាមនុស្សរកាស្់ ណ្ោយណ្ោស្ៈ

ិ ស្
រដមងវន

៏ ាង
ណ្ោយទឹក្ ណ្រពាះណ្ោស្ៈកាត់ ផ្លៅច់ ទឹក្ចិតៅ ណ្ទើេមុ តដ្ខា
ាំ កាាដ្ូចទឹក្រក្ុ ត។
ិ ស្
៣.ណ្មាេណ្េតុ ស្ម័យណាមនុស្សរកាស្់ ណ្ោយណ្មាមេៈ រដមងវន
ណ្ោយខ្យល់ ណ្រពាះេក្់ ចត
ិ ៅឱ្យវណ្ងវ ងក្នុងវដ្ៅទុក្េ។
រដូវ ៣ យង
១.អត្នាោវិងី ជាវស្ានរដ្ូវ គ្ឺរដ្ូវណ្ភាៀង
២.ម្ត្ជេវិងី ជាគ្ិមារដ្ូវ គ្ឺរដ្ូវណ្តៅ
៣.ាហិរវិងី ជាណ្េមនៅរដ្ូវ គ្ឺរដ្ូវរតជាក្់ ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

ត្ោចរររេ់ព្រះអាទិតយ ព្រះចនទមាន ៣ វិងី
ិ ណ្ី រេៀេដ្ូចជាស្តវពដព ណ្រពាះធមម តារេស្់ ស្តវពដព
១.អជវិងី ជាវថ
ិ )ី ។
និស្ស័យស្ែ េ់ទឹក្ ណ្ទើេច្ឆត់ ចូលរដ្ូវណ្តៅ (មណ្ជឈវថ
ិ ណ្ី រេៀេដ្ូចស្តវដ្ាំរ ី ធមម តាដ្ាំរ ីមាននិស្ស័យចូលចិតៅទឹក្
២.នាគ្វិងី ជាវថ
ិ )ី ។
ច្ឆត់ ចូលរដ្ូវណ្ភាៀង (អណ្នៅវថ
ិ ណ្ី រេៀេដ្ូចស្តវណ្ោ ធមម តាស្តវណ្ោមាននិស្ស័យចូល
៣.ត្ោវិងី ជាវថ
ិ )ី ។
ចិតៅរតជាក្់ និងណ្តៅណ្ស្មើោន ណ្ទើេច្ឆត់ ចូលរតជាក្់ (ពាេិ រវថ
េុរ ិយព្ោេ និងចនទព្ោេ
ណ្វោខ្ា ះរពះអាទិតយ និងរពះចនទរតូវអស្ុរន
ិ រា
ទ េូ ច្ឆេ់ ស្ុីដ្ច
ូ ដដ្ល
ណ្យើ ងណ្ៅថា ស្ុរយ
ិ រោស្ និងចនទរោស្ណ្នះឯង។ កាលមានស្ុរយ
ិ
រោស្ និងចនទរោស្ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងណ្េើ យ ណ្យើ ងនឹងណ្ ើញបានថារពះអាទិតយ
និងរពះចនទមានរស្មីថយចុះតិចណ្ៅ គ្ឺងងឹតណ្ៅមៅ ងេនៅច
ិ ៗ តាមលាំ ោេ់
រតឹមដតមួ យខ្ណ្ៈ។

ណ្រពាះដតអស្ុរន
ិ រា
ទ េូ មានរាងកាយធាំទរក្ដលង

ណ្េើ យមានចិតៅរចដណ្នកាលបានណ្ ើញរពះអាទិតយ
រុងណ្រាចន៍
អាទិតយ

កាលគ្ិតយ
៉ា ងណ្នះណ្េើ យ

និងរពះចនទភា ឺ

ិ ណ្ី ោចររេស្់ រពះ
បានណ្ៅកាន់ វថ

និងរពះចនទណ្ោចរអាងកាត់ ណ្េើ យ

បានវរចាំោញហាមាត់ ច្ឆាំ

ច្ឆេ់ ស្ុីក្នុងទីណ្នះ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

(ចេ់ ភូមិចតុក្កៈ)
រដិេនធិចតុក្ៈក
មាន ៤ យង
ិ នធ ិ ១
១.អបាយេដ្ស្

ិ នធ ិ ១
២.កាមស្ុគ្តិេដ្ស្

ិ នធ ិ ១
៣.រូបាវចរេដ្ស្

ិ នធ ិ ១។
៤.អរូបាវចរេដ្ស្

ិ ក្។
ិ នធ១
ិ នធណ្ិ ោយឧណ្េកាេស្នៅរី ណ្អក្ុ ស្លវបា
អបាយភូមិេដ្ស្
ិ េដ្ស្
ិ ក្ ១
ិ នធ ិ ៩ គ្ឺេដ្ស្
ិ នធណ្ិ ោយឧណ្េកាេស្នៅរី ណ្ក្ុ ស្លវបា
កាមស្ុគ្តិេដ្ស្
ិ ក្ចិតៅ ៨។
មហាវបា
ក្ម្មត្ធាើឱយម្នុេសរិការត្សសងៗ
ិ នធជា
ើ មក្ ធមម តាអន ក្
១.ជចចនធ មនុស្សខាវក្់ ពក្
ី ាំណ្ណ្ើ ត គ្ឺតាង
ិ ណ្ដ្ម
ាំ ពីេដ្ស្
ិ នធណ្ិ ៅមិន
កាន់ យក្ក្ាំណ្ណ្ើ តណ្ោយគ្ពភណ្ស្យយក្ណ្នះ ក្នុងខ្ណ្ៈដ្ាំេូងេដ្ស្
របាក្ដ្ក្៏ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង តមក្កាលដ្ល់ ស្បាៅេ៍ ទី ១១ ណ្ទើេនឹងណ្ក្ើត។ កាល
ដ្ល់ ស្បាៅេ៍ ទី ១១ ណ្េើ យដភនក្ណ្ៅមិនរបាក្ដ្ណ្ទ ណ្្
ម ះថា េុ គ្គលខាវក្់ ពី
ក្ាំណ្ណ្ើ ត។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

ចាំណ្ពាះស្ាំ ណ្ស្ទជេុ គ្គល និងឱ្េបាតិក្េុ គ្គលោាំង ២ ពួ ក្ណ្នះ ក្នុង
ិ នធក្
ខ្ណ្ៈេដ្ស្
ិ រ៏ ដមងមានដភនក្របាក្ដ្ណ្ឡើ ងរពមោនជាធមម តា

ណ្េើមិន

របាក្ដ្ណ្ឡើ ងណ្ទ ណ្្
ម ះថា េុ គ្គលខាវក្់ ពក្
ី ាំណ្ណ្ើ ត។
២.ជចចពធ
ិ រិ មនុស្សថាង់ពីក្ាំណ្ណ្ើ ត គ្ឺដ្ល់ ណ្វោស្មគ្ួ រដដ្លណ្សាតេសាទ
ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងបានណ្េើ យ េ៉ាុ ដនៅមិនណ្ក្ើត ណ្ៅថា ថាង់ពីក្ាំណ្ណ្ើ ត។
៣.ជចចឃានក្ មនុស្សខ្ូចរចមុ ះពីក្ាំណ្ណ្ើ ត។
ិ នធក្
៤.ជចចមូគ្ មនុស្សគ្ពីក្ាំណ្ណ្ើ ត គ្ឺតាង
ិ េណ្ៈ។
ាំ ពីេដ្ស្
៥.ជចចជឡ មនុស្សលៃង់ណ្មាពីក្ាំណ្ណ្ើ ត េុ គ្គលជាំពូក្ណ្នះ រដមងមានភាព
ឹ ណ្រឿង ស្ូមបីដតរាេ់ ចាំនន
លៃង់ េណ្រងៀនអវ ីក្ម
៏ ិនដ្ង
ួ ១០ មិនរតូវ។
៦.ជចចុមមតៅក្ មនុស្សអកួតពីក្ាំណ្ណ្ើ ត។
៧.េណ្ឌក្ មនុស្សណ្ខ្ទ យ
ើ ពីក្ណ្ាំ ណ្ើ ត គ្ឺអនក្មានណ្រគ្ឿងចាំណារាំ េស្់ េុ រស្ឬ
ស្រស្ៅីមិនរបាក្ដ្ ស្ាំ ណ្ៅយក្ពួ ក្នេុាំ ស្ក្េណ្ឌក្េុ គ្គល ជាការស្ដមៅ ងណ្ោយ
ន័យរតង់ េណ្ឌក្ដដ្លណ្ៅស្ល់ ៤ ណ្ទៀតណ្ោយន័យអម។
រណឌក្ ៥ ជាំរូក្
១.អាស្ិតេណ្ឌក្េុ គ្គល េុ គ្គលឯណាណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅណ្ី រតក្អរក្ៅ ី មានណ្ស្ចក្ៅ ី
ខ្វ ល់ខាវយណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្ៅ ី
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ណ្េើ យយក្មាត់ មក្ណ្េៀមជញ្ជ ក្់អងគ ជាតិរេស្់
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េុ រស្ដ្ទទ

េរិណ្ភាគ្នូវទឹក្អស្ុចណ្ិ នះណ្េើ យ

ណ្ទើេរមាៃេ់ នូវណ្ស្ចក្ៅ ី

ខ្វ ល់ខាវយបាន។
២.ឧស្សូយេណ្ឌក្ េុ គ្គលឯណាបានឱ្កាស្លួចណ្មើលេុ រស្ និងស្រស្ៅីក្ាំពុង
រួមស្ង្ហវស្ ក្៏ណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅរី ចដណ្នេ្ ស្ាណ្ឡើ ងមក្ ក្នុងខ្ណ្ៈជាមួ យោន
ណ្នះ ណ្ស្ចក្ៅរី ីក្រាយតណ្រមក្រេស្់ ខ្ាួ នក្៏រមាៃេ់ ចុះបាន។
៣.ឱ្េក្កមិក្េណ្ឌក្េុ គ្គល េុ គ្គលដដ្លរតូវណ្រគ្ៀវមិនឱ្យតណ្រមក្ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង
ិ ស្និទធជាមួ យពួ ក្នងស្នាំរេស្់ រពះរាជា
ដ្ូចជាេុ រស្ ដដ្លមាននទីណ្ៅជត
េុ គ្គលពួក្ណ្នះណ្្
ម ះថា

មក្ពីក្ាំណ្ណ្ើ តណ្ោយរតង់ មិនបាន។

ឱ្េក្កមិក្

ិ នធណ្ិ ោយអណ្េតុក្េដ្ស្
ិ នធក្
ិ នធ ិ
េណ្ឌក្ណ្នះ េដ្ស្
ិ មា
៏ ន ជាទវ ិណ្េតុក្េដ្ស្
ិ នធក្
ឬ តិណ្េតុក្េដ្ស្
ិ មា
៏ ន។
៤.េក្េេណ្ឌក្េុ គ្គល េុ គ្គលឯណាក្នុងកាឡេក្េ (ខាងរណ្នច) ឱ្យណ្ក្ើត
ណ្ស្ចក្ៅរី ក្
ី រាយតណ្រមក្ខ្វ ល់ខាវយណ្ោយអាំ ណាចអក្ុ ស្លក្មម

កាលដ្ល់

ជុណ្ាេក្េ (ខាងណ្ខ្ន ត
ើ ) ណ្ស្ចក្ៅត
ី ណ្រមក្ក្៏បាត់ ណ្ៅ។
៥.នេុាំ ស្ក្េណ្ឌក្េុ គ្គល េុ គ្គលឯណាដដ្លណ្ភទស្ស្ី និងណ្ភទរេុ ស្មិន
របាក្ដ្ោាំងពីរណ្ភទ មានដតរេោេ់ ស្រមាេ់ េណ្នទេង់ េស្ាវៈេ៉ា ុ ណ្ណា
ណ ះ។
៨.ឧភណ្តាពយញ្ជ នក្

មនុស្សមានណ្ភទពីរ េុ គ្គលណ្នះមាន ២ ជាំពូក្

ឥតថឧ
ិ ភណ្តាពយញ្ជ នក្ៈ ១ េុ រស្
ិ ឧភណ្តាពយញ្ជ ក្ៈ ១ ។ េុ គ្គលដដ្លជា
ឥតថឧ
ិ ភណ្តាពយញ្ជ នក្ៈណ្នះមានរូេរាងស្ណា
ឋ ន លក្េណ្ៈ អាការៈជាស្រស្ៅី
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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រគ្េ់ រេការ ស្ូមបីអវយវៈជាណ្ភទស្ស្ីោាំងអស្់ ។ កាលមានណ្ស្ចក្ៅរី ក្
ី រាយ
ណ្រតក្អរណ្ពញចិតក្
ៅ នុងស្រស្ៅីដ្ទទៗ ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង ចិតៅដដ្លជាស្រស្ៅីក្នុងកាលមុ ន
ិ មៅ ងមួ យរាំណ្ពច
ណ្នះ ក្៏អនៅរធ្លនណ្ៅ ផ្លាស្់ េៅូ រស្ភាពណ្ៅជាចិតៅរេុ ស្វញ
និងក្នុងណ្វោដ្ូចោនណ្នះ អវយវៈណ្ភទរេុ ស្ក្៏របាក្ដ្ណ្ឡើ ង អវយវៈណ្ភទ
ស្ស្ីក្បា
៏ ត់ ណ្ៅ

អាចរេរពឹតៅណ្មថុនស្ង្ហវស្ជាមួ យនឹងស្រស្ៅីណ្នះបានណ្ទៀត

ិ ណ្នះ មានរូេរាង
សង។ ចាំដណ្ក្េុ គ្គលដដ្លជាេុ រស្
ិ ឧភណ្តាពយញ្ជ នក្ៈវញ
ស្ណា
ឋ ន លក្េណ្ៈ អាការៈជារេុ ស្ អវយវៈណ្ភទរេុ ស្ក្៏ធមម តា។ ក្នុងកាល
ណ្ ើញេុ រស្ដ្ទទណ្េើ យ ក្៏មានចិតៅរក្
ី រាយណ្រតក្អរ ណ្ពញចិតៅណ្ក្ើតណ្ឡើ ង
ណ្េើ យ ស្ភាពជាចិតៅេុរស្មុ នណ្នះ ក្៏អនៅរធ្លនបាត់ ភាាម ផ្លាស្់ េៅូ រជា
ិ និងក្នុងខ្ណ្ៈណ្នះឯង អវយវៈណ្ភទស្ស្ីក្រ៏ បាក្ដ្ណ្ឡើ ងមក្
ស្ភាពស្ស្ីវញ
អវយវៈណ្ភទរេុ ស្ក្៏អនៅរធ្លនបាត់ ណ្ៅ

អាចរេរពឹតៅនវូ ណ្មថុនស្ង្ហវស្

ជាមួ យេុ រស្ណ្នះបានណ្ទៀតសង។
ស្ភាពណ្សសងោនរវាងឥតថឧ
ិ ភណ្តាពយញ្ជ នក្ៈ
ពយញ្ជ នក្ៈ

គ្ឺឥតថឧ
ិ ភណ្តាពយញ្ជ នក្ៈេុ គ្គលណ្នះ

េុ រស្ោាំងឡាយបាន

និងេុ រ ិស្ឧភណ្តា

ខ្ាួ នឯងមានគ្ភ៌ជាមួ យ

និងអាចណ្ធវឱ្
ើ យស្រស្ៅីោាំងឡាយដ្ទទមានគ្ភ៌ជាមួ យ

ិ ណ្នះ ខ្ាួ នឯងមិន
ខ្ាួ នបានណ្ទៀតសង ចាំដណ្ក្េុ រស្
ិ ឧភណ្តាពយញ្ជ នក្ៈវញ
អាចតាាំងគ្ភ៌បាន េ៉ា ុ ដនៅអាចណ្ធវឱ្
ើ យស្រស្ៅីោាំងឡាយតាាំងគ្ភ៌បានតាមរេរក្តី
ធមម តា។
៩.នេុាំ ស្ក្ មនុស្សមិនរបាក្ដ្ណ្ភទ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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១០.នមម មនុស្សនិយយមិនចាស្់ ។ (េរមតថ.ទាំ.២១០)
រដិេនធិររេ់រ ូរព្រហម
ិ
េឋមជានវបាក្
ណ្ក្ើតក្នុងេឋមជានភូមិ
ិ
ិ ក្ រដមងណ្ក្ើតក្នុងទុ តយ
ទុ តយ
ិ ជានវបាក្
តតិយជានវបា
ិ ជានភូ មិ
ិ ក្ ណ្ក្ើតក្នុងតតិយជានភូមិ
ចតុតថជានវបា
ិ
េញ្ច មជានវបាក្
ណ្ក្ើតក្នុងចតុតថជានភូមិ
ិ នធជា
អស្ញ្ា ស្តៅរពេម េដ្ស្
ិ រូេដតមា
៉ា ង។
ិ ក្ចិតៅ ៤ ជារពេម ោមនរូេ។
ិ នធណ្ិ ោយអរូបាវចរវបា
អរូេរពេម េដ្ស្
ក្ម្មចតុក្ៈក
ក្ម្មមាន ១៦ ថ្ចក្ជា ៤ រួក្
១.ក្ិចចចតុក្កៈ (ណ្ោយក្ិចច) មាន ៤ គ្ឺ
ិ ក្ឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើ ង - Productive kamma
១.ជនក្ក្ម្ម ក្មម ណ្ធវវើ បា
២.ឧរតថម្ភក្ក្ម្ម ក្មម ជួយទាំ នក្
ុ េរមុ ង - Supportive kamma
៣.ឧររីឡក្ក្ម្ម ក្មម ចូលណ្ៅណ្េៀតណ្េៀន - Obstructive kamma
៤.ឧរឃាតក្ក្ម្ម ក្មម ចូលណ្ៅកាត់ ផ្លៅច់ ។ - Destructive kamma
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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២.បាក្ចតុក្ៈក (លាំ ោេ់ ឱ្យសល) មាន ៤
១.គ្រ ុក្ក្ម្ម ក្មម ធៃន់ ក្មម ដ្ទទមិនអាចហាមបាន -Weighty kamma

ិ សាាេ់ - Death-proximate
២.អាេននក្ម្ម ក្មម ណ្ធវណ្ើ ៅណ្ពលជត
៣.អាចិណណក្ម្ម ក្មម ស្នសាំណ្រឿយៗ ជានិចច - Habitual

៤.ក្ដតោក្ម្ម ក្មម លមមរេមាណ្ មិនណ្ស្មើនង
ឹ ក្មម ោាំង ៣ ឬធ្លាេ់ ណ្ធវក្
ើ នុង
អតីតភព។ - Reserve
៣.កាលចតុក្ៈក (ឱ្យសលតាមកាល) មាន ៤
១.ទិដឋធម្មត្វទនីយក្ម្ម ក្មម ឱ្យសលេចចុេបនន
- Immediately effective kamma

២.ឧររជជត្វទនីយក្ម្ម ក្មម ឱ្យសលជាតិទី ២
- Subsequently effective kamma

៣.អររាររ ិយត្វទនីយក្ម្ម ក្មម ឱ្យសលជាតិទី ៣ ណ្ឡើ ងណ្ៅ
- Indefinitely effective kamma

៤.អត្ហាេិក្ម្ម ក្មម មិនឱ្យសល ។ - Defunct
៤.ឋានចតុក្ៈក (ឋានក្នុងការឱ្យសល) មាន ៤
១.អក្ុេលក្ម្ម គ្ឺអក្ុ ស្លចិតៅ ១២
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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- Unwholesome kamma

២.កាម្ក្ុេលក្ម្ម គ្ឺមហាក្ុ ស្លចិតៅ ៨
- Sense-sphere wholesome kamma

៣.រ ូរក្ុេលក្ម្ម គ្ឺរបា
ូ វចរក្ុ ស្លចិតៅ ៥
- Fine-material-sphere wholesome kamma

៤.អរ ូរក្ុេលក្ម្ម គ្ឺអរូបាវចរក្ុ ស្លចិតៅ ៤។
- Immaterial-sphere wholesome kamma

អធិរាយក្ិចចចតុក្ៈក ៤
១.ជនក្ក្ម្ម
ិ ក្ និងក្មម ជរជ េ
ិ នធកា
ជាក្មម ដដ្លណ្ធវឱ្
ើ យវបា
ូ ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង ក្នុងេដ្ស្
ិ ល
និងេវតៅកា
ិ ល បានដ្ល់ អក្ុ ស្លក្មម ១២ ណ្ោក្ិយក្ុ ស្លក្មម ១៧។
ិ
ជនក្ក្មម ណ្នះជាក្មម ណ្ធវឱ្
ើ យវបាក្
និងក្មម ជរជ េ
ូ រពមោាំងក្មម េបចចយ
័ ឧតុជរជ េ
ូ

ិ នធកា
ោាំងក្នុងេដ្ស្
ិ លោាំងេវតៅកា
ិ ល

មានន័យថាកាលសាាេ់

ណ្េើ យណ្ៅណ្ក្ើតជាមនុស្ស ស្តវតរិ ច្ឆាន ណ្ទវតា រពេម រដមងណ្ោយអាំ ណាច
ជនក្ក្មម ។ ណ្ក្ើតមក្ណ្េើ យ រតូវមានអវយវៈតូចធាំណ្ក្ើតណ្ឡើ ងតាមស្មគ្ួ រ
ឹ ក្ាន
ឹ រស្ ស្មផ ស្ស ការ
ដ្ល់ ស្តវណ្នះៗ រពមោាំងមានការណ្ ើ ញ ឮ ដ្ង
ិ ដ្ង
រក្ាភព រដមងរេរពឹតៅណ្ៅណ្ោយអាំ ណាចជនក្ក្មម ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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២.ឧរតថម្ភក្ក្ម្ម
ក្មម ឧេតថមភដ្ល់ ក្មម ដ្ទទៗ

និងការរេរពឹតៅណ្ិ ៅជាេ់ តោនទនខ្នធ

ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងអាំ ពក្
ី មម ដ្ទទៗ ណ្ទៀត បានដ្ល់ អក្ុ ស្លក្មម ១២ មហា
ក្ុ ស្លក្មម ៨ ។ មាន ៣ រេការធាំៗ គ្ឺ
ក្.ទាំ នក្
ុ េរមុ ងជនក្ក្មម មិនោន់ ឱ្យសលឱ្យមានឱ្កាស្ឱ្យសល
ខ្.ទាំ នក្
ុ េរមុ ងជនក្ក្មម ក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល ណ្ធវឱ្
ើ យមានក្មាាង
ាំ ខាាង
ាំ
ណ្ឡើ ង
គ្.ទាំ នក្
ុ េរមុ ងនមរូេ ដដ្លជាសលរេស្់ ជនក្ក្មម ឱ្យចណ្រមើន និងតាាំង
ណ្ៅយូ រ។
ក្.រេការទីមួយមាន ៨ គ្ឺ
១.ក្ុ ស្លដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នង
ុ មរណាស្ននកាល

ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្ល-

ជនក្ក្មម ក្នុងអតីតភព។
២.ក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភក្ុស្លក្នុងេចចុេបនន
ភព។
៣.អក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងមរណាស្ននកាល

ជួយឧេតថមភអក្ុ ស្លជន-

ក្ក្មម ក្នុងអតីតភព។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៤.អក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងមរណាស្ននកាល

ជួយឧេតថមភអក្ុ ស្លជន-

ក្ក្មម ក្នុងេចចុេបននភព។
៥.ក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងជារេរក្តីក្នុងេចចុេបនន

ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជន-

ក្ក្មម ក្នុងអតីតភព។
៦.ក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងជារេរក្តីក្នុងេចចុេបនន ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុងេចចុេបននភព។
៧.អក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងជារេរក្តីក្នុងេចចុេបនន ជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុងអតីតភព។
៨.អក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងជារេរក្តីក្នុងេចចុេបនន ជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុងេចចុេបននភព។
អធិេាយ
មនុស្ស ក្ ជាពុទធសាស្និក្ជន ដតេចចុេបននណ្ធវន
ើ វូ អាំ ណ្ពើបាេណ្រចើន
ិ សាាេ់ ក្៏មាននិមិតៅមិនលែ ណ្ក្ើត
ណ្ោយណ្េតុណ្នះ ណ្ពលមនុស្ស ក្ មានជាំងឺជត
ិ ខាងបាន
ណ្ឡើ ង ដ្ល់ ណ្គ្ណ្ធវឱ្
ើ យណ្គ្មានស្ុខ្ភាពខ្ុស្រេរក្តី។ កាលអន ក្ជត
ឹ ថាមាននិមិតៅមិនលែ ណ្ធវឱ្
ណ្ ើញ ក្៏ដ្ង
ើ យចិតៅណ្មេម ង ណ្ធវកា
ើ លក្ិរយ
ិ នឹង
ណ្ៅកាន់ ទុគ្គតរិ បាក្ដ្

ណ្ោយក្ុ ស្លអេរាេរិយណ្វទនីយក្មម ក្នុងជាតិមុន

រេស្់ មនុស្សណ្្
ម ះ ក្ ណ្នះ មិនអាចនឹងជួយឱ្យណ្គ្រួចសុតអាំ ពទ
ី ុ គ្គតណ្ិ ៅ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ ខាងជា
បាន ណ្រពាះស្ភាពណ្មេម ងេនឹ ងឯង។ អាស្ស្័យណ្េតុនះ អន ក្ជត
ិ ណ្ោយ
ើ ណ្នះ រក្ឧបាយដក្ទខ្មនុស្ស ក្ ណ្នះ ឱ្យេៅូ រណ្ៅជានិមិតៅលែវញ
ណ្ដ្ម
និមនៅរពះស្ងឃស្ូរតមនៅ និងស្ដមៅ ងធម៌ណ្ទស្នឱ្យសាៅេ់ នាំពុទធរេ
ូ តាាំង
ិ ៗ ណ្ដ្ម
ើ បីឱ្យណ្គ្បាននមសាករ។
េូ ជាជត

េនទេ់ មក្ចិតៅរេស្់ ណ្គ្បានផ្លាស្់

ិ និមិតៅលែរបាក្ដ្ និមិតៅអារក្ក្់ ក្បា
ិ ណ្ពលអស្់
េៅូ រមក្រជះថាាវញ
៏ ត់ ណ្ៅវញ
ិ ណ្ៅ ណ្គ្ក្៏មានឱ្កាស្ណ្ៅណ្ក្ើតស្ុគ្តិភព
ជវី ត

ណ្នះណ្រពាះក្ុ ស្លមរណា

ស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុងអតីតភព។
២.មនុស្ស ខ្ ជាពុទធសាស្និក្ជន មានចិតៅលែរេក្េណ្ោយណ្ស្ចក្ៅ ី
រជះថាា ណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យណ្ធវោ
ើ នរក្ាស្ីលជារេច្ឆាំ េ៉ា ុ ដនៅមិនធ្លាេ់ អេ់ រាំចត
ិ ៅណ្ោយ
ស្មថៈ

ិ ស្សនណ្ឡើ យ
ឬវេ

ិ សាាេ់ ក្៏មាន
ណ្ោយណ្េតុណ្ពលមានជាំងឺជត

ណ្ស្ចក្ៅភ
ី យ
័ តក្់ ស្ាុត និងក្ងវ ល់េួ ងដេងរទពយស្មបតៅ ិ ក្ូ នណ្ៅ ចិតៅរេស្់
ណ្គ្ណ្មេម ង។ ជាធមម តាចិតណ្ៅ មេម ងណ្ធវកា
ើ លក្ិរ ិយរដមងណ្ៅកាន់ ទុគ្គត។ិ
ដ្ូណ្ចនះោតិមិតៅបានជួយណ្គ្ឱ្យមានចិតៅស្ៃេ់រមាៃេ់

តាមរយៈទនធម៌

ិ ណ្នះណ្រពាះ
ើ ណ្គ្ក្៏ណ្ៅកាន់ ស្ុគ្តិភព ណ្រកាយពីអស្់ ជវី ត
ណ្ទស្នជាណ្ដ្ម
ក្ុ ស្លណ្ធវក្
ើ នុងមរណាស្ននកាល

ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុង

េចចុេបននភព។
៣.មនុស្ស គ្ ជាអន ក្មានចិតៅេុណ្យ បានណ្ធវោ
ើ ន រក្ាស្ីល ក្នុង
េចចុេបននភពណ្នះ

េ៉ាុ ដនៅមិនបានអេ់ រាំចត
ិ ៅ

មិនបានស្ិក្ាឱ្យយល់ នូវ

ិ ស្សនណ្ឡើ យ ដ្ល់ ណ្ពលណ្គ្វឺ ជត
ិ តៅស្
ិ
េរមតថធម៌ មិនបានេដ្េ
ិ មថៈ ឬវេ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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សាាេ់ ក្៏មានចិតៅណ្មេម ង ទាំនងដ្ូចមនុស្ស ខ្ ដដ្រ រោន់ ដតមនុស្ស ខ្ មាន
ឹ ធម៌ ចាំដណ្ក្មនុស្ស គ្ ស្ុទធដតមិនបានដ្ង
ឹ ធម៌ោាំងអស្់
ោតិមិតៅណ្ចះដ្ង
ិ បាន។
ណ្ទើេមិនអាចដក្ទខ្ឱ្យមានសាមរតីមក្វញ
ណ្មេម ងណ្គ្ក្៏បានណ្ៅកាន់ ទុគ្គតភ
ិ ព

កាលសាាេ់ ណ្ៅោាំងចិតៅ

ណ្នះណ្រពាះអក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុង

មរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លដដ្លធ្លាេ់ បានណ្ធវក្
ើ នុងភពមុ នៗ
ឱ្យអក្ុ ស្លក្មម ណ្នះមានឱ្កាស្ជាជនក្ក្មម ណ្ៅបាន។
៤.មនុស្ស

័ ណ្ក្មង ណ្ធវបា
កាលណ្ៅវយ
ើ េអក្ុ ស្លក្មម ណ្រចើនៗ មាន

័ ណ្ក្មងក្នាងណ្ៅ ចូលមក្ដ្ល់ វយ
័ ច្ឆស្់
ើ រោកាលវយ
ការស្មាាេ់ ស្តវជាណ្ដ្ម
ក្៏បានណ្ ើញណ្ោស្ក្នុងការណ្ធវបា
ើ េក្មម ោាំងអស្់
ស្ណ្ងវ គ្តក្់ ស្ាុត បានលះេង់ ណ្ភទ

ណ្េើ យក្៏មានណ្ស្ចក្ៅ ី

រាវាស្ ចូលេួ ស្ក្នុងរពះពុ ទធសាស្ន។

ណ្រកាយមក្ភិក្េុក្មា
៏ នអាពាធធៃន់ ណ្េើ យបាននឹក្រលឹក្ណ្ ើញដ្ល់ រោកាល
ដដ្លខ្ាួ នណ្ៅពីណ្ក្មង នឹក្រលឹក្ដ្ល់ បាេក្មម ណ្សសងៗ ណ្រចើនយ
៉ា ង ដដ្លខ្ាួ ន
ណ្ធវទ
ើ ុ ក្ក្នុងកាលមុ ន រួចណ្េើ យក្៏មានចិតៅមិនស្េាយ មានចិតៅណ្មេម ង
ភិក្េុ

ិ នធក្
មានេដ្ស្
ិ នុង

ណ្តៅរក្ហាយ

រេូ តដ្ល់ មរណ្ភាពណ្ៅ។

អបាយភូមិ

ណ្នះណ្រពាះអក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងមរណាស្ននកាល

ជួយ

ឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លដដ្លធ្លាេ់ ណ្ធវក្
ើ នុងេចចុេបននជាតិ ណ្ធវឱ្
ើ យមានឱ្កាស្ជា
ជនក្ក្មម ណ្ៅបាន។
៥.មនុស្ស ង ជាមនុស្សមានមិច្ឆាទិដ្ឋិ មិនណ្ជឿបាេ មិនណ្ជឿេុ ណ្យ
ើ ណ្រកាយមក្មនុស្ស ង បានចូលខ្ាួ នេណ្រមើ
មិនណ្ជឿគ្ុ ណ្មាតាេិតាជាណ្ដ្ម
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ណ្ោក្ណ្ស្ដ្ឋដី ដ្លមានចិតៅេុណ្យមានក្់
ោនជារេច្ឆាំ

ណ្ោក្ណ្ស្ដ្ឋដី តងដតណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យឱ្យ

ដ្ូចជាោក្់ បារតមុ ខ្សទះរាល់ ទថៃ

ណ្ៅវតៅសាៅេ់ ធម៌

រក្ា

ើ ។ ោត់ មាននទីោបា
ឧណ្បាស្ថស្ីលជាណ្ដ្ម
ាំ យ ច្ឆត់ ដចងចង្ហាន់ ឬនាំយក្
ណ្ភស្ជជៈណ្ៅវតៅតាមណ្ោក្ណ្ស្ដ្ឋណ្ី រៀងរាល់ ទថៃឧណ្បាស្ថ។ េនទេ់ ពីណ្គ្បាន
េណ្រមើណ្ោក្ណ្ស្ដ្ឋី ណ្ធវឱ្
ើ យណ្គ្មានចិតៅភាសា
ឺ វ ងេនៅច
ិ មៅ ងៗ ការយល់ ណ្ ើញ
ិ សាាេ់ មិនមានចិតៅណ្មេម ង គ្ិតថា
ខ្ុស្ក្៏បាត់ ណ្ៅមានចិតៅរជះថាា ណ្ពលជត
ិ ណ្ៅបានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុង
មានដតខ្ាួ នមួ យ មិនមានរទពយស្មបតៅស
ិ ង អស្់ ជវី ត
ស្ុគ្តិភព។ ក្ុ ស្លក្មម ក្នុងអតីតភពណ្នះជាអេរាេរិយណ្វទនីយក្មម បាន
នូវឱ្កាស្ឱ្យសល ណ្នះណ្រពាះក្ុ ស្លណ្ក្ើតជារេរក្តីក្នុងេចចុេបននភព ជួយ
ឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុងអតីតភព។
៦.មនុស្ស ច ធ្លាេ់ ឧេស្មបោជាភិក្េុ ធ្លាេ់ ស្ិក្ានូវរពះធម៌ និង
ិ ស្សន។ ណ្រកាយមក្បានោច្ឆក្ស្ិកាេេទ មក្
ិ តៅស្
ធ្លាេ់ េដ្េ
ិ មថៈ និងវេ
ជាអន ក្រគ្េ់ រគ្ងសទះ

ិ ។ ការង្ហរចិញ្ចឹម
និងរតូវរេក្េការង្ហរចិញ្ចឹមជវី ត

ិ រេស្់ ណ្គ្ោក្់ ទងនឹងការណ្នសាទ រេរពឹតៅណ្ៅជាបាណាតិបាត េ៉ាុ ដនៅ
ជវី ត
ណ្គ្ណ្ៅណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យជារេច្ឆាំដដ្រ
ណ្ទៀតសង។

រាល់ ទថៃស្ីលណ្េើ យតាាំងចិតៅណ្ធវជា
ើ រេច្ឆាំ

ិ រេស្់ ខ្ាួ នណ្េើ យដ្ង
ឹ ថាមិន
កាលណ្គ្ពិច្ឆរណាការចិញ្ចឹមជវី ត

ី ម
ឹ អវ ី
េរិស្ុទធ នឹងផ្លាស្់ េៅូ រមុ ខ្រេរថមក្
៏ ិនបាន ណ្រពាះខ្ាួ នមិនមានចាំណ្ណ្ះដ្ង
ណ្សាះ

ដ្ូណ្ចនះណ្េើ យខ្ាំណ្ធវក្
ើ ុ ស្លជាទីពង
ឹ ដ្ល់ ខ្ាួ នខ្ា ះ

រោន់ ដតោក្់ បារតរេច្ឆាំទថៃឧណ្បាស្ថ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ដតមិនធាំដ្ាំណ្ុ ឡើ យ

កាលណ្គ្សាាេ់ ណ្ៅបានណ្ៅកាន់
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ស្ុគ្តិភព ណ្នះក្ុ ស្លក្នុងេចចុេបននជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លក្នុងេចចុេបននភព
ឱ្យមានឱ្កាស្ជាជនក្ក្មម ។
័
៧.មនុស្ស អ តាាំងពីតូចរេូ តដ្ល់ ណ្ពញវយ
ជាអន ក្មានចិតៅជា
ក្ុ ស្ល ជួយមាតាេិតាោក្់ បារតរាល់ ទថៃ ចូលចិតៅសាៅេ់ ធម៌ជាមួ យមាតា
េិតា

និងមានការណ្ធវោ
ើ នណ្ោយចិតៅរជះថាា

ណ្ោះេីមានណ្ទយយធម៌តច
ិ

ណ្រចើនយ
៉ា ងណា ក្៏រជះថាាណ្ធវជា
ើ រេច្ឆាំ ដដ្លគ្ួ រស្ងឃឹមថាមនុស្សណ្នះសាាេ់
ណ្ៅមិនណ្ៅកាន់ អបាយភូមិ។

ណ្រកាយមក្ណ្គ្ណ្រៀេការមានរក្ុ មរគ្ួ សារ

ឯការេាំ ណ្ពញេុ ណ្យក្ុ ស្លរេស្់ ណ្គ្ មានការថយចុះជាលាំ ោេ់ ណ្រពាះមិន
មានឱ្កាស្ដ្ូចពីណ្ក្មង

ិ
រតូវរេក្េក្ិចចការង្ហរចិញ្ចឹមជវី ត

មានក្ងវ ល់

ណ្ោយការជាំពាក្់ នង
ឹ មាស្របាក្់ រពមោាំងគ្ិតដតពីការចង់ បានេ៉ា ុ ណ្ណា
ណ ះ។
ជារេរក្តីមានការវណ្ងវ ងណ្ភាត
ើ ណ្ភាន
ើ ណ្ពញចិតៅណាស្់ ក្នុងកាមគ្ុ ណ្ េ៉ាុ ដនៅមិន
ិ
បានរេរពឹតៅបាេក្មម ទុចចរ ិតក្នុងការចិញ្ចឹមជវី ត
បានធ្លាក្់ ណ្ៅកាន់ អបាយភូមិ។

រេូ តដ្ល់ ណ្ពលសាាេ់ ណ្គ្

ណ្នះមក្ពីអក្ុ ស្លជួយឧេតថមភដ្ល់

អក្ុ ស្លក្មម ដដ្លធ្លាេ់ ណ្ធវក្
ើ នុងជាតិមុន ឱ្យអក្ុ ស្លក្មម ណ្នះមានឱ្កាស្
ជាជនក្ក្មម ណ្ៅបាន។
៨.មនុស្ស ជ តាាំងពីតូចដ្ល់ ធាំ ណ្គ្មិនធ្លាេ់ ណ្ធវក្
ើ ុ ស្លអវ ីណ្ឡើ យ មាន
ដតការណ្ដ្រើ ណ្ស្ពគ្េ់ នឹងបាេមិតៅ ណ្គ្ណ្ដ្រើ លួ ច អក្់ រទពយស្មបតៅរិ េស្់ អន ក្
ដ្ទទ

មិនរតឹមដតេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ

័ ។
បានរេរពឹតៅអាំណ្ពើឆ្គាំអគងតាាំងពីេឋមវយ

ិ លះេង់ នូវឧេនិស្ស័យមិនលែ ណ្ច្ឆល ជាអន ក្
ណ្រកាយមក្បានេួ ស្ជាេពវជត
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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េួ ស្លែ ក្នុងរពះពុទធសាស្ន។

ណ្រកាយពីបានេួ ស្ខ្ាំរេឹងស្ិក្ាណ្រៀន

េរិយតៅធ
ិ ម៌ ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅម
ី ិនរេមាទ។ កាលេួ ស្បាន ៣ វស្ា ស្ោធក្៏
ិ តៅខ្
ធ្លាក្់ ចុះ ការេដ្េ
ិ វ ះខាត មិនចង់ ណ្រៀនធម៌។ ចូលវស្ាទី ៤ បានណ្ចញ
ណ្រតវតៅណ្ៅជដជក្ោនក្នុងណ្រឿងឥតរេណ្យជន៍ណ្សសងៗ

ិ យុ
ចូលចិតៅសាៅេ់ វទ

អានទស្សនវដ្ៅី កាដស្ត និងណ្ស្ៀវណ្ៅសាូ វណ្ោក្ណ្សសងៗ។ ណ្ោក្បាន
ិ ជ សាូ វណ្ោក្ ណ្រតៀមខ្ាួ នណ្ដ្ម
ើ បីស្ឹក្ មានចិតៅរណ្វរើ វាយ បាន
ណ្រតៀមណ្រៀនវជា
រតឹម ២ ណ្ៅ ៣ ឆ្នាំេ៉ាុណ្ណា
ណ ះ ណ្ោក្បានជួេរេទះនូវណ្រោះថានក្់ ចរាចរណ្៍
ិ ោាំងមិនោន់ ស្ឹក្សង។ កាលមរណ្ៈបានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងអបាយភូ មិ
អស្់ ជវី ត
ណ្ោយអាំ ណាចអក្ុ ស្លណ្ពលណ្រកាយជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លជនក្ក្មម
ដដ្លណ្ធវម
ើ ុ នណ្ពលេួ ស្ មានឱ្កាស្ឱ្យសល។
ខ្.រេការទី ២ មាន ១០ គ្ឺ
១.ក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងមរណាស្ននកាល

ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្-

ក្មម ក្នុងអតីតភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។
២.ក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងមរណាស្ននកាល

ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្-

ក្មម ក្នុងេចចុេបននភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។
៣.អក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងមរណាស្ននកាល

ជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្ល-

ជនក្ក្មម ក្នុងអតីតភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៤.អក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងមរណាស្ននកាល

ជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្ល-

ជនក្ក្មម ក្នុងេចចុេបននភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។
៥.ក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងេវតៅកា
ិ ល

ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុង

អតីតភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។
៦.ក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងេវតៅកា
ិ ល

ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុង

េចចុេបននភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។
៧.អក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងេវតៅកា
ិ ល

ជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លជនក្ក្មម

ក្នុងអតីតភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។
៨.អក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងេវតៅកា
ិ ល

ជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លជនក្ក្មម

ក្នុងេចចុេបននភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។
៩.ក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងអតីតភព

ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុង

េចចុេបននភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។
១០.អក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងអតីតភព ជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លជនក្ក្មម
ក្នុងេចចុេបននភព ដដ្លក្ាំពុងមានឱ្កាស្ឱ្យសល។
អធិេាយរេការទី ២
១.មនុស្ស វ ជាមនុស្សមានឧេនិស្ស័យរពណ្ងើយៗ មានចិតៅ
រតជាក្់

ខាាចបាេ មិនណ្ធវទ
ើ ុ ចចរត
ិ
ដតការណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យរេស្់ ណ្គ្េនៅច
ិ េនៅច
ួ

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ ក្៏មិន
េនទេ់ េនសាំ មិនបានមាាំោាំអវីណ្ឡើ យ ឯការអេ់ រាំចត
ិ ៅតាមសាូ វធម៌វញ
បានលែ ដដ្រ

ណ្រពាះណ្គ្មិនមានឱ្កាស្ណ្ោយណ្គ្ណ្ចះដតរវល់ ក្នុងការង្ហរ

ិ ោមនវេ់ វរណ្សាះណ្ឡើ យ។
ចិញ្ចឹមជវី ត

ិ សាាេ់ ចិតៅរេស្់ ណ្គ្មិន
កាលជត

ណ្មេម ងណ្ឡើ យ កាលសាាេ់ ណ្េើ យបានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងស្ុគ្តិភព ណ្នះណ្រពាះ
ក្ុ ស្លណ្ក្ើតក្នុងមរណាស្ននកាល

ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុង

អតីតភព។
ិ សាាេ់ ក្៏មានចិតៅរជះថាាជា
២.មនុស្ស ញ ជាអន ក្មានចិតៅេុណ្យ ជត
ក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ង កាលសាាេ់ ណ្ៅបានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងស្ុគ្តិភព ណ្នះណ្រពាះ
ក្ុ ស្លក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុងេចចុេបនន
ជាតិណ្នះ។
៣.មនុស្ស ដ្ មានអធាស្ស្័យក្ាំណាញ់ស្វិត មិនចូលចិតៅក្នុង
ក្ិចចការជាក្ុ ស្លណ្ឡើ យ ខ្វ ល់ខាវយរវល់ ដស្វងរក្ដតរទពយស្មបតៅេ
ិ ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ
ិ សាាេ់ មានចិតៅណ្មេម ង ណ្គ្សាាេ់
េ៉ាុ ដនៅមិនបានណ្ធវទ
ើ ុ ចចរត
ិ ធាំដ្ាំដុ ដ្រ។ ណ្ពលជត
ណ្េើ យបានណ្ៅកាន់ អបាយភូ មិ

