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     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

1  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាលី 
បរិច្ឆេទទី ៥ 

វថីមុិ្ត្តសង្គហវភិាគោ 
កម្មចតុ្កក ំ

[៥០] ជនក ំ  ឧបត្ ថម្ ភក ំ  ឧបបឡីក ំ  ឧបឃាត្កញ្ចេត្ ិ កចិ្ េវញ្េន ។ 
[៥១] គរកុ ំ  អាេន ន ំ  អាច្ណិ្ណំ    កដត្តា កម្ មញ្ចេត្ ិ បាកទានបរយិាញ្េន ។ 
[៥២] ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេំី   ឧបបជ ជវញ្វទនេំី  បបាបបរេិញ្វទនេំី  បញ្ោេកិម្ មញ្ចេត្ ិ បាក-

កាលវញ្េន  ច្ត្តា រ ិ  កម្មម ន ិ  នាម្  ។ 
[៥៣] ត្ថា   បកេុល ំ កាម្មវច្រកេុល ំ  របូាវច្រកេុល ំ បរបូាវច្រកេុលញ្ចេត្ ិ បាក-

ដ្ឋឋនវញ្េន ។ 
[៥៤] ត្ត្ ថ  បកេុល ំ កាេកម្ ម ំវច្កីម្ ម ំម្ញ្នាកម្ មញ្ចេត្ ិកម្ មទាា រវញ្េន  ត្វិធិម ំ ញ្ោត្ ិ។ 
[៥៥] កថ ំ ? បាណាត្បិាញ្ត្ត  បទនិានទាន ំ កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប  ញ្ច្ត្ ិ កាេវចិញត្ ាេិង្ខា ញ្ត្  

កាេទាាញ្រ ពាហលុលវតុ្ ាញិ្ត្ត  កាេកម្ ម ំនាម្ ។ 
[៥៦] ម្សុាវាញ្ទា  បេិណុ្វាច្ឆ   ផរេុវាច្ឆ   េម្ ផបបលាញ្បា   ញ្ច្ត្ ិ វច្វីចិ ញត្ ាេិង្ខា ញ្ត្  

វច្ទីាា ញ្រ ពាហលុលវតុ្ ាញិ្ត្ត   វច្កីម្ ម ំនាម្ ។ 
[៥៧] បភជិា  ព្យាបាញ្ទា   ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ ញ្ច្ត្ ិ បចញត្រត្តប ិ វចិ ញត្ ាយិា   ម្នេមញឹ្េវ   ពាហ-ុ

លលវតុ្ ាញិ្ត្ត ម្ញ្នាកម្ ម ំនាម្ ។ 
[៥៨] ញ្ត្េ ុបាណាត្បិាញ្ត្ត   ផរេុវាច្ឆ   ព្យាបាញ្ទា   ច្   ញ្ទាេម្ញូ្លន  ជាេន ា ិ។ 
[៥៩] កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប   បភជិា  ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ  ច្   ញ្លាភម្ញូ្លន ។ 
[៦០] ញ្េសាន ិ  ច្ត្តា របិ ិ  ទ ាហី ិ  ម្ញូ្លហ ិ  េម្ ភវន ា ិ។ 
[៦១] ច្តិ្ ាបុាទវញ្េន   បញ្នត្ ំ  បកេុល ំ  េព្យ ាថាប ិ  ទាាទេវធិម ំ  ញ្ោត្ ិ។ 
[៦២] កាម្មវច្រកេុលម្ប ិ  កាេទាាញ្រ   បវត្ ា ំ កាេកម្ ម,ំ  វច្ទីាា ញ្រ   បវត្ ា ំ  វច្កីម្ ម,ំ   

ម្ញ្នាទាាញ្រ  បវត្ ា ំ  ម្ញ្នាកម្ មញ្ចេត្ ិ  កម្ មទាា រវញ្េន   ត្វិធិម ំ  ញ្ោត្ ិ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

2  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

[៦៣] ត្ថា   ទានេលីភាវនាវញ្េន ។ 
[៦៤] ច្តិ្ ាបុាទវញ្េន   បញ្នត្ ំ  បដ ឋវធិម ំ  ញ្ោត្ ិ។ 
[៦៥] ទានេលីភាវនាបច្ឆេនញ្វេាវច្ េបត្ ាទិានបត្តា នញុ្ម្មទនធមម្ មេសវនធមម្ មញ្ទេនាទដិ ឋ-ុ

ជកុម្ មវញ្េន ទេវធិម ំ  ញ្ោត្ ិ។ 
[៦៦] ត្ ំ បញ្នត្ ំ  វេីត្វិធិមម្បិ   កាម្មវច្រកម្ មម្ញិ្ច្ េវ   េង្ា ំ  គច្ ាត្ ិ ។ 
[៦៧] របូាវច្រកេុល ំបន  ម្ញ្នាកម្ មញ្ម្វ, ត្ចេ  ភាវនាម្េំ  បបបនាបបត្ ា,ំ   ឈានង្ គ-

ញ្ភញ្ទន  បចេវធិម ំ  ញ្ោត្ ិ។ 
[៦៨] ត្ថា បរបូាវច្រកេុលចេ   ម្ញ្នាកម្ ម,ំ ត្ម្ប ិ   ភាវនាម្េំ   បបបនាបបត្ ា ំ ។  

អារម្ មណ្ញ្ភញ្ទន  ច្ត្ពុ្យ ាធិម ំ ញ្ោត្ ិ។ 
[៦៩] ឯត្តថ កេុលកម្ មម្ទុ ធច្ េរហតិ្ ំ  បបាេភមូ្េំិ   បដេិន ធ ឹ  ជញ្នត្,ិ   បវត្ ាេំិ   បន   

េព្យ ាម្បិ ទាាទេវធិម ំ  េត្តា កេុលបាកាន ិ  េព្យ ាត្តថ ប ិ  កាម្ញ្លាញ្ក   របូញ្លាញ្ក   ច្  េថារហំ   
វបិច្ េត្ ិ។ 

[៧០] កាម្មវច្រកេុលម្ប ិ   កាម្េគុត្េិញ្ម្វ  បដេិន ធ ឹ  ជញ្នត្,ិ  ត្ថា  បវត្ ាេិចេ  
ម្ោវបិាកាន,ិ បញ្ហត្កុវបិាកាន ិ  បន   បដ ឋប ិ  េព្យ ាត្តថ ប ិ  កាម្ញ្លាញ្ក   របូញ្លាញ្ក   ច្   
េថារហំ   វបិច្ េត្ ិ។ 

[៧១] ត្ត្តថ ប ិ ត្ញិ្ហត្កុម្កុ កដ ឋ ំ កេុល ំ ត្ញិ្ហត្កុ ំបដេិន ធ ឹ ទត្តា   បវញ្ត្ ា  ញ្សាឡេ វបិា-
កាន ិ វបិច្ េត្ ិ ។ 

[៧២] ត្ញិ្ហត្កុញ្ម្មម្ក ំ ទ ាញិ្ហត្កុម្កុ កដ ឋចេ   កេុល ំ  ទ ាញិ្ហត្កុ ំ  បដេិន ធ ឹ ទត្តា   បវញ្ត្ ា  
ត្ញិ្ហត្កុរហតិ្តន ិ  ទាាទេ   វបិាកាន ិ  វបិច្ េត្ ិ។ 

[៧៣] ទ ាញិ្ហត្កុញ្ម្មម្ក ំ  បន   កេុល ំ  បញ្ហត្កុញ្ម្វ   បដេិន ធ ឹ  ញ្ទត្,ិ   បវញ្ត្ ា   ច្   
បញ្ហត្កុវបិាកាញ្នវ   វបិច្ េត្ ិ។ 

[៧៤] បេង្ខា រ ំ  េេង្ខា រ-   វបិាកាន ិ  ន   បច្ េត្ ិ
 េេង្ខា រម្េង្ខា រ-  វបិាកានតី្ ិ  ញ្កច្ ិ ន  ។ 
 ញ្ត្េំ  ទាាទេ  បាកាន ិ ទសាដ ឋ   ច្   េថាក កម្ ំ
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3  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

 េថាវតុ្តា នសុាញ្រន     េថាេម្ភវម្ទុ ទញិ្េ  ។ 
[៧៥] របូាវច្រកេុល ំ បន  បឋម្ជាន ំ បរតិ្ ា ំ ភាញ្វត្តា   ត្រព្យហមបារេិញ្ជ ជវេ ុ ឧបបជ ជវត្ ិ។ 
[៧៦] ត្ញ្ទវ   ម្ជឈមិ្ ំ  ភាញ្វត្តា    ត្រព្យហមបញុ្ាបហញិ្ត្េ ុ។ 
[៧៧] បណី្ត្ ំ  ភាញ្វត្តា    ម្ោត្រព្យញ្ហមេ ុ។ 
[៧៨] ត្ថា   ទតុ្េិជាន ំ  ត្ត្េិជានចេ   បរតិ្ ា ំ  ភាញ្វត្តា    បរតិ្តា ញ្ភេ ុ។ 
[៧៩] ម្ជឈមិ្ ំ  ភាញ្វត្តា    បបបម្មណាញ្ភេ ុ។ 
[៨០] បណី្ត្ ំ  ភាញ្វត្តា    អាភេសញ្រេ ុ។ 
[៨១] ច្ត្តុ្ ថជាន ំបរតិ្ ា ំ  ភាញ្វត្តា    បរតិ្ ាេញុ្ភេ ុ។ 
[៨២] ម្ជឈិម្ ំ ភាញ្វត្តា    បបបម្មណ្េញុ្ភេ ុ ។ 
[៨៣] បណី្ត្ ំ  ភាញ្វត្តា    េភុកញិ្ណ្េេ ុ ។ 
[៨៤] បចេម្ជាន ំ  ភាញ្វត្តា    ញ្វហប ផញ្លេ ុ។ 
[៨៥] ត្ញ្ទវ   េញ្ញញ វាិបគ ំ  ភាញ្វត្តា     បេចញេញ្ត្ ាេ ុ។ 
[៨៦] បនាគាម្ញិ្នា   បន   េទុាធវាញ្េេ ុ  ឧបបជ ជវន ា ិ។ 
[៨៧] បរបូាវច្រកេុលចេ   េថាក កម្ ំ  ភាញ្វត្តា    អារញុ្បបេ ុ  ឧបបជ ជវន ាតី្ ិ។ 

[៨៨] ឥត្ ថ ំម្ហគ គត្ ំ  បចុញំ េថាភមូ្វិវត្ ថតិ្ ំ
 ជញ្នត្ ិ  េទេំិ   បាក ំ បដេិន ធបិបវត្ ាេំិ ។ 

ឥទមេត្ថ កេមចត្ុកកំ ។ 

&' 
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4  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

នច្ោ តស្ស ភគវច្ោ អរហច្ោ ស្ោា ស្ម្ពុទធស្ស 

វថីមុិ្ត្តសង្គហវភិាគ 
អភិធេមត្ថសង្គហៈ 

បរចិ្ឆេទទ ី៥ 

កម្មចតកុកៈ 

[៥០] ជនក ំ ឧបត្ ថម្ ភក ំ ឧបបឡីក ំ ឧបឃាត្កញ្ចេត្ ិ កចិ្ េវញ្េន ។ 
កម្មច្ោលច្ោយកិឆចមាន ៤ យ៉ោងគឺ ៖ 

១- ជនកកម្ ម   កម្មអាឆញុុំាងវ ិកឲ្យច្កើតច្ ើង ។ 

២- ឧបត្ ថម្ ភកកម្ ម   កម្មជួយឧបតថម្ភកម្មដទទៗ ។ 

៣- ឧបបឡីកកម្ ម  កម្មឆូលច្ៅច្បៀតច្បៀនកម្មដទទៗ ។ 

៤- ឧបឃាត្កកម្ ម  កម្មឆូលច្ៅកាត់ផ្តា ឆ់កម្មដទទៗ ឬកាត់ផ្តា ឆ់ផលរបស់កម្ម

ដទទៗ ។ 

អធបិាយច្ស្ឆក្តរីបស្ក់្ម្ាឆតកុ្កៈ 

ោកយថា  កម្ ម មានច្សឆកាីថា  ការច្្វើ ។ ច្ ម្ ោះថា កម្ ម  ដូឆមានវឆនតថៈថា   
ករណំ្ >   កម្ ម ំ  ការច្្វើ  ច្ ម្ ោះថា កម្ ម ។ 

ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត  កញ្ាបន ា ិ   ឯញ្ត្នាត្ ិ> កម្ ម ំ   សតវទុំាងឡាយរមម្ងច្្វើច្ោយ
អាស្ស័យ្ម្មជាតច្ ោះ   ច្េតុច្ ោះ   ្ម្មជាតមដលជាច្េតុឲ្យសច្រម្ឆការច្្វើ
ច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា   កម្ ម    នដល់   ចេតនា កនុងអកុសលឆិតា   និងច្ោកិយ-
កុសលឆិតា ។ 

ចៅក្នុងបិដក្ចេខ ៤៦  ទំព័រ ២៧២ ព្ពះពុទធព្ទងស់ម្តែងថា ញ្ច្ត្នាហំ  ភកិ ាញ្វ  កម្ ម ំ វទាម្ ិ  
ញ្ច្ត្េតិ្តា  កម្ ម ំកញ្ាបត្ ិ  កាញ្េន វាច្ឆេ ម្នសា ។  មាន លភិកខុទុំាងឡាយ ( តថាគត )   
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ច្ៅច្ឆត ថាជាកម្ម   ច្រោោះបុគគលគិតច្េើយ   ច្ទើបច្្វើកម្មច្ោយកាយ   វាចា  
ច្ោយឆិតា ។ 

ការច្្វើមដលទក់ទងនឹង កាយ  វាចា  េិតែ   កនុងផលូវមិ្នលអ   កាលច្បើច្ោល

ច្ោយសភាវ្ម៌្ច្េើយ   នដល់   ចេតនាចេតសិក្  មដលរបកបកនុងអកុសលឆិតា 

១២  ដួង  ច្ ម្ ោះថា   ជាអនកច្្វើអកុសលកម្ម ។ 

ការច្្វើមដលទក់ទងនឹង កាយ  វាចា  េិតែ  កនុងផលូវលអ   នដល់   ច្ឆត 
ច្ឆតសិក   មដលរបកបកនុងច្ោកិយកុសលឆិតា ១៧ ដួង ច្ ម្ ោះថា  ជាអនកច្្វើ
កុសលកម្ម ។ 

ឆុំាមែក ចេតនាចេតសិក្  មដលរបកបកនុងច្ោកុតារកុសលឆិតា ៤ ដួង ឬ ម្គគ-

ឆិតា ៤ ដួង មិ្នច្ ម្ ោះថាជាតួកម្ម   ច្រោោះជាការច្្វើមដលកាត់នូវវដាៈច្េើយ ។   
ឆុំាច្ោោះច្ឆត មដលច្ៅកនុងវ ិកឆិតា ៣៦ ដួង  មិ្នច្ ម្ ោះថាជាតួកម្ម   ច្រោោះជា
ផលរបស់កម្ម   និងច្ឆត ច្ឆតសិក   មដលរបកបច្ៅកនុងកិរយិឆិតា ២០ ដួង  
ក៏មិ្នច្ ម្ ោះថាជាតួកម្មមដរ   ច្រោោះកិរយិឆិតាទុំាងច្ ោះ   របររឹតាច្ៅមិ្នមម្នជា
បុែយ   មិ្នមម្នជា ប   មដល ុំាឲ្យច្កើតផលតច្ៅច្ទៀត ។   ដូច្ឆនោះ   ច្ឆត 
ច្ឆតសិក   មដលរបកបច្ៅកនុងអកុសលឆិតា ១២ ដួង និងច្ោកិយកុសលឆិតា 
១៧ ដួងប៉ោុច្ ណ្ ោះ   ច្ទើបច្ ម្ ោះថាជាតួកម្ម ។ 

ព្រះអនុរុទ្ធធ ចារយស្ម្ម្តងក្ម្ាឆតុក្កជា ៤ ឆតុក្ក គ ឺ៖ 

Ⅰ កចិ្ េច្ត្កុ ក    ច្ោលតាម្កិឆចមាន ៤ 

Ⅱ បាកទានបរយិាេច្ត្កុ ក  ច្ោលតាម្លុំាោប់ទនការឲ្យផលមាន ៤ 

Ⅲ បាកកាលច្ត្កុ ក    ច្ោលតាម្ច្វោទនការឲ្យផលមាន ៤ 

Ⅳ បាកដ្ឋឋនច្ត្កុ ក      ច្ោលតាម្ឋានទនការឲ្យផលមាន ៤ ។ 
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កនុងឆតុកកៈទុំាង ៤ រួកច្នោះ  បាក្ដ្ឋា នេតុក្កៈ មតម្យ៉ោង   មដលសមម្ាងតាម្

អភិ្ម្មន័យ   គឺជាន័យមដលច្ោលច្ោយរតង់ ឆុំាមែកឆតុកកៈទុំាង ៣ ខាងច្ដើម្ 
សមម្ាងតាម្សុតានាន័យ  គឺជាន័យមដលច្ោលច្ោយបរយិយ ( អម្ )  ប៉ោុមនា
របររឹតាច្ៅច្ោយច្រឆើនប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

Ⅰកិចចចតុ្កកៈ 
អធបិាយក្ម្ា ៤ ព្បការោម្ក្ឆិច 

( ក្នុងគតពីរបរតតថទីបន ី) 
ក) ជនក   គឺកម្មឲ្យផលថ្មី 

ខ) ឧបត្ ថម្ ភក   គឺកម្មឧបតថម្ភ 
គ) ឧបបឡីក   គឺកម្មច្បៀតច្បៀន 

ឃ) ឧបឃាត្ក   គឺកម្មកាត់ផ្តា ឆ់ ។ 

ត្ត្ ថ   ជនក ំ  នាម្   បដេិន ធបិត្ ាេី ុ  វបិាកក ាន ធកដត្តា របូាន ំ នពិ្យ ាត្ ាកិា   កេុលាកេុល-
ញ្ច្ត្នា ។   ប ា្ កម្មទុំាង ៤ យ៉ោងច្ ោះ ( កម្ម គឺ ) កុសលច្ឆត  និងអកុសល

ច្ឆត   អាឆញុុំាងខនធ  មដលជាវ ិក និងកដតាា របូ  ឲ្យច្កើតកនុងបដិសនធិកាល
 ន  ច្ ម្ ោះថា ជនកម្ម ។ 

ចោក្ចោេទុក្ក្នុងគតពីរវិសុទធិតគគ  ព្តងក់្តមវិភាគ ៖ 
ត្ ំ   បដេិន ធេិម្បិ   បវញ្ត្ ាប ិ   កាម្របូារបូវបិាកក ាញ្ន ធ   ជញ្នត្ ិ។   ជនកកម្មច្ ោះ

រមម្ងញុុំាងវ ិកកខនធ   មដលជាកាមាវឆរ   ជារ ូវឆរ   និងជាអរ ូវឆរ   ឲ្យច្កើត
ច្ ើងទុំាងកនុងបដិសនធិកាល     ទុំាងកនុងបវតាិកាល ។ 
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ត្ត្ ថ   បដេិន ធនិពិ្យ ាត្ ាកិា   កម្ មបថបត្តា វ   ទដ ឋពាា ។  បវត្ ានិពិ្យ ាត្ ាកិា   បន   កម្ មបថ ំ  បត្តា ប ិ   
បបត្តា ប ិ    បន ាម្ញ្សា   បចេទាា រកិជវនញ្ច្ត្នាប ិ   េបុនិញ្ន ា   កេុលាកេុលញ្ច្ត្នាបតី្ ិ។ 
គបបីរជាបថា ( ច្ឆត ទុំាងរីរច្ ោះ )  ទល់មតដល់នូវភារជាកម្មបថ្  ច្ទើបអាឆ
ញុុំាងវ ិកនិងកដតាា រូបឲ្យច្កើតកនុងបដិសនធិកាល ន ។  ឆុំាមែកច្ឆត ដល់កាី  
មិ្នដល់កាី នូវភារជាកម្មបថ្  ច្ោយច្ោឆច្ៅសូម្បីច្ឆត កនុងជវនឆិតាមដល
ច្កើតកនុងទវ រទុំាង ៥ កាី  កុសលច្ឆត   អកុសលច្ឆត   កនុងច្រលយល់សបាិកាី  
រមម្ងអាឆឲ្យផលកនុងបវតាិកាល ន ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធិបាយក្នុងគម្ពីរបរម្តថច្ជាតិក្ៈ 

ក្) ជនក្ក្ម្ា 

ជនកកម្ ម  មានវឆនតថថា   វបិាកក ាន ធកម្ មជ ជវរបូាន ិ ជញ្នត្តី្ ិ ជនក ំ  កម្ម្   រមម្ង
ញុុំាងវ ិក ម្កខនធ និង កម្មជជរបូឲ្យច្កើតច្ ើង   ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ  កម្មច្ ោះ   
ច្ ម្ ោះថា  ជនកកម្ម  នដល់   អកុសលកម្ម ១២   ច្ោកិយកុសលកម្ម ១៧ ។ 

ជនកកម្ ម ច្នោះ  ជាកម្មច្្វើឲ្យវ ិក  និង កម្មជជរបូ  ររម្ទុំាងកម្មបបឆចយឧតុជជ-

របូច្កើតច្ ើង   ទុំាងកនុងបដិសនធិកាល  ទុំាងកនុងបវតាិកាល    នច្សឆកាីថា   
កាលសតវច្ោកទុំាងឡាយស្លល ប់ច្ៅ  រមម្ងច្ៅច្កើតជាសតវតិរចាេ ន  ជាម្នុសស   
ច្ទវតា  ររេម  ទុំាងច្នោះ   រមម្ងរបររឹតាច្ៅច្ោយអុំា្ឆរបស់ជនកកម្ម   មដល
ច្្វើឲ្យវ ិក  និង កម្មជជរបូច្កើតច្ ើងកនុងបដិសនធិកាល ។  កាលច្បើសតវ
ទុំាងឡាយច្កើតម្កច្េើយ   ក៏រតូវមានអវយវៈតូឆ ុ្ំាច្កើតច្ ើងតាម្សម្គួរដល់
សតវច្ ោះៗ   ររម្ទុំាងមានការច្ ើញ   ការឮ   ឬការ្ុុំាកលិន   ដឹងរស   ការប៉ោោះ
ោល់   ការរកាភរ ( ភវងគ )  ច្កើតច្ ើង  ទុំាងច្នោះ   រមម្ងរបររឹតាច្ៅច្ោយ
អុំា្ឆជនកកម្ម   មដលច្្វើឲ្យវ ិក  កម្មជជរបូ  និង កម្មបបឆចយឧតុជជរបូច្កើត
ច្ ើងកនុងបវតាិកាល ។ 
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១- ជនក្ក្តម មដលអាឆច្្វើឲ្យវ ិក និង កម្មជជរបូច្កើតច្ ើងកនុងបដិសនធិកាល   
ច្ោលគឺឲ្យច្កើតជាសតវតិរចាេ ន   ម្នុសសជាច្ដើម្ នច្ ោះ   រតូវជាកម្មមដលរគប់
អងគទនកម្មបថ្ច្ោយច្រឆើន ។ 

២- ឆុំាមែកជនកកម្ម មដលច្្វើឲ្យវ ិក  កម្មជជរបូ និង កម្មបបឆចយឧតុជជរបូ
ច្កើតច្ ើងកនុងបវតាិកាល   ច្ោលគឺឲ្យមានអវយវៈតូឆ ុ្ំា   ររម្ទុំាងការច្ ើញ   
ការឮជាច្ដើម្ ( ច្វៀរភវងគឆិតា )  ច្ ោះ  ជាកម្មមដលរគប់អងគទនកម្មបថ្ក៏ច្ោយ   
មិ្នរគប់អងគទនកម្មបថ្ក៏ច្ោយ   និងកុសលកម្ម   អកុសលកម្ម  មដលច្កើតកនុង
បញ្ចទវ រវថីិ្   ឬមដលច្កើតច្ ើងកនុងច្រលយល់សបាិក៏ច្ោយ  ក៏មានអុំា្ឆ
ឲ្យវ ិក កម្មជជរបូ និង កម្មបបឆចយឧតុជជរបូច្កើតច្ ើង នទុំាងអស់ ។ 

វមិានរបស់ច្ទវតា  ររេម  ឬច្ភលើង និង ច្រគឿងច្្វើទរែុកម្មរបស់សតវនរក
ទុំាងច្នោះ ក៏ជាកម្មបបឆចយឧតុជជរបូ មដលច្កើតរីជនកកម្មដូឆគ្នន  ។ 

ខ) ឧបតថម្ភក្ក្ម្ា 

ឧបត្ ថម្ ភកកម្ ម   មានវឆនតថថា   កម្ មន ារ ំ   វា  កម្ មនពិ្យ ាត្ ាក ាន ធេនាា ន ំ   វា  ឧបត្ ថញ្ម្ ភត្តី្ ិ  
ឧបត្ ថម្ ភក ំ កម្ម្  រមម្ងឧបតថម្ភកម្មដទទៗ   និងតុំាែទនខនធមដលច្កើតច្ ើងអុំារី

កម្មដទទៗ  ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  កម្មច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា ឧបតថម្ភកកម្ម (  នដល់  
អកុសលកម្ម ១២   ម្ោកុសលកម្ម ៨ ) ។ 

ឧបតថតភក្ក្តម ច្នោះ  ក) ជាកម្មមដលជួយឧបតថម្ភជនកកម្ម   មដលច្ៅមិ្នទន់

មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យមានឱកាសឲ្យផល  របការមួ្យ ។ ខ) ជួយឧបតថម្ភ
ជនកកម្មមដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផលច្ ោះបរ-ិ
បូរច្ ើងរបការមួ្យ ។ គ) ជួយឧបតថម្ភ ម្របូមដលជាផលរបស់ជនកកម្ម  
ឲ្យឆច្រម្ើន  និង តាុំាងច្ៅ នយូរ  របការមួ្យ ។ 
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េំម្ែក្គតពីរបរតតថទីបនីបានពនយេ់ថា ឧបត្ ថម្ ភក ំ នាម្  វបិច្ េតិ្ ុ ំ បលញ្ទាធកាសា វា  វបិក កវ-ិ

បាកា វា  េពាាប ិ  កេុលាកេុលញ្ច្ត្នា ។   កុសលច្ឆត និងអកុសលច្ឆត ទុំាង

អស់ មិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផលកាី មានផលទុុំា ( គឺមានច្េតុរគប់រគ្នន់នឹង

ឲ្យផល ) កាី ច្ ម្ ោះថា ឧបតថម្ភកកម្ម ។ សា  ហ ិ   ជនកភតូ្តប ិ  េម្មនា   បត្ ាញ្នា  
វបិាកវារញ្ត្ត  បញូ្រ  វា  បច្ឆា   វា   េភាង្ គ ំ កម្ មន ារ ំ វា  កម្ មនពិ្យ ាត្ ាក ាន ធេនាា ន ំ វា  ឧបត្ ថម្ ភម្មញ្នា   
បវត្ ាត្ ិ ។  ក៏ច្ឆត ច្ ោះ សូម្បីកាលញុុំាងផលឲ្យច្កើត   មតងរបររឹតាច្ៅ

ឧបតថម្ភកកម្មដទទ ឬរកុម្វ ិកខនធមដលច្កើតច្រោោះកម្មដូឆគ្នន    មុ្នច្រល ឬ 
ច្រកាយច្រលខលួនឲ្យផល  ( ដូឆជាថាវ យបងគុំាររោះរតនរត័យ   កនុងច្រលចាប់ច្ផាើម្
មតងគម្ពីរជាច្ដើម្ ។ ) 

ចសេក្ែីក្នុងគតពីរវិសុទធិតគគក្តមវិភាគ  ថា  ឧបត្ ថម្ ភក ំ  បន  វបិាក ំ  ជញ្នត្ ុ ំ  ន  េញ្កាក ត្ ិ  

ឧបតថម្ភកកម្មមិ្នអាឆឲ្យវ ិកកខនធច្កើត ន ។   សុំាច្ៅដល់  ឧបតថម្ភកកម្មមដល
មិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល  កាលច្បើមានឱកាសដល់ររម្ច្ោយច្េតុបឆច័យ   
កម្មរមម្ងឲ្យផលកនុងបវតាិកាលច្ោយរិតរ កដ ។ 

បវត្ ាកិាញ្លប ិ  ឯត្ ំ  ព្យហលុ ំ  លព្យ ភត្ញិ្េវ ។ កម្ មនពិ្យ ាត្ ាខន ធេនាា នេស   ឧបត្ ថម្ ភក ំ  នាម្   
បញ្ចញន  លញ្ទាធកាញ្េន  កេុលកញ្ម្ មន  វា  បកេុលកញ្ម្ មន  វា  នពិ្យ ាត្ ាេស    ខន ធេនាា នេស   
ជវីតិ្ន ាាបញ្េ   បបញ្នត្តា    ជវីតិ្បរកិាា ញ្រ   េម្ទុាញ្នត្តា   ច្រិត្រ ំ  បវត្ ាកិរណំ្ ។  ឧបតថម្ភកកម្ម
ច្ ោះ   រមម្ងរបររឹតាច្ៅ នច្រឆើនកនុងបវតាិកាលច្ទៀតផង។  ្ម្មតា ការឧបតថម្ភ
រួកខនធមដលច្កើតរីកម្ម   គឺការច្្វើរួកខនធឲ្យរបររឹតាច្ៅយូរជាង   ច្ោយការ ុំា
ច្ឆញនូវអនារាយទនជីវតិរបស់តុំាែខនធ   មដលច្កើតរីកុសលកម្ម ឬ អកុសល-
កម្មដទទមដល នឱកាស   ច្េើយ ុំាម្កនូវច្រគឿងឧបតថម្ភជីវតិឆូលម្កច្ោយលអ  
សម្ដូឆររោះរុទធវឆនថា ៖ 

បភវិាទនេលីេិស       នចិ្ េ ំ  វឌុ្ឍាបច្ឆេញិ្នា 
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ច្ត្តា ញ្ាប   ធមម្មម    វឌ្ឍឍន ា ិ    អាេ ុ  វញ្ណាណ    េខុ ំ  ព្យល ំ។ 
្ម៌្ទុំាងឡាយ ៤ របការ   គឺអាយុ ១   វែណៈ ១   សុខៈ ១   រលៈ ១   

រមម្ងឆច្រម្ើនអស់កាលជានិឆច ដល់អនកមដលឱនកាយថាវ យបងគុំាដល់ររោះរតន-
រត័យជារបរកតី  និង អនកមដលមានច្សឆកាីច្គ្នររច្កាតមរកង   ដល់បុគគលមដល
ឆច្រម្ើនច្ោយគុែ   មានសីលគុែជាច្ដើម្   ឬមដលឆច្រម្ើនច្ោយវយ័   គឺ
ចាស់ររឹទធ ចារយ ។ 

ឯត្ ថ   បន  កេុលបំ ិ  បកេុលកម្ មនពិ្យ ាត្ ាេស   ខន ធេនាា នេស   បកេុលបំ ិ  កេុលកម្ ម-
នពិ្យ ាត្ ាេស    ឧបត្ ថម្ ភក ំ នាម្    នត្ ថតី្ ិ   ន  វត្ ាព្យ ា ំ   បកេុលកម្ មនពិ្យ ាត្ ាេសប ិ   ហ ិ  ម្ហិទ ធកិាន ំ  
នាគេបុណាណ ទនី ំ ខន ធេនាានេស បវត្ ាកាញ្ល  បពុ្យ ាកត្ ំ កេុល ំ វតុ្ ានញ្េន  ឧបត្រព្យហូន ំ កញ្ាបត្-ិ
ញ្េវ  ត្ថា  កេុលកម្ មនពិ្យ ាត្ ាេសប ិ  ញ្កេចេ ិ  វនិបិាត្កិាេាុបទនី ំ  ខន ធេនាា នេស   បវត្ ាកិាញ្ល   
បពុ្យ ាកត្ ំ  បកេុល ំ  ច្រិត្របបវត្ ា ឹ  កញ្ាបត្ញិ្េវាត្ ិ។ 

ម្យ៉ោងវញិច្ទៀត កុសលកម្មឧបតថម្ភតុំាែទនខនធ   មដលច្កើតរីអកុសលកម្ម
 ន   សូម្បីអកុសលកម្ម   ក៏ឧបតថម្ភតុំាែទនខនធមដលច្កើតរីកុសលកម្ម ន
មដរ   ច្រោោះកុសលកម្មមដលធ្លល ប់ច្្វើម្កច្េើយ   រមម្ងច្្វើតុំាែទនខនធកនុងបវតាិ-
កាលឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង  តាម្ន័យមដល នច្ោលម្កច្េើយ  សូម្បចី្កើតរីអកុស-
លកម្មកនុង ( កុំាច្ែើ ត )  គ និង រគុឌជាច្ដើម្   អនកមានឫទធិច្រឆើន   អកុសលកម្ម
មដលច្្វើម្កច្េើយ រមម្ងច្្វើរកមសខនធកនុងបវតាិកាល   របររឹតាច្ៅ នយូរជាង  
សូម្បីច្កើតរីកុសលកម្មកនុងជនរួកខលោះ   មានវនិិ តិកាសុរជាច្ដើម្ ។ 

ក្នុងបរម្តថច្ជាតិក្ោនច្ស្ឆក្តថីា ៖ 

ក្) ឧបតថតភក្ក្តម  ជួយឧបតថម្ភជនកកម្ម  មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   
ឲ្យមានឱកាសឲ្យផលច្ ោះ    នដល់   កុសល   និងអកុសលទុំាងច្នោះឯងជា
ឧបតថម្ភកកម្ម   ជួយឧបតថម្ភជនកកម្ម   មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យ
មានឱកាសឲ្យផល  ជនកកម្មមដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផលច្ ោះ   មាន 
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២ យ៉ោងគឺ   ជនកកម្មកនុងអតីតភរ ១   ជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ ១   ដូច្ឆនោះ   
ការជួយឧបតថម្ភរបស់ឧបតថម្ភកកម្ម  ដល់ជនកកម្មមដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាស
ឲ្យផល   ឲ្យមានឱកាសឲ្យផលច្ ោះ   មឆកច្ឆញជា  ៨ របច្ភទគឺ ៖ 

១- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល  ជួយឧបតថម្ភដល់កុសល-
ជនកកម្មកនុងអតីតភរ  មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យមានឱកាស
ឲ្យផល។ 

២- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល  ជួយឧបតថម្ភដល់កុសល-
ជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ  មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល ឲ្យមានឱកាស
ឲ្យផល។ 

៣- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   ជួយឧបតថម្ភដល់
អកុសលជនកកម្មកនុងអតីតភរ   មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យ
មានឱកាសឲ្យផល ។ 

៤- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   ជួយឧបតថម្ភដល់
អកុសលជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ   មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យ
មានឱកាសឲ្យផល ។ 

៥- កុសលមដលច្កើតច្ ើងជារបរកតីកនុងបឆចុបបននភរ   ជួយឧបតថម្ភដល់
កុសលជនកកម្មកនុងអតីតភរ   មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យមាន
ឱកាសឲ្យផល ។ 

៦- កុសលមដលច្កើតច្ ើងជារបរកតីកនុងបឆចុបបននភរ   ជួយឧបតថម្ភដល់
កុសលជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ   មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យ
មានឱកាសឲ្យផល ។ 
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៧- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងជារបរកតីកនុងបឆចុបបននភរ   ជួយឧបតថម្ភដល់
អកុសលជនកកម្មកនុងអតីតភរ   មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យ
មានឱកាសឲ្យផល ។ 

៨- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងជារបរកតីកនុងបឆចុបបននភរ   ជួយឧបតថម្ភដល់
អកុសលជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ   មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យ
មានឱកាសឲ្យផល ។ 

គសចកតអីធបិ្បាយ 
១- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល  ជួយឧបតថម្ភដល់កុសល-

ជនកកម្មកនុងអតីតភរ   មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល ។ ឧទេរែ៍ 
ដូឆជា   ម្នុសសច្ ម្ ោះ ក  ជារុទធស្លសនិកជន   មតកនុងបឆចុបបននភរ   បុគគល

ច្ ោះច្្វើអកុសលជាច្រឆើន   ច្ោយច្េតុច្នោះ   កាលច្បើបុគគលច្ ោះ  មានអាការៈ
ឈឺជិតនឹងស្លល ប់   មតច្ៅមានច្សឆកាីដឹងខលួន   និមិ្តាមិ្នលអ   ក៏រ កដច្ ើង
ដល់បុគគលច្ ោះ  ច្្វើឲ្យមានកិរយិខុសរបរកតី   អនកច្ៅជិតខាងច្ ើញដូច្ឆនោះ   
ក៏ នដឹងថា  ‟ បុគគលច្នោះ   មាននិមិ្តាមិ្នលអច្កើតច្ ើងច្េើយ   ច្េតុច្នោះ  ច្ទើប
មានឆិតាច្ៅេមង   របសិនច្បើស្លល ប់ច្ៅកនុងច្រលច្នោះ   នឹងច្ៅកាន់ទុគគតិយ៉ោង
រិតរ កដ   កុសលមដលជាអបរាបរយិច្វទនីយកម្មរបស់បុគគលច្នោះ  ក៏មិ្នអាឆ
នឹងជួយបុគគលច្នោះ   ឲ្យរឆួផុតរីទុគគតិ ន   ច្រោោះឆិតារបស់បុគគលច្នោះច្ៅេមង
នុ ោះឯង ”  ច្ោយច្េតុច្នោះ   អនកច្ៅជិតខាងច្ ោះ   ច្ទើបរកវ ិ្ ីមកទខបុគគលមាន
អារម្មែ៍មិ្នលអរ កដច្នោះ    ឲ្យផ្តល ស់បាូរច្ៅជាអនករជោះថាល    ច្ោយការនិម្នា
ររោះសងូសូរតម្នា   និងសមម្ាង្ម៌្ឲ្យស្លា ប់    ន ុំាយកររោះរុទធរបូម្កតាុំាង
ទុកជិតៗ  ច្ដើម្បីឲ្យបុគគលច្ ោះរជោះថាល   បច្អអ នឆិតានម្ស្លក រឆុំាច្ោោះររោះរុទធរបូ
ច្ ោះ   និងរយយម្យកច្សៀវច្ៅ្ម៌្អានឲ្យស្លា ប់ ជាច្ដើម្ ។  កាលច្បើមកទខ
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អារម្មែ៍ដូឆមដល នច្ោលម្កច្នោះច្េើយ   ឆិតារបស់បុគគលច្ ោះក៏រជោះថាល
ច្ ើង   និមិ្តាមិ្នលអក៏ ត់ច្ៅ   និមិ្តាលអរ កដច្ ើងម្កជុំានួស  ច្េតុច្នោះ   
កាលច្បើបុគគលច្ ម្ ោះ  ក ច្្វើកាលកិរយិច្េើយ   ក៏ នច្ៅច្កើតកនុងសុគតិភូមិ្   

ជាម្នុសស  ឬ ច្ទវតា   ច្នោះក៏ច្រោោះកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   
ជួយឧបតថម្ភដល់កុសលជនកកម្មកនុងអតីតភរ   មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាស

ឲ្យផល   ឲ្យមានឱកាសឲ្យផល ។  សតដូេព្ពះពុទធវេនៈក្នុងឥតិវុតែក្   បិដក្ចេខ ( ៥៣  
ទំព័រ ១៨-២០ ) ថា ៖ 

ឥម្ម្ េ ិ  ច្ឆេំ   េម្ញ្េ កាល ំ  កេាិបថ   បគុ គញ្លា 
នរិេំ   ឧបបញ្ជ ជវេយ         ច្តិ្ ាចេេិស   បទេូតិ្ ំ។ 
ឥម្ម្ េ ិ  ច្ឆេំ  េម្ញ្េ កាល ំ  កេាិបថ   បគុ គញ្លា 
េគុត្ ឹ  ឧបបញ្ជ ជវេយ         ច្តិ្ ាចេេិស   បសាទតិ្ ំ។ 

ច្បើបុគគលច្នោះច្្វើម្រែកាលច្ៅកនុងសម័្យច្នោះ   មុ្ខជាច្ៅច្កើតកនុងនរក   
ច្រោោះមតបុគគលច្ ោះមានឆិតារបទូស ។   ច្បើបុគគលច្នោះ   ច្្វើកាលកិរយិច្ៅ   
កនុងសម័្យច្នោះនឹងច្ៅច្កើតកនុងសុគតិ   ច្រោោះបុគគលច្ ោះមានឆិតារជោះថាល  ។ 

២- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល  ជួយឧបតថម្ភដល់កុសល-
ជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ  មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានឱកាស
ឲ្យផល ។ ឧទេរែ៍ ដូឆជា ម្នុសសច្ ម្ ោះ ខ  ជារុទធស្លសនិកជន   អនកមាន

សទធ រជោះថាល    ឲ្យទន   រកាសីល   មតមិ្នធ្លល ប់អប់រ ុំាឆិតាកនុងការរបតិបតាិសម្ថ្ៈ   
ឬ វបិសស    ឬថាមិ្នធ្លល ប់សិការរោះអភិ្ម្ម  ដូច្ឆនោះ កាលបុគគលច្ ោះ   មាន
ជុំាងឺជិតនឹងច្្វើម្រែកាល   មានច្សឆកាីភ័យខាល ឆ   និងកងវល់េួងមេងកនុង
រទរយសម្បតាិរបស់ខលួន   កាលមដលបុគគលច្ ោះមានច្សឆកាីច្ៅេមង   និមិ្តាមិ្ន
លអក៏រ កដច្ ើងកនុងច្រលច្ ោះ   មានអាការៈខុសរបរកតី   អនកច្ៅជិតខាង
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មានការយល់ដឹង្ម៌្អាថ៌្    នសច្ងកតច្ ើញថា ‟ បុគគលច្ ោះ  មាននិមិ្តាមិ្ន
លអរ កដច្ ើងច្េើយ   របសិនច្បើបុគគលច្នោះច្្វើកាលកិរយិកនុងច្រលច្នោះ   នឹង
ច្ៅកាន់ទុគគតិយ៉ោងរិតរ កដ   កុសលកម្មច្ផសងៗ   មដលបុគគលច្នោះ នច្្វើ
កនុងភរច្នោះ   នឹងមិ្នអាឆជួយបុគគលច្នោះ នច្ ើយ ” ។   របសិនច្បើអនកច្ៅជិត
ខាងច្ ោះរយយម្រកផលូវមកទខ   ឲ្យបុគគលច្ ោះមានឆិតារជោះថាល    និមិ្តាមិ្នលអ
ច្ ោះ ត់ច្ៅ   និមិ្តាលអក៏រ កដច្ ើងភាល ម្កនុងច្រលច្ ោះ   កាលបុគគលច្ ោះច្្វើ
កាលកិរយិច្ៅ    រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងសុគតិភូមិ្   ជាម្នុសស   ឬច្ទវតា   ច្រោោះ
កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   ជួយឧបតថម្ភដល់កុសលជនកកម្ម
កនុងបឆចុបបននភរ ។ 

៣- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   ជួយឧបតថម្ភដល់
អកុសលជនកកម្មកនុងអតីតភរ  មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល    ឲ្យ
មានឱកាសឲ្យផល ។ ឧទេរែ៍  ដូឆជា  ម្នុសសច្ ម្ ោះ  គ ជាអនកមានឆិតា

បុែយ    នបុំាច្រញទន    រកាសីល  កនុងបឆចុបបននភរច្នោះ    មតមិ្នធ្លល ប់អប់រ ុំា
ឆិតាកនុងការបដិបតាិសម្ថ្ៈ ឬ វបិសស    និងមិ្នធ្លល ប់សិការរោះអភិ្ម្ម   
ច្រកាយម្កបុគគលច្ ោះមានជុំាងឺជិតនឹងស្លល ប់   មានច្សឆកាីរកវល់រកវាយកនុង
រទរយសម្បតាិ   និងកូនច្ៅ   ឆិតារបស់បុគគលច្ ោះ   មានច្សឆកាីច្ៅេមង   មាន
អកុសលច្កើតច្ ើងកនុងច្រលច្ ោះ   និមិ្តាមិ្នលអក៏រ កដដល់បុគគលច្ ោះ   ទឹក
មុ្ខ   អាកបបកិរយិរបស់គ្នត់   មានសភារខុសរបរកតី    ម្នុសសមដលច្ៅជិត
ខាងច្ ោះ  មិ្នសូវច្ឆោះដឹងកនុង្ម៌្អាថ៌្ច្ទៀត  ដូច្ឆនោះ  មិ្នអាឆនឹងមកទខច្ោយវ ិ្ ី
្មួ្យ នច្ ើយ   កាលច្បើបុគគលច្ ោះ  ច្្វើកាលកិរយិ   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុង
ទុគគតិភូមិ្្មួ្យ    កុសលមដលបុគគលច្ ោះ នច្្វើទុកកនុងជាតិច្នោះ   មិ្នអាឆ
ច្្វើឲ្យគ្នត់ច្ៅកាន់សុគតិ នច្ ើយ   ច្រោោះអកុសលកម្មច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្-



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

15  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

សននកាល   ជួយឧបតថម្ភអកុសលកម្មរបស់បុគគលច្ ោះ  មដលធ្លល ប់ច្្វើទុកកនុង
ជាតិមុ្នៗ  ឲ្យមានឱកាសឲ្យផល ។ 

៤- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   ជួយឧបតថម្ភដល់
អកុសលជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ  មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យ
មានឱកាសឲ្យផល ។ ឧទេរែ៍ ដូឆជាម្នុសសច្ ម្ ោះ ឃ កាលច្ៅកនុង

ម្ជឈិម្-វយ័   ច្្វើអកុសលជាច្រឆើន   ដូឆជា   មានការសមាល ប់សតវ   លួឆរទរយច្គ   
ផឹកទឹកស្សវងឹជាច្ដើម្   កនុងកាលមានអាយុច្រឆើន  ក៏ច្ ើញច្ទសកនុងការច្្វើអុំាច្រើ
 បទុំាងច្ ោះ   ក៏មានច្សឆកាីសច្ងវគតក់សលុតច្កើតច្ ើង   ច្ឆញចាកច្ភទជា
 រាវាស     នបួសជាភិកខុកនុងររោះរុទធស្លស    ច្រកាយម្ក   ភិកខុច្ ោះ   ធ្លល ក់
ខលួនឈឺ្ងន់    នរលឹកដល់ បមដលខលួន នច្្វើកនុងកាលច្ៅរីច្កមងៗច្ ោះ   
ថាខលួនធ្លល ប់ច្្វើអកុសលទុកម្កច្រឆើន   ក៏ច្្វើឲ្យមិ្នសបាយឆិតា   ភ័យខាល ឆធ្លល ក់
ច្ៅកនុងអ យភូមិ្   កាលច្បើគិតដូច្ឆនោះ   ភិកខុច្ ោះ   ក៏មានច្សឆកាីច្តា រកោយ
ឆិតា   ច្បើច្្វើកាលកិរយិកនុងច្រលច្ ោះ   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងនរកភាល ម្   ច្រោោះ
អកុសលមដលច្កើតកនុងច្រលជិតស្លល ប់   ជួយឧបតថម្ភអកុសលមដលខលួនធ្លល ប់ ន
ច្្វើទុកកនុងភរច្នោះ   ឲ្យមានឱកាសឲ្យផល ។ 

៥- កុសលមដលច្កើតច្ ើងជារបរកតីកនុងបឆចុបបននភរ   ជួយឧបតថម្ភដល់
កុសលជនកកម្មកនុងអតីតភរ   មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យមាន
ឱកាសឲ្យផល ។ ឧទេរែ៍  ដូឆជា   ម្នុសសច្ ម្ ោះ ង្  ជាបុគគលមិ្ចាេ ទិដឋិ   

មិ្នច្ជឿ ប   មិ្នច្ជឿបុែយ   មានការយល់ច្ ើញថា   ការសមាល ប់សតវមិ្នមាន
 ប  សមាល ប់ម្នុសសមិ្នមាន ប  ការច្្វើបុែយ មានការោក់ រត   ថាវ យបងគុំា
ររោះរតនរត័យ    ស្លា ប់្ម៌្ជាច្ដើម្   មិ្នមម្នជាបុែយ   មានទិដឋិយល់ច្ ើញថា   
កនុងច្ោកច្នោះសុទធមតររោះស្លងច្ ើងទុំាងអស់ ។  លុោះច្រកាយម្កបុគគលច្ ោះ
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 នច្ៅសីុឈនួលច្ៅផទោះអនកមានសទធ រជោះថាល ច្្វើបុែយ   ដូឆជា   មានការោក់
 រតររោះសងូរាល់ៗទថ្ង    នស្លា ប់្ម៌្ច្ទស    រកាឧច្ សថ្រាល់ទថ្ង
ឧច្ សថ្   បុគគលច្ ោះ មានមុ្ខជារបចាុំាកនុងការោក់ រតររោះសងូជុំានួស
មាច ស់ផទោះ ដល់ទថ្ងឧច្ សថ្  ក៏រតូវច្ៅវតាជាមួ្យនឹងមាច ស់របស់ខលួន  ការរបររឹតា
ច្ៅយ៉ោងច្នោះ   ច្្វើឲ្យឆិតារបស់បុគគលច្ ោះ   លោះបង់ការយល់ខុស ន   ច្េើយ
មានច្សឆកាីរជោះថាល កនុងររោះរុទធស្លស    ច្រលគ្នត់ធ្លល ក់ខលួនឈឺខាល ុំាងជិតនឹងច្្វើ
ម្រែកាល   ឆិតារបស់គ្នត់មិ្នមានច្សឆកាីច្ៅេមងច្ោយរបការ្មួ្យ
ច្ ើយ   ច្រោោះគ្នត់មានមតខលួនមួ្យ   រទរយសម្បតាិក៏មិ្នមាន   ច្រោោះច្េតុច្ ោះ   
មិ្នមានអវីច្្វើឲ្យគ្នត់រតូវកងវល់េួងមេង  ច្ោយច្ោភៈ  ច្ទសៈ   ច្មាេៈ 
ថាន ក់ច្រគ្ន្រគ្នត   ច្រលគ្នត់ច្្វើកាលកិរយិច្ៅកនុងរគ្នច្ ោះ   ក៏ច្ៅបដិសនធិជា
ម្នុសស  ឬច្ទវតាជាន់ខពស់ ន  ច្ោយស្លរមតកុសលមានការោក់ រត  ស្លា ប់
្ម៌្ជាច្ដើម្មដលគ្នត់ នច្្វើជារបរកតី  សូម្បីមានកមាល ុំាងមិ្នលមម្នឹងឲ្យផល   
ឲ្យគ្នត់ នច្ៅច្កើតជាម្នុសស   ឬច្ទវតាជាន់ខពស់ ក៏អាឆជួយឧបតថម្ភដល់
កុសលមដលជាអបរាបរយិច្វទនីយកម្ម មដលបុគគលច្ ោះធ្លល ប់ច្្វើកនុងអតីតភរ   
ឲ្យមានឱកាសបញ្ជូ នផលឲ្យគ្នត់ នច្ៅច្កើតជាម្នុសស  ឬ ច្ទវតា ទុំាងច្នោះក៏
ច្រោោះកុសលមដលច្កើតច្ ើងជារបរកតី  ច្ៅកនុងបឆចុបបននភរច្ ោះ  ជួយឧបតថម្ភ
កុសលជនកកម្មកនុងអតីតភរ ។ 

៦- កុសលមដលច្កើតច្ ើងជានិឆចកាលកនុងបឆចុបបននភរ  ជួយឧបតថម្ភដល់
កុសលជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរមដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យមាន
ឱ-កាសឲ្យផល ។ ឧទេរែ៍ ដូឆជាម្នុសសច្ ម្ ោះ ច ធ្លល ប់បួសជាភិកខុ    ន

សិកា្ម៌្អាថ៌្   ច្េើយធ្លល ប់បដិបតាិសម្ថ្ៈ និង វបិសស ច្ទៀត   ច្រកាយម្ក
បុគគលច្ ោះ    នោចាកសិកាខ ម្កជារគេសថ   ក៏រតូវរបកបការអរឆិញ្ច ឹម្ជីវតិ
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របស់ខលួន  ទក់ទិននឹងអកុសល   គឺ ្តិ ត   ប៉ោុមនាបុគគលច្ ោះ    ក៏ច្ៅ
មានការច្្វើបុែយោក់ រតរាល់ៗទថ្ងមិ្នមដលខកខានច្ ើយ   មតកុសលកម្មដ
ទទៗ  គ្នត់មិ្នមានឱកាសច្្វើច្ ើយ   ច្រលគ្នត់រិចារ្ដល់ការរបររឹតារបស់
ខលួនឯងច្េើយ   ក៏ដឹងខលួនថា   ការរបកបមុ្ខរបររបស់ខលួនច្នោះ   ជាអកុសល   
ច្េើយផ្តល ស់មុ្ខរបរមិ្ន ន   ច្រោោះមតខលួនមិ្នមានឆុំាច្ែោះដឹងយ៉ោង្មួ្យ   
ដូច្ឆនោះ  ច្េើយចាុំា ឆ់រតូវរកកុសល   មដលជាទីរឹងសរមាប់ខលួន នខលោះ   បុគគល
ច្ ោះកាលច្បើគិតដូច្ឆនោះច្េើយ   ក៏តាុំាងឆិតាោក់ រតររោះសងូរាល់ៗទថ្ង   មិ្ន
មដលខានទថ្ង្ច្ ើយ    ររម្ទុំាងមានបីតិច្រតកអររជោះថាល    កនុងអុំាច្រើរបស់ខលួន
ផង ។  ច្រលមដលបុគគលច្ ោះច្្វើកាលកិរយិ   ក៏ច្ៅច្កើតជាម្នុសស ឬ ច្ទវតា
ជាន់ខពស់  ច្ោយអុំា្ឆទនកុសលសីល ឬ ភាវ កុសល មដលបុគគលច្ ោះ
ធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរច្នោះ ។   

អកុសលកម្មរបស់បុគគលច្ ោះ មិ្នមានឱកាសឲ្យផល   មបររត ប់ជា
កុសលកម្មមានឱកាសឲ្យផលដល់បុគគលច្ ោះ  ឲ្យគ្នត់ច្ៅច្កើតជាម្នុសស ឬ 
ច្ទវតា  ក៏ច្រោោះអាស្ស័យទនកុសលមដលគ្នត់ នច្្វើរាល់ៗទថ្ង  ឆុំាច្ោោះររោះ
សងូនុ ោះឯង   ជាកុសលមដលជួយឧបតថម្ភកុសលសីល  និង ភាវ កនុងបឆចុបបនន
ភរ   ឲ្យមានឱកាសឲ្យផល ។ 

៧- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងជារបរកតីកនុងបឆចុបបននភរ  ជួយឧបតថម្ភដល់
អកុសលជនកកម្មកនុងអតីតភរ  មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យមាន
ឱកាសឲ្យផល ។ ឧទេរែ៍  ដូឆជាម្នុសសច្ ម្ ោះ ឆ តាុំាងមតរីតូឆរេូតដល់

ុ្ំាច្រញរបូរាងជាកច្មាល ោះ   ជាអនកមានកុសលឆិតា   ជួយមាតាបិតាោក់ រតររោះ
សងូរាល់ៗទថ្ង    ច្ៅស្លា ប់្ម៌្ជាមួ្យមាតាបិតារាល់ទថ្ងសីល    ច្េើយមតងបរ-ិ
ចាច គទនជានិឆច  ច្ោយសងូឹម្ថា  កាលច្បើច្្វើកាលកិរយិច្ៅ   មិ្នធ្លល ក់ច្ៅកនុង
នរកច្ោយរិត ។ ច្រកាយម្កកាលបុគគលច្ ោះមានរកុម្រគួស្លរ  ច្េើយការ



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

18  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

បុំាច្រញកុសលរបស់បុគគលច្ ោះ   ក៏ថ្យឆុោះជាលុំាោប់   មិ្នមានឱកាស នច្្វើ
ដូឆកាលច្ៅរីច្កមង   ច្រោោះរតូវរបកបមុ្ខរបរឆិញ្ច ឹម្រកុម្រគួស្លរ   រវល់មតរបឹង
មរបងរកមាសរ ក់   និងសបាយច្ភលើតច្ភលើនច្ោយរបការច្ផសងៗ   មតអកុសល
មដលជាប់ទក់ទងនឹងទុឆចរតិច្ ោះ គ្នត់ក៏មិ្ន នច្្វើយ៉ោងច្នោះជាច្រឿយៗច្ទ 
ច្រកាយម្កគ្នត់ក៏ នច្្វើម្រែកាលច្ៅ ។ ច្ោយច្េតុច្នោះ   កាលបុគគលច្ ោះ
អស់ជីវតិ   ក៏ច្ៅច្កើតកនុងនរក   ច្រោោះអាស្ស័យអកុសលឆិតា   មដលច្កើតច្ ើង
កនុងរគ្នច្រកាយច្នោះ   ជួយឧបតថម្ភអកុសលមដលបុគគលច្ ោះធ្លល ប់ច្្វើម្ករីភរមុ្ន
ៗ  ឲ្យមានឱកាសឲ្យផល ។ 

៨- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងជារបរកតីកនុងបឆចុបបននភរ   ជួយឧបតថម្ភដល់
អកុសលជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ  មដលច្ៅមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យ
មានឱកាសឲ្យផល ។ ឧទេរែ៍ ដូឆជាម្នុសសច្ ម្ ោះ ជ តាុំាងមតរីតូឆរេូត

ដល់ ុ្ំាច្រញវយ័   មិ្នមដលច្្វើកុសលច្ ើយ   មានការច្សរគប់មិ្រតភកាិមិ្នលអ 
ច្រលខលោះផឹកទឹកស្សវងឹ លួឆរទរយសម្បតាិច្គខលោះ របររឹតាខុសយ៉ោងច្នោះច្រឿយៗ   
លុោះដល់មានអាយុអាឆបួស ន   អនកជិតខាង   ក៏ នមែ ុំាឲ្យបុគគលច្ ោះ
បួស   ច្ដើម្បី នលោះនិសស័យមិ្នលអច្ ោះច្ឆញ  បុគគលច្ ោះក៏ នបួស កនុងរយៈ
ច្រលបួសច្ ោះ   ភិកខុច្ ោះ    នរបររឹតារបតិបតាិកិឆចរបស់សម្ែៈ នយ៉ោង
លអ   ច្េើយតាុំាងឆិតាសិការរោះបរយិតាិ្ម៌្ច្ោយមិ្នរបមាទ ។  កាលបួស ន
របមាែបីវសា   សទធ ក៏ធ្លល ក់ឆុោះ   ការរបតិបតាិកិឆចរបស់សម្ែៈ   ក៏ធ្លល ក់ឆុោះ  
មិ្ន នតាុំាងឆិតាសិកាដូឆមុ្ន   ច្ឆញរីវតានិម្នាច្ៅទីកមនលងដទទជាមួ្យនឹង
រគេសថច្នោះខលោះ   រគេសថច្ ោះខលោះ   ច្រញឆិតាស្លា ប់ច្រឿងរា៉ោ វច្ផសងៗ   ស្លា ប់វទិយុ
ខលោះ   អានច្សៀវច្ៅមដលនិរនធទក់ទងផលូវច្ោកខលោះ   រកច្រលច្វោច្រៀនវជិាជ ផលូវ
ច្ោកច្ដើម្បីច្រតៀម្ខលួនសឹក ។ ច្រលខលោះមានឆិតារច្វ ើរវាយមិ្នសងប់   ដូឆច្រលបួស



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

19  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ដុំាបូង   ភិកខុច្ ោះ   មានឆិតាស ប់សួនច្ៅកនុងផលូវច្ោកយ៉ោងច្នោះច្រឿយៗម្ក   
រេូតរបមាែ ២-៣ ឆ្ន ុំា   ក៏ច្្វសរបមេស   ម្កដល់វយ័ចាស់  ម្រែកាលម្ក
ដល់ទុំាងមិ្នទន់ នសឹក កាលភិកខុច្ ោះច្្វើកាលកិរយិ   ក៏ នច្ៅច្កើតជា
សតវតិរចាេ ន ច្ោយអុំា្ឆទនអកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងច្រលច្រកាយៗ   
ជួយឧបតថម្ភអកុសលមដលភិកខុច្ ោះធ្លល ប់ច្្វើម្កមុ្នច្រលបួស  ឲ្យមានឱកាស
ឲ្យផល ។ 

ខ) ឧបត្ ថម្ ភកកម្ ម ជួយឧបតថម្ភជនកកម្មមដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យ

មានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផលបរបូិែ៌ច្ ើងច្ ោះ   មាន ១០ របច្ភទគឺ ៖ 

១- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល  ជួយឧបតថម្ភដល់កុសល-
ជនកកម្មកនុងអតីតភរ   មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការ
ឲ្យផលបរបូិែ៌។ 

២- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល  ជួយឧបតថម្ភដល់កុសល-
ជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការ
ឲ្យផលបរបូិែ៌។ 

៣- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   ជួយឧបតថម្ភដល់
អកុសលជនកកម្មកនុងអតីតភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាង
កនុងការឲ្យផលបរបូិែ៌។ 

៤- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   ជួយឧបតថម្ភដល់
អកុសលជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមាន
កមាល ុំាងកនុងការឲ្យផលបរបូិែ៌ ។ 

៥- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងបវតាិកាល    ជួយឧបតថម្ភដល់កុសលជនក-
កម្មកនុងអតីតភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផល
បរបូិែ៌ ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

20  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

៦- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងបវតាិកាល    ជួយឧបតថម្ភដល់កុសលជនក-
កម្មកនុងបឆចុបបននភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យ
ផលបរបូិែ៌ ។ 

៧- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងបវតាិកាល    ជួយឧបតថម្ភដល់អកុសល-
ជនកកម្មកនុងអតីតភរ មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យ
ផលបរបូិែ៌ ។ 

៨- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងបវតាិកាល    ជួយឧបតថម្ភដល់អកុសល-
ជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការ
ឲ្យផលបរបូិែ៌ ។ 

៩- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងអតីតភរ   ជួយឧបតថម្ភដល់កុសលជនក-
កម្មកនុងបឆចុបបននភរ មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យ
ផលបរបូិែ៌ ។ 

១០- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងអតីតភរ  ជួយឧបតថម្ភដល់អកុសល-
ជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការ
ឲ្យផលបរបូិែ៌ ។ 

គសចកតអីធបិ្បាយ 
១- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល ជួយឧបតថម្ភដល់កុសល-

ជនកកម្មកនុងអតីតភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យមានឱកាសឲ្យផល
បរបូិែ៌ច្ ើង ។ ឧទេរែ៍ ដូឆជាម្នុសសច្ ម្ ោះ ក ជាម្នុសសមាននិសស័យ

ររច្ងើយៗ   មានឆិតាសលូតបូតខាល ឆ ប   មិ្នច្្វើទុឆចរតិ   ច្្វើកុសល នបនាិឆ
បនាួឆប ទ ប់បនសុំា   មិ្នជា ុ្ំាដុំាអវីច្ទ   ច្រោោះមានឋានៈតូឆតាឆ   មិ្នមានឱកាស
អប់រ ុំាឆិតាតាម្ផលូវ្ម៌្   ច្រោោះរវល់មតរបកបរបរឆិញ្ច ឹម្ជីវតិ   មតដល់ច្រលជិតនឹង
ស្លល ប់   បុគគលច្ ោះក៏មានកុសលឆិតាច្កើតច្ ើង   ដូច្ឆនោះច្េើយ   កាលបុគគល



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 
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ច្ ោះស្លល ប់ច្ៅ ក៏ នច្ៅច្កើតកនុងកុំាច្ែើ តម្នុសស ឬច្ទវតា  កនុងឋានដ៏របច្សើរ   
ច្រោោះកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   ជួយឧបតថម្ភដល់កុសល-
ជនកកម្ម  មដលគ្នត់ធ្លល ប់ច្្វើកនុងអតីតភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផលច្ ោះ   
ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផលបរបូិែ៌ច្ ើង ។ 

២- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល  ជួយឧបតថម្ភដល់កុសល-
ជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរមដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការ
ឲ្យផលបរបូិែ៌ច្ ើង ។ ឧទេរែ៍  ដូឆជាម្នុសសច្ ម្ ោះ ខ ជាអនកច្រញឆិតា

កនុងការបុំាច្រញបុែយកុសល   មិ្ន នច្្វើទុឆចរតិ្មួ្យច្ ើយ   ច្រោោះខាល ឆ
អុំាច្រើ ប   កាលបុគគលច្ ោះជិតនឹងស្លល ប់  មានកុសលឆិតាច្កើតច្ ើង  ច្េតុច្នោះ  
កាលមដលគ្នត់ស្លល ប់ច្ៅ   ក៏ នច្ៅច្កើតកនុងកុំាច្ែើ តជាម្នុសស  ឬច្ទវតា  កនុង
ឋានដ៏របច្សើរ   ច្រោោះកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   ជួយ
ឧបតថម្ភកុសលជនកកម្ម  មដលបុគគលច្ ោះ នច្្វើទុកមុ្នច្រលជិតស្លល ប់    
មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផលច្ ោះ   ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផលបរបូិែ៌
ច្ ើង ។ 

៣- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   ជួយឧបតថម្ភដល់
អកុសលជនកកម្មកនុងអតីតភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាង
កនុងការឲ្យផលបរបូិែ៌ច្ ើង ។ ឧទេរែ៍ ដូឆជាម្នុសសច្ ម្ ោះ គ មានច្សឆ-

កាីកុំា្ញ់សវិតស្លវ ញ   មិ្នឆូលឆិតាច្្វើកុសលច្ ើយ   រយយម្របឹងមរបងរក
រទរយសម្បតាិមតម្យ៉ោង    ប៉ោុមនាមិ្ន នច្្វើទុឆចរតិ្មួ្យច្ ើយ   ច្រលមដល
បុគគលច្ ោះជិតស្លល ប់   ឆិតាច្ៅេមងជាអកុសលច្កើតច្ ើង   ច្េតុច្នោះ  កាល
បុគគលច្ ោះស្លល ប់ច្ៅ   ក៏ នច្ៅច្កើតកនុងកុំាច្ែើ តអ យភូមិ្    ទទួលច្សឆកាី
ទុកខដ៏ខាល ុំាងកាល    ច្ោយអុំា្ឆអកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   
ជួយឧបតថម្ភដល់អកុសលជនកកម្ម   មដលបុគគលច្ ោះធ្លល ប់ច្្វើទុកកនុងអតីតភរ  



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 
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មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផលច្េើយច្ ោះ ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផលបរបូិែ៌
ច្ ើង ។ 

៤- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល ជួយឧបតថម្ភដល់អកុស-
លជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុង
ការឲ្យផលបរបូិែ៌ច្ ើង ។ ឧទេរែ៍ ដូឆជាម្នុសសច្ ម្ ោះ ឃ មានឆិតាជា

អកុសលច្រឆើន   មិ្នច្ជឿកនុង បបុែយគុែច្ទស   មិ្នច្ជឿថាស្លល ប់ច្េើយនឹង
រតូវច្កើតច្ទៀត   មិ្នច្ជឿថានរក   សួគ៌មាន   ច្ោយច្េតុច្នោះ  បុគគលច្ ោះច្្វើ
ការអរអវីៗ   តាម្ច្សឆកាីគ្នប់ឆិតារបស់ខលួន   មិ្នច្ជឿអនក្ៗច្ ើយ   ច្រល
ជិតនឹងស្លល ប់   មានឆិតាច្ៅេមងច្កើតច្ ើង   ច្េតុច្នោះ   កាលមដលគ្នត់ស្លល ប់
ច្ៅ   ក៏ច្ៅច្កើតកនុងនរក   ច្ស្លយទុកខកនុងទីច្ ោះអស់កាលដ៏យូរ   ច្ោយ
អុំា្ឆអកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល   ជួយឧបតថម្ភអកុសល
ជនកកម្ម   មដលបុគគលច្ ោះ នច្្វើកនុងបឆចុបបននភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យ
ផលច្ ោះ   ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផលបរបូិែ៌ច្ ើង ។ 

៥- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនងុបវតាកិាល    ជួយឧបតថម្ភកុសលជនកកម្ម
កនុងអតីតភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផលបរ-ិ
បូែ៌ច្ ើង ។ ឧទេរែ៍  ដូឆជាច្កមងរបុសច្ ម្ ោះ ង្ ជាកូនរបស់អនកមាន

សទធ    មាតាបិតាបច្រងៀនឲ្យច្ឆោះោក់ រត   ច្ឆោះថាវ យបងគុំាររោះសងូ   មតច្កមង
របុសច្នោះមានអាយុ ន ៥ ឆ្ន ុំា  ប៉ោុច្ ណ្ ោះក៏ស្លល ប់ច្ៅ    នច្ៅច្កើតកនុងច្ទវ-
ច្ោក  ច្ោយអុំា្ឆទនកុសល   មដលច្កមងរបុសច្ ោះ នច្្វើកនុងបវតាិកាល
ច្នោះ  ជួយឧបតថម្ភកុសលជនកកម្ម   មដលច្កមងរបុសច្ ោះធ្លល ប់ នច្្វើកនុងអតីត-
ភរ   មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផលច្េើយច្ ោះ   ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផល
បរបូិែ៌ច្ ើង ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

23  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

៦- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងបវតាិកាល    ជួយឧបតថម្ភកុសលជនកកម្ម
កនុងបឆចុបបននភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផល
បរបូិែ៌ច្ ើង ។ ដូឆជាម្នុសសច្ ម្ ោះ ច ជាកូនរបស់អនកមានសទធ    មាតាបិតា

ច្ឆោះដឹង្ម៌្អាថ៌្   ដូច្ឆនោះច្េើយ    នអប់រ ុំាកូនច្ ោះ   ឲ្យយល់ដឹងកនុងររោះរុទធ
ស្លស    ដឹងបុែយ ប   កូនច្ ោះក៏ច្ជឿឆាស់  ច្េើយបដិបតាិតាម្ោកយទូ-
 ម នរបស់មាតាបិតាច្ោយលអ    នរបឹងមរបងរយយម្បុំាច្រញទន   សីល   
ភាវ ច្រឿយៗ   មានអកុសលច្កើតច្ ើង នតិឆតួឆ្ស់   ច្ោយច្េតុច្នោះ
ច្េើយ  កាលបុគគលច្ ោះស្លល ប់ច្ៅ  ក៏ នច្ៅច្កើតកនុងច្ទវច្ោក  ជាច្ទវតាជាន់
ខពស់   ច្ោយអុំា្ឆកុសល  មដលបុគគលច្ ោះ នបុំាច្រញម្កជាច្រឿយៗច្ ោះ   
ជួយឧបតថម្ភកុសលជនកកម្ម  មដលច្កើតច្ ើងកនុងបឆចុបបននភរ  ឲ្យមានកមាល ុំាង
កនុងការឲ្យផលបរបូិែ៌ច្ ើង ។  ឆុំាមែកកុសលជនកកម្ម  មដលមានឱកាសឲ្យ
ផលច្ ោះ   ជាកុសលច្កើតមុ្នក៏ ន   ច្កើតច្រកាយៗក៏ ន   ច្បើកុសលមដល
ច្កើតមុ្នៗ   មានឱកាសច្េើយ   កុសលមដលច្កើតច្រកាយៗ   ក៏ជួយឧបតថម្ភឲ្យ
មានកមាល ុំាងច្ ើង ច្បើកុសលមដលច្កើតច្រកាយៗ មានឱកាសឲ្យផលច្េើយ   
កុសលមុ្នៗ   ក៏ជួយឧបតថម្ភឲ្យមានកមាល ុំាងច្ ើង ។ 

៧- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងបវតាិកាល    ជួយឧបតថម្ភអកុសលជនក-
កម្មកនុងអតីតភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផល
បរបូិែ៌ច្ ើង ។ ឧទេរែ៍  ដូឆជាបុគគលច្ ម្ ោះ ឆ ជាកូនរបស់អនកមិ្នកាន់

ររោះរុទធស្លស     តាុំាងមតរីច្កមងរេូតដល់ ុ្ំាច្រញវយ័   មិ្នធ្លល ប់ នទទួល
ការអប់រ ុំាកនុងច្រឿង បបុែយ មិ្នមានការច្គ្នររចាស់ទុុំា  ច្ោយសភាររកអឺតរក-
ទម្   ច្ោយរបការច្ផសងៗ   មតការរបររឹតារបស់បុគគលច្នោះ   មិ្នដល់នូវទុឆចរតិ
ខាល ុំាង ។  កាលមដលបុគគលច្ ោះស្លល ប់ច្ៅ   ក៏ នច្ៅច្កើតកនុងនរក   ច្ោយ
អុំា្ឆអកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងបវតាិកាល   ជួយឧបតថម្ភអកុសលជនកកម្ម



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

24  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

មដលបុគគលច្ ោះធ្លល ប់ច្្វើទុកកនុងអតីតភរ  មដល នឱកាសឲ្យផលច្េើយច្ ោះ   
ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផលបរបូិែ៌ច្ ើង ។ 

៨- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងបវតាិកាល    ជួយឧបតថម្ភដល់អកុសល-
ជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការ
ឲ្យផលបរបូិែ៌ច្ ើង ។ ឧទេរែ៍ ដូឆជាបុគគលច្ ម្ ោះ ជ ជាបុគគលមិ្ចាេ ទិដឋិ   

មិ្នច្ជឿ បមិ្នច្ជឿបុែយ   យល់ច្ ើញថា   ការច្្វើបុែយមិ្នមានរបច្យជន៍អវី    
ច្្វើរឆួក៏សូនយទច្ទ ច្ៅបួងសួងររោះជាមាច ស់វញិលអជាង រត ប់ម្កវញិ ន យ
ទទួលទន    សីលក៏មិ្នមានរបច្យជន៍     ុំាគ្នន អត់ យោង ឆទច្ទៗ   ការ
របតិបតាិអប់រ ុំាឆិតាក៏មិ្នមានរបច្យជន៍   ខាតច្រលច្វោច្េើយលុំា កទច្ទៗ   
ម្នុសសស្លល ប់ច្េើយក៏ច្ៅច្កើតជាម្នុសសច្ទៀត  សតវសុនខស្លល ប់ច្េើយក៏ច្ៅ
ច្កើតជាសតវសុនខដមដល   ដូច្ឆនោះជាច្ដើម្   ច្េតុច្នោះច្េើយ  ច្ទើបបុគគលច្ ោះ  
ច្្វើមតអកុសលច្ោយច្រឆើន ។  ច្រលបុគគលច្ ោះស្លល ប់ច្ៅ   ក៏ច្ៅច្កើតកនុងនរក   
រងច្សឆកាីទុកខដ៏ទរកមលង  ច្ោយអុំា្ឆអកុសលមដលច្កើតកនុងបវតាិកាល  
ជួយឧបតថម្ភអកុសលជនកកម្មមដលបុគគលច្ ោះ នច្្វើកនុងភរច្នោះ មដលកុំារុង
មានឱកាសឲ្យផលច្េើយ ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផលបរបូិែ៌ច្ ើង ។ 

៩- កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងអតីតភរ  ជួយឧបតថម្ភកុសលជនកកម្មកនុង
បឆចុបបននភរមដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល  ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផលបរបូិ-
ែ៌ច្ ើង ។ ឧទេរែ៍ ដូឆជាម្នុសសច្ ម្ ោះ  ឈ មានសទធ មាុំាទុំា   

ច្នឿយ្យកនុងច្ភទជា រាវាស   ច្រោោះមានឱកាសបុំាច្រញបុែយតិឆតួឆ   
មានមតរបររឹតាកនុងផលូវអកុសលជាច្រឆើន   មិ្នមានមាសរ ក់ក៏លុំា ក   ច្រោោះ
មិ្នមានអវីបរចិ្ភាគ   មានច្សឆកាីលុំា កច្រោោះខវល់ច្រឆើន   បុគគលច្ ោះច្ ើញ
ច្ទសដូច្ឆនោះច្េើយ ក៏ច្ឆញចាកច្ភទ រាវាស ឆូលបួសកនុងររោះរុទធស្លស  ។  
កាល នបួសច្េើយក៏តាុំាងឆិតាបដិបតាិកនុងគនថ្ុរៈ   និងរទរទង់ររោះវន័ិយយ៉ោង



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

25  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

េមត់ឆត់    ច្រលឆប់ការសិកាច្េើយ   ក៏តាុំាងឆិតាបអា ត់បច្រងៀនភិកខុស្លម្ច្ែរ   
ឧ សក  ឧ សិកា  រេូតដល់មានអាយុច្រឆើន  ច្ទើបឆូលបដិបតាិវបិសស ្ុរៈ   
ច្េើយក៏ច្្វើការមែ ុំាបអា ត់បច្រងៀនកិឆចបដិបតាិច្នោះ រេូតដល់អស់អាយុ ។ 
ច្រលច្្វើកាលកិរយិច្ៅ ក៏ នច្ៅច្កើតកនុងច្ទវច្ោកជាន់ខពស់   កុសលកម្មមុ្ន
ៗ   មដលបុគគលច្ ោះធ្លល ប់សនសុំាទុកកនុងអតីតភរ មដលជាអបរាបរយិច្វទនីយ
កុសលកម្មក៏មាន   ប៉ោុមនាកុសលមដលបុគគលច្ ោះ    នសនសុំាថ្មីកនុងបឆចុបបននភរ
ច្ ោះ   មានកមាល ុំាងជាង   ដូច្ឆនោះ   កុសលកម្មមុ្នៗ   ច្ទើបមិ្នមានកមាល ុំាងលមម្
មដលអាឆឲ្យផលបដិសនធិ ន   ច្ទើបច្្វើ ទីជួយឧបតថម្ភកុសលជនកកម្មកនុង
បឆចុបបនន  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផលច្េើយច្ ោះ   ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យ
ផលបរបូិែ៌ច្ ើង ។ 

ររោះច្ោ្ិសតវទុំាងឡាយក៏ដូឆគ្នន    កាលស្លល ប់រីភរចាស់ច្ៅច្កើតកនុងភរ
ថ្មី    រមី្ច្ផសងៗ   មដលសនសុំាទុកកនុងភរមុ្នៗ  ច្ ោះ   ក៏រមម្ងជួយឧបតថម្ភ
កុសលជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរមដលកុំារុង នឱកាសឲ្យផលច្ ោះ   ឲ្យមាន
កមាល ុំាងទរកមលងច្ ើងៗ   គឺឲ្យ នច្ៅច្កើតកនុងរតកូលខពង់ខពស់ ។ 

១០- អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងអតីតភរ  ជួយឧបតថម្ភដល់អកុសល-
ជនកកម្មកនុងបឆចុបបននភរ  មដលកុំារុងមានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យមានកមាល ុំាងកនុង
ការឲ្យផលបរបូិែ៌ច្ ើង ។ ឧទេរែ៍ ដូឆជាម្នុសសច្ ម្ ោះ  ញ  មានច្សឆកាី

ច្រញឆិតាកនុងការច្្វើ ប   មិ្នធ្លល ប់ច្្វើបុែយ្មួ្យច្ ើយ   ច្្វើមតអកុសលជា
ច្រៀងរេូតម្ក   ច្ោយការសមាល ប់សតវខលោះ   លួឆរទរយច្គខលោះ   ច្កងរបវញ័្ច ច្គខលោះ   
ដូច្ឆនោះជាច្ដើម្   កាលមដលបុគគលច្ ោះស្លល ប់ច្ៅ   អកុសលមដលខលួន នច្្វើទុក
កនុងភរច្នោះ   នឱកាសឲ្យផល   រមម្ងឲ្យបុគគលច្ ោះច្ៅច្កើតកនុងនរក  អកុស-
លមុ្នៗ   មដលគ្នត់ធ្លល ប់ច្្វើទុកកនុងអតីតភរ   ក៏ជួយឧបតថម្ភដល់អកុសល
ជនកកម្មមដលកុំារុងឲ្យផលច្ ោះ  ឲ្យមានកមាល ុំាងបរបូិែ៌ច្ ើង  ច្របៀបដូឆជា



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

26  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

បុគគលមដលធ្លល ប់ច្្វើខុសឆាប់ម្កច្រឆើនៗ   ច្រកាយម្ក  ក៏រតូវច្គចាប់ នោក់
ច្ទស ។  កាលមដលតុោការិចារ្ច្ទសរបស់បុគគលច្ ោះ    នរបមូ្ល
យកច្រឿងមុ្នៗ   ម្កមផសផសុំាផង   ច្េើយ នកាត់ច្សឆកាីឲ្យបុគគលច្ ោះ   មាន
ច្ទស្ងន់ច្ ើង  ច្នោះបញ្ជជ ក់ឲ្យច្ ើញថា   ការច្្វើខុសកនុងរគ្នមុ្នៗ  សូម្បីរឆួ
ផុតរីការចាប់ នក៏រិតមម្ន  មតច្រល្ច្គចាប់ ន  ច្ទសកុំាេុសមុ្នៗ
ច្ ោះ  រមម្ងជួយឧបតថម្ភច្ទសកុំាេុសកនុងរគ្នច្រកាយៗ  ឲ្យទទួលច្ទសកាន់មត
្ងន់ច្ ើង ។ 

គ) ឧបត្ ថម្ ភកកម្ ម  ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិករបស់ជនកកម្ម   ឲ្យ

ឆច្រម្ើនច្ ើង   នឹងតាុំាងច្ៅ នយូរច្ ោះ   មាន ៧  របការគឺ ៖ 
១- កុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរមុ្នៗ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិក

របស់កុសលជនកកម្ម   ឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 
២- កុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរច្នោះ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិក

របស់កុសលជនកកម្ម   ឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 
៣- អកុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរមុ្នៗ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជា

វ ិករបស់អកុសលជនកកម្ម   ឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 
៤- អកុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរច្នោះ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិក

របស់អកុសលជនកកម្ម   ឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 
៥- កុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរមុ្នៗ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិក

របស់អកុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 
៦- កុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរច្នោះ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិក

របស់អកុសលជនកកម្ម   ឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 
៧- អកុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរច្នោះ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជា

វ ិករបស់កុសលជនកកម្ម   ឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

27  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ចសេក្ែីអធិប្បាយតងំពីទី ១  ដេ់ទី ៤  សម្តែងតតន័យអដាក្ថានិងតូេដីកា  ចាបពី់ទី ៥ 
ដេទី់ ៧ សម្តែងតតន័យបរតតថទីបនីដីកា ។ 

១- កុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរមុ្នៗ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិក
របស់កុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ ឧទេរែ៍  ដូឆ
ជាររោះសររីកាយ   រែ៌សម្បុរ   សុំាច្ ង   ជាច្ដើម្   ទុំាងខាងច្រតទុំាងខាង
កនុង   និងការច្ ើញ   ការឮជាច្ដើម្   របស់ររោះសមាម សម្ពុទធជាមាច ស់ច្ ោះ   រមម្ង
មានសភាររបែីត  លអស្លអ តរិច្សស   របច្សើរជាងម្នុសសទុំាងឡាយ   និង
អារម្មែ៍ច្ផសងៗ   មដល នទទួលច្ ោះ   ក៏ជាអារម្មែ៍លអច្ោយច្រឆើន   ច្នោះ
ជា រមី្មដលររោះអងគ នបុំាច្រញកនុងភរមុ្នៗ នុ ោះជួយឧបតថម្ភ ម្របូ មដលជា
វ ិករបស់កុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 

២- កុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរច្នោះ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិក
របស់កុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ ឧទេរែ៍  ដូឆ
ជាបុគគលមដលច្រញឆិតាកនុងកុសល្ម៌្   ច្ោលគឺជួយអនកមដលមានច្សឆកាី
លុំា ក   ជួយទុំានុកបរម្ុងររោះរុទធស្លស ឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   ជាអនករកាខលួនឲ្យ
តាុំាងច្ៅកនុងសីល្ម៌្ ។ ច្ោយអុំា្ឆទនការបុំាច្រញកុសលយ៉ោងច្នោះ   បុគគល
ច្ ោះ   មតងមានច្សឆកាីសុខតាម្ផលូវកាយ   និងផលូវឆិតា   រែ៌សម្បុរក៏ស្សស់ថាល    
មានច្ករ ្ ាច្ ម្ ោះ    នទទួលមតអារម្មែ៍លអៗ   គឺច្ ើញមតវតថុលអ  ឮមតសុំាច្ ង
រីច្រាោះជាច្ដើម្   ទុំាងរ សចាកច្រាគភ័យ   មានរាងកាយមាុំាមួ្ន   អាយុមវង   
ច្រលមានជុំាងឺច្កើតច្ ើង   ក៏ នជួបច្រទយលអៗ    មានថាន ុំាលអរយ លឆ្ប់ជារី
ជុំាងឺ   មានអនកជួយមថ្ទុំា   នទទួលច្សឆកាីសុខសបាយរគប់របការ ។ ទុំាង
អស់ច្នោះ   ច្ោយអុំា្ឆកុសលមដលច្្វើកនុងភរច្នោះឯង ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ 
មដលជាវ ិករបស់កុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

28  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

៣- អកុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរមុ្នៗ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជា
វ ិករបស់អកុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   និងតាុំាងច្ៅ នយូរ   ដូឆជា   
ច្សឆកាីទុកខរបស់សតវនរក   និងច្របតទុំាងឡាយ   មដលច្ោរច្រញច្ៅច្ោយ
ច្សឆកាីទុកខទរកមលងអស់កាលដ៏យូរ   មតរួកសតវនរកទុំាងច្ ោះក៏ច្ៅមានជីវតិ      
ឋិតច្ៅ នយូរជារបរកតី     ទុំាងសតវសុនខខលោះ   មានច្សឆកាីច្ស្សកឃ្លល ន   
ទុកខលុំា កយ៉ោងទរកមលង   មានអមងគសីុច្រញរាងកាយ   ឆូលច្ៅជិតបុគគល
្ៗ   រតូវច្គគប់រគមវង  ទទួលនូវទុកខច្វទ  ( ឈឺច្រញរាងកាយ )   ប៉ោុមនាសតវ
សុនខច្ ោះ   អាឆមានជីវតិរស់ច្ៅ នច្រឆើនមខច្រឆើនឆ្ន ុំា។   បុគគលរួកខលោះ  ក៏
ដូឆគ្នន    មានច្រាគ លង់ជារបចាុំាកនុងរាងកាយ   មានជុំាងឺឈឺឆុកចាប់ច្រញរាង
កាយ   មតមិ្នស្លល ប់ភាល ម្ៗ    នទទួលច្សឆកាីទុកខលុំា កអស់កាលដ៏យូរ   
ច្ោយអុំា្ឆអកុសលឧបតថម្ភកកម្មកនុងភរមុ្នៗ   ជួយទុំានុកបរម្ុង ម្របូ   
មដលជាវ ិករបស់អកុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើន   និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 

៤- អកុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរច្នោះ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិក
របស់អកុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ ឧទេរែ៍  
ដូឆជា   បុគគលមដលមានជុំាងឺកនុងខលួនជារបចាុំា   គឺច្រាគច្សើមសបក   ច្រាគសរទស
របស្លទជាច្ដើម្   មានអាការៈឈឺចាប់ខាល ុំាង   ច្រាគទុំាងច្នោះច្កើតម្កច្ោយ
អុំា្ឆអកុសលជនកកម្ម ។   ប៉ោុមនាបុគគលច្នោះ   មិ្ន នយកឆិតាទុកោក់កនុង
ការរកាខលួនច្ទ   ផឹកទឹកស្សវងឹច្រឿយៗ  ដូច្ឆនោះ   ច្រាគមដលច្ៅកនុងខលួន   ក៏
កច្រម្ើកច្ ើង   ច្្វើឲ្យមានទុកខច្វទ តាម្ផលូវកាយយ៉ោងខាល ុំាងកាល  ។  ម្យ៉ោងវញិ
ច្ទៀត  សតវតិរចាេ ន ដូឆជា  ខាល    ឆ្ម   មកកឆឆកជាច្ដើម្  សតវទុំាងអស់ច្នោះ   រមម្ង
ច្កើតច្រោោះអកុសលជនកកម្ម   ច្េើយសតវទុំាងច្នោះ   ក៏មានការច្បៀតច្បៀនសតវ
ដទទៗសីុជាអាោរ ច្្វើឲ្យរាងកាយរបស់សតវទុំាងច្ ោះ ឆច្រម្ើន ុ្ំាធ្លត់រេូតដល់



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

29  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

អស់ជីវតិ   ច្រោោះអកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងភរច្នោះ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   
មដលជាវ ិករបស់អកុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 

៥- កុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរមុ្នៗ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិក
របស់អកុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។  ដូឆជា  សតវ
សុនខមានមាច ស់ឆិញ្ច ឹម្មថ្រកា    នទទួលការមថ្ទុំាយ៉ោងលអ   អាោររបស់វា
ក៏លអ កនុងច្រលសតវសុខន នទទួលច្សឆកាីសុខយ៉ោងច្នោះ     ច្ោយអុំា្ឆទន
កុសលកម្មមដលសតវសុនខច្ ោះធ្លល ប់ នច្្វើទុកកនុងភរមុ្នៗ  ជួយឧបតថម្ភរបូ
រាងកាយសតវសុនខ   និង ម្   គឺភវងគឆិតា  មដលច្កើតច្រោោះអកុសលជនកកម្ម
ឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង  និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 

៦- កុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរច្នោះ   ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិក
របស់អកុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ ឧទេរែ៍  
ដូឆជា   សតវសុនខខលោះ   វាងទវ   សមម្ាងការច្គ្នររមាច ស់   និងអនកដទទ   មាន
ការអងគុយច្លើកច្ជើងទុំាងរីរ នជាច្ដើម្  ច្្វើឲ្យមាច ស់របស់វា   និងអនកដទទ
ស្សឡាញ់ឆូលឆិតា    ឆិញ្ច ឹម្មថ្ទុំាយ៉ោងលអ    ច្េើយ នអាោរឆ្ង ញ់ៗ    ន
ការទុំានុកបរម្ុងយ៉ោងេមត់ឆត់ ឬ សតវច្សកមានស្លល ប  និងច្រាម្រែ៌ដូឆមាស   
មដលមាច ស់របស់វាបអា ត់ឲ្យច្ឆោះនិយយ ន   សូរត្ម៌្ក៏ ន   ច្ោលរាក់ទក់
ក៏ ន   ច្្វើឲ្យអនកមដល នឮសុំាច្ ង   ស្សឡាញ់ឆូលឆិតាឲ្យអាោរមដលលអៗ
បរចិ្ភាគ    នទទួលការស្សឡាញ់ឆូលឆិតាយ៉ោងច្នោះ   ច្ោយអុំា្ឆកុសល-
កម្មមដលសតវសុនខ  និង ច្សកច្ ោះ នច្្វើទុកកនុងភរច្នោះ គឺការសមម្ាងច្សឆ-
កាីច្គ្នររជាច្ដើម្នុ ោះឯងជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិករបស់អកុសលជនក-
កម្មរបស់សុនខ និងសតវច្សកច្ ោះ  ឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 

រួកច្របតទុំាងឡាយ មដលអាឆទទួលឆុំាមែកបុែយអុំារីររួកញតិ   ក៏
 នអនុច្មាទ ឆុំាមែកកុសល ( របស់ញតិ ) ។  ច្ោយអុំា្ឆទនបតាា នុ-



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

30  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ច្មាទ កុសល   មដលរួកច្របត នច្្វើច្ ើង   រមម្ង នច្សឆកាីសុខ   ផុតរី
ទុកខលុំា ក   ច្រោោះកុសលកម្មមដលខលួន នអនុច្មាទ នុ ោះឯង  ជួយឧបតថម្ភ
 ម្របូ   មដលជាវ ិករបស់អកុសលជនកកម្ម  របស់រួកច្របតច្ ោះ   ឲ្យ
ឆច្រម្ើនច្ ើង  និង តាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 

៧- អកុសលមដលធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរច្នោះ  ជួយឧបតថម្ភ ម្របូ   មដលជាវ ិក
របស់កុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ ឧទេរែ៍  ដូឆ
ជាបុគគលមានមុ្ខរបរជាអនកច្នស្លទ   លក់សស្ត្ស្លា វុ្    លក់សុរា   មានរទរយ
សម្បតាិ   មានច្សឆកាីសុខកនុងការបរចិ្ភាគច្របើរ ស់   ការទុំានុកបរម្ុងរកុម្
រគួស្លរច្ោយរបការច្ផសងៗ ។  ច្ោយអាស្ស័យមុ្ខរបរទុំាងអស់ច្នោះ   ឬ
របច្ទសមដលមានការរកីឆច្រម្ើន   មានអុំា្ឆច្ោយអាស្ស័យការផលិតច្រគឿង
សស្ត្ស្លា វុ្   យុទធភែឌ ច្ផសងៗ ។  ការរបកបមុ្ខរបរច្នស្លទ   លក់សស្ត្ស្លា វុ្   
លក់សុរា  ច្្វើច្រគឿងសស្ត្ស្លា វុ្  យុទធភែឌ ច្ផសងៗ  ទុំាងអស់ច្នោះ   សុទធមតជា
អកុសលទុំាងអស់   មតអកុសលទុំាងច្នោះ   ជាច្រគឿងជួយទុំានុកបរម្ុង ម្របូ  
មដលជាវ ិករបស់កុសលជនកកម្មឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   និងតាុំាងច្ៅ នយូរ ។ 

ឧបតថតភក្ក្តមទី ៧ ចនះ   ព្ប្បព្ពឹតែចៅតិនពិតព្ាក្ដ  មានម្តក្នុងសត័យកាេវិបតែិប ុច ណ្ ះ   
ក្នុងសត័យកាេសតបតែិតិនមានច ើយ ។ 

គ) ឧបបឡីក្ក្ម្ា 

ឧបបឡីកកម្ ម  មានវឆនតថថា  កម្ មន ារ ំ   វា កម្ មនពិ្យ ាត្ ាក ាន ធេនាា ន ំ  វា  ឧបបញី្ឡត្តី្ ិ>
ឧបបឡីក ំកម្ម្   រមម្ងច្បៀតច្បៀនកម្មដទទៗ   និងតុំាែទនខនធ ៥   មដលច្កើត

រីកម្មដទទៗច្ ោះ   ច្រោោះច្េតុច្ ោះ   កម្មច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា  ឧបបឡីកកម្ ម ។    អងគ
្ម៌្    នដល់  អកុសលឆិតា ១២   ម្ោកុសលឆិតា ៨  ច្េតុច្នោះ
ឧបបី កកម្មច្នោះ  ជាកម្មច្បៀតច្បៀនជនកម្មដទទៗ   មានសភារច្ផសងរីខលួន   



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

31  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ច្ៅ នថា   កម្ មន ារឧបបឡីក ( កម្មឆូលច្ៅច្បៀតច្បៀនកម្មដទទៗ )  និង 

ច្បៀតច្បៀន ម្របូមដលច្កើតច្រោោះជនកកម្មច្ ោះៗ   មដលមានសភារច្ផសងរី

ខលួនច្ ោះផង   ច្ៅថា កម្ មនពិ្យ ាត្ ាក ាន ធេនាា នឧបបឡីក ( កម្មមដលឆូលច្ៅច្បៀតច្បៀន   

តុំាែទនខនធ ៥ មដលច្កើតរីកម្មដទទៗ )   ឧបបី កកម្មច្បៀតច្បៀនជនកកម្មដ
ទទៗ  មដលមានសភារច្ផសងរីគ្នន ច្ ោះ   មានរីរយ៉ោងគឺ ៖ 

១- ច្បៀតច្បៀនច្ដើម្បីមិ្នឲ្យមានឱកាសឲ្យផល ។ 
២- ច្បៀតច្បៀនជនកកម្ម   មដលមានឱកាសឲ្យផលច្េើយច្ ោះ   ឲ្យមាន

កមាល ុំាងច្ខាយច្ៅកនុងការឲ្យផលមិ្នច្រញបរបូិែ៌ ។  ច្េតុច្នោះ  ការច្បៀតច្បៀន
របស់ឧបបី កកម្មច្នោះ   មានបីរបការគឺ ៖ 

ក) ឧបបី កកម្ម  មដលច្បៀតច្បៀនជនកកម្មដទទៗ   ច្ដើម្បីមិ្នឲ្យមាន
ឱកាសឲ្យផល ។ 

ខ) ឧបបី កកម្ម  មដលច្បៀតច្បៀនជនកកម្មដទទៗ  មដលមានឱកាសឲ្យ
ផលច្េើយច្ ោះ   ឲ្យមានកមាល ុំាងច្ខាយ ។ 

គ) ឧបបី កកម្ម  មដលច្បៀតច្បៀន ម្របូ  មដលច្កើតរីជនកកម្មច្ ោះៗ ។ 
ក) ឧបបី កកម្ម មដលច្បៀតច្បៀនជនកកម្មដទទៗ  ច្ដើម្បីមិ្នឲ្យមានឱ-

កាសឲ្យផល   មានរីររបច្ភទគឺ ៖ 
១- កុសលមដលច្្វើទុកកនុងភរច្នោះ   ច្បៀតច្បៀនអកុសលជនកកម្ម   ច្ដើម្បី

មិ្នឲ្យមានឱកាសឲ្យផល ។ 
២- អកុសលមដលច្្វើកនុងភរច្នោះ   ច្បៀតច្បៀនកុសលជនកកម្មច្ដើម្បីមិ្នឲ្យ

មានឱកាសឲ្យផល ។ ឧបបី កកម្មច្នោះ    នដល់  ឧបតថម្ភកកម្មនុ ោះឯង   គឺ
កនុងខែៈច្្វើ ទីជួយឧបតថម្ភកម្មដទទៗច្ ោះ   កនុងរគ្នជាមួ្យគ្នន ច្ ោះ   ក៏ច្្វើ
 ទីច្បៀតច្បៀនផងមដរ   ច្េតុច្នោះ   ការច្លើកឧបមារបស់កុសលឧបបី កកម្ម
កនុងឆុំាែុឆទី ១ ថា 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

32  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

កុសលមដលច្្វើទុកកនុងភរច្នោះ   ច្បៀតច្បៀនអកុសលជនកកម្មច្ដើម្បីមិ្ន
ឲ្យមានឱកាសឲ្យផលច្ ោះ ក៏របររឹតាច្ៅមានទុំានងដូឆគ្នន នឹងកុសលឧបតថម្ភក-
កម្មកនុងឆុំាែុឆទី ១ ថា  “ កុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្រ្សននកាល  ជួយ
ឧបតថម្ភកុសលជនកកម្មកនុងអតីតភរ  មដលមិ្នទន់មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យ
មានឱកាសឲ្យផល ” នុ ោះឯង ។ 

កនុងឆុំាែុឆទី ២ ថា “ អកុសលមដលច្្វើកនុងភរច្នោះ  ច្បៀតច្បៀនកុសល-
ជនកកម្មច្ដើម្បីមិ្នឲ្យមានឱកាសឲ្យផល ” ច្នោះ  ការឧទេរែ៍  មានទុំានងដូឆ
គ្នន នឹងអកុសលឧបតថម្ភកកម្មកនុងឆុំាែុឆទី ៣ ថា “ អកុសលមដលច្កើតច្ ើងកនុង
ម្រ្សននកាល   ជួយឧបតថម្ភអកុសលជនកកម្មកនុងអតីតភរ  មដលមិ្នទន់
មានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យមានឱកាសឲ្យផល ” ។ 

ខ) ឧបបី កកម្ម  ច្បៀតច្បៀនជនកកម្មដទទៗ  មដលមានឱកាសឲ្យផល
ច្េើយច្ ោះ   ឲ្យមានកមាល ុំាងច្ខាយច្ៅ   មានរីររបច្ភទគឺ ៖ 

១- កុសលមដលច្្វើកនុងភរច្នោះ     ច្បៀតច្បៀនអកុសលជនកកម្ម  មដល
មានឱកាសឲ្យផលច្េើយ   ឲ្យមានកមាល ុំាងច្ខាយកនុងការឲ្យផល ។ 

កនុងច្សឆកាីច្នោះ   ដូឆជា   ររោះ ទអជាតសតាុ    នច្្វើអននារយិកម្ម   គឺ
បិតុឃ្លត ( សមាល ប់បិតា )   ជាកម្មដ៏្ងន់   នឹងរតូវទទួលផលគឺធ្លល ក់ច្ៅកនុងអវឆិី-
ម្ោនរក   មតច្ោយររោះ ទអជាតសតាុ    នស្លងកុសលទុកយ៉ោងច្រឆើន   គឺ
ជួយទុំានុកបរម្ុងររោះរុទធស្លស    ដូឆជា   ឧបតថម្ភបឋម្សអគ យ    មួ្យ
ច្ទៀត ប ា្ បុថុ្ជជនទុំាងឡាយ   ររោះ ទអជាតសតាុ   ជាបុគគលរជោះថាល កនុងររោះ
រុទធស្លស ខាល ុំាងជាងច្គ   ដូច្ឆនោះ    ច្ោយអុំា្ឆកុសលកម្មច្នោះឯង    ន
ជួយររោះ ទអជាតសតាុ   មិ្នឲ្យធ្លល ក់ច្ៅកនុងអវឆិីនរក   មដលជានរកមានរ
ច្តា ុ្ំា   ធ្លល ក់ច្ៅរតឹម្មតច្ោេកុម្ភីឧសសទនរក  មដលជានរកមានរច្តា តូឆ
ជាង  ជាបរវិាររបស់អវឆិីម្ោនរក ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

33  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

២- អកុសលមដលច្្វើកនុងភរច្នោះ    ច្បៀតច្បៀនកុសលជនកកម្មមដលមាន
ឱកាសឲ្យផល   ឲ្យមានកមាល ុំាងច្ខាយ ។ 

កនុងច្សឆកាីច្នោះ   ដូឆជាការច្្វើកុសលោយអកុសល   គឺកនុងខែៈកុំារុង
ច្្វើច្ ោះ   មានច្សឆកាីច្រតកអររកីរាយ  និង ច្ ើញរបច្យជន៍កនុងការច្្វើច្សឆកាី
លអ ។   ប៉ោុមនាកាលច្្វើរឆួច្ស្សឆច្េើយ   មានអកុសលឆិតាច្កើតច្ ើងវញិ   ច្ោយ
ការមិ្នច្រញឆិតាខលោះ   ស្លា យរទរយមដលអស់ច្ៅខលោះ   ទុំាងអស់ច្នោះ  ច្្វើឲ្យផល
របស់កុសលកម្មច្ ោះ  មានកមាល ុំាងច្ខាយ   ដូច្ឆនោះ   កាលបុគគលច្ ោះស្លល ប់ច្ៅ   
នឹងអាឆច្ៅច្កើតជា  តិច្េតុកបុគគល   មតរត ប់ជា ទវិច្េតុកបុគគល   ទុំាងច្នោះ
ក៏ច្រោោះអុំា្ឆទនអកុសលកម្មមដលច្កើតច្ ើងនុ ោះឯង   ឆូលច្ៅច្បៀតច្បៀន
កុសលមដលមានកមាល ុំាងកនុងការឲ្យផល   ឲ្យមានកមាល ុំាងច្ខាយច្ៅវញិ ។ 

ម្យ៉ោងវញិច្ទៀត   បុគគលខលោះ នច្កើតម្កជាម្នុសស   ច្រលមដលច្កើតរីទផទ
មាតាម្កច្េើយ   រ កដថាជាបុគគលមភនកខាវ ក់   រតច្ឆៀកថ្លង់   រឆមុ្ោះកញ្េ ិតជា
ច្ដើម្   តាុំាងរីកុំាច្ែើ តច្ ោះ   ច្រោោះថាកុសលជនកកម្មមដល ុំាឲ្យច្កើតជាម្នុសស
ច្ ោះ   រតូវអកុសលឧបបី កកម្មច្បៀតច្បៀនឲ្យមានកមាល ុំាងច្ខាយ   ច្រោោះច្េតុ
ច្នោះ  កាលដល់ច្រលសម្គួរ   របសូតរីទផទមាតាម្ក   មានមភនក   រតច្ឆៀក   
រឆមុ្ោះជាច្ដើម្   នឹងរ កដច្ ើង  មបររត ប់ច្ៅជាមិ្នមានវញិ   ច្ៅជាបុគគល
មានមភនកខាវ ក់   រតច្ឆៀកថ្លង់ជាច្ដើម្រីកុំាច្ែើ ត ។ 

គ) ឧបបឡីកកម្ ម  ច្បៀតច្បៀន ម្របូ   មដលច្កើតរីជនកកម្មច្ ោះ   មានរីរ

របច្ភទគឺ ៖ 
១- អកុសលឧបបី កកម្ម   ច្បៀតច្បៀន ម្របូ  មដលច្កើតរីកុសលជនក-

កម្ម ដូឆជា បុគគលមដល នច្កើតម្កមានអវយវៈរគប់   ជាអនករងឹមាុំា   មិ្នមាន
ច្រាគច្បៀតច្បៀន   ច្រកាយម្កមានជុំាងឺច្កើតច្ ើង   ដូឆជា ជុំាងឺច្សើមសបក   ជុំាងឺ
ខវិន   ច្្វើឲ្យច្ដើរមិ្ន ន  ឬ មានសតិមិ្នរគប់រគ្នន់   ច្ៅជាម្នុសសវកិលឆរតិ ឬ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

34  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ច្បើមិ្នមានច្រាគម្កច្បៀតច្បៀនច្ទ មានច្រឿងរា៉ោ វ  រទរយសម្បតាិ   យសបរវិារ  រតូវ
វ ិស ត់បង់ច្ៅច្ោយរបការច្ផសងៗ ។ ការឆិញ្ច ឹម្ជីវតិក៏មិ្នឆច្រម្ើនច្ ើង 
ច្ឆោះមតដុនោបច្ៅ  ច្្វើឲ្យច្កើតច្សឆកាីច្តា រកោយឆិតាជាច្រឿយៗ   មដលសុទធមត
ជាអកុសលវ ិកទុំាងអស់  ច្រោោះច្ោយអុំា្ឆទនអកុសលឧបបី កកម្ម  
មដលខលួនធ្លល ប់ច្្វើកនុងភរមុ្នៗ ឬ កនុងភរច្នោះ   ឆូលច្ៅច្បៀតច្បៀន ម្របូ   
មដលច្កើតរីកុសលជនកកម្ម ។ 

២- កុសលឧបបី កកម្ម  ច្បៀតច្បៀន ម្របូ   មដលច្កើតរីអកុសលជនក-
កម្ម ។   ដូឆជា   បុគគលមដលច្កើតម្ករកីរកលុំា ក ឬ ជាអនកមានជុំាងឺច្រឆើន   
មានច្សឆកាីលុំា កច្ោយរបការច្ផសងៗ  មដលជាផលច្កើតច្រោោះអកុសលជន-
កកម្ម   មតបុគគលច្ ោះមានច្សឆកាីរយយម្ច្្វើបុែយ   រកាសីល   តាម្សម្គួរ
ដល់ឋានៈរបស់ខលួន ។  ច្រកាយម្កច្សឆកាីលុំា កច្ផសងៗទុំាងអស់ច្ ោះ  ក៏
វ ិស ត់ច្ៅ   ការច្្វើការអរឆិញ្ច ឹម្ជីវតិ   ក៏្ូរធ្លជាងមុ្ន   ជុំាងឺកនុងខលួនក៏មាន
ថាន ុំារយ ល ន្ូរស្ស្លលច្រឆើន   មានច្សឆកាីសុខច្កើតច្ ើង ។   ការែ៍មដល
 នទទួលច្សឆកាីសុខទុំាងអស់ច្នោះ   ច្រោោះច្ោយអុំា្ឆកុសលឧបបី ក-
កម្ម   មដលខលួន នច្្វើម្ករីមុ្ន   ឆូលច្ៅច្បៀតច្បៀន ម្របូ   មដលច្កើតរី
អកុសលជនកកម្ម   ច្ោលគឺច្សឆកាីលុំា កកាយ  លុំា កឆិតា  ឲ្យវ ិសច្ៅ ។ 

ឃ) ឧបឃាតក្ក្ម្ា 

គតពីរបរតតថទបីនីបានពនយេ់ថា 
ឧបបឡីកឧបឃាត្កានបិ ិ  វតុ្ ាបបកាាប  កេុលាកេុលញ្ច្ត្នាញ្យា  ឯវ ។  ត្តប ិ  ហ ិ 

ជនកភតូ្តប ិ  េម្មនា   បត្ ាញ្នា   វបិាកវារញ្ត្ត  បញុ្រ  វា  បច្ឆា    វា   វបិាកវារគហណ្កាញ្លប ិ  
វា   កម្ មន ារ ំ  វា   កម្ មនពិ្យ ាត្ ាខន ធេនាា ន ំ  វា   ទពុ្យ ាលត្រ ំ កត្តា   វា  វពិាធមេម្មនា   េព្យ ាញ្សា   វា   
ឧបច្ ានិ ទម្មនា   បវត្ ាន ាតី្ ិ ។ សូម្បីឧបបី កកម្ម និងឧបឃ្លតកកម្ម  ក៏ នដល់ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 
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កុសលច្ឆត   ឬអកុសលច្ឆត    មានរបការដូឆច្ោលម្កច្េើយ តបិតថា  
សូម្បីច្ឆត ទុំាងច្ ោះ ជា្ម្មជាតិឲ្យផលមម្ន មតកាលច្បៀតច្បៀនកម្មដទទ  
ឬរកមសទនខនធមដលច្កើតច្រោោះកម្ម ច្្វើឲ្យមានកមាល ុំាងច្ខាយ ឬកាត់ផ្តា ឆ់មិ្នឲ្យ
មានច្សសសល់  មុ្ន ឬច្រកាយវារៈទនខលួនឲ្យផល ឬកនុងច្រល នឱកាស
ឲ្យផល ច្ទើបច្កើតច្ ើង ន ។ 

ឧបត្ ថម្ ភកបំ ិ  ត្ព្យ ាបិរយិាញ្េន   ញ្វទតិ្ព្យ ាញ្ម្វ ។  ត្ថា  ហ ិ កម្ ម ំ នាម្ កត្កាញ្ល  ទពុ្យ ាល-ំ 
ប ិ េម្មន ំ បច្ឆា   េភាញ្គន  ព្យលវត្ត  កេុញ្លន  វា  បកេុញ្លន  វា  ឧបត្ ថម្ ភេីម្មន ំ េដុ ឋ ុ 
ព្យលវ ំ   ញ្ោត្តី្ ិ។  ឧបតថម្ភកកម្ម គបបីរជាបច្ោយន័យផទុយរីឧបបី កកម្ម  និង
ឧបឃ្លតកកម្មនុ ោះឯង ។   រិតដូច្ចាន ោះមម្ន  ្ម្មតាកម្ម  សូម្បីមានកមាល ុំាងច្ខាយ  
កនុងច្រលច្្វើ  មតច្រកាយម្ក  កាលកុសលកម្ម ឬអកុសលកម្ម  មដលមានកមាល ុំាង
ច្សមើគ្នន ជួយច្រជាម្មរជង  រមម្ងមានកមាល ុំាងខាល ុំាង ។ 

កម្ មនពិ្យ ាត្ ាខន ធេនាា នេស  វពិាធមន ំ  នាម្  បញ្ចញន  កញ្ម្ មន  នពិ្យ ាត្ ាេស  េត្ ាេស  គហតិ្-
បដេិន ធញិ្ត្ត   បដ្ឋឋេ   េទា   កទាច្ ិ  េរញី្រ   នានាបន ាាបញ្េ   ឧបាញ្ទត្តា    វា  ឋានន ារ-
ញ្ខត្ ាវត្ ថញុ្គាត្ម្ហេឹធមនធមចញញ្ភាគៈេម្បត្ ានី ំ  បតុ្ ាទារញាត្មិ្តិ្តា នចេ   វបិត្ ា ឹ  កត្តា     វា    ទកុ ាុ
បបត្ ា ិ   ករណំ្ ។   ច្ ម្ ោះថា    ការច្បៀតច្បៀនរកមសខនធមដលច្កើតច្រោោះកម្ម   គឺ

ការច្្វើឲ្យច្កើតទុកខភ័យអនារាយច្ផសងៗ   កនុងរាងកាយរបស់សតវមដលច្កើតច្ោយ
កម្មដទទ  តាុំាងមតរីខែៈបដិសនធិម្ក ឬគឺការច្្វើឲ្យវបិតាិដល់យសសកាិ  ដី្លី   
មស្សឆមាក រ   ច្គ្ន  រកបី  ស្សូវអងករ  រទរយ   សម្បតាិ  ររម្ទុំាងបុរតភរយិ  ញតិ
មិ្រត ។ 

ទវុធិមចេ ិ  កម្ មផល ំ  នាម្   វបិាកផល ំ  នេិន ទផលន ា ិ។   ក៏ច្ ម្ ោះថា  ផលទនកម្ម   

មានរីរយ៉ោងគឺ ៖   ផលច្ោយរតង់ ១ ផលច្ោយអម្ ១ ។ 

ត្ត្ ថ   វបិាកផល ំ  នាម្   កម្ មការកញ្េសវ   ញ្ោត្ ិ  ន   បចញេស ។  នេិន ទផល ំ  បន   
បញ្ចញេំប ិ  សាធារណ្ញ្ម្វ ។   ធមម្ មបញ្ទ   អានន ទញ្េដ ឋវិត្ ថ ុ  ឯត្ ថ   វត្ ាព្យ ា ំ។ 
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ប ា្ ផលទុំាងរីរយ៉ោងច្ ោះ  ្ម្មតាផលច្ោយរតង់  រមម្ងច្កើតដល់អនក
ច្្វើកម្មមតម្យ៉ោង   មិ្នច្កើតដល់សតវដទទច្ទ ។ ឆុំាមែកផលច្ោយអម្ច្កើតទូច្ៅ
ដល់សតវដទទ នរិត  កនុងច្សឆកាីច្នោះ   បែឌិ តអាឆ ុំាយកច្រឿងអាននទច្សដឋី 
កនុងគម្ពីរអដឋកថា្ម្មបទម្កច្ោលអាង ន ។ 

[ អាននទច្សដឋី   មិ្ន នឲ្យទនច្ោយខលួនឯង ច្េើយោម្អនកដទទច្ទៀត   
កាលគ្នត់ស្លល ប់ច្ៅ   នច្ៅច្កើតកនុងរតកូលឆ ឌ្ ល ។  តាុំាងរីបដិសនធិកនុងទផទ
ទនមាា យ ឳរុកមាា យ និងអនកភូមិ្   មសវងរកការអរឆិញ្ច ឹម្ជីវតិមិ្ន ន   ជួប
របសរវមតច្សឆកាីលុំា ក  និងទុកខច្ផសងៗ  ច្្វើឲ្យរស់យ៉ោ ប់យឺុន ] 

ោកយថា  ឧបឃាត្ក ,  ឧបញ្ច្ ាទក   មានអតថដូឆគ្នន    ដូឆអដឋកថា  ម្ជឈិម្-

និកាយសមម្ាងឧបច្ឆេទកមុ្ន   ច្េើយច្ោលថា ៖ 

សូម្បីោកយថា   ឧបឃាត្ក   ក៏ជាច្ ម្ ោះរបស់ ឧបចេេទក្ក្តម នុ ោះឯង ។   
ឆុំាមែកកនុងអដឋកថា អងគុតារនិកាយ  ច្ោល ឧបឃាតក្តុន ច្េើយច្ោលថា “ សូម្បី

ោកយថា ឧបចេេទក្  ក៏ជាច្ ម្ ោះរបស់ ឧបឃាតក្ក្តម នុ ោះមដរ ” ។  ចោក្ចោេទុក្ក្នុង 
តគគតរែនុសសតិនិចទេសថា ៖  ឧបឃាត្កកម្ ម នុ ោះឯង   ជាច្ ម្ ោះទន ឧបញ្ច្ ាទកកម្ ម   មដល

កាត់ផ្តា ឆ់កម្ម   និងគម្ពីរអភិ្ម្មតថសងគេច្នោះ   ររោះអនុរទុធ ចារយនឹងច្ោលតច្ៅ

ថា ៖   ឧបញ្ច្ ាទកកម្ មនុា ( ម្រែៈច្កើតច្ ើង )   ច្ោយកម្មឆូលម្កកាត់ផ្តា ឆ់ ។   

ការកាត់ផ្តា ឆ់កម្មដទទរបស់កម្មច្នោះ   រមម្ងរ កដកនុងច្រលជិតស្លល ប់   ច្រោោះខ
ែៈច្ ោះ   កាលទុគគតិនិមិ្តារ កដច្ោយ បកម្មមុ្នកម្មលអ   ក៏ោម្កម្ម
អារកក់  ច្េើយសមម្ាងសុគតិនិមិ្តា   និងឲ្យច្ៅច្កើតកនុងសុគតិ ។  ច្រលមដល
សុគតិនិមិ្តារ កដច្ោយកមាល ុំាងកម្មលអ   កម្មអារកក់ោម្កម្មលអច្េើយសមម្ាង
ទុគគតិនិមិ្តា   និងឲ្យច្ៅច្កើតកនុងអ យភូមិ្   ដូឆជាច្រឿងររោះ ទទុដឋគ្នម្ែី-
អភ័យ និង បិតារបស់ររោះច្ស្លែច្តថរ ។ 
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[ ររោះ ទទុដឋគ្នម្ែីអភ័យមានទុគគតិនិមិ្តារ កដ កនុងច្រលជិតច្ស្លយ
ទីវងគត   ច្រកាយម្ក   ររោះអងគរលឹកដល់បុែយមដល នច្្វើទុកច្េើយ   ទុគគតិ
និមិ្តាក៏ ត់ច្ៅ   សុគតិនិមិ្តាក៏រ កដច្ ើង    ររោះអងគឆុតិភាល ម្    នច្ៅច្កើត
កនុងច្ទវច្ោក ។   ឆុំាមែកបិតាររោះច្ស្លែៈច្ ើញទុគគតិនិមិ្តាមុ្ន   ច្រកាយម្ក  
ររោះច្ស្លែៈ នរនយល់មែ ុំាឲ្យបិតាបូជាររោះច្ឆតីយ៍ច្ោយផ្តក    ច្េើយ
សុគតិនិមិ្តាក៏រ កដច្ ើង  ច្ទើបឆុតិ    នច្ៅច្កើតកនុងច្ទវច្ោក ] ។ 

េំម្ែក្ក្នងុអដាក្ថា   អងគតុែរនកិាយចោក្ចោេថា ៖ 
-កម្ ម  គឺម្គគកុសល   មដលច្្វើឲ្យកុសលកម្ម និង អកុសលកម្មអស់ច្ៅ   ជា

កម្មកាត់ផ្តា ឆ់កម្មដទទ   ដូឆជាម្គគឆិតារបស់ររោះអរេនា    មានររោះអងគុលីមាល-
ច្តថរជាច្ដើម្ ។ 

១-   ររោះអងគុលិមាល   នច្្វើ ្តិ ត ( សមាល ប់ម្នុសស ) ជាច្រឆើន   
មតអរេតាម្គគរបស់ច្ោក    នកាត់ផ្តា ឆ់កុសលកម្ម   និងអកុសលកម្មទុំាង
អស់   ច្ទើបច្ោកមិ្នច្កើតច្ទៀត ។ 

២- ម្េគគតកុសលកម្ម   មដលសច្រម្ឆកនុងភរច្នោះ   រមម្ងស្លបសូនយច្ៅ   

ច្ោយអកុសលកម្ម្   អកុសលកម្មច្ ោះ   គួរចាត់ឆូលកនុងកម្មមដលកាត់ផ្តា
ឆ់កម្មដទទ   ដូឆកម្មរបស់ច្ទវទតា ។ 

ឆុំាមែកកម្មកាត់ផ្តា ឆ់រកមសខនធ   មដលច្កើតរីកម្ម  គបបីរជាបច្ោយ
ទក់ទងនឹងបុគគលអស់ជីវតិ   ច្ោយច្រាគ្នីមួ្យ  ឬ ការរយយម្ ( របស់
អនកដទទ )   កនុងខែៈមដលកម្មមានឱកាសបនាអាយុកនុងភរច្ ោះៗ   ចាប់តាុំាង
រីច្រលមដលច្ៅជាកលលៈ   ច្ោយអុំា្ឆកម្មអារកក់ នឱកាស ។ 

ភាវៈជាកុសលកម្ម និង អកុសលកម្មទុំាង ៤ យ៉ោងច្នោះ   ចោក្ចោេទុក្ក្នុង
គតពីរវិសុទធិតគគ និង អដាក្ថា  អងគុតែរនិកាយ   ច្ោយរ ថាន យកការឧបតថម្ភកម្មដទទ  ឬ



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

38  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

រកមសខនធមដលច្កើតរីកម្មជាច្ដើម្ ។ េំម្ែក្ក្នុងអដាក្ថា  តជឈតិនិកាយ   ច្ោកច្ោល

ដល់ភារជាកុសលទនឧបតថម្ភកកម្ម និង ភារជាអកុសលទនឧបបី កកម្ម និង 
ឧបឃ្លតកកម្ម   ច្ោយបុំាែងយកការឧបតថម្ភរកមសខនធ   មដលច្កើតរីកម្មជា

ច្ដើម្   ស្សបតាម្ររោះសូរតច្ ោះ  មតម្តិច្ ោះរតូវបដិច្ស្ ទុក្ក្នុងគតពីរតជឈតិនិកាយ
ដីកា  និង គតពីរអងគុតែរនិកាយដីកាថា តិនសតគួរចដ្ឋយចេតុផេ ។ 

ឆុំាមែកកនុងគម្ពីរម្ោដីកាច្ោលថា    ជាម្តិរបស់អាចារយរួកខលោះ   មត
គបបីរជាបថា   ជាន័យរបស់ររោះ លីឆុំាច្ោោះទីកមនលងច្ ោះ   ររោះអដឋកថា   
ម្ជឈិម្និកាយ   ច្ោលស្សបតាម្ររោះសូរតច្ ោះ   ច្ទើបមិ្នគួរច្ោលថា   ជាម្តិ
របស់អាចារយរួកខលោះ ។ 

ច្សឆកាីរិស្លា រមានដូឆច្នោះថា  ររោះរុទធជាមាច ស់រទង់សមម្ាងឧបឃ្លតកកម្ម   

ទុកច្ោយ ្តិ តកនុងររោះសូរត  ដូឆមានររោះរុទធតរមាស់ជាច្ដើម្ថា បបា-
េកុេំវត្ ានកិា  ឯសា  ម្មណ្វ  បដបិទា, េទទិ ំ  បាណាត្បិាត្ ី  ញ្ោត្ ិ។ មាន លមាែរ  

ភាវៈជាអនកសមាល ប់សតវច្នោះ   ជាបដិបទរបររឹតាច្ៅច្្វើឲ្យមានអាយុខលី ។ 
ម្យ៉ោងច្ទៀត  ររោះរុទធជាមាច ស់រទង់រតាស់សមម្ាងឧបបី កកម្មទុក   ច្ោយ

ការច្បៀតច្បៀនជាច្ដើម្   ដូឆររោះរុទធដីកាជាច្ដើម្ថា   ព្យោា ពាធមេំវត្ ានកិា   ឯសា   
ម្មណ្វ   បដបិទា,  េទទិ ំ េត្តា ន ំ វញិ្ហឋកជាត្ញិ្កា  ញ្ោត្ ិ។ មាន លមាែរ   កាល

មដលបុគគលឆូលឆិតាច្បៀតច្បៀនសតវច្នោះ  ជាបដិបទរបររឹតាច្ៅច្្វើឲ្យមានច្រាគ
ច្រឆើន ។ 

ឆុំាមែកឧបតថម្ភកកម្ម រទង់រតាស់ទុក ច្ោយច្វៀរចាក ្តិ តជាច្ដើម្   

ដូឆររោះរុទធដីកាជាច្ដើម្ថា    ទឃីាេកុេំវត្ ានកិា  ឯសា  ម្មណ្វ  បដបិទា ។  េទទិ ំ  
បាណាត្បិាត្ ំ បោេ  បាណាត្បិាត្ត  បដវិរិញ្ត្ត ញ្ោត្ ិ។ “ មាន លមាែរ   ការលោះបង់



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

39  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

 ្តិ ត   ច្វៀរចាក ្តិ ត  ច្នោះ  ជាបដិបទរបររឹតាច្ៅច្្វើឲ្យមាន
អាយុមវង ” ។ 

ររោះតរមាស់ទុំាងអស់   មដលរទង់រតាស់ទុកទក់ទងនឹងរួកសតវមដលម្ក
ច្កើតជាម្នុសសប៉ោុច្ ណ្ ោះ   មដលជាន័យរបស់ររោះ លីច្ោយឆុំាច្ោោះយ៉ោងច្នោះ ។ 

េំម្ែក្ក្នុងគតពីរតហាដីកា  និង អងគុតែរដីកា  ទុក្, តិក្, េតុក្កនិបាត  មិ្ន នបុំាែងថា   

ការឧបតថម្ភកម្មដទទជាច្ដើម្   ច្េើយច្ោលថា  ជនកាទភិាញ្វា  នាម្  វបិាក ំ  បត្ ិ  
ឥច្ ាតិ្ញ្ចា,  ន   កម្ ម ំ បត្តី្ ិ  វបិាកញ្េសវ  ឧបឃាត្កត្ត   េតុ្តា    វេិ   ទេិសត្ ិ។ “ ្ម្មតា
ភារជាជនកកម្មជាច្ដើម្   ទក់ទងជាមួ្យនឹងផល  ( រកមសខនធមដលច្កើតច្រោោះ
កម្ម )   មិ្នទក់ទងនឹងកម្មច្ទ  ដូច្ចាន ោះ  ភាវៈជាឧបឃ្លតកកម្ម   មដលកាត់ផ្តា ឆ់
ផលរ កដដូឆជាគួរ ” ។ 

ោកយថា   កចិ្ េវញ្េន  ( ច្ោយអុំា្ឆទនកិឆច )   គឺទក់ទងនឹងកិឆច ៤   គឺការ

ឲ្យផលថ្មី   ការឧបតថម្ភ   ការច្បៀតច្បៀន និង ការកាត់ផ្តា ឆ់   ច្ឆត កនុងការផ្តា ឆ់
បង់ជីវតិជាច្ដើម្   រមម្ងច្្វើឲ្យសច្រម្ឆកិឆច ៤ យ៉ោងច្នោះ ។ 

ច្ឆត ច្ ោះរមម្ងច្្វើកិឆចមានការឧបតថម្ភជាច្ដើម្ ៣ យ៉ោង្មួ្យ   មដល
 នទទួលច្េតុបឆច័យដរាបច្ៅមិ្នទន់ នឱកាសឲ្យផល   កាលច្បើ នឱ
កាសឲ្យផលច្េើយ   រមម្ងឲ្យផល  ឲ្យច្ៅច្កើតកនុងអ យភូមិ្្មួ្យ  តាម្

ន័យមដល នច្ោលទុកកនុងស្លច្កតបញ្ជា ថា  ឯកាេ ញ្ច្ត្នាេ  ឯកា ឯវ បដេិន ធ ិ 
ញ្ោត្ ិ “ ការបដិសនធិម្ាង   រមម្ងមានច្ោយច្ឆត មួ្យដួង ”   ច្រកាយរីច្ ោះ  

ច្េតុមដល ុំាឲ្យផលច្កើត   គឺបដិសនធិរមម្ងមិ្នមាន   មតច្្វើឲ្យសច្រម្ឆកិឆច ៣ 
យ៉ោងដទទ   ររម្ទុំាងឲ្យផលកនុងបវតាិកាលរេូតមួ្យមសនភរខលោះ   រេូតមសន
កបបខលោះ   ដូឆជាច្រឿងររោះ ង្ម្មទិ ន ច្ទវ ី  អគគម្ច្េសីរបស់ររោះ ទឧគគច្សន
ជាច្ដើម្ ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

40  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

[ ររោះ ង្ម្មទិ ន ធ្លល ប់សមាល ប់រមរមួ្យកាលកនុងជាតិមុ្ន   ច្ទើបធ្លល ក់ច្ៅ
កនុងនរកច្ោយកម្មច្ ោះ   ច្េើយច្កើតច្រាគឈឺកាលកនុងជាតិទុំាងឡាយច្រឆើន
ជាតិ  ច្សមើនឹងច្រាម្រមរ  ការធ្លល ក់នរក   ជាផលរបស់ជនកកម្មកនុងបដិសនធិកាល   
ឆុំាមែកច្រាគឈឺកាល   ជាផលកនុងបវតាិកាល ] ។ 

ឧបញ្ច្ ាទកកម្ ម ច្រឆើនមតច្កើតដល់សតវតិរចាេ ន   អកុសលកម្មមដលមានកមាល ុំាង

ខាល ុំាង  កាត់ផ្តា ឆ់រកមសអកុសលកម្ម  ឬរកមសខនធមដលច្កើតរីអកុសលកម្ម ន   

ដូេមានសាធក្ក្នុងគតពីរអដាក្ថា   តជឈតិនិកាយ  ឧបរបិ ណ្ សក្ថា ៖ 
ព្យហលុកេមចិេ ិ  បកេុលកញ្ម្ ម  អាេហូញិ្ត្  ព្យលវកម្ ម ំទពុ្យ ាលកម្ មេស វបិាក ំបដពិាហតិ្តា    

បត្ ាញ្នា   វបិាកេស   ឱកាេំ   កញ្ាបត្ ិ។   កាលសតវសនសុំាអកុសលកម្ម នច្រឆើន   

អកុសលកម្មច្ ោះ  រមម្ងមានកមាល ុំាងខាល ុំាង   ោម្ឃ្លត់វ ិករបស់កម្មមានកមាល ុំាង
ច្ខាយ   ច្េើយឲ្យឱកាសដល់ផលរបស់ខលួន ។ 

សូម្បីការកាត់ផ្តា ឆ់រកមសរបស់របូ   កនុងលុំាោប់របូ ៥ យ៉ោង   គឺឆកខុទសកៈ   
ច្ស្លតទសកៈ ឃ្លនទសកៈ ជិវាា ទសកៈ និង ភាវទសកៈ   ច្ោយរបការទុំាងរួង   
ច្ោយមិ្នកាត់ផ្តា ឆ់រកមសភវងគ   មដលកម្មដទទបច្ងកើតឬញុុំាងឲ្យច្កើតកនុងបវតាិ-
កាល   ក៏ជាកិឆចរបស់ឧបឃ្លតកកម្មច្នោះឯង ។ 

ដូេជាចសេក្ែីក្នុងគតពីរតហាដីកា  អងគុតែរដីកាថា  ឧបបឡីក ំ  បចញេស  វបិាក ំ  ឧបច្ ានិ ទត្ ិ

ឧបឃាតក្ក្តម   រមម្ងឆូលច្ៅកាត់ផ្តា ឆ់ផលរបស់កម្មដទទ ( មិ្នឲ្យមានឱកាស

ឲ្យផល ) ។  ច្សឆកាីច្ ោះច្ោលទុកតាម្ច្សឆកាីរបស់  គតពីរអដាក្ថាចនះថា  េខុទកុ ា ំ  

បញី្ឡត្ ិ ពាញ្ធមត្ ិ បទាធន ំ  បវត្ ាតិ្ ុ ំ  ន   ញ្ទត្ ិ   រមម្ងច្បៀតច្បៀនសុខ  ឬទុកខ   មិ្នឲ្យ

របររឹតាច្ៅ នយូរ ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 
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បទាធន ំ  បវត្ ាតិ្ ុ ំ  ន   ញ្ទត្តី្ ិ ឯត្ ថ   បន   េខុេនាាន ំ  វា   ទកុ ាេនាា ន ំ  វា   ច្រិកាល ំ  
បវត្ ាតិ្ ុ ំ  ន  ញ្ទត្ ិ  ឥញ្ច្ េវញ្ត្តថ  ។  ន   បន ឧបឃាត្ក ំ  វេិ   ភវង្ គេនាា ញ្នន  េហ  បចញេស  
កម្ មេស   វបិាក ំ   ឆនិ ទត្តី្ ិ ។ ោកយថា   មិ្នឲ្យរបររឹតាច្ៅ នយូរច្នោះ    នច្សឆកាី

ថា  មិ្នឲ្យរកមសទនផល   គឺសុខ ឬទុកខរបររឹតាច្ៅ នយូរ ។    មតមិ្ន ន
កាត់ផ្តា ឆ់ផលរបស់កម្មដទទ   ររម្ទុំាងរកមសភវងគដូឆឧបឃ្លតកកម្ម ។ 

គសចកតរីន្យល់កនុង្កម្ពរីប្បរម្ត្ថគោតិ្ក 
ឧបឃាត្កកម្ ម   មានវឆនតថថា  កម្ មន ារ ំ វា  កម្ មនពិ្យ ាត្ ាក ាន ធេនាា ន ំ  វា  ឧបឃាញ្ត្ត្តី្ ិ= 

ឧបឃាត្ក ំ កម្ម្    រមម្ងឆូលច្ៅកាត់ផ្តា ឆ់កម្មដទទៗ   និងរកមសទនខនធ ៥   
មដលច្កើតរីកម្មច្ ោះៗ ច្រោោះច្េតុច្ ោះ   កម្មច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា   ឧបឃាត្កកម្ ម   
 នដល់   អកុសលកម្ម ១២  កុសលកម្ម ២១    នច្សឆកាីថា   ឧបឃ្លតកកម្ម
ច្នោះ   ជាកម្មកាត់ផ្តា ឆ់កម្មដទទៗ  និង វ ិករបស់កម្មច្ ោះៗ  ឲ្យអស់ច្ៅ   និង
មានសភារច្ផសងគ្នន រីឧបបី កកម្ម   គឺឧបបី កកម្មច្ ោះ   រតឹម្មតជាកម្ម
ច្បៀតច្បៀនកម្មដទទ   និងវ ិក    នដល់   អវយវៈ   រាងកាយមិ្នឲ្យច្កើតច្ ើង  
ឬមិ្នឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង មិ្ន នជាកម្មមដលកាត់ផ្តា ឆ់ឲ្យវ ិសច្ៅច្ ោះច្ទ   
ឆុំាមែកឧបឃ្លតកកម្មច្នោះ   ជាកម្មកាត់ផ្តា ឆ់មតម្យ៉ោង   គឺថាច្បើកាត់ផ្តា ឆ់កម្ម
្ច្េើយ  កម្មច្ ោះមិ្នអាឆឲ្យផល នច្ ើយ ច្បើកាត់ផ្តា ឆ់វ ិករបស់កម្ម   
 នដល់   រាងកាយ ឬ អវយវៈ   ឆុំាមែក្មួ្យរបស់បុគគលច្ ោះ   រមម្ង
វ ិសអស់មួ្យជីវតិ  ច្បើមិ្នដូច្ចាន ោះ  កម្មច្ ោះ   ផ្តា ឆ់បង់ជីវតិរបស់បុគគលច្ ោះ
មតម្ាង ។ 

ការកាតផ់្តត ឆរ់បស្ឧ់បឃាតក្ក្ម្ា   ោននាទរីរីយ៉ា ងគ ឺ៖ 

ក) ផ្តា ឆ់បង់ជនកកម្មដទទៗ ច្ដើម្បីមិ្នឲ្យមានឱកាសឲ្យផលរេូតតច្ៅ ( 
កម្ មន ារឧបឃាត្ក ) ។ 
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ខ) ផ្តា ឆ់បង់រកមស ម្របូមដលច្កើតរីជនកកម្មច្ ោះៗឲ្យវ ិសច្ៅ ( កម្ មនពិ្យ ា
ត្ ាក ាន ធេនាា នឧបឃាត្ក ) ។ 

ក- ឧបឃាត្កកម្ ម  មដលផ្តា ឆ់បង់ជនកកម្មដទទៗ  មិ្នឲ្យមានឱកាសឲ្យផល

រេូតតច្ៅច្ ោះ   មាន ៣ របច្ភទគឺ ៖ 

១- ក្ុសេឧបឃាតក្ក្តម កាត់ផ្តា ឆ់អកុសលជនកកម្ម ។ 

២- ក្ុសេឧបឃាតក្ក្តម  កាត់ផ្តា ឆ់កុសលជនកកម្ម ។ 

៣- អក្ុសេឧបឃាតក្ក្តម កាត់ផ្តា ឆ់កុសលជនកកម្ម ។ 

១- ក្ុស្លឧបឃាតក្ក្ម្ា   កាត់ផ្តត ឆ់អក្ុស្លជនក្ក្ម្ា 

កុសលឧបឃ្លតកកម្ម   កាត់ផ្តា ឆ់អកុសលជនកកម្ម   មិ្នឲ្យមានឱកាស
ឲ្យផលរេូតច្ៅ  ដូឆជា  ភិកខុអងគុលិមាលច្តថរ  កាលមដលមិ្នទន់ នជាររោះ
អរេនា  ធ្លល ប់ជាច្ចារសមាល ប់ម្នុសសជាច្រឆើន  ច្ោយ បកម្មច្ ោះ  ភិកខុអងគុលិ-
មាល  នឹងរតូវទទួលផលច្ៅកាន់នរកច្ោយរិត មតច្រកាយម្ក ភិកខុអងគុលិមាល   
 នជួបររោះសមាម សម្ពុទធជាមាច ស់ រទង់ នសមម្ាងររោះ្ម៌្ច្ទស   អងគុលិមាល
ស្លា ប់្ម៌្ររោះដ៏មានររោះភាគច្េើយ   នភាា ក់ស្លម រតី  លោះបង់ោវ  មខល  ររញួ   
ស្លន ច្ចាលច្ៅកនុងច្រជាោះអស់   សូម្ររោះដ៏មានររោះភាគបួស    នឆច្រម្ើន
វបិសស កម្មោឋ ន  មិ្នយូរប៉ោុ ម ន  ក៏ នសច្រម្ឆជាររោះអរេនា  ច្ោយអុំា្ឆ
ទនច្ស្លតាបតាិម្គគកុសល  មដលភិកខុអងគុលិមាល នកនុងរគ្នដុំាបូងនុ ោះឯង  ជា
កុសលឧបឃ្លតកកម្មកាត់ផ្តា ឆ់អកុសលជនកកម្មរបស់ភិកខុអងគុលិមាល  មដល
 នច្្វើកនុងភរច្នោះ   និង នច្្វើកនុងភរមុ្នៗ  ច្ ោះ  មិ្នឲ្យមានឱកាសឲ្យផល
រេូតតច្ៅ ។ 
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២- ក្ុស្លឧបឃាតក្ក្ម្ា   កាតផ់្តត ឆ់ក្ុស្លជនក្ក្ម្ា 

កុសលឧបឃ្លតកកម្ម   កាត់ផ្តា ឆ់កុសលជនកកម្ម   មិ្នឲ្យមានឱកាស
រេូត   ដូឆជា  បុគគលធ្លល ប់ច្្វើកាមាវឆរកុសល  និងម្េគគតកុសល   ច្រកាយ
ម្ក នឆច្រម្ើនវបិសស     នសច្រម្ឆជាររោះអរេនា   ដូច្ឆនោះ   កាមាវឆរ-
កុសលក៏មិ្នអាឆឲ្យបុគគលច្ ោះ   ច្កើតជាម្នុសស  ឬ ច្ទវតា ន   ម្េគគត-
កុសលក៏មិ្នអាឆឲ្យបុគគលច្ ោះ    ច្ៅច្កើតកនុងររេមច្ោក ន  ទុំាងអស់ច្នោះ  
ច្រោោះច្ោយអុំា្ឆទនអរេតាម្គគនុ ោះឯង   មដលជាកុសលឧបឃ្លតកកម្ម   
កាត់ផ្តា ឆ់កុសលជនកកម្មដទទៗ  មិ្នឲ្យមានឱកាសឲ្យផលតច្ៅ ន ។ ច្រតរី
ច្នោះ  អនកមដលឆច្រម្ើន្នរេូត នដល់បញ្ច ម្ជាន   កាលបុគគលច្ ោះ
ស្លល ប់ច្ៅ   ក៏ច្ៅច្កើតកនុងឆតុតថជានភូមិ្  ជាច្េតុច្្វើឲ្យបឋម្ជានកុសល  មិ្ន
អាឆឲ្យផល   ឲ្យបុគគលច្ ោះច្ៅច្កើតកនុងបឋម្ជានភូមិ្ ន   ទុតិយជាន និង 
តតិយជានកុសល   ក៏មិ្នអាឆឲ្យផល  ឲ្យច្ៅច្កើតកនុងទុតិយជានភូមិ្ ន     
ឆតុតថជានកុសល    ក៏មិ្នអាឆឲ្យផល  ឲ្យច្ៅច្កើតកនុងតតិយជានភូមិ្ ន 
ច្រោោះច្ោយអុំា្ឆទនបញ្ច ម្ជានកុសលនុ ោះឯង   ជាកុសលឧបឃ្លតកកម្ម   
កាត់ផ្តា ឆ់ម្េគគតកុសលកម្មមដលទបជាងមិ្នឲ្យមានឱកាសឲ្យផល ។ 

ច្រតរីច្នោះ   បុគគល្ឆច្រម្ើនសម្ថ្ភាវ    រេូត នអរបូ្ន   
កាលបុគគលច្ ោះស្លល ប់ច្ៅ  ក៏ នច្ៅច្កើតកនុងអរបូភូមិ្  ឆុំាមែករូ វឆរកុសល
ទុំាងអស់ ក៏មិ្នអាឆឲ្យផលច្ៅច្កើតកនុងរបូភូមិ្ ន  ច្នោះក៏ច្រោោះអុំា្ឆទនអ-
រ ូវឆរកុសលជាឧបឃ្លតកកម្ម កាត់ផ្តា ឆ់រ ូវឆរកុសលមិ្នឲ្យមានឱកាស
ឲ្យផល   ដូឆគ្នន ច្នោះ   ប ា្ អរ ូវឆរកុសលទុំាងច្ ោះ   អរ ូវឆរកុសលមដល
ខពស់ជាង   រមម្ងកាត់ផ្តា ឆ់អរ ូវឆរកុសលមដលទបជាង  តាម្លុំាោប់  ដូឆជា  
វញិ្ជា ែញ្ជច យតនជាន   រមម្ងកាត់ផ្តា ឆ់អាកាស្លនញ្ជច យតនជាន  មិ្នឲ្យ
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មានឱកាសឲ្យផលជាច្ដើម្ ។  កនុងច្សឆកាីច្នោះ   សុំាច្ៅយកអនកមដល ន្ន
ថាន ក់ខពស់ច្ ោះ   មិ្នមាននិកនាិកត ា្  ( ច្សឆកាីច្រតកអរច្រញឆិតា ) កនុង្ន
ថាន ក់ទប  ឬភូមិ្ជាន់ទប   ច្ៅច្រលជិតស្លល ប់   ច្រោោះ្ម្មតា   អនកមដលជិត
ស្លល ប់ច្ ោះ   សូម្បី ន្នថាន ក់ខពស់ច្េើយក៏ច្ោយ   មតច្បើមាននិកនាិកត ា្    
គឺច្សឆកាីច្រញឆិតាកនុងភូមិ្  ឬមដល្នទបជាង   ្នថាន ក់ខពស់មដលខលួន
 នច្ ោះ   រមម្ងស្លបសូនយច្ៅ ។ 

៣- អក្ុស្លឧបឃាតក្ក្ម្ា   កាត់ផ្តត ឆ់ក្ុស្លជនក្ក្ម្ា 

អកុសលឧបឃ្លតកកម្ម   កាត់ផ្តា ឆ់កុសលជនកកម្ម   មិ្នឲ្យមានឱកាស
ឲ្យផលរេូត  ដូឆជាបុគគល្មួ្យ    នឆច្រម្ើនសម្ថ្កម្មោឋ នរេូតដល់
 ន្ន   ច្រកាយម្កបុគគលច្ ោះ  ក៏ នច្្វើអកុសលមដលជាបញ្ជច ននារយិ-
កម្ម  អកុសលបញ្ជច ននារយិកម្មច្នោះ រមម្ងជាអកុសលឧបឃ្លតកកម្ម កាត់ផ្តា ឆ់
ម្េគគតកុសលជនកកម្ម   មិ្នឲ្យមានឱកាសឲ្យផល   ឲ្យបុគគលច្ ោះច្ៅច្កើត
កនុងររេមច្ោកច្ ើយ   ដូឆជា   ភិកខុច្ទវទតាមដល ន្នអភិញ្ជា ច្េើយ   
ច្រកាយម្ក    នច្្វើច្ោេិតុបាទ និង សងូច្ភទកម្ម   មដលចាត់ជា
អននារយិកម្ម  ច្េតុច្នោះ  អននារយិកម្មច្នោះ   ជាអកុសលឧបឃ្លតកកម្ម   កាត់
ផ្តា ឆ់ម្េគគតកុសលកម្មរបស់ភិកខុច្ទវទតា   មិ្នឲ្យមានឱកាស នច្ៅច្កើតកនុង
ររេមច្ោក   ឲ្យច្ោករតូវច្ៅច្កើតកនុងនរក ។ 

ខ- ឧបឃាត្កកម្ ម   កាត់ផ្តា ឆ់ ម្របូមដលច្កើតរីជនកកម្មច្ ោះៗ   ឲ្យវ ិស
ច្ៅច្ ោះមាន ៤ របច្ភទគឺ ៖ 

១- ក្ុសេឧបឃាតក្ក្តម កាត់ផ្តា ឆ់ ម្របូ  មដលជាអកុសលវ ិក ។ 

២- ក្ុសេឧបឃាតក្ក្តម កាត់ផ្តា ឆ់ ម្របូ  មដលជាកុសលវ ិក ។ 

៣- អក្ុសេឧបឃាតក្ក្តម កាត់ផ្តា ឆ់ ម្របូ  មដលជាកុសលវ ិក ។ 

៤- អក្ុសេឧបឃាតក្ក្តម កាត់ផ្តា ឆ់ ម្របូ  មដលជាអកុសលវ ិក ។ 
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១- កុ្ស្លឧបឃាតក្ក្ម្ា  កាត់ផ្តត ឆ់នាម្រូបម្ែលជាអកុ្ស្លវិបាក្ 

កុសលឧបឃ្លតកកម្ម  កាត់ផ្តា ឆ់ ម្របូមដលជាអកុសលវ ិកច្ ោះ  ដូឆ
ជា  សតវនរក   មដលច្ៅកនុងនរក   ទុំាងរាងកាយ និង ការរបររឹតាច្ៅមានការ
ច្ ើញ   ការឮជាច្ដើម្   របស់សតវនរកទុំាងច្ ោះ   សុទធមតជាអកុសលវ ិកទុំាង
អស់   ប៉ោុមនាច្រកាយម្ក   សតវនរកច្ ោះ   រ ុំាលឹកច្ ើញកុសលមដលខលួនធ្លល ប់ច្្វើ
ទុកម្ក   គឺច្រលច្ ើញច្ភលើងនរក   ច្េើយរលឹក នថា   អាតាម អញធ្លល ប់បួស  ឬ
 នបុំាបួសកូន   ធ្លល ប់ថាវ យឆីវរទនដល់ររោះភិកខុសងូ   ឬធ្លល ប់កស្លងររោះរុទធរបូ
ជាច្ដើម្ ។   ម្យ៉ោងច្ទៀត   អាស្ស័យច្សាឆយម្រាជជួយរលឹក  ោស់ច្តឿនស្លម រតី   
ច្េើយក៏ ននឹកដល់កុសលច្ផសងៗ   មដលខលួនធ្លល ប់ច្្វើទុកម្ក   កនុងខែៈ
មដលរលឹកដល់កុសលច្ ោះ   ម្ោកុសលឆិតា  ក៏ច្កើតច្ ើងកនុងខែៈច្ ោះ   
សតវនរកក៏ឆុតិកនុងខែៈច្ ោះ   ច្េើយ នច្ៅច្កើតជាម្នុសស  ឬច្ទវតាភាល ម្   
ច្នោះជាការបញ្ជជ ក់ថា កុសលឆិតាមដលច្កើតច្ ើងកនុងខែៈមដលរលឹកដល់
កុសលរីមុ្នៗ  នុ ោះឯង  ជាកុសលឧបឃ្លតកកម្ម   កាត់ផ្តា ឆ់ ម្របូ  មដលជា
អកុសលវ ិក ។ 

ច្រតរីច្នោះច្ទៀត   បុគគលមដល នច្កើតជាម្នុសស   មតជាម្នុសសរកីរក
លុំា ក   មានច្រាគច្បៀតច្បៀនជានិឆច   រយ លយ៉ោង្ក៏មិ្នជា   ជួបមតច្ស-
ឆកាីលុំា កកាយ   លុំា កឆិតា   មិ្នមដល នច្ ើញ    នឮ    ន្ុុំាកលិន    ដឹង
រស    នវតថុច្របើរ ស់   និងទីកមនលងច្ៅលអច្ ើយ    សុទធមតជាអកុសលវ ិក
ទុំាងអស់ ។  ច្រកាយម្ក   មានបុគគលមានឆិតា្ម៌្   និងមានការយល់ដឹងកនុង
ររោះរុទធស្លស    ជួយរនយល់មែ ុំាោស់ច្តឿនថា   ការមដលអនកច្កើតម្កជា
អនករកីរកលុំា ក   មិ្នមដល នជួប    នច្ ើញ    នឮកនុងវតថុលអៗ ច្ ោះ   
ច្រោោះអនកមិ្ន នបុំាច្រញកុសលទុកម្កកនុងជាតិមុ្ន   និងជាអនកមានច្រាគ   ឈឺ
ច្រឆើនរុុំាសូវជា   ក៏ច្រោោះមិ្នធ្លល ប់រកាសីល   ដូច្ឆនោះ   គួរមតបុំាច្រញកុសលថាន ក់
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ទន   ថាន ក់សីល   ឲ្យមានច្ ើង  តាម្មដលអាឆច្្វើច្ៅ ន ។  កាលបុគគល
ច្ ោះ នឮោកយមែ ុំាដូច្ឆនោះច្េើយ ក៏រយយម្បុំាច្រញកុសលឲ្យច្កើតច្ ើង  
ច្ោយការឆូលច្ៅស្លន ក់ច្ៅកនុងវតា   ជួយច្្វើការអរ  ជាច្វយយវឆចរបស់ភិកខុ
ស្លម្ច្ែរ   និងជួយច្ សសុំាអាតទីធ្លល កនុងវតា   ររម្ទុំាងអ្ិោឋ នរកាសីល ៨   
រេូតអស់ជីវតិ   រយយម្បុំាច្រញកុសលថាន ក់ទន   ច្ោយការតម្កល់ទឹកច្ៅ
រតង់ផលូវកនុងវតា បរម្ុងអនកច្្វើដុំាច្ែើ រច្ៅម្កកនុងវតាជាច្ដើម្ ។ កាល នកស្លង
កុសលច្ផសងៗ  ទុំាងច្នោះជានិឆចកាលច្េើយ  ក៏ នជាទីស្សឡាញ់ឆូលឆិតា
របស់ម្នុសសទុំាងឡាយមដលច្ៅម្កកនុងវតាច្ ោះ និង  នទទួលការឧបតថម្ភរី
បុគគលទុំាងច្ ោះច្ោយរបការច្ផសងៗ  មានអាោរបរចិ្ភាគ   សុំាច្លៀកបុំាោក់   
រ ក់កាស  និង ថាន ុំារយ លលអៗ    ច្្វើឲ្យបុគគលច្ ោះមានច្សឆកាីសុខកាយ  
សុខឆិតា  និងជុំាងឺមដលមានច្ៅកនុងកាយច្ ោះ   ក៏ជាសោះច្សបើយច្ៅ ។ ទុំាងអស់
ច្នោះ   ក៏ច្រោោះច្ោយអុំា្ឆកុសលថាន ក់ទន និង កុសលថាន ក់សីល   មដល
បុគគលច្ ោះ នច្្វើច្េើយកនុងភរច្នោះ  ជាកុសលឧបឃ្លតកកម្ម  កាត់ផ្តា ឆ់ ម្
របូ   មដលជាអកុសលវ ិកឲ្យវ ិសច្ៅ ។ 

២- ក្ុស្លឧបឃាតក្ក្ម្ា   កាត់ផ្តត ឆ់នាម្រូបម្ែលជាក្ុស្លវិបាក្ 

កុសលឧបឃ្លតកកម្ម  កាត់ផ្តា ឆ់ ម្របូមដលជាកុសលវ ិកច្ ោះ  ដូឆជា   
អនកមដលច្ៅជា រាវាស  ច្េើយ នជាររោះអរេនា   ប៉ោុមនាមិ្ន នបួសកនុងទថ្ង
ច្ ោះ   អុំា្ឆរបស់អរេតាម្គគច្ ោះ   ជាកុសលឧបឃ្លតកកម្ម   កាត់ផ្តា ឆ់
 ម្របូមដលជាកុសលវ ិក   គឺច្្វើឲ្យបុគគលច្ ោះអស់ជីវតិកនុងទថ្ងច្ ោះ ។  ទុំាង
អស់ច្នោះ  ក៏ច្រោោះគុែរបស់ររោះអរេតាម្គគ   អរេតាផលច្ ោះ   ជារបស់ដ៏
របច្សើរ   មិ្នសម្គ្នន នឹងច្ភទ រាវាស   មដលជាច្ភទតាុំាងច្ៅកនុងសីល ៥  
ប៉ោុច្ ណ្ ោះ   ច្របៀបដូឆជាខាល ញ់របស់រាជសីេ៍   រតូវទទួលច្ោយភាជន៍មាសមត
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ម្យ៉ោងប៉ោុច្ ណ្ ោះ   ច្ទើបអាឆតាុំាងច្ៅ ន   ច្បើទទួលយកច្ោយភាជន៍ដទទៗ
ច្េើយ   ខាល ញ់រាជសីេ៍ច្ ោះ  រតូវសងួតអស់ច្ៅភាល ម្ ។ យ៉ោង្មិ្ញ  គុែ
វចិ្សសរបស់អរេតាម្គគ   អរេតាផល   ក៏ដូឆគ្នន    បុគគលមដល នសច្រម្ឆ
អរេតាម្គគ   អរេតាផល   កនុងច្ភទជា រាវាសច្ ោះ   មិ្នអាឆទទួលអរេតា
ម្គគ   អរេតាផលច្ ោះទុក ន  រតូវបរនិិោវ នច្ៅកនុងទថ្ងនុ ោះឯង   របសិនច្បើ
បុគគលច្ ោះ នបួសជាស្លម្ច្ែរ ឬ ភិកខុច្េើយនឹងរទរទង់ជីវតិច្ៅ នរេូត
អស់ជីវតិ ។ 

៣- អក្ុស្លឧបឃាតក្ក្ម្ា   កាត់ផ្តត ឆ់នាម្រូបម្ែលជាក្ុស្លវិបាក្ 

អកុសលឧបឃ្លតកកម្ម កាត់ផ្តា ឆ់ ម្របូមដលជាកុសលវ ិកច្ ោះ ដូឆ
ជា   ្ម្មតា  អវយវៈច្ផសងៗ   កនុងរាងកាយរបស់ម្នុសសច្ ោះ   រាប់ថាជាកុសល
វ ិកទុំាងអស់  ការ នច្ ើញ    នឮ    ន្ុុំាកលិន   ដឹងរស   ការប៉ោោះោល់រតវូ
នូវវតថុលអៗ    ក៏រាប់ នថា   ជាកុសលវ ិកដូឆគ្នន    ប៉ោុមនាដល់ច្រលច្រកាយម្ក   
បុគគលច្ ោះជួបឧបទទវច្េតុ   ដូឆជា   រតូវរថ្យនាបុក   ខយល់បក់ធ្លល ក់រីទីខពស់ជា
ច្ដើម្   ច្្វើឲ្យរិការទដ   រិការច្ជើង   រិការមភនក   រតច្ឆៀកថ្លង់អស់មួ្យជីវតិ  ឬ 
 ត់បង់ជីវតិ ។ ឧបទទវច្េតុដូឆ នច្ោលម្កច្នោះ   ក៏រាប់ថាជាអកុសល
ឧបឃ្លតកកម្ម   កាត់ផ្តា ឆ់ ម្របូមដលច្កើតរីកុសលវ ិក នដូឆគ្នន    គឺកាត់
ផ្តា ឆ់របូច្ ោះ    នដល់រាងកាយ    ម្ច្ ោះ    នដល់ភវងគឆិតា  និង ឆកខុ-
វញិ្ជាា ែមដលជាកុសលវ ិកជាច្ដើម្ ។ 

៤- អក្ុស្លឧបឃាតក្ក្ម្ា   កាត់ផ្តត ឆ់នាម្រូបម្ែលជាអក្ុស្លវិបាក្ 

អកុសលឧបឃ្លតកកម្ម   កាត់ផ្តា ឆ់ ម្របូមដលជាអកុសលវ ិក  ដូឆជា  
្ម្មតា  សតវតិរចាេ ន   មានសុនខជាច្ដើម្ច្ ោះ  រាងកាយ   និង ជីវតិ   ការ
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របររឹតាច្ៅរបស់សតវសុនខជាច្ដើម្ច្ ោះ   ជាអកុសលវ ិក   ច្វៀរមលងមតភារ
លអស្លអ តរបស់រាងកាយ និង កុសលវ ិករបស់ឆកខុវញិ្ជា ែឆិតាជាច្ដើម្   មដល
ច្កើតច្ ើងកនុងខែៈ នច្ ើញ    នឮ    ន ុ្ំាកលិន   ដឹងរស   ប៉ោោះោល់វតថុ
លអៗ    ច្រកាយម្កសតវសុនខច្ ោះ   ជួបឧបទទវច្េតុ   គឺរតូវរថ្យនាកិនស្លល ប់   
ឬរតូវច្គវាយស្លល ប់   ធ្លល ក់ឆូលទឹកស្លល ប់ជាច្ដើម្ ។ ការស្លល ប់របស់សតវសុនខច្នោះ   
ច្រោោះច្ោយអុំា្ឆទនអកុសលឧបឃ្លតកកម្ម   មដលធ្លល ប់ច្្វើម្កច្េើយកនុង
ភរមុ្ន ឬ ភរច្នោះ  រតវូច្គផ្តា ឆ់បង់ជីវតិ និង រាងកាយមដលជាអកុសលវ ិក ។ 

ម្យ៉ោងវញិច្ទៀត   ឧបឃ្លតកកម្ម   កាត់ផ្តា ឆ់ ម្របូមដលជាវ ិករបស់កម្ម
ដទទៗ  ច្ ោះ   មានលកខែៈកាត់ផ្តា ឆ់ ៣ យ៉ោងគឺ ៖    

១- កាត់ផ្តា ឆ់វ ិករបស់កម្មដទទៗ   ច្េើយខលួនឯងមិ្ន នឲ្យផលច្កើត
ច្ ើង និង មិ្នឲ្យឱកាសដល់ជវនកម្មដទទៗ  ឲ្យផល ន ។ 

២- កាត់ផ្តា ឆ់វ ិករបស់កម្មដទទៗ   ច្េើយឲ្យផលច្ោយខលួនឯង ។ 
៣- កាត់ផ្តា ឆ់វ ិករបស់កម្មដទទៗ   ច្េើយឲ្យឱកាសដល់ជនកកម្មដទទៗ   

ឲ្យផល ។ 

ឧទាេរែ៍េំែុេទី ១   ដូឆជា  ររោះឆកខុ លច្តថរ   កាលរីអតីតជាតិច្្វើជា

ច្រទយរកាមភនក    នច្្វើថាន ុំាោក់មភនកស្ត្សាីមាន ក់ឲ្យខាវ ក់   ដូច្ឆនោះ   អកុសលកម្ម
មដលររោះច្ថ្រៈ នច្្វើច្ ោះ   នឲ្យផល   ច្្វើឲ្យមភនកទុំាងរីររបស់ច្ោកខាវ ក់   
ច្រោោះច្ោយអុំា្ឆអកុសលឧបឃ្លតកកម្ម   កាត់ផ្តា ឆ់វ ិករបស់កុសល-
ជនកកម្ម   គឺច្្វើឲ្យមភនកខាវ ក់នុ ោះឯង   ប៉ោុមនាអកុសលឧបឃ្លតកកម្មច្នោះមិ្ន ន
ឲ្យផលច្កើតតច្ៅច្ទៀត   ច្រោោះររោះច្ថ្រៈ នសច្រម្ឆជាររោះអរេនា   មិ្នមាន
ការច្កើតច្ទៀតច្ ើយ   ដូច្ឆនោះ   អកុសលឧបឃ្លតកកម្មច្នោះ   រតឹម្មតកាត់ផ្តា ឆ់
វ ិករបស់កម្មដទទៗ  ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 
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ររោះម្ោច្មាគគោល នច្តថរ   មដលរតូវរួកច្ចារ ៥០០  ក់   វាយរេូតដល់
ច្ោកបរនិិោវ ន   ច្ោយអុំា្ឆអកុសលកម្មមដលររោះច្ថ្រៈ    នច្្វើម្កកនុង
ភរមុ្ន   ច្ោយធ្លល ប់វាយមាតាបិតារេូតស្លល ប់ច្ ោះ  ក៏ដូឆគ្នន មដរ   គឺអកុសល-
កម្មច្នោះ   ជាឧបឃ្លតកកម្ម   កាត់ផ្តា ឆ់វ ិករបស់កម្មដទទៗ  ប៉ោុច្ ណ្ ោះ   ខលួនឯង
មិ្ន នឲ្យផលច្ទ ។ 

ឧទាេរែ៍េំែុេទី ២  ដូឆជាច្ទវបុរតមួ្យអងគ   ច្ ម្ ោះទុសសីមារ   មដលជា

បរវិាររបស់មារ    នយកដុុំាថ្មរគមវងរតូវររោះសីសៈររោះអគគស្លវកស្លា ុំា ( វ ិ្ ូរច្ថ្រ )   
កនុងសម័្យកាលទនររោះសមាម សម្ពុទធកកកុសច្ ធ  ។ ររោះ ទកោរុ   នរបទូស-
រា៉ោយនឹងខនាីវាទីតាបស  មដលជាររោះបរម្ច្ោ្ិសតវរេូតដល់ស្លល ប់ ។ ននទយ
កសមដល នយកដុំាបងវាយររោះសីសៈររោះស្លរបុីតា   កនុងខែៈកុំារុងឆូលនិច្រា្
សមាបតាិ និងភិកខុច្ទវទតា មដល នរបទូសរា៉ោយឆុំាច្ោោះររោះមានររោះភាគ។  
បុគគលទុំាង ៤ ច្នោះ    នទទួលផលទនការរបទូសរា៉ោយកនុងបឆចុបបនន   រតូវ្រែី
ស្សូបភាល ម្ៗ   កាលមដលស្លល ប់ច្ៅច្េើយ   ក៏ នច្ៅច្កើតកនុងអវឆិីម្ោនរក   
ច្ស្លយនូវច្សឆកាីទុកខ   ច្រោោះច្ោយអុំា្ឆទនអកុសលឧបឃ្លតកកម្ម   កាត់
ផ្តា ឆ់វ ិករបស់កម្មដទទៗ  គឺច្្វើឲ្យ្រែីស្សូប  ច្េើយឲ្យផលច្ោយខលួនឯង  
ឲ្យច្ៅច្កើតកនុងអវឆិីម្ោនរក ។ 

ឧទាេរែ៍េំែុេទី ៣  ដូឆជា ររោះ ទរិម្ពិស្លរ  កនុងអតីតជាតិោក់ររោះ

សុរែ៌ ទុកា   ឆូលកនុងបរចិ្វែររោះច្ឆតីយ៍   ច្ោយអុំា្ឆអកុសលកម្ម
ច្ ោះ   កាលមដលម្កច្កើតកនុងជាតិច្នោះ    នជាររោះរាជាកនុងរកុងរាជរគឹោះ   រតូវ
ទទួលផល   គឺររោះ ទអជាតសតាុ   ឲ្យខាម ន់ររោះច្កសអារ ទច្ជើង   រេូតដល់
ច្ស្លយទិវងគត ។ កាលមដលស្លល ប់ច្ៅ  កុសលជនកកម្មដទទៗ   នឱកាស
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ឲ្យផល   ឲ្យររោះ ទរិម្ពិស្លរ   ច្ៅច្កើតជាច្ទវតា   កនុងជាន់ចាតុម្មោរាជិកា   
ច្នោះគឺអកុសលឧបឃ្លតកកម្ម  កាត់ផ្តា ឆ់កម្មដទទៗ   ច្េើយឲ្យឱកាសដល់
កុសលជនកកម្មដទទៗ    នឱកាសឲ្យផល ។ 

អធិប្បាយកិច្ចច្តុកកៈច្ប្ប់ 

r   9  j  9s 

 

Ⅱ បាកទាន្ប្បរយិាយចតុ្កកៈ 
បាកទានបរយិាេច្ត្កុ ក  ជាឆតុកកសមម្ាងលុំាោប់ទនការឲ្យផលរបស់កម្ម  កាល

ច្បើមវកមញកសរទ   មឆកច្ឆញជា ៤ សរទគឺ ៖ 
បាក + ទាន + បរយិាេ + ច្ត្កុ ក 
បាក   នដល់   ផលដ៏កអិន   សុំាច្ៅយក    បដិសនធិកាល 
ទាន   នដល់   ការឲ្យ  
បរយិាេ    នដល់  លុំាោប់ ឬ វារៈ 
ច្ត្កុ ក    នដល់   របជុុំា ៤ 
រមួ្ច្សឆកាីម្ក   បាកទានបរយិាេច្ត្កុ ក   មរបថា   លុំាោប់ទនការឲ្យផលកនុង

បដិសនធិកាលមាន ៤ ។ 

ក្នុងអភិធតមតថសងគេៈ   ព្ពះអនុរុទាធ ចារយចោេថា ៖ 
[៥១] គរកុ ំ  អាេន ន ំ  អាច្ណិ្ណំ    កដត្តា កម្ មញ្ចេត្ ិ  បាកទានបរយិាញ្េន ។ 

មរបថា  ច្ោលតាម្លុំាោប់ទនការឲ្យផលមាន ៤ យ៉ោងគឺ ៖ 

១-  គរកុកម្ ម    កម្មមដល្ងន់ជាងកម្មដទទ   មិ្នអាឆនឹងោម្ ន 
២-  អាេន នកម្ ម    កម្មមដលច្្វើច្ៅច្រលជិតស្លល ប់ 
៣-  អាច្ណិ្ណកម្ ម   កម្មមដលធ្លល ប់ច្្វើទុកច្រឿយៗ 
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៤- កដត្តា កម្ ម    កម្មស្លម្ញ្ាទូច្ៅមដលច្ផសងរីកម្ម ៣ យ៉ោងខាងច្ដើម្ ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្ម្ា ៤   ច្ោយការឲ្យផល 

*ចោក្ចោេទុក្ក្នុងគតពីរបរតតថទីបនីថា ៖ 
គរកុន ា ិ  បញ្ចញន  កញ្ម្ មន  បដពិាហតិ្ ុ ំ  បេក កញុ្ណ្េយំ  កេុលបញ្ក ា  ម្ហគ គត្កម្ ម ំ 

បកេុលបញ្ក ា   នេិត្ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋយិា   េហ  បញ្ញេ នន ារេិកម្ ម ំ ។ 
ោកយថា   គរកុ ំ ( គរកុកម្ម )   គឺកម្ម្ងន់  មដលកម្មដទទមិ្នអាឆឃ្លត់ ន   

កនុងមផនកកុសល   នដល់   ម្េគគតកម្ម  កនុងមផនកអកុសល  នដល់ 
អននារយិកម្ម ៥   ររម្ទុំាងនិយតមិ្ចាេ ទិដឋិ  ។ 

ម្ហគ គត្កម្ មន ា ិ  កសាម    វតុ្ ា ំ។   ត្ ំ  ហ ិ  បម្មទវញ្េន   វា   នវីរណ្ធមម្ មបវត្ ាយិា   វា  
បរោិេេិម្មន ំ  នកិន ាពិ្យញ្លន   វា  បដពិាហេិម្មន ំ  វបិាក ំ  ន  ញ្ទត្តី្ ិ។   ត្ថា   ឯកេស   
ព្យហេូ ុ  បនន ារេិកញ្ម្ មេ ុ  កញ្ត្េ ុ  ឯកេម ឹ  វបិច្ េញ្ន ា   ញ្េសាន ិ  ន  វបិច្ េន ាតី្ ិ។ 

-សួរថា    ច្រោោះច្េតុអវី    ច្ទើបច្ោកច្ោលថា ម្េគគតកម្ម ( ជាគរកុម្ម ) ?     

