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ណេហដ្ឋាន្ អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
វតត ននទសរិគិនាធ រាម 

ព.ស. ២៥៦៤ - គ.ស. ២០២១ 



 
 

               វាជីវិតត្រតចចរត្ៅ  ក្នុងសមុររត្រៅវដ្ដសងសារ 
ជួបរុក្ខត្ោសភ័យត្រចើនរបការ ពុុំអាចពណ៌នាត្រៀបរាប់បាន ។ 
សងសារវដ្តជាត្រតើយអាយ ត្រៅវវងអនាលសយពុុំអាចស្មសន 
មានឆ្លសមមក្រររប់រិសស្ថសន យារយីរំខានឥតបានសងប ់ ។ 
នាវាជីវិតត្រតចចរត្ៅ ជួបរុក្ខត្ស្ក្ត្ៅោុំងថ្ងងយប ់
ឥតមានត្ោលត្ៅស្នសក្់ត្ៅឈប់ វិលវល់រតឡប់ក្នុងសងសារ ។ 
មានអវិជាជសជារនាុំង បិរបាុំងរារាុំងសពវសត្តស 
ចុំណងរួបរឹតត្រចើនរបការ រឺវ្សែតណ្ហសចារចាក្់វរសែះ ។ 
ត្មាហៈវត្ងវងវរងងងឹត ឥតយល់ភាពពិតត្ររែះរបវហស 
កាមរុណជានុយសលុយបិចត្បែះ មានែះរឹងត្វវសត្ចែះខាង្ុស ។ 
ដូ្ត្ចនែះរតូវចមលងនាវា រតង់ត្មមាោ សក្ុុំបង់ត្បាែះ 
ត្មពុរធដ្ីកាបញ្ញស្ពស់ ពនលឺចាុំងឆលុែះត្ ើញត្ហតុផល ។ 
ស្ងោនរុក្ជាត្សសបៀងអាហារ សីលអលង្កសរដាក្់តមកល់ 
សតិជាមិតតពិតជួយផដល់ សោធសពូជផលយល់ត្មក្មម ។ 
បញ្ញសអាភាភលឺរតចែះ បញ្្សុំងជាក្់ចសាស់ជារបចាុំ 
នាវាជីវិត្ិតរតង់ចុំ ត្រតើយនាយឧតដមរឺនិរវសន ៕ 
           ដោយឧបាសក មុិញ សាវ៉ា ន 

សព្ាប់ខ្ែក្ជាធមែទាន 
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ផ្សព្វផ្ាយរោយ 

 
ក្រុងម ុងរ អាល - ររបិរ - កាណាោ 

 

 
 

ប ោះព មពប ើកទ៊ី ១ 
ព.ស. ២៥៦៤   -  គ.ស. ២០២១ 
សម្រាប់ចែកជាធមមទាន 

 



សសៀវសៅចាស់ដែលបានចម្លងជាថ្មី   ៖ 
១. ស្នា ព្រះហស្ដក្ព្ោយបង្អស្់នៃស្ក្ដដចព្រះដហាសុ្ក្ដធាធិបតី  ជួន ណាត 
២.  ធដ៌ៃដស្នា រព្រះរតៃព្ត័យ  រិស្នដ រ - ស្ក្ង្េប ( វ៉ាត  ភិរក្ស ) ថ្មី 
៣.  ព្បស្នា  គិហពិ្បតិបតតិរិស្នដ រ ( ឈដឹ  ទូច, សុ្ង្  សុ្វី ) 
៤.  ព្បជុុំនានាធដ៌ស្ក្ង្េគ ( ជ័យ  នដ៉ា ) 
៥.  អានាបាណស្សតិក្ដមដ្ឋា ៃ  វបិស្សនាបញ្ហា ធដមបរយិាយ ( គង់្  ឌឹប ) 
៦.  ធដមៃិយាដ ៣០  ៃិង្ក្ុំណារយក្សសង្ ៗ ( ប ុត  ស្នវង្ស, ភិក្េុ ស្នៃ  សុ្ជា ) 
៧.  ជីវតិក្ថា  ( ដិុញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្ម ី
៨.  ធដមព្បទីប ( ព្បជុុំក្ង្ធដ៌  យៃិ  វៃ់ ) 
៩.  ក្រឿង្  ព្រះភិក្េុរក្ៃចរ  ( ឱដ  ណាព្គី ) 
១០. ក្រឿង្  ៃគរោយ ( ចាប  រិៃ ) 
១១. ចាប់ក្ោររមាតាបិតា ( អ ូ  ចុង្ ) 
១២. ៃតថិធមាម ធិបាយ ( ព្រះបិដក្ធដម អ ុដ  ស្ ុដ ) 
១៣. នព្តកូ្ដធដ៌ ( សុ្ង្  សុ្ីវ ) 
១៤. ឱវទបាតិក្មាក្េ ( ចាប  រិៃ ) 
១៥. ក្ព្ដង្ក្ុំណារយ ( ហុដិ  ឆាៃ់ ) ថ្ម ី
១៦. ឧបៃីយតិសូ្ព្ត ( ព្រះដហាវរីយិបណឌិ ក្តា បា៉ា ង្  ខាត់ ) 
១៧. ធដមុក្ទេស្ ៤ យា៉ា ង្ ( ដិុញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្ម ី
១៨. ធដ៌ៃដស្នា រស្ព្មាប់យុវវយ័  Khmère – Français ( វ៉ាត  ភិរក្ស ) ថ្ម ី
១៩. ធដ៌ៃដស្នា រស្ព្មាប់យុវវយ័  Khmère  – Anglais ( វ៉ាត  ភិរក្ស ) ថ្ម ី
២០.   ក្ោក្ៃីតិបក្រណ៍ ( ព្រះ  អ ុក្  ជា  វជិរញ្ហាណាភយវង្ស ) 
២១.   អធិបាយដង្គលសូ្ព្ត ( ព្រះវៃ័ិយធរ  អៃុគណ  ឯក្  ញឹដ  ធដមិស្សក្ោ ) 

  ២២.    ក្ព្ដង្ក្ុំណារយ ទី ២ ( ហុដិ  ឆាៃ់ ) ថ្មី 
  ២៣.    ព្រះបាឡាត់ក្ោស្នាគ ហហដ  ក្ចៀវ ( គង់្  ស្មាា រ ) 

២៤. ចុំណង្នដឆាា ុំថ្មី ( ដិុញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្ម ី
២៥. ព្រះរុទធស្នស្នាក្ៅព្បក្ទស្ក្ដពុជាស្ក្ង្េប (ស្ក្ដដចហួត  តាត) 
២៦. ឱវទ ៤ «ខ» របស្់ក្ោក្ ក្លៀវ  ហាេ ៃ (បក្ហព្បក្ដ្ឋយក្ោក្យាយ ចុំក្រៃី  ចារូៃ) 
២៧. គុណមាតាបិតា ( ដិុញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្មី 
២៨. ទស្សៃៈស្ក្ដដចព្រះស្ង្ឃោជ  ជួៃ  ណាត (គង់្  ស្មាា រ ) 
២៩. អភិធដមបរដតថស្ក្ង្េប (ព្រះព្គូ. យា៉ា ង្ ផាៃ់ ៃិង្ ព្រះដហា. អ ុដប៉ាុណណ) 
៣០. ក្ព្ដង្ក្ុំណារយ ភាគទី ៣ ( ហុដិ  ឆាៃ់ ) ថ្ម ី
៣១. ក្រឿង្  ព្រះភិក្េុរក្ៃចរ ភាគ ២  ( ធដមក្ោស្ - ចុំក្រៃី  ចារូៃ ) 
៣២. អាក្រូតវ ុំង្ៃៃស្ង្គដ ( បណឌិ ត ហក្ដ  ឡ ី) 
៣៣. ក្រឿង្  ព្រះភិក្េុរក្ៃចរ ភាគ ៣  ( ធដមក្ោស្ - ចុំក្រៃី  ចារូៃ ) 
៣៤. ចតុោរយិស្ចចធដ៌ ( ប៉ាុស្ ក្េង្អា ង្ ) 
៣៥. ក្ព្ដង្ក្ុំណារយ ភាគទី ៤ ( ហុដិ  ឆាៃ់ ) ថ្ម ី
៣៦. បដិបតតិធដ៌ គឺោរអភិវឌឍជីវតិ ( ភិក្េុ ក្ ឿៃ ស្ុំណាង្ ) ថ្មី 
៣៧. ក្កី្តក្ទៀតឬក្ទ? ( ព្រះដហាវរីយិបណឌិ ក្តា បា៉ា ង្  ខាត់ ) 
៣៨. ក្ ញីធដ៌ ក្ ញីព្រះ ( ភិក្េុ ក្ ឿៃ ស្ុំណាង្ ) ថ្ម ី
 

 
 

 



 

លិខិត 
  

ម្រពោះភូមិញាណ សំ វីរៈ (ធមមគារបោ) 

(ព្រះព្រអូនរុណ ព្រុកមង្គលបូរ)ី 

 



 IV 

*                   & 
ត្តូវស្សេហាជាត ិ

ខ្មែរអអើយរកាអករមត៌កជាត ិ  កុុំឱ្យខូតខាតការពារឱ្យរង្ ់

នុំគ្នា ស្តា រអ ើង្អលើករទួយតព្មង្ ់ កុុំឱ្យបាត់បង្រ់កាឱ្យបាន      ។ 

វបបធម៌ជាតិទុំអនៀមទុំលាប់ ព្បាស្តទកបួនច្បាប់អកររីបុរាណ  

ជាព្រលងឹ្ជាតិអង្គរអ្កើង្ថ្កក ន រកាឱ្យបានអ ើមបជីាតិររ់      ។ 

ជយួកស្តង្ជាតិនងិ្ស្តរន  ឱ្យបានថ្្ៃថ្កៃ អោយច្បតិា អ៏ស្តម ះ  

របួរមួគ្នា អ ើង្ទុំង្រង្ឃព្រហរថ  អលើករទួយរអគ គ្ ះព្រលងឹ្ជាតិខ្ខមរ ។ 

ទុំង្តូច្បទុំង្ធុំអខមរាព្រប់ព្បាណ ស្តមរគីឱ្យបានកុុំឱ្យខ្បកខ្បរ  

ខុំស្តង្ព្រុកអទរជយួរកាខ្្ អយើង្រជូរង្សខ្ខមរព្តវូអរាហាជាតិ ៕ 

ភិកខុវនិយធអរា មហា យនិ បនឿន 

)                    ( 
 



 
អ្េកមានឧបការៈ... 

ពិនិតយអកខរាវិរ  ទធ និង អតថនយ័បោយ 
 

• ព្រះព្រភូូមិញាណ  ស ំ វ៊ីរៈ ព្រះរាជារណៈថ្កា ក់កិតាិយរ   នងិ្  

ជាព្រះព្រអូនរុណ ព្រុកមង្គលបូរ ី អខតាបនទ យមានជយ័ ព្បអទរ     

កមពុជា; 

• ព្រះព្រ ូ អង្គុរធអមាម   បសៀង  ប  នស ង   ព្រះវនិ័យធរអនរុណ 

ព្រុកមង្គលបូរ ីអខតាបនទ យមានជយ័; 

• ព្រះព្រអូជាតិបបអញោ  ឈាន គឹមឈន់ ជាព្រះព្បធានកមមវធិី 
រទុធមរកត និង្ជាព្បធានមជឈមណឌ លវបិរសនកមពុជា អ ើមបីអប់រុំវតា 

រតនមហាមុនី (អៅវតាបលៃង្ក)ី; 

• ព្រះវមិលធមមធារ ៍វជរិអមធ ីស ៊ូ តារា (វតា វហិារទនទឹម) អខតា  

តបូង្ឃម ុុំ; 

• ព្រះភិកខុ  ធឹង ធ៊ីម (ែនទបតថរ) ព្រះព្រអូៅអធិការ  
(វតា ធមមិការាម) ព្កុង្ម ុង្អរអាល អកបិក កាណាោ; 

• ព្រះភិកខុ  ស ៊ុម ប ៊ុនស្ ៀម (ស៊ុវណ្ណស្តេស្រា) 
  (វតា រទុធរទធ រាម) ព្កុង្ម ុង្អរអាល អកបិក កាណាោ; 
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• ព្រះភិកខុ តិកខវរិអិោ ស្ ឿន សំណាង  (វតា ខ្ខមរកាណាោ)  

ព្កុង្ម ុង្អរអាល អកបិក កាណាោ; 

• ឧបារក ម ិញ  សាោ៉ា ន  (អរហោា ន   អភិរកសមរតកព្រះ  
រទុធស្តរនខ្ខមរ) ព្កុង្ម ុង្អរ អាល អខតាអកបិក ព្បអទរកាណាោ; 

• ឧបារក  ហ មិ  ឆាន់  (អរហោា ន  អភិរកសមរតកព្រះរទុធ   
ស្តរនខ្ខមរ) ព្កុង្ម ុង្អរ អាល  អខតាអកបិក ព្បអទរកាណាោ; 

• ឧបារក វ ៉ាត ភិរក៉ាស (អរហោា ន  អភិរកសមរតកព្រះរទុធ  
ស្តរនខ្ខមរ) ព្កុង្ម ុង្អរអាល អខតាអកបិក ព្បអទរកាណាោ; 

• កញោ  វ ៉ាត វរីយ ៉ា   អាករច្បនព្កបអរៀវអៅ ។ 

 

សមូអរម្រពោះគ ណ និងអរគ ណ 
 
 

  
  



            
ឧទ្ទិសកថា 

 

ដោយវរីយិភាររបរ់ខ្ុុំ រាោម កព្រង្ ់ ព្បមូលច្បង្ព្កង្

អរៀបអរៀង្ កូនអរៀវអៅ “១០ ឆ្៉ាំប ៊ុន្ម៉ានដង?” អនះអ ើង្ ខ្ុ ុំរូម
ឧទទិរនវូមហាកុរល ខ្ លអកើតអ ើង្រីកលាណកមមថ្នធមមទនអនះ 

ថ្កា យ-ព្បអរន-ជនូ ច្បុំអពាះបុរាការជីនទុំង្ឡាយខ្ លអលាកទុំង្អរ់

អនះ បានអធាើកាលកិរោិអៅអហើយមាន ចូ្បជា ៖ 

• អលាកឳរកុ   សាន់ ហ ៊ីម      (អនិច្បចកមម ២០០៨)    បង្ព្បុរ  
ហ ៊ីម ស គង់ និង្ញាតកាទុំង្ឡាយកាុង្រង្ារវ ា រូមអនអុមាទន

អព្តកអរទទួលយកច្បុំខ្ណកបុណយ  ខ្ លខ្ុុំឧទទិរជនូអហើយអនះ  កុុំបី

អាក់ខានអ ើយ; 

• រអមាច្បព្រះរង្ឃរាជ  (ថ្នព្រះរាជាណាច្បព្កកមពុជា)  ទុំង្រីរ            

រណៈ  មានរអមាច្បព្រះមហារុអមធាធិបតី  ជួន ណាត    (អជាតញោ - 
អណា) រអមាច្ប  លវី  ឯម  (ធមមលខិិត),  រអមាច្ប  ហួត  តាត  (វជរិ-
បបអញោ ) ជាអ ើម; 

• បុរាណបណឌិ ត (រមណៈ) រង្ឃខ្ខមរព្រប់ជនំន់; 

• ព្រះមហាវរីកសព្តព្រប់រជជកាល; 

• បុរាបុររជាមគនាីរាជការព្រប់ឋាននពុ្កម, វរីបុររ និង្វរីនរ;ី  

• យុវជន  យុវនរី  ទុំង្អរ់ខ្ លបានរលជីវីតិ   អ ើមបីបុរាអហតុ  

 
 



VIII 

 

ជាតិ ស្តរន និង្ររារតាទុំង្អរ់កាុង្រង្ារវ ដអនះ; 

• ព្រះព្ររូតនអោ ស្  ៉ា ឈាន (អតីតព្រះអនរុណ ព្រុកមង្គល 

បូរ ី អខតាបនទ យមានជយ័ ជាព្រះឧបជាយ៍បុំបួរខ្ុុំ ឱ្យកាៃ យជា

ស្តមអណរភាវៈ; 

• ព្រះព្រធូមមបណឌិ អោ ស្ោក យិប   អតីតព្រះវនិ័យធរអនរុណ  

ព្រុកមង្គលបូរ ី អខតាបនទ យមានជយ័ ក៏ជាអតីតព្រះព្រអូៅអធិការវតា  

សង់ត្ាសាទ្រាជភេំត៊ូច (អៅវតាចារ់) ភូមិភា ុំតូច្ប ឃុុំភា ុំតូច្ប ព្រុក

មង្គលបូរ ីអខតាបនទ យមានជយ័ (ខ្ លជាព្រះព្រឧូអទទស្តចារយ)     បាន

ប ា្ ត់បអព្ង្ៀននវូភាស្តបាល ី ជាព្រឹះមូលោា ន ល់របូខ្ុ ុំ; 

• អលាកព្រ ូ អាកព្រ ូ ខ្ លបានបអព្ង្ៀនខ្ុ ុំ  ព្រមទុំង្រទុធបររ័ិទកាុង្ 

កមពុជរ ាព្រប់ៗរបូ រូមបានទទួលអៅច្បុំខ្ណកបុញ្ោកុរលខ្ លខ្ុុំបាន

ឧទទិរជនូអហើយអនះ កុុំបីអឃៃ ៀង្ឃ្លៃ តអ ើយ ។ 

ស៊ូមអ្ន៊ុស្មាទ្ន្...!!! 
 

បនទ យមានជយ័, ថ្្ៃ ៨ អកើត ខ្ខភព្ទបទ ឆ្ា ុំជតូ អទរ័ក រ.រ. ២៥៦៤ 

ព្តវូនឹង្ថ្្ៃ រធុ ទី ២៦ ខ្ខរីហា ឆ្ា ុំ២០២០ 

ភិកខុឥនទញ្ញ៉ាស្ណា ហ៊ុីម គិមសត ់

 

 

 



 
វចាអ្េកស្រៀបស្រៀង 

 

ជាបឋម ខ្ុុំរូមខ្្ៃង្អុំណររុណជាអអនកច្បុំអពាះរមានចិ្បតា 

ឧបារកព្រប់របូ ខ្ លជាព្កុមការ្រធមមទនថ្ន “អរហោា ន អ្ភិរក៉ាស
មរតក ត្រះរ៊ុទ្ធសាសន្ខ្ខែរ”  ព្កុង្ម ុង្អរអាល អខតាអកបិក 

ព្បអទរកាណាោ  ខ្ លបានជយួអព្ជាមខ្ព្ជង្ោ ង្អរ់រីចិ្បតារព្មលួ

អកខរាវរិទុធ អតថបទរុំអណរ អឃ្លៃ ង្ឃ្លៃ  ពាកយអរច្បន៍ ជយួរព្មលួអតថន័យ

អសសង្ៗ ខ្ លរិបាកយល់  ឱ្យ្យព្រលួយល់  ្យព្រលួចាប់យក

អរច្បកាីបាន ្យព្រលួកាុង្ការរិកា ជារិអររអនះរឺជយួសាល់ ជា

អោបល់ព្បឹកានិង្ជយួអព្ជាមខ្ព្ជង្ច្បុំអពាះការអបាះរមុពសាយសង្ខ្ រ។ 

ខ្ុុំរូមអរព្រះរុណោ ង្ព្ជាលអព្ៅ   ច្បុំអពាះព្រះព្រ ូ     ស្ម ង 
សមិទ្ធិ (រអនា រអកាក ) ជាព្រះព្រអូៅអធិការវតា រិភទិ្ធ៉ារាម ខ្ ល
មានអធាព្រ័យលអរុណធម៌ខពរ់ បានសាល់កខ្នៃង្ ល់ខ្ុុំ រព្មាប់ស្តា ក់

អៅ  រិកាអរៀនរូព្ត និង្ព្រះព្រ ូ  ស្ដត រដ្ឋ៉ា (រុវណណ អ្អរា) ជាព្រះ
អៅអធិការវតា ននទសិរិគន្ធ៉ារាម រមួជាមួយ អាវអុស្ត (អលាកមាច រ់) 

ស ៊ុន សាស្ម ន (ឥនទស្តអរា) ខ្ លបានចូ្បលរមួោ ង្រកមម កាុង្ការ 

អបាះរមុពសាយជាធមមទន មួយអអនៃើអោយរទុធបរិរ័ទកាុង្ និង្អព្ៅ

ព្បអទរជាអព្ច្បើនអទៀត ខ្ លបានជយួអព្ជាមខ្ព្ជង្ កាុង្ការអបាះរមុពអនះ 

មាន អាចារយរណៈកមមការ វតាននទរិររិនធ រាមជាអ ើម ។ 

 



X 

 

កូនអរៀវអៅខ្ លជាស្តា ថ្  បូំង្របរ់ខ្ុុំអនះ អបើគ្នម នព្រះ

ករណុា ញាតិអញាម ឧបារក ឧបារិកា និង្  “អរហោា ន  អ្ភិរក៉ាស
មរតក ត្រះរ៊ុទ្ធសាសន្ខ្ខែរ” អទអនះ អរៀវអៅអនះក៏មិន្យ 
នឹង្បានអច្បញជារបូរាង្ និង្អបាះរមុពសាយបានអនះខ្ រ អព្ពាះអហតុអនះ 

ខ្ុ ុំរូមអរព្រះរុណ - អររុណ ជា្មមីាង្អទៀតអោយរុទធច្បិតា  ច្បុំអពាះ

រមារភារថ្នការច្បូលរមួកាុង្កិច្បចការធមមទនមួយអនះ ។ 

អោយអានភុារថ្នមហាកុរល ខ្ លអកើតរីការអរៀបអរៀង្

អរៀវអៅ និង្កុរលកមមខ្ លខ្ុុំបានស្តង្អហើយ ទុំង្សលានិរង្សកាុង្

សាួរអនះ ខ្ លខ្ុុំបានបុំអរញមានកុរលថ្កា ក់ទន រីល និង្ធមមទនជា

អ ើម  រូមព្បអរនររ - ជនូររ  ល់ព្រះករណុា និង្ញាតិអញាមទុំង្អរ់ 

រូមបានព្បកបខ្តនឹង្រទុធររបួនព្បការរឺ អាយុ វណណ ៈ រុខៈ រលៈ កុុំបី

អឃៃ ៀង្ឃ្លៃ តអៅជាបការ ថ្ទអ ើយ ។  

សូមឱ្យព្រះរទុធស្តរនរងុ្អរឿង្ច្បអព្មើនព្រប់ ៥០០០ ព្រះវរា 

រូមឱ្យកមពុជរ ា មានរុខរនាិភារ, រូមឱ្យរទុធមាមកជន មហាជនខ្ខមរ 

មានស្តមរគីភារ ខ្្រកាអតារញោ ណជាតិ អកសរស្តគរា វបបធម៌  

អរយិធម៌ខ្ខមរ ឱ្យបានរង្វ់ង្សរកីច្បអព្មើនតអរៀង្អៅ ។ 

វតាននទរិររិនធ រាម, ថ្្ៃ ១៥ អកើត ខ្ខភព្ទបទ ឆ្ា ុំជតូ អទរ័ក រ.រ. ២៥៦៤         

ព្តវូនឹង្ថ្្ៃ រធុ ទី ២ ខ្ខកញោ  ឆ្ា ុំ ២០២០                  

ភិកខុឥនទញ្ញ៉ាស្ណា ហ៊ុីម គិមសត ់  



 
អារមភកថា 

 

 ដសៀវអៅខ្ លមានអ ម្ ះថ្ក “១០ ឆ្៉ាំប ៊ុន្ម៉ានដង?” 

អនះ បាន កព្រង្ខ់ៃឹមស្តរ អុំរីព្រះថ្ព្តបិ ក និង្រនយល់អរច្បកាីកាុង្ព្រះ

អ ាកថ្ក មួយអអនៃើអោយអរៀវអៅ ខ្ លបានអរៀបអរៀង្អោយរហុរសូត

អសសង្ៗ និង្រុំនិតរនយល់កាុង្ធម៌ ខ្ លអច្បះចាុំតិច្បតួច្បរាួច្បអរាើង្ បានមក

រីការរិកាអរៀនរូព្ត កាុង្រុំណាក់ថ្នព្រះរទុធស្តរន ។  

ខៃឹមស្តរអៅកាុង្អរៀវអៅខ្ លធមមមិតាកុំរងុ្កាន់អានអនះ រឺ

និោយអុំរីជវីតិ និង្បរោិយអុំរីធម៌រព្មាប់ប បិតាិ អ ើមបីឱ្យជវីតិអនះ

មានទីរឹង្ រិតព្បាក ោមសៃូវព្រះធម៌ រព្មាប់អលាកអាករបបុររ

ទុំង្ឡាយ ខ្ លមានបុំណង្រិកាអុំរីមរគ ខ្ លជាប បិទអឆ្ព ះអៅ

កាន់ការរចួ្បចាកទុកខ អាច្បរិកាកាុង្កូនអរៀវអៅអនះបានសង្ខ្ រ, អហើយ

អគ្នលបុំណង្រុំអណរកាុង្អរៀវអៅអនះ   រឺច្បង្ឱ់្យរទុធបររ័ិទទទួលបាន

អមអរៀនថ្នព្រះធម៌បខ្នថម ព្គ្នន់នឹង្បានជាបទរិចារណាកាុង្ អំណើ រជវីតិ

អនះ មា ង្វញិអទៀតកាុង្អគ្នលបុំណង្ច្បង្ឱ់្យរទុធបររ័ិទរិកាអុំរីជវីតិ

អនះ ញុាុំុំង្ការរអង្ារឱ្យអកើតអ ើង្ អហើយអច្បះអភ័យឱ្យគ្នា នឹង្គ្នា  (ររ់

អៅព្បកបអោយអមោា ច្បិតា) អព្ពាះជវីតិអនះមានព្បមាណតិច្បណារ់ 

 អូច្បាះអហើយរបបីមានធម៌ជាអព្រឿង្រិចារណា អព្បើអតាភារអនះ ព្បកប 

អោយធម៌ អវៀរចាកការព្បព្រឹតាិអកុរលកមមទុំង្ឡាយទុំង្រងួ្  ។ 
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បុរាអហតុខ្ លបណាា លឱ្យខ្ុុំ អរៀបអរៀង្អរៀវអៅអនះអ ើង្ រឺ

អោយការយល់អឃើញថ្ក នឹង្មានព្បអោជន៍រព្មាប់រទុធមាមកជន 

រព្មាប់រិកាព្ស្តវព្ជាវសៃូវព្រះរទុធស្តរនសង្ រព្មាប់របូខ្ុុំសង្ ។  

អលើររីអនះអៅអទៀតអនះ អោយការយល់អឃើញថ្ក អាីខ្ លខ្ុុំទទួល

បានរីរុំណាក់ព្រះរទុធស្តរនអនះ អព្ច្បើនអរកអហើយ ទុំង្ការរិកា

អរៀនរូព្ត ក៏បានអុំរីរុណថ្នព្រះរទុធស្តរន ខ្ លជាមៃប់រព្មាប់   

ព្ជកអកានរិកាអរៀនរូព្ត អធាើឱ្យខ្ុ ុំខ្ លជាកូនករិករឆ្ៃ យស្តលា

មួយរបូ បានស្តគ ល់អុំរីអា ីអៅជាអុំអរើរួរអធាើនិង្រួរអវៀរចាក អហើយអោយ           

នឹកអឃើញថ្ក   ខ្ុ ុំគ្នម នអាីខ្ លអាច្បតបរាង្    រព្មាប់រទុធបររ័ិទ      មាន

រុណូបការៈខ្ លបានឧបតថមភ   ជយួទុំនកុបព្មុង្ោុំង្រីចូ្បលមកកាន់សាួរ 

ព្បមាណជា ១៧ ព្រះវរាអនះ មានខ្តការតបរាង្អោយការអរៀបអរៀង្

អរៀវអៅ ជាធមមទនខ្តប ុអណាណ ះ អព្ពាះថ្កធមមទន ព្បអរើរអលើរទន

ទុំង្រងួ្ ។  

មួយវញិអទៀត អោយខ្ុុំបានយល់អឃើញថ្ក អាកព្បាជ ្និង្ អាកនិរនធ

អរៀបអរៀង្ ជាអព្ច្បើនអង្គ អព្ច្បើនរបូ ខ្ លអលាកមានវយ័ចារ់ជរាអហើយ 

ខ្តអលាកខ្តង្រាោមអរៀបអរៀង្ច្បង្ព្កង្ និរនធ រហូត ល់អវស្តនថ្ន

ជវីតិ ក៏បណាា លឱ្យរបូខ្ុ ុំមានចិ្បតាមួយរិតថ្ក ៖ “អាោម អញបួរអនះ  ចូ្ប

ជាមិនទន់បានអធាើអា ី ជាការ្ររ័កដិរមរព្មាប់ព្រះរទុធស្តរនអៅ

អ ើយអទ អបើអទះបីជាការកស្តង្រមិទធិសលអសសង្ៗអនះមានខៃះ ក៏មិន

ទន់ព្រប់ព្គ្នន់ខ្ រ អហើយព្កអ កអមើលអៅកាន់ អាកអរៀបអរៀង្ខៃះអទៀត

មានវយ័ចារ់ៗអហើយ អហតអុា ីបានអលាកទុំង្នុ ះខុំអមៃ ះ ? ”  អូច្បាះអហើយ 
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អទើបអធាើឱ្យខ្ុ ុំអកើតចិ្បតាច្បង្អ់រៀបអរៀង្អរៀវអៅ ោុំង្រីរទុធរ័ករាជ ២៥៦១ 

(រ.រ. ២០១៣) មកអមៃ ះ  ខ្តអោយស្តរជាប់រវល់កាុង្កិច្បចរិកាអរៀន

រូព្តផ្ទទ ល់ខៃួនសង្ អហើយគ្នម នជនំញកាុង្ការអធាើអរៀវអៅសង្ អទើបការ

អរៀបអរៀង្អនះ បានព្តឹមខ្តជាកាីព្រថ្មប ុអណាណ ះ ។ លះុ ល់រទុធរករាជ 

២៥៦៤ (រ.រ. ២០២០) អោយមានការជរំញុ អលើកទឹកចិ្បតារីកលាណ

មិតា និង្ អោយមានការអព្ជាមខ្ព្ជង្ ោ ង្អរញទុំហឹង្រី អរហោា ន  

អ្ភិរក៉ាសមរតក     ត្រះរ៊ុទ្ធសាសន្ខ្ខែរ មានអញាមឧបារក 
វ ៉ាត ភិរក៉ាស ជារិអររខ្ លអញាមបានលះបង្អ់រលអវលា លះបង្់

កមាៃ ុំង្កាយនិង្ច្បិតា ទុំង្យប់ទុំង្ថ្្ៃ អ ើមបីរព្មលួ ល់កិច្បចការធមមទន

អនះ រហូត ល់រចួ្បរាល់ជាស្តថ ររ អច្បញជារបូរាង្អរៀវអៅអនះអ ើង្ ។ ខ្ុ ុំ

រង្ឃឹមថ្កអតថបទកាុង្អរៀវអៅអនះ អបើអទះបីជាមិនបានចូ្បលរមួទុំង្

ព្រុង្ ក៏នឹង្បានជាច្បុំខ្ណកខៃះៗ រព្មាប់ជយួ ល់អាករិកាព្ស្តវព្ជាវ

សង្ខ្ រ ។ 

កូនអរៀវអៅអនះ ជារមិទធិសលអលើក បូំង្របរ់ខ្ុុំខ្ លបាន

អរៀបអរៀង្  អូច្បាះកុំហុរទុំង្ឡាយខ្តង្ខ្តអកើតមាន អាព្រ័យអហតុអនះ 

រាល់ការខាះច្បអនៃ ះទុំង្ឡាយខ្ លមាន ខ្ុុំរូមទទួលយកអោយរុទធច្បិតា

បុំសតុ នវូមតិអ ើមបីខ្កថ្ខ កាុង្ន័យស្តថ បន ។ 

“ចិរំ តិដឋត៊ុ សទ្ធស្មាម៉ា” 

“រូមឱ្យព្រះរទធមម រថិតអៅអរ់កាលយូរអខ្ង្ាង្” 



 
មាតិកា ម ៌
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ពទុ្ធបរស័ិទ្ទាំងឡាយ សុទ្ធតែបានដងឹ បានឃ ើញ ស្រាប់ឃ ើយ

ចាំឃ ោះដឃំ ើ រននការផ្លា ស់បតូរពីមួយនងៃឃៅមួយនងៃននជវីែិឃនោះ វាមាន

ការតស្របស្របលួឃៅជាធមមតា អ្វីៗគឺសថិែឃៅក្នុងសភាព អនិច្ចតាធម ៌
សែវឃោក្តែងមានការាា ប់ និង ការឃក្ើែ ក្នុងក្ាំឃ ើ ែណាមួយ ឃៅ

តាមអ្ាំណាចននក្មម ជាក្ុសលក្ត ី ឬអ្កុ្សលក្តី តដលអ្ែតភាពឃនោះបាន

វចិិស្រែឃ ើយ គ្មម នបុគគលណាមួយ ជាអ្នក្ក្ាំ ែ់ ឱ្យឃៅជាយ៉ា ងឃនោះ    

ឃៅជាយ៉ា ងឃ ោះ  តាមអ្ាំណាចននចិែត ឬក៏្មាែ់របស់ជនឃ ោះឃាោះ

ឃ ើយ ។ 

ជវីែិរបស់ឃយើងមាន ក់្ៗ គងត់ែដល់នវូសភាពអ្ស់ឃៅ សូនយឃៅ 

និរាសចាក្របស់ទាំងពងួ ឃៅឃពលណាតដលមហាភូែរបូ ៤ (ធាែុ ដ ីទ្ឹក្ 

ឃភាើង ខ្យល់) មានធាែុណាមួយស្រែវូបានរលែ់ ដឃូចនោះឃ ើយគួរតែមានការ

សឃងវគ  គបបលីោះនវូការស្របកាន់មាាំ  ឃោយជាែិ  ឃោយក្ាំឃ ើ ែ   តដល 

ឃយើងតែងតែ ាំគ្មន គិែថាអាតាម អ្ញឃលើសឃគ អាតាម អ្ញអ្ាា រយជាងឃគ 

ទាំងឃនោះឃចាលឃចញ   ពីឃស្រ ោះថា  វាស្រែឹមតែជាការសនមែិរបស់ឃយើងតែ 
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ប៉ាុឃណាណ ោះ ឃសចក្តីពិែក្នុងការពិចារណាតាមធម៌ របស់ស្រពោះសមាម សមពុទ្ធ 

ជាមាា ស់ សបញ្ជា ក់្ឱ្យឃយើងឃ ើញថា “ឃបើក្ិឃលសជាឃស្រគឿងស្រតាាំក្នងុខ្នធ    

ស ត នរបស់ឃយើង មិនទន់លោះឃចញឃទ្ ឃយើងស្រែឹមតែជាអ្នក្បឃស្រមើ

របស់ខ្នធតែប៉ាុឃណាណ ោះ ។  ស្រពោះគុ មាា ស់ស្រគប់ស្រពោះអ្ងគ ពទុ្ធបរស័ិទ្ស្របុស

ស្រសីទាំងឡាយ !   ឃែើក្នងុមួយជវីែិរបស់ឃយើងឃនោះ មាន ១០ ឆ្ន ាំប៉ាុ ម ន

ដង ? កាលឃបើឃយើង បានសួរសាំ ួរឃនោះ ដល់ខ្ាួនឯងជានចិាជាកាលឃ ោះ 

ឃយើងនឹងឃ ើញថា វាមានស្របមា ែិចណាស់  សូមក្ុាំបឃណាត យឱ្យ

ឃពលឃវោននការរស់ឃៅរបស់ឃយើង      ក្នុងអ្ែតភាពដស៏្របឃសើរជាងអ្ែត-

ភាពដនទ្ ស្រែវូបាែ់បងឃ់ៅ ឃោយមិនបានឃធវើនវូឃសចក្តីលអឃាោះ គុ 

ែនមាននឃសចក្តីលអជារែនវែថុយ៉ា ងមានែនមា ឬថាជាឃស្រកាោះការ រ តដល

ជយួរារាាំងឃាែ់ឃាាំងឃយើង មិនឱ្យធាា ក់្ឃៅកាន់អ្បាយភូមិ ។ សែវ

ឃោក្ កាលឃបើមានគុ គឺឃសចក្តីលអឃៅក្នុងខ្ាួន ឃ ម្ ោះថាជាការឃចោះ

ឃស្របើជវីែិ ក្នុងអ្ែតភាពដក៏្ស្រមមួយឃនោះ ។ ដបិែថាអាយុជវីែិមានស្របមា 

ែិចក៏្តមនពិែ តែស្របសិនឃបើឃចោះឃស្របើជវីែិឃនោះឱ្យសមែនមា ឃោយមាន 

ទន សីល ភាវ  ឬ មានការជយួដល់ សងគមជាែិ និងសងគមាស  

ឃ ោះឃ ម្ ោះថា ជាជវីែិតដលស្របឃសើរយ៉ា ងពន់ឃពក្ណាស់ ។ 

ឃ លមក្ដល់ទ្ីឃនោះ ខ្្ុ ាំនឹក្ឃ ើញ ដល់សុភាសិែតខ្មរមួយ តដល

ដនូតាអ្នក្ស្របាជជ្ ំន់ឃដើមឃយើង   បានបនសល់ទ្ុក្ឃៅមួយឃាា ថា « ទូក 
ទៅ កំពង់ទៅ »  ក្យឃនោះតខ្មរឃយើងឃសទើរតែស្រគប់គ្មន ឃ ើយ  តដលបានឮ
សុភាសិែខាងឃលើឃនោះ          ពិែជាមានន័យទ្ូលាំទ្ូោយណាស់សស្រមាប់ 
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ពទុ្ធបរស័ិទ្គិែពិចារណាថា ៖   ជវីែិគងត់ែបាែ់បង ់ អ្វ ីតដលសល់ឃៅ គឺ 

ឃក្រ តិ៍ឃ ម្ ោះ បុរាណាចារយឃោក្ចងឱ់្យឃយើងឃចោះក្ាងជវីែិ ក្ាងឃក្រតិ៍

ឃ ម្ ោះ ក្ាងក្ិែតិយស ក្ាងខ្ាួនឯងឱ្យកាា យឃៅជា ពទុ្ធបរស័ិទ្លអ  

ស្របជាជនលអ   សិសសលអ  ក្ូនលអ  ឱ្យកាា យជាជនគាំរលូអមួយរបូ  ក្យថា ៖ 

“ទ្ូក្ឃៅ” ក្នុងន័យថា ៖ ឃបើឃទោះបីជានងៃណាមួយឃយើងស្រែវូោចាក្ពី

ឃោក្ឃនោះឃៅឃ ើយក៏្ឃោយ តែអ្វីតដលសល់ឃៅគឺ ឃក្រ តិ៍ឃ ម្ ោះលអ គាំរ ូ

លអសស្រមាប់មនសុសផងគ្មន   សូមស្រជាបថាអ្វីតដលសល់ឃៅឃ ោះឃ ើយ 

តដលឃោក្ឱ្យឃ ម្ ោះថាជា “ក្ាំពង់” គឺឃទោះបីទ្ូក្ (គឺខ្ាួនឃយើងាា ប់ឃៅ

ឃ ើយ តែឃក្រ តិ៍ឃ ម្ ោះតដលសល់ឃៅ ឃោក្ឱ្យឃ ម្ ោះថា ក្ាំពង់, គបបី

យល់បាន ឃោយស្របការយ៉ា ងប៉ាុឃ ណ ោះជាឃដើម ។  

ឃដើមបីជាសក្ខីភាព នន ក្យសុភាសិែឃនោះ សូមឃយើងស្រក្ឃ ក្

ឃៅឃមើល  ព្រះសាសាា ននឃយើង សូមបីស្រពោះអ្ងគស្រទ្ងប់រនិិ វ នឃៅអ្ស់
កាលពីរ ន់ឆ្ន ាំជាងឃ ើយ  តែស្រពោះក្ិែតិ មរបស់ស្រពោះអ្ងគគងឃ់ៅអ្ស់

កាលជាអ្តងវង    ស្រក្ឃ ក្ឃមើលស្របវែតិ   ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទ៊ី ៧  
ជាឃដើម ស្រពោះអ្ងគស្រទ្ងឃ់ាយស្រពោះទ្ិវងគែឃៅឃ ើយក្ត ី តែស្រទ្ងប់នសល់ទ្ុក្

ឃៅស្រពោះក្ិែតិ មចាំឃ ោះការពលកី្មមឃផសងៗឃដើមបីមហានគរតខ្មរស្រក្ឃ ក្ 

ឃមើលអ្នក្ស្របាជ ្  ប ឌិ ែអ្ក្សរាស្តសតតខ្មរ និង ជាអ្ភិធជមហារដឋគុរនុន

ឃយើងគឺ សឃមតចស្រពោះសងឃរាជ ជួន ណាត (ឃជាែញ្ជា ឃណា) តដលស្រពោះ 

អ្ងគបានបនសល់ទ្ុក្ឃៅាន មស្រពោះ សត   តដលជាពលកី្មមរបស់ស្រពោះអ្ងគ 

បុពវឃ ែុឃដើមបីសងគមជាែិ និងាស  ជាពលក្មមដធ៏ាំឃធង   រ ូែដល់ 
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អ្វានននជវីែិរបស់ស្រពោះអ្ងគ ឃៅមានឃស្រចើនអ្ងគ ឃស្រចើនរបូឃទ្ៀែតដលខ្្ុាំ 

មិនអាចឃរៀបរាប់ឃ ម្ ោះអ្ស់ ។  

តាមរយៈការអានសុភាសិែ និងសក្ខីភាព ខាងឃលើឃនោះបញ្ជា ក់្

យ៉ា ងចាស់ឃ ើយថា ឃទោះបីសែវឃោក្ឃធវើក្មមណាក៏្ឃោយ ជាក្ុសល

ក្មមក្តី (អ្ាំឃពើលអ) អ្កុ្សលក្មមក្ត ី (អ្ាំឃពើអាស្រក្ក់្) ក៏្វាបានចារទ្ុក្ក្នុងគមពីរ

ស្របវែតិាស្តសត សស្រមាប់ឱ្យមនសុសជ ំន់ឃស្រកាយ បានដងឹយ៉ា ងពិែស្របាក្ដ 

ែួយ៉ា ងដចូជា ៖ ភិក្ខុឃទ្វទ្ែត, ស្រពោះបាទ្សុបបពទុ្ធ, ននទមា ព,  ងចិញ្ជា   

ជាឃដើម   ជាប់ឃ ម្ ោះអាស្រក្ក់្ចារក្នុងស្របវែតិាស្តសត   អ្ស់កាលដយូ៏រ ។ 

ជាការពិែណាស់ បុគគលក្ាងក្មមយ៉ា ងណា នឹងទ្ទ្លួផលយ៉ា ងឃ ោះ 

ឃស្រ ោះឃ ែុឃនោះ ឃយើងស្រែវូឃស្របើឃពលឃវោដខ៏្ាី ដែ៏ិច របស់ឃយើងក្នុង

ក្ាំឃ ើ ែជាមនសុសឃនោះ ក្ាងអ្ាំឃពើលអឱ្យបានឃស្រចើន ស្រែវូសួរសាំ ួរក្នុង

សាំឃ រឃនោះ ឱ្យបានជាឃរឿយៗ ក្ុាំបីមានការឃភាចភាា ាំងាម រែី ក្ុាំបីស្របមាទ្

ក្នុងអ្កុ្សលទាំងឡាយ ស្រែវូឃធវើនវូអ្ាំឃពើសុចរែិ ឃស្រ ោះជវីែិឃយើងមាន

ឃពល ១០ ឆ្ន ាំមិនឃស្រចើនដងឃទ្ ។ 

អ្វីតដលខ្្ុាំបានឃលើក្ មក្ព ៌ ខាងឃលើឃនោះ ស្រែឹមជាធមមទនឱ្យ

ពទុ្ធបរស័ិទ្ស្រគប់របូបានពិចារណាបតនថមតែប៉ាុឃណាណ ោះ ស្រគ្មន់នឹងបានជា

គាំនិែសស្រមាប់បដបិែតិឃៅក្នុងដឃំ ើ រជវីែិឃនោះ ឃស្រ ោះជវីែិតដលរស់ឃៅ

ឃោយគ្មម នធម៌ គឺមិនអាចក្មាា ែ់បងន់វូឃសចក្តីទ្ុក្ខ   មិនអាចកាែ់ផ្លា ច់នវូ 

សាំឃយជនៈ តដលឃក្ើែឃ ើងឃោយខ្នធឃនោះបានឃ ើយ មយ៉ា ងជាការដងឹ 

គុ ដល់ស្រពោះពទុ្ធាស   តដលមានគុ ស្របមា មិនបាន  សស្រមាប់ខ្្ុាំ  
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

ជាឃ ែុ ាំឱ្យខ្្ុាំ ឃរៀបឃរៀងនវូក្ូនឃសៀវឃៅមួយ តដលោក់្ឃ ម្ ោះថា 

“១០ ឆ្នាំប  ន្មានដង?” ឃនោះឃ ើងជាស្របឃយជន៍ដល់ពទុ្ធបរស័ិទ្អ្នក្
មានបាំ ងចងសិ់ក្ា   ស្រាវស្រជាវ     អ្ាំពីស្រពោះធម៌តដលជាស្រពោះពទុ្ធវចនៈ 

ឃដើមបីបានជាឃគ្មលគាំនិែយក្ឃៅបដបិែតិក្នុងជវីែិ        សូមឱ្យឃសៀវឃៅ

មួយក្ាលឃនោះ  បានជាបទ្ពិចារណាសស្រមាប់ពទុ្ធបរស័ិទ្ែឃរៀងឃៅ ។ 

 

 

អ្ែតភាពខ្្ុាំផាុ ាំឃោយឆ្អឹង  ធាែុបួន(១)ពនួស្របឹងតស្របងស្របស្រពឹែត 

ឃដើមបីមរណាស្របាក្ដពិែ  ឃបើពិចារ ៍គិែរែឹសឃងវគ ។ 

វែថុសអុយក្ាិនគួរជនិណាយ  ូរឃចញពីកាយរាយឃស្រែក្ 

ទ្ឹក្មាែ់ឃញើសមូស្រែអាចម៍ទ្ឹក្តភនក្ ឃឆ្អោះឆ្អ បឃឆ្អើមឃពក្ពិែឥែតក្ាង ។ 

នគរកាយខ្្ុាំជរំ ាំឃរាគ  ខាងក្នុងឃាម ក្ឃស្រគ្មក្ស្រគប់ក្តនាង  

តងមក្ិឃលសបីនវ៉ៃស្របត ង ឱ្យខ្្ុ ាំវឃងវងវក់្ ុងចុង  ។ 

ស្រក្ឃាបឱ្បបីអ្វីឃស្រៅខ្ាួន ឃភាចងនមតងងនួសៃួនខាងក្នុង 

បឃ ទ សអ្នក្ឃស្រៅឃមម ឃដើមចុង ពិែខ្ាួនខ្្ុ ាំ ន ុង ាំវ ិស  ។ 

ដងឹឃចនោះខ្្ុ ាំឃបោះឃបាចផាូវឃោក្ ខ្ាំសវោះតសវងរក្ស្រជក្មាប់ស្រពោះ 

ឃស្រៅខ្ាួនខ្ាំចបិចក្ាិចោងលោះ ជស្រមុោះជស្រមោះនគរកាយ  ៕ 

     ឃោយឧបាសក្ ហុមិ ឆាន់ 
__________________ 

១-ធាតុ ៤ ៖ ធាតុទឹក ដី ភ្លីង ខ្យល់ ។ 
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ជីវិត និងការរស់នៅ 
 

  ក្យថា ជវីែិ  តស្របថា ដឃំ ើ រននការរស់ឃៅ គឺ

ស្របមា ននអាយុទាំងឡាយ របស់សពវសែវស្រគប់របូ តដលមានវែតមាន

ក្នុងឃោក្ឃនោះ ឬសឃតត ដល់សភាវៈ តដលមានសក្មមភាព មានរបូរាង

កាយ ចិែត វញិ្ជា   និយយឱ្យងាយយល់គឺ ខ្ាួនស្របា របស់សពវសែវ ។ 

 ក្យថា ជវីែិ ឃនោះជាភាាបាលតីដលឃយើង តែងតែឮមក្ស្រគប់ៗគ្មន  

ឃ ើយក៏្ធាា ប់និយយស្រគប់ៗគ្មន  តែថាអ្ែថន័យនន ក្យថា ជវីែិឃនោះ

យ៉ា ងណាឃ ោះ មិនទន់បានយល់ស្រគប់គ្មន ឃ ោះឃទ្ ។  ក្យថា ជវីែិ មាន

បទ្វឃិស្រគ្មោះថា៖  ជីវិយនតតិ > ជីវិតំ តស្របថាការរស់ឃៅ, ជីវនតិ                 
អនននាតិ > ជីវិតំ, ជវីនតិ បវតតនត ិឯតថ សមប្យុតតិធម្ម្ត ិ
> ជីវិតំ តស្របថា ធមមជាែិ ជាឃស្រគឿងរស់ឃៅននសែវ ឬ ធមមជាែិ ជាទ្ី
ស្របស្រពឹែតឃៅននសមបយុែតធម៌ ។ ជវីែិ គឺជាធមមជាែិ ជាទ្ីស្របស្រពឹែតឃៅនន

សមបយុែតធម៌ (ធម៌តដលស្របក្បផសាំ) មិនអ្វីឃស្រៅពីការឃ ើញ ការឮ ការ

ដងឹក្ាិន ការដងឹរស ដងឹឃផ្លដឋពវៈ ស្រពមនិងការដងឹឃរឿងឃផសងៗជាឃដើម

ឃ ោះឃទ្  ។  និយយឱ្យងាយាត ប់គឺថា  មនសុសសែវ រកុ្ខជាែិ ឬវែថុធាែុ 
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

ឃផសងៗ តដលបានឃក្ើែឃ ើងឃ ើយក្នុងឃោក្ មានចល ឃៅថា    

ជវីែិ ។  

ចាំឃ ោះជវីែិឃនោះឃាែ ឃោក្ិយមហាជន (ាមញ្ាជនឃយើង) 

មិនអាចក្ាំ ែ់ដងឹបានជាមុនឃទ្ថា ឃែើជវីែិឃនោះនឹងស្រែវូរស់ឃៅដល់ឃពល

ណា ឬស្រែវូជបួអ្វីខ្ាោះចាំឃ ោះជវីែិននការរស់ឃៅ  កាលជាបចាុបបនន 

ឃ ើយចាំឃ ោះការចុែិ  និងការបដសិនធិរបស់ខ្ាួន ក៏្មិនអាចដងឹបានតដរថា

នឹងមានមក្ក្នុងនងៃណាឃ ោះ ។ ការបដសិនធិក្នងុនផទរបស់មាតាឃនោះមាន ៥ 

ស្របការ (៥ ដណំាក់្កាល)  គឺ ៖ 

១.កលលៈ ជា្មរាំអិ្ល (ដ ំក់្ទ្ឹក្ថាា ); 

២.អព្វុទៈ ្មដចូជាពពោុះទ្ឹក្; 

៣.នបសិ ជាដុបំនទោះាច់; 

៤.ឃនៈ ជាដុាំច់ មានលក្ខ ៈដចូជាស ុែមាន់; 

៥.បញ្ចសាខា ពក្ឃចញជាអ្វយវៈស្របាាំ ។  

តែក្នុងការបដសិនធិឃនោះ សស្រមាប់សែវឃោក្តដលជាាមញ្ាជន 

មិនអាចដងឹមុនបានឃ ោះឃទ្ រាប់តាាំងការចុោះមក្បដសិនធិ ការឃៅក្នុងនផទ

ជាក្ាំឃ ើ ែក្នុងក្លលៈ ដល់បញ្ាាខា មួយណាក៏្មិនដងឹទល់តែឃាោះ 

ឃវៀរតលងតែ ស្រពោះពទុ្ធអ្ងគ,  ស្រពោះបឃចាក្ពទុ្ធ, ស្រពោះអ្គគាវក័្ទាំងពីរ  និងស្រពោះ

អ្សីែិមហាាវក័្តែប៉ាុឃណាណ ោះ តដលអាចដងឹបាន ឃស្រ ោះឃ ែុឃ ោះក្នុង 

សុតតនតបិដក ទីឃនកិាយ បាដិកវគ្គ  (សងគែីិសូស្រែ) ពកួ្ធម៌        

បួនៗ  តដលបានរាប់ចូលក្នងុការសងាគ យ       បានសតមតងពីការចុោះកាន់ 
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១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?                                                      ភកិ្ខុ  ហ ៊ីម គិមសត ់
 

 
 

គភ៌ (របស់សែវ) ៤ យ៉ា ងថា ៖   

មាន លអាវឃុាទាំងឡាយ !   សែវពកួ្ខ្ាោះក្នុងឃោក្ឃនោះ  ចុោះកាន់

នផទមាតា ក៏្មិនដងឹខ្ាួន   ឋិែឃៅក្នុងនផទមាតា ក៏្មិនដងឹខ្ាួន សស្រមាលចាក្

នផទមាតា ក៏្មិនដងឹខ្ាួនឃទ្ៀែ ឃនោះជាការចុោះកាន់គភ៌ទ្ ី ១ [បានដល់

ឃោក្ិយមនសុសជាស្របស្រក្ែី] ។    

មាន លអាវឃុាទាំងឡាយ ! មួយឃទ្ៀែ សែវពកួ្ខ្ាោះក្នុងឃោក្ឃនោះ 

ចុោះកាន់នផទមាតា ដងឹខ្ាួន តែឃៅក្នុងនផទមាតា មិនដងឹខ្ាួន សស្រមាលចាក្នផទ

មាតាក៏្មិនដងឹខ្ាួនតដរ ឃនោះជាការចុោះកាន់នផទមាតាទ្ី ២ [បានដល់អ្សីែិ-

មហាាវក័្] (១) ។     

មាន លអាវឃុាទាំងឡាយ ! មួយឃទ្ៀែសែវពកួ្ខ្ាោះក្នុងឃោក្ឃនោះ 

ចុោះកាន់នផទមាតា ក៏្ដងឹខ្ាួន ឃៅក្នុងនផទមាតា ក៏្ដងឹខ្ាួន  តែសស្រមាលចាក្នផទ

មាតាមិនដងឹខ្ាួន ឃនោះជាការចុោះកាន់គភ៌ ទ្ី ៣ [បានដល់អ្គគាវក័្ទាំងពីរ 

និងស្រពោះបឃចាក្ឃ ធិសែវ](២) ។   

 

 

__________________ 

ព្រះត្ព្តបិដក សុតតន្តបដិក ទីឃន្ិកាយ បាដិកវគ្គ សងគតីិសូព្ត (ភាគ្ទី ១៩ ទរំ័រទី ១៦៧ ដល់ ១៦៨) 
(១) អសីតិមហាសាវក័ សំភៅដល់មហាសាវក័កនុងព្រះរុទធសាសនា កនុងសមយ័កាលព្រះរុទធបរមព្គ្ូត្ន្
ភយងីមាន្ អសីតមិហាសាវក័ ៨០ អងគ បាលីភៅថា ឯតទគ្គ គ្កឺារដល់ភារកំរូលត្ន្្ិកខុមយួរូបៗ ។ 
 (២) អគ្គសាវក័ទងំរីរ គ្ឺព្រះសារបុីព្ត ន្ិង ព្រះភមាគ្គល្លល ន្ ។ ព្រះបភចេករុទធ គ្ឺភល្លកអនកដដលព្ាស់
បាន្ដតខ្លួន្មួយ សដមតងធម៌ភព្បៀន្ព្បភៅអនកដត្ទផងមិន្ភកតី  ។ (ភារត្ន្ការដឹងភរលចុះមកកាន្គ់្្.៌.. 
ជាភដីមភន្ះ គ្ឺសព្មាប់ជាតជិាចុងភព្កាយរបស់ភល្លកប ុភ ណ្ ះ ។) 
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មាន លអាវឃុាទាំងឡាយ ! មួយវញិឃទ្ៀែ សែវពកួ្ខ្ាោះក្នុងឃោក្

ឃនោះ ចុោះកាន់នផទមាតា ក៏្ដងឹខ្ានួ ឃៅក្នុងនផទមាតា ក៏្ដងឹខ្ាួន សស្រមាលចាក្

នផទមាតា ក៏្ដងឹខ្ាួន ឃនោះជាការចុោះកាន់គភ៌ ទ្ី ៤ [បានដល់ស្រពោះសពវញ្ាុ-

ឃ ធិសែវ] ។ ឃ ែុតដលអ្ាា រយ ឃលើសមនសុសធមមតាឃោយការដងឹខ្ាួន

ស្រគប់ឃពល ទាំងការមក្កាន់នផទ ឃៅក្នុងនផទ និងសស្រមាលចាក្នផទឃនោះ មិន

តមនបានមក្ឃោយមិនមានការសនសាំនវូបារមីឃ ោះឃទ្ ដចូស្រពោះពទុ្ធជា

មាា ស់ននឃយើង  ទ្ស្រមាាំនឹងស្រតាស់ដងឹនវូភាពជាបុគគលឯក្ក្នុងឃោក្ឃនោះ   

ស្រពោះអ្ងគស្រទ្ងប់ាំឃពញបារមី អ្ស់ឃស្រចើនអ្សឃងខយយក្បប តដលញុាំាំងឱ្យ

ស្រទ្ងអ់ាចរលកឹ្ដងឹការឃក្ើែ និង ការបដសិនធិ ក្មមពីអ្ែីែ-អ្ គែ របស់

ស្រពោះអ្ងគផ្លទ ល់   និងសែវឃោក្ទាំងឡាយជាឃដើម ។ សូមបីស្រពោះអ្គគាវក័្ 

ទាំងពីរ ស្រពោះបឃចាក្ពទុ្ធ ស្រពោះអ្សីែិមហាាវក័្ សុទ្ធតែបាំឃពញនវូបារមី  

តដលជាអ្គគាវក័្បារមីញ ក្នុងបរកិ្មមណាមួយ តដលខ្ាួនបានក្ាង 

ក្នុងសមាន ក់្ននស្រពោះពទុ្ធអ្ងគមុនៗ តដលជាឃ ែុឃធវើឱ្យឃោក្អាចដងឹ 

ឃលើសពីមនសុសធមមតា ក្នុងជាែិជាចុងឃស្រកាយឃ ោះ ។ តែសស្រមាប់

បុងជុានមិនអាចដងឹឃរឿងតដលស្រែវូឃក្ើែក្នុងអ្ គែ និងឃរឿងតដលឃក្ើែ

ឃ ើងឃ ើយ ពីអ្ែីែឃ ោះឃទ្ ឃោយឃហាចឃៅសូមបីតែ ស្រែវូោចាក្

ឃោក្ ក្នុងនងៃណាក៏្មិនអាចដងឹផង មិនបាច់និយយងវ ីដល់ឃរឿងពីអ្ែីែ

និង អ្ គែឃ ោះ     តាមឃសចក្តីតដលបានឃរៀបរាប់មក្ឃនោះ       បញ្ជា ក់្

ឱ្យឃ ើញថាអ្វីៗឃៅក្នុងឃោក្សននិវាស មិនអាចក្ាំ ែ់ មិនអាចដងឹមុន

ឃ ោះឃទ្     ថាមានឃរឿងអ្វីឃក្ើែឃ ើងចាំឃ ោះអាតាម អ្ញ  ឃពលខាងមុខ្

 ន៎  ?    ឃែើជវីែិឃនោះអាចរស់បានយូរប៉ាុណាណ  ន៎  ?    ឃែើជវីែិឃនោះស្រែវូនិរាស 
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ចាក្របស់ជាទ្ីស្រសឡាញ់ ទាំងមានវញិ្ជា  ក្តី ឬឥែវញិ្ជា  ក្តី ឃៅឃពល

ណា ន៎ ? ជនខ្ាោះក្នងុឃោក្ឃនោះ ឃស្របើជវីែិរស់ឃៅមិនបាន ១ នងៃផង  ស្រគ្មន់

តែស្របសូែចាក្គភ៌ភាា ម ក៏្ស្រែវូាា ប់ឃៅវញិ   ជនខ្ាោះឃទ្ៀែរស់បានក្នុង

បឋមវយ័ ខ្ាោះមជឈិមវយ័ និងខ្ាោះឃទ្ៀែរស់បានមួយអាយុក្ខ័យននមនសុស    

ទាំងអ្ស់ឃនោះជាចាប់ក្មមផលតដលឃក្ើែឃ ើងឃ ើយ  ឃស្រ ោះមានក្មម

តដលខ្ាួនាងឃ ើយ  ជាអ្នក្វចិិស្រែ ។  

ចាស់ណាស់ឃយើងមិនអាចក្ាំ ែ់បានឃទ្     សស្រមាប់ឃរឿងតដល 

នឹងឃក្ើែឃ ើង ឃរឿងតដលស្រែវូឃក្ើែឃ ើង វានឹងឃក្ើែឃ ើង យ៉ា ងពិែស្របាក្ដ 

ឃោយគ្មម នវធិីរារាាំង   វធិីបឃញ្ាៀសឃ ោះឃទ្     សស្រមាប់ចាប់ក្នុងជវីែិឃនោះ 

ក្មមផលក្នុងជវីែិឃនោះ     ហាក់្បីដចូជាស្រពោះអាទ្ិែយតដលស្រែវូរោះមក្ឃ ើយ  

បុគគលធមមតាជាឃោក្ិយមហាជន មិនអាចយក្នដឃៅបាាំងពនាឺស្រពោះ

អាទ្ិែយ ក្ុាំឱ្យាយឃចញរសមី ជោះកាន់ភពតផនដយី៉ា ងដឃូចាន ោះតដរ ។ តែ

សស្រមាប់បុគគលតដលមានជឃំនឿចាំឃ ោះលទ្ធិដនទ្ ឃគតែងរាំពឹងឃលើពិធីក្មម

ឃផសងៗ តដលឃគយល់ឃ ើញថា អាចបឃញ្ាៀសឃរឿងអាស្រក្ក់្ឃចញឃៅ

បាន ឃោយការងែូទ្ឹក្ជស្រមោះបាប បូជាយញ្ាជាឃដើម ។ និយយពីលទ្ធិក្នុង

ស្រពោះពទុ្ធាស ឃយើងវញិ ស្រពោះសមាម សមពុទ្ធស្រទ្ងប់ញ្ជា ក់្យ៉ា ងចាស់ 

ឃ ើយថា ៖ “នតថិ កមមំ សមំ ព្លំ មិនមានក្មាា ាំងអ្វី ឃសមើដចូក្មាា ាំងក្មម
ឃ ើយ” ដឃូចនោះឃ ើយចូរឃយើងរស់ឃៅ ឃោយសែិ និង សមបជញ្ាៈ 

ែមកល់ខ្ាួនឱ្យស្រែវូស្រែង ់  តាមពទុ្ធឱ្វាទ្របស់ស្រពោះសមាម សមពុទ្ធ    ឃស្រ ោះក្នុង 

វដាសងារឃនោះ គ្មម នអ្វីសថិែឃសថរ  អ្មែៈឃ ោះឃទ្ ។  
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 ក្យថា  “ វដតៈ ” គជឺាដឃំ ើ រវលិវល់ឃក្ើែាា ប់ គ្មម នទ្ីបញ្ាប់  

មិនអាចក្ាំ ែ់បានឃទ្     កាលឃបើដឃូចនោះឃ ើយ គបបីមានធម៌ជាឃស្រគឿង

រក្ា មានសីលជាឃស្រគឿងការ រ មានមរណានសុសែិជាឃស្រគឿងពិចារណា 

ឱ្យបានសពវកាលទាំងពងួ ។ ក្នុងសចាធម៌  ឃយើងបានដងឹឃ ើយថា ឃសចក្តី

ាា ប់ឃៅរងច់ាាំឃយើងខាងមុខ្ ចឃ ា ោះឃពលតដលកាលមរ ៈ មិនទន់

មក្ដល់  គបបីស្របឹងតស្របង   ខ្ាំក្ាងនវូគុ ធម៌សស្រមាប់ជវីែិ    ខ្ាំឃធវើនវូ  

អ្ាំឃពើលអ ក្ុាំបីមានការស្របត សឃធវស ឃភាចាងឃសចក្តីលអគឺបុ យ ។  

សមាព យគឺបុ យឃនោះ    ជាសមាព យតដលមិនធៃន់ឃ ោះឃទ្  តែមានគុ 

ស្របមា មិនបាន  ឃស្រ ោះបុ យជាធមមជាែិ  តដលញុាំាំងឱ្យឃយើងបានឃក្ើែ

ក្នុងក្ាំឃ ើ ែជាមនសុស   បុ យជាធមមជាែិញុាំាំងឱ្យឃយើងបានឃក្ើែទន់

ស្រពោះពទុ្ធាស  ឃស្រ ោះឃ ែុឃ ោះ ក្ុាំឃចាលបុ យឃ ើយស្រសវាយក្បាប   

ផលរបស់បាបតែងញុាំាំងឱ្យសែវឃោក្  ឃក្ើែឃៅក្នុងអ្បាយភូមិ ជាភូមិ

តដលមានឃសចក្តទី្ុក្ខយ៉ា ងនស្រក្តលង ញុាំាំងសែវឃោក្ឱ្យជបួនវូឃសចក្តី

ទ្ុក្ខជាអ្ឃនក្ជាែិ ។  

 អាយុរបស់មនសុសឃយើង ែិចឃពក្ណាស់ ខ្ាីឃពក្ណាស់  អាយុ

ឃនោះអ្ស់ឃៅយ៉ា ងឃលឿន ពីមួយនងៃឃៅមួយនងៃ រាប់ពីឃពលការឃក្ើែចាក្

នផទមាត យឃ ើងមក្   សែវឃោក្ចាប់ឃផតើម     ចាយឃពលឃវោបឃ តើ រៗ 

បាែ់ឃៅឃ ើយ ។ យប់និងនងៃ ឃចោះតែក្នាងឃៅជាឃរឿយៗ ស្រទ្និច  ិកា 

ឃចោះតែវលិជុឃំៅវញិឃៅមក្ៗមិនឈប់ឈរ ២៤ ឃមា៉ា ង ឃសមើនឹង ១ នងៃ 

១២ តខ្ ឃសមើនឹង ១ ឆ្ន ាំ  អាយុរបស់សែវឃោក្   ក៏្ឃក្ើនឃ ើងតាមរយៈនន 
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ឃពលឃវោ តដលបានឃស្របើក្នុង ១ នងៃ ១ តខ្ ១ ឆ្ន ាំ គឺវាឃក្ើនឃ ើងឃៅមុខ្

រ ូែ មានតែចាំននួបូក្បតនថមតែមយ៉ា ងប៉ាុឃណាណ ោះ ។ គបបីដងឹថា ក្នុង

ចឃ ា ោះឃពលតដលឃសចក្តីាា ប់  មិនទន់មក្ដល់ សែវឃោក្ មានសិទ្ធិ

ឃធវើនវូឃរឿងទាំងឡាយបាន តែឃៅឃពលឃសចក្តីាា ប់ចូលមក្ដល់ឃពល

ណា ឃយើងក៏្អ្ស់ឱ្កាសក្នុងអ្ែតភាពឃនោះ ក្នុងឃពលឃ ោះតដរ គួរស្របញប់

ស្របញល់ឃធវើនវូក្ុសល ឃដើមបីបានជាស្របឃយជន៍ សស្រមាប់អ្ែតភាព

 កាលជាបចាុបបននឃនោះផង សស្រមាប់ពជូឃៅកាន់ឃោក្ខាងមុខ្ផង ។ 

 “កល្ាណការី កល្ាណំ បាបការី ច បាបកំ” 
អ្នក្ឃធវើក្មមលអ  បានលអ  អ្នក្ឃធវើក្មមអាស្រក្ក់្   បានអាស្រក្ក់្ 

ស្រែវូដងឹថាឃពលឃវោ ៥០-៦០ ឆ្ន ាំ មានែនមា ឬមិនមានែនមា គឺ

អាស្រស័យឃលើការស្របស្រពឹែតិរបស់ឃយើងតែប៉ាុឃណាណ ោះ សូមក្ុាំរងច់ាាំឃពល 

ឃស្រ ោះការតស្របស្របលួននអ្ែតភាពឃនោះ  មិនបានស្របាប់មុនឃ ោះឃទ្ ។ ជវីែិ

ឃនោះក្ាំពងុតែឃគ្មចរឃៅកាន់មរ ៈជាស្របាក្ដ  ជាការឃៅឃោយគ្មម ននងៃ

ស្រែ ប់ឃស្រកាយ សភាពននការតស្របស្របលួក្នុងមួយអ្ែតភាព ពីចាស់មក្ជា

ឃក្មងវញិ ដចូក្នុងឃរឿងនិទនឃ ោះ សស្រមាប់ក្ាំឃ ើ ែជាមនសុសមិនមាន

ឃាោះឃ ើយ ។ 

 ស្រពោះសមាម សមពុទ្ធស្រទ្ងប់ានស្រតាស់សតមតងបញ្ជា ក់្ក្នុងទ្ីស្របជុនំនភិក្ខុ

ទាំងឡាយថា ជវីែិឃនោះខ្ាី មានទ្ុក្ខឃស្រចើន  ឃ ើយឃបើបុគគលនិយយឲ្យស្រែវូ 

ស្រែវូនិយយថា  ជវីែិរបស់មនសុសជារបស់ែិច  ខ្ាី  មានទ្កុ្ខឃស្រចើន    មាន 
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ឃសចក្តីចឃងអៀែចងអល់ឃស្រចើន ។ ខ្ាឹមារទាំងស្រសុងស្រទ្ងស់្រតាស់សតមតង  ក្នុង  

អ្រកានាុសនីសូស្រែ ថា ៖ 

 

អរ្កាន សាសន៊ីសូព្ត 

 

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ !   កាលពីឃដើមឃ ើយ មានស្រគឃូ ម្ ោះអ្រក្ៈ 

ជាអ្នក្ឃធវើនវូក្ាំពង ់    ជាទ្ីឃៅកាន់សុគែិភព   ជាអ្នក្ស្របាសចាក្ែឃស្រមក្

ក្នុងកាមទាំងឡាយ មាន លភកិ្ខុទាំងឡាយ ឯស្រគឃូ ម្ ោះអ្រក្ៈ មានាវក័្

ឃស្រចើនរយ ។ ស្រគឃូ ម្ ោះអ្រក្ៈ រតមងសតមតងធម៌ដល់ាវក័្ទាំងឡាយ 

យ៉ា ងឃនោះថា ៖ 

មាន លស្រ  ម ៍ ! ជវីែិពកួ្មនសុស ជារបស់ែិច ខ្ាី មានទ្ុក្ខឃស្រចើន 

មានឃសចក្តចីឃងអៀែចងអល់ឃស្រចើន   ។   អ្នក្ទាំងឡាយ  ស្រែវូដងឹ  ស្រែវូឃធវើនវូ 

កុ្សល ស្រែវូស្របស្រពឹែតនវូស្រព មចរយិធម៌ ឃោយស្របាជ្ា ឃស្រ ោះសែវតដល

ឃក្ើែឃ ើយ សុទ្ធតែាា ប់ ។  

មាន លស្រ  ម ៍ទាំងឡាយ ! ឃស្របៀបដចូដ ំក់្ទ្ឹក្សឃនសើមឃលើ

ចុងឃមម   ដល់ស្រពោះអាទ្ិែយរោះឃ ើង ក៏្ស្រែ ប់បាែ់វញិឆ្ប់រ ័ស ជារបស់

មិនឋិែឃងរ ឃៅយូរយរបានយ៉ា ងណា មាន លស្រ  ម ៍ ជវីែិរបស់ពកួ្

មនសុសជារបស់ែិច  ខ្ាី   មានទ្ុក្ខឃស្រចើន  មានឃសចក្តីចឃងអៀែចងអល់ឃស្រចើន 

ឃស្របៀបដចូជា ដ ំក់្ទ្ឹក្សឃនសើម  យ៉ា ងឃ ោះតដរ  ។  អ្នក្ទាំងឡាយស្រែវូ    
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ដងឹ ស្រែវូឃធវើនវូកុ្សល ស្រែវូស្របស្រពឹែតនវូស្រព មចរយិធម៌ ឃោយស្របាជ្ា  សែវ

តដលឃក្ើែឃ ើយសុទ្ធតែាា ប់ ។ 

មាន លស្រ  ម ៍ ! ឃស្របៀបដចូឃភាៀង មានដ ំក់្ដឃ៏ថាា ស  ធាា ក់្ចុោះ

មក្ ស្រក្ឃពញទ្ឹក្ ក៏្ស្រែ ប់បាែ់ឃៅវញិឆ្ប់ មិនឋិែឃងរយូរយរបាន 

យ៉ា ងណាមិញ មាន លស្រ  ម ៍ ជវីែិរបស់ពកួ្មនសុស ជារបស់ែិច ខ្ាី

មានឃសចក្តីទ្ុក្ខឃស្រចើន មានឃសចក្តីចឃងអៀែចងអល់ឃស្រចើន ឃស្របៀបដចូជា

ស្រក្ឃពញទ្ឹក្ យ៉ា ងឃ ោះតដរ ។ អ្នក្ទាំងឡាយ ស្រែវូដងឹ ស្រែវូឃធវើនវូកុ្សល 

ស្រែវូស្របស្រពឹែតស្រព មចរយិធម៌ឃោយស្របាជ្ា ឃស្រ ោះសែវតដលឃក្ើែឃ ើយ 

សុទ្ធតែាា ប់ ។ 

មាន លស្រ  ម ៍ !  ឃស្របៀបដចូាន មគាំនសូដបំងឃលើទ្ឹក្ តែង    

ស្រែ ប់បាែ់ឃៅវញិឆ្ប់ មិនឋិែឃងរយូរយរបាន យ៉ា ងណាមិញ មាន ល

ស្រ  ម ៍  ជវីែិរបស់ពកួ្មនសុស  ជារបស់ែិច  ខ្ាី…  ឃស្របៀបដចូជាាន ម

គាំនសូដបំងឃលើទ្ឹក្យ៉ា ងឃ ោះតដរ   ឃស្រ ោះសែវតដលឃក្ើែឃ ើយ  សុទ្ធតែ 

ាា ប់ឃៅវញិ ។  

មាន លស្រ  ម ៍ !  ឃស្របៀបដចូសទឹង ូរពីភន ាំ  ូរឃៅកាន់ទ្ីឆ្ៃ យ 

មានតខ្សទ្ឹក្រ ័ស អាច ាំឃៅនវូរបស់តដលគួរ ាំឃៅបាន គ្មម នក្ាំ ែ់

កាល ក្ាំ ែ់ឃវោ ក្ាំ ែ់យមឃ ើយ ឃស្រ ោះសទឹងឃ ោះ ឃចោះតែឃៅ ឃចោះ

តែស្របស្រពឹែតឃៅ ឃចោះតែ ូរឃៅបាន យ៉ា ងណាមិញ មាន លស្រ  ម ៍ ជវីែិ 

របស់ពកួ្មនសុសជារបស់ែិចខ្ាី   ឃស្របៀបដចូជាសទឹង ូរពីភន ាំ... យ៉ា ងឃ ោះ 
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តដរ  ឃស្រ ោះសែវតដលឃក្ើែឃ ើយ សុទ្ធតែាា ប់ឃៅវញិ ។  

មាន លស្រ  ម ៍ !  ឃស្របៀបដចូបុរសតដលមានក្មាា ាំង   ស្រគឃលៀវដុ ំ

ទ្ឹក្មាែ់ោក់្ឃលើចុងអ្ណាត ែ ឃ ើយឃាត ោះឃចាលឃៅឃោយងាយបាន 

យ៉ា ងណាមិញ  មាន លស្រ  ម ៍  ជវីែិរបស់ពកួ្មនសុស  ជារបស់ែិច  ខ្ាី  

ឃស្របៀបដចូដុទំ្ឹក្មាែ់… យ៉ា ងឃ ោះតដរ ឃស្រ ោះសែវតដលឃក្ើែឃ ើយ សុទ្ធ

តែាា ប់ឃៅវញិ ។  

មាន លស្រ  ម ៍ !  ដចូជាដុាំច់  តដលឃគយក្ឃៅោក់្ក្នុងខ្ទោះ  

តដក្ដឃ៏ៅត អ្ស់មួយនងៃ រតមងឃខាា ចចស្រងោុះឆ្ប់ មិនឋិែឃងរយូរយរបាន 

យ៉ា ងណាមិញ  មាន លស្រ  ម ៍  ជវីែិរបស់ពកួ្មនសុសជារបស់ែិច  ខ្ាី

ឃស្របៀបដចូដុាំច់… យ៉ា ងឃ ោះតដរ ឃស្រ ោះសែវតដលឃក្ើែឃ ើយ សុទ្ធតែ

ាា ប់ ។ 

មាន លស្រ  ម ៍ !  ដចូឃមឃគ្មតដលស្រែវូសមាា ប់  តដលឃគ ាំឃៅ

កាន់ក្តនាងសមាា ប់  ្នជហំានណាឃៅ  ឃ ម្ ោះថា  ខិ្ែឃៅជែិក្តនាង 

សមាា ប់ ជែិឃសចក្តីាា ប់ យ៉ា ងណាមិញ មាន លស្រ  ម ៍ ជវីែិរបស់ពកួ្

មនសុស ជារបស់ែិច ខ្ាី មានទ្ុក្ខឃស្រចើន មានឃសចក្តីចឃងអៀែចងអល់ឃស្រចើន 

ឃស្របៀបដចូជាឃមឃគ្ម តដលស្រែវូសមាា ប់ យ៉ា ងឃ ោះតដរ ។ អ្នក្ទាំងឡាយ 

ស្រែវូដងឹ ស្រែវូឃធវើនវូកុ្សល ស្រែវូស្របស្រពឹែតស្រព មចរិយធម៌ ឃោយស្របាជ្ា 

ឃស្រ ោះសែវតដលឃក្ើែឃ ើយ សុទ្ធតែាា ប់ ។  

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ !     សម័យឃ ោះឯង  ពកួ្មនសុសមានអាយុ 
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១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?                                                      ភកិ្ខុ  ហ ៊ីម គិមសត ់
 

 
 

ស្របាាំមួយ មឺនឆ្ន ាំ (៦០,០០០) ។  ក្ុមារកិាមានអាយុស្រែឹមស្របាាំរយឆ្ន ាំ ឃទ្ើប

លមមមានបតី ។ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ សម័យឃ ោះឯង ពកួ្មនសុស   មានតែ

អា ធ  ៦ យ៉ា ង ៖ គឺរងា  ១, សអុោះ  ១, ឃាា ន  ១, ឃស្រសក្  ១, ឈឺឧចាា រៈ   ១ 

និងឈឺបសាវៈ ១ ។  

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ  ស្រគឃូ ម្ ោះអ្រក្ៈឃ ោះ អ្មាលពកួ្មនសុស

មានអាយុតវងយ៉ា ងឃនោះ      ឋិែឃងរយូរយរយ៉ា ងឃនោះ    មានអា ធែិច 

យ៉ា ងឃនោះ ឃមតចគងស់តមតងធម៌ដល់ពកួ្ាវក័្យ៉ា ងឃនោះថា ៖ “មាន ល

ស្រ  ម ៍  ជវីែិរបស់ពកួ្មនសុសជារបស់ែិច  ខ្ាី  មានទ្ុក្ខឃស្រចើន   មាន

ឃសចក្តីចឃងអៀែចងអល់ឃស្រចើន ។ អ្នក្ទាំងឡាយ  ស្រែវូដងឹ    ស្រែវូឃធវើនវូក្ុសល    

ស្រែវូស្របស្រពឹែតនវូស្រព មចរយិធម៌ឃោយស្របាជ្ា  ឃស្រ ោះសែវតដលឃក្ើែឃ ើយ 

សុទ្ធតែាា ប់ ។”  

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ   ក្នុងកាលឥ ូវឃនោះ   ឃបើបុគគលនិយយ

ឲ្យស្រែវូ ស្រែវូនិយយថា ជវីែិរបស់មនសុស ជារបស់ែិច ខ្ាី មានទ្ុក្ខឃស្រចើន 

មានឃសចក្តីចឃងអៀែចងអល់ឃស្រចើន ។ បុគគលស្រែវូដងឹ ស្រែវូឃធវើនវូកុ្សល ស្រែវូ

ស្របស្រពឹែតនវូស្រព មចរយិធម៌ឃោយស្របាជ្ា ឃស្រ ោះសែវតដលឃក្ើែឃ ើយ 

សុទ្ធតែាា ប់ ។  

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នងុកាលឥ ូវឃនោះ បុគគលរស់ឃៅយ៉ា ងយូរ

ស្រែឹមមួយរយឆ្ន ាំ ឬ ែិចជាង ឬក៏្ឃលើសពីមួយរយឆ្ន ាំបនតិចបនតួច ។ មាន ល

ភិក្ខុទាំងឡាយ   ក៏្បុគគលតដលរស់ឃៅបានមួយរយឆ្ន ាំ  ឃ ម្ ោះថារស់ឃៅ 
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អ្ស់បីរយរដវូគឺ   ឃ មនតរដវូមួយរយ,   គិមហរដវូមួយរយ,   វសានរដវូ 

មួយរយ ។ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏្បុគគលតដលរស់ឃៅអ្ស់បីរយរដវូ 

ឃ ម្ ោះថា រស់ឃៅមួយ ន់ពីររយតខ្ គឺឃ មនតរដវូ បួនរយតខ្, គិមហរដវូ 

បួនរយតខ្, វសានរដវូ បួនរយតខ្ ។ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ កាលឃបើ

បុគគលរស់ឃៅអ្ស់មួយ ន់ពីររយតខ្ឃ ើយ   ឃបើរាប់ជាក្នាោះៗ តខ្  

ឃ ម្ ោះថារស់ឃៅអ្ស់ពីរ ន់បួនរយក្នាោះៗ តខ្គឺ    ឃ មនតរដវូ    ស្របាាំបី

រយក្នាោះតខ្,   គិមហរដវូ ស្របាាំបីរយក្នាោះតខ្, វសានរដវូ ស្របាាំបីរយក្នាោះតខ្ ។ 

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ កាលឃបើបុគគលរស់ឃៅអ្ស់ពីរ ន់បួនរយក្នាោះ ៗ 

តខ្ឃ ើយ ឃ ម្ ោះថា រស់ឃៅអ្ស់បី មឺនស្របាាំមួយ ន់រាស្រែី គឺឃ មនតរដវូ 

មួយ មឺនពីរ ន់់រាស្រែី, គិមហរដវូ មួយ មឺនពីរ ន់រាស្រែី, វសានរដវូ មួយ

 មឺនពីរ ន់រាស្រែី ។ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ កាលឃបើបុគគលរស់ឃៅអ្ស់បី

 មឺនស្របាាំមួយ ន់រាស្រែីឃ ើយ រតមងបរឃិភាគបាយ ស្របាាំពីរ មឺនពីរ ន់ដង

ឃ មនតរដវូ ពីរ មឺនបួន ន់ដង, គិមហរដវូ ពីរ មឺនបួន ន់ដង, វសានរដវូ 

ពីរ មឺនបួន ន់ដង    រាប់ទាំងឃៅទ្ឹក្ឃោោះមាត យ     រាប់ទាំងខានបរឃិភាគ 

បាយ ។ ក្នុងឃ ែុទាំងឃ ោះ ការអ្ែ់បាយឃនោះគឺ បុគគលខឹ្ង, មិនបរឃិភាគ

បាយ បុគគលស្រពយួ, មិនបរឃិភាគបាយ បុគគលឈឺចាប់, មិនបរឃិភាគបាយ 

បុគគលរក្ាឧឃបាសង, មិនបរឃិភាគបាយ បុគគលមិនបរឃិភាគបាយឃស្រ ោះ     

រក្អ្វីមិនបាន ។  

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ  អាយុរបស់មនសុស   តដលមានអាយុមួយ 

រយឆ្ន ាំ     ក៏្ែថាគែបានរាប់ឃ ើយ    ស្របមា ននអាយុែថាគែបានរាប់ 
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ឃ ើយ  រដវូទាំងឡាយ  ែថាគែបានរាប់ឃ ើយ   ឆ្ន ាំទាំងឡាយ   ែថាគែ 