ណ្នះណ្រពាះអក្ុ ស្លក្នុងមរណាស្ននកាល

ជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុងអតីតភព។
៤.មនុស្ស ឋ មានចិតៅជាអក្ុ ស្លណ្រចើន មិនណ្ជឿក្នុងបាេេុ ណ្យ
គ្ុ ណ្ណ្ោស្ មានមិច្ឆាទិដ្ឋិ មិនណ្ជឿនរក្ស្ួគ្ ៌ ណ្គ្ណ្ធវអ
ើ វ ីៗតាមការណ្ពញចិតៅ
ិ
រេស្់ ខ្ាួ ន ណ្ោះបាេក្មម ណ្នះខាាង
៉ា ងណាក្៏ហានណ្ធវដើ ដ្រ។ ណ្ពលជត
ាំ កាាយ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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សាាេ់ ចិតៅណ្មេម ង

លុះសាាេ់ ណ្េើ យណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងអបាយភូមិ

ណ្នះណ្រពាះ

អក្ុ ស្លក្នុងមរណាស្ននកាលជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លក្នុងេចចុេបននភព។
៥.មនុស្ស ឌ ជាក្ូ នរេស្់ អន ក្មានចិតៅេុណ្យ មាតាេិតាអេ់ រាំឱ្យ
ណ្ចះោក្់ បារតណ្ោក្ ស្ូរតធម៌ថាវយេងគាំ រពះជារេរក្តី េ៉ាុ ដនៅក្ូនណ្្
ម ះឌ
ិ នធក្
មានអាយុ រេមាណ្ ៧ ឆ្នាំេ៉ាុណ្ណា
ណ ះ ក្៏សាាេ់ ណ្ៅេដ្ស្
ិ ង
នុ សាថនស្ួគ្ ៌ ណ្នះ
ក្ុ ស្លក្នុងេវតៅកា
ិ លជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្ង
នុ អតីតភព។
៦.មនុស្ស ឍ ជាក្ូ នរេស្់ អន ក្មានចិតៅេុណ្យ មាតាេិតាមានការ
ឹ ធម៌ បានអេ់ រាំក្ូនឱ្យយល់ ក្នុងរពះពុ ទធសាស្ន ឱ្យណ្ចះដ្ង
ឹ េុ ណ្យ
ណ្ចះដ្ង
បាេគ្ុ ណ្ណ្ោស្ ឱ្យមានស្ោធណ្ជឿក្មម សល ណ្មា៉ា ា ះណ្េើ យក្ូ នក្៏ណ្ជឿណ្េើ យ
រេតិេតៅតា
ិ មការទូ នមនបានយ
៉ា ងលែ រេណ្ស្ើរ

បានខ្ាំណ្ធវោ
ើ ន

រក្ាស្ីល

ចណ្រមើនភាវនជានិចចកាល។ ណ្ពលសាាេ់ ណ្ៅបានណ្ក្ើតណ្ទវតាជាន់ ខ្ពស្់ ណ្នះ
ណ្រពាះក្ុ ស្លជានិចចកាលជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុងេចចុេបននភព
ិ ក្េដ្ស្
ិ នធ ិ ោាំងដដ្លជនក្ក្មម មានឱ្កាស្រសាេ់ សង។
ឱ្យមានក្មាាង
ាំ វបា
៧.មនុស្ស

ណ្

ជាក្ូ នរេស្់ មនុស្សដដ្លមិនបានរាេ់ អាន

័
រពះពុទធសាស្ន តាាំងដតពីតូចរេូ តដ្ល់ ធាំណ្ពញវយ
ណ្គ្មិនដដ្លទទួ ល
នូវការអេ់ រាំក្នុងណ្រឿងបាេេុ ណ្យអវ ីណ្ឡើ យ

ណ្គ្មិនណ្ចះណ្ោរពណ្កាតដរក្ង

ដ្ល់ មនុស្សច្ឆស្់ ទុាំ ណ្េើ យចូលចិតៅណ្រឿងស្េាយណ្សសងៗ ណ្គ្ក្៏មិនបាន
រេរពឹតៅនវូ អាំ ណ្ពើធាំដ្ាំអ
ុ វ ីដដ្រ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ិ នធក្
កាលសាាេ់ ណ្ៅណ្គ្បានណ្ៅេដ្ស្
ិ នុងនរក្
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ណ្នះណ្រពាះអក្ុ ស្លក្នុងេវតៅកា
ិ ល ជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្នុង
អតីតភព។
៨.មនុស្ស ត ជាមនុស្សមានមិច្ឆាទិដ្ឋិ មិនណ្ជឿបាេ មិនណ្ជឿេុ ណ្យ
យល់ ថាការណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យមិនមានរេណ្យជន៍អវីណ្ឡើ ង ណ្ធវណ្ើ េើ យអស្់ ដតរទពយ
ខាតដតក្មាាង
ាំ កាន់ ស្ីល ៨ ក្៏មិនបានរេណ្យជន៍ អត់ បាយឃាានទណ្ទៗ
ិ តៅអ
ការេដ្េ
ិ េ់ រាំចត
ិ ៅក្ម
៏ ិនមានរេណ្យជន៍ដដ្រ ខាតណ្ពលសង លាំ បាក្សង
គ្ឺមិនបាច់ ណ្ធវអ
ើ វ ីោាំងអស្់ ណ្រពាះមនុស្សសាាេ់ ណ្ៅ រតូវណ្ក្ើតជាមនុស្សណ្ទៀត
ើ ។
ដអកសាាេ់ ណ្ៅណ្ក្ើតជាដអកណ្ទៀតជាណ្ដ្ម

ិ នធក្
កាលសាាេ់ ណ្ៅេដ្ស្
ិ នុងនរក្

៏ ាង
ិ នធកា
ណ្សាយទុ ក្េដ្ខា
ិ លជួយឧេតថមភដ្ល់
ាំ កាា ណ្នះណ្រពាះអក្ុ ស្លក្នុងេដ្ស្
អក្ុ ស្លជនក្ក្មម ។
៩.មនុស្ស ថ មានស្ោធច្ឆស្់ កាាធុញរោន់ ក្នុង

រាវាស្ ណ្រពាះមាន

ឱ្កាស្សាងក្ុ ស្លបានតិច ណ្េើ យមានភាពចណ្ងែ ៀតដណ្ន ណ្ោយសារ
ិ ខ្ាួ ន។ ណ្េើមិនមានរបាក្់ ក្ល
េញ្ញាណ្សសងៗ ស្នធក្
ឹ ស្នធេ់ រួេរ ឹតជុាំជត
៏ ាំ បាក្
ណ្រពាះមិនមានអវ ីេរណ្ិ ភាគ្

ិ ក្៏លាំបាក្ដដ្រ
ដតណ្េើមានវញ

ណ្រពាះរតូវ

ើ ។
េួ ងដេងជាណ្ដ្ម

កាលពិច្ឆរណាណ្ ើ ញណ្ោស្ក្នង
ុ ការរគ្េ់ រគ្ងសទ ះ

ណ្ោយរេការណ្សសងៗ

ណ្េើ យណ្ចញច្ឆក្សទះណ្ៅេួ ស្ក្នុងរពះពុទធសាស្ន

ិ យ
ិ តៅក្
កាលេួ ស្ណ្េើ យក្៏តាង
ិ នុងគ្នថធុរៈ និងរក្ាវន
័ យ
៉ា ងេម ត់ចត់
ាំ ចិតៅេដ្េ
ជាភិក្េុសាែតលែ ក្នុងស្ីលស្ិកាេ លុះចេ់ ការស្ិក្ាណ្េើ យ តាាំងចិតៅេណ្រងៀន
ិ ស្សនយ
ិ តៅក្
ភិក្េុ សាមណ្ណ្រ ឧបាស្ក្ ឧបាស្ិកា រពមោាំងេដ្េ
ិ នុងវេ
៉ា ង
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ នធក្
រេណ្ស្ើរណ្ទៀត។ កាលសាាេ់ ណ្ៅបានេដ្ស្
ិ នុងណ្ទវតាជាន់ ខ្ពស្់ ណ្នះណ្រពាះ
ក្ុ ស្លក្នុងេចចុេបននជាតិមានក្មាាង
ាំ ខាាង
ាំ ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម
ក្នុងេចចុេបននជាតិ ដដ្លមានឱ្កាស្ឱ្យសលរសាេ់ ណ្េើ យណ្នះ ណ្ធវឱ្
ើ យមាន
ក្មាាង
៉ា ងេរេ
ិ ូ ណ្៌។
ាំ ក្នុងការឱ្យសលបានយ
១០.មនុស្ស ទ ជាអន ក្មានចិតៅបាេសាហាវយង់
នូវក្ុ ស្លណាមួ យណ្ឡើ យ

ន ង មិនធ្លាេ់ ណ្ធវ ើ

មានដតការេាំ ណ្ពញនូវអក្ុ ស្លរេូ តមក្

គ្ឺ

ើ ។ កាលសាាេ់ ណ្ៅេដ្ស្
ិ នធក្
ស្មាាេ់ ស្តវសង លួចេា ន់សងជាណ្ដ្ម
ិ នុងអបាយ
ភូមិ

ណ្នះណ្រពាះបាេក្មម ច្ឆស្់ ដដ្លណ្គ្ធ្លាេ់ ណ្ធវទ
ើ ុក្ពីអតីតជាតិដដ្រណ្នះ

ជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លដដ្លជាជនក្ក្មម

ណ្ធវឱ្
ើ យមានក្មាាង
ិ ូ ណ្៌
ាំ េរេ

ណ្ឡើ ង។
គ្.រេការទី ៣ មាន ៧ គ្ឺ
១.ក្ុ ស្លដដ្លធ្លាេ់ ណ្ធវព
ើ ភ
ី ពមុ នៗ

ជួយឧេតថមភដ្ល់ នមរូេដដ្លណ្ក្ើតពី

ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ។
២.ក្ុ ស្លដដ្លធ្លាេ់ ណ្ធវក្
ើ នុងភពណ្នះឯង ជួយឧេតថមភដ្ល់ នមរូេដដ្លណ្ក្ើត
ពីក្ុស្លជនក្ក្មម ។
៣.អក្ុ ស្លដដ្លធ្លាេ់ ណ្ធវព
ើ ភ
ី ពមុ នៗ ជួយឧេតថមភដ្ល់ នមរូេដដ្លណ្ក្ើតពី
អក្ុ ស្លជនក្ក្មម ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៤.អក្ុ ស្លដដ្លធ្លាេ់ ណ្ធវក្
ើ នុងភពណ្នះឯង

ជួយឧេតថមភដ្ល់ នមរូេដដ្ល

ណ្ក្ើតពីអក្ុ ស្លជនក្ក្មម ។
៥.ក្ុ ស្លដដ្លធ្លាេ់ ណ្ធវព
ើ ភ
ី ពមុ នៗ

ជួយឧេតថមភដ្ល់ នមរូេដដ្លណ្ក្ើតពី

អក្ុ ស្លជនក្ក្មម ។
៦.ក្ុ ស្លដដ្លធ្លាេ់ ណ្ធវព
ើ ភ
ី ពណ្នះឯង ជួយឧេតថមភដ្ល់ នមរូេដដ្លណ្ក្ើតពី
អក្ុ ស្លជនក្ក្មម ។
៧.អក្ុ ស្លដដ្លធ្លាេ់ ណ្ធវព
ើ ភ
ី ពណ្នះឯង

ជួយឧេតថមភដ្ល់ នមរូេដដ្ល

ណ្ក្ើតពីក្ុស្លជនក្ក្មម ។
អធិេាយរេការទី ៣
១.ដ្ូចជារពះស្រីរៈកាយ
ស្មពុ ទធជាមាចស្់

ើ រេស្់ រពះស្មាមពណ្៌ ស្មបុរជាណ្ដ្ម

រដមងសាែតរេណ្ី តលែ លែះ

វណ្ិ ស្ស្ណ្លើ ស្អស្់ មនុស្ស

ើ ណ្ោយចាំដណ្ក្ណ្រចើនគ្ឺជាក្ុ ស្ល
ោាំងពួង ោាំងការណ្ ើញ ការឮ ជាណ្ដ្ម
ិ ក្ ទទួ លអារមម ណ្៍លែ ៗ រេណ្ី តៗ ណ្នះណ្រពាះបារមីណ្សសងៗ ដដ្លរពះ
វបា
អងគ រទង់ ធ្លាេ់ សាងមក្ក្នុងេចចុេបននភពណ្នះឯង ជួយឧេតថមភដ្ល់ នមរូេ
ដដ្លណ្ក្ើតពីក្ុស្លជនក្ក្មម ឱ្យចណ្រមើន និងតាាំងណ្ៅបាន។
២.ដ្ូចជាេុ គ្គលមានចិតៅជាក្ុ ស្ល ណ្ពាលគ្ឺជួយស្ណ្ង្រ្ង្ហគះ ដ្ល់ អន ក្
មានទុ ក្េលាំបាក្ ឬក្៏ជួយទាំ នុក្េរមុ ងក្ិចចការង្ហរក្នុងរពះពុទធសាស្ន ឱ្យ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ចណ្រមើនរុងណ្រឿង ជាអន ក្រក្ាខ្ាួ នឱ្យតាាំងណ្ៅក្នុងស្ីលជានិចច ណ្ោយអាំ ណាច
ទនក្ុ ស្លដដ្លបានណ្ធវោ
ើ ាំងអស្់ ណ្នះ រដមងណ្ធវឱ្
ើ យណ្គ្បានណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្កាយ
ស្េាយចិតៅ ពណ្៌ ស្មបុរស្ស្ស្់ ថាា មានក្ិតយ
ៅ ិ ស្ បានទទួ លអារមម ណ្៍លែ ៗ

ោាំងរបាស្ច្ឆក្ណ្រាគ្ភ័យ មានក្មាាង
ាំ មាាំមួន អាយុ យឺនយូ រ ណ្េើមានជាំងឺក្ ៏
បានជួេណ្ពទយលែ មានថានល
ុ េរមុ ង
ាំ ែ ឆ្េ់ ជា និងមានមនុស្សលែ ជួយទាំ នក្
ឱ្យទទួ លបានណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្រគ្េ់ យ
៉ា ង ណ្នះណ្រពាះក្ុ ស្លក្នង
ុ ភពណ្នះ ជួយ
ឧេតថមភដ្ល់ នមរូេដដ្លណ្ក្ើតពីក្ុស្លជនក្ក្មម ឱ្យចណ្រមើន និងតាាំងណ្ៅ។
៣.ដ្ូចជាការរស្់ ណ្ៅរេស្់ ស្តវនរក្ ណ្រេតោាំងឡាយ ជាការរស្់
ណ្ៅណ្ពញណ្ៅណ្ោយទុ ក្េដ្ដ៏ ស្នខាាង
ាំ កាា ឬដ្ូចជាស្តវស្ុនខ្ ដដ្លមានរូេ
អារក្ក្់ មិនមានអន ក្ណាចូលចិតៅ ណ្ក្ើតអដងគ ណ្ក្ើតរមាស្់ ណ្ពញខ្ាួ ន ចូលណ្ៅ
ិ អន ក្ណាៗ ក្៏ណ្គ្គ្េ់ រគ្ដវង ណ្ខ្ព ម
ជត
ើ ណ្អែ ម
ើ ណ្មា៉ា ា ះណ្េើ យស្ុនខ្ណ្នះក្៏ដ្ល់ នូវ
ទុ ក្េណ្វទនកាន់ ដតខាាង
៉ា ងណ្នះ ស្តវោាំងណ្នះក្៏អាច
ាំ ណ្ឡើ ង ដតណ្ោះជាយ
រស្់ ណ្ៅបានយូ រៗ ក្នុងភពណ្នះៗ ណ្នះណ្រពាះអក្ុ ស្លក្នង
ុ ភពមុ នៗ ឧេតថមភ
ដ្ល់ នមរូេណ្ក្ើតពីអក្ុ ស្លជនក្ក្មម ឱ្យចណ្រមើន និងតាាំងណ្ៅ។
ើ ជាស្តវ
៤.បានដ្ល់ ស្តវតរិ ច្ឆាន ដ្ូចជា ស្តវខាា ណ្តា ចចក្ ជាណ្ដ្ម
ណ្ក្ើតមក្ពីអក្ុ ស្លជនក្ក្មម

ណ្េើ យដដ្លស្តវោាំងអស្់ ណ្នះ

មានការ

ណ្េៀតណ្េៀនស្មាាេ់ ស្តវដ្ទទ េរិណ្ភាគ្ជាអាហារ ណ្ធវឱ្
ើ យរាងកាយរេស្់ ស្តវ
ិ ណ្នះណ្រពាះអក្ុ ស្លណ្ក្ើត
ណ្នះចណ្រមើនធាំណ្ឡើ ង តាាំងណ្ៅបានរេូ តអស្់ ជវី ត
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ណ្ឡើ ងក្នុងភពណ្នះ

ជួយឧេតថមភដ្ល់ នមរូេណ្ក្ើតពីអក្ុ ស្លជនក្ក្មម

ឱ្យចណ្រមើន និងតាាំងណ្ៅ។
៥.ដ្ូចជា ស្តវដអកខ្ាះ ឆ្មខ្ា ះ ដដ្លមានមាចស្់ េីបាច់ ដថរក្ា បាន
ទទួ លណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្ស្េាយរស្់ ណ្ៅស្ស្ួលស្ុីឆ្ៃញ់

(មានពពួក្នគ្ខ្ា ះរស្់

ិ ន ស្មបូរណ្ៅណ្ោយកាមគ្ុ ណ្ ៥ រេការ) ណ្នះណ្រពាះក្ុ ស្ល
ណ្ៅក្នុងទិពវវមា
ក្មម ដដ្លស្តវណ្ធវទ
ើ ុ ក្ក្នុងភពមុ នៗណ្នះ

ជួយឧេតថមភដ្ល់ នមរូេណ្ក្ើតពី

អក្ុ ស្លជនក្ក្មម ។
៦.ដ្ូចជាស្តវតរិ ច្ឆានខ្ា ះមានការឆ្ាតេង្ហាត់ បានង្ហយ

ស្ដមៅ ង

ការណ្ោរពដ្ល់ មាចស្់ និងអន ក្ដ្ទទតាមស្មគ្ួ រ ណ្ធវឱ្
ើ យមាចស្់ និងអន ក្ដ្ទទ
ណ្ ើញណ្េើ យក្៏ចូលចិតៅ ណ្រពាះចូលចិតៅសង ស្ស្ឡាញ់សង អាណ្ិ តសង ក្៏
ចិញ្ចឹមឱ្យបានស្ុខ្ស្េាយ ឱ្យេរណ្ិ ភាគ្អាហារលែ ៗ និងមានការថានក្់ ថមម
យ
៉ា ងពិណ្ស្ស្។ មានស្តវណ្ស្ក្ខ្ា ះ មាចស្់ េង្ហគេ់ ឱ្យនិយយបាន ស្ូរតធម៌
ិ ណា
ើ ណ្ធវឱ្
បាន ណ្ចះេដ្ស្
ឋ រៈជាណ្ដ្ម
ើ យណ្គ្កាន់ ដតស្ស្ឡាញ់ ណ្នះណ្រពាះការ
ឆ្ាត

និងក្ុ ស្លក្មម ខ្ាះៗ

ក្នុងេចចុេបននជួយឧេតថមភដ្ល់ នមរូេណ្ក្ើតពី

អក្ុ ស្លជនក្ក្មម ឱ្យចណ្រមើន និងតាាំងណ្ៅ។
ិ ណ្ោយអាំ ណ្ពើបាណាតិបាត
៧.ដ្ូចជាមនុស្សដដ្លចិញ្ចឹមជវី ត

ជា

ើ
រពានណ្នសាទរតី ឬបាញ់ស្តវ ឬក្៏ជាអន ក្ស្មាាេ់ រជូក្មាន់ ោ ជាណ្ដ្ម
ិ ណ្ោយជាំនញ
រេច្ឆាំទថៃ ពុាំណ្នះណ្សាតជាអន ក្ចិញ្ចឹមជវី ត
ួ ៥ រេការ ដ្ូចជា
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ើ ណ្េើ យក្៏បាននូវស្មបតៅស្
ជួញដ្ូរមនុស្ស ជួញណ្រគ្ឿងណ្ញៀនជាណ្ដ្ម
ិ ៅុក្ស្ៅមភ
មានណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្ស្េាយក្នុងជវី ភាព
(ណ្នះជាអក្ុ ស្លក្មម
ក្នុងេចចុេបននជាតិ)

ី ោាំងណ្នះ។
ណ្ោយអាស្ស្័យអាជព

ិ ក្ណ្ោយឧេនិស្សយេចចយ
ជាេចចយ
័ ទនក្ុ ស្លវបា
័
អន ក្ណ្ធវអ
ើ ាំ ណ្ពើអារក្ក្់ ណ្េើ យមានបាន

មិនដមនណ្រពាះ

អាំ ណ្ពើអារក្ក្់ ជាក្មម េបចចយ
័ ណ្ទ រោន់ ដតជាឧេនិស្សយេចចយ
័ េ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ ដត
ណ្នះមក្ពីេុណ្យដដ្លណ្គ្បានណ្ធវព
ើ ភ
ី ពមុ ន
អាស្ស្័យអក្ុ ស្លក្មម ក្នុងភពណ្នះ

និងជាតិណ្នះេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ

ឧេតថមភដ្ល់ នមរូេណ្ក្ើត

ណ្នះ

ពីក្ុស្ល-

ជនក្ក្មម ។
៣.ឧររីឡក្ក្ម្ម
ក្មម ណ្េៀតណ្េៀនដ្ល់ ក្មម ដ្ទទៗ និងេនៅទនខ្នធ ៥ ដដ្លណ្ក្ើតពីក្មម
ដ្ទទៗ ណ្នះ បានដ្ល់ អក្ុ ស្លក្មម ១២ មហាក្ុ ស្លក្មម ៨។
ថ្ចក្ជា ៣ ព្រការ
ក្.ណ្េៀតណ្េៀន ណ្ោយការណ្ធវឱ្
ើ យជនក្ក្មម ដ្ទទៗ មិនអាចឱ្យសលបាន។
ខ្.ណ្េៀតណ្េៀន ណ្ោយការណ្ធវឱ្
ើ យជនក្ក្មម ដ្ទទៗ ដដ្លមានឱ្កាស្ឱ្យសល
ណ្េើ យណ្នះ ថយចុះនូវក្មាាង
ាំ ឱ្យសលមិនបានណ្ពញណ្លញ។
គ្.ណ្េៀតណ្េៀននូវនមរូេ ដដ្លណ្ក្ើតពីជនក្ក្មម េនឹងឯង។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ក្.រេការទី ១ មាន ២ គ្ឺ
ើ បីមិនឱ្យ
១.ក្ុ ស្លដដ្លណ្ធវក្
ើ នុងភពណ្នះ ណ្េៀតណ្េៀនអក្ុ ស្លជនក្ក្មម ណ្ដ្ម
មានឱ្កាស្េណ្ងក ើតសល។
ើ បីមិនឱ្យ
២.អក្ុ ស្លដដ្លណ្ធវក្
ើ នុងភពណ្នះ ណ្េៀតណ្េៀនក្ុ ស្លជនក្ក្មម ណ្ដ្ម
មានឱ្កាស្េណ្ងក ើតសល។
អធិេាយរេការទី ១
១.ក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងមរណាស្ននកាល ជួយឧេតថមភដ្ល់ ក្ុ ស្ល
ជនក្ក្មម ក្នុងអតីតភព ដដ្លណ្ៅមិនោន់ មានឱ្កាស្ឱ្យសល ណ្ធវឱ្
ើ យមាន
ឱ្កាស្ដ្ូចមនុស្ស ក្ (ណ្មើលឧេតថមភក្ក្មម )។
២.បានដ្ល់

អក្ុ ស្លក្មម ដដ្លជួយឧេតថមភដ្ល់ អក្ុ ស្លជនក្ក្មម

ើ បីឱ្យអក្ុ ស្លជនក្ក្មម េនឹងឯងមានឱ្កាស្េណ្ងក ើតសល។
ណ្ដ្ម
រតូវណ្េៀតណ្េៀនដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម

ដ្ូណ្ចនះណ្ទើេ

មិនឱ្យមានឱ្កាស្ជាជនក្េបចចយ
័

ណ្ៅបាន។
ខ្.រេការទី ២ មាន ២ គ្ឺ
១.ក្ុ ស្លដដ្លណ្ធវក្
ើ នុងភពណ្នះ ណ្េៀតណ្េៀនដ្ល់ អក្ុ ស្លជនក្ក្មម ដដ្ល
មានឱ្កាស្ឱ្យសលណ្េើ យណ្នះ ណ្ធវឱ្
ើ យមានក្មាាង
ាំ ថយចុះ ឱ្យសលមិនបាន
ណ្ពញណ្លញ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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២.អក្ុ ស្លដដ្លណ្ធវក្
ើ នុងភពណ្នះ ណ្េៀតណ្េៀនដ្ល់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ដដ្ល
មានឱ្កាស្ឱ្យសលណ្េើ យណ្នះ ណ្ធវឱ្
ើ យមានក្មាាង
ាំ ថយចុះ ឱ្យសលមិនបាន
ណ្ពញណ្លញ។
អធិេាយរេការទី ២
១.ដ្ូចជារពះបាទអជាតស្តៅុ
េិតុឃាត

ដដ្លបានណ្ធវន
ើ វូ អននៅរយ
ិ ក្មម

ី ម
៏ ៃន់ណ្នះរតូវឱ្យសលធ្លាក្់ ក្នុងអវច
ក្មម ដ្ធ
ិ ហានរក្

គ្ឺ

ដតណ្ោយ

រពះបាទអជាតស្តៅុ បានេាំ ណ្ពញនូវក្ុ ស្លក្នុងរពះពុទធសាស្ន ដ្ូចជាក្នុង
េឋមស្ង្ហគយន រពះបាទអជាតស្តៅុគ្ជា
ឺ អន ក្ឧេតថមភ ណ្េើ យក្នុងេណា
ៅ
េុ ថុជន
ជ ោាំងឡាយ

រពះបាទអជាតស្តៅុជាអន ក្រជះថាារាេ់ អានក្នុង

រពះពុទធសាស្នខាាង
ើ ិតុឃាតណ្នះណ្ទ រពះបាទ
ាំ កាាេាំ សុត ណ្េើមិនបានណ្ធវេ
អជាតស្តៅុ

នឹងបានស្ណ្រមចណ្សាតាេតៅស
ិ លេនទេ់ ពីសាៅេ់ សាមញ្ា សល

ី ម
ស្ូរត។ ណ្ោយអាំ ណាទនក្ុ ស្លេនឹ ងឯង មិនបានធ្លាក្់ ក្នុងអវច
ិ ហានរក្ជា
រណ្ត
ៅ ធាំ ណ្ោក្ធ្លាក្់ រតឹមណ្ោេក្ុ មភីនរក្ ជារណ្ត
ៅ តូចដដ្លជាេរិវារ។
២.ចាំណ្ពាះអក្ុ ស្លណ្េៀតណ្េៀនក្ុ ស្លជនក្ក្មម ណ្នះ
ការណ្ធវន
ើ វូ ក្ុ ស្លក្មម ឯណានីមួយណ្េើ យ
ក្ុ ស្លក្មម អវីមួយ

បានដ្ល់

ឬណ្ៅណ្ពលរជះថាាក្នុងការណ្ធវន
ើ វូ

គ្ឺជាអន ក្ណ្ ើញរេណ្យជន៍ក្នុងការណ្ធវល
ើ ែ ណ្នះដ្ល់ ណ្ធវ ើ

ណ្ស្ស្ចណ្េើ យ ក្៏រសាេ់ ដតមានអក្ុ ស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ង មានការមិនណ្ពញចិតៅ
ើ ដ្ូណ្ចនះរដមងណ្ធវឱ្
ខ្ា ះ សាៅយរទពយស្មបតៅខ្
ិ ា ះជាណ្ដ្ម
ើ យក្ុ ស្លមានក្មាាង
ាំ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ នធណ្ិ ោយ
លុះដ្ល់ ណ្ពលសាាេ់ ណ្ៅជាំនស្
ួ ដដ្លនឹងរតូវេដ្ស្

ថយចុះ

ិ នធ ិ ដេរណ្ៅ
តិណ្េតុក្ៈ មានអណ្ោភៈ អណ្ោស្ៈ អណ្មាេៈក្នុងខ្ណ្ៈេដ្ស្
ិ ឬក្៏រតូវេដ្ស្
ិ នធវិ ញ
ិ នធជា
ជាទុ ណ្េតុក្េដ្ស្
ិ ណ្ទវតាជាន់ ោេ ដ្ូចជាណ្ច្ឆរ
ិ
មុ ននឹងរេហារជវី ត

មានក្់ ណ្ៅរក្ុ ងរាជរគ្ឹះ

រពះមហាណ្មាគ្គ ោានរួចណ្េើ យ

ណ្គ្បានណ្ធវោ
ើ នដ្ល់

មានចិតៅរេតិពទ
័ ធ ស្ស្ឡាញ់នងស្ុលសា

ដដ្លបាននាំអាហារមក្ឱ្យខ្ាួ ន ណ្េើតាមដតក្មាាង
ាំ េុ ណ្យខាាង
ាំ ណ្រពាះមាន
រពះមហាណ្មាគ្គ ោានជាដស្ស្េុ ណ្យដ្រ៏ េណ្ស្ើរ

ិ នធក្
រតូវណ្ៅេដ្ស្
ិ នុងណ្ទវ

ណ្ោក្ជាន់ ខ្ពស្់ ដតណ្នះណ្រពាះមានចិតៅណ្មេម ងរចេូ ក្រចេល់ ណ្ៅណ្ពលណ្ធវ ើ
ក្ុ ស្លណ្នះ ណ្ទើេណ្ក្ើតជាណ្ទវតាជាន់ ោេ ណ្នះណ្រពាះណ្ោយអាំ ណាចទន
អក្ុ ស្លចូលណ្េៀតណ្េៀននូវក្ុ ស្លជនក្ក្មម ឱ្យមានក្មាាង
ាំ ថយចុះ។
គ្.រេការទី៣ មាន ២ គ្ឺ
១.អក្ុ ស្លឧេេីឡក្ក្មម

ណ្េៀតណ្េៀននូវនមរូេដដ្លណ្ក្ើតពីក្ុស្ល-

ជនក្ក្មម ។
២.ក្ុ ស្លឧេេីឡក្ក្មម

ណ្េៀតណ្េៀននូវនមរូេដដ្លណ្ក្ើតពីអក្ុ ស្ល-

ជនក្ក្មម ។
អធិេាយរេការទី ៣
១.េុ គ្គលដដ្លមានរូេរាងអវយវៈរគ្េ់ រោន់

ជាមនុស្សរឹងេុ ឹង

ស្ុខ្ភាពលែ មិនមានណ្រាគ្ភ័យអវ ីណ្ឡើ យ ដតលុះដ្ល់ ណ្រកាយមក្ ក្៏ណ្ក្ើត
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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មានណ្រាគ្ណ្សសងៗ ដ្ូចជាណ្រាគ្ណ្ស្ើដស្បក្ ណ្រាគ្ស្ពឹក្មួ យចាំណ្េៀងខ្ាួ ន ណ្រាគ្
ើ ឬណ្េើមិនមានណ្រាគ្អវ ីមក្ណ្េៀតណ្េៀន
វឺ ក្ាល ផ្លៅសាយជារេច្ឆាំជាណ្ដ្ម
ិ ស្រទពយស្មបតៅ ិ យស្ េរវា
ណ្ទ ក្៏វារតូវឱ្យណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅវី ន
ិ រ ឬក្៏ការង្ហរ
ិ មិនបានចណ្រមើនមានដតខាតណ្ដ្ម
ើ ោាំងអស្់ ណ្នះ ណ្រពាះអាំ ណាច
ចិញ្ចឹមជវី ត
អក្ុ ស្លឧេេីឡក្ក្មម ដដ្លខ្ាួ នធ្លាេ់ ណ្ធវក្
ើ នុងភពមុ នៗ ឬភពណ្នះឯង ចូល
ណ្េៀតណ្េៀននមរូេដដ្លណ្ក្ើតពីក្ុស្លជនក្ក្មម ។
២.ក្ុ ស្លឧេេីឡក្ក្មម

ណ្េៀតណ្េៀននូវនមរូេដដ្លណ្ក្ើតពី

ើ
អក្ុ ស្លជនក្ក្មម ស្តវដដ្លណ្ក្ើតក្នុងអបាយភូ មិ មានស្តវតរិ ច្ឆានជាណ្ដ្ម
ដដ្លដតងដតមានណ្ស្ចក្ៅល
ី ាំ បាក្ណ្ោយរេការណ្សសងៗ ណ្នះគ្ឺជាសលដដ្ល
ណ្ក្ើតពីអក្ុ ស្លជនក្ក្មម

េ៉ាុ ដនៅណ្រកាយមក្ណ្ស្ចក្ៅល
ី ាំ បាក្ណ្សសងៗ

ក្៏ធូរ

រសាលណ្ៅ ជាំងឺណ្សសងៗ ដដ្លធ្លាេ់ មានមក្ក្៏បានជាស្ះណ្ស្បើយ រាងកាយ
ក្៏បានមាាំមួន ោាំងអស្់ ណ្នះ ណ្រពាះអាំ ណាចទនក្ុ ស្លឧេេីឡក្ក្មម សាង
ណ្ឡើ ងក្នុងភពណ្នះចូលណ្េៀតណ្េៀននមរូេដដ្លណ្ក្ើតពីអក្ុ ស្លជនក្ក្មម ។
៤.ឧរឃាតក្ក្ម្ម
ក្មម ដដ្លចូលណ្ៅកាត់ ផ្លៅច់

និងេនៅទនខ្នធ៥

ដដ្លណ្ក្ើតពីក្មម

ដ្ទទៗណ្នះ បានដ្ល់ អក្ុ ស្លក្មម ១២ ក្ុ ស្លក្មម ២១។ មាន ២ រេការ
ក្.កាត់ នវូ ជនក្ក្មម ដ្ទទៗ

ើ បីមិនឱ្យមានឱ្កាស្េណ្ងក ើតសលរេូ ត
ណ្ដ្ម

តណ្ៅ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ ស្ណ្ៅ។
ខ្.រដមងកាត់ ផ្លៅច់ នូវនមរូេដដ្លណ្ក្ើតអាំ ពជ
ី នក្ក្មម ណ្នះៗ ឱ្យវន
ក្.រេការទី ១ មាន ៣ គ្ឺ
១.ក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់ នវូ អក្ុ ស្លជនក្ក្មម
២.ក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់ នវូ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម
៣.អក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់ នវូ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម ។
អធិេាយរេការទី ១
១.ដ្ូចជារពះអងគុ លិមាលណ្តថរ

មុ នណ្ពលដដ្លបានស្ណ្រមចជា

៏ ហាវ ស្មាាេ់ មនុស្សអស្់ ជាណ្រចើននក្់ ដដ្ល
រពះអរេនៅ គ្ឺជាឃាតក្រដ្សា
ការរេរពឹតៅណ្ិ នះឯង រតូវមានសលណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងនរក្។ រពះអងគុ លិមាលណ្តថរ
រតូវបានរពះស្មាមស្មពុ ទធជាមាចស្់ ទូ នមនឱ្យភា្ក្់ ខ្ាួន
ណ្េើ យបានឧេស្មបោជាឯេិ ភក្
ិ េុ

ិ
មានសាមរតីណ្ឡើ ងវញ

ក្នុងរពះពុទធសាស្នបានចណ្រមើននូវ

ិ ស្សនក្មម ោឋនរេូ តដ្ល់ បានស្ណ្រមចជារពះអរេនៅ។
វេ

ណ្ោយអាំ ណាច

ទនណ្ោក្ុ តៅរក្ុ ស្លគ្ឺណ្សាតាេតៅម
ិ គ្គ រេស្់ រពះអងគុ លិមាលណ្តថរ ណ្ក្ើតដ្ាំេូង
មុ នមគ្គ ៣ ណ្ទៀតណ្នះ គ្ឺជាក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម បានផ្លៅច់ នូវអក្ុ ស្លជនក្ក្មម ដដ្លមានោាំងេ៉ា ុ នមន មិនឱ្យមានឱ្កាស្េណ្ងក ើតសលរេូ តណ្ៅ។
២.បានដ្ល់ អរេតៅមគ្គ ជាក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់ ផ្លៅច់ នូវ
កាមាវចរក្ុ ស្លោាំងឡាយ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ស្ូមបីរបា
ូ វចរក្ុ ស្លក្មម ក្ៅ ី

ឬអរូបាវចរ-
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ក្ុ ស្លក្មម ក្ៅ ី ដដ្លបានស្ណ្រមចណ្េើ យណ្នះ មិនឱ្យក្ុ ស្លជនក្ក្មម ោាំង
ណ្នះឯង

ិ នធក្
ជាេចចយ
័ ទនេដ្ស្
ិ នុងស្ុគ្តិភពឯណានីមួយៗ

អាំ ណាចទនអរេតៅមគ្គ ជាក្ុ ស្លចូលណ្ៅ

ណ្នះណ្រពាះ

ឧេឃាតក្ក្មម កាត់ នវូ ក្ុ ស្ល

ជនក្ក្មម ដ្ទទៗ មិនឱ្យេណ្ងក ើតសលរេូ តតណ្ៅ។
៣.េុ គ្គលណាមានក្់ ដដ្លបានស្ណ្រមចនូវមេគ្គ តក្ុ ស្ល លុះដ្ល់
ណ្រកាយមក្េុ គ្គលណ្នះបានណ្ធវអ
ើ ននៅរយ
ិ ក្មម ឱ្យស្ណ្រមច

មានមាតុឃាត

ើ
ជាណ្ដ្ម
ណ្មា៉ា ា ះណ្េើ យអក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម ណ្នះ បានកាត់ នវូ មេគ្គ តក្ុ ស្លជនក្ក្មម មិនឱ្យមានឱ្កាស្េណ្ងក ើតសល
បានស្ណ្រមចនូវ្នអភិញ្ញាណ្េើ យ
យស្រគ្េស្ងក ត់ចត
ិ ៅបាន

ដ្ូចជារពះណ្ទវទតៅដដ្ល

ណ្រកាយមក្រពះណ្ទវទតៅរតូវោភ

នាំឱ្យរពះណ្ទវទតៅរេរពឹតៅនវូ អននៅរ ិយក្មម

២

យ
៉ា ង គ្ឺមា
៉ា ងណ្ទវទតៅបានោ
ុ ាំងណ្ោេិ តរពះស្មាមស្មពុ ទធឱ្យពុរពង ណ្ោយ
ចិតៅរេទូ ស្រា៉ាយ និងមា
៉ា ងណ្ទៀតគ្ឺស្ងឃណ្ភទក្មម បានដ្ល់ ការេាំ ដេក្ស្ងឃ
ដ្ូណ្ចនះណ្េើ យ ជាអក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់ នវូ មេគ្គ តក្ុ ស្លក្មម រេស្់
រពះណ្ទវទតៅមិនឱ្យមានឱ្កាស្េណ្ងក ើតសលបានណ្ឡើ យ។
ខ្.រេការទី ២ មាន ៤ គ្ឺ
១.ក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម

ិ ក្រេស្់
កាត់ នវូ នមរូេដដ្លជាសលវបា

អក្ុ ស្លក្មម ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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២.ក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម

ិ ក្រេស្់
កាត់ នវូ នមរូេដដ្លជាសលវបា

ក្ុ ស្លក្មម ។
៣.អក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម

ិ ក្រេស្់
កាត់ នវូ នមរូេដដ្លជាសលវបា

ក្ុ ស្លក្មម ។
៤.អក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម

ិ ក្រេស្់
កាត់ នវូ នមរូេដដ្លជាសលវបា

អក្ុ ស្លក្មម ។
អធិេាយរេការទី ២ ខ្
ិ នធក្
១.ដ្ូចជាេុ គ្គលដដ្លសាាេ់ ណ្ៅេដ្ស្
ិ នុងសាថននរក្

រូេកាយ

ើ
និងការណ្ ើញ ការឮជាណ្ដ្ម
រេស្់ ស្តវនរក្ណ្នះឯង គ្ឺជាសលរេស្់
អក្ុ ស្លក្មម ។ មានស្តវនរក្ខ្ា ះ អាចនឹក្ដ្ល់ ក្ុ ស្លដដ្លខ្ាួ នធ្លាេ់ ណ្ធវក្
ើ នុង
ក្ាំណ្ណ្ើ តជាមនុស្ស ដ្ូចជាណ្ៅណ្ពលណ្ ើញណ្ភា ង
ើ នរក្ ក្៏រលឹក្ដ្ល់ ក្ុ ស្ល
ដដ្លខ្ាួ នធ្លាេ់ េាំ េួស្ក្ូ ន ឬេាំ េួស្អន ក្ដ្ទទ ពុាំណ្នះណ្សាត ក្៏រលឹក្ដ្ល់
ក្ុ ស្លដដ្លខ្ាួ នធ្លាេ់ ថាវយចីវរដ្ល់ រពះស្ងឃ

ណ្រពាះណ្េតុណ្ភាង
ើ នរក្មាន

ពណ្៌ ស្ស្ណ្ដ្ៀងនឹងចីវរណ្នះ ឬនឹក្រលឹក្ដ្ល់ ក្ុ ស្លដដ្លខ្ាួ នបានយក្មាស្
ិ ជាណ្ដ្ម
ើ ។ ស្តវនរក្ខ្ា ះ រតូវណ្ស្ៅចយមរាជោស្់ ណ្តឿន
េិទរពះពុទធេដ្មា
ស្តិណ្េើ យនឹក្រលឹក្ដ្ល់ ក្ុ ស្លណ្សសងៗ ដដ្លខ្ាួ នធ្លាេ់ បានណ្ធវ ើ ស្តវនរក្ខ្ា ះ
ណ្ទៀត

រតូវបានណ្ស្ៅចយមរាជជួយនឹក្រលឹក្រក្នូវអាំ ណ្ពើេុណ្យក្ុ ស្លឱ្យ

ដ្ូចដដ្លស្តវនរក្ខ្ា ះណ្នះ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

កាលដដ្លណ្ៅជាមនុស្សធ្លាេ់ បានេាំ ណ្ពញ
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េុ ណ្យ ណ្េើ យឧទទ ិស្េុ ណ្យណ្នះឱ្យដ្ល់ ណ្ស្ៅចយមរាជណ្ទៀតសង កាលដដ្ល
ណ្ស្ៅចយមរាជនឹក្រលឹក្ណ្ ើញណ្េើ យ បានរបាេ់ ដ្ល់ ស្តវនរក្ណ្នះឱ្យនឹក្
រលឹក្ណ្ ើញដដ្រ។

ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លស្តវនរក្

ក្ុ ស្លដដ្លខ្ាួ នធ្លាេ់ ណ្ធវ ើ

នឹក្រលឹក្ណ្ ើញនូវេុ ណ្យ

មហាក្ុ ស្លចិតៅក្បា
៏ នណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងណ្ពលស្តវ

ិ នធជា
នរក្ក្៏ចុត ិ ណ្េើ យេដ្ស្
ិ មនុស្សភាាម ឬជាណ្ទវតាភាាមតាមក្មាាង
ាំ ទន
ក្ុ ស្លណ្នះៗ។
េុ គ្គលបានណ្ក្ើតជាមនុស្ស
ណ្េៀតណ្េៀនជានិចចកាល

ដតជាអន ក្រក្លាំ បាក្មានណ្រាគ្ភ័យ

ពាបាលពុាំបានណ្ឡើ យបានទទួ លណ្ស្ចក្ៅល
ី ាំ បាក្

ណ្ោយរេការោាំងពួង និងមានការជួេរេទះនូវអនិោឋរមម ណ្៍ គ្ឺអារមម ណ្៍
មិនជាទីរបាថានណ្រឿយៗ
អក្ុ ស្លក្មម