ច្រោោះថា ( ម្េគគតកម្ម ) ច្ ោះ  កាលវ ិសច្ៅ  ច្ោយច្សឆកាីរបមាទ ឬរតូវ
នីវរែ្ម៌្របួរតឹ ឬក៏រតូវកមាល ុំាងទនច្សឆកាីច្រតកអរកនុងភរោម្ឃ្លត់  រមម្ងមិ្ន
ឲ្យផល ។ មួ្យច្ទៀត  កាលបុគគល្មាន ក់  ច្្វើអននារយិកម្មច្រឆើនរបការ   កម្ម
ដទទ  មិ្នអាឆឲ្យផល ន  កនុងច្រលអននារយិកម្ម្មួ្យកុំារុងឲ្យផល  មិ្ន
មម្នឬ ? 

វចុ្ េញ្ត្   ម្ហគ គត្កម្ ម ំ  ត្តវ   ឋញ្បត្តា    បម្មទធមម្ មនវីរណ្ធមម្ មនកិន ាធិមញ្ម្ ម   បត្ ាញ្នា   ព្យលវ
ត្រចេ   ម្ហគ គត្កម្ មន ារ ំ  បញ្ចញន  បចុញកញ្ម្ មន   បបបដពិាហនេិញ្ដ ឋន   គរកុ ំ នាម្  ញ្ោត្ ិ។  
បនន ារេិកម្មម ន ិ បន  ឋញ្បត្តា   បត្ ាញ្នា  ព្យលវត្រ ំ  បនន ារេិកម្ ម ំ  បញ្ចញន   ញ្កនច្ ិ  ធមញ្ម្ មន   
បបបដពិាហនេិញ្ដ ឋនាត្ ិ  ឯវ ំ  េថារហំ   ញ្ត្េំ   គរកុត្ត   ញ្វទតិ្ពាាត្ ិ
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-ច្កលើយថា   គបបីរជាបម្េគគតកម្មមុ្ន  ម្េគគតកម្ម  ជាកម្មច្ ម្ ោះថា   គរ-ុ
កម្ ម   ច្រោោះច្បើអត់មានច្សឆកាីរបមាទ  នីវរែ្ម៌្  ច្សឆកាីច្រតកអរកនុងភរ និង 

ម្េគគតកម្មមដលមានកមាល ុំាងខាល ុំាងជាងខលួនច្ទ  កុសលកម្មដទទ  មិ្នអាឆោម្
ឃ្លត់ នច្ ើយ ( គឺច្ទៀងមតឲ្យផល ) ។  ឆុំាមែកអននារយិកម្ម  ជាកម្មច្ ម្ ោះ

ថា  គរកុម្ ម  ច្រោោះច្បើអត់មានអននារយិកម្មមដលមានកមាល ុំាងខាល ុំាងជាងខលួនច្ទ  កម្ម

ដទទ្មួ្យក៏ច្ោយ  ក៏មិ្នអាឆោម្ឃ្លត់ នច្ ើយ ។  ភារជាគរកុម្ម  ( 
របស់កម្ម ) ទុំាងច្ ោះ  គបបីរជាបតាម្សម្គួរយ៉ោងច្នោះឆុោះ ។ 

អាេន នន ា ិ  ម្រណ្កាញ្ល  បនេុសរតិ្ ំ  ត្ទា   កត្ចេ ។  ោកយថា   អាេន ន ំ( អាសនន-
កម្ម )   គឺកម្មមដលនឹកច្ ើញ  កនុងច្រលជិតអស់ជីវតិ និងកម្មមដលច្្វើកនុងច្រល
ច្ ោះ ។ 

ត្ត្ ថ   ត្ទា  កត្ន ា ិ  បន ាមិ្ជវនវថីញិ្ត្ត  បពុ្យ ាភាញ្គ  អាេញ្ន ន  កត្ ំ េំ  កចិេ ិ  កេុលា-
កេុលកម្ ម ំ។ កនុងោកយច្ ោះ   ោកយថា “ កម្មមដលច្្វើកនុងខែៈច្ ោះ ”    នដល់   

កុសលកម្ម ឬ អកុសលកម្ម្នីមួ្យ   មដលច្្វើកនុងច្រលជិតអស់ជីវតិ   កនុង
ឆុំាមែកខាងច្ដើម្ជវនវថីិ្ឆិតាឆុងច្រកាយ ។ 

‟ ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋកិម្ ម ំ បន  វបិេសនាទវិញ្េន  បវត្ ា ំ េម្មមទដិ ឋកិម្ មចេ  បន ាមិ្ជវនវថីេំីប ិ  កត្ ំ
” ឥត្ ិ  គញ្ហត្ព្យ ា ំ។  េថាហ- “ ម្រណ្កាញ្ល  វាេស  ញ្ោត្ ិ ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ េម្មមទដិ ឋ ិ េម្ត្តា   
េម្មទនិាន ត្ ិ” ។  គបបីកាន់យកច្សឆកាីថា ‟ ក៏ កម្ម   គឺមិ្ចាេ ទិដឋិ និង កម្មគឺ សមាម -

ទិដឋិ   មដលច្កើតច្ ើងច្ោយអុំា្ឆទនវបិសស ជាច្ដើម្   ជា្ម្មជាតិមដលច្្វើ
 ន   សូម្បីកនុងជវនវថីិ្ឆុងច្រកាយ ”  សម្ដូឆររោះរុទធវឆនៈថា “ បុគគលកាន់
ខាជ ប់  គឺច្ោយមិ្ចាេ ទិដឋិ ឬ សមាម ទិដឋិ  កនុងច្វោជិតអស់ជីវតិកាី ” ។   ច្ោយររោះ
តរមាស់ច្នោះ  ររោះរុទធជាមាច ស់រទង់សមម្ាងថា  ‟ កម្មដទទ   ច្រតរីមិ្ចាេ ទិដឋិមដល
ច្កើតកនុងជវនវថីិ្ឆុងច្រកាយ   អាឆឲ្យបដិសនធិមិ្ន ន ” ។ 
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អាច្ណិ្ណន ា ិ ទឃីរត្ ា ំ បភណិ្េ ញ្សា  កត្ ំ។ េក ឹ ករតិ្តា ប ិវា  បច្ឆា   បនុបបុន ំ ញ្សាម្នេស-
ជនក ំ  េនាាបជនកចេ ។  ោកយថា   អាច្ណិ្ណំ  ( អាឆិែណកម្ម )   គឺកម្មមដលច្្វើច្រឿយៗ

អស់កាលយូរ ។   ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត   សុំាច្ៅដល់   កម្មមដលច្្វើម្ាងច្េើយខាង
ច្រកាយម្កញុុំាងឲ្យច្កើតច្ស្លម្នសស ឬ ឲ្យច្កើតច្សឆកាីច្តា រកោយឆិតា ។ 

កដត្តា កម្ មន ា ិ  ការេិតិ្តថ ត្ ិ  កម្ មន ា ិ ឯវ ំ កត្ការណាឯវ កម្ មន ា ិ វត្ ាព្យ ា ំ កម្ ម ំ ។ គរកុាទភិាញ្វន   
វត្ ាព្យ ា ំ កម្ ម ំ ន  ញ្ោត្តី្ ិ បញ្ត្តថ  ។  កម្ម  គឺវតថុមដល នច្្វើម្ករីមុ្ន ។  កដតាា កម្ម   គឺ

ជាកម្មមដលធ្លល ប់ច្្វើរីមុ្ន   ច្ោយច្សឆកាីថា   គឺមិ្នគួរច្ោលថា   ជាគរកុម្មជា
ច្ដើម្ ។ 

ត្ត្ ថ បរុមិ្មន ិ ត្ណិី្  ឥម្េម ឹ ភញ្វ  កត្តន ិឧបបជ ជវញ្វទនេីកម្មមន ិ ឯវ ។ កដត្តា កម្ ម ំ  បន   
បត្តី្ភញ្វេ ុ កញ្ត្ហ ិ បបរបរយិាេញ្វទនញី្េហ ិ េហ  ឥម្េម ឹភញ្វ កត្ ំគរកុាេនានច្ណិ្ណភាវ-
រហតិ្ ំ កម្ មបថបត្ ា ំ េំ  កចិេ  ឧបបជ ជវញ្វទនេីកម្ ម ំ។  ម្ោដកីាេំ  បន  កដត្តា កម្ ម ំ បរុមិ្-    
ជាត្េី ុកត្ឯំវ គហតិ្ ំ។ ត្ ំបដ ឋកថាេ ន េញ្ម្ត្ ិ។ ឯញ្ត្ហ ិបន ត្ហី ិម្តុ្ ា ំបនុបបុន ំលទាធញ្េ-
វន ំ  កដត្តា    វា  បន   កម្ ម ំ  នាម្   ញ្ោត្តី្ ិ  ហ ិ  វតុ្ ា ំ។   ប ា្ កម្មទុំាង ៤ ច្ ោះ  
កម្ម ៣ យ៉ោងខាងច្ដើម្   មដលច្្វើកនុងភរច្នោះ   ច្ ម្ ោះថា  ឧបបជ ជវញ្វទនេីកម្ ម ( កម្ម
ឲ្យផលកនុងភរប ទ ប់រីភរច្នោះ )  ឆុំាមែក   កដត្តា កម្ ម   ជា បបរបរយិាេញ្វទនេីកម្ ម 
( កម្មឲ្យផលកនុងភរទី ៣ ច្ ើងច្ៅ )  មដល នច្្វើកនុងអតីតភរ និង ជាឧបបជ ជវ-
ញ្វទនេីកម្ ម ្មួ្យ   មដលដល់នូវភារជាកម្មបថ្ មដលរ សចាកភារជា  គរុ-
ក្តម អាសននក្តម  និងអាេិែណក្តម មដល នច្្វើកនុងជាតិច្នោះ ។  ឆុំាមែកកនុងម្ោដីកា  
ច្ោកកាន់យកកម្មមដលច្្វើកនុងភរមុ្នមតម្យ៉ោង  ច្ ម្ ោះថា  កដតាា កម្ម  ោកយ
ច្ ោះ  មិ្នសម្ជាមួ្យនឹងអដឋកថា  សម្ដូឆស្ល្កថា “ ម្យ៉ោងច្ទៀត  កម្មមដល
ផុតចាកកម្មទុំាង ៣ ខាងច្ដើម្  មដល នច្សរច្រឿយៗ  ច្ ម្ ោះថា  កដតាា កម្ម ” 
ដូច្ឆនោះ ។ 
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មួ្យវញិច្ទៀត  បបរបរេិញ្វទនេីកម្ ម   មានសមាល ប់មាា យជាច្ដើម្   មដលច្្វើ

កនុងអតីតភរ   អនក្ៗក៏មិ្នអាឆច្ោលឲ្យមបលករីគ្នន ច្ោយោកយថា “ ផុតចាក
កម្មទុំាង ៣ យ៉ោងច្ ោះ ឬមិ្នផុតចាកកម្មទុំាង ៣ យ៉ោងច្ ោះ និង   នច្សរ
ច្រឿយៗ  ឬមិ្ន នច្សរច្រឿយៗ ”   ដូច្ឆនោះ នច្ទ  ច្រោោះថា កម្មទុំាងច្ ោះ  កនុង

ច្រលច្ ោះ  របររឹតាច្ៅជាគរុក្តម ក៏មាន   ជា អាសននក្តម ក៏មាន   ជា អាេិែណក្តម ក៏
មាន ។ 

ចៅក្នុងអងគុតែរដាក្ថា  ចោក្ចោេថា ៖ 
ឯញ្ត្ហ ិ បន  ត្ហី ិ ម្តុ្ ា ំ បញ្ញញ ណ្វញ្េន   កត្ ំ  កដត្តា   វា  បន  កម្ ម ំ  នាម្ ។ “ កម្ម

មដលផុតចាកកម្មទុំាង ៣ យ៉ោងច្ ោះ  មដល នច្្វើច្ោយអុំា្ឆទនការមិ្នដឹង  

ច្ ម្ ោះថា  កដត្តា កម្ ម ” ។  កម្មទុំាងឡាយច្ ោះ   អនក្ៗក៏មិ្នអាឆច្ោលឲ្យ

មបលករីគ្នន ច្ោយោកយថា ‟ មដល នច្្វើច្ោយការមិ្នដឹង ” ដូច្ឆនោះ នច្ទ  
ច្រោោះថា  កម្មទុំាងច្ ោះ  ជាកម្មមដល នច្្វើច្ោយការមិ្នដឹងខលោះ  ដឹងខលោះ  កនុង
អតីតភរ ។  ោកយអ្ិបាយទុំាងច្ ោះ  ច្ោកច្ោលម្កច្ោយោក់រនធនឹងជវន
កម្មដួងទី ៧  មដលច្ផសងរីកម្មទុំាង ៣  មានគរកុម្មជាច្ដើម្  មដលច្្វើកនុងភរច្នោះ  

ដូច្ឆនោះ  គបបីរជាបថា  បបរបរេិញ្វទនេីកម្ ម  មដលច្្វើកនុងអតីតភរ  និងជវនកម្ម

ដួងទី ៧  កនុងភរច្នោះច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា  កដត្តា កម្ ម ។  ច្រោោះអ្ិបាយយ៉ោងច្នោះ  

 នច្សឆកាីថា  ោកយមានម្កកនុងអដឋកថា្ថា ‟ កម្មមដលច្្វើកនុងអតីតភរ

ច្ ម្ ោះថា  កដត្តា កម្ ម ” ដូច្ឆនោះ  គបបីរជាបច្សឆកាី  សូម្បីកនុងអដឋកថាច្ ោះថា ‟ កម្ម

មដលច្្វើកនុងច្រលមុ្ន  ច្ទោះជាកនុងភរច្នោះកាី  កនុងអតីតភរកាី  ច្ ម្ ោះថា កដត្តា កម្ ម 
ទុំាងអស់ ” ។ 

កាលច្បើមានកម្មទុំាង ៤  ច្នោះ  គរកុម្មប៉ោុច្ ណ្ ោះ  ឲ្យបដិសនធិកនុងភរប ទ ប់  
ច្បើគរកុម្មមិ្នមាន  អាសននកម្មឲ្យបដិសនធិ  ច្បើអាសននកម្មមិ្នមាន  អាឆិែណកម្ម
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ឲ្យបដិសនធិ ។ ច្បើអាឆិែណកម្មមិ្នមាន  កដតាា កម្ម  ឲ្យបដិសនធិ ។  ច្រោោះច្េតុ

ច្ ោះ  ច្ទើបររោះអនុរទុធច្ោលថា  បាកទានបរយិាញ្េន ( តាម្លុំាោប់ទនការឲ្យផល ) 

ដូច្ឆនោះ ។  អ្ិបាយថា  តាម្ច្វនទនការឲ្យផល ។  កនុងលុំាោប់ទនការឲ្យផលច្នោះ  
ច្បើមានោកយសួរថា  ច្រោោះច្េតុអវី  ច្ោកច្ោលអាសននកម្ម  មុ្នអាឆិែណកម្ម  
ឆុោះមរកង  ររោះស្លស្លា សមម្ាងអាឆិែណកម្មមុ្នអាសននកម្មមតម្យ៉ោង  សម្ដូឆររោះ

រុទធដីកាថា េំ  គរកុ,ំ  េំ  ព្យហលុ,ំ  េទាេន ន ំ  កដត្តា   វា   បន  កម្ ម ំ( កម្ម្្ងន់  

កម្ម្ច្រឆើន  កម្ម្មដលច្្វើកនុងច្រលជិតស្លល ប់  ម្យ៉ោងច្ទៀត  កម្ម្មដល
 នច្្វើទុកម្ក ) ដូច្ឆនោះ  មថ្ម្ទុំាងកនុងអដឋកថា  ច្ោកសមម្ាងវារៈទនការឲ្យផល  
តាម្ររោះរុទធដីកាមដរ  មិ្នមម្នឬ ? 

ច្កលើយថា ររោះស្លស្លា សមម្ាងអាឆិែណកម្មមុ្ន  តាម្លុំាោប់ទនកម្មមាន
កមាល ុំាង  និងមិ្នមានកមាល ុំាងច្ោយសភាវៈ ។  ក៏លុំាោប់ច្ ោះ  ជាលុំាោប់ទនការឲ្យ
ផលកនុងច្រលខលោះ  ច្រោោះច្េតុដូច្ឆនោះ អដឋកថាក៏សមម្ាងវារៈទនការឲ្យផលតាម្
ររោះរុទធដីកាច្ ោះឯង ។  ប៉ោុមនាច្បើអាសននកម្ម  មិ្នអាឆញុុំាងឆិតាឲ្យច្រតកអរ  ឬឲ្យ
ច្តា រកោយ  ជាកម្មមានកមាល ុំាងច្ខាយ  ក៏មិ្នអាឆោម្ឃ្លត់អាឆិែណកម្មមដល
មានកមាល ុំាងជាងខលួន ន ។ ដុំាច្ែើ រច្ៅកាន់ឋានសួគ៌  ច្ោយកុសលកម្មមដលច្្វើ
ទុកកនុងច្រលជិតស្លល ប់  របស់បុគគលខលោះ  មដល នសនសុំាទុឆចរតិទុកម្ក  កនុង

ម្ោកម្មវភិងគសូរត  ររោះស្លស្លា រទង់សមម្ាងថា  បញុ្ព្យ ាវាេស  ត្ ំ  កត្ ំ  ញ្ោត្ ិ 
កលាណ្កម្ ម ំ  េខុញ្វទនេំី ។ បច្ឆា វាេស  ត្ ំ  កត្ ំ  ញ្ោត្ ិ  កលាណ្កម្ ម ំ  េខុញ្វទនេំី ។ 
ម្រណ្កាញ្លវាេស  ញ្ោត្ ិ េម្មមទដិ ឋ ិ េម្ត្តា   េម្មទនិាន  ។ អុំាច្រើជាកុសលច្ ោះ  មដល

បុគគលច្ ោះច្្វើកនុងកាលមុ្ន  ក៏ជាច្េតុទនច្សឆកាីសុខ ។  អុំាច្រើជាកុសលច្ ោះ  
មដលបុគគលច្ ោះច្្វើកនុងកាលខាងច្រកាយ  ក៏ជាច្េតុទនច្សឆកាីសុខមដរ ។  
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សមាម ទិដឋិ  មដលបុគគលច្្វើឲ្យបរបូិែ៌ច្េើយ   នសមាទនច្េើយ  កនុងកាល
ជិតស្លល ប់ ។ 

 ត្ថា  បញុ្ព្យ ាវាេស  ត្ ំ កត្ ំ ញ្ោត្ ិ បាបកម្ ម ំ ទកុ ាញ្វទនេំិ  ។ល។  ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ   េម្ត្តា   
េម្មទនិាន ត្ ិ  ឯវ ំ  អាច្ណិ្ណេចុ្ េរតិ្េសប ិ  ឯកច្ េេស  អាេញ្ន ន  បាបកញ្ម្ មន  បបាេគម្ន ំ  វតុ្ ា ំ 
ដូឆគ្នន ច្នោះមដរ  ដុំាច្ែើ រច្ៅកាន់អ យភូមិ្  ច្ោយអកុសលកម្មមដលច្្វើកនុង
ច្រលជិតស្លល ប់ របស់បុគគលខលោះ មដល នសនសុំាសុឆរតិទុកម្ក ក៏ររោះអងគសមម្ាង

មដរថា  បញុ្ព្យ ាវាេស  ត្ ំ កត្ ំ ញ្ោត្ ិ បាបកម្ ម ំ ទកុ ាញ្វទនេំិ ។ញ្ប។  ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ េម្ត្តា   េម្ម-
ទនិាន    អុំាច្រើជាអកុសលច្ ោះ  មដលបុគគលច្ ោះច្្វើកនុងកាលមុ្ន   ក៏ជាច្េតុទន

ច្សឆកាីទុកខ ។ល។  មិ្ចាេ ទិដឋិ  មដលបុគគលច្្វើឲ្យបរបូិែ៌ច្េើយ   នសមាទន
ច្េើយ  កនុងកាលជិតស្លល ប់  ក៏ កាលច្បើអាសននកម្ម និងអាឆិែណកម្មមានកមាល ុំាង
ច្សមើគ្នន   អាសននកម្មប៉ោុច្ ណ្ ោះ  គួរជាកម្មឲ្យផលមុ្ន ។  ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  គបបី
រជាបថា  កនុងគម្ពីរអភិ្ម្មតថសងគេច្នោះររោះអនុរទុធ ចារយច្ោលអាសននកម្មមុ្ន
រេូត  ដូច្ឆនោះ ។  ក៏កនុងររោះ លីច្នោះ  ោកយថា ‟ ជាកម្មមដលបុគគលច្ ោះច្្វើកនុង
កាលមុ្ន ” ច្នោះ  គបបីរជាបថា  ររោះស្លស្លា រទង់សមម្ាង  ច្ោយអុំា្ឆទនកម្ម
មដលនឹកច្ ើញកនុងច្រលជិតស្លល ប់ ។  កនុងច្រឿងច្នោះ  បែឌិ តគបបីច្ោលច្រឿងអនក
សមាល ប់ច្ចារច្ ម្ ោះតម្ពទឋិក  និងច្រឿងឧ សកច្ ម្ ោះម្ោវាតកាល ( ជា
ឧទេរែ៍ឆុោះ ) ។ 

វភិាវនេំិ  បន  បដ ឋកថាេំ  អាគត្ ំ ជរគ គញ្វាបម្ ំ ទញ្េសត្តា   អាេន ទញ្ម្វ បថម្ ំ វបិាក ំ 
ញ្ទត្តី្ ិ ឯកញំ្េន  វតុ្ ា ំ។ ត្ ំន េនុ នរ ំ។ ន ហ ិបដ ឋកថាេំ ឯវ ំឯកញំ្េន វតុ្ ា ំ។  ន  ច្  ឧដ្ឋឋត្ ុបំ ិ 
បេញ្កាក ញ្នាា   ញ្សា   ជរគ គញ្វា  បជទាា រេស   អាេញ្ន ន  ឋញិ្ត្តប ិ បថម្ត្រ ំ នកិ ាម្េិសត្តី្ ិ។ ប៉ោុមនា
កនុងគម្ពីរវភិាវនីច្ោលោកយមដលម្កកនុងអដឋកថាមតម្យ៉ោងថា ‟ អាសននកម្ម
ប៉ោុច្ ណ្ ោះ  ឲ្យផលមុ្ន ” ច្រោោះច្ោកសមម្ាងច្គ្នចាស់កនុងច្រកាលជាឧបមា ។  
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ោកយច្ ោះ  មិ្នលអ  ច្រោោះថា  កនុងអដឋកថា  ច្ោកមិ្ន នច្ោលបញ្ជជ ក់យ៉ោង
ច្នោះមតម្យ៉ោងច្ទ ។  ក៏ច្គ្នចាស់ច្ ោះកាលមិ្នអាឆច្រកាកច្ ើង ន  សូម្បីឋិត
ច្ៅជិតទវ រច្រកាល  ក៏នឹងមិ្នអាឆច្ឆញម្កមុ្នច្គ នមដរ ។ 

* ចោក្សំម្ដងទុក្ក្នុងគតពីរបរតតថចជាតិក្ថា ៖ 
 គរកុកម្ ម មានវឆនតថថា គរ ុ ំ  កញ្ាបត្ ិ = គរកុ ំ  កម្ម្មដលឲ្យផល្ងន់   

កម្មច្ ោះច្ ម្ ោះថា  គរកុ ំ។    
ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត   កម្ មន ាញ្រហ ិ បដពិាហតិ្ ុ ំ បេក កញុ្ណ្យត្តា   គរកុ ំ កម្ មន ា ិ= គរកុកម្ ម ំ។ 

មរបថា  កម្ម្ងន់ច្រោោះកម្មដទទៗ  មិ្នអាឆោម្ការឲ្យផល ន ច្ ម្ ោះថា   គរ-ុ
កកម្ ម    នដល់   និយតមិ្ចាេ ទិដឋិកម្មមដលច្កើតរមួ្គ្នន នឹងទិដឋិគតសម្បយុតាឆិតា ៤ 
ដួង   និង អននារយិកម្ម ៥  មដលច្កើតរមួ្គ្នន នឹងច្ទសមូ្លឆិតា ២ ដួង  ម្េគគត-
កុសលកម្ម ៩   រមួ្រតូវជា ១៥ ។ 

េំែុេគួរេងចា ំ៖  សរមាប់ច្ោកុតារកុសលកម្មច្ ោះ ជាកម្មដ៏្ងន់  ក៏រិតមម្ន

ច្េើយ មតកនុងទីច្នោះរតូវសមម្ាងមតកម្មមដល ុំាឲ្យច្កើតកនុងភរទីរីរ ឆុំាមែក
ច្ោកុតារកុសលកម្មច្ ោះ   មិ្នមាន ទីឲ្យច្កើត  មាន ទីរតឹម្មតកាត់ផ្តា ឆ់ការ
ច្កើតតាម្សម្គួរដល់កមាល ុំាងរបស់ខលួនប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

កម្មមដលច្ ម្ ោះថា   គរុក្ក្តម ច្នោះ   សុំាច្ៅយកកម្មដ៏្ងន់   អាឆឲ្យផលច្ៅ
ច្កើតកនុងជាតិទីរីរជាប់តគ្នន  រិតមម្ន  កម្មដទទៗ  មិ្នអាឆរារាុំាង ន   នច្សឆ-

កាីថា   គរកុ្ក្តម ្មានកមាល ុំាងជាង គរកុ្ក្តម ដទទៗ   គរកុ្ក្តម ច្ ោះជាអនកឲ្យផល   

ឆុំាមែក គរុក្ក្តម មដលមានកមាល ុំាងច្ខាយជាង   មិ្នអាឆមានឱកាសឲ្យផល
 ន   រតឹម្មតជួយឧបតថម្ភប៉ោុច្ ណ្ ោះ   សូម្បីមិ្នមានឱកាសឲ្យផលច្កើតច្ោយ

ឆុំាច្ោោះក៏ច្ោយ   កម្មច្ ោះ  ក៏ច្ៅមតមានច្ ម្ ោះថា គរុក្ក្តម  ដមដល   ច្រោោះច្បើ 

គរុក្ក្តម មដល្ងន់ជាងខលួនមិ្នមានច្ទ   គរកុ្ក្តម ច្ ោះរតូវមានសិទធិឲ្យផលច្កើតកនុង

១- 
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ជាតិទីរីរ  ច្ោយរិតរ កដ ។   ឧទេរែ៍ដូឆជា   បុគគលមដលមាននិយត-
មិ្ចាេ ទិដឋិយ៉ោង្មួ្យច្េើយ   ច្រកាយម្ក នច្្វើបញ្ជច ននារយិកម្ម្មួ្យ
មថ្ម្ច្ទៀត   ច្រលបុគគលច្ ោះស្លល ប់ច្ៅ   កម្មមដលជានិយតមិ្ចាេ ទិដឋិច្ ោះជាអនក
មានសិទធិឲ្យផល  ឲ្យបុគគលច្ ោះច្ៅច្កើតកនុងរច្តា ម្ោនរក្មួ្យជាប់តគ្នន     
កម្មមដលជានិយតមិ្ចាេ ទិដឋិច្ ោះ្ងន់ជាងបញ្ជច ននារយិកម្ម   ឆុំាមែកបញ្ជច ននារ-ិ
យកម្មច្ ោះ   រតឹម្មតជួយឧបតថម្ភកនុងការឲ្យផលរបស់និយតមិ្ចាេ ទិដឋិកម្ម
ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

ប ា្ បញ្ជច ននារយិកម្ម ៥ យ៉ោងច្ ោះ   សងូច្ភទកកម្ម្ងន់ជាង   
របសិនច្បើបុគគល្ច្្វើបញ្ជច ននារយិកម្មរគប់ទុំាង ៥  យ៉ោងច្េើយ   សងូច្ភទ-
កកម្មជាកម្មឲ្យផលដល់បុគគលច្ ោះ   ឆុំាមែកកម្មដទទៗច្រតរីច្ ោះ   ជាកម្ម
ជួយឧបតថម្ភកនុងការឲ្យផលរបស់សងូច្ភទកកម្មច្ ោះ ។   កម្មមដល្ងន់ប ទ ប់រី

សងូច្ភទកកម្មច្ ោះ  នដល់  ចោេតិុប្បាទ  ប ទ ប់រី  ចោេតិុប្បាទ   នដល់   

អរេនែឃាតក្ក្តម   ្ងន់ជាងកម្មរីរច្ទៀត  ឆុំាមែក មាតុឃាតក្ក្តម នងិ បតិុឃាតក្ក្តម 
ទុំាងរីរយ៉ោងច្នោះ  ច្ស្សឆមតគុែ្ម៌្ ។   របសិនច្បើមាតាមានសីល   បិតាមិ្ន
មានសីល   មាតុឃ្លតកកម្ម  រមម្ង្ងន់ជាង   ច្បើបិតាមានសីល  មាតាមិ្នមាន
សីល  បិតុឃ្លតកកម្ម  រមម្ង្ងន់ជាង  ច្បើបិតា និង មាតាទុំាងរីរមានសីលច្សមើ
គ្នន  ឬ មិ្នមានសីលច្សមើគ្នន    មាតុឃ្លតកកម្ម  រមម្ង្ងន់ជាង   ច្ោយច្េតុច្នោះ   
កនុងអដឋកថា   អងគុតារនិកាយ    នសមម្ាងទុកថា ៖ 

ទ ាេីបុ ិ េញី្លន វា ទេុសីញ្លន វា េម្មញ្នេ ុ ម្មត្ឃុាត្ញ្កាវ   បដេិន ធវិញ្េន វបិច្ េត្ ិ
ម្មត្ត  ហ ិ ទកុ ករការនិ ិ  ព្យហបុកាាប ច្  បតុ្តា នន ា ិ។   ច្បើមាតាបិតា   ច្សមើគ្នន ច្ោយមាន

សីល  ឬមិ្នមានសីលដូឆគ្នន    មាតុឃ្លតកកម្មប៉ោុច្ ណ្ ោះ   រមម្ងឲ្យបដិសនធិ   
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ច្រោោះថា  មាតា   ជាអនកទទួលភារៈ្ងន់មដលច្្វើ នច្ោយលុំា ក  និងមាន
ឧបការៈច្រឆើនឆុំាច្ោោះបុតា ។ 

ម្េគគតកុសលកម្ម ៩ ក៏ដូឆគ្នន មដរ  បុគគលមដល ន្នទុំាង ៩   មដល
ច្ៅថាសមាបតាិ ៨ ឬ ៩   ច្េើយប ា្ សមាបតាិ ៨ ឬ ៩ ច្នោះ   ច្នវសញ្ជា  -
សញ្ជា យតនកុសលខពង់ខពស់ជាង្នដទទៗ   ច្រោោះច្េតុដូច្ឆនោះ   ច្បើ្ន-
ោភីស្លល ប់ច្ៅ   ច្នវសញ្ជា  សញ្ជា យតនកុសលនុ ោះឯង  ឲ្យផល   ឲ្យបុគគល
ច្ ោះច្ៅច្កើតកនុងច្នវសញ្ជា  សញ្ជា យតនភូមិ្   ឆុំាមែក្នច្រតរីច្នោះ  ជា
អច្ោសិកម្មច្ៅ  នឹងជួយឧបតថម្ភកនុងការឲ្យផលរបស់ច្នវសញ្ជា  សញ្ជា យត-
ន្នច្ ោះមិ្ន ន ។ 

ឆុំាមែករបូ្នទុំាង ៥ ច្ ោះ   រ ូវឆរបញ្ច ម្ជានច្ ោះ   ជាអនកឲ្យផល
ឲ្យច្ៅច្កើតកនុងឆតុតថជានភូមិ្   របូ្នមដលសល់ច្រតច្នោះ   ជាអច្ោសិកម្ម
ដូឆគ្នន  ។ 

ភារច្ផសងគ្នន រវាងការឲ្យផលរបស់អកុសលគរកុកម្ម និង កុសលគរកុកម្ម
ច្ ោះ   អកុសលគរកុកម្ម   សូម្បីខលួនមិ្នមានឱកាសឲ្យផល   មតក៏ច្ៅមានឋានៈ
ជាឧបតថម្ភកកម្ម ន ។   ឆុំាមែកកុសលគរកុកម្មច្ ោះ   កាលច្បើខលួនមិ្នមានឱ-
កាសឲ្យផលច្េើយ   ក៏ជាអច្ោសិកម្មច្ៅ   មិ្នមានឋានៈជាកម្មឧបតថម្ភ ន
ច្ ើយ   ច្ោយច្េតុផលដូឆ នច្ោលម្កច្នោះ   អកុសលគរកុកម្ម   មាន
ច្ ម្ ោះរិច្សសថា  បញ្ជច ននារយិកម្ម និង និយតមិ្ចាេ ទិដឋិកម្ម ។   ឆុំាមែក
កុសលគរកុកម្មច្ ោះ   មិ្នមានច្ ម្ ោះច្ៅដូឆអកុសលគរកុកម្មច្ទ ។ 

[ បញ្ញេ នន ារេិកម្ ម   កាលច្បើមញកសរទច្ឆញ  មញកដូច្ឆនោះគឺ  បចេ + បនន ារ + 
ឥេ +  កម្ ម ។ បចេ = ៥ , បនន ារ = ភរមដលមិ្នមានរវាងឆច្ ល ោះ ( កនុងលុំាោប់ទន
ឆុតិ )  ឥេ = ឲ្យផល  កម្ ម = ការច្្វើ ។   កាលច្បើរមួ្ស័រទឆូលគ្នន   សច្រម្ឆរបូជា  
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បញ្ញេ នន ារេិកម្ ម   មរបថា ការច្្វើកម្ម ៥ យ៉ោង   មដលឲ្យផលច្ោយមិ្នមានរវាង
ឆច្ ល ោះ   ប ទ ប់រីឆុតិ។ 

ដូច្ឆនោះ  ច្ទើបររោះដីកាចារយសមម្ាងវឆនតថថា  បនន ាញ្រ  នេិតុ្ ា ំកម្ ម ំ= បនន ារេិកម្ ម ំ   
មរបថា  កម្មមដលទក់ទងនឹងការឲ្យផលកនុងភរ  មដលមិ្នមានរវាងឆច្ ល ោះ  កនុង

លុំាោប់ទនឆុតិ   ច្ ម្ ោះថា   បនន ារេិកម្ ម ។ 

នេិត្ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ  កាលច្បើមញកសរទ  មញកដូច្ឆនោះគឺ   នេិត្ + ម្ចិ្ឆា  + ទដិ ឋ ិ+ កម្ ម  
នេិត្ = ច្ទៀង , ម្ចិ្ឆា  = ខុសរីការរិត , ទដិ ឋ ិ = ការយល់ច្ ើញ , កម្ ម =  ការច្្វើ   
កាលច្បើរមួ្ស័រទឆូលគ្នន   សច្រម្ឆរបូថា  នេិត្ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋកិម្ ម មរបថា កម្ ម  គឺការយល់
ខុសរីការរិត  មដលឲ្យផលច្ទៀងប ទ ប់រីឆុតិ ។    ដូច្ឆនោះ   ច្ទើបររោះដីកាចារយ
សមម្ាងវឆនតថថា ម្ចិ្ឆា  ទេសន ំ= ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិការយល់ខុសរីការរិត ច្ ម្ ោះថា ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ។ 

បនន ារភញ្វ  វបិាកទានញ្ត្ត  នេិត្ត  ច្  ញ្ត្ ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិច្ឆត្ ិ= នេិត្ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ   ្ម្មជាតិ
្ច្ទៀងច្ោយការឲ្យផលកនុងលុំាោប់ទនឆុតិ   កនុងភរប ទ ប់គ្នន មិ្នមានរវាង
ឆច្ ល ោះ   និង មានការយល់ច្ ើញខុសរីការរិត ច្រោោះច្េតុច្ ោះ ្ម្មជាតិច្ ោះ
ច្ ម្ ោះថា នេិត្ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ] ។  

អធបិាយក្នុងអននតរយិក្ម្ា ៥ យ៉ា ង 

ទី១- បុគគលមដលច្ ម្ ោះថា   អនកសមាល ប់មាតាបិតាច្ ោះ   សូម្បីមិ្នដឹងថា   
អនកមដលខលួនសមាល ប់ច្ ោះជាមាតាបិតា  គិតថា  អនកដទទក៏ច្ោយ   ច្បើការ
សមាល ប់ច្ ោះ នសច្រម្ឆច្េើយ   បុគគលច្ ោះក៏ នច្ ម្ ោះថា   ឆូលដល់
មាតុឃ្លតកកម្ម   បិតុឃ្លតកកម្ម   កនុងអដឋកថាតតិយ រាជិក   ច្ោកច្ោលថា   
‟ បុគគល្  តាុំាងឆិតាសមាល ប់អនកដទទ ឬ សមាល ប់សតវតិរចាេ ន   ច្ោយការច្របើ
អ ទ ក់ ឬ កាុំាបិតក៏ច្ោយ   ឲ្យមតរតូវមាតា   ឬបិតាស្លល ប់  ( អនកមដលខលួនឆង់
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សមាល ប់មិ្នស្លល ប់ ) ដូឆច្នោះក៏រាប់ថា  បុគគលច្ ោះ នឆូលដល់មាតុឃ្លតកកម្ម   
បិតុឃ្លតកកម្មដូឆគ្នន  ” ។  

ទី២- មាតាបិតា   ជាសតវតិរចាេ ន   កូនជាម្នុសស ឬ កូនជាសតវតិរចាេ ន   
មាតាបិតាជាម្នុសស   កូនមដលសមាល ប់មាតាបិតា   កនុងរីរករែីច្នោះ   សូម្បីមិ្ន
 នច្ ម្ ោះថាច្្វើអននារយិកម្មក៏ច្ោយ   ក៏កម្មច្នោះចាត់ថាជាកម្ម្ងន់មានកមាល ុំាង
ឲ្យផល ន   អនកមដលមានច្ ម្ ោះថា   ជាអនកសមាល ប់ររោះអរេនាច្ ោះ   សូម្បី
អនកមដលរតូវសមាល ប់កនុងខែៈច្ ោះ   ច្ៅមិ្នទន់ នសច្រម្ឆជាររោះអរេនា   
ទុំាងច្ៅមិ្នទន់ស្លល ប់កនុងរគ្នច្ ោះក៏ច្ោយ   មតកនុងច្រលនុ ោះឯង   អនកមដលរតូវ
ច្គសមាល ប់ នឆច្រម្ើនកម្មោឋ ន   ច្េើយ នសច្រម្ឆជាររោះអរេនា   បរនិិោវ ន
ច្ោយអាស្ស័យការសមាល ប់ច្ ោះ   ដូច្ឆនោះ   បុគគលអនកសមាល ប់ច្ ោះ   ក៏ច្ ម្ ោះថា
ច្្វើអរេនាឃ្លតកកម្មមដរ ។ 

ទី៣- បុគគលមដលមានបុំាែងផ្តា ឆ់បង់ររោះជ ម យុររោះសមាម សម្ពុទធ   ច្ោយ
ច្សឆកាីរយយម្្នីមួ្យក៏ច្ោយ   មតររោះសមាម សម្ពុទធមិ្នដល់នូវការបរ-ិ
និោវ ន   រតឹម្មតរុររងររោះច្ោេិតប៉ោុច្ ណ្ ោះ យ៉ោងច្នោះក៏ច្រោោះថា ្ម្មតាររោះ
សមាម សម្ពុទធទុំាងឡាយ   មិ្នដល់នូវអនារាយររោះជ ម យុ   ច្ោយអាស្ស័យអុំាច្រើ

បស់បុគគលដទទច្ ើយ   សម្ដូឆររោះរុទធដីកាថា   ព្យទុាធន ំ  ជវីតិ្េស   ន  េញ្កាក    ញ្ក
នច្ ិ  បន ាាបញ្យា   កាត្ ុ ំ។   បុគគល្មួ្យ  ច្ទោះជាម្នុសស  ឬច្ទវតាក៏ច្ោយ  មិ្ន

អាឆច្្វើអនារាយដល់ជីវតិរបស់ររោះសមាម សម្ពុទធទុំាងឡាយ នច្ ើយ ។ 
ទី៤- កាលមដលររោះសមាម សម្ពុទធមានអនារាយ ច្ោយរុររងររោះច្ោេិត   

ដូឆជាភិកខុច្ទវតា នច្្វើដល់ររោះអងគ  ក៏ នច្ ម្ ោះថា  បុគគលច្ ោះ នច្្វើច្ោ-
េិតុបាទកកម្ម ។  ច្ោេិតុបាទកកម្មច្នោះ  សូម្បីមិ្នសច្រម្ឆជា ្តិ ត
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កម្មក៏ច្ោយ   មតក៏ នសច្រម្ឆជារយ ទកម្មបថ្   មដលជាម្ច្ ទុឆចរតិ   
ច្រោោះអនកច្ ោះមានច្ឆត ឆង់សមាល ប់ឲ្យស្លល ប់ ។ 

ទី៥- បុគគលមដល នច្ ម្ ោះថា  ជាអនកញុោះញង់សងូឲ្យមបក ក់គ្នន  រតូវ
ជាភិកខុផងគ្នន មតម្យ៉ោង។ អនកមដលរតូវច្គញុោះញង់ច្ ោះក៏ជាភិកខុផងគ្នន មដរ ។ ភិកខុ-
សងូច្ ោះចាត់ថាមបក ក់គ្នន   គឺច្ៅកនុងច្រាងឧច្ សថ្ជាមួ្យគ្នន   កនុងច្រល
ជាមួ្យគ្នន   មតរមួ្គ្នន ច្្វើសងូកម្មមិ្ន ន   មបក ក់គ្នន ជារួកៗ ។  កាលមដល
រ កដផលយ៉ោងច្នោះច្េើយ   ភិកខុមដលជាអនកបុំាមបកបុំា ក់ច្ ោះ   ច្ៅជាមួ្យ
រួក្ក៏ច្ោយ  ឬមិ្នច្ៅក៏ច្ោយ   រមម្ងច្ ម្ ោះថា  ជាអនកឆូលដល់សងូ
ច្ភទកកម្ម ។ 

ច្សឆកាីច្នោះសមម្ាងឲ្យច្ ើញថា   ស្លម្ច្ែរ និងរគេសថ   ច្្វើសងូច្ភទក-
កម្មមិ្ន ន   មតច្បើស្លម្ច្ែរ ឬ រគេសថ្    ច្្វើការញុោះញង់សងូឲ្យមបក
 ក់គ្នន    កនុងការអរមដលជាប់ទក់ទងជាមួ្យសងូច្ភទកកម្មកាី  ឬ កនុងការអរ
ដទទៗកាី      សូម្បីមិ្ន នច្ ម្ ោះថាជាសងូច្ភទកកម្មតាម្បរម្តថន័យក៏រិត
មម្ន   មតក៏ចាត់ថាជាកម្ម្ងន់ឲ្យផល ន ។  ច្បើច្ោលតាម្ច្វាោរ   ច្ៅថា
សងូច្ភទកកម្មក៏ ន   ឆុំាមែកនិយតមិ្ចាេ ទិដឋិកម្ម   នឹងអ្ិបាយលម្អិត   កនុង
បទមដលជាប់ទក់ទងនឹងមិ្ចាេ ទិដឋិ   កនុងអកុសលម្ច្ កម្មឯច្្ោះ ។ 

  អាេន នកម្ ម  មានវឆនតថថា អាេញ្ន ន បនេុសរតិ្ ំ= អាេន ន ំ(វា)  អាេញ្ន ន  កត្ ំ= 
អាេន ន ំ កម្មលអ ឬ មិ្នលអ   មដលបុគគលនឹកច្ ើញ   កនុងច្រលជិតស្លល ប់   ច្ ម្ ោះ

ថា  អាេន នកម្ ម ( ឬ ) កម្មលអ ឬមិ្នលអ មដលបុគគលច្្វើកនុងច្រលជិតស្លល ប់ ច្ ម្ ោះថា   

អាេន នកម្ ម    នដល់  អកុសលកម្ម ១២  ( ច្វៀរនិយតមិ្ចាេ ទិដឋិកម្ម  និងបញ្ជច ននា-

រយិកម្ម )   ម្ោកុសលកម្ម ៨ ( ឆុំាមែកម្េគគតកុសលកម្មច្ ោះ   មិ្នចាត់
ឆូលកនុងទីច្នោះ   ច្រោោះជាគរកុកម្មមតម្យ៉ោង ) ។ 

២- 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

63  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

អ្ិបាយថា   អកុសលកម្ម ឬ កុសលកម្មខលោះ   មដលច្យើងធ្លល ប់ច្្វើកនុង
កាលមុ្នម្កយូរច្េើយ   មដលច្យើងមិ្នមដលនឹកដល់   ទុំាងច្ភលឆ ត់ច្ៅក៏
មាន  មតកនុងកាលជិតនឹងស្លល ប់ច្ ោះ   ក៏រលឹកនឹកច្ ើញច្ ើងវញិ ន   ច្បើ
រលឹក នកនុងច្រឿងអកុសលមដលខលួនធ្លល ប់ច្្វើទុកម្កច្ ោះ   អកុសលឆិតាក៏ច្កើត
ច្ ើង ។  អកុសលឆិតាមដលច្កើតច្ ើង  ច្ោយអាស្ស័យការរលឹកនឹកច្ ើញច្ ោះ  
ច្ ម្ ោះថាអកុសោសននកម្ម ។ ច្បើរលឹក នកនុងច្រឿងកុសលមដលខលួនធ្លល ប់ច្្វើ
ទុកម្កកនុងកាលមុ្ន   កុសលឆិតាក៏ច្កើតច្ ើង   កុសលឆិតាមដលច្កើតច្ ើង
ច្ោយអាស្ស័យការរលឹកនឹកច្ ើញច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា   កុសោសននកម្ម   ច្នោះជា

ការអ្ិបាយតាម្វឆនតថថា   អាេញ្ន ន   បនេុសរតិ្ ំ= អាេន ន ំ។ 

ម្នុសសខលោះ   មិ្នធ្លល ប់ច្្វើបុែយ្មួ្យឲ្យមាុំាទុំា   មតមានសទធ ច្កើតច្ ើង
ឆង់បុំាច្រញកុសលឲ្យជាក់ោក់ច្ោយរបការ្មួ្យ   ច្ដើម្បី នជាទីរឹងតច្ៅ
ខាងមុ្ខ   ច្េើយក៏ នច្្វើកុសលច្ ោះៗ   មានបុំាបួស ( ភិកខុ ឬស្លម្ច្ែរ )    
ដមងាកឋិន   កស្លងស្លោ   ជីកអែាូ ង   រកាឧច្ សថ្   ឆច្រម្ើនសម្ថ្ភាវ 
ជាច្ដើម្   កនុងខែៈកុំារុងច្្វើកុសលច្ ោះ   មានច្សឆកាីអនារាយច្កើតច្ ើង    ច្្វើ
ឲ្យបុគគលច្ ោះរតូវ ត់បង់ជីវតិកាី ឬ ក៏កាល នបុំាច្រញកុសលច្ ោះច្ោយ
របការ្មួ្យ  ច្រកាយម្កមិ្នយូរប៉ោុ ម នក៏អស់ជីវតិច្ៅកាី  កុសលរបច្ភទច្នោះ  
ច្ ម្ ោះថា កុសោសននកម្ម ។ បុគគលខលោះ  កាលច្ៅសបាយមិ្នធ្លល ប់នឹកគិត
បុំាច្រញកុសលច្ ើយ   ច្រកាយម្កកាលមានជុំាងឺ   ច្្វើឲ្យដឹងខលួនថាខាល ឆច្សឆកាី
ស្លល ប់   ក៏មសវងរកទីរឹង   ច្រលដឹងថាខលួនមិ្នមានទីរឹង   ក៏ភ័យខាល ឆថា   កាល
ច្បើខលួនស្លល ប់ច្ៅនឹងរតូវច្ៅកាន់ទីទុកខទីលុំា ក   ដូច្ឆនោះ  បុគគលច្ ោះក៏ នច្្វើ
កុសលឲ្យច្កើតច្ ើង   មានការថាវ យទនខលោះ   និម្នាររោះសងូម្ក  សមាទន
សីល   ស្លា ប់្ម៌្   ឆច្រម្ើនសម្ថ្   និងវបិសស ខលោះ   ទុំាងអស់ច្នោះជាច្ដើម្  កនុង
ខែៈមដលច្្វើកុសលច្ ោះៗ  ក៏អស់ជីវតិច្ៅកាី ឬ កាលច្្វើរឆួរាល់ច្េើយ  តម្ក



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

64  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

មិ្នយូរប៉ោុ ម ន  ក៏អស់ជីវតិច្ៅកាី  កុសលកម្មរបច្ភទច្ ោះ  ក៏ នច្ ម្ ោះថា  កុ-
សោសននកម្ម ។ 

ឆុំាមែកអកុសោសននកម្មច្ ោះ   ដូឆបុគគលមដលកុំារុងច្ ល្ ោះវវិាទគ្នន    
មានវាយតប់គ្នន   ចាក់គ្នន ជាច្ដើម្  អនកទុំាងច្ ោះស្លល ប់កនុងខែៈច្ ោះកាី   ច្រកាយ
ម្កច្ទើបស្លល ប់កាី  ឬអនកមដលកុំារុងច្្វើមិ្ចាេ ជីវៈ   មានការសមាល ប់សតវ   លួឆរទរយ
ច្គជាច្ដើម្   កនុងខែៈកុំារុងច្្វើច្ ោះ   រតូវស្លល ប់ ឬ ត់បង់ជីវតិច្ោយច្េតុ
យ៉ោង្នីមួ្យកាី  អកុសលកម្មរបច្ភទច្នោះ   ច្ ម្ ោះថា  អកុសោសននកម្ម ។ 

បុគគលខលោះ កុំារុងសបាយច្ភលើតច្ភលើន   ច្ោយការផឹកទឹកស្សវងឹជាមួ្យនឹង
មិ្រតភកាិ   ច្ម្ើលច្សៀវច្ៅរបច្ោម្ច្ោក   ច្ោខ នជាច្ដើម្    អុំាច្រើទុំាងច្នោះ  ជា
អកុសលទុំាងអស់ ។ កនុងខែៈកុំារុងច្្វើច្ ោះ  មានឧបទទវច្េតុច្្វើឲ្យបុគគល
ច្ ោះរតូវ ត់បង់ជីវតិ   ដូច្ឆនោះ  ច្ ម្ ោះថា   អកុសោសននកម្ម ។   រួកបុគគល
មិ្ចាេ ទិដឋិខលោះ   កាលដឹងថាខលួននឹងរតូវស្លល ប់   ក៏ច្្វើរិ្ីសមាល ប់សតវច្ផសងៗ   យក
ម្កបូជាយញ្ា   ច្រោោះយល់ថា   កាលមដលខលួនស្លល ប់ច្ៅ   នឹងច្ៅកាន់ឋានសួគ៌   
កាលសច្រម្ឆច្េើយ   បុគគលច្ ោះក៏ស្លល ប់ច្ៅ ។ ការច្្វើដូច្ឆនោះ ច្ ម្ ោះថា  អកុស-

ោសននកម្ម   ច្នោះអ្ិបាយតាម្វឆនតថថា   អាេញ្ន ន   កត្ ំ=  អាេន ន ំ។ 

 អាច្ណិ្ណកម្ ម   មានវឆនតថថា   អាច្េីត្ ិ  បនុបបុន ំ  ករេីត្តី្ ិ= អាច្ណិ្ណំ    កម្ម
្  មដលបុគគល នសនសុំាទុកច្រឿយៗ   ច្រោោះច្េតុច្ ោះ   កម្មច្ ោះ   ច្ ម្ ោះ

ថា   អាច្ណិ្ណកម្ ម    នដល់  អកុសលកម្ម ១២   ម្ោកុសលកម្ម ៨    នច្សឆ-

កាីថា អនកមដលច្្វើទុឆចរតិច្ផសងៗ តាម្ផលូវកាយខលោះ វាចាខលោះ ឆិតាខលោះជានិឆចកាល   
ច្្វើច្ដើម្បីឆិញ្ច ឹម្ជីវតិក៏ច្ោយ  មិ្នមម្នក៏ច្ោយ  ការច្្វើទុំាងច្នោះ ច្ៅថា  អកុស-
ោឆិែណកម្ម ។ អនកមដលច្្វើបុែយជានិឆចកាល   មានការោក់ រតរាល់ៗទថ្ង   
រកាសីល ៥   សីល ៨   សីល ១០   សីល ២២៧ ជារបចាុំា   មានការច្រៀនសូរត   

៣- 
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កនុង្ម្មវន័ិយ   ឆច្រម្ើនសម្ថ្វបិសស    ការច្្វើទុំាងច្នោះ   ច្ៅថា  កុសោឆិ-
ែណកម្ម ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត  អនកមដលច្្វើទុឆចរតិ្មួ្យសច្រម្ឆច្េើយ   សូម្បីរតឹម្មួ្យ
ច្លើក   ប៉ោុមនាអនកច្ ោះនឹកគិតដល់អុំាច្រើបស់ខលួន    ក៏ច្កើតវបិបដិស្លរៈ   គឺមានច្ស-
ឆកាីមិ្នសបាយឆិតា  អន់ឆិតា និង កុកកុឆចៈ  គឺច្សឆកាីច្តា រកោយឆិតា ឬ កាល
នឹកដល់អុំាច្រើច្ ោះច្េើយ ក៏ច្រតកអរច្រញឆិតាកនុងអុំាច្រើបស់ខលួនច្ ោះ ច្សឆកាីមិ្ន
សបាយឆិតា  ឬច្សឆកាីច្រញឆិតាមដលច្កើតច្ ើងជានិឆច   ច្ោយការនឹកដល់ការ
ច្្វើទុឆចរតិរបស់ខលួនច្ ោះ ក៏ច្ ម្ ោះថា អកុសោឆិែណកម្មដូឆគ្នន  ។ 

ការច្្វើមផនកកុសលក៏ដូឆគ្នន    សូម្បី នច្្វើរតឹម្មតម្ាង   ច្េើយរលឹកនឹក
ច្ ើញជានិឆចកាល   នឹកដល់ច្រល្   ក៏ច្្វើឲ្យច្កើតបីតិច្ស្លម្នសសកនុងការច្្វើ
បុែយរបស់ខលួន  ច្សឆកាីច្រតកអរច្រញឆិតា   ក៏ច្កើតច្ ើងជានិឆចកាល   ច្ោយ
អាស្ស័យការរលឹកនឹកដល់កុសលរបស់ខលួនច្ ោះ   ក៏ នច្ ម្ ោះថា  កុសោឆិ-
ែណកម្មដូឆគ្នន  ។ 

 កដត្តា កម្ ម  មានវឆនតថថា  កដត្តា ឯវ  កម្ មន ា ិ= កដត្តា កម្ ម ំកម្មមដលសតវ ន 

ច្្វើច្េើយប៉ោុច្ ណ្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា   កដតាា កម្ម   នដល់  អកុសលកម្ម ១២  ម្ោ-
កុសលកម្ម ៨ ។  មានច្សឆកាីថា   កុសលកម្ម និង អកុសលកម្ម   មដលធ្លល ប់ច្្វើ
ម្កច្េើយកនុងភរមុ្នៗ    នដល់    អបរាបរយិច្វទនីយកម្មមតម្យ៉ោង និង 
កុសលកម្ម   អកុសលកម្ម   មដលច្្វើកនុងភរច្នោះ   មដលមិ្ន នឆូលដល់ភារ
ជាគរកុកម្ម   អាសននកម្ម   និងអាឆិែណកម្ម    ជាកម្ម្ម្មតា   មដលបុគគលមិ្ន
 នតាុំាងឆិតាច្្វើជាប់ោប់   របមេលគ្នន នឹងថា  មិ្នច្រញឆិតានឹងច្្វើ  ( ច្្វើម្ាង-

មាក ល ) មដលច្ោលដូច្ឆនោះ   ក៏ច្រោោះថា   ឯវ  ( ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ) ច្ៅកនុងបទវចិ្រគ្នោះថា  

៤- 
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កដត្តា    ឯវ   កម្ ម ំ  ច្ ោះ   ជាោកយបដិច្ស្កម្មមដលឆូលដល់ភាវៈជា  គរកុកម្ ម   
អាេន នកម្ ម   អាច្ណិ្ណកម្ ម នុ ោះឯង ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត គរកុកម្ ម អាេន នកម្ ម អាច្ណិ្ណកម្ ម  ទុំាងបីច្នោះ   ក៏ចាត់ជាកដតាា កម្ម

 នដូឆគ្នន    ច្រោោះច្្វើរឆួច្ស្សឆច្េើយ   មតមិ្នច្ៅថាកដតាា កម្ម   ក៏ច្រោោះកម្ម

ទុំាងច្នោះមានច្ ម្ ោះច្ៅច្ោយឆុំាច្ោោះច្េើយ  ទុំាងោកយថា ឯវ  មដលរបកប

ច្ ោះ  ក៏ជាច្រគឿងោម្មិ្នឲ្យកម្មទុំាងបីច្នោះ  មានច្ ម្ ោះថា កដត្តា កម្ ម មដរ ។ 

កម្មទុំាង ៤   ដូឆ នច្ោលម្កច្នោះ   ររោះអនុរទុធ ចារយ   សមម្ាងការឲ្យផល
បដិសនធិ   គឺឲ្យច្កើតជាម្នុសស   ច្ទវតា   សតវតិរចាេ នជាច្ដើម្   កនុងភរទីរីរតាម្

លុំាោប់   ដូច្ឆនោះ   ច្ទើបច្ៅថា  បាកទានបរយិាេច្ត្កុ ក ។ 

ោកយថា  បាក = បដិសនធិ,   ទាន = ឲ្យ,  បរយិាេ = វារៈ  ឬលុំាោប់ ,  ច្ត្កុ ក  = 
មាន ៤ ។   កាលច្បើផសុំាឆូលគ្នន    មរបថា   កម្មមដលឲ្យផលបដិសនធិ   តាម្
លុំាោប់មាន ៤ យ៉ោង ។ 

ច្ោយច្េតុច្នោះ   ច្បើបុគគល្ច្្វើកម្មទុំាង ៤  យ៉ោងច្នោះច្េើយ   គរកុកម្ម
ជាអនកឲ្យផលបដិសនធិ  គឺកាលច្បើ ន្ន   ក៏ច្ៅច្កើតជាររេម   ច្បើច្្វើបញ្ជច -
ននារយិកម្ម  ឬនិយតមិ្ចាេ ទិដឋិកម្ម   ក៏ច្ៅច្កើតជាសតវនរក   ឆុំាមែកកម្មដ៏ច្សស
ច្ ោះឲ្យផលបដិសនធិកនុងភរទីរីរមិ្ន ន រតឹម្មតឲ្យផលកនុងបវតាិកាលប៉ោុច្ ណ្ ោះ 
។  ច្បើបុគគលមិ្នមានគរកុកម្ម្មួ្យ   នច្សឆកាីថា   អនកច្ ោះមិ្ន នច្្វើ
បញ្ជច ននារយិកម្ម ឬ មិ្នមានការយល់ខុសមដលជានិយតមិ្ចាេ ទិដឋិកម្ម និង មិ្ន
មម្នជា្នោភីបុគគល   គឺជាបុថុ្ជជន្ម្មតា   មិ្នមម្នជាររោះច្ស្លតាបនន   
ររោះសកទគ្នមី្   មានមតកម្មដ៏ច្សសបីរបច្ភទ   កនុងករែីច្នោះ  អាសននកម្មជា
អនកឲ្យផលបដិសនធិ   ឲ្យច្កើតជាម្នុសស  ច្ទវតា  អ យសតវ   តាម្សម្គួរដល់
កម្ម   និង បុគគលកនុងភរទីរីរ ។    ឆុំាមែកអាឆិែណកម្ម និង កដតាា កម្មទុំាងរីរ
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ច្ ោះ   ជាកម្មឲ្យផលកនុងបវតាិកាល ។  ច្បើបុគគល្មិ្នមានគរកុកម្ម និង 
អាសននកម្ម   មានមតកម្មរីរច្រតច្នោះ អាឆិែណកម្មជាកម្មឲ្យផលបដិសនធិ ឲ្យច្កើត
ជាម្នុសស  ច្ទវតា  អ យសតវ  តាម្សម្គួរដល់កម្ម និង បុគគលកនុងភរទីរីរ
ដូឆគ្នន    ឆុំាមែកកដតាា កម្ម  នឹងជាកម្មឲ្យផលកនុងបវតាិកាល ។   ច្បើបុគគល្
មិ្នមានគរកុកម្ម   អាសននកម្ម   និងអាឆិែណកម្ម    នច្សឆកាីថា  បុគគលច្ ោះ
មានជីវតិរស់ច្ៅ   មិ្នទន់ នច្្វើទុឆចរតិ   សុឆរតិ្មួ្យ ក៏ស្លល ប់ច្ៅ   កាល
ច្បើយ៉ោងច្នោះ   កដតាា កម្មនុ ោះឯងជាកម្មឲ្យផលបដិសនធិ  ឲ្យច្កើតជាម្នុសស   ច្ទវ-
តា   អ យសតវតាម្សម្គួរ   ច្រោោះសតវទុំាងឡាយកនុងច្ោកច្នោះ  ( ច្ ម្ ោះថា 
)  មិ្នមានកដតាា កម្មច្ ោះ   មិ្នមានច្ ើយ ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត  រវាងអាសននកម្ម និងអាឆិែណកម្មទុំាងរីរច្នោះ មិ្នច្ោលដល់
ការឲ្យផលបដិសនធិកនុងភរទីរីរច្ទ កាលច្បើរិចារ្ការរបររឹតាច្ៅតាម្
របរកតីច្េើយ   អាឆិែណកម្មរមម្ងមានកមាល ុំាងច្រឆើនជាងអាសននកម្ម  ច្រោោះជាកម្ម
មដលច្្វើច្រឿយៗ  ដូឆកនុងគម្ពីរវសុិទធិម្គគអដឋកថា និង គម្ពីរអងគុតារអដឋកថា សមម្ាង
កម្មមដលឲ្យផលតាម្លុំាោប់ច្ ោះថា 

បបរម្បិ  ច្ត្ពុ្យ ាធិម ំ កម្ ម ំ េំ  គរកុ ំ េំ  ព្យហលុ ំ េទាេន ន ំ កដត្តា   វា  បន  កម្ មន ា ិ។   
មរបថា  កម្មមាន ៤ យ៉ោង  សូម្បីដទទច្ទៀត  មដលច្ោលតាម្លុំាោប់ទនការ
ឲ្យផល   គឺគរកុកម្ ម   កម្មមដល្ងន់   ព្យហលុកម្ ម   កម្មមដលច្្វើច្រឿយៗ   អាេន នកម្ ម   
កម្មមដលច្្វើកនុងច្រលជិតស្លល ប់   កដត្តា កម្ ម   កម្មមដលធ្លល ប់ច្្វើម្កច្េើយកនុងភរ
មុ្ន ។ 

សូម្បីអាឆិែណកម្ម   មានកមាល ុំាងច្រឆើនជាងអាសននកម្មក៏រិតមម្ន   មតការឲ្យ
ផលបដិសនធិកនុងភរទីរីរច្ ោះ អាសននកម្ម   ជាកម្មមដលច្កើតច្ ើងច្ៅច្រលជិត

ស្លល ប់   រមម្ងសុំាខាន់ជាង ។   តាម្្ម្មតា   បុគគលមដលជិតនឹងស្លល ប់ច្ ោះ  ក្តម  
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ក្តមនិតិតែ  គតិនិតិតែ  ្មួ្យ  ម្ករ កដកនុងម្រ្សននជវន   ច្ោយអុំា្ឆ

របស់កម្មមដលនឹងឲ្យផលបដិសនធិកនុងភរទីរីរ ។ កម្មមដលមានអុំា្ឆ ុំា
និមិ្តាទុំាងបី្មួ្យ   ម្ករ កដកនុងម្រ្សននជវន នច្ ោះ   អាសននកម្ម
មដលច្កើតច្ ើងជិតនឹងម្រ្សននជវននុ ោះឯង  រមម្ងមានឱកាសច្រឆើនជាង
អាឆិែណកម្មមដលធ្លល ប់ច្្វើច្រឿយៗ   ច្សឆកាីច្នោះ  ឧបមាដូឆ យច្គ្ន លច្គៀង
េវូងច្គ្ន  មដលមានទុំាងច្គ្នចាស់  ទុំាងច្គ្នស្លទ វ  ឲ្យឆូលច្រកាល ។ គ្នប់ជួនច្គ្ន
ចាស់ច្ ោះច្ៅខាងច្រកាយ ដូច្ឆនោះ ច្រលមដលច្គ្នទុំាងឡាយឆូលច្ៅកនុងច្រកាល
ច្េើយ   ច្គ្នចាស់ច្ ោះក៏ច្ៅជិតទវ រច្រកាល ។ ដល់ច្វោររឹក    យច្គ្ន ល
 នម្កច្បើកទវ រច្រកាល   ឲ្យេវូងច្គ្នទុំាងច្ ោះច្ឆញ   ច្គ្នចាស់មដលឈរច្ៅ
ជិតមាត់ទវ រច្រកាល   ក៏មានឱកាសច្ឆញ នមុ្នច្គ   សូម្បីច្គ្នចាស់ច្ ោះមាន
កមាល ុំាងច្ខាយក៏ច្ោយ ។   យ៉ោង្មិ្ញ   អាសននកម្ម   ច្បើច្ោលច្ោយកមាល ុំាង
ច្េើយ   មានកមាល ុំាងច្ខាយជាងអាឆិែណកម្មក៏រិតមម្ន មតជាកម្មមដលច្កើតច្ ើង
ជិតនឹងម្រ្សននជវន   ច្េើយអាឆ ុំានិមិ្តាទុំាងបីយ៉ោង្មួ្យ   ឲ្យរ កដ
ច្ ើង ន   ដូច្ឆនោះច្េើយ   ក៏ជាការកាត់ច្សឆកាី នថា   កម្មច្នោះឯង  ជាកម្ម ុំា
ឲ្យសតវច្ ោះបដិសនធិកនុងភរទីរីរ   ច្ោយច្េតុច្នោះ  ច្ទើបកនុងគម្ពីរអភិ្ម្មតថស-
ងគេៈ ររោះអនុរទុធ ចារយ  សមម្ាងកម្មឲ្យមដលផលតាម្លុំាោប់ ច្ោយច្លើកយក
អាសននកម្មម្កសមម្ាងមុ្នអាឆិែណកម្ម ។ 

ច្សឆកាីឧបមាមដលច្លើកម្កច្នោះ ច្គ្នចាស់មដលច្ៅជិតទវ រច្រកាល   រមម្ង
ច្ឆញ នមុ្នច្គ្នជុំាទង់មដលច្ៅខាងច្រកាយ  មតច្បើច្គ្នចាស់ច្នោះមិ្នមានកមាល ុំាង
លមម្នឹងអាឆច្ដើរច្ឆញរីទវ រច្រកាល នច្ទច្ ោះ   ច្គ្នដទទៗ  មដលច្ៅខាង
ច្រកាយ   ក៏មានឱកាសច្ឆញច្ៅ នមុ្នច្គ្នចាស់   ច្សឆកាីច្នោះ  សមម្ាងឲ្យ
ច្ ើញថា  អាសននកម្មមដលមានកមាល ុំាងច្ខាយ  មិ្នអាឆ ុំានិមិ្តាទុំាងបី្មួ្យ
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ម្ករ កដកនុងម្រ្សននជវន នក៏មាន   ដូច្ឆនោះ  អាសននកម្មមដលមានកមាល ុំាង
ច្ខាយច្នោះ   ច្ទើបមិ្នមានឱកាសឲ្យផលបដិសនធិកនុងភរទីរីរ ន   ជាតួ ទី
របស់អាឆិែណកម្ម ជាកម្ម ុំានិមិ្តាទុំាងបី្មួ្យម្ករ កដកនុងម្រ្សនន-
ជវន   ររម្ទុំាងឲ្យផលបដិសនធិកនុងភរទីរីរជុំានួស ។   កាលច្បើដូច្ឆនោះ  អាឆិែណ-
កម្មក៏រតូវច្ៅកនុងលុំាោប់ទីរីរ  ឆុំាមែកអាសននកម្មរតូវធ្លល ក់ច្ៅច្ៅកនុងលុំាោប់ទី
បី  រតូវគ្នន នឹងគម្ពីរវសុិទធិម្គគអដឋកថា  និងគម្ពីរអងគុតារនិកាយអដឋកថា នសមម្ាង
ទុកច្ ោះ ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត  តាម្ន័យគម្ពីរវសុិទធិម្គគអដឋកថា  កាលសមម្ាងលុំាោប់ទនការ
ឲ្យផលរបស់កម្ម  ច្ោកច្លើកយកអាឆិែណកម្មម្កសមម្ាងមុ្នអាសននកម្មច្ ោះ   
ក៏យល់ នថា  អាសននកម្មរបស់អនកច្ ោះមានកមាល ុំាងច្ខាយ  កដតាា កម្ម និង 
អាឆិែណកម្ម ច្ទើបមិ្នអាឆជួយឧបតថម្ភឲ្យអាសននកម្មច្ ោះ  ឲ្យផលបដិសនធិ ន   
ច្ោយច្េតុច្នោះ   ច្ទើបអាឆិែណកម្មឲ្យផលបដិសនធិ ន   ច្ោយ នទទួលការ
ឧបតថម្ភរីកដតាា កម្ម    នដល់   អបរាបរយិច្វទនីយកម្មនុ ោះឯង ។ 

អធិប្បាយបាកទានច្តុកកៈច្ប្ប ់

i i i i i 

 

 Ⅲ បាក្កាលឆតកុ្កៈ 

ក្នុងគតពីរអភិធតមតថសងគេៈ ព្ពះអនុរុទាធ ចារយ  នច្ោលលុំាោប់កាលទនការឲ្យផល
ថា 

[៥២] ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេំី  ឧបបជ ជវញ្វទនេំី  បបាបបរេិញ្វទនេំី  បញ្ោេកិម្ មញ្ចេត្ ិ  បាក-
កាលវញ្េន   ច្ត្តា រ ិ  កម្មម ន ិ  នាម្ ។  មរបថា  កម្មរាប់តាម្កាលទនការឲ្យផលមាន

បួនយ៉ោងគឺ   ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម ( កម្មឲ្យផលកនុងភរច្នោះ ) ១  ឧបបជជច្វទនី-
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យកម្ម  ( កម្មឲ្យផលកនុងភរទីរីរ  ប ទ ប់រីភរច្នោះ ) ១  អបរាបរយិច្វទនីយកម្ម 
( កម្មឲ្យផលកនុងភរទីបីជាច្ដើម្ច្ៅ ) ១  អច្ោសិកម្ម ( កម្មមដលមិ្នឲ្យផល ) 
១ ។ 

អធបិាយ  ក្ម្ាបនួយ៉ា ង  ទ្ធក្ទ់ងនងឹកាលច្វលាច្ោយផល 

ោកយថា  ទដិ ឋធមម្ ម   គឺអតាភារបឆចុបបននមដលរបឆកស [ ភរច្នោះ ] 
ោកយថា ញ្វទនេី  គឺផលមដលគបបីច្ស្លយ ។ 
ោកយថា  ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេីកម្ ម  គឺកម្មមដលមានផលគបបីច្ស្លយកនុងភរច្នោះ។ 

ក្នុងគតពីរវិភាវនីចោេថា ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេីកម្ ម គឺកម្មមានផលមដលគបបីច្ស្លយកនុង
ភរច្នោះ ។  ច្សឆកាីច្ ោះមិ្នលអ  សម្ដូឆររោះ លីថា  ទញិ្ដ ឋវ  ធមញ្ម្ ម   វបិាក ំ  បដេំិ-
ញ្វញ្ទត្ ិ។  មរបថា  រមម្ងច្ស្លយផលកនុងភរច្នោះ ។ 

កនុងររោះ លីច្ ោះ ររោះតរមាស់ថា  រម្តងចសាយផេ  សមម្ាងរ ប់ថា ោកយ
ថា  ញ្វទនេី ( ផលមដលគបបីច្ស្លយ )  កនុងទីច្នោះ ជា  កម្ មសាធមន  និង សុំាច្ៅដល់
ផល   របសិនច្បើយ៉ោងច្នោះ    ោកយថា   ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេី   គួរជា  ព្យហពុ្យ ាហីេិម្មេ  
ប៉ោុច្ ណ្ ោះ   មិ្នមម្ន ត្បបុរេិេម្មេ ។ 

[ គតពីរវិភាវនីសម្តែងរូបវិចព្រះ ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេី ជាតបបុរសិសមាសថា ទដិ ឋធមញ្ម្ ម   ញ្វទ-

នេំី = ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេំី ( ទិដឋិ្ម្មច្វទនីយ  គឺកម្មមានផលមដលគបបីច្ស្លយកនុងភរ

ច្នោះ )   មត គម្ពីរបរម្តថទីបនី   សមម្ាងជារេុរវីេិសមាសថា ទដិ ឋធមញ្ម្ ម  ញ្វទនេំី   
ឯត្េាត្ ិ = ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេំី ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម   គឺកម្មមដលមានផល   គបបី

ច្ស្លយកនុងភរច្នោះ ] ។ 

គតពីរបរតតថចជាតិក្  េងវិគគេៈថា ៖ 
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ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេីកម្ ម  មានវឆនតថថា   ទញិ្ដ្ឋឋ    ធមញ្ម្មម  = ទដិ ឋធមញ្ម្មម  សភាវៈរបររឹតាច្ៅ

មដលគបបីរបឆកស នកនុងភរច្នោះ   ច្ ម្ ោះថា  ទដិ ឋធមម្ ម    នដល់  អតាភារមដល

រ កដកនុងភរច្នោះ ។ 

ញ្វទេិត្ ិ  បនភុេូត្តី្ ិ= ញ្វទនេំី  ផល្  មដលគបបីច្ស្លយ   ច្រោោះច្េតុ
ដូច្ចាន ោះ  ផលច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា ញ្វទនេី   នដល់ ផលមដលច្កើតរីកាមាវឆរកម្ម ។ 

ទដិ ឋធមញ្ម្ ម  ញ្វទនេីន ា ិ = ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេំី ផល្មដលគបបីច្ស្លយកនុងអតាភារ   
មដលរ កដកនុងភរច្នោះ   ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ   ផលច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា   ទដិ ឋធមម្ មញ្វទ
នេី    នដល់   អកុសលច្ឆត  និង ម្ោកុសលច្ឆត    កនុងជវនដួងទី ១ ( 
វឆនតថៈច្នោះ  ជាការសមម្ាងច្ោយផលូបចារន័យ ) ។ 

ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត   ទដិ ឋធមញ្ម្ ម  ញ្វទនេំី   ផល ំ  ឯត្េាត្ ិ= ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេំី   កម្ម

មានផលមដលគបបីច្ស្លយកនុងអតាភារបឆចុបបននច្នោះ  ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ  កម្ម

ច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា  ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេីកម្ ម   នដល់  អកុសលច្ឆត  និង ម្ោ-

កុសលច្ឆត មដលច្ៅកនងុជវនដួងទី ១ ( វឆនតថៈច្នោះជាការសមម្ាងច្ោយមុ្ខយ
ន័យ )។ 

អធបិាយ 

អុំាច្រើច្ផសងៗ  របស់បុគគលច្ ោះ   តាម្ផលូវកាយ   វាចា  ឆិតា  ជាកម្មមផនកលអ   
ឬអារកក់ក៏ច្ោយ   កនុងខែៈច្្វើច្ ោះ   មតងមានជវនច្កើតច្ ើង ៧ ខែៈ   
របររឹតាច្ៅច្ោយច្រឆើន ។  វថីិ្ឆិតាមដលមានជវនច្កើតច្ ើង ៧ ខែៈច្នោះ   ក៏
មានច្រឆើនរាប់មិ្នអស់កនុងការច្្វើម្ាងៗ  ប ា្ ជវន ៧ ខែៈៗច្ ោះ   ច្ឆត 

មដលរបកបកនុងជវនដួងទី ១ ច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា   ទិដាធតមចវទនីយក្តម   នច្សឆកាីថា   

កម្មរបច្ភទច្នោះ  ឲ្យ នទទួលផលកនុងបឆចុបបននភរ   គឺឲ្យច្ ើញ  ឮ ្ុុំាកលិន  ដឹង
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រស   ោល់រតូវអារម្មែ៍លអ   ឬមិ្នលអ និង ឲ្យកម្មជជរបូ   កម្មបបឆចយឧតុជជរបូ   គឺ
អវយវៈកនុងរាងកាយ និង រែ៌សម្បុរលអ ឬមិ្នលអ   មដលជាអច្េតុកវ ិកច្កើត
ច្ ើងប៉ោុច្ ណ្ ោះ   មិ្នអាឆឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល និង បវតាិកាលតាុំាងមតភរទី
រីរជាច្ដើម្ នច្ ើយ  ច្ោលគឺកុសលច្ឆត   អកុសលច្ឆត   មដលរបកប
កនុងជវនដួងទី ១ ច្នោះ   មិ្នអាឆចាត់មឆងឲ្យបុគគលច្ ោះ   នច្ៅច្កើតជាម្នុសស  
ច្ទវតា ឬ រួកអ យសតវច្ផសងៗ  មដលជាផលបដិសនធិ និងមិ្នអាឆឲ្យផលឲ្យ
អនកច្ ោះ នទទួលផលលអ   ឬអារកក់ច្ផសងៗ   មដលជាបវតាិផលតាុំាងមតភរទី
រីរជាច្ដើម្ច្ៅ នច្ ើយ ។ ទុំាងអស់ច្នោះ  ក៏ច្រោោះថា   ច្ឆត មដលច្ៅកនុង
ជវនដួងទី ១ ច្នោះ   មានកមាល ុំាងច្ខាយជាងជវនដួងទី ២ ដល់ដួងទី ៧   ច្រោោះ
ច្កើតច្ ើងរគ្នដុំាបូងមិ្ន នទទួលការជួយឧបការៈរីអាច្សវនបបឆច័យ  ដូច្ឆនោះ 
ច្ទើបឲ្យផលកនុងភរទីរីរជាច្ដើម្មិ្ន ន   ទុំាងកនុងបដិសនធិកាល  ទុំាងកនុងបវតាិ-
កាល  ដូឆមដល នច្ោលម្កច្េើយ ។   មតកនុងការមដលជវនដួងទី ១   មដល
 នទទួលការជួយឧបការៈរីម្ច្ ទវ រាវជជនឆិតា  មដលជាអននារបបឆច័យ   សម្-
ននារបបឆច័យច្ ោះ  ក៏មិ្នមម្នជាជួយឧបការៈកនុងមផនកកមាល ុំាង ប៉ោុមនាជាការជួយ
ឧបការៈកនុងមផនកឲ្យច្កើតច្ ើងប៉ោុច្ ណ្ ោះ   សម្ដូឆគ្នថាកនុងអដឋស្លលិនីអដឋកថា  
និង  ម្របូបរចិ្ឆេទអដឋកថាថា ៖ 

ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេំី     បឋម្ ំ  ជវន ំ  ភញ្វ 
បលទាធញ្េវនត្តា    វា     បេម្ត្ ា ំ  ភវន ាញ្រ ។ 

មរបថា   ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មច្ ោះ    នដល់   ច្ឆត មដលច្ៅកនុងជវន
ដួងទី ១   ជាច្ឆត មដលមិ្នអាឆឲ្យផលកនុងភរទីរីរ នច្ ើយ     ច្រោោះមិ្ន
 នទទួលឧបការៈរីអាច្សវនបឆច័យ ។ 
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ទែិឋធម្ាច្វទនយីក្ម្ាច្នះ ោន  ២ យ៉ា ងគ ឺ៖ 

១- បរបិក កទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេីកម្ ម កម្មមដលនឹងឲ្យផលកនុងបឆចុបបននភរច្នោះ   ឆូល

ដល់ភារចាស់កាល  ។ 

២- បបរបិក កទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេីកម្ ម   កម្មមដលនឹងឲ្យផលកនុងបឆចុបបននភរច្នោះ   

មិ្នឆូលដល់ភារចាស់កាល  ។ 

ចសេក្ែីទី ១   មដលថា   កម្មមដលនឹងឲ្យផលកនុងបឆចុបបននភរច្នោះ   ឆូលដល់

ភារចាស់កាល ច្េើយច្ ោះ    នច្សឆកាីថា   នឹងឲ្យផលរ កដកនុងរវាង ៧ ទថ្ង   
សម្ដូឆោកយមដលររោះអដឋកថាចារយ   ច្ោលទុកកនុងច្ទវទេសូរត   ទនឧបរបិ-

ណ្ សកអដឋកថាថា  េំ  បន  េត្ ាទវិេព្យ ភន ាញ្រ វបិាក ំញ្ទត្ ិ ត្ ំ បរបិក កញ្វទនេំី   នាម្ ។   
កម្ម្ឲ្យផលកនុងរវាង ៧ ទថ្ង  កម្មច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា  បរបិក កទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេីកម្ ម ។   
ដូឆច្រឿងបុរសកុំាសត់មាន ក់  ច្ ម្ ោះម្ោទុគគតៈ   នថាវ យភតាា ោរដល់ររោះក-
សសបសមាម សម្ពុទធ   កាលមដល នថាវ យរឆួច្ស្សឆច្េើយ   កនុងរវាង ៧ ទថ្ងនុ ោះ
ឯង   ក៏ នជាច្សដឋី ។ 

ដូឆច្រឿងរបស់បុរសច្ ម្ ោះ យបុែណៈនិងភរយិ   មដលជាម្នុសសរកីរក
លុំា ក    នថាវ យភតាា ោរដល់ររោះស្លរបុីរត   ច្េើយ នជាបុែណច្សដឋីកនុង
រវាង ៧ ទថ្ង និង ច្រឿង យកាកវលិលយ    និងភរយិ   មដលជាម្នុសសកុំាសត់
ទុគ៌ត    នថាវ យភតាា ោរដល់ររោះម្ោកសសបច្តថរ   ច្េើយ នជាច្សដឋីកនុង
រវាង ៧ ទថ្ង ។   ម្នុសសទុំាងបី ក់ច្នោះ   កាល នជាច្សដឋីច្េើយ    ក៏មតងមត
 នទទួលអារម្មែ៍លអច្ផសងៗ   មានការច្ ើញរបូលអ   ឮសុំាច្ ងលអ   ្ុុំាកលិនលអ   
ដឹងរសលអ    នោល់រតូវច្ផ្តដឋោវ រម្មែ៍លអៗ    ទុំាងច្នោះ  សុទធមតជាកុសល-
វ ិកឆកខុវញិ្ជា ែ   ច្ស្លតវញិ្ជា ែជាច្ដើម្   មដលជាមផនក ម្្ម៌្ ។   មផនកខាង
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របូ្ម៌្ច្ ោះ   ក៏មានមុ្ខមាត់ស្សស់ថាល    រាងកាយមាុំាមួ្នច្ ើង   មដលជាកម្មជជរបូ  
កម្មបបឆចយឧតុជជរបូ  មដលច្កើតច្រោោះកុសលកម្មនុ ោះឯង   កុសលវ ិកឆកខុ-
វញិ្ជា ែកាី  រាងកាយរែ៌សម្បុរមដលផូរផង់ស្សស់ថាល កាី   ទុំាងច្នោះ  ក៏ជា
អច្េតុក្ម៌្ទុំាងអស់   ដូច្ឆនោះ   ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មច្នោះ   ជាកម្មមដលឲ្យផល
រ កដកនុងអច្េតុក្ម៌្ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

បរបិក្កទិដាធតមចវទនីយក្តម កនុងមផនកអកុសលច្ ោះ   ដូឆច្រឿងននទមាែរ   មដល

រតូវ្រែីស្សូប   ច្រោោះរបទូសររោះ ងឧបលវ ណ្ ច្ថ្រ ី   មដលជាររោះអរេនាី 
និង  យច្គ្នឃ្លតកៈ   មដលមានអាជីរសមាល ប់ច្គ្ន   ទថ្ងមួ្យកនុងផទោះមិ្នមាន
ស្លឆ់   ក៏ នកាន់កាុំាបិតច្ៅច្រកាលច្គ្ន   ច្េើយកាត់អ ា្ តច្គ្នយកម្កឲ្យ
ភរយិអាុំាង ។ កាលភរយិអាុំាងស្លឆ់ច្គ្នរួឆច្ស្សឆច្េើយ  ក៏ោក់កនុងចានយក
ម្កឲ្យបាី    យច្គ្នឃ្លតកៈកុំារុងមតបរចិ្ភាគអ ា្ តច្គ្នច្ ោះ    នខាុំាអ ា្ ត
ខលួនឯងោឆ់ធ្លល ក់ឆុោះម្កច្លើចាន   ទទួលទុកខច្វទ ដ៏ទរកមលង   មស្សកយុំាយ៉ោង
ខាល ុំាងៗ ច្េើយក៏ដល់នូវច្សឆកាីស្លល ប់កនុងទីច្ ោះ ។ កនុងខែៈមដល យច្គ្ន
ឃ្លតកៈ    នទទួលការឈឺចាប់ច្ ោះ   ទុកខសេគតកាយវញិ្ជា ែ  ឆកខុ-
វញិ្ជា ែ   ច្ស្លតវញិ្ជា ែជាច្ដើម្   មដលជាអកុសលវ ិករមម្ងច្កើតច្ ើង
មួ្យអច្នលើច្ោយកម្មជជរបូ   កម្មបបឆចយឧតុជជរបូ នដល់របួសមដលច្កើតម្ករីការ
ោឆ់អ ា្ តច្ ោះ ។ 

ភិកខុច្ទវទតា   មដលរតវូ្រែីស្សូប   ច្រោោះ នច្្វើច្ោេិតុបាទ   និង
សងូច្ភទកកម្មកាី   ររោះ ទសុបបរុទធ   ( ររោះបិតារបស់ភិកខុច្ទវទតា   និងររោះ
 ងរិមាព យច្ស្ល្រា )  រតូវ្រែីស្សូប ច្រោោះ នបិទផលូវ មិ្នឲ្យររោះសមាម -
សម្ពុទធរទង់យងបិែឌ  តកាី និង ច្កាកាលិកភិកខុ   ច្ឆញរងមបកច្រញខលួន  
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ច្រោោះច្ជរអគគស្លវក័ទុំាងរីរមដលជាអរយូិបវាទ កាី  ទុំាងច្នោះ សុទធមតជាបរបិកក-
ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មទុំាងអស់ ។ 

ចសេក្ែីទី ២   មដលថា  កម្មមដលនឹងឲ្យផលកនុងបឆចុបបននភរច្នោះ   មិ្នឆូល

ដល់ភារចាស់កាល    នច្សឆកាីថា   អុំាច្រើជាកុសល   អកុសលច្ ោះ   នឹងឲ្យ
ផលរ កដច្រកាយរី ៧ ទថ្ងច្ៅនុ ោះឯង ។  សរបុច្សឆកាីម្កថា  ទិដឋ្ម្មច្វទនីយ-
កម្មច្នោះ   គឺជាកម្មមដលឲ្យ នទទួលផលកនុងបឆចុបបននភរប៉ោុច្ ណ្ ោះ   មិ្នកលងភរ
ជាតិ   គឺបុគគល្ច្្វើកុសល     អកុសលកនុងបឋម្វយ័    កម្មច្នោះឲ្យ ន
ទទួលផលកនុងបឋម្វយ័   ឬម្ជឈិម្វយ័  ឬបឆេិម្វយ័ ។   បុគគល្ច្្វើកុសល   
អកុសលកនុងម្ជឈិម្វយ័   កម្មច្នោះឲ្យ នទទួលផលកនុងម្ជឈិម្វយ័  ឬបឆេិម្វយ័ 
។  បុគគល្ច្្វើកុសល   អកុសលកនុងបឆេិម្វយ័  កម្មច្នោះឲ្យ នទទួលផល
កនុងបឆេិម្វយ័ ទុំាងអស់ច្នោះ  សុទធមតជាទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មទុំាងអស់ សម្ដូឆ

ររោះអដឋកថាចារយ    សម្តែងទុក្ក្នុងឧបរបិ ណ្ សក្ចទវទេសូព្តថា ៖ 
េំ  បឋម្វញ្េ  កត្ ំ បឋម្វញ្េ  វា  ម្ជឈិម្វញ្េ  វា  បច្ ាមិ្វញ្េ  វា  វបិាក ំ  ញ្ទត្ ិ  

ម្ជឈមិ្វញ្េ  កត្ ំ ម្ជឈមិ្វញ្េ  វា  បច្ ាមិ្វញ្េ  វា  វបិាក ំ ញ្ទត្ ិ បច្ ាមិ្វញ្េ  កត្ ំ ត្ញ្ត្ ថវ វបិាក ំ  
ញ្ទត្ ិ  ត្ ំ  ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេំី   នាម្ ។ 

កម្ម្ មដល នច្្វើទុកកនុងបឋម្វយ័ រមម្ងឲ្យផលកនុងបឋម្វយ័   ម្ជឈិម្-
វយ័  ឬបឆេិម្វយ័កាី កម្ម្ មដល នច្្វើកនុងម្ជឈិម្វយ័  រមម្ងឲ្យផលកនុងម្ជឈិម្-
វយ័  ឬបឆេិម្វយ័កាី   កម្ម្មដល នច្្វើកនុងបឆេិម្វយ័   រមម្ងឲ្យផលកនុងបឆេិម្-
វយ័ច្ ោះនុ ោះឯង   កម្មច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា   ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម ។ 
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ស្ម្ម្តងការច្ព្បៀបច្ធៀបផលម្ែលបានទទលួរី 

ទែិឋធម្ាច្វទនយីក្ម្ា នងិ ឧបបជជច្វទនយីក្ម្ា 

ច្ោយច្រឆើន  ច្យើងយល់ថា   ផលមដល នទទួលរីទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម
ច្ ោះ   ជាផលមដលមានកមាល ុំាងច្រឆើន   ច្រោោះការឲ្យផលជាច្សដឋីកនុងរវាង  ៧ ទថ្ង
កាី ឬរតូវ្រែីស្សូបឆុោះច្ៅភាល ម្ៗកាី   ទុំាងអស់ច្នោះ  មិ្នមម្នជាផលមដលរតូវ
 នទទួលច្ោយអយៗ  ច្ ោះច្ទ   ច្េើយក៏មិ្នមម្ន នទទួលរគប់ៗ  គ្នន មដរ   
បុគគលមដលអាឆទទួលផលមបបច្នោះ   រតូវមានករែីរិច្សស   ទុំាងផលូវលអ និង 
ផលូវអារកក់   ច្ោយច្េតុច្នោះ   ច្ទើបច្្វើឲ្យម្នុសសទុំាងឡាយ   ឆង់ នផល   
មដលជាទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មមផនកលអ    គឺឆង់ នជាច្សដឋីភាល ម្ៗ    ច្េើយមាន
ច្សឆកាីខាល ឆ   ឆុំាច្ោោះការ នទទួលផលមដលជាទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មមផនកខាង
អារកក់  គឺខាល ឆ្រែីស្សូបជាច្ដើម្ ។ 

មតច្បើច្របៀបច្្ៀបនឹងការឲ្យផលរបស់ឧបបជជច្វទនីយកម្មវញិ   ផលមដល
 នទទួលរីឧបបជជច្វទនីយកម្ម   រមម្ងមានកមាល ុំាងច្រឆើនជាង   ច្រោោះផលមដល
 នទទួលរីទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មច្ ោះ  រតឹម្មតជាផលមដលជាប់ទក់ទងនឹង
បុគគលច្ ោះ  កនុងមួ្យអតាភារច្ ោះប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។  កាលច្បើអស់ជីវតិច្េើយ ផល
ច្ ោះក៏អស់ច្ៅ   ររម្ទុំាងអុំា្ឆរបស់ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មក៏អស់ច្ៅផងមដរ 
។ ឆុំាមែកផលមដល នទទួលរីឧបបជជច្វទនីយកម្មច្ ោះ គឺកាលបុគគលច្ ោះ
ស្លល ប់ច្ៅច្េើយ   អុំា្ឆទនកម្មរបច្ភទច្នោះ   រមម្ងបាូរជីវតិ   បាូរភាវៈរបស់
បុគគលច្ ោះ   ឲ្យទទួលផលទុំាងកនុងបដិសនធិកាល  ទុំាងកនុងបវតាិកាល  ច្ោលគឺ   
ច្បើមផនកអកុសល   បុគគលច្ ោះរតូវច្ៅច្កើតកនុងនរក   ច្េើយ នទទួលច្សឆកាី
ទុកខអស់កាលយូរ  មតច្បើជាកុសល  ក៏ នច្ៅច្កើតជាច្ទវតា ឬ ជាម្នុសស
ខពង់ខពស់  ច្េើយ នទទួលច្សឆកាីសុខកាយ  សុខឆិតា  រេូតដល់អស់អាយុ
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កនុងភូមិ្ច្ ោះៗ ។  របសិនច្បើច្របៀបច្្ៀបនឹងកម្មទុំាងរីរច្នោះ   ដូឆជាច្ដើម្ច្ឈើរីរ
របច្ភទ   គឺមួ្យរបច្ភទមានមតផ្តក    មិ្នមានមផល   មួ្យរបច្ភទច្ទៀតមានទុំាងផ្តក
មានទុំាងមផល   ច្ដើម្ច្ឈើមដលមានមតផ្តក ច្នោះ   កាលច្បើច្ឆញផ្តក ច្េើយក៏ច្េើយ
ច្ៅ   មិ្នមានអវីមដលជាទីរឹងោក់ឲ្យដល់ច្ដើម្ច្ ោះ   ឲ្យមានរូជដុោះច្ឆញច្ៅ
 ន   ឆុំាមែកច្ដើម្មដលមានទុំាងផ្តក មានទុំាងមផលច្ ោះ   កាលច្បើច្ឆញផ្តក ច្េើយ   
ផ្តក នុ ោះឯងក៏បាូរច្ៅជាមផល   មផលច្ ោះក៏អាឆដុោះរូជមបកជាច្រឆើនតច្ៅច្ទៀត ន
យ៉ោង្   ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម   ក៏ច្របៀបដូឆច្ដើម្ច្ឈើមដលមានមតផ្តក    ច្រោោះ
ច្ឆញផ្តក ឲ្យរតឹម្ជាតិច្នោះប៉ោុច្ ណ្ ោះ មិ្នអាឆតាុំាងច្ៅតច្ៅភរខាងមុ្ខ ន   
ឆុំាមែកឧបបជជច្វទនីយកម្មច្ ោះ  ច្របៀបដូឆច្ដើម្ច្ឈើមានទុំាងមផលនិងផ្តក   ច្រោោះ
អាឆតាុំាងតួរភរឲ្យរ កដច្ ើង ន ។ 

ទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្ម   ជាអវោសិកម្មបានដដ្រឬវទ ? 

 នច្ោលទុកកនុងខាងច្ដើម្ច្េើយថា   ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មច្នោះ   ជាកម្ម
មានកមាល ុំាងច្ខាយ   មិ្ន នទទួលឧបការៈរីអាច្សវនបបឆច័យ   ដូច្ឆនោះ  ច្ទើបឲ្យ
ផល នមតកនុងភរច្នោះប៉ោុច្ ណ្ ោះ   មតការឲ្យផលច្នោះមិ្នច្ទៀង   អាឆមិ្នឲ្យផល   
ជាអច្ោសិកម្មក៏ ន   ទុំាងច្នោះ  ម្ករីទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មមដលនឹងឲ្យផល
រ កដ នច្ ោះ   រតូវមានលកខែៈ ៤ យ៉ោងៗ  ្មួ្យគឺ ៖ 

១- បដបិញ្ក ាហ ិ   បនភភិតូ្ត្តេ   មិ្នមានការច្បៀតច្បៀនរីកម្មដទទមដលជា

បដិបកខនឹងគ្នន     នច្សឆកាីថា   ច្បើជាកុសលទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម   ក៏មិ្នរតវូ
អកុសលកម្មច្បៀតច្បៀន ។ ច្បើជាអកុសលទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម  ក៏មិ្នរតូវកុសល
កម្មច្បៀតច្បៀនដូឆគ្នន  កម្មច្ ោះ  ច្ទើបឲ្យផលរ កដ ច្បើរតូវច្បៀតច្បៀនច្ោយ
កម្មរវាងគ្នន នឹងគ្នន ច្េើយ កម្មច្ ោះ  ក៏មិ្នឲ្យផល ជាអច្ោសិកម្មច្ៅ ។ 
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២- បច្ េេវញិ្េញ្េន   បដលិទ ធវញិ្េេត្តេ   កម្មមានកមាល ុំាងរិច្សស   ច្រោោះ ន

ទទួលការជួយឧបការៈរីបឆច័យរិច្សស   នច្សឆកាីថា  ច្បើកុសលទិដឋ្ម្មច្វទ-
នីយកម្ម ក៏រតូវរបកបច្ោយសម្បតាិ ៤ យ៉ោងគឺ ៖  គតិសម្បតាិ ១ កាលសម្បតាិ ១ 
ឧប្ិសម្បតាិ  ១  បច្យគសម្បតាិ ១ ។ 

ច្បើជាអកុសលទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម   ក៏រតូវរបកបច្ោយវបិតាិ ៤ យ៉ោងគឺ   
គតិវបិតាិ   កាលវបិតាិ   ឧប្ិវបិតាិ   និងបច្យគវបិតាិ   ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  កម្មច្នោះ
ច្ទើបឲ្យផលរ កដ ច្បើរបកបច្ោយច្េតុផទុយគ្នន  ច្ោលគឺកម្មមផនកកុសល 
របកបច្ោយវបិតាិ ៤ យ៉ោង  ឬកម្មមផនកអកុសលរបកបច្ោយសម្បតាិ ៤ យ៉ោង   
ដូច្ឆនោះ   កម្មច្ ោះ  ក៏មិ្នឲ្យផល   ជាអច្ោសិកម្មច្ៅ ។  ច្សឆកាីរបស់សម្បតាិ ៤   
និងវបិតាិ  ៤ មានដូឆតច្ៅច្នោះ ៖ 

ក្) គតិសតបតែិ  សុំាច្ៅយកបុគគលមដល នច្កើតច្ៅកនុងសុគតិភូមិ្  គឺម្នុសស  

ច្ទវតា  និង ររេម ។  គតិវបិតាិ    សុំាច្ៅយកបុគគលមដលច្កើតច្ៅកនុងទុគគតិភូមិ្    
មានសតវតិរចាេ នជាច្ដើម្ ។ 

ខ) កាេសតបតែិ  សុំាច្ៅយកសម័្យ្   បុគគលរស់ច្ៅកនុងរបច្ទសមដល

មានររោះរាជាមានសមាម ទិដឋិ   រគប់រគងរបច្ទសរបកបច្ោយ្ម៌្ និង មានររោះ
រុទធស្លស តាុំាងច្ៅ ។   កាលវបិតាិ   សុំាច្ៅដល់សម័្យ្   បុគគលរស់ច្ៅ
កនុងរបច្ទសមដលមានររោះរាជាមានមិ្ចាេ ទិដឋិ  រគប់រគងរបច្ទសមិ្នរបកបច្ោយ
្ម៌្  និង ររោះរុទធស្លស ក៏វ ិសស្លបសូនយច្ៅ ។ 

គ) ឧបធិសតបតែិ   សុំាច្ៅយកបុគគលមដលច្កើតម្កច្េើយ   មានអវយវៈតូឆ ុ្ំា   
គឺមភនក   រតច្ឆៀកជាច្ដើម្   ច្រញច្លញរគប់បរបូិែ៌មិ្នខវោះខាត ។ ឧប្ិវបិតាិ   
សុំាច្ៅយកបុគគលមដលច្កើតម្កច្េើយ   មានអវយវៈតូឆ ុ្ំាមិ្នច្រញច្លញ  និង
មិ្នបរបូិែ៌ ។ 
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ឃ) បចោគសតបតែិ  សុំាច្ៅយក   បុគគលមដលអាស្ស័យច្សឆកាីរយយម្   

មានការគិតរតូវ   មដលរបររឹតាច្ៅកនុងកាយកម្ម   វឆីកម្ម   ម្ច្ កម្ម   ជាសុឆរតិ   
មិ្នមានខុសកគងកនុងសងគម្   របច្ទសជាតិ និង មិ្នរបររឹតាខុសកនុងផលូវររោះរុទធ
ស្លស  ។ បច្យគវបិតាិ   សុំាច្ៅយកបុគគលមដលមានការរយយម្ខុស   និង 
រតិោះរោិះខុស   របររឹតាិច្ៅកនុងកាយកម្ម   វឆីកម្ម   ម្ច្ កម្ម   មដលជាទុឆចរតិ   
សងគម្ជាតិ  ក៏ច្គមិ្នច្រញឆិតា  មថ្ម្ទុំាងរ សចាកផលូវររោះរុទធស្លស ច្ទៀត
ផង ។ 

៣- ត្តទេិេស បពុាាភេិង្ខា រេស វញ្េន សាត្េិយា កម្មមានកមាល ុំាង្ងន់រិត ច្ោយ

អុំា្ឆបុោវ ភិសអខ រ   មដលមានសភារសម្គួរដល់ជវនដួងទី ១    នច្សឆកាី
ថា  បុគគល្មាន ក់ ច្្វើការអរ  របររឹតាិច្ៅកនុងមផនកកុសលក៏ច្ោយ    អកុសល
ក៏ច្ោយ   មានច្សឆកាីច្រញឆិតា  និង អត់្ន់កនុងការអរច្ ោះៗ   ច្ោយគិតថា  
អនកមដលមានច្សឆកាីច្រញឆិតានឹងច្្វើការអរ្ៗច្េើយ   ការអរច្ ោះៗ  មិ្ន
សច្រម្ឆរមម្ងមិ្នមាន  អនកមដលមានច្សឆកាីរយយម្ច្្វើការអរ្ៗច្េើយ   
ការអរច្ ោះៗ  មិ្នសច្រម្ឆ   រមម្ងមិ្នមាន ។ ឬអនកមដលមានការតាុំាងឆិតាមាុំា
ច្្វើការអរ្ៗច្េើយ   ការអរច្ ោះៗ   មិ្នសច្រម្ឆ  រមម្ងមិ្នមាន ។   អនក
មដលមានបញ្ជា ច្្វើការអរ្ៗច្េើយ   ការអរច្ ោះៗ  មិ្នសច្រម្ឆ  រមម្ងមិ្ន
មាន ។   បុគគលមានការគិតដូច្ឆនោះច្េើយ   ច្្វើការអរអវីក៏ច្ោយ  ឆិតាមដលច្កើត
ច្ ើងកនុងខែៈកុំារុងច្្វើការអរច្ ោះរមម្ងមានកមាល ុំាងខាល ុំាង   ដូច្ឆនោះជវនដួងទី ១   
មដលជាទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មឲ្យផលរ កដកនុងភរច្នោះ ន  ច្បើមិ្នរបកបច្ោយ
បុោវ ភិសអខ រទុំាង ៤ នុ ោះ្មួ្យច្ទ   កម្មច្នោះ  រមម្ងមិ្នមានកមាល ុំាងអាឆនឹងឲ្យ
ផលរ កដកនុងភរច្នោះ ន   ក៏ជាអច្ោសិកម្មច្ៅ ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

80  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

៤- គណុ្វញិ្េេេញុ្ត្ ាេ ុឧបកាាបបការវេបបវត្ ាយិា ជវនមដលច្កើតច្ ើង  របររឹតា

ច្ៅ   ច្ោយអុំា្ឆទនការច្្វើច្សឆកាីលអ  ឬ មដលជាការរបទូសរា៉ោយច្ ោះ    ន
ឆុំាច្ោោះមតបុគគលមដលរបកបច្ោយគុែដ៏វចិ្សស   មានររោះសមាម សម្ពុទធ   ររោះ
អរេនា   ររោះអ គ្នមី្ជាច្ដើម្    នច្សឆកាីថា   ច្បើមផនកខាងកុសល   ដូឆជា   
បុរសកុំាសត់ច្ ម្ ោះម្ោទុគគតៈ  មដល នថាវ យទនដល់ររោះសមាម សម្ពុទធ  ររោះ
 ម្កសសបទសរល ។ 

ច្បើមផនកខាងអកុសល   ដូឆជា   ននទមាែរ    មដល នរបទូសរា៉ោយររោះ
 ងឧបបលវ ណ្ ច្ថ្រ ី   ដូច្ឆនោះ   កម្មមដល នច្្វើច្ ោះ   ឲ្យផលរ កដកនុង
បឆចុបបននភាល ម្ៗ   ច្បើកម្មច្នោះមិ្ន នច្្វើឆុំាច្ោោះបុគគល   មដលរបកបច្ោយគុែ
វចិ្សសដូឆមដលច្ោលម្កច្េើយ   កម្មច្ ោះ  ក៏មិ្ន នឲ្យផលរ កដកនុងភរ
ច្នោះ   ជាអច្ោសិកម្មច្ៅច្ោយច្រឆើន   ច្រោោះអុំាច្រើមផនកខាងអកុសល   សូម្បី
មិ្ន នច្្វើឆុំាច្ោោះបុគគលមដលរបកបច្ោយគុែដ៏វចិ្សសក៏ច្ោយ  មតអាឆឲ្យ
ផលកនុងបឆចុបបននភរ នក៏មាន ។ ដូឆជាច្រឿង យច្គ្នឃ្លតក   មដលមាន
អាជីរសមាល ប់ច្គ្ន  នកាត់អ ា្ តច្គ្នយកម្កអាុំាងបរចិ្ភាគជាអាោរ  ្-
តិ តមដលខលួន នច្្វើជានិឆច    នឆូលច្ៅជួយឧបតថម្ភទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម   
ច្្វើឲ្យអ ា្ តរបស់ យច្គ្នឃ្លតកោឆ់ធ្លល ក់ឆុោះម្កឆុំាច្ោោះមុ្ខ   កនុងច្រល
បរចិ្ភាគអាោរនុ ោះឯង ។ 

ស្ម្ម្តងច្ហតមុ្ែលនាាំឲ្យផលរបស្ក់្សុ្លថាន ក្ទ់្ធន 

ព្បាក្ែបានក្នុងភរច្នះ 

សរមាប់កុសលថាន ក់ទន   មដលអាឆឲ្យផលជាទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម ន
ច្ ោះ   រតូវរបកបច្ោយអងគ ៤  គឺ ៖ 
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១- វតថុសតបទា   បដិគ្នគ េកអនកទទួលទនច្ ោះ   ជាររោះអ គ្នមី្ ឬ ររោះអរ-
េនា ។  

២- បេចយសតបទា    បឆច័យ ៤ មដល ុំាម្កថាវ យច្ ោះ  ជាវតថុមដល នម្ក
ច្ោយបរសុិទធ ។ 

៣- ចេតនាសតបទា   បុគគលមដល នថាវ យទនច្ ោះ   ដល់ររម្ច្ោយ
ច្ឆត ខាល ុំាងកាល     នដល់  ច្ឆត ទុំាង ៣ ។ 

៤- គុ្តិចរក្សតបទា   ររោះអ គ្នមី្ ឬ ររោះអរេនា   មដលទទួលទនច្ ោះ   
ដល់ររម្ច្ោយគុែវចិ្សស   ច្ោលគឺ   ច្ទើបនឹងច្ឆញរីនិច្រា្សមាបតាិ ។ 

កាលច្បើរគប់អងគ ៤ របការ   ដូឆមដល នច្ោលម្កច្នោះ   ទនរបស់
បុគគលច្ ោះ   ក៏សច្រម្ឆ នជាទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម   ឲ្យ នទទួលផលកនុង
បឆចុបបននភាល ម្ៗ   ដូឆមដលច្ោក នច្ោលទុកកនុងគម្ពីរអដឋកថា្ម្មបទថា ៖ 

ច្ត្ញ្េា  ហ ិ េម្បទា  នាម្  វត្ ថេុម្បទា  បច្ េេេម្បទា  ញ្ច្ត្នាេម្បទា  គណុាត្ញិ្រ-
កេម្បទាត្ ិ។   ត្ត្ ថ  នញិ្ាបធមេម្មបត្ ារិញ្ោ  បរោ  វា  បនាគាម្ ី វា  ទក ាញ្ណ្ញ្េា  វត្ ថេុ-
ម្បទា  នាម្ ។ បច្ េយាន ំ ធមញ្ម្ មន   េញ្ម្ន  ឧបបត្ ា ិ បច្ េេេម្បទា  នាម្ ។  ទានញ្ត្ត   បញុ្ព្យ ា   
ទានកាញ្ល   បច្ឆា    ភាញ្គត្ ិ   ត្េី ុ   កាញ្លេ ុ   ញ្ច្ត្នាេ ញ្សាម្នេសេហគត្ញាណ្-
េម្បេតុ្ ាភាញ្វា  ញ្ច្ត្នាេម្បទា  នាម្ ។ ទក ាញិ្ណ្េយេស  េម្មបត្ ាញិ្ត្ត  វដុ ឋតិ្ភាញ្វា  គណុាត្-ិ
ញ្រកេម្បទា  នាម្មត្ ិ។  ឯត្តេំ  អានភុាញ្វន  ទដិ ឋធមញ្ម្ ម  ម្ោេម្បត្ ា ឹ បាបណុាត្ ិ។   មរបថា   

ក៏ច្ ម្ ោះថា   សម្បទ   មាន ៤ យ៉ោងគឺ ៖  ១) វតថុសម្បទ,   ២)  បឆចយសម្បទ,   
៣) ច្ឆត សម្បទ,   ៤) គុ្តិច្រកសម្បទ ។   ប ា្ សម្បទទុំាង ៤ យ៉ោង
ច្ ោះ ររោះអរេនា ឬររោះអ គ្នមី្គួរដល់និច្រា្សមាបតាិ មដលជាទកខិច្ែ-
យយបុគគល  ច្ ម្ ោះថា  វតថុសម្បទ ។   ការច្កើតច្ ើងទនបឆច័យទុំាងឡាយ   
មដលរបកបច្ោយ្ម៌្ច្ស្លម ោះច្សមើ   ច្ ម្ ោះថា   បឆចយសម្បទ ។   ការមាន
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ច្ឆត កនុងកាលទុំាង ៣   គឺកនុងកាលមុ្នឲ្យ ១  កនុងកាលកុំារុងឲ្យ ១  កនុងកាល
ឲ្យរឆួច្េើយ  ១  របកបច្ោយញែ   មដលច្កើតរមួ្ជាមួ្យនឹងច្ស្លម្នសស   
ច្ ម្ ោះថា  ច្ឆត សម្បទ ។   ឆុំាមែកទកខច្ែយយបុគគលច្ទើបមតច្ឆញរីនិច្រា្
សមាបតាិ  ច្ ម្ ោះថា  គុ្តិច្រកសម្បទ ។  ច្ោយអានុភារទនសម្បទ ៤ 
យ៉ោងច្នោះ    ទយករមម្ង នម្ោសម្បតាិកនុងបឆចុបបននទន់េន់ ។ 

អធបិ្បាយឧប្បប្បជជគវទន្យីកម្ម 
ោកយថា   ឧបបជ ជវញ្វទនេី   គឺកម្មមានផលគបប ីនទទួលកាលឆូលដល់

ភរទី ២ ប ទ ប់រីបឆចុបបននភរ ។ 

កនុងគម្ពីរអដឋកថាសមម្ាងអតថរបស់ ឧបបជ ជវ សរទថា  ឧបបជ ជវតិ្តា   ( ឆូលច្ៅជិត

ភរច្នោះច្េើយ )   ឆុំាមែកកនុងររោះសូរតទុំាងឡាយ   ឋៈថា  ឧបបញ្ជ ជវវ   ដូច្ឆនោះ  
ច្ទើបមានការជាប់ទក់ទងនឹង លីថា  ឧបបជ ជវ គឺអតាភារទី ២   មដលគបបីឆូល

ច្ៅជិតភរច្នោះ   គឺប ទ ប់រីភរច្នោះ ។ 

ោកយថា ឧបបជ ជវញ្វទនេី គឺកម្មមានផលមដលគបបីច្ស្លយកនុងអតាភារទីរីរ។ 

ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត ោកយថា ឧបបជ ជវ  ជាបទនិ តមួ្យមដលរបររឹតាច្ៅកនុង
ភរប ទ ប់ដូឆោកយថា ញ្បច្ េ ( កនុងភរខាងមុ្ខ ) ។ 

[ ឆាប់កដឋសអគ យ    កនុងបឆចុបបននមានរបូថា  ឧបបជ ជវ  វា ឬ  ឧបបញ្ជ ជវ  វា   
មិ្នមានរបូថា  ឧបបញ្ជ ជវវ   កនុងគម្ពីរដីកាច្ោកច្ោលរបូថា ( ឧបបជ ជវ + ឯវ )  តាម្

ឆាប់សលឹករតឹមដលជួបកនុងសម័្យច្ ោះ ។  កនុងគម្ពីរវភិាវនីច្ោកច្ោលថា  “ ឧប-
បជ ជវញ្វទនេី  គឺកម្មមដលសតវច្កើតកនុងភរប ទ ប់រីភរច្នោះ  គបបីច្ស្លយ ”  ច្សឆកាី

ច្នោះមិ្នលអ  ដូឆររោះតរមាស់ថា ឧបបជ ជវ  វា  វបិាក ំ  បដេំិញ្វញ្ទត្ ិ។  មរបថា ឬឆូល

ដល់ច្េើយច្ស្លយផល ] ។ 
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អធបិ្បាយអប្បរាប្បរយិគវទន្យីកម្ម 
តាម្គម្ពរីប្បរម្ត្ថទបី្បន្ដីកីា 

បរយិាេត្ ិ បនុបបុន ំ អាគច្ ាត្តី្ ិ បរយិាញ្យា   វារៈវលិម្កវញិច្រឿយៗ ច្ ម្ ោះថា  

បរយិាេ ។ បបញ្ាប  ច្  ញ្សា  បរយិាញ្យា  ច្ឆត្ ិ បបរបរយិាញ្យា មួ្យច្ទៀត  វារៈដទទវលិ

ម្កវញិច្រឿយៗ  ច្ ម្ ោះថា  បបរបរយិាេ ។  ទដិ ឋធមម្មមនាគត្តនន ារភញ្វហ ិ  បញ្ញ្ញញ    បត្ ា-
ភាវបរវិញ្ត្តា    នដល់  ការរត ប់ម្កវញិទនអតាភារដទទរីអតាភារបឆចុបបនននិង

ភរប ទ ប់មដលមិ្នទន់ម្កដល់ ។ សម្ដូឆគម្ពីរម្ោដីកានិងអងគុតារដីកាថា  

បបរបរយិាញ្េត្ ិ   ទដិ ឋធមម្មម នន ាាបនាគត្ញ្ត្ត   បចញេម ឹ   បត្ ាភាវបរយិាញ្េ   បត្ ាភាវបរវិញ្ត្ ា  
មរបថា ោកយថា  បបរបរយិាេ  មានអតថថា  ការអច្ ទ លច្ៅទនអតាភារដទទរីអតា

ភារបឆចុបបនន និង ភរប ទ ប់មដលមិ្នទន់ម្កដល់ ។ កនុងររោះសូរតជួប ឋរីរ

យ៉ោង គឺ បបញ្រ  វា  បរយិាញ្េ ១  បបាបបញ្រ  វា  បរយិាញ្េ ១ ។  កាលច្បើជួប ឋទី

មួ្យ ( គឺ បបរបរយិាេ ស័រទ )  គបបីរជាបថា  ច្ោកលុប  បបរ ស័រទ មដលច្ៅ

រតង់ក ា្ លច្ឆញ ។  មតជួប  បបាបបរេិ ស័រទ ទី  ប រតង់ក ា្ លជា អា  

លុប យា ច្ឆញ  កនុងគម្ពីរអភិ្ម្មតថសងគេ ។ ញ្សា  ព្យហេូ ុ បដ ឋកថាេ ុ នត្ ថ ិ បាឡយិា    
ច្  ន  េញ្ម្ត្ ិ ស័រទ ច្ ោះ  មិ្នមានកនុងអដឋកថាទុំាងឡាយដ៏ច្រឆើន  មថ្ម្ទុំាងមិ្ន

សម្នឹងររោះ លីច្ទៀត ។  

[ ឆាប់កដឋសអគ យ   កនុងបឆចុបបននច្របើច្ ម្ ោះថា  អបរាបរយិចវទនីយក្តម   តាម្

ឆាប់សីេ និងោកយអ្ិបាយកនុងគម្ពីរអភិ្ម្មតថវភិាវនីិ   ឆុំាមែកគម្ពីរបរម្តថ

ទីបនីច្របើច្ ម្ ោះថា  អបរបរោិយចវទនីយក្តម ] ។ 
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អធបិ្បាយអគោសិកម្ម 
ររោះអដឋកថាចារយ ច្ៅច្ ម្ ោះដូឆមដល នច្ោលម្កច្េើយ  តាម្ររោះរុទធ

តរមាស់ថា បញ្ោេកិម្ ម ំ  ភវេិសត្ ិ កម្ ម ំ  បត្ ថកិម្ ម ំ  ន   ត្េស   វបិាញ្កាត្ ិ   កម្មមាន

ច្េើយ    កម្មនឹងមាន   កម្មកុំារុងមាន   មតផលរបស់កម្មច្ ោះមិ្នមាន ។ 

ត្ត្ ថ  េត្ ាេ ុកេុលាកេុលជវញ្នេ ុបឋម្ជវនញ្ច្ត្នា  ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេំី នាម្ ។ សា  ហ ិ  
បលទាធញ្េវនត្តេ េព្យ ាទពុ្យ ាលត្តា   បច្រិដ ឋតិ្កិា  ច្  ញ្ោត្ ិ  បបបត្រវបិាកាត្ ិ។ បច្ េេំ  លទាធ    
ទដិ ឋធមញ្ម្ មវ  បញ្ហត្កុម្ត្ ា ំផល ំ ទត្តា   វគិច្ ាត្ ិ។ ន  ឯកបំ ិ  ម្រណ្កាល ំ  បត្កិ កម្ ម   េនាាន ំ  
បនពុ្យន ធតិ្ ុ ំ  េញ្កាក ត្ ិ។   បច្ េេំ   បន   បលភម្មនា    បញ្ោេកិ ំ  នាម្   ញ្ោត្ ិ។ 

ប ា្ កុសលជវននិងអកុសលជវន  ទុំាង ៧  ដួងច្ ោះ ជវនច្ឆត ដួងទី 
១ ច្ ម្ ោះថា  ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម  ច្រោោះច្ឆត ដួងដុំាបូងច្ ោះ  តាុំាងច្ៅមិ្ន
 នយូរ  មានផលតិឆបុំាផុត ច្រោោះមានកមាល ុំាងច្ខាយជាងជវនរគប់ដួង   ច្ោយ
ស្លរមតមិ្ន នទទួលអាច្សវនបបឆច័យ ។ កាលច្បើ នទទួលច្េតុបបឆច័យ  ឲ្យ
ផលរតឹម្មតជាអច្េតុកកនុងភរបឆចុបបននប៉ោុច្ ណ្ ោះ  រឆួក៏រមម្ងអស់ច្ៅ ។  មិ្ន
អាឆជាប់តាម្រកមសឆិតាច្រកាយរីអស់ជីវតិ ន ។  មតច្បើមិ្ន នទទួលច្េតុ-
បបឆច័យ  ក៏ជាអច្ោសិកម្មច្ៅ ។ 

ោកយថា “ ញ្ហត្បុបច្ េេ័ ”  នច្សឆកាីថា  ច្េតុបបឆច័យ្មួ្យមដលផាល់

ច្បើកឱកាសឲ្យផល  មានឲ្យជួបរបសរវឥោឋ រម្មែ៍និងអនិោឋ រម្មែ៍  កនុងឥរយិ-
បថ្ច្ផសងៗ  ជាច្ដើម្ ។  កនុងគម្ពីរដីកាសមម្ាងច្េតុបបឆច័យច្ោយោកយជាច្ដើម្ថា 
“ ច្រោោះមិ្នរតូវ្ម៌្ជាបដិបកខរគបសងកត់ ” ។ 

ច្េតុបបឆច័យច្ ោះ សុំាច្ៅដល់ការឲ្យផលរ កដឆាស់  ដូឆជាផលរបស់

 យ កាក្វ យិ ជាច្ដើម្ ។  ច្រោោះជវនច្ឆត ដួងដុំាបូងរបររឹតាច្ៅកនុងរកមស

ជវនឆិតាមដលជាកម្មបថ្  ឬជាយ៉ោងដទទ ( គឺមិ្នជាកម្មបថ្ )   កាល នទទួល
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ច្េតុបបឆច័យច្ោយការជួបរបសរវឥោឋ រម្មែ៍  ឬអនិោឋ រម្មែ៍   រមម្ងឲ្យផល
តាម្សម្គួរដល់កមាល ុំាងរបស់ខលួន   ទុំាងមិ្នអាឆច្ោលថា   ផលទុំាងអស់មដល
ជវនច្ឆត ដួងដុំាបូងឲ្យ  គួរមតរបឆកសដល់ម្ោជន  ឬអនកច្្វើកម្ម ។ 

[ ទិដឋ្ ម្មច្វទនីយកម្មដទទខលោះឲ្យផលកនុងរវាង ៧ ទថ្ង  ដូឆជា យ កាក្វេលិយ 

 នថាវ យទនដល់ររោះរុទធច្េើយ   នទទួលតុំាមែងជាច្សដឋីកនុងរវាង ៧ ទថ្ង   
សូម្បីថាវ យទនដល់ររោះអរេនាមដលច្ទើបនឹងច្ឆញរីនិច្រា្សមាបតាិ   ក៏រមម្ង
 នទទួលផលច្ ើញឆាស់កនុងរវាង ៧ ទថ្ង ] ។ 

ឆុំាមែកច្សឆកាីកនុងគម្ពីរអដឋកថាញែវភិងគថា  ឯក ំ  ទដិ ឋធមម្ មញ្វទនេំី  វបិាក ំ 
ញ្ទត្ ិ ។   ញ្េសាន ិ  បវបិាកានតី្ ិ។ “ ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម្មួ្យ  ឲ្យផលច្េើយ   
ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មដទទច្ទៀតមិ្នឲ្យផលច្ទ ” ។ ច្សឆកាីច្ ោះ  សុំាច្ៅដល់
ទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មដទទ មដលមិ្ន នទទួលច្េតុបបឆច័យ  ច្រោោះភរមួ្យមិ្ន
មម្នមានមតទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មមតម្យ៉ោង មានឱកាសឲ្យផលច្ទ។ 

ឧបបជ ជវញ្វទនេីកម្ ម  គឺជវនច្ឆត ដួងទី ៧   មដលជាច្ឆត កាត់ច្សឆកាី  

និងឲ្យសច្រម្ឆផល   ច្រោោះមានស្លរៈច្រឆើនជាងជវនច្ឆត ដួងទីមួ្យ  ច្ោយ
ស្លរ នទទួលអាច្សវនបបឆច័យ   ដូច្ឆនោះ  មិ្នអាឆឲ្យផលច្លឿនជាងច្ឆត ដួង
ដុំាបូង មតមានកមាល ុំាងខាល ុំាងជាង  ច្ទើបច្្វើឲ្យភរថ្មីច្កើត ន ។  ច្ឆត ច្ ោះ  តាុំាង
ច្ៅមិ្ន នយូរដូឆច្ឆត ដួងក ា្ លៗ ច្រោោះជាជវនដួងឆុងច្រកាយ   កនុង
ជវនឆិតាមដលធ្លល ក់ឆុោះច្ៅ   កាលច្បើ នទទួលច្េតុបបឆច័យច្េើយនឹងឲ្យផល
បដិសនធិ  ឬឲ្យផលកនុងបវតាិកាល   កនុងភរប ទ ប់ច្េើយរលត់ច្ៅ   មតច្បើមិ្ន
 នទទួលច្េតុបបឆច័យក៏ជាអច្ោសិកម្មច្ៅ   មិ្នអាឆរ ុំាលងច្រលអស់ជីវតិកនុង
ភរទីរីរ នច្ទ ។ 

ឆុំាមែកច្សឆកាីកនុងគម្ពីរអដឋកថាញែវភិងគថា  ឯក ំ ឧបបជ ជវញ្វទនេំី  បដេិន ធ ឹ 
អាកឌ្ឍឍត្ ិញ្េសាន ិ បវបិាកានតី្ ិ។  “ ឧបបជជច្វទនីយកម្ម្មួ្យ  ឲ្យបដិសនធិច្េើយ  
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ឧបបជជច្វទនីកម្មដទទច្ទៀតមិ្នឲ្យផលច្ទ ” ។   ច្សឆកាីច្ ោះ  សុំាច្ៅដល់ផល   
គឺបដិសនធិ   ច្រោោះឧបបជជច្វទនីយកម្មដទទ   កាល នទទួលច្េតុបបឆច័យ  
រមម្ងឲ្យផលកនុងបវតាិកាល នរេូតច្ៅ  ( ដល់ច្រលច្ៅមិ្នទន់ឆុតិ )  កនុងភរ
ទីរីរ ។   ដូឆច្រឿងរបស់ច្វមានិកច្របត   មដលច្ស្លយផលកម្មោយគ្នន កនុងភរ
បនាច្ៅ    ច្រោោះច្្វើកម្ម ( លអ និងអារកក់ ) ោយគ្នន កនុងម្នុសសច្ោកច្នោះ   និង 
ច្រឿងដទទជាច្រឆើនរយច្រឿងច្ទៀត មដលច្្វើកម្មច្េើយច្ស្លយវបិតាិ មដលជាផល
របស់អកុសលកម្ម  កនុងសុគតិភូមិ្តច្ៅ ឬច្ស្លយសម្បតាិមដលជាផលរបស់
កុសលកម្មកនុងទុគគតិភូមិ្តច្ៅ ។ 

បបាបបរេិញ្វទនេីកម្ ម   គឺជវនច្ឆត  ៥ ដួង កនុងរួកជវនក ា្ លមដលមាន

កមាល ុំាងច្រឆើន និង ជាជវនសុំាខាន់ឲ្យផលភាល ម្ៗមិ្ន ន   មតតាុំាងច្ៅ នយូរ   
ច្េតុច្នោះ   កាលច្បើ នឱកាស  ឲ្យផលបដិសនធិ ៥ ដង   ចាប់តាុំាងរីភរទីបីជា
ច្ដើម្ច្ៅ និង ឲ្យផលកនុងបវតាិកាល នរេូតមសនកបប ឬ ដរាប្សងារវដា
ច្ៅមតរបររឹតាច្ៅ  រមម្ងឲ្យផលរេូត ។ 

ឥម្មនញិ្េវ  បន ត្ណិី្ កម្មម ន ិ បត្ ាញ្នា បត្ ាញ្នា ញ្ខញ្ត្ ា េព្យ ាញ្សា វបិាកវារ ំបលភម្មនាន ិ  
បញ្ោេកិម្ ម ំ នាម្ ។ ញ្ខត្ ាចេ ញ្នេំ បឋម្េស ទដិ ឋធមម្ មច្តុ្យិា  បរចិ្ ានិ ន ំ។  ទតុ្េិេស បនាគត្តន-

ន ារភវច្តុ្យិា ។   ត្ត្េិេស   បរនិពិាា នច្តុ្យិាត្ ិ  ទដ ឋព្យ ា ំ។  ឆុំាមែកកម្មមដលច្ ម្ ោះថា  

អច្ោសិកម្ម  គឺកម្មបីយ៉ោងខាងច្ដើម្   មដលមិ្ន នវារៈឲ្យផលតាម្ច្ខតារបស់
ខលួនៗ ។ ប ា្ កម្មទុំាងបីយ៉ោងច្ ោះ  ច្ខតារបស់កម្មទីមួ្យ  កុំាែត់ច្ោយឆុតិរី
ភរច្នោះ   ច្ខតារបស់កម្មទីរីរ  កុំាែត់ច្ោយឆុតិរីភរប ទ ប់ច្ៅ   ច្ខតារបស់កម្ម
ទីបី  កុំាែត់ច្ោយឆុតិ គឺការបរនិិោវ ន ។ 

ការអធិប្បាយបាកកាលច្តុកកៈច្ប្ប់ 

r   9  j  9s 
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 Ⅳ បាកដ្ឋា ន្ចតុ្កកៈ 

[៥៣]  ត្ថា  បកេុល ំ  កាម្មវច្រកេុល ំ  របូាវច្រកេុល ំ បរបូាវច្រកេុលញ្ចេត្ ិ បាក-
ដ្ឋឋនវញ្េន ។ 

មរបថា  ដូឆគ្នន ច្នោះ  កម្មមាន ៤ យ៉ោង   ច្ោយរបច្ភទទនភូមិ្ជាទីឲ្យផល   
គឺអកុសល ១  កាមាវឆរកុសល ១  រ ូវឆរកុសល ១  អរ ូវឆរកុសល ១ ។ 

 អធបិាយ 

កម្ ម   កាលច្បើច្ោលតាម្ភូមិ្មដលជាទីឲ្យផលមាន ៤ យ៉ោងគឺ ៖ 

១- អក្សុេក្តម    នដល់   ច្ឆត កនុងអកុសលឆិតា ១២ ដួង ។ 

២- កាមាវេរក្ុសេក្តម   នដល់ ច្ឆត កនុងម្ោកុសលឆិតា ៨ ដួង ។ 

៣- រូបាវេរក្ុសេក្តម   នដល់ ច្ឆត កនុងរ ូវឆរកុសលឆិតា ៥ ដួង ។ 

៤- អរូបាវេរក្ុសេក្តម   នដល់ ច្ឆត កនុងអរ ូវឆរកុសលឆិតា ៤ ដួង ។ 

ោកយថា   បាកឋានវញ្េន  ច្ោយទក់ទងនឹងភូមិ្មដលជាទីឲ្យផល ។ 

កនងុកម្មច្តុកកវនេះ  ច្តុកកៈ ៣ គឺ ៖ 

១- ក្ិេចេតកុ្កៈ    មានជនកកម្មជាច្ដើម្ ។ 

២- បាក្ទានបរោិយេតកុ្កៈ  មានគរកុកម្មជាច្ដើម្ ។ 

៣- បាក្កាេេតកុ្កៈ   មានទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្មជាច្ដើម្ ទុំាងច្នោះ  ររោះ

អនុរទុធ ចារយមិ្ន នអ្ិបាយច្សឆកាទុីកកនងុគម្ពរីអភិ្ម្មតថសងគេៈច្នោះ  ច្រោោះ
ការសមម្ាងឆតុកកៈទុំាង ៣ ច្ ោះ   ជាការសមម្ាងតាម្សុតានាន័យ   ឆុំាមែកឆតុ
កកទី ៤ ច្នោះ   គឺ កោឋ នឆតុកកៈ   មានអកុសលកម្មជាច្ដើម្  ជាការសមម្ាងតាម្
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អភិ្ម្មន័យ ច្េតុច្នោះច្េើយ ច្ទើបច្ោកររងីកច្សឆកាីចាប់តាុំាងរី  ត្ត្ ថ  បកេុល ំ 

ជាច្ដើម្រេូតដល់  ឥត្ ថ ំ  ម្ហគ គត្ ំ  បចុញំ  ជាទីបុំាផុត ។ 

[៥៤] ត្ត្ ថ  បកេុល ំ កាេកម្ ម ំ វច្កីម្ ម ំ ម្ញ្នាកម្ មញ្ចេត្ ិ កម្ មទាា រវញ្េន  ត្វិធិម ំ ញ្ោត្ ិ។ 
មរបថា  ប ា្ កម្មទុំាងច្ ោះ  អកុសលកម្មមានបីយ៉ោង  ច្ោយមឆកតាម្

ទវ ររបស់កម្ម   គឺ កាយក្តម   វេកី្តម នងិ តចនាក្តម ។ 

ោកយថា ត្ត្ ថ មរបថា  ប ា្ កម្មទុំាង ៤ យ៉ោង   មានអកុសលកម្មជាច្ដើម្ ។ 

ោកយថា  កម្ មទាា រវញ្េន មរបថា ច្ោយមឆកតាម្ទវ ររបស់កម្ម   មានកាយទវ រ
ជាច្ដើម្ ។ 

ោកយថា  កម្ មទាា រ   ច្បើមញកស័រទ   មញក នរីរគឺ   កម្ ម + ទាា រ 
កម្ ម    នដល់  អុំាច្រើ ។  ទាារ    នដល់  ជាច្េតុឲ្យសច្រម្ឆ ។ 
រមួ្ទុំាងរីរស័រទឆូលគ្នន ជា កម្ មទាា រ  នដល់  ច្េតុឲ្យសច្រម្ឆការច្្វើ ។ 

ក្ម្ាទ្ធា រោនបយី៉ា ងគ ឺ

១- កាេទាារ   កាយជាច្េតុឲ្យសច្រម្ឆការច្្វើ    នដល់   កាយវញិ្ាតាិរបូ ។ 
២- វច្ទីាា រ   វាចាជាច្េតុឲ្យសច្រម្ឆការច្្វើ    នដល់  វឆីវញិ្ាតាិរបូ ។ 

៣- ម្ញ្នាទាា រ  ឆិតាជាច្េតុឲ្យសច្រម្ឆការច្្វើ    នដល់  ឆិតាទុំាងអស់ ។ 

ដូឆោកយមដលររោះអដឋកថាចារយសមម្ាងទុកកនុងអដឋស្លលិនីអដឋកថាថា  េញ្ពាាប ិ
ម្ញ្នាទាា រ ំ ‟ សូម្បីឆិតាទុំាងអស់ចាត់ជាម្ច្ ទវ រ ” ប៉ោុមនាម្ច្ ទវ រមដលជាប់

ទក់ទងនឹងអកុសលកម្មច្នោះ    នដល់   អកុសលឆិតា ១០ ដួង   ( ច្វៀរច្មាេ-
មូ្លឆិតា ២ ដួង ) ។ 

កាេទាាញ្រ  បវត្ ា ំ  កម្ ម ំ = កាេកម្ ម ំការច្្វើរបររឹតាច្ៅតាម្ផលូវកាយ  ច្ ម្ ោះថា  
កាេកម្ ម ។ 

វច្ទីាា ញ្រ បវត្ ា ំកម្ ម ំ= វច្កីម្ ម ំការច្្វើរបររឹតាច្ៅតាម្ផលូវវាចា  ច្ ម្ ោះថា វច្កីម្ ម ។ 
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ម្ញ្នាទាាញ្រ   បវត្ ា ំ  កម្ ម ំ= ម្ញ្នាកម្ ម ំ ការច្្វើរបររឹតាច្ៅតាម្ផលូវឆិតា   ច្ ម្ ោះថា  
ម្ញ្នាកម្ ម ។ 

ររោះដ៏មានររោះភាគរទង់សមម្ាងទុកកនុងកកកនិ តថា    ញ្ច្ត្នាហំ  ភកិ ាញ្វ  កម្ ម ំ 
វទាម្ ិ  ញ្ច្ត្េតិ្តា    កម្ ម ំ   កញ្ាបត្ ិ  កាញ្េន   វាច្ឆេ   ម្នសា   មរបថា ‟ មាន លភិកខុ
ទុំាងឡាយ   តថាគតច្ៅ ញ្ច្ត្នា  ថាជាតួ កម្ ម  ច្រោោះបុគគលគិតច្េើយច្ទើបច្្វើ

កម្មច្ោយកាយ   វាចា ឆិតា ” ។ 
ររោះរុទធច្ឃ្លស្លចារយ    នច្ោលទុកកនុងម្ជឈិម្ប ណ្ សកអដឋកថារតង់

ឧ លិសូរតថា   កសាម    ញ្ច្ត្នា   កម្ មន ា ិ  វតុ្តា  ?   ញ្ច្ត្នាម្លូកត្តា    កម្ មេស  ។   មរប
ថា  សួរថា ច្េតុដូឆច្ម្ាឆ   នជាររោះដ៏មានររោះភាគរទង់សមម្ាងច្ឆត ច្ ម្ ោះ
ថាកម្ម ?  ច្កលើយថា ច្រោោះការច្្វើសច្រម្ឆ នច្ ោះ មានច្ឆត ជាមូ្ល ។ 

កាយកម្ម ៣ 
[៥៥] កថ ំ?  បាណាត្បិាញ្ត្ត  បទនិានទាន ំ កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប  ញ្ច្ត្ ិ កាេវចិញត្ ាេិង្ខា ញ្ត្ 

កាេទាាញ្រ  ពាហលុលវតុ្ ាញិ្ត្ត  កាេកម្ ម ំ នាម្ ។ 
មរបថា ‟ សួរថា កាយកម្មមានបីយ៉ោងច្ ោះ  ច្តើដូឆច្ម្ាឆ ?  ច្កលើយថា  ការ

សមាល ប់សតវ ១  ការលួឆរទរយច្គ ១ ការរបររឹតាខុសកនុងកាម្ ១ ច្ ម្ ោះថា កាយ-
ក្តម   ច្រោោះច្រឆើនមតរបររឹតាច្ៅតាម្ទវ រកាយ   មដលច្ៅថា  កាេវចិញត្ ា ិ ” ។   

ច្ឆត មដលច្្វើជីវតិសតវឲ្យធ្លល ក់ឆុោះ  គឺការសមាល ប់សតវ  ច្ ម្ ោះថា  បាណាត្បិាត្ 
ច្ឆត មដលកាន់យកនូវវតថុមដលច្គមិ្ន នឲ្យ  ច្ ម្ ោះថា បទនិានទាន   ច្ឆត 
មដលរបររឹតាខុសកនុងវតថុកាម្ទុំាងឡាយ  ច្ ម្ ោះថា  កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរ ។ 
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អធបិ្បាយកាយកម្ម ៣ 
១- បាណាតិបាត 

ោកយថា  បាណាត្បិាត្ ច្នោះ  កាលច្បើមញកស័រទ  មញក នរីរស័រទគឺ  បាណ្ + 
បត្បិាត្ ។  បាណ្  កាលច្បើច្ោលតាម្ច្ោកច្វាោរច្េើយ    នដល់  សតវ

ទុំាងឡាយ   កាលច្បើច្ោលតាម្សភាវបរម្តថ   នដល់  ជីវិតរូប  និងជីវិតិន្ទនេិ-
យចេតសិក្ ។   ោកយថា  បត្ ិកនុងបទថា  បត្បិាត្ ច្ ោះ  មានច្សឆកាីរីរយ៉ោងគឺ  ១) 

េឃីត្ ថ  មរបថា  ច្លឿនរេ័ស ។   ២) បត្កិ កម្នត្ ថ   មរបថា  របររឹតាកនលងគឺ

ច្បៀតច្បៀន ។  ោកយថា  បាត្  ច្្វើឲ្យធ្លល ក់ឆុោះច្ៅ ។   កាលច្បើផសុំាគ្នន សច្រម្ឆរបូជា  

បាណាត្បិាត្   មរបថា  ច្្វើឲ្យសតវ ឬច្្វើឲ្យជីវតិរបូច្ ោះធ្លល ក់ឆុោះច្ៅច្ោយច្លឿន

រេ័ស ។   ន័យម្យ៉ោងច្ទៀតថា   របររឹតាកនលងគឺច្បៀតច្បៀនសតវឲ្យធ្លល ក់ឆុោះច្ៅ ។ 
ោកយថា  ច្្វើឲ្យសតវធ្លល ក់ឆុោះច្ៅច្ោយច្លឿនរេ័សច្ ោះ   មានច្សឆកាីថា   

ច្្វើឲ្យសតវច្ ោះស្លល ប់មុ្នអាយុកុំាែត់របស់ខលួន ។ 
ោកយថា  របររឹតាកនលងគឺច្បៀតច្បៀនសតវឲ្យធ្លល ក់ឆុោះច្ ោះ   មានច្សឆកាីថា   

ច្របើអាវុ្ យ៉ោង្មួ្យសមាល ប់សតវច្ ោះឲ្យស្លល ប់ច្ៅ ។ 

ដូឆមានវឆនតថថា   បាណំ្    បត្បិាញ្ត្ន ា ិ   ឯញ្ត្នាត្ ិ=  បាណាត្បិាញ្ត្ត   មរបថា  

បុគគលទុំាងឡាយរមម្ងសមាល ប់សតវច្ោយ្ម៌្ច្ ោះ   ច្េតុច្ ោះ   ្ម៌្ច្ ោះ 

ច្ ម្ ោះថា បាណាត្បិាត្  នដល់ វធមកញ្ច្ត្នា ។   ន័យម្យ៉ោងច្ទៀតថា  បាណ្េស   បត្ ិ
បាញ្ត្ត = បាណាត្បិាញ្ត្ត   មរបថា   ការច្្វើឲ្យសតវ ឬ ជីវតិច្ ោះធ្លល ក់ឆុោះច្ោយច្លឿន

រេ័ស  ច្ ម្ ោះថា  បាណាត្បិាត្   ឬច្ឆត មដលច្្វើឲ្យការរបររឹតាកនលងគឺ

ច្បៀតច្បៀនសតវឲ្យធ្លល ក់ឆុោះច្ៅ ច្ោយអាវុ្    ច្ ម្ ោះថា  បាណាត្បិាត្    នដល់  

វធមកញ្ច្ត្នា   គឺច្ឆត មដលជាច្េតុកនុងការសមាល ប់សតវ ។ 
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េធកវច្តនាវនេះ  បានប្បវោគទាាំងពីរគឺ ៖ 

១-  កាេបញ្យាគ  គឺការសមាល ប់ច្ោយកាយ ។ 
២-  វច្បីញ្យាគ   គឺការសមាល ប់ច្ោយវាចា ( ច្របើច្គឲ្យសមាល ប់ ) ។ 

 េននិច្័យយការសាប ប់្បសតវ 
កនុងការច្្វើ ្តិ តច្នោះ  វធមកញ្ច្ត្នា  គឺមានការតាុំាងឆិតាជាសុំាខាន់   

អនកមដលរតូវច្គសមាល ប់ច្ ោះ   កាលច្បើច្ោលតាម្្មាម ្ិោឋ នច្េើយ    នដល់   
ជីវតិិន្ទនទិយនុ ោះឯង  ជាអនកមដលរតូវច្គសមាល ប់ ។ 

ជីវតិិន្ទនទិយច្នោះ  មានរីរយ៉ោងគឺ   របូជីវតិិន្ទនទិយ ១    ម្ជីវតិិន្ទនទិយ ១ ។   
កនុងជីវតិិន្ទនទិយទុំាងរីរច្នោះ   ឥន្ទនទិយមដលអាឆសមាល ប់ នច្ ោះ  មានមតរបូជីវតិិ-
ន្ទនទិយប៉ោុច្ ណ្ ោះ  ឆុំាមែក ម្ជីវតិិន្ទនទិយមិ្នអាឆទមាល យ នច្ទ   ច្រោោះជា ម្ ។ 

ច្បើដូច្ឆនោះ   ច្តើអនកសមាល ប់សតវមដលច្ ម្ ោះថា  បាណាត្បិាត្  នយ៉ោងដូឆ-

ច្ម្ាឆ   ច្រោោះ ម្ជីវតិន្ទនទិយមិ្នអាឆទមាល យ ន ? 
-ច្កលើយថាៈ  សូម្បី ម្ជីវតិិន្ទនទិយទមាល យមិ្ន ន   កាលច្បើរបូជីវតិិន្ទនទិយ

 ត់បង់ច្េើយ    ម្ជិវតិិន្ទនទិយ  ក៏ ត់បង់ច្ៅផង   ទុំាងច្នោះ  ក៏ច្រោោះថា   ការ
ច្កើតច្ ើងជាប់បនាគ្នន របស់ ម្ជីវតិិន្ទនទិយច្ ោះ រមម្ងជាប់ទក់ទងនឹងរបូជីវតិិ-

ន្ទនទិយ   ដូច្ឆនោះ  អនកសមាល ប់សតវ  ច្ ម្ ោះថា  សច្រម្ឆជា បាណាត្បិាត្   សម្ដូឆ

ោកយមដលររោះដីកាចារយសមម្ាងទុកកនុងស្ល្ុវោិសិនីដីកា និង ស្លរតថទីបនី

ដីកាថា “ របូជវីតិ្និ្ទន ទញិ្េ  ហ ិ  វញិ្កាបញិ្ត្  ឥត្រម្បិ  ត្េំម្ ពន ធត្តេ   វនិេសត្ ិ ”  មរបថា   

រិតមម្ន  កាលច្បើរបូជីវតិិន្ទនទិយរតូវទមាល យច្េើយ   សូម្បី ម្ជីវតិិន្ទនទិយច្រតច្នោះ  
ក៏ នច្ ម្ ោះថា នទមាល យច្ៅផងមដរ   ច្រោោះ ម្ឥន្ទនទិយជាប់ទក់ទងនឹងរបូ
ជីវតិិន្ទនទិយច្ ោះ ។ 
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របូ្បជវីតិិ្ន្ទន្រយិមាន្ប្បយីា៉ាង្គ ឺ៖ 
១- អតីតរូបជីវិតិន្ទនេិយ 
២- បេចុប្បបននរូបជីវិតិន្ទនេិយ 
៣- អនាគតរូបជីវិតិន្ទនេិយ ។ 
ដូច្ឆនោះ  កនុងការទមាល យរបូជីវតិិន្ទនទិយច្នោះ   ទមាល យ នមតបឆចុបបននរបូជីវតិិ-

ន្ទនទិយប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។   សូម្បីបឆចុបបននរបូជីវតិិន្ទនទិយច្នោះ  ក៏មានបីយ៉ោងមដរគឺ ៖ 

១- ខែៈបេចុប្បបននរូបជីវិតិន្ទនេិយ 
២- សនែតិបេចុប្បបននរូបជីវិតិន្ទនេិយ 
៣- អទាធ បេចុប្បបននរូបជីវិតិន្ទនេិយ ។ 
ខែៈបឆចុបបននរបូជីវតិិន្ទនទិយច្នោះ ទមាល យមិ្ន ន កាលច្បើរគប់ខែៈទុំាង

បីគឺ ឧប្បាទៈ   ឋិតិ   ភងគៈ ច្េើយក៏រលត់ច្ៅឯង ។ 

ឆុំាមែកសនាតិបឆចុបបននរបូជីវតិិន្ទនទិយ និង អទធ បឆចុបបននរបូជីវតិិន្ទនទិយទុំាងរីរ
ច្នោះ   ច្គអាឆទមាល យ ន   ច្រោោះសនាតិបឆចុបបននរបូជីវតិិន្ទនទិយច្ ោះ   នដល់  
របូជីវតិិន្ទនទិយមដលច្កើតច្ ើងជាប់តគ្នន    រវាងវថិី្មដលជាកុសលជវនជាច្ដើម្  
យ៉ោងតិឆ ៧ ឬ ៨  វថិី្កាី ឬរបូជីវតិិន្ទនទិយមដលច្កើតច្ ើងតជាប់គ្នន    កនុងអុំា ុង
ច្រលរាងកាយមដល នោល់រតូវធ្លតុច្តា ម្ក   ច្េើយសភារច្តា ច្ ោះច្ៅមិ្ន
ទន់ ត់ច្ៅ   ដូឆអនកច្ដើរផលូវ   រតូវកច្តា ទថ្ងច្េើយឆូលកនុងម្លប់   កនុងខែៈច្ ោះ 
រាងកាយច្ៅមានកច្តា  ឬ ក៏របូជីវតិិន្ទនទិយមដលច្កើតច្ ើងតជាប់គ្នន   កនុងរវាងរាង
កាយ នោល់រតូវភាររតជាក់ម្ក   ក៏ភាររតជាក់ច្ ោះច្ៅមិ្នទន់ ត់ច្ៅ   
ដូឆអនកមដលច្ទើបនឹងងូតទឹករឆួថ្មីៗ   កនុងខែៈច្ ោះ  រាងកាយក៏ច្ៅមានភារ
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រតជាក់   របូជីវតិិន្ទនទិយមដលច្កើតជាប់តគ្នន    កនុងរវាងភាររតជាក់   ឬ ភារច្តា
ច្ៅមានច្ ោះ  ច្ៅថា  សនាតិបឆចុបបននរបូជីវតិិន្ទនទិយ ។ 

រឯីអទធ បឆចុបបននរបូជីវតិិន្ទនទិយច្ ោះ    នដល់   របូជីវតិិន្ទនទិយមដលច្កើត
ច្ ើងជាប់តគ្នន តាុំាងរីបដិសនធិជាច្ដើម្រេូតដល់ឆុតិ   ដូឆោកយមដលររោះរុទធ

ច្ឃ្លស្លចារយ   សមម្ាងទុកកនុង រាជិកកែឌ   អដឋកថាថា ‟ ត្ទភុេំប ិ  ញ្វាញ្ាបញ្បត្ ុ ំ  
េកាក  ”  មរបថា  របូជីវតិិន្ទនទិយទុំាងរីរគឺ   សនាតិបឆចុបបននរបូជីវតិិន្ទនទិយ   និង  អទធ

បឆចុបបននរបូជីវតិិន្ទនទិយ ច្គអាឆទមាល យ ន ។ 

អង្គរប្បស់បាណាតិ្បាត្ 
ការច្្វើអកុសលច្នោះ   របររឹតាច្ៅច្ោយកនលងកម្មបថ្ខលោះ   មិ្នកនលងកម្មបថ្

ខលោះ ។ ច្បើរបររឹតាកនលងកម្មបថ្ច្េើយ   អុំាច្រើច្ ោះ  ក៏សច្រម្ឆជា ជនកកម្ ម អាឆ ុំា

ឲ្យបដិសនធិកនុងអ យភូមិ្ច្ោយរិតរ កដ ។  ការច្្វើច្នោះច្ទោះបីមិ្នកនលងនូវ
កម្មបថ្  ក៏អាឆ ុំាឲ្យច្ៅច្កើតកនុងអ យភូមិ្ នមដរ ។ អកុសលកម្មខលោះ  មិ្ន ុំា
ឲ្យច្ៅច្កើតកនុងអ យភូមិ្ក៏មាន   រតឹម្មតឲ្យផលកនុងបវតាិកាល   គឺច្្វើឲ្យជីវតិ
រស់ច្ៅរបស់អនកច្ ោះ   នជួបរបសរវនូវច្សឆកាីលុំា កច្ផសងៗ ។ 

ោកយថា   កម្ មបថ  កាលច្បើមញកស័រទ  មញក នរីរគឺ  កម្ ម + បថ 
កម្ ម  = អុំាច្រើ 
បថ = ផលូវ 
កាលច្បើផសុំាឆូលគ្នន សច្រម្ឆជា កម្ មបថ  មរបថា  ការច្្វើមដលជាផលូវ ុំាច្ៅកាន់

អ យភូមិ្  ។  ការច្្វើអកុសលមដលកនលងនូវកម្មបថ្ ឬ មិ្នកនលងនូវកម្មបថ្
ច្ ោះ   ច្ស្សឆមតអងគមដលរបកបកនុងការច្្វើច្ ោះ   ដូច្ឆនោះ  ការច្្វើអកុសលរបច្ភទ 

បាណាត្បិាត្ មដលរបររឹតាកនលងកម្មបថ្ច្ ោះ   រតូវរបកបច្ោយអងគ ៥ គឺ ៖ 
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១- បាញ្ណា សតវមានជីវតិ 
២- បាណ្េចញតិ្ត ច្សឆកាីដឹងថាសតវមានជីវតិ 
៣- វធមកច្តិ្ ា ំ ឆិតាគិតនឹងសមាល ប់ 
៤- បញ្យាញ្គា រយយម្នឹងសមាល ប់ 
៥- ញ្ត្ន   ម្រណំ្ សតវស្លល ប់ច្ោយរយយម្ច្ ោះ ។ 

កាលច្បើច្្វើរគប់អងគទុំាង ៥   ដូឆមដល នច្ោលម្កច្នោះ   ក៏ច្ោល ន
ថា  អនកច្ ោះ នរបររឹតាកនលងនូវកម្មបថ្   មតច្បើមិ្នរគប់អងគ ៥  មិ្នសច្រម្ឆជា
កម្មបថ្ ( រគ្នន់មតជាអកុសលកម្មដមដល ) ។ 

ការចចកបាណាតិបាតកម្មដោយម្ហាសាវជ្ជ  និង អប្បសាវជ្ជ 

រឯីច្ទសរបស់ការសមាល ប់សតវច្ ោះ  ច្ស្សឆច្េើយមតសតវច្ ោះមានរាង
កាយ ុ្ំា  ឬ តូឆ   មានគុែ្ម៌្  ឬ មិ្នមានគុែ្ម៌្ ។ 

របសិនច្បើសតវមដលរតូវសមាល ប់ច្ ោះ  ជាសតវ ុ្ំា  មានដុំារ ី   ច្សោះ   ច្គ្ន   

រកបីជាច្ដើម្   ក៏មានច្ទសច្រឆើន  ច្ៅថា ម្ោសាវជ ជវ   ច្រោោះជីវតិនវកកោប

របស់សតវច្ ោះមានឆុំានួនច្រឆើន  មដលរតូវ នទមាល យ ។ 
របសិនច្បើសតវមដលរតូវ នសមាល ប់ច្ ោះ ជាសតវតូឆ   មានស្សច្មាឆ   

មូ្សជាច្ដើម្  ក៏មានច្ទសតិឆ   ច្ ម្ ោះថា បបបសាវជ ជវ ។ 
រវាងការសមាល ប់សតវតិរចាេ ន និង ការសមាល ប់ម្នុសស   ការសមាល ប់ម្នុសស

មានច្ទសច្រឆើនជាង   ច្រោោះម្នុសសជាសតវរបច្សើរជាងសតវតិរចាេ ន ។ 
រវាងម្នុសស និង ម្នុសសផងគ្នន ច្ ោះច្ទៀត   ច្បើសមាល ប់អនកមានសីល  ដូឆ

ជាភិកខុ   ស្លម្ច្ែរ   ឧ សក   ឧ សិកា ជាច្ដើម្   មានច្ទសច្រឆើន ។   ច្បើ
សមាល ប់អនកមិ្នមានសីល ដូឆជា រួកច្ចារ  រួកអនករបររឹតាអុំាច្រើទុឆចរតិទុំាងឡាយ   
មានច្ទសតិឆ ។   ឆុំាមែកអនកសមាល ប់មាតាបិតា   ររោះអរេនា   រមម្ងមាន



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

95  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ច្ទសច្រឆើន   ច្បើអនកមដលរតូវសមាល ប់ច្ ោះ   ច្ោលគឺមានរបូរាងស ឋ្ នមាន
សភារច្សមើគ្នន    មានគុែ្ម៌្ច្សមើគ្នន    រតូវកាត់ច្សឆកាីតាម្បច្យគ   គឺខែៈ
សមាល ប់ច្ ោះ   ច្បើមានច្សឆកាីរយយម្ច្រឆើន   ក៏មានច្ទសច្រឆើន   ច្បើមានច្សឆ
កាីរយយម្តិឆ   ក៏មានច្ទសតិឆ ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត  អនកមដល នច្្វើនូវអកុសល   មាន ្តិ តជាច្ដើម្ច្ ោះ   
ច្ទោះបីដឹងនូវអកុសលច្ ោះកាី   មិ្នដឹងនូវអកុសលច្ ោះកាី   កនុងរវាងអនកទុំាងរីរ
ច្ ោះ   អនកមដលមិ្នដឹងច្ ោះ   កាលច្បើ នច្្វើច្េើយ  រមម្ងមានច្ទសច្រឆើន
ជាងអនកមដលដឹងច្េើយច្្វើ   ច្រោោះថា   អនកមដលមិ្នដឹងនូវអកុសលច្ ោះ   

រមម្ងរបកបច្ោយមិ្ចាេ ទិដឋិ ដូច្ឆនោះ ច្ទើប នទទួលច្ទសច្រឆើនជា ម្ោសាវជ ជវ    
ឧបមាដូឆជាងមដក   កាលច្បើ នដុតមដកឲ្យច្តា ច្ ើងរកេម្ច្អអ    ច្េើយរតូវ
ការចាប់ដុុំាមដកច្ ោះ   រមម្ងដឹងរបមាែនូវកច្តា ច្ ោះ   មិ្នោ នចាប់ច្ោយទដ
ផ្តទ ល់  យករទ ប់ទដម្ករទប់  ច្ទើបោ នចាប់ដុុំាមដកច្ ោះ  ឆុំាមែកបុគគលមាន ក់
ច្ទៀត  កាលមដលមិ្នដឹង   ម្កដល់ក៏ នចាប់នូវដុុំាមដកច្ ោះច្ោយផ្តទ ល់ទដ   
ច្ោយរុុំា នរទប់រទ ប់ទដសិន ក៏ទទួលទុកខច្វទ ជាទម្ងន់ ។ យ៉ោង្មិ្ញ   
បុគគលមដលមិ្ន នដឹងនូវអកុសល រមម្ងោ នរបររឹតានូវអកុសលច្ ោះ ច្ោយ

រុុំា នដឹងនូវច្ទសរបស់អកុសលច្ ោះ   ក៏យ៉ោងច្ ោះមដរ ។ 

បញ្យាគ ( ច្សឆកាីរយយម្ ) 

សាហត្ ថញិ្កា   អាណ្ត្ ាញិ្កា   នេិសគ ិគញ្យា  ច្   ថាវញ្ាប 
វជិាជវ ម្ញ្យា   ឥទ ធមិ្ញ្យា    បញ្យាញ្គា   ឆេញិ្ម្   ម្ត្ត ។ 

មរបថា   គបបីរជាបថា  ច្សឆកាីរយយម្ទុំាងច្ ោះមាន ៦ យ៉ោងគឺ ៖ 

១- សាហត្ ថកិ   ច្សឆកាីរយយម្ច្្វើច្ោយខលួនឯង ។ 

២- អាណ្ត្ ាកិ  ច្សឆកាីរយយម្ច្ោយច្របើអនកដទទឲ្យច្្វើ ។ 
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៣- នេិសគ គេិ   ច្សឆកាីរយយម្ច្ោយការបុំាច្ផ្តល ង   ឬគប់រគមវងច្ៅនូវ

កាុំាបិត  ឬជនលួញជាច្ដើម្ ។ 

៤- ថាវាប    ច្សឆកាីរយយម្ច្ោយការជីករច្តា បងកប់នូវឆរម្ូង   ឬមដក

ស្សួឆជាច្ដើម្ ។ 

៥- វជិាជវ ម្េ ច្សឆកាីរយយម្ច្ោយច្របើម្នាអាគម្ និងទសយស្លស្ត្សាច្ផសងៗ ។ 

៦- ឥទ ធមិ្េ  ច្សឆកាីរយយម្ច្ោយការច្របើឫទធិ  មដលជាកម្មជិទធិរបស់ខលួន   

ដូឆជាច្បើកមភនកសម្លឹងជាច្ដើម្ ។ 
ច្សឆកាីអ្ិបាយកនុងោកយថា  “ ច្្វើឲ្យជីវតិរបស់សតវច្ ោះធ្លល ក់ឆុោះច្ោយ

ច្លឿនរេ័ស ”  សួរថា  តាម្្ម្មតា  របូជីវតិិន្ទនទិយមួ្យៗ    មានអាយុច្សមើនឹង
ឆិតា ១៧ ខែៈ   កនុងអុំា ុងច្រលមិ្នទន់រគប់ ១៧ ខែៈរបស់ឆិតា   មិ្នមាន
វតថុអវីមួ្យអាឆទមាល យរបូច្នោះឲ្យរលត់ច្ៅ ន   កាលច្បើរគប់ ១៧ ខែៈឆិតា  
រមម្ងរលត់ច្ៅឯង   ច្េតុដូច្ឆនោះច្េើយ   មដលច្ោលថា   ច្្វើឲ្យជីវតិរបស់សតវ
ច្ ោះធ្លល ក់ឆុោះច្ោយច្លឿនរេ័សច្ ោះ   នឹងរបររឹតាច្ៅដូឆច្ម្ាឆ ? 