បានរាប់ឃ ើយ តខ្ទាំងឡាយ  ែថាគែបានរាប់ឃ ើយ ក្នាោះតខ្ទាំងឡាយ  

ែថាគែបានរាប់ឃ ើយ រាស្រែីទាំងឡាយ ែថាគែបានរាប់ឃ ើយ  នងៃទាំង  

ឡាយ ែថាគែបានរាប់ឃ ើយ  បាយទាំងឡាយ   ែថាគែបានរាប់ឃ ើយ 

ការអ្ែ់បាយទាំងឡាយ ែថាគែបានរាប់ឃ ើយដឃូចនោះឯង ។  

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ក្ិចាណា តដលាាត  ជាអ្នក្តសវងរក្

ស្របឃយជន៍ ទ្ាំនកុ្បស្រមុង ជាអ្នក្ឈឺឆ្អ ល អាស្រស័យនវូឃសចក្តីឈឺឆ្អ ល 

គួរឃធវើដល់ពកួ្ាវក័្ ក្ិចាឃ ោះែថាគែបានឃធវើឃ ើយដល់អ្នក្ទាំងឡាយ 

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ នុ៎ោះជាគល់ឃឈើទាំងឡាយ នុ៎ោះជាផទោះាៃ ែ់ទាំងឡាយ

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ   អ្នក្ទាំងឡាយ    ចូរចឃស្រមើន្ន    ក្ុាំស្របមាទ្   ក្ុាំ 

មានឃសចក្តីឃៅត ស្រក្ហាយ ក្នុងកាលជាខាងឃស្រកាយឃ ើយ ។ ឃនោះជា ក្យ

ឃស្របៀនស្របឃៅរបស់ែថាគែ  ចាំឃ ោះអ្នក្ទាំងឡាយ ។ 

*ការឃលើក្យក្ឃរឿង  ស្រគឃូ ម្ ោះ  អរ្ក្ៈ  មក្ព ៌ សរឃសរ
ឃរៀបរាប់ក្នុងជពំកូ្ទ្ី ១ ឃនោះ  គឺចងប់ញ្ជា ក់្ឱ្យឃ ើញថាជវីែិមនសុស    

ឃទោះបីតវងប៉ាុណាណ ក៏្ឃោយ ក៏្មិនស្រែវូឃភាចគិែដល់ឃសចក្តីាា ប់តដរ  ដចូ

នឹង ក្យបឃស្រងៀនរបស់ស្រគឃូ ម្ ោះ អ្រក្ៈ បានសតមតងធម៌ដល់ាវក័្ខ្ាួន

ថា ៖ “ស្រែវូឃធវើនវូកុ្សល ស្រែវូស្របស្រពឹែតនវូស្រព មចរយិធម៌ ឃោយស្របាជ្ា 

ឃស្រ ោះសែវតដលឃក្ើែឃ ើយ សុទ្ធតែាា ប់” ។ 

ក្នុងសម័យឃ ោះឯង          ពកួ្មនសុសមានអាយុ  ៦០,០០០  ឆ្ន ាំ   
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 (ស្របាាំមួយ មឺនឆ្ន ាំ )   មនសុសស្រសីមានអាយុ ស្រែឹមស្របាាំរយឆ្ន ាំ  ឃទ្ើបលមម

មានបតី  ឃ ើយពកួ្មនសុសក្នុងសម័យឃ ោះ   ការឈឺថាក ែ់តែ ៦ យ៉ា ងគឺ 

រងា ១,  សអុោះ ១,  ឃាា ន ១,   ឃស្រសក្ ១,   ឈឺឧចាា រៈ ១,  ឈឺបសាវៈ១ (១) 

តែប៉ាុឃណាណ ោះ ។ ឃដើមបីក្ុាំឱ្យមនសុសមានការស្របមាទ្ ឃស្រ ោះជវីែិឃនោះជាភារៈ

ធៃន់ ឃទ្ើបស្រគឃូ ម្ ោះ អ្រក្ៈ មានការអ្ប់រាំបឃស្រងៀនអ្ាំពីជវីែិថា ៖  

• ជីវិត ឃនោះឃស្របៀបដចូដ ំក់្ទ្ឹក្សឃនសើម   ឃលើចុងឃមម   ដល់ស្រពោះ
អាទ្ិែយរោះឃ ើង ក៏្ស្រែ ប់បាែ់វញិឆ្ប់រ ័ស ជារបស់មិន

ឋិែឃងរ ឃៅយូរយរបាន; 

• ជីវិត ឃនោះឃស្របៀបដចូឃភាៀង មានដ ំក់្ដឃ៏ថាា សធាា ក់្ចុោះមក្
ស្រក្ឃពញទ្ឹក្     ក៏្ស្រែ ប់បាែ់ឃៅវញិឆ្ប់    មិនឋិែឃងរយូរយរ

បាន; 

• ជីវិត  ឃនោះឃស្របៀបដចូាន មគាំនសូដបំងឃលើទ្ឹក្   តែងស្រែ ប់បាែ់
ឃៅវញិឆ្ប់ មិនឋិែឃងរយូរយរបាន; 

• ជីវិត ឃនោះឃស្របៀបដចូសទឹង ូរពីភន ាំ   ូរឃៅកាន់ទ្ីឆ្ៃ យ    មានតខ្ស 
ទ្ឹក្រ ័ស អាច ាំឃៅនវូរបស់តដលគួរ ាំឃៅបាន   គ្មម នក្ាំ ែ់

កាល ក្ាំ ែ់ឃវោ ក្ាំ ែ់យមឃ ើយ; 

• ជីវិត ឃនោះឃស្របៀបដចូបុរស តដលមានក្មាា ាំង ស្រគឃលៀវដុទំ្ឹក្មាែ់

ោក់្ឃលើចុងអ្ណាត ែ ឃ ើយឃាត ោះឃចាលឃៅ  ឃោយងាយបាន; 

__________________ 

ព្រះត្ព្តបិដក សុតតន្តបដិក អងគុតតរន្ិកាយ (ភាគ្ទី៤៧ ទរំ័រទ ី២៤៨ ដល់ ២៥៣) 
(១) ឧច្ចេ រៈ (សំ.បា) ៖ ល្លមក   /  -បសាវៈ (បា.) ៖ ទឹកមូព្ត (ទឹកភនាម) 
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• ជីវិត ឃនោះឃស្របៀបដចូជាដុាំច់ តដលឃគយក្ឃៅោក់្ក្នុងខ្ទោះតដក្

ដឃ៏ៅត     អ្ស់មួយនងៃ       រតមងឃខាា ចចស្រងោុះឆ្ប់មិនឋិែឃងរយូរ  

យរបាន; 

• ជីវិត ឃនោះឃស្របៀបដចូឃមឃគ្ម តដលស្រែវូសមាា ប់ តដលឃគ ាំឃៅ

កាន់ក្តនាងសមាា ប់ ្នជហំានណាឃៅ   ឃ ម្ ោះថា    ខិ្ែឃៅ

ជែិក្តនាងសមាា ប់ ។ 

 

ដឃំ ើ រជវីែិស្របស្រពឹែតស្រសបគ្មន   ឈឺចាស់ជរាពយធមិរណា  

ឃទ្ៀងទែ់ស្របាក្ដអ្ែ់មានសងាក   មចាុចាែ់ការស្របហារស្រគប់គ្មន   ។  

ែក់្ៗឃភាៀងស្រសក់្ ូរឃស្រាចស្រសបឃៅ  ឃស្រជាោះអូ្រសទឹងឃស្រៅដល់ឃៅជលធារ  

សមុស្រទ្លឍិឃលបឃស្រក្បអ្ស់គងាគ        ដចូឃសាចមចាុមារ ធាឃយើងឃគ  ។  

ឃចនោះអ្វ ីឃក្ើែឃ ើយមិនឃ ើយគងឃ់ៅ     ចុងចប់ជនូឃៅមាា ស់ឃដើមវញិឃទ្  

ទ្ឹក្ដឃីភាើងខ្យល់ជាគល់ជាឃម ឃបើស្រែិោះរោិះឃរយល់ឃរឿងធមមជាែ ិ ៕  

                                                                 ឃោយឧបាសក្ ហុមិ ឆាន់ 
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ជីវិត និង ការប្រប្រឹតតិ 
  

 ជាធម្មតាជវីតិរបស់ម្នសុសយ ើង ដែលមានវតតមាន ក្នុង

យោក្សននិវាសយនេះ ដតងមានកិ្ច្ចការយសសងៗ សម្រមាប់ម្របម្ររឹតតជាចាំបាច់្

បាំសតុ យ ើ ក្ិច្ចការដែលម្របម្ររឹតតយ េះដតងមានខុសៗគ្នន  មានយម្រច្ើន

ដបបយម្រច្ើនសណ្ឋា ន កាតរវក្ិច្ច (ឬក្រណី ក្ិច្ច) របស់សិសស គឺសិក្ា

យរៀនសូម្រត យែើម្បីយម្រក្បជញ្ជក់្ ក្ច្ាំយណេះែងឹ, កាតរវក្ិច្ចរបស់ម្រគ ូគឺម្រតវូ

សតល់ច្ាំយណេះែងឹ,  កាតរវក្ិច្ចរបស់អាជវីក្រ   គឺជនំញួជញួែរូ  (យធវើអាជវី -

ក្ម្ម), ក្រណី ក្ិច្ចរបស់ម្ររេះសងឃ គឺការបែបិតតិធម៌្អាថ ៌សិកាា វនិ័  និង

ម្ររម្ររងន់វូម្ររេះររុធវច្នៈជាយែើម្... ទាំងអស់យនេះសុរធដតជាកាតរវក្ិច្ចការ

ដែលដតងដតម្របម្ររឹតតយៅយៅក្នុងជវីតិយរៀងៗខលួន ។  

 ច្ាំដណក្ការម្របម្ររឹតតិ ជាកិ្ច្ចដែលម្រតវូយធវើរបស់ម្នសុសមាន ក់្ៗ ែចូ្

បានយោលរីខាងយែើម្ម្ក្យនេះ  ដតរាល់កាតរវក្ិច្ច  ឬក្រណី ក្ិច្ចការងារ 
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ទាំងឡា ទាំងរងួននម្នសុស មិ្នដម្នសុរធដតជាក្ិច្ចការ ដែល ាំម្ក្នវូ

ការច្យម្រម្ើនម្រគប់ការងារយ េះយរ ែចូ្ជាការងារក្នុងសលូវរុច្ចរតិជាយែើម្ 

ែបិតថាការងារយ េះ វាររួលបានសលដម្នរិត ដតវាក៏្អាច្សតល់រុក្ា

យទសសម្រមាប់បច្ចុបបនន និងសម្រមាប់យោក្ខាងមុ្ខសងដែរ ែចូ្ជា

ការងារលចួ្បលន់ (ម្រររយយគ) ជាយែើម្ ។ យម្រោេះយ តុយ េះ ជវីតិ និងការ

ម្របម្ររឹតតិយនេះចាំបាច់្ណ្ឋស់សម្រមាប់ម្នសុស ម្របសិនណ្ឋយបើយ ើងមិ្នបាន

រិចរណ្ឋ ឱ្យបានលអតិលអន់យរ  រចួ្ម្របម្ររឹតតក្ិច្ចការយសសងៗ ក្នុងសលូវខុស 

ជវីតិយនេះក៏្នឹងជបួនវូយសច្ក្តីរុក្ាជាក់្ជាមិ្នខានយ ើ  ។ 

 សុភាសិតដខមរយ ើង ដតងយលើក្យ ើងថា « គិតសិន មុនគូរ » 

ោក្យយនេះខលីដតមានន័ រូលាំរូោ  សម្រមាប់គិតរិចរណ្ឋ យម្រោេះថា 

ក្នុងកាលណ្ឋដែលយ ើងខវេះវចិរណញ្ញា ណ យធវើអវ ីយោ មិ្នគិតជាមុ្ន

យរយ េះ ភាគរ ននការខុស វាមានក្ាំយណើ នយម្រច្ើនជាងការម្រតវូ ជាក់្ជា

ម្របាក្ែ ។ វចិ្ិម្រតក្រ មុ្នយរលគរូរបូណ្ឋមួ្  គឺម្រតវូគូរម្រោងឱ្យយច្ញជា

របូរាងសិន ប ា ប់ម្ក្ម្រតវូដក្នខក្ដនលងខវេះខាត ណ្ឋមួ្ បដនែម្ម្រតងយ់នេះ

បនតិច្ម្រតងយ់ េះបនតិច្ រម្រមាាំនឹងយច្ញជារបូរាង (ម្រោងរចួ្រាល់) យរើបគូរ

យច្ញជារបូឱ្យសសុយ ើង មានផាត់យោ ថាន ាំរណ៌ជាយែើម្, យបើមិ្នគូរ

ម្រោងជាមុ្នយរ  ការគូរយ េះយច្ញម្ក្ មិ្នស្អអ តែចូ្អវីដែលខលួន (វចិ្ិម្រតក្រ

នុ េះ) ច្ងប់ានយ េះយរ ។ យ៉ា ងណ្ឋមិ្ញ រាល់ការម្របម្ររឹតតសិម្រមាប់ជវីតិយនេះ 

មិ្នខុសអវីរីការគូររបូយ េះយរ គឺម្រតវូគិតសិន រចួ្ចាំម្របម្ររឹតតយធវើ ។ ក្នុង

កាលណ្ឋដែលយ ើងបានរិចរណ្ឋ យ ើ សម្លឹងយម្ើលម្រគប់ម្រជងុ

យម្រជា យ ើ   បានែងឹយោ បញ្ញា ថាអាំយរើដែលម្រតវូយធវើយ េះជាការងារ 
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សុច្រតិ ឬរុច្ចរតិ, ជាការងារមានយទស  ឬមិ្នមានយទស, ជាការងារ ាំ 

ម្ក្នវូភារច្យម្រម្ើន ឬយសច្ក្តីវ ិស, រចួ្យ ើ យរើបសយម្រម្ច្ច្ិតតម្របម្ររឹតត 

យធវើនវូអាំយរើយ េះ យរើបជាការម្របយសើរ ។   

 ការរិចរណ្ឋយៅក្នុងជវីតិយនេះ ជាយរឿងចាំបាច់្ណ្ឋស់ ក្នុង

ការងារទាំងឡា  មុ្ននឹងម្របម្ររឹតតយធវើ ម្រតវូមានការរិចរណ្ឋជាមុ្ន ការ

យធវើនវូអវ ីមួ្ ោច់្ខាត គឺមិ្នម្រតវូយបាេះបងយ់ចលនវូយម្រគឿងរិចរណ្ឋដសវង

រក្គុណសម្បតតិ និងគុណវបិតតិ ក្នុងក្ិច្ចការទាំងអស់យ េះឱ្យយស្អេះ ។ 

ការងារទាំងឡា ណ្ឋដែលយធវើ ម្របក្បយោ យោភៈ យទសៈ យមា ៈ 

ឬការច្ិញ្ចឹម្ជវីតិក្នុងសលូវខុស យែើម្បីបាំយរញនវូតណ្ឋា ខលួន យម្រោេះដតការច្ង់

បានម្របយយជន ៍ យោ មិ្នខវល់ថាមានរុក្ាយទស មិ្នខវល់ការងារយ េះ

ជាការងាររុច្ចរតិ (យ ើ ក៏្យធវើ) ការងារយ េះចត់រុក្ាជា គុណវបិតតិ, រឯី

ការងារណ្ឋដែលយធវើម្របក្បយោ  អាំយរើសុច្រតិ មិ្នយបាក្ម្របាស់យគ មិ្ន

មានយសច្ក្តីយោភច្ូលម្ក្ម្រគបសងកត់សងកនិខាល ាំងកាល យរក្ យធវើយោ មាន

ការរិចរណ្ឋែល៏មម្សម្គួរ ការងារយ េះយ ម្ េះថា គុណសម្បតតិ ។ 

យម្រោេះយ តុយ េះ ជវីតិ និងម្របម្ររឹតត ចាំបាច់្បាំសតុសម្រមាប់ម្នសុស យ ើ 

ការងារទាំងយ េះ យម្របៀបែចូ្ជាលាំដរងមុ្ខរីរ ម្របសិនយបើយ ើងម្របម្ររឹតត

ខុសក្នុងការងារយ េះ (យម្រោេះរុច្ចរតិ) យ ើងក៏្ម្រតវូររួលរុក្ាយម្រោេះការងារ

យ េះ ម្របសិនយបើយ ើងម្របម្ររឹតតម្រតវូក្នុងការងារយ េះ (យោ សុច្រតិ) 

យ ើងក៏្ររួលបានម្របយយជន៍រីការងារយ េះសងដែរ ។ 

 យ ើងនិយ រីតួ រីការងារ (ការម្របម្ររឹតតិ) ប៉ាុណណឹ ងច្ុេះ យម្រោេះ

ទក់្រងរីច្ាំណុច្យនេះ អស់យោក្អនក្អាន មានការែងឹឮ និង ល់រចួ្ម្ក្ 
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យ ើ  យម្រោេះយនេះជាយម្យរៀនជវីតិម្របចាំនថៃ ដែលយោក្យ  យោក្តា 

បង បអូនម្របុសម្រសី បានជបួម្របសរវជាម្របចាំរចួ្ម្ក្យ ើ  អវីដែលខ្ុាំច្ង់

យលើក្យ ើងបនត គឺធម៌្ដែលគួរនឹងរិចរណ្ឋក្នុងជវីតិ ជាយម្យរៀនដែល

យ ើងគួរសិក្ាក្នុងម្ររេះស្អស យនេះ... 

 

         ញច្រើនរច្រើនច ើនទុ ខចោ   

អញច្រើនចាញ់ចោ ចោ តណ្ហា 

អញច្រើនបច្កើនច្គើនហិ្ាា  

អញច្រើនចេលណ្សម្មាខ្ចាត់ ។ 

ច ៀនលះអញចរញរំចេញសេវ  

លះអញ ប់សអប់ខ្ចប់បញ្ញតតិ 

លះអញោនច្រើនច ើនប រតថ  

លះអញ ម្ចាត់កាតវ់ដ្ដៈ   ៕ 

                                         *យោ ឧបាសក្ ហុមិ ឆាន់ 
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សងសារវដ្ដវវងឆ្ងសយប្តូវការប្រះធម ៌
  

យោក្អនក្សបបរុសទាំងឡា  !   ែយំណើ រក្នុងសងារវែដយនេះដវង

ឆ្ងៃ  ណ្ឋស់ យ ើ សលូវដែលដវងឆ្ងៃ  ននសងារវែដយនេះ មិ្នអាច្ខវេះធម៌្

បានយ េះយរ យែើម្បីឱ្យការម្របម្ររឹតតិយធវើ ម្របក្បយោ យសច្ក្តីមិ្នម្របមារ 

ម្រតវូមានការរិចរណ្ឋ យែើម្បីម្របម្ររឹតតយធវើឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតវូ ចាំបាច់្ណ្ឋស់គឺ

ម្រតវូមានធម៌្ សម្រមាប់រិចរណ្ឋក្នុងជវីតិ ។ ជវីតិម្នសុសយ ើងដែលរស់

យលើដសនែយីនេះ យទេះបីកាន់ស្អស ណ្ឋមួ្ ក៏្យោ  យក្ើតជាជនជាតិអវី

ក៏្យោ  ក៏្មិ្នអាច្ខវេះធម៌្រិចរណ្ឋ សម្រមាប់ជវីតិបានដែរ សូម្បីការងារ

ដែលនឹងម្រតវូម្របម្ររឹតតយធវើយែើម្បីជវិតិយនេះក៏្យោ  ក៏្មិ្នគួរគបបីម្របម្ររឹតត 

យោ ម្របាសចក្ធម៌្យ េះដែរ ។ ម្រគប់រយងវើក្ម្មទាំងឡា គួរម្របក្បយៅ

យោ យម្តាត  និងម្របក្បយៅយោ យសច្ក្តីសយ ត ស ជារិយសសយ េះគឺ

ម្រតវូយធវើម្របក្បយោ សុច្រតិធម៌្ ដែលម្របម្ររឹតតយៅក្នុងទវ រទាំង ៣ (មាន 

កា សុច្រតិ វច្ីសុច្រតិ ម្យ សុច្រតិ) ។ 

 ជវីតិ ដែលរស់យៅម្របក្បម្ររម្យៅយោ យម្តាត     និងយសច្ក្តី  

សយ ត សយៅបាន រមួ្ជាមួ្ ការមិ្នម្រសវងឹក្នុងជវីតិយនេះ មិ្នដម្នយក្ើត

យ ើងយោ គ្នម នការរិចរណ្ឋ និងបែបិតតិយ េះយរ ។ ែយំណើ រជវីតិក្នុង

សងារវែដចាំបាច់្ណ្ឋស់ដែលម្រតវូមានធម៌្ ជាយម្រគឿងរិចរណ្ឋយោ 

មិ្នអាច្ខវេះបាន មិ្នខុសអវីរីអនក្យែើរសលូវ “ក្ ត រ” យ េះយរ អវីដែលចាំបាច់្

បាំសតុសម្រមាប់អនក្យែើរសលូវឆ្ងៃ   គឺយសបៀង យ៉ា ងណ្ឋមិ្ញែយំណើ រជវីតិ 

ដែលម្របម្ររឹតតយៅ (ក្នុងសងារវែដ) ជាម្របចាំនថៃគឺរិតជាម្រតវូការម្ររេះធម៌្ ។ 
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ក្ ត រ ឬែយំណើ រសលវូឆ្ងៃ   ជាភាស្អបាល ី ដម្របជាភាស្អដខមរ  បាន 

យសច្ក្ដីថា ៖  សលូវលាំបាក្,  សលូវឆ្ងៃ  ោច់្ម្រសយល,  សលូវម្របក្បយោ 

យម្រគ្នេះថាន ក់្ភ័ (១) យ ើងម្រតវូការយសបៀង សងារវែដដវងឆ្ងៃ   រិតជាម្រតវូ

ការម្ររេះធម៌្ ក្នុងែយំណើ រសលូវក្ ត រ អនក្ម្រតវូយម្រតៀម្ឱ្យយម្រសច្នវូរបស់

ទាំងឡា ទាំងរងួដែលមានម្របយយជន៍ សម្រមាប់យែើរសលូវឆ្ងៃ  ោច់្

ម្រសយលយនេះ ។ អវីដែលអនក្ម្រតវូយម្រតៀម្បាំសតុយ េះគឺយសបៀង, យសបៀងគឺ

សាំខាន់បាំសតុ ។ ក្នុងែយំណើ រសលូវឆ្ងៃ   ដែលយធវើែយំណើ រយោ យថមើរយជើង 

យ ើងមិ្នគួរយវច្ស្អា   របស់ដែលគ្នម នម្របយយជន៍ យៅជាមួ្ យ េះយរ 

ជាការបនែ នវូរម្ៃន់ យែើម្បីរក្ាក្មាល ាំងបនតែយំណើ រយៅមុ្ខ     និងឱ្យឆ្ងប់

ែល់យគ្នលយៅដែលយ ើងច្ងយ់ៅយ េះ ។  

 ក្លាណមិ្តតទាំងឡា ជារីយគ្នររ  រឯីសងារវែដដវងឆ្ងៃ  វញិ 

គឺម្រតវូការធម៌្ជាចាំបាច់្   សម្រមាប់បុគគលដែលមានម្ររេះនម្រតរតនៈជារីរឹង

គឺែងឹច្ាស់ណ្ឋស់ថា ែយំណើ រជវីតិក្នុងសងារវែដ ែដ៏សនដវងឆ្ងៃ  យនេះគឺ

មិ្នអាច្ខវេះធម៌្បានយរ យម្រោេះយ តុយ េះ ម្ររេះសម្ាុរធបរម្ម្រគមូ្ររងម់្រតាស់

សដម្តងឱ្យមានខលួនឯងជារីរឹង “អត្តស ហិ អតតនោ ោនោ” យ ើ 

រីរឹងដែលលអសម្រមាប់ខលួនយ ើងទាំងបច្ចុបបននជាតិ ឬអ គតជាតិ យ េះ

គឺរីរឹងដែលយក្ើតយ ើង រីការម្របម្ររឹតតិបែបិតតិ តាម្ធម៌្ែស៏ម្គួរែល់ធម៌្ 

មានអរ ិម្គគម្របក្បយោ អងគ ៨ ជាយែើម្   យរើបបានជារីរឹងរិតម្របាក្ែ  

__________________ 

(១) កន្តា រ ឬផ្លូវឆ្ងា យ មានប្រាំប្រការគឺ ៖         

១. ចោរកន្តា រ ផ្លូវលាំរកចប្រោះមានចោរ; ២. អមនុស្សកន្តា រ ផ្លូវលាំរកចប្រោះមានអមនុស្ស ;                    
៣.  វាឡកន្តា រ ផ្លូវលាំរកចប្រោះមានស្ត្វកាចសាហាវ ; ៤. និរុទកកន្តា រ ផ្លូវលាំរកចប្រោះខ្វោះខាត្ទឹក ;   
៥. ទុព្វកិខកន្តា រ ផ្លូវលាំរកចប្រោះអត្អ់ាហារ  ។ 
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ជារីរឹងដែលម្ររេះអរ ិយោក្បានយធវើរចួ្យ ើ  ។  

ែយំណើ រសលូវក្នុងសងារវែដយនេះ មិ្នដម្នម្រសលួយធវើែយំណើ រយ េះយរ 

ម្របសិនយបើយ ើងខវេះសតិ   មានយសច្ក្តីម្របមារ      ជារិយសសយ េះមាន 

យមា ៈ គឺការវយងវងម្រសវងឹងប់ម្រជប់យៅ យោ រាំរឹងចាំយរលយនេះ យរល

យ េះ រ ូតែល់រាំរឹងរងច់ាំនថៃ “នក្ាតតឫក្ស” យោ  ល់យ ើញថានថៃយនេះ 

ជានថៃលអ នថៃយនេះជានថៃមិ្នលអជាយែើម្  ។   តាម្ម្ររេះធម៌្របស់ម្ររេះររុធអងគ 

សដម្តងបញ្ញជ ក់្ឱ្យយ ើងយ៉ា ងច្ាស់យ ើ ថា ៖  

សុនក្ខតតំ      សុមងគល ំ     សុរសបភាតំ     សុហដុ្ឋិតំ  
សុខនោ សុមុហុនត្តស ច សុយិដ្ឋំ ប្រហមចារិស ុ 

 “យរលណ្ឋដែលសតវទាំងឡា ម្របម្ររឹតតលអយោ កា  វាច 

ច្ិតត យរលយ េះ យ ម្ េះថាជា នក្ាតតឫក្សលអ ជាម្ងគលលអ ជាយរលភលឺស្អវ ង

លអ  ជាយរលននអរណុរេះលអ ជាខណៈលអ ជាយម្លអ (ទនដែលបុគគល

បានបូជាយ ើ )  ែល់ម្ររ មចរបុីគគលទាំងឡា   (ក្នុងយរលយ េះ)    

យ ម្ េះថាជាយម្រគឿងបូជាលអ ។”  

រទក្ខិណំ  កាយក្មមំ  វាចាក្មមំ   រទក្ខិណំ 
រទក្ខិណំ មនោក្មមំ រណិធី នត រទក្ខិោ 

“(ក្នុងនថៃយ េះ) កា ក្ម្ម ក៏្យ ម្ េះថា ាំឱ្យមានយសក្តីច្យម្រម្ើន 

វច្ីក្ម្ម  ក៏្យ ម្ េះថា ាំឱ្យមានយសច្ក្តីច្យម្រម្ើន     ម្យ ក្ម្ម  ក៏្យ ម្ េះថា

 ាំឱ្យមានយសច្ក្តីច្យម្រម្ើន     យសច្ក្តីម្របាថាន ទាំងឡា របស់អនក្ទាំងយ េះ 
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ក៏្យ ម្ េះថា ាំឱ្យមានយសច្ក្តីច្យម្រម្ើន ។” 

រទក្ខិោនិ ក្ត្វសន លភនតនតេ រទក្ខិនណ 

“បុគគលដែលបានយធវើនវូ កា ក្ម្ម វច្ីក្ម្ម ម្យ ក្ម្ម គួរែល់     

យសច្ក្តីច្យម្រម្ើន (យ៉ា ងយនេះ) យ ើ  ក៏្រដម្ងបាននវូម្របយយជន៍ែច៏្យម្រម្ើន

ទាំងឡា  ។” 

យម្យរៀនដែលម្ររេះសមាម សម្ាុរធ ម្ររងប់ានម្រតាស់សដម្តងម្ក្យនេះគឺ

ច្ាស់ោស់ណ្ឋស់យ ើ ម្រតងថ់ា ៖   «យរលណ្ឋដែលសរវសតវយោក្

យ ើងយនេះ ម្របម្ររឹតតលអយោ កា ក្តី វាចក្តី ច្ិតតក្តី  យរលយ េះយ ើ 

យ ម្ េះថា នក្ាតតឫក្សលអ ជាម្ងគលលអ ជាយរលភលឺស្អវ ងលអ ជាយរលនន

អរណុរេះលអ ជាខណៈលអ ជាយម្លអ យម្រោេះយ តុយ េះ យបើច្ងប់ានលអគួរ

យធវើរជូននអាំយរើលអទាំងឡា ទាំងរងួ នថៃលអឬអាម្រក្ក់្ វាអាម្រស័ យលើ 

អាំយរើដែលយ ើងយធវើនុ េះឯង វាមិ្នដម្នអាម្រស័ យលើនថៃដែល ាំឱ្យអាម្រក្ក់្

យ េះយរ ...» 

 

 *                                &         
           ហៃចៅជាតិពិសី ចូរលះក្ដីច្ចឡចំៅ 
           ចោយជនពាលចោរចៅ ចូរគប់ចៅនឹងសបបុរស   ។ 
           ចូរច្វើបុណ្យច្បច្ក្តី សពវរាច្តីហងៃទងំអស់ 
           ចូរមានចិតតចោមនសស នឹក្រឭក្ច្ពះហច្តលក្ខណ៍្ ។ 

 )           (លោក្នីតបិក្រណ៍)            ( 
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ធម៌ខ្ែលគបបរីិចារណាក្នងុជីវិត 
 

យោក្អនក្សបបរុសទាំងឡា  !    ម្ររេះធម៌្គឺជារតនវតែុែម៏ាន

តនម្លដែលម្ររេះររុធអងគម្ររងប់ានោតម្រតោង បងាា ញែល់សតវយោក្ 

យែើម្បីឱ្យសតវយោក្អាច្បយងាអ ន ររួល ក្យោ ចិ្តតម្រជេះថាល  យ ើ 

សតវយោក្ដែលមានបញ្ញា គបបីសិក្ា យ ើ ម្រតវូមានធម៌្តម្កល់រុក្ ជា

យម្រគឿងរិចរណ្ឋយោ យគ្នររច្ុេះ ។ ជវីតិយនេះរិតជាមិ្នអាច្ខវេះធម៌្យែើម្បី

រិចរណ្ឋយ េះយរ យម្រោេះមានធម៌្យរើបយធវើឱ្យយ ើងបានយ ើញការរិតក្នុង

ជវីតិ មានធម៌្អាច្យធវើឱ្យយ ើងបានែងឹ,  បានស្អគ ល់អវីលអ,  អវ ីអាម្រក្ក់្, 

បុណយ, បាប, គុណ, យទស  និងយរឿងដែលគួរម្របម្ររឹតត និងមិ្នគួរម្របម្ររឹតត

ជាយែើម្ ។  

យែើម្បីបានជាម្របយយជន៍ សម្រមាប់ធម្មមិ្តតអនក្អាន (បានជាក្ម្ម-

ោា ន) សម្រមាប់ជាបររិចរណ្ឋក្នុងែយំណើ រជវីតិ សូម្អស់យោក្អនក្

សបបុរសទាំងឡា     យធវើការរិចរណ្ឋក្នុងអាការៈទាំង ៨ យ៉ា ងយនេះ

ដែលម្ររេះសមាម សម្ាុរធម្ររងម់្រតាស់សដម្តងរុក្យ ើ  ម្ក្ជាអារម្មណ៍ជារី

ម្រតិេះរេិះរិចរណ្ឋ ឱ្យម្រគប់កាលទាំងរងួ ម្របយយជន៍ក្នុងការក្មាច ត់បងន់វូ

អសមិមានេះ និងយសច្ក្តីម្របមារ ។ អាការៈ ៨ យ៉ា ងយ េះយតើែចូ្យម្តច្ ?  

អាការៈ ៨ យ៉ា ងយ េះគឺ ៖ 
១- វធក្រចចុរសបដ្ឋសននត្  គួរគបបីរិចរណ្ឋថា ៖ យសច្ក្ដី

ស្អល ប់តាាំងយ ើងម្របាក្ែែចូ្ជា (យរជឈឃាែ)  សម្រតវូងាោវសគងោក់្យលើ-ក្; 

២- សមសបតតិវរិតតិនត្ គួរគបបីរិចរណ្ឋថា ៖ ធម្មតាសម្បតតិ 
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ក្នុងយោក្សុរធដតក្នលងនវូវបិតតិយៅរុាំបាន; 

៣- ឧរសំហរណនត្     គួរគបបីរិចរណ្ឋថា ៖ យសច្ក្ដី

ស្អល ប់របស់ខលួនយម្របៀបយោ យសច្ក្ដីស្អល ប់របស់អនក្ែនរ; 

៤- កាយរហុសាធារណនត្ គួរគបបីរិចរណ្ឋថា ៖ 

កា យនេះរូយៅែល់អនតរា យម្រច្ើនម្របការ មានម្រតកូ្លននសតវែងកូវ ៨០ 

ជាយែើម្; 

៥- អាយុទុរវលនត្ គួរគបបីរិចរណ្ឋថា ៖ អា ុយនេះមាន

ក្មាល ាំងថ រន់យរក្ យម្រោេះថា ជវីតិរបស់សតវទាំងឡា ជាប់យោ ខយល់

អសាសបបសាសៈជាយែើម្; 

៦- អនិមិតតនត្ គួរគបបីរិចរណ្ឋថា ៖  យសច្ក្ដីស្អល ប់មិ្ន

មានក្ាំណត់ យម្រោេះថាជវីតិជាយែើម្ របស់សតវទាំងឡា  រក្ក្ាំណត់មិ្ន

បាន; 

ជីវិតំ រសាធិ កានោ ច នទហនិនក្ខរនំ គតិ  
 រនចចនត ជីវនោក្សម ឹអនិមិត្តស ន ោយនរ ។ 

“ធម៌្ ៥ យ៉ា ងយនេះគឺ ជវីតិ ១, រាធិ ១, កាល ១, យរ និយក្ាបនៈ  

 (ស្អែ នរីោក់្ច្ុេះរាងកា ) ១,  គតិ ១   របស់សតវទាំងឡា ក្នុងជវីយោក្ 

មិ្នមាននិមិ្តត ែងឹមិ្នបាន ។” 

៧- អទ្ធសនររិនចេទនត្  គួរគបបីរិចរណ្ឋថា ៖  ជវីតិរបស់

ម្នសុសក្នុងកាលឥ ូវយនេះ   ក្ាំណត់យ៉ា ង ូរបាំសតុម្រតឹម្មួ្ រ ឆ្ងន ាំ យបើ

យលើសក៏្បនតិច្បនតួច្ ។  (ក្ាំណត់យនេះតាម្ជ ំន់អា ុក្ា័ មួ្ រ ឆ្ងន ាំ); 
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៨- ខណររិតតនត្ គួរគបបីរិចរណ្ឋថា ៖ ជវីតិរបស់សតវ

ទាំងឡា  យបើយោលតាម្បរម្តែ តូច្យរក្ណ្ឋស់ ម្របម្ររឹតតយៅបានដត

ម្រតឹម្ ១ ខណៈច្ិតតប៉ាុយណ្ឋណ េះឯង ។ 

អធិប្បាយ អាការទាំង ៨ 

១- វធក្រចចុរសបដ្ឋសននត្ ម្រតវូរឭក្ថា “យសច្ក្ដីស្អល ប់តាាំង

យ ើងម្របាក្ែែចូ្ជាសម្រតវូ (យរជឈឃាែ) ងាោវសគងោក់្យលើ-ក្” គបបី

ម្រជាបយោ ការរិចរណ្ឋថា ៖ ជវីតិយនេះមានការស ុម្រស ួណ្ឋស់ មិ្ន

អាច្យគច្សតុរីយសច្ក្តីស្អល ប់យ េះយរ ហាក់្បីែចូ្យគងាោវយៅយលើ-ក្ គឺ

ងា នឹងស្អល ប់ណ្ឋស់     មិ្នថាម្ររឹក្ នថៃោៃ ច្  ឬ ប់យ េះយរ  កាលណ្ឋ

យសច្ក្តីស្អល ប់ច្ូលម្ក្ែល់យ ើ   គ្នម នយម្រគឿងការោរយរ ។  ម្រតវូ

រិចរណ្ឋឱ្យយរឿ ៗ នវូយសច្ក្តីស្អល ប់យ ើ ចូ្រស្អងនវូយសច្ក្តីលអ ម្រតវូ

យម្របើជវីតិយនេះឱ្យសម្តនម្ល យម្របើជវីតិយនេះឱ្យែចូ្នថៃដសអក្ យសច្ក្តីស្អល ប់នឹង

ច្ូលម្ក្ែល់ ក្នុងអតតភារដែលបានយក្ើតម្ក្ ជាម្នសុសយនេះមានតនម្ល

ណ្ឋស់     ក្ុាំច យរលយវោឱ្យអស់យៅ   យោ មិ្នបានយធវើក្ុសល

ឱ្យយស្អេះ យម្រោេះថាសតវយោក្យក្ើតម្ក្ ដតងមានជរានិងម្រណៈម្ក្     

ម្រគប់ៗរបូ យម្របៀបែចូ្ជាម្ររេះអារិតយដែលរេះយ ើងយ ើ     រដម្ងលចិ្យៅ

វញិជាធម្មតា    មិ្នបានម្រត ប់រីរីដែលយឆ្ងា េះយៅសូម្បីដតបនតិច្យ ើ  

ឬមិ្នែយូចន េះ ែចូ្ដខសរឹក្ ូរច្ុេះរីយលើក្ាំរលូភន ាំ ដខសរឹក្រដម្ង ូរ ាំ ក្

វតែុយសសងៗ ឲ្យធ្លល ក់្ច្ុេះយៅដតម្ា៉ា ង មិ្នបានឲ្យម្រត ប់វញិសូម្បីដតបនតិច្

យ ើ  ប៉ាុយណណ េះជាយែើម្យៅថា “វធក្រចចុរសបដ្ឋសននត្” ។ 



~ 48 ~ 

១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?                                                      ភកិ្ខុ  ហ ៊ីម គិមសត ់
 

 
 

២- សម្បតតិវិបតតិតោ ម្រតវូរឭក្ថា “ធម្មតាសម្បតតិក្នងុ

យោក្សុរធដតក្នលងនវូវបិតតិយៅរុាំបាន” គបបីម្រជាបយោ ការរិចរណ្ឋ

ថា ៖ របស់ទាំងឡា ទាំងរងួដែលធ្លល ប់មាន   យៅយរលណ្ឋដែល       

យសច្ក្តីស្អល ប់ច្ូលម្ក្ែល់ ក៏្ម្រតវូបាត់បងយ់ៅវញិយោ មិ្នអាច្ ក្យៅ 

តាម្ខលួនបាន ទាំងបុម្រត ភរយិ ស្អវ មី្ ែធីលី និង  សស័ក្តិ ។  របូ ដែល

យោក្ិ ម្ហាជនជាយម្រច្ើនម្របកាន់ថាជា “អញ” ដែលជារីម្រសឡាញ់

ធ្លល ប់ដតមានសភារស្អអ តសរូសង ់ យៅយរលដែលវបិតតិច្ូលម្ក្ របូយនេះក៏្

ែល់យៅសភារវបិោល ស យៅជារបស់គួរឱ្យយខាើម្រយអើម្ របូរាងកា 

ដែលធ្លល ប់ដតមានក្មាល ាំងមាាំមួ្ន    ក៏្ដម្របម្ក្ជារ ិតរន អស់ក្មាល ាំង

សឹងដតយយងអាតាម ក៏្មិ្នរចួ្ សក់្ដែលធ្លល ប់ដតយមម រយោងជារីគ្នប់ច្ិតត 

ក៏្ដម្របកាល  យៅជា-ស អណ្ឋត តដែលធ្លល ប់ដតររួលទនែងឹនវូឱ្ជារស ក៏្

ម្រត ប់យៅជាររួលមិ្នែងឹរស ជនួកាលម្រត ប់យៅជាលវងីយរញមាត់ក៏្

មាន  ប៉ាុយណណ េះជាយែើម្យៅថា “សមសបតតិវិរតតិនត្” ។ 

៣- ឧបសំហរណតោ  ម្រតវូរឭក្ “ែល់យសច្ក្ដីស្អល ប់របស់

ខលនួ  យម្របៀបយោ យសច្ក្ដីស្អល ប់របស់អនក្ែនរ”  យែើម្បីបានជាបរ

រិចរណ្ឋែម៏្របយសើរសម្រមាប់ជវីតិយរៀងៗខលួន យបើយម្របៀបយោ យសច្ក្តី

ស្អល ប់ គបបីយម្របៀបយធៀបែល់យសច្ក្តីស្អល ប់ននបុគគល ៧ រកួ្គឺ ៖ 

១. យសមហគគនត្;     
២. រុចញមហគគនត្;  
៣. ោមមហគគនត្;   
៤. ឥទធមិហគគនត្;   
៥. រញ្ញសមហគគនត្; 
៦. រនចចក្រុទធនត្;    
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៧. សម្មសសមពុទធនត្ ។ 

៣.១- យសមហគគនត្ “យម្របៀបយសច្ក្តីស្អល ប់ ននបុគគល
ដែលជាអនក្មាន សធាំ” ម្ច្ច ុគឺយសច្ក្តីស្អល ប់ មិ្ន ល់មុ្ខ  មិ្ន

យកាតដម្រក្ង ថាជនយនេះជាម្នសុសមាន សបរវិារយម្រច្ើន មាន

រលយស យម្រច្ើន, មានញាតិមិ្តតយម្រច្ើន, យ ើងមិ្នគួរយបៀតយបៀន

យ ើ  យោ ការយកាតដម្រក្ង យោ ការសីុសាំណូក្ យោ ការ

អាណិតអាសូរ យោ ការ ល់មុ្ខ យោ ការលយម្អៀង រី

សាំណ្ឋក់្ននម្ច្ចុយ៉ា ងយ េះមិ្នមានយ ើ  ។ យោ យហាច្យៅ

សូម្បីម្ររេះរាជា    ជាយសតច្ធាំទាំងឡា       មានម្ហាសម្មតិរាជ 

ម្ ធ តុរាជ   និងម្ហាសុរសសនច្ម្រក្រម្រតាធិរាជជាយែើម្   ដែល

បរបូិណ៌យោ ឥសសរិ  ស ម្ររម្ទាំងបរវិារ មានរលយស 

ែយ៏ម្រច្ើនម្ ិមា មានម្រររយសម្បតតិយ៉ា ងឱ្ឡារកិ្ ក៏្លេុះក្នុង

អាំណ្ឋច្ននយសតច្ម្ច្ចុរាជដែរ មិ្នបាច់្និយ ថវែីល់អាតាម អញ

យ េះ “គបបីរឭក្រិចរណ្ឋយោ ម្របការយ៉ា ងយនេះ” ។ 

៣.២- រុចញមហគគនត្  “យម្របៀបយសច្ក្តីស្អល ប់ នន

បុគគលដែលជាអនក្មានបុណយយម្រច្ើន” តួយ៉ា ងែចូ្ជា ៖ យជាតិក្

យសែា,ី ជែលិយសែា,ី ឧគគយសែា,ី បុណណ យសែាជីាយែើម្ សុរធដតជាអនក្

បរបូិណ៌យៅយោ បុណយ ដតក៏្លេុះយម្រកាម្អាំណ្ឋច្នន     យសតច្

ម្ច្ចុដែលមានយស ែយ៏ម្រច្ើនយ េះដែរ ម្ច្ចុយនេះមិ្នអាណិត មិ្ន

ខាល ច្មិ្នដម្រក្ងយស្អេះយ ើ  បុគគលសម្បូរបុណយែល់ម្ល៉ឹងយ ើ 
យៅដតស្អល ប់  ច្ុេះអាតាម អញវញិ   នឹងយគច្រចួ្រីយសច្ក្តីស្អល ប់យរ?  
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យបើសូម្បីដតយោក្អនក្ដែលបរបូិណ៌យោ បុណយ ក៏្ស្អល ប់យៅ

យ ើ យ េះ “គបបីរឭក្រិចរណ្ឋយោ ម្របការយ៉ា ងយនេះ” ។ 

៣.៣- ោមមហគគនត្  “យម្របៀបយសច្ក្តីស្អល ប់  នន

បុគគលដែលមានក្មាល ាំងយម្រច្ើន” ែចូ្ជា   ៖  វាសុយររ,   រលយររ,  

ភិម្យសន,   ុរិែាលិ,  ន ុជាយែើម្ ជនទាំងអស់យនេះ ជាបុគគល

លបីខាងក្មាល ាំងម្របាក្ែក្នុងយោក្ យទេះក្មាល ាំងខាល ាំងប៉ាុណ្ឋណ ក៏្យោ  

យៅដតមិ្នអាច្ច្ាាំងតតាាំងជាមួ្ នឹងម្ច្ចុ ដែលនឹងម្ក្ែល់

យ េះយ ើ  ែយូច្នេះម្រតវូគិតម្រត ប់ម្ក្ខលួនយ ើងវញិថា ជនមាន

ក្មាល ាំងយម្រច្ើនធ្លល ប់ឈ្នេះយលើសម្រភូមិ្ មានក្មាល ាំងខាល ាំងែល់ម្ល៉ឹង 
មិ្នអាច្ច្ាាំងឈ្នេះយសតច្ននម្ច្ចុគឺយសច្ក្តីស្អល ប់សង ច្ុេះអាតាម អញ

វញិ នឹងយគច្រចួ្រីយសច្ក្តីស្អល ប់បានយរ? យបើសូម្បីដតយោក្ជា

អនក្ដែលបរបូិណ៌យោ ក្មាល ាំង ក៏្ស្អល ប់យៅយ ើ  មិ្នបាច់្

និយ ថវែីល់អាតាម អញយ េះ “គបបីរឭក្រិចរណ្ឋយោ 

ម្របការយ៉ា ងយនេះ” ។ 

៣.៤- ឥទធិមហគគនត្ “យម្របៀបយសច្ក្តីស្អល ប់ ននបុគគល

ដែលជាអនក្មានឫរធិយម្រច្ើន” យទេះបីជាមានឫរធិអានភុារយម្រច្ើន

ខាល ាំងប៉ាុណ្ឋណ  ក៏្មិ្នអាច្ ក្ឈ្នេះនវូម្ច្ចុបានដែរ ែចូ្ជាម្ររេះម្ហា

យមាគគោល នែម៏ានអា ុ ជាម្ររេះអគគស្អវក័្យវវងរបស់ម្ររេះ

សមាម សម្ាុរធ   ។   ម្ររេះម្ហាយមាគគោល នយតែរ      យោក្អាច្ញុាាំង           

យវជ នតម្របាស្អរ របស់យរវរាជឱ្យក្យម្រម្ើក្ញាប់ញ័រយោ 

ម្រមាម្យម្យជើងយៅបាន ឯក្ិច្ចដែលនឹងច្ូល្នសមាបតតិឱ្យ

យ៉ា ងឆ្ងប់រ ័ស    មិ្នមានបុគគលឯណ្ឋយសមើ (យវៀរដលងដតម្ររេះ 
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សមាម សម្ាុរធយច្ញ) ម្ររេះអរ នតអងគយនេះ យោក្ររួលបានការ

ដតងតាាំងជា ឯតរគគ បានែល់ភារជាក្ាំរលូ “ដសនក្ខាងមានឫរធិ”   

ខាល ាំងែល់ម្ល៉ឹងយ ើ  យម្តច្ក៏្គងច់្ូលយៅកាន់មាត់ននម្ច្ចុរាជ 

យម្របៀបែចូ្ជាសតវបក្សី ដែលជាប់សាំណ្ឋញ់របស់ម្រោនយ ើ  

មិ្នអាច្រចួ្បានយ៉ា ងែយូច្នេះឯង (ដតការយៅយ េះ ជាែយំណើ រ

យោ លអ គឺម្ររេះនិោវ នជាអម្តឋាន ជារីយៅននម្ររេះអរ ិៈ) 

អម្ាលម្ររេះអគគស្អវក័្    ក៏្យគច្មិ្នរចួ្រីម្រក្ញាាំននម្ច្ចុសង   ច្ុេះ

អាតាម អញដែលជាអនក្គ្នម នឫរធិវញិ នឹងមានវធិីណ្ឋឱ្យយគច្សតុរី

យសច្ក្តីស្អល ប់បានយៅ ?  យបើបុគគលដែលមានឫរធិអានភុារ ខាល ាំង

កាល ែល់ម្ល៉ឹងយ ើ   ក៏្យគច្មិ្នរចួ្សងយ េះ    “គបបីរឭក្រិចរណ្ឋ 

យោ ម្របការយ៉ា ងយនេះ” ។ 

៣.៥- រញ្ញសមហគគនត្ “យម្របៀបយសច្ក្តីស្អល ប់ នន

បុគគលដែលមានបញ្ញា យម្រច្ើន” យទេះមានបញ្ញា យម្រច្ើនប៉ាុណ្ឋណ  ក៏្

គងដ់តយគច្មិ្នរចួ្រីយសច្ក្តីស្អល ប់   សូម្បីម្ររេះធម្មយស បតី 

ស្អរបុីម្រត ជាម្ររេះអគគស្អវក័្ស្អត ាំជាយម្រ័រធម៌្ ររួលបានការ

ដតងតាាំងជា ឯតរគគ ែល់ភារជាក្ាំរលូ “ដសនក្ខាងមានបញ្ញា

យម្រច្ើន”   ម្ររេះសមាម សម្ាុរធសដម្តងថា  ម្ររេះអងគជាធម្មរាជា  (ម្ររេះ

រាជាក្នុងធម៌្)   រឯីម្ររេះស្អរបុីតតយតែរជាយម្រ័រធម៌្ មួ្ វញិយរៀត

ម្ររេះសមាម សម្ាុរធម្រតាស់សដម្តងថា ៖ មាន លភិក្ាុទាំងឡា  ម្ររេះ

រាជឱ្រសច្បងរបស់យសតច្ច្ម្រក្រតតិម្ររងយ់ធវើឱ្យច្ម្រក្ ដែលម្ររេះរាជ

បិតាម្ររងឱ់្យម្របម្ររឹតតយៅយ ើ  ឱ្យម្របម្ររឹតតយៅតាម្យោ ធម៌្

រិត  យ៉ា ងណ្ឋមិ្ញ   មាន លភកិ្ាុទាំងឡា    ម្ររេះស្អរបុីម្រតម្របក្ប 



~ 52 ~ 

១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?                                                      ភកិ្ខុ  ហ ៊ីម គិមសត ់
 

 
 

យោ ធម៌្ ៥(១) ម្របការ      ក៏្ែយូចន េះដែរ គឺស្អរបុីម្រតរដម្ងញុាាំាំង

ធម្មច្ម្រក្ែម៏្របយសើរដែលតថាគតឱ្យម្របម្ររឹតតយៅយ ើ      ឱ្យ

ម្របម្ររឹតតយៅយោ ម្រតឹម្ម្រតវូ    ធម្មច្ម្រក្យ េះ  រដម្ងមិ្នមាន 

សម្ណម្រោ មណ៍ យរោត  មារម្ររ ម អនក្ណ្ឋមួ្ ក្នុងយោក្នឹង

រារាាំងបានយ ើ (២) អម្ាលម្ររេះស្អរបុីម្រត ជាអគគស្អវក័្ែយ៏វនើម្ 

ជាយម្រ័រធម៌្ែល៏បីលាញក្នុងម្ររេះររុធស្អស  ជាក្ាំរលូយលើ 

ស្អវក័្យោ ការសនសាំនវូបារមី្ ដែលជាអគគស្អវក័្បារមី្ញាណ 

បានកាល  ជាម្ហាអគគស្អវក័្ ក្នុងររុធស្អស ប៉ាុណណឹ ងយ ើ   ក៏្

លេុះក្នុងអាំណ្ឋច្ននម្ច្ចុ  ច្ុេះអាតាម អញយធវើយម្តច្នឹងអាច្យគច្សតុរី

ម្ច្ចុយៅ ?  “គបបីរឭក្រិចរណ្ឋយោ ម្របការយ៉ា ងយនេះ” ។ 

៣.៦- រនចចក្រុទធនត្ “យម្របៀបយោ ការបរនិិោវ ន

របស់ម្ររេះបយច្ចក្ររុធ” ការដែលបានសយម្រម្ច្នវូបយច្ចក្យោធ-ិ

ញ្ញា ណម្ររងច់្ាាំងជាមួ្ សម្រតវូគឺកិ្យលសមារ យោ រលៈ គឺ

ញាណ និង វរី ិៈ គឺយសច្ក្តីរាយម្របស់ខលួន  យែើម្បីជាយម្រគឿង

ែតុនវូក្ិយលសរ ូតែល់អស់   ម្ររងប់ានម្រតាស់ែងឹនវូយញ យ-

ធម៌្ទាំងរងួយោ ខលួនឯងផាា ល់ មិ្នមានម្រគអូាចរយណ្ឋយម្របៀន

ម្របយៅយ ើ        សយម្រម្ច្យម្រោេះការបាំយរញបារមី្យោ ខលួនឯង

ផាា ល់ែចូ្ជាក្ុ រមាសយ៉ា ងែយូចន េះឯង ។ ក្នុងអតតភារែម៏្របយសើរ 

ជាម្ររេះបយច្ចក្ររុធប៉ាុណណឹ ងយ ើ  ក៏្គងដ់តបរនិិោវ ន សែិតយៅ

យម្រកាម្អាំណ្ឋច្ននម្ច្ចុ   មិ្នបាច់្និយ ថវែីល់អាតាម អញ   ដែល 

 
(១) ធម ៌៥ រនដល់៖  អត្ថញ្ញូ ១,  ធមមញ្ញូ ១,  មត្ាញ្ញូ ១,  កាលញ្ញូ ១ និង ររសិ្ញ្ញូ ១ ។ 
(២) ប្រវត្ាិប្ព្ោះអសី្ត្ិ មហាសាវក័ ភាគទ ី១ (ចោយប្ព្ោះភកិខុ យង់ សុ្ផាត្) 
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ជាបុថជុជន យធវើយម្តច្នឹងអាច្យគច្រចួ្រីយសច្ក្តីស្អល ប់បានយៅ យបើ

សូម្បីម្ររេះបយច្ចក្ររុធ   ក៏្ែល់នវូការបរនិិោវ នយៅយ ើ យ េះ ? 

“គបបីរឭក្រិចរណ្ឋយោ ម្របការយ៉ា ងយនេះ” ។  

៣.៧- សម្មសសមពុទធនត្ “យម្របៀបយោ ការបរនិិោវ ន 

របស់ម្ររេះសមាម សម្ារុធ”  សូម្បីម្ររេះែម៏ានម្ររេះភាគ ម្ររេះកា ម្ររង់

វចិ្ិម្រត   យោ បុរសិលក្ាណៈ ៣២ ម្របការ   អនរុយញ្ជនៈ ៨០       

បរបូិណ៌យោ វជិាជ  ៣ វជិាជ  ៨ ច្រណៈ ១៥ បរបូិណ៌យោ បារមី្

ទាំងឡា ែច៏ស់កាល  ប៉ាុណណឹ ងយ ើ  ក៏្គងប់រោិវ ន យនេះជាភារនន

អគគបុគគល ក្ាំរលូយលើយគក្នុងយោក្សង ច្ុេះអាតាម អញ នឹងយគច្

សតុរីម្ច្ចុយ៉ា ងណ្ឋបាន “គបបីរឭក្រិចរណ្ឋយោ ម្របការយ៉ា ង

យនេះ” ។ 

៤- កាយរហុសាធារណនត្ ម្រតវូរឭក្ថា ៖ “កា យនេះ

រូយៅែល់អនតរា យម្រច្ើនម្របការ មានម្រតក្ូលននសតវែងកវូ ៨០ ជាយែើម្” 

ែងកូវដែលអាម្រស័ យៅដសបក្សម្បុរនថៃ ក៏្រាំោសីុនវូដសបក្សម្បុរនថៃ 

ដែលអាម្រស័ យៅក្នុងដសបក្ (ប ា ប់ស្អច់្) ក៏្រាំោសីុនវូដសបក្ (ប ា ប់

ស្អច់្) ដែលអាម្រស័ យៅក្នុងស្អច់្   ក៏្រាំោសីុស្អច់្ ដែលអាម្រស័ យៅ

សរនស  ក៏្រាំោសីុសរនស ដែលអាម្រស័ យៅវអឹង ក៏្រាំោសីុនវូវអឹង ដែល

អាម្រស័ យៅខួរក្នុងវអឹង ក៏្រាំោសីុនវូខួរក្នុងវអឹង ។  

 កា យនេះស្អធ្លរណៈយៅយោ យរាគ ែចូ្ោក្យថា “មានរបូមាន 

យរាគ” រិតជាមិ្នខុសយរ ជវីតិម្នសុសយ ើង ដែលរស់យៅក្នុងយោក្យនេះ 

រស់យោ មិ្នមានយរាគយស្អេះយ េះគឺមិ្នមានយរ ជនួកាលយរាគយក្ើតម្ក្ 
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រី ច្ាំណីអាហារ យម្រោេះក្ងវេះអ ម័្  យរាគយក្ើតអាំរីរែវូ យរាគយក្ើតក្នុង 

យោេះយវៀនតូច្ យោេះយវៀនធាំ យរាគយលើស្ម្ ខវេះជាតសិករ យម្រោេះកា 

យនេះជាកា  ដែលស្អធ្លរណៈយៅយោ យរាគយ៉ា ងរិតម្របាក្ែ ។  

យម្រោេះយ តុយ េះនរជន  គបបីែងឹថា  ការឈឺ្ គឺជាសញ្ញា បងាា ញ

ថាជវីតិ ក្ាំរងុរាំក្ិលយៅរក្យសច្ក្តីស្អល ប់យ៉ា ងរិតម្របាក្ែ រីយម្រោេះថាយរាគ

ទាំងឡា  ឧបមាែចូ្ជាយស យរជឈឃាែរបស់ម្ច្ចុ ដែលក្ាំរងុដតម្ក្

ចប់យ ើង   ក្យៅកាន់រីោនយរជឈឃាែ រងច់ាំដតយរលក្ាំណត់ដែល

ម្រតវូសមាល ប់ដតប៉ាុយណ្ឋណ េះ    ប៉ាុយណណ េះជាយែើម្យៅថា  “ កាយរហុ
សាធារណនត្” ។ 

៥- អាយុទុរវលនត្ គបបីរឭក្ថា ៖ “អា ុយនេះមានក្មាល ាំង

ថ រន់យរក្   យម្រោេះថាជវីតិរបស់សតវទាំងឡា    ជាប់យៅយោ ខយល់  

អសាសបបសាសៈ(១) ជាយែើម្” ។ ជាការរិតជវីតិរបស់សរវសតវ គឺជាប់

យៅក្នុងែយងាើម្យច្ញចូ្ល ម្របសិនណ្ឋបាត់បងដ់តដសនក្ណ្ឋមួ្  គឺម្រតវូ

ែល់នវូយសច្ក្តីស្អល ប់ មានដតអសាសៈ មិ្នមានបសាសៈ ក៏្មិ្នអាច្

រស់បាន  មានដតបសាសៈ  មិ្នមានអសាសៈ ក៏្មិ្នអាច្រស់បាន  គឺម្រតវូ

ដតមានទាំង ២ មិ្នអាច្បាត់បងណ់្ឋមួ្  ។ យ ើ ជវីតិសរវសតវម្រគប់របូ

យនេះ មានការជាប់យៅយោ ឥរយិបថទាំង ៤ សងដែរ យបើយែើរយម្រច្ើន យែក្

យម្រច្ើន អងគុ យម្រច្ើន ឬ ឈ្រយម្រច្ើន យ៉ា ងយលើសម្រជលុ     ក្នងុឥរយិបថណ្ឋ

មួ្ អា ុក៏្នឹងខលីយៅ        ប៉ាុដនតយបើយច្េះយម្របើឥរយិបថឱ្យម្រតឹម្ម្រតវូក្នុងការ 

__________________ 

(១)  អស្ាស្ៈ (ខ្យល់ដកដចងហីមចចញ) រស្ាស្ៈ (ខ្យល់ដកដចងហមីចូល) 
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រស់យៅជាម្របចាំនថៃ យោ មានលាំហាត់ម្របាណសងយ េះ អា ុយនេះអាច្

រស់ ូរជាងការមិ្នយច្េះយម្របើឥរយិបថទាំង  ៤  ប៉ាុយណណ េះជាយែើម្  យៅថា 

 “អាយុទុរវលនត្” ។ 

៦- អនិមិតតនត្ គបបីរឭក្ថា ៖  “យសច្ក្ដីស្អល ប់មិ្នមាន

ក្ាំណត់ យម្រោេះថាជវីតិ  របស់សតវទាំងឡា រក្ក្ាំណត់មិ្នបាន” 

ជីវិតំ រសាធិ កានោ ច នទហនិនក្ខរនំ គតិ 
រនចចនត ជីវនោក្សមឹ អនិមិត្តស ន ោយនរ ។  
“ធម៌្ ៥ យ៉ា ងយនេះគឺ ជវីតិ ១ រាធិ ១ កាល ១ យរ និយក្ាបនៈ 

(ស្អែ នរីោក់្ច្ុេះរាងកា ) ១ គតិ ១ របស់សតវទាំងឡា ក្នុងជវីយោក្ 

មិ្នមាននិមិ្តត ែងឹមិ្នបាន ។ ធម៌្ ៥ យ៉ា ងយនេះគឺ ជវីតិ យ ម្ េះថាមិ្នមាន

និមិ្តត យម្រោេះមិ្នមានការក្ាំណត់ថា “ជវិតិរបស់សតវយោក្រស់បាន

ម្របមាណប៉ាុយណណ េះ មិ្នអាច្រស់តយៅយរៀតបានយរ” (ែយូច្នេះជាយែើម្) សតវ

ទាំងឡា ខលេះ ស្អល ប់តាាំងរីយក្ើតយ ើងជាស្អច់្ែបូំងក្នុងគភ៌ក៏្មាន (ក្ល-

លៈ)  ក្នុងកាលដែលយៅជា អម្ារុ យៅជា យបសិ យៅជា  នៈ ជាយែើម្ ។ 

ជវីតិយនេះរិតជាមិ្នអាច្ក្ាំណត់យ េះយរ ខលេះមានបុណយយម្រច្ើនដែលឧបតែម្ភ

ក៏្រស់បាន ូរ ខលេះយរៀតក៏្ម្រតវូស្អល ប់តាាំងរីម្ក្ជាែុសំ្អច់្ែបូំង  ខលេះរស់បាន 

១០ ឆ្ងន ាំ, ២០ ឆ្ងន ាំ, ៣០ ឆ្ងន ាំ, ១០០ ឆ្ងន ាំខលេះយរៀតម្រគ្នន់ដតយក្ើតយច្ញរីនសា        

មាត  ម្ក្ភាល ម្ ម្រតវូបាត់បងជ់វីតិយៅវញិ ជនួកាល ក៏្ម្រតវូស្អល ប់ទាំងមាត   

ដែលជាអនក្សម្រមាលក៏្មានដែរ ។ ែយូច្នេះយ ើ  បានជាម្ររេះអងគម្ររង ់    

សដម្តងថា  ជវីតិយនេះមិ្នមាននិមិ្តត  មិ្នអាច្ក្ាំណត់  មិ្នរិតម្របាក្ែថានឹង 
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ម្រតវូបាត់បងយ់ៅវញិយរលណ្ឋ យម្រោេះថាវាមិ្នដម្នយក្ើតយ ើងយោ ការ

ក្ាំណត់របស់ជនណ្ឋយស្អេះយ ើ   វាយក្ើតយ ើងឬបាត់បង ់   យម្រោេះមាន

យ តុមានបច្ច័ ម្រតឹម្ម្រតវូច្ាស់ោស់ ។ ឯ  រាធិ   ក៏្យ ម្ េះថាមិ្នមាន

និមិ្តត    យម្រោេះថាមិ្នមានការក្ាំណត់បានថា “សតវយោក្នឹងស្អល ប់យោ  

រាធមិានម្របមាណប៉ាុយណ្ឋណ េះ មិ្នស្អល ប់យោ រាធិែនរយរៀតយ ើ ” 

សតវយោក្ម្រគប់របូមិ្នអាច្ក្ាំណត់បានយរ ថាខលួននឹងស្អល ប់យោ ស្អរ

យរាគអវី  ខលេះស្អល ប់យោ ស្អរយរាគយខសោ យបេះែងូ  ខលេះស្អល ប់យោ យរាគ

ខាល ញ់រ ុាំយបេះែងូ ខលេះស្អល ប់យៅយោ យរាគម្របម្ររឹតតយៅយសសងៗយរៀត ដែល

មិ្នអាច្យរៀបរាប់អស់ ។ 

 សូម្បី កាល ក៏្យ ម្ េះថាមិ្នមាននិមិ្តត យម្រោេះថាមិ្នអាច្ក្ាំណត់

បានថា   “សតវយោក្នឹងម្រតវូស្អល ប់   ក្នងុកាលមានម្របមាណប៉ាុយណណ េះ  មិ្ន 

ស្អល ប់ក្នងុកាលែនរយ ើ ” ច្ាំយោេះកាលម្រណៈយនេះមិ្នយរៀងទត់យ ើ  

ខលេះស្អល ប់ម្ររឹក្ ខលេះស្អល ប់នថៃ ខលេះស្អល ប់ោៃ ច្ ខលេះ ប់ ឬយរលែនរយរៀតណ្ឋ

មួ្ ក៏្មាន ។ 

 សូម្បី យរ និយក្ាបនៈ ក៏្យ ម្ េះថាមិ្នមាននិមិ្តត យម្រោេះថាមិ្ន

មានការក្ាំណត់បានថា “សតវយោក្ដែលយធវើកាលម្រណៈយៅយ ើ  រាង

កា  នឹងោក់្ដតក្នងុរីយនេះប៉ាុយណ្ឋណ េះ មិ្នោក់្ក្នងុរីែនរយ ើ ” សតវ

យោក្ម្រគប់របូ មិ្នអាច្ក្ាំណត់បានយរថានឹងោក់្ច្ុេះក្នុងរីណ្ឋ រាងកា 

ជនទាំងឡា អនក្យក្ើតក្នុងម្របយរសែនរ (ម្ក្ស្អល ប់) ោក់្យៅក្នុង

ម្របយរសយ ើងក៏្មាន រាងកា ននជនជាតិយ ើង (យៅស្អល ប់) ោក់្យៅ

ម្របយរសែនរក៏្មានដែរ    ។    យោ ន័ ជាមួ្ គ្នន យ េះ    បណឌិ តគបប ី 
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 (រណ៌ )  ឱ្យបានរិស្អត រថា “របូរាងកា របស់សតវយោក្  ទាំងឡា 

ដែលយក្ើតយលើយគ្នក្ (យៅស្អល ប់) ោក់្ក្នុងរឹក្ក៏្មាន ឬថារាងកា របស់

សតវយោក្ ទាំងឡា ដែលយក្ើតក្នុងរឹក្ (ម្ក្ស្អល ប់) ោក់្យៅយលើយគ្នក្ក៏្

មានដែរ ។”  

សូម្បី គតិ ក៏្យ ម្ េះថាមិ្នមាននិមិ្តត យម្រោេះថាមិ្នមានការ

ក្ាំណត់បានថា “សតវយោក្ស្អល ប់រីគតិប៉ាុយណណ េះយ ើ  នឹងយក្ើតក្នងុគតិ

ប៉ាុយណណ េះ មិ្នយក្ើតក្នងុគតិែនរយ ើ ” សតវយោក្មិ្នអាច្ក្ាំណត់ច្ាំយោេះ

គតិយនេះបានយរ សតវយោក្ខលេះច្ុតិអាំរីឋានម្នសុស យៅយក្ើត ឋានយរវ-

យោក្ក៏្មាន សតវយោក្ដែលច្ុតិអាំរីឋានយរវយោក្ ម្ក្យក្ើតក្នុងឋាន

ម្នសុសយោក្ក៏្មាន សតវយោក្បាត់បងន់វូអតតភាររបស់ខលួន ក្នុង

ក្ាំយណើ តែឧ៏តតុងគឧតតម្ រចួ្យៅយក្ើតក្នុងអបា ភូមិ្ទាំង ៤ ដែលជាអតតភារ

យស្អ នវូយសច្ក្តីរុក្ាក៏្មានដែរ   យម្រោេះយ តុយ៉ា ងយនេះយ ើ    សរវ

សតវទាំងឡា  ដតងវលិវល់យៅក្នុងគតិ ៥ ែចូ្យគ្នដែលយគរឹម្រុក្

យ ើ យៅក្នុង នត យែើរវលិវល់យ៉ា ងែយូចន េះឯង ។ យសច្ក្ដីស្អល ប់មិ្នមាន

ក្ាំណត់ ក្នុងធម៌្ ៥ យ៉ា ងយនេះគឺ ៖ ជវីតិ ១, រាធិ ១, កាល ១, យរ និយក្ាប-

នៈ ១, គតិ ១  ប៉ាុយណណ េះជាយែើម្យៅថា “អនិមិតតិនត្” ។ 

៧- អទ្ធានបរិតឆេទតោ  គបបីរឭក្ថា ៖  “ជវីតិរបស់ម្នសុស
ក្នងុកាលឥ វូយនេះ ក្ាំណត់យ៉ា ង ូរបាំសតុម្រតឹម្មួ្ រ ឆ្ងន ាំ យបើយលើសក៏្

បនតិច្បនតចួ្”  ជវីតិយនេះមានម្របមាណតិច្យរក្ណ្ឋស់ ក្នុងកាលជា

បច្ចុបបននម្នសុសរស់យៅម្រគប់អា ុក្ា័     ឬយលើសននអា ុក្ា័    គឺមាន 
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ម្របមាណតិច្ ។ យម្រោេះយ តុយ េះ ម្ររេះែម៏ានបុណយម្ររងម់្រតាស់ថា ៖ 

“ជវីតិ  គឺអា ុ មានម្របមាណតិច្ណ្ឋស់ ដែលជរាដតង ាំច្ូលយៅរក្ 

(យសច្ក្តីស្អល ប់)   សតវដែលម្រតវូជរា ាំចូ្លយៅយ ើ    មិ្នមានរីម្រជក្

យកានយ ើ   កាលយបើបុគគលបានសម្លឹងយ ើញភ័  ក្នុងយសច្ក្តីស្អល ប់

យនេះយ ើ  គបបីជាអនក្ម្របាថាន នវូសនតិភារគឺម្ររេះនិោវ ន យ ើ លេះបងន់វូ

អាមិ្សៈ ក្នុងយោក្យចលយច្ញ”(១) ។ ប៉ាុយណណ េះជាយែើម្ដែលយោក្យៅ

ថា “អនិមិតតិនត្” ។ 

៨- ខណររិតតនត្ គួរគបបីរិចរណ្ឋថា ៖ “ជវីតិរបស់សតវ

ទាំងឡា  យបើយោលតាម្បរម្តែ តូច្យរក្ណ្ឋស់ ម្របម្ររឹតតយៅបានដត

ម្រតឹម្ ១ ខណៈច្ិតតដតមួ្ ប៉ាុយណ្ឋណ េះ”  ខណៈ ននច្ិតតយតើែចូ្យម្តច្ ?  

ក្នុងច្ិតតមួ្ ែងួៗ មាន ៣ ខណៈ គឺឧបារៈ, ឋិតិ និង ភងគៈ ការ

យក្ើតយ ម្ េះថា ឧបារៈ,  ការដបក្ធ្លល  យ ម្ េះថា ភងគៈ,   ការម្របម្ររឹតតិយៅ 

ដែលសាំយៅយៅកាន់ការដបក្ធ្លល    គឺក្នុងោក់្ក្ណ្ឋត លននឧបារៈ  និង  

ភងគៈ យ ម្ េះថាឋិតិ  ការយក្ើតយ ើង ការតាាំងយៅ និងការដបក្ធ្លល  យៅនន 

ច្ិតត ម្របម្ររឹតតយៅយោ អាការែយូច្នេះ(២) ។ ប៉ាុយណណ េះជាយែើម្យៅថា ខណ-
បរិតតតោ ។   

ធម៌្ដែលគួរគបបីនឹងរិចរណ្ឋឱ្យបានញឹក្ញ  ក្នុងអាការ ៨ 

យ៉ា ងយនេះមានម្របមាណប៉ាុយណណ េះ  សម្គួរែល់ការរិចរណ្ឋ   សម្រមាប់ឱ្យ 

__________________ 

(១)  ប្ព្ោះត្ប្ត្រិដក សុ្ត្ានារដិក ស្ាំយុត្ានិកាយ ស្គាថវគគ (ភាគទី២៩ ទាំព្័រទី ១៤៥) 
(២) អភិធមមត្ថស្ងគហៈ ប្ប្រស្ប្មួលជាភាសាប្ខ្មរចោយ (ភិកខុវជិររបចញញ  សាន សុ្ជា) 
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

មានការយនឿ ណ្ឋ ក្នុងែយំណើ រជវីតិ       ែយំណើ រដែលយក្ើតយ ើងយ ើ  

ក្នុងវែតសងារ ដែលយោរយរញយៅយោ ការដបក្  ការវ ិស ការម្រោត់

ម្របាស ចក្អតតភារដែលមិ្នអាច្ក្ាំណត់ យម្រោេះមិ្នមាននិមិ្តត ក៏្គ្នម ន

យម្រគឿងរារាាំង  យ ើ ក៏្មិ្នអាច្អងវរក្រ យម្រោេះយ តុយ េះគបបីមានធម៌្ជា

យម្រគឿងម្របតិបតតិ មានធម៌្ជាយម្រគឿងរក្ា មានធម៌្ជាយម្រគឿងរារាាំងនវូ

បាបធម៌្ទាំងឡា ទាំងរងួ ។  

ក្លាណមិ្តតអនក្អានទាំងឡា  ប ា ប់រីបានសិក្ាអាំរីអាការ 

៨ យ៉ា ងខាងយលើយនេះ យធវើឱ្យយ ើងមានយសច្ក្តីសយងវគជារន់យរក្ណ្ឋស់

ក្នុងជវីតិ ជវីតិយនេះយម្របៀបែចូ្ជាែុនំនររក្ ដែលម្រតវូអដណត តម្រតដសត រក្

រីសាំច្តគ្នម ន ឬហាក់្បីែចូ្ជាសលឹក្យឈ្ើរុាំ  មានក្ិរយិធ្លល ក់្ចក្នវូរង  ជា

សលឹក្ដែលមានសភារម្រស្អល យៅយរលខយល់ដែលមានក្មាល ាំងបក់្យបាក្

ម្ក្ក៏្ម្រតវូរស្អត់អដណត តយៅឆ្ងៃ  យ៉ា ងយ េះឯង ។ ជវីតិយនេះយបើយទេះបី

ជាអាច្រស់យៅអស់កាល ១០០ ឆ្ងន ាំ ឬយលើសជាង ១០០ ឆ្ងន ាំក៏្យោ  ក៏្

យៅដតតិច្ជារន់យរក្ណ្ឋស់  យម្រោេះថាក្នុងវ ័ទាំង ៣   មានបឋម្វ ័,  

ម្ជឈមិ្វ ័ នងិ បច្ឆិម្វ ័  ក្នុងវ ័ទាំង ៣ យនេះ   រសសនៈបុគគលខលេះក្នុង

យោក្យម្រជើស ក្បច្ឆិម្វ ័ វ ័ច្ុងយម្រកា  (វ ័ចស់) ម្ក្យធវើការរក្ា

សីល យោ សាំអាងថា វ ័យម្រៅរីយនេះ ជាវ ័ដែលម្រតវូសិក្ាយរៀនសូម្រត  

វ ័ដែលម្រតវូម្របក្បមុ្ខរបរររួលទនជាយែើម្ ។  

តាម្រិតយៅការយធវើក្ិច្ចការទាំងឡា ទាំងរងួ សម្រមាប់ជវីតិ យបើ

ម្របក្បយធវើនវូក្នុងធម៌្ គឺអាច្ច្ិញ្ចឹម្ជវីតិបានែចូ្គ្នន  យោ ការម្របក្បនវូ

ការងារសុច្រតិ តួយ៉ា ងែចូ្ជា ម្ហាឧបាសិកា វសិ្អខា ឬធីតារបស់ជាង 
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១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?                                                      ភកិ្ខុ  ហ ៊ីម គិមសត ់
 

 
 

តម្ាញ បុម្រតរបស់ជាងតម្ាញរបូយនេះ មានការច្យម្រម្ើនម្រណ្ឋនសុសតិ

អស់រ ៈយរល ៣ ឆ្ងន ាំ សុរធដតជាអនក្ដែលមានធម៌្ជាយម្រគឿងរក្ា តាាំងរី

បឋម្វ ័ម្ក្យម្ល៉ាេះ ។  

ក្លាណមិ្តតអនក្អានទាំងឡា  តួយលខននអា ុ (ជវីតិ) របស់

យ ើងយនេះខលីណ្ឋស់   មានសភារស ុម្រស ួណ្ឋស់   ែយូច្នេះយ ើ គួរដត

ខាំម្របម្ររឹតតនវូអាំយរើលអ យែើម្បីសងគម្ជាតិ សងគម្ស្អស  សងគម្ម្រគសួ្អរ 

និងខលួនយ ើងផាា ល់ ទន់យរលដែលសររី នតយនេះយៅយម្របើការយក្ើត ក្ុាំចាំ

យរលែល់វ ័ច្ុងយម្រកា  (បច្ឆិម្)  ក្នុងវ ័ចស់ែល់នវូយសច្ក្តីវយងវង

ស្អម រតី ឬយៅយរលអាសននក្ម្ម គឺក្ម្មដែលញុាាំាំងនវូយសច្ក្តីរុក្ា ឱ្យម្របាក្ែ

យ ើងក្នុងយរលជតិស្អល ប់ យរើប ាំអាចរយម្ក្យោលធម៌្យ េះ ម្រតវូតាាំង

សតិក្នុងការរិចរណ្ឋនវូធម៌្ទាំងរងួ មានអាការទាំង ៨ យ៉ា ងយនេះ ម្ក្

ជាអារម្មណ៍ ម្របយយជន៍យែើម្បីក្មាច ត់បងន់វូយសច្ក្តីម្របមារយធវស ក្ុាំឱ្យ

យភលច្គិតយសច្ក្តីស្អល ប់ដែលរងច់ាំយៅខាងមុ្ខ ក៏្ជាម្របយយជន៍យែើម្បីឱ្យ

មានយសច្ក្តីតក់្សលុត  យ ើ ខាំបែបិតតិនវូម្ររេះធម៌្  ជាធម្មម្រតក្របស់

ម្ររេះសមាម សម្ាុរធជាមាច ស់ ។  

សបបរុសទាំងឡា  !   វធិីដែល ាំឱ្យបានរចួ្ចក្រុក្ាក្នុងម្ររេះររុធ

ស្អស គឺម្ររេះមានម្ររេះភាគម្ររងម់្រតាស់សដម្តងរចួ្យ ើ         សលូវយៅកាន់

អបា ភូមិ្ ក៏្ម្ររេះអងគបានសដម្តងរចួ្យ ើ ដែរ ទាំងសលបុណយដែល     

សតល់នវូយសច្ក្តសុីខ ទាំងសលូវបាបដែលសតល់នវូយសច្ក្តីរុក្ា ក៏្ម្ររងប់ាន

យលើក្ម្ក្សដម្តងឱ្យសតវយោក្បានយ ើញច្ាស់យ ើ  ែយូច្នេះសបបុរស

ទាំងឡា     គបបីយម្រជើស ក្សលូវដែលម្រតឹម្ម្រតវូ   តាម្មាគ្នដ៌ែលម្ររេះររុធ 
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

អងគម្ររងម់្រតាស់សដម្តងនុ េះច្ុេះ យម្រោេះជាសលូវយៅកាន់រីរាំលត់រុក្ាយ៉ា ងរិត

ម្របាក្ែ ...។ 

 

 

មួយថ្ងៃផុតទៅទៅថ្ងៃងម ី ជីវិតទខ្ើចខ្លីរួញឃ្លាតខ្លឹម   
ដូចថ្ងៃទ្ជៀលទ្ជទរ្រុត្រិម ទៅទិរបរចិមចាំទេលលិច ។ 
វទវេវវង្វាន់ភាន់ស្មារត ី ទរឿវរ ាវចរ់ងមីភ្លឹកភាលាាំវទភ្លច 
ទខ្ាោយខ្ាសត់ហត់ខលាាំវកមលាាំវតិច រព ាវគរិលទរចទ្េច្ា្ាាំ ។  
វិលមុខ្ធ្ៃន់កាាលដាលលហិតថ្លហ ទន់ទជើវទន់ថ្ដទដើរដូចរាំ   
រទវគើរទង្្ាោះទ្ពោះមិនមាំ រអ ូរទាំ្ទាំាមិនបាន  ។ 
រទរោះរទស្ោះមិនរស្យ ទាំវចិតតទាំវកាយឆ្ងាយទកាសមកាោនដ 
ទ្រៀវ្ស្ញ្រុញទន់ទុកខរំខន  ចុកចបច់ក់្បាណមិន្ស្នដទស្ោះ។
មដវឈឺជវគវ់មដវចទវកោះ ជួនទ ើវទឹកទរលរមស្លាក់ខកទស្្ាោះ 
ទលើកអេីបនតិចក៏ទ្េចទ លាោះ អេីៗទខ្ាោយទខ្ាោោះអរ់តថ្មល ។ 
ជុោះទោមេិបាកយ ាកយ ាប់ណារ់ តទតោះតតោះទហើមទជើវថ្ដ 
ឈឺស្មាឈឺរមវខ្នវររថ្រ យ ាកស្្ាប់ទេកថ្្កងលវ់ឈ្លានពន ។ 
ធ្មមរចចៈជាក់មិនទលអៀវ ជាទុកខមិនទទៀវអត្តាាមាន 
ខ្ាំកាត់កមចាត់ទុកខរុករន ត្មដាំបូោមាន្េោះមនទជាេ ៕ 

     យោ ឧបាសក្ ហុមិ ឆាន់     
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សាា នទ្ី ៥ យ៉ា ងគួររិចារណា 
 

យែើម្បីក្ុាំឱ្យសតវយោក្មានការតក់្សលុត ច្ាំយោេះយសច្ក្តីស្អល ប់

ហា៊ា នររួលនវូការរិតក្នុងយោក្   ញុាាំាំងការម្របម្ររឹតតិក្នុងសលូវម្រតឹម្ម្រតវូ    

យរើបម្ររេះែម៏ានម្ររេះភាគ  ម្ររងម់្រតាស់សដម្ដងនវូស្អែ នរី ៥ យ៉ា ង យែើម្បី

បានជារីរិចរណ្ឋសម្រមាប់យ ើង ែចូ្មានបរយែើម្ថា ៖ (រចចម្និ 
ភិក្ខនវ ឋាោនិ...(១)) ជាយែើម្ ។ យោ ន័ ថា ៖ មាន លភិក្ាុទាំងឡា  
ស្អែ នរី ៥ យ៉ា ងយនេះ ស្រសតីក្តី បុរសក្តី ម្រគ សែក្តី បរវជតិក្តី គួររិចរណ្ឋឱ្យ

បានយរឿ ៗ ។ ស្អែ នរី  ៥  យ៉ា ងយតើែចូ្យម្តច្ ? 