ពុាំ រសាក្រសានៅោាំងអស្់ ណ្នះ

ដដ្លខ្ាួ នបានណ្ធវទ
ើ ុ ក្មក្

ិ ក្ទន
គ្ឺជាសលវបា

ណ្េើ យមាននូវឱ្កាស្ចូល

ណ្េៀតណ្េៀននមរូេ ឱ្យសលជាទុ ក្េលាំបាក្ក្នុងក្ាំណ្ណ្ើ តមនុស្សណ្នះឯង។
២.ដ្ូចជា

រាវាស្ណាស្ណ្រមចជារពះអរេនៅណ្េើ យ

េ៉ាុ ដនៅមិន

ិ ណ្មា៉ា ា ះណ្េើ យអាំ ណាចទនអរេនៅណ្នះជាក្ុ ស្លឧេឃាតក្េួ ស្ជាេពវ ជត
ិ េរន
ក្មម កាត់ នវូ នមរូេ គ្ឺណ្ធវឱ្
ើ យអស្់ ជវី ត
ិ ពា
ិ វ នណ្ៅ ណ្ោយណ្ៅរស្់ ពុាំ បាន
ិ ណ្នះណ្ទ ណ្នះ
យូ រណ្ឡើ យ មិនដមនដ្ូចជាការចូលកាន់ សនួស្េួ ស្ជាេពវ ជត
៏ ៉ា ងខ្ព ស្់
មក្អាំ ពគ្
ី ុ ណ្រេស្់ រពះអរេតៅមគ្គ និងអរេតៅសល ជាស្ភាវៈដ្យ
និងធៃន់ទរក្ដលង

ដដ្លណ្ភទជារគ្េស្ថគ្ជា
ឺ ណ្ភទតាាំងណ្ៅក្នុងស្ីលថានក្់

ណ្រកាមណ្នះ មិនអាចរោាំទទួ លបានណ្ឡើ យ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៣.ដ្ូចជាអវយវៈណ្សសងៗ

រេស្់ មនុស្សមានទដ្

ើ ជាណ្ដ្ម
ើ
ណ្ជង

ឹ រស្ ដ្ង
ឹ ណ្ផ្លដ្ឋពវៈ
ដដ្លជារេស្់ ក្ុ ស្លក្មម និងការណ្ ើ ញ ការឮ ធុាំក្ន
ា ិ ដ្ង
ជាការបាននូវអារមម ណ្៍លែ ណ្សសងៗ

ិ ក្រេស្់ ក្ុ ស្លក្មម
ណ្នះវាជាវបា

ិ ក្រេស្់ ក្ុ ស្លក្មម ណ្នះ គ្ឺនមរូេ។ មានឧេទទ វណ្េតុអវីមួយណ្ក្ើត
សលវបា
ណ្ឡើ ង ដ្ូចជាណ្រោះថានក្់ ណ្ោយរថយនៅ ឬរតូវណ្គ្រេហារ ឬរតូវធ្លាក្់ ពណ្ី លើទី
ើ វាណ្ធវឱ្
ើ ខាវក្់ ដភន ក្ ឬ
ខ្ព ស្់ជាណ្ដ្ម
ើ យោាំរោ ពិការអវយវៈោច់ ទដ្ ោច់ ណ្ជង
ិ ណ្នះគ្ឺជាអក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម កាត់ ផ្លៅច់ នូវនម
រេូ តដ្ល់ បាត់ េង់ ជវី ត
ិ ក្រេស្់ ក្ុ ស្លក្មម ។
រូេដដ្លជាសលវបា
ើ ស្តវស្ុនខ្មានរូេកាយ
៤.ដ្ូចជាស្តវតរិ ច្ឆាន មានស្ុនខ្ជាណ្ដ្ម
ិ អងគ ភពណ្ក្ើតអាំ ពអ
និងជវី ត
ី ក្ុ ស្លក្មម

ណ្រកាយមក្មានឧេទទ វណ្េតុ

អវ ី

ើ ការ
មួ យ គ្ឺស្តវស្ុនខ្ណ្នះរតូវរថយនៅក្ន
ិ សាាេ់ ឬរតូវណ្គ្ស្មាាេ់ ជាណ្ដ្ម
សាាេ់ រេស្់ ស្ុនខ្ ដ្ូចណ្នះ ណ្រពាះអាំ ណាចទនអក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម ចូល
មក្កាត់ ផ្លៅច់ េនឹ ងឯង។
ឧរឃាតក្ក្ម្ម

ិ ក្រេស្់ ក្មម
កាត់ ផ្លៅច់ នូវនមរូេដដ្លជាសលវបា

ដ្ទទៗ មាន ៣ រណ្េៀេគ្ឺ
ិ ក្ក្មម ដ្ទទៗ
១.កាត់ ផ្លៅច់ នូវសលវបា

ិ ក្ឱ្យ
េ៉ា ុ ដនៅខ្ាួនឯងមិនបានោ
ុ ាំងវបា

ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងណ្ឡើ យ ណ្េើ យក្៏មិនបានឱ្យឱ្កាស្ដ្ល់ ជនក្ក្មម ដ្ទទៗ េណ្ងក ើត
សលដដ្រ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ ក្ក្មម ដ្ទទៗ ណ្េើ យខ្ាួ នឯងក្៏ជាជនក្ក្មម បានោ
២.កាត់ ផ្លៅច់ នូវសលវបា
ុ ាំង
ិ ក្ឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើ ង។
វបា

ិ ក្ក្មម ដ្ទទៗ
៣.កាត់ ផ្លៅច់ នូវសលវបា

ណ្េើ យឱ្យឱ្កាស្ដ្ល់ ជនក្ក្មម ដ្ទទ

ណ្សសងណ្ទៀត ណ្ោយខ្ាួ នឯងមិនណ្ធវជា
ើ ជនក្ក្មម ណ្ឡើ យ។
១.ដ្ូចជារពះចក្េុបាលណ្តថរ កាលពីអតីតជាតិរេស្់ ណ្ោក្គ្ឺ ណ្ោក្
ធ្លាេ់ ណ្ធវជា
ើ ណ្ពទយរក្ាដភន ក្ ណ្េើ យបានោក្់ ថានឱ្
ាំ យណ្គ្ខាវក្់ ដភន ក្ ណ្រពាះមាន
ណ្ស្ចក្ៅណ្ី រកាធនឹងណ្គ្រមិលគ្ុណ្ខ្ាួ ន
ណ្ោយដក្ាងថា

និងណ្រពាះណ្គ្មិនបានឱ្យទថាពាបាល

រគ្ូ ណ្ពទយណ្មើលដភនក្មិនជា។

អក្ុ ស្លក្មម ដដ្លរពះចក្េុ

បាលណ្តថរណ្ធវក្
ើ នុងជាតិមុនេនឹ ងឯង បានតាមមក្ជាឧេឃាតក្ក្មម ទមាាយ
ដភនក្ោាំងពីររេស្់ ណ្ោក្ណ្ៅណ្ពលដដ្លបានស្ណ្រមចអរេតៅសល
អក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម ណ្នះ

េ៉ា ុ ដនៅ

ពុាំបានោ
ុ ាំងសលឱ្យណ្ក្ើតជាេនៅណ្ទៀតណ្ឡើ យ

ណ្ពាលគ្ឺមិនបានជាជនក្ក្មម ណ្ោយខ្ាួ នឯងសង និងមិនបានណ្េើក្

ឱ្កាស្

ដ្ល់ ជនក្ក្មម ដ្ទទណ្ទៀតសង ណ្រពាះណ្ោក្ជារពះអរេនៅ។ អមាលរពះ
មហាណ្មាគ្គ ោានមានេ្ ទធិអសាចរយក្៏គ្ង់ ដតណ្គ្ចពុាំ រច
ួ

ណ្រពាះក្មាាង
ាំ អវ ីណ្ស្មើ

ណ្ោយក្មាាង
ាំ ក្មម មិនមាន។
២.ដ្ូចជាទូ ស្ីមារ

ដដ្លបានយក្ដ្ុាំថមគ្េ់ រពះស្ីស្ៈទនរពះអគ្គ -

័ សាៅរាំ េស្់ រពះស្មាមស្មពុ ទធក្ក្ុ ស្ណ្នធ
សាវក្

ណ្ស្ៅចក្ោេុ

ណ្េៀតណ្េៀន

ិ ននទយក្សវាយស្ាំ ពងរពះស្ីស្ៈទនរពះសារីខ្នៅវា
ិ ទីតាេស្រេូ តអស្់ ជវី ត
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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េុ រត ណ្ពលណ្ោក្ក្ាំពុងចូលនិណ្រាធស្មាេតៅ ិ រពះណ្ទវទតៅរេទូ ស្រា៉ាយដ្ល់
ិ នធក្
រពះស្មាមស្មពុ ទធជាមាចស្់ ឱ្យសលោន់ េន់ េដ្ស្
ិ នុងនរក្។
៣.ដ្ូចជារពះបាទពិមពិសារ

ក្នុងអតីតជាតិណ្នះធ្លាេ់ ពាក្់ រទនេ់

ើ ចូលណ្ៅក្នុងេរ ិណ្វណ្ទនពុ ទធណ្ចតិយ
ណ្ជង

ណ្ោយអាំ ណាចទនអក្ុ ស្លក្មម

ណ្នះ កាលបានមក្ណ្ក្ើតក្នុងជាតិជារពះបាទពិមពិសារណ្ទើេទទួ លសល គ្ឺរតូវ
ណ្គ្អារនូវរពះបាទរេូ តអស្់ រពះជនមណ្ៅ

េ៉ាុ ដនៅកាលអស្់ រពះជនមណ្ៅ

ិ នធក្
ិ
ក្ុ ស្លជនក្ក្មម បានឱ្កាស្េណ្ងក ើតសល េដ្ស្
ិ នុងឋានច្ឆតុមមហារាជកា
ណ្នះអក្ុ ស្លឧេឃាតក្ក្មម ចូលណ្ៅកាត់ ផ្លៅច់ នមរូេ

ណ្េើ យឱ្យឱ្កាស្

ដ្ល់ ជនក្ក្មម ដ្ទទណ្ទៀត ណ្ោយខ្ាួ នឯងជាឧេឃាតក្ក្មម ណ្នះមិនបានណ្ធវ ើ
ជាជនក្ក្មម ណ្ឡើ យ។
២.បាក្ោនររ ិយយចតុក្ៈក
(ក្មម ឱ្យសលតាមលាំ ោេ់ )
១.គ្រ ុក្ក្ម្ម
៏ ៃន់ ណ្រពាះក្មម ដ្ទទណ្ទៀតមិនអាចហាមការឱ្យ
ក្មម ដដ្លឱ្យសលដ្ធ
សលបាន។ បានដ្ល់ និយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ ក្នុងណ្ោភទិដ្គ្
ឋ ិ ត-ស្មបយុ តៅចត
ិ ៅ ៤
អននៅរ ិយក្មម ៥ ក្នុងណ្ោស្មូ លចិតៅ ២ មេគ្គ តក្ុ ស្ល ក្មម ៩ រួមមាន
១៥ ដ្ួង។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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គ្រុក្ក្មម ោ
ុ ជាតិទី ២ ជាពិតរបាក្ដ្ ស្ាំ ណ្ៅ
ុ ាំងសលឱ្យណ្ក្ើតក្នង
ណ្ស្ចក្ៅថា
ី គ្រុក្ក្មម ណាដដ្លមានក្មាាង
ាំ ខាាង
ាំ ជាងគ្រុក្មម ដ្ទទៗ គ្រុក្ក្មម
ិ នធ ិ ចាំដណ្ក្គ្រុក្ក្មម ដដ្លមានក្មាាង
ណ្នះជាតួោ
ាំ ណ្ខ្ាយជាង
ុ ាំងសលេដ្ស្
មិនជាជនក្ក្មម ណ្ឡើ យ រោន់ ដតជួយឧេតថមភេ៉ាុណ្ណា
ណ ះ។ គ្រុក្ក្មម ដដ្លមាន
ិ នធ ិ េ៉ាុ ដនៅក្មម ណ្នះណ្ៅដត
ក្មាាង
ាំ ណ្ខ្ាយជាង ពិតមិនមានឱ្កាស្ឱ្យេដ្ស្
ណ្្
ម ះថា

គ្រុក្ក្មម ដ្ដដ្ល

ណ្រពាះណ្េើគ្រុក្ក្មម ធៃន់ជាងមិនមានខ្ាួ នឯង

ិ នធជា
ណ្ដ្រើ តួជាជនក្ក្មម ឱ្យេដ្ស្
ិ តិទី ២ របាក្ដ្។
ចាំណាៈាំ

ចាំណ្ពាះណ្ោក្ុតៅរក្ុស្លក្មម

ជាគ្រុក្ក្មម ណ្ោយពិត

េ៉ាុ ដនៅក្នុង

ក្មម ចតុក្កៈណ្នះ ណ្ពាលអាំ ពក្
ី មម ណាដដ្លជាជនក្ក្មម អាចេណ្ងក ើតសលបាន
ក្នុងជាតិេនទេ់ អាំ ពសា
ី ា េ់ គ្ឺជាតិទី ២ (ជាតិណ្ធវក្
ើ មម ជាជាតិទី ១) ចាំដណ្ក្
ិ នធណ្ិ ឡើ យ។
ណ្ោក្ុ តៅរក្ុ ស្លក្មម មិនដមនជាជនក្ក្មម ឱ្យេដ្ស្
េញ្ញចននៅរ ិយយក្មម ( 8 ) គ្ឺ ស្ងឃណ្ភទក្មម ធៃន់ជាទីេាំសុត រេស្ិនណ្េើ
េុ គ្គលណាណ្ធវអ
ើ ននៅរយ
ិ ក្មម រគ្េ់ ោាំង ៥ ដ្ល់ សាាេ់ ណ្ៅ រតូវស្ងឃណ្ភទក្មម
ិ នធ ិ ចាំដណ្ក្គ្រុក្ក្មម ៤ យ
ជាជនក្ក្មម េបចចយ
័ ឱ្យសលេដ្ស្
៉ា ងណ្ទៀត ជាតួ
ជួយ ឧេតថមភក្នុងការឱ្យសលរេស្់ ស្ងឃណ្ភទក្មម ណ្នះ។
ក្មម ដដ្លធៃន់េនទេ់ ពីស្ងឃណ្ភទក្មម គ្ឺពុទធណ្ោេិ តុេាទ (ោ
ុ ាំង
ណ្ោេិ តរពះស្មាមស្មពុ ទធឱ្យពុរពង) េនទេ់ មក្ណ្ទៀតគ្ឺអរេនៅឃាតក្ក្មម
(៨)ស្មាាេ់ មាតា ស្មាាេ់ េិតា ស្មាាេ់ រពះអរេនៅ ណ្ធវរើ ពះណ្ោេិ តរពះពុទធឱ្យពុរពង េាំ ដេក្ស្ងឃ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ចាំដណ្ក្មាតុឃាតក្ក្មម និងេិតុឃាតក្ក្មម ោាំងពីរណ្នះ គ្ឺណ្ស្ស្ចណ្ៅណ្លើ
គ្ុ ណ្ធម៌ ណ្េើេិតាជាអន ក្មានស្ីល រីឯមាតាមិនមានស្ីល េិតុឃាតក្ក្មម
ិ
រដមងធៃន់ជាង ដតណ្េើមាតាជាអន ក្មានស្ីលវញ
ណ្េើ យេិតាអត់ ស្ីលណ្ទ
ណ្នះ មាតុឃាតក្ក្មម រដមងធៃន់ជាង មា
៉ា ងណ្ទៀត ណ្េើមាតាេិតាោាំងពីរ
នក្់ មានស្ីល ដ្ូចោនឬអត់ ស្ីលដ្ូចោន មាតុឃាតក្ក្មម រដមងធៃន់ជាង។
មេគ្គ តក្ុ ស្ល ៩ េុ គ្គលដដ្លបានស្ណ្រមចណ្េើ យមិនោច់ ណ្ៅ
ិ ណ្ៅអរូេជានទី ៤ រដមងជាជនក្ក្មម ចាំដណ្ក្ក្មម ដ្ទទជា
ណ្ពលអស្់ ជវី ត
អណ្ហាស្ិក្មម ។ អក្ុ ស្លគ្រុក្ក្មម ណ្ក្ើតដ្ល់ េុ គ្គលណាណ្េើ យ រដមងណ្ទៀង
ធ្លាក្់ នរក្ពិតរបាក្ដ្ ដ្ូចរពះអងគ រតាស្់ ថា មិចាតៅនយ
ិ តា ធមាម ពួក្ធម៌មាន
ស្ភាពខ្ុស្ និងណ្ទៀង។ ចាំដណ្ក្មេគ្ៅ តក្ុ ស្ល ៩ ជាគ្រុក្ក្មម ដតអាចោច់
ិ
ើ
ណ្ៅវញ
មិនរបាក្ដ្ណ្ក្ើតក្នុងរពេម ណ្ោក្ណ្ទ ដ្ូចជាភិក្េុណ្ទវទតៅជាណ្ដ្ម
ដ្ូចនះមេគ្គ តក្ុ ស្លចូលក្នុង អនិយតា ធមាម ពួក្ធម៌មិនណ្ទៀង។
២.អាេននក្ម្ម
ិ សាាេ់
ក្មម ណ្ក្ើតណ្ៅណ្ពលជត

ដ្ូចក្នុងសារតថស្ងគ េៈស្ដមៅ ងថាៈ

យាំ រន ក្ុេលាក្ុេត្លេុ អាេននម្រត្ណ អនុេសរ ិតុាំ
េត្កាកតិ = តាំ យោេននាំ នាម្ ក្ុ ស្ល និងអក្ុ ស្លដដ្លេុ គ្គលណ្ធវ ើ
ិ សាាេ់ ក្មម ណ្នះមានណ្្
ទុ ក្ណ្នះ េុ គ្គលណារលឹក្បានណ្ៅណ្ពលជត
ម ះថា
យោស្ននក្មម (បានដ្ល់ ក្មម ក្នុងខ្ណ្ៈទនចិតៅនក្
ឹ រលឹក្ណ្ ើញអាំ ណ្ពើលែ ឬ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អារក្ក្់ ដដ្លខ្ាួ នណ្ធវណ្ើ េើ យដដ្លចិតៅនក្
ឹ រលឹ ក្ណ្ ើ ញណ្នះ
សាាេ់ ោាំងដដ្លចិតៅនក្
ឹ រលឹក្ណ្ ើ ញណ្នះឯង

ិ
ណ្ៅណ្ពលជត

ជាក្ុ ស្លជវនៈ

ឬជា

អក្ុ ស្លជវនៈណ្ទៀត)។ ណ្្
ម ះថា យោស្ននក្មម ណ្វៀរដតគ្រុក្ក្មម ណ្ចញ ក្មម
ដ្ទទៗ មិនអាចកាត់ បានណ្ឡើ យ។
យោស្ននក្មម ណ្នះស្ូមបីតច
ិ តួច ក្៏អាចឱ្យសលមុ នក្មម ោាំងឡាយ
ដដ្រ ណ្រេៀេដ្ូចណ្ោច្ឆស្់ ដដ្លណ្ៅក្នុងណ្រកាលដក្បរមាត់ ោវរណ្ចញ ធមម តា
ណ្ោណ្ៅដក្បរមាត់ ោវរណ្ចញណ្នះ ស្ូមបីជាណ្ោច្ឆស្់ មានក្មាាង
ាំ ណ្ខ្ាយជាង
ណ្ោោាំងឡាយ ក្៏ង្ហយមានឱ្កាស្ណ្ចញមុ ន យ
៉ា ងណា យោស្ននក្មម ក្៏
យ
៉ា ងណ្នះដដ្រ។
អងគ ធម៌បានដ្ល់ អក្ុ ស្លចិតៅ ១២ (ណ្វៀរនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋ ិ និងេញ្ញចននៅរ ិយក្មម ) មហាក្ុ ស្លចិតៅ ៨។
៣.អាចិណណក្ម្ម
អាចីយតិ រុនរបនាំ
ុ ក្រ ិយតីតិ = អាចិណណាំ ក្មម ណាដដ្ល

េុ គ្គលស្នសាំទុក្ណ្រឿយៗ ក្មម ណ្នះឯងណ្្
ម ះថា អាចិណ្ណក្មម ។
អងគ ធម៌បានដ្ល់ អក្ុ ស្លក្មម ១២ មហាក្ុ ស្លក្មម ៨។
សារតថស្ងគ េៈ ក្ុេលាក្ុេត្លេុ រន យាំ

រហុ ាំ ត្ហាតិ តាំ

រហុល ាំ នាម្ ក្នុងពេុ លក្មម ណ្នះ អន ក្មានរបាជា្គ្េបីយល់ រជាេថា
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ក្ុ ស្លឯណាដដ្លណ្រចើន ក្ុ ស្លណ្នះណ្្
ម ះថា ពេុ លក្មម ។ ចាំដណ្ក្ឯ
ិ ក្៏ដ្ច
អក្ុ ស្លវញ
ូ ោន។
៏ ូ រដ្ូចណ្មៅ ច?
អាណ្ស្វនេបចចយ
័ អស្់ កាលដ្យ
េណា
ៅ ក្ុ ស្លដដ្លេុ គ្គលណ្ធវណ្ើ នះ

ណ្េើក្ុស្លណាមានក្មាាង
ើ យ
ាំ ណ្ធវឱ្

ើ បីនង
រក្
ី រាយក្នុងកាលោាំង ៣ គ្ឺមុនដ្ាំេូងរបារពធ ណ្ដ្ម
ឹ ណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យ បានណ្រតៀម
ើ បីនង
ណ្រៀេចាំណ្ដ្ម
ឹ ណ្ធវ ើ ណ្ោយណ្សាមនស្សណ្រតក្អរក្នុងេុ ណ្យ ដ្ូចជារបាថាន
ើ បីណ្ធវោ
ណ្ដ្ម
ើ ន រដមងណ្សាមនស្សណ្រតក្អរច្ឆត់ ដចងនូវណ្ទយយធម៌ ណ្រតក្អរ
រគ្េ់ វារៈរគ្េ់ រោជាេ់ េនៅោន។ ដ្ល់ ណ្ពលរក្ណ្ទយយោនបានណ្េើ យ ឬដ្ល់
ណ្ពលណ្វោ ដដ្លណ្ធវណ្ើ េើ យណ្នះ ក្៏ណ្សាមនស្សណ្រតក្អរក្នុងក្ុ ស្លក្មម
ណ្នះ។

ណ្េើ យគ្ិតថាណ្ ើញអាតាមអញបានណ្ក្ើតជាមនុស្សណ្េើ យបានជួេ

នឹងរពះពុទធសាស្ន អាតាមអញមិនដមនជាមនុស្សសាេស្ូនយរេណ្យជន៍
ិ តៅតា
ណ្ឡើ យ អាតាមអញបានេដ្េ
ិ មពុ ណ្ោធវាទ បានណ្ធវន
ើ វូ ក្ុ ស្លក្មម ណ្ោយ
៏ ាំ ក្ុ ស្លក្មម ដដ្លអាតាមអញបានណ្ធវណ្ើ េើ យណ្នះ ជា
ណ្ស្ចក្ៅព
ី ាយមដ្ធ
រេណ្យជន៍ណ្ោយពិត

ណ្ោយអាំ ណាចទនក្ុ ស្លដដ្លអាតាមអញបានណ្ធវ ើ

ណ្េើ យណ្នះឯង។ ការណ្រតក្អរោាំង ៣ កាលដ្ូចណ្នះឯង បានណ្្
ម ះថា
អាណ្ស្វនេបចចយ
័ ដសនក្ខាងក្ុ ស្ល។
ណ្េើអក្ុ ស្លក្មម ណា ដដ្លមានក្មាាង
ើ យណ្តៅរក្ហាយចិតៅណ្រចើន
ាំ ណ្ធវឱ្
ក្៏ជាពេុ លក្មម ណ្ោយពិត
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ដ្ូចជាមុ ននឹងណ្ធវក្
ើ គ្
៏ ត
ិ ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅណ្ី រកាធ
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ណ្រចើនៗ ដ្ល់ ណ្ពលណ្ធវក្
ើ មម ណ្នះ ក្៏ណ្ធវណ្ើ ោយណ្ស្ចក្ៅណ្ី រកាធខាាង
ាំ កាា កាេ់ ច្ឆក្់
រេហារណ្ោយក្មាាង
ាំ ទនណ្ស្ចក្ៅណ្ី រកាធ

លុ ះណ្ធវរើ ច
ួ ណ្េើ យមិនអស្់ ណ្ស្ចក្ៅ ី

ណ្រកាធណ្ឡើ យ។ គ្ិតណ្ ើញណ្ពលណាក្៏ណ្រកាធណ្ពលណ្នះណ្ទៀត។ អដ្ឋក្ថា
ណ្ពាលទុ ក្ថា៖ តាំ ទីឃរតោាំ លោធ ត្េវនវត្េន ត្វទិតរាាំ អន ក្
របាជ្គ្េបីយល់ ចូលចិតៅថា

ក្ុ ស្ល

ឬអក្ុ ស្លដដ្លបាននូវអាណ្ស្វន-

៏ ូ រអដងវ ងណ្នះឯងបានណ្្
េបចចយ
័ អស្់ កាលដ្យ
ម ះថា ពេុ លក្មម ។
៤.ក្ដតោក្ម្ម
ក្ដតោ ឯវ ក្ម្មាំ ការណ្ធវដើ ដ្លបានណ្្
ម ះថាក្មម ក្រ៏ ោន់ ដតជាការណ្ធវ ើ
ណ្េើ យេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះឯង បានដ្ល់ អក្ុ ស្លក្មម ១២ មហាក្ុ ស្លក្មម ៨។
បានណ្ស្ចក្ៅថា
ី
ក្ុ ស្លក្មម និងអក្ុ ស្លក្មម ដដ្លធ្លាេ់ ណ្ធវម
ើ ក្ក្នុង
ភពមុ នៗ គ្ឺជាអេរាេរិយណ្វទនីយក្មម ណ្នះមា
៉ា ង និងមា
៉ា ងណ្ទៀតក្ុ ស្ល
ក្មម

និងអក្ុ ស្លក្មម ដដ្លណ្ធវក្
ើ នុងភពណ្នះ

ដតមិនចូលដ្ល់ គ្រុក្ក្មម

អាស្ននក្មម និងអាចិណ្ណក្មម សង គ្ឺរោន់ ដតជាក្មម សាមញ្ា ណ្ោយអន ក្ណ្ធវ ើ
មិនបានតាាំងចិតៅឱ្យណ្ពញណ្លញ។
ចាំណាៈាំ គ្រុក្ក្មម អាស្ននក្មម និងអាចិណ្ណក្មម ោាំង ៣ ណ្នះ ក្៏ច្ឆត់ ជា
ក្ដ្តាៅក្មម បានដ្ូចោន ណ្រពាះបានណ្ធវស្
ើ ណ្រមចរួចណ្ៅណ្េើ យ េ៉ាុ ដនៅនង
ឹ ណ្ៅថា
ក្ដ្តាៅក្មម មិនបានណ្ឡើ យ ណ្រពាះក្មម ោាំងណ្នះ មានណ្្
ម ះណ្ោយចាំណ្ពាះ
ខ្ាួ នឯងណ្េើ យ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៣.បាក្កាលចតុក្ៈក
(ក្មម ឱ្យសលតាមកាល)
១.ទិដឋធម្មត្វទនីយក្ម្ម
ស្ភាពឱ្យណ្ ើញក្នុងភពណ្នះ ណ្្
ម ះថា ទិដ្ធ
ឋ មម ។ សលណាដដ្ល
គ្េបីណ្សាយសលណ្នះណ្្
ម ះថា ណ្វទនីយ។ ក្មម ឱ្យសលក្នុងេចចុេបននជាតិ
័ ខ្ណ្ៈទី ១។
បានដ្ល់ អក្ុ ស្លក្មម មហាក្ុ ស្លក្មម ក្នុងជវន
័ ណ្ក្ើត ៧ ខ្ណ្ៈ ណ្េើ យមានស្នធក្
អាំ ណ្ពើលែ និងអារក្ក្់ រតូវមានជវន
ឹ
័ ៧ ខ្ណ្ៈណ្នះ ណ្ចតនក្នុងជវន
័ ទី ១
ស្នធេ់ រាេ់ មិនអស្់ ។ េណា
ៅ ជវន
ណ្្
ម ះថា ទិដ្ធ
ឋ មម ណ្វទនីយក្មម ជាេចចយ
័ ោ
ុ ាំងសលឱ្យរបាក្ដ្ណ្ឡើ ង ក្នុង
ឹ រស្ ណ្ផ្លដ្ឋពវៈ លែ ឬមិនលែ និងឱ្យ
េចចុេបននភព ឱ្យណ្ ើ ញ ឮ ធុាំក្ន
ា ិ ដ្ង
ក្មម ជរជ េ
ូ ក្មម េបចចយឧតុជរជ េ
ូ បានដ្ល់ អវយវៈក្នុងរាងកាយ និងពណ្៌
ស្មបុរលែ មិនលែ

ជាអណ្េតុក្សល ណ្ក្ើតេ៉ា ុ ណ្ណា
ណ ះ។ ក្ុស្លណ្ចតន ឬ

័ ដ្ួងទី ១ ណ្នះមិនអាចច្ឆត់ ដចង
អក្ុ ស្លណ្ចតនដដ្លរេក្េណ្ៅក្នុងជវន
ឱ្យេុ គ្គលណ្នះ បានណ្ៅណ្ក្ើតជាមនុស្ស ឬណ្ទវតា ឬណ្ក្ើតក្នង
ុ អបាយបានណ្ទ
រពមោាំងមិនអាចេណ្ងក ើតសល ឱ្យេុ គ្គលណ្នះបានទទួ លរេស្់ លែ ឬអារក្ក្់
ណ្សសងក្នុងភពណាបានណ្ឡើ យ។
័ ដ្ួងទី ១ មានក្មាាង
ណ្ចតនក្នុងជវន
ាំ ណ្ខ្ាយជាងណ្ចតនក្នុងដ្ួង
ទី ២ ណ្រពាះណ្ទើេដតណ្ក្ើតណ្ឡើ ងដ្ាំេូង មិនបានទទួ លក្មាាង
ាំ ពីអាណ្ស្វនភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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័ ដ្ួងទី ១ ជាអាណ្ស្វនេបចចយ
េបចចយ
័ (ជវន
័ ដ្ល់ ទី ២ ណ្ចតនក្នុងដ្ួងទី ២
ិ នធបា
ដ្ល់ ទី ៧ ណ្ទើេមានក្មាាង
ិ ន)។
ាំ ឱ្យសលេដ្ស្
ទិដឋធម្មត្វទនីយក្ម្មត្នះមាន ២ យង
១.ររ ិរក្កទិដឋធម្មត្វទនីយក្ម្ម ក្មម ដដ្លនឹងបានទទួ លសលក្នុង
េចចយ
័ ភពណ្នះ មានស្ភាពច្ឆស្់ កាា។ ក្មម ណាឱ្យសលក្នុងរវាង ៧ ទថៃ
ក្មម ណ្នះ ណ្្
ម ះថា េរ ិេក្កទិដ្ធ
ឋ មម ណ្វទនីយក្មម (9)។ ដ្ូចជាមហាទុ គ្គតេុ រស្
ជាអន ក្ក្ាំស្ត់ រក្ីរក្មានក្់ បានថាវយភតាៅហារដ្ល់ រពះក្ស្សេស្មាមស្មពុ ទធជា
មាចស្់ កាលថាវយណ្េើ យ ៧ ទថៃបានស្មបតៅជា
ិ ណ្ស្ដ្ឋ ី នយេុ ណ្ណៈនិងភរិយ
ី ណ្ដ្ម
ើ ។
ជា អន ក្រក្ បានរេណ្គ្នចង្ហាន់ ដ្ល់ រពះសារេ
ី ុ រត ក្៏បានជាណ្ស្ដ្ឋជា
កាលបានស្ណ្រមចជាណ្ស្ដ្ឋណ្ី េើ យ ក្៏បាននូវអារមម ណ្៍លែ ៗ មានការណ្ ើ ញ
ិ ក្ ។ រូេវញ
ិ មានមុ ខ្ស្ស្ស្់ េស្់ រូេរាងស្មស្ួន
ើ ដដ្លជាក្ុ ស្លវបា
ជាណ្ដ្ម
ណ្ពញណ្លញដដ្លជាក្មម ជរជ េ
ូ ណ្ក្ើតពីក្ុស្លក្មម ណ្នះឯង។
ិ ណ្នះ
ចាំដណ្ក្អក្ុ ស្លវញ

ដ្ូចជាននទមាណ្ពរតូវធរណ្ី ស្ស្ូេ

ណ្រពាះរេទូ ស្ៅនង
ឹ នងឧេបុលវណា
ណ ណ្ថរ ី
ស្មាាេ់ ណ្ោ
មាូ េ

ី
នយណ្ោឃាតក្ៈមានអាជព

ទថៃមួយខ្វ ះមាូ េេរិណ្ភាគ្បានកាត់ អណា
ៅ តណ្ោោាំងរស្់ មក្ណ្ធវ ើ

អណា
ៅ តរេស្់ ោត់ បានធ្លាក្់ ចុះមក្ជាមួ យនឹង្មស្ស្ស្់ ៗ

ោត់

ដស្ស្ក្វឺ ច្ឆេ់ មានស្ាំ ណ្ឡងដ្ូចណ្ោ រួចសាាេ់ ណ្ៅ។ រពះណ្ទវទតៅរតូវដសន
(៨)

ទទវទ

េូ ្ត មជឈម
ា េក អែឋកថា។
ិ ន្កា
ិ យ ឧបរបណា
ិ

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ដ្ស្ី ស្ូេ ណ្រពាះោ
ើ វូ ស្ងឃ
ុ ាំងរពះណ្ោេិ តរពះពុ ទធឱ្យពុ រពង រពមោាំងណ្ធវន
ណ្ភទក្មម ណ្ទៀតសង។ រពះបាទស្ុេបពុទធជាេិតារេស្់ រពះណ្ទវទតៅនង
ិ នង
ពិមាព

រតូវដសនដ្ស្ី ស្ូេ

ណ្រពាះមិនណ្ោរពរពះស្មាមស្មពុ ទធណ្ោយរេការ

ណ្សសងៗ និងមានេុ គ្គលជាណ្រចើនណ្ទៀត ោាំងណ្នះជាទិដ្ធ
ឋ មម ណ្វទនីយក្មម ។
២.អររ ិរក្កទិដឋធម្មត្វទនីយក្ម្ម ក្មម ដដ្លនឹងឱ្យទទួ លសលក្នុង
េចចុេបននភពណ្នះ មិនមាននូវស្ភាពច្ឆស្់ កាាណ្ឡើ យ។ ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅថា
ី ការ
ណ្ធវន
ើ វូ ក្ុ ស្លក្មម

ឬអក្ុ ស្លក្មម េនឹងឯង

នឹងោ
ុ ាំងសលឱ្យណ្ក្ើតរបាក្ដ្

័
ណ្រកាយច្ឆក្អាំ ពី ៧ ទថៃណ្ៅ។ ការណ្ធវក្
ើ ុ ស្ល ឬអក្ុ ស្លបានឱ្យសលក្នុងវយ

័ ោាំង ៣ ជួនកាលក្នុងេឋមវយ
័
័
ណាមួ យេណា
ៅ វយ
ខ្ា ះមជឈិមវយ
ខ្ា ះ
័ ។
ទទួ លសលក្នុងេចាម
ិ វយ
ចាំណាៈាំ ទិដ្ធ
ឋ មម ណ្វទនីយក្មម ណ្នះ មានក្មាាង
ាំ ណ្ខ្ាយអាចឱ្យសលបានដត
ក្នុងេចចុេបននភពេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ

ណ្េើមិនបានឱ្កាស្ឱ្យសលក្នុងេចចុេបននភពណ្ទ

ក្មម ណ្នះក្៏ណ្ៅជាអណ្ហាស្ិក្មម

គ្ឺក្មម ដដ្លណ្ធវណ្ើ េើ យដតមិនោ
ុ ាំងសលឱ្យ

ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង។
ទិដឋធម្មត្វទនីយក្ម្ម ោ
ុ ាំងសលឱ្យរបាក្ដ្បានណ្នះ

រតូវណ្ៅក្នុង

លក្េណ្ៈ ៤ យ
៉ា ងណាមួ យគ្ឺ៖
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១.រដិរត្ក្ខហ ិ អនភិភូតតយ មិនមានការណ្េៀតណ្េៀនអាំ ពក្
ី មម
ិ ក្េ ណ្េើរតូវក្មម ដដ្លេដ្េ
ិ ក្េណ្េៀតណ្េៀនណ្េើ យ ក្មម ណ្នះមិន
ដដ្លជាេដ្េ
អាចឱ្យសលបាន ក្៏ណ្ៅជាអណ្ហាស្ិក្មម ។
២.រចចយវិត្េត្េន រដិលទធវិត្េេតយ បានស្ណ្រមចនូវ
ក្មាាង
ី ចចយ
័ ដ្វ៏ ណ្ិ ស្ស្ ណ្េើជា
ាំ ពិណ្ស្ស្ ណ្រពាះមានការជួយឧេតថមភ អាំ ពេ
ក្ុ ស្លទិដ្ធ
ឋ មម ណ្វទនីយក្មម រតូវរេក្េណ្ោយស្មបតៅ ិ ៤ ឯអក្ុ ស្លទិដ្ធ
ឋ មម ិ តៅ ិ ៤ គ្ឺ៖
ណ្វទនីយរេក្េណ្ោយវេ
២.១.គ្តិេម្បតោិ បានដ្ល់ េុ គ្គលដដ្លណ្ក្ើតក្នុងស្ុគ្តិភូមិ គ្ឺមនុស្ស
ិ តៅ ិ បានដ្ល់ ស្តវណ្ក្ើតក្នុងអបាយភូមិ ៤ មានតិរច្ឆាន
ណ្ទវតា រពេម ឯគ្តិវេ
ើ ។
ជាណ្ដ្ម
២.២.កាលេម្បតោិ បានដ្ល់

ស្ម័យដដ្លរគ្េ់ រគ្ងរេណ្ទស្ណ្ោយ

ធម៌ មាននូវស្មាមទិដ្ឋ ិ និងមាននូវរពះពុទធសាស្ន ឬធម៌រេស្់ ស្េបុរស្ ឯ
ិ តៅ ិ វញ
ិ តៅ ិ គ្ឺសទុយពីកាលស្មបតៅ។ិ ឯ កាលវេ
ិ
កាលវេ
គ្ឺ ស្ម័យអន ក្

រគ្េ់ រគ្ងមិនរេក្េណ្ោយធម៌ មាននូវមិច្ឆាទិដ្ឋ ិ ោាំងរពះពុ ទធសាស្នក្៏
សាេស្ូនយ មិនមានស្េបុរស្។
២.៣.ឧរធិេម្បតោិ េុ គ្គលណ្ក្ើតមក្មានអវយវៈរគ្េ់ រោន់
ស្ណា
ឋ នលែ

រូេរាង

ិ តៅ ិ សទុយពី
មិនមានខ្វ ះខាតរតង់ ណា ចាំដណ្ក្ឯ ឧេធិវេ

ើ ។
ឧេធិស្មបតៅ ិ ដ្ូចជារូេមិនសាែត ខ្វ ះអវយវៈជាណ្ដ្ម
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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៤.រត្យគ្េម្បតោិ េុ គ្គលដដ្លមានពាយមរតូវ គ្ឺមានការគ្ិតរតូវ
និងរេរពឹតៅរតូវតាមចាេ់ រេណ្ទស្ តាមចាស្់ រពះពុទធសាស្ន គ្ឺណ្វៀរច្ឆក្
ិ ិ សទុយពីេណ្យគ្ស្មបតៅ ិ ដ្ូចជាការ
ទុ ចចរ ិតក្មម ណ្សសងៗ ឯ េណ្យគ្វេតៅ
រេរពឹតខ្
ៅ ិ ុស្ទាំ នងណ្សសងៗ។
៣.តទិេេស រុាាភិេង្ខខរេស វត្េន

សាតិេយ មាន

៏ ាង
នូវក្មាាង
ាំ ដ្ខា
ាំ កាាណ្ោយ អាំ ណាចទនេុ ពាវភិស្ង្ហេរដដ្លជាស្ភាពស្មគ្ួ រ
ដ្ល់ ជវនៈដ្ួងទី ១ មុ ននឹងណ្ធវក្
ើ មម រេក្េណ្ោយការតាាំងចិតៅមា ាំ និងអត់ ធន់
ចាំណ្ពាះការង្ហរណ្នះៗ។ ជាពិណ្ស្ស្ណ្ធវក្
ើ ុ ស្លរេក្េណ្ោយឥទធ ិបាទធម៌ ៤
មាន អនទៈ (ណ្ពញចិតៅ) វរី ិយៈ (ការពាយម) ចិតៅៈ (យក្ចិតៅទុក្ោក្់ )
ិ សា (មានេញ្ញា)។
វមាំ
៤.គ្ុណវិត្េេយុត្តោេ ុ

ឧរការារការវេរបវតោិយ

័ ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងណ្នះឯង រេរពឹតៅណ្ោយអាំ ណាចទនការណ្ធវ ើ
បានដ្ល់ ជវន
ដដ្លជាគ្ុ ណ្

ឬជាណ្ោស្

ណ្ៅណ្លើ េុគ្គលដដ្លមានគ្ុ ណ្វណ្ិ ស្ស្មាន

ើ ។
រពះស្មាមស្មពុ ទធ រពះេណ្ចចក្ពុទធ រពះអរេនៅ និងរពះអនោមីជាណ្ដ្ម
ណ្េើក្មម ោាំងអស្់ ណ្នះ មិនបានណ្ធវច
ើ ាំណ្ពាះេុ គ្គលរេក្េណ្ោយគ្ុ ណ្វណ្ិ ស្ស្
ដ្ូចណ្ពាលណ្េើ យមក្ណ្នះណ្ទ

ក្៏មិនោ
ុ ាំងសលឱ្យរបាក្ដ្ក្នុងភពណ្នះ

ណ្ោយណ្រចើនក្៏ជាអណ្ហាស្ិក្មម ។
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ោនឱយសលោន់ថ្ភនក្
ព្រក្រត្ដាយអងគ ៤
១.វតថេម្បោ
ុ

អន ក្ទទួ លនូវណ្ទយយវតថុណ្នះ

ជារពះអរេនៅ

ឬ

រពះអនោមី។

២.រចចយេម្បោ ណ្ទយយវតថុនម
ាំ ក្ថាវយណ្នះ ជាវតថុនម
ាំ ក្ណ្ោយ
អាំ ណ្ពើសាែតស្ែាំ ។
៏ ាង
៣.ត្ចតនាេម្បោ ដ្ល់ រពមណ្ោយណ្ចតនដ្ខា
ាំ កាា រគ្េ់ កាលោាំង
៣ រេក្េណ្ោយេញ្ញា និងណ្សាមនស្ស។
ិ គ េក្ៈ
៤.គ្ុណាតិត្រក្េម្បោ រពះអនោមី ឬរពះអរេនៅ ជាេដ្ោ
ដ្ល់ រពមណ្ោយគ្ុ ណ្វណ្ិ ស្ស្ ណ្ពាលគ្ឺណ្ទើេដតណ្ចញពីនណ្ិ រាធស្មាេតៅ។ិ
២.ឧររជជត្វទនីយក្ម្ម
ភពដដ្លបានចូលដ្ល់ ជាេ់ តោន មិនមានរវាងចណ្នាះ ឧេេជជ គ្ឺ
ភពទី ២។
័ និង
ឧររជជត្វទនីយក្ម្ម គ្ឺជាណ្ចតនដដ្លណ្ៅក្នុងអក្ុ ស្លជវន
មហាក្ុ ស្លជវនៈដ្ួងទី ៧។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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េញ្ញចននៅរ ិយក្មម និយតមិច្ឆាទិដ្ក្
ឋិ មម និងមេគ្គ តក្ុ ស្លក្មម គ្ឺជាឧេេជជណ្វទនីយក្មម ។ (សារតថស្ងគេៈ)
ក្មម ោាំង ៣ គ្ឺ ទិដ្ធ
ឋ មម ណ្វទនីយក្មម ឧេេជជណ្វទនីយក្មម និង
អេរាេរ ិយណ្វទនីយក្មម រដមងមាននទីក្នុងការឱ្យសលណ្ោយចាំណ្ពាះតាម
ឋានៈរេស្់ ខ្ាួ ន មិនមានការផ្លាស្់ េៅូ រណ្ៅជាយ
៉ា ងដ្ទទ ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅថា
ី
ទិដ្ធ
ឋ មម ណ្វទនីយក្មម ក្៏ណ្ៅជាអណ្ហាស្ិក្មម មិនមានផ្លាស្់ េៅូ រនទី អាងណ្ៅ
ឱ្យភពទី ២ ណ្ឡើ យ ឧេេជជណ្វទនីយក្មម ឱ្យសលរតឹមភពទី ២ េ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ
ណ្េើមិនឱ្យសលក្នុងភពទី ២ ណ្នះណ្ទ ជា អណ្ហាស្ិក្មម គ្ឺមិនមានផ្លាស្់ េៅូ រ
ើ បានណ្ឡើ យ និងអេរាេរ ិយនទីអាងណ្ៅឱ្យសលក្នុងភពទី ៣ ជាណ្ដ្ម
ណ្វទនីយក្មម រដមងមានតួនទី ឱ្យសលតាាំងពីភពទី ៣ ណ្ៅ រេូ តដ្ល់ រពះ
និពាវន េ៉ាុ ដនៅណ្េើេុគ្គលណ្នះ ចូលរពះនិពាវនមុ នអេរាេរិយណ្វទនីយក្មម
ឱ្យសល ក្៏ជាអណ្ហាស្ិក្មម ណ្ៅ។
៣.អររាររ ិយត្វទនីយក្ម្ម
ភពដ្ទទៗ ណ្្
ម ះថា អេរាេរ ភពដ្ទទៗ ណ្នះឯង ណ្្
ម ះថា
អេរាេរ ិយ។

ក្មម ដដ្លគ្េបីណ្សាយនូវសលក្នុងភពដ្ទទៗ

ណ្្
ម ះថា

អេរាេរ ិយណ្វទនីយក្មម ។ បានដ្ល់ ក្មម ដដ្លឱ្យសលក្នុងភពតៗ ណ្ៅរាេ់
ើ ។ អងគុ តៅរនិកាយអដ្ឋក្ថាណ្ពាលថាៈ ជវនណ្ចតន
ច្ឆេ់ ពីភពទី ៣ ជាណ្ដ្ម
័ ដ្ួងទី ១ និងជវន
័ ទី ៧ ណ្្
៥ ដ្ួង ដដ្លតាាំងណ្ៅក្នុងក្ណា
ៅ លទនជវន
ម ះថា
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អេរាេរ ិយណ្វទនីយក្មម
អនគ្តណ្េើ យ

ក្មម ដេេណ្នះដ្ល់ ណ្ពលណាមានឱ្កាស្ក្នុង

ណ្ពលណ្នះរដមងឱ្យសល

ណ្េើស្ងារវដ្ៅណ្ៅដតមានការ

រេរពឹតៅណ្ិ ៅ ក្មម ណ្នះនឹងបានណ្្
ម ះថា អណ្ហាស្ិក្មម ណ្នះរដមងមិនមាន
ណ្ឡើ យ។
អេរាេរិយណ្វទនីយក្មម ណ្នះ

កាលណ្េើមានឱ្កាស្ឱ្យសលណ្េើ យ

រដមងឱ្យសលជាណ្រឿយៗ ណ្ៅ មិនជាអណ្ហាស្ិក្មម ណ្ឡើ យ រេូ តោល់ ដត
ចូលណ្ៅកាន់ េរិនិពាវន

ណ្ទើេជាអណ្ហាស្ិក្មម ដលងឱ្យសល

មជឈិមនិកាយេណា
ណ ស្ក្អដ្ឋក្ថាស្ដមៅ ងថា៖
រញច ជវនត្ចតនា

ឧភិននាំ

ដ្ូចក្នុង

អនោត្រ

អររាររ ិយត្វទីយក្ម្មាំ

នាម្

រន
តាំ

អនាគ្ត្ត យោ ឱកាេាំ លភតិ តោ វិបាក្ាំ ត្ទតិ េតិ
េាំសាររបវតោិយ អត្ហាេិក្ម្មាំ នាម្ ន ត្ហាតិ ជវនណ្ចតន
័ ដ្ួងទី ១ និងជវន
័ ដ្ួងទី ៧
៥ ដ្ួង ដដ្លតាាំងណ្ៅក្នុងក្ណា
ៅ លទនជវន
ណ្្
ម ះថា

អេរាេរ ិយណ្វទនីយក្មម

ក្មម ដេេណ្នះ

ដ្ល់ ណ្ពលណាបាន

ឱ្កាស្ក្នុងអនគ្តណ្េើ យ ណ្ពលណ្នះរដមងឱ្យសល ណ្េើស្ងារវដ្ៅណ្ៅដត
មានការរេរពឹតៅណ្ិ ៅក្មម ណ្នះនឹងបាន ណ្្
ម ះថា អណ្ហាស្ិក្មម ណ្នះ រដមង
មិនមានណ្ឡើ យ។
េុ គ្គលណ្ធវក្
ើ មម ណ្ោយណ្ចតនណាណ្េើ យ

អាចឱ្យសលណ្រចើនជាតិដ្ច
ូ

ក្នុងអដ្ឋសាលិនអ
ី ដ្ឋក្ថាណ្ពាលទុ ក្ថាៈ នានា ត្ចតនា ហិ ក្ត្ម្ម
អាយូហត្ិ ត ត្ហាតិ រដិេនធិ ដរេថា កាលណាសាងក្មម ណ្ោយ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

Abhidhamma in daily life.