-ច្កលើយថា   ច្ឆត កនុងការសមាល ប់ច្ ោះ   មិ្ន នសុំាច្ៅយកឆុំាច្ោោះមតការ
ច្្វើឲ្យរបូជីវតិិន្ទនទិយ ១  មបកធ្លល យច្ៅច្ោយច្លឿនរេ័សច្ទ   នដល់   ច្្វើឲ្យរបូ
ជីវតិិន្ទនទិយមដលច្កើតច្ ើងជាប់តគ្នន   រេូតដល់ការអស់អាយុរបស់សតវច្ ោះ   
ឲ្យ ត់បង់ច្ៅមិ្នឲ្យច្កើតតច្ៅច្ទៀត ន ។ 

្ម្មតាជីវតិនវកកោបមួ្យច្ ោះ   កាលច្បើរលត់ច្ៅ     មិ្ន នរលត់ច្ៅ
ច្ោយទច្ទៗ  ច្ ោះច្ទ   រមម្ងមានអុំា្ឆកនុងការជួយឧបការៈដល់ជីវតិនវកក-
ោបមដលច្កើតថ្មីៗច្ទៀត   របមេលគ្នន នឹងឆិតាមួ្យដួងៗ មដលរលត់ច្ៅច្េើយ   
រមម្ងជាបឆច័យជួយឧបការៈឲ្យឆិតាដួងថ្មីៗ  ច្កើតច្ ើងច្ទៀត   ច្ោយអុំា្ឆ
អននារបបឆច័យ   សម្ននារបបឆច័យជាច្ដើម្   ដូច្ឆនោះ   កាលច្បើរាងកាយរតូវច្គ
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របោរច្ោយអាវុ្ ច្ផសងៗ  មានកាុំាច្ភលើង  កាុំាបិត  ដុំាបង  ជាច្ដើម្  ជីវតិនវក-
កោប និង កម្មជជម្ោភូតរបូ  មដលច្កើតសរវសោ៌ងគកាយច្នោះ   ក៏រមម្ងរតូវ
ទមាល យឲ្យមានកមាល ុំាងថ្យឆុោះ   សូម្បីច្ោល នថា   របូច្ៅមានអាយុមិ្នទន់
រគប់ ១៧ ខែៈរបស់ឆិតា   ក៏រមម្ងមិ្នរលត់ច្ៅមុ្ន ។  ក៏ជីវតិនវកកោបនិង 
ម្ោភូតរបូមដលរតូវច្គទមាល យច្នោះ  មានកមាល ុំាងច្ខាយឆុោះ កាលច្បើខលួនឯងមាន
កមាល ុំាងច្ខាយឆុោះច្េើយ  កនុងខែៈរលត់  ច្ទើបមិ្នអាឆជាបឆច័យជួយឧបការៈ
ឲ្យជីវតិនវកកោប និងកម្មជជម្ោភូតរបូច្កើតច្ ើងច្រកាយៗច្ទៀត  ដូច្ឆនោះ  ការ
ច្កើតច្ ើងជាបនាប ទ ប់របស់ជីវតិនវកកោប និងកម្មជជម្ោភូតរបូ ក៏មាន
កមាល ុំាងច្ខាយឆុោះច្ៅតាម្លុំាោប់ រេូតទល់នឹងមិ្នអាឆច្កើតច្ ើងថ្មី នច្ទៀត 
។  កនុងរយៈច្រលដ៏ខលីច្នោះ  សតវច្ ោះក៏ស្លល ប់ច្ៅ   ដូច្ឆនោះច្ទើបច្ោលថា  ជា
 ្តិ ត   គឺច្្វើជីវតិសតវឲ្យធ្លល ក់ឆុោះច្ោយរេ័ស ន ។ 

វិនិឆេ័យបាណាតិបាត   ព្បច្ភទឧទិទស្ស និងអនុទិទស្ស 

កនុងបច្យគទុំាងរីរគឺ  សាហត្ ថកិបញ្យាគ និង នេិសគ គេិបញ្យាគ ច្នោះ  មឆកច្ឆញ
ជារីរយ៉ោង នច្ទៀតគឺ ៖ 

ឧទ ទេិស   ការសមាល ប់ច្ៅឆុំាច្ោោះ និង បនទុ ិទេស   ការសមាល ប់មិ្នឆុំាច្ោោះ ។ 

ការសមាល បច់ៅេំចោះ   ឧទេរែ៍ថា  មានសតវកុកមួ្យច្េើរម្កទុំាច្លើខនង

រកបី   អនកសមាល ប់មានបុំាែង ញ់សតវកុក   ច្េើយក៏ ញ់ច្ៅ    រគ្នប់កាុំាច្ភលើង
ក៏ នរតូវសតវកុកច្ ោះស្លល ប់ច្ៅ   ដូច្ឆនោះ  អនកសមាល ប់ច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថាកនលងកម្ម-
បថ្   សច្រម្ឆជា ្តិ តច្ោយបរបូិែ៌ ។   មតច្បើ ញ់មិ្នរតូវកុក   មបរ
ជារតូវរកបីវញិ កាលច្បើយ៉ោងច្នោះ  អនកសមាល ប់មិ្នសច្រម្ឆជា ្តិ តច្ទ   

ច្រោោះមិ្នរគប់អងគរបកប   ខវោះអងគ វធមកច្តិ្ ា ំ  និង  បញ្យាញ្គា   គឺឆិតារបស់អនកច្ ោះ

មិ្ន នតាុំាងឆិតាសមាល ប់រកបី ច្សឆកាីរយយម្កនុងការសមាល ប់របស់អនកច្ ោះ ក៏
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មិ្ន នរយយម្ច្ដើម្បីនឹងសមាល ប់រកបី  សតដូេោក្យម្ដេព្ពះពុទធចឃាសាចារយ បានស-
ម្តែងទុក្ក្នុងបារាជិក្ក្ែឌ អដាក្ថា និងខុទេក្បាឋអដាក្ថាថា ឧទ ទេិសញ្ក េំ ឧទ ទេិស បហរត្ ិត្ញ្េសវ   

ម្រញ្ណ្ន   កម្ មព្យញ្នាធ    មរបថា  ‟ កនុងការសមាល ប់ច្ោយមានច្ឆត ច្ៅឆុំាច្ោោះច្ ោះ   

អនកសមាល ប់ច្ៅឆុំាច្ោោះសតវ្មួ្យ   ច្បើសតវច្ ោះឯងស្លល ប់   អនកសមាល ប់ក៏
សច្រម្ឆជា ្តិ ត ” ។ 

បុរសមាន ក់មានច្សឆកាីខឹងច្រកា្នឹងមកក   មានបុំាែងសមាល ប់សតវមកកច្ ោះ   
ក៏ នវាយមកកច្ ោះច្ោយកមាល ុំាងរបស់ខលួន   មកកច្ ោះមិ្ន នស្លល ប់   មតរតូវទទួល
ទុកខច្វទ ជាទម្ងន់ ។   ច្រកាយម្ក  បុរសច្ ោះមានឆិតាខឹងច្រកា្នឹងមកកច្ ោះ
ច្ទៀត   មតមិ្នមានបុំាែងនឹងសមាល ប់   រគ្នន់មតវាយប៉ោុច្ ណ្ ោះ   មកកច្ ោះ ន
ទទួលនូវមុ្ខរបួសថ្មីមថ្ម្ច្ទៀត   មដលជាច្េតុច្្វើឲ្យមុ្ខរបួសចាស់កច្រម្ើកច្ ើង 
រេូតដល់ស្លល ប់  ដូច្ឆនោះ បុរសច្ ោះ  នកនលងនូវកម្មបថ្ ្តិ ត ។   ច្បើមកក
ច្ ោះស្លល ប់ច្ោយការវាយច្លើកទីរីរ  រតូវកមនលងសុំាខាន់  បុរសច្នោះ  ក៏មិ្ន ន

កនលងនូវកម្មបថ្ ច្រោោះមិ្នមានច្ឆត នឹងសមាល ប់ សតដូេោក្យម្ដេអដាក្ថាចារយស-
ម្តែងទុក្ក្នុងបារាជិក្ក្ែឌ អដាក្ថាថា កញិ្ញេ ប ិ  បឋម្បោញ្ាប  ន  េេញ្ម្វ  េញ្កាក ត្ ិ  ម្មញ្រត្ ុ,ំ  

ទតុ្េំិ  បន  លភតិ្តា   េញ្កាក ញ្នាា  ជវីតិ្វនិាេនញ្ហត្ ុ  បញ្ោេ,ិ បឋម្បោញ្រញ្នវ កម្ មព្យញ្ទាធ  
េញុ្ត្តា , ន  ទតុ្ញិ្េន  ត្េស  បចញច្ញិ្ត្ ាន  ទនិ នត្តា  ។ 

មរបថា  សូម្បីការវាយសមាល ប់ច្លើកដុំាបូង   មិ្នអាឆដល់ថាន ក់ឲ្យស្លល ប់ ន
ច្ោយការវាយច្ ោះក៏រិតមម្ន  មតច្បើទទួលការវាយច្លើកទីរីរច្េើយ   មុ្ខរបួស
មដលវាយច្លើកទីមួ្យច្ ោះជាច្េតុឲ្យស្លល ប់    ច្ទើបគួរសច្រម្ឆថាកនលងកម្មបថ្
 នច្ោយការវាយច្លើកទីមួ្យប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។   មិ្នគួរសច្រម្ឆយកការវាយច្លើក
ទីរីរ   ច្រោោះការវាយច្លើកទីរីរមិ្នមានច្ឆត នឹងសមាល ប់ ។ 
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ម្យ៉ោងច្ទៀត   កនុងអងគរបស់ ្តិ ត ៥ យ៉ោងច្នោះ   អនកសមាល ប់ខលួនឲ្យ
ស្លល ប់រមម្ងមិ្នរគប់អងគ ៥  គឺខវោះអងគ បាណ្េចញញិ្ត្ត   នច្សឆកាីថា   កនុងអងគដឹង
ថាសតវមានជីវតិច្នោះ   មិ្នសុំាច្ៅយកខលួនឯង   សុំាច្ៅដល់សតវដទទ   ដូច្ឆនោះ   
ការសមាល ប់ខលួន  ច្ទើបមិ្នកនលងកម្មបថ្   សច្រម្ឆជា ្តិ ត   សតដូេោក្យ
ម្ដេព្ពះដីកាចារយបានសម្តែងទុក្ក្នុងគតពិរសារតថទីបនី  និង វិតតិវិចនាទនីដីកាថា ៖ 

បត្តា ន ំ  ម្ចុេតិ្តា    បរបាណិ្ម្ េ ិ  បាណ្េចញតិ្តលកាណ្េស   បង្ គេស   បភាវញ្ត្ត   ញ្នវត្ ថ ិ  
បាណាត្បិាញ្ត្ត ។  មរបថា  បាណាត្បិាត្កម្ ម   រមម្ងមិ្នមានដល់បុគគលមដលសមាល ប់
ខលួនឯងឲ្យស្លល ប់ច្ោយរិតរ កដ   ច្រោោះខវោះអងគបាណ្េចញតិ្ត ( ដឹងថាសតវមាន
ជីវតិ )  កនុងសតវដទទច្ផសងរីខលួនឯង ។ 

វិនិឆេ័យបាណាតិបាតទ្ធក្់ទងនឹងអនក្ម្ែលោា ប់ច្ោយស្រស្ម្រណៈ 

អនកមដលស្លល ប់ច្ោយសរសតរែៈច្ ោះ   ( គឺស្លល ប់ច្ោយអស់កម្ម និង អស់

អាយុ )   ឧទេរែ៍ថា   មានបុគគលមាន ក់រតូវស្លល ប់កនុងច្វោច្មា៉ោង ៥ ោង ឆ   
ច្រោោះអស់កម្មអស់អាយុ    គ្នប់ជួនមានបុគគលមាន ក់ម្កលបសមាល ប់ឲ្យស្លល ប់ច្ៅ   
សួរថា   ការសមាល ប់ច្នោះកនលងកម្មបថ្ ្តិ តមដរឬច្ទ ? 

-ច្កលើយថា   អនកសមាល ប់មិ្នកនលងកម្មបថ្ ច្រោោះមិ្នរគប់អងគ គឺខវោះ ញ្ត្ន  ម្រណំ្ 

( សតវស្លល ប់ច្ោយរយយម្ច្ ោះ )   ព្ពះអាននេចតថរបានសម្តែងទុក្ក្នុងក្ថាវតថុតូេដីកាថាៈ  
បត្ ាញ្នា  ធមម្ មត្តេ ម្រន ា ំញ្កាញ្ដ ាន ាេស វា េេំី  វា  ឆនិ ទន ាេស  នត្ ថ ិ បាណាត្បិាញ្ត្តត្ ិ អាច្រយិា  
វទន ា ិ។ 

មរបថា  ‟ អាចារយទុំាងឡាយ នច្ោលថា  បាណាត្បិាត្កម្ ម   រមម្ងមិ្នមាន

ដល់អនកមដលសមាល ប់ច្ោយការវាយដុំា ឬច្ោយការកាត់សីសៈរបស់អនកមដល 
ស្លល ប់តាម្្ម្មតារបស់ខលួន ( គឺស្លល ប់ច្ោយអស់កម្ម និងអស់អាយុ ) ” ។   អនក
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មដលស្លល ប់ច្ោយអស់កម្មអស់អាយុ   ជាច្រឿងដឹង នច្ោយលុំា ក   អនកមដល
មិ្នមានអ គតុំាស្លភិញ្ជា ែ   ដឹងច្ោយរិតរ កដមិ្ន ន   រតឹម្មតអនុមាន 
ឬ ទយតាម្ច្ោរាស្លស្ត្សាប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

ក្នុងក្រណវីិនិឆេ័យបាណាតិបាតម្ែលជាោតុឃាតក្ក្ម្ា  និង បិតុឃាតក្ក្ម្ា 

ដូឆជា  កូនជាម្នុសស   សមាល ប់បិតាជាម្នុសសដូឆគ្នន    មតបិតាច្ ោះ នបាូរ
ច្ភទជាស្សី ឬ កូនជាម្នុសស  សមាល ប់បិតាជាសតវតិរចាេ ន ឬ កូនជាសតវតិរចាេ ន   
សមាល ប់បិតាជាម្នុសស ឬកូនជាសតវតិរចាេ ន សមាល ប់បិតាជាសតវតិរចាេ នដូឆគ្នន  ។ 

ការសមាល ប់បិតារបស់កូនទុំាង ៤ រួក   ច្តើការសមាល ប់បិតារបស់កូនរួក
្ចាត់ជាបិតុឃ្លតកកម្ម ?     ច្កលើយថា  ការសមាល ប់បិតារបស់កូនរួកទីមួ្យ  
មដលសមាល ប់ឳរុកជាម្នុសសដូឆគ្នន   សូម្បីបិតាច្ ោះមរបច្ភទជាស្សីក៏ច្ោយ  
ការច្្វើច្ ោះ  ក៏ចាត់ជាបិតុឃ្លតកកម្ម ។ 

រឯីការសមាល ប់បិតារបស់កូនរួកទី ២  ទី ៣  ទី ៤   មដលមិ្នមម្នជាម្នុសស
ដូឆគ្នន    មិ្នចាត់ជាបិតុឃ្លតកកម្ម   មតកម្មច្នោះ  រាប់ថាជាកម្ម្ងន់ជិតៗ  នឹង
បិតុឃ្លតកកម្ម ។   ឆុំាមែកការសមាល ប់មាតា   ក៏របររឹតាច្ៅដូឆគ្នន    ដូច្ឆនោះររោះ

អដឋកថាចារយ ចទើបបានសម្តែងទុក្ក្នុងសចមាម េវិចនាទនីអដាក្ថា  អងគុតែរនិកាយអដាក្ថា  និង  
ឧបរបិ ណ្ សក្អដាក្ថាថា ៖ 

ម្នេុសភតូ្ញ្េសវ  ម្នេុសភតូ្ ំ  ម្មត្រ ំ វា  បតិ្រ ំ វា  បប ិ បរវិត្ ាលងិ្ គ ំ ជវីតិ្ត  ញ្វាញ្ាបញ្ប-
ន ាេស  កម្ ម ំ អានន ារេំិ  ញ្ោត្ ិ។ ញ្យា  បន  េេំ  ម្នេុសភញូ្ត្ត  ត្រិច្ឆា នភតូ្ ំ ម្មត្រ ំ វា  បតិ្
រ ំ  វា,  េេំ  វា  ត្រិច្ឆា នភញូ្ត្ត ម្នេុសភតូ្,ំ ត្រិច្ឆា ញ្នាញ្េវ  វា  ត្រិច្ឆា នភតូ្ ំ ជវីតិ្ត  ញ្វាញ្ាប
ញ្បត្,ិ  ត្េស  កម្ ម ំ អានន ារេំិ  ន   ញ្ោត្,ិ  ភារេំិ   បន   ញ្ោត្,ិ   អានន ារេំិ   អាហញ្ច្ េវ   
ត្ដិ ឋត្ ិ។ 
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មរបថា កម្មរបស់កូនជាម្នុសសផ្តា ឆ់បង់ជីវតិ  មាា យ ឬ ឳរុក ជាម្នុសសមដរ  
សូម្បីគ្នត់មរបច្ភទ ច្ទើបជាអននារយិកម្ម ( មដលច្ៅថា មាតុឃ្លត ឬបិតុឃ្លត ) 
។ ឆុំាមែកកូន្  ជាម្នុសស  ផ្តា ឆ់បង់ជីវតិ  មាា យ ឬឳរុក  ជាសតវតិរចាេ នកាី  
កូន្  ជាសតវតិរចាេ ន  ផ្តា ឆ់បង់ជីវតិ  មាា យ ឬឳរុក  ជាម្នុសសកាី  កូន្  
ជាសតវតិរចាេ ន  ផ្តា ឆ់បង់ជីវតិ  មាា យ ឬឳរុក  ជាសតវតិរចាេ នកាី  កម្មរបស់កូន
ច្ ោះ  មិ្នមម្នជាអននារយិកម្មច្ទ  មតក៏ចាត់ជាកម្ម្ងន់  ជិតៗអននារយិកម្ម ។ 

ស្ម្ម្តងគាថាម្ែលទ្ធក្ទ់ងនងឹអននតរយិក្ម្ា 

 ឥត្ ថ ឹ  ហញ្ន   ន   ម្មត្រ,ំ    
 បរុេិចេ   ន   បតិ្រ ំ  ហញ្ន;    
 ហញ្នេយ   បនរេំិ   ម្ញ្នាទ ,    
 ញ្ត្ន   ច្ឆនន ារ ំ  ផញុ្េ;    
 បញ្ញេ    ញ្ម្សា   កេុញ្លហ ិ  ច្និ ាតិ្ត ។ 
មរបថា   ‟  បុគគលលងង់   សមាល ប់ស្ត្សាីមិ្នមម្នជាមាតា   សមាល ប់បុរសមិ្ន

មម្នជាបិតា   សមាល ប់បុគគលមិ្នមម្នជាររោះអរយិៈ  បុគគលច្ ោះ  រតូវអននារយិ-
កម្ម  ច្រោោះការសមាល ប់ច្ ោះ របស្លន ច្នោះរួកច្ោកអនក ល្ សទវទុំាងឡាយ   ន
គិតគ្នន ម្កច្េើយ ”។ 

ឆច្ម្លើយកនុងគ្នថាច្នោះ សុំាច្ៅយកកូនសមាល ប់មាតាបិតាមដលបាូរច្ភទ  ដូច្ឆនោះ  
ច្ទើបច្ៅជាអននារយិកម្មដមដល   គឺមាតាបាូរច្ភទជារបុស   បិតាបាូរច្ភទជាស្សី   
ដូច្ឆនោះ របុសច្ ោះមិ្នមម្នជាបិតា ស្សីច្ ោះមិ្នមម្នជាមាតា  ច្េតុច្នោះ ច្េើយ
ច្ទើបររោះអដឋកថាចារយ  សម្តែងទុក្ក្នុងសតនែប្បាសាទិកាអដាក្ថាថាៈ បេំ  បញ្ញេ   លងិ្ គបរវិ-
ញ្ត្ ាន ឥត្ ថភិតូ្ ំ  បតិ្រ ំ  បរុេិភតូ្ចេ ម្មត្រ ំ  េនាធេ  វតុ្តា  ។  មរបថា  របស្លន ច្នោះ ច្ោក
ច្ោលសុំាច្ៅយកបិតាបាូរច្ភទជាស្សី   មាតាបាូរច្ភទជារបុស ។  
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 ឥត្ ថ ឹ  ហញ្ន   ច្   ម្មត្រ,ំ    
 បរុេិចេ   បតិ្រ ំ  ហញ្ន; 
 ម្មត្រ ំ  បតិ្រ ំ  ហនាាា ,    
 ន   ញ្ត្នានន ារ ំ ផញុ្េ;    
 បញ្ញេ    ញ្ម្សា   កេុញ្លហ ិ  ច្និ ាតិ្ត ។ 
មរបថា ‟ បុគគលសមាល ប់ស្ត្សាីមដលជាមាតារិត   សមាល ប់បុរសមដលជាបិតា

រិត  លុោះសមាល ប់មាតាបិតាច្េើយក៏មិ្នរតូវអននារយិកម្ម  ច្រោោះការសមាល ប់ច្ ោះ  
របស្លន ច្នោះ  រួកច្ោកអនក ល្ សទវទុំាងឡាយ  នគិតគ្នន ម្កច្េើយ ” ។ 

ឆច្ម្លើយកនុងគ្នថាច្នោះ  សុំាច្ៅយកមាតាបិតាជាសតវតិរចាេ ន   កូនជាម្នុសស   
ដូច្ឆនោះ   ច្ទើបមិ្នឆូលដល់អននារយិកម្ម  ដូឆជា   មិ្គសិងគតាបសមដលមាន
មាតាជាច្ម្រមឹ្ក   សីេោេុកុមារមានបិតាជាច្សាឆសិងា ។  សីេោេុកុមារ

ច្ ោះ   នសមាល ប់បិតាច្ ោះ  ដូច្ឆនោះ ចទើបព្ពះអដាក្ថាចារយសម្តែងទុក្ក្នុងសតនែប្បាសាទិកា
អដាក្ថាថា ៖ 

បេំ   បញ្ញេ    ម្គិេងិ្ គត្តបេេហីកមុ្មាបទនី ំ   វេិ    ត្រិច្ឆា នម្មត្តបតិ្ញ្ាប   េនាធេ   
វតុ្តា  ។   មរបថា   របស្លន ច្នោះ  ច្ោកច្ោលសុំាច្ៅយកមាតាបិតាជាសតវតិរចាេ ន   

ដូឆជាមាតាបិតារបស់  មិ្គសិងគតាបស  និង សីេកុមារជាច្ដើម្ ។ 

វិនិឆេ័យអនក្ស្ោា ប់បិោច្ោយម្ិនែឹងថាជាបិោ 

សួរថា  កូនសមាល ប់បិតាច្ោយមិ្នដឹងថាជាបិតា   បិតាមដលរតូវសមាល ប់ក៏
មិ្នដឹងថាជាកូន  ដូច្ឆនោះចាត់ជាអននារយិកម្មមដរឬច្ទ ? 

ច្កលើយថា  សូម្បីមិ្នដឹងថាជាឳរុកនិងកូនក៏ច្ោយ   មតច្ោយសភាវៈរិត   

អនកមដលរតូវសមាល ប់ជាឳរុកកូននឹងគ្នន    ដូច្ឆនោះច្ទើបចាត់ជាអននារយិកម្ម   ដេូ
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ោក្យម្ដេព្ពះអដាក្ថាចារយ  សម្តែងទុក្ក្នុងវិន័យតហាវគគអដាក្ថាថា  េញ្ច្  ហ ិ  ញ្វេយិា  បញុ្ត្តា   

ញ្ោត្,ិ បេំ  ញ្ម្ បតិ្តត្ ិ ន  ជានាត្,ិ េេស េម្ ភញ្វន  នពិ្យ ាញ្ត្តា   ញ្សា  ញ្ច្   បញ្នន  ឃាត្ញិ្ត្ត   
បតិ្ឃុាត្ញ្កាញ្ត្ ាវ   េង្ាយំ  គច្ ាត្ ិ  បនន ារេិចេ   ផេុត្ ិ។ 

មរបថា  ក៏របសិនច្បើបុគគល្  ជាកូនរបស់ស្ត្សាីផ្តក មាស  សូម្បមិី្ន ន
ដឹងថា  បុរស្ជាឳរុករបស់ខលួនក៏ច្ោយ   ច្បើបុគគលច្ ោះច្កើតច្ោយទឹក
សម្ភររបស់បុរស្  ច្ៅសមាល ប់បុរសច្ ោះ  រមម្ងដល់នូវការរាប់ថា  ជាអនក
សមាល ប់ឳរុកផង  រមម្ងរតូវអននារយិកម្មផង ។ 

កូនសមាល ប់មាតាបិតាច្ោយគិតថា ជាសតវ ឬជាសរតូវ ឬក៏ជាច្ចារ  ដូច្ឆនោះ
ក៏ ច្ៅមតជាអននារយិកម្ម ដូឆច្រឿងបុរសមាន ក់ នតាុំាងឆិតាសមាល ប់រមរមួ្យមដល
ធ្លល ប់ឆូលម្កសីុដុំា ុ្ំាមដលខលួន នោុំាកនុងច្វោយប់ ។ ច្ៅច្រលយប់មួ្យ  
សតវរមរច្ ោះក៏ នឆូលម្ក   បុរសច្ ោះក៏យកកាុំាច្ភលើងច្ៅ ញ់   គ្នប់ជួនយប់
ច្ ោះ ឳរុក ឬមាា យរបស់ខលួនឆូលច្ៅអងគុយរតង់កមនលងមដលរមរច្ ោះធ្លល ប់ឆូល
ម្ក   បុរសច្ ោះ នគិតថា  ច្រលច្នោះរមរម្កច្េើយ   ច្រោោះជាច្រលយប់ ។ 
គ្នត់មិ្នអាឆច្ម្ើលច្ ើញឆាស់  ក៏ ន ញ់ច្ៅរតូវឳរុក ឬមាា យរបស់ខលួន
ស្លល ប់ច្ៅ ។  បុរសមាន ក់ច្ទៀត    នតាុំាងឆិតាសមាល ប់ច្ចារ   ច្រោោះមានច្ចារឆូល
ម្កកនុងបរចិ្វែផទោះ កនុងក ា្ លអរធ្លរត កាលច្បើ នច្ ើញស្សច្មាលច្ដើរឆូល
ម្កកនុងបរចិ្វែផទោះ   គិតថា  ច្ចារឆូលម្កច្េើយ   ដូច្ឆនោះ   បុរសច្ ោះក៏ ន
យកកាុំាច្ភលើងច្ៅ ញ់   មតគ្នប់ជួនកនុងច្រលច្ ោះ ន ញ់រតូវឳរុក ឬមាា យ
របស់ខលួនស្លល ប់ច្ៅ   ច្រោោះការយល់ខុសរបស់កូន   ដូច្ឆនោះ  ការច្្វើរបស់បុរស
ទុំាងរីរច្នោះ   ក៏រាប់ថាជាអននារយិកម្មមដរ ។ 

ទោនមាន ក់ឆូលច្ៅកាន់សម្រភូមិ្    នច្ ើញបិតារបស់ខលួនរតូវទោន
មដលជាសរតូវ នច្ឡាម្រ័ទធចាប់យកច្ៅ   គ្នត់ក៏តាុំាងឆិតាថានឹង ញ់សមាល ប់
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សរតូវច្ដើម្បីរ ុំាច្ោោះបិតាឲ្យរឆួផុតរីខាម ុំាងសរតូវ មតគ្នប់ជួនរគ្នប់កាុំាច្ភលើងរតូវឳរុក
របស់ខលួនស្លល ប់ច្ៅ ។   សុំានួរសួរថា   ការ ញ់របស់ទោនច្ ោះចាត់ជា
អននារយិកម្មមដរឬច្ទ ?   អដឋកថាច្កលើយថា   មិ្នចាត់ជាអននារយិកម្មច្ទ   ប៉ោុមនា
 នច្ ម្ ោះថាសមាល ប់បិតា ។ 

ច្រឿងមដលច្លើកយកម្កទុំាងបីច្នោះ មានម្កកនុងសម្នាបាស្លទិកាអដឋកថា 

។   ម្យ៉ោងច្ទៀត   ររោះរុទធច្ឃ្លស្លចារយ   បានសម្តែងទុក្ក្នុងវិនយតហាវគគអដាក្ថាថា ៖   
អនកមដលសមាល ប់ររោះអរេនា   ច្បើររោះអរេនាច្ ោះ   មិ្នមម្នជាម្នុសស   អនក
សមាល ប់ច្ ោះ  ក៏មិ្នឆូលដល់អននារយិកម្ម ។ 

ចោក្សម្តែងទុក្ក្នុងសចមាម េវិចនាទនីអដាក្ថា និង ដីកាថា   អនកឆច្រម្ើនវបិសស ច្ៅ

មិ្នទន់ នសច្រម្ឆជាររោះអរេនា  មានបុគគលគិតរបទូសអនកបដិបតាច្ ោះ   
ច្ោយការច្បៀតច្បៀនរាងកាយឲ្យរបួស  ឬលបយកថាន ុំារិសោក់ឆូលច្ៅកនុង
អាោរឲ្យបរចិ្ភាគ   កាលច្បើអនកបដិបតាិច្ ោះរតូវច្គរបទូសរា៉ោយច្េើយ   ក៏
ទទួលទុកខច្វទ ជាទម្ងន់   ប៉ោុមនា នរយយម្របឹងមរបងឆច្រម្ើនវបិសស តច្ៅ
ច្ទៀតរេូតដល់ នសច្រម្ឆជាររោះអរេនា ច្េើយក៏ដល់នូវច្សឆកាីស្លល ប់ ច្ោយ
ការច្បៀតច្បៀន ឬច្ោយថាន ុំារិសកនុងអាោរច្ ោះ  ដូច្ឆនោះ  អនករបទូសច្ ោះ  រមម្ង
ឆូលដល់អននារយិកម្ម   ច្រោោះថា   សូម្បី ្តិ តច្ឆត   មដលច្ៅកនុង
ជវនដួងទី ៧   កនុងខែៈច្ ោះ   មានអារម្មែ៍ជាបឆចុបបននក៏រិតមម្ន   មតក៏មាន
ច្ឆត ច្្វើឲ្យការតភាជ ប់គ្នន ទនជីវតិិន្ទនទិយទុំាងរីររបស់អនកមដលរតូវសមាល ប់ច្ ោះ   
ធ្លល ក់ឆុោះកនលងច្ៅ   គឺច្្វើឲ្យស្លល ប់ច្ៅនុ ោះឯង ។ 

វិនិឆេ័យក្នុងការស្ូម្អងារឲ្យកាត់ដែកាត់ច្ជើង 

មានអនកច្ទសមាន ក់រតូវទទួលច្ទសរបោរជីវតិ  កនុងខែៈមដលច្រជឈ-
ឃ្លតបច្ែាើ រច្ៅកាន់ទីសមាល ប់   ស្ស្លប់មតបុរសមាន ក់ នច្ ើញច្េើយក៏មានឆិតា
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អាែិតអនកច្ទសច្ ោះ ក៏ឆូលច្ៅអងវរច្រជឈឃ្លតថា សូម្ច្ោកកុុំារបោរជីវតិ
គ្នត់អី   សូម្បនថយច្ទសឲ្យច្ៅរតឹម្មតកាត់ទដកាត់ច្ជើងប៉ោុច្ ណ្ ោះ នច្េើយ   
ច្រជឈឃ្លតច្ ោះក៏យល់ររម្ ច្េើយក៏ នកាត់ទដកាត់ច្ជើងអនកច្ទសច្ ោះច្ៅ ។   
សួរថាៈ អនកមដលសូម្អងវរឲ្យបនថយច្ទសម្កច្ៅរតឹម្មតកាត់ទដកាត់ច្ជើងច្ ោះ   
មានច្ទសមដរឬច្ទ ?   ច្កលើយថា   មិ្នចាត់ជាអកុសលច្ទ   មតចាត់ជាជីវតិទន

កុសលច្ៅវញិ   ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  ព្ពះនាគចសនបានចោេទុក្ក្នុងគតពីរតិេិនេបញ្ហា ថា  ន 

កចេ ិ បបចុញំ  អាបញ្ជ ជវេយ  មរបថា   អនកច្ ោះមិ្នដល់នូវអកុសលកម្មយ៉ោង្មួ្យ

ច្ទ ។ 

វិនិឆេ័យក្នុងក្នទុយជីងឆក្់ម្ែលោឆ់ច្ៅច្ហើយ ម្តច្ៅក្ច្ព្ម្ើក្បាន 

បុគគលវាយកនទុយជីងឆក់ឲ្យោឆ់ច្ៅ   មតកនទុយរបស់វាច្ៅកច្រម្ើក ន   
ដូច្ឆនោះ  សួរថា  ច្តើកនទុយជីងឆក់មដលោឆ់ច្ៅច្ ោះ  ច្ៅមានឆិតា  ច្ឆតសិកមដរ
ឬច្ទ ?   ច្កលើយថា   កនទុយមដល នោឆ់ច្ៅច្ ោះ   មិ្នមានឆិតាច្ឆតសិកច្ទ   
មតច្ៅកច្រម្ើក ន  ក៏ច្រោោះការច្កើតច្ ើងជាប់តគ្នន ទនឆិតាបបឆចយឧតុជជរបូ  គឺរបូ
មដលច្កើតរីច្តច្ជាធ្លតុមដលច្ៅកនុងឆិតាជជកោប ។ ម្យ៉ោងច្ទៀត  កនុងឆិតាបបឆច-
យឧតុជជរបូច្នោះ   មានសមី្រែវាច្យធ្លតុ   គឺវាច្យធ្លតុមដលច្្វើឲ្យកច្រម្ើក
 ន  សមី្រែវាច្យធ្លតុច្នោះ  ក៏ច្កើតរីឆិតាជជវាច្យធ្លតុ   មដលច្ៅកនុងខលួន
ជីងឆក់នុ ោះឯង   ដូច្ឆនោះ   អុំា្ឆរបស់សមី្រែវាច្យធ្លតុច្ៅមានកមាល ុំាង   
កនទុយជីងឆក់មដលោឆ់ច្ឆញរីខលួនវាច្ ោះ  ក៏ច្ៅកច្រម្ើក នទល់មតអុំា្ឆ
របស់សមី្រែវាច្យធ្លតុច្ ោះអស់ច្ៅ   ច្ទើបកនទុយរបស់វាឈប់កច្រម្ើក ។ 
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វិនិឆេ័យក្នុងបញ្ហា ម្ែលទ្ធក្់ទងនឹងច្វជជោស្រស្ត និង វិទាោស្រស្ត 

ការច្របើថាន ុំាទមាល យច្ម្បនារូជរបស់បុរស   មដលច្ៅថា សបឺរម៍ា៉ោ តួេសួ 
(spermatozoa)   ច្ដើម្បីមិ្នឲ្យមានឱកាសផសុំាជាមួ្យច្ម្បនារូជរបស់ស្ត្សាី   មដល
ច្ៅថា  អូវា (ovea)   ដូច្ឆនោះ  ចាត់ជា ្តិ តមដរឬច្ទ ? 

ច្កលើយថា  ការទមាល យច្ម្បនារូជរបស់បុរស   ច្ដើម្បីការោរកុុំាឲ្យមាន
បដិសនធិវញិ្ជា ែច្កើតច្ ើង នច្នោះ   មិ្នចាត់ជា ្តិ តច្ទ   ច្រោោះច្ម្បនា
រូជរបស់បុរសមដលច្ៅថា សបឺរម៍ា៉ោ តួេសួច្នោះ  សូម្បីតាម្ច្វជជស្លស្ត្សា នច្ោល
ថាកច្រម្ើក ន  ក៏រិតមម្ន   មតច្ម្បនារូជទុំាងច្នោះមិ្នមានវញិ្ជា ែ ។ ម្យ៉ោង
ច្ទៀត កនុងកាម្ភូមិ្ច្នោះ   សតវមដលច្កើតច្ ើងច្ោយរ សចាកវញិ្ជា ែ  រមម្ង
មិ្នមានច្ ើយ   ដូច្ឆនោះ   កនុងររោះរុទធស្លស ច្ទើបមិ្នរាប់ថាជាសតវ ។     ច្ម្
បនារូជរបស់បុរស  ឬស្ត្សាី   រតឹម្មតជាឧតុជជកោបមដលច្កើតរីច្ោភឆិតាុបាទ
របស់បុរសស្ត្សាី   ទុំាងទក់ទិននឹងកម្មរបស់សតវមដលនឹងម្កបដិសនធិ ។    ការ
កច្រម្ើក នច្ ោះ    ក៏ច្រោោះកនុងរបូកោបច្ ោះមានវាច្យធ្លតុមដលមានលកខ-
ែៈកច្រម្ើក ( សមី្រែវាច្យ )   ច្ទើបច្្វើឲ្យកច្រម្ើក ន  ដូឆគ្នន នឹងកនទុយ
ជីងឆក់មដលោឆ់ច្ឆញរីខលួនវាម្កច្េើយ  ក៏ច្ៅកច្រម្ើក នមដរ ។ 

របសិនច្បើ ការទមាល យកនុងច្រលមដលច្ម្បនារូជរបស់បុរសស្ត្សាីជួបរបសរវ
គ្នន រេូតដល់កច្កើត នជាសតវ   មានបដិសនធិវញិ្ជា ែច្កើតច្ ើងច្េើយ   ការ
ច្្វើច្ ោះ  ចាត់ជា ្តិ តច្ោយរិតរ កដ ។ 

តាម្កបួនច្រទយថា   ច្ម្ច្រាគច្ផសងៗ   មានច្ម្ច្រាគ ‟ បហវិាត្ ” ជាច្ដើម្ច្ ោះ   

រមម្ងមានការកច្រម្ើក ន   ដូឆសតវមដលច្ៅខាងច្រត   ច្េើយមានការឆច្រម្ើន
 នយ៉ោងច្លឿនរេ័ស   មិ្ន នស្លល ប់ច្ោយខលួនឯង   ច្រតរីរតូវទមាល យច្ោយ
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ធ្លតុច្តា  ឬ ច្ោយអុំា្ឆទនការចាក់ថាន ុំា   ដូច្ឆនោះ   កនុងច្រលមដលចាក់ថាន ុំាច្ដើម្បី
សមាល ប់ច្ម្ច្រាគច្ផសងៗ ទុំាងច្នោះ  ចាត់ជា ្តិ តឬច្ទ ? 

ច្កលើយថា   កាលច្បើច្រទយចាក់ថាន ុំាសមាល ប់ច្ម្ច្រាគច្ផសងៗ   មិ្នចាត់ជា
 ្តិ ត   ច្រោោះច្ម្ច្រាគទុំាងច្នោះមិ្នមានវញិ្ជា ែ  រតឹម្មតជាឧតុជជកោប
មដលទក់ទងនឹងអកុសលកម្មខលោះ ច្កើតរីឧតុខាងកនុង និង ខាងច្រតខលោះ  
ទក់ទងនឹងអាោរខលោះ ។   ច្ម្ច្រាគច្ផសងៗ  មដលមានការកច្រម្ើក ន  ដូឆសតវ
មដលច្ៅខាងច្រត   ច្រោោះអុំា្ឆរបស់វាច្យធ្លតុមដលមានច្ៅកនុងរបូកោប
ច្ ោះៗ   ដូឆ នច្ោលម្កច្េើយ ។   ច្ម្ច្រាគមដលឆច្រម្ើនច្ ើង ន   ច្រោោះ
អុំា្ឆទនវាច្យធ្លតុមដលច្ៅកនុងរបូកោបច្ ោះៗ   ច្្វើឲ្យរបូកោបច្កើតជាប់
តគ្នន មានឆុំានួនច្រឆើនច្ ើង ។ មួ្យច្ទៀត ច្ម្ច្រាគទុំាងច្នោះមិ្នមានការស្លល ប់
ច្ោយខលួនឯង   ទុំាងច្នោះ ក៏សមម្ាងឲ្យច្ ើញថា ច្ម្ច្រាគទុំាងច្នោះ  មិ្នមម្នសតវ  
ច្រោោះថា ច្បើជាសតវក៏រតូវមានការស្លល ប់តាម្កុំាែត់ច្វោ ដូច្ឆនោះ ច្ម្ច្រាគទុំាងច្នោះ 
ក៏មានសភារដូឆសនឹម្មដលច្ៅជាប់នឹងមដក ឬដូឆមសលមដលជាប់ច្ៅតាម្
ជញ្ជជ ុំាងផទោះ ។ 

ច្បើចាក់ថាន ុំា ឬច្លបថាន ុំាច្ ោះ ច្ដើម្បីសមាល ប់ររូនមដលច្ៅកនុងច្ោោះច្វៀនជាច្ដើម្   
ចាត់ជា ្តិ ត   ច្រោោះររូនច្ផសងៗច្ ោះមានវញិ្ជា ែ   មានការច្កើតស្លល ប់
រ កដឲ្យច្ ើញ ន   មតការច្្វើ ្តិ តនុ ោះ   មានច្ទសរតឹម្តិឆតួឆ   
ច្រោោះសតវមដលរតូវសមាល ប់មិ្នមានគុែរបច្យជន៍្មួ្យច្ ើយ   មានមត
ឲ្យច្ទស   ម្យ៉ោងច្ទៀត  ច្បើអនកសមាល ប់ររូនច្ ោះ   មានច្ឆត ច្ដើម្បីជួយម្នុសស
ឲ្យ នទទួលច្សឆកាីសុខ   រស់ច្ៅ នយូរអមងវងច្ៅ   ក៏រត ប់ជាកុសល
របច្ភទជីវតិទនកុសលច្ៅវញិ ។ 

អនកបរចិ្ភាគស ុតទ ឬស ុតមាន់មដលមិ្នមានច្ម្បនារូជផសុំាជាមួ្យគ្នន ច្ ោះ   
សួរថា   ជាការច្វៀរចាកការបរចិ្ភាគសតវមានជីវតិ   នឹងចាត់ជា ្តិ ត
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មដរឬច្ទ ?   ច្កលើយថា  អនកបរចិ្ភាគស ុតទ ឬស ុតមាន់មដលមិ្នមានច្ម្បនារូជ
ផសុំាជាមួ្យគ្នន ច្ ោះ   ច្ោលមិ្ន នថា  ជាការច្វៀរចាកការបរចិ្ភាគសតវមានជីវតិ   
ច្រោោះថា  ស ុតមដលមិ្នមានច្ម្បនារូជផសុំាជាមួ្យគ្នន ក៏ច្ោយ មតក៏មានសតវ
បដិសនធិរឆួជាច្ស្សឆច្េើយ  ច្ទើបរ កដជាស ុត ន   ច្រោោះថា   ច្េតុមដលច្្វើ
ឲ្យមាតាតាុំាងគភ៌មាន ៨ យ៉ោងគឺ ៖ 

ញ្ម្ថនុ ំ  ញ្ច្ឆឡគហណំ្    េំេញ្គាគ    នាភាម្េន ំ
បាន ំ  ទេសន ំ  េវន ំ   ឃាេន ំ  គព្យ ភញ្ហត្ញ្វា ។ 

មរបថា  ‟ ច្េតុមដលច្្វើឲ្យតាុំាងគភ៌ នច្ ោះមាន ៨ យ៉ោងគឺ ៖   ច្ោយការ
ច្សរច្ម្ថុ្ន ១   ច្ោយការយកសុំារត់មដលរបឡាក់ទឹកអសុឆិរបស់បុរសម្ក
ោក់ឆូលរតង់ទវ រម្គគ ១   ច្ោយបុរសស្លទ បអមងអលខលួន ១   ច្ោយបុរសស្លទ ប
អមងអលផចិត ១   ច្ោយផឹកទឹកអសុឆិរបស់បុរស ១   ច្ោយសម្លឹងច្ម្ើលរាងកាយ

បុរស ១   ច្ោយ នឮសុំាច្ ងបុរស ១  ច្ោយ នេិតកលិនបុរស ១ ” ( មានតក្
ក្នុងសតនែប្បាសាទិកាអដាក្ថា ) ។   ការមដលច្ោលម្កច្នោះ   សមម្ាងឲ្យដឹងថា   ការ

ច្កើតរបស់សតវកនុងគភ៌មាតា   រេូតដល់គភ៌រ កដច្ ើងច្ ោះ   ច្រតរីការផសុំាច្ម្
បនារូជរបស់បុរសស្ត្សាីច្េើយ   ច្ៅមានច្េតុដទទៗ   មដលច្្វើឲ្យសតវច្កើតច្ ើង
 នច្ទៀត   ច្រោោះច្េតុច្នោះ   ស ុតទ ឬ ស ុតមាន់   សូម្បីមិ្ន នផសុំានឹងច្ម្បនា
រូជរបស់សតវច្ ម្ ល   ក៏រមម្ងមានសតវច្កើតរឆួជាច្ស្សឆច្េើយ ។ 

ស្ម្ម្តងច្រឿងោាំងគភ៌ច្ោយអាព្ស្័យច្ហត ុ៨ យ៉ា ងោម្លាំោប់គឺ ៖ 

១- ញ្ម្ថនុ ំ   ច្ោយការច្សរច្ម្ថុ្ន   ច្សឆកាីច្នោះរ កដឆាស់ច្េើយ  សូម្

មិ្នអ្ិបាយច្ទ ។ 
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២- ញ្ច្ឆឡគហណំ្ ច្ោយការយកសុំារត់មដលរបឡាក់ទឹកអសុឆិ ( ទឹកកាម្ ) 

របស់បុរសម្កោក់ឆូលរតង់ទវ រម្គគ   ដូឆមានច្រឿងច្ោកសមម្ាងថា   ស្ត្សាីមដល
ធ្លល ប់ជាភរយិរបស់ររោះឧទយិ    នយកសុំារត់មដលរបឡាក់ទឹកអសុឆិរបស់
ររោះឧទយិម្កោក់ច្ៅកនុងទវ រម្គគរបស់ខលួន   ច្រកាយម្ក  ងក៏ នតាុំាងគភ៌ ។ 

៣- េំេញ្គាគ  ច្ោយបុរសប៉ោោះោល់ខលួនរ ែ  ច្សឆកាីច្នោះច្ោកច្ោលថា   

ស្ត្សាីរួកខលោះ   កាលកុំារុងមានរដូវ   មានរាគៈច្កើតច្ ើងខាល ុំាង   កនុងច្វោច្ ោះ  ច្បើ
មានបុរសម្កចាប់ោល់រតូវអវយវៈ្មួ្យរបស់ស្ត្សាីច្ ោះ   អាឆច្្វើឲ្យស្ត្សាីច្ ោះ
តាុំាងគភ៌ ន ។ 

៤- នាភអិាម្េន ំច្ោយបុរសស្លទ បអមងអលផចិត  ដូឆ ង រកិាមដលជាមាតា

របស់សុវែណស្លម្   ច្រលមានរដូវ  តាបសទុកូលមដលជាស្លវ មី្ នយកទដ
ស្លទ បអមងអលរតង់ផចិតរបស់ ង   ច្រកាយម្ក ងក៏តាុំាងគភ៌   ច្កើតជាសុវែណ-
ស្លម្ ។ 

៥- បាន ំច្ោយផឹកទឹកអសុឆិរបស់បុរស   ដូឆច្រឿង មិ្គសិងគតាបសមដលជា

កូនរបស់ច្ម្រមឹ្កស្លម ន់   ច្រលមានរដូវច្ ោះ   នច្ៅផឹកទឹកបសាវៈ ( ទឹក
ច្ ម្ )  មដលមានទឹកអសុឆិ ( ទឹកកាម្ ) របស់តាបសមួ្យអងគ   ច្រកាយម្កច្ម្
រមឹ្កស្លម ន់ច្ ោះក៏តាុំាងគភ៌ច្ ើង   ច្េើយច្កើតកូនជាម្នុសស   គឺមិ្គសិងគតាបស
នុ ោះឯង ។ 

៦- ទេសន ំ  ច្ោយសម្លឹងច្ម្ើលរាងកាយរបស់បុរស   ដូឆច្រឿង  ងសនុំាមាន ក់

របស់ររោះរាជាមួ្យអងគកនុងលអក ទវីប    នឈរច្ៅមាត់បងអួឆ   សម្លឹងច្ម្ើល
បុរសមាន ក់មដលជាអាមាតយ   ជិតសនិទធនឹងររោះរាជា    ងសម្លឹងច្ម្ើលបុរសច្ ោះ
ច្ោយអុំា្ឆទនរាគៈ   កនុងច្វោច្រកាយម្ក ងក៏ នតាុំាងគភ៌ ។ 
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៧- េវន ំ   ច្ោយ នឮសុំាច្ ងរបស់បុរស  ដូឆសតវកុក តាម្្ម្មតាសតវ

កុកច្ ោះមិ្នមានច្ ម្ ល  មានមតញី   កាលដល់ច្រលកុកឲ្យកុំាច្ែើ តកូន   

រគ្នន់មត នឮសុំាច្ ងផគរោន់ ក៏តាុំាងគភ៌ ន ដូេមានព្ពះបាេីព្ទងស់ម្តែងទុក្ក្នុង
ចរតតី  អបទានថា ៖ 

េថា   ព្យលាកញ្យានមិ្ េ ិ   ន  វជិ ជវត្ ិ  បញុ្ម្ម  េទា  
ញ្ម្ញ្ឃេ ុ  គជ ជវម្មញ្នេ ុ   គព្យ ភ ំ  គណ្េន ា ិ  ត្ត   ត្ទា ។ 

មរបថា  ‟ កនុងកុំាច្ែើ តសតវកុក   មិ្នមានច្ ម្ លរគប់កាលទុំាងរួង   
កាលច្បើឮផគរោន់កនុងច្រល្  ច្រលច្ ោះ  កុកទុំាងច្ ោះក៏តាុំាងគភ៌ ” ។ ច្ម្
មាន់  ឬច្ម្ច្គ្នច្រលខលោះ  កាល នឮសុំាច្ ងមាន់ច្ ម្ ល ឬច្គ្នច្ ម្ ល  ក៏ 
តាុំាងគភ៌ ន ។ 

៨- ឃាេន ំច្ោយ នេិតកលិនរបស់បុរស  ដូឆជា   ច្ម្ច្គ្នខលោះ  កាល ន

េិតកលិនច្គ្នឧសភច្េើយ  ក៏តាុំាងគភ៌ ន ឬ ច្ម្ច្សោះខលោះ   ច្ម្ដុំារខីលោះ   កាល ន
េិតកលិនច្សោះច្ ម្ ល   ដុំារចី្ ម្ លច្េើយ   ក៏តាុំាងគភ៌ ន ។ 

( ដកស្សង់រីសម្នាបាស្លទិកាអដឋកថា  សុទិននកែឌ   និង ស្លរតថទីបនីដីកា ) 

អធិប្បាយក្នុងបាណាតិបាតចប់្ 

២- អទនិ្នន ទាន្ 
ោកយថា  បទនិានទាន ច្នោះ   កាលច្បើមញកស័រទ     មញក នបីស័រទគឺ ៖  ន + 

ទនិ ន + អាទាន 
ន =  ជាស័រទបដិច្ស្ ។ 
ទនិ ន =   វតថុមដលច្គឲ្យ ។ 
អាទាន =  កាន់យក ។ 
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កាលច្បើផសុំាឆូលគ្នន   មានរបូថា   បទនិានទាន  មរបថា   កាន់យកនូវវតថុមដលច្គ

មិ្ន នឲ្យ  ឬមដលច្គេួងមេង ។ 

ោកយថា  បទនិ ន  គឺវតថុមដលច្គមិ្ន នអនុញ្ជា តឲ្យ ឬ មដលច្គេួងមេង
ច្ ោះ ។ សុំាច្ៅដល់ការមិ្ន នអនុញ្ជា តឲ្យច្ោយការសរច្សរជាអកសរ ឬ ចាប់
ឲ្យច្ោយទដ   ឬក៏សមម្ាងអាការៈឲ្យដឹងថាឲ្យ  ដូឆជា   ច្របើច្ជើងច្កៀរឲ្យ ឬ ងក់
កាលឲ្យជាច្ដើម្  ឬក៏ច្ោលវាចាអនុញតឲ្យ ។ 

ោកយថា  អាទាន   គឺការកាន់យកច្ ោះ   នដល់   ការលួឆ   ការបលន់   

ច្កៀបសងកត់  ជុំារតិ  ច្ កបច្ញ្ជេ តជាច្ដើម្   ច្ោកសមម្ាងវឆនតថៈថា    ន   ទនិ ន ំ= 
បទនិ ន ំ មរបថា វតថុមដលច្គមិ្ន នឲ្យ  ឬមដលច្គេួងមេង ។ 

បទនិ ន ំ  អាទេីន ា ិ  ឯញ្ត្នាត្ ិ= បទនិានទាន   បុគគលទុំាងឡាយរមម្ងកាន់យកនូវ

វតថុមដលច្គេួងមេង  ច្ោយ្ម្មជាត្ ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ ្ម្មជាតច្ ោះ   

ច្ ម្ ោះថា  បទនិានទាន    នដល់   ញ្ថេយញ្ច្ត្នា   គឺច្ឆត មដលជាច្េតុកនុងការ

លួឆរទរយច្គ ។ 

ចេយយចេតនាចនះ  បានបចោគទាងំពីរគឺ ៖ 
១- កាេបញ្យាគ ការលួឆច្ោយកាយ 

២- វច្បីញ្យាគ ការលួឆច្ោយវាចា 

សចម្ែងអងគរប្ស់អទិន្នា ទាន 

ការច្្វើអកុសលរបច្ភទអទិ ន ទន  មដលកនលងកម្មបថ្ច្ ោះ  រតូវ
របកបច្ោយអងគ ៥  គឺ ៖ 

១- បរបរគិ គហតិ្ ំ   វតថុមដលច្គេួងមេងរកា ។ 

២- បរបរគិ គហតិ្េចញតិ្ត    ច្សឆកាីដឹងថាវតថុច្ ោះមានច្គេួងមេងរកា ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

112  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

៣- ញ្ថេយច្តិ្ ា ំ  មានឆិតាគិតនឹងលួឆ ។ 

៤- បញ្យាញ្គា   រយយម្នឹងលួឆ ។ 

៥- ញ្ត្ន  ហរណំ្ ឬ បវោញ្ាប  លួឆ នម្កច្ោយរយយម្ច្ ោះ ។ 

កាលរបររឹតារគប់អងគទុំាង ៥ ច្នោះច្េើយ   ច្ ម្ ោះថា  កនលងកម្មបថ្   ច្បើមិ្ន
រគប់អងគ ៥ ច្ទ  ច្ ម្ ោះថា  មិ្នសច្រម្ឆជាកម្មបថ្ ។ 

បញ្យាគ  គឺច្សឆកាីរយយម្កនុងការលួឆរទរយច្នោះមាន ៦ យ៉ោងគឺ ៖ 

១- សាហត្ ថកិ    លួឆច្ោយខលួនឯង ។ 

២- អាណ្ត្ ាកិ   ច្របើអនកដទទឲ្យលួឆ ច្ោយវាចា ឬ សរច្សរជាអកសរ ។ 

៣- នេិសគ គេិ   លបច្ ោះវតថុមដលរតូវបង់រនធឲ្យេួសរីច្ខតាបង់រនធ ។ 

៤- ថាវរ    បអគ ប់បកខរួកថា   ច្បើមានឱកាសច្រល្  រតូវរយយម្

លួឆកនុងច្រលច្ ោះៗ  ឲ្យ នសច្រម្ឆ ។ ការបអគ ប់មបបច្នោះ  ក៏រាប់ថាសច្រម្ឆ

ជា  បទនិានទាន   សូម្បីអស់ច្រលច្វោយូរប៉ោុន្ក៏ច្ោយ  ក៏ច្ៅមតច្ៅថា  បត្ ថ-
សាធមក  គឺរមម្ងច្្វើឲ្យសច្រម្ឆកនុងការលួឆ ឬមានច្ឆត បុំាផ្តល ញរទរយរបស់អនក

ដទទឲ្យខូឆខាត  ដូឆជា  យកសុំារត់ោក់ឆូលច្ៅកនុង្ុង ឬច្ ៉ោតមដលមាន
ច្របង   ច្ដើម្បីឲ្យសុំារត់ច្ ោះបឺតច្របងឲ្យសងួតអស់ ។ 

៥- វជិាជវ ម្េ   ច្របើច្វទម្នាគ្នថា   ច្្វើឲ្យមាច ស់រទរយវច្ងវងលងីច្លងើចាប់យករទរយ

ច្ ោះៗម្កឲ្យខលួន ឬ ច្របើគ្នថាច្្វើឲ្យច្ដកលក់   ច្េើយក៏ឆូលច្ៅយករទរយច្ ោះ
ម្កជាច្ដើម្ ។ 

៦- ឥទ ធមិ្េ  ច្របើឫទធិច្ផសងៗ  មដលមិ្នទក់ទងនឹងវជិាជ ម្យៈ   មតអនកមាន

ឫទធិច្នោះ   រមម្ងមិ្នច្្វើ បទនិានទាន   មដលជាច្ោកវជជៈ ( ការច្្វើមដលមានច្ទស

តាម្ផលូវច្ោក )   គឺច្្វើមតកនុងច្រឿងមដលយកម្កច្របើជារបច្យជន៍   ឯមាច ស់រទរយ
ច្ ោះ  ក៏មិ្នខាតបង់ ។  ដូឆច្រឿង  ស្លម្ច្ែររីររបូ   មដល នសច្រម្ឆអភិញ្ជា    
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មានច្សឆកាីរតូវការទឹកច្ដើម្បីយកច្ៅច្របើរ ស់    នឆូលច្ៅសូម្ គរាជ
មដលមាន ទីមថ្រកាស្សោះច្ កខរែីច្ ោះ    គរាជមិ្នររម្ឲ្យ   ស្លម្ច្ែរ
ច្ ោះក៏ច្ោោះច្ ើងច្ៅរធដ៏អាកាសច្េើយ  ដួសយកទឹកច្ ោះទល់មត ន ។ 

និងច្រឿងច្ទែរោេមែ៍   មដលច្្វើការវាល់មឆកររោះបរម្ស្លររីកិធ្លតុឲ្យ
ដល់រួកកសរតច្ផសងៗ ៨ របច្ទស ។  កនុងច្រលវាល់ររោះបរម្ស្លររីកិធ្លតុច្ ោះ   
គ្នត់ក៏ នយកររោះឆងកូម្មកវខាងស្លា ុំាច្ៅច្សៀតកនុងផនូងសក់របស់ខលួន  ររោះឥនទ
រទង់សម្លឹងច្ ើញររោះឆងកូម្មកវខាងស្លា ុំាច្ ោះច្េើយ   ក៏យករីផនូងសក់របស់
រោេមែ៍ច្ ោះបនាច្ទៀត  ច្េើយ ុំាយកច្ៅបញ្ចុ ោះទុកកនុងឆូឡាម្ែីច្ឆតិយកនុង
ឋានតាវតាិងស  ដូច្ឆនោះជាច្ដើម្ ។ 

ការច្្វើអទិ ន ទនច្នោះ  ច្បើរទរយច្ ោះមានតទម្លច្រឆើនក៏ជាម្ោសាវជ ជវ   គឺមាន

ច្ទសច្រឆើន   ច្បើរទរយច្ ោះមានតទម្លតិឆក៏ជាបបបសាវជ ជវ   គឺមានច្ទសតិឆ ។   

ម្យ៉ោងច្ទៀត  កនុងរទរយមានតទម្លច្សមើគ្នន    រតូវវនិិឆេ័យតាម្មាច ស់រទរយ   ច្បើមាច ស់
រទរយច្ ោះជាអនកមានសីល្ម៌្   អនកលួឆ នម្កច្ ោះក៏មានច្ទសច្រឆើន   ច្បើ
មាច ស់រទរយច្ ោះមិ្នមានសីល្ម៌្   អនកលួឆច្ ោះក៏មានច្ទសតិឆ ។ 

វតថុម្ឆក្ោម្ោច ស្់ព្ទរយ  ោន ៤ យ៉ា ងគឺ ៖ 

១- គហិេិន ាក    វតថុច្ ោះជារបស់ រាវាស ។ 
២- បគុ គលេន ាក    វតថុច្ ោះជារបស់ភិកខុ ឬ ស្លម្ច្ែរ្មួ្យ ។ 
៣- គណ្េន ាក  វតថុច្ ោះជារបស់ភិកខុ ឬ ស្លម្ច្ែរ ២  ៣  របូ ។ 

៤- េង្ឃេន ាក   វតថុច្ ោះជារបស់ភិកខុ ឬ ស្លម្ច្ែរចាប់រី ៤ រូបច្ ើងច្ៅ ។  

ប ា្ វតថុទុំាង ៤ របច្ភទច្នោះ   អនក្មួ្យលួឆរទរយរបច្ភទ បុគគេសនែក្  រមម្ង
មានច្ទសច្រឆើនជាងរទរយរបច្ភទ គិេិសនែក្ ។  អនកមដលលួឆរទរយរបច្ភទ  



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

114  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

គែសនែក្ រមម្ងមានច្ទសច្រឆើនជាងរទរយរបច្ភទ បុគគេសនែក្ ច្បើអនក្មួ្យ

លួឆរទរយរបច្ភទ  សងឃសនែក្  ក៏រមម្ងមានច្ទសច្រឆើនជាងរទរយរបច្ភទ គែស-
នែក្   ជាលុំាោប់ៗ គ្នន ច្ៅ។ 

ន័យតយ ងចទ ត  វតថុម្េក្តតមាច ស់ព្ទពយ  មាន ៥ ោ ងគឺ ៖ 
១-  បថុជុ ជវនេន ាក    វតថុច្ ោះជារបស់បុថុ្ជជន ។ 

២-  ញ្សាត្តបន នេន ាក   វតថុច្ ោះជារបស់ច្ស្លតាបនន ។ 

៣-  េកទាគាម្េិន ាក  វតថុច្ ោះជារបស់សកទគ្នមី្ ។ 

៤-  បនាគាម្េិន ាក   វតថុច្ ោះជារបស់អ គ្នមី្ ។ 

៥-  បរហន ាេន ាក   វតថុច្ ោះជារបស់ររោះអរេនា។ 

ច្ទសមដល នទទួលរីការលួឆរទរយ   រមម្ងមានច្រឆើនឬតិឆច្ៅតាម្

លុំាោប់ថាន ក់   មតការលួឆរទរយរបស់ ព្ពះអរេនែ  រមម្ងមានច្ទសច្រឆើនជាងច្គ

បុំាផុត  ដូេោក្យម្ដេព្ពះពុទធចឃាសាចារយសម្តែងទុក្ក្នុងសចមាម េវិចនាទនីអដាក្ថាថា ខណីាេវ-

េស េន ាញ្ក   បត្មិ្ោសាវជ ជវញំ្េវ  មរបថា ‟ ការលួឆរទរយរបស់ររោះអរេនាច្ ោះ  

មានច្ទសច្រឆើនជាទីបុំាផុត ” ។ 

វិនិឆេ័យក្នុងការលួឆព្ទរយស្ម្បតតិរបស្់ស្តាតិរចាេ ន 

អនក្មួ្យ នច្ ើញសតវមខលងឆ្បយកដុុំាស្លឆ់ ឬ រតីមដលអប់ច្េើយ   
ច្េើរកាត់ ក៏ច្របើវ ិ្ ី្មួ្យច្ដើម្បីឲ្យមខលងច្ ោះភាា ក់ ទមាល ក់ដុុំាស្លឆ់ ឬរតីអប់ច្ ោះ 
ច្េើយដច្ែាើ ម្យកនូវវតថុច្ ោះម្កយ៉ោងច្នោះ ចាត់ជាការសច្រម្ឆនូវអទិ ន ទន ។  
មតច្បើមខលងច្ ោះឆ្បយកសតវមានជីវតិម្ក   កាលមានអនកច្ ើញច្េើយ  ក៏ច្ដញ
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បច្ងអើលច្ដើម្បីឲ្យមខលងច្ ោះទមាល ក់សតវច្ ោះៗម្ក  ការច្្វើមបបច្នោះ  រមម្ងមិ្ន
សច្រម្ឆជាអទិ ន ទន   ជាការច្្វើមដលជាកុសលរបច្ភទអភ័យទន ។ 

សតវតិរចាេ នដទទៗ  ក៏ដូឆគ្នន មដរ   កាលច្បើសតវច្ ោះកុំារុងឆ្បយកសតវ
មដលមិ្នមានជីវតិច្េើរច្ៅម្ក   ដូឆជារតី   ចាប   មាន់   ទ   ស ុតជាច្ដើម្   ច្បើ 
ម្នុសសច្ដញបច្ងអើលដច្ែាើ ម្យក   ការរបររឹតាយ៉ោងច្នោះ   ចាត់ជាអទិ ន ទន ។ 

ច្បើសតវច្ ោះឆ្បោុំាយកសតវមានជីវតិម្ក   ដូឆជា  កែាុ រ  ចាប  រតី   
មាន់   ទ   ជីងឆក់ជាច្ដើម្   ច្បើអនក្ នច្ ើញច្េើយ  ច្ដញបច្ងអើលឲ្យសតវ
ច្ ោះទមាល ក់ឆុោះម្ក  ច្ដើម្បីជួយសតវមដលរតូវច្គចាប់ឲ្យរឆួជីវតិ   ការច្្វើមបបច្នោះ 

មិ្នចាត់ជាអទិ ន ទនច្ទ   ចាត់ជាអភ័យទនវញិ ដូច្ឆនោះ ចទើបព្ពះដីកាចារយចោេទុក្
ក្នុងវិតតិវិចនាទនីថា ៖ 

ត្រិច្ឆា នាន ំ  អាម្េិទាញ្ន   កេុល ំ  វេិ   ញ្ត្េំ   អាម្េិបច្ ានិ ទញ្នប ិ  បកេុលញ្ម្វ,  
េបបអាទហី ិ  គហតិ្បាណ្កាន ំ  ញ្ម្មច្នត្តថ េ   វដ ាត្ ិ។ 

មរបថា   ការឲ្យអាោរដល់សតវតិរចិាេ ន   រមម្ងសច្រម្ឆជាកុសល   យ៉ោង
្មិ្ញ   ការដច្ែាើ ម្យកអាោររីសតវតិរចិាេ នទុំាងច្ ោះម្ក   រមម្ងសច្រម្ឆ
ជាអកុសលក៏យ៉ោងច្ ោះមដរ   មតការរយយម្ជួយរ ុំាច្ោោះចាប    កែាុ រ   កមងកប
មដលច្ៅមានជីវតិមដលសតវរស់ជាច្ដើម្ចាប់យក រមម្ងមិ្នរបររឹតាច្ៅជា
អាបតាិច្ ើយ ។ 

ឆុំាមែកកនុងររោះវន័ិយបិដកវញិ  ការដច្ែាើ ម្យកសម្បតាិរបស់សតវតិរចិាេ ន

ច្ ោះ  រមម្ងមិ្នជាអាបតាិ   ដូេមានព្ពះបាេីព្ទងស់ម្តែងទុក្ក្នុងបារាជិក្ក្ែឌ ននទុតិយសិកាា -
បទថាៈ បនាបត្ ា ិភកិ ាញ្វ ត្រិច្ឆា នគត្បរគិ គញ្ហ  មរបថា មាន លភិកខុទុំាងឡាយ  ការដច្ែាើ ម្

យកសម្បតាិមដលសតវតិរចាេ នេួងមេងច្ ោះ   មិ្នជាអាបតាិច្ទ ។ 
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ព្ពះដីកាចារយក្ប៏ានសម្តែងការយេ់ព្សបតត  ព្ពះពុទធភាសិតថា  ញ្េនាទញ្យាប ិ  អាម្េំិ   

គញ្ហត្តា    គច្ ាញ្ន ា   បាញ្ត្ត្តា    គញ្ហត្ ុ ំ   វដ ាត្ ិ“ ឆុំាមែកភិកខុមដល នច្្វើវតថុច្ផសងៗ   

មានដុុំាស្លឆ់ជាច្ដើម្   មដលមខលងជាច្ដើម្ឆ្បោុំាច្េើរកាត់ម្កច្ ោះ   ឲ្យធ្លល ក់ឆុោះ
ម្កច្េើយច្រ ើសយករបស់ច្ ោះច្ៅទុក   រមម្ងមិ្នរបររឹតាច្ៅជាអាបតាិ ”   ប៉ោុមនា
សូម្បីថា  ការច្្វើដូច្ឆនោះ   តាម្ររោះវន័ិយមិ្នចាត់ជាអាបតាិក៏រិតមម្ន  មតច្បើច្ោល
តាម្ន័យអភិ្ម្មច្េើយ  រមម្ងសច្រម្ឆជាអទិ ន ទន ។ 

វិនិឆេ័យការលួឆយក្បូជនីយវតថុច្ផសងៗ 

( ចេតិយអវហារែវិនិេេ័យ ) 
បូជនីយវតថុ មានររោះរុទធរបូ ររោះបរម្ស្លររីកិធ្លតុ  ច្ដើម្ររោះសិរមី្ោ

ច្ោ្ិររឹកសជាច្ដើម្មានរីររបច្ភទគឺ ៖ 
១- ញ្គាបតិ្រក ាតិ្    បូជនីយវតថុមដលមានអនករកា ។ 
២- បញ្គាបតិ្រក ាតិ្    បូជនីយវតថុមដលមិ្នមានអនកមថ្រកា។ 
បូជនីយវតថុច្ផសងៗ   មានររោះរុទធរបូជាច្ដើម្ច្នោះ   ជាវតថុមដលមិ្នមាន

បុគគល្មួ្យជាមាច ស់ច្ោយរតង់   សូម្បីររោះរុទធរបូមដលមានអនកកស្លងទុក
សរមាប់បូជាកនុងផទោះរបស់ខលួនឯង   អនកកស្លងច្ ោះ   ក៏មិ្នច្ៅថាជាមាច ស់ររោះ
រុទធរបូ   រតឹម្មតជា ញ្គាបតិ្រក ាតិ្ ( គឺអនកមថ្រកាប៉ោុច្ ណ្ ោះ )   យ៉ោងច្នោះ ក៏ច្រោោះថា   
អនកមដល នច្ ម្ ោះថាជាមាច ស់វតថុ្មួ្យច្ ោះ   រមម្ងមានសិទធច្្វើអវីៗតាម្
ច្សឆកាីច្រញឆិតា  គឺកាលមិ្នមានច្សឆកាីច្រញឆិតាកនុងវតថុច្ ោះៗច្េើយ ផ្តល ស់បាូរ
ជាយ៉ោងដទទក៏ ន ទមាល យច្ចាលក៏ ន   លក់ច្ឆញច្ៅក៏ ន   រមម្ងមិ្នមាន
ច្ទស ។   ឆុំាមែកបូជនីយវតថុច្ ោះ  ច្្វើដូឆមដលច្ោលម្កច្េើយច្ ោះ រមម្ង
មិ្ន ន  ច្បើបុគគល្ច្្វើ ចាត់ជាអកុសលកម្ម   មតមានច្ទស្ងន់ ឬស្ស្លល
ច្ ោះ  ច្ស្សឆច្លើច្ឆត  ។ 
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រឯីអនកលួឆបូជនីយវតថុមដលមានអនកមថ្រកាច្ ោះ រមម្ងសច្រម្ឆជាអទិ ន -
ទន   ឆុំាមែកការកាន់យកបូជនីយវតថុមដលមិ្នមានអនកមថ្រកា  រមម្ងមិ្ន

សច្រម្ឆជាអទិ ន ទន  ដូេម្ដេព្ពះដីកាចារយ សម្តែងចសេក្ែីវិនិេេ័យទុក្ ក្នុងសារតថទីបនីដីកា 
និង ក្ង្ខា វិតរែីដីកាថា ៖ 

ញ្ទវត្តេ  បន  ឧទ ិទេស  ព្យលកិម្ ម ំ កញ្ាបញ្ន ាហ ិ រកុាា ទេី ុ លម្ ពតិ្សាដញ្ក  វត្ ាព្យ ាញ្ម្វ នត្ ថ ិ 
ត្ចេ  ញ្ោ   អារក ាញ្កហ ិ  បបរគិ គហញិ្ត្ញ្េវ,   បរគិ គហតិ្ ំ បន  គញ្ហត្ ុ ំ ន វដ ាត្ ិ។ មរបថា   

កនុងការកាន់យកនូវសុំារត់មដលរយួរទុកច្ៅច្លើច្ដើម្ច្ឈើជាច្ដើម្   មដលម្នុសស
ទុំាងឡាយ នច្្វើរលីកម្មបូជាថាវ យដល់ច្ទវតា  រមម្ងមិ្នមានអាបតាិ  ច្សឆកាី
ច្នោះសុំាច្ៅយកសុំារត់ច្ ោះមិ្នមានអនកេួងមេង   ច្ទើបសម្គួរកាន់យក ន   
មតច្បើសុំារត់ច្ ោះមានអនកេួងមេង   ក៏កាន់យកមិ្ន ន ។ 

វិនិឆេ័យការលួឆយក្បូជនីយវតថុម្ែលោនអនក្ម្ែរក្ា 

បូជនីយវតថុមានររោះរុទធរបូ ររោះបរម្ស្លររីកិធ្លតុជាច្ដើម្  មដលមានអនកមថ្-
រកា   មតស្លថ នទីមដលតាុំាងបូជនីយវតថុច្ ោះមិ្នសម្គួរ    កាលអនកមានច្សឆកាី
រជោះថាល     ម្កច្ ើញក៏ចាត់មឆងកស្លងររោះច្ឆតិយ ( ជាច្ដើម្ ) ច្ ើងថ្មី   ច្េើយ 
 ុំាយកររោះរុទធរបូ ឬររោះបរម្ស្លររីកិធ្លតុជាច្ដើម្ច្ ោះច្ៅតម្កល់ទុកកនុងស្លថ នទី
មដលខលួនច្ទើបកស្លងថ្មីច្ ោះ   ច្ោយមិ្នមានច្ឆត ច្ដើម្បីរបច្យជន៍ផ្តទ ល់ខលួន   
គឺមិ្នមានច្ថ្យយឆិតា   រតឹម្មត ុំាយកច្ៅច្្វើជាទីសកាក រៈបូជាប៉ោុច្ ណ្ ោះ   ការច្្វើ
ដូច្ឆនោះ   សូម្បីមិ្ន នអនុញ្ជា តរីអនកមថ្រកាក៏ច្ោយ  ក៏មិ្នចាត់ថាកនលងកម្មបថ្   
និងមិ្នមានច្ទស   មតច្បើអនកច្្វើច្ ោះជាភិកខុ  រមម្ងរតូវអាបតាិ   ដូឆច្រឿង ររោះ
ឥនទមដល នម្កយកររោះឆងកូម្មកវរីច្ទែរោេមែ៍មដល នោក់ទុកកនុង
ផនួងសក់របស់គ្នត់   យកច្ៅកាន់ច្ទវច្ោក ។  ររោះឥនទមដល នយកររោះឆងកូម្
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មកវច្ៅច្ ោះ   រទង់ជាររោះឥនទកនុងបឆចុបបននច្នោះឯង   រទង់ នសច្រម្ឆជាររោះ
ច្ស្លតាបននកនុងសម័្យរុទធកាល ដូច្ឆនោះកនុងការច្្វើរបស់ររោះឥនទច្នោះ មិ្នមានឆិតា
គិតនឹងលួឆយកច្ ើយ រទង់ច្្វើច្រោោះរិចារ្ច្ ើញថា ច្ទែរោេមែ៍ច្នោះ  
មិ្នអាឆច្្វើសកាក រៈបូជាឲ្យសម្គួរដល់ររោះឆងកូម្មកវ នច្ ើយ  ដូច្ឆនោះ  ច្ទើប
រទង់ ុំាយកររោះឆងកូម្មកវរីច្ទែរោេមែ៍   ច្េើយ នកស្លងររោះច្ឆតិយ  

ច្ដើម្បីបញ្ចុ ោះររោះឆងកូម្មកវច្ ោះ    នឲ្យច្ ម្ ោះររោះច្ឆតិយច្ ោះថា  ច្ឡូាម្ណី្
ញ្ច្ត្េិ ។   កាច្្វើរបស់ររោះឥនទដូឆមដល នច្ោលម្កច្នោះ   មិ្នចាត់ជាការ

កនលងកម្មបថ្ បទនិានទាន   ច្េើយក៏មិ្នមានច្ទសមដរ   មានមតគុែរបច្យជន៍

ច្ៅវញិច្ទ   សតដូេោក្យម្ដេព្ពះអដាក្ថាចារយសម្តែងទុក្ក្នុងសុតែនែតហាវគគអដាក្ថាថា  ត្រពាហម-

ញ្ណាប ិ ទាឋាេ  បនចុ្ ាវកិ ំ េកាក រ ំកាត្ ុ ំ ន  េកាេិសត្,ិ   គណាេ ម្ ិ  នន ា ិ ញ្វឋន ារញ្ត្ត   គញ្ហ
ត្តា    េវុណ្ណច្ញ្ង្ខក ដញ្ក   ឋញ្បត្តា    ញ្ទវញ្លាក ំ  ញ្នត្តា    ច្ឡូាម្ណិ្ញ្ច្ត្ញិ្េ   បត្ដិ ឋញ្បេ ិ។   
មរបថា   សកកច្ទវរាជមានររោះតរមិ្ោះថា  ‟ ច្ទែរោេមែ៍ច្នោះ   ក៏មិ្នអាឆច្្វើ
សកាក រៈបូជាឆុំាច្ោោះររោះឆងកូម្មកវឲ្យសម្គួរមដរ   អាតាម អញនឹងយកររោះឆងកូម្
មកវច្ ោះ ” ក៏ ុំាយកររោះឆងកូម្មកវអុំារីផនួងសក់ច្ទែរោេមែ៍  បញ្ចុ ោះទុកកនុង
របអប់មាស  ច្េើយ ុំាច្ៅកាន់ឋានតាវតាិងស   នរបតិស្លឋ នកនុងររោះឆូឡាម្ែី-
ច្ឆតិយ ។ 

សម្ម្តង្ការលួច ២៥ ព្ប្បគភទ 
ការេួេជាអទនិាន ទានចនះ  មាន ២៥ ព្ប្បចភទគឺ ៖ 

ក) នានាភណ្ឌបចេក    ការលួឆរទរយសម្បតាិច្ផសងៗ   ទុំាងមានជីវតិ និង 
មិ្នមានជីវតិ  មាន ៥ របច្ភទ ។ 

ខ) ឯកភណ្ឌបចេក    ការលួឆវតថុមានជីវតិ  មាន ៥ របច្ភទ ។ 
គ) សាហត្ ថកិបចេក    ការលួឆច្ោយខលួនឯង  មាន ៥ របច្ភទ ។ 
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ឃ) បពុ្យ ាបញ្យាគបចេក  ការច្្វើមដលសច្រម្ឆជាអទិ ន ទន  មុ្ននឹងឆុោះច្ៅ
លួឆ  មាន ៥ របច្ភទ ។ 

ង្) ញ្ថេាវោរបចេក ការច្ កបច្ញ្ជេ ត   ផ្តល ស់បាូររបស់   ច្្វើវតថុមកលងកាល យ   
បនលុំាកាត់របងផទោះជាច្ដើម្  ច្េើយលបឆូលលួឆច្ោយមិ្នឲ្យមាច ស់រទរយដឹង  មាន 
៥ របច្ភទ ។ 

ក) ន្នន្នភណ្ឌ ប្បញ្ច កមាន្ ៥ ព្ប្បគភទគ ឺ៖ 
១- អាទេិនបទនិានទាន ២- ហរណ្បទនិានទាន ៣- បវហរណ្បទនិានទាន 
៤- ឥរយិាបថវញិ្កាបនបទនិានទាន ៥- ឋានាច្ឆវនបទនិានទាន ។  
១- អាទេិនបទនិានទាន   នដល់  ការច្្វើរទរយសម្បតាិអនកដទទ  ដូឆជាដីភូមិ្ 

ដីមស្ស ដីឆុំាការ ឬផទោះ ឲ្យធ្លល ក់ម្កជារទរយសម្បតាិរបស់ខលួន   ច្ោយវ ិ្ ីបាឹងផាល់

តុោការ ។  អុំាច្រើទុំាងច្នោះ  ច្ៅថា  អាទេិនបទនិានទាន   ប៉ោុមនាកនុងច្រឿងច្នោះ   មិ្ន
 នសុំាច្ៅដល់អនកបាឹង និង អនកមដលរតូវច្គបាឹងទុំាងសងខាង   ជាប់ទក់ទងគ្នន
នឹងមាសរ ក់ច្ទ   គឺមិ្នទក់ទងនឹងបុំាែុល ជាអុំាច្រើរបររឹតាច្ៅច្ដើម្បីជាកម្ម
សិទធិរគប់រគងដី ឬ ផទោះច្ ោះៗ  ជាច្ដើម្ ។   ការច្្វើច្ោយវ ិ្ ីទុំាងច្នោះ   ច្បើមាច ស់
រទរយ ឬ មាច ស់ផទោះច្ ោះ  ោក់្ុរៈអស់សងូឹម្កនុងឆិតាច្ោយគិតថា  ដី ឬ ផទោះរបស់
ច្យើងច្នោះ មុ្ខជានឹងធ្លល ក់ច្ៅកនុងក ា្ ប់ទដអនកដទទមិ្នខាន ។ គិតរតឹម្មត
ប៉ោុច្ែណោះ  អនកប៉ោងរ ថាន យករទរយសម្បតាចិ្គច្ ោះ  ក៏ចាត់ថាជាការកនលងនូវកម្ម

បថ្ មដលជាប់ទក់ទងនឹង អាទេិនបទនិានទាន ។ 

២- ហរណ្បទនិានទាន    នដល់   អនកកុំារុង ុំាយករទរយរបស់អនកដទទច្ៅ

តាម្តួ ទី ( មានការសីុឈនួលច្គ ជាច្ដើម្ ) ។ កនុងច្រលកុំារុង ុំាច្ៅច្ ោះ   មាន
ឆិតាគិតនឹងលួឆយករទរយសម្បតាិ ឬ វតថុច្ ោះៗ  ម្កជារបស់ខលួន ។ កាលមាន
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ឆិតាគិតមបបច្នោះច្កើតច្ ើងច្េើយ   សូម្បីរតឹម្មតរ ុំាកិលរទរយ ឬវតថុច្ ោះឲ្យឃ្លល តរី
កមនលងច្ដើម្ច្ៅរតឹម្មតបនាិឆ  ដូឆជា មុ្នដុំាបូងទូលវតថុច្ ោះច្ៅច្លើកាល   កាល 
គិតនឹងលួឆ   ក៏រ ុំាកិលវតថុច្ ោះរីច្លើកាលោក់ច្លើស្លម  ឬដុំាបូងវតថុច្ ោះច្ៅកនុងទដ
ខាងស្លា ុំា   កាលគិតនឹងលួឆក៏បាូរវតថុច្ ោះម្កទដខាងច្កវងវញិ   ដូច្ឆនោះជាច្ដើម្   ក៏

ចាត់ថាកនលងកម្មបថ្   មដលជា ហរណ្បទនិានទាន ។ 

៣- បវហរណ្បទនិានទាន    នដល់   បុគគលអនកមានរទរយ  មាស   រ ក់ខលោះ   

 ន ុំាយកម្កច្ផាើនឹងខលួន   សូម្ឲ្យជួយទុកោក់ឲ្យ   ខលួនក៏ នទទួលបច្ញ្ាើ ។  
លុោះដល់ទថ្ងច្រកាយម្ក   មាច ស់រទរយច្ ោះ    នម្កសូម្យករទរយវញិ។   អនក
ទទួលបច្ញ្ាើ នបដិច្ស្ថា ខលួនមិ្ន នទទួលយកនូវរទរយមដលជាបច្ញ្ាើច្ ោះ

ច្ទ   ច្នោះឯង នច្ ម្ ោះថា  បវហរណ្បទនិានទាន ។  កាលច្បើមាច ស់រទរយច្ ោះអស់

សងូឹម្ថានឹង នរទរយរបស់ខលួនរត ប់ម្កវញិ  ក៏គិតកនុងឆិតាថារបស់មដល
ខលួនច្ផាើច្ ោះ  ចាត់ថាសូនយច្ៅច្េើយ  ដូច្ឆនោះក៏ចាត់ថា អនកមដលទទួលបច្ញ្ាើច្ ោះ  

 នកនលងនូវកម្មបថ្  មដលជា  បវហរណ្បទនិានទាន ។ 

៤- ឥរយិាបថវញិ្កាបនបទនិានទាន    នដល់   មាច ស់រទរយអងគុយក៏ច្ោយ  ច្ដកក៏

ច្ោយ  ឈរក៏ច្ោយ ឬ ច្ដើរក៏ច្ោយ  អនកលួឆច្ ោះរកច្ កច្ ើញច្េើយក៏គិត
កនុងឆិតាថា នឹងរតូវរកឧ យ ុំាខលួនមាច ស់រទរយច្ ោះច្ឆញច្ៅអុំារីទីច្ ោះ  ច្េើយ
លួឆយករទរយមដលជាប់ខលួនអនកច្ ោះម្កច្្វើជារបស់ខលួន  រឆួក៏ចាប់ច្ផាើម្ច្្វើការ
បងខិតបងខុំា ឬ លួងច្ោម្ឲ្យមាច ស់រទរយច្ ោះច្ៅជាមួ្យខលួន  ច្ោយវ ិ្ ី្មួ្យក៏
ច្ោយ  កាលមាច ស់រទរយកច្រម្ើកកាយ្នច្ជើងច្ៅតាម្ោកយបអគ ប់ច្េើយ  

ច្រល្នជុំាោនទី ១  ក៏ នច្ ម្ ោះថា អនកលួឆច្ ោះសច្រម្ឆជា ឥរយិាបថវ-ិ
ញ្កាបនបទនិានទាន   ច្រលមាច ស់រទរយ្នជុំាោនទី ២   ក៏ចាត់ជាអនកលួឆច្ ោះ

 នកនលងនូវកម្មបថ្  មដលទក់ទងនឹង ឥរយិាបថវញិ្កាបនបទនិានទាន  ច្បើអនកលួឆបី
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មាច ស់រទរយច្ៅ  ក៏រតវូកាត់ច្សឆកាីរតង់ខលួនអនកលួឆនុ ោះឯង  គឺកាលអនកលួឆបី

មាច ស់រទរយ្នជុំាោនទី ១ ច្ៅក៏សច្រម្ឆជា ឥរយិាបថវញិ្កាបនបទនិានទាន  កាល

អនកលួឆ្នជុំាោនទី ២  ក៏ចាត់ថាអនកលួឆច្ ោះ នកនលងកម្មបថ្មដល

ទក់ទងនឹង ឥរយិាបថវញិ្កាបនបទនិានទាន ។ 

៥- ឋានាច្ឆវនបទនិានទាន   នដល់  រទរយសម្បតាិច្ផសងៗមដលមាច ស់រទរយទុក 

ឬ តាុំាងទុកកនុងទី្មួ្យ ( ច្វៀរមតកនុងទឹក ) អនកលួឆរកច្ កច្ ើញ  ច្េើយមាន
ឆិតាគិតនឹងលួឆរទរយច្ ោះៗ ច្េើយក៏ចាប់រ ុំាកិលរទរយសម្បតាិច្ ោះៗ  កាលរទរយ
សម្បតាិច្ ោះៗឃ្លល តអុំារីទីច្ដើម្ច្ៅរតឹម្មតបនាិឆបនាួឆ ក៏ចាត់ថាអនកលួឆច្ ោះ  

 នសច្រម្ឆជា ឋានាច្ឆវនបទនិានទាន  ររម្ទុំាង្នកនលងកម្មបថ្ច្ៅផង ។ 

ខ) ឯកភណ្ឌ ប្បញ្ច ក ៥ ព្ប្បគភទគ ឺ៖ 
១- អាទេិនបទនិានទាន ២- ហរណ្បទនិានទាន ៣- បវហរណ្បទនិានទាន 
៤- ឥរយិាបថវញិ្កាបនបទនិានទាន  ៥- ឋានាច្ឆវនបទនិានទាន ។ 
១- អាទេិនបទនិានទាន   នដល់  ការរបឹអូសយកសវញិ្ជា ែករទរយ ( រទរយ

មដលមានជីវតិ )  មានម្នុសស ឬ សតវឆិញ្ច ឹម្  មដលជារបស់អនកដទទ  ម្កច្្វើជា
កម្មសិទធិរបស់ខលួន ច្ោយវ ិ្ ីបាឹងផាល់ឆុំាច្ោោះតុោការ  ច្ទើប នច្ ម្ ោះថាជា  

អាទេិនបទនិានទាន  កាលមាច ស់រទរយគិតថា  ម្នុសស ឬ សតវឆិញ្ច ឹម្របស់ខលួនច្នោះ  

នឹងរតូវធ្លល ក់ច្ៅជារទរយរបស់អនកដទទច្ោយរិតរ កដ  ខែៈច្ ោះ  អនករបឹ
អូសយកជាកម្មសិទធិច្ ោះ  ក៏ចាត់ថា ន្នកនលងកម្មបថ្មដលជាប់ទក់ទង

នឹង អាទេិនបទនិានទាន ច្េើយ ។ 

២- ហរណ្បទនិានទាន   នដល់  អនកមដល ុំាម្នុសស ឬ សតវឆិញ្ច ឹម្របស់អនក

ដទទ  មដលខលួនមានតួ ទី ុំាច្ៅកនុងទីច្ផសងៗ  កនុងខែៈមដលកុំារុង ុំាច្ៅ
ច្ ោះ  បុគគលច្ ោះ  មានឆិតាគិតនឹងលួឆ ុំាច្ៅជារបស់ខលួន ឬ  ុំាច្ៅលក់  កាល



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

122  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

មានឆិតាគិតដូច្ឆនោះ ច្កើតច្ ើងច្េើយ  ក៏ នច្ ម្ ោះថាជា ហរណ្បទនិានទាន  មថ្ម្
ទុំាងច្រកាយអុំារីការគិតច្េើយ  ក៏មានកិរយិអាការៈផ្តល ស់បាូរច្កើតច្ ើង  ដូឆបាូរ
ផលូវច្ដើរ ឬ បាូរទដមដលទញជាច្ដើម្ ដូច្ឆនោះច្េើយ  ក៏ចាត់ថាអនកច្ ោះ ន្ន

កនលងកម្មបថ្មដលជាប់ទក់ទងនឹង ហរណ្បទនិានទាន ច្េើយ ។ 

៣- បវហរណ្បទនិានទាន   នដល់  មានអនក ុំាម្នុសស ឬ សតវឆិញ្ច ឹម្ម្កច្ផាើទុក  

កាលបុគគលអនកច្ផាើម្កទទួលយករត ប់ច្ៅវញិ  ក៏ច្ោលោកយច្គឆមកច្ផសងៗ
ជាច្ដើម្ថា  អនកច្ ោះអនកច្នោះម្កទទួលយកច្ៅច្េើយ ឬ ច្ភាៀសខលួនច្ៅច្េើយ  
ទុំាងច្នោះក៏ច្ដើម្បីប៉ោងរ ថាន ឲ្យម្នុសស ឬ សតវឆិញ្ច ឹម្ច្ ោះច្ៅជាកម្មសិទធិរបស់ខលួន  

ច្នោះ នច្ ម្ ោះថាជា បវហរណ្បទនិានទាន  កាលមាច ស់រទរយអស់សងូឹម្  គិតថា

ខលួននឹងមិ្ន នម្នុសស ឬ សតវឆិញ្ច ឹម្ច្ ោះរត ប់ម្កវញិច្ោយរិតរ កដ  
ដូច្ឆនោះក៏ចាត់ថា  អនកទទួលបច្ញ្ាើច្ ោះ   ន្នកនលងកម្មបថ្មដលជាប់

ទក់ទងនឹង បវហរណ្បទនិានទាន ច្េើយ ។ 

៤- ឥរយិាបថវកិាបនបទនិានទាន   នដល់  អនកមដលច្្វើការច្ កបច្ញ្ជេ តលួឆ

ររងត់អូសទញច្កមង ឬ ស្សីរកមុ្ុំា ឬ ក៏សតវឆិញ្ច ឹម្  កនុងខែៈមដលម្នុសស ឬ 
សតវច្ ោះ អងគុយ  ច្ដក  ឈរ  ច្ដើរ ក៏ច្ោយ  ច្ដើម្បី ុំាច្ៅរកសីុជួញដូរ ឬ  ុំាច្ៅ
ជាកម្មសិទធិផ្តទ ល់ខលួន  កាលម្នុសស ឬ សតវច្ ោះ នឃ្លល តកាយអុំារីឥរយិបថ្
ច្ដើម្  ្នច្ជើងតាម្បុគគលច្ ោះច្ៅជាជុំាោនទី ១  ក៏ នច្ ម្ ោះថា អនកច្ ោះ

សច្រម្ឆជា ឥរយិាបថវញិ្កាបនបទនិានទាន  កាល្នច្ជើងជាជុំាោនទី ២ ក៏ចាត់ថា

បុគគលច្ ោះ្នកនលងកម្មបថ្  មដលជាប់ទក់ទងនឹង ឥរយិាបថវញិ្កាបនបទនិាន -
ទាន ច្េើយ ។ 

៥- ឋានាច្ឆវនបទនិានទាន   នដល់  ការលួឆសតវឆិញ្ច ឹម្មដលមាច ស់សតវឆងទុក  

ឃ្លុំាងទុក ឬ សតវច្ ោះកុំារុង  ច្ដក  ច្ដើរ  ឈរ  ក៏ច្ោយ  ច្បើអនកលួឆមានឆិតាគិត



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

123  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

នឹងលួឆច្េើយ  ក៏ឆូលច្ៅបី ឬ ដឹកសតវច្ ោះៗម្ក  កាលសតវច្ ោះឃ្លល តកាយ
អុំារីទីកមនលងច្ដើម្ច្ៅ  សូម្បីរតឹម្មតបនាិឆបនាួឆ  ក៏ចាត់ថាអនកលួឆច្ ោះ ន

សច្រម្ឆជា ឋានាច្ឆវនបទនិានទាន  ររម្ទុំាង្នកនលងកម្មបថ្ច្ៅផង ។ 

គ) សាហត្ថិកប្បញ្ច ក ៥ ព្ប្បគភទគ ឺ៖ 
១-  សាហត្ ថកិបទនិានទាន ២-  អាណ្ត្ ាកិបទនិានទាន ៣-  នេិសគ គេិបទនិានទាន 
៤-  បត្ ថសាធមកបទនិានទាន ៥-  ធមរុនញិ្ក ាបបទនិានទាន ។ 
១-  សាហត្ ថកិបទនិានទាន    នដល់   ការលួឆរទរយសម្បតាិមាន   មាស   

រ ក់   វតថុច្ផសងៗ  និង វតថុមដលមានជីវតិច្ោយខលួនឯង ។ 

២-  អាណ្ត្ ាកិបទនិានទាន    នដល់   ការច្របើឲ្យអនកដទទលួឆ ។ 

៣-  នេិសគ គេិបទនិានទាន    នដល់   ការលួឆរបច្ភទច្គឆរនធ   ច្ោយលប

យកវតថុមដលរតូវបង់រនធច្ ោះច្ ោះច្ៅឲ្យផុតរីច្ខតាមដន ។ 

៤- បត្ ថសាធមកបទនិានទាន    នដល់   ការបអគ ប់បកខរួកខលួនឲ្យលួឆយករទរយ

សម្បតាិច្ ោះៗ   សូម្បីអនកទទួលបអគ ប់មិ្នទន់មានឱកាសលួឆ កនលងច្ៅច្រឆើន

ឆ្ន ុំាប៉ោុ ណ្ ក៏ច្ោយ  ច្ទើបលួឆ ន   ក៏អនកបអគ ប់  សច្រម្ឆជា  បត្ ថសាធមកបទនិានទាន   
តាុំាងរីការបអគ ប់ច្ម្ល៉ោោះ   មតច្បើអនកទទួលបអគ ប់ស្លល ប់មុ្នច្រលលួឆ ន  អនក

បអគ ប់មិ្នសច្រម្ឆជា  បត្ ថសាធមកបទនិានទាន ច្ទ ។ 

៥- ធមរុនញិ្ក ាបបទនិានទាន  នដល់ កនុងច្រលបាឹងផាល់តុោការច្ដើម្បីដច្ែាើ ម្

យករទរយរបស់អនកដទទ  ទុំាង សវិញ្ហា ែក្ព្ទពយ ទាងំអវិញ្ហា ែក្ព្ទពយ ម្កជាកម្មសិទធិ

របស់ខលួន ឬកនុងច្រលមាច ស់ច្គ  ម្កសូម្យករទរយមដល នច្ផាើ ឬ ទរបុំាែុល
ម្កវញិ  ក៏បដិច្ស្  ឬបិទមភនក  បិទរតច្ឆៀក  ច្្វើមិ្នដឹង  មិ្នឮ ។ កាល្
មាច ស់រទរយច្ ោះ  អស់សងូឹម្  កនុងការទម្ទរយកម្កវញិ   ក៏សច្រម្ឆឆិតាថា   



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

124  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

រទរយច្ ោះនឹង ត់បង់ច្ៅច្ោយរិតរ កដ ។ កនុងកាលច្ ោះ   អនកបាឹងយក

រទរយច្គច្ ោះ   នសច្រម្ឆកនុងការលួឆ  ច្ ម្ ោះថា  ធមរុនញិ្ក ាបបទនិានទាន ។   ច្សឆ

កាីច្ផសងគ្នន រវាង  អាណ្ត្ ាកិបទនិានទាន នងិ្ បត្ ថសាធមកបទនិានទាន  ច្ៅរតង់អាណ្ត្ ាកិប
ទនិានទាន ជាការច្របើឲ្យលួឆកនុងបឆចុបបនន ឆុំាមែក បត្ ថសាធមកបទនិានទាន ជាការច្របើឲ្យ

លួឆកនុងអ គតកាល  ច្រល្ក៏ច្ោយ  ឲ្យមតមានឱកាស ។ 

ឃ) បុ្បរវប្បគយាគប្បញ្ច ក ៥ ព្ប្បគភទគ ឺ៖ 
១- បពុ្យ ាបញ្យាគបទនិានទាន ២- េហបញ្យាគបទនិានទាន 
៣- េំវទិាវោរបទនិានទាន ៤- េញ្ង្ កត្កម្ មបទនិានទាន 
៥- នមិ្តិ្ ាកម្ មបទនិានទាន ។ 
១- បពុ្យ ាបញ្យាគបទនិានទាន  ការច្របើអនកដទទឲ្យលួឆច្ ោះ   ខែៈមដលច្ោល

វាចាច្របើនុ ោះឯង   ក៏សច្រម្ឆជាកម្មបថ្    នច្ ម្ ោះថា  បពុ្យ ាបញ្យាគបទនិានទាន ។ 

២- េហបញ្យាគបទនិានទាន   អនកមដលមានឆិតាគិតនឹងលួឆរបស់អនកដទទ  

 នច្្វើរទរយច្ ោះៗឲ្យឃ្លល តរីកមនលងច្ដើម្កាី ឬ បងខិតបច្អគ លររុំាដី   មានដីផទោះ   
ដីមស្ស   ដីឆុំាការជាច្ដើម្កាី   ការបងខិតច្ខតាររុំាបច្អគ ល ឬ ច្រគឿងឆុំា ុ្ំាច្ផសងៗ  
មដលទក់ទងនឹងច្ខតាររុំារបទល់ដីច្ ោះៗឲ្យឃ្លល តរីកមនលងច្ដើម្ កនុងខែៈ
រយយម្ច្្វើការបងខិតររុំាបច្អគ លច្នោះ  ក៏ចាត់ថាជាការកនលងកម្មបថ្ ច្ ម្ ោះថា 

េហបញ្យាគបទនិានទាន ។ 

៣- េំវទិាវោរបទនិានទាន   បុគគលមានឆុំានួនតាុំាងរី ២   ក់ច្ ើងច្ៅ   នរមួ្

គុំានិតគ្នន គិតនឹងលួឆរទរយសម្បតាិអនកដទទ   ច្េើយក៏បបួលគ្នន ច្ដើរច្ៅ ។  ប ា្
បុគគលទុំាងច្នោះ   សូម្បីបុគគល្មាន ក់ នឆូលច្ៅលួឆ  ច្្វើឲ្យរទរយសម្បតាិ
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ឃ្លល តរីកមនលងច្ដើម្   បុគគលមដលរមួ្គុំានិតគ្នន ទុំាងរីរ ក់ច្ ោះ   ក៏ចាត់ថាកនលង

កម្មបថ្ររម្គ្នន     នច្ ម្ ោះថា     េំវទិាវោរបទនិានទាន ។ 
៤- េញ្ង្ កត្កម្ មបទនិានទាន  អនកបអគ ប់ឲ្យអនកដទទលួឆច្ោយកុំាែត់ច្រលច្វោ

លួឆ  ដូឆជាឲ្យឆូលច្ៅលួឆច្ៅច្មា៉ោង  ៩ ររឹក   ច្បើអនកទទួលបអគ ប់ច្ ោះ    ន
របររឹតាច្ៅតាម្ច្រលច្វោមដលកុំាែត់ទុក អនកបអគ ប់ច្ ោះ ក៏ចាត់ថាកនលងកម្ម

បថ្  ជា េញ្ង្ កត្កម្ មបទនិានទាន ។   ច្បើអនកទទួលបអគ ប់ច្ ោះ   មិ្ន នរបររឹតាច្ៅ

តាម្ការកុំាែត់ច្ ោះច្ទ   ដូឆជាអនកច្របើឲ្យលួឆច្ៅច្មា៉ោង ១២ យប់    មតអនក
ទទួលបអគ ប់ច្ ោះ   ច្ៅលួឆច្ៅច្មា៉ោង ៤  ច្ទៀបភលឺវញិ   អនកច្របើច្ ោះ   មិ្នច្ ម្ ោះ
ថាកនលងច្លមើសកម្មបថ្ច្ ើយ   ប៉ោុមនាអនកទទួលបអគ ប់  ច្ ម្ ោះថាកនលងកម្មបថ្មត
មាន ក់ឯង ។ 

៥- នមិ្តិ្ ាកម្ មបទនិានទាន  ការឲ្យអនកដទទលួឆច្ោយច្របើ  អាែតែិក្សញ្ហា   ឲ្យចាប់

ច្ផាើម្លួឆ   ដូឆជាច្ យទដ  ងក់កាល េួឆ ញក់ឆិច្ញ្ច ើម្ជាច្ដើម្   អនកមដល

ទទួលបអគ ប់   កាលច្ ើញ អាែតែិក្សញ្ហា  ច្េើយ   ក៏ចាប់ច្ផាើម្ច្្វើការលួឆភាល ម្   

អនកច្របើច្ ោះ  ក៏ចាត់ថាកនលងកម្មបថ្ជា នមិ្តិ្ ាកម្ មបទនិានទាន ។ ច្បើអនកទទួលបអគ ប់

ច្ ោះ  ច្្វើការលួឆមុ្ន នទទួល អាែតែិក្សញ្ហា  ឬ ច្រកាយរី នទទួល អាែតែិ
ក្សញ្ហា  កនលងច្ៅច្េើយ អនកច្របើមិ្នកនលងកម្មបថ្ច្ ើយ  មតអនកទទួលបអគ ប់

កនលងកម្មបថ្មតមាន ក់ឯង ។ 

ង្) គថយាវោរប្បញ្ច ក  ៥ ព្ប្បគភទគ ឺ៖ 
១-  ញ្ថេាវោរបទនិានទាន ២-  បេយាេ វោរបទនិានទាន 
៣-  បរកិបាវោរបទនិានទាន ៤-  បដចិ្ ានាន វោរបទនិានទាន   



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

126  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

៥-  កសុាវោរបទនិានទាន ។ 
១-   ញ្ថេាវោរបទនិានទាន   នដល់   អនកមដលច្្វើការលក់ដូរ   ច្ោយការ

ថ្លឹង ឬ វាល់នូវទុំានិញ   មិ្នរតូវតាម្ឆុំានួនមដលលក់ច្ ោះ   គឺ នថ្លឹង  ឬវាល់ខវោះ
កាី ឬអនកទិញ នថ្លឹង ឬវាល់ច្ោយខលួនឯង   ឲ្យ នច្លើសឆុំានួនមដលច្គ ន
លក់ឲ្យកាី  ឬអនកទិញ ( ច្របើ )   លុយមកលងកាល យកាី   ឬ អនកមដល នមកជញ្ជ ីង  ឬ
រអវ ល់ ឬ លួឆបងាូរតាម្រអវ ល់មដល នវាល់ ឬ ថ្លឹងកាី   ការរបររឹតាអុំាច្រើច្ផសងៗ  

ទុំាងអស់ច្នោះ    ច្ ម្ ោះថា  ជា ញ្ថេាវោរបទនិានទាន ។ 

២-  បេយាេ វោរបទនិានទាន    នដល់   អនកមដល នយករទរយសម្បតាិ   

មាស   រ ក់របស់អនកដទទ   ច្ោយជុំារតិយក  ឬ ច្បៀតច្បៀនមាច ស់រទរយមដល
មានលកខែៈដូឆជាច្ចារ   បុំាផ្តល ញនូវច្សឆកាីសងប់   សុខរបស់ជនដទទ   ការច្្វើ

មបបច្នោះ  ច្ ម្ ោះថាជា    បេយាេ វោរបទនិានទាន ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត   អនកមដលមានអុំា្ឆឥទធិរលច្ផសងៗ    នច្របើអុំា្ឆ
របស់ខលួនគរមាម្ជនតូឆតាឆថា ឆូរ ុំាយករទរយសម្បតាិ មាស រ ក់ វតថុច្ផសងៗ  

ម្កឲ្យច្យើង   ការរបររឹតាទុំាងច្នោះ  ច្ ម្ ោះថា  បេយាេ វោរបទនិានទាន ។ 

៣- បរកិបាវោរបទនិានទាន  ម្មន ២ យា៉ាង្គ ឺ៖ 
ក្) ភែឌ បរកិ្ប្បាវហារអទនិាន ទាន ខ) ឱកាសបរកិ្ប្បាវហារអទិនាន ទាន 
ក) មានអនកតាុំាងឆិតាលួឆវតថុ្មួ្យ   ក៏លួឆនូវវតថុច្ ោះ នតាម្ការប៉ោង

របស់ខលួន   ច្ ម្ ោះថា   ភណ្ឌបរកិបាវោរ  បទនិានទាន ។  ដូឆជា  អនកប៉ោងលួឆយក

អាវ   កាលឆូលច្ៅលួឆកនុងផទោះច្េើយ   ក៏ច្លើកយកេិបជាច្ដើម្ច្ ោះម្ក   
របសិនច្បើកនុងេិបច្ ោះមានអាវ កនុងខែៈមដលច្លើកេិបច្ ោះឲ្យឃ្លល តរីកមនលង

ច្ដើម្   អនកច្ ោះ នសច្រម្ឆកនុងការលួឆ  ភណ្ឌបរកិបបវោរបទនិានទាន ។  មតច្បើកនុង
េិបច្ ោះមិ្នមានអាវដូឆការប៉ោងរ ថាន ច្ទ   មានមតរបស់ដទទ   កនុងខែៈច្លើក
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េិបច្ ោះច្ ើង   ច្ៅមិ្នទន់កនលងកម្មបថ្ច្ៅច្ ើយ ។   មតច្បើយកេិបច្ ោះ  
ម្កច្បើកច្ម្ើលច្ ើញវតថុដទទៗ   មិ្នមានអាវដូឆការប៉ោងរ ថាន ច្ ោះ   ក៏នឹកថាច្បើ
មិ្ន នអាវ នអវីដទទក៏ នមដរ  កាលច្បើសច្រម្ឆឆិតាដូច្ឆនោះ  ក៏ច្លើកយកេិប
ច្ ោះច្ៅ    កនុងខែៈនុ ោះឯង   ក៏ចាត់ថាអនកច្ ោះ នកនលងកម្មបថ្កនុងរបច្ភទ  

ភណ្ឌបរកិបាវោរបទនិានទាន មដរ ។ 

ខ) អនកលួឆ នកុំាែត់ររុំារបទល់ទីកមនលងច្ ោះៗ   ដូឆជា នលួឆឆូល
ផទោះរបស់ច្គ ឬ បរចិ្វែផទោះ   កាលច្ ើញរទរយសម្បតាិ  ឬវតថុអវីមួ្យច្េើយ  ក៏
មានច្សឆកាីឆង់ នច្កើតច្ ើង   ក៏នឹកគិតកុំាែត់ទីកមនលងទុក  ច្ោលគឺកាល
លួឆ នរទរយ ឬ វតថុច្ ោះម្កច្េើយ  ក៏តាុំាងឆិតាថា ‟ ច្យើងនឹង ុំាយកច្ៅដល់
ទវ រផទោះ ឬ ច្រកាម្ច្ដើម្ច្ឈើច្ ោះ ឬ មាត់របងច្ ោះជាមុ្នសិន ។  កាលច្បើមាច ស់
ច្គ នច្ ើញ   ច្យើងនឹងច្ោលថា   ខាុុំាយករបស់ច្ ោះម្កច្ម្ើលច្ទច្តើ!  រឆួច្េើយ
នឹង ុំាយកច្ៅទុកកមនលងច្ដើម្វញិ ។ របសិនច្បើមាច ស់ច្គមិ្នច្ ើញ   ច្យើងនឹង ុំា

យកច្ៅមតម្ាង ”   ដូច្ចាន ោះ   កាលអនកលួឆច្ ោះ     ុំាយកវតថុច្ៅដល់ររុំារបទល់

មដលទទួលកុំាែត់ទុក    កនុងខែៈច្ ោះច្ៅមិ្នទន់កនលងកម្មបថ្    ទល់មត
ច្រល្ នយកច្ឆញរីទីកមនលងមដលខលួនកុំាែត់ទុក   ច្ទើបសច្រម្ឆនូវការ

កនលងកម្មបថ្ជា  ឱកាេបរកិបាវោរបទនិានទាន ។ 

៤- បដចិ្ ានាន វោរបទនិានទាន   នដល់  អនកឆូលច្ៅកនុងផទោះ ឬកនុងបរចិ្វែផទោះ   

ឬក៏កនុងបនទប់ទឹក  ឬផទោះ យជាច្ដើម្ របស់អនកដទទ  ស្ស្លប់មត នច្ ើញវតថុមាន
តទម្ល   មានឆិច្ញ្ច ៀន   មខសទដ   មខសក   មខសរកវាត់     ិកាជាច្ដើម្   មដលមាច ស់
របស់ច្ោោះទុក ឬច្្វើរជុោះ ក៏រកវ ិ្ ីច្ដើម្បីយកវតថុច្ ោះម្កជារបស់ខលួនច្ោយយកវតថុ
អវីមួ្យម្កបិទ ុំាងរបស់ច្ ោះទុក ឬយកច្ៅោក់ទុក ឬយកច្ជើងជាន់ទុក 
ឬកកាយដីលុបទុកសិន  រង់ចាុំាមានឱកាស ។ ច្ៅច្រល្មាច ស់របស់ច្គច្ឆញ
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រីទីច្ ោះច្ៅ   សឹម្យកច្ឆញច្ៅ   កនុងខែៈមដលអនកលួឆច្ ោះច្្វើការបិទ ុំាង
វតថុច្ ោះច្ៅមិ្នទន់កនលងកម្មបថ្រេូតដល់មាច ស់របស់រកមិ្នច្ ើញ  ច្េើយតាុំាង
ឆិតាថានឹងម្ករកច្ម្ើលម្ាងច្ទៀតច្ៅច្រលច្រកាយ ច្េើយក៏ច្ឆញច្ៅងុំារីទីច្ ោះ  
។ កាលមាច ស់របស់ នឃ្លល តច្ឆញរីទីកមនលងច្ ោះច្េើយ ក៏ចាត់ថាអនកច្ ោះ

កនលងកម្មបថ្សច្រម្ឆជា  បដចិ្ ានាន វោរបទនិានទាន ។ 

៥- កសុាវោរបទនិានទាន   នដល់  ការបាូរច្ ម្ ោះមាច ស់រទរយមដលមិ្នមម្នជា

របស់ខលួន ឲ្យជាច្ ម្ ោះរបស់ខលួន ឬ បាូរច្ ម្ ោះវតថុមដលមិ្នមម្នជារបស់ខលួន  ឲ្យ
ជារបស់ខលួន ។  ដូឆ   កនុងការចាប់ស្លល កយកវតថុច្ផសងៗ   ស្លល កមដលខលួនចាប់
 នច្ ោះ  រ ប់ច្ ម្ ោះវតថុ ន ៉ោកកាប ិក  មតស្លល ករបស់បុគគលមាន ក់ច្ទៀត  
រ ប់ច្ ម្ ោះថា ន  ិកា ។ កាលខលួនលបច្បើកស្លល ករបស់អនកដទទច្ម្ើល
ច្ ើញច្េើយ ក៏ដឹងថា  វតថុមដលខលួនចាប់ នច្ ោះអន់ជាងរបស់មាន ក់ច្ទៀត  ក៏
លួឆបាូរយកស្លល ករបស់ខលួនច្ៅឲ្យអនកមដលចាប់ ន  ិកា  ច្េើយយកស្លល ក
អនកមដលចាប់ ន  ិកាម្កជារបស់ខលួនវញិ ។ មាតាបិតា ដឹងថាខលួននឹងស្លល ប់  
ក៏ នច្្វើសុំាបុរតស្លន ម្ច្ដើម្បីមឆកម្ត៌ក   នឲ្យកូនឆបងសរច្សររកោសស្លន ម្
ថា  កូនឆបង នមស្សនិងឆុំាការ ឆុំាមែកកូនបអូនកុំារុងច្រៀនសូរតច្ៅឯច្រត
របច្ទស នដីនិងផទោះ ។ កាលសរច្សរឆប់ច្េើយ រួកគ្នត់ក៏ឲ្យកូនឆបងច្ ោះ
អានឲ្យស្លា ប់ ដឹងថារតឹម្រតូវច្េើយ  រួកគ្នត់ក៏ឆុោះេតថច្លខា   ច្េើយស កឆូល
កនុងច្ស្ស្លម្សុំាបុរតរកាទុក ។  ច្រកាយម្កកូនឆបងមានគុំានិតខូឆ   ក៏លួឆយក
សុំាបុរតច្ ោះម្កមកច្ ម្ ោះជាថ្មីថា  កូនឆបង នដីនិងផទោះ  រឯីកូនបអូន នមស្ស
និងឆុំាការ ច្េើយបិទច្ស្ស្លម្សុំាបុរតទុកដូឆច្ដើម្ ។ មាតាបិតាមានជុំាងឺ្ងន់  ក៏ឲ្យ
ច្គច្ៅច្ៅអនកមដលរាប់អានគ្នន  ឬ ច្ម្ធ្លវមី្ក  ឲ្យទទួលដឹងសុំាបុរតស្លន ម្មដល
ខលួនឲ្យកូនឆបងសរច្សរទុកច្ ោះ  ច្េើយឲ្យអនកទុំាងច្ ោះជួយឆុោះេតថច្លខាច្្វើ
ជាស្លកសី   មិ្នយូរប៉ោុ ម នគ្នត់ទុំាងរីរ ក់ស្លល ប់អស់ច្ៅ   កាលយកសុំាបុរត
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ច្ ោះម្កច្បើកច្ម្ើល   ច្េើយអានឆុំាច្ោោះមុ្ខកូនច្ៅ   ញតិមិ្រតបងបអូន  ក៏ដឹង
 នថាកូនឆបង នដីនិងផទោះ ឆុំាមែកកូនបអូន នមស្សនិងឆុំាការ តាម្មដលកូន

ឆបង នលួឆបាូរថ្មីច្ ោះ ។ កាច្្វើដូឆច្ោលម្កច្នោះ    នច្ ម្ ោះថា  កសុាវោរប
ទនិានទាន ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធបិាយបម្នថម្ក្នុងច្ែយាវហារអទិនាន ទ្ធន 

ដនព្កុ្ម្ច្ែយាវហារបញ្ចក្ 

កនុងរកុម្ ញ្ថេាវោរបចេក ច្នោះ   ញ្ថេាវោរបទនិានទាន  មដលទក់ទងនឹងការ

ច្ កបច្ញ្ជេ ត   មឆកច្ឆញជា ៤ យ៉ោងគឺ ៖ 

ក) ម្មនកដូ    នដល់   ការច្ កបច្ញ្ជេ តច្ោយរអវ ល់   មានការច្របើកុំាប៉ោុង   

កច្ញ្ជ ើ   ច្ ៉ោតជាច្ដើម្ ។ 

ខ) ត្លុាកដូ   ការច្ កបច្ញ្ជេ តច្ោយការច្របើជញ្ជ ីង ។ 

គ) កេំកដូ   ការច្ កបច្ញ្ជេ តច្ោយការបាូរវតថុ   មានចាន   ឆ្ន ុំាង   ផាិលជា

ច្ដើម្ ។ 

ឃ) កោបណ្កដូ ការច្ កបច្ញ្ជេ តច្ោយការច្្វើរ ក់មកលង ។ 

ក្) ោនក្ែូ  ម្ឆក្ច្ឆញជា ៣ ព្បច្ភទគឺ ៖ 

១-  ហទេញ្ភទ     ២- េោិញ្ភទ     ៣-  រជ ជវញុ្ភទ 
១- ហទេញ្ភទ  នដល់   ការច្របើរអវ ល់ច្របងច្ផសងៗ   ឬទឹក មុុំា   ច្ោយច្្វើ

ច្រគឿងរអវ ល់ឲ្យមានរនធ  ដូឆជា   កាលខលួនជាអនកទិញក៏យកច្រគឿងវាល់ច្ៅច្ចាោះ
ជារនធតូឆៗ  រតង់ តច្ ោះ  ោក់ឆុោះកនុងភាជនៈមដលច្្វើទុករទច្រកាម្ច្រគឿងវាល់ 
។ កាលចាក់ច្របង ឬទឹក មុុំាឆូលច្ៅកនុងរអវ ល់ច្េើយ   ច្របង    ឬទឹក មុុំាច្ ោះក៏
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េូរច្ឆញអុំារីរអវ ល់ម្កច្ៅកនុងភាជនៈមដលរទរីច្រកាម្ច្ ោះ ច្្វើឲ្យ នឆុំានួន
ច្របង ឬទឹក មុុំាច្កើនច្រឆើនច្ ើង ។ មតច្បើខលួនជាអនកលក់វញិក៏បិទរនធមដលច្ចាោះ
ទុកច្ ោះមុ្ន   ច្េើយច្ៅច្រលវាល់ក៏រយយម្វាល់ច្លឿនៗ មថ្ម្ទុំាងវាល់មិ្ន

ឲ្យច្រញបរបូិែ៌ ។ ការច្ កបច្ញ្ជេ តរបច្ភទច្នោះ ច្ ម្ ោះថា  ហទេញ្ភទម្មនកដូ ។ 
២- េោីញ្ភទ    នដល់   ការបុំា ត់តាម្ការវាល់ស្សូវ  សមែា ក   លងជា

ច្ដើម្   ច្ោយការច្របើកលកនុងការវាល់   ដូឆជា ឈមួញទិញស្សូវជាច្ដើម្    កាល
ច្បើវាល់  ក៏ចាក់ស្សូវសនសឹម្ៗ  ឆុោះច្ៅកនុងរអវ ល់ច្ ោះ   ច្រោោះស្សូវកាលធ្លល ក់ឆុោះ
ច្ៅសនសឹម្ៗច្ ោះ  រមម្ងច្្វើឲ្យច្កើនឆុំានួនច្រឆើន   ច្េើយច្កៀរមាត់រអវ ល់ច្ ោះឲ្យ
ខពស់រតង់ក ា្ លបនាិឆ ។  ច្បើជាអនកលក់វញិ   ច្រលវាល់   នចាក់យ៉ោង
ច្លឿន  ច្ដើម្បី នឆុំាច្ែញជាងការចាក់សនសឹម្ៗ    ច្រលច្កៀរមាត់រអវ ល់  ច្កៀរ

រតង់ក ា្ លឲ្យផតឆុោះបនាិឆ ការច្ កបច្ញ្ជេ តរបច្ភទច្នោះ ច្ ម្ ោះថា  េោីញ្ភទ-
ម្មនកដូ ។ 

៣- រជ ជវញុ្ភទ    នដល់   ការបុំា ត់តាម្រអវ ស់របមវង   ដូឆជា  វាស់សុំារត់   
វាស់ដីជាច្ដើម្   ច្បើវាស់យកជារបស់ខលួន   ក៏វាស់ឲ្យច្លើស   ច្បើវាស់ឲ្យអនកដទទ
ក៏វាស់ឲ្យច្ខើឆឆុោះ   ច្ោយមិ្នឲ្យអនកមាខ ងច្ទៀត នដឹង   ការច្ កបច្ញ្ជេ ត
របច្ភទច្នោះ  ច្ ម្ ោះថា  រជ ជវញុ្ភទ  ម្មនកដូ ។ 

ខ) តុលាក្ូែ  ម្ឆក្ច្ឆញជា ៤ ព្បច្ភទគឺ ៖ 

១- របូកដូ    ២- បង្ គកដូ    ៣- គហណ្កដូ    ៤- បដចិ្ ាន នកដូ 
១-  របូកដូ    នដល់  ការមកទកនជញ្ជ ីងសរមាប់ថ្លឹងទម្ងន់វតថុ មានរីររបច្ភទ

គឺ   មផលជញ្ជ ីង  មួ្យ ុ្ំា  មួ្យតូឆ ។  កាលខលួនជាអនកទិញទុំានិញរបស់ច្គក៏ច្របើមផល
ជញ្ជ ីង ុ្ំាបច្ ា កមភនកជញ្ជ ីងច្ដើម្បីឲ្យ នឆុំានួនច្រឆើន ។  ច្បើខលួនជាអនកលក់ក៏ច្របើ



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

131  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

មផលជញ្ជ ីងតូឆច្ដើម្បីឲ្យឆុំានួនថ្យតិឆឆុោះច្ៅ ។  ការច្ កបច្ញ្ជេ តរបច្ភទច្នោះ  

ច្ ម្ ោះថា  ត្លុារបូកដូ ។ 

២- បង្ គកដូ    នដល់   ការរបររឹតាកនុងច្រលថ្លឹងវតថុច្ ោះ ។ កាលខលួនឯងជា

អនកទិញ  ក៏យកទដច្ៅសងកត់ដងជញ្ជ ីងឲ្យធ្លល ក់ឆុោះ   ច្ដើម្បីឲ្យ នរបស់ច្រឆើន ។  
ច្បើខលួនឯងជាអនកលក់វញិ   ក៏យកទដសងកត់ដងជញ្ជ ីងឲ្យរត់ម្កខាងោក់អីវា៉ោន់
វញិ   ច្ដើម្បីឲ្យ នឆុំានួនរបស់តិឆ   ការច្ កបច្ញ្ជេ តរបច្ភទច្នោះ  ច្ ម្ ោះថា  

ត្លុាបង្ គកដូ ។ 
៣- គហណ្កដូ    នដល់   ការច្្វើកនុងច្រលថ្លឹងវតថុ ។  កាលខលួនឯងជាអនក

ទិញ   ក៏យកទដច្ៅចាប់រតង់មខសឲ្យទបឆុោះដល់គល់មខស   ច្ដើម្បីឲ្យ នរបស់
ច្រឆើន ។ ច្បើខលួនឯងជាអនកលក់   ក៏ចាប់រតង់ឆុងមខសច្ដើម្បីឲ្យ នឆុំានួនតិឆ  ការ

ច្ កបច្ញ្ជេ តរបច្ភទច្នោះ   ច្ ម្ ោះថា  ត្លុាគហណ្កដូ ។ 

៤- បដចិ្ ាន នកដូ    នដល់   ការតាុំាងទុកជញ្ជ ីងច្ោយច្ចាោះរនធទុករតង់ដង

ជញ្ជ ីង   ច្េើយយកដុុំាសុំាែ ឬ ដុុំារគួសតូឆៗោក់ឆូលច្ៅ   ច្ៅច្រល្ខលួន
ឯងទិញរបស់ច្គក៏ច្លើកដងជញ្ជ ីងឲ្យច្ផអៀងច្ៅខាងមផលជញ្ជ ីង  ច្ដើម្បីឲ្យដុុំាសុំាែ 
ឬដុុំារគួសធ្លល ក់ម្កខាងមផលជញ្ជ ីង   ច្ដើម្បីឲ្យ នរបស់ច្រឆើន ។   ច្បើខលួនជាអនកលក់  
ក៏ច្លើកដងជញ្ជ ីងឲ្យច្ផអៀងច្ៅខាងរបស់វញិ  ច្ដើម្បីឲ្យដុុំាសុំាែ ឬ ដុុំារគួសធ្លល ក់
ម្កខាងរបស់វញិ  ច្ទើបច្្វើឲ្យ នរបស់តិឆ ការច្ កបច្ញ្ជេ តរបច្ភទច្នោះ 

ច្ ម្ ោះថា ត្លុាបដចិ្ ាន នកដូ ។ 

គ) ក្ាំស្ក្ូែ  

ការច្ កបច្ញ្ជេ តមដលច្ៅថា កេំកដូ ច្ ោះ គឺជាងមាស   ជាងរ ក់   

 នច្្វើភាជនៈច្ផសងៗ   មានផាិល  ថាស  ចាន  មកវជាច្ដើម្  ទុកលក់ ។   របស់
មដលច្្វើទុកលក់ច្ ោះ ច្្វើជារីររបច្ភទគឺ    មួ្យរបច្ភទច្្វើច្ោយមាស  ឬរ ក់
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សុទធ ។   មួ្យរបច្ភទច្ទៀត   ច្្វើច្ោយលងាិន   ទង់មដង   ច្ស្ស្លបមាស ឬ រ ក់
ខាងច្រត ។   ទុំាងរីររបច្ភទច្នោះ   មានរបូស ឋ្ នដូឆៗគ្នន  ។    ច្រលមាន
ម្នុសសម្ករកទិញ ក៏យករបស់មដលច្្វើអុំារីមាសសុទធ រ ក់សុទធឲ្យច្ម្ើល   
កាលអនកទិញឲ្យតទម្លរគប់ច្េើយ   ក៏លួឆបាូររបស់មដលមិ្នរិតច្ ោះឲ្យដល់អនក

ទិញ   ការច្ កបច្ញ្ជេ តរបច្ភទច្នោះ   ច្ ម្ ោះថា   កេំកដូ ។ 

ឃ) ក្ហាបណក្ូែ 

ការច្ កបច្ញ្ជេ តមដលច្ៅថា កោបណ្កដូ ច្ ោះ គឺការច្្វើរ ក់កាក់មកលង

កាល យ  ឬ បែណធ្ល មកលងកាល យ  ឬ ផសុំាច្ោេៈ  មរ ៉ោច្ផសងៗ តាម្វទិយស្លស្ត្សា   ឲ្យ
ច្ម្ើលច្ៅដូឆជាមាសនិងរ ក់រិតៗ  ច្េើយច្្វើការលក់ដូរច្ ករ ស់    ឲ្យអនក
ទិញយល់ខុស   គិតថាជារបស់រិត  ការច្ កបច្ញ្ជេ តរបច្ភទច្នោះ  ច្ ម្ ោះថា   

កោបណ្កដូ ។ 

អធបិ្បាយអទនិ្នា ទាន ចប្ប់ 
ØØØØØ 
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៣- កាគម្សុម្ចិ្ឆា ច្ឆរ 
ោកយថា   កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆាច្ឆរ ច្នោះ   កាលមញកស័រទ  មញក ន ៣  ស័រទគឺ     

កាញ្ម្េ ុ+ ម្ចិ្ឆា  + អាច្ឆរ  
កាញ្ម្េ ុ = កនុងការច្សរច្ម្ថុ្ន 

ម្ចិ្ឆា  = ោម្ក  គឺបែឌិ តទុំាងឡាយរមម្ងតិោះច្ដៀលរិតរ កដ 

អាច្ឆរ = ការរបររឹតា ។ 

កាលផសុំាឆូលគ្នន ទុំាងបីស័រទ នជា កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរ   មរបថា   ការរបររឹតា

ោម្កកនុងការច្សរច្ម្ថុ្ន   ដូឆមានវឆនតថៈថា   ម្ចិ្ឆា    ច្រណំ្  = ម្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប ការ

របររឹតាខុស   គឺការច្្វើដ៏ោម្កមដលបែឌិ តទុំាងឡាយគបបីតិោះច្ដៀលរិត

រ កដ ច្ ម្ ោះថា ម្ចិ្ឆា ច្ឆរ ។ 

កាញ្ម្េ ុ ម្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប = កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប ការរបររឹតាខុស គឺអុំាច្រើដ៏ោម្ក   

មដលបែឌិ តទុំាងឡាយគបបីតិោះច្ដៀលកនុងការច្សរច្ម្ថុ្ន្ម្ម  ច្ ម្ ោះថា កាញ្ម្-
េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប ។ 

ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត  កាញ្ម្េ ុ  ម្ចិ្ឆា    ច្រន ា ិ  ឯញ្ត្នាត្ ិ= កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប   មរបថា   

ម្នុសសទុំាងឡាយរមម្ងរបររឹតាខុសកនុងការច្សរច្ម្ថុ្ន្ម្ម ច្ោយ្ម៌្ច្ ោះ   

ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ   ្ម៌្ច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា  កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរ    នដល់   ញ្ម្ថនុញ្េវ-
នញ្ច្ត្នា  មដលរបកបជាមួ្យច្ោភជវន ។ 

អធិប្បាយថា   ស្លវ មី្ភរយិរមួ្ច្ភទ   មិ្នច្ោលថាជាការរបររឹតាោម្កមដល

បែឌិ តទុំាងឡាយគបបីតិោះច្ដៀលច្ ោះច្ទ   ច្រោោះជាច្រឿង្ម្មតារបស់សតវច្ោក 
។ ប៉ោុមនាបុរសស្ត្សាីមដលរបររឹតាកនលងកាច្ម្ជាមួ្យនឹងបុរស ឬស្ត្សាី   មដលមិ្នមម្ន
ជាស្លវ មី្ភរយិរបស់ខលួន   ច្ទើបចាត់ថាជាការរបររឹតាោម្កមដលបែឌិ ត
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ទុំាងឡាយគបបតិីោះច្ដៀល  ច្រោោះមិ្ន នរបររឹតាច្ៅតាម្្ម្មតារបស់សតវច្ោក  

ដូច្ចាន ោះ  ររោះដីកាចារយច្ទើបរនយល់កនុងោកយ ‟ មិ្ចាេ ចារៈ ” ថា  ឯកញ្ន ាន  ននិ ទញិ្ត្ត  
លាម្កាច្ឆញ្ាប មរបថា   ការរបររឹតាដ៏ោម្កមដលបែឌិ តទុំាងឡាយគបបីតិោះច្ដៀល

ច្ោយរិតរ កដ ។ 
ការកនលងកាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារច្នោះ   រមម្ងសច្រម្ឆ នច្ោយកាយបច្យគមត

ម្យ៉ោង  គឺរតូវច្្វើច្ោយកាយ   មិ្នមម្នច្ោយវាចា ឬច្ោយឆិតាច្ទ ។ 

សដម្ែងអងគរប្បស់កាវម្សុម្ិច័្ឆច្ឆរ 

ការរបររឹតាអកុសលរបច្ភទ កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរ   មដលកនលងកម្មបថ្ច្ ោះ   រតូវ

របកបច្ោយអងគ ៤ គឺ ៖ 

១- បគម្នេីវត្ ថ ុ   វតថុមដលមិ្នគួរទក់ទង មិ្នគួរច្សរ គឺស្ត្សាី  

 ឬបុរសមដលមិ្នគួរច្សរ ។ 

២- ត្េម ឹ  ញ្េវនច្តិ្ ា ំ  មានឆិតាគិតនឹងច្សរកនុងវតថុច្ ោះ ។ 

៣- បញ្យាញ្គា    មានច្សឆកាីរយយម្នឹងច្សរ ។ 

៤- ម្ញ្គ គនម្គ គបដបិត្ ា ិ  បធមវិាេំ   មានច្សឆកាីច្រញឆិតាកនុងការញុុំាង  

 ម្គគនិងម្គគឲ្យដល់គ្នន  ។ 
កាលច្បើរគប់អងគទុំាង ៤ ច្នោះច្េើយ ច្ទើបចាត់ថាអនកច្ ោះ នកនលងច្លមើស

កម្មបថ្ កាញ្ម្េមុ្ចុ្ឆា ច្ឆរ   ច្បើមិ្នរគប់អងគ   ក៏មិ្នសច្រម្ឆជាកម្មបថ្ ។ 

ម្តិរបស្់អាចារយច្ផសងៗ   ក្នុងអងគទ្ធាំង ៤ 

អាចារយដទទៗច្ោលថា   អនកមដលមានច្សឆកាីច្រញឆិតាកនុងការច្សរវតថុ
កាម្ច្ ោះ  ប៉ោុមនាខលួនឯងមិ្ន នច្របើច្សឆកាីរយយម្កនុងការច្សរច្ ោះយ៉ោង្
មួ្យច្ទ  ដូច្ឆនោះ ច្ោកច្ោលថា  អនកច្ ោះមិ្នកនលងកម្មបថ្   ច្រោោះខវោះអងគទី ៣   
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គឺបច្យគៈ   មតអាចារយរួកខលោះវនិិឆេ័យសច្រម្ឆច្សឆកាីថា   សូម្បីអនកមិ្ន នច្របើ
ច្សឆកាីរយយម្កនុងការច្សរច្ ោះក៏ច្ោយ ច្បើអនកច្ ោះមានច្សឆកាីច្រតកអរផង
ក៏ចាត់ថាជាការកនលងកម្មបថ្   ច្ោយច្ោកអាងថា   ្ម្មតា  មាតុរគ្នម្ច្ ោះ   
ច្ោយច្រឆើនជាអនកមិ្ន នច្របើច្សឆកាីរយយម្   មតក៏រមម្ងសច្រម្ឆកិឆចច្ ោះ
ផងមដរ ។   ឆុំាមែកអាចារយច្ផសងៗច្ទៀតច្ោលថា   របសិនច្បើអនកមដលសច្រម្ឆ
កិឆច នច្ោយមិ្នច្របើច្សឆកាីរយយម្ច្េើយ  ក៏មិ្នចាុំា ឆ់រតូវសមម្ាងអងគ

របកបដល់ច្ៅ ៤  សមម្ាងរតឹម្មត ៣  យកអងគមដលថា បញ្យាញ្គា ច្ឆញក៏ ន  

មតររោះអដឋកថាចារយក៏ នសមម្ាងទុកទុំាង ៤ អងគ  ច្ោយច្េតុច្នោះ  ច្ទើបជាច្ស-

ឆកាីមដលសមម្ាងឲ្យដឹងថា  អងគទី ៣ គឺ បញ្យាញ្គា ច្ ោះ ច្ោកសុំាច្ៅយកថា

រមម្ងមានជាឆុំាមែកច្រឆើន ។ 

ច្េើយកនុងអងគ បញ្យាញ្គា ច្នោះ    នដល់    សាហត្ ថកិបញ្យាញ្គា មតម្យ៉ោង   ជា
អាណ្ត្ ាកិបញ្យាញ្គា  ច្ ោះមិ្ន នច្ ើយ ។ 

ស្ម្ម្តងច្ទ្ធស្របស្់កាច្ម្ស្ុម្ិចាេ ចារ ម្ែលជាម្ហាោវជជ  និងអបបោវជជ 

អនករបររឹតាកនលងនូវ  កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆាច្ឆរ   ឆុំាច្ោោះអនកមានសីលមដលមិ្នមានច្ស-

ឆកាីច្រតកអររមួ្ជាមួ្យផង អនកច្ ោះ  រមម្ងមានច្ទស្ងន់ ។ 
របសិនច្បើរបររឹតាកនលងឆុំាច្ោោះអនកមិ្នមានសីល មដលមិ្នមានច្សឆកាីច្រតក-

អររមួ្ជាមួ្យផង   អនករបររឹតាច្ ោះមានច្ទសស្ស្លល ។ 
ច្បើរបររឹតាកនលងច្ោយការច្បៀតច្បៀនច្្វើ បរាងកាយ   សូម្បីអនកមដលរតូវ

ច្គច្បៀតច្បៀនមិ្នមានគុែ្ម៌្្មួ្យក៏ច្ោយ   ក៏អនករបររឹតាកនលងរមម្ងមាន
ច្ទស្ងន់ ។ 

ច្បើអនកទុំាងរីរមានច្សឆកាីច្រតកអរដូឆគ្នន   រមម្ងមានច្ទសស្ស្លល ។ 
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កនុងរវាងបុថុ្ជជននិងររោះអរយិបុគគល ការរបររឹតាកនលងឆុំាច្ោោះបុថុ្ជជនរមម្ង
មានច្ទសស្ស្លលជាងការរបររឹតាកនលងឆុំាច្ោោះររោះអរយិ ។ 

កនុងប ា្ ររោះអរយិបុគគលផងគ្នន ច្ ោះច្ទៀតច្ស្លត ការរបររឹតាកនលងឆុំាច្ោោះ
ររោះច្ស្លតាបនន  រមម្ងមានច្ទសស្ស្លលជាងការរបររឹតាកនលងឆុំាច្ោោះររោះ
សកទគ្នមី្ ។ ការរបររឹតាកនលងឆុំាច្ោោះររោះសកទគ្នមី្ រមម្ងមានច្ទសស្ស្លល
ជាងការរបររឹតាកនលងឆុំាច្ោោះររោះអ គ្នមី្ ។   ការរបររឹតាកនលងឆុំាច្ោោះររោះ
អ គ្នមី្    រមម្ងមានច្ទសស្ស្លលជាងការរបររឹតាកនលងឆុំាច្ោោះររោះអរេនា ។   
សរមាប់ការរបររឹតាកនលងកាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារឆុំាច្ោោះររោះអរេនាច្ ោះ  រមម្ងមាន

ច្ទស្ងន់ជាងច្គបុំាផុត   ដូឆ ននេមាែព  មដលរបររឹតាកនលងឆុំាច្ោោះររោះឧបបលវ-

ណ្ ច្ថ្រមីដលជាររោះអរេនាី   រមម្ង នទទួលច្ទស   គឺរតូវ្រែីស្សូបច្ោយ
អុំា្ឆទិដឋ្ម្មច្វទនីយកម្ម និង  នច្ៅច្កើតកនុងអវឆិីម្ោនរក   ច្ស្លយនូវ
ទុកខដ៏ទរកមលងច្ោយអុំា្ឆទនឧបបជជច្វទនីយកម្ម ។ 

ស្តសែីដដ្លម្ិនត្តូេត្ប្បត្ពឹតែកនបងាន ២០ ពួកគឺ ៖ 

១- ម្មត្រុក ាតិ្ត    ស្ត្សាីមដលមាតារកា   ។ 

២- បតិ្រុក ាតិ្ត ស្ត្សាីមដលមានបិតារកា ។ 

៣- ម្មត្តបតិ្រុក ាតិ្ត ស្ត្សាីមដលមានមាតាបិតារកា ។ 

៤- ភគនិរីក ាតិ្ត ស្ត្សាីមដលមានបងស្សី ឬបអូនស្សីរកា ។ 

៥- ភាត្រុក ាតិ្ត ស្ត្សាីមដលមានបងរបុស ឬបអូនរបុសរកា ។ 

៦- ញាត្រិក ាតិ្ត ស្ត្សាីមដលមានញតិរកា ។ 

៧- ញ្គាត្ ារក ាតិ្ត ស្ត្សាីមដលមានរតកូលដូឆគ្នន  ឬ ជនជាតិដូឆគ្នន ជាអនករកា 

(  សុំាច្ៅដល់ស្ត្សាីមដលច្ៅរស់ច្ៅច្រតរបច្ទស   ច្េើយរស់ច្ៅកនុងការរគប់រគង
រីជនជាតិដូឆគ្នន មានស្លថ នទូតជាច្ដើម្ ) ។ 
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៨- ធមម្ មរក ាតិ្ត   ស្ត្សាីមដលមានអនករបររឹតា្ម៌្រមួ្គ្នន ជាអនករគប់រគង   ដូឆស្ត្សាី

មដលបួសជាដូនជី   មានរបធ្លនដូនជីជាអនករគប់រគងជាច្ដើម្។  ច្រោោះច្េតុ

ច្ ោះ  ច្ោកច្ទើបច្ោលទុកកនុងស្លរតថទីបនីដីកាថា   ឯក ំ  េត្តថ រ ំ  ឧទ ិទេស   បព្យ ាជ ិ
ញ្ត្ហតី្ ិ   ឥម្និា   បណ្ឌរង្ គបរពិាា ជកិាទញ្យា  ទញ្េសត្ ិ។   មរបថា  ររោះអដឋកថាច្ោល

យកអនកបួសច្សលៀកដែា ប់សុំារត់ស  និងបរោិវ ជិកាជាច្ដើម្     ច្ោយោកយថា  
ច្យើងទុំាងឡាយបួសឧទិទសររោះស្លស្លា មតមួ្យ  ដូច្ឆនោះ ។ 

៩- េបរទិណាឌ    ស្ត្សាីមដលច្សាឆ ឬ អនកមានអុំា្ឆកក់ ( ឆង ) ទុក ។ 

១០- សារកាា  ស្ត្សាីមដលរតូវ នច្គដែាឹ ងទុកតាុំាងរីច្ៅកនុងគភ៌ ឬមានគូដ-
ែាឹ ងច្េើយ ។  

ស្ត្សាីជុំារូកសបរទិ ឌ្  និង ស្លរកាខ ទុំាងរីរច្នោះ  ជាស្ត្សាីមិ្នមានឥសសរៈ   គឺ
មានមាច ស់ច្េើយ   ច្បើខលួនឯងមានច្សឆកាីច្រតកអរររម្របគល់កាយឲ្យដល់បុរស
ដទទ   ក៏ច្សមើនឹងលួឆកាយរបស់ខលួនមដលមានមាច ស់េួងមេង  ច្ៅឲ្យអនកដទទ   

ដូច្ឆនោះ  ស្ត្សាីច្ ោះ  ក៏ចាត់ថា នរបររឹតាកនលង កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរ   ដូច្ចាន ោះ  ច្ទើបររោះ
ដីកាចារយសមម្ាងទុកកនុងច្តរសកែឌ ដីកាថា  បច្ ាមិ្មន ំ  ទ ានិ នន ា ិ  សារកាា េបរទិណាឌ ន ំ
ម្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប ញ្ោត្ ិ ត្តេំ   េេាម្កិភាវញ្ត្ត   មរបថា   ស្ត្សាីរីរជុំារូកខាងឆុងគឺ   សារកាា   
និង េបរទិណាឌ  ច្នោះ   ច្បើររម្របគល់ខលួនឲ្យដល់បុរសដទទច្េើយ   ក៏ចាត់ថា ន

របររឹតាខុសកនុងកាម្   ច្រោោះស្ត្សាីទុំាងច្ ោះជាអនកមានមាច ស់ច្េើយ ។ 

ឆុំាមែកស្ត្សាីមដលរតូវច្គចាប់ ុុំាទុកច្ ោះ  មិ្នច្ៅថាជាស្ត្សាីជុំារូក សារកាា   
ឬ េបរទិណាឌ  ច្ទ  ច្ទោះបីមានអនកយម្រគប់រគងរកាក៏របររឹតាច្ៅដូឆ ស្ត្សាីជុំារូក 

ម្មត្រុក ាតិ្ត   បតិ្រុក ាតិ្ត ដូច្ចាន ោះ   ច្បើស្ត្សាីជុំារូកច្នោះ   ររម្របគល់ខលួនឲ្យដល់បុរស្

មួ្យក៏មិ្នចាត់ថាជាការរបររឹតាកនលង កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរ ច្ទ ។ 
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១១- ធមនក កតី្ត   ស្ត្សាីមដលបុរសទិញម្ក   ដូឆជាស្ត្សាីមដលច្្វើដុំាច្ែើ រម្ករី

របច្ទសច្រត   មិ្នមានរ ក់ឲ្យទថ្លក ៉ោ ល់ កាលដល់ច្គ្នលច្ៅច្េើយ  មាច ស់
ទូកលក់ទ  ុងស្ត្សាីច្ ោះ ច្រលច្ ោះមានបុរសច្ៅជួយច្ឆញលុយឲ្យច្េើយ ុំា
យកស្ត្សាីច្ ោះច្ឆញម្ក ម្យ៉ោងច្ទៀត  ស្ត្សាីមដលរតូវមាតាបិតាយកច្ៅលក់   មាន
បុរសយករ ក់ច្ៅជួយច្ោោះយកស្ត្សាីទុំាងច្ ោះម្ក  ដូច្ឆនោះជាច្ដើម្  ស្ត្សាីជុំារូក

ច្នោះ  ច្ ម្ ោះថា  ធមនក កតី្ត ។ 

១២- ឆន ទវាេន ី   ស្ត្សាីមដលសម័រគឆិតាច្ៅច្ៅជាមួ្យនឹងបុរស   ដូឆជាស្ត្សាី

មដលស្សឡាញ់បុរស្មាន ក់   មតមាតាបិតាមិ្នយល់ររម្   ស្ត្សាីច្ ោះក៏រត់ច្ៅ

តាម្បុរសច្ ោះ  ស្ត្សាីជុំារូកច្នោះ នច្ ម្ ោះថា   ឆន ទវាេនិ ី។  ឆុំាមែកបុរសមដល

 នទទួលស្ត្សាីជុំារូកច្នោះទុកជាភរយិ   មិ្នច្ ម្ ោះថាជា កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆាច្ឆរ ច្ទ ។ 

១៣- ញ្ភាគវាេនិ ី       ស្ត្សាីមដលររម្ច្្វើជាភរយិរបស់បុរស  ច្រោោះសងូឹម្

កនុងច្ភាគៈរទរយ ។ 

១៤- បដវាេនិ ី  ស្ត្សាីមដលររម្ច្្វើជាភរយិរបស់បុរស   ច្រោោះសងូឹម្កនុងស-

ច្ម្លៀកបុំាោក់ ។ 

១៥- ឱទបត្ ាកនិ ី   ស្ត្សាីមដលជាភរយិរបស់បុរសច្ោយការច្រៀបការ   មាន

ចាប់ទដកូនកុំាច្ោោះនិងកូនរកមុ្ុំារជលក់ឆុោះកនុងផាិលទឹកជាច្ដើម្ ។ 

១៦- ឱភត្ច្មុ្ ពដ្ឋ  ស្ត្សាីមដលជាភរយិរបស់បុរស   ច្ោយបុរសច្ ោះជាអនក

ជួយឲ្យផុតរីការលី ឬ ទូលរបស់ច្លើកាល ។    នច្សឆកាីថា   ស្ត្សាីជុំារូកច្នោះ  
ជាអនករកខសត់  រតូវទូលរបស់ច្ៅលក់ជាច្រៀងរាល់ទថ្ង ។ កាលមានបុរសមដល
ច្កើតច្សឆកាីច្រញឆិតាកនុងស្ត្សាីច្ ោះ   ក៏ទទួលយកច្ៅឆិញ្ច ឹម្ច្្វើជាភរយិច្េើយ 
ស្ត្សាីច្ ោះក៏មិ្ន នច្ៅទូលអីវា៉ោន់លក់តច្ៅច្ទៀត   ក៏ច្ចាលសុំារត់រទប់ច្លើ
កាលច្ ោះច្ៅ ។ 
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១៧- ធមជាហដ្ឋ   ស្ត្សាីមដលជាច្ឈលើយសឹក  ច្េើយធ្លល ក់ជាភរយិរបស់បុរស
ច្ ោះ ។ 

១៨- កម្ មការភីរយិា   ស្ត្សាីមដលជាកូនឈនួលច្្វើការអរកនុងផទោះ ឬ កនុងោង
របស់បុរសច្ ោះ   ច្េើយបុរសច្ ោះយកច្្វើជាភរយិ ។ 

១៩- ទាេភីរយិា   ស្ត្សាីមដលជាទសីកនុងផទោះរបស់បុរសច្ ោះ   ច្េើយបុរស
ច្ ោះយកច្្វើជាភរយិ ។ 

២០- ម្ហុតុ្ ាកិា   ស្ត្សាីមដលជាភរយិរបស់បុរសម្ដងមាក ល ។ 

ស្ត្សាីមដលជាភរយិរបស់បុរស ៩ រួក មាន ធមនក កតី្តភរយិា ជាច្ដើម្  រេូតដល់

ទាេភីរយិា ទុំាងច្ ោះ   ខែៈមដលច្ៅជាមួ្យបុរសច្ ោះ   ក៏ នច្ ម្ ោះថាជា

ភរយិច្ោយរិត   មត ម្ហុតុ្ ាកិាភរយិា ច្ ោះ   ជាភរយិរបច្ភទទទួលយករ ក់

ឈនួលមួ្យស្សបក់   កនុងច្រលខលោះ ៣ ទថ្ងខលោះ   ៧ ទថ្ងខលោះ  ១ មខខលោះ ។ 

ប ា្ ស្ត្សាីទុំាង ២០ ជុំារូកច្ ោះ   ស្ត្សាី ៨ ជុំារូកខាងច្ដើម្ គឺតាុំាងរី ម្មត្រុក ាតិ្ត 
រេូតដល់ ធមម្ មរក ាតិ្ត ច្បើច្ៅមិ្នទន់មានស្លវ មី្ជាមាច ស់សម្ផសស  ខលួនឯងមានសិទធិ

កនុងសម្ផសសរបស់ខលួន  ច្រញឆិតាបុរស្  ច្េើយច្ៅរមួ្រស់ជាមួ្យនឹងបុរស
ច្ ោះ មិ្នចាត់ថាកនលងកាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារ  ច្រោោះឳរុកមាា យជាច្ដើម្  ជាអនករកា
មម្ន  មតមិ្នមម្នជាឥសសរៈច្លើសម្ផសសរបស់ ង ។   ច្ទោះបីមិ្នច្ ម្ ោះថាកា-
ច្ម្សុមិ្ចាេ ចារក៏ច្ោយ   ក៏ជាអុំាច្រើមិ្នសម្គួរ  គួរខាម ស់  គួរតិោះច្ដៀល  បុំាផ្តល ញ
ខលួនឯង  ច្ៅេមងច្ៅៗ  ច្្វើឲ្យច្កើតជាអកុសលមដលជាច្េតុ ុំាច្ៅកាន់អ យ
ភូមិ្ ន ។ 

រឯីបុរសមដល នទក់ទងនឹងស្ត្សាី ៨ ជុំារូកច្នោះ  ចាត់ថាជាការរបររឹតា

កនលង កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆាច្ឆរ ។  ឆុំាមែកស្ត្សាី ១២ ជុំារូកច្ទៀត មាន េបរទិណាឌ  ជាច្ដើម្ 
រេូតដល់ ម្ហុតុ្ ាកិា ទុំាងច្នោះ   ជារបច្ភទស្ត្សាីមានស្លវ មី្ច្េើយ  សូម្បីស្ត្សាីជុំារូក 

ម្ហុតុ្ ាកិាមដលជាភរយិម្ាងមាក លកាី   ក៏ច្ ម្ ោះថាមានស្លវ មី្ច្េើយដូឆគ្នន   ដូច្ឆនោះ   
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ច្បើស្ត្សាីទុំាងច្នោះផិតបាី   របគល់ខលួនឲ្យបុរសដទទរបររឹតាកនលងច្េើយ   ក៏ច្ ម្ ោះថា

របររឹតាកនលងសិកាខ បទ កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆាច្ឆរ មដរ ។ 

ឆុំាមែកស្ត្សាីនគរច្ស្លភិែីច្ ោះ ច្បើមានបុរស្មួ្យម្កទិញខលួនទុក  
ច្ោយឲ្យរ ក់ជាមុ្នច្េើយ  កាលច្ៅមិ្នទន់ នសច្រម្ឆកិឆចតាម្ការកុំាែត់
គ្នន ច្ ោះ   ច្បើស្ត្សាីច្ ោះទទួលយករ ក់ច្េើយច្ៅរមួ្រស់ជាមួ្យបុរសដទទ  ក៏

ចាត់ថាជាការរបររឹតាកនលង កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរ ដូេមានព្ពះពុទធវេនម្ដេព្ទងស់ម្តែងទុក្ក្នុងគរុ
ធតមជាតក្ ថា មានច្រឿងដុំា្លថា  ស្ត្សាីនគរច្ស្លភិែីមាន ក់ច្ៅកនុងនគរឥនទបតា

ទនមដនកុរ ុ     នទទួលរ ក់ ១០០០ កោបែៈរីបុរសមាន ក់ជាតទម្លខលួនទុក  
ទុំាងបុរសច្ ោះក៏ នរ ប់ ងថា  នឹងម្ករក ងច្ៅទថ្ងច្រកាយ  ច្េើយក៏
ច្ជៀសច្ឆញច្ៅ ។  ងទទួលរ ក់រីបុរសច្ ោះទុកច្េើយក៏ចាត់ថា   កនុងរយៈ
ច្រលច្នោះខលួនរបស់ ងជាកម្មសិទធិរបស់បុរសច្ ោះ រេូតទល់មត ង ន
បុំាច្រញនូវឆុំាែង់របស់បុរសច្ ោះរឆួច្ស្សឆសិន ។  ដូច្ឆនោះ   កនុងអុំា ុងច្រល
បុរសច្ ោះមិ្នទន់ នម្ករក ង    ងក៏រតូវច្ៅរង់ចាុំាបុរសច្ ោះ   ងមិ្ន
ោ នទទួលរ ក់រីបុរស្ច្ទ   សូម្បីបុរសដទទឲ្យរ ក់ដល់ ងច្រឆើនឆុំានួន
ប៉ោុ ណ្ ក៏ច្ោយ ក៏ ងមិ្នរតូវទទួលមដរ   ច្រោោះ ងជាអនករកាសីល ៥ ជានិឆច   

ខាល ឆរបររឹតាកនលង កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរ ។   ងរយយម្រង់ចាុំាបុរសច្ ោះអស់ ៣ ឆ្ន ុំា   

សូម្បីមានច្សឆកាីលុំា កកនុងការឆិញ្ច ឹម្ជីវតិ    ងក៏មិ្នរបររឹតាកនលងនូវសីល
ច្នោះមដរ ។ 

ប ា្ ស្ត្សាី ១២ ជុំារូកច្នោះ កុុំាថាច្ ើយរបររឹតាកនលងកាច្ម្ជាមួ្យនឹងបុរស
ដទទ  សូម្បីមតរបររឹតាកនលងជាមួ្យនឹងសតវតិរចាេ នក៏មិ្ន នដូឆគ្នន  ដូឆច្រឿង
ររោះ ងម្លលិកាច្ទវអីគគម្ច្េសីរបស់ររោះ ទបច្សនទិច្កាសល មដល ន
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របររឹតាកនលងជាមួ្យនឹងសុនខកនុងបនទប់ទឹក ។ កាលស្លល ប់ច្ៅ  ក៏ នច្ៅច្កើត
កនុងអវឆិីម្ោនរក ។ 

ឆុំាមែកបុរសច្ ោះ ច្បើមានភរយិជុំារូក្មួ្យ    កនុងប ា្ ភរយិ ១០ 

ជុំារូក  មាន ធមនក កតី្តភរយិា ជាច្ដើម្រេូតដល់ ម្ហុតុ្ ាកិាភរយិា ឬ មានគូដែាឹ ងមដល

ជារបច្ភទសារកាា    ច្បើមានឆិតាផិត ( កបត់ឆិតា ) រីភរយិ ឬ គូដែាឹ ងរបស់ខលួន   

ច្ៅរបររឹតាកាច្ម្ជាមួ្យស្ត្សាីមដលជាភរយិរបស់អនកដទទ ឬ គូដែាឹ ងរបស់អនក

ដទទច្ ោះមិ្នគួរច្ទ   ច្បើរបររឹតាក៏ច្ ម្ ោះថាកនលង កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរ ។ 

សរបុច្សឆកាីថា  បុរសមិ្នរតូវរបររឹតាកនលងកាច្ម្កនុងស្ត្សាីទុំាង ២០ ជុំារូក ។  
ឆុំាមែកស្ត្សាី ១២ ជុំារូកមាន េបរទិណាឌ  ជាច្ដើម្   រេូតដល់ ម្ហុតុ្ ាកិា ទុំាងច្នោះ  
ច្បើសម័រគឆិតារបគល់ខលួនឲ្យដល់បុរសដទទមិ្ន ន ។ 

 ស្ត្សាី ៨ ជុំារូក មាន ម្មត្រុក ាតិ្ត ជាច្ដើម្  រេូតដល់ធមម្ មរក ាតិ្តទុំាងច្នោះ របសិនច្បើ

ខលួនឯងសម័រគឆិតារបគល់ខលួនឲ្យបុរស    មិ្នខុសកនុងសិកាខ បទកាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារច្ទ   

ដូេោក្យម្ដេចោក្សម្តែងក្នុងតហាវគគសំយុតែអដាក្ថា  និង  ចតរសក្ែឌ ដីកាថា ៖ 
បរុេិេស  បន  ត្តេ ុ វេីត្េី ុ កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប   ញ្ោត្ ិ  ម្មត្រុក ាតិ្តទនី ំ   បដ ឋន ន ំ 

ម្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប  នត្ ថ ិ បេាម្កិត្តា   ត្តេ ុ គត្តន ំ បរុសិានញ្ម្វ  ម្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប   ញ្ោត្ ិ  ម្មត្តទហី ិ  
រក ាតិ្ត្តា   ញ្េសាន ំ បន  បរុេិន ារគម្ញ្ន  ម្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប  ញ្ោត្ ិ កសាម   េេាម្កិភាវញ្ត្ត ។ 

ឆុំាមែកបុរសច្ ោះ   ឲ្យមតច្សរកាច្ម្កនុងស្ត្សាី ២០ ជុំារូក  រមម្ងជាកាញ្ម្េ-ុ
ម្ចិ្ឆា ច្ឆរកម្ ម ។ កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរកម្ ម រមម្ងមិ្នមានដល់ស្ត្សាី ៨ ជុំារូក មាន ម្មត្រុក ាតិ្ត  
ជាច្ដើម្   ច្រោោះច្ៅមិ្នទន់មានស្លវ មី្ ។  មតបុរសប៉ោុច្ ណ្ ោះមដលទក់ទងជាមួ្យ

នឹងស្ត្សាី ៨ ជុំារូកច្នោះ  ជា កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរកម្ ម  ច្រោោះស្ត្សាីទុំាងច្នោះជាអនកមដលមាន

មាតាបិតាជាច្ដើម្  រគប់រគងមថ្រកា ។ 
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រឯីស្ត្សាី ១២ រួកច្រតរីច្នោះ   ច្បើរបររឹតាកនលងកាច្ម្ជាមួ្យនឹងបុរសដទទ

ច្រតរីស្លវ មី្របស់ខលួន   រមម្ងជា កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរកម្ ម  ច្រោោះមានស្លវ មី្ជា ុ្ំាច្លើ

សម្ផសស ។ 

ប្បញ្ហា  ១០ ោ៉ា ងកនងុវរឿងកាវម្សុម្ិច័្ឆច្ឆរ 

១- ខាងក្នុងបនេប់ងងឹត   បុរសច្សរកាច្ម្ជាមួ្យភរយិអនកដទទ   ច្ោយគិតថា

ជារបរនធរបស់ខលួន ។  ស្ត្សាីច្ ោះក៏មិ្នជុំាទស់ច្ោយគិតថាជាស្លវ មី្របស់ខលួន ។ 

២- បិតចសពកាតជាតួយកូ្នព្សីរបស់ខលួន 
៣- បុរសចសពកាតជាតួយន្ទសែីនគរចសាភិែី 
៤- បុរសចសពកាតជាតួយសតវតិរចាេ នញី 
៥- បុរសចសពកាតជាតួយន្ទសែីម្ដេមានសតិតិនេអ 
៦- បុរសចសពកាតជាតួយន្ទសែីម្ដេព្ោត់ពីសាវ តី 
៧- បុរសចសពកាតជាតួយន្ទសែីតតផលូវវេចតគគរបស់ន្ទសែី 
៨- បុរសចសពកាតជាតួយបុរសដូេរន  
៩- ន្ទសែីចសពកាតជាតួយន្ទសែីដូេរន  
១០- ន្ទសែីចសពកាតជាតួយសតវតិរចាេ នចមម េ ។   ការរបររឹតារបស់បុរស និងស្ត្សាី 

១០  យ៉ោងច្នោះ  ជាការរបររឹតាកនលងកាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារមដរឬច្ទ ? 

