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បទពាក្យ ៧ 

គោលគៅនៃព្រះរុទ្ធសាសនា ចែងជាមាោ ៌ាដ៏ព្រនរ 
គឺអរិយមគគអងគព្រាំរី  រដិរត្តិយរ់នងៃដុសខាត់្ែិត្ត       ។ 
ជព្មះឲ៌ាយអស់អវិជាជ៌ា  រគងកើត្រញ្ញ៌ាថ្ល៌ាគាំៃិត្ 
យល់ែ៌ាាស់អរិយសែចធម រិត្ ជាគោលសុព្រឹត្រុទ្ធសាសនា    ។ 
គ ើញទុ្រខគេតុ្នាាំឲ៌ាយគរើត្ទុ្រខ មាៃជាព្រមុខគឺត្ណ្ហ៌ា 
ព្រតិ្រត្តិតាមអងគអរិយមោគ៌ា រុាំចាត់្ត្ណ្ហ៌ាជាសមុទ័្យ(១)              ។ 
ញ ៌ាាំងៃិគោធធម ឲ៌ាយគរើត្មាៃ គឺព្រះៃិព្វ៌ាៃគរ៌ាេមសុខី 
ជាខៃធវិមុត្តិផុត្ទុ្រខភ័យ  គៃះជាអត្ថៃ័យរុទ្ធដីកា           ។ 
គឺជាគរះដូងរុទ្ធសាសៃ៍  រញ្ជ៌ារ់ចែងែ៌ាាស់ទុ្រវិចារណ៍ 
ឥត្មាៃសាសនាដនទ្ណ្ ចរែងគព្លមុសារៃែាំរៃ            ។ 
ដូគែនះែូររុទ្ធររិស័ទ្  សិរ៌ាារដិរត្តិរុាំខរខាៃ 
រគងកើត្រៃែឺរញ្ញ៌ាញណ  រាំចាត់្គចាលរៃៃូវរង្ខ៌ា(២)           ៕ 

ដោយឧបាសក  ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
 
 
_______________ 

(១) សមុទយៈ   សៈមុ-ទៈ យៈ  សំ. បា.  (ន.) (សមុទយ) ការតងំដ ើង; ការប្រមូល, 
ររួរមួ; ការទាក់ទងរកគ្នា  ។ 
(២) កង្ខា    ក័ង-ខា   បា.  (ន.)  ដសចកដើសងសយ័, ដសចកដើសន្ទិះ ។ 
   

 



 

ដែលអ្នកទាំងឡាយគប្បីែឹង 
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វ ត  ភិរក្ស 
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សម្រាប់ចែក្ជាធម្មទាន 



 
សសៀវសៅចាសដ់ែលបានចម្លងជាថ្មី   ៖ 

១.  ស្នា ព្រះហស្ដក្ព្ោយបង្អស្ន់ៃស្ក្ដដចព្រះដហាសុ្ក្ដធាធបិត ី ជួន ណាត 
២.  ធដ៌ៃដស្នា រព្រះរតៃព្ត័យ  រសិ្នដ រ - ស្ក្ង្េប ( វ៉ាត  ភិរក្ស ) ថ្ម ី
៣.  ព្បស្នា  គិហពិ្បតិបតតិរសិ្នដ រ ( ឈដឹ  ទូច, សុ្ង្  សីុ្វ ) 
៤.  ព្បជុុំនានាធដ៌ស្ក្ង្េគ ( ជ័យ  នដ៉ា ) 
៥.  អានាបាណស្សតកិ្ដមដ្ឋា ៃ  វបិស្សនាបញ្ហា ធដមបរយិាយ ( គង្់  ឌបឹ ) 
៦.  ធដមៃិយាដ ៣០  ៃងិ្ក្ុំណារយក្សសង្ ៗ ( ប ុត  ស្នវង្ស, ភកិ្េុ ស្នៃ  សុ្ជា ) 
៧.  ជីវតិក្ថា  ( ដុិញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្ម ី
៨.  ធដមព្បទីប ( ព្បជុុំក្ង្ធដ៌  យៃិ  វៃ់ ) 
៩.  ក្រឿង្  ព្រះភិក្េុរក្ៃចរ  ( ឱដ  ណាព្គី ) 
១០. ក្រឿង្  ៃគរោយ ( ចាប  រិៃ ) 
១១. ចាប់ក្ោររមាតាបិតា ( អ ូ  ចុង្ ) 
១២. ៃតថិធមាម ធិបាយ ( ព្រះបិដក្ធដម អ ុដ  ស្ ុដ ) 
១៣. នព្តកូ្ដធដ៌ ( សុ្ង្  សីុ្វ ) 
១៤. ឱវទបាតិក្មាក្េ ( ចាប  រៃិ ) 
១៥. ក្ព្ដង្ក្ុំណារយ ( ហុដិ  ឆាៃ ់) ថ្ម ី
១៦. ឧបៃយីតិសូ្ព្ត ( ព្រះដហាវរីយិបណឌិ ក្តា បា៉ា ង្  ខាត់ ) 
១៧. ធដមុក្ទេស្ ៤ យា៉ា ង្ ( ដុិញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្ម ី
១៨. ធដ៌ៃដស្នា រស្ព្មាប់យុវវយ័  Khmère – Français ( វ៉ាត  ភិរក្ស ) ថ្ម ី
១៩. ធដ៌ៃដស្នា រស្ព្មាប់យុវវយ័  Khmère  – Anglais ( វ៉ាត  ភិរក្ស ) ថ្ម ី
២០. ក្ោក្ៃតីិបក្រណ៍ ( ព្រះ  អ ុក្  ជា  វជិរញ្ហាណាភយវង្ស ) 
២១. ដង្គលសូ្ព្ត ៣៨ ព្បោរ ( ព្រះវៃិ័យធរអៃុគណ ឯក្  ញឹដ  ធដមិស្សក្ោ ) 
២២. ក្ព្ដង្ក្ុំណារយ ភាគទ ី២( ហុដិ  ឆាៃ ់) ថ្ម ី
២៣. ព្រះបាឡាត់ក្ោស្នាគ ហហដ  ក្ចៀវ (គង្់  ស្មាា រ) 
២៤. ចុំណង្នដឆាា ុំថ្មី( ដុិញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្ម ី
២៥. ព្រះរុទធស្នស្នាក្ៅព្បក្ទស្ក្ដពុជាស្ក្ង្េប (ស្ក្ដដចព្រះក្ោធិវង័្ស  ហួត តាត) 
២៦. ឱវទ ៤ «ខ» របស្ក់្ោក្ ក្លៀវ  ហាេ ៃ (បក្ហព្បក្ដ្ឋយក្ោក្យាយ ចុំក្រៃី  ចារូៃ) 
២៧. គុណមាតាបិតា  ( ដុិញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្ម ី
២៨. ទស្សៃៈស្ក្ដដចព្រះស្ង្ឃោជ  ជួៃ  ណាត (គង្ ់ ស្មាា រ ) 
២៩. អភិធដមបរដតថស្ក្ង្េប (ព្រះព្គ.ូ យា៉ា ង្ ផាៃ់ ៃងិ្ ព្រះដហា. អ ុដ ប៉ាុណណ) 
៣០. ក្ព្ដង្ក្ុំណារយ ភាគទ ី៣( ហុដិ  ឆាៃ ់) ថ្ម ី
៣១. ក្រឿង្  ព្រះភិក្េុរក្ៃចរ ភាគ ២  ( ធដមក្ោស្ - ចុំក្រៃី  ចារូៃ ) 
៣២. អាក្រូតវ ុំង្ៃៃស្ង្គដ ( បណឌិ ត ហក្ដ  ឡ ី) 
៣៣. ក្រឿង្  ព្រះភិក្េុរក្ៃចរ ភាគ ៣  ( ធដមក្ោស្ - ចុំក្រៃី  ចារូៃ ) 
 



 

 

សូមឧទ្ទិសស្នាដៃន េះចំន េះ 

 

ញាតិម្ិតតទាំខអស់ 

ស្ពម្ទាំខសពវសតវកនុខសខសារវដដ 
 

សព្វទា ំ  ធមមទា ំ  ជិនាតិ 
(ធម្មទានឈ្នះ អាមិ្សទានទាាំងពួង) 

តណ្ហក្ខនោ  សព្វទ្ុក្ខំ  ជនិាតិ 
(ការអស់តណ្ហា   ឈ្នះទុក្ខទាាំងពួង) 
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អារមភកថា... 
 

 ង្សៀវសៅសនះ   ប្គាន់ថ្ត្ជាសេចកតីេសងេរត្នគម្ពីរសដើម្  
េប្ម្គរ់ស្ែើយត្រនឹងេំនួរ  ថ្ដលថ្ត្ងេួរថា  អវីជាប្ពះធម៌្ររេ់
ប្ពះេម្គម េម្ពុទ្ធ សត្ើប្ពះធម៌្ម្គនអវីជាសគាលជំហរ   ជាអធិរាយ
ជាទិ្េសៅ  ឬប្ពះធម៌្ម្គនលកេណៈយ៉ាងណា  ឬប្ពះធម៌្ម្គនការ
ប្រប្ពឹត្តសៅដូចសម្តច  ។  ចម្ងល់ទំាងសនះថ្ត្ងដិត្ជារ់កនុងអារម្មណ៍
ខ្ុំ  តំ្តងពីកុម្គរភាពម្កសម្ែ៉ាះ  ថ្ដលធ្លែ រ់ជាសកមងវត្ត  រេ់សៅកនុង
វត្ត េីុបាយវត្ត  សដកកនុងវត្ត  ជុះដ្ឋក់វត្ត  សរៀនកនុងវត្ត  ម្គនប្គូជា
ប្ពះេងឃ  ថ្ត្សៅថ្ត្មិ្នដឹងមិ្នយល់ចាេ់ថាអវីជាប្ពះធម៌្  ដូច
ថ្វកសៅកនុងឆ្ន ំងេម្ែ    មិ្នដឹងរេជាតិ្េម្ែ     គឺបានប្តឹ្ម្ថ្ត្ចំ
រត់្ម្គត់្  ជួនចំ  ជួនសលែចសប្រះមិ្នយល់  កាលសរើមិ្នយល់មិ្ន
យកចិត្តទុ្កដ្ឋក់       កាលសរើមិ្នយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់       មិ្នប្រតិ្រត្តិ     
សរឿយៗ  ចិត្តសៅជាសនឿយណាយ  ។  រហូត្ដល់ត្លងមួ្យ  ត្ចដនយ
បានជួរសេៀវសៅមួ្យកាល េតីពីប្ពះធម៌្ជាភាសាបាោងំ
សរៀរសរៀងសដ្ឋយរណឌិ ត្ោហុល  ។   រនាា រ់ពីអានសហើយអានសទ្ៀត្
សាចុះសាស ើងម្ក   ក៏សកើត្ចម្ងល់ថាសត្ើសនះជាការពិត្ឬសទ្  ។  ខ្ុំ
ក៏ចរ់សសតើម្ស្រសាវប្ជាវកនុងគម្ពីរសដើម្បីសសាៀងរកភាពពិត្    សទ្ើរដឹងថា 



VI 

 
សេៀវសៅសនះ បានថ្វកថ្ែកត្តម្ដូចម្គនសៅកនុងគម្ពីរសរះរិទ្
ប្គាន់ថ្ត្ម្គនការខុេគាន រវាងសលខភាគត្នគម្ពីរសៅទី្ប្កុងកូ ុម្រូ
នឹងសៅប្រសទ្េសយើង  ។  ឯការអធិរាយក៏សធវើស ើងសដើម្បជីន 
ររសទ្េថ្ដលមិ្នសាា ល់ប្ពះពុទ្ធសាេនា  ។  សហតុ្សនះ  ខ្ុំបាន
យកលំនំាត្តម្ថ្ត្ចំណុចណាេំខាន់ៗ  រចួរថ្នែម្សដ្ឋយអត្ែរទ្
សដើម្ត្នគម្ពីរសដើម្បីរកាន័យសដើម្  សចៀេវាងការរកស្រសាយខុេពី
េំណាក់អនកអាន។ ការសរៀរសរៀងសនះកនុងសគាលរំណងជាគតិ្  ជា
ជំនួយដល់ពុទ្ធររេ័ិទ្ទំាងឡាយ  កនុងការប្រតិ្រត្តិធម៌្  ។  សរើ
ម្គនការខវះចសនាែ ះ  េូម្សម្ត្តត អធាស្រេ័យ  េូម្អរប្ពះគុណ      
អរគុណ  ។ 

ប្កងុម្៉ាុងសរអាល, ត្លង ២ ᧮ ១២ (១) ព.េ. ២៥៦០ 
ប្ត្ូវនឹងត្លងចនា ទី្ ២៨  ថ្ខវចិឆិកា  គ.េ. ២០១៦ 

                                          ប ៉ុស ឆេងអ៊ា ង 
វ ត  ភិរក្ស 

 
 
 
 
 
 
 

 
_____________ 
(១) អាៃថា  នថ្ៃចៃេ  ទី ១៤ ក្ោច  ហខក្ក្ដិក្  



 

 

 

សេចកដីេំគាល់... 
 

 ង្សចកតីអធិរាយកនុងសេៀវសៅសនះ ម្គនការពិបាកយល់
រនតិច  សប្រះជាការថ្វកថ្ែកពនយល់ និងជីកកកាយរកមូ្លសហតុ្ 
រករចច័យត្នេង្ខេ រ   ត្នជីវតិ្   ត្នចិត្ត   ត្នសចត្នា    សចត្េិក  កម្ម 
ទំាងឡាយ ថ្ដលនំាម្កនូវសេចកតីទុ្កេទំាងអេ់សលើសោកសយើង
សនះ  ។   គឺជាការស្រសាវប្ជាវថ្វកថ្ែករកសដើម្កំសណើ ត្វា  ថាសត្ើវា
សកើត្ម្កសប្រះសហតុ្អវី  វាេែិត្សៅឯណា  ម្គនអវីជាសប្គឿងប្ទ្ប្ទ្ង់
និងម្គនអវីជាសប្គឿងទាក់ទាែ  ។  ដូសចនះសរើអេ់សោកម្គនការ
ពិបាកយល់  ចរ់ន័យពំុបាន អេ់សោក-អនកអានអាចសម្ើលរលំង
វគាទី្ ១  ទី្ ២ និងទី្ ៣ េិនក៏បាន  សហើយអាននិងសរៀនប្រតិ្រត្តិ
ត្តម្វគាទី្ ៤ និងទី្ ៦ ថ្ត្ម្តងសៅ   សប្រះជាប្ពះធម៌្ថ្ដលសយើងថ្ត្ង
សគារពរូជា   ថ្ត្ងប្រតិ្រត្តិត្តម្  (ថ្ត្មិ្នបានសពែសលែប្តឹ្ម្ប្ត្វូ)   
និងថ្ដលសយើងថ្ត្ងេូប្ត្រឭំកគុណជានិចចថាជា េនាិដាិកធម៌្ (គឺ
ជាធម៌្ថ្ដលសយើងគរបដឹីងចាេ់  ស ើែចាេ់សដ្ឋយខែួនឯង  គឺ
ត្តម្ប្បាជ្ាររេ់ខែួន  និងការពាយម្ សាវ ធាយសធវើេម្គធិ  និង
វរិេេនា)  ជាអកាលិកធម៌្  (ជាធម៌្ ថ្ដលឲ្យនូវសលមិ្នរង់ចំ
កាល)    ជា  ឯហិរេិេកធម៌្   (ជាធម៌្គួរអស ជ្ ើែអនកដត្ទ្ឲ្យចូល 
 



VIII 

 
ម្កសម្ើលបាន) ជាឧរិនយិកធម៌្  (ជាធម៌្គួររសង្ខោ នចូលម្កទុ្ក
កនុងចិត្ត  គឺចងចំនិងម្គនេតិ្េពវកាល) ជា រចចត្តំ សវទិ្ត្សរវ  - 
វ ិ្ ញូហីតិ្ធម៌្ (ជាធម៌្ថ្ដលអនកប្បាជគ្របដឹីង ចំសរះខែួនសៅកនុងខែួន
ឯង   គឺកាលសោលៈ  សទាេៈ   សម្គហៈ  ឬកាលសហតុ្ជាសប្គឿង
ប្រទូ្េតត្នកាយទាវ រកតី  វចីទាវ រកតី  ម្សនាទាវ រកតីម្គនសៅកនុងេនាត ន
កតី  ឬមិ្នម្គនសៅកនុងេនាត នកតី   អនកដឹងចាេ់ថាធម៌្ទំាងសនះ 
ម្គនឬមិ្នម្គនសៅកនុងេនាត នររេ់អែ)  សៅប្គរ់សពលសធវើពិធី
សសេងៗ  ។ 
 េូម្រញ្ជជ ក់ថា  សចត្នា  ្នាៈ  សោលៈ សទាេៈ សម្គហៈ 
ម្គនះ  ទិ្ដាិ  ។ល។  ទំាងសនះសកើត្ស ើងសៅកនុងចិត្ត  េែិត្សៅកនុង 
ចិត្ត  រេ់សៅជាមួ្យគាន    សដកេម្ងំជាមួ្យគាន   ម្គនវត្ែុជាអារម្មណ៍                         
ជាមួ្យគាន  រមួ្េុខរមួ្ទុ្កេជាមួ្យគាន   ជាអនតោយខាងកនុងជាអាល៌- 
កំបំាងសម្ើលមិ្នស ើែ  ។ សប្រះវាដឹកនំាចិត្តឲ្យប្រប្ពឹត្តនូវអំសពើ 
(សៅថាកម្ម) ត្តម្រយៈកាយ  ត្តម្រយៈវាច  និងត្តម្រយៈចិត្ត 
ដូចជាប្គដឹូកនំាេិេេ    ។    សហតុ្សនះ   សទ្ើរសកើត្រកយសសាែ កថា     
«ចង់សចះឲ្យេម្គែ រ់អាចរយ    ចង់បានថ្សែផ្កា ឲ្យយកសលែើងដុត្គល់» ឬ 
«ដំ្ឋដូងឲ្យខំថ្ល  ចង់េីុថ្សែឲ្យដុត្គល់»  គឺថាសរើចង់សប្ករជ ជ្ ក់ ថ្សែ
ផ្កា  (សេចកតីេុខ) សគប្ត្ូវេម្គែ រ់អនកដឹកនំា  គឺប្ត្ូវសបាចឫេដុត្
គល់ត្ណាា   សោលៈ  សទាេៈ សម្គហៈ ម្គនះ ទិ្ដិា... សចែឲ្យអេ់  
ពីកនុងេនាត ន  ។  សហើយសត្ើអវីខែះជាឫេគល់   ជាសហតុ្ត្នត្ណាា គឺ
អាយត្នៈទំាង ៦  ម្គនថ្លនក  ប្ត្សចៀក  ប្ចមុ្ះ  អណាត ត្  កាយ និង 
ម្សនា ។  សប្រះថាសរើថ្លនកមិ្នស ើែររូ  ប្ត្សចៀកមិ្នឮេសម្ែង... 
ចិត្តមិ្នចង់ជាសដើម្  សេេៈមិ្នម្គន  សរើសេេៈមិ្នម្គនអារម្មណ៍ក៏ 

 
 



IX 

 
គាម ន  សរើអារម្មណ៍មិ្នម្គន  ការចង់បាន  ឬសេចកតីប្បាថាន  (ត្ណាា )
ក៏មិ្នសកើត្ម្គន ។  ដូចសនះសគប្ត្វូប្រុងប្រយ័ត្នសាម រតី្ជានិចចសដើម្បី
ប្គរ់ប្គងអាយត្នៈទំាង ៦ ឲ្យម្គនេណាត រ់ធ្លន រ់លោ  ។ 
 ម្ា៉ាងសទ្ៀត្  សដើម្បីជាជំនួយឲ្យង្ខយយល់  នូវេចចធម៌្ 
ទំាង ៤ សនះ   ខ្ុំបានសលើកយកសេចកតី  េសងេរពីរប្រសលទ្ម្កដ្ឋក់ 
ជូនមុ្ននឹងចូលដល់ការអធិរាយជាលំអិត្    ម្ា៉ាងជាសេចកតី 
េសងេរេតីពីចតុ្េចចធម៌្សនះររេ់ប្ពះេម្គម េម្ពុទ្ធ   សៅសពល 
បានប្ត្តេ់ដឹង   ម្ា៉ាងសទ្ៀត្ជាសេចកតីេសងេរ  រសរៀរពនយល់រំលែឺ
សគាលៗ ររេ់ប្ពះអងា   េតីពីចតុ្េចចធម៌្សនះ  ។ 
  
 
 
 

  



 

 

 

សេចកដីថ្លែងអំណរគុណ... 
 

 ជាដំរូងខ្ុំប្ពះករណុា  េូម្ថ្លែងអំណរប្ពះគុណចំសរះ
ប្ពះសត្ជប្ពះគុណប្ពះលិកេុ ធឹង  ធីម្ (ែនទឆតេរ) វត្ត ធម្មិការាម្, 
ប្ពះលិកេុ ស៉ុុំ  ប៊ា៉ុនឆធៀម្ (ស៉ុវណ្ណ ឆតេឆរា) វត្ត ព៉ុទ្ធស៉ុទាធ រាម្  ប្កុង         
ម្៉ាុងសរអាល - សករិក - កាណាដ្ឋ  ថ្ដលបានជួយថ្កត្ប្ម្ូវ  និងជួយ
សប្ជាម្ថ្ប្ជងឲ្យម្គនការសបាះពុម្ពសេៀវសៅសនះ  ម្គនដំសណើ រសៅ
បានប្រត្ព  ។ 
 រនាា រ់ម្ក ខ្ុំេូម្ថ្លែងអំណរគុណដល់កញ្ជញ ម្ ៉ូវ ស៉ុបញ្ញា  
ថ្ដលបានខិត្ខំចំណាយកម្គែ ំងកាយ  ចិត្តនិងេម្គភ រៈជួយវាយ
ចម្ែងេំសៅសដើម្សលើកទី្ ១  ប្ពម្ទំាងកញ្ជញ  លមឹ្ ថាវី  និង 
កញ្ជញ  ឆម្រសង គន្ធធ   កនុងការជួយវាយចម្ែងេំសៅជាសលើកទី្ ២  
សាស ើងវែិឲ្យសលចសចែជាររូោងស ើង  ។ 
 ជាពិសេេខ្ុំបាទ្  េូម្ថ្លែងអំណរគុណដល់  សគហដ្ឋា ន 
អលិរកេម្រត្កប្ពះពុទ្ធសាេនាថ្ខមរ     ប្កងុម្៉ាុងសរអាល - សករិក - 
កាណាដ្ឋ (ឧបាេក ម្៉ុិញ  សាវ ន ,  ហ៉ុមិ្  ឆាន,់ វ ត  ភិរក្ស) 
ថ្ដលបានយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់សដ្ឋយហមត់្ចត់្  និងខនះថ្ខនងប្រឹងថ្ប្រង 
សរៀរចំចត់្ថ្ចង  ថ្កលំអ  ប្ពម្ទំាងត្ចនប្រឌិត្ឲ្យសេៀវសៅសនះម្គន  
 



  XI 

 
ររូសរៀងលោប្រណីត្យ៉ាងសនះ  ។ 

និងទី្រំសុត្   ខ្ុំេូម្ថ្លែងអំណរគុណចំសរះពុទ្ធររេ័ិទ្
ទំាងអេ់  ថ្ដលម្គនេទាធ ប្ជះថាែ ជួយររចិច គប្បាក់  សដល់ជាលវកិា 
កនុងការសបាះពុម្ពសេៀវសៅសនះ  ។ 
 ខ្ុំប្ពះករណុា   ខ្ុំបាទ្   េូម្ជូនរុណយកុេលថ្ដលសកើត្ពី  
ធម្មទានសនះ  ដល់ប្ពះសត្ជប្ពះគុណប្គរ់ប្ពះអងា  អេ់សោក-អនក
ជាម្គច េ់សដើម្ទាន  ប្ពម្ទំាងពុទ្ធររេ័ិទ្ទំាងអេ់  េូម្ឲ្យបានជួរ
ថ្ត្នឹងពុទ្ធពររួនប្រការ  គឺ  អាយុ  វណណៈ  េុខៈ  និងពលៈ កំុរី 
ស ែៀងឃ្លែ ត្ស ើយ  ។ 

ប ៉ុស  ឆេងអ៊ា ង 
វ ត  ភិរក្ស 

 
 

 

  



 

 

 

េមាេភាពចូលរួម... 
(ពិនិត្យខែឹម្សារ, អកេោវរិទុ្ធ និងរចនាសសេងៗ) 

 
  

១. ប្ពះលិកេុ ធឹង ធីម្ (ែនទឆតេរ) 
 វត្ត   ធម្មិការាម្   ប្កុងម្៉ាុងសរអាល - សករិក - កាណាដ្ឋ 

២. ប្ពះលិកេុ ស៉ុុំ ប៊ា៉ុនឆធៀម្ (ស៉ុវណ្ណ ឆតេឆរា) 

 វត្ត  ព៉ុទ្ធស៉ុទាធ រាម្  ប្កងុម្៉ាុងសរអាល - សករិក - កាណាដ្ឋ 

៣. ឧបាេក ម្៉ុិញ   សាវ ន 

៤. ឧបាេក ហ៉ុមិ្   ឆាន ់
៥. សោក វ ត   ភិរក្ស 
៦. សោក វ ត   ស៉ុគនធ 
៧. សោក វ ត   តារា 
៨. សោក វ ត   ម្ ៉ូលវីណ្ណ  
៩. កញ្ជញ  វ ត   វរយី  
១០. កញ្ជញ  ម្ ៉ូវ  ស៉ុបញ្ញា    
១១. កញ្ជញ  លមឹ្  ថាវី   
១២. កញ្ជញ  ឆម្រសង គន្ធធ    
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ពុទ្ធប្រវត្ត.ិ.. 
 

 ព្រះពុទ្ធមានព្ពះនាមដ ើមជា សិទ្ធត្ថ  និងព្ពះព្ត្កូលជា
ដោត្មៈ   រស់ដៅកនុងភូមិភាគខាងដ ើងននព្រដទ្សឥណ្ឌា    កនុង
រវាងសត្វត្សទី្ ៦  មុនគ.ស.  ។   ព្ពះរិតាព្ពះនាម    សុដធធ ទ្នៈ 
ដោយរា យដៅនគរករិលព័សដុ(ដេប៉ាល់សពវនងៃ)  ព្ពះមាតាព្ពះ 
នាម សិរមិហាមាយា  ។  តាមព្រនពេី  ព្ពះអងគដរៀរមងគលការ
តាាំងពីដៅវយ័កុមារ  គឺដៅព្ពះ នម ១៦ ព្ពះវសាជាមួយព្ពះនាង
យដោធរា  ។  ព្ពះអងគព្ទ្ង់គង់ដៅកនុងព្ពះររមរា វាាំង ៏សុខ-
ោនត  រហូត្ ល់នងៃមួយបន ួរនូវការពិត្នន ីវតិ្រស់ដៅររស់
សត្វដោក (គឺការ ដកើត្  ចាស់ ឈឺ  ោា រ់) ក៏បនតាាំងព្ពះទ័្យថា
នឹងរកផ្ាូវដ ះស្រោយ  ដ ើមបីដេញឲ្យផុ្ត្ពីភាពទុ្កខដវទ្នាធាំង
ដនះ  ។  នងៃមួយ  កនុងព្ពះ នាម យុ ២៩ ព្ពះវសារនាា រ់ពីព្ពះរា 
រុព្តាដធលព្ពះនាម រាហ លុ បនព្រសូព្ត្រេួមក  ព្ពះអងគបន 
សដព្មេព្ពះទ័្យយាងដេញចាកព្ពះនគរ  ព្ពមធាំងព្ពះមដហសី 
និងរុព្តា  ដៅោងព្ពះផ្នួសមួយព្ពះអងគឯងជាតារសឥសីដ ើមបី    
ស្សវងរក ាំដណ្ឌះស្រោយពិត្  ។ 
 ព្ពះអងគបនព្តាេ់េរតាមព្ លង  វាលទ្ាំនារននទ្ដនាគង្គគ   
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អស់រយៈដពល ៦ ឆ្ន ាំកនុងសភាពជាតារស  បន ួរ បនដរៀន
បនដធវើតាមនូវព្គរ់រដរៀរកបួននិងពិធីដផ្សងៗ  ររស់ព្គូអាចារយនន 
ោសនា នទ្ធាំងអស់    ព្ពមធាំងបនដធវើនូវទុ្កករកិរយិាដទ្ៀត្ផ្ង 
ស្ត្ដៅស្ត្មិនដពញព្ពះទ័្យ   ដព្រះរកមិនដ ើញការពិត្  ។  ព្ពះ
អងគក៏សដព្មេព្ពះទ័្យដបះរង់ដចាលរដរៀរធាំងដនាះ  ដហើយ     
ត្ព្មង់យកផ្ាូវព្ពះអងគវញិ ។ រហូត្មក ល់នងៃមួយ កនុងព្ពះ នាម យុ 
៣៥ ព្ពះវសា   ព្ពះអងគគង់ដៅដព្កាមដ ើមដរធិព្ពឹកស   នាមាត់្
ទ្ដនា ដនរញ្ជ រា  កនុងភូមិភាគ ពុទ្ធគយា ( ិត្គយៈកនុងរ ីហាសពវនងៃ)
បនព្តាស់ ឹងនូវអនុត្តរសមាម សដមាោ ធិញ្ញា េគឺព្ពះអងគបនយល់
 ឹងនូវអភិដញ្ាយយធម៌ (េតុ្សេចធម៌) ដហើយបនកាា យជា  ព្ពះ
អរហនតសមាម សមោុទ្ធ  ជាព្ពះសពវញ្ាូពុទ្ធ  តាាំងពីនងៃដនាះមក  ។ 
 ៥៩ នងៃរនាា រ់មក   ព្ពះអងគបនដទ្សនាជាដលើកទី្ ១    គឺ
បនញុាំងព្ពះអនុត្តរធមមេព្កឲ្យព្រព្ពឹត្តដៅ   សតីពីេតុ្រារយិសេច
 ល់តារសរញ្ច វគគិយធាំង ៥  ស្ លជាអនករមួរួសដរៀនជាមួយោន
ដៅកនុងសួនឧទ្ានននឥសិរត្នៈ    (ោរនាង  សពវនងៃ)     ិត្ទី្
ព្កងុ ដរណ្ឌដរស  ។ 
 តាាំងពីនងៃដនាះមក   អស់កាំឡុងដពល ៤៥ ព្ពះវសា     ព្ពះ
អងគបនដទ្សនាពនយល់ព្រជា នទូ្ដៅមិនដរ ើសមុខ មិនដរ ើសវេណៈ
ដហើយព្ពះអងគបនររនិិរវ នកនុងព្ពះ នាម យុ ៨០ ព្ពះវសា   កនុង 
ស្ នកុសិនារា (រេចុរបនន  ឧត្តរព្រដទ្ស) ។ 
 សពវនងៃ  ព្រដទ្សស្ លកាន់ព្ពះពុទ្ធោសនាខាងដងរវាទ្
 ឬហិនយានមាន   កមោុជា   ឡាវ  នង  ភូមា  សិរលីង្គក រ   ិត្តគងគ 
(រង់កាា ដ ស) ដេប៉ាល់   និងភូមិភាគខាងដ ើងននឥណ្ឌា    ។   ឯ  
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ខាងមហាយានវញិមាន    ទី្ដរ    េិន     រ៉ាុន   ម៉ាុងដហាគ លី   កូដរ ៉ា 
ហវូម៉ាូស ដវៀត្ណ្ឌម  និងរសុសីភាគខាះ  ។ 
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សង្ខេរទ្ី ១... 
ការព្តាស់ ឹងអាំពី េតុ្រារយិសេចធម៌ ររស់ព្ពះពុទ្ធ  

( ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្ត្ វនិយ័បីត្ក្ ភាគ ១ ទំព័រ ១ ដល់ ៣៥ ) 
 

 
 សម័យដនាះ  ព្ពះសមោុទ្ធ ៏មានដជាគ  បនព្តាស់ ឹងជា
 ាំរូង ព្ទ្ង់គង់ដៅដព្កាមមារ់ដរធិព្ពឹកសស្កបរដននរសាឹង  ដនរញ្ជ រា 
កនុងឧរដុវោព្រដទ្ស  ។  ព្ោដនាះឯង  ព្ពះ ៏មានព្ពះភាគ  ព្ទ្ង់
គង់ដ យព្ពះស្ភននស្ត្មួយអស់ ៧ នងៃ    ព្ទ្ង់ដោយវមុិតិ្តសុខ (គឺ
សុខកនុងផ្លសមារត្តិ)  ។  ដវោដនាះ  ព្ពះមានព្ពះភាគព្ទ្ង់ 
រ ាំពឹងនូវ រ ិេចសមុរាទ្ធម៌  ជាអនុដោមរប ិដោម គឺពិចារណ្ឌ
រដណ្ឌត យេុះ  និងព្ចាសដឡើង  អស់រឋមយាមននរាព្តី្ដ យ 
ន័យថា ៖ 

 សង្គខ រ ធាំងឡាយដកើត្មាន ដព្រះមាន អវជិាជ  ជាដហតុ្ ; 
វញិ្ញា េ ដកើត្មានដព្រះមាន សង្គខ រ ជាដហតុ្ ; 
នាមររូ ដកើត្មានដព្រះមាន វញិ្ញា េ ជាដហតុ្ ; 
សឡាយត្នៈ ដកើត្មានដព្រះមាន នាមររូ ជាដហតុ្ ; 
ផ្សសៈ ដកើត្មានដព្រះមាន សឡាយត្នៈ ជាដហតុ្ ; 
ដវទ្នា ដកើត្មានដព្រះមាន ផ្សសៈ ជាដហតុ្ ; 
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ត្ណ្ឌា  ដកើត្មានដព្រះមាន  ដវទ្នា ជាដហតុ្ ; 
ឧបធន ដកើត្មានដព្រះមាន ត្ណ្ឌា  ជាដហតុ្ ; 
ភព ដកើត្មានដព្រះមាន ឧបធន ជាដហតុ្ ; 
ជាតិ្ ដកើត្មានដព្រះមាន ភព ជាដហតុ្ ; 
ដសេកតីចាស់  ោា រ់  ដោក  ខសកឹខសួល  លាំបក

កាយ  លាំបកេិត្តនិងដសេកតីេដងអៀត្េងអល់េិត្តធាំងឡាយ  ដកើត្
មានដព្រះមានជាតិ្ជាដហតុ្ ;  
 ដសេកតីដកើត្ដឡើងននកងទុ្កខធាំងអស់ដនះ រស្មងមានយា៉ាង
ដនះ ។ 

មា៉ាងដទ្ៀត្ ៖  
 ដសេកតីរលត់្សង្គខ រដកើត្មាន  ដព្រះវនិាសនឹងរលត់្មិន 
មានដសសសល់ននអវជិាជ  ; 

ដសេកតីរលត់្ វញិ្ញា េ ដកើត្មានដព្រះរលត់្ សង្គខ រ ; 
ដសេកតីរលត់្ នាមររូ ដកើត្មានដព្រះរលត់្ វញិ្ញា េ ; 
ដសេកតីរលត់្ សឡាយត្នៈ ដកើត្មានដព្រះរលត់្ នាមររូ ; 
ដសេកតីរលត់្ ផ្សសៈ ដកើត្មានដព្រះរលត់្ សឡាយត្នៈ ; 
ដសេកតីរលត់្ ដវទ្នា ដកើត្មានដព្រះរលត់្ ផ្សសៈ ; 
ដសេកតីរលត់្ ត្ណ្ឌា  ដកើត្មានដព្រះរលត់្ ដវទ្នា ; 
ដសេកតីរលត់្ ឧបធន ដកើត្មានដព្រះរលត់្ ត្ណ្ឌា  ; 
ដសេកតីរលត់្ ភព ដកើត្មានដព្រះរលត់្ ឧបធន ; 
ដសេកតីរលត់្ ជាតិ្ ដកើត្មានដព្រះរលត់្ ភព ; 
ដសេកតី   ចាស់   ោា រ់  ដោក  ខសកឹខសួល  លាំបកកាយ  

លាំបកេិត្ត  និងេដងអៀត្េងអល់េិត្តធាំងឡាយក៏សឹងស្ត្រលត់្អស់ 
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ដព្រះរលត់្ននជាតិ្ ; 
ដសេកតីរលត់្ននកងទុ្កខធាំងអស់ដនះ           ស្ត្ងមានយា៉ាង  

ដនះ  ។ 

 ព្ោដនាះព្ពះ ៏មានព្ពះភាគ  ព្ទ្ង់ព្ជារេាស់ដសេកតីដនះ
ដហើយ  ដទ្ើររនាឺនូវឧធនោថាដនះ  កនុងដវោដនាះថា ៖ 

«ធម៌ធាំងឡាយរស្មងព្បក    ល់ខីណ្ឌសវព្រហមេ៍
អនកមានពាយាម   ញុាំងកិដលសឲ្យដតត    អនក ុត្រង់នូវកិដលស
កនុងកាលណ្ឌ      ដសេកតីសងសយ័ធាំងឡាយធាំងពួងររស់ខីណ្ឌ-
សវព្រហមេ៍ដនាះ             ក៏សឹងស្ត្រមាៃ រ់អស់ដៅកនុងកាលដនាះ 
ដព្រះថា      ខីណ្ឌសវព្រហមេ៍ដនាះ ឹងេាស់នូវធម៌ព្ពមធាំង
ដហតុ្»  ។ 

 ព្ោដនាះ  ព្ពះ ៏មានព្ពះភាគព្ទ្ង់ដៅស្ត្រ ាំពឹងនូវរ ិេច-  
សមុរាទ្ធម៌     ជាអនុដោមរប ិដោមអស់ម ឈមិយាមននរាព្តី្
ដទ្ើររនាឺនូវឧធនោថាដនះកនុងដវោដនាះថា ៖ 
 «ធម៌ធាំងឡាយ         ព្បក  ល់ខីណ្ឌសវព្រហមេ៍អនក
មានពាយាមញុាំងកិដលសឲ្យដតត          អនក ុត្រង់នូវកិដលសកនុង 
កាលណ្ឌ     ដសេកតីសងសយ័ធាំងឡាយធាំងពួងររស់ខីណ្ឌសវ-
ព្រហមេ៍ដនាះ   ស្ត្ងរមាៃ រ់អស់ដៅកនុងកាលដនាះ   ដព្រះថា 
ខីណ្ឌសវព្រហមេ៍ដនាះ បន ឹងេាស់នូវព្ពះនិរវ នជាទី្អស់ 
ដៅននរេច័យ»  ។ 

 ព្ពះ ៏មានព្ពះភាគ     ព្ទ្ង់ដៅស្ត្រ ាំពឹងនូវរ ិេចសមុរាទ្ 
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ធម៌   រហូត្ ល់រសចឹមយាមននរាព្តី្   ដទ្ើររនាឺឧធនោថាដនះកនុង 
ដវោដនាះថា ៖ 
 «ធម៌ធាំងឡាយ   ព្បក  ល់ខីណ្ឌសវព្រហមេ៍   អនក 
មានពាយាមញុាំងកិដលសឲ្យដតត          អនក ុត្រង់នូវកិដលសកនុង
កាលណ្ឌ    ខីណ្ឌសវព្រហមេ៍ដនាះរស្មងកាំចាត់្រង់នូវមារព្ពម
ធាំងដសនាមារ    ដហើយសថតិ្ដៅកនុងកាលដនាះ    រី ូេព្ពះអាទិ្ត្យ
រះដឡើងដធវើឱភាស   ឲ្យរងុដរឿងដ យរសមីររស់ខាួន     កមាច ត់្រង់នូវ
ងងឹត្ដហើយសថតិ្ដៅ ូដចាន ះឯង»  ។ 

 ព្ពះ ៏មានដជាគ    ព្ទ្ង់ដៅស្ត្រ ាំពឹងគិត្រហូត្ ល់សបត ហ៍
ទី្ ៥ ដទ្ើរព្ទ្ង់ព្ពះត្ព្មិះយា៉ាងដនះថា ៖  
 «ធម៌ស្ លត្ថាគត្បនព្តាស់ ឹងដហើយដនះឯង  ជាធម៌គឺ
សត្វដ ើញបនដ យកព្ម  ជាធម៌គឺសត្វព្តាស់ ឹងបនដ យ 
កព្ម  ជាធម៌រមាៃ រ់ទុ្កខ  ជាធម៌ ៏ឧត្តម  ជាធម៌ស្ លសត្វមិនគរបី
សាង់ព្រដមើលដ យដសេកតីព្តិ្ះរះិបន   ជាធម៌ ៏លអតិ្   ជាធម៌លុះ
ស្ត្អនកព្ប ញដទ្ើរព្តាស់ ឹងបន    ក៏ឯពពួកសត្វដនះ    សុទ្ធស្ត្ដៅ
កាំពុងរកីរាយកនុងដសេកដីអាល័យ   កាំពុងដព្ត្កព្ត្អាលកនុងដសេកតី
អាល័យ   កាំពុងដស្រសើរស្រោលកនុងដសេកតីអាល័យ  (េាំដរះកាម 
ធាំងឡាយដៅដឡើយ)   ក៏រ ិេចសមុរាទ្ធម៌   គឺធម៌ជារេច័យនន
ោន នឹងោន ណ្ឌ   រ ិេចសមុរាទ្ធម៌ដនះជាដហតុ្   នាាំឲ្យពពួកសត្វ
ដៅរកីរាយ     ដៅដព្ត្កព្ត្អាល       ដៅដស្រសើរស្រោលកនុងដសេកតី 
អាល័យដ ើញបនដ យកព្ម   ។   មា៉ាងដទ្ៀត្  ធម៌ណ្ឌសព្មារ់ 
រមាៃ រ់រង់នូវសង្គខ រធាំងពួង      សព្មារ់លះដចាលនូវឧរធិ      និង 
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កិដលសធាំងអស់  ជាទី្អស់ដៅននត្ណ្ឌា   ជាទី្ណ្ឌយចាករាគៈជា
ទី្រលត់្ននទុ្កខគឺនិរវ ន   ធម៌ធាំងអមាលដនះជាដហតុ្    ស្ លពពួក
សត្វដ ើញបនដ យកព្មនព្កដពក  ដរើទុ្កជាត្ថាគត្ សាំស្ ងធម៌
ដៅ   ក៏គង់សត្វធាំងឡាយ ៏នទ្មិនអាេនឹងព្តាស់ ឹងនូវធម៌ររស់
ត្ថាគត្បនដឡើយ  ដព្រះដហតុ្ដនាះ  ដសេកតីលាំបកដសេកតី
ដនឿយព្ពយួ  មុខជានឹងមាន ល់ត្ថាគត្មិនខាន»  ។ 

 រនាា រ់ពីមានការរាស្រកដនះមក  ដ យព្ទ្ង់អាស្រស័យនូវ
ដសេកតីករណុ្ឌេាំដរះសត្វធាំងឡាយ  ដទ្ើរព្ទ្ង់រមិលដមើលនូវ 
សត្វដោកដ យពុទ្ធេកខុ  ។  ព្ទ្ង់បនទ្ត្ដ ើញសត្វធាំងឡាយ
មានធូលី  គឺរាោទិ្កិកដលសតិ្េកនុងស្ភនកខាះ  មានធូលីគឺរាោទិ្កិក-
ដលសដព្េើនកនុងស្ភនកខាះ  មានឥន្ទនាីយ៍រងឹខាះ  មានឥន្ទនាីយ៍ទ្ន់
ខាះ មានអាការលអខាះ  មានអាការអាព្កក់ខាះ  ជាសត្វស្ លព្ពះអងគ
គួរឲ្យព្តាស់ ឹងបនដ យង្គយខាះ  គួរឲ្យព្តាស់ ឹងបនដ យ
កព្មខាះ  ជាអនកដ ើញររដោកនិងដធសដ យសភាពគួរខាា េ
ខាះ ។ ដព្រៀររី ូេផ្កក  លជាតិ្ពួកខាះ  មានផ្កក ព្ពលិត្  ផ្កក ឈូក
ជាដ ើម ស្ត្ងដកើត្ដឡើងកនុងទឹ្ក  េាំដរ ើនដឡើងកនុងទឹ្ក  មានផ្កក ពួកខាះ
លិេដៅកនុងទឹ្កដៅដឡើយ  មានផ្កក ពួកខាះសថិត្ដៅព្តឹ្មដសមើនឹងនផ្ា
ទឹ្ក មានផ្កក ពួកខាះ ុះខោស់ដឡើងហួសនផ្ាទឹ្ក មានឧរដមយយ ូដេនះ 
ឯង  ។   
 លុះព្ទ្ង់ដ ើញ ូដេនះដហើយ  ដទ្ើរព្ទ្ង់សាំស្ ងជារទ្ 
ោថា  ថា ៖  
 «ធវ រននព្ពះនិរវ នធាំងដនាះដរើកដហើយ     សត្វធាំងឡាយ 
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ណ្ឌមានដោត្របោទ្  សត្វធាំងឡាយដនាះ  េូររដញ្ចញនូវ 
សធធ េុះ»  ។ 