159

ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

ើ ) េដ្ស្
ិ នធក្
ណ្ចតនណ្សសងណ្េើ យ (មានេុ ពវណ្ចតនជាណ្ដ្ម
ិ រ៏ ដមងណ្ក្ើតបាន
ិ នធណ្ិ រចើនដ្ង ណ្រចើនជាតិណ្រចើនភពេនឹ ងឯង។ ដ្ូច
ណ្សសងដដ្រ ណ្ពាលេដ្ស្
មានណ្រឿងមួ យក្ដនាងស្ដមៅ ងថា៖ មានេុ រស្មានក្់ ជាអន ក្ស្មាាេ់ ណ្ោ កាល
េុ រស្ណ្នះសាាេ់ ច្ឆក្ណ្ោក្ណ្នះណ្ៅណ្េើ យ ក្៏បានណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងនរក្ ទទួ ល
នូវណ្ស្ចក្ៅទ
ី ុ ក្េណ្វទន (ោាំងទុ ក្េសាូវកាយ ោាំងណ្ោមនស្សសាូ វចិតៅ) អស្់
៏ ូ រ លុះដ្ល់ សុ តច្ឆក្នរក្ណ្េើ យ ក្៏បានមក្ណ្ក្ើតជាអដ្ឋស្
ិ ងេ លិក្
កាលដ្យ
ិ ច
ណ្រេត គ្ឺណ្រេតមានដតអែ ង
ឹ ណ្ៅនភនគ្
ាំ ជ
ិ ឈក្ូ ដ្។ ណ្រឿងណ្នះវន
ិ ាយ
័ ថា កាល
េុ រស្ណ្នះណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងនរក្ គ្ឺណ្ោយអាំ ណាច ឧេេជជណ្វទនីយក្មម ដដ្ល
ណ្ៅក្នុងមុ ញ្ចនណ្ចតន ចាំដណ្ក្ការដដ្លបានណ្ក្ើតជាណ្រេតណ្នះ គ្ឺណ្ោយ
អាំ ណាចទនអេរាេរិយណ្វទនីយក្មម

ដដ្លណ្ៅក្នុងេុ ពវណ្ចតន

ឬ

ិ តិវណ្ិ នទនីដ្កា
ី ថា៖ ក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លស្មាាេ់ ណ្ោណ្នះ
អេរណ្ចតន ដ្ូចវម
រដមងមានណ្ចតន ៣ ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងគ្ឺេុពវណ្ចតន មុ ញ្ចនណ្ចតន អេរណ្ចតន
ស្ូមបីក្នុងការស្មាាេ់ ស្តវរតឹមដតមៅ ង

(ស្តវមួយ)

ក្៏មានណ្ចតនណ្រចើន

រេណ្ភទណ្ៅណ្េើ យ ដ្ូណ្ចនះច្ឆាំបាច់ ណ្ពាលណ្ៅថវ ី ចាំណ្ពាះការស្មាាេ់ ស្តវណ្រចើន
ិ ស្តវណ្នះ)។ ក្នុងេណា
ដ្ង (គ្ឺណ្រចើនជវី ត
ៅ ណ្ចតនោាំង៣ ណ្នះ េុ រស្ដដ្ល
ស្មាាេ់ ណ្ោរតូវទទួ លសលក្នុងនរក្

ណ្ោយអាស្ស្័យឧេេជជណ្វទនីយក្មម

ើ ) រួចពីនរក្
ណ្ៅក្នុងណ្ចតនរេណ្ភទណាមួ យ (មានមុ ញ្ចនណ្ចតនជាណ្ដ្ម
ណ្េើ យមក្ណ្ក្ើតជាណ្រេត ក្៏ណ្ោយអាស្ស្័យអេរាេរិយណ្វទនីយក្មម ក្នុង
ណ្ចតនដ្ទទ ណ្រតអាំ ពម
ី ុ ញ្ចនណ្ចតនណ្នះឯង។ ក្នុងអដ្ឋក្ថាណ្នមិរាជជាតក្
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ស្ដមៅ ងថា៖ អររាររ ិយត្វទនីយ ាំ រន

វិបាក្ាំ

អទតា ន

ិ ស្សាេស្ូនយ
នេសតិ ដរេថា អេរាេរ ិយណ្វទនីយក្មម រដមងមិនវន
ណ្ឡើ យ ណ្េើណ្ៅមិនោន់ បានឱ្យសល។ ណ្នះជាការេញ្ញជក្់ ថា ណ្េើឱ្យសល
ណ្េើ យរដមងដលងឱ្យសលណ្ទៀត។
ក្នុងនិបាតជាតក្

បានស្ដមៅ ងទុ ក្មក្ណ្រចើនណ្រឿងណាស្់ ដដ្ល

ោក្់ ទងនឹងការស្មាាេ់ ស្តវ គ្ឺបានស្ដមៅ ងដ្ូណ្ចនះថា េុ គ្គលដដ្លស្មាាេ់
ស្តវមួយ ណ្ោយសារអក្ុ ស្លក្មម ណ្នះឱ្យសល កាលរួចពីនរក្បាន មក្
ណ្ក្ើតណ្ៅក្នុងក្ាំណ្ណ្ើ តនរក្ណាមួ យណ្េើ យក្៏រតូវណ្គ្ស្មាាេ់ ណ្រឿយៗ

រគ្េ់

ជាតិ ណ្ស្មើនង
ឹ ណ្រាមស្តវដដ្លខ្ាួ នបានស្មាាេ់ ណ្នះ ណ្នះគ្ឺណ្ោយអាំ ណាចទន
ិ ណ្ី សសងៗ
អេរាេរ ិយណ្វទនីយក្មម ក្នុងវថ

ិ ី
ក្នុងការស្មាាេ់ ស្តវមួយមានវថ

ិ ី ណ្េើ យក្នុង
ើ ណ្ៅ គ្ឺមុឺនដស្នវថ
ចិតៅណ្រចើនណាស្់ តាាំងពីេុពវណ្ចតនជាណ្ដ្ម
ិ រី តូវមានក្មម ណ្ពៀរមួ យជាតិ។
មួ យវថ
៤.អត្ហាេិក្ម្ម
អត្ហាេិក្ម្មាំ នាត្ហាេិ ក្ម្មវិបាត្កា អត្ហាេិ ក្ម្មាំ
នតថិ ក្ម្មវិបាត្កា អត្ហាេិ ក្ម្មាំ ន ភវិេសតិ ក្ម្មវិបាត្កា
ដរេថា
ណ្េើ យណ្ទ

ក្មម ដដ្លបានណ្ធវណ្ើ េើ យ

ដតសលរេស្់ ក្មម ណ្នះបានណ្ក្ើតណ្ឡើ ង

ក្មម ដដ្លណ្ធវណ្ើ េើ យដតសលរេស្់ ក្មម ណ្នះមិនដមនក្ាំពុងណ្ក្ើត

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ណ្ឡើ ងណ្ទ ក្មម ដដ្លបានណ្ធវណ្ើ េើ យ ដតសលរេស្់ ក្មម ណ្នះនឹងមិនបានណ្ក្ើត
ណ្ឡើ ងណ្ឡើ យ។
ើ
េុ គ្គលដដ្លបានស្ណ្រមចេឋមជានជាណ្ដ្ម
ិ ស្ណ្ទ
វន

ណ្េើ្នណ្នះមិន

កាលសាាេ់ ណ្ៅរដមងណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងរពេម ណ្ោក្

តាមឋានៈទន

្នដដ្លខ្ាួ នបានស្ណ្រមចក្នុងភពទី ២ ជាពិតរបាក្ដ្ ណ្ោយមិនមាន
ើ ណ្ឡើ យ។ មេគ្គ តក្ុ ស្លក្មម ឱ្យ
ការរង់ ច្ឆាំឱ្យសលណ្ៅក្នុងភពទី៣ ជាណ្ដ្ម
សលដ្ូចោននឹងណ្ចតនកាមាវចរខ្ណ្ៈទី ៧ ដដ្រ ដ្ូណ្ចនះមេគ្គ តក្ុ ស្លក្មម
ណ្នះណ្ទើេច្ឆត់់ ចូលក្នុងឧេេជជណ្វទនីយក្មម ។
ក្នុងចាំនន
ួ ក្មម ៤ ដដ្លស្ដមៅ ងអាំ ពណ្ី វោឱ្យសលណ្នះ (បាក្កាលចតុក្កៈ) ចាំណ្ពាះទិដ្ធ
ឋ មម ណ្វទនីយក្មម ឧេេជជណ្វទនីយក្មម និងអេរាេរ ិយណ្វទនីក្មម ោាំង ៣ យ
៉ា ងណ្នះ មានការក្ាំណ្ត់ ណ្ពល ក្នុងការឱ្យសលសង ណ្តើ
ណ្េតុអវីបានជាច្ឆត់ ចូលណ្ៅក្នុងពួក្ណ្នះ?
ណ្អាយ
ើ ថា

ណ្រេៀេដ្ូចជាការស្ដមៅ ងដចក្ភូមិដដ្លោក្់ ទងនឹង

តណា
ា ៣ គ្ឺមិនដមនស្ដមៅ ងរតឹមដតភូមិ៣ (កាមភូមិ រូេភូមិ និងអរូេ
ភូមិ) ណ្នះណ្ទ រដមងស្ដមៅ ងអាំ ពភ
ី ូមិ ដដ្លមិនរេរពឹតៅណ្ៅណ្ោយអាំ ណាច
តណា
ា ណ្ទៀតសង បានដ្ល់ ណ្ោក្ុ តៅរភូមិេនឹងឯង ណ្ស្ចក្ៅណ្ី នះយ
៉ា ងណា ការ
ស្ដមៅ ងអាំ ពក្
ី មម ដដ្លឱ្យសលតាមរោ ក្៏ដ្ច
ូ ោនដដ្រ កាលណ្េើស្ដមៅ ងដ្ល់
ក្មម ដដ្លមានក្ាំណ្ត់ ណ្ពលណ្វោក្នុងការឱ្យសលណ្េើ យ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ដដ្លមិនមានសល គ្ឺអណ្ហាស្ិក្មម េនឹងឯង ដ្ូណ្ចនះ ណ្ទើេច្ឆត់ អណ្ហាស្ិក្មម
េនឹ ងឯង ចូលក្នុងបាក្កាលចតុក្កៈណ្នះសង។
ការណ្ធវក្
ើ ុ ស្លរេស្់ េុ គ្គលរេណ្ភទណាដដ្លជាអណ្ហាស្ិក្មម
ិ ដី ក្ដរេ
ណ្ោយចាំដណ្ក្ណ្រចើន និងវធ
េុ គ្គលដដ្លណ្ធវអ
ើ ក្ុ ស្លក្មម ដដ្លមិនតាាំងចិតៅណ្ោយចាំណ្ពាះ េ៉ា ុ ដនៅ
ក្៏ណ្ធវក្
ើ នាងេួ ស្ណ្ៅ

ើ យ
ឬណ្ ើ ញអន ក្ដ្ទទណ្ធវក្
ើ ណ្៏ ធវតា
ើ មណ្គ្ជាណ្ដ្ម
៉ា ងណ្នះ។

ដ្ូណ្ចនះអក្ុ ស្លក្មម រេណ្ភទណ្នះ
ើ ណ្េតុបាន
ឱ្យជាណ្ដ្ម

ណ្ទើេោមនក្មាាង
ាំ តជាេ់ ោនក្នុងខ្នធស្នៅន

និងទីេាំសុតណ្េើោមនឱ្កាស្នឹងេញ្ជូ នសលក្នុង

េវតៅកា
ិ លបានណ្ទ ណ្ទើេជាអណ្ហាស្ិក្មម ណ្ៅ ណ្នះជាណ្រឿងដដ្លមិនគ្ួ រឱ្យ
ណ្ពញចិតៅ

េ៉ាុ ដនៅេុគ្គលដដ្លណ្ធវក្
ើ ុ ស្លក្មម ណ្ោយោមនការតាាំងចិតៅណ្ោយ

ចាំណ្ពាះ រោន់ ដតណ្ធវៗ
ើ ណ្ៅណ្េើ យការណ្ធវក្
ើ ុ ស្លក្មម រេណ្ភទណ្នះ ក្៏ោមន
ក្មាាង
ូ ដដ្លណ្ពាលមក្ណ្េើ យ។
ាំ ដ្ូចោនជាមួ យនឹងអក្ុ ស្លក្មម សាមញ្ា ដ្ច
ដ្ូណ្ចនះកាលោមនឱ្កាស្នឹងេញ្ជូ នសលក្នុងេវតៅកា
ិ លណ្េើ យ

ក្៏កាាយជា

អណ្ហាស្ិក្មម ណ្ៅ ណ្តើណ្ក្ើតបានណ្រពាះណ្េតុណា? ណ្រពាះណ្េតុថា េុ គ្គលណ្នះ
មានឥង្រ្នទយ
ិ ោាំង៥ ទន់ ណ្ខ្ាយ មានដតតណា
ា មានះ ទិដ្ជា
ឋ ិ រេធ្លន ដដ្ល
ជាេ់ ោក្់ ទងមក្អាំ ពណ្ី មាេៈជាណ្េតុ

ដ្ូណ្ចនះក្ុ ស្លក្មម ណ្នះណ្ទើេជាក្មម

សាមញ្ា ដដ្លជាក្ុ ស្លរេណ្ភទណ្នះអាចនឹងចូលដ្ល់ ភាពជាអណ្ហាស្ិក្មម ។
ើ បី
ស្ូមបីដតខ្ណ្ៈណ្ធវក្
ើ មម ក្ោ
៏ ម នការតាាំងចិតៅណ្ោយពិត រតឹមដតជាការណ្ធវណ្ើ ដ្ម
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ើ បីការស្មាគ្ម ឬមានណ្េតុច្ឆាំបាច់ ដដ្លរតូវ
មិនឱ្យខ្ូច រេទពណ្ី ឬណ្ដ្ម
ដតណ្ធវេ
ើ ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ។ ដ្ូណ្ចនះការណ្ធវក្
ើ ុ ស្លរេស្់ េុ គ្គលរេណ្ភទណ្នះឯង ណ្្
ម ះ
ថា មានឥង្រ្នទយ
ិ ៥ ទន់ ណ្ខ្ាយ ោក្់ ទងនឹងណ្មាេៈជាណ្េតុ ណ្េើមិនដក្ដរេ
ឱ្យក្ុ ស្លរេស្់ ខ្ាួ នណ្ៅជាអណ្ហាស្ិក្មម ណ្ទណ្នះ
មានក្មាាង
ាំ គ្ឺ

រតូវដតដក្េញ្ាិ ង្រ្នទយ
ិ ឱ្យ

ឹ ក្នុងរពះពុ ទធរតូវពាយមស្ិក្ាអេ់ រាំឱ្យណ្ក្ើតការណ្ចះដ្ង

សាស្នរេូ តណ្រឿងការរេរពឹតៅណ្ិ ៅរេស្់ ស្តវោាំងឡាយឱ្យបានស្មគ្ួ រ។
កាលដក្ដរេណ្ធវឱ្
ើ យេញ្ាិ ង្រ្នទយ
ិ េរិេូរណ្៍ ណ្េើ យ

ឥង្រ្នទយ
ិ ដដ្លណ្ៅ

ើ ច្ឆស្់ កាាតាមលាំ ោេ់ ។ កាលមានឥង្រ្នទយ
ស្ល់ ៤ ណ្ទៀត មានស្ោធជាណ្ដ្ម
ិ
ឹ តណ្ៅ
ោាំង ៥ ច្ឆស្់ កាាណ្េើ យ ណ្មាេៈមិនណ្ក្ើតការេិទបាាំងឱ្យវណ្ងវ ងស្ស្វង
ណ្ទៀតបានដដ្រ។ កាលណ្េើយ
៉ា ងណ្នះ តណា
ា ទិដ្ឋ ិ មានះ តួអងគ ស្ាំខាន់ ក្ោ
៏ មន
ណ្ចញមុ ខ្ក្នុងការណ្ធវក្
ើ ុ ស្លបានណ្ឡើ យ និងកាលណ្េើោមនតណា
ា ទិដ្ឋិ មានះ
ណ្ចញមុ ខ្ក្នុងការណ្ធវក្
ើ ុ ស្លណ្េើ យ ក្ុ ស្លណ្សសងៗ ដដ្លខ្ាួ នណ្ធវណ្ើ នះ ក្៏រច
ួ
ច្ឆក្ណ្េតុដដ្លនឹងកាាយជាអណ្ហាស្ិក្មម បាន។
ិ ដក្ដរេអក្ុ ស្លក្មម មិនឱ្យេញ្ជូ នសល (អណ្ហាស្ិក្មម )
វធី
េុ គ្គលដដ្លមានជាំណ្នឿក្នុងក្មម និងសលរេស្់ ក្មម ោាំងណ្នះ បាន
ណ្ពាលថា េុ គ្គលោាំងណ្នះមិនហានណ្ធវបា
ើ េណ្ោយពិត េ៉ាុ ដនៅក្នុងរោខ្ា ះក្៏ណ្ធវ ើ
ណ្ៅបាន

មានការស្មាាេ់ ស្តវ

ើ
លួ ចរទពយណ្គ្ជាណ្ដ្ម
ណ្ោយអាស្ស្័យ

ើ កាលបានណ្ធវអ
ក្ិណ្លស្ណ្សសងៗ មានណ្ោភៈ ណ្ោស្ៈ ជាណ្ដ្ម
ើ ក្ុ ស្លណ្នះ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ណ្េើ យ

ក្៏មានការភ័យខាាចក្នុងណ្េតុដដ្លបានទទួ លសលទនការណ្ធវ ើ

អក្ុ ស្លក្មម រេស្់ ខ្ាួ នណ្នះ ណ្ធវឱ្
ើ យណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅត
ី ូចចិតៅ ចណ្ងែ ៀតចងែ ល់ចិតៅ។
កាលណ្េើយ
៉ា ងណ្នះ

ក្៏ណ្ធវអ
ើ ក្ុ ស្លឱ្យចណ្រមើនណ្ឡើ ងដថមណ្ទៀត

ក្មាាង
ាំ ណ្រចើនណ្ឡើ ងណ្ទៀតសង

និងមាន

អាចេញ្ជូ នសលបានពិតរបាក្ដ្ក្នុងភពណ្នះ

និងភពខាងមុ ខ្តណ្ៅជាលាំ ោេ់ ។ ការណ្ធវអ
ើ ក្ុ ស្លរេស្់ េុ គ្គលរេណ្ភទណ្នះ
ិ ដី ក្ដរេអក្ុ ស្លដដ្លខ្ាួ នណ្ធវ ើ
ោមនឱ្កាស្កាាយជាអណ្ហាស្ិក្មម បានណ្ទ។ វធ
ណ្េើ យឱ្យកាាយជាអណ្ហាស្ិក្មម បានណ្នះ

គ្ឺណ្រកាយខ្ាួ នណ្ធវអ
ើ ក្ុ ស្លក្មម

ឹ ខ្ាួ នថា ខ្ុស្ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង រតូវណ្ធវកា
ណ្េើ យនឹងមានការដ្ង
ើ រអធិោឋនចិតៅខ្ាួន
ថា អញនឹងមិនណ្ធវទ
ើ ុ ចចរត
ិ ឬទុ រាជវី ៈដ្ូចណ្នះតណ្ៅណ្ទៀតណ្ឡើ យ ណ្េើ យនឹង
មិនវណ្ងវ ងរតឡេ់ មក្គ្ិតណ្រឿងណ្នះណ្ទៀត

នឹងពាយមក្សាងក្ុ ស្ល

អាចិណ្ណក្មម ឱ្យណ្ក្ើតណ្ឡើ ងអស្់ កាលជានិចច

គ្ឺមានការណ្រៀនធម៌

ការ

េណ្រងៀនរពះេរិយតៅធ
ិ ម៌ ឬសាវធាយនូវគ្ុ ណ្រពះរតនៈរត័យ ោក្់ បារត
សាយចាំដណ្ក្េុ ណ្យ សាយណ្មតាៅអស្់ កាលជានិចច ឬរក្ាស្ីល៥ ស្ីល៨
ិ ចណ្រមើនក្មម ោឋនអស្់ កាលជានិចច។ េដ្េ
ិ តៅដ្
ដ្ូនជី េួ ស្ជាេពវជត
ិ ច
ូ ណ្ពាល
ិ អក្ុ ស្លទិដ្ធ
មក្ណ្នះដ្រាេអស្់ មួ យជវី ត
ឋ មម ណ្វទនីយក្មម និងឧេេជជណ្វទនីយក្មម ដ្ទទណ្រតអាំ ពគ្
ី រុក្ក្មម រដមងោមនឱ្កាស្េញ្ជូនសល កាាយជា
អណ្ហាស្ិក្មម ណ្ៅបាន។ ស្ូមបីនង
ឹ មិនកាាយជាអណ្ហាស្ិក្មម ក្ព
៏ ត
ិ េ៉ាុ ដនៅក្ណ្៏ ធវ ើ
ឱ្យការេញ្ជូ នសលរេស្់ អក្ុ ស្លក្មម រេណ្ភទណ្នះរសាលចុះណ្ៅ
អាំ ណាចក្ុ ស្លអាចិណ្ណក្មម ណ្នះឯង។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ណ្ោយ

អក្ុ ស្លអេរាេរិយណ្វទនីយក្មម
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ដដ្លជាអណ្ហាស្ិក្មម បាន ណ្នះក្៏រតូវោក្់ ទងជាមួ យនឹងេុ គ្គលជាអន ក្ណ្ធវ ើ
ក្មម ណ្នះរតូវរេក្េណ្ោយគ្ុណ្ស្មបតៅ ិ ៥ យ
៉ា ងរគ្េ់ ៗ ជាតិគ្៖ឺ
១.រុត្រា ច ក្តរុញេត ភាពទនេុ គ្គលសាងេុ ណ្យទុ ក្មក្ក្នុងកាល
មុ ន។
៏ មគ្ួ រ។
២.រដិរ ូរត្ទេោេ ណ្ៅក្នុងរេណ្ទស្ដ្ស្
៣.េរបរុ ិេូរនិេសយ បានស្មាគ្មនឹងស្េបុរស្។
៤.េទធម្មេវន បានសាៅេ់ រពះស្ទធ មម។
៥.អតោេមាមរណិធិ តមក ល់ខ្ាួ នឱ្យបានរតឹមរតូវ។
មានគ្ុ ណ្ស្មបតៅ ិ ៥ ណ្នះណ្េើ យ រតូវជាអន ក្ណ្ធវោ
ើ ន រក្ាស្ីល
ចណ្រមើនភាវនជានិចច

ណ្ពលណ្ធវណ្ើ ស្ចក្ៅល
ី ែ ណ្េើ យ

អាចរបាថានឱ្យបានណ្ធវ ើ

ណ្ស្ចក្ៅោ
ី ាំង ៥ ចាំណ្ុចខាងណ្លើរគ្េ់ ៗ ជាតិ ដ្ូចជារបាថានថា ណ្ោយក្ុ ស្ល
ដដ្លខ្្ុ ាំបានណ្ធវ ើ ស្ូមឱ្យជាពលវេចចយ
័ ឱ្យខ្្ុ ាំបានសាៅេ់ និងណ្រៀនធម៌ដដ្ល
ើ ។
រតឹមរតូវរគ្េ់ ៗជាតិជាណ្ដ្ម

កាលណ្េើដ្ណ្ូ ចនះអក្ុ ស្លអេរាេរិយណ្វទនី-

យក្មម ោមនឱ្កាស្នឹងេញ្ជូ នសលបាន នឹងកាាយជាអណ្ហាស្ិក្មម ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ណ្េតុសលដដ្លក្មាាង
ាំ ក្មម ោាំង ៣ ឱ្យសលក្នុងណ្វោណ្សសងោន
័
័ ទី ១ ដ្ល់ ទី ៣ ណ្ៅថា ជវនណ្ឡើ
័ ទី ៥ ដ្ល់ ទី ៧ ណ្ៅ
ជវន
ង ជវន
័ ចុះ ជវន
័ ទី ៤ ណ្ៅថា ស្ិកាេេតៅនជវនៈ គ្ឺជវន
័ ខ្ព ស្់េាំ សុត។(10)
ថា ជវន
័ ទី ១ មានក្មាាង
ជវន
ាំ ណ្ខ្ាយ ណ្រពាះណ្ក្ើតណ្ឡើ ងជាដ្ាំេូង និងមិន
័ ទី ៧ ស្ូមបីបាន
ោន់ បានទទួ លការឧេការៈច្ឆក្អាណ្ស្វនេបចចយ
័ ។ ជវន
ទទួ លច្ឆក្ឧេការៈច្ឆក្អាណ្ស្វនេបចចយ
័ ក្៏ពត
ិ
ចុះណ្េើ យ

េ៉ាុ ដនៅក្មាាង
ាំ ណ្នះណ្ខ្ាយ

ណ្រពាះក្ាំពុងតាាំងណ្ៅក្នុងលាំ ោេ់ ចុងណ្រកាយណ្នះដដ្នក្ាំណ្ត់

រេស្់ ក្មាាង
័ ដដ្លបានពីជវនចិតៅដ្ួងទី ៦ ណ្នះ មាន
ាំ និងអាណ្ស្វនេបចចយ
័ ដ្ួងទី ២ ដ្ល់ ទី ៦ ណ្នះមានក្មាាង
ក្មាាង
ាំ តិចចុះដ្ូចោន។ ចាំដណ្ក្ជវន
ាំ
ណ្រចើន ណ្រពាះបានឧេការៈច្ឆក្អាណ្ស្វនេបចចយ
័
ោាំងមិនណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុង
លាំ ោេ់ ដ្ាំេូង និងលាំ ោេ់ ចុងណ្រកាយណ្ទៀត ណ្រពាះណ្េតុណ្នះការេញ្ជូ ន
ើ ណ្វើ មានរេណ្ភទ
សលរេស្់ ក្មម ោាំង ៣ ណ្ទើេមិនដ្ូចោន។ ឧេមាដ្ូចណ្ដ្ម
ើ ខ្ា ះអាយុ តាង
ណ្សសងៗ ណ្ដ្ម
ាំ ណ្ៅមិនយូ រ េនទេ់ ពីោណ្ាំ េើ យបានរយៈណ្ពល១
ើ ។
ឆ្នាំ ក្៏មានផ្លកដសា កាលដសាផ្លកណ្េើ យក្៏សាាេ់ ណ្ៅ ដ្ូចស្ដណ្ៅក្ណ្ពាតជាណ្ដ្ម

(១០) ក្នុងេរមតថទីេនីស្ងគ េមហាដ្កា
ី ចតុតថេរ ិណ្ចាទវណ្ណ ន
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៤.បាក្ដាឋនចតុក្ៈក
ក្មម ឱ្យសលតាមឋានៈ
មាន ៤ យង
១.អក្ុេលក្ម្ម បានដ្ល់ ណ្ចតនក្នុងអក្ុ ស្លចិតៅ ១២
២.កាមាវចរក្ុេលក្ម្ម បានដ្ល់ ណ្ចតនក្នុងមហាក្ុ ស្លចិតៅ ៨
៣.រ ូបាវចរក្ុេលក្ម្ម បានដ្ល់ ណ្ចតនក្នុងរូបាវចរក្ុ ស្លចិតៅ ៥
៤.អរ ូបាវចរក្ុេលក្ម្ម បានដ្ល់ ណ្ចតនក្នុងអរូបាវចរក្ុ ស្លចិតៅ
៤។
អធិេាយ
១.អក្ុ ស្លក្មម បានដ្ល់ ណ្ចតនណ្ៅក្នុងអក្ុ ស្លចិតៅ ១២ ជា
ណ្ោភៈ ណ្ោស្ៈ ណ្មាេៈជាណ្េតុនឱ្
ាំ យរេរពឹតៅអក្ុ ស្លក្មម េថ ១០។
ក្ម្មរង
ក្មម ដរេថា ការណ្ធវ ើ េថ ដរេថា សាូវ គ្នាង។ ក្មម េថ ការណ្ធវដើ ដ្ល
ជាសាូវណ្ៅកាន់ អបាយភូ មិ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ក្មម ោវរ ៣ យ
៉ា ង
ិ ា តរៅ ិ េ
១.កាយោវរ កាយជាណ្េតុឱ្យណ្ក្ើតអាំ ណ្ពើ គ្ឺកាយវញ្
ូ
ិ ា តរៅ ិ េ
២.វចីោវរ វាច្ឆជាណ្េតុឱ្យណ្ក្ើតអាំ ណ្ពើ គ្ឺវចីវញ្
ូ
៣.មណ្នោវរ ចិតៅជាណ្េតុឱ្យណ្ក្ើតអាំ ណ្ពើ គ្ឺចត
ិ ោ
ៅ ាំងអស្់ ។
ភាពណ្សសងោនរវាងណ្ចតន និងក្មម
រពះអងគ រតាស្់ ថា ណ្ចតនេាំ ភិក្េណ្វ ក្មមាំ វោមិ ណ្ចតយិ តាវ ក្មមាំ
ក្ណ្រាតិ

កាណ្យន វាច្ឆយ មនសា មានលភិក្េុោាំងឡាយ ណ្េតុដដ្លេុ គ្គល

មានការតាាំងចិតៅជាណ្រគ្ឿងជាំរញ
ុ ណ្េើ យ

ណ្ធវន
ើ វូ ការង្ហរណ្នះៗ

ស្ណ្រមច

ណ្ោយកាយខ្ា ះ ណ្ោយវាច្ឆខ្ា ះ ណ្ោយចិតៅខ្ាះ ណ្ោយណ្េតុណ្នះ តថាគ្ត
ណ្ទើេណ្ពាលថា ណ្ចតនជាតួក្មម ។(11)
ី ច្ឆរយណ្ពាលទុ ក្ថាៈ ក្ណ្រាតិ អភិនព
ពាក្យថា ក្មម ដ្ូចដ្កា
ិ វ តៅត ិ
ឥោឋនិដ្ស
ឋ ោនិ ឯណ្តនតិ = ក្មមាំ េុ គ្គលរដមងណ្ធវឱ្
ើ យឥដ្ឋសល និងអនិដ្ស
ឋ ល
ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងណ្ោយណ្ចតននុះ៎

ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ

ណ្ចតនណ្នះណ្្
ម ះថា

ក្មម ។

(១១)

អក្កនបា
ិ តអងគុ តៅរនិកាយ

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ត្ចតនា ២៧៦ ព្រត្ភទ
ណ្ចតនគ្ឺ អក្ុ ស្លចិតៅ ១២ មហាក្ុ ស្លណ្ចតន ៨ រួម ២០ ណ្ក្ើត
តាមសាូវកាយមាន ៨០ គ្ឺ៖
ើ ាួ នមាន ២០
១.ស្យាំ ក្តមូ លិក្ណ្ចតន ណ្ចតនណ្ក្ើតច្ឆក្ទណ្ងវ ខ្
២.អាណ្តៅក្
ិ មូ លិក្ណ្ចតន ណ្ចតនណ្ក្ើតពីការណ្រេើណ្គ្មាន ២០
ឹ គ្ុ ណ្និងណ្ោស្មាន២០
៣.ស្មបជានមូ លិក្ណ្ចតន ណ្ចតនណ្ក្ើតពីការដ្ង
ឹ នូវគ្ុ ណ្ និងណ្ោស្
៤.អស្មបជានមូ លិក្ណ្ចតន ណ្ចតនណ្ក្ើតពីការមិនដ្ង
មាន ២០។
ដ្ូណ្ចនះតាមសាូវកាយ ៨០ តាមសាូវវាច្ឆ ៨០ ចាំដណ្ក្តាមសាូវចិតៅ
មាន

១១៦

គ្ឺអក្ុ ស្លណ្ចតន

១២

មហាក្ុ ស្លណ្ចតន

៨

មេគ្គ តក្ុ ស្លណ្ចតន ៩ រួម ២៩ ដដ្លដចក្ជា ស្យាំ ក្តមូ លិក្ណ្ចតន
២៩

អាណ្តៅក្
ិ មូ លិក្ណ្ចតន

២៩

ស្មបជានមូ លិក្ណ្ចតន

អស្មបជានមូ លិក្ណ្ចតន ២៩ ស្រុេមានចាំនួន ២៧៦ ។
អក្ុ ស្លក្មម ១០
ក្.កាយក្មម ៣
១.បាណាតិបាត
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

២.អទិននោន ៣.កាណ្មស្ុមិច្ឆាច្ឆរ
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ខ្.វចីក្មម ៤
១.មុ សាវាទ

២.េិស្ុណាវាទ ៣.សរុស្វាទ

៤.ស្មផ េបោេ

គ្.មណ្នក្មម ៣
១.អភិជា

២.ពាបាទ

៣.មិច្ឆាទិដ្ឋិ ។

ក្ម្មក្ងអក្ុ
នុ
េលក្ម្មរង ១០
១.បាណាតិបាត ការស្មាាេ់ ស្តវ មានណ្ចតនជាតួអក្ុ ស្លក្មម េថ
ិ ខ្ាួនឯងជាណ្ដ្ម
ើ ជាឧេនិស្សយេបចចយ
មានណ្ោភៈស្ស្ឡាញ់ជវី ត
័
ណ្ោស្ៈជាណ្េតុេបចចយ
័ មានណ្មាេៈជាស្មបយុ តៅេចចយ
័
ណ្េតុេបចចយ
័ សងដដ្រ)

(ណ្មាេៈជា

ិ ង្រ្ិ នទយ
មានជវី ត
ិ ជាអារមម ណ្េបចចយ
័

ណ្ោមនស្សណ្វទនជាស្េជាតេបចចយ
័

មាន
និងមាន

ឯចាំដណ្ក្ណ្ចតនជាតួក្មម េថជា

េចចយុេបននធម៌ ធម៌ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងពីេចចយ
័ ណ្សសងៗ ណ្រចើនេចចយ
័ ដ្ូចដដ្លបាន
ស្ដមៅ ងណ្េើ យ។
វចនតថថាៈ បានាំ អតិបាត្តនោិ ឯត្តនាតិ = បាណាតិបាត្ត
េុ គ្គលោាំងឡាយរដមងស្មាាេ់ នូវស្តវណ្ោយធម៌នះុ ៎ ណ្រពាះដ្ូណ្ច្ឆនះ ធម៌
ដដ្លជាណ្េតុទនការស្មាាេ់ នុះ៎ ណ្្
ម ះថា បាណាតិបាត ។ បានដ្ល់
វធក្ណ្ចតន គ្ឺណ្ចតនដដ្លជាណ្េតុទនការស្មាាេ់ ស្តវ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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បាណាតិបាតត្ដាយអតថ ២ យង
១.េីឃតថៈ ណ្លឿនរេ័ ស្ គ្ឺណ្ធវឱ្
ើ យស្តវណ្នះសាាេ់ មុ នដ្ល់ ក្ាំណ្ត់ អាយុ
រេស្់ ខ្ាួ ន។
២.អតិក្ម្
ក នតថៈ

ការរេរពឹតៅក្
ិ នាងណ្ោយការណ្េៀតណ្េៀន

គ្ឺការណ្រេើ

អាវុធណ្សសងៗ ណាមួ យស្រមាេ់ ស្តវណ្នះឱ្យសាាេ់ ។
ជីវិតិន្រនទិយមាន ២ គ្ឺ
ិ ង្រ្ិ នទយ
ិ ង្រ្នទយ
១.រូេជវី ត
ិ ២.នមជវី តិ
ិ
១.រ ូរជីវិតន្រិ នទិយមាន ៣ ព្រការ
ិ ង្រ្នទយ
ក្.អតីតរូេជវី តិ
ិ

ិ ង្រ្ិ នទយ
រូេជវី ត
ិ ដដ្លរលត់ ណ្ៅ

ិ ង្រ្ិ នទយ
ិ ង្រ្ិ នទយ
ខ្.េចចុេបននរេ
ូ ជវី ត
ិ រូេជវី ត
ិ ក្ាំពុងរបាក្ដ្
ិ ង្រ្នទយ
ិ ង្រ្ិ នទយ
គ្.អនគ្តរូេជវី តិ
ិ រូេជវី ត
ិ មិនោន់ ណ្ក្ើត។
រចចរបនន
ជីវិតន្រិ នទិយមាន ៣ ព្រការ
ុ
ិ ង្រ្ិ នទយ
ិ ង្រ្ិ នទយ
ក្.ខ្ណ្េចចុេបននរេ
ូ ជវី ត
ិ
េចចុេបននរេ
ូ ជវី ត
ិ រគ្េ់ ខ្ណ្ៈោាំង ៣
ិ ិ ភងគ ៈ)។
(ឧេាទៈ ឋត
ិ ង្រ្ិ នទយ
ិ ង្រ្ិ នទយ
ខ្.ស្នៅតេ
ិ ចចុេបននរេ
ូ ជវី ត
ិ េចចុេបននរេ
ូ ជវី ត
ិ ក្ាំពុងណ្ក្ើតណ្ឡើ ង។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ ង្រ្នទយ
គ្.អោធេចចុេបននរេ
ូ ជវី តិ
ិ

ិ ង្រ្ិ នទយ
េចចុេបននរេ
ូ ជវី ត
ិ ដដ្លណ្ក្ើតជាេ់ តោន

ិ នធដ្
តាាំងពីេដ្ស្
ិ ល់ ចុត។ិ
ិ ង្រ្ិ នទយ
ការេាំ ផ្លាញនូវរូេជវី ត
ិ ោាំង

២

គ្ឺស្នៅតេ
ិ ចចុេបនន

និង

អោធេបចចុេបននរដមងអាចណ្ធវបា
ើ ន។
បាណាតិបាតមានអងគ ៥
១.បាណ្ណា

ិ
ស្តវមានជវី ត

ិ
ឹ ថាស្តវមានជវី ត
២.បាណ្ស្ញ្ាិ តា ដ្ង
៣.វធក្ចិតៅាំ

ចិតៅគ្ត
ិ នឹងស្មាាេ់

៤.េណ្យណ្ោ

ពាយមនឹងស្មាាេ់

៥.ណ្តន មរណ្ាំ

ស្តវសាាេ់ ណ្ោយការពាយមណ្នះ។
រេណ្យគ្រេស្់ បាណាតិបាតមាន ៦ រេការ

១.សាេតថក្
ិ ពាយមណ្ធវខ្
ើ ាួនឯង។
២.អាណ្តៅក្
ិ
ពាយមណ្រេើអនក្ដ្ទទ មានេង្ហគេ់ ណ្ោយវាច្ឆ ស្រណ្ស្រ
ើ ។
ស្ាំ េុរត ឬណ្ោយស្ញ្ញាណ្សសងៗ មានងក្់ ក្ាលជាណ្ដ្ម
៣.និស្សគ្គ យ
ិ ពាយមណ្ច្ឆល គ្េ់ ឬរគ្ដវងអាវុធណ្សសងៗ មានដ្ុាំដ្ ី បាញ់
ើ ។
ធនូជាណ្ដ្ម
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

Abhidhamma in daily life.