 េននិច្័យយប្បញ្ហា មម្លាំបប់្បដ្ចច្តវនវនេះ 

េំែុេទី ១    បុរសនិងស្ត្សាីទុំាងរីរច្នោះកនលងកាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារ    ច្រោោះរគប់

អងគ ៤  មានអគម្នីយវតថុជាច្ដើម្   មតមិ្នជាម្ោស្លវជជ   ច្រោោះមិ្នមានច្ឆត 
លបោក់នឹងរបររឹតាកនលង   ជាការយល់ខុសប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 
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ច្សឆកាីរិត   ការរបររឹតាទុឆចរតិរបច្ភទខលោះ   សូម្បីកនលងកម្មបថ្ក៏ច្ោយ   
មតច្ទសច្ ោះមិ្ន្ងន់ក៏មាន ។   ច្បើច្ោលច្ោយសភាវៈច្េើយ  សថិតច្ៅរតង់
ច្ឆត ជា ុ្ំា   ច្បើមានច្ឆត អារកក់ ( ខាល ុំាង ) ក៏មានច្ទស្ងន់  ច្បើមានច្ឆត 
អារកក់ ( តិឆ ) ក៏មានច្ទសស្ស្លល ។ 

េំែុេទី ២   ច្បើកូនស្សីច្ ោះច្ៅមានមាតាផង   បិតាកនលងកម្មបថ្ ។ ច្បើមិ្ន

មានមាតាជាអនកមថ្រកា  ច្រោោះមាតាស្លល ប់ច្ៅច្េើយ ឬ មិ្ន នច្ៅជាមួ្យគ្នន    
បិតាក៏មិ្នកនលងកម្មបថ្   មតច្ឆត ច្នោះអារកក់្ស់   ដូច្ឆនោះ   រមម្ងមាន
ច្ទស្ងន់ ។ 

ច្បើកូនស្សីច្ ោះមិ្ន នច្ៅជាមួ្យមាតាបិតា   មតច្ៅជាមួ្យញតិ    បង
បអូន  ឬកនុងសមាន ក់អាចារយ   ឬបួសជាដូនជី   បិតាច្្វើដូច្ឆនោះ  ក៏ជាការកនលងកម្ម-
បថ្ ។ 

េំែុេទី ៣   ច្បើស្ត្សាីច្ ោះមានរបធ្លនសមាន ក់ជាអនករគប់រគង   ច្បើរបធ្លន
សមាន ក់មិ្នច្រញឆិតានឹងបុរសច្ ោះ   បុរសច្ ោះក៏កនលងកម្មបថ្ ។  ច្បើអនក
រគប់រគងច្រញឆិតា   ក៏មិ្នកនលងកម្មបថ្ ។ 

េំែុេទី ៤   ច្បើសតវតិរចាេ នញីច្ ោះមានគូរគងច្ៅជារបចាុំា   មិ្នរឆបូក-

រឆបល់ ឬ មានមាតាបិតាជាអនកមថ្រកា   បុរសច្ ោះក៏កនលងកម្មបថ្ ។  ច្បើសតវ
ច្ ោះមិ្នមានអនករគប់រគងដូឆ នច្ោលម្កច្េើយ  ក៏មិ្នកនលងកម្មបថ្ ។ 

េំែុេទី ៥   ច្បើស្ត្សាីមានសតិមិ្នលអច្ ោះមានអនកមថ្រកា   បុរសច្ ោះក៏កនលង

កម្មបថ្   ច្បើស្ត្សាីច្ ោះមិ្នមានអនកមថ្រកា  ក៏មិ្នកនលងកម្មបថ្ ។ 

េំែុេទី ៦ ស្ត្សាីមដលរោត់រីស្លវ មី្ច្ ោះ   ច្បើស្លវ មី្ច្ ោះបង់ច្ចាល  ច្ោយមិ្ន
មានច្េតុផលមដលសម្គួរ ។  បុរសច្សរច្ម្ថុ្ន្ម្មជាមួ្យនឹងស្ត្សាីច្ ោះ  មិ្ន
ចាត់ថាកនលងកម្មបថ្ទុំាងរីរ ក់   ច្បើស្លវ មី្ច្ៅទុំា ក់ទុំានង ឬមិ្ន នទុំា ក់
ទុំានងមតច្ៅផគត់ផគង់ឆិញ្ច ឹម្  ក៏ចាត់ថាកនលងកម្មបថ្ទុំាងរីរ ក់ ។ 
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េំែុេទី ៧   ច្បើស្ត្សាីច្ ោះជាភរយិរបស់ខលួន   ក៏មិ្នកនលងកម្មបថ្   ច្បើមិ្ន
មម្នជាភរយិរបស់ខលួន  ក៏កនលងកម្មបថ្ ។ 

េំែុេទី ៨ មិ្នចាត់ថាជាការកនលងកាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារកម្ម ច្ោយរបការ្
ច្ ើយ    ច្រោោះមិ្នមម្នជាអគម្នីយវតថុ   ប៉ោុមនា នច្ ម្ ោះថាមិ្ចាេ ្ម្មៈ ( របររឹតា
ខុស្ម៌្ ) ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

េំែុេទី ៩ មិ្នច្ ម្ ោះថា កនលងកាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារ   ដូឆគ្នន នឹងឆុំាែុឆទី ៨ 
មដរ ។ 

េំែុេទី ១០  ច្បើស្ត្សាីច្ ោះមានស្លវ មី្ ឬ គូដែាឹ ងច្េើយ   ក៏កនលងកម្មបថ្   
ច្បើមិ្នមាន   ក៏មិ្នកនលងកម្មបថ្ច្ ើយ ។ 

ការផឹក្ស្ុរាច្ម្រ័យ   អនុច្លាម្ឆូលក្នុងកាច្ម្ស្ុម្ិចាេ ចារ 

និង អក្ុស្លក្ម្ាបែ ១០ បាន 

ការផឹកសុរាមដលច្ៅថា េាុបបាន  ច្ ោះ  នដល់   ច្ឆត មដលជាច្េតុ
ទនការផឹកសុរាច្ ោះ ។ 

េាុបបាន ច្នោះ   ររោះរុទធជាមាច ស់រទង់បញ្ាតាសិកាខ បទមួ្យមដរ កនុងសិកាខ បទ 

៥  មថ្ម្ទុំាងរទង់សមម្ាងច្ទសយ៉ោង្ងន់ទនការផឹកសុរាទុកកនុងររោះ លីអងគុតារ-
និកាយអដឋកនិ ត  ទនវគគ ថា ៖ 

េាុបញ្ម្រេបាន ំ ភកិ ាញ្វ  អាញ្េវតិ្ ំ  ភាវតិ្ ំ  ព្យហលុកីត្ ំ  នរិេេំវត្ ានកិ ំ ត្រិច្ឆា នញ្យាន-ិ
េំវត្ ានកិ ំ   ញ្បត្ ិាវេិេេំវត្ ានកិ ំ ។  ញ្យា   េព្យ ាលហញុ្សា   េាុបញ្ម្រេបានេស   វបិាញ្កា   
ម្នេុសភតូ្េស   ឧម្ មត្ ាកេំវត្ ានញិ្កា   ញ្ោត្ ិ។ 

មាន លភិកខុទុំាងឡាយ  ការផឹកនូវសុរា  និងច្ម្រយ័មដលបុគគលថ្នឹកច្េើយ    
ឆច្រម្ើនច្េើយ   ច្្វើឲ្យច្រឆើនច្េើយ   របររឹតាច្ៅច្ដើម្បីនរក   របររឹតាច្ៅច្ដើម្បី
កុំាច្ែើ តសតវតិរចាេ ន   របររឹតាច្ៅច្ដើម្បីច្បតាិវស័ិយ ។   ផលទនការផឹកសុរានិង
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ច្ម្រយ័មដលស្ស្លលជាងផលទុំាងអស់   រមម្ងរបររឹតាច្ៅច្ដើម្បីភារជាអនកកកួត
ដល់ច្រលច្កើតជាម្នុសស ។ ( បិដកច្លខ ៤៨  ទុំារ័រ ១៨២ )  

កនុងអដឋកថាអងគុតារនិកាយ   អដឋកនិ ត   ទនវគគ   សរវលេុសសូរតទី 

១០   មានវនិិឆេ័យដូឆតច្ៅច្នោះ ...   បទថា ឧម្ មត្ ាកេំវត្ ានញិ្កា   ញ្ោត្ ិ   មរបថា  

រមម្ងរបររឹតាច្ៅ  ច្ដើម្បីភារជាអនកកកួត   នច្សឆកាីថា   រមម្ងរបររឹតាច្ៅច្ដើម្បី
ច្កើតជាម្នុសសកកួត   ច្រោោះថា  ម្នុសសច្យើង  រមម្ងកាល យជាម្នុសសកកួតខលោះ  
កាល យជាម្នុសសមានឆិតារាយមាយខលោះ  កាល យជាម្នុសសគថ្លង់ខលោះ  ច្រោោះការផឹក
សុរាច្ ោះ  ច្នោះជាច្ទសទនការផឹកសុរា ។ 

ច្តើច្េតុដូឆច្ម្ាឆច្ទើបការផឹកសុរាច្ម្រយ័ច្នោះ   មិ្នចាត់ឆូលកនុងអកុសល
កម្មបថ្ ១០ ។   អ្ិបាយ ការផឹកនូវសុរាច្ម្រយ័ច្នោះ   ច្បើអនកផឹកមិ្ន នច្្វើ
ទុឆចរតិតាម្ផលូវកាយ  វាចា   ឆិតាច្ោយរបការ្មួ្យច្ទ   រគ្នន់មតផឹកច្ដើម្បី
បុំាច្រញឆុំាែង់ ឬច្សឆកាីសបាយប៉ោុច្ ណ្ ោះ  ក៏ច្សមើនឹងការច្រញឆិតាកនុងកាម្
គុែគឺរស្លរម្មែ៍ ដូឆគ្នន នឹងអនករបររឹតាខុសកនុងកាម្  ច្រោោះអនករបររឹតាខុស
កនុងកាម្ច្ ោះ រមម្ងមានច្សឆកាីច្រតករតអាលកនុងកាម្គុែ គឺច្ផ្តដឋោវ រម្មែ៍ 
និង រស្លរម្មែ៍ ។   ទុំាងច្ផ្តដឋោវ រម្មែ៍មដលទក់ទងនឹងការផឹកសុរា  និងការ
របររឹតាខុសកនុងកាម្ច្នោះ  ក៏ជាតួកាម្គុែអារម្មែ៍ស្ស្លប់ច្េើយ ។ ដូច្ចាន ោះ អនក
ផឹកសុរាមដលច្ៅមិ្នទន់ នរបររឹតាទុឆចរតិ ក៏សច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុងកាច្ម្សុមិ្ចាេ

ចារ ន   មដលមានច្សឆកាីថា   របររឹតាខុសកនុងកាម្គុែអារម្មែ៍ ( កាញ្ម្េ ុ+ 
ម្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប )   ម្យ៉ោងច្ទៀត ការផឹកសុរាច្នោះជាច្េតុ ុំាឲ្យរបររឹតាអុំាច្រើទុឆចរតិរគប់

មបបយ៉ោង ន   សូម្បីអនកច្ ោះជាអនកមានច្សឆកាីខាម សច្អៀន   ស្លគ ល់ខុសរតូវ   
មិ្នោ នច្្វើ បច្ផសងៗក៏ច្ោយ  មតកាលច្បើផឹកសុរាឆូលច្ៅរេូតដល់ស្សវងឹ
ច្េើយ ក៏ជាអនកមលងខាម សច្អៀន   ជាអនកធ្លល ប់មានច្សឆកាីខាល ឆ ប  ក៏មលង
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ខាល ឆ ប   ជាអនកធ្លល ប់ច្កាតមរកង  ក៏មលងច្កាតមរកង   រមម្ងរបររឹតាច្្វើនូវអុំាច្រើ
ទុឆចរតិច្ផសងៗ   នច្ោយអុំា្ឆទនសុរាច្ ោះ ។ ដូច្ចាន ោះ   អនកផឹកសុរា   កាល
របររឹតាអុំាច្រើទុឆចរតិរតង់ឆុំាែុឆ្មួ្យ   ក៏សច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុងអកុសលកម្មបថ្
រតង់ឆុំាែុឆច្ ោះ  សច្រម្ឆច្ៅកនុងខលួនស្ស្លប់ច្េើយ  ដូឆជា   ផឹកសុរាច្េើយ
សមាល ប់សតវ   ក៏សច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុង ្តិ ត   ច្បើនិយយកុេកក៏សច្ន្ទអគ ោះ
ឆូលកនុងមុ្ស្លវាទ   ច្បើគិតនឹងយករបស់អនកដទទឲ្យម្កជារបស់ខលួនច្ោយមិ្ន
រតូវតាម្្ម៌្   ក៏សច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុងអភិជា  ដូច្ឆនោះជាច្ដើម្ ។  ច្ោយច្េតុច្នោះ   

ច្ទើបររោះរុទធរទង់មិ្នសមម្ាងច្ោយឆុំាច្ោោះកនុងអកុសលកម្មបថ្   ដូេោក្យម្ដេព្ពះ
អាននេចតថរចោេទុក្ក្នុងគតពីរតូេដីកាថា ៖ 

ត្េស  េភាគញ្ត្ ាន  ម្ចិ្ឆា ច្ឆញ្រ,  ឧបការកញ្ត្ ាន  ទេេបុ ិ  កម្ មបញ្ថេ ុ  បនបុបញ្វញ្សា   
ញ្ោត្ ិ ។  ‟ ការផឹកសុរាច្នោះ  អនុច្ោម្ឆូលកនុងកាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារ   ច្រោោះមាន
សភារដូឆគ្នន នឹងកាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារ និងអនុច្ោម្ឆូលកនុងអកុសលកម្មបថ្ទុំាង 
១០ ផង ច្រោោះជាការជួយឲ្យអកុសលកម្មបថ្ទុំាង ១០ សច្រម្ឆ ន ” ។ 

ចោក្ចោេទុក្ក្នុងគតពីរវិភាវនីដីកា  និង គតពីរបដិសតភិទាតគគដីកាថា ៖ 
េាុបបានបំ ិ ឯញ្ត្ ថវ  េង្ គេេត្តី្ ិវទន ា ិ រេេង្ខា ញ្ត្េ ុ កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆាច្ឆរភាវញ្ត្ត ។  ‟ អា-

ចារយទុំាងឡាយច្ោលថា  សូម្បីការផឹកសុរា   ក៏សច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុងកាច្ម្សុមិ្ចាេ -
ចារ   ច្រោោះមានការរបររឹតាខុសកនុងកាម្គុែ  គឺរស្លរម្មែ៍ ” ។ 

េាុបបាន ំ ហ ិ ម្ទេស  បច្ េញ្យា,   ម្ញ្ទា    បបចុញបថេស   ញ្ោត្ ិ។  ‟ ការផឹកសុរា  

ជាច្េតុទនច្សឆកាីស្សវងឹ ច្សឆកាីស្សវងឹច្នោះ  ជាច្េតុទនការច្្វើអកុសលកម្មបថ្ 
១០ ” ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត   ការផឹកសុរាច្នោះ   ច្្វើឲ្យសច្រម្ឆកិឆច នរីរយ៉ោងគឺ ៖ 

១- បដិសនធិជននកិ្េច   កិឆចមដលច្្វើឲ្យច្កើតកនុងនិរយភូមិ្ ។ 
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២- ក្តមជននកិ្េច   កិឆចមដលច្្វើឲ្យការច្្វើទុឆចរតិសច្រម្ឆ ន ។ 

កនុងកិឆចទុំាងរីរយ៉ោងច្នោះ  កម្មជននកិឆច មានកមាល ុំាងខាល ុំាងជាងបដិសនធិជនក-
កិឆច  និងមានការជុំារញុ  បបួលឲ្យច្្វើទុឆចរតិកម្មច្ផសងៗ  ដូច្ចាន ោះកនុងររោះ លី
មដលរទង់សមម្ាងទុកកនុងកនុងកុម្ភជាតក  រទង់រតាស់ដល់ច្េតុមដលឲ្យច្ៅកាន់
និរយភូមិ្ច្ោយការច្្វើទុឆចរតិ  មដលជាកម្មជននកិឆចថា ៖ 

េំ   ញ្វ   បតិ្តា    ទចុ្ េរតិ្ ំ  ច្រន ា ិ កាញ្េន   វាច្ឆេ   ច្   ញ្ច្ត្សា   ច្ 
នរិេំ   វជន ា ិ  ទចុ្ េរតិ្ ំ  ច្រតិ្តា     ត្េា  បណុ្ណំ    កមុ្ ភម្មិ្ ំ  កណិាថ ។ 
ជនទុំាងឡាយរបររឹតាអារកក់ច្ោយកាយ   វាចា និង ឆិតា   លុោះរបររឹតា

អារកក់ច្េើយក៏ច្ៅកាន់នរក   ច្រោោះផឹកនូវសុរា្   សូម្ររោះអងគទិញនូវកអម្
ច្នោះដ៏ច្រញច្ោយសុរាច្ ោះឆុោះ ។ ( បិដកច្លខ ៦០   ទុំារ័រ ១៥៨ ) 

( គ្នថាច្នោះជាោកយរបស់ររោះឥនទ   មដលមកលងខលួនជាអនកលក់សុរា   ឆុោះម្ក
ម្នុសសច្ោក   ច្េើយច្ោលរែ៌ រីគុែរបស់សុរា ) ។   ឆុំាមែកបដិសនធិ
ជននកិឆចរបស់ការផឹកសុរាច្ ោះ   សុំាច្ៅយកបុរវច្ឆត    គឺច្ឆត មដលច្កើត
មុ្នការរបររឹតាទុឆចរតិ    នដល់   ការដឹក ុំាឲ្យច្្វើទុឆចរតិ  ច្ោយស្លរមតការផឹក
សុរានុ ោះឯង   មតក៏ជាច្សឆកាីមិ្នច្ទៀងទត់   គឺថាច្បើអនកដឹក ុំាឲ្យរបររឹតាទុឆចរតិ
ច្កើតច្ ើងច្េើយ   មតអនកច្ ោះមិ្ន នរបររឹតាទុឆចរតិ   ក៏ចាត់ថាបុរវច្ឆត ច្ ោះ
មិ្នអាឆ ុំាច្ៅច្កើតកនុងនិរយភូមិ្ ន ។ ច្បើអនកផឹកសុរាច្េើយរបររឹតាអុំាច្រើ
ទុឆចរតិ   ច្ៅតាម្អុំា្ឆការដឹក ុំាមដលជាបុរវច្ឆត   បុរវច្ឆត ច្ ោះក៏អាឆ
 ុំាច្ៅកាន់និរយភូមិ្ ន   រាប់ចាប់តាុំាងរីភរទីបីជាច្ដើម្ច្ៅ    នច្សឆកាីថា   
ការផឹកសុរាច្នោះ   ច្បើបដិសនធិជននកិឆចសច្រម្ឆ   ក៏ចាត់ថាកនលងអកុសលកម្ម-
បថ្   ច្បើបដិសនធិជននកិឆចមិ្នសច្រម្ឆ   ក៏មិ្នចាត់ថាកនលងអកុសលកម្មបថ្  ជា
ការមិ្នច្ទៀងទត់   ច្ោយច្េតុច្នោះ   ររោះសម្ពុទធជាមាច ស់   ច្ទើបរទង់មិ្នចាត់
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ការផឹកសុរាឆូលកនុងអកុសលកម្មបថ្ ១០   ដូឆោកយមដលច្ោកច្ោលទុកក្នុង
បដិសតភិទាតគគអដាក្ថា  និង ដីកាថា ៖ 

កេុលាកេុលាប ិ  ច្   បដេិន ធជិនកាញ្េវ   កម្ មបថាត្ ិ  វតុ្តា    វតុ្តា វញ្េសា   បដេិន ធ-ិ
ជនញ្ន   បញ្នកន ាកិត្តា    កម្ មបថាត្ ិ  ន   វតុ្តា  ។  ( អដឋកថា ) 

មរបថា ‟ កុសល និង អកុសលមដលអាឆឲ្យបដិសនធិច្ ើង នប៉ោុច្ ណ្ ោះ 
ច្ទើបច្ោកច្ោលថាជា កម្មបថ្   ឆុំាមែកកុសល និង អកុសលច្រតរីច្ ោះ 
ច្ោកមិ្នច្ោលថាជា កម្មបថ្ច្ទ ច្រោោះកម្មទុំាងច្ ោះជាកម្មមិ្នច្ទៀងទត់កនុង
ការញុុំាងបដិសនធិឲ្យច្កើត ” ។ 

វតុ្តា វញ្េសាត្ ិ េាុបបានាទញ្យា  ត្ព្យ ារិម្ មណាទញ្យា  ច្ ។ ( ដីកា )  មរបថា ‟ ោកយថា 

វតុ្តា វញ្េសា ច្ ោះ   នដល់  ការផឹកសុរា  ជក់អាច្ភៀន  ច្លងភាន ល់  ច្ម្ើល

ម្ច្ោស្សរ  ច្លងម្ច្ោស្សរជាច្ដើម្  នឹងការច្វៀរចាកការផឹកសុរា  ច្វៀរចាក
ការជក់អាច្ភៀន  ច្វៀរចាកការច្ម្ើលម្ច្ោស្សរ  ច្វៀរចាកការច្លងម្ច្ោស្សរ
ច្ផសងៗ  ជាច្ដើម្ ” ។ 

តយ ងចទ ត    ក្នុងបាេិតែិយព្ពះបាេី  និង អដាក្ថាសម្តែងថា ៖ 
េាុបញ្ម្រេបាញ្ន  បាច្តិ្ ិាេំ ‟ ការផឹកសុរា និង ច្ម្រយ័រតូវអាបតាិ ឆិតាិយៈ ” ។   

បច្តិ្ ាក ំ ញ្លាកវជ ជវ ំ  បកេុលច្តិ្ ា,ំ  ម្ជ ជវបាន ំ  សាម្ញ្ណ្ាបន ំ  បាាបជកិវត្ ថ ុ។  ‟ ការផឹកសុរា

របស់ភិកខុ   ច្ទោះដឹងកាី   មិ្នដឹងកាី   រមម្ងជាអាបតាិ ឆិតាិយៈ និង  មានច្ទស
កនុងផលូវច្ោកជាប់ទក់ទងច្ោយអកុសលឆិតា   ការផឹកសុរារបស់ស្លម្ច្ែរ   
ច្បើដឹងថាជាសុរា   ក៏មានច្ទសដល់ រាជិក   គឺោឆ់ភាវៈជាស្លម្ច្ែរ ។ ” 

ការផឹក្ស្ុរារបស្់បុគគលទ្ធាំងឡាយច្នាះោន ៤ ព្បច្ភទគ ឺ៖ 

១- ផឹក្សុរាម្ដេផសជំាតួយថាន  ំ ឬ អាហារ 
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២- ផឹក្សុរាសុទធៗ   ចដ្ឋយគិតថាជាថាន  ំ
៣- ផឹក្សុរាចព្ោះេូេេិតែ 
៤- ផឹក្សុរា  ចដើតបឲី្យេិតែកាល ហានក្នុងការចធវើទុេចរតិ ។ 
ការផឹកសុរារបច្ភទទី ១   និង ទី ២ ច្ ោះ   មានច្ទសស្ស្លល   ច្រោោះមាន

ច្ឆត ច្ដើម្បីរកាច្រាគ ។   មតរបច្ភទទី ២ ច្ ោះ   ច្បើជាភិកខុ  ក៏រតូវអាបតាិ ឆិតាិ
យ   ច្បើជា រាវាស   កាលច្បើរកាសីល ៥  ឬ សីល ៨   សីលច្ ោះក៏ោឆ់   ច្បើ
ជាស្លម្ច្ែរក៏ោឆ់សីល ១០ ដូច្ចាន ោះ  អនកមដលតាុំាងឆិតារកាសីល  ច្ទើបមិ្នគួរ
ផឹកសុរា ។   ការផឹកសុរារបច្ភទទី ៣ ច្ ោះ   មានច្ទស្ងន់   ច្រោោះជាអនក
របររឹតាខុស ( មិ្ចាេ ចារ ) កនុងរស្លរម្មែ៍មដលជាកាម្គុែ   ច្ទស្ងន់ប៉ោុន្
ច្ ោះ   ច្រតរីររោះសមាម សម្ពុទធច្េើយ  មិ្នមានអនក្មួ្យដឹង នច្ ើយ ។  
ច្េើយអនកមដលឆូលឆិតាផឹកសុរាច្នោះកាលផឹកម្ាង  រីរដងច្េើយនឹងឈប់ផឹក
ច្ទៀតច្ ោះ   រមម្ងច្្វើច្ៅមិ្ន ន   រតូវមតឆង់ផឹកច្រឿយៗច្ៅ  មិ្នមានទីបុំាផុត   

សតដូេព្ពះពុទធដីកាម្ដេព្ទងស់ម្តែងក្នុងអងគុតែរនិកាយ  ថា ៖ 
ត្ណិ្ណំ    ភកិ ាញ្វ  បដញិ្េវនាេ  នត្ ថ ិ ត្តិ្ ា ិ។  កត្ញ្ម្េំ  ត្ណិ្ណំ  ។  ញ្សាបបេស  ភកិ ាញ្វ បដ-ិ

ញ្េវនាេ   នត្ ថ ិ ត្តិ្ ា,ិ  េាុបញ្ម្រេបានេស  ភកិ ាញ្វ   បដញិ្េវនាេ   នត្ ថ ិ ត្តិ្ ា,ិ   ញ្ម្ថនុធមម្ ម-
េម្មបត្ ាយិា  ភកិ ាញ្វ  បដញិ្េវនាេ  នត្ ថ ិ  ត្តិ្ ា,ិ  ឥញ្ម្េំ  ភកិ ាញ្វ  ត្ណិ្ណំ   បដញិ្េវនាេ  នត្ ថ ិ  
ត្តិ្ ាតី្ ិ។ 

‟ មាន លភិកខុទុំាងឡាយ  ការច្សរឆុំាច្ោោះ្ម៌្ ៣ យ៉ោង   មិ្នច្ឆោះមកអតកអន់ច្ទ 
។  ៣ យ៉ោងគឺអវីខលោះ ? ។   មាន លភិកខុទុំាងឡាយ   គឺច្សរនូវការច្ដកលក់មិ្នច្ឆោះ
មកអតមួ្យ ។   មាន លភិកខុទុំាងឡាយ   ការច្សរច្រគឿងផឹក  គឺសុរា និង ច្ម្រយ័មិ្ន
ច្ឆោះមកអតមួ្យ ។ មាន លភិកខុទុំាងឡាយ ការច្សរច្ម្ថុ្ន្ម្មមិ្នច្ឆោះមកអតមួ្យ ។   
មាន លភិកខុទុំាងឡាយ    ការច្សរ្ម៌្បីយ៉ោងច្នោះមិ្នច្ឆោះមកអតច្ ើយ ” ។    
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ការផឹកសុរារមម្ងច្្វើឲ្យច្កើតច្សឆកាីវ ិសដ៏ច្រឆើន កុុំាថាច្ ើយមតម្នុសស
ស្លម្ញ្ា   សូម្បីអនកមដលមានគុែ្ម៌្វចិ្សស   កាល នផឹកទឹកសុរាឆូលច្ៅ
ច្េើយ    ក៏ច្្វើឲ្យច្សឆកាីវ ិសមារយទគួរឲ្យខាម សររម្ទុំាងគុែ្ម៌្មដលមាន
ច្ៅកនុងខលួនក៏រតូវស្លបសូនយច្ៅផង ។ ច្ៅកនុងសម័្យរុទធកាលររោះស្លគតច្តថរ
ជាបុថុ្ជជនមដល នអភិញ្ជា យ៉ោងជុំា ញ   ទថ្ងមួ្យម្ោជនកនុងរកុងច្កាសម្ពី  
 នឮដុំាែឹងថាររោះស្លគតច្តថរ   នផ្តច ញ់ គកនុងការសមម្ាងឫទធិទប់ទល់គ្នន   
ដូច្ចាន ោះ   ម្ោជនទុំាងច្ ោះច្កើតច្សឆកាីរជោះថាល ច្រតកអរទរកច្រក   ច្ៅច្រល
មដលររោះស្លគច្តថរឆូលច្ៅបិែឌ  ត  ក៏ ន ុំាគ្នន របច្គនឆអា ន់បិែឌ  ត   
អនកខលោះក៏ នរបច្គនទុំាងសុរាផង ។  ររោះស្លគច្តថរឆ្ន់សុរាច្ ោះច្េើយក៏ស្សវងឹ   
កាលរត ប់ម្ករីបិែឌ  តច្ដើរដល់ទវ ររកុង ក៏ច្ដើរមលងរឆួដួលឆុោះច្ៅរតង់មុ្ខ
ច្កាល ងទវ ររកុងនុ ោះឯង   ្នអភិញ្ជា មដល នសច្រម្ឆ  ក៏វ ិសស្លបសូនយ
អស់ច្ៅ   ខែៈច្ ោះ  ររោះសមាម សម្ពុទធជាមាច ស់  ច្សាឆរត ប់ម្ករីបិែឌ  ត
មានភិកខុសងូមេេម្ម្កជាមួ្យ ររោះអងគរទង់ទតររោះច្នរតច្ ើញររោះស្លគច្តថរ
កុំារុងច្ដកដួលដូច្ចាន ោះ  រទង់ឲ្យភិកខុទុំាងឡាយច្ ោះជួយរគ្នររោះស្លគច្តថរច្ៅ
រេូតដល់វតា   ច្េើយរទង់ឲ្យ ុំាម្កោក់រតង់មុ្ខររោះភន្ទការរោះអងគ ។  ភិកខុច្ ោះ 
ក៏ នជួយច្លើកររោះស្លគច្តថរឲ្យសឹងមបរសីសៈច្ៅខាងររោះអងគរបថាប់គង់   
ប៉ោុមនាររោះស្លគតច្តថរកុំារុងស្សវងឹមិ្នមានសតិ   ក៏បងវិលខលួនមបរច្ជើងច្ៅរកររោះ
អងគវញិ   ជាការសមម្ាងនូវច្សឆកាីមិ្នច្គ្នររឆុំាច្ោោះររោះអងគ ច្រោោះច្េតុច្នោះ ររោះ
អងគច្ទើបរទង់ នបញ្ាតាសិកាខ បទច្នោះច្ ើងគឺ   ោម្មិ្នឲ្យភិកខុផឹកសុរាច្ម្រយ័   
ច្បើភិកខុ្ផឹករតូវអាបតាិ ឆិតាិយៈ ។ 

ការផឹកសុរារបច្ភទទី ៤  ចាត់ជាបុរវច្ឆត មដលជាច្េតុ ុំាឲ្យរបររឹតា
ទុឆចរតិមដលជាមុ្ញ្ច នច្ឆត ច្កើតច្ ើង   ដូច្ចាន ោះ   ការផឹកសុរារបច្ភទទី ៤ ច្នោះ   
ច្ទើបអាឆ ុំាឲ្យអនកច្ ោះច្ៅច្កើតកនុងអ យភូមិ្ ន ។ 
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េរុ ំ   ជញ្នត្តី្ ិ= េាុប  ‟ វតថុ្  រមម្ងច្្វើឲ្យអនកផឹកច្កលៀវកាល    ច្រោោះច្េតុ
ដូច្ចាន ោះ   វតថុច្ ោះច្ ម្ ោះថា េាុប ” ។ 

ច្ស្ឆក្តី និង ព្បច្ភទរបស្់ស្ុរាច្ម្រ័យ 

សុរាាន ៥ ត្ប្បវេទគឺ ៖ 

១- បដិ ឋេាុប   សុរាមដលច្្វើអុំារីច្ម្ៅ ។ 

២- បវូេាុប    សុរាមដលច្្វើអុំារីនុំា ។ 

៣- ឱទនេាុប    សុរាមដលច្្វើអុំារី យ ។ 

៤- កណិ្ណបក ាតិ្ ាេាុប    សុរាមដលច្គោក់ច្ម្សុរា ។ 

៥- េម្មភ រេំេតុ្ ាេាុប    សុរាមដលច្គផសុំាច្រគឿងផសុំាច្ផសងៗ ។ 

ញ្ម្ទ ំ  ជញ្នត្តី្ ិ = ញ្ម្រេំ ‟ វត្ថុណារមែងធ្វើឲ្យអ្នកផឹកសឹរវឹវ ស្   វះហេវ តុ្
ដូវ ផ្ េ  វត្ថុវ េ  វ ម្ េថា វធែយ័ ” ។ 

វម្រ័យាន ៥ ត្ប្បវេទគ ឺ៖ 

១- បបុាផេញ្វា    ទឹករតាុំាមដលច្គច្្វើអុំារីផ្តក ច្ឈើ ។ 

២- ផលាេញ្វា   ទឹករតាុំាមដលច្គច្្វើអុំារីមផលច្ឈើ ។ 

៣- ម្ធាា េញ្វា    ទឹករតាុំាមដលច្គច្្វើអុំារីមផលឆនទន៍ ឬ ច្គច្្វើអុំារីទឹក មុុំា ។ 

៤- គឡុាេញ្វា   ទឹករតាុំាមដលច្គច្្វើអុំារីទឹកអុំាច្ៅ ។ 

៥- េម្មភ រេំេតុ្តា េញ្វា ទឹករតាុំាមដលច្គផសុំាច្ោយច្រគឿងផសុំាច្ផសងៗ មានមផល

សម្៉ោ  និងមផលកនទួតទររជាច្ដើម្ ។  

ច្ម្រយ័មដលច្គច្្វើច្ោយរសទនផ្តក ស្សគុំាជាច្ដើម្  ច្ ម្ ោះថា  បបុាផេវ ។ 
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ច្ម្រយ័មដលរឆ ឆ់មផលឆនទន៍ជាច្ដើម្ច្េើយ ច្្វើច្ោយរសឆ័នទន៍ជាច្ដើម្ច្ ោះ  

ច្ ម្ ោះថា ផលាេវ ។ 

ច្ម្រយ័មដលច្គច្្វើច្ោយរសជាតិទនមផលឆនទន៍ ( ឬទុំាោុំាង យជូរ ) ជាច្ដើម្  

ច្ ម្ ោះថា ម្ធាា េវ ។  អាចារយរួកខលោះច្ោលថា   ច្គច្្វើច្ោយទឹក មុុំាក៏មាន ។ 

ច្ម្រយ័មដលច្ ម្ ោះថា   គឡុាេវ   ច្គច្្វើច្ោយទឹកអុំាច្ៅស្សស់ជាច្ដើម្ ។ 

្ម្មតា  សុរាមដលច្គោក់ច្ម្ច្ម្ៅ   សូម្បីច្្វើច្ោយរសទនផ្តក ដូងជាច្ដើម្  
រមម្ងដល់នូវការរាប់ថាជាសុរាទុំាងអស់ ។   អាចារយរួកខលោះច្ោលថា   កាល
ដួសយកទឹកថាល ទនសុរាមដលច្គោក់ច្ម្ច្េើយនុ ោះឯង ( មដលច្ៅសល់ )   រមម្ង
ដល់ការរាប់ថាជាច្ម្រយ័ទុំាងអស់ ។ 

កនុងបរម្តថច្ជាតិកៈថា ៖ ញ្ម្ទ ំជញ្នត្តី្ ិញ្ម្រេំ វតថុ្រមម្ងច្្វើឲ្យស្សវងឹ ច្រោោះ

ច្េតុដូច្ចាន ោះ វតថុច្ ោះ ច្ ម្ ោះថាច្ម្រយ័ ។ 

ច្ោលអាំរីច្ទ្ធស្របស្់ស្ុរា និង ច្ម្រ័យ 

ររោះសមាម សម្ពុទធបរម្រគូរទង់រតាស់ច្ទសជាក់មសាង ៦ មបបថា 
មាន លគេបតីបុតា   ច្ទសកនុងកិរយិរបកបច្រឿយៗនូវការផឹកទឹកស្សវងឹ  គឺ

សុរានិងច្ម្រយ័ មដលជាច្េតុ ជាទីតាុំាងទនច្សឆកាីរបមាទច្នោះ មាន ៦ យ៉ោងគឺ ៖ 
- វ ិសរទរយមដលច្ ើញជាក់មសាងខលួនឯង ១ 
- ការបងកឲ្យច្កើតជច្មាល ោះ ១ 
- ច្េតុ ុំាឲ្យច្កើតច្រាគទុំាងឡាយ ១ 
- ការ ុំាឲ្យខូឆច្ករ ្ ាច្ ម្ ោះ ១ 
- ការបអា ញច្ករខាម ស ១ 
- ជាច្េតុជាគរម្ប់ ៦  គឺច្្វើបញ្ជា ឲ្យមានកមាល ុំាងថ្យ ១ ។ 
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មាន លគេបតីបុតា   ច្ទសកនុងការរបកបច្រឿយៗនូវការផឹកទឹកស្សវងឹ  គឺ
សុរានិងច្ម្រយ័ មដលជាច្េតុជាទីតាុំាងទនច្សឆកាីរបមាទមាន ៦ យ៉ោងច្នោះឯង។ 

ោក្យថា កាយោន ៣ យ៉ា ងគឺ ៖ 

១- េេម្មភ រកាេ    នដល់   រាងកាយមដលរបកបច្ោយអាការៈ ៣២ 

របការ ។ 

២- បសាទកាេ     នដល់   កាយបស្លទ  មដលជាទីអាស្ស័យច្កើតរបស់

កាយវញិ្ជា ែ ។ 

៣- ញ្ច្ឆបនកាេ    នដល់ កាយវញិ្ាតាិរបូ  មដលច្កើតររម្ច្ោយវាច្យ-

ធ្លតុ   មដលច្្វើឲ្យកាយមានឆល ច្ៅ ន ។ 

កាយវញិ្ាតាិមដលជាច្េតុឲ្យសច្រម្ឆកាយកម្មទុំាង ៣  នដល់ ញ្ច្ឆបនកាេ   

ដូឆមានវឆនតថៈថា   ញ្ច្ឆញ្បត្តី្ ិ ញ្ច្ឆបញ្នា, ញ្ច្ឆបញ្នា  ច្  ញ្សា  កាញ្យា  ច្ឆត្ ិ ញ្ច្ឆបនកា
ញ្យា   សភាវៈ្រមម្ងច្្វើឲ្យអវយវៈតូឆ ុ្ំាកច្រម្ើក ន   ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ   

សភាវៈច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា  ញ្ច្ឆបន    នដល់   វញិ្ាតាិរបូ ។   សភាវៈមដលច្្វើឲ្យអ-

វយវៈតូឆ ុ្ំាមានឆល ផង   ជាកាយផង   ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ  សភាវៈច្ ោះ  

ច្ ម្ ោះថា  ញ្ច្ឆបនកាេ    នដល់   កាយវិញ្ាតែិរូប ។  កនុងទីច្នោះ  ោកយថា កាយ   

មដលច្ៅកនុងកាយទវ រច្ ោះ    នដល់   ញ្ច្ឆបនកាេ ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធបិាយក្នុងគម្ពីរបរម្តថទបីន ី

ច្ោកបុំាែងយកការកច្រម្ើកកាយ  ច្ៅថា  កាយវិញ្ាតែិ កនុងទីច្នោះ  ច្ទើប
ច្ោលថា   កាេវចិញត្ ាេិង្ខា ញ្ត្  នច្សឆកាីថា  កាយមដលកច្រម្ើករមម្ងរតូវច្្វើ

ច្ដើម្បីឲ្យអនកដទទដឹងបុំាែងរបស់ខលួនកនុងច្រលខលោះ ច្ទើបច្ៅថា  កាយវញិ្ាតាិ ( 
វញិ្ាតាិមដលរបររឹតាច្ៅតាម្ផលូវកាយ ) ។ 
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ក៏កាយកច្រម្ើកច្ ោះជាទវ រ  ច្រោោះជាផលូវច្កើតច្ ើងទនកម្ម ច្ទើបច្ ម្ ោះថា  

កាយទាវ រ ( កាយមដលជាច្េតុច្កើតទនកម្ម ) ។  កាយកច្រម្ើក  របររឹតាច្ៅច្ោយ

ច្សឆកាីរយយម្  ច្ទើបច្្វើឲ្យច្កើតច្សឆកាីរយយម្របស់ច្ឆត មដលញុុំាងកាយ
ឲ្យកច្រម្ើក  និង នច្ ម្ ោះថា  កាយកម្ម ច្រោោះការកាត់ផ្តា ឆ់ជីវតិិន្ទនទិយជាច្ដើម្  
រ កដ ( តាម្ផលូវកាយ ) ។ 

កម្មទុំាងអស់ រមម្ងមិ្នរ កដច្ោយរ សចាកឆិតាច្កើតរមួ្ជាមួ្យ ។  
សម្ដូឆ ររោះរុទធដីកាថា ៖ 

‟ ្ម៌្ទុំាងឡាយ ( គឺច្ឆតសិក )  មានឆិតាជារបធ្លន   មានឆិតារបច្សើរ
បុំាផុត      សច្រម្ឆរីឆិតា ” ។  ោកយថា ‟ ្ម៌្ទុំាងឡាយ ” កនុងទីច្នោះ  សុំាច្ៅយក

្ម៌្គឺ សុឆរតិកម្ម ឬទុឆចរតិកម្ម ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  តចនាទាវ រ ច្ទើបមិ្នអាឆច្្វើឲ្យកម្ម

មានច្ ម្ ោះច្ោយឆុំាច្ោោះទក់ទងនឹងកម្មរគប់យ៉ោង   មតកាយទវ រ និង វឆីទវ រ  
មិ្នទក់ទងនឹងកម្មរគប់យ៉ោង  ច្ទើបច្្វើឲ្យកម្ម  មានច្ ម្ ោះច្ោយឆុំាច្ោោះ ន ។ 

កម្ម ៧ យ៉ោងដុំាបូងមិ្នរ កដតាម្ផលូវឆិតាមតម្យ៉ោង ។   មតអាឆសច្រម្ឆ ន  
ច្ោយការរបកបតាម្ផលូវកាយនិងផលូវវាចា  មដលច្កើតអុំារីឆិតា  ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  
ការរបកបតាម្ផលូវកាយនិងផលូវវាចា ច្ទើបរាប់ថាច្្វើឲ្យកម្មរបររឹតាច្ៅ ន  ដូច្ចាន ោះ 

ច្ោកច្ទើបច្ោលថា   កាេទាាញ្រ ( ក្នុងកាយទាវ រ )  វច្ទីាា ញ្រ ( កនុងវឆីទវ រ )  កនុង

របច្យគប ទ ប់ច្ៅ ។ 

កាលច្បើររោះអនុរទុធច្ោលរតឹម្មតោកយថា  ច្ ម្ ោះថា កាេកម្ ម ច្រោោះរបររឹតា

ច្ៅកនុង កាយទាវ រ ។ ច្ ម្ ោះថា វច្កីម្ ម   ច្រោោះរបររឹតាច្ៅកនុងវឆីទវ រ  ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ( មិ្ន

 ឆ់ោក់ោកយថា ច្ោយច្រឆើន ) ។   ការតាុំាងច្ ម្ ោះរបស់កម្មទុំាងច្ ោះតាម្ទវ រ
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យ៉ោងច្នោះថា  កម្ម ៣ យ៉ោង  មាន ្តិ តជាច្ដើម្  ច្ ម្ ោះថា កាេកម្ ម  កម្ម 
៤ យ៉ោង  មានមុ្ស្លវាទជាច្ដើម្  ច្ ម្ ោះថា  វច្កីម្ ម   មិ្នសច្រម្ឆ ។  

-សួរថា  តាុំាងច្ ម្ ោះកម្មតាម្ទវ រ  មិ្ន ឆ់ោក់ោកយថា  ច្ោយច្រឆើន  
ដូច្ឆនោះ  មិ្នសច្រម្ឆដូឆច្ម្ាឆ  ? 

-ច្កលើយថា ក៏ ្តិ ត  និងអទិ ន ទនខលោះ  ច្កើតកនុងវឆីទវ រ  ច្ោយ
អុំា្ឆទនការច្របើអនកដទទ  កនុងច្រល្  កម្មទុំាងរីរច្ ោះ  គួរលោះបង់ច្ ម្ ោះ
ថា កាយកម្ម  កនុងច្រលច្ ោះ  គបបរីាប់ថា វឆីកម្ម វញិ ។ 

-សួរថា  ច្រោោះច្េតុអវី ? 
-ច្កលើយថា  ច្រោោះររោះអនុរទុធច្ោលរតឹម្ោកយថា  ច្ ម្ ោះថា វឆីកម្ម  ច្រោោះ

របររឹតាច្ៅកនុងវឆីទវ រ  ដូច្ឆនោះប៉ោុច្ ណ្ ោះ ( មិ្ន នោក់ោកយថា  ច្ោយច្រឆើនម្ក
ផង ) ។  

ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត   កម្មទុំាងច្ ោះ  គបបី នច្ ម្ ោះរីរ  ច្រោោះរ កដកនុងទវ រ
ទុំាងរីរ ។ ច្បើដូច្ចាន ោះ  កម្ម ៤ យ៉ោង  រតង់ក ា្ លមានមុ្ស្លវាទជាច្ដើម្  
សច្រម្ឆកនុងកាយទវ រតិឆតួឆមដរ  ច្ោយអុំា្ឆទនការច្របើកាយវកិារជាច្ដើម្  
កនុងច្រលច្ ោះ ក៏គួរលោះបង់ច្ ម្ ោះថា វឆីកម្ម  គបបីដល់នូវការរាប់ថា  កាយកម្ម
វញិមដរ ។  

-សួរថា   ច្រោោះច្េតុអវី ? 
-ច្កលើយថា  ច្រោោះររោះអនុរទុធច្ោលរតឹម្ោកយថា  ច្ ម្ ោះថា  កាយកម្ម  

ច្រោោះរបររឹតាច្ៅកនុងកាយទវ រ ដូច្ឆនោះ ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ( មិ្ន នោក់ោកយថា  ច្ោយ
ច្រឆើនម្កផង ) ។  

ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត  កម្មទុំាង ៤ រតង់ក ា្ លច្ ោះ គបបីមានច្ ម្ ោះរីរ ។  
ច្រោោះរ កដកនុងទវ រទុំាងរីរមដរ ។  កាលច្បើមានច្សឆកាីយ៉ោងច្នោះមម្ន  ការ
កុំាែត់ថា   ្តិ ត ១ អទិ ន ទន ១  កាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារ ១  ច្ ម្ ោះថា 
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កាយកម្ម ដូច្ឆនោះច្នោះ  ជាការឥតរបច្យជន៍ ។  ោកយប ទ ប់ម្កច្ទៀតថា 
មុ្ស្លវាទ ១  បិសុ្វាចា ១  ផរសុវាចា ១  សម្ផបបោប ១  ច្ ម្ ោះថា វឆីកម្ម  
ក៏អត់របច្យជន៍ដូឆគ្នន  ។  

ក៏កាលររោះអនុរទុធ ចារយច្ោលថា   ពាហលុលវតុ្ ាញិ្ត្ត ( ច្រោោះច្ោយច្រឆើនរបររឹតា

ច្ៅច្ោយច្រឆើន )  ដូច្ឆនោះ ការតាុំាងច្ ម្ ោះកម្ម  តាម្ទវ រ  ជាការ នសច្រម្ឆ  ផុត

ចាកច្ទស ៦ យ៉ោង  ច្ោយមថ្ម្ស័រទថា ពាហលុល ( ច្ោយច្រឆើន )   តាម្កម្មមួ្យៗ  

ដូឆោកយថា   វនច្រក ( អនករតាឆ់ច្ៅកនុងទររ = រោនទររ )  េង្ខគ ម្មវច្រ ( ដុំារសីទុោះ

ឆូលច្ៅកនុងសន្ទអគ ម្ = ដុំារសឹីក ) មដរ ។ 

ឆុំាមែកម្ច្ កម្មវញិ  សូម្បីច្កើតរ កដតាម្ទវ រកាយ ឬវាចាខលោះ  ក៏រតឹម្
មតជាការច្កើតរ កដប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។  មិ្នដល់ករមិ្តជាអងគរបស់កម្មច្ ោះៗ  ឲ្យកម្ម
ច្ ោះសច្រម្ឆ ន ។  ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  ររោះអនុរទុធច្ទើបសមម្ាងម្ច្ កម្ម ( ទុំាង 
៣ ច្ ោះ ) ទុកច្ោយឆុំាច្ោោះ ។ 

ការមដល កាេទាារ   នច្ ម្ ោះថា កាេ រមម្ងសម្គួរ និង រ កដឆាស់កនុង
ររោះសូរតទុំាងឡាយ  ច្រឆើនោន់ររោះសូរត ។ 

ការមដល វច្ទីាា រ   នច្ ម្ ោះថា វាច្ឆ  និង ការមដល ម្ញ្នាទាារ  គឺជវនឆិតា  
មដលជាកុសល និងអកុសល   នច្ ម្ ោះថា ម្ញ្នា ក៏ដូឆគ្នន  ។ 

ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  កាលររោះអនុរទុធ ចារយច្ោលថា  កាេទាារ វច្ទីាា រ  ម្ញ្នាទាា រ  
ក៏ជាការមិ្នច្របើទវ រតាុំាងច្ ម្ ោះកម្ម ។  ឆុំាមែកររោះរុទធវឆនៈថា  កាេកម្ មទាា រ ( 
ទវ រទនកាយកម្ម ) វច្កីម្ មទាា រ ( ទវ រទនវឆីកម្ម ) ម្ញ្នាកម្ មទាា រ ( ទវ រទនម្ច្ កម្ម ) 

ដូច្ឆនោះមានម្កកនុងទី្ ។ 
កនុងទីច្ ោះឯង  គបបីរជាបថា  ការតាុំាងច្ ម្ ោះទវ រ តាម្កម្ម  ជាការមដល

គបបីច្ោលឆុំាច្ោោះកនុងទវ រកថា ( កថានិយយរីទវ រ ) ជាច្ដើម្ ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

157  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ច្ោយោកយដូឆច្នោះ   ខាុុំា ( ររោះដីកាចារយ )    នបដិច្ស្ោកយរបស់គម្ពីរ

វភិាវនីដីកាថា  ‟ ទវ រ មដលជាផលូវឲ្យកាយកម្មច្កើតច្ ើង ន  ច្ោកច្ៅថា កាេ
ទាារ ” ។ ោកយ្មដលច្ោកច្ោលទុកកនុងគម្ពីរវភិាវនីច្ ោះថា ‟ ដូឆគ្នន ច្ ោះ

មដរ  វឆីកម្មរបស់អនកច្្វើមុ្ស្លវាទ  ច្ោយកាយវកិារ  រមម្ងរបររឹតាច្ៅច្ោយ
កាយទវ រ  ច្រោោះច្េតុដូច្ឆនោះ  ការកុំាែត់ច្ ម្ ោះទវ រ  តាម្កម្ម  ក៏មិ្នគួរមាន ” ។ 
សូម្បីោកយច្ ោះ  ក៏មិ្នសម្គួរមដរ ច្រោោះថា  វឆីកម្មមដលបុគគលច្្វើច្ោយកាយ
វកិារ  សូម្បីរបររឹតាច្ៅកនុងកាយទវ រមម្ន  មតមិ្នអាឆច្ដើម្បីបាូរច្ ម្ ោះរបស់ទវ រ
ច្ដើម្ច្ ោះ ឬមិ្នលមម្អាឆច្ដើម្បីឲ្យច្ ម្ ោះដល់ខលួន នច្ ើយ ។  ច្ោយស្លរ
ច្ ម្ ោះច្ ោះ  រ កដតាម្សភាររបរកតី ។ 

មួ្យច្ទៀត  ោកយ្មដលច្ោកច្ោលទុកកនុងគម្ពីរវភិាវនីច្ ោះថា ‟ ដូឆ
គ្នន ច្នោះមដរ  កាយកម្មនុ ោះ  របររឹតាច្ៅកនុងកាយទវ រ ច្ោយច្រឆើន  កម្មច្រតច្នោះ  
របររឹតាច្ៅកនុងកាយទវ រភាគតិឆ  ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  កាយកម្ម   នច្ ម្ ោះថា  
ជាទវ ររបស់កាយកម្ម  ច្រោោះច្ោយច្រឆើនច្កើតច្ ើងតាម្កាយទវ រច្ ោះឯង ដូឆ 
ស្សុកមានរោេមែ៍រស់ច្ៅច្រឆើនជាច្ដើម្   នច្ ម្ ោះថា រោេមែរគ្នម្ ( 
ស្សុករបស់រោេមែ៍ ) ជាច្ដើម្មដរ ”  សូម្បីោកយច្ ោះ  ក៏ខាុុំាបដិច្ស្  ច្ោយ
ោកយច្នោះឯងមដរ  ច្រោោះកនុងគម្ពីរអភិ្ម្មតថសងគេរតង់ច្នោះ  មិ្ន នច្ោលទវ រ
របស់កាយកម្មច្ទ ។ 

[ ោកយថា   ភូមិ្របស់រោេមែ៍  ជាច្វាោរច្ោលឆុំានួនច្រឆើនជាច្គ្នល    

ច្ៅថា  ញ្េភេុយនេ័   ច្ោលគឺវែណច្វសសៈ ( រតកូលអនកជុំានួញ )  ឬវែណសូរទៈ ( 

រតកូលអនកសីុឈនួលច្គ ) ដទទ   សូម្បីមានកនុងភូមិ្ច្ ោះក៏ច្ោយ   ប៉ោុមនាវែណ
រោេមែ៍មានឆុំានួនច្រឆើនជាងវែណៈដទទ   ច្ទើបច្ៅថា  ភូមិ្របស់រោេមែ៍  ( 
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រោេមែរគ្នម្ )   ដូឆទររមដលមានច្ដើម្គគីច្រឆើន  ច្គច្ៅថា  ទររគគី ( ខទរិវន 
) ] ។ 

វសច្កែីអធិប្បាយកនងុកាយកម្ម ៣ ច្ប្ប់ 

r k    0    k s 

 

វឆកី្ម្ា ៤ 

[៥៦] ម្សុាវាញ្ទា  បេិណុ្វាច្ឆ  ផរេុវាច្ឆ  េម្ ផបបលាញ្បា  ញ្ច្ត្ ិ  វច្វីចិ ញត្ ាេិង្ខា ញ្ត្   
វច្ទីាា ញ្រ  ពាហលុលវតុ្ ាញិ្ត្ត  វច្កីម្ ម ំ នាម្ ។ 

មរបថា  ការច្ោលកុេក ១  ការច្ោលស កច្សៀត ១  ការច្ោលច្រគ្នត-

រគ្នត ១  ការច្ោលោកយច្រាយរាយឥតរបច្យជន៍ ១  ច្ ម្ ោះថា វេីក្តម  ច្រោោះ

របររឹតាច្ៅកនុងវឆីទវ រ   ច្ោលគឺ វេីវិញ្ាតែិ ច្ោយច្រឆើន ។ 

អធិបាយ 

វច្វីចិ ញត្ ាេិង្ខា ញ្ត្   វច្ទីាា ញ្រ   ពាហលុលវតុ្ ាញិ្ត្ត   វច្កីម្ ម ំ  នាម្ ។    មរបថា ( មុ្ស្លវាទ 

១   បិសុែវាចា ១   ផរសុវាចា ១   សម្ផបបោបវាចា ១   ទុំាងបួនយ៉ោងច្នោះ  

ច្ ម្ ោះថា   វឆីកម្ម   ច្រោោះរបររឹតាច្ៅកនុងវឆីទវ រច្ោយច្រឆើន ច្ោលគឺ  វច្វីចិ ញត្ ា ិ។ 

ោកយថា  វេីទាវ រ   កនុងទីច្នោះសុំាច្ៅយក   វច្វីចិ ញត្ ា ិ  ដូច្ចាន ោះ  ររោះអនុរទុធ ចារយ

ច្ទើបសមម្ាងឲ្យវចិ្សស   ច្ោយបទមដលជាវចិ្សសនៈថា វច្វីចិ ញត្ ាេិង្ខា ញ្ត្ ។ 

ោកយថា  វច្ ី កនុងបទថា វច្កីម្ ម ច្នោះ    នដល់    កិរយិ  អាការៈមដល
របររឹតាច្ៅរបស់មាត់  គឺការនិយយ ឬមដលច្ៅថា  វាចានុ ោះឯង ។ 
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អធិបាយវឆីក្ម្ា ៤ 

១- ម្ុោវាទ 

ោកយថា  តុសាវាទ ច្នោះ   មញកស័រទ នរីរស័រទគឺ   ម្សុា + វាទ ។ ម្សុា  ជា

និ ត    របររឹតាច្ៅកនុងអតថថា   តិនពិត, ក្ុេក្   ច្ឆត ជាច្េតុឲ្យនិយយ

កុេក   ច្ ម្ ោះថា  តុសាវាទ ( ការនិយយមិ្នរិត )  ដូឆជា   មានច្គសួរថា   

អនកមានលុយឬច្ទ ?   ខលួនមាន   ច្កលើយថា  មិ្នមាន   ឬច្គសួរថា   អនកមាន
មាស   រ ក់មដរឬច្ទ ?   ខលួនមិ្នមាន   ច្កលើយថា  មាន   ច្នោះឯងជាមុ្ស្លវាទ  ឬ 
ដូឆជាមានច្រឿងរា៉ោ វច្ផសងៗ  មដលខលួនដឹង   មានច្គសួរថា   អនក នដឹងមដរឬច្ទ 
?   ច្កលើយថា  មិ្នដឹងច្ទ  ឬ ខលួនឯងមិ្ន នដឹង   មានច្គសួរថា   អនក នដឹង
មដរឬច្ទ ?  ច្កលើយថា ដឹង  យ៉ោងច្នោះជាច្ដើម្ ។ 

វាទ   នដល់  ោកយច្ោល   កាលច្បើផសុំាឆូលគ្នន ច្េើយ    នដល់  ោកយ
ច្ោលមដលផទុយរីោកយរិត ( ច្ោលកុេក )  ដូឆមានវឆនតថថា ម្សុា វទន ា ិ ឯញ្ត្-
នាត្ ិ> ម្សុាវាញ្ទា   មរបថា  ម្នុសសទុំាងឡាយរមម្ងច្ោលវតថុ   ច្រឿងរា៉ោ វមិ្នរិត   
ឲ្យដូឆជារិត  ច្ោយច្ឆត ច្ ោះ   ច្រោោះច្េតុច្ ោះ   ច្ឆត ច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា 

តុសាវាទ    នដល់  វេំិវាទនញ្ច្ត្នា គឺច្ឆត ឆង់ឲ្យអនកដទទយល់ខុស  មដល

របកបច្ោយច្ោភជវនខលោះ  ច្ទសជវនខលោះ  មដលច្កើតកនុង កាយទាវ រ  និង វេីទាវ រ ។ 
ការច្ោលមុ្ស្លវាទច្នោះ   ច្ោយច្រឆើនរបររឹតាច្ៅតាម្វឆីទវ រ   ច្េតុច្នោះ

ច្ទើប នច្ ម្ ោះថា តសុាវាទ ។  ប៉ោុមនារបររឹតាច្ៅតាម្ឆុំាមែកអវយវៈ្មួ្យ

របស់រាងកាយមដលមិ្នទក់ទងនឹងវាចា   ក៏ច្ ម្ ោះថា តុសាវាទ ដូឆគ្នន មដរ ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត   កម្ មបថ  គឺផលូវច្កើតទនកម្មមដលឲ្យផលបដិសនធិ   ច្របៀបដូឆជា

ផលូវច្កើត្ូលី  ច្ោកច្ៅថា  រជបថ ( ផលូវច្កើត្ូលី ) យ៉ោង្មិ្ញ   ការ
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តាក់មតងកាយ វាចា  ឆិតាមដលកឲ្យច្កើតកម្មឲ្យផលបដិសនធិដល់សតវទុំាងឡាយ

មដលច្ ើញឆាស់កនុងច្ោកច្នោះ ឬ ជាឋានៈមដលច្កើតកម្មច្ ោះ   ច្ៅថា កម្ មបថ  
ច្រោោះជាផលូវច្កើតទនកម្មមដលឲ្យផលបដិសនធិ   ក៏យ៉ោងច្ ោះមដរ ។ 

-សួរថាៈ  កម្មទុំាងច្ ោះ  គឺអវីខលោះ ? 
-ច្កលើយថាៈ  គឺកិឆច ១០  យ៉ោង   មដលដល់ររម្ច្ោយអងគរបកប   មានការ

សមាល ប់ជីវតិសតវជាច្ដើម្ កនុងអកុសល និងការច្វៀរចាកការសមាល ប់ជីវតិសតវជា
ច្ដើម្  កនុងកុសល ។ 

អាចារយទុំាងឡាយច្ោលថា  ‟ កម្ម ច្នោះឯង  ច្ ម្ ោះថា កម្ មបថ  ច្រោោះជា

ច្េតុច្កើតទនសុគតិភូមិ្   ទុគគតិភូមិ្   និង សុខ   ទុកខកនុងភូមិ្ទុំាងច្ ោះ ” ។ 

[ ោកយថា  កម្ មបថ  មានច្សឆកាី ២ របការគឺ ៖ 

១- ផលូវច្កើតទនកម្ម =  កម្មមន ំ  បញ្ថា  > កម្ មបញ្ថា ( កដឋីតបបុរសិសមាស ) 

២- កម្មមដលជាច្េតុច្កើតទនសុគតិភូមិ្   ទុគគតិភូមិ្  និង សុខទុកខកនុងភូមិ្

ទុំាងច្ ោះ = កម្មមនញិ្េវ   បញ្ថា > កម្ មបញ្ថា ( អវធ្លរែបុរវបទ   កម្មធ្លរយស

មាស ) ] ។ 

កម្មបថ្មុ្ស្លវាទ  គឺមុ្ស្លវាទមដលកនលងកម្មបថ្  មឆកច្ឆញជារីរគឺ ៖ 
១) របច្ភទមដល ុំាច្ៅកាន់អ យភូមិ្ ន   ២) របច្ភទមដលមិ្ន ុំាច្ៅ

កាន់អ យភូមិ្ ។ 
របច្ភទមដល ុំាច្ៅកាន់អ យភូមិ្ច្ ោះ   ជាមុ្ស្លវាទមដលច្្វើឲ្យអនកច្ជឿ

ច្ ោះ   ត់បង់របច្យជន៍ ច្បើអនកច្ជឿច្ ោះមិ្ន ត់បង់របច្យជន៍ច្ោយរបការ
្មួ្យច្ទ   មុ្ស្លវាទរបច្ភទច្នោះ   ក៏មិ្ន ុំាច្ៅកាន់អ យ   ដូឆអាមាតយ
មដលច្ោលកុេកររោះរាជា   ច្ដើម្បីរកាសទធ របស់ររោះរាជា   និង ច្ដើម្បីរកា
ជីវតិរបស់បុរសមាន ក់   មានច្រឿងរា៉ោ វថា ៖ 
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ស្លវ មី្និងភរយិមួ្យគូជាជនកុំាសត់   អាស្ស័យច្ៅស្លោមួ្យមដលឋិត
ច្ៅច្រតរកុង ។  ភរយិច្ ោះមានគភ៌   ចាញ់គភ៌មានអាការៈឆង់ទទួលទននូវ
រកយច្ស្លង យ   ច្ទើបអងវរស្លវ មី្ឲ្យច្ឆញច្ៅមសវងរកម្កឲ្យ   របសិនច្បើមិ្ន ន
ដូឆបុំាែងច្ទ  ជីវតិរបស់ ងក៏មិ្នអាឆតាុំាងច្ៅ នច្ ើយ ។ ស្លវ មី្មានច្សឆ-
កាីស្សឡាញ់  និងអាែិតខាល ឆមរកងច្ោ ងស្លល ប់   ច្ទើបរកឧ យមកលងច្ភទជា
បរវជិតឱប រតឆូលកនុងររោះរាជវាុំាង   ច្ដើម្បីបិែឌ  តច្ោយស្សគត់ស្សគុំា  ររោះ
រាជាកុំារុងច្ស្លយររោះរកយោរ   ស្ស្លប់មតទតររោះច្នរតច្ ើញភិកខុកុំារុងនិម្នា
បិែឌ  រត   ច្ោយកិរយិគួររជោះថាល    ររោះរាជាក៏ច្កើតមានសទធ ច្ ើង   ច្ោយ
ជាប់រទង់សរវររោះរាជេឫទ័យថា   ភិកខុអងគច្នោះគង់មិ្នមម្នជាភិកខុស្លម្ញ្ា   រិត
ជាភិកខុមដលមានគុែវចិ្សសយ៉ោង្មួ្យមិ្នខាន   ច្ទើបយកអាោរមដល
នឹងច្ស្លយច្ ោះោក់ រតដល់បុរសច្ ោះ   ច្េើយបអគ ប់អាមាតយជុំានិតមាន ក់ឲ្យ
តាម្ឃ្លល ុំាច្ម្ើល   ច្ដើម្បីឲ្យ នដឹងថាម្ករី្   នឹងច្ៅទី្ ។  អាមាតយក៏ 
ច្ដើរតាម្បុរសច្ ោះច្ោយមិ្នឲ្យដឹងខលួន លុោះច្ដើរដល់ស្លោសុំា្ក់   ក៏ ន
ច្ោោះសុំារត់ឆីវរច្ឆញ   ច្េើយរត ប់ម្កជាម្នុសស្ម្មតា   យកអាោរច្ ោះឲ្យ
ភរយិបរចិ្ភាគ ។  អាមាតយរកច្ កច្ ើញក៏ នដឹងថា   បុរសច្នោះមកលងច្ភទ
បរវជិតបច្ញ្ជេ តររោះរាជា   ច្ទើបគិតថា  ច្បើអាតាម អញ ុំាច្រឿងច្នោះច្ៅទូលររោះ
រាជាតាម្ច្សឆកាីរិតច្េើយ   ផលអារកក់នឹងមានដល់អនកទុំាងសងខាង   គឺររោះ
រាជានឹង ត់បង់នូវសទធ យ៉ោងខាល ុំាង   ឆុំាមែកខាងបុរសច្នោះក៏ នទទួលច្ទស
ដល់ជីវតិ   ច្េតុច្នោះ   ចាុំា ឆ់រតូវច្ោលោកយជាក ា្ លៗ  ច្ដើម្បីរកា
របច្យជន៍អនកទុំាងរីរ ។   អាមាតយកាលរត ប់ម្កដល់ច្េើយ    ច្ទើបរកាបបងគុំា
ទូលររោះរាជាថា   ទូលររោះបងគុំាជាខាុុំា នច្ដើរតាម្ភិកខុរបូច្ ោះច្ៅដល់ច្រតរកងុ   
កាលដល់ច្រតរកុងច្េើយស្ស្លប់មតសុំារត់រែ៌ច្លឿងក៏ ត់ច្ៅរីរកមសមភនក
របស់ទូលររោះបងគុំាជាខាុុំាច្ៅ   ររោះរាជារទង់ររោះស ា្ ប់ច្េើយក៏ច្កើតបីតិច្ស្ល-
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ម្នសសរកីរាយ   ច្ោយរតាស់ថា   រិតច្េើយៗ   ភិកខុអងគច្នោះ   រិតជាររោះ
អរេនាមម្ន   ទនរបស់ច្យើងជាទនដ៏របច្សើរ ។ 

ច្រឿងច្នោះសមម្ាងឲ្យច្ ើញថា   ោកយច្ោលមដលមិ្នរតូវតាម្ច្សឆកាីរិតច្្វើ   
ឲ្យររោះរាជាយល់ខុស   មតមិ្ន នច្្វើឲ្យច្កើតច្សឆកាីវ ិស   រត ប់ជាច្្វើឲ្យ
ច្កើតរបច្យជន៍វញិ  ដូច្ឆនោះ  អនកមដលច្ោលសូម្បី នច្ ម្ ោះថាជាអនក តុសា  មត
ក៏ជាមុ្ស្លមដលមិ្នមានច្ទស   មិ្ន ុំាច្ៅកាន់អ យ ។ 

ក្នុងបញ្ហច វុធជាតក្   ររោះអងគរទង់សមម្ាងទុកថា ៖   បញ្ហច វុធកុ្មារ   កនុងខែៈ

មដលយកខមានច្រាម្សអិតច្ ម្ ោះថា សិចេសចោត  ចាប់ខលួន នបរម្ុងនឹងបរចិ្ភាគ   

 នរោិះរកឧ យច្ោលថា   កនុងច្ោោះរបស់ច្យើងច្នោះមានអាវុ្    ច្បើច្ោកសីុ
ច្យើង   អាវុ្ របស់ច្យើងនឹងកាត់ច្ោោះច្វៀនច្ោកជាកុំា្ត់តូឆ និង កុំា្ត់ ុ្ំា  
ច្េើយច្ោកក៏រតូវស្លល ប់ផងមដរ ។  យកខ នឮដូច្ចាន ោះ   ក៏គិតថា   មាែរច្នោះ  
ឆាស់ជានិយយរិត   ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  យកខច្ទើបមិ្នោ នសីុបញ្ជច វុ្ កុមារ  
កាលមដលបញ្ជច វុ្ កុមារច្ោលថា   កនុងច្ោោះរបស់ខលួនមានអាវុ្គឺបញ្ជា   មដល
មានច្ៅកនុងខលួន   ប៉ោុមនាយកខមបរជាយល់ថា  អាវុ្ រិតៗ ។ ច្រឿងច្នោះ  ក៏សមម្ាងឲ្យ
ច្ ើញថា   ការច្ោលោកយមុ្ស្លរបស់បញ្ជច វុ្ កុមារច្នោះ  មិ្ន នច្្វើឲ្យខូឆខាត
របច្យជន៍របស់អនកច្ជឿច្ោយរបការ្មួ្យច្ ើយ ។ 

កនុងសុំាសុមារជាតកររោះអងគរទង់សមម្ាងទុកថា   ររោះច្ោ្ិសតវច្កើតជា
ោនរ   រតូវរកច្រើមួ្យកាលលបួងឲ្យច្ ើងជិោះច្លើខនងច្ដើម្បីឆម្លងឲ្យដល់ច្រតើយ 
។ ច្រលមេលដល់ោក់ក ា្ លសទឹងរកច្រើក៏មុ្ជឆុោះច្ៅ   ោនរច្ទើបសួរថា ៖   
ច្ោកមកលងជាមុ្ជទឹកឲ្យខាុុំាលង់ទឹកច្ដើម្បីរបច្យជន៍អវី  ?    

រកច្រើក៏ច្កលើយថា ខាុុំាលបួងច្ោកម្កច្ដើម្បីរតូវការច្បោះដូងរបស់អនក។ 
ោនរច្ទើបរោិះរកឧ យកលច្ោលថា  ច្បោះដូងរបស់ខាុុំាមិ្ន នច្ៅកនុងខលួន

របស់ខាុុំាច្ទ   ខាុុំា នរយួរទុកច្ៅច្ដើម្ោវ ឯច្ ោះ  ច្េើយឆងអុលរ ប់រកច្រើច្ ោះឲ្យ
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ច្ម្ើលមផលោវ ឯច្្ោះ   របសិនច្បើរតូវការ   ឆូរ ុំាច្យើងរត ប់ច្ៅកាន់ច្ដើម្ោវ
ច្ ោះវញិ ។ រកច្រើក៏លង់សម្ាីោនរ   ច្េើយ ុំាោនររត ប់ម្កវញិ  ( លុោះច្ៅ
ដល់ជិតច្ដើម្ោវ  ) ោនរក៏ច្ោតច្ ើងច្លើច្ដើម្ោវ ច្ ោះច្ៅ ។  ច្នោះជាោកយ 

តុសា មដលមិ្ន នច្្វើឲ្យវ ិសខូឆខាតរបច្យជន៍ច្ោយរបការ្ច្ ើយ ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត កនុងការសមម្ាងអាការៈច្ដញសតវមាន មខលង មកអក ជាច្ដើម្ច្ោយ
អាការៈោក់ដូឆជារគមវង ឬ ញ់ ច្្វើឲ្យសតវទុំាងច្ ោះភ័យខាល ឆច្ោយគិតថា 
ច្គនឹងរគមវង  ញ់ម្កច្លើខលួនច្េើយក៏ច្េើរច្គឆច្ៅ ទុំាងអស់ច្នោះ ក៏ ច្ោល
 នថាជាមុ្ស្លតាម្ផលូវកាយ មតមិ្ន នច្្វើឲ្យខូឆខាតរបច្យជន៍ដូឆគ្នន  ។ 

ម្ោុវាទោនអងគ ៤ គ ឺ៖ 

១- បត្ថវំត្ ថ ុ   វតថុ ឬ ច្រឿងរា៉ោ វមិ្នរិត ។ 

២- វេំិវាទនច្តិ្ ា ំ   មានឆិតាគិតនឹងច្ោលឲ្យខុស ។ 

៣- បញ្យាញ្គា     រយយម្កុេក  ច្ោយកាយ ឬច្ោយវាចា ។ 

៤- ត្ទត្ ថវជិានន ំ   ញុុំាងអនកដទទឲ្យដឹងឆាស់នូវច្សឆកាីច្ ោះ ។ 

ម្ោុវាទម្ឆក្ច្ឆញជាររីព្បច្ភទគឺ ៖ 

១- សចព្តេជាតុសាវាទ   ម្តតិនក្នលងក្តមបេ 

២- សចព្តេជាតុសាវាទផង   ក្នលងក្តមបេផង ។ 
មុ្ស្លវាទមដលរគប់អងគ ៤  ប៉ោុមនាមិ្ន នច្្វើឲ្យខូឆខាតរបច្យជន៍   ច្កើត

ច្ ើងដល់អនកមដលច្ជឿច្ោយរបការ្មួ្យ របច្ភទច្នោះរតឹម្មតជាមុ្ស្លវាទ   
មតមិ្នកនលងកម្មបថ្ ច្ទើបមិ្នឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល រតឹម្មតជាកម្មបថ្្ម្មតា  
មដលឲ្យផលកនុងបវតាិកាលប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 
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មុ្ស្លវាទមដលរគប់អងគ ៤ និង ច្្វើឲ្យខូឆខាតរបច្យជន៍របស់អនកមដលច្ជឿ
តាម្   របច្ភទច្នោះ  សច្រម្ឆជាមុ្ស្លវាទផង  កនលងកម្មបថ្ផង   គឺអាឆ ុំាឲ្យច្ៅ
ច្កើតកនុងអ យភូមិ្ ន ។ 

បចោគ   គឺចសេក្ែពីយោតក្នុងការចោេោក្យក្េុក្ចនះ  មាន ៤ ោ ងគឺ ៖ 
១- សាហត្ ថកិ    រយយម្ច្ោលកុេកច្ោយខលួនឯង ។ 
២- អាណ្ត្ ាកិ    ច្របើអនកដទទឲ្យច្ោលកុេក ។ 
៣- នេិសគ គេិ   សរច្សរច្រឿងមិ្នរិតច្េើយច្ ោះច្ចាលច្ៅច្្វើឲ្យអនកដទទ

យល់ខុស   ដូឆជាច្ ោះសុំាបុរត   ឬ ច្ឃ្លស តាម្វទិយុ ។ 
៤- ថាវរ   សរច្សរច្រឿងមដលមិ្នរិតច្េើយបិទរបកាស ឬចារកឹទុក  ឬច្ ោះ

រុម្ពជាច្សៀវច្ៅ ឬក៏ថ្តសុំាច្ ងទុក ។ 

កនុងបច្យគទុំាង ៤ យ៉ោងច្នោះ   សាេតថិក្បចោគ   ជាបច្យគច្ោយរតង់   គឺ

របររឹតាច្ៅច្ោយឆុំាមែកច្រឆើន   ឯបច្យគមដលច្ៅសល់ ៣ ច្ ោះ   របររឹតា
ច្ោយឆុំាមែកតិឆ   ដូឆមានគ្នថាមដលច្ោកសមម្ាងថា ៖ 

ម្សុាវាទេស   បត្ ថ ំ       វេំិវាទនច្តិ្ ាត្ត 
ត្ញ្ជាជវ    វាយាញ្ម្ម   បរេស   ត្ទត្ ថជានន ំ  ឥត្ ិ។ 
េម្មភាប   ច្ត្ញុ្ាប   ញ្ោន ា ិ    បញ្យាញ្គញ្កា   សាហត្ ថញិ្កា 
អាណ្ត្ ាកិនេិសគ ិគេ-       ថាវាបប ិ  ច្   េជុ ជវញ្រ ។ 

មរបថា ‟ អងគរបស់មុ្ស្លវាទមាន ៤ យ៉ោងគឺ ៖  វតថុ ឬច្រឿងរា៉ោ វមដលមិ្នរិត ១   
មានឆិតាគិតនឹងច្្វើឲ្យអនកដទទយល់ខុស ១ មានច្សឆកាីរយយម្ច្ោយកាយ ឬ
ច្ោយវាចាមដលរតូវគ្នន នឹងឆិតាមដលគិតច្ោលកុេក ១    ញុុំាងអនកដទទឲ្យដឹង
ឆាស់នូវច្សឆកាីច្ ោះ ១  ។ 
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បច្យគច្ ោះកនុងម្ោអដឋកថាច្ោកច្ោលថា    ន សាហត្ ថកិបញ្យាគ មត
ម្យ៉ោង   ប៉ោុមនាកនុងអដឋស្លលិនីអដឋកថាច្ោកច្ោលថា   អាណ្ត្ ិាកបញ្យាគ   នេិសគ គេិ
បញ្យាគ  និង ថាវរបញ្យាគ  ក៏រមម្ងរបររឹតាច្ៅ ន ” ។ 

សាហត្ ថកិបញ្យាគ   គឺការច្ោលកុេកច្ោយខលួនឯងច្ ោះ   រមម្ងច្្វើ នតាម្
ផលូវកាយ ឬផលូវវាចា ។ 

ការក្ុេក្តតផលូវកាយចនាះ   ដូឆជារគវកីាលបដិច្ស្   ឬក៏ទទួលច្ោយងក់

កាល ។  តុសាតតផលូវវាចាចនាះ    នដល់  ការច្ោលវាចាមដលមិ្នរិតនុ ោះឯង ។ 
អាណ្ត្ ាកិបញ្យាគ   គឺច្របើអនកដទទឲ្យច្ោលកុេក  ច្្វើ នទុំាងតាម្ផលូវកាយ  

ផលូវវាចា ។ 
ច្របើអនកដទទឲ្យច្្វើការកុេកតាម្ផលូវកាយ   ដូឆជា   សរច្សរសុំាបុរតច្េើយ

ច្ផាើរឲ្យអនកច្ ោះច្្វើការកុេកច្ោយកាយ ឬច្ោយវាចា ។ 
ច្របើអនកដទទឲ្យច្ោលកុេកតាម្ផលូវវាចា    នដល់   ការច្ោលវាចាច្របើឲ្យ

អនកច្ ោះ  ច្ោលកុេកច្ោយកាយ ឬច្ោយវាចា ។ 
ឆុំាមែកនិសសគគិយបច្យគ  និង ថាវរបច្យគទុំាងរីរច្នោះ  រមម្ងច្្វើ ន

តាម្ផលូវកាយ និង ផលូវវាចាដូឆគ្នន    ដូឆមដល នច្ោលម្កច្េើយច្ ោះឯង ។ 

ម្ោុវាទម្ែលជាអបបោវជជ នងិ ម្ហាោវជជ 

មុ្ស្លវាទមដលច្្វើឲ្យខូឆខាតរបច្យជន៍ច្ ោះ   ច្បើអនកច្ជឿខូឆខាតរបច្យ-
ជន៍តិឆ   មុ្ស្លវាទច្ ោះក៏ជា បបបសាវជ ជវ  គឺមានច្ទសតិឆ ។ 

ច្បើអនកច្ជឿខូឆខាតរបច្យជន៍ច្រឆើន   មុ្ស្លវាទច្ ោះ  ក៏ជា ម្ោសាវជ ជវ   គឺ
មានច្ទសច្រឆើន ។ 
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អនកមដលជាស្លកសីច្កាង  ច្្វើអនកមាខ ងច្ទៀតឲ្យ ត់បង់រទរយសម្បតាិ ឬរតូវ
 នទទួលច្ទស  របច្ភទច្នោះ  ចាត់ជា ម្ោសាវជ ជវ ។ 

ភិកខុស្លម្ច្ែរនិយយគ្នន ច្លង  ដូឆជា ភិកខុមួ្យរបូនិម្នាច្ៅបិែឌ  រត   
ច្រលរត ប់ម្កវញិ   មួ្យរបូច្ទៀត  ក៏សួរថា   ច្ៅបិែឌ  នឆអា ន់តិឆឬច្រឆើន 
ភិកខុរបូច្ ោះ  ក៏ច្កលើយថា    នច្រឆើនេូរច្េៀរ រត   ការរិត នរតឹម្មតបនាិឆ
បនាួឆប៉ោុច្ ណ្ ោះ ឬដូឆជាបុគគលមាន ក់ នទទួលរ ក់រីការមឆកទន មានបុគគល
មាន ក់ច្ទៀតសួរថា   អនកឯង នប៉ោុ ម នេនឹង   បុគគលច្ ោះក៏ច្កលើយថា    នរាប់រយ
រាប់ោន់ជាច្ដើម្ ការរិត នរតឹម្មត ៥ ច្រៀល ឬ ១០ ច្រៀលប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។  ទុំាងអស់

ច្នោះ  ចាត់ជាមុ្ស្លវាទរបច្ភទ បបបសាវជ ជវ ។ 

អនកមដលច្ោលវាចាមដលជា បនរេិញ្វាោរ   គឺោកយច្ោលរបស់បុគគល

មដលមិ្នមម្នជាររោះអរយិ ឬ ោកយច្ោលរបស់បុគគលមដលជាអនធោល ៨ 

យ៉ោងៗ្មួ្យ   ចាត់ជាមុ្ស្លវាទរបច្ភទ ម្ោសាវជ ជវ ។ 

អនរយិច្វាហារ ៨ យ៉ា ងគ ឺ៖ 

១- វតថុមដលខលួនមិ្ន នច្ ើញ   ច្កលើយថា  ច្ ើញ ។ 

២- វតថុមដលខលួនមិ្ន នឮ   ច្កលើយថា  ឮ ។ 

៣- វតថុមដលខលួនមិ្ន នោល់រតូវ   ច្កលើយថា  ោល់រតូវ ។ 

៤- វតថុមដលខលួនមិ្ន នដឹងឆាស់   ច្កលើយថា  ដឹងឆាស់ ។ 

៥- វតថុមដលខលួនធ្លល ប់ច្ ើញ   ច្កលើយថា  មិ្នធ្លល ប់ច្ ើញ ។  

៦- វតថុមដលខលួន នឮ   ច្កលើយថា  មិ្ន នឮ ។ 

៧- វតថុមដលខលួន នោល់រតូវ   ច្កលើយថា   មិ្ន នោល់រតូវ ។ 

៨- វតថុមដលខលួន នដឹងឆាស់   ច្កលើយថា  មិ្ន នដឹងឆាស់ ។ 
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ោកយថា ោល់រតូវ កនុងទីច្នោះ  សុំាច្ៅដល់ ន្ុុំាកលិន    នដឹងរស    ន
ោល់រតូវតាម្ផលូវកាយ  រឯីមុ្ស្លវាទមដលច្្វើឲ្យសងូមបក ក់គ្នន ច្ ោះ  ចាត់ជា 

ម្ោសាវជ ជវ មដលជាគរកុកម្ម ។ 

ការអធិប្បាយកនងុម្ុសាវាទច្ប្ប់ 

r9  j  9s 

២- បសិ្ណុាវាចា 

ច្ឆត ទមាល យ  គឺកមាច ត់ច្សឆកាីររម្ច្ររៀងគ្នន   ច្ោលគឺច្សឆកាីស្សឡាញ់
រាប់អានគ្នន របស់អនកដទទ   ច្ ម្ ោះថា បេិណុា ។ 

ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត  ច្ឆត ច្្វើឲ្យអនកស្លា ប់ស្សឡាញ់ខលួន   មិ្នច្រញឆិតាអនក
ដទទ  ច្ ម្ ោះថា  បេិណុា ។ 

វាច្ឆ  គឺច្ឆត ជាច្េតុ ុំាឲ្យច្ោល ។ 
បេិណុ្វាច្ឆ  គឺច្ឆត ជាច្េតុច្ោលទមាល យច្សឆកាីររម្ច្ររៀងគ្នន  ។ 

[ ោកយថា  បេិណុា  មានច្សឆកាីរីររបការគឺ ៖ 
១- ច្ឆត ជាច្េតុទមាល យច្សឆកាីររម្ច្ររៀងគ្នន  =   បេិត្ ិ  ឯត្តយាត្ ិ> បេិ ុ

ណា ( បេិ ធ្លតុ = ទមាល យ + ឧន បឆច័យ ) 

២- ច្ឆត ច្្វើអនកស្លា ប់ឲ្យស្សឡាញ់ខលួន  និងមិ្នច្រញឆិតាអនកដទទ = បត្ ា-
ញ្នា   បេិភាវ ំ  បញ្រេចេ  ម្តិ្ ាេចុញភាវ ំ  កញ្ាបត្ ិ  ឯត្តយាត្ ិ> បេិណុា  ( មានរបូច្ដើម្
ថា  បេិេចុញករណា   លុបអកសរគឺ  េ,  ចញករ   ច្ោយនិរតុាិន័យ ) ] ។ 

ឧទេរែ៍ដូឆជា    យសុខ និង យច្ៅ  ជាសមាល ញ់នឹងគ្នន    មាន
ច្សឆកាីស្សឡាញ់រាប់អានគ្នន យ៉ោងសនិទធស្លន ល   ច្រកាយម្កមានបុគគលមាន ក់ច្ទៀត
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ឆូលច្ៅញុោះញង់ យសុខច្ោយ  ច្ោលថា យច្ៅច្ោលតិោះច្ដៀល យ
សុខ ច្ោយរបការច្ផសងៗ  ច្្វើឲ្យ យសុខយល់ខុសច្េើយមបកឆិតារី យច្ៅ 

ដូច្ឆនោះ  ោកយនិយយរបច្ភទច្នោះ  ច្ទើបច្ៅថា  បិសុ្វាចា  ដូឆមានវឆនតថៈថា 

បេំិ   េចុញំ   កញ្ាបត្តី្ ិ > បេិណុា  មរបថា វាចា្ច្្វើខលួនឯងឲ្យជាទីស្សឡាញ់ 

និងច្្វើឲ្យអនកដទទសូនយចាកច្សឆកាីស្សឡាញ់   ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ   វាចាច្ ោះ  

ច្ ម្ ោះថា បេិណុា ។ 

អងគដនបសិ្ណុាវាចាោន ៤ គ ឺ៖ 

១- ភនិ ទតិ្ញ្ពាា     អនកមដលរតូវច្្វើឲ្យមបកគ្នន  ។ 

២- ញ្ភទបរុកាា ញ្ាប   មានច្ឆត ច្្វើឲ្យមបកគ្នន  ។ 

៣- បញ្យាញ្គា    រយយម្ច្្វើឲ្យមបកគ្នន  ។ 

៤- ត្ទត្ ថជានន ំ   អនកស្លា ប់ដឹងច្សឆកាីច្ ោះ។ 

ដូេមានរថាសម្តែងថា ៖ 
បេិណុាេ   ភនិ ទតិ្ញ្ពាា        ត្បបុរបេិកម្យត្ត 
វាយាញ្ម្ម   ជានន ំ  ច្ត្ ុ      ភញិ្ន ន   កម្ មបញ្ថា   ភញ្វ ។ 

មរបថា  អងគទនបិសុ្វាចាមាន ៤ គឺ ៖ អនកមដលរតូវច្្វើឲ្យមបកគ្នន  ១    
មានច្ឆត ឲ្យមបកគ្នន  និង មានបុំាែងឲ្យស្សឡាញ់ខលួន ១  រយយម្បុំាមបក ១  
អនកស្លា ប់ដឹងច្សឆកាីច្ ោះ ១ ។   កាលអនកមដលរតូវញុោះញង់ច្ ោះមបកគ្នន
ច្េើយ   ច្ ម្ ោះថា  កនលងនូវកម្មបថ្ ។ 

កនុងគ្នថាសមម្ាងអងគទី ២   ថា   ត្បបុរបេិកម្យត្ត   គឺ មានច្ឆត ឲ្យច្គមបក

គ្នន   និងមានបុំាែងឲ្យច្គស្សឡាញ់ខលួនច្ ោះ   ការមានច្ឆត ឲ្យមបកគ្នន ជា
ឆុំាែុឆសុំាខាន់ ឆុំាមែកការមានបុំាែងឲ្យច្គស្សឡាញ់ខលួនឯងច្ ោះ  មិ្នមម្ន
ជាឆុំាែុឆសុំាខាន់ច្ទ   រតឹម្មតសមម្ាងឲ្យដឹងថា  ការច្ោលបិសុ្វាចារបស់
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បុគគលរួកខលោះ  មានបុំាែងយ៉ោងច្នោះក៏មាន   រឯីបច្យគច្ ោះមានរីរយ៉ោងគឺ   

កាយបចោគ   និង វេីបចោគ ។ 

កាយបចោគ   ការញុោះញង់តាម្ផលូវកាយ   មានការសមម្ាងអាការៈ ឫកោរឲ្យ

អនកដទទ នដឹងបុំាែងរបស់ខលួន   ឧទេរែ៍ដូឆជា   ស្លវ មី្ភរយិមួ្យគូ   
ច្រលស្លវ មី្ច្ឆញច្ៅច្្វើការ   ភរយិច្ៅផទោះច្កលៀតច្ៅច្លងច្បៀច្ៅមកបរផទោះខលួន   
ច្រលស្លវ មី្រត ប់ម្កវញិ មិ្នច្ ើញភរយិ ក៏សួររួកញតិមដលច្ៅជិតខាង  
ញតិទុំាងច្ ោះមិ្នច្រញឆិតានឹងភរយិច្នោះស្ស្លប់ច្េើយ   ឆង់ឲ្យស្លវ មី្មបក ក់
រីភរយិច្ ោះ   មតមិ្នរ ប់ច្ោយវាចា  ក៏សមម្ាងអាការៈឫកោរឲ្យដឹងថា 
ភរយិច្ៅច្លងច្បៀច្ៅផទោះជិតខាង  ស្លវ មី្ដឹងច្េើយ  ក៏មិ្នច្រញឆិតានឹងភរយិ 
ច្រលភរយិរត ប់ម្កវញិ  ក៏ទស់មទងមបក ក់គ្នន   ការសមម្ាងកិរយិអាការៈ
ឫកោរញុោះញង់មបបច្នោះ   ច្ ម្ ោះថា   ញុោះញង់តាម្ផលូវកាយ ។ 

វេីបចោគ   ការញុោះញង់តាម្ផលូវវាចា   គឺការច្ោលឲ្យបុគគលសងខាងមបក

 ក់គ្នន  ។ ដូឆមានច្រឿងតុំា្លថា  កនុងភូមិ្មួ្យមានស្លវ មី្ភរយិមួ្យគូ
ស្សឡាញ់សម័រគច្ស្លម ោះនឹងគ្នន    ជាច្េតុឲ្យស្ត្សាីមដលច្ៅជិតខាងគ្នន ច្ ោះរឆមែន   
ក៏ នរមួ្គុំានិតគ្នន គិតរកវ ិ្ ីបុំាមបកអនកទុំាងរីរច្នោះ   ក៏លបោក់រ ប់បុរសមដល
ជាស្លវ មី្ច្ ោះថា   ភរយិរបស់អនកជាច្ម្្មប់   ច្ៅោក់ក ា្ លអារធ្លតច្រលច្គ
ច្ដកលក់ច្េើយ   ភរយិរបស់អនក នច្រកាកច្ឆញច្ៅរកអាោរ   រតូវកនលងខលួន
របស់អនកជាមុ្នសិនច្ដើម្បីកុុំាឲ្យអនកដឹងខលួន   ង នច្្វើយ៉ោងច្នោះ  រាល់ៗយប់   
អនកមិ្ន នដឹងខលួនច្ ើយ ។   រឆួក៏ស្ត្សាីទុំាងច្ ោះច្ៅជួប ងជាភរយិ នលប
រ ប់ថា    ស្លវ មី្របស់ ងជាច្ខាម ឆអាប   ច្េើយអនកអាឆរិច្ស្ល្ ន   អនក
លូកស្លទ បរតង់គូថ្ច្ម្ើលនឹងមានដុោះកនទុយខលីៗ ។   កាលអនកទុំាងរីរ នស្លា ប់
នូវច្េតុការែ៍យ៉ោងច្នោះច្េើយ   អនកទុំាងរីរក៏រយយម្ច្រៀងៗខលួន   ច្ដើម្បី
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សច្ងកតច្ម្ើលច្េតុការែ៍ទុំាងច្នោះឲ្យឆាស់   កនុងច្រលយប់មួ្យអនកទុំាងរីរ
ឆូលច្ៅច្ដក  ច្េើយអនកទុំាងសងខាងច្្វើជាច្ដកលក់ ឆុំាមែកភរយិ នគិតថា
ស្លវ មី្របស់ខលួនឆាស់ជាច្ដកលក់ច្េើយក៏ច្រកាកច្ ើង   ច្េើយច្្ងទដច្ៅ
លូកស្លទ បរតង់គូថ្ច្ម្ើល   ឯស្លវ មី្ក៏គិតថា   ភរយិរបស់អញជាច្ម្្មប់កុំារុងម្ក
កនលងខលួនអញច្េើយ   ក៏ច្លើកច្ជើងធ្លក់ ងជាភរយិឲ្យច្ឆញច្ៅ   ភរយិក៏
ច្រកា្ខឹង  ច្រកាកច្ ើងច្ជរស្លវ មី្ថា  អាច្ខាម ឆអាប  ឆុំាមែកស្លវ មី្ក៏ច្ជរវញិថា  
 ងជាច្ម្្មប់   ច្េើយក៏ច្ ល្ ោះរបមកកគ្នន    ទីបុំាផុតគូស្លវ មី្ភរយិច្នោះក៏មបក ក់
គ្នន   ច្រោោះអាស្ស័យោកយញុោះញង់របស់រួកស្ត្សាីមដលច្ៅជិតខាងគ្នន នុ ោះឯង សូម្បី
អនកច្ោលទុំាងច្ ោះមិ្នមានបុំាែងឲ្យច្គស្សឡាញ់ខលួនឯងក៏ច្ោយ  ទុំាងច្រឿង
មដលច្ោលច្ ោះ ក៏មិ្នជាការរិត   ច្រោោះច្េតុច្ ោះ   ស្ត្សាីមដលជាអនកច្ោល
ទុំាងច្ ោះ   ក៏ចាត់ថាកនលងកម្មបថ្   ច្រោោះអនកមដលរតូវញុោះញង់ច្ ោះច្កើតការ
មបក ក់គ្នន  ។ 

ការច្ោលបិសុ្វាចាច្នោះ   សូម្បីរគប់អងគ ៤ ក៏ច្ោយ   មតច្បើអនកមដល
រតូវច្គញុោះញង់មិ្នមបក ក់គ្នន ច្ទ   ច្ៅមានការស្សឡាញ់រាប់អានគ្នន    អនក
ច្ោលច្ ោះក៏មិ្នចាត់ថាកនលងកម្មបថ្  ដូឆមដលររោះរុទធច្ឃ្លស្លចារយច្ោលទុក

កនុងគម្ពីរអដឋស្លលិនីអដឋកថាថា បញ្រ បន បភញិ្ន ន កម្ មបថញ្ភញ្ទា នត្ ថ ិភញិ្ន ន ឯវ  មរបថា  ( 

សូម្បីរគប់អងគ ៤ ក៏ច្ោយ )  ច្បើអនកដទទមិ្នមបក ក់គ្នន ច្ទ   ក៏មិ្នច្ ម្ ោះថា
កនលងកម្មបថ្   ទល់មតមបក ក់គ្នន ច្ទើបកនលងកម្មបថ្ ។ 

ការម្ឆក្បសិ្ណុាវាចាច្ោយអបបោវជជនងិម្ហាោវជជ 

ច្បើអនកមដលរតូវញុោះញង់ឲ្យមបក ក់គ្នន ច្ ោះជាអនកមិ្នមានសីល   អនក
ច្ោលក៏មានច្ទសរបច្ភទ បបបសាវជ ជវ  គឺមានច្ទសតិឆ ។ 
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ច្បើអនកមដលរតូវញុោះញង់ឲ្យមបក ក់គ្នន ច្ ោះជាអនកមានសីល    អនកច្ោល 
ក៏មានច្ទសរបច្ភទ ម្ោសាវជ ជវ  គឺមានច្ទសច្រឆើន ។ 

ការអធិប្បាយកនងុប្បិសុណាវាច្ឆច្ប្ប់ 

r9  j  9s 
៣- ផរសុ្វាចា 

ផរេុវាច្ឆ   កាលមញកស័រទ  មញក ន ២ ស័រទគឺ  ផរេុ + វាច្ឆ 
ផរេុ = រទច្គ្នោះច្ ោះច្ ក ។ 

វាច្ឆ = ោកយច្ោល ។ 

ផរេុវាច្ឆ = ោកយច្ោលរទច្គ្នោះច្ ោះច្ ក    នដល់  ោកយច្ជរ   ោកយ

របច្ទឆផ្តា ស្ល = ផរេំុ   កញ្ាបត្តី្ ិ > ផរសុា  មរបថា  វាចា្រទច្គ្នោះច្ ោះច្ ក  

ដូច្ចាន ោះ  វាចាច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា ផរសុា    នដល់   ការច្ជររបច្ទឆផ្តា ស្លច្ផសងៗ   

ច្ោលច្ោយអងគ្ម៌្   នដល់   ច្ឆត ច្ឆតសិកកនុងច្ទសមូ្លឆិតា មដលជា
ច្េតុទនការច្ជរ  ការផ្តា ស្លច្ផសងៗ ។ 

ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត  ោកយថា  ផរេុវាច្ឆ  មឆកច្ឆញជា ៣ ស័រទគឺ   ផរ + ឧេ + 
វាច្ឆ ។ 

ផរ = ផាយច្ឆញច្ៅ ។ 
ឧេ = ច្តា រកោយ ។ 
វាច្ឆ = ោកយច្ោល ។ 
ផរេុវាច្ឆ = ោកយច្ោលមដលផាយច្ឆញច្ៅច្្វើឲ្យឆិតា ( របស់អនកស្លា ប់ ) = 

ហទេំ   ផរម្មនា   ឧេត្ ិ  ទហត្តី្ ិ> ផរសុា   មរបថា  ោកយច្ោលមដលផាយច្ឆញ

ច្ៅច្្វើឲ្យច្តា រកោយឆិតា ( របស់អនកស្លា ប់ ) ។ 
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វាចារទច្គ្នោះច្ ោះច្ កច្នោះ   អនកស្លា ប់ច្េើយរមម្ងច្ៅច្សងៀម្មិ្ន ន  គឺ
ច្្វើឲ្យឆិតារបស់អនកស្លា ប់ច្ ោះមិ្នសបាយ ដូឆរតូវមួ្យប៉ោូវច្ៅ  ដូច្ឆនោះ  ោកយច្ជរ

ឬផ្តា ស្លច្ផសងៗច្ ោះ ច្ទើបមានច្ ម្ ោះថា  ផរសុា ច្នោះច្ោលច្ោយមុ្ខន័យ  គឺ

ច្ោលច្ោយរតង់   ច្បើច្ោលច្ោយផលូបចារន័យ  គឺច្ោលច្ោយន័យអម្   

ច្ទសច្ឆត ក៏ច្ ម្ ោះថា ផរសុា  ន   ច្រោោះច្ទសច្ឆត ច្នោះជាច្េតុទនការ

ច្ជរ   ការផ្តា ស្លច្ ោះជាផល ។ 

អងគដនផរសុ្វាចាោន ៣ គ ឺ៖ 

១- ញ្កាញ្បា =  មានច្សឆកាីច្រកា្ ។ 

២- ឧបកញុ្ដ្ឋឋ  =  មានអនករតូវច្ជរ ។ 

៣- បញ្កាក េនា =  ច្ោលោកយច្ជររបច្ទឆ។ 

ដូេមានរថាថា ៖ 
ផរសុាេ  ត្ញ្យា  ញ្កាញ្បា    ឧបកញុ្ដ្ឋឋ    បញ្កាក េនា    
ម្ម្ មញ្ច្ ាទកាប   ត្គឃ          ផរសុា  ផរសុា   ម្ត្ត ។ 

មរបថា  អងគទនផរសុវាចាមាន ៣ គឺ ៖ មានច្សឆកាីច្រកា្ ១   មានអនករតូវ
ច្ជរ ១   ច្ោលោកយច្ជររបច្ទឆ ១ ។  បែឌិ តគបបីរជាប   ច្ឆត ច្រគ្ន្រគ្នត
មដលអាឆច្្វើឲ្យអនកស្លា ប់ឈឺឆិតា  ដូឆបូសមដលកុំារុងកខទុោះ   រតូវរឆ ឆ់ឲ្យមបក

ធ្លល យ  ដូច្ចាន ោះច្ទើបច្ ម្ ោះថា  ផរុសវាចា ។ 

ោកយថា ម្ម្ មញ្ច្ ាទកាប ច្នោះ  ជាោកយសមម្ាងច្សឆកាីឲ្យដឹងថា    ច្ឆត 

របច្ភទច្នោះ  ជាច្ឆត ច្រគ្ន្រគ្នត   ច្រោោះច្េតុច្នោះ   សូម្បីោកយមដលច្ោល
ច្ឆញម្កច្ ោះ  ជាោកយសុខុម្ក៏ច្ោយ    មតច្បើមានច្ឆត ច្រគ្ន្រគ្នតច្េើយ   
ោកយច្ោលច្ ោះក៏ចាត់ថាជាផរសុវាចាដូឆគ្នន    ឧទេរែ៍ ដូឆជាច្ៅរកម្  
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ច្ោលោកយកាត់ច្ទសរបោរជីវតិអនកមដលរតូវមសវងរក   សូម្បីកនុងខែៈមដល
ច្ោលច្ ោះ ច្របើវាចាសុភារ    មានទឹកមុ្ខញញឹម្ញមញម្ក៏ច្ោយ   មតច្ឆត 
មដលរ ថាន ឲ្យរបោរជីវតិច្ ោះ  ចាត់ជាច្ឆត ច្រគ្ន្រគ្នត  ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  

ោកយមដលច្ោលច្ឆញម្កច្ ោះ  ច្ទើបសច្រម្ឆកម្មបថ្ជា ផរុសវាចា ។ 

កនុងអដឋស្លលិនីអដឋកថាសមម្ាងថា  មាតាបិតាច្ជររបច្ទឆកូន ឬរគូអាចារយ
ច្ជរសិសស  ច្ោយបុំាែងលអ   មិ្នមានច្ឆត អារកក់ច្ ើយ   ដូច្ចាន ោះ   វាចា
មដលច្ោលច្ ោះ  មិ្នចាត់ជាផរសុវាចាច្ទ   ច្ោកច្លើកឧទេរែ៍ដូឆជា   
មាតាោម្កូនរបុសមិ្នឲ្យច្ៅច្លងកនុងទររ   មតកូនមិ្នស្លា ប់   ជម្នោះច្ៅទល់
មត ន   មាតាច្ទើបច្ជររបច្ទឆថា  ‟ ច្បើឯងមិ្នស្លា ប់ច្ៅមតជម្នោះច្ៅ  សូម្ឲ្យ
រកបីទររវ ័្ ស្លល ប់ឆុោះ ”  ោកយច្ជររបច្ទឆរបស់មាតាច្នោះ  រតឹម្មតជាវាចាមដល
របររឹតាច្ៅច្ោយអុំា្ឆមិ្នច្រញឆិតាប៉ោុច្ ណ្ ោះ   ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  ច្ទើបមិ្ន
ចាត់ជាផរសុវាចា ។ 

ររោះដីកាចារយច្ោកច្ោលជុំាទស់ថា  ‟ ោកយច្ជររបច្ទឆរបស់មាតាបិតា   
រគូអាចារយច្ ោះ   ច្បើច្ោលច្ឆញម្កច្ោយច្សឆកាីច្រកា្ខឹងរិតៗ  ក៏ចាត់ជា
ផរសុវាចា ន   ច្រោោះរគប់អងគទុំាងបី   មតមានច្ទសតិឆ ” ។ 

អាចារយរួកខលោះច្ោលថា  ‟ ការច្ោលផរសុវាចាច្នោះ   ទល់មតច្ោល
ឆុំាច្ោោះមុ្ខអនកមដលរតូវច្ជរច្ទើបសច្រម្ឆជាកម្មបថ្ ” ។  មតកនុងគម្ពីរទី និកាយ

ដីកា និង គម្ពីរម្ជឈិម្និកាយដីកាច្ោកច្ោលថា  ការច្ោល ផរុសវាចា   សូម្បី

អនករតូវច្ជរច្ ោះមិ្ន នច្ៅឆុំាច្ោោះមុ្ខ ឬស្លល ប់ច្ៅច្េើយក៏ច្ោយ  ការច្ោល
ច្ ោះក៏សច្រម្ឆជាកម្មបថ្ ន ”  ច្ោយអាងថា  ‟  ដូឆអនកតូឆច្ោលរជុលរជួស
ឆុំាច្ោោះអនក ុ្ំាមានមាតាបិតា   រគូអាចារយជាច្ដើម្   ច្រកាយម្ក  អនកច្ ោះដឹងនូវ
កុំាេុសរបស់ខលួន  ក៏ច្្វើការសូម្ខមាច្ទសឆុំាច្ោោះច្ោកទុំាងច្ ោះ   សូម្បីច្ោក
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ទុំាងច្ ោះមិ្ន នច្ៅឆុំាច្ោោះមុ្ខ ឬស្លល ប់ ត់ច្ៅច្េើយក៏ច្ោយ ការសូម្
ខមាច្ទសរបស់អនកច្ ោះ ក៏រមម្ងសច្រម្ឆជារបច្យជន៍  គឺច្ទសច្ ោះនឹងកាល យ   
ជាអច្ោសិកម្មច្ៅ ន  កាលការច្ោលសូម្ខមាច្ទសឆុំាច្ោោះបុគគលអនកមដល
រតូវច្ជរមិ្ន នច្ៅឆុំាច្ោោះមុ្ខរមម្ងសច្រម្ឆរបច្យជន៍ នច្េើយ  ការច្ោល 

ផរុសវាចា ឆុំាច្ោោះអនកមដលរតូវច្ជររបច្ទឆមិ្ន នច្ៅឆុំាច្ោោះមុ្ខ   ក៏សច្រម្ឆជា

កម្មបថ្ នដូឆគ្នន  ។ 

អច្កាក ស្វតថុ ១០ 

កនុងអងគទី ៣ មដលថា បញ្កាក េនា   គឺការច្ោលោកយច្ជររបច្ទឆច្ ោះ   អនក

សិកាគបបីរជាបវតថុមដលជាទីតាុំាងទនការច្ជររបច្ទឆមដលច្ៅថា អចកាក សវតថុ មាន 

១០ យ៉ោងគឺ ៖ 

ជាត្និាម្ញ្គាត្ ាកម្ ម ំ   េបិបំ   អាពាធមលងិ្ គកិ ំ
កញិ្លសាបត្ ា ិ  បញ្កាក ញ្សា    ទេញ្ម្មម្េវាទកា ។ 

មរបថា  ោកយច្ជរច្ ោះមាន ១០ យ៉ោងគឺ ៖ 
ជាតិកុំាច្ែើ តច្ថាកទបខពង់ខពស់ ១  ច្ ម្ ោះច្ថាកទបខពង់ខពស់ ១  វងស

រតកូលច្ថាកទបខពង់ខពស់ ១   ការអរច្ថាកទបខពង់ខពស់ ១  សិលបស្លស្ត្សាច្ថាក
ទបខពង់ខពស់ ១  ជុំាងឺច្ថាកទបខពង់ខពស់ ១  ច្ភទច្ថាកទបខពង់ខពស់ ១  កិច្លស
សុទធមតច្ថាកទបខពង់ខពស់ ១  អាបតាិច្ថាកទបខពង់ខពស់ ១  ោកយច្ជរច្ថាកទប
ខពង់ខពស់ ១ ។ 

១- ជាត្ ិ   ោកយច្ជរមដលទក់ទិននឹងជាតិកុំាច្ែើ តច្ថាកទបច្ ោះ   ដូឆជា

ជាតិអនកច្នស្លទ   ជាតិអនកច្្វើរច្ទោះ   ជាតិអនកចាក់ច្ចាលសរមាម្ ជាច្ដើម្ ។   
ោកយច្ជរមដលទក់ទិននឹងជាតិកុំាច្ែើ តខពង់ខពស់ច្ ោះ  ដូឆជាជាតិកសរតិយ៍  
ជាតិរោេមែ៍ ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

175  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

២- នាម្  ោកយច្ជរមដលទក់ទិននឹងច្ ម្ ោះច្ថាកទប  ដូឆជាច្ជរថា  អា

ច្ខាម ឆ  អាច្ខមោះជាច្ដើម្ ។   ោកយច្ជរមដលទក់ទិននឹងច្ ម្ ោះខពង់ខពស់   ដូឆជា
មកលងច្ៅថា  ច្ោកជុំាទវ  ច្ោកឯកឧតាម្   ជាច្ដើម្ ។ 

៣- ញ្គាត្ ា  ោកយច្ជរមដលទក់ទិននឹងវងសរតកូលច្ថាកទប   ដូឆជាច្ជរថា 

អារតកូលច្ចារ   អារតកូលច្ កបច្ញ្ជេ តច្គ   អារតកូលខជីខាជ   ជាច្ដើម្ ។   ោកយ
ច្ជរមដលទក់ទិននឹងរតកូលខពង់ខពស់   ដូឆជាច្ជរបញ្េ ិតបច្ញ្េ ៀងថា  រតកូលរដឋ
ម្ន្ទនាី   រតកូលម្ោច្សដឋីជាច្ដើម្ ។ 

៤- កម្ ម  ោកយច្ជរមដលទក់ទិននឹងការអរច្ថាកទប   ដូឆជាច្ជរថាអា

ម្នុសសដុំាមដក    អាម្នុសសដុំាថ្ម   អាម្នុសសច្រ ើសសរមាម្ជាច្ដើម្ ។  ោកយច្ជរ
មដលទក់ទិននឹងការអរខពង់ខពស់  ដូឆជាច្ជរថា  អាជាងមាស  អាជាងរ ក់   
អាអនកជុំានួញ   អាអនកមស្ស   អាអនកឆមាក រ ជាច្ដើម្ ។ 

៥- េបប ោកយច្ជរមដលទក់ទិននឹងសិលបស្លស្ត្សាច្ថាកទប   ដូឆជាច្ជរថា   

អាអនកច្្វើឆ្ន ុំាង  អាអនកតាញសុំារត់  អាជាងកាត់សក់ ជាច្ដើម្ ។   ោកយច្ជរ
មដលទក់ទិននឹងសិលបស្លស្ត្សាខពង់ខពស់   ដូឆជាច្ជរថា   អារគថូាន ុំាមខមរ  អារគូ
ច្រទយ  អារគូបច្រងៀន ជាច្ដើម្ ។ 

៦- អាពាធម ោកយច្ជរមដលទក់ទិននឹងជុំាងឺ  ប ា្ ជុំាងឺទុំាងឡាយសុទធមត

ច្ថាកទបទុំាងអស់   ឆុំាមែកជុំាងឺទឹកច្ ម្មផអម្ ( ច្រាគរបច្ម្ោះ )   ច្ៅថាជុំាងឺ
ស្ស្លល ។   

៧- លងិ្ គ ោកយច្ជរមដលទក់ទិននឹងច្ភទច្ថាកទប   ដូឆជា ខពស់ច្រក   

ទបច្រក ច្មម ច្រក  សច្រក ។  ោកយច្ជរមដលទក់ទិននឹងច្ភទខពង់ខពស់  ដូឆជា  
មិ្នខពស់ច្រក  មិ្នទបច្រក  មិ្នច្មម ច្រក  មិ្នសច្រក ។ 
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៨- កញិ្លសា  ោកយច្ជរមដលទក់ទិននឹងកិច្លសច្នោះ  មានមតមផនកច្ថាក

ទបមតម្យ៉ោង  ដូឆជាច្ជរថា  អាម្នុសសច្ទសឆរកិ  អាម្នុសសច្រឆើនច្ោយ
ឥសាម្ឆេរយិៈ  អាម្នុសសមានោះ  ជាច្ដើម្ ។ 

៩- អាបត្ ា ិ អាបតាិទុំាងឡាយសុទធមតច្ថាកទបទុំាងអស់  ឆុំាមែកច្ស្លតាប-

តាិ និង សមាបតាិ  សុទធមតខពង់ខពស់ទុំាងអស់ ។ 

១០- បញ្កាក ញ្សា  ោកយច្ជរច្ថាតទប ដូឆជាច្ជរថា  អាតិរចាេ ន  អានរក ជា-

ច្ដើម្ ។  ោកយច្ជរដ៏ខពង់ខពស់ ដូឆជាច្ជរថា  ច្ោកបែឌិ ត  ច្ោកអនករ ជា  
ច្ោករេុសសូរត  ច្ោក្ម្មកថិ្ក ជាច្ដើម្ ។ 

បច្យគដនផរសុ្វាចាោនររីយ៉ា ងគ ឺ៖ 

១- កាេបញ្យាគ  ការច្ោលោកយច្រគ្ន្រគ្នតរទច្គ្នោះច្ ោះច្ កតាម្ផលូវ

កាយ ។ 

២- វច្បីញ្យាគ      ការច្ោលោកយច្រគ្ន្រគ្នតរទច្គ្នោះច្ ោះច្ កតាម្ផលូវ

វាចា ។ 
ការច្ោលោកយច្រគ្ន្រគ្នតរទច្គ្នោះច្ ោះច្ កតាម្ផលូវវាចាច្ ោះ  រមម្ង

រ កដឆាស់   ឆុំាមែកការច្ោលោកយច្រគ្ន្រគ្នតរទច្គ្នោះច្ ោះច្ កតាម្ផលូវ
កាយច្ ោះ ដូឆជាសរច្សរជាអកសរច្ជរ  ឬក៏សមម្ាងកិរយិអាការៈរឆច្ងងរឆអង
ច្ផសងៗ   មដលច្្វើឲ្យអនកមដល នច្ ើញ នយល់ច្េើយ ក៏ខឹងច្រកា្   ខាម ស
ច្អៀន   មិ្នសបាយឆិតា ។ 
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ការម្ឆក្ផរសុ្វាចាច្ោយអបបោវជជនងិម្ហាោវជជ 

ការច្ជរអនកមានឧបការគុែ   ដូឆជាមាតាបិតា   រគូអាចារយ   ញតិ  ឬអនក
មដលមានសីល   អនកច្ជរច្ ោះ  រមម្ងមានច្ទសច្រឆើន   ច្បើអនកមដលរតូវជារជា
ម្នុសសមិ្នមានសីល   អនកច្ជរច្ ោះ  ក៏មានច្ទសតិឆ ។ 

ការអធិប្បាយកនងុុរុសវាច្ឆច្ប្ប់ 

r9  j  9s 
 

៤- ស្ម្ផបបលាប 

ោកយថា   េម្ផបបលាប ច្នោះមឆកច្ឆញជារីរស័រទគឺ ៖ 

េម្ផ =  វាចាទមាល យរបច្យជន៍ និងច្សឆកាីសុខ ។ 

បលាប =  ការច្ោល ។ 

េម្ផបបលាប =  ការច្ោលវាចាទមាល យរបច្យជន៍ និងច្សឆកាីសុខ ។ 

[ ោកយថា េម្ផ   មានច្សឆកាីរីររបការគឺ ៖ 

១- ោកយច្ោលទមាល យច្សឆកាីសុខ  និងរបច្យជន៍ = េំ   េខុ ំ   ហតិ្ចេ   
ផលត្ ិ  វេិរត្ ិ  វនិាញ្េត្ ិ  ហតិ្េខុម្គ គ ំ  ភនិ ទត្តី្ ិ> េម្ ផ ំ( េំ  បុរវបទ + ផល ធ្លតុ + ក ា ិ
បឆច័យកនុងកតាុស្ល្នៈ   លុប  ល នងិ្ក ា ិបឆច័យច្ឆញច្ទើបរតូវជា េម្ផ ំ) ។ 

២- ោកយច្ោលជាច្េតុច្្វើឲ្យ ត់បង់ច្សឆកាីសុខនិងរបច្យជន៍ = េំ  េខុ ំ  
ហតិ្ចេ  ផលត្ ិ ភជិ ជវត្ ិ  ឯញ្ត្នាត្ ិ> េម្ ផ ំ( េំ  បុរវបទ + ផល ធ្លតុ + ក ា ិបឆច័យកនុងករ-

ែស្ល្នៈ ) ។ ] 
ោកយច្នោះ  ជាច្ ម្ ោះទនច្រឿងនិទន   មានការលួឆររងត់ ងសិតាកនុង

ភារតយុទធជាច្ដើម្  មដលវឆិិរតច្ោយការគិតនិរនធ   រ សចាកអតថនិង្ម៌្   មិ្ន
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សមម្ាងអតថ  ្ម៌្ ឬវន័ិយយ៉ោង្មួ្យមដលសមម្ាងច្េតុផលច្ដើម្បីឲ្យយល់
របច្យជន៍កនុងភរច្នោះ ឬរបច្យជន៍កនុងភរខាងមុ្ខ ។ 

េម្ផបបលាប ( ការច្ោលោកយច្រាយរាយឥតរបច្យជន៍ )  គឺច្ឆត ជាច្េតុ

 ុំាឲ្យច្ោលោកយទមាល យច្សឆកាីសុខ  និងរបច្យជន៍ច្ោយរបការច្ផសងៗ ។  

អងគដនស្ម្ផបបលាបោនររីយ៉ា ងគ ឺ៖ 

១- នរិត្ ថកថាបរុកាា ញ្ាប =  តាុំាងឆិតាច្ោលវាចាមដលមិ្នមានរបច្យជន៍ ។ 

២- កថន ំ=  ច្ោលវាចាឥតរបច្យជន៍ ។ 

ដូេមានរថាថា ៖ 
េម្ផេស   នរិត្ ថកថា-       បរុត្ត   កថន ំ  ទញុ្វ 
បញ្រន   គហញិ្ត្ញ្េវ         ញ្ោត្ ិ  កម្ មបញ្ថា   ន  ញ្នា ។ 

មរបថា  អងគទុំាងរីររបស់សម្ផបបោបច្ ោះគឺ ៖  តាុំាងឆិតាច្ោលវាចាមដល
មិ្នមានរបច្យជន៍ ១   ច្ោលវាចាច្ ោះច្ឆញម្ក ១ ។   កាលអនកស្លា ប់ ឬអនក
អានច្ជឿតាម្ោកយច្ោលច្ ោះច្េើយ  ក៏រមម្ងសច្រម្ឆជាកម្មបថ្ ។  ច្បើអនកស្លា ប់
ឬអនកអានមិ្នច្ជឿតាម្ោកយច្ោលច្ ោះ  ក៏មិ្នសច្រម្ឆជាកម្មបថ្  រតឹម្មតជាស-
ម្ផបបោបៈប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

អធបិាយគាថា 

កនុងគ្នថាមដលច្ោលថា  នរិត្ ថកថាបរុត្ត ច្ ោះ   មានច្សឆកាីថា   ច្ោល

ច្រឿងរា៉ោ វមិ្នរិតមតអនកច្ោល ឬអនកនិរនធច្ ោះ នតាុំាងឆិតាមតងច្រឿងរា៉ោ វច្ ោះ
ច្ ើង ច្ដើម្បីឲ្យអនកស្លា ប់ ឬអនកអានវច្ងវងច្ជឿលង់កនុងោកយរបស់ខលួន  ជាការច្្វើ
ឲ្យយល់ខុសច្េើយខូឆរបច្យជន៍អនកស្លា ប់ ឬអនកអាន  ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ

ច្េើយ  ោកយច្ោលរបស់អនកច្ ោះក៏ចាត់ជា េម្ផបបលាប មតសូម្បីច្រឿងច្ ោះមិ្ន
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មានរិតក៏ច្ោយ   អនកច្ោល  ឬអនកនិរនធរ ថាន ច្លើកច្ ើងជាច្សឆកាីឧបមា
របកបការបច្រងៀន   ការសមម្ាង ឬ ការនិរនធ  ច្ដើម្បីឲ្យអនកស្លា ប់យល់អយ  
ដូច្ឆនោះោកយច្ោលរបស់អនកច្ ោះមិ្នចាត់ជាសម្ផបបោប ។ របសិនច្បើច្រឿងមដល
ច្ោលច្ ើងច្ ោះ  ជាច្រឿងរិត  មតអនកស្លា ប់ ឬអនកអានមិ្ន នទទួលរបច្យជន៍
ច្ោយរបការ្  ដូច្ឆនោះ   ក៏ច្សមើគ្នន នឹងថា  អនកច្ោលច្ ោះរ ប់នូវដុំាែឹង ឬ
អនកសរច្សរនូវដុំាែឹងឲ្យច្គស្លា ប់ ឬ អានច្េើយ   ោកយច្ោលរបស់អនកច្ ោះ  ក៏
មិ្នចាត់ជាសម្ផបបោបមដរ ។ 

ោកយនិយយមដលចាត់ឆូលកនុង នរិត្ ថកថា គឺជាោកយនិយយមដលមិ្នមាន

របច្យជន៍ រកខលឹម្ស្លរគ្នម នច្នោះ  មាន ៣២ របការមដលច្ៅថា ត្រិច្ឆា នកថា ( 

ោកយនិយយទទឹងផលូវសួគ៌និងផលូវររោះនិោវ ន ) ៣២ របការនុ ោះឯង មដលររោះអងគ 
រទង់សមម្ាងទុកកនុងររេមជាលសូរតទនសីលកខនធវគគររោះ លីថា ៖ 

១- ាបជកថ ំ   និយយអុំារីររោះរាជារេូតដល់ររោះញតិវងស 

២- ញ្ច្ឆរកថ ំ   និយយអុំារីច្ចារ 

៣- ម្ោម្ត្ ាកថ ំ  និយយអុំារីអាមាតយ ុ្ំា 

៤- ញ្េនាកថ ំ  និយយអុំារីច្ស ទោន 

៥- ភេកថ ំ  និយយអុំារីភ័យ 

៦- េទុ ធកថ ំ   និយយអុំារីឆម្ាុំាង 

៧- បន នកថ ំ   និយយអុំារី យ  ម្ាូបឆុំាែី 

៨- បានកថ ំ   និយយអុំារីទឹកផឹក 

៩- វត្ ថកថ ំ និយយអុំារីសុំារត់ ( ច្រគឿងច្សលៀកោក់ ) 

១០- េេនកថ ំ និយយអុំារីទីច្ដក 

១១- ម្មលាកថ ំ  និយយអុំារីផ្តក ករម្ង 
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១២- គន ធកថ ំ  និយយអុំារីច្រគឿងរកអូប 

១៣- ញាត្កិថ ំ  និយយអុំារីញតិ 

១៤- យានកថ ំ  និយយអុំារីយន 

១៥- គាម្កថ ំ  និយយអុំារីស្សុក 

១៦- នគិម្កថ ំ  និយយអុំារីនិគម្ 

១៧- នគរកថ ំ  និយយអុំារីនគរ 

១៨- ជនបទកថ ំ  និយយអុំារីជនបទ 

១៩- ឥត្ ថកីថ ំ  និយយអុំារីស្ត្សាី 

២០- បរុេិកថ ំ  និយយអុំារីបុរស 

២១- កមុ្មរកថ ំ  និយយអុំារីកុមារា 

២២- កមុ្មរកីថ ំ  និយយអុំារីកុមារ ី

២៣- េរុកថ ំ  និយយអុំារីច្យធ្លមដលច្កលៀវកាល  

២៤- វេិោិកថ ំ  និយយអុំារីរឆកផលូវ 

២៥- កមុ្ ភដ្ឋឋ នកថ ំ  និយយអុំារីកុំារង់ទឹក 

២៦- បពុ្យ ាញ្បបត្កថ ំ  និយយអុំារីញតិមដលមឆកឋានច្ៅកាន់បរច្ោក 

២៧- នានត្ ថកថ ំ  និយយោកយមដលឥតរបច្យជន៍មានសភារច្ផសងៗ 

២៨- ញ្លាកកាា េកិ ំ និយយអុំារីច្ោក និង អនកស្លងច្ោក 

២៩- េម្ទុ ទកាា េកិ ំ  និយយអុំារីច្រឿងជីកសមុ្ទទ 

៣០- ឥត្ភិវាភវកថា  និយយអុំារីច្សឆកាីឆច្រម្ើន និងមិ្នឆច្រម្ើន 

៣១- អារចញកថ ំ  និយយអុំារីទររ 

៣២- បព្យ ាត្កថ ំ  និយយអុំារីភនុំា 
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ោកយសម្ាីមដលមិ្នមានស្លរៈរបច្យជន៍ ច្ៅថា សម្ផបបោបទុំាងច្នោះ  
ច្ោយច្រឆើន  រ កដដល់រួកអនកច្លងម្ច្ោស្សរច្ផសងៗ   មានកុន  ច្ោខ នជា
ច្ដើម្  និងអនកនិរនធច្រឿងអានច្លងច្ផសងៗ  មដលមិ្នមានគតិ្ម៌្ច្ោយរបការ
្មួ្យ   របសិនច្បើច្ោលតាម្រុទធភាសិតកនុងសឡាយតនសុំាយុតាររោះ លី   
បុគគលឆុំារួកច្នោះ  កាលច្បើអស់ជីវតិច្ៅ  រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងបោសនរក  មដល
ជាបរវិាររបស់អវឆិីម្ោនរក   ច្រោោះច្េតុច្ ោះ   ររោះដ៏មានររោះភាគច្ទើបរទង់

រតាស់អប់រ ុំាស្លវកទុំាងឡាយថា េន នបិត្តិ្តន ំ ញ្វា  ភកិ ាញ្វ  ទ ាេំ  ករណី្េំ  ធមម្ ម ី វា  កថា   
បរញិ្យា   វា  ត្ណុ្េីភាញ្វា  មរបថា  មាន លភិកខុទុំាងឡាយ   កាលអនកទុំាងឡាយរបជុុំា

គ្នន ច្េើយ  រតូវច្្វើកិឆចរីរយ៉ោងគឺ ៖  និយយោកយរបកបច្ោយ្ម៌្ ១   ភារជា
អនកសងប់ច្សងៀម្ដ៏របច្សើរ ១ ។ 

កនុងអងគទីរីរមដលច្ោលថា  កថន ំច្ ោះ   សមម្ាងដល់បច្យគៈ   មដល ន

ដល់វឆីបច្យគមតម្យ៉ោង   មតច្បើសរច្សរនូវោកយទុំាងច្ ោះជាកាយបច្យគក៏
 ន   មតការច្ោលសម្ផបបោបៈច្នោះ រមម្ងច្កើតតាម្វឆីទវ រច្ោយច្រឆើន   ច្រោោះ

ច្េតុច្ ោះ   ច្ទើបររោះអដឋកថាចារយសមម្ាងអងគទីរីរថា កថន ំ  គឺច្ោលវាចាច្ ោះ

ច្ឆញម្ក    ច្បើសរបុច្សឆកាីម្ក   នបច្យគរីរគឺ ៖  វឆីបច្យគនិងកាយ
បច្យគ ។ 

ការដច្កសម្ផប្បបលាប្បៈដដ្លជាអប្បបសាេជ្ជ និង ម្ោសាេជ្ជ 

អនកមដលច្ោលសម្ផបបោបៈច្រឿយៗ  រមម្ងចាត់ជា ម្ោសាវជ ជវ   ឆុំាមែក

អនកមដលច្ោលសម្ផបបោបៈម្ាងមាក លច្ ោះ  ចាត់ជា បបបសាវជ ជវ ។ 

វាចាោនបនួយ៉ា ងគ ឺ៖ 

១- េទ ទវាច្ឆ     នដល់   សុំាច្ ងមដលច្ោលច្ឆញម្ក ។ 
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២- វរីត្វិាច្ឆ     នដល់   ការច្វៀរចាកវឆីទុឆចរតិ ។ 

៣- ញ្ច្ត្នាវាច្ឆ     នដល់   ច្ឆត មដលច្្វើឲ្យវឆីវញិ្ាតាិរបូច្កើតច្ ើង ។ 

៤- ញ្ច្ឆបនវាច្ឆ   នដល់ កិរយិ  អាការៈរិច្សសមដលរបររឹតាច្ៅកនុង

ោកយច្ោល  មដលអាឆច្្វើឲ្យអនកស្លា ប់ដឹងបុំាែងរបស់ខលួន ន ។ 

ប ា្ វាចាទុំាងបួនយ៉ោងច្នោះ  ចចាបនវាចា ប ុច ណ្ ះ ជាវឆីវញិ្ាតាិ   ម្យ៉ោងច្ទៀត  

វឆីវញិ្ាតាិរបូច្នោះជាទវ រទនការច្កើតច្ ើងរបស់វឆីកម្មទុំាងបួន ឬជាច្េតុឲ្យស-
ច្រម្ឆវឆីកម្មទុំាងបួន   មានមុ្ស្លវាទជាច្ដើម្   ច្រោោះច្េតុច្នោះ   វឆីវញិ្ាតាិរបូច្នោះ  

ច្ទើប នច្ ម្ ោះថា វេីទាវ រ   ដូឆមានវឆនតថៈថា វាច្ឆ  ឯវ  ទាា រ ំ វច្ទីាា រ ំ មរបថា ‟ វឆី-

វញិ្ាតាិរបូនុ ោះឯងជាទវ រ  ច្ទើបច្ ម្ ោះថា វឆីទវ រ ”  ច្េើយការរបររឹតាច្ៅច្ោយ

ច្រឆើនកនុងវឆីទវ រច្នោះឯង  ច្ ម្ ោះថា  វឆីកម្ម  ដូឆមានវឆនតថៈថា  វច្ទីាា ញ្រ   ញ្េភ-ុ
ញ្េយន   បវត្ ា ំ  កម្ មន ា ិ  វច្កីម្ ម ំ  មរបថា ‟ កម្ម្ មដលរបររឹតាច្ៅកនុងវឆីទវ រច្ោយ

ច្រឆើន  ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  កម្មច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា   វច្កីម្ ម ” ។ 

កនុងវឆីទុឆចរតិទុំាង ៤    មានមុ្ស្លវាទជាច្ដើម្ដូឆមដល នច្ោលម្កច្នោះ   
ច្កើតតាម្កាយទវ រក៏ ន   ដូឆជាសរច្សរអកសរ ឬសមម្ាងកិរយិ ឬអាការៈឲ្យ
ដឹងច្សឆកាីច្ ោះៗ   មតច្ទោះជាច្កើតតាម្ផលូវកាយទវ រ នក៏ច្ោយ  ក៏មិ្នច្ ម្ ោះ
ថាកាយកម្មមដរ   គឺច្ៅមតច្ ម្ ោះថាវឆីកម្មនុ ោះឯង   ច្រោោះច្កើតតាម្វឆីទវ រច្ោយ

ច្រឆើន   មដលជាការច្ៅច្ ម្ ោះច្ោយ ត្ពាាហលុលនេ័   គឺច្ោលតាម្ឆុំាមែកច្រឆើន

ជា ុ្ំា  ច្រោោះច្េតុច្នោះ  ររោះអនុរទុធ ចារយច្ទើបច្របើបទថា ពាហលុលវតុ្ ាញិ្ត្ត   គឺមដល

ច្ ម្ ោះថា វច្កីម្ ម   ច្រោោះច្កើតតាម្វឆីទវ រច្ោយច្រឆើន ។ 

ការអធិប្បាយកនងុេចី្ទុច្ច រនត ៤ ច្ប្ប់ 

r9  j  9s 
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ម្ច្នាក្ម្ា ៣ 

[៥៧] បភជិា  ព្យាបាញ្ទា  ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ ញ្ច្ត្ ិ បចញត្រត្តប ិ វចិ ញត្ ាយិា  ម្នេមញឹ្េវ  ពាហលុល-
វតុ្ ាញិ្ត្ត  ម្ញ្នាកម្ ម ំ នាម្ ។ 

មរបថា  ការសម្លឹងរ ុំាទរ  ការគុំាកួន និងការយល់ច្ ើញខុស   ច្ ម្ ោះថា  

តចនាក្តម ច្រោោះរបររឹតាច្ៅច្ោយច្រឆើនកនុងម្ច្ ទវ រប៉ោុច្ ណ្ ោះ  ច្ោយរ សចាក

វញិ្ាតាិដទទ ( កាយវញិ្ាតាិនិងវឆីវញិ្ាតាិ ) ។ 

អធបិ្បាយម្គន្នកម្ម ៣ 
១) អភជិា 

ោកយថា  បភជិា ច្នោះ   ម្ករី បភ ិ បុរវបទ   ញ្េ  ធ្លតុ ។ 
បភ ិ= ឆុំាច្ោោះមុ្ខ ។ 
ញ្េ =   សម្លឹង  សម្លឹងរ ុំាទរ ។ 
ផសុំាឆូលគ្នន  នជា បភជិា   គឺសម្លឹងរ ុំាទរឆុំាច្ោោះមុ្ខ    នដល់   គុំានិត

សម្លឹងរ ុំាទរកនុងរទរយសម្បតាិរបស់អនកដទទឆុំាច្ោោះមុ្ខ  ដូឆមានវឆនតថៈថាៈ បរេ-
ម្បត្ ា ឹ បភមិ្ខុ ំ ឈាេត្តី្ ិ  បភជិា   មរបថា  ‟ ្ម្មជាតិ្  រមម្ងសម្លឹងរ ុំាទររទរយ

សម្បតាិរបស់អនកដទទឆុំាច្ោោះមុ្ខ   ច្រោោះច្េតុច្ ោះ   ្ម្មជាតិច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា  

បភជិា  ” អងគ្ម៌្    នដល់   ចោភចេតសិក្ ។ 

ច្លាភោនររីយ៉ា ងគ ឺ៖ 

១- ធមម្ មេិញ្លាភ  = ច្សឆកាីឆង់ នរបកបច្ោយ្ម៌្ ។ 

២- បធមម្ មេិញ្លាភ =   ច្សឆកាីឆង់ នមិ្នរបកបច្ោយ្ម៌្ ។ 

ច្ោភៈ មដលជាតួអភិជាច្ ោះ  ច្ៅកនុងរួកអ្ម្មិយច្ោភៈ ។ 
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្ម្មតា បុគគលទូច្ៅ  កាល នជួបរបសរវអារម្មែ៍លអមានរបូ   សុំាច្ ង   
កលិន   រសជាច្ដើម្   ក៏រមម្ងមានច្សឆកាីច្រញឆិតាឆង់ នអារម្មែ៍ច្ ោះៗ  ទុំាង
អស់គ្នន    មតច្សឆកាីច្រញឆិតាឆង់ នរបស់បុគគលទុំាងច្ ោះ   មឆកច្ឆញជារីរ
របច្ភទ ។ 

បុគគលមួ្យរបច្ភទ   កាលឆង់ នវតថុច្ ោះៗច្េើយ   ក៏រយយម្សវោះមសវង
រកឲ្យ នម្កច្ោយសុឆរតិ   គឺច្ោយការទិញ   ច្ោយការច្ោោះដូរគ្នន   ឬច្ោយ

ការសូម្ ច្សឆកាីច្រញឆិតាឆង់ នរបស់បុគគលរបច្ភទច្នោះ  ចាត់ជា ធតមិយចោភ 
មិ្នមម្នជាអភិជាបុគគល ។ 

បុគគលមួ្យរបច្ភទច្ទៀតច្ ោះ   កាលឆង់ នវតថុ្មួ្យច្េើយ   មានការ
សម្លឹងរ ុំាទរឆង់ នវតថុច្ ោះៗម្កជារបស់ខលួន  ច្ោយមិ្នរបកបច្ោយ្ម៌្   គឺមិ្ន 
ឆង់ទិញ   មិ្នឆង់សូម្ ឬមិ្នឆង់ច្ោោះដូរច្ោយរបការ្មួ្យច្ ើយ   គិតរក
វ ិ្ ីលួឆ ឬច្ កបច្ញ្ជេ តច្ដើម្បីឲ្យ នវតថុច្ ោះៗម្កជារបស់ខលួន   ច្សឆកាីច្រញ

ឆិតាឆង់ នរបស់បុគគលរបច្ភទច្នោះ  ចាត់ជា អធតមិយចោភ  គឺអភិជានុ ោះឯង ។ 

អងគដនអភជិាោនររីយ៉ា ងគ ឺ៖ 

១- បរភណ្ឌំ     រទរយសម្បតាិរបស់អនកដទទ ។ 

២- បត្ ាញ្នា   បរណិាម្ន ំ   មានឆិតាបច្អអ នម្កជារទរយរបស់ខលួន ។ 

កនុងអងគទី ១ មដលច្ោលថា បរភណ្ឌំ  រទរយសម្បតាិរបស់អនកដទទច្ ោះ  កនុងទី

ច្នោះ  សុំាច្ៅយក អវិញ្ហា ែក្ព្ទពយទុំាងអស់ និង សវិញ្ហា ែក្ព្ទពយ   ដូឆជាសតវឆិញ្ច ឹម្  

និងម្នុសសមដលជាទស្លទសី  ស្ត្សាីមដលមានស្លវ មី្  មានគូស្សករប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

រទរយច្រតរីច្នោះមិ្នចាត់ជា បរភណ្ឌំ    ដូច្ឆនោះ  ស្ត្សាី ៨ រួក   មាន ម្មត្រុក ាតិ្ត ជាច្ដើម្

រេូតដល់ ធមម្ មរក ាតិ្ត ទុំាងអស់ច្នោះ   ច្បើបុរស្មួ្យច្កើតច្សឆកាីច្រញឆិតាគិត



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

185  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

រ ុំាទរឆង់ នម្កជាភរយិរបស់ខលួន  ការនឹកគិតរ ុំាទរមបបច្នោះ មិ្នចាត់ជាអភិជា-
ទុឆចរតិច្ទ ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត  ចសាចរយយចសដាី បុព្ត មដលគិតជាអកុសលឆុំាច្ោោះររោះម្ោក-

ចាច យនៈថា  ‟ ច្បើររោះច្ថ្រៈអងគច្នោះ នម្កជាភរយិរបស់អញ ឬភរយិរបស់

អញមានរបូរាងដូឆររោះច្ថ្រៈអងគច្នោះ  ជាការលអ្ ស់ ” កាល ចសាចរយយចសដាី បុព្ត 
គិតជាអកុសលដូច្ឆនោះច្េើយ   ច្ភទបុរសរបស់ច្ស្លច្រយយច្សដឋីបុរតក៏ ត់ច្ៅ   
កាល យជាច្ភទស្ត្សាីភាល ម្ ។  ការគិតជាអកុសលរបស់ច្ស្លច្រយយច្សដឋីបុរតច្នោះ  

ចាត់ជា អភិជា  ន   មតមិ្នដល់ថាន ក់កនលងកម្មបថ្  ច្រោោះបុគគលមដលច្ស្លច្រយយ

ច្សដឋីបុរតសម្លឹងរ ុំាទរច្ ោះ  មិ្នចាត់ឆូលកនុងរួក បរភែឌ  មតមដល នទទួល

ច្ទសច្ោយការបាូរច្ភទមបបច្នោះ  ក៏ច្រោោះអុំា្ឆទនការគិតកនលងច្លមើស   មិ្ន
ច្គ្នររឆុំាច្ោោះបុគគលមដលជាររោះខី្ស្សរនុ ោះឯង ។ 

ការអធិប្បាយកនងុអេិជ្ាច្ប្ប់ 

r9  j  9s 
២-) រាបាទ 

ោកយថា   ព្យាបាទ ច្នោះ  ម្ករី វ ិ បុរវបទ   អា  បុរវបទ   បទ  ធ្លតុ ។ 
មានវឆនតថៈថា  ព្យាបជ ជវត្ ិ   ហតិ្េខុ ំ   ឯញ្ត្នាត្ ិ   ព្យាបាញ្ទា   មរបថា  

របច្យជន៍និងច្សឆកាីសុខរមម្ងវ ិសច្ៅច្ោយច្ទសៈច្នោះ ច្រោោះច្េតុច្នោះ  

ច្ទសៈច្នោះ  ច្ទើបច្ ម្ ោះថា  ព្យាបាទ ។ 

អធបិ្បាយ 
ច្សឆកាីច្រកា្ ច្សឆកាីមិ្នច្រញឆិតា មដលរបររឹតាច្ៅតាម្្ម្មតាច្ ោះ  ច្ៅ

មិ្នទន់ចាត់ជាម្ច្ ទុឆចរតិច្ទ រតឹម្មតជារយ ទកាយគនថៈប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

186  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ឆុំាមែកច្ទសៈមដលជារយ ទម្ច្ ទុឆចរតិច្ ោះ   ជាច្ទសៈមដលច្រគ្ន្រគ្នត
ខាល ុំាង   មានការប៉ោុនប៉ោងរ ថាន អារកក់ឆុំាច្ោោះអនកដទទ   មានច្សឆកាីរ ថាន នឹង
ទមាល យរបច្យជន៍ និងច្សឆកាីសុខរបស់អនកដទទឲ្យ ត់បង់ច្ៅ    ដូឆជាច្ៅ
ច្រលខឹងអនក្មាន ក់   ក៏គិតកនុងឆិតាថានឹងច្្វើយ៉ោង្ឲ្យអនកច្ ោះ  ដល់នូវ
ច្សឆកាីវ ិស ឬក៏នឹកគិតោក់ប ា្ ស្លឲ្យអនកច្ ោះជួបច្សឆកាីវ ិសច្ផសងៗ ។ 

ច្ទសៈរបច្ភទច្នោះ ចាត់ជា ពយបាទតចនាទុេចរតិ ។ 

អងគដនរាបាទោនររីយ៉ា ងគ ឺ៖ 

១- បរេញ្ត្តា     អនកដទទ ។ 

២- ត្េស   វនិាេច្និាា     គិតឲ្យអនកច្ ោះដល់នូវច្សឆកាីវ ិស ។ 

ច្បើរគប់អងគរីរច្េើយ    ច្ទសៈមដលច្កើតច្ ើងច្ ោះ  ក៏ចាត់ថាកនលងកម្ម-
បថ្   ជាម្ច្ ទុឆចរតិ ។   ច្បើជាការគិតឲ្យខលួនឯងវ ិស  មិ្នចាត់ថាជាការកនលង

កម្មបថ្ច្ ើយ   ច្រោោះមិ្នរគប់អងគ   គឺខវោះអងគទីមួ្យថា បរេញ្ត្តា    ដូឆមានគ្នថា

សមម្ាងអងគទនអភិជា និង រយ ទថា ៖ 

ញ្ទ ាភជិាេ   បរភណ្ឌំ        បត្ ាញ្នា   បរណិាម្ន ំ
ព្យាបាទេស   បរេញ្ត្តា      ត្េស   វនិាេច្និ ាន ំ។ 

មរបថា  អងគទនអភិជាមានរីរ   គឺសម្បតាិរបស់អនកដទទ ១   មានឆិតាគិត
ឆង់ នឲ្យម្កជារបស់ខលួន ( មដលមិ្នរបកបច្ោយ្ម៌្ ) ១ ។ 

អងគទនរយ ទមានរីរយ៉ោងគឺៈ   អនកដទទ ១   គិតឲ្យអនកដទទច្ ោះដល់នូវ
ច្សឆកាីវ ិស ១ ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

187  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ច្ស្ឆក្តចី្ផសងគាន រវាងវធក្ច្ឆតនា  ម្ែលទ្ធក្ទ់ងនងឹ 

បាណាតិបាត នងិ រាបាទ 

វ្កច្ឆត មដលជា ្តិ តច្ ោះ   ជាច្ឆត របររឹតាច្ៅតាម្ផលូវ

កាយ   ចាត់ឆូលកនុង វីតិក្កតកិ្ចេស   ឆុំាមែកវ្កច្ឆត មដលជារយ ទច្ ោះ   

ជាច្ឆត របររឹតាច្ៅតាម្ផលូវឆិតា   ចាត់ឆូលកនុង បរយិុដ្ឋា នកិ្ចេស ។ 

ការមឆករយ ទ មដលជាអបបស្លវជជៈ និង ម្ោស្លវជជៈ 
ច្បើមានការរយ ទឆុំាច្ោោះបុគគលអនកមដលមានសីលគុែ  សមា្ិគុែ  

បញ្ជា គុែ  ក៏មានច្ទសច្រឆើន គឺជាម្ោស្លវជជៈ  ច្បើរយ ទឆុំាច្ោោះបុគគលអនក
មដលមិ្នមានសីលគុែ  សមា្ិគុែ  បញ្ជា គុែ ឬ មានខលោះមតតិឆតួឆ  ក៏
មានច្ទសតិឆ  គឺជាអបបស្លវជជៈ ។ 

ការអធិប្បាយកនងុពាបាទៈច្ប្ប ់

r9  j  9s 
៣-) ម្ចិាេ ទែិឋ ិ

ោកយថា  ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិច្នោះ   មញកច្ឆញជារីរស័រទគឺ   ម្ចិ្ឆា  + ទដិ ឋ ិ
ម្ចិ្ឆា  =  វបិរតិ ខុស ។ 
ទដិ ឋ ិ=  ការយល់ ។ 
ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ=   ការយល់មដលវបិរតិ  គឺយល់ខុសរីច្សឆកាីរិត ដូឆមានវឆន

តថៈថា ម្ចិ្ឆា   បេសត្តី្ ិ  ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ មរបថា ‟ ្ម្មជាតិ្  រមម្ងយល់ខុសរីច្សឆកាី

រិត   ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ   ្ម្មជាតិច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ”   នដល់   ទិដាិ
ចេតសិក្ ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

188  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

្ម្មតា  ទិដឋិច្ឆតសិកច្នោះ   រមម្ងមានកិរយិយល់ខុសរីច្សឆកាីរិតតាម្
សភាវៈ ។   ទុំាងអនកមដលមានទិដឋិច្នោះ រមម្ងមិ្នមានការច្ជឿ   ការរជោះថាល កនុង
ោកយច្របៀនរបច្ៅរបស់សបបុរស និងបែឌិ តទុំាងឡាយ   គឺមានការរបររឹតា
ផទុយរីោកយច្របៀនរបច្ៅទុំាងច្ ោះ កាលច្ោលច្ោយទូលុំាទូោយច្េើយ    
មិ្ចាេ ទិដឋិរមម្ងមានច្រឆើនរបច្ភទ   ដូឆជាសកាក យទិដឋិ ២០   មដលមានការ
របកាន់មាុំាកនុងខនធទុំាង ៥ យ៉ោង្មួ្យថាជាតួខលួនក៏មាន ទិដឋិ ៦២ មដលរទង់
សមម្ាងទុកកនុងររេមជាលសូរតទនសីលខនធវគគក៏មាន និយតមិ្ចាេ ទិដឋិ ៣ មដល
រទង់សមម្ាងទុកកនុងស្លម្ញ្ាផលសូរតទនសីលខនធវគគក៏មាន ។ មតមិ្ចាេ ទិដឋិមដល
ច្ោលទុកកនុងម្ច្ ទុឆចរតិច្នោះ   សុំាច្ៅយកនិយតមិ្ចាេ ទិដឋិ ៣  មដលសច្រម្ឆជា
កម្មបថ្  រឯីមិ្ចាេ ទិដឋិដទទៗ  ច្ ោះរតឹម្មតជាទិដឋិស្លម្ញ្ាប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

អងគដនម្ចិាេ ទែិឋោិនររីយ៉ា ងគ ឺ៖ 

១- បត្ ថវបិរតី្ត្ត    ការយល់ច្ ោះខុសរីច្សឆកាីរិត ។ 
២- ត្ថាភាញ្វនបុដ្ឋឋ ន ំ   តាុំាងច្ៅស ប់កនុងការយល់ខុសច្ ោះ ។ 
ច្បើរគប់អងគទុំាងរីរច្េើយ   ការយល់ខុសច្នោះ  ក៏កនលងកម្មបថ្   ជាម្ច្ -

ទុឆចរតិ ។  ដូឆមានគ្នថាថា  

 ទដិ ឋយិា  ទញុ្វ  េម្មភាប   វត្ ថញុ្ត្ត  វបិរតី្ត្ត   
 ត្ថាភាញ្វនបុដ្ឋឋ ន ំ   កម្ មបញ្ថា   ត្ញិ្ហវ  ច្    
មរបថា ‟ អងគទនមិ្ចាេ ទិដឋិមានរីរគឺ   ច្សឆកាីរបកាន់ច្ ោះខុសរីច្សឆកាីរិត 

១  តាុំាងច្ៅស ប់កនុងការយល់ខុសច្ ោះ ១ ។  ការយល់ខុសមដលកនលងកម្មបថ្
 នច្ ោះ  ជាការយល់ខុសរបច្ភទនិយតមិ្ចាេ ទិដឋិទុំាង ៣ ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ” ។ 
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នយិតម្ចិាេ ទែិឋ ិ៣ យ៉ា ងគ ឺ៖ 

១- នត្ ថកិទដិ ឋ ិ   យល់ថាអុំាច្រើលអ  ឬអារកក់មិ្នមានផល ។ 
២- បញ្ហត្កុទដិ ឋ ិ យល់ថា្ម៌្ទុំាងឡាយ មដលច្កើតច្ ើងមិ្ន នអាស្ស័យ

ច្េតុ ។ 

៣- បករិេិទដិ ឋ ិ  យល់ថាអុំាច្រើលអ  ឬអារកក់  មដលខលួន នច្្វើច្េើយមិ្ន

មម្នជាបុែយ ឬជា បច្ទ ។ 

អធិបាយ 

១- នត្ ថកិទដិ ឋ ិ   ប ា្ និយតមិ្ចាេ ទិដឋិទុំាង ៣ ច្នោះ  អនកមដលមានការ

យល់របច្ភទ នតថិក្ទិដាិ  ច្ ោះ  រមម្ងមាន ឧចេេទទិដាិ    គឺយល់ថាសតវទុំាងឡាយ

មដលស្លល ប់ច្ៅច្េើយសូនយមិ្នមានការច្កើតច្ទៀតច្ទ មានកនុងស្លម្ញ្ាផលសូរត
ទនសីលខនធវគគ   បិដកមខមរច្លខ ១៤  ទុំារ័រ ១៣៥ និង ១៣៦  សមម្ាងការយល់

ខុសរបច្ភទ នតថិក្ទិដាិ  យ៉ោងច្នោះថាៈ 

[៩៦] បរិរតររោះអងគដ៏ឆច្រម្ើន   កនុងរកុងរាជរគឹោះច្នោះ  សម័្យមួ្យ  ខាុុំាររោះ

អងគឆូលច្ៅរករគូច្ ម្ ោះ អជិតចក្សក្តពេ   លុោះឆូលច្ៅដល់ច្េើយក៏ច្ោលោកយ

រាក់ទក់សុំាច្ែោះសុំា្លជាមួ្យនឹងរគូ អជិតចក្សក្តពេ   លុោះបញ្ច ប់ោកយមដល

គួររកីរាយនិងោកយមដលគួររលឹកលមម្ឲ្យច្កើតច្សឆកាីសនិទធស្លន លច្េើយ   ក៏ ន
អងគុយកនុងទីដ៏សម្គួរ   បរិរតររោះអងគដ៏ឆុំាច្រ ើន    លុោះខាុុំាររោះអងគអងគុយកនុងទីដ៏

សម្គួរច្េើយ   ក៏ច្ផាើម្ោកយសួរដូច្ឆនោះច្ៅនឹងរគូច្ ម្ ោះ អជិតចក្សក្តពេ ថា   

បរិរតច្ោកអជិតដ៏ឆច្រម្ើន   ដូឆជាសិលបៈសរមាប់បច្ងកើតផលមានរបមាែ
ច្រឆើនទុំាងច្នោះ   នដល់ សិលបៈរបស់បុគគលច្ ោះៗគឺ ៖   សិលបៈរបស់រួក
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បុគគលអនកកាន់ការខាងដុំារ ី  អនកកាន់ការខាងច្សោះ  អនកកាន់ការខាងរថ្   រួក
ខាម ន់្នូ   រួកអនកកាន់ទង់ជ័យ ( មុ្ខ )   រួកអនកចាត់ទ័រ   រួកអនកបញ្ជូ នច្សបៀង   
រួកររោះរាជបុរតអនករុោះោរ ( លុកឆូលកនុងសន្ទអគ ម្ ) រួកអនកសទុោះឆូលច្ៅកនុងស-
ន្ទអគ ម្ ( អនកយកអាស្ល )  រួកច្យធ្លអនកអង់អាឆ   រួកច្ស អនកច្កលៀវកាល   រួក
ច្យធ្លអនកោក់អាវច្រកាោះ  រួកកូនទនជនជាទសៈ ( ជាទីស្សឡាញ់របស់
ច្ៅោវ យ យ )   រួកអនកច្្វើនុំា   រួកជាងអនកច្ការកាត់   រួកអនកផងូតទឹក   រួក
អនកច្្វើអាោរ   រួកជាងរកងផ្តក    រួកជាងរជលក់   រួកជាងតម្ាញ   រួកជាង
តាញមផង   រួកជាងសមូនឆ្ន ុំាង   រួកអនកច្ឆោះច្លខនរវនា   រួកអនកច្ឆោះរាប់ច្ោយ
រមាម្ទដទច្ទ   រុុំាច្ ោះច្ស្លត  សិលបៈសរមាប់បច្ងកើតផលមានរបមាែច្រឆើនឯ-
្នីមួ្យដទទច្ទៀត   មដលមានមបបយ៉ោងច្នោះកាី   បុគគលទុំាងច្ ោះ  រមម្ង
ឆិញ្ច ឹម្ជីវតិអាស្ស័យនូវផលរបស់សិលបៈ   មដលច្ ើញឆាស់ច្ោយខលួនឯងកនុង
បឆចុបបនន   បុគគលទុំាងច្ ោះ   រមម្ងច្្វើខលួនឲ្យដល់នូវច្សឆកាីសុខ  ឲ្យច្រញច្លញ  
( ច្ោយកមាល ុំាងកាយកមាល ុំាងរ ជាា  ) រមម្ងច្្វើមាតាបិតាឲ្យដល់នូវច្សឆកាីសុខ  
ឲ្យច្រញច្លញ   រមម្ងច្្វើបុរតភរយិឲ្យដល់នូវច្សឆកាីសុខ  ឲ្យច្រញច្លញ   
រមម្ងច្្វើមិ្រតអាមាតយឲ្យដល់នូវច្សឆកាីសុខ  ឲ្យច្រញច្លញ   រមម្ងញុុំាង
ទកខិ្ទនមដលមានផលខពស់   ជាទនគួរដល់កិរយិច្កើតកនុងស្លថ នសួគ៌   ជា
ទនមានផល ុំាម្កនូវច្សឆកាីសុខ   ជាទនញុុំាង្ម៌្ទុំាង ១០ ( គឺ ៖ របូ 
សុំាច្ ង  កលិន  រស  ច្ផ្តដឋរវៈ  អាយុ  វែណៈ  សុខៈ  យស និង អ្ិបតី ) ដ៏
របច្សើរឲ្យរបររឹតាច្ៅច្ោយលអ   ឲ្យតម្កល់ឆុំាច្ោោះសម្ែនិងរោេមែ៍
ទុំាងឡាយ  ច្ោយសិលបៈច្ ោះ   បរិរតច្ោកអជិតដ៏ឆច្រម្ើន   ច្ោកមាច ស់
អាឆនឹងបញ្ាតានូវផលទនសម្ែបបដិបតាិមដលច្ ើញឆាស់ច្ោយខលួនឯងកនុង
បឆចុបបនន ដូឆយ៉ោងផលសិលបៈច្ ោះ នមដរឬ    បរិរតររោះអងគដ៏ឆច្រម្ើន   កាល
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មដលខាុុំាររោះអងគសួរយ៉ោងច្នោះច្េើយ     រគូច្ ម្ ោះ អជិតចក្សក្តពេ   ក៏ នច្ោល

ោកយដូច្ឆនោះនឹងខាុុំាររោះអងគថា  ‟ បរិរតម្ោរាជ   នត្ ថ ិ  ទនិ ន ំ  ទនមដលបុគគលឲ្យ

ច្េើយមិ្នមានផល  នត្ ថ ិ េដិ ឋ ំ ការបូជា ុ្ំាមិ្នមានផល   នត្ ថ ិ  ហតុ្ ំ  ការបូជាតូឆ  

( អដឋកថាថា  ច្រគឿងសកាក រៈមដលច្គច្្វើដល់ច្ភាៀវ ) មិ្នមានផល  នត្ ថ ិ  េកុដទកុ ក-
ដ្ឋឋន ំ កម្មម ន ិ ផល ំ វបិាញ្កា   ផលនិងវ ិកទនកម្មមដលបុគគលច្្វើលអ និងច្្វើអារកក់

មិ្នមាន  នត្ ថ ិ បេំ  ញ្លាញ្កា   ច្ោកច្នោះមិ្នមាន  នត្ ថ ិ បរញ្លាញ្កា   ច្ោកខាងមុ្ខ

មិ្នមានច្ ើយ   នត្ ថ ិ  ម្មត្ត   របតិបតាិខុស  ឬរតូវកនុងមាតាមិ្នមានផល  ( បុែយ   
បាប )   នត្ ថ ិ  បតិ្ត   របតិបតាិខុស  ឬរតូវកនុងបិតាមិ្នមានផល ( បុែយ  បាប )   នត្ ថ ិ 

េត្តា   ឱបបាត្កិា សតវជាឱប តិកកុំាច្ែើ ត ( ច្កើត ុ្ំាមតម្ាង ) មិ្នមាន នត្ ថ ិ ញ្លាញ្ក  
េម្ណ្ត្រពាហមណា  េម្គ គគត្ត  េម្មមបដបិនាន   ញ្េ ឥម្ចេ  ញ្លាក ំ បរចេ  ញ្លាក ំ  េេំ   
បភញិ្ញញ    េច្ ាកិត្តា    បញ្វញ្ទន ា ិ ។ ញ្ប ។   សម្ែ និង រោេមែ៍ទុំាងឡាយ   មដល

មានច្សឆកាីររម្ច្ររៀងគ្នន    របតិបតាិច្ោយរបទរ  ច្្វើឲ្យជាក់ឆាស់   ច្រោោះ
រតាស់ដឹងច្ោយខលួនឯង   ច្េើយសមម្ាងនូវច្ោកច្នោះ និងច្ោកខាងមុ្ខ  ក៏មិ្ន
មានកនុងច្ោកច្ ើយ ” ។ 

អនកមដលមាន នត្ ថកិទដិ ឋ ិ   គឺច្សឆកាីបដិច្ស្ផលច្នោះ   ច្សមើគ្នន នឹងបដិច្ស្

អុំា្ឆទនកុសល អកុសលច្ឆត  មដលជាច្េតុទនផលច្ផសងៗ   ដូច្ចាន ោះ ររោះ

រុទធច្ឃ្លស្លចារយច្ទើបច្ោលទុកកនុងអដឋកថាទនស្លម្ញ្ាផលសូរតថា វបិាក ំបដពិា-
ហញ្ន ានាប ិ  កម្ ម ំ  បដពិាហតិ្ ំ  ញ្ោត្ ិ  មរបថា  ‟ កាលមានការបដិច្ស្ផលច្េើយ   

ក៏ នច្ ម្ ោះថា   បដិច្ស្កម្មមដលជាច្េតុឲ្យច្កើតផលច្ ោះច្ៅផងមដរ ” ។ 

២- បញ្ហត្កុទដិ ឋ ិ   អនកមដលមានការយល់ច្ ើញរបច្ភទអច្េតុកទិដឋិច្នោះ   

មានការយល់ថា សតវទុំាងឡាយមដលកុំារុងទទួលច្សឆកាីទុកខលុំា ក ឬ ច្សឆកាី
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សុខសបាយក៏ច្ោយ មិ្ន នអាស្ស័យអវីជាច្េតុឲ្យច្កើតច្ ើងច្ ើយ របររឹតា
ច្ៅច្ោយឯងៗទុំាងអស់ មានកនុងស្លម្ញ្ាផលសូរតទនសីលខនធវគគ   បិដកមខមរ
ច្លខ ១៤  ទុំារ័រ ១២៩ និង ១៣០   ការយល់ខុសរបច្ភទអច្េតុកទិដឋិយ៉ោងច្នោះ
ថា ៖ 

[៩៥] បរិរតររោះអងគដ៏ឆច្រម្ើន   កនុងរកុងរាជរគឹោះច្នោះ  សម័្យមួ្យ  ខាុុំាររោះ

អងគឆូលច្ៅរករគូច្ ម្ ោះ តក្ាេិចរសាេ   លុោះឆូលច្ៅដល់ច្េើយ   ក៏ច្ោលោកយ

រាក់ទក់សុំាច្ែោះសុំា្លជាមួ្យនឹងរគូច្ ម្ ោះ តក្ាេិចរសាេ   លុោះបញ្ច ប់ោកយ
មដលគួររកីរាយ និង ោកយមដលគួររលឹកលមម្ឲ្យច្កើតច្សឆកាីសនិទធស្លន លច្េើយ  
ក៏ នអងគុយកនុងទីដ៏សម្គួរ  បរិរតររោះអងគដ៏ឆុំាច្រ ើន  លុោះខាុុំាររោះអងគអងគុយកនុងទី
សម្គួរច្េើយ  ក៏ច្ផាើម្ោកយសួរដូច្ឆនោះច្ៅនឹងរគូច្ ម្ ោះ តក្ាេិចរសាេ ថា   បរិរត
ច្ោកច្គ្នស្លលដ៏ឆច្រម្ើន ដូឆជាសិលបៈសរមាប់បច្ងកើតផលមានរបមាែច្រឆើន
ទុំាងច្នោះ  ។ច្ប។  បរិរតច្ោកច្គ្នស្លលដ៏ឆច្រម្ើន   ច្ោកអាឆនឹងបញ្ាតានូវ
ផលទនសម្ែបបដិបតាិមដលច្ ើញឆាស់ច្ោយខលួនឯងកនុងបឆចុបបនន   ដូឆយ៉ោង
ផលសិលបៈច្ ោះ នមដរឬ  បរិរតររោះអងគដ៏ឆច្រម្ើន   កាលមដលខាុុំាររោះអងគសួរ
យ៉ោងច្នោះច្េើយ   រគចូ្ ម្ ោះ តក្ាេិចរសាេ   ក៏ នច្ោលោកយដូច្ឆនោះម្កនឹងខាុុំា
ររោះអងគថា ៖ 

នត្ ថ ិ ម្ោាបជ  ញ្ហត្ ុ នត្ ថ ិ បច្ េញ្យា  េត្តា ន ំ  េំកញិ្លសាេ,  បញ្ហត្ ូ បបបបច្ េយា   
េត្តា   េំកលិេិសន ា,ិ  នត្ ថ ិ ញ្ហត្ ុ  នត្ ថ ិ  បច្ េញ្យា   េត្តា ន ំ  វេិទុ ធយិា,   បញ្ហត្ ូ  បបបច្ េយា   
េត្តា    វេិជុឈន ា ិ។ញ្ប។ 

មរបថា ‟ បរិរតម្ោរាជ   ច្េតុបឆច័យ ុំាឲ្យច្ៅេមងដល់សតវទុំាងឡាយ
មិ្នមានច្ទ, សតវទុំាងឡាយរមម្ងច្ៅេមងច្ោយឥតច្េតុ ឥតបឆច័យ,  ច្េតុ-
បឆច័យ ុំាឲ្យបរសុិទធដល់សតវទុំាងឡាយមិ្នមានច្ ើយ,   សតវទុំាងឡាយរមម្ង
បរសុិទធច្ោយឥតច្េតុឥតបឆច័យ ” ។ល។ 
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ការយល់របច្ភទអច្េតុកទិដឋិច្នោះ  ជាការបដិច្ស្ច្េតុគឺការច្្វើលអ  
អារកក់របស់សតវទុំាងឡាយមដលច្្វើរគប់គ្នន រាល់ទថ្ងច្នោះ ( អនកច្ ោះ ) មិ្នច្ជឿថា 
ជាច្េតុ ុំាឲ្យច្កើតផល ន   ដូច្ចាន ោះ   ការបដិច្ស្ច្េតុច្នោះ   ក៏ច្សមើគ្នន នឹងការ
បដិច្ស្ផលច្ៅផងមដរ   គឺសតវទុំាងឡាយមដលកុំារុងទទួលច្សឆកាីសុខ  ទុកខ
រគប់គ្នន រាល់ទថ្ងច្នោះ  ក៏មិ្នរាប់ថាជាផលមដលជាប់ទក់ទងជាមួ្យនឹងអុំាច្រើលអឬ
អារកក់របស់ខលួនជាច្េតុ ដូច្ចាន ោះ ររោះរុទធច្ឃ្លស្លចារយច្ទើបច្ោលទុកកនុង

អដឋកថាទនស្លម្ញ្ាផលសូរតថា  នត្ ថ ិ ញ្ហត្តូ្ ិ វទញ្នាា   ឧភេំ  បដពិាហត្ ិ មរបថា   ‟ 

អនកមដលច្ោលឬយល់ថា   ច្សឆកាីសុខ   ទុកខរបស់សតវទុំាងឡាយច្ ោះ  មិ្ន
ជាប់ទក់ទងជាមួ្យនឹងច្េតុ  ក៏ច្សមើគ្នន នឹងការបដិច្ស្ទុំាងច្េតុទុំាងផលច្ៅ
ផងមដរ ” ។ 

៣- បករិេិទដិ ឋ ិ   អនកមដលមានការយល់របច្ភទអកិរយិទិដឋិច្នោះ  មានការ

យល់ថា   សតវទុំាងឡាយមដលរបររឹតានូវអុំាច្រើលអក៏ច្ោយ  អុំាច្រើអារកក់ក៏ច្ោយ   
ក៏មិ្នមម្នជាបុែយ  មិ្នមម្នជា បច្ ើយ  ច្្វើរតឹម្មតជាការច្្វើប៉ោុច្ ណ្ ោះ  មាន
កនុងស្លម្ញ្ាផលសូរតទនសីលកខនធវគគ  បិដកមខមរច្លខ ១៤   ទុំារ័រ ១២៥ ដល់ 
១២៧ សមម្ាងការយល់ខុសរបច្ភទអកិរយិទិដឋិយ៉ោងច្នោះថា ៖ 

[៩៤] ររោះរាជារកាបបងគុំាទូលថា  បរិរតររោះអងគដ៏ឆច្រម្ើន   កនុងរកងុរាជរគឹោះ

ច្នោះ  សម័្យមួ្យ  ខាុុំាររោះអងគ នឆូលច្ៅរករគូច្ ម្ ោះ បូរែក្សសប លុោះឆូលច្ៅ

ដល់ច្េើយ ក៏ច្ោលោកយរាក់ទក់សុំាច្ែោះសុំា្លជាមួ្យនឹងរគូច្ ម្ ោះ បូរ-
ែក្សសប    លុោះបញ្ច ប់ោកយមដលគួររកីរាយ និង ោកយមដលគួររលឹកលមម្ឲ្យច្កើត

ច្សឆកាីសនិទធស្លន លច្េើយ   ក៏ នអងគុយកនុងទីសម្គួរ   បរិរតររោះអងគដ៏ឆុំាច្រ ើន   
លុោះខាុុំាររោះអងគអងគុយកនុងទីសម្គួរច្េើយ ក៏ច្ផាើម្ោកយសួរដូច្ឆនោះច្ៅនឹងរគូច្ ម្ ោះ 
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បូរែក្សសប ថា   បរិរតច្ោកកសសបៈដ៏ឆច្រម្ើន  ដូឆជាសិលបៈសរមាប់បច្ងកើត

ផលមានរបមាែច្រឆើនទុំាងច្នោះ ។ច្ប។ បរិរតច្ោកកសសបៈដ៏ឆច្រម្ើន  ច្ោក
អាឆនឹងបញ្ាតានូវផលទនសម្ែបបដិបតាិ  មដលច្ ើញឆាស់ច្ោយខលួនឯងកនុង
បឆចុបបនន   ដូឆយ៉ោងផលសិលបៈច្ ោះ នមដរឬ  បរិរតររោះអងគដ៏ឆច្រម្ើន កាល

មដលខាុុំាររោះអងគសួរយ៉ោងច្នោះច្េើយ   រគូច្ ម្ ោះ បូរែក្សសប   ច្កលើយដូច្ឆនោះនឹងខាុុំា

ររោះអងគថា ៖ 

កញ្ាបញ្ត្ត  ញ្ោ  ម្ោាបជ  ការេញ្ត្ត  ឆនិ ទញ្ត្ត  ញ្ឆទាបេញ្ត្ត  បច្ញ្ត្ត  បាច្ឆបេញ្ត្ត   
ញ្សាច្េញ្ត្ត  ញ្សាច្ឆបេញ្ត្ត  កលិម្ញ្ត្ត  កលិម្មបេញ្ត្ត  ផន នញ្ត្ត  ផនានបេញ្ត្ត  បាណ្ម្ត្-ិ

បាបេញ្ត្ត   បទនិ ន ំ  អាទេិញ្ត្ត   េន ធ ឹ ឆនិ នញ្ត្ត  នញិ្លាល ប ំ ហរញ្ត្ត  ឯកាគារកិ ំ  កញ្ាបញ្ត្ត   ប
របិញ្ន ថ   ត្ដិ ឋញ្ត្ត   បរទារ ំ  គច្ ាញ្ត្ត   ម្សុា  ភណ្ញ្ត្ត   កញ្ាបញ្ត្ត   ន   ករេិត្ ិ  បាប ំ។ញ្ប។ 

មរបថា ‟ បរិរតម្ោរាជ   បុគគលច្្វើ បច្ោយខលួនឯង  ឬច្របើអនកដទទ
ឲ្យកាត់  ( នូវអវយវៈមានទដជាច្ដើម្ ) របស់អនកដទទច្ោយខលួនឯង ឬច្របើអនក
ដទទឲ្យកាត់   ច្បៀតច្បៀនច្គច្ោយខលួនឯង  ឬច្របើអនកដទទឲ្យច្បៀតច្បៀន   ច្្វើអនក
ដទទឲ្យច្ស្លកច្ៅច្ោយខលួនឯង  ឬច្របើអនកដទទឲ្យច្្វើឲ្យច្គច្ស្លកច្ៅ     ច្្វើអនក
ដទទឲ្យលុំា កច្ោយខលួនឯង  ឬច្របើអនកដទទឲ្យច្្វើឲ្យច្គលុំា ក   អនទោះអមនទង
ច្ោយខលួនឯង  ឬច្្វើឲ្យច្គអនទោះអមនទង   សមាល ប់សតវច្ោយខលួនឯង ឬច្របើអនកដទទ
ឲ្យសមាល ប់   កាន់យកនូវរទរយមដលច្គមិ្ន នឲ្យ   កាត់នូវទីត  ( ទនផទោះ )   បលន់
រួកអនកស្សុក   បលន់យករទរយមតផទោះមួ្យ   ឈរចាុំាមកបរផលូវ  ( ច្ដើម្បីដច្ែាើ ម្យក
រទរយ )   លួឆរបរនធបុគគលដទទ   ច្ោលោកយកុេក   ច្ ម្ ោះថាមិ្ន នច្្វើ ប
ច្ទ ” ។ល។ 