 លាំ រ់រនាា រ់មក   ជាគាំររ់ ៥៩ នងៃរារ់ពីនងៃស្ លព្ពះ ៏
មានព្ពះភាគព្ទ្ង់ព្តាស់ ឹងជា ាំរូងមក ព្ពះ ៏មានដជាគសដព្មេ
ព្ពះទ័្យយាងដៅកាន់ព្កងុររាេសី    រេួព្ទ្ង់យាងរនតដៅ 
ឥសិរត្នមិគធយវន័      សាំដៅដៅរកកស្នាងស្ លពួករញ្ច វគគិយ 
អាស្រស័យដៅ ។ 
 លុះព្ោជាខាងដព្កាយ  រនាា រ់ពីព្ពះ ៏មានព្ពះភាគព្ទ្ង់
បនអាេញុាំងពួករញ្ច វគគិយភិកខុធាំងឡាយ ឲ្យយល់ព្ពមតាាំង 
េិត្តោត រ់រេួមកព្ពះ ៏មានព្ពះភាគព្ទ្ង់ព្តាស់ថា ៖  
 «មាន លភិកខុធាំងឡាយ  ធម៌អមខាង(គឺផ្ាូវព្រតិ្រត្តិដៅអម
ខាងធាំងពីរននម ឈមិារ ិរធ) ធាំងពីរព្រការដនះ  គឺរពវ ិត្មិន
គួរដសពគរ់ដឡើយ»  ។  មាខ ងគឺការព្រករដរឿយៗ  នូវដសេកតីជារ់ 
 ាំរក់ដ យកាមសុខ  កនុងកាមធាំងឡាយណ្ឌ  ស្ លជាធម៌ 
ដថាកធរ  ជាររស់រុងុ ជន   មិនស្មនជាររស់អរយិរុគគល  មិន
ព្រករដ យព្រដយា ន៍    ។    មាខ ងដទ្ៀត្    ការព្រករដរឿយៗនូវ 
ដសេកតីពាយាមដធវើខាួនឯងឲ្យលាំបកណ្ឌ    ស្ត្ងនាាំមកនូវដសកតី
ទុ្កខ មិនស្មនជាររស់អរយិរុគគល  មិនព្រករដ យព្រដយា ន៍
ដឡើយ  ។ 
 មាន លភិកខុធាំងឡាយ  ម ឈមិារ ិរធ (គឺដសេកតីព្រតិ្រត្តិ
យា៉ាងកណ្ឌត ល) មិនរ៉ាះរល់នឹងធម៌អមខាងធាំងពីរដនាះត្ថាគត្
បនព្តាស់ ឹងដហើយ       ជាដសេកតីព្រតិ្រត្តិដធវើឲ្យដកើត្រញ្ញា េកខ ុ
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(គឺដធវើឲ្យដកើត្ដសេកតីដេះ ឹង)  ព្រព្ពឹត្តដៅដ ើមបដីសេកតីរមាៃ រ់ 
កិដលស  ដ ើមបោីគ ល់នូវអរយិសេច  ដ ើមបពី្តាស់ ឹងនូវអរយិសេច
ដ ើមបនិីរវ ន  ។  មាន លភិកខុធាំងឡាយ ក៏ឯ ម ឈមិារ ិរធដនាះ គឺ
អរយិមគគព្រករដ យអងគ ៨ ដនះឯង  គឺ ៖ 
 ដសេកតីដ ើញព្ត្វូ  ដសេកតីព្តិ្ះរះិព្ត្វូ  
 វាចាព្ត្វូ   ការង្គរព្ត្វូ  
 ការេិញ្ច មឹ ីវតិ្ព្ត្វូ  ដសេកតីពាយាមព្ត្វូ  
 ោម រតី្ព្ត្វូ   ការត្មកល់េិត្តព្ត្វូ ។ 
 មាន លភិកខុធាំងឡាយ   ក៏ដសេកតី  «ទុ្កខ»    ដនះឯងដៅ
ថា «អរយិសេច»   គឺកាំដេើ ត្ជាកងទុ្កខ   ដសេកតីចាស់ រាជាកង
ទុ្កខពួក ាំងឺត្មាក ត់្ជាកងទុ្កខ    ដសេកតីោា រ់ជាកងទុ្កខ     ាំដេើ រ
ភពព្រសពវេូលដ យសត្វ និងសង្គខ រមិនជាទី្ស្រសឡាញ់ជាកង
ទុ្កខដសេកតីព្រត់្ព្បសចាកសត្វ  និងសង្គខ រជាទី្ស្រសឡាញ់ជាកង
ទុ្កខ  រុគគលព្បថាន វត្ថុណ្ឌមិនបនវត្ថុដនាះ ូេរាំេងជាកងទុ្កខ ។ 
ដរើដរលដ យសដងខរ  ឧបធនកខនធធាំង ៥ (គឺររូកខនធ  ដវទ្នា
ខនធ សញ្ញា ខនធ  សង្គខ រកខនធ  និងវញិ្ញា េកខនធ) ជាកងទុ្កខ  ។ 
 មាន លភិកខុធាំងឡាយ  «ដហតុ្ជាស្ នដកើត្ននកងទុ្កខ»  ដនះ
ឯងដៅថា «អរយិសេច»  គឺ  «ត្ណ្ឌា » ដនះឯងជាធមមជាតិ្នាាំសត្វ
ឲ្យដកើត្ដទ្ៀត្  ព្រករដ យដសេកតីរកីរាយ និងដសេកតីដព្ត្ក
ព្ត្អាល    ជាធមមជាតិ្នាាំសត្វឲ្យដព្ត្កព្ត្អាលដៅកនុងភពដនាះៗ
(ឬកនុងអារមមេ៍ដនាះៗ)  ត្ណ្ឌា ដនាះគឺ ៖  កាមត្ណ្ឌា   (ដសេកតី
ព្បថាន កនុងកាមភព  ឬកនុងកាមគុេធាំង ៥ )  ភវត្ណ្ឌា   (ដសេកតី
ព្បថាន កនុងររូភព  និងអររូភព)  វភិវត្ណ្ឌា   (ដសេកតីព្បថាន កនុងភព 
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សូនយ) ។ 
 មាន លភិកខុធាំងឡាយ   «ដសេកតីរលត់្ននកងទុ្កខ»  ដនះឯង
ដៅថា «អរយិសេច»បនខាង«និរវ នធម៌»ជាសភាវដនឿយណ្ឌយ
នឹងរលត់្ដ យមិនមានដសសសល់         ជាសភាវលះរង់ដចាល 
ព្គស្វងដចាល   ព្មុះដចាល  មិនអាល័យព្ត្ង់ត្ណ្ឌា ដនាះឯង  ។ 

 មាន លភិកខុធាំងឡាយ    «ដសេកតីព្រតិ្រត្តិនាាំសត្វឲ្យ ល់នូវ 
និរវ ន  ជាទី្រលត់្ននកងទុ្កខ» ដនះឯងដៅថា «អរយិសេច» បន
ខាងអរយិមគគព្រករដ យអងគ ៨ ដនាះ  គឺ ៖ ដសេកតីដ ើញព្ត្វូ, 
ដសេកតីព្តិ្ះរះិព្ត្វូ,  វាចាព្ត្វូ,  ការង្គរព្ត្វូ,   ការេិញ្ច មឹ ីវតិ្ព្ត្វូ,  
ដសេកតីពាយាមព្ត្វូ, ោម រតី្ព្ត្វូ  និងការត្មកល់េិត្តព្ត្វូ  ។ 

 មាន លភិកខុធាំងឡាយ  េកខុដកើត្ដឡើងដហើយ  ញេដកើត្
ដឡើងដហើយ   រញ្ញា ដកើត្ដឡើងដហើយ   វជិាជ ដកើត្ដឡើងដហើយ   ពនាឺ
ដកើត្ដឡើងដហើយ ល់ត្ថាគត្   កនុងធម៌ធាំងឡាយស្ លត្ថាគត្
មិនស្ លបនឮកនុងកាលពីមុនមកថា  «កងទុ្កខដនះឯងដ ម្ ះថា
អរយិសេច»  ូដេនះដឡើយ  ។ (សេចញ្ញា េ) 

 មាន លភិកខុធាំងឡាយ  េកខុដកើត្ដឡើងដហើយ  ញេដកើត្
ដឡើងដហើយ  រញ្ញា ដកើត្ដឡើងដហើយ  វជិាជ ដកើត្ដឡើងដហើយ  ពនាឺ
ដកើត្ដឡើងដហើយ ល់ត្ថាគត្   កនុងធម៌ធាំងឡាយស្ លត្ថាគត្
មិនស្ លបនឮកនុងកាលពីមុនមកថា  «កងទុ្កខដនះឯងដ ម្ ះថា
អរយិសេច» រុគគលគួរកាំេត់្ ឹង  ។ (កិេចញ្ញា េ) 
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 មាន លភិកខុធាំងឡាយ  េកខុដកើត្ដឡើងដហើយ  ញេដកើត្
ដឡើងដហើយ   រញ្ញា ដកើត្ដឡើងដហើយ   វជិាជ ដកើត្ដឡើងដហើយ   ពនាឺ
ដកើត្ដឡើងដហើយ ល់ត្ថាគត្   កនុងធម៌ធាំងឡាយស្ លត្ថាគត្
មិនស្ លបនឮកនុងកាលពីមុនមកថា  «កងទុ្កខដនះឯងដ ម្ ះថា
អរយិសេច»  ស្ លរុគគលបនកាំេត់្ ឹងដហើយ  ។ (កត្តញ្ញា េ) 
 (ការ ឹងធាំង ៣   រដរៀរដនះ  េាំដរះអរយិសេចធាំង ៤ 
គឺ  ធាំងអស់ ១២  ព្ទ្ង់ព្ធយ   ជាការព្តាស់ ឹង ៏ខោង់ខោស់រាំផុ្ត្
ររស់ព្ពះសមាម សមោុទ្ធ)  ។ 
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សង្ខេរទ្ី ២... 
ការពនយល់ដោលៗអាំពី សេចធម៌ធាំង ៤  

( ដក្ត្សង់ពីគម្ពីរខទុទក្និកាយ  ម្ហានិទ្ទទស ភាគ ៦៦  
ទំព័រ ១៣៥ និងបន្ទប្់... ) 

 

 
 ព្រះមានព្ពះភាគ  ព្ទ្ង់ព្តាស់ថា ៖ 
 «ដោកមិនមានខាឹមដ យ ុាំវញិ  សង្គខ រកនុងទិ្សធាំងអស់
ញរ់ញ័រ         ត្ថាគត្កាលព្បថាន ដសេកតីេាំដរ ើនដ ើមបខីាួនមិនបន 
ដ ើញនូវទី្ណ្ឌមួយស្ លទុ្កខមិនញាំញីដឡើយ  ។  ដសេកតីមិនដព្ត្ក
អរ  ដកើត្មាន ល់ត្ថាគត្  ដព្រះដ ើញសត្វធាំងឡាយ ស្ លធស់
េិត្តកនុងកាលជាទី្ោរសូនយស្ត្មា៉ាង ធាំងត្ថាគត្បន ដ ើញសរ
កនុងពួកសត្វនុ ះ    ជាសរអាស្រស័យដៅកនុងហឫទ័្យស្ លដគកព្ម
ដ ើញបន»  ។ 
 អធិរាយរកយថា ដោក គឺ  និរយដោក  តិ្រចាា នដយា- 
និដោក   មនុសសដោក   ដទ្វដោក   ខនធដោក   ធាតុ្ដោក    
អាយត្នដោក  ដោកដនះ  ដោកខាងមុខ  ព្ពមធាំងព្ពហម 
ដោក   ។   មិនមានខាឹម   គឺឥត្ខាឹម   ព្បសចាកខាឹម   គឺចាកខាឹម  
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ដទ្ៀងកតី      ចាកខាឹមសុខកតី      ចាកខាឹមខាួនកតី    ចាកសភាវដទ្ៀងកតី 
ចាកការឋិត្ដងរកតី  ចាកការមាាំមួនកតី  ចាកសភាវមិនស្ព្រព្រលួ 
កតី  ។ រកយថា  សង្គខ រកនុងទិ្សធាំងអស់ញរ់ញ័រ  គឺពួកសង្គខ រណ្ឌ
កនុងទិ្សធាំង ១០ ពួកសង្គខ រធាំងដនាះឯង   រ ាំដភើរ    ញរ់ញ័រ
កដព្កើក ខាា ាំងខារ់ជារ់តាមដ យជាតិ្  ដព្រះសភាពសង្គខ រដនាះ
មិនដទ្ៀងព្ត្ូវ រាព្ តួ្ព្ជារេូល  ព្ត្ូវពាធិព្គរសងកត់្  ព្ត្វូមរេៈ
ញាំញីជាសង្គខ រតាាំងដៅកនុងទុ្កខ      ពុាំមានទី្ពាំនាក់     ពុាំមានទី្ព្ ក
ដកានពុាំមានទី្ពឹងដឡើយ   ។   រកយថា ត្ថាគត្មិនបនដ ើញនូវ
ទី្ណ្ឌមួយស្ លទុ្កខមិនញាំញី  គឺមិនបនដ ើញទី្ស្ លទុ្កខ     មិន
ដស្រោេេុះ      បនដ ើញស្ត្ទី្ស្ លទុ្កខដស្រោេេុះស្ត្មា៉ាង   ។   
ដសេកតីេដព្មើនធាំងពួងព្ត្ូវ រាញាំញី     ភាពននការមិនមានដរាគ
ធាំងពួងព្ត្ូវពាធិញាំញី   ីវតិ្ធាំងពួងព្ត្វូមរេៈញាំញី  ោភ
ធាំងពួងព្ត្ូវអោភញាំញី យសធាំងពួងព្ត្ូវអយសញាំញី ដសេ-
កតីសរដសើរធាំងពួងព្ត្ូវនិនាា ញាំញី  សុខធាំងពួងព្ត្ូវទុ្កខញាំញី   ។ 
 ពួកដោកធម៌ធាំងដនះ គឺ ោភ  អោភ,  យស  អយស,
និនាា   រសាំោ (សរដសើរ),  សុខនិងទុ្កខ   ជាសភាពមិនដទ្ៀង   មិន
ឋិត្ដងរ  មានការស្ព្រព្រួលជាធមមតា  កនុងពួកមនុសស  ។ 

 រកយថា កនុងកាលជាទី្ោរសូនយស្ត្មា៉ាង  គឺ រាញុាំង
ភាពដកមងធាំងពួងឲ្យោរសូនយ    ពាធិញុាំងភាពមិនមានដរាគ
ធាំងពួងឲ្យោរសូនយ    មរេៈញុាំង ីវតិ្ធាំងពួងឲ្យោរសូនយ
អោភញុាំងោភធាំងពួងឲ្យោរសូនយ         អយសញុាំងយស
ធាំងពួងឲ្យោរសូនយ          និនាា ញុាំងដសេកតីសរដសើរធាំងពួងឲ្យ  
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ោរសូនយ    ទុ្កខញុាំងសុខធាំងពួងឲ្យោរសូនយ  ។    
រកយថា ធស់េិត្ត ដសេកតីថា សត្វធាំងឡាយអនកព្បថាន

ភាពដកមងថាន ាំងថាន ក់នឹង រា        សត្វធាំងឡាយអនកព្បថាន ភាពមិន
មានដរាគថាន ាំងថាន ក់នឹងពាធិ  សត្វធាំងឡាយអនកព្បថាន  ីវតិ្ថាន ាំង-
ថាន ក់នឹងមរេៈ  សត្វធាំងឡាយអនកព្បថាន ោភថាន ាំងថាន ក់នឹង
អោភ សត្វធាំងឡាយអនកព្បថាន យសថាន ាំងថាន ក់នឹងអយស   
សត្វធាំងឡាយអនកព្បថាន ដសេកតីសរដសើរ          ថាន ាំងថាន ក់នឹងនិនាា  
សត្វធាំងឡាយអនកព្បថាន សុខថាន ាំងថាន ក់ ខាា ាំងខាា ស់ ធស់ េដងអៀត្
េងអល់  តានតឹ្ង េិត្តដ យោរទុ្កខ  ។ 
 រកយថា ធាំងត្ថាគត្បនដ ើញសរដៅកនុងពួកសត្វនុ ះ។
រកយថា សរ បន ល់ សរ ៧  សរគឺរាគៈ,  សរគឺដធសៈ,  សរគឺ
ដមាហៈ,   សរគឺមានះ,  សរគឺទិ្ ឋិ,  សរគឺដោកៈ, សរគឺសងសយ័ ។ 
រកយថា  ជាសរអាស្រស័យដៅកនុងហឫទ័្យស្ លដគកព្មដ ើញ 
បន  ។   ហឫទ័្យ   ដសេកតីថា    េិត្ត   បន ល់   មនៈ  មានសៈ
ហទ្យៈ  មនាយត្នៈ  មនិន្ទនាិយ  វញិ្ញា េ  វញិ្ញា េកខនធ  មដនា-
វញិ្ញា េធាតុ្ស្ លដកើត្អាំពីមនៈដនាះ  ។  រកយថា  អាស្រស័យដៅ
កនុងហឫទ័្យ  គឺអាស្រស័យដៅេិត្ត អាស្រស័យដៅព្ពមកនុងេិត្ត
ព្រព្ពឹត្តដៅជាមួយ  ដកើត្ជាមួយ  ព្េឡាំព្ពម  ព្រករព្ពម  ដកើត្
ជាមួយោន    រលត់្ជាមួយោន    មានវត្ថុជាមួយោន   មានអារមមេ៍
ជាមួយោន នឹងេិត្ត  ។ 
 ព្ពះមានព្ពះភាគព្តាស់រនតដទ្ៀត្ថា ៖ 

«រុគគលព្ត្វូសរណ្ឌមុត្ដហើយ       រស្មងសាះុដៅកាន់ទិ្ស 
ធាំងពួង  រុគគល កសរដនាះដហើយដទ្ើរមិនសាះុដៅ  មិនលិេេុះ»     
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 សរគឺរាគៈ ដត្ើ ូេដមតេ ?  គឺត្ដព្មក  ត្ដព្មកខាា ាំង  ដសេកតី
ដស្រសើរស្រោល  ដសេកតីដព្ត្កព្ត្អាល ដសេកតីរកីរាយ ត្ដព្មកស្ ល 
ព្រករដ យដសេកតីរកីរាយត្ដព្មកខាា ាំងននេិត្ត  ។ល។  អភិ ា 
ដោភៈ  អកុសលមូលឯណ្ឌដនះ  ។ 
 សរគឺដធសៈ ដត្ើ ូេដមតេ ? គឺគាំនុាំដកើត្ដឡើងថា  ដគបន
ព្រព្ពឹត្តនូវដសេកតីវនិាស ល់អញ  គាំនុាំដកើត្ដឡើងថា  ដគកាំពុង 
ព្រព្ពឹត្តនូវដសេកតីវនិាស ល់អញ     គាំនុាំដកើត្ដឡើងថា    ដគនឹង
ព្រព្ពឹត្តនូវដសេកតីវនិាស ល់អញ ។ល។  ភាពននេិត្តកាេ  ការ 
ញុាំងទឹ្កស្ភនកឲ្យស្រសក់  ភាពននេិត្តមិនដព្ត្កអរ  ។ 
 សរគឺដមាហៈ  ដត្ើ ូេដមតេ ? ការមិន ឹងទុ្កខ  ការមិន ឹង
ដហតុ្ស្ លនាាំឲ្យដកើត្ទុ្កខ ។ល។  ការមិន ឹងដសេកតីព្រតិ្រត្តិជា
 ាំដេើ រដៅកាន់ទី្រ ាំលត់្ទុ្កខ  ការមិន ឹងទី្រាំផុ្ត្ខាងដ ើម  ការមិន 
 ឹងទី្រាំផុ្ត្ខាងេុង  ការមិន ឹងទី្រាំផុ្ត្ខាងដ ើមនឹងទី្រាំផុ្ត្ខាង 
េុង  ការមិន ឹងកនុងធម៌ធាំងឡាយ  ស្ លដកើត្ដឡើងអាស្រស័យោន  
នឹងោន ដព្រះររស់ដនះជារេច័យ  ការមិនដ ើញ  ការមិនយល់ 
េាស់  ការមិនភាញ ក់រឭកការមិនព្តាស់ ឹង  ការមិនចាក់ធាុះ  ការ 
មិនកាន់យកស រ់   ការមិនសាង់េុះស រ់  ការសាំឡឹងដមើលមិនដសមើ
ការមិនពិចារណ្ឌ  អាំដពើមិនជាក់េាស់  ការមិនផូ្រផ្ង់  ភាពនន
ដសេកតីលៃង់ដលា    ដសេកតីវដងវង   ដសេកតីវដងវងព្ រ់   អវជិាជ   អនាង់
គឺអវជិាជ   ដយាគៈ គឺអវជិាជ   អនុស័យ គឺអវជិាជ   ។ល។  ដមាហៈ
អកុសលមូលឯណ្ឌ  ។ 
 សរគឺមានះ ដត្ើ ូេដមតេ ?  គឺ  ដសេកតីព្រកាន់ថា  អញជា 
រុគគលព្រដសើរ    ការព្រកាន់ថាអញជារុគគលដសមើ      ការព្រកាន់ថា  
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អញជារុគគលដថាកធរ  ការព្រកាន់ភាពននដសេកតីព្រកាន់  ការ
ដនមើងននម   ការព្កអឺត្ព្កដអាង   សភាព ូេទ្ង់   ការព្រកាន់េិត្ត  
ភាពននេិត្តព្បថាន  ូេទ្ង់ឯណ្ឌ  ។ 
 សរគឺទិ្ ឋិ  ដត្ើ ូេដមតេ ?  សកាក យទិ្ ឋិមានវត្ថុ ២០  មិចាា -
ទិ្ ឋិមានវត្ថុ ១០  អនតោគ ហិកទិ្ ឋិមានវត្ថុ ១០    ាំដេើ រគឺទិ្ ឋិការ 
ព្រកាន់  ផ្ាូវលាំបក  េព្មូង  ដព្គឿងញរ់ញ័រ  សាំដយា នៈគឺ
ទិ្ ឋិ ការកាន់យក  ការព្រកាន់មាាំ  ការោា រអស្ងអល  ផ្ាូវអាព្កក់ 
គនាងខុស  ភាពននដសេកតីខុស  លាំដៅ ូេជាកាំពង់  ការព្រកាន់
កនុងការស្សវងរកខុស  ការព្រកាន់ភាា ត់្  ការព្រកាន់ដ ាៀងឃ្លា ត្ 
ការព្រកាន់ខុស  ការព្រកាន់កនុងវត្ថុមិនពិត្ថាជាវត្ថុពិត្  ទិ្ ឋិធាំង 
៦២ យា៉ាងដនះឯង  ។ 
 សរគឺដសេកតីសងសយ័  ដត្ើ ូេដមតេ ?  គឺដសេកតីសងស័យ
កនុងទុ្កខ    ដសេកតីសងស័យកនុងទុ្កខសមុទ្យ    ដសេកតីសងស័យកនុង
ទុ្កខនិដរាធ  ដសេកតីសងសយ័កនុងទុ្កខនិដរាធោមិនីរ ិរធ  ដសេកតី
សងស័យកនុងទី្រាំផុ្ត្ខាងដ ើម  ដសេកតីសងស័យកនុងទី្រាំផុ្ត្ខាងេុង
ដសេកតីសងស័យកនុងទី្រាំផុ្ត្ខាងដ ើមនិងទី្រាំផុ្ត្ខាងេុង  ដសេកតី
សងស័យកនុងធម៌ធាំងឡាយ  ស្ លដកើត្ដឡើងអាស្រស័យោន នឹងោន
ដព្រះររស់ដនះជារេច័យ  ដសេកតីសងស័យ  អាការសងស័យ  ភាព
ននដសេកតីសងស័យ     ការព្បសចាកដសេកតីយល់ការដងឿងនៃល់
ផ្ាូវស្រកជាពីរ      ការអល់ស្អក     ការកាន់យកនូវេាំស្េកដព្េើន
យា៉ាងការោា ក់ដសាើរ    ការអងគឺអស្ងគ    ការមិនេុះេិត្តស រ់     ភាព
ននេិត្តព្េួលព្ចាល់  ការោាំញុាំននេិត្តឯណ្ឌ  ។ 
 សរគឺដសេកតីដោក   ដត្ើ ូេដមតេ ?   គឺការដោក   អាការ 
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ដោក    ភាពននការដោក     ការសៃួត្សៃរ់កនុង    ការស្រសដរនកនុង 
ការដតត កនុង  ការដតត ដរាលរាលខាងកនុង   ការសញ្ជ រ់សញ្ជ ឹងននេិត្ត
ការតូ្េេិត្តររស់រុគគល ស្ លព្ត្វូវនិាសចាកញតិ្មិត្តរ៉ាះរល់កតី 
ព្ត្ូវវនិាសចាកដភាគៈរ៉ាះរល់កតី  ព្ត្ូវវនិាសគឺដរាគរ៉ាះរល់កតីព្ត្វូ
វនិាសចាកសីលរ៉ាះរល់កតី  ព្ត្វូវនិាសគឺទិ្ ឋិរ៉ាះរល់កតី  ឬ ព្រករ
ដ យវនិាសណ្ឌមួយកតី  ព្ត្ូវទុ្កខធម៌ណ្ឌមួយរ៉ាះរល់កតី  ។  
 រកយថា រុគគលព្ត្វូសរណ្ឌមួយមុត្ដហើយ  រស្មងសាះុដៅ
កាន់ទិ្សធាំងពួង   អធិរាយថា   រុគគលព្ត្វូសរគឺរាគៈ  មុត្  ធាុះ
រល់ព្ត្ូវ  ព្គរសងកត់្  ញាំញី  ទ្ន្ទនាា នដហើយរស្មងព្រព្ពឹត្តទុ្េចរតិ្
ដ យកាយ  ព្រព្ពឹត្តទុ្េចរតិ្ដ យវាចា  ព្រព្ពឹត្តទុ្េចរតិ្ដ យេិត្ត
សមាា រ់សត្វខាះ  កាន់យកព្ទ្ពយស្ លដគមិនបនឲ្យខាះ   កាត់្នូវ
ត្ាំេននផ្ាះខាះ    រាន់ធាំខាះ    រាន់កនុងផ្ាះខាះ    ឈរោក ត់្ព្េកផ្ាូវខាះ 
គរ់រកភរយិាអនក ៏នទ្ខាះ  ដរលនូវរកយកុហកខាះ  ។  រុគគល
កាលស្សវងរកដភាគធាំងឡាយ    រស្មងសាុះដៅកាន់មហាសមុព្ទ្
ដៅកាន់ព្រដទ្ស  ដៅកាន់ស្ ន  ព្ត្ូវព្ត្ជាក់ដរៀត្ដរៀន  ព្ត្ូវកាំដៅ
ដរៀត្ដរៀនលាំបកដ យសមផសសននរដបម   មូស   ខយល់   កាំដៅ
នងៃ  ពស់តូ្េនិងពស់ធាំ   ព្ត្ូវដសេកតីដស្រសកឃ្លា នដរៀត្ដរៀន  ។
កាលស្សវងរកមិនបនរស្មងទ្ទួ្លទុ្កខដធមនសស   មានការមិន
បនជាមូលខាះ   ការស្សវងរកក៏រកបន    លុះបនដហើយក៏ទ្ទួ្ល
ទុ្កខដធមនសស    មានការរកាជាមូលថា    ដធវើដមតេហន ព្ពះរាជាមិន
គរបីយកដភាគធាំងឡាយ          ដចារធាំងឡាយមិនគរបីលួេយក  
ដភាគធាំងឡាយ  ដភាើងមិនគរបីដនះ  ទឹ្កមិនគរបីរនាត់្ ធយាទ្
ធាំងឡាយមិនជាទី្ស្រសឡាញ់មិនគរបីនាាំយកដៅបន ូដេនះខាះ ។ 
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រុគគលស្ លព្ត្ូវសរគឺដធសៈ  ដមាហៈ  មានះ  ទិ្ ឋិ  ដោកៈ
សងស័យ  មុត្ធាុះ  រល់ព្ត្វូ  ព្គរសងកត់្  ញាំញី  ទ្ន្ទនាា ន  ដហើយ
រស្មងសាុះដៅ  រត់្ដៅ   រលះរោាំងដៅ    អដនាា លដៅ    យា៉ាងដនះ
ឯង  ។ 
 រកយថា  រុគគល កសរដនាះដហើយ  ដទ្ើរមិនសាះុដៅ  មិន
លិេេុះ  ។   ដសេកតីថា  រុគគល ក  ដភើេ  ធញ  កន្ទនាត ក់  ោស់់
 រ ាំដលើង  លះរង់  រដនាា រង់  ដធវើឲ្យវនិាស  ដធវើមិនឲ្យដកើត្មាននូវ
សរ  គឺរាគៈ  ដធសៈ  ដមាហៈ  មានះ  ទិ្ ឋិ  ដោកៈ  សងស័យដនាះ
ឯងបន   ដទ្ើរមិនសាុះដៅកនុងទិ្សធាំង ៤  ការរដងកើត្សរធាំងដនះ 
ដរើរុគគលលះរង់បនដហើយ  រុគគលរស្មងមិនសាុះដៅកនុងគតិ្ មិន
សាុះដៅកនុងនរក  មិនសាុះដៅកនុងកាំដេើ ត្តិ្រចាា ន  មិនសាុះដៅកនុង
រិត្តិវស័ិយ  មិនសាុះដៅកនុងមនុសសដោក  មិនសាុះដៅកនុងដទ្វ-
ដោក  ដព្រះការរដងកើត្សរស្ លរុគគលលះរង់បនដហើយ  គឺ
រុគគលមិនសាុះអាំពីគតិ្ដៅកាន់គតិ្  មិនសាុះអាំពីកាំដេើ ត្ដៅកាន់
កាំដេើ ត្ មិនសាុះអាំពីរ ិសនធិដៅកាន់រ ិសនធិ  មិនសាះុអាំពីភពដៅ  
កាន់ភព  មិនសាុះអាំពីសងារដៅកាន់សងារ  មិនសាុះរត់្រលះ
រោាំងអដនាា លអាំពីវ តៈដៅកាន់វ តៈ  ។  រកយថា  មិនលិេេុះ គឺ
មិនលិេេុះកនុងអនាង់គឺកាម   មិនលិេេុះកនុងអនាង់គឺភព    មិនលិេ
េុះកនុងអនាង់គឺទិ្ ឋិ  មិនលិេេុះ  មិនសាំយុងេុះ  មិនព្ មុ េុះ  មិន
ធាា ក់េុះ  មិនឈមេុះ  កនុងអនាង់អវជិាជ   ។ 

ព្ពះមានព្ពះភាគព្តាស់រនតដទ្ៀត្ថា ៖ 
 «អារមមេ៍ធាំងឡាយណ្ឌ  កនុងដោកស្ លសត្វជារ់
េាំរក់   ការសិកាកនុងអារមមេ៍ធាំងដនាះ    ដគស្ត្ងដរៀនរុគគលមិន 
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គរបខីវល់ខាវ យកនុងដព្គឿងជារ់េាំរក់ធាំងដនាះដទ្ គរបយីល់េាស់
នូវកាមធាំងឡាយដ យសពវព្គរ់      ដហើយគរបសិីកានូវព្ពះ
និរវ នដ ើមបខីាួន»  ។ 
 អធិរាយរកយថា  ដគស្ត្ងដរៀន  គឺដរៀន  សាំស្ ងនិយាយ
រាំភាឺ  រដញ្ចញ  កាន់  ទ្ដនាញ  េងចាាំ  កាំេត់្  ដ ើមបបីននូវ 
អារមមេ៍ស្ លជារ់េាំរក់   ។    កាមគុេធាំង ៥ គឺររូធាំងឡាយ 
ស្ ល ឹងេាស់ដ យេកខុ        សដមាងធាំងឡាយស្ ល ឹងេាស់ 
ដ យព្ត្ដេៀក ។ល។  ជាទី្ព្បថាន   ដព្ត្កអរដពញេិត្ត  ស្រសឡាញ់ 
ព្រករដ យកាមស្ លគួរដព្ត្កអរ  ដោកដៅថាដព្គឿងជារ់
េាំរក់ ។ ដព្រះថា  ដទ្វតានិងមនុសសធាំងឡាយ  ដព្េើនស្ត្
ព្បថាន   ដព្ត្កអរស្រសឡាញ់  េូលេិត្តនូវកាមគុេ ៥  ។  ដហតុ្
ដនាះកាមគុេ ៥ ដនះ ដោកដៅថាដព្គឿងជារ់េាំរក់ ។ រកយ 
ថា រុគគលមិនគរបខីវល់ខាវ យកនុងដព្គឿងជារ់េាំរក់ធាំងដនាះ ។        
ដសេកតីថារុគគលមិនគរបខីវល់ខាវ យ  កនុងការសិកានូវអារមមេ៍
ធាំងដនាះ  ឬកនុងកាមគុេ ៥ ធាំងដនាះ   មិនគរបីរដង្គអ នដៅកាន់
កាមគុេដនាះ មិនគរបីដធរដៅរកកាមគុេដនាះ  មិនគរបីឈម
ដៅរកកាមគុេដនាះ  មិនគរបេុីះស រ់កនុងកាមគុេដនាះ  មិន
គរបី   យកកាមគុេដនាះជាធាំ  ។   រកយថា   គរបយីល់េាស់នូវ
កាមធាំងឡាយដ យសពវព្គរ់   ព្ត្ង់រកយថា    យល់េាស់   គឺ 
«យល់េាស់ថា   សង្គខ រធាំងឡាយធាំងពួងជាអនតាត »        យល់
េាស់ថា       «ធមមជាតិ្ណ្ឌមួយមានកិរយិាដកើត្ដឡើងជាធមមតា    
ធមមជាតិ្ធាំងដនាះមានកិរយិារលត់្ដៅវញិជាធមមតា»  ។  រកយថា
កាម  គឺវត្ថុកាម  និង  កិដលសកាម   ។    វត្ថុកាម    គឺ   ររូត្ណ្ឌា  
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សទ្ាត្ណ្ឌា    គនធត្ណ្ឌា     រសត្ណ្ឌា     ដផ្ក ឋពវត្ណ្ឌា    ។   ឯ 
កិដលសកាម    គឺដសេកតីរកីរាយ    ដសេកតីដសនហា     ដសេកតី
ដស្រសកឃ្លា ន   ដសេកតីអនាះអស្នាង   េាំេង់េាំេូលេិត្ត  ដសេកតី
ព្ រ់េិត្ត   កិរយិាលង់េុះេិត្ត  ដព្គឿងព្រករ   ការព្រកាន់មាាំ  ។ 

 អធិរាយរកយថា «គរបសិីកានូវព្ពះនិរវ នដ ើមបខីាួន»។
ព្ត្ង់រកយថា  សិកា  បន ល់សិកាខ  ៣    គឺ អធិសីលសិកាខ  ១ , 
អធិេិត្តសិកាខ  ១,  អធិរបញ្ញា សិកាខ  ១  ។  
 ដនះអធិសីលសិកាខ  ៖  

• គឺការមានសីល            ការសព្ងមួលអកនុងបតិ្ដមាកខសាំវរៈ  
(ពុទ្ធរបញ្ាត្ត) រររូិរេ៍ដ យអាចារៈ(េរយិាមារយាទ្)និងដោេរៈ 
( ាំដេើ រននឥន្ទនាិយ  ទី្ស្ លគួរដៅតាមពុធធ នុញ្ញា ត្ត) ដ ើញភ័យ
កនុងដធស  សូមបរីនតិេរនតួេ  សមាធនសិកាកនុងសិកាខ រទ្ 
ធាំងឡាយ  សីលកខនធតូ្េ   សីលកខនធធាំ  សីលជាទី្ពឹង  សីល  
ខាងដ ើម  ការព្រព្ពឹត្តិ  ការសព្ងួម  ការរវាាំង  ជាព្រធាន ជាព្រមុខ 
ដ ើមបីបនកុសលធម៌ធាំងឡាយ (កុសលកាយកមម៣ និងកុសល
វេីកមម ៤)  ។  
 ដនះអធិេិត្តសិកាខ  គឺ ៖          

• ការពាយាមញុាំងឲ្យមានននាៈ កនុងកុសលធម៌ធាំង៤ស្ររ 
គឺ សមមរបធាន៤ ៖ មានសាំវររបធាន, រហានរបធាន, ភាវនរធាន 
និង អនុរកខនារធាន  ជាដ ើម   (សូមដមើលការដរៀររារ់យា៉ាងលាំអិត្ 
 កនុងសមាម វាយាមននអ ឋងគិកមគគ)  ។  

• ការតាាំងសតិ្កនុងអនុរសសនាធាំង ៤   គឺកាយានុរសសនា- 
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សតិ្រប ឋ ន១ ៖    មានការតាាំងអានាបេសសតិ្   ការពិចារណ្ឌ 
ដ ើញេាស់ថា    ររូកាយមិនដទ្ៀងមិនស្មនថាដទ្ៀង    ពិចារណ្ឌ 
ដ ើញថាររូកាយជាទុ្កខ  មិនស្មនជាសុខ  ពិចារណ្ឌដ ើញថាររូ
កាយជាអនតាត   មិនស្មនជាអញ  មិនស្មនររស់អញ  មិនស្មនខាួន 
អញជាដ ើម  ។  ដវទ្នានុរសសនាសតិ្រប ឋ ន ១ ៖  ដធះសុខ
ដវទ្នា   ឬទុ្កខដវទ្នា   ឬអទុ្កខមសុខដវទ្នា   មានកនុងសនាត នកដី 
អញ ឹង       មិនមានកនុងសនាត នដ យដហតុ្ណ្ឌកតី       អញ ឹង    
ជាដ ើម ។  េិតាត នុរសសនាសតិ្រប ឋ ន ១ ៖ ដធះដោភៈ  ដធសៈ 
ដមាហៈមានកនុងសនាត នកតី   អញ ឹង   មិនមានកនុងសនាត នដ យ
ដហតុ្ណ្ឌកតី  អញ ឹង  ។ល។  ធមាម នុរសសនាសតិ្រប ឋ ន ១ ៖
ដធះនីវរេធម៌ធាំង ៥ ឬ សត្តដរ ឈងគធាំង ៧ មានកនុងសនាត ន 
កតី  ឬមិនមានកនុងសនាត នដ យដហតុ្ណ្ឌកតី  អញ ឹង ។ល។ នឹង 
។ល។  

• ការតាាំងសមាធិ ៤  គឺការតាាំងភាវនាោៃ ត់្ចាកកាម ោៃ ត់្ 
ចាកអកុសលធម៌ធាំងឡាយ  េូលរឋម ាន    មានការសៃរ់
ោៃ ត់្រមាៃ រ់វតិ្កកៈនិងវចិារៈ  េូលទុ្តិ្យ ាន  ដព្រះដនឿយណ្ឌយ
ចាករីតិ្ផ្ង     ព្រករដ យឧដរកាខ ផ្ង     ទ្ទួ្លសុខដ យនាម
កាយផ្ង  ក៏េូលត្តិ្យ ាន  ដព្រះលះរង់សុខផ្ង  លះរង់ទុ្កខ 
ផ្ង  វនិាសដៅននដោមនសសនិងដធមនសសផ្ង  ក៏េូលេតុ្ត្ថ-
 ានឥត្ទុ្កខ   ឥត្សុខ   មានស្ត្ដសេកតីររសុិទ្ធ   ព្រករដ យ
ឧដរកាខ និងសតិ្ស្ត្រ៉ាុដណ្ឌណ ះ  ជាដ ើម  ។ 
 ដនះអធិរបញ្ញា សិកាខ  ៖  គឺបន ល់  កុសលមដនាកមម ៣ ជា
អនកមានព្បជាញ  ព្រព្ពឹត្តដៅដ ើមបីដសេកតីេាំដរ ើន  ជាដព្គឿងទ្ាំលុះ-     
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ទ្ាំោយ  ជា ាំដេើ រដៅដ ើមបអីស់នូវទុ្កខដ យព្រនព  ជាអនក ឹង
េាស់តាមពិត្ថាដនះជាទុ្កខ    ឹងេាស់តាមពិត្ថាដនះជាដហតុ្
ឲ្យដកើត្ទុ្កខ   ឹងេាស់តាមពិត្ថាដនះគឺការរលត់្ទុ្កខ   ឹងេាស់
តាមពិត្ថាដនះគឺរ ិរធជា ាំដេើ រដៅកាន់ទី្រលត់្ទុ្កខ  ។ល។ 
 រកយថា  «គរបសិីកាព្ពះនិរវ នដ ើមបខីាួន»  ដសេកតី
ថា  រុគគលគរបី សិកាអធិសីលផ្ង  សិកាអធិេិត្តផ្ង  សិកា
អធិរបញ្ញា ផ្ងដ ើមបរី ាំលត់្រាគៈ  ដ ើមបីរ ាំលត់្ដធសៈ  ដ ើមបីរ ាំលត់្   
ដមាហៈររស់ខាួន ។ល។ ដ ើមបីរមាៃ រ់  ដ ើមបីសៃរ់រមាៃ រ់  ដ ើមបី
រោស់ដេញ   ដ ើមបលីះរង់ដ ើមបកីាំចាត់្រង់នូវអភិសង្គខ រជា
អកុសលធាំងពួង      ដ ើមបពី្គរសងកត់្នូវត្ណ្ឌា ធាំងដនាះ ។  គរបី
នឹកសិកាសិកាខ ធាំង ៣ ដនះ គរបី ឹងសិកា  គរបដី ើញសិកា 
គរបីពិចារណ្ឌសិកា   គរបអីធិ ឋ នេិត្តសិកា   គរបីដ ឿដ យ
សធធ សិកា  គរបីផ្គងពាយាមសិកា   គរបីត្មកល់នូវសតិ្សិកា 
គរបីត្មកល់េិត្តសិកា   គរប ឹីងេាស់ដ យរញ្ញា សិកា     គរបី
 ឹងេាំដរះនូវអភិដញ្ាយយធម៌ (សេចធម៌ធាំង ៤)សិកា  គរបកីាំេត់្
 ឹងនូវររដិញ្ាយយធម៌ (ទុ្កខនិងសមុទ្យ) សិកា   គរបីលះរង់នូវ 
រហាត្ពវធម៌  (សមុទ្យៈគឺត្ណ្ឌា ) សិកា   គរបេីាំដរ ើនភាដវត្ពវធម៌ 
(មគគធាំង ៨) សិកា  គរបីដធវើឲ្យជាក់េាស់នូវសេាិកាត្ពវធម៌ 
(និរវ ន) សិកា  ព្រព្ពឹត្តដ យអាំដពើ  ព្រព្ពឹត្តព្តឹ្មព្ត្ូវ    ព្រព្ពឹត្តដ ឿ
កាន់   ដហតុ្ដនះព្ទ្ង់ព្តាស់ថា  គរបីសិកានូវព្ពះនិរវ នដ ើមបី
ខាួន  ។ 
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វគ្គទី ១... 
ទុក្ខអរយិសច្ច 

(ទុក្ខ) 
 

អរយិសច្ចទី ១ គឺ "ទុក្ខ"ន េះ ន ើបា នសច្ក្តីថាដូច្នតតច្ ? 
តាតពិ ពាក្យបាលី "ទុក្ខ"ន េះបា  ័យថា  ការព្ពួយ  ការ

បារតភ  ការលំបាក្កាយ  លំបាក្ចិ្ ត  ឈឺចាប់  នោក្ោត យ    
ទង្គេះ  ខ្សគក្ខ្សួល  តា  គងចិ្ ត  ។ល។   គឺអ្វីៗដដលផ្ទុយពី នសច្ក្តី 
"សុខ្" សុភតង្ល  ស្សស់ស្ោយ  រកី្រាយ  ស្សួល  ស្សណុក្ ។       
ដ នបើតាតការយល់ដគងរបស់ព្ពេះពុទធ   ចំ្នពាេះជីវ ិរស់នៅ ិង
នោក្ទំងតូល  ក្នុងអ្រយិសច្ចទី ១ ន េះ  មា  ័យទូលំទូោយ
ណាស់      បដ ែតនលើសពីន េះនៅនទៀ       គឺមា ជនព្ៅនៅតាត
ទសស វជិ្ជា ថា   តិ បរសុិទធ   តិ ឋិ នេរ   ភាពជនមាល េះ   ភាពទនទ
ភាពគ្មា   ។  នេ ុន េះ  តិ អាច្ឲ្យ ័យចំ្នេើយខ្លីងាយយល់បា  
នទ ។  នសច្ក្តីសុខ្ ិងនសច្ក្តីទុក្ខវាទក់្ទងគ្មន   ជីវ ិតិ អាច្មា  
សុទធដ នសច្ក្តីសុខ្តួយតុខ្  ឬនសច្ក្តីទុក្ខតួយតុខ្ន េះនទ ។ ព្ពេះ 
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ពុទធតិ បា ព្បដក្ក្ថា គ្មា  នសច្ក្តីសុខ្នទ នព្កាយពីបា សំគ្មល់
ន ើញថា មា ទុក្ខនៅក្នុងជីវ ិន េះ ។  ផ្ទុយនៅវញិ  ព្ពេះអ្ង្បា 
ទទួលោ្ល់ថា  មា នសច្ក្តីសុខ្នព្ច្ើ ដបប  នព្ច្ើ យ៉ាង   គឺសុខ្
ក្នុងរបូកាយ   ិងសុខ្ក្នុងចិ្ តរបស់ត ុសសោតញ្ញ   ិងរបស់ព្ពេះ
សងឃ ។  ដូច្នៅក្នុងអ្ង្ុ តរ ិកាយ   ក៏្មា នរៀបរាប់ពីនសច្ក្តីសុខ្
ជ្ជនព្ច្ើ ព្បការ "សុខា ិ"  គឺសុខ្ន ជីវ ិព្គួោរ  សុខ្ន ជីវ ិអ្នក្
បួស  សុខ្ក្នុងកាតគុណ  សុខ្ក្នុងការលេះបង់  សុខ្ក្នុងការ
ស្សឡាញ់  សុខ្ក្នុងការដាក់្ទ ជ្ជនដើត  ។  ដ នសច្ក្តីសុខ្ទំង
ន េះ  ឋិ នៅក្នុងពាក្យថា  "ទុក្ខ"  សូតបីនសច្ក្តីសុខ្ដ៏បរសុិទធដដល
នក្ើ អំ្ពីវនិវក្  ក្នុងការភាវ សមាធិ  ក៏្នៅក្នុងពាក្យថា "ទុក្ខ" ន េះ 
ដដរ ។  ដូច្ព្ពេះពុទធមា ព្ពេះប ទូលនព្កាយពីរក្ន ើញនសច្ក្តី 
"សុខ្ដ៏បរសុិទធ" តាតផ្លូវចិ្ តក្នុងធា ន េះថា  "ជ្ជការតិ នទៀង ជ្ជ
ទុក្ខ នេើយជ្ជរបស់អាច្ផ្លល ស់បតូរបា " (អនិច្ចច   ទកុ្ខខ   វិបរណិា
មធម្មែ )១  ។  សូតបញ្ជា ក់្ព្ ង់ន េះ ពាក្យថា "ទុក្ខ"ន េះមា  ័យ
ច្ាស់ោស់ណាស់  នព្ពាេះលក្ខណៈជ្ជទុក្ខន េះ  តិ ព្ គតដ ជ្ជ
ការព្ពួយលំបាក្តាតធតាតានទ  មា បដ ែត ូវលក្ខណៈ "អ្វីដដល
តិ នទៀង ជ្ជទុក្ខ" (យទ អនិច្ចំ ត ំទុក្ខ)ំ  ។ 

ន ើ "ទុក្ខ" ទំងន េះមា ព្បនភទយ៉ាងដូច្នតតច្ខ្លេះ ? 
គឺជ្ជ ិក៏្ជ្ជទុក្ខ  ជរាក៏្ជ្ជទុក្ខ  តរណៈក៏្ជ្ជទុក្ខ  ការនោក្ 

ការខ្សគក្ខ្សួល  ការលំបាក្កាយ  ការអាក់្អ្ ់ចិ្ ត    ការច្នងអៀ 
ច្ងអល់ចិ្ តក៏្សុទធដ ជ្ជទុក្ខ   ការភប់ព្បសពវនដាយពួក្ស វ ិង 
_____________ 
(១) មហាទុក្ខក្ខន្ធសូត្រ មជ្ឈមិន្ិកាយ ភាគ ២១ ទំព័រ ៣៣២ 
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សងាខ រតិ ជ្ជទីស្សឡាញ់ក៏្ជ្ជទុក្ខ   ការព្ពា ់ព្បាសចាក្ពួក្ស វ
 ិងសងាខ រជ្ជទីស្សឡាញ់ក៏្ជ្ជទុក្ខ  ច្ង់បា របស់ណាការតិ បា  
 របស់ន េះក៏្ជ្ជទុក្ខ    នបើនពាលនដាយបំព្ពួញ   ឧបាទ ក្ខ ធទំង 
៥ ក៏្ជ្ជទុក្ខ  ។ 
 បណាត ទុក្ខទំងន េះ  ជ្ជ ិ  ន ើដូច្នតតច្ ? 
  គឺការនក្ើ   ការនក្ើ ព្ពត  ការចុ្េះកា ់គភ៌   ការចំ្នរ ើ ន ើង 
ការនក្ើ ចំ្នពាេះ   ការនក្ើ ព្បាក្ដន ើងន ខ្ ធទំងឡាយ   ការ
បា ចំ្នពាេះ ូវអាយ  ៈណាន ពួក្ស វន េះៗ    ក្នុងស ត ិកាយ 
 ន េះៗ  ។ 
 បណាត ទុក្ខទំងន េះ ជរា ន ើដូច្នតតច្ ?  
 គឺ ការព្គំ្មព្គ្ម   នធាញបាក់្  សក់្សកូវ  ដសបក្ព្ជីវព្ជួញ  ការ 
រញួេយអាយុ   ការចាស់ន ឥន្ទ ទិយណាន ពួក្ស វន េះៗ   ក្នុង
ស ត ិកាយន េះៗ  ។ 
 បណាត ទុក្ខទំងន េះ តរណៈ (តរណទុក្ខ) ន ើដូច្នតតច្ ?  
 គឺការច្យុ ិ  ការឃ្លល    ការដបក្ធ្លល យ  ការអ្ តរធ្ល   តច្ចុ
នសច្ក្តីោល ប់  កាលកិ្រយិដបក្ធ្លល យនៅន ខ្ ធ  ការដាច់្បង់នៅ
ន ឥន្ទ ទិយណាន ពួក្ស វន េះៗ  ក្នុងស ត ិកាយន េះៗ  ។ 
 បណាត ទុក្ខទំងន េះ ការនោក្ (នោក្ទុក្ខ) ន ើដូច្នតតច្ ? 
 គឺអាការនោក្ោត យ  ភាពន ការនោក្ោត យ  ការសងួ 
សងប់ខាងក្នុង   ការនព្ក្ៀតព្កំ្ខាងក្នុង   ការសញ្ា ប់សញ្ា គងន ចិ្ ត
ការ ូច្ចិ្ ត  សរគឺនសច្ក្តីនោក្ណាន បុគ្ល  ដដលព្ ូវនសច្ក្តី
វ ិសចាក្ញា ិប៉ាេះពាល់ក្តី   ព្ ូវនសច្ក្តីវ ិសចាក្នភាគព្ទពយប៉ាេះ
ពាល់ក្តី      ព្ វូនសច្ក្តីវ ិសចាក្សីលប៉ាេះពាល់ក្តី      ព្ ូវនសច្ក្តី  
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វ ិសគឺនរាគប៉ាេះពាល់ក្តី  ព្ ូវនសច្ក្តីវ ិសគឺទិដឋិប៉ាេះពាល់ក្តី    ឬ
ព្បក្បនដាយនសច្ក្តីវ ិសណាតួយ    ឬក៏្ព្ វូទុក្ខធត៌ណាតួយប៉ាេះ
ពាល់ក្តី  ។  

បណាត ទុក្ខទំងន េះ  ការខ្សគក្ខ្សួល (បរនិទវទុក្ខ)  ន ើដូច្
នតតច្ ?  