១- ជរាធនម្មសមហិ ជរ ំ អនតីនត្ អាតាម អញមានការចស់ 

ជរាយៅជាធម្មតា នឹងក្នលងការចស់ជរាយៅរុាំបានយ ើ  ។  

ម្រកុ្ម្អនក្វរិាស្អស្រសតខិតខាំសវេះដសវងរក្វធីិ យែើម្បីដក្សម្ផសសឱ្យ

ស្អអ តឱ្យលអ ឱ្យយក្មងជាងវ ័ រកួ្យគររួលបានល ុមិ្នតិច្យរ រីអនក្

ដែលច្ងឱ់្យរបូរបស់ខលួនយៅដតស្អអ ត (យក្មងជាងវ ័) ជនខលេះខាំសវេះដសវង 

យៅែល់បរយរសយែើម្បីដតសម្បក្របូយនេះ ខលេះស៊ាូម្រទាំឈឺ្លាំបាក្ក្នុងកា 

យែើម្បីឱ្យបានរបូស្អអ ត យោ រាំរឹងថា ក្ុាំឱ្យចស់យសមើអា ុជាយែើម្ ។ 

ក្នុងសច្ចធម៌្ននច្ាប់ធម្មជាតិ ម្នសុសយបើមិ្នស្អល ប់ក្នុងវ ័យក្មង

យរ  ច្ាស់ណ្ឋស់រកួ្យគនឹងម្រតវូស្អល ប់ក្នុងវ ័ចស់  ។  សរបុយសច្ក្តីម្ក្ 

__________________ 

(១)  ប្ព្ោះត្ប្ត្រិដក សុ្ត្ានារដិក អងគុត្ារកនិកាយ រញ្ចកនិរត្ (រដិកចលខ្ ៤៤ ទាំព្័រ ១៤៦) 



~ 63 ~ 

គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

យទេះបីជាដក្សម្រម្ស់យៅរីណ្ឋ ក្ដនលងណ្ឋ ម្របយរសណ្ឋក៏្យោ ច្ុេះ យបើ

អា ុននការរស់យៅ ូរ ជវីតិយនេះក៏្ែល់នវូសភារចស់ជរា ដសបក្ក៏្នឹង

ម្រជវីម្រជញួ ក្នុងយរលណ្ឋមួ្ ជាក់្ជាមិ្នខាន ។ ម្រតងច់្ាំណុច្យនេះម្ររេះ

សមាម សម្ាុរធម្ររងប់យម្រងៀនសតវយោក្    ឱ្យយ ើញជាក់្ច្ាស់ថាជវីតិសតវ 

យោក្ទាំងអស់ ទាំងបរវជតិ ម្រគ សែ ម្របុស ម្រសីម្រគប់របូដតងដតែល់នវូ

សភារចស់ (ជរា) ។ ររុធបាំណងម្ររងច់្ងឱ់្យសតវយោក្លេះបងយ់សច្ក្តី

ម្រសវងឹក្នុងវ ័ឱ្យអស់យច្ញ    យម្រោេះជាយ តុ ាំឱ្យរកួ្សតវម្របម្ររឹតត

រុច្ចរតិយោ កា  វាច ច្ិតត ។ កាលយបើសតវយោក្បានរិចរណ្ឋនវូធម៌្

យនេះជាយរឿ ៗ  ក៏្អាច្លេះបងយ់យរវម្រៈ   (យសច្ក្តីម្រសវងឹ   ក្នុងវ ័ែ៏

ច្យម្រម្ើន)   យោ សរវម្រគប់ ឬរុាំយ េះយស្អត ក៏្គងម់្រស្អលយសតើងយៅបាន ។ 

យម្រោេះយ តុយ េះ គបបីរិចរណ្ឋនវូធម៌្យនេះជាយរឿ ៗ ម្របយយជន៍នឹង

យក្ើតមានែល់យ ើង    យធវើឱ្យយ ើងហា៊ា នររួលនវូការរិត     យធវើឱ្យឈ្ប់

ម្រសវងឹក្នុងវ ័  ជារិយសសយ េះយធវើឱ្យយ ើង  យរៀនលេះបងន់វូបាបធម៌្

ដែលយក្ើតរីការម្របម្ររឹតតិ យោ កា ក្ម្ម វចិ្ីក្ម្ម និងម្យ ក្ម្មជាយែើម្ 

យម្រោេះអាំណ្ឋច្ននការតម្កល់នវូការរិចរណ្ឋក្នុងធម៌្យនេះជាម្របម្រក្តី ។ 

២- រសាធិធនម្មសមហិ រសាធឹ អនតីនត្  អាតាម អញមានការ

ឈឺ្ថាក ត់  ជាធម្មតា នឹងក្នលងការឈឺ្ថាក ត់យៅរុាំបានយ ើ  ។   

ការឈឺ្ថាក ត់វាមានលក្ាណៈយសមើភារជារូយៅ ច្ាំយោេះសតវយោក្  

មិ្នម្របកាន់រជូស្អសន៍ សម្បុរយមម  ស ម្ររេះរាជា យសែា ី  គ បតី ក្ុែមុ្ាី 

ម្រគ សែ បរវជតិ យក្មង ចស់ ម្របុសម្រសីយ េះយរ ។ រាធិ ដតងម្របម្ររឹតតយៅ

ម្រគប់សររីៈ មិ្នយលើក្ដលងច្ាំយោេះសររីៈណ្ឋមួ្ យស្អេះយ ើ  ជវីតិដែល 
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គ្នម នជងំតឺមាក ត់ទល់ដតយស្អេះយ េះ   គឺមិ្នមានយរ   ។    ម្ា៉ា ងវញិយរៀត

យសច្ក្តីននម្ររេះធម៌្យនេះម្ររេះស្អស្អត ម្ររងស់ដម្តង     ក្នុងម្ររេះបាំណងមិ្នច្ង់

ឱ្យសតវយោក្យភលច្ភាល ាំងស្អម រតី  ម្របម្ររឹតតនវូអាំយរើអកុ្សល  យោ អាំណ្ឋច្

ននច្ិតត ដែលខវេះនវូម្ររេះធម៌្ជាយម្រគឿងរិចរណ្ឋ   ជាយ តុ ាំឱ្យសតវ

យោក្ហា៊ា នម្របម្ររឹតតនវូអាំយរើរុច្ចរតិ ។ សតវយោក្ដតងមានយសច្ក្តីម្រសវងឹ 

ក្នុងភារននខលួនជាអនក្មិ្នមានយរាគ    គឺ អយរាគយម្រៈ  (យសច្ក្តីម្រសវងឹក្នុង 

ភាវៈននខលួនមិ្នមានយរាគ) ។ ម្របសិនយបើសតវយោក្ រស់យៅយោ ភារ

វយងវង លចិ្ចុ្េះក្នុងបញ្ចកាម្គុណ (កាម្ទាំង ៥) តាាំងយៅក្នុងយសច្ក្តី

ម្របមារយរញរ ី ដែលជាយ តុ ាំឱ្យសរវសតវែល់នវូយសច្ក្តីវ ិស មាន

ក្ាលសាំ ុងធ្លល ក់្ច្ុេះយៅកាន់អបា ភូមិ្ ជារីយស្អ រុក្ាយវរ យ៉ា ង

នម្រក្ដលង ែយូច្នេះគួរយធវើនវូយសច្ក្តីលអ ដែលជាគុណជាតិញុាាំាំងម្របយយជន៍

ឱ្យសយម្រម្ច្បាន ។ 

៣- មរណធនម្មសមហិ មរណំ អនតីនត្   អាតាម អញមាន
យសច្ក្តីស្អល ប់ជាធម្មតា នឹងក្នលងយសច្ក្តីស្អល ប់យៅរុាំបានយ ើ  ។  

យសច្ក្តីស្អល ប់ មិ្នជារីច្ងប់ានរបស់សតវយោក្ទល់ដតយស្អេះ 

យទេះជាសតវយោក្ មិ្នច្ងស់្អល ប់យ៉ា ងណ្ឋក៏្យោ  ក៏្យសច្ក្តីស្អល ប់នឹង

រងច់ាំសតវយោក្យៅខាងមុ្ខជានិច្ច  យ ើ រាល់របូននសរវសតវម្របាក្ែ

ជាមិ្នអាច្យគច្សតុ រីយសច្ក្តីស្អល ប់យនេះជាោច់្ខាត យម្រោេះជវីតិសតវ

យោក្ម្រគប់របូ មានការយក្ើតជាខាងយែើម្ នឹងមានយសច្ក្តីស្អល ប់យៅខាង

ច្ុងជាធម្មតា   ។   ក្នុង មហាររិនិព្វសនសូប្ត (១)      ម្ររេះមានម្ររេះភាគ 

__________________ 

(១)  សុ្ត្ានារិដក ទីឃនកិាយ ត្ត្យិភាគ មហាវគគ  (រិដកភាគ ១៦ ទាំព្័រ ២៥៦-២៥៧) 



~ 65 ~ 

គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

ម្រតាស់សដម្តងថា ៖  

- “រកួ្ជនណ្ឋៗ យទេះបីយក្មងក្ដី ចស់ក្ដី ោលក្ដ ីបណឌិ តក្ដី អនក្មាន 

ក្ដី អនក្ម្រក្ក្ដី    ជនទាំងអស់យ េះ   ដតងមានយសច្ក្ដីស្អល ប់យៅរីខាងមុ្ខ  ។ 

ឆ្ងន ាំងែដីែលសមូនឆ្ងន ាំងយធវើយ ើ  យទេះបីតូច្ក្ដី ធាំក្ដី   យៅក្ដី  វអិនក្តី    ឆ្ងន ាំង

ទាំងអស់យ េះ មានក្ិរយិដបក្ធ្លល  ជារីបាំសតុ  យ៉ា ងណ្ឋ ជវីតិរបស់

សតវទាំងឡា ក៏្យ៉ា ងយ េះដែរ  ។    ម្ររងម់ានម្ររេះបនាលូ    ែយូច្នេះតយៅ

យរៀតថា ៖ “វ ័របស់តថាគតចស់យ ើ    ជវីតិរបស់តថាគតមាន

ម្របមាណតិច្ តថាគត នឹងលេះបងអ់នក្ទាំងឡា យ ើ យៅ ឯរីរឹង

របស់ខលួន  តថាគតបានយធវើរុក្យ ើ  ។”   

មាន លភិក្ាុទាំងឡា ! អនក្ទាំងឡា  ច្ូរក្ុាំម្របមារម្រតវូមានស្អម រតី 

 មានសីលលអ មានតម្រមិ្េះតម្កល់យសមើលអ ច្ូររក្ាច្ិតតរបស់ខលួនឲ្យយរឿ ៗ

ច្ុេះ ។ ភិក្ាុមិ្នម្របមារយ ើ យៅក្នុងធម្មវនិ័ យនេះ ភិក្ាុយ េះ នឹងលេះបង់

ជាតិ  សងារ យ ើ យធវើនវូម្ររេះនិោវ ន ជារីបាំសតុននរុក្ាបានមិ្នខាន ។ 

ររុធបាំណងម្ររេះអងគច្ងឱ់្យសតវយោក្ ក្ុាំបីមានការម្របមារក្នុង

ជវីតិ  ម្រតវូមានការរិចរណ្ឋអាំរីយសច្ក្តីស្អល ប់   ដែលនឹងម្ក្ែល់ក្នុង

យរលខាងមុ្ខ ។ កាលយបើបានរិចរណ្ឋនវូយសច្ក្តីស្អល ប់យនេះយរឿ ៗ 

យ ើ  គបបីស្អងលអ លេះបងយ់ចលនវូបាបធម៌្ ដែលមានក្នុងស ត ន    

ជារិយសសយ េះ កាលយបើសតវយោក្ បានរិចរណ្ឋនវូយសច្ក្តីស្អល ប់យនេះ

យ ើ  គងល់េះបងប់ាននវូ ជវីតិម្រៈ (យសច្ក្តីម្រសវងឹក្នុងជវីតិ) យចល

យច្ញឱ្យអស់ ឬថាអាច្យធវើឱ្យម្រស្អលយសតើង         ចក្យសច្ក្តីម្រសវងឹវយងវង

ក្នុងជវីតិយនេះបានខលេះ  ។   ម្រគ សែ បរវជតិ គួររិចរណ្ឋឱ្យបានយរឿ ៗ ថា  
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អាតាម អញមានយសច្ក្តីស្អល ប់ជាធម្មតា នឹងក្នលងយសច្ក្តីស្អល ប់យៅរុាំបាន

យ ើ  យម្រោេះអាម្រស័ ម្របយយជន៍មានម្របមាណប៉ាុយណណ េះជាយែើម្ ។ 

៤- សនរវហិ  នម  រិនយហិ  មោនរហ ិ ោោភានវា 
វិោភានវា អាតាម អញ ដតងមានយសច្ក្តីម្រោត់ម្របាស និរាសចក្សតវ

និងសងាា រជារីម្រសោញ ់យរញច្ិតតទាំងរងួរុាំខាន ។  

សតវនិងសងាា រ  ជារី ួងដ ង  ជារីយរញច្ិតតរបស់សតវយោក្ 

យ៉ា ងនម្រក្ដលង សតវយោក្ដតងម្របាថាន ក្នុងសតវនិងសងាា រ ដែលជារី

យរញច្ិតតននខលួន យោ យសច្ក្តីយម្រតក្ម្រតអាល យ ើ ជាប់ច្ិតតយោ ការ

ម្របាថាន យសសងៗក្នុងយោក្ ។  វនារាគ ឬ តណ្ឋា  គឺការម្របាថាន ច្ងប់ានមិ្នយច្េះ

ច្ប់យនេះយ ើ  ដែលជាឫសគល់ ឬ ជាយ តុ ដែល ាំឱ្យសតវយោក្ ជបួ

ម្របរេះនវូយសច្ក្តីរុក្ាឥតឈ្ប់ឈ្រ      យម្រោេះយសច្ក្តីខក្បាំណងដែលខលួន 

ម្របាថាន ច្ងប់ានសតវនិងសងាា រយ េះ ដតវាមិ្នបានែចូ្អវីដែលខលួនម្របាថាន  

យរើប ាំឱ្យយក្ើតនវូយសច្ក្តីរុក្ា ក៏្យម្រោេះដតមិ្នែងឹថាយសច្ក្តីរុក្ា វាយក្ើត

យច្ញរីការម្រសឡាញ់យ េះឯង ។  

យោ អាំណ្ឋច្ វនារាគ យនេះយ ើ  ញុាាំាំងឱ្យសតវយោក្ ដែលខវេះ

វចិរណញ្ញា ណ  ដតងដតយធវើនវូអាំយរើរុច្ចរតិ  យធវើនវូអាំយរើដែលសងគម្សអប់ 

យខាើម្ កាល  ខលួនយៅជាទសក្ររបស់រាគៈ ។    យសច្ក្តីរុក្ាក្តី យស្អក្ក្តី ភ័ 

ក្តី យក្ើតយ ើងរីតយម្រម្ក្, កុ្សលធម៌្ទាំងឡា   ក៏្ម្រតវូវ ិសយៅយម្រោេះដត

តយម្រម្ក្យែើរក្នុងសលូវខុស     ែយូច្នេះយ ើ យរើបម្ររេះសុគតម្ររងស់ដម្តងម្របាប់

ឱ្យបរវជតិ ម្រគ សែម្រតវូរិចរណ្ឋឱ្យបានយរឿ ៗថា អាតាម អញ ដតងមាន  
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យសច្ក្តីម្រោត់ម្របាស និរាសចក្សតវ   និងសងាា រជារីម្រសោញ់   យរញ

ច្ិតតទាំងរងួរុាំខាន យ ើ គងល់េះបងន់វូវនារាគៈ (តយម្រម្ក្នម្រក្ដលង) ក្នុង

សតវ និងសងាា រឱ្យបានអស់    ឬឱ្យវាែល់សភារម្រស្អលយសតើង     យែើម្បី

បានជាម្របយយជន៍សម្រមាប់ខលួន  ក្នុងអតតភារ យរលជាបច្ចុបបនន និង   

អតតភារក្នុងបរយោក្ ។ 

៥- ក្មមសសសនកាមហិ ក្មមទ្យានទ្ ក្មមនយានិ ក្មមរ-
នធុ ក្មមរសបដ្ិសរនោ យំ ក្មមំ ភវិសសាមិ ក្លសាណំ វា 
បារក្ំ វា តសសស ទ្យានទ្ ភវិសសាមិ អាតាម អញមានក្ម្មជា
របស់ខលនួ  មានក្ម្មជាម្ត៌ក្  មានក្ម្មជាក្ាំយណើ ត    មានក្ម្មជាយៅរងស  

មានក្ម្មជារីរាំ ក់្អាម្រស័   អាតាម អញនឹងយធវើនវូក្ម្មណ្ឋ   ជាក្ម្មលអក្តី 

អាម្រក្ក់្ក្តី អាតាម អញនឹងម្រតវូជាអនក្ររួលនវូសលននក្ម្មយ េះរុាំខាន

យ ើ  ។ 

បុគគលស្អបយម្រោេះនវូរជូណ្ឋ  រដម្ងររួលបាននវូសលយ េះ       

ក្ស្អងនវូក្ម្មណ្ឋ   រដម្ងររួលបាននវូសលននក្ម្មយ េះ  ។  យនេះជាច្ាប់

ដែលម្របម្ររឹតតយៅក្នុងវែដសងារ ក្មមុោ វតតតី នោនកា សតវយោក្

ដតងដតម្របម្ររឹតតយៅតាម្ក្ម្ម ។ ោក្យថា “ក្ម្ម” គឺជាអាំយរើទាំងឡា ណ្ឋ

ដែល សតវយោក្ម្របម្ររឹតតក្នុងសលូវទាំង ៣ គឺសលូវកា  វាច ច្ិតត យទេះបីជា

អាម្រក្ក់្ក្តី លអក្តីយៅថាក្ម្ម   រឯី  សល  ជាលរធសលសយម្រម្ច្បានរីអាំយរើ  

(ក្ម្ម)   ដែលខលួនបានក្ស្អងយ ើ នុ េះឯង ។ 

រិតណ្ឋស់សតវយោក្   មានក្ម្មជារបស់ខលួន   មានក្ម្មជាម្ត៌ក្ 
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ដែលខលួនម្រតវូររួលយោ មិ្នអាច្យគច្យវេះបាន យម្រោេះក្ម្មដែលខលួនស្អង

យ ើ យ េះ ម្រតវូដតសតល់សលឱ្យក្នុងយរលណ្ឋមួ្ មិ្នខានយ ើ  ។ 

បុគគលដែលក្ស្អងនវូក្ម្មយ ើ  យទេះបីយគច្យៅែល់រីណ្ឋ យទេះបាត  

សមុ្ម្ររក្តី រធែអ៏ាកាសក្តី រីណ្ឋៗក្តី គឺមិ្នអាច្រត់រចួ្រីក្ម្មដែលខលួនស្អង

យ ើ យ េះយរ  ែយូច្នេះគួរគបបីក្ស្អងនវូអាំយរើលអ យោ កា  វាច ច្ិតត 

យម្រោេះក្ម្មលអដែលខលួនបានយធវើយ ើ រដម្ងសតល់សលជាសុខ ច្ាំដណក្ក្ម្ម

អាម្រក្ក់្រដម្ងសតល់សលជារុក្ា ។ បុគគលដែលយធវើអកុ្សលក្ម្មយ ើ  រុាំ

មានវធិីការោរយ ើ យៅយរលដែលក្ម្មយ េះ ុច្សលម្ក្ឱ្យ សូម្ក្ុាំ

មានការយសតក្សតួលយៅយលើអបិ ជយំនឿ ដែល ាំឱ្យកាន់ដតអាប់ឱ្ននវូ

ម្របាជ្ាស្អម រតី ឬម្ងគលភ្ាក់្យសអើលយសសងៗ យម្រោេះរិធីក្ម្មទាំងយ េះ មិ្នអាច្

ហាម្ឃាត់ក្ម្មដែលម្រតវូឱ្យសលយ េះបានយរ      វធិីដតម្ា៉ា ងដែលយគច្

សតុរីក្ម្មអាម្រក្ក់្ដែលម្រតវូឱ្យសលយ េះ  គឺកុ្ាំបនតយធវើក្ម្មអាម្រក្ក់្យរៀត ម្រតវូ

កាត់ផាត ច់្នវូរជូននក្ម្មអាម្រក្ក់្យ េះ យោ ការមិ្នយធវើអាំយរើអាម្រក្ក់្ គឺ

អកុ្សលក្ម្មយ េះឯង ។ 

ររុធបរស័ិរទាំងឡា ជារីយគ្នររ !   ការបានយក្ើតម្ក្ជាម្នសុសជា

ការម្រក្ ការបានយក្ើតទន់ម្ររេះររុធស្អស យនេះក៏្ម្រក្ដែរ កាលយបើបានែងឹថា

ការយក្ើតម្ក្ក្នុងភាវៈជាម្នសុសយនេះជាការម្រក្យ ើ  ច្ូរខាំស្អងនវូអាំយរើជា

ម្របយយជន៍ ឱ្យស័ក្ដសិម្ក្នុងក្ាំយណើ តែឧ៏តគុងគឧតតម្មួ្ យនេះ ។ យម្រោេះក្នុង

យោក្យនេះ មានដតខលួនឯងយរដែលជារីរឹងសម្រមាប់ខលួនឯង រឯីក្នុងក្ាំយណើ ត

ជាម្នសុសយនេះយក្ើតយ ើងបាន  ក៏្យម្រោេះយ ើងបានយម្រោេះរជូលអគឺបុណយដែល

 ុច្សលឱ្យយ ើងបានយក្ើតក្នុងអតតភារែម៏្របយសើរមួ្ យនេះ ។   
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របូ យនេះយម្របៀបែចូ្ជាសម្បក្របូ ដែលយ ើងខចីយគម្ក្យម្របើដត

ប៉ាុយណ្ឋណ េះ កាលណ្ឋយបើែល់យរលមាច ស់យគ (គឺម្ច្ចុ) ម្ក្ ក្យៅវញិ  

យ ើងក៏្មិ្នអាច្យម្របើវាបានតយៅយរៀតដែរ ប៉ាុដនតម្របសិនយបើយ ើងបានយម្របើ

ម្របាស់របូយនេះយោ ការយធវើនវូក្ុសលធម៌្ទាំងឡា ទាំងរងួយ ើ  យ េះ 

យ ម្ េះថាយ ើងយច្េះយម្របើជវីតិក្នុងអតតភារដែលក្ម្រម្យនេះ    បានសម្តនម្ល

យ ើ សម្រមាប់អតតភារថមនីឹងម្របយសើរ យម្រោេះយ ើងបានស្អងក្ុសលរុក្

យ ើ ក្នុងជាតិយនេះ នឹងររលួសលវញិ ក្នុងបច្ចុបបននជាតិ ឬ អ គតជាតិ 

យម្រោេះអាំណ្ឋច្បុញ្ាក្ម្មដែលខលួនបានយធវើរុក្យោ លអយ ើ នុ េះឯង ។  

 

កាយ ជ្វុកទរេ្ជកអា្រ័យ ្ប្េឹតតរល់ថ្ងៃថ្ចនទៅចរ ់
េាាធ្ិជរលា្ពត់្បារ ទ ើញចាារ់លារ់ណារ់្េប់ៗានា។ 
ចិតត ជាជ្វុកផទុកទទរៈ ទលាភ្ៈទមហ៍អវិជាជា 
េិរេុលប ោះចិតតដិត្េប់្ា ផដល់ផលដល់មរររំខន     ។ 
ទបើទដើរត្មស្នាម្េោះមនទជាេ ទរៀនររ់ទជាោះទរេទាំវេីរបាន 
បាបទចញបុណាយចូល្រួលចិតត្បាណ ្េោះធ្ម៌ោាំបានកាោនតចកទុកខ     ៕ 
       

                                                                                   យោ ឧបាសក្ ហុមិ ឆាន់ 
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នហតុវដ្លជីវិតចាំបាច់ប្រប្រឹតតធម ៌

 

  បច្ចុបបននកាលយនេះ យ ើងបានយ ើញម្រស្អប់ម្ក្យ ើ រី

យរឿងរា៉ា វទាំងឡា ដែលយក្ើតមានយ ើង មានការម្របរូសរា៉ា  យជរ

ម្របយរច្គ្នន  និយ យោ មិ្នមានម្រក្ម្សីលធម៌្ ការរមិ្លគុណច្ាំយោេះ

បុរវការជីន ការម្របម្ររឹតតិអាំយរើមិ្នគួរគបបីច្ាំយោេះគ្នន និងគ្នន  ការម្របមាថ

យម្ើលងា គ្នន  ។ល។ ទាំងអស់យនេះ គឺយក្ើតយ ើងយម្រោេះយ តុសាំខាន់ដត

ម្ា៉ា ងគឺ យោ ស្អរគ្នម នធម៌្ យបើមានធម៌្ជារីរិចរណ្ឋអប់រាំច្ិតតយ ើ  

យម្ល៉ាេះសម្នឹងម្នសុស មិ្នអាច្រមិ្លគុណច្ាំយោេះបុរវការីជន មិ្នម្របម្ររឹតត

អាំយរើមិ្នសម្រម្យ មិ្នគួរគបបីោក់្គ្នន និងគ្នន យ េះយរ ។ ម្ា៉ា ងវញិយរៀត 

យ តុដែលជវីតិចាំបាច់្មានធម៌្ យម្រោេះថាែយំណើ រជវីតិរបស់យ ើងមាន ក់្ៗ 

មិ្នយរៀងទត់យរ ែយំណើ រជវីតិយនេះយស្អត យបើគ្នម នធម៌្ក៏្នឹងគ្នម នយកាេះ

យម្រតើ ដែរ ។ យម្រោេះយ តុយ េះចាំបាច់្មានធម៌្ ជនដែលជាបណឌិ តជា

អនក្ម្របាថាន ក្នុងធម៌្ យម្រោេះធម៌្យនេះយ ើ ដែល ាំឱ្យមានអវីៗម្រគប់យ៉ា ង ។ 

យម្រោេះមានធម៌្យរើបយធវើឱ្យយ ើងយច្េះស្អងលអ យម្រោេះដតបានស្អងលអយរើប

 ាំឱ្យយ ើងបានម្ក្យក្ើតជាម្នសុស យម្រោេះមានធម៌្យរើប ាំឱ្យបានរចួ្ចក្

រុក្ា យម្រោេះមានធម៌្យរើបយធវើឱ្យយ ើងយក្ើតក្នុងរីក្ដនលងម្របយរសែស៏ម្គួរ 

ែយូច្នេះយ ើ យរើបយោក្យៅថា ធមែ (ធម៌្) គឺជាសភាវម្ររម្ររងស់តវ
យោក្ ។ គ្នម នក្លាណធម៌្គឺ ាំជវីតិឱ្យជបួរុក្ា គ្នម នក្លាណធម៌្យធវើឱ្យ

ជវីតិវ ិស គ្នម នក្លាណធម៌្នឹងមិ្នយ ើញរីការវ ិសយៅននយោក្

យនេះម្ររេះសមាម សម្ាុរធម្ររងប់ានម្រតាស់សដម្តងអាំរីយ តុដែល ាំឱ្យម្ររេះអងគ 
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បែបិតតិធម៌្ក្នុងក្ាំយណើ តជា ម្ររេះយោធិសតវម្ររេះ ម្ អនយាឃរក្ុម្រ 
ម្ររេះបរម្យោធិសតវយោលថា ៖ 

    អនយាឃរជាតក្(១) 

(យ តុដែល ាំឱ្យម្ររេះយោធិសតវម្របម្ររឹតតធម៌្) 

 

អនយាឃរក្ុម្រ   ម្ររេះបរម្យោធិសតវយោលថា ៖  
• សតវយៅក្នងុគភ៌ អស់រាម្រតណី្ឋមួ្ ជាែបូំង    សតវយ េះម្របម្ររឹតត 

យៅ ែចូ្ជាររក្ដែលតាាំងយ ើង    សតវយ េះកាលយៅរដម្ងមិ្នម្រត ប់

វញិយរ ។ 

• មិ្នដម្នរកួ្នរជន     កាលច្ាាំង     មិ្នដម្នរកួ្នរជនបរបូិណ៌ 

យោ ក្មាល ាំង មិ្នម្រគ្នាំម្រគ្ន មិ្នស្អល ប់យរ យម្រោេះថា  បាណម្ណឌ ល (ជវីតិ

សរវសតវទាំងអស់ ដែលមានសណ្ឋា នរបូរាង) ទាំងអស់យ េះ គឺជាតិ នងិ

ជរា ដតងច្ូលយៅជតិយបៀតយបៀន យ តុយ េះ បានជាគាំនិតរបស់

រូលម្ររេះបងគខំ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា អញនឹងម្របម្ររឹតតធម៌្ ។ 

• ម្ររេះរាជាទាំងឡា        ជារោា ធិបតីម្រគបសងកត់នវូយស ម្របក្ប 

យោ អងគ ៤ ជាយស  មានសភារគួរឱ្យខាល ច្នម្រក្យរក្ រដម្ងឈ្នេះបាន 

ប៉ាុដនតមិ្នអាច្ឈ្នេះនវូយសច្ក្តីស្អល ប់បានយម្រោេះយ តុយ េះ គាំនិតរូលម្ររេះ

បងគជំាខ្ុ ាំ  យក្ើតយ ើងថា អញនឹងម្របម្ររឹតតធម៌្ ។ 

• ម្ររេះរាជាទាំងឡា អងគខលេះ ដែលមានរលែរំ ី  រលយសេះ រលរថ  

__________________ 

(១)  ប្ព្ោះត្ប្ត្រិដក សុ្ត្ានារដិក ខុ្ទទកនកិាយ ជាត្ក (រិដក ៦០ ទាំព្័រ ១៤២-១៤៨) 
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រលយថមើរយជើងយចម្យរាម្យ ើ រចួ្  (អាំរីក្ណ្ឋត ប់នែរកួ្បចច មិ្តត)    បាន

ប៉ាុដនតមិ្នអាច្រចួ្ចក្ យសច្ក្តីស្អល ប់បាន យម្រោេះយ តុយ េះ បានជាគាំនិត 

របស់រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ  យក្ើតយ ើងថា អញនឹងម្របម្ររឹតតធម៌្ ។ 

• ម្ររេះរាជាទាំងឡា យក្លៀវកាល    រដម្ង (ញុាាំាំងនគរទាំងឡា របស់  

រកួ្យសតច្ ជាបចច មិ្តត) ឱ្យយខាច្ខាី ឱ្យខាច ត់ខាច   យោ រលែរំ ីរលយសេះ 

រលរថ រលយថមើរយជើងបាន ប៉ាុដនតមិ្នអាច្ក្យម្ាច្នវូម្ច្ចុបានយរ យម្រោេះយ តុ

យ េះ បានជាគាំនិតរបស់រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា អញនឹងម្របម្ររឹតត

ធម៌្ ។ 

• ែរំទីាំងឡា ចុ្េះយម្របង មានយម្របងធ្លល   ូរយ ៀរ ដតងញាាំញីនវូ 

នគរទាំងឡា  សមាល ប់នវូរកួ្ជនបាន ប៉ាុដនតមិ្នអាច្ញាាំញីនវូយសច្ក្តី

ស្អល ប់បានយរ យម្រោេះយ តុយ េះ បានជាគាំនិតរបស់រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើត

យ ើងថា អញនឹងម្របម្ររឹតតធម៌្ ។  

• ខាម ន់ធនទូាំងឡា  រុក្ជាមាននែហាត់យ ើ  ជាអនក្យក្លៀវកាល  អាច្ 

ញុាាំាំងម្ររញួឱ្យធ្លល ក់្ក្នុងរឆី្ងៃ  បាន បាញ់មិ្នខុស ក៏្មិ្នអាច្បាញ់នវូម្ច្ចុ

បានយរ យម្រោេះយ តុយ េះ បានជាគាំនិតរបស់រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើង

ថា អញនឹងម្របម្ររឹតតធម៌្ ។ 

• រឹក្ម្រសេះទាំងឡា  រដម្ងអស់យៅ ដសនែមី្ររម្ទាំងភន ាំនិងែងនម្ររ  

រដម្ងអស់យៅ វតែុដែលម្របម្ររឹតតយៅក្នុងអាំណ្ឋច្ននសងាា រទាំងអស់យ េះ 

ក៏្រដម្ងអស់យៅ ក្នុងច្យ ល េះកាលែដ៏វង ែបិតថា វតែុទាំងអស់យ េះ គបបី

បាក់្ដបក្ក្នុងក្ាំណត់កាល ជារីវ ិស យម្រោេះយ តុយ េះ បានជាគាំនិត

របស់រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា អញនឹងម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។ 

• ជវីតិរបស់ រនីិងនរៈក្នងុយោក្យនេះទាំងអស់      ដតងដម្របម្របលួ  
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

ែចូ្ជាសាំរត់របស់អនក្យលង (អនក្យលងសុរាយ ើញសុរាយ ើ  អាច្ ក្

សាំរត់យៅែរូសកឹ្)      ែចូ្យឈ្ើែេុះដក្បរម្រចាំងយ៉ា ងយ េះដែរ    យម្រោេះយ តុ 

យ េះ  បានជាគាំនិតរូលបងគជំាខ្ុ ាំ  យក្ើតយ ើងថា  អញនឹងម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។ 

• ដសលយឈ្ើទាំងឡា  (រដម្ងម្រជេុះចុ្េះ) យ៉ា ងណ្ឋ មាណរទាំងឡា   

ទាំងយក្មង,  ទាំងចស់,   ទាំងម្រសី,  ទាំងម្របុស,   ទាំងម្ជឈិម្បុរស (បណឌ ក្

និងឧភយតារយញ្ជនក្)(១) រដម្ងមានសររីៈដបក្ធ្លល  ម្រជេុះច្ុេះ (យ៉ា ងយ េះ) 

យម្រោេះយ តុយ េះ    បានជាគាំនិតរូលបងគជំាខ្ុ ាំ   យក្ើតយ ើងថា អញនឹង

ម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។ 

• វ ័យនេះ មិ្នែចូ្យសតច្ផាក   (ម្ររេះច្ស្រនា) យរ      វ ័ណ្ឋក្នលងយៅ 

យ ើ ឥ ូវយនេះ វ ័យ េះ យរៀងដតយៅដម្នរិត បុគគលចស់ឥតមាន

តយម្រម្ក្ (ក្នុងកាម្គុណ) (២) សុខនឹង (មាន) ម្ក្រីណ្ឋ    យម្រោេះយ តុយ េះ     

បានជាគាំនិតរូលបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា អញនឹងម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។ 

• រកួ្ ក្ា បិស្អច្ ឬយម្របតទាំងយ េះខឹងយ ើ  រដម្ងសលុ ាំសមាល ប់នវូ 

រកួ្ម្នសុស ប៉ាុដនតមិ្នអាច្សលុ ាំសមាល ប់នវូម្ច្ចុបានយរ យម្រោេះយ តុយ េះ    បាន

ជាគាំនិតរូលបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា   អញនឹងម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។ 

• ម្នសុសទាំងឡា   រដម្ងយធវើនវូការអងវរក្រ ច្ាំាំយោេះរកួ្ ក្ា   រកួ្ 

បិស្អច្ ឬរកួ្យម្របត ដែលខឹងយ ើ យ េះបាន ប៉ាុដនតមិ្នអាច្អងវរក្រែល់

ម្ច្ចុបានយរ យម្រោេះយ តុយ េះ បានជាគាំនិតរូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា 

អញនឹងម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។ 

__________________ 

 (១) រណ្ឌ កៈ (ន) ចខ្ទីយ, មិនប្មនប្រសុ្ មិនប្មនប្សី្ | ឧភចោព្យញ្ជនក (ន) អនកប្ដលមានចភទព្ីរ គឺ
ជួនកាលជាប្រុស្ ជនួកាលជាស្រស្ាី   (មាននិយាយកនុងវនិយ័រិដកប្ព្ោះពុ្ទធសាស្ន្ត) ។ 
(២) ប្រប្ព្ឹត្ាចមថុនមិនចកតី្ ។ 
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• ម្ររេះរាជាទាំងឡា ម្ររងម់្រជាបនវូយទសយ ើ ោក់្អាជ្ាច្ាំយោេះ 

ជនអនក្មានក្ាំ ុសអនក្ម្របរូសត និងអនក្យបៀតយបៀនបាន ប៉ាុដនតមិ្នអាច្

ោក់្អាជ្ាែល់ម្ច្ចុបានយរ យម្រោេះយ តុយ េះ បានជាគាំនិតរបស់រូលម្ររេះ

បងគជំាខ្ុ ាំយក្ើតយ ើងថា អញនងឹម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។  

• រកួ្ជនអនក្មានក្ាំ ុសអនក្ម្របរូសត អនក្យបៀតយបៀន ដតងអងវរក្រ 

ម្ររេះរាជាទាំងឡា យ េះបាន ប៉ាុដនតយធវើនវូក្ិរយិអងវរក្រម្ច្ចុរុាំបានយរ 

យម្រោេះយ តុយ េះ បានជាគាំនិតរបស់រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា អញ

នឹងម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។ 

• មិ្នថាក្សម្រត មិ្នថាម្រោ មណ៍ មិ្នថាអនក្មានសតកុ្សតម្ភ អនក្មាន 

ក្មាល ាំង អនក្មានយតជេះយរ យសច្ក្តី ល់មុ្ខរបស់ម្ច្ចុរាជ មិ្នមានយ ើ  

យម្រោេះយ តុយ េះ បានជាគាំនិតរបស់រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា អញ

នឹងម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។ 

• ខាល ធាំ ទាំងខាល ែបំង ដតងគាំរាម្ នវូជនដែលក្ាំរងុញាប់ញ័រ យ ើ  

រាំោសីុបាន ប៉ាុដនតមិ្នអាច្រាំោសីុនវូម្ច្ចុបានយរ យម្រោេះយ តុយ េះ បានជា

គាំនិតរបស់រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា អញនឹងម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។  

• រកួ្ជនអនក្យធវើមាយ (អនក្យលងក្ល) កាលយធវើ (នវូមាយ) ក្នុងរី 

ោក់្ក្ណ្ឋត លរងគ រដម្ងយធវើនវូដភនក្ទាំងឡា របស់ជនឱ្យភាន់ម្រច្ ាំបាន

យោ រិត ប៉ាុដនតមិ្នអាច្ញុាាំាំងម្ច្ចុឱ្យភាន់ម្រច្ ាំបានយ ើ  យម្រោេះយ តុ

យ េះ បានជាគាំនិតរបស់រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា អញនឹងម្របម្ររឹតត

នវូធម៌្ ។  

• សតវអាសិររិសទាំងឡា  មានយតជេះែក៏ាល ខាល ាំង ខឹងយ ើ  រដម្ង 

ច្ឹក្សមាល ប់នវូម្នសុសទាំងឡា យ េះក៏្បាន        ប៉ាុដនតមិ្នអាច្ចឹ្ក្នវូម្ច្ចុ 
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បានយរ  យម្រោេះយ តុយ េះ  បានជាគាំនិតរបស់រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ  យក្ើត

យ ើងថា អញនឹងម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។  

• សតវអាសិររិសទាំងឡា យម្រកាធយ ើ   ច្ឹក្នរណ្ឋ    រកួ្យររយ 

រក្ារដម្ងក្មាច ត់នវូរិសននសតវអាសិររិសទាំងយ េះបាន ប៉ាុដនតក្មាច ត់នវូ

រិសដែលម្ច្ចុចឹ្ក្យ ើ រុាំបានយរ យម្រោេះយ តុយ េះបានជាគាំនិតរបស់

រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា  អញនឹងម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។  

• យររយទាំងឡា       យ ម្ េះធម្មនតរ ី១,    យវតតរណុ ១,    យភាជៈ ១  

 សមាល ប់នវូរិសទាំងឡា ននភុជងគ ( គ) បាន រកួ្យររយទាំងយ េះ យគឮ

ថាយធវើម្រណកាលយៅយ ើ ក៏្ែចូ្គ្នន ដែរ យម្រោេះយ តុយ េះ បានជាគាំនិត

របស់រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា អញនឹងម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។  

• រកួ្វជិាជ ធរ យរៀននវូយឃារវជិាជ     រដម្ងែល់នវូការបាំបាាំងខលួនយោ  

ថាន ាំទាំងឡា បាន    ប៉ាុដនតមិ្នែល់នវូការបាំបាាំងម្ច្ចុរាជបានយរ យម្រោេះ

យ តុយ េះ បានជាគាំនិតរបស់រូលម្ររេះបងគជំាខ្ុ ាំ យក្ើតយ ើងថា អញនឹង

ម្របម្ររឹតតនវូធម៌្ ។ 

• ធម៌្រដម្ងរក្ានវូបុគគល   អនក្ម្របម្ររឹតតធម៌្យោ រិត    ធម៌្ដែល 

បុគគលម្របម្ររឹតតយោ លអយ ើ  រដម្ង ាំម្ក្នវូយសច្ក្តីសុខ យនេះជា

អានិសងសក្នងុធម៌្ ដែលបុគគលម្របម្ររឹតតយោ លអយ ើ  បុគគលអនក្

ម្របម្ររឹតតធម៌្  រដម្ងមិ្នយៅកាន់រុគគតិ ។ 

• សភាវៈទាំងឡា រីរគឺធម៌្ ១ អធម៌្ ១ មិ្នដម្នមានសលយសមើគ្នន  

យរ អធម៌្ ាំសតវយៅកាន់នរក្ ធម៌្ញុាាំងសតវឲ្យែល់នវូសុគតិ ។ 

ស្អធជុនទាំងឡា  !       គបបីញុាាំាំងជវីតិយនេះឱ្យម្របម្ររឹតតម្របក្ប 
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យោ ធម៌្ យបើយទេះបីជាយធវើក្ិច្ចការអវីក៏្យោ  កាតរវកិ្ច្ចអវ ីក៏្យោ ម្រតវូ

ដតមានធម៌្ជាម្របមុ្ខ ជាម្របធ្លន យម្រោេះថាម្ររេះធម៌្យនេះជាយៅហាវ  ែល៏អ

ដែលម្រគប់ម្រគងយ ើងឱ្យកាល  ជាម្នសុសលអ មិ្នដែលែកឹ្ ាំយ ើងដែល

ជាអនក្ម្របម្ររឹតត  ឱ្យធ្លល ក់្យៅកាន់រីទបយ េះយ ើ  ។  

  
« ជីវិតន េះ  ពិតជាត្តូវការត្ពេះសទ្ធម្ម » 

 
            វិតេតិ្តូវកា ្េះធរ ៌   

ជាគុេបវ លអ្បពេ 

្េះធរ៌នំរ សុខ្សួសដ ី  

្គប់កាល្គប់វ័យោនទំ្អស់។ 

ចទះបីច េ្ចាស់បុ សស្តសត ី  

ទិវារា្តី ុំប្់ចោះ 

បដ្ិបតតិតារធរ៌រិនដា ់ចដាះ  

ជីវិតទបខ្ពស់វាស់ចដាយធរ ៌ ៕ 

                                           * យោ ឧបាសក្ មុិញ សាវ៉ា ន 
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១០ ឆ្នាំនៃជីវិតមិៃច្រើៃដងចេ 

 
 បន្ទា ប់ពីលោកអ្នកសបបុរសទាំងឡាយ និងកល្យាណមិត្ត

បានអានជពំកូទ ី១   និងជពំកូទី ២ រចួមក    ខ្ុ ាំសងឃឹមថាអ្ស់លោកអ្នក

សបបុរស និងកល្យាណមិត្តអាចយល់្យបានខលះល ើយអ្ាំពីខលឹមសារនន

លសៀវលៅ “ ១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ? ” លនះ មួយលទៀត្លសាត្ អ្ស់លោកអ្នក

សបបុរស និងកល្យាណមិត្ត ក៏អាចល ល្ើយនវូសាំណួរលនះបានដែរថា ៖ ជវីតិ្

លនះមិនមាន ១០ ឆ្ន ាំល្ចើនែងលន្ទះលទ, កាល្យលបើលយើងរាប់ជាចាំដណកៗ   

មតង ១០ ឆ្ន ាំៗ   កនុង ១០០ ឆ្ន ាំ លយើងល ើញថាវាមាន ១០ ឆ្ន ាំ ដត្ ១០ ែង

លទ  លមើល្យលៅគឺខលីលពកណាស់, លបើលយើងរាប់ជាចាំននួឆ្ន ាំតាមលោយ

ល្យាំោប់ពី ១ ឆ្ន ាំត្លៅ រ ូត្ែល់្យ ១០០ ឆ្ន ាំ  លន្ទះលយើងយល់្យល ើញថា       

ជវីតិ្លនះវាែចូជាដវងដែរ ដត្វា្ាន់ដត្ជាការសនមត្ិរបស់លយើងដត្

ប ៉ុលណាណ ះ ។ មា ងវញិលទៀត្ជនដែល្យរស់បានែល់្យ ១០០ ឆ្ន ាំ កនុងបចចុបបនន

សម័យលនះក្មមានណាស់  ល ើយមន៉ុសសដែល្យមានអាយ៉ុដវងលន្ទះ  ក៏ 
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មានល្រះអា្ស័យប៉ុណយ     ដត្លទះបីជារស់លៅអ្ស់កាល្យដវងប ៉ុណាណ      

យូរប ៉ុណាណ   ក៏គងដ់ត្រាំកិល្យែល់្យនវូលសចកដីសាល ប់ែដែល្យ ល្រះល ត្៉ុលន្ទះ

ជវិតិ្និងការស់លៅ ្ពមជាមួយការ្ប្ពឹត្តិលនះ ជាកតាត ចាំបាច់ដែល្យ្ត្វូ

គិត្ពិចរណា  ល្រះជវីតិ្លនះជាែលំណើ រែពិ៏បាក  មិនអាចលល្យងលសើចបាន

លន្ទះលទ  ។  ធមមតាននជវីតិ្លនះ គឺជាការ្បជ៉ុតំាក់ដត្ងល ើងលោយរបូ

ធាត្៉ុ និងន្ទមធាត្៉ុជាលែើម  ដែល្យជាសងខត្ធម៌, (សងខត្ ជាភាសាបាល្យី

ដ្បថា ៖ ធម៌ដែល្យបចច័យ្បជ៉ុតំាក់ដត្ង, សភាពដែល្យលកើត្ពីល ត្៉ុ

ទាំងឡាយ) គឺមិនសថិត្នវូល្កាម អ្ាំណាចការបង្គា ប់បញ្ជា របស់ប៉ុគាល្យ

ណាលសាះល ើយ  សត្វលោកទាំងឡាយដែល្យលកើត្ល ើងល ើយ       មិន

អាចកាំណត់្ថារស់បានប ៉ុលណណ ះឆ្ន ាំ ប ៉ុលណាណ ះឆ្ន ាំ ឬថា ១០ ឆ្ន ាំ ៧ ែង, ៨ ែង

លន្ទះលទ ល្រះជនណាៗដែល្យលកើត្ល ើយកនុងលោកលនះ មិនអាចហាម

ឃាត់្ទប់សាា ត់្រារាាំងនវូលសចកតីចស់  ឈឺ និងសាល ប់លនះបានល ើយ ។ 

ជវីតិ្លនះលទះបីរាប់តាមល្យាំោប់ពី ១ ឆ្ន ាំ រ ូត្ែល់្យ ១០០ ឆ្ន ាំ ឬ មតង ១០ 

ឆ្ន ាំៗក៏លោយ ក៏វាលៅដត្ត្ចិណាស់ ខលីណាស់ ស្មាប់កាំលណើ ត្ជា

មន៉ុសសកនុងអ្ត្តភាពនីមួយៗ ។ ល្រះល ត្៉ុលន្ទះលយើងអាចកាំណត់្បាន

ល ើយថា ១០០ ឆ្ន ាំកនុងមួយអ្ត្តភាពមានត្ិចលពកណាស់  កាល្យលបើែងឹថា

ជវីតិ្លនះជារបស់ត្ិចខលី  មានទ៉ុកខល្ចើន  លយើងគបបីមានធម៌ជាល្គឿង

បែបិត្តិ  ជា្បលោជន៍កនុងការលរើខលួនលចញអ្ាំពីសម៉ុ្ទទ៉ុកខគឺវែដៈ ល្រះ

ជវីតិ្លនះមានដត្ការលែើរលៅម៉ុខដត្មា ង   ល ើយែលំណើ រដែល្យលៅម៉ុខ 

ជានិចចលន្ទះគឺជាការ្តាច់លៅលោយអ្ាំណាចកមមដែល្យជាអ្នកចត់្ដចង ។ 

 លែើមបីឱ្យធមមមិត្ត       បានយល់្យកាន់ដត្ចាស់អ្ាំពីអ្ត្ថន័យចាំណង 
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លជើងលសៀវលៅ “១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?” និងយល់់្យអ្ាំពីជវីតិ្និងការរស់លៅ 
្ពមជាមួយការ្ប្ពឹត្តិ ដែល្យពណ៌ន្ទអ្ាំពីែលំណើ រជវីតិ្សពវសត្វ ចាំលរះ

ការ្ប្ពឹត្តិលៅកនុងវែដៈ ជនួក៏កមមវចិិ្ត្ឱ្យលកើត្កនុងអ្ត្តភាពែឧ៏ត្តុងាឧត្តម 

ជនួក៏កមមវចិិ្ត្ឱ្យលកើត្កនុងកាំលណើ ត្មិន្បលសើរ ខវះម៉ុខ ខវះល្កាយ សត្វ

លោកខលះក៏លកើត្កនុងលទវលោក ខលះលកើត្កនុងអ្បាយភូមិ កាំលណើ ត្ខលះ្ត្វូ

លសាយនវូស៉ុខលវទន្ទ       ខលះក៏្ត្វូលសាយនវូទ៉ុកខលវទន្ទជាលែើម  ។  លែើមបី 

បានជាបទពិចរណាស្មាប់ជវីតិ្     និងឱ្យ្ជាបចាស់ពីចាំណងលជើងនន

លសៀវលៅលនះ សូមធមមមិត្តទាំងឡាយ សិកានវូប៉ុគាោធិោា នលសសងៗ  

្ពមជាមួយ្ពះព៉ុទធវចនៈរបស់្ពះមាន្ពះភាគែចូត្លៅ ... 

 

       ច ឿង នាងកូៃ្ជូក (១) 

 

 សម័យមួយ    ្ពះែម៏ាន្ពះភាគ្ទងគ់ង់្ បថាប់លៅកនុងវត្ត

លវ ុវន ជាកល្យនាកនិវាបសាថ ន ជតិ្្ក៉ុងរាជ្គឹះ ។ កនុងសម័យនងៃមួយ     

្ពះសាសាត    មួយអ្លនលើលោយភិកខុសងឃ    លសតច្ទងោ់ងបិណឌ បាត្  លៅ

កាន់្ក៉ុងរាជ្គឹះ តាមសលូវដែល្យ្ពះព៉ុទធអ្ងាោងលៅលន្ទះ ្ទង់បានទត្

ល ើញនវូកូន្ជកូញីមួយ  លទើប្ទងញ់ញឹមឱ្យ្បាកែល ើង ។  កាល្យ្ពះ

អ្ងា្ ទងញ់ញឹម  ្ពះអាននាែម៏ានអាយ៉ុ   ដែល្យជាប់លៅពីខាងល្កាយ 

បានល ើញមណឌ ល្យរសមីដែល្យជះលចញពីចលន្ទល ះ្ពះឱ្សា       លទើបទូល្យសួរ 

__________________ 

(១) រ ឿងនាងកូនជ្រកូ រៅកនុងគម្ពី  ធម្មបទដ្ឋកថា ចតុតថភាគ  (ទពំ័  ៣១២-៣២១) 
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ល ត្៉ុននការញញឹមថា ៖ 

- “ បពិ្ត្្ពះអ្ងាែច៏ល្មើន អ្វីជាល ត្៉ុ អ្វ ីជាបចច័យននការញញឹម 

របស់្ពះអ្ងា ? ”   

 ្ាលន្ទះ្ពះមាន្ពះភាគ្តាស់នឹង្ពះអាននាថា ៖         

- “មាន ល្យអាននា អ្នកល ើញកូន្ជកូញីលន្ទះលទ ?”   

្ពះអានានទូល្យថា ៖  

-  “បពិ្ត្្ពះអ្ងាែច៏ល្មើន ខ្ុ ា្ំ ពះអ្ងាល ើញ ” 

្ពះសាសាត លទើប្ទងគ់ង់្ បថាប់លៅទីលន្ទះ      ល ើយសដមតងនវូ 

ប៉ុពវកមមរបស់្ជកូញីលន្ទះថា ៖  

- “កនុងសម័យ្ពះសាសន្ទរបស់្ពះព៉ុទធ្ពះន្ទមកកាុសលន្ទធ    កូន 

្ជកូញីលន្ទះបានលកើត្ជាលមមាន់លៅនឹងលរាង្បជ៉ុ ំ  (សាោឆ្ន់) មួយ

កដនលង  ល ើយបានសាត ប់នវូសាំល ង្បកាសធម៌ ដែល្យភិកខុមួយរបូជា

លោាវចរកាំព៉ុងសាវ ធាយវបិសសន្ទកមមោា ន  រចួសាល ប់ចកអ្ត្តភាពពីលម

មាន់ បានលៅលកើត្លៅកនុងរាជ្ត្កូល្យ ជារាជធីតា្ពះន្ទមថា ឧពវរ ី។ កនុង

កាល្យត្មក ្ពះន្ទងចូល្យលៅកាន់ទីបលន្ទា បងន់វូឧចច រៈ ្ទងទ់ត្    ល ើញ

នវូពកួែងាូវ ក៏ញុាំាំងប៉ុ ូវកសញ្ជា  (ការកាំណត់្លោយែងាូវលចះ) ជាអ្ស៉ុភ

សញ្ជា ថា “ែងាូវៗ” ែលូចនះ   ឱ្យលកើត្ល ើងកនុងទីលន្ទះ   ក៏សល្មចបាន

បឋមជាន ។ ឧពវរ ីរាជធីតារស់លៅកនុងអ្ត្តភាពជារាជ្ត្កូល្យលនះ រ ូត្

អ្ស់អាយ៉ុ  ល ើយច៉ុត្ិចកអ្ត្តភាពលន្ទះ បានលៅលកើត្កនុង្ព មលោក, 

លោយគត្ិកនុងសងារវែតមិនលទៀងទត់្ កនុងលពល្យលនះក៏បានលកើត្កនុង

កាំលណើ ត្ជាសត្វ្ជកូ ត្ថាគត្ល ើញល ត្៉ុលន្ទះ លទើបបានញញឹម ។” 
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្ពះមាន្ពះភាគ ្ទងញុ់ាំាំងលសចកតីសលងវគឱ្យលកើត្មានែល់្យភិកខុសងឃ

ទាំងលន្ទះល ើយ ្ទង់្ បថាប់(ឈរ)កណាត ល្យងនល់្យលន្ទះ ្ទងក៏់្បកាស

លទសរបស់រាគត្ណាា  ល ើយ្ទង់្ តាស់្ពះាថាទាំងលន្ទះ ថា ៖ 

    យថាបិ    មូចេ   អៃបុេទចវ េចហេ 
  ឆិចនា្នបិ        ុច្ខន     បុៃច វ  ូហត ិ   
  ឯវមនបិ   តណ្ហនៃុសចយ   អៃូហចត 

ៃិព្វតតតី      េុកខមិេាំ       បុៃបនបុៃាំ ។           

យសនស ឆតតឹសត ិចោតា   មនាបសវនា  ភុោ 
 មាហា វហៃតិ េុេទិដធឹ        សងកបនា រាគៃិសនសតិា ។ 
 សវៃតិ  សព្វធិ  ចោតា េតា  ឧព្ភិជជ   តិដឋត ិ
 តញ្ច េិោវន េតាំ ជាតាំ មូេាំ បញ្ញនយ ឆិៃទថ  ។      
     ស ិតាៃិ   សចិៃហតិាៃិ    រ 
     ចោមៃសនាៃិ ភវៃតិ ជៃតុចនា 
     ចត   ោតសិតា   សុចេសិចនា 
     ចត   ចវ   ជាតិជ ូបគា   ៃរា ។ 
     តសិណ្យ  បុ កខតា    បជា 
     ប ិសបនបៃតិ សចោវ ពាធិចតា 
     សចញ្ញនជៃសងគសតត្  
     េុកខមុចបៃតិ  បុៃបនបៃុាំ រិរាយ ។ 
     តសិណ្យ    បុ កខតា    បជា 
     ប ិសបនបៃតិ  សចោវ ពាធិចតា 
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   តោមន    តសិណាំ    វិចនាេចយ   

  ភិកខុ      អាកងខាំ   វរិាគមតតចនា (១) ។  
 

កាល្យលបើឫសលឈើ មិនមានលសចកតីអ្នតរាយលៅមាាំមួនលទ លែើម

លឈើទ៉ុកជាកាប់លចល្យល ើយ ក៏ដត្ងែ៉ុះល ើងលទៀត្បាន មានឧបមាែចូ

លមតចមិញ កាល្យលបើត្ណាា ន៉ុស័យ ប៉ុគាល្យកមាច ត់្មិនទន់បានល ើយ ទ៉ុកខ 

(មានជាត្ិទ៉ុកខជាលែើម) លនះ ក៏ដត្ងលកើត្លរឿយៗ មានឧបលមយយែលូចន ះ

ឯង ។  

 ដខសត្ណាា  ៣៦(២) ជាធមមជាត្ិ ូរលៅកនុងអារមមណ៍ជាទីាប់ចិត្ត

ជាធមមជាត្ិលកលៀវកាល  មានែល់្យប៉ុគាល្យណា ត្្មិះទាំងឡាយែធ៏ាំ ដែល្យ

អា្ស័យនវូរាគៈ  ដត្ងន្ទាំនវូទិែាអិា្កក់របស់ប៉ុគាល្យលន្ទះ ។ 

 ដខសត្ណាា ទាំងឡាយ ដត្ង ូរលៅកនុងអារមមណ៍ទាំងពងួ ែចូជា

វល្យលដិែល្យដបកដខនងល ើងតាាំងលៅែលូចន ះ  លបើអ្នកទាំងឡាយ  ល ើញ

ត្ណាា ែចូជាវល្យលលិន្ទះលកើត្ល ើងល ើយ  ចូរកាត់្ឫសលចល្យលចញ  លោយ

កាាំបិត្គឺបញ្ជា  ។ 

 លសាមនសសទាំងឡាយ ដែល្យសាយលៅសង ដែល្យ្ប្ពឹត្តលៅ 

លោយលសចកតី្សឡាញ់សង រដមងមានែល់្យសត្វ ពកួសត្វលន្ទះ ជាអ្នក

អា្ស័យនវូលសចកតីរីករាយ  អ្នកដសវងរកលសចកតីស៉ុខ   នរជនទាំងឡាយ 

__________________ 

(១)ជ្ពះត្ជ្តបិដ្ក សុតតនតបដិ្ក ខុទទកនកិាយ ធម្មបទគាថា  (បដិ្ករេខ ៥២ ទពំ័  ៩២-៩៤) 
(២) ធម្មបទដ្ឋកថា ចតុតថភាគ (ទំព័  ៣១៦)  |   ខ្ខែតណ្ហា    ៣៦    រនះបានដ្េ់ តណ្ហា វចិ តិអាជ្ស័យ
អាយតនៈខាងកនុង១៨  តណ្ហា វចិ តិអាជ្ស័យអាយតនៈខាងរជ្ៅ ១៨ ។                     
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លន្ទះឯង ដត្ង្បឈមលៅរក ជាត្ិ និង ជរា ។ 

 ពកួសត្វដែល្យត្ណាា  ជាទីញុាំាំងសត្វឱ្យត្ក់សលុត្ ្ក៉ុងទ៉ុក

ល ើយ  ដត្ងរនធត់្ែចូទនាយដែល្យ្រនទក់បានល ើយែលូចន ះ  ពកួសត្វ 

ដែល្យជាប់កនុងសាំលោជនៈនិងសងាធម៌ (ធម៌ជាល្គឿងជរំក់) ដត្ងែល់្យនវូ

លសចកតីទ៉ុកខជាលរឿយៗ អ្ស់កាល្យអ្ដងវង ។ 

 ពកួសត្វដែល្យត្ណាា  ជាទីញុាំាំងសត្វឱ្យត្ក់សលុត្ ្ក៉ុងទ៉ុកល ើយ 

ដត្ងរនធត់្ែចូទនាយដែល្យន្ទយ្រនទក់បានល ើយែលូចន ះ ល្រះល ត្៉ុ

លន្ទះ ភិកខុកាល្យ្បាថាន ធម៌ ជាល្គឿង្បាសចករាគៈលែើមបីខលួន គបបី

បលន្ទា បងត់្ណាា ដែល្យជាល្គឿងត្ក់សលុត្លចល្យលចញ ។ 

 ល្យ៉ុះចប់្ពះធម៌ដែល្យ្ពះព៉ុទធអ្ងា្ ទងស់ដមតង ជនជាល្ចើនបាន

សល្មច្បលោជន៍ បានសល្មចនវូលសាតាបត្តិសល្យជាលែើម ។  

 សងនារវដតននេះពិតជាមិនន ៀងទាត់មមន សត្វ្ជកូញីលន្ទះ 

សាល ប់ពី្ជកូ លៅលកើត្កនុងរាជ្ត្កូល្យលៅស៉ុវណណ ភូមិ, ច៉ុត្ិពីអ្ត្តភាពរាជ-

្ត្កូល្យកនុងស៉ុវណណ ភូមិលន្ទះ បានលៅលកើត្កនុង្ក៉ុងររាណសីែចូលែើម ។ 

ច៉ុត្ិអ្ាំពីលន្ទះ បានលៅលកើត្កនុង្ត្កូល្យឈម ួញលសះ  ដកបរកាំពងដ់សល ម្ ះ

ស៉ុបារកៈ ។ ច៉ុត្ិអ្ាំពីលន្ទះ លៅលកើត្កនុង្ត្កូល្យន្ទយសាំលៅ ដកបរកាំពង់

ដសល ម្ ះាវរិៈ ។ ច៉ុត្ិអ្ាំពីលន្ទះ   ក៏បានលៅលកើត្កនុង្ត្កូល្យឥសសរជនកនុង

្ក៉ុងអ្ន៉ុរាធប៉ុរ ី ។ ច៉ុត្ិអ្ាំពីលន្ទះ លៅលកើត្កនុង្ត្កូល្យក៉ុែ៉ុមពីល ម្ ះ             

ស៉ុមនៈ កនងុលភកានត្ ាម  ខាងទិសទកសិណនន្ក៉ុងលន្ទះ   មានល ម្ ះថា 

ស៉ុមន្ទ  (តាមល ម្ ះរបស់ក៉ុែ៉ុមពិកលន្ទះ) ។ ល្កាយមកលទៀត្  កាល្យពកួ 
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ជនទាំងឡាយលបាះបង់្ ស៉ុកលន្ទះ ល ើយបិតារបស់ន្ទង   បានផ្លល ស់លៅ

កាន់ដែនល ម្ ះទី វាបិ   ដែល្យអា្ស័យលៅកនុង្ស៉ុកល ម្ ះមហាម៉ុនី-

្ាម ។ ក៏កនុងសម័យលន្ទះឯងមានអាមាត្យរបស់្ពះរាជាមួយ្ពះអ្ងា 

្ពះន្ទម្ពះបាទទ៉ុែាាមណី    ល ម្ ះថាល្យក៉ុណត កអ្ត្ិមពរៈ   លោយមាន 

កិចចឯណានីមួយ្ត្វូលៅកាន់្ស៉ុកលន្ទះ ល ើយក៏បានល ើញន្ទងស៉ុមន្ទ 

លកើត្ការ្សឡាញ់ ក៏លធវើពិធីមងាល្យែធ៏ាំ ន្ទាំន្ទងលៅកាន់្ស៉ុកមហា

ប៉ុណណ ្ាម ។  

 កនុង្ស៉ុកលន្ទះឯង មាន្ពះលងរៈមួយអ្ងា គឺ្ ពះមហាអ្ត្៉ុល្យលងរ 

លោកមាន្ប្កត្ីរស់លៅកនុងមហាវហិារល ម្ ះលកាែបិពត្៌  ្ពះមហា

លងរអ្ងាលន្ទះ លោកបាន្តាច់ចរបិណឌ បាត្ កនុង្ក៉ុងមហាប៉ុណណ ្ាម 

ឈរលៅ្ត្ងដ់កបរទវ រម៉ុខសាះរបស់ន្ទង, ល ើញន្ទងល ើយ ក៏្បាប់ភិកខុ

ទាំងឡាយថា ៖ 

- “អ្នកែម៏ានអាយ៉ុទាំងឡាយ      ន្ទងកូន្ជកូកនុងកាល្យពីម៉ុនលន្ទះ  

ឥ ូវលនះបានមកជាភរោិរបស់មហាអាមាត្យល ម្ ះល្យក៉ុណត កអ្ត្ិមពរៈ   

ឱ្! ន៎   គួរឱ្យអ្សាច រយពិត្ដមន ន៎  ។” 

   បន្ទា ប់ពីន្ទង ស៉ុមន្ទ  បានឮរកយ្ពះមហាលងរលន្ទះល ើយ 

ន្ទងបានបលង្គោ នរឭកែល់្យភពកនុងអ្ត្ីត្ៈ ក៏លកើត្ញណរឭកជាត្ិបាន  ។ 

កនុងលពល្យលន្ទះឯង   លសចកតសីលងវគលកើត្ល ើងល ើយចាំលរះន្ទងស៉ុមន្ទ

លទើបសូមអ្ន៉ុញ្ជា ត្ពីសាវ មី      មកបួសកនុងសមាន ក់្ពះលងរីគណបញ្ចពល្យ 

 (អ្នក្បកបលោយពល្យៈ្បាាំ) លោយឥសសរយសែធ៏ាំ បានសាត ប់កថាដែល្យ

ពណ៌ន្ទមហាសត្ិបបោា នសូ្ត្      កនុងត្ិសសមហាវហិារល ើយ     ក៏បាន 
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សល្មចនវូលសាត្បត្តិសល្យ ។ ល្យ៉ុះលពល្យល្កាយមក  កាល្យដែល្យ្ពះបាទ

ទ៉ុែាាមណី    ្ទងប់ង្រ្ង្គា បពកួទមិ បានល ើយ     ្ពះន្ទងស៉ុមន្ទលងរី

្ត្ ប់លៅកាន់្ស៉ុកលភកានត្ ាម ដែល្យជាទីកាំលណើ ត្របស់ខលួន (ក៏ជាទី

កាំលណើ ត្មាតាបិតា)   លៅកនុងទីលន្ទះ, បានសាត ប់អាសិវសូិបមសូ្ត្    កនុង

កល្យលកមហាវហិារ បានសល្មចជា្ពះអ្រ នតី ។ 

កនុងនងៃដែល្យ្ពះន្ទងបរនិិរវ ន កាល្យពកួភិកខុនីសាកសួរ ្ពះលងរី

បានត្ាំណាល្យ្បវត្តិទាំងអ្ស់លនះ ោ ងល្យោតិ្ល្យោន់្បាប់ភិកខុនីសងឃ ល ើយ

ចូល្យរមួ (សនាន្ទ) ជាមួយនឹង្ពះមហាត្ិសសលត្ថរ លោកមាន្ប្កត្ីលៅ

កនុងមណឌ ោរាម   ដែល្យជាអ្នកលរល្យធម៌    កនុងកណាត ល្យទីជនំ៉ុាំភិកខុសងឃ

្បជ៉ុាំន ល ើយ ្ពះន្ទងស៉ុមន្ទលងរ ីលរល្យថា ៖ 

- “កនុងកាល្យម៉ុន  ខ្ុាំច៉ុត្ិចកកាំលណើ ត្មន៉ុសសល ើយលកើត្ជាលមមាន់  

្ត្វូអារ-កកនុងជាត្ិលន្ទះ (កនុងគមពីរខលះោក់ថា លមមាន់លន្ទះែល់្យនវូភាព 

ោច់កាល្យ អ្ាំពីសត្វដខលងឆ្បកនុងអ្ត្តភាពលន្ទះ) រចួបានលៅលកើត្កនងុ្ក៉ុង    

រាជ្គឹះល ើយបានបួសកនុងសមាន ក់ន្ទងបររិវ ជកិា បានភូមិបឋមជាន, 

ច៉ុត្ិពីជាត្ិលន្ទះ បានលៅលកើត្កនងុ្ត្កូល្យលសែា,ី ត្មកមិនយូរប ៉ុន្ទម ន ក៏ច៉ុត្ិ

លៅលកើត្ជា្ជកូ,   សាល ប់ពីជាត្ិជា្ជកូលន្ទះ  លៅលកើត្កនងុរាជ្ត្កូល្យ  ឯ

ស៉ុវណណ ភូមិ,   បន្ទា ប់ពីលន្ទះលៅលកើត្កនងុ្ក៉ុងររាណសី,  ច៉ុត្ិពីជាត្ិលន្ទះ 

លៅលកើត្្ត្ងក់ាំពងដ់សល ម្ ះស៉ុបារកៈ, ច៉ុត្ិពីលន្ទះ លៅលកើត្លៅ្ត្ង់

កាំពងដ់សល ម្ ះាវរិៈ, ត្ពីលន្ទះលៅលកើត្កនងុ្ក៉ុងអ្ន៉ុរាធប៉ុរ,ី បន្ទា ប់ពី

ជាត្ិលន្ទះ លៅលកើត្កនងុ្ស៉ុកលភកានត្ ាម ។ ខ្ុ ាំលកើត្កនុង ១៣ ជាត្ ិល្យោខលះ 

អា្កក់ខលះ    ែចូលរល្យមកលនះ    ឥ វូលនះ   លកើត្កនងុកាំលណើ ត្ែ៏្ បលសើរ 
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ល ើយ សូមអ្នកទាំងឡាយ ចូរញុាំាំងធម៌ជាក៉ុសល្យទាំងឡាយ   ឱ្យែល់្យ

្ពម លោយការមិន្បមាទច៉ុះ” ្ពះលងរលីន្ទះ បានញុាំាំងបរស័ិទទាំង ៤ 

ឱ្យសលងវគ  រចួក៏បរនិិរវ នកនុងលពល្យលន្ទះឯង ។”  

ពិត្ជាគួរឱ្យសលងវគជាពន់លពកណាស់ ជវិតិ្របស់សត្វ

លោកដែល្យអ្លន្ទា ល្យកនុងសងារវែដ ជបួ្បសពវ្ គប់លរឿងរា វ  ជាស៉ុខកតី

ជាទ៉ុកខកតី ត្ួោ ងែចូជា្ពះន្ទងស៉ុមន្ទលងរ ី កាល្យអ្លន្ទា ល្យលៅលកើត្កនុង

កាំលណើ ត្នីមួយៗ ល ើយ្ត្វូមានកមមជាអ្នកវចិិ្ត្ លពល្យខលះកមមក៉ុសល្យ

ញុាំាំងឱ្យបែសិនធិកនុងកាំលណើ ត្ែខ៏ពងខ់ពស់ មានកាំលណើ ត្កនុង្ព មលោក 

កាំលណើ ត្មន៉ុសសលោកកនុងរាជ្ត្កូល្យ កនុង្ត្កូល្យឥសសរជន លសែា ី

្ត្កូល្យក៉ុែ៉ុមពី ជាលែើម ។ ដត្លោយសត្វលោកដត្ង្ប្ពឹត្តលៅតាមកមម

្ត្វូអ្លន្ទា ល្យផ្លល ស់បតូរនវូអ្ត្តភាព ពីអ្ត្តភាពែខ៏ពងខ់ពស់លៅកាន់         អ្ត្ត

ភាពែទ៏បលថាក     មានការលកើត្កនុងកាំលណើ ត្ជាសត្វត្ិរចា ន   ជាមាន់ ជា

្ជកូ ជាលែើម  ។    ល្យ៉ុះអ្វសានជាត្ិ ្ពះន្ទងបានកាត់្ផ្លត ច់ឫសគល់្យនន

ត្ណាា ជាពជូរបស់អ្ក៉ុសល្យល ើយ បានសាត ប់្ពះធម៌សល្មចជា្ពះអ្រ

 នតីលទើបបររិវ ន     ដល្យងមានកងវល់្យកនុងគត្ិទាំងឡាយ ។  

 

 *                          & 
ទានជាថ្នាំនាំកក្ើតក្ដីកនេហា  

ក្ាំណាញ់ជាឱនថននកទានទុក្ខ 

ទានជាថ្នាំយនន័ក្ដិចក្រើននុខ  

ក្ាំណាញ់ទុក្ជាថ្នាំនាំក្ាំ្ា ។   

 )                            ( 
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ច ឿង ចគាឃាតកបុ្ត (១) 

 

 ្ពះបរមសាសាត  កាល្យគងល់ៅកនុងវត្តលជត្ពន ្ទង់្ បារពធនឹង

ប៉ុ្ត្របស់ប៉ុរសអ្នកសមាល ប់លាមាន ក់ មាន្ប្កត្ីរស់លៅកនុង្ក៉ុង

សាវត្ថី ។ ការង្គររបស់ាត់្លន្ទះគឺសមាល ប់លា លែើមបីយកសាច់បរលិភាគ

ជាមួយ្បពនធ និងកូន្ប៉ុសសង ល្យក់សងលែើមបីបាននវូកន្ម ។  ន្ទយលា

ឃាត្លន្ទះ  លធវើការង្គរបាណាត្ិបាត្  លោយសមាល ប់សត្វលាលនះ    អ្ស់

រយៈ ៥៥ ឆ្ន ាំ មិនដែល្យបានថាវ យោគូ ឬភត្តសូមបីមួយដវកចាំលរះ            

្ពះសាសាត លសាះល ើយ លបើលទះបីជា្ពះសាសាត គងល់ៅវត្តលជត្ពនជតិ្

សាះាត់្ក៏លោយ ។ ាត់្ជាមន៉ុសសជាប់ចិត្តលោយមានចាំណងច់ាំលរះ

សាច់លា លបើាម នសាច់លនះលទ ាត់្មិនអាចបរលិភាគបាយបានល ើយ ។ 

កនុងនងៃមួយាត់្បានល្យក់សាច់កនុងលវោនងៃ ល ើយបានឱ្យសាច់

មួយែ៉ុែំល់្យភរោិរបស់ាត់្យកលៅអាាំងស្មាប់ខលួន ល ើយក៏លចញលៅ

ងតូ្ទឹក ។ ល្យាំោប់លន្ទះឯង សមាល ញ់របស់ាត់្លោយមានលភ្ៀវមកលល្យង

សាះ ក៏បានលៅកាន់សាះន្ទយលាឃាត្ លែើមបីទិញនវូសាច់លា ល ើយ

និោយលៅកាន់ភរោិរបស់ន្ទយលាឃាត្ថា ៖  

- “ដន៎ន្ទងែច៏ល្មើន         ចូរន្ទងឱ្យសាច់ដែល្យ្ត្វូល្យក់ែល់្យខ្ុាំបាន 

បនតិច (ល្រះ) ខ្ុ ាំមានលភ្ៀវ ” 

ភរោិន្ទយលាឃាត្ក៏ល្លើយថា ៖  

__________________ 

(១) រ ឿង រគាឃាតកបុជ្ត រៅកនុងគម្ពី  ធម្មបទដ្ឋកថា  ចតុតថភាគ (ទពំ័  ១-១១) 
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- “អ្នកែច៏ល្មើន! សាច់ដែល្យសល់្យលន្ទះមិនមានលទ សមាល ញ់របស់ 

អ្នកាត់្ល្យក់អ្ស់ល ើយ  ឥ ូវលនះាត់្លៅងតូ្ទឹក ” 

 សមាល ញ់ក៏អ្ងវរ ៖ 

- “ន្ទងក៉ុាំលធវើោ ងលនះល ើយ ចូរឱ្យខ្ុ ាំមក ” 

 ភរោិន្ទយលាឃាត្ ៖ 

- “អ្នកលអ្ើយ !   ល្ៅពីសាច់ដែល្យខ្ុាំទ៉ុកលែើមបីបតីខ្ុ ាំលនះ     គឺមិនមាន 

សាច់ដែល្យសល់្យលទ ”  

 ប៉ុរសលន្ទះគិត្ថា ៖ សាច់ែនទល្ៅពីសាច់ដែល្យន្ទងទ៉ុកស្មាប់ 

សមាល ញ់របស់អ្ញមិនមានលទ, ល ើយសមាល ញ់របស់អ្ញលបើាម នសាច់

លនះក៏មិនបរលិភាគ ែលូចនះង្រ្សតីលនះនឹងមិនឱ្យលទ ។ គិត្ល ើយលទើបកាន់យក

ែ៉ុសំាច់លន្ទះលោយខលួនឯង  ល ើយលែើរលចញបាត់្លៅ ។ 

 ភរោិរបស់ន្ទយលាឃាត្លន្ទះ លោយាម នសាច់លធវើមាូប

ស្មាប់បតី ាត់្ក៏បានចមោិនបដនលជនំសួសាច់ លែើមបីសាវ មីរបស់ាត់្ ។ 

ចាំដណកឯន្ទយលាឃាត្លន្ទះ បន្ទា ប់ពីាត់្ងតូ្ទឹករចួល ើយ  ្ត្ ប់

មកវញិ ភរោិរបស់ាត់្ក៏បានលរៀបចាំបាយលែើមបីឱ្យាត់្បរលិភាគ ខណៈ

លន្ទះឯង លោយាត់្មិនល ើញសាច់ដែល្យបាន្បគល់្យឱ្យភរោិលែើមបី

ចមោិនស្មាប់ខលួនលន្ទះក៏បានសួរថា ៖  

- “ដន៎ន្ទង ! ឯណាសាច់ ?”  

 ភរោិល្លើយថា ៖  

- “ន្ទយលអ្ើយ !  សាច់មិនមានលទ ” 

 ន្ទយលាឃាត្ ៖ 

 



~ 89 ~ 

គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

- “លយើងបានឱ្យសាច់លៅន្ទងមួយែ៉ុ ំ     លទើបលចញលៅងតូ្ទឹកមិន 

ដមនលទឬ ?”  

ន្ទងជាភរោិក៏ល្លើយថា ៖  

- “ន្ទយ !  សមាល ញ់របស់អ្នកមកល ើយ ្ បាប់ខ្ុាំថា ៖ “ ខ្ុ ាំមានលភ្ៀវ  

ន្ទងឱ្យសាច់ែល់្យខ្ុាំមក” ។ ខ្ុ ាំក៏បាន្បាប់លគថា ល្ៅអ្ាំពីសាច់ដែល្យទ៉ុក

ស្មាប់អ្នកលន្ទះមិនមានសាច់ដែល្យសល់្យលទ មា ងលទៀត្ ខ្ុ ាំក៏បាន្បាប់

ាត់្ល ើយដែរថា ល្ៅអ្ាំពីសាច់គឺអ្នកមិនបរលិភាគបាយលទ “ាត់្ក៏កាន់

សាច់ដែល្យប្ម៉ុងស្មាប់អ្នក លោយខលួនឯង ល ើយក៏លចៀសលចញបាត់្

លៅ ។”  

 ន្ទយលាឃាត្ក៏ល្លើយត្បវញិថា ៖ 

- “លបើាម នសាច់លយើងមិនបរលិភាគលទ ន្ទងចូរយកភត្តលនះលៅ 

វញិច៉ុះ !” 