ការយល់របច្ភទអកិរយិទិដឋិច្នោះ   ជាការយល់បដិច្ស្កម្មមដលជាតួ
ច្េតុ   ដូច្ចាន ោះ   ច្ទើបច្សមើគ្នន នឹងការបដិច្ស្ផលរបស់កម្មមដលសច្រម្ឆច្ៅ
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ច្េើយផងមដរ   ច្េតុច្ ោះ   ររោះរុទធច្ឃ្លស្លចារយច្ទើបច្ោលទុកកនុងអដឋកថាទន
ស្លម្ញ្ាផលសូរតថា ៖ 

កម្ ម ំ  បដពិាហញ្ន ានាប ិ  វបិាញ្កា   បដពិាហញិ្ត្ត   ញ្ោត្ ិ  មរបថា ‟ សូម្បបីដិច្ស្

ការច្្វើបុែយ  ប  មដលជាតួច្េតុច្េើយ   ក៏ច្សមើគ្នន នឹងការបដិច្ស្ផលរបស់
ការច្្វើបុែយ  ប  ច្ ោះច្ៅផងមដរ ” ។ 

ភាវៈជានយិតម្ចិាេ ទែិឋរិបស្ទ់ែិឋទិ្ធ ាំង ៣ 

កនុងទិដឋិទុំាង ៣ ច្ ោះ គ្ចារយតិរ ិ ថយ ៣ រូបប៉ោុច្ ណ្ ោះគឺ ៖  រគូច្ ម្ ោះ អជិត-
ចក្សក្តពេ  មានការយល់ខុសរបច្ភទមដលជា  នត្ ថកិទដិ ឋ ិ  រគូច្ ម្ ោះ  តក្ាេិចរសាេ   

មានការយល់ខុសរបច្ភទមដលជា  បញ្ហត្កុទដិ ឋ ិ រគូច្ ម្ ោះ  បូរែក្សសប   មានការ

យល់ខុសរបច្ភទមដលជា  បករិេិទដិ ឋ ិ។   ការយល់ខុសរបស់គ្ចារយទុំាង ៣ 
របូច្នោះ ជា នេិត្ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ   គឺជាការយល់ខុសមដលមានសភារឲ្យផលកនុងនិរយ-
ភូមិ្រិតរ កដកនុងលុំាោប់ទនឆុតិ   ច្ោយមិ្នមានរវាងឆច្ ល ោះ   ច្រោោះការយល់
ខុសរបស់រគូទុំាង ៣ ច្នោះ  របកាន់មាុំាខាល ុំាង សូម្បីររោះសមាម សម្ពុទធរទង់ទូ ម ន
ច្ោយវ ិ្ ីច្ផសងៗ   ច្ដើម្បីឲ្យលោះបង់ការយល់ខុសច្ ោះ  ក៏មិ្ន នផល ( រគូទុំាង 
៣ របូច្ ោះ  មិ្នររម្លោះបង់ច្ឆញច្ ើយ ) ។ រួកសិសសរបស់រគទូុំាង ៣ ច្ ោះ   
កនុងរគ្នដុំាបូង  ការយល់ខុសមដលច្កើតច្ ើងច្ ោះច្ៅមានកមាល ុំាងច្ខាយ  ដូច្ចាន ោះ  
ច្ទើបមិ្នទន់ច្ៅសច្រម្ឆជា នេិត្ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ  ។ កនុងច្រលច្រកាយៗម្ក   កាលច្បើ
 នទច្នទញ  ឆងចាុំា  រិចារ្ច្សឆកាីកនុងោកយច្របៀនរបច្ៅរបស់រគូទុំាង ៣ 
ជារបរកតី   ដូឆគ្នន នឹងអនកឆច្រម្ើនកម្មោឋ ន ច្េើយមានច្សឆកាីច្រញឆិតាកនុងោកយ
ច្របៀនរបច្ៅច្ ោះៗ   កនុងខែៈមដលរិចារ្និងមានច្សឆកាីច្រញឆិតាច្ ោះ   
ទិដឋិគតសម្បយុតាជវនច្កើតច្ ើងច្រឆើនវារៈរាប់មិ្នអស់រុុំា ន   រេូតទល់មតឆិតា
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ច្ ោះជាមិ្ចាេ សមា្ិច្កើតច្ ើង កនុងទីបុំាផុត ទិដឋិគតសម្បយុតាជវនវថិី្    មដល
មានការឆុោះស ប់កនុងច្សឆកាីច្ ោះៗ  ថាជាច្រឿងមដលរតឹម្រតូវ  ក៏ច្កើតច្ ើង   ដូឆ
គ្នន នឹងវថិី្ឆិតារបស់ររោះច្យគី  មដលឆច្រម្ើនវបិសស កុំារុងឆូលកាន់ម្គគវថិី្  
ដូច្ចាន ោះ  ជវនដួងទី ៧ មដលច្ៅកនុងទីបុំាផុតនុ ោះឯង    នច្ ម្ ោះថា នេិត្ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ  
គឺជាការយល់ខុសរបច្ភទមដលអាឆឲ្យផលច្កើតកនុងនិរយភូមិ្យ៉ោងរិតរ កដ
ប ទ ប់រីស្លល ប់ច្ៅ   ច្រោោះការយល់របច្ភទច្នោះ   សូម្បីររោះសម្ពុទធរទង់ច្រ ស
ច្ោយវ ិ្ ី្ក៏ច្ោយ   ក៏មិ្នអាឆមកមរប នច្ ើយ ។ 

នយិតម្ចិាេ ទែិឋ ិ៣ ម្ែលបានច្ ា្ ះថាម្ឆិេតតនយិតៈ 

ការរបររឹតាច្ៅរបស់ទិដឋិ និងបញ្ជា ទុំាងរីរច្នោះ   មានសភាររបររឹតាច្ៅ
ផទុយគ្នន    រមួ្ឆូលគ្នន មិ្ន ន   ដូឆភារងងឹត និង ភារភលឺស្លវ ង   ឬ ដូឆបុគគលរីរ
 ក់មបរខនងោក់គ្នន ច្េើយ   រត់ច្ឆញច្ៅតាម្ផលូវច្រៀងខលួនៗ  ឃ្លល តច្ឆញឆ្ង យរី
គ្នន ច្ៅតាម្លុំាោប់ ។ 

ឆុំាច្ោោះបញ្ជា    កាលមានការឆច្រម្ើនច្ ើងរេូតដល់ នដឹងឆាស់នូវ
អរយិសឆច ៤   ច្ោយ នឧបការៈរីសទធ    វរីយិៈ  សតិ   និងសមា្ិច្េើយ  ក៏
មិ្នមានអវី្មួ្យនឹងម្កទមាល យបញ្ជា របស់បុគគលច្ ោះ នច្ ើយ  អនកច្ ោះ
រមម្ងមានច្សឆកាីរជោះថាល ដ៏ច្លើសលប់កនុងគុែររោះរតនរត័យ  ច្ជឿនូវកម្មនិង
ផលរបស់កម្ម   ច្ជឿថាស្លល ប់ច្េើយនឹងរតូវច្កើតច្ទៀត   ច្បើបុគគលច្ ោះច្ៅមាន

ត ា្   មានច្សឆកាីថា  បញ្ជា របស់អនកច្ ោះ នឆូលដល់ភារជា សតមតែនិយត   គឺ
ជាបញ្ជា មដលមានសភារដ៏លអ និងឲ្យផលច្ទៀងទត់   ដូច្ចាន ោះ  បុគគលច្ ោះ  
ច្ទើប នច្ ម្ ោះថាជាររោះច្ស្លតាបនន   ផុតចាករីការច្ៅច្កើតកនុងអ យភូមិ្ត
ច្ៅច្ទៀត ។ 
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កនុងទុំានងដូឆគ្នន   ខាងមផនកទិដឋិច្ ោះ   កាលមានការឆច្រម្ើនច្ ើងច្ោយ

 នទទួលឧបការៈរីម្ចិ្ឆា េង្ កបប   ម្ចិ្ឆា វាយាម្   ម្ចិ្ឆា េម្មធម ិ   រេូតដល់ររោះ

សមាម សម្ពុទធច្រ សមិ្ន ន   ច្រោោះរបកាន់កនុងការយល់ខុសរបស់ខលួនយ៉ោងមាុំា

មួ្ន  ច្រលច្ ោះទិដឋិរបស់បុគគលច្ ោះ   ក៏ឆូលដល់ភារជា ម្ចិ្ ាត្ ានេិត្   គឺជាទិដឋិ

មានសភារដ៏អារកក់ និងឲ្យផលច្ទៀងទត់ ដូច្ចាន ោះ អនកមដលមានការយល់ខុស

របច្ភទ ម្ចិ្ ាត្ ានេិត្ រមម្ងមិ្នមានសងូឹម្មដលនឹង នបនលុោះម្គគផល  សច្រម្ឆជា

ររោះអរយិបុគគល នច្ ើយ  រត ប់ច្ៅជា នទទួលទុកខកនុងអវឆិីម្ោនរក   
ប ទ ប់រីស្លល ប់អុំារីម្នុសសច្ោកច្នោះច្ៅ  រមម្ងឋិតច្ៅអស់មឺុ្នអនារកបបយ៉ោង

រិតរ កដ   ច្រោោះការយល់ខុសមដលឆូលដល់ភារជា ម្ចិ្ ាត្ ានេិត្ ច្នោះ   មាន

ច្ទសយ៉ោងខាល ុំាងកាល ជាងច្ទសរបស់សងូច្ភទកកម្ម  ច្េតុច្ ោះ ររោះរុទធ

ច្ឃ្លស្លចារយច្ទើបច្ោលទុកកនុងអដឋកថាទនអងគុតារនិកាយ ឯកនិ តថា កបបវនិា
ញ្េ  ម្ោជញ្ន  ត្រព្យហមញ្លាញ្ក  នពិ្យ ាញ្ត្ ាប ិ នេិត្ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋញិ្កា   ត្ត្ ថ  បនពិ្យ ាត្ ាតិ្តា   បដិ ិឋច្ក កវាញ្ឡ  
នពិ្យ ាត្ ាត្,ិ ក ឹបន  បដិ ិឋច្ក កវាឡំ  ន  ឈាេត្តី្ ិ ឈាេត្,ិ ត្េម ឹ ឈាេម្មញ្នប ិ ឯេ  អាកាញ្េ    
ឯកេម ឹ   ឱកាញ្េ    បច្ េត្ញិ្េវាត្ ិ  វទន ា ិ។ 

មរបថា ‟ អាចារយអនកជុំា ញកនុងររោះទរតបិដកនិងអដឋកថា  ច្ោលថា   
ច្រលកបបវ ិស   សូម្បីម្ោជន នច្ៅច្កើតកនុងររេមច្ោកក៏ច្ោយ   ( 
ឆុំាមែក ) អនកមាននិយតមិ្ចាេ ទិដឋិ  មិ្ន នច្ៅច្កើតកនុងររេមច្ោកច្ ោះច្ទ   
ច្ៅច្កើតកនុងក ា្ ប់ទនឆកកវា  ។   សួរថា ៖ ឆុោះច្ភលើងមិ្នច្កោះដល់ក ា្ ប់ឆកកវា
 ច្ទឬ ?   ច្កលើយថា ៖  ច្ភលើងច្កោះដល់ដូឆគ្នន   ក៏កាលក ា្ ប់ឆកកវា ច្ ោះ រតូវ
ច្ភលើងច្កោះ  សតវច្ ោះ  ច្ៅច្ស្លយទុកខកនុងឱកាសមួ្យ  កនុងលុំាេអាកាសវញិ ” ។   
កនុងររោះអដឋកថាច្នោះច្ោកសមម្ាងឲ្យដឹងថា ‟ ប ា្ ច្ទសរបស់អកុសល
ទុំាងឡាយ  ច្ទសមដលទក់ទងនឹងនិយតមិ្ចាេ ទិដឋិ  ជាច្ទសខាល ុំាងកាល ជាងច្គ



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

198  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

បងអស់ ” សម្ដូឆោកយមដលររោះដ៏មានររោះភាគ  រទង់សមម្ាងទុកកនុងអងគុតា-

រនិកាយ ឯកនិ តថា    ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋបិរម្មន ិ   ភកិ ាញ្វ   វជាជវ ន ិ   មរបថា  ‟ មាន លភិកខុ
ទុំាងឡាយ   ច្ទសទុំាងឡាយ  មានមតមិ្ចាេ ទិដឋិជាច្ទសទរកមលង ” ។ 

ការច្ក្ើតច្ឡើងដនទឆុចរតិច្ផសងៗ  អាព្ស្យ័ម្ច្នាទឆុចរតិ  ជាច្ហត ុ

បភជិា   ជាច្ដើម្ច្េតុឲ្យ បទនិានទាន  កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរ   ម្សុាវាទ   បេិណុាវាច្ឆ   
េម្ ផបបលាប  ច្កើតច្ ើង ន ។ 

ព្យាបាទ  ជាច្ដើម្ច្េតុឲ្យ  បាណាត្បិាត្   បទនិានទាន   ម្សុាវាទ   បេិណុាវាច្ឆ   
ផរេុវាច្ឆ   េម្ ផបបលាប  ច្កើតច្ ើង ។ 

ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ  ជាច្ដើម្ច្េតុឲ្យទុឆចរតិទុំាង ១០  ច្កើតច្ ើង ន ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងបរម្តថទបីន ី

ោកយថា  បចញត្រត្តប ិ   វចិ ញត្ ាយិា   មរបថា  ‟ សូម្បីច្វៀរចាកវញិ្ាតាិរបូ ”   ច្សឆ-

កាីថា   សូម្បីច្វៀរចាកកាយវញិ្ាតាិនិងវឆីវញិ្ាតាិទុំាងរីរ ។ អ្ិបាយថា  សូម្បីមិ្ន

អាឆញុុំាងវញិ្ាតាិទុំាងរីរឲ្យច្កើត ន ក៏ច្ោយ បប ិ ស័រទ ច្ោកសមម្ាងថារបររឹតា

ច្ៅជាមួ្យនឹងវញិ្ាតាិរបូទុំាងរីរ ។  ច្រោោះម្ច្ កម្មទុំាង ៣ ច្នោះ  កនុងកាល្ 
មិ្នញុុំាងកាយនិងវាចាឲ្យកច្រម្ើក រ កដមតកនុងឆិតាប៉ោុច្ ណ្ ោះ    រមម្ងរបររឹតាច្ៅ
ច្ោយរ សចាកវញិ្ាតាិរបូ កនុងច្រលច្្ោះ ។ មតកនុងច្រល្  ញុុំាងកាយនិង 
វាចាទុំាងច្ ោះឲ្យកច្រម្ើក  រ កដកនុងផលូវកាយនិងផលូវវាចា  កនុងច្រលច្ ោះ  

ច្ ម្ ោះថា ច្កើតច្ ើងជាមួ្យនឹងវញិ្ាតាិរបូ ។ ដូច្ឆនោះ  ច្ោយបទថា បចញត្រត្តប ិ វចិ ញត្ ា-ិ
យា ច្នោះ  ច្ោកសមម្ាងថា  ម្ច្ កម្មអាឆរបររឹតាច្ៅកនុងទវ រទុំាង ៣  នច្ទៀត

ផង ។  រគ្នន់មតម្ច្ កម្មទុំាងបីច្នោះ  របររឹតាច្ៅកនុងម្ច្ ទវ រច្ោយច្រឆើន
ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។  មតរបររឹតាច្ៅកនុងកាយទវ រនិងវឆីទវ រមានរបមាែតិឆតួឆ  ច្រោោះ



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

199  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ច្េតុដូច្ចាន ោះ  ច្ទើបររោះអនុរទុធ ចារយច្ោលថា  ម្នេមញឹ្េវ  ពាហលុលវតុ្ ាញិ្ត្ត ( ច្រោោះ 

របររឹតាច្ៅច្ោយច្រឆើនកនុងម្ច្ ទវ រប៉ោុច្ ណ្ ោះ ) ដូច្ឆនោះ ។  ប ា្ បទទុំាងរីរច្ ោះ  

បទថា ម្នេមញឹ្េវ   នដល់  តចនាទាវ រ  ច្ោលគឺកុសលជវន និងអកុសលជវននុ ោះ

ឯង ។ 

ដដ្លវៅថា ម្វនាទាវ រវនាេះ  ានវត្ច្ើនោ៉ា ងគឺ ៖ 

១- កនុងវថិី្ឆិតាច្ផសងៗច្ ោះ   ភវងគឆិតា ច្ ម្ ោះថា  តចនាទាវ រ   ច្រោោះជាច្េតុឲ្យ
វថិី្ឆិតាច្កើត ។ 

២- ឆិតាទុំាងអស់ ច្ ម្ ោះថា  តចនាទាវ រ  ច្រោោះឆិតាមដលច្កើតមុ្នៗ  ជាច្េតុ
ឲ្យឆិតាច្រកាយៗ  ច្កើតច្ ើង ។ 

៣- អកុសលជវន និងកុសលជវន  ច្ ម្ ោះថា   ម្ញ្នាទាារ   ច្រោោះជវនឆិតា

ទុំាងច្នោះ  ជាច្េតុឲ្យម្ច្ កម្មសច្រម្ឆ  ដូឆមដលដីកាចារយសមម្ាងវឆនតថៈថា  

ម្ញ្នា   ឯវ   ទាា រន ា ិ  ម្ញ្នាទាា រ ំ  មរបថា ‟ ជវនឆិតានុ ោះឯង  ជាច្េតុឲ្យម្ច្ កម្មច្កើត

ច្ ើង ន   ដូច្ចាន ោះ   ច្ទើបច្ ម្ ោះថា តចនាទាវ រ ” ។ 

រឯីម្ច្ ទុឆចរតិច្នោះ ច្ោភមូ្ល  ច្ទសមូ្លជវន  មដលច្កើតរមួ្គ្នន នឹង  
បភជិា   ព្យាបាទ   ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ  ច្ ម្ ោះថា  តចនាទាវ រ ។ 

ឆុំាមែកច្មាេជវនកនុងទីច្នោះ   មិ្នច្ ម្ ោះថា ម្ញ្នាទាារ   ច្រោោះមិ្នអាឆជា
ច្េតុឲ្យម្ច្ ទុឆចរតិទុំាង ៣ ច្កើតច្ ើង ន ។ 

មដលថាច្ោភជវន និង ច្ទសជវន  ច្ ម្ ោះថា  តចនាទាវ រ   គឺជាច្េតុឲ្យ

ម្ច្ ទុឆចរតិច្កើតច្ ើងច្ ោះ  ក៏ច្រោោះខែៈអភិជា ឬមិ្ចាេ ទិដឋិច្កើតច្ ើងច្ ោះ  
ច្ោភជវនច្ ោះ ជាបឆច័យជួយឧបការៈដល់ច្ោភៈមដលជាតួអភិជា និង ទិដឋិ

មដលជាតួមិ្ចាេ ទិដឋិ  ច្ោយអុំា្ឆទន សេជាតប្បបេច័យ អញ្ាតញ្ាប្បបេច័យ និសសយប្បបេច័យ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

200  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

អតថិប្បបេច័យ អវិគតប្បបេច័យ ។ ទុំាងកនុងខែៈរយ ទច្កើតច្ ើង   ច្ទសជវន ក៏ជា

បឆច័យជួយឧបការៈដល់ច្ទសៈមដលជាតួរយ ទ  ច្ោយអុំា្ឆទន សេជាត-
ប្បបេច័យ អញ្ាតញ្ាប្បបេច័យ និសសយប្បបេច័យ  អតថិប្បបេច័យ   អវិគតប្បបេច័យ ។ 

ការជួយឧបការៈរបស់អកុសលជវនមដលច្ ម្ ោះថា  ម្ច្ ទវ រច្នោះ  សូម្បី
កនុងកាយកម្ម និង វឆីកម្មមដលច្កើតច្ ើង  ក៏រមម្ងជួយឧបការៈផង  ដូឆជាកនុង
ការច្្វើ ្តិ ត   ខែៈច្ ោះ  ក៏ នទទួលការឧបការៈរីច្ទសជវនមដល
ជាតួម្ច្ ទវ រផងដូឆគ្នន    មតកនុងការសច្រម្ឆជា ្តិ តច្ ោះ   ចាុំា ឆ់រតូវ
របកបច្ោយកាយវញិ្ាតាិមដលជាតួកាយទវ រ  ច្បើរតឹម្មតច្ទសជវនមដលជាម្-
ច្ ទវ រជួយឧបការៈប៉ោុច្ ណ្ ោះច្ ោះ រមម្ងមិ្នសច្រម្ឆជា ្តិ ត នច្ទ ។ 

កនុងមុ្ស្លវាទក៏របររឹតាច្ៅដូឆគ្នន    គឺរតូវមានវឆីវញិ្ាតាិមដលជាតួវឆីទវ រឆូល
ច្ៅរបកបផង  ច្ទើបសច្រម្ឆជាមុ្ស្លវាទ ន ។ 

ច្បើរតឹម្មតច្ោភជវន ឬច្ទសជវនមដលជាម្ច្ ទវ រ  ជួយឧបការៈមត
ម្យ៉ោងច្ ោះ   មិ្នអាឆសច្រម្ឆជាមុ្ស្លវាទ នច្ទ ។   នច្សឆកាីថា   អកុសល
ជវនមដលជាម្ច្ ទវ រច្នោះ   រមម្ងជាស្លធ្លរែៈដល់អកុសលកម្មទុំាងអស់ គឺ
ទុំាងមដលជាកាយកម្ម  វឆីកម្ម និងម្ច្ កម្ម  មតកាយវញិ្ាតាិមដលជាកាយទវ រ 
និងវឆីវញិ្ាតាិមដលជាវឆីទវ រច្ ោះ  មិ្ន នជាស្លធ្លរែៈដល់អកុសលកម្មទុំាង
អស់ច្ទ  ជាប់ទក់ទងឆុំាច្ោោះកម្មខលោះ   គឺកាយកម្ម និងវឆីកម្មប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

្ម្មតា  កាលនឹងតាុំាងច្ ម្ ោះអវី្មួ្យឲ្យរ កដច្ ើងច្ ោះ   រតវូ
អាស្ស័យឆុំាែុឆរិច្សសរបស់អវីច្ ោះៗ  មតម្យ៉ោង   ច្េើយច្ទើបតាុំាងច្ ម្ ោះច្ ើង   
ច្ដើម្បីមិ្នឲ្យរឆ ុំាគ្នន   ដូច្ចាន ោះ  កម្មទុំាង ៣  មាន ្តិ តជាច្ដើម្   មដល
រតូវតាុំាងច្ ម្ ោះថា  កាយកម្ម  ក៏ច្ោយអាស្ស័យកាយទវ រជាទីច្កើត ជាឆុំាែុឆ
រិច្សស ។   កម្មទុំាង ៤   មានមុ្ស្លវាទជាច្ដើម្មដលរតូវ នតាុំាងច្ ម្ ោះថា  



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

201  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

វឆីកម្ម  ក៏ច្ោយអាស្ស័យវឆីទវ រជាទីច្កើត  ជាឆុំាែុឆរិច្សស  ដូឆមដល ន
តាុំាងច្ ម្ ោះម្កច្េើយ ។ 

រឯីម្ច្ កម្មទុំាង ៣ រួកច្នោះ  មានអភិជាជាច្ដើម្  ច្កើតច្ ើងច្ោយមិ្ន
ទក់ទិនជាមួ្យនឹងវញិ្ាតាិទុំាង ២ គឺកាយទវ រ និងវឆីទវ រ្មួ្យច្ ើយ ច្កើត
ច្ ើងមតកនុងម្ច្ ទវ រប៉ោុច្ ណ្ ោះ ច្រោោះច្េតុច្ ោះ ររោះអនុរទុធ ចារយច្ទើបច្ោលថា  

បចញត្រត្តប ិ  វចិ ញត្ ាយិា   ម្នេមញឹ្េវ   ពាហលុលវតុ្ ាញិ្ត្ត   មរបថា   ច្រោោះរបររឹតាច្ៅច្ោយ

ច្រឆើនកនុងម្ច្ ទវ រប៉ោុច្ ណ្ ោះ រ សចាកវញិ្ាតាិដទទ ( កាយវញិ្ាតាិនិងវឆីវញិ្ាតាិ ) ។ 

មតកនុងម្ច្ កម្មទុំាង ៣ ច្នោះ   ច្បើរ សចាកវញិ្ាតាិជានិឆចកាលច្ៅក៏មិ្ន 
 ន   ច្រោោះច្រលខលោះក៏របកបច្ោយវញិ្ាតាិផងដូឆគ្នន    ច្រោោះច្េតុច្ ោះ   ច្ដើម្បី
សមម្ាងឲ្យដឹងឆាស់នូវការរបររឹតាច្ៅដូច្ឆនោះ   ររោះអនុរទុធ ចារយច្ទើបច្របើោកយថា  

បប ិ  របកបកនុងបទ   បចញត្រត្ ថា   បចញត្រត្តប ិ    នច្សឆកាីថា  រ សចាកវញិ្ាតាិ

ច្េើយច្កើតកនុងម្ច្ ទវ រក៏មាន ឬ មិ្នរ សចាកវញិ្ាតាិ គឺរបកបច្ោយវញិ្ាតាិក៏
ច្កើតកនុងកាយទវ រនិងវឆីទវ រក៏មាន ។ 

ម្ច្នាក្ម្ា ៣  ម្ែលខណៈខាះក្ជ៏ាបរវិាររបស្ច់្ឆតនាច្ផសងៗ 

ោនវធក្ច្ឆតនា នងិ ច្ែយយច្ឆតនាជាច្ែើម្ 

កនុងខែៈសមាល ប់សតវ   លួឆរទរយច្គច្ ោះ   បភជិា   ព្យាបាទ   ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ  ក៏
របកបជាមួ្យផងមដរ ។   ឆុំាមែកមិ្ចាេ ទិដឋិច្ ោះមិ្នច្ទៀងទត់  ដូឆជាកនុងខែៈ 
លួឆរទរយរបស់អនកដទទច្ ោះ  ច្ោភៈមដលជាតួអភិជា  ក៏របកបផង  ច្បើអនក
ច្ ោះមានការយល់ច្ ើញថា   ការលួឆរទរយច្នោះមិ្នមានច្ទស   ដូច្ឆនោះ  ទិដឋិ

មដលជាតួមិ្ចាេ ទិដឋិក៏របកបជាមួ្យផង   កនុងខែៈច្ ោះ បទនិានទាន រមម្ងកនលង



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

202  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

កម្មបថ្   ឆុំាមែកអភិជា និង មិ្ចាេ ទិដឋិមិ្នចាត់ថាកនលងកម្មបថ្   រតឹម្មតជា

បរវិាររបស់ ញ្ថេយញ្ច្ត្នា ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

កនុងខែៈសមាល ប់សតវ   ច្ទសៈមដលជាតួ ព្យាបាទ ក៏របកបជាមួ្យផង  ច្បើ

អនកច្ ោះមានការយល់ច្ ើញថា ការសមាល ប់សតវច្នោះមិ្នមានច្ទស  ដូច្ឆនោះ    
ទិដឋិមដលជាតួមិ្ចាេ ទិដឋិ ក៏របកបជាមួ្យផង  កនុងខែៈច្ ោះ   ្តិ តរមម្ង
កនលងកម្មបថ្   ឆុំាមែករយ ទ និង មិ្ចាេ ទិដឋិមិ្នចាត់ថាកនលងកម្មបថ្   រតឹម្មត

ជាបរវិាររបស់ វធមកញ្ច្ត្នា ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

កនុងខែៈមដលកុំារុងរបររឹតាខុសកនុង កាចត   ចោេោក្យក្ុេក្ ជាច្ដើម្ច្ ោះ   

ម្ច្ កម្ម ៣ ក៏រមម្ងរបកបផងមដរ  តាម្សម្គួរ  មតរតឹម្ជាបរវិាររបស់ច្ឆត 
កម្មច្ ោះៗ  ប៉ោុច្ ណ្ ោះ  មិ្នមម្នកនលងកម្មបថ្ច្ោយឆុំាច្ោោះ ។ 

ច្ ា្ ះទឆុចរតិច្ផសងៗម្ែលម្និព្គបអ់ងគ 

ការច្្វើអកុសលច្ផសងៗច្ ោះ   ច្បើមិ្នកនលងកម្មបថ្ច្ោយច្េតុ្មួ្យច្ទ   
អកុសលកម្មច្ ោះៗ   ក៏រតូវច្ៅច្ ម្ ោះច្ៅតាម្ទវ រមដលច្កើត   មិ្នចាុំា ឆ់រតូវ

ច្ៅច្ ម្ ោះតាម្មដលតាុំាងទុកច្ោយ ត្ពាាហលុលនេ័ ច្ទ  នច្សឆកាីថា   អកុសល-

កម្មច្ផសងៗមដលរ កដតាម្ផលូវកាយ  ផលូវវាចា ឬ ផលូវឆិតា   មតមិ្នកនលងកម្មបថ្  
ច្រោោះមតមិ្នរគប់អងគច្ ោះ   អកុសលកម្មរួកច្ ោះ   ក៏រតូវសច្ន្ទអគ ោះច្ៅច្ ម្ ោះ

ច្ៅតាម្ទវ រច្ ោះៗ   មិ្នរតូវច្ៅច្ ម្ ោះតាម្ ត្ពាាហលុលនេ័ ដូឆជាកាត់ទដ   កាត់

ច្ជើងរបស់សតវ្មួ្យកាី   ការច្រគៀវសតវ  មាន ចរ   ព្ក្បី   ម្កក   ព្ជូក្ ជាច្ដើម្   

មិ្នឲ្យមានការបនារូជកាី   ការវាយរបច្ៅច្កមង ឬស្លម្ច្ែរជាច្ដើម្កាី   ការច្្វើ

ទុំាងច្នោះ   មិ្នរតឹម្មតច្ៅថាជាកាយទុឆចរតិមតម្យ៉ោងតាម្ ត្ពាាហលុលនេ័ ប៉ោុច្ ន្ ោះ

ច្ទ  អាឆច្ៅថាជាវឆីទុឆចរតិ  ឬម្ច្ ទុឆចរតិ នច្ទៀត   គឺច្បើច្្វើច្ោយខលួនឯង   



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

203  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ក៏ច្ៅថា កាយទុេចរតិ ( ច្្វើមិ្នលអ )  ច្បើច្របើអនកដទទឲ្យច្្វើ  ក៏ច្ៅថាជា វេីទុេចរតិ ( 
និយយមិ្នលអ )  ច្បើគិតនឹងច្្វើក៏ច្ៅថាជា តចនាទុេចរតិ ( គិតមិ្នលអ ) ។ 

កនុងការច្ោលោកយកុេកច្ ោះ មិ្នរតឹម្មតច្ៅថាជាវឆីទុឆចរតិប៉ោុច្ ណ្ ោះច្ទ 

ច្ៅថាជា កាយទុេចរតិ ឬតចនាទុេចរតិ ក៏ នច្ទៀត  គឺថាច្បើ នច្ោលវាចាច្ឆញម្ក  

ក៏ច្ៅថាជា វេីទុេចរតិ ច្បើសរច្សរជាអកសរ ក៏ច្ៅថាជា កាយទុេចរតិ ច្បើគិតកុេក ក៏

ច្ៅថាជា តចនាទុេចរតិ ឬកនុងការមដលឆង់ នវតថុរបស់អនកដទទច្ោយឧ យមិ្ន

របកបច្ោយ្ម៌្ច្ ោះ មិ្នរតឹម្មតច្ៅថាជា តចនាទុេចរតិ ប៉ោុច្ ណ្ ោះច្ទ ច្ៅច្ៅថា

ជា កាយទុេចរតិ ឬវេីទុេចរតិ  នច្ទៀត  គឺច្បើមានច្សឆកាីឆង់ ន្ម្មតាៗ  មិ្ន ន

គិតថានឹងឆង់ឲ្យវតថុច្ ោះម្កជារបស់ខលួន  ក៏ច្ៅថាជា តចនាទុេចរតិ ច្បើមានច្សឆកាី

ឆង់ ន ច្េើយ នច្ោលច្ឆញម្កថាវតថុច្នោះលអ វតថុច្ ោះៗស្លអ ត្ស់  ក៏ច្ៅ

ថាជា វេីទុេចរតិ  ច្បើមានច្សឆកាីឆង់ នច្េើយចាប់វតថុច្ ោះៗច្លើកច្ ើងម្កច្ម្ើល

ក៏ច្ៅថាជា  កាយទុេចរតិ ។ ដូច្ចាន ោះ ររោះរុទធច្ឃ្លស្លចារយច្ទើបច្ោលទុកកនុងគម្ពីរ

អដឋកថាច្ ម្ ោះអដឋស្លលិនីថា  កាេវច្ទីាា ញ្រេ ុហ ិញ្ច្ឆបន ំបត្តា  កម្ មបថ ំបបបត្ ាម្បិ  បត្ ថ,ិ  
ម្ញ្នាទាាញ្រ  ច្  េម្ទុាច្ឆរ ំបត្តា  កម្ មបថ ំ បបបត្ ាម្បិ បត្ ថ ិត្ ំគញ្ហត្តា  ត្តំ្ទំាា របក ាកិញ្ម្វ បកេំ ុ។ 

មរបថា អកុសលកម្មមដលកច្រម្ើកតាម្កាយទវ រ  និងវឆីទវ រ មតមិ្នកនលង
កម្មបថ្ក៏មាន អកុសលកម្មមដលច្កើតច្ ើងកនុងម្ច្ ទវ រ មតមិ្នកនលងកម្មបថ្ក៏
មាន ររោះអដឋកថាចារយទុំាងឡាយកាន់យកអកុសលកម្ម  មដលមិ្នកនលងកម្មបថ្
ទុំាងច្ ោះ ម្កសច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុងទវ រមដលច្កើតច្ ោះៗឯង ។ 

អធិប្បាយម្វនាកម្ម ៣ ច្ប្ប់ 

ØØØØØ 
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វិធរីាបឆ់ាំននួទឆុចរតិច្ោយរោិត រ 

ទុឆចរតិទុំាង ១០ ច្នោះ កាលរាប់ច្ោយរិស្លា រមាន ៣០ ឬ ៤០ ។  មាន ៣០ 
ច្ ោះ គឺ ៖ ការច្្វើទុឆចរតិមួ្យៗច្ ោះ រតូវរបកបច្ោយច្ឆត ទុំាង ៣ គឺ ៖ 

១- បុពវចេតនា  ច្ឆត មដលច្កើតច្ ើងមុ្នច្្វើ ។ 

២- តុញ្ច នចេតនា   ច្ឆត មដលច្កើតច្ ើងកនុងខែៈច្្វើ ។  

៣- អបរចេតនា  ច្ឆត មដលច្កើតច្ ើងច្រកាយច្រលច្្វើ ។ 
ដូច្ចាន ោះ  ទុឆចរតិ ១០ គុែនឹងច្ឆត  ៣ ច្ទើបជាទុឆចរតិ ៣០ ។  
មាន ៤០ ច្ ោះ គឺទុឆចរតិមួ្យៗមឆកច្ឆញជា ៤ របច្ភទគឺ ៖ 

១- សាហត្ ថកិទចុ្ េរតិ្ ច្្វើច្ោយខលួនឯង ។ 

២- អាណ្ត្ ាកិទចុ្ េរតិ្    ច្របើអនកដទទឲ្យច្្វើ ។ 

៣- វណ្ណភាេនទចុ្ េរតិ្    ច្ោលសរច្សើរគុែទនការច្្វើទុឆចរតិច្ ោះៗ ។ 

៤- េម្នញុ្ញញ ទចុ្ េរតិ្   មានច្សឆកាីច្រញឆិតាកនុងការច្្វើច្ ោះៗ ។ 

ដូច្ចាន ោះ ទុឆចរតិ ១០ គុែច្ោយរបច្ភទទុំាង ៤ ច្ទើបជាទុឆចរតិ ៤០ ។ 
កនុងឆុំានួនទុឆចរតិ ៣០ ឬ ៤០ ដូឆមដល នច្ោលម្កច្នោះ ទុឆចរតិខលោះ ក៏

កនលងកម្មបថ្អាឆ ុំាច្ៅកាន់អ យភូមិ្ នក៏មាន ទុឆចរតិខលោះមិ្នកនលងកម្មបថ្ 
មិ្ន ុំាច្ៅកាន់អ យភូមិ្ក៏មាន ដូឆជាកនុងការសមាល ប់សតវ ច្បើសតវច្ ោះស្លល ប់ 
ក៏ចាត់ថា ច្ឆត ទុំាង ៣ មដលទក់ទងនឹង ្តិ តច្នោះកនលងកម្មបថ្ ច្បើ
សតវច្ ោះមិ្នស្លល ប់ ក៏មិ្នចាត់ថាកនលងកម្មបថ្ អទិ ន ទនទុឆចរតិ ៣ ជាច្ដើម្ ក៏
របររឹតាច្ៅមានទុំានងដូឆគ្នន  ។ 

កនុងទុឆចរតិ ៤០ ច្ ោះ បុគគល ៤  ក់រមួ្គ្នន សមាល ប់សតវមួ្យ  មាន ក់ជាអនក
ច្ោលសរច្សើរគុែកនុងការសមាល ប់ច្ ោះ មាន ក់ជាអនកច្របើឲ្យច្គសមាល ប់ មាន ក់ជា
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អនកសមាល ប់ផ្តទ ល់ មាន ក់ច្ទៀតមិ្ន នសមម្ាងអាការៈច្ឆញតាម្ផលូវកាយ  ឬផលូវវាចា 
មតកនុងឆិតាច្ ោះនឹកច្រតកអរច្រញឆិតាកនុងការសមាល ប់សតវច្ ោះ  ច្បើសតវច្ ោះ
ស្លល ប់  អនកច្ោលសរច្សើរគុែកាី អនកច្របើឲ្យសមាល ប់កាី  អនកសមាល ប់កាី  ទុំាង ៣ 
 ក់ច្នោះ  ចាត់ថាកនលងកម្មបថ្  ច្រោោះរគប់អងគ ៥  រឯីអនកមដលច្រតកអរច្រញឆិតា
ច្ ោះ  មិ្នកនលងកម្មបថ្ ច្រោោះមិ្នរគប់អងគ  ខវោះបច្យគៈ ( ច្សឆកាីរយយម្នឹង
សមាល ប់ )  កនុងអទិ ន ទនទុឆចរតិ ៤ ជាច្ដើម្ របររឹតាច្ៅមានទុំានងដូឆគ្នន  ។ 

[៥៨] ញ្ត្េ ុបាណាត្បិាញ្ត្ត  ផរេុវាច្ឆ  ព្យាបាញ្ទា ច្ ញ្ទាេម្ញូ្លន ជាេន ា ិ។ 
មរបថា   ប ា្ កម្មទុំាងច្ ោះ ការសមាល ប់សតវ ១  ការច្ោលោកយរទច្គ្នោះ

ច្ ោះច្ ក ១  ការគុុំាគួន ១  ច្កើតច្ ើងច្ោយឆិតាមានច្ទសៈជាមូ្ល ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថទបីន ី

ោកយថា ញ្ទាេម្ញូ្លន  មានអតថ ២ យ៉ោងគឺ ៖  ច្ោយមូ្លគឺច្ទសៈ ១ ច្ោយ

ឆិតាមានច្ទសៈជាមូ្ល ១ ។  ប ា្ អតថទុំាង ២ យ៉ោងច្ ោះ  អតថទី ១ សម្នឹង
កម្ម ២ យ៉ោង ( គឺ  ្តិ តនិងផរសុវាចា )  ឯអតថទី ២  សម្នឹងកម្មទុំាង ៣
យ៉ោង (  ្តិ ត  ផរសុវាចា និងរយ ទៈ ) ។ 

[ ោកយថា ញ្ទាេម្លូ មានច្សឆកាី ២ របការគឺ ៖ 

១- មូ្ល ឬច្េតុគឺច្ទសៈ  ច្ោយមានវគិគេៈថា ញ្ទាេេង្ខា ត្ ំម្លូ ំ> ញ្ទាេម្ ូ

ល ំ ( សមាភ វនបុពវបទក្តមធារយសមាស ) ។  
២- ឆិតាមានច្ទសៈជាមូ្ល ច្ោយមានវគិគេៈថា ញ្ទាញ្សា ម្លូ ំ បេាត្ ិ >  

ញ្ទាេម្លូ ំ ( កដាីពេុពវីេិសមាស ) ។ ] 
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ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថច្ជាតិក្ៈ 

មដលច្ោកច្ោលថា ‟  ្តិ ត  ផរសុវាចា  រយ ទ  កម្មទុំាង ៣ 
ច្នោះ  ច្កើតច្ ើងច្រោោះច្ទសមូ្លឆិតាជាច្េតុ ” ច្ ោះ  ជាោកយមរបមដលច្ោល
រមួ្ទុកជាក ា្ លៗ  ច្បើមឆកច្ោយឆុំាច្ោោះៗច្េើយ  ក៏រតូវមរបថា ‟  ្តិ-
 ត ផរសុវាចា ច្កើតច្ ើងច្រោោះអាស្ស័យច្ទសច្ឆតសិក មដលជាមូ្ល ” ។ 

‟ ពយបាទ ច្កើតច្ ើងច្រោោះអាស្ស័យឆិតាមដលមានច្ទសច្ឆតសិកជាមូ្ល ” 

។ មដលច្ៅជាយ៉ោងច្នោះ  ក៏ច្រោោះអងគ្ម៌្របស់ ្តិ ត និងផរសុវាចា 
 នដល់ ច្ឆត ច្ឆតសិក មដលរបកបជាមួ្យនឹងច្ទសច្ឆតសិក ដូច្ចាន ោះ 

អកុសលកម្មទុំាង ២ ច្នោះ របកបជាមួ្យនឹងច្ទសមូ្ល គឺ ចទាសចេតសិក្  នច្ស-

ឆកាីថា  អកុសលកម្មទុំាង ២ មដលច្កើតច្ ើង នច្នោះ ក៏ច្រោោះមត នទទួលការ

ឧបការៈអុំារីច្ទសច្ឆតសិក   មដលតាុំាងច្ៅកនុងឋានៈជា  សេជាតប្បបេច័យ  អញ្ាត-
ញ្ាប្បបេច័យ  និសសយប្បបេច័យ   ្តិ តច្ឆត  និង ផរសុវាចាច្ឆត  ជាបឆចយុ-

បបនន ។ 

ឆុំាមែករយ ទច្ ោះ អងគ្ម៌្   នដល់  ចទាសចេតសិក្ ដូច្ចាន ោះ ច្ទស-

ច្ឆតសិកមដលនឹងម្ករបកបជាមួ្យរយ ទច្ទៀតច្ ោះច្ទើបមិ្នមាន  ច្រោោះ
ច្េតុច្នោះ  រយ ទមដលអាឆច្កើតច្ ើង ន ក៏ច្រោោះមត នទទួលឧបការៈអុំារី
ច្ទសមូ្លឆិតាមដលរបកបជាមួ្យនឹងច្ទសច្ឆតសិកនុ ោះឯង  ដូច្ចាន ោះ តួច្ទស-

មូ្លឆិតា  រមម្ងតាុំាងច្ៅកនុងឋានៈជា សេជាតប្បបេច័យ  អញ្ាតញ្ាប្បបេច័យ និសសយប្បបេច័យ 
ច្ទសច្ឆតសិកមដលជារយ ទបឆចយុបបនន  ដូច្ចាន ោះ កាលសមម្ាងវឆនតថៈរបស់

ោកយថា ញ្ទាេម្លូ ំច្េើយ  រតូវសមម្ាងច្ឆញជា ២  យ៉ោងគឺ ៖  
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១- ញ្ទាញ្សា ច្ ញ្សា ម្លូញ្ញេ ត្ ិ> ញ្ទាេម្លូ ំមរបថា ‟ ្ម៌្្ជាច្ទសៈផង ជា

មូ្លផង ដូច្ចាន ោះ ្ម៌្ច្ ោះ ច្ ម្ ោះថា ចទាសតូេ ”  នដល់ ចទាសចេតសិក្  វឆនតថៈ
ច្នោះ  សុំាច្ៅយករតង់ឆុំាែុឆសមុ្ោឋ នរបស់ ្តិ ត និងផរសុវាចា ។ 

២- ញ្ទាញ្សា ម្លូ ំេេាត្ ិ> ញ្ទាេម្លូ ំមរបថា ‟ មូ្លគឺច្ទសៈ   មានដល់ឆិតា

ដួង្ ដូច្ចាន ោះ ឆិតាដួងច្ ោះ ច្ ម្ ោះថា ចទាសតូេ ”  នដល់ ចទាសតូេេិតែ  វឆន-
តថៈច្នោះ  សុំាច្ៅយករតង់ឆុំាែុឆសមុ្ោឋ នរបស់រយ ទ ។ 

[៥៩] កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆញ្ាប បភជិា ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋ ិ ច្ ញ្លាភម្ញូ្លន ។ មរបថា ការរបររឹតា

ខុសកនុងកាម្ ការសម្លឹងរ ុំាទរនូវរទរយសម្បតាិរបស់អនកដទទ និង ការយល់ខុស 
រមម្ងច្កើតច្ ើងច្ោយឆិតាមានច្ោភៈជាមូ្ល ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពបីរម្តថទបីន ី

ោកយថា ញ្លាភម្ញូ្លន ច្នោះ  ក៏មានអតថ ២ យ៉ោងដូឆគ្នន  ។  ប ា្ អតថទុំាង ២ 

ច្ ោះ  អតថទី ១ សម្នឹងកម្មរីរយ៉ោង ( កាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារ និងមិ្ចាេ ទិដឋិ ) ឯអតថទី ២ 
សម្នឹងកម្មទុំាង ៣ យ៉ោង ( កាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារ  អភិជា និងមិ្ចាេ ទិដឋិ ) ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថច្ជាតិក្ 

មដលច្ោកច្ោលថា ‟ កាចតសុតិចាេ ចារ អភិជា តិចាេ ទិដាិ  ទុំាង ៣ ច្នោះ រមម្ងច្កើត

ច្ ើង ច្រោោះច្ោភមូ្លឆិតាជាច្េតុ ” ច្ ោះ   ជាោកយមរបមដលច្ោលរមួ្ទុកជា

ក ា្ លៗដូឆគ្នន  ច្បើមឆកច្ោយឆុំាច្ោោះៗច្េើយ រតូវមរបថា ‟ កាចតសុតិចាេ ចារ និង 
តិចាេ ទិដាិ  ទុំាង ២ ច្នោះ ច្កើតច្ ើងច្រោោះអាស្ស័យច្ោភច្ឆតសិកមដលជាមូ្ល ” ។  

‟ អភិជា ច្កើតច្ ើង ច្រោោះអាស្ស័យឆិតាមដលមានច្ោភច្ឆតសិក ” មដលច្ៅជា

យ៉ោងច្នោះ ក៏ច្រោោះអងគ្ម៌្របស់ កាតសុតិចាេ ចារ  នដល់ ច្ឆត ច្ឆតសិកមដល
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របកបជាមួ្យនឹងច្ោភច្ឆតសិក  អងគ្ម៌្  របស់មិ្ចាេ ទិដឋិ   នដល់ ទិដឋិ
ច្ឆតសិកមដលរបកបជាមួ្យនឹងច្ោភច្ឆតសិក  មដលជាតួមូ្ល  ដូច្ចាន ោះ 
អកុសលកម្មទុំាង ២ ច្នោះ រមម្ងរបកបជាមួ្យនឹងច្ោភមូ្ល គឺច្ោភច្ឆតសិក 
 នច្សឆកាីថា អកុសលកម្មទុំាង ២ មដលច្កើតច្ ើង នច្នោះ ក៏ច្រោោះ ន

ទទួលឧបការៈអុំារីច្ោភច្ឆតសិកមដលតាុំាងច្ៅកនុងឋានៈជា សេជាតប្បបេច័យ អញ្ា-
តញ្ាប្បបេច័យ និសសយប្បបេច័យ   កាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារច្ឆត  និង មិ្ចាេ ទិដឋិជាបឆចយុបបនន ។ 

ឆុំាមែកអភិជាច្ ោះ អងគ្ម៌្   នដល់ ច្ោភច្ឆតសិក ដូច្ចាន ោះ ច្ោភ-
ច្ឆតសិកមដលនឹងម្ករបកបជាមួ្យអភិជាច្ទៀតច្ ោះ  ច្ទើបមិ្នមាន ច្រោោះ
ច្េតុច្នោះ ការច្កើតច្ ើង នរបស់អភិជា ក៏ច្រោោះ នទទួលឧបការៈអុំារីច្ោភ
មូ្លឆិតាមដលរបកបជាមួ្យនឹងច្ោភច្ឆតសិកនុ ោះឯង ដូច្ចាន ោះ  តួច្ោភមូ្លឆិតា

រមម្ងតាុំាងច្ៅកនុងឋានៈជា សេជាតប្បបេច័យ អញ្ាតញ្ាប្បបេច័យ និសសយប្បបេច័យ ច្ោភ-

ច្ឆតសិកមដលជាតួអភិជាជាបឆចយុបបនន ដូច្ចាន ោះ  កាលសមម្ាងវឆនតថៈរបស់

ោកយថា ញ្លាភម្លូ ំច្េើយ  រតូវសមម្ាងច្ឆញជា ២ យ៉ោងគឺ ៖ 

១- ញ្លាញ្ភា ច្ ញ្សា ម្លូញ្ញេ ត្ ិ> ញ្លាភម្លូ ំ មរបថា ‟ ្ម៌្្ជាច្ោភៈផង ជា

មូ្លផង ដូច្ចាន ោះ ្ម៌្ច្ ោះច្ ម្ ោះថា ច្ោភមូ្ល ”  នដល់ ច្ោភច្ឆតសិក 
វឆនតថៈច្នោះ សុំាច្ៅយករតង់ឆុំាែុឆសមុ្ោឋ នរបស់កាច្ម្សុមិ្ចាេ រ និងមិ្ចាេ ទិដឋិ ។ 

២- ញ្លាញ្ភា ម្លូ ំ េេាត្ ិ > ញ្លាភម្លូ ំ មរបថា មូ្ល គឺច្ោភៈមានដល់ឆិតា

ដួង្ ដូច្ចាន ោះ ឆិតាដួងច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា ច្ោភមូ្ល ”  នដល់ ច្ោភមូ្លឆិតា 
វឆនតថៈច្នោះ  សុំាច្ៅយករតង់ឆុំាែុឆសមុ្ោឋ នរបស់អភិជា ។ 

[៦០] ញ្េសាន ិ ច្ត្តា របិ ិ ទ ាហី ិ ម្ញូ្លហ ិ េម្ ភវន ា ិ។ 
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មរបថា កម្មមដលច្ៅសល់ ៤ យ៉ោងច្ទៀត ( គឺ ៖ អទិ ន ទន ១  មុ្ស្លវាទ ១  
បិសុែវាចា ១ សម្ផបបោប ១ ) រមម្ងច្កើតច្ ើងច្ោយមូ្លទុំាង ២ ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថទបីន ី

ោកយថា ទ ាហី ិម្ញូ្លហ ិ ( ច្ោយមូ្លទុំាង ២ )  ច្សឆកាីថា  រមម្ងច្កើតច្ ើង

ច្ោយមូ្លទុំាង ២ យ៉ោង ‟ ច្រលខលោះច្កើតច្ ើងច្ោយច្ទសមូ្ល  ច្រលខលោះច្កើត
ច្ ើងច្ោយច្ោភមូ្ល ” ។ ឆុំាមែកច្មាេៈ  មិ្នមម្នជាច្េតុច្្វើឲ្យមបលកគ្នន   
ច្រោោះជាច្េតុទូច្ៅដល់មូ្លទុំាងរីរ ( គឺច្កើតរមួ្ជាមួ្យនឹងច្ទសមូ្លក៏មាន  
ជាមួ្យនឹងច្ោភមូ្លក៏មាន ) ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ  ច្ទើបររោះអនុរទុធ ចារយមិ្នកាន់
យកម្កច្ោលកនុងទីច្នោះ ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថច្ជាតិក្ៈ 

កនុងការច្កើតច្ ើងទនអកុសលកម្មបថ្ ៤ មដលអាស្ស័យច្ោភៈ និងច្ទសៈ  
ជាសមុ្ោឋ នច្ោយឆុំាច្ោោះៗ ដូឆតច្ៅច្នោះ ៖  

១-ក) បទនិានទាន មដលច្កើតច្ ើងច្ោយអាស្ស័យច្ោភៈជាសមុ្ោឋ ន គឺអនក

មដលលួឆរទរយសម្បតាិរបស់អនកដទទ  ច្ោយមានច្សឆកាីឆង់ នច្ដើម្បីជារប-
ច្យជន៍ផ្តទ ល់ខលួន ឬច្ដើម្បីឲ្យជារបច្យជន៍ដល់ញតិ មិ្រត ស្លវ មី្ ភរយិ កូនច្ៅ  
ដូច្ឆនោះ  ច្ោល នថា  អទិ ន ទនច្ ោះ  ច្កើតច្ ើងច្រោោះអាស្ស័យ ច្ោភៈជា
សមុ្ោឋ ន ។ 

១-ខ) បទនិានទាន មដលច្កើតច្ ើងច្ោយអាស្ស័យច្ទសៈជាសមុ្ោឋ ន គឺអនក

មដលលួឆរទរយសម្បតាិរបស់អនកដទទមិ្នមម្នច្ដើម្បីឆង់ ន មតច្ដើម្បីជាការមកលង
ឲ្យមាច ស់រទរយ នច្សឆកាីច្តា រកោយ ឬច្ដើម្បីច្្វើឲ្យច្ ល្ ោះទស់មទងគ្នន   ឬ



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

210  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

ច្ដើម្បីសងសឹក  ច្រោោះខលួនមិ្នឆូលឆិតាបុគគលច្ ោះ ដូច្ឆនោះ  ច្ោល នថា  អទិ ន -
ទនច្ ោះ ច្កើតច្ ើងច្រោោះអាស្ស័យច្ទសៈជាសមុ្ោឋ ន ។ 

២-ក) ម្សុាវាទ មដលច្កើតច្ ើងច្ោយអាស្ស័យច្ោភៈជាសមុ្ោឋ ន គឺបុគគល

មដលទទួលសីុឈនួល ច្្វើជាស្លកសីច្កាង ច្ោលកុេកឆុំាច្ោោះមុ្ខអនកកាត់កាី 
ច្ោយរតូវការរ ក់រអវ ន់ជាច្ដើម្ ដូច្ឆនោះ ច្ោល នថាមុ្ស្លវាទច្ ោះ    ច្កើត
ច្ ើងច្រោោះអាស្ស័យច្ោភៈជាសមុ្ោឋ ន ។ 

២-ខ) ម្សុាវាទ មដលច្កើតច្ ើងច្ោយអាស្ស័យច្ទសៈជាសមុ្ោឋ ន គឺបុគគល

មដលច្ោលោកយមិ្នរិតនឹងបុគគលមាខ ងច្ទៀត ច្ដើម្បីឲ្យ នទទួលនូវច្សឆកាី
វ ិស ឬ ច្សឆកាីច្តា រកោយ ដូច្ឆនោះ  ច្ោល នថាមុ្ស្លវាទច្ ោះ ច្កើតច្ ើង
ច្រោោះអាស្ស័យច្ទសៈជាសមុ្ោឋ ន ។ 

៣-ក) បេិណុ្វាច្ឆ  មដលច្កើតច្ ើងច្ោយអាស្ស័យច្ោភៈជាសមុ្ោឋ ន គឺ

បុគគលមដលច្ោលោកយញុោះញង់ ស កច្សៀត ច្ដើម្បីឲ្យច្គស្សោញ់ខលួន ដូច្ឆនោះ 
ច្ោល នថាបិសុែវាចាច្ ោះ ច្កើតច្ ើងច្រោោះអាស្ស័យច្ោភៈជាសមុ្ោឋ ន ។ 

៣-ខ) បេិណុ្វាច្ឆ មដលច្កើតច្ ើងច្ោយអាស្ស័យច្ទសៈជាសមុ្ោឋ ន គឺ 

បុគគលមដលច្ោលោកយញុោះញង់ ស កច្សៀត ច្ដើម្បីឲ្យច្គមបកគ្នន  ដូច្ឆនោះ ច្ោល
 នថាបិសុែវាចាច្ ោះ ច្កើតច្ ើងច្រោោះអាស្ស័យច្ទសៈជាសមុ្ោឋ ន ។ 

៤-ក) េម្ផបបលាប មដលច្កើតច្ ើងច្ោយអាស្ស័យច្ោភៈជាសមុ្ោឋ ន គឺ

បុគគលមដលច្ោល ឬសរច្សរនូវច្រឿងរា៉ោ វច្រាយរាយឥតរបច្យជន៍ កុំាបលុកកុំាមបលង 
ច្ដើម្បី នរអវ ន់  ឬបុគគលមដលមាននិសស័យច្ោល ឬ សរច្សរច្រឿងរា៉ោ វមិ្នរិត
ច្ផសងៗ  ច្ដើម្បចី្សើឆសបាយ ដូច្ចាន ោះ ច្ោល នថាសម្ផបបោបៈច្ ោះ ច្កើត
ច្ ើងច្រោោះអាស្ស័យច្ោភៈជាសមុ្ោឋ ន ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

211  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

៤-ខ) េម្ផបបលាប មដលច្កើតច្ ើងច្ោយអាស្ស័យច្ទសៈជាសមុ្ោឋ ន គឺ

បុគគលមដលច្ោល ឬ សរច្សរនូវច្រឿងរា៉ោ វច្រាយរាយឥតរបច្យជន៍ ច្ោយបុំាែង
ឲ្យបុគគលមាខ ងច្ទៀត ត់បង់របច្យជន៍ ដូច្ឆនោះ ច្ោល នថាសម្ផបបោបៈច្ ោះ 
ច្កើតច្ ើងច្រោោះអាស្ស័យច្ទសៈជាសមុ្ោឋ ន ។ 

ឆុំាមែកការច្កើតច្ ើងទនអកុសលកម្មបថ្ មដលច្ោកមិ្ន នច្លើកយក
ច្មាេៈជាសមុ្ោឋ នច្ ើងសមម្ាងច្ោយឆុំាច្ោោះច្ ោះ  ក៏ច្រោោះថាច្មាេៈច្នោះជា
ស្លធ្លរែៈដល់អកុសលទុំាងអស់ គឺទូច្ៅកនុងការអរជាអកុសលស្ស្លប់ច្េើយ 
ដូច្ចាន ោះ អកុសលកម្មបថ្្មួ្យក៏ច្ោយ  ច្រលច្កើតច្ ើង ក៏មានច្មាេៈជា
សមុ្ោឋ នផងមដរ ។ 

ការរួបរួតអកុ្សេក្តមបេ ១០ ជា ៥ ោ ង ចដ្ឋយអងគធត៌ជាចដើត 
ធមម្ មញ្ត្ត  ញ្ច្វ  ញ្កាដ្ឋឋេ  អារម្ មណា  ច្ ញ្វទនា   
ម្លូញ្ត្ត  បញ្ញេ កាញ្រហ ិ ញ្វទតិ្ញ្ពាា  វនិចិ្ ាញ្យា ។ 

មរបថា ‟ គបបីរជាបច្សឆកាីវនិិឆេ័យកនុងអកុសលកម្មបថ្ ១០ ច្ោយអាការៈ 
៥ យ៉ោងគឺ ៖ ច្ោយអងគ្ម៌្ ១  ច្ោយឆុំាមែក ១  ច្ោយអារម្មែ៍ ១  ច្ោយ
ច្វទ  ១  ច្ោយមូ្ល ១ ” ។  

អធបិាយ 

១- ធមម្ ម = ច្ោលច្ោយអងគ្ម៌្ គឺកាយទុឆចរតិ ៣ វឆីទុឆចរតិ ៤   រមួ្ ៧ យ៉ោង

ច្នោះ អងគ្ម៌្  នដល់ ច្ឆត ច្ឆតសិក ។ 

-តចនាទុេចរតិ ៣ អងគ្ម៌្   នដល់  ច្ឆតសិក ៣ ដួង គឺ ៖ ច្ោភច្ឆតសិក  
ច្ទសច្ឆតសិក  និង ទិដឋិច្ឆតសិក ) មដលរបកបជាមួ្យច្ឆត ច្ឆតសិក ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

212  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

២- ញ្កាដ្ឋឋេ = ច្ោលច្ោយឆុំាមែក  កាយទុឆចរតិ ៣ វឆីទុឆចរតិ ៤ និងមិ្ចាេ -

ទិដឋិ ១ ទុំាង ៨ ច្នោះ  ច្ ម្ ោះថា កម្មបថ្មតម្យ៉ោង  មិ្នច្ ម្ ោះថា មូ្ល ។ 

-អភជិា នងិ ពយបាទ ទុំាងរីរច្នោះ ច្ ម្ ោះថា កម្មបថ្ផង  មូ្លផង ។ 

៣- អារម្ មណ្ = ច្ោលច្ោយអារម្មែ៍  ្តិ ត កាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារ មិ្ចាេ -

ទិដឋ ិ  ទុំាង ៣ ច្នោះ ច្កើតច្ ើងច្ោយមានសអខ រ្ម៌្ជាអារម្មែ៍ ( អាចារយរួកខលោះ
ច្ោលថា កាច្ម្សុមិ្ចាេ ចារៈច្នោះ ច្កើតច្ ើងច្ោយមានសតវបញ្ាតាិជាអារម្មែ៍ ) ។ 

-ផរុសវាចា និង ពយបាទទុំាង ២ ច្នោះ ច្កើតច្ ើងច្ោយមានសតវបញ្ាតាិ ជាអារ-

ម្មែ៍ ។ 

-អកុសលកម្មបថ្មដលច្ៅសល់ ៥ ច្ទៀតគឺ ៖  អទិនាន ទាន   តុសាវាទ   បិសុ្-
វាចា   សតផប្បបោប និង អភិជា ទុំាង ៥ ច្នោះ  ច្កើតច្ ើងច្ោយមានសអខ រ្ម៌្ និង 

សតវបញ្ាតាិជាអារម្មែ៍ ។ 

៤- ញ្វទនា = ច្ោលច្ោយការច្ស្លយអារម្មែ៍  បា្តិបាត ផរុសវាចា ពយបាទ
ទុំាង ៣  ច្នោះច្កើតរមួ្ជាមួ្យនឹងទុកខច្វទ  ។ 

-កាចតសុតិចាេ ចារ អភិជា តិចាេ ទិដាិ   ទុំាង ៣ ច្នោះ ច្កើតរមួ្ជាមួ្យនឹងសុខច្វទ ក៏

មាន  ឧច្បកាខ ច្វទ ក៏មាន ។ 

-អកុសលកម្មបថ្មដលច្ៅសល់ ៤ ច្ទៀតគឺ ៖ អទិនាន ទាន តុសាវាទ បិសុ្វាចា 
និង សតផប្បបោប ទុំាង ៤ ច្នោះ ច្កើតរមួ្ជាមួ្យនឹងសុខច្វទ ក៏មាន ទុកខច្វទ ក៏
មាន  ឧច្បកាខ ច្វទ ក៏មាន ។ 

៥- ម្លូ ច្ោលច្ោយមូ្ល គឺ ៖  បា្តិបាត   ផរុសវាចា   ទុំាង ២ ច្នោះ   មាន
ច្ទសៈនិង ច្មាេៈជាមូ្ល ។ 

-កាចតសុតិចាេ ចារ  តិចាេ ទិដាិ  ទុំាង ២ ច្នោះ មានច្ោភៈ និង ច្មាេៈជាមូ្ល ។ 
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-អទិនាន ទាន តុសាវាទ បិសុ្វាចា  សតផប្បបោប ទុំាង ៤ ច្នោះ ច្រលខលោះមានច្ោភៈ 

និងច្មាេៈជាមូ្ល  ច្រលខលោះមានច្ទសៈ  និងច្មាេៈជាមូ្ល ។  

-អភិជា ពយបាទ ទុំាង ២ ច្នោះ មានច្មាេៈមតម្យ៉ោងជាមូ្ល ។ 
ការសមម្ាងមឆកច្ោយមូ្លដូឆមដល នច្ោលម្កច្នោះ ជាការសមម្ាងតាម្

ស្លធ្លរែន័យមដលច្ោកច្ោលទុកកនុងអដឋស្លលិនីអដឋកថា ៖ 
ឆុំាមែកការសមម្ាងមូ្លទនអកុសលកម្មបថ្  មដលច្ោកសមម្ាងទុកកនុង

គម្ពីរអភិ្ម្មតថសងគេៈថា ញ្ត្េ ុ បាណាត្បិាញ្ត្ត ផរេុវាច្ឆ ព្យាបាញ្ទា ច្ ញ្ទាេម្ញូ្លន 
ជាេន ា ិ ជាច្ដើម្ច្ ោះ ជាការសមម្ាងច្ោយអស្លធ្លរែន័យ គឺសមម្ាងមិ្នោយ

 ុំាគ្នន  ។ 

[៦១] ច្តិ្ ាបុាទវញ្េន  បញ្នត្ ំ បកេុល ំ េព្យ ាថាប ិ ទាាទេវធិម ំ ញ្ោត្ ិ។ 
មរបថា ក៏អកុសលកម្មបថ្ច្នោះមាន ១២ យ៉ោង ច្ោយមឆកតាម្ឆិតាមដល

ច្កើតច្ ើង ច្ោយរបការទុំាងរួង ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថច្ជាតិក្ៈ 

 លីខាងច្លើច្នោះ នសមម្ាងដល់ការច្កើតច្ ើងទនឆិតា  មដលជាប់ទក់-
ទងនឹងអកុសលកម្មបថ្ ១០  និងការច្្វើទុឆចរតិច្ផសងៗ របស់ម្នុសសទុំាងឡាយ 
កនុងម្នុសសមាន ក់ៗ  មានអុំាច្រើមឆកជា ៣ មផនកគឺ ៖  ច្រលខលោះ  ច្្វើតាម្ផលូវកាយ  
ច្ៅថា ច្្វើមិ្នលអ  ច្្វើឲ្យអនកដទទ និងខលួនឯង ត់បង់របច្យជន៍ និង ទទួល
 ននូវច្សឆកាីច្តា រកោយ ។  ច្រលខលោះ  ច្្វើតាម្ផលូវវាចា  ច្ៅថា ច្ោលមិ្នលអ  
ច្្វើឲ្យអនកដទទ និងខលួនឯង   ត់បង់របច្យជន៍ និង ននូវច្សឆកាីច្តា រកោយ 
។  ច្រលខលោះ ច្្វើតាម្ផលួវឆិតា  ច្ៅថា  គិតមិ្នលអ  ច្្វើឲ្យអនកដទទ និងខលួនឯង  
 ត់បង់របច្យជន៍ និង ននូវច្សឆកាីច្តា រកោយ ។  ច្បើមឆកតាម្របច្ភទទន
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ការច្្វើច្ ោះៗច្េើយក៏មាន ១០ យ៉ោងគឺ ៖  ច្្វើមិ្នលអ ៣ យ៉ោង  ច្ោលមិ្នលអ ៤  
យ៉ោង  និងគិតមិ្នលអ ៣ យ៉ោង ។ 

ច្បើរាប់ច្ោយរិស្លា រមាន ៣០ ឬ ៤០ ដូឆមដល នច្ោលខាងច្ដើម្ម្ក
ច្េើយ ។ 

ទុំាងអស់ច្នោះ  ជាការសមម្ាងឆុំានួនទុឆចរតិ  មដលច្ោលច្ោយច្វាោ មដល
របររឹតាច្ៅកនុងច្ោក  មតទុឆចរតិទុំាងអស់ច្ ោះ  ច្បើច្ោលច្ោយសភាវបរម្តថ
ច្េើយ  ្ម៌្មដលជាច្ដើម្ច្េតុឲ្យទុឆចរតិច្ ោះៗច្កើត ន  ក៏ នដល់  ឆិតា ១២ 
ដួងប៉ោុច្ ណ្ ោះ គឺឆិតាមានច្ោភៈជារបធ្លន ៨ ដួង  ច្ ម្ ោះថា  ច្ោភមូ្លឆិតា  
ឆិតាមានច្ទសៈជារបធ្លន ២ ដួង  ច្ ម្ ោះថា  ច្ទសមូ្លឆិតា និងឆិតាមានច្មា-
េៈជារបធ្លន ២ ដួង  ច្ ម្ ោះថា  ច្មាេមូ្លឆិតា  រមួ្ជាអកុសលឆិតា ១២ ដួង
ររម្ទុំាងច្ឆតសិកមដលរបកប ២៧ ដួង  ច្ៅថា  អកុសលឆិតាុបាទ  មដលជា
អងគ្ម៌្របស់ការច្្វើ បច្ផសងៗ  របស់សតវច្ោក  មិ្នថាអកុសលកម្មរបច្ភទ
្មួ្យច្ ើយ  មិ្នផុតរីអកុសលឆិតាុបាទ ១២ ដួង  ដូឆមដល នអ្ិបាយ
ម្កច្នោះ ។ 

ការអធិប្បាយអកុ្សលក្ម្មចប់្ 

r9  j  9s 
កាមាវចរកុសលកម្ម 

[៦២] កាម្មវច្រកេុលម្ប ិ  កាេទាាញ្រ  បវត្ ា ំ  កាេកម្ ម,ំ  វច្ទីាា ញ្រ  បវត្ ា ំ  វច្កីម្ ម,ំ  
ម្ញ្នា-ទាាញ្រ បវត្ ា ំ ម្ញ្នាកម្ មញ្ចេត្ ិ កម្ មទាា រវញ្េន  ត្វិធិម ំ ញ្ោត្ ិ។ 

មរបថា សូម្បីកាមាវឆរកុសល ច្បើមឆកតាម្របច្ភទទនទវ ររបស់កម្មក៏មាន 
៣ យ៉ោងមដរ គឺ កុសលមដលរបររឹតាច្ៅកនុងកាយទវ រ  ច្ ម្ ោះថា កាយកម្ម ១ 
មដលរបររឹតាច្ៅកនុងវឆីទវ រ ច្ ម្ ោះថា វឆីកម្ម ១  របររឹតាច្ៅកនុងម្ច្ ទវ រ ច្ ម្ ោះ
ថា ម្ច្ កម្ម ១  ។  
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អធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថច្ជាតិក្ៈ 

ោកយថា ‟ បប ិ” កនុងបទថា កាម្មវច្រកេុលម្បិ ច្នោះ  ជា វុតែសតុេចយនិបាតបទ គឺ
ជានិ តបទរបួរមួ្ច្សឆកាីមដល នច្ោលម្កច្េើយ   នច្សឆកាីថា ច្សឆកាី
មដលច្ោលរឆួម្កច្េើយ និងកុំារុងច្ោលច្នោះមានឆុំានួនដូឆគ្នន   ការរបួរមួ្ច្សឆ

កាីមដលឲ្យដឹង នច្ោយច្របើោកយថា ‟ បប ិ ” ច្ ោះ   នច្សឆកាីថា ‟ មិ្នមម្ន

រតឹម្មតអកុសលកម្មប៉ោុច្ ណ្ ោះច្ទ មដលមាន ៣ យ៉ោង សូម្បីកាមាវឆរកុសលកម្ម  
ក៏មាន ៣ យ៉ោងដូឆគ្នន  ” ។ 

កាោវឆរក្សុ្លក្ម្ា ១០ យ៉ា ងគ ឺ៖ 

កាយក្ម្ា ៣ យ៉ា ង 

១- បាណាត្បិាត្វរិត្ ិ  =  ច្វៀរចាកការសមាល ប់សតវ ។  
២- បទនិានទានវរិត្ ិ  =  ច្វៀរចាកការលួឆរទរយច្គ  ។ 
៣- កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរវរីត្ ិ =  ច្វៀរចាកការរបររឹតាខុសកនុងកាម្ ។ 

វឆកី្ម្ា  ៤ យ៉ា ង 

១- ម្សុាវាទវរិត្ ិ =  ច្វៀរចាកការច្ោលកុេក ។ 
២- បេិណុ្វាច្ឆវរិត្ ិ =  ច្វៀរចាកការច្ោលោកយញុោះញង់ ស កច្សៀត ។ 
៣- ផរេុវាច្ឆវរិត្ ិ =  ច្វៀរចាកការច្ោលោកយរទច្គ្នោះច្ ោះច្ ក ។ 
៤- េម្ផបបលាបវរិត្ ិ  =  ច្វៀរចាកការច្ោលោកយច្រាយរាយឥតរបច្យជន៍។ 

ម្ច្នាក្ម្ា ៣ យ៉ា ង 

១- បនភជិា   =  មានការសរងួម្ច្ដើម្បីមិ្នឲ្យអភិជាច្កើត ។ 
២- បព្យាបាទ  =   មានការសរងួម្ច្ដើម្បីមិ្នឲ្យរយ ទច្កើត ។ 
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៣- េម្មមទដិ ឋ ិ   =   មានការយល់ច្ ើញរតូវ ។ 
កាមាវឆរកុសលកម្ម ១០ របការ ដូឆមដល នច្ោលម្កច្េើយច្នោះ ច្ៅ-

ថា កុសលកម្មបថ្ ១០ ឬ សុឆរតិ ១០ ក៏ ន ។ 

សុេរតិ ១០ ទាងំចនះ កាេរាប់ចដ្ឋយពិសាែ រចេើយមាន ៣០ ឬ ៤០ ។ 
-មាន ៣០ ច្ ោះ គឺ ការច្្វើសុឆរតិម្យ៉ោងៗ ច្ ោះរតូវរបកបច្ោយច្ឆត  

ទុំាង ៣ គឺ ៖ 
១- បពុ្យ ាញ្ច្ត្នា  =  ច្ឆត មដលច្កើតច្ ើងមុ្នច្្វើ ។ 
២- ម្ចុេនញ្ច្ត្នា  =  ច្ឆត មដលច្កើតច្ ើងកនុងខែៈច្្វើ ។ 
៣- បបរញ្ច្ត្នា  =  ច្ឆត មដលច្កើតច្ ើងច្រកាយច្រលច្្វើ ។ 

ដូចេនះ សេុរតិ ១០ គុែនងឹចេតនា ៣ ចទើបជាសុេរតិ ៣០ ។ 
-មាន ៤០ ច្ ោះគឺមឆកសុឆរតិម្យ៉ោងៗ  ច្ ោះច្ឆញជា ៤ របច្ភទគឺ ៖ 
១- សាហត្ ថកិេចុ្រតិ្  = ច្្វើច្ោយខលួនឯង ។ 
២- អាណ្ត្ ាកិេចុ្រតិ្  =  បអគ ប់ឲ្យអនកដទទច្្វើ ។ 
៣- វណ្ណភាេនេចុ្រតិ្  = ច្ោលសរច្សើរគុែទនការច្្វើសុឆរតិច្ ោះ ។ 
៤- េម្នញុ្ញញ េចុ្រតិ្     = មានច្សឆកាីច្រញឆិតាកនុងការច្្វើច្ ោះៗ ។ 

អងគធម្រ៌បស្ក់ាោវឆរក្សុ្លក្ម្ា ១០ យ៉ា ង 

កាយកម្ម ៣ ឬ កាយសុឆរតិ ៣ អងគ្ម៌្  នដល់ សមាម ក្តមនែចេតសិក្  សមាម -
អាជីវចេតសិក្ ។ 

វឆីកម្ម ៤ ឬ វឆីសុឆរតិ ៤ អងគ្ម៌្   នដល់់ សមាម វាចាចេតសិក្  សមាម អាជីវ-
ចេតសិក្ ។ 
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ម្ច្ កម្ម ៣ ឬម្ច្ សុឆរតិ ៣ គឺរបកបច្ោយ អនភិជា អងគ្ម៌្  នដល់ 

អចោភចេតសិក្   អរយ ទ អងគ្ម៌្   នដល់  អចទាសចេតសិក្  សមាម ទិដឋិ  អងគ្ម៌្  

 នដល់   បញ្ហា ចេតសិក្ ។ 

ច្ហតដុនការោាំងច្ ា្ ះថា កាយក្ម្ា វឆកី្ម្ា 

កម្ម ៣ មាន ្តិ តវរិតិ ជាច្ដើម្ មដល ន ច្ ម្ ោះថា កាយក្តម ៣ ។ 

កម្ម ៤ មានមុ្ស្លវាទវរិតិជាច្ដើម្ មដល ន ច្ ម្ ោះថា វេីក្តម ៤ ។ កម្មទុំាង

អស់ច្នោះ  ច្ផសងគ្នន រីច្ ម្ ោះរបស់ កាយទុេចរតិ ៣ និងច្ ម្ ោះរបស់ វេីទុេចរតិ ៤ ។ 

 នច្សឆកាីថា ទុឆចរតិមដល នច្ ម្ ោះថា កាយក្តម ក៏ច្រោោះច្កើតតាម្ផលូវ

កាយច្ោយច្រឆើន ទុឆចរតិមដល នច្ ម្ ោះថា វេីក្តម ក៏ច្រោោះច្កើតតាម្ផលូវវាចា

ច្ោយច្រឆើន ។ 

រឯីកុសលកម្មមដល នច្ ម្ ោះថា កាយក្តម ៣ វេីក្តម ៤ រួកច្នោះ រមម្ងច្កើត
តាម្ផលូវឆិតាច្ោយច្រឆើន ឆុំាមែកតាម្ផលូវកាយ និងផលូវវាចាច្ ោះ មិ្នសូវទក់ទិន 
ច្រោោះរតឹម្មតតាុំាងឆិតាគិតច្វៀរចាកកាយទុឆចរតិ ៣ វឆីទុឆចរតិ ៤ មដលច្កើតអុំារី
ច្ឆត ច្ឆតសិកមតម្យ៉ោងប៉ោុច្ ណ្ ោះ ក៏ នច្ ម្ ោះថា កុសលកាយកម្ម ៣  វឆីកម្ម 
៤  នផងមដរ ច្េតុច្នោះឯង កុសលកាយកម្ម ៣ និង វឆីកម្ម ៤ រួកច្នោះ ច្ទើប

 នច្ ម្ ោះថា អកិ្រយិសតុដ្ឋា ន   នច្សឆកាីថា កុសលកម្មមដលច្កើតច្ ើងតាម្ផលូវ

ឆិតា មិ្ន ឆ់អាស្ស័យកាយ វាចា ជាសមុ្ោឋ ន ។ 
កាលច្បើមានច្េតុយ៉ោងច្នោះ  នឹងមានោកយសួរច្ ើងម្កថាៈ  កុសលកាយ

កម្ម ៣ វឆីកម្ម ៤ ច្នោះ មិ្នមានការច្កើតច្ ើងច្ោយជាប់ទក់ទងនឹងកាយវញិ្ាតាិ 
វឆីវញិ្ាតាិច្ទឬ ? 
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-ច្កលើយថា   មិ្នមម្នដូច្ចាន ោះច្ទ  ច្កើតច្ ើងច្ោយជាប់ទក់ទងនឹងកាយវញិ្ា-
តាិ  វឆីវញិ្ាតាិ នខលោះដូឆគ្នន   មតមិ្នច្កើតជាប់ជានិឆចកាលដូឆជា ៖ 

បាណាត្បិាត្វរិត្ ិអនកច្្វើម្ាូបបរចិ្ភាគខលួនឯងច្ៅច្រលខលោះ កនុងខែៈមដលចាប់

ច្ផាើម្ច្្វើម្ាូបច្ ោះ   នចាប់រតីម្កច្្វើ  ដឹងឆាស់ថា រតីច្ៅរស់ ក៏មិ្នោឆ់ឆិតាច្្វើ    
ច្ទើប ុំារតីយកច្ៅមលងកនុងទឹក ។  ឬ ដូឆជា ងសុជាតា   កាលមដលច្ៅជាច្ម្
កុក   នសមាទនសីល ៥ កនុងខែៈឆឹករតីម្កសីុច្ ោះ ដឹងឆាស់ថារតីច្ ោះ

ច្ៅរស់ ក៏មលងរតីច្ ោះច្ៅកនុងទឹកវញិ  ច្នោះឯង នច្ ម្ ោះថា បា្តិបាតវិរតិ 
មដលច្កើតច្ ើងជាប់ទក់ទងនឹងកាយវញិ្ាតាិ ។ 

បទនិានទានវរិត្ ិ អនកមដលជាម្នុសសទទួលបច្រម្ើយ៉ោងជិតសនិទធនឹងច្ៅោវ យ

 យ  នច្ ើញច្ររជ តបួងរបស់ច្ៅោវ យ យរជុោះឆុោះច្ៅច្ោយមិ្នដឹងខលួន  
កាលខលួនច្រ ើស នក៏មិ្នយក មបរជាយកច្ៅជូនច្ៅោវ យ យវញិ ច្នោះឯង

 ន ច្ ម្ ោះថា អទិនាន ទានវិរតិ មដលច្កើតច្ ើងច្ោយជាប់ទក់ទងនឹងកាយវញិ្ាតាិ ។ 

កាញ្ម្េមុ្ចិ្ឆា ច្ឆរវរិត្ ិ ស្ត្សាីមដលទទួលភាជ ប់ោកយច្រៀបការនឹងបុរសដទទរឆួជា

ច្ស្សឆច្េើយ កាលជួបបុរសមដលធ្លល ប់ស្លគ ល់គ្នន រីមុ្ន  ម្កស្លកសួរសុខទុកខ ក៏
ឈប់បដិបតាយកឆិតាទុកោក់នឹងបុរសច្ ោះដូឆមុ្នច្ទៀត រតឹម្មតច្្វើការទទួល

រាក់ទក់ជា្ម្មតា  ដូឆជាច្ភាៀវទូច្ៅ ច្នោះឯង នច្ ម្ ោះថា កាចតសុតិចាេ ចារវិរតិ 
មដលច្កើតច្ ើងជាប់ទក់ទងនឹងកាយវញិ្ាតាិ ។ 

 កុសលកាយកម្ម ៣ មាន ្តិ តវរិតិជាច្ដើម្ មដលច្កើតច្ ើងជាប់
ទក់ទងនឹងវញិ្ាតាិដូឆមដល នច្ោលម្កច្នោះ អងគ្ម៌្  នដល់ សមាម កម្មនា-
ច្ឆតសិក ឬសមាម អាជីវច្ឆតសិក តាម្សម្គួរ ។ 

កុសលវឆីកម្ម ៤ អនកមដលឆូលឆិតាច្ោលោកយកុេកជារបរកតី ឬ ឆូល
ឆិតាច្ោលោកយញុោះញង់ ច្ជររបច្ទឆអនកដទទច្ោយោកយរទច្គ្នោះច្ ោះច្ ក
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ច្ផសងៗ និង ច្ោលោកយច្រាយរាយឥតរបច្យជន៍ ច្ៅច្រល នទទួលការអប់រ ុំា  
សិការរោះរុទធវឆនៈច្ោយលអច្េើយ ក៏ឈប់ច្ោលោកយកុេកជាច្ដើម្ មដលខលួន
ធ្លល ប់ច្ោលម្កច្េើយតាុំាងរីច្រលមុ្នៗច្ឆញ ន ច្នោះឯង នច្ ម្ ោះថា កុស-

លវឆីកម្ម ៤ មាន តុសាវាទវិរតិ ជាច្ដើម្ មដលច្កើតច្ ើងជាប់ទក់ទងនឹងវឆីវញិ្ាតាិ 

អងគ្ ម៌្  នដល់ សមាម វាចាច្ឆតសិក ឬសមាម អាជីវច្ឆតសិក ។ 
សរបុច្សឆកាីថា កុសលកម្មមដល នច្ ម្ ោះថា   កាយកម្ម ៣ វឆីកម្ម ៤ 

ដូឆមដល នច្ោលម្កច្នោះ ច្កើតច្ ើងតាម្ផលូវឆិតាមតម្យ៉ោងក៏ ន ច្កើតច្ ើង
តាម្ផលូវកាយ និង ផលូវវាចាក៏ ន ដូច្ឆនោះ គបបីសច្ងកតច្ម្ើលអងគ្ម៌្  ច្បើអងគ្ ម៌្
ច្ ោះ  ជាច្ឆត ច្ឆតសិកមតម្យ៉ោង កុសលកាយកម្ម វឆីកម្មច្ ោះ  ក៏ច្កើតតាម្ផលូវ
ឆិតា ច្បើអងគ្ម៌្ច្ ោះជា  សមាម វាចា សមាម កម្មនាៈ សមាម អាជីវៈ កុសលកាយកម្ម 
វឆីកម្មច្ ោះ  ក៏ច្កើតតាម្ផលូវកាយ  និងផលូវវាចា  ច្រោោះច្េតុច្នោះ   ររោះអនុរទុធ ចារយ
ច្ទើបច្ោលទុកកនុង ម្របូបរចិ្ឆេទបករែ៍ថា ៖     

ត្តំ្ទំាា រកិញ្ម្វាហ ុ     ត្តំ្ទំាា រកិបាបញ្ត្ត 
វរិម្ន ាេស វចិ ញត្ ា ិ      វនិា វា េហ វា បនុ ។ 

មរបថា ការច្វៀរចាកអកុសលទុឆចរតិមដលច្កើតតាម្ផលូវកាយ និង ផលូវវាចា
ច្នោះ មិ្នទក់ទងនឹងវញិ្ាតាិកាី ទក់ទងនឹងវញិ្ាតាិកាី អាចារយទុំាងឡាយច្ោលថា 
ជាកុសលកាយកម្ម  វឆីកម្ម នទុំាងអស់ ។ 

ការតាុំាងច្ ម្ ោះថា កាយកម្ម វឆីកម្ម  ម្ច្ កម្ម កនុងការច្្វើកុសលច្នោះ មាន 
២ របការគឺ ៖  

❋ ន័យរបការទី ១ កនុងបុញ្ាកិរយិវតថុ ១០ មានទនជាច្ដើម្ ច្បើសច្រម្ឆ
ច្ោយការកច្រម្ើកតាម្ផលូវកាយ បុញ្ាកិរយិវតថុច្ ោះៗ ក៏ នច្ ម្ ោះថា កុសល-
កាយកម្ម ។  ច្បើសច្រម្ឆច្ោយការកច្រម្ើកតាម្ផលូវវាចា ក៏ នច្ ម្ ោះថា កុសល-
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វឆីកម្ម ។ ច្បើមិ្នសច្រម្ឆច្ោយកច្រម្ើកតាម្ផលូវកាយ ឬតាម្ផលូវវាចា្មួ្យច្ទ 
រតឹម្មតតាុំាងឆិតាបរចិាច គទន រកាសីល ឆុំាច្រ ើនភាវ  ក៏ នច្ ម្ ោះថា កុសល
ម្ច្ កម្ម ដូច្ចាន ោះ បុញ្ាកិរយិវតថុ ១០ តាម្ន័យរបការទី ១  ច្ទើបមានឆុំានួន ៣០ 
គឺ ៖ 

កាេកម្ មទាន   =  ការថាវ យទនច្ោយទដខលួនឯង ។ 

វច្កីម្ មទាន    =  កនុងខែៈកុំារុងបច្ញ្ចញវាចាថាវ យទន ឬការចាត់មឆង 

  ឆងអុលរ ប់ឲ្យច្គ ុំាយកវតថុច្ផសងៗឆូលច្ៅថាវ យ ។  

ម្ញ្នាកម្ មទាន  =   ការតាុំាងឆិតាថាវ យ ។ 

កាេកម្ មេលី  =   ការសរងួម្កាយ ។ 

វច្កីម្ មេលី  =  ការសរងួម្វាចា ឬ កនុងខែៈកុំារុងបច្ញ្ចញវាចា 

   សមាទនសីល ៥ សីល ៨ សីល ១០ ។ 

ម្ញ្នាកម្ មេលី  =  ការតាុំាងឆិតានឹកគិតនឹងច្វៀរចាកតាម្សិកាខ បទច្ ោះៗ ។ 

កាេកម្ មភាវនា  =  ការអងគុយស្លា ប់្ម៌្ ឬការច្ដក ច្ដើរ ឈរ អងគុយ កនុង 

  ខែៈច្ដើរច្្វើការ  ឆច្រម្ើនសម្ថ្ៈ ឬ វបិសស  ។ 

វច្កីម្ មភាវនា  =  កនុងខែៈទច្នទញ្ម៌្វន័ិយ ឬ កនុងខែៈមដលច្របើមាត់ 

  បរកិម្មកនុងការឆច្រម្ើនសម្ថ្ៈ ឬ វបិសស  ។ 

ម្ញ្នាកម្ មភាវនា = ការតាុំាងឆិតានឹកគិតនឹងស្លា ប់្ម៌្ ឬ ឆច្រម្ើនសម្ថ្ៈ និង 

  វបិសស  ។  

អបចាយនតយៈជាចដើត រេូតដេ់ទិដាុជុក្តម ក្ម៏ាន ៣ ោ ងៗ ដូេរន  ។ 

 ន័យរបការទី ២ តាម្្ម្មតា  ម្នុសសច្យើង អនកមដលមានកាយ វាចា 
ឆិតា បរសុិទធ ឬ មិ្នបរសុិទធច្ ោះ  ក៏ច្ៅរតង់ការសរងួម្ ឬ មិ្នសរងួម្ប៉ោុច្ ណ្ ោះ 
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ច្បើមិ្នមានការសរងួម្ច្េើយ កាយ វាចា ឆិតា បរសុិទធមិ្ន ន ដូច្ចាន ោះ ច្រល្  
កាយ វាចា ឆិតា មិ្នបរសុិទធ ជាទុឆចរតិច្កើតច្ ើង ក៏ដឹងខលួនឯងថា កាយសុំាវរៈ វឆី-
សុំាវរៈ ម្ច្ សុំាវរៈ  របស់ខលួន នវ ិស ត់ច្ៅ ច្េើយក៏រត ប់ ( មានស្លម រតី ) 
តាុំាងច្សឆកាីរយយម្ជាថ្មី ច្ដើម្បីញុុំាងឆិតាឲ្យរបររឹតាច្ៅជាកុសល  មានកាមាវ-
ឆរកុសលខលោះ ម្េគគតកុសលខលោះ ច្ោកុតារកុសលខលោះ ច្ដើម្បីកមាច ត់បង់នូវទុឆចរតិ  
មដលច្កើតច្ ើងច្េើយច្ ោះ កនុងច្រល នតាុំាងឆិតាបុំាច្រញកុសល្នីមួ្យ
ច្ ោះ កនុងច្រលច្ ោះ  ច្បើមានការសរងួម្តាម្ផលូវកាយជារិច្សស កុសលមដល
ច្កើតច្ ើងច្ៅថា កាយកម្មកុសល ឬកាយសុឆរតិ ។ ច្បើមានការសរងួម្តាម្ផលូវ
វាចាជារិច្សស ក៏ច្ៅថា វឆីកម្មកុសល ឬវឆីសុឆរតិ ។ ឆុំាមែកការច្្វើកុសល
ច្ផសងៗ ច្រតអុំារីការសរងួម្តាម្ផលូវកាយ និងផលូវវាចាជារិច្សសច្ ោះ កុសល-
្ម៌្ទុំាងច្នោះច្កើតច្ ើង  តាម្ផលូវកាយក៏មាន តាម្ផលូវវាចាក៏មាន តាម្ផលូវឆិតាក៏
មាន មតច្ទោះជាយ៉ោង្ក៏ច្ោយ  ការច្្វើកុសលរួកច្នោះសុទធមតជាការសរងួម្
តាម្ផលូវឆិតា ច្ដើម្បីជរម្ោះឆិតាឲ្យបរសុិទធទុំាងអស់ ។ ដូច្ចាន ោះ ការច្្វើកុសល
ទុំាងឡាយមានទន សីល ភាវ  ជាច្ដើម្ មដលច្កើតតាម្ផលូវកាយកាី ផលូវវាចាកាី 
ផលូវឆិតាកាី មដលមិ្នជាប់ទក់ទងជាមួ្យនឹងកាយសុំាវរៈ វឆីសុំាវរៈច្ ោះ កុសល
ទុំាងច្ ោះ  ក៏ នច្ ម្ ោះថា  ម្ច្ កម្មកុសល ឬម្ច្ សុឆរតិ  នដូឆគ្នន  ។  

ការតាុំាងច្ ម្ ោះកាយកម្ម  វឆីកម្ម  ម្ច្ កម្ម  កនុងការច្្វើកុសលតាម្ន័យ
ទុំាង ២ របការច្នោះ ន័យរបការទី ២ ជាន័យដ៏សុំាខាន់បុំាផុតកនុងររោះរុទធស្លស  
និង រតឹម្រតូវតាម្ររោះរុទធបុំាែង  ទុំាងអស់ច្នោះ  ក៏ច្រោោះមត ការបុំាច្រញកុសល
ច្ផសងៗ កនុងររោះរុទធស្លស ច្នោះ មិ្នថាជាកុសលថាន ក់ទន សីល ភាវ  ឬ កា-
មាវឆរៈ ម្េគគតៈ ច្ោកុតារកុសល្មួ្យក៏ច្ោយ  ក៏មានបុំាែងមតម្យ៉ោង គឺ
ច្ដើម្បីលោះបង់អកុសលប៉ោុច្ ណ្ ោះ ដូច្ចាន ោះ ន័យរបការទី ២ ច្នោះ ច្ទើបចាត់ជាច្គ្នល
ការែ៍ដ៏សុំាខាន់បុំាផុតកនុងររោះរុទធស្លស  ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

222  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

[៦៣]  ត្ថា  ទានេលីភាវនាវញ្េន ។ 
មរបថា ដូឆគ្នន ច្នោះ កាមាវឆរកុសលក៏មាន ៣ យ៉ោងមដរ គឺ ទន សីល និង

ភាវ  ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថច្ជាតិក្ 

តាម្ច្សឆកាី លីខាងច្លើច្នោះ សមម្ាងឲ្យដឹងថា កាមាវឆរកុសលកម្ម ( ច្បើ 
) ច្ោលតាម្កម្មទវ រមាន ៣ យ៉ោងមដលច្ៅថា កុសលកម្មបថ្ ១០ ច្ ោះ  កាល
ច្ោលតាម្របច្ភទទនការច្្វើច្េើយមាន ៣ គឺ ៖ បរចិាច គវតថុរបស់របរ  ច្ ម្ ោះថា 
ទនកុសល ១  ការសរងួម្កាយ និងវាចា  ឲ្យច្រៀបរយ  ច្ ម្ ោះថា សីលកុសល 
១  ការអប់រ ុំាឆិតាឲ្យមានសមា្ិ បញ្ជា    ច្ ម្ ោះថា ភាវ កុសល ១ ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត  ការសមម្ាងកាមាវឆរកុសលមដលសច្រម្ឆជាកុសលកម្មបថ្
ច្ ោះ  រតឹម្មតសមម្ាងជាសុឆរតិ ១០ មាន ្តិ តវរិតិជាច្ដើម្ ការសមម្ាង
រតឹម្មតប៉ោុច្ ណ្ ោះច្ៅមិ្នទន់រគប់រគ្នន់ច្ទ ច្រោោះកាមាវឆរកុសលដទទៗ មានការ
បរចិាច គទន រកាសីល ឆច្រម្ើនភាវ   មដលសច្រម្ឆជាកុសលកម្មបថ្ នច្ៅ
មានច្ទៀត ច្រោោះច្េតុច្នោះ  ររោះអនុរទុធ ចារយមានបុំាែងឆង់ឲ្យ នដឹងកុសល

ទុំាងច្នោះឯង  ច្ទើប នច្ោលតច្ៅច្ទៀតថា ត្ថា ទានេលីភាវនាវញ្េន  ដូច្ចាន ោះ 
កុសលកម្មបថ្ ១០ ឬ សុឆរតិ ១០  មដល នច្ោលម្កច្េើយរីខាងច្ដើម្  
គុែនឹងទន សីល ភាវ  ច្ទើបមានឆុំានួន ៣០ ។ 

ម្យ៉ោងវញិច្ទៀត ច្វៀរចាកកាមាវឆរកុសលជវន មដលច្កើតតាម្ផលូវមភនក 

រតច្ឆៀក  រឆមុ្ោះ អ ា្ ត កាយ ( បញ្ចទាវ រវិេី )  កនុងខែៈជិតនឹងស្លល ប់  ( តរ្ស-
ននវីេី ) កនុងខែៈយល់សបាិ ( សុបិនវិេី ) ទុំាងច្នោះច្ឆញច្េើយ កាមាវឆរកុសលកម្ម

ច្រតរីច្នោះទុំាងអស់ ច្ទោះបីរគប់អងគកាី មិ្នរគប់អងគកាី សុទធមតជាផលូវ  ( កម្មបថ្ )  
ឲ្យដល់សុគតិភូមិ្ដូឆគ្នន ទុំាងអស់ ច្ទោះជាយ៉ោងច្នោះក៏ច្ោយ  ការឲ្យផលកនុង
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បដិសនធិកាលច្ ោះ  យកជាការរិតរ កដមិ្ន ន  ច្រោោះថា កាមាវឆរកុសល-
កម្មមដលជាផលូវ  ( កម្មបថ្ )  ឲ្យដល់សុគតិភូមិ្ រតូវ នទទួលឧបការៈរីកុសល-
កម្មមដលច្ៅកនុងអតីតផង ច្ទើបជួយច្្វើឲ្យមានកមាល ុំាងឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល
 ន ច្បើមិ្នដូច្ចាន ោះច្ទ មិ្នអាឆឲ្យផល ន  មតច្ទោះជាយ៉ោង្ក៏ច្ោយ  ទន 
សីល ភាវ   ទុំាងច្នោះ សុទធមតជាផលូវឲ្យដល់សុគតិភូមិ្ នទុំាងអស់  ច្រោោះ

ច្េតុច្នោះ  ររោះអនុរទុធ ចារយច្ទើបច្ោលបមនថម្ច្ទៀតថា  ត្ថា  ទានេលីភាវនាវញ្េន ‟ 
ដូឆគ្នន ច្នោះ  កាមាវឆរកុសល  ក៏មាន ៣ យ៉ោង  ច្ោយមឆកជា ទន  សីល និង 
ភាវ  ” ។  

[៦៤] ច្តិ្ ាបុាទវញ្េន  បញ្នត្ ំ បដ ឋវធិម ំ ញ្ោត្ ិ។ 
មរបថា កាមាវឆរកុសលច្នោះ មាន ៨ ច្ោយមឆកតាម្ឆិតា មដលច្កើតច្ ើង ។ 
[៦៥]  ទានេលីភាវនាបច្ឆេនញ្វេាវច្ េបត្ ាទិានបត្តា នញុ្ម្មទនធមម្ មេសវនធមម្ មញ្ទេនា-

ទដិ ឋជុកុម្ មវញ្េន  ទេវធិម ំ ញ្ោត្ ិ។ 
មរបថា កាមាវឆរកុសលមាន ១០ របច្ភទគឺ ៖ 

១- ទាន   = ការឲ្យ  

២- េលី   = ការសរងួម្កាយវាចា  

៣- ភាវនា   = ការអប់រ ុំាឆិតា  

៤- បបច្ឆេន   = ការច្គ្នររឱនលុំាច្ទន 

៥- ញ្វេាវច្ េ   = ការខវល់ខាវ យបច្រម្ើ 

៦- បត្ ាទិាន   = ការឲ្យឆុំាមែកបុែយ 

៧- បត្តា នញុ្ម្មទន    = ការច្រតអរទទួលយកឆុំាមែកបុែយ 

៨- ធមម្ មេសវន   = ការស្លា ប់្ម៌្ 

៩- ធមម្ មញ្ទេនា   = ការសមម្ាង្ម៌្  
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១០- ទដិ ឋជុកុម្ ម  = ការច្្វើច្សឆកាីយល់ច្ ើញឲ្យរតង់ ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថទបីន ី

្ម៌្ទុំាង ១០ ច្ ោះ ជាច្រគឿងជរម្ោះរកមសឆិតា ច្ទើបច្ ម្ ោះថា បុញ្ា អាចារយ

ទុំាងឡាយច្ោលថា “ ្ម្មជាតញុុំាងភារគួរច្គ្នររបូជាឲ្យច្កើត  ច្ ម្ ោះថា  បុញ្ា 
” បុញ្ាច្ ោះជា្ម្មជាតមដលគួរច្្វើ ច្រោោះជា្ម្មជាតិមដលគួរច្្វើច្ោយរិត ច្ទើប

ច្ ម្ ោះថា បុញ្ាកិ្រោិ ។ បុញ្ាមដលគួរច្្វើច្ ោះ  ជាទីតាុំាង ច្រោោះជាទីតាុំាងទនសុខ

វចិ្សស ច្ទើបច្ ម្ ោះថា បុញ្ាកិ្រោិវតថុ  ( បុញ្ាមដលគួរច្្វើ និងជាទីតាុំាងទនច្សឆកាី

សុខ ) ។ 

[ ោកយថា បចុញ  មានច្សឆកាី ២ របការគឺ ៖ 

១- ្ម្មជាតជាច្រគឿងជរម្ោះស ា នឆិតាឲ្យស្លអ ត បញុ្នន ា ិ  ច្តិ្ ាេនាា ន ំ  ញ្សាញ្ធមន ា ិ  
ឯញ្ត្ហតី្ ិ> បញុ្ញញ ន ិ ( ប ុធ្លតុ = ជរម្ោះ + ណ្យ បឆចយកនុង ករែស្ល្នៈ ) ។ 

២- ្ម្មជាតញុុំាងភាវៈមដលគួរច្គ្នររបូជាឲ្យច្កើត  បជូនេីភាវ ំ  នពិ្យ ាញ្ត្ ាន ាតី្ ិ >
បញុ្ញញ ន ិ ( បជូនេី សរទ + ណ្យ បឆច័យ កនុង កតាុស្ល្នៈ ) ។ ] 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថច្ជាតិក្ៈ 

ទាន មានវឆនតថៈសមម្ាងថា ទេីត្ ិឯញ្ត្នាត្ ិ> ទាន ំមរបថា ‟ ជនទុំាងឡាយ  
រមម្ងឲ្យច្ោយច្ឆត ច្នោះ ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ  ច្ឆត ច្នោះ  ច្ ម្ ោះថា ទន ” ។  

ោកយថា ទាន តាម្វឆនតថៈច្នោះ  នដល់  តួច្ឆត មដលជាច្េតុទនការឲ្យ
ទនច្ ោះសច្រម្ឆ ។ 

ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត ទាត្ព្យ ាន ា ិ > ទាន ំ មរបថា ‟ វតថុ្  មដលជនទុំាងឡាយគបបី

ឲ្យ ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ  វតថុច្ ោះ ច្ ម្ ោះថា ទាន ”  នដល់  វតថុមដលគបបីឲ្យ   ( 

ទាត្ព្យ ាវត្ ថ ុឬ ញ្ទេយធមម្ ម ) ។ 

១ 
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វឆនតថៈទុំាង ២ ច្នោះ ជាការសមម្ាងឲ្យដឹងថា ទនមាន ២ យ៉ោង  គឺច្ឆត -
ទន និង វតថុទន ។ ប ា្ ទនទុំាង ២ យ៉ោងច្នោះ ច្ឆត ទន  ច្បើច្ោលតាម្
កាលមាន ៣ យ៉ោងគឺ ៖  

១- បុពវចេតនាទាន   នដល់  ច្ឆត មុ្នឲ្យ ( ច្កើត ) ចាប់តាុំាងរីគិតថានឹង
ឲ្យទន ឬតាុំាងរីមសវងរកវតថុរបស់របរមដលជាច្ទយយ្ម៌្ ។  

២- តុញ្ច នចេតនាទាន  នដល់ ច្ឆត មដលច្កើតច្ ើងកនុងខែៈកុំារុងឲ្យ ។ 

៣- អបរចេតនាទាន   នដល់  ច្ឆត មដលច្កើតច្ ើងច្រកាយរីការឲ្យទន
ច្ស្សឆច្េើយ ច្ោយបីតិ មកអតឆិតាកនុងការឲ្យច្ ោះ ។ 

ច្ឆត ទនទុំាង ៣ មាន បុពវចេតនាទាន ជាច្ដើម្ច្នោះ ច្បើ នឱកាសក៏ឲ្យ

នឹងអាឆផលកនុងបដិសនធិកាលឲ្យច្កើតជាម្នុសស ច្ទវតា ន  ដូឆមានសមម្ាង
ទុកកនុងអបទនររោះ លីថា ៖ 

ឯកបបុ ផ ំ េជតិ្តា ន   បេតី្កិបបញ្កាដញិ្យា 
ទគុ គត្ ឹ នាភជិានាម្ ិ  ឯកបបុ ផេសិទ ំផល ំ។ 

មរបថា ‟ ច្រោោះមតការបូជាផ្តក មួ្យទង ច្្វើឲ្យខាុុំាមិ្នមដលស្លគ ល់ទុគគតិភរ ( 
មាននរកជាច្ដើម្ ) អស់ ៨០ ច្កាដិអាយុកបប ឬ ៨០ ច្កាដិជាតិ  ច្នោះជាផលទន
ការបូជាផ្តក រតឹម្មតមួ្យទង ” ។ 

តាម្ររោះ លីច្នោះ  មិ្នមម្នច្ោលថានឹងឲ្យផលឲ្យច្កើតជាម្នុសស ឬ ជា
ច្ទវតាជាប់តគ្នន រេូតអស់ ៨០ ច្កាដិអាយុកបប ឬ ៨០ ច្កាដិជាតិ នច្ោយ
រតង់ច្ ោះក៏ច្ទ រតឹម្មតជាច្ដើម្ច្េតុជួយឲ្យច្កើតជាម្នុសស ឬច្ទវតាកនុងភរទី ២ ។ 

ច្រលច្កើតជាម្នុសស ច្ទវតា កនុងភរទី ២ ច្េើយ  ក៏ នស្លងកុសលថ្មីៗ  
តច្ៅ  កុសលថ្មីៗកនុងភរទី ២ ច្ ោះច្ទៀត  ក៏នឹងជួយឲ្យច្កើតជាម្នុសស  ច្ទវតា
កនុងភរទី ៣ តច្ៅ ។ 
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ច្រលច្កើតជាម្នុសស ច្ទវតាកនុងភរទី ៣ ច្េើយក៏ នស្លងកុសលថ្មីៗ  ត
ច្ៅច្ទៀត កុសលមដលច្កើតច្ ើងថ្មីកនុងភរទី ៣ ច្ ោះ ក៏នឹងជួយឲ្យច្កើតជា
ម្នុសស ច្ទវតាកនុងភរទី ៤ តច្ៅ ។ របររឹតាច្ៅយ៉ោងច្នោះច្រឿយៗរេូតអស់ ៨០ 
ច្កាដិជាតិ  ដូច្ចាន ោះ  ច្ោកច្ទើបច្ោលថា  អានិសងសទនការបូជាផ្តក មួ្យទង
ប៉ោុច្ ណ្ ោះ អាឆជួយឲ្យផុតរីទុគគតិភរ ន  អស់កាលដ៏យូរ ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត ច្ឆត ទនទុំាង ៣ មានបុរវច្ឆត ទនជាច្ដើម្ច្នោះ មានរគប់
បរបូិែ៌កនុងកាលទុំាង ៣  ជា្ម្មតាច្ ោះក៏ច្ទ  ច្ោលគឺ ច្រលខលោះ  មុ្ញ្ច នច្ឆត-
 ទនមាន មតបុរវច្ឆត ទន អបរច្ឆត ទន មិ្នមាន ។ 

-ច្រលខលោះ បុរវច្ឆត ទនមាន មតមុ្ញ្ច នច្ឆត ទន អបរច្ឆត ទន មិ្ន
មាន ។ 

-ច្រលខលោះ អបរច្ឆត ទនមាន   មតបុរវច្ឆត ទន មុ្ញ្ច នច្ឆត ទន  
មិ្នមាន ។ 

-ច្រលខលោះ បុរវច្ឆត ទន និង មុ្ញ្ច នច្ឆត ទនមាន មតអបរច្ឆត ទន  
មិ្នមាន ។ 

-ច្រលខលោះ មុ្ញ្ច នច្ឆត ទន និង អបរច្ឆត ទនមាន មតបុរវច្ឆត ទន
មិ្នមាន ។ 

-ច្រលខលោះ បុរវច្ឆត ទន និង អបរច្ឆត ទនមាន មតមុ្ញ្ច នច្ឆត ទន 

មិ្នមាន ។  
-ច្រលខលោះ  មិ្នមានច្ឆត ទុំាង ៣ កាល ។ 
ប ា្ ច្ឆត ទនទុំាង ៣ ច្នោះ កាលច្ោលច្ោយការច្កើតអយ ឬ 

លុំា កច្េើយ  មុ្ញ្ច នច្ឆត ទនច្កើត នអយ អបរច្ឆត ទនច្កើត ន
លុំា ក ដូច្ចាន ោះ កាលច្បើច្ឆត ទនច្កើតច្ ើងមិ្នរគប់ទុំាង ៣ កាល ដូឆមដល
 នច្ោលម្កច្េើយ ការច្្វើទន ដូច្ឆនោះ រមម្ងមានផលមិ្នបរបូិែ៌ ដូច្ចាន ោះ គួរ
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រយយម្ច្្វើទនឲ្យដល់ររម្ច្ោយច្ឆត ទនទុំាង ៣ ច្បើច្ឆត ទនច្កើត
ច្ ើងរគប់ទុំាង ៣ កាលច្ោយលអ ការច្្វើទនយ៉ោងច្នោះ រមម្ងមានអានិសងស
យ៉ោងវចិ្សសវសិ្លល ដូឆមដល នដឹងម្កថា ភារច្ផសងគ្នន របស់ច្ទវតា ៦ ជាន់ 
និង ម្នុសសទុំាងឡាយ  កនុងច្ោកច្នោះ ទុំាងអតីត និង បឆចុបបនន  ថាមានការ
របររឹតាច្ៅច្ផសងគ្នន យ៉ោង្ ច្ោលគឺ ច្ផសងគ្នន ច្ោយជាតិ ច្ោយរតកូលខលោះ 
ច្ោយឋានៈ រទរយសម្បតាិ  បរវិារៈខលោះ មដលរបររឹតាច្ៅយ៉ោងច្នោះ សុទធមតជាប់
ទក់ទងនឹងទន សីល ភាវ   មដលដល់ររម្ច្ោយច្ឆ ទុំាង ៣ កាល ឬ មិ្ន
ដល់ររម្ទុំាង ៣ កាល  ខវោះខាតច្ោយរបការ្មួ្យ ឬ មិ្នមានច្ស្លោះនុ ោះឯង
ជាច្េតុ ច្រោោះច្េតុច្នោះ ររោះដ៏មានររោះភាគ  ច្ទើបរទង់សមម្ាងទុកកនុងក ងគុតារ-
និកាយ លីថា ៖  

បញុ្ព្យ ាវេមុ្ញ្នា   ទានា    ទទ ំ ច្តិ្ ា ំ  បសាទញ្េ 
ទត្តា   បត្ ាម្ញ្នា  ញ្ោត្ ិ    ឯសា   បចុញេស  េម្បទា ។ 

មរបថា   គបបីមានឆិតាច្រតកអរ  មុ្ននឹងច្្វើ      គបបីញុុំាងឆិតាឲ្យរជោះថាល   កនុង
ច្រលកុំារុងច្្វើ កាលច្្វើរឆួច្េើយ គបបីច្្វើច្សឆកាីច្រញឆិតាកនុងទនច្ ោះ  ការ
របររឹតាច្ៅទនឆិតាទុំាង ៣ អាការៈច្នោះ  ជាការដល់ររម្ច្ោយបុែយ  គឺឲ្យស-
ច្រម្ឆតាម្ច្សឆកាីរ ថាន របស់ខលួន ន ។ 

ទុំាងររោះរុទធច្ឃ្លស្លចារយក៏ នច្ោលទុកកនុងអដឋកថាទនអងគុតារនិកាយ 
សតានិ តថា ៖ ទានចេ ិនាម្ ត្ញិ្េា  ញ្ច្ត្នា  បរបិណុ្ណំ   កាត្ ុ ំ េញ្កាក ន ាញ្េសវ  ម្ហប ផល ំ
ញ្ោត្ ិមរបថា ‟ ្ម្មតា  កាលបុគគលច្្វើច្ឆត ទុំាង ៣ ( កាល ) ឲ្យបរបូិរប៉ោុច្ ណ្ ោះ  
ទន  ច្ទើបជា្ម្មជាតមានផលច្រឆើន ” ។ 

វតថុទ្ធនោន ៤ យ៉ា ងគ ឺ៖ 

១- ច្វីរទាន ការរបច្គនសុំារត់ឆីវរឆុំាច្ោោះភិកខុស្លម្ច្ែរ ឬការឲ្យសច្ម្លៀក

បុំាោក់ដល់ជនអនករកីរក ។ 
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២- បណិ្ឌបាត្ទាន ការរបច្គនឆអា ន់បិែឌ  ត ឬការឲ្យរបស់បរចិ្ភាគដល់

ជនអនករកីរក ។ 

៣- ញ្េនាេនទាន ការរបច្គនទីច្ៅអាស្ស័យ  ដូឆជាស្លងកុដិ  ស្លងវោិរ 

ស្លងច្រាងឧច្ សថ្ជាច្ដើម្  ឬការឲ្យទីលុំាច្ៅដល់ជនរកីរក ។ 

៤- ញ្ភេជ ជវទាន   ការរបច្គនថាន ុំាមកច្រាគ ឬ ឲ្យថាន ុំាដល់អនកជុំាងឺ ។ 

ការបរចិាច គទានចនាះ  ចៅមានចព្េើនព្ប្បការចទ ត នឹងសម្តែងេមតឲ្យចឃើញ ជាសចងាបដេូ
តចៅចនះ 

ទាន្រួក ២ ( ទុក ទាន្ ) 

១- អាម្េិសទាន ការឲ្យវតថុរបស់របរច្ផសងៗ ។ 

២- ធមម្ មទាន ការឲ្យ្ម៌្ជាទន  នដល់ ការសមម្ាង្ម៌្  ការបច្រងៀន្ម៌្ 

និង ការស្លងច្សៀវច្ៅ្ម៌្ច្ផសងៗ មឆកជា្ម្មទន ។ 
ប ា្ ទនទុំាង ២ យ៉ោងច្នោះ ្ម្មទនជាទនរបែីតជាងអាមិ្សទន ដូឆ

មានររោះ លីថា េព្យ ាទាន ំ ធមម្ មទាន ំ ជនិាត្ ិ មរបថា ‟ ្ម្មទនរមម្ងឈនោះអស់ទន

ទុំាងរួង ” ។ 

អាម្េិទាន  ឲ្យផលគឺ មានរទរយសម្បតាិ វតថុរបស់របរបរបូិែ៌ ។ 

ធមម្ មទាន ឲ្យផលគឺ ឲ្យច្កើតបញ្ជា  ។ 

ន័យតយ ងចទ ត  
១- សាហត្ ថកិទាន =   ការឲ្យទនច្ោយខលួនឯង ។ 

២- អាណ្ត្ ាកិទាន =   ច្របើអនកដទទៗឲ្យជុំានួស ។ 

សាហត្ ថកិទាន របែីតជាង អាណ្ត្ ាកិទាន ច្រោោះឲ្យផលជាអនកបរបូិែ៌ច្ោយ 

រទរយសម្បតាិ ររម្ទុំាងបរវិារ ។ 
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អាណ្ត្ ាកិទាន កាលច្បើឲ្យផល សូម្បីឲ្យបរបូិែ៌ច្ោយរទរយសម្បតាិក៏រិត

មម្ន មតបរវិារមិ្នសូវមាន ។ 

  ន័យតយ ងចទ ត 
១- េម្បជានទាន   ការច្្វើទនរបកបច្ោយការយល់ដឹងកនុងផលទនទន

ច្ ោះ ។  

២- បេម្បជានទាន ការច្្វើទនច្ោយមិ្នមានការយល់ដឹងកនុងកម្ម នឹងផល

របស់កម្ម ។ 

េម្បជានទាន កាលច្បើឲ្យផល  រមម្ងឲ្យច្កើតជាអនកមានរទរយ សម្បតាិ  ររម្

ទុំាងបញ្ជា  ។ 

បេម្បជានទាន កាលច្បើឲ្យផល ឲ្យច្កើតជាអនកមានរទរយសម្បតាិ មតខវោះសតិ 

បញ្ជា  ។  

ន័យតយ ងចទ ត  
១- វដ ានេិសិត្ទាន ការច្្វើទនច្ោយការរ ថាន ច្ភាគៈសម្បតាិ គឺ រ ថាន ភារជា

អនកមានរទរយ និង រ ថាន ភវសម្បតាិ គឺ ឲ្យ នច្កើតជាម្នុសស  ជាច្ទវតាជាររេម ។ 

២- វវិដ ានេិសិត្ទាន ការច្្វើទនមិ្នមានច្សឆកាីរ ថាន   ច្ភាគៈសម្បតាិ និងភវ-

សម្បតាិ រ ថាន មតសមាម សច្មាព ្ិញែ បច្ឆចកច្ោ្ិញែ អគគស្លវក-
ច្ោ្ិញែ ម្ោស្លវកច្ោ្ិញែ និងបកតិស្លវកច្ោ្ិញ្ជា ែ យ៉ោង្
មួ្យប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

វដ ានេិសិត្ទាន  មិ្នច្ៅថា ទន រមី្ ជាទនកុសលស្លម្ញ្ា កាលឲ្យផល 

ក៏ឲ្យច្កើតរតឹម្មតម្នុសស ច្ទវតាប៉ោុច្ ណ្ ោះ មិ្នអាឆឲ្យសច្រម្ឆម្គគផលច្ោយឆ្ប់
រេ័ស នច្ ើយ ។ 
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វវិដ ានេិសិត្ទាន ច្ៅថា ទន រមី្ កាលឲ្យផល  រមម្ងឲ្យ នច្ស្លយនូវច្ស-

ឆកាីសុខកនុងម្នុសស ច្ទវតា និង អាឆឲ្យសច្រម្ឆម្គគ ផល  និោវ ន  នយ៉ោងឆ្ប់ 
រេ័ស ។ 

ទាន្រួក ៣ ( តិ្កទាន្ ) 

១- ហនីទាន     ការច្្វើទនថាន ក់ទប  នដល់ ការច្្វើទនរ ថាន ោភ យស 

សរច្សើរ   សុខ ។ 

២- ម្ជឈិម្ទាន ការច្្វើទនថាន ក់ក ា្ ល  នដល់ ការច្្វើទនរ ថាន ម្នុសស

សម្បតាិ ច្ទវតាសម្បតាិ ។ 

៣- បណី្ត្ទាន ការច្្វើទនថាន ក់ខពស់  នដល់ ការច្្វើទនតាម្លុំាអានររោះ

អរយិបុគគល និង ររោះច្ោ្ិសតវទុំាងឡាយ  គឺរ ថាន ររោះនិោវ នប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

 ន័យតយ ងចទ ត  
១- ហនីទាន  ការច្្វើទនថាន ក់ទប  នដល់ ការច្្វើទនរ ថាន ម្នុសស

សម្បតាិ ច្ទវតាសម្បតាិ ។ 

២- ម្ជឈិម្ទាន ការច្្វើទនថាន ក់ក ា្ ល  នដល់ ការច្្វើទនរ ថាន  ស្លវក-

ច្ោ្ិញែ បច្ឆចកច្ោ្ិញែ ។ 

៣- បណី្ត្ទាន  ការច្្វើទនថាន ក់ខពស់   នដល់  ការច្្វើទនរ ថាន សមាម -

សច្មាព ្ិញែ ។ 

នយ័តយ ងចទ ត  
១- ហនីទាន ការច្្វើទនថាន ក់ទប   នដល់    ការច្្វើទនរបកបច្ោយកនទៈ 

វរីយិៈ ឆិតា បញ្ជា  យ៉ោងទន់ខចី ច្ោលគឺ មានច្សឆកាីច្រញឆិតា  រយយម្  ច្សឆកាី
ឆូលឆិតា  ច្សឆកាីយល់ដឹងកនុងការច្្វើទនច្ ោះរតឹម្មតបនាិឆបនាួឆ ។ 
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២- ម្ជឈិម្ទាន ការច្្វើទនថាន ក់ក ា្ ល  នដល់ ការច្្វើទនរបកបច្ោយ

កនទៈ វរីយិៈ ឆិតា បញ្ជា   លមម្របមាែច្ោលគឺ មានបុំាែង ច្សឆកាីរយយម្  
ច្សឆកាីឆូលឆិតា ច្សឆកាីដឹងកនុងការច្្វើទន យ៉ោងស្លម្ញ្ាទូច្ៅ ។ 

៣- បណី្ត្ទាន ការច្្វើទនថាន ក់ខពស់  នដល់ ការច្្វើទនរបកបច្ោយកនទៈ 

វរីយិៈ ឆិតា បញ្ជា  យ៉ោងឧរកិដឋ  ច្ោលគឺ មានបុំាែង ច្សឆកាីរយយម្  ច្សឆកាី
ឆូលឆិតា  ច្សឆកាីដឹងកនុងការច្្វើទនច្ ោះយ៉ោងលអឥតច្ខាច ោះ  រតឹម្រតូវតាម្លុំាអាន
ទនសបបុរសទុំាងឡាយ ។ 

ន័យតយ ងចទ ត   
១- ទាេទាន ការច្្វើទនច្ោយច្រគឿងឧបច្ភាគបរចិ្ភាគអន់ជាងវតថុមដលខលួន

ច្របើរ ស់  ខលួនបរចិ្ភាគ ។ 

២- េោេទាន ការច្្វើទនច្ោយច្រគឿងឧបច្ភាគបរចិ្ភាគ  ច្សមើនឹងវតថុមដល

ខលួនច្របើរ ស់  ខលួនបរចិ្ភាគ ។ 

៣- សាម្ទិាន ការច្្វើទនច្ោយច្រគឿងឧបច្ភាគបរចិ្ភាគរបែីតជាងវតថុ
មដលខលួនច្របើរ ស់  ខលួនបរចិ្ភាគ ។ 

ន័យតយ ងចទ ត 
១- ញ្លាកាធមបិញ្ត្េយទាន ការច្្វើទនរ ររធយកអនកដទទជា ុ្ំា  គឺខលួនមិ្នមាន

ច្សឆកាីច្រញឆិតាកនុងការច្្វើ មតខាល ឆអនកដទទតិោះច្ដៀល  ច្ទើបច្្វើ ។ 

២- បត្តា ធមបិញ្ត្េយទាន ការច្្វើទនច្ោយរ ររធយកខលួនឯងជា ុ្ំា គឺគិតថា

ច្យើងជាអនកមានរទរយ ច្បើមិ្នបរចិាច គរទរយជួយសច្ន្ទអគ ោះដល់អនកដទទខលោះច្ទ មិ្ន
សម្គួរច្ ើយ   ច្េតុច្ ោះ  ច្ទើបច្្វើ ។ 
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៣- ធមម្មមធមបិញ្ត្េយទាន ការច្្វើទនច្ោយរ ររធយក្ម៌្ជា ុ្ំា គឺរិចារ្ថា 

ការបរចិាច គទនច្នោះ ជា្ម៌្មដលសបបុរសទុំាងឡាយនិយម្ច្្វើ សូម្បីររោះបរម្-
ច្ោ្ិសតវទុំាងឡាយ កាលច្ៅបុំាច្រញ រមី្  ក៏ នបុំាច្រញទន រមី្ច្នោះ ជា
ខាងច្ដើម្មដរ  ទុំាងស្លវកច្ផសងៗរបស់ររោះសមាម សម្ពុទធទុំាងឡាយ  ក៏និយម្កនុង
ការច្្វើទនច្នោះដូឆគ្នន  កាលរិចារ្ច្ ើញនូវរបច្យជន៍យ៉ោងច្នោះច្េើយ ក៏
 ន ុំាគ្នន ច្្វើច្ៅតាម្កាល  តាម្ច្វោ ។ 

សប្បបុរសិទាន្ ៥ យា៉ាង្ ព្រម្ទាងំ្អាន្សិង្ស 
បិដក្ម្ខមរចេខ ៤៥ ទំព័រ ៨៨-៨៩ 
[៤៨]  បចេមិ្មន ិ ភកិ ាញ្វ េបបុរេិទានាន ិ មរបថា មាន លភិកខុទុំាងឡាយ សបបុរសិ

ទនច្នោះមាន ៥ យ៉ោង ។ កត្ម្មន ិបចេ  មរបថា  សបបុរសិទន ៥ យ៉ោង ដូឆច្ម្ាឆ

ខលោះ ? 

េទាធេ  ទាន ំ ញ្ទត្,ិ  េកច្ េ ំ ទាន ំ ញ្ទត្,ិ  កាញ្លន  ទាន ំ ញ្ទត្,ិ  បនគុ គហតិ្ច្ញិ្ត្តា    ទាន ំ  
ញ្ទត្,ិ  បត្តា នចេ  បរចេ  បនបុហច្ េ  ទាន ំ ញ្ទត្ ិ។ 

មរបថា   គឺឲ្យទនច្ោយសទធ  ១ ឲ្យទនច្ោយច្គ្នររ ១ ឲ្យទនតាម្កាល
គួរ ១  ឲ្យទនច្ោយឆិតាអនុច្រគ្នោះ ១ ឲ្យទនច្ោយមិ្ន នច្បៀតច្បៀនខលួនឯង
និង អនកដទទ ១ ។ 

១- េទាធេ  ញ្ោ  បន  ភកិ ាញ្វ  ទាន ំ ទត្តា   េត្ ថ  េត្ ថ  ត្េស  ទានេស  វបិាញ្កា  នពិ្យ ាត្ ាត្ ិ 
បញ្ឌ្ឍា  ច្  ញ្ោត្ ិ ម្ហទ ធញ្នា  ម្ោញ្ភាញ្គា  បភរិញូ្បា  ច្  ញ្ោត្ ិ ទេសនញី្យា  បាសាទញិ្កា  
បរម្មេ  វណ្ណញ្បាការត្តេ  េម្នានគញ្ត្ត ។ 

មរបថា មាន លភិកខុទុំាងឡាយ បុគគលឲ្យទនច្ោយសទធ   ច្ោយផលទន
ច្ ោះ ច្កើតកនុងទី្ៗ ជាបុគគលសាុកសាម្ភ  មានរទរយច្រឆើន មានច្ភាគៈច្រឆើនផង  
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ជាបុគគលមានរបូលអ គួររមិ្លច្ម្ើល  ជាទីរជោះថាល   របកបច្ោយភារជាអនកមាន
សម្បុរលអដ៏ទរកមលងផង ។ 

២- េក កច្ េ ំ ញ្ោ  បន  ភកិ ាញ្វ  ទាន ំ ទត្តា   េត្ ថ  េត្ ថ  ត្េស  ទានេស  វបិាញ្កា  នពិ្យ ាត្ ាត្ ិ 
បញ្ឌ្ឍា  ច្  ញ្ោត្ ិ ម្ហទ ធញ្នា  ម្ោញ្ភាញ្គា  ញ្េបេិស  ញ្ត្  ញ្ោន ា ិ បតុ្តា ត្ ិ វា  ទាាបត្ ិ វា  
ទាសាត្ ិ វា  ញ្បេាត្ ិ វា  កម្ មកាបត្ ិ វា  ញ្ត្ប ិ េេុសូេន ា ិ ញ្សាត្ ំ  ឱទហន ា ិ  បញ្ញញ ច្តិ្ ា ំ 
ឧបដ ឋញ្បន ា ិ។ 

មរបថា មាន លភិកខុទុំាងឡាយ បុគគលឲ្យទនច្ោយច្គ្នររ  ច្ោយផលទន
ច្ ោះ ច្កើតកនុងទី្ៗ ជាបុគគលសាុកសាម្ភ មានរទរយច្រឆើន មានច្ភាគៈច្រឆើនផង 
រួកជន្  ច្ទោះកូនកាី របរនធកាី ខាុុំាកាី អនកបច្រម្ើកាី អនកច្្វើការអរកាី  របស់បុគគល
ច្ ោះ ជនទុំាងច្ ោះ មតងស្លា ប់ច្ោយលអ  ច្ផទៀងច្ស្លត  តាុំាងឆិតាច្ដើម្បីដឹងផង ។  

៣- កាញ្លន  ញ្ោ  បន  ភកិ ាញ្វ  ទាន ំ ទត្តា   េត្ ថ  េត្ ថ  ត្េស  ទានេស  វបិាញ្កា នពិ្យ ាត្ ាត្ ិ 
បញ្ឌ្ឍា  ច្  ញ្ោត្ ិ ម្ហទ ធញ្នា  ម្ោញ្ភាញ្គា  កាលាគត្ត  ច្េស  បត្តថ   បរបិាូប  ញ្ោន ា ិ។ 

មរបថា មាន លភិកខុទុំាងឡាយ  បុគគលឲ្យទនតាម្កាលដ៏គួរ ច្ោយផលទន
ច្ ោះ ច្កើតកនុងទី្ៗ ជាបុគគលសាុកសាម្ភ មានរទរយច្រឆើន មានច្ភាគៈច្រឆើនផង 
របច្យជន៍គឺច្ភាគៈដ៏ច្ោរច្រញ រមម្ងម្កតាម្កាលដ៏គួរដល់បុគគលច្ ោះផង ។ 

៤- បនគុ គហតិ្ច្ញិ្ត្តា   ញ្ោ  បន  ភកិ ាញ្វ  ទាន ំ ទត្តា   េត្ ថ  េត្ ថ  ត្េស  ទានេស  វបិាញ្កា
នពិ្យ ាត្ ាត្ ិ  បញ្ឌ្ឍា  ច្  ញ្ោត្ ិ ម្ហទ ធញ្នា  ម្ោញ្ភាញ្គា  ឧឡាញ្រេ ុ  ច្  បចេេ ុ   កាម្គញុ្ណ្េ ុ 
ញ្ភាគាេ  ច្តិ្ ា ំ នម្ត្ ិ។ 

មរបថា មាន លភិកខុទុំាងឡាយ បុគគលឲ្យទនច្ោយឆិតាអនុច្រគ្នោះ ច្ោយផល
ទនច្ ោះ  ច្កើតកនុងទី្ៗ ជាបុគគលសាុកសាម្ភ មានរទរយច្រឆើន មានច្ភាគៈ
ច្រឆើនផង រមម្ងបច្អអ នឆិតាច្ៅច្ដើម្បីបរចិ្ភាគកនុងកាម្គុែ ៥ ដ៏ច្លើសលុបផង ។ 
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៥- បត្តា នចេ  បរចេ  បនបុហច្ េ  ញ្ោ  បន  ភកិ ាញ្វ  ទាន ំ ទត្តា   េត្ ថ  េត្ ថ  ត្េស  ទាន-
េស  វបិាញ្កា  នពិ្យ ាត្ ាត្ ិ បញ្ឌ្ឍា  ច្  ញ្ោត្ ិ ម្ហទ ធញ្នា  ម្ោញ្ភាញ្គា  ន  ច្េស  កញុ្ត្តច្ ិ ញ្ភា-
គាន ំ ឧបឃាញ្ត្ត  អាគច្ ាត្ ិ បគ គញិ្ត្ត  វា  ឧទកញ្ត្ត  វា  ាបជញ្ត្ត  វា  ញ្ច្ឆរញ្ត្ត  វា  បបបេិញ្ត្ត  
វា  ទាយាទញ្ត្ត  វា ។ 

មាន លភិកខុទុំាងឡាយ បុគគលឲ្យទនច្ោយមិ្នច្បៀតច្បៀនខលួនឯង និង អនក
ដទទ ច្ោយផលទនច្ ោះ ច្កើតកនុងទី្ៗ ជាបុគគលសាុកសាម្ភ មានរទរយច្រឆើន 
មានច្ភាគៈច្រឆើនផង ច្សឆកាីអនារាយទនច្ភាគៈទុំាងឡាយ មិ្នមានម្កអុំារីទី
្មួ្យ គឺអុំារីច្ភលើង អុំារីទឹក អុំារីច្សាឆ អុំារីច្ចារ អុំារីច្េតុមិ្នជាទីស្សោញ់ 
និងអុំារីម្នុសសជាទយទ ។ 

ឥម្មន ិ ញ្ោ  ភកិ ាញ្វ  បចេ  េបបុរេិទានានតី្ ិ ។ 
មាន លភិកខុទុំាងឡាយ សបបុរសិទន ៥ យ៉ោងច្នោះឯង ។ 

ទាន្ ៤ យា៉ាង្ 

ច្បើសរបុទនមាន ៤ យ៉ោងគឺ ៖ 

១- ញ្ច្ត្នាទាន  នដល់ ច្ឆត ច្ឆតសិកមដលរបកបកនុងម្ោកុសលឆិតា 

មដលជាច្េតុទនការឲ្យទន ។ 

២- វត្ ថទុាន   នដល់ បឆច័យ ៤ មដលជាច្ទយយ្ម៌្ ។ 

៣- បញ្លាភទាន  នដល់ អច្ោភច្ឆតសិកមដលរបកបជាមួ្យនឹងច្ឆត 

ច្ឆតសិក មដលជាច្េតុទនការឲ្យទន ។ 

៤- វរិត្ទិាន  នដល់ វរិតិច្ឆតសិក ៣ មដលមានការច្វៀរចាកទុឆចរតិ  ជា

ច្េតុឲ្យសតវទុំាងឡាយមិ្នមានច្សឆកាីភ័យច្កើតច្ ើង  ជាអភ័យទន  ទុំាង
មដលជាខាងកនុង និង ជាខាងច្រត ។ 
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ដូេមានសាធក្បាេីសម្តែងសរុបទានទាងំ ៤ ទុក្ដូេចនះគឺ ៖ 
១- ញ្ច្ត្េកិា ធមញ្ម្មម  ទានន ា ិ ? អាម្នាា  ច្ឆត ច្ឆតសិកមដលរបកបជាមួ្យ

កុសល  ច្ ម្ ោះថា  ទនមម្នឬ ? ច្កលើយថា មម្នច្េើយ ។ ( ទានក្ថាបាេី សតែតវគគ  
គតពីរក្ថាវតថុ ) 

២- ញ្ទេយធមញ្ម្មម  ទានន ា ិ? អាម្នាា    វតថុរបស់របរ  ច្ ម្ ោះថា ទនមម្នឬ ?  ច្កលើយ

ថា មម្នច្េើយ ។ ( ទានក្ថាបាេី សតែតវគគ  គតពីរក្ថាវតថុ ) 
៣- ត្េំម្បេញុ្ត្តា  បញ្លាញ្ភាប ិ ទាន ំ នាម្ ។  សូម្បី អច្ោភច្ឆតសិក  មដល

របកបជាមួ្យនឹងច្ឆត ច្ឆតសិកច្ ោះ  មដលជាច្េតុទនការឲ្យ  ក៏ច្ ម្ ោះថា 
ទាន ។ ( សុតែសងគេអដាក្ថា  និងតូេដីកា ) 

៤- បភេំ ញ្ទត្តី្ ិអាគត្ដ្ឋឋ ញ្ន វរិត្ ិទាន ំ  ការមដលច្ោលោកយឲ្យអភ័យដល់គ្នន  

ការឲ្យអភ័យច្នោះ ច្ ម្ ោះថា វិរតិទាន  ។  ( ក្ថាវតថុបាេី ) 
ឥធម ភកិ ាញ្វ បរេិេាវញ្កា បាណាត្បិាត្ ំ បោេ បាណាត្បិាត្ត បដវិរិញ្ត្ត ញ្ោត្ ិ ។  

មាន លភិកខុទុំាងឡាយ អរយិស្លវកកនុងស្លស ច្នោះ  លោះបង់ ្តិ ត ច្វៀរ
ចាក ្តិ ត ។ 

បាណាត្បិាត្ត  បដវិរិញ្ត្ត  ភកិ ាញ្វ  បរេិេាវញ្កា  បបរមិ្មណាន ំ េត្តា ន ំ បភេំ  ញ្ទត្ ិ 
បញ្វរ ំ ញ្ទត្ ិ បព្យាបជឈំ  ញ្ទត្ ិ បបរមិ្មណាន ំ េត្តា ន ំ បភេំ  ទត្តា   បញ្វរ ំ ទត្តា   បព្យាបជឈ ំ 
ទត្តា   បបរមិ្មណ្េស  បភេេស  បញ្វរេស  បព្យាបជឈេស  ភាគ ី  ញ្ោត្ ិ ។ មាន លភិកខុ
ទុំាងឡាយ អរយិស្លវកជាអនកច្វៀរចាក ្តិ ត ច្ ម្ ោះថា ឲ្យនូវអភ័យ ឲ្យ
នូវអុំាច្រើមិ្នមានច្រៀរ ឲ្យនូវអុំាច្រើមិ្នមានទុកខដល់សតវទុំាងឡាយ មានរបមាែ
មិ្ន ន លុោះឲ្យនូវអភ័យ ឲ្យនូវអុំាច្រើមិ្នមានច្រៀរ ឲ្យនូវអុំាច្រើមិ្នមានទុកខ  ដល់
សតវទុំាងឡាយ មានរបមាែមិ្ន នច្េើយ រមម្ងជាអនកមានឆុំាមែកទនច្សឆ
កាីមិ្នមានភ័យ មិ្នមានច្រៀរ មិ្នមានទុកខ  មានរបមាែមិ្ន នវញិ ។ 
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ឥទ ំ ភកិ ាញ្វ  បឋម្ ំ ទាន ំ ម្ោទាន ំ បគ គចញំ  រត្ ាចញំ  វេំចញំ  ញ្បាាបណំ្  បេង្ កណិ្ណំ   ប-
េង្ កណិ្ណបពុ្យ ា ំ  ន  េង្ កេិត្ ិ ន  េង្ កេិេិសត្ ិ បបបដកិដុ ឋ ំ េម្ញ្ណ្ហ ិ ត្រពាហមញ្ណ្ហ ិ វចិ ញហូ ិ។ 

មាន លភិកខុទុំាងឡាយ ច្នោះជាទនទី ១ ចាត់ជាម្ោទន មដលអនករ ជាដឹង
ថាជារបស់របច្សើរ ដឹងថាជារបស់របររឹតាច្ៅអស់រារតីយូរ  ដឹងថាជាវងសទន  ( ក-

ែយែជន ) ជារបស់មានម្កកនុងកាលមុ្ន ជារបស់មិ្នច្រាយរាយ មិ្នធ្លល ប់
ច្រាយរាយច្េើយ រមម្ងមិ្នខាច ត់ខាទ យ នឹងមិ្នខាច ត់ខាច យ  រួកសម្ែររេមែ៍ 

ជាវញិ្ាូជន ក៏មិ្នមដលតិោះច្ដៀលច្ ើយ  ( សុតែនែបិដក្  អងគុតែរនិកាយ អដាក្និបាត ចេខ 
៤៨  ទំព័រ ១៧៨ ) ។ 

សម្ម្តង្លកខណាទចិតុ្កករប្បស់ទាន្ 
១- បរចិ្ឆេ គលកាណំ្    មានការបរចិាច គជាលកខែៈ 

២- ញ្លាភវទិ ធេំនរេំ មានការទមាល យច្ោភៈជាកិឆច 

៣- ភវវភិវេម្បត្ ាបិច្ េបុបដ្ឋឋ ន ំ មានការដល់ររម្ច្ោយភវ និង ផុតចាកទុកខ 

ជាអាការៈរ កដ ។ 

៤- េញ្ទ ធេយបទដ្ឋឋ ន ំ មានច្សឆកាីរជោះថាល កនុងវតថុមដលគួររជោះថាល  ជាច្េតុជិត ។ 

ធម្ម៌្ដលោប្បដបិ្បកខោគដើម្រប្បស់ទាន្កុសល 

១- បដញិ្ក ាបធមម្ ម ្ម៌្មដលរតូវបន្ទអក បច្ោយទនកុសល  នដល់ ច្ោភៈ ។ 
២- បនញុ្ញញ ត្ធមម្ ម    ្ម៌្មដលទនកុសលអនុញ្ជា តឲ្យច្កើតច្ ើងច្ ោះ   ន

ដល់ អច្ោភៈ ។  
៣- ឧបាញ្ទត្ព្យ ាធមម្ ម ្ម៌្មដលទនកុសលញុុំាងឲ្យច្កើតច្ ើង  នដល់ ម្គគ

ខាងច្រកាម្ ៣ ផលខាងច្រកាម្ ៣ ( សុំាច្ៅដល់អុំា្ឆរបស់ទនកុសលមដល
ជា ឧបតថម្ភកសតាិ ) ។ 
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ជាទីបញ្ច ប់ទនោកយថាទនច្នោះ សូម្ច្លើកយកោកយរបស់ររោះរុទធច្ឃ្លស្ល-
ចារយមដលច្ោក នច្ោលទុក កនុងសុតានាម្ោវគគអដឋកថាថា ៖ 

 ឯវ ំ នាត្មិ្ហន ាម្បិ       បចុញំ   អាេត្ញ្ន   កត្ ំ
 ម្ោវបិាក ំ  ញ្ោត្តី្ ិ   កត្ ាព្យ ា ំ  ត្ ំ  វភិាវនិា ។ 
មរបថា   ‟ បុែយមដល នច្្វើកនុងអរយិសងូ និង សម្មតិសងូមដលដល់

ររម្ច្ោយសីល សមា្ិ បញ្ជា  មដលជាទីតាុំាងទនការស្លបច្រោោះរគ្នប់រូជគឺ
បុែយច្នោះ  ច្ទោះបីស្លបច្រោោះរូជ នតិឆតូឆរបមាែប៉ោុនរគ្នប់ច្ោ្្ក៏ច្ោយ 
មតក៏ឲ្យផលម្ោស្លលដូឆច្ដើម្ច្ោ្្ ុ្ំា ច្េតុច្នោះច្េើយ កុលបុរតកុល្ីតា
ទុំាងឡាយ  អនកមានបញ្ជា ល្ សទវរបកបច្ោយសទធ  ឆូរតាុំាងឆិតាច្្វើបុែយ
ច្ោយច្សឆកាីរជោះថាល កុុំាបីរាថ្យច្ ើយ ” ។ 

ចោក្ចោេទុក្ក្នុងគតពីរបរតតថទីបនីថា  េលី ច្ឆត   មដលតាុំាងទុកច្ោយលអ  

 នច្សឆកាីថា  តាុំាងទុកលអច្ោយោម្នូវកាយកម្មនិងវឆីកម្មមដលមានច្ទស  
កាន់យកនូវកាយកម្មនិងវឆីកម្មមិ្នមានច្ទសវញិ  មួ្យច្ទៀត  ររម្ទុំាងរទរទង់
ទុកនូវកុសល្ម៌្ថាន ក់ខពស់  គឺរទរទង់ទុក  ច្ោយច្្វើជាទីតាុំាងដ៏មាុំារបស់កុសល-
្ម៌្ទុំាងឡាយច្ ោះ ។ 

[ ោកយថា េលី មានច្សឆកាី ២ របការគឺ ៖  

១- ច្ឆត មដលតាុំាងទុកនូវកាយកម្ម    និងវឆីកម្មច្ោយលអ   វចិ្រគ្នោះថា 

េលីេត្ ិេម្មម   ទហត្ ិ ថញ្បត្តី្ ិ> េលី ំ( េលី ធ្លតុ = តាុំាងទុក + ប បឆច័យ ) ។ 

២- ច្ឆត មដលរទរទង់កុសល្ម៌្ថាន ក់ខពស់ទុក េលីេត្ ិឧបរញិ្ម្ កេុលធមញ្ម្ ម 
ឧបធាញ្រត្តី្ ិ> េលី ំ( េលី ធ្លតុ = រទរទង់ទុក + ប បឆច័យ ) ។ 

២ 
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ច្រតរីច្នោះ សីេ ៥ ច្ៅមានច្សឆកាីថា “ បកត្ ិ ”  នច្សឆកាីថា ជាច្រឿង

របរកតីមដលម្នុសសទូច្ៅរតូវច្្វើ ច្ទោះបីសមាទន ឬមិ្នសមាទនក៏ច្ោយ ច្បើ 
កនលងច្លមើសក៏មានច្ទសជា្ម្មតា     ច្បើមិ្នកនលងច្លមើស  ក៏មានគុែជា្ម្មតា  
រឯីសីល ៨ ជាសីលរតូវសមាទន  ច្ទើប នទទួលផោនិសងសរីការសមាទន
សីលច្ ោះ ] ។ 

ចោក្ចោេទុក្ក្នុងគតពីរបរតតថចជាតិក្ថា េលី មានវឆនតថៈថា េលីេត្ ិកាេវច្កីម្មម ន ិ

េម្មម   ទហត្តី្ ិ > េលី ំ មរបថា ‟ ្ម្មជាត្ រមម្ងតាុំាងទុកនូវកាយកម្ម និង 

វឆីកម្មច្ោយលអច្រោោះច្េតុច្ ោះ  ្ម្មជាតច្ ោះ ច្ ម្ ោះថា េលី ”  នដល់ 

ច្ឆត ច្ឆតសិកមដលច្្វើឲ្យកច្រម្ើកកាយ និងវាចាកនុងច្រឿងមដលលអច្ដើម្បីឲ្យ
កុសលច្កើត ។ 

ទានចេតនា គឺច្ឆត មដលទក់ទងនឹងការបរចិាច គ រែ៌ច្មម  គឺ ច្ឆត មដល
ទក់ទងនឹងការរកាសីល  ច្ឆត រួកច្នោះ ច្កើតដល់ររោះអរេនាទុំាងឡាយក៏
មាន  មតច្ឆត រួកច្នោះច្ៅកនុងម្ោកិរយិឆិតាុបាទទុំាងអស់ ។ 

រឯីទនច្ឆត  សីលច្ឆត  មដលសមម្ាងទុកកនុងបុញ្ាកិរយិវតថុ ១០ ច្ ោះ 
សុំាច្ៅយកមតច្ឆត មដលច្ៅកនុងម្ោកុសលឆិតាុបាទ ។ 

ច្សឆកាីច្នោះអ្ិបាយថា ោកយថា េលី ច្ ោះ ជាតួច្ឆត មដលមានការ

ោស់ច្តឿន កាយ វាចាឲ្យតាុំាងច្ៅកនុងកិរយិមារយទលអ  ទុំាងបិទឆច្ ល ោះមិ្នឲ្យ
អកុសលច្ផសងៗ  មដលជាកាយទុឆចរតិ វឆីទុឆចរតិរ កដច្ ើង ន ច្សឆកាីច្នោះ
សមម្ាងឲ្យដឹង នថា សីល ច្ ោះមាន ទីរកាកាយ វាចាមិ្នឲ្យរបររឹតាច្ៅកនុង
ផលូវទុឆចរតិមដលច្កើតច្រោោះអកុសលច្ផសងៗប៉ោុច្ ណ្ ោះ ឆុំាមែកការរកាផលូវឆិតា
ច្ដើម្បីមិ្នឲ្យម្ច្ ទុឆចរតិច្ផសងៗ ច្កើតច្ ើងច្ ោះ ជា ទីរបស់ភាវ ច្ោយ
ឆុំាច្ោោះ ។ 
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ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត  មានវឆនតថៈសមម្ាងថា េលីេត្ ិ កេុលធមញ្ម្ ម  ឧបធាញ្រត្តី្ ិ  > 
េលី ំ មរបថា ‟ ្ម្មជាត្ រមម្ងរទរទង់ទុកនូវកុសល្ម៌្ មានសមា្ិ បញ្ជា  

និង វមុិ្តាិជាច្ដើម្ ច្ោយភារេមត់ឆត់  ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  ្ម្មជាតច្ ោះ  ច្ ម្ ោះ

ថា េលី ” ។  

អ្ិបាយថា សីេចេតនា គឺការរកាសិកាខ បទច្ផសងៗ មាន ្តិ តវរិតិ

ជាច្ដើម្ ទុំាងអស់ច្នោះអាឆជួយឧបតថម្ភច្រជាម្មរជងឲ្យសមា្ិ បញ្ជា  និង ម្គគ 
ផលច្កើតច្ ើង ន ឧបមាដូឆមផនដីជាទីតាុំាងទនវតថុច្ផសងៗ ទុំាងមានជីវតិ ទុំាង
មិ្នមានជីវតិ របសិនច្បើមិ្នមានមផនដីមដលជាទីអាស្ស័យច្ទ វតថុទុំាងអស់ច្ ោះ 
រមម្ងច្កើតច្ ើង និងឆច្រម្ើនច្ ើងមិ្ន ន យ៉ោង្មិ្ញ សមា្ិ បញ្ជា  ម្គគ 
និង ផលទុំាងអស់ រមម្ងអាស្ស័យសីលកុសលច្កើតច្ ើង ច្បើច្វៀរចាកសីល-
កុសលច្េើយ  ្ម៌្ទុំាងអស់ច្នោះ  រមម្ងច្កើតច្ ើងមិ្ន ន ។ 

ដូច្ចាន ោះ ររោះដ៏មានររោះភាគច្ទើបរទង់វសិជជ ច្សឆកាីសុំាខាន់របស់សីលទុក
កនុងការបដិបតាិ  ច្ដើម្បីផុតចាកវដាទុកខមដលមានសភារចាក់មស្សោះទុំាងខាងកនុង  
និងខាងច្រត ច្េើយឲ្យឆូលដល់ររោះនិោវ នថា ៖ 

  េញី្ល  បត្ដិ្ឋឋេ  នញ្ាប  េបញ្ញ្ញញ        ច្តិ្ ា ំ បចញចេ  ភាវេំ  
  អាត្តប ី នបិញ្កា  ភកិ ា ុ  ញ្សា  ឥម្ ំ វជិដញ្េ  ជដ ំ។ 

មរបថា នរជនមានរ ជាា  នតាុំាងមាុំាកនុងសីលច្េើយ ឆច្រម្ើននូវសមា្ិ-
ឆិតា និង វបិសស បញ្ជា   ជាអនកមានរយយម្ដុតកច្តា កិច្លស  របកបច្ោយ
 រោិរយិបបញ្ជា  ជាអនកច្ ើញភ័យកនុងវដាសងារ  បុគគលច្ ោះ ច្ទើបកាប់ឆ្ក រនូវ

ត ា្ ជាច្រគឿងចាក់មស្សោះច្នោះ ន ។ ( បិដក្ម្ខមរចេខ ២៩ ទំព័រ ៣៤ ) 
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ព្ប្បគភទនន្សីល 
ស្លីោន ៤ ព្បច្ភទគ ឺ៖ 

១- សីេរបសភ់កិ្ាុ                ២- សីេរបសភ់កិ្ាុន ី
៣- សីេរបស់សាតចែរ    ៤- សីេរបស់ព្គេសថ  ។ 
ប ា្ ទុំាង ៤ របច្ភទច្ ោះ សិកាខ បទ ២២៧ មដលសមម្ាងទុកកនុងភិកខុ-

 តិច្មាកខ ច្ ម្ ោះថា សីេរបស់ភកិ្ាុ ។ 

សិកាខ បទ ៣១១ មដលសមម្ាងទុកកនុងភិកខុនី តិច្មាកខ  ច្ ម្ ោះថា  សីេរបស់
ភិក្ានុ ី។ 

សិកាខ បទ ១០ មាន ្តិ តាច្វរម្ែីជាច្ដើម្  រេូតដល់ជាតរបូរជត-

បដិគគេ  ច្វរម្ែី ជាទីបុំាផុតកាី ច្សកខិយសិកាខ បទ ៧៥ កាី ច្ ម្ ោះថា សីេរបស់
សាតចែរ ។ 

សិកាខ បទ ៥ គឺបញ្ច សីលច្នោះ ច្ ម្ ោះថា សីេរបស់ព្គេសថ ។ 
ប ា្ សីលទុំាង ៤ យ៉ោងច្ ោះ សីលរបស់ភិកខុ និងភិកខុនី មិ្នចាុំា ឆ់

សមាទនច្ទ កាលច្បើ នសូរតកម្មវាចារតូវតាម្ររោះវន័ិយ កនុងទីមានសីមា
កុំាែត់ច្េើយ  សីលរួកច្នោះក៏សច្រម្ឆមតម្ាង ។ 

រឯីសីលរបស់ស្លម្ច្ែរ ក៏ដូឆគ្នន  មិ្នចាុំា ឆ់សមាទនច្ោយឆុំាច្ោោះ 
ច្រកាយរី នទទួលទរតសរែគម្ន៍ទុំាង ៣ រតូវតាម្កបួនរបស់អនកឲ្យ និង អនក
ទទួលច្េើយ សីលរួកច្នោះក៏សច្រម្ឆច្ៅផងមដរ ។ 

ឆុំាមែកសីលរបស់រគេសថច្ ោះរតូវមានការសមាទនច្ោយឆុំាច្ោោះ រតឹម្
មតទទួលទរតសរែគម្ន៍  មិ្នទន់ច្ៅថាអនកមានសីល  ទល់មត ន
សមាទននូវសិកាខ បទផងមដរ សីលច្ ោះច្ទើបសច្រម្ឆ ។ 
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សម្ម្តង្ភារោបុ្បគគលព្ទុសត សីល ន្ងិ្ អលជជ ី
ភិកខុ  ឬភិកខុនីរបូ្មួ្យ  ច្រកាយរី នសូរតញតាិឆតុតថកម្មវាចាច្ោយ

រតឹម្រតូវខាងកនុងច្ខតាមដនសីមាច្េើយ ភិកខុ ឬ ភិកខុនីច្ ោះ ក៏ នច្ ម្ ោះថាជាអនក
មានសីលសិកាខ បទ ២២៧ ឬ ៣១១ តាុំាងច្ៅលអច្េើយ ច្ោយមិ្នចាុំាចាឆ់
សមាទនច្ោយឆុំាច្ោោះច្ទៀត  ដរាបច្ៅមិ្នទន់ នច្ោលោសិកាខ  ឬមិ្នទន់
រតូវអាបតាិ រាជិក ក៏ច្ោល នថាជាអនកតាុំាងច្ៅកនុងភារជាអនកមានសីល មត
កាលច្ោលោសិកាខ  ឬឆូលដល់ភាវៈជាអនករតូវអាបតាិ រាជិកច្េើយ ភាវៈជា
ភិកខុ ឬ ភិកខុនីច្ ោះក៏អស់ច្ៅ  ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  ភិកខុ ឬ ភិកខុនីរបូច្ ោះ  ច្បើច្ៅមិ្ន
 នផ្តល ស់ច្ភទច្ៅជា រាវាស ឬ ជាស្លម្ច្ែរ ស្លម្ច្ែរ ី ច្ៅមតច្បាជាា ខលួនថា
ជាភិកខុ ឬ ភិកខុនី ក៏ច្ោល នថា  បុគគលច្ ោះ ជាបុគគលរទុសាសីល ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត អនកមដលច្ ម្ ោះថាជាភិកខុ ឬភិកខុនី មតមិ្នសច្រម្ឆជា
ឧបសម្ប័ទក៏មាន  ដូឆជា ខែៈមដលច្ៅកនុងរិ្ីឧបសម្បទកម្មច្ ោះ ច្កើត
មានវបិតាិ្មួ្យ  ប ា្ វបិតាិ ៥ យ៉ោងគឺ ៖ 

 ១- វត្ ថវុបិត្ ា ិ នដល់ ឧបសតបទាចបក្ា ( អនកបរម្ុងនឹងបួស )  អាយុច្ៅមិ្ន

ទន់រគប់ ២០ ឆ្ន ុំាបរបូិែ៌ ។ 

 ២- េមី្មវបិត្ ា ិ នដល់ សីមា ( ច្ខតាមដលច្្វើសងូកម្មច្ ោះ ) វបិតាិ ។ 

 ៣- បរេិវបិត្ ា ិ   នដល់ ភិកខុអនកឆូលរមួ្ច្្វើកម្មច្ ោះមិ្នរគប់ឆុំានួនលមម្ច្្វើ

កម្ម ។ 

 ៤- ញត្ ាវិបិត្ ា ិ  នដល់ ការសូរតញតាិមិ្នរតឹម្រតូវ ។ 

 ៥- កម្ មវាច្ឆវបិត្ ា ិ  នដល់ ការសូរតកម្មវាចាភាល ុំាងភាល ត់ ។ 

ច្បើមានវបិតាិ្មួ្យ  កនុងវបិតាិ ៥ យ៉ោងច្នោះ ភិកខុ ឬ ភិកខុនីរបូច្ ោះ សូម្បី
បួសម្ករេូតដល់អាយុ ៥០ ឬ ៦០ ឆ្ន ុំាក៏ច្ោយ ក៏ច្ ម្ ោះថា ជាភិកខុ ឬ ភិកខុនី
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រតឹម្មតច្ ម្ ោះប៉ោុច្ ណ្ ោះ  ច្រោោះមិ្នទន់សច្រម្ឆជាឧបសម្បទមដលរតូវតាម្ររោះ
វន័ិយ ។ 

ភិកខុ ឬភិកខុនីជាអលជជី គឺច្បើភិកខុ ឬភិកខុនីរបូ្  មានច្ឆត ច្លមើសសិកាខ -
បទដទទៗ  រី រាជិក  មានសងាទិច្សស ឬនិសសគិយ ឆិតិាយជាច្ដើម្  ទុំាង
ច្ៅមិ្ន នច្ឆញចាកអាបតាិច្ ោះៗ  រតឹម្រតូវតាម្វន័ិយ  គឺច្បើរតូវអាបតាិសងា-
ទិច្សស  មតច្ៅមិ្នទន់ នច្្វើវោុឋ នកម្ម  ច្ៅបរវិាស  និងមានតា  ច្បើរតូវអាបតាិ
ឯច្ទៀតមាន ឆិតិាយៈជាច្ដើម្  ច្ៅមិ្នទន់ នច្្វើច្ទស កម្ម  គឺការសមម្ាង
អាបតាិច្ ោះៗ  ឲ្យរ កដដល់សេ្ម្មិក  ដូច្ឆនោះ  ភិកខុ ឬភិកខុនីរបូច្ ោះ  ច្គច្ៅ
ថា អលជជី ( បុគគលមិ្នមានច្សឆកាីខាម សចាក ប ) ។ 

ប ា្ បុគគលទុំាងរីររបច្ភទច្នោះ  បុគគលរទុសាសីល  មានភារៈ្ងន់ជាង  
ឆុំាមែកបុគគលអលជជី  មានភារៈស្ស្លលជាង ។ 

ស្លម្ច្ែរ ជាអនករទុសាសីល និងជាអលជជី  គឺកនុងច្រលបួសជាស្លម្ច្ែរ  
ទុំាងឧបជាយ៍ឲ្យទរតសរែគម្ន៍  ទុំាងបរវជាជ ច្បកខច្ ោះ ច្ោលទរតសរែគម្-
ន៍អស់វារៈ ៣ ដង   នរតឹម្រតូវដូឆគ្នន   ច្េើយសូម្បីមិ្នសមាទនសិកាខ បទ ១០  
មាន ្តិ តា  ច្វរម្ែី  ជាច្ដើម្ច្ទៀត  ក៏ច្ ើងជាស្លម្ច្ែរ និងមាន
សិកាខ បទ ១០ បរបូិរ  ចាប់តាុំាងរីច្រលច្ ោះច្ៅ  ដ៏រាប្  ច្ៅមិ្នមរបច្ភទ ឬ
មិ្នច្លមើស សនងគៈ ១០ ្មួ្យ  ក៏តាុំាងច្ៅកនុងភាវៈជាស្លម្ច្ែរ  ដរាប
ច្ ោះ  ដូច្ចាន ោះ  ការឲ្យសិកាខ បទ ១០  ចាប់ច្ផាើម្តាុំាងរី ្តិ តា  ច្វរម្ែី  
ជាច្ដើម្  រេូតដល់ជាតរបូរជតបបដិគគេ្  ច្វរម្ែី  ជាទីបុំាផុត  ប ទ ប់រី
ទទួលទរតសរែគម្ន៍អស់វារៈ ៣ ដងច្ ោះ  រគ្នន់មតច្ដើម្បីឲ្យស្លម្ច្ែរ  ដឹង
សិកាខ បទមដលខលួនគបបីបដិបតាិតច្ៅប៉ោុច្ ណ្ ោះ  សម្ដូឆរុទធ នុញ្ជា តកនុងវន័ិយ

បិដក  ម្ោវគគ  រតង់ម្ោខនធកថា បនជុានាម្ ិភកិ ាញ្វ សាម្ញ្ណ្ាបន ំទេ េកិាា បទាន,ិ  
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ញ្ត្េ ុ ច្  សាម្ញ្ណ្ញ្រហ ិ េកិ ាតិ្ ុ ំ បាណាត្បិាត្ត  ញ្វរម្ណី្ ។ញ្ប.។  ជាត្របូរជត្បដគិ គហណា  
ញ្វរម្ណី្ ។ 

ប ា្ សិកាខ បទទុំាង ១០ ច្ ោះ  សិកាខ បទមដលស្លម្ច្ែររបររឹតាកនលង  
រតូវលិងគ សនៈ ( វ ិសច្ភទជាស្លម្ច្ែរ ) ច្ ោះ  មាន ៥ សិកាខ បទ  គឺចាប់រី
 ្តិ តា  ច្វរម្ែី ដល់ សុរាច្ម្រយម្ជឈបបមាទោឋ    ច្វរម្ែី  ឆុំាមែក
សិកាខ បទមដលច្ៅសល់ ៥ ច្ទៀត ចាប់តាុំាងរី វកិាលច្ភាជ   ច្វរម្ែី ជាច្ដើម្  
រេូតដល់ ជាតរបូរជតបដិគគេ្  ច្វរម្ែី ជាទីបុំាផុតច្ ោះ  រតឹម្មត ន
ទទួលច្ទសោក់ទែឌ កម្មប៉ោុច្ ណ្ ោះ  ដូច្ឆនោះ  ស្លម្ច្ែររបូ្  កនលងច្លមើស
សិកាខ បទ ៥ ខាងច្ដើម្  រតូវច្ឆញចាកច្ភទជាស្លម្ច្ែរ  ឬច្បើមិ្នឆង់សឹកក៏រតូវ
សូម្ទរតសរែគម្ន៍ស្លជាថ្មី  ច្បើកនលងច្លមើសសិកាខ បទ ៥ ខាងឆុង  រតឹម្មត
ឆូលច្ៅសូម្ទែឌ កម្មអុំារីឧបជាយ៍ ឬអាចារយ  ច្ដើម្បីជរម្ោះខលួនឲ្យបរសុិទធតច្ៅ
 ន ។ 

ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ  ស្លម្ច្ែររបូ្  កនលងច្លមើសលិងគ សនៈ ( វ ិស
ចាកច្ភទស្លម្ច្ែរ ) ១០  ្មួ្យច្េើយ  មិ្នសឹកច្ឆញ ឬមិ្នសូម្ទរត
សរែគម្ន៍ស្លជាថ្មី  ស្លម្ច្ែររបូច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា  រទុសាសីល ។  ច្បើ
ស្លម្ច្ែររបូ្ កនលងច្លមើសសិកាខ បទមដលទក់ទងនឹងទែឌ កម្ម ១០ ្
មួ្យច្េើយ  មតមិ្នររម្ទទួលទែឌ កម្មរីឧបជាយ៍ ឬអាចារយច្ដើម្បីច្សឆកាី
បរសុិទធិរបស់ខលួនច្ទ  ស្លម្ច្ែររបូច្ ោះ  ច្ ម្ ោះថា  អលជជី ។ 