គឺនសច្ក្តីខ្សគក្ខ្សួល    ការអ្ណតឺ  អ្ណត ក្     អាការៈជ្ជទី
ខ្សគក្ខ្សួល  អាការជ្ជទីអ្ណតឺ  អ្ណត ក្  ភាពន នសច្ក្តីខ្សគក្ខ្សួល
ភាពន នសច្ក្តីអ្ណតឺ  អ្ណត ក្  ការនពាលនរៀបរាប់នដាយវាចា  ការ
នពាលនរៀបរាប់ដដដលៗ  ការទួញយំ  អាការជ្ជទីទួញយំ  ភាពន 
ការទួញយំរបស់បុគ្ល  ដដលព្ ូវនសច្ក្តីវ ិសចាក្ញា ិប៉ាេះ
ពាល់ក្តី  ព្ វូនសច្ក្តីវ ិសចាក្នភាគព្ទពយប៉ាេះពាល់ក្តី   ព្ ូវនសច្ក្តី
វ ិសចាក្សីលប៉ាេះពាល់ក្តី  ព្ ូវនសច្ក្តីវ ិសគឺនរាគប៉ាេះពាល់ក្ដី
ព្ ូវនសច្ក្តីវ ិសន ទិដឋិប៉ាេះពាល់ក្តី    ឬព្បក្បនដាយនសច្ក្តីវ ិស 
ណាតួយ  ឬព្ ូវទុក្ខធត៌ណាតួយប៉ាេះពាល់ក្តី  ។ 

បណាត ទុក្ខទំងន េះ នសច្ក្តីទុក្ខ (ទុក្ខទុក្ខ) ន ើដូច្នតតច្ ? 
គឺនសច្ក្តីតិ សបាយកាយ  ការលំបាក្កាយ  ការទទួល

រងតិ សបាយ     ជ្ជទុក្ខដដលនក្ើ អំ្ពីកាយសតផសស       អាការ
ទទួលរងតិ សបាយ  ជ្ជទុក្ខដដលនក្ើ អំ្ពីកាយសតផសសណា  ។ 

បណាត ទុក្ខទំងន េះ  នទត សស  (នទត សសទុក្ខ)  ន ើដូច្
នតតច្ ?  

គឺនសច្ក្តីតិ សបាយចិ្ ត  ការលំបាក្ចិ្ ត  ការទទួលរង
តិ សបាយ  ជ្ជទុក្ខដដលនក្ើ អំ្ពីតន សតផសស   អាការទទួល
រងតិ សបាយ  ជ្ជទុក្ខដដលនក្ើ អំ្ពីតន សតផសសណា  ។ 
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បណាត ទុក្ខទំងន េះ  នសច្ក្តីច្នងអៀ ច្ងអល់ចិ្ ត  (ឧបាយ-
សទុក្ខ) ន ើដូច្នតតច្ ?  

គឺនសច្ក្តីតា  គង       ការទង្គេះ      ភាពន នសច្ក្តីតា  គង
ភាពន នសច្ក្តីទង្គេះណា  របស់បុគ្លដដលព្ វូនសច្ក្តីវ ិសចាក្
ញា ិប៉ាេះពាល់ក្តី        ព្ វូនសច្ក្តីវ ិសចាក្នភាគព្ទពយប៉ាេះពាល់ក្តី 
ព្ ូវនសច្ក្តីវ ិសគឺនរាគប៉ាេះពាល់ក្តី  ព្ ូវនសច្ក្តីវ ិសចាក្សីល
ប៉ាេះពាល់ក្តី   ព្ ូវនសច្ក្តីវ ិសគឺទិដឋិប៉ាេះពាល់ក្តី  ឬព្បក្បនដាយ
នសច្ក្តីវ ិសណាតួយ   ឬក៏្ព្ ូវទុក្ខធត៌ណាតួយប៉ាេះពាល់ក្តី  ។ 
 បណាត ទុក្ខទំងន េះ  ការភប់ព្បសពវនដាយស វ ិងសងាខ រ
តិ ជ្ជទីស្សឡាញ់ (អ្បបិនយេិ សតបនយគទុក្ខ) ន ើដូច្នតតច្ ?   
 គឺបុគ្លន េះក្នុងនោក្ន េះមា របូ  សំន ង  ក្លិ   រស
ផ្សពវណាតិ ជ្ជទីស្សឡាញ់    តិ ជ្ជទីព្បាថាន      តិ ជ្ជទីនព្ ក្អ្រ   
តិ ជ្ជទីនពញចិ្ ត  ។  ពំុន េះនោ   ពួក្ជ ណាជ្ជអ្នក្ព្បាថាន  
នសច្ក្តីវ ិស  ព្បាថាន អំ្នពើតិ ជ្ជព្បនយជ ៍  ព្បាថាន នសច្ក្តីតិ 
សបាយ  ព្បាថាន នសច្ក្តីតិ នក្សតចាក្នយគៈ (កិ្នលស)  ដល់
បុគ្លន េះ  ។  ការចួ្បព្បទេះ  ការចួ្បជំុ  ការភប់ព្បសពវ  ការ 
ព្ច្ ូក្ព្ច្ ំ   ការនៅរតួជ្ជតួយនដាយអារតាណ៍ទំងន េះ    ឬ
នដាយបុគ្លទំងន េះឯណា  ន េះនេើយជ្ជការភប់ព្បសពវនដាយ
ស វ ិងសងាខ រទំងឡាយតិ ជ្ជទីស្សឡាញ់  ។ 
 បណាត ទុក្ខទំងន េះ  ការព្ពា ់ព្បាសចាក្ស វ ិងសងាខ រ
ជ្ជទីស្សឡាញ់ (បិនយេិ វបិបនយគទុក្ខ) ន ើដូច្នតតច្ ?  
 គឺបុគ្លន េះក្នុងនោក្ន េះ  មា របូ   សំន ង   ក្លិ   រស 
ផ្សពវណាជ្ជទីស្សឡាញ់  ជ្ជទីនព្ ក្អ្រ  ជ្ជទីនពញចិ្ តក្នុងនោក្។ 
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ពំុន េះនោ   ពួក្ជ ណា  នទេះមាតាក្តី  បីតាក្តីបងបអូ ព្បុសស្សី
ក្តី  តិ តក្តី  អាមា យក្តី  ញា ិោនោេិ ក្តី  ជ្ជអ្នក្ព្បាថាន  ូវ      
នសច្ក្តីចំ្នរ ើ   ព្បាថាន  ូវព្បនយជ ៍  ព្បាថាន  ូវនសច្ក្តីសបាយ
ព្បាថាន  ូវនសច្ក្តីនក្សតចាក្នយគៈ  ដល់បុគ្លន េះ  ។ ការ
បា ់បង់    ការព្បាសចាក្ ិរាសនដាយព្បការណាតួយ    ការតិ 
ចួ្បព្បទេះ  ការតិ ចួ្បជំុ  ការតិ ភប់ព្បសពវ  ការតិ បា តូលតិ ត
នដាយអារតាណ៍  ឬនដាយពួក្ជ ទំងន េះឯណា  ដដលជ្ជទី 
ស្សឡាញ់   ជ្ជទីនពញចិ្ តន េះឯង   នៅថាការព្ពា ់ព្បាសចាក្
ស វ ិងសងាខ រជ្ជទីស្សឡាញ់  ។ 
 បណាត ទុក្ខទំងន េះ បុគល្ព្បាថាន របស់ណាតិ បា របស់
ន េះដូច្បំណង (យតបិច្ឆំ   លភ ិ  តបទុិក្ខ) ន ើដូច្នតតច្ ?  
 គឺស វទំងឡាយដដលមា ជ្ជ ិជ្ជធតាតា     ដ ងមា  
នសច្ក្តីព្បាថាន នក្ើ ន ើង       លុេះនសច្ក្តីព្បាថាន ន េះតិ បា ដូច្
បំណង     នសច្ក្តីទុក្ខក៏្នក្ើ មា ន ើង    ។        ពួក្ស វដ ងមា  
តរណៈជ្ជធតាតា  មា នោក្បរនិទវទុក្ខនទត សសជ្ជធតាតាដ ង 
មា នសច្ក្តីព្បាថាន យ៉ាងន េះថា   នធវើនតតច្េន៎សូតឲ្យនយើងទំង- 
ឡាយ    កំុ្មា នសច្ក្តីនោក្   ខ្សគក្ខ្សួល   ទុក្ខនទត សស    ការ
ច្នងអៀ ច្ងអល់ចិ្ តន ើយ   ។   ដំនណើ រន េះពួក្ស វតិ គបបីសំនរច្
បា តាតព្បាថាន ដូច្បំណងន ើយ  ។ 
 បណាត ទុក្ខទំងន េះ ឧបាទ ក្ខ ធទំង៥ ន ើដូច្នតតច្ ?  
 គឺ របូ  នវទ   សញ្ជញ   សងាខ រ  វញិ្ជញ ណ  ដ ង ំតក្ ូវទុក្ខ
ទំងពួង  ។ 
 ព្ពេះពុទធជ្ជអ្នក្ព្បាក្ដ ិយត    តិ លំនអ្ៀង    ព្ពេះអ្ងព្្ទង់ 
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ទ វ ែុណាតួយតាតយថាភូ   ព្ទង់យល់ ូវសក្តាភាពន ជីវ ិ
 ិងពិភពនោក្តាតដំនណើ រពិ  ។  ព្ទង់មា ព្ពេះប ទូលថា  ចំ្នពាេះ 
ជីវ ិរស់នៅ   ិងការនភលើ នភលើ ក្នុងកាតគុណ  (នសច្ក្តីព្បាថាន  ូវ 
អារតាណ៍ទំង ៥ គឺក្នុង របូ សនតលង ក្លិ  រស ផ្សពវ ) នគព្ ូវយល់ឲ្យ 
ច្ាស់ពីភាព៣ព្បការន េះ ៖ 
 អ្សាទៈ  ៖  ការនព្ ក្ព្ អាល ឬ ការទក់្ទញឲ្យចូ្ល
ចិ្ តចំ្នពាេះកាតគុណទំងន េះ ; 
 អាទី វៈ  ៖ នទស  ផ្លអាព្ក្ក់្  នព្គ្មេះថាន ក់្  ការតិ សត
បំណងន ការនព្ ក្ព្ អាលក្នុងកាតគុណទំងន េះ ; 
  ិសសរណៈ ៖ ការរនំដាេះខ្លួ   ការលេះបង់  ការដក្ខ្លួ េយ
ការនធវើឲ្យមា នសរភីាពពីនសច្ក្តីនព្ ក្ព្ អាលក្នុងកាតគុណ ទំង 
ន េះ  ។ 
 ក្នុងក្រណីយន េះ  តិ ដត ជ្ជនរឿងសុទិដឋិ ិយត ឬ ទុទិដឋិ-
 ិយតន េះនទ   គឺនយើងមាន ក់្ៗព្ ូវមា អារតាណ៍ផ្ងដដរថាជ្ជតួយ 
ការនព្ ក្ព្ អាលរកី្រាយក្នុងជីវ ិ  វាដ ងមា ោយ ំ ូវការឈឺ
ចាប់   ទុក្ខព្ពួយ ិងការអាច្មា លទធភាពក្នុងការលេះបង់នច្ៀស
វាង  នដើតបីរនំដាេះខ្លួ ឲ្យរចួ្អំ្ពីនសច្ក្តីនស្សើបស្ោលក្នុង  កាតគុណ
ទំងឡាយន េះ  នដើតបីដសវងរក្នសរភីាព   ិងនដើតបយីល់អំ្ពីជីវ ិ
ពិ ៗឥ មា នលអៀង  ។   នេ ុន េះនទើបការលេះបង់ពិ ព្បាក្ដ
អាច្ គងនក្ើ មា ន ើង ។ ដូច្ព្ពេះពុទធដីកាថា « ឱភិក្ខុ! ព្បសិ ជ្ជ   
សតណៈ  ឬព្ពាេាណ៍ណាតិ យល់ច្ាស់   ូវការនព្ ក្ព្ អាល
ក្នុងកាតគុណ  ថាជ្ជការនព្ ក្ព្ អាលនទ  ការតិ នពញចិ្ តរបស់
នគថាជ្ជការតិ នពញចិ្ តនទ          ការលេះបង់ ូវការនព្ ក្ព្ អាល 
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ន េះ  ថាជ្ជការលេះបង់នទ   នគក៏្តិ អាច្យល់ច្ាស់ព្បាក្ដនពញ
នលញនដាយខ្លួ ឯង ូវចំ្ណង់ក្នុងកាតគុណ នេើយនគក៏្តិ អាច្
បនព្ងៀ មាន ក់្នទៀ ឲ្យយល់ពីនរឿងន េះ   នេើយមាន ក់្ន េះនទៀ     ក៏្
តិ អាច្បនព្ងៀ មាន ក់្នផ្សងនទៀ       ឲ្យយល់អំ្ពីចំ្ណង់ក្នុងកាត
គុណន េះដដរ»  ។  ដ  «ឱភិក្ខុ! ព្បសិ ជ្ជសតណៈ   ឬព្ពាេាណ៍
ន េះយល់ច្ាស់ ូវការនព្ ក្ព្ អាលក្នុងកាតគុណ          ថាជ្ជការ
នព្ ក្ព្ អាល    ការតិ នពញចិ្ តរបស់នគ   ថាជ្ជការតិ នពញចិ្ ត
ការលេះបង់ ូវការនព្ ក្ព្ អាលន េះ      ថាជ្ជការលេះបង់នគក៏្អាច្
យល់ច្ាស់ព្បាក្ដនពញនលញ          នដាយខ្លួ ឯង ូវចំ្ណង់ក្នុង
កាតគុណ   នេើយនគក៏្អាច្បនព្ងៀ មាន ក់្នទៀ    ឲ្យយល់អំ្ពីនរឿង
ន េះ      នេើយមាន ក់្ន េះនទៀ ក៏្អាច្បនព្ងៀ មាន ក់្នផ្សងប តនទៀ ឲ្យ
យល់អំ្ពីចំ្ណង់ក្នុងកាតគុណន េះដដរ»(១)  ។ 
 បណាត នសច្ក្តី "ទុក្ខ" ទំងន េះ នគអាច្ព្បតូលផ្តុំជ្ជ ៣ ព្ក្តុ
ធំៗ នផ្សងគ្មន គឺ ៖ 
 ទុក្ខទុក្ខ ៖ ទុក្ខតក្ពីការព្ពយួលំបាក្ជ្ជធតាតា (ទុក្ខនវទ 
ទំងពួង) ; 
 វបិរណិាតទុក្ខ ៖ ទុក្ខតក្ពីការដព្បព្បួល  ផ្លល ស់បតូរ  ព្ពា ់
ព្បាស   ិរាស  តិ នទៀង  តិ ឋិ នេរ (សុខ្នវទ ទំងពួង) ; 
 សងាខ រទុក្ខ ៖ ទុក្ខនព្ពាេះជីវ ិ  នព្ពាេះសងាខ រ (ឧនបកាខ នវទ 
ទំងពួង)  ។ 

១.  ទុក្ខទកុ្ខ ៖ ន ើជ្ជអ្វីខ្លេះ ?  
_____________ 
(១) មជ្ឈមិន្ិកាយ ភាគ ២០ ទំព័រ ៣១៣ 
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 គឺការលំបាក្កាយ  ការលំបាក្ចិ្ ត  រាល់នេងទូនៅន នយើង
រាល់របូជ្ជព្បចំា  ក្នុងការរក្សីុចិ្ញ្ច គតខ្លួ ព្ពតទំងព្គោួរ  ក្នុងការ
ដសវងរក្ព្ទពយ  ដសវងរក្ោភ  ដសវងរក្យសសក្តិ  ដសវងរក្ការ
សបាយ  ដសវងរក្នសច្ក្តីសុខ្  ដសវងរក្រស់ ។ល។  ដដលដ ង
ចួ្បព្បទេះ ូវនព្គ្មេះថាន ក់្   ិងឧបសគ្សពវដបបយ៉ាងតាតផ្លូវកាយ
ឬតាតផ្លូវចិ្ ត ។  ដូច្ជ្ជការនក្ើ  ចាស់ ឈឺ ោល ប់ ការ អូញដ អរ ការ
ព្ពួយ  ការបារតភ  ការតិ បា សតដូច្បំណង  ការនសពគប់ខុ្ស
ការព្ក្លំបាក្  ការខ្វល់ខាវ យច្ង់មា   ច្ង់បា   ច្ង់ស្សណុក្ ច្ង់
ស្សួល  ច្ង់នៅជ្ជអ្វីតួយ ។ល។  ិង ។ល។ 
 ២. វបិរណិាមទុក្ខ ៖ ន ើជ្ជអ្វី ?  
 គឺការបា ់បង់ ការព្ពា ់ព្បាស ការ ិរាសចាក្របស់ដដល
ជ្ជទីស្សឡាញ់នពញចិ្ ត  ។  ដូច្ជ្ជសុភតង្ល  សភាពរស់នៅដ៏
សុខ្ោ ត  ការសបាយរកី្រាយ  ការចួ្បជំុព្គួោរ មា ព្ទពយមា 
យសសក្តិ  មា ភាពរងុនរឿង  ការឥ ជតងឺ មាក  ់  តិ ដដលនៅ
សែិ នសែរចី្រកាលរេូ ន េះនទ  ដ ងមា ការដព្បព្បលួក្នុងនពល
យូរឬឆាប់នដាយតិ ដគងខ្លួ  ។  នពលណាវាតក្ដល់  នពលន េះវា
មា ការឈឺចាប់  នោក្ោត យ ខ្សគក្ខ្សួល នទត សស ទុក្ខព្ពួយ។
គឺ អ្វីដដលតិ នទៀងទ ់  តិ សែ ិនសែរ  ដព្បព្បលួ  វាជ្ជទុក្ខ  ។ 
 លក្ខណៈន ទុក្ខទំង ២  ខាងនលើន េះ  ងាយយល់ស្សួល
ចំ្ណំា  ដ លក្ខណៈន ទុក្ខទី ៣   គឺសងាខ រទុក្ខ  ពិបាក្យល់ប តិច្
នព្ពាេះជ្ជលក្ខណៈទសស វជិ្ជា   ជ្ជទុក្ខនព្ពាេះសងាខ រ  ។ 
 ៣. សង្ខខ រទកុ្ខ ៖ ន ើសងាខ រជ្ជអ្វី ?  
 ពាក្យថា "សងាខ រ" គឺការព្បជំុតាក់្ដ ង       ការព្បតូលផ្តុំផ្ស ំ
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នព្គឿងព្បក្ប  គំ រន សព៌ាង្កាយជីវ ិ ឬ "ត ុសស" ។  ជ្ជទូនៅ  
គឺអ្វីៗដដលព្បាស្ស័យគ្មន ទក់្ទងគ្មន      អាស្ស័យគ្មន  គងគ្មន  (សូត
បញ្ជា ក់្ថា  នៅនលើនោក្នយើងន េះ  គ្មា  ធតាជ្ជ ិណាតួយរស់
នៅដ ឯក្ឯង  គ្មា  នគនក្ើ នទ  នទេះ ូច្ឬធំក្តី  នតើលន ើញ ឬ
នតើលតិ ន ើញក្តី  ពាល់បា ឬពាល់តិ បា ក្តី  នទេះនៅនព្ៅខ្លួ 
ក្តី  ឬនៅក្នុងខ្លួ ក្តី  រតួទំងបញ្ច ក្ខ ធផ្ង) ។  សងាខ រទុក្ខន េះ  ជ្ជ
លក្ខណៈចំ្បងក្នុងអ្រយិសច្ចទី ១ ន េះ   ិយយឲ្យខ្លីនៅជ្ជរបូរាង 
ជ្ជឫសដក្វន ពុទធោស   ។ នេ ុន េះ  តុ ដំបូងនយើងព្ ូវ
ពិចារណា   តាតពុទធទសស ៈថាអ្វីជ្ជ  "ត ុសស"  ឬបុគ្លខ្លួ    អ្ ត 
អាតាា   អា ា័  ?  គឺជ្ជការព្បតូលផ្សផំ្្ុំ   ូវក្មាល ំងធ្ល ុទំង ៦  ិង
របូកាយ    ដដលមា ការដព្បព្បួល    ផ្លល ស់បតូរវវិដតជ្ជ ិច្ចជ្ជកាល   
រាល់វ ិទីគ្មា  ទីច្ប់  នេើយដដលអាច្ដបងដច្ក្ជ្ជ ៥ ព្ក្ុតធំៗ
ឬខ្ ធ  ដដលនៅថា បញ្ច ក្ខ ធ ។ 
 តក្ដល់ព្ ង់ន េះ      នយើងគបបីដគង ិងយល់ផ្ងថា  "ទុក្ខ" 
 ិង "បញ្ច ក្ខ ធ" តិ ដត ជ្ជធតាជ្ជ ិនផ្សងពីគ្មន នទ  គឺបញ្ច ក្ខ ធខ្លួ 
ឯងេនគងជ្ជទុក្ខស្ោប់  នព្ពាេះវានក្ើ ន ើងពីនព្គឿងផ្សំ  នក្ើ ន ើង
នដាយោរនេ ុ  នដាយោរបច្ច័យ  នេើយរបស់ណាដដលនក្ើ 
ន ើងនដាយោរនេ ុ  របស់ន េះជ្ជរបស់តិ សែិ នសែរ  តិ  
នទៀង  គឺដ ងដ ដព្បព្បួល  រាល់វ ិទី  ពីនក្ាងនៅចាស់  ពីចាស់
នៅព្ទឌុនព្ទត  ពីព្ទឌុនព្ទតនៅឈឺ  ពីឈឺនៅោល ប់ នេើយរបស់
ណាតិ នទៀង   របស់ន េះជ្ជទុក្ខ  ។   កាលណានយើង ិយយពី 
បញ្ច ក្ខ ធ   គឺសំនៅនៅរបូកាយសំបក្នព្ៅផ្ង    ិងចិ្ តគំ ិ ខាង 
ក្នុងផ្ង រតួ ទំង នវទ  សញ្ជញ  សងាខ រ  ិង វញិ្ជញ ណនទៀ   ។ 
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នដើតបីយល់ច្ាស់ ូវ "សងាខ រទុក្ខ" ន េះបា   នគព្ ូវយល់
ជ្ជតុ សិ ថាអ្វីជ្ជ "បញ្ច ក្ខ ធ" ដដលជ្ជនព្គឿងផ្សឲំ្យនៅជ្ជត ុសស
នេើយបញ្ច ក្ខ ធមា អ្វីខ្លេះ ?  គឺមា   របូក្ខ ធ  នវទ ខ្ ធ  សញ្ជញ ខ្ ធ
សងាខ រក្ខ ធ  ិង វញិ្ជញ ណក្ខ ធ  ។ 
 រូបក្ខន្ធ ៖ ជ្ជក្ងន របូ  ការព្បជំុរបូ  គឺរបូកាយដដលផ្ស ំ
ន ើងពីធ្ល ុទំង ៤  (តហាភូ របូ ៤) មា ធ្ល ុទគក្  ធ្ល ុដី  ធ្ល ុ 
នភលើង  ិង ធ្ល ុខ្យល់  ដដលមា ជ្ជ ំណាង  វ ែុរ គង វ ែុរាវ កំ្នៅ 
 ិងខ្យល់ ព្ពតទំងរបស់ដដលនក្ើ នច្ញពីធ្ល ុទំងន េះ (ឧបាទ-
យរបូ) ។  ក្នុងចំ្នណាតឧបាទយរបូន េះ នគសំគ្មល់ន ើញមា 
"អាយ  ៈខាងក្នុង ឬ ឥន្ទ ទិយ" ទំង ៦ (អ្ណតូ ង ឬ ទីនក្ើ ន 
អារតាណ៍) មា   ដភនក្  ព្ នច្ៀក្  ព្ច្តុេះ  អ្ណាត   កាយ  ិងតន 
(តាតវទិាោស្តសតនយើងមា អាយ  ៈដ  ៥ នទ  ដ តាតព្ពេះពុទធ
នយើងមា  ៦ បដ ែត  ចិ្ ត ឬ តន  ឬ ត ៈ តួយនទៀ ) នេើយ ិង
វ ែុ ឬ "អាយ  ៈខាងនព្ៅ" ទំង ៦ ដបប   ដដលជ្ជអារតាណ៍របស់ 
អាយ  ៈខាងក្នុង  តាតតុខ្ ទីនរៀងខ្លួ មា   របូ  សនតលង  ក្លិ 
រស  ផ្សពវ (នផ្លដឋពវ)  ិងសភាវធត៌  (ឬ ធមាា យ  ៈ មា គំ ិ 
ត ិ នយបល់ ។ល។)  ។   អាយ  ៈទំងន េះ  គឺទំងខាងក្នុង ិង
ទំងខាងនព្ៅ        ដដលមា ភាវៈជ្ជធំតាតតុខ្ ទីនរៀងខ្លួ ជំ ួស 
គ្មន ពំុបា   ព្បតូលផ្តុំបា ជ្ជរបូក្ខ ធន េះ  ដដលនៅថារបូធត៌តាត
បរត ែបញ្ញ តិ   នព្ពាេះរបស់ណា   ដដលវ ិសជ្ជធតាតា  របស់
ន េះជ្ជរបូ  ។ 
 វេទនាខន្ធ ៖   ពួក្   ឬក្ងន ការទទួល    ការដគង    ការរង  
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អារតាណ៍ជ្ជសុខ្  ឬជ្ជទុក្ខ  ឬជ្ជឧនបកាខ   នៅនពលដដលឥន្ទ ទិយ 
ខាងក្នុងទំង ៦ នៅប៉ាេះទង្ិច្វ ែុទំង ៦ តុខ្ខាងនព្ៅ  ។  ទំងអ្ស់
មា  ៦ ដបប  ជ្ជ តធត៌ ៖ 
 ១. កាលណាដភនក្ព្ក្ន ក្ន ើញរបស់អ្វីតួយខាង
នព្ៅន េះ  នយើងដគងតាត  របូារតាណ៍ ; 
 ២. កាលណាព្ នច្ៀក្ឮសូរសនតលងអ្វី  ន េះនយើងដគង
តាត  សទទ រតាណ៍ ; 
 ៣. កាលណាព្ច្តុេះធំុក្លិ អ្វី        ន េះនយើងដគងតាត 
គ ធ រតាណ៍ ; 
 ៤. កាលណាអ្ណាត  លិទធរសជ្ជ ិអ្វីតួយ  ន េះនយើង
ដគងតាត  រោរតាណ៍ ; 
 ៥. កាលណាកាយពាល់ព្ ូវរបស់អ្វី ន េះនយើងដគង
តាត  នផ្លដឋពាវ រតាណ៍ ; 
 ៦. កាលណាចិ្ តគិ នៅនលើអ្វីន េះ    នយើងដគងតាត
ធមាា រតាណ៍  ។  
 តក្ដល់ព្ គតន េះ  សូតបញ្ជា ក់្ឲ្យដគងថា  ពុទធោស តិ 
ចា ់ទុក្ "ចិ្ ត" ជ្ជនព្គឿងអ្របីូ  ដូច្ទសស វជិ្ជា នផ្សងៗន េះនទ  ។ 
ផ្ទុយនៅវញិតាតពុទធទសស ៈ "ចិ្ ត តន  ឬត សៈ(សំ)" ជ្ជអាយ-        
  ៈឬជ្ជឥន្ទ ទិយតួយដដលមា លទធភាពដូច្ដភនក្ឬព្ នច្ៀក្ដដរ ។  
នគអាច្ព្  ួពិ ិ យវា ឬនធវើឲ្យវារកី្ចំ្នរ ើ លូ ោស់បា   ដូច្ព្ពេះ   
ពុទធដីកានរឿយៗថា  "ចំាបាច់្ព្ វូព្  ួព្តានតើល   អាយ  ៈទំង ៦ 
ឲ្យមា សណាត ប់ធ្លន ប់លអ"  ។  ការខុ្សគ្មន រវាង ដភនក្  ិង ចិ្ ត  សែិ 
នៅព្ ង់ថា    ដភនក្សព្មាប់នតើលវ ែុមា របូរាង     ិងពណ៌ចំ្ដណក្ 
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ឯចិ្ ត  សព្មាប់ដគង ូវគំ ិ   ត ិ  នយបល់ដដលជ្ជអាយ  ៈ
ខាងនព្ៅ  ។   នយើងនធវើការពិនោធ ៍ក្នុងដផ្នក្នផ្សងៗ តាតឥន្ទ ទិយ
នផ្សងៗ ដដរ ។   នយើងតិ អាច្ោត ប់ ូវពណ៌នទ ដ នយើងនតើល
ន ើញពណ៌  ឬនយើងតិ អាច្នតើលសនតលងន ើញដដរ  ដ នយើង   
ោត ប់ឮ ។  ដូនច្នេះតាតរយៈអាយ  ៈខាងក្នុងទំង ៥ ដដលមា របូ
រាង  ដូច្ជ្ជ  ដភនក្  ព្ នច្ៀក្  ព្ច្តុេះ  អ្ណាត    កាយនយើងនតើល
ន ើញ ិងដគង ូវអាយ  ៈខាងនព្ៅដូច្ជ្ជ របូ សនតលង    ក្លិ   រស 
ផ្សពវ  ដដលព្គ្ម ់ដ ជ្ជដផ្នក្តួយដ ប៉ាុនណាណ េះ  តិ ដត ទំងអ្ស់  
នទ ។  ចុ្េះចំ្ដណក្ឯគំ ិ   ត ិ  នយបល់វញិដដលជ្ជចំ្ដណក្
តួយន ពិភពខាងនព្ៅដដរ ដ វាតិ អាច្នតើល ិងដគងតាតរយៈ 
ដភនក្  ឬព្ នច្ៀក្ ។ល។ បា នទ  វាព្ ូវដគងតាតរយៈឥន្ទ ទិយណា
តួយនផ្សង គឺ "តន "  ។  គំ ិ   ត ិ  នយបល់ន េះ  ក៏្តិ អាច្នៅ
ដាច់្ដ ឯងនព្ៅពិភពនោក្ដដរ  វាមា ការពាក់្ព័ ធ គងនក្ើ ន ើង
នដាយការពិនោធ ៍   របស់អាយ  ៈនផ្សងនទៀ   គឺតាតរយៈធតា
ជ្ជ ិន នវទ រតាណ៍នេើយមា   "តន "   ជ្ជអ្នក្បនងកើ   ។ 
 សញ្ញាខន្ធ ៖   ពួក្   ឬក្ងន ការសំគ្មល់    ការចំ្ណំាបា  
ជ្ជពណ៌នខ្ៀវ  ព្ក្េត  នលឿង...  ូច្  ធំ  ដវង  ខ្លី... នៅនពលដដល 
ឥន្ទ ទិយណាតួយនៅប៉ាេះវ ែុខាងនព្ៅ ។  ទំងអ្ស់មា  ៦ ដបប គឺ
 របូសញ្ជញ   សទទសញ្ជញ   គ ធសញ្ជញ   រសសញ្ជញ   នផ្លដឋពវសញ្ជញ  ិង
ធតាសញ្ជញ  ។  ព្ ូវដគងថាសញ្ជញ ខ្ ធន េះនេើយ  ដដលោ្ល់វ ែុទំង
ន េះថាជ្ជអ្វី  ។  ជ្ជ តធត៌  ។ 

សង្ខារក្ខន្ធ ៖      សភាវៈទំងឡាយ       ដដលតាក់្ដ ង ូវ 
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សងខ ធត៌   គឺការតាក់្ដ ងជ្ជពួក្   ជ្ជក្ង   ជ្ជគំ រន   "នច្  " 
ទំងលអ   ទំងអាព្ក្ក់្   ដដលញំុាង   ដដលជព្តុញ   ដដលជ្ជនេ ុ 
ដដលមា ក្តាវបិាក្ជ្ជ "អំ្នពើនដាយនច្  " (នច្  ក្តា) ។  អំ្នពើ
ទំងអ្ស់ន េះមា ន ា្ េះតាតបាលីថា "ក្តា"   ។  ព្ពេះពុទធព្ទង់ឲ្យ
អ្ ែ ័យនៅក្តាថា "ឱភិក្ខុ !  ថាគ នៅនច្  ថា  "ក្តា"  នដាយ 
មា នច្    នគព្បព្ពគ តតាតរយៈផ្លូវកាយ  តាតរយៈផ្លូវវាចា   ិង
តាតរយៈផ្លូវចិ្ ត" (នច្  េំ   ភិក្ខុនវ   ក្តាំ   វទតិ   នច្ យិតាវ ក្តាំ   
ក្នរា ិ  កានយ   វាចា  ត ោ)១ ។  "នច្  " ន េះជ្ជច្ល  
តួយ  ដដលមា តុខ្ងារសព្មាប់ដគក្ ំចិ្ ត  ឲ្យនដើរនៅក្នុងផ្លូវព្ វូ
ឬខុ្ស  ឬនៅក្ណាត ល  ។  ដូច្នវទ ខ្ ធ   ិងសញ្ជញ ខ្ ធ  នច្  
ន េះមា  ៦ ដបបដដរ     គឺរបូសនញ្ច       សទទសនញ្ច      គ ធ-   
សនញ្ច        រសសនញ្ច         នផ្លដឋពវសនញ្ច         ិងធតា -
សនញ្ច     ។  នវទ ខ្ ធ   ិងសញ្ជញ ខ្ ធ  តិ ដត ជ្ជអំ្នពើនដាយ
នច្  នទ  វាគ្មា  ក្តាវបិាក្នទ (ផ្លរបស់ក្តា)  ។  មា ដ នច្  
ឆ ទៈ  ត សិការ  អ្ធិនមាក្ខៈ (ការដគងយល់ច្ាស់) សទធ  សមាធិ
បញ្ជញ  វរីយិៈ រាគៈ បដិ ៈ(ការនព្កាធ) អ្វជិ្ជា   មា ៈ សកាក យទិដឋិ...
។ល។  ទំងអ្ស់មា  ៥២ នច្ សិក្  ដដលមា ក្តាវបិាក្  នេើយ
ដដលព្បតូលផ្តុំបា ជ្ជ "សងាខ រក្ខ ធ" ន េះ។  ជ្ជ តធត៌  ។ 
 េិញ្ញាណក្ខន្ធ ៖   ជ្ជព្ប ិក្តា    ជ្ជផ្លវបិាក្      ដដលមា 
ឥន្ទ ទិយណា ១  ក្នុងចំ្នណាតឥន្ទ ទិយទំង ៦ ជ្ជតូលដាឋ      នេើយ
មា វ ែុខាងនព្ៅទំង ៦ តុខ្ជ្ជរបូារតាណ៍    ។    ឧទេរណ៍ច្ក្ខុ - 
_____________ 
(១) អង្គុររន្ិកាយ ភាគ ៤៦ ទពំ័រ ២៧២ 
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វញិ្ជញ ណ  មា ដភនក្ជ្ជតូលដាឋ    នេើយមា របូរាង  មា ពណ៌ 
សតបុរជ្ជរបូារតាណ៍  តន វញិ្ជញ ណ  មា តន ជ្ជតូលដាឋ   នេើយ
មា ធមាា យ  ៈ  គឺគំ ិ   នយបល់  ជ្ជរបូារតាណ៍  ទំងអ្ស់ 
មា  ៦ ដបបដដរ  ។  ជ្ជ តធត៌  ។ 
 ព្ ូវដគងឲ្យច្ាស់ថា វញិ្ជញ ណទំង៦តិ ោ្ល់វ ែុទំងន េះ 
ថាជ្ជអ្វីនទ  គឺព្គ្ម ់ដ ជ្ជការចាប់អារតាណ៍  ការទទួលអារតាណ៍
ការដគងអារតាណ៍តាតទវ រណាតួយនេើយ គឺសញ្ជញ ខ្ ធនទដដលដគង
 ិងោ្ល់វ ែុន េះថាជ្ជអ្វី  ។  កាលណាដភនក្ន ើញអ្វីតួយ ដូច្ជ្ជ
ពណ៌នខ្ៀវច្ក្ខុវញិ្ជញ ណចាប់អារតាណ៍ថា  មា ពណ៌អ្វីតួយន ើញ
នៅ គងតុខ្   ដ តិ ោ្ល់ជ្ជពណ៌នខ្ៀវនទ    គឺសញ្ជញ ខ្ ធនទដដល 
ដគងថាជ្ជពណ៌នខ្ៀវ  ។  ពាក្យថា "ច្ក្ខុវញិ្ជញ ណ" ន េះ  ជ្ជពាក្យន   
ទសស វជិ្ជា មា  ័យ ដូច្ដដលនយើងចួ្បរាល់នេងក្នុងពាក្យ "ន ើញ" 
ជ្ជធតាតាពាក្យថា "ន ើញ" តិ មា  ័យថា "ោ្ល់" នទ ឬ "ឮ" 
តិ មា  ័យថា "ោត ប់បា នទ"....។ល។ 
 គួរក្ ់សំគ្មល់ថា (តាតគតពីរតជឈតិ ិកាយ ភាគ ២២ ទំព័រ
២៧២) នវទ   សញ្ជញ    ិង  វញិ្ជញ ណ  ធត៌ទំងបីន េះព្ច្ ំគ្មន   តិ 
ដត នផ្សងគ្មន    នេើយបុគល្ដច្ក្រដំលក្ធត៌ទំងន េះ    បញ្ញ តឲ្យ
នផ្សងគ្មន តិ បា នទ ។  នវទ ទទួលអារតាណ៍ណា  សញ្ជញ ក៏្
សំគ្មល់អារតាណ៍ន េះដដរ សញ្ជញ សំគ្មល់អារតាណ៍ណា  វញិ្ជញ ណ 
ក៏្ដគងច្ាស់ ូវអារតាណ៍ន េះដដរ ។  នព្ពាេះនេ ុន េះ  ធត៌ទំងបី
ន េះជ្ជធត៌ដូច្គ្មន   តិ ដត នផ្សងគ្មន នទ  បុគ្ល គងដច្ក្រដំលក្ធត៌
ទំងន េះនេើយបញ្ញ តឲ្យនផ្សងគ្មន តិ បា នទ  ។ 