173

ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

ី រណ្ត
៤.ថាវរៈ ពាយមសលិ តណ្រគ្ឿងរេហារទុ ក្មានជក្
ៅ ក្េ់ គ្នាះឹ យនៅ
ើ ។
ឬណ្ធវជ
ើ ណ្រមាង អនទក្់ ជាណ្ដ្ម
ិ ជ មយៈ ពាយមណ្ោយណ្រេើវជា
ិ ជ អាគ្ម មានយនៅសាស្រស្ៅ ឬក្បូនស្មូន
៥.វជា
ើ ។
រូេតាំណាងមនុស្ស ឬណ្រេើភូត ណ្ខាមច េិសាចណ្ៅដស្ស្ក្រាំខានជាណ្ដ្ម

ើ ។
៦.ឥទធ ិមយៈ ពាយមណ្រេើេ្ទធិរេស្់ ខ្ាួ ន មានេ្ ទធិនគ្ ឬណ្ទវតាជាណ្ដ្ម
ស្េតថក្
ិ និងនិស្សគ្គ យ
ិ ដចក្ជា ២ រេការ
១.ឧទទ ិស្ស ការស្មាាេ់ ណ្ោយចាំណ្ពាះ
២.អនុទទិស្ស ការស្មាាេ់ មិនចាំណ្ពាះ ។
ឧោេរណ្៍ ថាៈ េុ រស្មានក្់ ណ្ ើញច្ឆេក្ាំពុងទាំ ណ្លើខ្នងរក្េី េុ រស្ណ្នះមាន
េាំ ណ្ងស្មាាេ់ ច្ឆេណ្នះណ្ោយសាន េ៉ាុ ដនៅខ្ណ្ៈបាញ់ណ្នះមិនរតូវច្ឆេដេរ
ជារតូវស្តវរក្េី ណ្េើ យស្តវរក្េីណ្នះក្៏សាាេ់ ភាាម។ ការស្មាាេ់ រេស្់ េុ រស្
ណ្នះមិនស្ណ្រមចជាបាណាតិបាតណ្ទ

ណ្រពាះខ្វ ះអងគ

វធក្ចិតៅាំ

និង

ើ បីស្មាាេ់ ស្តវរក្េី និងោមនការពាយម។
េណ្យណ្ោ គ្ឺមិនបានសគងណ្ដ្ម
ណ្តើការណ្ធវអ
ើ តៅឃាតោច់ បាណាតិបាតឬណ្ទ?
ការស្មាាេ់ ខ្ាួ នឯងមិនោច់ បាណាតិបាតណ្ទ

គ្ឺមិនច្ឆត់ ថាក្នាង

ឹ ថាស្តវ
ក្មម េថណ្ទ ណ្រពាះមិនរគ្េ់ អងគ ខ្វ ះរតង់ បាណ្ស្ញ្ាិ តា ដរេថា ដ្ង
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ
មានជវី ត

គ្ឺមិនស្ាំ ណ្ៅយក្ខ្ាួ នឯងណ្ទ

ស្ាំ ណ្ៅយក្ស្តវណ្រតខ្ាួ នដត

េ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ។
ណ្តើអនក្ស្មាាេ់ ខ្ាួ នឯងណ្ោយណ្ស្ចក្ៅណ្ី រកាធនឹងណ្ៅណ្ក្ើតទីណា?
ក្នុងឯក្និបាតជាតក្អដ្ឋក្ថាបាលីណ្ពាលថា៖ ត្កាធាំ និេាយ
េតោ េតថាំ អាោយ អតោនាវ អតោនាំ រហរនោិ វិេ ាំ ខាទនោិ
រជជយ
ឧររនធនោិ របាតាំ រតនោិ ឯវាំ ត្កាធវត្េន កាល
ុ
ងកត

និរយទីេ ុ

ឧរបជជនោិ

ស្តវោាំងឡាយកាន់ យក្នូវអាវុធ

ស្មាាេ់ ខ្ាួ នណ្ោយខ្ាួ នឯង ណ្លេថានាំ ចងក្ណ្ោយដខ្ស ណ្ោតចុះណ្ៅក្នុង
ណ្រជាះណ្រពាះអាស្ស្័យនូវណ្ស្ចក្ៅណ្ី រកាធ (ស្តវោាំងឡាយណ្នះ) កាលណ្ធវន
ើ វូ
មរណ្កាលណ្ោយអាំ ណាចទនណ្ស្ចក្ៅណ្ី រកាធណ្ោយរេការយ
៉ា ងណ្នះ រដមង
ើ ោាំងឡាយ។
ណ្ៅណ្ក្ើតក្នុងអបាយភូមិ មាននិរយភូ មិជាណ្ដ្ម
មាតុឃាតក្ក្មម និងេិតុឃាតក្ក្មម
េុ .ក្ូ នជាមនុស្សស្មាាេ់ េិតាជាមនុស្សពិត េ៉ាុ ដនៅេិតាេៅូ រណ្ភទជា
ិ
ស្រស្ៅីវញ

ក្ូ នជាមនុស្សស្មាាេ់ េិតាជាស្តវតរិ ច្ឆាន

ស្មាាេ់ េិតាជាមនុស្ស

ក្ូ នជាស្តវតរិ ច្ឆាន

ក្ូ នជាស្តវតរិ ច្ឆានស្មាាេ់ េិតាជាស្តវតរិ ច្ឆានដ្ូច

ោន។ ៤ រេណ្ភទណ្នះណ្តើរេណ្ភទណាណ្ទើេជាេិតុឃាតក្ក្មម ?
វ.ិ ក្ូ នទី ១ ច្ឆត់ ជាេិតុឃាតក្ក្មម ណ្ោះផ្លាស្់ េៅូ រណ្ភទក្៏ណ្ោយ។
ចាំដណ្ក្ក្ូ នទី ២,៣,៤ ណ្ោយណ្េតុមិនដមនជាមនុស្សដ្ូចោន មិនច្ឆត់ ជា
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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េិតុឃាតក្ក្មម ណ្ទ។

ិ ដ្ល់ ក្រមិត
េ៉ាុ ដនៅច្ឆត់ ទុក្ថាជាក្មម មានទមៃ ន់ធៃន់ជត

ិ ក្៏មានទាំ នងដ្ូចោនដដ្រ។
េិតុឃាតក្ក្មម ដដ្រ។ ចាំដណ្ក្ស្មាាេ់ មាតាវញ
វិនិចេ័យត្វជជសាន្រេោ និងវិទាសាន្រេោ
ិ នធរិ េស្់ េុ រស្ណ្ៅថា ស្បឺមា៉ាតូេសូអា
េុ .ការណ្រេើថានស្
ាំ មាាេ់ ពូ ជេដ្ស្

ើ បីក្ុាំឱ្យមានឱ្កាស្េដ្ស្
ិ នធរិ េស្់ ស្រស្ៅី ណ្ៅថា អូ វា៉ា
(Permatozoa) ណ្ដ្ម
(Ova) ណ្នះអាចច្ឆត់ ជាបាណាតិបាតក្មម ដដ្រឬណ្ទ?
ិ នធរិ េស្់ េុ រស្ ស្ូមបី
វ.ិ មិនដមនជាបាណាតិបាតណ្ទ ណ្រពាះពូ ជេដ្ស្
ិ ាសាស្រស្ៅណ្ពាលថា ក្ណ្រមើក្ញ័ របានក្៏ពត
ិ នធោ
ខាងវទ
ិ
េ៉ាុ ដនៅពូជេដ្ស្
ិ ាំង
ិ ា ណ្ និងក្នុងកាមភូ មិណ្នះ ស្តវដដ្លណ្ក្ើតរបាស្ច្ឆក្វញ្ញ
ិ ា ណ្
ណ្នះ ោមនវញ្ញ
ិ នធ ិ
រដមង មិនមានណ្ឡើ យ ក្នុងរពះពុ ទធសាស្នមិនណ្ៅថាស្តវ។ ពូ ជេដ្ស្
រេស្់ ស្រស្ៅីេុរស្

រតឹមដតឧតុជរជ េ
ូ ក្ោេណ្ក្ើតណ្ឡើ ងច្ឆក្ណ្ោភចិតៅុេាទ

ិ នធណ្ិ ទើេ
និងោក្់ ទងក្មម រេស្់ ស្តវមក្ណ្ក្ើតសង។ ដតណ្ៅណ្ពលស្តវមក្េដ្ស្
ច្ឆត់ ជាបាណាតិបាតក្មម ពត
ិ របាក្ដ្។
ិ ាសាស្រស្ៅណ្ពាលថាណ្រាគ្ណ្សសងៗ
េុ .តាមវទ

ើ បី
ណ្តើការច្ឆក្់ ថានណ្ាំ ដ្ម

ស្មាាេ់ ណ្មណ្រាគ្ណ្សសងៗ ណ្នះណ្តើជាបាណាតិបាតក្មម ដដ្រឬណ្ទ?
វ.ិ ការច្ឆក្់ ថានស្
ាំ មាាេ់ ណ្មណ្រាគ្ណ្សសងៗ ណ្នះ មិនច្ឆត់ ជាបាណាតិបាត
ិ ា ណ្ ជាឧតុជរជ េ
ណ្រពាះ ណ្មណ្រាគ្ោាំងណ្នះោមនវញ្ញ
ូ ក្ោេោក្់ ទងណ្ោយ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អក្ុ ស្លក្មម ខ្ាះ ឧតុខាងក្នុងខ្ា ះ ខាងណ្រតខ្ា ះ អាហារខ្ា ះ ណ្រពាះណ្មណ្រាគ្
ោាំងណ្នះមិនដមនជាស្តវ។
េុ .េុ គ្គលដដ្លេរិណ្ភាគ្ស្ុតោ

ឬស្ុតមាន់ ដដ្លោមនពូជណ្្
ម ល

សសាំណ្នះ នឹងណ្ពាលបានដដ្រឬណ្ទថា ណ្វៀរច្ឆក្ការេរិណ្ភាគ្ស្តវដដ្លមាន
ិ និងច្ឆត់ ជាបាណាតិបាតដដ្រឬណ្ទ?
ជវី ត
វ.ិ ណ្ោះជាោមនណ្្
ម ល ក្៏មិនអាចណ្ពាលថា មិនោច់ បាណាតិបាត
ិ នធរិ េស្់ ស្តវោមនណ្្
ណ្ទ ណ្រពាះការេដ្ស្
ម លក្៏មានដដ្រ ណ្េតុទនការតាាំង
គ្ភ៌មាន ៨ រេការគ្ឺ៖
១.ណ្មថុនាំ ការណ្ស្ពណ្មថុន។
២.ណ្ច្ឆឡគ្េណ្ាំ ណ្ោយការយក្ស្ាំ ពត់ រេឡាក្់ ណ្ោយអស្ុចរិ េស្់
េុ រស្ោក្់ រតង់ ោវរដដ្លជាទីស្រមាលក្ូ ន។
៣.ស្ាំ ស្ណ្ោគ ណ្ោយពាល់ រាងកាយ ស្រស្ៅីខ្ាះមានរេទពណ្ី រេច្ឆាំដខ្
ណ្េើមានេុ រស្ច្ឆេ់ រតង់ អវយវៈណ្សសងៗ អាចមានគ្ភ៌បាន។
៤.នភិអាមស្នាំ ណ្ោយេុ រស្ច្ឆេ់ រតង់ សចិត ដ្ូចមាតាស្ុវណ្ណ សាម
ខ្ណ្ៈនងមានរេទពណ្ី រេច្ឆាំដខ្ តាេស្យក្ទដ្សាទេរតង់ សច ិត ណ្រកាយ
មក្នងក្៏តាង
ាំ គ្ភ៌។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៥.បានាំ ណ្ោយសឹក្អស្ុចេ
ិ ុ រស្ ដ្ូចជាមិគ្ស្ិងគតាេស្ជាក្ូ នរេស្់
នងរមឹគ្សាមន់ ( 12 )ក្នុងណ្ពលនងមានរេទពណ្ី រេច្ឆាំដខ្បានសឹក្ទឹក្េស្ាវ
នងបានតាាំងគ្ភ៌។
៦.ទស្សនាំ ការណ្ ើញរូេេុ រស្ ដ្ូចជានងស្នាំរពះរាជាមួ យអងគ ណ្ៅ
លង្ហកទវ ីេ វររតង់ មាត់ េងែួ ចស្មា ឹងណ្ ើញេុ រស្មានក្់ ណ្ោយអាំ ណាចទន
រាគ្ៈក្៏មានគ្ភ៌តាង
ាំ ណ្ឡើ ង។
៧.ស្វនាំ ណ្ោយឮស្ាំ ណ្ឡងេុ រស្ ដ្ូចជាេក្សីក្ុក្ តាមធមម តាស្តវក្ុក្
ោមនណ្្
ម លណ្ទ

មានដតញី េ៉ាុណ្ណា
ណ ះ

ស្តវក្ុក្អាចមានក្ាំណ្ណ្ើ តណ្រពាះឮ

សគរោន់ ណ្វោណ្នះស្តវក្ុក្ក្៏មានគ្ភ៌។ ស្ូមបីមាន់ ញី ណ្ោញី ខ្ាះក្៏ដ្ច
ូ ោន។
៨.ឃាយនាំ ណ្ោយធុាំក្ន
ា ិ េុ រស្ ដ្ូចជាណ្ោញី ខ្ាះ ធុាំក្ន
ា ិ ណ្ោឧស្ភៈ ឬ
ស្តវណ្ស្ះញី ខ្ាះធុាំក្ន
ា ិ ណ្ស្ះណ្្
ម លអាចតាាំងគ្ភ៌បានដដ្រ។
២.អទិនានោន
ការលួចរទពយណ្គ្

(ណ្ច្ឆរក្មម )

ជួនកាលមានណ្ោភៈជាណ្េតុ

ជួនកាលមានណ្ោស្ៈជាណ្េតុ ចាំដណ្ក្ឯណ្មាេៈដតងណ្ក្ើតរគ្េ់ ណ្ពល។

(១២) ស្តវចតុេាទក្នង
ុ ទរពមួ យរេណ្ភទ ពួក្កាៅន់ ណ្រេើស្ រមាាំង។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អទិននេស អាោនាំ = អទិនានោនាំ ការកាន់ យក្នូវវតថុដដ្ល
មាចស្់ មិនបានអនុញ្ញាតឱ្យណ្្
ម ះថា អទិននោន ។
អទិនានោនមានអងគ ៥
១.េរេរ ិគ្គ េិតាំ វតថុមានមាចស្់ េួ ងដេងរក្ា
ឹ ថាវតថុមានមាចស្់ េួ ងដេងរក្ា
២.េរេរ ិគ្គ េិតស្ញ្ាិ តា ដ្ង
៣.ណ្ថយយចិតៅាំ មានចិតៅគ្ត
ិ នឹងលួច
ើ បីលួច
៤.េណ្យណ្ោ មានពាយមណ្ដ្ម
៥.អវហាណ្រា បានវតថុណ្ោយការពាយមណ្នះ។
អទិននោនមានរេណ្យគ្ ៦ រេការ
១.សាេតថក្
ិ លួចណ្ោយខ្ាួ នឯង
២.អាណ្តៅក្
ិ ណ្រេើអនក្ដ្ទទឱ្យលួច
៣.និស្សគ្គ យ
ិ លេណ្ច្ឆល ណ្បាះណ្ច្ឆល ដ្ូចជាវតថុរតូវណ្គ្យក្ផ្លស្ុី
៤.ថាវរៈ ការេង្ហគេ់ េក្សពួក្ទុ ក្យ
៉ា ងណ្នះ ណ្េើមានឱ្កាស្នឹងពាយម
ើ ។
លួចយក្ឱ្យបានស្ណ្រមចជាណ្ដ្ម

ស្ូមបីថាក្នាងណ្វោយូ រយ
៉ា ងណាក្៏

ណ្ោយ ណ្ៅថា អតថសាធក្ គ្ឺរដមងណ្ធវឱ្
ើ យស្ណ្រមចក្នុងការលួចរទពយ ឬ
ិ ស្។
មានណ្ចតនេាំ ផ្លាញរទពយស្មបតៅអ
ិ ន ក្ដ្ទទឱ្យវន
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ ជ មយ ណ្រេើណ្វទមនៅឱ្យមាចស្់ ភាន់ ភាាំងច្ឆេ់ យក្វតថុណ្នះមក្ឱ្យខ្ាួ ន ឬ
៥.វជា
ើ ។
ណ្រេើោថាស្ណ្ៅាំឱ្យមាចស្់ ណ្ដ្ក្លក្់ នង
ឹ លួចរទពយស្មបតៅជា
ិ ណ្ដ្ម
៦.ឥទធ ិមយ ណ្រេើេ្ទធិណ្សសងៗ ដ្ូចជាណ្រឿងសាមណ្ណ្រមួ យរូេបានស្ណ្រមច
អភិញ្ញា

ណ្ោក្មានណ្ស្ចក្ៅរី តូវការទឹក្ណ្រេើ

ដដ្លមាននទីរក្ាស្ស្ះណ្បាក្េរណ្ី

បានណ្ៅស្ុាំទឹក្ពីណ្ស្ៅចនគ្

េ៉ាុ ដនៅណ្ស្ៅចនគ្មិនរពមឱ្យទឹក្ណ្ទើេ

សាមណ្ណ្រណ្ហាះណ្ឡើ ងណ្លើអាកាស្ដ្ងយក្ទឹក្ណ្នះរេូ តបានស្ណ្រមច ឬ
ដ្ូចជារពះឥនទយក្ចងកូ មដក្វពីណ្ោណ្រពាេម ណ្៍ជាអន ក្មាននទីដចក្រពះ
ឹ រពះេរម
េរមសារ ីក្ធ្លតុដ្ល់ រពះរាជា ៨ នគ្រ ក្នុងណ្ពលដដ្លក្ាំពុងថាង
សារ ីក្ធ្លតុណ្នះ ណ្ោណ្រពាេម ណ្៍បានយក្ចងកូ មដក្វខាងសាៅោ
ាំ ក្់ ទុក្ក្នុង
សនួងស្ក្់ ។ េញ្ញជក្់ ថាណ្នះជាឥទធ ិដតសាមណ្ណ្រនិងណ្ោណ្រពាេម ណ្៍មិនោច់
អទិននោនណ្ទ។
លួចវតថមា
ិ មា
ធិ ន ៤ គ្ឺ
ុ ច េ់ក្ម្មេទ
១.គ្ិេិស្នៅក្ៈ វតថុជារេស្់

រាវាស្

២.េុ គ្គលស្នៅក្ៈ វតថុជារេស្់ ភិក្េុ ឬសាមណ្ណ្រ
៣.គ្ណ្ស្នៅក្ៈ វតថុជារេស្់ ភិក្េុ ឬសាមណ្ណ្រ ២ ឬ ៣ រូេ
៤.ស្ងឃស្នៅក្ៈ វតថុជារេស្់ ភិក្េុ ៤ រូេណ្ឡើ ងណ្ៅ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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លួចរូជនីយវតថមាន
ុ
ព្រះរុទធរ ូរជាត្ដើម្
១.ណ្ោេិតរក្េត
ិ

វតថុដដ្លមានេុ គ្គលដថរក្ា

២.អណ្ោេិតរក្េត
ិ

វតថុមិនមានេុ គ្គលដថរក្ា

ើ
េូ ជនីយវតថុោាំងឡាយមានពុ ទធរេ
ូ ជាណ្ដ្ម

ជាវតថុពុាំដមនេុ គ្គល

ណាមានក្់ ជាមាចស្់ ក្មម ស្ិទធិណ្ោយផ្លទល់ ណ្ឡើ យ ស្ូមបីដតរពះពុទធរេ
ូ ដដ្លរតូវ
េុ គ្គលក្សាងណ្ឡើ ងស្រមាេ់ េូ ជាក្នុងណ្គ្េោឋនរេស្់ ខ្ាួ នក្៏ណ្ោយ ក្៏េុគ្គល
អន ក្ក្សាងណ្នះមិនណ្ៅថាមាចស្់ រេស្់ រពះពុទធរេ
ូ ដដ្រ រតឹមដតជាណ្ោេិតរ
ក្េត
ិ េុ គ្គល គ្ឺេុគ្គលដថរក្ាេ៉ា ុ ណ្ណា
ណ ះ។ ោាំងណ្នះ ក្៏ណ្រពាះណ្េតុថា េុ គ្គល
ដដ្លបានណ្្
ម ះថាមាចស្់ ទនវតថុោាំងឡាយណ្នះណាមួ យបានណ្នះ
មានស្ិទធិណ្ធវអ
ើ វ ីៗ

រគ្េ់ យ
៉ា ង

រដមង

តាមចិតៅដដ្លខ្ាួ នរតូវការណ្ពាលគ្ឺខ្ាួនមិន

ណ្ពញចិតៅអាចេាំ ផ្លាញ ឬផ្លាស្់ េៅូ ររូេរាងស្ណា
ឋ នដ្ទទបាន ឬលក្់ ណ្ច្ឆលបា
ន។ ចាំដណ្ក្េូ ជនីយវតថុមិនអាចេាំ ផ្លាញបានណ្ទ ណ្េើណ្ធវជា
ើ អក្ុ ស្លក្មម មាន
ណ្ោស្ធៃន់ ឬរសាលអាស្ស្័យណ្លើណ្ចតន។ លួចរេស្់ ដដ្លមានណ្គ្ ដថរក្ា
រដមងជាអទិននោន។ ណ្េើោមនមាចស្់ ដថរក្ាណ្ទ មិនដមនជា
ចាំណ្ពាះេុ គ្គលលួចេូ ជនីយវតថុ
អទិននោន។

អទិននោន។

ដដ្លេុ គ្គលដ្ទទរក្ាណ្នះរដមងជា

ចាំដណ្ក្េូ ជនីយវតថុោមនេុ គ្គលដ្ទទរក្ាណ្នះមិនដមនជា

អទិននោនណ្ទ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៣.កាត្ម្េុម្ិចេចរ
ការរេរពឹតៅខ្
ិ ុស្ក្នុងកាមោាំងឡាយមានណ្ោភៈ

និងណ្មាេៈជា

ណ្េតុទនការរេរពឹតៅ។ិ ោក្់ ទងនឹងស្ស្ី ២០ ជាំពូក្។
អងគររេ់កាត្ម្េុម្ិចេចរ
១.អគ្មនីយវតថុ វតថុដដ្លមិនគ្ួ រោក្់ ទង
២.តស្មឹ ណ្ស្វនចិតៅាំ មានចិតគ្
ៅ ត
ិ នឹងណ្ស្ព
៣.េណ្យណ្ោ មានការពាយមណ្ស្ព
ិ តៅ ិ អធិវាស្នាំ មានការណ្ពញចិតៅក្នុងការោ
៤.មណ្គ្គ ន មគ្គ េបដ្េ
ុ ាំងមគ្គ និង
មគ្គ ឱ្យដ្ល់ ោន និងោន។
ស្រស្ៅីដដ្លេុ រស្មិនគ្ួ រោក្់ ទង ២០ ជាំពូក្
១.មាតុរក្េតា
ិ ស្រស្ៅីមានមាតារគ្េ់ រគ្ងរក្ា គ្ឺណ្រពាះេិតាសាាេ់ ឬមិនបាន
រស្់ ណ្ៅជាមួ យមាតា។
២.េិតុរក្េតា
ិ ស្ស្ីៅមានេិតារក្ា ។
៣.មាតាេិតុរក្េតា
ិ
ស្រស្ៅីដដ្លមានមាតាេិតារគ្េ់ រគ្ងរក្ា (ណ្េើស្រស្ៅីដដ្ល
មានមាតារគ្េ់ រគ្ងរក្ាដតមានក្់ ស្រស្ៅីណ្នះមិនណ្្
ម ះថា េិតុរក្េតា
ិ ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៤.ភាគ្នីរក្េតា
ិ ស្រស្ៅីដដ្លេងេែូ នស្ស្ីរគ្េ់ រគ្ងរក្ា គ្ឺស្ស្ីៅដដ្លមានេងេែូ ន
ស្ស្ីណ្មើលដថ។
៥.ភាតុរក្េតា
ិ ស្រស្ៅីដដ្លេងេែូ នរេុ ស្រគ្េ់ រគ្ងរក្ា ឬមានេែូ នរេុ ស្ណ្មើល
ដថ។
៦.ោតិរក្េតា
ិ ស្រស្ៅីដដ្លោតិរគ្េ់ រគ្ងរក្ា ។
៧.ណ្ោតៅរក្េតា
ិ

ស្រស្ៅីដដ្លរតក្ូ លដតមួ យឬដខ្សណ្ោេិ តរគ្េ់ រគ្ងរក្ា

(រតង់ ថាដខ្សណ្ោេិ តដតមួ យរគ្េ់ រគ្ងរក្ាណ្នះ ស្ាំ ណ្ៅណ្ៅក្នុងរេណ្ទស្
ណ្សសងៗ និងអាស្ស្័យណ្ៅក្នុងការរគ្េ់ រគ្ងរេស្់ ជនជាតិខ្ាួនដ្ូជាសាថនទូ ត
ើ )។
ជាណ្ដ្ម
៨.ធមម រក្េតា
ិ
ស្រស្ៅីដដ្លមានអន ក្រេរពឹតៅធម៌រគ្េ់ រគ្ងរក្ា ដ្ូចជាស្រស្ៅីណ្ៅ
ី ណ្ដ្ម
ើ មានស្ស្ីៅជារេធ្លន ឬរេមុ ខ្ដ្ូនជជា
ី អន ក្រគ្េ់ រគ្ង
េួ ស្ជាដ្ូនជជា
ើ ។
រក្ាជាណ្ដ្ម
៩.ស្េរ ិទណា
ឌ ស្រស្ៅីដដ្លរតូវរពះរាជា ឬអន ក្មានអាំ ណាចរេកាន់ ខ្ាួនទុ ក្
១០.សារកាេ ស្រស្ៅីដដ្លមានអន ក្ស្មាគល់ ទុ ក្តាាំងពីណ្ៅក្នង
ុ គ្ភ៌ ឬស្រស្ៅីដដ្ល
មានគ្ូ រដ្ណ្ៅឹង។

ស្រមាេ់ ស្រស្ៅីដដ្លរតូវអន ក្ស្ស្ុក្ោក្់ ណ្ោស្ ុ ាំ ឃាាំងទុ ក្

ណ្នះ មិនណ្ៅថា សារកាេ ឬស្េរ ិទណា
ឌ ណ្ទ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ចាំណាៈាំ ស្រស្ៅីជាស្េរ ិទណ្ឌ និងសារកាេោាំង២ ណ្នះជាស្ស្ីៅដដ្លោមនឥស្សរៈ
គ្ឺមានមាចស្់ េួ ងដេងរក្ាណ្េើ យ ណ្េើខ្ាួនណ្ៅមានណ្ស្ចក្ៅណ្ី រតក្អររេគ្ល់
កាយឱ្យដ្ល់ េុ រស្ដ្ទទណ្េើ យ

ក្៏របាក្ដ្ណ្ស្មើណ្ោយខ្ាួ នឯងលួចយក្រេស្់

ខ្ាួ នដដ្លមានមាចស្់ េួ ងដេងណ្ៅឱ្យអន ក្ដ្ទទ។
១១.ធនក្កតា
ី
ស្ស្ីៅដដ្លេុ រស្ទិញយក្មក្ ដ្ូចជាស្ស្ីៅណ្ៅរេណ្ទស្ណ្សសង
ើ ។
ោមនរបាក្់ ឬរទពយស្រមាេ់ ឱ្យទថាទូក្ ឬស្ាំ ណ្ៅជាណ្ដ្ម
១២.អនទវាស្ិន ី

ស្រស្ៅីដដ្លស្ម័រគ្ចិតៅណ្ៅជាមួ យេុ រស្

ដ្ូចជាស្រស្ៅីដដ្ល

ស្ស្ឡាញ់េុ រស្រូេណាមានក្់ េ៉ាុ ដនៅមាតាេិតាមិនណ្រតក្អរ មិនរពមរេគ្ល់
ឬណ្លើក្ឱ្យណ្ៅេុ រស្ណ្នះ។

ស្រស្ៅីណ្នះណ្គ្ចណ្ៅរស្់ ណ្ៅជាមួ យេុ រស្ណ្នះ

ស្រស្ៅីជាំពូក្ណ្នះណ្្
ម ះថា អនទវាស្ិន។ី ស្រមាេ់ េុ រស្ដដ្លទទួ លស្រស្ៅីជាំពូក្
ណ្នះទុ ក្ជាភរិយមិនបានណ្្
ម ះថា រេរពឹតៅក្នាងកាណ្មស្ុមិច្ឆាច្ឆរៈណ្ទ។
១៣.ណ្ភាគ្វាស្ិន ី ស្រស្ៅីណ្ធវជា
ើ ភរិយរេស្់ េុ រស្ណ្រពាះដតរទពយស្មបតៅ។ិ
១៤.េដ្វាស្ិន ី ស្ស្ីៅរពមណ្ធវជា
ើ ភរិយណ្រពាះរបាថានណ្រគ្ឿងណ្ស្ាៀក្ដ្ណ្ៅេ់ ។
១៥.ឱ្ទេតៅក្ន
ិ ី ស្រស្ៅីដដ្លជាភរិយេុ រស្

ណ្ោយណ្រៀេអាពាេ៍ ពពា
ិ េ៍

ើ ។
ចងទដ្ក្ូ នរក្មុាំ ក្ូនក្ណ្មាាះោក្់ ចុះក្នុងសៅ ិលទឹក្ជាណ្ដ្ម
១៦.ឱ្ភតចុមពោ ស្រស្ៅីជាភរិយេុ រស្ណ្ោយោក្់ ទាំនល
ូ ពីក្ាល។ មានន័យ
ថា ស្ស្ីៅជាំពូក្ណ្នះជាអន ក្រក្ីរក្រតូវទូ លវតថុណ្សសងៗ រាល់ ទថៃ។ កាលណ្េើេុរស្
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ណ្ ើញណ្េើ យណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅណ្ី ពញចិតៅក្នុងស្រស្ៅីណ្នះ

ក្៏ទទួ លយក្មក្ចិញ្ចឹម

រក្ា ស្រស្ៅីណ្នះក្៏មិនរតូវទូ លវតថុណ្នះលក្់ តណ្ៅណ្ទៀត លះណ្ច្ឆលនូវវតថុដដ្ល
ជាណ្រគ្ឿងរទភាជនៈណ្នះបាន។
១៧.ធជាេោ ស្ស្ីៅជាណ្វាើ យស្ឹក្ណ្េើ យកាាយជាភរិយ។
១៨.ក្មម ការ ីភរ ិយ ស្ស្ីៅជាអន ក្េណ្រមើក្នុងសទះ ឬក្នុងរានលក្់ វតថុរេស្់ េុ រស្
ណ្នះយក្ណ្ធវជា
ើ ភរិយ។
១៩.ោស្ីភរ ិយ ស្រស្ៅីជាអន ក្េណ្រមើក្នុងសទះេុ រស្យក្ណ្ធវជា
ើ ភរិយ។
២០.មុ េុតកា
ៅ ិ ស្រស្ៅីជាភរិយរេស្់ េុ រស្មៅ ងមាកល។
ើ រេូ តដ្ល់ ោស្ី
ចាំណា៖ាំ ស្ស្ីៅដដ្លជាភរិយ ៩ ជាំពូក្ មានធនក្កតា
ី ជាណ្ដ្ម
ភរិយ

ខ្ណ្ៈណ្ៅជាមួ យេុ រស្ណ្ៅថាភរិយណ្ោយពិត

េ៉ាុ ដនៅស្រមាេ់

ើ ។
មុ េុតកា
ៅ ិ ជារេណ្ភទស្ុីវនួលរតឹមណ្ពលខ្ា ះ ៣ ទថៃ ៧ ទថៃ ឬ ១ដខ្ជាណ្ដ្ម
ណ្េតុអវីស្ុរា និងណ្មរ ័យមិនច្ឆត់ ចូលក្នុងអក្ុ ស្លក្មម េថ១០?
ី ថា៖
រពះអាននទច្ឆរយស្ដមៅ ងក្នុងមូ លដ្កា
ម្ិចេចត្រ

ឧរការក្ត្តោន

តេស
ទេេុរិ

េភាគ្ត្តោន
ក្ម្មរត្ងេុ

ការសឹក្ស្ុរាអនុណ្ោមចូលក្នុង

អនុរត្វត្សា

ត្ហាតិ

កាណ្មស្ុមិច្ឆារៈ

ណ្រពាះមានស្ភាពដ្ូចោននឹងកាណ្មស្ុមិច្ឆារៈ

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ដរេថា
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អនុណ្ោមចូលក្នុងអក្ុ ស្លក្មម េថ ១០ សង ណ្រពាះជាអន ក្ឧេការៈដ្ល់
អក្ុ ស្លក្មម េថ ១០ សង ឱ្យស្ណ្រមចបាន។
ស្ុរា និងណ្មរ ័យោាំង ២ ណ្នះណ្្
ម ះថា ម្ជជ ក្៏បាន ណ្រពាះជាណ្េតុ
ឹ ន័យមា
ើ ក្៏ណ្្
ណ្ធវឱ្
ើ យអន ក្សឹក្ស្ស្វង
៉ា ងណ្ទៀត អាណ្ភៀន ក្ញ្ញាជាណ្ដ្ម
ម ះថា
ឹ បាន។
ម្ជជ ណ្រពាះណ្ធវឱ្
ើ យអន ក្ណ្ស្ពណ្ញៀន ឬស្ស្វង
ការសឹក្េុរាររេ់រុគ្ល
គ ៤ ព្រត្ភទ
១.សឹក្ស្ុរាដដ្លក្ាំពុងសសាំថានឬ
ាំ អាហារ
២.សឹក្ស្ុរាស្ុទធៗ ណ្ោយគ្ិតថាជាថានាំ
៣.សឹក្ស្ុរាណ្រពាះចូលចិតៅ
ើ បីកាាហានណ្ធវទ
៤.សឹក្ស្ុរាណ្ដ្ម
ើ ុ ចចរត
ិ ។
ើ បីពាបាលណ្រាគ្ ទី៣ទី៤ មាន
ទី១ ទី២ មានណ្ោស្រសាលណ្រពាះគ្ិតណ្ដ្ម
ណ្ោស្ធៃន់។
ការត្េរម្ិនត្ចះថ្ឆែត ៣ យង
១.មិនដអែ តក្នុងការណ្ដ្ក្
២.មិនដអែ តក្នុងការសឹក្ស្ុរាណ្មរយ
័
៣.មិនដអែ តក្នុងការណ្ស្ពណ្មថុនធមម ។ (អងគុតៅរនិកាយ)
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

Abhidhamma in daily life.

186

ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

៤.ម្ុសាោទ
ការនិយយក្ុ េក្ ជួនកាលក្ុ េក្ណ្ោយណ្ោភៈ ជួនកាលណ្ោយ
ណ្ោស្ៈ ឯណ្មាេៈស្ុទធដតមានរាល់ ការក្ុ េក្។
វចនតថៈថា ម្ុសា វទនោិ ឯត្តនាតិ = ម្ុសាោត្ោ មនុស្ស
ោាំងឡាយរដមងណ្ពាលនូវវតថុដដ្លមិនពិត

ណ្ពាលឱ្យជាវតថុពត
ិ ណ្ោយ

ណ្ចតននុះ៎ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ណ្្
ម ះថា មុ សាវាទ។
អងគ ទនមុ សាវាទ ៤
១.អតថាំ វតថុ

វតថុជាណ្រឿងមិនពិត

ិ ាំ វាទនចិតៅាំ ចិតៅគ្ត
២.វស្
ិ នឹងក្ុ េក្
៣.េណ្យណ្ោ

ពាយមនឹងក្ុ េក្

ិ
ឹ ណ្ស្ចក្ៅទី នការក្ុ េក្ណ្នះ។
៤.តទតថវជាននាំ
អន ក្ដ្ទទដ្ង
មុ សាវាទមានរេណ្យគ្ ៤
១.សាេតថក្
ិ ពាយមក្ុ េក្ណ្ោយខ្ាួ នឯង
២.អាណ្តៅក្
ិ ណ្រេើអនក្ដ្ទទ
ើ
៣.និស្សគ្ិគយ ស្រណ្ស្រណ្រឿងមិនពិត ដ្ូចជាណ្ច្ឆលរក្ោស្ជាណ្ដ្ម
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៤.ថាវរៈ

ណ្ធវច្ឆ
ើ រឹក្

ស្រណ្ស្រណ្រឿងមិនពិតេិទរក្ោស្ទុ ក្

ណ្បាះពុមព

ើ ។
ណ្ស្ៀវណ្ៅ ឬថតស្ាំ ណ្ឡងជាណ្ដ្ម
អនរ ិយត្ោហារ ៨ យង
១.របាេ់ ថាណ្ ើញក្នុងវតថុខ្ាួនមិនបានណ្ ើញ
២.របាេ់ ថាឮក្នុងវតថុខ្ាួនមិនបានឮ
៣.របាេ់ ថាជួេក្នុងវតថុខ្ាួនមិនបានជួេ
ឹ ក្នុងវតថុខ្ាួនមិនបានដ្ង
ឹ
៤.របាេ់ ថាដ្ង
៥.របាេ់ ថាមិនណ្ ើញក្នុងវតថុខ្ាួនបានណ្ ើញ
៦.របាេ់ ថាមិនឮក្នុងវតថុខ្ាួនបានឮ
៧.របាេ់ ថាមិនជួេក្នុងវតថុខ្ាួនបានជួេ
ឹ ក្នុងវតថុខ្ាួនបានដ្ង
ឹ ។
៨.របាេ់ ថាមិនដ្ង
៥.រិេណ
ុ ោច
ការនិយយញុះញង់ មានណ្េតុដ្ច
ូ ការក្ុ េក្ដដ្រ។ វចនតថៈថា រីេតិ
សាម្គ្គឹ េញជុ ត្ណហតីតិ = រិេណា
ុ
វាច្ឆឯណារដមងេុ ក្ក្ិននូវ
សាមគ្គ ភា
ី ព

គ្ឺណ្ធវឱ្
ើ យដេក្ខាចត់ ខាចតណ្ៅ

ណ្រពាះវាច្ឆណ្នះ

ណ្្
ម ះថា

េិស្ុណ្វាច្ឆ ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អងគថ្នរិេណ
ុ ោច
១.ភិនត
ទ ិ ណ្ពាវ អន ក្ដដ្លរតូវណ្ធវឱ្
ើ យដេក្ពីោន
២.ណ្ភទេុ រកាេរា មានណ្ចតនណ្ឆ្ពះណ្ៅរក្េាំ ដេក្េាំ បាក្់
៣.េណ្យណ្ោ ណ្ធវណ្ើ ស្ចក្ៅព
ី ាយមឱ្យដេក្ោន
ិ
ឹ ណ្រឿងណ្នះ។
៤.តទតថវជាននាំ
អន ក្សាៅេ់ ដ្ង
៦.សរ ុេោច
ការនិយយពាក្យអារក្ក្់ រទណ្ោះណ្បាះណ្បាក្ ណ្ជររេណ្ទច មាន
ណ្ោស្ៈ និងណ្មាេៈជាណ្េតុ។ វចនតថៈថា សរ ុេាំ ក្ត្រាតីតិ = សរ ុសា
ការណ្ពាលឯណារដមងណ្ធវឱ្
ើ យស្ភាពណ្រោតរោត ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ការ
ណ្ពាលណ្នះណ្្
ម ះថា សរុសា ។
ណ្តើមាតាេិតាណ្ជរក្ូ នច្ឆត់ ជាសរុស្វាច្ឆឬណ្ទ?
ក្នុងអដ្ឋក្ថាអដ្ឋសាលិនណ្ី ពាលថាទុ ក្ថា មាតាេិតាណ្ជរក្ូ ន ឬរគ្ូ
ើ បីណ្ស្ចក្ៅល
អាច្ឆរយណ្ជរក្ូ នស្ិស្សណ្ដ្ម
ី ែ

ោមនណ្ចតនរេទូ ស្រា៉ាយណ្ោយ

រេការណាមួ យ ដ្ូណ្ចនះវាច្ឆដដ្លណ្ពាលណ្នះមិនច្ឆត់ ជាសរុស្វាច្ឆ។ ដ្ូច
ឧោេរណ្៍ មួ យថា មាតាហាមក្ូ នមិនឱ្យរតាច់ ណ្ៅកាន់ ទរព េ៉ាុ ដនៅក្ូនមិន
ណ្ជឿណ្ៅដតចណ្ចស្ណ្ៅ មាតាណ្ទើេណ្ជរថា ឯងមិនណ្ជឿណ្ៅដតចណ្ចស្ណ្ៅ
ស្ូមឱ្យរក្េីទរពជល់ សាាេ់ ចុះ។ ពាក្យណ្ជររេណ្ទចណ្នះរេស្់ មាតា រេរពឹតៅ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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ណ្ៅរតឹមដតវាច្ឆ ណ្ោយអាំ ណាចទនការមិនណ្ពញចិតៅេ៉ាុណ្ណា
ណ ះ ណ្ទើេមិនច្ឆត់
ជាសរុស្វាច្ឆ។
ី រច្ឆរយណ្ពាលជាំោស្់ ថា ពាក្យណ្ជររេណ្ទចរេស្់ មាតាេិតា
រពះដ្កា
រគ្ូ អាច្ឆរយណ្នះ ណ្េើណ្ពាលមក្ណ្ោយណ្ស្ចក្ៅណ្ី រកាធពិត រដមងជាសរុស្វាទ
បាន ណ្រពាះរគ្េ់ អងគ ោាំង ៣ េ៉ាុ ដនៅមានណ្ោស្តិច។
អងគ ទនសរុស្វាទ
១.ណ្កាណ្បា

មានណ្ស្ចក្ៅណ្ី រកាធ

២.ឧេក្ុ ណ្ោឋ

មានអន ក្ដដ្លរតូវណ្ជរ

៣.អណ្កាកស្ន ណ្ពាលវាច្ឆណ្ជររេណ្ទច។
អត្កាកេវតថុ (ការត្ជរ) ១០ យង
១.ជាតិ

ើ )
ជាតិខ្ពស្់ ោេ (អាទរព អាអន ក្មានជាណ្ដ្ម

២.នមាំ

ើ )
ណ្្
ម ះខ្ព ស្់ ោេ (អាដអក ណ្ោក្ស្ស្ីជាណ្ដ្ម

៣.ណ្ោតៅាំ

ី ណ្ដ្ម
ើ )
រតក្ូ លខ្ព ស្់ ោេ (អាពូជណ្ច្ឆរ ណ្ោក្ណ្ស្ដ្ឋជា

៤.ក្មមាំ

ើ )
ការង្ហរខ្ព ស្់ ោេ (អាវាយថម អាជាងមាស្ជាណ្ដ្ម

៥.ស្ិេបាំ

ើ )។
ស្ិេបៈខ្ព ស្់ ោេ (អាណ្េើក្ឡាន អារគ្ូ ថានជា
ាំ ណ្ដ្ម

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៦.អាពាណ្ធ្ល

ើ )
ជាំងឺខ្ពស្់ ោេ (អាណ្រាគ្ ា ង់ អាណ្រាគ្ណ្េះដ្ូងជាណ្ដ្ម

៧.លិងគិក្ាំ

រូេរាងខ្ព ស្់ ោេ (ណ្ជរថា អាមា៉ាេ់ អារក្ិន អាស្ង្ហា

ើ )។
ណ្មនងលែ ជាណ្ដ្ម
៨.ក្ិណ្លស្

ក្ិណ្លស្ោេដតមា
៉ា ង ដ្ូចជាណ្ជរថា អាេ្ ស្ា អាតណា
ា

ើ ។
រកាស្់ ជាណ្ដ្ម
៩.អាេតៅ ិ

ិ រសាលណ្ជរថា
អាេតៅធ
ិ ៃន់ រសាល ដ្ូចណ្ជរថា អាបារាជក្

ើ ។
អាបាចិតយ
ៅ ិ ៈជាណ្ដ្ម
១០.អណ្កាកណ្សា ពាក្យណ្ជរធៃន់ៗ ណ្រេើពាក្យណ្រោតរោត ដ្ូចជាណ្ជរ ដម៉ា ឳ
ើ ពាក្យណ្ជរណ្ថាក្ោេ ដ្ូចណ្ជរថា អាតិរច្ឆានជាណ្ដ្ម
ើ ។
ជាណ្ដ្ម
៧.េម្ផរបលារ
ការនិយយណ្រាយរាយឥតរេណ្យជន៍

ជួនកាលណ្ោយណ្ោភៈ

ជួនកាលណ្ោយណ្ោស្ៈជាណ្េតុ។ ការណ្ពាលណ្រឿងអារក្ក្់ មិនរេរពឹតៅណ្ៅ
ើ បីរេណ្យជន៍ ោមនខ្ា ម
ណ្ដ្ម
ឹ សារ ដ្ូចជានិយយណ្រឿងក្ុ ន ណ្រឿងណ្ោេន ឬ
េម្ផាំ