លងិគនាស្នៈ ១០ ព្បការគ ឺ៖ 
១- បាណាត្បិាត្ ីញ្ោត្ ិ  = ស្លម្ច្ែរជាអនកសមាល ប់សតវ ។ 

២- បទនិានទាេ ីញ្ោត្ ិ  = ស្លម្ច្ែរជាអនកលួឆរទរយច្គ ។ 

៣- បត្រព្យហមច្ឆរ ីញ្ោត្ ិ  = ស្លម្ច្ែរជាអនករបររឹតាកនលងររេមឆរយិ ។  



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

244  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

៤- ម្សុាវាទ ីញ្ោត្ ិ  = ស្លម្ច្ែរជាអនកច្ោលោកយកុេក ។ 

៥- េាុបញ្ម្រេម្ជ ជវបាេ ីញ្ោត្ ិ  = ស្លម្ច្ែរជាអនកផឹកនូវសុរា និង ច្ម្រយ័ ។  

៦- ព្យទុ ធេស  បវណ្ណំ  ភាេត្ ិ = ស្លម្ច្ែរជាអនកច្ោលតិោះច្ដៀលររោះរុទធ ។ 

៧- ធមម្ មេស បវណ្ណំ  ភាេត្ ិ  = ស្លម្ច្ែរជាអនកច្ោលតិោះច្ដៀលររោះ្ម៌្ ។ 

៨- េង្ឃេស បវណ្ណំ  ភាេត្ ិ = ស្លម្ច្ែរជាអនកច្ោលតិោះច្ដៀលររោះអរយិ- 

  សងូ  ឬសម្មតិសងូ ។  

៩- ម្ចិ្ឆា ទដិ ឋញិ្កា ញ្ោត្ ិ = ស្លម្ច្ែរជាអនកមានការយល់ខុស  មាន 

  សសសតទិដឋិ ជាច្ដើម្ ។ 

១០- ភកិ ានុទីេូញ្កា ញ្ោត្ ិ  =  ស្លម្ច្ែរជាអនករបទូសនឹងភិកខុនី ។ 

របសិនច្បើស្លម្ច្ែររូប្មួ្យ  របររឹតាកនលង សនងគឆុំាែុឆ្មួ្យ
ច្េើយ រមម្ងោឆ់ច្ភទជាស្លម្ច្ែរ  រតូវសឹកច្ឆញ  ច្បើមិ្នមានបុំាែងនឹងសឹក
ច្ឆញច្ទ  សរមាប់ការរបររឹតាកនលងកនុងលិងគ សនៈ ៩ ឆុំាែុឆៗ្មួ្យ ( ច្វៀរ
មិ្ចាេ ទិដឋិ )  ឲ្យស្លម្ច្ែររបូច្ ោះ  ច្ៅស្លរភារកុំាេុសរបស់ខលួនច្ៅឆុំាច្ោោះមុ្ខ
ឧបជាយ៍ ឬ អាចារយ ររម្ទុំាងច្ោលោកយច្បាជាា ខលួនច្ដើម្បីសរងួម្ និងមិ្ន
របររឹតាកនលងកនុងលិងគ សនៈច្ ោះៗតច្ៅ រួឆច្ស្សឆច្េើយ សូម្ទរតសរែគម្-
ន៍ស្លជាថ្មី ដូច្ឆនោះ ក៏សច្រម្ឆភាវៈជាស្លម្ច្ែររបរកតី  គឺមានសីលរបស់
ស្លម្ច្ែរបរបូិែ៌ដូឆច្ដើម្ ។ 

ឆុំាមែកលិងគ សនៈ ឆុំាែុឆទី ៩ គឺមិ្ចាេ ទិដឋិច្ ោះ ច្បើស្លម្ច្ែររបូ្
មួ្យ  របររឹតាកនលងច្េើយ  ក៏រតូវសឹកច្ឆញដូឆគ្នន  ឬច្បើមិ្នឆង់សឹកច្ឆញច្ទ រតូវ
លោះបង់ការយល់ខុស បាូរម្កជាអនកយល់រតូវជាមុ្នសិន ច្េើយរតូវសមម្ាងភារ
បរសុិទធរបស់ខលួន  ឲ្យរ កដជាអនកមានការយល់រតូវឆុំាច្ោោះមុ្ខសងូ  ររម្ទុំាង
ច្ោលោកយច្បាជាា ខលួនថា នឹងលោះបង់ច្សឆកាីយល់ខុសច្ ោះ ច្េើយតាុំាងច្ៅកនុង
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ច្សឆកាីរយយម្តរម្ង់នូវច្សឆកាីយល់ឲ្យរតឹម្រតូវច្ ើងវញិ កាលររោះសងូ 
ររម្អត់ច្ទសឲ្យច្េើយ ច្ទើបសូម្ទរតសរែគម្ន៍ជាថ្មី  ដូច្ឆនោះ  ស្លម្ច្ែររបូ
ច្ ោះ ច្ទើបរត ប់ម្កជាអនកមានសីលបរបូិែ៌តច្ៅ ។ 

ទណឌ ក្ម្ា ១០ ព្បការគ ឺ

១- វកិាលញ្ភាជញ្នា  ញ្ោត្ ិ = ស្លម្ច្ែរជាអនកបរចិ្ភាគអាោរកនុងវកិាល ។ 

២- នច្ េគតី្វាទតិ្វេិកូទេសញ្នា ញ្ោត្ ិ= ស្លម្ច្ែរជាអនកច្ម្ើលមលបងរាុំា ច្រឆៀង 

និង ការរបគុំាតន្ទនាីច្ផសងៗ ។ 

៣- ម្មលាគន ធវញិ្លបនធារណ្ម្ណ្ឌនវភិេូញ្នា ញ្ោត្ ិ = ស្លម្ច្ែរជាអនករបោប់

សអិតស្លអ ងរាងកាយច្ោយផ្តក ករម្ង ច្រគឿងរកអូប និង ច្រគឿងោបច្ផសងៗ ។ 

៤- ឧច្ឆេ េេនម្ោេេញ្នា ញ្ោត្ ិ = ស្លម្ច្ែរជាអនកច្ដកច្ៅច្លើទីច្ស -

សនៈដ៏ខពស់េួសរបមាែ  ដ៏របច្សើរ ។ 

៥- ជាត្របូរជត្បដគិ គហញ្នា   ញ្ោត្ ិ   = ស្លម្ច្ែរជាអនកច្រតកអរទទួលមាស 

និងរ ក់  ឬទទួលវតថុមដលច្របើជុំានួសមាស  និងរ ក់ ។ 

៦- ភកិ ានូ ំបលាភាេ បរេិក កត្ ិ= ស្លម្ច្ែរជាអនករយយម្ឲ្យភិកខុទុំាងឡាយ

វ ិសោភ ។ 

៧- ភកិ ានូ ំ បវាសាេ បរេិក កត្ ិ= ស្លម្ច្ែរជាអនករយយម្ឲ្យភិកខុទុំាងឡាយ 
មិ្ន នទីច្ៅអាស្ស័យ ។ 

៨- ភកិ ានូ ំ បនត្តថ េ បរេិក កត្ ិ = ស្លម្ច្ែរជាអនករយយម្ឲ្យភិកខុទុំាងឡាយ

 ត់បង់របច្យជន៍ ។ 

៩- ភកិ ា ូបញ្កាក េត្ ិបរភិាេត្ ិ= ស្លម្ច្ែរជាអនកច្ជររបច្ទឆ ភិកខុទុំាងឡាយ ។ 

១០- ភកិ ា ូ ភកិ ាហូ ិ ញ្ភញ្ទត្ ិ= ស្លម្ច្ែរជាអនកញុោះញង់ឲ្យភិកខុទុំាងឡាយមបក

 ក់ស្លម្គគីគ្នន  ។ 
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ស្លម្ច្ែររបូ្មួ្យក៏ច្ោយ  កាលរបររឹតាកនលងតាម្មដលនឹងរតូវច្ៅ
ទទួលទែឌ កម្មរីឧបជាយ៍ ឬអាចារយ  តាម្ទែឌ កម្មទុំាង ១០ ច្នោះ ច្ៅមាន
សិកាខ បទដទទច្ទៀត ដូឆជាច្សកខិយវតា ៧៥ និងខនធកវតា ១៤ យ៉ោង ( មាន
អាគនាុកវតាជាច្ដើម្ កនុងររោះវន័ិយបិដកឆុលលវគគ ) ច្បើស្លម្ច្ែរមិ្ន នរកា ឬ 
មិ្នរបររឹតាច្ោយលអកនុងរបការ្មួ្យច្ទ ក៏រតូវទទួលទែឌ កម្ម ច្បើមិ្នររម្
ទទួលច្ទសដូឆមដល នច្ោលម្កច្នោះ ក៏ នច្ ម្ ោះថា ស្លម្ច្ែរអលជជីដូឆ
គ្នន  ។ 

ពែ៌ចមម  ភាវៈរគេសថជាបុគគលរទុសាសីល និងជាបុគគលអលជជី ។ សីល ៥ 

មានកិរយិច្វៀរចាកការសមាល ប់សតវជាខាងច្ដើម្ មានកិរយិច្វៀរចាកការផឹកទឹក
ស្សវងឹជាទីបុំាផុត ជានិឆចសីលរបស់រគេសថទូច្ៅ មិ្នឆុំាច្ោោះមតជាតិ វែណៈ និង
ស្លស ្មួ្យច្ទ ដូច្ចាន ោះ របសិនច្បើអនក្មានកិរយិច្វៀរចាក  មិ្ន
របររឹតាកនលងកនុងសិកាខ បទ្មួ្យ ឬទុំាង ៥   អនកច្ ោះ  ច្គច្ៅ នថាជា
បុគគលមានសីល ។ របសិនច្បើអនក្មួ្យមិ្នមានកិរយិច្វៀរចាក   របររឹតា
កនលងកនុងសិកាខ បទ្មួ្យ   ឬ ទុំាង ៥   អនកច្ ោះ  ច្គច្ៅ នថាជាបុគគល  
រទុសាសីល ។ 

ឆុំាមែករគេសថ ជាបុគគលអលជជី គឺច្បើរគេសថ្   ឆូលឆិតា ញុោះញង់  

ស កច្សៀត ( បេិណុាវាច្ឆ )  ច្ោលោកយរទច្គ្នោះច្ ោះច្ ក ( ផរេុវាច្ឆ )  ច្ោល

ោកយច្រាយរាយឥតរបច្យជន៍ ( េម្ផបបលាប )   និង ឆូលឆិតាគិតសម្លឹងរ ុំាទររទរយ

របស់អនកដទទ  ( បភជិា )   គិតច្បៀតច្បៀនអនកដទទ ( ព្យាបាទ )   និងមិ្នបុំាច្រញតួ

 ទីរបស់ខលួនៗ  តាម្គនលងទនឱវាទមដលររោះជិនស្សីរទង់សមម្ាងទុកកនុង
សុតានាបិដក   ដិកវគគ  រតង់សិអគ លកសូរត  គឺតួ ទីជាមាតា ជាឳរុក ជាកូន 
ជាស្លវ មី្ ជាភរយិ   ជារគូអាចារយ ជាសិសស   ជាច្ៅោវ យ   ជាកម្មករ    ជា
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មិ្រត    ជារគេសថ   ជាបរវជិតកាី    រគេសថច្ ោះ   មិ្នថាមតជាតិ   វែណៈ  
ស្លស   ជាបុរស  ឬស្ត្សាីច្ទ  ច្ ម្ ោះថាជាបុគគលអលជជីទុំាងអស់ ( បុគគលមិ្ន
ខាម ស ប ) ។ 

ច្បើរគេសថ្   មិ្នឆូលឆិតាញុោះញង់   ស កច្សៀត ជាច្ដើម្កាី  បុំាច្រញតួ
 ទីរបស់ខលួន  តាម្គនលងទនឱវាទមដលររោះជិនស្សីសមម្ាង កនុងសុតានាបិដក   -
ថិ្កវគគ រតង់សអគ លកសូរត  គឺតួ ទីជាមាា យជាច្ដើម្កាី  រគេសថច្ ោះ  មិ្នថា
មតជាតិ  វែណៈ  ស្លស   ជាបុរស ឬស្ត្សាីច្ទ ច្ ម្ ោះថា លជជី ( បុគគលមានច្សឆ-
កាីខាម ស ប ) ទុំាងអស់ ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយរចិ្ស្ស្ក្នុងការស្ោទ្ធនស្លី ៥ 

ការសមាទានសីេចនះមានពីរព្ប្បចភទគឺ ៖ 
១- ឯកជឈេម្មទាន  សមាទនសិកាខ បទរមួ្គ្នន  ។ 
២- បញ្ច្ េកេម្មទាន  សមាទនសិកាខ បទច្ោយឆុំាច្ោោះៗ ។ 

ការសមាទនសិកាខ បទ ៥ រមួ្គ្នន     គឺច្ោលថា   បចេ  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ 
ឬ បចេេលី ំ  េម្មទយិាម្ ិ  មរបថា ‟ ខាុុំាររោះករុ្សូម្សមាទនសិកាខ បទ ៥   ឬ 

សីល ៥  មាន ្តិ តវរិតិជាច្ដើម្  រេូតដល់សុរាច្ម្រយម្ជជបបមាទោឋ ន-
វរិតិជាទីបុំាផុត ” ។ 

ការសមាទានសិកាា បទ ៥   ចដ្ឋយេំចោះៗចនាះ   គចឺោេថា 
១- បាណាត្បិាត្ត   ញ្វរម្ណិ្  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ
២- បទនិានទានា    ញ្វរម្ណិ្  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ
៣- កាញ្ម្េ ុ  ម្ចិ្ឆា ច្ឆាប   ញ្វរម្ណិ្  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ
៤- ម្សុាវាទា   ញ្វរម្ណិ្  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ
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៥- េាុបញ្ម្រេម្ជ ជវបបម្មទដ្ឋឋនា   ញ្វរម្ណិ្  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ។ 
សូម្បីកនុងការសមាទនឧច្ សថ្សីលក៏ដូឆគ្នន    ច្បើសមាទនសិកាខ បទ ៨ 

រមួ្គ្នន   រតូវច្ោលថា   ឧញ្បាេថេលី ំ េម្មទយិាម្ ិឬ បដ ឋង្ គេលី ំ  េម្មទយិាម្ ិ  មរបថា 

‟ ខាុុំាររោះករុ្ សូម្សមាទនឧច្ សថ្សីល ឬ សីល  មានអងគ ៨ របការ ” ។ 

ការសមាទានសិកាា បទ ៨ ព្ប្បការចដ្ឋយេំចោះ   មានដូេតចៅចនះគឺ ៖ 
១- បាណាត្បិាត្ត   ញ្វរម្ណិ្  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ
២- បទនិានទានា    ញ្វរម្ណិ្  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ
៣- បត្រព្យហមច្រយិា   ញ្វរម្ណិ្  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ
៤- ម្សុាវាទា   ញ្វរម្ណិ្  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ
៥- េាុបញ្ម្រេម្ជ ជវបម្មទដ្ឋឋនា   ញ្វរម្ណិ្  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ
៦- វកិាលញ្ភាជនា   ញ្វរម្ណិ្  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ
៧- នច្ េគតី្វាទតិ្វេិកូទេសនម្មលាគន ធវញិ្លបនធារណ្ម្ណ្ឌនវភិេូនដ្ឋឋនា   ញ្វរម្ណិ្  

េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ
៨- ឧច្ឆេ េេនម្ោេេនា   ញ្វរម្ណិ្  េកិាា បទ ំ  េម្មទយិាម្ ិ។ 
ការសមាទនសីល ៥   សីល ៨  ទុំាងរីររបច្ភទ   ដូឆមដល នច្ោល

ម្កច្នោះ   ច្បើអនក្សមាទនសិកាខ បទរមួ្គ្នន   របសិនច្បើរបររឹតាកនលងសិកាខ បទ
ច្ ោះរតឹម្មតរបការ្មួ្យ  ក៏ចាត់ថា ការរកាសីល ៥ ឬ សីល ៨  របស់អនក
ច្ ោះ   នោឆ់ររម្គ្នន ច្ៅផង រតូវសមាទនស្លជាថ្មីទុំាងអស់ ។    ឆុំាមែក
អនកមដលសមាទនសិកាខ បទច្ោយឆុំាច្ោោះៗច្ ោះ  ច្បើរបររឹតាកនលងរបការ្
មួ្យ   ក៏ោឆ់ឆុំាច្ោោះមតសិកាខ បទរបការច្ ោះៗប៉ោុច្ ណ្ ោះ  សិកាខ បទរបការដទទៗ  
គង់តាុំាងច្ៅតាម្របរកតី មិ្នោឆ់ច្ៅផងច្ទ  រតឹម្មតសមាទនស្លជាថ្មី  ឆុំាច្ោោះ
សិកាខ បទមដលោឆ់ច្ៅប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 
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ម្យ៉ោងច្ទៀត   ការសមាទនសីល ៥   សីល ៨ ច្នោះ   អនកសមាទនកុំាែត់
ច្រលទុកកនុងឆិតា   រតឹម្មតសមាទនទុកម្ដង   ការសមាទនរបស់អនកច្ ោះ   ក៏
ច្ ម្ ោះថា  នតាុំាងច្ៅរេូតដល់ច្រលមដលកុំាែត់ទុក   ដូឆជា   ច្បើអនក
សមាទនសីល ៥ ឬ សីល ៨   កុំាែត់ច្រលទុកថា  មួ្យរតីមាស ឬ មួ្យមខ  
មួ្យបកខ មួ្យស ា េ៍កាី មួ្យទថ្ងមួ្យយប់ ឬ សូម្បីរតឹម្មតកនលោះទថ្ងកាី   កាល
អ្ិោឋ នទុកយ៉ោងច្នោះច្េើយ   ក៏សមាទនសីលច្ ោះ   ការសមាទនច្ ោះ   នឹង
តាុំាងច្ៅរេូតដល់ច្រលមដល នកុំាែត់ទុក កាលដល់ច្រលមដល នកុំាែត់
ទុកច្េើយ   ក៏ច្ ម្ ោះថាអស់ច្រលច្ៅផងមដរ ។ 

សីល ៥ ច្នោះ   ជានិឆចសីលរបស់ រាវាសទូច្ៅ   ដូច្ឆនោះ   សូម្បី ន
សមាទនកាី   មិ្ន នសមាទនកាី   រតូវរកាឲ្យ នជាប់ជានិឆចកាល   ច្ទើប
ច្ ម្ ោះថា  ជាអនកមានសីល ។ 

អធបិាយរចី្ស្ស្ក្នុងឧច្បាស្ែស្លី   នងិអនក្រក្ាឧច្បាស្ែស្លី 

ឧច្ សថ្សីល   គឺសីល ៨ ច្នោះ   ជានិឆចសីលរបស់ឧ សក   ឧ សិកា 

( បែឌ រងគបពវជិតអនក្បួសចសលៀក្ោក់្ស )   និង តាបស  តាបសិនី ( តបសព្បុ្បស  តបសព្សី 
)   ដូច្ចាន ោះ  អនកទុំាងច្ ោះចាុំា ឆ់រតូវរកាឲ្យរគប់បរបូិែ៌  ច្េើយកនុងការ
សមាទនច្ ោះ   សមាទនរតឹម្មតម្ដងប៉ោុច្ ណ្ ោះ   រមម្ងតាុំាងច្ៅរេូតដល់ច្វោ   
មដលច្ៅច្សលៀកោក់សច្ ោះ ។  ច្បើឧ សក   ឧ សិកា   តាបស្មួ្យមិ្ន
 នរការគប់សិកាខ បទច្នោះច្ទ   រតឹម្មតរកាសីល ៥ ឬរកាអាជីវដឋម្កសីល   
ក៏មិ្នសម្គួរជាឧ សក   ឧ សិកា   តាបសអនកច្សលៀកោក់សច្ ើយ   គួរមត
ផ្តល ស់ច្ភទច្ៅជា រាវាសវញិ  ច្បើមិ្ន នផ្តល ស់ច្ភទច្ទ  ក៏ច្ ម្ ោះថា អនកទុំាង
ច្ ោះជាបុគគលរទុសាសីល ។  ឧច្ សថ្ច្នោះ   មិ្នមម្នជានិឆចសីលរបស់
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 រាវាសច្ទ ( ជាអនិេចសីេ ) ដូច្ឆនោះ  រាវាសទុំាងឡាយ ច្បើមានសទធ រកា   

រមម្ង នទទួលរបច្យជន៍ដ៏របច្សើរ ឬច្បើមិ្ន នរកាក៏មិ្នមានច្ទសអវីមដរ។ 

ស្ម្ម្តងស្លីរចិ្ស្ស្របស្ឃ់រាវាស្ទ្ធាំងឡាយ 

ការរកាសីលរបស់ រាវាសច្ ោះ   ច្រតរីសីល ៥   សីល ៨ ច្េើយ   ច្ៅ
មានសីលដទទៗច្ទៀត  មដលអាឆរកា ន   ដូឆជា៖ 

១- អាជវីដ ឋម្កេលី    នដល់  ការច្វៀរចាកកាយទុឆចរតិ ៣  វឆីទុឆចរតិ ៤  
និង មិ្ចាេ ជីវៈ ១ ។ 

២- នវង្ គេលី    នដល់   ឧច្ សថ្សីលនុ ោះឯង   រគ្នន់មតមថ្ម្  េថាព្យល ំ  
ញ្ម្ត្តាេហគញ្ត្ន  ញ្ច្ត្សា  េពាា វន ា ំ  ញ្លាក ំ  ផវតិ្តា   វហិាបម្ ិ‟ ខាុុំានឹងសច្រម្ឆសរមានា

ច្ៅច្ោយផាយច្ម្តាា ឆិតាច្ៅកាន់សតវទុំាងរួង តាម្សម្គួរដល់កមាល ុំាង ” ។ 

៣- ទេង្ គេលី    នដល់   សិកាខ បទ ១០ របការ   មដលស្លម្ច្ែររតូវរកា

នុ ោះឯង ។ 

វ ម្ េះននអាជ្ីេដ្ឋម្កសីល និង វសច្កែីវុេងគ្នន រប្បស់អនកដដ្លរកាប្បញ្ចសីល និង 

អាជ្ីេដ្ឋម្កសីល 

អាជីវដឋម្កសីលច្នោះ   កនុងវសុិទធិម្គគអដឋកថា   ច្ោកច្ៅថា  អាទតិ្រព្យហមច្រ-ិ
េកេលី   សីលមដលជាឆុំាមែកខាងច្ដើម្   របស់ម្គគររេមឆរយិៈ    នច្សឆកាី

ថា   អាជីវដឋម្កសីលច្នោះ   ជា ទទនការ នសច្រម្ឆម្គគផល ។ 
ម្យ៉ោងច្ទៀត    រាវាសទុំាងឡាយ   មដលសមាទនអាជីវដឋម្កសីល   ឬ

មិ្ន នសមាទនក៏ច្ោយ    ច្បើមានការកនលងសិកាខ បទ្មួ្យច្េើយ   រមម្ង
រតូវច្ទស នដូឆគ្នន នឹងការកនលងសីល ៥ មដរ ។   ប ា្ សីលទុំាងរីរយ៉ោង
ច្ ោះ ច្បើអនក្រកាបញ្ច សីលជានិឆចកាល អនកច្ ោះក៏ នច្ ម្ ោះថាជា
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សបបុរស្ម្មតា   ច្បើរកាអាជីវដឋម្កសីលជានិឆចកាល   អនកច្ ោះក៏ នច្ ម្ ោះ
ថា   ជាសបបុរសដ៏រិច្សស ។ 

ម្ឆក្ស្លីច្ោយនឆិចស្លី   នងិអនឆិចស្លី 

និេចសីេ    នច្សឆកាីថា   សីល្   កាលរិ្ីកម្មច្ ោះសច្រម្ឆច្េើយ   
ក៏ដល់ររម្ច្ោយសីលច្ ោះច្ៅផង   ច្ោយមិ្នចាុំា ឆ់សមាទនច្ោយឆុំាច្ោោះ
ច្ទៀត ទុំាងអនកច្ ោះក៏រតូវរកាសីលច្ ោះជានិឆច   តាុំាងរីច្រលច្ ោះជាច្ដើម្ច្ៅ    
ច្បើមិ្នរការមម្ងមានច្ទស   សីលច្ ោះ ច្ ម្ ោះថា និេចសីេ ។ 

អនិេចសីេ    នច្សឆកាីថា   សីល្មិ្នរកាក៏មិ្នមានច្ទស   ច្បើមាន
បុំាែងនឹងរកា   ក៏រតូវមានការសមាទនសីលច្ ោះជាមុ្នសិន   សីលច្ ោះ
ច្ ម្ ោះថា អនិេចសីេ ។ 

និេចសីេ   គឺសិកាខ បទ ២២៧   និង ៣១១   មដលររោះដ៏មានររោះភាគរទង់ស
មម្ាងទុកកនុងភិកខុ ដិច្មាកខ និង ភិកខុនី ដិច្មាកខច្ ោះ  ជានិឆចសីលរបស់ភិកខុ   
ភិកខុនី ។ ទសងគសីល និង ច្សខិខយវតា ៧៥ ច្ ោះ   ជានិឆចសីលរបស់ស្លម្ច្ែរ 
។   ឧច្ សថ្សីលច្ ោះ  ជានិឆចសីលរបស់ បណ្ឌរង្ គបព្យ ាជតិ្ ( ឧ សក   ឧ សិ-

កា  អនកច្សលៀកោក់ស ឬ ច្ៅម្យ៉ោងច្ទៀតថា  ដូនជី   តជី )   និងជារបស់តាបស
ទុំាងឡាយ ។   សីល ៥ ច្ ោះ   ជានិឆចសីលរបស់រគេសថទុំាងឡាយ។ 

អនិេចសីេ   គឺការរបររឹតា្ុតងគ  ១៣ ្ុតងគច្នោះ   ជាអនិឆចសីលរបស់ភិកខុ   

ភិកខុនី   ស្លម្ច្ែរ  ស្លម្ច្ែរ ី។   ការរបររឹតា្ុតងគ្មួ្យ  និង ទសងគសីល
ច្ ោះ   ជាអនិឆចសីលរបស់ បែឌ រងគបរវជិត និងតាបសទុំាងឡាយ ។ 

ឧច្ សថ្សីល  នវងគសីល  ទសងគសីល និងការរបររឹតា្ុតងគ   ឯកាសនិ-
កងគ្ុតងគ   បតាបិែឌិ កងគ្ុតងគ   ទុំាងអស់ច្នោះ   ជាអនិឆចសីលរបស់ រាវាស
ទុំាងឡាយ ។ 
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លក្ខណាទឆិតកុ្ករបស្ស់្លី 

១- បត្ដិ្ឋឋ បនលកាណំ្      មានអាការៈជាទីតាុំាងទនកុសល្ម៌្ទុំាងរួង  ជា 
 លកខែៈ 
២- ទេុសលីេវទិ ធេំនរេំ    មានការទមាល យភាររទុសាសីល   ជាកិឆច 

៣- ញ្សាញ្ច្េយបច្ េបុបដ្ឋឋ ន ំ  មានច្សឆកាីបរសុិទធទនកាយ   និងវាចា   ជាផល 

៤- ហរិឱិត្ ាបបបទដ្ឋឋ ន ំ        មានេិរឱិតាបបៈ   ជាច្េតុជិត ។ 

បែចិ្ក្ខបធម្ាជាខាងច្ែើម្របស្ស់្លី 

១- បដញិ្ក ាបធមម្ ម     ្ម៌្មដលរតូវលោះច្ោយសីលកុសល   នដល់   ច្ទសៈ

មដលទក់ទងនឹងការរបទូសរា៉ោយ ។ 

 ២- បនញុ្ញញ ត្ធមម្ ម     ្ម៌្មដលសីលកុសលអនុញ្ជា ត   ឲ្យច្កើតច្ ើងច្ ោះ    

 នដល់   អច្ទសៈ  គឺការមិ្នរបទូសរា៉ោយ ។ 

៣- ឧបាញ្ទត្ព្យ ាធមម្ ម ្ម៌្មដលសីលកុសលញុុំាងឲ្យច្កើតច្ ើង    នដល់   

ម្គគខាងច្រកាម្ ៣   ផលខាងច្រកាម្ ៣ ( សុំាច្ៅដល់អុំា្ឆរបស់សីលកុសល  
មដលជាឧបតថម្ភកសតិ )    សម្ដូឆោកយមដលររោះរុទធច្ឃ្លស្លចារយ នសមម្ាង

ទុកកនុងខនធវគគសុំាយុតាអដឋកថាថា ៖ ទានេលីបូនេិសយា   ហ ិ   ត្ញ្យា   ម្ញ្គ គ   ច្   
ផលាន ិ  ច្   បាញ្បន ា,ិ   ភាវនបូនេិសញ្យា   បរហត្ ា ំ  បាញ្បត្ ិ។ 

មរបថា  ‟ ម្ោកុសលមដលមានទន   សីលជាឧបនិសស័យ   ឲ្យ នម្គគ
ខាងច្រកាម្ ៣   ផលខាងច្រកាម្ ៣,   ម្ោកុសលមដលមានភាវ ជា
ឧបនិសស័យ   រមម្ងឲ្យ នអរេតាម្គគ   អរេតាផល ” ។ 

ភាវនា មានច្សឆកាីអ្ិបាយកនុងគម្ពីរបរម្តថទីបនីថា ភាវ មានរីរយ៉ោង

គឺ ៖ សម្ថ្ភាវ  ១  វបិសស ភាវ  ១  មដលររោះអនុរទុធ ចារយនឹងច្ោល ( កនុង

៣ 
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បរចិ្ឆេទទី ៩ ) ខាងមុ្ខ ច្ ម្ ោះថា ភាវនា ។ កនុង ( បុញ្ាកិរយិវតថុ ) ច្នោះ  ច្ោក

រ ថាន យកភាវ មដលមិ្នទន់បនលុោះភាវៈជាអបប ប៉ោុច្ ណ្ ោះ  ( ច្រោោះភាវ 
មដលបនលុោះភាវៈ ជាអបប   ររោះអនុរទុធ ចារយនឹងច្ោលទុកកនុងម្េគគតកុសល
កម្ម ) សូម្បីច្ឆត ជាច្េតុឲ្យច្្វើការសនសុំាកនុងការសិកាស្ស្លវរជាវសិបបៈ និង 
វជិាជ មដលមិ្នមានច្ទស  ររម្ទុំាងការសិការរោះ្ម៌្វន័ិយ ក៏ច្ោកសច្ន្ទអគ ោះ
ឆូលកនុងភាវ ច្នោះមដរ ។  

ច្ស្ឆក្តីអធិបាយក្នុងគម្ពីរបរម្តថច្ជាតិក្ៈ 

ោកយថា   ភាវនា  មានវឆនតថៈថា  កេុលធមញ្ម្ ម  ភាញ្វត្ ិ ឧបាញ្ទត្ ិ វញ្ឌ្ឍឍត្តី្ ិ>  

ភាវនា   មរបថា  ‟ ្ម្មជាតិ្  ញុុំាងកុសល្ម៌្ទុំាងឡាយឲ្យច្កើតច្ ើងដុំាបូង   

គឺឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង   ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ   ្ម្មជាតិច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា   ភាវនា ”  

 នដល់ ម្ោកុសលឆិតាុបាទ  ថាន ក់ឆច្រម្ើនសម្ថ្ភាវ   និងវបិសស ភាវ    
កនុងច្រលច្ៅជាបរកិម្មភាវ   និងឧបចារភាវ  ។ 

ោកយថា   ភាវនា ច្ ោះ   នដល់   ធ្លតុ + បឆច័យ + វភិតាិ   ផសុំាឆូលគ្នន ទុំាង 

៣ នុ ោះឯង ។ 

ធាត ុ   នដល់   ភ ូ ធ្លតុ 

បេច័យ    នដល់   ញ្ណ្ បឆច័យ   េ ុ បឆច័យ និង អា បឆច័យ 

វិភតែិ    នដល់   េ ិ វភិតាិ,  ( ភ ូ+ ញ្ណ្ + េ ុ+ អា + េ ិ),  ផ្តល ស់ ភ ូជា ភាវ,   

លុប  ញ្ណ្,   ផ្តល ស់  េ ុ ជា បន,  អា  គង់របូច្ៅដូឆច្ដើម្,  លុប េ ិ ច្ឆញ   ច្េើយ

ផសុំាឆូលគ្នន  សច្រម្ឆរបូជា  ភាវនា ។ 

ក្នុងវេនតថៈចនះ   ចោក្ម្េក្ចេញជាពីរវាក្យៈគឺ ៖ 
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១- កេុលធមញ្ម្ ម   ភាញ្វត្ ិ  ឧបាញ្ទត្ ិ=  ញុុំាងកុសល្ម៌្ឲ្យច្កើតច្ ើងជារគ្នដុំា-
បូង។ 

២- កេុលធមញ្ម្ ម   ភាញ្វត្ ិ  វញ្ឌ្ឍឍត្ ិ   = ញុុំាងកុសល្ម៌្ឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើង ។ 

ប ា្ វឆនតថៈទុំាងរីរច្នោះ   វឆនតថៈទី ១   សុំាច្ៅយកភាវ កុសលឆិតាុ
បាទ  មដលច្កើតច្ ើងដុំាបូងទនការបតិបតាិ ។  វឆនតថៈទី ២  សុំាច្ៅយកភាវ 
កុសលឆិតាុបាទ   មដលច្កើតច្ ើងជាប់តគ្នន   កនុងរគ្នច្រកាយៗទនការបដិបតាិ
មដលច្ៅមិ្នទន់ឆូលដល់អបប  ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត   ោកយថា  ភាវ កនុងបុញ្ាកិរយិវតថុច្ ោះ   ច្ោកកុំារុងសមម្ាង
ម្ោកុសល   ដូច្ឆនោះ   អងគ្ម៌្  ច្ទើប នដល់ម្ោកុសលមតម្យ៉ោង   ឆុំាមែក
ោកយថាភាវ កនុងកម្មោឋ នសងគេៈ   បរចិ្ឆេទទី ៩ ខាងមុ្ខច្ ោះ   ច្ោកសមម្ាង
ដល់សម្ថ្ៈ និង វបិសស    ដូច្ឆនោះ   អងគ្ម៌្   ច្ទើប នដល់   ច្ោកិយកុសល   
និងច្ោកុតារកុសលទុំាងអស់ តាម្សម្គួរ  ដូច្ឆនោះ  ររោះដីកាចារយច្ទើបច្ោលទុក
ថា  ‟ ការសិកា   ការច្រៀនររោះ្ម៌្វន័ិយ   ការបច្រងៀន   ការគិតរិចារ្កនុង
្ម៌្ច្ផសងៗកាី   ការច្រៀនការបច្រងៀនវជិាជ ច្ផសងៗមផនកខាងផលូវច្ោកមដលមិ្នមាន
ច្ទសកាី   សុទធមតជាភាវ មដលជាមផនកបុញ្ាកិរយិវតថុទុំាងអស់ ។ 

លក្ខណាទឆិតកុ្ករបស្ភ់ាវនា 

១- កេុលវឌ្ឍាបនលកាណា    មានការច្្វើឲ្យកុសលឆច្រម្ើនច្ ើង  ជាលកខែៈ 

២- បកេុលបោនរសា មានការលោះបង់អកុសល   ជាកិឆច 

៣- េត្តា ច្ឆញ្ាបក កម្នបច្ េបុបដ្ឋឋនា មានការ្នឆុោះកាន់ផលូវបដិបតាិមដលទក់ទង 

 នឹងសតិរលឹកដឹង  ម្កាយ របូកាយ ជាផល 

៤- ញ្យា  នញិ្សាម្នេកិារបទដ្ឋឋនា មានការច្្វើទុកកនុងឆិតានូវអារម្មែ៍រតូវទុំានង  

 ជាច្េតុជិត ។ 



     បរចិ្ឆេទទី ៥  កម្មឆតុកកៈ 

255  ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 

 

បែចិ្ក្ខបធម្ាជាច្ែើម្របស្ភ់ាវនា 

១- បដញិ្ក ាបធមម្ ម ្ម៌្មដលរតូវលោះច្ោយភាវ     នដល់  ច្មាេៈ 

២- បនញុ្ញញ ត្ធមម្ ម ្ម៌្មដលភាវ កុសលអនុញ្ជា ត ឲ្យច្កើតច្ ើង  នដល់ 

 អច្មាេៈ 

៣- ឧបាញ្ទត្ព្យ ាធមម្ ម ្ម៌្មដលភាវ ញុុំាងឲ្យច្កើត    នដល់   អរេតាម្គគ 

 អរេតាផល ( ច្ោលច្ោយឧកកដឋន័យ ) ។ 

បបច្ឆេន មានច្សឆកាីអ្ិបាយកនុងគម្ពីរបរម្តថទីបនីថា អុំាច្រើទុំាងអស់

មានយ៉ោងច្នោះជាច្ដើម្   គឺការច្រកាកទទួល   ការថាវ យបងគុំា   ការច្គ្នររ   ការច្្វើ
ស្លមី្ឆិកម្ម  ការច្្វើវតាតូឆវតា ុ្ំា    តាម្សម្គួរ  កនុងររោះរតនរត័យ    មាតាបិតា   
ច្រៀម្ឆបងកនុងរតកូល   រគូអាចារយ   សម្ែរោេមែ៍អនករទរទង់្ម៌្ និង អនក

ឆច្រម្ើនច្ោយគុែ ឬ ច្ោយវយ័  គឺចាស់ររឹទធ ចារយ  ច្ ម្ ោះថា  អបចាយន ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថច្ជាតិក្ៈ 

ោកយថា បបច្ឆេន មានវឆនតថៈថា   បបច្ឆេន ា ិ  ឯញ្ត្នាត្ ិ> បបច្ឆេន ំ  មរប
ថា  ជនទុំាងឡាយរមម្ងច្្វើការច្គ្នររ   ឱនលុំាច្ទនច្ោយកុសលច្ឆត ច្ ោះ   

ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ   កុសលច្ឆត ច្ ោះ  ច្ទើបច្ ម្ ោះថា   អបចាយនៈ   នដល់  

ច្ឆត មដលច្ៅកនុងម្ោកុសលឆិតា ។ 

អបចាយនៈ មានរីរយ៉ោងគឺ ៖  អបចាយនសាតញ្ា   អបចាយនវិចសស ។   ប ា្

អបចាយនៈទុំាងរីរយ៉ោងច្នោះ   ការសមម្ាងច្សឆកាីច្គ្នររឱនលុំាច្ទនឆុំាច្ោោះ
មាតាបិតា  ជីដូន  ជីតា  រគូអាចារយ   ច្ោយនឹកច្ ើញថា   ច្យើងមាន ទីមដល
រតូវច្្វើការច្គ្នររឆុំាច្ោោះច្ោកទុំាងច្នោះ   ច្រោោះច្ោកជាញតិ   ជាអនក ុ្ំា   ជារគូ

អាចារយរបស់ច្យើង   ដូច្ឆនោះ   នច្ ម្ ោះថា  អបចាយនសាតញ្ា ។ 

៤ 
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ឆុំាមែកការសមម្ាងច្សឆកាីច្គ្នររឱនលុំាច្ទនឆុំាច្ោោះររោះរតនរត័យ   

ច្ោយការរលឹកនឹកដល់ររោះគុែច្ផសងៗ   មាន បរហំ ជាច្ដើម្    ច្ោយអុំា្ឆ

ទនម្ោកុសលឆិតា   មដលរបកបច្ោយ សទាធ    បញ្ហា    ច្ោយបច្ញ្ចញវាចាថា   

ព្យទុ ធ ំ  េរណំ្   គច្ឆា ម្ ិ ជាច្ដើម្   ដូឆច្នោះ   នច្ ម្ ោះថា  អបចាយនវិចសស ។ 

បុ្បគគលដដ្លគួរវគ្នរពឱនលាំវទានាន ៣ ត្ប្បវេទគឺ ៖ 

១- គុែវុឌ្ឍបុិគគេ  បុគគលមដលឆច្រម្ើនច្ោយសីលគុែ   សមា្ិគុែ 
  បញ្ជា គុែ 
២- វយវុឌ្ឍបុិគគេ     បុគគលមដលឆច្រម្ើនច្ោយអាយុ 

៣- ជាតិវុឌ្ឍបុិគគេ    បុគគលមដលឆច្រម្ើនច្ោយវងសរតកូល ។ 

ប ា្ វឌុឍិបុគគលទុំាង ៣ របច្ភទច្នោះ   ការច្គ្នររឱនលុំាច្ទនឆុំាច្ោោះគុែ-
វឌុឍិបុគគល និងវយវឌុឍិបុគគលទុំាងរីររបច្ភទច្នោះប៉ោុច្ ណ្ ោះ ច្ទើបចាត់ជាអបចាយ-
នកុសលច្ោយរិត ន   ឆុំាមែកការច្គ្នររឱនលុំាច្ទនឆុំាច្ោោះជាតិវឌុឍិបុគគល
ច្ ោះ   របសិនច្បើរបររឹតាច្ៅច្ោយអុំា្ឆច្ោភឆិតាុបាទ   ច្ទសឆិតាុបាទ   
ច្មាេឆិតាុបាទ   ក៏មិ្នចាត់ជាអបចាយនកុសល   ច្បើរបររឹតាច្ៅច្ោយ
អុំា្ឆទនម្ោកុសលឆិតាុបាទ  ក៏ចាត់ជាអបចាយនកុសលច្ោយអនុច្ោម្
ប៉ោុច្ ណ្ ោះ   ច្រោោះជាការបដិបតាិច្ោយមារយទដ៏លអ   តាម្របទរែីទុំាច្នៀម្
ទមាល ប់ទូច្ៅ ។ 

វឌុឍិទុំាង ៣ របច្ភទច្នោះ  បុគគលខលោះ   ក៏ជាអនក ុ្ំាទុំាង ៣ របច្ភទ    នដល់  
ជាររោះសមាម សម្ពុទធជាច្ដើម្ ។  បុគគលខលោះ  ក៏មានរតឹម្មត ២ របច្ភទគឺ  គុែវឌុឍិ  
និងវយវឌុឍិ   នដល់  ររោះអរយិសងូ   អនក ុ្ំាមដលម្ករីរតកូល្ម្មតា   ឬ 
គុែវឌុឍិ  និងជាតិវឌុឍិ   នដល់   ររោះរាេុលជាច្ដើម្ ឬវយវឌុឍិ និង ជាតិវឌុឍិ  
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 នដល់   ររោះ ទសុបបរុទធជាច្ដើម្ ។   បុគកលខលោះក៏ជាអនក ុ្ំា នមតម្យ៉ោង   
កនុងវឌុឍទិុំាង ៣ របច្ភទច្ ោះ ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត   បុគគលមដលជាអនកឆច្រម្ើនច្ោយគុែ   មានសីលគុែជា
ច្ដើម្   កាលច្បើ នជួបអនកមដលជាវយវឌុឍិបុគគលមដលមានអាយុច្រឆើនជាងខលួន 
ឬ ជាតិវឌុឍិបុគគល  មដលមានរតកូលខពស់ជាងខលួន ឬ មានតុំាមែងខពស់ជាងខលួន
យ៉ោង្មួ្យ ឬ ក៏ទុំាងរីរយ៉ោង  ក៏មិ្នចាុំា ឆ់រតូវច្្វើការច្គ្នររ   ច្ោយការ
រកាបថាវ យបងគុំា   រតឹម្មតច្លើកទដសុំារោះក៏ ន   ច្ទោះបីបុគគលច្ ោះជាមាតា   
បិតា   ជីដូន  ជីតា   រគូអាចារយក៏ច្ោយ   ច្បើច្ោកទុំាងច្ ោះ   ជាមិ្ចាេ ទិដឋិបុគគល   
មាននតថិកទិដឋិបុគគលជាច្ដើម្   ទុំាងការរបររឹតាក៏ច្ថាកថ្យច្ៅផង  ក៏រតឹមតមិ្ន
ចាុំា ឆ់ច្្វើការច្គ្នររច្ោយការរកាបថាវ យបងគុំា    យ៉ោងលអបុំាផុតរតឹម្មតច្លើកទដ
សុំារោះប៉ោុច្ ណ្ ោះ   មដលច្ៅជាដូច្ឆនោះ  ច្រោោះអនកមដលជាគុែវុឌឍិបុគគលច្ ោះ   
មាន ទីចាុំា ឆ់រតូវច្គ្នររសីល  សមា្ិ   បញ្ជា មដលមានច្ៅកនុងស ា នរបស់
ខលួន   មដលជាគុែ្ម៌្ខពង់ខពស់ជាង   លអជាងបុគគលទុំាងច្ ោះ   ច្រោោះច្េតុ
ច្ ោះ   ច្ទើបមិ្នគួរច្្វើការរកាបថាវ យបងគុំា   ច្រោោះថា   ច្បើបុគគលទុំាងច្ ោះ  មាន
ច្សឆកាីច្រតកអរនឹងការរកាបថាវ យបងគុំាច្ ោះផង   ច្ទសនឹងច្កើតដល់បុគគលរួក
ច្ ោះ  ទុំាងកនុងច្ោកច្នោះ ទុំាងកនុងច្ោកខាងមុ្ខ   មដលរបររឹតាច្ៅតាម្ឆាប់
្ម្មជាតិ   ច្សឆកាីច្នោះ   មានរ កដកនុងច្រឿងឆនទកុមារថា   កនុងខែៈររោះបរម្-
ច្ោ្ិសតវ    នជួបររោះរាជបិតាច្ៅខាងច្រតរកុង   ច្ោយរតូវម្ោជន
និរច្ទសឲ្យច្ឆញច្ៅច្ ោះ   ររោះបរម្ច្ោ្ិសតវរទង់មិ្ន នច្្វើការរកាបថាវ យ

បងគុំាច្ ើយ   រតឹម្មតច្លើកររោះេសថសុំារោះររម្ទុំាងបនលឺឧទនវាចាថា  ច្រិ ំ   ជវីត្ ុ  
‟ សូម្រទង់មានររោះជ ម យុយឺនយូរ ” ច្ោយអាការៈរតឹម្មតប៉ោុច្ែណោះ ។ 
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គាថាស្ម្ម្តងអានសិ្ងសរបស្អ់បចាយន 

ញ្េ   វទុ ធម្បច្ឆេន ា ិ     នាប   ធមម្ មេស   ញ្កាវទិាធ  
ទញិ្ដ ឋ   ធមញ្ម្ ម   ច្   បាេំសា     េម្បាបញ្េ   ច្  េគុត្ ឹ។ 

មរបថា  ‟ បុគគលរួក្យល់ដឹង្ម៌្   រមម្ងច្្វើការច្គ្នររឆុំាច្ោោះបុគគល
មដលឆច្រម្ើនច្ោយគុែ ច្ោយវយ័   បុគគលរួកច្ ោះ   កាលច្បើច្ៅមានជីវតិ
កនុងច្ោកច្នោះ   ក៏ជាអនកគួរឲ្យច្កាតសរច្សើរ   កាលលោះច្ោកច្នោះច្ៅច្េើយ   
ក៏រមម្ងឆូលច្ៅកាន់សុគតិភរ ” ។ 

កនងុអាបនាដិ្យសចត្ត   ត្ពេះអងគត្ទង់សដម្ែងថា ៖ 

បភវិាទនេលីេស       នចិ្ េ ំ  វឌុ្ឍាបច្ឆេញិ្នា 
ច្ត្តា ញ្ាប   ធមម្មម    វឌ្ឍឍន ា ិ     អាេ ុ  វញ្ណាណ    េខុ ំ  ព្យល ំ។ 

មរបថា ‟ ្ម៌្គឺររទុំាងឡាយ ៤ របការគឺ ៖  អាយុ ១  រែ៌សម្បុរកាយ ១  
ច្សឆកាីសុខ ១  កមាល ុំាង ១  រមម្ងឆច្រម្ើនអស់កាលជានិឆច   ដល់អនកមដលមាន
ច្សឆកាីឱនកាយថាវ យបងគុំាដល់ររោះរតនទរតជារបរកតី និង អនកមដលមានច្សឆកាី
ច្គ្នររច្កាតមរកង  ដល់អនកមដលមានច្សឆកាីឆច្រម្ើនច្ោយគុែ  មានសីល
គុែជាច្ដើម្ ឬ មដលឆច្រម្ើនច្ោយវយ័  គឺចាស់ររឹទធ ចារយ ។ 

 វលាកវោលទុកកនងុគម្ពីរប្បរម្តថទីប្បនថីា 

ញ្វេាវច្ េ  ភាវៈ ឬអុំាច្រើរបស់អនកខវល់ខាវ យជួយកិឆចការអនកដទទ   ច្ោយ

ភាវៈជាអនកមានច្សឆកាីខវល់ខាវ យរិច្សស ។ 

[ ោកយថា  ញ្វេាវច្ េ   មានច្សឆកាី ២ របការគឺ ៖ 

១- ភាវៈទនអនកខវល់ខាវ យជួយអនកដទទ =  ព្យាវដេស   ភាញ្វា > ញ្វេាវច្ េ ំ( ឆុោះ 
ណ្យ បឆច័យកនុងភាវតទធិត ) 

៥ 
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២- អុំាច្រើបស់អនកខវល់ខាវ យជួយកិឆចការអនកដទទ = ព្យាវដេស កម្ ម ំ> ញ្វេាវច្ េ ំ 
( ឆុោះ ណ្យ  បឆច័យកនុងកម្មតទធិត ) ] 

វលាកវោលទុកកនងុគម្ពរីប្បរម្តថវជាតិកថា   

អនកចាត់មឆង ឬអនកមដលច្្វើការខវល់ខាវ យកនុងកិឆចការច្ផសងៗ   អុំាច្រើបស់

បុគគលអនកចាត់មឆងយកឆិតាទុកោក់ជារិច្សសច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា   ចវយយវេចៈ  
 នដល់   ការជួយកិឆចការមដលទក់ទងនឹងបរយិតាិ   បដិបតាិ   ការបរចិាច គទន   
ការបច្រម្ើអនកជុំាងឺ   ការជួសជុល   ការសមាអ តវតាអារាម្    និងបូជនីយស្លថ ន   
ច្សឆកាីច្នោះជាការសមម្ាងតាម្បុគគោ្ិោឋ ន   មតកាលសមម្ាងតាម្្មាម ្ិោឋ ន   

មានច្សឆកាីដូច្ឆនោះគឺ  ត្ ំ ត្ ំ កចិ្ េករញ្ណ្   ព្យាវដេស   ភាញ្វា > ញ្វេាវច្ េ ំ   មរបថា  ‟ 

្ម៌្មដលជាច្េតុឲ្យបុគគលមានច្សឆកាីខវល់ខាវ យ យកឆិតាទុកោក់  ជួយកិឆចការ

រគប់យ៉ោង ច្ ម្ ោះថា   ញ្វេាវច្ េ ”  នដល់  ច្ឆត ច្ឆតសិកច្ៅកនុងម្ោ-

កុសល   មដលច្្វើឲ្យបុគគលមានច្សឆកាីខវល់ខាវ យ   យកឆិតាទុកោក់កនុងការអរ
រគប់យ៉ោង ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត   ការខវល់ខាវ យកនុងការអរច្ផសងៗ   មដលមិ្នមានច្ទសរបស់
មាតា   បិតា   រគូឧបជាយចារយ  ញតិ  បងបអូន  បុរត្ីតា  ជួយច្ម្ើលមថ្ទុំា
រទរយសម្បតាិ   រេូតដល់កិឆចការអរកនុងផទោះរគប់យ៉ោង   មិ្នឲ្យអនកទុំាងច្ ោះ
ខវល់ខាវ យច្រក ជាច្ដើម្   សូម្បីការអរផលូវច្ោកក៏រិតច្េើយ   មតក៏ចាត់ជា
ច្វយយវឆចកុសល នទុំាងអស់ ។ 

វលាកវោលទុកកនងុគម្ពរីប្បរម្តថទីប្បនថីា 

 បត្ ិា គឺឆុំាមែកបុែយមដល នទទួល   ោកយច្នោះ  ជាច្ ម្ ោះរបស់
ឆុំាមែកបុែយមដលអនកច្្វើ នទទួល ។ 

៦ 
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ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត   បត្ ា ិ   គឺផលបុែយមដលឧទិទសឲ្យអនកដទទ   ោកយច្នោះ  

ជាច្ ម្ ោះរបស់ផលបុែយ   មដលអនកដទទគបបីច្រតកអរទទួលយក ន ។ 

[ ោកយថា   បត្ ា ិ  មានច្សឆកាី ២ របការគឺ ៖ 

១- ឆុំាមែកបុែយមដលអនកច្្វើ នទទួល = បជ ជវតិ្តថ ត្ ិ>បត្ ា ិ  ( បទ  ធ្លតុ + ត្ ិ
បឆច័យ ) ។ 

២- ផលបុែយមដលឧទទិសឲ្យអនកដទទ = បាបេីត្តី្ ិ>បត្ ា ិ  ( បទ ធ្លតុ + ញ្ណ្ 
ការតិបឆច័យ + ត្ ិបឆច័យ ) ] ។ 

វសច្កែីអធិប្បាយកនងុគម្ពីរប្បរម្តថវជាតិកៈ 

-សួរថា  កាលច្បើឧទទិសឆុំាមែកបុែយដល់អនកដទទច្េើយ   បុែយច្ ោះ
នឹងថ្យឆុោះមដរឬច្ទ ? 

-ច្កលើយថា មិ្នថ្យឆុោះច្ទ   មានមតឆច្រម្ើនច្ ើង   ច្រោោះថា    ការមឆក
បុែយច្ ោះ   ច្ផសងគ្នន រីការឲ្យវតថុមដលមាន ( ការឲ្យវតថុច្ផសងៗ  វតថុច្ ោះៗ  មតង
មតអស់ច្ៅ   ឆុំាមែកការឲ្យបុែយ   បុែយមតងមតឆច្រម្ើនច្ ើង ) មដលច្ោល
ថា  មានមតឆច្រម្ើនច្ ើងច្ ោះ  ច្សឆកាីច្នោះ ច្របៀបដូឆការអុឆរបទីបតគ្នន  ។ ្ម្ម-
តា  របទីបមួ្យច្ដើម្  មានរនលឺភលឺលមម្សម្គួរដល់រនលឺទនរបទីបច្ ោះ   កាលច្បើ
មានអនកយករបទីបម្កអុឆតបមនថម្មួ្យច្ដើម្ច្ទៀត  ឬច្រឆើនជាងរយោន់ច្ដើម្
ច្ទៀត   រនលឺច្ ោះក៏កាន់មតភលឺខាល ុំាងច្ ើងៗច្ៅ   យ៉ោង្មិ្ញ   ការឲ្យឆុំាមែក
បុែយដល់អនកដទទ  ក៏រមម្ងជួយច្្វើឲ្យកុសលមដលខលួន នម្កឆុំានួនច្រឆើនទរក-
មលងច្ ើងច្ៅរគប់រគ្នមដលច្្វើការឧទទិសឲ្យ  ក៏យ៉ោងច្ ោះមដរ ។ 

 បត្តា នញុ្ម្មទនា មានវឆនតថៈថា   បត្ ាយិា   បនញុ្ម្មទន ំ> បត្តា នញុ្ម្មទន ំមរបថា ‟ 

ការច្រតកអរស្សបតាម្ទទួលយកនូវឆុំាមែកបុែយមដលច្គឧទទិសឲ្យ  ច្ ម្ ោះថា 
បតាា នុច្មាទ  ” ។ 

៧ 
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ោកយថា  បត្ ា ិ  កនុងបតាិទនច្ ោះ   ជាទន   សីល   ភាវ   មដលខលួន ន
បុំាច្រញច្េើយ  មឆកឲ្យដល់អនកដទទ  ឆុំាមែកោកយថា  បត្ ា ិ  មដលច្ៅកនុងោកយ
ថា បតាា នុច្មាទនច្ ោះ    នដល់   កុសលមដលច្គ នមឆកឲ្យដល់ខលួនច្ ោះ   
តាម្ផលូវវាចា  និង អកខរ  ដូច្ចាន ោះ   ច្ោកច្ទើបច្ោលវឆនតថៈន័យម្យ៉ោងច្ទៀតថា   
បាបេីត្តី្ ិ  បត្ ា ិ‟ កុសលមដលអនកដទទមឆកឲ្យ   ដូច្ចាន ោះ   ច្ទើប នោកយថា  បត្ ា ិ
”  បត្ ា ឹ   បនញុ្ម្មទន ា ិ   សាធមកុារ ំ   ទទន ា ិ   ឯញ្ត្នាត្ ិ > បត្តា នញុ្ម្មទន ំ   មរបថា  ‟ ជន
ទុំាងឡាយ   រមម្ងអនុច្មាទ នូវបុែយកុសលមដលច្គមឆកឲ្យ   មតងបច្ញ្ចញ
វាចាថា   ស្ល្ុ    ច្ោយច្ឆត ច្ ោះ   ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ  ច្ឆត ច្ ោះ  ច្ ម្ ោះ
ថា បត្តា នញុ្ម្មទន ”   នដល់  ម្ោកុសលច្ឆត   មដលទក់ទងនឹងការ
អនុច្មាទ  ។ 

កាលរិចារ្តាម្វឆនតថៈមដលសមម្ាងម្កច្េើយច្នោះ គបបីយល់ថា 
ច្ឆត មដលច្ៅកនុងម្ោកុសលច្ស្លម្នសសដួង្មួ្យច្ ោះឯង ជាបតាា នុ-
ច្មាទនកុសលយ៉ោងបរបូិែ៌ រឯីច្ឆត មដលច្ៅកនុងម្ោកុសលឧច្បកាខ ដួង
្មួ្យច្ ោះ ជាបតាា នុច្មាទនកុសលមិ្នបរបូិែ៌  ច្រោោះថា ឆិតាកនុងខែៈ
ច្ ោះ ខវោះបីតិច្ស្លម្នសសកនុងបុែយកុសលមដលច្គមឆកឲ្យ រតឹម្មតបនលឺវាចាថា 
ស្ល្ុ ឬលអច្េើយៗ តាម្ភាស្លរបស់ខលួនៗប៉ោុច្ ណ្ ោះ   ដូច្ចាន ោះ   ការអនុច្មាទ   
មដលជាបតាា នុច្មាទនកុសលដ៏បរបូិែ៌ ន   រតូវមានឆិតារបកបច្ោយបីតិ
ច្ស្លម្នសស   ច្បើជាញែសម្បយុតាច្ស្លម្នសសផង ក៏ជាបតាា នុច្មាទនកុសល
យ៉ោងលអទរកមលង។ 

ការអនុច្ោទនាឆាំម្ណក្បុណយ  ម្ែលម្ិនច្ៅថា 

បោត នុច្ោទនក្ុស្លច្ោយព្តង់ 

ការអនុច្មាទ ឆុំាមែកបុែយ   មដលមិ្នច្ៅថាបតាា នុច្មាទនកុសល
ច្ោយរតង់ច្ ោះគឺ   កាល នច្ ើញច្គកុំារុងច្្វើបុែយ  គឺការបរចិាច គទន   
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រកាសីល  ឆច្រម្ើនភាវ  ឬ  នច្ ើញអកសរចារកឹច្ ម្ ោះអនកកស្លងច្លើសម្ទធិ-
ផល   មដលថាវ យដល់ររោះរតនទរត   ក៏ច្កើតបីតិច្ស្លម្នសសច្ៅផង   សូម្បីមាច ស់
ទនមិ្ន នច្ោលរ ប់ ឬឧទិទសឆុំាមែកបុែយច្ ោះឲ្យក៏ច្ោយ ភាវៈបីតិ
ច្ស្លម្នសសឆុំាច្ោោះការអរមដលអនកដទទ នច្្វើ   និងបនលឺវាចាថា  ស្ល្ុ  ឬថា  
លអច្េើយៗកាី    ឬមិ្ន នបនលឺវាចាកាី   មិ្នច្ៅថាជាបតាា នុច្មាទនកុសលច្ោយ
រតង់ច្ទ   រតឹម្មតជាអនុច្ោម្ប៉ោុច្ ណ្ ោះ   រឯីការអនុច្មាទ ឆុំាមែកបុែយ   
មដល នច្ ម្ ោះថាបតាា នុច្មាទនកុសលរិតៗច្ ោះ    នដល់   បុែយកុសល
មដលអនកដទទ នរយយម្បុំាច្រញ នសច្រម្ឆ   ច្េើយ ុំាម្ករ ប់ច្ោល
ឧទទិសឲ្យ ។  ការអនុច្មាទ នូវឆុំាមែកបុែយកុសលមដលមាច ស់បុែយ ន
មឆកឲ្យដូច្ឆនោះ  ច្ទើបច្ៅថាជាបតាា នុច្មាទនកុសលច្ោយរតង់ ។ 

បត្ ា ិ  ( ឆុំាមែកបុែយមដលច្គឧទទិសឲ្យ )  មានរីររបការគឺ ៖ 

១- ឧទ ទេិសកិបត្ ា ិ  ឆុំាមែកបុែយ   មដលច្គឧទទិសឲ្យច្ោយឆុំាច្ោោះ ។ 

២- បនទុ ទេិសកិបត្ ា ិ  ឆុំាមែកបុែយ   មដលច្គឧទទិសឲ្យមិ្នឆុំាច្ោោះ ។ 

ោកយថា   ឧទ ទេិសិកបត្ ា ិ  ច្បើមញកស័រទច្ឆញ   មាន ៣ ស័រទគឺ ៖ 

១- ឧទ ទេិស = ឆុំាច្ោោះ 

២- ឥក = មាន 

៣- បត្ ា ិ = កុសលមដលច្គឧទទិសឲ្យ ។ 

កាលរមួ្បទទុំាងបីច្នោះឆូលគ្នន ច្េើយ មរបថា ‟ កុសលមដលច្គឧទទិសឲ្យ
ច្ោយឆុំាច្ោោះ ” ។ 

ោកយថា  បនទុ ទេិសិកបត្ ា ិ ច្បើមញកស័រទច្ឆញ   មាន ៤ ស័រទគឺ ៖ 

១- ន = មិ្ន 

២- ឧទ ទេិស = ឆុំាច្ោោះ 
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៣- ឥក = មាន 

៤- បត្ ា ិ = កុសលមដលច្គឧទទិសឲ្យ ។ 

កាលរមួ្ទុំាងបួនស័រទឆូលគ្នន ច្េើយ   មរបថា  ‟ កុសលមដលច្គឧទទិសឲ្យ
ច្ោយមិ្នឆុំាច្ោោះ ” ។ 

ការឧទទិសឆុំាមែកបុែយទុំាងរីររបការច្នោះ   អនកមដល នទទួលឆុំាមែក
បុែយ   មដលជារបច្ភទឧទទិសសិកបតាិ   កាលច្បើ នបនលឺវាចាថា  ស្ល្ុៗច្េើយ   
ក៏ នទទួលផលភាល ម្   ដូឆជាកនុងតិច្រាកុឌឌច្បតវតថុថា ៖ 

រាប់អុំារីភទទកបបច្នោះច្ៅច្រកាយ  កនុងកបបទី ៩២ មាននគរមួ្យ  ច្ ម្ ោះថា 
កាសី ។  ររោះរាជាកនុងនគរច្ ោះ  ររោះ ម្  ជយច្សន ។  រទង់មានអគគម្ច្េសី
ររោះ ម្ សិរមិា ។   ររោះច្ោ្ិសតវររោះ ម្ផុសស   នបដិសនធិកនុងឧទរទនររោះ
អគគម្ច្េសីច្ ោះ រទង់រតាស់ដឹងនូវសមាម សច្មាព ្ិញែតាម្លុំាោប់ ។   ររោះ
 ទជយច្សន   រទង់ញុុំាងច្សឆកាីេួងមេងឲ្យច្កើតច្ ើងថា ‟ បុរតរបស់អញ   
ច្ឆញស្លងររោះផនួសច្េើយ   រតាស់ដឹងជាររោះរុទធ  ( ដូច្ឆនោះ )  ររោះរុទធជារបស់
អញ   ររោះ្ម៌្ជារបស់អញ   ររោះសងូជារបស់អញ ” ច្ទើបរទង់ទុំានុកបរម្ុង
ច្ោយររោះអងគឯងរគប់ច្រល   មិ្នឲ្យឱកាសដល់អនកដទទ ។ 

ររោះច្រៀម្និងររោះអនុជ ៣ អងគ មានររោះមាតាច្ផសង រតូវជាររោះច្ជោឋ និងររោះ
កនិោឋ របស់ររោះមានររោះភាគ  នគិតគ្នន ថា ‟ ្ម្មតា ររោះរុទធទុំាងឡាយ រទង់
ច្កើតច្ ើងច្ដើម្បីច្សឆកាីឆច្រម្ើនដល់សរវសតវ មិ្នមម្នច្ដើម្បីជារបច្យជន៍ដល់
សតវមតមួ្យច្ទ ក៏ររោះបិតារបស់ច្យើងរទង់មិ្នរបទនឱកាសដល់អនក្ច្ទ  
ច្យើងច្្វើដូឆច្ម្ាឆច្ៅេន   ច្ទើបអាឆបច្រម្ើររោះមានររោះភាគ ន ” ។  ររោះរាជបុរត
ទុំាងច្ ោះក៏មានច្សឆកាីរតិោះរោិះយ៉ោងច្នោះថា ច្ែាើ យឆុោះ! ច្យើងនឹងច្្វើឧ យកល
បនាិឆបនាួឆ ។  ក៏ឲ្យច្គច្្វើជាវកឹវរច្ៅជាយមដន ។  ច្រលច្ ោះ  ររោះរាជារទង់
 នររោះស ា្ ប់ថា ‟ ជាយមដនកច្រម្ើក   ក៏រទង់បញ្ជូ នររោះរាជបុរតទុំាងបីអងគ
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ច្ៅបន្ទអក ប ។  ររោះរាជបុរតទុំាងបីអងគច្ ោះ   នបន្ទអក បឲ្យសងប់  រត ប់ម្កវញិ  
ររោះរាជាមានររោះរាជេឫទ័យច្រតកអរ  ក៏ នរបទនររថា  រួកបុរតរ ថាន នូវ
ររ្  ឆូរទទួលយកររច្ ោះឆុោះ ។ ររោះរាជបុរតទុំាងបីអងគច្ ោះ   នរកាប
ទូលថា  រួកទូលបងគុំារ ថាន បច្រម្ើររោះដ៏មានររោះភាគ ។    ររោះរាជាមានររោះរាជ
ឱអក រថា សូម្បុរតរ ថាន ររដទទវញិ ច្វៀរររច្ ោះ ។  ររោះរាជបុរតទុំាងបីអងគច្ ោះ  
 នរកាបទូលថា  “ រួកទូលបងគុំាមិ្នរតូវការររដទទច្ទ ររោះអងគ ” ។  ររោះរាជា
មានររោះរាជឱអក រថា ‟ ច្បើដូច្ចាន ោះ  ឆូររួកបុរតកុំាែត់ច្រលឆុោះ ” ។  ររោះរាជបុរត
ទុំាងបីអងគច្ ោះ   នទទូឆសូម្រយៈច្រល ៧ ឆ្ន ុំា  ររោះរាជាមិ្នររម្របទន ។  ក៏
ទូលសូម្ថ្យឆុោះតាម្លុំាោប់យ៉ោងច្នោះថា ៦ ឆ្ន ុំា  ៥ ឆ្ន ុំា  ៤ ឆ្ន ុំា  ៣ ឆ្ន ុំា  ២ ឆ្ន ុំា  ១ 
ឆ្ន ុំា ៧ មខ ៦ មខ ៥ មខ  ៤ មខ រេូតម្កច្ៅរតឹម្ ៣ មខ ។  ររោះរាជាក៏ររម្របទន
ថា  បុរតឆូរកាន់យកររច្នោះឆុោះ ។ 

ររោះរាជបុរតទុំាងបីររោះអងគច្ ោះ  ទទួល នររច្េើយ  ក៏ឆូលច្ៅគ្នល់ររោះ
ដ៏មានររោះភាគ  ថាវ យបងគុំាច្េើយ  ទូលថា បរិរតររោះអងគដ៏ឆច្រម្ើន   រួកខាុុំាររោះ
អងគរ ថាន បច្រម្ើររោះមានររោះភាគអស់រយៈច្រលបីមខ   បរិរតររោះអងគដ៏ឆច្រម្ើន   
សូម្ររោះអងគទទួលចាុំាររោះវសាអស់បីមខច្នោះ ។ ររោះមានររោះភាគរទង់ទទួល
ច្ោយតុែាី ភារ ។   ររោះរាជបុរតទុំាងបីអងគច្ ោះ  ក៏បញ្ជូ នលិខិតច្ៅឲ្យ យ
ច្សមៀនកនុងជនបទរបស់ខលួនថា  “ រួកច្យើងនឹងបច្រម្ើររោះមានររោះភាគអស់រយៈ
ច្រលបីមខច្នោះ   អនកឆូរកស្លងកុដិជាច្ដើម្  ច្េើយចាត់មឆងសមាភ រៈសរមាប់បច្រម្ើ
ររោះមានររោះភាគឲ្យ នសរវរគប់ ” ។   យច្សមៀនច្ ោះ    នចាត់មឆងច្រគឿង
សមាភ រៈសរមាប់បច្រម្ើសរវរគប់ច្េើយ   ក៏បញ្ជូ នដុំាែឹងរត ប់ម្កវញិ ។   ររោះ
រាជបុរតទុំាងបីររោះអងគច្ ោះ    នច្សលៀកដែា ប់សុំារត់កាស្លយៈ   ររម្ទុំាង
បុរសអនកខវល់ខាវ យជួយការអរ ១០០០  ក់   ច្ដើម្បីនឹងបច្រម្ើររោះមានររោះភាគ
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ច្ោយច្សឆកាីច្គ្នររ  រឆួច្េើយក៏និម្នាររោះមានររោះភាគររម្ទុំាងភិកខុសងូច្ៅ
កាន់ជនបទ  ច្េើយថាវ យវតាសរមាប់ររោះអងគគង់ចាុំាររោះវសា ។ 

បុរតរបស់គេបតិជាអនករកាឃ្លល ុំាងរបស់ររោះរាជបុរតទុំាងបីអងគច្ ោះ  ជា
អនកមានសទធ  មានច្សឆកាីរជោះថាល  ររម្ទុំាងភរយិ   នថាវ យទនដល់ររោះភិកខុ-
សងូ   មានររោះរុទធជារបធ្លន   ច្ោយច្សឆកាីច្គ្នររជារបចាុំា ។    យច្សមៀន
កនុងជនបទ  មួ្យអច្នលើច្ោយបុរសច្ៅជនបទរបមាែ ១១០០០០  ក់ ( ១១ 
មឺុ្ន ក់ )   នញុុំាងទនឲ្យរបររឹតាច្ៅច្ោយច្គ្នររមតម្យ៉ោង ។   ប ា្ អនក
ជនបទទុំាងច្ ោះ   រួកខលោះ   មបរជាអនកមានឆិតាទស់ ។   អនកទុំាងច្ ោះ   ក៏ច្្វើ
ច្សឆកាីអនារាយដល់ទន    ុំាគ្នន បរចិ្ភាគច្ទយយ្ម៌្ច្ោយខលួនឯង និងយកច្ភលើង
ច្ៅដុតច្រាង យច្ចាលច្ទៀត ។  រាជបុរតទុំាងបីអងគ ( ទុំានុកបរម្ុងររោះស្លស្លា
អស់បីមខច្េើយ )  ច្្វើសកាក រៈដ៏ ុ្ំាដល់ររោះមានររោះភាគ  កនុងទថ្ងបវារ្ច្ឆញ
ររោះវសា  និម្នាររោះដ៏មានររោះភាគឲ្យជារបមុ្ខយងរត ប់ម្ករកររោះបិតាវញិ 
។  ( ច្រកាយម្ក ) ររោះមានររោះភាគក៏រទង់បរនិិោវ នកនុងទីច្ ោះឯង ។  ប ា្ រួក
ជនទុំាងច្ ោះ  ររោះរាជា  ររោះរាជបុរត   យច្សមៀនកនុងជនបទ  និងអនករកា
ឃ្លល ុំាង  ររម្ទុំាងបរវិារ  ច្្វើកាលកិរយិច្េើយ   នច្ៅច្កើតកនុងឋានសួគ៌  តាម្
លុំាោប់លុំាច្ោយ  ឆុំាមែករួកជនអនកមានឆិតាទស់   នច្ៅច្កើតកនុងឋាននរក 
។  កាលជនទុំាងរីររកុម្ច្ ោះ  អច្ ទ លរីឋានសួគ៌  ច្ៅកាន់ឋានសួគ៌  រីឋាន
នរក  ច្ៅកាន់ឋាននរក  ច្រលច្វោក៏ច្ៅអស់ ៩២ កបប  ច្ោយរបការយ៉ោង
ច្នោះ ។ 

តម្កកនុងភរទកបបច្នោះ  រួកជនអនកមានឆិតាទស់ច្ ោះ   នម្កច្កើតជា
ច្របត  កនុងសម័្យររោះរុទធកសសបៈ ។  កនុងច្រលច្ ោះ  ម្នុសសទុំាងឡាយ  ថាវ យ
ទនច្ដើម្បីរបច្យជន៍ដល់រួកច្របតជាញតិរបស់ខលួន  ច្េើយឧទទិសថា ‟ រទីន
ច្នោះ  ឆូរមានដល់ញតិទុំាងឡាយរបស់ច្យើងខាុុំា ” ។  រួកច្របត ( មដលជាញតិ ) 
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ទុំាងច្ ោះ  មតង នច្ស្លយនូវសម្បតាិ ។  ច្រលច្ ោះ  សូម្បីរួកច្របតទុំាងច្ ោះ  
ច្ ើញដុំាច្ែើ រច្ ោះច្េើយ  ក៏ឆូលច្ៅគ្នល់ររោះមានររោះភាគររោះ ម្កសសបៈ  
ទូលសួរថា ‟ បរិរតររោះអងគដ៏ឆច្រម្ើន  ច្តើរួកទូលបងគុំា  អាឆ នច្ស្លយនូវ
សម្បតាិយ៉ោងច្នោះមដរ  កនុងច្រល្េន  ? ” ររោះមានររោះភាគរទង់រតាស់ថា ‟ 
អនកទុំាងឡាយ  មិ្នអាឆ នកនុងច្រលច្នោះច្ទ  ប៉ោុមនាកនុងកាលអ គត  ររោះរុទធ
ររោះ ម្ច្គ្នតម្  នឹងច្កើតច្ ើង  ររោះរាជាររោះ ម្រិម្ពិស្លរ  នឹងមានកនុងកាល
ររោះរុទធអងគច្ ោះ  ររោះរាជាច្ ោះរតូវជាញតិរបស់អនកទុំាងឡាយ  កនុងកបបទី ៩២  
រាប់អុំារីភទទកបបច្នោះថ្យច្រកាយ  រទង់ថាវ យទនឆុំាច្ោោះររោះរុទធអងគច្ ោះច្េើយ
នឹងឧទទិសឆុំាមែកបុែយដល់អនកទុំាងឡាយ  រួកអនកនឹង នច្ស្លយសម្បតាិ
កនុងច្រលច្ ោះ ” ។   នឮថា  កាលររោះរុទធររោះ ម្កសសបៈរតាស់យ៉ោងច្នោះ  
ររោះរុទធដីកាច្ ោះ   នរ កដដល់រួកច្របតច្ ោះោក់ដូឆជារទង់រតាស់ថា  
រួកអនកនឹង នច្ស្លយសម្បតាិកនុងទថ្ងមសអក ។ 

កាលកនលងច្ៅអស់មួ្យរុទធនារ  ររោះដ៏មានររោះភាគទនច្យើង   នច្កើត
ច្ ើងកនុងច្ោក ។  សូម្បីររោះរាជបុរតទុំាងបីអងគច្ ោះ  ររម្ទុំាងបុរស ១០០០ 
 ក់  ក៏ឆុតិចាកច្ទវច្ោក  ម្កច្កើតកនុងរតកូលរោេមែ៍កនុងមដនម្គ្ៈ   ន
ច្ឆញ  បួសជាឥសីតាម្លុំាោប់  ច្កើតជាជដិលបងបអូន ៣  ក់  កនុងតុំាបន់គយ
សីសៈ   យច្សមៀនកនុងជនបទ  ច្កើតជាររោះ ទរិម្ពិស្លរ   បុរតគេបតីជាអនក
រកាឃ្លល ុំាង   ច្កើតជាម្ោច្សដឋីច្ ម្ ោះវសិ្លខៈ ។  ភរយិរបស់បុរតគេបតី  
ច្កើតជាច្សដឋី្ីតា  ច្ ម្ ោះ្ម្មទិ ន  ។ ឆុំាមែករួកជនច្រតរីច្នោះ  ច្កើតជាបរវិារ
របស់ររោះរាជានុ ោះទុំាងអស់ ។ 

ររោះមានររោះភាគទនច្យើង  ច្កើតច្ ើងកនុងច្ោក   កនលងច្ៅ ន ៧ ស ា -
េ៍   រទង់ម្កអាស្ស័យច្ៅកនុងរកុងោរាែសី   រទង់ញុុំាង្ម្មឆកកឲ្យរបររឹតាច្ៅ    
រទង់មែ ុំាបញ្ច វគគីយ៍ជាខាងច្ដើម្   រេូតដល់ជដិលជាបងបអូន ៣  ក់  ររម្
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ទុំាងបរវិារ ១០០០  ក់ច្េើយ  រទង់ នយងច្ៅកាន់រកុងរាជរគឹោះ ។  ក៏ប ា្
ជនទុំាងច្ ោះ   ររោះមានររោះភាគរទង់ញុុំាងររោះ ទរិម្ពិស្លរមដលឆូលគ្នល់កនុង
ទថ្ងច្ ោះឯង   ររម្ទុំាងរោេមែ៍និងគេបតីច្ៅកនុងរកុងរាជរគឹោះ ១១០០០០ 
 ក់ ( ១១ មឺុ្ន ក់ )  ឲ្យតាុំាងច្ៅកនុងច្ស្លតាបតាិផល  ឆុំាមែករោេមែ៍ និង 
គេបតី ១ មឺុ្ន ក់ច្ទៀតថាវ យខលួនជាឧ សក ។ កនុងរគ្នច្ ោះ  ររោះមានររោះ
ភាគមដលររោះ ទរិម្ពិស្លរនិម្នាច្ោយភតាច្ដើម្បីឆ្ន់កនុងទថ្ងមសអក រទង់ទទួល
ច្ោយតុែាី ភារ  កនុងច្រលររឹកច្ ើង  រទង់រតូវសកកច្ទវរាជជា ុ្ំាជាងច្ទោា
ទុំាងឡាយ   នមបលងខលួនជាមាែរច្េើយច្ដើរច្ៅខាងមុ្ខៗ  ច្ោលសរច្សើរ
ច្ោយគ្នថាជាច្ដើម្ថា ៖ 

 ររោះភគវនា  មានខលួនោត់លអ សម្បុរបវរ  ដូឆមាសសិងគី 
 ររម្ទុំាងជដិល  គ្នម ន្ម៌្វក់វ ី យងច្ៅកាន់ទី  រាជរគឹោះបុរ ី។ 
កាលច្ ោះ  ររោះមានររោះភាគមួ្យអច្នលើច្ោយភិកខុសងូ  រទង់យងឆូលច្ៅ

កាន់រកុងរាជរគឹោះច្េើយ  រទង់ នទទួលនូវម្ោទនកនុងររោះរាជដុំា្ក់របស់
ររោះ ទរិម្ពិស្លរ ។  រួកច្របតទុំាងច្ ោះ  ម្កឈរច្ៅជុុំាវញិររោះរាជវាុំាង  ច្ោយ
បុំាែងថា  កនុងច្រលច្ ោះ ‟ ររោះរាជានឹងឧទទិសនូវទនដល់រួកច្យើង  ររោះរាជា
នឹងឧទទិសនូវទនដល់រួកច្យើងកនុងច្រលច្នោះ ”  ដូច្ឆនោះ ។ 

ររោះរាជារទង់ថាវ យទនរឆួច្េើយ  រទង់រវល់គិតមតរីទីគង់ច្ៅរបស់ររោះ
មានររោះភាគថា ‟ ច្តើររោះមានររោះភាគ  គួរគង់ច្ៅកនុងទី្េន ! ”  ច្ទើបមិ្ន
 នឧទទិសនូវទនច្ ោះ  ដល់ញតិ្មួ្យច្ ើយ ។  ច្របតទុំាងឡាយអស់
សងូឹម្ ។ កនុងច្រលោក់ក ា្ លអរធ្លរត ក៏ ុំាគ្នន ម្កច្្វើសុំាច្ ងគួរឲ្យខាល ឆ  
កនុងទីជិតររោះរាជនិច្វសន៍របស់ររោះរាជា ។ ររោះរាជា ដល់ច្េើយនូវច្សឆកាីភិត
ភ័យសច្ងវគតក់សលុត ។ កាលច្វោរារតីកនលងច្ៅ ក៏ឆូលគ្នល់ររោះមានររោះភាគ  
ច្េើយរកាបទូលថា ‟ ខាុុំាររោះអងគ   នឮសុំាច្ ងគួរឲ្យភ័យខាល ឆទរកមលង  បរិរត
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ររោះអងគដ៏ឆច្រម្ើន ច្តើមានច្េតុការែ៍ដូឆច្ម្ាឆេន  នឹងច្កើតច្ ើងដល់ខាុុំាររោះអងគ ” 
។ 

ររោះមានររោះភាគរទង់រតាស់ថា ‟ បរិរតម្ោរាជ  កុុំាខាល ឆច្ ើយ  មិ្នមាន
ច្េតុការែ៍អារកក់្មួ្យនឹងច្កើតច្ ើងដល់ររោះអងគច្ទ  តាម្រិតច្ៅ  រួក
ញតិចាស់របស់ររោះអងគ   នច្កើតកនុងកុំាច្ែើ តច្របត  ច្របតទុំាងច្ ោះទនទឹងរង់
ចាុំាររោះអងគអស់ ១ ឆច្ ល ោះររោះរុទធច្េើយ  ច្ោយសងូឹម្ថា  ររោះរាជា  ថាវ យទន
ដល់ររោះរុទធច្េើយ  នឹងឧទទិសដល់រួកច្យើង ម្សិលមិ្ញ  ររោះអងគមិ្ន នឧទទិស
ទនដល់ច្របតទុំាងច្ ោះ  ច្ទើបរួកច្របតច្ ោះអស់សងូឹម្  ក៏ ុំាគ្នន ម្កច្្វើ
សុំាច្ ងដ៏គួរឲ្យខាល ឆមបបច្នោះ ” ។ 

ររោះរាជាទូលសួរថា ‟ បរិរតររោះអងគដ៏ឆច្រម្ើន  ច្រលច្នោះ  កាលច្បើខាុុំាររោះ
អងគថាវ យទន  រួកច្របតច្ ោះ  អាឆទទួល នឬច្ទ ? ” ររោះស្លស្លា រតាស់ថា  
 ន  ម្ោរាជ ។  ររោះរាជាក៏និម្នាថា ‟ បរិរតររោះអងគដ៏ឆច្រម្ើន  ច្បើដូច្ចាន ោះ  
សូម្ររោះដ៏មានររោះភាគររម្ទុំាងភិកខុសងូទទួលទនរបស់ទូលររោះបងគុំា  ច្ដើម្បី
ឆ្ន់កនុងទថ្ងមសអក ” ។  ររោះមានររោះភាគ  ក៏ទទួលច្ោយតុែាី ភារ ។  ររោះរាជា  
យងច្ៅដល់ររោះរាជដុំា្ក់វញិច្េើយ  ររឹកច្ ើង  ក៏ចាត់មឆងម្ោទនរឆួ  
ឲ្យរាជបុរសរកាបទូលភតាកាលឆុំាច្ោោះររោះមានររោះភាគ ។  ររោះមានររោះភាគ
យងដល់ររោះរាជវាុំាងច្េើយ  គង់ច្លើអាសនៈមដលច្គរកាលទុក  ររម្ទុំាងភិកខុ
សងូ ។  ក៏រួកច្របតទុំាងច្ ោះ   ន ុំាគ្នន ច្ៅច្ោយបុំាែងថា ‟ រួកច្យើង  
អាឆ នសម្បតាិកនុងទថ្ងច្នោះឯង ” ក៏ឈរច្ៅកនុងទីច្ផសងៗ  មានខាងច្រតជញ្ជជ ុំាង
ផទោះជាច្ដើម្ ។  រួកច្របតទុំាងច្ ោះ  រ កដខលួនដល់ររោះរាជា នច្ោយរបការ
្  ររោះមានររោះភាគ នច្្វើច្ោយរបការដូច្ចាន ោះ ។  ររោះរាជា  កាលថាវ យទឹក
ទកខិច្្ទក  ក៏ នឧទទិសថា ‟ រទីនច្នោះ  ឆូរមានដល់ញតិទុំាងឡាយ ”  
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ស្សោះច្ កខរែី  ដ៏ច្ដរោសច្ោយផ្តក ឈូក  ក៏ច្កើតច្ ើងដល់រួកច្របតទុំាងច្ ោះ  
កនុងខែៈច្ ោះភាល ម្ ។  រួកច្របតទុំាងច្ ោះ  ឆុោះច្ៅងូតទឹកផង  ផឹកទឹកផងកនុង
ស្សោះច្ ោះ  ក៏អស់ច្សឆកាីរកេល់រកោយ  ច្សឆកាីលុំា ក  និងច្សឆកាីច្ស្សក  
សងប់រមាង ប់ច្ៅ  មានសម្បុរដូឆមាស ។  ររោះរាជាថាវ យបបរ  បមងអម្  និងច្ភាជន
រឆួច្េើយ  ឧទទិសច្ៅឲ្យច្ទៀត  បបរ  បមងអម្ និងច្ភាជនជាទិរវ  ក៏ នច្កើតច្ ើង
ដល់រួកច្របតទុំាងច្ ោះ  កនុងខែៈច្ ោះភាល ម្ ។  រួកច្របតទុំាងច្ ោះ  បរចិ្ភាគ
នូវអាោរទុំាងច្ ោះច្េើយ ក៏មានឥន្ទនទិយច្រញច្លញ ។  កនុងខែៈច្ ោះ  ររោះ
រាជាថាវ យសុំារត់ និងច្ស សនៈច្េើយ ឧទទិសច្ៅច្ទៀត ។  ច្រគឿងអលអក រ
ច្រឆើនរបច្ភទ  មានសុំារត់ទិរវ  យនទិរវ  រ ស្លទទិរវ  ករមាលទិរវ និងទីច្ដក
ទិរវជាច្ដើម្   នច្កើតច្ ើងដល់រួកច្របតទុំាងច្ ោះ  កនុងខែៈច្ ោះភាល ម្ ។  
ររោះមានររោះភាគ នអ្ិោឋ នឲ្យសម្បតាិរបស់រួកច្របតសូម្បីទុំាងអស់ច្ ោះ  
រ កដដល់ររោះរាជា ។  ររោះរាជារទង់សរវររោះរាជេឫទ័យទរកមលង ។  កនុង
ច្រលច្ ោះ  ររោះដ៏មានររោះភាគរទង់ឆ្ន់ច្ស្សឆ ឆ់ច្េើយ  រទង់ោម្ឃ្លត់

ច្េើយ  ក៏សមម្ាងនូវររោះគ្នថាទុំាងឡាយច្នោះថា  ត្ញិ្ាបកញុ្ឌ្ឍ ឌេ ុ ត្ដិ ឋន ា ិ ដូច្ឆនោះជាច្ដើម្  

ច្ដើម្បីជាការអនុច្មាទ ដល់ររោះ ទមាគ្ច្សនិយរិម្ពិស្លរ ។  ច្នោះជាផល
មដល នទទួល  ច្ោយរ កដជាក់ឆាស់អុំារីការឧទិទសឆុំាមែកបុែយច្ោយ
ឆុំាច្ោោះ ។ 

សរមាប់អនកមដល នទទួលឆុំាមែកបុែយរបច្ភទអនុទទិសសិកបតាិច្ ោះ   
មិ្ន នទទួលផលរ កដឆាស់ភាល ម្ៗ   ដូឆអនកមដល នទទួលឆុំាមែក
បុែយរបច្ភទឧទទិសសិកបតាិច្ ោះច្ទ   មតច្ទោះជាយ៉ោង្ក៏ច្ោយ  ក៏អានិសងស
ទនការអនុច្មាទ ឆុំាមែកបុែយរបច្ភទមដលជាអនុទទិសសិកបតាិ  របស់រួក
ច្របតទុំាងច្ ោះច្ៅមតមិ្ន ត់ច្ៅ្ច្ទ ។  កាលច្បើ នទទួលឆុំាមែកបុែយ
របច្ភទមដលជាឧទទិសសិកបតាិច្រល្   ច្រលច្ ោះ  ការអនុច្មាទ ឆុំាមែក
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បុែយរបច្ភទមដលជាអនុទទិសសិកបតាិក៏ឆូលម្កឧបតថម្ភច្រជាម្មរជង  ការអនុច្មា-
ទ ឆុំាមែកបុែយរបច្ភទមដលជាឧទទិសសិកបតាិឲ្យមានកមាល ុំាងខាល ុំាងកាល ច្ ើងភាល ម្
កនុងខែៈច្ ោះ ។ 

តាម្ោកយមដល នច្ោលម្កច្នោះ   សុំាច្ៅដល់អនកមដល នលោះច្ោក
ច្នោះច្ៅកាន់កុំាច្ែើ តជាបរទតាូបជីវកិច្របត ១ រួក វនិិ តិកអសុរា និងច្វមានិក-
ច្របត  មដលជារួកច្ទវតាថាន ក់ទបកនុងចាតុម្មោរាជិកាភូមិ្ ១ រួកច្ទៀត
ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។   ឆុំាមែករួកម្នុសសដូឆគ្នន ក៏មានការ  អនុច្មាទ ឆុំាមែកបុែយ 
របច្ភទមដលជាឧទទិសសិកបតាិ   ឬអនុទទិសសិកបតាិ នដូឆគ្នន    មតផលមដល ន
ទទួលច្ ោះ   មិ្នមម្ន យទឹក   មាសរ ក់    អាោរបរចិ្ភាគ   ទីស្លន ក់ទី
អាស្ស័យ   ដូឆរួកច្របតមដល នទទួលច្ ោះច្ទ   រតឹម្មត នទទួលផលគឺ 
មានឆិតាសុខសបាយ  មិ្នច្តា រកោយ    មុ្ខមាត់ស្សស់បស់   មិ្នច្មម
ស្សអាប់ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

វិធីឧទទិស្ឆាំម្ណក្បុណយព្បច្ភទឧទទិស្សិក្បតតិច្នាះ   ោនែូឆច្នះ 

ឥទ ំ  ញ្ម្   បចុញំ  ម្មត្តបតិ្អុាច្រេិញាត្មិ្តិ្ ាេម្ោូន ំ  ញ្ទម្ ិ។   មរបថា ‟ ( ខាុុំា ) 

សូម្ឧទទិសបុែយ ( គឺ ទន   សីល   ភាវ  )  របស់ខាុុំាច្នោះ   ឆុំាច្ោោះមាតាបិតា   
រគូ   អាចារយ   ញតិ  និងមិ្រត  ( មដលលោះច្ោកច្នោះច្ៅច្េើយ   ឬកុំារុងមដល
រស់ច្ៅ ) ” ។ 

ឆាំម្ណក្វិធីឧទទិស្ឆាំម្ណក្បុណយព្បច្ភទអនុទទិស្សិក្បតតិច្នាះ   ោនែូឆច្នះ 

ឥទ ំ  ញ្ម្  បចុញំ   េព្យ ាេត្តា ន ំ  ញ្ទម្ ិ។   មរបថា  ‟ ( ខាុុំា ) សូម្ឧទទិសបុែយ ( គឺ 

ទន   សីល  ភាវ  )  របស់ខាុុំាច្នោះ   ជូនសរវសតវ ˮ ។ 

 ធមម្ មេសវន ំ  មានវឆនតថៈថា  ធមម្ ម ំ  េណុ្ន ា ិ  ឯញ្ត្នាត្ ិ> ធមម្ មេសវន ំ  មរបថា ‟ 

ជនទុំាងឡាយរមម្ងស្លា ប់្ម៌្ច្ោយ្ម្មជាតច្ ោះ  ដូច្ចាន ោះ  ្ម្មជាតច្ ោះ  ច្ទើប

៨ 
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ច្ ម្ ោះថា ្ម្មសសវនៈ ” ។   នដល់ ច្ឆត កនុងម្ោកុសលឆិតាុបាទ  មដល
មានច្យនិច្ស្លម្នសិការៈជារបធ្លន ។   ច្ោកច្ោលទុកកនុងគម្ពីរវភិាវនីដីកា

ថា   នរិវជ ជវវជិាជវ ទេិវនញ្ច្ត្នាប ិ  ឯញ្ត្ ថវ   េង្ គេេត្ ិ  មរបថា  ‟ ការតាុំាងឆិតាស្លា ប់  វជិាជ

ច្ផសងៗ  មដលមិ្នមានច្ទស    ក៏សច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុង្ម្មសសវនៈច្នោះមដរ ” ។ 

ព្ពះពុទធចឃាសាចារយ  បានចោេទុក្ក្នុងគតពីរអដាសាេិនីអដាក្ថាថា ៖ 
ឯញ្កា   េណុ្ញ្នាា    ឥត្ ិ  ម្ ំ  េញ្ទាធត្ ិ  ជានេិសន ាតី្ ិ  េណុាត្,ិ  ត្ ំ ន  ម្ហប ផល ំ។   

ឯញ្កា   ឯវ ំ   ញ្ម្  ម្ហប ផល ំ  ភវេិសត្តី្ ិ  ហតិ្ផរញ្ណ្ន  ម្ទុចុ្ញិ្ត្ ាន  ធមម្ ម ំ  េណុាត្,ិ  ឥទ ំ 
េវនម្េំ   បចុញករិយិាវត្ ថ ុ  នាម្ ។ 

មរបថា  ‟ បុគគល្មាន ក់  កាលស្លា ប់្ម៌្  រមម្ងស្លា ប់  ច្ោយគុំានិតថា    
<បុគគលដទទ  នឹងដឹងថា   អាតាម អញជាអនកមានសទធ ច្ោយរបការដូច្ឆនោះ>   ការ

ស្លា ប់ច្ ោះ  មិ្នមានផលច្រឆើនច្ ើយ ។  រឯីបុគគល្  កាលស្លា ប់្ម៌្  មាន
ឆិតាទន់  ផាយច្ៅជារបច្យជន៍  រមម្ងស្លា ប់្ម៌្  ច្ោយគុំានិតថា <ផលច្រឆើន

នឹងច្កើតមានដល់អាតាម អញ  ច្ោយរបការយ៉ោងច្នោះ> ការស្លា ប់ច្នោះ  ច្ទើប
ច្ ម្ ោះថា  បុញ្ាកិរយិវតថុ  មដលជា្ម្មសសវនៈ ˮ ។ 

 ធមម្ មញ្ទេនា  មានវឆនតថៈថា  ធមម្ ម ំ  ញ្ទញ្េន ា ិ  ឯត្តយាត្ ិ > ធមម្ មញ្ទេនា  មរប

ថា ‟ ជនទុំាងឡាយរមម្ងសមម្ាង្ម៌្ច្ោយ្ម្មជាតិច្ ោះ  ដូច្ចាន ោះ  ្ម្មជាតិច្ ោះ  
ច្ទើបច្ ម្ ោះថា ្ម្មច្ទស  ˮ  នដល់   ច្ឆត ច្ៅកនុងម្ោកុសលឆិតាុបាទ   
មដលមានច្យនិច្ស្លម្នសិការៈជារបធ្លន ។ 

ការបច្រងៀន   វជិាជ ជីវៈច្ផសងៗ   មដលមិ្នមានច្ទស   ដូឆជា   បច្រងៀនវជិាជ
ភូមិ្ស្លស្ត្សា   របវតាិស្លស្ត្សា   ច្វជជស្លស្ត្សា   ច្កសរតស្លស្ត្សា ( កបួនឆាប់ខាងច្ដើម្  
មស្សឆមាក រ ) ជាច្ដើម្  ទុំាងអស់ច្នោះចាត់ជា្ម្មច្ទស កុសល នដូឆគ្នន  ដូឆ

ោកយមដលច្ោកច្ោលទុកកនុងគម្ពីរវភិាវនីដីកាថា  នរិវជ ជវវជិាជវ ទឧិបទេិសនញ្ច្ត្នាប ិ  

៩ 
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ឯញ្ត្ ថវ   េង្ គហំ   គច្ ាត្ ិ  មរបថា  ‟ ច្ឆត មដលជាច្េតុទនការមែ ុំាឆងអុលរ ប់

វជិាជ ច្ផសងៗ   មដលមិ្នមានច្ទស   ក៏សច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុង្ម្មច្ទស ច្នោះ នដូឆ
គ្នន  ˮ ។ 

 េនជាជ ជី្េៈដដ្លម្ិនានវទាសវនាេះ   ាន ៣ ត្ប្បការគឺ ៖ 

១- េបិាេត្នវជិាជវ   នដល់ វជិាជ បរដុំារ ីបរច្សោះ និង ច្បើកបររថ្យនាជាច្ដើម្ 

២- កម្មមេត្នវជិាជវ     នដល់ វជិាជ កសិកម្ម ោែិជជកម្ម  េតថកម្ម  ជាច្ដើម្ ។ 

៣- វជិាជវ ឋានវទិា    នដល់ តារាស្លស្ត្សា  ច្ោរាស្លស្ត្សា  ច្វជជស្លស្ត្សា  
ទសយស្លស្ត្សា ។ 

ការបច្រងៀន   ការមែ ុំាឆងអុលបអា ញកនុងវជិាជ ទុំាងបីយ៉ោងច្នោះ   ភិកខុ   
ស្លម្ច្ែរទុំាងឡាយ   បច្រងៀនមិ្ន ន  រតវូច្ទស   ច្រោោះមិ្នមម្នជាគនថ្ុរៈ 
និង វបិសស ្ុរៈ   រតឹម្មតជាវជិាជ ជីវៈមដលរ សចាកច្ទសរបស់ រាវាស
ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ ដូច្ឆនោះ  ភិកខុ   ស្លម្ច្ែរ   ច្ទើបរតូវច្វៀរចាកការបច្រងៀន   ការស
មម្ាងវជិាជ ទុំាងច្នោះ ។ 

ធម្មវទសនាកុសលដដ្លានអានិសងេវត្ច្ើន  ឬ តិច្ 

្ម្មច្ទស កុសលមដលមានអានិសងសច្រឆើនច្ ោះគឺ   អនកសមម្ាង្ម៌្
ច្ោយឆិតាបរសុិទធ   ច្ោលគឺ   មិ្នសម្លឹងោភ   សកាក រៈ   យស   សរច្សើរ   
្មួ្យច្ ើយ   មានបុំាែងឲ្យអនកស្លា ប់ នទទួលនូវរបច្យជន៍មតម្យ៉ោង   
ការស-មម្ាង្ម៌្យ៉ោងច្នោះ ចាត់ជា្ម្មច្ទស កុសលដ៏បរសុិទធ និង មាន
អានិសងសច្រឆើន ។ 

ឆុំាមែក្ម្មច្ទស    មដលមានអានិសងសតិឆច្ ោះគឺ   អនកសមម្ាង្ម៌្មិ្ន
មានឆិតាបរសុិទធ  គិតមតរីឆង់ នោភ  សកាក រៈ  យស  សរច្សើរ  ទុំាងឆិតា
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ច្ទៀតច្ស្លតក៏គិតឆង់ឲ្យជនទុំាងឡាយ នដឹងថាអាតាម អញច្នោះជា្ម្មថិ្ក   រគ ូ  
អាចារយ ។  ការសមម្ាង្ម៌្យ៉ោងច្នោះ   ចាត់ជា្ម្មច្ទស កុសលមិ្នបរសុិទធ 
និង  មានអានិសងសតិឆ ។ 

  ទដិ ឋជុកុម្ ម   មានវឆនតថៈថា  ទដិ ឋយិា   ឧជកុរណំ្  > ទដិ ឋជុកុម្ ម ំមរបថា ‟ ការច្្វើ

ច្សឆកាីយល់ច្ ើញឲ្យរតង់  ច្ ម្ ោះថា ទិដឋុជុកម្ម ˮ   នដល់  កម្មសសកតា-

ញែររម្ទុំាងកុសលច្ឆត  ។   ោកយថា ទដិ ឋជុកុម្ ម ច្នោះ   ជាច្ ម្ ោះរបស់កម្ម-

សសកតាញែ   ដូឆោកយមដលររោះអាននទច្តថរៈ    នច្ោលទុកកនុងកាមាវឆរ-

កុសលបទទនគម្ពីរមូ្លដីកាថា “ កម្ មេសកត្តញាណំ្  ទដិ ឋជុកុម្ ម ំ” ។ 

កម្មសសកតាញែ គឺបញ្ជា ដឹងថា   សតវទុំាងឡាយមានសិទធិកនុងអុំាច្រើ
របស់ខលួន   មដលជាឆុំាមែកលអ និង មិ្នលអទុំាងអស់ ។   រឯីរទរយសម្បតាិ   មាស
រ ក់   មាតាបិតា   ស្លវ មី្   ភរយិ   បុរត  ្ីតាទុំាងអស់ច្នោះ   មិ្នមម្នជាសិទធិ
របស់សតវទុំាងច្ ោះច្ោយរិត   ច្រោោះមិ្ន នជាប់តាម្សតវទុំាងឡាយច្ៅកនុង
ភរដទទ ន   សូម្បកីនុងភរច្នោះ   ក៏មិ្នរ កដថាមានសិទធិច្ ើយ   ច្រោោះច្ៅ
មានភ័យច្ផសងៗ   ម្កដច្ែាើ ម្យកច្ៅ ន   ការយល់ច្ ើញយ៉ោងច្នោះ   

ច្ ម្ ោះថា ទដិ ឋជុកុម្ ម ។ 

ច្ៅកនុងកម្មឆតុកកៈច្នោះ   ច្ោកសមម្ាងដល់ច្ឆត ច្ផសងៗមដលជាតួកម្ម  
ដូច្ឆនោះ   ច្ឆត ច្ឆតសិក   មដលច្កើតររម្គ្នន ជាមួ្យនឹងកម្មសសកតាញែច្ ោះ   

ក៏ នច្ ម្ ោះថា ទិដាុជុក្តម ផង ។ រិតមម្ន  កម្មសសកតាញែមដលនឹងច្កើត

ច្ ើងច្ោយច្វៀរចាកច្ឆត ច្ឆតសិកច្ ោះ   រមម្ងមិ្នមាន  ដូច្ឆនោះ   កាលច្បើ
ច្ោលដល់កម្មសសកតាញែ   មដលជាតួទិដឋុជុកម្មច្េើយ   ក៏ជាការច្ោល
ដល់ច្ឆត ច្ឆតសិកផង   ច្សឆកាីច្នោះរបររឹតាច្ៅតាម្អវ ិភាវន័យគឺន័យ

១០ 
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មដល នច្ោលដល់វតថុមួ្យច្េើយក៏រមម្ង នវតថុមួ្យច្ទៀត   ច្រោោះច្វៀរចាកគ្នន
មិ្ន ន ។ 

កម្មសសកតាញែ  មានវឆនតថៈថា  កម្ ម ំ េក ំ ញ្េេន ា ិ> កម្ មេសកា   មរបថា   

‟ កម្ ម   របស់ខលួនមានដល់សតវទុំាងឡាយរួក្   ច្រោោះច្េតុដូច្ចាន ោះ   សតវ

ទុំាងឡាយច្ ោះ   ច្ទើបច្ ម្ ោះថា   កម្ មេសក  ˮ  នដល់  សតវទុំាងឡាយ ។ 

កម្ មេសកាន ំ  ភាញ្វា > កម្ មេសកត្ត   មរបថា ‟  សតវទុំាងឡាយ   អនកមានកម្មជា 
របស់ខលួន   ច្ ម្ ោះថា កម្មសសកតា ˮ   នដល់  បញ្ជា ច្ឆតសិក  មដលជាច្េតុ
ឲ្យដឹងថាសតវច្ោកមានកម្មជារបស់ខលួន ។  

វឆនតថៈន័យម្យ៉ោងច្ទៀត ថា បត្ ាញ្នា  បច្ េញ្េហ ិឧជ ុ ំករេីត្តី្ ិ> ឧជកុម្ ម ំ  មរបថា  
‟ ្ម្មជាត្  មដលបឆច័យទុំាងឡាយរបស់ខលួនច្្វើឲ្យរតង់   ដូច្ឆនោះ   ្ម្មជាត
ច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា   ឧជកុម្ ម ˮ ។ 

ទដិ ឋ ិ  ឯវ   ឧជកុម្ ម ំ> ទដិ ឋជុកុម្ ម ំ   មរបថា ‟ ការយល់ដឹង  គឺបញ្ជា នុ ោះឯង   ជា

្ម្មជាតមដលបឆច័យទុំាងឡាយរបស់ខលួនច្្វើឲ្យរតង់   ច្ ម្ ោះថា   ទដិ ឋជុកុម្ ម ˮ ។ 

ោកយថា ទដិ ឋ ិ  កនុងទីច្នោះ   សុំាច្ៅយក   បញ្ជា  គឺ្ម្មជាតិមដលដឹងតាម្ច្ស

ឆកាីរិត    នដល់   កម្មសសកតាញែ ។ 

ោកយថា  បត្ ាញ្នា   បច្ េញ្េហិ   មរបថា  ‟ មដលបឆច័យទុំាងឡាយរបស់ខលួន ˮ 

 នដល់  ្ម៌្មដលជាបឆច័យរបស់កម្មសសកតាញែនុ ោះឯង ។ 

ធម្៌ម្ែលជាបឆច័យរបស្់ក្ម្ាស្សក្ោញាណ   ោន ៣ ព្បការគឺ ៖ 

១- េតុ្ម្េបញ្ញញ   បញ្ជា មដលច្កើតអុំារីការសិកាច្រៀនសូរត   ជាច្េតុ     ជា

បឆច័យឲ្យច្កើតកម្មសសកតាញែ ។ 
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២- ច្និាា ម្េបញ្ញញ    បញ្ជា មដលច្កើតអុំារីការនឹកគិត   រិចារ្កនុងភាវៈទន

សតវទុំាងឡាយអនកមានកម្មជារបស់ខលួន   ច្ោយភារមានច្រាគ   មិ្នមានច្រាគ   
ឆ្ល ត   លងង់  សុខ  ទុកខ   អាយុមវង  ខលី  មាន  រក  ប៉ោុច្ែណោះជាច្ដើម្   ជាច្េតុជា
បឆច័យឲ្យច្កើតកម្មសសកតាញែ ។ 

៣- ភាវនាម្េបញ្ញញ    បញ្ជា មដលច្កើតអុំារីការឆច្រម្ើនវបិសស ជាច្េតុជា

បឆច័យឲ្យច្កើតកម្មសសកតាញែ ។ 
កនុងវឆនតថៈន័យទី ២ ច្នោះ  បញ្ជា មបងច្ឆញជា ២ យ៉ោងគឺ ៖  បញ្ជា មដលជា

ច្េតុម្យ៉ោង  បញ្ជា មដលជាផលម្យ៉ោង ។  បញ្ជា មដលជាច្េតុក៏ នដល់  បញ្ជា
ទុំាង ៣ ខាងច្លើច្នោះ  ឆុំាមែកបញ្ជា មដលជាផលច្ ោះ   នដល់  កម្មសសកតា-
ញែនុ ោះឯង ។  ច្េតុច្នោះ  សូម្បីថា  ជនទុំាងឡាយលោះសកាក យទិដឋិ ( ច្សឆកាី
របកាន់មាុំាកនុងខនធ ៥ ថាជារបស់ខលួន ) មិ្នទន់ នក៏រិតមម្ន  មតច្បើមានការ
យល់ច្ ើញរតូវតាម្ទសវតថុកសមាម ទិដឋិ ១០ យ៉ោងរគប់រគ្នន់លអច្េើយ  ក៏ ន
ច្ ម្ ោះថា   មានកម្មសសកតាញែ  មដលសច្រម្ឆជាទិដឋុជុកម្មកុសលច្កើត
ច្ ើង ។ 

ទស្ក្វតថុក្ស្ោា ទែិឋ ិ១០ យ៉ា ងគ ឺ៖ 

១- បត្ ថ ិ  ទនិ ន ំ     យល់ថា   ការឲ្យទនមានផល ។ 

២- បត្ ថ ិ  េដិ ឋ ំ    យល់ថា   ការបូជា ុ្ំាមានផល ។ 

៣- បត្ ថ ិ  ហតុ្ ំ    យល់ថា   ការបូជាតូឆមានផល ។ 

៤- បត្ ថ ិ  េកុដទកុ កដ្ឋន ំ  កម្មម ន ំ  ផល ំ  វបិាញ្កា   យល់ថា   ផល និងវ ិកទន

កម្មមដលបុគគលច្្វើលអ និង ច្្វើអារកក់មាន ។ 

៥- បត្ ថ ិ  បេំ   ញ្លាញ្កា    យល់ថា   ច្ោកច្នោះមាន ។ 
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៦- បត្ ថ ិ  បរញ្លាញ្កា        យល់ថា   ភរខាងមុ្ខមាន ។ 

៧- បត្ ថ ិ  ម្មត្ត      យល់ថា   ការរបតិបតាិខុស ឬ រតូវកនុងមាតាមានផល ( 

បុែយ ប ) ។ 

៨- បត្ ថ ិ  បតិ្ត        យល់ថា   ការរបតិបតាិខុស ឬ រតូវកនុងបិតាមានផល ( 

បុែយ ប ) ។ 

៩- បត្ ថ ិ  េត្តា    ឱបបាត្កិា   យល់ថា   សតវមដលច្កើតច្ ើង ុ្ំាមតម្ាង  គឺសតវ
នរក  ច្របត  ច្ទវតា  ររេម  មានរិតរ កដ ។ 

១០- បត្ ថ ិ  ញ្លាញ្ក   េម្ណ្ត្រពាហមណា    េម្គ គត្ត   េម្មមបដបិនាន    ញ្េ   ឥម្ចេ   
ញ្លាក ំ  បរចេ   ញ្លាក ំ  េេំ   បភញិ្ញញ    េច្ ាកិត្តា    បញ្វញ្ទន ា ិ  យល់ថា   សម្ែ និង 

រោេមែ៍ទុំាងឡាយ មដលមានច្សឆកាីររម្ច្ររៀងគ្នន   របតិបតាិច្ោយរបទរ  ច្្វើ
ឲ្យជាក់ឆាស់  ច្រោោះរតាស់ដឹងច្ោយខលួនឯង  ច្េើយសមម្ាងនូវច្ោកច្នោះ និង 
ច្ោកខាងមុ្ខ  ក៏មានច្ៅកនុងច្ោក ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត   អនកមដលយល់រតូវតាម្ទសវតថុកសមាម ទិដឋិ  ច្ោយលអច្េើយ
ច្ ោះ   ក៏ចាត់ថាកម្មសសកតាញែ នច្កើតច្ ើងច្េើយដល់អនកច្ ោះ  ដូច្ឆនោះ 
ការបរចិាច គទន   រកាសីល   ឆច្រម្ើនភាវ របស់អនកច្ ោះ   ក៏រមម្ងមានផល   
មានអានិសងសច្រឆើន  រកអវីច្របៀបផទឹម្រុុំា ន   ច្របៀបដូឆការច្រោោះរគ្នប់ច្ោ្្ឲ្យ
ដុោះជាច្ោ្្ ុ្ំាច្ ើង ផទុយរីការឲ្យទន   រកាសីល   ឆច្រម្ើនភាវ របស់បុគគល
អនកមិ្នមានកម្មសសកតាញែ   រមម្ងមានផលមានអានិសងសតិឆតួឆ   ដូឆ
ច្ដើម្ច្ោ្្ ១ ច្ដើម្ ុ្ំាឲ្យផលច្កើតជារគ្នប់ច្ោ្្ដូច្ចាន ោះឯង ។ 

អងគធម្រ៌បស្ទ់ែិឋុជកុ្ម្ាក្នុងខណៈទ្ធាំង  ៣  របស្ច់្ឆតនា 

១- ទដិ ឋជុកុម្ ម  កនុងខែៈមដលជាបុរវច្ឆត    នដល់  ម្ោកុសលឆិតា ៨ 

ដួង ។ 
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២- ទដិ ឋជុកុម្ ម   កនុងខែៈមដលជាមុ្ញ្ច នច្ឆត     នដល់  ម្ោកុសល-

ញែសម្បយុតាឆិតា ៤ ដួង ។ 

៣- ទដិ ឋជុកុម្ ម   កនុងខែៈមដលជាអបរច្ឆត     នដល់  ម្ោកុសលឆិតា 

៨ ដួង ។ 

អធបិាយ 

អនកមដលមានការយល់មិ្នទន់រតឹម្រតូវ   តាម្ផលូវររោះរុទធស្លស     កនុង
ច្រឿងច្ផសងៗ   មានការច្កើត   ការស្លល ប់   ភូមិ្មដលជាទីច្ស្លយទុកខមានឋាននរក   
ច្របត   អសុរកាយ   ភូមិ្មដលជាទីច្ស្លយសុខ  នដល់ឋានសួគ៌  ម្នុសស
ស្លល ប់ច្េើយច្ៅច្កើតជាសតវតិរចាេ នក៏ ន   ច្កើតជាម្នុសសច្ទៀតក៏ ន   សតវ
តិរចាេ នស្លល ប់ច្េើយច្ៅច្កើតជាម្នុសសក៏ ន ច្កើតជាតិរចាេ នវញិក៏ ន ច្រកាយ
ម្ក    នរលឹកនឹកច្ ើញដឹងថា   ការយល់រីមុ្នរបស់ខលួន  មិ្នរតឹម្រតូវ តាម្
ផលូវររោះរុទធស្លស    ដូច្ចាន ោះ   ខលួនរតូវមតរតូរោះឆូលច្ៅសិកាច្រៀនសូរត   នូវ
សភាវៈលកខែៈរបស់ឆិតា   ច្ឆតសិក   របូ   ច្ដើម្បីអប់រ ុំាការគិតការយល់ច្ ើញ
របស់ខលួនឲ្យ នរតឹម្រតូវ   តាម្គនលងទនឱវាទរបស់ររោះបរម្ស្លស្លា    ការគិត
ច្ ើញយ៉ោងច្នោះ    ជាទិដឋុជុកម្មកនុងខែៈបុរវច្ឆត  ។ 

កាលច្បើយល់ច្ ើញយ៉ោងច្នោះច្េើយ    ក៏ចាប់ច្ផាើម្សិកាច្រៀនសូរតនូវ   
ការរបររឹតាច្ៅកនុងវតថុមដលមានជីវតិ    និងមិ្នមានជីវតិៗ  កនុង្ម៌្មដលជា
ច្គ្នលមដលទក់ទងនឹងច្រឿងច្នោះច្ោយឆុំាច្ោោះ  ការសិកា នលអច្ ើងសនសឹម្
រតឹម្្  ការដឹង  ការយល់  ក៏លអច្ ើងច្ៅសនសឹម្ៗច្ៅតាម្លុំាោប់រតឹម្
ច្្ោះ  រេូតទល់មត នជាក់ឆាស់កនុងការច្កើត   ការស្លល ប់   នរក   សួគ៌ជា
ច្ដើម្ ថាមានរិតរ កដ នយ៉ោងលអឥតច្ខាជ ោះ  ការយល់ដឹងឆាស់លអយ៉ោងច្នោះ
ឯង    ជាទិដឋុជុកម្មកនុងខែៈមដលជាមុ្ញ្ច នច្ឆត  ។ 
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ច្រកាយរី នយល់ដឹងរតឹម្រតូវលអច្េើយ   ច្ោយការសិកាច្រៀនសូរត   
ការស្លា ប់ច្ោយលអ   ក៏រិចារ្នូវការរបររឹតាច្ៅរបស់ខលួនថា   កាលរីមុ្ន   
ច្យើងមានការយល់ខុសច្រឆើនយ៉ោងច្រឆើនរបការ   ច្រលច្នោះ   ច្យើង នយល់
រតូវលអច្េើយ   គឺរតឹម្រតូវតាម្ោកយច្របៀនរបច្ៅកនុងររោះរុទធស្លស  នយ៉ោង
លអ   ការរិចារ្យ៉ោងច្នោះឯង   ជាទិដឋុជុកម្មកនុងខែៈមដលជាអបរច្ឆត    
ច្រោោះច្េតុច្នោះ   ររោះរុទធច្ឃ្លស្លចារយច្ទើបសមម្ាងទុកកនុងបុញ្ាកិរយិវតាថ ទិកថា
អដឋស្លលិនីអដឋកថាថា ៖ 

១- ទដិ ឋ ឹ  ឧជកុ ំ  ករេិាម្តី្ ិ  ច្ញិ្ន ាញ្នាាប ិ  ញ្ត្េំ   ញ្េវ   បដ ឋន ំ ន   បចញត្ញ្រន   ច្ញិ្ន ាត្ ិ  
បុគគលសូម្បីកាលគិតថា  អាតាម អញនឹងច្្វើនូវការយល់របស់ខលួនឲ្យរតូវរតង់ ( 
តាម្ច្សឆកាីរិត ) រមម្ងគិត  ច្ោយម្ោកុសលឆិតា ៨ ដួង  ដួង្មួ្យ ( ច្នោះ 
ទិដឋុជុកម្ម កនុងខែៈមដលជាបុរវច្ឆត  ) ។  

២- ទដិ ឋ ឹ  ឧជកុ ំ  កញ្ាបន ា ិ  បន   ច្ត្នុ ន ំ  ញាណ្េម្បេតុ្តា ន ំ  បចញត្ញ្រន   កញ្ាបត្ ិ
ឆុំាមែកបុគគល   កុំារុងច្្វើនូវការយល់របស់ខលួនឲ្យរតង់ ( ច្ោយការសិកា

ររោះបរយិតាិ ឬបដិបតាិច្ ោះ ) មតងច្្វើច្ោយម្ោកុសលញែសម្បយុតា ៤ 
ដួង  ដួង្មួ្យ ( ច្នោះ ទិដឋុជុកម្មកនុងខែៈមដលជាមុ្ញ្ច នច្ឆត  ) ។ 

៣- ទដិ ឋ ិ  ញ្ម្   ឧជកុា   កត្តត្ ិ  បច្ េញ្វក ាញ្នាា    បដ ឋន ំ  បចញត្ញ្រន   បច្ េញ្វក ាត្ ិ
បុគគលកាលរិចារ្ថា   អាតាម អញ នច្្វើការយល់របស់ខលួនឲ្យរតង់

ច្េើយ  មតងរិចារ្ច្ោយម្ោកុសលឆិតា ៨ ដួង  ដួង្មួ្យ ( ច្នោះ
ទិដឋុជុកម្មកនុងខែៈមដលជាអបរច្ឆត  ) ។ 
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ស្ច្ស្រ គ្ ះបញុ្ញក្ិរយិវតថុ ១០ ឆលូក្នុង ទ្ធន ស្លី ភាវនា   

ព្រម្ទ្ធាំងោក្យអធបិាយ 

ប ា្ បុញ្ាកិរយិវតថុ ១០ របការច្ ោះ   បតិែទាន  និង បតែ នុចមាទនៈ    រីរយ៉ោង

ច្នោះ  សច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុងទនកុសល ច្ ម្ ោះថា ទនម្យម្យ៉ោង ។   អបចាយនៈ និង 
ចវយយវេចៈ   រីរយ៉ោងច្នោះសច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុងសីលកុសល ច្ ម្ ោះថា សីលម្យម្យ៉ោង 

។   ធតមសសវនៈ  ធតមចទសនា និង ទិដាុជុក្តម  បីយ៉ោងច្នោះសច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុងភាវ កុសល  
ច្ ម្ ោះថា ភាវ ម្យម្យ៉ោង  សរបុជា ៣ យ៉ោង ច្ោយរបការដូច្ឆនោះ ។ 

អ្ិបាយថា  ប ា្ បុញ្ាកិរយិវតថុទុំាងឡាយច្នោះ   ទនកុសលជា្ម៌្
បដិបកខនឹងឥសា   គឺការមិ្នច្រញឆិតាកនុងសម្បតាិ ឬ ច្សឆកាីលអរបស់អនកដទទ   
និង  បដិបកខឆុំាច្ោោះម្ឆេរយិៈ  មដលមានច្សឆកាីេួងមេងរទរយសម្បតាិ ឬ ច្សឆ-
កាីលអរបស់ខលួន   ដូច្ចាន ោះ  អនកមដលច្្វើការបរចិាច គទនច្ទើបចាុំា ឆ់រតូវយកឈនោះ 
ឥសា  ម្ឆេរយិៈ  ឲ្យ នជាមុ្នសិន  ការបរចិាច គទនច្ទើបសច្រម្ឆច្ៅ ន  
មដលច្ោលដូច្ឆនោះ  ក៏ច្រោោះថា  ច្បើឥសា ច្ៅមានដរាប្ ក៏ច្្វើឲ្យច្កើតការមិ្ន
ច្រញឆិតាកនុងការមដលរទរយសម្បតាិរបស់ខលួនរតូវអស់ច្ៅ   កាលច្បើដូច្ឆនោះ  ការ
បរចិាច គទនក៏មិ្នសច្រម្ឆ  ដូច្ឆនោះ  ទនកុសលច្នោះ  ច្ទើបជាបដិបកខឆុំាច្ោោះ 
ឥសា ម្ឆេរយិៈទុំាងរីរ  ដូច្ចាន ោះ  កាលការបរចិាច គទនសច្រម្ឆកនុងខែៈ្  
កនុងខែៈច្ ោះ  ក៏ នច្ ម្ ោះថា ការយកច្ ម្ ោះឥសា  ម្ឆេរយិៈ ទុំាង ២ ច្នោះ  
 នកនុងខែៈមតមួ្យ ។ 

ឆុំាមែកការច្កើតច្ ើងរបស់ បតិែទាន និង បតែ នុចមាទនៈ  ទុំាងរីរច្នោះ   ក៏គង់

របររឹតាច្ៅដូឆទនកុសលមដរ    ច្ោលគឺ   ច្បើអនក្ច្ៅមានឥសា   អនក
ច្ ោះក៏ច្កើតការមិ្នច្រញឆិតាកនុងការមដលបុគគលដទទ នទទួលបុែយអុំារីខលួន
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ច្ោយអយស្សួល  មិ្នមានច្សឆកាីលុំា ក ។   ច្បើច្ៅមានច្សឆកាីកុំា្ញ់   ក៏
មិ្នអាឆឧទទិសឆុំាមែកបុែយច្ៅឲ្យអនកដទទ ន  ម្យ៉ោងច្ទៀត  ក៏មិ្នអាឆ
អនុច្មាទ ឆុំាមែកបុែយរីអនកដទទ នមដរ   ដូច្ឆនោះ  ច្ៅច្រលច្្វើបតិាទន  ឬ
បតាា នុច្មាទនៈ នច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា    នរគបសងកត់ឥសា និង  ម្ឆេរយិៈកនុង
ខែៈមតមួ្យ ។ 

អបចាយនៈ និងចវយយវេចៈ ទុំាងរីរច្នោះជាចារតិាសីល   គឺការរបររឹតាលអរបស់

រគេសថ និង បរវជិត   មដលជាសបបុរសមានច្សឆកាីយល់ដឹងច្ោយលអ   កនុង
ររោះរុទធស្លស    ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  ច្ោកច្ទើបសច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុងសីលម្-
យកុសល ។ 

ធតមសសវនៈ   ធតមចទសនា   និង ទិដាុជុក្តម   ទុំាងបីច្នោះ   ជាការអរច្្វើកុសល្ម៌្ 

ឲ្យឆច្រម្ើនច្ ើងៗ   ដូឆការឆច្រម្ើនសម្ថ្ និងវបិសស    ច្រោោះច្េតុច្ ោះ  
ច្ោកច្ទើបសច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុងភាវ ម្យកុសល ។ 

ការស្ច្ស្រ គ្ ះធម្ាច្ទស្នា នងិ ទែិឋុជកុ្ម្ា នយ័ម្ា៉ា ងច្ទៀត  ោម្នយ័

អធបិាយរទុធភាស្តិរបស្គ់ម្ពរីអែឋក្ថា 

ការសមម្ាង្ម៌្   ការបច្រងៀន្ម៌្   ទុំាងច្នោះសច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុងទនម្យ-

កុសលក៏ ន ដូឆររោះរុទធវឆនៈថា េព្យ ាទាន ំធមម្ មទាន ំ   ជនិាត្ ិ   មរបថា ‟ ្ម្មទន

ឈនោះអស់អាមិ្សទន ˮ ។ 
ឆុំាមែកទិដឋុជុកម្មច្ ោះ   ររោះរុទធច្ឃ្លស្លចារយ    នសមម្ាងទុកកនុងសងគីតិ

សូរតទន ដិកវគគអដឋកថាថា ៖   ទដិ ឋជុកុម្ ម ំ   េញ្ព្យ ាេំ   នេិម្លកាណំ្   មរបថា   ‟ 

ទិដឋុជុកម្មច្នោះ   ជាច្រគឿងកុំាែត់ភារច្រញច្លញទនបុញ្ាកិរយិវតថុទុំាងរួង ˮ ។   
ច្សឆកាីថា   ទិដឋុជុកម្មច្នោះសច្ន្ទអគ ោះឆូលកនុងទនម្យ  សីលម្យ   ភាវ ម្យ-
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កុសល នទុំាងអស់នុ ោះឯង ។  ច្ោលដូច្ឆនោះច្ ោះ   ក៏ច្រោោះទិដឋុជុកម្មច្នោះ   
ច្របៀបដូឆអនកកាន់ឆងកូតទូក   ច្ដើម្បីឲ្យទូកសទុោះច្ៅរតង់ច្សមើ   ច្បើមិ្នមានអនកកាន់
ឆងកូតច្ទ   ទូកក៏មិ្នអាឆសទុោះច្ៅរតង់ នច្ ើយ   យ៉ោង្មិ្ញ   អនកឲ្យទន   
រកាសីល   ឆច្រម្ើនភាវ    ច្បើមិ្នមានទិដឋុជុកម្មឆូលរបកបជាមួ្យច្ទ   ផល
របស់ទន   សីល   ភាវ    ក៏មិ្នបរបូិែ៌   មានការខវោះខាត   មិ្ន នសម្
របកបតាម្បុំាែងរបស់ខលួន   ច្ោលគឺ ៖ 

ច្បើនឹងច្ៅច្កើតជាម្នុសស ឬ ច្ទវតា    ក៏ឲ្យច្កើតជាម្នុសស   ច្ទវតាជាន់
ទប   មានអវយវៈខវោះខាត ឬ ច្បើមានអវយវៈរគប់រគ្នន់ច្េើយ   ក៏ជាម្នុសស
លងង់ច្មល    មានបញ្ជា តិឆ និង  នទទួលរងច្សឆកាីច្តា រកោយ  មិ្នមានច្សឆ-
កាីសុខកនុងរទរយសម្បតាិ ។  កុសលរបស់បុគគលរួកច្នោះ   កាលច្ោលច្ោយអងគ
្ម៌្ច្េើយ   ក៏ នដល់   ទវិច្េតុកកុសលឱម្កៈ ។ 

រឯីកុសលរបស់អនកមដលមានទិដឋុជុកម្មរបកបជាមួ្យផងច្ ោះ  រមម្ងឲ្យ
ផលម្ោស្លល   តាម្ច្សឆកាីរ ថាន របស់ខលួន   ច្ោលគឺ   កាលច្បើច្ៅច្កើតជា
ម្នុសស   ច្ទវតា  ក៏ឲ្យច្កើតជាម្នុសស   ច្ទវតាដ៏លអ    មានអវយវៈរគប់រគ្នន់   
មានសតិបញ្ជា ល្ សទវ    នទទួលច្សឆកាីសុខតាម្ផលូវកាយ    សបាយឆិតា
ជានិឆចកាល   កុសលរបស់បុគគលរួកច្នោះ  កាលច្ោលច្ោយអងគ្ម៌្ច្េើយ   
 នដល់   តិច្េតុកកុសលឧកកដឋៈ   ឬថាន ក់ទបជាងបនាិឆ   ក៏ នដល់តិច្េតុ
កកុសលឱម្កៈ ។ 

[៦៦] ត្ ំបញ្នត្ ំវេីត្វិធិមម្បិ កាម្មវច្រកម្ មម្ញិ្ច្ េវ េង្ា ំគច្ ាត្ ិ។ 

មរបថា “ ម្យ៉ោងច្ទៀត   កម្មទុំាង ២០ ច្ ោះ   រមម្ងដល់នូវការរាប់ថា   ជាកា-
មាវឆរកម្ម ” ។ 
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អធបិាយ 

តាម្ លីខាងច្លើច្នោះ   រទង់សមម្ាងការរបួរមួ្កាមាវឆរកម្មថា   ជាច្ឆត 
ច្ឆតសិក   មដលច្ៅកនុងអកុសលឆិតា ១២ និង ម្ោកុសលឆិតា ៨ ។  ទុំាងរីរ
របការច្នោះ    នច្ ម្ ោះថា   កាមាវឆរកម្មទុំាងអស់   ដូច្ឆនោះ   កាលច្បើរមួ្ឆូលគ្នន
ច្េើយ   កាមាវឆរកម្ម  ច្ទើបមានឆុំានួន ២០   ច្នោះច្ោលច្ោយអងគ្ម៌្    មត
កាលច្ោលច្ោយទវ រក៏មាន ៣   គឺច្កើតច្ ើងតាម្ផលូវកាយ   ច្្វើលអ និង មិ្នលអ
ម្យ៉ោង   ច្កើតច្ ើងតាម្ផលូវវាចា   ច្ោលលអ និង មិ្នលអម្យ៉ោង  ច្កើតតាម្ផលូវឆិតា   
គិតលអ និង មិ្នលអម្យ៉ោង រមួ្ជា ៣ របការប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។   ច្ោលច្ោយការអរក៏
មាន ៣០ គឺ   ការអរមដលមិ្នលអមាន ១០    នដល់ទុឆចរតិ ១០   ការអរ
មដលលអមាន ២០   នដល់  កុសលកម្មបថ្ ឬសុឆរតិ ១០ និង បុញ្ាកិរយិវតថុ 
១០   រមួ្រតូវជា ២០។ 

កាាេច្រកម្មច្ប្ប់ 

Ø>Ø>Ø>Ø 

របូាវឆរក្សុ្លក្ម្ា 

[៦៧] របូាវច្រកេុល ំ បន  ម្ញ្នាកម្ មញ្ម្វ, ត្ចេ  ភាវនាម្េំ  បបបនាបបត្ ា,ំ ឈានង្ គញ្ភ-
ញ្ទន  បចេវធិម ំ ញ្ោត្ ិ។ 

មរបថា  ឆុំាមែករ ូវឆរកុសល   ជាម្ច្ កម្មមតម្យ៉ោង  ម្យ៉ោងច្ទៀត  រ ូវ-
ឆរកុសលច្ ោះ   សច្រម្ឆអុំារីភាវ    បនលុោះភារជាអបប   មាន ៥ យ៉ោង   តាម្
របច្ភទទនអងគ្ ន ។ 

អធបិាយម្ហគគតក្សុ្ល 

ោកយថា ម្ញ្នាកម្ មញ្ម្វ ( ជាម្ច្ កម្មមតម្យ៉ោង )  មានច្សឆកាីថា   ជាម្ច្ -

កម្មមតម្យ៉ោង   ច្រោោះ ទីមដលជាកម្មបថ្   រ កដតាម្ផលូវឆិតាប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 
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កនុងគម្ពីរវភិាវនីច្ោកច្ោលថា “ ច្រោោះមិ្នរបររឹតាច្ៅតាម្កាយទវ រជា
ច្ដើម្  ច្ោយស្លរមិ្នញុុំាងវញិ្ាតាិឲ្យច្កើត ”   ច្សឆកាីច្ ោះមិ្នលអ  ច្រោោះអភិញ្ជា
កុសលមដលញុុំាងវញិ្ាតាិឲ្យច្កើត នសូម្បីរបររឹតាច្ៅតាម្ផលូវកាយទវ រជាច្ដើម្ក៏
មិ្នរាប់ថាជាកាយកម្ម   ឬវឆីកម្ម   ច្ោយស្លរមិ្នមានភារជាអងគរបស់កម្មបថ្  
តាម្ផលូវកាយ   ឬវាចា ។ 

ោកយថា   ត្ចេ   ភាវនាម្េំ ( ម្យ៉ោងច្ទៀត   រ ូវឆរកុសលច្ ោះ   សច្រម្ឆ

អុំារីភាវ  )   មានច្សឆកាីថា   ម្យ៉ោងច្ទៀត   ម្េគគតកុសលច្ ោះ   ជាភាវ កម្ម   
ច្រោោះជាកម្មរិច្សស   មដលអប់រ ុំាឆិតា  ច្ោយស្លរមិ្នរបររឹតាច្ៅជាប់ទក់ទង
នឹងទន   ឬសីល ។ 

ចសេក្ែីក្នងុគតពីរបដិសតពទិាតគគថា 
“ ការលោះបង់នីវរែៈច្ោយបឋម្ជាន  ច្ ម្ ោះថា េលី,   ការច្វៀរចាក   

ច្ ម្ ោះថា   េលី,   ច្ឆត ច្ ម្ ោះថា  េលី,   ការសរងួម្ ច្ ម្ ោះថា  េលី  ការ

មិ្នកនលងច្លមើសច្ ម្ ោះថា េលី, ការលោះបង់វតិកកៈ និង វចិារៈច្ោយទុតិយជាន

ច្ ម្ ោះថា  េលី,  ការលោះបង់បីតិច្ោយតតិយជានច្ ម្ ោះថា   េលី,  ការ

លោះបង់សុខ និង ទុកខច្ោយឆតុតថជានច្ ម្ ោះថា   េលី... ”   
ច្សឆកាីច្ ោះ   ច្ោកច្ោលទុកច្ោយបរយិយ ( អម្ ) ។ 

[ តាម្ន័យច្នោះ  េលី គឺការរបររឹតាជារបរកតី    កាលបឋម្ជានច្កើតច្ ើង   

ការលោះបង់នីវរែៈ ន   ចាត់ជារបរកតីមដលរបររឹតាតាម្្ម្មនិយម្  ច្េើយ
ការលោះបង់នីវរែៈក៏ជាការច្វៀរចាកនីវរែៈ  ជាការសរងួម្រវាុំាងនីវរែៈ   នឹង
មិ្នរបររឹតាកនលងច្លមើសនីវរែៈ   ច្រោោះលោះនីវរែៈ នច្េើយ   ដូច្ចាន ោះ  កនុង
គម្ពីរបដិសម្ពិទម្គគ   ច្ោកច្ទើបច្ោលច្ោយបរយិយ ( អម្ ) ថា   ការលោះបង់

នីវរែៈជាច្ដើម្   កនុងម្េគគត្នគឺ  េលី ] ។ 
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ោកយថា   បបបនាបត្ ា ំ( បនលុោះភារជាអបប  )   មានច្សឆកាីថា ៖  បនលុោះភារ

ជាអបប   ច្រោោះរបររឹតាច្ៅច្ោយភារតាុំាងមាុំា   មិ្នញប់ញ័រ   រជួតរជាបច្ៅ
កនុងអារម្មែ៍ច្ោយកមាល ុំាងទនភាវ  ។ 

ររោះអនុរទុធ ចារយ   ច្ោលោកយថា  ឈានង្ គញ្ភញ្ទន ( តាម្របច្ភទទនអងគ្ន 

)   ច្ោកគួរច្ោលថា ឈានញ្ភញ្ទន ( តាម្របច្ភទទន្ន ) ។ 

ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត  ោកយថា   ឈានង្ គញ្ភញ្ទន   មរបថា  តាម្របច្ភទរបស់រួក
អងគ្ន   ច្ោលគឺ  តាម្របច្ភទរបស់្ន ។ 

អរបូាវឆរក្សុ្លក្ម្ា 

[៦៨]  ត្ថា  បរបូាវច្រកេុលចេ  ម្ញ្នាកម្ ម,ំ  ត្ម្បិ  ភាវនាម្េំ  បបបនាបបត្ ា,ំ  
អារម្ មណ្ញ្ភញ្ទន  ច្ត្ពុ្យ ាធិម ំ ញ្ោត្ ិ។ 

មរបថា  ដូឆគ្នន ច្នោះ   អរ ូវឆរកុសល   ក៏ជាម្ច្ កម្ម    សូម្បអីរ ូវឆរ-
កុសលច្ ោះ   សច្រម្ឆអុំារីភាវ     បនលុោះភារជាអបប   មាន ៤ យ៉ោង   តាម្
របច្ភទទនអារម្មែ៍ ។ 

ការឲ្យផលរបស្ក់ាោវឆរក្ម្ា 

[៦៩] ឯត្តថ កេុលកម្ មម្ទុ ធច្ េរហតិ្ ំ បបាេភមូ្េំិ បដេិន ធ ឹ ជញ្នត្,ិ បវត្ ាេំិ បន េព្យ ាម្បិ
ទាាទេវធិម ំេត្តា កេុលបាកាន ិេព្យ ាត្តថ ប ិកាម្ញ្លាញ្ក របូញ្លាញ្ក ច្ េថារហំ វបិច្ េត្ ិ។ 

មរបថា  កនុងភូមិ្ទនការឲ្យផល ៤ យ៉ោង   អកុសលកម្មច្វៀរឧទធឆចៈ   រមម្ង
ញុុំាងបដិសនធិឲ្យច្កើតច្ ើងកនុងអ យភូមិ្   ឆុំាមែកកនុងបវតាិកាល   អកុសល-
កម្ម ១២ ទុំាងអស់  រមម្ងឲ្យផលជាអកុសលវ ិកឆិតាទុំាង ៧ ដួង  កនុងកាម្ភូមិ្ 
និង របូភូមិ្ទុំាងរួងតាម្សម្គួរ ។ 
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ច្ស្ឆក្តអីធបិាយ 

ោកយថា  ឯត្តថ កេុលកម្ មម្ទុ ធច្ េរហតិ្ ំ  ជាច្ដើម្   ជាោកយសមម្ាងនូវភូមិ្   មដល

ជាទីតាុំាងទនការឲ្យផលរបស់អកុសលកម្ម   គឺអកុសលកម្ម ១១ ( ច្វៀរឧទធឆច-
សេគតច្ឆត  )   រមម្ងឲ្យផលបដិសនធិកនុងអ យភូមិ្ទុំាង ៤     នច្សឆកាី
ថា    អនកមដលច្ៅច្កើតកនុងអ យភូមិ្ទុំាង ៤ រួកច្នោះ   ក៏ច្រោោះអាស្ស័យ
អកុសលកម្ម ១១ យ៉ោងៗ្មួ្យជាច្េតុ   ឆុំាមែកឧទធឆចសេគតច្ឆត 
ច្ ោះ   មិ្នមាន ទីឲ្យផលបដិសនធិ ( កនុងអ យភូមិ្ច្ ើយ )   នច្សឆកាីថា  
អនកមដលច្ៅច្កើតកនុងអ យភូមិ្ ៤  ច្ោយអាស្ស័យឧទធឆចសេគតច្ឆត ជា
ច្េតុច្ ោះ  រមម្ងមិ្នមាន   មតកនុងបវតាិកាល  គឺប ទ ប់រីបដិសនធិច្ៅរេូតដល់
ស្លល ប់ច្ ោះ   អកុសលកម្មទុំាង ១២   រមម្ងឲ្យផល ន  ច្ោលគឺច្្វើឲ្យអកុសល-
វ ិក ៧   មានច្ ើញរបូមិ្នលអ   ឮសុំាច្ ងមិ្នលអជាច្ដើម្   ច្កើតច្ ើងកនុងកាម្-
ភូមិ្ ១១  និង របូភូមិ្ ១៥ ( ច្វៀរអសញ្ាីភូមិ្ ) ។ 

កាលច្បើសរបុច្សឆកាីតាម្ររោះ លីច្នោះច្េើយ  ក៏ នច្សឆកាីថា   ក-
ោឋ នរបស់អកុសលកម្មទុំាងច្នោះ   ច្ោលច្ោយបដិសនធិកាល   រមម្ង ន
អ យភូមិ្ ៤   ច្ោលច្ោយបវតាិកាល   រមម្ង នកាម្ភូមិ្ ១១   របូភូមិ្ ១៥   
( ច្វៀរអសញ្ាីភូមិ្ ) ។ 

ច្ហតុផលក្នុងការម្ែលឧទធឆចស្ហគតច្ឆតនា 

មិ្នអាឆឲ្យផលក្នុងបែិស្នធិកាលបាន 

អនកមដលច្ោលថាជាអនកមានច្សឆកាីកាល ោន  រងឹបឹុងច្ ោះ  មតច្បើច្្វើ
ការអរមដលសុំាខាន់ៗមតមាន ក់ឯង   ក៏មិ្នអាឆនឹងច្្វើការអរច្ ោះៗឲ្យសច្រម្ឆ
ច្ៅ ន   ដូឆច្ម្ទ័រជាអនកមានកមាល ុំាង និងមានច្សឆកាីកាល ោន  ច្បើនឹងច្ឆញ
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ច្ៅច្្វើសឹកមតមាន ក់ឯង   ក៏មិ្នអាឆច្្វើសរតវូឲ្យបរាជ័យច្ៅ នច្ ើយ   រតូវ
មានកងទ័រជាបរវិារជាប់តាម្ច្ៅផង   ច្ទើបអាឆយកជ័យជម្នោះរីសរតូវ ន    
សូម្បីកនុងកិឆចការដទទៗ   ក៏ដូឆគ្នន មដរ   អនកមដលមានឆុំាច្ែោះដឹង និង សម្តថ-
ភារ   មតច្បើច្្វើការមតមាន ក់ឯង   មិ្នមានអនកដទទឆូលរមួ្សេការច្្វើច្ៅតាម្
 ទីរបស់ខលួនៗច្ទ    ក៏មិ្នអាឆនឹងសច្រម្ឆកិឆចការច្ ោះៗ  ច្ៅ នច្ ើយ    
យ៉ោង្មិ្ញ    ប ា្ ច្ឆតសិកទុំាង ៥២ ដួងច្ ោះ   ច្ឆត ច្ឆតសិក    ន
ច្ ម្ ោះថា   ជាច្ឆតសិកមដលមានកមាល ុំាងរងឹបឹុង   ជារិច្សសជាងច្ឆតសិកដួង
ដទទៗ   មិ្នថាកនុងការអរ្ៗ   មដលសតវទុំាងឡាយ   ច្្វើច្ោយកាយ   វាចា 
ឬ ឆិតាក៏ច្ោយ   ច្ឆត ច្ឆតសិកច្នោះឯង   រមម្ងជារបធ្លនចាត់មឆង និង ទទួល

ខុសរតូវកនុងការអរច្ ោះៗ   ច្ោយទទួល ទីកនុងតុំាមែងជា “ ក្តម ”  និង មាន

 ទីឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល  និង បវតាិកាល   កនុងកាលខាងមុ្ខច្ទៀតផង ។ 
ប ា្ ការឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល និង បវតាិកាល   ទុំាង ២ យ៉ោងច្នោះ   

ការឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល   ជាច្រឿងសុំាខាន់ជាង   ច្រោោះរតួវច្្វើ ទីឲ្យភរ
ជាតិរ កដច្ ើង   ជាសតវតិរចាេ នខលោះ   ជាម្នុសសខលោះ   ជាច្ទវតាខលោះ  កនុងភូមិ្
ច្ ោះៗ   ច្ោយច្េតុច្នោះឯង   ច្ឆត ច្ឆតសិក  មដលជាតួកម្មច្នោះ ច្ទើបរតូវ
មានច្ឆតសិកដទទៗ   មដលមានកមាល ុំាងរិច្សសឆូលរមួ្ផង ច្ទើបអាឆញុុំាងភរ
ជាតិឲ្យរ កដច្ ើង ន   មដលច្ៅថាឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល   ច្បើមិ្ន
ដូច្ចាន ោះច្ទ   ក៏មិ្នអាឆឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល ន   រតឹម្មតឲ្យផលកនុងបវតាិ
កាលប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។  មតការឲ្យផលកនុងបវតាិកាលច្នោះ   មិ្នមម្នជាច្រឿងសុំាខាន់   
ដូច្ឆនោះ  កាលច្បើរិចារ្នូវការរបររឹតាច្ៅរបស់ច្ឆត    មដលច្ៅកនុងឧទធឆច-
សេគតឆិតាថា   មានកមាល ុំាងរគប់រគ្នន់នឹងឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល នមដរ
ឬច្ទ ? ក៏គង់ច្ ើញ នថា  ឧទធឆចៈច្នោះ   មិ្នមានអកុសលច្ឆតសិកដទទៗ   
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មដលមានកមាល ុំាងរិច្សស  ដូឆជា   ច្ោភៈ   ច្ទសៈ   ទិដឋិ   មានោះ   ឥសា   ម្-
ឆេរយិៈ   កុកកឆចៈ   វឆិិកិចាេ   ឆូលជួយច្រជាម្មរជង   ច្ៅតាម្ ទីរបស់ខលួនៗ
ច្ ើយ   មានមតច្មាឆតុកកច្ឆតសិក   មដលជាអកុសលច្ឆតសិកស្លម្ញ្ា មដល
របកបជាមួ្យនឹងការអរអកុសលទូច្ៅប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។  ច្ោយច្េតុច្នោះ   ច្ទើប
សច្រម្ឆច្សឆកាី នថា ឧទធឆចសេគតច្ឆត ច្នោះ  មិ្នអាឆឲ្យផលកនុងបដិសនធិ
កាល ន  ឲ្យផល នរតឹម្មតកនុងបវតាិកាល   ដូច្ចាន ោះ    ររោះអនុរទុធ ចារយច្ទើប

សមម្ាងថា  ឯត្តថ កេុលកម្ មម្ទុ ធច្ េរហតិ្ ំ ។ញ្ប។  េថារហំ   វបិច្ េត្ ិ។ 
ន័យម្យ៉ោងច្ទៀត ច្សឆកាីអ្ិបាយអកុសលកនុងអដឋស្លលិនីអដឋកថា ច្ោក

 នសមម្ាងថា ច្ឆត មដលច្ៅកនុងវឆិិកិចាេ សម្បយុតាឆិតា មដលមិ្នរបកប
ច្ោយអ្ិច្មាកខ ក៏អាឆឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល ន ច្តើច្េតុដូឆច្ម្ាឆ   នជា
ច្ឆត មដលច្ៅកនុងឧទធឆចសម្បយុតាឆិតាឆិតា មដលមានអ្ិច្មាកខច្ឆតសិករបកប  
មតមិ្នអាឆឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល ន  ច្សឆកាីច្នោះ  នឹងរជាប នដូឆច្ម្ាឆ ? 