តាតពុទធទសស ៈ  នគតិ អាច្ស ា ថា "ចិ្ ត" ជ្ជ "ព្ពលគង 
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អ្ញ ឬ ខ្្ុំ" ដដលតិ ដព្បព្បួល  នេើយនៅឋិ នេរចី្រកាលរេូ  
ន េះនទ ។  រឯី "វញិ្ជញ ណ" ន េះនទៀ   ក៏្តិ អាច្ស ា ់ថាជ្ជ "ចិ្ ត" 
បា ដដរ  ។   ការស ា ខុ្សថា "វញិ្ជញ ណ"  ជ្ជ  "ព្ពលគង អ្ញ ខ្្ុំ"     
ន េះ  មា រេូ តំាងពីយូរអ្ដងវងតក្ដល់បច្ចុបប នន េះ ។ 
 ដូច្ក្នុងនរឿងសិសសរបស់ព្ពេះពុទធមាន ក់្ន ា្ េះ  ោ ិ នពាល
ខុ្សថា "វញិ្ជញ ណន េះឯងរដតងសទុេះនៅ  អ្ន ទ លនៅ  នហាេះនេើរ
នៅគ្មា  ទីនៅ  ពីក្ដ លងតួយនៅក្ដ លងតួយ  តិ កាល យនៅ  ជ្ជអ្វី 
ន ើយ" ។  ព្ពេះពុទធឮក៏្សួរថា វញិ្ជញ ណជ្ជអ្វី ? ោ ិនឆលើយថា អ្នក្ 
 ិយយ  អ្នក្ដគងអ្នក្ទទួលផ្លវបិាក្ន អំ្នពើលអឬអាព្ក្ក់្ ។  ព្ពេះ 
ពុទធមា ព្ពេះប ទូលថា   ថាគ បា បនព្ងៀ ព្ទគសតីរនបៀបន េះដល់
អ្នក្ពីកាលណា ?  មាន លនមា បុរស  ដព្ក្ង ថាគ បា ព្បាប់ 
ញយដងនេើយថា  វញិ្ជញ ណតិ ដដលនក្ើ ន ើងនដាយគ្មា  តូល
នេ ុន េះនទ ។  វញិ្ជញ ណដ ងនក្ើ ន ើងនដាយតូលនេ ុអ្វីតួយ
ដដល ំឲ្យវានក្ើ   គឺនដាយការនក្ើ ន ើងន បច្ច័យ  នព្ពាេះមា ការ
នក្ើ ន ើងន ក្តា   មា ការនក្ើ ន ើងន  ត ិងរបូ ៖ នដាយោរ
ដភនក្ ិងរបូ  នធវើឲ្យនក្ើ  ច្ក្ខុវញិ្ជញ ណ ទំង ៣ ន េះរតួគ្មន បនងកើ បា 
ជ្ជច្ក្ខុសតផសស ។ នដាយោរព្ នច្ៀក្ ិងសនតលង  នធវើឲ្យនក្ើ 
នោ វញិ្ជញ ណ ទំង ៣ ន េះរតួគ្មន បនងកើ បា ជ្ជនោ សតផសស  ។ 
នដាយោរព្ច្តុេះ ិងក្លិ   នធវើឲ្យនក្ើ ឃ្ល វញិ្ជញ ណ ទំង ៣ ន េះរតួ
គ្មន បនងកើ បា ជ្ជឃ្ល សតផសស ។  នដាយោរអ្ណាត   ិងរស នធវើ
ឲ្យនក្ើ ជីវាា វញិ្ជញ ណ ទំង ៣ ន េះរតួគ្មន បនងកើ បា ជ្ជជីវាាសតផសស។ 
នដាយោរកាយ គងនផ្លដឋពវ នធវើឲ្យនក្ើ កាយវញិ្ជញ ណ ទំង ៣ ន េះ
រតួគ្មន បនងកើ បា ជ្ជ    កាយសតផសស     ។     នដាយោរតន  ិង 
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សភាវធត៌  នធវើឲ្យនក្ើ តន វញិ្ជញ ណ ទំង ៣ ន េះរតួគ្មន បនងកើ បា 
ជ្ជ តន សតផសស ។  ឧទេរណ៍ដូច្ នភលើងមា ន ា្ េះនៅតាតវ ែុ
ដដលនឆេះ  ព្បសិ ជ្ជអុ្សនយើងនៅថានភលើងអុ្សនបើតក្ពីចំ្នបើង
នយើងនៅថានភលើងចំ្នបើង  វញិ្ជញ ណក៏្ដូច្គ្មន   នយើងនៅនៅតាត 
តូលនេ ុដដល ំឲ្យវានក្ើ   (តហា ណាា សងខយសូព្  តជឈិត. 
ភាគ ២២ ទំព័រ ១៥៨)  ។ 
 ក្នុងនរឿងន េះ  ពុទធនឃ្លស   អ្នក្សរនសរអ្តាែ ធិបាយ  ក៏្ 
បា ដវក្ដញក្បដ ែតថា  នភលើងដដលនឆេះតក្ពីអុ្សនៅនឆេះលុេះ
ព្តាដ នៅមា អុ្ស  ដ រល ់នៅក្ដ លងន េះ  នៅនពលអុ្សអ្ស់
នព្ពាេះ តូលនេ ុបា ដព្បព្បួល  នេើយនភលើងក៏្តិ អាច្ឆលងនៅនឆេះ
កំ្នទច្អុ្សនៅក្ដ លងនផ្សង នដើតបីឲ្យនក្ើ នៅជ្ជនភលើងកំ្នទច្អុ្ស
នដាយខ្លួ ឯងនក្ើ នទ ។  យ៉ាងណាតិញ  វញិ្ជញ ណដដលនក្ើ ន ើង 
នដាយោរដភនក្   ិងវ ែុនតើលន ើញ  នលច្នច្ញមា របូរាង  ដ 
នៅក្នុងនពលណាដដលមា តូលនេ ុដភនក្  របស់នតើលន ើញ ិង
ព លឺ  ដ វញិ្ជញ ណន េះរល ់ព្ ង់ន េះ កាលណាតូលនេ ុអ្ស់ឬ
ផ្លល ស់បតូរ  នេើយក៏្តិ អាច្ឆលងនៅព្ នច្ៀក្  នដើតបនីៅជ្ជនោ -
វញិ្ជញ ណ  ។ 
 ព្ពេះពុទធបា បញ្ជា ក់្យ៉ាងច្ាស់ថា  វញិ្ជញ ណពគងដផ្អក្នៅ
នលើ  របូ  នវទ   សញ្ជញ    ិងសងាខ រ  នេើយតិ អាច្រស់នៅដ ឯង
គ្មា  នគនក្ើ នទ ៖  វញិ្ជញ ណអាច្នក្ើ ន ើងនដាយមា របូជ្ជឧបាយ 
(របូបាយំ)  នេើយឋិ នៅ  រដតងឋិ នៅ   មា របូជ្ជអារតាណ៍(របូា
រតាណ៍) មា របូជ្ជនព្គឿងព្ទព្ទង់ (របូបបទិដឋំ)  មា នសច្ក្តីនព្ ក្អ្រ
ជ្ជនព្គឿងនសព    នេើយអាច្រកី្ចំ្នរ ើ      លូ ោស់     ធ្ល ់ធំ    ឬ 



~ 53 ~ 

គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុធសាសនាខ្មែរ 
 

វញិ្ជញ ណអាច្នក្ើ ន ើងនដាយោរមា នវទ   ជ្ជតនធាបាយ ... 
មា សញ្ជញ ជ្ជតនធាបាយ ... មា សងាខ រជ្ជតនធាបាយ ...  មា 
សងាខ រជ្ជអារតាណ៍  មា សងាខ រជ្ជទីតំាង  នេើយមា នសច្ក្តី 
នព្ ក្អ្រជ្ជនព្គឿងនសព  រចួ្ដល់ ូវនសច្ក្តីវវិឌឍ ៍ ចំ្នរ ើ លូ  -
ោស់ធ្ល ់ធំ  ។  ព្បសិ ជ្ជមា អ្នក្ណាព្បកាសថា  ខ្្ុំ គងបងាា ញ
 ូវវញិ្ជញ ណដដលអាច្នក្ើ ន ើង  នធវើដំនណើ រវវិឌឍ ៍នេើយោល ប់
នដាយឯក្ឯង  តិ ពគងនៅនលើ  របូ  នវទ  សញ្ជញ   ិងសងាខ រន េះ
នទ  អ្នក្ន េះ ិយយពីនរឿងតិ ពិ   ។ 

(សំយុ ត ិកាយ ភាគ ៣៣ ទំព័រ ១២២)  ។ 
 សនងខបតក្ ឧបាទ ក្ខ ធទំង ៥   ដដលនយើងដ ងនៅថា 
បុគ្ល អ្ ត អាតាា  អា ា័  ខ្្ុំ អ្ញ (ព្គ្ម ់ដ ជ្ជន ា្ េះ ជ្ជោល ក្  ជ្ជ
ការស ា   ជ្ជសតា ិបញ្ញ តសំរាប់បិទឲ្យនព្គឿងផ្សំនេើយពាក់្ព័ ធ
អាស្ស័យគ្មន  ិងគ្មន ជ្ជចំ្ណង)   ជ្ជរបស់តិ នទៀង   តិ ឋិ នេរ  
ដ ងដ ដព្បព្បួល  ផ្លល ស់បតូរ  នេើយ "របស់អ្វីតិ នទៀង  របស់ន េះ
ជ្ជទុក្ខ" (យទ អ្ ិច្ចំ  ំ ទុក្ខំ) ។ ដូច្ដដលព្ពេះពុទធព្ទង់បា ព្បកាស 
ថា ៖ "សនងខបតក្  ឧបាទ ក្ខ ធទំង ៥  ជ្ជទុក្ខ" (សងខិន  បបញ្ចុ -
បាទ ក្ខ ធ ទុកាខ )  ។ 
 ខ្ ធទំង ៥ ន េះ   តិ នៅដដដលព្គប់នពលនវោ    ឬរាល់ 
វ ិទីន េះនទ  ទីព្ ង់ន េះបា  ័យថា "ក្" តិ នសាើ គង "ក្" នទ គឺ
ជ្ជការេូរតក្តិ នច្េះច្ប់  តិ ឈប់ឈរ  នេើយបា ់នៅវញិតួយ
រនំពច្  ។ 
 ព្ពេះពុទធព្ទង់ទូ ា  ដល់ អ្រក្ៈ "ឱព្ពាេាណ៍ ! គឺដូច្ជ្ជទគក្
ទន លដដលេូរចុ្េះពីភនំតក្យ៉ាងនលឿ នេើយនៅឆាង យ    ំយក្អ្វីៗ 
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ព្គប់តុខ្នៅជ្ជតួយ  គ្មា  នពលណា  វ ិទីណា គងឈប់ឈរ
ន ើយ ។  ដូច្ន េះព្ពាេាណ៍នអ្ើយ  ជិវ ិត ុសស " ។  គឺនច្េះដ ដព្ប
ព្បួល    ផ្លល ស់បតូរ    វវិឌឍ ៍នៅតុខ្ជ្ជ ិច្ច    គ្មា  អ្វីនៅដដដលៗ
នព្បៀបដូច្ទគក្េាីនច្េះដ េូរតក្តិ ដាច់្  ។ 
 ព្ពេះពុទធបា ព្បាប់រដឋបាលថា  "ពិភពនោក្ជ្ជការេូរតិ 
ច្ប់ នេើយតិ ឋិ នេរ"  ។   វ ែុតួយបា ់នៅ   បណាត លឲ្យនក្ើ វ ែុ
តួយេាីនទៀ    នព្កាតការព្បជំុតាក់្ដ ងន ច្ាប់ធតាជ្ជ ិ  "នេ ុ
 ិងបច្ច័យ"   ។    គ្មា  វ ែុណាតិ ដព្បព្បួលន េះនទ   គងគ្មា  អ្វីនៅ
ពីនព្កាយបញ្ច ក្ខ ធ  សំរាប់នៅថា "អ្ញ ខ្្ុំ" ជ្ជអ្នក្ទទួលទុក្ខន េះ
នទ  នព្ពាេះបញ្ច ក្ខ ធខ្លួ ឯងជ្ជនព្គឿងទុក្ខរចួ្នៅនេើយ  គឺផ្សនំ ើង
នដាយសងាខ រទុក្ខ  ។  គំ ិ ថាមា  "អ្ញ" ជ្ជសកាក យទិដឋិ ដដលជ្ជ
គំ ិ តួយក្នុងគំ ិ  ៥២ នច្សិក្ ន សងាខ រក្ខ ធ (ព យល់នៅក្នុង
ព្ទគសតី អ្ តាត ខាងតុខ្)  ។ 
 ពុទធនឃ្លស  បា ដវក្ដញក្ថា  ទុក្ខមា   ដ គ្មា  អ្នក្នធវើទុក្ខ
នទ ។  ក្តាមា   ដ គ្មា  អ្នក្ោងក្តានទ ។   ិយយថា  ជីវ ិមា 
ដំនណើ រនៅ  មា ច្ល នៅតិ ព្ វូនទ  នព្ពាេះជីវ ិជ្ជច្ល 
ស្ោប់ ។  គ្មា  អ្នក្គិ នៅពីនព្កាយគំ ិ នទ  គំ ិ ខ្លួ ឯងជ្ជអ្នក្
គិ   ។  (វសុិទធិតគ)្  
 តាតពុទធទសស ៈ       វដតសងារន េះគ្មា  នដើតគ្មា  ចុ្ងនទ
"ឱភិក្ខុ! គ្មា  ទីបញ្ច ប់នទ វដតសងារន េះនេើយជីវ ិនដើតដំបូងបំផុ្ 
ន ស វនោក្ដដលវនងវងវ គលវល់    ព្បក្បនដាយអ្វជិ្ជា    ិង   ណាា  
តិ អាច្កំ្ណ ់បា "  ។ (សំយុ ត ិកាយ) 

សូតបញ្ជា ក់់្ថា    អ្វជិ្ជា ជ្ជបុពវនេ ុ    ំឲ្យមា វដតសងារ 
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មា ជីវ ិ ។   ព្ពេះពុទធព្ទង់បា ព្បកាសថា ៖ "អ្វជិ្ជា ទី ១ តិ អាច្
ស ា បា   ថាមា ពីនពលណាតក្នទ  នដាយោរនគតិ ដគងថា
តុ នពលន េះ  ច្ាស់ជ្ជគ្មា  អ្វជិ្ជា " ។  ដូនច្នេះនគតិ អាច្ោា  
បា ថា  ជីវ ិតិ មា នក្ើ   នៅតុ នពលណាតួយបា នទ  ។ 
 តុ  គងបញ្ច ប់ "ទុក្ខអ្រយិសច្ច" ន េះ  ព្ពេះពុទធព្ទង់ព្តាស់ 
ថា ៖  អ្នក្ណាយល់អំ្ពីទុក្ខន េះ  គងយល់អំ្ពី "តូលនេ ុដដល ំ
ឲ្យនក្ើ ទុក្ខ"  ិង "ការរលំ ់ទុក្ខ"  ព្ពតទំង  "ផ្លូវសព្មាប់រលំ ់ទុក្ខ"
នទៀ   ។     
 េវីនបើជីវ ិព្បក្បនដាយទុក្ខ ពុទធោស ិក្ តិ ព្ ូវមា ការ
ស្សពាប់ស្សនពា   តួេាង  រឱសឋា   ឬបា ់ការអ្ ់ព្ទំ  អ្ ់ធា ់
នដាយោរវានទ ។  តាតការយល់ដគងរបស់ព្ពេះពុទធ  អំ្នពើោតក្
អាព្ក្ក់្បំផុ្ ទី ១  គឺការពាបាទ ។  នសច្ក្តី ន្  ីសការព្ច្ដណ  
ន េះជ្ជអំ្នពើទុច្ចរ ិនឃ្លរនៅបំផុ្ ចំ្នពាេះជីវ ិស វនោក្  នព្ពាេះ
ជ្ជនេ ុបណាត លឲ្យមា ការឈឺចាប់  ិងទុក្ខនវទ តិ មា         
ទីបញ្ច ប់  ។  គឺជ្ជការយល់ខុ្ស  ដដលតិ នច្េះអ្ ់ធ ់  ព្ទំព្ទ ូវ 
ទុក្ខ  នព្ពាេះការតិ នច្េះធ ់ព្ទំ ូវទុក្ខន េះ  តិ ដត ជ្ជផ្លូវនធវើឲ្យ 
រោំយទុក្ខចាស់ន េះនទ  ផ្ទុយនៅវញិរ គងរ គ ដ បនងកើ ឲ្យមា ទុក្ខេាី
បដ ែតនទៀ  ។  ក្រណីយដដលព្ វូនធវើ  គឺព្ ូវព្បឈតតុខ្   តិ ព្ ូវ 
បនណាត យខ្លួ ឲ្យធ្លល ក់្ក្នុងការអ្ ទេះអ្ដ ទង  សុបនៅ នៅត ចិ្ តន ើយ
ព្ ូវព្បតូលអារតាណ៍   តំាងស ិោា រ ី   នដើតបពិីចារណា  សនងក  
ពិ ិ យនតើលឲ្យដគងថា  ន ើទុក្ខន េះវានក្ើ ន ើងដូច្នតតច្នលច្នច្ញ
តក្រនបៀបណា    នក្ើ តក្ពីអ្វី    មា អ្វីជ្ជនេ ុ    មា អ្វីជ្ជបច្ច័យ
សំរាប់រក្ពិធីនដាេះស្ោយ     ិងបំបា ់វានច្ញ    នដាយព្បាជ្្ជភលឺថាល  
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រ គងបុគង ិងពាយតដ៏នមាេះតុ  ។  ការទូទុក្ខ   ស្សពាប់ស្សនពា នធវើ
ឲ្យព្បាជ្្ជអាប់អួ្រ   តិ លូ ោស់   ដដលជ្ជឧបសគ្រារាងំតិ ឲ្យ
យល់ច្ាស់ពីជីវ ិពិ ព្បាក្ដពីសច្ចធត៌ ។  ផ្ទុយនៅវញិ  ព្ពេះពុទធ
ោស   ព្បកា ់យក្កិ្រយិស្សស់ស្ោយ  រសួរាយ (បី ិ) ដដល
ជ្ជផ្លូវសំរាប់បណតុ េះបណាត លព្បាជ្្ជោា រ ីឲ្យភលឺថាល  នដើតបីងាយ
ស្សួលយល់ពីជនព្ៅន ព្ពេះ ិពាវ    ដដលជ្ជអ្ងតួ្យក្នុងចំ្នណាត
អ្ង្ទំង ៧ ន ស តនពាជឈង្ៈ (អ្ងន្ ការព្តាស់ដគង)  ។ 
 
 
 
 
 

សង្ខារា  បរមាទកុ្ខា 
 ( សង្ខារទាំងឡាយ  ជាទុក្ខយ ាងក្រក្លែង ) 
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វគ្គទី ២... 
ទុក្ខសមុទយអរយិសច្ច 
(ហេតុដែលនាំឲ្យហ ើតទុ ខ) 

 
 អរយិសច្ចទី ២ ន េះគឺការកនកើត "ទុកខ" ឬនេតុដែលនាំឲ្យ
នកើតទុកខ  ។  អតថ ័យនែើមន នេតុដែលនាំឲ្យនកើតទុកខន េះ  មា 
ព យល់ជាន្ច្ើ កដ ែងនៅកនុង ិកាយនែើម ៖  គឺ "តណ្ហា "  ឬ  ការ
នរសកឃ្លែ      ច្ាំណង់េួស្រមាណ     ការនោភល ់     តន្មក 
សន្មកនសច្កតីនរសើររាល  នសច្កតីន្តក្តអាល  ការងរ់ចិ្តត
ការជារ់ចិ្តត  នសច្កតីនសនហា ការអាល័យ ការរុ៉ រ៉ង កិនលសែូច្
ភក់ នសច្កតី្ាថ្នន ោភ ្ាថ្នន យសសកតិ  ្ាថ្នន ្ទពយសមបតតិការ 
កួច្កា ់  ការអ ទេះាកនុងកាម  កនុងភព  កនុងវភិព  កនុងររូ កនុង
អររូ  កនុង ិនោធឬកិនលសជាតិណ្ហ  ដែលនាំសតវឲ្យមា កាំនណើ ត
ន ើងវញិ   ិងការច្ង់្ត រ់នៅជាអវីមួយ (នាននពភវកិា) ្រករ
នោយតន្មកពុេះនោរែ៏ខ្ែ ាំងកាែ (  ទិោគសេគតា)  ិងជាធមមជាតិ
នាំសតវឲ្យដសវងរកការសរាយរកីោយ   ិងការន្តក្តអាលកនុង 
អារមមណ៍   មតងឯនណេះ  មតងឯនណ្ហេះ  (ត្ត ត្តា ភិ  ទិ ី) កនុងភព  
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ននេះៗ  ។  តណ្ហា ននេះមា  ៖ 
 ១. កាមតណ្ហា  ៖   សន្មកកនុងកាម       ា ែល់នសច្កតី 
្ាថ្នន កនុងវតថុកាមទាំងឡាយ   គឺកនុងកាមគុណទាំង ៥    មា    ររូ 
តណ្ហា   សទទតណ្ហា   គ ធតណ្ហា   រសតណ្ហា   នោែឋពវតណ្ហា   ជានែើម 
 ិងនសច្កតី្ាថ្នន កនុងកិនលសកាម  មា នសច្កតីរកីោយ  នសច្កតី
នសនហា  នសច្កតីនរសកឃ្លែ    នសច្កតីអ ទេះអដ ទង  ច្ាំណង់ច្ាំណូល 
ចិ្តត   នសច្កតី្ររ់ចិ្តត   កិរយិាលង់ចុ្េះចិ្តត  ន្គឿង្រករ   នសច្កតី 
្រកា ់មាាំ  កាមឆ ទៈ  ។ល។ ជានែើម ។ 
 ២. ភវតណ្ហា  ៖ សន្មកកនុងការច្ង់នកើត         ិងការច្ង់ 
កាែ យនៅជាអវីមួយកនុងភព   ិងកនុងអររូភព  ។ 
 ៣. វិភវតណ្ហា  ៖  សន្មកកនុងការច្ង់នកើតកនុងភពសូ យ
គឺនោយឧនច្េទទិែឋិយល់ថ្ន សតវាែ រ់នៅសូ យដលងនកើតនទៀត
(ខុទទក. ភាគ ៦៩ ទាំព័រ ៩០ ឬមរឈិម. ភាគ ២០ ទាំព័រ ២២៥) ។ 
 នតើតណ្ហា ទាំងរីន េះ  នពលនកើតន ើង  នតើនកើតនៅឯណ្ហ? 
នេើយនពលសថិតនៅ  នតើសថិតនៅឯណ្ហ ?  គឺ ៖ 
 អារមមណ៍ណ្ហ  មា សភាពគួររសឡាញ់  មា សភាពគួរ
ន្តកអរកនុងនោក  តណ្ហា  ុ េះកាលនកើតន ើង  ក៏នកើតន ើងកនុង
អារមមណ៍ ុ េះ  កាលជារ់នៅក៏ជារ់នៅកនុងអារមមណ៍ ុ េះ ។ 
 នតើអារមមណ៍អវីខែេះកនុងនោក ?  
 ដភនកមា សភាពគួររសឡាញ់  មា សភាពគួរន្តកអរកនុង
នោក  តណ្ហា  ុ េះ  កាលនកើតន ើងរដមងនកើតន ើងកនុងដភនក ុ េះ
កាលជារ់នៅរដមងជារ់នៅកនុងដភនក ុ េះ    ។    ្តនច្ៀក     ្ច្មុេះ   
អណ្ហត ត   កាយ   មនន   មា សភាពគួររសឡាញ់     មា ភាពគួរ 
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ន្តកអរកនុងនោក  តណ្ហា  ុ េះ  កាលនកើតន ើង  ក៏នកើតន ើងកនុង
មនន ុ េះ  កាលជារ់នៅក៏ជារ់នៅកនុងមនន ុ េះ  ។  
 កាលណ្ហរុគគលទាំងឡាយ  អារស័យ ូវនសច្កតីច្ាំនរ ើ ធាំ
ន ើង  អារស័យ ូវកិរយិាចាស់ន ឥន្ទ ទិយទាំងឡាយនេើយរុគគល
ទាំងឡាយននេះ  រដមងរកីោយសរាយ  ន្តក្តអាលនោយ
កាមគុណទាំង ៥   គឺ ៖ 

ររូ  ដែលគរបីាគ ល់នោយដភនកជាទី្ាថ្នន  ជាទីន្តកអរ  
ជាទីនពញចិ្តត     មា សភាពគួររសឡាញ់្រករនោយកាម    គួរ
ឲ្យនកើតតន្មក   ិងគួរឲ្យរសឡាញ់  ។ 

សនមែង ដែលគរបីែឹងនោយ្តនច្ៀក...    
កែិ  ដែលគរបីែឹងនោយ្ច្មុេះ...  
រស ដែលគរបីែឹងនោយអណ្ហត ត...  
ផ្សពវ ដែលគរបីែឹងនោយកាយ...   
ធមាម រមមណ៍  ដែលគរបីែឹងនោយមនន   ជាទី្ាថ្នន   ជាទី 

ន្តកអរ  ជាទីនពញចិ្តត  មា សភាពគួររសឡាញ់  ្រករនោយ
កាម    គួរឲ្យនកើតតន្មក ិងគួរឲ្យរសឡាញ់  ។   តណ្ហា  ុ េះកាល
នកើតន ើងក៏នកើតន ើងកនុង  ររូ  សនមែង កែិ  រស ផ្សពវ ធមាម រមមណ៍
 ុ េះ  កាលជារ់នៅក៏ជារ់នៅកនុង  ររូ   សនមែង  កែិ    រសផ្សពវ       
ធមាម រមមណ៍ ុ េះ ។ 
 នវទនរមមណ៍  សទទ រមមណ៍  គនធ រមមណ៍  រារមមណ៍
 នោែឋោវ រមមណ៍ ធមាម រមមណ៍  មា ភាព  គួររសឡាញ់  មា សភាព 
គួរន្តកអរកនុងនោក  តណ្ហា  ុ េះ  កាលនកើតន ើងក៏នកើតន ើងកនុង
ធមាម រមមណ៍ ុ េះ  កាលជារ់នៅក៏ជារ់នៅកនុងធមាម រមមណ៍ ុ េះ ។ 
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ច្កខុវញិ្ញា ណ  (នសច្កតីែឹងតាមទវ រដភនក)  នាតវញិ្ញា ណ
ឃ្ល វញិ្ញា ណ     រីវ្ហា វញិ្ញា ណ      មននវញិ្ញា ណ     មា សភាពគួរ
រសឡាញ់  មា សភាពគួរន្តកអរកនុងនោក តណ្ហា  ុ េះកាលនកើត 
ន ើងក៏នកើតន ើងកនុងមននវញិ្ញា ណ ុ េះ  កាលជារ់នៅក៏ជារ់នៅ
កនុងមននវញិ្ញា ណ ុ េះ  ។ 
 ច្កខុសមផសស (អារមមណ៍ដែលរ៉េះោល់នោយដភនក) នាត-
សមផសស  ឃ្ល សមផសស  រីវ្ហាសមផសស  កាយសមផសស  មនន-
សមផសស  មា សភាពគួររសឡាញ់  មា សភាពគួរន្តកអរកនុង
នោក  តណ្ហា  ុ េះ  កាលនកើតន ើងក៏នកើតន ើងកនុងមននសមផសស
 ុ េះ  កាលជារ់នៅក៏ជារ់នៅកនុងមននសមផសស ុ េះ  ។    
 នវទន  ដែលនកើតអាំពីច្កខុសមផសស  នវទនដែលនកើតអាំពី
នាតសមផសស... នវទនដែលនកើតអាំពីមននសមផសស  មា សភាព
គួររសឡាញ់  មា សភាពគួរន្តកអរកនុងនោក  តណ្ហា  ុ េះ  កាល
នកើតន ើងក៏នកើតន ើងកនុងនវទន      ដែលនកើតពីមននសមផសស ុ េះ 
កាលជារ់នៅក៏ជារ់នៅកនុងនវទន  ដែលនកើតអាំពីមននសមផសស
 ុ េះ  ។ 
 ររូសញ្ញា    (នសច្កតីសាំគាល់ ូវរាូរមមណ៍)       សទទសញ្ញា  
គ ធសញ្ញា     រសសញ្ញា    នោែឋពវសញ្ញា    ធមមសញ្ញា    មា សភាព
គួររសឡាញ់  មា សភាពគួរន្តកអរកនុងនោក  តណ្ហា  ុ េះកាល
នកើតន ើងក៏នកើតន ើងកនុងនសច្កតីសាំគាល់ ូវធមាម រមមណ៍ ុ េះ  កាល
ជារ់នៅក៏ជារ់នៅកនុងនសច្កតីសាំគាល់ ូវធមាម រមមណ៍ ុ េះ ។ 
 ររូសនចចតន(ការគិតស សាំ ូវរាូរមមណ៍)សទទសនចច តន
គ ធសនចច តន  រសសនចច តន  នោែឋពវសនចច តន  ធមមសនចច ត- 
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ន  មា សភាពគួររសឡាញ់  មា សភាពគួរន្តកអរ  កនុងនោក
តណ្ហា  ុ េះ    កាលនកើតន ើង   ក៏នកើតន ើងកនុងការគិតស សាំ ូវ        
ធមាម រមមណ៍ ុ េះ      កាលជារ់នៅ      ក៏ជារ់នៅកនុងការគិតស សាំ ូវ 
ធមាម រមមណ៍ ុ េះ  ។ 
 ររូតណ្ហា  (នសច្កតីនរសកឃ្លែ  កនុងរាូរមមណ៍)  សទទតណ្ហា  
គ ធតណ្ហា   រសតណ្ហា   នោែឋពវតណ្ហា   ធមមតណ្ហា   មា សភាពគួរ
រសឡាញ់  មា សភាពគួរន្តកអរកនុងនោក  តណ្ហា  ុ េះ  កាល
នកើតន ើងក៏នកើតន ើងកនុងនសច្កតី្ាថ្នន  ូវធមាម រមមណ៍ ុ េះ  កាល
ជារ់នៅក៏ជារ់នៅកនុងនសច្កតី្ាថ្នន  ូវធមាម រមមណ៍ ុ េះ  ។ 
 ររូវតិកកៈ  (នសច្កតី្តិេះរេិះកនុងរាូរមមណ៍)  សទទវតិកកៈ  គ ធ-
វតិកកៈ  រសវតិកកៈ  នោែឋពវវតិកកៈ   ធមមវតិកកៈ  មា សភាពគួរ
រសឡាញ់  មា សភាពគួរន្តកអរកនុងនោក  តណ្ហា  ុ េះ  កាល
នកើតន ើងក៏នកើតន ើង  កនុងនសច្កតី្តិេះរេិះ ូវធមាម រមមណ៍ ុ េះ  កាល
ជារ់នៅក៏ជារ់នៅកនុងនសច្កតី្តិេះរេិះ ូវធមាម រមមណ៍ ុ េះ  ។ 

ររូវចិារៈ (ការពិចារណ្ហ ូវរាូរមមណ៍)  សទទវចិារៈ  គ ធ -
វចិារៈ   រសវចិារៈ   នោែឋពវវចិារៈ   ធមមវចិារៈ   មា សភាពគួរ
រសឡាញ់  មា សភាពគួរន្តកអរកនុងនោក  តណ្ហា  ុ េះ  កាល
នកើតន ើងក៏នកើតន ើងកនុងការពិចារណ្ហ ូវធមាម រមមណ៍ ុ េះ  កាល
ជារ់នៅក៏ជារ់នៅកនុងការពិចារណ្ហ ូវធមាម រមមណ៍ ុ េះ ។ 

នយើងែឹងថ្ន  ច្កខុវញិ្ញា ណនកើតន ើង  ន្ោេះអារស័យដភនក
 ិងររូ  ការរួររុាំររស់ទាំងរីនៅថ្ន  ផ្សសៈ ។  នវទនជាសុខ
កតី  ជាទុកខកតី  មិ ដម សុខមិ ដម ទុកខកតី  នកើតន ើងន្ោេះផ្សសៈ
ជារច្ច័យ   ។   រុគគលននេះ   កាលនរើសុខនវទនោល់្តូវ   រដមង 
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រកីោយកាា កកាា យតាាំង ូវកនុងនសច្កតីនពញចិ្តត   ិយាយនោយ
អាំណ្ហច្តណ្ហា ៗននេះក៏នែកសមងាំនៅ   នសច្កតី្រកា ់មាាំក៏នកើត
ន ើង ។  កាលនរើទុកខនវទនោល់្តូវ  រដមងន្កៀម្កាំចិ្តត  លាំាក 
ខសឹកខសួល  គក់្ទូង្ទនហាយាំ  ែល់ ូវនសច្កតីវនងវង  ក៏នកើត     
នសច្កតីអាក់អ ់រសព ់ចិ្តត  រែិរកខកនុងររូែ៏គួរឲ្យសារ់នខពើមននេះក៏
នែកសមងាំនៅ  ។  កាលនរើអទុកខមសុខនវទនោល់្តូវ  រដមងមិ 
ែឹងច្ាស់តាមពិត     ូវការនកើតន ើងផ្ង       ូវនសច្កតីវនិសផ្ង 
 ូវអា ិសសងផ្ង   ូវនទសផ្ង  ិងការរោស់នចាល ូវនវទន
ននេះផ្ង  អវជិាា  ុស័យ (ភាពលងង់នលែ ) ក៏នែកសមងាំនៅ ។  រុគគល
ននេះកាលនរើមា ការ្រកា ់មាាំ ូវអារមមណ៍ណ្ហមួយ  នទេះកនុង
នសច្កតីន្តកអរ  ្រុល្ររ់វនងវងងរ់កតី  នទេះកនុងការសារ់នខពើមកតីឬ
នទេះកនុងចិ្តតជាកណ្ហត លកតី     រុគគលននេះរដមងមា នសច្កតីវលិវល់ 
្កវល់្កវ្ហយ  ្រ្ពឹតតនៅកនុងកាយច្ន្មើ ន ើងផ្ង  មា នសច្កតី
្កវល់្កវ្ហយ្រ្ពឹតតនៅកនុងចិ្តតច្ន្មើ ន ើងផ្ង  ឬមា នសច្កតី
នតត ្កហាយ្រ្ពឹតតនៅកនុងកាយច្ន្មើ ន ើងផ្ង  មា នសច្កតី
នតត ្កហាយ្រ្ពឹតតនៅកនុងចិ្តតច្ន្មើ ន ើងផ្ង  ឬមា នសច្កតី
អ ទេះអដ ទង  ្រ្ពឹតតនៅកនុងកាយច្ន្មើ ន ើងផ្ង  មា នសច្កតី
អ ទេះអដ ទង  ្រ្ពឹតតនៅកនុងចិ្តតច្ន្មើ ន ើងផ្ង ។  រុគគលននេះ
រដមងរងទុកខ  ្ រ្ពឹតតនៅកនុងកាយផ្ង  រដមងរងទុកខ្រ្ពឹតតនៅកនុង
ចិ្តតផ្ង  នសច្កតីទុកខទាំងឡាយរដមងនកើតយ៉ាងន េះ  ។  

សររុមក "តណ្ហា " ឬសន្មកនសច្កតី្ាថ្នន  នោភៈ ទាំង
រីយ៉ាងខ្ងនលើន េះ  នោយរង្ហា ញខែួ តាមរនរៀរនផ្សងៗ  នធវើឲ្យ
នកើត ូវទុកខលាំាក្គរ់្រនភទ          ិងនធវើឲ្យមា រីវតិរស់នៅរ ត 
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រេូតមិ មា ច្រ់កនុងនោក ។  ដតមិ ្តូវទុកជានែើមនេតុែាំរូង
រាំផុ្តននេះនទ  ន្ោេះតាម្ទឹសតី្ពេះពុទធ  អវីក៏មា ទាំនក់ទាំ ងពឹង-
ោក់អារស័យគាន នៅវញិនៅមកនៅនលើនោកន េះដែរ   ។   ែូច្ជា 
"តណ្ហា " ន េះ  នទេះរីជា្រភពនាំឲ្យនកើតទុកខក៏នោយ  ក៏មា 
កាំនណើ តក៏ជារច្ច័យន  នវទន(១) ដែរ  នេើយនវទនន េះនាត  ក៏
នកើតមកនោយារមា  "ផ្សសៈ" (សមផសស) ជារច្ច័យ  ឯផ្សសៈ
ន េះនទៀត  ក៏នកើតន ើងនោយមា  "ា យត ៈ"  (អាយត ៈ
ទាំង ៦) ជារច្ច័យដែរ ។ល។  ែូនច្នេះវលិរុាំវញិរណ្ហត ក់គាន  រនងកើត
ា ជាច្ារ់ធមមជាតិន   "នេតុ ិងរច្ច័យ"    ដែលមា ន ម្ េះថ្ន
"រែិច្ចសមុរាទ" (ដែលមា កនុងសនងខរ)  ។ 
 នេតុន េះ "តណ្ហា " មិ ដម ជា្រភពនែើមដតមួយ  ដែល
នាំឲ្យនកើតនសច្កតីទុកខននេះនទ  ដតជានែើមកាំនណើ តនៅរិត  នេើយ
ជាក់ដសតងរាំផុ្ត   ិងមា នៅោសនពញ្គរ់កដ ែង ។ នៅកនុង
គមពីរាលីនែើមនផ្សងៗ   ក៏មា  ិយាយពី "សមុទយៈ"     ិងនែើម
កាំនណើ តន ទុកខន េះដែរ  ថ្នមកពីការសាុយ្កខវក់អាំនពើោមក  មិ 
ាា តសាាំឯនទៀត (កិនលាសវ្ហ ធមាម ) ន្តពីតន្មកន េះដែរែូច្
នៅកនុងខុទទក ិកាយភាគ ៦៧ ទាំព័រ ១២៥ មា ដច្ងថ្ន នសច្កតីទុកខ
ទាំងអស់ន េះ  នផ្តើមនកើតន ើងន្ោេះមា ឧរធិជា ិទ   គឺា 
ែល់ឧរធិទាំង ១០ ៖  តណ្ហា   ទិែឋិ  កិនលស  កមម ទុច្ចរតិ  អាហារ 
រែិឃៈ  ឧាទិ នធាតុ ៤  អាយត ៈខ្ងកនុង៦  ិង វញិ្ញា ណកាយ
៦  ។ 
_____________ 
(១) វេទនាសមុទយា តណ្ហា សមុទវយា មជ្ឈមិនិកាយ ភាគ ២០ ទព័ំរ ១៦៨ វេទនាវារៈ 
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តាមការអធិរាយររស់្ពេះពុទធ  ោកយថ្ន  "តណ្ហា " មិ 
ដម ា  ័យនៅ្តឹមច្ាំណង់កនុងកាម នភាគ្ទពយ ឬអាំណ្ហច្ននេះ 
នទ  ដតរេូតែល់ការជារ់ចិ្តត ច្ងភាា រ់នៅកនុងធមមតណ្ហា  មា  ៖  
្ទឹសតី  មតិ  មននគម ៍វជិាា   រាំន ឿ  ាសន ។ល។ ែូនច្នេះនេើយ
ា ជានច្េះដតមា ការន ែ្ េះទស់ដទងគាន   ការដខវងគាំ ិតគាន   ការ
នធវើសន្ទង្ហគ ម ឹងគាន   តាាំងពីកនុងរងវង់្គួាររេូតែល់រវ្ហងវតតអាោម
រវ្ហងអនកកា ់ាសនខុសគាន   រវ្ហងជាតិ  រវ្ហង្រនទសមិ នច្េះ
ច្រ់ ។  នេើយនាំគាន នោេះរាយដតនៅនលើសាំរកន្តនសើរៗ ពី
នរឿងស តិភាព នយាាយ  នសែឋកិច្ច  មិ ដែលចុ្េះមកែល់ឫស
ដកវន រញ្ញា ចិ្តតាស្តសតនទ  ែូច្្ពេះពុទធ្ទង់  ្ារ់រែឋាលថ្ន ៖ 
"នោកន េះមិ ា សន្មច្  រងទុកខនោយការខកចិ្តត  នេើយច្ង់
នោយអ ទេះអដ ទង  ជាទសករន តណ្ហា " (តណ្ហា ទសៈ)  ។ 
 មិ ដតរុ៉នណ្ហណ េះ          ែូច្មា កនុងមរឈិម ិកាយ  ភាគ ២១ 
ទាំព័រ ៤៧ ្ពេះពុទធ្ទង់ា ទូនម  ថ្ន ៖ "ធម៌មា ឧរមាែូច្ជាកបូ 
ដែលតថ្នគតសាំដែងនេើយ  នែើមបឲី្យរោស់ខែួ នច្ញ  គឺ្គា ់ដត
ជា្រោរ់ស្មារ់ច្មែង  មិ ដម ស្មារ់ឲ្យយកជារ់តាមខែួ 
ន ើយ  នេតុន េះអនកទាំងឡាយ  គរបលីេះរង់ទាំងធម៌ (ឆ ទោគៈ
កនុងសមថៈ  ិងវរិសសន) ទាំងឡាយនច្ញ  មិ ចាាំាច់្នោលថវី
ែល់អកុសលធម៌"  ។  ្ពេះអងគ្ទង់សាំដែងនទៀតថ្ន «កាមមា 
សុខតិច្  មា ទុកខន្ច្ើ   មា នសច្កតីច្នងាៀតច្ងាល់ន្ច្ើ   មា 
នទសន្ច្ើ »  ។  កាមែូច្គាំនោងឆាឹង (ន្ោេះកាលដឆកអង្ហគ មឆាឹង
ទនទមិ មា ាច់្  ា ដតរយួមាត់ឥត្រនយារ ៍  មិ ា ដឆាត
នទ) កាមែូច្ែុាំាច់្  ែូច្គរ់នមម   ែូច្រនតត រនងើកនភែើង  ែូច្យល់ 
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សរតិ  ែូច្ររស់ខចីនគ  ែូច្ដផ្ែន ើទុាំ  ែូច្កាាំរិត ិង្រុញ  ែូច្
លាំដពងដែករសួច្  ែូច្កាលពស់  រដមងនធវើឲ្យអនកនរសកឃ្លែ  
 អនករ៉ង្ាថ្នន       អនក្រកា ់មាាំ     ដតងរួរ ូវនសច្កតីទុកខ ិងការ 
វនិស  ។ 
 នៅកដ ែងនផ្សងនទៀត ្ពេះពុទធ្ទង់ា រញ្ញា ក់ថ្ន នសច្កតី
ទុកខនកើតមា ន្ោេះការ្រកា ់មាាំ ែូច្នៅកនុងទីឃ ិកាយភាគ១៧
ទាំព័រ ១២៤   ៖  "មាន លអា  ទ   តណ្ហា នកើតមា    ន្ោេះអារស័យ
នវទន  ការដសវងរកនកើតមា ន្ោេះអារស័យតណ្ហា   ោភនកើត
មា ន្ោេះអារស័យការដសវងរក  ការវ ិិច្េ័យគឺនសច្កតី្តិេះរេិះនកើត
មា ន្ោេះអារស័យោភ ឆ ទោគគឺនសច្កតី្ាថ្នន   ិងតន្មកនកើត
មា ន្ោេះអារស័យវ ិិច្េ័យ  នសច្កតីចូ្លចិ្តតមាាំនកើតមា ន្ោេះ
អារស័យឆ ទោគ   នសច្កតីេួងដេងនកើតមា   ន្ោេះអារស័យ  
នសច្កតី្រកា ់មាាំ   នសច្កតីកាំណ្ហញ់នកើតមា     ន្ោេះអារស័យ
នសច្កតីេួងដេង  ការរកាមាាំនកើតមា ន្ោេះអារស័យនសច្កតី
កាំណ្ហញ់  អកុសលធម៌ែ៏ោមកជាន្ច្ើ   គឺការកា ់ែាំរង  កា ់
ន្គឿងសស្តាត វធុ  ការន ែ្ េះទស់ដទងវវិ្ហទ  ោកយថ្ន  ឯងមឹង
ោកយញុេះញង់  ោកយកុេក  នកើតមា ន្ោេះអារស័យការរកាមាាំ
គឺថ្នមា ការរកាមាាំជានេតុ  ។ 
 នយើងទាំងអស់គាន ្ពមទទួលាគ ល់ថ្ន        ទុកខលាំាក
ទាំងអស់នកើតមា ន្ោេះ "តណ្ហា " ឬ ច្ាំណង់្ាថ្នន   នោភៈ  ឥត
នអៀ ខ្ម ស    ។    ដតច្ាំនោេះដែលថ្ន  "តណ្ហា " ន េះ    វ្ហនាំឲ្យមា  
កាំនណើ តន ើងវញិ  ឹងច្ង់កាែ យនៅជាអវីមួយននេះ  មា ការពិាក
យល់រ តិច្     ន្ោេះមា ទាំនក់ទាំ ងនៅ ឹងអរយិសច្ចទី ១    កនុង 
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ដផ្នកសង្ហខ រកខ ធដែលជាកងន នច្តន  ិងកមម     ។    ែូច្ន េះនយើង 
 ឹងពិចារណ្ហថ្នអវីជា្ទឹសតីន   កមម ិងការនកើតន ើងវញិ ? 
 នគសនងកតនឃើញមា អាហារ ៤ មុខ  ស្មារ់្ទ្ទង់រីវតិ 
រស់នៅន ម ុសសសតវោល់នថង ដែលអាច្ចាត់ជានេតុជាសមុទយ
ជារច្ច័យស្មារ់ឲ្យមា ការរ តរីវតិរេូតមក  ។ 
 ១. ក្រលងិ្កា ហារ ៖ អាហារ  គឺនភារនហារទូនៅ
ស្មារ់រាំនពញនសច្កតីនរសកឃ្លែ  ររស់្កពេះជាធមមតា  នែើមបី
្ទ្ទង់ររូកាយឲ្យមា រីវតិ  ។ 
 ២. ផសាហារ ៖ អាហារ  គឺសមផសសស្មារ់រាំនពញ  
នសច្កតីនរសកឃ្លែ  ររស់អាយត ៈទាំង ៦ មា   ដភនក  ្តនច្ៀក
្ច្មុេះ មាត់ កាយ  ិងចិ្តត ។  គឺជាការោល់្តូវ ឬការរ៉េះផ្ទរ់រវ្ហង
ឥន្ទ ទិយខ្ងកនុងទាំង ៦ នៅ ឹងវតថុខ្ងន្តទាំង ៦ ដររ   តាមមុខ
នទីនរៀងខែួ  ។ ា ែល់នវទនទាំងរី មា សុខនវទន ទុកខនវទន
 អទុកខមសុខនវទន  ដែលនកើតពីការរ៉េះផ្ទរ់ ូវសមផសសទាំង ៦
យ៉ាងន េះ។ 
 ៣. មឆនាសឆចចតនាហារ ៖ អាហារ គឺមននស-
នចច តន ឬ ឆ ទៈ (នសច្កតី្តិេះរេិះកនុងចិ្តត  កនុងរាំណង្ាថ្នន ) សាំោរ់
រាំនពញនសច្កតីនរសកឃ្លែ  ន ចិ្តត ។  សាំនៅយកនច្តនកមមទាំង
រី (កាយកមម  វចី្កមម  មននកមម)  ដែលអាច្្រមូលផ្តុាំ ូវរែិស ធិ
កនុងន្តភព   មា នមថុ កមមជានែើម  ។ 
 ៤. វិញ្ញា ណ្ហហារ ៖  អាហារ គឺវញិ្ញា ណស្មារ់
រាំនពញនសច្កដីនរសកឃ្លែ  ន រីវតិ  ា ែល់ចិ្តតណ្ហមួយដែល
នាំមក ូវការនកើតន ើងន នមររូ កនុងខណៈរែិស ធិកនុងន្តភព។ 
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គឺនរើវញិ្ញា ណមិ ចុ្េះចារ់រែិស ធិជាមួយនទ  នមររូមិ អាច្នកើត
ន ើង  ិងរកីច្ាំនរ ើ ធាត់ធាំា នទនៅកនុងនផ្ទមាតា  ។  ន្ោេះនេតុ
ននេះនទើរថ្ន "នមររូនកើតមា    នោយមា វញិ្ញា ណជារច្ច័យ"   ។ 
ឯវញិ្ញា ណន េះនទៀតនរើគាម  នមររូជាទីតមកល់នទ  ក៏មិ អាច្នកើត
ា ដែរ ។ ែូនច្នេះ "វញិ្ញា ណនកើតមា  ន្ោេះមា នមររូជារច្ច័យ"
នេើយដតង្រ្ពឹតតនៅជាមួយគាន   មួយនចាលមួយពុាំា " (១)  ។ 
 កនុងច្ាំនណ្ហមអាហារទាំង ៤ ន េះ   អាហារទី ៣ គឺ "ឆ ទៈ"
ដែល្រមូលផ្តុាំ ូវការរ៉ង្ាថ្នន   ការច្ង់រស់  ការច្ង់នកើតន ើង
វញិ  ច្ង់កាែ យនៅជាអវីមួយន្ច្ើ ន ើងៗ ។  គឺជាឫសដកវន ការ
រស់នៅ   ិងការវលិនកើតវលិាែ រ់រ តរេូត  ដែលនគខាំ្រឹងដ្រង
្រយុទធតស ូ  យក នេះនោយអាំនពើលា ឬអា្កក់  ។  គឺែូច្គាន
 ឹង នច្តន ដែរ  ឆ ទៈន េះែឹកនាំចិ្តតឲ្យ្រ្ពឹតតអាំនពើលា ឬ អា្កក់
តាមកាយ វ្ហចា ចិ្តត ដែរ (មននសនចចតនតិ នច្តន ឯវវចុ្េតិ) ។ 