រលតិ

ើ ។
និយយណ្រឿងក្ាំដេា ងណ្សសងៗជាណ្ដ្ម

វចនតថៈថា

ឯត្តនាតិ = េម្ផរបលាត្បា

ិ ស្នូវ
ការណ្ពាលវាច្ឆដដ្លឱ្យវន

រេណ្យជន៍ និងណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្ណ្សសងៗ ណ្ោយណ្ចតនណ្នះ ដ្ូណ្ចនះ ណ្្ះថា
ស្មផ េបោេ ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អងគថ្នេម្ផរបលារ
១.និរតថក្ថាេុ រកាេណ្រា សគងណ្ពាលវាច្ឆោមនរេណ្យជន៍
២.ក្ថនាំ ការណ្ពាលវាច្ឆោមនរេណ្យជន៍។
ោច ៤ យង
១.េទទោច ស្ាំ ណ្ឡងដដ្លនិយយ
២.វិរតិោច ការណ្វៀរច្ឆក្វចីទុចចរត
ិ
ិ ា តរៅ ិ េ
៣.ត្ចតនាោច ណ្ចតនដដ្លណ្ធវឱ្
ើ យវចីវញ្
ូ ណ្ក្ើត
៤.ត្ចរនោច

ក្ិរយ
ិ អាការពិណ្ស្ស្ដដ្លរេរពឹតៅណ្ៅក្នុងពាក្យ

ឹ តាមេាំ ណ្ងរេស្់ អន ក្និយយ។
និយយ អាចណ្ធវឱ្
ើ យអន ក្សាៅេ់ ដ្ង
៨.អភិជា
ការស្មា ឹងរាំទពរទពយអន ក្ដ្ទទ ណ្ចតនរេរពឹតៅណ្ៅជាមួ យោភៈដ្ ៏
មានក្មាាង
ាំ ។ វចនតថៈថា ររេម្បតោឹ អភិម្ុខាំ ្យតីតិ =
អភិជា ធមម ជាតិឯណា រដមងគ្ិតដ្ល់ នូវរទពយស្មបតៅរិ េស្់ េុ គ្គលដ្ទទ
ឱ្យចាំណ្ពាះមុ ខ្ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ណ្្
ម ះថា អភិជា អងគ ធម៌បានដ្ល់
ណ្ោភៈ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ត្លាភមាន ២ យង
១.ធម្មិយត្លាភ

ចង់ បានរតូវតាមធម៌

គ្ឺពាយមដស្វងរក្បានមក្

ើ ។
ណ្ោយស្ុចរ ិតធម៌ មានការលក្់ ទិញដ្ូរជាណ្ដ្ម
២.អធម្មិយត្លាភ

ចង់ បានណ្ោយមិនរតឹមរតូវ

គ្ឺពាយមរក្

ើ បីមក្ជាស្មបតៅរិ េស្់ ខ្ាួ ន។
មណ្ធាបាយលួច េនាាំ ណ្បាក្របាស្់ ណ្ដ្ម
អងគអភិជា
១.េរភណ្ឌាំ រទពយស្មបតៅរិ េស្់ អន ក្ដ្ទទ
២.អតៅណ្នេរ ិណាមនាំ មានចិតៅគ្ត
ិ ឱ្យជាស្មបតៅរិ េស្់ ខ្ាួ ន។
៩.រាបាទ
គ្ិតទមាាយរេណ្យជន៍ស្ុខ្រេស្់ អន ក្ដ្ទទ

គ្ឺគ្ាំនត
ិ ពាបាទ

មាន

ណ្ោស្ៈ និងណ្មាេៈជាណ្េតុ។ ណ្ស្ចក្ៅណ្ី រកាធ ការមិនណ្ពញចិតៅដដ្លតាម
រេរក្តីណ្នះ
េ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ។

មិនច្ឆត់ ជាមណ្នទុ ចចរត
ិ ណ្ទ

រតឹមដតពាបាទកាយគ្នថៈ

ិ ណ្នះ
ចាំដណ្ក្ណ្ោស្ៈដដ្លជាពាបាទមណ្នទុ ចចរត
ិ វញ

ជា

ើ បីណ្ធវរើ េណ្យជន៍ និង
ណ្ោស្ៈរេណ្ភទណ្រោតរោតទរក្ដលង គ្ិតរបាថានណ្ដ្ម
ិ ស្។ វចនតថៈថា រារជជតិ ហិតេុខាំ
ណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្រេស្់ អន ក្ដ្ទទឱ្យវន
ិ ស្ណ្ៅ
ឯត្តនាតិ = រាបាត្ោ រេណ្យជន៍ និងណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្រដមងវន
ណ្ោយណ្ោស្ៈនុះ៎ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ណ្្
ម ះថា ពាបាទ ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អងគថ្នរាបាទ
១.េរស្ណ្តាៅ ស្តវដ្ទទ
ិ ស្ចិនៅ គ្ិតឱ្យណ្ស្ចក្ៅវី ន
ិ ស្ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង។
២.វន
១០.ម្ិចេទិដឋិ
ការយល់ ខ្ុស្ ោក្់ ទងនឹងនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋ ិ ៣ មានអក្ិរ ិយទិដ្ឋិ យល់
ថាការណ្ធវក្
ើ មម មិនមាន (ោមនេុ ណ្យ បាេ) អណ្េតុក្ទិដ្ឋិ យល់ ថា អវ ីៗណ្ក្ើត
ោមនណ្េតុ នតថក្
ិ ទិដ្ឋិ យល់ ថា មិនមានក្មម សលគ្ឺស្ូនយ។ វចនតថៈថា
ម្ិចេ រេសតីតិ = ម្ិចេទិដឋិ ធមម ជាតិឯណា រដមងមានការណ្ ើញ
ខ្ុស្ច្ឆក្ណ្ស្ចក្ៅព
ី ត
ិ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ធមម ជាតិណ្នះ ណ្្
ម ះថា មិច្ឆាទិដ្។ឋ ិ
អងគថ្នម្ិចេទិដឋិ
ិ ីតតា
១.អតថវេរ

អតថដដ្លកាន់ យក្ណ្នះខ្ុស្ពីការពិត

២.តថាភាវុេោឋនាំ

មានការយល់ ថាជាស្ភាពពិត។

ការណ្ក្ើតណ្ឡើ ងទនទុ ចចរ ិតណ្សសងៗ ណ្ោយអាស្ស្័យមណ្នទុ ចចរ ិតជាណ្េតុ
អភិជា

ជាណ្េតុណ្ធវឱ្
ើ យអទិននោន

កាណ្មស្ុមិច្ឆាច្ឆរៈ

េិស្ុណាវាទ ស្មផ េបោេៈ មិច្ឆាទិដ្ណ្ឋិ ក្ើតណ្ឡើ ងបាន។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ពាបាទ ជាណ្េតុទនបាណាតិបាតៈ អទិននោន មុ សាវាទ េិស្ុណាវាទ
សរុស្វាទ ស្មផ េបោេណ្ក្ើតបាន។
ត្្មះទុចចរ ិតត្សសងៗ ថ្ដលម្ិនព្គ្រ់អងគ
ការណ្ធវន
ើ វូ អក្ុ ស្លណ្សសងៗ ណ្នះ ណ្េើមិនក្នាងក្មម េថណ្ោយណ្េតុ
ឯណានីមួយណ្េើ យអក្ុ ស្លក្មម ណ្នះៗ

ក្៏នង
ឹ ណ្ៅណ្្
ម ះតាមោវរដដ្ល

ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង មិនច្ឆាំបាច់ រតូវណ្ៅតាមណ្្
ម ះដដ្លក្ាំណ្ត់ ទុក្ បានន័យថា
អក្ុ ស្លក្មម ណ្សសងៗ ដដ្លរបាក្ដ្តាមសាូវកាយ វាច្ឆ និងចិតៅ េ៉ាុ ដនៅក្នាង
ក្មម េថោក្់ ទងណ្ោយការមិនរគ្េ់ អងគ ណ្នះ អក្ុ ស្លក្មម ោាំងណ្នះ ក្៏រតូវ
ើ
ស្ណ្ង្រ្ង្ហគះតាមោវរដដ្លណ្ក្ើតក្មម ណ្នះៗ។ ដ្ូចជាការកាត់ ទដ្ ការកាត់ ណ្ជង
ើ
រេស្់ ស្តវណាមួ យក្ៅ ី ការណ្រគ្ៀវស្តវណ្ោ ស្ុនខ្ក្ៅជា
ី ណ្ដ្ម
មិនឱ្យមាន
ពនធជា
ុ តិស្រមាេ់ េនៅក្ាំណ្ណ្ើ តក្ៅ ី ការគ្ាំរាមស្ាំ ឡុតណ្ក្មងក្នុងការណ្រេៀនរេណ្ៅ

ើ ក្ៅ ី ការណ្ធវោ
ក្ៅ ី ឬសាមណ្ណ្រជាណ្ដ្ម
ើ ាំងណ្នះមិនណ្ៅរតឹមថា កាយទុ ចចរត
ិ ដត
មា
៉ា ងណ្ទ គ្ឺអាចណ្ៅថា វចីទុចចរត
ិ ឬមណ្នទុ ចចរត
ិ ក្៏បាន គ្ឺថាណ្េើណ្ធវណ្ើ ោយ
ខ្ាួ នឯង ក្៏ណ្ៅថាកាយទុ ចចរត
ិ (ណ្ធវម
ើ ិនលែ ) ណ្េើណ្រេើអនក្ដ្ទទឱ្យណ្ធវ ើ ណ្ៅថា
វចីទុចចរ ិត

(និយយមិនលែ )

ណ្េើគ្ត
ិ នឹងណ្ធវណ្ើ ៅថា

មណ្នទុ ចចរត
ិ

(គ្ិតមិនលែ )។
ិ រា
វធ
ី េ់ ចាំនន
ួ ទុ ចចរ ិតពិសាៅរ៣០ ឬ៤០
១.េុ ពវណ្ចតន
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ណ្ក្ើតមុ នណ្ពលណ្ធវ ើ
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២.មុ ញ្ចនណ្ចតន

ណ្ក្ើតក្នុងណ្ពលក្ាំពុងណ្ធវ ើ

៣.អេរណ្ចតន

ណ្ក្ើតក្នុងកាលណ្ធវរើ ច
ួ ណ្េើ យ។

រួមមានចាំនន
ួ ៣០ ណ្ោយគ្ុ ណ្នឹងណ្ចតន ៣។
ចាំថ្ណក្ ៤០ ថ្ចក្ជា ៤ ព្រត្ភទ
១.សាេតថក្
ិ ទុ ចចរ ិត ណ្ធវទ
ើ ុ ចចរ ិតណ្ោយខ្ាួ នឯង
២.អាណ្តៅក្
ិ ទុ ចចរ ិត ណ្រេើអនក្ដ្ទទឱ្យណ្ធវទ
ើ ុ ចចរត
ិ
៣.វណ្ណ ភាស្នទុ ចចរ ិត ស្ដមៅ ងរេណ្យជន៍ទនការណ្ធវទ
ើ ុ ចចរត
ិ ណ្នះៗ
៤.ស្មនុញ្ញាទុ ចចរ ិត ណ្ពញចិតៅក្នុងការណ្ធវទ
ើ ុ ចចរ ិតណ្នះៗ។
ចាំនន
ួ ទុ ចចរ ិតោាំង១០ គ្ុ ណ្នឹង៤ រេណ្ភទជា ៤០។
ស្ណ្ង្រ្ង្ហគះអក្ុ ស្លក្មម េថ ១០ ជា ៥ យ
៉ា ង
១.ធមម អងគ ធម៌េរមតថ គ្ឺកាយទុ ចចរត
ិ ៣ វចីទុចចរត
ិ ៤ ោាំង ៧ រេការបាន
ដ្ល់ ណ្ចតនណ្ចតស្ិក្។ មណ្នទុ ចចរត
ិ ៣ អងគ ធម៌បានដ្ល់ ណ្ចតស្ិក្ណ្ក្ើត
រពមនឹងណ្ចតនណ្ចតស្ិក្។
២.ណ្កាោឋស្ ណ្ោយពួ ក្គ្ឺ កាយទុ ចចរ ិត៣ វចីទុចចរត
ិ ៤ មិច្ឆាទិដ្១
ឋ ិ ណ្្
ម ះ
ថាក្មម េថ មិនណ្្
ម ះថា មូ លណ្ទ អភិជា និងពាបាទោាំងណ្នះណ្្
ម ះថា
ក្មម េថសង និងណ្្
ម ះថា មូ លសង។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៣.អារមម ណ្ ណ្ោយអារមម ណ្៍ គ្ឺបាណាតិបាត កាណ្មស្ុមិច្ឆាច្ឆរៈ មិច្ឆាទិដ្ឋ ិ
ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងមានស្ង្ហេរធម៌ជាអារមម ណ្៍ សរុស្វាទ ពាបាទ ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងមាន
ស្តៅេបញ្ា តជា
ៅ ិ អារមម ណ្៍ អក្ុ ស្លក្មម េថដដ្លណ្ៅស្ល់ ៥ គ្ឺ អទិននោន
មុ សាវាទ េិស្ុណាវាទ ស្មផ េបោេៈ អភិជា ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងមានស្ង្ហេរធម៌
និងស្តៅេបញ្ា តជា
ៅ ិ អារមម ណ្៍។
៤.ណ្វទន ណ្ោយណ្វទន គ្ឺបាណាតិបាត សរុស្វាទ ពាបាទ ោាំង៣ណ្នះ
ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងរពមណ្ោយទុ ក្េណ្វទន។ កាណ្មស្ុមិច្ឆាច្ឆរៈ អភិជា មិច្ឆាទិដ្ឋ ិ
ោាំង៣ ណ្ក្ើតរពមណ្ោយស្ុខ្ណ្វទនក្៏មាន ឧណ្េកាេក្៏មាន។ អក្ុ ស្លក្មម េថណ្ៅស្ល់ ៤ គ្ឺអទិននោន មុ សាវាទ េិស្ុណាវាទ ស្មផ េបោេៈ ណ្ក្ើត
រពមណ្ោយស្ុខ្ណ្វទន ទុ ក្េណ្វទន និងឧណ្េកាេណ្វទន។
៥.មូ ល ណ្ោយមូ ល គ្ឺបាណាតិបាត សរុស្វាទ មានណ្ោស្ៈ និងណ្មាេៈជា
មូ ល។ កាណ្មស្ុមិច្ឆាច្ឆរៈ មិច្ឆាទិដ្ឋ ិ ោាំង ២ មានណ្ោភៈ និងណ្មាេៈជា
មូ ល។ អទិននោន មុ សាវាទ េិស្ុណាវាទ ស្មផ េបោេៈ ណ្ពលខ្ា ះមាន
ណ្ោភៈ និងណ្មាេៈជាមូ ល។ អភិជា និងពាបាទៈមានណ្មាេៈជាមូ ល។
(ចេ់ ការអធិេាយអក្ុ ស្លក្មម )

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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២.កាមាវចរក្ុេលក្ម្ម
កាមាវចរក្ុេលក្ម្មរង ១០
ក្.កាយក្មម ៣
ិ
១.បាណាតិបាតវរតិ

ណ្វៀរច្ឆក្ការស្មាាេ់ ស្តវ

ិ
២.អទិននោនវរតិ

ណ្វៀរច្ឆក្ការលួចរទពយណ្គ្

ិ ណ្វៀរច្ឆក្ការរេរពឹតៅខ្
៣.កាណ្មស្ុមិច្ឆាច្ឆរវរតិ
ិ ុស្ក្នុងកាម។
ខ្.វចីក្មម ៤
១.មុ សាវាទវរិ តិ

ណ្វៀរច្ឆក្និយយក្ុ េក្

ិ
២.េិស្ុណ្វរតិ

ណ្វៀរច្ឆក្និយយស្ក្ណ្ស្ៀត

៣.សរុស្វាទវរិ តិ

ណ្វៀរច្ឆក្ការនិយយណ្រោតរោត

៤.ស្មផ េបោេវរិ តិ

ណ្វៀរច្ឆក្ការនិយយឥតរេណ្យជន៍។
៣.មណ្នក្មម ៣

១.អនភិជា

មិនស្មា ឹងរាំទពចង់ បានរេស្់ អន ក្ដ្ទទ

២.អពាបាទ

មិនពាបាទ

៣.ស្មាមទិដ្ឋិ

ការយល់ រតូវ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ចាំណា៖ាំ ដចក្ ៣០ឬ៤០ មានទាំ នងដ្ូចអក្ុ ស្លក្មម េថដដ្រ។
រុញេក្ិរ ិយវតថុ ១០
ណ្ស្ចក្ៅល
ី ែ ដដ្លគ្ួ រណ្ធវ ើ ណ្រពាះជាណ្េតុជាទីតាង
ាំ ទនសលលែ ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង។
ពាក្យថា េុ ញ្ាៈ វចនតថៈថា អតៅណ្ន ស្នៅនាំ េុ នតិ ណ្សាណ្ធតីត ិ = េុ ញ្ាំ ា ការ
ណ្ធវឯ
ើ ណារដមងជរមះនូវស្នៅនរេស្់ ខ្ាួ នឱ្យសាែត ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ការណ្ធវ ើ
ណ្នះ ណ្្
ម ះថា េុ ញ្ាៈ។
១.ោន ការឱ្យ
ទីយតិ ឯត្តនាតិ = ោនាំ ជនរដមងរតូវឱ្យណ្ោយណ្ចតននុះ៎ ណ្រពាះ
ណ្េតុដ្ណ្ូ ច្ឆនះ ណ្ចតនដដ្លជាណ្េតុទនការឱ្យណ្នះ ណ្្
ម ះថា ោន។
ត្ចតនាោន ៣ កាល
១.រុរាត្ចតនាោន ណ្ចតនដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងមុ នក្នង
ុ ចណ្នាះដដ្លណ្ៅ
មិនោន់ ឱ្យោនតាាំងអាំ ពកា
ី រគ្ិតថា នឹងណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យឱ្យោន ឬតាាំងអាំ ពកា
ី រ
ដស្វងរក្នូវវតថុណ្សសងៗ ដដ្លជាណ្ទយយធម៌។
២.ម្ុញចនត្ចតនាោន ណ្ចតនដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងខ្ណ្ៈក្ាំពុងឱ្យ។
៣.អររត្ចតនាោន

ណ្ចតនដដ្លណ្ក្ើតណ្រកាយអាំ ពកា
ី រឱ្យោន

ស្ណ្រមចណ្េើ យ ណ្ោយមានេីតណ្ិ ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងចិតៅរក្
ី រាយក្នុងការឱ្យណ្នះ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អដ្ឋក្ថាស្តៅក្និបាតបាលីណ្ពាលថា៖ ោនញហ ិ នាម្ តិត្េា
ត្ចតនា ររ ិរុណណាំ កាតុាំ េត្កាកនោត្េសវ ម្ហរផល ាំ ត្ហាតិ។
ការឱ្យដដ្លបានណ្្
ម ះថាោនណ្នះ
ណ្ចតនោាំង

៣

រតូវជាោនដដ្លរេក្េណ្ោយ

គ្ឺកាលដដ្លអន ក្ណ្ធវអា
ើ ចណ្ធវឱ្
ើ យណ្ក្ើតណ្ឡើ ងបានេរិេូណ្៌

េ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះោនណ្នះ ណ្ទើេនឹងជាោនមានសលណ្រចើនទរក្ដលង។
វតថោន
៤ យង
ុ
១.ចីវរោន

ឱ្យចីវរ ឬណ្រគ្ឿងណ្ស្ាៀក្ពាក្់

២.េិណ្ឌបាតោន

ឱ្យចង្ហាន់ ឬណ្រគ្ឿងេរិណ្ភាគ្

៣.ណ្ស្នស្នោន

ិ រជាណ្ដ្ម
ើ
ឱ្យក្ុ ដ្ ិ វហា

៤.ណ្ភស្ជជោន

ឱ្យថានព
ាំ ាបាលណ្រាគ្ណ្សសងៗ។
ទុក្ោន

១.អាមិស្ោន ឱ្យវតថុណ្សសងៗ
២.ធមម ោន

ើ ។
ឱ្យធម៌ មានេណ្រងៀនធម៌ជាណ្ដ្ម

ិ លរេណ្ី តជាង
េណា
ៅ ោន ២ រេការណ្នះ ធមម ោនវណ្ិ ស្ស្វសា
អាមិស្ោន ដ្ូចរពះបាលី ថា េរាោនាំ ធម្មោនាំ ជិនាតិ ។ ធមម ោន

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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រដមងវន ះអស្់ ោនោាំងពួង។ អាមិស្ោនឱ្យសល មានរទពយស្មបតៅវិ តថុ
ណ្សសងៗ ណ្រចើនយ
៉ា ង។
១.ស្េតថក្
ិ ោន

ឱ្យណ្ោយខ្ាួ នឯង

២.អាណ្តៅក្
ិ ោន

ឱ្យណ្ោយណ្រេើអនក្ដ្ទទ។

ស្េតថក្
ិ ោនរេណ្ី តវណ្ិ ស្ស្ជាងអាណ្តៅក្
ិ ោន

ណ្រពាះេញ្ជូ ន

សលឱ្យជាអន ក្េរ ិេូ ណ្៌ណ្ោយរទពយស្មបតៅរិ ពមោាំងេរវា
ិ រ។
អាណ្តៅក្
ិ ោន

ចាំដណ្ក្ឯ

កាលេញ្ជូនសលស្ូមបីេរិេូណ្៌ណ្ោយរទពយស្មបតៅក្
ិ ព
៏ ត
ិ

េ៉ាុ ដនៅេរ ិវារស្មបតៅម
ិ ិនស្មបូរណ្ឡើ យ។
១.ស្មបជានោន

ឹ
ឱ្យណ្ោយការយល់ ដ្ង

២.អស្មបជានោន

ឹ ។
ឱ្យណ្ោយការមិនយល់ ដ្ង

កាលណ្ពាលណ្ោយការេញ្ជូ នសលណ្េើ យ

ស្មបជានោនរដមង

េញ្ជូ នសល ឱ្យបានជាអន ក្មានរទពយស្មបតៅណ្ិ រចើនរពមោាំ ងេញ្ញាសង។ រឯ
ី
ិ
អស្មបជានោនវញ

រដមងេញ្ជូ នសលឱ្យបានជាអន ក្មានរទពយស្មបតៅ ិ

េូ រ ិេូ ណ្៌ េ៉ាុ ដនៅខ្វះេញ្ញា។
១.វដ្ៅនស្
ិ សិតោន

ឱ្យរបាថានស្មបតៅក្
ិ នុងវដ្ៅ គ្ឺការណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យរបាថាននូវ

ណ្ភាគ្ស្មបតៅឱ្
ិ យបានជាអន ក្មានរទពយ

ជាមហាណ្ស្ដ្ឋ ី

និងការរបាថាននូវ

ភវស្មបតៅជា
ិ មនុស្ស ណ្ទវតា រពេម ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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២.វវិ ដ្ៅនស្
ិ សិតោន ឱ្យមិនរបាថានវដ្ៅៈ គ្ឺការណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យដដ្លោមនរបាថាននូវ
ណ្ភាគ្ស្មបតៅ ិ

និងភវស្មបតៅ ិ

របាថានយក្ដតស្មាមស្ណ្មាពធិោណ្

េណ្ចចក្ណ្ពាធិោណ្ អគ្គ សាវក្ណ្ពាធិោណ្ មហាសាវក្ណ្ពាធិោណ្ និង
េក្តិសាវក្ណ្ពាធិោណ្ណាមួ យ។
វដ្ៅនស្
ិ សិតោន មិនរតូវណ្ៅថា ោនបារមីណ្ទ ជាោនក្ុស្លយ
៉ា ង
សាមញ្ា ។

កាលណ្េើវដ្ៅនស្
ិ សិតោនណ្នះឱ្យសល

ក្៏េញ្ជូ នសលឱ្យមាន

ណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្ រតឹមដតមនុស្ស ណ្ទវតាេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ មិនអាចនឹងឧេការៈឱ្យបាន
ិ
ដ្ល់ មគ្គ សលយ
៉ា ងរេ័ ស្បានណ្ឡើ យ។ ចាំដណ្ក្វវិ ដ្ៅនស្
ិ សិតោនវញ
ណ្ទើេ
ណ្ៅថា ោនបារមី ណ្រពាះមិនរតឹមដតេញ្ជូ នសលឱ្យបានណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្ក្នុង
មនុស្ស ណ្ទវតាណ្ទ អាចឱ្យចូលដ្ល់ មគ្គ សលបានរេ័ ស្ណ្ទៀតសង។
តិក្ោន
១.េី នោន

ឱ្យលាំ ោេ់ ោេ បានដ្ល់ ឱ្យណ្ោយរបាថានោភ យស្

ើ ឬឱ្យរបាថានមនុស្សស្មបតៅ ិ ណ្ទវស្មបតៅ ិ មា
ស្រណ្ស្ើរជាណ្ដ្ម
៉ា ងណ្ទៀត ឱ្យ
ោនរេក្េណ្ោយអនទៈ វរី ិយៈ ចិតៅ េញ្ញា ទន់ ោេ ណ្ពាលគ្ឺមានការ
ពាយមណ្ធវឱ្
ើ យណ្ពញចិតៅ ណ្វវ ងយល់ ក្នុងការណ្ធវោ
ើ នណ្នះៗ រតឹមដតេនៅច
ិ
េនៅច
ួ ។
២.មជឈិមោន ឱ្យលាំ ោេ់ ក្ណា
ៅ ល

បានដ្ល់

ឱ្យរបាថានមនុស្សស្មបតៅ ិ

ណ្ទវស្មបតៅ ិ ឬឱ្យោនរបាថានជាសាវក្ណ្ពាធិោណ្ េណ្ចចក្ណ្ពាធិោណ្។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

Abhidhamma in daily life.

202

ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

មា
៉ា ងណ្ទៀត ឱ្យរេក្េណ្ោយអនទៈ វរី យ
ិ ៈ ចិតៅ និងេញ្ញាលម មរេមាណ្
ណ្ពាលគ្ឺមានការណ្ពញចិតៅ

មានពាយមនិងណ្វវ ងយល់ ក្នុងការឱ្យោន

យ
៉ា ងសាមញ្ា ណ្េើ យណ្ធវោ
ើ ន។
៣.េណ្ី តោន ឱ្យលាំ ោេ់ រេណ្ី ត

បានដ្ល់

ឱ្យតាមលាំ អាន

រពះអរយ
ិ េុ គ្គល និងរពះណ្ពាធិស្តវោាំងឡាយ គ្ឺរបាថាននូវរពះនិពាវននុះ៎
ឯង ឬឱ្យោនរបាថានស្មាមស្ណ្មាពធិោណ្ មា
៉ា ងណ្ទៀត រេក្េណ្ោយអនទៈ
វរី ិយៈ ចិតៅ េញ្ញាយ
៉ា ងរេណ្ី តទរក្ដលង ណ្ពាលគ្ឺមានណ្ស្ចក្ៅព
ី ាយម
ក្នុងការយល់ ចាស្់ ោស្់ រេស្់ ស្េបុរស្ោាំងឡាយណ្ទើេណ្ធវោ
ើ ន។
តិក្ោនត្សសងត្ទៀត
១.ោស្ោន

ឱ្យរេស្់ មានតទមា ោេឬមិនលែ

ដ្ូចជាឱ្យណ្រគ្ឿង

ឧេណ្ភាគ្េរិណ្ភាគ្រេស្់ ខ្ាួ នណ្រេើរបាស្់ ។
២.ស្ហាយោន ឱ្យរេស្់ មានតទមា ណ្ស្មើនង
ឹ ខ្ាួ នណ្រេើ ឱ្យោនដ្ូចជារេស្់
ខ្ាួ នណ្រេើរបាស្់ ។
៣.សាមិោន

ឱ្យរេស្់ មានតទមា រេណ្ស្ើរជាងខ្ាួ នណ្រេើរបាស្់ ។
តិក្ោនត្សសងត្ទៀត

១.ណ្ោកាធិេណ្តយយោន ឱ្យយក្េុ គ្គលជាធាំ គ្ឺខ្ាួនឯងោមនណ្ស្ចក្ៅណ្ី ពញ
ចិតៅនង
ឹ ណ្ធវណ្ើ ទ េ៉ាុ ដនៅណ្ោយខាាចអន ក្ដ្ទទតិះណ្ដ្ៀលណ្ទើេណ្ធវ។ើ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

Abhidhamma in daily life.

203

ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

២.អតាៅធិេណ្តយយោន

ឱ្យយក្ខ្ាួ នជាធាំ គ្ឺគ្ត
ិ ថាអញជាអន ក្មានរទពយ

ស្មបតៅ ិ ឬអញជាអន ក្ធាំ ណ្េើមិនេរិច្ឆចគ្ក្នុងក្ិចចការណ្នះមិនគ្ួ រណ្ទ ក្៏មិន
បានជាទីណ្ពញចិតៅរេស្់ ជនដ្ទទ។
៣.ធមាមធិេណ្តយយោន ឱ្យយក្ធម៌ជាធាំ គ្ឺពច្ឆ
ិ រណាថា ការេរច្ឆ
ិ ច គ្ោន
ណ្នះជាធម៌ដដ្លស្េបុរស្ោាំងឡាយនិយមណ្ធវម
ើ ក្ ស្ូមបីដតរពះណ្ពាធិស្តវ
ោាំងឡាយ កាលក្ាំពុងេាំ ណ្ពញនូវបារមីណ្នះ ក្៏បានេាំ ណ្ពញោនបារមីជា

័ ោាំងឡាយរេស្់ រពះស្មាមស្មពុ ទធ ក្៏
ើ សងដដ្រ ស្ូមបីរពះសាវក្
បាទខាងណ្ដ្ម
និយមក្នុងការណ្ធវោ
ើ នណ្នះសងដដ្រ។
េរបរុ ិេោន
១.ស្ោធោន

ឱ្យណ្ោយណ្ស្ចក្ៅរី ជះថាា

២.ស្ក្កចចោន

ឱ្យណ្ោយណ្ោរពខ្ាួ ន និងណ្ទយយវតថុ

៣.កាលោន

ឱ្យស្មគ្ួ រតាមកាល

៤.អនុគ្គេិតោន ឱ្យណ្ោយោមនការរេកាន់ មាក្
ាំ នុងវតថុ
៥.អនុេេចចោន ឱ្យមិនណ្េៀតណ្េៀនខ្ាួ ន និងអន ក្ដ្ទទ។
ោន ៤ យង
១.ណ្ចតនោន ណ្ចតនណ្ចតស្ិក្រេក្េក្នុងមហាក្ុ ស្ល
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

Abhidhamma in daily life.

204

ព្រះអភិធម្មក្ងជី
នុ
វិតព្រច ាំថ្ងៃ

២.វតថុោន

ឱ្យេចចយ
័ ៤ ដដ្លជាណ្ទយយធម៌

៣.អណ្ោភោន ឱ្យណ្ោយមិនជាេ់ ជាំពាក្់
៤.វរិ តិោន

វរិ តិណ្ចតស្ិក្ ណ្វៀរច្ឆក្អក្ុស្លទុ ចចរត
ិ ដដ្លជាណ្េតុឱ្យ

ស្តវោាំងឡាយ

មិនរតូវោេ់ ញ័ រចិតៅក្នុងណ្េតុដដ្លមានភ័យណ្ក្ើតណ្ឡើ ង

ជាអភ័យោនោាំងដដ្លជាដសនក្ខាងក្នុង និងដសនក្ខាងណ្រត។
ដ្ូណ្ចនះអន ក្យល់ ពីអានិស្ងសទនការណ្ធវោ
ើ នគ្ួ រដតណ្ធវ ើ

ស្មដ្ូចោថាដដ្ល

ណ្ពាលទុ ក្ក្នុងអដ្ឋក្ថាស្ុតនៅមហាវគ្គ ថា៖
ឯវាំ នាតិម្ហនោម្ប ិ រុញេាំ អយតត្ន ក្តាំ
ម្ហាវិបាក្ាំ ត្ហាតីតិ ក្តោរាាំ តាំ វិភាគ្វិនា។
េុ ណ្យដដ្លបានណ្ធវក្
ើ នុងរពះអរយ
ិ ស្ងឃ និងស្មម តស្
ិ ងឃដ្ល់ រពម
ណ្ោយស្ីល ស្មាធិ េញ្ញាដដ្លជាទីតាង
ាំ ទនការសាេណ្រពាះពូ ជ គ្ឺេុណ្យ
ណ្នះ ស្ូមបីនង
ឹ ណ្ពាលថា សាេណ្រពាះពូ ជតិចរេមាណ្េ៉ាុ នរោេ់ ណ្ពាធិ៍ េ៉ាុ ដនៅ
ើ ណ្ពាធិ៍
ក្៏ឱ្យសលបានទទួ លយ
៉ា ងធាំណ្ធងដ្ូចជាណ្ដ្ម

ណ្រពាះណ្េតុនះុ ៎ ឯង

េុ រតនិងធីតាោាំងឡាយ ជាអន ក្មានេញ្ញាណ្អាៀវឆ្ាតរេក្េណ្ោយស្ោធ ចូរ
តាាំងចិតៅណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យណ្ោយណ្ស្ចក្ៅរី ជះថាាមិនរាថយចុះ។
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២.េីល
បានដ្ល់ ណ្ចតនណ្ចតស្ិក្ រដមងណ្ធវឱ្
ើ យក្ណ្រមើក្កាយវាច្ឆក្នុងអាំ ណ្ពើ
ើ បីក្ុស្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ង។
លែ ណ្ដ្ម
វចនតថៈថា េីលយតិ ក្ុេលធត្ម្ម ឧរធ្លត្រតីតិ = េីល ាំ
ធមម ជាតិឯណា រដមងរទរទង់ ទុ ក្នូវក្ុ ស្លធម៌ោាំងឡាយ មានស្មាធិ
ិ ុ តជា
ើ
េញ្ញា និងវម
ៅ ិ ណ្ដ្ម
ណ្ោយស្ភាពណ្រៀេរយលែ ណ្រពាះណ្េតុដ្ណ្ូ ច្ឆនះ
ធមម ជាតិណ្នះណ្្
ម ះថា ស្ីល។
េីលមាន ៤ ព្រត្ភទ
១.ភិក្េី
ខុ ល

បានដ្ល់

ស្ិកាេេទ

២២៧

ដដ្លស្ដមៅ ងទុ ក្ក្នុង

ភិក្េុេាតិណ្មាក្េ។
២.ភិក្នី
ខុ េល
ី

បានដ្ល់

ស្ិកាេេទ

៣១១

ដដ្លស្ដមៅ ងក្នុង

ភិក្េុនបា
ី តិណ្មាក្េ ។
៣.សាម្ត្ណរេីល បានដ្ល់

ស្ិកាេេទ ១០ មានបាណាតិបាតា

ិ គ េន ណ្វរមណ្ី ជាទីេាំសុតក្ៅ ី
ើ រេូ តដ្ល់ ជាតរូេបរជតេដ្គ្
ណ្វរមណ្ី ជាណ្ដ្ម
ណ្ស្ក្េយ
ិ វតៅ ៧៥ ក្ៅ។ី
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៤.គ្ហដឋេល
ី បានដ្ល់

ើ ។ ដ្ូចវចនតថៈថា
េញ្ច ស្ីលជាណ្ដ្ម

គ្ត្ហ

តិដឋតីតិ = គ្ហត្ដាឋ េុ គ្គលឯណាតាាំងណ្ៅក្នុងសទះ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ
េុ គ្គលណ្នះ ណ្្
ម ះថា គ្េដ្ឋ ។
គ្េដ្ឋស្ីលណ្នះ រតូវមានការស្មាោនណ្ោយចាំណ្ពាះ រតឹមដត
ការស្មាោនទរតស្រណ្គ្មន៍ណ្េើ យ

ណ្ៅមិនអាចណ្ៅថា

េុ គ្គលមាន

គ្េដ្ឋស្ីលណ្ទ ណ្ៅរតឹមថា េុ គ្គលមានទរតស្រណ្គ្មន៍។
េីលរិត្េេររេ់ព្គ្ហេថ
១.អាជីវដឋម្ក្េីល ការណ្វៀរច្ឆក្កាយទុ ចចរត
ិ ៣ វចីទុចចរត
ិ ៤ និង
មិច្ឆាជវី ៈ១។
២.នវងគេល
ី
ឧណ្បាស្ថនុះ៎ ឯងដតរតូវេដនថមថា យថា ពលាំ ណ្មតាៅ
ិ រាមិ ខ្្ុ ាំនង
ស្េគ្ណ្តន ណ្ចតសា ស្ពាវវនៅាំ ណ្ោក្ាំ សរ ិតាវ វេ
ឹ ស្ូមសាយ
ណ្ោយណ្មតាៅចិតៅឱ្យដ្ល់ ពួ ក្ស្តវោាំងពួ ងតាមក្មាាង
ាំ ។
៣.ទេងគេល
ី ស្ិកាេេទ ១០ ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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វិធីេមាោនេីលរិត្េេ
អាជីវដឋម្ក្េីល
១.ម្យាំ ភត្នោ តិេរត្ណន េហ អាជីវដឋម្ក្េីល ាំ ធម្មាំ
យចម្ិ។ អនុគ្គហ ាំ ក្តា េីល ាំ ត្ទង ត្ម្ ភត្នោ។ ទុតិយម្ប ិ
។ត្រ។ តតិយម្ប ិ។ត្រ។
២.នត្មា តេស ។ត្រ។ (ទរល ៣ ែង)
៣.រុទធាំ េរណាំ គ្ចេម្ិ ។ត្រ។ (ទរល ៣ ែង)
៤.

១.បាណាតិបាត ត្វរម្ណី េិកាខរទាំ េមាទិយម្ិ
២.អទិនានោនា ។ត្រ។
៣.កាត្ម្េុម្ិចេចរា ។ត្រ។
៤.ម្ុសាោោ ។ត្រ។
៥.រិេណា
ុ
ោច ។ត្រ។
៦.សរ ុេោច ។ត្រ។
៧.េម្ផរបលាបា ។ត្រ។
៨.ម្ិចេជីោ ។ត្រ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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(អន ក្ឱ្យណ្ពាលថា)

តិេរត្ណន

េហ

អាជីវដឋម្ក្េីល ាំ

សាធុក្ាំ ក្តា អរបមាត្ទន េម្ាត្ទង េីត្លន េុគ្តឹ
យនោិ េីត្លន ត្ភាគ្េម្បោ េីត្លន និរតឹ
ាុ យនោិ តសាម
េីល ាំ វិត្សាធត្យ។

នវងគត្បាេងេី
ល
ុ
១.ម្យាំ

ភត្នោ

តិេរត្ណន

េហ

នវងគេម្មនានគ្តាំ

ឧត្បាេងាំ ធម្មាំ យចម្ិ។ អនុគ្គហ ាំ ក្តា េីល ាំ ត្ទង ត្ម្
ភត្នោ។
២.នត្មា តេស ។ត្រ។ (ទរល ៣ ែង)
៣.រុទធាំ េរណាំ គ្ចេម្ិ ។ត្រ។ (ទរល ៣ ែង)
៤.

១.បាណាតិបាត ត្វរម្ណី េិកាខរទាំ េមាទិយម្ិ
២.អទិនានោនា ។ត្រ។
៣.អព្រហមចរ ិយ ។ត្រ។
៤.ម្ុសាោោ ។ត្រ។
៥.េុរាត្ម្រយម្ជជរបមាទដាឋនា ។ត្រ។
៦.វិកាលត្ភាជនា ។ត្រ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៧.នចចគ្ីត ។ត្រ។
៨.ឧចចេយនម្យេយនា ។ត្រ។
៩.យថារលាំ ត្ម្តោ េហគ្ត្តន ត្ចតសា េាាវនោាំ
ត្លាក្ាំ សរ ិតា វិហរាម្ិ ឬថា ត្ម្តោ េហគ្ត្តន ត្ចតសា
េរាបាណភូត្តេុ សរ ិតា វិហរណាំ េមាទិយម្ិ។
ទេងគេល
ី
១.ម្យាំ ភត្នោ តិេរត្ណន េហ ទេគ្ហដឋេល
ី ាំ ធម្មាំ
យចម្ិ។ អនុគ្គហ ាំ ក្តា េីល ាំ ត្ទង ត្ម្ ភត្នោ។ ទុតិយម្ប ិ។
ត្រ។ តតិយម្ប ិ ។ត្រ។
២.នត្មា តេស ។ត្រ។ (ទរល ៣ ែង)
៣.រុទធាំ េរណាំ គ្ចេម្ិ ។ត្រ។ (ទរល ៣ ែង)
៤.