 ភរោិនិោយអ្ងវរ ៖ 

- “ន្ទយឱ្យខ្ុាំលធវើែចូលមតចលៅ ចូរបរលិភាគច៉ុះ”  

ន្ទយលាឃាត្ លបើលទះបីជាភរោិរបស់ាត់្អ្ងវរោ ងណា ក៏

ាត់្មិនបរលិភាគបាយដែរ ន្ទយលាឃាត្លន្ទះត្បថា ៖ “លយើងមិន

បរលិភាគលទ” ល ើយឱ្យភរិោន្ទាំភត្តលន្ទះលៅវញិ ។ ខណៈលន្ទះឯង ាត់្

យកកាាំបិត្ ល ើយលែើរត្្មងល់ៅកាន់លា ដែល្យឈរលៅខាងល្កាយសាះ 

ល ើយល្យកូនែចូល្យលៅកនុងមាត់្លាលន្ទះ ទញអ្ណាត ត្លចញមកល ើយ 

យកកាាំបិត្កាត់្្ត្ឹមគល់្យ (អ្ណាត ត្)   យកលៅឱ្យភរោិអាាំងលល្យើរលងើក

លភលើង ោក់លល្យើភត្តល ើយាត់្អ្ងាុយបរលិភាគ ។ លោយលសចកតីឃាល ន្គប 
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សងាត់្ ាត់្ោក់បាយមួយែ៉ុសំាច់មួយែ៉ុដំែល្យកាំព៉ុងលៅត ខាល ាំងលន្ទះចូល្យលៅ

កនុងមាត់្ កនុងខណៈកាំព៉ុងបរលិភាគលន្ទះឯង អ្ណាត ត្របស់ាត់្ក៏ធាល ក់ច៉ុះ

លៅកនុងចនបាយ (ល្រះបរលិភាគសាច់កាំព៉ុងលៅត ខាល ាំង ន្ទាំឱ្យលធមញខាាំចាំ   

អ្ណាត ត្ខលួនឯង) ។ កនុងលពល្យលន្ទះឯង ន្ទយលាឃាត្ បានទទួល្យវបិាក

ដែល្យលសមើលោយកមម (ល្រះបាណាត្ិបាត្) ។ ្មក៏ ូរលចញពីមាត់្

ល ើយបានរត់្ចូល្យលៅកនុងសាះ លែើរលោយជងាង ់ ដ្សកឮសាំល ងលរាទ៍     

ខាល ាំងៗែចូជាសត្វលា  ដែល្យាត់្បានសមាល ប់ោ ងែលូចនះដែរ ។ 

 កនុងលពល្យលន្ទះ ប៉ុ្ត្របស់ន្ទយលាឃាត្ឈរលមើល្យបិតាកនុង    

ទីជតិ្ ។  ភរោិរបស់ន្ទយលាឃាត្   បានលរល្យលៅកាន់កូន្ប៉ុសាត់្

ថា ៖  

- “ដន៎កូន !  កូនចូរលមើល្យបិតារបស់អ្នកច៉ុះ    ដែល្យលែើរលោយជងាង ់ 

ដ្សកលរាទ៍ែចូលាលពញសាះ លសចកតីទ៉ុកខលនះនឹងធាល ក់លល្យើកូន ។ កូនឯង

មិនបាច់ចាំ្ពយួបារមភពីដម លទ ចូរលធវើសិរីសួសតីែល់្យខលួន ល ើយរត់្លចញ

លៅច៉ុះកូន ”  

ប៉ុ្ត្របស់ន្ទយលាឃាត្លន្ទះ លពល្យដែល្យ្ត្វូមរណភ័យ

គាំរាម ក៏ថាវ យបងាោំមាតារបស់ខលួនរចួរត់្លចញលៅ ។ ការរត់្លៅលន្ទះ 

ក៏បានលៅែល់្យនគរត្កាសិោ ។ ចាំដណកន្ទយលាឃាត្លន្ទះរងនវូទ៉ុកខ

លវទន្ទ លែើរលោយជងាង ់ ដ្សកលរាទ៍ែចូជាលា ល ើយក៏លធវើកាល្យកិរោិ 

(សាល ប់) លៅកនុងនងៃលន្ទះឯង លោយកមាល ាំងននអ្ក៉ុសល្យកមមដែល្យខលួនបាន

សាងល ើយោ ងលន្ទះ  ញុាំាំងឱ្យន្ទយលាឃាត្លកើត្កនុងអ្វចិីនរក   (ជាទី

ដែល្យលសាយនវូលសចកតីទ៉ុកខដត្មា ង)     ។     ចាំដណកលាដែល្យាត់្កាត់្          
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អ្ណាត ត្លន្ទះក៏សាល ប់លៅ ។ រឯីប៉ុ្ត្របស់លគបានរត់្លៅែល់្យនគរត្កា-

សិោ ល ើយក៏បានលរៀនវជិាា លធវើមាស (ជាងមាស)  ជាមួយប៉ុរសមាន ក់ ។  

 

ត្មកអាចរយ(្គ)ូ របស់លគ  ម៉ុននឹងលៅ្ស៉ុកែនទបាន្បាប់កូន 

សិសសខលួនថា ៖ “ឯងចូរលធវើល្គឿង្បោប់ដបបលនះៗជាលែើម” រចួបាន

លចញលៅ ។ ចាំដណកលគ   ក៏បានលធវើនវូល្គឿង្បោប់តាមដែល្យអាចរយ 

្បាប់ ។ លពល្យអាចរយលន្ទះ្ត្ ប់មកវញិ ល ើញល្គឿង្បោប់ទាំង

លន្ទះល ើយគិត្ថា ៖ “ប៉ុរសលនះមិនថានឹងលៅទីណា ក៏អាចចិញ្ចឹមជវីតិ្

បានដែរ” ែលូចនះល ើយ លទើបបានលល្យើកកូន្សីដែល្យលពញវយ័របស់ខលួន 

(ែល់្យលគ) ។ ប៉ុ្ត្របស់ន្ទយលាឃាត្     រមួរស់លៅជាមួយធីតារបស់

អាចរយជាងមាស  ល ើយមានប៉ុ្ត្ធីតាល្ចើនន្ទក់ ។ 

 លៅលពល្យដែល្យប៉ុ្ត្ទាំងឡាយរបស់លគចល្មើនវយ័ល ើយ លរៀន

សិល្យបៈ កនុងកាល្យត្មក ក៏្ត្ ប់លៅកាន់្ក៉ុងសាវត្ថី រស់លៅកនុងនគរ

លន្ទះវញិ បានជាអ្នកមានសទធ កនុងព៉ុទធសាសន្ទ ។ ចាំដណកបិតារបស់ពកួ

លគ (គឺប៉ុ្ត្របស់ន្ទយលាឃាត្)  មិនបានលធវើក៉ុសល្យអ្វីលសាះ រ ូត្ែល់្យ

លពល្យចស់ជរា លៅកនុងនគរត្កាសិោលន្ទះ ។ នងៃមួយ ពកួប៉ុ្ត្របស់លគ

បាន្បឹកាាន ថា ៖ “បិតារបស់លយើងចស់ល ើយ” ល ើយក៏បានយក

បិតាមកលៅជាមួយពកួខលួន លោយបាននិោយថា ៖  

- “ពកួខ្ុាំនឹងថាវ យទន   (លធវើទន)  ែល់្យបិតា   នឹងនិមនត្ ពះសាសាត   

្ពមទាំងភិកខុសងឃមក”   

នងៃដសោកល ើង ពកួលគនិមនតភិកខុសងឃ មាន្ពះសមាម សមពុទធជា

្បធានឱ្យគងក់នុងសាះ     ល ើយអ្ង្គា សបល្មើលោយលសចកតីលារព      កនុង 
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លវោចប់ភត្តកិចចល្សចបាច់ល ើយ ្កាបបងាទំូល្យ្ពះសាសាត ថា ៖  

- “បពិ្ត្្ពះអ្ងាែច៏ល្មើន ! ពកួខ្ុា្ំ ពះអ្ងាសូមថាវ យភត្តលនះឱ្យជា         

ជវីភត្ត (ភត្តស្មាប់មន៉ុសសរស់លៅ) លែើមបីបិតា ។  សូម្ពះអ្ងា្ ទងល់ធវើ 

អ្ន៉ុលមាទន្ទែល់្យបិតារបស់ពកួខ្ុា្ំ ពះអ្ងាច៉ុះ ” 

  

លោយ្ពះ ឫទ័យអ្ន៉ុល្ាះ ្ពះបរមសាសាត ្ទង់្ តាស់លៅ 

ប៉ុ្ត្ន្ទយលាឃាត្ (ជាបិតាប៉ុ្ត្ធីតាទាំងលន្ទះ) មកល ើយ្តាស់ថា ៖  

- “ មាន ល្យឧបាសក !  អ្នកជាមន៉ុសសចស់    មានសររីៈចស់លោយ    

ជ៉ុវំញិ  ល្បៀបែចូជាសលឹកលឈើទ៉ុាំមានពណ៌លល្យឿង  ល ើយលសបៀង  គឺ 

ក៉ុសល្យ លែើមបីនឹងលៅកាន់បរលោករបស់អ្នក មិនទន់មាន អ្នកចូរលធវើ    

ទីពឹងស្មាប់ខលួនច៉ុះ ចូរជាបណឌិ ត្ ក៉ុាំជាមន៉ុសសរល្យ” ែលូចនះល ើយកាល្យ 

្ទងន់ឹងលធវើអ្ន៉ុលមាទន្ទាថា លទើប្ទង់្ តាស់្ពះាថាទាំងលនះថា ៖  

 ១. បណឌុបលាចោវ  ទាៃិសិ   
  យមបុ ិោបិ រ ចត ឧបដឋិតា 
  ឧចយនោគមុចេ    បតិដឋសិ 
  បាចថយនយមនបិ  រ ចត ៃ វិជជតិ ។ 
  ចោ    កចរាហិ    េីបមតតចនា 
  េិបនបាំ  វាយម  បណឌិចតា ភវ 
  ៃិេធៃតមចលា    អៃងគចណ្ 
  េិព្វាំ    អ ិយភូមចិមហសិិ(១) ។ 

__________________ 

(១) ជ្ពះត្ជ្តបដិ្ក សុតតនតបិដ្ក ខុទទកនកិាយ ធម្មបទគាថា (បិដ្ករេខ ៥២ ទពំ័  ៧០-៧១)      
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ឥ ូវលនះ ខលួនអ្នកែចូជាសលឹកលឈើទ៉ុាំល ើយ ទាំងពកួប៉ុរសរបស់

យមរាជ(១)្បាកែែល់្យអ្នកល ើយ ខលួនអ្នកតាាំងលៅកនុងមាត់្ននលសចកតី

វនិ្ទសសូមបីលសបៀង  គឺក៉ុសល្យរបស់អ្នក  ក៏មិនទន់មានល ើយ ។  

អ្នកចូរលធវើក៉ុសល្យជាទីពឹងស្មាប់ខលួនលៅ ចូរពាោមឱ្យឆ្ប់

លៅ ចូរជាអ្នក្បាជល្ៅ លបើអ្នក (លធវើោ ងលនះល ើយ) នឹងលៅជាអ្នក

កមាច ត់្បងម់នាិល្យបាន មិនមានទីទួល្យគឺកិលល្យស នឹងែល់្យនវូភូមិរបស់្ពះ

អ្រយិៈែចូជាទិពវបាន ។  

កនុងកាល្យចប់្ពះធម៌លទសន្ទ លាឃាត្កប៉ុ្ត្ ក៏បានសល្មច 

លសាតាបត្តិសល្យ ធមមលទសន្ទលន្ទះក៏បានជា្បលោជន៍ែល់្យជនដែល្យ្បជ៉ុំ

ាន កនុងទីលន្ទះសងដែរ ។ 

 លោយលសចកតី្ជះថាល  ប៉ុ្ត្ទាំងលន្ទះក៏បានថាវ យទនមតងលទៀត្ 

ល ើយនិមនត្ ពះសមាម សមពុទធមកទទួល្យភត្ត លពល្យភត្តកិចចល្សចល ើយ 

កនុងលវោ្ពះអ្ងា្ ទងអ់្ន៉ុលមាទន្ទ ពកួលគបាន្កាបទូល្យ្ពះសាសាត ថា ៖ 

- “បពិ្ត្្ពះអ្ងាែច៏ល្មើន សូមបីភត្តលនះ ពកួខ្ុា្ំ ពះអ្ងាក៏ថាវ យឱ្យ    

ជាជវីភត្តលែើមបីបិតារបស់ពកួខ្ុា្ំ ពះអ្ងាដែរ សូម្ពះអ្ងា្ ទងអ់្ន៉ុលមា-

ទន្ទ ែល់្យបិតារបស់ខ្ុា្ំ ពះអ្ងាច៉ុះ” 

 ្ពះសាសាត  កាល្យនងឹ្ទងអ់្ន៉ុលមាទន្ទែល់្យលគ បាន្តាស់

ាថាជាលល្យើកទ ី២ ថា ៖  

__________________ 

(១) អ្នកបរជ្ម្ីរសតចយម្រារ ៖ ពាកយរនះ (អ្ដ្ឋកថា) សំរៅយក រសចកតសី្លា ប ់។ 
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 ២. ឧបៃីតវចោ  រ  ទាៃិសិ 
  សមនបោចតាសិ  យមសនស  សៃតចិក 
  វាចោបិ  រ  ចត  ៃតថិ  អៃតរា 
  បាចថយនយមនបិ  រ  ចត  ៃ  វិជជតិ ។ 

ចោ  កចរាហិ  េីបមតតចនា  
  េិបនបាំ  វាយម  បណឌិចតា  ភវ 
  ៃិេធៃតមចលា   អៃងគចណ្ 
  ៃ  បុៃ  ជាតិជ ំ  ឧចបហិសិ ។ 

 ឥ ូវលនះ ខលួនអ្នក្ត្វូជរាចូល្យែល់្យល ើយ ជាអ្នកលរៀបែលំណើ រ

លៅកាន់សាំណាក់យមរាជ មួយលទៀត្ ទីសាំចត្កនុងចលន្ទល ះ មិនមានែល់្យ

អ្នកលទ សូមបីលសបៀង ក៏មិនមានែល់្យអ្នក ។  

 អ្នកចូរលធវើទីពឹងស្មាប់ខលួនលៅ ចូរពាោមឱ្យឆ្ប់លៅ ចូរជា

អ្នក្បាជល្ៅ លបើអ្នក (លធវើោ ងលនះល ើយ) នឹងលៅជាអ្នកកមាច ត់្បង់

មនាិល្យបាន មិនមានទីទួល្យគឺកិលល្យស នឹងមិន្ត្វូចូល្យលៅកាន់ជាត្ិ ជរា 

ពាធិ មរណៈ លទៀត្ល ើយ ។ 

 ្ពះមាន្ពះភាគ្តាស់អ្ន្ទាមិមគា លោយ្ពះាថាែបូំង 

្តាស់្ពះអ្រ ត្តមគាលោយ្ពះាថាលនះ      សូមបី្ពះសាសាត    ្ទង ់ 

សដមតងធម៌លោយមគាជាន់លល្យើ កនុងកាល្យជាែបូំង ឧបាសកដែល្យជាប៉ុ្ត្

របស់ន្ទយលាឃាត្ក៏បានសល្មចលសាតាបត្តិសល្យ ។ ល្កាយពីការ

អ្ន៉ុលមាទន្ទ (អ្ន៉ុលមាទន្ទលល្យើកទី ២) លទើបសល្មចអ្ន្ទាមិសល្យ តាម

កមាល ាំងឧបនិសស័យរបស់ខលួន   “ែចូកាល្យ្ពះរាជា្ទងព់តូ្្ពះ្កោហារ 
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ប ៉ុន្ពះឱ្សធរបស់្ពះអ្ងា   ល ើយ្ទងប់លង្គោ នចូល្យលៅ្ពះរាជឱ្រស 

្ពះរាជក៉ុមារក៏បានលសាយ ្ត្ឹម្ពះឱ្សធរបស់ខលួនប ៉ុលណាណ ះែលូចនះ។”  

 កមមទាំងឡាយដែល្យប៉ុគាល្យបានកសាងល ើយ លទះបីកមម

លន្ទះជាកមមអា្កក់កតី ឬ កមមល្យោកតី រដមងមិនដែល្យលភលចប៉ុគាល្យដែល្យបាន  

កសាងលន្ទះលទ កមមដត្ងឱ្យសល្យកនុងលពល្យណាមួយជាក់ជាមិនខាន ែចូ

ន្ទយលាឃាត្លនះជាត្ួោ ង  លធវើនវូបាណាត្ិបាត្  (ការសមាល ប់សត្វ) 

អ្ស់រយៈលពល្យ ៥៥ ឆ្ន ាំ វបិាកទ៉ុកខ (ទ៉ុកខដែល្យលកើត្អ្ាំពីសល្យបាប) ដែល្យខលួន

បានសាងមានកមាល ាំងែខ៏ាល ាំង ចូល្យមកផ្លត ច់បងន់វូជវីតិ្ ោ ងឆ្ប់រ ័ស 

្ត្វូរងទ៉ុកខល្រះោច់អ្ណាត ត្របស់ខលួន ដត្កនុងរយៈលពល្យខលី ប ៉ុដនត្ ត្វូរង

ទ៉ុកខអ្ស់កាល្យែយូ៏រកនុងអ្វចិីនរក លនះក៏ល្រះ គិត្ពី្បលោជន៍បចចុបបនន

ែខ៏លី លធវើឱ្យបាត់្បង់្ បលោជន៍ោ ងធាំស្មាប់បរលោក ។ រឯីប៉ុ្ត្របស់

ាត់្ពិត្ជាមានសាំណាង ដែល្យមានប៉ុ្ត្ធីតា ជាកូន្បកបលៅលោយ

ធម៌ (អ្ន៉ុជាត្ប៉ុ្ត្ )   ញុាំាំងបិតាដែល្យាម នធម៌  ឱ្យលៅជាអ្នកមានធម៌ 

ល្រះប៉ុណយដែល្យខលួនបានលធវើពីអ្ត្ីត្ៈសង ន្ទាំឱ្យបានសល្មចគ៉ុណធម៌

ជាន់ខពស់ថាន ក់អ្ន្ទាមិសល្យ លពល្យដែល្យបានសាត ប់្ពះធម៌របស់្ពះមាន

្ពះភាគរចួមក ។  

 បន្ទា ប់ពីធមមមិត្ត បានអាន “លរឿងលាឃាត្កប៉ុ្ត្” លនះល ើយ 

លយើងគួរគបបីលល្យើកជាសាំណួរសួរខលួនឯង ែចូលៅនឹង្ពះធម៌របស់្ពះែ៏

មានប៉ុណយ ្តាស់សដមតងកនុង្ពះាថា្បារពធចាំលរះ ប៉ុ្ត្ន្ទយលា

ឃាត្ថា ៖  “លត្ើអាតាម អ្ញមានលសបៀង (គកឺ៉ុសល្យ) ល ើយឬលៅ ?  លត្ើ

អាតាម អ្ញបានលធវើទីពឹង  (ក៉ុសល្យ)   ស្មាប់ខលួនរបស់អាតាម អ្ញល ើយឬ 
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លៅ ? លបើលៅមិនទន់មានលសបៀងគឺក៉ុសល្យលទ ្ត្វូរកលសបៀង, មា ងវញិ

លទៀត្  លបើាម នទីពឹងស្មាប់បរលោកលទ   គឺ្ត្វូរកទីពឹងស្មាប់ខលួនឱ្យ

ល ើយលៅ” ។ លបើាម នក៉ុសល្យជាទីពឹងពាំន្ទក់លទ  សត្វលោកនឹង្ត្វូែល់្យ

នវូលសចកតីវនិ្ទសោ ងពិត្្បាកែ មានការវនិ្ទសចកកាំលណើ ត្ជាមន៉ុសស

ជាលែើម ។ សមបត្តិរបស់លយើង ដែល្យមានកនុងកាល្យជាបចចុបបននមិនបាច់

រាប់បញ្ចូល្យលទ ល្រះថាលៅលពល្យលយើងល្យះលោកលនះលៅល ើយ វាក៏

នឹងចប់សពវ្ គប់ មិនអាចយកលៅតាមខលួនបានលសាះល ើយ អ្វីដែល្យយក

តាមខលួនបាន   មានដត្សល្យននកមមដែល្យខលួនបានលធវើដត្ប ៉ុលណាណ ះ   ល ត្៉ុ

លន្ទះ ចូរសាងកល្យាណកមមដត្មា ង លបើ្បាថាន ចងប់ាននវូលសចកតីស៉ុខ

កនុងជវីតិ្ ។ 

ប៉ុណយបានល្រះមានលចត្ន្ទ សរូសង់្ ជះថាល អារមមណ៍ល្ត្ក 

មានអ្វីនល្យល្យកល្យះរាំដល្យក មិនល ើយឃាល នល្សកលែកចាំសល្យ។  

ដត្លបើប៉ុណយលធវើលល្យើឈនះចញ់ មិនបាក់ម៉ុខខាល ញ់អ្ញសាប់សាល់្យ  

ចិត្តលនះចិត្តថាន ក់អ្ក៉ុសល្យ  លោភៈសដល់្យសល្យអ្វជិាមាន ។ 

សមាល ប់ជវីតិ្សត្វត្ូចធាំ  ្បមូល្យញត្ិសដុ ាំជ៉ុបំ៉ុណយទន 

ប៉ុណយក៏បានដែរដត្បាបមាន ល្រះបានបាំរនសីល្យបាណា ។ 

លធវើប៉ុណយបានល្យោ្ បាកែពិត្ លបើកាយនិងចិត្ត្ពមវាច  

លៅជាប់កនុងសីល្យលោយ្ជះថាល  លទះលៅទីណាន្ទម្កអូ្ប ៕ 

     *លោយឧបាសក ហុមិ ឆាន់ 
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ច ឿង ព្ហុបុតតិ្ចថ ី (១) 

  

 ្ពះសាសាត  កាល្យ្ទងគ់ងល់ៅកនុងវត្តលជត្ពន ្ទង់្ បារពធនវូ

ន្ទងព ៉ុប៉ុត្តិកាលងរ ី ដែល្យមានប៉ុ្ត្ល្ចើនគឺ មានប៉ុ្តា ៧ ន្ទក់ ធីតា ៧ 

ន្ទក់ ។ ប៉ុ្ត្ធីតាទាំងអ្ស់លន្ទះ ចល្មើនវយ័ល ើយរស់លៅកនុងសាះបាន

លសចកតីស៉ុខតាមធមមតារបស់ខលួន ។ សម័យល្កាយមក បិតារបស់ជន

ទាំងលន្ទះបានលធវើមរណកាល្យលៅ ។ មហាឧបាសិកា  (ជាភរោិ)  សូមបី

សាវ មីរបស់ាត់្សាល ប់លៅល ើយ     ក៏លៅមិនទន់ដចក្ទពយឱ្យែល់្យប៉ុ្ត្ 

ទាំងឡាយលន្ទះលសាះ ។ ្ាលន្ទះ  ពកួកូនៗ  លរល្យនឹងមាតាលន្ទះថា ៖ 

- “កាល្យបិតារបស់ខ្ុាំសាល ប់ល ើយ ្បលោជន៍អ្វីអ្នកដម    លោយ 

គាំនរ្ទពយ ពកួខ្ុាំមិនអាចទាំន៉ុកប្ម៉ុង (ចិញ្ចឹម) ដម បានឬ ?” 

ឯមហាឧបាសិកាដែល្យជាមាត យ សាត ប់រកយកូនៗរបស់ខលួន

ល ើយក៏លៅលសៃៀម កាល្យឮប៉ុ្ត្ទាំងលន្ទះនិោយលរឿយៗ លទើបគិត្ថា ៖ 

“ពកួកូនៗ នឹងទាំន៉ុបប្ម៉ុងលយើង ្បលោជន៍អ្វីចាំលរះលយើង លោយគាំនរ

្ទពយលនះ” រចួក៏បានដបងដចក្ទពយសមបត្តិរក់កណាត ល្យឱ្យកូនៗទាំង

លន្ទះ ។ ត្មក លោយកាល្យរាំល្យងលៅ  ២ - ៣ នងៃភរោិរបស់ប៉ុ្ត្ចបង

លរល្យនឹងដម លកមកថា ៖ 

- “យី !     ដម របស់ពកួលយើងមកដត្សាះលនះប ៉ុលណាណ ះ ែចូជា (ាត់្)  
នឹងឱ្យ្ទពយពីរចាំដណក លោយយល់្យថាលនះជាប៉ុ្ត្ចបងរបស់លយើង  (គួរ 
__________________ 

 (១) រ ឿងពហុបុតតកិារេ  ីរៅកនុងគម្ព ីធម្មបទដ្ឋកថា ទុតិយភាគ (ទពំ័  ៥៩០-៥៩៣) 
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ដត្ទទួល្យបាន្ទពយពីរចាំដណកោ ងែលូចន ះ) ។” 
 សូមបីភរោិរបស់ប៉ុ្ត្ែល៏សស     ក៏លរល្យោ ងលន្ទះែចូាន  ។  
តាាំងអ្ាំពីធីតាចបងក៏លរល្យនងឹន្ទងែចូាន  កនុងលវោដែល្យន្ទងលៅែល់្យសាះ

របស់ធីតាទាំងលន្ទះ ។ ន្ទង្ត្វូបាន្បមាងអ្ាំពីកូនៗ ល ើយក៏គិត្ថា 

“្បលោជន៍អ្វីលោយការរស់លៅ កនុងសមាន ក់របស់អ្នកទាំងលនះ លយើង

នឹងលៅបួសជាភិកខុនី” ។ ល ើយក៏លៅកាន់សមាន ក់របស់ន្ទងភិកខុនីសូម  

បពវជាា  ។ ន្ទងភិកខុនីទាំងលន្ទះ ក៏បានឱ្យន្ទងបពវជាា  ។ ន្ទងបានបពវជាា

ល ើយ ្បាកែន្ទមថា ព ៉ុប៉ុត្តិកាលងរ ី ។ ន្ទងគិត្ថា ៖ “លយើងបួសកនុង

លវោដែល្យខលួនចស់ លយើងមិនគួរ្បមាទ ” លទើបលធវើវត្តបែបិត្តិែល់្យភិកខុនី

ទាំងឡាយ, ព ៉ុប៉ុត្តិកាលងរ ី គិត្លទៀត្ថា ៖ “លយើងនឹងលធវើសមណធម៌ 

រ ូត្ទល់្យភលឺ” ។ លទើបន្ទងយកនែចប់សសរមួយលែើមខាងល្កាម

្បាសាទ លែើរជ៉ុវំញិសសរលន្ទះលធវើសមណធម៌ សូមបីការលែើរចង្រ្ងាម ក៏

យកនែចប់លែើមលឈើ  លោយគិត្ថា ៖ “សីសៈរបស់លយើងគងប់ ះទងាចិ

លែើមលឈើ  ឬអ្វីកនុងទីងងតឹ្” ែលូចនះល ើយ ក៏លែើរជ៉ុវំញិលែើមលឈើលន្ទះ លធវើ

សមណធម៌  នឹកែល់្យធម៌ លោយគិត្ថា ៖ “លយើងនឹងលធវើតាមធម៌ដែល្យ

្ពះសាសាត ្ទងស់ដមតង” តាមរឭកែល់្យធម៌ ល ើយលធវើសមណធម៌ ។ 

ល្យាំោប់លន្ទះ ្ពះសាសាត ្បថាប់គងក់នុង្ពះគនធក៉ុែ ិ ្ទងស់ាយ្ពះរសមី

លៅ ែចូជា្ទង់្ បថាប់គងក់នុងទីចាំលរះម៉ុខ    កាល្យ្តាស់ជាមួយន្ទង    

្ទង់្ តាស់ថា ៖ “ព ៉ុប៉ុត្តិកា ការរស់លៅសូមបមួីយដភលត្របស់អ្នក

ល ើញធម៌ ដែល្យត្ថាគត្សដមតង     ្បលសើរជាងការរស់លៅ   ១០០ ឆ្ន ាំ    

របស់អ្នកមិនពិចរណា  មិនល ើញធម៌ដែល្យត្ថាគត្សដមតង”  កាល្យនឹង 
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

្ទងប់នតអ្ន៉ុសនធិលែើមបីសដមតងធម៌  ្ទងប់ាន្តាស់ាថាលនះថា ៖  
  ចោ រ វសនសសតាំ ជីចវ    អបសនសាំ ធមមមតុតមាំ  
           ឯ្ហាំ ជីវតិាំ ចសចយនោ   បសនសចតា ធមមមុតតមាំ(១)។ 

 “ប៉ុគាល្យណា រស់លៅមួយរយឆ្ន ាំ មិនបានល ើញធម៌ែខ៏ពងខ់ពស់  

ការរស់លៅសូមបមួីយនងៃ របស់លោកអ្នកល ើញធម៌ែខ៏ពងខ់ពស់ ្បលសើរ 

ជាង ។” 

 កនុងកាល្យចប់្ពះធមមលទសន្ទ ព ៉ុប៉ុត្តិកាលងរ ី ក៏បានតាាំងលៅ

កនុង្ពះអ្រ ត្ត្ពមទាំងបែសិមភិទទាំងឡាយ  ែលូចនះឯង  ។ 

 ្ពះធម៌ ែល៏្យោឯករបស់្ពះសមាម សមពុទធបរម្គ ូ បាន       

សដមតងមកលនះ បញ្ជា ក់ឱ្យល ើញពីត្នមល ឬលៅថាខលឹមសាររបស់ជវីតិ្

ចាំលរះការរស់លៅ, ជវីតិ្ដែល្យរស់លៅលោយាម នធម៌ សូមបីការរស់លៅ

អ្ស់រយននឆ្ន ាំ ក៏ព៉ុាំ្បលសើរលសមើលោយប៉ុគាល្យរស់លៅមួយនងៃ ដត្មានធម៌

លន្ទះលទ ។ ែបិត្ថាធម៌ែខ៏ពងខ់ពស់ (សាំលៅែល់្យលោក៉ុត្តរធម៌ ៩ ្បការ) 

លយើងមិនទន់មាននវូធម៌ទាំងលន្ទះពិត្ដមន  ប ៉ុដនតឱ្យដត្លយើងមានសីល្យ 

មាន ិរ ិ មានឱ្ត្តបបៈ  មានធម៌សបបរុសជាលែើម  ការរស់លៅលន្ទះមាន

រយៈលពល្យខលីកត ី ដវងកតី ដត្មានត្នមល្បមាណមិនបានល្រះលយើងមានធម៌

ជាទីរឭក ជាទីពឹង និងជា្បទីបបាំភលឺសលូវលៅ្គប់អ្ត្តភាព ។  លទវធម៌ពីរ

ោ ងគឺ  ិរ ិ (លសចកតីខាម សបាប)   និង ឱ្ត្តបបៈ  (ការខាល ចបាប)   លបើមាន 

__________________ 

 (១) ជ្ពះត្ជ្តបិដ្ក សុតតនតបដិ្ក ខុទទកនកិាយ ធម្មបទគាថា (បិដ្ករេខ ៥២ ទពំ័  ៤៦ )    
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លៅកនុងខលួនល ើយ រដមងន្ទាំឱ្យសត្វលោកចល្មើនល ើង, កនុងកាល្យណា

ដែល្យសត្វលោកមាន  ិរ ិនងឹមិនលធវើបាបលន្ទះលទ  ទាំងកនុងទីកាំបាាំងដភនក                                                                                                         

និងកនុងទីចាំ  (ល្រះលសចកតីខាម សនវូអ្ាំលពើបាប) ដែល្យជាល្គឿងន្ទាំឱ្យ

លៅ មងលន្ទះ, មា ងវញិលទៀត្ កាល្យណាដែល្យសត្វលោកមាន ឱ្ត្តបបៈ 

នឹងមិនលធវើបាបលន្ទះលទ (ល្រះការខាល ចអ្ាំលពើបាប) សល្យននអ្ាំលពើបាបដត្ង

ន្ទាំឱ្យសត្វលោកធាល ក់លៅកាន់អ្បាយភូមិ ឬទីសាថ នលថាកទបលសសងៗ ។  

 *ធម៌ពីរោ ងខាងលល្យើលនះ លបើលយើងបានយកមកត្មាល់្យទ៉ុកលៅ

កនុងខលួនល ើយ លបើលទះបីជាលយើងរស់លៅកនុងរយៈលពល្យយូរ ឬរយៈលពល្យ

ខលីោ ងណាកតី ក៏ល ម្ ះថាមានខលួនត្មាល់្យទ៉ុកលោយល្យោ្ បនពល ើយ ។ 

ល្រះល ត្៉ុលន្ទះ គួរល្បើជវីតិ្លនះរស់លៅ្បកប្ពមលៅលោយ្ពះធម៌ 

មាន្ពះធមមរត្នៈជាពឹង ទីរឭក ្ត្វូបែបិត្តិនវូកនុង្ពះធម៌ (ល្រះថា) 

្ពះធម៌ដត្ងរកានវូប៉ុគាល្យដែល្យ្ប្ពឹត្តនវូធម៌ (ែចូ ភិកខុនី្ពះន្ទម ព ៉ុ-

ប៉ុត្តិកាលងរ)ី លនះ ជាលែើម ។ 

 

  *                  & 
« ជីវតិ តចិ ខ្ល ីក ុំបីប្បមាទ 

អង្គប្រះលោកនាថប្ទង្់ប្ាស់សម្តែង្ 
ចុំល ះសតវលោកឱ្យល ើញជាក់ម្សែង្ 
ប្បមាទល ះឯង្នាុំឱ្យវិនាស ។ » 

   )                 (                                                                                                                                                      
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អ្វីទៅខ្លឹមសារនៃជីវិត? 

 

 អស់លោកអនកសប្បុរសទាំងឡាយ ខ្លឹមសារនៃជវីតិ

រប្ស់មៃសុសម្នន ក់ៗ គឺលកើតល ើងពីការល្ជើសលរើស ១, កនងុការសល្មច

ចិតត ១, លកើតល ើងពីការប្ដបិ្តតិ ១ ល ើយក៏រមមងទទួលបាៃផល គឺតនមល

នៃជវីតិខ្ុសៗគ្នន ផងមដរ ។ ដលូចនេះលយើងអាចកាំណត់បាៃថា ខ្លឹមសារជវីតិ 

បាៃមកពីការល្ជើសលរើស្តវូ សល្មចចិតត្តវូ ប្ដបិ្តតិកនុងវធីិ្តឹម្តវូ 

ល ើយៃឹងទទួលបាៃលទធផលលៅតាមអាំលពើល េះ ។ 

លតើអវ ីលៅលៅថា ជវីតិគឺជាការល្ជើសលរើស, ជវីតិគឺការសល្មច

ចិតត, ជវីតិគឺការប្ដបិ្តតិ ៃិងអវីលៅជាលទធផលជវីតិ ? 

ជវីតិគឺការល្ជើសលរើសលៃេះ ម្នៃសារៈសាំខាៃ់យ៉ា ងន្កមលង

លោយមិៃអាចខ្វេះបាៃ លប្ើលធវើអវ ីលោយគ្នា ៃជល្មើសល ើយល េះលទធផល

ក៏មិៃបាៃ្ប្លសើរ ដចូអវីមដលលយើងចងប់ាៃល េះមដរ ។  លយើងបាៃល ើញ 
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រចួមកល ើយ ចាំលពាេះការល្ជើសលរើសខ្ុសរប្ស់បុ្គគលពាល ៃិងការ

ល្ជើសលរើស្តវូរប្ស់ប្ណឌិ ត ម្នៃល្ចើៃមប្ប្ល្ចើៃយ៉ា ងណាស់ លាម

ៃឹងលយើងអាចយកមកពិចារណា  តាមប្ញ្ញា រប្ស់ខ្លួៃបាៃ ។ ្ប្សិៃ 

ណាលប្ើលយើងមិៃបាៃល្ជើសលរើសឱ្យ្តឹម្តវូលទ ជវីតិលៃេះក៏ៃឹងមិៃម្នៃ

តនមល ដចូជាបុ្គគលពាលជាលដើម កនុងការមដល្ប្្ពឹតតអាំលពើអា្កក់ គឺ

លកើតល ើងពីការល្ជើសលរើសល្ពាេះមតតណាា  លោយគិតថាល េះជាអាំលពើ

មដលលអស្ម្នប់្ខ្លួៃ         លៃេះជាការល្ជើសលរើសមប្ប្ខ្ុស       ជាការ

ល្ជើសលរើសមដល ាំឱ្យវ ិសអៃតរាយលៅស្ម្នប់្ជវីតិ ។ លប្ើៃិយយពី

ការល្ជើសលរើសកនុងការលសពគប់្មិតតវញិ ក៏ជាកតាត សាំខាៃ់មួយកនុងជវីតិ 

្ប្សិៃណាលប្ើលយើងល្ជើសលរើសអសប្បុរស (បុ្គគលពាល) មកលធវើជា

មិតត ជវីតិលៃេះក៏ៃឹងអៃតរាយលៅ វ ិសលៅ រកខ្លឹមសារអវីពីជវីតិលៃេះមិៃ

បាៃលទ ល្ពាេះល តុល េះ មុៃៃឹងល្ជើសលរើសលសពគប់្មិតត ល្ជើសលរើស

លដើមបីលធវើៃវូលរឿងអវីមួយ ្តវូមតល្ប្ើប្ញ្ញា គិតឱ្យចាស់មុៃៃឹងលធវើការ

សល្មចចិតត ។ 

 

   *                   & 
វ័យបឋមឱ្យខំរ ៀនវិជ្ជ្ 

វ័យទីពី ខំឧស្្ាហ៍ កធនធាន 

  វ័យទីបីស្ស្ែងធម៌បម្មុងម្ាណ  

  វ័យទីបួនក្បួនគ្ម្ននឹងរធែើអ្ែី     ។ 

   )                     ( 
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 គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

ការទ្ជើសទរើសខ្ុស នាំឱ្យជីវិតវិនស 
(ការល្ជើសលរើសខ្ុស ្ប្្ពឹតតខ្ុស លសពគប់្មិតតខ្ុស ជាវ ិសកមាជវីតិ) 

 

ជវីតិនៃការរស់លៅកនុងលពលជាប្ចចុប្បៃន ការល្ជើសលរើសជា

លគ្នលការណ៍ចាាំបាច់ស្ម្នប់្ដលំណើ រជវីតិ ទាំងការលសពគប់្មិតតក៏ជា

កតាត សាំខាៃ់ប្ាំផតុមួយ  ល្ពាេះមៃសុសលយើងម្នៃជវីតិរស់លៅ  ការ     

លសពគប់្រកគ្នន ៃិងគ្នន លៃេះ មតងម្នៃជាធមាតា ជាទូលៅ ជាសាកល លៅ

លលើលោកលយើងលៃេះ ។ មតលទេះបី្ជាយ៉ា ងណា សាធជុៃទាំងអស់គប្បី

្ជាប្ថា ការគប់្រកគ្នន ៃិងគ្នន លៃេះ ចាាំបាច់ប្ាំផតុគឺ្តវូគិតពីកតាត លផសងៗ

ផងមដរ ល្ពាេះការគប់្រកមៃសុសខ្ុស (បុ្គគលពាល) រមមងលធវើឱ្យលយើង

វ ិស ម្នៃវ ិស្ទពយ វ ិសយសស័កតិ វ ិសលពលលវោ ល ើយការ

វ ិសដធ៏ាំល េះ  គឺវ ិសលៅៃវូអតតភាពជាមៃសុសលៃេះឯង  តួយ៉ា ងដចូជា 

្ពេះបាទអជាតសតតុ ជាបុ្្តរប្ស់្ពេះបាទពិមពិសារ (មដលជាអរយិសាវក័

រប្ស់្ពេះម្នៃ្ពេះភាគ) ។ ្ពេះបាទអជាតសតតុល េះ ្តវូវ ិសៃវូគុណ

ធម៌ (ថាន ក់លសាតាប្តតិមគគ) ល្ពាេះការលសពគប់្ៃវូបាប្មិតត គឺភិកខុលទវទតត 

ល ើយ្ទងប់ាៃលធវើៃវូបិ្តុឃាត (សម្នល ប់្បិ្តា) លទើប្្តវូវ ិសគុណធម៌

ទាំងឡាយទាំងពងួ   ល្ពាេះអាំលពើល េះ    ជាការជកីរាំលលើងៃវូឫសគល់

មដលជាមគគផលរប្ស់ខ្លួៃឯង  លៃេះក៏ល្ពាេះការលសពគប់្បាប្មិតតខ្ុស

ល េះឯង  ដលូចនេះមិៃគួរលសពគប់្បាប្មិតត (បុ្គគលពាល) ល េះលទ ។ 

 រឯីជៃមដលគួរៃឹងលសពគប់្ល េះ គឺជៃជាសប្បុរស (ជាប្ណឌិ ត) 
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មដល ាំលយើងឱ្យចល្មើៃ,  ចល្មើៃកនុងទីលៃេះ  គឺចល្មើៃលោយលសចកតីលអ 

ល្ពាេះសប្បុរស ជាមៃសុសរស់្ប្កប្លោយធម៌ សូមបីការ្ប្្ពឹតតិ

ការងារល េះលសាត  ក៏លៅកនុងផលូវសុចរតិមដរ  ។  ការលសពគប់្ៃវូ

សប្បុរស ពិតជាការចល្មើៃយ៉ា ងពិត្បាកដដល់ខ្លួៃ  ដចូសហាយិកា 

(សម្នល ញ់) ៥០០  ក់ រប្ស់ឧបាសិកា វសិាខា(១)   មដលជាអនកចូលចិតត

ផកឹ្សា  មតលោយសារការលសពគប់្ជាមួយមៃសុសមដលជាសប្បុរស 

លទើប្បាៃល ើញភ័យលៅកនុងជវីតិ ប្ ា ប់្ពីបាៃសាត ប់្្ពេះធម៌រប្ស់្ពេះ

សម្នា សមពុទធជាម្នច ស់រចួមក ក៏បាៃសល្មចគុណធម៌ ថាន ក់លសាតាប្តតិ-

ផល លៃេះក៏ល្ពាេះការលសពគប់្មៃសុស្តវូល េះឯង ។  

 មួយវញិលទៀតដចូ ឧប្តិសស (្ពេះសារបុី្្ត) ៃិង លកាលតិៈ 

(្ពេះមហាលម្នគគោល ៃ) កនុងកាលមដលអនកទាំងពីរចាកលចញពីសាំណាក់

អាចារយសញ្ជ័យប្រិពាវ ជក លដើមបីមសវងរកលម្នកខធម៌ (ធម៌មដល ាំសតវ

លោកឱ្យរចួចាកទុកខ) ឧប្តិសស្គ្នមដលបាៃជបួ្្ពេះអសសជលិតេរ លោយ

បាៃសាត ប់្គ្នថា្តឹមមតពីរប្ទថា  (ទេ  ធម្ម្ ទេតុប្បភវា) (២)

២ ប្ទដបូំ្ងប្៉ាុលណាណ េះ ប្រពិាវ ជកល េះបាៃសល្មច លសាតាប្តតិមគគ លពាល 

២ ប្ទចុងល្កាយបាៃសល្មចលសាតាប្តតិផល) ចាំណុចគួរឱ្យពិចារណា

ល េះគឺ ប្ ា ប់្ពីឧប្តិសសប្រពិាវ ជកល េះ បាៃសល្មចលសាតាប្តតិផល

ល ើយ គឺលធវើតាមកតិការជាមួយៃឹងលកាលតិៈ មដលជាសម្នល ញ់ធ្លល ប់្បាៃ

សៃាៃឹងគ្នន ថា ៖     “លប្ើៃរណាបាៃសល្មចអមតធម៌មុៃ  អនកល េះ្តវូ  

__________________ 

(១) ររឿងស្ត រ្ីជា្ម្លា ញ់ឧបា្ិកាវសិាខា . ធម្មបទដ្ឋកថា តតិយភាគ (ទពំ័រ ១៦៥-១៧០)            
(២) អានពសិារ រកនុង អដ្ឋកថា ម្រោរថបូរណី បឋម្ភាគ (ទពំ័រ ៣១១-៣៣៣) 
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្បាប់្ដល់គ្នន ”  ។   ល្ពាេះល តុល េះ    លពលឧប្តិសសៈលៅកាៃ់សាំណាក់

លកាលតិៈ ល ើយបាៃលពាលៃវូគ្នថាមដលខ្លួៃបាៃសាត ប់្  ចាំលពាេះប្រពិាវ ជក

មដលជាសម្នល ញ់ ល្កាយពីបាៃសាត ប់្ៃវូគ្នថាចប់្ លកាលតិៈប្រពិាវ ជក

ល េះ  ក៏បាៃសល្មចលសាតាប្តតិផលដចូគ្នន មដរ ។ មិៃមមៃលទើប្មតជាតិ

លៃេះលទមដលប្រពិាវ ជកទាំងពីរលៃេះជាសម្នល ញ់ៃឹងគ្នន ល េះ   សូមបីកនុង

សម័យកាលនៃ្ពេះពទុធ្ពេះ មអល មទសស,ី  ឧប្តសិសៈ (កនុងកាល

ល េះគឺល ា្ េះថា   សរទតាប្ស) បាៃ ាំ្ប្លយជៃ៍ឱ្យលកាលតិៈ  (កនុង

កាលល េះ ល ា្ េះសិរវីឌ្ឍកុដមុពិកៈ)(១)     ប្ណាា លឱ្យបាៃជបួ្ជាមួយ្ពេះ

ពទុធរ ូតទទួលបាៃការពាករណ៍ពី្ពេះអល មទសសីថា  ៃឹងកាល យជា

ទុតិយសាវក័ដចូគ្នន ៃឹងសម្នល ញ់រប្ស់លគ (សរទតាប្ស) មដរ មតអនកទាំង

ពីរ្តវូប្ាំលពញបារមីមួយអសលងខយយ ន្កមលងលោយមសៃកប្ប រាប់្ពី 

ភទាកប្បលៃេះលៅ ។ លោយអាៃភុាពមដលខ្លួៃខ្ាំកសាងៃវូបារមីល េះឯង 

លទើប្ ាំឱ្យបាៃដល់ៃវូការអស់លៅនៃលសចកតីទុកខ  កនុងសម័យកាលនៃ

្ពេះសម្នា សមពុទធលគ្នតមប្រម្គលូយើងលៃេះ  ។  លៃេះសប្ញ្ញជ ក់ឱ្យល ើញ

ថា ការល្ជើសលរើសលសពគប់្យកមិតត មដលជាសប្បុរសរមមងម្នៃ

្ប្លយជៃ៍ទាំងប្ចចុប្បៃន  ៃិងប្រលោក ដចូ្ពេះសារីបុ្្ត  ៃិង្ពេះ

លម្នគគោល ៃយ៉ា ងដលូចនេះឯង  ។ 

លពាលមកដល់ការល្ជើសលរើសមិតត លដើមបីៃឹងលសពគប់្លៃេះ្គ្នៃ់  

__________________ 

(១) ឧបតិ្សៈ (គឺព្ពះសារបុីព្ត កាលរៅជាព្គហ ថ្ដដ្លញាតទិងំឡាយតងំរ ម្ ះឱ្យ), រកាលិតៈ 
(គឺព្ពះរម្លគគល្លា ន កាលរៅជាព្គហ ថ្ដដ្លញាតិតងំរ ម្ ះឱ្យ) ។ ្រទតប្ (គឺព្ពះសារបុីព្ត កនុង
កំរណីតដដ្លបានទទួលការពាករណ៍ពីព្ពះពុទធអរោម្ទ្ស)ី,  ្ិរវីឌ្ឍកុដុ្ម្ពកិៈ (គឺព្ពះរម្លគគល្លា នកនុង
កាលរោះ) ។  
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មតចងប់្ងាា ញឱ្យល ើញថាការរាប់្អាៃលៃេះ ជាកតាត យ៉ា ងសាំខាៃ់ មិៃ

មមៃលពាលកនុងៃ័យ លដើមបីឱ្យលរើសលអើងពជូសាសៃ៍ ឋាៃៈ មុខ្ ម្នត់ តួ

 ទី ឬសមបុរល េះល ើយ គឺ្តឹមមតជា្ជងុមួយនៃគាំៃិត  លដើមបីបាៃជា

ប្ទពិចារណា មុៃៃឹងលធវើការល្ជើសលរើសលសពគប់្មិតតមតប្៉ាុលណាណ េះ លដើមបី

កុាំឱ្យល្ជើសលរើសខ្ុស ល្ជើសលរើសយកបុ្គគលពាលមកលធវើជាមិតត ាំឱ្យ

ម្នៃអៃតរាយដល់ខ្លួៃ ល ើយកនុងកាលមដលមសវងរកមិតតលអ មដលជា

សប្បុរសមិៃបាៃលទ គួរមតលៅមតម្នន ក់ឯង ឬលៅមតម្នន ក់ឯង ្ប្្ពឹតតធម៌

មតឯង តាមពទុធឱ្វាទជាការ្ប្លសើរជាង ។ សមដចូ្ពេះធម៌មដល្ពេះ

សម្នា សមពុទធ្ទង់្ តាស់សមមតងថា ៖ 

- “លប្ើបុ្គគលរកអនក្បាជញ  ម្នៃធម៌ជាល្គឿងលៅលោយ្ប្នព   ជា 

សម្នល ញម់្នៃ្បាជាញ ខាជ ប់្ខ្ជៃួ ្តាច់លៅជាមួយគ្នន ពុាំបាៃលទ គប្បី្ តាច់លៅ

មតម្នន ក់ឯង ដចូ្ពេះរាជាលេះប្ងៃ់វូមដៃមដល្ពេះអងគឈ្នេះល ើយ ឬដចូ

ជាដរំលី ា្ េះម្នតងគៈ លេះប្ង ់វងូ ្តាច់លៅកនងុន្ព”(១) ។ 

សាធជុៃទាំងឡាយ !    ការល្ជើសលរើសមិតត   ជាជល្មើសរប្ស់

លយើង មតលប្ើលយើងមិៃបាៃសប្បុរសជាមិតត មិៃបាៃប្ណឌិ តជាមិតតលទ

ល េះ គួរមត្តាច់លៅមតម្នន ក់ឯង ដចូជាកុយរម្នសជាការ្ប្លសើរ ល្ពាេះ

លប្ើលយើងលសពគប់្អសប្បុរស (បុ្គគលពាល) មកលធវើជាមិតតជាល តុ ាំ

មកៃវូលសចកតីវ ិសឱ្យជវីតិលៃេះ ផលនៃការលសពគប់្មៃសុសខ្ុស គឺ

អសប្បុរស (បុ្គគលពាល) ឬលពញចិតតចាំលពាេះអាំលពើអា្កក់រប្ស់មៃសុស

អសប្បុរសល េះ មតមិៃលពញចិតត ចាំលពាេះជៃជាសប្បុរស (ប្ណឌិ ត)   មិៃ 

__________________ 

(១) ព្ពះត្ព្តបដិ្ក ្ុតរនរបិដ្ក ខុទទកនកិាយ ្ុតរនិបាត (បិដ្ករលខ ៥៤ ទពំ័រ ១៦)                                                      
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លពញចិតតធម៌ (គឺការ្ប្្ពឹតតិ) រប្ស់សប្បុរសល េះជា្ប្ធ្លៃនៃលសចកតី

វ ិស ជាល តុនៃលសចកតីវ ិស ។ ្ពេះម្នៃ្ពេះភាគ្ពេះអងគ្ ទងប់ាៃ 

សមមតងលៅកនុង សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិ្កាយ សុត្តនិ្បាត្ ត្តិ្យភាគ . 
បរាភវសូត្ត្ (បិ្ដកលលខ្ ៥៤ ទាំព័រ ៣៧ ) ថា ៖  

 “អ្សៃតស្ស បិយា ទោៃតិ សទៃត ៃ កុរុទត បិេាំ 
  អ្សតាំ   ធមម  ទោទេត ិ  តាំ   បោភវទោ  មុខ្ាំ”  

“បុ្គគលម្នៃពកួអសប្បរុស  ជាទី្សឡាញ ់   មិៃលធវើលសចកតី 

្សឡាញច់ាំលពាេះពកួសប្បរុស លពញចិតតចាំលពាេះធម៌រប្ស់ពកួ 

អសប្បរុស ល េះជា្ប្ធ្លៃនៃលសចកតីវ ិស ។” 

 ្ពេះគ្នថាលៃេះប្ញ្ញជ ក់ឱ្យល ើញយ៉ា ងចាស់ថា ការលសពគប់្លៃេះ 

ពិតជាម្នៃសារសាំខាៃ់យ៉ា ងន្កមលងស្ម្នប់្មៃសុសលយើង លប្ើលសព-

គប់្បាប្មិតតល េះ ៃឹង ាំខ្លួៃឱ្យអៃតរាយជាក់ជាមិៃខាៃ ។ ជៃណាមដល

្សឡាញ់រាប់្អាៃអសប្បុរស ឬបុ្គគលពាល ៃឹងលពញចិតតចាំលពាេះធម៌ 

(គឺការ្ប្្ពឹតតិ) រប្ស់អសប្បុរស ជាល តុជា្ប្ធ្លៃនៃលសចកតីវ ិស 

ល្ពាេះថា ជៃជាអសប្បុរស រមមងលពញចិតត្ប្្ពឹតតមតអាំលពើអា្កក់ 

(អកុសលកមា) ល ើយផលនៃកមាល េះ ៃឹងផតល់ផលជាទកុខមតមា៉ា ង ទុកខ

ទាំងប្ចចុប្បៃន ៃិង ទុកខកនុងប្រលោក ។ 

 លដើមបីបាៃជា្ប្ទីប្  ស្ម្នប់្ប្ាំភលឺប្ញ្ញា ប្មៃេម   រវាងពាល   ៃិង 

ប្ណឌិ តលៃេះ សូមសាធជុៃទាំងឡាយសិកាៃវូលគ្នលចាំណុចខ្លេះៗ កនុង្ពេះ

សូ្តមួយចាំៃៃួ ពិពណ៌ សងកត់ធងៃ់ពីបុ្គគលពាល ៃិងអាំលពើកមានៃបុ្គគល  
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្ពមជាមួយផលមដលបុ្គគលពាល ្តវូបាៃទទួលល្ពាេះការល្ជើសលរើស

្ប្្ពឹតតខ្ុស ។  ល ើយសូ្តទាំងល េះ ខ្ញុ ាំសូមលលើក (មកសរលសរ) 

លោយសលងខប្ (លចញពី្ពេះន្តបិ្ដក) មតប្៉ាុលណាណ េះ កនុងប្ាំណងលដើមបីឱ្យ

ធមាមិតតម្នៃការងាយ្សលួ ចាប់្យកអតេៃ័យលសចកតីកនុងលគ្នលធម៌

ៃីមួយៗ ធមាមិតតជាអនកលពញចិតតកនុងធម៌ ម្នៃប្ាំណងចងសិ់កាឱ្យបាៃ

ពិសាត រ ខ្ញុ ាំៃឹងោក់លលខ្លយង លៅខាងល្កាមសូ្តទាំងល េះ  ។  លោក

អនកសប្បុរសទាំងឡាយ ផលនៃការល្ជើសលរើសខ្ុសនៃជៃពាល ម្នៃ

លទសទណឌ  ទាំងប្ចចុប្បៃនជាតិ ៃិងអ គតជាតិ លដើមបីឱ្យសាគ ល់ពីបុ្គគល

ពាល លទសរប្ស់បុ្គគលពាល ៃិងលជៀសវាងការគប់្រកបុ្គគលពាល 

សូមសិកាកនុង្ពេះធម៌ មដល្ពេះពទុធប្រម្គូ្ ទង់្ តាស់សមមតងដចូ        

តលៅលៃេះ... 

 

លក្ខណៈរបស់បុគ្គលពាល និងបណឌិត 
ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ជៃពាល ម្នៃកមាជាលកខណៈ, ប្ណឌិ តក៏

ម្នៃកមាជាលកខណៈ ្បាជាញ មតងម្នៃលសចកាីរងុលរឿង កនុងការ្ប្្ពឹតតិមិៃ

ោច់ ។  ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ បុ្គគល្ប្កប្លោយធម៌ ៣ យ៉ា ង គួរ

សម្នគ ល់បាៃថាជាជៃពាល ។  ធម៌ ៣ លតើដចូលមាច ?   

ធម៌ ៣ យ៉ា ងល េះ  គឺ ៖ កាយទុចចរតិ (្ប្្ពឹតតអា្កក់លោយ

កាយ) ១, វចីទុចចរតិ (្ប្្ពឹតតអា្កក់លោយវាចា) ១,   មល ទុចចរតិ  

(្ប្្ពឹតតអា្កក់លោយចិតត) ១ ។ ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ បុ្គគល្ប្កប្

លោយធម៌ទាំង ៣ លៃេះឯង មដលគួរសម្នគ ល់បាៃ ថាជាជៃពាល ។   
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ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ បុ្គគល្ប្កប្លោយធម៌ ៣ គួរសម្នគ ល់បាៃ 

ថាជាប្ណឌិ ត ។ ធម៌ ៣ លតើដចូមាច ?   ធម៌ ៣ យ៉ា ងល េះគឺ ៖ កាយសុចរតិ 

(្ប្្ពឹតតលអលោយកាយ) ១,  វចីសុចរតិ (្ប្្ពឹតតលអលោយវាចា) ១, 

មល សុចរតិ (្ប្្ពឹតតលអលោយចិតត) ១ ។  ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ  បុ្គគល

្ប្កប្លោយធម៌ ទាំង ៣ លៃេះឯង   មដលគួរសម្នគ ល់បាៃថាជាប្ណឌិ ត ។ 

ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ !   ល តុល េះអនកទាំងឡាយ គប្បីសិកា

យ៉ា ងលៃេះថា បុ្គគល្ប្កប្លោយធម៌ ៣ ណា មដលគួរសម្នគ ល់បាៃថា 

ជាជៃពាល បុ្គគលលវៀរធម៌ ទាំង ៣ ល េះ ល ើយ្ប្កប្លោយធម៌ ៣ 

ណា មដលគួរសម្នគ ល់បាៃថាជាប្ណឌិ ត លយើងទាំងឡាយ ៃឹងសម្នទៃ 

្ប្្ពឹតតធម៌ ទាំង ៣ ល េះ ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ   អនកទាំងឡាយ  គប្បី

សិកាយ៉ា ងលៃេះឯង ។   

លក្ខណៈផ្សេងគ្នសរវាង ពាល និងបណឌិត 

ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ពាលលកខណៈ(១), ពាលៃិមិតត(២), ពាោប្-

ទៃ (៣) លៃេះ ម្នៃ ៣ យ៉ា ង ។  ៣ យ៉ា ង លតើដចូលមាច ? 

ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ជន្ពាលកនុងលោកលន្េះ អនកគិតគាំៃិត
អា្កក់ ១,  អនកៃិយយសាំដអីា្កក់ ១, អនកលធវើអាំលពើអា្កក់ ១ ។  ម្នន ល

ភិកខុទាំងឡាយ ្ប្សិៃលប្ើជៃពាលមិៃបាៃគិតគាំៃិតអា្កក់កាី មិៃបាៃ 

__________________ 

(១) ល្គឿងសម្នគ ល់រប្ស់បុ្គគលពាល  
( ២ ) ល តុរប្ស់បុ្គគលពាល   

( ៣ ) ចរតិរប្ស់ពាល                                                  



~ 110 ~ 

១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?                                                      ភកិ្ខុ  ហ ៊ីម គិមសត ់
 

 
 

ៃិយយសមតីអា្កក់កាី មិៃបាៃលធវើអាំលពើអា្កក់កាីលទ ប្ណឌិ តទាំងឡាយ 

គប្បីសាគ ល់បុ្គគលល េះថា  អនកដច៏ល្មើៃលៃេះ ជាជៃពាល ជាអសប្បុរស  

ដចូលមតចបាៃ ។ ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ល្ពាេះជៃពាល ជាអនកគិតគាំៃិត

អា្កក់ផង ជាអនកៃិយយសមតីអា្កក់ផង ជាអនកលធវើអាំលពើអា្កក់ផង 

បាៃជាប្ណឌិ តទាំងឡាយ សាគ ល់បុ្គគលល េះថា អនកដច៏ល្មើៃលៃេះ ជាជៃ

ពាល ជាអសប្បុរស ។ ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ  ពាលលកខណៈ,  ពាលៃិមិតត

ៃិង ពាោប្ទៃ នៃជៃពាល ៣ យ៉ា ងលៃេះឯង ។   

ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ប្ណឌិ តលកខណៈ(១) ប្ណឌិ តៃិមិតត(២)  ប្ណឌិ -

តាប្ទៃ(៣)  រប្ស់បុ្គគលជាប្ណឌិ តលៃេះ ម្នៃ ៣ យ៉ា ង ។ ៣ យ៉ា ង លតើ

ដចូលមាច ? 

ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ បណ្ឌិត្កនុងលោកលន្េះ ជាអនកគិតគាំៃិតលអ 
១, ៃិយយសមតីលអ ១, លធវើអាំលពើលអ ១ ។  ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ្ប្សិៃលប្ើ

ប្ណឌិ ត ជាអនកមិៃបាៃគិតគាំៃិតលអផង មិៃបាៃៃិយយសមតីលអផង មិៃ

បាៃលធវើអាំលពើលអផងលទ ប្ណឌិ តទាំងឡាយ គប្បីសាគ ល់បុ្គគលល េះថា អនកដ៏

ចល្មើៃលៃេះ ជាប្ណឌិ ត ជាសប្បុរស ដចូលមាចបាៃ ។ ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ 

ល្ពាេះប្ណឌិ ត ជាអនកគិតគាំៃិតលអផង ៃិយយសមតីលអផង លធវើអាំលពើលអផង 

បាៃជាប្ណឌិ តទាំងឡាយ សាគ ល់បុ្គគលល េះថា អនកដច៏ល្មើៃលៃេះ ជា

ប្ណឌិ តជាសប្បុរស ។  ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ   ប្ណឌិ តលកខណៈ,   ប្ណឌិ ត  

 __________________                                                  
( ១ ) ល្គឿងសម្នគ ល់រប្ស់ប្ណឌិ ត          

( ២ ) ល តុរប្ស់ប្ណឌិ ត         

( ៣) ចរតិរប្ស់បុ្គគលជាប្ណឌិ ត 
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ៃិមិតត  ៃិង ប្ណឌិ តាប្ទៃ  រប្ស់បុ្គគលជាប្ណឌិ ត ៣ យ៉ា ងលៃេះឯង ។  

ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ល តុល េះអនកទាំងឡាយ ្តវូសិកាយ៉ា ង

លៃេះថា បុ្គគល្ប្កប្លោយធម៌ ៣ ណា មដលសាគ ល់បាៃ ថាជាជៃពាល

បុ្គគលលវៀរធម៌ ទាំង ៣ ល េះ ល ើយ្ប្កប្លោយធម៌ ៣ ណា មដល

សាគ ល់បាៃថាជាប្ណឌិ ត  លយើងទាំងឡាយៃឹងសម្នទៃ្ប្្ពឹតតធម៌ទាំង 

៣ យ៉ា ងល េះ  ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ  អនកទាំងឡាយ្តវូសិកាយ៉ា ងលៃេះ

ចុេះ ។ 

ការរក្សាខ្លួនបបបបុគ្គលពាល និងបណឌិត 

ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ បុ្គគលពាល ជាអនកមិៃ ល្ សនវ ជា

អសប្បុរស្ប្កប្លោយធម៌ ៣ យ៉ា ង រមមងរកាខ្លួៃមដលម្នៃទីពឹងជកី

គ្នស់លចាលល ើយ ម្នៃទីពឹងប្ាំផ្លល ញលចាលល ើយ ជាអនក្ប្កប្លោយ

លទសផង ្ប្កប្លោយលសចកាីតិេះលដៀល រប្ស់វញិ្ាូជៃទាំងឡាយផង 

បាៃៃវូបាប្ល្ចើៃផង ។  ធម៌ ៣ យ៉ា ង លតើដចូលមាច ?  ធម៌ ៣ យ៉ា ងគឺ ៖ 

កាយទុចចរតិ ១, វចីទុចចរតិ ១, មល ទុចចរតិ ១ ។  ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ 

បុ្គគលពាល ជាអនកមិៃ ល្ សនវ ជាអសប្បុរស ្ប្កប្លោយធម៌ ៣ 

យ៉ា ងលៃេះឯង រមមងរកាខ្លួៃ មដលម្នៃទីពឹងជកីគ្នស់លចាលល ើយ ម្នៃ

ទីពឹងប្ាំផ្លល ញលចាលល ើយ ជាអនក្ប្កប្លោយលទសផង ្ប្កប្លោយ

លសចកាីតិេះលដៀល រប្ស់វញិ្ាូជៃទាំងឡាយផង បាៃៃវូបាប្ល្ចើៃផង ។   

ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ   ប្ណឌិ តម្នៃ្បាជាញ ល្ សនវ   ជាសប្បុរស  
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្ប្កប្លោយធម៌ ៣ យ៉ា ង រមមងរកាខ្លួៃ មដលម្នៃទីពឹងមិៃបាៃជកី

គ្នស់លចាល ម្នៃទីពឹងមិៃបាៃប្ាំផ្លល ញលចាល ជាអនកមិៃម្នៃលទសផង 

មិៃម្នៃលសចកាីតិេះលដៀល អាំពីវញិ្ាូជៃទាំងឡាយផង បាៃៃវូបុ្ណយល្ចើៃ

ផង ។ ធម៌ ៣ យ៉ា ង លតើដចូលមាច ? ធម៌ ៣ យ៉ា ងល េះគឺ ៖ កាយសុចរតិ ១, 

វចីសុចរតិ ១, មល សុចរតិ ១ ។ ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ប្ណឌិ តម្នៃ្បាជាញ

ល្ សនវជាសប្បុរស្ប្កប្លោយធម៌ ៣ លៃេះឯង  រមមងរកាខ្លួៃមដល

ម្នៃទីពឹងមិៃបាៃជកីគ្នស់លចាល ម្នៃទីពឹងមិៃបាៃប្ាំផ្លល ញលចាល ជា

អនកមិៃម្នៃលទសផង មិៃម្នៃលសចកាីតិេះលដៀល អាំពីវញិ្ាូជៃទាំងឡាយ

ផង  បាៃៃវូបុ្ណយល្ចើៃផង ។ 

មនទិល ៣ ប្បការ 
ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ លប្ើបុ្គគលពាល ្ប្កប្លោយធម៌ ៣ យ៉ា ង 

មិៃលេះប្ងៃ់វូមៃាិល ៣ យ៉ា ងលទ  ៃឹងធ្លល ក់កនុងៃរក ដចូជាលគ ាំយកលៅ

ទម្នល ក់ ។  ធម៌ ៣ យ៉ា ង លតើដចូលមាច ? ធម៌ ៣ យ៉ា ងល េះគឺ ៖ ជាអនក

្ទុសតសីល ទាំងមិៃលេះប្ងម់ៃាិល គឺភាវៈ្ទុសតសីល ១, ជាអនក្ចមណៃ 

ទាំងមិៃលេះប្ងម់ៃាិល គឺលសចកាី្ចមណៃ ១, ជាអនកកាំណាញ ់ទាំងមិៃ

លេះប្ងម់ៃាិល គឺលសចកាីកាំណាញ ់១ ។ ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ បុ្គគលពាល 

្ប្កប្លោយធម៌ ៣ យ៉ា ងលៃេះឯង មិៃលេះប្ងម់ៃាិល ៣ យ៉ា ងលៃេះឯង 

មតងធ្លល ក់លៅកនុងៃរក ដចូជាលគ ាំយកលៅទម្នល ក់ ។  

ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ប្ណឌិ ត្ប្កប្លោយធម៌ ៣ យ៉ា ង លេះប្ង់

ៃវូមៃាិល ៣ យ៉ា ង ដចូជាលគ ាំយកលៅតមកល់ទុកកនុងសាេ ៃសួគ៌  ។   ធម៌ 
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៣ យ៉ា ង លតើដចូលមាច ?  ធម៌ ៣ យ៉ា ងល េះគឺ ៖ ជាអនកម្នៃសីល ទាំង

លេះប្ងៃ់វូមៃាិល គឺភាវៈ្ទុសតសីល ១, ជាអនកមិៃ្ចមណៃ ទាំងលេះប្ង ់

ៃវូមៃាិល គឺលសចកាី្ចមណៃ ១, ជាអនកមិៃម្នៃកាំណាញ ់ទាំងលេះប្ងៃ់វូ

មៃាិល គឺលសចកាីកាំណាញ ់១ ។ ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ប្ណឌិ ត្ប្កប្លោយ 

ធម៌ ៣ យ៉ា ងលៃេះ លេះប្ងៃ់វូមៃាិល ៣ យ៉ា ងលៃេះឯង ដចូជាលគ ាំយកលៅ

តមកល់ទុកកនុងសាេ ៃសួគ៌ ។  

លោកអនកសប្បុរសទាំងឡាយ !    ការកាំណត់សម្នគ ល់ឱ្យ

សាគ ល់ថាជាបុ្គគលពាលឬប្ណឌិ ត រមមងកាំណត់ដងឹបាៃលោយល្គឿង

សម្នគ ល់រប្ស់បុ្គគលពាល ៃិងប្ណឌិ ត, ល តុរប្ស់បុ្គគលពាល ៃិង

ប្ណឌិ ត  ចរតិរប្ស់ពាល ៃិងប្ណឌិ ត ។ ជៃពាល រមមងជាមៃសុសគិត

អា្កក់  ៃិយយអា្កក់  លធវើអា្កក់ជា្ប្្កតី ។  រឯីប្ណឌិ តរមមងម្នៃ

ការលធវើអាំលពើលអជា្ប្្កតី ល្ពាេះល តុល េះគប្បី្ជាប្លោយ្ប្ការ

យ៉ា ងលៃេះថា បុ្គគលពាលម្នៃការ្ប្្ពឹតតិអា្កក់ជា្ប្្កតី (ៃិយយ

អា្កក់ គិតអា្កក់ លធវើអា្កក់ ជាលដើម) ចាំមណកជៃជាប្ណឌិ ត រមមង

ម្នៃការលធវើលអជា្ប្្កតី (លោយសុចរតិ ៣ គឺ កាយសុចរតិ វចីសុចរតិ

មល សុចរតិ ជាលដើម) ។ បុ្គគលពាល  រមមងមិៃជាមៃសុសល ើញលទស 

ខ្លួៃ មិៃសមមតងលទសខ្លួៃ ផាុយ្ស េះពីប្ណឌិ ត រមមងល ើញលទសខ្លួៃ 

សមមតងលទសខ្លួៃ, ជៃពាលរមមងជាមៃសុស្ទុសតសីល ្ចមណៃ 

កាំណាញ់ មតជៃជាប្ណឌិ ត រមមងជាមៃសុសម្នៃសីល មិៃម្នៃលសចកតី

្ចមណៃ ៃិងមិៃកាំណាញ់ ។ ជៃពាលរមមងម្នៃៃរកជាទីលៅ មតប្ណឌិ ត

រមមងម្នៃឋាៃសួគ៌ជាទីលៅ ។ 
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ល្ពាេះល តុល េះ កាលលប្ើកាំណត់ដងឹ លោយប្ញ្ញា បាៃល ើយ 

រវាងពាល (អសប្បុរស) ប្ណឌិ ត (សប្បុរស) ថាលៃេះជាប្ណឌិ ត លៃេះជា

ពាលតាមធម៌មដលបាៃលពាលមក គួរគប្បីជាមៃសុសលពញចិតតកនុងការ

គប់្រកប្ណឌិ ត  លពញចិតតលសនហាចាំលពាេះធម៌នៃប្ណឌិ តល េះៗ   ល្ពាេះការ

លសពគប់្លៃេះ  ជាកតាត សាំខាៃ់ណាស់ស្ម្នប់្អភិវឌ្ឍៃ៍ជវីតិ ល ព្ េះលៅ

កាៃ់លសចកតីចល្មើៃកនុងប្ចចុប្បៃន  ៃិងប្រលោក ។ 

ពទុធប្រស័ិទទាំងឡាយ !  កនុងចាំណុចទាំង ៤ ម្នៃ (លកខណៈរប្ស់

បុ្គគលពាល ៃិងប្ណឌិ ត) ជាលដើម  លាមសមគួរកនុងការពិចារណាឱ្យដងឹ    

ឱ្យសាគ ល់ថាជាពាល ឬប្ណឌិ តបាៃល ើយ មតលៅមិៃទៃ់លាម្គប់្្គ្នៃ់

ល េះលទ ការពិពណ៌ អាំពីបុ្គគលពាល ៃិងប្ណឌិ តលៃេះ ្ពេះម្នៃ្ពេះភាគ

្ទង់្ តាស់សមមតង ម្នៃយ៉ា ងពិសាត រកនុង  (ប្ឋមប្ណាណ សក ពាលវគគ)   

នៃគមពីរ្ពេះន្តបិ្ដក   សុតតៃតបិ្ដក អងគតុតរៃិកាយ តិកៃិបាត បិ្ដកលលខ្ 

៤១ ទាំព័រ ១-១២ ។   

មតកនុងទីលៃេះ ខ្ញុ ាំលលើកយកលសចកតីខ្លេះៗ លោយសលងខប្កនុងមផនក

មួយចាំៃៃួ មកសរលសរល ើងមតប្៉ាុលណាណ េះ ប្ាំណងលដើមបីឱ្យពទុធប្រស័ិទ

បាៃយល់ ៃឹងទទួលបាៃ្ប្លយជៃ៍ អាំពីការអាៃកនុងលសៀវលៅលៃេះ ។ 

ស្ម្នប់្ពទុធម្នមកជៃ មដលម្នៃប្ាំណងលដើមបីសិកាលមអិត  សូមសិកា

ប្មៃេមកនុង្ពេះន្តបិ្ដក ឬលមើលលសចកតីពៃយល់ប្មៃេមកនុង ្ពេះអដឋកថា  

មល រថបូ្រណី  តិកៃិបាត   ទាំព័រ ១-១៧ លោយលសចកតី្ជេះថាល ចុេះ ។  
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ពាលបតងទទួលទុក្ខផោមនសសេ 
ក្នុងបច្ចុបសបនន ៣ យ សង 

 ១.បុ្គគលពាល (អសប្បរុស) រមមងទទួលការ្បឹ្កាៃវូលទស 

(ការៃិ ា ) ពីប្រស័ិទ (ពកួជៃមដល្ប្ជុគំ្នន  ) ។ ជៃពាលលទេះបី្អងគុយកនុង

សាោកតី អងគុយកនុង្ចកកតី អងគុយកនុងផលូវមប្កជា ៤ កតី ក៏រមមងទទួលបាៃ 

ពាកយ្បឹ្កាគ្នន អាំពីលទសមដលជៃល េះ្ប្្ពឹតត       ល ើយៃិងលពាលអាំពី 

(សមបរាយិកភព គឺអ គតជាតិ) នៃផលរប្ស់ប្ញ្ចលវរា មដលលកើតពី

អាំលពើទុចចរតិកនុងទវ រណាមួយ ម្នៃកាយទុចចរតិ សម្នល ប់្សតវជាលដើម ឬ

លចួ្ទពយលគជាលដើម លៃេះជាលសចកតីទុកខ  លទមៃសសទី ១ កនុងប្ចចុប្បៃន ។ 

 ២.បុ្គគលពាល រមមងភ័យចាំលពាេះអាជាញ រប្ស់្ពេះរាជា ។ ជៃ

ពាលល េះកាល្ប្្ពឹតតកមាអា្កក់ល ើយ រមមងភ័យខាល ចៃវូលទស

ទណឌ ពី្ពេះរាជា  ្ពេះសម្នា សមពុទធ្ទងស់មមតងថា ៖  

- “បុ្គគលពាលទាំងឡាយ   ល ើញ្ពេះរាជា   កាលចាប់្បាៃលចារ  

មដល្ប្្ពឹតតអា្កក់បាៃល ើយ ឱ្យលគវាយលោយលតត ខ្លេះ លោយដបំ្ងខ្លេះ 

លោយនដខ្លេះ កាត់នដ កាត់លជើងខ្លេះ អាំលពើមដលលគដតុនដខ្លេះ អាំលពើមដលលគ

លធវើដចូជាលគព ល ត់មសបកពមពខ្លេះ ឱ្យលគកាត់កាលខ្លេះ ។ល។  ជៃពាល 

គិតថាលប្ើ្ពេះរាជា្ជាប្ៃវូ (អាំលពើ) រប្ស់អញល ើយ មុខ្ជា្ពេះរាជាៃងឹ

ចាប់្អញ ល ើយប្ងាគ ប់្លគឱ្យលធវើកមាលផសងៗ មិៃខាៃ (ដចូៃឹងការលធវើកមា

ចាំលពាេះលចារល េះជាលដើម)  លៃេះជាលសចកតីទុកខលទមៃសសទី ២   កនុង

ប្ចចុប្បៃន ។” 
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៣. អាំលពើអា្កក់មដលលគ (ពាល) បាៃលធវើកនងុកាលមុៃ រមមង

្គប្ដណត ប់្ សងកត់សងកៃិ របួ្រតឹលគ កនងុសម័យល េះ ។ បាៃលសចកតីថា 

ជៃពាលល េះ លទេះបី្លដកលលើម្គកតី លដកលលើទីណាៗកតី អាំលពើអា្កក់

ទាំងឡាយមដលខ្លួៃលធវើ (លោយកាយ វាចា ចិតត) រមមង្គប្សងកត់សងកៃិ 

្គប់្លពលលវោ  ។   ្ពេះសម្នា សមពុទធ   ្ទងឧ់ប្ម្នពីលសចកតីទុកខ   មដល

សងកត់សងកៃិបុ្គគលពាលល េះថា  “ឧប្ម្នដចូជា្សលម្នលនៃភន ាំដធ៏ាំ មតង 

្កាលរាលោល ្គប្លលើមផៃដ ីកនងុលវោរលសៀល” យ៉ា ងដលូចាន េះមដរ ។ 

្ពេះពទុធ្ទងស់មមតងថា ៖  

- “បុ្គគលពាលរមមង  ្បាកដកនុងចកខុទវ រល េះ យ៉ា ងលៃេះថា លអើ ន៎  

អាតាា អញ មិៃបាៃលធវើកុសល មិៃបាៃលធវើបុ្ណយ ស្ម្នប់្ការពារភ័យទុក

លសាេះ អាតាា អញលធវើមតបាប្ លធវើមតអាំលពើអា្កក់ មិៃបាៃលធវើបុ្ណយ 

ស្ម្នប់្ការពារភ័យទុក ជាអនកលធវើបាៃមតអាំលពើបាប្ លធវើមតអាំលពើអា្កក់  

លធវើមតអាំលពើលតត ្កហាយទុក  រមមងម្នៃគតិណា អាតាា អញៃឹងលៅកាៃ់

គតិល េះកនុងប្រលោក ។ លៃេះគឺជាលសចកតីទុកខ លទមៃសសទី ៣ កនុង

ប្ចចុប្បៃន ។” 

ផសច្ក្តីទុក្ខក្នុងបច្ចុបសបនន 
មិនផសមើនឹងទុក្ខក្នុងអបាយភូមិ 

្ពេះសម្នា សមពុទធ  ្ទងល់ធវើឧប្ម្នដល់ភិកខុទាំងឡាយថា ៖  

- “ដចូជាលចារមដលរាជបុ្រសចាប់្បាៃ    ល ើយ្តវូ្ពេះរាជាោក់ 

អាជាញ  (ចាក់លោយលាំមពង) ្ពឹក្ពហាមមួយរយលាំមពង   មិៃទៃ់សាល ប់្  
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នថង្ តងមួ់យរយលាំមពងលទៀត មិៃទៃ់សាល ប់្ លពលរលសៀលចាក់មួយរយ

លាំមពងលទៀត ។”  

រចួ្ទង់្ តាស់សួរភិកខុទាំងឡាយថា ៖ 

- “ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ !   អនកទាំងឡាយសម្នគ ល់លសចកតីល េះ  ថា 

ដចូលមតច បុ្រសល េះកាលលប្ើលគចាក់លោយលាំមពងបី្រយ   លតើៃឹងទទួល 

ទុកខលទមៃសស ល្ពាេះលាំមពងល េះជាល តុមដរឬលទ ?”  

ពកួភិកខុ្កាប្ទូលថា ៖  

- “ប្ពិ្ត្ពេះអងគដច៏ល្មើៃ      បុ្រសល េះ   សូមបីលគចាក់លោយ 

លាំមពងមតមួយ ក៏ទទួលទុកខលទមៃសស  ល្ពាេះលាំមពងល េះជាល តុលៅ 

ល ើយ  ចាាំបាច់ៃិយយថវដីល់លៅចាក់លោយលាំមពងបី្រយ ។” 

្ពេះសម្នា សមពុទធ្ទងច់ាប់្ថា ្ប្ម្នណប្៉ាុៃបាតនដ ល ើយ្តាស់

សួរចាំលពាេះភិកខុទាំងឡាយថា ៖  

- “លតើដុថំាមដលតថាគតកាំពងុកាៃ់លៃេះ  ៃិងភន ាំ ិមពាៃត  មួយណាធាំ 

ជាង ?”  

ភិកខុទាំងឡាយទូលថា ៖  

- “ដុថំាលៃេះតូច្ប្ម្នណប្៉ាុៃបាតនដ មដល្ពេះអងគ្ ទងក់ាៃ់លៃេះតូច 

លពកណាស់ ល្ប្ៀប្ផាមឹលោយភនាំ ិមពាៃតល េះ មិៃដល់ការរាប់្ផង មិៃ

បាៃមួយចាំណិតផង មិៃដល់ៃវូការល្ប្ៀប្លធៀប្ផង្ពេះអងគ ។” 

្ពេះអងគ្ ទង់្ តាស់ថា ៖  

- “ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ !         លសចកតីលៃេះម្នៃឧប្លមយយដចូបុ្រស 

មដលលគចាក់លោយលាំមពងបី្រយលាំមពង រមមងរងទុកខ លទមៃសស

ណាស់   ល្ពាេះលាំមពងល េះជាល តុ  ។  ទុកខល េះឯង  ល្ប្ៀប្ផាមឹៃឹងទុកខ 
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រប្ស់ៃរក  ក៏មិៃដល់ៃវូការរាប់្ផង  មិៃដល់មួយចាំណិតផង មិៃដល់

ការល្ប្ៀប្លធៀប្ផង ។ 

ផសច្ក្តីទុក្ខរបស់បុគ្គលពាលក្នុងអបាយភូមិ 

្ពេះសម្នា សមពុទធ្ទង់្ តាស់សមមតងថា ៖ 

- “ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ !           ពកួៃិរយបាលលធវើកមាករណ៍ល ា្ េះ  

ប្ញ្ចពិធពៃធៃ៍ (ចាំណង ៥ ្ប្ការ) ចាំលពាេះសតវៃរកល េះគឺលផតក (សតវៃរក

ល េះ) ល ើយលបាេះមដកលគ្នលដល៏តត ្តងន់ដ (ខាងសាត ាំ) ១, លបាេះមដកលគ្នល

ដល៏តត  ្តងន់ដខាងលវវង ១, លបាេះមដកលគ្នលដល៏តត  ្តងល់ជើង (ខាងសាត ាំ) ១, 

លបាេះមដកលគ្នលដល៏តត   ្តងល់ជើងខាងលវវង ១,  លបាេះមដកលគ្នលដល៏តត ចាំ     

កណាត ល្ទងូ ១ ។”   

- “ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ !      លេុះពកួៃិរយបាលលផតកសតវៃរកល េះ 

រចួល ើយ  លទើប្យកដងឹមកចាាំង (សតវៃរកល េះ) ។” 

- “ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ !   ពកួៃិរយបាលចាប់្សតវល េះ   យកលជើង 

ល ើងលលើ   យកកាលចុេះល្កាម   ល ើយ្ចាសលោយកាំបិ្ត្ពា,  ពកួ      

ៃិរយបាលទឹមសតវ (លកើតកនុងៃរក) ល េះៃឹងរថ ល ើយប្រលៅប្រមកលលើ

្ប្ថពីមដលលភលើងកាំពងុលវេះសពវ ភលឺសល ធ សលៅធ  ្ចាលលអអ , ពកួៃិរយ-   

បាល  ល្ប្ើសតវល េះឱ្យល ើងភន ាំ  ឱ្យចុេះអាំពីភន ាំរលងើកលភលើងដធ៏ាំ  មដលកាំពងុ

លវេះលតត សពវ  ភលឺសល ធ សលៅធ ្ចាលលអអ , ពកួៃិរយបាល ចាប់្សតវល េះ 

យកលជើងល ើងលលើ យកកាលចុេះល្កាម ទម្នល ក់លៅកនុងខ្ាេះទងម់ដងដ៏លតត  

មដលកាំពងុលវេះលតត សពវ  ភលឺសល ធ សលៅធ ្ចាលលអអ  ។ សតវល េះ  លវេះៃឹង 
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

កាំសួលពពេុះកនុងខ្ាេះទងម់ដងល េះ ។ កាលសតវល េះ លវេះៃឹងកាំសួលពពេុះ 

កនុងខ្ាេះទងម់ដងល េះ ចួៃកាលអមណត តល ើងលលើមតង ចួៃកាលលចិចុេះ

ល្កាមមតង ចួៃកាលអមណត តទទឹងមតង ។  សតវល េះរងទុកខលវទ កាល ខាល ាំង 

លខាល ចផាកនុងខ្ាេះទងម់ដងល េះ  លប្ើបាប្កមាល េះ  មិៃទៃ់អស់ដរាប្ណា 

ក៏មិៃលធវើមរណកាលដរាប្ល េះ  ។” 

ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ! ពកួៃិរយបាល ក៏ចាប់្លបាេះសតវល េះ លៅ

កនុងមហាៃរក ។ ្ទង់្ តាស់សមមតង អាំពីមហាៃរកល េះថា ៖ 

- “មហាៃរកល េះលសាត   ម្នៃ្ជងុបួ្ៃ   ម្នៃទវ របួ្ៃ  មប្ងមចក 

លោយចាំមណកៗ  ម្នៃរប្ងមដកព័ទធជុវំញិ  ្គប្លោយគ្មប្មដក ។ នផា 

ល្កាមនៃមហាៃរកល េះសុទធមតមដក ម្នៃលភលើងលវេះភលឺ្ចាលរ ា ល

ផាយលៅបាៃមួយរយលយជៃ៍ជុវំញិ   តាាំងលៅសពវៗ កាល ។” 

ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ! តថាគតៃឹងសមមតង លរៀប្រាប់្អាំពីៃរក

លោយអលៃកប្រយិយលៅក៏បាៃ។ ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ! មតដលំណើ រមដល 

តថាគតលពាលលៅ  មិៃងាយៃឹងដល់ក្មិតៃរក មដលម្នៃទុកខ (ល េះ)

បាៃល ើយ ។ ្ពេះសម្នា សមពុទធ្ទងស់មមតង្បាប់្ភិកខុទាំងឡាយថា ៖  

- “សតវតិរចាា ៃពកួខ្លេះ     ម្នៃលមា ជាអាហារ     ខ្លេះម្នៃោមកជា 

អាហារ  សតវម្នៃលមា ជាអាហារគឺ ៖ សតវលសេះ, លគ្ន, ោ, ពមព, ្មឹគ 

ឬក៏សតវតិរចាា ៃណាមួយ មដលម្នៃលមា ជាអាហារដចូគ្នន  ។ សតវម្នៃ

ោមកជាអាហារគឺ ៖ ម្នៃ់, ្ជកូ, មវក, ចចក ឬក៏សតវតិរចាា ៃណាមួយ 

មដលម្នៃោមកជាអាហារដចូគ្នន  ។” 

- “ពកួសតវតិរចាា ៃខ្លេះ លកើតកនុងទឹក ចាស់កនុងទឹក សាល ប់្ក៏កនុងទឹក គឺ 

សតវ្តី, អលណតើ ក, ្កលពើឬក៏សតវតិរចាា ៃណាមួយល្តពីលៃេះលទៀត មដល 



~ 120 ~ 

១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?                                                      ភកិ្ខុ  ហ ៊ីម គិមសត ់
 

 
 

លកើតកនុងទឹក ចាស់កនុងទឹក សាល ប់្ក៏កនុងទឹកមដរ ។ល។ សតវតិរចាា ៃខ្លេះ លកើត

កនុងទីមិៃសាអ ត  ចាស់ក៏កនុងទីមិៃសាអ ត សាល ប់្ក៏កនុងទីមិៃសាអ ត គឺ ៖   សតវ
មដលលកើតកនុងរប្ស់សអុយ (សាកសពសអុយ, ្តីសអុយ)  ចាស់កនុងរប្ស់

សអុយ សាល ប់្ក៏កនុងរប្ស់សអុយ ។” 

“ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ !   បុ្គគលពាលល េះឯងជាអនកជាប់្ៃឹងរស 

អាហារកនុងកាលមុៃ កនុងលោកលៃេះ ល ើយលធវើៃវូកមាដោ៏មក កនុង

លោកលៃេះ លេុះមប្កធ្លល យរាងកាយសាល ប់្លៅ ក៏លកើតជាមួយៃឹងពកួសតវ 

(មដលម្នៃលមា ជាអាហារ,    ពកួសតវមដលម្នៃោមកជាអាហារ,   ពកួ 

សតវមដលលកើតកនុងទីងងតឹ ចាស់កនុងទីងងតឹ សាល ប់្កនុងទងីងកឹ, ពកួសតវ

លកើតកនុងទឹក ចាស់កនុងទឹក សាល ប់្ក៏កនុងទឹក, ពកួសតវលកើតកនុងទីមិៃសាអ ត 

ចាស់កនុងទីមិៃសាអ ត  សាល ប់្ក៏កនុងទីមិៃសាអ ត ) ល េះ ។” 

អតតភាពបែលប្តឡប់បានជាមនុសសេជាការក្ប្ម 

្ពេះសមពុទធជាអម្នច ស់ ្ទងល់ធវើឧប្ម្នឱ្យល ើញពីភាពក្មនៃការ

បាៃអតតភាពជាមៃសុសលៃេះថា ៖  

- “ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ !    ដចូបុ្រសោក់ៃឹម   មដលម្នៃលចាេះមត 

មួយលៅកនុងមហាសមុ្ទ ។ ខ្យល់ពីខាងលកើតប្ក់  ប្ៃាត់ៃឹមល េះលៅ

ខាងលចិ ខ្យល់ពីខាងលចិប្ក់ប្ៃាត់លៅខាងលកើត (លសចកតីលៃេះម្នៃ

ៃ័យថា ៃឹមល េះឯង រមមង្ប្្ពឹតតលៅតាមខ្យល់ពីទិសៃីមួយៗ)  ។”  

- “កនុងមហាសមុ្ទល េះ   ម្នៃអលណតើ កខាវ ក់មួយ    អលណតើ កល េះ 

អាំលណើ េះលៅមួយរយ ន្ ាំ  លទើប្លងើប្មកមតង  ។  ម្នន លភិកខទុាំងឡាយ  អនក 
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

ទាំងឡាយ សម្នគ ល់លសចកតីល េះ ថាដចូលមតច អលណតើ កខាវ ក់ល េះ លតើអាច

ៃឹង្ចកកឱ្យចូលលៅកនុងៃឹម មដលម្នៃលចាេះមតមួយល េះបាៃឬលទ ?” 