ែូច្នយើងា នឃើញរចួ្មកនេើយ  កនុងរាំពូកសង្ហខ រកខ ធ
ថ្ន នច្តនជាកមម  ។  កាលណ្ហនយើងយល់ថ្ន ឆ ទៈ ឬមននស-
នចច តន  ែឹកនាំចិ្តតឲ្យ្រ្ពឹតត ូវអាំនពើលា ឬអា្កក់ដែរននេះ  នយើង
 ឹងយល់ ូវតណ្ហា ទាំង ៣ យ៉ាងែូច្ា  ិយាយរចួ្មកនេើយ ។
ែូច្ន េះោកយ  តណ្ហា    នច្តន  ឆ ទៈ  កមម  មា  ័យដតមួយ  គឺ
រាំណង្ាថ្នន   តន្មក  សន្មក  នោភៈ  ការច្ង់រស់  ការច្ង់
នកើតន ើងវញិ  ច្ង់កាែ យនៅជាអវីមួយ  ច្ង់វវិឌ្ឍ ៍ខ្ែ ាំងន ើងៗ  ឬ
ច្ង់ា ោភ   ច្ង់ា យស   មិ  រ់ រ    ដែលជា្រភពន  
_____________ 
(១) មជ្ឈមិនិកាយ ភាគ ២០ ទំព័រ ១៥៧ អាហារេរិៈ និង ទីឃនិកាយ ភាគ១៧ ទំព័រ១៣៣ មហានិទានសូត្ត ។ 



~ 68 ~ 

គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទធសាសនាខ្មែរ 
 

ទុកខទាំងឡាយ  ។  នេើយោកយទាំង ៤ ន េះនៅកនុងរាំពូកសង្ហខ រ- 
កខ ធន សង្ហខ រទុកខកនុងអរយិសច្ចទី ១   ។   ែូនច្នេះ្រភពនែើម ឬព ែក
ន ទុកខន េះ សថិតនៅកនុងទុកខជាមួយគាន រារ់នៅនេើយ  គាម  នច្ញ 
មកពីណ្ហន្តនទ ។  ែូច្ដែលមា រញ្ញា ក់កនុងគមពីរនែើមរារ់
ថ្ន  "ធមមជាតិទាំងឡាយណ្ហ         មា កិរយិានកើតន ើងជាធមមតា 
ធមមជាតិទាំងឡាយននេះ           មា កិរយិារលត់នៅវញិជាធមមតា"
(យាំកិចច ិ សមុទយធមមាំ សពវ តាំ  ិនោធ ធមម តិ)(១)  ។  ម ុសសកតី   វតថុកដី 
្រព័ ធន្គឿងផ្សាំកតី      នរើវ្ហមា ខែួ ឯង ូវធមមជាតិកាំនណើ តររស់វ្ហ 
វ្ហក៏មា ខែួ ឯង ូវធមមជាតិន ការវនិសនៅវញិដែរ ។  យ៉ាងណ្ហ
មិញទុកខ ឬរចច កខ ធ  មា ខែួ ឯង ូវព ែកធមមជាតិកាំនណើ តររស់
វ្ហ  វ្ហក៏មា ខែួ ឯង ូវព ែកន ការវនិសនៅវញិដែរ ( ឹងមា 
ព យល់កនុងវគគ ិនោធៈខ្ងមុខនទៀត)  ។ 
 ោកយាលី "កមម" ា  ័យថ្ន "អាំនពើ" ឬការ្រ្ពឹតតិ ការ
្រតិរតតិ  នទេះលាកតីអា្កក់កតីដតតាម្ទឹសតី្ពេះពុទធ  ា  ័យលាិត
លា ់ណ្ហស់ថ្ន "អាំនពើនោយនច្តន  នោយគាម  ការរងខាំ" នេើយ
មិ ដម ា  ័យថ្ន  លទធផ្ល  ឬដផ្ែោក ន អាំនពើ  ដែលនគា នធវើ
រចួ្មកនេើយននេះនទ  ដែល្រជារ ភាគខែេះ  ដតងយល់្ច្ ាំ
រេូតមក  ។  លទធផ្លន កមម  នៅថ្នកមមផ្លឬ កមមវាិក ។
នច្តនឬឆ ទៈមា លាមា អា្កក់ ។  អាំនពើលា (កុសលកមម កុសល
ចិ្តត  កុសលនច្តន  កុសលធម៌)  ឲ្យផ្លលា ។  អាំនពើអា្កក់
(អកុសលកមម ...អកុសលធម៌) ឲ្យផ្លអា្កក់  ។  តណ្ហា   នច្តន 
_____________ 
(១) មជ្ឈមិនិកាយ ភាគ ២៤ ទំព័រ ៥៨  ឬ ខុទទកនិកាយ ភាគ ៦៩ ទពំ័រ ២៩ ឬ េនិ័យបិតក ភាគ ១ ទំព័រ ៣៦  
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ឆ ទៈ កមមលាឬអា្កក់  មា ជារច្ច័យ  ជាផ្លវាិក ូវកមាែ ាំងធាតុ
មួយ  ដែលមា ែាំនណើ រន ព្ េះនៅរកផ្ែូវលាឬអា្កក់ ។  អាំនពើលា ឬ
អាំនពើអា្កក់ទាំងន េះជាការមិ នទៀងកនុងវែតសងារ ។  ្ពេះអរេ ត 
ថវីែបិតដតា ្រ្ពឹតត  មិ ា ្រមូលផ្តុាំកមមនទ  ន្ោេះ្ទង់ា 
រ ាំនោេះខែួ រចួ្ចាកផុ្ត ូវសកាក យទិែឋិ  ិងតណ្ហា    ូវច្ាំណង់កនុងការ
នកើត  កនុងការច្ង់្ត រ់នៅជាអវីមួយ   ិង ូវ្គរ់ភាពកិនលស
នាម កន្គាកទាំងអស់ ។  ច្ាំនោេះ្ពេះអងគមិ មា ការវលិ្ត រ់
មកនកើតវញិនទៀតនទ  ។ 
 ្ទឹសតីន "កមម" ជា្ទឹសតីន  "នេតុរបច្ច័យ" កមម ិង្រតិកមម
ជាច្ារ់ធមមជាតិ  មិ ដម ការកាត់នសច្កតី  ឬការកាត់នទសរក
យុតតិធម៌នែើមបីផ្តនទ នទសអនកខុស ឬឲ្យរង្ហវ  ់អនក្តូវដែលសថិតនៅ
ន្កាមអាំណ្ហច្អាជាា ធរ ឬអាទិនទពណ្ហមួយននេះនទ  គឺនច្ញមក
ដតពីច្ារ់ធមមជាតិខែួ ឯង ។  ែូច្ពុទធែីកាកនុងអងគុតតរ ិកាយ  ភាគ
៥១ ទាំព័រ ១៧២ ថ្ន "រុគគលនធវើ ូវកមមណ្ហ  រដមងនកើតន ើងនោយ
អាំណ្ហច្ន កមមននេះ  ផ្សសៈទាំងឡាយររស់វាិក  ក៏រដមងោល់
្តវូ ូវរុគគលដែលនកើតមកននេះ" ។ មាន លភិកខុទាំងឡាយ តថ្នគត
នោលថ្ន "សតវទាំងឡាយមា កមមជាររស់ខែួ   មា កមមជា
ទយាទ   មា កមមជាកាំនណើ ត    មា កមមជានៅពងស    មា កមមជា
ទីរឭក នទេះនធវើ ូវកមមណ្ហ ជារុណយកតី ជាារកតី រដមងជាទយាទ
ន កមមននេះ" ឬ ែូច្កនុងអងគុតតរ ិកាយ  ភាគ ៤១ ទាំព័រ ៨៣ ្ពេះ
មា ្ពេះភាគ្ារ់ាររុី្តថ្ន   "មាន លភិកខុទាំងឡាយ     ធមមជាតិ
៣ ន េះ  ជានេតុឲ្យនកើតកមម ។  គឺនោភៈជានេតុឲ្យនកើតកមម ១         
នទសៈជានេតុឲ្យនកើតកមម ១    នមាេៈជានេតុឲ្យនកើតកមម ១   ។ 
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កមមណ្ហដែលរុគគលនធវើន្ោេះនោភៈ  នកើតពីនោភៈ  មា នោភៈ
ជានេតុ  មា នោភៈជាដែ នកើត   អតតភាពរុគកលននេះ  នកើតកនុង 
ទីណ្ហ      កមមននេះរដមងឲ្យផ្លកនុងទីននេះ     កមមននេះឲ្យផ្លកនុង   
ទីណ្ហ     រុគគលរដមងទទួលផ្លន កមមននេះកនុងទីននេះ    នទេះកនុង 
អតតភាពជារច្ចុរប នកតី  អនគតកតី ឬរនទ រ់កតី" ។ 
 រីវតិគឺការ្រមូលផ្តុាំ ូវរចច កខ ធ  រមួជាមួយថ្នមពលទាំង
៦ មា   រឋវធីាតុ  អានាធាតុ  នតនជាធាតុ  វ្ហនយាធាតុ  អាកាស
ធាតុ  វញិ្ញា ណធាតុ  ដែលដតងដតដ្រ្រួលោែ ស់រតូរមិ  រ់ រ
គឺមិ នៅែដែលពីរយៈនពលែ៏ខែីមួយ  នៅរយៈនពលខែីមួយនទៀត
ឬកនុងវនិទីរ តរនទ រ់គាន ន ើយ  គឺវ្ហនកើត វ្ហចាស់ វ្ហាែ រ់ នៅ្គរ់
វនិទី  ដតនយើងនមើលនឃើញថ្ននយើងនៅរស់ែដែល  ន្ោេះសរោីងគ
កាយនយើងនៅមា ច្លន  នៅមា សកមមភាពនៅន ើយ  ។ 
(ែូច្ការវវិឌ្ឍ ៍ធាំធាត់ន នកាសិការរស់ម ុសស  ឬសតវកនុងរីវា-
ស្តសតសម័យថមី)  ។ 
 ជាការពិតណ្ហស់  តាចាស់រោកនុងនថងន េះ  មិ ដម ជា
ទរកដែលនកើតមកពី ៨០ ន្ ាំមុ ន ើយ  នេើយក៏មិ ដម ជា
ម ុសសនផ្សងដែរ ។  ែូច្គាន  ឹងម ុសសដែលាែ រ់នៅទីន េះ  កនុង
នថងន េះ  នេើយនៅនកើតនៅទីននេះ  កនុងនថងននេះ មិ ដម ជាម ុសស
ែដែល  នេើយក៏មិ ដម ជាអនកនផ្សង (  ច្ នា   ច្ អនញ្ញា ) គឺ
ជាការរ តនវ ន ពួក្កុមែូច្គាន  ។  កាលណ្ហវ្ហគាម  វតថុអវីមួយនៅ
សថិតនសថរចី្រកាល   មិ ដ្រ្រួលវ្ហក៏គាម  អវីរស់នៅជាអចិ្នន្ទ តយ៍   
ជាអមតៈ  នែើមបី ឹងនធវើែាំនណើ រឆែងកាត់ន្តច្រង្ហគ ត់ពីរីវតិមួយនៅ
រីវតិមួយនទៀតា ន ើយ  ។   វ្ហ្គា ់ដតជាការរ តនវ    រណ្ហដ ក់ 
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គាន មិ មា អាក់  មិ មា ទីច្រ់  កនុងពួក្កុមែូច្គាន   ។ 
 ខណៈណ្ហនៅមា  "តណ្ហា "  នៅមា ច្ាំណង់  នៅមា 
តន្មកកនុងការច្ង់នកើត         កនុងការច្ង់កាែ យខែួ ឲ្យនៅជាអវីមួយ 
ែោរននេះ  វែតសងារនច្េះដតមា នៅជា ិច្ច ។  ែាំនណើ រវលិនកើត 
វលិាែ រ់ រ់ា   លុេះ្តាដតថ្នមពលដែលនធវើឲ្យ "តណ្ហា " មា 
រីវតិ ឹង្តូវនគនាច្រ ាំនលើងឫសដកវអស់  នោយន្រើ ូវគតិរណឌិ ត 
 ិង្ាជាា ាម រតី      ស្មារ់ឆែុេះនមើល ិងយល់អាំពី "សច្ចធម៌"
 ពី " ិោវ  "  ជាធមមជាតិដែលអនក្ារាទាំងឡាយគរបែឹីងច្ាស់ 
យល់ច្ាស់  ច្ាំនោេះខែួ នោយខែួ ឯង (បច្ចតត ំឆវទិតឆវោ   វិចាូ
ហតិី)  ។ 

 

 
នត្ថិ  ត្ណ្ហា  សមានទី 

( ស្ទឹងសស្មើសោយតណ្ហាមិនមាន ) 
 

ស្រោះតណ្ហាទាំង ៣៦ បែែ  បតងហូរចាក់ 
សៅកនុងអណ្ដូងអារមមណ្៍ទាំង ៦ មិនឈែ់ឈរ 

ជាងទឹកស្ទឹងហូរចាក់សៅកនុងទសនេ ឬស្មុ្ទសៅសទៀត ។ 
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្រោះរុទធដីកា 
បទពាក្យ ៧ 

ព្រះធម៌ជាព្រះរុទធែីកា  ព្រះអង្គហទសនមានព្រប់ព្ាន់ 
ព្រាំបីមុ៉ឺនបួនពាន់ធមម ខនធ រុទធបរិស័ទកាន់តាមលាំអាន       ។ 
ជាន័យរិស្ដ្រចារព្រ ែ ហៅតាម ាំណត់ដបបបទមាន 
វិន័យព្រះសូព្តអភិធមមរន ជាច្្ាប់ទូនម្នតាមនិស្ស័យ        ។ 
ដតហបើសដមែង្ហោយសហង្ខប បាំព្រួញជាដបបបញ្ជ្ ់ខ្លី 
ងាយព្សួលច្ាំណាំចាាំយប់ថ្ងៃ ហៅតាមនិស្ស័យថ្នសរវសតវ      ។ 
រ៉ឺសីលសមាធិបញ្ញ្  ទាំង្អស់ព្រប់ាន្ព្តូវហរៀនហាត់ 
ទហនេញសូព្តអានឲ្យរនស្ទ្ត់ បែិបតតិព្រ ែតាមមាា្៌             ។ 
រំហោះកាយចិ្តតចា វែែៈ  ដែលជាអនទ្ ់ររួ មារ 
រ៉ឺខ្នធភារៈអវិជាជ្   ហមាេៈអនធការនាំវហង្វង្           ។ 
ហធវើែាំហណើរព្តូវផ្លូវមជ្ឈិមា  អរិយមាគ្មិនស្ដ្ាំហវវង្ 
រនល៉ឺបញ្ញ្ចាាំង្ចិ្ដចែង្  យល់ច្្ាស់ខ្លួនឯង្អស់ច្មៃល់   ។ 
វលង្ផុ្តចា ភារបុងុជជន  ជាអរិយជនហព្ពាះរនែល់ 
 នុង្ចិ្តតព្បច្ ្សមរគនិង្ផ្ល ចា ់ធលុះយល់ស្គ្ល់ព្រះនិពាវ្ន   ។ 
ហនះហទើបរួច្ផុ្តចា អនទ្ ់ កាត់ផ្ដ្ច់្ព្ច្វា ់វែែរន 
រួច្ផុ្តចា ទុ ខដែលធ្ល្ប់មាន ទទួលជា ់រនបរមសុខ្រិត      ។ 
ទិសហៅថ្នព្រះរុទធែីកា  រ៉ឺជាមាព្តាែុសខាត់ចិ្តត 
ជារុហទធ្វាទលអព្បណីត  មាា្៌ជីវិតហច្ញចា ទុ ខ          ៕ 

វោយឧបាសក  ម ិញ  សាវ ាន 
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វគ្គទី ៣... 
ទុក្ខនិរោធអរយិសច្ច 

(ការរំលត់ទុក្ខ) 
 

 អរយិសច្ចទី ៣ ន េះគឺកិរយិាប្រាសចាកតនប្រេក ការរលំត់
េិ មា សល់តិច្តួច្  ការលេះបង់  ការរលាស់នច្ញ  ការរចួ្
ស្សឡេះ  ការេិ មា អាល័យដ៏តិច្តួច្ ូវ  "តណ្ហា " ឯណ្ហដដល
ចាក់នស្សេះរបួរតឹកនុងសន្តា    នោយអ ុវតា ៍តាេផ្លូវជាទីនៅដត
េួយ  គឺអរយិេគគទំង ៨    សំរាប់រនំោេះខ្លួ ឲ្យផុ្តពីទុកខនវទន្ត   
ទំងពួងដដលមា នៅនលើនលាកន េះ  ដដលនៅថាការរលំត់ទុកខ 
" ិនរាធៈ" " ិព្វា  " ។  ក៏ឯតណ្ហា នន្តេះ  កាលបុគគលលេះបង់  នតើគួរ
លេះបង់កនុងអារេមណ៍ណ្ហ  កាលរលត់នៅនតើគួររលត់នៅកនុង
អារេមណ៍ណ្ហ ? 
 អារេមណ៍ណ្ហ  មា សភាពគួរស្សឡាញ់  មា សភាពគួរ
នប្រតកអរកនុងនលាក    តណ្ហា នន្តេះកាលបុគគលលេះបង់  រដេង
លេះបង់កនុងអារេមណ៍នន្តេះ  កាលរលត់នៅ    រដេងរលត់នៅកនុង
អារេមណ៍នន្តេះ  ។ 
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ដននក  ប្រតនច្ៀក  ប្រច្េុេះ  អណ្ហា ត  កាយ  ិងេនន្ត មា 
សភាពគួរស្សឡាញ់   មា សភាពប្រតកអរកនុងនលាក  តណ្ហា នន្តេះ 
កាលបុគគលលេះបង់  រដេងលេះបង់កនុងេនន្តនន្តេះ  កាលរលត់នៅ
រដេងរលត់នៅកនុងេនន្តនន្តេះ  ។ 
 របូ  សនេលង  កលិ   រស  ផ្សពា  ធមាម រេមណ៍ មា ភាពគួរ 
ស្សឡាញ់  មា ភាពគួរនប្រតកអរកនុងនលាក  តណ្ហា នន្តេះ  កាល
បុគគលលេះបង់  រដេងលេះបង់កនុងធមាម រេមណ៍នន្តេះ  កាលរលត់នៅ
 រដេងរលត់នៅកនុងធមាម រេមណ៍នន្តេះ  ។ 
 ច្កខុវញិ្ញា ណ  នោតវញិ្ញា ណ  ឃា វញិ្ញា ណ  ជីវ្ហា វញិ្ញា ណ
កាយវញិ្ញា ណ  េនន្តវញិ្ញា ណ  មា សភាពគួរស្សឡាញ់  មា 
សភាពគួរនប្រតកអរកនុងនលាក  តណ្ហា នន្តេះ កាលបុគគលលេះបង់ 
រដេងលេះបង់កនុងេនន្តវញិ្ញា ណនន្តេះ  កាលរលត់នៅ  រដេងរលត់
នៅកនុងេនន្តវញិ្ញា ណនន្តេះ  ។ 
 ច្កខុសេផសស (អារេមណ៍ដដលប េះព្វល់នោយដននក)  សទទ-
សេផសស  គ ធសេផសស  រសសេផសស  នោដឋពាសេផសស  េនន្ត-
សេផសស  មា សភាពគួរស្សឡាញ់  មា សភាពគួរនប្រតកអរកនុង
នលាក  តណ្ហា នន្តេះ  កាលបុគគលលេះបង់  រដេងលេះបង់កនុងេនន្ត-
សេផសសនន្តេះ  កាលរលត់នៅ  រដេងរលត់នៅកនុងេនន្តសេផសស
នន្តេះ  ។ 
 នវទន្តដដលនកើតអំពីច្កខុសេផសស ..... នវទន្តដដលនកើតអំពី
េនន្តសេផសសកនុងនលាក  តណ្ហា នន្តេះ  កាលបុគគលលេះបង់  រដេង
លេះបង់កនុងនវទន្តដដលនកើតអំពីេនន្តសេផសសនន្តេះ  កាលរលត់
នៅ  រដេងរលត់នៅកនុងនវទន្តដដលនកើតអំពីេនន្តសេផសសនន្តេះ ។ 
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របូសញ្ញា  (នសច្កាីសំគាល់កនុងរបូ)  សទទសញ្ញា   គ ធសញ្ញា  
រសសញ្ញា   នោដឋពាសញ្ញា   ធេមសញ្ញា  មា ភាពគួរស្សឡាញ់ មា 
ភាពគួរនប្រតកអរកនុងនលាក  តណ្ហា នន្តេះ កាលបុគគលលេះបង់ រដេង
លេះបង់កនុងធេមសញ្ញា នន្តេះ  កាលរលត់នៅ  រដេងរលត់នៅកនុង
ធេមសញ្ញា នន្តេះ  ។ 
 របូសនចចតន្ត (ការគិតស ស ូំវរាូរេមណ៍)  សទទស -
នចច តន្ត    គ ធសនចចតន្ត      រសសនចចតន្ត    នោដឋពាសនចចតន្ត 
ធេមសនចចតន្ត  មា ភាពគួរស្សឡាញ់  មា ភាពគួរនប្រតកអរកនុង
នលាក  តណ្ហា នន្តេះកាលបុគគលលេះបង់  រដេងលេះបង់កនុងធេម -  
សនចច តន្តនន្តេះ កាលរលត់នៅ រដេងរលត់នៅកនុងធេមសនចច តន្ត
នន្តេះ  ។ 
 របូតណ្ហា  (ការនស្សកឃាល   ូវរាូរេមណ៍) សទទតណ្ហា  គ ធ-
តណ្ហា   រសតណ្ហា   នោដឋពាតណ្ហា   ធេមតណ្ហា   មា ភាពគួរ
ស្សឡាញ់  មា ភាពគួរនប្រតកអរកនុងនលាក   តណ្ហា នន្តេះ  កាល
បុគគលលេះបង់   រដេងលេះបង់កនុងធេមតណ្ហា នន្តេះ   កាលរលត់
នៅ  រដេងរលត់នៅកនុងធេមតណ្ហា នន្តេះ  ។ 
 របូវតិកកៈ (នសច្កាីប្រតិេះរេិះកនុងរាូរេមណ៍)  សទទវតិកកៈ  គ ធ-
វតិកកៈ  រសវតិកកៈ  នោដឋពាវតិកកៈ  ធេមវតិកកៈ  មា ភាពគួរ
ស្សឡាញ់  មា ភាពគួរនប្រតកអរកនុងនលាក  តណ្ហា នន្តេះ  កាល
បុគគលលេះបង់  រដេងលេះបង់កនុងធេមវតិកកៈនន្តេះ  កាលរលត់នៅ 
រដេង   រលត់នៅកនុងធេមវតិកកៈនន្តេះ  ។ 
 របូវចិារៈ (សភាពពិចារណ្ហ ូវរាូរេមណ៍) សទទវចិារៈ គ ធ-
វចិារៈ រសវចិារៈ  នោដឋពាវចិារៈ ធេមវចិារៈ មា សភាពគួរស្សឡាញ់ 
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មា សភាពគួរនប្រតកអរកនុងនលាក   តណ្ហា នន្តេះកាលបុគគល
លេះបង់  រដេងលេះបង់កនុងធេមវចិារៈនន្តេះ  កាលរលត់នៅ   រដេង
រលត់នៅកនុងធេមវចិារៈនន្តេះ  ។ 
 ច្កខុវញិ្ញា ណនកើតនឡើង នប្រព្វេះអាស្ស័យដននក ិងរបូ ការចួ្ប
ជំុរបស់ទំង ៣ នៅថាផ្សសៈ  នវទន្តនកើតនឡើងនប្រព្វេះផ្សសៈជា
បច្ច័យ  តណ្ហា នកើតនឡើងនប្រព្វេះនវទន្តជាបច្ច័យ  ការរលត់ន 
ឧាទ      នប្រព្វេះការរលត់េិ មា នសសសល់ន តណ្ហា ន េះឯង 
ការរលត់ន នព នប្រព្វេះការរលត់ន ឧាទ   ការរលត់ន ជាតិ
នប្រព្វេះការរលត់ន នព  ជរា  េរណៈ  នសច្កាីនោក  នសច្កាីខ្សឹក-
ខ្សួល  ទុកខនទេ សស   ិងនសច្កាីច្នងអៀតច្ងអល់ក៏រដេងរលត់ 
នប្រព្វេះការរលត់ន ជាតិ  ។  ការរលត់ន ទុកខទំងអស់នន្តេះ  រដេង
មា យា ងន េះឯង  ដដលនៅថា "នសច្កាីរលត់ន ទុកខ"  ។  
 នោតវញិ្ញា ណនកើតនឡើង      នប្រព្វេះអាស្ស័យប្រតនច្ៀក ិង
សនេលង... ឃា វញិ្ញា ណនកើតនឡើងអាស្ស័យប្រច្េុេះ ិងកលិ ... ជីវ្ហា -
វញិ្ញា ណនកើតនឡើង នប្រព្វេះអាស្ស័យអណ្ហា ត ិងរសជាតិ... កាយ-
វញិ្ញា ណនកើតនឡើង នប្រព្វេះអាស្ស័យកាយ ិងរបស់ព្វល់ា ...
េនន្តវញិ្ញា ណនកើតនឡើង នប្រព្វេះអាស្ស័យចិ្តា ិងធមាម រេមណ៍  ការ
ជួបជំុរបស់ទំង ៣ នៅថាផ្សសៈ  នវទន្តនកើតនឡើងនប្រព្វេះផ្សសៈ
ជាបច្ច័យ  តណ្ហា នកើតនឡើងនប្រព្វេះនវទន្តជាបច្ច័យ   ការរលត់ន 
ឧាទ    នប្រព្វេះការវនិ្តស ិងរលត់  េិ មា នសសសល់ន 
តណ្ហា ន េះឯង  ការរលត់ន នពនប្រព្វេះការរលត់ន ឧាទ   ការ
រលត់ន ជាតិនប្រព្វេះការរលត់ន នព ជរា  េរណៈនសច្កាីនោក 
នសច្កាីខ្សឹកខ្សួលទុកខនទេ សស       ិងនសច្កាីច្នងអៀតច្ងអល់    ក៏ 
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រដេងរលត់ នប្រព្វេះការរលត់ន ជាតិ។ ការរលត់ន កងទុកខទំងអស់
នន្តេះរដេងមា យា ងន េះដដលនៅថា "នសច្កាីរលត់ន ទុកខ"  ។ 
 នសច្កាីនពញចិ្តាណ្ហ  នសច្កាីនប្រតកអរ  នសច្កាីរកីរាយ  
នសច្កាីប្រាថាន ទំងឡាយកនុងរបូ  កនុងនវទន្ត  កនុងសញ្ញា  កនុងសង្ខខ រ 
កនុងវញិ្ញា ណ     អនកទំងឡាយ      ចូ្រលេះបង់ ូវនសច្កាីនពញចិ្តា
នសច្កាីនប្រតកអរទំងនន្តេះជានដើេនច្ញ ។  កាលនបើអនកលេះបង់
ា ន ើយ  របូ  សនេលង  កលិ   រស  នោដឋពា ធមាម រេមណ៍ទំងឡាយ
នន្តេះ  អនកេុខ្ជា ឹងគាស់រនំលើងឫសគល់  នធាើឲ្យនៅសល់ដត        
ទីនៅ  ដូច្ទីនៅន នដើេនតាន ត  នធាើឲ្យដលងមា ដបបភាព  មា 
សភាពេិ នកើតនឡើងនទៀតា ជាពំុខា   ។ 
 ា  ័យថា  កាលបុគគលន ើញរបូនោយដននក ឮសនេលង
នោយប្រតនច្ៀក  ធំុកលិ នោយប្រច្េុេះ  លិទធរសនោយអណ្ហា ត  ព្វល់
ប្រតូវផ្សពានោយកាយ  ដឹងធមាម រេមណ៍នោយេនន្ត  េិ នប្រតកអរកនុង
អារេមណ៍ដដលគួរនប្រតកអរ  េិ ប្របទូសាកនុងអារេមណ៍ដដលគួរ       
ប្របទូសា  េិ វនងាងកនុងអារេមណ៍ដដលគួរវនងាង  េិ កំនរ ើកកនុង
អារេមណ៍ដដលគួរកំនរ ើក   េិ ស្សវងឹកនុងអារេមណ៍ដដលគួរស្សវងឹ 
េិ នៅ មងកនុងអារេមណ៍ដដលគួរនៅ មង  ។   គឺេិ ស្សឡាញ់
េិ សអប់  េិ ប្រាថាន   េិ អាក់អ ់  េិ នស្សើបស្ោល  េិ 
អាស្ស័យ   េិ ជាប់ជំព្វក់  េិ ញុំងរាគៈឲ្យនកើតនឡើង  គឺប្រគា ់
ដតនេើលន ើញចំ្នព្វេះរបូដដលន ើញ  ប្រគា ់ដតឮចំ្នព្វេះសនេលង
ដដលឮ  ប្រគា ់ដតប េះព្វល់ចំ្នព្វេះអារេមណ៍ដដលប េះព្វល់ប្រគា ់ដត
ដឹងចំ្នព្វេះធមាម រេមណ៍ដដលដឹង ។  ទំងន េះជាការលេះបង់  ជា    
វធីិបិទដខ្សតណ្ហា ទំង ៣៦          េិ ឲ្យ ូរចូ្លនៅកនុងអណាូ ងន  
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អារេមណ៍ទំង ៦ ា  ។  គឺជាវធីិសប្រងួេដននក  សប្រងួេប្រតនច្ៀក 
សប្រងួេប្រច្េុេះ  សប្រងួេអណ្ហា ត  សប្រងួេកាយ  សប្រងួេចិ្តានោយ
នប្របើសតិ  ិងប្រាជាា   នដើេបីរលាស់នចាល  នដើេបីកំចាត់នចាល ូវ
ប្រគប់តណ្ហា ទំងឡាយ  ដដលជាប្របនព  ជាន តុ  ជាបច្ច័យន កង
ទុកខប្រគប់ប្របននទ  េិ ឲ្យមា នសសសល់  សូេបីតិច្តួច្  ដដល
នៅថា " ិនរាធៈ,  ិព្វា  "  ។  
 សូេបញ្ញា ក់ថាព្វកយ " ិនរាធៈ"   ិង " ិព្វា  " ន េះមា   
អតថ ័យដូច្គាន   អាច្នប្របើជំ ួសគាន ា នៅកនុងវគគន េះ ។ 
 ន ើយនដើេបីបំាត់ឲ្យអស់រលីង     េិ មា នសសសល់ 
សូេបីតិច្តួច្ ូវទុកខ នគប្រតូវបំាត់ ូវឫសដកវកំនណើ តវ្ហគឺ "តណ្ហា "
ដូច្ដដលា  ិយាយរចួ្េកន ើយ  ។ ន តុន េះនទើប " ិព្វា  " 
ន េះមា ន ម្ េះនផ្សងនទៀតថា "តណា កខយ"  ា  ័យថា ការរលំត់ 
តណ្ហា   ។ 
 នតើ " ិព្វា  " ជាអាី ?  គឺជាថ្ាីប្រពេះ សារបស់ប្រពេះពុទធ  ដដល
ា រកន ើញតាេប្រពេះបញ្ញា ញណ  ជាភាព ួស ិសស័យន 
េ ុសសនលាក  ជាបរេតថធេ៌  ជានសច្កាីពិតឥតប្របដកកា   ជា
ភាពពិតប្រាកដចុ្ងនប្រកាយបំផុ្ត  ដដលព្វកយោេចារកោក់
ឲ្យចំ្  ឲ្យប្រតូវេិ ា  ។  ព្វកយនយើងនប្របើរាល់នថ្ៃប្រគា ់ដតជា ិេិតា
របូ  ជាតំណ្ហងវតថុ   ិងរបស់នៅជំុវញិខ្លួ ដតប ុនណ្ហណ េះ ។  ន តុ
ន េះ  នបើនយើងនោតអារេមណ៍ដតនៅនលើព្វកយេួយមា ត់ៗនពក  នំ្ត
ឲ្យមា ការយល់ប្រច្ឡំ  នៅនលើអតថ ័យពិតប្រាកដន វតថុ ឬគំ ិត
នន្តេះ  នប្រព្វេះព្វកយឬន ម្ េះដដលនយើងបិទឲ្យ  ឬនៅនន្តេះ ប្រគា ់ដត
ជាោល ក  ជាការសំគាល់  ជាការប្របដូច្នទ ។  ដូច្លង្ខក វតារាសូប្រត 
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ថា "អនកលៃង់នលល បនណ្ហា យខ្លួ ឲ្យលង់កប់កនុងព្វកយ ដូច្ដំរកីប់កនុង
នក់"  ។ 
 នៅប្រគប់កដ លងកនុងគេពីរនដើេ  នគនប្រច្ើ ប្របទេះន ើញ  មា 
ការនប្របើព្វកយផ្ទុយ  សំរាប់នៅ " ិព្វា  " ន េះ  នប្រច្ើ ជាងព្វកយ
ស្សប  មា  ័យដូច្គាន ព្វកយនវវច្ ៈ  នប្រព្វេះនច្ៀសវ្ហងការបក-
ស្ោយខុ្ស ដដលបណ្ហា លេកពីជាប់អារេមណ៍ដតនៅនលើព្វកយ ។ 
ដូច្ជា ៖ 
 តណា កខយ ការរលំត់តណ្ហា   ការរលំត់បំណងប្រាថាន ; 

អសងខត ដដលប្របជំុតាក់ដតងពំុា   ដដលគាម  
ចំ្ណង   គាម  ព្វក់ព្វ ់ ; 

 វរិាគ  ការអស់តនប្រេក   អស់សនប្រេក   អស់ 
នលានៈ ; 

  ិនរាធ  ការរលត់ទុកខ  ការរលត់សង្ខខ រ  ។  
 ឯព្វកយនវវច្ ៈមា ដូច្ជា ៖  សិវៈ (បរេសុខ្),  នខ្េៈ
(នកសេ), សុទធិ (បរសុិទធ),  ទីបៈ (នកាេះ),  សរណៈ (ជប្រេក), ទណៈ
(គំាព្វរ), ារៈ (នប្រតើយមាខ ង), ស ាិ (សៃប់នសៃៀេ) ។ល។  ិងមា 
៣២ នទៀតនៅកនុងអសងគតសំយុតា  ន សំយុតា ិកាយ ឬនៅកនុង
ខុ្ទទក ិកាយភាគ ៦៦ ក៏មា ខ្លេះដដរ  ។ 

 តនៅន េះ ជាអតថ ័យខ្លេះៗន  " ិព្វា  " កនុងគេពីរនដើេ ៖ 
" គឺការរលត់អស់សូ យ ូវតណ្ហា   ការលេះបង់វ្ហនចាល   ង្ខកនច្ញ
ឆ្ងៃ យពីវ្ហ  រនំោេះខ្លួ ផុ្តពី ឹេវ្ហ  ស្ោយចំ្ណងនច្ញពីវ្ហ"  ។ 

 "ឱនិកខុ អាីជាអសងខតៈ ?  គឺឱនិកខុ  ការរលំត់រាគៈ  រលំត់
តនប្រេក (រាគកខនយា)  ការរលំត់កំ ឹង (នទសកខនយា) ការរលំត់ការ 
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ស្សនេើស្សនេ  រលំត់អវជិាា  (នមា កខនយា)   ។    ន េះឱនិកខុនៅថា 
អសងខតៈ  ។  (សំយុតា.) 

 "ឱនិកខុ វ្ហមា ការេិ នកើត  ការេិ ដប្របប្របួល  ការេិ មា 
លកខខ្ណឌ   ការេិ ដផ្សផ្សំ  ដូនច្នេះវ្ហអាច្មា ការរនំោេះខ្លួ នច្ញពី
ការនកើត  ពីការដប្របប្របួល  ពីលកខខ្ណឌ   ិងពីការប្របេូលផ្សំ"  ។ 

"ទីន េះេិ មា េហានូតទំង ៤ នទ  នគេិ អាច្រកា  ូវ
សញ្ញា ណន ទទឹងបនណ្ហា យ ូវនគាលការបិុ ប្របសពា ឬភាពលៃង់
នលល    ូវការលអអាប្រកក់   ូវការសំគាល់សណ្ហឋ  របូរាងនៅនន្តេះនទ។  
គឺគាម  នលាកន េះ  គាម  នលាកខាងេុខ្  គាម  នៅគាម  េក  គាម  
នច្ញគាម  ចូ្ល  គាម  រស់គាម  ោល ប់  គាម  នកើតគាម  ឥន្ទ ទិយ"  ។ 