កនុងអដឋស្លលិនីអដឋកថានុ ោះឯង  ច្ោកក៏មកទខទុកថា  ឧទធឆចសម្បយុតា-
ច្ឆត ច្នោះ   ជា្ម៌្មដលមិ្នរតូវលោះច្ោយច្ស្លតាបតាិម្គគ  កនុងោកយច្ោល
មកទខច្នោះ  ច្ោក នអ្ិបាយទុកថា  របសិនច្បើឧទធឆចសម្បយុតាច្ឆត    
អាឆឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល ន   ក៏នឹងរតវូឲ្យផលកនុងអ យភូមិ្ ៤ ប៉ោុច្ ណ្ ោះ   
ច្បើយ៉ោងច្នោះមម្ន   អនកមដលសច្រម្ឆជាររោះច្ស្លតាបនន  ក៏នឹងច្កើតកនុងអ យ-
ភូមិ្ ៤  នច្ទៀត ច្រោោះច្ៅមិ្នទន់លោះឧទធឆចសម្បយុតាឆិតា  កាលច្បើដូច្ឆនោះ  ក៏

ជុំាទស់ជាមួ្យររោះ លីថា  ច្ត្ោូបាញ្េហ ិ  ច្  វបិបម្ញុ្ត្តា    មរបថា « អនកមដល

សច្រម្ឆជាររោះច្ស្លតាបននច្េើយច្ ោះ រមម្ងរឆួផុតរីអ យភូមិ្ទុំាង ៤ »  មដល
ររោះរុទធវឆនៈនឹងខុសភាល ត់ច្ៅមិ្ន ន  ដូច្ចាន ោះ  សច្រម្ឆច្សឆកាី នថា  ឧទធឆច-
សម្បយុតាច្ឆត  សូម្បីរបកបជាមួ្យអ្ិច្មាកខក៏ច្ោយ ក៏មិ្នអាឆឲ្យផលកនុង
បដិសនធិកាល នមដរ ។ 
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ច្រឿងច្នោះ  ក៏អាឆមានច្សឆកាីសងស័យច្កើតច្ ើង នច្ទៀតថា   ឧទធឆច-
សម្បយុតាច្ឆត ច្នោះ   សូម្បីមិ្នចាត់ឆូលកនុងរួកអកុសល្ម៌្មដលគបបីលោះ
ច្ោយច្ស្លតាបតាិម្គគក៏រិតមម្ន   មតក៏ចាត់ឆូលកនុងរួកអកុសល្ម៌្   មដលរតូវ
លោះច្ោយអរេតាម្គគ  ដូច្ឆនោះ  កនុងការមដលអោះអាងថាឧទធឆចសម្បយុតាច្ឆត 
មិ្នអាឆឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល ន  ច្រោោះមិ្នចាត់ឆូលកនុងរួកអកុសល្ម៌្  
មដលរតូវលោះច្ោយច្ស្លតាបតាិម្គគច្ ោះ  ច្េតុផលមដលច្ោលម្កច្នោះ  រមម្ង
ដឹង នច្ោយអម្នឹងមានច្រគឿងអាងមដល នសមម្ាងឲ្យដឹង នខលោះច្ទៀតឬច្ទ 
?  ច្សឆកាីច្នោះ  ច្ោកមកទខទុកថា « មាន »  ដូឆរ កដកនុងម្ោបោឋ នររោះ
 លី   មដលរទង់សមម្ាងដល់ នកខែិកកម្មបបឆច័យ   កនុងបឆច័យច្នោះ   ររោះអងគ
រទង់ នរតាស់សមម្ាងរបួរមួ្ច្ឆត ច្ផសងៗ    មដលអាឆឲ្យផល នច្ៅកនុង
បឆច័យទុំាងអស់ច្នោះ គឺច្ៅច្រលរទង់សមម្ាងមឆកទសសនតិក    ច្ោយបឆច័យ ២៤    
ច្េើយច្ៅច្រលសមម្ាងម្កដល់  នកខែិកកម្មបបឆច័យច្ ោះ ររោះអងគរទង់ស-
មម្ាង្ម៌្មដលរតូវលោះច្ោយច្ស្លតាបតាិម្គគច្ោយឆុំាច្ោោះ   មថ្ម្ទុំាងរទង់សមម្ាង
្ម៌្មដលរតូវលោះច្ោយម្គគខាងច្លើ   និង ម្គគខាងច្រកាម្ោយឆូលគ្នន    រទង់
មិ្ន នសមម្ាង្ម៌្មដលរតូវលោះច្ោយម្គគខាងច្លើច្ោយឆុំាច្ោោះច្ទ ដូឆមាន

រ កដកនុងររោះ លីថាៈ នានកាណិ្កា  ទេសញ្នន  បោត្ពាា    ញ្ច្ត្នា   វបិាកាន ំ ខនាធ ន ំ 
កដត្តា   ច្  របូាន ំ កម្ មបបច្ េញ្េន  បច្ េញ្យា ។   មរបថា « អកុសលច្ឆត    មដលរតូវ

លោះច្ោយច្ស្លតាបតាិម្គគ  មដលច្កើតច្ ើងកនុងខែៈច្ផសងគ្នន   ច្ផសងច្វោគ្នន
ច្ ោះ ជាបឆច័យជួយឧបតថម្ភដល់បដិសនធិ ម្កខនធ និង បដិសនធិកម្មជជរបូ   ច្ោយ
អុំា្ឆកម្មបបឆច័យ » ។ 

កនុងការសមម្ាង្ម៌្មដលរតូវលោះច្ោយច្ស្លតាបតាិម្គគច្ោយឆុំាច្ោោះច្ ោះ   
ឧទធឆចសម្បយុតាច្ឆត មិ្នរាប់បញ្ចូ លកនុងទីច្នោះច្ទ   ដូច្ចាន ោះ   ច្ទើបដឹង នថា   
អនកមដលសច្រម្ឆជាររោះច្ស្លតាបនន ក៏ច្ៅមានឧទធឆចសម្បយុតាច្ឆត  មតររោះ
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ច្ស្លតាបននច្ ោះ   មិ្នច្ៅកាន់អ យភូមិ្ច្ទ   ច្ោយច្េតុច្នោះ   ច្ទើបសច្រម្ឆ
ច្សឆកាី នថា   ឧទធឆចសម្បយុតាច្ឆត    មិ្នអាឆឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល
 ន   ដូឆមដល នច្ោលម្កច្េើយ ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត   ឧទធឆចសម្បយុតាច្ឆត ច្នោះ   ជា្ម៌្មដលរតូវលោះច្ោយ
អរេតាម្គគ   មតមដលច្ោលកនុងខាងច្ដើម្ថា  ររោះអងគរទង់មិ្ន នសមម្ាង
អកុសល្ម៌្  មដលរតូវលោះច្ោយម្គគខាងច្លើច្ោយឆុំាច្ោោះកនុង នកខែិកកម្ម-
បបឆច័យច្ ោះ   ដូច្ចាន ោះ  ( សួរថា )  នឹងច្ោល នឬច្ទថា   ឧទធឆចសម្បយុតា-
ច្ឆត ច្នោះ   សូម្បីកនុងបវតាិកាល  ក៏មិ្នអាឆឲ្យផល នឬ ?  ច្កលើយថា  ច្ោល
ដូច្ឆនោះមិ្ន ន  ច្រោោះសូម្បីរទង់មិ្ន នសមម្ាងទុកកនុង នកខែិកកម្មបបឆច័យ   
កនុងម្ោបោឋ នក៏រិតមម្ន   មតក៏រទង់ នសមម្ាងទុកកនុងបដិសម្ភិទវភិងគទន

អភិ្ម្មបិដកមដលជាគម្ពីរទីរីរថា   េេម ឹ  េម្ញ្េ   បកេុល ំ ច្តិ្ ា ំ ឧបបន ន ំ  ញ្ោត្ ិ 
។ញ្ប។   ឧញ្បកាា េហគត្ ំ   ឧទ ធច្ េេម្បេតុ្ ា ំ   របូារម្ មណំ្  វា  ។ល។  ធមម្មម រម្ មណំ្  វា, េំ  េំ  
វា  បនារព្យ ភ,  ត្េម ឹ េម្ញ្េ  ផញ្េា   ញ្ោត្ ិ ។ញ្ប។    បវញិ្ក ាញ្បា   ញ្ោត្,ិ   ឥញ្ម្   ធមម្មម    
បកេុលា,  ឥញ្ម្េ ុ  ធមញ្ម្ មេ ុ  ញាណំ្   ធមម្ មបបដេិម្ ភទិា ។   ញ្ត្េំ   វបិាញ្ក   ញាណំ្    បត្ ថ-
បបដេិម្ ភទិា ។ 

កនុងររោះ លីច្នោះឆុំាច្ោោះច្សឆកាីមដលរទង់រតាស់ថា ញ្ត្េំ  វបិាញ្ក  ញាណំ្  
បត្ ថបបដេិម្ ភទិា  ច្ ោះ មរបថា  « ការដឹងកនុងវ ិករបស់ឧទធឆចសម្បយុតាឆិតាុបាទ   

ច្ ម្ ោះថា   អតថបបដិសម្ភិទ » ដូច្ចាន ោះ   ច្ទើបសច្រម្ឆច្សឆកាី នថា   ឧទធឆច-
សម្បយុតាច្ឆត ច្នោះ   ឲ្យផល នកនុងបវតាិកាល ។ 
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ការយល់វ ើញរប្បស់ត្ពេះវេរវ ម្ េះពុទធទតែវតថរកនងុវរឿងឧទធច្ចសម្បយតុែវច្តនា 

និងោកយេននិច្័យយ 

កនុងច្រឿងច្នោះ   ច្ោកមានការយល់ច្ ើញថា    ឧទធឆចសម្បយុតាច្ឆត ច្នោះ    
ច្បើច្កើតកនុងស ា នរបស់បុថុ្ជជន  រមម្ងអាឆឲ្យផល នទុំាងកនុងបដិសនធិកាល 
និងកនុងបវតាិកាល   មតច្បើច្កើតកនុងស ា នរបស់ច្សកខបុគគល   ក៏មិ្នអាឆឲ្យផល
 នទុំាងកនុងបដិសនធិកាល  និងកនុងបវតាិកាល   ឆុំាមែកច្ោកអនុដីកាចារយ 
បរម្តថទីបនីដីកាចារយ និង ភាស្លដីកាចារយទុំាងឡាយ    នបដិច្ស្ការយល់
ច្ ើញរបស់ររោះរុទធទតាច្ថ្រៈច្នោះ   ច្ោយមានច្េតុផលដូឆមដល នសមម្ាង
ម្កច្េើយ  គឺការមដលឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាលមិ្ន នច្ ោះ  ក៏មានជាក់
ឆាស់ស្ស្លប់ច្េើយកនុង នកខែិកកម្មបបឆច័យ   ឆុំាមែកការមដលឲ្យផលកនុង
បវតាិកាល ន   ក៏រ កដកនុងបដិសម្ភិទវភិងគស្ស្លប់ច្េើយមដរ   ដូច្ចាន ោះ   ការឲ្យ
ផលកនុងបវតាិកាល   ច្ទើប នអកុសលច្ឆត  ១២ ដួងទុំាងអស់   ច្ោយច្េតុ

ច្នោះឯង  ការមដលររោះអនុរទុធ ចារយច្ោលទុកថា  បវត្ ាេំិ  បន  េព្យ ាម្បិ   ទាាទេវធិម ំ 
េត្តា កេុលបាកាន ិ វបិច្ េត្ ិ មដលមរបថា « ឆុំាមែកកនុងបវតាិកាល  អកុសលកម្ម ១២ 

សូម្បីទុំាងអស់   រមម្ងឲ្យផលជាអកុសលវ ិក ៧ ដួង »   ច្ទើបចាត់ថាជាការ
ច្ោលរតឹម្រតូវច្េើយ ។ 

ោកយមដលច្ោកច្ោលថា  េត្តា កេុលបាកាន ិ   េព្យ ាត្តថ ប ិ   កាម្ញ្លាញ្ក    របូ
ញ្លាញ្ក    ច្    េថារហំ   វបិច្ េត្ ិមរបថា « រមម្ងឲ្យផល ជាអកុសលវ ិក ៧ ដួង   

កនុងកាម្ភូមិ្សូម្បីទុំាងអស់  និង របូភូមិ្ ( ច្វៀរអសញ្ាីសតាា ភូមិ្ )   តាម្សម្គួរ » 
។ 

ប ា្ ោកយទុំាងច្ ោះ  ោកយថា  េព្យ ាត្តថ ប ិ រតូវសម្ព័នធឆូលនឹងោកយថា   កាម្
ញ្លាញ្ក   មរបថា « កនុងកាម្ភូមិ្សូម្បីទុំាងអស់ »  គឺកនុងកាម្ភូមិ្ ១១  នុ ោះឯង   
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 នច្សឆកាីថា  ការឲ្យផលរបស់អកុសលកម្មទុំាងច្នោះ   កនុងបដិសនធិកាលសូម្បី
នឹងឲ្យផល នរតឹម្មតអ យភូមិ្ ៤ ក៏រិតមម្ន   មតកនុងបវតាិកាលច្ ោះ   រមម្ង
ឲ្យផល នកនុងកាម្ភូមិ្ទូច្ៅ  ទុំាងកាម្សុគតិភូមិ្ និង ទុគគតិភូមិ្ទុំាង ១១ នុ ោះ
ឯង ។ 

ោកយថា   េថារហំ មដលមរបថា « តាម្សម្គួរ » ច្ ោះ   នច្សឆកាីថា   

តាម្សម្គួរដល់ទវ រ   និង អារម្មែ៍ច្ ោះៗ ។   អ្ិបាយថា   កនុងកាម្ភូមិ្ ១១ 
ច្ ោះ   មានបញ្ចទវ ររគប់បរបូិែ៌   ដូច្ចាន ោះ   អកុសលវ ិកទុំាង ៧ ដួង   រមម្ង
ច្កើតច្ ើង ន ( រគប់ទវ រ )   ឆុំាមែកកនុងរបូភូមិ្  មានមតឆកខុទវ រ និង ច្ស្លតទវ រ   
រឯីឃ្លនទវ រ   ជិវាាទវ រ   កាយទវ រ   ទុំាង ៣ ច្នោះមិ្នមាន  ដូច្ចាន ោះ  អកុសល-
វ ិក   គឺឆកខុវញិ្ជា ែ   ច្ស្លតវញិ្ជា ែ   សម្បដិឆេននៈ  សនាីរែៈ  មដលទទួល
រ ូរម្មែ៍   សទទ រម្មែ៍មដលមិ្នលអ   រមម្ងច្កើតច្ ើង ន   ឆុំាមែកអកុសល-
វ ិកមដលជាឃ្លនវញិ្ជា ែ ជិវាា វញិ្ជា ែ កាយវញិ្ជា ែ  មដលទទួលគ ធ រម្មែ៍ 
រស្លរម្មែ៍  ច្ផ្តដឋោវ រម្មែ៍មដលមិ្នលអច្ ោះ   រមម្ងច្កើតច្ ើងមិ្ន ន   ដូច្ចាន ោះ  

ច្ទើបររោះអនុរទុធច្ោលថា « េថារហំ   វបិច្ េត្ ិ» ។ 

[៧០] កាម្មវច្រកេុលម្បិ ច្ កាម្េគុត្េិញ្ម្វ បដេិន ធ ឹជញ្នត្,ិ ត្ថា បវត្ ាេិចេ ម្ោវ-ិ
បាកាន,ិ បញ្ហត្កុវបិាកាន ិបន បដ ឋប ិេព្យ ាត្តថ ប ិកាម្ញ្លាញ្ក របូញ្លាញ្ក ច្ េថារហំ  វបិច្ េត្ ិ។ 

មរបថា  កាមាវឆរកុសល   រមម្ងញុុំាងបដិសនធិឲ្យច្កើតច្ ើងកនុងកាម្សុគតិ
ភូមិ្ប៉ោុច្ ណ្ ោះ   ឆុំាមែកកនុងបវតាិកាល   រមម្ងឲ្យផលជាម្ោវ ិកឆិតា  ( កនុង
កាម្សុគតិភូមិ្ ៧ ) ដូឆគ្នន   និងឲ្យផលជាអច្េតុក ( កុសល ) វ ិក ៨ ដួង  
កនុងកាម្ភូមិ្   និង  របូភូមិ្ទុំាងរួងតាម្សម្គួរ ។ 
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ច្ស្ឆក្តីអធបិាយ 

ោកយ លីច្នោះថា  កាម្មវច្រកេុលម្បិ ច្ កាម្េគុត្េិញ្ម្វ  ។ញ្ប។   េថារហំ   វបិ
ច្ េត្ ិ  ច្ោកសមម្ាងដល់ភូមិ្មដលជាទីតាុំាងទនការឲ្យផលរបស់កាមាវឆរកុសល-

កម្ម    អ្ិបាយថា   ម្ោកុសលកម្ម ៨   មដលច្កើតច្ ើងច្ោយមានបុញ្ា-
កិរយិវតថុ ១០ ជាទីតាុំាង   រួកច្នោះ  រមម្ងញុុំាងម្ោវ ិក ៨ ដួង កុសលវ ិក-
ឧច្បកាខ សនាីរែឆិតា ១ ដួង និង កម្មជជរបូឲ្យច្កើតច្ ើងកនុងបដិសនធិកាល  កនុង
កាម្សុគតិភូមិ្ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ ប ា្ បដិសនធិឆិតាទុំាង ៩ ដួងច្នោះ   ម្ោវ ិកឆិតា 
៨ ដួង  ច្្វើ ទីបដិសនធិកនុងកាម្សុគតិភូមិ្ ៧ ទូច្ៅ   ឆុំាមែកកុសលវ ិក-
ឧច្បកាខ សនាីរែឆិតា ១ ដួង  ច្្វើ ទីបដិសនធិកនុងម្នុសសភូមិ្  និង ចាតុម្មោរាជិ
កាភូមិ្ប៉ោុច្ ណ្ ោះ   នច្សឆកាីថា   អនកមដលច្កើតជាម្នុសស និង ច្ទវតា
ទុំាងឡាយច្ ោះ   រមម្ងច្កើតច្ ើង នច្ោយអុំា្ឆម្ោកុសលកម្ម ៨  ដួងៗ
្មួ្យ    មដលទក់ទងនឹងបុញ្ាកិរយិវតថុទុំាង ១០ មតម្នុសស និង ច្ទវតា
ទុំាងឡាយរួកច្នោះ   ម្នុសសរួកខលោះច្កើតម្កមិ្នរគប់លកខែៈ  ដូឆជារិការ  គ  
ថ្លង់  ខាវ ក់  កកួត  លងីច្លើងជាច្ដើម្ ។   ម្នុសសរួកខលោះច្កើតម្កក៏រគប់លកខែៈ  ( 
មានរបូរាងស្លអ ត ត )  មិ្នរិការជាច្ដើម្ ។  ការរស់ច្ៅរបស់រួកច្ទវតាជាន់ចា
តុម្មោរាជិកាខលោះ   ក៏មានសភារមិ្នច្រញច្លញ   គឺមានច្សឆកាីលុំា កកនុងការ
មសវងរកអាោរ និង ទីកមនលងស្លន ក់ច្ៅ  ទុំាងរបូរាងក៏គួរឲ្យខាល ឆ  គួរឲ្យច្ខពើម្  
របមេលនឹងរួកច្របត   រួកខលោះក៏មានឆិតាកាឆ   រួកខលោះក៏មានអវយវៈរគប់លកខ-
ែៈ  មានរបូរាងស្លអ ត ត ។ រឯីច្ទវតាថាន ក់ច្លើ ៥ ជាន់ច្ទៀតច្ ោះ  មាន
សភារបរបូិែ៌  ទុំាងការរស់ច្ៅ និង របូរាង ។ ភារច្ផសងគ្នន របស់ម្នុសស និង 
ច្ទវតាដូឆមដល នច្ោលម្កច្នោះ   ក៏ច្ោយស្លរមតបដិសនធិឆិតាច្ផសងគ្នន នុ ោះឯង   
គឺម្នុសស និង ច្ទវតាជាន់ទប   មដលមានសភារមិ្នបរបូិែ៌ច្ ោះ ក៏ច្រោោះមាន
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កុសលវ ិកឧច្បកាខ សនាីរែជាបដិសនធិឆិតា ឬមដលច្ៅថា  សុគតិអច្េតុក-
បដិសនធិ   ឆុំាមែកម្នុសស និង ច្ទវតា    មដលមានសភារបរបូិែ៌ជាច្ដើម្   
រតឹម្មតច្ផសងគ្នន ខលោះច្ោយគុែសម្បតាិ    នដល់  ឥន្ទនទិយ ៥   មានសទធិន្ទនទិយ
ជាច្ដើម្ច្ ោះ    ក៏ច្រោោះមានម្ោវ ិក ៨ ដួងៗ្មួ្យ  ជាញែសម្បយុតា
ខលោះ  ជាញែវបិបយុតាខលោះ   ជាបដិសនធិឆិតា  ឬ មដលច្ៅថា   សច្េតុក-
បដិសនធិឆិតា ។ 

ឆុំាមែកផលមដល នទទួលកនុងបវតាិកាល   អុំារីម្ោកុសល ៨ ដួងច្ ោះ   
មាន ២ យ៉ោងគឺ ៖  សច្េតុកវ ិក ( ម្ោវ ិក ) ៨ និង អច្េតុកវ ិក ( 
អច្េតុកកុសលវ ិក ) ៨ ។ 

កនុងផលទុំាងរីរយ៉ោងច្នោះ   ម្ោវ ិកជាផលមដល នទទួលឆុំាច្ោោះ   មត
កនុងកាម្សុគតិភូមិ្ ៧ ប៉ោុច្ ណ្ ោះ   ច្ោយមាន ទីជាភវងគ និង តទលម្ពែៈ ។  
ឆុំាមែកអច្េតុកកុសលវ ិក ៨ ច្ ោះ  ជាផលមដល នទទួលកនុងកាម្ភូមិ្ 
១១ និង របូភូមិ្ ១៥ ( ច្វៀរអសញ្ាីសតាា ភូមិ្ )  សម្គួរដល់ទវ រ និង អារម្មែ៍  គឺ
កនុងភូមិ្មដលមានទវ ររគប់   ក៏ទទួលអារម្មែ៍ នរគប់   ដូច្ចាន ោះ  អច្េតុក-
កុសលវ ិក   ក៏រមម្ងច្កើត នទុំាង ៨ ដួង   ច្បើកនុងភូមិ្មដលមានទវ រមិ្នរគប់   
ក៏ទទួលអារម្មែ៍មិ្ន នរគប់   ដូច្ចាន ោះ  អច្េតុកកុសលវ ិក   រមម្ងច្កើត
ច្ ើង នតាម្ទវ រមដលមានទុំាង ទីរបស់អច្េតុកកុសលវ ិក   ក៏គឺការ
ច្ ើញ   ការឮ   ការ្ុុំាកលិន   ការដឹងរស   ការដឹងច្តា    រតជាក់ជាច្ដើម្   កនុង
អារម្មែ៍មដលលអ  ច្សឆកាីច្នោះ  បញ្ជជ ក់ឲ្យដឹងថាមិ្នឆុំាច្ោោះមតម្នុសស  ច្ទវតា  
ររេមប៉ោុច្ ណ្ ោះច្ទមដលនឹងមានការច្ ើញ ឮ ជាច្ដើម្កនុងអារម្មែ៍មដលលអៗ  ។ 

សូម្បីសតវមដលច្កើតកនុងអ យភូមិ្ ៤   ក៏មានឱកាស នច្ ើញ    នឮ
ជាច្ដើម្  កនុងអារម្មែ៍មដលលអ ន   ទុំាងអស់ច្នោះ  ក៏ច្ស្សឆមតអុំា្ឆទនអប-
រាបរយិកុសលកម្ម   ដូឆជាសតវតិរចាេ នរួកខលោះ   មានការរស់ច្ៅសុខសបាយ   
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 នច្ ើញ    នឮ    នទទួលមតវតថុលអៗ ជាច្ដើម្   ទុំាងមានរបូរាងស្លអ ត   
ទុំាងអស់ច្នោះ  ជាអច្េតុកកុសលវ ិក និងកម្មជជរបូ  កម្មបបឆចយឧតុជជរបូ   
មដលជាឥដឋផល    គឺផលគួរជាទីរ ថាន កនុងបវតាិកាល ។    

ឆុំាមែកអច្េតុកកុសលវ ិក និង កម្មជជរបូ   កម្មបបឆចយឧតុជជរបូ   មដល
ជាឥដឋផលកនុងបវតាិកាល  របស់រួកកាម្សុគតិបុគគល និង របូររេមច្ ោះជាក់
ឆាស់ច្េើយ   ច្ោយច្េតុច្នោះ   ររោះអនុរទុធ ចារយច្ទើបច្ោលថា ៖  

ត្ថា  បវត្ ាេិចេ  ម្ោវបិាកាន,ិ បញ្ហត្កុវបិាកាន ិ បន  បដ ឋប ិ េព្យ ាត្តថ ប ិ កាម្ញ្លាញ្ក   
របូញ្លាញ្ក   ច្   េថារហំ   វបិច្ េត្ ិ។ 

កនុងោកយថា   ត្ថា   បវត្ ាេិចេ   ម្ោវបិាកាន ិ ច្នោះ   ច្បើសមម្ាងឲ្យបរបូិែ៌   

រតូវសមម្ាងថា   កាម្មវច្រកេុល ំ  បវត្ ាេិចេ   ម្ោវបិាកាន ិ  កាម្េគុត្េិញ្ម្វ   ជញ្នត្ ិ  
មានច្សឆកាីថា  “ កាមាវឆរកុសលកម្មច្នោះ   ញុុំាងម្ោវ ិក ៨   ឲ្យច្កើតច្ ើង

កនុងបវតាិកាល  កនុងកាម្សុគតិភូមិ្ ៧ ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ទុំាងច្នោះ ក៏ច្រោោះថា ត្ថា ស័រទ

មដល   ជាបទនិ ត  របច្ភទទញយកបទម្កទុក  ឲ្យទញយកបទថា កាម្-
េគុត្េិញ្ម្វ   និង ជញ្នត្ ិ ម្កទុកកនុងរបច្យគច្នោះមដរ ។ 

[៧១] ត្ត្តថ ប ិ  ត្ញិ្ហត្កុម្កុ កដ ឋ ំ  កេុល ំ ត្ញិ្ហត្កុ ំ បដេិន ធ ឹ ទត្តា   បវញ្ត្ ា   ញ្សាឡេ  
វបិាកាន ិ វបិច្ េត្ ិ។ 

មរបថា   ប ា្ កាមាវឆរកុសលកម្មទុំាងច្ ោះ   កុសលកម្មមដលមានច្េតុ 
៣  យ៉ោងឧរកិដឋ ( យ៉ោងខពស់ )   រមម្ងឲ្យផលបដិសនធិមដលមានច្េតុ ៣  ច្េើយ
ញុុំាងវ ិកឆិតា ១៦ ដួងឲ្យច្កើតច្ ើង  កនុងបវតាិកាល ។ 

[ បដិសនធិឆិតាមដលមានច្េតុ ៣  គឺម្ោវ ិកឆិតា  មដលរបកបច្ោយ
ញែ ៤ ដួង  ឆុំាមែកវ ិកឆិតា ១៦ ដួង   កនុងបវតាិកាលគឺ   អច្េតុកកុសល-
វ ិកឆិតា ៨ ដួង  និង ម្ោវ ិកឆិតា ៨ ដួង ] ។ 
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[៧២] ត្ញិ្ហត្កុញ្ម្មម្ក ំ ទ ាញិ្ហត្កុម្កុ កដ ឋចេ  កេុល ំ ទ ាញិ្ហត្កុ ំ បដេិន ធ ឹ  ទត្តា   បវញ្ត្ ា  
ត្ញិ្ហត្កុរហតិ្តន ិ ទាាទេ  វបិាកាន ិ វបិច្ េត្ ិ។ 

មរបថា  កុសលកម្មមដលមានច្េតុ ៣  យ៉ោងទប និង កុសលកម្មមដល
មានច្េតុ ២ យ៉ោងឧរកិដឋ ( យ៉ោងខពស់ )   រមម្ងឲ្យផលបដិសនធិមដលមានច្េតុ
២   ច្េើយញុុំាងវ ិកឆិតា ១២ ដួង ( ច្វៀរវ ិកឆិតាមដលមានច្េតុ ៣ ) ឲ្យច្កើត
ច្ ើងកនុងបវតាិកាល ។ 

[ បដិសនធិឆិតាមដលមានច្េតុ ២ គឺ ៖  ម្ោវ ិកឆិតាមដលមិ្ន
របកបច្ោយញែ ៤ ឆុំាមែកវ ិកឆិតា ១២ ដួង   កនុងបវតាិកាលគឺ ៖  
អច្េតុកកុសលវ ិកឆិតា ៨ ដួង និង ម្ោវ ិកឆិតាមដលមិ្នរបកបច្ោយ
ញែ ៤ ដួង ] ។ 

[៧៣] ទ ាញិ្ហត្កុញ្ម្មម្ក ំ  បន  កេុល ំ  បញ្ហត្កុញ្ម្វ  បដេិន ធ ឹ  ញ្ទត្,ិ  បវញ្ត្ ា  ច្  
បញ្ហត្កុវបិាកាញ្នវ  វបិច្ េត្ ិ។ 

មរបថា  ឆុំាមែកកុសលកម្ម   មដលមានច្េតុ ២   យ៉ោងទប   រមម្ង
ឲ្យបដិសនធិជាអច្េតុកឆិតាប៉ោុច្ ណ្ ោះ   និងញុុំាងអច្េតុកវ ិកឆិតាប៉ោុច្ ណ្ ោះឲ្យ
ច្កើតច្ ើង   កនុងបវតាិកាល ។ 

[ បដិសនធិមដលជាអច្េតុកឆិតា  គឺឧច្បកាខ សនាីរែមដលជាកុសលវ ិក
ឆិតា ១ ដួង ឆុំាមែកអច្េតុកវ ិកឆិតា  កនុងបវតាិកាល គឺ អច្េតុកកុសលវ ិក
ឆិតា ៨ ដួង ] ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធបិាយ 

[៧១] [៧២] [៧៣]  ត្ត្តថ ប ិ  ត្ញិ្ហត្កុម្កុ កដ ឋ ំ  កេុល ំ  ។ញ្ប។   បវញ្ត្ ា   ច្   បញ្ហត្កុ
វបិាកាញ្នវ   វបិច្ េត្ ិ។ 
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កនុង លីទុំាង ៣ ឆុំាែុឆច្នោះ   សមម្ាងនូវការមឆកម្ោកុសលកម្ម   មដល
មានរបច្ភទច្ផសងៗគ្នន  មានតិច្េតុកឧកកដឋៈជាច្ដើម្ និងសមម្ាងផលរបស់
កុសលកម្មទុំាងច្នោះ ច្ោយឆុំាច្ោោះៗ ទុំាងកនុងបដិសនធិកាល និង កនុងបវតាិកាល 
។ 

ម្ោកុសលកម្ម  មដលច្ោលម្កច្េើយច្នោះ  កាលមឆកច្ោយច្េតុ  មាន 
២ យ៉ោងគឺ  តិច្េតុកកុសល ១  ទវិច្េតុកកុសល ១ ។ 

តិចេតុក្កុ្សេ ច្ ោះគឺ   ច្ៅច្រលច្្វើកុសលច្ផសងៗ   មានទន   សីល   
ភាវ ជាច្ដើម្   មដលរបររឹតាច្ៅតាម្ផលូវកាយ   តាម្ផលូវវាចា ឬ តាម្ផលូវឆិតា   
កុសលឆិតារបស់អនកច្្វើច្ ោះ   ច្បើរបកបជាមួ្យនឹងកម្មសសកតាញែ ឬ 
វបិសស ញែយ៉ោង្មួ្យច្េើយ   កុសលរបច្ភទច្នោះ  ក៏ នច្ ម្ ោះថាជា 
តិចេតុ-ក្កុ្សេ  គឺកុសលមដលច្កើតរមួ្ជាមួ្យនឹង អច្ោភច្េតុ អច្ទសច្េតុ 
អច្មាេច្េតុ អងគ្ម៌្   នដល់  ម្ោកុសលញែសម្បយុតាឆិតា ៤ ដួង ។ 

ការរបររឹតាច្ៅរបស់ម្ោកុសលកម្ម មដលរបកបច្ោយកម្មសសកតា-
ញែច្ ោះ  គឺបុគគលអនកមានបញ្ជា យល់ដឹងកនុងច្រឿងកម្ម និងផលរបស់កម្ម
ច្ ើញថា  ការច្្វើលអ  រមម្ង នទទួលផលលអ ការច្្វើអារកក់  រមម្ង នទទួល
ផលអារកក់  ប ា្ សតវទុំាងឡាយកនុងច្ោកច្នោះ   មានកម្មជារបធ្លន   មាន
កម្មជាអនកចាត់មឆង   កាលច្បើច្្វើកម្ម្មួ្យច្េើយ   រមម្ង ននូវផលទនកម្ម
ច្ ោះៗ   យ៉ោងរិតរ កដ ( រគ្នន់មត )  យូរ  ឬឆ្ប់ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

ដូឆបុគគលយកដុុំាថ្មច្ ោះច្ៅកនុងស្សោះទឹក   ទឹកច្ ោះ  ក៏មបកខាច យច្ៅជា
រលក   ផាយច្ឆញច្ៅជារងវង់ដ៏ ុ្ំា   កាលច្ៅដល់ទីបុំាផុតទនមាត់ស្សោះច្េើយ  ( 
ទឹក ) ក៏រត ប់ឆូលម្ករតង់ទីកមនលងដុុំាថ្មធ្លល ក់ច្ ោះវញិ ។   ច្បើដុុំាថ្មតូឆៗ   រលកក៏
ផាយច្ៅនិងរត ប់ម្កវញិយឺតៗ   ច្បើដុុំាថ្ម្ ុំាៗ   កមាល ុំាងរបស់ដុុំាថ្មច្ ោះខាល ុំាង   ក៏
ច្្វើឲ្យរលកផាយច្ឆញច្ៅនិងរត ប់ម្កវញិយ៉ោងច្លឿនរេ័ស ។ 
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ច្សឆកាីច្របៀបច្្ៀបច្នោះសឲ្យច្ ើញថា អុំាច្រើលអ និងអារកក់  របស់សតវ
ទុំាងឡាយច្ ោះ កាលច្្វើច្េើយ រមម្ងមិ្ន ត់បង់ច្ៅ្ច្ ើយ   រតូវ ន
ទទួលផលជារិតរ កដ   ដូឆរលកមដលផាយច្ឆញច្ៅច្េើយ   រតូវរត ប់
ម្កកាន់ទីកមនលងច្ដើម្របស់វាវញិ ដូច្ចាន ោះមដរ ។  រឯីការ នទទួលផលច្លឿន ឬ 
យឺតច្ ោះ   ច្ស្សឆមតច្ឆត    ការរយយម្របស់អនកច្្វើ   និង គុែសម្បតាិ   ឬ 
ឋានៈរបស់អនកទទួលការច្្វើ  ឬសិកាខ បទ   កិឆចបដិបតាិជាទីតាុំាងទនការច្្វើ ។ អនក
មានឆុំាច្ែោះដឹងកនុងច្រឿងដូឆមដល នច្ោលម្កច្េើយច្នោះ  ច្ ម្ ោះថា   ជាអនក
មានកម្មសសកតាញែ  ដូច្ចាន ោះ  ការច្្វើកុសលច្ផសងៗរបស់បុគគលរួកច្នោះ  

ច្ទើបចាត់ជា តិចេតុក្កុ្សេ ។ 

ការរបររឹតាច្ៅរបស់ម្ោកុសលកម្ម   មដលរបកបច្ោយវបិសស ញែ
ច្ ោះ   គឺបុគគលអនកមានបញ្ជា ដឹងថា   ប ា្ វតថុទុំាងឡាយកនុងច្ោកច្នោះ  ច្ទោះ
មានជីវតិកាី   មិ្នមានជីវតិកាី   រតឹម្មតជារបូ្ម៌្ និង  ម្្ម៌្ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ ច្េើយ  
របូ្ម៌្ និង  ម្្ម៌្ទុំាងច្នោះក៏ជារបស់មិ្នច្ទៀង   ច្កើតច្ ើងច្េើយរមម្ងរលត់
ច្ៅវញិជា្ម្មតា   សុទធមតជា អនិឆចុំា   ទុកខុំា   អនតាា ទុំាងអស់ ។ ដូច្ឆនោះ  កនុងការ
បុំាច្រញកុសលច្ផសងៗច្ ោះ   ទយកអនកថាវ យទនកាី   អនកទទួលកាី   រមម្ងមាន
រតឹម្មតរបូ្ម៌្ និង  ម្្ម៌្   ទុំាងមានសភារច្កើតរលត់ជា អនិឆចុំា ទុកខុំា  អនតាា  
វតថុរបស់របរមដលជារបស់ថាវ យទនច្ ោះ  រតឹម្មតជារបូ្ម៌្ និង មានសភារ
ច្កើតរលត់ជា អនិឆចុំា  ទុកខុំា  អនតាា  ។ 

កុសលឆិតាមដលច្កើតច្ ើងដល់អាតាម អញច្ ោះ   ក៏រតឹម្មតជា ម្្ម៌្ និង 
មានសភារច្កើតរលត់  ជាអនិឆចុំា  ទុកខុំា   អនតាា  ដូឆគ្នន  មតមានច្សឆកាីមដលច្ផសង
គ្នន ក៏គឺ     សូម្បីកុសលឆិតាមដលច្កើតច្ ើងច្ ោះ   នឹងមានការច្កើតរលត់រគប់ៗ
ខែៈក៏ច្ោយ   មតអុំា្ឆរបស់កុសលច្ផសងៗទុំាងច្ ោះ   នឹង ត់បង់អស់ក៏
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ច្ទ  រមម្ងជាប់តាម្ខនធស ា នរបស់អនកច្្វើ   កាលមានឱកាសច្រល្   ក៏នឹង
ឲ្យផលរ កដច្ ើងកនុងភរច្នោះ និងភរខាងមុ្ខ កនុងច្រលច្ ោះ ច្េើយកនុងខ-
ែៈមដលកុសលឆិតាច្ ោះច្កើតច្ ើង ក៏ច្្វើឲ្យអនកច្ ោះមានឆិតាផូរផង់   សបាយ
រកីរាយ   មិ្នច្កើតច្សឆកាីច្តា រកោយ   ដូឆអនកមដលោ នឆុំា្យរ ក់ទិញ
ទឹកយកម្កងូត   កនុងខែៈមដលងូតទឹកច្ ោះ  រគប់ៗផាិលមដល នចាក់ច្លើ
ខលួន   ក៏រមម្ងេូររជួតរជាបច្ៅកនុងដីទុំាងអស់   មិ្នមានច្សសសល់   មតអនក
ងូតទឹកច្ ោះ   ក៏ច្ៅមតទិញយកម្កងូតជាច្រៀងរាល់ទថ្ង   ទុំាងច្នោះក៏ច្រោោះដឹងថា   
សូម្បីទឹកមដលងូតច្ ោះ   មិ្នជាប់ច្ៅនឹងខលួនក៏រិតមម្ន   មតទឹកច្ ោះក៏អាឆច្្វើ
ឲ្យរាងកាយ    នទទួលច្សឆកាីរតជាក់   មថ្ម្ទុំាងជរម្ោះនូវម្នទិលមដលជាប់
ច្ៅនឹងរាងកាយឲ្យអស់ច្ៅ ។ យ៉ោង្មិ្ញ   អុំា្ឆរបស់កុសលឆិតា   
មដលច្កើតច្ ើងច្េើយរលត់ច្ៅរគប់ៗខែៈ   ក៏យ៉ោងច្ ោះមដរ   អនកមដលមាន
ការយល់ដឹងកនុងច្រឿងច្នោះ   ច្ ម្ ោះថា  ជាអនកមានវបិសស ញែ   ច្េើយការ

ច្្វើកុសលច្ផសងៗ   របស់រួកច្គ   ចាត់ជា  តិចេតុក្ក្ុសេ ។ 

ការបុំាច្រញកុសលច្ផសងៗ   មដលរបកបច្ោយវបិសស ញែច្ ោះ   
ចាត់ជាកុសលថាន ក់ខពស់បុំាផុត   ដូច្ឆនោះ  រុទធមាមិ្កជន   មដលជារគេសថ   និង
បរវជិតទុំាងឡាយ   ច្ទើបគួររយយម្ច្ដើម្បីបុំាច្រញកុសលរបស់ខលួនច្ ោះ   ឲ្យជា
កុសលរបកបច្ោយវបិសស ញែ ឬកម្មសសកតាញែ  ច្ដើម្បីទទួលរ ន
ផលបរបូិែ៌   ទុំាងកនុងភរច្នោះ  ទុំាងកនុងភរខាងមុ្ខតៗច្ៅ ។ 

ទវិច្េតុកកុសលច្ ោះគឺ   កនុងខែៈមដល នច្្វើកុសលច្ផសងៗ   មាន
ទន   សីល   ភាវ ជាច្ដើម្   ច្ោយកាយ   វាចា  ឬឆិតា   កុសលឆិតារបស់អនក
ច្្វើច្ ោះ   មិ្ន នរបកបច្ោយកម្មសសកតាញែ ឬវបិសស ញែ្មួ្យ
ច្ទ   កុសលរបច្ភទច្នោះ   នច្ ម្ ោះថា   ទវិច្េតុកកុសល   គឺកុសលមដលច្កើត
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ររម្គ្នន នឹងអច្ោភច្េតុ   អច្ទសច្េតុប៉ោុច្ ណ្ ោះ  ខវោះអច្មាេច្េតុ អងគ្ម៌្   
 នដល់   ម្ោកុសលញែវបិបយុតាឆិតា ៤ ដួង ។ 

ការរបររឹតាច្ៅរបស់ម្ោកុសលរបច្ភទច្នោះ   មិ្នមម្នមានឆុំាច្ោោះមតរុទធ
មាមិ្កៈជនប៉ោុច្ ណ្ ោះច្ទ   សូម្បីអនកកាន់ស្លស ដទទ ឬ អនរយិជន ( ជនរុុំា
របច្សើរ ) រួកខលោះ ឬក៏សតវតិរចាេ នរួកខលោះ   ក៏មានកុសលរបច្ភទច្នោះច្កើតច្ ើង
 នមដរ   ច្រោោះការអរមដលជាកុសលច្ ោះ  ក៏ នដល់  ការច្្វើលអ   និយយ
លអ   គិតលអនុ ោះឯង   មតកនុងការច្្វើកុសលរបស់បុគគលដូឆ នច្ោលម្កច្នោះ មិ្ន
 នមានការរិចារ្មដលជាប់ទក់ទងនឹងកម្មសសកតាញែ ឬ វបិសស 
ញែ្មួ្យច្ ើយ   រតឹម្មតច្្វើលអច្ដើម្បីរបច្យជន៍ឆុំាច្ោោះមុ្ខ ឬ ច្្វើតាម្តួ
 ទី  តាម្របទរែី ឬមានអនកបអគ ប់ឲ្យច្្វើប៉ោុច្ ណ្ ោះ   របមេលគ្នន នឹងច្កមងតូឆ   
មដលរុុំាទន់ដឹងច្េតុផលទនការច្្វើបុែយ   កាលមាតា ឬបិតា ឬក៏រកុម្ញតិ
បអគ ប់ឲ្យថាវ យបងគុំាររោះសងូ ឬ រាប់ រតជាច្ដើម្ ក៏ច្្វើច្ៅតាម្បអគ ប់មដលមាតា
ជាច្ដើម្បអគ ប់ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត   ការច្្វើកុសលច្ផសងៗរបស់រុទធបរស័ិទ   មដលជាអនកច្្វើច្ ោះ
មិ្នមម្នជាកូនច្កមង ក៏របររឹតាច្ៅរតឹម្មតអាការៈខាងច្រតប៉ោុច្ ណ្ ោះ កាលច្ោល
តាម្ន័យររោះសូរតច្េើយ  ក៏អាឆនិយយ នថាមានរច្បៀបច្រៀបរយ  មតច្បើ
ច្ោលតាម្ន័យអភិ្ម្មវញិ  ក៏មិ្នរាប់ថាច្រៀបរយ  ច្រោោះបុគគលច្ ោះមានឆិតា
ច្ៅេមងច្ៅច្ោយអុំា្ឆទនត ា្   ទិដឋិ និង មានោះ   មតកុសលមដលច្កើត
ច្ ើងដល់បុគគលច្ ោះ ជាទវិច្េតុកកុសល  គឺកុសលយ៉ោងស្លម្ញ្ាក៏មានឆុំានួន
មិ្នតិឆច្ ើយ ។  របការច្នោះ   ក៏ច្រោោះបុគគលរបច្ភទច្នោះ   ខវោះការយល់ដឹងកនុង
មផនកររោះរុទធស្លស   ជារិច្សសមផនកររោះអភិ្ម្ម ( មដលជាសភាវបរម្តថ )  
មថ្ម្ទុំាងជាអនកមិ្នរយយម្មសវងយល់កនុងររោះអភិ្ម្មផងមដរ សូម្បីកនុងខែៈ
បរចិាច គទនកាី   ខែៈបួសជាបរវជិត   បួសជាដូនជីកាី   ខែៈឆច្រម្ើនសម្ថ្
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កម្មោឋ ន  ឬ វបិសស កម្មោឋ នកាី ។ អាការៈរបររឹតាច្ៅរបស់បុគគលទុំាងច្នោះ  
រមម្ងទក់ទងជាមួ្យនឹងត ា្    មានោះ   ទិដឋិភាគច្រឆើន   សូម្បីនឹងមានកិរយិ
មដលរបររឹតាច្ៅច្រៀបរយក៏ច្ោយ ។  ដូច្ឆនោះ    ការច្្វើកុសលរបស់បុគគលរួកច្នោះ 

  ច្ទើបចាត់ជា ទវិចេតុក្កុ្សេ ។ 

ម្ឆក្តិច្ហតកុ្ក្សុ្ល នងិទាចិ្ហតកុ្ក្សុ្ល 

ជាឧក្កែឋៈ នងិ ឱម្ក្ៈ 

តិច្េតុកកុសល  និង ទវិច្េតុកកុសលដូឆមដល នច្ោលម្កច្េើយ
ច្ ោះ   មឆកជារីរៗយ៉ោងគឺ ៖ 

១-តិច្េតុកកុសលថាន ក់ឧកកដឋៈ   គឺកុសលមដលរបកបច្ោយច្េតុបី   ជា
របច្ភទខពស់បុំាផុត ។ 

២-តិច្េតុកកុសលថាន ក់ឱម្កៈ គឺកុសលមដលរបកបច្ោយច្េតុបី ជា
របច្ភទទប ។ 

៣-ទវិច្េតុកកុសលថាន ក់ឧកកដឋៈ គឺកុសលមដលរបកបច្ោយច្េតុរីរ ជា
របច្ភទខពស់បុំាផុត ។ 

៤-ទវិច្េតុកកុសលថាន ក់ឱម្កៈ គឺកុសលមដលរបកបច្ោយច្េតុរីរ  ជា
របច្ភទទប ។ 

ការរបររឹតាច្ៅរបស់តិច្េតុកកុសល និង ទវិច្េតុកកុសល   មដលជាឧកក-
ដឋៈច្ ោះ   គឺបុគគលបុំាច្រញកុសលច្ផសងៗ   មានទន   សីល   ភាវ ជាច្ដើម្   
មុ្នច្្វើកាី ( កុំារុងច្្វើកាី )  ច្រកាយរីច្្វើកាី  ឆិតារបស់បុគគលច្ ោះ   មិ្នមានអកុសល
ឆូលច្ៅោយ ុំា    នច្សឆកាីថា   មុ្ននឹងច្្វើ   អនកច្ ោះមានការតាុំាងឆិតា និង 
ច្រញឆិតាកនុងការរបកបការអរជាកុសលច្ ោះៗ   យ៉ោងមុ្តមាុំា   មិ្នមានការ
រាមរកឆុំាច្ោោះការលុំា ក ឬ ការច្នឿយេត់ច្ផសងៗ   ទុំាងមដលខលួនកុំារុងជួប ឬ
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នឹងជួបតច្ៅខាងមុ្ខ ។ ដូច្ឆនោះ  ច្ទើបបុរវច្ឆត របស់បុគគលច្ ោះ   របររឹតាច្ៅ
ច្ោយបរសុិទធ  ច្រកាយរី នបុំាច្រញកុសលច្ផសងៗច្ ោះច្រៀបរយច្េើយ  ក៏មាន
ច្សឆកាីរកីរាយ    មិ្ន នគិតដល់ច្សឆកាីលុំា ក ឬច្សឆកាីច្នឿយេត់ច្ ើយ   
មានមតសបាយឆិតា កនុងអុំាច្រើមដលខលួន នច្្វើច្េើយច្ ោះ សច្រម្ឆ នតាម្
បុំាែង ដូច្ឆនោះ អបរច្ឆត របស់បុគគលច្ ោះ  ក៏របររឹតាច្ៅច្ោយបរសុិទធ ។ 
ច្ោយច្េតុច្នោះ   ទនកុសល   សីលកុសល   ឬភាវ កុសល   មដលច្កើត
ច្ ើងដល់បុគគលច្ ោះ   ជាតិច្េតុកកុសលកាី    ទវិច្េតុកកុសលកាី    ចាត់ជា
ឧកកដឋៈកុសល   គឺកុសលថាន ក់ខពស់ ។ 

បុគគលមដលបុំាច្រញកុសលច្ផសងៗ  មានទន  សីល  ភាវ ជាច្ដើម្  មុ្ន
នឹងច្្វើកាី ( កុំារុងច្្វើកាី ) ច្រកាយរីច្្វើកាី   ឆិតារបស់បុគគលច្ ោះមានអកុសល
ោយ ុំា    នច្សឆកាីថា   មុ្ននឹងច្្វើច្ ោះ   មិ្ន នតាុំាងឆិតា និងច្រញឆិតាកនុង
ការច្្វើ  ច្បើ នច្្វើច្ោយមានអនកដទទបអគ ប់បញ្ជជ ច្ោយឧ យ្មួ្យ ឬ 
រតឹម្មតច្្វើតាម្គ្នន  ឬ ច្្វើច្ដើម្បីសងូឹម្របច្យជន៍ផ្តទ ល់ខលួន   ដូច្ឆនោះ   នច្ ម្ ោះ
ថា  បុរវច្ឆត របស់បុគគលច្ ោះមិ្នបរសុិទធ   ច្េើយកាលបុគគលច្ ោះច្្វើកុសល
ច្ផសងៗរឆួរាល់ច្េើយ  ក៏មិ្នច្កើតបីតិច្ស្លម្នសស   រត ប់មានមតច្សឆកាី
ច្ៅេមងឆិតា   ច្ោយនឹកដល់ច្សឆកាីច្នឿយេត់   ស្លា យរបស់មដល នច្្វើ
ច្ ោះ ឬ របសិនច្បើរ ថាន របច្យជន៍្មួ្យតាម្ផលូវច្ោកិយ នសច្រម្ឆដូឆ
បុំាែង ក៏សបាយឆិតា   ច្បើមិ្ន នសច្រម្ឆ  ក៏មិ្នសបាយឆិតា   ទុំាងអស់ច្នោះ 
ច្ ម្ ោះថា អបរច្ឆត របស់បុគគលច្ ោះមិ្នបរសុិទធ ។  ច្ោយច្េតុច្នោះ   ទន
កុសល   សីលកុសល ឬ ភាវ កុសល   មដលច្កើតច្ ើងដល់បុគគលច្ ោះ   
ជាតិច្េតុកកុសលកាី   ទវិច្េតុកកុសលកាី   ចាត់ជាឱម្កកុសល   គឺកុសល
ថាន ក់ទប ។ 
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កនុងច្ឆត រីរយ៉ោងគឺ   បុរវច្ឆត    និងអបរច្ឆត មដលជាច្រគឿង
សច្រម្ឆថា   កុសលច្ ោះៗ   ជាឧកកដឋកុសល ឬ ឱម្កកុសល   អបរច្ឆត 
សុំាខាន់ជាងបុរវច្ឆត    ច្រោោះអបរច្ឆត    ជាច្ឆត មដលច្កើតច្ ើងច្រកាយ
រីការច្្វើកុសលច្ ោះៗ សច្រម្ឆច្េើយនុ ោះឯង   ច្ោយច្េតុច្នោះ   សូម្បីបុរវ-
ច្ឆត មិ្នបរសុិទធ   មតអបរច្ឆត បរសុិទធ   ក៏ចាត់ជាឧកកដឋកុសល ឬសូម្បីបុរវ-
ច្ឆត បរសុិទធ   មតអបរច្ឆត មិ្នបរសុិទធ   ក៏ចាត់ជាឱម្កកុសល ។ 

ម្ឆក្ឧក្កែឋក្សុ្ល នងិ ឱម្ក្ក្សុ្ល 

ច្ោយអបរាបរច្ឆតនា 

ោកយថា   អបរាបរចេតនា    នដល់  កុសល និង អកុសលច្ឆត    មដល

ច្កើតច្ ើងច្រកាយរីអបរច្ឆត   កនលងច្ៅ រវាងមួ្យទថ្ង ឬមួ្យមខជាច្ដើម្  ទុំាង
ច្នោះ  ច្ៅថាអបរាបរច្ឆត ទុំាងអស់ ។ អបរាបរច្ឆត ច្នោះ   ច្បើជាកុសល   
គឺកាលច្បើនឹកដល់ការបរចិាច គទន រកាសីល ឆច្រម្ើនភាវ របស់ខលួនមដល ន
ច្្វើច្េើយ   សូម្បីកនលងច្ៅច្រឆើនទថ្ង ឬច្រឆើនមខច្េើយក៏ច្ោយ   ក៏ច្ៅមានបីតិ
ច្ស្លម្នសស   មានសទធ ច្ជឿមាុំាកនុងកុសលរបស់ខលួន និង មានបញ្ជា យល់រី
របច្យជន៍កនុងកុសលរបស់ខលួនច្កើតច្ ើងច្រឿយៗ ដូច្ឆនោះឯង ច្នោះជាអបរាបរ-
ច្ឆត ជាកុសល   ច្េើយចាត់ជារបច្ភទឧកកដឋៈ ។  ច្បើអបរាបរច្ឆត ជា
អកុសល   គឺច្ៅច្រលនឹកដល់ការបរចិាច គទន   រកាសីល   ឆច្រម្ើនភាវ 
របស់ខលួនមដល នបុំាច្រញច្េើយ   កនុងច្រលច្រកាយៗម្ក   ក៏ច្កើតច្សឆកាីមិ្ន
ច្រញឆិតា   ស្លា យច្រកាយ ឬ ច្កើតការច្រតកអរច្ភលើតច្ភលើនច្ោយត ា្  ឬ ច្កើត
មានោះច្លើកតច្ម្កើងខលួនថា  អាតាម អញ នច្្វើលអជាងអនកដទទ  ដូឆច្នោះ អបរាបរ-
ច្ឆត ជាអកុសល   ច្េើយចាត់ឆូលកនុងរបច្ភទឱម្កៈ ។ 
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ដូច្ចាន ោះ   តិច្េតុកឧកកដឋកុសល និង ឱម្កកុសល   ទវិច្េតុកឧកកដឋកុសល   
និង ឱម្កកុសលទុំាង ៤ យ៉ោងច្នោះ   កាលច្បើមឆកច្ោយអបរាបរច្ឆត ច្េើយ   
មាន ៨ គឺ ៖ 

១) តិចេតុក្ឧក្កដាុក្កដាក្ុសេ        ២) តិចេតុក្ឧក្កចដ្ឋា តក្ក្ុសេ 
៣) តិចេតុក្ឱតកុ្ក្កដាក្ុសេ       ៤) តិចេតុក្ឱតចកាតក្កុ្សេ 
៥) ទវិចេតុក្ឧក្កដាុក្កដាក្ុសេ    ៦) ទវិចេតុក្ឧក្កចដ្ឋា តក្កុ្សេ 
៧) ទវិចេតុក្ឱតក្ុក្កដាកុ្សេ       ៨) ទវិចេតុក្ឱតចកាតក្កុ្សេ 

ការព្បព្រឹតតច្ៅរបស្់តិច្ហតុក្ក្ុស្លទ្ធាំង ៤ នងិ ទាិច្ហតុក្ក្ុស្លទ្ធាំង  

៤ ច្នះ   ោនែូឆច្នះគឺ ៖ 

❋ ច្បើខែៈមដលមុ្ញ្ច នច្ឆត    ច្កើតច្ ើងរបកបច្ោយទរតច្េតុ ច្ ម្ ោះ
ថា   តិច្េតុកកុសល ។ 

១- ខែៈមដលអបរច្ឆត កាី   អបរាបរច្ឆត កាី   របររឹតាច្ៅបរសុិទធ   

មិ្នោយ ុំានឹងអកុសល   ច្ ម្ ោះថា ឧក្កដាុក្កដាៈ ។ 

២- ខែៈមដលអបរច្ឆត ច្កើតច្ ើងច្ ោះលអ  មតអបរាបរច្ឆត មិ្នលអ  ច្ ម្ ោះ

ថា ឧក្កចដ្ឋា តក្ៈ ។ 

៣- ខែៈមដលអបរច្ឆត ច្កើតច្ ើងច្ ោះមិ្នលអ  មតអបរាបរច្ឆត លអ  ច្ ម្ ោះ

ថា ឱតក្កុ្កដាៈ ។ 

៤- ខែៈមដលអបរច្ឆត ច្កើតច្ ើងច្ ោះមិ្នលអ ទុំាងអបរាបរច្ឆត ក៏

មិ្នលអ  ច្ ម្ ោះថា ឱតចកាតក្ៈ ។ 

❋ ច្បើខែៈមដលមុ្ញ្ច នច្ឆត ច្កើតច្ ើងច្ ោះ   របកបច្ោយទវិច្េតុ  មិ្ន

មានអច្មាេច្េតុ ( តួបញ្ជា  )  ច្ ម្ ោះថា ទវិចេតុក្កុ្សេ ។ 
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១- ខែៈមដលអបរច្ឆត កាី   អបរាបរច្ឆត កាី  របររឹតាច្ៅបរសុិទធ   

មិ្នោយ ុំាច្ោយអកុសល   ច្ ម្ ោះថា ឧក្កដាុក្កដាៈ ។ 

២- ខែៈមដលអបរច្ឆត ច្កើតច្ ើងច្ ោះលអ  មតអបរាបរច្ឆត មិ្នលអ  

ច្ ម្ ោះថា ឧក្កចដ្ឋា តក្ៈ ។ 

៣- ខែៈមដលអបរច្ឆត ច្កើតច្ ើងច្ ោះមិ្នលអ  មតអបរាបរច្ឆត លអ 

ច្ ម្ ោះថា ឱតក្ុក្កដាៈ ។ 

៤- ខែៈមដលអបរច្ឆត ច្កើតច្ ើងច្ ោះមិ្នលអ ទុំាងអបរាបរច្ឆត ក៏

មិ្នលអ   ច្ ម្ ោះថា  ឱតចកាតក្ៈ ។ 

សម្ម្តង្ការឲ្យផលរប្បស់តិ្គហតុ្កឧកកដាកុសលោគដើម្ 
ការឲ្យផលរបស់តិច្េតុកឧកកដឋកុសលកនុងបដិសនធិកាល  គឺឲ្យ នម្ោ-

វ ិកញែសម្បយុតាឆិតា   ជាតិច្េតុកបដិសនធិ   នន័យថា ឲ្យច្កើតជា
ម្នុសស ឬ ច្ទវតាថាន ក់ខពស់   ឆុំាមែកកនុងបវតាិកាលច្ ោះ   គឺឲ្យ នអច្េតុក-
កុសលវ ិក ៨   និង ម្ោវ ិក ៨  រមួ្ជា ១៦ ដួង   នន័យថា ច្រល ន
ច្កើតជាម្នុសស ឬ ច្ទវតាថាន ក់ខពស់ច្េើយ  ក៏រមម្ង នទទួលអារម្មែ៍ច្ផសងៗ
មដលលអ  មានការច្ ើញ  ការឮជាច្ដើម្ ។ 

ការឲ្យផលរបស់តិច្េតុកឧកកដឋុកកដឋ និង តិច្េតុកឧកកច្ោឋ ម្កកុសលទុំាង
រីរច្នោះ   ច្បើច្ោលតាម្្មាម ្ិោឋ នច្ ោះ   ឲ្យផលដូឆគ្នន នឹងតិច្េតុកឧកក-
ដឋកុសល   ទុំាងកនុងបដិសនធិកាល និងបវតាិកាល  មតច្បើច្ោលតាម្បុគគោ្ិ-
ោឋ នវញិ  ច្ផសងគ្នន ខលោះ   គឺផលមដល នទទួលរីតិច្េតុកឧកកដឋុកកដឋៈច្នោះ   រមម្ង
របែីតជាងផលរបស់តិច្េតុកឧកកដឋកុសល  ឆុំាមែកផលមដល នទទួលរី
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តិច្េតុកឧកកច្ោឋ ម្កកុសលច្ ោះ   រមម្ងអន់ជាងផលរបស់តិច្េតុកឧកកដឋ-
កុសល ។ 

ការឲ្យផលរបស់តិច្េតុកឱម្កកុសល និងទវិច្េតុកឧកកដឋកុសលទុំាងរីរ
ច្នោះ   កនុងបដិសនធិកាល   ឲ្យផលជាម្ោវ ិកញែវបិបយុតាឆិតា ៤   ជាទវិ-
ច្េតុកបដិសនធិ   នន័យថា   ឲ្យច្កើតជាម្នុសស   ឬច្ទវតាថាន ក់ក ា្ ល   
ឆុំាមែកកនុងបវតាិកាលច្ ោះ   ឲ្យផលជាអច្េតុកកុសលវ ិក ៨  និង ម្ោ-
វ ិកញែវបិបយុតាឆិតា  ៤ រមួ្រតូវជា ១២   នន័យថា  ច្រល នច្កើតជា
ម្នុសស ឬ ច្ទវតាថាន ក់ក ា្ លច្េើយ  រមម្ង នទទួលអារម្មែ៍ច្ផសងៗ  លអ
យ៉ោងក ា្ ល  មានការច្ ើញ  ការឮជាច្ដើម្ ។ 

ការឲ្យផលរបស់តិច្េតុកឱម្កុកកដឋកុសល  ទវិច្េតុកឧកកដឋុកកដឋកុសល  តិ-
ច្េតុកឱម្ច្កាម្កកុសល  និងទវិច្េតុកឧកកច្ោឋ ម្កកុសលទុំាង ៤ ច្នោះ  ច្បើ
ច្ោលតាម្្មាម ្ិោឋ នច្េើយ   ឲ្យផលដូឆគ្នន នឹងតិច្េតុកឱម្កៈ និង ទវិច្េតុក-
ឧកកដឋកុសល   ទុំាងកនុងបដិសនធិកាល និងបវតាិកាល   មតច្បើច្ោលតាម្បុគគោ-
្ិោឋ ន   រមម្ងច្ផសងគ្នន ខលោះ   គឺផលមដល នទទួលរីតិច្េតុកឱម្កុកកដឋ  និង ទវិ-
ច្េតុកឧកកដឋុកកដឋកុសលទុំាងរីរច្នោះ រមម្ងលអជាងផលមដល នទទួលរីតិច្េ-
តុកឱម្ច្កាម្កៈ និង ទវិច្េតុកឧកកច្ោឋ ម្កកុសល ឆុំាមែកផលមដល នទទួល
រីតិច្េតុកឱម្ច្កាម្កៈ និងទវិច្េតុកឧកកច្ោឋ ម្កកុសល ទុំាងរីរច្នោះ  រមម្ងអន់
ជាងផលមដល នទទួលរីតិច្េតុកឱម្កៈ និងទវិច្េតុកឧកកដឋកុសល ។ 

ការឲ្យផលរបស់ទវិច្េតុកឱម្កកុសលកនុងបដិសនធិកាល  ឲ្យ នឧច្បកាខ -
សនាីរែកុសលវ ិក   ជាអច្េតុកបដិសនធិ   នន័យថា  ឲ្យច្កើតជាម្នុសស   
ឬច្ទវតាថាន ក់ទប   ច្ោលគឺ   ឲ្យច្កើតជាម្នុសសរិការ   គ   ថ្លង់   កកួត   ខាវ ក់ជា
ច្ដើម្ ឬ ឲ្យច្កើតជាច្ទវតារបច្ភទវនិិ តិកអសុរា  ឆុំាមែកកនុងបវតាិកាល   ន
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អច្េតុកកុសលវ ិក ៨ ប៉ោុច្ ណ្ ោះ   មានន័យថា   នទទួលអារម្មែ៍ច្ផសងៗ  
មានការច្ ើញ  ការឮជាច្ដើម្  មដលលអយ៉ោង្ម្មតា ។ 

ការឲ្យផលរបស់ទវិច្េតុកឱម្កុកកដឋៈ និង ទវិច្េតុកឱម្ច្កាម្កកុសល   
ទុំាងរីរច្នោះ  ច្បើច្ោលតាម្្មាម ្ិោឋ នច្េើយ   រមម្ងឲ្យផលដូឆគ្នន នឹងទវិច្េតុក-
ឱម្កកុសល   ទុំាងកនុងបដិសនធិកាល  ទុំាងកនុងបវតាិកាល   មតច្បើច្ោលតាម្
បុគគោ្ិោឋ ន   មានផលច្ផសងគ្នន ខលោះ    គឺផលមដល នទទួលរីទវិច្េតុកឱម្-
កុកកដឋកុសលច្ ោះ       លអជាងផលរបស់ទវិច្េតុកឱម្កកុសល ។   ផលមដល
 នទទួលរីទវិច្េតុកឱម្ច្កាម្កៈ   អន់ជាងផលរបស់ទវិច្េតុកឱម្កកុសល ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត  ប ា្ កុសលច្ផសងៗ  មានតិច្េតុកឧកកដឋកុសលជាច្ដើម្
ដូឆមដល នច្ោលម្កច្េើយច្នោះ  ច្បើរបររឹតាច្ៅររម្គ្នន នឹងកនទៈ  វរីយិៈ ឆិតា  
បញ្ជា   យ៉ោង្មួ្យមដលឆូលដល់អ្ិបតីច្េើយ  កុសលច្ ោះក៏ឲ្យផលខាល ុំាង
រិច្សសជាងមដលរបររឹតាច្ៅយ៉ោង្ម្មតា   នន័យថា  ឲ្យមានយស  មាន
អុំា្ឆ  មានបរវិារ  មានរែ៌សម្បុរស្លអ ត  មានអាយុមវង  មានសុខភារលអ  
មានសតិ  បញ្ជា បរបូិែ៌  តាម្សម្គួរដល់របច្ភទរបស់កុសលច្ ោះៗ ។ 

គាថាស្របុ 

[៧៤] បេង្ខា រ ំ េេង្ខា រ-      វបិាកាន ិន បច្ េត្ ិ
 េេង្ខា រម្េង្ខា រ- វបិាកានតី្ ិញ្កច្ ិ ន ។ 

 ញ្ត្េំ ទាាទេ បាកាន ិ ទេដ ឋ ច្ េថាក កម្ ំ
 េថាវតុ្តា នសុាញ្រន េថាេម្ភវម្ទុ ទញិ្េ ។ 

មរបថា  អាចារយរួកខលោះអាងថា   កុសលកម្ម   មដលជាអសអខ រកិ   រមម្ង
មិ្នឲ្យផលជាវ ិកឆិតាមដលជាសសអខ រកិ    កុសលកម្មមដលជាសសអខ រកិ   
រមម្ងមិ្នឲ្យផលជាវ ិកឆិតាមដលជាអសអខ រកិ ។ 
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បែឌិ តគបបីសមម្ាងវ ិកឆិតា ១២ ដួង ១០ ដួង   និង ៨ ដួង    តាម្ម្តិ
របស់អាចារយរួកច្ ោះតាម្លុំាោប់  ច្ោយស្សបតាម្ន័យមដល នច្ោលម្ក
ច្េើយ  តាម្សម្គួរ ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធបិាយ 

ការឲ្យផលរបស់កាមាវឆរកុសល   មានតិច្េតុកឧកកដឋកុសលជាច្ដើម្   

ដូឆមដល នច្ោលម្កច្េើយច្ ោះ  ជា េម្មនវាទ គឺការយល់រតូវគ្នន របស់អាចា-

រយទុំាងឡាយ   មដលមានឆុំាច្ែោះដឹងជុំា ញកនុងសភាវៈ   មានររោះអនុរទុធ ចារយ

ជាច្ដើម្   ឆុំាមែក ញ្កច្វិាទ គឺការយល់ច្ ើញរបស់អាចារយរួកខលោះ    នដល់   

ររោះម្ោទតាច្តថរ   មដលស្លន ក់ច្ៅវតាច្មារវាបី   កនុងរបច្ទសស្សីលអក ច្ ោះ   
ច្ោលថា   អសអខ រកិកុសលកម្ម   មិ្នឲ្យផលជាសសអខ រកិវ ិក   ទុំាងសស-
អខ រកិកុសលកម្ម   ក៏មិ្នឲ្យផលជាអសអខ រកិវ ិកដូឆគ្នន  ដូច្ចាន ោះ ច្បើរាប់ឆុំានួន
វ ិករបស់កាមាវឆរកុសល   តាម្ច្កឆិវាទៈ   រមម្ងមានដូឆតច្ៅ ៖ 

១- តិច្េតុកឧកកដឋកុសលអសអខ រកិ ២ ដួង  ឲ្យផល ន ១២ ដួង គឺ ៖ 
អច្េតុកកុសលវ ិក ៨ ដួង  ម្ោវ ិកអសអខ រកិ ៤ ដួង ។ 

២- តិច្េតុកឧកកដឋកុសលសសអខ រកិ ២ ដួង   ឲ្យផល ន ១២ ដួង   គឺ ៖
អច្េតុកកុសលវ ិក ៨ ដួង  ម្ោវ ិកសសអខ រកិ ៤ ដួង ។ 

៣- តិច្េតុកឱម្កកុសលអសអខ រកិ ២ ដួង និង ទវិច្េតុកឧកកដឋកុសលអ-
សអខ រកិ ២ ដួង  រមួ្រតូវជា ៤ ដួង   ឲ្យផល ន ១០ ដួង   គឺ ៖ អច្េតុក-
កុសលវ ិក ៨ ដួង  ម្ោវ ិកញែវបិបយុតាអសអខ រកិ ២ ដួង ។ 

៤- តិច្េតុកឱម្កកុសលសសអខ រកិ ២ ដួង និង ទវិច្េតុកឧកកដឋកុសល-
សសអខ រកិ ២ ដួង  រមួ្រតូវជា ៤ ដួង    ឲ្យផល ន ១០ ដួង   គឺអច្េតុក-
កុសលវ ិក ៨ ដួង  ម្ោវ ិកញែវបិបយុតាសសអខ រកិ ២ ដួង ។ 
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៥- ទវិច្េតុកឱម្កកុសលអសអខ រកិ ២ ដួង និង សសអខ រកិ ២ ដួង   រមួ្
រតូវជា ៤ ដួងច្នោះ   ឲ្យផល ន ៨ ដួង  គឺអច្េតុកកុសលវ ិក ៨ ដួង ។ 

( រឯីអច្េតុកកុសលវ ិកច្ ោះ   មិ្នរាប់ថាជាអសអខ រកិឆិតា ឬ សសអខ រ-ិ
កឆិតា   ច្ោយរបការ្មួ្យច្ ើយ   ដូច្ចាន ោះ   ច្ទើបជាផលរបស់កុសល ន
ទូច្ៅ ) ។ 

កាលសម្ម្តង្ចនួំ្ន្វបិាករប្បស់កាមាវចរកុសល   តាម្សមាន្វាទ 
ន្ងិ្ គកចិវាទទាងំ្ររី   មាន្ដូចគន្ះគ ឺ៖ 

១- តិច្េតុកឧកកដឋកាមាវឆរកុសល  មដលជាអសអខ រកិ ២ ដួង   សសអខ រ-ិ
ក ២ ដួង   ឲ្យផល ( តាម្សមានវាទ )    ន ១៦ ដួង   ( តាម្ច្កឆិវាទ )   ន 
១២ ដួង ។ 

២- តិច្េតុកឱម្កៈ និង ទវិច្េតុកឧកកដឋកាមាវឆរកុសល     មដលជាអស-
អខ រកិ   សសអខ រកិ ៤   ឲ្យផល  ( តាម្សមានវាទ )    ន ១២ ដួង  ( តាម្ច្កឆិ-
វាទ )   ន ១០ ដួង ។ 

៣- ទវិច្េតុកឱម្កកាមាវឆរកុសល   មដលជាអសអខ រកិ ២ ដួង   សសអខ -
រកិ ២ ដួង   ឲ្យផល  ( តាម្សមានវាទ )    ន ៨ ដួង   ( តាម្ច្កឆិវាទ )   ន  
៨ ដួងដូឆគ្នន  ។ 

ច្ហតុផលរបស្់ច្ក្ឆិវាទ 

កនុងការមដលវ ិកជាអសអខ រកិ ឬ សសអខ រកិច្ ោះ   ក៏ទក់ទងច្ោយកម្ម
មដលជាច្េតុ   គឺច្បើកម្មច្ ោះជាអសអខ រកិ   វ ិកមដល នទទួលកនុងភរតៗ
ច្ៅក៏ជាអសអខ រកិ   ច្បើកម្មច្ ោះជាសសអខ រកិ  វ ិកមដល នទទួលកនុងភរ
តៗច្ៅ   ក៏ជាសសអខ រកិដូឆគ្នន    ឧបមាដូឆច្យើងកលុោះកញ្ច ក់   ស្សច្មាលមុ្ខ
មដលរ កដកនុងកញ្ច ក់ច្ ោះ  ក៏ដូឆគ្នន នឹងទផទមុ្ខរបស់ច្យើង   ច្បើមុ្ខរបស់ច្យើង
ច្ៅច្សងៀម្ៗ   ស្សច្មាលមុ្ខមដលរ កដកនុងកញ្ច ក់ច្ ោះ  ក៏ច្ៅច្សងៀម្  ច្បើមុ្ខ
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របស់ច្យើងមានការកច្រម្ើក  ស្សច្មាលមុ្ខមដលរ កដកនុងកញ្ច ក់ច្ ោះ  ក៏
កច្រម្ើកច្ៅផង   ច្ោយច្េតុច្នោះឯង   អសអខ រកិកុសលកម្ម   ច្ទើបមិ្នឲ្យវ ិក
ជាសសអខ រកិ   ឲ្យផលជាអសអខ រកិប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។   ទុំាងសសអខ រកិកុសលកម្ម   
ក៏មិ្នឲ្យផលជាអសអខ រកិ   ឲ្យផលជាសសអខ រកិប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

វិនិឆេ័យក្នុងច្ក្ឆិវាទ 

តាម្ការយល់ច្ ើញរបស់ររោះម្ោទតាច្តថរ   មដល នច្ ម្ ោះថាជាច្កឆិ
អាចារយច្នោះ   ម្ករីអាចារយទុំាងឡាយមានររោះអនុរទុធ ចារយជាច្ដើម្   មិ្នស្សប
តាម្ម្តិច្នោះច្ទ   ច្រោោះវ ិកឆិតាទុំាងច្នោះ   កាលច្ោលតាម្ ទីច្េើយ   ក៏មាន
 ទីបដិសនធិ   ភវងគ ឆុតិ   តទរម្មែៈ  និង  ទសសនកិឆចជាច្ដើម្   រេូតដល់ស-
នាីរែកិឆច ។ 

ខែៈមដលច្្វើកិឆចបដិសនធិ   ភវងគ   ឆុតិច្ ោះ   ក៏មានកម្ម   កម្មនិមិ្តា   គតិ
និមិ្តាយ៉ោង្មួ្យជាអារម្មែ៍ ។  ច្បើអារម្មែ៍ទុំាងច្នោះ   ច្កើតច្ ើងច្ោយប-
ច្យគៈ ( ច្សឆកាីរយយម្ ) របស់ខលួនឯង ឬ របស់អនកដទទ   បដិសនធិឆិតា     
ភវ-ងគឆិតា    ឆុតិឆិតាទុំាងច្ ោះ  ក៏ជាសសអខ រកិឆិតា ។ 

ច្បើអារម្មែ៍មដលជាកម្ម   កម្មនិមិ្តា   គតិនិមិ្តា   ្មួ្យច្កើតច្ ើងមិ្ន
 នអាស្ស័យបច្យគៈរបស់ខលួនច្ទ ឬរបស់អនកដទទ  ច្ោយរបការ្ច្ទ  
បដិសនធិឆិតា ភវងគឆិតា  ឆុតិឆិតាច្នោះ   ក៏ជាអសអខ រកិឆិតាទុំាងអស់ ។ 

ដូច្ចាន ោះ   សូម្បីថាបដិសនធិឆិតា   ភវងគឆិតា   ឆុតិឆិតា   រួកច្នោះជាវ ិករបស់
អតីតកម្មក៏រិតមម្ន   មតភារជាអសអខ រកិ   ឬសសអខ រកិរបស់វ ិកឆិតាទុំាង
ច្នោះ មិ្នទក់ទងនឹងអតីតកម្ម្មួ្យច្ ើយ  ទក់ទងមតនឹងបច្យគៈរបស់
ខលួនឯង ឬ របស់អនកដទទប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 
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ឆុំាមែកភារជាអសអខ រកិ  ឬ  សសអខ រកិរបស់វ ិកឆិតា     មដលច្្វើកិឆច

តទរម្មែច្ ោះ   ររោះដីកាចារយ នច្ោលទុកកនុង វិបាក្បទវែណនា ថា   របររឹតា

ច្ៅជាប់ទក់ទងនឹងជវនមដលច្កើតមុ្នច្ោយច្រឆើន    គឺច្បើជវនមដលច្កើតច្ ើង
ច្ ោះជាអសអខ រកិ   តទរម្មែឆិតា   ក៏ជាអសអខ រកិ   ច្បើជវនមដលច្កើតច្ ើង
មុ្នច្ ោះជាសសអខ រកិ    តទរម្មែឆិតា    ក៏ជាសសអខ រកិ   ដូច្ចាន ោះ   សូម្បីថា 
តទរម្មែឆិតាទុំាងច្នោះ ជាវ ិករបស់អតីតកម្មក៏រិតមម្ន  មតភារជាអសអខ រកិ   
ឬសសអខ រកិ   មិ្ន នទក់ទងនឹងអតីតកម្មច្ទ   ទក់ទងនឹងជវនមដលច្កើត
មុ្នច្ោយច្រឆើន ។ 

រឯីឆកខុវញិ្ជា ែឆិតាជាច្ដើម្ច្ ោះ   សូម្បីថានឹងជាវ ិករបស់អតីតកម្មក៏រិត
មម្ន   មតច្ៅច្រលមដលច្កើតច្ ើងច្ ោះ   រមម្ងអាស្ស័យច្េតុឆុំាច្ោោះមុ្ខ    
មដលជាច្េតុសុំាខាន់   គឺឆកខុវញិ្ជា ែឆិតាមដលនឹងច្កើតច្ ើង ន   ក៏រតូវ
អាស្ស័យច្េតុ ៤ យ៉ោង   មានឆកខុបស្លទ   រ ូរម្មែ៍   អាច្ោកៈ   ម្នសិការៈ 
។  កាលរគប់ច្េតុទុំាង ៤ រួកច្នោះច្េើយ   ឆកខុវញិ្ជា ែឆិតាក៏ច្កើតច្ ើងឯងជា
្ម្មតា   នឹងបអគ ប់បញ្ជជ មិ្នឲ្យច្កើតក៏មិ្ន ន ។   ច្បើមិ្នរគប់ច្េតុទុំាង ៤ រួក
ច្នោះច្ទ   ច្ទោះបីមានអនក្ម្កបអគ ប់ឲ្យឆកខុវញិ្ជា ែឆិតាច្កើតច្ ើង ក៏ឆកខុ-
វញិ្ជា ែឆិតាមិ្នច្កើត ។ 

ដូច្ចាន ោះ   ច្ទើបមិ្នអាឆច្ោលថា   ឆកខុវញិ្ជា ែឆិតាជាច្ដើម្    ជាអសអខ រកិ    
ឬសសអខ រកិ្មួ្យ នច្ ើយ ។  ឆុំាមែកសម្បដិឆេននឆិតា  សនាីរែឆិតាទុំាង
ច្នោះ  ក៏រតូវច្កើតតាម្ឆកខុវញិ្ជា ែឆិតាជាច្ដើម្ជានិឆចកាល  មដលរបររឹតាច្ៅតាម្
សភារឆិតានិយម្ ដូច្ចាន ោះ  ច្ទើបមិ្នមានច្សឆកាីមដលនឹងច្ោលថា  សម្បដិឆេ
ននឆិតា និង សនាីរែឆិតារួកច្នោះជាអសអខ រកិ ឬ សសអខ រកិដូឆគ្នន  ច្ោយច្េតុ
ច្នោះ  អាចារយទុំាងឡាយ  មានររោះអនុរទុធ ចារយជាច្ដើម្  ច្ទើបតាុំាងច្ ម្ ោះការ
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យល់ច្ ើញរបស់ររោះម្ោទតាច្តថរថាជាច្កឆិវាទៈ  មដលច្ៅមិ្នអាឆនឹងទទួល
ទុកជាច្គ្នល ន ។ 

ការឲ្យផលរបស្់ម្ហគគតកុ្ស្លក្ម្ា 

[៧៥] របូាវច្រកេុល ំ បន  បឋម្ជាន ំ បរតិ្ ា ំ ភាញ្វត្តា   ត្រព្យហមបារេិញ្ជ ជវេ ុ ឧបបជ ជវត្ ិ។ 
មរបថា   អនកឆច្រម្ើនសម្ថ្កម្មោឋ ន នសច្រម្ឆបឋម្ជាន   មដលជារ ូវ

ឆរកុសលថាន ក់ទប  រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់បរសិជាជ  ។ 

[៧៦] ត្ញ្ទវ  ម្ជឈមិ្ ំ ភាញ្វត្តា   ត្រព្យហមបញុ្ាបហញិ្ត្េ ុ។ 
មរបថា  អនកឆច្រម្ើនសម្ថ្កម្មោឋ ន នសច្រម្ឆបឋម្ជានច្ ោះឯង   ថាន ក់

ក ា្ ល   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់បុច្រាេិតា ។ 

[៧៧]  បណី្ត្ ំ ភាញ្វត្តា   ម្ោត្រព្យញ្ហមេ ុ។ 
មរបថា  អនកឆច្រម្ើនសម្ថ្កម្មោឋ ន នសច្រម្ឆបឋម្ជានច្ ោះឯង   ថាន ក់

របែីត   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់ម្ោររេម ។ 

អធបិាយការឲ្យផលរបស្ម់្ហគគតក្សុ្លក្ម្ា 

[៧៥] [៧៦] [៧៧]  ការសមម្ាងដល់ កោឋ នរបស់រ ូវឆរកុសលកម្មច្ ោះ  

អនកសិកាគបបីយល់តាម្អភិ្ម្មតថសងគេ លី  មដល នសមម្ាងទុកកនុងគម្ពីរ
ខាងច្ដើម្  ឆុំាមែកការរបររឹតាច្ៅទនបរតិាៈ  ម្ជឈិម្ៈ បែីតៈ  របស់រ ូវឆរ-
កុសលកម្មច្ ោះ  រមម្ងរបររឹតាច្ៅច្ោយអុំា្ឆ ២ យ៉ោង  គឺ ៖ អងគអ្ិបតី ៤ 
ម្យ៉ោង និងការឆូលសមាបតាិម្យ៉ោង ។ 

១-  ភារជាបរតិាៈ ម្ជឈិម្ៈ និង បែីតៈ   របស់្នមដលទក់ទងនឹង
អ្ិបតីច្ ោះ   គឺតាម្្ម្មតា   អនកមដលឆច្រម្ើនសម្ថ្ភាវ    រេូតដល់ ន
្នច្ ោះ   កនទៈ   វរីយិៈ  ឆិតា   បញ្ជា   របស់អនកច្ ោះ   យ៉ោង្មួ្យ  រតូវ
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ឆូលដល់ភារជាអ្ិបតី  ច្េើយច្ៅច្រល្នឆិតាច្កើតច្ ើងច្ ោះ   ក៏រតូវមាន
អងគអ្ិបតីយ៉ោង្មួ្យរបកបជាមួ្យផង   មតភារជាអ្ិបតីរបស់្ម៌្ទុំាង
ច្នោះ   ច្បើរបររឹតាច្ៅយ៉ោងស្លម្ញ្ា   ្នមដលច្កើតច្ ើងច្ ោះក៏ជាបរតិា្ន   
គឺមានអុំា្ឆយ៉ោងច្ខាយ ។     ច្បើអងគអ្ិបតី្មួ្យមានកមាល ុំាងក ា្ ល   
្នមដលច្កើតច្ ើងច្ ោះ   ក៏ជាម្ជឈិម្្ន   គឺមានអុំា្ឆយ៉ោងក ា្ ល 
។   មតច្បើអងគអ្ិបតី្មួ្យមានកមាល ុំាងខាល ុំាង   ្នមដលច្កើតច្ ើងច្ ោះ   ក៏
ជាបែីត្ន   គឺមានអុំា្ឆខាល ុំាងកាល    ដូច្ចាន ោះ  ្នោភីបុគគល   កាល
 នច្ៅច្កើតកនុងរ ូវឆរភូមិ្្មួ្យ   ក៏មតងច្កើតតាម្ករមិ្តរបស់្នមដល
ខលួន នសច្រម្ឆ   ររម្ទុំាងអុំា្ឆរបស់្នច្ ោះៗផង ។ 

២- ភារជាបរតិាៈ   ម្ជឈិម្ៈ និង បែីតៈរបស់្ន   មដលទក់ទងនឹង
ការឆូលសមាបតាិច្ ោះ   គឺ្នោភីបុគគល   ច្រកាយរី ន្នច្េើយ   ច្បើ
មិ្ន នឆូល្នច្រឿយៗច្ទ  រតឹម្មតឆូលម្ាងមាក ល ( គឺយូរៗ  ឆូលម្ាង )   
ដូច្ចាន ោះ្នមដលខលួន នច្ ោះ ក៏ចាត់ជាបរតិាៈ ច្បើឆូល្ន នលមម្សម្គួរ   
្នច្ ោះក៏ចាត់ឆូលកនុងរបច្ភទម្ជឈមិ្្ន   ច្បើឆូល្នច្រឿយៗ  រេូត
ស្លទ ត់ជុំា ញ   ្នច្ ោះក៏ចាត់ឆូលកនុងរបច្ភទរបែីត្ន ។ 

ភារជាបរតិាៈ   ម្ជឈមិ្ៈ និង បែីតៈរបស់្ន   តាម្ន័យទុំាងរីរ
ដូឆមដល នច្ោលម្កច្នោះ   ន័យទីមួ្យមដលទក់ទងជាមួ្យនឹងអងគអ្ិបតី   
ជាច្េតុបញ្ជជ ក់ឲ្យដឹងថា   កនុងការមដល្នោភីបុគគល    នច្ៅច្កើតកនុង
របូភូមិ្ច្ ោះៗ  ដូឆជា៖ 

អនកមដល នបឋម្ជានរបច្ភទបរតិាៈ ក៏រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់
 រសិជាជ ភូមិ្ ។ 

ច្បើ នបឋម្ជានរបច្ភទម្ជឈិម្ៈ   ក៏រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់
បុច្រាេិតាភូមិ្ ។ 
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ច្បើ នបឋម្ជានរបច្ភទបែីតៈ   ក៏រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់
ម្ោររោម ភូមិ្  ដូច្ឆនោះជាច្ដើម្ ។ 

ឆុំាមែកន័យទីរីរ   មដលទក់ទងជាមួ្យនឹងការឆូលសមាបតាិច្ ោះ  ច្របើ
ជា ទកនុងការមដល្នោភីបុគគលញុុំាង្នថាន ក់ខពស់ឲ្យរ កដច្ ើង   
ច្ោលគឺ   បឋម្ជានោភីបុគគល   មានបុំាែងនឹងឆច្រម្ើនទុតិយជានបនា   ក៏
រតូវរយយម្ឆូលបឋម្ជានមដលខលួន នសច្រម្ឆច្េើយច្ ោះ  ឲ្យស្លទ ត់ជុំា ញ   
រេូតដល់ភារជាវសី ៥ យ៉ោង   ទុតិយជានច្ទើបច្កើតច្ ើង ន ។   ច្បើមិ្ន
រយយម្ឆូលបឋម្ជាន   មដលខលួន នសច្រម្ឆច្រឿយៗច្ទ   បឋម្ជានច្ ោះក៏
ចាត់ជាបរតិាៈ និង មិ្នអាឆជា ទឲ្យទុតិយជានច្កើតច្ ើង នច្ទ ។ ច្បើបឋម្-
ជានោភីបុគគលឆូលបឋម្ជានច្រឿយៗ   មតមិ្នទន់មានភារជុំា ញកនុងវសី
ទុំាង ៥   បឋម្ជានច្ ោះក៏ចាត់ជាម្ជឈិម្ៈ  មថ្ម្ទុំាងមិ្នអាឆជា ទឲ្យទុតិយ
ជានច្កើតច្ ើង នដូឆគ្នន  ។    ច្បើបឋម្ជានោភីបុគគល   ឆូលបឋម្ជាន
ច្រឿយៗ រេូតដល់ស្លទ ត់ជុំា ញជាវសី ៥ ច្េើយ  បឋម្ជានច្ ោះក៏ចាត់ជាប-
ែីតៈ និង អាឆជា ទឲ្យទុតិយជានច្កើតច្ ើង នច្ទៀត   កនុង្នដទទៗ  
ក៏មានន័យដូឆគ្នន មដរ ។ 

[៧៨] ត្ថា  ទតុ្េិជាន ំ ត្ត្េិជានចេ  បរតិ្ ា ំ ភាញ្វត្តា   បរតិ្តា ញ្ភេ ុ។ 
មរបថា  ដូឆគ្នន ច្នោះមដរ   អនកឆច្រម្ើន នទុតិយជាន និងតតិយជានថាន ក់

ទប  រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់បរតិាា ភា ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធបិាយ 

កាលច្បើរិចារ្ដល់ទុតិយជានកុសល និង តតិយជានកុសល   
មដលឲ្យច្ៅច្កើតកនុងទុតិយជានភូមិ្ជាមួ្យគ្នន ច្ ោះ   មានច្សឆកាីអ្ិបាយថា   
កមាល ុំាង និង គុែសម្បតាិរបស់ទុតិយជានកុសល និង តតិយជានកុសលទុំាង
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រីរច្នោះ  មានភារច្សមើគ្នន    ភារច្ផសងគ្នន គឺ   ការច្កើតច្ ើង និង ការកនលងអងគ
្ន   ច្ោលគឺ   ្នទីរីរច្ ម្ ោះថាទុតិយជាន     មានការកនលងវតិកកៈ       
្នមដលច្កើតច្លើកទីបី នច្ ម្ ោះថាតតិយជាន មានការកនលងវចិារៈ   
សភារច្ផសងគ្នន ដូឆ នច្ោលម្កច្នោះច្េើយ   របររឹតាច្ៅទក់ទិននឹងបុគគល
ប៉ោុច្ ណ្ ោះ    មិ្នមម្នច្ផសងគ្នន ច្ោយកមាល ុំាង ឬ គុែសម្បតាិ    នច្សឆកាីថា   
្នោភីបុគគលច្ ោះ   ច្បើជាម្នទបុគគល   ការច្កើតច្ ើងរបស់្ន និង ការ
កនលងអងគ្នច្ ោះ   ក៏មឆកច្ឆញជារីរ   ដូឆមដល នច្ោលម្កច្េើយ ។   
ច្បើ្នោភីបុគគលច្ ោះ   ជាតិកខបុគគល   ការច្កើតច្ ើងរបស់្ន និង ការ
កនលងអងគ្នច្ ោះ   មិ្នមានការមឆកច្ឆញជារីរដង   គឺ្នមដលច្កើត
ច្ ើងច្លើកទីរីរ   ច្ ម្ ោះថាទុតិយជាន   មានការកនលងវតិកកៈវចិារៈច្ៅររម្គ្នន    
្នមដលច្កើតច្លើកទីបី  មានការកនលងបីតិ  ច្ ម្ ោះថាតតិយជាន   ្ន
មដលច្កើតច្លើកទីបួន   មានការកនលងសុខ   ច្ ម្ ោះថាឆតុតថជាន   ទុំាងអស់
ច្នោះជា្នឆតុកកន័យ   ច្ោយច្េតុច្នោះ   កមាល ុំាង និង គុែសម្បតាិរបស់
ទុតិយជាន និង តតិយជានច្ទើបមិ្នច្ផសងគ្នន    មតច្បើ្នោភីបុគគលជាម្នទ-
បុគគលវញិ     ច្បើបុគគលមាន ក់ នទុតិយជានយ៉ោងរបែីត   មាន ក់ច្ទៀត នតតិ-
យជានយ៉ោងរបែីតមដរ   ក៏រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងអាភសសរាភូមិ្ជាមួ្យគ្នន    ដូច្ឆនោះ   
អនកសិកាទុំាងឡាយ   គបបីរជាបតាម្ន័យមដល នច្ោលម្កច្េើយច្នោះឆុោះ ។ 

[៧៩] ម្ជឈមិ្ ំ ភាញ្វត្តា   បបបម្មណាញ្ភេ ុ។ 
មរបថា  អនកឆច្រម្ើន ន ( ទុតិយជាន និង តតិយជាន )    ថាន ក់ក ា្ ល   

រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់អបបមា្ភា ។ 

[៨០] បណី្ត្ ំ ភាញ្វត្តា   អាភេសញ្រេ ុ។ 
មរបថា  អនកឆច្រម្ើន ន ( ទុតិយជាន និង តតិយជាន )  ថាន ក់របែីត  

រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់អាភសសរា ។ 
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[៨១] ច្ត្តុ្ ថជាន ំ បរតិ្ ា ំ ភាញ្វត្តា   បរតិ្ ាេញុ្ភេ ុ។ 
មរបថា  អនកឆច្រម្ើន នឆតុតថជាន  ថាន ក់ទប  រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេម

ជាន់បរតិាសុភា ។ 

[៨២] ម្ជឈិម្ ំ ភាញ្វត្តា   បបបម្មណ្េញុ្ភេ ុ។ 
មរបថា  អនកឆច្រម្ើន នឆតុតថជាន  ថាន ក់ក ា្ ល   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួក

ររេមជាន់អបបមាែសុភា ។ 

[៨៣] បណី្ត្ ំ ភាញ្វត្តា   េភុកញិ្ណ្េេ ុ។ 
មរបថា  អនកឆច្រម្ើន នឆតុតថជាន  ថាន ក់របែីត  រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួក

ររេមជាន់សុភកិ ា្  ។ 

[៨៤] បចេម្ជាន ំ ភាញ្វត្តា   ញ្វហប ផញ្លេ ុ។ 
មរបថា  អនកឆច្រម្ើន នបញ្ច ម្ជាន     រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់

ច្វេបផោ ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធបិាយ 

្នោភីបុគគលមដល នបញ្ច ម្ជានច្នោះ   ច្ទោះជារបច្ភទបរតិាៈ    ឬ 
ម្ជឈិម្ៈ ឬក៏បែីតៈក៏ច្ោយ   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងច្វេបផោភូមិ្មតមួ្យ   និង
មានអាយុ ៥០០ ម្ោកបបច្សមើគ្នន    ច្សឆកាីច្នោះ   សូម្បីថាផលរបស់បញ្ច ម្-
ជានទុំាងបីរបច្ភទច្នោះ   កាលច្ោលច្ោយភូមិ្ និង អាយុកខ័យដូឆគ្នន ក៏រិតមម្ន  
មតផលមដលច្ផសងគ្នន ក៏មានគឺច្ោលច្ោយគុែសម្បតាិ និងទិរវសម្បតាិច្េើយ   
អនកមដល នបញ្ច ម្ជានរបច្ភទបែីតៈ   រមម្ងមានគុែសម្បតាិ គឺអុំា្ឆ 
និង ទិរវសម្បតាិខពស់ជាង   របែីតជាងរបច្ភទម្ជឈិម្ៈ  និងបរតិាៈ ។  អនកមដល
 នបញ្ច ម្ជានរបច្ភទម្ជឈមិ្ៈ  រមម្ងមានគុែសម្បតាិ  គឺអុំា្ឆ និងទិរវ-
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សម្បតាិខពស់ជាងរបែីតជាងរបច្ភទបរតិាៈ។ ឆុំាមែកអនកមដល នបញ្ច ម្ជាន
របច្ភទបរតិាៈច្ ោះ   រមម្ងមានគុែសម្បតាិ  និងទិរវសម្បតាិរបររឹតាច្ៅ្ម្មតា ។ 

[៨៥] ត្ញ្ទវ  េញ្ញញ វាិបគ ំ ភាញ្វត្តា   បេចញេញ្ត្ ាេ ុ។ 
មរបថា  អនកឆច្រម្ើន នបញ្ច ម្ជាននុ ោះឯង មដលរ សចាកច្សឆកាីច្រតក-

អរកនុងសញ្ជា    រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់អសញ្ាីសតវ ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធបិាយ 

ោកយថា  ត្ញ្ទវ    គឺបញ្ច ម្ជាននុ ោះឯង ។ 

ោកយថា េញ្ញញ វាិបគ ំ  ភាញ្វត្តា  ( ឆច្រម្ើនបញ្ច ម្ជាននុ ោះឯង   មដលរ សចាក

ច្សឆកាីច្រតកអរកនុងសញ្ជា  )   មានច្សឆកាីថា   ម្នុសស និង ច្ទវតាមដលជា
បុថុ្ជជន   ច្រកាយរី នឆតុតថជានច្េើយ   ក៏រិចារ្ច្ ើញច្ទសរបស់ ម្-
្ម៌្ថា   ទុកខច្ផសងៗ  មានការច្តា រកោយឆិតា   ច្សឆកាីខូឆឆិតា    ការវច្ងវង   
ខឹង  ការមិ្នសបាយច្ផសងៗជាច្ដើម្ទុំាងអស់ច្នោះ រមម្ងច្កើតច្ ើងច្ោយស្លរ
មានការចាុំា   ការដឹងច្រឿងរា៉ោ វនុ ោះឯង  ការឆងចាុំា  ការដឹងច្រឿងរា៉ោ វទុំាងច្នោះ ច្របៀប
ដូឆជាច្រាគ ឬ ជាបូស  មដលខាល ុំាងកាល   អនកមដល នផុតអុំារីទុកខច្ផសងៗ  ដូឆ
ច្ោលម្កច្នោះ  អាឆនិយយ នថា  អនកច្ ោះ នឆូលដល់ទិដឋ្ម្មនិោវ ន ( 
និោវ នបឆចុបបនន )  កាល្នោភីបុគគល មានការយល់ច្ ើញដូច្ឆនោះច្េើយ  ក៏
នឹករិចារ្ដល់ច្ទសរបស់ការឆងចាុំា  ការដឹងច្រឿងទុំាងអស់ច្នោះថា  សញ្ជា -
គច្ ឌ្   សញ្ជា ច្រាច្គ្ន « ការឆងចាុំាច្របៀបដូឆជាបូស  ជាច្រាគ »  ច្រកាយរីគិត
ច្ ើញច្ទសច្េើយ  ឆតុតថជានោភីបុគគល  ក៏រ ថាន ភរជាតិមដលរ សចាក
 ម្្ម៌្  ច្េើយចាប់ច្ផាើម្សម្លឹងវាច្យកសិែច្ដើម្បីឲ្យបញ្ច ម្ជានច្កើត ។ 
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កាលបញ្ច ម្ជានច្កើតច្ ើងច្េើយ   បញ្ច ម្ជានច្ ោះ    នច្ ម្ ោះថាច្កើត
ច្ ើងររម្ច្ោយ  េញ្ញញ វាិបគភាវនា   កាលច្បើអស់ជីវតិច្ៅ   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុង
អសញ្ាីសតាា ភូមិ្ ច្ោយការបដិសនធិច្ោយរបូ មដល នដល់ ជីវតិនវកកោប 
។ ឆុំាមែកកនុងបវតាិកាលវញិ   ជីវតិនវកកោបនុ ោះឯងជាអងគរកាភរ   កាលច្បើ
ឆុតិ   ជីវតិនវកកោប  ក៏ច្្វើ ទីឆុតិដូឆគ្នន  ឆុំាមែករាងកាយរបស់រួកអសញ្ាី-
សតាររេមច្នោះ   មានឥរយិបថ្ច្ផសងៗគ្នន    ច្ស្សឆមតច្ៅច្រលមដលបញ្ច ម្-
ជានោភីបុគគលស្លល ប់ច្ ោះ   ស្លល ប់ច្ៅកនុងឥរយិបថ្្    ច្បើស្លល ប់ច្ោយ
ឥរយិបថ្អងគុយ   ច្រលច្កើតកនុងអសញ្ាីសតាា ររេម   ក៏ឋិតច្ៅកនុងឥរយិបថ្
អងគុយ   ច្បើស្លល ប់ច្ោយឥរយិបថ្ឈរ   ច្រលច្ៅច្កើតក៏ច្កើតកនុងឥរយិបថ្ឈរ 
ឬ ច្បើស្លល ប់ច្ោយឥរយិបថ្ច្ដក   ច្រលច្ៅច្កើតក៏ច្កើតកនុងឥរយិបថ្ច្ដក ។ 

[៨៦] បនាគាម្ញិ្នា  បន  េទុាធវាញ្េេ ុ ឧបបជ ជវន ា ិ។ 
មរបថា ឆុំាមែកររោះអ គ្នមី្បុគគលទុំាងឡាយ រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់

សុទធ វាស ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធបិាយ 

ោកយថា   បនាគាម្ញិ្នា   បន   េទុាធវាញ្េេ ុ  ឧបបជ ជវន ា ិ « ឆុំាមែកររោះអ គ្នមី្

បុគគល   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់សុទធ វាសភូមិ្ »   មានច្សឆកាីថា   ររោះ
អ គ្នមី្ប៉ោុច្ ណ្ ោះ   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់សុទធ វាស   មិ្នមម្នររោះ
អរយិបុគគលដទទ   មានររោះសកទគ្នមី្ជាច្ដើម្ច្ទ   ច្សឆកាីច្នោះ    នបដិច្ស្   
ការច្កើតកនុងររេមច្ោកដទទរបស់អ គ្នមី្បុគគល  មតកនុងទីច្នោះ   រតូវរិចារ្ 
ការសមម្ាងនូវ្ន និងភូមិ្ច្ៅតាម្លុំាោប់   យ៉ោងច្នោះថា ៖ 

ភូមិ្មដលជាទីតាុំាងទនការឲ្យផលរបស់បឋម្ជានច្ ោះ    នដល់ បឋម្-
ជានភូមិ្ ៣ ។ 
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ភូមិ្មដលជាទីតាុំាងទនការឲ្យផលរបស់ទុតិយជាន និង តតិយជានច្ ោះ   
 នដល់  ទុតិយជានភូមិ្ ៣ ។ 

ភូមិ្មដលជាទីតាុំាងទនការឲ្យផលរបស់ឆតុតថជានច្ ោះ   នដល់ តតិយ-
ជានភូមិ្ ៣ ។ 

ភូមិ្មដលជាទីតាុំាងទនការឲ្យផលរបស់បញ្ច ម្ជានច្ ោះ   នដល់ ឆតុតថ-
ជានភូមិ្ ៧   មតកនុងឆតុតថជានភូមិ្ ៧   មដលជាផលរបស់បញ្ច ម្ជានច្ ោះ   
មានឋានៈមិ្នច្សមើគ្នន    មឆកច្ឆញជា ៣ របច្ភទគឺ   អនមដលក នបញ្ច ម្ជាន
យ៉ោង្ម្មតា   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងច្វេបផោភូមិ្   មិ្នកុំាែត់របច្ភទបុគគល   គឺ
ជាតិច្េតុកបុថុ្ជជនក៏ ន   ជាផលច្សកខបុគគល ៣ ក៏ ន   អនកមដល នបញ្ច -
ម្ជាន     របកបច្ោយសញ្ជា វរិាគភាវ ច្ ោះ       រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងអសញ្ាីស
តាា ភូមិ្ ឆុំាច្ោោះមតតិច្េតុកបុថុ្ជជនប៉ោុច្ ណ្ ោះ  ច្រោោះ្ម្មតា   អរយិបុគគល
ទុំាងឡាយ    ច្ោកមិ្នឆច្រម្ើន្ន    មដលរបកបច្ោយសញ្ជា វរិាគភាវ ច្ទ   
ឆុំាមែកឆតុតថជានភូមិ្ ៥ ច្ទៀត  គឺសុទធ វាសភូមិ្ ៥    សូម្បី នបញ្ច ម្ជានក៏
ច្ោយ    មតច្បើមិ្នមម្នជាររោះអ គ្នមី្បុគគល   ក៏មិ្នអាឆច្ៅច្កើតកនុងសុទធ -

វាសភូមិ្ នច្ ើយ   ដូច្ចាន ោះ   ររោះអនុរទុធ ចារយច្ទើបសមម្ាងថា   បនាគាម្ញិ្នា  បន  
េទុាធវាញ្េេ ុ   ឧបបជ ជវន ា ិ   មតច្បើសមម្ាង លីឲ្យរគប់   គួរសមម្ាងថា   បនាគាម្ញិ្នា  
បន   បចេម្ជាន ំ   ភាញ្វត្តា    េទុាធវាញ្េេ ុ  ឧបបជ ជវន ា ិ មរបថា « ររោះអ គ្នមី្បុគគល

ប៉ោុច្ ណ្ ោះ   កាល្ឆច្រម្ើនបញ្ច ម្ជានឲ្យច្កើតច្ ើងច្េើយ ( ច្រលអស់ជីវតិ )  
រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងសុទធ វាសភូមិ្ ៥ » ។ 

កនុងការមដលមានច្សឆកាីកុំាែត់ថា  បុគគលមដលនឹងច្ៅច្កើតកនុងសុទធ វាស
ភូមិ្ នច្ ោះ   រតូវរបកបច្ោយអងគ ៣ របការគឺ ៖ 

១- រតូវជាររោះអ គ្នមី្បុគគល ។ 
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២- រតូវ នសច្រម្ឆបញ្ច ម្ជាន ។ 
៣- រតួវមានឥន្ទនទិយទុំាង ៥ ( មានសទធិន្ទនទិយជាច្ដើម្ ) ្មួ្យចាស់កាល ជា

រិច្សសផង ។ 
ច្ទើបច្ៅច្កើតកនុងសុទធ វាសភូមិ្ ន   ច្បើររោះអ គ្នមី្បុគគលមដល ន

សច្រម្ឆបញ្ច ម្ជានច្េើយ   មតឥន្ទនទិយទុំាង ៥   របររឹតាច្ៅយ៉ោង្ម្មតា  ររោះ
អ គ្នមី្បុគគលរួកច្នោះ រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងច្វេបផោភូមិ្   មិ្នអាឆច្ៅច្កើតកនុង
សុទធ វាសភូមិ្ នច្ ើយ  ច្រោោះកនុងសុទធ វាសភូមិ្ច្នោះ   មានគុែសម្បតាិច្ទៀង
ទត់ ៤ យ៉ោងគឺ ៖ 

១- បុគគលមដលច្ៅច្កើតកនុងសុទធ វាសភូមិ្ៗ្មួ្យ   រមម្ងមិ្នច្ៅច្កើត
កនុងរបូភូមិ្ដទទៗ   ឬ កនុងអរបូភូមិ្ច្ ើយ ។ 

២- រមម្ងមិ្នច្កើតកនុងភូមិ្ដមដល   មដលខលួន នច្កើតម្កច្េើយ ។ 
៣- កាលច្បើស្លល ប់អុំារីសុទធ វាសភូមិ្មដលខលួនច្កើតច្េើយ   រមម្ងមិ្នច្ៅ

ច្កើតកនុងភូមិ្មដលទបជាង  រតូវច្ៅច្កើតកនុងភូមិ្មដលខពស់ជាង ។ 
៤- រតូវ នសច្រម្ឆជាររោះអរេនាកនុងសុទធ វាសភូមិ្នុ ោះឯង ។ 
សរមាប់កនុងអកនិដឋភូមិ្ច្ ោះ   មានគុែសម្បតាិរិច្សសមួ្យច្ទៀត   គឺររោះ

អ គ្នមី្បុគគលមដលច្ៅកនុងភូមិ្ច្នោះ   នឹងរតូវ នសច្រម្ឆជាររោះអរេនាកនុង
ភូមិ្នុ ោះឯង ។  

ម្យ៉ោងច្ទៀត  ការច្ៅច្កើតកនុងសុទធ វាសភូមិ្ របស់បញ្ច ម្ជានោភី
អ គ្នមី្ច្នោះ  មានច្គ្នលការែ៍ថា  ច្បើររោះអ គ្នមី្ច្ ោះ   មានសទធិន្ទនទិយ
ចាស់កាល    ទរកមលងជាងឥន្ទនទិយដទទៗ   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមជាន់អវោិ-
ភូមិ្ ។ 

ច្បើមានររីយិិន្ទនទិយចាស់កាល    ទរកមលងជាងឥន្ទនទិយដទទៗ   រមម្ងច្ៅច្កើត
កនុងរួកររេមជាន់អតបាភូមិ្ ។ 
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ច្បើមានសតិន្ទនទិយចាស់កាល    ទរកមលងជាងឥន្ទនទិយដទទៗ   រមម្ងច្ៅច្កើត
កនុងរួកររេមជាន់សុទសាភូមិ្ ។ 

ច្បើមានសមា្ិន្ទនទិយចាស់កាល    ទរកមលងជាងឥន្ទនទិយដទទៗ   រមម្ងច្ៅច្កើត
កនុងរួកររេមជាន់សុទសសីភូមិ្ ។ 

ច្បើមានបញ្ាិន្ទនទិយចាស់កាល    ទរកមលងជាងឥន្ទនទិយដទទៗ   រមម្ងច្ៅច្កើត
កនុងរួកររេមជាន់អកនិដឋភូមិ្ ។ 

អនក្ម្ែលស្ច្ព្ម្ឆជាព្រះអនាគាម្ីច្ហើយ 

ម្ិនបានច្ៅច្ក្ើតក្នុងព្រហាច្លាក្ោនឬច្ទ ? 
អនកមដល នសច្រម្ឆជាររោះអ គ្នមី្បុគគលច្េើយ   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុង

ររេមច្ោកទុំាងអស់   សូម្បីររោះអ គ្នមី្ច្ ោះ   ជាសុកខវបិសសក   គឺមិ្ន ន
ឆច្រម្ើន្នម្ករីមុ្នក៏ច្ោយ   មតដល់ច្រលជិតស្លល ប់   ្នរមម្ងច្កើត
ច្ ើងឯង   ច្ោយអុំា្ឆទនសមា្ិ   ច្រោោះ្ម្មតា   ្ននឹងច្កើត នច្ ោះ   
រតូវអាស្ស័យសមា្ិជាកមាល ុំាងដ៏សុំាខាន់   ច្េើយសរតូវរបស់សមា្ិច្ ោះ    ន
ដល់  កាម្កនទនីវរែៈ  ច្ោយច្េតុច្នោះ   ររោះអ គ្នមី្បុគគល    មដលកាត់ផ្តា ឆ់
កាម្រាគៈោឆ់ស្ស ោះច្េើយច្ ោះ ច្ទើបមិ្នមានកាម្កនទនីវរែៈ  មដលជាសរតូវ
របស់សមា្ិ   ដូច្ចាន ោះ   សមា្ិរបស់ររោះអ គ្នមី្ទុំាងឡាយ   ច្ទើបមានកមាល ុំាង
ចាស់កាល ជារិច្សស   អាឆច្្វើ្នឲ្យច្កើតច្ ើងយ៉ោងច្លឿនរេ័ស ន ។ 

-សួរថា  សុកខវបិសសកររោះអ គ្នមី្  មដលរតូវច្គសមាល ប់ច្ៅច្រលកុំារុង
ច្ដកលក់   ររោះអ គ្នមី្ច្ ោះ   នឹងមាន្នច្កើតច្ ើង នមដរឬច្ទ ? 

-ច្កលើយថា  ្នច្កើតច្ ើង ន   ច្រោោះររោះអ គ្នមី្បុគគលច្ ោះ   មាន
សមា្ិជានិឆចកាល  មថ្ម្ទុំាងសមា្ិច្ ោះមានកមាល ុំាងច្រឆើនឆូលដល់ថាន ក់
ឧបចារសមា្ិ ។ 
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ម្យ៉ោងច្ទៀត អនកមដលរ សចាកកាម្រាគៈច្នោះ រមម្ងមានឆិតាច្នឿយ្យ
ចាកភូមិ្មដលទក់ទងនឹងកាម្គុែអារម្មែ៍   រមម្ងបច្អអ នឆិតាច្ៅកនុងភូមិ្
មដលរ សចាកកាម្គុែអារម្មែ៍ជារបរកតី   ដូច្ចាន ោះ  ររោះអ គ្នមី្បុគគល   
ច្ទោះបីអស់ជីវតិកនុងច្រលមួ្យរ ុំាច្រឆក៏ច្ោយ   មតមុ្ននឹងឆុតិឆិតាច្កើតច្ ើងច្ ោះ   
្នរមម្ងច្កើតមុ្នច្េើយច្ទើបឆុតិ   កាលឆុតិច្េើយ   ក៏ច្ៅច្កើតកនុងររេម
ច្ោក   មតនឹងច្ៅច្កើតកនុងររេមច្ោកជាន់្មួ្យច្ ោះ   ក៏ច្ស្សឆមត្ន
មដលច្កើតច្ ើង   ច្បើ្នមដលច្កើតច្ ើងច្ ោះ   ជាបឋម្ជាន   ក៏ច្ៅច្កើតកនុង
បឋម្ជានភូមិ្  ច្បើជាទុតិយជាន  ឬតតិយជាន   ក៏ច្ៅច្កើតកនុងទុតិយជាន
ភូមិ្ជាច្ដើម្ ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត  រួកច្ទវតាជាន់ខពស់   ចាប់រីតាវតាិងសជាច្ដើម្ច្ៅ   មដល ន
សច្រម្ឆជាររោះអ គ្នមី្ច្ ោះ   រមម្ងមានការច្នឿយ្យឆុំាច្ោោះទីកមនលងមដល
ខលួនរស់ច្ៅ ច្រោោះជាកមនលងមដលច្ោរច្រញច្ៅច្ោយកាម្គុែអារម្មែ៍   
ដូច្ចាន ោះ   កាល នរិចារ្ដល់អាយុកខ័យរបស់ខលួន   ច្បើអាយុកខ័យរបស់ខលួន
ច្ ោះសល់ច្រលយូរ   ក៏ច្្វើ  បធមមិ្តុ្ ាកិាលង្ ករិយិា គឺអ្ិោឋ នថា « សូម្ឲ្យវ ិក ម្កខនធ 
និង កម្មជជរបូរបស់ច្យើងច្នោះ  ឆូរកុុំាច្កើតតច្ៅច្ទៀត » ច្េើយក៏អត់ខយល់ដច្ងាើម្
ស្លល ប់ច្ដើម្បី នច្ៅច្កើតកនុងររេមច្ោកមដល   ជាទីកមនលងសងប់ចាកកាម្គុែ
អារម្មែ៍   ច្ៅច្រលឆុតិឆិតាជិតម្កដល់   ្នឆិតាក៏ នច្កើតច្ ើងដល់ររោះ
អ គ្នមី្បុគគលច្ ោះ   ច្េើយ្នឆិតាមដលច្កើតច្ ើងដល់សុកខវបិសសកររោះ
អ គ្នមី្បុគគលច្នោះច្ៅថា  ម្គ គេទិ ធឈិាន  ទុំាងអស់ ។ 

[៨៧] បរបូាវច្រកេុលចេ  េថាក កម្ ំ ភាញ្វត្តា   អារញុ្បបេ ុ ឧបបជ ជវន ាតី្ ិ។ 
មរបថា  អនកឆច្រម្ើន នអរ ូវឆរកុសលច្ៅតាម្លុំាោប់   រមម្ងច្ៅច្កើត

កនុងរួកររេមជាន់ អរបូររេម ។ 
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ស្ម្ម្តងការឲ្យផលរបស្់អរូបាវឆរកុ្ស្លក្ម្ា ៤ 

ប ា្ អរ ូវឆរកុសលកម្មទុំាង ៤ ច្ ោះ   អាកាស្លនញ្ជច យតនកុសល-
កម្ម   រមម្ងឲ្យផលជាអាកាស្លនញ្ជច យតនវ ិក    ុំាឲ្យច្កើតកនុងអាកាស្លន-
ញ្ជច យតនភូមិ្ ។ 

វញិ្ជា ែញ្ជច យតនកុសលកម្ម   រមម្ងឲ្យផលជាវញិ្ជា ែញ្ជច យតនវ ិក   
 ុំាឲ្យច្កើតកនុងវញិ្ជា ែញ្ជច យតនភូមិ្ ។ 

អាកិញ្ចញ្ជា យតនកុសលកម្ម   រមម្ងឲ្យផលជាអាកិញ្ចញ្ជា យតនវ ិក    ុំា
ឲ្យច្កើតកនុងអាកិញ្ចញ្ជា យតនភូមិ្ ។ 

ច្នវសញ្ជា  សញ្ជា យតនកុសលកម្ម  រមម្ងឲ្យផលជាច្នវសញ្ជា  សញ្ជា -
យតនវ ិក    ុំាឲ្យច្កើតកនុងច្នវសញ្ជា  សញ្ជា យតនភូមិ្ ។ 

ទុំាងអស់ច្នោះ   ជាការអ្ិបាយ  កនុងការច្កើតច្ ើងទនផលរបស់អរ ូវឆរ-

កុសលកម្ម ៤  មដលរបររឹតាច្ៅតាម្លុំាោប់  ដូឆមដលច្ោកច្ោលថា េថាក កម្ ំ 
ឧបបជ ជវន ា ិ។  

អនក្ម្ែលច្ៅច្ក្ើតក្នុងឆតុតថជានភូម្ិ   ច្ោយអាំណាឆការឲ្យផល 

បែិស្នធិរបស្់ក្ុស្លអភិញ្ហញ ច្នាះ   ោនម្ែរឬច្ទ ? 
ច្សឆកាីច្នោះ  អ្ិបាយថា ការឲ្យផលបដិសនធិរបស់កុសលអភិញ្ជា ច្ ោះ

មិ្នមាន  ច្រោោះកុសលអភិញ្ជា ច្នោះច្កើតច្ ើងច្រកាយរី នបញ្ច ម្ជានច្េើយ   
ដូច្ចាន ោះ   ច្ទើបតាុំាងច្ៅកនុងឋានៈមដលជាផលរបស់បញ្ច ម្ជាន របការមួ្យ  មថ្ម្
ទុំាងកនុងការសច្រម្ឆអភិញ្ជា ច្ផសងៗ   មានទិរវឆកខុអភិញ្ជា    ទិរវច្ស្លតអភិញ្ជា ជា
ច្ដើម្   រួកច្នោះក៏ជាផលរបស់កុសលអភិញ្ជា    មដលជាផលច្ ើញជាក់មសាង  
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របការមួ្យ  ច្េតុផលទុំាងរីររបការច្នោះឯង    សមម្ាងឲ្យយល់ថា   កុសល-
អភិញ្ជា ច្នោះ   មិ្នមានការឲ្យផលបដិសនធិ ។ 

ររោះអនុរទុធ ចារយ នសមម្ាងច្េតុទុកកនុងច្រឿងច្នោះ   កនុងរបូបរចិ្ឆេទបករែ៍   
បញ្ច ម្បរចិ្ឆេទកម្មវភិាគថា 

េម្មនាញ្េវញ្ន   លញ្ទ ធ         វជិ ជវម្មញ្ន   ម្ហព្យ ាញ្ល 
បលទាធ    ត្តទេំិ   ញ្ហត្ ុ ំ     បភញិ្ញញ    ន   វបិច្ េត្ ិ។ 

មរបថា « ម្េគគតកុសល   ច្រលមានកមាល ុំាងខាល ុំាង   ច្ោយស្លរ នទទួល
អាច្សវនបបឆច័យច្េើយ   ច្ទើបញុុំាងផលឲ្យច្កើតច្ ើង   អភិញ្ជា កុសលច្ ោះ   
មិ្នមានការញុុំាងផលឲ្យច្កើតច្ ើង   ច្រោោះមិ្ន នទទួលច្េតុដូឆមដលច្ោល
ម្កច្េើយ ( គឺអាច្សវនបបឆច័យ ) » ។ 

ការសមម្ាងច្េតុរបស់ររោះអនុរទុធ ចារយដល់ច្រឿងកុសលអភិញ្ជា មិ្នអាឆ
ឲ្យផលកនុងបដិសនធិកាល   ច្រោោះមិ្នមានកមាល ុំាងរគប់រគ្នន់   ច្ោយស្លរមិ្ន ន
ទទួលការជួយឧបការៈ   ច្ោយអុំា្ឆទនអាច្សវនបបឆច័យច្ ោះ   ក៏ច្ៅមតមិ្ន
ទន់រតឹម្រតូវ  ច្រោោះកនុងការមដលអភិញ្ជា កុសលមិ្ន នទទួលការជួយឧបការៈ   
ច្ោយអុំា្ឆទនអាច្សវនបបឆច័យច្ ោះ ក៏មិ្នមម្នជាច្េតុសុំាខាន់កនុងការឲ្យ
ផលបដិសនធិ ច្រោោះតាម្្ម្មតាកនុងអភិញ្ជា វថីិ្ច្ ោះ   អភិញ្ជា កុសល   រមម្ងច្កើត
ច្ ើងរតឹម្មតមួ្យខែៈ   មតក៏អាឆឲ្យអភិញ្ជា ច្ផសងៗសច្រម្ឆ នកនុងខែៈនុ ោះ

ឯង ។   ការច្កើតច្ ើងរបស់អភិញ្ជា វថីិ្ច្ ោះ   មានដូឆច្នោះគឺ ៖ ភវងគ   ភវងគេេនៈ   
ភវងគុបចេេទៈ   តចនាទាវ រាវជជនៈ   បរកិ្តម   ឧបចារៈ   អនុចោត   ចរព្តភូ   អភិញ្ហា    ភវងគ តច្ៅ   

ដូឆគ្នន នឹងការច្កើតរបស់អាទិកម្មិក្នវថីិ្គឺ ៖ ភវងគ  ភវងគេេនៈ  ភវងគុបចេេទៈ  តចនា-
ទាវ រាវជជនៈ បរកិ្តម   ឧបចារៈ   អនុចោត   ចរព្តភូ   មនេិតែ   ( អាទិកម្មិក្នឆិតា )  

ភវងគតច្ៅ  កនុងវថីិ្ច្នោះ   បរកិម្មជាច្ដើម្រេូតដល់ច្គ្នរតភូ ជាកាម្ជវន ដូច្ចាន ោះ  
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ច្គ្នរតភូឆិតា   ច្ទើបមិ្នអាឆជាអាច្សវនបបឆច័យដល់្នឆិតា ន មត្នឆិតា
ច្នោះ ក៏មានកមាល ុំាងរគប់រគ្នន់នឹងឲ្យបដិសនធិ ន   សូម្បីមិ្ន នទទួលការជួយ
ឧបការៈ   ច្ោយអុំា្ឆទនអាច្សវនបបឆច័យក៏ច្ោយ   ក៏រមម្ងមានកមាល ុំាងខាល ុំាង
កនុងឋានៈមដលជាគរកុម្ម  ដូឆមដល នរជាបម្កច្េើយថា  ររោះអ គ្នមី្មដល
ជាសុកខវបិសសក   ច្ៅច្រលជិតស្លល ប់   ្នឆិតារមម្ងច្កើតដល់ច្ោក   ច្េើយ
្នឆិតាមដលច្កើតច្ ើងច្ ោះ   ក៏ច្កើតច្ ើងរតឹម្មតមួ្យខែៈគត់   ដូឆអាទិក
ម្មិក្នវថីិ្   ដូច្ឆនោះ   ្នឆិតាច្នោះ    ក៏មិ្ន នទទួលការជួយឧបការៈអុំារី
អាច្សវនបបឆច័យច្ ើយ   មត្នឆិតាច្នោះក៏មានកមាល ុំាងបញ្ជូ នផលឲ្យររោះអ -
គ្នមី្បុគគលច្ ោះបដិសនធិកនុងរបូភូមិ្ ន ។ 

ស្រស្តីម្ែលបាន្នស្ោបតតិ   កាលអស្់ជីវិតច្ៅ 

នឹងច្ៅច្ក្ើតជាព្រហារួក្ណាម្ែរ ? 
ការរស់ច្ៅកនុងររេមច្ោក   រាប់តាុំាងរីបឋម្ជានភូមិ្ជាច្ដើម្ច្ ើងច្ៅ   

រេូតដល់សុទធ វាសភូមិ្ ៥ កនុងភូមិ្នីមួ្យៗច្ ោះ   មានររេមបីរួក   គឺ រសិជាជ
ររេមមួ្យរួក   បុច្រាេិតាររេមមួ្យរួក   ម្ោររេមមួ្យរួក ។ 

ប ា្ ររេមទុំាងបីរួកច្នោះ  រសិជាជ ររេម និង បុច្រាេិតាររេម   រីររួក
ច្នោះ   ជាបរវិាររបស់ម្ោររេម   ស្ត្សាីមដល ន្នសមាបតាិ ៨ ឬ ៩  ច្ទោះជា
បុថុ្ជជន ឬអរយិបុគគលក៏ច្ោយ   កាលច្ៅច្កើតកនុងររេមច្ោក្មួ្យច្េើយ   
នឹងជាម្ោររេមមិ្ន ន    នរតឹម្មតជា រសិជាជ ររេម   និង បុច្រាេិតាររេម
ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

ដូឆគ្នន ច្នោះ   ស្ត្សាីមដល នច្ៅច្កើតជាច្ទវតា  ក៏មិ្នច្ៅច្កើតជាច្សាឆច្ទវតា  
ដូឆជាររោះឥន្ទនទ   ឬមារា្ិរាជ   នច្ ើយ ។ ដូឆោកយមដលររោះអដឋកថាចារយ
ច្ោលទុកកនុងសច្មាម េវចិ្ ទនីអដឋកថា   និងសុំាយុតានិយអដឋកថាថា ៖ 
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ឥត្ ថញិ្យាប ិ  បន   បរយិា   វា   បនរយិា    បប ិ  បដ ឋេម្មបត្ ាលិាភនិញិ្យា   ត្រព្យហមបារ-ិ
េញ្ជ ជវេញុ្េវ   នពិ្យ ាត្ ាន ិា ។ 

មរបថា  ស្ត្សាីទុំាងឡាយមដល នសមាបតាិ ៨ ជាររោះអរយិបុគគល ឬជា
បុថុ្ជជនក៏ច្ោយ  រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេមមដលជាបរវិាររបស់ម្ោររេម
ប៉ោុច្ ណ្ ោះ ។ 

េំ  ឥត្ ថ ី េក កត្ ា ំ កញ្រេយ   ម្មរត្ ា ំ  កញ្រេយ   ត្រព្យហមត្ ា ំ  កញ្រេយ,   ញ្នត្ ំ ឋាន ំ  វជិ ជវត្,ិ   
ត្រព្យហមត្ ាន ិា   ម្ោត្រព្យហមត្ ា ំ  បធមញិ្បបត្ ំ។ 

មរបថា   ស្ត្សាីអាស្ស័យនូវច្េតុ្មួ្យច្េើយ  ច្ៅច្កើតជាសកកច្ទវរាជ  ឬ 
ជាមារា្ិរាជ   ឬជាររេម   ច្េតុច្ ោះ  មិ្នមម្នជាឋានៈច្ ើយ ោកយថា  ជា
ររេម  ច្ោករ ថាន យកម្ោររេម ។ 

ោកយថា   ត្រព្យហមបារេិញ្ជ ជវេ ុ ច្ ោះ  រមួ្យកររេមបុច្រាេិតាច្ទៀតផង   ច្រោោះ

ររេមបុច្រាេិតាច្នោះ   ក៏ជាបរវិាររបស់ម្ោររេមដូឆគ្នន  ។ ទុំាងររោះរុទធអងគរទង់
ក៏ធ្លល ប់ច្ៅររេមបុច្រាេិតាច្នោះថា « ររេមបរសិ្ល » ក៏មាន  មដលសុំាច្ៅដល់
ររេមបុច្រាេិតានុ ោះឯង ។ 

េំម្ែក្ចៅក្នុងចនតែិបាេី   ចោក្ក្ប៏ានសម្តែងទុក្ោ ងជាក្់េាស់ថា 
ឥត្ ថ ី  ម្ោត្រព្យោម    េយិា,   ញ្នត្ ំ  ឋាន ំ  វជិ ជវត្ ិ
មរបថា  « ច្ោយអាស្ស័យច្េតុ្មួ្យច្េើយ   ស្ត្សាីមដល ន្ន

សមាបតាិច្ៅច្កើតជាម្ោររេម   ច្េតុច្ ោះ   មិ្នមម្នជាឋានៈច្ ើយ » ។ 
កនុងររោះ លីច្នោះ  មានច្សឆកាីជាក់ឆាស់ច្េើយថា   ស្ត្សាីមដល ន្ន

សមាបតាិ   នឹងច្ៅច្កើតជាម្ោររេមមិ្ន នប៉ោុច្ ណ្ ោះ  ច្សឆកាីច្នោះ  រមម្ងឲ្យ
ច្ ើញថា  រមម្ងច្ៅច្កើតជាររេម ២ រួកមដលសល់ ន ។ 

ម្យ៉ោងច្ទៀត  កនុងការមដលស្ត្សាីមិ្នអាឆច្ៅច្កើតជាម្ោររេម នច្ ោះ   ក៏
ច្រោោះអ្ិបតីទុំាង ៤ មដលច្កើតដល់ស្ត្សាីច្ ោះ   រមម្ងមានកមាល ុំាងមិ្នរងឹបឹុង   ដូឆ
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អ្ិបតីមដលច្កើតដល់បុរស   ច្ោយច្េតុច្នោះ   ្នមដលច្កើតច្ ើងដល់ស្ត្សាី   
ជា្នមានករមិ្តរតឹម្មតបរតិា្ន ឬម្ជឈិម្្នប៉ោុច្ ណ្ ោះ   មិ្នអាឆ
របររឹតាច្ៅដល់ថាន ក់បែីត្នច្ ើយ   របការមួ្យច្ទៀត  ច្ភទស្ត្សាីចាត់ជា
ច្ភទទបជាងច្ភទបុរស   ដូច្ចាន ោះ   ច្ទើបមិ្នអាឆច្កើតជាម្ោររេម ន   មិ្នថា
ភូមិ្្មួ្យច្ ើយ ។ 

ស្ម្ម្តងការច្ក្ើតរបស្់្នលាភីបុគគល   ម្ែលព្បព្រឹតតច្ៅ 

ោម្អាំណាឆរបស្់និក្នតិក្តណាា  និង ច្ឆច្ោបណិធិ 

កនុង លីមដលច្ោកច្ោលទុកខាងច្ដើម្ថា   បឋម្ជាន ំ   បរតិ្ ា ំ   ភាញ្វត្តា    
ត្រព្យហមបារេិញ្ជ ជវេ ុ  ឧបជ ជវត្ ិជាច្ដើម្មដល   មរបថា  « អនកឆច្រម្ើនសម្ថ្កម្មោឋ ន ន

សច្រម្ឆបឋម្ជានថាន ក់ទប  រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងរួកររេម រសិជាជ ភូមិ្ »  ជា
ច្ដើម្ច្ ោះ   ជាការច្ោលមដលសុំាច្ៅដល់ការរបររឹតាច្ៅតាម្្ម្មតារបស់្ន
ច្ ោះៗ  មតច្បើ្នោ-ភីបុគគលច្ ោះច្ៅមាននិកនាិត ា្  ឬ ច្ឆច្តាបែិ្ិ
ច្េើយ  ការច្ៅច្កើតកនុងភូមិ្ច្ផសងៗក៏មិ្នច្ទៀងទត់  ច្ស្សឆមតនិកនាិត ា្   ឬ  
ច្ឆច្តាបែិ្ិរបស់ខលួន  ោកយថា និកនាិត ា្  មានន័យថា  មានការជាប់ជុំាោក់
ឆិតាកនុងភូមិ្មដលខលួនធ្លល ប់ច្កើតម្កច្េើយច្រឆើនៗជាតិ  ោកយថា ច្ឆច្តាបែិ្ិ  
មានន័យថា មានការតាុំាងឆិតារ ថាន កនុងភូមិ្ច្ ោះៗ មដលរបររឹតាច្ៅច្ោយ
អុំា្ឆកនទៈ ដូច្ឆនោះ  ្នោភីបុគគលមដលជាបុថុ្ជជន  ច្ៅច្រលជិតស្លល ប់មាន
និកនាិត ា្ កនុងច្ទវភូមិ្្មួ្យច្កើតច្ ើងច្េើយ  ្នមដល នច្ ោះក៏ស្លប
សូនយច្ៅ  ដូច្ចាន ោះ  កាលស្លល ប់ក៏ច្ៅច្កើតកនុងច្ទវភូមិ្ច្ ោះៗ  មិ្នច្ៅច្កើតកនុង
ររេមភូមិ្ច្ទ ។  ម្នុសស  ច្ទវតា  មដលសច្រម្ឆជាររោះច្ស្លតាបនន ឬ ររោះ
សកទគ្នមី្  កាល ន្នច្េើយ  និ-កនាិកត ា្  ឬ ច្ឆច្តាបែិ្ិមដល
ទក់ទងនឹងកាម្សុគតិភូមិ្ច្ ោះ  រមម្ងមិ្នមាន  ច្រោោះ្នសមា្ិរបស់ររោះ
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អរយិបុគគលរួកច្នោះមាុំាទុំាទរកមលងជាង្នសមា្ិរបស់បុថុ្ជជន  ដូច្ចាន ោះ  
្នច្ទើបស្លបសូនយមិ្ន ន  ច្ោកទុំាងច្ ោះ  កាលស្លល ប់ច្េើយច្ទើបច្ៅ
ច្កើតកនុងររេមភូមិ្្មួ្យច្ស្សឆមតកមាល ុំាង្នរបស់ខលួន ច្វៀរអសញ្ាីសតាា ភូមិ្ 
និង សុទធ វាសភូមិ្  មថ្ម្ទុំាងកាលច្កើតជាររេមច្េើយ  សូម្បីមិ្នទន់ ន
សច្រម្ឆជាររោះអ គ្នមី្  ក៏មិ្នរត ប់ម្កច្កើតកនុងកាម្សុគតិភូមិ្ច្ទៀត  ច្រោោះ
ច្េតុច្នោះ  ររេមអរយិបុគគល ២ រួកច្នោះ  ច្ទើប នច្ ម្ ោះថា  ្នអ គ្នមី្ក៏
 ន ។ 

បុថុ្ជជន  ច្ស្លតាបនន  សកទគ្នមី្  មដលជាម្នុសស ឬ ច្ទវតា មដល ន
សមាបតាិ ៨  ឬ ៩  ច្បើមានច្សឆកាីរ ថាន កនុងររេមច្ោក្មួ្យ   ច្វៀរមត
អសញ្ាីសតាា ភូមិ្ និង សុទធ វាសភូមិ្ ច្រកាយរីអស់ជីវតិ រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងភូមិ្
មដលខលួនរ ថាន ច្ ោះៗ ន ។ 

ម្នុសស ឬ ច្ទវតាមដលសច្រម្ឆជាររោះអ គ្នមី្    មដល នសមាបតាិ ៨  
ឬ ៩   ច្បើមានច្សឆកាីរ ថាន កនុងររេមច្ោក្មួ្យ   ច្រតរីអសញ្ាីសតាា ភូមិ្   
ច្រកាយរីអស់ជីវតិ   ក៏ច្ៅច្កើតកនុងភូមិ្មដលខលួនរ ថាន ច្ ោះៗ នដូឆគ្នន    គឺររោះ
អ គ្នមី្ច្ ោះ   ច្បើរ ថាន ច្ៅច្កើតកនុងបឋម្ជានភូមិ្ ឬ សុទធ វាសភូមិ្ ឬ ក៏អរបូ
ភូមិ្  ក៏ច្ៅច្កើតកនុងភូមិ្មដលខលួនរ ថាន ច្ ោះៗ ន   ដូច្ចាន ោះ   ររោះដ៏មានររោះ
ភាគច្ទើបរទង់រតាស់ទុកថា ៖ 

ឥជឈត្ ិ  ភកិ ាញ្វ   េលីវញ្ត្ត   ញ្ច្ញ្ត្តបណិ្ធម ិ  វេិទុ ធត្តា  
មរបថា « មាន លភិកខុទុំាងឡាយ   ច្សឆកាីរ ថាន របស់អនកមានសីល   រមម្ង

សច្រម្ឆ   ច្រោោះភាវៈទនបុគគលច្ ោះមានឆិតាបរសុិទធ » ។ 
ររោះអ គ្នមី្មដលច្កើតកនុងសុទធ វាសភូមិ្ច្ ោះ  រមម្ងមិ្នច្ៅច្កើតកនុងសុ-

ទធ វាសភូមិ្មដលទបជាង និង មិ្នច្កើតកនុងភូមិ្ដមដល   ដូច្ឆនោះ  កាលច្បើមិ្ន
ទន់ នសច្រម្ឆជាររោះអរេនា   រមម្ងច្ៅច្កើតកនុងភូមិ្មដលខពស់ច្ ើងច្ៅតាម្
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លុំាោប់   ច្បើ នសច្រម្ឆជាររោះអរេនាកនុងជាន់្ ក៏នឹងបរនិិោវ នកនុងជាន់
ច្ ោះ  ឆុំាមែកអ គ្នមី្បុគគល   មដលច្កើតកនុងអកនិោឋ ភូមិ្ច្ ោះ   រមម្ងមិ្នច្ៅ
ច្កើតកនុងភូមិ្ដទទច្ទៀត   ទុំាងមិ្នច្កើតកនុងភូមិ្ដមដល   រតូវបរនិិោវ នកនុងភូមិ្ច្ ោះ
ច្ោយរិតរ កដ ។ 

ររោះច្ស្លតាបនន   ររោះសកទគ្នមី្ និង ររោះអ គ្នមី្   មដលច្កើតកនុងច្វេ-
បផោភូមិ្ និង ច្នវសញ្ជា  សញ្ជា យតនភូមិ្ច្ ោះ   កាលច្បើច្ៅមិ្នទន់ ន
សច្រម្ឆជាររោះអរេនា   រមម្ងមិ្នច្ៅច្កើតកនុងភូមិ្ដទទ   រតូវច្កើតកនុងភូមិ្ដមដល
ច្ ោះ  រេូតទល់មត នសច្រម្ឆជាររោះអរេនា    ដូច្ចាន ោះ    ររោះដីកាចារយច្ទើប
សមម្ាងថា ៖ 

១- ញ្វហប ផញ្ល   បកនញិ្ដ ឋ          ភវញ្គ គ   ច្   បត្ដិ ឋតិ្ត 
 ន  បនុាចញត្ ថ   ជាេន ា ិ        េញ្ព្យ ា   បរេិបគុ គលា ។ 
២- ន   បនុ   ត្ត្ ថ   ជាេន ា ិ      េញ្ព្យ ាប ិ  េទុ ធវាេកិា 
 ត្រព្យហមញ្លាកគត្ត   ញ្ហដ្ឋឋ     បរយិា   ញ្នាបបជ ជវញ្រត្ ិ។ 

មរបថា « ររោះអរយិបុគគលទុំាងឡាយទុំាងរួងមដលច្កើតកនុងច្វេបផោភូមិ្    
អកនិដឋភូមិ្   និង ភវគគភូមិ្ ( គឺច្នវសញ្ជា  សញ្ជា យតនភូមិ្ )  រមម្ងមិ្នច្ៅ
ច្កើតកនុងភូមិ្ដទទច្ទៀត » ។ 

« សុទធ វាសររេមទុំាងអស់   រមម្ងមិ្នច្កើតកនុងភូមិ្ដមដល និង មិ្នច្កើត
កនុងភូមិ្មដលទបជាង   ររោះអរយិបុគគល   អនកច្ៅច្កើតកនុងររេមច្ោក   ច្រតរី
ច្នោះ   រមម្ងមិ្នច្ៅច្កើតកនុងររេមច្ោកជាន់ទប » ។ 

ភវគគភូតិ    នដល់   ភូមិ្មដលជាកុំារូលទនភរ   មានបីភូមិ្   គឺ ៖ 

១- ចវេប្បផោ   គឺឆតុតថជានភូមិ្ជាន់ទី ១  ជាកុំារូលភូមិ្ទនបុថុ្ជជន  មដល
ឆច្រម្ើន នបញ្ច ម្ជានច្េើយច្ៅច្កើតកនុងភូមិ្ច្ ោះ ។ 
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២- អក្និដ្ឋា    គឺសុទធ វាសភូមិ្ជាន់ទី ៥   ជាកុំារុលភូមិ្របស់ររោះអរយិៈ   
ច្រោោះររោះអ គ្នមី្ច្ៅច្កើតកនុងភូមិ្ច្ ោះច្េើយ   រមម្ងបរនិិោវ នកនុងភូមិ្ច្ ោះ ។ 

៣- ចនវសញ្ហា នាសញ្ហា យតន   គឺអរបូភូមិ្ជាន់ទី ៤   ជាកុំារូលភូមិ្របស់ច្ោក
ធ្លតុ   ច្រោោះមិ្នមានច្ោកធ្លតុមដលខពស់ជាងភូមិ្ច្នោះច្ទៀត ។ 

[៨៨] ឥត្ ថ ំ ម្ហគ គត្ ំ បចុញំ េថាភមូ្វិវត្ ថតិ្ ំ
 ជញ្នត្ ិ េទេំិ  បាក ំ បដេិន ធបិវត្ ាេំិ ។ 

មរបថា  ម្េគគតកុសលមដលច្ោលម្កច្នោះ   រមម្ងញុុំាងវ ិករ កដដូឆ
ខលួនមតម្យ៉ោងឲ្យច្កើត   មដលកុំាែត់ទុកតាម្ភូមិ្   កនុងបដិសនធិកាល និង បវតាិ-
កាល ។ 

ឥទញ្ម្ត្ ថ កម្ មច្ត្កុ ក ំ។ 
ទាងំអស់ចនះ  ជាពកួ្ ៤   របសក់្តមក្នុងបរចិេេទចនះ ។ 
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាលី 
បរចិ្ឆេទទ ី៥ 

 ម្រណុប្បត្តិចតុ្ក្ក 
[៨៩] អាយកុ្ ខយយន ក្ម្ មក្ ខយយន  ឧភយក្ខយយន  ឧបយឆ េទក្ក្ម្ មនុា  យឆត ិ ឆតធុា  ម្រណុ-

បបត ត ិ នាម្ ។ 
[៩០] តថា ឆ  ម្រនាត ន ំ បន  ម្រណកាយេ យថារហំ អភមិ្ខុភីតូ ំ ភវន តយរ បដសិន ធជិនក្ ំ  

ក្ម្ ម ំ វា,  តកំ្ម្ មក្រណកាយេ  របូាទកិ្ម្បុេទ ធបពុ្ វម្បុក្រណភតូញ្ច  ក្ម្ មនមិ្តិ ត ំ  វា,  អនន តរម្បុប-
ជ ជមានភយវ  ឧបេភតិព្ វម្បុយោគភតូញ្ច  គតនិមិ្តិ ត ំ  វា  ក្ម្ មព្យេន  ឆន ន ំ ទ្វវរាន ំ  អញ្ញតរសម ឹ  
បឆ ចបុដ្ឋា ត,ិ  តយោ បរ ំ តយម្វ   តយថាបដ ាតិ ំ អារម្ មណំ  អារព្ ភ  វបិឆ ចមានក្ក្មាមនរុបូ ំ  បរសិទុ ធ ំ  
ឧបក្ កេិដិ ា ំ  វា  ឧបេភតិព្ វភវានរុបូ ំ តយោោ ណតវំ  ឆតិ តសនាត ន ំ  អភណិហំ   បវត តត ិ  ពាហយុេេន,   
តយម្វ   វា   បន   ជនក្ភតូ ំ ក្ម្ ម ំអភនិវក្រណវយសន   ទ្វវ របបត ត ំ  យោត ិ ។ 

[៩១] បច្ចច សន នម្រណសស   តសស   វថីឆិោិត វសាយន   ភវង្ គក្ ខយយ   វា   ឆវនវយសន   
បឆ ចបុបន នភវបរយិោសានភតូ ំ  ឆតុឆិតិ ត ំ  ឧបបជ ជោិវ    នរិជុឈត,ិ  តសម ឹ  នរិទុ្វធ វសាយន   តសានន តរ-
យម្វ  តថាគហតិ ំអារម្ មណំ  អារព្ ភ  សវត ោកុ្ ំ  អវត ោកុ្យម្វ  វា  យថារហំ  អវជិ្ជជ នសុយបរកិ្ ខយិត តន   
តណ្ហហ នសុយម្េូយក្ន សង្ខខ យរន  ជនយិមាន ំ  សម្បយយុត តហ ិ  បរគិ គយហមាន ំ  សហជ្ជោនម្ធ-ិ
ដ្ឋានោយវន   បពុ្ វង្ គម្ភតូ ំ  ភវន តរបដសិនាធ នវយសន   បដសិន ធសិង្ខខ ត ំ  មានសំ   ឧបបជ ជមានយម្វ    
បតដិ្ឋា ត ិ ភវន តយរ ។ 

[៩២] ម្រណ្ហសន នវថីយំិ   បយនត ោ   ម្ន ទបបវោត ន ិ  បយញ្ចវ   ជវនាន ិ   បាដកិ្ង្ ខតិពាវ ន,ិ   
តសាម    យទ ិ  បឆ ចបុបនាន រម្ មយណស ុ  អាបាថគយតស ុ  ធរយន តយសវវ   ម្រណំ   យោត,ិ   តទ្វ   
បដសិន ធភិវង្ខគ នម្បិ   បឆ ចបុបនាន រម្ មណោ   េព្ ភតតី ិ  ក្ោវ    កាមាវឆរបដសិន ធោិ   ឆទ្វវ រគ គហតិ ំ  
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ក្ម្ មនមិ្តិ ត ំ  គតនិមិ្តិ តញ្ច   បឆ ចបុបន នម្តតីញ្ចច រម្ មណំ   ឧបេព្ ភត,ិ   ក្ម្ ម ំ  បន   អតតីយម្វ,   តញ្ច   
ម្យនាទ្វវ រគ គហតិ,ំ   ោន ិ  បន  សពាវ នបិ ិ  បរតិ តធម្ មភោូយនវារម្ មណ្ហន ិ ។ 

[៩៣] របូាវឆរបដសិន ធោិ   បន    បញ្ញត តភិតូ ំ  ក្ម្ មនមិ្តិ តយម្វារម្ មណំ   យោត ិ។ 
[៩៤] តថា  អរបូបដសិន ធោិ ឆ  ម្ហគ គតភតូ ំ បញ្ញត តភិតូញ្ច ក្ម្ មនមិ្តិ តយម្វ  យថារហមារ-

ម្ មណំ យោត ិ។ 
[៩៥] អសញ្ញសោត ន ំ  បន  ជវីតិនវក្យម្វ បដសិន ធោិយវន  បតដិ្ឋា ត,ិ តសាម   យត  របូ-

បដសិន ធកិា  នាម្ ។ 
[៩៦] អរបូា   អរបូបដសិន ធកិា ។ 
[៩៧] យសសា   របូារបូបដសិន ធកិា ។ 

[៩៨]  អារបុបឆតុោិ   យោន ត ិ   យហដ ាមិារបុបវជ ជោិ 
 បរមារបុបសន ធ ី ឆ    តថា   កាម្តយិហតកុា ។ 
 របូាវឆរឆតុោិ             អយហតរុហោិ   សយិុំ 
 សពាវ    កាម្តយិហតមុាហ     កាយម្យសវវ  បយនតរា ។ 

អយមម្ត្ថ ចុតិ្ប្ដសិន្ធកិ្កមោ ។ 
[៩៩] ឥយឆ ចវ ំ  គហតិបដសិន ធកិាន ំ  បន   បដសិន ធនិយិរាធានន តរយោ   បភតូ ិ  តយម្វារម្ ម-

ណមារព្ ភ តយទវ   ឆតិ ត ំ  ោវ   ឆតុឆិតិ តបុាទ្វ   អសត ិ  វថីឆិតិ តបុាយទ   ភវសស   អង្ គោយវន   
ភវង្ គសន តតសិង្ខខ ត ំមានសំ   អយពាវ ឆ េនិ ន ំ  ហោុវ   នទយីសាយោ   វយិ   បវត តត ិ។ 

[១០០] បរយិោសាយន   ឆ   ឆវនវយសន   ឆតុឆិតិ ត ំ  ហោុវ   នរិជុឈត ិ ។ 
[១០១] តយោ  បរញ្ច  បដសិនាធទយោ  រថឆក្ កម្វិ  យថាក្ កម្ ំ  ឯវ   បរវិត តនាត    បវត តន ត ិ។ 

[១០២]  បដសិន ធភិវង្ គវថីយិោ        ឆតុ ិ យឆហ   តថា   ភវន តយរ 
 បនុ   សន ធ ិ  ភវង្ គម្ឆិ ចយំ    បរវិត តត ិ  ឆតិ តសន តត ិ។ 
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 បដសិង្ខខ យ  បយនតម្ទ ធវុ ំ     អធគិនាតវ    បទម្ឆ ចតុ ំ  ព្ធុា 
 សសុម្ឆុ េនិ នសយិនហព្ន ធនា    សម្យម្សសន ត ិ  ឆរិាយ   សពុ្ វោ ។ 

ឥត ិ  អភធិម្ មត ោសង្ គយហ   វថីមិ្តុ តសង្ គហវោិយោ  នាម្ 

បញ្ច មោ បរិមឆេមោ ។ 

&* 
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នច្ោ តស្ស ភគវច្ោ អរហច្ោ ស្ោា ស្ម្ពុទធស្ស 

ម្រណុប្បត្តិចតុ្ក្ក 

លដំាបន់នឆតុិ នងិ បដសិ្នធ ិ

ចុតិ ៤ ប្រភេទ 
[៨៩] អាយកុ្ខយយន  ក្ម្ មក្ ខយយន  ឧភយក្ខយយន   ឧបយឆ េទក្ក្ម្ មនុា  យឆត ិ  ឆតធុា   ម្រ-

ណុបបត ត ិ   នាម្ ។ 
ប្របថា  ច្ ម្ ោះថាការច្ក្ើត្ននមរណៈមាន ៤ យ៉ោងគឺ   ស្លា ប់ច្ោយអស់

អាយុ   ច្ោយអស់ក្មម   ច្ោយអស់ទាំងអាយុ  ទាំងក្មម និងច្ោយក្មមឆូលច្ៅ
កាត់្ផ្តត ឆ់ ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយ 

ច្បើច្របៀបច្ ៀបច្សឆក្តីស្លា ប់របស់សត្វទាំងឡាយច្ ើយ ច្របៀបដូឆរបទីប
មួយដួង   ប្ដលច្គ នអុឆទុក្   ដួងរបទីបច្ ោះ   រប្មងរលត់្ច្ៅច្ោយច្ តុ្ ៤ 
យ៉ោងៗ  ណាមួយ    គឺរលត់្ច្ោយអស់របច្ ោះមួយ   រលត់្ច្ោយអស់ច្របងមួយ    
រលត់្ច្ោយអស់របច្ ោះ និង ច្របងទាំងពីរយ៉ោងមួយ   រលត់្ច្ោយខ្យល់បក់្ ឬ 
រត្ូវផាុាំឲ្យរលត់្មួយ ។ 

ដួងរបទីបច្ ោះ    ច្របៀបដូឆជីវតិ្របស់សត្វទាំងឡាយ   ការរលត់្ននដួង
របទីបច្ ោះ   ច្របៀបដូឆការរលត់្ច្ៅននជីវតិ្   ប្ដលដល់នូវទីបាំផុត្ក្នុងភពមួយ
ៗ ។ 
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ដូច្ ន្ ោះ  អនក្ប្ដលស្លា ប់ច្ោយអស់អាយុ   ដូឆដួងរបទីបប្ដលរលត់្
ច្ោយស្លររបច្ ោះអស់   ប្ត្ច្របងច្ៅ ។ 

អនក្ប្ដលស្លា ប់ច្ោយអស់ក្មម  ដូឆដួងរបទីបប្ដលរលត់្ច្ោយស្លរច្របង
អស់   ប្ត្របច្ ោះច្ៅ ។ 

អនក្ប្ដលស្លរច្ោយអស់ទាំងអាយុ ទាំងក្មម ដូឆដួងរបទីបប្ដលរលត់្
ច្ោយស្លររបច្ ោះ និង ច្របងអស់ទាំងពីរយ៉ោង ។ 

អនក្ប្ដលស្លា ប់ច្ោយក្មមឆូលច្ៅកាត់្ផ្តត ឆ់  ( គឺជួបរបសពវឧបទទវច្ តុ្
ច្ផេងៗ ) ដូឆដួងរបទីបប្ដលរលត់្ច្ោយខ្យល់បក់្ ឬ រត្ូវផាុាំឲ្យរលត់្   សូមបី
របច្ ោះនិងច្របងច្ៅមាន ។ 

១- អាយកុ្ ខយម្រណ   មានវគិគ ថា   អាយយនា   ខយំ  អាយកុ្ ខយំ   ប្របថា  ការ

អស់ច្ៅននអាយុ   ច្ ម្ ោះថា  អាយកុ្ខយ ។ 

អាយកុ្ខយយន   ម្រណំ  > អាយកុ្ ខយម្រណំ   ប្របថា   ការអស់ជីវតិ្   ច្ររោះការ

អស់ច្ៅននអាយុក្បប   ច្ ម្ ោះថា  អាយុក្ខយមរណ ។ 

រក្យថា   អាយ ុ កាលច្រលច្ោយរត្ង់ច្ ើយ    នដល់   ជីវិតរូប   ប្ត្ក្នុង
ទីច្នោះ   អាយ ុ   សាំច្ៅយក្  អាយុក្បប   ប្ដលជាការក្ាំណត់្រពាំប្ដនននការតាំង

ច្ៅរបស់ជីវតិ្របូ   ច្នោះជាការសប្មតងច្ោយអម   ដូឆជាពួក្រព មក្តី   ច្ទវតក្តី   
ក៏្មានការក្ាំណត់្រពាំប្ដនននអាយុរបស់ខ្ាួនៗ   ច្ៅតមភូមិប្ដលខ្ាួនច្ក្ើត្ ។  
ឆាំប្ណក្មនុសេក្នុងជមពូទវីបច្ ោះ   ក្ាំណត់្អាយុច្ ើងឆុោះមិនច្ទៀងទត់្   កាលច្បើ
ដល់ច្ពលខ័្យច្ ើង   ក៏្ច្ ើងច្ៅរ ូត្ដល់អសច្ងេយយឆ្ន ាំ   កាលច្បើខ័្យឆុោះ   ក៏្
ឆុោះមក្ដល់ ១០ ឆ្ន ាំជាអាយុក្បប   ដូឆមានសប្មតងទុក្យ៉ោងពិស្លត រក្នុងបដិសនធិ
ឆតុ្ក្កៈមក្ច្ ើយ   ឆាំប្ណក្ក្នុងបឆចុបបននច្នោះ   ៧៥  ឆ្ន ាំជាអាយុក្េ័យ   ដូច្ ន្ ោះ  
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សត្វទាំងឡាយប្ដលច្ៅក្នុងច្ោក្ច្នោះ  ច្ទោះបីអាំណាឆក្មមច្ៅមាន   ប្ត្ច្បើ
រគប់អាយុច្ ើយ   ក៏្ស្លា ប់ច្ៅច្ោយច្រឆើន ។    អនក្ប្ដលមានអាយុប្វងជាង
អាយុក្បបច្ ោះ ក៏្មានខ្ាោះ  ប្ត្រក្ នច្ោយក្រម   អនក្ទាំងច្ ោះ រត្ូវមានអតី្ត្-
ក្មម  ប្ដលទក់្ទងនឹងការមិនសមាា ប់សត្វ  មិនច្បៀត្ច្បៀនសត្វ  ជួយឧបត្ថមភ
ជីវតិ្ និង រាងកាយឲ្យតាំងច្ៅ នយូរ ឬ ច្ោយអាំណាឆជនក្ក្មមច្ៅមាន
ក្មាា ាំង   និងមានបឆចុបបននកុ្សលក្មម    គឺការរក្ាសីល ៥ ជាច្ដើម នបរសុិទធ
លអ ឬ មានការរក្ាសុខ្ភាពអ ម័យ នលអ   ច្ តុ្ច្ផេងៗទាំងអស់ច្នោះឯង
ប្ដលជួយឲ្យបុគគលច្ ោះមានអាយុប្វង ួសពីអាយុក្េ័យ   ដូច្ ន្ ោះ   ក្នុងបឆចុបបនន
ច្នោះ   អនក្ប្ដលមានអាយុប្វងរ ូត្ដល់ ៩០ ឆ្ន ាំជាងក៏្មាន  ទាំងច្ៅក្នុងសម័យ
ពុទធកាលច្ ោះ   ក្ាំណត់្អាយុក្េ័យ ១០០ ឆ្ន ាំ   អនក្ប្ដលមានអាយុប្វងជាង ១០០ 
ឆ្ន ាំក៏្មានច្រឆើនរបូ   ដូឆជារពោះអាននទ   រពោះមហាក្សេប   ឧ សិកាវសិ្លខា   
អនក្ទាំងច្នោះមានអាយុ ន ១២០ ឆ្ន ាំ   រពោះរកុ្លច្ត្ថរ   មានអាយុ ន ១៦០ 
ឆ្ន ាំ   ប្ត្ច្ទោះជាយ៉ោងច្ ោះក៏្ច្ោយ  ក៏្មិនដល់ពីរដងននអាយុប្ដល នក្ាំណត់្
ទុក្ក្នុងសម័យច្ ោះៗច្ទ ។ 

២- ក្ម្ មក្ ខយម្រណ   មានវគិគ ថា   ក្ម្ មសស   ខយោ > ក្ម្ មក្ ខយោ ប្របថា   ការ

អស់ច្ៅននក្មម   ច្ ម្ ោះថា  ក្មមក្ខយ ។ 

ក្ម្ មក្ ខយយន   ម្រណំ > ក្ម្ មក្ ខយម្រណំ   ប្របថា  ការស្លា ប់ច្ោយការអស់ច្ៅនន

ក្មម  ច្ ម្ ោះថា   ក្មមក្ខយមរណ ។ 

រក្យថា  ក្ម្ ម  ក្នុងទីច្នោះ សាំច្ៅដល់   ជនក្ក្មម   ប្ដលមាន ទីញុាំង

បដិសនធិឲ្យច្ក្ើត្ក្នុងភពច្ ោះៗ និង ឧបតថមភក្ក្មម   ប្ដលមាន ទីជួយទាំនុក្បរមងុ
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 មរបូ   ប្ដលច្ក្ើត្អាំពីជនក្ក្មម   ឲ្យតាំងច្ៅ នក្នុងភពច្ ោះៗ   ការអស់ច្ៅ

ននក្មមទាំងពីរយ៉ោងច្នោះឯង   ច្ ម្ ោះថា   ក្មមក្ខយ ។ 

ដូច្ ន្ ោះ   អនក្ប្ដលច្ក្ើត្មក្ច្ ើយច្ោយមានអាំណាឆននក្មមទាំងពីរយ៉ោង
ច្នោះ   តាំងច្ៅ នរតឹ្ម ១ ប្ខ្ខ្ាោះ   ១ ឆ្ន ាំខ្ាោះ   ឬ ៥ ឆ្ន ាំ   ១០ ឆ្ន ាំជាច្ដើមខ្ាោះ   ប្ត្
គង់តាំងច្ៅមិន នដល់អាយុក្េ័យរបស់ខ្ាួន   ជាច្ តុ្ឲ្យអនក្ច្ ោះស្លា ប់ក្នុង
រវាងប្ដលមានអាយុរតឹ្មប្ត្ ១ ប្ខ្ខ្ាោះ   ១ ឆ្ន ាំខ្ាោះ ឬ ៥ ឆ្ន ាំ ១០ ឆ្ន ាំជាច្ដើមខ្ាោះ   

ទាំងអស់ច្នោះជាការស្លា ប់   ច្ោយការអស់ច្ៅននក្មម   ច្ៅថា  ក្មមក្ខយមរណ  
ច្របៀបដូឆដួងរបទីបប្ដលអស់ច្របង   សូមបីរបច្ ោះច្ៅមានក៏្ច្ោយ  ប្ត្របច្ ោះ
ច្ ោះរត្ូវប្ត្រលត់្  មយ៉ោងច្ទៀត្  ការសប្មតងដល់ច្សឆក្តីស្លា ប់របស់ពួក្ច្ទវត និង 
រព ម  ប្ដលច្ ម្ ោះថា  បុញ្ញក្េយមរណៈច្ ោះ  ក៏្សាំច្ៅដល់ក្មមក្េយមរណៈច្នោះ
ឯង ។ 

៣- ឧភយក្ខយម្រណ   មានវឆនត្ថថា   ឧភយយសំ   ខយោ > ឧភយក្ខយោ 

ប្របថា   ការអស់ច្ៅននអាយុ  និង ក្មមទាំងពីរ   ច្ ម្ ោះថា  ឧេយក្ខយ ។ 

ឧភយក្ខយយន   ម្រណំ  > ឧភយក្ខយម្រណំ   ប្របថា  ការស្លា ប់ច្ររោះការអស់ច្ៅ

ននអាយុ  និងក្មមទាំងពីរ  ច្ ម្ ោះថា   ឧភយក្ខម្រណ ។ 

ការស្លា ប់របច្ភទច្នោះ   សាំច្ៅដល់អនក្ស្លា ប់ច្ ោះមានអាយុប្វង    នរ ូត្
ដល់អាយុក្េ័យ ទាំងអាំណាឆរបស់កុ្សលជនក្ក្មម ឬ អកុ្សលជនក្ក្មម   ក៏្
អស់រពមគ្នន នឹងការអស់ច្ៅននអាយុ ច្របៀបដូឆដួងរបទីបប្ដលរលត់្ច្ៅច្ោយ
ស្លរអស់របច្ ោះ និង ច្របងទាំងពីររពមគ្នន     តួ្យ៉ោងដូឆជា   អនក្ប្ដលច្ក្ើត្មក្
ក្នុងសម័យប្ដលក្ាំណត់្អាយុ ៧៥ ឆ្ន ាំជាអាយុក្េ័យ  ទាំងអាំណាឆននកុ្សល-
ជនក្ក្មមរបស់បុគគលច្ ោះ   ក៏្មានអាំណាឆ ន ៧៥ ឆ្ន ាំដូឆគ្នន    កាលបុគគល
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ច្ ោះ   មានអាយុរស់ច្ៅរ ូត្ដល់ ៧៥ ឆ្ន ាំ   ច្ ើយក៏្ស្លា ប់ច្ៅ   ក៏្ច្រល ន

ថា  ការស្លា ប់របស់បុគគលច្ ោះជាឧេយក្ខយមរណ ។ 

សូមបីពួក្សត្វប្ដលច្ៅក្នុងអ យភូមិ  ប្ដលច្ក្ើត្ច្ោយអាំណាឆអកុ្សល
ជនក្ក្មមក៏្ដូឆគ្នន    ដូឆអាយុក្េ័យរបស់សុនខ្   មានក្ាំណត់្របមាណ ១០   
ដល់ ១២ ឆ្ន ាំ    ច្ ើយសុនខ្ ប្ដលច្ក្ើត្មក្ច្ ោះមានអាំណាឆអកុ្សលជនក្ក្មម   
រស់ច្ៅ ន ១០  ដល់ ១២ ឆ្ន ាំ   ដូច្ ន្ ោះ  ច្បើសត្វសុនខ្ច្នោះស្លា ប់ច្ៅច្ៅច្ពល
មានអាយុ ១០  ដល់ ១២ ឆ្ន ាំច្ ើយ   ក៏្ច្រល នថា   ការស្លា ប់របស់សុនខ្

ច្នោះ  ជាឧេយក្ខយមរណ ។ 

៤- ឧបយឆ េទក្ម្រណ   មានវគិគ ថា   ឧបឆ េនិ ទតតី ិ>  ឧបយឆ េទក្ ំ  ប្របថា   ក្មមណា   

រប្មងឆូលច្ៅកាត់្ផ្តត ឆ់វ ិក្ និង ក្មមជជរបូ  ប្ដលច្ក្ើត្អាំពីជនក្ក្មម  ច្ររោះច្ តុ្

ដូច្ ន្ ោះ  ក្មមច្ ោះ   ច្ ម្ ោះថា   ឧបយឆ េទក្    នដល់  អកុ្សលក្មម  ១២   មហា

កុ្សលក្មម ៨   អរ ត្តមគគក្មម ១ ។ 

ឧបយឆ េទក្ក្ម្ មនុា  ម្រណំ >  ឧបយឆ េទក្ម្រណំ   ប្របថា  ការស្លា ប់ច្ររោះក្មមឆូល

ច្ៅកាត់្ផ្តត ឆ់វ ិក្ និង ក្មមជជរបូ   ច្ ម្ ោះថា   ឧបយឆ េទក្ម្រណ ។ 

អនក្ប្ដលមានអាយុច្ៅមិនទន់ឆូលដល់អាយុក្េ័យ ទាំងអាំណាឆរបស់
ជនក្ក្មមក៏្ច្ៅមិនទន់អស់   ប្ត្ច្ោយអាំណាឆននអកុ្សលក្មម ឬ កុ្សលក្មម
ប្ដល នច្ វើមក្ច្ ើយក្នុងភពមុន ឬ ភពច្នោះ   ឆូលមក្កាត់្ផ្តត ឆ់ឲ្យបុគគលច្ ោះ
ស្លា ប់មុន   ប្ដលច្របៀបដូឆដួងរបទីបប្ដលច្ៅមានរបច្ ោះ  ទាំងច្របងក៏្មិនទន់
អស់   ប្ត្ច្ភាើងរបទីបច្ ោះរលត់្   ច្ោយច្ តុ្ដនទ   ដូឆជាខ្យល់បក់្ផ្តត់្   រត្វូ

ទឹក្ ឬ រត្ូវវត្ថុណាមួយរលាំសងកត់្ជាច្ដើម  ច្ ម្ ោះថា  ឧបយឆ េទក្ម្រណ ។ 
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ច្សឆក្តីស្លា ប់ទាំង ៤ យ៉ោង    ដូឆប្ដល នច្រលមក្ច្នោះ   អនក្ប្ដលស្លា ប់

ច្ោយអាយុក្ខយ័មរណៈ  ក្មមក្ខយមរណៈ  ឧេយក្ខយមរណៈ ទាំង ៣  ច្នោះ  ច្ ម្ ោះថា  

កាលមរណៈ   ច្ររោះជាការស្លា ប់របច្ភទប្ដលដល់ច្ពលច្វោ   ឆាំប្ណក្អនក្ប្ដល

ស្លា ប់ច្ោយ ឧបភចេទក្មរណៈ   ច្ ម្ ោះថា   អកាលមរណៈ   ច្ររោះជាការស្លា ប់ប្ដល

មិនទន់ដល់ច្ពលច្វោ ។  ច្សឆក្តីស្លា ប់របច្ភទប្ដលជា អកាលមរណៈច្នោះ   មាន

ច្រឆើនយ៉ោងគឺ៖ 

១-  ជឃិច្ចេ យ    បបិាសាយ         អហទិដ្ឋា    វយិសន   ឆ 
 អគ ិគឧទ ធក្សត តហី ិ            អកាយេ   តត ោ   ម្យីត ិ។ 
២-  វាតបយិត តហ ិ  យសយម្ ហន        សន នបិាតឧតហូ ិ  ឆ 
 វសិយមាបក្ កម្ក្យម្ មហ ិ         អកាយេ   តត ោ   ម្យីត ិ។ 

ប្របថា « សត្វច្ោក្រប្មងស្លា ប់ក្នុងសម័យប្ដលច្ៅមិនទន់ដល់កាល
ច្វោ   ច្ររោះឃ្លា ន   ច្រសក្    រត្ូវពស់ឆឹក្   រត្ូវថាន ាំពុល    រត្ូវច្ភាើងច្ ោះ   លង់
ទឹក្  និងរត្ូវកាាំបិត្   ឬលាំប្ពង » ។ 

« រប្មងស្លា ប់ក្នុងសម័យប្ដលច្ៅមិនទន់ដល់កាលច្វោ  ច្ររោះច្រាគ
ខ្យល់   ច្រាគរបមាត់្   ច្រាគច្សាស្ម   ច្រាគសននិ ត្ប្ដលទក់្ទងនឹងខ្យល់  
របមាត់្  ច្សាសម្ ២ យ៉ោង ឬ ទាំង ៣ យ៉ោងរពមគ្នន    ច្រាគប្ដលទក់្ទងនឹងរដូវ
ប្របរបួល ឬ ឧបច្ឆេទក្ក្មម ច្ោយការផ្តា ស់បតូរឥរយិបថមិនច្សមើគ្នន  ខុ្សអ ម័
យ   ច្ោយការពយយម របស់ខ្ាួនឯង ឬ អនក្ដនទ » សូមបីអារស័យច្ តុ្ច្ផេងៗ  
ប្ដលច្ វើឲ្យស្លា ប់ក្នុងខ្ណៈប្ដលច្ៅមិនទន់ដល់កាលច្វោដូឆ នច្រលមក្
ច្ ើយច្នោះក៏្ច្ោយ  ប្ត្កាលពិ្រណាច្មើលច្ ើយ  ច្សឆក្តីស្លា ប់ទាំងច្នោះ  ច្វៀរ
្ក្អតី្ត្ក្មមមិន នច្ ើយ   នច្សឆក្តីថា  រត្ូវមានអតី្ត្ក្មមឧបត្ថមភទាំង
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មានច្ តុ្បឆចុបបនន្ត់្ប្ឆង  ដូឆប្ដលរពោះដ៏មានរពោះភាគរទង់រតស់ទុក្ក្នុងសាំ
យុត្តនិកាយថា ៖ 

ឥធ   ម្ោរាជ   យោ   បយុព្ វ   បយរ   ជឃិច្ចេ យ   មាយរត,ិ  យសា   ព្ហនូ ិ វសសសត-
សហសាន ិ  ជឃិច្ចេ យ   បឡីយិោ   ឆាយោ  ។េ។   ជឃិច្ចេ យយវ   ម្រត ិ  ទហយរាប ិ   ម្-
ជឈិយមាប ិ  ម្ហេេយកាប ិ។ 

ប្របថា « បពិរត្មហារាជ   ក្នុងច្ោក្ច្នោះ   បុគគលណាធ្លា ប់សមាា ប់មនុសេ
ដនទ   ច្ោយការបងអត់្ យ   បុគគលច្ ោះឋិត្ច្ៅក្នុងវយ័ច្ក្មងក្តី   វយ័ក្ច្មាា ោះ
រក្មុាំក្តី   វយ័្ស់ក្តី   រប្មងរត្ូវច្បៀត្ច្បៀនច្ោយការបងអត់្ យ និង ស្លា ប់
ច្ររោះការអត់្ យនុ ោះឯង   រ ូត្ច្រឆើនប្សនជាតិ្ » ។ 

ទាំងបុគគលណាធ្លា ប់ច្ វើឲ្យអនក្ដនទស្លា ប់ច្ោយការបងអត់្ទឹក្   ឲ្យពស់ឆឹក្   
ោក់្ថាន ាំពិស   យក្ច្ភាើងដុត្   រជមុជទឹក្  ឬសមាា ប់ច្ោយច្រគឿងសស្ត្ស្លត ជាច្ដើម   
បុគគលច្ ោះក៏្រប្មងស្លា ប់ច្ោយអត់្ទឹក្   រត្ូវពស់ឆឹក្   រត្ូវថាន ាំបាំពុល   រត្ូវច្ភាើ
ងច្ ោះ   រត្ូវលង់ទឹក្   រត្ូវច្រគឿងសស្ត្ស្លត ដូឆគ្នន  ។ 

សប្មតងឲ្យច្ ើញថា   អកាលមរណៈទាំងច្ ោះ   ច្វៀរ្ក្អតី្ត្ក្មមមិន ន   

ច្ោយច្ តុ្ច្នោះ  អា្រយទាំងឡាយអនក្រទរទង់គុណវុ្ ឍយល់រសបគ្នន ថា   ច្ស

ឆក្តីស្លា ប់ប្ដលជា អកាលមរណៈទាំងច្នោះ   ស្លា ប់ច្ររោះឧបភចេទក្ក្មម ។ 

ភោគសននិបាត   គឺច្រាគប្ដលច្ក្ើត្ពីការរបជុាំននខ្យល់   របមាត់្   ច្សាសម្ទាំងបី

យ៉ោង   ឬពីរយ៉ោង ។ 
ច្រាគប្ដលទក់្ទងនឹងធ្លតុ្អាកាស ច្ ម្ ោះថា  ឧតុ្ជច្រាគ  ( ច្រាគច្ក្ើត្ពី

ឧតុ្ ) ក្តី ។ 
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ច្រាគប្ដលទក់្ទងនឹងអាហារ  ច្ ម្ ោះថា អាហារជច្រាគ ( ច្រាគច្ក្ើត្ពី
អាហារ ) ក្តី ។ 

ច្រាគប្ដលទក់្ទងនឹងឆិត្ត   ច្ ម្ ោះថា ឆិត្តជច្រាគ ( ច្រាគច្ក្ើត្ពីឆិត្ត ) ក្តី ។ 
ច្រាគប្ដលទក់្ទងនឹងក្មម   ច្ ម្ ោះថា ក្មមជច្រាគ ( ច្រាគច្ក្ើត្ពីក្មម ) ក្តី   

ច្រាគទាំងអស់ច្នោះ   ក៏្មានអាការៈប្របរបួលរបស់ខ្យល់   របមាត់្   ច្សាសម្   ប្ត្

មិនច្ ម្ ោះថា  ភោគសននិបាត ។  ឆាំប្ណក្ច្រាគប្ដលមិនទក់្ទងនឹងអាកាសធ្លតុ្  

អាហារ  ឆិត្ត ឬ ក្មម  រតឹ្មប្ត្ជាអាការៈប្របរបួលរបស់ខ្យល់  របមាត់្  ច្សាសម្  
យ៉ោងណាមួយ ឬ ២ យ៉ោង ឬ ក៏្ទាំង ៣ យ៉ោង  ក៏្មានច្ ម្ ោះថា ច្រាគខ្យល់  ច្រាគ
របមាត់្  ច្រាគច្សាសម្  ច្រាគសននិ ត្ ។ 

រក្យថា   វសិយមាបក្ កម្   ប្ឆក្ច្ឆញជាពីរបទគឺ៖ 

វសិម្    =  ការផ្តា ស់បតូរឥរយិបថមិនច្សមើ   មិនមានអ ម័យ ។ 

ឧបក្ កម្  =  ច្សឆក្តីពយយមរបស់ខ្ាួន ឬ របស់អនក្ដនទ ។ 

ការប្ដលសត្វទាំងឡាយមានសុខ្ភាពលអ   អាយុប្វងច្ ោះ   អារស័យ
អតី្ត្ក្មមប្ត្មយ៉ោងច្ ោះក៏្មិនប្មនប្ដរ   ា្ំ ឆ់រត្ូវមានការទាំនុក្បរមុង   ប្ថរក្ា
រាងកាយច្ោយអាហារ និង ថាន ាំ   រពមទាំងការផ្តា ស់បតូរឥរយិបថ ាំឲ្យរបរពឹត្ត
ច្ៅច្សមើប្ថមច្ទៀត្   ច្ទើបជួយឲ្យមានសុខ្ភាពលអ   មានអាយុយឺនយូរ    រស់ច្ៅ
រ ូត្ដល់អាយុក្េ័យ ន   ច្ររោះថាសត្វប្ដលមានក្មមជាមូល   គឺមានក្មមញុាំង
ឲ្យច្ក្ើត្មានក្មាា ាំងមាាំទាំ   រារាាំងអនតរាយណានីមួយប្ដលមក្ទមាា យជីវតិ្ឲ្យ
ស្លា ប់ច្ោយច្ៅមិនទន់ដល់អាយុក្េ័យច្ ោះ  ជាការរក្ នច្ោយលាំ ក្នរក្
ប្លង   ច្ទោះបីមានខ្ាោះក៏្ច្ោយ  ក៏្មានតិ្ឆតួ្ឆ   ច្រលគឺ ១ ក្នុងមួយប្សន  មួយ
ោន ក់្ប៉ោុច្ណាណ ោះ  ដូច្ ន្ ោះ   ច្សឆក្តីស្លា ប់របស់មនុសេទូច្ៅ      ប្ដលច្ៅមិន
ទន់ដល់អាយុក្េ័យច្ ោះ     ក៏្ច្ររោះមក្ពីមិនមានការប្ថរក្ារាងកាយ មិនផ្តា ស់
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បតូរឥរយិបថ ាំឲ្យរបរពឹត្តច្ៅច្សមើ បច្ណាត យឲ្យរបរពឹត្តច្ៅតមយថាក្មម  ច្ោយ
អាំណាឆកិ្ច្លស   គឺការច្ពញឆិត្តខ្ាោះ   មិនច្ពញឆិត្តខ្ាោះ   មិនដឹង   មិនយល់
ច្ោយគិត្មិនដល់ខ្ាោះ  ប្ដលជាច្សឆក្តីស្លា ប់ប្ដលមានច្រឆើនបាំផុត្ ។ 

ច្សឆក្តីពយមរបស់ខ្ាួនឯង ឬ របស់អនក្ដនទ ច្ ម្ ោះថា ឧបក្ កម្  សរមាប់ច្ស-

ឆក្តីពយយមរបស់ខ្ាួនឯង   ដូឆជាឆងក្    ញ់សមាា ប់ខ្ាួនឯង   ច្ោត្ទឹក្   
អត់្ យ   ច្លបថាន ាំពុលជាច្ដើម ។ 

ឆាំប្ណក្ច្សឆក្តីពយយមរបស់អនក្ដនទច្ ោះ   ដូឆជារត្ូវរពោះរាជាសមាា ប់   
ច្្រ   អនក្មានច្ពៀរនឹងគ្នន   អមនុសេ   យក្េកាឆ  ច្ទវត ឬសត្វកាឆៗ ជាច្ដើម
សមាា ប់ ។   ច្ោយពិត្ច្ ើយ   ច្ទវតកាលខឹ្ងច្រកា    រប្មងទមាា យរបច្ទស   
ប្ដនដី ឬច្កាោះទាំងមូលឲ្យវ ិសច្ៅមួយរ ាំច្ពឆ   ដូឆជាការទមាា យប្ដនមណឌ ក្   
ប្ដនមជឈៈ  ប្ដនក្លិងគ និង ប្ដនមាត្ងគ ឬអាឆប្លងយក្េច្រឆើនរន់   ច្ៅរក្ងុ

ច្វស្លលី   ឬប្លងពួក្អារក្េ   ដូឆមានក្នុងនគរសុវណណភូមិ   ដូចប្រះរុទចវចនក្នុងអង ុ-
តតរនិកាយថា ៖  យកាខ   វាយឡ  អម្នយុសស  ឱសសជ ជន ត ិ  យតន   ព្ហមុ្នសុា   កាេ ំ  ក្យរាន ត ិ។   

ប្របថា ពួក្យក្េ នប្លងពួក្អមនុសេកាឆៗ   ច្ររោះច្ តុ្ច្ ោះ  មនុសេជា
ច្រឆើនច្ទើបអស់ជីវតិ្ ។ 

ភោក្ខៃទុក្ក្នុងគមពីរអដឋក្ថាថា ៖   យកាខ ត ិ  យកាខ ធបិតយិនា ។   វាយឡ   អម្នយុសស   ឱ-

សសជ ជន តតី ិ  ឆយណេ   យយក្ ខ   ម្នសុសបយថ   វសិសជ ជន ត ិ។  យត  េយទ្វធកាសា   ម្ោជន ំ  ជវីតិ
ក្ ខយំ  បាយបន ត ិ។    ប្របថា  « ពួក្យក្េជា ាំ    នប្លងពួក្អមនុសេកាឆៗ  គឺប្លង

យក្េប្ដលកាឆៗ   តមផាូវច្ៅមក្របស់មនុសេ   យក្េពួក្ច្ ោះ នឱកាស
ច្ ើយ   ក៏្ញុាំងមហាជនឲ្យដល់នូវការអស់ច្ៅននជីវតិ្ » ។ 
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ភោក្ភោលទុក្ក្នុងគមពីរវិភាវនីដីកាថាៈ ឥទ ំ បន  យនរយកិាន ំ  ឧត តរក្រុវុាសនី ំ  យក្សញ្ច ិ  

យទ-វានញ្ច   ន   យោត ិ។   ប្របថា « ឆាំប្ណក្ច្សឆក្តីស្លា ប់ច្ោយឧបច្ឆេទក្មរណៈ

ច្នោះ   រប្មងមិនមានដល់សត្វប្ដលច្ក្ើត្ច្ៅក្នុងនិរយភូមិ   ឧត្តរកុ្រទុវីប  និង ច្ទវ
តពួក្ខ្ាោះ   ប្ដលច្រៅពីភុមមដឋច្ទវត » ។ 

ការប្ដលវភិាវនីដីកា្រយច្រលយ៉ោងច្នោះ   ក៏្គង់របរពឹត្តច្ៅ នឆាំច្រោះប្ត្
ក្នុងឧត្តរ-កុ្រទុវីបប៉ោុច្ណាណ ោះ ឆាំប្ណក្និរយភូមិ និងច្ទវតពួក្ខ្ាោះប្ដលច្រៅពីភុមមដឋ-
ច្ទវតច្ ោះ   ឧបច្ឆេទក្មរណៈអាឆមាន ន   ដូឆជាសត្វនរក្ទាំងឡាយ  រត្ូវ
ច្សតឆយមរាជស្លក្សួរ   ច្ដើមបីជួយរលឹក្ោស់ច្ត្ឿនសត្វនរក្ទាំងច្ ោះក៏្ ន
សតិ្រលឹក្នឹក្ច្ ើញ   នូវបុណយប្ដលខ្ាួន នច្ វើទុក្ក្នុងកាលប្ដលច្ៅក្នុង
មនុសេច្ោក្   ច្ ើយក៏្ស្លា ប់ពីនរក្ច្ ោះ   ច្ៅច្ក្ើត្ជាមនុសេ ឬ ច្ទវតភាា ម   
ច្នោះជាការស្លា ប់ច្ោយកុ្សលឧបច្ឆេទក្មរណៈ គឺកុ្សលក្មមឆូលច្ៅកាត់្ផ្តត ឆ់
 មរបូប្ដលច្ក្ើត្ពីអកុ្សលក្មមឲ្យស្លា ប់ច្ៅភាា ម ។ 

ឆាំប្ណក្ឧបច្ឆេទក្មរណៈក្នុងច្ទវច្ោក្ច្ ោះ    ដូឆជាមានច្រឿងក្នុងភូត្
គ្នមសិកាេ បទននរពោះវន័ិយ  រត្ង់ភិក្េុកាប់ច្ដើមច្ ើ  រត្ូវកូ្នរបស់ភុមមដឋច្ទវត
ស្លា ប់   ដូច្ ន្ ោះ   កាលរពោះដីកា្រយសាំច្ៅដល់ច្រឿងច្នោះច្ ើយ   ច្ទើបច្រលថា   