ភិកខុទាំងឡាយ្កាប្ទូលថា ៖  

- “ប្ពិ្ត្ពេះអងគដច៏ល្មើៃ  មិៃបាៃលទ   ប្ពិ្ត្ពេះអងគដច៏ល្មើៃ  

លប្ើម្កងមតកៃលងកាលលៅមតងៗ យូរអមងវងណាស់ (លទើប្អលណតើ កល េះ 

្ចកកចូលលៅកនុងលចាេះៃឹមល េះបាៃ ) ។” 

្ពេះអងគ្ តាស់ថា ៖  

- “ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ  អលណតើ កខាវ ក់ល េះ  ្ចកកឱ្យចូលលៅកនុង 

ៃឹម  មដលម្នៃលចាេះមតមួយល េះ  ទុកថាជា្ប់្ណាស់ផង ។ ម្នន លភិកខុ 

ទាំងឡាយ តថាគតលពាលថា បុ្គគលពាល លៅលកើតជាវៃិិបាតមតងល ើយ 

ក្មៃឹងបាៃអតតភាពមកជាមៃសុសវញិ ជាងអលណតើ កខាវ ក់ល េះលៅលទៀត 

ដលំណើ រល េះលតើល្ពាេះល តុអវី? ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ល្ពាេះថាកនុងវៃិិបាត

ល េះ មិៃម្នៃការ្ប្្ពឹតតិធម៌ដល៏សាើ មិៃម្នៃការលធវើកុសល មិៃម្នៃការ

លធវើបុ្ណយ ម្នៃមតការខាាំសីុៃវូគ្នន ៃឹងគ្នន  សម្នល ប់្គ្នន មដលម្នៃកម្នល ាំងថយ 

មតងម្នៃលៅកនុងវៃិិបាត ( ការរងទុកខ, រងលាំបាក; វបិ្តតិ ) ល េះ ។ 

្ទងស់មមតងលទៀតថា ៖  

- “ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ   បុ្គគលល េះឯង   ្ប្សិៃលប្ើអាំណឹេះកាល  

យូរអមងវងលៅមតងៗ លទើប្បាៃមកកាៃ់អតតភាពជាមៃសុស កនុងកាលជា

ខាងល្កាយ   មតលកើតកនុង្តកូលលថាកទប្     (ម្នៃ្តកូលចណាឌ ល) 

ជាលដើម ។ បុ្គគលល េះឯងជាមៃសុស ម្នៃសមបុរអា្កក់ មិៃគួរអនកផង

លមៀងលមើល  ជាមៃសុសលតឿ  ម្នៃជមងឺល្ចើៃ  ជាមៃសុសខាវ ក់  ជាមៃសុស

មិៃបាៃបាយ,  ទឹក,  សាំពត់,  យៃ  (ប្រលិភាគ  មិៃម្នៃរប្ស់ល្ប្ើ្បាស់)                
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ជាលដើម ។” 

 

ការបរាជ័យយ សងធំរបស់បុគ្គលពាល 

្ពេះម្នៃ្ពេះភាគ្តាស់ថា ៖  

- “ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ !   ដចូយ៉ា ងអនកលលងមលបងភាន ល់  មតងលធវើ 

កូៃឱ្យ ិៃលហាចលៅផង លធវើសមបតតិទាំងពងួ ឱ្យ ិៃលហាចលៅផង 

លោយការចាញ់ជាដបូំ្ង តលៅមុខ្ ក៏ដល់ៃវូការជាប់្វណ័ឌ ខ្លួៃឯងលទៀត ។ 

ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ ្តងល់ តុមដលអនកលលងមលបងភាន ល់ល េះ   លធវើកូៃ

ឱ្យ ិៃលហាចលៅផង   លធវើសមបតតិទាំងពងួ ឱ្យ ិៃលហាចលៅផង  លោយ 

ការចាញ់ជាដបូំ្ង តលៅមុខ្ ក៏ដល់ៃវូការជាប់្វណ័ឌ ខ្លួៃឯងលទៀតល េះ 

ល ា្ េះថាចាញប់្ៃតិចប្ៃតចួលទ ។” 

- “ចាំមណកខាងបុ្គគលពាលល េះ         ្ប្្ពឹតតទុចចរតិលោយកាយ  

្ប្្ពឹតតទុចចរតិលោយវាចា ្ប្្ពឹតតទុចចរតិលោយចិតតល ើយ លេុះដល់មប្ក

ធ្លល យរាងកាយសាល ប់្លៅ ក៏លៅលកើតកនុងកាំលណើ តសតវតិរចាា ៃ ល្ប្ត 

អសុរកាយ ៃរក លៃេះឯង លទើប្ ល ា្ េះថាការចាញយ់៉ា ងធាំ ជាង (ការ

ចាញ់មលបង) ល េះលៅលទៀត ។  ម្នន លភិកខុទាំងឡាយលៃេះឯង ល ា្ េះថា

ពាលភូមិ ដប៏្របូិ្ណ៌្គប់្្គ្នៃ់ ។”  

ជៃពាលទាំងឡាយ រមមងម្នៃមុខ្ ទទឹកលជាកលោយទឹក

មភនក ជៃពាលទាំងឡាយ រមមងទទួលផលនៃវបិាកកមាមដលខ្លួៃលធវើ, ជៃ

ពាលទាំងឡាយ      រមមងម្នៃអបាយភូមិជាកាំពង ់      ទីល េះម្នៃមតការ 
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លសាយទុកខលវទ  (ការលសាយៃវូទុកខ) មតមា៉ា ង ។ ជៃពាលល េះ មិៃ

ម្នៃសិទធតវា៉ា     មិៃម្នៃសិទធិ្ប្្ាំងចាំលពាេះកមាល េះលសាេះល ើយ,     ជៃ

ពាលល េះ កាលលប្ើលកើតកនុងអបាយភូមិល ើយ រកញាតិលដើមបីជយួ ឱ្យ

ផតុពីកមាមដលខ្លួៃ្តវូទទួលល េះ មិៃម្នៃលសាេះល ើយ, ជៃពាលកាល

លប្ើ្តវូទទួលកមាល ើយ ដរាប្ណាបាប្កមាមិៃអស់ ក៏មិៃលធវើមរណ-

កាលដរាប្ល េះ ។ ជៃពាលទាំងឡាយ មដលឃាល តចាកអតតភាពជា

មៃសុសលៃេះល ើយ ក្មៃឹងបាៃមកលកើតជាមៃសុសលទៀតណាស់ (មិៃ

ងាយបាៃលកើតជាមៃសុស       ជាងសតវអលណតើ កខាវ ក់កនុងមហាសមុ្ទដធ៏ាំ  

មដល្ពេះពទុធសមមតងល េះលៅលទៀត) ល្ពាេះកនុងកាំលណើ តកនុងអបាយភូមិ

ល េះ មិៃម្នៃការ្ប្្ពឹតតិធម៌ដល៏សាើ មិៃម្នៃការលធវើបុ្ណយកុសលល េះ

ល ើយ  មា៉ា ងវញិលទៀត  ជៃពាលលប្ើលទេះបី្បាៃមកលកើតជាមៃសុស

លសាត  ក៏លកើតកនុង្តកូលមដលទប្លថាក (ម្នៃ្តកូលចណាឌ ល) រមមង

ជាមៃសុសមិៃជាទី្បាថាន នៃខ្លួៃ  (ជាអភ័ពវបុ្គគល)  ម្នៃអវយវៈមិៃ្គប់្

្គ្នៃ់  ជាលដើម ។  

 សមបរាយិកភព (ជាតិខាងមុខ្, អ គតជាតិ) រប្ស់បុ្គគល

ពាលមដលលធវើកមាអា្កក់លៃេះ មតងរងៃវូទុកខលវទ យ៉ា ងខាល ាំងកាល  ល ើយ

ការលកើតល ើងៃវូលសចកតីទុកខលៃេះ មិៃមមៃ លទវតា, ម្នរ, ្ព ា ឬ្ពេះ      

អាទិលទពណា  មកលធវើឱ្យល េះលទ  គឺលកើតល ើងពីអាំលពើកមាមដលខ្លួៃកសាង

ល ើងយ៉ា ងពិត្បាកដ ។ បុ្គគលពាល លទេះបី្ជាលៅរស់ជាមៃសុសកនុង

កាំលណើ តប្ចចុប្បៃនកតី ក៏រស់លោយការភ័យ្ពយួ រស់លោយខាល ចមុខ្ខាល ច

ល្កាយ  ជៃពាលម្នៃការខាល ចលទសមដលខ្លួៃ្តវូទទួល   ល្ពាេះការលធវើ 
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អា្កក់ល េះ (លប្ើសម្នល ប់្មៃសុស ក៏ភ័យ្ពយួខាល ចជាប់្ពៃធ គ្នរ លប្ើ

លចួលគក៏ភ័យខាល ចជាប់្ពៃធ គ្នរ) ការភ័យល េះគឺរមមងជាប់្តាមខ្លៃួ 

លៅ្គប់្កមៃលង    ្គប់្លពលលវោ    ដចូ្សលម្នលអល ា លតាម្បាណ 

យ៉ា ងដលូចាន េះឯង ។ ការភ័យកនុងប្ចចុប្បៃនលៃេះស្ម្នប់្ជៃពាល វាមិៃជា

ការភ័យខាល ាំងលទ លសចកតីទុកខល េះ ក៏មិៃមមៃជាលសចកតីទុកខខាល ាំង ជាងការ

ទទួលលទស លោយចាប់្នៃតុោការកមាល េះមដរ តុោការកមារមមង

ចាត់មចងបុ្គគលពាលល េះ លៅតាមកមាមដលខ្លួៃកសាងយ៉ា ងយុតតិធម៌ 

(លប្ើកសាងកមាជាអកុសលក៏្តវូលសាយទុកខកនុងៃរក) ។ 

 ល្ពាេះល តុល េះ ៃរជៃ្បុ្ស,  ្សី,  លកាង,   ចាស់,   ្គ សេ,  

ប្ពវជតិ គប្បី្ប្្ពឹតតខ្លួៃ  ឱ្យកាល យលៅជាសប្បុរស (ប្ណឌិ ត) លៅ មិៃគួរ

លសពគប់្បុ្គគលពាល លសនហាបុ្គគលពាល លពញចិតតកនុងធម៌នៃបុ្គគល

ពាល មិៃគួរ្ប្្ពឹតតបាប្ធម៌ មិៃគួរលេះប្ងល់សចកតីសុខ្កនុងប្រលោក 

លោយល តុលសចកតីសុខ្ប្ៃតិចប្ៃតួចកនុងប្ចចុប្បៃនលៃេះល ើយ ។ គួរ្ប្្ពឹតត

ខ្លួៃឱ្យជាមៃសុស មដលម្នៃខ្លួៃអប់្រាំលអល ើយ ឱ្យជាមៃសុសមដលម្នៃ

កាំពងដ់៏្ ប្លសើរ ល្ពាេះកនុងអតតភាពលៃេះជាឱ្កាសស្ម្នប់្កសាងកាំពងជ់ា

ទីលៅ ឱ្យបាៃកាៃ់មតខ្ពស់ស្ម្នប់្លយើងល ើយ កនុងការមដលលយើងមិៃ

លចេះចាប់្យកឱ្កាស ប្ាំលពញបុ្ណយលទល េះ ក៏ល ា្ េះថាលយើង្ពម

លេះប្ងល់ៅអតតភាពលៃេះ ល ើយទទួលយកអតតភាពមដលអៃ់ថយជាង

លៃេះ ។  

ធមាមិតតទាំងឡាយ !  បាៃសិកាពីខាងលដើមមកល ើយថា ៖ “ការ 
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បាៃលកើតជាមៃសុសលៃេះក្មលពកណាស់ យូរលពកណាស់ លាំបាកលពក

ណាស់      មតការមដលបាត់ប្ងអ់តតភាពជាមៃសុស     លៃេះ្សលួជាងការ 

មដលបាៃអតតភាព  កនុងកាំលណើ តជាមៃសុសលៃេះ ង្ យណាស់ ។” 

 ប្ ា ប់្ពីបាៃសិកាៃវូការពណ៌ អាំពីពាល      មដល្ពេះពទុធ្ទង់ 

្តាស់សមមតងកនុង   ពាលបណ្ឌិត្សូត្ត្     កនងុសូ្តលៃេះម្នៃសមមតងកនងុ 

គមពីរ្ពេះន្តបិ្ដក សុតតៃតបិ្ដក មជឈមិៃិកាយ ឧប្របិ្ណាណ សក បិ្ដក

លលខ្ ២៧ ទាំព័រ ១៦១-២០៦ ្ទងស់មមតងពីពាលៃិងប្ណឌិ តលៃេះជាអលៃក

ប្រយិយ មតកនងុទីលៃេះខ្ញុាំសូមលលើកយកលោយសលងខប្ ្តងច់ាំណុច

បុ្គគលពាលមកៃិយយមតប្៉ាុលណាណ េះ ល ើយមដលលលើក (ពីបុ្គគលពាល) 

មកលៃេះ ក៏មិៃបាៃលលើកល ើងមក (សរលសរ)  ទាំង្សុង្គប់្ឃាល លឃាល ង 

ល េះមដរ ។ ការដក្សងល់ចញមកលៃេះ មិៃបាៃពិសាត រល េះល ើយ លោយ

្គ្នៃ់មតសលងខប្យកអតេៃ័យពទុធដកីា ចាំណុចសាំខាៃ់ៗយកមកសរលសរ

មតប្៉ាុលណាណ េះ ធមាមិតតម្នៃប្ាំណងសិកាពិសាត រសូមមសវងសិកាប្មៃេម

លោយលគ្នរពចុេះ ។ 

លោកអនកសប្បរុសទាំងឡាយ !   គប្បីម្នៃការសលងវគ  ល ើយ

លជៀសពីលរឿងទុចចរតិទាំងឡាយទាំងពងួ ។ បុ្គគល កាលល ើញភ័យលៅ

កនុងលសចកតីទុកខល ើយ គួរលេះប្ងៃ់វូល តុមដល ាំឱ្យលកើតទុកខលចញ 

ល្ពាេះលសចកតីទុកខលៃេះវាលកើតល ើងល្ចើៃជាងលសចកតីសុខ្លៅលទៀត លប្ើ

លយើងពិចារណាលោយប្ញ្ញា    ។   ល្ពាេះល តុល េះ  ចូរលយើងសិកាតាម

្ពេះពទុធប្រម្គ ូ លដើរតាមម្នគ្ន៌រប្ស់្ពេះអងគ ្ពេះសុគត្ទង់្ តាស់ថា 

ទវ រនៃ្ពេះៃិពាវ ៃលប្ើកល ើយ ដលូចនេះលយើងគួរខ្ាំពាយមដសុខាត់កិលលស  
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មដលជាល្គឿង្តាាំប្ៃតិចមតងៗ រ ូតដល់អស់ លដើមបីលរើខ្លួៃលចញអាំពី

សងារវដា ល ព្ េះមុខ្្តងល់ៅកាៃ់ អមតឋាៃ ជាឋាៃមដលជាកាំពងរ់ប្ស់

្ពេះសម្នា សមពុទធ ជាកាំពងរ់ប្ស់អរិយសាវក័ទាំងឡាយ សូមឱ្យពទុធ

ប្រស័ិទទាំងអស់ម្នៃធម៌ជាទីពឹង  ទីរលកឹតលរៀងលៅ ... ។  

ការល្ជើសលរើសខ្ុស ការ្ប្្ពឹតតិកនុងផលូវមដលខ្លួៃល្ជើសលរើស

ខ្ុស ឬលសពគប់្បុ្គគល ជាអសប្បុរស ដចូមដលបាៃពណ៌ មកលៃេះ ជា

ការលធវើឱ្យជវីតិអៃតរាយ ល ើយមិៃអាចប្លងកើតខ្លឹមសារស្ម្នប់្ជវីតិបាៃ

លទ ។ ដលូចនេះគប្បីលធវើការពិចារណាល ើយល្ជើសលរើសឱ្យបាៃ្តឹម្តវូ 

ល្ពាេះការល្ជើសលរើសខ្ុស ជាល តុ ាំមកៃវូលសចកតីទុកខល្ចើៃយ៉ា ង

ណាស់  ដចូមដលលយើងបាៃសិកាមកលៃេះ ល ើញល ើយថា បុ្គគលពាល 

ល្ពាេះមតការល្ជើសលរើសខ្ុស លតើ្តវូរងទុកខលទមៃសសដចូលមតចខ្លេះកនុង

លពលជាប្ចចុប្បៃន ៃិងអបាយភូមិ ?  លតើលោយសារការល្ជើសលរើស ៃិង

្ប្្ពឹតតខ្ុស លតើ្តវូលកើតកនុងកាំលណើ តជាអវីខ្លេះ ?   ទាំងអស់លៃេះលកើតល ើង

ពីការល្ជើសលរើសខ្ុស ្ប្្ពឹតតខ្ុស ល្ពាេះមិៃបាៃសិកាពិចារណាឱ្យ

បាៃ្តឹម្តវូ  លោយឧបាយនៃប្ញ្ញា  ។ 
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ការទ្ជើសទរើស្តូវ នាំឱ្យជីវិតេទ្មើៃ 

(ល្ជើសលរើសមិតត្តវូ ប្ដបិ្តតិ្ប្្ពឹតតធម៌្តវូ ជាមងគលជវីតិ ) 

 

សាធជុៃទាំងឡាយ លដើមបីឱ្យសពវសតវម្នៃការល្ជើសលរើស

ដ៏្ តឹម្តវូ ញុាាំាំងជវីតិឱ្យម្នៃខ្លឹមសារ ្ពេះសម្នា សមពុទធ្ទង់្ តាស់         

សមមតងជាល្ចើៃ ូរម ររចួមកល ើយ មុៃៃឹងលោកយកលមលរៀៃ្ពេះ

ធម៌មកប្រយិយ លដើមបីបាៃជាការសិកាពិចារណា ទក់ទងៃឹងជល្មើស

មដលគួរល្ជើសលរើសកនុងផលូវ្ពេះពទុធសាស លៃេះ លយើង្តវូលចាទជា

សាំណួរសួរខ្លួៃឯងជាមុៃសិៃថា ៖  

• លតើខ្លឹមសារជវីតិសេិតលៅ្តងណ់ា ?  

• លតើ្តវូប្លងកើតខ្លឹមសារ ឱ្យជវីតិលៃេះលោយរលប្ៀប្ណា ?  

• លតើជវីតិលៃេះគួរល្ជើសលរើសៃវូការ្ប្្ពឹតតិដចូលមតច លដើមបឱី្យ 

(ជវីតិ) ម្នៃខ្លឹមសារ  ម្នៃតនមល ? 

 ធមាតារកុខជាតិទាំងឡាយខ្លេះ គឺមតងមតម្នៃខ្លឹមរប្ស់វា ដចូជា 

លដើមសាវ យ, លដើមលប្ង, លដើម ងៃៃួ ។ល។  គឺសុទធមតម្នៃខ្លឹម  ល ើយ

រកុខជាតិទាំងឡាយណាមដលម្នៃខ្លឹម រមមងរងឹម្នាំលៅ រមមងជយួខ្លួៃឯង

បាៃ រមមងមិៃអៃតរាយល្ពាេះបាតុភូតមដលលកើតល ើងលផសងៗម្នៃ ៖ 

ខ្យល់ពយុេះ ទឹកជៃំៃ់ជាលដើម ។ មតស្ម្នប់្លដើមលឈ្ើមដលគ្នា ៃខ្លឹម កាល

លប្ើម្នៃបាតុភូត(១)  រមមងបាក់ដលួរលាំ លោយ្ប្ការណាមួយជាក់ជាមិៃ 

__________________ 

(១) បាតុភូត: រហតុដដ្លបណ្តរ លឱ្យរកតីរ ងីឯងៗរោយធម្មជាត ិ។ 
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ខាៃ  លៃេះក៏ល្ពាេះមតគ្នា ៃខ្លឹមរងឹម្នាំ  លដើមបីទប់្លាំៃឹងលោយខ្លួៃឯង ។ 

 មិតតអនកអាៃទាំងឡាយ !    រីឯមៃសុសក៏្តវូម្នៃខ្លឹមមដរ  មតខ្លឹម

កនុងទីលៃេះ គឺសាំលៅលៅលលើគុណធម៌មដលម្នៃលៅកនុងខ្លួៃ ម្នៃគុណធម៌

ថាន ក់ទៃថាន ក់សីល ឬថាន ក់ភាវ ជាលដើម ។ ្គ សេ ប្ពវជតិ កាលណា

បាៃចល្មើៃៃវូគុណធម៌ស្ម្នប់្ជវីតិម្នៃ ៖ ទៃ សីល ភាវ  ឬ សីល 

សម្នធិ ប្ញ្ញា  រមមងលធវើឱ្យជវីតិលៃេះម្នៃខ្លឹម (សារៈ) ។ 

សាំណួរសួរថា ៖ លតើជវីតិមដលម្នៃខ្លឹម  មិៃលចេះសាល ប់្លទឬ ? 

ចលមលើយគឺថា ៖  ជវីតិម្នៃខ្លឹមយ៉ា ងណាក៏លៅមតសាល ប់្  លោយលជៀសមិៃ

ផតុ មតជវីតិម្នៃខ្លឹម គឺជាជវីតិមដលម្នៃតនមល ល ើយម្នៃមុខ្ល ព្ េះ្តង់

លៅកាៃ់ សុគតិ  មតមា៉ា ង មិៃលៅកាៃ់ ទុគគតិ ល េះលទ ។ ជៃខ្លេះលៅលលើ

លោកលៃេះ យល់ថាជវីតិមដលម្នៃខ្លឹមសារ វាសេិតលៅ្តងម់្នៃ្ទពយ

សមបតតិ រ ូតដល់ចាំណាយលពលអស់មួយជវីតិ លដើមបីឱ្យបាៃៃវូ្ទពយ

ទាំងល េះ មតដល់លពលខ្ាំលពកក៏ឈឺ្ លពលឈឺ្លរាគដខ៏ាល ាំងកាល លកើតល ើង ក៏

្ត ប់្លៅជាល្ប្ើ្ទពយ មដលខ្លួៃពាយមរកមួយជវីតិ យកលៅលមើល

ជងំវឺញិ លពលខ្លេះអស់្ទពយល ើយ ជពំាក់លគលទៀត ។ សាកលបងគិត

លមើលថា ខ្ាំមួយជវីតិលដើមបី្ទពយ មតដល់លពលឈឺ្ល តុអវីបាៃ្តវូលេះ

្ទពយលដើមបីជវីតិវញិ? លៃេះក៏ល្ពាេះមិៃយល់ចាស់អាំពីខ្លឹមសារនៃជវីតិ ។ 

ជៃខ្លេះលទៀតខ្ាំរក្បាក់រ ូតដល់្ប្្ពឹតតៃវូអាំលពើទុចចរតិលផសងៗ ដចូជាវក់

ប្លៃ់លចួ្ទពយលគ ្ប្្ពឹតតបាណាតិបាត លបាកប្លញ្ញា តលគលោយការលក់

ដរូ លពាលៃវូពាកយមិៃពិត (មុសាវាទ) គឺលដើមបីឱ្យបាៃ្ទពយ ។ 
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្ពេះសម្នា សមពុទធ្ទង់្ តាស់សមមតង អាំពីរប្ស់មដលម្នៃតនមល

ជាងរប្ស់ណាៗទាំងអស់កនុងលោក មដលជា្ទពយកាំពលូកនុងលោក

ល េះគអឺរយិ្ទពយ ៧ យ៉ា ង មដលសតវលោក គួរគប្បីៃឹងល្ជើសលរើស

យកមកប្ដបិ្តតិ្ប្្ពឹតតលធវើ លដើមបីដកឹ ាំជវីតិលៃេះល ព្ េះលៅរកខ្លឹមសារ

ជវីតិពិត្បាកដ ។ អរយិ្ទពយ ៧ យ៉ា ងលតើដចូលមតច ? 

អរយិ្ទពយ ៧ យ៉ា ងគឺ ៖ 

 សទ្ធ្ធៃាំ  សីលធៃាំ  េិរិធៃាំ  ឱតតប្បធៃាំ 
 សុតធៃាំ   ចាគធៃាំ    បញ្ញ្ធៃាំ  ។  

  ១- ត្ទ្ព្យគឺ សទ្ធ;្  
 ២- ត្ទ្ព្យគឺ  សីល;  
 ៣- ត្ទ្ព្យគឺ  េិរិ;  
 ៤- ត្ទ្ព្យគឺ  ឱតតប្បៈ;  
 ៥- ត្ទ្ព្យគឺ  សុតៈ;  
 ៦- ត្ទ្ព្យគឺ  ចាគៈ; 
 ៧- ត្ទ្ព្យគឺ  បញ្ញ្ ។ 

សទ្ធាធនំ    ស៊ីលធនំ      ហិរី   ឱតតប្បិយំ   ធនំ 
ស តធនញ្ច  ចាគោ  ច    បញ្ញា  គេ  សតតម ំ ធនំ ។ 
យស្ស  ឯគត  ធនា  អតថិ  ឥតថិយា  ប រិសស្ស  វា  
អទលិគទ្ធោតិ  តំ  អាហ     អគោឃំ  តស្ស  ជ៊ីេិតំ ។ 
តស្មា  សទធញ្ច  ស៊ីលញ្ច   បស្មទំ  ធមមទសស្នំ  
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អន យ គញ្េថ  គមធាេ៊ី    សរំ ព ទ្ធានស្មសននត ិ(១)។ 

្ទពយគឺសទធ , ្ទពយគឺសីល, ្ទពយគឺ ិរ,ិ ្ទពយគឺឱ្តតប្បៈ,  

្ទពយគឺសុតៈ, ្ទពយគឺចាគៈ, ្ទពយគឺប្ញ្ញា  ជាគ្មប់្ ៧ ។ 

“បុ្គគលណា លទេះស្រសតីកតី បុ្រសកតី ម្នៃ្ទពយទាំងលៃេះ អនក្បាជញ

ទាំងឡាយ លៅបុ្គគលល េះថាជាអនកមិៃទ័ល្កល ើយ ការរស់លៅ

រប្ស់បុ្គគលល េះ មិៃសាប្សូៃយល ើយ ។” 

“ ល តុល េះ អនក្បាជញ កាលរឭកៃវូពាកយល្ប្ៀៃ្ប្លៅ រប្ស់

្ពេះពទុធទាំងឡាយ គប្បី្ ប្កប្លរឿយៗ ៃវូសទធ សីល លសចកតី្ជេះថាល ៃិង

ការល ើញៃវូធម៌ ។ ”  

    

អធិបសាយ អរិយប្ទពសយ ៧ ប្បការ 

 ១ - ត្ទ្ព្យគ ឺសទ្ធ្ (សទ្ធ្ធៃាំ) 

 ពាកយថា សទធ   ម្នៃប្ទវលិ្គ្នេះថា សទ្ទេតិ ឯោយា
តិ > សទ្ធ ្: ធមាជាតិជាល តុលជឿ, ការលជឿ,     កនុងវច ៃុ្ កមសលមតច
្ពេះសងឃរាជ ជៃួ ណាត ម្ប្ថា ៖ ជលំៃឿ, លសចកតីលជឿបុ្ណយ, លជឿបាប្, 

លជឿកមា, លជឿផល ។ សទធ ធៃាំ ្ទពយគឺការលជឿ មតរាល់ការលជឿល េះ គឺការ

លជឿ្ប្កប្្ពមលៅលោយប្ញ្ញា          មិៃមមៃលចេះមតលជឿៗលោយខ្វេះការ 

__________________ 

(១) ព្ពះត្ព្តបដិ្ក. ្ុតរនរបដិ្ក អងគុតររនកិាយ ្តរកនិបាត (បដិ្ករលខ ៤៧ ទពំ័រ ៧) 
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ពិចារណាល េះលទ លោយសារមតមូលោឋ ៃនៃពិចារណាខ្លេះម្នៃក្មិត

ទប្   បាៃលចេះមតម្នៃការ្ប្កាៃ់លជឿ   ដចូជាលជឿលលើមងគលភាញ ក់លផអើល

ជាលដើម ។ 

កនុង កាោមសូត្ត្ ្ពេះសម្នា សមពុទធ្ទង់្ តាស់សមមតង “មិៃ

ឱ្យលជឿ ១០ យ៉ា ង(១) ” ចាំលពាេះកាោមក្សត្តិ្យ៍ថា(២)៖  

១.កុា្ំ ប្កាៃ់លោយ្គ្នៃ់មតឮសាត ប់្តាមគ្នន  បាៃដល់ កុាំទៃ់លជឿ

សូមបីលោយពាកយតាមមដលបាៃសាត ប់្មក ។ 

២.កុា្ំ ប្កាៃ់តាមពាកយតៗគ្នន មក បាៃដល់ កុាំទៃ់លជឿសូមបី

លោយពាកយមដល ាំតៗគ្នន មក ។ 

៣.កុា្ំ ប្កាៃ់លោយបាៃឮថាដលូចនេះ បាៃដល់ កុាំទៃ់លជឿលសចកតី

តាំណាលមកថា បាៃឮថាលសចកតីលៃេះដលូចនេះ ។ 

៤.កុា្ំ ប្កាៃ់លោយអាងកបៃួត្ម្ន បាៃដល់ កុាំទៃ់លជឿថាលសចកតី

លៃេះ សមៃឹងត្ម្នរប្ស់លយើងខ្លេះ ។  

៥.កុា្ំ ប្កាៃ់តាមល តុមដល្តិេះរេិះ បាៃដល់ កុាំទៃ់លជឿសូមបី

លោយការកាៃ់យកតាមមដល្តិេះរេិះ ។ 

៦.កុា្ំ ប្កាៃ់លោយការកាត់ដរំយួមផសផសាំ បាៃដល់ កុាំទៃ់លជឿ       

សូមបីលោយការកាត់យកតាមៃ័យ ។ 

__________________ 

(១) អដ្ឋកថា ម្រោរថបូរណី  តកិនិបាត (ទំព័រ ៣៤៩-៣៥១ )                                                            
(២) ព្ពះត្ព្តបិដ្ក  ្ុតរនរបិដ្ក អងគុតររនិកាយ តិកនិបាត (បិដ្ករលខ ៤១ ទពំរ័ ២១៦-២២៩)                                                      
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៧.កុា្ំ ប្កាៃ់លោយ្គ្នៃ់មត្តិេះរេិះៃវូអាការ បាៃដល់ កុាំទៃ់លជឿ

សូមបីលោយការ្តិេះរេិះតាមល តុការយ៉ា ងលៃេះថា ល តុលៃេះលអ ។ 

៨.កុា្ំ ប្កាៃ់លោយលសចកតីលពញចិតត តាមការពិៃិតយ សមៃឹង

លសចកតីយល់ល ើញ បាៃដល់ កុាំទៃ់លជឿថា្ប្ការលៃេះសមជាមួយ    

លទធផល   មដលពកួលយើងពិចារណាល ើញ្តវូល ើយ    លទើប្កាៃ់យក ។ 

៩.កុា្ំ ប្កាៃ់លោយយល់ម្នៃសភាពគួរ (លជឿ) បាៃដល់ កុាំទៃ់

លជឿលោយគិតថា ភិកខុលៃេះសមរមយ គួរលជឿពាកយរប្ស់ភិកខុលៃេះបាៃ ។ 

១០.កុា្ំ ប្កាៃ់លោយគិតថា សមណៈ (លៃេះ) ជា្គរូប្ស់លយើង 

បាៃដល់ កុាំទៃ់លជឿថា សមណៈរបូ្លៃេះជា្គរូប្ស់លយើង គួរលជឿតាម

ពាកយរប្ស់សមណៈរបូ្លៃេះបាៃ ។ 

្ពេះម្នៃ្ពេះភាគ ្ទង់្ តាស់សមមតងយ៉ា ងលៃេះ ប្ងាា ញឱ្យ

ល ើញយ៉ា ងចាស់ល ើយអាំពី សទធ  (ការលជឿ) គឺ្តវូលជឿ្ប្កប្លោយ

ប្ញ្ញា មិៃមមៃលចេះមតលជឿល េះលទ ។ លទេះម្នៃលរឿងអវីលកើតល ើងក៏លោយ 

កនុងកាលៈលទសៈណាក៏លោយ មិៃ្តវូខ្វេះៃវូវចិារណញ្ញា ណ (្បាជាញ ជា

ល្គឿង្តិេះរេិះ រាវរកល តុផលខ្ុស្តវូ) ជាោច់ខាត, ការលជឿលោយគ្នា ៃ

ល តុផល ឬលជឿលៅលលើលរឿងមដលមិៃមមៃជា្ប្លយជៃ៍ កនុងលទធិ

សាស លៃេះមិៃមមៃលៅថា សទធ  ដ៏្ ប្លសើរល េះលទ ល្ពាេះល តុល េះ 

គប្បីសិកាកនុងពាកយ  (សទធ ) លៃេះ ឱ្យបាៃចាស់ោស់ លជៀសលវៀងការ

ល្ប្ើ្ច ាំ ឬយល់្ច ាំចាំលពាេះពាកយលៃេះ ។ 

សទធ មដលជាអរយិ្ទពយ  គឺសាំលៅលៅលលើសទធ  មដល្តឹម្តវូ 
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ពិត្បាកដ មិៃមមៃជាសទធ មដលខ្វេះប្ញ្ញា ល េះលទ សទធ មដល្តវូ 

(មដល្ប្លសើរ) បាៃដល់ ៖ 

• កមមស្សទ្ធ្   ការលជឿលៅលលើកមា “លជឿថាអកុសលកមា   ជាកមា 
មដល ាំសតវឱ្យធ្លល ក់លៅកាៃ់ទីទប្, កុសលកមា ជាកមាមដល ាំសតវ

លោកឱ្យ្ប្លសើរខ្ពងខ់្ពស់” ។ 

• វិបាកស្សទ្ធ្ ការលជឿលៅលលើផល    “លសចកតីវ ិសអៃតរាយ 

ទាំងឡាយទាំងពងួ គឺជាផលនៃអាំលពើអកុសលកមា រឯីលសចកតីសុខ្

ចល្មើៃមដលលកើតល ើងចាំលពាេះខ្លួៃ គឺលកើតល ើងអាំពីផលនៃកុសលកមា

ល េះឯង ក៏មិៃមមៃបុ្គគលណាជាអនកមកសាងជៃំសួល េះល ើយ ផល

ល េះលកើតល ើងល្ពាេះខ្លួៃធ្លល ប់្បាៃលធវើយ៉ា ងពិត្បាកដ” ។ 

• កមមស្សកោសទ្ធ ្ការលជឿថា   សតវលោកម្នៃកមាជារប្ស់ 

ខ្លួៃ “កមាទាំងឡាយទាំងពងួ មដលសពវសតវបាៃលធវើល ើយ រមមងជាប់្

តាមខ្លួៃបុ្គគលល េះជាៃិចច កាលណាលប្ើសតវលោកកសាងកមាល េះ

ល ើយ ក៏រមមងទទួលៃវូផលល េះលោយមិៃម្នៃវធិី ការពាររារាាំងលសាេះ

ល ើយ” ។ 

• តថាគតទោធិសទ្ធ្          លជឿលលើការ្តាស់ដងឹរប្ស់្ពេះ 
តថាគត “លជឿថា្ពេះអងគ ជា្ពេះអរ ៃតសម្នា សមពុទធជាម្នច ស់ ្ទង់្ តាស់

ដងឹៃវូលញយយធម៌ទាំងពងួលោយ្ប្នព  ្ពេះអងគជា្គនូៃលទវតាៃិង

មៃសុសទាំងឡាយ ្ពេះអងគទូ ា ៃៃវូបុ្រសមដលម្នៃឧប្ៃិសស័យ គួរៃឹង

ទូ ា ៃ ្ទងម់្នៃន្តភពខាជ ក់លចាលល ើយ ម្នៃដលំណើ រលអលៅកាៃ់្ពេះ

ៃិពាវ ៃ  ល ើយមិៃ្ត ប់្មកកនុងន្តភពលៃេះលទៀតល ើយ  ជាលដើម ។ 
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ទាំងលៃេះជាការលជឿដ៏្ ប្នព លពលណាមដលលយើងម្នៃការតមកល់

ៃវូសទធ  កនុងផលូវដ៏្ តឹម្តវូ រមមងទទួលបាៃសមបតតិគឺ សទធ ធៃាំ ជាសទធ

មដលមិៃម្ប្្ប្លួ លោយ្ប្ការណាមួយល េះល ើយ, មា៉ា ងវញិលទៀត 

បុ្គគលមដលម្នៃសទធ តមកល់ម្នាំលអល ើយ រមមងមិៃងាយចាញ់ពាកយ     

វលបាកល េះលទ ។ អនកពមូកលបាកប្លញ្ញា តលគ   អាចលបាកប្លញ្ញា តបាៃមត

ជៃមដលម្នៃសទធ មិៃៃឹងធឹងប្៉ាុលណាណ េះ   លោយភាពចងប់ាៃសុខ្លទើប្

្សវារកលសចកតីសុខ្លោយទលងវើកមាលផសងៗ មតលោយសារខ្វេះៃវូប្ញ្ញា

លទើប្លយើងលចេះមតលជឿលលើពាកយលបាកប្លញ្ញា ត រប្ស់ជៃលបាក្បាស់មួយ

ចាំៃៃួ ។ ឥ ូវលៃេះ្ពេះធម៌ម្នៃល ើយ គប្បីម្នៃការពិចារណាឱ្យបាៃ

ចាស់ មុៃៃឹងសល្មចចិតតលជឿ កុាំតមកល់សទធ កនុងផលូវខ្ុស ល្ពាេះជាល តុ

 ាំឱ្យលកើតៃវូលសចកតីទុកខប្មៃេមលទៀត ។  

  ២- ត្ទ្ព្យគ ឺសលី (សលីធៃាំ) 

 សីល គឺជា វរិតិលចត  លវៀរចាកអាំលពើអា្កក់ទាំងឡាយ
ទាំងពងួ  ឬថាការកាៃ់, ការ្ប្្ពឹតតិលអលោយកាយ, វាចា, ចិតត, ចរយិលអ 

ឬលសចកតីលអ ។ សីល  លសចកតីស្ងមួ ម្នៃប្ទវលិ្គ្នេះថា សិទនត ិ
ពៃធតិ េិតតទមទតនតិ > សីលាំ ។  

 សីល ជាល្គឿងអាភរណៈដធ៏ាំចមបងស្ម្នប់្ជវីតិ សតវលោក

មដលបាៃលកើតមកកនុងកាំលណើ តជា មៃសុស លទវតា ឬកនុង្ព ាលោក ក៏

ល្ពាេះម្នៃសីល រឯីសតវលោកមដលលកើតកនុងអបាយភូមិ ៤ ក៏ល្ពាេះមត

គ្នា ៃ្ទពយ  គឺសីលលៃេះឯង ។  
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កលាណមិតតទាំងឡាយ !   កនុងអវយវៈតូចធាំនៃរបូ្លយើងលៃេះ អវី

មដលលយើងពាយមការពារប្ាំផតុ គឺសីសៈ (កាល) ជាមផនកមួយធាំប្ាំផតុ 

សាំខាៃ់ប្ាំផតុ ស្ម្នប់្របូ្រាងកាយ ដលូចនេះបាៃជាលយើងមថរកា្ប្យ័តន

្ប្មយងខាល ាំងជាងលគ កនុងចាំលណាមអវយវៈទាំងឡាយល េះ ។ គប្បី្ជាប្

ថា “សីល” លៃេះ ក៏ល្ប្ៀប្បាៃលៅៃឹងសីសៈ យ៉ា ងដលូចាន េះមដរ  លយើង្តវូ

មតមថរកា កុាំបី្ឱ្យម្នៃវបិ្តតិកនុងសីល ម្នៃការោច់កនុងសិកាខ ប្ទណាមួយ

ជាលដើម ការរកាៃវូសីសៈ យ៉ា ងណា គួររកាៃវូសីលឱ្យបាៃលលើសល េះ

លៅលទៀត ល្ពាេះថា ការសាល ប់្លៅកនុងអតតភាពជាមៃសុសគ្នា ៃសីល ម្នៃ

ទុគគតិជាទីលៅ មតលប្ើម្នៃសីល កនុងលពលលេះអតតភាពលៃេះ គឺរមមងម្នៃ

សុគត ិជាទីលៅយ៉ា ងពិត្បាកដ ។ ល តុល េះ  គប្បីរស់លៅកនងុភាវៈជា

មៃសុស្ប្្ពឹតតលអលោយកាយកមា វចីិកមា មល កមា ្តវូមតជាមៃសុស

ម្នៃសីល ។ 

សីលបបងបែកលែញជា ៤ បននកគឺ ៖ 

១.ៃិេចសីល សីល ៥ (រកាៃវូសិកាខ ប្ទទាំង ៥ ); 

២.ឧទបាសថសីល សីល ៨ (រកាសិកាខ ប្ទទាំង ៨ ); 

៣.អ្តិទរកសីល  សីល ១០ (សិកាខ ប្ទ ១០ រប្ស់សាមលណរ 

្តវូរកាជាៃិចចតលរៀងលៅ មិៃោច់នថងណាមួយ ); 

៤.េតុប្ារិសុទ្ធិសលី សីល គឺលសចកតីប្រសុិទធបួ្ៃយ៉ា ង      
ឬលៅថាសីល ៤ ស្ម្នប់្ភិកខុ) គឺ ៖ 

• ៤.១. បាតិទម្កខសាំវរសីល សីល គឺការស្ងមួតាម

សិកាខ ប្ទកនុង្ពេះបាតិលម្នកខ គឺមិៃ្ប្្ពឹតតកៃលងពទុធប្បញ្ាតតិ  
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  ្ប្្ពឹតត្តឹម្តវូ  ្តងត់ាមពទុធ ៃញុ្ញា ត ។ 

• ៤.២. ឥន្រៃទិេសាំវរសីល សីលគឺការស្ងមួឥស្រៃាិយទាំង 
៦ បាៃដល់ មភនក, ្តលចៀក, ្ចមុេះ,  អណាត ត, កាយ ៃិង

ចិតត ។ 

• ៤.៣. អាជីវបារិសុទ្ធិសីល សីល គឺការចិញ្ចឹមជវីតិតាម

គៃលងធម៌នៃលសចកតីប្រិសុទធ ម្នៃលវៀរចាកការ្ប្ចុប្

្ប្មចង្គ សេ ឬអលៃសៃៈ ២១ (ម្នៃ វតេវុជិាជ  ការលរៀៃ

វជិាជ  លធវើជា្គ ូលមើលទឹកដជីយ័ភូមិជាលដើម) ៃិងបាប្ធម៌ ៥ 

(ម្នៃ លប្  ការៃិយយរាក់ទក់លោយវាចា) ជាលដើម ។      

• ៤.៤. បេចេសៃនិស្សិតសីល សីល គឺការពិចារណា
ល ើយលទើប្ប្រលិភាគ ល្ប្ើ្បាស់ៃវូប្ចច័យទាំង ៤ បាៃដល់ 

ចីវរ, ប្ណឌិ បាត, លស សៃៈ  ៃិងគិោៃលភសជជៈ ។      

  កនុងសីលទាំងអមាលលៃេះ គួរមតសម្នទៃកនុងសីលណាមួយ

ដចូជា ៖ ៃិចចសីល ឬប្ញ្ចសីល (បាៃដល់សីល ៥ )  ឧលបាសថសីល (បាៃ

ដល់សីល ៨ ) ជាទីរកាលដើមបីជាខ្លឹម (សារៈ) ជា្ប្លយជៃ៍ស្ម្នប់្ជវីតិ

លៃេះ ។ កនុងសីលលៃេះលសាត ្ពេះសម្នា សមពុទធកតី ្ពេះអរយិសាវក័កតី លោក

ពាយមរកាណាស់ សូវឱ្យបាត់ប្ងអ់វយវៈ ក៏មិៃ្ពមឱ្យបាត់ប្ងសី់ល

លៃេះមដរ ដចូ្ពេះសម្នា សមពុទធកនុងកាំលណើ ត ភូរទិតត ្ពេះប្រមលពាធិសតវលទេះ

រងៃវូភាពលាំបាកលវទ  កនុងផលូវកាយយ៉ា ងណា ក៏្ទាំលដើមបីរកាៃវូសីល

លៃេះមដរ  ល្ពាេះថា  សីល  ជាគុណជាតិមដលញុាាំាំងសតវឱ្យដល់ៃវូលសចកតី 
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ប្រសុិទធ សីលជាសាព ៃស្ម្នប់្សតវលោក សីលជារ ាំងការពារសតវ

លោក មិៃឱ្យធ្លល ក់លៅកាៃ់ទីលថាកទប្ (ម្នៃកាំលណើ តកនុងអបាយភូមិ) ។ 

សាធជុៃ មដល្បាថាន ចងប់ាៃៃវូលសចកតីសុខ្កនុងលោក មដល្បាថាន ចង់

រចួពីចាំណងនៃលពៀរលវរា គប្បីម្នៃសីល  ។  កនុងកាលណាក៏លោយ លប្ើ

សតវលោកម្នៃសីល   រមមងមិៃលប្ៀតលប្ៀៃជវីតិសតវ  មិៃលចួ្ទពយលគ 

ៃិង មិៃ្ប្្ពឹតតខ្ុសកនុងកាមជាលដើមល េះ  ជាការកាត់ផ្លត ច់ៃវូពជូនៃលពៀរ

ទាំងឡាយលចាលលចញ ល តុល េះគប្បីរកាសីល ្ជេះថាល កនុងសីលជា 

ៃិរៃតរល៍រៀងលៅ ។ ្តវូលេះប្ងប់ាប្សងាវ តបុ្ណយ ្តវូលេះប្ងក់ាមគុណ 

សងាវ តយកសីល  សីលជាអរយិ្ទពយមដលម្នៃតនមល្ប្ម្នណកាត់នថល

មិៃបាៃ ល្ពាេះល តុល េះ ្ពេះសីលវលតេរ(១) លោកបាៃលពាលសរលសើរ

អាំពីគុណរប្ស់សីលថា ៖   

• សីលទមវិធ   សិទកខថ    អ្សមឹ  ទោទក   សសុកិខិតាំ 
 សីលាំ េិ សពវសមប្តតឹ    ឧបនទមតិ    ទសវិតាំ ។ 
 បុ្គគលគប្បសិីកាៃវូសីល ឱ្យជាសីលមដលខ្លៃួសិកាលអល ើយ 

កនងុលោកលៃេះ ល្ពាេះថា សីលមដលបុ្គគលលសពល ើយ រមមងប្លងាអ ៃ

មកៃវូសមបតតិទាំងពងួ ។ 

• សីលាំ  រទកខេយ្ ទមធាវ ី បតថយាទន តទយា សុទខ្ 
បសាំសាំ   វិតតិោភញ្ច    ទបេច   សទគេ   បទម្ទ្ៃាំ ។ 
ជៃអនកម្នៃ្បាជាញ    កាលចុេះបាៃៃវូលសចកតីសុខ្ ៣ យ៉ា ង    គឺ 

__________________ 

(១) ព្ពះត្ព្តបដិ្ក  ្ុតរនរបដិ្ក ខុទទកនកិាយ រថរគាថា រថរគីាថា (បដិ្ករលខ ៥៧ ទំព័រ ២៨-២៩) 
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លសចកតីសរលសើរ ១, ការបាៃៃវូលសចកតីល្តកអរ ១, ការលេះលោកលៃេះ

លៅល ើយ រកីរាយកនងុឋាៃសួគ៌ ១ គប្បរីកាៃវូសីល ។ 

 

• សីលវា េិ ពេូ មិទតត    សញ្ញទមនធិគេឆត ិ
ទ្ុស្សីទោ បៃ មិទតតេ ិ  ធាំសទត  បាបម្េរំ ។ 
ពិតណាស់ បុ្គគលម្នៃសីល រមមងបាៃៃវូមិតតទាំងឡាយល្ចើៃ 

លោយការស្ងមួ ចាំមណកបុ្គគល្ទុសតសីល កាល្ប្្ពឹតតអា្កក់ 

រមមងឃាល តចាកមិតតទាំងឡាយ ។ 

 

• អ្វណ្ណញ្ច  អ្កិតតិញ្ច    ទ្ុស្សីទោ  លភទត ៃទោ 

វណ្ណាំ  កិតតឹ  បសាំសញ្ច  សទ្  លភតិ  សីលវា ។ 
               ជៃ្ទុសតសីល  រមមងបាៃៃវូលទសផង  ៃវូតាំណិេះដលំណៀលផង 

ឯជៃអនកម្នៃសីល រមមងបាៃៃវូគុណផង ៃវូកិតតិសពាផង ៃវូលសចកតី

សរលសើរផង  សពវៗ កាល ។ 

• អាទ្ិ សីលាំ បតិដ្ឋ្ េ   កល្ាណាៃញ្ច  ម្តកុាំ 
បមុខ្ាំ   សពវធម្ម្ៃាំ      តសាម្ សីលាំ  វិទសាធទេ ។ 
សីលជាខាងលដើម ជាទីតាាំង ជាលមនៃកលាណធម៌ ៃិងជា

្ប្ធ្លៃនៃធម៌ទាំងពងួ  ល្ពាេះល តុល េះ  បុ្គគលគប្បជី្មេះសីល ។ 

 

• ទវោ េ សាំវរំ សីលាំ   េិតតស្ស  អ្ភិោសៃាំ  
តិតថញ្ច  សពវពុទ្ធ្ៃាំ     តសាម្ សីលាំ វិទសាធទេ ។ 

 សីលជា្ចាាំង ជាទាំៃប់្ ជាល្គឿងញុាាំាំងចិតតឱ្យរកីរាយ ទាំងជាកាំពង់

រប្ស់្ពេះពទុធ្គប់្្ពេះអងគ ល្ពាេះល តុល េះ បុ្គគលគប្បជី្មេះៃវូសីល ។ 
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• សីលាំ  ពលាំ  អ្ប្បដមិាំ      សីលាំ   អាវុធមុតតមាំ 
សីលាំ  អាភរណ្ាំ  ទសដឋាំ     សីលាំ  កវេមពភុតាំ ។ 
សីលជាកម្នល ាំងរកអវីល្ប្ៀប្ផាមឹមិៃបាៃ      សីលជាអាវធុដឧ៏តតម 

សីលជាល្គឿងអាភរណៈដ៏្ ប្លសើរ សីលជាល្គឿងល្កាេះយ៉ា ងអសាច រយ។ 

 

• សីលាំ ទសតុ មទេសទកាខ្  សីលាំ  គទនធ្  អ្ៃតុតទោ 

សីលាំ  វិទលបៃាំ  ទសដឋាំ    ទេៃ វាតិ  ទ្ទិសាទ្ិសាំ ។ 
សីលជាសាព ៃម្នៃស័កតិធាំ          សីលជាល្គឿង្កអូប្ដ៏្ ប្លសើរ 

សីលជាល្គឿងោប្ដ៏្ ប្លសើរ   មតងប្ក់លៅសពវៗ ទិស ។ 

 

• សីលាំ   សមពលទមវគេាំ    សីលាំ បាទថេ្យមុតតមាំ,       
សីលាំ ទសទដ្ឋ្  អ្តិវាទោ ទេៃ យាតិ ទ្ិទសាទ្ិសាំ ។ 

សីលជាកញ្ចប់្បាយដ៏្ ប្លសើរ សីលជាលសបៀងដឧ៏តតម សីលជា

វា ៃៈដ៏្ ប្លសើរ  ស្ម្នប់្លៅកាៃ់ទិសទាំងពងួ ។ 

 

• ឥទធវ  ៃិៃទាំ  លភតិ      ទបចាចប្ាទេ  េ  ទ្ុមមទន 

សពវតថ ទ្ុមមទន ោទោ  សីទលសុ  អ្សម្េិទោ ។ 
បុ្គគលពាល  ម្នៃចិតតអា្កក់កនងុទីទាំងពងួ  មិៃតាាំងម្នាំកនងុសីល

ទាំងឡាយ  រមមងបាៃៃវូលសចកតីៃិ ា កនងុលោកលៃេះផង   លេុះលេះលោក

លៃេះលៅល ើយ  រមមងម្នៃចិតតជាទុកខកនងុអបាយផង ។ 

 

• ឥទធវ  កិតតឹ  លភតិ      ទបេច  សទគេ  េ សុមមទន 
សពវតថ  សុមទន  ធីទោ  សីទលសុ សសុម្េិទោ ។ 
អនក្បាជញម្នៃចិតតលអកនងុទីទាំងពងួ     តាាំងម្នាំកនងុសីលទាំងឡាយ  
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រមមងបាៃៃវូកិតតិសពាកនងុលោកលៃេះផង    លេុះលេះលោកលៃេះលៅ  រមមង

ម្នៃចិតតរកីរាយកនងុឋាៃសួគ៌ផង ។ 

 

• សីលទមវ ឥធ អ្គេាំ   បញ្ញវា បៃ ឧតតទម្, 
មៃទុស្សសុ េ ទទ្ទវស ុសីលបញ្ញ្ណ្ទោ ជេៃតិ ។ 
សីលជាកាំពលូកនងុលោកលៃេះ ចាំមណកបុ្គគលម្នៃ្បាជាញ  ក៏ឧតតម

មដរ ជយ័ជៃំេះកនងុមៃសុសលោក ៃិងលទវលោក ល្ពាេះសីលៃិងប្ញ្ញា  

(លៃេះឯង) ។  

៣- ត្ទ្ព្យគឺ េិរិ & ៤- ឱតតបប្ ៈ  
                  (េិរិធៃាំ ឱតតបប្ធៃ) 

 ហិរ ិលសចកតីខាា សៃវូអាំលពើបាប្ (ទុចចរតិ) ឱត្តប្បៈ លសចកតីខាល ច
បាប្ ។  ពាកយថា “បាប”  សាំលៅដល់អាំលពើោមក អាំលពើអា្កក់, អាំលពើពុាំ
្ប្លសើរ រឯី “ទុ្ែចរិត្” សាំលៅដល់ដលំណើ រ្ប្្ពឹតតអា្កក់ លោយកាយ 
វាចា ចិតត មុៃៃឹងអាចលេះៃវូបាប្មដលជាល្គឿង្តាាំលៅកនុងខ្ៃធស ត ៃ

លៃេះបាៃ ជាដបូំ្ងគឺ្តវូសាគ ល់សិៃថា លតើអវ ីលៅជាបាប្ លតើបាប្លៃេះវាលកើត

ល ើងអាំពីណា ? ។ 

 បាប្លៃេះលកើតល ើងល្ពាេះទុ្ែចរិត្គឺអាំលពើអា្កក់ម្នៃ ៣ យ៉ា ង ៖ 

 ១. កាេទ្ុេចរិត  ការ្ប្្ពឹតតិអា្កក់លោយកាយ ម្នៃការ
្ប្្ពឹតតិបាណាតិបាត (សម្នល ប់្សតវ)    ការលចួ្ទពយរប្ស់អនកដនទ    ការ

្ប្្ពឹតតិខ្ុសកនុង្ប្ពៃធកូៃអនកដនទជាលដើម   ។     រាល់ការ្ប្្ពឹតតិអា្កក់   
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មដល្ប្្ពឹតតលោយកាយគឺលៅថា កាយទុចចរតិ មដលម្នៃ្ប្ធ្លៃ គឺចិតត 

(មល ) ជាអនកប្ញ្ញជ  ។ កាលណាលប្ើលយើងមិៃម្នៃ  ិរ ិៃងិឱ្តតប្បៈ អាំលពើ

បាប្ៃឹងលកើតល ើងបាៃលោយងាយ  ល្ពាេះមិៃលចេះខាា សបាប្  មិៃខាល ច

បាប្ល េះឯង ។ 

 ២. វេីទ្ុេចរិត ការ្ប្្ពឹតតិអា្កក់លោយវាចា (សមតី) ម្នៃ
ការលពាលៃវូពាកយមិៃពិត  (មុសាវាទ)  ការៃិយយពាកយញុេះញង់អនក

ដនទ ៃិយយអា្កក់ពីអស់លោកអនកម្នៃសីល ឬពាកយអា្កក់ជាលដើម 

ជាល តុមដល ាំឱ្យលកើតល ើងៃវូអាំលពើបាប្ ដលូចនេះល ើយគួរលពាលពាកយ

ជាសុភាសិត មិៃគួរគប្បីលពាលពាកយជា ទុពាា សិតល ើយ, លពាលពាកយ

ជាកលាណកថា កុាំលពាលៃវូតិរចាា ៃកថាល ើយ, លពាលពាកយមដលអនក

ដនទសាត ប់្ល ើយ រមមងទទួលផល្ប្លយជៃ៍ពីពាកយល េះ កុាំលពាល

ពាកយមដល ាំឱ្យអនកដនទវ ិសល ើយ ។ ល្ពាេះល តុល េះ្តវូម្នៃ  ិរ ិ

ៃិង ឱ្តតប្បៈ មកតមកល់ទុកកនុងខ្លួៃ ។ 

 ៣.មគនាទ ចចរិត ការ្ប្្ពឹតតិអា្កក់លោយចិតត ចិតតលៃេះជាធាំ 
ជា្ប្ធ្លៃ មដល ាំឱ្យសតវលោក្ប្្ពឹតតៃវូអាំលពើលអកតី អាំលពើអា្កក់កតី ក៏

អា្ស័យចិតតលៃេះឯង ។ មល ទុចចរតិលៃេះ គឺការគិតអា្កក់ ការគិតលដើមបី

លធវើលរឿងអកុសល (អកុសលវតិកកៈ) រាំនពចងឱ់្យអនកដនទ ឬជៃណាម្នន ក់

វ ិស ការគិតៃឹង្ប្ទូសតជាមួយកុសលធម៌ជាលដើម ។  

 កនុងកាលណាមដលចិតតលៃេះ ម្នៃធម៌្គងរកា ម្នៃធម៌ជា

លៅហាវ យរមមងលចេះខាល ចបាប្,    ខាា សបាប្    ល ើញលទសកនុងអាំលពើបាប្ 

ល ើយ ៃឹងមិៃ្ប្្ពឹតតៃវូលរឿងអា្កក់ទាំងឡាយទាំងពងួល េះលទ ។  
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លពលសតវលោកមិៃ្ប្្ពឹតតអា្កក់កនុងផលូវទាំង ៣ គឺផលូវ កាយ វាចា ចិតត 

លពលល េះល ា្ េះថា ម្នៃអរយិ្ទពយដ៏្ ប្លសើរលៅកនុងខ្លួៃ   គឺ ិរ ិ  ៃងិ  

ឱ្តតប្បៈ លៃេះឯង ។ 

 កនុង  ិរសូិ្ត(១) លទវតាបាៃទូលថា ៖    

- “បុ្រសមដលប្ល ា ប្ងអ់ាំលពើអា្កក់     លោយលសចកតីលអៀៃខាា ស 

បាៃ សឹងម្នៃតិចកនុងលោក អនកមដលប្ល ា ប្ងក់ារលោា ភលក់ ល ើយ

ភាញ ក់រឭកបាៃ ដចូជាលសេះលអ (មដលតក់សលុត) លោយរាំពាត់ ក៏ម្នៃតិចកនុង

លោកមដរ ”។ 

្ពេះម្នៃ្ពេះភាគ្តាស់ថា ៖  

- “ពកួជៃមដលម្នៃសាា រតីរាល់លពលលវោ្ប្្ពឹតតលៅ       លដើមបី 

ការពារអាំលពើអា្កក់      លោយលសចកតីលអៀៃខាា ស    សឹងម្នៃសតួចលសតើង  

លេុះមតពកួជៃមដលដល់ៃវូទីប្ាំផតុទុកខ     លទើប្្ប្្ពឹតតធម៌លសាើកនុងលោក     

សៃនិវាសមដលមិៃលសាើបាៃ” ។ 

៥- ត្ទ្ព្យគឺ សុតៈ (សតុធៃាំ) 

  សុត្ៈ គឺសាំលៅដល់ការសាត ប់្, លតើ សុតៈ (ការសាត ប់្) លៅ
កនុងអរយិ្ទពយលៃេះ សាំលៅដល់អវី? សុតៈ គឺការសាត ប់្លៃេះសាំលៅដល់ការ

សាត ប់្ដ៏្ ប្លសើរ  ចាំមណកការសាត ប់្ដ៏្ ប្លសើរ  លតើដចូលមតច ?  

 មៃសុសមដលលកើតលោយកម្នល ាំងបុ្ណយ    ប្របូិ្ណ៌លោយអវយវៈ 

__________________ 

(១)ព្ពះត្ព្តបិដ្ក ្ុតរនរបដិ្ក ្ំយុតរនកិាយ ្គាថវគគ (បដិ្ករលខ ២៩ ទំព័រ ១៨ ) 
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ទាំងឡាយ រមមងម្នៃ្តលចៀក (លវៀរមលងមតមៃសុសថលងល់ចញ) មតង   

សាត ប់្ឮៃវូសាំល ងលផសងៗ មតរាល់ការសាត ប់្ល េះ មិៃមមៃសាត ប់្ៃវូពាកយ

ឥត្ប្លយជៃ៍ល ា្ េះថា សុតៈ ល េះលទ ។ ្ទពយគឺការសាត ប់្ដ៏្ ប្លសើរ

លៃេះ សាំលៅដល់ការសាត ប់្ៃវូពាកយជាសុភាសិត ឬពាកយមដលញុាាំាំង

្ប្លយជៃ៍ ឱ្យលកើតល ើងពីការសាត ប់្ល េះ ដចូសិសសសាត ប់្្គបូ្ល្ងៀៃ 

រមមងទទួលបាៃចាំលណេះ រមមងទទួលបាៃៃវូប្ញ្ញា  ផលូវលោកផលូវធម៌, រី

ឯការសាត ប់្ៃវូ្ពេះសទធមា រមមងទទួលបាៃៃវូប្ញ្ញា ជាលដើម,  តួយ៉ា ងដចូ

្ពេះអាៃៃា មដលលយើងសាគ ល់ថាជាឃាល ាំងនៃ្ពេះធម៌, ្ពេះអាៃៃាមដល

លោកលចេះចាាំបាៃក៏លោយសារសុតៈ (ការសាត ប់្) លៃេះឯង ។ កនុងពរ្ពេះ

អាៃៃាសុាំពី្ពេះពទុធអងគថា ៖ “្ពេះធម៌មដល្ពេះអងគសមមតងល ើយដល់

ប្រស័ិទ លប្ើលោក (្ពេះអាៃៃា) លៅមិៃទៃ់បាៃសាត ប់្  លោកសូមឱ្យ្ពេះ

ម្នៃ្ពេះភាគសមមតងដល់លោក ល្ពាេះល តុល េះបាៃជា្ពេះអាៃៃា 

លោកលចេះចាាំល្ចើៃ ។ ល ើយកនុងការលធវើប្ឋមសងាគ យ ធម៌ល េះ លប្ើ

គ្នា ៃ្ពេះអាៃៃាលទ ក៏មិៃអាចៃឹងលធវើឱ្យលអ្ ប្លសើរបាៃមដរ ។  

 សុតៈ ការសាត ប់្ដ៏្ ប្លសើរ គប្បី្ជាប្លោយ្ប្ការយ៉ា ងលៃេះ 

មិៃមមៃរាល់ការសាត ប់្ឮសាំល ងទាំងអស់ល េះ ល ា្ េះថាខ្លួៃទទួលបាៃ

សុតៈល េះលទ, ស ស្សូសំ លភគត បញ្ញំ ការសាា ប់្លោយលសចកាី
លគ្នរព (សាត ប់្លោយលអ) រមមងបាៃៃវូ្បាជាញ   (កនុងៃ័យថាការសាត ប់្ៃវូ

ពាកយម្នៃ្ប្លយជៃ៍ល េះ លោយលគ្នរព) ។ កនុងលពលមដលបាៃសាត ប់្

រាល់ពាកយ (សុភាសិត) ល េះល ើយ អនកសាត ប់្ល េះអាចយកលៅលោេះ

្សាយ  រាល់ប្ញ្ញា មដលលកើតល ើងកនុងជវីតិបាៃខ្លេះៗ ឧប្ម្នថា ៖  ចិតតខឹ្ង 
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លកើតល ើង លប្ើលយើងធ្លល ប់្បាៃសាត ប់្ធម៌ លចេះចាាំធម៌ លយើងអាចទប់្មិៃឱ្យ

ការខឹ្ងល េះ វាមក្គប្សងកត់ចិតតលយើងបាៃ ឬថាអាចពៃលត់វាបាៃលោយ

្ពេះធម៌ មដលខ្លួៃធ្លល ប់្បាៃសាត ប់្មកល េះជាលដើម ។ 

 មួយវញិលទៀត ្ពេះសម្នា សមពុទធ្ទង់្ តាស់ថា ៖ “ម្នន លភិកខុ

ទាំងឡាយ  ្ទពយគឺសុតៈ(១) លតើដចូលមតច ?”  

- “ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ   អរិយសាវក័កនុងសាស លៃេះ    ជាព ុ- 

សសូត ្ទ្ទងៃ់វូចាំលណេះ សៃសាំទុកៃវូចាំលណេះ ធម៌ទាំងឡាយណាពីលរាេះ

ប្ទលដើម ពីលរាេះប្ទកណាត លៃិងពីលរាេះប្ទចុង រមមង្ប្កាស្ព ា-         

ចរយិធម៌ ្ប្កប្លោយអតេៃិងពយញ្ជៃៈដប៏្រសុិទធប្របូិ្ណ៌ទាំងអស់ ធម៌

ទាំងឡាយល េះ មដលអរយិសាវក័ ម្នៃសភាពដលូចាន េះ បាៃសាត ប់្មក

ល្ចើៃ   បាៃ្ទ្ទងទ់ុក    បាៃចាាំសាា ត់រត់ម្នត់   បាៃចូលចិតតចាស់ោស់

បាៃយល់ចាស់លោយទិដឋគិឺប្ញ្ញា  ។ ម្នន លភិកខុទាំងឡាយ លៃេះលៅថា

្ទពយគឺសុតៈ ។” 

   ៦- ត្ទ្ព្យគ ឺចាគៈ (ចាគធៃាំ) 

 ចាគៈ គឺការប្រចិាច គ ការលេះឱ្យៃវូរប្ស់អវីមួយ លធវើលៅជា
ទៃលោយលសចកតីលអសាអ ត ប្រសុិទធលៅកនុងចិតត (ម្នៃចិតត្បាសចាក

មៃាិលគឺលសចកតីកាំណាញ់) ល្តកអរកនុងការលេះ ការលេះល េះជាការលេះ

យ៉ា ងលចញពីចិតតពិត្បាកដលោយមិៃរាំពឹងផលតប្សនង  ។  ្ទពយគឺចាគៈ 

__________________ 

(១) ព្ពះត្ព្តបដិ្ក ្ុតរនរបិដ្ក អងគុតររនកិាយ ្តរកនិបាត (បដិ្ករលខ ៤៧ ទពំ័រ ៨-៩) 
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លៃេះរមមងម្នៃផលល្ចើៃ លទេះបី្មិៃរាំពឹងផល ក៏ផលល េះរមមងម្នៃ

យ៉ា ងពិត្បាកដ ។ ចាគៈ ការលេះ ឬ ការឱ្យលៃេះគឺជាការឱ្យលោយលចញពី

ចិតតពិតៗ ដចូកាល្ពេះអងគកនុងកាំលណើ តជា្ពេះបាទលវសសៃតរ ការឱ្យទៃអវី

មួយគឺឱ្យលោយលចញពីចិតត ល ើយការឱ្យល េះក៏មិៃមមៃលដើមបីបាៃ

សមបតតិមដល ាំឱ្យជាប់្ជពំាក់កនុងភពបី្លៃេះមដរ ប្ាំណងមតមា៉ា ងគឺការ

្តាស់ដងឹជា្ពេះពទុធ ៃិងរោស់ខ្លួៃលចញពីវដតៈ គឺជាដលំណើ រលៅកាៃ់ការ

រាំលត់ទុកខ ល ព្ េះមុខ្លៅកាៃ់្ពេះៃិពាវ ៃមតប្៉ាុលណាណ េះ ។ 

 ដបិតថាចាគៈ ការលេះលៃេះមិៃជាការលធវើលោយរាំពឹងផល្ត ប់្

មកវញិក៏ពិតមមៃ មត្ពេះម្នៃ្ពេះភាគក៏្ពេះអងគបាៃសមមតងពីការលធវើ

ទៃលៃេះរមមងម្នៃផល មិៃមមៃលសាេះសូៃយល េះលទ ដលូចនេះល ើយគប្បី

ជាអនកម្នៃចាគៈលៃេះ គប្បី្ជាប្ថា ្ប្លទសជាតិមួយ រកីចល្មើៃលលឿៃ

ក៏អា្ស័យចាគៈលៃេះផងមដរ ។  

កនុង សុតតៃតបិ្ដក សាំយុតតៃិកាយ សគ្នថវគគ ្តង ់លទវតាសាំយុតត 

លទវតាអងគមួយបាៃទូលសួរ្ពេះសាសាត ថា ៖  

- “ប្ពិ្ត្ពេះអងគដច៏ល្មើៃ! បុ្គគលឱ្យអវី ល ា្ េះថាឱ្យកម្នល ាំង?  ឱ្យ 

អវី ល ា្ េះថាឱ្យពណ៌សមបុរ ?  ឱ្យអវី   ល ា្ េះថាឱ្យលសចកតីសុខ្ ? ឱ្យអវី 

ល ា្ េះថាឱ្យចកខ ុ ? មួយលទៀត បុ្គគលណា ឱ្យរប្ស់អវីល ា្ េះថាឱ្យ្គប់្

យ៉ា ង ?  សូម្ពេះអងគសមមតង្បាប់្លសចកតីល េះ  ដល់ខ្ញុា្ំ ពេះអងគជាអនក

សួរ ។” 

្ពេះសាសាត ្ទង់្ តាស់ថា ៖ 
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អ្ៃនទទ្  ពលទទ្  ទោតិ  
វតថទទ្  ទោតិ វណ្ណទទ្ 
យាៃទទ្ សុខ្ទទ្ ទោតិ 
ទ្ីបទទ្   ទោតិ   េកខទុទ្ 
ទសា  េ   សពវទទ្  ទោតិ  
ទយា   ទ្ទ្តិ   ឧបសស្េាំ 
អ្មតៃទទទ្ េ ទសា ទោតិ  
ទយា    ធមមមៃុសាសតតីិ (១)។ 

“បុ្គគលឱ្យបាយ ល ា្ េះថាឱ្យកម្នល ាំង,  ឱ្យសាំពត់ ល ា្ េះថាឱ្យ

ពណ៌សមបុរ, ឱ្យយៃជៃំិេះ ល ា្ េះថាឱ្យលសចកតីសុខ្, ឱ្យ្ប្ទីប្ ល ា្ េះ

ថាឱ្យចកខ,ុ មួយលទៀត បុ្គគលណា ឱ្យទីអា្ស័យលៅ បុ្គគលល េះល ា្ េះ

ថាឱ្យវតេុ្គប់្យ៉ា ង,  បុ្គគលណា  ល្ប្ៀៃ្ប្លៅធម៌ បុ្គគលល េះល ា្ េះ

ថាឱ្យៃវូ្ពេះៃិពាវ ៃ” ។ 

   ៧- ត្ទ្ព្យគឺ បញ្ញ្ (បញ្ញ្ធៃាំ) 

បញ្ញ្ លសចកតីដងឹទូលៅ ឬថា បញ្ញ្ ជាធមាជាតិដងឹលោយ   
ប្ការៈម្នៃប្ទវលិ្គ្នេះថា ជានតីតិ > បញ្ញ្ ។ ធមាជាតិជាល្គឿង
មដលលគដងឹចាស់ (្បាជាញ );  វ.ិ បញ្ញ្េតិ ឯោយាតិ > បញ្ញ្ ។  
__________________ 

(១) ព្ពះត្ព្តបដិ្ក ្ុតរនរបិដ្ក ្ំយុតរនកិាយ ្គាថវគគ (បដិ្ករលខ ២៩ ទំព័រ ៨០)                           
(្ូម្្ិកាបដនថម្កនុង អដ្ឋកថា សារតថបបកា្ិនី បឋម្ភាគ ព្តង ់កិនទទ្ូព្ត (ទំពរ័ ២៧៧-២៨១) 
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សតវលោក កាលណាមដលខ្វេះ្ទពយគឺប្ញ្ញា លៃេះ    មតងជបួ្ៃវូលសចកតីទុកខ 

ល្ចើៃជាអលៃក   ខ្វេះប្ញ្ញា មិៃអាចកាំណត់ដងឹ (សាគ ល់)   ពីលដើមចម  មដល

ជាល តុ ាំមកៃវូលសចកតីទុកខល េះលទ កាលលប្ើមិៃដងឹលតើៃឹងប្ៃាត់ប្ង់

ឬ កម្នច ត់លសចកតីទុកខល េះយ៉ា ងដចូលមតចបាៃ ?  

ប្ញ្ញា លៃេះពិតជាសាំខាៃ់ណាស់ ល្ពាេះប្ញ្ញា កាលលប្ើលកើតល ើង

រមមងបាៃដងឹពីសងាខ រធម៌ទាំងឡាយ មដលលកើតល ើងមក គឺសេិតលៅកនុង

សភាព្ពេះន្តលកខណ៍ អៃិចចាំ (មិៃលទៀងទត់) ទុកខាំ (ជាទុកខ) អៃតាត  (មិៃ

មមៃខ្លួៃ ឬមិៃមមៃជារប្ស់ខ្លួៃ ) ។ ម្នៃប្ញ្ញា  អាចដងឹរាល់អាំលពើមដល

គួរលធវើ ៃិងមិៃគួរលធវើ, អាំលពើលអអាំលពើអា្កក់, អាំលពើជាសុខ្ ឬជាទុកខ, ជា

គុណឬជាលទស, លរឿងលៃេះពិត លរឿងលៃេះមិៃពិតជាលដើម ។ សតវលោកលប្ើ

្បាថាន ចងប់ាៃលសចកតីសុខ្ពិត្បាកដកនុងជវីតិ       ចងរ់ាំលោេះខ្លួៃលចញពី   

សមុ្ទ (ទុកខ) គឺវដតៈលៃេះ គឺទមទរសាំខាៃ់ប្ាំផតុល េះគឺប្ញ្ញា  លតើប្ញ្ញា

លកើតល ើងពីអវី ?  (ប្ញ្ញា ) លកើតល ើងពី “ការសាត ប់្” សិកាលរៀៃសូ្ត             
(សុតមេបញ្ញ្) ការសាត ប់្លៃេះសាំខាៃ់ណាស់  ដចូមដលបាៃលពាល

មកខាងលលើល េះ,  ប្ញ្ញា លកើតល ើងពីការគិត្តិេះរេិះពិចារណា,  (េិនត្- 
មេបញ្ញ្) ប្ញ្ញា លកើតល ើង ពីការចល្មើៃៃវូភាវ  (ភាវន-     
មេបញ្ញ្) សាំលៅដល់ការអប់្រាំចល្មើៃ វបិ្សស  ឬ(ប្ញ្ញា ) លកើត
ល ើងល្ពាេះម្នៃ (បុ្ចា សួរ លខិ្ សរលសរ, កត់្តា) ជាលដើម ។ 

 អរយិ្ទពយ ៧ ្ប្ការលៃេះជា្ទពយដឧ៏តតម ជា្ទពយមដល

 ាំសតវលោក ឱ្យលចញចាកលសចកតីទុកខ មិៃមមៃជា្ទពយមដលលធវើឱ្យ

សតវលោក   ជាប់្ចាំពាក់កនុងសងារវដតល េះលទ   ។   សតវលោកលប្ើម្នៃ 
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អរយិ្ទពយលៅកនុងខ្លួៃ លធវើឱ្យជវីតិរស់លៅ្ប្កប្លោយខ្លឹមសារ (ម្នៃ

ខ្លឹម) ដចូបាៃអធិប្ាយមកល ើយល េះ ។   ៃរជៃ្បុ្ស ្សីណា ្បាថាន

ៃវូ្ប្លយជៃ៍ស្ម្នប់្ប្ចចុប្បៃន ៃិងប្រលោក គួរមតយកធម៌ទាំង

អមាលលៃេះ មក្ប្តិសាឋ ៃទុកកនុងខ្លួៃ ឱ្យបាៃសពវៗ កាលទាំងពងួ ។ 

អរយិ្ទពយមដល្ពេះម្នៃ្ពេះភាគ្តាស់សមមតងមកលៃេះ ជា្ទពយមដល

្ប្លសើរ ជាង្ទពយទាំងអស់កនុងលោក ដបិតថាជៃមួយចាំៃៃួ ឱ្យតនមល

លលើ្ ទពយល្តខ្លួៃល្ចើៃក៏ពិតមមៃ មត្ទពយទាំងល េះមិៃអាចយកលៅ

តាមខ្លួៃបាៃលសាេះល ើយ , លយើងអាចល្ប្ើ្ទពយ (ម្នស្បាក់) មដលខ្លួៃ

រកបាៃមតកនុងប្ចចុប្បៃនមតប្៉ាុលណាណ េះ (កាលលប្ើមរណៈចូលមកដល់) មិៃ

អាចយកលៅល្ប្ើ្បាស់ ស្ម្នប់្លោកខាងមុខ្ល េះលទ, ម្នៃមត្ទពយ

មដល្ពេះពទុធប្រម្គសូមមតងមកមតប្៉ាុលណាណ េះ អាចយកលៅតាមខ្លួៃបាៃ

ដចូជាសីល ទៃ ឬអរយិ្ទពយទាំង ៧ ្ប្ការលៃេះឯង ។ 

លៃេះគឺជាការល្ជើសលរើសដ៏្ តឹម្តវូ កនុងផលូវនៃ្ពេះពទុធសាស 

ល្ពាេះល តុល េះ លយើងអាចកាំណត់បាៃលោយប្ញ្ញា ថា ខ្លឹមសារជវីតិ ពិត

្បាកដសេិតលៅ្តងណ់ាបាៃល ើយ ។ សរបុ្លសចកតីមក (ខ្លឹមសារជវីតិ) 

គឺមិៃសេិតលលើរប្ស់ល្តខ្លួៃល េះលទ វាសេិតលៅលលើអវីមដលម្នៃលៅកនុង

ខ្លួៃ (គឺសីលមដលខ្លួៃរកា, ទៃមដលខ្លួៃបាៃឱ្យល ើយ)   ធម៌មដលខ្លួៃ

បាៃប្ដបិ្តតិល េះឯង ។ សប្បុរសទាំងឡាយ គួរគប្បីម្នៃធម៌ជាល្គឿង

រកា លទើប្ជវីតិលៃេះម្នៃខ្លឹមសារពិត្បាកដ ។   
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ាយ  ទកឹ  ស្ំពត់  យាន  កម្មងផ្ក្   

មាលាគន្ធ្រម្គឿងលាបរ្្េង ៗ 

ទីរេក  ទីដាក់  គឺទីកស្នែង 

ម្បទីបភ្ែឺស្ែងែរងកៀងន្ន្   ។ 

ទំង ១០ យា ្ងរនេះជ្វតថុទន 

អ្នកមានធនធាននិងមានស្ទធ ្

និងែង់ានស្ុខសានដស្ពែរវលា 

អ្រ្ជើញមនមីានប្ ចិ្ច្គកុំបីខាន  ។ 

អ្នកឱយ្ាយ   រ ម្េះថាានឱ្យកមា្្ំង 

ឱ្យស្ពំត់បិទាំង   រ មេ្ះថាឱ្យពណ៌កាយ 

ឱ្យយានជំនេិះ   រ មេ្ះថាឱ្យស្ុខស្ប្ាយ 

ឱ្យម្បទីបភ្ែសឺាយមា យ្   ថាឱយ្ែកាខ ្ ។ 

អ្នកណាឱ្យទីដាកស់្ណំាក់ពាក់អាម្ស្័យ 

រ ម្េះថាឱ្យបែចយ័ទីពងឹម្គប់ម្បកា  

អ្នកណារម្បៀនបរម្ងៀនម្បរៅធម៌អាថ ៌

អ្នករន្េះរ មេ្ះថាឱ្យនិពាវន្ឋានម្បរស្ើ  ៕ 

បណ្ឌិ ត   ឱម   ណាព្រ ីសាស្ត្សាា ចារ្យភាសាខ្មែរ្ 
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ជីវិតកនុងការសទ្មេេិតត 
 

ប្ ា ប់្ពីមិតតអនកអាៃបាៃសិកាអាំពីការល្ជើសលរើសខ្ុស  ាំឱ្យ

អៃតរាយ ៃិងការល្ជើសលរើស្តវូ  ាំមកៃវូលសចកតីចល្មើៃ រចួមកក៏អាច

យល់បាៃល ើយថា ជវីតិលៃេះជាការល្ជើសលរើសពិត្បាកដមមៃ ។ លប្ើចង់

ឱ្យជវីតិម្នៃខ្លឹមសារ ឬម្នៃតនមលមតម្នៃការល្ជើសលរើសខ្ុសល េះមិៃ

ខ្ុសអវីពី “ បុ្គគលមដល្តវូការខ្លឹមលឈ្ើ  មតមិៃសាគ ល់ខ្លឹមលឈ្ើ  មប្រជា

កាៃ់យកសាំប្កលឈ្ើ  ៃិង្កមរលឈ្ើ  លោយគិត (សម្នគ ល់) ថា លៃេះជាខ្លឹម

លឈ្ើយ៉ា ងដលូចនេះឯង ” ល្ពាេះល តុល េះ ជៃល េះឯងរមមងមិៃបាៃៃវូខ្លឹម

លឈ្ើ  តាមលសចកតី្បាថាន រប្ស់ខ្លួៃល េះលទ យ៉ា ងណាមិញ បុ្គគលមដល

លធវើការល្ជើសលរើសខ្ុស ល ើយលដើរលលើផលូវខ្ុស ជវីតិល េះក៏មិៃបាៃទទួល

ៃវូតនមល ៃិងមិៃបាៃទទួលខ្លឹមសារពីជវីតិល េះមដរ ។ 

ការលធវើឱ្យជវីតិម្នៃខ្លឹមសារលៃេះ មិៃមមៃងាយ្សលួលទ លប្ើមិៃ

បាៃលធវើការពិចារណា ឱ្យបាៃចាស់ោស់្បាកដ្ប្ជា ល្ពាេះថាអវីៗលៅ

លលើលោកលៃេះ  មតងម្នៃធម៌ជាគូប្ដបិ្កខៃឹងគ្នន ដចូជា ៖  វជិជម្នៃ   ៃិង 

អវជិជម្នៃ, គុណសមបតតិ ៃិងគុណវបិ្តតិ, លអ ៃិងអា្កក់, បុ្ណយ ៃិងបាប្ 

ជាលដើម ។ លប្ើលយើងមិៃគិតឱ្យចាស់ សិកាឱ្យដល់ពិចារណាឱ្យល្ៅលទ 

ការសល្មចចិតតៃិងការល្ជើសលរើសល េះគឺ្ប្ថយុ្ប្ថាៃលពកណាស់ ។ 

ជវីតិលៃេះ គឺហាក់បី្ដចូជាការលដើរលៅជតិម្នត់ល្ជាេះ លប្ើលយើងលធវើដលំណើ រ

លោយការ្ប្ម្នទ  (ម្នៃការ្ប្ម សលធវស)  មិៃ្ប្យ័តនលទល េះ 

ល្គ្នេះថាន ក់អាចៃឹងលកើតល ើង្គប់្លពល     មិៃខ្ុសអីវពីការសល្មចចិតត 
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លដើមបីៃឹងល្ជើសលរើសលទ លប្ើល្ជើសលរើសខ្ុស (្ប្្ពឹតតតាមខ្ុស ផលូវខ្ុស) 

ជវីតិលៃេះក៏ៃឹងអៃតរាយយ៉ា ងពិត្បាកដ ។ 

កនុងលពលជាប្ចចុប្បៃនលៃេះ មៃសុសលយើងម្នៃជល្មើសល្ចើៃ

ណាស់ ស្ម្នប់្សល្មចចិតតល្ជើសលរើស (យកលៅប្ដបិ្តតិ) លដើមបី

ប្លងកើតតនមលស្ម្នប់្ខ្លួៃឯង មតមុៃៃឹងអាចប្លងកើតតនមលលៃេះបាៃ ្តវូ

សល្មចចិតតល្ជើសលរើស លលើលគ្នលការណ៍ប្ដបិ្តតិឱ្យបាៃ្តឹម្តវូជា

មុៃសិៃ ល្ពាេះការសល្មចចិតតជាកតាត សាំខាៃ់ណាស់ លប្ើការសល្មច

ចិតតខ្ុស ការល្ជើសលរើសក៏ខ្ុស កាលលប្ើល្ជើសលរើសខ្ុស លទធផលក៏មិៃ

លអដចូចិតតចងប់ាៃល េះមដរ ដចូយ៉ា ងការល្ជើសលរើស រប្ស់បុ្គគលពាល 

មដលបាៃលពាលពីខាងលដើមមកដលូចនេះមដរ ល្ពាេះការល្ជើសលរើសខ្ុស 

លទើប្ ាំឱ្យទទួលៃវូលសចកតីទុកខទាំងប្ចចុប្បៃន រ ូតប្ៃតលៅលសាយៃវូ 

លសកតីទុកខកនុងអបាយភូមិប្មៃេមលទៀត ។  

ជវីតិកនងុការសល្មចចតិតល េះ ម្នៃៃ័យយ៉ា ងណា ? 