 " ិព្វា    ជាេុតាិ ឬ វេុិតាិ  ជានសរភីាពនពញលកខណៈ 
ឥសសរភាព   រចួ្ផុ្តពីនប្រគឿងនៅ មងចិ្តា   ពីកិនលសចាក់នស្សេះគឺ 
នសរភីាពពីអកុសលធេ៌ពីតណ្ហា  ពីអវជិាា  ពីការសអប់នខ្ពើេ ន្  ីស 
នសរភីាពពីការប្របកួតប្របដជង  ពីភាពមា លកខខ្ណឌ ចំ្ណង" ។ 
 នយើងអាច្ប្របនេើលន ើញ " ិព្វា  "  ដដលជាបរេតថសច្ចៈ 
តាេគេពីរេជឈិេ ិកាយ  កនុងធាតុវនិងគសូប្រត (ភាគ ២៨ ទំព័រ ១៧០
ដល់ ១៩៩)   ដដលប្រពេះពុទធប្រទង់ា ព យល់បុកកុោតិនៅកនុងនរាង
ជាងសមូ ឆ្ងន ំងថា  េ ុសសមាន ក់ៗផ្សំនឡើងដតពីធាតុទំង ៦ គឺធាតុ
ទឹក ធាតុដី ធាតុននលើង ធាតុខ្យល់ លំ ទនទ  ិងវញិ្ញា ណ  ។   គាត់ 
ដវកដញកនៅ  េិ ន ើញមា អាីគួរសំគាល់ថាជា "អញ ឬ ខ្ាុំ" ។ 
ន ើយគាត់យល់នទៀតថា វញិ្ញា ណនកើតនឡើង ឹងាត់នៅវញិ
រនបៀបណ្ហ  ការទទួលអារេមណ៍លអ  អាប្រកក់ ឬជាកណ្ហា លនលច្
នច្ញេក ឹងាត់នៅវញិរនបៀបណ្ហ។ នោយការដឹងកនុងអារេមណ៍ 
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ន េះ  ចិ្តាគាត់ា ោច់្ស្សឡេះនច្ញ  ន ើយា រកន ើញ ូវ
ឧនបកាខ កនុងចិ្តាខ្លួ ឯង (គាត់ា ចូ្លដល់អងគ្  ទី ៤ គឺច្តុតថ-
ជា ) ដដលគាត់អាច្ដឹកនំ្តវ្ហនៅណ្ហក៏ា   កនុងផ្លូវអារេមណ៍
នន្តេះ  ន ើយគាត់ដឹងថា  ចិ្តាជាឧនបកាខ ន េះអាច្សថតិនៅេួយរយៈ
នពលដវង ។ ន តុន េះគាត់គិតថា  ប្របសិ ជាអញដឹកនំ្ត  ចិ្តាជា
ឧនបកាខ ន េះ  ដដលបរសុិទធយា ងន េះផូ្រផ្ង់យា ងន េះ  នៅកា ់     
អាកាោ ញ្ញច យត ជា  (លំ អាកាសឥតប្រពំដដ )  ន ើយ
ពប្រងីកចិ្តាជាធេ៌ដ៏សេគួរឲ្យស្សប  គឺជាការបនងកើតចិ្តា (សងខតំ)។ 
ប្របសិ ជាអញដឹកនំ្តចិ្តាជាឧនបកាខ ន េះ  ដដលបរសុិទធយា ងន េះ 
ផូ្រផ្ង់យា ងន េះនៅកា ់ វញិ្ញា ណញ្ញច យត ជា  (លំ វញិ្ញា ណ
ឥតប្រពំដដ )  ន ើយពប្រងីកចិ្តាជាធេ៌ដ៏សេគួរឲ្យស្សប ឹង្ 
នន្តេះ  ក៏ជាការបនងកើតចិ្តា (សងខតជា ) ។  ប្របសិ ជាអញដឹកនំ្ត
ចិ្តាជាឧនបកាខ ន េះ   បរសុិទធយា ងន េះ   ផូ្រផ្ង់យា ងន េះ  នៅកា ់
អាកិចចញ្ញា យត ជា  (លំ សូ យទនទរបស់តិច្តួច្េិ មា ) 
ន ើយពប្រងីកចិ្តាជាធេ៌ដ៏សេគួរឲ្យស្សប ឹង្ នន្តេះ  ក៏នៅ
ជាសងខតជា  ។  ប្របសិ ជាអញដឹកនំ្តចិ្តាជាឧនបកាខ ន េះដដល
បរសុិទធយា ងន េះផូ្រផ្ង់យា ងន េះ នៅកា ់ន វសញ្ញា ន្តសញ្ញា យ-
ត ជា  (លំ ន ការគាម  ការដឹងគាម  ការោគ ល់  ិងគាម  ការ
េិ ដឹងគាម  ការេិ ោគ ល់)       ន ើយចំ្នរ ើ ចិ្តាជាធេ៌ដ៏សេគួរឲ្យ 
ស្សប្ នន្តេះ  ក៏នៅជាសងខតជា ដដដល ។  ដូនច្នេះគាត់េិ 
បនងកើតចិ្តានទ  គឺេិ ច្ង់ប ាជីវតិ   េិ ច្ង់កាល យនៅជាអាីេួយ  េិ 
ច្ង់វនិ្តសោបសូ យនទ ។  នោយគាត់េិ ច្ង់បនងកើតចិ្តា  េិ ច្ង់
ប ាជីវតិ  េិ ច្ង់កាល យនៅជាអាីេួយ  គាត់េិ ប្រកាញនៅកនុងនលាក 
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ន េះនទ ។  នោយគាត់់េិ ច្ង់ប្រកាញ ន ៀលនៅកនុងនលាកន េះ 
គាត់គាម  ប្រពួយារេភ  នោយគាម  ប្រពួយារេភ  គាត់េិ តក់សលតុ 
នោយេិ តក់សលុត   គាត់ា សៃប់នសៃៀេនពញនលញ  ដេ ដទ  
ននលើងកិនលសា រលត់អស់ពីកនុងខ្លួ គាត់(បច្ចតាំនយវបរ ិិព្វា យតិ) 
ន ើយគាត់ដឹងច្ាស់ថា  អវោ ន ជាតិកំនណើ ត រស់ន ជីវតិ
បរសុិទធ  ប្រព មច្រយិធេ៌ (ផ្លូវទំង ៨  អដឋងគិកេគគ)  អាតាម អញា 
នៅប្រគប់ប្រគា ់ន ើយ នោឡសកិច្ចអាតាម អញា នធាើនស្សច្
ន ើយ   គាម  អាីប្រតវូនធាើនទៀតនទនៅទីន េះ  ។   គឺគាត់ា ន ើញ   
ា យល់ ូវ ិព្វា  នោយខ្លួ ឯង  ។  
 ឥឡូវន េះ  កាលណ្ហគាត់ទទួលអារេមណ៍ជាសុខ្នវទន្តឬ
ជាទុកខនវទន្ត  ឬជាអទុកខេសុខ្នវទន្ត  គាត់ដឹងថាេិ សថតិនសថរ 
េិ នទៀង  គាត់េិ ជាប់ចិ្តា ឹងវ្ហនទ  េិ រនំនើបនស្សើបស្ោលនទ។ 
នទេះជាមា ទទួលអារេមណ៍យា ងណ្ហក៏នោយ  ក៏គាត់ដឹងថាការ
ទទួលអារេមណ៍នន្តេះ  រដេងសៃប់រមាៃ ប់នៅជាេួយ  ការដបកធាល យ
ន របូកាយ ដូច្ននលើងដដលរលត់នៅជាេួយការអស់នប្របង  ឬអស់     
ប្របន េះ។ 
 "មាន លនិកខុ!  បុគគលដដលប្របកបនោយគុណធេ៌យា ងន េះ 
នទើបន ម្ េះថា   ប្របកបនោយបញ្ញា ធិោឋ  ដ៏ឧតាេន េះ   ។     នប្រព្វេះ
នសច្កាីដឹងកនុងធេ៌  (អរ តាផ្ល)  ជាទីអស់នៅន ទុកខទំងឡាយ 
ណ្ហ នសច្កាីដឹងនន្តេះ នៅថាបញ្ញា ដ៏ប្របនសើរនប្រកដលង  ។  វេុិតាិ
(ការរនំោេះ) របស់បុគគលន េះ សថិតនៅកនុងសច្ចៈ ជាវេុិតាិេិ កនប្រេើក
រជួំលនទ    ។    មាន លនិកខុ!    របស់ណ្ហដដលមា នសច្កាីវនិ្តសជា 
ធេមតា   គឺេិ ពិតប្រាកដ   (នមាសធេ៌)    របស់នន្តេះជារបស់េុោ 
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ន ើយអាីដដលពិតប្រាកដ (អនមាសធេ៌)      គឺប្រពេះ ិព្វា  ណ្ហដដល
មា នសច្កាីេិ វនិ្តសជាធេមតា   ប្រពេះ ិព្វា  នន្តេះជារបស់សច្ចៈ ។ 
ដូនច្នេះ ឱ និកខុ! បុគគលដដលប្របកបនោយគុណធេ៌យា ងន េះ  នទើប
ន ម្ េះថាប្របកបនោយ សចាច ធិោឋ  ដ៏ឧតាេន េះ ។  នប្រព្វេះថា ប្រពេះ
 ិព្វា  ណ្ហដដលមា នសច្កាីេិ វនិ្តសជាធេមតា   ប្រពេះ ិព្វា  នន្តេះ 
ន ម្ េះថាជា "អរយិសច្ចដ៏ឧតាេភ" (បរេំ  អរយិសច្ចំ) ជាការពិតចុ្ង
នប្រកាយោច់្ខាតបំផុ្ត  ។ 
 នៅកដ លងនផ្សងនទៀត  ប្រពេះពុទធប្រទង់ា នប្របើព្វកយ "សច្ចៈ"
ន េះជំ ួស " ិព្វា  " ផ្ង ៖ "តថាគត ឹងបនប្រងៀ អនកពីសច្ចធេ៌ ិង 
ផ្លូវដដលនំ្តឲ្យរកន ើញសច្ចៈ"  ។  ទីន េះព្វកយថាសច្ចៈា  ័យថា
 ិព្វា    ។ 
 អាីនៅជាការពិត (បរេ អរយិសច្ចៈ) ចុ្ងនប្រកាយនន្តេះ? តាេ
ប្រពេះពុទធគឺ "វ្ហគាម  អាីដដលោច់្ណ្ហត់  ោច់្ខាតន ើយនពញនលញ
នោយខ្លួ ឯង ឬគាម  ការពឹងដផ្អកប្រាស្ស័យទក់ទងជាេួយនគកនុង
នលាកន េះនទ" ។  គឺអាីក៏មា ទំន្តក់ទំ ង  ពឹងព្វក់គាន នៅវញិនៅ
េក  ជាចំ្ណង ជាលកខខ្ណឌ  ន ើយេិ ឋិតនថ្រចី្រកាល ។  ន ើយ
គាម  វតថុឬ របស់អាីនកើតនឡើងនពញលកខណៈ    ប្រគប់ប្រគា ់នោយឯក 
ឯង  ដដលគាម  ការដប្របប្របួលដដលនៅជាអចិ្នន្ទ ាយ៍  ដូច្ជា 
"ប្រពលឹង" ឬ "អាតម័ " ឬ "អញ"    នទេះកនុងខ្លួ កាី   ឬនប្រៅខ្លួ កាីនន្តេះ   
នទ  ។  ន េះជាការពិតឥតប្របដកកា   ជា បរេ  អរយិសច្ចៈ  ។ 
 ការយល់  ការនេើលន ើញច្ាស់ ូវ "សច្ចធេ៌" ន េះ  គឺជា
ការនេើលរបស់តាេយថានូត   គាម  ការស្សនេើស្សនេ  ឬអវជិាា ជា
ការរលំត់  "តណ្ហា " (តណា កខយ)      ជាការរលំត់ទុកខ ( ិនរាធៈ)  ជា  
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" ិព្វា  "  ។ 
 គឺជាការគិតខុ្សេួយដដលថា " ិព្វា  " ជាលទធផ្លន ការ
លេះបង់រលំត់តណ្ហា    ិព្វា  េិ ដេ ជាលទធផ្លន អាីេួយនទ  នបើ
ជាលទធផ្ល  គឺជាបច្ច័យន ន តុណ្ហេួយា  ័យជា "សងខតៈ"
ជាន តុ  ជាបច្ច័យ ។  " ិព្វា  " េិ ដេ ជាន តុ  េិ ដេ ជា
បច្ច័យនទ   ិព្វា  នៅនប្រៅពីន តុ ិងបច្ច័យ ។  ន ើយ " ិព្វា  " ក៏
េិ ដេ ជាលទធផ្ល   ិងេិ ដេ ជាផ្លវាិកដដរ  ន ើយក៏     
េិ មា សភាពជាផ្លូវចិ្តា  ដូច្សមាធិឬ្ ដដរ ។  ការពិត 
"សច្ចធេ៌" មា សភាពយា ងណ្ហ " ិព្វា  " ក៏មា សភាពយា ង
នន្តេះ ។ នដើេបីរក " ិព្វា  " ន ើញ  នគប្រតូវនេើល ិងយល់ឲ្យ
ប្រាកដ  ន ើយប្របតិបតាិឲ្យា  មត់ច្ត់  តាេផ្លូវជាទីនៅដតេួយ
គត់  គឺតាេ "អដឋងគិកេគគ" ដដលនំ្តឲ្យនច្េះនេើលន ើញ " ិព្វា  " 
នន្តេះ ។  ដត " ិព្វា  " េិ ដេ ជាលទធផ្លន ផ្លូវនទ (កនុងចំ្នណ្ហេ
ធេ៌ទំង ៩ ន  ពានលាកុតារធេ៌   ិព្វា  នៅពីនប្រៅេគគ ៤  ិងផ្ល 
៤) ។  នគនឡើងននំរចួ្នោយនឡើងតាេផ្លូវ  ដតនគេិ ដដលគិតថា ននំ
ជាលទធផ្លន ផ្លូវនទ  ឬនគអាច្នេើលន ើញវតថុអាីេួយ  ដតវតថុនន្តេះ
េិ ដេ ជាលទធផ្លន ការនេើលន ើញនទ  ។ 

អនកខ្លេះសួរថា  មា អាីនៅពីនប្រកាយ  " ិព្វា  "   សំណួរន េះ 
េិ អាច្មា នទ  នប្រព្វេះ " ិព្វា  " ជាសច្ចធេ៌ចុ្ងបំផុ្ត  ន ើយគាម   
អាីនៅចុ្ងប ានទៀតនទ   ។   នបើនៅមា អាីនទៀតនន្តេះជា  "សច្ចធេ៌"  
េិ ដេ ជា " ិព្វា  " នទ ។  នរឿងន េះ រាទធៈ ា សួរប្រពេះពុទធថា ៖ 
កនុងបំណងយា ងណ្ហនគរក ិព្វា  នន្តេះ ?    សំណួរន េះហាក់មា 
 ័យថា ា ប្របនយាជ ៍អាី  នដើេបីអាី  មា អាីខ្លេះបន្តទ ប់ពី ិព្វា   ។  
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ប្រពេះពុទធមា ប ទូលថា ឱរាទធៈ សំណួរន េះចាកប្របធា ន ើយ  នគ
បួសនរៀ ធេ៌  កនុងនគាលបំណងតប្រេង់នឆ្ងព េះនៅរក " ិព្វា  " ជា 
ទិសនៅចុ្ងបំផុ្ត  ។  (សំយុតា. ភាគ ៣៤ ទំព័រ ៧៣ ) 
 មា ព្វកយខ្លេះដដលប្របជាជ េួយចំ្ ួ យល់ប្រច្ឡំ  ដូច្
ជា "ប្រពេះពុទធប្រទង់ចូ្លប្រពេះ ិព្វា  " ឬ "ប្រទង់ចូ្លប្រពេះបរ ិិព្វា   េុ ឬ
នប្រកាយពីអស់ប្រពេះជ ម" ។  នពលណ្ហនយើងឮថា  ប្រពេះអងគចូ្លប្រពេះ
 ិព្វា    ឬចូ្លប្រពេះបរ ិិព្វា    ភាល េនន្តេះនយើងយល់នោយមា 
 ិន្តន ការនផ្អៀងនៅរកអតថ ័យន ព្វកយថា ិព្វា  ជាោថ    ឬកដ លង
ណ្ហេួយដដលមា អាីេួយ  ឬមា ជីវតិរស់នៅតាេការស្សនេ
ន ើញរបស់ខ្លួ  ។  នគេិ ន ើញមា ឃាល ឬព្វកយណ្ហប្របហាក់
ប្របដ លន េះនៅកនុងគេពីរនដើេនទ    ។     មា ដតព្វកយេួយមា ត់ថា 
"បរ ិិពាុនទធ " (តាេវច្ន្ត ុប្រកេរបស់សនេាច្ ជួន ណាត ថា "ពុទធ
បរ ិិព្វា  ")   ដដលា  ័យថា    ការអស់ប្រពេះជ មរបស់ប្រពេះអរ  ា 
ដដលា យល់  ា ន ើញ ិព្វា    ន ើយេិ មា  ័យថា  ចូ្ល
នៅកនុង ិព្វា  នន្តេះនទ    ។   ប្រគា ់ដតមា  ័យថា  "ោល ប់ាត់សូ យ  
ឬរលត់អស់សូ យ" ដូច្ននលើងរលត់  នប្រព្វេះប្រពេះពុទធឬប្រពេះអរ  ាេិ 
ប្រតឡប់េកនកើតនទៀតនទនប្រកាយពីអស់ប្រពេះជ ម    (នោយដលងមា  
តណ្ហា   ដលងមា ចំ្ណង់កនុងការច្ង់នកើតនឡើងវញិ)  នោយប្រទង់
ា ប្រារពធ ូវ "អ ុាទិនសស ិព្វា  "   តាេប្រពេះបរ ិិព្វា  ញ្ញា ណ  
ៈៈ ិងតាេប្រាជាា ដ៏ោទ ត់ជំន្តញ  កនុងការបងអស់ ូវការប្របប្រពឹតានៅ
ន កិនលស ិងខ្ ធ  គឺប្រទង់ា អត់សងកត់ចិ្តាសង្ខខ រ (នវទន្ត ិង
សញ្ញា ) កនុងសញ្ញា នវទយិត ិនរាធ  ា នោយចិ្តាេិ រញួរា បន្តទ ប់
ពីា រងំ្ខប់វចី្សង្ខខ រ  (វតិកកៈ   ិង  វចិារៈ)   កនុងទុតិយជា     ិង 
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កាយសង្ខខ រ (ដនងាើេនច្ញ  ិងចូ្ល) កនុងច្តុតថជា រចួ្េក   ន ើយ 
នសច្កាីរលត់ន ចិ្តា  ក៏នកើតមា េុ នពលរលត់ប្រពេះជ ម  ។ 
 យា ងនេ ច្នៅប្រពេះពុទធ  ឬប្រពេះអរ  ានប្រកាយពីអស់ប្រពេះ
ជ ម ឬបរ ិិព្វា   ?  ន េះជាសំណួរគាម  ច្នេលើយ (អពាកតៈ)  ។ 
(សំយុតា. ភាគ ៣៦ ទំព័រ ៤៣៤) 
 ប្រពេះពុទធប្រទង់មា ប ទូលប្រាប់បរវិ្ហរមាន ក់ន ម្ េះ វច្ឆនគាត
ថា ព្វកយនកើត េិ នកើតេិ មា នទចំ្នព្វេះប្រពេះអរ  ា  នប្រព្វេះវតថុដូច្
ជា របូ  នវទន្ត  សញ្ញា   សង្ខខ រ  វញិ្ញា ណ   ដដលនំ្តឲ្យមា ព្វកយ
ន េះ ា បំោល ញនចាលអស់ន ើយ  នដើេបីកំុឲ្យនលច្នច្ញេក
នទៀតនប្រកាយពីោល ប់  ។  (េជឈិេ. ភាគ ២៤ ទំព័រ ១៦) 
 ប្រពេះអរ  ានប្រកាយពីអស់ប្រពេះជ ម  នគនប្រច្ើ ប្របដូច្នៅ ឹង
ននលើងដដលរលត់នប្រកាយពីអស់ប្របន េះ ឬអស់នប្របង(១) ។  ប្រតង់ន េះ
នគប្រតូវយល់ឲ្យជាក់លាក់ថា  ដដលប្របដូច្នៅ ឹងននលើងនន្តេះ  េិ 
ដេ  " ិព្វា  " នទ  គឺរបូបុគគលដដលផ្សំនោយបចច កខ ធ  ន ើយ
ដដលា យល់ ូវ ិព្វា    ។ 
 សំណួរេួយនទៀតថា  នបើគាម  ប្រពលឹង ឬអាតម័ នទ  អនក
ណ្ហជាអនករកន ើញ " ិព្វា  " ?         ដូច្ដដលា  ិយាយរចួ្េក 
ន ើយថា  អនកណ្ហជាអនកគិតនបើគាម  ប្រពលឹង ឬអញ  គឺគំ ិតជា
អនកគិត  គាម  អនកគិតនៅពីនប្រកាយគំ ិតនទ  ។  ដូច្គាន ន េះ  គឺបញ្ញា
ជាអនករកន ើញ  ជាអនកយល់ ូវ ិព្វា    គាម  ប្រពលឹង ឬអាតម័   ឬ
អញនៅពីនប្រកាយការដឹងយល់ន េះនទ    ។   នយើងា ដវកដញករចួ្ 
_____________ 
(១) មជ្ឈមិនិកាយ  ភាគ ២៤ ទំព័រ ២០ 
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េកន ើយពីនដើេកំនណើ តន ទុកខ  គឺអាីក៏នោយ  េ ុសសកាី  វតថុកដី 
ប្របព័ ធនប្រគឿងផ្សំកាី  កាលណ្ហវ្ហមា កិរយិាបប្រេុង ឹងដុេះនកើតនឡើង
វ្ហក៏មា ខ្លួ វ្ហ   ូវកិរយិាបប្រេុង ឹងវនិ្តសនៅវញិដដរ (យំកិចច ិ ស
េុទយ ធេមំ សពា ាំ  ិនរាធ ធេម ាិ) ។  ទុកខ  ការវលិនកើតវលិោល ប់     
វដាសងារមា ព លកបប្រេុង ឹងដុេះនកើត  វ្ហក៏មា ព លកសប្រមាប់
បចឈប់ ឬនធាើឲ្យវនិ្តសាត់ដដរ  ។  ទុកខ  នកើតេកនប្រព្វេះ "តណ្ហា "   
វ្ហាត់នៅវញិនោយោរ "បញ្ញា " ។ "តណ្ហា "  ិង "បញ្ញា " សថិតនៅ 
កនុងទុកខខ្លួ ឯង នឹង  គឺកនុងបចច កខ ធន សង្ខខ រទុកខដូច្ា បង្ខា ញ
រចួ្េកន ើយ  ។  ន តុន េះព លកន ការករនកើត   ក៏ដូច្ជាព លក     
ន ការវនិ្តសាត់ (ន ទុកខ) ន េះដដរ   សថិតនៅទំងពីរន្តក់កនុង       
បចច កខ ធ    ។    ដូច្ប្រពេះពុទធប្រទង់ប្រតាស់ប្រាប់នរា ិតសសនទវបុប្រតថា 
"នៅដតកនុងខ្លួ េួយ  ដដលឆ្ងប់នសាើបរនំនើប (នប្រព្វេះប្របកបនោយ
សញ្ញា ផ្ង  នោយចិ្តាផ្ង)  ប្របដវងេួយពាេ (១.៦២េ) តថាគត
បង្ខា ញឲ្យន ើញ ូវនលាក  ការកនកើតន នលាក  ការរលាយាត់ន 
នលាក   ិងផ្លូវដដលនធាើឲ្យនលាករលាយ(១)       ។     កនុងន េះព្វកយ 
"នលាក" នប្របើជំ ួស "ទុកខ" ឃាល ន េះប្រាប់ឲ្យដឹងថា  ច្តុរារយិសច្ច-
ធេ៌ (ទុកខសេុទយ   ិនរាធ   ិងេគគ)  សថិតនៅកនុងខ្លួ នយើងមាន ក់ៗ 
រាល់របូ  ។   ដូច្ន េះគាម  អាីនៅនប្រៅខ្លួ នយើងជាអនកនធាើឲ្យនកើត   ិង
ឲ្យរលាយាត់ ូវទុកខទំងន េះនទ  ។ 
 "ឯវ ំ នខា  ប្រព្វ មណ  ស ទិដឋិកំ    ិព្វា  ំ  នហាតិ   អកាលិកំ   
ឯ ិបសសកំិ  ឱប យិកំ  បច្ចតាំ  នវទិតពាំ  វចិាូ ីតិ"  ដប្របថា "មាន ល 
_____________ 
(១) អង្គុត្តរនិកាយ ភាគ ៤២ ទំព័រ ១១៧ (រោហតិ្ស្សវគគ) 
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ប្រព្វ មណ៍  យា ងន េះន ើយប្រពេះ ិព្វា  ន ម្ េះថាជាធេមជាតិ  ដដល
បុគគលមាន ក់ៗគបបនី ើញច្ាស់នោយខ្លួ ឯង  ឲ្យ ូវផ្លេិ រង់ចំា
កាល  គួរនៅបុគគលដនទ  ឲ្យចូ្លេកនេើលា   គួរបនង្ខអ  ចូ្ល
េកទុកកនុងចិ្តារបស់ខ្លួ   ដដលពួកវចិាូជ   គបបដឹីងច្ាស់នោយ
ខ្លួ ឯង"  ។  (អងគុតា. ភាគ ៤១ ទំព័រ ១៤៣) 
 ោសន្តនផ្សងៗលុេះប្រតាដតោល ប់នៅន ើយ  នទើបា 
នឡើងនៅដល់កំពូលខ្ពស់បំផុ្ត ។  ចំ្នព្វេះប្រពេះពុទធោសន្តនគអាច្
យល់ ឬរកន ើញ ិព្វា    នៅកនុងនពលមា ជីវតិនៅនឡើយ  េិ 
ចំាាច់្ដល់ោល ប់នទ  ដូច្យា ងប្រពេះពុទធ ។   ិព្វា  ប្រតូវា រក
ន ើញនោយអនកប្រាជាខ្លួ ឯងោទ ល់ (បច្ចតាំ  នវទិតនព្វា   វចិាូ ីតិ) ។ 
 ប្របសិ ជានយើងនដើរតាេផ្លូវទំង ៨ (អដឋងគិកេគគ)  នោយ
អំណត់អត់ធ ់   ិងប្របតិបតាិតាេនោយខាា ប់ខ្ាួ  ។  នបើនយើងហាត់
 ាឹក ាឺ   ខំ្ដុសលាងកាយ វ្ហចា ចិ្តាឲ្យប្រជេះស្សឡេះោអ តបរសុិទធ
(ពីតណ្ហា   នលានៈ  នទសៈ  នមា ៈ  ទិដឋិ  មា េះ ...)  នោយ
 មត់ច្ត់  ិងនបើនយើងា នធាើឲ្យចំ្នរ ើ លូតលាស់  តាេផ្លូវសមាធិ
នោយប្របកបនរឿយៗ  នថ្ៃណ្ហេួយនយើង ឹងមា លទធភាពអាច្រក
ន ើញ  នេើលន ើញនៅកនុងខ្លួ នយើង ូវ " ិព្វា  " ។  កាលណ្ហនគ
ា បណាុ េះបណ្ហា លបញ្ញា  ឲ្យលូតលាស់តាេមាគ៌ាទំងនន្តេះ
ន ើយ   នគ ឹងរកន ើញ ូវអាថ៌្កំាំងន ជីវតិ   ឹងនេើលន ើញវតថុ 
តាេសភាពពិតរបស់វ្ហ  គឺតាេយថានូត  នោយគាម  ការស្សនេើ-
ស្សនេឬអវជិាា  ។  កាលណ្ហអាថ៌្កំាំងា នបើកេុខ្ន ើយ  គឺ
កាលណ្ហនគរកន ើញការពិត (សច្ចៈ) ឥទធិពលទំងអស់ដដលនធាើ
ឲ្យរនំជើបរជួំលកនុងវដាសងារ ឹងសៃប់នសៃៀេ    ន ើយេិ អាច្នធាើឲ្យ 
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នកើតមា វដាសងារថ្មីនទៀត  នោយោរនគដលងមា  "តណ្ហា " 
នដើេបីប្រទប្រទង់ការប ាដំនណើ រវលិនកើតវលិោល ប់តនៅនទៀត  ។ 
 អនកដដលា យល់ ូវ " ិព្វា  " ជាអនកសបាយរកីរាយ
ជាងនគកនុងនលាក  ។  នគា រនំោេះខ្លួ រចួ្ផុ្តពីការសមុគោម ញ 
ការខ្ាល់ខាា យ  ការប្រពួយារេភ   ិងទុកខអំពល់ប្រគប់ដបបយា ង ។ 
សុខ្ភាពខាងផ្លូវចិ្តារបស់នគា លអឥតនខាច េះ ។  នគេិ ោា យ
ស្សនណ្ហេះពីការក លង ួស  េិ រវល់ ឹងអន្តគត  នគរស់នៅកនុង
បច្ចុបប នភាព ។  នគនលើកតនេកើងវតថុ  ន ើយនប្រកបជចា ក់កនុង ័យដ៏
បរសុិទធបំផុ្ត  េិ ប្រគបដណា ប់នោយការស្សនេរបស់ខ្លួ  ។  នគ
រកីរាយនប្រតកប្រតអាល  នោយា នប្រកបជចា ក់ ូវជីវតិដ៏បរសុិទធ
ន េះ  នប្រព្វេះអារេមណ៍នគា សៃប់នសៃៀេ  ដលងប្រកវល់ប្រកវ្ហយ ។ គឺ
នគា រនំោេះខ្លួ រចួ្ផុ្តអំពីនលានៈ អតាទតថភាព ការ ន្  ីស ការ
ប្រច្ដណ  ិន្តទ   ភាពអំ ួត  ការប្រកអឺត  ការន មើងន ម   ិងពីប្រគប់
កិនលសទំងអស់  ន ើយចិ្តានគនៅជាបរសុិទធ  សលូតបូត នព្វរ-
នពញនោយប្រព មវហិារធេ៌ (នេតាា  ករណុ្ហ េុទិតា ឧនបកាខ ) ។  នគ
ជួយអនកដនទនោយោម រតីបរសុិទធ  នប្រព្វេះនគដលងមា គំ ិតអាតាម
 ិយេ  ដលងគិតប្របនយាជ ៍ោទ ល់ខ្លួ   នទេះកនុងផ្លូវធេ៌ក៏នោយ  
នគា រនំោេះខ្លួ រចួ្ពីគំ ិតថាមា  "អញ អាតម័ "  ។  
 " ិព្វា  " សថិតនៅនប្រៅពីអាីៗទំងពួង         ិង ួសពីព្វកយ 
ទូនៅ  ដូច្ជាការប្របកួតប្របដជងលកខខ្ណឌ   លអ  អាប្រកក់  យុតាិធេ៌
អយុតាិធេ៌  នកើតឬេិ នកើត ។  នទេះព្វកយ "សុខ្" ដដលោរបុីតា
ា  ិយាយពី " ិព្វា  " នន្តេះ  ក៏មា  ័យខ្ពស់ខុ្សពីនយើងនប្របើ ។ 
ោរបុីតាប្រាប់ឧទយិថា ៖ ឱេិតា !  ិព្វា  ជាសុខ្ ។ ឧទយិសួរវញិ 
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ថា ៖  ដតោរបុីតាសុខ្រនបៀបនេ ច្នបើគាម  នវទន្តរេមណ៍ ?  ោរបុីតា
ន លើយវញិថា ៖  ការគាម  នវទន្តរេមណ៍ន េះឯងជាសុខ្ (នប្រព្វេះ ិព្វា  
ជាធេមជាតិសូ យ  ប្រាសចាកអារេមណ៍) (អងគុតា. ភាគ ៤៩ ទំព័រ
១២៤  ិងបន្តទ ប់) 
 
 

 
 
 
 
 

និព្វានំ  បរមំ  សុខំ 
( និព្វាន  ជាសុខយ ាងក្រៃលែង ) 
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វគ្គទី ៤... 
អរយិអដ្ឋង្គិកមគ្គ 

(ផ្លូវប្រតិរតតិយ ៉ាងកណ្ដ៉ាលទាំង ៨) 
 

អរយិសច្ចទី៤ ន េះជាផ្លូវសំរាប់ប្បតិបតតិតតមួយគត់តែល
នំឲ្យរលំត់ទុក្ខ (ទុក្ខ ិនរាធគាមិ ីបែិបទា អរយិសច្ច) តែលនគ
នប្ច្ើ នៅខ្លីថា "ផ្លូវក្ណ្តត ល" (មជ្ឈិមាបែិបទា) គឺការប្បតិបតតិ
យ៉ាងក្ណ្តត ល  នប្រេះនែើមបីនច្ៀសវាង ូវការប្ជ្ុលហួសនហតុទំាង
ពីរខាង ។  មាខ ងមា ការតសែងរក្នសច្ក្តីសុខ្នប្កាមភាពអំណ្តច្
ន កាមគុណ  ជាអំនពើនថាក្ទាប  អាសអាភាសគាា  គុណ
ប្បនយជ្ ៍  ិងជាកិ្រយិន ជ្ សាមញ្ញធមាតា ។  មាខ ងនទៀតផ្ទុយ
នៅវញិ  មា ការតសែងរក្នសច្ក្តីសុខ្  នោយនធែើបាបប្ជ្ក់្នប្ជ្ញ
សាច់្ខ្លួ ឯង  តាមរនបៀបនផ្េងៗ  នំឲ្យឈឺចាប់  ជាអំនពើកាច្   
សាហាវយង់ឃ្នងនប្ពនផ្េ  គាា  កិ្តតិយស  គាា  ចំ្នរ ើ   ។ 
 ប្ពេះពុទធប្ទង់បា ពិនសាធ ៍ទំាងពីរផ្លូវ  នឃ្ើញថាគាា  បា 
ប្បនយជ្ ៍  ក៏្បា សនប្មច្យក្ផ្លូវក្ណ្តត ល   តាមតប្មិេះប្ពេះអងគ
វញិ   នឃ្ើញថានំឲ្យមា ការយល់ែឹង  មា ការសងប់នសងៀម  មា  
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ការនមើលនឃ្ើញែល់ជ្នប្ៅន ការពិត          គឺការប្តាស់ែឹងយល់ 
" ិរែ  " ។ ប្ទង់ឲ្យន ា្ េះផ្លូវក្ណ្តត លន េះថា "អែឋងគិក្មគគ" នប្រេះ 
មា  ៨ ផ្លូវ ៖   

១. សម្មែ ទិ្ដ្ឋិ   (ប្បាជាា យល់នឃ្ើញប្តូវ) ; 
 ២. សម្មែ សង្កប្ប  (ប្បាជាា ប្តិេះរេិះប្តូវ) ; 
 ៣. សម្មែ វាចា  (សំែី ិយយប្តូវ) ; 
 ៤. សម្មែ កមែន្ត  (ការងារប្តូវ) ; 
 ៥. សម្មែ អាជីវ  (ចិ្ញ្ច ឹមជី្វតិប្តូវ) ; 
 ៦. សម្មែ វាយាម (ការពាយមប្តូវ) ; 
 ៧. សម្មែ សតិ   (សាា រតីរលឹក្ប្តូវ) ; 
 ៨. សម្មែ សម្មធិ (ការសញ្ជ ឹងគិតប្តូវ ការតមកល់ចិ្តតប្តូវ) 
 នោយអ ុវតត ៍រហូតនរៀងមក្  ក្នុងកំ្ឡុងនរធិកាល (ន 
ប្ពេះសពែញ្ញុពុទធ) ចំ្ ួ  ៤៥ ប្ពេះវសា     ប្ពេះអងគបា នទសន 
ព យល់នោេះស្រសាយតាមប្គប់រនបៀប  ប្គប់តបបបទ ូវផ្លូវក្ណ្តត ល
ន េះ ។  ប្ពេះអងគបា ព យល់តាមរនបៀបនផ្េងៗ  នប្បើរក្យនផ្េងៗ
ស្រសបនៅតាមឋា ៈ  នៅតាមក្ប្មិតវជិាជ   ឬនៅតាមប្បាជាា អនក្    
សាត ប់ ។  តតខ្លឹមសារន ប្ពេះពុទធឱវាទតែលមា នៅក្នុងគមពីរទំាង
ននេះគឺ "អដ្ឋង្គិកមគ្គ" ន េះ  ។ 
 នគមិ ប្តូវគិតថាផ្លូវទំាង ៨ ន េះ ឹងនរៀ នធែើ  នរៀ ប្បតិបតតិ
មតងមួយ  តាមលំោប់លំនោយហូរតហនរៀងគាន   ែូច្តែលបា រាប់
មក្ននេះនទ ។  តតនគប្តូវនរៀ នធែើមួយចំ្ ួ មតងជាមួយគាន  នៅតាម
លទធភាពតែលអាច្នធែើបា  ។ នប្រេះទំាង ៨ ន េះ មា ទំនក់្ទំ ង
គាន នៅវញិនៅមក្    មួយអាច្ជួ្យមួយនទៀតឲ្យរកី្ច្នប្មើ     មួយ 
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នចាលមួយពំុបា   ។ ផ្លូវទំាង ៨ ន េះ   សប្មាប់នធែើឲ្យរកី្ច្នប្មើ 
លូតលាស់   ិងរងឹរតឹតតប្បនសើរខ្ពង់ខ្ពស់នឡើង ូវច្រយិសមបតតិបី
យ៉ាង  ក្នុងលំហាត់ ិងសណ្តត ប់ធ្នន ប់ន ប្ពេះពុទធសាសន ។  គុណ
ជាតិទំាង ៣ យ៉ាងននេះ  នៅថានប្តសិកាខ  គឺ ៖   
 ១. សលី អធិសីលសិកាខ  (សណ្តត ប់ធ្នន ប់ក្នុងសីល
ធម៌) ជាគុណជាតិញុំងកាយវាចាឲ្យបរសុិទធសាា តសាំ ; 
 ២. សម្មធិ អធិចិ្តតសិកាខ  (សណ្តត ប់ធ្នន ប់ក្នុងផ្លូវចិ្តត) 
ជាគុណជាតិញុំងចិ្តតឲ្យសងប់រងំាប់ចាក្អភិជ្ា  នលាភៈ   ិង
នទាម សេ ; 
 ៣. ប្ញ្ញា  អធិបបញ្ញញ សិកាខ   (សណ្តត ប់ធ្នន ប់ក្នុងផ្លូវ
ប្បាជាា ) ជាគុណជាតិនំបញ្ញញ ឲ្យសាគ ល់ខុ្ស សាគ ល់ប្តូវ  សាគ ល់
ការណ៍ពិត  ។ 
 នែើមបីឲ្យងាយយល់ែល់ជ្នប្ៅន ផ្លូវទំាង ៨ ន េះ   នគប្តូវ
ព យល់នោយប្បមូលឲ្យមក្នៅក្នុងចំ្នណ្តមតផ្នក្ទំាង៣ធំៗ ខាង 
នលើន េះ ៖ 
 តផ្នក្សីល មា  ៖ សមាា វាចា,  សមាា ក្មា តៈ,  សមាា អាជី្វៈ  
 តផ្នក្សមាធិ មា  ៖ សមាា វាយមៈ,  សមាា សតិ,  សមាា - 
 សមាធិ ; 
 តផ្នក្បញ្ញញ  មា  ៖ សមាា ទិែឋិ,  សមាា សងកបបៈ  ។ 
 ប្ពេះពុទធបនប្ងៀ នែើមបបី្បនយជ្ ៍ន ម ុសេទូនៅ  នែើមបី
នសច្ក្តីសុខ្ន ម ុសេទូនៅ   នែើមបអី ុនប្គាេះែល់សតែនលាក្ទំាង
មូល (ពហុជ្ ហិតាយៈ  ពហុជ្ សុខាយៈ  នលាកា ុក្បាយៈ) 
(ទីឃ្ ិកាយ ភាគ ១៦ ទំព័រ ២៥៤)  ។ 
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នែើមបីឲ្យបា នៅជាម ុសេលាឥតនខាច េះ  មាន ក់្ៗប្តូវនធែើឲ្យ
រកី្ច្នប្មើ ជាមួយគាន យ៉ាងជិ្តសនិទធ  ិងនសាើគាន   ូវសមបតតិ ២ យ៉ាង
គឺ ក្រណុ្ត  ិង បញ្ញញ  ។  ក្នុងក្រណុ្តន េះមា ការរាប់អា  
ស្រសឡាញ់  នសនហាទូនៅ  សបបុរសធម៌  នមតាត ធម៌  អត់ឱ   ិង
គុណសមបតតិនលលលនូរក្នុងផ្លូវចិ្តតទំាងអស់ ។  ទំាងន េះជាតផ្នក្ខាង
នមប្តីភាព ។  ចំ្តណក្ឯខាងបញ្ញញ វញិ  គឺការ ល្ សនវ  ប្បាជាា
មុតមំា  នច្េះែឹងនប្ៅប្ជ្េះ ។   នបើខាងនមប្តីភាពលូតលាស់  ឯខាង
បញ្ញញ ទ ់នខ្ាយ  នគថាម ុសេឆ្កួតចិ្តតលា ។  នបើផ្ទុយនៅវញិ  ខាង 
បញ្ញញ មុតស្រសួច្  ឯខាងនមប្តីភាពគាា  សូ យឈឹង  ប្តឡប់នៅជា
អនក្ប្បាជ្ានប្ក្ៀមសែិតឥតធម៌នមតាត   (ថាឲ្យពីនរាេះសាត ប់ ៖ អនក្ប្បាជ្ា
ចិ្តតនមា   អនក្លងង់នមល ចិ្តតជា) ។  នហតុន េះនហើយបា ជាសុប្កិ្ត
ភាព  ភាពវនិសសវសិាល  តប្មូវឲ្យមា តផ្នក្ទំាងពីរខាងនសាើគាន  
តែលជានគាលបំណងន ប្ពេះពុទធសាសន  ។ 

 សីល ៖ សណ្តត ប់ធ្នន ប់ក្នុងសីលធម៌ សំនៅយក្នសច្ក្តី
នសនហា  ការអាណិតអាសូរ  នមតាត ធម៌  ការអត់ឱ   ភាពនសាា េះ
ប្តង់ ឹងគាន នៅវញិនៅមក្  មា  ៣ យ៉ាង ៖ 
 ១- សមាា វាចា ៖ បា ែល់ "វចី្ក្មា៤" យ៉ាង  ប្បក្បនោយ
កុ្សលនច្តនរតមងមា សុខ្ជាក្នប្ម   មា សុខ្ជាផ្ល  ។ល។
 ិយយសតីប្តូវ  គឺប្តូវែឹក្នំចិ្តតឲ្យមា  ៖  

-   នច្តននច្ៀសវាង ិយយកុ្ហក្ (មុសាវាទ) 
 - នច្តននច្ៀសវាង ូវការសំអុយ  ការមួលបងាក ច់្  (បិសុ-
ណ្តវាចា)  ិងសំែីរកុ្កួ្ នំឲ្យមា ការគំុកួ្   ន្  ីស   ពាបាទ 
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សងសឹក្ បំតបក្បំបាក់្ រវាងម ុសេមាន ក់្ៗ រវាងប្ក្មុ រវាងបក្េ ។ 
 - នច្តននច្ៀសវាង ូវរក្យសំែីនសាា ក្នប្គាក្  នថាក្ទាប
(ផ្រសុវាចា) មិ គួរសម  ការនជ្រតាេះតិេះនែៀល  ប្ពនហើ នកាងកាច្ 
សំែីខ្ែេះសុជី្វធម៌  ។ 
 - នច្តននច្ៀសវាង ូវការ ិយយនលងនសើច្      (សមផបប-
លាបៈ)  សំែីឥតប្បនយជ្ ៍  គាា  តនមល  លងីនលងើ  រាយមាយ ។   
ទ ទឹម ឹងការនច្ៀសវាង ូវរក្យសំែីមិ នលលលនូរអស់ន េះ  នគប្តវូ
នរលតតរក្យពិត រក្យសមគួរ  តផ្ាមតលែមមា ខ្លឹមសារ  មា 
 ័យ  មា សារៈសំខា ់  នគមិ ប្តវូ ិយយនផ្តសផ្តត ស  នោយមិ 
យក្ចិ្តតទុក្ោក់្នឡើយ ។  នហើយប្តវូ ិយយឲ្យប្តវូនពលប្តវូ
ក្ត លង ឲ្យែឹងថានពលណ្តប្តវូ ិយយនពលណ្តប្តវូនៅនសងៀម ។       
 ២- សមាា ក្មា តៈ ៖ បា ែល់ "កាយក្មា ៣" យ៉ាង តែល
ប្បក្បនោយកុ្សលនច្តន  រតមងមា សុខ្ជាក្នប្ម  មា សុខ្ជា
ផ្ល ។  សំនៅនលើគុណសមបតតិនលលលនូរ  ឧតតុងគឧតតម  មា កិ្តតិយស 
 ិងសុខ្ស តិភាពក្នុងអំនពើឬការប្បប្ពឹតតរបស់នយើង ។  ក្នុងនរឿង
ន េះនយើងប្តូវបងខំជ្ប្មុញតណនំចិ្តតឲ្យមា  ៖ 

- នច្តននច្ៀសវាង ូវការបំផ្តល ញជី្វតិទូនៅ                                                                                        
(បាណ្តតិបាត) 

 - នច្តននច្ៀសវាង ូវអំនពើនចារក្មា  លួច្បល ់  នបាក្តក្លង   
 ប លំ (អទិនន ទា )  

- នច្តននច្ៀសវាង ូវការនសពស ថវៈ    ខុ្សច្ាប់ទមាល ប់
(កានមសុមិចាា ចារ) 
ទ ទឹម ឹងការនច្ៀសវាង ូវអំនពើអកុ្សលអស់ទំាងន េះ  នគ 
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ប្តូវមា ប្ពហាវហិារធម៌  គឺប្តូវមា នមតាត   ក្រណុ្ត  មុទិតា  ឧនបកាខ
 ិងការនប្បាសប្បណី  ជួ្យគាន នៅវញិនៅមក្ទំាងក្មាល ំងកាយឬ
សមាា រៈ  ឬតាមផ្លូវចិ្តត  នែើមបីឲ្យសងគមរស់នៅក្នុងសុខ្ស តិភាព 
 ិងប្បក្បនោយសុភមងគលែ៏បរបូិណ៌ជា ិច្ច ិរ តរ ៍ ។ 
 ៣- សមាា អាជី្វៈ ៖          បា ែល់ការប្បក្បមុខ្របររក្សីុ
នលលលនូរ   ប្តឹមប្តូវនច្ៀសវាងរបរណ្តតែលនធែើឲ្យអនក្ឯនទៀតអ តរាយ
ែូច្ការនធែើ ិងលក់្នប្គឿងអាវធុ   នប្គឿងនញៀ    នប្គឿងស្រសវងឹ  ថាន ំ
ពុល លក់្ជី្វតិម ុសេសតែ  ។ល។  គឺប្តូវប្បក្បរបរណ្តតែលអនក្
នផ្េងបននទ សមិ បា   នប្រេះមិ ខូ្ច្ប្បនយជ្ ៍អនក្ែនទ  ។   
 សីលធម៌ទំាង ៣  ផ្លូវន ពុទធសាសនន េះ    ជាការធ្នន 
រា៉ា ប់រងឲ្យមា សុខ្ស តិភាព   ិងការនៅរមួរស់ជាមួយគាន គាា         
រឱសឋា   គឺនោយសុខ្ែុមរមនទំាងក្នុងប្គួសារ   ិងទំាងក្នុង
សងគមជាតិ  ។  នហើយជាប្គឹេះែ៏រងឹមំា  សប្មាប់នធែើឲ្យរកី្ច្នប្មើ នៅ 
មុខ្នទៀតក្នុងការតសែងរក្ ិរែ    តាមផ្លូវគំ ិតប្បាជាា   ។ 

 សមាធិ ៖   ការនធែើឲ្យមា សណ្តត ប់ធ្នន ប់ក្នុងផ្លូវចិ្តត   គឺ
នរៀបចំ្បងាែ ត់បនប្ងៀ អប់រឲំ្យនច្េះគិត  នច្េះពិចារណ្ត  នច្េះប្តិេះរេិះ 
នច្េះពាយមនរឿយៗ មា  ៣ យ៉ាង ៖ 
 ១- សមាា វាយមៈ ៖ នសច្ក្តីខំ្ប្បឹងតប្បង    ខ្នេះតខ្នងផ្គងចិ្តត 
ញុំងឆ្ ទៈឲ្យ ៖ 
 - ពាយមរារាងំ មិ ឲ្យមា ចិ្តតនច្តនក្នុងផ្លូវអាប្ក្ក់្ 
ឬ ក្នុងអកុ្សលធម៌ទំាងឡាយ     តែលមិ ទា ់នក្ើតមា នឡើងមិ 
ឲ្យនក្ើតនឡើងបា ក្នុងសនា   (សំវរបបធ្ន ) ;  
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 - ពាយមបំផ្តល ញនចាល ូវចិ្តតនច្តនក្នុងផ្លូវអាប្ក្ក់្ ឬក្នុង
អកុ្សលធម៌ទំាងឡាយ  តែលមា រចួ្មក្នហើយ  ឲ្យវនិសអស់ពី
ក្នុងសនត   (បហា បបធ្ន ) ; 
 - ពាយមបណតុ េះបណ្តត លឲ្យមា ចិ្តតនច្តន ក្នុងកុ្សល
ធម៌ទំាងឡាយ   តែលមិ ទា ់នក្ើតនឡើង   ឲ្យនក្ើតមា នឡើងក្នុង
សនា   (ភាវនបធ្ន ) ; 
 - ពាយមពប្ងឹងពប្ងីក្ ូវចិ្តតនច្តន ក្នុងកុ្សលធម៌
ទំាងឡាយតែលមា រចួ្មក្នហើយ  នែើមបនីធែើឲ្យកា ់តតរកី្ច្នប្មើ 
នឡើង   ិងនៅសថតិនសថរយូរអតងែងតនៅក្នុងសនា   (អ ុរក្ខន-
បធ្ន )  ។ 

នសច្ក្តីពាយមបណតុ េះបណ្តត ល បនងកើតឆ្ ទៈទំាង ៤ តបប
ន េះនៅថា "សមាបបធ្ន ៤"  ឬសមាធិបរកិាខ   ។   

(អងគុតត. ភាគ ៤២ ទំព័រ ១៨២ បធ្ន  ៤) 
 ២- សមាា សតិ ៖ នសច្ក្តីប្បុងប្បយ័តនសាា រតី  ផ្ចង់ម សិការ 
នោយរនំព ិងរឭក្នរឿយៗ   នែើមបីសនងកត   ពិ ិតយ  ពិចារណ្ត    
(អ ុបសេន) នមើលសងាខ រ ៖ 
 - ពិ ិតយសក្មាភាពន កាយរបស់ខ្លួ រាល់នលង      (កាយ ុ- 
បសេនសតិបបោឋ  ) ; 
 - ពិ ិតយសក្មាភាពន ការទទួលអារមាណ៍   ិងការរនំភើប 
រនំជ្ើបរជួំ្ល (នវទន ុបសេនសតិបបោឋ  ) ; 
 - ពិ ិតយសក្មាភាពន ចិ្តត នប្រេះមា នច្តន    ឆ្ ទតណ្តែ  
ជាអនក្ែឹក្នំ (ចិ្តាត  ុបសេនសតិបបោឋ  ) ; 
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 - ពិ ិតយសក្មាភាពន ធម៌ ៖  គំ ិត  មតិ  នយបល់  ការ 
វ ិិច្ា័យ (ធមាា  ុបសេនសតិបបោឋ  )  ។ 