១.បាណាតិបាត ត្វរម្ណី េិកាខរទាំ េមាទិយម្ិ
២.អទិនានោនា ។ត្រ។
៣.អព្រហមចរ ិយ ។ត្រ។
៤.ម្ុសាោោ ។ត្រ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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៥.េុរាត្ម្រយម្ជជរបមាទដាឋនា ។ត្រ។
៦.វិកាលត្ភាជនា ។ត្រ។
៧.នចចគ្ីតោទិតវិេក្
ូ ទេសនា ។ត្រ។
៨.មាលាគ្នធវិលារនធ្លរណម្ណឌនវិភូេនដាឋនា
។ត្រ។
៩.ឧចចេយនម្ហាេយនា ។ត្រ។
១០.ជាតរ ូរបរជតរបដិគ្គហនា ។ត្រ។
និចចេល
ី និងអនិចចេល
ី
និចចេល
ី
ស្ីលរក្ាជានិចច មិនរក្ារដមងជាណ្ោស្ បានដ្ល់
ភិក្េុបាតិណ្មាក្េ ២២៧ ភិក្េុនបា
ី តិណ្មាក្េ៣១១ ទស្ងគ ស្ីល ណ្ស្ក្េយ
ិ វតៅ ៧៥
រេស្់ សាមណ្ណ្រ

ិ
ឧណ្បាស្ថរេស្់ េណ្ឌរងគ េពវ ជត

(រគ្េស្ថណ្ស្ាៀក្ពាក្់

ស្ាំ ពត់ ស្) តាេស្ និងរគ្េស្ថោាំងឡាយ។
អនិចច ស្ីលរក្ាមិនជានិចច បានដ្ល់

ឧណ្បាស្ថ នវងគ ស្ីល

ទស្ងគ ស្ីល រេរពឹតៅធុតងគ ឯកាស្និក្ងគ ធុតងគ េណ្ឌិក្ងគ ធុតងគ ជាអនិចចស្ីល
រេស្់ រគ្េស្ថ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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ការស្មាោនស្ីល មាន ២ រេណ្ភទ
១.ស្មាោនស្ិកាេេទរួមោន
២.ស្មាោនស្ិកាេេទណ្ោយចាំណ្ពាះៗ។
រ ួម្ោនត្ាលថា៖
េញ្ច ស្ិកាេេទាំ ស្មាទិយមិ ឬថា េញ្ច ស្ីល ស្មាទិយមិ ដរេថា ខ្្ុ ាំស្ូម
ស្មាោនស្ិកាេេទោាំង

៥

ើ រេូ តដ្ល់ ស្ុរាមានបាណាតិបាតជាណ្ដ្ម

ណ្មរយមជជេបមាទោឋនវរិ តិជាទីេាំសុត។
ត្ដាយចាំត្ាះត្ាលថា៖
១.បាណាតិបាតា ណ្វរមណ្ី ស្ិកាេេទាំ ស្មាទិយមិ ។ណ្េ។
៥.ស្ុរាណ្មរយមជជេបមាទោឋន ណ្វរមណ្ី ស្ិកាេេទាំ ស្មាទិយមិ។
ត្ដាយចាំត្ាះេិកាខរទ ៨ គ្ឺ
១.បាណាតិបាតា ណ្វរមណ្ី ស្ិកាេេទាំ ស្មាទិយមិ ។ណ្េ។
៨.ឧច្ឆចស្យនមហាស្យន ណ្វរមណ្ី ស្ិកាេេទាំ ស្មាទិយមិ។
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អធិរាយឧត្បាេងេីល និងអនក្រក្ា
ឧណ្បាស្ថស្ីលគ្ឺស្ីល
ិ
(េណ្ឌរងគ េពវ ជត

=

៨

ជានិចចរេស្់ ឧបាស្ក្

ឧបាស្ិកា

ិ អន ក្ណ្ស្ាៀក្ដ្ណ្ៅេ់ ស្ាំ ពត់ ពណ្៌ ស្)
េពវ ជត

តាេស្

តាេស្ិន ី (តាេស្រេុ ស្ តាេស្ស្ស្ី) ។ ដ្ូណ្ចនះឧបាស្ក្ ឧបាស្ិកា តាេស្
ោាំងណ្នះ រតូវរក្ាឱ្យរគ្េ់ េរេ
ិ ូ ណ្៌ និងក្នុងការស្មាោនណ្នះ ស្មាោន
រតឹមដតមៅ ងេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ ក្៏រដមងតាមណ្ៅបានរេូ តអស្់ មួ យរយៈកាលណ្ស្ាៀក្
ដ្ណ្ៅេ់ ស្ាំ ពត់ ពណ្៌ ស្ណ្នះ។

ណ្េើអនក្ណាមិនរក្ាទុ ក្ឱ្យរគ្េ់ រតឹមដតរក្ា

ស្ីល ៥ ឬអាជវី ដ្ឋមក្ស្ីល ក្៏មិនស្មគ្ួ រជាឧបាស្ក្ ឧបាស្ិកា តាេស្អន ក្
ណ្ស្ាៀក្ដ្ណ្ៅេ់ ស្ាំ ពត់ ពណ្៌ ស្ គ្ួ រដតផ្លាស្់ េៅូ រណ្ភទណ្ៅជា រាវាស្ណ្ចញ ណ្េើ
មិនផ្លាស្់ េៅូ រ
ស្រមាេ់

រាវាស្ណ្ទ

ក្៏បានណ្្
ម ះថារទុ ស្ៅស្ីល។

រាវាស្មិនដមនជានិចចស្ីល

ោាំងឡាយនឹងរក្ាក្៏បាន
ណ្ទៀត

ជាអនិចចស្ីល

ឧណ្បាស្ថណ្នះ
ដ្ូណ្ចនះ

រាវាស្

ណ្រពាះរដមងបានជារេណ្យជន៍ពណ្ិ ស្ស្ណ្ៅ

ឬនឹងមិនរក្ាក្៏បាន

ណ្េើ យក្៏ោមនណ្ោស្ណ្ោយរេការណាមួ យ

ណ្ឡើ យ។
៣.ភាវនា
ក្ុេលធត្ម្ម ភាត្វតិ ឧរាត្ទតិ វត្ឌឍតីតិ = ភាវនា
្មាជាតិណារន្មងទ្វើកុេលឱ្យ្បទេើរ
ចទ្មន្
ើ ទឡ្ើង ទ្រះទ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ទកើត្គ្មែាំបូង

ទ

ើយទ្វើឱ្យ

តុ ទនះ ្មាជាតិទនះ ទ្ាះថា ោវន។
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បាន្ែល់

កុេលចត
ិ ុ តបាទ ន្ែលទាក់ទងទោយការចទ្មន្
ើ េមថៈ

ន្ង
កនុងចទនេះបរកមា
ិ
ិ វបេសន
ិ ោវន ន្ង
ិ ឧបច្ឆរោវន។
កនុងែីកាច្ឆរយទរលថា

ការេិកា

ការទរៀន្្ពះ្មាវន្័
ិ យ

ការបទ្ងៀន្ ការគ្ត
ិ ការពច្ឆ
ិ រណាកនុងអតារបេ់មាតកា
ិ ្ម៌ទផសងៗកតី

ការទរៀន្ ការបទ្ងៀន្វជា
ិ ា ទផសងៗ កតី ទាាំងផេូវទោកន្ែលមន្
ិ មាន្ទទាេ
ទាាំងទនះកតី េុ ទធន្តជាោវនន្ែលជាចាំន្ណកនន្បុញ្ញករិ យាវតា
ិ
ុ។
លក្ខណៈជាត្ដើម្ និងរដិរក្ខររេ់ភាវនា
១.ក្ុេលវឌារនលក្ខណា មាន្ការទ្វឱ្
ើ យកុ េលចទ្មន្
ើ
ទឡ្ង
ើ ជាលកខណៈ។
២.អក្ុេលរហានរសា មាន្ការ្បហារអកុេលជាកច
ិ ច។
៣.េតោចត្រាក្កម្នរចចរបដា
ឋ នា មាន្ការចូលទៅកាន្់ផូ វេ
ុ

បែិបតតិន្ែលទាក់ទងជាមួយន្ឹងេតិរបេ់នមកាយ

រូបកាយជា

អាការ្បាកែ។
៤.ត្យនិត្សាម្នេិការរទដាឋនា
មួន្កនុងអារមាណ៍ទោយអាំណាចនន្ទ
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៥.រដិរក្ខធម្ម
ទមា

្ម៌ន្ែល្តូវ្បហារទោយោវនបាន្ែល់

ៈ។
៦.អនុញ្ញ
េ តធម្ម

ោវន បាន្ែល់ អទមា

្ម៌ន្ែលបាន្ទទួលការអន្ុញ្ញញតច្ឆក

ៈ។

៧.ឧរាត្ទតរាធម្ម ្ម៌ន្ែលជាោវននន្កុេលទ្វឱ្
ើ យទកត
ើ
ទឡ្ង
ើ ទនះ បាន្ែល់ អរ

តតមគ្គ អរ

តតផល (ទរលទុកទោយ

ឧកាែឋន្យ
័ )។
៤.អរចយន
អរចយនោិ ឯត្តនាតិ = អរចយនាំ ជនោាំងឡាយរដមង
ណ្ធវកា
ើ រណ្ោរពឱ្នលាំ ណ្ោនណ្ោយក្ុ ស្លណ្ចតននុះ៎

ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ

ណ្ចតនដដ្លជាណ្េតុទនការឱ្នលាំ ណ្ោនណ្នះ ណ្្
ម ះថា អេច្ឆយន បាន
ដ្ល់ ណ្ចតនណ្ក្ើក្ក្នុងមហាក្ុស្លចិតៅ។
អរចយនៈមាន ២
១.សាម្ញេ អរចយនៈ ណ្ោរពធមម តាដ្ូចជា ណ្ោរពមាតា េិតា
ើ ណ្ោយនឹក្រលឹក្ណ្ ើញថា ណ្យើ ងមាននទីដដ្ល
យយ រគ្ូ អាច្ឆរយជាណ្ដ្ម
រតូវណ្ោរពឱ្នលាំ ណ្ោនដ្ល់ ណ្ោក្ោាំងណ្នះ។
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២.វិត្េេអរចយនៈ ណ្ោរពពិណ្ស្ស្ គ្ឺណ្ោរពឱ្នលាំ ណ្ោនក្នុង
រពះរតនៈរត័យ ណ្ោយនឹក្រលឹក្ដ្ល់ គ្ុ ណ្ណ្សសងៗ មានរពះគ្ុ ណ្ថា អរេាំ
ើ ណ្ោយអាំ ណាចទនមហាក្ុ ស្លចិតៅរេក្េណ្ោយស្ោធ និងេញ្ញាេនា ឺ
ជាណ្ដ្ម
ើ ។
វាច្ឆថា ពុ ទធាំ ស្រណ្ាំ គ្ច្ឆាមិ ជាណ្ដ្ម
រុគ្គលគ្ួរត្ោររមាន ៣
១.គ្ុណវុឌឍ ិ ចណ្រមើនណ្ោយគ្ុ ណ្គ្ឺស្ីល ស្មាធិ េញ្ញា
២.វយវុឌឍ ិ ចណ្រមើនណ្ោយអាយុ
៣.ជាតិវុឌឍ ិ ចណ្រមើនទនវងសរតក្ូ ល។
ោថាេថ្ម្ោងអានិេងសអរចយនធម្៌
ត្យ វុទធម្រចយនោិ នរា ធម្មេស ត្កាវិោ
ទិត្ដឋ ធត្ម្ម ច បាេាំសា េម្បរាត្យ ច េុគ្តឹ។
ឹ មានភាពវាងទវក្នុងធម៌ឯណា រដមងណ្ធវកា
េុ គ្គលមានចាំណ្ណ្ះដ្ង
ើ រណ្ោរព
ើ ណ្នះ េុ គ្គល
ឱ្នលាំ ណ្ោនចាំណ្ពាះគ្ុ ណ្វុឌឍិេុគ្គល វយវុឌឍិេុគ្គលជាណ្ដ្ម
ិ ង
ណ្នះកាលក្ាំពុងមានជវី តក្ន
ុ ភពណ្នះក្៏ជាេុ គ្គលដដ្លរតូវណ្គ្ស្រណ្ស្ើរ
ណ្េើ យ កាលលះច្ឆក្ណ្ោក្ណ្នះណ្ៅណ្េើ យក្៏រដមងណ្ៅកាន់ ស្ុគ្តិ។
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៥.ត្វយាវចចៈ
តាំ តាំ ក្ិចចក្រត្ណ រយវដេស ភាត្ោ = ត្វយាវចចាំ
ធម៌ដដ្លជាណ្េតុ

ណ្ធវឱ្
ើ យេុ គ្គលមានការយក្ចិតៅទុក្ោក្់ ក្នុងក្ិចចការង្ហរ

រគ្េ់ យ
៉ា ង ណ្្
ម ះថា ណ្វយាវចចៈ បានដ្ល់

ណ្ចតនក្នុងមហាក្ុ ស្ល-

ចិតៅុេាទ ណ្ធវឱ្
ើ យេុ គ្គលពាយមយក្ចិតៅទុក្ោក្់ ក្នុងក្ិចចការង្ហរ។
មា
៉ា ងណ្ទៀត ការជួយក្ិចចការង្ហរណ្សសងៗ រេស្់ មាតា េិតា រគ្ូ ោតិ
ិ ខាងជាណ្ដ្ម
ើ
អន ក្ជត

ដដ្លជាការង្ហរោមនណ្ោស្

ដ្ូចជាណ្មើលដថ

ើ ណ្ដ្ម
ើ បីមិនឱ្យណ្ោក្ខ្វ ល់ខាវយ ក្៏ច្ឆត់ ជា
រទពយស្មបតៅ ិ មាស្របាក្់ ជាណ្ដ្ម
ណ្វយាវចចក្ុស្លោាំងអស្់ ។
៦.រតោិោន
រតោឹ ទទនោិ ឯត្តនាតិ = រតោិោនាំ េុ គ្គលមានចិតៅេុណ្យ
ោាំងឡាយរដមងឱ្យនូវចាំដណ្ក្េុ ណ្យ ដដ្លខ្ាួ នបានមក្ណ្េើ យដ្ល់ េុ គ្គល
ដដ្លសាាេ់ ណ្ៅណ្េើ យ

ិ ណ្ោយធមម ជាតិនះុ ៎
ឬអន ក្ដដ្លក្ាំពុងណ្ៅមានជវី ត

ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ធមម ជាតិដដ្លជាណ្េតុទនការឱ្យណ្នះ ណ្្
ម ះថា េតៅោ
ិ ន
បានដ្ល់ ណ្ចតនក្នុងមហាក្ុ ស្លចិតៅុេាទ ការឱ្យនូវចាំដណ្ក្េុ ណ្យ និង
ការឧទទ ិស្ចាំដណ្ក្េុ ណ្យដ្ល់ អន ក្សាាេ់ ដដ្លជាោតិស្នៅន។
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៧.រតោនុត្មាទនា
រតោិយ អនុត្មាទនាំ = រតោនុត្មាទនាំ ការណ្ ើញលែ ស្ស្េតាម
ណ្ោយការរ ីក្រាយចិតៅនវូ ចាំដណ្ក្េុ ណ្យដដ្លណ្គ្ឧទទ ិស្មក្ឱ្យ

ណ្្
ម ះថា

េតាៅនុណ្មាទន បានដ្ល់ ការណ្រតក្អរនូវចាំដណ្ក្េុ ណ្យដដ្លណ្គ្ដចក្ឱ្យ។
កាលពិច្ឆរណាតាមលក្េណ្ៈរេស្់ វចនតថៈណ្េើ យ គ្េបីណ្ ើញបាន
ថា ណ្ចតនដដ្លមានក្នុងមហាក្ុ ស្លណ្សាមនស្សដ្ួងណ្នះឯង ណ្ទើេជា
េតាៅនុណ្មាទនក្ុ ស្លយ
៉ា ងេរិេូណ្៌។

ចាំដណ្ក្ណ្ចតនក្នុងមហាក្ុ ស្ល

ិ ជាេតាៅនុណ្មាទនក្ុ ស្លដដ្លមិនេរិេូណ្៌ណ្ទ ណ្រពាះថា ចិតៅ
ឧណ្េកាេវញ
ក្នុងខ្ណ្ៈណ្នះខ្វ ះេីតណ្ិ សាមនស្សចាំណ្ពាះេុ ណ្យក្ុ ស្ល ដដ្លណ្គ្ឧទទ ិស្ឱ្យ
រតឹមដតណ្ធវឱ្
ើ យេនាវា
ឺ ច្ឆថា សាធុ ឬថា លែ ណ្េើ យ តាមភាសារេស្់ ខ្ាួ ន
េ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ។ ដ្ូណ្ចនះការអនុណ្មាទន ដដ្លនឹងជាេតាៅនុណ្មាទនក្ុ ស្លយ
៉ា ង
េរិេូ ណ្៌បាន

នឹងរតូវមានចិតៅរេក្េណ្ោយេីតណ្ិ សាមនស្សសងក្៏ជា

េតាៅនុណ្មាទនក្ុ ស្លយ
៉ា ងទរក្ដលងេាំ សុត។
រតោនុត្មាទនាត្ដាយអម្
កាលណ្ ើញណ្គ្ណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យមានការេរច្ឆ
ិ ច គ្ោន រក្ាស្ីល ចណ្រមើន
ភាវន ឬបានណ្ ើញពាក្យច្ឆរឹក្ណ្្
ម ះថារេស្់ មាចស្់ វតថជា
ុ េ់ នឹងវតថុដដ្ល
ណ្គ្ក្សាងថាវយ ក្៏ណ្ក្ើតេីតណ្ិ សាមនស្សសង េ៉ាុ ដនៅណ្គ្មិនបានរបាេ់ ឬណ្ពាល
ឧទទ ិស្ចាំដណ្ក្េុ ណ្យណ្នះឱ្យណ្ោយរេការណាមួ យណ្ឡើ យ
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ណ្សាមនស្សចាំណ្ពាះការង្ហរដដ្លលែ រេស្់ េុ គ្គលដ្ទទ ក្៏េនាវា
ឺ ច្ឆថា សាធុ ឬ
ថាលែ ៗ ។ ចាំដណ្ក្េតាៅនុណ្មាទនណ្ោយរតង់ បានដ្ល់ ក្ុ ស្លដដ្លអន ក្
បានណ្ធវ ើ

ពាយមក្សាងឱ្យណ្ក្ើតណ្េើ យណ្នះ

នាំមក្ណ្ពាលឧទទ ិស្ឱ្យ

េ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ។ ការអនុណ្មាទននូវចាំដណ្ក្េុ ណ្យដដ្លអន ក្ក្សាងេុ ណ្យឧទទ ិស្
ឱ្យយ
៉ា ងណ្នះ ណ្ទើេណ្្
ម ះថា េតាៅនុណ្មាទន ណ្ោយរតង់ ។
រុណយថ្ដលឱយមាន ២ គ្ឺ
១.ឧទទិេស ិក្រតោិ ឧទទ ិស្ឱ្យណ្ោយចាំណ្ពាះ ណ្ពាលថា ឥទាំ ត្ម្ រុញេាំ
មាតរិតុអាចរ ិយញាតិម្ិតោេម្ូហានាំ ត្ទម្ិ ខ្្ុ ាំស្ូមឧទទ ិស្ការ
ណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យ ដដ្លោក្់ ទងណ្ោយោន ស្ីល ភាវន រេស្់ ខ្្ុណ្ាំ នះ ឱ្យដ្ល់ មាតា
េិតា រគ្ូ អាច្ឆរយ ោតិ មិរតដដ្លសាាេ់ បាត់ ណ្ៅណ្េើ យ ឬដដ្លក្ាំពុងរស្់
ណ្ៅណ្នះសង។
២.អនុទទិេស ិក្រតោិ ឧទទ ិស្ឱ្យណ្ោយមិនចាំណ្ពាះ ណ្ពាលថា ឥទាំ ត្ម្
រុញេាំ េរាេតោនាំ ត្ទម្ិ ខ្្ុ ាំស្ូមឧទទ ិស្នូវការណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យដដ្លោក្់ ទង
ណ្ោយោន ស្ីល ភាវនរេស្់ ខ្្ុ ាំណ្នះឱ្យដ្ល់ ស្តវោាំងឡាយោាំងពួង។
៨.ធម្មេសវន
ធម្មាំ េុណនោិ ឯត្តនាតិ = ធម្មេសវនាំ ជនោាំងឡាយ
រដមងសាៅេ់ នូវធម៌ណ្ោយធមម ជាតិណ្នះ
ធមម ស្សវន
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ណ្រពាះណ្េតុណ្នះណ្្
ម ះថា

ណ្ចតនក្នុងមហាក្ុ ស្លចិតៅុេាទ

ដដ្លមាន
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ណ្យនិណ្សាមនស្ិការជារេធ្លន សាៅេ់ ណ្ោយការរជះថាា ជាមហាក្ុ ស្ល
ចិតៅ។
ិ វន
ិ ដ្
ី ថា និរវរពះស្ុមងគ ោច្ឆរយបានស្ដមៅ ងក្នុងអភិធមម វភា
ី កា
ជាជទិេវនត្ចតនារិ ឯត្តថវ េងគយត
ហ ិ ការតាាំងចិតៅសាៅេ់ នូវការ
ិ ជ ណ្សសងៗ
ស្ដមៅ ងវជា

ដដ្លោមនណ្ោស្ក្៏រតូវស្ណ្ង្រ្ង្ហគះចូលក្នុងធមម ស្សវន

ក្ុ ស្លបានោាំងអស្់ ។
៩.ធម្មត្ទេនា
ធម្មាំ ត្ទត្េនោិ ឯតយតិ = ធម្មត្ទេនា ជនោាំងឡាយ
រដមងស្ដមៅ ងធម៌ រដមងេណ្រងៀននូវធម៌ណ្ោយធមម ជាតិនះុ ៎ ណ្រពាះណ្េតុ
ណ្នះ ណ្្
ម ះថា ធមម ណ្ទស្ន ដដ្លមានណ្យនិណ្សាមនស្ិការជារេធ្លន។
ិ ជ
ការេណ្រងៀនធម៌ ស្ដមៅ ងធម៌ ណ្ោយមហាក្ុ ស្លចិតៅ ការស្ដមៅ ងនូវវជា
ី ណ្សសងៗ ដដ្លរបាស្ច្ឆក្ណ្ោស្ក្៏ជាធមម ោនដ្ូចោន។
អាជព
ធម្មត្ទេនាត្ព្ចើន និងតិច
េុ គ្គលដដ្លស្ដមៅ ងណ្ោយចិតៅេរិស្ុទធ មិនស្ាំ ណ្ៅោភស្កាករៈ យស្
ស្រណ្ស្ើរ រេការណាមួ យ ណ្នះមានអានិស្ងសណ្រចើន។ ចាំដណ្ក្េុ គ្គលដដ្ល
ស្ដមៅ ងណ្ោយចិតៅមិនេរស្
ិ ុទធ វណ្ងវ ងក្នុងោភ យស្ ស្រណ្ស្ើរ ចិតៅគ្ត
ិ ចង់
ឹ ថា
ឱ្យណ្គ្ដ្ង

អញជារគ្ូ

ិ លបីជាណ្ដ្ម
ើ
ជាធមម ក្ថក្

មិនជាក្ុ ស្លមាន

អានិស្ងសតិច។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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១០.ទិដជុ
ឋុ ក្ម្ម
ទិដឋិយ ឧជុក្រណាំ = ទិដជុ
ឋុ ក្ម្មាំ ការណ្ ើញ គ្ឺេញ្ញានុះ៎ ឯង

ជាធម៌ដដ្លរតូវណ្ធវឱ្
ើ យរតង់ ណ្្
ម ះថា ទិដ្ជ
ឋុ ុក្មម បានដ្ល់ ក្មម ស្សក្តាោណ្រពមណ្ោយក្ុ ស្លណ្ចតន។
រចច័យររេ់ក្ម្មេសក្តញាណ ៣ យង
១.េុតម្យរញ្ញ
េ

េញ្ញាដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងពីការស្ិក្ាណ្រៀនស្ូរតជា

ណ្េតុជាេចចយ
័ ឱ្យណ្ក្ើតក្មម ស្សក្តាោណ្។
២.ចិតោម្យរញ្ញ
េ

េញ្ញាដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងពីការនឹក្គ្ិតពិច្ឆរណាក្នុង

ការរស្់ ណ្ៅរេស្់ ស្តវោាំងឡាយ ណ្ោយការមានណ្រាគ្ មិនមានណ្រាគ្ ភាព
ឆ្ាត ភាពលៃង់ ស្ុខ្ ទុ ក្េ អាយុ យឺនយូ រ អាយុ ខ្ា ី ភាពរក្ខ្សត់ ោាំងណ្នះជា
ើ ជាណ្េតុជាេចចយ
ណ្ដ្ម
័ ឱ្យណ្ក្ើតក្មម ស្សក្តាោណ្។
៣.ភាវនាម្យរញ្ញ
េ

ិ ស្សនជា
េញ្ញាណ្ក្ើតណ្ឡើ ងពីការចណ្រមើនវេ

ណ្េតុជាេចចយ
័ ណ្ក្ើតក្មម ស្សក្តាោណ្។
ទេវតថេមា
ម ទិដឋិ ១០ ព្រការ
ុ
១.អតថិ ទិននាំ យល់ ថា ការណ្ធវេ
ើ ុ ណ្យបានសលលែ
២.អតថិ យិដឋាំ យល់ ថា ការេូ ជាណ្សសងៗ ទទួ លសលលែ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ ណា
៣.អតថិ ហុតាំ យល់ ថា ការទទួ លេដ្ស្
ឋ រៈណ្សសងៗ ទទួ លសលលែ
៤.អតថិ េុក្ដទុក្ត
ក នាំ ក្មាមនាំ សលាំ វិបាត្កា យល់ ថា ការណ្ធវ ើ
លែ អារក្ក្់ ោាំងណ្នះរតូវទទួ លសលលែ
៥.អតថិ អយាំ ត្លាត្កា យល់ ថា ណ្ោក្ណ្នះមាន គ្ឺភពដដ្លជាទីណ្ក្ើត
របាក្ដ្ក្នុងេចចុេបននដដ្លនាំោនណ្ៅថា ភពណ្នះរដមងមាន ណ្រពាះណ្ក្ើតត
ណ្ៅណ្ទៀត
៦.អតថិ រត្រា ត្លាត្កា យល់ ថា ភពខាងមុ ខ្មាន គ្ឺសាាេ់ ណ្ៅរដមង
ណ្ក្ើតណ្ទៀត
៧.អតថិ មាត យល់ ថា មាតាមានគ្ុ ណ្ គ្ឺណ្ធវល
ើ ែ អារក្ក្់ ចាំណ្ពាះមាតា
ទទួ លសលខាងភពខាងមុ ខ្
៨.អតថិ រិត យល់ ថា េិតាមានគ្ុ ណ្ គ្ឺការណ្ធវល
ើ ែ អារក្ក្់ ចាំណ្ពាះេិតា
ទទួ លសលក្នុងភពខាងមុ ខ្
៩.អតថិ េតោ ឱរបាតិកា យល់ ថា ស្តវជាឱ្េបាតិក្ក្ាំណ្ណ្ើ តមាន គ្ឺ
ើ ។
ណ្ក្ើតចណ្រមើនធាំណ្ោយឆ្េ់ រេ័ ស្ ដ្ូចជាណ្ទវតាជាណ្ដ្ម
១០.អតថិ ត្លាត្ក្ េម្ណព្រហមណា េម្ោគ េមាមរដិរនាន
ត្យ ឥម្ញច ត្លាក្ាំ ររញច ត្លាក្ាំ េយាំ អភិញ្ញ
េ េចេិក្តា
រត្វត្ទនោិ

យល់ ថា

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ឹ
ស្មណ្រពាេម ណ្៍ោាំងឡាយឯណាមានការដ្ង
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ចាស្់ នូវណ្ោក្ណ្នះ

ណ្ោក្ខាងមុ ខ្ណ្ោយខ្ាួ នឯង

ឹ បាន
េង្ហាញដណ្នាំអនក្ដ្ទទឱ្យយល់ ដ្ង

ណ្េើ យអាចចងែុ ល

ស្មណ្ៈដដ្លដ្ល់ រពមណ្ោយ

ិ តៅល
ិ តៅរិ តូវោាំងណ្នះរដមងមាន។
ការរពមណ្រពៀងសាមគ្គ ី និងេដ្េ
ិ ែ េដ្េ
ទស្វតថុ ១០ រេការណ្នះ ឧេមាដ្ូចថានដ្
ុ ជាឧេក្រណ្៍ ស្រមាេ់
ាំ ស្
ណ្រេើដ្ស្
ុ ខាត់ រតួតពិនត
ិ យណ្មើលមាស្ថា ស្ុទធឬដក្ាងកាាយ និងទឹក្អាស្ុីត
ឹ ថាស្ុទធ
ដដ្លណ្រេើរបាស្់ ស្រមាេ់ រតួតពិនត
ិ យណ្មើលរបាក្់ ណ្េើ យដ្ង

ឬមិន

ស្ុទធក្រមិតណា ណ្េើ យក្៏ជាណ្រគ្ឿងស្រមាេ់ ពិនត
ិ យណ្មើលថាខ្ាួ នលែ ពិតរតឹម
រតូវេរ ិេូ ណ្៌ តាមណ្នះបានណ្េើ យឬណ្ៅ។
អងគ ធម៌េរមតថរេស្់ ទិដ្ជ
ឋុ ុ ក្មម ក្នុងខ្ណ្ៈោាំង ៣ ទនណ្ចតន
១.ទិដ្ជ
ឋុ ុក្មម ក្នុងខ្ណ្ៈេុ ពវណ្ចតន បានដ្ល់ មហាក្ុ ស្ល ៨
២.ទិដ្ជ
ឋុ ុក្មម ក្នុងខ្ណ្ៈមុ ញ្ចនណ្ចតន

បានដ្ល់

មហាក្ុ ស្ល-

ោណ្ស្មបយុ តៅចត
ិ ៅ៤
៣.ទិដ្ជ
ឋុ ុក្មម ក្នុងខ្ណ្ៈអេរណ្ចតន បានដ្ល់ មហាក្ុ ស្ល ៨។
អធិរាយ
េុ គ្គលមានការណ្ ើញមិនោន់ រតឹមរតូវ

ចាំណ្ពាះរពះពុទធសាស្ន

ក្នុងណ្រឿងណ្សសងៗ មានការសាាេ់ ការណ្ក្ើត ភូមិដដ្លជាទីណ្សាយទុ ក្េមាន
ើ និងភូមិដដ្លជាទីណ្សាយស្ុខ្មានសាថនស្ួគ្ោ
នរក្ជាណ្ដ្ម
៌ ាំង ៦ ជាន់
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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មនុស្សសាាេ់ ណ្េើ យណ្ក្ើតជាស្តវតរិ ច្ឆានក្៏មាន ណ្ក្ើតជាមនុស្សក្៏មាន ។ ក្នុង
កាលណ្រកាយមក្នឹក្រលឹក្ថាការគ្ិតរេស្់ ខ្ាួ នណ្ៅមិនោន់ រតឹមរតូវ

មិន

រតង់ ចាំណ្ពាះរពះពុ ទធសាស្ន ដ្ូណ្ចនះខ្ាួ នគ្ួ រណ្ធវកា
ើ រស្ិក្ាណ្រៀនស្ូរតអាំ ពកា
ី រ
ើ បីនង
រេរពឹតៅណ្ិ ៅទនចិតៅនង
ិ កាយ ណ្ដ្ម
ឹ បានការអេ់ រាំនវូ ការគ្ិតរេស្់ ខ្ាួ នឱ្យ
បានរតឹមរតូវតាមរពះពុទធសាស្ន ណ្នះជាទិដ្ជ
ឋុ ុក្មម ក្ង
នុ េុ ពវណ្ចតន។
កាលយល់ ណ្ ើ ញយ
៉ា ងណ្នះណ្េើ យ ក្៏ច្ឆេ់ ណ្សៅ ើមណ្ធវកា
ើ រស្ិក្ាណ្រៀន
ិ និងវតថុោមន
ស្ូរតអាំ ពស្
ី ភាពទនការរេរពឹតៅណ្ិ ៅរេស្់ វតថុ ដដ្លមានជវី ត
ិ តាមមាតិកាធម៌ជាណ្ោលណ្ោយចាំណ្ពាះៗ ការស្ិក្ាណ្រឿយៗ រដមង
ជវី ត
ចណ្រមើនលែ ណ្េើ យយ
៉ា ងណា

ការណ្ ើញរតូវក្៏ចណ្រមើនណ្ឡើ ងណ្រឿយៗ

ជា

ឹ ការណ្ ើញរតូវយ
លាំ ោេ់ ោាំងទទួ លបានចាំណ្ណ្ះដ្ង
៉ា ងចាស្់ ោស្់ ក្នុង
ើ ណ្នះជាទិដ្ជ
ណ្រឿងណ្ក្ើតសាាេ់ នរក្ សាថនស្ួគ្ជា
៌ ណ្ដ្ម
ឋុ ុក្មម ក្នុងខ្ណ្ៈមុ ញ្ចន
ណ្ចតន។
ក្នុងកាលជាខាងណ្រកាយទទួ លការណ្ ើ ញរតូវ ណ្ ើ ញរតង់ ណ្ោយ
ការស្ិក្ាណ្រៀនស្ូរតយ
៉ា ងលែ ណ្េើ យ ក្៏មក្ពិច្ឆរណាណ្ោយការរេរពឹតៅណ្ិ ៅ
រេស្់ ខ្ាួ នថា

កាលមុ នអាតាមអញមានការណ្ ើញខ្ុស្ណ្រចើនរេការយ
៉ា ង

ឥឡូវណ្នះអាតាមអញបានណ្ធវកា
ើ រណ្ ើ ញរេស្់ រេស្់ អាតាមអញឱ្យលែ ឱ្យរតង់
ចាំណ្ពាះពាក្យណ្រេៀនរេណ្ៅក្នង
ុ រពះពុទធសាស្នបានយ
៉ា ងលែ ណ្េើ យ
ពិច្ឆរណាយ
៉ា ងណ្នះឯង ជាទិដ្ជ
ឋុ ុក្មម ក្នុងអេរណ្ចតន។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អដ្ឋសាលិនអ
ី ដ្ឋក្ថាណ្ពាលថា៖
១.េុ គ្គលដដ្លមានការគ្ិតថា អាតាមអញណ្ ើ ញរតង់ តាមរពះពុ ទធ
សាស្ន ការគ្ិតយ
៉ា ងណ្នះក្៏គ្ត
ិ ណ្ោយមហាក្ុ ស្លចិតៅ ៨ ដ្ួង ៗ ណាមួ យ
(ទិដ្ជ
ឋុ ុក្មម ក្នុងខ្ណ្ៈេុ ពវណ្ចតន)។
២.ចាំដណ្ក្េុ គ្គលដដ្លណ្ធវកា
ើ រណ្ ើ ញរតង់
រពះេរិយតៅធ
ិ ម៌

ណ្ោយការស្ិក្ា

ិ តៅណ្ិ នះជាការណ្ធវណ្ើ ោយមហាក្ុ ស្លោណ្ឬេដ្េ

ស្មបយុ តៅចត
ិ ៅ ៤ ដ្ួងៗ ណាមួ យណ្នះឯង (ទិដ្ជ
ឋុ ុក្មម ក្នុងខ្ណ្ៈមុ ញ្ចនណ្ចតន)។
៣.េុ គ្គលដដ្លមានការពិច្ឆរណា

ក្នុងការណ្ ើញរេស្់ ខ្ាួ នថា

អាតាមអញបានណ្ធវកា
ើ រណ្ ើ ញឱ្យរតង់ លែ ណ្េើ យ
ណ្នះ

ការពិច្ឆរណារេស្់ េុ គ្គល

ជាការពិច្ឆរណាណ្ោយមហាក្ុ ស្លចិតៅ

៨

ដ្ួងៗ

ណាមួ យ

(ទិដ្ជ
ឋុ ុក្មម ក្នុងខ្ណ្ៈជាអេរណ្ចតន)។
៣.រ ូបាវចរក្ុេលក្ម្ម
បានដ្ល់ រូបាវចរក្ុ ស្លក្មម ៥ រូបាវចរក្ុ ស្លក្មម ខ្ុស្ពីកាមក្ុ ស្ល
ដ្ូចតណ្ៅ៖
ក្.កាមក្ុ ស្លក្មម ជាកាយក្មម ជាវចីក្មម ជាមណ្នក្មម ក្មា
៏ ន ចាំដណ្ក្រូេ
ក្ុ ស្លក្មម ជាមណ្នក្មម ដតមា
៉ា ង ណ្រពាះរូបាវចរក្ុ ស្ល ដដ្លមិនោក្់ ទង
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ ា តរៅ ិ េ
ិ ា តៅ ិ វចីវញ្ា តឱ្
នឹងអភិញ្ញាណ្នះ មិនបានោ
ូ ២ គ្ឺកាយវញ្
ៅ ិ យណ្ក្ើត
ុ ាំងវញ្
ណ្ឡើ យ។
ិ ស្សនខ្.កាមក្ុ ស្លក្មម រេរពឹតៅណ្ៅជាោន ស្ីល ស្មថក្មម ោឋន វេ
ក្មម ោឋនក្៏បាន េ៉ាុ ដនៅរេ
ូ ក្ុ ស្លរេរពឹតៅណ្ៅជាស្មថក្មម ោឋនដតមា
៉ា ង។
គ្.កាមក្ុ ស្លក្មម

ដមនពិតថាជាការរេរពឹតៅណ្ិ ៅណ្ោយស្មថក្មម ោឋន

េ៉ាុ ដនៅមិនអាចចូលដ្ល់ អេបនស្មាធិបានណ្ឡើ យ
ស្មាធិ និងឧេច្ឆរស្មាធិេ៉ាុណ្ណា
ណ ះ

បានរតឹមដតេរក្
ិ មម

ិ
ចាំដណ្ក្រូបាវចរក្ុ ស្លវញ

គ្ឺជា

អេបនស្មាធិ និងចូលដ្ល់ ្នស្មាេតៅបា
ិ ន តាមការេវឹ ក្ហាត់ ឱ្យ
មានជាំនញ។
.កាមក្ុ ស្លក្មម ដចក្ជាមហាក្ុ ស្លចិតៅ ៨ ណ្ោយអាំ ណាចណ្វទនខ្ា ះ
ណ្ោយោណ្ខ្ា ះ និងណ្ោយអាំ ណាចទនស្ង្ហេរខ្ា ះ ចាំដណ្ក្ការណ្ក្ើតណ្ឡើ ងទន
រូបាវចរក្ុ ស្លក្មម ដចក្ជា ៥ ណ្ោយអាំ ណាចអងគ ្ន។
ិ ក្េដ្ស្
ិ នធម
ង.កាមក្ុ ស្លក្មម ឱ្យវបា
ិ ិនរបាក្ដ្ឋានចាស្់ ោស្់ រោន់ ដត
ិ រដមងឱ្យ
កាមស្ុគ្តិ ៧ ឋានេ៉ា ុ ណ្ណា
ណ ះ ដតចាំដណ្ក្រូបាវចរក្ុ ស្លក្មម វញ
ិ ក្េដ្ស្
ិ នធច
ើ និងក្នុង
វបា
ិ ាស្់ ោស្់ ណ្ៅតាម្ន មានេឋមជានជាណ្ដ្ម
ននខ្ណ្ិ ក្ក្មម េបចចយ
័ ។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ច.កាមក្ុ ស្លក្មម

ជាទិដ្ធ
ឋ មម ណ្វទនីយក្មម

ឧេេជជណ្វទនីយក្មម

ជា

អេរាេរ ិយណ្វទនីយក្មម ក្មា
៏ ន ចាំដណ្ក្រូេក្ុ ស្លជាឧេេជជណ្វទនីយក្មម
ដតមា
៉ា ង។
ិ ក្ក្នុងោវរោាំង ៦
អ.កាមក្ុ ស្លក្មម ណ្ក្ើតតាមោវរោាំង ៦ បាន ឱ្យវបា
ិ នធ ិ ភវងគ ចុត)ិ ចាំដណ្ក្
ក្៏បាន ក្នុងោវរ និងណ្រតោវរ (ណ្រតោវរគ្ឺណ្ធវេ
ើ ដ្ស្
ិ ក្ណ្រតោវរេ៉ា ុ ណ្ណា
រូេក្ុ ស្លក្មម ណ្ក្ើតដតតាមមណ្នោវរ និងឱ្យវបា
ណ ះ។
ជ.កាមក្ុ ស្លក្មម ណ្ក្ើតបានក្នុងភពោាំង ៣០ (ណ្វៀរអស្ញ្ា ស្តាៅរពេម )
ចាំដណ្ក្រូបាវចរក្ុ ស្លក្មម មិនណ្ក្ើតមានក្នុងអបាយភូមិ ៤ អស្ញ្ា ស្តៅរពេម ១ និងអរូេភូ មិ ៤។
វ.កាមក្ុ ស្លក្មម

ណ្ក្ើតបានក្នុងអណ្េតុក្េុ គ្គល

ទុ ណ្េតុក្េុ គ្គល

តិណ្េតុក្េុ គ្គល

ចាំដណ្ក្រូបាវចរក្ុ ស្លក្មម ណ្ក្ើតបានដតក្នុងតិណ្េតុក្

េុ គ្គលដតេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ។

ណ្ៅមានខ្ុស្ោនណ្រចើនណ្ទៀតស្ូមអន ក្ស្ិក្ាពិច្ឆរណា

េដនថមសងចុះ។
៤.អរ ូបាវចរក្ុេលក្ម្ម
បានដ្ល់ អរូេក្ុ ស្លក្មម ៤ ដដ្លណ្សសងពីរបា
ូ វចរក្ុ ស្លក្មម គ្ឺថា
រូបាវចរក្ុ ស្លក្មម ដចក្ណ្ោយអាំ ណាចអងគ ្នបានដ្ល់

ិ ក្កៈ វច្ឆ
ិ រៈ
វត

េីត ិ ស្ុខ្ ឯក្គ្គ តា តាមលាំ ោេ់ ្នដ្ល់ េញ្ច មជាន ឯអរូេ្នមិន
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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បានដចក្្នជា ៥ ណ្ទ គ្ឺជាេញ្ច មជានណ្រពាះមានអងគ ្ន ២ ដ្ូចោន
គ្ឺ ឧណ្េកាេ និងឯក្គ្គ តា។
ស្រុេណ្ចតនក្នុងបាក្ោឋនចតុក្កៈមាន

២៩

អក្ុ ស្លណ្ចតន

១២

មហាក្ុ ស្លណ្ចតន ៨ រូេក្ុ ស្លណ្ចតន ៥ អរូេក្ុ ស្លណ្ចតន ៤ ជា
ក្មម វដ្ៅៈ។
ត្តើន្រេោថ្ី ដលបាន្នេមារតោិត្ក្ើតសាែរ់ត្ហើយ
នឹងត្ៅត្ក្ើតព្រហមរួក្ណា?
ស្រស្ៅីដដ្លបាន្នស្មាេតៅ ិ ៨ ឬ ៩ និងជាេុ ថុជន
ជ ឬជា
រពះអរ ិយេុ គ្គលក្៏ណ្ោយ

កាលណ្ៅណ្ក្ើតរពេម ណ្ោក្ក្នង
ុ ភូមិណ្នះណ្េើ យ

នឹងណ្ក្ើតជាមហារពេម មិនបាន

ណ្ក្ើតបានរតឹមជាេរិស្ជាជរពេម

និង

េុ ណ្រាេិ តារពេម េ៉ាុណ្ណា
ណ ះ ដ្ូចោននឹងស្រស្ៅីដដ្លណ្ៅណ្ក្ើតជាណ្ទវតា ឬក្៏ណ្ទវ
តាថានក្់ រេធ្លន ឬអធិេតីដ្ច
ូ ជារពះឥនទ ឬជាមារមិនបាន។
ដ្ូចបាលីថា យាំ ឥតថី េក្កតោាំ ក្ត្រយយ មារតោាំ ព្រហមតោាំ ក្ត្រយយ
ត្នតាំ ឋានាំ វិជជតិ ព្រហមតោនោិ ម្ហាព្រហមតោាំ អធិត្របតាំ ស្ស្ីឯ
ណាណ្ោយអាស្ស្័យណ្េតុឯណានីមួយណ្េើ យ ណ្ៅណ្ក្ើតជាស្ក្កណ្ទវរាជ ឬ
ជាមារ ឬមហារពេម ណ្េតុយ
៉ា ងណ្នះរដមងមិនមានណ្ឡើ យ ដដ្លណ្ពាលថា
ជារពេម ណ្នះ គ្ឺស្ាំណ្ៅយក្មហារពេម ណ្នះឯង។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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៤.ម្រណុរបតោិ
ណ្េតុនឱ្
៉ា ង
ាំ យសាាេ់ មាន ៤ យ
១.អាយុ ក្េយមរណ្ សាាេ់ ណ្រពាះអស្់ អាយុ ពាក្យថា អាយុ បានដ្ល់
ិ រូេ
ជវី ត
នីមួយៗ

ដ្ូចរពេម ណ្ទវតាមានការក្ាំណ្ត់ អាយុ ក្យ
េ ័ រេស្់ ខ្ាួ នតាមភូមិ
មនុស្សក្នុងជមពូ ទវីេណ្ឡើ ងចុះមិនរបាក្ដ្

ណ្េើណ្ឡើ ងដ្ល់

១

អស្ណ្ងេ យយឆ្នាំ ណ្េើចុះដ្ល់ ១០ ឆ្នាំ។
២.ក្មម ក្េយមរណ្ សាាេ់ ណ្រពាះអស្់ ក្មម ស្ាំ ណ្ៅដ្ល់ ក្មម មាននទីេញ្ជូ នសល
ក្នុងភពណ្នះៗ និងឧេតថមភក្ក្មម ក្នុងភពណ្នះៗការអស្់ ក្មម គ្អ
ឺ ស្់ ជនក្ក្មម
ឧេតថមភក្ក្មម ។

ដ្ូណ្ចនះេុ គ្គលណ្ក្ើតមក្ណ្ោយអាំ ណាចទនក្មម ោាំងពីរណ្នះ

ើ ខ្ា ះ េ៉ា ុ ដនៅមិនអាច
តាាំងណ្ៅបានរតឹម ១ ដខ្ខ្ា ះ ១ ឆ្នាំខ្ាះ ឬ១០ ឆ្នាំជាណ្ដ្ម
តាាំងណ្ៅអស្់ អាយុ រេស្់ េុ គ្គលណ្នះ។
៣.ឧភយក្េយមរណ្ សាាេ់ ណ្រពាះអស្់ អាយុ និងក្មម គ្ឺការអស្់ រពមោនទន
ណ្េតុោាំង ២ ដ្ូចជាណ្ភាង
ើ រេទីេរលត់ ណ្ៅ និងណ្រេងរពមោន។ ឧោេរណ្៍
ថា េុ គ្គលណ្ក្ើតមក្ក្នុងស្ម័យគ្ណ្នអាយុ ៧៥ ឆ្នាំ ជាអាយុ ក្យ
េ័
និង
អាំ ណាចរេស្់ ក្ុ ស្លជនក្ក្មម រេស្់ េុ គ្គលណ្នះ

ក្៏មានអាំ ណាចតាាំងណ្ៅ

បានរគ្េ់ ៧៥ ឆ្នាំបានដ្ូចោន។ កាលេុ គ្គលណ្នះមានអាយុ តាង
ាំ ណ្ៅរេូ ត
រគ្េ់ ៧៥ ឆ្នាំក្សា
៏ ា េ់ ណ្ៅ ក្៏ណ្ពាលបានថា ជាឧភយមរណ្ៈ ស្ូមបីអបាយ
ភូមិដដ្លណ្ក្ើតពីអក្ុ ស្លជនក្ក្មម ក្ដ្
៏ ច
ូ ោន។
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៤.ឧេណ្ចាទក្មរណ្