លដើមបីឱ្យងាយ្សលួយល់ អាំពីជវីតិកនុងការសល្មចចិតតលៃេះ ខ្ញុ ាំ

សូមល្ប្ៀប្លធៀប្ (លោយៃ័យលធៀប្) ថា ៖ “ជវីតិ” ល្ប្ៀប្ដចូជាយៃ

ជៃំិេះ មដលលៅដល់លគ្នលលៅបាៃ គឺអា្ស័យលោយម្នៃអនកលប្ើកប្រ

ប្ញ្ញជ យៃជៃំិេះល េះ លៅតាមចិតតមដលលយើងចងល់ធវើដលំណើ រលៅ, យ៉ា ង

ណាមិញ ជវីតិកនងុការសល្មចចិតតលៃេះ គឺសល្មច្តងថ់ា ៖ លតើចងឱ់្យ

ខ្លួៃឯងលៅជាមៃសុសមប្ប្ណា ជាសប្បុរស ឬជាអសប្បុរស, ជា

មៃសុសលអ ឬអា្កក់,  ជាបុ្គគលពាល  ឬប្ណឌិ ត,  ឬថាចិតតរប្ស់ខ្លួៃចង ់ 
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បាៃមប្ប្ណា ្តវូការមប្ប្ណា ្សឡាញ់មប្ប្ណា ល ើយក៏ល្ជើស-

លរើសតាមចិតតរប្ស់ខ្លួៃ ល េះគឺជាការសល្មចចិតត ។ ចងឱ់្យខ្លួៃលៅជា

យ៉ា ងណាក៏សល្មចចិតតលលើផលូវមដល ាំឱ្យខ្លួៃលៅជាយ៉ា ង នឹងលៅ ចង់

ឱ្យខ្លួៃកាល យជាប្ណឌិ ត (ប្ញ្ាវៃត) ខ្ាំសិកាលៅ (លៃេះជាការសល្មចចិតត), 

ចងឱ់្យខ្លួៃជាសប្បុរស ្តវូម្នៃធម៌ជាល្គឿងប្ដបិ្តតិតាមពទុធឱ្វាទលៅ,  

មា៉ា ងវញិលទៀត លប្ើចងឱ់្យខ្លៃួជាអសប្បុរសគឺជាលរឿងងាយ្សលួលទ គឺ

្ប្្ពឹតតធម៌លថាកទប្លោយទុចចរតិលៅ, ទាំងអស់លៃេះជាការសល្មច

ចិតតរប្ស់លយើងលទលតើ !    ដលូចនេះល ើយលទើប្លយើងអាចលៅថា “ជវីតិគ ឺ 

កនងុការសល្មចចិតត ។” 

មដលឱ្យល ា្ េះថា ជវីតិគឺជាការសល្មចចិតត ឬជវីតិកនុងការ

សល្មចចិតតលៃេះ ល្ពាេះថាការសល្មចចិតតលៃេះ ជាលរឿងសាំខាៃ់ប្ាំផតុ

ស្ម្នប់្ជវីតិជាប្ចចុប្បៃន លទើប្លយើងអាចលៅដលូចាន េះ ។ សពវសតវទាំង

អស់កនុងលោកលៃេះ ម្នៃប្ពវជតិ ្គ សេ ្ពេះរាជា មស្រៃតរីាជការ ឧកញា៉ា  

លសដឋ ី គ ប្តី កុដមុពិកៈ អនកម្នៃសតុកសាមា ជៃកមសត់ទុគ៌ត លប្ើលធវើការ

សល្មចចិតតខ្ុស ៃឹង ាំឱ្យបាត់ប្ងៃ់វូ្ប្លយជៃ៍ទាំងឡាយ ម្នៃ

បាត់ប្ងល់ពលលវោ ខាតប្ង់្ ប្លយជៃ៍ (បាត់ប្ងធ់ៃធ្លៃ) វ ិសលៅនៃ

គុណធម៌មដលខ្លួៃ្តវូទទួលបាៃ ជាពិលសសគឺអតតភាពជាមៃសុសលៃេះ ក៏

្តវូបាត់ប្ងល់្ពាេះការសល្មចចិតតខ្ុសលៃេះមដរ ។ ការសល្មចចិតត

្ប្សិៃលប្ើសល្មចចិតតលោយខ្វេះលមតាត  សល្មចចិតតកនុងខ្ណៈចិតត មដល

កាំពងុម្នៃលទសៈ្គប់្សងកត់ជាលដើមល េះ ជាការសល្មចចិតតមដល ាំ

មកៃវូលសចកតីវ ិស ឬលៅថាជាការសល្មចចិតត កនុងកាលៈលទសៈមិៃ 
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សមគួរៃឹងសល្មចចិតត ។ 

លោកអនកសប្បរុសទាំងឡាយ! មុៃៃឹងលធវើការសល្មចចិតត្តវូ

មតម្នៃជល្មើសលអសិៃ សឹមលធវើការសល្មចចិតត មិតតអនកអាៃទាំងឡាយ 

ឥ ូវលៃេះជល្មើសមដលគួរល្ជើស ៃិងអវីមដលមិៃគួរល្ជើសលរើសកនុងធមា-

វៃិ័យ មដល្ពេះពទុធអងគ្ ទងប់ាៃ្តាស់សមមតងម្នៃជាល្ចើៃមកល ើយ 

ជាប្ៃតគឺអា្ស័យលលើខ្លួៃលយើងលទ មដលជាអនក្តវូសល្មចចិតតមត

ប្៉ាុលណាណ េះ ។ ការសល្មចចិតតមដលលអគឺការសល្មចចិតត ្ប្កប្លោយ

ប្ញ្ញា  ការសល្មចចិតតលោយម្នៃ្គឹេះមូលោឋ ៃចាស់ោស់ ការ

សល្មចចិតតតាមជល្មើសមដល្ពេះអរយិៈបាៃសមមតងទុក ការសល្មច

ចិតតតាមផលូវរប្ស់ប្ណឌិ ត (សប្បុរស) ជាលដើមលៃេះ លទើប្ជាការសល្មច

ចិតតដ៏្ ប្លសើរ ។ ដចូជាអា វកយកស កាលមិៃទៃ់បាៃសាគ ល់ធម៌ មដល

្ពេះពទុធ្ទង់្ តាស់សមមតង អា វកយកសជាបុ្គគលមិៃទៃ់ម្នៃជល្មើស 

លអលៅល ើយលទ (អា វកយកស) ជាមៃសុសម្នៃម្នៃេះ ម្នៃការមិៃ

លគ្នរពកនុង្ពេះសាសាត  លេុះបាៃសួរ្ប្សាន  បាៃសាត ប់្ធម៌រប្ស់្ពេះម្នៃ

្ពេះភាគ លទើប្យល់កនុងធម៌ រចួបាៃកាៃ់យកៃវូធម៌ល េះ លោយការ

សល្មចចិតតដ៏្ តឹម្តវូ ។ ជាប្ៃតសូមធមាមិតតសិកាកនុង អា វកសូ្ត 

ដចូតលៅ .... 
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អាឡវក្សពូ្ត (១) 
(លរឿងអា វកយកស) 

 

សម័យមួយ ្ពេះម្នៃ្ពេះភាគ ្ទងគ់ងក់នុងលាំលៅរប្ស់យកស

ល ា្ េះអា វកៈ កនុងមដៃអា វ ី។ ្គ្នល េះឯង អា វកយកស ចូលលៅ

រក្ពេះម្នៃ្ពេះភាគ លេុះចូលលៅដល់ល ើយ លទើប្លពាលៃឹង្ពេះម្នៃ

្ពេះភាគយ៉ា ងលៃេះថា ៖  

- “ប្ពិ្តសមណៈ លោកចូរលចញលៅ ! ” 

 ្ពេះម្នៃ្ពេះភាគទទួលថា ៖  

- “ម្នន លអាវលុសា ្ប្នពល ើយ !” 

ដលូចនេះ ក៏លសតចលចញលៅ ។  

អា វកយកស បាៃលពាលថា ៖ 

- “ម្នន លសមណៈ ចូរលោកចូលមកវញិ ! ”  

្ពេះម្នៃ្ពេះភាគទទួលថា ៖  

- “ម្នន លអាវលុសា ្ប្នពល ើយ !” 

ដលូចនេះ ក៏្ទងច់ូលមកវញិ  ។  អា វកយកសល េះ   លពាលពាកយ 

យ៉ា ងលៃេះ ម្នន លសមណៈលោកចូរលចញលៅ ចូរលោកចូលមកវញិអស់

វារៈ ៣ ដង ។  ្ ពេះសម្នា សមពុទធក៏្ទង ់លសតចយងលចញ ៃិងយងចូលវញិ

អស់វារៈ ៣ ដង ។ 

 អា វកយកស       បាៃលពាលៃឹង្ពេះម្នៃ្ពេះភាគ   អស់វារៈ ៤ 

__________________ 

(១) ព្ពះត្ព្តបដិ្ក ្ុតរនរបិដ្ក ្ំយុតរនកិាយ ្គាថវគគ (បដិ្ករលខ ៣០ ទពំ័រ ២៣០-២៣៥) 
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ដងលទៀតថា ៖  

-  “ម្នន លសមណៈ ចូរលោកលចញលៅវញិ ! ” 

 ្ពេះអងគ្ ទង់្ តាស់ថា ៖ 

- “ម្នន លអាវលុសា !  តថាគតៃឹងមិៃលចញលៅលទ កិចចណាមដលអនក 

ឯង្តវូលធវើ ចូរអនកឯងលធវើកិចចល េះចុេះ ”                          

- “ម្នន លសមណៈ !  ខ្ញុ ាំៃឹងសួរ្ប្សាន ចាំលពាេះលោក   លប្ើលោកមិៃ 

លោេះ្ប្សាន ខ្ញុាំលទ ខ្ញុ ាំៃឹងប្ងាត់ចិតតលោក ឬវេះ ឫទ័យរប្ស់លោក                                                                                                            

ពុាំល េះលសាត        ខ្ញុ ាំៃឹងចាប់្លជើងលោកលបាេះលៅកនុងល្តើយខាង យនៃ 

ទលៃលគងាគ  ” 

 ្ពេះសម្នា សមពុទធ្តាស់ថា ៖  

- “តថាគត    មិៃមដលល ើញបុ្គគលណាមួយ       កនុងលោក្ពម 

ទាំងលទវលោក ម្នរលោក ្ ព ាលោក ៃិងពពកួសតវ ្ ពមទាំងសមណៈ

្ពា ាណ៍ ្ពមទាំងមៃសុសជាសមាតិលទព ៃិងមៃសុសដល៏សស ។ ្ពេះ

សម្នា សមពុទធ្តាស់ថា  ម្នន លអាវលុសា !   លប្ើដលូចាន េះ ចូរអនកឯងសួរ្ប្សាន  

មដលអនកឯងប្៉ាុៃប្៉ាងសួរចុេះ ” 

 អា វកយកសសួរថា ៖ 

- “អវី ន៎  ជា្ទពយ្ប្លសើររប្ស់បុ្រសកនុងលោកលៃេះ,    អវី ន៎  មដល 

បុ្គគលសៃសាំលោយ្ប្នពល ើយ  ាំលសចកតីសុខ្មកឱ្យ,  រប្ស់អវីមដល

ម្នៃរស ង្ ញ់វលិសសជាងរសទាំងឡាយ, ពកួអនក្បាជញលពាលថា បុ្គគល

មដលរស់លៅដចូលមតច ល ា្ េះថារស់លៅ្ប្លសើរ ? ”             

 ្ពេះអងគ្ តាស់ថា ៖  

- “សទធ ជា្ទពយដ៏្ ប្លសើររប្ស់បុ្រសកនុងលោកលៃេះ, សុចរតិធម៌  
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មដលបុ្គគលសៃសាំលោយ្ប្នព មតង ាំលសចកតីសុខ្មកឱ្យ, ពាកយពិតជា

រស ង្ ញ់វលិសស ជាងរសទាំងឡាយ, ពកួអនក្បាជញលពាលថា បុ្គគលរស់

លៅលោយ្បាជាញ  ល ា្ េះថារស់លៅ្ប្លសើរ ។”  

អា.  “បុ្គគលវលងអៃលងប់ាៃ លោយអវី ន៎ , វលងសមុ្ទបាៃ លោយ

អវី, បុ្គគលកៃលងលសចកតីទុកខបាៃ លោយអវី, ប្រសុិទធបាៃ លោយអវី ?” 

 ្ពេះ. “បុ្គគលវលងអៃលងប់ាៃ លោយសទធ , វលងសមុ្ទបាៃ លោយ

លសចកតីមិៃ្ប្ម្នទ, កៃលងលសចកតីទុកខបាៃ លោយលសចកតីពាយម,

ប្រសុិទធបាៃលោយ្បាជាញ  ។” 

 អា. “បុ្គគលបាៃ្បាជាញ លោយអវី, បាៃ្ទពយលោយអវី, ដល់ៃវូ      

លសចកតីសរលសើរលោយអវី, ចងពកួមិ្តបាៃលោយអវី, បុ្គគលលេះលោក

លៃេះលៅកាៃ់លោកខាងមុខ្ មិៃលសាកលមកនុងលោកខាងមុខ្លោយអវី ។ 

 ្ពេះ.“បុ្គគលលជឿធម៌រប្ស់្ពេះអរ ៃតទាំងឡាយ រមមង្ប្្ពឹតត

លៅលដើមបីដល់្ពេះៃិពាវ ៃ,បុ្គគលម្នៃ្បាជាញ មិៃ្ប្ម្នទ កាលសាត ប់្លោយ

្ប្នព រមមងបាៃៃវូ្បាជាញ  បុ្គគលម្នៃការងារសមតាមកាល ម្នៃធរុៈ 

(មិៃទាំោក់លចាល)  ជាអនកតស ូ    រមមងបាៃៃវូ្ទពយ,   បុ្គគលដល់ៃវូ

លសចកតីសរលសើរលោយសចចៈ បុ្គគលអនកឱ្យ រមមងចងពកួមិ្តបាៃ 

បុ្គគលមដលម្នៃសទធ ្គប់្្គងផាេះ ្តវូម្នៃធម៌ ៤ ្ប្ការលៃេះគឺ ៖ សចចៈ 

(ពាកយពិត) ១, ទមៈ (ការទូ ា ៃ) ១, ខ្ៃតិ (លសចកតីអត់ធៃ់) ១, ចាគៈ (ការ

ប្រចិាច គ) ១ រមមងមិៃលសាកលមកនុងលោកខាងមុខ្លោយពិត លប្ើដលូចាន េះ 

ចូរអនកសួរពកួសមណ្ពា ាណ៍ ឯលទៀតឱ្យល្ចើៃគ្នន ចេុះ ម្កងម្នៃធម៌

ណាកនុងលោកលៃេះ វលិសសជាង សចចៈ ទមៈ ចាគៈ ខ្ៃតិ លៅលទៀតល េះ។” 
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អា. “កនងុលវោលៃេះ   ខ្ញុ ាំៃងឹសួរពកួសមណ្ពា ាណ៍ល្ចើៃគ្នន

ដចូលមតចបាៃ (ល្ពាេះ) ខ្ញុ ាំលទើប្មតៃឹងដងឹ្ប្លយជៃ៍កនុងប្រលោកកនុងនថង

លៃេះ លោយសារ្ពេះពទុធលសតចមកគងក់នុងមដៃអា វ ីជា្ប្លយជៃ៍ដល់ខ្ញុាំ 

ខ្ញុ ាំលទើប្មតៃឹងដងឹកនុងនថងលៃេះថា ទៃមដលលគឱ្យចាំលពាេះបុ្គគលណា ម្នៃ

ផលល្ចើៃ ខ្ញុ ាំៃឹងលចញពី្សុកមួយ លៅ្សុកមួយ លចញពីបុ្រមួីយ លៅ

បុ្រមួីយ ៃមសាក រៃវូ្ពេះសមពុទធផង  ្ពេះធម៌ដ៏្ ប្លសើរផង ។” 

 

ធូរអត់លំនឹងតឹងរ ៉ឹងវាដាច់  ចង់បានសម្រេចចំបាច់រតូវលល 
យកផ្លូវកណ្ដាលរតកាលររលៃ  ផ្លូវម្ោគោញជ័យសិរីអរេឹត ។ 
រលាកៃិតណ្ស់ម្រើរ ៉ះម្ ដ្ាខ្ាំង រតោក់កកកាដាំងម្រកៀេគំងរួញសវិត 
ឧណ្ហៗេិនស  នរសទន់កាយចិតត ម្រឿងសចចៈៃិតគួរគិតឱាយចាាស់  ។ 
សងាឃឹេខ្ាំងខ្ពស់អាចរស់ជរូចត ់ ម្រើអនាគតបរររត់រដូរផ្្ាស ់
តំងចិតតកណ្ដាលរតកាលម្ៃកណ្ស់  េិនម្លើសេិនខ្វ៉ះរ ៉ះផ្លូវរតូវចរ ។ 
តឹងម្ៃកដាច់រ ិត ធូរៃិតសារភ្្ាវ ម្ចន៉ះរតូវម្ររាវ រកផ្លូវរវរ 
ផ្លូវរតូវកណ្ដាលរកាលលអងម្កសរ ផ្លូវេគគផ្លូវសផ្លូវសនតិភ្ៃ   ៕ 

                                                                               * លោយឧបាសក ហុមិ ឆាន់ 
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លទ្ធផលជីវិត 
 

ពាកយថា លទធផល សាំលៅដល់ផលមដល្តវូទទួលបាៃ ឬផល

មដលបាៃល ើយពីការ្ប្្ពឹតតិ , មៃសុសលយើងមដលកសាងអាំលពើណាមួយ

ល ើយ មិៃបាៃទទួលផលលសាេះមិៃម្នៃល ើយ (ខ្ុសគ្នន ្តងថ់ាបាៃផល 

តាមចិតតចងប់ាៃរប្ស់ខ្លួៃឬក៏អត់ មតប្៉ាុលណាណ េះ) ដចូការសិកាលរៀៃសូ្ត 

រមមងទទួលបាៃផលគឺចាំលណេះដងឹ ការខ្ា្ំ បឹ្ងម្ប្ងលរៀៃសូ្ត គងទ់ទួល

បាៃអ គតលអ ម្នៃការងារលអ ទទួលបាៃប្ទពិលសាធៃ៍លអ,  ការវៃិិលយគ 

មុខ្ជៃំញួជញួដរូ រមមងទទួលបាៃផលគឺ្បាក់កន្ម (លធវើឱ្យប្របូិ្ណ៌

លោយលភាគ្ទពយ), ការោាំដណំាាំ រមមងទទួលបាៃផលគឺមផលផ្លក , ជាលដើម 

អវីៗគឺសុទធមតម្នៃផលទាំងអស់ ។ 

អវីលៅជា លទធផលជវីតិ ? 

 លទធផលជវីតិ គឺសាំលៅដល់អវីទាំងឡាយណា មដល្តវូទទួលបាៃ

ពីការ្ប្្ពឹតតិរប្ស់ខ្លួៃកនុងកិចចការណាមួយ អាំលពើកមាណាមួយ ។ លប្ើជវីតិ

លៃេះ្ប្្ពឹតតកនុងកមាណាមួយ ជាកមាលអកតី អា្កក់កតី មតងមតទទួលបាៃ

ផលមកវញិជាៃិចច តួយ៉ា ងដចូជា្ពេះសម្នា សមពុទធ មដល្ទងប់ាៃប្ាំលពញ

លៅបារមីទាំងឡាយទាំងពងួ កនុងផលូវដ៏្ តឹម្តវូ មដលជាប្ចច័យ (ជាផល)

មដល ាំឱ្យ្ពេះអងគ្ ទង ់បាៃសល្មចៃវូសពវញ្ាុតញ្ញា ណ ឧប្បតតិក្បាកដ

ជា្ពេះពទុធកនុងលោក     គឺអា្ស័យលលើទលងវើកមា       មដល្ពេះអងគ្ ទងប់ាៃ 
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្ប្្ពឹតតកនុងធម៌ មដលញុាាំាំងឱ្យ្ទងប់ាៃ្តាស់ដងឹ ការ្តាស់ដងឹជា្ពេះពទុធ  

លៃេះជាលទធផលជវីតិ មដលលកើតល ើងពីការសៃសាំ ៃិងប្ាំលពញៃវូបារមី

ទាំងឡាយរប្ស់្ទងៃ់ុ៎េះឯង ។  

 មៃសុសលយើង (មួយចាំៃៃួ) ល្ពាេះការមិៃបាៃសិកាពីកមា-ផល 

លទើប្បាៃជាលចេះមតប្ល ា សលៅលលើ្ ព ាលខិិ្ត (ជាពាកយមដលមខ្ារលយើង

មតងមតល្ប្ើ) ថា ៖ “ល តុអវីជវីតិរប្ស់ខ្ញុាំខ្ុសលគលមល៉ាេះ !   ខ្ញុាំខ្ាំលធវើលអមដរមត

លមតចបាៃលចេះមតជបួ្ៃវូប្ញ្ញា  (ខ្កចិតត មិៃសមប្ាំណង) មិៃលចេះចប់្មិៃ

លចេះល ើយយ៉ា ងលៃេះ ?”  ទាំងលៃេះក៏ល្ពាេះមតមិៃបាៃសិកាអាំពី្ទឹសតីកមា

ផលមួយចាំៃៃួ (កនុងធម៌) តាមមប្ប្្ពេះពទុធសាស  ។ កមា ៃិងផល ជា

រប្ស់មដលជាគូៃឹងគ្នន  ល្ពាេះផលមដលលកើតល ើងគឺវាអា្ស័យលលើកមា

មដលលយើងលធវើ (ទាំងកមាកនុងអតីត-ប្ចចុប្បៃន-អ គត) កមាផលលៃេះរមមង

ជាប់្តាមខ្លួៃលៅជាមួយជាៃិចច ល ើយផលនៃកមាលៃេះលសាត លពលណា

មដលម្នៃកម្នល ាំងៃឹងផតល់ផលមកឱ្យជាក់ជាមិៃខាៃ សូមបី្ពេះពទុធប្រម

្គនូៃលយើង ក៏មិៃអាចប្ញ្ឈប់្កម្នល ាំងកមាជៃំសួសពវសតវ ទាំង្ពេះកាយ

រប្ស់្ពេះអងគផ្លា ល់ក៏ម្នៃកមា (ជាកុសល ៃិងអកុសលពីអតីត) មដល្តវូ

ៃឹងឱ្យផលផងមដរ ។ ដលូចនេះផលនៃកមា មដលសតវលោក្តវូទទួលល េះ 

លយើងអាចលៅបាៃថាជា កមាលខិិ្ត ល្ពាេះថា កមា ជាអនកចាត់មចងឱ្យ

លយើងជបួ្សុខ្ៃិងទុកខ គប្បី្ជាប្ថាផលនៃកមា លទេះជាផលលអកត-ីផល

អា្កក់កតី មដលលកើតល ើងចាំលពាេះលយើង ក៏ល្ពាេះលយើងជាអនកកសាងទាំង

កនុងប្ចចុប្បៃន ៃិងអតីត  ល ើយវាក៏្តវូមតឱ្យផល ។ ល ើយផលមដល្តវូ 
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ទទួលបាៃល េះវាលកើតល ើង ពីការល្ជើសលរើស ការសល្មចចិតត    ៃិងការ 

ប្ដបិ្តតិរប្ស់លយើង ដចូជាបុ្គគលពាល មដល្តវូរងទុកខកនុងលោក ៃឹង្តវូ

លសាយទុកខកនុងៃរក  លតើម្នៃៃរណាមកលធវើឱ្យឬលទ ?  គឺមិៃម្នៃលទ  វា

លកើតល ើងពីការ្ប្្ពឹតតិរប្ស់ខ្លួៃលគផ្លា ល់ លទើប្ទទួលបាៃលទធផលជវីតិ

អា្កក់មប្ប្លៃេះ ។ 

 សរបុ្លសចកតីមក លទធផលជវីតិ គឺជាអវីៗទាំងឡាយណាមដល

្តវូទទួលបាៃពីការ្ប្្ពឹតតិ ប្ដបិ្តតិរប្ស់លយើង នឹងឯង ។ បុ្គគលមដល

ទទួលបាៃលទធផលលអកនុងជវីតិ ម្នៃ្ពេះសម្នា សមពុទធ អរិយសាវក័ពទុធ អនក

្បាជញ ប្ណឌិ ត សប្បុរស ប្ពវជតិ ្គ សេ ៃិងជៃដនទៗលទៀត មដលលោក

ទទួលបាៃលជាគជយ័ ឬលទធផលលអកនុងជវីតិ ដចូចិតតមដលខ្លួៃចងប់ាៃ 

ល្ពាេះលោកម្នៃការពាយម   តស ូពេុះពារ  ្ប្កប្្ពមលោយការ 

ល្ជើសលរើស្តវូ សល្មចចិតត្តវូ ប្ដបិ្តតិកនុងផលូវដ៏្ តឹម្តវូ លទើប្ញុាាំាំងឱ្យ

លោកទាំងល េះទទួលបាៃៃវូអវីមដលខ្លួៃចងប់ាៃ លទើប្លធវើឱ្យលទធផលជវីតិ

រប្ស់លោកទាំងល េះ សល្មចបាៃយ៉ា ងលអ្ ប្លសើរជាពៃ់លពក លទើប្លធវើ

ឱ្យលោកទាំងល េះ ទទួលបាៃខ្លឹមសារពីជវីតិលៃេះ ។  

 លទធផលលអ មដលជាខ្លឹមសារស្ម្នប់្ជវីតិលៃេះ ជាទី្បាថាន លៅ

នៃសតវលោក្គប់្ៗគ្នន  មៃសុសម្នន ក់ៗចងប់ាៃលទធផលលអកនុងជវីតិលរៀងៗ

ខ្លួៃ ល ើយការចងប់ាៃល េះខ្ុសៗគ្នន  ដចូជាអរយិបុ្គគល លប្េះដងូរប្ស់

លោក គឺការ្បាថាន ល ព្ េះមុខ្្តងល់ៅកាៃ់្ពេះៃិពាវ ៃ (លដើមបីរចួចាកទុកខ), 

លប្េះដងូរប្ស់សិសាៃសិុសស     គឺចងទ់ទួលបាៃលទធផលលអពីការសិកា 
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លរៀៃសូ្ត,   លប្េះដងូរប្ស់អនកជៃំញួ   គឺចងទ់ទួលបាៃលជាគជយ័កនុងការ 

ជញួដរូជាលដើម ល ើយអវីមដលជាទី្បាថាន ដចូគ្នន មតមួយរប្ស់សតវលោក

ល េះ  គឺចងឱ់្យខ្លួៃទទួលបាៃៃវូលសចកតីសុខ្ ។  

 លោកអនកសប្បរុសទាំងឡាយ !   លដើមបីទទួលបាៃលទធផលលអ

ស្ម្នប់្ជវីតិចាាំបាច់ប្ាំផតុគឺការពាយម ការសៃសាំៃវូសុចរតិធម៌ឈ្រ

លលើលគ្នលការណ៍ដ៏្ តឹម្តវូកនុងផលូវមដលមិៃម្នៃលទស មិៃោក់ធរុៈចុេះ

កនុងកិចចការមដល ាំមកៃវូលសចកតីចល្មើៃ ល ើយលទធផលជវីតិមដលលអ

លៃេះចាាំបាច់ប្ាំផតុ្តវូម្នៃ ៖ 

• ការល្ជើសលរើស្តវូ (ល្ជើសលរើសអាំលពើមដល្តឹម្តវូ); 

• ការសល្មចចិតត្តវូ (្ប្កប្លោយប្ញ្ញា ពិចារណាចាស់ោស់); 

• ប្ដបិ្តតិ្តវូ (លធវើលរឿងមដល ាំលសចកតីចល្មើៃមកឱ្យកនុងជវីតិ); 

• រកាការពាយមតស ូកនុងកាលទាំងពងួ; 

• លសពគប់្កលាណមិតត ជាសប្បុរស (មៃសុសលអ); 

• លជៀសវាងការ្ប្្ពឹតតិអា្កក់ទាំងឡាយលោយ កាយ វាចា ចិតត ។ 

លោកអនកសប្បរុសទាំងឡាយ ! ចាំណុចមដលគួរ្ប្្ពឹតតលធវើលដើមបី

ទទួលបាៃលទធផលលអ ស្ម្នប់្ជវីតិលៃេះម្នៃល្ចើៃ្ប្ការណាស់ លប្ើ

លទេះបី្ជាខ្ញុាំ លលើកមកសរលសរពិពណ៌ យ៉ា ងណា ក៏មិៃអាចលរៀប្រាប់្ឱ្យ

អស់បាៃមដរ ម្នៃមតការសិកា្សាវ្ជាវរប្ស់លោកអនកល េះលទ លទើប្

អាចទទួលបាៃអាំពីចាំណុចមួយចាំៃៃួប្មៃេមលទៀត មដលគួរប្ដបិ្តតិកនុងជវីតិ

រប្ស់អស់លោកអនក ។ 
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លទធផលនៃជវីតិ         មដលលអ្ ប្លសើរជាទី្បាថាន នៃមៃសុសកនុង 

លោកមតលទធផលនៃជវីតិមដលលអល េះ មិៃមមៃលចេះមតបាៃដចូចិតតចង់

បាៃល េះលទ ក៏មិៃមមៃលៅសុខ្ៗ ទទួលបាៃលទធផលជវីតិមដលលអ

្ប្លសើរល េះមដរ   វាលកើតល ើងបាៃ    ល្ពាេះការកសាងវាល ើងលោយខ្លួៃ

ឯង ម្នៃលសចកតីពាយម តស ូពេុះពាររាល់ឧប្សគគជាល្គឿងរារាាំង

ទាំងឡាយ ជាពិលសសគឺការលជៀសវាង មិៃលធវើរាល់អាំលពើទុចចរតិ (អាំលពើ

អា្កក់) ទាំងឡាយ ល ើយ្ប្្ពឹតតមតអាំលពើលអ ការងារសុចរតិ ល េះលទធ-

ផលជវីតិមដលជាទី្បាថាន ៃឹងលកើតម្នៃជាក់ជា្បាកដ ។ 

 សាធជុៃទាំងឡាយ !    មដលជាអនក្បាថាន ៃវូលសចកតីចល្មើៃ គួរ

គប្បីយកធម៌ទាំងលៃេះមកពិចារណា ៃឹងលដើរតាមគៃលងធម៌នៃ្ពេះម្នៃ

្ពេះភាគនៃលយើង ជវីតិសាធជុៃៃុ៎េះ ៃឹងជបួ្្ប្សពវៃវូលសចកតីចល្មើៃ 

មួយវញិលទៀត សាធជុៃណាមដលម្នៃការប្ដបិ្តតិ (កនុងធម៌) មិៃោក់ធរុៈ

ចុេះ (លគ) ៃឹងលធវើៃវូទីប្ាំផតុនៃជាតិៃិងសងារវដាលៃេះបាៃ កនុងជាតិណាមួយ

ជាពុាំខាៃល ើយ ក៏ៃឹងអាចទទួលបាៃខ្លឹមសារជវីតិទាំងកនុងប្ចចុប្បៃន ៃិង 

អ គតយ៉ា ងពិត្បាកដ ។ 

 

r-Y)s 
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ការសម្រេចចិត្តរត្ូវ 

 

លោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយ !    លៅកនងុជពំកូទី ៤ អ្ស់

លោកអ្នកបានសិការចួមកល ើយអ្ាំពី “អ្វីលៅជាខ្លឹមសារជវីតិ ?” ដែល

ពិពណ៌នា អ្ាំពីការល្ជើសលរើសស្ាប់្ជវីតិ  ការសល្មចចិតត និងលទធ-

ផលជវីតិ  លោយដែកកនុងជពំកូទី ៥ ដែលជាជពំកូចុងល្កាយលនេះ លយើង

នឹងសិកាប្នតអ្ាំពីពាកយថា “ការសម្រេចចិត្តរត្ូវ” ការសល្មច

ចិតត្ តវូ នឹងនាាំឱ្យលយើងជបួ្ ្រលូអ លមលរៀនលអ និងការអ្នវុតតន៍តាម        

លមលរៀនលអ ទទួលបានចាំលណេះែងឹលអ លនាេះជាលទធផលដែលលកើតលែើងពី

ការសល្មចចិតត្តវូ ។ ពិតណាស់ការដែលទទួលបាន ្រលូអ លមលរៀនលអ  

លែើមបីសល្មចបាន្ប្លោជន៍ែ៏្ ប្លសើរលនាេះ មិនដមនជាលរឿងចចែនយ

លនាេះលទ រឺវាលកើតលែើងពីកតាត សល្មចចិតត្តវូលនេះឯង ការសល្មច្តវូ

នឹងល្វើឱ្យលយើងទទួលបាន្រលូអ និង លមលរៀនលអ ។ លតើការទទួលបាន្រលូអ 

និងលមលរៀនលអ  ាន្ប្លោជន៍ែចូលមតចស្ាប់្លយើង ? 
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ររូល្អ  និងម្េម្រៀនល្អ 
 

្រលូអ ជាមនសុសដែលែកឹនាាំលយើងឱ្យបានល ើញ ឱ្យបានែងឹ ឱ្យ

បានសាា ល់   ឱ្យបានអ្នវុតត    ឱ្យបានលចេះ    នវូអ្វ ីដែលលយើងមិនដែលបាន 

ល ើញ  មិនដែលបានែងឹ  មិនដែលបានសាា ល់  មិនដែលបានអ្នវុតត និង 

មិនធ្លល ប់្លចេះពីលពលកនលងមក ល ើយ្រលូអលនាេះានល្ចើនណាស់ ដែល

ដតងដតសវេះដសវង លែើមបីរកលមលរៀនលអស្ាប់្សិសស បានសិកាលរៀន

សូ្ត លែើមបីល្វើឱ្យកូនសិសសខ្លួន ទទួលបានលជារជយ័កនុងជវីតិ លោល

ប្ាំណងរប្ស់្រដូតមយ៉ា ង រឺប្ាំណងចងឱ់្យសិសសទទួលបានចាំលណេះ 

ជនំាញ និងប្ទពិលសា្ន៍ថ្មីៗ លអៗ ស្ាប់្ជវីតិ ។ មយ៉ា ងវញិលទៀត សិសស

លនាេះលសាត ក៏អាចទទួលបានលមលរៀនលអពី្រលូនាេះ  លតើអ្វ ីលៅជាលមលរៀន

លអ ?   លមលរៀនលអជាលមលរៀនទាំងឡាយណា   ដែលញុាំាំងឱ្យអ្នកសិកា 

ទទួលបាននវូអ្វីដែលខ្លួនមិនធ្លល ប់្លចេះកនុងកាលពីមុន អាចប្ាំលពញនវូ

ចលនាល េះខ្វេះខាតរប្ស់ខ្លួន ឬថាប្នាា ប់្ពីសិកានវូលមលរៀនទាំងលនាេះល ើយ 

អាចនាាំឱ្យពកួលរលជារជយ័ លៅលលើអ្វីដែលខ្លួនចងប់ាន ទាំងលនេះលយើង

អាច លៅថាលមលរៀនលអដែលទទួលបានពី្រលូអ ។  

្មមមិតតអ្នកអានទាំងឡាយ !   រឯី្រលូអកនុង្ពេះពទុធសាសនាលនេះ  

មិនជានរណាលទ រឺ្ពេះសាម សមពទុធប្រម្រចូនលយើងលនេះឯង ដែលជា្រូ

ែល៏អលលើស្រទូាំងឡាយ ទាំងពងួកនុងភពទាំងអ្ស់ ្រែូល៏អរឺ្ពេះ

សាម សមពុទធ   ្ទងដ់តងដតផតល់លមលរៀនលអ   ជាលមលរៀនដែលោម ន្រែូចទ 
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អាចប្ល្ងៀនឱ្យែចូ្ពេះអ្ងាបាន ជាលមលរៀនដែល្ពេះអ្ងា្ ទងប់ានដសវង

រក និង្ទងប់ានសិកា (រឺការប្ាំលពញនវូបារមី) អ្ស់ល្ចើនអ្សលងេយយ-

កប្ប ល ើយក៏ទទួលបានចាំលណេះែងឹ រឺលមលរៀនជវីតិ ល ើយ្ទងប់ានកាត់

ផ្តត ច់នវូសាំលោជនៈ (រឺកិលលស ជាល្រឿងចងសតវលោកទុកេ) ្ទងប់ាន

កាត់ផ្តត ច់ពជូចនតណាា  ដែលនាាំលៅរកភព្ជេះ្សែេះអ្ស់ល ើយ ្ពេះ

អ្ងារងល់ៅជាសុខ្រ ូតែល់កាលនឹងប្រនិិពាវ នលៅកាន់អ្មតឋាន  រឺ

្ពេះនិពាវ ន ជាប្រលិោសាន ។ ្ពេះសមពុទធ្ទងប់ានប្ល្ងៀន (រឺ្តាស់     

សដមតង្ម៌ដែលជាលមលរៀន) ចាំលពាេះសពវសតវល្ចើនណាស់មកល ើយ, 

ល ើយសតវទាំងឡាយណាដែលយកចិតតទុកោក់សិកា រឺនឹងទទួលបាន

នវូចាំលណេះែងឹ សតវទាំងឡាយណាដែលអ្នវុតត (ប្ែបិ្តតិ) តាមលមលរៀន

ដែល្ពេះពទុធប្រម្របូ្ល្ងៀនល ើយ ជនទាំងលនាេះនឹងទទួលបានចាំលណេះ

ែងឹ (ជនទាំងលនាេះនឹងបានរចួចាកទុកេ) ។ 

លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ! ែបិតថានាកាលឥែូវលនេះ ្ រលូអ 

(រឺ្ពេះសមពុទធ) រប្ស់លយើង្ទងប់ានប្រនិិពាវ នលៅល ើយ ដត្រលូអ្ ទង់

បានប្នសល់ទុកលៅលមលរៀនលអ រឺ្ពេះ្ម៌ជាល្ចើន្ប្ការ ជាលមលរៀន

ស្ាប់្មនសុស និងលទវតា ារ ្ព ម ្រ សថ ប្ពវជតិ សា្ជុន អ្នក

ានចាំណងច់ងប់ានលសចកតីសុខ្ែល់ខ្លួន សា្ជុនអ្នកានប្ាំណងចងល់រើ

ខ្លួនលចញពីច្តភព   រួរសិកានវូលមលរៀនែល៏អឯក   ដែលោម នសាោែចទ 

ណាអាចប្ល្ងៀន ល្ៅពីសាោកនុង្ពេះពទុធសាសនាលនេះ (កនុង្មមវនិ័យ

លនេះ)  ។  

លមលរៀនលអកនងុ្ពេះពទុធសាសនាលនេះ ជាលមលរៀននាាំមកនវូលសចកតី 
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សុខ្សងប់្ ជាលមលរៀនដប្ប្សនតិប្ទ (ផលូវចនលសចកតីសងប់្ែ៏្ ប្លសើរ) 

ស្ាប់្ពទុធប្រស័ិទបានសិកា  ។  លមលរៀនកនុង្ពេះពទុធសាសនា  (រឺ្ពេះ

្ម៌)  លនេះានល្ចើនណាស់ ានរ ូតែល់លៅ ៨៤,០០០ ្ពេះ្មមកេនធ    

ឯលណាេះ លទេះបី្ជាខ្្ុាំលលើកមកពណ៌នាោ៉ា ងណា ក៏មិនអាចលពាល

លរៀប្រាប់្ឱ្យអ្ស់បានដែរ ែលូចនេះានដតអ្ស់លោកអ្នកសវ័យសិកា

ប្ដនថមដតប្៉ាុលណាណ េះ ។  រឯីលមលរៀនកនុង្ពេះពទុធសាសនា ដែលខ្្ុាំនឹងលលើក

លែើងលនេះ រឺជាលមលរៀនដែលទក់ទងអ្ាំពីផលូវល ព្ េះលៅកាន់ការរាំលត់ទុកេ ។  

លតើអ្វ ីលៅជាប្ែបិ្ទល ព្ េះលៅកាន់ ការរាំលត់ទុកេ ? 

ពាកយថា ទុកេ ដ្ប្ថា លសចកតី្ពយួ, លសចកតីលាំបាក, លសចកតី
លាំបាកកាយ    លសចកតីមិនសប្ាយ  (្ប្្ពឹតតលៅកនុងកាយ និងចិតត)     

លសចកតីលាំបាក ដែលលកើតលចញពីការពាល់្តវូ្ពមជាលែើម) ឬដ្ប្ថា

្មមជាតិ ដែលបុ្រាលអ្ត់្ទាំបានលោយក្ម      ឬកិរោិអ្ត់្ទាំបាន

លោយក្ម (លៅថាទុកេ) ានប្ទវលិ្ោេះថា ៖ ទ្ដុ្ឋុ ខេិយម្ត្ត្ិ > 
ទុក្ខំ ,ទុដ្ឋុ ខេយម្ត្ត្ិ វា > ទុក្ខំ ។ 

 លសចកតី ទុក្ខ  រឺជា (រប្ស់) សាធ្លរណៈជាទូលៅស្ាប់្      

សតតនិករ ្រ សថ ប្ពវជតិ ្រប់្របូ្មិនចាំលពាេះដតសតវលោកណាមួយ ឬ

ចាំលពាេះដត្ប្លទសណាមួយ សាសនាណាមួយលនាេះលទ  ការដែលាន

ជវីតិលកើតលែើងល ើយកនុងលោកលនេះ ក៏រដមងានលសចកតីទុកេជាប់្តាម

មកជាមួយ  លោយលរចមិនរចួ  (ានជាតិទុកេ, ពយ្ិទុកេ, មរណទុកេ       

ជាលែើម)  ។  
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ពិតណាស់លសចកតីទុកេ ដតងាន្បាកែចាំលពាេះសតវលោក ដត

ខ្ុសោន ្តងថ់ាសតវលោកខ្លេះ  ទទួលរងនវូលសចកតីទុកេតិច   (ល្ពាេះកាល ាំង 

អ្កុសលកមមដែលខ្លួនកសាងតិច) សតវលោកខ្លេះានទុកេល្ចើន (ល្ពាេះ

កាល ាំងអ្កុសលកមមដែលខ្លួនកសាងល្ចើន) ដតសតវលោកដែលោម នទុកេ

ទល់ដតលសាេះ កនុងច្តភពលនេះមិនានលសាេះលែើយ ។  

 រឯីលសចកតីទុកេលនាេះលសាត ្ប្សិនលប្ើសតវលោកមិនប្នាត់ប្ង ់

មិនលេះប្ង ់ នវូអ្ាំលពើដែលជាល តុនាាំឱ្យលកើតាននវូលសចកតីទុកេលទលនាេះ     

លសចកតីទុកេក៏លៅដតានជាប្នតប្នាា ប់្ ល ើយទុកេដែលជាន់លលើទុកេលនាេះ 

រឺទុកេល្ពាេះមិនែងឹល តុ ដែលនាាំឱ្យលកើតាននវូលសចកតីទុកេលនាេះឯង 

(មិនែងឹកនុងអ្រយិសចច ៤ ានទុកេអ្រយិសចចជាលែើម) ។ លោយសារដត

ការមិនែងឹលនេះឯង លទើប្រកទីប្ាំផតុចនទុកេមិនល ើញ ល្ពាេះល តុលនាេះ

បានជា្ពេះសាម សមពុទធជាាច ស់្ទង់្ តាស់សដមតង អ្ាំពីប្ែបិ្ទចនការ

រាំលត់លៅនវូលសចកតីទុកេ កនុងកាលណាដែលសតវលោកមិនល្វើនវូទីប្ាំផតុ

ទុកេលទលនាេះ លសចកតីទុកេក៏នឹងលកើតលែើងលរៀងរាល់ជាតិភព មិនខ្ុសអ្វីពី

អ្នកឃ្វវ លលោលនាេះលទ លប្ើមិនសាា ល់លោ (រប្ស់ខ្លួន) លទ លតើនឹងឃ្វវ ល

លោលនាេះែចូលមតចបាន ? ោ៉ា ងណាមិញលសចកតីទុកេលនេះ លប្ើមិនែងឹថាអ្វី

ជាទុកេ អ្វ ីជាល តុនាាំឱ្យលកើតនវូលសចកតីទុកេ អ្វ ីជាការរាំលត់ទុកេ អ្វ ីជាវថិ្ ី

(ជាមរាប្ែបិ្ទ ) ល ព្ េះលៅកាន់ការផតុនវូលសចកតីទុកេផង  លតើល្វើលមតចនឹង

អាចែងឹ  (ពីទុកេ) ល្វើលមតចនឹងរចួចាកទុកេលនាេះបាន ?  

 លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !    កនងុ្មមវនិ័យរប្ស់្ពេះ

ភរវនតមុនីចនលយើង  ្ពេះអ្ងា្ ទងប់ានចងអុលប្ង្ហា ញផលូវរឺ   ប្ែបិ្ទចនការ 
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ប្ែបិ្តតិលែើមបីនាាំឱ្យរចួចាកទុកេ ទាំងលរឿងដែលនាាំមកនវូទុកេ លសាក ភ័យ

ជាលែើមកតី ក៏្ទង់្ តាស់សដមតងអ្ស់ល ើយ ែលូចនេះរប្បីល្វើការសិកា ល្វើ 

ការប្ែបិ្តតិ លែើមបីឱ្យបានរចួចាកនវូលសចកតីទុកេលនេះ្រប់្ៗោន ចុេះ ។  

លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !   លសចកតីទុកេលនេះ លកើតលែើងពី

ចិតតានជា្ប្ធ្លន កាលលប្ើចិតតលនេះជាប់្លោយការ្បាថាន  កាលលប្ើចិតត

លនេះលពារលពញលៅលោយការពយបាទ លសចកតីទុកេ ក៏នឹងលកើតលែើងភ្លល ម 

មិនរងច់ាាំកាលលនាេះលទ ែចូការខឹ្ងោ៉ា ងែលូចាន េះដែរ លប្ើចិតតខឹ្ងវាលកើត

លែើងល ើយ លសចកតីទុកេដែលលកើតកនុងចិតតលនាេះ ក៏្បាកែកនុងខ្ណៈលពល

ខឹ្ងលនាេះ មិនរងច់ាាំលពលលែើយល ើយក៏ប្នត (ខឹ្ង) មិនឈប់្ឈរលនាេះលទ 

ែរាប្ណាលយើងមិនបានពនលត់វា (ឱ្យសងប់្) លនាេះ ។ 

 តពីលនេះលៅ  អ្ស់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយ !   រប្បីសិកា 

រប្បីែងឹ អ្ាំពីលសចកតីទុកេ ល្ពាេះថាមុននឹងលោកអ្នកទាំងឡាយ អាចលេះ 

ឬ ប្នាត់ប្ងល់ចាលនវូលសចកតីទុកេបាន  ទមទរឱ្យលយើងែងឹ (សាា ល់) ពី

ទុកេ ពីល តុដែលនាាំមកនវូទុកេ សភ្លវៈរាំលត់ទុកេ, ឬជាប្ែបិ្ទចនការ

រាំលត់ទុកេ ។ ល្ពាេះថា កនុងកាលដែលលោកអ្នកបានកាំណត់ (សាា ល់) 

ែងឹអ្ាំពីលសចកតីទុកេល ើយ លទើប្អាចលេះនវូលសចកតីទុកេលនាេះបាន លនេះជា

សនតិប្ទែ៏្ ប្លសើរ  ស្ាប់្សតវលោកទាំងឡាយ ។ 

លែើមបីឱ្យសតវលោកបានរចួចាកទុកេ ្ពេះាន្ពេះភ្លរ្ទង់

្តាស់សដមតង លប្ើកដញក ប្ង្ហា ញពីលសចកតីទុកេ និង វិ្ ីកាច ត់ប្ងន់វូ   

លសចកតីទុកេែល់ពទុធប្រិស័ទទាំងឡាយលៅកនុងអ្រយិសចច ។ កនុងអ្រយិសចច

ាន ៤ ្ប្ការរ ឺ៖  ទុកេអ្រយិសចច,  ទុកេសមុទយអ្រយិសចច   (ឬលៅថា 
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សមុទយអ្រិយសចច), ទុកេនិលរា្អ្រយិសចច (និលរា្អ្រយិសចច),  ទុកេ-

និលរា្ោមិនីប្ែបិ្ទអ្រយិសចច (មរាអ្រយិសចច)   ។       

លសចកតីពនយល់កនុង អ្ែឋកថា  សុមងាលវោិសិនី មហាវរា ចតុតថ

ភ្លរថា ៖ “កនុងសចចៈទាំង ៤ (អ្រយិសចច) សចចៈ ២ ខាងលែើមរឺ  ទុកេអ្រយិ-

សចច នងិ សមុទ័យសចច ល ម្ េះថា ្ជាលល្ៅ ល្ពាេះល ើញបានលោយ

លាំបាក ។ សចចៈ ២ ខាងចុងរឺ និលរា្អ្រយិសចច នងិ មរាអ្រយិសចច 

ល ើញបានលោយលាំបាក ល្ពាេះ្ជាលល្ៅ” ។     ទុកេអ្រយិសចច លតើែចូ
លមតច ? សមុទយអ្រយិសចច លតើែចូលមតច ?    និលរា្អ្រយិសចច លតើែចូ

លមតច ? មរាអ្រយិសចច លតើែចូលមតច ? 

 

ឃ ើញធម៌ជួបព្រះឈ្នះសព្រវូមារ 

ក ើរកព្រឿងការពារកព្ោបកាយចិរតជិរ 

ករៀនរស់ហារោ់លាបស់ព្មាប់ជីវរិ 

យល់ដឹងរន់រិរបណ្ដះបញ្ញា ។ 

                                                  *លោយឧបាសក ហុមិ ឆាន់ 
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អរយិសច្ច ៤ 
 ១- ទុក្ខសច្ច  ្ មមជាតិចនលសចកតីទុកេ (ជាលសចកតីពិត); 

២- សមុទយអរយិសច្ច  ្ប្ភពចនលសចកតីទុកេ (ល តុនាាំឱ្យ
លកើតទុកេ); 

៣- និរោធអរយិសច្ច ការរាំលត់នវូលសចកតីទុកេ (ឬ សភ្លវៈ

រាំលត់ទុកេ); 

៤- មគ្គអរិយសច្ច  ប្ែបិ្ទ (ផលូវ) នាាំលៅកាន់ទីរាំលត់ទុកេ ។   

អធិប្បាយ អរិយសច្ច ៤ 

  
១- ទុក្ខអរិយសច្ច ្មមជាតិចនលសចកតីទុកេ(ជាលសចកតីពិត) ។  

លសចកតីទុកេ  (កនងុអ្រិយសចច)  លនេះជាទុកេពិត (សចចៈ)   ានល្ចើនដប្ប្

ល្ចើនោ៉ា ង ល្ចើនសណាឋ នណាស់ ។ ជាត្ិ  រឺការលកើតលែើងជាែបូំ្ង 
ានការចុេះចាប់្ចផា (ក៏លកើតលែើង្បាកែចនខ្នធ), ជរា លសចកតីចាស់
្ោាំ្ោ ល្មញបាក់សក់សកូវ ដសបក្ជវី្ជញួ (អាយុថ្យចុេះ), េរណៈ 
លសចកតីសាល ប់្ ជាភ្លវៈចនចិតតដែលឃ្វល តលចញ អាការៈចនចិតតដែលឃ្វល ត

លៅ លសចកតីវនិាសចនជវីតិ លសចកតីបាត់ប្ង់  សុទធដតជាលសចកតីទុកេ ។   

លសចកតីទុកេ (ានជាតិ, ជរា, ពយ្ិ, មរណៈ ជាលែើមលនេះ) ជាសភ្លវៈដែល

ជាប់្តាមខ្លួនស្ាប់្មនសុសជាតិទាំងអ្ស់កនុងលោក   បុ្រាលមិនរងទុកេ 
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ល្ពាេះ ជរា លនាេះ លេុះ្តាដតជនលនាេះឯង  សាល ប់្កនុងប្ឋមវយ័ដតប្៉ាុលណាណ េះ 

(ដតក៏ានទុកេមួយលទៀត្បាកែលែើង រឺមរណទុកេ) លប្ើរស់លៅអ្ស់កាល

យូរក៏រដមងជបួ្្បាកែនវូជរាទុកេ ជាពុាំខានលែើយ ។ លសចកតីទុកេែចទ

លទៀតលនាេះាន ៖  

ម្ោក្ៈ រឺលសចកតីសាត យ្សលណាេះ  (ក៏ជាទុកេ)  ។ សតវលោក

ទាំងអ្ស់កាលលប្ើានរបូ្ ្បាកែលលើលោកលយើងលនេះល ើយ ក៏រដមង

ជបួ្្ប្សពវនវូលសចកតីទុកេ   ការ្សលងេះ្សលង្ហច   លសចកតីលសាកលៅ 

ការល្កៀម្កាំលៅជា្មមតាលនេះ ជាសភ្លវៈចនលសចកតីទុកេពិត្បាកែ 

(ជាសចចៈ) ដែលដតងានចាំលពាេះសតវលោក្រប់្ៗរបូ្ កនុងលពលលសចកតី

ទុកេណាមួយពាល់្តវូ (លនេះលៅថាលសាកទុកេ) ។  

 បរិម្ទវៈ រឺលសចកតីខ្សឹកខ្សួល (ក៏ជាទុកេ) ។ សតវលោកកាល

ណាលប្ើជបួ្នវូការវនិាសលៅចនបុ្រាលជាទី្សឡាញ់ ាន្ប្ពនធ កូន 

សាវ មី ឳពកុាត យ ឬជនណាៗ ជាទី្សឡាញ់ចនខ្លួន ក៏រដមងែល់នវូការ

ទួញយាំប្្មេះនលនៀល អ្ណតឺ តអ្ណត កែលងាើយលៅ មុខ្លពារលពញ     

លោយទឹកដភនក  (លៅលពលលសចកតីទុកេណាមួយពាល់្តវូ)  លនេះលៅថា               

ប្រលិទវៈ ។ 

ទុក្ខៈ រឺលសចកតីលាំបាកលោយកាយ (ក៏ជាទុកេ) ។ លសចកតីលាំបាក
កាយ (ឈឺកនុងកាយ) មិនសប្ាយកាយ ការទទួលរងលសចកតីមិន្សលួ

ចាំលពាេះកាយជាលែើម លនេះលៅថាជាទុកេ (លោយកាយសមផសស) ។ 

ម្ោេនស្ស រឺលសចកតីអាក់អ្ន់ចិតត ការតូចចិតត (ក៏ជាទុកេ) ។  
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លសចកតីទុកេដែលលកើតលែើងកនុងចិតត(មលនាសមផសស) លសចកតីមិនសប្ាយ

ចិតត ការទទួលនវូអារមមណ៍មិន្សលួ (អារមមណ៍ដែលមិនបានតាមការ

្បាថាន  ឬអារមមណ៍មិនជាទីលពញចិតត)  ជាលែើម (លៅថាលទមនសស) ។ 

ឧបាយាស រឺលសចកតីចលងអៀតចងអល់ចិតត (ក៏ជាទុកេ) ។ លសចកតី

តានតឹងកនុងចិតត ការចលងអៀតចងអល់ចិតត លោយលសចកតីវនិាស លោយ

្ប្ការណាមួយ កនុងលពលណាដែលលសចកតីទុកេពាល់្តវូល ើយ ។ 

អប្បិម្យហិ សេ្បម្យាម្ោ ការជបួ្្ប្សពវលោយសតវនិង

សង្ហេ រទាំងឡាយ ដែលមិនជាទី្សឡាញ់ (ក៏ជាទុកេ) ។  ការជបួ្្ប្សពវ

(មិនលពញចិតត) ចាំលពាេះ របូ្, សាំលែង, កលិន, រស, លផ្តែឋពវៈ (ការពាល់្តវូ

លោយកាយ លៅត  ្តជាក់ជាលែើម) រដមងលកើតលែើងនវូលសចកតីទុកេ ។      

ែចូជា ដភនក (ចកេុទវ រ ដែលជាអាយតនៈខាងកនុង) ជបួ្ជាមួយ របូ្ដែល

មិនជាទីោប់្ចិតត (ជាអាយតនៈខាងល្ៅ) លសចកតីទុកេក៏លកើតលែើង (លនេះ

ជាទុកេ ល្ពាេះការជបួ្្ប្សពវសតវ និងសង្ហេ រមិនជាទីលពញចិតត) ។ 

បិម្យហិ វិប្បម្យាម្ោ ការ្ពាត់្បាសសតវ និងសង្ហេ រជា

ទី្សឡាញ់ទាំងឡាយ (ក៏ជាទុកេ) ។ ្ពេះសាម សមពុទធ ក៏្ទង់្តាស់         

សដមតងថា ៖ លសចកតីទុកេ  ភ័យ លកើតលែើងពីការ្សឡាញ់ ។ ល្ពាេះកាល

ណាដែល្ពាត់្បាសសតវ  និងសង្ហេ រ (រប្ស់) ដែលខ្លួន្សឡាញ់       

លសចកតីទុកេ  ក៏រដមង្បាកែលែើង (លនេះលៅថាទុកេល្ពាេះ្សឡាញ់ ឬ ទុកេ

ល្ពាេះការ្ពាត់្បាសរប្ស់ដែលខ្លួន្សឡាញ់ ទាំងានវញិ្ញា ណកតី ទាំង

អ្ត់វញិ្ញា ណកតី) ។ 
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យេ្បិចឆំ ន ល្ភត្ិ ត្េប្ិ ការមិនបានរប្ស់ដែលខ្លួនចងប់ាន 
(ក៏ជាទុកេ) ។ ែចូជា ជរា ការចាស់ ្ប្សិនលប្ើសតវលោក្បាថាន ថា សូម

កុាំឱ្យខ្្ុ ាំចាស់ សូមកុាំឱ្យខ្្ុ ាំឈឺជាលែើម លពលមិនបានែចូចិតត ក៏លកើតទុកេ ឬថា

ចងប់ានអ្វីមួយដតមិនបានតាមចិតតខ្លួន លសចកតីទុកេក៏លកើតានជា្មមតា ។ 

ទុក្ខអរិយសចច លនេះ្ពេះាន្ពេះភ្លរ ្ទងប់្ាំ្ប្ញួរបឺានែល់ 
ឧបាោនក្ខនធ ៥ (ការ្ប្កាន់កនុងខ្នធ)        ្ទង់្ តាស់សដមតងចាំលពាេះ 
ភិកេុទាំងឡាយថា ៖  

ម្សយ្យថីទំ រូបូបាោនក្ខម្្ធ្ ម្វទនូបាោនក្ខម្្ធ ្
សញ្ញូបាោនក្ខម្្ធ្ សង្ខ្រូបាោនក្ខម្្ធ្ វិញ្ញ្ណូបាោ-
នក្ខម្្ធ្ ឥម្េ វុចចនតិ ភិក្ខម្វ សងខិម្ត្ន បញ្ចុបាោនក្ខ្ធ្     
ទុកាខ្ ។ ឥទំ វុចចត្ិ ភកិ្ខម្វ ទុក្ខំ អរិយសចច ំ(១)។ 

ឧបាទនកេនធទាំង ៥ លនាេះរឺអ្វ ីខ្លេះ ?  រឺ រូប ជាឧបាទនកេនធ ១,  

ម្វទ្ ជាឧបាទនកេនធ ១, សញ្ញ្ ជាឧបាទនកេនធ ១, សង្ខ្រ   ជា
ឧបាទនកេនធ ១, វិញ្ញ្ណ ជាឧបាទនកេនធ ១,  ាន លភិកេទុាំងឡាយ ទាំង

លនេះតថារតលៅថា ឧបាទនកេនធទាំងឡាយ ៥ លោយលសចកតីប្ាំ្ប្ញួ ថា

ជាទុកេ ។ ាន លភិកេុទាំងឡាយ លនេះ តថារតលៅថា ទកុ្ខអរិយសចច។ 

២- សមទុយអរិយសច្ច  (ទុកេសមុទយអ្រយិសចច) ្ប្ភព
ចនលសចកតីទុកេ (ល តុនាាំឱ្យលកើតទុកេ) ។  លសចកតីទុកេទាំងឡាយ  (ឬប្ញ្ញា  

__________________ 

(១) ព្រះត្ព្ៃបដិក សុៃតន្តបិដក ទឃីន្កិាយ ចៃុៃថភាគ មហាវគគ (បិដកលេខ ១៧ ទំរ័រ ២៨៧) 
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ទាំងឡាយ) លកើតានល្ពាេះអា្ស័យានល តុជាប្ចច័យ មិនដមនលកើត

លែើងលោយោម នល តុប្ចច័យលនាេះលទ   ។   ្ពេះសមពុទធ្ទងស់ដមតងោ៉ា ង 

ចាស់ថា ៖ លសចកតីទុកេលកើតលែើង  ល្ពាេះានល តុជាទីលកើតចនកងទុកេ

ទាំងអ្ស់នុ េះ, ែចូជា សង្ហេ រ លកើតានល្ពាេះអ្វជិាា  ជាប្ចច័យ ជាលែើម ។ 

ជរា, លសាក, ខ្សឹកខ្សួល, ទុកេៈ, លទមនសស និងចលងអៀតចងអល់ចិតត ក៏លកើត                 

លែើង្ពម  ល្ពាេះជាតិជាប្ចច័យ ការលកើតលែើង្ពមចនកងទុកេទាំងអ្ស់

នុ េះឯង  ជាល តជុា្ប្ភពចនលសចកតីទុកេ ។                                             

សមុទយអ្រិយសចច រប្បីសិកាលោយ លោនិលសាមនសិការ    

ឱ្យល ើញ ឱ្យសាា ល់អ្ាំពីល តុ ដែលនាាំឱ្យលកើតាននវូលសចកតីទុកេ ដត

លទេះបី្ជាលពាលលោយពិសាត រោ៉ា ងណា ក៏មិនែល់នវូការរាប់្ឱ្យអ្ស់អ្ាំពី

លសចកតីទុកេលនេះបានដែរ ល្ពាេះថាលសចកតីទុកេលនេះ ានល្ចើនដប្ប្ល្ចើន

ោ៉ា ងណាស់ ានដតបុ្រាលដែលទទួលនវូលសចកតីទុកេលនាេះ លទើប្ែងឹ 

្បាកែលោយខ្លួនឯងថា   ខ្លួនលកើតទុកេលោយមូលល តុអ្វី    អ្វីដែលជា

លសចកតីទុកេដែលខ្លួនកាំពងុានលនាេះ ។ 

្ពេះែា៏នបុ្ណយ្ទងប់ាន្តាស់សដមតង អ្ាំពីល តុ ឬ្ប្ភព

ដែលនាាំឱ្យលកើតនវូលសចកតីទុកេ (ដែលនាាំឱ្យលកើតជាតិជាលែើម) ជាអ្លនក

ប្រោិយកនុង បដ្ិចចសេុប្ាទធេ៌ កនុងពទុធប្ាំណងឱ្យសតវលោក

ានការកត់ចាំណាាំសាា ល់ ឱ្យសាា ល់ថាអ្វីជាទុកេ អ្វ ីជាល តុនាាំឱ្យបានមក

នវូលសចកតីទុកេ ឬថាអ្វីជាប្ចច័យដែលនាាំឱ្យលកើតទុកេជាលែើម ។  

បដិច្ចសម បបាទ លនេះ រសឺាំលៅែល់ល តុជាទីអា្ស័យ (ជា
ទី្ប្ជុ)ំ ឬ ប្ចច័យដែលនាាំឱ្យលកើតលែើង (ែចូ ទុក្ខៈ បរិម្ទវៈ.... លកើត 



~ 175 ~ 

គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

ានល្ពាេះ ជាត្ិ ជាប្ចច័យជាលែើម) ។  បដិច្ចសម បបាទធម៌ រឺជា
្ទឹសតី ដែលនិោយអ្ាំពី រេតុ និង ផល ទាំងឡាយ ដែលានលៅលលើ

លោក  រឺថាលប្ើាន ល តុល ើយ រឺដតងដតាន ផល   លប្ើានការបាន 

ក៏ានការបាត់ ោ៉ា ងពិត្បាកែ     លប្ើសភ្លវៈលនេះ រលត់ សភ្លវៈលនាេះក៏

រលត់  លប្ើ សភ្លវៈលនាេះលកើតាន លទើប្ានសភ្លវៈលនេះ ។ល។  

ពាកយថា បដិច្ចសម បបាទ រឺមកពីពាកយថា ៖  

- បដិច្ច ដ្ប្ថា ៖ អា្ស័យល ើយ, ល្ពាេះអា្ស័យ;   

- សម ទយ ដ្ប្ថា ៖ មូលល តុ, លកើតលែើង, ការ្ប្មូល,   

     របួ្រមួ;  

- ឧបបាទ ដ្ប្ថា ៖ ជាប្ចចយ័ចនការលកើតលែើង, ការលកើតលែើង     
    ជាប្ចច័យ (កិរោិលកើតលែើង និងកិរោិសូនយលៅជា្មមតា)   ែចូ         

    ានប្ទវលិ្ោេះថា ៖ ឧបជ្ជនំ > ឧបបាទោ ។  

លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !   ររះរុទធោស្  រឺជា
សាសនាដែលលជឿលលើកមម លជឿលលើផលចនកមម សូមបី្ពេះ្ម៌ដែលលយើង

សិកាមកលនេះ ល ើញថា្ពេះាន្ពេះភ្លរ ្ទងដ់តង្តាស់សដមតងអ្ាំពី

កមម ភ្លា ប់្មកជាមួយផល ្ពេះសាម សមពុទធ្ទងដ់តង្តាស់សដមតង

ពនយល់លោយានល តុផល មិនដែល្បាសចាកល តុផលលសាេះ         

លែើយ រាល់លរឿងរា៉ា វទាំងអ្ស់លៅលលើលោក ដែលលកើតលែើងរឺវាាន

ល តុានប្ចច័យ មិនដមនលកើតលែើងលោយឯកឯងលនាេះលទ ល ើយរតឹដត

ចាស់ជាងលនេះលៅលទៀតនុ េះ   រឺកមមផលកនុងប្ែចិចសមុប្ាទ្ម៌លនាេះឯង  
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ល ើយរាល់្ពេះ្ម៌ដែល្ទងស់ដមតង រឺមិនឃ្វល ត ង្ យពីល តុ និងផល

លនេះលសាេះលែើយ ។  

 ប្ែចិចសមុប្ាទ្ម៌ លនេះដចកលចញជាពីររឺ ៖ ានប្ចច័យចនការ

្ប្ជុតំាក់ដតងដែលនាាំឱ្យលកើតលែើង (នវូទុកេ) ឬលៅថាល តុដែលនាាំឱ្យ

លកើតកងទុកេ ១ និង ល តុចនការរលត់លៅ (ចនទុកេ)  ឬលៅថាល តុចន

ការរលត់លៅចនកងទុកេ (ក៏បាន) ១ ។  

្ពេះាន្ពេះភ្លរ្ទង់្ តាស់ដមតងែល់ភិកេុទាំងឡាយថា ៖ ាន ល

ភិកេុទាំងឡាយ តថារតនឹងសដមតងនវូ បដ្ិចចសេុបា្ទធេ៌ (១) ែល់
អ្នកទាំងឡាយ ចូរអ្នកទាំងឡាយ្បុ្ងសាត ប់្្ម៌លនាេះ ចូរល្វើទុកកនុងចិតត

លោយ្ប្ចពចុេះ  តថារតនឹងសដមតង្បាប់្ ។ ាន លភិកេុទាំងឡាយ !   ចុេះ

ប្ែចិចសមុប្ាទ្ម៌ លតើែចូលមតច ?  

 

*              សភុាសតិ                         & 

 រោគអវីមិនរសមើនឹងរោគឃ្លបន      ទានអវីមិនរសមើទានធម៌រេសនា 
 មានអវីមិនរសមើមានប្ញ្ញប      ជាអវីមិនរសមើច្ិត្តជាប្ុណបយ    ។ 
 រហ័សអវីមិនរសមើច្ិត្តដែលនឹក      មុត្អវីមិនរសមើេឹកហូររជារជន់ 
 ធងន់អវីមិនរសមើព្រះគុណធងន់      ធន់អវីមិនរសមើធន់ព្ប្រនធរព្ប្ើ  ៕ 

   )                                        ( 

__________________ 

 (១) ្ពេះច្តបិ្ែក សុតតនតបិ្ែក សាំយុតតនកិាយ និទនវរា (បិ្ែកលលខ្ ៣១ ទាំព័រ ១-២) 
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បដ្ិច្ចសមុបាទ្ធម ៌
(ល តុឱ្យលកើតកងទុកេ) 

 

សង្ខ្រ          លកើតានល្ពាេះ     អវិជាជ្ ជាប្ចច័យ 

វិញ្ញ្ណ      លកើតានល្ពាេះ     សង្ខ្រ ជាប្ចច័យ 

្េរូប         លកើតានល្ពាេះ     វិញ្ញ្ណ    ជាប្ចច័យ 

អាយត្នៈ      
លកើតានល្ពាេះ     ្េរូប      ជាប្ចច័យ 

ផស្សៈ            លកើតានល្ពាេះ     អាយត្នៈ  ជាប្ចច័យ 

ម្វទ្          លកើតានល្ពាេះ     ផស្សៈ ជាប្ចច័យ 

ត្ណ្ហ្            លកើតានល្ពាេះ     ម្វទ្ ជាប្ចច័យ 

ឧបាោន      លកើតានល្ពាេះ     ត្ណ្ហ្ ជាប្ចច័យ  

ភរ               លកើតានល្ពាេះ     ឧបាោន ជាប្ចច័យ 

ជាត្ិ              លកើតានល្ពាេះ     ភរ  ជាប្ចច័យ  

ជរាេរណៈ (ការចាស់ការសាល ប់្), ម្ោក្ៈ (លសចកតីលសាក

លៅ), បរិម្ទវៈ (លសចកតីខ្សឹកខ្សួល), ទុក្ខៈ (លសចកតលីាំបាក
កាយ), ម្ោេនស្ស (លសចកតីលាំបាកចិតត), ឧបាយាស   
(លសចកតចីលងអៀតចងអល់ចិតត)  លកើតានល្ពាេះ  ជាត្ិ  ជាប្ចច័យ ។ 
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អ្ស់លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !   កនុងប្ែចិចសមុប្ាទ្ម៌ 

លនេះ  ជាល តជុា្ប្ភព ចនលសចកតីទុកេជាសកល មិនចាំលពាេះសតវណា

មួយលនាេះលែើយ       ជាសាធ្លរណទុកេ       មិនដមនជាអ្សាធ្លរណទុកេ 

លសចកតីទុកេលកើតានល្ពាេះានល តុានប្ចច័យ ពិត្បាកែចាស់ោស់ 

ែចូ្ពេះសមពុទធ្ទង់្ តាស់សដមតងមកោ៉ា ងលនេះឯង ។ 

 ការលកើតលែើងចនកងទុកេ  (ានទុកេទាំង ១២ កងជាលែើម) ឧប្ា

ែចូរាំនរលភលើង ្ពេះសមពុទធ្ទងល់្វើលសចកតីឧប្ាថា ៖ ាន លភិកេុទាំងឡាយ!