ការតំាងសតិទំាង ៤ តបបន េះ នៅថា"សតិបបោឋ   ៤"  ឬ
សមាធិ ិមិតត  ។ 

 សតិបបោឋ  ចំ្នរេះកាយ ៖   ការច្នប្មើ ភាវន     ឬការនធែើ 
ក្មាោឋ  តាមការែក្ែនងែើម(អានបាណសេតិក្មាោឋ  )ជាលំហាត់ 
មួយតែលនគតតង ិយមនធែើ  ក្នុងការសនងកតពិ ិតយ សក្មាភាពន 
កាយ  នប្រេះជាលំហាត់ស្រសួលជាងនគ  នែើមបីផ្ចង់អារមាណ៍សាត ប់
ែនងែើមនច្ញចូ្លរបស់ខ្លួ  ។  នៅមា រនបៀបប្បុងសាា រតីចំ្នរេះ
សក្មាភាពន កាយន េះនប្ច្ើ នទៀត  ែូច្ជាការប្បុងសាា រតី   ចំ្នរេះ
អាយត ៈទំាងអស់ (ទំាងខាងក្នុង  ិងទំាងខាងនប្ៅ) ប្គប់
ឥរយិបលទំាង ៤ គឺ ការនែក្  នែើរ  ឈរ អងគុយន នយើងរាល់នលង ។ 
ជាការពិចារណ្តនឃ្ើញ ូវអាយត ៈទំាង ៦    ខាងក្នុងរបូកាយ (ឬ
នប្ៅរបូកាយ) ន នយើងជាប្បប្ក្តីនទាេះក្នុងការនែក្ នែើរ ឈរ  
អងគុយក៏្នោយ  ប្តូវមា ពាយមែុតកំ្នៅកិ្នលស  ជាអនក្ែឹង
ខ្លួ     មា សាា រតីជានប្គឿងកំ្ណត់ែឹង   នែើមបីកំ្ចាត់បង់ ូវនលាភៈ 
នទាសៈ  នមាហៈ  ក្នុងខ្លួ   ។   មា៉ាងនទៀតសាា រតីរបស់អនក្ននេះ   ក៏្ 
ផ្ចង់នឡើងចំ្នរេះថា  កាយន េះមា តម   ប្គា ់តតជាទីកំ្ណត់
ែឹង  នែើមបីឲ្យចំ្នរ ើ ប្បាជាា នែើមបីឲ្យចំ្នរ ើ សាា រតីតតប៉ាុនណ្តណ េះអនក្មា 
ចិ្តតមិ អាស្រស័យនោយតណ្តែ  ិងទិែឋិ  ប្គប់ឥរយិបលទំាង ៤ ផ្ង 
មិ ប្បនក្ៀក្ប្បកា ់អែីតិច្តួច្ (របូ នវទន សញ្ញញ ...) ក្នុងនលាក្ 
(បញ្ច ក្ខ ធ) ផ្ង  ។ 

 សតិបបោឋ  ចំ្នរេះនវទន ៖  ចំ្តណក្ឯការប្បុងសាា រតី 
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ពិ ិតយនមើលសក្មាភាពន នវទនរមាណ៍   ិងការរនំភើបនស្រសើប-
ស្រសាលរបស់វាវញិ  នគប្តូវសមាគ ល់ឲ្យែឹងច្ាស់ ូវប្គប់លក្ខណៈ 
 ិងប្គប់សភាពឥរយិបលរបស់វា  គឺការចូ្លចិ្តត  ឬការមិ ចូ្ល
ចិ្តត ឬជាក្ណ្តត លរបស់វា  ថានតើវានក្ើតនឡើងរនបៀបណ្ត  បាត់នៅ
វញិរនបៀបណ្ត  ។  គឺបា  ័យថានៅនពលនយើងទទួលអារមាណ៍
ជាសុខ្នវទន  ឬទុក្ខនវទន  ឬឧនបកាខ នវទន  នយើងប្តូវែឹងឲ្យ
ច្ាស់ថាអញទទួលសុខ្នវទន  ឬទុក្ខនវទន  ឬអទុក្ខមសុខ្  - 
នវទន ។  នហើយប្តូវពិចារណ្តឲ្យនឃ្ើញ   ូវធម៌តែលជាទីប្បជំុ្
នក្ើតនឡើងក្នុងនវទនទំាងឡាយ  ប្គប់ឥរយិបលទំាង ៤ ផ្ង 
ពិចារណ្តឲ្យនឃ្ើញ ូវធម៌តែលសូ យនៅ  ក្នុងនវទនទំាងឡាយ
ប្គប់ឥរយិបលទំាង ៤ ផ្ង  ។  មួយនទៀត  សាា រតីជានប្គឿងកំ្ណត់
ែឹង ូវនវទនរបស់អនក្ននេះក៏្ផ្ចង់នឡើងថា  នវទនទំាងឡាយមា 
តម   ប្គា ់តតជាទីកំ្ណត់ែឹង  នែើមបីឲ្យច្នប្មើ ប្បាជាា   នែើមបីឲ្យ
ច្នប្មើ សាា រតីតតប៉ាុនណ្តណ េះ ។  អនក្មា ចិ្តតមិ អាស្រស័យនោយ
តណ្តែ    ិងទិែឋិ  ប្គប់ឥរយិបលទំាង ៤ ផ្ង  មិ ប្បនក្ៀក្ប្បកា ់អែី
តិច្តួច្ក្នុងនវទនននេះផ្ង  ។ 

 សតិបបោឋ  ចំ្នរេះចិ្តត ៖           ឯការពិ ិតយសក្មាភាពន  
ចិ្តតវញិ  នគប្តូវសំគាល់ឲ្យែឹងថា  នទាេះចិ្តតកំ្ពុងកំ្នរ ើក្នោយការ
នលាភៈ  នទាសៈ  នមាហៈ ឬកំ្ពុងស្រសនមើស្រសនម ឬកំ្ពុងសាឹងសាា ធ
ឬកំ្ពុងបនណ្តត យខ្លួ ឲ្យលុេះក្នុងការ    ប្ច្តណ       ិនទ   ្ ន  ីស 
បនណ្តត យខ្លួ នៅតាមការភ័ តប្ច្ឡំ  ។ល។  ក៏្ែឹងច្ាស់នទាេះចិ្តត
រញួរា  តំាងនៅមំា  ឬរចួ្ស្រសឡេះ   ក៏្ែឹងច្ាស់ថាចិ្តតរចួ្ស្រសឡេះ  ។  
ែូនច្នេះនគប្តូវប្បុងសាា រតីចំ្នរេះសក្មាភាពរបស់ចិ្តតប្គប់ឥរយិបល 



~ 100 ~ 

គេហដ្ឋាន  អភិរកសមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

ទំាង ៤ នែើមបីឲ្យែឹង  នពលណ្តវានក្ើតនឡើង  នពលណ្តវាបាត់នៅ
វញិ ។  មា៉ាងនទៀត  សាា រតីជានប្គឿងកំ្ណត់ែឹង ូវចិ្តតរបស់អនក្
ននេះ  ក៏្ផ្ចង់នឡើងថា  ចិ្តតមា តម   តតប្គា ់ជាទីកំ្ណត់ែឹងនែើមបី  
ឲ្យចំ្នរ ើ ប្បាជាា   នែើមបីឲ្យចំ្នរ ើ សាា រតីប៉ាុនណ្តណ េះ ។  អនក្មា ចិ្តតមិ 
អាស្រស័យនោយតណ្តែ  ិងទិែឋិ    ប្គប់ឥរយិបលទំាង ៤ ផ្ង      មិ  
ប្បនក្ៀក្ប្បកា ់អែីតិច្តួច្ក្នុងចិ្តតននេះផ្ង  ។ 

 សតិបបោឋ  ចំ្នរេះធម៌ ៖         ចំ្នរេះសក្មាភាពន គំ ិត 
មតិ    នយបល់    ឬធម៌វញិនគប្តូវសនងកតឲ្យែឹងពីលក្ខណៈ   ិង   
ច្រតិរបស់វា   គឺប្តូវែឹងឲ្យច្ាស់ ូវការនក្ើតនឡើង ិងការឈប់ ូវ 
ការលូតលាស់ ិងការរញួលយចុ្េះនោយនហតុណ្ត  ។  ែូច្ជាការ
ពិចារណ្តនឃ្ើញ ូវ " ីវរណធម៌"  ក្នុងធម៌ទំាងឡាយជានែើមប្គប់ 
ឥរយិបលទំាង ៤ ជាប្បប្ក្តី  នោយែឹងថានទាេះកាមឆ្ ទៈក្តី  នទាេះ
ពាបាទក្តី   នទាេះការសទក់្នលែើយ (លី មិទធៈ) ក្តី  នទាេះការរាយមាយ
រសាប់រសល់ (ឧទធច្ចកុ្ក្កុច្ចៈ) ក្តី  នទាេះការសងេ័យ (វចិិ្កិ្ចាា ) ក្តីមា  
នៅក្នុងសនត  ចិ្តតន ខ្លួ ក៏្ែឹងច្ាស់  មិ មា នៅក្នុងសនត  ចិ្តត
ន ខ្លួ ក៏្ែឹងច្ាស់  មា កិ្រយិនក្ើតនឡើងនោយនហតុណ្តក៏្ែឹង
ច្ាស់  មា កិ្រយិលេះបង់ ូវកាមឆ្ ទៈនោយនហតុណ្ត  ក៏្ែឹង
ច្ាស់    ។    មា៉ាងនទៀតសាា រតីជានប្គឿងកំ្ណត់ែឹងរបស់អនក្ននេះ  
ក៏្ផ្ចង់នឡើងចំ្នរេះថា  ធម៌ទំាងឡាយមា តម   ប្គា ់តតជាទី
កំ្ណត់ែឹង  នែើមបីឲ្យច្នប្មើ ប្បាជាា   នែើមបីឲ្យច្នប្មើ សាា រតីតត
ប៉ាុនណ្តណ េះ  ។  អនក្មា ចិ្តតមិ អាស្រស័យនោយតណ្តែ   ិងទិែឋិប្គប់
ឥរយិបលទំាង ៤ ផ្ង     មិ ប្បនក្ៀក្ប្បកា ់អែីតិច្តួច្ក្នុងធម៌ននេះ 
ផ្ង  ។ 
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 ការហាត់តំាងសាា រតីទំាង ៤ តបបន េះ  ជាការតំាងភាវន 
 ឹងមា ព យល់លំអិតនៅក្នុង"សតិបបោឋ  សូប្ត"ខាងមុខ្នទៀត ។ 
 ៣- សមាា សមាធិ៖ ែំនណើ រសលុងចិ្តតស៊ប់ក្នុងគ លងអារមាណ៍ 
តែលកំ្ពុងរពឹំង ឬការ ឹក្រពឹំងស៊ប់ចិ្តតក្នុងអងគ្   (ធា ) ឬ
សភាវៈនធែើចិ្តតឲ្យ ឹងនៅក្នុងគ លងអារមាណ៍តតមួយ   តែលមា  ៤
ថាន ក់្ ៖ 

 ថាន ក់្ទី ១ បឋមជ្ា  មា  ៥  អងគ ៖  
នគសនប្មច្បា  ូវបឋមជ្ា ន េះ  លុេះប្តាតតអារមាណ៍

តែលកំ្ពុងរពឹំង  សាង ត់ចាក្កាមទំាងឡាយ  សាង ត់ចាក្អកុ្សល
ធម៌ទំាងឡាយ  គឺបា ប្ចា នចាលនច្ញអស់ ូវកិ្នលសទំាង ៥ 
ក្នុង ីវរណធម៌   គឺអារមាណ៍សាង ត់ចាក្កាមគុណទំាង ៥   សាង ត់
ចាក្ការពយបាទ   សាង ត់ចាក្ការសទក់្នលែើយ   សាង ត់ចាក្ការរាយ   -
មាយ  សាង ត់ចាក្សងេ័យ  ។  

សូមបញ្ញជ ក់្ថា " ីវរណធម៌ទំាង ៥" ន េះជាឧបកិ្កនលសន 
ចិ្តត  នធែើចិ្តតឲ្យនៅហាង  ឲ្យជាចិ្តតមិ ទ ់ផ្ង  មិ ងាយតមកល់មំា
ផ្ង  មិ គួរែល់ការភាវនផ្ង  មិ មា រសាីផ្ង ជាចិ្តតនប្បេះឆា 
ផ្ង  ។  នហតុន េះសមាធិភាវនក្មាអាច្ប្បប្ពឹតតនៅបា   លុេះប្តា 
តតចិ្តតផុ្តស្រសឡេះចាក្ឧបក្កិនលសទំាង ៥ ន េះ   ជាចិ្តតទ ់ងាយ
ស្រសួលែល់ការតមកល់មំា  ។  (អងគុតត. ភាគ ៤៤ ទំព័រ ៣១)  ។  

កាលណ្តអារមាណ៍បា សងប់សាង ត់នហើយ នសច្ក្តី ៖ 
 វតិក្កៈ (ការ ឹក្រពឹំងនឆាព េះនៅរក្អារមាណ៍តែលកំ្ពុងភាវនន េះ) ; 
 វចិារៈ (ការពិចារណ្ត ូវអារមាណ៍តែលកំ្ពុងភាវនន េះ) ; 
 បីតិ (នសច្ក្តីប្ជ្េះថាល នប្តក្អរតែលនក្ើតពីការភាវនន េះ) ; 
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 សុខ្ (នសច្ក្តីសុខ្ែ៏បរសុិទធតែលនក្ើតពីសមាធិន េះ) ; 
 ឯក្គគតា (ែំនណើ រមូលចិ្តតសលុងក្នុងគ លងអារមាណ៍តតមួយន េះ) ; 
ក៏្នក្ើតនឡើងប្ពមនៅក្នុងខ្ណៈននេះ ។  លុេះវតិក្កៈ ិងវចិារៈបប្មុង 
 ឹងរលាយបាត់នៅវញិ  នគ្ ែល់ថាន ក់្ទី ២  ។  

 ថាន ក់្ទី ២ ទុតិយជ្ា  មា  ៣ អងគ ៖  
ជាធមាជាតិនក្ើតមា ក្នុងសនត          ប្បក្បនោយនសច្ក្តី 

ប្ជ្េះថាល   គឺសទាធ មា សភាពជាចិ្តតខ្ពស់ឯក្  មិ មា វតិក្កៈ  មិ 
មា វចិារៈ  មា តតបីតិ ិងសុខ្  តែលនក្ើតពីបឋមជ្ា រមួជា ៣
 ិង ឯក្គគតាប៉ាុនណ្តណ េះ  ។ 

 ថាន ក់្ទី ៣ តតិយជ្ា  មា  ២ អងគ ៖  
នប្រេះបា រមាង ប់ ូវវតិក្កៈ ិងវចិារៈ  នៅក្នុងបឋមជ្ា ផ្ង 

នប្រេះបា លេះបង់ ូវបីតិក្នុងតតិយជ្ា ន េះផ្ង  ចិ្តតអនក្នៅជា
ប្ពនងើយក្ន តើយផ្ង  មា សាា រតីែឹងខ្លួ ផ្ង  នហើយរតមងទទួល
សុខ្នោយនមកាយផ្ង  គឺអនក្មា ចិ្តតប្បក្បនោយឧនបកាខ     ជា
អនក្មា សតិសមបជ្ជញ្ញៈ ជាអនក្មា តតនសច្ក្តីសុខ្ែ៏បរសុិទធ រមួ
 ឹងឯក្គគតា  ។ 

 ថាន ក់្ទី ៤ ច្តុតថជ្ា  មា  ២ អងគ ៖ 
  នពលន េះ នវទនរមាណ៍ទំាងអស់ប្តូវលេះបង់ គឺនសច្ក្តីទុក្ខ
ផ្ង  ិងនសច្ក្តីសុខ្ផ្ង  នប្រេះវនិសនៅន នទាម សេ  ិង
នសាម សេអំពីកាលមុ ផ្ង  សល់តតចិ្តតែ៏បរសុិទធនោយឧនបកាខ
 តែលមិ មា ទុក្ខមិ មា សុខ្  ជាចិ្តតសងប់នសងៀម  នជ្ើយប្ពនងើយ 
នហើយក៏្តំាងនៅមំារមួជាមួយឯក្គគតា ។ ន េះនហើយនលាក្នៅថា
សមាា សមាធិ ។  ្ ទំាង ៤ ថាន ក់្ន េះជា "របូជ្ា  ៤" ។     
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 (អងគុតត. ភាគ ៤៤ ទំព័រ ៤៧) 
 គឺរនបៀបន េះនហើយ               តែលនគហែឹក្ហែឺ ចិ្តតឲ្យមា  
សណ្តត ប់ធ្នន ប់  នហើយរកី្ច្នប្មើ នោយសមាា វាយមៈ,  សមាា សតិ 
 ិងសមាា សមាធិ  ។ 

បញ្ញា ៖ បា ែល់ "មននក្មា៣" (អ ភិជ្ា   អពាបាទ  
សមាា ទិែិឋ) តែលប្បក្បនោយកុ្សលនច្តន  រតមងមា សុខ្ជា
ក្នប្ម  មា សុខ្ជាផ្ល ។ សណ្តត ប់ធ្នន ប់ក្នុងបញ្ញញ ន េះមា  ៖ 
 ១- សមាា សងកបបៈ គឺការប្តិេះរេិះគិតប្តូវ មា  ៖ 

- ការប្តិេះរេិះគិតក្នុងការនច្ញចាក្កាម (ន ក្ខមាសងកបបៈ) 
គឺការគិតលេះបង់នសច្ក្តីប្បាថាន ចំ្នរេះកាមគុណទំាង ៥      នហើយ
ប្បកា ់យក្ការគិតសប្ងួមអាយត ៈទំាង ៦     នែើមបីរារាងំមិ ឲ្យ
តណ្តែ នក្ើតមា នឡើងបា   ។ 

- ការប្តិេះរេិះគិតក្នុងការមិ ពាបាទ(អពាបាទសងកបបៈ) 
គឺការគិតមិ សងសឹក្  ការគិតមិ គំុកួ្   ការគិតមិ សាង
អកុ្សលក្មា  នប្រេះជាការខ្ែេះឧតតមគតិ  ខ្ែេះវចិារណញ្ញញ ណ  ខ្ែេះ
ប្ពហាវហិារធម៌  ។ 

- ការប្តិេះរេិះគិតក្នុងការមិ នបៀតនបៀ  (អវហិិងាសងក- 
បបៈ) គឺការគិតមិ នធែើទុក្ខបុក្នមនញនគ  ការគិតមិ រកុ្កួ្ នគ   ការ
គិតមិ ប្បទូសតរា៉ាយ  ការគិតមិ ន្  ីសមិ នធែើឲ្យអនក្ែនទខូ្ច្ 
ប្បនយជ្ ៍នោយសារខ្លួ  ។ 

២- សមាា ទិែឋិ     ការយល់ប្តូវ       គឺការយល់ ូវអែីនៅតាម
សភាពតបបបទពិតប្បាក្ែរបស់វា   គឺតាមយថាភូត  ។  ែូច្យល់ 
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 ូវច្តុរារយិសច្ច  តែលបា ព យល់មក្តាមសភាពពិត  តាម
ប្ពឹតតិការណ៍ពិត  គឺតាមការពិតន ជី្វតិ ។  ែូនច្នេះការយល់ប្តូវ
សរបុមក្  គឺការយល់ ិងការែឹងច្ាស់ក្នុងក្ងទុក្ខ  ការែឹងច្ាស់
ក្នុងនហតុជាទីនក្ើតនឡើងន ក្ងទុក្ខ  ការែឹងច្ាស់ក្នុងទីរលត់ន 
ក្ងទុក្ខ  ការែឹងច្ាស់ក្នុងផ្លួវប្បតិបតតិជាែំនណើ រនៅកា ់ទីរលំត់
ន ក្ងទុក្ខ ។  នប្រេះការយល់ែឹង ូវសច្ចធម៌ទំាង ៤ ន េះ     ជាការ 
យល់ែឹងែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់  តែលនំឲ្យនមើលនឃ្ើញការពិតតម តទ ចុ្ង
នប្កាយបំផុ្ត  ។ 
 តាមប្ពេះពុទធសាសន ការយល់មា  ២ យ៉ាង ៖ 

- មា៉ាងតែលនៅថា "ការយល់"        តាមធមាតារាល់នលង 
ន េះ គឺការប្បមូលសតិ  ការរឭក្នឃ្ើញ  ការចំាបា មិ នភលច្  ការ
 ឹក្នឃ្ើញតាមនប្កាយតែលតាមពុទធសាសននៅថា"អ ុនរធ" ; 

- មា៉ាងនទៀតការយល់ែល់ទីជ្នប្ៅនៅថា"បែិនវធ" គឺ 
យល់ពីធមាជាតិពិតគាា  ន ា្ េះ  គាា  សាល ក្ ។  ការយល់រនបៀប
ន េះនធែើបា  លុេះប្តាតតចិ្តតបា លេះបង់ ូវប្គប់កិ្នលស  ភាព
ក្ខ្ែក់្  មិ សាា តសាំ  មិ បរសុិទធ  នោយអ ុវតតតាមសមាធិ  ។ 
 ែូច្តែលបា តវក្តញក្ព យល់មក្ន េះ  ក្នុងការរស់នៅ 
មាន ក់្ៗអាច្នែើរតាម  អ ុវតតតាម ឹងនធែើឲ្យលូតលាស់តាមផ្លូវទំាង
៨ នែើមបីហាត់ហែឹក្ហែឺ   កាយវាចាចិ្តតឲ្យមា សណ្តត ប់ធ្នន ប់លា
ក្នុងនគាលបំណងែុេះលាងខ្លួ ឯងឲ្យសាា តបរសុិទធ  ប្ជ្េះស្រសឡេះ
ពី នលាភៈ  នទាសៈ  នមាហៈ  មា េះ  ទិែឋិ  សងេ័យ  នសាក្នៅ ។ 
ន េះជាផ្លូវសំអាតខ្លួ នោយខ្លួ ឯង         គាា  ទាក់្ទងនៅនលើជំ្ន ឿ
សាសន  ការតបប ់  ការសូប្តធម៌ពិធីបុណយប ់ស្រស ់នឡើយ ។ 



~ 105 ~ 

ចតុរារយិសចច                                                                                ប្ សុ ឆេង្អា៊ា ង្ 
 

ក្នុង ័យន េះគាា  អែីតែលជា "ជំ្ន ឿ"     ននេះនទ        នប្រេះរក្យថា        
"ឯហិ បសេកិ្"  តប្បថាអនញ្ជ ើញអនក្ឲ្យចូ្លមក្នមើល  ចូ្លមក្
ពិចារណ្ត  មិ តម ឲ្យចូ្លមក្នជ្ឿ  នោយខ្ែេះការពិចារណ្តននេះ
នទ  ។ 
 នយើងមាន ក់្ៗមា កាតពែកិ្ច្ច ៤ យ៉ាង     តែលប្តូវបំនពញ
ចំ្នរេះអរយិសច្ចទំាង ៤ ន េះ ៖ 

 ចំ្នរេះអរយិសច្ចទី ១ គឺ ទុក្ខ ៖   ធមាជាតិពិតន ជី្វតិ   ការ 
នពញចិ្តត  ការមិ នពញចិ្តត  ការរកី្រាយ  ការនសាក្នៅ  ការ
នប្តក្ប្តអាល  ការមិ សមបំណង  ការប្បាថាន   ការប្ពួយបារមា 
ភាពមិ នទៀងកំ្ណត់  ភាពមិ មា អែីជារបស់អញ ។  ទំាងអស់
ន េះកាតពែកិ្ច្ចនយើង  គឺប្តូវកំ្ណត់ែឹង  ប្តូវយល់ឲ្យច្ាស់លាស់ 
ឲ្យប្បាក្ែថាន េះជាប្ពឹតតិការណ៍ពិត (បរនិញ្ញយយ)  ។ 

 ចំ្នរេះអរយិសច្ចទី ២ គឺនហតុជាទីនក្ើតនឡើងន ទុក្ខ ៖  
គឺ តណ្តែ   តនប្មក្  សនប្មក្  ចំ្ណង់  នសច្ក្តីប្បាថាន   នលាភៈ
 អកុ្សលមូល  ិងអំនពើលាមក្មិ សាា តសាំទំាងអស់ ។  ការប្គា ់
តតែឹង ូវបុពែនហតុទំាងន េះ  មិ ទា ់ប្គប់ប្គា ់នទ  ក្រណីយកិ្ច្ច
នយើងប្តូវប្ចា វានច្ញ  លេះបង់វានចាល  បំផ្តល ញវា  រនំលើងឫស
តក្វវា (បហាតពែ) ។ 

 ចំ្នរេះអរយិសច្ចទី ៣  គឺ  ិនរាធ ឬ  ិរែ   ៖   ជាសច្ចធម៌ 
ជាការពិតចុ្ងនប្កាយបំផុ្ត ។  ប្តង់ន េះក្រណីយកិ្ច្ចនយើង ប្តូវនធែើ
ឲ្យជាក់្ច្ាស់  នៅឲ្យែល់ នមើលឲ្យនឃ្ើញច្ាស់លាស់នោយខ្លួ 
ឯងផ្តទ ល់ (សច្ាិកាតពែ) ។ 
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 ចំ្នរេះអរយិសច្ចទី ៤ គឺ មគគ   ឬផ្លូវប្បតិបតតទំាង ៨ តែល 
ជាផ្លូវប្បតិបតតិនំឲ្យនមើលនឃ្ើញយល់ែល់ជ្នប្ៅន  " ិរែ  " ប្តង់
ន េះ  ការប្គា ់តតយល់ ូវផ្លូវទំាងននេះ មិ ទា ់ប្គប់ប្គា ់នទ 
ក្រណីយកិ្ច្ចនយើង   គឺប្តូវនែើរតាម  ប្បតិបតតិតាម  អ ុវតតតាមកំុ្បី
ខ្ែេះច្ននល េះនោយខ្លួ ឯងផ្តទ ល់   ិងនោយសាា រតីភាា ក់្រឭក្នរឿយៗ
 ឹងនធែើឲ្យកា ់តតច្នប្មើ លូតលាស់នឡើងជាលំោប់   (ភានវតពែ)  ។ 
 
 
 
 

មគ្គគ ន្ដ្ឋង្គិឆោ  ឆសឆឋឋ  

 ផ្លូវមានអង្គ ៨  ប្រស ើរជាង្ផ្លូវទាំង្ឡាយ ។ 
ផ្លូវសនេះឯង្ប្រប្រឹត្តសៅស ើម្បីស ចក្ដីររិ ុទ្ធ 
ននទ្ ្សនៈ  ផ្លូវ នទ្មិនមាន  ។ 

អនក្ទាំង្ឡាយគរ្បីស្វើ  ប្រេះត្ថាគត្ទាំង្ឡាយ 
ប្ាន់តត្ជាអនក្ប្ារ់  ។  
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វគ្គទី ៥... 
ទ្រឹស្ដ ី“អនត្តា ” 

 
តាមធមមតា  ជាទូទៅទ ោះក្នុងសាសនាណាក៏្ទោយ

ទយើងតែងគិែថាក្នុងរបូកាយទយើងមាន "ព្រលឹង" ឬ "អាែម័ន"
ទ ោះបីរបូបុគគលតបក្ធ្លា យទៅទ ើយក្តី  ក៏្វាទៅមានជីវែិជានិច្ច
ទ ើយអាច្ទព្ែច្រង្គគ ែ់  ឬទ ោះទ ើរទៅកាន់ទីទសេង   ឬព្ែូវទទួល 
ទ ស  ឬទទួលរង្គា ន់  ឬព្ែឡប់មក្ទក្ើែទឡើងវញិ  ទៅតាម
ជំទនឿ  ទៅតាមសាសនាទរៀងខ្ាួន  ។   ំងទនោះជាគំនិែតែលគិែ
ថាមាន "ខ្ាួន អញ ខ្្ុំ" ជាសកាា យទិែឋិ  ។ 

មានទសេនៈរីរតែលចាក់្ឫសជាប់       ក្នុងគំនិែមនុសេ
ទូទៅគឺ ៖ 
 ១- ការគំពារ "អញ" 
 ២- ការរក្ាទុក្ "អញ" 
 ចំ្ទពាោះការគំពារ "អញ" មនុសេបានបទងាើែឲ្យមាន "ព្រោះ"
ជាអនក្ជួយការពារ     ជួយទំនុក្បំរងុ     ជួយែឹក្នំា    ែូច្កូ្នទៅ 
ទព្កាមអាណារាបាលននឪរុក្មាត យ  ។ 
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រឯីការរក្ាទុក្ "អញ" មនុសេបានបទងាើែឲ្យមានគំនិែថា
មាន "ព្រលឹង" ជាអមែៈឬ "អាែម័ន" តែលរស់ទៅគម នអវសាន  ។ 
គឺក្នុងភារអវជិាា   លងង់ទលា   ទន់ទខ្ាយព្បក្បទោយទសច្ក្តីខ្លា ច្ 
ែណាា   ទោភៈ  តែលមនុសេបានបទងាើែឲ្យមានគំនិែ ំងរីរទនោះ
ទឡើង  ទែើមបីជួយសតល់ការធ្លនារ៉ា ប់រង  ជួយទធាើឲ្យមានការទុក្ចិ្ែត
ទលើខ្ាួនឯង  ទ ែុទនោះទ ើយបានជាទគព្បកាន់ទុក្យ៉ាងសាិែ-   
សាា ញនូវមែិ ំងរីរខ្លងទលើទនោះ ។ 
 សទុយទៅវញិ  ព្រោះរុទធសាសនាមិនយល់ស្សបថាមាន 
"ព្រលឹង" ទនោះទទ  ។  ែូច្បាននិយយខ្ាោះៗរចួ្មក្ទ ើយ  កាល
ណាមាន "អញ" នំាឲ្យគិែរីព្បទយជន៍ផ្ទទ ល់ខ្ាួន  ទោភៈ
 ព្ច្តែន  ឈ្នន នីស  ទ្មើងន្ម  តែលនំាឲ្យទក្ើែបញ្ហា ព្គប់ជំរូក្ក្នុង
ទោក្ទនោះ  ។ 
 បួនអាទិែយទព្កាយរីបានព្តាស់ែឹងរចួ្  គង់ទៅទព្កាម
ទែើមទពាធិព្រឹក្េ  ព្រោះអងគបានគិែថា  «អញបានរក្ទ ើញសច្ចៈ
(ការរិែរបស់ជីវែិ) តែលទព្ៅ   តែលរិបាក្យល់     យល់បានតែ
អនក្ព្បាជ ្  ។   មនុសេតែលលិច្លង់ក្នុងែណាា     និងរុរ័ំទធជំុវញិ
ទោយអវជិាា    និងការលងែិលងង់   មិនអាច្ទមើលទ ើញសច្ចៈទនោះទទ 
ទព្ពាោះសច្ចៈទនោះមានភារសទុយស្សឡោះរីច្រនត (បែិទសាែគមិ) តែល
ថាមាន "ព្រលឹង" មាន "អញ"  គឺសទុយរីគំនិែ ំងរីរខ្លងទលើ  តែវា
មានលក្ខែៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំសុែ  វាទព្ៅ  វារិបាក្យល់ ។» 

គិែែូទច្នោះរចួ្  ព្រោះអងគរតរក្  ក៏្សួរខ្ាួនឯងថា  មិនឥែ
ព្បទយជន៍ទទឬអាី   ទបើព្រោះអងគនឹងព្ទង់អធិបាយព្បាប់អនក្ឯទទៀែ 
រីទរឿងតែលព្រោះអងគបានព្តាស់ែឹងនូវទញយយធម៌ ំងទនោះ  ។ 
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  គិែរចួ្  ព្រោះអងគព្ទង់ព្បែូច្មនុសេក្នុងទោក្ទៅនឹង
ផ្ទា ឈូក្តែលមានខ្ាោះលិច្ចុ្ោះទៅក្នុងទឹក្  ខ្ាោះទទៀែទៅទសមើនសទទឹក្ 
ខ្ាោះទទៀែែុោះ ួសនសទទឹក្ ។ យ៉ាងណាមិញ  មនុសេក្នុងទោក្ទនោះ
មានអនក្ទច្ោះែឹងទព្ច្ើនជាន់  ទព្ច្ើនថាន ក់្  ែូច្ទនោះគង់មានអនក្ខ្ាោះ 
អាច្យល់សច្ចៈទនោះបាន    ។   បនាទ ប់មក្    ព្រោះអងគក៏្សទព្មច្ចាប់ 
បទព្ងៀនែូច្តែលបានអធិបាយក្នុងសទងខបទី ១ ស្សាប់  ។ 
 ព្ទឹសតី "អនតាត " ឬ មិនតមនខ្ាួន ឬ ឥែខ្ាួន ទនោះជាលទធសល
ននការតវក្តញក្ក្នុង "បញ្ច ក្ខនធ" និងក្នុង "បែិច្ចសមុបាទ"  ។ 
  ទយើងបានទ ើញរចួ្មក្ទ ើយ       ទៅក្នុងអរយិសច្ចទី ១
តែលទយើងទៅថាមនុសេ  គឺការសេំទឡើងតែរីខ្នធ ំង ៥ (របូក្ខនធ,
ទវទនាខ្នធ, សញ្ហា ខ្នធ, សង្គខ រក្ខនធ  និងវញិ្ហា ែក្ខនធ)  មិនទ ើញ
មានអាីបតនែមនិងមិនមានអាីគួរក្ែ់សមាគ ល់ថាជា "អញ" ឬ "អាែម័ន" 
ឬវែែុអាីតែលទៅសែិែទសែរចី្រកាលទនាោះទទ ។  ទនោះជាវធីិទធាើការ
វភិាគ  តវក្តញក្បំតបក្  ។ 

លទធសលបានែូច្គន   ទបើទគទធាើតាមវធីិសំទយគ  ែូច្ក្នុង
ព្ទឹសតី "បែិច្ចសមុបាទ" តែលនិយយថាគម នវែែុអាីសែិែទៅ ឬទក្ើែ
ទឡើងទោយឯក្ឯង  មិនរឹងពាក់្  មិនអាស្ស័យទគទក្ើែទទ ។  គឺ
ក្នុងទោក្ទនោះ "អាីក៏្មានភាវៈទក្ើែទឡើង     ទោយទ ែុណាមួយ
ទោយបច្ច័យណាមួយនំាឲ្យទក្ើែ ឬអាីក៏្មានទំនាក់្ទំនងព្បាស្ស័យ 
គន ទៅវញិទៅមក្តែរ" ។  ំងទនោះជាព្ទឹសតី "ទ ែុបបច្ចយ" ឬ 
"បែិច្ចសមុបាទ" របស់ព្រោះរុទធ  ។ 
 មុននឹងចូ្លែល់ព្ទឹសតី "អនតាត " ទយើងនិយយរីព្ទឹសតី        
"ទ ែុបបច្ចយ" ទនោះសិន  ។  ក្បួនននព្ទឹសតីទនោះទក្ើែទឡើងរីពាក្យ ៤ 
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ឃ្លា ខ្ាីៗទនោះ (សំយុែត. ភាគ ៣១ ទំរ័រ ៥៩) ៖ 
- កាលទបើធមមជាែិទនោះមាន ធមមជាែិទនាោះក៏្មានតែរ 

(ឥមសមឹ សែិ  ឥទំ ទ ែិ) ; 
- ទព្ពាោះការទក្ើែទឡើងននធមមជាែិទនោះ ទទើបធមមជាែិទនាោះក៏្

ទក្ើែទឡើងតែរ (ឥមសេុបប  ឥទំ ឧបបជាែិ) ; 
- កាលទបើធមមជាែិទនោះគម ន ធមមជាែិទនាោះក៏្គម នតែរ 

  (ឥមសមឹ អសែិ ឥទំ ន ទ ែិ) ; 
- ទព្ពាោះការរលែ់ទៅននធមមជាែិទនោះ ទទើបធមមជាែិទនាោះក៏្

រលែ់តែរ (ឥមសេ និទរធ្ល ឥទំ និរជុឈែិ) ។ 
 តាមព្ទឹសតី "ទ ែុបបច្ចយ" ទនោះ  ការទក្ើែមាន  ការបនត និង
ការបាែ់បង់ជីវែិទៅវញិទៅទលើទោក្ ំងអស់  មានជាលំោប់
លំទោយ  បនតជាក្បួន "បែិច្ចសមុបាទ" ទោយមាន ១២ ក្តាត  ែូច្
ែទៅ ៖ 

១- សង្គខ រ ំងឡាយទក្ើែមាន ទព្ពាោះមានអវជិាា ជាបច្ច័យ 
(អវជិាា  បច្ចយ សង្គខ រ) ; 

២- វញិ្ហា ែទក្ើែមាន ទព្ពាោះមានសង្គខ រជាបច្ច័យ 
(សង្គខ របបច្ចយ  វញិ្ហា ែំ) ; 

៣- នាមរបូទក្ើែមាន ទព្ពាោះមានវញិ្ហា ែជាបច្ច័យ 
(វញិ្ហា ែបបច្ចយ  នាមរបំូ) ; 

៤- អាយែនៈ ំង ៦ ទក្ើែមាន ទព្ពាោះមាននាមរបូជាបច្ច័យ 
(នាមរបូបបច្ចយសឡាយែនំ) ; 

៥- សសេៈទក្ើែមាន  ទព្ពាោះមានអាយែនៈ ំង ៦ ជាបច្ច័យ 
(សឡាយែនបបច្ចយ  សទសា) ; 
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៦- ទវទនាទក្ើែមាន  ទព្ពាោះមានសសេៈជាបច្ច័យ 
(សសេបបច្ចយ  ទវទនា) ; 

៧- ែណាា ទក្ើែមាន ទព្ពាោះមានទវទនាជាបច្ច័យ 
(ទវទនា បច្ចយ  ែណាា ) ; 

៨- ឧបា នទក្ើែមាន ទព្ពាោះមានែណាា ជាបច្ច័យ 
(ែណាា  បច្ចយ  ឧបា នំ) ; 

៩- ភរទក្ើែមាន ទព្ពាោះមានឧបា នជាបច្ច័យ 
(ឧបា នបបច្ចយ  ភទវា) ; 

១០- ជាែិទក្ើែមាន ទព្ពាោះមានភរជាបច្ច័យ 
(ភវបបច្ចយ  ជាែិ) ; 

១១- ជរ (១២) មរែៈ ទសច្ក្តីទសាក្សាត យ  ទសច្ក្តីខ្េកឹ្-
ខ្េួល ទសច្ក្តីលំបាក្កាយ លំបាក្ចិ្ែតនិងទសច្ក្តីច្ទងអៀែ
ច្ងអល់ចិ្ែត  ក៏្ទក្ើែមានព្រម  ទព្ពាោះមានជាែិជាបច្ច័យ 
(ជាែិបបច្ចយ  ជរ  មរែំ) ។ 
ការទក្ើែទឡើងព្រមននក្ងទុក្ខ ំងអស់នុ ោះ  រតមងមាន

យ៉ាងទនោះ  ។ 
 រទបៀបទនោះតែលជីវែិបានទក្ើែមក្រស់ទៅ         ទ ើយបនត
រ ូែ  ។  ទបើទយើងយក្ក្បួនទនោះបញ្ច្ញ្ហច សមក្វញិ  ទយើងបានទៅ
ែល់ការបញ្ច ប់ននែំទែើ រវលិទក្ើែវលិសាា ប់  ៖ 

១- ទសច្ក្តីរលែ់សង្គខ រ ទក្ើែមាន  ទព្ពាោះរលែ់មិនមានទសស
សល់ននអវជិាា  ; 

២- ទសច្ក្តីរលែ់វញិ្ហា ែ ទក្ើែមាន  ទព្ពាោះរលែ់សង្គខ រ ; 
៣- ទសច្ក្តីរលែ់នាមរបូ ទក្ើែមានទព្ពាោះរលែ់វញិ្ហា ែ ; 
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៤- ទសច្ក្តីរលែ់សឡាយែន ទក្ើែមាន  ទព្ពាោះរលែ់នាមរបូ ; 
៥- ទសច្ក្តីរលែ់សសេៈ ទក្ើែមាន  ទព្ពាោះរលែ់សឡាយែន ; 
៦- ទសច្ក្តីរលែ់ទវទនា ទក្ើែមាន  ទព្ពាោះរលែ់សសេៈ ; 
៧- ទសច្ក្តីរលែ់ែណាា  ទក្ើែមាន  ទព្ពាោះរលែ់ទវទនា ; 
៨- ទសច្ក្តីរលែ់ឧបា ន ទក្ើែមាន  ទព្ពាោះរលែ់ែណាា  ; 
៩- ទសច្ក្តីរលែ់ភរ ទក្ើែមាន  ទព្ពាោះរលែ់ឧបា ន ; 
១០- ទសច្ក្តីរលែ់ជាែិ ទក្ើែមាន  ទព្ពាោះរលែ់ភរ ; 
១១- ទសច្ក្តីចាស់ (១២) សាា ប់  ទសាក្  ខ្េកឹ្ខ្េួល  លំបាក្

កាយ  លំបាក្ចិ្ែតនិងច្ទងអៀែច្ងអល់ចិ្ែត ំងឡាយ  ក៏្
សឹងតែរលែ់ទៅ  ទព្ពាោះរលែ់ជាែិ  ។  ទសច្ក្តីរលែ់ននក្ង
ទុក្ខ ំងអស់នុ ោះ  រតមងមានយ៉ាងទនោះ  ។ 

 សួរថាកាលទបើជាែិមិនមានែល់រួក្សែាណាមួយក្នុងភរ
ណាៗ ទោយអាការ ំងរួង  ទោយសភាវៈ ំងរួង  គឺថាជាែិ
មិនមាន  ែល់រួក្សែាទក្ើែអំរីរង ១,  ែល់រួក្សែាទក្ើែអំរីទឹក្ 
១,(មានមនុសេជាទែើមទព្ពាោះទឹក្គឺទឹក្ទភាា ោះ)  ទែើមបភីាវៈជាមនុសេ
ក្តី  ែល់រួក្សែាទក្ើែរីទញើសតក្អល ភក់្ព្ជំា ទព្គឿងសអយុ ១,  ទែើមបី
ភាវៈជាែងាូវក្តី  និងែល់រួក្ទទវតា (ទៅថា ឧបបាែិកំ្ទែើ ែ) ១
ទែើមបីបានភាវៈជាទទវតាក្តី  ទែើមរែៈគបបីមានព្បាក្ែតែរឬទទ? 
ទ្ាើយថាព្បាក្ែជាមិនមាន ។  ទព្ពាោះទ ែុែូទច្នោះឯង  ទទើបជាែិ
ទនោះជាទ ែុ  ជានិ ន  ជាសមុទយ  ជាបច្ច័យននជរមរែៈ ។ 
 កាលទបើ ភរ (លំទៅកំ្ទែើ ែននសែា) មិនមានែល់រួក្
សែាណាមួយក្នុងភរណាៗ ទោយអាការ ំងរួង  ទោយសភាវៈ
 ំងរួងគឺ កាមភរ១ (ភរព្បក្បទោយកាមគុែ ៥ បានែល់ភរ 
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១១ មានទទវទោក្ ៦ មនុសេទោក្ ១ អបាយភូមិ ៤) របូភរ១ 
(ភរននព្រ មមានរបូ) និងអរបូភរ ១ (ភរននព្រ មឥែរបូ)  ទព្ពាោះ
ភររលែ់ទ ើយ  ទែើជាែិគបបីមានព្បាក្ែតែរឬទទ ?  ព្បាក្ែជា
មិនមាន  ។   ទព្ពាោះែូទច្នោះឯង  ភរទនោះទទើបជាទ ែុ  ជានិ ន
 ជាសមុទយ  ជាបច្ច័យននជាែិ  ។ 
 ពាក្យថាភរទក្ើែមាន  ទព្ពាោះឧបា ន (ទសច្ក្តីព្បកាន់មំា)
ជាបច្ច័យ  សួរថាទបើ ឧបា ន មិនមានែល់រួក្សែាណាមួយក្នុង
ភរណាៗ  ទោយអាការ ំងរួងទោយសភាវៈ ំងរួង គឺ  កាមុ-
បា ន ១ (ទសច្ក្តីព្បកាន់មំាក្នុងកាមគុែ ៥ )  ទិែឋុបា ន ១  
(ទសច្ក្តីព្បកាន់មំាក្នុងទិែឋិ) សីលរាែុបា ន១ (ទសច្ក្តីព្បកាន់មំា
ក្នុងសីលនិងវែតព្បែិបែតិ គឺ  ទមាា ប់ព្បព្រឹែតខុ្សជាព្ែវូ) អែតវាទុបា- 
 ន ១ (ទសច្ក្តីព្បកាន់មំាក្នុងពាក្យសំែី) ទែើភរគបបមីានព្បាក្ែ
តែរឬទទ?  ព្បាក្ែជាមិនមាន ។  ទព្ពាោះែូទច្នោះឯង  ឧបា នទនោះ
ទទើបជាទ ែុ  ជានិ ន  ជាសមុទយ  ជាបច្ច័យននភរ  ។ 
 ពាក្យថាឧបា នទក្ើែមាន  ទព្ពាោះែណាា ជាបច្ច័យ  សួរថា
កាលទបើ ែណាា  មិនមានែល់រួក្សែាណាមួយ ក្នុងភរណាៗ 
ទោយអាការ ំងរួង  ទោយសភាវៈ ំងរួង  គឺ  របូែណាា  ១,
សទទែណាា  ១,  គនធែណាា  ១,   រសែណាា  ១,  ទផ្ទែឋរាែណាា  ១,ធមម
ែណាា  ១,  ទែើឧបា នគបបីមានព្បាក្ែតែរឬទទ?  ព្បាក្ែជាមិន
មាន  ។   ទព្ពាោះែូទច្នោះឯង   ែណាា ទនោះទទើបជាទ ែុ   ជានិ ន    
ជាសមុទយ  ជាបច្ច័យននឧបា ន  ។ 
 ពាក្យថាែណាា ទក្ើែមាន  ទព្ពាោះទវទនា (ការទទួល
អារមមែ៍) ជាបច្ច័យ   សួរថាកាលទបើ ទវទនា មិនមានែល់រួក្សែា 
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ណាមួយក្នុងភរណាៗ  ទោយអាការ ំងរួងទោយសភាវៈ
 ំងរួង គឺ ទវទនាទក្ើែរីច្ក្ខុសមផសេ ១ , ទវទនាទក្ើែរីទសាែ-
សមផសេ ១, ទវទនាទក្ើែអំរីឃ្លនសមផសេ ១, ទវទនាទក្ើែអំរីជីវាា -
សមផសេ ១, ទវទនាទក្ើែអំរីកាយសមផសេ ១, ទវទនាទក្ើែអំរីមទនា
សមផសេ ១, ទព្ពាោះទវទនារលែ់ទ ើយ  ទែើែណាា គបបីមានព្បាក្ែ
តែរឬទទ?  ព្បាក្ែជាមិនមាន  ។  ទព្ពាោះែូទច្នោះឯង  ទវទនាទនោះទទើប
ជាទ ែុ  ជានិ ន  ជាសមុទ័យ  ជាបច្ច័យននែណាា   ។ 
 ពាក្យថាទវទនាទក្ើែមាន  ទព្ពាោះសសេៈ (ឬសមផសេ  គឺការ
ប៉ាោះព្បសរាគន រវាងអាយែនខ្លងក្នុង និងខ្លងទព្ៅតាមមុខ្នាទី
ទរៀងខ្ាួន) ជាបច្ច័យ សួរថាកាលទបើសសេៈមិនមានែល់សែាណា
មួយក្នុងភរណាៗ ទោយអាការ ំងរួង  ទោយសភាវៈ ំងរួង
គឺ ច្ក្ខុសមផសេ ១, ទសាែសមផសេ ១, ឃ្លនសមផសេ ១, ជីវាា -
សមផសេ ១, កាយសមផសេ ១, មទនាសមផសេ ១,  ទែើទវទនាគបបីមាន
ព្បាក្ែតែរឬទទ?   ព្បាក្ែជាមិនមានទទ    ។  ទព្ពាោះែូទច្នោះឯង                           
សសេៈទនោះទទើបជាទ ែុ  ជានិ ន  ជាសមុទយ  ជាបច្ច័យនន   
ទវទនា  ។ 
 ពាក្យថា "នាមរបូ"  គឺការព្បជំុ នាម និងរបូ  ។  ចំ្តែក្
ខ្លងនាម  គឺនាមកាយ  បានខ្លងទវទនាខ្នធ  សញ្ហា ខ្នធ  សង្គខ រ-
ក្ខនធ និងវញិ្ហា ែក្ខនធ  ។  រឯីខ្លងរបូ  គឺរបូកាយ ឬរបូក្ខនធ  បានខ្លង
តភនក្  ព្ែទច្ៀក្  ព្ច្មុោះ  មាែ់  កាយ  និងមទនា  ។  បញ្ាែតិនននាម
របូ  តែងមានទោយអាការណា  ទោយលិងគណា  ទោយនិមិែត
ណា  ទោយឧទទទសណា  កាលទបើអាការទនាោះ  លិងគទនាោះ  និមិែត
ទនាោះ   ឧទទទសទនាោះ    មិនមានទ ើយ    ទែើសសេៈគបបីមានព្បាក្ែ  
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តែរឬទទ?  ព្បាក្ែជាមិនមានទទ ។  ទព្ពាោះែូទច្នោះឯង  នាមរបូទនោះ
ទទើបជាទ ែុ  ជានិ ន  ជាសមុទយ  ជាបច្ច័យននសសេៈ  ។ 
 ពាក្យថានាមរបូទក្ើែមាន  ទព្ពាោះវញិ្ហា ែជាបច្ច័យ  សួរថា
កាលទបើវញិ្ហា ែមិនចុ្ោះស៊ប់  គឺមិនព្បព្រឹែតទៅទោយអំណាច្នន
បែិសនធិក្នុងនសទននមាតាទ ើយ  នាមរបូនឹងែល់នូវទសច្ក្តីចំ្ទរ ើនរកី្
ែុោះោលធំធ្លែ់តែរឬទទ?  មិនមានទទ ។  ទព្ពាោះែូទច្នោះវញិ្ហា ែទនោះ
ទទើបជាទ ែុ  ជានិ ន  ជាសមុទយ  ជាបច្ច័យនននាមរបូ  ។  