សាាេ់ ណ្រពាះក្មម ចូលណ្ៅកាត់ ផ្លៅច់

បានដ្ល់

អក្ុ ស្លចិតៅ ១២ មហាក្ុ ស្លចិតៅ ៨ អរេតៅមគ្គ ចត
ិ ៅ ១។ ចូលមក្ផ្លៅច់
ិ ក្និងក្មម ជរជ េ
វបា
ូ ណ្ោយអាំ ណាចអក្ុ ស្លក្មម ឬក្ុ ស្លក្មម ដ្ូចជារេទីេ
ក្ាំពុងណ្អះ និងណ្រេងក្៏ណ្ៅស្ល់ ដតរតូវរលត់ ណ្ោយណ្េតុណ្សសងៗមានខ្យល់
ើ ។
ជាណ្ដ្ម
ើ ណ្្
ចាំណាៈាំ មរណ្ៈ៣ខាងណ្ដ្ម
ម ះថា កាលមរណ្ៈ ណ្រពាះសាាេ់ តាម
កាល។ ចាំដណ្ក្ការសាាេ់ មិនរតូវតាមកាលណ្ៅថា អកាលមរណ្ៈ ដ្ូចជា
ចាំណ្ុចទី ៤ ណ្េើ យអកាលមរណ្ៈមានណ្រចើនរេណ្ភទដ្ូចជា៖
១.េុ គ្គលសាាេ់ ក្នុងណ្វោណ្ស្ស្ក្ឃាានអាហារ ទឹក្ ពស្់ ចឹក្ ណ្គ្ោក្់ ថានាំ ណ្ភាង
ើ
ណ្អះទឹក្លិច អាវុធក្៏មាន។
២.េុ គ្គលសាាេ់ ណ្រពាះណ្រាគ្ ខ្យល់ រេមាត់ ណ្រាគ្ណ្ស្ាស្ម ណ្រាគ្ស្ននបា
ិ ត ឬ
ិ តៅម
ឧេណ្ចាទក្ក្មម ណ្រពាះការេដ្េ
ិ ិនណ្ស្មើ

ខ្ុស្អនម័យនិងការពាយម

រេស្់ ខ្ាួ ន និងេុ គ្គលដ្ទទ។
ស្ូមបីដតអាស្ស្័យណ្េតុណ្សសងៗ
ណ្ពលណ្វោ

ដ្ូចណ្ពាលមក្ណ្េើ យណ្នះក្៏ណ្ោយ

ពិច្ឆរណាណ្េើ យ
ណ្ឡើ យ

ដដ្លណ្ធវឱ្
ើ យសាាេ់ មិនោន់ ដ្ល់

បានន័យថា

េ៉ាុ ដនៅកាលណ្េើស្ណ្ងក ត

ការសាាេ់ ណ្នះរដមងនឹងណ្វៀរច្ឆក្អតីតក្មម មិនមាន
រតូវមានអតីតក្មម ជាអន ក្ឧេតថមភ

និងមានណ្េតុ

េចចុេបននជាអន ក្ច្ឆត់ ដចង។
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ការសាែរ់ត្ព្ាះរាយម្ខែនឯង
ឬរុគ្គលដថ្ទ
ួ
បាលីណ្ៅថា ឧេក្កមៈ ការពាយមខ្ាួ នដ្ូចជា ចងក្ ណ្ោតទឹក្
អត់ េរណ្ិ ភាគ្អាហារ េរ ិណ្ភាគ្ថានព
ិ
និងការពាយមរេស្់ េុ គ្គលដ្ទទ
ាំ ស្
ណ្នះ ដ្ូចជារតូវណ្គ្ស្មាាេ់

រតូវស្តវសាហាវណ្ធវអ
ើ នៅរាយរេូ តដ្ល់ សាាេ់

ខ្ាួ នរតូវណ្ទវតាោក្់ ណ្ោស្រេូ តដ្ល់ សាាេ់ ក្៏មាន ច្ឆេ់ ស្ុីខ្ាះណ្ពាលគ្ឺ រាង
ើ ណ្វើ ភន ាំ
កាយរេស្់ មនុស្សោាំងឡាយ និងសាថនទីដដ្លអាស្ស្័យណ្ៅណ្ដ្ម
ភូ មិ ស្ស្ុក្ ណ្ខ្តៅ រេណ្ទស្ ោាំងណ្នះស្ុទធដតមានណ្ទវតារគ្េ់ រគ្ងរក្ា រគ្េ់
ណ្ពលណ្វោ។ ដ្ូណ្ចនះកាលមនុស្សោាំងឡាយមិនបានសាយចាំដណ្ក្េុ ណ្យ
មិនបានសាយណ្មតាៅឱ្យដ្ល់ ស្តវោាំងណ្នះ ោាំងខ្ាួ នឯងក្៏រេរពឹតៅដតទុ ចចរត
ិ
ទុ រាជវី ៈអស្់ កាលជានិចចសង រពមោាំងណ្ធវឱ្
ើ យណ្ទវតាោាំងឡាយណ្នះ ណ្ក្ើត
ការមិនណ្ពញចិតៅសង

ណ្ទើេណ្ទវតាោាំងឡាយណ្នះវេ់ រគ្េ់ រគ្ងរក្ាេ

ណា
ៅ លឱ្យអមនុស្សដ្ទទមានភូត ណ្ខាមច េិសាចដដ្លកាចសាហាវមានឱ្
ិ រេស្់ ស្តវោាំងឡាយណ្នះ
កាស្ចូលមក្ ណ្ធវកា
ើ រណ្េៀតណ្េៀនរាងកាយ ជវី ត
ណ្ោយរេការណ្សសងៗ។ មា
៉ា ងណ្ទៀត ណ្េើមិនដ្ូណ្ច្ឆនះណ្ទ ណ្ទវតាដដ្លរក្ា
ើ ណ្នះឯង ក្៏ោក្់ ណ្ោស្ណ្ោយខ្ាួ នឯង ណ្េើមនុស្ស
េុ គ្គល និងសាថនទីជាណ្ដ្ម
ោាំងឡាយមានការសាយចាំដណ្ក្េុ ណ្យ

សាយណ្មតាៅចិតៅឱ្យដ្ល់ ណ្ទវតា

ោាំងឡាយណ្នះ ោាំងខ្ាួ នឯងរេរពឹតៅលែ មានស្ីលធម៌ក្នុងចិតៅអស្់ កាលជា
និចច ណ្ធវឱ្
ើ យណ្ទវតាណ្ក្ើតណ្ស្ចក្ៅស្ី ស្ឡាញ់ណ្ពញចិតក្
ៅ នុងមនុស្សណ្នះ។ ណ្ទវតា
ោាំងឡាយណ្សសងៗ ក្៏នោ
ាំ ន មក្រក្ាមនុស្សោាំងឡាយណ្នះឱ្យបានទទួ ល
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ណ្ស្ចក្ៅស្
ី ុខ្ស្េាយ ោមនភ័យអនៅរាយ

ណ្សសងៗ ចូលមក្ណ្េៀតណ្េៀន

បាន។
ណ្ទវតា ២ រេណ្ភទណ្នះ ភ័យណ្សសងៗ ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងណ្េៀតណ្េៀន
ណ្ោយោក្់ ទងនឹងណ្ទវតាមិនបានដថរក្ាណ្នះ ស្ភាពរេរពឹតៅណ្ៅយ
៉ា ង
ើ ណាៗ ដដ្លរតូវណ្ទវតាលះេង់ ណ្ច្ឆល
ណ្នះ េុ គ្គល ភូមិ ស្ស្ុក្ ណ្ខ្តៅជាណ្ដ្ម
ណ្េើ យ ណ្ទវតាដដ្លមានចិតៅអារក្ក្់ កាច សាហាវណ្សសងៗ ោាំងឡាយក្៏
បានឱ្កាស្ច្ឆេ់ ស្ុីតាមណ្ស្ចក្ៅណ្ី ពញចិតៅរេស្់ ខ្ាួ ន ណ្ោយមិនណ្កាតដរក្ងអវ ី
ណ្ឡើ យ និងណ្ទវតាដដ្លក្ាំពុងមានចិតៅចង់ ពាបាទតាាំងពីភពមុ នៗ ក្៏មាន
ឱ្កាស្ចូលមក្រេទូ ស្ៅរាយ
៉ា ណ្េៀតណ្េៀនបានណ្ទៀត។ ចាំដណ្ក្ណ្ទវតាយក្ស
ដដ្លជាអារក្េអាស្ស្័យក្នុងស្ទឹង

ទណ្នា

មហាស្មុ រទ

កាលណ្ ើញទូ ក្

ស្ាំ ណ្ៅតូចរតាច់ ណ្ៅមក្ ពួ ក្ខ្ា ះក្៏នោ
ាំ ន ដរេខ្ាួ នជារតីធាំខ្ាះ រក្ណ្ពើខ្ាះ នគ្ខ្ា ះ
ើ មក្ច្ឆេ់ ស្ុី។ េណា
ជាណ្ដ្ម
ៅ រក្េស្ៈដដ្លអាស្ស្័យស្ស្ះណ្បាក្េរណ្ី ក្នុងទរព
ើ ណ្វើ ធាំៗ រតូវបានមហា
ណ្រៅ និងឆ្យរក្េស្ៈដដ្លអាស្ស្័យណ្ៅតាមណ្ដ្ម
រាជោាំង ៤ អនុញ្ញាតឱ្យច្ឆេ់ ស្តវដដ្លចុះស្ស្ះណ្បាក្េរណ្ី ឬលុក្លុយចូល
ើ ណ្វើ ធាំៗ ោាំងណ្នះណ្េើ យ ក្៏ច្ឆេ់ ស្ុី
ណ្ៅក្នុងេរ ិណ្វណ្ស្ស្ណ្មាលរេស្់ ណ្ដ្ម
បាន។ យក្សោាំងឡាយណ្នះ ដដ្លបានឱ្កាស្េណ្ញ្ញាតនូវេុ គ្គលដដ្លោមន
ណ្ទវតារគ្េ់ រគ្ងរក្ា ឱ្យវណ្ងវ ងចូលក្នុងេរិណ្វណ្ដដ្លជាអាំ ណាចរេស្់ ខ្ាួ ន
ណ្េើ យ ក្៏អាចច្ឆេ់ ស្ុីបានណ្ោយង្ហយ។ ណ្ទវតាដដ្លមានចិតៅសាហាវ ២
ិ ភន ាំ
រេណ្ភទគ្ឺ ក្ុ មភណ្ឌណ្ទវតា ដដ្លអាស្ស្័យរតង់ េរណ្ិ វណ្ជាន់ ទី ២ ជុាំវញ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ី ង
ស្ិណ្នរុក្ៅ ី នគ្ណ្ទវតាដដ្លអាស្ស្័យណ្លើ ដសនដ្ន
ិ ក្នុងទសទ ទឹក្មហាស្មុ រទ
ក្ៅ ី ណ្រតពីណ្នះ ណ្េើ យមានភូត ណ្ខាមច េិសាច ជាណ្រចើនណ្ទៀត ដដ្លស្ុទធដត
ិ ច
ជាអន ក្មានឱ្កាស្ នឹងរក្វធ
ី ូលណ្ៅដស្វងរក្ច្ឆេ់ េុ គ្គលដដ្លោមនណ្ទវតា
រគ្េ់ រគ្ងរក្ាណ្នះមក្ស្ុី។ គ្នធពវណ្ទវតាដដ្លអាស្ស្័យណ្ៅសាច់ ណ្វើ ក្៏
បានឱ្កាស្ណ្បាក្េណ្ញ្ញាតណ្េើ យណ្េៀតណ្េៀនណ្ោយរេការណ្សសងៗ ដ្ូចជា
ឱ្យណ្ក្ើតការភ័យខាាច រពឺណ្រាម រពឺស្មបុរ តក្់ ស្ាុតចិតៅរេូ តកាាយជាអន ក្

បាត់ េង់ សាមរតី។ េុ គ្គលឯណាមួ យ បានសាាេ់ ណ្ោយរតូវណ្ទវតា យក្ស
ក្ុ មភណ្ឌនគ្ដដ្លជាណ្ទវតាអារក្ក្់

និងភូត

ណ្ខាមច

េិសាចណ្សសងៗ

ណ្េៀតណ្េៀនរេទូ ស្ៅរាយ
៉ា ច្ឆេ់ ស្ុីដ្ច
ូ ណ្ពាលមក្ណ្នះ ច្ឆត់ ជាការសាាេ់ ដដ្ល
ោក្់ ទងមក្អាំ ពកា
ី រពាយមរេស្់ េុ គ្គលដ្ទទ។
ម្តិក្ងវិ
នុ
ត្នាទនីដីកា អាំរីឧរត្ចេទក្ម្រណៈ
ការសាាេ់ ណ្ោយឧេណ្ចាទក្មរណ្ៈណ្នះ

រដមងោមនដ្ល់ ស្តវដដ្ល

ក្ាំពុងណ្ក្ើតក្នុងណ្នរិយភូមិ និងពួក្ស្តវក្នុងឧតៅរក្ុ រទ
ុ វ ីេ និងពួក្ណ្ទវពួក្ខ្ា ះ
ណ្រតអាំ ពភ
ី ុ មមដ្ណ្ឋ ទវតា។
ឧេណ្ចាទក្មរណ្ៈក្នុងនិរយភូ មិ កាលស្តវនរក្ោាំងឡាយក្ាំពុងរតូវ
ើ បីជួយអនុណ្រោះ ពួ ក្ស្តវនរក្ណ្នះ ក្៏មានស្តិនក្
យមរាជសាក្ស្ួរណ្ដ្ម
ឹ
រលឹក្ដ្ល់ ក្ុ ស្លដដ្លខ្ាួ នបានណ្ធវទ
ើ ុ ក្ក្នុងកាលខ្ាួ នណ្ៅជាមនុស្ស
សាាេ់ ណ្ោយរេ័ ស្ ណ្េើ យក្៏បានណ្ៅណ្ក្ើតជាមនុស្ស ឬណ្ទវតាតណ្ៅ។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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អារម្មណ៍ររេ់កាម្រដិេនធិ
ិ ី ជវន
័ មាន
ិ នធណ្ិ នះ ស្រមាេ់ មរណាស្ននវថ
ស្រមាេ់ ចុត ិ និងេដ្ស្
ក្មាាង
ណ ះ ណ្រពាះការណ្ក្ើត
ាំ ណ្ខ្ាយគ្េបីណ្ក្ើតណ្ឡើ ងរតឹមដត ៥ ខ្ណ្ៈេ៉ាុ ណ្ណា
ណ្ឡើ ងទនជវនចិតៅោាំងឡាយណ្នះ មានក្មាាង
ាំ ចុះជាលាំ ោេ់ ដ្ូណ្ច្ឆនះ កាល
េុ គ្គលណ្នះសាាេ់ មានអារមម ណ្៍ជាេចចុេបនន ក្ាំពុងរបាក្ដ្ចាំណ្ពាះមុ ខ្ និង
ក្ាំពុងតាាំងណ្ៅ។
ិ នធច
អារមម ណ្៍រេស្់ េដ្ស្
ិ ត
ិ ៅ

និងភវងគ ចត
ិ ៅដដ្លណ្ក្ើតេនៅោន

យ
៉ា ង

ណ្រចើនេាំ សុត ៦ ខ្ណ្ៈ ក្៏ទទួ លអារមម ណ្៍ដដ្លជាេចចុេបននដ្ច
ូ ោន ណ្រពាះ
ិ នធ ិ
ណ្េតុដ្ណ្ូ ច្ឆនះ ក្មម នម
ិ ិតាៅរមម ណ្៍ គ្តិនម
ិ ិតាៅរមម ណ្៍រេស្់ កាមាវចរេដ្ស្
័ ទទួ លមក្ោវរោាំង ៦ ជាេចចុេបននក្មា
ដដ្លមរណាស្ននជវន
៏ ន ជាអតីតក្៏
ិ នធណ្ិ នះ ណ្ទើេជាអតីតាមាន។ ចាំដណ្ក្ក្មាមរមម ណ្៍រេស្់ កាមាវចរេដ្ស្
រមម ណ្៍ដតមា
៉ា ង

និងជាអារមម ណ្៍ដដ្លរតូវបានទទួ លមក្

ណ្ោយ

័ ចិតៅក្នុងមណ្នោវរ។ណ្េើណ្ពាលណ្ោយធម៌ណ្េើ យ ក្មាមរមម ណ្៍
មរណាស្ននជវន
ិ នធជា
ក្មម នម
ិ ិតាៅរមម ណ្៍ គ្តិនម
ិ ិតាៅរមម ណ្៍ រេស្់ កាមេដ្ស្
ិ អារមម ណ្៍ដដ្ល
ស្ុទធដតជាកាមធម៌ោាំងអស្់ ។
រ ូររដិេនធិ និងអរ ូររដិេនធិ
ិ នធណ្ិ នះ ជាក្មម នម
អារមម ណ្៍រេស្់ រូបាវចរេដ្ស្
ិ ិតៅដដ្លជាេញ្ា តដៅ ិ ត
មា
៉ា ង។
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ នធ ិ ជាក្មម នម
អារមម ណ្៍រេស្់ អរូបាវចរេដ្ស្
ិ ិតៅដដ្ល ជាមេគ្គ តៈ
និងេញ្ា តជា
ៅ ិ អារមម ណ្៍ ដ្ូចោនស្មគ្ួ រដ្ល់ ្ន។
ិ នធរិ េស្់ ពួ ក្អស្ញ្ា ស្តៅរពេម
ចាំដណ្ក្េដ្ស្

ិ នវក្ក្ោេណ្នះ
ជវី ត

ិ នធ។ិ
ឯង រដមងតាាំងណ្ៅណ្ោយស្ភាពជាេដ្ស្
ិ នធ ិ ឯកាមេុ គ្គល និងរូេ
រូេរពេម ោាំងឡាយដដ្លមាននមជាេដ្ស្
ិ នធ។ិ
េុ គ្គលមាននម និងរូេេដ្ស្
ការវិលវល់ក្ងេងារវដោ
នុ
ៈ
តត្ត ររញច រដិេនាធទត្យ រងចក្កម្ិវ យថាក្កម្ាំ
ឯវ ររ ិវតោនាោ រវតោនោិ ។ េនទេ់ អាំ ពច
ី ុ តច
ិ ត
ិ ៅរលត់ ណ្េើ យ ចិតៅ
ិ នធច
ើ
ោាំងឡាយមានេដ្ស្
ិ ត
ិ ៅជាណ្ដ្ម

ក្៏ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងជាេ់ តោនរេូ តតណ្ៅ

ិ វល់ ោាំងជាតិ ោាំងភពតាមលាំ ោេ់ ទននទីេដ្ស្
ិ នធ ិ ភវងគ ចុត ិ ដ្ូចជា
វល
ិ ណ្ៅដ្ូណ្ចនះ។
ក្ង់ រេស្់ រថដដ្លវល
ការត្ក្ើតត្ឡើងររេ់ភវងគ និងចុតិ
ិ នធច
េនទេ់ ពីការរលត់ ណ្ៅរេស្់ េដ្ស្
ិ ត
ិ ៅណ្ោយោមនចណ្នាះ

រេស្់

ី មន័យដដ្លបានណ្ពាលមក្
ិ នធក្
េុ គ្គលដដ្លបានកាន់ យក្េដ្ស្
ិ នុងភពថមតា
ិ ច
ី ត
ិ នធណ្ិ នះឯងកាន់ យក្
ណ្េើ យណ្នះ កាលវថ
ិ ៅមិនោន់ ណ្ក្ើតណ្ឡើ ង េដ្ស្
អារមម ណ្៍ក្នុងភពថមណ្ី នះឯង ដរេស្ភាពចិតៅដដ្លណ្ៅថា ដខ្សភវងគ ណ្ោយ
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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ស្ភាពជាអងគ រេស្់ ភព ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងមិនោច់ រយៈ ដ្រាេដ្ល់ ចុតណ្ិ ក្ើត
ណ្ឡើ ងណ្ទៀត

ដ្ូចោននឹងដខ្សទឹក្ក្នុងស្ទឹង

និងក្នុងទីេាំសុតទនេចចុេបននភព

ិ នធច
ភវងគ ចត
ិ ៅណ្នះកាន់ យក្អារមម ណ្៍រេស្់ េដ្ស្
ិ ត
ិ ៅ ដដ្លណ្ក្ើតណ្ឡើ ងក្នុងភព
ថមណ្ី នះឯង

ណ្េើ យដរេស្ភាពជាចុតច
ិ ត
ិ ៅណ្ោយអាំ ណាចទនការឃាាតច្ឆក្

ភពច្ឆស្់ ណ្េើ យរលត់ ណ្ៅ។
អារម្មណ៍ព្បាក្ដត្រលជិតសាែរ់
ធមម តាស្តវោាំងឡាយដដ្លមិនដមនជារពះអរេនៅ ណ្ោះជាស្តវ
ិ នឹងសាាេ់
នរក្ ណ្រេត តិរច្ឆាន មនុស្សណ្ទវតា រពេម ក្ណ្៏ ោយ ក្នុងកាលជត
ើ និមិតៅោាំង ៣ ណា
ណ្ោយណ្េតុ ៤ រេការណាមួ យមានអាយុ ក្េយៈជាណ្ដ្ម
មួ យ រដមងមក្របាក្ដ្ចាំណ្ពាះមុ ខ្ក្នុងោវរក្នុងចាំណ្ណាមោវរោាំង ៦ ជានិចច។
និម្ិតោតម្េម្គ្ួរ (យថារេាំ )
១.យថារហាំ ក្ម្មាំ ោ ក្ម្មនិម្ិតោាំ ោ គ្តិនិម្ិតោាំ ោ
រចចរបដា
ឋ តិ ក្នុងមរណាស្ននកាលណ្នះនិមិតៅោាំង ៣ រេការណ្នះ នឹង
ុ
របាក្ដ្ណ្ឡើ ងរពមោនក្នុងណ្វោដតមួ យមិនបាន អាចរបាក្ដ្ណ្ឡើ ងដតនិមិតៅ
ណាមួ យក្នុងចាំណ្ណាមនិមិតៅោាំង

៣

ណ្នះ

ណ្ពាលណ្េើក្មម មានឱ្កាស្

ក្មាមរមម ណ្៍ក្៏នង
ឹ របាក្ដ្ ណ្េើក្មម នម
ិ ិតៅមានឱ្កាស្ ក្មម នម
ិ ិតៅនង
ឹ របាក្ដ្ ណ្េើ
គ្តិនម
ិ ិតៅមានឱ្កាស្ គ្តិនម
ិ ិតាៅរមម ណ្៍នឹងរបាក្ដ្។

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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២.យថារហនោិ េុគ្តិទុគ្គតិោម្ីនាំ អរហានុរ ូរាំ រចចុ

របដាឋតិ និមិតៅោាំង ៣រេការ និមិតៅណាមួ យ រដមរបាក្ដ្តាមស្មគ្ួ រ
ដ្ល់ េុ គ្គល នឹងរតូវណ្ៅកាន់ ស្ុគ្តិភូមិ ឬទុ គ្គតភ
ិ ូមិ។
និម្ិតោ ៣ ព្រការ

ិ ក្ណ្ក្ើតក្នុងភព
ក្.ក្មាមរមម ណ្៍ គ្ឺអក្ុ ស្លក្មម ឬក្ុ ស្លក្មម ដដ្លណ្ធវឱ្
ើ យវបា
ដ្ទទ ជាស្ភាវធម៌ស្ុទធសាធ មិនដមនជាពណ្៌ មិនដមនជាស្ាំ ណ្ឡង មិន
ដមនជាក្ាន
ិ មិនដមនជាភាពរតជាក្់ ណ្តៅ រឹង ទន់ តឹងដណ្នណាមួ យណ្ឡើ យ
ដ្ូណ្ចនះណ្ទើេនឹងរបាក្ដ្ក្នុងអវយវៈដសនក្ណាមួ យទនរាងកាយមិនបាន

ជា

ការរបាក្ដ្តាមសាូវចិតៅេ៉ាុណ្ណា
ណ ះ។
ខ្.គ្តិនម
ិ ិតាៅរមម ណ្៍ ជាអារមម ណ្៍ ៦ ជាេរិតៅធម៌ខ្ាះ ជាមេគ្គ តធម៌ខ្ាះ ជា
េញ្ា តខ្
ៅ ិ ា ះ តាមស្មគ្ួ រ ណ្រពាះការណ្ធវក្
ើ មម ណ្នះៗ ។ ក្មម នម
ិ ិតាៅរមម ណ្៍ណ្នះ
របាក្ដ្បានោាំងតាមសាូវដភនក្ រតណ្ចៀក្ រចមុ ះ អណា
ៅ ត កាយ និងចិតៅ។
ដ្ូណ្ចនះេុ គ្គលដដ្លណ្ធវអ
ើ ាំ ណ្ពើណ្ោយកាយ វាច្ឆ ចិតៅ ក្នុងោន ស្ីល ភាវន ឬ
ស្មាាេ់ ស្តវ លួចរទពយ រេរពឹតៅខ្ុស្ក្នុងកាម និយយក្ុ េក្ សឹក្ស្ុរា អស្់
កាលជានិចច រេូ តក្នាងណ្ពលអស្់ កាលយូ រ ក្៏មិនអាចនឹក្គ្ិតឱ្យណ្ ើញ
របាក្ដ្ចាំណ្ពាះមុ ខ្បាន

រតឹមដតគ្ិតណ្ ើញក្នុងណ្វោណ្នះៗណ្េើ យ

ក្៏

និយយណ្ៅណ្ធវណ្ើ ៅ ណ្ស្ស្ចដតណ្រឿងណ្េតុមក្រេស្ពវេ៉ាុណ្ណា
ណ ះ។ ណ្រពាះណ្េតុ
ិ នឹងសាាេ់ ណ្ោះេីមិនបានណ្ធវ ើ
ណ្នះ េុ គ្គលជាំពូក្ណ្នះ ស្ូមបីក្នុងណ្វោជត
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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ណ្រឿងណ្េតុឯណានីមួយ ោក្់ ទងណ្ោយកាយ វាច្ឆ ឱ្យរបាក្ដ្ក្៏ណ្ោយ ក្៏
និមិតៅរដមងមានឱ្កាស្មក្របាក្ដ្បាន។
គ្.គ្តិនម
ិ ិតាៅរមម ណ្៍ គ្ឺវតថុដដ្លគ្េបីបាន និងវតថុដដ្លគ្េបីណ្រេើរបាស្់ ក្នុង
័ វមា
ិ ន ទសទ
ភពដដ្លនឹងណ្ក្ើតណ្ឡើ ងេនទេ់ ណ្ៅ ដ្ូចជាណ្ ើ ញស្ួនននទវន
ើ ។ ដ្ូណ្ចនះេុ គ្គលមានក្ុ ស្លណ្ចតន ឬអក្ុស្លណ្ចតនយ
មាតាជាណ្ដ្ម
៉ា ង
ខាាង
ើ ែ ឬណ្ធវអា
ើ រក្ក្់ ដដ្លជាមុ ញ្ចនណ្ចតន ោាំងធម៌
ាំ កាាក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លណ្ធវល
ដដ្លជាេរិវាររេស្់ ក្ុ ស្លណ្ចតន ឬអក្ុ ស្លណ្ចតនោាំងណ្នះ ក្៏មាន
ក្មាាង
ើ ែ មានោន ស្ីល
ាំ ខាាង
ាំ កាាដ្ូចោន ណ្ពាលគ្ឺក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លក្ាំពុងណ្ធវល
ើ បានរបាក្ដ្ណ្ឡើ ង
ភាវនណ្នះ ស្ោធ វរី ិយៈ ស្តិ ស្មាធិ េញ្ញាជាណ្ដ្ម
យ
៉ា ងចាស្់ ោស្់

ី មានការស្មាាេ់ ស្តវជាណ្ដ្ម
ើ
ឬក្នង
ុ ខ្ណ្ៈណ្ធវទ
ើ ុ រាជព

ើ ក្៏របាក្ដ្ចាស្់
តណា
ា មានះ ទិដ្ឋិ ណ្ោស្ៈ ណ្មាេៈ ឥស្ា មចារ ិយៈ ជាណ្ដ្ម
ដ្ូចោន។

ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ

េុ គ្គលជាំពូក្ណ្នះ

គ្តិនម
ិ ិតាៅរមម ណ្៍រដមងមានឱ្កាស្របាក្ដ្បាន

ិ នឹងសាាេ់
ក្នុងណ្វោជត
ឬក្នុងខ្ណ្ៈដដ្លណ្ធវល
ើ ែឬ

អារក្ក្់ ណ្នះ មានេុ ពវណ្ចតន និងអេរណ្ចតនោាំង ២ ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងមិនយឺ ត
យូ រ គ្ឺថាណ្េើនង
ឹ ណ្ធវន
ើ វូ ក្ុ ស្ល ក្៏នក្
ឹ គ្ិតណ្ៅក្នុងក្ិចចការរេស្់ ក្ុ ស្លណ្នះៗ
ឱ្យស្ណ្រមចណ្ោយការណ្ ើញ ជាភាពមានអាការៈដដ្លោក្់ ទងណ្ោយការ
ណ្ធវ ើ ការនិយយរេស្់ ខ្ាួ ន និងមនុស្សដ្ទទរេូ តដ្ល់ វតថុណ្សសងៗ ោក្់ ទង
ើ ។ កាលណ្ធវស្
ជាមួ យោន ស្ីលជាណ្ដ្ម
ើ ណ្រមចណ្េើ យ ក្៏ណ្ៅដតគ្ិតដ្ល់
ការង្ហរណ្សសងៗ ោាំងណ្នះណ្ទៀត ណ្េើ យក្៏រក្
ី រាយ ឱ្យបានណ្ ើ ញរូេភាព
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
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ិ ក្៏ដ្ច
ក្ាំពុងរបាក្ដ្ក្នុងសាូវចិតៅជាេ់ ជានិចច។ ណ្េើណ្ធវអ
ើ ក្ុ ស្លវញ
ូ ោន គ្ឺមុនណ្ធវ ើ
ការអក្់ េាន់ អណ្បាក្ ណ្ក្ងេនាណ្ាំ សសងៗ ណ្នះ េុ គ្គលជាំពូក្ណ្នះ ក្៏គ្ត
ិ នឹង
ណ្រៀេចាំដសនការដដ្លោក្់ ទងណ្ោយការង្ហរណ្សសងៗ

ឱ្យស្ណ្រមចរេូ ត

បានជារូេភាពថានឹងរតូវណ្ធវយ
ើ ៉ា ងណ្នះៗ។ កាលណ្ធវណ្ើ ស្ស្ចណ្េើ យ ក្៏ណ្ៅដត
នឹក្គ្ិតដ្ល់ ការង្ហរោាំងណ្នះ

ណ្ោយអាការៈទនការណ្ពាលវាច្ឆរេស្់ ខ្ាួ ន

និងេុ គ្គលដ្ទទៗ រេូ តដ្ល់ ណ្រគ្ឿងឧេក្រណ្៍ ណ្សសងៗ ក្នុងការង្ហរណ្នះៗ
ណ្ោយការណ្ពញចិតៅឱ្យបានណ្ ើញជារូេភាពរបាក្ដ្ជានិចចមិនបាត់ ណ្ៅ
ណា។ ដ្ូណ្ចនះ ភាពរេរពឹតៅទនេុ ពវណ្ចតន និងអេរណ្ចតនោាំង ២ ដ្ូច
ណ្ពាលមក្ណ្នះ

ិ នឹងសាាេ់ គ្តិនម
ក្នុងណ្វោជត
ិ ិតាៅរមម ណ្៍

រដមងមាន

ឱ្កាស្របាក្ដ្បានដ្ូចោន។
វិនិចេ័យម្រណាេននវង
ិ ី
ិ ទនណ្ស្ចក្ៅសា
ម្រណេស អាេននាំ = ម្រណាេននាំ (ក្នុងណ្វោ) ជត
ី ា េ់
ណ្្
ម ះថា មរណាស្នន។
័ ោាំងឡាយណ្នះមាន
ិ សាាេ់ ការណ្ក្ើតណ្ឡើ ងរេស្់ ជវន
ក្នុងណ្វោជត
ក្មាាង
៉ា ងណ្នះ ក្៏ណ្រពាះណ្វោ
ាំ ថយចុះជាលាំ ោេ់ ។ ណ្េតុដដ្លរេរពឹតៅណ្ៅយ
ណ្នះរក្ដស្ចិតៅមានក្មាាង
ាំ ថយចុះ

ោាំងេទយវតថុដដ្លជាទីអាស្ស្័យ

ណ្ក្ើតរេស្់ ចិតៅក្មា
៏ នក្មាាង
ាំ ថយចុះ ណ្ចតស្ិក្ោាំងឡាយក្៏មានក្មាាង
ាំ តិច
ណ្ៅៗ។

ណ្េតុដដ្លរក្ដស្ចិតៅមានក្មាាង
ាំ តិចក្ៅ ី

ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

េទយវតថុដដ្លជាទី
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អាស្ស្័យរេស្់ ចិតៅមានក្មាាង
ាំ តិចក្ៅ ី ណ្ចតស្ិក្ោាំងឡាយមានក្មាាង
ាំ តិចក្ៅ ី
កាលនឹងរសាវរជាវរក្ស្មុ ោឋនណ្េើ យ ក្៏មិនរតូវរសាវរជាវឱ្យឆ្ៃយណ្ចញ
ិ ៗ គ្ឺណ្វោជត
ិ នឹងសាាេ់ ណ្នះ
ណ្ៅណ្ឡើ យ គ្ួ រដតនឹងរសាវរជាវរក្ក្នុងទីជត
ឯងជាមូ លណ្េតុ។
ណ្េតុដដ្លណ្ពាលថា រក្ដស្ចិតៅមានក្មាាង
ាំ តិចណ្នះ មិនោក្់ ទង
ជាមួ យនឹងអាយុ (ណ្ក្ើត តាាំងណ្ៅ រលត់ )ណ្ទ ណ្រពាះណ្រឿងណ្នះអាចនឹងយល់
បានថា ការណ្ក្ើត ការតាាំងណ្ៅ និងការរលត់ ណ្ៅរេស្់ ចិតៅ ណ្ចតស្ិក្ក្នុង
ិ សាាេ់ ណ្នះណ្លឿនរេ័ ស្ទរក្ណ្ពក្ ដេា ក្ជាងណ្ក្ើត តាាំងណ្ៅ ការ
ណ្វោជត
រលត់ ណ្ៅតាមរេរក្តី។ ណ្រពាះណ្េតុណ្នះ ណ្ទើេណ្ធវឱ្
ើ យរក្ដស្ចិតៅថយចុះ
ណ្ៅណ្េើយល់ ណ្ៅយ
៉ា ងណ្នះ

ក្៏ជាការយល់ ខ្ុស្ដតមា
៉ា ងេ៉ាុ ណ្ណា
ណ ះ

ណ្រពាះ

ិ ិ ភងគ ៈ) ោាំង ៣ ខ្ណ្ៈណ្នះ
ធមម តាអាយុ រេស្់ ចិតៅ ណ្ចតស្ិក្ (ឧេាទៈ ឋត
ិ នធកា
នឹងជាេដ្ស្
ិ ល េវតៅកា
ិ ល ចុតកា
ិ ល ក្៏ណ្ោយរដមងមានដ្ូចោនោាំង
អស្់ មិនណ្លឿនណ្ពក្ មិនយឺ តយូ រណ្ពក្ជាងោនណ្ឡើ យ។ ដ្ូណ្ចនះ ណ្េតុដដ្ល
ក្មាាង
ាំ ចិតៅមានក្មាាង
ាំ ណ្ខ្ាយណ្ៅណ្នះ

ណ្ទើេមិនោក្់ ទងណ្ៅជាមួ យនឹង

អាយុ គ្ង់ នឹងោក្់ ទងជាមួ យណ្ពលណ្វោ និងេទយវតថុេ៉ាុណ្ណា
ណ ះ។
ការោក្់ ទងនឹងណ្ពលណ្វោណ្នះ

គ្ឺកាលរេរក្តីណ្រតអាំ ពី

ិ ញ្ាី ភូតកាល មុ ចាកាល ណ្េើ យការ
មរណាស្ននកាល អតិតរុណ្កាល វស្
ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងរេស្់ រក្ដស្ចិតក្
ៅ ង
នុ ណ្វោណ្នះមានក្មាាង
ាំ មាាំមួន។ ចាំដណ្ក្ក្នុង
មរណាស្ននកាល
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី

ិ នឹងសាាេ់ ជាណ្ដ្ម
ើ ណ្នះ
គ្ឺក្នុងណ្វោជត

ណ្រេៀេដ្ូចជា
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ស្ភាពណ្តៅរេស្់ រពះអាទិតយក្នុងណ្វោរពឹក្ និងភាពណ្តៅក្នុងណ្វោោៃច។
ការោក្់ ទងជាមួ យនឹងេទយវតថុណ្នះ
គ្ភ៌រេស្់ មាតា
ដដ្លណ្ៅថា

គ្ឺោរក្ដដ្លក្ាំពុងតាាំងណ្ៅក្នុង

ខ្ណ្ៈដដ្លអវយវៈណ្ៅមិនោន់ ណ្ក្ើតណ្ឡើ ងរគ្េ់ រោន់
អតិរណ្
ុ កាលក្ៅ ី មរណាស្ននកាលក្ៅ ី មានណ្េតុណានីមួយ

ណ្េៀតណ្េៀនណ្េះដ្ូង

ដ្ូចជាណ្រាគ្ណ្េះដ្ូងយ
៉ា ងធៃន់ធៃរ

ឬការច្ឆក្់ ថានឱ្
ាំ យ

ើ ក្នុងណ្វោណ្នះឯង េទយវតថុរដមងមានក្មាាង
ស្នាេ់ជាណ្ដ្ម
ាំ ណ្ខ្ាយ។
កាលេទយវតថុមានក្មាាង
ាំ ណ្ខ្ាយណ្េើ យ ចិតៅ ណ្ចតស្ិក្ដដ្លអាស្ស្័យេ
ទយវតថុណ្នះ រដមងមានក្មាាង
ាំ ណ្ខ្ាយណ្ៅតាមោនសងដដ្រ។ ឧេមាដ្ូចជា
ការណ្ធវដ្
ើ ាំណ្ណ្ើ ររេស្់ ក្បួនរថណ្ភា ង
ើ ណ្លើ សាូវដដ្លក្ាំពុងស្ស្ុត។
ក្នុងអតិតរុណ្កាល េទយវតថុមានក្មាាង
ាំ ណ្ខ្ាយណ្នះ មានន័យ
ថាោរក្

ដដ្លណ្ៅក្នុងគ្ភ៌រេស្់ មាតាមិនោន់ មានអវយវៈរគ្េ់ រោន់

ណ្វោណ្នះរាងកាយមានក្មាាង
ាំ ណ្ខ្ាយទរក្ដលង។ ដ្ូណ្ចនះេទយវតថុណ្ទើេ
មានក្មាាណ្ាំ ខ្ាយ ណ្េើ យេទយវតថុមានក្មាាង
ុ កាលណ្ក្ើតណ្រាគ្
ាំ ណ្ខ្ាយក្នង
ណ្េះដ្ូងយ
៉ា ងធៃន់ ឬកាលច្ឆក្់ ថានឱ្
ាំ យស្នាេ់ណ្នះ ក្៏ណ្រពាះជាេ់ ោក្់ ទងនឹង
ការពិការយ
៉ា ងធៃន់ និងថានស្
ាំ នាេ់ណ្នះឯងជាមូ លណ្េតុ។ េទយវតថុមាន
ិ នឹងសាាេ់ ក្៏ណ្រពាះណ្វោជត
ិ នឹងសាាេ់ ណ្នះឯង
ក្មាាង
ាំ ណ្ខ្ាយក្នុងណ្វោជត
ជាមូ លណ្េតុ បានន័យថា ធមម តាក្មម ជរជ េ
ូ ណ្នះរដមងណ្ក្ើតណ្ឡើ ងរគ្េ់ ៗ
ិ នឹងសាាេ់ ណ្នះឯង នឹងណ្ក្ើតរពមោនរគ្េ់ ៗ ខ្ណ្ៈ
ខ្ណ្ៈចិតៅ េ៉ា ុ ដនៅណ្វោជត
ចិតៅរេូ តណ្ៅមិនបាន ណ្រពាះនឹងណ្ៅរលត់ រពមោននឹងចុតច
ិ ត
ិ ៅជានិចច មិនថា
ភិក្ ខុ អគ្គចិត្តោ យន
ុ យី
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ិ នឹង
ជាេុ គ្គលណាៗ ណ្ទ។ ដ្ូណ្ចនះការណ្ក្ើតណ្ឡើ ងរេស្់ ក្មម ជរជ េ
ូ ក្នុងណ្វោជត
ើ ។ ណ្េតុណ្នះ ស្ូមបីេទយវតថុ ក្៏មាន
សាាេ់ ណ្ទើេមានក្មាាង
ាំ ណ្ខ្ាយជាណ្ដ្ម
ក្មាាង
ាំ ណ្ខ្ាយចុះសងដដ្រ
ការវះកាត់ ដភនក្ណ្េើ យ

ដ្ូចោននឹងការណ្ ើ ញនូវរូេណ្សសងបានេនទេ់ ពី

រដមងណ្មើលណ្ ើញបាន

េ៉ាុ ដនៅណ្ ើញមិនចាស្់ ។

ការរេរពឹតៅណ្ៅយ
៉ា ងណ្នះក្៏ណ្រពាះថា ណ្ពលណ្នះចក្េុទស្ក្ក្ោេ ណ្ក្ើត
ណ្ឡើ ងមិនណ្ពញេរិេូណ្៌ ណ្សសងោនពីការណ្ ើញរេស្់ មនុស្សដដ្លមានដភនក្
លែ តាមរេរក្តី។
ម្រណាេននវិងី ២ ព្រត្ភទ
ិ ក្
ី នុងណ្ពលជត
ិ សាាេ់ តាមោវរ ៥ មាន
១.រញច ោារម្រណាេននវិងី វថ
៤ រេណ្ភទគ្ឺ
័ តោលមព ណ្ ចុត ិ
ក្.ជវន
័ តោលមព ណ្ ភវងគ ចុត ិ
ខ្.ជវន
័ ចុត ិ
គ្.ជវន
័ ភវងគ ចុត ិ ។
.ជវន
២.ម្ត្នាោារម្រណាេននវិងី

ិ ច
ី ត
ិ សាាេ់ តាមមណ្នោវរមាន
វថ
ិ ៅជត

២ រេណ្ភទ
័ តោលមព ណ្ ចុត ិ
ក្.ជវន
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នុ
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័ តោលមព ណ្ ភវងគ ចុត ិ
ខ្.ជវន
័ ចុត ិ
គ្.ជវន
័ ភវងគ ចុត ិ ។
.ជវន
ិ ម
ី ុ តៅស្ងគ េវភាគ្)
ិ
(ចេ់ វថ

សាៅេ់ និងស្ិក្ាេដនថមតាមរយៈ
Facebook: Ven Yon Yi, Yon Yi Page
Youtube: YON YI OFFICIAL
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អនក្រចនាព្ក្រ
-ភ្ក
ិ ុ ខ ឃាន ថ្ខម្រ ិន
អនក្រិនិតយ
១.ភ្ក
ខ
ា ទតា
ិ ុ បធាន្ទជា

មាន់ េុភារ

២.ភ្ក
ខ
ិ ុ សាេន្រកខ
ិទតា

េុខ ចនាថ

៣.ភ្ក
ឌិ ទតា
ិ ុ វខ រី យបណ
ិ

ត្ភឿន ោន់ឌី

៤.ភ្ក
ខ
ា រុិច វណណនុច
ិ ុ កលាណ្ទមា
៥.ភ្ក
ិ ុ ខបណឌិចច

ត្ម្ឿន សាម្ុត
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ឯក្សាររិត្ព្ោះ
១.បរទចា
ិ ម
ី ុតតេងគ
ិ ទទ៥
ី វថ

វោគ្
ិ

២.វចនន្ុ្កមេទមតច្ពះេងឃោជ ទជាតញ្ញញទណា ជួន្ ណាត
៣.អែឋកថា ្មាេងគណី
៤.េុ តន្តបិែកន្ខារ
៥.េុ តន្តអែឋកថា
៦.ទតរេកណឌន្ិន្យែីកា (្ពះវន្័
ិ យ)
៧.េទមាា

វទនទន្
អ
ិ
ី ែឋកថា

៨.វមត
ិ ិវទនទន្
ិ
ីែីកា
៩.បរមតាទប
ី ន្េ
ី ងគ

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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