រាំនរលភលើង្ាំរប្ស់អ្នករកឧស ១០ នាក់កតី, ២០ នាក់កតី, ៣០ នាក់កតី,  អ្នក

រកឧស ៤០ នាក់កតី ល េះលែើង (លប្ើ) ានបុ្រសយកលៅម សងួត លោម័យ

សងួត(១) និងលឈើសងួត យកលៅោក់លលើរាំនរលភលើងលនាេះសពវកាល ាន លភិកេុ

ទាំងឡាយ កាលលប្ើោ៉ា ងលនេះ រាំនរលភលើង្ាំ ដែលានលៅម សងួតជាលែើម

លនាេះជាអាហារ ានលៅម សងួតជាលែើមលនាេះជាល្រឿងល េះ មុខ្ជាល េះ

អ្ស់កាលយូរអ្ដងវង ោ៉ា ងណាមិញ ាន លភិកេុទាំងឡាយ កាលភិកេុ

ពិចារណាល ើញតណាា រដមងចល្មើនលែើង ឧបាទនលកើតលែើង ល្ពាេះ

តណាា ជាប្ចច័យ (កនុង្ទឹសតីប្ែចិចសមុប្ាទ្ម៌ ដែលបានលពាលមក

លនាេះ) ។ ល។ ក៏ោ៉ា ងលនាេះឯង ការលកើតលែើង្ពមចនកងទុកេទាំងអ្ស់នុ េះ 

ដតងានោ៉ា ងលនេះ ។   មួយវញិលទៀត ្ទងស់ដមតង ទុក្ខសេុទយ-
អរិយសចច(២)  

 (ឬលៅថាសមុទយសចច) ថា ៖     ាន លភិកេុទាំងឡាយ  

__________________ 

 (១)លោម័យសងួៃៈ ជារបស់មយ៉ាងដដេលគយក អាចម៌លោព្សស់លាយជាមួយដីដបូំក ន្ិងចំលបីង បូក
ជញ្ជ ងំព្បដឹស (រនាបដដេលគៃាញខ្ទា ស់ន្ឹងចព្មងឹញឹក) លព្ចីន្មាន្លព្បីដៃកនុងសម័យបុរាណ ។ 
(២) ព្រះត្ព្ៃបិដក  សុៃតន្តបិដក ទីឃន្កិាយ ចៃុៃថភាគ មហាវគគ (បិដកលេខ ១៧ ទំរ័រ ២៨៧)             
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ចុេះែចូលមតចលៅថាទុកេសមុទយសចច ?  តណាា ណាជា្មមជាតិនាាំសតវឱ្យ

លកើតលទៀត   ្ប្កប្លោយតល្មករកីរាយ   ជា្មមជាតិនាាំសតវឱ្យល្តក 

្តអាលលៅកនុងភពលនាេះៗ ឬកនុងអារមមណ៍លនាេះៗ តណាា លនាេះរឺអ្វ ីខ្លេះ ? រឺ

កាមតណាា  (លសចកតី្បាថាន កនុងកាមរុណ) ១, ភវតណាា  (លសចកតី្បាថាន

កនុងរបូ្ភព និង អ្របូ្ភព) ១, វភិវតណាា (១) (លសចកតី្បាថាន ភពសូនយ)  ១ ។  

អារមមណ៍ណាកនុងលោកដែលានសភ្លពរួរឱ្យ្សឡាញ់ ាន

សភ្លពរួរឱ្យល្តកអ្រ តណាា នុ េះកាលលកើតលែើង ក៏លកើតលែើងកនុង

អារមមណ៍លនាេះ កាលជាប់្លៅ ក៏ជាប់្លៅកនុងអារមមណ៍លនាេះ ។                                                        

តណាា  (រឺការ្បាថាន កនុងលោក ការជាប់្ជពំាក់) កនុងលោក ដែល

ានសភ្លពថារួរឱ្យ្សឡាញ់ សភ្លពរួរឱ្យល្តកអ្រ (រឺជា្ប្ភព ឬ ជា

ល តុនាាំមកនវូលសចកតីទុកេ )  ដែល្ប្្ពឹតតលៅកនុងអាយតនៈខាងកនុង 

(ចកេុទវ រវថី្,ិ លសាតទវ រវថី្ ិជាលែើម)  ។ ្ាម រមមណ៍លផសងៗាន ៖ របូា-       

រមមណ៍    សទា រមមណ៍ ជាលែើម (សាំលៅែល់ល្រឿងលតាងរប្ស់ចិតត) ។  លកើត 

កនុងវញិ្ញា ណទាំងឡាយ ាន ៖ ចកេុវញិ្ញា ណ, កាយវញិ្ញា ណ, មលនាវញិ្ញា ណ 

(វញិ្ញា ណ្មមជាតិែងឹចាស់កនុងអារមមណ៍) ។  ល ។ 

្មមមិតតទាំងឡាយ ! ្ពេះសាម សមពុទធ្តាស់សដមតងថា ៖ “តណាា  

ទាំងឡាយនុ េះ    លប្ើានសមុោឋ ន (រឺការលកើត) កាលលកើតកនុងទីណា        ក៏

រដមងជាប់្កនុងទីលនាេះ ។”  

កាលលកើតកនុង េម្្  នុ េះ ក៏ជាប់្កនុង េម្្  ។ 

__________________ 

 (១) ភវៃណ្ហា  ៃលព្មកកនុងភរ(លសចកតីព្ាថ្នន កនុងភរ) - វភិវៃណ្ហា  ការរចួព្សឡះមិន្ព្ាថ្នន កនុងភរ ។ 
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កាលលកើតកនុង ធម្ម្រេមណ៍ នុ េះ ក៏ជាប់្កនុង ធម្ម្រេមណ៍ ។ 

កាលលកើតកនុង េម្្វញិ្ញ្ណ  នុ េះ ក៏ជាប់្កនុង េម្្-
វិញ្ញ្ណ ។ 

កាលលកើតកនុង េម្្សេផស្ស នុ េះ ក៏ជាប់្កនុង េម្្-
សេផស្ស ។ 

        កាលលកើតកនុង ម្វទ្ នុ េះ ដែលលកើតអ្ាំពី(េម្្សេផស្ស) 
ក៏ជាប់្កនុង  ម្វទ្  ដែលលកើតអ្ាំពី  (េម្្សេផស្ស) ។ 

        កាលលកើតកនុង លសចកតីសាា ល់នវូ ម្ោដ្ឋព្វ្រេមណ៍ ក៏ជាប់្
កនុងលសចកតីសាា ល់នវូ ម្ោដ្ឋព្វ្រេមណ៍ ។ កាលលកើតកនុង ការរិត 
សនសាំនវូ ធម្ម្រេមណ៍ ក៏ជាប់្កនុងការរិតសនសាំនវូ ធម្មរ្េមណ៍ ។  

     កាលលកើតលែើង  កនងុលសចកតី្បាថាន   (នូវធម្ម្រេមណ៍) ក៏
ជាប់្កនុង       លសចកតី្បាថាន  (នូវធម្ម្រេមណ៍) ។ កាលលកើតលែើង កនងុ
លសចកតី្តិេះរេិះកនងុ   ធម្ម្រេមណ ៍ក៏ជាប់្កនុង  លសចកតី្តិេះរេិះកនងុ ធម្ម្-
រេមណ ៍។ កាលលកើតលែើង  កនុងការពិចារណានវូ ធម្មរ្េមណ៍ ក៏ជាប់្
កនុងការពិចារណានវូ ធម្ម្រេមណ ៍។ 

ទាំងលនេះ្ពេះសាម សមពុទធ្ទងល់ៅថា៖ទុក្ខសេុទយអរិយ-
សចច (ជាល តុជា្ប្ភពចនលសចកតីទុកេ) ការកាត់ផ្តត ច់អ្ស់នវូតណាា  
លទើប្លសចកតីទុកេទាំងឡាយ្តវូបានរាំលត់ ។  តណាា លនេះ ដ្ប្ថា ចាំណង,់

លសចកតី្បាថាន , តល្មក  ដែលល្វើឱ្យសពវសតវជាប់្ លរើមិនរចួនវូចាំណង

កនុងលោក ក៏លោយសារតណាា លនេះ ។    ការ្បាថាន លៅកនងុលោក     លោយ 
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អារមមណ៍លផសងៗ សុទធដតជាចាំណងចងល្កៀកសតវលោក (ប្ថ្ជុានលយើង)

កនុងភពបី្ ។  

ន័យមយ៉ា ងលទៀត តណាា លនេះ ្ពេះសាម សមពុទធ្ទង់្ តាស់សដមតង

ថា ៖ ជាងផាេះរឺ តណាា  ដែលល្វើផាេះរឺ អ្តតភ្លព (ឱ្យលកើតលែើងកនុងលោក)      

 អឹងជនំីររប្ស់ជាងផាេះ (តណាា ) រឺ កិលលស ែបូំ្លផាេះរ ឺអ្វជិាា   ។ កនុងកាល

ណាដែលតណាា ានលៅ អ្តតភ្លពក៏ដតងានលែើងជា្បាកែ (ដតមិន

កាំណត់ថាអ្តតភ្លពមួយណា ្ប្្ពឹតតតាមអ្ាំណាចកមម) កាលណា         

អ្តតភ្លពកនុងច្តភពលៅដតាន ្ប្ភពចនលសចកតីទុកេក៏លៅដតាន ។ 

លនេះជាល តុដែលលកើតលែើងនវូលសចកតីទុកេ (កងទុកេ) តណាា  ការ

្បាថាន មិនលចេះចប់្មិនលចេះល ើយ កនុងកាមកតី កនុងភពកតី ជាលសចកតីទុកេ

ដែលសតវលោកដតង្ចែាំថាជាសុខ្ (សុខ្ប្នលាំដភនក) ។  

លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !    រប្បីសិកាអ្ាំពីល តុចន      

លសចកតីទុកេាន្ប្ាណប្៉ាុលណណ េះជាលែើម    ក៏អាចយល់បានល ើយថា 

លសចកតីទុកេលនេះ  វាលកើតលែើងល្ពាេះអ្វី ?  អ្វ ីជាល តុ ?  លប្ើានអ្វីលកើត

លែើង លទើប្ានអ្វីលកើតលែើង ? លពលខ្លេះសតវលោក (បុ្ថ្ជុានលយើង) ្តឹម

ដតែងឹថា អ្វីជាទុកេ អ្វ ីជាល តុ (ដែលនាាំឱ្យលកើតទុកេ) ដតអ្វីដែលមិនែងឹ

លនាេះរឺ វិ្ ីសាស្រសតអ្ាំពីការកាច ត់ប្ង ់ ឬថាអាចកាច ត់ប្ងប់ានខ្លេះៗ 

(ចាំលពាេះលសចកតីទុកេដែលានសភ្លព្សាល) ដតមិនអាចកាច ត់ឱ្យអ្ស់    

ឱ្យោច់ ឱ្យរងីសងួត មិនឱ្យវាលកើតលែើងមតងលទៀតលនាេះបានលទ ។ ល្ពាេះ

ល តុលនាេះ បានជា្ពេះសាម សមពុទធ្ទង់្ តាស់សដមតង អ្ាំពីប្ែបិ្ទ (ផលូវ) 

លែើមបីប្នាត់ប្ងន់វូលសចកតីទុកេ    ជកីរាំលលើងលសចកតីទុកេមិនឱ្យលកើតលទៀត   
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លោយអ្រយិសចច  (កនុងមហាសតិប្បោឋ ន ៤) លនេះឯង     ដត្តវូសាា ល់

សភ្លវៈរាំលត់ទុកេជាមុន ។ 

៣- នរិោធអរិយសច្ច ឬលៅថា  (ទុកេនិលរា្អ្រិយសចច) 

ការរាំលត់នវូលសចកតីទុកេ (សភ្លវៈរាំលត់ទុកេ) ។ ការអ្ស់លៅនឹងការរាំលត់

លៅលោយមិនានលសសសល់ ការលេះប្ងល់ចាល ការជ្មេះលចាល 

លោយមិនជាប់្ មិនអាលយ័ចាំលពាេះតណាា ជាលែើម ល ម្ េះថា និលរា្-

អ្រយិសចច ។  ្ពេះសាម សមពុទធសដមតងថា ៖ “អារមមណ៍ណាកនុងលោក  

ដែលានសភ្លពរួរឱ្យ្សឡាញ់ ានសភ្លពរួរឱ្យល្តកអ្រ តណាា នុ េះ

កាលបុ្រាលលេះប្ងក៏់លេះប្ងក់នុងអារមមណ៍នុ េះ កាលរលត់លៅ ដតងរលត់

លៅកនុងអារមមណ៍នុ េះ ។” 

តណាា នុ េះ កាលបុ្រាលលេះប្ង ់ ក៏លេះប្ងក់នុង េម្្ធម្ម្ -        
រេមណ៍, េម្្វិញ្ញ្ណ, េម្្សេផស្ស,  ម្វទ្ (ដែលលកើត
អ្ាំពីមលនាសមផសស), លសចកតីសាា ល់នវូ ម្ោដ្ឋព្វ្រេមណ៍, ការរិត
សនសាំនវូ ធម្ម្រេមណ៍, កនុងលសចកតី្បាថាន នវូ ធម្ម្រេមណ៍, កនុងលសចកតី
្តិេះរេិះកនុង ធម្ម្រេមណ៍, ការពិចារណានវូ ធម្ម្រេមណ៍, កាលរលត់
លៅ ក៏រលត់លៅកនុង េម្្ធម្ម្រេមណ,៍ កនុង ម្វទ្រេមណ៍ ។ល។ 
កនងុការពិចារណានវូ ធម្ម្រេមណ ៍ ជាលែើម ។ 

  

r1s 
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បដ្ិច្ចសមុបាទ្ធម៌ 
(កិរោិរលត់កងទុកេ) 

 

ការរលត់ចន  សង្ខ្រ ល្ពាេះការរលត់លៅចន   អវិជាជ្         
ការរលត់ចន  វិញ្ញ្ណល្ពាេះការរលត់លៅចន   សង្ខ្រ         
ការរលត់ចន  ្េរូប      ល្ពាេះការរលត់លៅចន   វិញ្ញ្ណ     
ការរលត់ចន  អាយត្នៈ 

 ល្ពាេះការរលត់លៅចន   ្េរូប       
ការរលត់ចន  ផស្សៈ ល្ពាេះការរលត់លៅចន អាយត្នៈ(១) 

ការរលត់ចន  ម្វទ្      ល្ពាេះការរលត់លៅចន   ផស្សៈ          
ការរលត់ចន  ត្ណ្ហ្        ល្ពាេះការរលត់លៅចន   ម្វទ្          

ការរលត់ចន  ឧបាោន   ល្ពាេះការរលត់លៅចន   ត្ណ្ហ្          
ការរលត់ចន  ភរ              ល្ពាេះការរលត់លៅចន   ឧបាោន     
ការរលត់ចន  ជាត្ិ           ល្ពាេះការរលត់លៅចន   ភរ             
ការរលត់ចន  ជរាេរណៈ (ការចាស់ការសាល ប់្), ម្ោក្ៈ (លសចកតី
លសាកលៅ), បរិម្ទវៈ (លសចកតីខ្សឹកខ្សួល), ទុក្ខៈ (លសចកតីលាំបាក
កាយ), ម្ោេនស្ស (លសចកតីលាំបាកចិតត), ឧបាយាស (លសចកតី

ចលងអៀតចងអល់ចិតត) ទាំងអ្ស់លនេះរលត់លៅបាន ល្ពាេះការរលត់លៅចន  

ជាត្ិ ។ 

__________________ 
 ( ១ ) បានែល់អាយតនៈទាំង ៦ ។ 
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កាលដែលរលត់លៅ ការមិនអាលយ័កនុងតណាា  ការលេះប្ង់

លចាល (ទាំងលនេះឯង) ដែលលៅថា ទុកេនិលរា្សចច  ។  បុ្រាលដែល

្បាថាន  កនុងការរចួចាកទុកេ រប្បីែងឹ (សាា ល់) ពីលសចកតីទុកេ ពី្ប្ភព ឬ 

ល តុដែលនាាំឱ្យលកើតទុកេ និង ការរលត់នវូលសចកតីទុកេ  ។    លប្ើ្តឹមដត

ការែងឹពីទុកេ    ពីល តុនាាំឱ្យលកើតទុកេ     លនាេះមិនទន់អាចកាច ត់ប្ងន់វូ

លសចកតីទុកេបានលទ ទមទរការប្ែបិ្តតិកនុងប្ែបិ្ទែ៏្ តង់្ តឹម្តវូ រឺកនុង

អ្រយិមរា (អ្ែឋងាកិមរាដែល្ប្កប្លោយអ្ងា ៨) ជាផលូវែ៏្ ប្លសើរចន្ពេះ

អ្រយិៈ ជាមជឈិមរាប្ែបិ្ទ លែើមបីញុាំាំងកុសលទាំងឡាយឱ្យែល់្ពម     

ជាមរា (ផលូវ) ែឧ៏តតុងាឧតតម ដែល្ពេះសាម សមពុទធ្ទង់្ តាស់សដមតងមក

រចួល ើយ ជាផលូវដតមួយលែើមបីល្វើែលំណើ រ ល ព្ េះលៅកាន់អ្មតឋាន ជាទី

ប្ញ្ចប់្ចនជាតិកាំលណើ តកនុងភពលនេះ ។ 

៤- មគ្គអរិយសច្ច ឬលៅថា (ទុកេនិលរា្ោមិនីប្ែបិ្ទ-

អ្រយិសចច) ប្ែបិ្ទនាាំលៅកាន់ទីរាំលត់ទុកេ ។  ទុក្ខនិម្រាធោេិនី-
បដ្ិបោអរិយសចច លនេះជាប្ែបិ្ទល ព្ េះលៅកាន់ទីរាំលត់ទុកេលោយ
មរាប្ែបិ្តតិ សាំលៅែល់អ្រិយមរាដែល្ប្កប្លោយអ្ងា ៨ ។ 

អ្រយិមរា្ ប្កប្លោយអ្ងា    ៨  លនេះ ្ពេះភរវា្ទង់្ តាស់លៅ

ថា    ទុកេនិលរា្ោមិនីប្ែបិ្ទអ្រយិសចច    អ្រយិមរា្ ប្កប្លោយអ្ងា 
៨ លនាេះាន ៖ 
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អរយិមគ្គមានអង្គ ៨ ព្បការ 
 

១-សម្មាទិដឋិ    លសចកតីយល់ល ើញ្តវូ; 

២-សម្មាសង្កបបបៈ   លសចកតី្តិេះរេិះ្តវូ; 

៣-សម្មាវាចា  ការនិោយពាកយ្តវូ (សមដី្តវូ); 

៤-សម្មាក្មមនតៈ  ការង្ហរ្តវូ; 

៥-សម្មាអាជ្៊ីវៈ  ការចិញ្ចឹមជវីតិ្តវូ; 

៦-សម្មាវាយាមៈ   លសចកតីពយោម្តវូ; 

៧-សម្មាសតិ    លសចកតីរឭក្តវូ; 

៨-សម្មាសម្មធិ  ការតមកល់ចិតតឱ្យនឹង្តវូ ។ 

 

១- សម្ម្ទិដ្ឋិ លសចកតីយល់ល ើញ្តវូ ។ បានែល់្បាជ្ាដែល
បានល ើញចាស់ ការលកើតលែើងនវូកងទុកេ ្បាជ្ារឺការយល់ល ើញ

ចាស់នវូល តុ្ប្ភព (សមុទយ)  ជាទី្ប្ជុលំែើងចនលសចកតទីុកេកនុង

លោក ្បាជ្ាដែលល ើញចាស់ នវូ្ម៌ដែលជាទីរលត់លៅចនលសចកតី

ទុកេ និងប្ែបិ្ទលៅកាន់ការរាំលត់ចនទុកេ (បានែល់្បាជ្ាដែលែងឹចាស់ 

កនុងអ្រយិសចច ៤) ។ កនុងកាលដែលសតវលោក ាន្បាជ្ាល ើញចាស់

នវូលសចកតីទុកេ ល ើញចាស់នវូ្ប្ភព ឬ ល តុដែលនាាំឱ្យលកើតទុកេ 

ល ើញប្ែបិ្ទជាទីរាំលត់នវូលសចកតីទុកេ លនេះលៅថា សាម ទិែឋ ិ រឺការ

ដែលយល់ល ើញ្តវូ  ល ើយការយល់ល ើញ្តវូលនេះ  ជាប្ែបិ្ទមួយ  
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លែើមបីរ ាំលត់នវូលសចកតីទុកេលោយែលំណើ រចនការយល់ល ើញ្តវូ (សាម  -

ទិែឋ)ិ លនេះ  ។ ្ពេះាន្ពេះភ្លរ្ទង់្ តាស់សដមតងអ្ាំពីសាម ទិែឋលិនេះថា ៖  

- “ាន លភិកេទុាំងឡាយ! ប្ណាត អ្ងាមរា (អ្ែឋងាកិមរា ៨) ទាំងលនាេះ  

សាម ទិែឋ ិ ជា្មមជាតិែល់មុន (ជា្ប្ធ្លន) ។ ាន លភិកេុទាំងឡាយឯ  

សាម ទិែឋ ិជា្មមជាតិែល់មុន លតើែចូលមតច ?  បុ្រាលែងឹចាស់នវូមិចាា ទិែឋ ិ

ថាជាមិចាា ទិែឋ ិ ែងឹចាស់នវូសាម ទិែឋ ិថាជាសាម ទិែឋ ិ ។ លសចកតីែងឹលនាេះ 

ជាសាម ទិែឋ ិរប្ស់បុ្រាលលនាេះ(១)  ។” 

សាម ទិែឋលិនេះាន ២ ោ៉ា ងរឺ ៖  

• ១.១. សម្ម្ទិដ្ឋិ ្ប្កប្លោយអាសវៈ ជាចាំដណកកុសល

ឱ្យផលជាឧប្្ិកិលលស ានលសចកតីយល់ល ើញថា ទន

ដែលបុ្រាលឲ្យល ើយានផល បូ្ជាតូច ានផល បូ្ជា្ាំ 

ានផល ជាលែើម ។ រប្បី្ជាប្ថាដែលល ម្ េះថា សាម -

ទិែឋិ្ ប្កប្លោយអាសវៈ ឱ្យផលជាឧប្្ិកិលលសសាំលៅ                                                                                    

ែល់សាម ទិែឋ ិដែលលៅានកិលលសជាល្រឿង្តាាំ  កាល

ណាដែលានកិលលសជាល្រឿង្តាាំ រឺមិនអាចកាច ត់

ប្ងប់ានលៅភពលនេះបានលែើយ ែចូការយល់ល ើញថា

ទនានផល ល ើយក៏ជាប់្ការ្បាថាន លៅលៅកនុងផល

លនាេះ ។ ែបិតថាជាសាម ទិែឋដិមន ប្៉ាុដនតជាសាម ទិែឋដិែល

្ប្កប្លោយអាសវៈ កាលណាដែលជាប់្លោយអាសវៈ 

ឱ្យផលជាឧប្្ិកិលលស         រឺលៅដតជាប់្កនុងភពបី្លៅ  

__________________ 
 (១) ្ពេះច្តបិ្ែក សុតតនតបិ្ែក មជឈិមនកិាយ ឧប្របិ្ណាណ សក សតតមភ្លរ (បិ្ែកលលខ្ ២៦ ទាំព័រ ៣៣៦)    
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លែើយលទ ។ 

• ១.២. សម្ម្ទិដ្ឋិ ែ៏្ ប្លសើរមិនានអាសវៈ ជាលោកុតតរៈ 

ជាអ្ងាចនមរាាន ៖    ប្ញ្ញា ប្ញ្ាិស្រនាិយ   ប្ញ្ញា ជា្ាំ     (ជា

ឥសសរៈ) (បានែល់ប្ញ្ញា យល់ែងឹ អ្ាំពីអ្រយិសចច ៤), 

ប្ញ្ញា ពលៈ កាល ាំងរឺប្ញ្ញា , ្មមវចិយសលាព ជឈងា(១) អ្ងា

្ម៌ជាល្រឿង្តាស់ែងឹ  ្ពមលោយ្មមវចិយៈ(២), សាម -

ទិែឋ ិការយល់ល ើញ្តវូ ។ អ្ងាចនមរា  រប្ស់បុ្រាលាន

ចិតតជាអ្រយិៈ ានចិតតមិនានអាសវៈ អ្នកប្របូិ្ណ៌

លោយអ្រយិមរា អ្នកចល្មើននវូអ្រយិមរា ល ម្ េះថា 

សាម ទិែឋែិ៏្ ប្លសើរ មិនានអាសវៈ ជាលោកុតតរៈ ជាអ្ងា

ចនមរា ។ សរបុ្លសចកតីមក សាម ទិែឋលិនេះ  រឺការ្ប្្ពឹតតិ

លលើអ្ងាមរាែ៏្ ប្លសើរ លោយការលេះប្ងល់ចាល មិចាា ទិែឋ ិ

ការយល់ល ើញខ្ុសទាំងឡាយទាំងពងួ ានការយល់

ល ើញថា អ្វីៗទាំងអ្ស់សុទធដតោម នល តុផល ោម នប្ចច័យ

តាក់ដតង មិនលជឿលលើកមមនិងផល (អ្ល តុកទិែឋ)ិ ជាលែើម 

និងមិចាា ទិែឋែិចទៗលទៀត ។ 

២- សម្ម្សងកប្បៈ  លសចកតី្តិេះរេិះ្តវូ ។ បានែល់ការ្តិេះរេិះ
កនងុការលចញចាកកាម ជាទីតាាំងលសចកតី្បាថាន  ចាំណងច់ងប់ានមិនលចេះ

ចប់្មិនលចេះល ើយកនុងសងារវែដ  និងការ្តិេះរេិះលែើមបីមិនពយបាទ លែើមបី 

__________________ 
 (១) លពាជឈងា ៖ អ្ងា្ ម៌ចនការ្តាស់ែងឹលនេះាន ៧ រឺ៖ សតិសលាព ជឈងា ១,  ្មមវចិយសលាព ជឈងា ១, វរីយិ

សលាព ជឈងា ១, បី្តិសលាព ជឈងា ១ , ប្សសទធិសលាព ជឈងា ១, សា្សិលាព ជឈងា ១, ឧលប្កាេ សលាព ជឈងា  ១ ។            

(២) ្មមវចិយៈ រកឺារ្សាវ្ជាវរកលសចកតី្ ម៌ ឬការពិចារណានវូ្ម៌ ។                               
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មិនលប្ៀតលប្ៀនអ្នកែចទ លោយកាយកតី វាចាកតី ចិតតកតី ។ លនេះជាការ្តិេះរេិះ

ែ៏្ ប្ចព្តឹម្តវូ ល្ពាេះការ្តិេះរេិះលនេះ លែើមបីដតការលចញចាកកាម ការ               

្តិេះរេិះលនេះ លែើមបីដតមិនពយបាទ មិនលប្ៀតលប្ៀន ។   សាម សងកប្បៈ  រឺជា 

សាម ប្ែបិ្តតិជាប្ែបិ្ទ (មរា) ជាទីកាច ត់ប្ងន់វូលសចកតីទុកេ ។ 

៣- សម្មាវាចា ការនិោយពាកយ្តវូ (សមដី្តវូ) ។ រឺបាន

ែល់ករិោិលវៀរចាក (អ្កុសលលោយវាចា) លែើមបឱ្យចល្មើននវូចាំដណក

ចនកុសលដតមយ៉ា ង នឹងជាការញុាំាំងនវូអ្ងាមរាឱ្យលកើតលែើង លោយ         

ប្របូិ្ណ៌ មិនឱ្យលកើតលែើងនវូអ្ាំលពើជាល តុនាាំឱ្យ្ទុសតសីល ។ សាម -

វាចា លនេះ    ្ពេះាន្ពេះភ្លរ ្ទងស់ដមតងចាំលពាេះលចតនាចនការលវៀរចាក 

នវូការ្ប្្ពឹតតិអា្កក់លោយវាចា រឺវចីទុចចរតិ ៤ ោ៉ា ងាន ៖ 

• ៣.១. េុោវាោ ម្វរេណី  លវៀរចាកកិរោិនិោយ

ពាកយមិនពិត (កុ ក); 

• ៣.២. បិសុណ្យ វាចាយ ម្វរេណី លវៀរចាកសមដី

ញុេះញង ់,ស៊កលសៀត; 

• ៣.៣. ផរុោយ វាចាយ ម្វរេណី   លវៀរចាកសមដី
្ទលោេះលបាេះលបាក;  

• ៣.៤. សេផប្បលាបា ម្វរេណី      លវៀរចាកការលពាល

ពាកយលរាយរាយឥត្ប្លោជន៍ ។ 

 ពិតណាស់ ការនិោយកុ កកតី, ការនិោយសមដីញុេះញង ់ ឬ 

ស៊កលសៀតកតី, ការនិោយ្ទលោេះលបាេះលបាកកតី, ការលពាលពាកយលរាយ 

រាយឥត្ប្លោជន៍ (ោម នបានការ) កតី សុទធដតជាសមដីដែលនាាំឱ្យប្៉ាេះពាល់  
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និងលៅ មងែល់សីល ឬអាច្ទុសតសីលផងដែរ មយ៉ា ងវញិលទៀត ការ

និោយអា្កក់ទាំងលនេះ   ានផលប្៉ាេះពាល់ល្ចើនណាស់ (កនុងប្ចចុប្បនន)  

ការនិោយញុេះញង ់ អ្នកែចទឱ្យដប្កបាក់ោន  ជាកមមែោ៏មក កាលជន

ដែល្តវូបានលរញុេះញងល់នាេះ ែងឹនវូទលងវើកមម (ដែលបុ្រាលលនាេះល្វើ) 

រដមងមិនលសពរប់្ មិន្បា្ស័យទក់ទងរក (ដថ្មទាំងលរខឹ្ងល ើយ

សអប់្លទៀត) លនេះជាលទសប្ចចបុ្បនន, រឯីលទស កនុងសមបរាយិកភពវញិ             

រឺដប្ងដចកតាមថាន ក់ លោយដែកដថ្មលទៀត ។ ចាំដណកបុ្រាលនិោយ

ពាកយលរាយរាយឥត្ប្លោជន៍ (សមផប្បោប្ៈ) រដមងជាមនសុសដែល

មិនជាទីលពញចិតត ចាំលពាេះជនដែលជាអ្នកបានសាត ប់្នវូពាកយលនាេះ កាល

ប្នតនិោយយូរៗលៅ រងន់ឹងកាល យជាមនសុស ដែលមិន្ងន់លោយសមតី 

(ពាកយដខ្មរលយើងលៅថា មនសុសទឹកាត់សាប្) ។ ល្ពាេះល តុលនាេះ រប្បី

លេះប្ងល់ចាលនវូការនិោយអា្កក់    (កនុងវចីទុចចរតិទាំង ៤) កាលលប្ើ

បុ្រាលលេះប្ងន់វូវចីទុចចរតិលនេះោច់  មិនឱ្យ្ោត្ទសុតសីល (រឺវច-ី

ទុចចរតិ) លកើតលែើងលទៀតបាន លនាេះល ម្ េះថា សាម វាចា ។ ល្ពាេះល តុ

លនាេះ នរជន ្បុ្ស្សី រួរល្វើែលំណើ រលលើផលូវ   រឺអ្ងាមរាែ៏្ ប្លសើរ ជា

ែលំណើ រដែលលេះប្ងល់ចាល រាល់អ្កុសលកមមទាំងឡាយ ដែលលកើត

លែើងល ើយលោយសមដី (រឺការនិោយអា្កក់) លនេះឯង ។ 

៤- សម្មាក្មមនតៈ ការង្ហរ្តវូ ។  ការង្ហរ្តវូលនេះសាំលៅែល់

ការង្ហរទាំងឡាយណាដែលមិនានលទស កនុងប្ចចុប្បនននិងប្រលោក ។ 

ការង្ហរខ្លេះ (កនុងលោក) ានលទសកនុងប្រលោក ដតោម នលទសស្ាប់្

ប្ចចុប្បនន (ានការង្ហរបាណាតិបាត      ែចូនាយលោឃ្វត ជាអ្នកសាល ប់្ 
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លោ) រឯីការង្ហរខ្លេះលទៀត ានលទសទាំងប្ចចុប្បនន និង ប្រលោកែចូជា

ការសាល ប់្មនសុស ានលទសទាំងប្ចចុប្បននកនុងចាប់្្ប្លទស ដថ្មទាំង

ានលទសកនុងប្រលោកលៅលទៀត ។ សាម កមមនតៈ ការង្ហរ្តឹម្តវូដែល

្ពេះពទុធអ្ងា្ ទង់្ តាស់សដមតង រឺលចតនាលវៀរចាក កិរោិ្ប្្ពឹតតអា្កក់

លោយកាយ រឺកាយទុចចរតិ ៣ ោ៉ា ងាន ៖ 

• ៤.១. បាណ្ត្ិបាតា ម្វរេណី លចតនារឺការលវៀរចាក 

កិរោិញុាំាំងសតវានជវីតិឱ្យធ្លល ក់ចុេះកនលង (រឺសាល ប់្

សតវ); 

• ៤.២.អទិ ន្្ោ្ ម្វរេណី លចតនារឺការលវៀរចាក 

កិរោិកាន់យករប្ស់ដែលលរមិនបានឱ្យ (លោយកាយ ឬ

លោយវាចា ); 

• ៤.៣.កាម្េសុ េិចាឆ្ចារា ម្វរេណី លចតនារឺការលវៀរ

ចាក កិរោិ្ប្្ពឹតខ្ុសកនុងកាមទាំងឡាយ ។ 

៥- សម្មាអាជវីៈ ការចិញ្ចឹមជវីតិ្តវូ ។  រឺជាការចិញ្ចឹមជវីតិ 

្ប្កប្្ពមលោយការចិញ្ចឹមជវីតិ្តវូ ដែល្ពេះសាម សមពុទធ្ទង ់

សរលសើរ       បានែល់ការចិញ្ចឹមជវីតិ      ្ប្កប្លោយកាយសុចរតិ និង

វចសុីចរតិ ល ើយលេះប្ងល់ចាលនវូ មិចាា អាជវីៈ (ការចិញ្ចឹមជវីតិខ្ុស) 

បានែល់ការ្ប្្ពឹតតិអា្កក់ (លោយកាយទុចចរតិ ៣ វចីទុចចរតិ ៤) លែើមបី

បាននវូរប្ស់លផសងៗ ានរប្ស់ប្រលិភ្លរជាលែើម ។ បុ្រាលដែលរស់លៅ 

្ប្កប្លោយ្ម៌ លទេះល្វើការង្ហរទាំងឡាយលែើមបីចិញ្ចឹមជវីតិ ក៏រដមង

ចិញ្ចឹមជវីតិ្ប្កប្លោយសុចរតិ្ម៌  បានរប្ស់លែើមបីចិញ្ចឹមជវីតិមក  ក៏ 
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បានមកលោយ្តឹម្តវូ ។ កនុងកាលដែលបុ្រាល លេះប្ងល់ចាលកាត់ផ្តត ច់

លចញ ោច់អ្ស់នវូមិចាា អាជវីៈ ្ប្្ពឹតតជាសាម អាជវីៈ លពលលនាេះល ម្ េះ

ថាលកើតលែើងលៅអ្ងាមរាែ៏្ ប្លសើរ រឺសាម អាជវីៈលនេះឯង ។ 

៦- សម្មាវាយាមៈ  លសចកតីពយោម្តវូ ។ រឺការពយោម

ប្ែបិ្តតិលែើមបីមិនឱ្យអ្កុសល (បាប្) លកើតលែើង ឬ ពយោមលេះបាប្

ដែលលកើតលែើងល ើយ (ពីមុន) មិនឱ្យលកើតលែើងបានលទៀតលោយការ

ពយោមលនេះ ការពយោមែតុកលតត នវូកិលលស ដែលជាល្រឿង្តាាំឱ្យ

្ជេះ្សែេះលចាលលចញពីខ្នធសនាត ន ។ សាម វាោមៈ បានែល់ការ

ពយោមជា្ាំ ល ើយលែើមបីបានការពយោមែ៏្ ប្លសើរលនេះ ទមទរការ

ប្ែបិ្តតិឱ្យបានខាា ប់្ខ្ាួន ្តវូញុាំាំង នាៈឱ្យលកើតលែើង រឺឱ្យលកើតការលពញ

ចិតតកនុងលសចកតីពយោមាាំ ផាងនវូចិតត ទុកតាាំងនវូការពយោមលែើង

លែើមបីញុាំាំងកុសលឱ្យែល់្ពម (លកើតាន) និងលេះនវូអ្កុសល ដែល

លកើតានល ើយនិងមិនទន់លកើតានលចាលលចញ ។ ្ពេះាន្ពេះភ្លរ 

កនុងកាលដែល្ពេះអ្ងាប្ាំលពញនវូវរីយិបារមី ្ទងត់ាាំងចិតតោ៉ា ងច្កដលង

លែើមបីឱ្យបានសល្មចចាំដណក្ម៌ចនការ្តាស់ែងឹលនេះ ្ទងត់ាាំងលសចកតី

ពយោមលទេះបី្លៅសល់ដតដសបក សរចស  អឹងក៏លោយចុេះ ក៏មិនោក់

ចុេះនវូការពយោមលនេះជាោច់ខាត លនេះជាសាម វាោមៈ ។ បុ្រាលកាល

លប្ើតាាំងនវូការពយោមលនេះ កនុងជវីតិជាប្ចចុប្បននក៏រដមងសល្មច

្ប្លោជន៍ (លោកិយផងដែរ) ល ើយលប្ើានការតាាំងពយោម កនុងន័យ

ដែលបានលរៀប្រាប់្មក (ពយោមលេះអ្កុសល លោយមិនានអាសវៈ) 

នឹងបានែល់មរាែ៏្ ប្លសើររឺ អ្រយិមរា ថាន ក់លោកុតតរៈ ។  



~ 192 ~ 

១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?                                                      ភកិ្ខុ  ហ ៊ីម គិមសត ់
 

 
 

ការប្របូិ្ណ៌លោយមរាមួយលនេះ (សាម អាជវីៈ) ដតងលេះប្ងប់ាន

នវូមិចាា ទិែឋកិារយល់ខ្ុសទាំងឡាយែចូជា ៖ 

• មិចាា ទិែឋ ិ   ការយល់ល ើញខ្ុស (រាំនិតខ្ុស); 

• មិចាា សងកប្បៈ  លសចកតី្តិេះរេិះខ្ុស; 

• មិចាា វាចា    សមដីខ្ុស; 

• មិចាា កមមនតៈ   ការង្ហរខ្ុស; 

• មិចាា អាជវីៈ   ការចិញ្ចឹមជវីតិខ្ុស; 

• មិចាា វាោមៈ        លសចកតីពយោមខ្ុស (ពយោមល្វើបាប្); 

• មិចាា សតិ   លសចកតីរលកឹខ្ុស; 

• មិចាា សា្ិ  ការតមកល់ចិតតខ្ុស; 

• មិចាា វមុិតតិ   ការរចួចាកខ្ុស; 

• មិចាា ញណៈ  លសចកតីែងឹខ្ុស ។ 

រាប់្ពីមិចាា ទិែឋ ិ   មកែល់មិចាា សា្ិ ាន ៨ បូ្ករមួជាមួយ 

មិចាា វមុិតតិ និងមិចាា ញណ រឺាន ១០ លនេះ  លេះបានលោយអ្ងាមរា

នីមួយៗ ល ើយរាល់អ្ងាមរានីមួយៗ លប្ើ្បាសចាកលោយការពយោម

ជាខាងលែើម ពិតជាពិបាកកនងុការល្វើឱ្យសល្មចបានលោយប្របូិ្ណ៌ កនុង

មរាលនាេះបានណាស់ ។ 

៧- សម្មាសតិ   លសចកតីរលកឹ្តវូ ។ បានែល់ការពិចារណា 

កនុងឥរោិប្ថ្ទាំង ៤ រឺលែក លែើរ ឈរ អ្ងាុយ ល ើយតាាំងខាា ប់្ខ្ាួនកនុងការ

ពិចារណាជា្ប្្កតី លោយការល ើញនវូកាយកនងុកាយទាំងឡាយ  

ានការពយោមែតុកលតត នវូកិលលស   លែើមបីកាច ត់ប្ងន់វូអ្ភិជា   និង  
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លទមនសសកនុងលោក ។ ពិចារណាជា្ប្្កតីកនុងឥរោិប្ថ្ទាំង ៤ 

លោយពិចារណាល ើញនវូលវទនា កនងុលវទនាទាំងឡាយ ។ ពិចារណាជា

្ប្្កតីកនុងឥរោិប្ថ្ទាំង ៤ លោយការពិចារណាល ើញនវូចិតត កនងុចិតត

ទាំងឡាយ ។ ពិចារណាជា្ប្្កតីកនុងឥរោិប្ថ្ទាំង ៤ លោយការ

ពិចារណាល ើញនវូ្ម៌ កនងុ្ម៌ទាំងឡាយ (ែចូដែលបានលពាលពីខាង

លែើមមកល ើយលនាេះ)  ។ សាម សតិ បានែល់ សតិប្បោឋ ន ៤ ាន ៖                          

កាោនបុ្សសនា ១, លវទនានបុ្សសនា ១, ចិតាត នបុ្សសនា ១, ្ាម ន-ុ                 

ប្សសនា ១ ។ លនេះជាមរាមួយែ៏្ ប្លសើរ (កនុងអ្ងាមរាទាំង ៨) ជាប្ែបិ្ទ

ល ព្ េះលៅកាន់ការរចួចាកទុកេកនុងលោក ។ 

៨- សម្មាសម្ធិ ការតមកល់ចិតតឱ្យនឹង្តវូ ។ សាំលៅែល់ការ
សងប់្សាង ត់ចាកកាមទាំងឡាយ សងប់្សាង ត់ចាកអ្កុសលទាំងឡាយ ក៏

ចូលលៅកាន់្ន ល ើយពាកយថា ្ន ដ្ប្ថា ៖ ្មមជាតិ រិតនវូ

អារមមណ៍, សមលឹងយកនវូអារមមណ៍ ឬថា្មមជាតិែតុនវូនីវរណ្ម៌ជា 

ស្តវូ (្ន) ានប្ទវលិ្ោេះថា អាល្េភនំ ឈាយត្ីត្ិ > ឈានំ
បចចនីម្ក្ នីវរណធម្េម ឈាម្បត្ីត្ិ វា > ឈានំ ។ ឬន័យ
មយ៉ា ងលទៀត ្ន   លនេះដ្ប្ថា ែតុ ។ ្ន ដប្ងដចកលចញជា ២ រឺ ៖  

ឈានម្លាក្ិយៈ លេះកិលលសជា វកិេមភនប្បហាន ការលេះ

កិលលសតាមការទប់្សាក ត់ លោយល្ប្ើកាល ាំង្ន ១ (ែចូថ្មសងកត់លៅម ) 

ឈានម្លាក្ុត្តរៈ ្នលនេះជាថាន ក់ចន្ពេះអ្រយិៈ រឺលេះ

កិលលសោច់្សែេះជាសមុលចាទ (មិនលកើតលែើងនវូកិលលសតលទៀត) ១។ 
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សម្ម្សម្ធិ លនេះបានែល់ ្ន ៤ ោ៉ា ងរឺ ៖  

• ៨.១. បឋេជ្ាន    ការសងប់្សាង ត់ចាកកាមទាំងឡាយ 

សងប់្សាង ត់ចាកអ្កុសលទាំងឡាយ សល្មចស្ាក

លោយឥរោិប្ថ្ទាំង ៤ ្ប្កប្លោយ វតិកកៈ (លសចកត ី 

្តិេះរេិះទុកកនុងអារមមណ៍) និង វចិារៈ ( លសចកតីពិចារណា

ែសុខាត់ អារមមណ៍ដែលជាអ្កុសល) ានបី្តិ (លសចកតី

ដ អតកាយដ អតចិតត) និងសុខ្ៈដែលលកើតអ្ាំពីវលិវក(លសចកតី

សងប់្សាង ត់) ល ម្ េះថា ប្ឋមជាន (្នទី ១) ។  

• ៨.២. ទុត្ិយជ្ាន ការរាង ប់្ឬ រលត់នវូ វតិកកៈ និងរលត់

លៅនវូវចិារៈ ដែលលកើតានកនុងសនាត នជាទីផរូផង ់ ាន

សភ្លពខ្ពស់ឯក សល់លៅដតបី្តិ និងសុខ្ៈ លនាេះល ម្ េះថា

ការចូលលៅកាន់្នរឺ ទុតិយជាន (្នទី ២) ។ 

• ៨.៣. ត្ត្ិយជ្ាន ការរាង ប់្ ឬរលត់នវូ វតិកកៈ, វចិារៈ 

និងបី្តិ ដែលលកើតានកនុងសនាត នជាទីផរូផង ់ានសភ្លព

ខ្ពស់ឯក សល់លៅដត សុខ្ៈ លនាេះល ម្ េះថាការចូលលៅ

កាន់្នរឺ   តតិយជាន (្នទី ៣) ។ 

• ៨.៤. ចត្ុត្ថជ្ាន ការរាង ប់្ ឬរលត់នវូ វតិកកៈ, វចិារៈ, បី្តិ 

និង សុខ្ៈ  ានសតិែប៏្រសុិទធសល់លៅដត ឧលប្កាេ  ឥតសុខ្ 

ឥតទុកេ ល្ពាេះលេះប្ងន់វូលសចកតីទុកេផង នវូលសចកតីសុខ្ផង 

ល្ពាេះរលត់លៅចនលសាមនសស  និងលទមនសសអ្ាំពីមុនផង

លនាេះល ម្ េះថា      ការចូលលៅកាន់្នរឺ      ចតុតថជាន 
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 (្នទី ៤) ។ 

លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ ! មរាអ្រយិសចច (ទុកេនិលរា្ោ- 

មិនីប្ែបិ្ទអ្រយិសចច) ដែលអ្្ិប្ាយមកប្៉ាុលណណ េះលមមសមរួរែល់

ការសិកា លែើមបីលេះលចាលនវូលសចកតីទុកេ ប្លងកើតនវូលសចកតីសុខ្បាន

ល ើយ លនេះជាអ្រយិសចច ជាប្ែបិ្ទល ព្ េះលៅកាន់អ្មតឋាន ជាសាថ ន

ផតុចាកទុកេលទសទាំងឡាយទាំងពងួ ។ ល្ពាេះល តុលនាេះរប្បីសិកា 

រប្បីប្ែបិ្តតិកនុងមរាអ្រយិសចច (អ្រយិមរា្ប្កប្លោយអ្ងា ៨) ជាផលូវដត

មួយដែលល ព្ េះលៅកាន់អ្រយិភូមិ (ជាភូមិចន្ពេះអ្រយិៈ) មិនានទុកេ 

មិនានភ័យកនុងវែតៈលនេះតលៅលទៀតលែើយ លនេះលៅថាមរាអ្រយិសចច ។ 

 

ទ្រាំស ៊ូរ ៀនសិក្ខបង្វឹក្ចិត្ត ឱ្យបណុ្យជាប់សអិត្សថិត្ផុត្បាប 

លាង្ចិត្តរោសិទិដ្ឋិឆ្អ្ប បរកង្រៀក្បក្រ្បភាពអួអាប់     ។ 

រោយសមាធិវិបស្សនា ក្ាំចាត្់អនធិកា ស់ហាត្់ោល្ប ់

រធវើពីឥឡូវទ្ត្ូវទ្បញាប់ មិនចាាំជិត្ោល្ប់រទើបសលន់រោល្   ៕ 
                                                     *លោយឧបាសក ហុមិ ឆាន់ 

 
__________________ 
( ១ ) ច្តសិកេ ៖ ច្តសិកាេ  បានែល់ សីល សា្ិ ប្ញ្ញា  ។ 
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ភាវៈននធម៌ជាព្បធាន (១) 

 
្ពេះសាម សមពុទធ្ទងស់ដមតង អ្ាំពីអ្រយិមរា្ ប្កប្លោយអ្ងា ៨ 

លនេះថា ៖  ាន លភិកេុទាំងឡាយ ប្ណាត មរាទាំងលនាេះ សម្ម្ទិដ្ឋិ ជា្មម-
ជាតិែល់មុន ។ ាន លភិកេទុាំងឡាយ សម្ម្ទិដ្ឋិ ជា្មមជាតិែល់មុន                                    

លតើែចូលមតច ?  ាន លភិកេុទាំងឡាយ ៖ 

សម្ម្សងកប្បៈ   លកើតានែល់បុ្រាលាន     សម្ម្ទិដ្ឋិ 
សម្ម្វាចា       លកើតានែល់បុ្រាលាន   សម្ម្សងកប្បៈ 
សម្ម្ក្េមនតៈ      លកើតានែល់បុ្រាលាន    សម្ម្វាចា 

សម្ម្អាជីវៈ     លកើតានែល់បុ្រាលាន    សម្ម្ក្េមនតៈ 
សម្ម្វាយាេៈ  លកើតានែល់បុ្រាលាន    សម្មអ្ាជីវៈ 
សម្ម្សត្ិ          លកើតានែល់បុ្រាលាន  សម្ម្វាយាេៈ 
សម្ម្សម្ធិ     លកើតានែល់បុ្រាលាន    សម្ម្សត្ ិ

សម្ម្ញាណៈ      លកើតានែល់បុ្រាលាន  សម្ម្សម្ធិ 
សម្ម្វិេុត្តិ (២)

 លកើតានែល់បុ្រាលាន សម្ម្ញាណៈ។ 

__________________ 

 ( ១ ) ្ពេះច្តបិ្ែក សុតតនតបិ្ែក មជឈិមនកិាយ ឧប្របិ្ណាណ សក (បិ្ែកលលខ្ ២៦ ទាំព័រ ៣៤៧-៣៤៩) 

អដឋកថ្ន បបញ្ចសូទន្ី សៃតមភាគ (មហាចត្តត រសីកសូព្ៃទី៧ ទរំ័រ ៤៩) 
 (២) (សមាា ញាណៈ ន្ងិសមាា វមុិៃតិ) - សមាា ញាណៈ ជាលព្គឿងរិចារណ្ហមគគ លកៃីមាន្ដេ់បុគគេដដេ
ត្តងំកនុង សមាា សមាធិមគគ ។ សមាា ញាណៈ…ផេ លកីៃមាន្ដេ់បុគគេដដេត្តងំកនុង សមាា សមាធិកនុង
ផេ ។ -សមាា វមុិៃតិមគគ កល៏កីៃមាន្កនុងបុគគេដដេត្តងំកនុង សមាា ញាណៈ ជាលព្គឿងរិចារណ្ហមគគ ។       
សមាវមុិៃតិផេ ក៏លកៃីមាន្កនុងបុគគេដដេត្តងំកនុង សមាា ញាណៈ ជាលព្គឿងរិចារណ្ហផេ ។                                    
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ាន លភិកេុទាំងឡាយ !   បុ្រាល្ប្កប្លោយអ្ងា ៨ ល ម្ េះថា 

លសកេៈ(១)   ្ប្កប្លោយអ្ងា ១០  ល ម្ េះថាអ្រ នត  (្ពេះអ្រ នត) លោយ

្ប្ការែលូចនេះ ។  ាន លភិកេទុាំងឡាយ ប្ណាត មរាទាំងលនាេះ សាម ទិែឋ ិជា

្មមជាតិែល់មុន ។  ាន លភិកេុទាំងឡាយ សាម ទិែឋ ិជា្មមជាតិែល់មុន 

លតើែចូលមតច ?  ាន លភិកេុទាំងឡាយ ៖ 

- “បុ្រាលាន  សាម ទិែឋ,ិ មិចាា ទិែឋដិតងសាប្សូនយលៅ  អ្កុសល-  

្ម៌ទាំងឡាយណា ែោ៏មកល្ចើន្ប្ការ ដែលលកើតលែើងលោយ      

មិចាា ទិែឋ ិ ជាប្ចច័យ អ្កុសលទាំងឡាយលនាេះ រប្ស់បុ្រាលលនាេះ ដតង

សាប្សូនយ កុសលទាំងឡាយែល៏្ចើន ក៏ែល់នវូការប្របូិ្ណ៌លោយ

ភ្លវនាបាន ល្ពាេះ សាម ទិែឋ ិជាប្ចច័យ ។” 

បុ្រាលាន សម្ម្សងកប្បៈ, េិចាឆ្សងកប្បៈ ដតងសាប្សូនយ

លៅ.. 

បុ្រាលាន សម្ម្វាចា,  េិចាឆ្វាចា ដតងសាប្សូនយលៅ.. 

បុ្រាលាន សម្ម្ក្េមនតៈ, េិចាឆ្ក្េមនតៈ ដតងសាប្សូនយលៅ 

       បុ្រាលាន សម្ម្អាជីវៈ, េិចាឆ្ជីវៈ ដតងសាប្សូនយលៅ.. 

   បុ្រាលាន សម្ម្វាយាេៈ, េិចាឆ្វាយាេៈ ដតងសាប្

សូនយលៅ... 

       បុ្រាលាន សម្ម្សត្ិ, េិចាឆ្សត្ិ ដតងសាប្សូនយលៅ... 

       បុ្រាលាន សម្ម្សម្ធិ,េិចាឆ្សម្ធិដតងសាប្សូនយលៅ 

__________________ 

( ១ ) លសកខៈ បុគគេដដេលៅកំរុងសិកា មិន្ទាន្់ចបក់ិចច | អលសកខៈ ចប់កចិចសិកា (គឺព្រះអរហន្ត)       
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បុ្រាលាន សម្ម្ញាណៈ, េិចាឆ្ញាណៈ ដតងសាប្សូនយ

លៅ... 

  បុ្រាលាន សម្ម្វិេុត្តិ, េិចាឆ្វិេុត្តិ ដតងសាប្សូនយលៅ ។ 

 “អ្កុសល្ម៌ទាំងឡាយណា ែោ៏មកល្ចើន្ប្ការ ដែលលកើត

លែើងលោយ មិចាា វមុិតតិ ជាប្ចច័យ អ្កុសលទាំងឡាយលនាេះ រប្ស់បុ្រាល

លនាេះ ដតងសាប្សូនយ កុសលទាំងឡាយែល៏្ចើន ក៏ែល់នវូការប្របូិ្ណ៌

លោយភ្លវនាបាន ល្ពាេះសាម វមុិតតិជាប្ចច័យ ។” 

 លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !    បុ្រាលដែលបានពិចារណា      

លរឿយៗ ្ប្តិប្តតិកនុងប្ែបិ្ទលនេះ ជា្ប្្កតីកនុង្ម៌ទាំងអ្មាលលនេះ

ានសតិប្បោឋ ន ៤ ជាលែើម រដមងានផលជាក់ជា្បាកែ កនុងប្ចចុប្បនន

ទន់ដភនក ឬកនុងអ្នារត ។ ការចល្មើននវូ្ម៌កនុង សតិប្បោឋ ន ៤ លនេះជា

ប្ែបិ្ទែ៏្ ប្លសើរោ៉ា ងឧតតុងាឧតតម ល្ពាេះល តុលនាេះ អ្ស់លោកអ្នក

សប្បុរសទាំងឡាយ រប្បី្ជេះថាល កនុងមរា ដែលជាប្ែបិ្ទែ៏្ ប្លសើរ

ដែល្ពេះអ្រយិៈទាំងឡាយ លោកបានល្វើែលំណើ រល ើយលលើមរាលនេះ 

លទើប្បានលៅកាន់សាថ នប្រមសុខ្ (លពាល) រឺ្ពេះនិពាវ ន ជាសាថ នសងប់្មិន

វលិលកើតវលិសាល ប់្ មិនជបួ្្ប្សពវនវូលរឿងលទមនសស លសាមនសស                   

តលៅលទៀត (ឋានលនេះ) ក៏ជាកាំពងរ់ប្ស់្ពេះពទុធទាំងឡាយ ្រប់្ៗ្ពេះអ្ងា

ផងដែរ ។ មួយវញិលទៀតអ្រិយសាវក័ទាំងឡាយ ជាអ្នកខ្ាំប្ែបិ្តតិនវូ្ម៌    

មិនដមនលែើមបី្បាថាន កនុងភពបី្លនេះលទ លោលលៅចនការប្ែបិ្តតិលនាេះរឺ

ការរោស់ខ្លួនលចញពីវែដទុកេ ល ព្ េះមុខ្្តងល់ៅកាន់្ពេះនិពាវ នដតមយ៉ា ង 

ល្ពាេះថា ្ពេះនិពាវ នជាសាថ នដែលមចចុរដមងរកមិនល ើញលនាេះលែើយ ។ 
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ការអនុវតតនក៍្នងុ្មមមរៀនល្អ 
 

 លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !    លនេះជាលមលរៀនលអមួយកនុង

ចាំលណាមលមលរៀនជាល្ចើនដែលានកនុង្ពេះពទុធសាសនា លមលរៀនលអលនេះ

ជាលមលរៀនដែល្ពេះអ្រយិៈ លោកបានសិកាល ើយ ានការអ្នវុតតន៍

ប្ែបិ្តតិ ល ើយលទើប្លោកទទួលបានចាំលណេះែងឹលអ ។ លែើមបីអ្នវុតតកនុង

លមលរៀនលអជាផលូវែ៏្ តឹម្តវូ ដែលប្ង្ហា ញឱ្យអ្នកសិកាបានល ើញ អ្ាំពី

ប្ែបិ្ទចនការរចួចាកនវូលសចកតីទុកេលនេះ  ្ពេះាន្ពេះភ្លរ្ទង់្ តាស់

សដមតងកនុង មហាសតិប្បោឋ នសូ្ត(១) កនុងពទុធប្ាំណងលែើមបីឱ្យសតវ

លោកអ្នវុតតលនាេះថា ៖  “ ាន លភិកេុទាំងឡាយ    ផលូវរឺសតិប្បោឋ ទាំង ៤   

លនេះ  ជាផលូវមូលដតមួយ (្ប្្ពឹតតលៅ) លែើមបីលសចកតីប្រសុិទធចនសតវ

ទាំងឡាយ  លែើមបីលេះប្ងន់វូលសចកតីលសាកនិងលសចកតីខ្សឹកខ្សួល លែើមបី

រាំលត់នវូទុកេ និងលទមនសស លែើមបីបាននវូអ្រយិមរា្ប្កប្លោយអ្ងា ៨ 

្ប្ការ លែើមបីល្វើឱ្យជាក់ចាស់នវូ្ពេះនិពាវ ន ។”   

 សតិប្បោឋ ន ៤ លនេះជាផលូវនាាំឱ្យបានរចួចាកទុកេ   លែើមបីរ ាំលត់ទុកេ 

(ទាំងពីរកនុងផលូវកាយ ្ពមទាំងផលូវចិតត )  និងលទមនសស (លសចកតីតូចចិតត, 

អាក់អ្ន់ចិតត) លសចកតីលសាកខ្សឹកខ្សួល លែើមបីបាននវូអ្រិយមរា ជាផលូវែ៏

្ប្លសើរ ដែល្ពេះពទុធទាំងឡាយ ្ទងោ់ងលៅល ើយលោយ្ប្ចព ។  

__________________ 

(១) ព្រះត្ព្ៃបដិក សុៃតន្តបិដក ទឃីន្កិាយ ចៃុៃថភាគ មហាវគគ (បិដកលេខ ១៧ ទំរ័រ ២៤៤) 
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លនេះជាផលូវដតមួយ ដែលនាាំឱ្យបានរចួចាកទុកេ បុ្រាលដែលានចាំណងច់ង់

បានលសចកតីសុខ្ពិត ចងរ់ចួចាកលសចកតីទុកេពិត្តវូល្វើែលំណើ រតាមផលូវរឺ 

សតិប្បោឋ នទាំង ៤ លនេះ, ការរចួចាកទុកេបាន រដមងានោ៉ា ងពិត្បាកែ

មរាប្ែបិ្ទជាផលូវឯកលនេះ មិនដមនរចួចាកទុកេបានលោយពិ្ីកមមលផសងៗ 

លនាេះលទ សប្បុរសទាំងឡាយរប្បី្ជាប្ពីប្ែបិ្ទ ចនការរចួចាកទុកេ

បានលោយសតិប្បោឋ ន ៤ ោ៉ា ងលនេះ ។ 

 ្តងព់ាកយថា “ ផលវូមូលដតមួយ ” លនេះ អ្ែឋកថាចារយលោកបាន

លលើកលែើងពនយល់លោយល្ចើនន័យថា ៖ (ជាផលូវដតមួយ)    រឺជាផលូវឯក

(មិនដមនផលូវដប្កជាពីរលនាេះលទ), ន័យមួយលទៀតថា ៖ ជាផលូវដែលបុ្រាល

រប្បីលៅដតឯង    (ពាកយថាដតាន ក់ឯង  សាំលៅែល់អ្នកដែលលេះការ

្ចែូក្ចែាំលោយពកួ លជៀសលៅលោយសាង ត់) ។ ន័យមួយលទៀតថា ៖ 

ជាផលូវដែល្ពេះពទុធកនុងអ្តីតៈ, ្ពេះពទុធកនុងអ្នារត, ្ពេះពទុធកនុងប្ចចុប្បនន 

ក៏ លងឱ្ ៈ(១)  លោយមរាលនាេះដតមយ៉ា ង (ដតមួយ) ែចូោន  ។  

 សតិប្បោឋ នទាំង ៤ លនាេះលតើែចូលមតច ? សតិប្បោឋ នទាំង ៤ រឺ ៖ 

 ១- កាយានុបសាសនា  ពិចារណាល ើញកាយកនុងកាយ ជា

្ប្្កតី្ រប់្ឥរោិប្ថ្ទាំង ៤ ានលសចកតីពយោមជាល្រឿងែតុកលតដ

កិលលស ជាអ្នកែងឹខ្លួន ជាអ្នកានសាម រតី កាច ត់ប្ងន់វូអ្ភិជានិង

លទមនសសកនុងលោកលចញបាន ។  

__________________ 

(១) ឱឃៈ កិលេសដដេរន្លង់សៃវលលាក, មាន្ កាលមាឃៈ អន្លងកាម,  ភលោឃៈ  អន្លង់ភរ,  ទិលឋឋ ឃៈ 
អន្លងទ់ិដឋ,ិ  អវលិជាជ ឃៈ អន្លង់អវជិាជ  ។ 
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ការពិចារណា នវូកាយកនុងកាយ សាំលៅែល់ការពិចារណានវូ ៖ 

• អានាបាណសសតិ  (អានាបានប្ពវៈ)   ការពិចារណា  ការតាាំងសតិ 

ឱ្យានមុខ្ល ព្ េះលៅរក “កមមោឋ ន” ។  កាំណត់ែងឹអ្ាំពីែលងាើមលចញចូល 

(អ្សាសប្បសាសៈ)លោយការសិកាថា អាតាម អ្ញនឹងរាង ប់្នវូសង្ហេ រ 

(ល ើយក៏ែកែលងាើមលចញ)     អាតាម អ្ញនឹងរាង ប់្នវូសង្ហេ រ   (ល ើយក៏

ែកែលងាើមចូល) ជាលែើម ។    ពិចារណា្ម៌ដែល្ប្ជុលំកើតលែើងកនុងកាយ 

និង្ម៌ដែលសូនយលៅកនុងកាយ(១) ជាលែើម ។ 

• ឥរោិប្ថ្ប្ពវៈ    ការពិចារណាឥរោិប្ថ្ទាំង ៤ រប្ស់ខ្លួន លទេះ  

ជាលែើរកតី ឈរកតី អ្ងាុយកតី លែកកតី ក៏រដមងែងឹចាស់្បាកែកនុងឥរោិប្ថ្

ទាំងលនាេះ ។ ពិចារណាល ើញនវូកាយកនុងកាយ ជាខាងកនុងនិងខាងល្ៅ 

្រប់្ឥរោិប្ថ្ទាំង ៤ ។ ពិចារណាល ើញ នវូ្ម៌ជាទី្ប្ជុលំកើតលែើង

កនុងកាយ និង្ម៌ដែលសាប្សូនយលៅ ។  

• សមបជញ្ាប្ពវៈ(២)         ការពិចារណាលោយសតិសមបជញ្ាៈ រ ឺ

លសចកតែីងឹខ្លួន កនុងការ្នលៅមុខ្ ការ្នថ្យល្កាយ ការ្កលែក

លមើល ការសមលឹងលមើល ការប្ត់ចែចូល និង ោលចញ ។ ពិចារណាល ើញ 

នវូ្ម៌ជាទី្ប្ជុលំកើតលែើង និង្ម៌ដែលសាប្សូនយលៅ កនុងកាយជា

្ប្្កតី ។ 

__________________ 

(១) ខយេ់អសាសបបសាសៈ អាព្ស័យលៅកនុងករជកាយផង (ព្បជុំត្ន្អាការៈ ៣២ ព្បការ មាន្សក,់
ខលួន្ព្ាណ, រូបកាយទាងំមូេ) ចៃិតផង លទីបសញ្ច រលៅមកាន្ លព្រះលហៃុលនាះ ធម៌ទាងំលន្ះល ា្ ះថ្ន 
ធម៌ព្បជុំលកីៃលឡងីកនុងកាយ េុះដេ់ធមទ៌ាងំលនាះរេៃ់លៅវញិ ល ា្ ះថ្ន ធម៌សាបសូន្យលៅកនុងកាយ ។ 
(២) សមបជញ្ញៈ ៤ ៖ សាៃថកសមបជញ្ញៈ កិរយិាដឹងចាស់រីកមាមាន្ព្បលយាជន្ន៍្ិងកមាឥៃព្បលយាជន្៍ ១, 
សបាយសមបជញ្ញៈ កិរយិាដឹងចាស់នូ្វអារមាណ៍ដដេជាទីសបាយ ១, លោចរសមបជញ្ញៈ កិរយិាដងឹ
ចាស់នូ្វកមាឋឋ ន្ដដេព្ៃូវចៃិត ១, អសលមាា ហសមបជញ្ញៈ កិ.ដឹងចាស់នូ្វលហៃុដដេមិន្វលងវងលភលច ១ ។ 
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• ប្ែកិូលមនសិការប្ពវៈ   រឺការពិចារណាល ើញនវូអាការៈ  ៣២  

្ប្ការ ដែលានកនុងកាយលនេះ ចាប់្តាាំងពីបាតលជើង រ ូតែល់ចុងសក់ 

ពីចុងសក់ចុេះមកែល់បាតលជើងជុវំញិ      ថាវតថុទាំងលនាេះជារប្ស់មិនសាអ ត 

(ប្ែកិូល) រួរឱ្យលខ្ពើមរលអ្ើម ។ 

• ធ្លតុមនសិការប្ពវៈ ពិចារណាថាកាយលនេះដែលតាាំងលៅបាន រឺ 

អា្ស័យលោយធ្លតុទាំង ៤ ាន  ៖  ធ្លតុែ,ី  ធ្លតុទឹក,  ធ្លតុលភលើង,  ធ្លត ុ

ខ្យល់ (មហាភូតរបូ្) លនេះឯង ។ ្ពេះាន្ពេះភ្លរ ល្ប្ៀប្ល្ៀប្ថា ែចូ

បុ្រាលអ្នកសាល ប់្លោ ឬកូនចនអ្នកសាល ប់្លោានភ្លពជនំាញ លពល

សាល ប់្លោរចួល ើយ បានដប្ងអ្វយវៈលោលនាេះ   លចញជាដផនកៗ ល ើយ

អ្ងាុយលក់លៅដកបរផលូវដប្កជា ៤ ោ៉ា ងណា រប្បីល្វើការពិចារណានវូ

ធ្លតុ ក៏ោ៉ា ងលនាេះដែរ (១) ។ 
• នវសីវថ្កិាប្ពវៈ  រឺពិចារណាសររីៈរប្ស់អ្នកសាល ប់្  (សាកសព)  

ដែលលរលចាល (ឬសាកសពដែលសល់លៅដតរាង អឹង) រប្បីសលងវរ ។ 

រប្បីពិចារណា កាយ (ដែលល ើមសអុយ) លនេះានពិតដមន្ោន់ដតជាទី

កាំណត់លែើមបីឱ្យចល្មើន្បាជ្ា លែើមបីឱ្យចល្មើនសាម រតីដតប្៉ាុលណាណ េះ  រប្បី

ពិចារណាថា អាតាម អ្ញក៏មិនកនលងផតុពីសភ្លពលនេះែចូោន  ។ 

២- រវទនានុបសាសនា ពិចារណាល ើញនវូលវទនាកនុងលវទនា 

ជា្ប្្កតី ្រប់្ឥរោិប្ថ្ទាំង ៤ ានលសចកតីពយោមជាល្រឿងែតុ

កលតដ កិលលស ជាអ្នកែងឹខ្លួន  ជាអ្នកានសាម រតី  កាច ត់ប្ងន់វូអ្ភិជានិង 

__________________ 

(១) សិការសិាត រកនុង អដឋកថ្ន សុមងគេវលិាសិន្ី មហាវគគ ចៃុៃថភាគ (ទរំ័រ ៣៨១) 
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លទមនសសកនុងលោកលចញបាន ។ លវទនា ការទទួលអារមមណ៍, ការ

លសាយឬរងអារមមណ៍, ការែងឹអារមមណ៍ជាសុខ្ ឬជាទុកេ, ការទទួលសុខ្

លវទនា   (អារមមណ៍ជាសុខ្)    ្ប្កប្លោយអាមិសៈកតី   (ជាលសាមនសស

លវទនា អា្ស័យនវូកាមរុណ ៥  ាន របូ្ សាំលែង កលិន រស សមផសស 

្ប្្ពឹតតលៅកនុងទវ រទាំង ៦ ាន ចកេុទវ រវថិ្ជីាលែើម) ទទួលនវូទុកេលវទនា 

្ប្កប្លោយអាមិសៈកតី ការទទួលអ្ទុកេមសុខ្លវទនាកតី (អារមមណ៍មិន

ជាទុកេ មិនជាសុខ្) ក៏ែងឹចាស់ថាខ្លួនទទួលនវូអារមមណ៍ណាមួយ (ជា

ទុកេកតី, ជាសុខ្កតី, មិនជាសុខ្មិនជាទុកេកតី) ពិចារណាល ើញនវូ្ម៌ជាទី

្ប្ជុតំាក់ដតង និង្ម៌ដែលសូនយលៅកនុងលវទនាទាំងឡាយ កនុង

ឥរោិប្ថ្ទាំង ៤ ។ 

៣- ច្ិត្តានបុសាសនា       ពិចារណាល ើញនវូចិតតកនុងចិតតជា      

្ប្្កតី្ រប់្ឥរោិប្ថ្ទាំង ៤  ានលសចកតីពយោមជាល្រឿងែតុកលតដ

កិលលស   ជាអ្នកែងឹខ្លួន    ជាអ្នកានសាម រតី    កាច ត់ប្ងន់វូអ្ភិជានិង 

លទមនសសកនុងលោកលចញបាន ។ ការតាាំងអារមមណ៍លៅកាន់ចិតត (តាម

ោនចិតត) លទេះចិតត្ប្កប្លោយរារៈ  ្ប្កប្លោយលទសៈ  ្ប្កប្ 

លោយលា ៈ ចិតតរញួរា ចិតតរាយាយ  ចិតតែល់នវូភ្លវៈជា្ាំជាឥសសរៈ 

(របូាវចរ និងអ្របូាវចរ) ជាលែើម ក៏ែងឹចាស់្រប់្ឥរិោប្ថ្ លទេះចិតត

្បាសចាករារៈ ចិតត្បាសចាកលទសៈ ចិតត្បាសចាកលា ៈ   ចិតតរញួរា 

ចិតតរាយាយ ចិតតែល់ភ្លវៈជា្ាំ (រឺជាកាាវចរ) ក៏ែងឹចាស់លោយចិតត

ដែលចល្មើនលនេះឯង ។ 

៤- ធម្មានុបសាសនា    ពិចារណាល ើញនវូ្ម៌កនុង្ម៌    ជា 
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្ប្្កតី្ រប់្ឥរោិប្ថ្ទាំង ៤ ានលសចកតីពយោមជាល្រឿងែតុកលតដ

កិលលស ជាអ្នកែងឹខ្លួន ជាអ្នកានសាម រតី កាច ត់ប្ងន់វូអ្ភិជានិង

លទមនសសកនុងលោកលចញបាន ។ 

លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !   ្តងច់ាំណុចទី ៤ ចនសតិប្ប-

ោឋ ន ឬ សតិប្បោឋ នប្ែបិ្តតិ (្មមនបុ្សសនា) លនេះ ជាខ្លឹមសារោ៉ា ង

សាំខាន់ ជាពទុធវថិ្ែីឧ៏តតម ដែលជាប្ែបិ្ទស្ាប់្ប្ែបិ្តតិ ្ម៌លនេះជា

សនតិប្ទដែលសប្បុរសទាំងឡាយរប្បី្ប្្ពឹតត លែើមបីល ព្ េះមុខ្លៅកាន់

អ្មតឋាន ។ កនុងសតិប្បោឋ នលនេះ ជាការអ្នវុតតន៍លោយការពិចារណាជា

្ប្្កតី (កនុងអ្រិយសចច) ែងឹ្រប់្ឥរោិប្ថ្ថាអ្វីៗដែលកាំពងុជបួ្លនាេះ 

ជាសុខ្ឬជាទុកេ រួរចល្មើន ឬរួរលេះ កនុងលមលរៀនរឺអ្រិយសចចលនេះ មិន

អាចខ្វេះសតិប្បោឋ នលែើមបីនឹងអ្នវុតតលនាេះបានលែើយ  លនេះជាការអ្នវុតតន៍

កនុងលមលរៀនចន្ពេះពទុធសាសនា ។ 

លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !    លសចកតីទុកេលនេះលកើតលែើង

លោយានចិតតជា្ប្ធ្លន កាលលប្ើចិតតលនេះជាប់្លោយការ្បាថាន  កាល

លប្ើចិតតលនេះលពារលពញលៅលោយការពយបាទ លសចកតីទុកេ ក៏នឹងលកើតលែើង

ភ្លល ម មិនរងច់ាាំកាលលនាេះលទ ែចូការខឹ្ងោ៉ា ងែលូចាន េះដែរ លប្ើចិតតខឹ្ងវា

លកើតលែើងល ើយ លសចកតីទុកេដែលលកើតកនុងចិតតលនាេះ ក៏្បាកែកនុងខ្ណៈ

លពលខឹ្ងលនាេះ មិនរងច់ាាំលពលលែើយ ល ើយក៏ប្នត (ខឹ្ង) មិនឈប់្ឈរ

លនាេះលទ ែរាប្ណាលយើងមិនបានពនលត់វា (ឱ្យសងប់្) លនាេះ ។ 

អ្ស់លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !     សភ្លវៈចនទុកេដែល

្ប្្ពឹតតលៅកនុងកាយនិងចិតត   ដតង្ប្្ពឹតតលៅ្រប់្ខ្ណៈ    ល្ពាេះល តុ 
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លនាេះ បានជា្ពេះភរវនតមុនី្ទង់្ តាស់សដមតងនវូ្ពេះ្ម៌ ជាអ្លនក-

ប្រោិយ (អ្ាំពី) ្ម៌ដែលជាល្រឿងលេះនវូលសចកតីទុកេលនាេះ លែើមបីឱ្យ

លយើងអ្នវុតតប្ែបិ្តតិ ។ ចាំដណកឯ្ម៌ដែលរប្បីតមកល់ជា្ប្្កតី (ឱ្យ

បានតាាំងាាំកនុងសតិលនាេះ) រឺជា សតិប្បោឋ ន ៤ ដែលបានប្រោិយមក

ល ើយលនេះឯង ។ 

្មមមិតតអ្នកអានទាំងឡាយ !      ្មមតាការអ្នវុតតន៍ដតងាន

ឧប្សរា ទាំងការអ្នវុតតន៍កនុងកិចចការលផសងៗ ថាន ក់លោកិយមហាជន 

(មនសុស្មមតា)និងការអ្នវុតតន៍កនុងថាន ក់ចន្ពេះអ្រយិៈចាំដណកឯឧប្សរា

ចនការចល្មើនកនុងសតិប្បោឋ នទាំង ៤ (ានអ្រយិសចចជាលែើមលនេះ) រតឹ

ដតានឧប្សរាោ៉ា ងច្កដលងលៅលទៀត ល្ពាេះថា លប្ើមិនានឧប្សរា

កនុងមរាប្ែបិ្តតិ (រឺការអ្នវុតតន៍្ប្្ពឹតតលនេះលទ) លមល៉ាេះសតវលោកទទួល

បានសនតិប្ទ ប្រនិិពាវ នអ្ស់បាត់លៅល ើយ ដតលនេះក៏ល្ពាេះានឧប្សរា

លទើប្សតវដែលបានលៅកាន់្ពេះនិពាវ នលនាេះ ្ពេះសាម សមពុទធ្ទង់្ តាស់

សដមតងថាានតិចណាស់ តិចជាងសតវដែលលៅកាន់អ្បាយភូមិ ង្ យ

ណាស់ ។ ឧប្សរាជាល្រឿងរារាាំង មិនឱ្យសល្មចនវូ្ម៌ ឬថាឧប្សរា

ចនការចល្មើនកនុងសតិប្បោឋ នលនេះ ានល្ចើនណាស់ ឧប្សរាលនាេះលប្ើ

នឹងលពាលលរៀប្រាប់្ ក៏មិនអាចនឹងលពាលលរៀប្រាប់្ឱ្យអ្ស់បានដែរ ដត

ឧប្សរាជាចមបង ដែលចងល្កៀកសតវលោកទុក មិនឱ្យសតវលោក

សល្មចបានពីការប្ែបិ្តតិ (ពីការអ្នវុតតន៍លនេះ) កនុង្ម៌ មិនឱ្យសល្មច

បានកនុងការចល្មើនចនសតិប្បោឋ នលនាេះរឺ ៖  

១.នីវណ្ម៌ និង  ២.សាំលោជនៈ 
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១. ឧបសរគរឺ នីវរណធេ៌ 

នីវរណធេ៌ ដ្ប្ថា ្ម៌រារាាំង, ្ម៌ដែលហាមឃ្វត់ចិតត 

មិនឱ្យប្រសុិទធសាអ ត, កិរោិរារាាំង ឬ ្មមជាតិជាល្រឿងរារាាំង ានប្ទ

វលិ្ោេះថា ៖ និវរិយម្ត្ > នីវរណំ, និវាម្រត្ិ ឯម្ត្្ត្ិ វា > 
នីវរណំ ។ នីវរណ្ម៌លនេះ ជា្ម៌រារាាំងនវូមរាផល ក៏ជា្ម៌ដែលនាាំ

ឱ្យសតវលោកវលិកនុងភពបី្ផងដែរ សតវលោក្បាថាន លែើមបីរចួចាកទុកេ

រប្បីលេះប្ងន់វូ្ម៌ ៥ លនេះលចាលលចញ ។ ្ម៌ ៥ ោ៉ា ងលនេះបានែល់អ្វី ? 

្ម៌ ៥ ោ៉ា ងរឺ ៖ 

 ១- កាមឆនទៈ   លសចកតី្បាថាន  ឬការលពញចិតតចាំលពាេះកាម ។  
ការលពញចិតតកនុងកាម ជាល តុនាាំឱ្យលកើតាននវូលសចកតីទុកេ កាមលនេះ  

សាំលៅែល់ ប្ញ្ចកាមរុណ (កាមរុណ ៥) ានការ្បាថាន លៅចាំលពាេះរបូ្ 

(ឬ សតវ និងសង្ហេ រ) ដែលជាទីលពញចិតត ដតមិនបានែចូអ្វីដែលខ្លួន្បាថាន  

ឬថាបានអ្វីដែលខ្លួនមិន្បាថាន  ក៏រដមងលកើតនវូលសចកតីទុកេ ។ ការល្វើទុក

កនុងចិតតលោយឥត្បាជ្ា រដមងលមើលល ើញថាអ្សុភសញ្ញា  (អ្វីដែលមិន

លអរួរលខ្ពើម) ថាជាសុភសញ្ញា  (លអ, សាអ ត), មិនលទៀងថាលទៀង, ទុកេថា   

សុខ្, មិនដមនខ្លួនថាខ្លួន ែលូចនេះវាជាល តុនាាំឱ្យលកើត កាម នាៈ ។ ការល្វើ

ទុកលោយឧបាយចន្បាជ្ា រឺល ើញោ៉ា ងពិត្បាកែ ចាំលពាេះសភ្លវៈមិន

លទៀងថាមិនលទៀងដមន ទុកេថាទុកេដមន មិនដមនខ្លួនថាមិនដមនខ្លួនពិត 

ែលូចនេះជាល តុលេះប្ងន់វូកាម នាៈ (លនេះជាការប្ងាត់ប្ង ់នវូលសចកតីទុកេ

ដែលលកើតពីកាម នាៈ)  កាម នាៈលនេះ  មិនលកើតតលៅលទៀត     លោយសារ   

អ្រ តតមរា (១) ។  
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២- ព្ាាបាទៈ រាំនុាំ ឬលសចកតីរុាំកួន (ល្វើឱ្យអ្នកែចទវនិាស) ។ 
សតវលោកដែលជាប់្លោយការពយបាទ រដមងជបួ្្ប្សពវនវូលសចកតីទុកេ

ោ៉ា ងច្កដលង ល្ពាេះការពយបាទលនេះឯង ជាចាំណងចនលពៀរលវរា

ទាំងឡាយទាំងពងួ  ។ លសចកតីទុកេមិនអាចប្ញ្ចប់្ លោយពយបាទលនេះបាន

លទ បុ្រាលកាលសអប់្អ្នកែចទ ល ើយចងចិតតរុាំកួនខាល ាំងលពក ្បាថាន ចង់

សាល ប់្បុ្រាលណាាន ក់    កនុងកាំលណើ តណាមួយ    លោយអ្ាំណាចចិតតខឹ្ង

ល ើយ្បាថាន រប្ស់ខ្លួនលនាេះ ចុេះលប្ើកមមលនាេះវចិិ្តឱ្យបុ្រាលលនាេះ លកើតជា

ឳពកុ ឬជាាត យចនជនដែលចងចិតត (ពយបាទ) លនាេះ លោយអ្ាំណាចចន

ការ្បាថាន   បានសាល ប់្  ែចូប្ាំណង្បាថាន ពីអ្តីតដមនលនាេះ (លរ) នឹង្តវូ

អ្ននតរយិកមម (សាល ប់្លៅលកើតកនុងនរក) ។ ែលូចនេះល ើយ វាជាល តុដែល

នាាំឱ្យលកើតាននវូលសចកតីទុកេ ល្ពាេះល តុលនាេះ រប្បីលេះប្ងន់វូពយបាទ

លនេះលោយអ្ាំណាចលមតាត  ។ ការលេះប្ងព់យបាទ លចញបានលោយ្ម៌ ៦ 

ោ៉ា ងរឺ ៖ ការកាំណត់និមិតត (្តវូានលមតាត ជាលកេណៈ, ជាអារមមណ៍) ១, 

កិរោិ្ប្កប្លរឿយៗនវូការចល្មើនលមតាត ភ្លវនា ១, ពិចារណានវូភ្លវៈ 

ចនសតវដែលានកមមជារប្ស់ខ្លនួ ១,  ភ្លវៈជាអ្នកល្ចើនលោយការ

ពិចារណា ១,  ភ្លវៈជាអ្នករាប់្រកកលយណមិតត ១,  ភ្លវៈជាអ្នកនិោយ

នវូពាកយជាទីសប្ាយ ១ ។ 

៣- ថីនមិទធៈ ការ្ចអូ្ស្ញុ្ទន់ និងការងងយុលែក ។ ការ
ខ្ាិល្ចអូ្ស  ការោក់្រុៈលចាល  (មិនខ្វល់ការង្ហរ)  មិនពយោមកនុងកិចច 

___________________ 

(១) អដឋកថ្ន  សុមងគេវលិាសិន្ ីមហាវគគ ចៃុៃថភាគ (ទរំ័រ ៤០៨) 
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ការជាលែើមលនេះ លៅថា ថ្នីមិទធៈ ។ ល តុដែលនាាំឱ្យលកើត ថ្នីមិទធៈ កនុង

អ្ែឋកថាលោកលលើកលែើងាន ៥ ្ប្ការរឺ ៖ មិនល្តកអ្រនឹងលរ ១,   

លសចកតីខ្ាិល្ចអូ្សផលវូកាយ ១, ពត់កាយ ១, ពលុបាយ ១, រញួរាចិតត ១ ។ 

 លេះប្ងថ់្នីមិទធៈលោយការពយោម ៣ ោ៉ា ងរឺ ៖ ១.ពយោម

ដែល្បារពធលផតើមលែើងជាែបូំ្ង, ២.ពយោមោ៉ា ងកណាត ល ជាល្រឿង

លចញចាកលកាសជាៈ ( លសចកតីខ្ាិល ) ៣.ពយោមោ៉ា ងច្កដលង ដែលរចួ

ចាកលកាសជាៈ ។ ការពយោម ៣ ្ប្លភទលនេះលេះ ថ្នីមិទធៈ បាន ។ 

 ៤- ឧទធច្ចក្ុក្កុច្ចៈ(១) 
លសចកតីរាយាយ និង លសចកតីរសាប់្

រសល់ ឬ  លៅត ្កហាយកនុងចិតត ។ ឧទធចចកុកកុចចៈ  ដចកលចញជា ២ ប្ទរឺ ៖                  

១.ឧទធចចៈ ភ្លវៈចនចិតតរាយាយ; លសចកតីរាយាយ, ២.កុកកចុចៈ ភ្លវៈចន

កមមដែលបុ្រាលល្វើល ើយ  រួរឱ្យលខ្ពើម   (លសចកតីលៅត ្កហាយ, លសចកតី

សងស័យ, លសចកតីរលងកៀស) ។ ឧទធចចកុកកុចចៈលនេះ ជា្មមជាតិដែលល្វើឱ្យសតវ 

លៅ មងចិតត ក៏ជាល តុដែលនាាំនវូលសចកតីទុកេ ជា្មមជាតិដែលញុាំាំង 

ឱ្យចិតតលៅត ្កហាយ ចិតតរាយាយ និងរសាប់្រសល់ (កនុងអ្កុសល) ។ 

ការល្វើទុកកនុងចិតតលោយឥតឧបាយ្បាជ្ា      (អ្លោនលិសាមនសិការ)

ចាំលពាេះ្ម៌ដែលមិនដមនជាល្រឿងរាង ប់្ចិតត ដែលជាល តុនាាំឱ្យលកើត       

ឧទធចចកុកកុចចៈ  ។   រឯីការល្វើទុកកនុងចិតត លោយឧបាយ្បាជ្ា (លោនិលសា- 

______________ 

(១) ឧទធចចកុកកុចចៈ េះបង់លឋយធម៌ ៦ ព្បការលន្ះ   -ឧទធចចៈ មិន្លកីៃៃលៅលទៀៃលឋយ អរហៃតមគគ                     
-កុកកុចចៈ មនិ្លកីៃៃលៅលទៀៃលឋយ អនាោមិមគគ - ព្សង់ចាក អដឋកថ្ន សុមងគេវលិាសិន្ី មហាវគគ           
ចៃុៃថភាគ (ទំរ័រ ៤១៦-៤១៨) ។                                                                                                                   
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មនសិការ) ចាំលពាេះ្ម៌ដែលជាល្រឿងរាង ប់្ចិតត ជាល តុលេះប្ងន់វូ 

ឧទធចចកុកកុចចៈ ។ ការលេះនវូឧទធចចកុកកុចចៈលចញបាន  ្តវូ្ប្កប្លោយ្ម៌ ៦ 

្ប្ការរឺ ៖ ភ្លវៈជាអ្នកសាត ប់្ល្ចើន ១,  ភ្លវៈជាអ្នកឧសា ៍សាកសួរ ១, 

ភ្លវៈជាអ្នកលចេះែងឹសាា ត់កនងុវនិ័យ ១, ភ្លវៈជាអ្នកលសពនវូបុ្រាលដែល

ចល្មើន ១,  ភ្លវៈជាអ្នកលសពរកកលយណមិតត ១,  ភ្លវៈដែលជាអ្នក

និោយនវូពាកយដែលជាទីសប្ាយ ១ ។ 

 ៥- វិច្ិក្ចិ្ឆា    លសចកតីសងស័យ      (មិនោច់ល្សចកនុងចិតត),
លសចកតីលងឿង ងល់ (លសចកតីសងស័យលរឿយៗ) ល ម្ េះថាជាទីតាាំងចន

វចិិកិចាា  ។ កាលលប្ើខ្វេះការពិចារណាលោយឧបាយចន្បាជ្ា (អ្លោន-ិ

លសាមនសិការ)      ្ប្្ពឹតតលៅល្ចើនកនុង្ម៌   ជាទីតាាំងចនវចិិកិចាា លនេះ 

វចិិកិចាា រដមងលកើតលែើងបាន ។ កាលណាដែលានការល្វើទុកកនុងចិតត

្តវូ (លោនិលសាមនសិការ) ចាំលពាេះកុសល្ម៌ ជាល តុលេះប្ងប់ាននវូ

វចិិកិចាា   ។  ការលេះនវូវចិិកិចាា លចញបាន ្តវូ្ប្កប្លោយ្ម៌ ៦ ្ប្ការ

រឺ ៖  ភ្លវៈជាអ្នកសាត ប់្ល្ចើន ១,   ភ្លវៈជាអ្នកឧសា ៍សាកសួរ ១,  ភ្លវៈ

ជាអ្នកលចេះែងឹសាា ត់កនងុវនិ័យ ១, ភ្លវៈជាអ្នកល្ចើនលោយការប្លង្ហអ នចិតត

លជឿ ១, ភ្លវៈជាអ្នកលសពរកកលយណមិតត ១, ភ្លវៈដែលជាអ្នកនិោយ

នវូពាកយជាទីសប្ាយ ១ ។ 

 នីវរណធេ៌ រឺ្មមជាតជិាល្រឿងរារាាំងសតវលោក (ជា្ម៌

នាាំឱ្យលកើតលៅទុកេ)  រប្បីសិកានិងល្វើទុកកនុងចិតតលោយ្ប្ការទាំង

អ្មាលលនេះ ។  បុ្រាលដែលជាអ្នកានចាំណង ់  ចង់លេះប្ងល់ចាលនវូ

លសចកតីទុកេ    ្ តវូែេុះខាត់នវូនីវរណ្ម៌     ដែលានកនុងខ្នធសនាដ នលចាល 
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លចញ្តវូល្វើទុកកនុងចិតតលោយឧបាយចន្បាជ្ា (រឺលោនិលសាមនសិការ) 

តាាំងចិតតែសុខ្នធចនកិលលស រឺនីវរណ្ម៌ ដែលជាល្រឿងរារាាំងលនេះ ។  

នីវរណ្ម៌លនេះ ជាឧប្សរាចនការអ្នវុតតន៍ កនុងប្ែបិ្ទល ព្ េះលៅកាន់ទី

រាំលត់ទុកេ ឬថាជាឧប្សរាដែលរារាាំង សតវលោកឱ្យជាប់្កនុងវែដៈកនុង

្ប្ការទី ១  ។ 

 ២. ឧបសរគរឺ សំម្យាជនៈ(១)
 

សំម្យាជនៈ ដ្ប្ថា កិលលសជាល្រឿង្ប្កប្ចិតត រឺកិលលស
រងឹតអឹងជាល្រឿងទក់ វ្ ក់របួ្រឹតដែលអា្ស័យលៅកនុងចិតត,ឬថាកិលលស- 

ជាត ជាល្រឿង្ប្កប្្ពម ានប្ទវរិា ៈថា ៖ សំម្យាម្ជត្ិ ឯម្ត្
្ត្ិ > សំម្យាជនំ ។ សាំលោជន្ម៌លនេះ អា្ស័យលោយអាយតនៈ

ពីរាន ៖ ១. អាយតនៈខាង្មព្ៅ ៦ រឺ ៖ ដភនក, ្តលចៀក, ្ចមុេះ, 
អ្ណាដ ត, កាយ និងចិតត ។ ២. អាយតនៈខាង្ក្នងុ្ ៦ រឺ ៖ របូ្,        
សាំលែង, កលនិ, រស, លផ្តែឋពវៈ និង្ាម រមមណ៍ ។ សាំលោជន្ម៌ ជា្ម៌ចង

សតវលោកទុកកនុភព លោយមិនឱ្យសល្មចបាននវូ្ប្លោជន៍កនុង្ម៌

លនាេះលទ ក៏ជាល្រឿងរារាាំងដែលមិនអាចឱ្យចល្មើនកនុងសតិប្បោឋ ន ៤ 

លែើមបីចាក់្លុេះកនុងអ្រយិសចចលនាេះដែរ ទល់ដតសពវសតវានការ

ពយោមណាស់ លទើប្អាចជនំេះបាន ឬថាទល់ដតសល្មចបានរុណ្ម៌

ណាមួយលទើប្អាចកាត់ផ្តត ច់មតងមួយៗបាន    ល ើយលពលដែលសល្មច 

_______________ 

(១) សំលយាជន្ៈ ៥ គ៖ឺ ទិដឋ ិ វចិកិិចាា  សីេរវៃបរាមាស ឥសា ន្ងិ មចារយិៈ មិន្លកៃីៃលទៀៃលឋយ   
លសាត្តបៃតិមគគ ។ សំលយាជន្ៈ ២ គ៖ឺ កាមរាគ ន្ងិ បដិឃៈ មនិ្លកីៃៃលៅលទៀៃលឋយ សកទាោមមិគគ ។ 
សំលយាជន្ៈ៣ គឺ៖ មាន្ះ ភវរាគៈ ន្ិង អវជិាជ  មនិ្លកីៃៃលៅលទៀៃលឋយ អរហៃតមគគ ។                                     
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បានជា្ពេះអ្រ នត  លទើប្កាត់ផ្តត ច់បានជាសមុលចាទដតមតង ។ 

សំម្យាជន ១០(១) 
ោ៉ា ងលនេះលេះប្ងប់ានលោយ ប្ហានៈ 

(ការលេះ) ២ ោ៉ា ងរឺ ៖    ត្ទងគប្បហានៈ   ការលេះកិលលសលោយ្ម៌
ដែលជារូនឹងោន    (ែចូជាលេះលសចកតលី្កា្  លោយ លមតាត  ជាលែើម) នងិ 

វិក្ខេភនប្បហានៈ ការលេះកិលលសតាមការទប់្សាក ត់ លោយល្ប្ើ

កាល ាំង្ន  រដមងលកើតតលៅល្ពាេះល តុណា រដមងែងឹចាស់ល តុ

លនាេះផងដែរ ។ សាំលោជនៈ ាន ១០ ោ៉ា ងលតើែចូលមតច ?  