យក្សញ្ច ិ   មិនច្រលដល់ច្ទវតទូច្ៅគឺមានការច្លើក្ប្លង  ការច្លើក្ប្លងរបស់

វភិាវនីិដីកា្រយច្នោះ  ច្បើសាំច្ៅយក្ប្ត្ភុមមដឋច្ទវតដូឆប្ដលច្រលមក្ច្ ើយច្នោះ   
ច្ៅមិនទន់រគប់បរបូិណ៌   ច្ររោះច្ៅមានច្ទវតដនទៗច្ទៀត្  ប្ដលស្លា ប់ច្ោយ
ឧបច្ឆេទក្មរណៈ   ដូឆជាច្ទវតអងគខ្ាោះគិត្ប្ត្ច្ភាើត្ច្ភាើនច្ោយការច្លងក្ាំស្លនត   
រ ូត្ច្ភាឆបរចិ្ភាគអាហារ   ទល់ប្ត្ច្ពលដឹងថាឃ្លា នច្ទើបរបញប់របញល់
បរចិ្ភាគ   ប្ត្បរចិ្ភាគមិនទន់   ច្ររោះ ឆក្ច្ត្ច្ជា នច្ វើការដុត្បាំផ្តា ញរក្ពោះ   
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រ ូត្ដល់ច្រោះច្វៀនតូ្ឆ ច្រោះច្វៀន ាំជាច្ដើមឲ្យវ ិសអស់ច្ៅ    ច្ទវតប្ដល

ស្លា ប់ច្ោយការច្ភាើត្ច្ភាើនដូច្ឆនោះ  ច្ ម្ ោះថា  ៃិឌ្ឌា បភោសកិ្ ។ 

ច្ទវតអងគខ្ាោះ   ក៏្ស្លា ប់ច្ោយច្សឆក្តីច្រកា ខឹ្ងដុត្បាំផ្តា ញច្បោះដូង   ច្ោយ

ស្លរច្ទវតដនទច្ វើឲ្យខឹ្ង    ច្ ម្ ោះថា មភោបភោសិក្ ។ 

និងមានសប្មតងទុក្ក្នុងសុរព មសាំយុត្តអដឋក្ថាថា ៖  ច្ទពអបេរ ៥០០   
ប្ដលជាបរវិាររបស់សុរព មច្ទវបុរត្   ក្ាំពុងច្បោះផ្តក ច្ៅច្លើច្ដើមច្ ើ    នស្លា ប់
ច្ោយអាំណាឆអកុ្សលឧបច្ឆេទក្ក្មម ។ 

ច្សឆក្តីស្លា ប់ប្ដលច្ក្ើត្អាំពីការច្ភាើត្ច្ភាើន  និង ច្សឆក្តីច្រកា    ទាំងពីរ
របច្ភទច្នោះ   របរពឹត្តច្ៅ នក្នុងច្ទវភូមិទាំង ៦ ជាន់ ។ 

( មួយច្ទៀត្ ) ច្ទវត និង រព មប្ដលច្ក្ើត្ច្ៅក្នុងច្ទវភូមិ និង រព មភូមិ  ច្បើ
មិនមានបាំណងនឹងរស់ច្ៅរ ូត្ដល់អាយុក្េ័យ  ច្ររោះស្លង រមីមិន ន   ក៏្
មានការអ ិោឋ នឲ្យខ្ាួនស្លា ប់  របប្ លនឹងការសមាា ប់ខ្ាួនឯង   ច្ោយរក្យ
អ ិោឋ នថា “ សូមឲ្យជីវិតរបស់អាត្មម អញរលត់ភៅក្នុងភរលឥឡូវភនះ ” ច្សឆក្តីស្លា ប់របស់

រពោះបរមច្រ ិសត្វប្បបច្នោះ  ច្ ម្ ោះថា អធិមុតតិកាលងកិរយិា ( ច្សឆក្តីស្លា ប់ច្ោយការ
បច្អអ នឆិត្ត ) ។ 

[៩០] តថា   ឆ   ម្រនាត ន ំ   បន   ម្រណកាយេ   យថារហំ   អភមិ្ខុភីតូ ំ   ភវន តយរ   
បដសិន ធជិនក្ ំ  ក្ម្ ម ំ  វា,   តកំ្ម្ មក្រណកាយេ   របូាទកិ្ម្បុេទ ធបពុ្ វម្បុក្រណភតូញ្ច   ក្ម្ មនមិ្តិ ត ំ  
វា,  អនន តរម្បុបជ ជមានភយវ   ឧបេភតិព្ វម្បុយោគភតូញ្ច   គតនិមិ្តិ ត ំ  វា   ក្ម្ មព្យេន   ឆន ន ំ  
ទ្វវរាន ំ  អញ្ញតរសម ឹ ទ្វវ យរ  បឆ ចបុបដ្ឋាត,ិ   តយោ   បរ ំ  តយម្វ   តយថាបដ ាតិ ំ  អារម្ មណំ   អារព្ ភ   
វបិ-ឆ ចមានក្ក្មាមនរុបូ ំ  បរសិទុ ធ ំ  ឧបក្ កេិដិ ា ំ វា  ឧបេភតិព្ វភវានរុបូ ំ តយោោ នតវំ  ឆតិ តសនាត ន ំ  
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អភណិហំ    បវត តត ិ  ពាហយុេេន,   តយម្វ  វា   បន   ជនក្ភតូ ំ  ក្ម្ ម ំ   អភនិវក្រណវយសន   
ទ្វវ របបត ត ំ  យោត ិ។ 

ប្របថា  មយ៉ោងច្ទៀត្  ក្មមប្ដលញុាំងបដិសនធិឲ្យច្ក្ើត្ក្នុងភពដនទ   ប្ដលមក្
រ ក្ដឆាំច្រោះមុខ្ក្នុងច្ពលជិត្ស្លា ប់តមសមគួរ   ច្ោយច្ តុ្ ៤ យ៉ោងច្ ោះក្តី   
ក្មមនិមិត្ត ( អារមមណ្របស់ក្មម )   មានរ ូរមមណ្ជាច្ដើម   ប្ដលធ្លា ប់ ន
របសពវមក្ពីមុន និង ជាច្រគឿងឧបក្រណ្ក្នុងកាលប្ដលច្ វើក្មមច្ ោះក្តី   គតិ្-
និមិត្ត ( ច្រគឿងសមាគ ល់របស់ភពប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្ )   ប្ដលខ្ាួននឹងឆូលដល់ 
ប្ថមទាំងប្ដលខ្ាួននឹង នទទួលក្នុងភពប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្ជាលាំោប់ត្ច្ៅក្តី   
រប្មងមក្រ ក្ដក្នុងទវ រណាមួយបណាត ទវ រទាំង ៦ ច្ោយក្មាា ាំងក្មម  ដល់សត្វ
ទាំងឡាយប្ដលជិត្ស្លា ប់ ។ 

ត្អាំពីច្ ោះ   ច្ោយច្រឆើន   រក្ប្សឆិត្តរ រពធយក្អារមមណ្ប្ដលមក្រ ក្ដ
ច្ោយរបការយ៉ោងច្ ោះ   ទាំងប្ដលបរសុិទធ ឬច្ៅ មង  តមសមគួរដល់ក្មម
ប្ដលនឹងឲ្យផល  ច្ ើយរបរពឹត្តច្ៅជាប់ត្គ្នន    ហាក់្ដូឆជាបច្អអ នឆូលច្ៅកាន់
អារមមណ្ប្ដលរ ក្ដច្ ោះ   តមសមគួរដល់ភពប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្ ។ 

ន័យមយ៉ោងច្ទៀត្   ក្មមប្ដលញុាំងបដិសនធិឲ្យច្ក្ើត្ច្ ោះនុ ោះឯង   រប្មងមក្
កាន់ទវ រច្ោយអាំណាឆននការច្ វើឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើងថមីៗ ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធិបាយ 

រក្យថា  តថា  ឆ  ប្របថា  មយ៉ោងច្ទៀត្ ( ក្មមប្ដលញុាំងបដិសនធិឲ្យច្ក្ើត្ក្នុង

ភពដនទ  ប្ដលមក្រ ក្ដឆាំច្រោះមុខ្  ក្នុងច្ពលជិត្ស្លា ប់  តមសមគួរដល់សត្វ
ប្ដលជិត្ស្លា ប់ )   ច្ោយច្ តុ្ ៤ យ៉ោងច្ ោះ ។ គបបីភាជ ប់ ( រក្យប្ដលច្ផេងគ្នន  
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) ថា រប្មងមក្រ ក្ដក្នុងទវ រណាមួយ  បណាត ទវ រទាំង ៦  ច្ោយក្មាា ាំងក្មម  
ដល់សត្វទាំងឡាយប្ដលជិត្ស្លា ប់ ។ 

រក្យថា ម្រណកាយេ   ប្របថា   ក្នុងច្ពលជិត្ស្លា ប់ ។ 

រក្យថា  យថារ ាំ  ក៏្ប្របថា « តមសមគួរ »  មានច្សឆក្តី ២ យ៉ោងគឺ ៖  

យថារហំ   ក្ម្ ម ំ  វា   ក្ម្ មនមិ្តិ ត ំ  វា  គតនិមិ្តិ ត ំ  វា   បឆ ចបុបដ្ឋា ត ិ   នច្សឆក្តីថា  ក្នុង

មរណាសននកាលច្ ោះ  និមិត្តទាំង ៣ របការច្នោះ   មិនរ ក្ដរពមគ្នន    គឺថា   
ច្បើក្មមអារមមណ្មានឱកាស   ក្មមអារមមណ្ច្ ោះក៏្មក្រ ក្ដ ។ 

ច្បើក្មមនិមិត្តអារមមណ្មានឱកាស ក្មមនិមិត្តអារមមណ្ច្ ោះ ក៏្មក្រ ក្ដ ។ 
ច្បើគតិ្និមិត្តអារមមណ្មានឱកាស  គតិ្និមិត្តអារមមណ្ច្ ោះ ក៏្មក្រ ក្ដ ។ 

ន័យមយ៉ោងច្ទៀត្   យថារហន ត ិ  សគុតទិគុ គតោិម្នី ំ  អរោនរុបូ ំ  បឆ ចបុបដ្ឋា ត ិ   ន

ច្សឆក្តីថា  និមិត្តទាំង ៣ យ៉ោងច្នោះណាមួយ   រប្មងរ ក្ដតមសមគួរដល់
បុគគលប្ដលច្ៅកាន់សុគតិ្ភូមិ និង ទុគតិ្ភូមិ ។ 

អារមមណ្   គឺកុ្សលច្ឆត្    អកុ្សលច្ឆត្    ប្ដលច្ក្ើត្ច្ ើងច្ ើយ   
ក្នុងកាលមុន   ច្ៅច្ពលប្ដលបាំច្ពញបុណយ ឬ ច្ វើ បច្ ោះ    នមក្រ ក្ដ
តមមច្ ទវ រមរណាសននវថីិ បុគគលអនក្ប្ដលជិត្ស្លា ប់ អារមមណ្ទាំងច្ ោះ  

ច្ៅថា  ក្មមអារមមណ៍ ។ 

អារមមណ្ទាំង ៦ ណាមួយ   មានរ ូរមមណ្ជាច្ដើម   ប្ដលខ្ាួនធ្លា ប់របសពវ
មក្ច្ ើយ និង ច្រគឿងឧបក្រណ្ក្នុងការច្ វើក្មមច្ ោះ   ដូឆជាច្ទយយ ម៌   កុ្ដិ   
ស្លោជាច្ដើម   ប្ផនក្ខាងកុ្សល   ឆាំប្ណក្ខាងអកុ្សលវញិ   ដូឆជា   កាាំបិត្   
ជនាួញ   សន  អរងុត្   មងជាច្ដើម    នមក្រ ក្ដតមទវ រទាំង ៦ ណាមួយ  

ដល់បុគគលអនក្ប្ដលជិត្ស្លា ប់   អារមមណ្ទាំងច្ ោះ  ច្ៅថា   ក្មមនមិិតត ។ 
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អារមមណ្ទាំង ៦ ណាមួយ   មានរ ូរមមណ្ជាច្ដើម  ( ជាច្រគឿងសមាគ ល់
របស់ភពប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្ )   ប្ដលខ្ាួននឹងឆូលដល់  ឬ នឹង នទទួលក្នុងភព
ប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្   រប្មងមក្រ ក្ដក្នុងទវ រទាំង ៦ ណាមួយ   ច្ោយក្មាា ាំងក្មម  

ដល់បុគគលអនក្ប្ដលជិត្ស្លា ប់  អារមមណ្ទាំងច្ ោះ ច្ៅថា គតនិមិិតតអារមមណ៍ ។ 

ប្ដលច្រលថា   និមិត្តទាំង ៣ យ៉ោងណាមួយ   រប្មងរ ក្ដតមសមគួរ
ដល់បុគគលអនក្ច្ៅកាន់សុគតិ្ភូមិ និង ទុគគតិ្ភូមិច្ ោះ   មានច្សឆក្តីថា   រពោះ
អរ នតទាំងឡាយ     ច្ទៀបនឹងបរនិិរវ ន   មិនមាននិមិត្តយ៉ោងណាមួយមក្
រ ក្ដច្ ើយ    នជាយ៉ោងច្នោះ   ច្ររោះច្ោក្មិនមានការច្ក្ើត្ត្ច្ៅច្ទៀត្នុ ោះ
ឯង ។ 

ឆាំប្ណក្អ យសត្វ   មនុសេ   ច្ទវត   រព ម   ប្ដលជាបុថុជជន   និង
ច្សក្េបុគគលច្ ោះ   ច្ៅច្ពលជិត្ស្លា ប់   និមិត្តទាំង ៣  យ៉ោងណានីមួយរប្មង
មក្រ ក្ដ   ច្ររោះបុគគលពួក្ច្នោះច្ៅរត្ូវច្ៅកាន់សុគតិ្ភូមិ និង ទុគគតិ្ភូមិ  ទាំង
សបញ្ជជ ក់្ឲ្យដឹងច្ទៀត្ថា ការរ ក្ដនននិមិត្តទាំង ៣ ច្នោះ   មានលក្េណៈ
អាការមិនដូឆគ្នន   ច្រសឆប្ត្បុគគលប្ដលនឹងច្ៅកាន់សុគតិ្ភូមិ ឬ ទុគគតិ្ភូមិ   
ច្រលគឺ   ច្បើបុគគលណានឹងច្ៅកាន់សុគតិ្ភូមិ  បុគគលច្ ោះរប្មងមាន ក្មមនិមិត្ត   
គតិ្និមិត្ត  ប្ដលជាប្ផនក្លអមក្រ ក្ដ ។   ច្បើបុគគលណានឹងច្ៅកាន់ទុគគតិ្ភូមិ   
បុគគលច្ ោះរប្មងមានក្មម ក្មមនិមិត្ត គតិ្និមិត្តប្ដលជាប្ផនក្មិនលអមក្រ ក្ដ ។ 

ការប្ដលរពោះអរ នតទាំងឡាយជិត្នឹងបរនិិរវ នមិនមាននិមិត្តយ៉ោងណា
មួយមក្រ ក្ដច្ ោះ   ក៏្ច្ររោះការច្ វើរបស់ច្ោក្   មិនប្មនជាកុ្សលក្មម   
អកុ្សលក្មមច្ោយរបការណាច្ ើយ   រតឹ្មប្ត្ជាការច្ វើ   ប្ដលរបរពឹត្តច្ៅតម
វស័ិយ មមតរបស់កាយ   ឆិត្ត   ប្ដលច្ៅរបរពឹត្តច្ៅក្នុងច្ោក្   មិន នញុាំង
ផលឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើងក្នុងកាលខាងមុខ្   ច្ៅថា  កិ្រយិ ។ 
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ឆាំប្ណក្ភពជាតិ្ក្ាំច្ណើ ត្ប្ដលមានក្នុងកាលខាងមុខ្ច្ ោះ   ជាផលរបស់
កុ្សលក្មម និង អកុ្សលក្មម  ដូច្ ន្ ោះ  កាលច្ោក្មិនមានកុ្សលក្មម   
អកុ្សលក្មមច្ទ   ក្មាម រមមណ្ច្ទើបមិនមានតួ្ ទីមក្រ ក្ដ កាលច្បើក្មម-
អារមមណ្មិនមក្រ ក្ដច្ ើយ   អារមមណ្ច្ផេងៗ  ប្ដលរបក្បក្នុងការច្ វើ   តម
ផាូវកាយ   វា្   ឆិត្ត   ប្ដលច្ៅថា  ក្មមនិមិត្ត   ក៏្មិនមានតួ្ ទីមក្រ ក្ដ
 នដូឆគ្នន    ទាំងអស់ច្នោះ  ក៏្ច្ររោះថា   អារមមណ្ច្ផេងៗ   ប្ដលរបក្បក្នុងការ
ច្ វើរបស់រពោះអរ នតច្ ោះ   មិនប្មនជាក្មមនិមិត្ត   រតឹ្មប្ត្ជាកិ្រយិនិមិត្ត   
ឆាំប្ណក្គតិ្និមិត្តអារមមណ្ច្ ោះ ( ជាច្រគឿងសាំគ្នល់ភពប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្ ) ក្នុង
ភពខាងមុខ្   ប៉ោុប្នតជាតិ្ខាងមុខ្របស់រពោះអរ នតទាំងឡាយមិនមាន  ដូច្ ន្ ោះ 
គតិ្និមិត្តអារមមណ្ច្ទើបមិនមក្រ ក្ដ  កាលច្បើដូច្ឆនោះ  ក៏្គបបីមានរក្យសួរ
ច្ ើងមក្ថា  ច្បើនិមិត្តទាំង ៣ យ៉ោងច្នោះ  ណាមួយមិន នមក្រ ក្ដច្ទ   ច្ៅ
ច្ពលជិត្នឹងបរនិិរវ ន ឆុតិ្ឆិត្តរបស់រពោះអរ នតទាំងឡាយ  មិនមានអារមមណ្
ដូច្ ន្ ោះឬ ? ច្ ាើយថា មាន គឺ អារមមណ្ ៦ យ៉ោង   ប្ដលជារបូ    ម ឬ បញ្ញត្តិ   
ប្ដលច្ោក្មានការពិ្រណាជារបរក្តី្   ប្ដលជាកិ្រយិនិមិត្តនុ ោះឯង ។ 

អ ិបាយថា រពោះអរ នតប្ដលជាសុខ្វបិសេក្ៈក្តី   រពោះអរ នតប្ដលជា
្នោភីក្តី   ច្ៅច្ពលជិត្នឹងបរនិិរវ នមិន នឆូល្នក្តី   រប្មងមាន
អារមមណ្ ៦ ប្ដលជារបូ    ម ឬបញ្ញត្តិ   ប្ដលច្ោក្មានការពិ្រណាច្រឿយៗ
ច្ ោះឯង  ជាអារមមណ្របស់មរណាសននជវន ។ 

ឆាំប្ណក្រពោះអរ នតប្ដលជា្នោភីអងគខ្ាោះ  ប្ដលច្ោក្បរនិិរវ ន
ច្រកាយពីឆូល្នសមាបត្តិច្ ោះ   អារមមណ្នន្នសមាបត្តិ   មានក្សិណ
បញ្ញត្តិជាច្ដើមនុ ោះឯង   ជាអារមមណ្របស់មរណាសននជវន   ទាំងមរណាសនន
ជវនច្ ោះក៏្ នដល់្នឆិត្តនុ ោះឯង ។ 
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ច្បើបរនិិរវ នច្រកាយអាំពីបឆចច្វក្េណវថីិ   ប្ដលមានការពិ្រណាអងគ្ន   
អងគ្ ន ៥-៤-៣-២ ជាច្ដើមនុ ោះឯង  ជាអារមមណ្របស់មរណាសននជវន    ទាំង
មរណាសននវថីិច្ ោះក៏្ នដល់បឆចច្វក្េណជវន ប្ដលជាមហាកិ្រយិជវននុ ោះឯង
។ 

ច្បើបរនិិរវ នច្រកាយអាំពីអភិញ្ជញ វថីិប្ដលច្ វើឥទធិវ ិិអភិញ្ជញ ច្ ើយក្រជកាយ
ប្ដលមានអាការៈ ៣២ របការ  របក្បសច្រមឆជាអវយវៈតូ្ឆ ាំទាំងច្នោះឯងជា
អារមមណ្របស់មរណាសននជវន   ទាំងមរណាសននជវនច្ ោះ  ក៏្ នដល់  
បរកិ្មម   ឧប្រ   អនុច្ោម   ច្គ្នរត្ភូ   អភិញ្ជញ   ប្ដលជាមហាកិ្រយិឆិត្ត និង 
របូបញ្ច មជានកិ្រយិឆិត្តនុ ោះឯង ។ 

ឆាំប្ណក្រពោះអរ នតប្ដលជាជីវតិ្សមសីសី  គឺរពោះអរ នតប្ដលបរនិិរវ ន
ច្រកាយអាំពីបឆចច្វក្េណវថីិ   ច្ក្ើត្ត្ពីអរ ត្តមគគវថីិ  ប្ដលរលត់្ច្ៅច្ ើយច្ ោះ   
មគគ   ផល   និរវ ន  កិ្ច្លសប្ដលលោះច្ ើយ   យ៉ោងណាមួយនុ ោះឯង   ជា
អារមមណ្របស់មរណាសននជវន  ទាំងមរណាសននជវនច្ ោះ   ក៏្ នដល់    បឆច-
ច្វក្េណជវនប្ដលជាមហាកិ្រយិជវននុ ោះឯង ។ អារស័យច្ តុ្ដូឆប្ដល ន
ច្រលមក្ច្នោះឯង   អារមមណ្ច្ផេងៗ  ប្ដលច្ៅថាក្មម   ក្មមនិមិត្ត   គតិ្និមិត្ត  
ទាំងអស់ច្នោះ   ច្ទើមមិន នមក្រ ក្ដក្នុងមរណាសននជវនរបស់រពោះអរ នត
ទាំងឡាយ    ឆាំប្ណក្បរនិិរវ នឆិត្ត  ប្ដល នដល់ឆុតិ្ឆិត្តច្ ោះ  មានអារមមណ្
ដូឆគ្នន នឹងបដិសនធិឆិត្ត និង ភវងគឆិត្ត  ប្ដល នទទួលមក្អាំពីមរណាសននជវន
ក្នុងភពមុនច្ៅច្ពលជិត្ស្លា ប់ ។ 

ការយល់ច្ ើញរបស្់អាចារយពួក្ខ្លះ  ដដលទាក់្ទងនឹងអារម្ាណ៍ននបរិនិព្វា នឆិតតរបស្់ 

ព្ពះស្ោា ស្ម្ពុច្ទធជាោា ស្់  ព្ពម្ទាងំការវិនិឆេ័យ 
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អា្រយពួក្ខ្ាោះច្រលថា បរនិិរវ នឆិត្តរបស់រពោះសមាម សមពុទធជាមាច ស់  មាន
និរវ នជាអារមមណ្  រពមទាំងច្លើក្ច្រគឿងអាងប្ដលមានមក្ក្នុងមហាបរនិិរវ ន

សូរត្ននគមពីរទី និកាយប្ដលមានរពោះ លីថា ៖  អយនយជ្ជ   សន តមិារព្ ភ   យំ  កាេ
ម្ការ ីម្នុ ិច្ ើងមក្របក្បច្ទៀត្ផង ។ 

តមរពោះ លីច្នោះ  រក្យថា សន តមិារព្ ភ  រពោះអដឋក្ថា្រយពនយល់ថា អនបុាទ-ិ
យសសំ  នពិាវ ន ំ  អារព្ ភ  បដឆិ ច សនាធយ  ប្របថា «  អារស័យការរ រពភយក្

អនុ ទិច្សសនិរវ ន  គឺនិរវ នប្ដលមិនមានខ្នធសល់ច្ៅ » ។  ឆាំប្ណក្អា្រយ
ពួក្ខ្ាោះទាំងច្ ោះ  មិន នច្មើលរក្យពនយល់របស់រពោះអដឋក្ថា្រយប្ដលច្ោក្
 នពនយល់ទុក្ក្នុងអដឋក្ថាមហាបរនិិរវ នសូរត្  ដូច្ ន្ ោះ  ច្ទើបយល់ច្ ើញក្នុង

រក្យច្នោះថាជា សន តត ឹ  អារម្ មណំ  ក្ោវ   ប្របថា « ច្ វើរពោះនិរវ នឲ្យជាអារមមណ្ »  

ដូច្ ន្ ោះ  កាលនឹងប្របក៏្រត្ូវប្របថា « រពោះពុទធរទង់ជាក្ាំពូលននអនក្រ ជញ  មិនមាន
ត្ណាា   រទង់អារស័យការរ រពភអនុ ទិច្សសនិរវ ន  ច្ ើយក៏្រទង់បរនិិរវ ន »  
ជាការសប្មតងឲ្យរជាបថា  មុននឹងបរនិិរវ ន  រទង់មានរពោះ ឫទ័យបច្អអ នច្ៅ
ក្នុងរពោះនិរវ ន  ប្ដលរ ស្ក្កិ្ច្លសខ្នធ ៥ ច្ ើយ  ច្ទើបច្សតឆរ ាំលត់្ខ្នធឆូល
កាន់រពោះនិរវ ន  មិន នសប្មតងថាបរនិិរវ នឆិត្តរបស់រពោះសមាម សមពុទធជាមាច ស់  
មាននិរវ នជាអារមមណ្ច្ោយរបការណាច្ ើយ  ឆាំប្ណក្ក្នុងអដឋក្ថាច្ថរគ្នថា  

សូមបីច្ោក្ពនយល់រក្យ សនតិមារពភ ថា  សន ត ឹអនបុាទយិសសំ  នពិាវ ន ំ  អារម្ មណំ  ក្ោវ   
ប្ដលប្របថា « ច្ វើអនុ ទិច្សសនិរវ នឲ្យជាអារមមណ្ » ក៏្ពិត្ប្មន  ប្ត្ក៏្គង់
សាំច្ៅយក្រតឹ្មប្ត្ច្ពលខាងច្ដើម និងច្ពលរទង់ឆូល្នសមាបត្តិប្ដលជិត្
នឹងបរនិិរវ នច្ ោះ  រទង់មានរពោះ ឫទ័យបច្អអ នច្ៅរពោះនិរវ ន  ច្ពលរទង់ឆូល
្នសមាបត្តិ  ក៏្រទង់មានក្សិណបញ្ញត្តិ និង ម គគត្ ម៌ជាច្ដើម  ជា
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អារមមណ្  កាលរទង់ច្ឆញ្ក្្នសមាបត្តិក៏្មានអងគ្នជាអារមមណ្
ប៉ោុច្ណាណ ោះឯង ។ 

មយ៉ោងច្ទៀត្  ប្ដលច្ោក្អា្រយពួក្ខ្ាោះវនិិឆេ័យច្សឆក្តីរពោះ លីខុ្សភាា ត់្
ច្ៅដូច្ឆនោះច្ ោះ    ក៏្ច្ររោះច្ោក្មិន នគិត្ដល់បរតិត រមមណតិ្ក្ៈ   ប្ដលរទង់
សប្មតងថា ៖    

ក្តយម្   ធមាម    បរោិត រម្ មណ្ហ ?  សយពាវ    កាមាវឆរវបិាយកា    ក្រិោិម្យនាធាត ុ ក្រិោិ-
យហតកុ្ម្យនាវញិ្ចញ ណធាតយុសាម្នសសសហគោ   ឥយម្   ធមាម   បរោិត រម្ មណ្ហ ។ 

ប្របថា  « ពួក្ ម៌ប្ដលមានកាម ម៌ជាអារមមណ្ច្ត្ើដូឆច្មតឆ ?   កាមាវឆរ
វ ិក្ទាំងអស់   កិ្រយិមច្ ធ្លតុ្ ( បញ្ចទវ រាវជជន ) និង កិ្រយិមច្ វញិ្ជញ ណ
ធ្លតុ្   ប្ដលច្ក្ើត្រមួជាមួយច្ស្លមនសេ (  សិតុ្បាទ )   មានកាម ម៌ជា
អារមមណ្ » ។ 

[ ឆុតិ្ឆិត្ត ១០ ដួង   ច្វៀរម គគត្វ ិក្ឆិត្ត ៩   ជាកាមាវឆរវ ិក្ឆិត្ត   ច្ទើប
មានកាម ម៌ជាអារមមណ្ មិនអាឆមានរពោះនិរវ នជាអារមមណ្ នច្ ើយ ] ។ 

ការរលត់្ខ្នធរប្មងមាន   ច្ដើមបីរពោះនិរវ ន   សូមបីអ យរស័យរបស់រពោះដ៏-

មានរពោះភាគ     ក៏្បច្អអ នច្ៅក្នុងរពោះនិរវ នច្ ោះច្ោយពិត្   សមដូចសាធក្ក្នុងបរ-ិ
និោា នសូប្តថា ៖  អយនយជ្ជ  សន តមិារព្ ភ  ប្របថា « រពោះមុនីអនក្រ ស្ក្ត្ណាា    រទង់

រ រពធរពោះនិរវ នច្ ើយ » ។ 

និងដូចសាធក្ក្នុងគមពីរអដឋក្ថាថា ៖   សន តមិារពាភត ិ អនបុាទយិសសំ  នពិាវ ន ំ អារព្ ភ  បដឆិ ច   

សនាធយ  ប្របថា « រក្យថា   រទង់រ រពធរពោះនិរវ ន   មានច្សឆក្តីថា  រ រពធ គឺ

អារស័យ សាំច្ៅដល់រពោះនិរវ នប្ដលមិនមានខ្នធច្សសសល់ » ។ 
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ប្រះអដឋក្ថាចារយមិនបានភោលថា ៖   អារព្ ភ  អាេម្ ពោិវ   អារម្ មណំ  ក្ោវ   ប្របថា « 

រ រពធ   គឺច្តង   ច្រលគឺច្ វើឲ្យជាអារមមណ្ » ។ 

ចំណណក្ក្នុងអដឋក្ថារបស់ភេរគាថាភោក្ភោលថា ៖   សន តមិារពាភត ិ  សន ត ឹ   អនបុាទយិសសំ   

នពិាវ ន ំ  អារម្ មណំ   ក្ោវ  ។  ប្របថា « រក្យថា  រទង់រ រពធរពោះនិរវ ន   មានច្សឆក្តី

ថា   រទង់ច្ វើរពោះនិរវ ន   ប្ដលមិនមានខ្នធច្សសសល់ឲ្យជាអារមមណ្ » ។ 
ច្សឆក្តីច្នោះ   មិនរសបតមមហាបរនិិរវ នសូរត្ និង អដឋក្ថាននរពោះ លី

ច្ ោះច្ទ ។ 
ការបរនិិរវ នរបស់រពោះបរមស្លស្លត    ច្ោក្ច្រលទុក្ក្នុងរពោះ លី  និង

អដឋក្ថាថា   ច្ក្ើត្ត្ពី្នសមាបត្តិវថីិ និង បឆចច្វក្េណវថីិច្ោយពិត្ ក្នុងច្រឿង
ច្នោះ  លាំោប់ពីរយ៉ោងដាំបូង  ច្ោក្ច្រលទុក្ក្នុងអដឋក្ថាបរនិិរវ នសូរត្  
ឆាំប្ណក្លាំោប់ប្ដលត្ពីអភិញ្ជញ វថីិ   ច្ោក្ច្រលទុក្ក្នុងអដឋក្ថាឧទនជាច្ដើម   

សមដូចសាធក្ថា ៖ 
វដុ ាហោិវ    បរនិពិាវយតី ិ  ឥទ ធឆិតិ តយោ   វដុ ាហោិវ    ភវង្ គឆយិត តន   បរនិពិាវយ ិ។ 
ប្របថា « រក្យថា   វដុ ាហោិវ    បរនិពិាវយ ី ( រទង់ច្ឆញច្ ើយបរនិិរវ ន )   គឺ

ច្ឆញពីអភិញ្ជញ វថិីឆិត្ត  ច្ ើយបរនិិរវ នច្ោយភវងគឆិត្ត » ។ 
លាំោប់ត្ពីបឆចច្វក្េណវថីិ ប្ដលពិ្រណាអរ ត្តមគគ មានមក្ក្នុងអដឋក្ថា

បុគគលបបញ្ញត្តិជាច្ដើម   សមដូចសាធក្ថា ៖ 
ឯក្នូវសីត ិ  យម្   បឆ ចយវក្ ខណញ្ចញ យណ   បតដិ្ឋាយ   ភវង្ គ ំ  ឱតរោិវ    បរនិពិាវយត ិ។ 
ប្របថា « រទង់តាំងច្ៅក្នុងបឆចច្វក្េណញ្ជញ ណ ១៩ វថីិ   ច្ ើយក៏្ធ្លា ក់្ឆុោះ

កាន់ភវងគ   ច្ទើបបរនិិរវ ន » ។ 

ចំណណក្ក្នុងអដឋក្ថាសំយុតតនិកាយភោក្ភោលថា ៖ 
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អរហត តម្ោគ នន តរ ំ ផេ ំ។  ផលានន តរ ំ ភវង្ គយោ  វដុ្ឋាយ  បឆ ចយវក្ ខណំ ។ ត ំ បន  បរបិណុណំ   
វា  យោត ិ អបរបិណុណំ   វា ។  តខិយិណន  អសនិា  សយីស  ឆជិ ជមាយនប ិ  ឯក្ ំ  វា  យទ វ  វា  បឆ ច-
យវក្ ខណ្ហន ិ  ឧបបជ ជន តយិយវ ។ 

ប្របថា « ផលឆិត្ត   រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើងត្ពីអរ ត្តមគគ   លុោះច្ឆញអាំពីភវងគ
ច្ ើយ   បឆចច្វក្េណវថីិ   រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើងត្ពីផលឆិត្ត   ក៏្បឆចច្វក្េណវថីិច្ ោះនឹង
បរបូិណ៌ ឬមិនបរបូិណ៌ក៏្ច្ោយ ក្នុងខ្ណៈប្ដលរពោះអរ ត្តរត្ូវច្គកាត់្សីសៈ
ច្ោយោវដ៏មុត្ បឆចច្វក្េណវថីិមួយ ឬពីរវថីិ  រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើងច្ោយពិត្ » ។ 

[ ច្សឆក្តីក្នុងអដឋក្ថាសាំយុត្តនិកាយ  ច្រលដល់ជីវតិ្សមសីសីបុគគលតម
ឋានៈ  ឆាំប្ណក្គមពីរបរមត្ថទីបនីថា  ការបរនិិរវ នច្រកាយពីបឆចច្វក្េណវថីិ  រប្មង
មានច្ោយអាងស្ល ក្ៈច្នោះ ] ។ 

រក្យថា   អភមិ្ខុភីតូ ំ ( មក្រ ក្ដឆាំច្រោះមុខ្ )   គឺមិនឲ្យឱកាសដល់ក្មម

ដនទ    ច្ ើយមក្រ ក្ដ   ច្ វើឲ្យខ្ាួនឯង នឱកាស ។ 

រក្យថា  ឧបេទ ធបពុ្ វ ំ( ប្ដលខ្ាួនធ្លា ប់របសពវ )    នដល់  ច្រគឿងច្ទយយ ម៌   

មានសាំពត់្ជាច្ដើម និងសត្វដនទ ( ប្ដលខ្ាួនសមាា ប់ ) ជាច្ដើម  ប្ដលជាអារមមណ្
របស់ក្មម ។ 

រក្យថា   ឧបក្រណភតូ ំ ( ជាច្រគឿងឧបក្រណ្ )    នដល់   អនក្ទទួលនូវ

ទន និង អាវ ុជាច្ដើម   ប្ដលជាឧបក្រណ្ ឬ ជាបរវិារច្ដើមបីច្ វើឲ្យក្មម ន
សច្រមឆ ។ 

ក្នុងអដឋក្ថាខនលក្ខណសំយុតតនិកាយភោក្ភោលថា ៖ 
គវាទនី ិ  វធោិវ    រាសកិ្ោន ិ  អដ ាបិញុ្ចជ ទនី ិ  ក្ម្ មនមិ្ោិត ន ិ  ហោុវ    ឧបដ ាហន ត ិ។ 
ប្របថា  « ច្ោយស្លរច្គ នសមាា ប់សត្វ   មានច្គ្នជាច្ដើម   ច្ទើបគាំនរ អឹង

ជាច្ដើមរ ក្ដជាក្មមនិមិត្ត » ។ 
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ដូច្ ន្ ោះ   វត្ថុ ឬ អារមមណ្   ប្ដលទក់្ទិននឹងក្មម   រប្មងរាប់ឆូលក្នុងច្រគឿង
ឧបក្រណ្ច្នោះ ។ 

រក្យថា   ឧបេភតិព្ វ ំ( ប្ដលខ្ាួននឹងឆូលដល់ )   គឺទុគគតិ្និមិត្ត ។ 

រក្យថា  ឧបយោគភតូ ំ( ប្ដលខ្ាួននឹង នច្របើរ ស )   គឺសុគតិ្និមិត្ត ។ 

ន័យមយ៉ោងច្ទៀត្   អារមមណ្ប្ដលខ្ាួននឹងឆូលដល់   គឺវត្ថុប្ដលទក់្ទិននឹង
កាយ   ប្ដលខ្ាួននឹងឆូលដល់ ។ 

អារមមណ្ប្ដលខ្ាួននឹង នទទួល   គឺវត្ថុប្ដលមិនទក់្ទិននឹងកាយ   ប្ដល
នឹង ន   ច្ដើមបីច្ស្លយសុខ្  និង ទុក្េសុទធៗ  ។ 

និមិត្តរបស់នរក្ក្នុងច្សឆក្តីច្នោះ   គឺអារមមណ្   មានអណាត ត្ច្ភាើង   ខ្ទោះប្ដក្   
 យនិរយ ល និង ប្ កក្នុងនរក្ជាច្ដើម   ប្ដលរ ក្ដដល់បុគគលពួក្ខ្ាោះ   ដូឆ
មានក្នុងទីស្លន ក់្ច្ៅរបស់ខ្ាួន ឬរ ក្ដដល់បុគគលខ្ាោះ   ដូឆមក្ពីទីដនទច្ ើយ

ប្  មខ្ាួន   ដូចមានសាធក្ថា ៖  តសស គលិានយសយាយ  នបិបន នសស  នរិយោ  ឧបដ្ឋាត ិ។   

យសាណគរិបិាទយោ  ម្ហនាត   ម្ហនាត   សនុខា   អាគនាតវ    ខាទតិកុាមា    វយិ   សំបរវិាយរសុំ ។ 
ប្របថា  « និមិត្តនរក្    មក្រ ក្ដដល់បិតរបស់រពោះច្ស្លណ    ជាអនក្ ឺ

ច្ដក្ច្ៅច្លើប្រគ   សុនខ្ ( ប្ ក ) មា្ ាំ   ច្ ើងមក្ពីច្ជើងភនាំច្ស្លណៈ   ច្្មច្រាម
ហាក់្ដូឆជាឆង់ខាាំទាំរសីុ » ។ 

អារមមណ្ក្នុងច្ទវនិមិត្ត ក៏្រ ក្ដដូឆគ្នន  ដូចមានសាធក្ ( ក្នុងគមពីរអដឋក្ថា ) ថា ៖ 
នន ទវនឆតិ តេោវនម្សិសក្វនផារសុក្វនវមិានាន ិ   យឆវ   យទវនាដកាន ិ   ឆ   បរវិាយរោវ    

ឋោិន ិ  វយិ   អយហសុំ ។ 
ប្របថា « ឧទយនននទវន័   ឆិត្តលតវន័   មិសេក្វន័   ផ្តរសុក្វន័   វមិាន 

និង ច្ទពអបេររាាំ    នរ ក្ដច្ ើង   ហាក់្ដូឆជា រប្  ម » ។ 
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អារមមណ្របស់បុគគលខ្ាោះ   រប្មងរ ក្ដដូឆអនក្ប្ដលឆូលដល់ទីក្ប្នាង
ច្ ោះៗ   ច្ ើយ នជួបច្ ើញ ។ 

ពណ៌នននផទរបស់មាត   ប្ដលហាក់្ដូឆជារ នៈ   ប្ដលច្ វើពីច្រាមសត្វ   
ជានិមិត្តរបស់មនុសេ   ឆាំប្ណក្ច្ជើងភនាំ   ដងនរព   រជលងភនាំ  និង ច្រជាោះជាច្ដើម   
ជានិមិត្តរបស់សត្វតិ្រ េ្ ន ។ 

រក្យថា   ក្ម្ មព្យេន ( ច្ោយក្មាា ាំងរបស់ក្មម )   គឺច្ោយក្មាា ាំងក្មមប្ដល

រ ក្ដ   ច្ដើមបីញុាំងបដិសនធិឲ្យច្ក្ើត្ក្នុងកាលច្នោះ ។ 
រក្យច្នោះ   ច្ោក្ច្រលទុក្ច្ោយជាប់ទក់្ទិនជាមួយនឹងការច្ក្ើត្ច្ ើង

ជាឆាំប្ណក្ច្រឆើន   ប្ត្ក្មម ឬ ក្មមនិមិត្តប្ដល នច្ វើជាច្រឿយៗក្តី   ច្ វើក្នុងច្ពល
ជិត្អស់ជីវតិ្ក្តី   រត្ូវអនក្ដនទជួយរ ាំលឹក្ឲ្យនឹក្ច្ ើញក្តី   រលឹក្ នច្ោយខ្ាួន
ឯងក្តី   ច្ៅត រក្ហាយឆិត្ត ឬ ច្ស្លមនសេច្រឿយៗក្តី   រប្មងរ ក្ដច្ោយក្មាា ាំង
របស់ច្ តុ្ដនទ ( ពីក្មាា ាំងក្មម )  នយ៉ោងពិត្រ ក្ដ ។ 

រក្យថា  តយម្វ   តយថាបដ ិាត ំ   អារម្ មណំ   អារព្ ភ ( រ រពធយក្អារមមណ្ប្ដល

ឆូលមក្រ ក្ដច្ ោះច្ោយរបការយ៉ោងច្ ោះ )   ច្ោក្ច្រលទុក្ច្ោយជាប់
ទក់្ទងនឹងការច្ក្ើត្ច្ ើងច្ោយច្រឆើន ។   ពិត្ប្មន   កាលអារមមណ្ប្ផនក្ខាង
មិនលអរ ក្ដច្ ើងដល់អនក្ណាមាន ក់្  ច្ោយក្មាា ាំងក្មម ឬ ច្ តុ្ដនទមុន   
ប ទ ប់មក្អារមមណ្ប្ផនក្ខាងលអ រប្មងមក្រ ក្ដដល់អនក្នឹក្ច្ ើញបុណយ   
ប្ដលមានក្មាា ាំង   ប្ដលធ្លា ប់ច្ វើទុក្មក្    ដូឆជាអារមមណ្របស់រពោះ ទទុដឋ
គ្នមណី ឬរ ក្ដដល់អនក្ច្ វើបុណយ   ប្ដលច្ វើឲ្យច្ក្ើត្ច្សឆក្តីរជោះថាា ក្នុងខ្ណៈ
ច្ ោះ  ដូឆអារមមណ្របស់បិតននរពោះច្ស្លណច្ត្ថរ   ដូឆគ្នន ច្នោះ   កាលអារមមណ្
ប្ផនក្ខាងលអរ ក្ដដល់បុគគលខ្ាោះមុន អារមមណ្ប្ផនក្ខាងមិនលអ ក៏្រ ក្ដត្មក្
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ដល់អនក្ច្ក្ើត្ច្ទមនសេ   ច្ ើយច្បើក្ឱកាសដល់អកុ្សលក្មម   ដូឆអារមមណ្
ប្ផនក្ខាងមិនលអ   ប្ដលច្ក្ើត្ច្ ើងដល់រពោះ ទអច្ស្លក្មហារាជជាច្ដើម ។ 

រក្យថា   វបិឆ ចមានក្ក្មាមនរុបូ ំ   ( តមសមគួរដល់ក្មមប្ដលឲ្យផល )   មាន

ច្សឆក្តីថា   អនក្មានកុ្សលក្មមប្ដលឲ្យផល   រប្មងញុាំងរក្ប្សននកុ្សលឆិត្ត
ដ៏បរសុិទធឲ្យរបរពឹត្តច្ៅច្រឿយៗ   ឆាំប្ណក្អនក្មានអកុ្សលក្មម   រប្មងញុាំង

ផលឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើង   ក្នុងរក្ប្សឆិត្តដ៏ច្ៅ មងជាប់ត្គ្នន    ដូចមានសាធក្ក្នុងគមពីរ
អដឋក្ថាថា ៖ 

សគុតោិម្នី ំ  ក្សុេបុបត តយិហតភុតូ ំ  បណីត ំ  អារម្ មណំ   អាបាថមាគឆ េត ិ។   
ទគុ គតោិម្នី ំ  អក្សុេបុបត តយិហតភុតូ ំ  ហនីារម្ មណំ   អាបាថមាគឆ េត ិ។ 
ប្របថា « អារមមណ្ដ៏របណីត្   ប្ដលច្ វើឲ្យច្ក្ើត្កុ្សល   រប្មងមក្រ ក្ដ

ដល់បុគគលប្ដលនឹងច្ៅកាន់សុគតិ្ភូមិ ។  អារមមណ្ដ៏អារក្ក់្   ប្ដលច្ វើឲ្យច្ក្ើត្
អកុ្សល   រប្មងមក្រ ក្ដដល់បុគគលប្ដលនឹងច្ៅកាន់ទុគគតិ្ភូមិ » ។ 

ក្នុងគមពីរមូលដីកា និង មហាដីកាថា ៖  អាសយន ន  អក្សុេ ំ ទគុ គតយំិ  ក្សុេញ្ច  សគុតយំិ  

បដសិន ធោិ  ឧបសសយោ  យោត ិ។ 
ប្របថា « អកុ្សលក្មមក្នុងខ្ណៈជិត្អស់ជីវតិ្   ជាច្ តុ្ដ៏មានក្មាា ាំង   

ច្ដើមបីការបដិសនធិក្នុងទុគគតិ្ភូមិ   ឆាំប្ណក្កុ្សលក្មមក្នុងខ្ណៈជិត្អស់ជីវតិ្   ក៏្
ជាច្ តុ្ដ៏មានក្មាា ាំង   ច្ដើមបីការបដិសនធិក្នុងសុគតិ្ភូមិ » ។ 

-សួរថា   ក្នុងខ្ណៈប្ដលសុគតិ្និមិត្ត  មានរសីច្ទពអបេរជាច្ដើមមក្
រ ក្ដ   កាលបុគគលច្ពញឆិត្តសុគតិ្និមិត្តច្ោយត្ណាា ច្ ើយក៏្ឆុតិ្   រក្ប្ស
ឆិត្តប្ដលជាកុ្សលដ៏បរសុិទធ   រប្មងរបរពឹត្តច្ៅច្រឿយៗដូឆច្មតឆ ? 
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-ច្ ាើយថា   អា្រយទាំងឡាយច្រលថា  ឆិត្តរបស់ច្ៅ មងច្ ើយ  ច្ររោះ

ច្ តុ្ច្ ោះទុគគតិ្ប៉ោុច្ណាណ ោះគបបីរ ក្ដដល់បុគគលច្ ោះ ។   ណតក្នុងគមពីរបដិសមភិោមគ 
ភោក្ភោលថា ៖ ត្ណាា ដូឆច្ ោះជាច្ តុ្   ច្ក្ើត្រមួនឹងកុ្សលក្មម »  ដូចសាធក្ក្នុង
គមពីរភោះថា  នកិ្ន តកិ្ ខយណ  យទ វ យហត ូអក្សុលា   ប្របថា « ក្នុងខ្ណៈប្ដលច្រត្ក្អរក្នុង

កាមភូមិ អកុ្សលជវនប្ដលមានច្ តុ្ពីរ  រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើង » ។ 
ត្ណាា ក្នុងការញុាំងឲ្យច្ក្ើត្សុគតិ្ភូមិ   ជាច្ តុ្ច្ក្ើត្រមួគ្នន    ប្ដលក្ាំណត់្

ភពរបស់កុ្សលក្មម   ដូច្ ន្ ោះ   កាលច្គច្ពញឆិត្តរសីច្ទពអបេរជាច្ដើម   ឬច្ពញ
ឆិត្តក្មមនិមិត្តរបស់កុ្សលក្មមច្ ើយឆុតិ្   ត្ណាា ច្ ោះ   ក៏្គួរជាច្រគឿងឧបត្ថមភ
កុ្សលក្មម   មិន នហាមកុ្សលក្មមច្ ើយ ។ 

មានរុទចវចនក្នុងអាទិតតបរយិាយសូប្តថា ៖ 
នមិ្តិ តសាទគធតិ ំ  វា   ភកិ្ ខយវ   វញិ្ចញ ណំ   តដិ ាមាន ំ  តដិ ាត,ិ   អនពុ្យញ្ជនសាទគធតិ ំ  

វា ។  តសម ឹ  យឆ    ភកិ្ ខយវ    សម្យយ    កាេង្ កយរយយ, ឋានយម្ត ំ  វជិ ជត ិ។   យំ   ទ វនិ ន ំ  គតនី ំ  
អញ្ញតរគត ឹ  គយឆ េយយ,   នរិយំ   វា   តរិច្ចេ នយោន ឹ  វា ។ 

ប្របថា « មាន លភិក្េុទាំងឡាយ    កាលឆិត្តរត្ូវរគបសងកត់្ច្ោយច្សឆក្តី
ច្ពញឆិត្តក្នុងរបូរាង ឬ អវយវៈតូ្ឆ   ាំ  ច្បើច្គអស់ជីវតិ្ក្នុងកាលច្ ោះ   ច្គនឹងច្ៅ
កាន់ភពណាមួយក្នុងភពទាំងពីរ   គឺច្ៅកាន់នរក្ ឬ ក្ាំច្ណើ ត្តិ្រ េ្ ន   ច្សឆក្តី
ច្នោះជាឋានៈប្ដលមាន ន » ។ 

រពោះពុទធវឆនៈច្ ោះ   សាំច្ៅដល់ត្ណាា ប្ដលច្ពញឆិត្តនឹងនដ  ច្ជើងជាច្ដើម
របស់ខ្ាួន   ឬ របស់អនក្ដនទ  មិនប្មនត្ណាា ប្ដលច្ពញឆិត្តនឹងក្មមជាច្ដើមច្ទ ។  

រក្យថា  ឧបេភតិព្ វភវានរុបូ ំ  ( តមសមគួរដល់ភពប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្ )  

មានច្សឆក្តីថា តមសមគួរដល់ភពប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្យ៉ោងច្នោះថា  ច្ោយច្សឆ
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ក្តីច្ពញឆិត្តនឹងភពប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្   ប្ដលជាសុគតិ្ភព   ឬច្ោយការមិន
ច្ពញឆិត្តនឹងភពប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្ប្ដលជាទុគគតិ្ភព ។ 

រក្យថា   តយោោ ណតវំ   ប្របថា   ដូឆបច្អអ នឆូលច្ៅកាន់អារមមណ្ប្ដល

រ ក្ដច្ ោះ ។  ដូឆរពោះពុទធវឆនៈក្នុងរលបណឌិ ត្សូរត្ថា 

ោនសិស   តសម ឹ  សម្យយ   ឱេម្ ពន ត ិ  អយជោេម្ ពន ត ិ  អភបិបេម្ ពន ត ិ។ 
ប្របថា « កុ្សលក្មម ឬ អកុ្សលក្មមរបស់ច្គ  រប្មងបច្អអ នឆូលមក្ច្តង

ទុក្ឆាំច្រោះមុខ្ » ។ 

ក្នុងរពោះ លីច្ ោះ រពោះត្រមាស់ថា “ កុ្សលក្មម  ឬអកុ្សលក្មមរបស់ច្គ ”   

មានច្សឆក្តីថា   កុ្សលក្មម ឬ អកុ្សលក្មមរបស់ច្គ   រមួទាំងក្មមនិមិត្ត   និង
គតិ្និមិត្ត   ប្ដលរតស់ទុក្ច្ោយមានក្មមជារបធ្លន ។ 

រពោះត្រមាស់ថា « រប្មងបច្អអ នមក្ ជាច្ដើម   មានច្សឆក្តីថា   រប្មងបច្អអ ន
រក្ប្សឆិត្តរបស់ច្គមក្   ច្ ើយច្តងទុក្ឆាំច្រោះក្នុងខ្ាួន   គឺរ ក្ដដូឆឆងអូស
ទញច្ៅ  កាលអារមមណ្ទាំងច្ ោះបច្អអ នមក្ដូច្ ន្ ោះ  រក្ប្សឆិត្តច្ ោះជាសភាវៈ
បច្អអ នច្ៅក្នុងអារមមណ្   ដូឆប្ដល នច្រលមក្   ដូច្ ន្ ោះ   ច្ោក្ច្ទើបច្រល

ថា   តយោោ ណតវំ ( ដូឆបច្អអ នឆូលច្ៅកាន់អារមមណ្តមប្ដលរ ក្ដច្ ោះ )   ដូច 
សាធក្ក្នុងគមពីរអដឋក្ថាថា  ក្យិេសព្េនាម្តិ ំ តយទវ ំ បវត តមាន ំ តណ្ហហ អវជិ្ជជ ន ំ  អបបហនីោត    

អវជិ្ជជ យ   បដចិ្ចេ ទោិទនីយវ    តសម ឹ  វសិយយ  តណ្ហហ    នាយម្ត,ិ   សហជ្ជតសង្ខខ រា  ខបិន ត ិ។ 
ប្របថា  « ត្ណាា   រប្មងញុាំងឆិត្តប្ដលរត្ូវក្មាា ាំងកិ្ច្លស   ឲ្យបច្អអ នឆូល

មក្យ៉ោងច្នោះ   ច្ វើឲ្យបច្អអ នច្ៅកាន់អារមមណ្   ប្ដលរត្ូវអវជិាជ បិទ ាំងច្ទស
ទុក្ ច្ររោះក្មាច ត់្ត្ណាា  និង អវជិាជ មិនទន់ ន   ឆាំប្ណក្កុ្សលក្មម និង 
អកុ្សលក្មម  ប្ដលតក់្ប្ត្ងប្ដលច្ក្ើត្រមួគ្នន  រប្មងបនាត់្ច្ៅ ( កាន់ភពថមី ) »។ 
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បណាត រក្យច្ ោះ   រក្យថា   ត ំ គឺឆិត្ត   មានច្សឆក្តីថា   រក្ប្សឆិត្ត ។ 

រក្យថា   ក្នុងអារមមណ៍ភោះ   គឺក្នុងអារមមណ្   មានក្មមជាច្ដើម ។ 

រក្យថា   តណ្ហា រណមងញុងំឲ្យបភអោ នភៅ    មានច្សឆក្តីថា    ត្ណាា ប្ដលជា

ឫសគល់របស់ភព   រប្មងរបមូលរក្ប្សឆិត្តឆូលមក្ទុក្   ច្ោយច្ វើឲ្យបច្អអ ន
ឆូលច្ៅកាន់អារមមណ្ច្ ោះ ។ 

រក្យថា អភណិហំ    ប្របថា   ជាប់ត្គ្នន  ។ 

ការរបរពឹត្តច្ៅដូច្ ន្ ោះ   រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើងដល់បុគគលអនក្អស់ជីវតិ្យឺត្   ប្ត្
មិនច្ក្ើត្ច្ ើងដល់បុគគលអនក្អស់ជីវតិ្រ ័សច្ទ   ដូច្ ន្ ោះ  ច្ោក្ច្ទើបច្រលថា   

ពាហយុេេន   ( ច្ោយច្រឆើន ) ។   

ឥ ូវច្នោះ  ប្រះអនុរុោច ចារយភោលថា  តយម្វ   វា   បន ។យប។   ទ្វវ របបត ត ំ   យោត ិ( 

ន័យមយ៉ោងច្ទៀត្   ក្មមប្ដលនឹងឲ្យកាន់យក្បដិសនធិនុ ោះឯង   រប្មងមក្កាន់ទវ រ    
ច្ោយអាំណាឆននការច្ វើឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើងថមី )   ច្ដើមបីសប្មតងការរ ក្ដននក្មម   
ច្ោយរបការដនទ ។ 

ក្នុងរបច្យគច្ ោះ  រក្យថា  អភនិវក្រណវយសន   ទ្វវ របបត ត ំ  យោត ិ ( រប្មងមក្
កាន់ទវ រច្ោយអាំណាឆននការច្ វើឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើងថមី )   មានច្សឆក្តីថា   ក្មមរប្មង
មិនញុាំងសញ្ជញ ឲ្យច្ក្ើត្ថាធ្លា ប់ច្ វើមក្ពីមុនច្ទ   ច្ វើឲ្យច្ក្ើត្អាការច្ វើក្នុងខ្ណៈ
ច្ ោះ   ច្ វើខ្ាួនឲ្យដូឆច្ក្ើត្ច្ ើងថមី   ច្ ើយមក្កាន់មច្ ទវ រ   គឺរ ក្ដតមមច្ 
ទវ រ  ច្ោយការរបរពឹត្តច្ៅរបស់ជវនឆិត្តប្ដលដូឆក្មម្ស់   ឆាំប្ណក្ក្មមក្នុង
ភពដនទ   រត្ូវភពបិទ ាំងទុក្   និងក្មមក្នុងភពច្នោះប្ដលមិនរ ក្ដឆាស់   
រប្មងមិនញុាំងឲ្យច្ក្ើត្សញ្ជញ ប្ដលធ្លា ប់ច្ វើមក្មុនថា    ច្យើង នច្ វើក្មមច្នោះក្នុង
កាលឯច្ណាោះ   ដូឆក្មមប្ដលរ ក្ដឆាស់ក្នុងភពច្នោះ ។ 
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បុគគលពួក្ខ្ាោះក្នុងច្ោក្ច្នោះ   នសនេាំការថាវ យទន និង ការបូជាជាច្ដើម
ក្នុងរពោះរត្នរត័្យ   មានរពោះពុទធរត្នៈជាច្ដើមច្រឿយៗ   កាលពួក្ច្គច្ភាឆសតិ្
ច្ោយក្មាា ាំងរបស់ច្រាគ    ច្ពលច្ទៀបនឹងអស់ជីវតិ្   មិនដឹងទុក្េច្វទ     ក្នុង
រវាងច្ភាឆស្លម រតី្ ហាក់្ដូឆជាក្ាំពុងថាវ យទនដល់ភិក្េុសងឃ ថាវ យបងគាំរពោះច្ឆតិ្យ្   
ច្ វើការបូជាដូឆក្នុងកាលមុន   ជាអនក្មានឆិត្តច្សឆក្តីរជោះថាា    មានឆិត្ត ច្មាជជៈ
ច្ោយពិត្ ។ 

គបបីច្រលដល់បុគគលអនក្មានអកុ្សលក្មម   ច្ោយន័យផទុយគ្នន    នឹងច្ស
ឆក្តីច្ ោះ   សូមបីអកុ្សលក្មមក៏្មក្កាន់ទវ រ នដូឆគ្នន  ។ 

សូមរជាបច្សឆក្តីទាំងអស់ច្នោះតម អដឋក្ថាលក្ខណសំយុតត   ច្រឿងច្របត្ប្ដល
មានច្រាមដូឆោវជាច្ដើម   ក្នុងគមពីរអដឋក្ថាច្ ោះ   ច្ោក្ច្រលដល់ការរ ក្ដ
ននក្មមច្រឆើនយ៉ោង   ច្ោយការមក្រ ក្ដក្នុងទវ រថា ៖ 

តសស  ឧក្ ខោិត សកិ្ោយវាវ  នមិ្តិ ត ំ អយោស ិ។  តសស  សត តោិ  វជិឈនក្ោយវាវ   នមិ្តិ ត ំ  
អយោស ិ។ តសស   ឧសនុា   វជិឈនក្ោយវាវ   នមិ្តិ ត ំ  អយោស ិ។   តសស  បយោទសឆូោិ   
វជិឈនក្ោយវាវ   នមិ្តិ ត ំ   អយោស ិ ។  តសស  សឆូហីិ  បយោទនទកុ្ ខ ំ  បឆ ចនភុវតិ ុ ំ  ក្ម្ មយម្វ   
នមិ្តិ ត ំ  ក្ោវ    សឆូយិលាម្យបយោ   ជ្ជយោ ។                                                                                                                                                   

ប្របថា « ការអោវច្ ើង  ជានិមិត្តរបស់អនក្សមាា ប់រជូក្,   ការ្ក់្ច្ោយ
លាំប្ពង   ជានិមិត្តរបស់អនក្សមាា ប់រមឹក្  ការ ញ់ច្ោយរពួញ   ជានិមិត្តរបស់ 
ច្ពជឈឃ្លត្,   ការ្ក់្ច្ោយជនាួញ   ជានិមិត្តរបស់អនក្បងវឹក្ច្សោះ,   អនក្
និយយស ក្ច្សៀត្ច្ ោះច្ក្ើត្ជាច្របត្   មានច្រាមដូឆមជុល   ច្ោយក្មមរបស់ច្គ
ជាច្ តុ្ច្ដើមបីឲ្យច្ស្លយទុក្េ  គឺការ្ក់្ច្ោយមជុល » ។ 
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ក្នុងរក្យច្ ោះ “ ការអោវច្ ើងជានិមិត្តរបស់អនក្សមាា ប់រជូក្ ” មានច្ស-

ឆក្តីថា   ក្មមរបស់បុគគលច្ ោះអនក្រត្ូវច្ ោះក្នុងនរក្ ច្ ើយមានច្សឆក្តីស្លា ប់ខិ្ត្
ឆូលមក្ជិត្ច្ទៀត្  រប្មងច្ វើឲ្យច្ក្ើត្ច្សឆក្តីសមាគ ល់ថា   មានោវអច្ ើងមក្
ដល់ច្គក្នុងច្ពលជិត្ស្លា ប់   ច្ទើបជានិមិត្តច្ោយការមក្រ ក្ដក្នុងទវ រ ។ 

ភរឿងដខទភទៀតក្ម៏ានន័យដូចគាន  
ការមក្រ ក្ដក្នុងទវ រច្ ោះ   ជាឆាំប្ណក្មួយរបស់ក្មម   រប្មងមក្រ ក្ដ

ដល់សត្វទាំងច្ ោះពិត្រ ក្ដ   ដូច្ឆនោះ   ភាវៈសមគួរដល់ការកាន់យក្បដិសនធិ
របស់ច្គ   ច្ទើបច្ក្ើត្ច្ ើង ។ 

[៩១] បច្ចច សន នម្រណសស   សត តសស   វថីឆិោិត វសាយន   ភវង្ គក្ ខយយ   វា   ឆវនវយសន   
បឆ ចបុបន នភវបរយិោសានភតូ ំ ឆតុឆិតិ ត ំ  ឧបបជ ជោិវ   នរិជុឈត,ិ តសម ឹ នរិទុ្វធ វសាយន  តសានន តរយម្វ  
តថា  គហតិមាេម្ ពនមារព្ ភ   សវត ោកុ្ ំ   អវត ោកុ្យម្វ   វា   យថារហំ   អវជិ្ជជ នសុយបរកិ្ ខយិត តន   
តណ្ហហ នសុយម្េូយក្ន   សង្ខខ យរន   ជនយិមាន ំ  សម្បយយុត តហ ិ  បរគិ គយហមាន ំ សហជ្ជោនម្-
ធដិ្ឋា នោយវន  បពុ្ វង្ គម្ភតូ ំ ភវន តរបបដសិនាធ នវយសន  បដសិន ធសិង្ខខ ត ំ  មានសំ   ឧបបជ ជមានយម្វ   
បតដិ្ឋា ត ិ  ភវន តយរ ។ 

ប្របថា   ក្នុងទីបាំផុត្ននវថិីឆិត្ត ឬ ក្នុងការរលត់្អស់ច្ៅននភវងគរបស់បុគគល
អនក្ជិត្ស្លា ប់ច្ ោះ   ឆុតិ្ឆិត្តប្ដលជាឆិត្តដួងឆុងច្រកាយរបស់បឆចុបបននភព   កាល
ច្ក្ើត្ច្ ើងច្ ើយ   រប្មងរលត់្ច្ៅច្ោយអាំណាឆននការឆុតិ្   កាលឆិត្តច្ ោះ
រលត់្អស់ច្ៅច្ ើយ   លាំោប់ត្អាំពីឆុតិ្ឆិត្តច្ ោះ   ឆិត្តប្ដលច្ៅថាបដិសនធិឆិត្ត   
នឹងទទួលអារមមណ្តមប្ដលមរណាសននវថិីឆិត្ត ( វថិីឆិត្តក្នុងច្ពលជិត្ស្លា ប់ )   
ទទួលអារមមណ្ទុក្    ទាំងប្ដលមាន (  ទយ ) វត្ថុ  ឬ មិនមាន (  ទយ ) វត្ថុ    
ប្ដលកុ្សលក្មម និង អកុ្សលក្មម    នតក់្ប្ត្ង  មានអវជិាជ នុស័យបិទ ាំង 
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មានត្ណាា នុស័យជាឫសគល់   ញុាំងឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើងតមសមគួរ  ប្ដល
សមបយុត្ត ម៌ទាំងឡាយច្ក្ើត្រមួជាមួយ  ជារបធ្លនច្ោយភាពជាទីតាំងនន ម៌  
( គឺរបូ ម៌ និង  ម ម៌ )   ប្ដលច្ក្ើត្រមួគ្នន   កាលច្ក្ើត្ច្ ើង  រប្មងតាំងច្ៅក្នុង
ភពត្ច្ៅ   ច្ោយអាំណាឆននការបនតភពដនទ ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធបិាយក្នុងគម្ពីររបស្ច់្ជាតិក្ 

រក្យថា  បច្ចច សន នម្រណសស ច្នោះ សាំច្ៅដល់   បុគគលអនក្ជិត្ស្លា ប់ក្នុងរយៈ

ច្ពលច្ក្ៀក្ ( ខ្ាី ) បាំផុត្   ឆាំប្ណក្អនក្ប្ដលជិត្ស្លា ប់ក្នុងរយៈច្ពល ១  ទី   ២ 
 ទី   ឬ ១ ច្មា៉ោង   ២ ច្មា៉ោងជាច្ដើមច្ ោះ   មិនប្មនជាប ច្ សននមរណបុគគល   
រតឹ្មប្ត្ជាមរណាសននបុគគល មមត ។ 

រក្យថា   បច្ចច សន ន   កាត់្បទ នពីរបទគឺ    បដ ិ+ អាសន ន ។ 
បដ ិ      = បាំផុត្ ។ 

អាសន ន  = ជិត្ ។ 

ការសប្មតងមរណាសននវថីិក្នុង លីច្នោះ   សាំច្ៅយក្ប ច្ សននមរណវថីិ
ច្នោះឯង   មិនប្មនសាំច្ៅយក្វថីិប្ដលច្ក្ើត្ច្ ើងដល់បុគគលអនក្ជិត្ស្លា ប់   ក្នុងរ
យៈច្ពលមួយ ទី   ពីរ ទី ឬ មួយច្មា៉ោង   ពីរច្មា៉ោងជាច្ដើមច្ ោះច្ទ ។ 

ការព្បព្ពឹតតច្ៅ និង ការដល់ទីបំផុតននបឆាុបបននភព 

ការច្ក្ើត្បនតគ្នន ននភវងគឆិត្តុបាទ និង ក្មមជជរបូមិនោឆ់រយៈ ក្នុងភពមួយៗ
ច្ ោះ  ច្ៅថា បឆចុបបននភព  កាលភវងគឆិត្តុបាទ   នផ្តា ស់បតូរ ទីមក្ជាឆុតិ្
ឆិត្ត  ទាំងក្មមជជរបូក៏្ច្ក្ើត្ច្ ើងរគ្នឆុងច្រកាយ   ក៏្ច្ៅថាការរបរពឹត្តច្ៅនន
បឆចុបបននភពច្ ោះ    នដល់ទីបាំផុត្ច្ ើយ  ដូច្ ន្ ោះ   រពោះអនុរទុធ ្រយ   ច្ទើបស
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ប្មតងឆុតិ្ឆិត្តច្នោះថា   បឆ ចបុបន នភវបរយិោសានភតូ ំ   ជាឆិត្តឆុងច្រកាយននបឆចុបបននភព   

ទាំងការច្ក្ើត្ច្ ើងននឆុតិ្ឆិត្តក៏្មានពីរយ៉ោងគឺ៖ 
១- ច្ក្ើត្ច្ ើងក្នុងទីបាំផុត្ននវថិីឆិត្តក៏្មាន 
២- ច្ក្ើត្ច្ ើងកាលភវងគឆិត្តរលត់្អស់ច្ៅក៏្មាន ។ 

ច្ តុ្ច្នោះ  ច្ោក្ច្ទើបច្រលថា   វថីឆិោិត វសាយន ភវង្ គក្ ខយយ វា « ក្នុងទីបាំផុត្នន
វថីិឆិត្ត ឬ កាលភវងគឆិត្តរលត់្អស់ច្ៅ » ។ 

ក្នុងពីរយ៉ោងច្នោះ   ឆុតិ្ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើងឆុងច្រកាយននវថិីឆិត្តមាន ២   នដល់   
-ជវន ៥ ខ្ណៈ   ត្ទលមពណ ២ ខ្ណៈ   ច្ ើយឆុតិ្ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើងមយ៉ោង 
-ជវន ៥ ខ្ណៈ   ច្ ើយឆុតិ្ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើងមយ៉ោង ។ 
ឆុតិ្ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើងកាលភវងគឆិត្តរលត់្អស់ច្ៅមាន ២    នដល់ 
-ជវន ៥ ខ្ណៈ   ត្ទលមពណ ២ ខ្ណៈ   ភវងគឆិត្ត ១-២-៣ ខ្ណៈ   

ច្ ើយឆុតិ្ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើងមយ៉ោង ។ 
-ជវន ៥ ខ្ណៈ ភវងគឆិត្ត ១-២-៣ ខ្ណៈ ច្ ើយឆុតិ្ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើងមយ៉ោង ។ 

ដូភចាន ះ  មរណ្ហសននវិេី   ប្រភេទបចាា សននមរណវិេី   ភទើបមាន  ៤ ប្រភេទគឺ ៖ 
១- ជវន   ជវន   ជវន   ជវន   ជវន   ត្ទលមពណ   ត្ទលមពណ   ឆុតិ្ 
២- ជវន   ជវន   ជវន   ជវន   ជវន   ឆុតិ្ 
៣- ជវន   ជវន   ជវន   ជវន   ជវន  ត្ទលមពណ   ត្ទលមពណ   ភវងគ 
។ល។ ឆុតិ្ 
៤- ជវន   ជវន   ជវន   ជវន   ជវន   ភវងគ ។ល។ ឆុតិ្ ។ 

ប្ដលច្រលថា   ភវងគឆិត្តច្ក្ើត្ ១-២-៣ ខ្ណៈច្ ោះ   មានច្សឆក្តីថា   មាន
ភវងគឆិត្តច្ក្ើត្ នមួយខ្ណៈ   ច្ ើយឆុតិ្ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើងក៏្មាន ឬ មានភវងគឆិត្ត
ច្ក្ើត្ពីរខ្ណៈច្ ើយឆុតិ្ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើងក៏្មាន ឬ មានភវងគឆិត្តច្ក្ើត្បីខ្ណៈ

ក 

ខ 
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ច្ ើយឆុតិ្ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើងក៏្មាន   យ៉ោងច្នោះច្ោយស្លរក្មមជជរបូ   ប្ដលច្ក្ើត្ច្ ើង
រគ្នឆុងច្រកាយនុ ោះឯង  គឺក្មមជជរបូ   រត្ូវរលត់្រពមគ្នន នឹងឆុតិ្ឆិត្តជានិឆច   ច្ររោះ
ថា   ឆុតិ្ឆិត្ត និង ក្មមជជរបូមិនអាឆរលត់្មុនច្រកាយគ្នន  នច្ ើយ ។ 

ដូច្ឆនោះ   ការប្ឆក្កុ្សលក្មម និង អកុ្សលក្មម   ប្ដលញុាំងអត្តភាពឲ្យច្ក្ើត្
ច្ ើងថមីច្ ោះ   បដិសនធិឆិត្ត និង ក្មមជជរបូ   ច្ក្ើត្ច្ ើងរពមៗគ្នន    ច្ពលអស់ភព
ជាតិ្បដិសនធិឆិត្ត និង ក្មមជជរបូ   ក៏្រត្ូវរលត់្ច្ៅរពមៗគ្នន  ( គឺថាមិនមុនមិន
ច្រកាយគ្នន ច្ ើយ ) ទាំងអស់ច្នោះ  ជាការរបរពឹត្តិច្ៅតម មមនិយម   ឧបមាដូឆ
ដួងរបទីប និង ពនាឺប្ដលមានការច្ក្ើត្រលត់្រពមគ្នន  ។ 

វថីិទាំង ៤ របច្ភទច្នោះ   បុគគលប្ដលស្លា ប់ក្នុងកាមភូមិ   ច្ ើយមក្ច្ក្ើត្ក្នុង
កាមភូមិច្ទៀត្ច្ ោះ   របរពឹត្តច្ៅ នទាំង ៤ វថីិ ។ 

ឆាំប្ណក្បុគគលប្ដលស្លា ប់ពីកាមភូមិ   ច្ ើយច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងរព មភូមិក្តី   
ស្លា ប់ពីរព មភូមិ   ច្ ើយច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងរព មភូមិក្តី  ស្លា ប់ពីរព មភូមិ  ច្ ើយច្ៅ
ច្ក្ើត្ក្នុងកាមភូមិក្តី   ទាំងបីពួក្ច្នោះ   របរពឹត្តច្ៅ នរតឹ្មប្ត្ជវនវារៈពីរវថីិ
ប៉ោុច្ណាណ ោះ ។   សរមាប់ត្ទលមពណវារៈពីរវថីិច្ ោះ    មិនច្ក្ើត្ច្ ើយ ។ 

 នជាត្ទលមពណវារៈពីរវថីិច្នោះ    មិនច្ក្ើត្ច្ ើងដល់បុគគលទាំងបីពួក្
ច្ ោះ    ក៏្ច្ររោះមានច្គ្នលការណ្ថា  កាលត្ទលមពណច្ក្ើត្ច្ ើង ន   រត្ូវ
របក្បច្ោយអងគបីរបការគឺ ៖ ១) កាមជវន  ២) កាមអារមមណ្  ៣) កាមបុគគល   
កាលអងគទាំងបីច្នោះរគប់បរបូិណ៌ច្ ើយ   ច្ទើបត្ទលមពណច្ក្ើត្ច្ ើង ន ។ 

បុគគលប្ដលស្លា ប់ពីកាមភូមិ   ច្ ើយច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងរព មភូមិ    នប្ត្អងគពីរ   
គឺកាមជវន និង កាមបុគគល   ឆាំប្ណក្អារមមណ្ច្ ោះជាបញ្ញត្តិ ឬ ម គគត្ៈប្ដល
ទក់្ទងនឹងក្មមោឋ ន ។ 
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បុគគលប្ដលស្លា ប់ពីរព មភូមិ   ច្ ើយច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងរព មភូមិ   នប្ត្អងគ
មួយ  គឺកាមជវន ។ 

បុគគលប្ដលស្លា ប់ពីរព មភូមិ   ច្ ើយច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងកាមភូមិ    នអងគពីរ  គឺ
កាមជវន  និង កាមអារមមណ្ ។ 

បុគគលប្ដលស្លា ប់ពីកាមភូមិ   ច្ ើយច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងកាមភូមិច្ទៀត្ច្ ោះ   មាន
អងគបីរគប់   ដូច្ ន្ ោះ   វថិីឆិត្តទាំងពីរប្ដលមានត្ទលមពណច្ទើបច្ក្ើត្ ន ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធិបាយក្នុងគម្ពីរបរម្តថទីបនី 

រក្យថា  តសម ឹ   នរិទុ្វធ វសាយន   ប្របថា  « កាលឆុតិ្ឆិត្តច្ ោះរលត់្ច្ៅច្ ើយ   

ក្នុងទីបាំផុត្របស់ឆិត្តប្ដលរលត់្ច្ៅ ( មិនមានឆិត្តដនទមក្ឃ្លាំងរវាងឆច្ ា ោះ ន
ច្ ើយ   មានប្ត្បដិសនធិឆិត្តប៉ោុច្ណាណ ោះ     ច្ក្ើត្ច្ ើងច្ វើ ទីបនតពីភព្ស់ច្ៅ
ភពថមី )      ច្នោះជាការសប្មតងច្ ើងច្ដើមបីរារាាំងការយល់ច្ ើញរបស់បុគគលពួក្
ខ្ាោះ   ប្ដល នយល់ច្ ើញថា   កាលសត្វទាំងឡាយច្ ោះ នស្លា ប់ច្ ើយ   
មិនអាឆច្ក្ើត្ភាា មច្ទ   រត្ូវរង់ ា្ំមាតបិតជាច្ដើមសិន   របប្ លមួយស ត  ្   
ឬច្រឆើនជាង   ក្នុងរវាងប្ដលច្ៅរង់ ា្ំច្ ោះ   ហាក់្ដូឆជាច្ៅក្នុងភពមួយ   មាន
ការច្ ើញ   ការឮជាច្ដើម   ច្ ើយនឹងច្ៅទីក្ប្នាងច្ផេង ន   អាឆនិមិមត្ខ្ាួនឲ្យ
ច្ ើញ ន ឬ បាំ ាំងខ្ាួនមិនឲ្យច្ ើញ ន   ការយល់ទាំងអស់ច្នោះ   ជាការ
យល់ខុ្សពីច្សឆក្តីពិត្ ។  ការពិត្ច្ ោះ   សត្វទាំងឡាយប្ដលស្លា ប់ច្ ើយ   
បដិសនធិឆិត្តក៏្ច្ក្ើត្ភាា ម  ច្ោយមិនមានរវាងឆច្ ា ោះ   ច្ តុ្ដូច្ឆនោះ   ច្ទើបរពោះអនុ-

រទុធ ្រយច្រលថា   តសានន តរយម្វ  ( លាំោប់ត្ពីឆុតិ្ឆិត្តច្ ោះប៉ោុច្ណាណ ោះ )   ច្ដើមបី

បដិច្ស ការយល់ច្ ើញខុ្សរបស់បុគគលទាំងច្ ោះ ។ 

រក្យថា  សវត ោកុ្ ំ   នដល់   បដិសនធិឆិត្ត  ប្ដលច្ក្ើត្ច្ ើងក្នុងបញ្ច ច្វាការ-

ភូមិ  ច្ររោះក្នុងបញ្ច ច្វាការភូមិ    មាន ទយវត្ថុជាទីអារស័យច្ក្ើត្    រក្យថា   
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អវត ោកុ្ ំ    នដល់   បដិសនធិឆិត្ត  ប្ដលច្ក្ើត្ក្នុងឆតុ្ច្វាការភូមិ   ច្ររោះក្នុងឆតុ្-

ច្វាការភូមិ   មិនមាន ទយវត្ថុជាទីអារស័យច្ក្ើត្ ។ 

រក្យថា   យថារហំ ( តមសមគួរ )   គឺតមសមគួរដល់កុ្សលក្មម   ឬ

អកុ្សលក្មមប្ដលតក់្ប្ត្ង ។ 

[ រក្យថា  អនសុយ័   មានច្សឆក្តី ៣ របការគឺ ៖ 

-កិ្ច្លសប្ដលច្ដក្សមងាំ តមសមគួរ = អនរុបូ ំ យសតតី ិ > អនសុយោ ( អន ុ 
ឧបសគគ   មានអត្ថថា  តមសមគួរ ) ។ 

-កិ្ច្លសប្ដលជាប់តម   ច្ដក្សមងាំ = អនពុ្ន ធមាយនា   យសតតី ិ> អនសុយោ ( 

អន ុ  ឧបសគគ   មានអត្ថថា  ជាប់តម ) ។ 

-កិ្ច្លសប្ដលច្ដក្សមងាំច្រឿយៗ = អន ុអន ុនរិន តរ ំ យសតតី ិ>  អនសុយោ  ( អន ុ 
ឧបសគគ   មានអត្ថថា   ច្រឿយៗ ) ។ ] 

រក្យថា   អវជិ្ជជ នសុយបរកិ្ ខតិ ត   គឺបិទ ាំង ឬ ព័នធព័ទធច្ោយអវជិាជ នុស័យ 

រក្យថា   តណ្ហហ នសុយម្េូក្   គឺមានត្ណាា នុស័យជាឫសគល់ ។ 

ច្បើរពោះអនុរទុធ ្រយច្រល [ ឆ្ា ស់គ្នន  ] ថា  អវជិ្ជជ នសុយម្េូយក្ន   តណ្ហហ នសុយ
បរកិ្ ខយិត តន   ( មានអវជិាជ នុស័យជាឫសគល់    ព័នធព័ទធច្ោយត្ណាា នុស័យ ) នឹង

ឆាស់ោស់ជាង   ច្ររោះអវជិាជ ជាឫសគល់ដ៏នរក្ប្លងជាងត្ណាា    ច្ោយស្លរ
ត្ណាា ច្ក្ើត្ច្ ើងក្នុងអារមមណ្ ប្ដលរត្ូវអវជិាជ បិទ ាំងច្ទសទុក្  ឆាំប្ណក្ត្ណាា
ច្ វើការសនេាំសអេ រច្ ោះៗច្ោយភាវៈជាច្ តុ្ច្ក្ើត្រមួគ្នន   ត្ណាា ច្ទើបច្ក្ើត្រមួនឹង
សអេ រដ៏មានក្មាា ាំង អវជិាជ  និង ត្ណាា ប្ដលច្ក្ើត្រមួជាមួយនឹងអកុ្សលក្មម  រមួ
គ្នន ច្រត្ក្អរក្នុងក្មម ឬ និមិត្តអារមមណ្   ប្ដលច្ក្ើត្រមួនឹង ច្សឆក្តីច្ៅត រក្ហាយ
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ឆិត្ត  ឬប្ដលច្ក្ើត្រមួគ្នន នឹងមរណាសននជវនវថីិ    នច្ ម្ ោះថា   អនុស័យ   
ច្ររោះរបប្ លគ្នន នឹងអនុស័យច្ោយសភាវៈ ។ 

ន័យមយ៉ោងច្ទៀត្    អនុស័យជាច្ តុ្ច្ក្ើត្របស់សអេ រ   គឺកុ្សលក្មមក្នុង
ការញុាំងបដិសនធិឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើង ។   អវជិាជ   និង ត្ណាា ប្ដលជាអនុស័យពិត្

រ ក្ដអាឆញុាំងបដិសនធិឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើង នច្ោយពិត្ ដូចក្នុងគមពីរអដឋក្ថាភោក្ រមួ
យក្អនុស័យពិត្រ ក្ដ ច្ោយស័ពទថា   អបបហនី « លោះបង់មិនទន់ ន »   ថា 

តណ្ហហ អវជិ្ជជ ន ំ អបបហនីោត  « ច្ររោះលោះអវជិាជ   និង ត្ណាា មិនទន់ ន » ។ 

រក្យថា សង្ខខ យរន  ( កុ្សលក្មម និង អកុ្សលក្មមប្ដលតក់្ប្ត្ង )   មាន

ច្សឆក្តីថា   សអេ រ  គឺច្ឆត្    ប្ដលច្ៅថាក្មមញុាំងបដិសនធិឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើង ឬ 
 នដល់  ពួក្ ម៌មានផសេៈជាច្ដើម   ប្ដលច្ក្ើត្រមួគ្នន នឹងច្ឆត្    ច្ររោះពួក្
 ម៌ច្ ោះញុាំងបដិសនធិឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើង   ច្ោយភាវៈជាបឆច័យដ៏មានក្មាា ាំង ។ 

ន័យមយ៉ោងច្ទៀត្   រក្យថា  សង្ខខ យរន  មានច្សឆក្តីថា សអេ រ គឺច្ឆត្    

ប្ដលច្ក្ើត្រមួគ្នន នឹងមរណាសននជវនឆិត្ត ឬ  នដល់  ពួក្ ម៌មានផសេៈជាច្ដើម   
ប្ដលច្ក្ើត្រមួគ្នន នឹងមរណាសននជវនឆិត្ត  ច្ររោះសអេ រទាំងពីរ  រប្មងញុាំង
បដិសនធិឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើង   ច្ោយការតក់្ប្ត្ង  បនាត់្ឆិត្តច្ៅក្នុងអារមមណ្   មាន

ក្មមជាច្ដើម   ដូចសាធក្ក្នុងគមពីរអដឋក្ថាថា ៖ 
តណ្ហហ អវជិ្ជជ ន ំ   អបបហនីោត    អវជិ្ជជ យ   បដចិ្ចេ ទោិទនីយវ   តសម ឹ   វសិយយ   តណ្ហហ    

នាយម្ត ិ។   សហជ្ជតសង្ខខ រា   ខបិន ត ិ។ 
ប្របថា « ត្ណាា រប្មងច្ វើឲ្យឆិត្តបច្អអ នច្ៅក្នុងអារមមណ្ច្ ោះ   ប្ដលរត្ូវ

អវជិាជ បិទ ាំងច្ទស   ច្ររោះលោះបង់ត្ណាា  និង អវជិាជ មិនទន់ ន   កុ្សលក្មម 
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និង អកុ្សលក្មម   ប្ដលតក់្ប្ត្ង   ប្ដលច្ក្ើត្រមួគ្នន   រប្មងបនាត់្ច្ៅ  ( កាន់
ភពថមី ) » ។ 

ក្នុងគមពីរមូលដីកាភោក្ភោលថា ៖  សហជ្ជតសង្ខខ រាត ិ ឆតុអិាសន នជវនវញិ្ចញ ណសហជ្ជោ 

យឆតនា ។  សយព្ វប ិ  វា   ផសាទយោ ។ 
ប្របថា « កុ្សលក្មម និង អកុ្សលក្មម   ប្ដលតក់្ប្ត្ង   ប្ដលច្ក្ើត្រមួគ្នន    

គឺច្ឆត្ ប្ដលច្ក្ើត្រមួនឹងជវនឆិត្តប្ដលជិត្ឆុតិ្  ឬ   នដល់ផសេៈជាច្ដើមសូ
មបីទាំងអស់ » ។ 

ច្សឆក្តីទាំងអស់ច្នោះ   ច្ោក្សប្មតងឲ្យដឹងថា   អវជិាជ ប្ដលមិនទន់ ន
លោះបង់ច្ោយអរ ត្តមគគ   រប្មងបិទ ាំងច្ទសក្នុងអារមមណ្មានក្មមជាច្ដើម  ឬ 
ច្ទសក្នុងភពដនទ   ត្ណាា ប្ដលមានសភាពយ៉ោងច្ ោះ   រប្មងច្ វើរក្ប្សឆិត្តឲ្យ
បច្អអ នច្ៅក្នុងអារមមណ្មានក្មមជាច្ដើម  ឬ ភពដនទ ។ កុ្សលក្មម  និង 
អកុ្សលក្មមប្ដលតក់្ប្ត្ងតមប្ដលច្រលមក្ច្ ើយ  រប្មងបនាត់្រក្ប្សឆិត្ត
ច្ៅក្នុងអារមមណ្   ឬ ភពដនទច្ ោះ   ច្ ើយញុាំងការច្ក្ើត្រ ក្ដននឆិត្តដួងថមី
ឲ្យសច្រមឆក្នុងភពច្ ោះ ។ 

រក្យថា  សម្បយយុត តហ ិ បរគិ គយហមាន ំ ( ប្ដលសមបយុត្ត ម៌ឆូលច្ៅ្ប់យក្ )  

គឺសមបយុត្ត ម៌មានផសេៈជាច្ដើម  ប្  មច្ ើយកាន់យក្ ។ 

រក្យថា   សហជ្ជោន ំ( ប្ដលច្ក្ើត្រមួគ្នន  )  គឺរបូ ម៌  និង  ម ម៌ ។ 

រក្យថា  អធដិ្ឋា នោយវន   ប្របថា ច្ោយភាពជាទីតាំង ។ 

រក្យថា បពុ្ វង្ គម្ភតូ ំ ប្របថា ជារបធ្លន ។ 

រក្យទាំងពីរថា    អធដិ្ឋា នោយវន     បពុ្ វង្ គម្ភតូ ំ    ( ជារបធ្លនច្ោយភាពជា

ទីតាំង )   ច្ោក្សប្មតងថា    ធ្លតុ្ដឹង  ( គឺឆិត្ត )  មានអានុភាពនរក្ប្លង   ដូឆ
បុរសមានបុញ្ជញ  ិការមាន ក់្ច្ក្ើត្ច្ ើងក្នុងច្ោក្   ជនជាបរវិារអនក្ច្ក្ើត្រមួគ្នន    
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រ ស្លទ   ច្ដើមក្បបរពឹក្ជាច្ដើមប្ដលជាច្រគឿងបរចិ្ភាគច្របើរ ស់   រប្មងច្ក្ើត្
រមួគ្នន នឹងបុគគលច្ ោះ   យ៉ោងណាមិញ   ច្សឆក្តីច្នោះ   ក៏្មានឧបច្មយយយ៉ោង
ច្ ោះប្ដរ ។ 

រក្យថា  ភវន តរបបដសិនាធនវយសន ( ច្ោយអាំណាឆននការបនតភពដនទ )   មាន

ច្សឆក្តីថា ច្ោយអាំណាឆននការបនតភពដនទ  ច្ោយច្ វើឲ្យត្ជាប់គ្នន នឹងភព្ស់  
 កាលភព្ស់មួយរលត់្ច្ៅច្ ើយ ។ 

រក្យថា  ឧបបជ ជមានយម្វ   បតដិ្ឋា ត ិ( កាលច្ក្ើត្ច្ ើង   រប្មងតាំងច្ៅ )  មាន

ច្សឆក្តីថា  មិនប្មនច្ក្ើត្ច្ ើងក្នុងភពមុនច្ ើយតាំងច្ៅ  ច្ ើយរបរពឹត្តច្ៅ
ច្ោយភាវៈជាឋិតិ្ខ្ណៈតាំងច្ៅក្នុងភពដនទ  ច្ររោះ ម៌ប្ដលច្ក្ើត្ច្ ើងច្ ើយ
រគប់យ៉ោង  រប្មងមិនរងកិលច្ៅកាន់ស្លថ នទីដនទ ឬ ខ្ណៈដនទ  សូមបីក្នុងកាល
របរក្តី្  ច្ទើបមិនគួរច្រលដល់ ម៌ទាំងឡាយប្ដលរងកិលច្ៅកាន់ភពដនទក្នុង
ច្ពលជិត្ស្លា ប់ ។ 

មយ៉ោងច្ទៀត្   មានប្រះរុទចតប្មាស់ថា ៖  អនម្តយោគ   យំ  ភកិ្ ខយវ  សំសាយរា ។ បរុមិា  

យកាដ ិ ន បញ្ចញ យត ិ  អវជិ្ជជ នវីរណ្ហន ំ  សោត ន ំ  តណ្ហហ សំយោជនាន ំ  សនាធ វត ំ  សំសរត ំ។ 
ប្របថា « មាន លភិក្េុទាំងឡាយ   សងារវដតច្នោះមានទីបាំផុត្  គឺបុគគលដឹង

មិន ន  ឆាំប្ណក្ខាងច្ដើមមិនរ ក្ដដល់សត្វទាំងឡាយអនក្មានអវជិាជ ជាជា
រ ាំង     មានត្ណាា ជាច្រគឿងឆងរតឆ់រងគត់្ច្ៅមក្ ។ 

រពោះពុទធត្រមាស់ច្ ោះ  រទង់រតស់ទុក្ច្ោយបរយិយ ( ច្ររោះរទង់រតស់
ច្ោយច្វាហារថា  ពួក្សត្វ )   តមពិត្   អវជិាជ   ត្ណាា    និងក្មមប្ដលច្ វើឲ្យច្ក្ើត្
ផលបដិសនធិក្នុងភពដនទ រប្មងរបរពឹត្តច្ៅក្នុងរក្ប្សឆិត្តរបស់បុគគលមុន  បុគគល
ច្ ោះ នច្ ម្ ោះថា  រតឆ់រងគត់្ច្ៅមក្កាន់ភពដនទ  ច្ោយជាប់រក់្ព័នធច្ តុ្
និងផលរបស់អវជិាជ   ត្ណាា   និងក្មម  ដូច្ ន្ ោះ  កាលប្ដលបដិសនធិឆិត្តមិនច្ក្ើត្



            បរចិ្ឆេទទី ៥ មរណុបបត្តិឆតុ្ក្កៈ 

 

369 ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 
 

ច្ ើងច្ោយរ ស្ក្ច្ តុ្ប្ដលរ ក្ដច្ ើងក្នុងភពមុន  ច្ទើបជាការដឹង ន  
ច្បៀបដូឆសាំច្ ងក្ងរ ាំពង   ដួងរបទីប  និងរតរបថាប់ជាច្ដើម ។ 

[ សាំច្ ងក្ងរ ាំពងច្ក្ើត្អាំពីសាំច្ ងប្ដលបនាឺច្ឆញជិត្មាត់្ោអ ង សាំច្ ង
ប្ដលបនាឺច្ឆញច្ ោះរលត់្ច្ៅភាា ម  រត្ង់ទីក្ប្នាងប្ដលច្ក្ើត្ច្ ើង ( សាំច្ ងរ ាំពង
ក៏្ច្ក្ើត្ច្ ើងប្ភាត្ ) សាំច្ ងប្ដលច្ក្ើត្ច្ ើងច្រកាយ មិនប្មនជាសាំច្ ងដាំបូង  
ប្ត្មានច្ដើមច្ តុ្មក្អាំពីគឺសាំច្ ងដាំបូង សាំច្ ងដាំបូងជាមូលច្ តុ្ននសាំច្ ង
ក្ងរ ាំពង   យ៉ោងណាមិញ   អតី្ត្ក្មមជាមូលច្ តុ្របស់បដិសនធិឆិត្ត  ក៏្យ៉ោង
ច្ ោះប្ដរ  ដួងរបទីប ១ រត្ូវច្គច្របើអុឆបាំភាឺដល់ដួងរបទីបដនទច្ទៀត្ ន  សូមបី

រតរបថាប់ក៏្ច្ វើឲ្យច្ក្ើត្ស្លន មរបថាប់ឆាំនួនច្រឆើន នដូឆគ្នន  ]    
[៩២] ម្រណ្ហសន នវថីយំិ   បយនត ោ   ម្ន ទបបវោត ន ិ   បយញ្ចវ   ជវនាន ិ   បាដកិ្ង្ ខតិពាវ ន,ិ   

តសាម    យទ ិ  បឆ ចបុបនាន រម្ មយណស ុ  អាបាថគយតស ុ  ធរយន តយសវវ    ម្រណំ    យោត,ិ  តទ្វ   
បដសិន ធភិវង្ខគ នម្បិ   បឆ ចបុបនាន រម្ មណោ   េព្ ភតតី ិ  ក្ោវ    កាមាវឆរបដសិន ធោិ   ឆទ្វវ រគ គហតិ ំ  
ក្ម្ មនមិ្តិ ត ំ  គតនិមិ្តិ តញ្ច   បឆ ចបុបន នម្តតីញ្ចច រម្ មណំ   ឧបេព្ ភត,ិ   ក្ម្ ម ំ  បន   អតតីយម្វ,   តញ្ច    
ម្យនាទ្វវ រគ គហតិ,ំ   ោន ិ  បន   សពាវ នបិ ិ  បរតិ តធម្ មភោូយនវារម្ មណ្ហន ិ។ 

ប្របថា  មយ៉ោងច្ទៀត្ ក្នុងការច្ក្ើត្ច្ ើងននច្សឆក្តីស្លា ប់ច្នោះ    ជវនឆិត្ត ៥   
ខ្ណៈ   ប្ដលរបរពឹត្តច្ៅយ៉ោងច្ខ្ាយគបបីរ ក្ដក្នុងមរណាសននវថីិ  ដូច្ ន្ ោះ  
ច្បើការស្លា ប់ក្នុងខ្ណៈប្ដលអារមមណ្ជាបឆចុបបននឆូលមក្កាន់គនាង ( ននទវ រ )   
ច្ ើយតាំងច្ៅ   ក្នុងខ្ណៈច្ ោះ   សូមបីបដិសនធិឆិត្ត និង ភវងគឆិត្ត ( ប្ដលច្ក្ើត្
ជាប់ត្គ្នន  ២ ឬ ៣ ខ្ណៈ ) នឹង នទទួលអារមមណ្ជាបឆចុបបននដូឆគ្នន    ច្ររោះ
ច្ តុ្ច្ ោះ   អារមមណ្ប្ដលកាមាវឆរបដិសនធិឆិត្ត នទទួលយក្តមទវ រទាំង 
៦   ប្ដលជាក្មមនិមិត្ត ឬគតិ្និមិត្ត   ប្ដលជាបឆចុបបនន ឬអតី្ត្  រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើង   
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ឆាំប្ណក្ក្មមជាអតី្ត្ប៉ោុច្ណាណ ោះ   ទាំងក្មមច្ ោះ   ក៏្ជាក្មម ( ប្ដលឆិត្ត ) ទទួលយក្
តមមច្ ទវ រ  អារមមណ្ទាំងអស់ច្ ោះជាបរតិ្ត ម៌ ( កាមាវឆរ ម៌ ) ប៉ោុច្ណាណ ោះ ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថទបីន ី

រក្យថា ឯត ោ ប្របថា ក្នុងការច្ក្ើត្ច្ ើងននច្សឆក្តីស្លា ប់ច្នោះ ។ 

រក្យថា  ម្ន ទបបវោត ន ិ ( ប្ដលរបរពឹត្តច្ៅយ៉ោងច្ខ្ាយ ) មានច្សឆក្តីថា 

ប្ដលរបរពឹត្តច្ៅយ៉ោងច្ខ្ាយ  ច្ររោះក្មមមានក្មាា ាំងតិ្ឆ   ទាំង ទយវត្ថុក៏្
ច្ខ្ាយក្មាា ាំង ។ 

រក្យថា  ធរយន តយសវវ   ប្របថា ឋិត្ច្ៅច្ ើយ 

រក្យថា បដសិន ធភិវង្ខគ នបំ ិ ( បដិសនធិឆិត្ត និង ភវងគឆិត្ត )    គឺបដិសនធិឆិត្ត និង 

ភវ-ងគឆិត្ត ២ ឬ ៣ ខ្ណៈ ។ 

រក្យថា  ឥត ិ ក្ោវ   ប្របថា  ច្ររោះច្ តុ្ច្ ោះ ។ 

ក្នុងគមពីរអដឋក្ថាភោក្ភោលថា ៖  គតនិមិ្តិ ត ំ  នាម្  នពិ្ វត តនក្ឱកាយស  ឯយកា   វយណ្ហណ   

ឧបដ្ឋាត ិ។ 

ប្របថា « គតិ្និមិត្តរប្មងរ ក្ដជាពណ៌មយ៉ោង   ក្នុងស្លថ នទីប្ដលនឹងច្ៅ
ច្ក្ើត្ » ។ ច្ ើយសប្មតងវារៈរបស់គតិ្និមិត្តទាំងអស់ថា   គតិ្និមិត្តជាពណ៌ច្ផេង
ៗ   ប្ដលទទួលតមមច្ ទវ រ និងជាបឆចុបបននប្ត្មយ៉ោង ។     ប្ត្រពោះអនុរទុធ ្រយ

សប្មតងគតិ្និមិត្តដូឆក្មមនិមិត្ត    ច្ោយច្រលថា    កាមាវឆរបដសិន ធោិ  ។េ។ ឧប
េព្ ភត ិ ( អារមមណ្ប្ដលជាកាមាវឆរបដិសនធិ នទទួលយក្តមទវ រទាំង ៦   

ប្ដលជាក្មមនិមិត្ត ឬ គតិ្និមិត្ត   ប្ដលជាបឆចុបបនន ឬ អតី្ត្  រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើង )   

ច្ោយសាំច្ៅថា “ គតិ្និមិត្តមាន ៦ យ៉ោង   ជាបឆចុបបនន ឬ អតី្ត្   ប្ដលទទួល
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យក្តមទវ រទាំង ៦  ដូឆក្មមនិមិត្ត  តមស្ល ក្របស់ មមិក្ឧ សក្   រពោះ ទ
ទុដឋគ្នមណី   និងរពោះ ទអភ័យជាច្ដើម   អនក្ច្ ើញរថទិពវមក្អាំពីច្ទវច្ោក្

ទាំង ៦ ជាន់  ប្ដលត្រមង់មក្រក្ខ្ាួន   ជាគតិ្និមិត្តច្ ើយឆុតិ្ច្ៅ ” ។ 

កាលពួក្ច្ោក្ទាំងច្ ោះ    នឆុតិ្ច្ៅយ៉ោងច្ ោះ   រប្មងច្ ើញពណ៌
ប្ដលជាទិពវច្ោយប្ភនក្ ច្ោយអានុភាពរបស់ពួក្ច្ទវត    នឮសាំច្ ងរថ  
សាំច្ ងត្ន្តនតី ឬ សាំច្ ងនិយយប្ដលជាទិពវច្ោយរត្ច្ឆៀក្   ន ុាំក្ាិនប្ដលជា
ទិពវច្ោយរឆមុោះ ច្ផ្តដឋរវ រមមណ្រប្មងមាន នតមស្ល ក្របស់ច្ទវទត្ត  ន-
នទយក្េ និង ននទមាណពជាច្ដើម   អនក្ឆុតិ្ច្ោយកាយប្ដលរត្ូវអណាត ត្ច្ភាើងផុស
ច្ឆញអាំពីឋាននរក្ដុត្បាំផ្តា ញ និង ស្ល ក្របស់មិត្តវនិទុក្ជាច្ដើម  អនក្រត្ូវក្ង

ឆរក្នខ្ច្លើក្ាល   សូមបីសភាពគឺ រស ក៏្គបបីរបក្បតមសមគួរ  ដូចសាធក្ក្នុង
គមពីរសចាសភងខបថា ៖  បញ្ចទ្វវ យរ   សោិ   សន ធ ិ  វនិា   ក្ម្ ម ំ  ទ វយិោឆយរ ។ 

ប្របថា  « បដិសនធិឆិត្តក្នុងបញ្ចទវ រ   រប្មងរបរពឹត្តច្ៅក្នុងអារមមណ្ ២ 
របច្ភទ ( ក្មមនិមិត្ត និង គតិ្និមិត្ត )   ច្វៀរក្មមអារមមណ្ » ។ 

រក្យថា បឆ ចបុបន នម្តតី ំ ( ជាបឆចុបបនន ឬ អតី្ត្ ) ច្នោះ   មានច្សឆក្តីថា   អនក្

ណាមានឆុតិ្ឆិត្តច្ក្ើត្  ច្ោយបញ្ចទវ រកិ្វថីិ   ប្ដលមានជវនជាទីបាំផុត្ ( មាន
អារមមណ្ជាបឆចុបបនន ) បដិសនធិឆិត្ត និង ភវងគឆិត្ត ២ ដួង  រប្មងទទួលយក្
បឆចុបបននជាអារមមណ្ ។  អនក្ប្ដលឆុតិ្ច្ោយបញ្ចទវ រកិ្វថិី  ប្ដលមានត្ទរមមណ
ឆិត្តច្ៅខាងឆុង  បដិសនធិឆិត្តប៉ោុច្ណាណ ោះ  រប្មងទទួលយក្បឆចុបបននអារមមណ្ ។ 

បុគគលណាមានឆុតិ្ច្ក្ើត្  ច្ោយមច្ ទវ រវថីិ   ប្ដលមានជវនឆិត្តជាទី
បាំផុត្  មានអារមមណ្ជាបឆចុបបនន  បដិសនធិឆិត្ត និង ភវងគឆិត្ត ៦ ដួង  រប្មងទទួល
យក្បឆចុបបននអារមមណ្ ។ 
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ក៏្បុគគលណាមានឆុតិ្ឆិត្តច្ក្ើត្  ច្ោយមច្ ទវ រកិ្វថិី   ប្ដលមានត្ទរ-
មមណជាទីបាំផុត្  មានអារមមណ្ជាបឆចុបបនន  បដិសនធិឆិត្ត និង ភវងគឆិត្ត ៤ ដួង  
ច្ក្ើត្ដល់បុគគលច្ ោះ  រប្មងទទួលយក្បឆចុបបននអារមមណ្ ។ 

ក្នុងការច្ក្ើត្ច្ ើងននមរណៈច្នោះ   សូមបអីារមមណ្មានអាយុច្រឆើនជាង   
និងមានក្មាា ាំង   ប្ត្ កាល ទយវត្ថុច្ខ្ាយក្មាា ាំង   វថិីឆិត្តប្ដលមានជវនឆិត្ត
ជាទីបាំផុត្   រប្មងមាន នដល់សត្វច្ក្ើត្ក្នុងកាមភូមិ ។ 

ក្នុងគមពីរអដឋក្ថាភោក្ភោលថា   ភវងគឆិត្ត ៤ ដួងខាងឆុងបដិសនធិឆិត្តក្នុងមច្ -

ទវ រ   និងបដិសនធិឆិត្តក្នុងបញ្ចទវ រ    មានអារមមណ្បឆចុបបននប្ត្មយ៉ោង    ច្ររោះរត្ូវ
របក្បទុក្ក្នុងវថីិឆិត្ត   ប្ដលមានត្ទរមមណច្ៅខាងឆុង   ប្ត្ក្នុងគមពីរអភិ មមត្ថ-

សងគ ច្នោះ    នរបក្បវថិីឆិត្ត   ប្ដលមានជវនច្ៅខាងឆុងទុក្ច្ទៀត្ផង   ដូច
ប្ាក្ដភសចក្តី ( ក្នុងគមពីរអដឋក្ថា ) ថា ៖ 

តទ្វរម្ មណបរយិោសានាយ   វា   សទុ្វធយ   វា  ជវនវថិោី ។ 
ប្របថា  « ឆុតិ្ឆិត្ត   រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើងទទួលអារមមណ្ត្អាំពីវថិីឆិត្ត  ប្ដលមាន

ត្ទរមមណច្ៅខាងឆុង ឬ ជវនវថីិសុទធៗ » ។ 
អារមមណ្ ឬ ឧបក្រណ្របស់ក្មម  ប្ដលញុាំងបដិសនធិឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើង   

ច្ ម្ ោះថាក្មមនិមិត្ត   ប្ត្ក្មមប្ដលច្ក្ើត្តមទវ រ ៥   មិនអាឆញុាំងបដិសនធិឲ្យ
ច្ក្ើត្ច្ ើង ន  ក្មមប្ដលញុាំងបដិសនធិឲ្យច្ក្ើត្ច្ ើងក្នុងកាលច្ ោះ   ច្ទើប
រ ក្ដច្ោយអាំណាឆរបស់មច្ ទវ រក្នុងវថីិមុន  ( ប ទ ប់ពីវថីិឆុងច្រកាយ   
ប្ដលច្ក្ើត្តមទវ រ ៥ )   សូមបីអារមមណ្ ឬ ឧបក្រណ្របស់ក្មមក្នុងមច្ ទវ រ   ក៏្
 នច្ ម្ ោះថា  ក្មមនិមិត្តប្ដរ ។ 
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សូមបីអារមមណ្របស់ជវនឆិត្តដួងឆុងច្រកាយ   ប្ដលច្ក្ើត្តមទវ រ ៥   ក៏្

ច្ៅថា ក្មមនិមិតត   ច្ររោះមិនច្ផេងពីអារមមណ្ប្ដលរលត់្ច្ៅមុនច្ោយសភាវៈ   

ឬច្ររោះរបប្ លគ្នន នឹងអារមមណ្ច្ ោះ ដូចសាធក្ក្នុងគមពីរមូលដីកាថា ៖ បញ្ចទ្វវ យរ អាបាថ ំ

អាគឆ េន ំ ត   បឆ ចបុបន ន ំ  ក្ម្ មនមិ្តិ ត ំ  អាសន នក្តក្មាម រម្ មណសន តតយំិ  ឧបបន ន ំ តសំទសិញ្ច  ទដ ាព្ វ ំ។ 
ប្របថា « បណឌិ ត្គបបីរជាប   ក្មមនិមិត្តប្ដលជាបឆចុបបនន   មក្រ ក្ដតម

ទវ រ ៥   រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើងក្នុងសណាឋ នប្ដលជាអារមមណ្របស់ក្មមប្ដលច្ វើទុក្ក្នុង
ច្ពលជិត្ស្លា ប់ ឬ របប្ លគ្នន នឹងអារមមណ្ច្ ោះ » ។ 

បណាត រក្យទាំងច្ ោះ  រក្យប្ដលរពោះដីកា្រយច្ ម្ ោះអាននទច្ត្ថរច្រលថា   

« ភក្ើតក្នុងសណ្ហឋ ន » ច្ោក្សាំច្ៅយក្ការរ ក្ដយ៉ោងរបត្យក្េននសស្ត្ស្លត វ ុជា

ច្ដើម   ច្រគឿងច្ទយយ ម៌ ឬ ទីក្ប្នាងមានច្ឆតី្យ្ជាច្ដើម   ប្ដលជាក្ប្នាងធ្លា ប់ច្ វើ
ក្មម ។ 

រក្យថា « ឬ ប្រណែលគាន នឹងអារមមណ៍ភោះ »  ច្ោក្សាំច្ៅយក្ការរ ក្ដននវត្ថុ
ប្ដលរបប្ លនឹងច្រគឿងច្ទយយ ម៌ជាច្ដើម   ពិត្ប្មន    វត្ថុប្ដលរបប្ លគ្នន    
ក៏្ជាច្ តុ្ឲ្យក្មមមានឱកាសឲ្យផល ន   ដូឆអណាត ត្ច្ភាើង  ប្ដលរ ក្ដដល់
បុគគលប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងនរក្ ( រច្តត តូ្ឆ )  ជិត្ឧសេទនរក្ច្ោយអកុ្សល
ក្មមតិ្ឆតួ្ឆ   ប្ត្ច្បើច្គរលឹក្ដល់បុណយ  ច្ ើយក៏្ឆុតិ្ច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងឋានសួគ៌  
ច្ររោះ នឮសាំច្ ង ឬ ច្ ើញពណ៌របស់អណាត ត្ច្ភាើងក្នុងនរក្   ប្ដលរបប្ ល
គ្នន នឹងអារមមណ្ប្ដលខ្ាួនធ្លា ប់របសពវមក្ក្នុងច្ពលច្ វើបុណយ ។ 

ភោក្ភោលទុក្ក្នុងគមពីរអដឋក្ថាថា ៖    អបរសស    ម្រណសម្យយ    ញាតកា   អយំ   

ោត   តវោោ យ   ព្ទុ ធបជូ្ជ  ក្រយីត ិ។  ឆតិ ត ំ បសាយទហតី ិ វោវ   បបុ ផទ្វម្ធជបដ្ឋកាទវិយសន  
របូារម្ មណំ  វា  ធម្ មសសវនតរូយិបជូ្ជទវិយសន  សទ្វទ រម្ មណំ  វា   ធមូ្វាសគនាធ ទវិយសន   គនាធ រម្ ម
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ណំ  វា  ឥទ ំ ោវ     សាយសសុ,   តវោោយ    ទ្វតព្ វ ំ   យទយយធម្ មន ត ិ  វោវ    ម្ធផុាណិោទវិ
យសន   រសារម្ មណំ   វា   ឥទ ំ  ោវ    ផសុសសុ,  តវោោ យ   ទ្វតព្ វ ំ  យទយយធម្ មន ត ិ  វោវ    ឆ ី
នបដយសាមារបដ្ឋទវិយសន   យផាដ ាពាវ រម្ មណំ   វា   បញ្ចទ្វវ យរ   ឧបសំហរន ត ិ។ 

ប្របថា ក្នុងច្ពលជិត្ស្លា ប់  ពួក្ញតិ្ច្រលនឹងអនក្ជិត្ស្លា ប់ច្ ោះថា « ប្ន
អនក្ !  ពួក្ច្យើងបូជារពោះពុទធច្ដើមបីអនក្  ឆូរអនក្ញុាំងឆិត្តឲ្យរជោះថាា ឆុោះ »  ច្ ើយ ាំ
យក្អារមមណ្មក្បអា ញតមទវ រ ៥ ( ណាមួយ )  គឺ ាំយក្រ ូរមមណ្មាន
ផ្តក ក្រមង  ទង់ជ័យ  និងទង់សាំពត់្ជាច្ដើម  មក្បអា ញខ្ាោះ   ាំយក្សទទ រមមណ្  
មានការស្លត ប់ ម៌  និងការបូជាច្ោយត្ន្តនតីជាច្ដើម  មក្បអា ញខ្ាោះ   ាំយក្គ-
 ធ រមមណ្  មាន ូប  ច្រគឿងអប់  និងច្រគឿងរក្អូបជាច្ដើម  មក្បអា ញខ្ឡោះ  ច្រល
ថា « ឆូរអនក្រត្ក្អរនឹងច្ទយយ ម៌ច្នោះសិនឆុោះ   ច្ទយយ ម៌ច្នោះ   ពួក្ច្យើងនឹង
ថាវ យច្ដើមបីអនក្ »  ច្ ើយ ាំយក្រស្លរមមណ្  មានទឹក្ មុាំ  និងសករអាំច្ៅជាច្ដើម  
មក្បអា ញខ្ាោះ  ច្រលថា « ឆូរអនក្ប៉ោោះរត្ូវច្ទយយ ម៌ច្នោះសិនឆុោះ  ច្ទយយ ម៌ច្នោះ  
ពួក្ច្យើងនឹងថាវ យច្ដើមបីអនក្ » ច្ ើយ ាំយក្ច្ផ្តដឋរវ រមមណ្មានសាំពត់្ ាំមក្ពី
ឆិនជនបទ  និងប្ដនច្ស្លមារៈជាច្ដើម  មក្បអា ញខ្ាោះ ។  ក្នុងរក្យច្ ោះ  រពោះ
ដីកា្រយ នអ ិបាយទុក្គមពីរមូលដីកាដូច្ឆនោះថា រក្យថា « ច្ក្ើត្ច្ ើងក្នុង
សណាឋ ន »  សាំច្ៅយក្អារមមណ្គឺ របូ  សាំច្ ង និង ក្ាិន ។  រក្យថា « ឬ 
របប្ លនឹងអារមមណ្ច្ ោះ »  សាំច្ៅយក្អារមមណ្គឺ រស និង ច្ផ្តដឋពវៈ  ច្ររោះ
ទាំងពីរច្ ោះ  ប្ដលបុគគលភាក្េ និង រល់រត្វូមុនជាយ៉ោងដនទ  ឆាំប្ណក្វត្ថុប្ដល
ថាវ យក្នុងខាងច្រកាយជាយ៉ោងដនទ ។ 

កាលបុគគលទទួលយក្រ ូរមមណ្ជាច្ដើម   ប្ដលពួក្ញតិ្ ាំមក្បអា ញ
យ៉ោងច្នោះតមទវ រទាំង ៥ ទវ រណាមួយមុនច្ ើយ   ច្ៅមិនទន់ឆុតិ្   ច្រកាយ
មក្ នទទួលយក្តមមច្ ទវ រសុទធៗច្ទៀត្ថា « ឥ ូវច្នោះ   អារមមណ្ប្បប
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ច្នោះរ ក្ដច្ៅច្ ើយ »  ច្ទើបឆុតិ្   អារមមណ្ពួក្ច្ ោះបណឌិ ត្គបបីរជាបថា « ជា
ក្មមនិមិត្តប្ដលជាបឆចុបបនន   ប្ដលមច្ ទវ រទទួលដឹង » ។ 

[៩៣] របូាវឆរបដសិន ធោិ   បន   បញ្ញត តភិតូ ំ  ក្ម្ មនមិ្តិ តយម្វារម្ មណំ   យោត ិ។ 
ប្របថា ឆាំប្ណក្រ ូវឆរបដិសនធិ  មានប្ត្ក្មមនិមិត្តប្ដលជាបញ្ញត្តិប៉ោុច្ណាណ ោះ   

ជាអារមមណ្ ។ 

អធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថច្ជាតិក្ 

រ ូវឆរបដិសនធិច្នោះ   មាន ៦ យ៉ោងគឺ ៖   មបដិសនធិ ៥   នដល់  រ ូ
វឆរ-វ ិក្ឆិត្ត ៥   ច្ឆត្សិក្ប្ដលរបក្ប និង របូបដិសនធិ ១   នដល់  ជីវតិ្នវក្
ក្ោប ។ 

រ ូវឆរបដិសនធិក្នុងទីច្នោះ   សាំច្ៅយក្ប្ត្ មបដិសនធិ ៥ ប៉ោុច្ណាណ ោះ ។ 
រ ូវឆរបដិសនធិឆិត្ត ៥  ពួក្ច្នោះ   រប្មងច្ក្ើត្ក្នុងរបូភូមិ ១៥ ( ច្វៀរអសញ្ញី-

សតត ភូមិ )   ក្នុងខ្ណៈបដិសនធិកាល និង ជាផលប្ដលច្ក្ើត្ពីរ ូវឆរកុ្សល
ក្មម ៥ ( ច្វៀរកុ្សលអភិញ្ជញ  )   ដូច្ ន្ ោះ   កាលប្ដលរ ូវឆរបដិសនធិឆិត្ត ៥   អាឆ
មាននិមិត្តណាមួយជាអារមមណ្ នច្ ោះ   ក៏្ច្រសឆប្ត្រ ូវឆរកុ្សលក្មម ៥ ( 
ច្វៀរកុ្សលអភិញ្ជញ  ) នុ ោះឯង។ 

ការឲ្យផលរបស់រ ូវឆរកុ្សលក្មម ៥ ច្នោះ  ច្ផេងពីការឲ្យផលរបស់
អកុ្សលក្មម និង មហាកុ្សលក្មម   ច្រលគឺរ ូវឆរកុ្សលក្មម ៥   មានការឲ្យ
ផលក្នុងរបូភូមិយ៉ោងច្ទៀងទត់្ និង របរពឹត្តច្ៅតមលាំោប់ភូមិ   ច្ររោះច្ តុ្
ច្ ោះ   អារមមណ្ប្ដលជាគតិ្និមិត្ត  ច្ទើបមិនមានដល់រ ូវឆរបដិសនធិឆិត្ត ៥ ។ 

ឆាំប្ណក្អកុ្សលក្មម និង មហាកុ្សលក្មមច្ ោះ   កាលច្រលច្ោយ
បដិសនធិ   អកុ្សលក្មមឲ្យផលក្នុងអ យភូមិ  មហាកុ្សលក្មមឲ្យផលក្នុងកាម
សុគតិ្ភូមិក៏្ពិត្ប្មនច្ ើយ   ប៉ោុប្នតឲ្យផលមិនច្ទៀងទត់្  ទាំងមិនក្ាំណត់្តម
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លាំោប់ភូមិ  ដូឆរ ូវឆរកុ្សល ៥   ដូច្ ន្ ោះ   កាមាវឆរបដិសនធិ   ច្ទើបមានគតិ្
និមិត្តជាអារមមណ្ ន ។ 

មយ៉ោងច្ទៀត្  ក្នុងកាលប្ដលរ ូវឆរកុ្សលក្មម ៥   ច្ទៀងប្ត្ឲ្យផលក្នុងរបូ
ភូមិតមលាំោប់ច្ ោះ   ក៏្ច្ររោះរ ូវឆរកុ្សលក្មម ៥ ច្នោះ  ជាគរកុ្ក្មម   ប្ដល
មានអបប សមា ិជារបធ្លន  ទាំងអារមមណ្ប្ដលច្ វើឲ្យច្ក្ើត្   ក៏្រត្ូវប្ត្ជា
អារមមណ្ច្ោយឆាំច្រោះ   ប្ដល នដល់   បញ្ញត្តិក្មមោឋ ន  ផទុយគ្នន ពីការច្ក្ើត្
ច្ ើងននអកុ្សលក្មម និង មហាកុ្សលក្មម   ប្ដលមានអារមមណ្មិនក្ាំណត់្  
ច្រសឆច្ ើយប្ត្មនសិការៈ   គឺអច្យនិច្ស្លមនសិការៈ ឬ ច្យនិច្ស្លមនសិកា
រៈ   ដូច្ ន្ ោះ  អនក្ប្ដលមិន ន្ន   ច្ពលជិត្ស្លា ប់   អកុ្សលក្មម  ឬមហា-
កុ្សលក្មមប្ដលធ្លា ប់ច្ វើមក្ច្ ើយក្នុងកាលមុនៗ   រប្មងមក្រ ក្ដតមផាូវឆិត្ត  
ច្ោយច្ វើឲ្យរក្ប្សឆិត្តមានអាការច្ៅត រក្ហាយ   មួ មង   ច្ៅ មង ឬ រជោះថាា
រកី្រាយរបរពឹត្តច្ៅ ន  ឆាំប្ណក្អនក្ប្ដល ន្ន   ច្ពលជិត្ស្លា ប់  
អកុ្សលក្មម និងមហាកុ្សលក្មមប្ដលធ្លា ប់ច្ វើមក្ច្ ើយក្នុងកាលមុនៗ  មិន
អាឆមក្រ ក្ដតមផាូវឆិត្ត នច្ ើយ   រ ក្ដបញ្ញត្តិក្មមោឋ នប្ដលខ្ាួន ន
ឆច្រមើនមក្ប៉ោុច្ណាណ ោះ     ទាំងបញ្ញត្តិក្មមោឋ នច្នោះក៏្មិនប្មនជាក្មមអារមមណ្    ជា
ក្មមនិមិត្ត មាម រមមណ្ប្ត្មយ៉ោង   ដូច្ ន្ ោះ  រូ វឆរបដិសនធិឆិត្ត ៥ ច្នោះ   ច្ទើបមិន
មានក្មមជាអារមមណ្   មានប្ត្ក្មមនិមិត្តប្ដលជាបញ្ញត្តិ មាម រមមណ្ជាអារមមណ្ប្ត្

មយ៉ោង  ច្ររោះច្ តុ្ដូច្ឆនោះ   ប្រះអនុរុោច ចារយភទើបភោលថា   បញ្ញត តភិតូ ំ  ក្ម្ មនមិ្តិ តយម្វារម្ មណំ   

យោត ិ« មានប្ត្ក្មមនិមិត្តប្ដលជាបញ្ញត្តិប៉ោុច្ណាណ ោះជាអារមមណ្ » ។ 

ក្មមនិមិត្តប្ដលជាបញ្ញត្តិច្នោះ   នដល់  ក្សិណបញ្ញត្តិ ១០  អសុភបញ្ញត្តិ 
១០  ច្កាោឋ សបញ្ញត្តិ ១   អា  នបញ្ញត្តិ ១   សត្វបញ្ញត្តិ ៤  រមួរត្ូវជា ២៦។ 
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[៩៤] តថា    អរបូបដសិន ធោិ    ឆ    ម្ហគ គតភតូ ំ   បញ្ញត តភិតូញ្ច    ក្ម្ មនមិ្តិ តយម្វ    
យថារហមារម្ មណំ   យោត ិ។ 

ប្របថា « ដូឆគ្នន ច្នោះ   ក្មមនិមិត្តប៉ោុច្ណាណ ោះប្ដលជាម គគត្ ម៌ និង 
បញ្ញត្តិ ម៌   ជាអារមមណ្របស់អរ ូវឆរបដិសនធិ នតមសមគួរ ។   

អធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថទបីន ី

ក្មមនិមិត្តប្ដលជាបញ្ញត្តិ ម៌  ជាអារមមណ្របស់អរ ូវឆរបដិសនធិទី ១   និង
ទី ៣   ឆាំប្ណក្ក្មមនិមិត្តប្ដលជាម គគត្ ម៌   ជាអារមមណ្របស់អរ ូវឆរ-

បដិសនធិទី ២  និងទី ៤   ដូច្ ន្ ោះ រពោះអនុរទុធ ្រយច្ទើបច្រលថា  យថារហំ  ( តម

សមគួរ ) ។ 

[៩៥] អសញ្ញសិោត ន ំ  បន   ជវីតិនវក្យម្វ   បដសិន ធោិយវន   បតដិ្ឋា ត,ិ   តសាម    យត   
របូបបដសិន ធកិា   នាម្ ។ 

ប្របថា  ឆាំប្ណក្ជីវតិ្នវក្ក្ោបប៉ោុច្ណាណ ោះ   រប្មងតាំងច្ៅច្ោយភាពជា
បដិសនធិរបស់ពួក្រព មជាន់អសញ្ញីសត្វ   ដូច្ ន្ ោះ  ច្ររោះច្ តុ្ច្ ោះ  រព មជាន់
អសញ្ញីសត្វទាំងច្ ោះ   ច្ទើបច្ ម្ ោះថា  អនក្មានរបូជាបដិសនធិ ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងបរម្តថច្ជាតិក្ 

បុគគលប្ដល នរ ូវឆរបញ្ច មជាន   ច្ោយការឆច្រមើនក្សិណ ១០   ឬ
អា  ណសេតិ្ ឬក៏្រព មវហិារឧច្បកាេ ក៏្ច្ោយ   របសិនច្បើឆិត្តរបស់បុគគល
អនក្ឆច្រមើនច្ ោះ   មិនមានច្សឆក្តីច្រត្ក្អរក្នុងការដឹងអារមមណ្គឺ ម ម៌ច្ ើយ   
ក៏្ច្ៅ្នច្នោះថាជាបញ្ច មជានប្ដលសច្រមឆច្ោយអាំណាឆននសញ្ជញ វរិាគ-
ភាវ   ច្ររោះច្ តុ្ច្នោះ   កាល្នោភីស្លា ប់   ក៏្ច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងអសញ្ញីសតត
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ភូមិ   មានរបូប៉ោុច្ណាណ ោះជាបដិសនធិ  នដល់  ជីវតិ្នវក្ក្ោប  ( រក្ុមរបូ ៩ គឺ ៖   

អវនិិច្រភ គរបូ ៨ និង ជីវតិ្របូ ១ )   មិនមាន មបដិសនធិ  ដូច្ ន្ ោះ   ប្រះអនុរុោច ចារយ
ភទើបភោលថា   ជវីតិនវក្យម្វ   បដសិន ធោិយវន   បតដិ្ឋា ត ិ។ 

មយ៉ោងច្ទៀត្   ក្នុងមរណាសននវថីិរបស់បុគគលប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងអសញ្ញី
សតត ភូមិច្ ោះ   ក្មមនិមិត្តបញ្ញត្តិ មាម រមមណ្ក៏្រ ក្ដ   ប្ត្ច្ពលច្ៅច្ក្ើត្ក្នុង
អសញ្ញីសតត ភូមិច្ ើយ   អារមមណ្ច្នោះក៏្មិនរ ក្ដ   ច្ររោះមិនមាន ម
បដិសនធិ ។ 

[៩៦] អរបូា  អរបូបបដសិន ធកិា ។ 
ប្របថា  អរបូរព ម   ច្ ម្ ោះថា  ជាអនក្មាន មជាបដិសនធិ ។ 

[៩៧] យសសា   របូារបូបបដសិន ធកិា ។ 
ប្របថា ពួក្សត្វប្ដលច្ៅសល់ ច្ ម្ ោះថា អនក្មានទាំងរបូទាំង មជា

បដិសនធិ ។ 

[៩៨]  អារបុបឆតុោិ    យោន ត ិ  យហដ ាមិារបុបវជ ជោិ 
 បរមារបុបសន ធ ី   ឆ        តថា    កាម្តយិហតកុា ។ 
 របូាវឆរឆតុោិ              អយហតរុហោិ   សយិុំ 
 សពាវ    កាម្តយិហតមុាហ      កាយម្យសវវ   បយនតរា ។ 

ប្របថា  ច្រកាយអាំពីអរ ូវឆរឆុតិ្ឆិត្ត ៤ ដួង      អរ ូវឆរបដិសនធិឆិត្ត ៤ 
ដួង ( ច្វៀរអរ ូវឆរបដិសនធិថាន ក់្ច្រកាម ) និង កាមតិ្ច្ តុ្ក្បដិសនធិឆិត្ត ៤ ដួង  
រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើង ។ 

ច្រកាយអាំពីរ ូវឆរឆុតិ្ឆិត្ត ៥ ដួង   បដិសនធិឆិត្ត ( ១៧ ដួង )  ច្វៀរអច្ តុ្ក្-
បដិសនធិ ២ ដួង  រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើង ។ 
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ច្រកាយអាំពីកាមតិ្ច្ តុ្ក្ឆុតិ្ឆិត្ត ៤ ដួង   បដិសនធិឆិត្តទាំងអស់  ( គឺ ៖ 
 មបដិសនធិ ១៩ ដួង  និង របូបដិសនធិ ១ )  រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើង ។ 

ឆាំប្ណក្ច្រកាយអាំពីឆុតិ្ឆិត្តដនទ ( គឺ ៖ អច្ តុ្ក្ឆុតិ្ឆិត្ត ២ ដួង និង ទវិ-
ច្ តុ្ក្ឆុតិ្ឆិត្ត ៤ ដួង ) កាមបដិសនធិឆិត្ត ១០ ដួង  រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើងក្នុងកាមភូមិ 
១១  ប៉ោុច្ណាណ ោះ ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថច្ជាតិក្ 

កាលអរបូរព មទាំងឡាយស្លា ប់ច្ ើយ   ច្ៅច្ក្ើត្ជាអរបូរព មក្នុងភូមិ
ច្ ោះច្ទៀត្ក៏្ ន   ឬនឹងច្ក្ើត្ក្នុងភូមិខ្ពស់ជាងក៏្ ន ប្ត្មិនច្ក្ើត្ក្នុងភូមិប្ដល
ទបជាង   ច្បើមិនដូច្ ន្ ោះច្ទ   ក៏្មក្ច្ក្ើត្ជាមនុសេ ឬ ច្ទវត   ប្ដលមាន
បដិសនធិរបក្បច្ោយច្ តុ្ ៣   ច្នោះជាការច្រលច្ោយបុគគោ ិោឋ ន    តម
ច្សឆក្តីប្របប្ដលជា មាម  ិោឋ នដូឆ នសប្មតងមក្ច្ ើយច្ ោះប្ដលច្ោក្ច្រល

ថា  យហដ ាមិារបុបវជ ជោិ « ច្វៀរអរ ូវឆរបដិសនធិឆិត្តថាន ក់្ច្រកាម » ច្ ោះ   ច្ររោះ មមត   

អនក្ប្ដលច្ៅច្ក្ើត្ជាអរបូរព មច្ ោះ   រត្ូវអារស័យរ ូវឆរបញ្ច មជានជា ទ
ខាងច្ដើម   ប្ត្កាលច្ៅច្ក្ើត្ជាអាកាស្លនញ្ជច យត្នរព មច្ ើយ   របូ្ន
ទាំងអស់   រពមទាំងអារមមណ្របស់្នច្ ោះៗ  ក៏្ស្លបសូនយច្ៅ   ច្បើឆង់ច្ៅ
ច្ក្ើត្ជាវញិ្ជញ ណញ្ជច យត្នរព ម   ក៏្រត្ូវអារស័យអាកាស្លនញ្ជច យត្ន្នជា
 ទខាងច្ដើម   លុោះ នច្ក្ើត្ជាវញិ្ជញ ណញ្ជច យត្នរព មច្ ើយ   អាកាស្លន-
ញ្ជច យត្ន្ន   រពមទាំងអារមមណ្របស់្នច្ ោះ   ក៏្ស្លបសូនយច្ៅ   
របរពឹត្តច្ៅយ៉ោងច្នោះច្រឿយៗ  រ ូត្ដល់ជាច្នវសញ្ជញ  សញ្ជញ យត្នរព ម   
ដូច្ ន្ ោះ   កាល្នថាន ក់្ច្រកាមមិនមានក្នុងឆិត្តច្ ើយ   ក៏្មិនច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងភូមិ
ប្ដលទបជាង   ដូឆអាកាស្លនញ្ជច យត្នរព មស្លា ប់ច្ ើយ   ច្ក្ើត្ជាអាកា-
ស្លនញ្ជច យត្នរព មច្ទៀត្ក៏្ ន ឬច្ៅច្ក្ើត្ជាអរបូរព មខាងច្លើ ៣ ច្ទៀត្ក៏្



            បរចិ្ឆេទទី ៥ មរណុបបត្តិឆតុ្ក្កៈ 

 

380 ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 
 

 ន  ច្រសឆច្ ើយប្ត្្នប្ដលមាន   ច្បើមិនមានអរបូ្នណាមួយច្ទ   ក៏្
រត្ូវមក្ច្ក្ើត្ជាមនុសេ ឬច្ទវត   នឹងច្ៅច្ក្ើត្ជារបូរព មមិន ន   ច្ររោះមិន
មានរបូ្ន និង អារមមណ្របស់របូ្ន  ច្នវសញ្ជញ  សញ្ជញ យត្នរព ម
ស្លា ប់ច្ ើយ   ច្ក្ើត្ជាច្នវសញ្ជញ  សញ្ជញ យត្នរព មច្ទៀត្ ន   កាល្ន
ច្ ោះមិនស្លបសូនយ  ច្បើ្នច្ ោះស្លបសូនយ  ក៏្រត្ូវឆុោះមក្ច្ក្ើត្ជាមនុសេ ឬ
ច្ទវត   នឹងច្ក្ើត្ជាអរបូរព មថាន ក់្ច្រកាមមិន ន   ច្ររោះមិនមានអរបូ្ន

ថាន ក់្ច្រកាម  និង អារមមណ្របស់អរបូ្នច្ ោះ  ដូច្ ន្ ោះ  ប្រះអនុរុោច ចារយភទើបភោល
ថា  យហដ ាមិារបុបវជ ជោិ ។ 

មយ៉ោងច្ទៀត្   រក្យប្ដលច្ោក្ច្រលថា  កាម្តយិហតកុា   យោត ិ « កាមតិ្-

ច្ តុ្ក្បដិសនធិឆិត្ត ៤ ដួង  រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើង » ច្ ោះ  មានច្សឆក្តីថា  ច្បើមក្ច្ក្ើត្
ក្នុងកាមសុគតិ្ភូមិ   នឹងច្ក្ើត្ជាអច្ តុ្ក្បុគគល ឬ ទវិច្ តុ្ក្បុគគលមិន ន   
 នរតឹ្មប្ត្ជាតិ្ច្ តុ្ក្បុគគលមួយពួក្ប៉ោុច្ណាណ ោះ   ទាំងច្នោះ  ក៏្ច្ររោះថា   ឧប្រ
ភាវ មហាកុ្សលប្ដលច្ក្ើត្មុនអរបូ្នច្ ោះ   ជាតិ្ច្ តុ្ក្ឧក្កដឋមហា-
កុ្សល   ទាំងក្នុងស ត នរបស់បុគគលច្ ោះ   ក៏្មិនមានមហាកុ្សលដនទណា
មួយ   ប្ដលច្ក្ើត្មុនអរបូ្នច្ ោះ ជាតិ្ច្ តុ្ក្ឧក្កដឋកុ្សល   ប្ថមទាំងក្នុង
ស ត នរបស់បុគគលច្ ោះ  ក៏្មិនមានមហាកុ្សលដនទណាមួយប្ដលរបច្សើរ

ជាងឧប្រភាវ មហាកុ្សលច្នោះ   ដូច្ ន្ ោះ  ប្រះដីកាចារយភទើបភោលថា ៖ 
ឧបរបូរអិារបុា         ន   អាយហូន ត ិ  យហដ ាមិ្ ំ
ព្េោិត ឆបុច្ចរសស       តយិហតកុាវ   យោនយិោ ។ 

ប្របថា « អរបូរព មទាំងឡាយ   ប្ដលច្ៅភូមិខាងច្លើៗ   មិនពយយម
ឆច្រមើន្នថាន ក់្ច្រកាម ( ដូច្ ន្ ោះច្ទើបមិនច្ក្ើត្ក្នុងភូមិជាន់ខាងច្រកាម )   កាម-



            បរចិ្ឆេទទី ៥ មរណុបបត្តិឆតុ្ក្កៈ 

 

381 ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 
 

តិ្ច្ តុ្ក្បដិសនធិប៉ោុច្ណាណ ោះ   រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើង ( អច្ តុ្ក្បដិសនធិ និង ទវិច្ តុ្
ក្បដិសនធិ  រប្មងមិនច្ក្ើត្ច្ ើង )   ច្ររោះឧប្រភាវ មហាកុ្សលមានក្មាា ាំង
ខាា ាំង ។ 

រក្យថា   របូាវឆរឆតុោិ   អយហតរុហោិ   សយិុំ « ច្រកាយពីរ ូវឆរឆុតិ្ឆិត្ត   

បដិសនធិឆិត្ត ( ច្វៀរអច្ តុ្ក្បដិសនធិឆិត្ត )   គបបចី្ក្ើត្ច្ ើង » មានច្សឆក្តីថា   
កាលរ ូវឆររព មទាំងឡាយស្លា ប់ច្ ើយ នឹងច្ក្ើត្ក្នុងភូមិដប្ដលច្ទៀត្ក៏្ ន 
ឬ នឹងច្ក្ើត្ក្នុងរបូភូមិថាន ក់្រកាម និង ថាន ក់្ច្លើ ឬក៏្ច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងអរបូភូមិក៏្ ន   
ច្រសឆច្ ើយប្ត្្នប្ដលមានច្ៅ ។  របសិនច្បើរបូ្ន ឬ អរបូ្នមិន
មាន   ក៏្ច្ៅច្ក្ើត្ជាមនុសេ ឬ ច្ទវតប្ដលជាទវិច្ តុ្ក្បុគគល ឬ តិ្ច្ តុ្ក្បុគគល   
ប្ត្មិនច្ៅច្ក្ើត្ជាអ យ  សត្វ ឬ មនុសេ  ច្ទវត  ប្ដលជាអច្ តុ្ក្បដិសនធិ   
ច្នោះច្រលច្ោយបុគគោ ិោឋ ន  តមច្សឆក្តីប្របប្ដលជា មាម  ិោឋ ន  ដូឆប្ដល
 នសប្មតងច្ ើយច្ ោះ ការប្ដលច្វៀរអច្ តុ្ក្បដិសនធិច្ ោះ ក៏្ច្ររោះថា មមត
របូរព មទាំងឡាយ   សូមបីមិន នឆច្រមើនរបូ្ន   អរបូ្នបនតច្ៅច្ទៀត្
ក៏្ពិត្ប្មន   ប្ត្ការច្ក្ើត្ច្ ើងនននីវរណ ម៌មិនមាន   មានប្ត្កុ្សលកាយក្មម   
វឆីក្មម   ច្ររោះច្ តុ្ច្ ោះឯង   អកុ្សលក្មម និងកុ្សលក្មមមុនៗ   ប្ដលនឹង ាំ
ឲ្យច្ក្ើត្ជាអច្ តុ្ក្បដិសនធិ  ច្ទើបមិនមានឱកាសឲ្យផល ន  មានប្ត្តិ្ច្ តុ្ក្
កុ្សលក្មម និង ទវិច្ តុ្ក្ឧក្កដឋកុ្សលក្មម្ស់ និង ថមី     នឱកាស ាំឲ្យច្ក្ើត្

ជាតិ្ច្ តុ្ក្បដិសនធិ និង ទវិច្ តុ្ក្បដិសនធិ   ដូច្ ន្ ោះ   ប្រះអនុរុោច ចារយភទើបភោលថា   

អយហតរុហោិ   សយិុំ ។ 

មយ៉ោងច្ទៀត្  ការសប្មតងបដិសនធិឆិត្ត   ប្ដលច្ក្ើត្ត្ពីរ ូវឆរឆុតិ្ឆិត្ត   របស់
គមពីរអភិ មមត្ថសងគ ៈច្នោះ   មិន នសប្មតងដល់បដិសនធិឆិត្ត   ប្ដលច្ក្ើត្ត្ពី
អសញ្ញីសត្តឆុតិ្ច្ ើយ    នជាយ៉ោងច្នោះ   ក៏្ច្ររោះថា   អសញ្ញីសត្តរព មច្នោះ   



            បរចិ្ឆេទទី ៥ មរណុបបត្តិឆតុ្ក្កៈ 

 

382 ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 
 

មានប្ត្របូ   មិនមាន្ន   ដូច្ ន្ ោះ   កាលដល់ច្វោអស់ជីវតិ្    ក៏្រត្ូវឆុោះមក្
ច្ក្ើត្ក្នុងកាមភូមិច្ោយពិត្រ ក្ដ   ដូច្ ន្ ោះ   ការច្ក្ើត្ច្ ើងននបដិសនធិឆិត្តក្នុង
កាមភូមិ   របស់អសញ្ញីសត្តរព មច្នោះ   ក៏្មិនខុ្សគ្នន ពីរបូរព មដនទៗ   ប្ដល
 នមក្ច្ក្ើត្ក្នុងកាមភូមិ   ច្ររោះច្ តុ្ច្នោះ   រពោះអនុរទុធ ្រយច្ទើបមិនសប្មតង
ដល់   ជាការសននិោឋ ន នថា   បដិសនធិឆិត្តប្ដលច្ក្ើត្ត្ពីអសញ្ញីសត្តឆុតិ្  ជា
ការរលត់្រគ្នឆុងច្រកាយននជីវតិ្នវក្ក្ោបច្ ោះ    នដល់   មហាវ ិក្ឆិត្ត ៨ 
ដួង  នុ ោះឯង ។ 

ប្ដលច្រលថា   របូរព ម   អរបូរព មទាំងឡាយ   កាលស្លា ប់ច្ ើយ   ច្បើ
មិន ន្ន  ក៏្មក្ច្ក្ើត្ក្នុងកាមភូមិច្ ោះ   ឆាំច្រោះប្ត្រព មប្ដលជាបុថុជជន
ប៉ោុច្ណាណ ោះ   ឆាំប្ណក្រព មប្ដលជារពោះអរយិទាំងឡាយ    សូមបីរតឹ្មរពោះច្ស្លត-
បនន  ក៏្មិនរត្ ប់មក្ច្ក្ើត្ក្នុងកាមភូមិប្ដរ   ច្ររោះនឹងរត្ូវ ន្នពិត្រ ក្ដ   
ច្ៅថា  ្នអ គ្នមី   ទាំងរព មប្ដលជាអរយិក្នុងរបូភូមិច្នោះ   កាលច្ក្ើត្
ក្នុងភូមិជាន់ខ្ពស់ច្ ើយ   ក៏្មិនមក្ច្ក្ើត្ក្នុងរបូភូមិប្ដលទបជាង   យ៉ោងច្នោះ  ក៏្
ច្ររោះថា   រព មអរយិច្ ោះ   មិនមានការស្លបសូនយពី្នថាន ក់្ខ្ពស់ច្ ើយ   
មានប្ត្ នសច្រមឆ្នថាន ក់្ខ្ពស់ត្ច្ៅប្ត្មយ៉ោង ។ 

រក្យថា  សពាវ  កាម្តយិហតមុាហ    សយិុំ  « ច្រកាយពីកាមតិ្ច្ តុ្ក្ឆុតិ្ឆិត្ត ៤ ដួង   

បដិសនធិឆិត្តទាំងអស់   គបបចី្ក្ើត្ច្ ើង »  ច្ោក្មិន នច្រលច្ោយ
បុគគោ ិោឋ ន  មានច្សឆក្តីថា   កាលមនុសេ   ច្ទវតប្ដលបដិសនធិជានរត្ច្ តុ្   
ពួក្ច្នោះស្លា ប់ច្ ើយ   ច្បើ ន្នក៏្ច្ៅច្ក្ើត្ក្នុងរព មភូមិ ២០  មាន ម
បដិសនធិ   របូបដិសនធិ ឬ មាន មរបូបដិសនធិ   ច្រសឆច្ ើយប្ត្្នប្ដល ន
និងតមភាវៈ   ច្បើជាបុថុជជន ឬ អរយិបុគគល  ច្បើមិន ន្ន ក៏្ច្ៅច្ក្ើត្ក្នុង
កាមភូមិ ១១   ច្ោយភាពជាច្ទវត   មនុសេ   ឬជាសត្វនរក្   ច្របត្   អសុរ
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កាយ   តិ្រ េ្ ន   ជាតិ្ច្ តុ្ក្បដិសនធិ   ទវិច្ តុ្ក្បដិសនធិ ឬ អច្ តុ្ក្បដិសនធិ 
ច្រសឆប្ត្កុ្សលក្មម  អកុ្សលក្មម   ប្ដលខ្ាួនច្ វើទុក្ នឱកាសឲ្យផល ។  
កាលច្រលច្ោយសរបុ នច្សឆក្តីថា  មនុសេ  ច្ទវត  ប្ដលមានបដិសនធិជា
នរត្ច្ តុ្ពួក្ច្នោះ  កាលស្លា ប់ច្ ើយ  រប្មងច្ក្ើត្ នក្នុងភូមិទូច្ៅមិនមានច្វៀរ  
ច្ោយមានបដិសនធិរបរពឹត្តច្ៅតមភូមិច្ ោះៗ  គឺ នបដិសនធិទាំង ២០  ការ
របរពឹត្តច្ៅដូច្ឆនោះ  ក៏្ច្ររោះថា   បុគគលរបច្ភទច្នោះ   ច្បើបដិបត្តិវបិសេ ភាវ    
ក៏្នឹង នសច្រមឆជារពោះអរយិបុគគល   ច្បើឆច្រមើនសមថភាវ    ក៏្នឹង ន
សច្រមឆជា្នោភី   អភិញ្ជញ ោភីបុគគល   ច្បើច្ វើរតឹ្មប្ត្ទន   សីល   
ភាវ  មមត  ក៏្នឹងច្ៅច្ក្ើត្ជា  មនុសេ  ច្ទវតជាន់ទប   ក្ណាត ល និង ខ្ពស់ 
។   ច្បើច្ វើទុឆចរតិ្ទុរាជីព   ក៏្នឹងច្ៅច្ក្ើត្ជាសត្វនរក្   ច្របត្   អសុរកាយ   
តិ្រ េ្ ន   ច្រសឆច្ ើយប្ត្ការសម័រគឆិត្តរបស់ខ្ាួន   របរពឹត្តច្ៅតមការច្សពគប់ 
និង ការច្ជឿវងេរត្កូ្ល   ឬ នទទួលការអប់រ ាំមក្ ។ 

រក្យថា  កាយម្យសវវ   បយនតរា   សយិុំ  « ឆាំប្ណក្ច្រកាយពីឆុតិ្ឆិត្តប្ដលច្រៅ

ពីច្នោះ   កាមបដិសនធិឆិត្ត   រប្មងច្ក្ើត្ច្ ើងក្នុងកាមភូមិប៉ោុច្ណាណ ោះ »  កាលច្រល
បុគគោ ិោឋ នច្ ើយក៏្ នច្សឆក្តីថា   កាលមនុសេ   ច្ទវត   មានបដិសនធិជា
ទវិច្ តុ្ក្ ឬអច្ តុ្ក្ក្តី និង សត្វនរក្   ច្របត្   អសុរកាយ   តិ្រ េ្ ន   មាន
បដិសនធិជាអច្ តុ្ក្ក្តី   បុគគលទាំងច្នោះ   កាលស្លា ប់ច្ ើយ   រប្មងច្ក្ើត្ ន
ឆាំច្រោះប្ត្ក្នុងកាមភូមិ ១១ ប៉ោុច្ណាណ ោះ   ច្ោយភាពជាមនុសេ   ច្ទវតជាន់ខ្ពស់   
ក្ណាត ល   ទប ឬ ជាអ យសត្វ   ជាតិ្ច្ តុ្ក្បដិសនធិ  ទវិច្ តុ្ក្បដិសនធិ  ឬ 
អច្ តុ្ក្បដិសនធិ   ច្រសឆច្ ើយប្ត្កុ្សលក្មម   អកុ្សលក្មមប្ដលខ្ាួន នច្ វើ   
មានឱកាសឲ្យផល ។ 
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កាលប្ដលបុគគលរបច្ភទច្នោះ   ច្ក្ើត្ នប្ត្ក្នុងកាមភូមិ ១១ ច្ ោះ   ក៏្
ច្ររោះថា   បណាត បុគគលទាំងច្នោះ   ច្ទោះជាមនុសេ   ឬច្ទវត   នឹងមានឱកាស
បដិបត្តិសមថភាវ    វបិសេ ភាវ ក៏្ពិត្ប្មន  ប៉ោុប្នតមិនអាឆ នសច្រមឆជា
រពោះអរយិបុគគល   ្នោភី   អភិញ្ជញ ោភីច្ ើយ   ច្ៅប្ត្ជាបុថុជជន មមត
រ ូត្ដល់ស្លា ប់ ។ 

ឆាំប្ណក្អ យសត្វទាំងច្ ោះ   ក៏្មិនមានសតិ្បញ្ជញ លមមនឹងបដិបត្តិ
សមថភាវ    វបិសេ ភាវ  ន   ដូច្ ន្ ោះ   កាលស្លា ប់ច្ ើយ   ក៏្ច្ៅច្ក្ើត្

 នរតឹ្មប្ត្ក្នុងកាមភូមិ ១១ ប៉ោុច្ណាណ ោះ   ច្ររោះច្ តុ្ដូច្ ន្ ោះ  ប្រះអនុរុោច ចារយភទើបភប្រើ
ោក្យថា  « ឯវ » របក្បឆូលក្នុងបទ « កាយម្ស ុ » ច្ ើយសប្មតងថា  « កាយម្យសវវ »

ដូច្ឆនោះ ។   
អយយម្ត ោ   ឆតុបិដសិន ធកិ្ កយមា ។ 

លំដាបន់ៃចុតិចិតត ៃិង បដិសៃធិចិតតក្នុងបរចិ្ចេទច្ៃេះ ដូចបាៃច្រៀបរាបម់ក្ច្ៃេះឯង ។ 

rcs 
 [៩៩] ឥយឆ ចវ ំ  គហតិបដសិន ធកិាន ំ  បន   បដសិន ធនិយិរាធានន តរយោ   បភតូ ិ  តយម្វារម្ ម-

ណមារព្ ភ     តយទវ   ឆតិ ត ំ  ោវ  ឆតុឆិតិ តបុាទ្វ  អសត ិ  វថីឆិតិ តបុាយទ  ភវសស  អង្ គោយវន  
ភវង្ គសន តតសិង្ខខ ត ំ  មានសំ   អយពាវឆ េនិ ន ំ  ហោុវ    នទយីសាយោ   វយិ   បវត តត ិ។ 

ប្របថា  ្ប់តាំងពីការរលត់្ច្ៅននបដិសនធិឆិត្ត   ច្ោយមិនមានឆច្ ា ោះ   
របស់ពួក្អនក្្ប់បដិសនធិ ( ក្នុងភពថមី )  ដូឆប្ដល នច្រលមក្ច្ ើយច្នោះ  
 កាលមិនមានវថិីឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើង   ( បដិសនធិ ) ឆិត្តច្ ោះឯង   រប្មងច្តងយក្
អារមមណ្ច្ ោះនុ ោះឯង  ច្ ើយជាឆិត្តប្ដលច្ៅថាត្ាំណននភវងគច្ោយភាវៈជា
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ច្ តុ្បនតភព   ច្ក្ើត្ច្ ើងជាប់មិនោឆ់   ដូឆរក្ប្សននទឹក្សទឹង   រ ូត្ដល់ឆុតិ្
ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើង ។ 

អធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថទបីន ី

រពោះអនុរទុធ ្រយ   កាលសប្មតងការរបពតឹត្តច្ៅរបស់ឆិត្ត  ប្ដលផុត្ពីវថីិ   
រពមទាំងការរបរពឹត្តច្ៅននអារមមណ្ក្នុងខ្ណៈបដិសនធិដូច្ឆនោះច្ ើយ   ឥ ូវច្នោះ   
ច្ដើមបីសប្មតងការរបរពឹត្តច្ៅក្នុងបវត្តិកាល និង ក្នុងភពត្ច្ៅ  ច្ទើបច្រលរក្យ

ច្ផតើមច្ ើងថា  ឥយឆ ចវ ំ ដូច្ឆនោះជាច្ដើម ។ 

រក្យថា បដសិន ធនិយិរាធានន តរយោ ប្របថា តាំងពីច្ពលប្ដលប ទ ប់អាំពីការរលត់្

ច្ៅននបដិសនធិឆិត្ត ។ 

រក្យថា   តយទវ   ឆតិ ត ំ  ( បដិសនធិឆិត្តច្ ោះនុ ោះឯង )    គបបីរជាប   ការច្ៅ

ភវងគឆិត្ត   ប្ដលដូឆគ្នន នឹងបដិសនធិឆិត្តច្ ោះថាជាបដិសនធិឆិត្ត  ដូឆរក្យថាថាន ាំ
ច្ ោះនុ ោះឯង ។ 

គបពីរជាប  ការរមួយក្វថិីឆិត្តប្ដលជិត្ឆុតិ្ឆិត្តច្ ោះ  ច្ោយរក្យឆុតិ្ក្នុង

រក្យច្នោះថា  ោវ   ឆតុឆិតិ តបុាទ្វ   ( ដរាបដល់ឆុតិ្ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើង ) ។ 

រក្យថា  អសត ិ  វថីឆិតិ តបុាយទ  ( កាលមិនមានវថិីឆិត្តច្ក្ើត្ច្ ើង )   មានច្ស-

ឆក្តីថា   កាលមិនមានវថិីឆិត្តច្ក្ើត្ក្នុងឆច្ ា ោះៗ ។ 

រក្យថា  ភវសស   អង្ គោយវន ( ច្ោយភាវៈជាច្ តុ្បនតភព )  មានច្សឆក្តីថា  

ច្ោយភាវៈជាច្ តុ្ត្ភាជ ប់ជាមួយភពប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្   ច្ររោះថា  កាលភវងគ
ឆិត្តមិនរបរពឹត្តច្ៅ   ភពប្ដលនឹងច្ៅច្ក្ើត្   រប្មងោឆ់សូនយ   ច្ោយស្លររបូ ម៌   
ប្ដលរ ស្ក្ប េ្ ជាត្បបឆច័យច្ ើយ   រប្មងសវិត្រសច្រន   ដូឆសនទូងច្ៅខ្ចី
ប្ដលរ ស្ក្ទឹងច្ភាៀង ។ 
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[១០០] បរយិោសាយន   ឆ   ឆវនវយសន   ឆតុឆិតិ ត ំ  ហោុវ    នរិជុឈត ិ។ 
ប្របថា មយ៉ោងច្ទៀត្  ក្នុងទីបាំផុត្ននបឆចុបបននភព  បដិសនធិឆិត្តច្ ោះឯង រត្-

 ប់ជាឆុតិ្ឆិត្ត   ច្ោយអាំណាឆននការឃ្លា ត្ពីភព្ស់   ច្ ើយរលត់្ច្ៅ ។ 

ច្ស្ឆក្តអីធបិាយក្នុងគម្ពរីបរម្តថច្ជាតិក្ 

រក្យថា  ឆតុឆិតិ ត ំ  ហោុវ    នរិជុឈត ិ« រត្ ប់ជាឆុតិ្ឆិត្តច្ ើយរលត់្ច្ៅ » ច្ ោះ  

គឺឆិត្តប្ដលមានសភាពដូឆបដិសនធិឆិត្តច្ ោះឯង   កាលដល់ទីបាំផុត្ននបឆចុបបនន
ភពច្ ើយ   ក៏្រត្ ប់ជាឆុតិ្ឆិត្ត   ច្ោយការឃ្លា ត្្ក្ភពប្ដលក្ាំពុងរស់ច្ៅ   

ដូច្ ន្ ោះ   ប្រះអនុរុោច ចារយភទើបភោលថា     បរយិោសាយន   ឆ   ឆវនវយសន « ក្នុងទីបាំផុត្នន

បឆចុបបននភព  ច្ោយអាំណាឆននការឃ្លា ត្្ក្ភព្ស់ » ( ជាឆុតិ្ឆិត្ត   ច្ ើយក៏្
រលត់្ច្ៅ )  ច្នោះជាការសប្មតងឲ្យដឹងថា   ក្នុងភពនីមួយៗ  របស់សត្វទាំងឡាយ   
បដិសនធិឆិត្ត   ប្ដលច្ក្ើត្ក្នុងខាងច្ដើមននភព   ភវងគឆិត្ត  ប្ដលច្ក្ើត្រត្ង់ក្ណាត ល
ននភព និងឆុតិ្ឆិត្ត   ប្ដលច្ក្ើត្ក្នុងខាងឆុងននភព   ឆិត្តទាំងបីយ៉ោងច្នោះ  មាន
សភាពដូឆគ្នន   ឬ ច្រលថាជាដួងប្ត្មួយក៏្ ន ។ 

[១០១] តយោ   បរញ្ច   បដសិនាធទយោ   រថឆក្ កម្វិ   យថាក្ កម្ ំ ឯវ  បរវិត តនាត   បវត តន ត ិ
ប្របថា  ច្រកាយពីឆុតិ្ឆិត្តច្ ោះច្ៅ   បដិសនធិឆិត្តជាច្ដើម   រប្មងវលិច្ៅតម

លាំោប់   ច្របៀបដូឆក្ង់ននរច្ទោះ  ។ 

ច្ស្ឆក្តីអធិបាយក្នុងបរម្តថទីបនី 

រក្យថា  យថាក្ កម្ ំ  ឯវ   បរវិត តនាត   បវត តន ត ិ ( បដិសនធិឆិត្តជាច្ដើម   រប្មងវលិ

ច្ៅតមលាំោប់ )  មានច្សឆក្តីថា  បដិសនធិឆិត្តជាច្ដើម  រប្មងវលិច្ៅតម
លាំោប់ដរាបដល់ឆុតិ្ឆិត្ត   ប្ដលរលត់្ខ្នធបរនិិរវ ន   មិនប្មនោឆ់សូនយមិន
ច្ក្ើត្ច្ទៀត្ដូឆការយល់ខុ្សក្នុងលទធិដនទ ( ឧច្ឆេទទិដឋិ ) ។ 
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ក្នុងគមពីរវិភាវនីភោក្ភោលថា  “ ដរាបដល់ការក្មាច ត់្មូលននវដតៈ ”   អរ ត្តមគគ

ច្ោក្ច្ៅថា  ការក្មាច ត់្មូលននវដតៈ  ប្ត្បដិសនធិឆិត្តជាច្ដើម  រប្មងរបរពឹត្តច្ៅ
អាំពីអរ ត្តមគគ  រ ូត្ដល់ការរលត់្ខ្នធ ។ 

[១០២]  បដសិន ធភិវង្ គវថីយិោ      ឆតុ ិ យឆហ   តថា   ភវន តយរ 
 បនុ   សន ធ ិ  ភវង្ គម្ឆិ ចយំ   បរវិត តត ិ  ឆតិ តសន តត ិ។ 

 បដសិង្ខខ យ  បយនតម្ទ ធវុ ំ    អធគិនាតវ    បទម្ឆ ចតុ ំ  ព្ធុា 
 សសុម្ឆុ េនិ នសយិនហព្ន ធនា     សម្យម្សសន ត ិ  ឆរិាយ   សពុ្ វោ ។ 

ប្របថា  បដិសនធិឆិត្ត   ភវងគឆិត្ត   វថិីឆិត្ត   និងឆុតិ្ឆិត្ត  រប្មងច្ក្ើត្រលត់្វលិ
ឆុោះច្ ើង  ក្នុងបឆចុបបននភពច្នោះ  យ៉ោងណា  រក្ប្សឆិត្តច្នោះ  គឺបដិសនធិឆិត្ត  ភវ
ងគឆិត្ត  វថិីឆិត្ត  និងឆុតិ្ឆិត្ត  រប្មងច្ក្ើត្រលត់្វលិឆុោះច្ ើង  ក្នុងភពខាងមុខ្ច្ទៀត្   
ក៏្យ៉ោងច្ ោះប្ដរ ។ 

អនក្រ ជញទាំងឡាយ  ពិ្រណាច្ ើញបដិសនធិឆិត្តជាច្ដើម  ប្ដលរបរពឹត្ត
ច្ៅក្នុងវដតថា  មិនគង់វងេ  មិនច្ទៀងទត់្  ប្បក្ធ្លា យច្ៅជា មមត  តមប្ដល
ច្រលមក្ច្ ើយ  ជាអនក្មានវត្តបដិបត្តិលអអស់កាលជានិឆច   ន្ក់្ ាុោះនូវបទ  
គឺរពោះនិរវ ន  ប្ដលមិនស្លា ប់  គង់វងេ  ច្ទៀងទត់្  ជាអនក្កាត់្ឆាំណងគឺត្ណាា
 នច្ោយលអ  នឹងដល់នូវ ម៌សងប់  គឺនិរវ នធ្លតុ្  ប្ដលមិនមានឧប ិកិ្កច្លស    
ច្ររោះពិ្រណា  ច្ វើឲ្យជាក់្ឆាស់ ( នូវនិរវ នច្ ោះ )  ច្ោយមគគញ្ជញ ណនិងផល
ញណច្ ោះឯង ។ 

អធបិាយគាថាក្នុងបរម្តថទបីន ី

រក្យថា  ឥហ  ក្នុងភពច្នោះ 

រក្យថា ឥឆ ចយំ   កាត់្បទជា  ឥត ិ+ អយំ 
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ឥត ិស័ពទ  មានអត្ថដូឆ អាទ ិ( ជាច្ដើម )  ស័ពទ   ច្ទើបមានច្សឆក្តីថា  រក្ប្ស

ឆិត្តច្នោះគឺ បដិសនធិឆិត្ត  ។ល។  
ឥ ូវច្នោះ  កាលរពោះអនុរទុធ ្រយរ ថាន នឹងសប្មតងដល់របច្យជន្  គឺមគគ   

ផល   និងនិរវ ន   ប្ដលជាផលននការសប្មតងបរចិ្ឆេទប្ដលច្ ម្ ោះថា   បយភទស-
ង្ គហ ( របួរមួរបច្ភទ )  និង បវត តសិង្ គហ ( របួរមួការរបរពឹត្តច្ៅ ) របស់ឆិត្ត និង 

ច្ឆត្សិក្   ច្ទើបច្រលគ្នថាច្នោះ ។ 

ក្នុងគ្នថាច្ ោះ   រក្យថា  បដសិង្ខខ យ ( ពិ្រណា )  គឺដឹងច្រឿយៗ   ច្ោយ

វបិសេ ញណ   ប្ដលច្ៅថា   បញ្ជញ ដឹងឆាស់ ។ 

រក្យថា  ឯត ំ   គឺការសប្មតងរបច្ភទ និង ការរបរពឹត្តច្ៅរបស់ឆិត្ត   និង

ច្ឆត្សិក្តមប្ដលច្រលច្ ើយ ។ 

រក្យថា  អទ ធវុ ំ  ប្របថា   មិនច្ទៀងទត់្ 

រក្យថា  អធគិនាតវ  (្ក់្ ាុោះច្ ើយ )  មានច្សឆក្តីថា   បនាុោះច្ ើយ  គឺច្ វើឲ្យ

ជាក់្ឆាស់ច្ោយមគគញ្ជញ ណទាំង ៤ ប្ដលច្ៅថា អធគិម្ (  ម៌ប្ដលគួរបនាុោះ ) ។ 

រក្យថា  បទ ំ( រពោះនិរវ ន )   នដល់  សឧបាទយិសសនពិាវ ន ( និរវ នប្ដលច្ៅ

សល់ខ្នធ ) 

រក្យថា  ព្ធុា  ប្របថា  អនក្រ ជញទាំងឡាយ 

រក្យថា  សសុម្ឆុ េនិ នសយិនហព្ន ធនា    នដល់  បុគគលអនក្មានឆាំណង  គឺ

ត្ណាា    ប្ដលច្ដក្រតាំច្ៅក្នុងខ្នធស ត ន   ប្ដលខ្ាួន នកាត់្ផ្តត ឆ់ច្ ើយ   រពម
ទាំងកិ្ច្លសដនទ   ច្ោយមិនឲ្យអនុស័យច្សសសល់ច្ៅ ។ 

រក្យថា សម្  គឺសភាវៈប្ដលជាទីសងប់ននទុក្េ និង ច្សឆក្តីច្ៅត រក្ហាយក្នុង

វដត    នដល់   អនបុាទយិសសនពិាវ ន ។ 



            បរចិ្ឆេទទី ៥ មរណុបបត្តិឆតុ្ក្កៈ 

 

389 ច្រៀបច្រៀងច្ោយៈ អ ុ៊ុំ សុជា និង ច្ ៉ោ រ សុមាលី 
 

រក្យថា  ឯសសន ត ិ  ប្របថា  នឹងឆូលដល់ ។ 

រក្យថា  ឆរិាយ  ប្របថា  អស់កាលដ៏យូរ ។ 

រក្យថា  សពុ្ វោ   នដល់  អនក្មានវត្ត  គឺសីល និង  ុត្ងគ   ប្ដលលអស្លអ ត្  

 ាំមក្នូវ ម៌ប្ដលគបបីបនាុោះ  នច្សឆក្តីថា   អនក្មានការរបរពឹត្តិដុោះខាត់្
កិ្ច្លស   មានសីលលអ ។ 

សណមតងបរមតថខនវិេីមុតតសង ែ  ក្នុងបរភិចេទភនះចប់ ។ 
ឥត ិ  អភធិម្ មត ោសង្ គយហ   វថីមិ្តុ តសង្ គហវោិយោ   នាម្   បញ្ចយមា   បរយិឆ េយទ្វ ។ 
បរចិ្ឆេទី ៥   ច្ ម្ ោះថាវថីិមុត្តសងគ    ក្នុងគមពីរអភិ មមត្ថសងគ ឆប់ ។ 
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