សាំលោជនៈ ១០ ោ៉ា ងរឺ៖ 

១- កាមោគ្សំរយាជនៈ    រឺតល្មកល្តកអ្រលោយ
អ្ាំណាចកាមចាំលពាេះអារមមណ៍ ។ កាលបុ្រាលល្តកអ្រលភលើតលភលើន លោយ

ឥោឋ រមមណ៍ (អារមមណ៍ដែលរួរ្បាថាន ) ដែលាន្បាកែកនុងចកេុទវ រ 

លោយអ្ាំណាចកាមសាំលោជនៈ រឺ កាមរារៈក៏លកើតលែើង  ។ 

២- បដឃិសរំយាជនៈ រឺលសចកតីល្កា្ ចាំលពាេះអារមមណ៍
ដែលមិនរួរ្បាថាន  ។ កាលបុ្រាលថាន ាំងថាន ក់ចិតត កនុងអាមមណ៍មិនជាទី

លពញចិតត សាំលោជនៈ រឺប្ែ ិៈក៏លកើតលែើង ។ 

៣- ម្នសរំយាជនៈ លសចកតីសាា ល់ (កនុងអារមមណ៍) 

្ប្កាន់ថាល្ៅពីអ្ញមិនាន នរណាមួយអាចចល្មើននវូអារមមណ៍នុ េះ

បានលែើយ    (ឬថាល្ៅពីអ្ញ    មិនាននរណាល្វើការលនាេះបានលែើយ) 

_______________ 

(១) អដឋកថ្ន  សុមងគេវលិាសិន្ ីមហាវគគ ចៃុៃថភាគ (ទរំ័រ ៤២៦-៤២៩)           
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ជាលែើម ។ លនេះជាការ្ប្កាន់លោយានេះ (លសចកតី្ប្កាន់, លសចកតី

រងឹតអឹង) ល្ពាេះានានេះជាអារមមណ៍ (ជាល្រឿងចងទុក) ។ 

៤- ទិដឋិសរំយាជនៈ ការ្ប្កាន់នវូរបូារមមណ៍នុ េះ ថាលទៀង ថា

ឋិតលថ្រ ។ ការ្ប្កាន់លោយអារមមណ៍ចាំលពាេះរបូ្ ថារបូ្លនាេះលទៀង (ជា

អ្ញ, ជារប្ស់អ្ញ ្ប្កាន់ាាំកនុងរបូ្ ទិែឋក៏ិលកើតលែើង) ។ 

 ៥- វចិ្ិក្ិច្ឆាសំរយាជនៈ រឺលសចកតីសងស័យ ចាំលពាេះរបូា-        
រមមណ៍ ។ លោយលសចកតីសាា ល់ថា នុ េះជាសតវ នុ េះជារប្ស់សតវ (នុ េះជា

អ្ញ នុ េះជារប្ស់អ្ញ) ជាលែើម ។ 

 ៦- ភវោគ្សរំយាជនៈ រឺការ្បាថាន លៅកនុងភព ។ លោយ
ការ្បាថាន កនុងភពថា ភពលនេះលយើងបានលោយង្ហយ ឬថាសមបតតិលនេះ

លយើងបានលោយង្ហយ ។ លនេះជាការ្បាថាន  កនុងភពលោយអារមមណ៍ ថា

លយើងនឹងបានភពលនេះលោយង្ហយ បានសមបតតិលនេះលោយង្ហយ ក៏ជា

ល្រឿងដែលល្វើឱ្យសតវលោក វលិវល់កនុងសងារវែតៈ មិនលចេះចប់្មិន

លចេះល ើយ ។ 

 ៧- សីលព្វតបោម្សសំរយាជនៈ រឺលសចកតីសងស័យ
្ប្កាន់នវូសីលពវត (ទាល ប់្, វតត្ប្តិប្តតិខ្ុសទាំនង ដតលជឿថាផលូវប្រសុិទធ

នាាំឱ្យរចួចាកទុកេ) ។ ការ្ប្កាន់ថាសីល និងវតតប្ែបិ្តតិ (ដែលខ្ុសទាំនង

និងការ្ប្តិប្តតិខ្ុស) ថាខ្លួនអាចសាទន និងកាន់យកបាន លនេះជា

ល តុនាាំឱ្យលកើតលែើងនវូសាំលោជនៈ សីលពវតប្រាាសៈ ។ 

៨- ឥសាាសរំយាជនៈ    រឺលសចកតី្ចដណន     (ចាំលពាេះជន 
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ទាំងឡាយែចទ) ។ ការ្ចដណនចាំលពាេះអ្នកែចទថា ពកួអ្នកែចទមិនរួរ

បាននវូរបូារមមណ៍ែលូចាន េះលែើយ ជាលែើម ។ លោយានការ (ឥសា) ការ

្ចដណនដប្ប្លនេះ សាំលោជនៈ រឺឥសាក៏លកើតលែើង ។ 

៩- មច្ឆរយិសរំយាជនៈ រឺលសចកតីកាំណាញ់ ។ ការ

 ួងដ ងរបូារមមណ៍ (កាំណាញ់) ោក់លលៀមរបូារមមណ៍ដែលខ្លួនបាន

ល ើយ និងបុ្រាលែចទ ។ មចារយិៈ លសចកតីកាំណាញ់លនេះានែចូជា ៖   

អាវាសមចារយិៈ លសចកតីកាំណាញ់ ទីសាន ក់លៅអា្ស័យ  (ានវតតអារាម 

ជាលែើម), កុលមចារយិៈ កាំណាញ់្តកូល (មិនឱ្យលររាប់្្តកូលដែលខ្លួន

សាា ល់), ោភមចារយិៈ កាំណាញ់ោភ (មិនចងឱ់្យលរានលសមើខ្លួន),    

វណណ មចារយិៈ កាំណាញ់ពណ៌ សមបុរ សររីៈ វណណ ៈ (មិនចងឱ់្យលរសាអ តែចូ

ខ្លួន), ្មមមចារយិៈ កាំណាញ់្ម៌ (មិនចងឱ់្យអ្នកែចទលចេះលសមើឬលលើស

ខ្លួន) ជាលែើម លនេះលៅថា មចារយិ សាំលោជនៈ ។ 

 ១០- មច្ឆរយសរំយាជនៈ រឺការមិនែងឹអ្ាំពីស ជាត្ម៌ 
(្ម៌ដែលលកើត្ពមោន ) ទាំងអ្ស់ ។ កាលមិនែងឹចាស់ លោយអ្ាំណាច

ការមិនែងឹវតថុដែលលកើត្ពមនឹងចកេុ និងរបូ្ទាំងមូល សាំលោជនៈ រឺ

អ្វជិាា ក៏លកើតលែើង ។ មចារយសាំលោជនៈ ្ប្ភពោ៉ា ង្ាំដែលចងល្កៀក

សតវលោកទុកកនុងទីងងតឹ លោយមិនឱ្យល ើញនវូពនលឺលនាេះលែើយ បាន

លសចកតីថារដមងមិនល ើញ ការពិតបានកនុងសចចៈលលើលោក ។ 

 លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !     សាំលោជនៈទាំង ១០ ្ ប្ការ 

លនេះ ជា្ម៌ដែលចងល្កៀកនវូសតវលោក ល្វើឱ្យសតវលោកជាប់្លោយ

ការ្បាថាន  លៅកនុងអារមមណ៍លផសងៗ  ។   សតវលោកដែល្បាថាន ល្តកអ្រ 
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ជាប់្ចិតតកនុងអារមមណ៍  (ឥោឋ រមមណ៍) ឬថាន ាំងថាន ក់ចិតតកនុងអារមមណ៍ មិនជា

ទី្បាថាន  (អ្និោឋ រមមណ៍) អារមមណ៍ទាំងពីរលនេះ ជាល តុដែលនាាំមកនវូការ

វលិលកើត វលិសាល ប់្ ជាប់្ជពំាក់កនុងច្តភពលនេះ ។ កាលលប្ើបានែងឹែលូចនេះ

ល ើយរប្បីលេះលចញ មិនរួរ្បាថាន  មិនរួរលពញចិតត ្តវូលរៀនែសុខាត់

លេះលចញពីកនុងខ្នធសនាត ន លទេះបី្មិនអាចលេះោច់កនុងអ្តតភ្លពលនេះក៏

លោយចុេះ ដតការពយោមជាលរឿយៗ នឹងបានជាឧប្និសស័យ្រប់្ជាតិ

ភព ល ើយក៏រងន់ឹងលេះប្ងប់ាន ឬល្វើឱ្យ្សាលលសតើង កនុងសាំលោជនៈ

ទាំងលនេះបានខ្លេះ ការកាត់ផ្តត ច់នវូសាំលោជនៈ ល ម្ េះថាការកាត់ផ្តត ច់ទុកេ 

(មួយចាំដណក) ។ ល្ពាេះល តុលនាេះរប្បីល្វើទុកកនុងចិតត ល ើយពយោម

ែសុខាត់ចិតតសនាត ន លែើមបីពេុះពារឱ្យបាននវូឧប្សរា ដែលរារាាំងលយើង 

ាននីវរណ្ម៌ និង សាំលោជនៈជាលែើមលនេះ ជាឧប្សរាចមបងរារាាំង

សតវលោក មិនឱ្យបានចាក់្លុេះកនុងលមលរៀនរឺអ្រយិសចច ។ សតវលោក

ណាដែលបានកាត់ផ្តត ច់ “នីវរណ្ម៌”  និង “សាំលោជនៈ” ល ើយាន       

សតិប្បោឋ នតមកល់ជា្ប្្កតី សតវលោកលនាេះរងន់ឹងបានចាក់្លុេះកនុង

អ្រយិសចច ល ើយអាចលរើខ្លួនលចញពីភពលនេះបាន ល្ពាេះការអ្នវុតតន៍កនុង

លមលរៀនលអលនេះ ។ 

        រសេច្មិនដអែត្សមបបត្តិអាណារេត្ត  
 ព្ាជញមិនដអែត្សុភាសិត្រុេធែីកា 

 មហាសមុព្េមិនដអែត្សទឹងនានា  

 ន័យរនព្ាមិនដអែត្គន់រូប្គាប្់  ។ 

r-Y)s 
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ផល្ននការអនុវត្តន៍ 
 

លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !  ការអ្នវុតតន៍្ តវូ រឺសាំលៅែល់ 

ការអ្នវុតតន៍ជា្ប្្កតីជាប់្ោប់្ កនុងលមលរៀនលអ ដែលខ្លួនបានសិកា 

ល ើយកនងុកាលណាដែលបានអ្នវុតត តាមអ្វីដែលបានសិកា រចួមក

ល ើយលនាេះ មិនឥតផលលែើយ ។ លយើងែងឹល ើយថា ការសិកាអ្ាំពីអ្វ ីក៏

លោយ ក៏រដមងទទួលបានលមលរៀននុ េះ ការសិកាអ្ាំពីកសិកមម ក៏ទទួលបាន

លមលរៀនអ្ាំពីកសិកមម ការសិកាអ្ាំពី្រុកិចច ក៏ទទួលបានលមលរៀនអ្ាំពី្រុកិចច 

ការសិកាអ្ាំពី្ពេះ្ម៌ ក៏ទទួលបានលមលរៀន្ពេះ្ម៌ ល ើយការអ្នវុតតន៍

តាមលមលរៀននុ េះ   ក៏រដមងទទួលបានផលពីការអ្នវុតតនល៍ៅតាមលមលរៀន

លរៀងខ្លួនដែរ ។ ែចូការអ្នវុតតន៍ប្ែបិ្តតិពីលមលរៀនកនុង្ពេះពទុធសាសនា រឺ

សតិប្បោឋ នទាំង ៤ លនេះជាលែើម កាលណាដែលសតវលោកានការ

ប្ែបិ្តតិកនុងសតិប្បោឋ នជា្ប្្កតី សតវលោកទាំងលនាេះនឹងអាចលែើង

លៅកាន់អ្ងាមរាដែលជាប្ែបិ្ទ   ល ព្ េះលៅរកការរាំលត់ទុកេ  ជាក់ជា       

ពុាំខានលែើយ  លនេះជាផលចនការអ្នវុតតន៍កនុងលមលរៀនលអ  ដែលជាលមលរៀន

សនតិប្ទ ។ 

លមលរៀនលអ ដែល្ពេះពទុធប្រម្របូានប្នសល់ទុករឺ្ពេះ្ម៌លនេះ 

ជាលមលរៀនដែលរប្បីអ្នវុតត ល្ពាេះជាលមលរៀន ដែលនាាំឱ្យកាច ត់លចាល

នវូលសចកតីទុកេ នាាំឱ្យលយើងរចួចាកភព លែើមបីកាត់ផ្តត ច់នវូសាំលោជនៈ

ដែលជាល្រឿងរារាាំង ល្ពាេះល តុលនាេះលយើងរប្បីសិកា  រប្បីអ្នវុតតកនុង 
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លមលរៀនទាំងលនាេះឱ្យបានលអ ។ ការអ្នវុតតន៍លនេះពិតជាមិនឥតផលលែើយ 

សមែចូ្ពេះ្ម៌ ដែល្ពេះាន្ពេះភ្លរ្ទង់្ តាស់សដមតង អ្ាំពីផលចន

ការចល្មើនសតិប្បោឋ ន ៤    ឬថាជាផលចនការអ្នវុតតន៍ជា្ប្្កតីកនុង     

សតិប្បោឋ នលនេះថា ៖ 

-  “ាន លភិកេទុាំងឡាយ!  លប្ើបុ្រាលណាមួយ បានចល្មើនសតិប្ប-    

ោឋ នទាំង ៤ លនេះ អ្ស់ ៧ ្ ន ាំ តាមលាំោប់្ចនវិ្ ីចល្មើន ដែលតថារតបាន

លពាលល ើយោ៉ា ងលនេះ ប្ណាត ផលទាំងឡាយពីរ ផលណាមួយក៏រងន់ឹង

បានសល្មចែល់បុ្រាលលនាេះតាមលសចកតី្បាថាន លោយពិត រឺថានឹងបាន

សល្មចនវូភ្លវៈជា្ពេះអ្រ នត កនុងប្ចចុប្បននទន់ដភនក ពុាំលនាេះលសាតលប្ើ

ានឧបាទនកេនធលសសសល់លៅ ក៏រងន់ឹងបានសល្មចនវូភ្លវៈជា

អ្នាោមិបុ្រាលពុាំខានលែើយ ។”  

 

- “ាន លភិកេទុាំងឡាយ ! កុាំថាែល់លៅអ្ស់ ៧ ន្ ាំលែើយ ។ ាន ល 

ភិកេុទាំងឡាយ សូមបីបុ្រាលណាមួយ បានចល្មើនសតិប្បោឋ ន ៤ លនេះ 

អ្ស់ ៦ ន្ ាំ តាមលាំោប់្ចនវិ្ ីចល្មើន ដែលតថារតបានលពាលមក

ល ើយោ៉ា ងលនេះ ។ អ្ស់ ៥ ន្ ាំ,  អ្ស់ ៤ ន្ ាំ, អ្ស់ ៣ ន្ ាំ, អ្ស់ ២ ន្ ាំ, 

អ្ស់ ១ ន្ ាំ ។ល។” 

 

- “ាន លភិកេទុាំងឡាយ !         សូមបីបុ្រាលណាមួយ  បានចល្មើន                         

សតិប្បោឋ ន ៤ លនេះ អ្ស់ ៧ ដខ្ តាមលាំោប់្ចនវិ្ ីចល្មើន ដែលតថារត

បានលពាលមកល ើយោ៉ា ងលនេះ ប្ណាត ផលទាំងឡាយពីរ ផលណាមួយ 

ក៏រងន់ឹងបានសល្មចែល់បុ្រាលលនាេះតាមលសចកតី្បាថាន លោយពិត     រឺ 
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

ថានឹងបានសល្មចនវូភ្លវៈជា្ពេះអ្រ នត កនុងប្ចចុប្បននទន់ដភនក ពុាំលនាេះ

លសាតលប្ើានឧបាទនកេនធលសសសល់លៅ       ក៏រងន់ឹងបានសល្មចនវូ 

ភ្លវៈជាអ្នាោមិបុ្រាលពុាំខានលែើយ ។”  

 

- “ាន លភិកេទុាំងឡាយ ! កុាំថាែល់លៅអ្ស់ ៧ ដខ្ លែើយ។ ាន ល 

ភិកេុទាំងឡាយ សូមបីបុ្រាលណាមួយ បានចល្មើនសតិប្បោឋ ន ៤ លនេះ 

អ្ស់ ៦ ដខ្ តាមលាំោប់្ចនវិ្ ីចល្មើន ដែលតថារតបានលពាលមក

ល ើយោ៉ា ងលនេះ ។ អ្ស់ ៥ ដខ្,  អ្ស់ ៤ ដខ្, អ្ស់ ៣ ដខ្, អ្ស់ ២ ដខ្, ១ 

ដខ្ ។ល។”  

 

- “ាន លភិកេទុាំងឡាយ ! កុាំថាែល់លៅអ្ស់ កនលេះដខ្លែើយ ។ ាន ល 

ភិកេុទាំងឡាយ សូមបីបុ្រាលណាមួយ បានចល្មើនសតិប្បោឋ ន ៤ លនេះ 

អ្ស់ ៧ ចថ្ង តាមលាំោប់្ចនវិ្ ីចល្មើន ដែលតថារតបានលពាលមក

ល ើយោ៉ា ងលនេះ ប្ណាត ផលទាំងឡាយពីរ ផលណាមួយ ក៏រងន់ឹងបាន

សល្មចែល់បុ្រាលលនាេះតាមលសចកតី្បាថាន លោយពិត រឺថានឹងបាន

សល្មចនវូភ្លវៈជា្ពេះអ្រ នត កនុងប្ចចុប្បននទន់ដភនក ពុាំលនាេះលសាតលប្ើ

ានឧបាទនកេនធ លសសសល់លៅ ក៏រងន់ឹងបានសល្មចនវូភ្លវៈជា

អ្នាោមិបុ្រាល  ពុាំខានលែើយ ។” 

 

- “ាន លភិកេទុាំងឡាយ ! ផលូវរសឺតិប្បោឋ ន ៤ លនេះ    ជាផលូវមូលដត 

មួយ្ប្្ពឹតតលៅ លែើមបីលសចកតីប្រសុិទធែវ៏លិសស រប្ស់សតវទាំងឡាយ 

លែើមបីកនលងប្ងន់វូលសចកតីលសាក និងលសចកតីខ្សឹកខ្សួល រាំជលួចិតត

ទាំងឡាយ  លែើមបីរលត់លៅចនទុកេ  និងលទមនសសទាំងឡាយ  លែើមបីែល់ 
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១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?                                                      ភកិ្ខុ  ហ ៊ីម គិមសត ់
 

 
 

នវូអ្រយិមរា ជា្ម៌ស្ាប់្ល្សាច្សង ់ លែើមបីល្វើឱ្យជាក់ចាស់ នវូ

្ពេះនិពាវ ន  ។  ពាកយណា  ដែលតថារត  បានលពាលល ើយថា (សាសនា

រប្ស់តថារតជារុណ ស្ាប់្ល្សាច្សងស់តវ) ែលូចនេះ ពាកយនុ េះ 

តថារតលពាលល ើយ ល្ពាេះអា្ស័យនវូផលវូែ៏្ ប្លសើរ រឺសតិប្បោឋ ន

ទាំង ៤ លនេះឯង ។”  

 

 លោកអ្នកសប្បរុសទាំងឡាយ !  ការអ្នវុតតនន៍វូលមលរៀនដែល

ជាលមលរៀនកនុង សនតិប្ទ(១) លនេះ មិនដមនជាលរឿងង្ហយ្សលួលទ ល្ពាេះ

ល តុលនាេះ រឺទមទរឱ្យលយើងដែលជាអ្នកប្ែបិ្តតិ (អ្នវុតត) ្តវូានការ

ពិចារណាឱ្យបានចាស់កាល  លែើមបីពិចារណាលៅបានលេុះ្តាដតលយើង ែងឹ

អ្ាំពីអ្វ ីដែលរួរពិចារណា ។ ្ពេះសាម សមពុទធ កនុងការដែល្ទងល់្បាស

នរណាាន ក់ រឺ្ពេះអ្ងា្ ទងល់្បាសលោយ្ម៌ ្ទងដ់តង្តាស់សដមតង

្ពេះ្ម៌ជាប្ទពិចារណា កនងុកាលណាដែលជនលនាេះបានពិចារណា លៅ

តាម្កដសចន្ពេះ្ម៌ល ើយ (រួប្ផសាំជាមួយឧប្និសស័យ កនុងភ្លវៈជា

អ្នកបានល្វើបុ្ណយទុកល ើយ ពីអ្តីតផងលនាេះ) ក៏ញុាំាំងជននុ េះ ឱ្យបាន

សល្មចនវូរុណ្ម៌ លៅតាមឧប្និសស័យចនការសនសាំលរៀងៗខ្លួន តួោ៉ា ង

ែចូជាភិកេុដែលសល្មចនវូ្ពេះ្ម៌មុនលរ ៥ របូ្ ដែលលយើងលៅថា 

ប្ញ្ចវរាិយភិកេុ ដែលពទុធសាសនិកធ្លល ប់្បានឮមកជាញឹកញយអ្ាំពីលោក

ល្ពាេះដតបានសាត ប់្្ពេះ្ម៌ ដែលជាប្ទសងប់្រាង ប់្ ដែលជា្ម៌ែ៏

្ប្លសើរលទើប្លោកអ្ស់លៅនវូអាសវៈទាំងឡាយ ។  

__________________ 

(១) សន្តិបទ ៖  ចំដណកជាលព្គឿងដេ់ព្រះន្ិរវ ន្ ឬថ្នចំដណកជាលព្គឿងនាឱំយសងប់រមាង ប ់
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

្ពេះ្ម៌ដែល្ពេះសាម សមពុទធ ្ទង់្ តាស់សដមតង ចាំលពាេះប្ញ្ចវ-

រាិយភិកេុទាំងលនាេះ   ក៏ជា្ម៌សមរួរែល់ការពិចារណា   ស្ាប់្លោក 

អ្នកសប្បុរសទាំងឡាយផងដែរ ល្ពាេះទក់ទងអ្ាំពីកាយលនេះ លែើមបីញុាំាំង

ឱ្យលកើតលែើង នវូការសលងវរចាំលពាេះកាយល ើយ ខ្ាំអ្នវុតតប្ែបិ្តតិកនុង    

លមលរៀនដែល្ពេះពទុធអ្ងា្ ទងប់ាន្តាស់សដមតង ។ ្ពេះ្ម៌ដែល្ពេះ

ាន្ពេះភ្លរ្ទងប់ាន្តាស់សដមតង រឺជាល្រឿងសាា ល់ថាអ្វីៗមិនដមន

ជារប្ស់ខ្លួន ដែលានសដមតងកនុងអ្នតតលកេណសូ្តថា ៖ 

អនតតល្ក្ខណសពូ្ត(១)
 

 

(សម័យមួយ្ពេះាន្ពេះភ្លរ  ្ទងរ់ងល់ៅកនុងច្ពឥសិប្តន-

មិរទយវន័ ជតិ្កុងពារាណសី)  ្ោលនាេះ ្ពេះែា៏ន្ពេះភ្លរ្ទង់

្តាស់លៅ ប្ញ្ចវរាិយភិកេុទាំងឡាយមកល ើយ ្តាស់ថា ៖  “ាន លភិកេុ

ទាំងឡាយ របូ្ រឺរាងកាយជាអ្នតាត  មិនដមនជារប្ស់ខ្លនួលែើយ(២)។ 

ាន លភិកេុទាំងឡាយ ្ប្សិនលប្ើរបូ្លនេះជារប្ស់ខ្លួនពិតដមន របូ្លនេះក៏

មិនរប្បី្ប្្ពឹតតលៅលែើមបីអាពា្ រឺជងំតឺាក ត់លែើយ មយ៉ា ងលទៀត បុ្រាល

រប្បីបាន (នវូអ្ាំណាច) កនុងរបូ្ថា សូមឲ្យរបូ្រប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលៅ 

សូមកុាំឲ្យរបូ្រប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលែើយ ។” 

__________________ 

 (១) ព្រះត្ព្ៃបិដក វនិ្យ័បិដក មហាវគគ បឋមភាគ (បិដកលេខ ៦ ទរំ័រ ៤០-៤៧ ) 
(២) កនុងដកីាថ្ន ៖ រូបមិន្ដមន្ជារបស់ខលួន្លនាះលសចកតីថ្ន រូបមនិ្ព្បព្រៃឹតលៅកនុងអណំ្ហចចិៃត ១, មិន្មាន្
មាច ស់ ១, លសាះសូន្យ ១, ជាសព្ៃូវន្ឹងចៃិត ១ ។ 
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- “ាន លភិកេទុាំងឡាយ !   របូ្ជាអ្នតាត ដមនពិត   ល្ពាេះល តុលនាេះ 

បានជារបូ្លចេះដត្ប្្ពឹតតលៅលែើមបីអាពា្ មយ៉ា ងលទៀត បុ្រាលមិនបាន

(នវូអ្ាំណាច) កនុងរបូ្ថា សូមឲ្យរបូ្រប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលៅ សូមកុាំឲ្យរបូ្

រប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលែើយ ។”  

លវទនាមិនដមនជារប្ស់ខ្លនួលែើយ  ។ ាន លភិកេទុាំងឡាយ 

្ប្សិនលប្ើលវទនាលនេះជារប្ស់ខ្លួនពិតដមន លវទនាលនេះក៏មិនរប្បី្ប្្ពឹតត

លៅលែើមបីអាពា្លែើយ   មយ៉ា ងលទៀត   បុ្រាលរប្បីបាន (នវូអ្ាំណាច) កនុង 

លវទនាថា សូមឲ្យលវទនារប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលៅ សូមកុាំឲ្យលវទនារប្ស់ 

អ្ញោ៉ា ងលនេះលែើយ ។ ាន លភិកេុទាំងឡាយ លវទនាជាអ្នតាត  ពិតដមន 

ល្ពាេះល តុលនាេះ        បានជាលវទនាលចេះដត្ប្្ពឹតតលៅ    លែើមបីអាពា្  

មយ៉ា ងលទៀត បុ្រាលមិនបាន (នវូអ្ាំណាច) កនុងលវទនាថា សូមឲ្យលវទនា

រប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលៅ សូមកុាំឲ្យលវទនារប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលែើយ ។                      

សញ្ញា មិនដមនជារប្ស់ខ្លនួលែើយ ។ ាន លភិកេុទាំងឡាយ 

្ប្សិនលប្ើសញ្ញា លនេះជារប្ស់ខ្លួនពិតដមន សញ្ញា លនេះក៏មិនរប្បី្ ប្្ពឹតត

លៅលែើមបីអាពា្លែើយ ។ មយ៉ា ងលទៀត បុ្រាលរប្បីបាន (នវូអ្ាំណាច) កនុង

សញ្ញា ថា សូមឲ្យសញ្ញា រប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលៅ សូមកុាំឲ្យសញ្ញា រប្ស់

អ្ញោ៉ា ងលនេះលែើយ ។ ាន លភិកេុទាំងឡាយ សញ្ញា ជាអ្នតាត ពិតដមន 

ល្ពាេះល តុលនាេះបានជាសញ្ញា លចេះដត្ប្្ពឹតតលៅលែើមបីអាពា្ មយ៉ា ង

លទៀត បុ្រាលមិនបាន (នវូអ្ាំណាច) កនុងសញ្ញា ថា សូមឲ្យសញ្ញា រប្ស់

អ្ញោ៉ា ងលនេះលៅ សូមកុាំឲ្យសញ្ញា រប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលែើយ ។  

សង្ហេ រទាំងឡាយ     មិនដមនជារប្ស់ខ្លនួលែើយ   ។   ាន លភិកេុ 
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

ទាំងឡាយ ្ប្សិនលប្ើសង្ហេ រទាំងឡាយ លនេះជារប្ស់ខ្លួនពិតដមន សង្ហេ រ

ទាំងឡាយលនេះ ក៏មិនរប្បី្ប្្ពឹតតលៅលែើមបីអាពា្លែើយ ។ មយ៉ា ងលទៀត 

បុ្រាលរប្បីបាន (នវូអ្ាំណាច) កនុងសង្ហេ រទាំងឡាយថា សូមឲ្យសង្ហេ រ

ទាំងឡាយរប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលៅ សូមកុាំឲ្យសង្ហេ រទាំងឡាយរប្ស់

អ្ញោ៉ា ងលនេះលែើយ ។ ាន លភិកេុទាំងឡាយ សង្ហេ រទាំងឡាយជាអ្នតាត

ពិតដមន ល្ពាេះល តុលនាេះបានជាសង្ហេ រទាំងឡាយលចេះដត្ប្្ពឹតតលៅ

លែើមបីអាពា្ មយ៉ា ងលទៀត បុ្រាលមិនបាន (នវូអ្ាំណាច) កនុងសង្ហេ រ

ទាំងឡាយថា សូមឲ្យសង្ហេ រទាំងឡាយរប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលៅ សូមកុាំ

ឲ្យសង្ហេ រទាំងឡាយរប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលែើយ ។  

វញិ្ញា ណមិនដមនជារប្ស់ខ្លនួលែើយ ! ាន លភិកេទុាំងឡាយ 

្ប្សិនលប្ើវញិ្ញា ណលនេះជារប្ស់ខ្លួនពិតដមន វញិ្ញា ណលនេះក៏មិនរប្បី

្ប្្ពឹតតលៅលែើមបីអាពា្លែើយ ។ មយ៉ា ងលទៀត បុ្រាលរប្បីបាន (នវូ

អ្ាំណាច) កនុងវញិ្ញា ណថា សូមឲ្យវញិ្ញា ណរប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលៅ សូមកុាំ

ឲ្យវញិ្ញា ណរប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលែើយ ។ ាន លភិកេុទាំងឡាយ វញិ្ញា ណជា

អ្នតាត ពិតដមន ល្ពាេះល តុលនាេះ បានជាវញិ្ញា ណលចេះដត្ប្្ពឹតតលៅ

លែើមបីអាពា្ មយ៉ា ងលទៀត បុ្រាលមិនបាន (នវូអ្ាំណាច) កនុងវញិ្ញា ណថា 

សូមឲ្យវញិ្ញា ណរប្ស់អ្ញោ៉ា ងលនេះលៅ សូមកុាំឲ្យវញិ្ញា ណរប្ស់អ្ញ

ោ៉ា ងលនេះលែើយ ។ 

ាន លភិកេុទាំងឡាយ !  អ្នកទាំងឡាយសាា ល់នវូលសចកតីលនាេះថា

ែចូលមតច  របូ្លទៀង ឬមិនលទៀង ? ប្ញ្ចវរាិយភិកេុទាំងឡាយ្កាប្ទូលថា 

ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែច៏ល្មើន  របូ្មិនលទៀងលទ    ។   ្ពេះប្រមសាសាត សួរថា ៖   
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១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?                                                      ភកិ្ខុ  ហ ៊ីម គិមសត ់
 

 
 

រប្ស់ណាមិនលទៀង រប្ស់លនាេះជាទុកេឬជាសុខ្ ?  ប្ញ្ចវរាិយភិកេុ្កាប្

ទូលថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែច៏ល្មើន រប្ស់លនាេះជាទុកេ ។ ្ទង់្ តាស់សួរថា 

ក៏រប្ស់ណាដែល មិនលទៀងដែលជាទុកេ ានលសចកតីដ្ប្្ប្លួជា្មមតា 

រួរឬលែើមបនីឹងយល់ល ើញនវូរប្ស់នុ េះថា នុ េះរប្ស់អ្ញ នុ េះជាអ្ញ នុ េះ

ជាខ្លនួអ្ញលទ ?   ្កាប្ទូលថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែច៏ល្មើន មិនរួរលែើមបនីឹង

យល់ល ើញោ៉ា ងលនាេះលទ ។ ្ពេះប្រមសាសាត ្ទង់្ តាស់សួរថា លវទនា

លទៀងឬមិនលទៀង?  ប្ញ្ចវរាិយភិកេុទាំងឡាយ្កាប្ទូលថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងា

ែច៏ល្មើន លវទនាមិនលទៀងលទ ។ ្ទង់្ តាស់សួរថា រប្ស់ណាដែលមិន

លទៀង រប្ស់លនាេះជាទុកេឬជាសុខ្ ?    ្កាប្ទូលថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែ៏

ចល្មើន រប្ស់លនាេះជាទុកេ ។ ្ទង់្ តាស់សួរថា ក៏រប្ស់ណា ដែលមិន

លទៀង ដែលជាទុកេ ានលសចកតីដ្ប្្ប្លួជា្មមតា រួរឬលែើមបនីឹងយល់

ល ើញនវូរប្ស់លនាេះថា នុ េះរប្ស់អ្ញ នុ េះជាអ្ញ នុ េះជាខ្លនួអ្ញ ?  ្ កាប្

ទូលថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែច៏ល្មើន មិនរួរលែើមបនីឹងយល់ល ើញោ៉ា ងលនាេះ

លទ ។ ្ពេះប្រមសាសាត ្ទង់្ តាស់សួរថា     សញ្ញា លទៀងឬមិនលទៀង ?                   

ប្ញ្ចវរាិយភិកេុទាំងឡាយ្កាប្ទូលថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែច៏ល្មើន សញ្ញា

មិនលទៀងលទ ។ ្ទង់្ តាស់សួរថា ក៏រប្ស់ណាដែលមិនលទៀង រប្ស់លនាេះ 

ជាទុកេឬជាសុខ្ ? ្កាប្ទលូថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែច៏ល្មើន រប្ស់លនាេះជា

ទុកេ ។ ្ទង់្ តាស់សួរថា ក៏រប្ស់ណាដែលមិនលទៀង ដែលជាទុកេ ាន

លសចកតីដ្ប្្ប្លួជា្មមតា រួរឬលែើមបនីឹងយល់ល ើញនវូរប្ស់លនាេះថា 

នុ េះរប្ស់អ្ញ នុ េះជាអ្ញ នុ េះជាខ្លនួអ្ញ ? ្កាប្ទូលថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែ៏

ចល្មើន មិនរួរលែើមបនីឹងយល់ល ើញោ៉ា ងលនាេះលទ ។ ្ពេះប្រមសាសាត

្ទង់្ តាស់សួរថា  សង្ហេ រទាំងឡាយលទៀងឬមិនលទៀង ?   ប្ញ្ចវរាិយភិកេុ 
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

ទាំងឡាយ្កាប្ទូលថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែច៏ល្មើន សង្ហេ រទាំងឡាយមិន

លទៀងលទ ។ ្ទង់្ តាស់សួរថា ក៏រប្ស់ណាដែលមិនលទៀង រប្ស់លនាេះជា

ទុកេឬជាសុខ្ ?    ្កាប្ទូលថា    ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែច៏ល្មើន  រប្ស់លនាេះជា

ទុកេ ។ ្ទង់្ តាស់សួរថា ក៏រប្ស់ណាដែលមិនលទៀង ដែលជាទុកេ ាន

លសចកតីដ្ប្្ប្លួជា្មមតា រួរឬលែើមបនីឹងយល់ល ើញនវូរប្ស់លនាេះថា 

នុ េះរប្ស់អ្ញ នុ េះជាអ្ញ នុ េះជាខ្លនួអ្ញ ? ្កាប្ទូលថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែ៏

ចល្មើន មិនរួរលែើមបីនឹងយល់ល ើញោ៉ា ងលនាេះលទ ។ ្ពេះប្រមសាសាត

្ទង់្ តាស់សួរថា វញិ្ញា ណលទៀងឬមិនលទៀង ? ប្ញ្ចវរាយិភិកេុទាំងឡាយ

្កាប្ទូលថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែច៏ល្មើន វញិ្ញា ណមិនលទៀងលទ ។ ្ទង់

្តាស់សួរថា ក៏រប្ស់ណាមិនលទៀង រប្ស់លនាេះជាទុកេ ឬជាសុខ្ ? ្កាប្

ទូលថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែច៏ល្មើន រប្ស់លនាេះជាទុកេ ។ ្ទង់្ តាស់សួរថា 

ក៏រប្ស់ណាដែលមិនលទៀង ដែលជាទុកេ ានលសចកតីដ្ប្្ប្លួជា្មមតា 

រួរឬលែើមបនីឹងយល់ល ើញនវូរប្ស់លនាេះថា នុ េះរប្ស់អ្ញ នុ េះជាអ្ញ នុ េះ

ជាខ្លនួអ្ញ ?  ្កាប្ទូលថា ប្ពិ្ត្ពេះអ្ងាែច៏ល្មើន មិនរួរលែើមបនីឹង

យល់ល ើញោ៉ា ងលនាេះលទ ។ 

ាន លភិកេុទាំងឡាយ !   ល្ពាេះល តុលនាេះ     កនងុលោកលនេះ    របូ្

ឯណាមួយជាអ្តីតកតី ជាអ្នារតកតី ជាប្ចចបុ្បននកតី ខាងកនងុកតី ខាងល្ៅកត ី

ល្ោត្ោតកតី លអតិកតី លថាកទប្កតី ឧតតមកតី របូ្ណា ដែលានកនងុទី ង្ យ

កតី កនងុទីជតិកតី  របូ្ទាំងអ្ស់លនាេះក៏្ោន់ដតជារបូ្ (ប្៉ាុលណាណ េះឯង) អ្នក

ទាំងឡាយ រួរល ើញនវូលសចកតីនុ េះ លោយ្បាជ្ាែល៏អ តាមលសចកតីពិត

ោ៉ា ងលនេះែលូចនេះថា  នុ េះមិនដមនរប្ស់អ្ញ   នុ េះមិនដមនជាអ្ញ   នុ េះមិន 
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ដមនជាខ្លនួរប្ស់អ្ញលែើយ ។  

លវទនាឯណាមួយជាអ្តីតកតី ជាអ្នារតកតី ជាប្ចចបុ្បននកតី ខាង

កនងុកតី ខាងល្ៅកតី ល្ោត្ោតកតី លអតិកតី លថាកទប្កតី ឧតតមកតី លវទនាណា

ដែលានកនងុទី ង្ យកតី កនងុទីជតិកតី លវទនាទាំងអ្ស់លនាេះក៏្ោន់ដតជា

លវទនា (ប្៉ាុលណាណ េះឯង) អ្នកទាំងឡាយ រួរល ើញនវូលសចកតីនុ េះលោយ

្បាជ្ាែល៏អ តាមលសចកតីពិតោ៉ា ងលនេះែលូចនេះថា នុ េះមិនដមនរប្ស់អ្ញ នុ េះ

មិនដមនជាអ្ញ នុ េះមិនដមនជាខ្លួនរប្ស់អ្ញលែើយ ។  

សញ្ញា ឯណាមួយជាអ្តីតកតី ជាអ្នារតកតី ជាប្ចចបុ្បននកតី ខាង

កនងុកតី ខាងល្ៅកតី ល្ោត្ោតកតី លអតិកតី លថាកទប្កតី ឧតតមកតី សញ្ញា ណា

ដែលានកនងុទី ង្ យកតី កនងុទីជតិកតី សញ្ញា ទាំងអ្ស់លនាេះក៏្ោន់ដតជា

សញ្ញា  (ប្៉ាុលណាណ េះឯង) អ្នកទាំងឡាយ រួរល ើញនវូលសចកតីនុ េះលោយ

្បាជ្ាែល៏អ តាមលសចកតីពិតោ៉ា ងលនេះែលូចនេះថា នុ េះមិនដមនរប្ស់អ្ញ នុ េះ

មិនដមនជាអ្ញ នុ េះមិនដមនជាខ្លួនរប្ស់អ្ញលែើយ ។  

សង្ហេ រទាំងឡាយឯណាមួយជាអ្តីតកតី ជាអ្នារតកតី ជា

ប្ចចបុ្បននកតី  ខាងកនងុកតី  ខាងល្ៅកតី  ល្ោត្ោតកតី  លអតិកតី  លថាកទប្កត ី

ឧតតមកតី សង្ហេ រទាំងឡាយណាដែលានកនងុទី ង្ យកតី កនងុទីជតិកត ីសង្ហេ រ

ទាំងឡាយទាំងអ្ស់លនាេះ ក៏្ោន់ដតជាសង្ហេ រ (ប្៉ាុលណាណ េះឯង) អ្នក

ទាំងឡាយ រួរល ើញនវូលសចកតីនុ េះលោយ្បាជ្ាែល៏អ តាមលសចកតពិីត

ោ៉ា ងលនេះែលូចនេះថា នុ េះមិនដមនរប្ស់អ្ញ នុ េះមិនដមនជាអ្ញ នុ េះមិន

ដមនជាខ្លួនរប្ស់អ្ញលែើយ ។ 
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 វញិ្ញា ណឯណាមួយជាអ្តីតកតី ជាអ្នារតកតី ជាប្ចចបុ្បននកតី ខាង

កនងុកតី  ខាងល្ៅកត ី ល្ោត្ោតកតី  លអតិកតី  លថាកទប្កតី  ឧតតមកតី  វញិ្ញា ណ 

ណាដែលានកនងុទី ង្ យកតី  កនងុទីជតិកតី  វញិ្ញា ណទាំងអ្ស់លនាេះក៏្ោន់ 

ដតជាវញិ្ញា ណ (ប្៉ាុលណាណ េះឯង) អ្នកទាំងឡាយ រួរល ើញនវូលសចកតីនុ េះ

លោយ្បាជ្ាែល៏អ តាមលសចកតីពិតោ៉ា ងលនេះែលូចនេះថា នុ េះមិនដមនរប្ស់

អ្ញ  នុ េះមិនដមនជាអ្ញ នុ េះមិនដមនជាខ្លួនរប្ស់អ្ញលែើយ ។ 

ាន លភិកេុទាំងឡាយ !     អ្រយិសាវក័បានសាត ប់្ល ើយ  យល់

ល ើញោ៉ា ងលនេះ ក៏លនឿយណាយ កនុងរបូ្ផង លនឿយណាយ កនុងលវទនាផង 

លនឿយណាយ កនុងសញ្ញា ផង លនឿយណាយ កនុងសង្ហេ រទាំងឡាយផង 

លនឿយណាយ កនុងវញិ្ញា ណផង កាលលប្ើលនឿយណាយ (ោ៉ា ងលនេះល ើយ) 

ក៏្បាសចាកតល្មក ចិតតក៏ផតុ្សែេះ (ចាកអាសវៈ) ល្ពាេះកិរោិ្បាស

ចាកតល្មក កាលដែលចិតតផតុ្សែេះ (ចាកអាសវៈ) ល ើយញណ 

(រប្ស់អ្រយិសាវកលនាេះ) ក៏លកើតលែើង្បាកែថា ចិតត (រប្ស់អ្ញ) ផតុ

្សែេះ (ចាកអាសវៈ) ល ើយ (អ្រយិសាវកលនាេះ) ក៏ែងឹចាស់ែលូចនេះថា 

ជាតិ (រប្ស់អ្ញ) អ្ស់ល ើយ មរា្ព មចរិយ្ម៌ អ្ញបានលៅរចួ

ល ើយ កិចចដែលរួរល្វើ អ្ញក៏បានល្វើរចួល ើយ  កិចចឯលទៀតល្ៅពីលនេះ  

មិនាន (ែល់អ្ញ)លែើយ ។ 

្ពេះែា៏ន្ពេះភ្លរជាាច ស់ ្ទងប់ានសដមដងនវូសូ្តលនេះចប់្

ល ើយ ។ ប្ញ្ចវរាិយភិកេុទាំងឡាយ ក៏ានចិតតល្តកអ្ររកីរាយចាំលពាេះ

ភ្លសិតចន្ពេះែា៏ន្ពេះភ្លរជាាច ស់ ។ ក៏កាលដែល្ពេះែា៏ន្ពេះភ្លរ

ជាាច ស់កាំពងុ្តាស់សដមដងនវូលវយយករណ៍លនេះ     ចិតតរប្ស់ភិកេុទាំង ៥  
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របូ្បានរចួ្សែេះល ើយចាកអាសវៈទាំងឡាយ   ល្ពាេះមិន្ប្កាន់ាាំ  

(ថាអ្ញ ថាលយើង) លែើយ ។  កនុងសម័យលនាេះឯង ាន្ពេះអ្រ នត ៦ អ្ងា

កនុងលោកជាែបូំ្ង (រាប់្ទាំង្ពេះែា៏ន្ពេះភ្លរផង) ។ 

 

ប្េពាកបយ ៨ 

     ដដ្ល ទ្ត្ូវរធវើ គឺអាំរពើបុណ្យ   អវីដដ្ល ជាទុន គឺគុណសីលទ្បាាំ 
អវីដដ្ល ខ្ល្ចខ្វល់ គឺផលបាបក្មម    អវីដដ្ល ទ្ត្ូវចាាំ ក្ុាំោាំរវរា  ។ 
អវីគួ  ដសវង្ ក្ ជទ្មក្ចិត្តសងប ់    អវីគួ  បញ្ច្ប់ កា សអប់រខ្ពើមគ្ន ្
អវីគួ  ជីក្ក្ប់ ក្ញ្ចប់អវជិាជ ្     អវីគួ  លះលា មា ក្ិរលសប ី ។ 
អវីទ្ត្ូវ គិត្ដក្ម បដនថមបញ្ញ្    អវីទ្ត្ូវ រសេហា កា ពា ទឹក្ដ្ ី
អវីទ្ត្ូវ  អា កា ោល្ប់រក្ើត្ថ្ម ី    អវីទ្ត្ូវ ដក្ច្ចេ និស្ស័យអាទ្ក្ក្ ់ ។ 
អវីខ្ាំ សាំភី  ក្សុីសុច ិត្     អវីខ្ាំ ទ្បទ្ពឹត្ត លាង្ចិត្តក្ខ្វក្ ់
អវីខ្ាំ ទ្បឹត្រទ្បៀន រ ៀនអត្ថបិដ្ក្    អវីខ្ាំ បាាំង្ទ្បក្់ គឺទ្ពះនិពាវន្ ៕  

                                                                                * លោយឧបាសក ហុមិ ឆាន់ 
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ព្រះជនិព្រីជាអគ្គបុគ្គលឯកកនុងលោក ព្រះធម៌ដែលព្រង់

ព្ារ់រដមែងមក លព្បៀបព្បែចូជារឹកអព្មឹត រព្ាប់បុគ្គលដែល

ករំងុលព្រក អាចនឹងបលអោ នលែើមបីនឹងលព្កបផកឹបាន  ឬថាព្រះធម៌

លព្បៀបែចូជាកញ្ចក់រព្ាប់បអា ញនវូការរិត លបើយកធម៌ល ះមក    

បែបិតែិ នឹងល ើញការរិតបាន ។ មួយវញិលរៀត ព្រះធម៌លព្បៀបែចូជា

ព្បរីបបំភ្លឺកនុងរីងងតឹ បុគ្គលដែលានអវជិាា  (បិរបាំង) រដមងមិនអាច 

ល ើញនវូរនលឺល ះបានលរ លបើានព្រះធម៌ជារីរឹង យកព្រះធម៌មក

បែបិតែិ ព្បាកែជាបានល ើញនវូរនលឺនុ ះ កនុងបចចុបបនន ឬអ គ្តជាតិបាន

យ៉ា ងរិតព្បាកែ  ។  

 នរជនទំងឡាយណា ដែលបានខិតខបំែបិតែិកនុងធម៌មិនាន

ការព្បារកនុងជវីតិ មិនានការលភ្លចភ្ល ំងស្មា រតី មិនរាល ក់លោលការ

រាយម (កនុងការបែបិតែិែរុខាត់កិលលរ លះអកុរល) នរជនល ះ

គ្ងន់ឹងបានជបួនវូលាកខធម៌   (ធម៌ដែល ំរតវលោករចួោករុកខ    បាន  
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ែល់ មគ្គ - ផល - និព្វវ ន) កនុងជាតិណាមួយជារុំខានល ើយ ។ ការបែបិតែិ

នវូធម៌ជាការកាច ត់បងន់វូលរចកែីរុកខកនុងលោក កនុងកាលណាក៏លោយ

ព្បរិនលបើានការព្បារ (លរចកែីលធវរព្បដែរ) ានការព្រវងឹលៅ

កនុងវយ័ជាលែើម បលណាែ យឱ្យរាព្តីទំងឡាយ កនលងលៅលោយមិនបានលធវើ

កុរល មិនបានបែបិតែិធម៌ ល ះល ា្ ះថាការព្រវងឹលៅកនុងជវីតិ 

លែើយជវីតិនុ ះ គ្ងន់ឹងលស្មះរូនយលៅរលរៗ លោយមិនបានព្បលយជន៍អវី

រីរមបកកាយ លនះទល់ដតលស្មះ ។  

 លរលលវោននការររ់លៅ  វាមិនអាព្រ័យលលើកាលដវង  ឬក៏    

ខលីល ះលរ ដតវារថិតលៅលលើការកស្មងគ្ុណធម៌ កស្មងលរចកែីលោ 

លែើមបីជាព្បលយជន៍រព្ាប់អតែភ្រលនះ លព្ព្វះអតែភ្រដែលររ់លៅ

លោយមិនបានញំំុងព្បលយជន៍ឱ្យលកើតល ើង ល ា្ ះថាជាជវីតិដែលឥត

ខលឹមស្មរ ។ (អាយុ) ជវីតិលនះានព្បាណតិចណារ់ លបើលទះបីជាលយើង

រាប់ដបបណា ឬវធិីណាក៏លោយ ក៏ល ើញថាវាលៅដតានព្បាណតិច

ែដែល លែើយខលឹមស្មរននជវីតិ វាមិនដមនអាព្រ័យលលើចនំនួឆ្ន ំននការ

ររ់លៅល ះលរ ដតវាអាព្រ័យលលើការព្បព្រឹតែិ របរ់ខលួនលៅវញិលរ 

ែលូចនះលយើងមិនអាចនិយយថា អនកររ់លៅអរ់កាលយូររុរធដតលោជាង

អនកររ់លៅ  អរ់រយៈកាលខលីបានល ើយ  លព្ព្វះថាលបើររ់លៅយូរ  ប៉ាុដនែ

កស្មងកមាែោ៏មក លតើអាចនឹងលៅថា ជាជវីតិានខលឹមស្មរែចូលមែច

បាន ?  ព្បាកែណារ់គ្ឺមិនអាចលៅថា ជវីតិានខលឹមស្មរបាន លោយ

ព្ាន់ដតការររ់លៅយូរល ះលរ ។  រមែចូព្រះាថាដែលព្រះររុធអងគ 

ព្រងព់្ារ់រដមែងថា ៖ 
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         “យោ ច វសស្សតំ ជីយវ     កុសីយោ  ហីនវីរិយោ  
          ឯកាហំ ជីវិត ំយសយ្្ោ     វីរិ្ ំអារភយោ ទឡ្ហំ។” 

“បុគ្គលណា  ររ់លៅមួយរយឆ្ន  ំ  ជាមនរុសានចិតែងលុងប់ 

កនងុអកុរលវតិែកៈ ានរាយមលថាកថយ ការររ់លៅរូមបដីតមួយនថៃ

របរ់លោកដែលព្បាររធលរចកែីរាយមាមួំន ព្បលរើរជាង ។” 

 លនះជាការបញ្ជា ក់ឱ្យល ើញរីតនមលននការររ់លៅថា វាមិន

អាព្រ័យលលើចនំនួឆ្ន ំននការររ់លៅល ះលរ ដតវាអាព្រ័យលលើការ

ព្បព្រឹតែិលរៀងៗខលួន លែើយលបើជវីតិដែលព្បព្រឹតែអកុរលកមា លទះបីជា

អនកែនរមិនែងឹក៏លោយចុះ ក៏ល ា្ ះថាជវីតិឥតខលឹមស្មរដែរ (លព្ព្វះលធវើ

លរឿងមិនបានការ អំលរើអាព្កក់) ។ ខលឹមស្មរននជវីតិ ឬថាតនមលននជវីតិលនះ 

មិនដមនអនកែនរណា មកបលងកើតឱ្យលយើងបានល ើយ ានដតខលួនលយើង

ប៉ាុលណាណ ះ ដែលអាចបលងកើតឱ្យខលួនឯងបាន ។ ការលធវើឱ្យជវីតិានខលឹមស្មរ 

កនុងធមាវនិ័យលនះ មិនគ្ឺអវ ីលព្ៅរីការបែបិតែិកនុងធម៌ល ះលរ ានដតព្រះ

ធម៌ប៉ាុលណាណ ះ ដែលអាចលធវើឱ្យជវីតិលនះព្បលរើរល ើង លធវើឱ្យជវីតិលនះជា

ជវីតិានខលឹមស្មរ ។ ជវីតិដែលាា នធម៌  ានដតការព្បព្រឹតែិអធម៌  រដមង

 ំឱ្យលកើតរុកខដតមា៉ា ង  ក៏ជាវ ិរកមាននជវីតិផងដែរ ។   

 ព្រះររុធបរមព្គ្នូនលយើង ដែលព្រះអងគព្រងរ់ដមែងធម៌ ជាធមា

បរយិយយ៉ា ងអលនកមក លោយព្រះែឫរ័យអនលុព្ាះ កនុងររុធបំណង

ចងឱ់្យររវរតវល ើញរីតនមលជវីតិ ចងឱ់្យរតវលោកលចះកស្មងតនមល 

ជវីតិ     លលើររីលនះលៅលរៀតល ះ      លាលលៅរំខាន់គ្ឺលែើមបីឱ្យរតវ

លោកបានរចួោកអំរីរមុព្ររុកខ      លឆ្ព ះមុខព្តងល់ៅកាន់ព្រះនិព្វវ ន ។ 
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លព្ព្វះលែតុល ះ      លរើបព្រងព់្ារ់រដមែងអំរីវធិីកាច ត់នវូ

លរចកែីរុកខានកនុងរតិបបោា នទំង ៤ ជាផលូវមូលដតមួយ (មិនានរីរ) 

លែើមបីកាច ត់បងន់វូនីវរណធម៌ កាត់ផ្តែ ច់នវូរំលយជនៈ ារ់រលំលើង

ឫរគ្ល់ននតណាា  ដែលជាលព្គ្ឿងព្ាំកនុងខនធរ ែ នលចញ នឹងលឆ្ព ះមុខ

ព្តងល់ៅកាន់ភូ្មិរបរ់ព្រះអរយិៈែចូរិរវ ។  

 លោកអនករបបរុរទងំឡាយ! កនុងលរៀវលៅដែលានលៅកនុង

នែរបរ់លោក-អនក  គ្ឺលរៀវលៅ  “១០ឆំ្្ប ុន្ម្នដង?” លនះ ដែល
ររលររលរៀបលរៀងល ើង កនុងលាលបំណងរំខាន់ គ្ឺចងឱ់្យធមាមិតែដែល

ជាអនកអាន   ល ើញអំរីអវ ីលៅជាខលឹមស្មរជវីតិ (កនុងផលូវព្រះធម៌បដនថម),     

អវ ីលៅ ជាលែតុបចច័យ ដែលលធវើឱ្យជវីតិលនះវ ិរលៅ, អវីលៅជាលរចកែី

រុកខរិតព្បាកែកនុងជវីតិ (ាមររុធែកីាននព្រះរាា រមពុរធ) និងអវីលៅជា

បែបិទននការរលំត់រុកខ (កនុងផលូវររុធចព្ក)  ។ 

 ធមាមិតែទងំឡាយជារីលាររ !  កនុងអវស្មនកថាដែលលលើក

មកលនះគ្ឺព្ាន់ដតចងរ់ឭំកបដនថម កនុងខលឹមស្មរធម៌ននលរៀវលៅលនះដត

ប៉ាុលណាណ ះ។ ខ្ុរំងឃឹមយ៉ា ងមុតាំថា ររុធបររ័ិរ និងមិតែអនកអានទំង

អរ់ ានការយល់ព្ជតួព្ជាប បដនថមកាន់ដតចារ់ អំរីររុធបំណងរបរ់

ព្រះលោក ថជាអាច រ់ ដែលព្រងប់ានរដមែងរុកមកលែើយលោយ

ព្បនរ រតវលោកណាដែលានការបែបិតែិកនុងធម៌ រដមងលធវើរីបំផតុនន

ជាតិបានដលងានរុកខ លស្មក លរាគ្ ភ្័យ កនុងលោកទំងបីបនែលៅលរៀត

យ៉ា ងរិតព្បាកែ ។ 
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លោយអំណាចវរីយិភ្រកនុងធមាទននន « លយើងខ្ុពំ្រះករណុា

ទំងឡាយ » លចញរីចិតែកាយខវល់ខាវ យលោយលរចកែីព្ជះថាល  លរៀបលរៀង

រច លរៀវលៅលនះល ើង លែើមបីព្បលគ្ន និងជនូជាធមាទន កនុងបុញ្ញកមា

លនះ បានជាផោនិរងស រូមព្រះករណុាាច រ់ព្គ្ប់ព្រះអងគ ញតិ

លញម ររុធបររ័ិរ ទំងលោក-អនកអានទំងឡាយ រមួទំងររវ          

រតែនិកាយ កនងុរងារវែដ រូមបានែល់ព្បាកែព្រះនិព្វវ ន កុបីំកាល យជា  

បការែនរល ើយ ។៚ 

  

 

 » រតនៈឯណាមួយក្នងុលោក្     មានល្រើនបែែល្រើនយ៉ា ង 

(រតនៈទាំងល ោះ) ពុាំល ម្ើ នឹង្ពោះពុទ្ធ រតនៈ ្ពោះធមមរតនៈ ្ពោះ្ងឃរតនៈ

ល ើយ ល្រោះលេតុល ោះ ្ូម្ិរី្ួ ត្ី ទាំងឡាយលក្ើតមានដល់អ្នក្ ។ 

- អាដានាដិយបរតិតសពូ្ត 

     

សូមអនុយោទន្ !!! 
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បទកាកគតិ 
 

អរបបុររ  ខាុកលមា ខាួរលខាា ះ          លខសសះលខសសយខសត់កានដ 

រញ់ទល់លរើរទក់ ញក់ញ័រញុំងព្បាណ លោះបញ្ជា បាន  

   ដតមិនព្ស្មនែរុកខ  ។ 

ចិតែអគ្តិ  ានះអរាិ  លស្មរិ(១) ំមុខ 

លាះនមមួល ៉ា   កនុងលៅដ គ្គុ្ក  លគ្រុរធល ើរកុ 

   រុកខលួនដកលបខលឹម  ។ 

អួតអាងចលំណះ  ថាខលួនខាល ំងលចះ  ាា នគ្ូលព្បៀបផទមឹ 

កែុំរលគ្តិច  ចបិចដថមលព្មចខទឹម ខាងលព្ៅញញឹម 

   កនុងខលឹមលមល លខាល ច  ។   

អរបបុររ  លព្ាតព្ាតលព្កៀមលព្កាះ  លខាា ះខាួរលមា លខាា ច

រិររលុកលលបិច  ប៉ាបិុចប៉ាលបា៉ា ច   ហាងែឺរែិនលហាច     

   អលស្មចអស្មរ  ៕ 

* លោយឧបារក ហុមិ ឆាន់ 
 

__________________ 

១ -សោសិ = គម្រក់,រិនបានការ   

២- អោរ = ដែលឥតខ្លឹរ, ឥតម្រសោជន៍, គ្មា នតម្រល 
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ជនរបបុររ  រតិព្បឹងលោះ  លោះលបះតណាា  

រីលមិនោច់ោក់ រាធិបញ្ជញ   ចិតែកាយវាោ  

   រការុខរៃប់   ។ 

ជនរបបរុរ  មុខាត់ព្ស្មយព្ររ់ លបាះបងខឹ់ងរោប់ 

បុណយបណដ ុះស្មប បាបបិរជកីកប់  ចិតែលោស្មយររវ 

   អប់កលិនលមាែ   ។ 

ជនរបបុររ  យកលរលទំងអរ់ លោះអញអាែ  

ចិតែលចះអភ្័យ  ព្បណីករណុា  លទះលៅរីណា 

   រការនែិ(១)  ។ 

ជនរបបុររ  មិនលលងល ះលឡាះ រលស្មះលស្មរិ(២) 

ខនែីអំណត់  អត់អគ្ត(ិ៣)  ឱ្តែបបៈែិរ(ិ៤) 

   អរាិ(៥)រវាត  ។  

របបុររព្បឹងដព្បង អភ្ិវឌ្ឍខលួនឯង  ដបងដចកជនូញតិ 

គ្ិតព្បលយជន៍រមួ រព្ងមួារយរ  មិនឱ្យោកឃ្លល ត 

   ចាប់ជាតិចាប់ធម៌ ៕ 

          * លោយឧបារក ហុមិ ឆាន់ 

__________________ 

១- សនត ិ= សសចកដីសងរោ់នតម្ាណ ; ២- សោសិ = គម្រក់រនិបានការ ; 
៣- អគតិ = សសចកដីលំសអៀងសម្រោះម្សឡាញ់, សម្រោះសអរ់, សម្រោះលងង់, សម្រោះភ័យខ្លល ច ; 
៤- ឱតតរបៈហរិ ិ = ការខ្លល ចបារ ការខ្លា សបារ; ៥- អសាិ = សសចកដីម្រកាន ់ចសចស រងឹរូស ។ 
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ព្រះធម៌ព្រះស័រទច្បាប់ព្រះសមពុទ្ធ ព្បឆាំងព្បយុទ្ធឈ្នះរុតតបបុតមារ 

ឈ្នះលោភលោសៈឈ្នះអវិជ្ជប ឈ្នះរបាធិ៍ជរាឈ្នះមរណៈ    ។ 

ព្រះធម៌ល្អឯកផ្ននកបរិយតតិ ហាត់បដិបតតិកាំចាត់អតតៈ 

លរច្រឹល្លរៀវលសដើងលបុើងអាសវៈ បាំព្រញួវដដៈបាំបាក់សងបារ   ។ 

ព្រះធម៌ថ្លៃថ្លបនបារភ្ជបប់សងគម ច្ិតតផ្ដល្អប់រំដូច្ឃ្ុាំលរាមផ្កប 

មិនឱបយខូច្ខាតអងគជ្តិបុបាផប បលងកើតនោផ្នៃផ្កបនល្លភ្គ   ។ 

ព្រះធម៌អមតៈឆលបក់សិក្ខបក្ម ឱបយព្តូវលៅតាមស្នបមព្រះមានលជ្គ 

ព្តងព្តាប់ថ្ព្តល្កខណ៍ហាខាជបក់ថ្ព្តលោក លោះក្យលកើតលរាគច្ិតតព្ជកកនុងធម៌៕ 

           *  លោយឧបារក ហុមិ ឆាន់  
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បទព្រហ្មគីតិ 

 លនះានល ះក៏ាន  លបើលនះាា នល ះាា នដែរ 

 ទក់រងាន ែូរដែ  មិនអាចដកដព្បធមាជាតិ ។ 

 អវីៗព្បព្រ័យឆ្វ ក់  បែចិចរមុបារ(១) 

 លែតុផលជាឫរបាត  មិនឃ្លល តខាន តជពំ្វក់រ័នធ ។ 

 ានលែតុបានានផល  ផលបូកផលផែល់របូមនែ 

 ទញទក់ជពំ្វក់រ័នធ  តលព្ចើនជាន់វណ័ឌ មិន ប់។ 

 លនះលែើយវែដរងារ  ានអវជិាា ជាព្បភ្រ 

 ឲ្យរតវលអកងយុងបុ  មិនអាចរប់កងវ់ែដៈ ។ 

 ានដតព្រះររធមា  វរុិរធាំធមាចកក 

 អាចផ្តដ ច់កាច់បំបាក់  រងារចព្កស្មល ក់ស្មល ប់លកើត៕ 

          * លោយឧបារក ហុមិ ឆាន់ 

  
 
 
 
 
 

__________________ 

(១) រែចិចសរុរាទ = ធរ ៌ឬសភាវៈដែលសកីតមានស ងីសោយោររចច័យ សម្គឿងអាម្ស័យទាក់ទង 
តៗគ្មា  
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១០ ឆ្ន ំរី ១ មិនព្រយួភ្័យ លកាងវយ័អវីៗលលើរកុដម៉ា 

១០ ឆ្ន ំបនែក៏លោន ះដែរ  រកុដម៉ាថនួដថដថមរិកា  ។ 

១០ ឆ្ន ំរី ៣ វយ័លរនែ៍លង លព្បាះព្រំលបះែងូលព្បារតណាា  

វយ័ព្ររ់ព្ករុំធុកំលិនផ្តក   វយ័លធវើកិចចការលរើរគ្ូាប់ ។ 

១០ ឆ្ន ំរី ៤ មួនាំណារ់ រព្ងងឹបព្ងះរកធនព្ររយ 

ព្បឹងមិនខាីខាា ខខំាួនខាា ប់  លរទើរររ់លរទើរអប់ផ្តគ ប់តណាា  ។ 

១០ ឆ្ន ំរី ៥ ោំរជូលៅ  ដថកូនរៃួនលៅលៅវងា 

១០ រី ៦ ព្រយួចិ ដ   ព្រុឌ្លព្ទមកាយអាយុព្រក ។ 

១០ ព្បាំរីរែងឆ្លងបរចិម  រកុព្ស្មយអរ់ខលឹមព្រិមរំបក  

លបើបុណយគ្ុណផដល់ផលមិនខក បុណយដចកបូកែកររ់ែល់ដប៉ាត ។ 

រវល់ខវល់ខាល ំងាំងរីលកើត  ឥ ូវរលក់លរលើតលរលកស្មល ំងដរលត 

កនុងរ័យភ្័យលផើតខាល ចលកើតលព្បត  ព្រយួលព្ព្វះដតលែតុលហាចធម៌អាថ។៌ 

១០ ឆ្ន ំព្បាំរីរព្បាំបីែង  តិចខលីកនលងចូរវោិរណ៍ 

លឆ្លៀតលរៀនយប់នថៃនព្តរិកាខ  លរលោលោកាក៏ាប់គ្ួរ ៕ 

* លោយឧបារក ហុមិ ឆាន់ 
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អដឋង្គិក្មគ្គទំង ៨ ជាផលូវព្រះអរយិៈទំងឡាយ 

ែលំណើ រដែលលោដតង ំកាយ លៅកាន់ព្បឡាយព្រះនិព្វវ ន    ។ 

សម្មែ ទ្ិដឋិ ល ើញព្តវូលព្រច គ្ឺល ើញអរិយរចចទំង ៤ ាន 

ល ើញដមនល ើញរិតព្រះនិព្វវ ន ល ើញរុខរឹងាា នលទររុកាខ  ។ 

រអីងគ សម្មែ សង្កប្បោ លនះ តព្មិះដែលព្តិះព្តងឧ់រាែ៍ 

រារញុធញុថប់កដីព្បាថាន  ចិ ដ ចងល់ចៀរោកកាមគ្ុណ     ។ 

សម្មែ វាចា លព្វលព្វកយរិត រុចរតិមិនលព្វលមុស្មរ ុន 

មិនរ កមិនលរៀតលឆ្លៀតព្វកយធៃន់ ព្វកយណាជាគុ្ណដថលងចរោ       ។ 

សម្មែ ក្មែប្នាត  លធវើការព្តវូ លចៀរផលូវលមថនុមិនព្បាថាន  

មិនលោភ្មិនលចួព្ររយនរណា បាណាលចៀរមិនរាល ប់រតវ     ។ 

សម្មែ អាជីប្វា កាន់រុចរិត ចិញ្ចឹមជវីតិគ្ិតព្បយ័តន 

មិនលក់មិនជញួមនរុសនិងរតវ បំបាត់ជនំញួ ៥ ព្បការ               ។ 

សម្មែ វាយាប្ម្ម រាយមលៅ លធវើព្តវូមិនឲ្យលលល យព្បាជ្ា 

រាយមរវាំងបាំងអកុរោ មិនឲ្យខាល ំងកាល លកើតល ើងបាន       ។ 

រាយមលះបាបដែលានលែើយ មិនលធវើកលនដើយឲ្យរខំាន 

___________ 
(១) រុរាណាចារយសរៀរសរៀង ។ 
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ឲ្យផតុរលំត់ោករ ដ ន មិនឲ្យលកើតានកដីលវរ             ។ 

រាយមញុំងកុរលដែលានរិត ឲ្យរតឹចលព្មើនមែិា 

សម្មែ សតិ ាំងរទធ  ភ្វ រឭំកកនុងរាងកាយ             ។ 

បញ្ជញ រិោរណានឹកលរឿយៗ កនុងចិតែគិ្តព្រយួលែើយលនឿយណាយ 

អនិចច ំ រុកខ ំ រុកខកនុងកាយ ាា នខលឹមនិងព្ស្មយអងគអនាែ      ។ 

សម្មែ សម្មធិ ាំងចិតែព្តវូ លែើយាំងខាា ប់លៅកមាោា នណា 

លធវើ្នឲ្យបានលោយបញ្ជញ  ឲ្យបានឯកគ្គាជាបលន            ៕ 

* ែកម្សង់ពី ម្រោា   អដឋង្គកិ្មគ្គ  ម្ពោះភិកខុ  ង្ិន  ប្ភន 
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   ១. វច នពុ្កមដខារ (រលមែចព្រះរងឃរាជ ជនួ ណាត)  

   ២. រទទ នពុ្កម បាល-ីដខារ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

   ៣. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ៦ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

   ៤. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ៤៧ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

   ៥. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ១៩ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

   ៦. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ២៩ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

   ៧. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ៦០ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

   ៨. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ៤៤ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

   ៩. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ១៦ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

១០. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ៥២ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

១១. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ៤១ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

១២. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ៥៧ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

១៣. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ៣០ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

១៤. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ២៧ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

១៥. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ១៧ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

១៦. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ៣១ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

១៧. ព្រះនព្តបិែក ភ្គ្រី ២៦ (វរិាស្មថ នររុធស្មរនបណឌិ តយ) 

១៨. ធមាបរែាកថា រុតិយភ្គ្, តតិយភ្គ្, ចតុតថភ្គ្  



~ 240 ~ 

១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?                                                      ភកិ្ខុ  ហ ៊ីម គិមសត ់

                                                                 

១៩. អែាកថា មល រថបូរណី បឋមភ្គ្ 

២០. អែាកថា រុមងគលវោិរនី មហាវគ្គ  

២១. អែាកថា បបញ្ចរូរនី រតែមភ្គ្ (មហាចាែ ររីករូព្តរី ៧) 

២២. ព្បជុភំ្ណវារ បាល ីដព្បរិស្មែ រ ( ឹម រ ុម) 

២៣. វរុិរធិមគ្គដព្ប ភ្គ្រី ២ (លរៀបលរៀងលោយ ព្រះមហា យិន លនឿន) 

២៤. អភ្ិធមាតថរងគែៈ (ភ្ិកខុ វជរិបបលញ្ជញ  ស្មន រុជា) 

២៥. កមាោា ននិលរទរ (ភ្ិកខុ រុវណណ លជាលា ភួ្ង រុវណណ ) 

២៦. ព្បវតែិព្រះអរីតិ មហាស្មវក័ ភ្គ្រី ១ (ភ្ិកខុអគ្គបណឌិ លា  

        យង ់រុផ្តត ) 

២៧. អនបុុរវីកថា ( បណឌិ ត ឱ្ម ណាព្គ្ី ) 

 

 

r-Y)s 
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ម្មនសទ្ធធ ព្ជះថ្លា បានបរចិាា គ្ព្បាក្់  ប្ដើមបបី្បាះរុមព 
ប្សៀវប្ៅ “ ១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ? ” ជាធមែទ្ធន ៖ 

“ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា” 

. ព្រះភ្ិកខុ  ស ូរទិ្ធី (វរមុនី) .......................................            ២៥$ 

. លោកាច រ់បោូន ប្ហង្ គ្ឹមហុង្ (សវំរបាប្ោ) .................             ១៥$ 

. ព្រះភ្ិកខុ  ប្វឿន លហី ុយ (វរធប្ម្មែ ) ..........................             ១០$ 

. លោកាច រ់ ប្ដត  គ្ឹមយា៉ា ត  .......................................     ២៤,០០០៛ 

. ឧបារក  ព្រំ ភិត និង ឧបារិកា ប្េង្ ឈនួ.........................    ៣,០០០ បាត 

. បោូនព្រី  ណា ព្គ្ី ព្រមទំងបុព្ត ......................................               ៤០$ 

. លោក  លកុ្ ហាន ព្រមទំងព្កុមព្គ្សួ្មរ ..........................               ៣០$ 

. លញម  ណា សធុី .....................................................            ២០$ 

. កញ្ជញ   ប្រក្ រឌូី ....................................................             ១០$ 

. លោក  សា រ ុ ំ .................................................................             ១០$ 

. ឧបារិកា  ប្ៅ សផុានី ....................................................              ១០$ 

. លោក  អ ូ សរ និង អនកព្រី ជួន គ្ឹមហួង្ ..........................   ១២០,០០០៛ 

. ជាងគ្នំរូ  រាជសហីម៍ង្គលបូរ ី .......................................   ១២០,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ថ្លច់ សាប្វឿន ព្រមទំងកូនលៅ ..........................   ១២០,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ប្មៀវ គ្ឹមសុងឹ្ (ប្ ៉ា ) ព្រមទំងកូនលៅ..................   ១០០,០០០៛ 

. អនកព្រី  ខ្ក្ម ណាវី ព្រមទំងកូនលៅ ..........................    ១០០,០០០៛ 



~ 242 ~ 

១០ ឆ្នាំប ៉ុន្មននដង ?                                                      ភកិ្ខុ  ហ ៊ីម គិមសត ់

                                                                 

. បងព្រី  ស នុហា ប ....................................................     ៨,០០០០៛ 

. បងព្រី  ប្អង្ សគុ្នាធ  ....................................................      ២០ ែោុល រ 

. អនកអនទិត  ស នុ សាប្ម៉ាន ....................................................      ៦០,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ប្សឿន ចាន់ធូ & ស្មវ មី ព្រមទំងបុព្ត.......................     ៦០,០០០៛ 

. បងព្រី  អា ញ៉ា  & ស្មវ មី ព្រមទំងបុព្ត ..........................     ៦០,០០០៛ 

. បងព្បុរ  គ្ង្់ ចាន់ ....................................................     ៦០,០០០៛ 

. លញម  បា៉ា ច សងុ្ប្ហង្ និង ឈន ណៃហួរ ព្រមទំងបុព្ត..     ៦០,០០០៛ 

. លោក  បាុង្ ប ុនឈយួ និង អនកព្រី បា៉ា ច សងុ្ហា ង្ ........     ៦០,០០០៛ 

. ឧបារិកា  បា៉ា ច គ្ឹមប្ ៉ា  ....................................................      ៦០,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ក្យុ សបី្ោ ....................................................     ៥០,០០០៛ 

. ព្កុមយុវជន ភូមិអូរតាគ្ល.់................................................      ៥០,០០០៛ 

. យុវជន  ប្ ៉ា  សុបី្ដត ...................................................      ៥០,០០០៛ 

. កញ្ជញ  អនាមិក្ .................................................................     ៤០,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ោយ សបុ្មង្ .......................................     ៤០,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ចាន់ សារ ៉ាង្ និង ឧបារិកា ចាន់ សាប្រឿម...............    ៣៦,០០០៛ 

. លោកព្គ្លូររយ ប្សៀន វា៉ា ប់ និង អនកព្រី សុ ីណាវា៉ា ន់ .............    ៣៦,០០០៛ 

. លោក  បួ វិឆាត និង អនកព្រី ខ្ក្ នុត ព្រមទំងបុព្ត ............   ៣០,០០០៛ 

. លោក  ឯម ក្ំសត់ និង អនកព្រី ជួន គ្ឹមប្អង្ ..................    ៣៦,០០០៛ 

. លោក  សរ ជុយ និង បងព្រី ញកឹ្ ម្ម៉ា ណៃ ព្រមទំងបុព្ត .....    ៣៦,០០០៛ 

. លោក  ភិវ ប ុនលក្ខ និង អនកព្រី ជួន គ្ឹមអាន ................   ៣៦,០០០៛ 

. អនកព្រី  ចាន់ គ្នាធ  ......................................................   ២៤,០០០៛ 

. បងព្បុរ  ធូ ឈ ីនិង បងព្រី ជួន ប្សង្គ្ី ព្រមទំងបុព្ត............   ២៤,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ណហ ប្សៀន ......................................................   ២៤,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ោច ៃងុ្ ....................................................     ២៤,០០០៛ 
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គេហដ្ឋនន អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

. ឧបារក  សុងឹ្ ផយ ឧបារិកា លមឹ ប្រឿ និងកូនលៅ ...............   ២២,០០០៛ 

. កញ្ជញ   ខ្ក្ សុណីាត ....................................................     ២០,០០០៛  

. លោក  វា៉ា ត ចនាា  និង អនកព្រី យា៉ា  រា៉ា ត់ទ្ី.........................     ២០,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ខ្វ៉ាន សភុាវតតី និង ស្មវ មី ព្រមទំងបុព្ត..................     ២០,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ប្ហាន ...................................................     ១៧,០០០៛ 

. ឧបារិកា  រ ុ ំធី និង បុព្ត ....................................................     ១៥,០០០៛ 

. កញ្ជញ   ទ្ិម ច័នទម៉ាូលកីា (វសុ)ី ....................................     ១៤,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ប្មៀវ វា៉ា នសុនី .................................................     ១២,០០០៛ 

. ឧបារិកា  រុា ំ ំ .................................................................     ១២,០០០៛ 

. លោក  ទ្ូច ស កុ្ លមភូ្មិអនលងា់នព្ររយ .............................     ១២,០០០៛ 

. កញ្ជញ   ភិវ មុយោង្ .......................................     ១២,០០០៛ 

. យុវជន  ឯម គ្ឹមប្សង្ ....................................................     ១២,០០០៛ 

.កញ្ជញ   ឯម ប្សៀវមុី ....................................................     ១២,០០០៛ 

. កញ្ជញ   សាន់ សគុ្នធ ....................................................     ១២,០០០៛ 

. ឧបារិកា  គ្ង្់ យនឺ ព្រមទំងកូនលៅ .....................................     ១២,០០០៛ 

. ឧបារិកា  តុប ប ុនេូ .........................................................     ១២,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ឈនួ ក្ន ព្រមទំងកូនលៅ ..........................     ១២,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ក្ី ញ៉ាក្់ ....................................................     ១២,០០០៛ 

. បង  ម្ម៉ា ប់ ................................................................      ១២,០០០៛ 

. លោក  ប្សាម សណុា និង  ង គ្ឹម ោយ ព្រមទំងបុព្ត..      ១២,០០០៛ 

. លោក  គ្ង្់ នាង្ សមុល ីនិងបុព្ត ..........................     ១២,០០០៛ 

. លោក  ជិន លមឹ &  ង ទ្ូច ម្ម៉ា និនទ ..........................     ១២,០០០៛ 

. លោក  ខ្ក្វ យុនិ ឧបារិកា ខ្ក្វ សារមយ ......................      ១២,០០០៛ 

. ឧបារិកា  រ ុ ំសាប្លឿន ....................................................     ១២,០០០៛ 
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. ឧបារិកា  ចាន់ ធី ....................................................     ១២,០០០៛ 

. ឧបារិកា  យា៉ា ន ប្រឿន ព្រមទំងកូនលៅ ..........................     ១២,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ព្សលិ ោយ និង បុព្ត .......................................     ១២,០០០៛ 

. លោក  ប្េត សាប្វត  ង សារមួ ..........................     ១២,០០០៛ 

. លោកអាោរយ បាក្់ ....................................................     ១២,០០០៛ 

. លោកយយ អុយ ....................................................     ១២,០០០៛ 

. លោក  នួន ជា .....................................................    ១២,០០០៛ 

. លោក  គ្ឹម ោង្ និង  ង ប្ោល ព្សសីរ ព្រមទំងបុព្ត....     ១២,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ក្ី គ្ង្់ ....................................................     ១២,០០០៛ 

. លោក  ខ្ម៉ាន ចាន់ដារា៉ា  និង ភ្រយិ ..........................     ១២,០០០៛ 

. ឧបារិកា  ប្មន សជុា  ....................................................     ១២,០០០៛ 

. ឧបារក  សុនិ ផន ឧបារិកា សុមឹ ទ្ូច ..........................     ១២,០០០៛ 

. ររុធបររ័ិរដែលចូល (ានចនំនួ ១៧  ក់) ..........................     ១០,០០០៛  

. ររុធបររ័ិរដែលចូល (ានចនំនួាន ក់) .......................................        ៦,០០០៛  

. ររុធបររ័ិរដែលចូល (ានចនំនួ ២០  ក់)     ..........................       ៥,០០០៛   

. ររុធបររ័ិរដែលចូល (ានចនំនួ ៥៤  ក់) ..........................       ២,០០០៛  

. ររុធបររ័ិរដែលចូល (ានចនំនួ ៣  ក់) ..........................        ១,០០០៛  
    . លោក នង្  វៃណ ៈ និងអនកព្រី ល ី ប្សនសនូីោ  
ានរទធ ព្ជះថាល បូជាធមាទនលរៀវលៅ ១០ ឆាន បំ៉ាុនាែ នដង្? ........    ២០០ កាល 
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 “ព្រទេសកាណាដា” 

. ព្រះភ្ិកខ ុ   ធឹង្   ធីម (ចនទប្តារ) .........................      ១០០ ែោុល រ 

. ព្រះភ្ិកខ ុ   ស មុ  ប ុនប្ធៀម (សវុៃណ ប្តាប្រា)......................      ១០០ ែោុល រ 

. ព្រះភ្ិកខ ុ   ប្ ឿន សណំាង្(តិក្ខវិរបិ្យា) .........................        ៥០ ែោុល រ 

. ព្រះភ្ិកខ ុ   បា៉ា វ  ខ្សន ...................................................        ៥០ ែោុល រ 

. អនកព្រី  ទ្ឹម  ណាវី ព្រមទំងបុព្ត .........................     ៣០០  ែោុល រ 

. អនកព្រី  ច័នទ សគុ្នាធ រ ីនិងលោក ប្ហឿន ហុក្ល ី ............     ១០០  កាល 

. ឧបារក   មុិញ  សាវា៉ា ន និងឧបារិកា សមិ  ចាន់ធូរា៉ា ........      ១០០ ែោុល រ 

. លោក      វា៉ា ត  ភិរក្ស  និងអនកព្រី  ប្មៀច  វណាណ   ............      ១០០ ែោុល រ 

. កញ្ជញ   សុ ឺ រក្ា ...................................................      ១០០ ែោុល រ 

. ឧបារក  នូ  សុបី្យឿន និងឧបារិកា ល ីសភុី.......................       ៧០ ែោុល រ   

. អនកព្រី  ឈនួ  វាសនា .......................................      ៣០ កាល   

. លោក      យទុ្ធ  ប្រៀង្  និងអនកព្រី  សយ  តុំ  ......................        ៥០ ែោុល រ 

. ឧបារិកា  ប្ៃង្  អម .....................................................      ៥០ ែោុល រ   

. ឧបារិកា  សក្ ់ សាននី ....................................................       ៥០ ែោុល រ 

. ឧបារិកា  សមឹ ចាន់នី  ព្រមទំកូនលៅ ...........................       ៥០ ែោុល រ   

. ឧបារិកា  សមឹ ចាន់ណារ ីព្រមទំកូនលៅ  ..............       ៥០ ែោុល រ   

. ឧបារក   ហុមិ  ឆាន់  និងឧបារិកា  សាមិត  សភូ័ៃ...........        ៥០ ែោុល រ 

. អនកព្រី  គ្ង្់  សបំាន  .......................................      ៣០ ែោុល រ  

. ឧបារិកា  ប្ហង្ គ្ិមទ្ី .....................................................      ៣០ ែោុល រ   

. ឧបារិកា  ជា ព្សយីទុ្ធេូ ....................................................      ២០ ែោុល រ  

. ឧបារិកា  ហ ុន ប្ហឿប ....................................................      ២០ ែោុល រ   

. អនកព្រី  ហ ុន ម្ម៉ា រា៉ា នី ......................................................      ២០ ែោុល រ  

. លោក      ម្ម  ក្ក្កដា  និងអនកព្រី  ម្ម  ប្ហខ្ៃន  .........      ២០ ែោុល រ 
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. ឧបារិកា  ខ្ត ធឹង្អុី, ឧបារក អុឹមក្សុល និងឧបារិកា ខ្ត ធឹង្ោប,  
  ឧបារិកា ខ្ត ចិនាា  ព្រមទំកូនលៅ ........................................     ២០០ ែោុល រ  
 

 
 

*សូមរុទធបរិស័ទដែលបានចូលរួមបបាោះរុមពបសៀវបៅ 
ជាធមមទាន  បានសបព្មចនូវសម្មាទិែឋិព្គប់ៗជាតិ 
និងបានឧបនិសាស័យរួចផុតចាកទុកខទាាំងរួង 

កុាំបីប្លៀងឃ្លាតប ើយ ! 

សមូអនុប្ម្មទ្នាធមែទ្ធន !!! 
 

 

  

 