មា៉ាងវញិទទៀែ      ចុ្ោះទបើវញិ្ហា ែមិនបានទីែមាល់ក្នុងនាម
របូ  ទែើកិ្រយិទក្ើែទឡើងននគំនរទុក្ខ  គឺជាែិ  ជរ  មរែៈ  គបបី
មានព្បាក្ែតែរឬទទ?  ព្បាក្ែជាមិនមានទទ  ។  ទព្ពាោះទ ែុទនោះ
នាមរបូទទើបជាទ ែុ  ជានិ ន  ជាសមុទយ  ជាបច្ច័យនន
វញិ្ហា ែ  ។  នាមរបូគបបីទក្ើែ  ចាស់សាា ប់  ឬច្យុែ  ឬចាប់
បែិសនធិ  ទោយទ ែុមានព្បមាែប៉ាុទែណោះឯង ។  នាមរបូរតមង
ព្បព្រឹែតទៅជាមួយនឹងវញិ្ាែ  មួយទចាលមួយមិនបាន  ។ 
 ពាក្យថាវញិ្ហា ែទក្ើែមាន  ទព្ពាោះ សង្គខ រ (ក្ងននទច្ែនា
ក្មម) ជាបច្ច័យ  សួរថាកាលទបើចិ្ែតទច្ែនា  មិនមានែល់រួក្សែា
ណាមួយ  ក្នុងភរណាៗ  ទោយអាការ ំងរួង  ទោយសភាវៈ
 ំងរួង   គឺកាយសង្គខ រ  (ែទងាើមទច្ញ  និងចូ្ល) វចី្សង្គខ រ (វែិក្ាៈ 
និងវចិារៈ) ចិ្ែតសង្គខ រ (ទវទនា និងសញ្ហា )  ទែើមបីសទព្មច្ទសច្ក្តី
ព្បាថាន របស់ខ្ាួនក្នុងកាមរគទទទនាោះ  ទែើវញិ្ហា ែគបបីមានព្បាក្ែ
តែរឬទទ?  ព្បាក្ែជាមិនមានទទ  ។  ទព្ពាោះទ ែុែូទច្នោះឯង  សង្គខ រ
ទនោះទទើបជាទ ែុ  ជានិ ន  ជាសមុទយ ជាបច្ច័យននវញិ្ហា ែ  ។ 
 ពាក្យថាសង្គខ រទក្ើែមាន ទព្ពាោះអវជិាា (ការមិនែឹងមិនយល់ 
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នូវសច្ចធម៌ ៤ ) ជាបច្ច័យ  សួរថាកាលទបើអវជិាា   មិនមានែល់រួក្
សែាណាមួយ  ក្នុងភរណាៗទោយអាការ ំងរួង  ទោយសភាវៈ
 ំងរួង  គឺការមិនែឹងក្នុងក្ងទុក្ខ ១  ការមិនែឹងក្នុងទ ែុជាទី
ទក្ើែទុក្ខ ១  ការមិនែឹងក្នុងទីរលែ់ទុក្ខ ១  ការមិនែឹងក្នុងសាួវ
ព្បែិបែតិ ំង ៨ សំរប់រលំែ់ទុក្ខ ១ ទទទនាោះ  ទែើសង្គខ រគបបីនឹង
មានព្បាក្ែតែរឬទទ?  ព្បាក្ែជាមិនមាន  ។  ទព្ពាោះែូទច្នោះឯង 
អវជិាា ទនោះទទើបជាទ ែុ  ជានិ ន  ជាសមុទយ  ជាបច្ច័យនន       
សង្គខ រ  ។ 
 ព្ែូវយល់ឲ្យច្ាស់ថា  ក្តាត  ំងអស់ក្នុងបែិច្ចសមុបាទ
ទនោះរឹងតសអក្គន ទៅវញិទៅមក្  គម នណាមួយឯក្រជយោច់្ណាែ់ 
 ំងទ ែុ (បែិច្ចសមុបាទ)   ំងបច្ច័យ  (បែិច្ចសមុបបនន)  ទ ើយ
ក៏្មិនអាច្មាន  ក្តាត ណាមួយជាទែើមបំសុែទី១ តែរតាមព្រោះរុទធ។
ទ ែុទនោះបែិច្ចសមុបាទទនោះ  ព្ែូវចាែ់ជារងាង់មូល  មិនតមនជា
បនាទ ែ់ព្ែង់ទទ  ។ 
 តាមព្ទឹសតីននទ ែុបបច្ច័យទនោះ ក៏្ែូច្ការវភិាគក្នុងបញ្ច ក្ខនធ
តែរ  គំនិែតែលថាមានធមមជាែិអាីមួយទៅជាអចិ្នញ្ច្នតយ៍  ឬជានិច្ច
ជាកាលក្នុងខ្ាួនឬទព្ៅខ្ាួនទយើង តែលទៅថា ព្រលឹង  អែត  អាែមៈ
អាតាម   ឬអាែម័ន  អញ  ខ្្ុំ  ទនាោះជាគំនិែស្សទមើស្សនម  ជាជំទនឿ     
អកុ្សល ។  ទព្ពាោះសរាសារទរើ ំងអស់ក្នុងទោក្ទនោះសែិែទៅ
ក្នុងព្ទឹសតីទ ែុបបច្ច័យទនោះ ។  ទ ើយការរិនិែយទៅក្នុងបញ្ច ក្ខនធ
ក្តី  ទៅក្នុងបែិច្ចសមុបាទក្តី  មិនទ ើញមានក្តនាងណាគួរ 
សមាគ ល់ថាជាព្រលឹង  អញខ្្ុំទសាោះ ។   ំងទនោះជាព្ទឹសតី "អនតាត "
គម នព្រលឹង  គម នអញ  គម នខ្ាួន  របស់ព្រោះរុទធ  ។ 
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ទែើមបីទច្ៀសវាងនូវការព្ច្បូក្ព្ច្បល់  ទគព្ែូវែឹងថាមាន
ការរិែ ២ យ៉ាង ៖ 

- ការរិែទោយសនមែ ឬតែលទគបទងាើែទឡើងទោយសនា 
(សមមែិសច្ចៈ) 

- ការរិែចុ្ងទព្កាយបងអស់ (បរមែែសច្ចៈ) 
 កាលណាទគនិយយថា  ខ្្ុំ  អញ  ឯង  វា  បុគគល  មនុសេ
មិនតមនទគភរទោយសារមក្រីព្ទឹសតីននអនតាត ថាគម នព្រលឹង គម ន
ខ្ាួន  អញ  ឯងទនាោះទទ  ។   តែទគនិយយតាមរិែ  ស្សបទៅតាម
ការសនមែននទយើង ំងអស់គន    ។   ប៉ាុតនតការរិែចុ្ងទព្កាយតមន- 
តទន  គឺគម នអញ  គម នខ្្ុំ  គម នខ្ាួនទនាោះទទ  ។  ែូច្ក្នុងម យន
សូព្ែលង្គា ថា "ទគចាែ់ថាមានរបូ  បុគគល  ព្គន់តែជាព្បញបតិ
(បញ្ាែតិ) ឬ សមមែិបញ្ាែតិ" មិនតមនជារបូរិែទទ  ។ 
 មនុសេភាគទព្ច្ើន  អន់ចិ្ែត  មួ មងទោយែឹងថា "ព្រលឹង
ឬអាែម័ន" តែលខ្ាួនស្សនមថាមានទនាោះ  ព្ែូវរោយទោយព្ទឹសដី
 "អនតាត " របស់ព្រោះរុទធទនោះ ។  ទរឿងទនោះព្រោះរុទធមិនតមនមិនែឹង
ទនាោះទទ  ។ 
 នងងមួយភិក្ខុសួរព្រោះអងគថា "ព្រោះអងគមាច ស់  ទែើមានអនក្ទក្ើែ
ទុក្ខព្រួយ ទោយែឹងថាគម នអាីទៅជាអចិ្នញ្ច្នតយ៍ក្នុងខ្ាួនទគឬទទ?       
ឱភិក្ខុ!  ការទនោះមានតមន  ទគមានគំនិែថារិភរទោក្ទនោះជា
ព្រលឹងអញ  កាលណាអញសាា ប់ទៅ  អញទៅទៅទីទនាោះ  ជានិច្ច
ជាកាលរ ូែគម នការតព្បព្បួល  ទ ើយអញទៅែូច្ទនោះគម ន        
អវសាន  ។  បនាទ ប់មក្ទគឮែថាគែ  ឬភិក្ខុណាមួយអងគទទសនា
នូវព្ទឹសតីតែលមាននិនាន ការ     ង្គក្ទៅរក្ការបំផ្ទា ញទចាលនូវការ 
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យល់តែទៅតាមព្ទឹសតី  ទ ើយមិនព្បែិបែតិ  ឬតែលមាននិនាន ការ
ទៅរក្ការរលំែ់ែណាា   ការលោះបង់មិនជំពាក់្ចិ្ែត និទរធ និពាា ន ។ 
ទោយឮែូទច្នោះទគគិែទទៀែថា  ែូច្ទនោះអញនឹងវនិាសសាបសូនយ
អញព្ែវូទគកំ្ទទច្បំផ្ទា ញ  អញតលងមានែទៅទទៀែ ។  បនាទ ប់
មក្  មនុសេទនាោះងងូរ  ខ្េកឹ្ខ្េួល  ទក្ើែទុក្ខបុក្ទមនញ  យំតស្សក្គក់្
ព្ទងូ  ទ ើយកាា យទៅជាអនក្វទងាងតលងសាគ ល់ខុ្សព្ែវូ  ។  គឺទ ែុ
ែូទច្នោះទ ើយ  ឱភិក្ខុ!  តែលមានមនុសេទក្ើែទុក្ខព្រួយទោយែឹងថា
មិនមានអាីជាសាែ ររក្នុងខ្ាួនទគ"  ។ (មជឈមិ. ភាគ ២១ ទំ.៥២) 
 មានភ័សតុតាងរីរក្តនាងច្ាស់ោស់  តែលព្រោះរុទធព្ទង់
បានបញ្ហា ក់្រីទរឿងថាគម នព្រលឹងអញខ្្ុំទនោះ  ទ ោះទៅឯណាក៏្
ទោយ ៖ 

• ទី ១ ក្នុងការសិក្ារីច្ែុររយិសច្ចធម៌           ព្រោះអងគបាន 
រនយល់ឲ្យែឹងច្ាស់ថា  មនុសេសេទំឡើងតែរីបញ្ច ក្ខនធ  គម នអាី
បតនែមទទៀែទទ  គឺគម នព្រលឹង  គម នអញ  គម នខ្្ុំ  ។ 

• ទី ២ ព្រោះរុទធបានព្បតក្ក្ោច់្អ ង្គា រ   ទព្ច្ើនទលើក្ទ ើយ 
ថាគម នព្រលឹងអញខ្្ុំទ ោះទៅក្នុងខ្ាួនក្តី  ទព្ៅខ្ាួនក្តី   ឬទៅទីែនទ
ឯណាទសេងក៏្ទោយក្នុងទោក្ក្តី  ។   ែូច្មានទៅក្នុងធមមបទ
ជំរូក្ ២០ ឃ្លា ទី ៥. ៦. ៧ ទនោះជាភ័សតុតាង ៖ 

១- សង្គខ រ ំងឡាយមិនទទៀង  (សទរា សង្គខ រ អនិចាច ) 
 ២- សង្គខ រ ំងឡាយ  ជាទុក្ខ (សទរា សង្គខ រ ទុកាខ ) 

៣- ធម៌ ំងឡាយ  មិនតមនជារបស់ខ្ាួន  
      (សទរា  ធមាម   អនតាត ) 

 ព្ែូវរិនិែយឃ្លា  ំងបីទនោះឲ្យបាន មែ់ច្ែ់      គឺក្នុងឃ្លា  ំង 
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រីរែំបូង  មានទព្បើពាក្យ "សង្គខ រ" តែទៅឃ្លា ទីបីវញិ បានទព្បើពាក្យ
"ធមាម "  ។  ទ ែុអាីបានជាខុ្សគន ែូទច្នោះ?  ទមតច្បានជាទៅឃ្លា ទី
បី  មិនទព្បើពាក្យសង្គខ រែូច្ឃ្លា  ំងរីរខ្លងទលើ?  ទមតច្បានជាទព្បើ
ពាក្យធមាម វញិ?  ព្ែង់ទនោះជាចំ្ែុច្សំខ្លន់ក្នុងទរឿងព្រលឹងទនោះ ។ 
 ពាក្យថា "សង្គខ រ" គឺបញ្ច ក្ខនធ  ទព្គឿងព្បមូលសេំ  ទព្គឿង
ទ ែុព្បភរតែល ក់្ទងរឹងតសអក្គន   ព្បាស្ស័យគន នឹងគន   ទៅ
វញិទៅមក្  ជីវែិ  ចិ្ែត គំនិែ  សព៌ាងគកាយអាីៗ ំងអស់ក្នុង     
ទោក្  ។  ព្បសិនជាទៅឃ្លា ទីបីនិយយថា "សង្គខ រ ំងឡាយ 
មិនតមនជារបស់ខ្ាួន" វញិ  ទគអាច្យល់ថា  ទបើទៅក្នុងសង្គខ រ ឬ
ទៅក្នុងបញ្ច ក្ខនធ  ឬទៅក្នុងទោក្ទនោះគម ន "ព្រលឹង" ព្បត លជា
ទៅខ្លងទព្ៅទោក្មុខ្ជាមាន ។  ទោយទច្ៀសវាងនូវព្គប់ការ
បក្ស្សាយខុ្សទនោះទ ើយ  ទទើបបានជាយក្ពាក្យ "ធមាម " មក្ទព្បើ
ជំនួសវញិទៅឃ្លា ទីបីទនោះ ។  ពាក្យថា "ធមាម " ទនោះបានន័យទូលំ-
ទូោយជាង "សង្គខ រ" ទៅទទៀែ  ។  គម នពាក្យណាមានន័យធំតវង
ទព្ៅជាងទទៀែទទ  ។  ទៅក្នុងពាក្យ "ធមាម " មានមិនព្ែឹមតែវែែុ ឬ
ទព្គឿងទ ែុព្បភរ  តែលព្បាស្ស័យគន នឹងគន ទនាោះទទ  មាន ំង
វែែុ ឬសភារមិនព្បាស្ស័យគន នឹងគន   ភារោច់្ណាែ់  ភារឯក្
ឯងនិពាា នទទៀែសង ។  គឺទ ោះទៅក្នុងទោក្ទនោះក្តី  ទៅទព្ៅ
ទោក្ទនោះក្តី  អាព្ក្ក់្លអ  ពាក់្រ័នធឬោច់្ណាែ់  សុទធតែទៅក្នុង
ពាក្យថា "ធម៌"  ំងអស់ ។  ទ ែុទនោះជាការជាក់្ច្ាស់ណាស់
តែលថា "ធម៌ ំងឡាយមិនតមនជារបស់ខ្ាួន" គឺគម នព្រលឹងអញ
ខ្្ុំមិនព្ែឹមតែទៅក្នុងសង្គខ រ ឬក្នុងបញ្ច ក្ខនធទទ  ទ ោះទៅទព្ៅឯណា
ទសេងក៏្ទោយ     ។    ែូច្ការព្បកាសខ្លងម យនច្ាស់ោស់  
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ថា ៖ គម នព្រលឹងទៅក្នុងខ្ាួន ឬទៅក្នុងធម៌ទទ  ។ 
(ធមមទនរទមយ និង បុគគលទនរទមយ)  ។ 
 ទៅក្នុងខុ្ទទក្និកាយភាគ ៦៨ ទំរ័រ ៦៦  ថា ៖    "បុគគលចូ្រ
សំឡឹងទ ើញទោក្ (មនុសេទោក្) ទោយសភារជារបស់សូនយ"
បានទសច្ក្តីថា  បុគគលសំឡឹងទ ើញទោក្ទោយសភារជារបស់
សូនយ  ទោយទ ែុរីរយ៉ាង៖ 

- មា៉ាងទោយអំណាច្ននការកំ្ែែ់សង្គខ រ      តែលព្បព្រឹែត 
ទៅទោយមិនមានអំណាច្  មិនមានមាច ស់ជាសព្ែវូននចិ្ែត ។  គឺ
បុគគលមិនមានអំណាច្ក្នុងរបូ  មិនមានអំណាច្ក្នុងទវទនា  ក្នុង
សញ្ហា   ក្នុងសង្គខ រ  ក្នុងវញិ្ហា ែទទ  ។  ទព្ពាោះបុគគលមាន ក់្ៗ មិន
អាច្បញ្ហា របូបានថា  របូកំុ្បីឈឺ  របូកំុ្បីជរ...។ល។  មួយវញិ
ទទៀែ  បុគគលមិនបានអំណាច្ក្នុងរបូថា  សូមឲ្យរបូអញទៅជា
យ៉ាងទនោះ  សូមកំុ្ឲ្យរបូអញទៅជាយ៉ាងទនាោះទឡើយ ។  ទព្ពាោះែូច្
ព្រោះរុទធែីកាថា "របូកាយទនោះ មិនតមនជារបស់អនក្ ំងឡាយទទ
 ំងមិនតមនជារបស់អនក្ែនទតែរ" (កាទយ  ែុមាា កំ្  នបិ  បទរសំ
បុរែមិទំ)  ។ 

- មា៉ាងទទៀែ           ទោយអំណាច្ការរិចារណាទរឿយៗ  នូវ 
សង្គខ រថាជារបស់សូនយ  របស់ទទទ ។  គឺបុគគលមិនបានខ្ាឹមក្នុង
របូ  ទវទនា  សញ្ហា   សង្គខ រ  វញិ្ហា ែទទ  ។ ទព្ពាោះរបូមិនមាន
ខ្ាឹម  ែូច្ទែើមបបុស  ទែើមលាុងតខ្រ្  ឬែូច្ររុោះទឹក្  ែូច្នងងបទែតើ រ
កូ្នទ ោះបីវាមានភារជាសុខ្ខ្ាោះក្តី  ឋិែទសែរខ្ាោះក្តី  ឬក៏្សនមែជា
របស់ខ្ាួនបានមួយព្គក្តី (ពាក្យថាខ្ាឹម  គឺទសច្ក្តីទទៀង ែ់  ភារ
ឋិែទសែរ  ការមំាមួន   ខ្ាឹមគឺទសច្ក្តីសុខ្  ខ្ាឹមគឺខ្ាួន  ខ្ាឹមគឺមានខ្ាួន 
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គឺខ្ាួនអញ គឺខ្ាួនជារបស់អញ)  ។ 
រំុទនាោះទសាែ ទោយអាការ ៦ តបបទសេងទទៀែ ៖ គឺសំឡឹង

ទ ើញរបូ  ទោយសភារជារបស់មិនមានអាីជាឥសេរៈ ១,  មិនលុោះ
តាមព្បាថាន  ១,  មិនជាទីសបាយ ១,   មិនលុោះទោយអំណាច្ខ្ាួន
១, ព្បព្រឹែតទៅទោយបច្ច័យ ១, ជារបស់ទទទ ១  ។   
 ទៅក្តនាងទសេងទទៀែ ែូច្ក្នុងមជឈិមនិកាយ  ភាគ ២៦ 
ទំរ័រ ១៩៣   ភិក្ខុមួយអងគសួរព្រោះមានព្រោះភាគថា  បរិព្ែព្រោះអងគ
ែ៏ច្ទព្មើន អាី ន ជាទ ែុ  អាី ន ជាបច្ច័យតែលនំាឲ្យបញ្ាែតនូវរបូក្ខនធ
នូវទវទនាខ្នធ   សញ្ហា ខ្នធ  សង្គខ រក្ខនធ   វញិ្ហា ែក្ខនធ  ។   មាន លភិក្ខុ  
ម ភូែ ំង ៤ ជាទ ែុ ជាបច្ច័យតែលនំាឲ្យបញ្ាែតនូវរបូក្ខនធ ។
សសេៈជាទ ែុ  សសេៈជាបច្ច័យ  តែលនំាឲ្យបញ្ាែតនូវទវទនាខ្នធ 
សញ្ហា ខ្នធ  សង្គខ រក្ខនធ ។  មាន លភិក្ខុនាមរបូជាទ ែុ  នាមរបូជា
បច្ច័យតែលនំាឲ្យបញ្ាែតនូវវញិ្ហា ែក្ខនធ ។  ព្គទនាោះ  ភិក្ខុមួយរបូ
មានទសច្ក្តីព្ែិោះរោិះក្នុងចិ្ែតទក្ើែទឡើងយ៉ាងទនោះថា  ទអើ ន បានឮថា
របូជាអនតាត  ទវទនាជាអនតាត   សញ្ហា ជាអនតាត   សង្គខ រជាអនតាត
វញិ្ហា ែជាអនតាត   ក្មមតែលអនតាត ទធាើទ ើយ  នឹងពាល់ព្ែូវនូវខ្ាួន
ែូច្ទមតច្បាន ។  ទវោទនាោះព្រោះមានព្រោះភាគព្ទង់ព្ជាបច្ាស់នូវ 
ទសច្ក្តីព្ែិោះរោិះននចិ្ែតរបស់ភិក្ខុទនាោះ  ទោយព្រោះ ឫទ័យរបស់ព្រោះ
អងគទ ើយក៏្ព្តាស់នឹងភិក្ខុ ំងឡាយថា  មាន លភិក្ខុ ំងឡាយ
 ការែ៍នុ ោះរតមងមានរិែ  គឺព្ែង់តែលទមា បុរសខ្ាោះ  ក្នុងទោក្
ទនោះជាអនក្មិនែឹង  ព្បក្បទោយអវជិាា   សំគល់នូវសាសនារបស់
ព្រោះសាសាត   ថាជាពាក្យគួរព្បព្រឹែតក្នាងទោយចិ្ែត  តែលមាន
ែណាា ជាធំ    ថាទអើ ន    បានឮថា   របូជាអនតាត    ទវទនាជាអនតតា 
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សញ្ហា ជាអនតាត   សង្គខ រជាអនតាត   វញិ្ហា ែជាអនតាត   ក្មមតែល
អនតាត ទធាើទ ើយ  នឹងព្ែូវនូវខ្ាួនែូច្ទមតច្បាន  ។ 

ឥឡូវទនោះ  ែថាគែនឹងសួរអនក្វញិ  មាន លភិក្ខុ ំងឡាយ
 តែលែថាគែទូនាម នទ ើយក្នុងធម៌ ំងឡាយទនាោះៗថា មាន លភិក្ខុ
 ំងឡាយ  អនក្ ំងឡាយ  សំគល់នូវទ ែុទនាោះែូច្ទមតច្  របូ
ទទៀងឬមិនទទៀង  ។  ភិក្ខុ ំងឡាយព្កាបទូលថា សូមព្ទង់ព្រោះ
ទមតាត ទព្បាសមិនទទៀងទទ ។  ចុ្ោះរបស់ណាតែលមិនទទៀង  របស់
ទនាោះជាទុក្ខឬជាសុខ្ ។  សូមព្ទង់ព្រោះទមតាត ទព្បាស  ជាទុក្ខ ។
របស់ណាតែលមិនទទៀងជាទុក្ខ  មានទសច្ក្តីតព្បព្បួលជាធមមតា
របស់ទនាោះជាអនតាត   គួរគបបីរិចារណាទ ើញថា  នុ ោះជារបស់
អញ  នុ ោះជាអាតាម អញ  នុ ោះជាខ្ាួនអញតែរឬទទ ។  សូមព្ទង់ព្រោះ
ទមតាត ទព្បាស   មិនគួរទ ើញែូទចាន ោះទទ  ។  មាន លភិក្ខុ ំងឡាយអនក្
 ំងឡាយសំគល់នូវទ ែុទនាោះែូច្ទមតច្  ទវទនា  សញ្ហា   សង្គខ រ 
វញិ្ហា ែ  ជារបស់ទទៀងឬមិនទទៀង  ។  សូមព្ទង់ព្រោះទមតាត ទព្បាស 
មិនទទៀងទទ ។  ចុ្ោះរបស់ណាតែលមិនទទៀង  របស់ទនាោះជាទុក្ខឬ
ជាសុខ្ ។  សូមព្ទង់ព្រោះទមតាត ទព្បាសជាទុក្ខ ។  ចុ្ោះរបស់ណាមិន
ទទៀងជាទុក្ខ  មានទសច្ក្តីតព្បព្បួលជាធមមតា  របស់ទនាោះគួរគបបី
រិចារណាទ ើញថា  នុ ោះជារបស់អញ  នុ ោះជាអាតាម អញ  នុ ោះជាខ្ាួន 
របស់អញតែរឬទទ ។  សូមព្ទង់ព្រោះទមតាត ទព្បាស  មិនគួរទ ើញ
ែូទចាន ោះទទ ។  មាន លភិក្ខុ ំងឡាយ  ទព្ពាោះទ ែុទនាោះ  របូណាមួយ
ក្នុងទោក្ទនោះ  ទ ោះជាអែីែ  អនាគែ  បច្ចុបបនន  ជាខ្លងក្នុង
ក្តី  ជាខ្លងទព្ៅក្តី  ទព្គែព្គែក្តី  លអិែក្តី  ទថាក្ បក្តី  ឧែតម
ក្តី  ទ ោះរបូណាតែលឆ្ងង យក្តី  ជិែក្តី  ទឈ្នម ោះថារបូ ំងអស់  ។  របូ 
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ទនាោះបុគគលគបបីទ ើញទោយបញ្ហា ែ៏ព្បនរ  តាមរិែយ៉ាងទនោះថា 
នុ ោះមិនតមនជារបស់អញ  នុ ោះមិនតមនជាអាតាម អញ  នុ ោះមិនតមនជា
ខ្ាួនរបស់អញទទ ។ ទវទនាណាមួយក្នុងទោក្...សញ្ហា ណាមួយ...
សង្គខ រណាមួយ...វញិ្ហា ែណាមួយក្នុងទោក្...ទឈ្នម ោះថាវញិ្ហា ែ
 ំងអស់  វញិ្ហា ែទនាោះបុគគលគួរគបបីទ ើញ  ទោយបញ្ហា ែ៏ព្បនរ
តាមរិែយ៉ាងែូទច្នោះថា  នុ ោះមិនតមនជារបស់អញ  នុ ោះមិនតមនជា
អាតាម អញ  នុ ោះមិនតមនជាខ្ាួនរបស់អញទទ  ។ 

មាន លភិក្ខុ ំងឡាយ  អរយិសាវក័្តែលជាអនក្ទច្ោះែឹង 
កាលទបើទ ើញយ៉ាងទនោះទ ើយ រតមងទនឿយណាយក្នុងរបូសង
ទនឿយណាយក្នុងទវទនាសង  ទនឿយណាយក្នុងសញ្ហា សង ទនឿយ- 
ណាយក្នុងសង្គខ រសង  ទនឿយណាយក្នុងវញិ្ហា ែសង ។  កាលទបើ
មានចិ្ែតទនឿយណាយទ ើយរតមងព្បាសចាក្ែទព្មក្  កាលទបើ
មានចិ្ែតព្បាសចាក្ែទព្មក្ទ ើយ  រតមងរចួ្ស្សឡោះ  កាលទបើមាន
ចិ្ែតរចួ្ស្សឡោះទ ើយ  ទសច្ក្តីែឹងថាចិ្ែតរចួ្ស្សឡោះទ ើយក៏្ទក្ើែ
ទឡើង  មួយទទៀែែឹងច្បស់ថាជាែិអស់ទ ើយ  មគគព្រ មច្រយិៈ 
អាតាម អញក៏្បានព្បព្រឹែតព្គប់ព្គន់ទ ើយ ទសាឡសកិ្ច្ចអាតាម អញ
បានទធាើទស្សច្ទ ើយមគគភាវនាកិ្ច្ចែនទ  ព្បព្រឹែតទៅទែើមបីទសាឡ-
សកិ្ច្ចទនោះទទៀែមិនមានទឡើយ  ។ 

ទៅក្នុងអាលគទទូបមសូព្ែននមជឈមិនិកាយ  ទំរ័រ ៥៤ ព្រោះ
រុទធមានព្រោះបនទូលទៅកាន់សិសេថា  ឱភិក្ខុ! ទែើអនក្ព្រមទទួល
ឬទទ  នូវព្ទឹសតីននព្រលឹងតែលគម នការឈឺចាប់  គម នការយំតស្សក្ 
គម នទុក្ខលំបាក្  គម នការទ្ៀប្ួល  គម នការអន់ស្សរន់ចិ្ែត?
 ឱភិក្ខុ ទែើអនក្បានសាគ ល់ព្ទឹសតីតបបទនោះ តែលនិយយរីព្រលឹងថា 
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គម នការឈឺចាប់ គម នការយំតស្សក្  គម នទុក្ខលំបាក្  គម នការ
ទ្ៀប្ួល  គម នការអាក់្អាន់ស្សរន់ចិ្ែតរបស់អនក្តែលព្រម
ទទួលឬទទ ។  ព្បាក្ែជាគម នទទ  ព្រោះអងគមាច ស់  ។  លអទ ើយ
ភិក្ខុ ែថាគែក៏្គម ន  ។  ឱភិក្ខុ  ែថាគែមិនតែលសាគ ល់ព្ទឹសតីនន
ព្រលឹងតែលគម នការឈចឺាប់  គម នការយំតស្សក្  គម នការលំបាក្
គម នការទ្ៀប្ួល  គម នការអន់ស្សរន់ចិ្ែតរបស់អនក្តែលព្រម
ទទួលតែរ ។  ឱភិក្ខុ  បនាទ ប់មក្  ទបើគម នព្រលឹងឬអាែម័ន  ទបើគម ន
អាីជារបស់អញ  គម នអាីជាអាតាម អញ  គម នអាីជាខ្ាួនរបស់អញ  
គំនិែតែលមានតែក្នុងព្ទឹសតី  ទ ើយគម នការអនុវែតន៍ែូច្ជា"រិភរ
ទោក្ទនោះគឺព្រលឹង  ទព្កាយរីសាា ប់ទៅអញនឹងទៅឋិែទសែរ
ចី្រកាលទរៀងរ ូែ   គម នការតព្បព្បួលទ ើយអញនឹងរស់ទៅគម ន
អវសាន  ែូច្សសេែវែែុរបស់អនក្ព្បកាន់  អែតវាទុបា នទិែឋិ 
(អនក្ព្បកាន់ថាមានព្រលឹង) ទនោះមិនគឺជាគំនិែរទវ ើរវាយ  ំងស្សុង
ទទឬ? "  ។ (មជឈមិ. ទំរ័រ ៥៤) 
 ព្ែង់ទនោះទទៀែ  ព្រោះរុទធព្ទង់បានបញ្ហា ក់្យ៉ាងច្ាស់ថា
ទ ោះទៅក្តនាងណាក៏្ទោយមិនមានព្រលឹងឬអាែម័នទទ  ទ ើយជា
ការរទវ ើរវាយចំ្ទពាោះអនក្ទជឿរទបៀបទនោះ  ។  មានអនក្ខ្ាោះយល់ព្ច្ឡំ
ខុ្សថា ក្នុងរុទធសាសនាមានព្ទឹសតីព្រលឹងតែរ  ទ ែុទនោះទទើបតព្ប
សុភាសិែ ំងទនោះខុ្ស ។  ែូច្ជាសុភាសិែទៅក្នុងធមមបទគថា 
"អតាត  ិ អែតទនា នាទថា"  តព្បខុ្សថា  ចូ្រយក្ព្រលឹងជាទីរឹង ។ 
តាមរិែពាក្យបាលី "អែត" តព្បថាខ្ាួន (ែិច្ណាស់តព្បថាព្រលឹង)
"នាទថា" គឺជព្មក្ឬជំនួយ ។  ែូច្ទនោះ  ឃ្លា ទនោះបានន័យថា   មាន
ក់្ៗជាជព្មក្ននខ្ាួនឯង    ឬខ្ាួនជាទីរំុនាក់្របស់ខ្ាួន   គឺទគព្ែវូរឹង    
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តសអក្តែទៅទលើខ្ាួនឯង  មិនទៅទលើអនក្ែនទ  ។   សុភាសិែមួយ
ទទៀែទៅក្នុងម បរនិិពាា នសូព្ែននទី និកាយ"អែតទីបា វ ិរង 
អែតសរណា  អនញ្ាសរណា"  តព្បខុ្សថា  រស់ទៅទោយយក្
ព្រលឹងជាជព្មក្  ជាច្ទងាៀង ។  ការរិែឃ្លា ទនោះបានន័យថា "ព្ែវូ
រស់ទៅ  ទោយយក្ខ្ាួនឯងជាទកាោះ ជាទីរឹង គម ននរណាទសេង (កំុ្
រក្) ជាជព្មក្របស់អនក្ទទ"   ។   ព្ែង់ទនោះអនក្ទធាើអតាែ ធិបាយក្នុង
ទី និកាយ  រនយល់ពាក្យ ទីបៈ ថា"ម សមុទទគែំ ទីបំ វយិ អតាត
នំ ទីបំ បទិែឋំ ក្តាា  វ ិរង" តព្បថាអនក្ព្ែវូរស់ទៅ  ទោយយក្ខ្ាួន
ឯងជាទកាោះ  ែូច្ទកាោះទៅក្នុងម សមុព្ទ  ។  សងារ  ការវលិ
ទក្ើែវលិសាា ប់  ទព្ច្ើនព្បែូច្ទៅម សមុព្ទ (សងារសាគរ) 
ទ ើយតែលទគរក្ទៅក្នុងសមុព្ទទែើមបីការពារខ្ាួន  គឺទកាោះឬែី
ទគក្មិនតមនព្រលឹងទទ ។  អែែន័យននសុភាសិែទនោះ  ទបើទគមិន
យក្ចិ្ែតទុក្ោក់្រីសាែ នភារឱនងយព្រោះកាយរបស់ព្រោះអងគ និង
កាលៈទទសៈក្នុងទរលទនាោះ  ទគមិនអាច្យល់នូវន័យននែំបូនាម ន
របស់ព្រោះអងគ តែលព្ទង់ព្ប នែល់អាននទទនាោះទទ  ។  ទរលទនាោះ
ព្រោះអងគព្ទង់គង់ចំាវសាក្នុងទវឡុវនព្គម បីតខ្មុនបរនិិពាា ន ។ 
ព្ទង់មានព្រោះជនម ៨០ ព្រោះវសា   ក៏្មានព្រោះអាពាធយ៉ាងធងន់ខ្លា ំង
កាា ទសមើនឹងែល់មរែៈ (មរែនតិក្ៈ) ។  តែព្ទង់ព្រោះែព្មិោះថា  មិន
សមទសាោះសាា ប់ទៅមិនបានព្បាប់សិសេជំនិែ  និងភិក្ខុសងឃ ។
ទទើបព្រោះមានព្រោះភាគព្ទង់ព្គបសងាែ់អាពាធទនាោះ (ទោយអធិវា-
សនខ្នតី)  និងទោយទសច្ក្តីរាយម ទ ើយព្ទង់អធិោឋ ននូវជីវែិ
សង្គខ រ ។  អាពាធននព្រោះែ៏មានព្រោះភាគ  ក៏្រមាង ប់បានក្នុងទរល
ទនាោះឯង  ។ 
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លុោះអាពាធសោះទសបើយមិនយូរប៉ាុនាម នទ ើយ  ព្រោះអងគព្ទង់
ទសតច្យងទៅកាន់អាសនៈទៅទព្កាមមាប់ព្រោះវ ិរ ។ ព្រោះអាននទ
ចូ្លមក្ជិែ  ក៏្និយយទូលថា  ខ្្ុំព្រោះអងគបានទ ើញព្រោះមានព្រោះ 
ភាគអែ់ធន់នឹងអាពាធបាន  ក៏្កាយរបស់ខ្្ុំព្រោះអងគ ក់្ែូច្ជា
ស្សយុែស្សយង់ទរក្ណាស់  សូមបីទជើងទម  ក់្ងងឹែអស់
ទ ើយ  សូមបចិី្ែតខ្្ុំព្រោះអងគ ក់្តលងភាឺថាា  ។  ប៉ាុតនតខ្្ុំព្រោះអងគមាន
ទសច្ក្តីសងឃមឹខ្ាោះថា  ព្រោះមានព្រោះភាគមិនអស់ព្រោះជនមមុននឹង
ឲ្យែំបូនាម នក្នុងការទរៀបចំ្ព្គប់ព្គងសងឃ  ។ 

ទពារទរញទៅទោយទមតាត ក្រណុា  ព្រោះអងគែបថា  មាន ល
អាននទ  ទែើភិក្ខុសងឃទៅនឹក្ប៉ាុនប៉ាងអាីក្នុងែថាគែទទៀែ  ធម៌តែល
ែថាគែបានសតមតងទ ើយមិនមានខ្លងក្នុង ខ្លងទព្ៅទទ  ក្ណាត ប់
នែននអាចារយ    មិនមានក្នុងធម៌ ំងឡាយទទ    (អាចារយិមុែឋិ)  ។ 
ព្បាក្ែណាស់អាននទ  ទបើមានអនក្ណាច្ង់ទធាើនាយក្ែឹក្នំាសងឃ 
ទ ើយទបើសងឃយល់ព្រម  អនក្ទនាោះឲ្យែំបូនាម នចុ្ោះ ។  តែែថាគែ
មិនមានគំនិែតបបទនោះទទ ទែើបានព្បទយជន៍អាី នឹងឲ្យែំបូនាម នក្នុង
ការទរៀបចំ្ទនោះ ។ មាន លអាននទ  ែថាគែចាស់ទ ើយែូច្រទទោះចាស់ 
ព្ែូវការជួសជុលទែើមបទីព្បើទទៀែ  ។  ែូទច្នោះមាន លអាននទ  អនក្
 ំងឡាយ "ចូ្រយក្ខ្ាួនជាទីរឹង  យក្ខ្ាួនជាទីរឭក្  កំុ្យក្របស់ 
ែនទជាទីរឭក្    ចូ្រយក្ធម៌ជាទីរឹង     យក្ធម៌ជាទីរឭក្    កំុ្យក្
របស់ែនទជាទីរឭក្ទឡើយ" (អែតទីបា  វ ិរង  អែតសរណា អនញ្ា
សរណា  ធមមទីបា  ធមមសរណា  អនញ្ាសរណា) ។  គឺមាន លអាននទ
ភិក្ខុក្នុងសាសនាទនោះ  រិចារណាទ ើញនូវកាយក្នុងកាយមាន
រាយមែុែកំ្ទៅកិ្ទលសមានសមបជញ្ាៈ      មានសែិកំ្ចាែ់បង់  
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នូវអភិជា និងទ មនសេក្នុងទោក្ (គឺក្នុងកាយឬក្នុងឧបា ន-
ក្ខនធ) ។ រិចារណានូវទវទនាក្នុងទវទនា...រិចារណានូវចិ្ែតក្នុងចិ្ែត... 
រិចារណានូវធម៌ក្នុងធម៌...។ល។  មានទឈ្នម ោះថាយក្ខ្ាួនជាទីរឹង 
យក្ខ្ាួនជាទីរឭក្  មិនយក្របស់ែនទជាទីរឭក្  យក្ធម៌ជាទីរឹង 
យក្ធម៌ជាទីរឭក្  មិនយក្របស់ែនទជាទីរឭក្ទឡើយ ។  ពាក្យថា
យក្ខ្ាួនជាទីរឹង  គឺទយើងព្ែូវរឹងតែទៅទលើខ្ាួនឯង  ក្មាា ំងខ្ាួន
ឯង  ព្បាជ្ាខ្ាួនឯង  ទ ោះបីឈឺជាក៏្ទោយ  ែូច្យ៉ាងព្រោះរុទធទៅ
ទរលទនោះ ។  ឯពាក្យថាយក្ខ្ាួនជាទីរឭក្  គឺព្ែូវយក្របូកាយខ្ាួន
ឯងជាតាង (មានអាយែនៈ ំង ៦ រមួ ំងទវទនា  សញ្ហា   សង្គខ រ
 វញិ្ហា ែ)    សព្មាប់ទធាើការរិចារណាក្នុងសែិបបោឋ ន ំង ៤ តបប 
តែលនឹងមានរនយល់ក្នុងវគគភាវនាខ្លងមុខ្ទទៀែ ។  ព្ែង់ទនោះ 
ទទៀែ  ទគមិនទ ើញមានការរឹងពាក់្ទៅទលើព្រលឹងឬអាែម័នទសាោះ
ទឡើយ  ។ 
 ឧ  រែ៍មួយទទៀែ  តែលទគតែងរិភាក្ាជាទព្ច្ើនរី
ទរឿងតែលព្រោះរុទធទៅទសងៀមមិនទ្ាើយែបនឹងសំនួររបស់  វច្ឆទគែត
(ទឈ្នម ោះអនក្អានាថាមាន ក់្)  ។  កាលទណាោះវច្ឆទគែតចូ្លទៅជិែ
ព្រោះរុទធ   រចួ្សួរព្រោះអងគថា   ទគែមជាទីទគររ   ទែើមានអាែម័នឬ 
ទទ?  ព្រោះអងគព្ទង់ទៅទសងៀមមិនទ្ាើយែប ។  វច្ឆទគែតក៏្សួរទទៀែ
ថា  យ៉ាងទម៉ាច្ទៅទគែមជាទីទគររ  ទែើគម នអាែម័នទទឬ?  ព្រោះ
អងគព្ទង់ទៅទសងៀមែតែល ។  បនាទ ប់មក្ វច្ឆទគែត ក៏្ទព្កាក្ទែើរ
ទច្ញទៅ  ។  លុោះ វច្ឆទគែត ទច្ញសុែទៅ  អាននទ្ ងល់ក៏្សួរព្រោះអងគ 
ថា  ទ ែុែូច្ទមតច្បានជាព្ទង់មិនទ្ាើយែបសំនួរ វច្ឆទគែត ។  ព្ទង់
រនយល់រីទ ែុសល ៖ អាននទ! ទបើែថាគែទ្ាើយថាមានអាែម័នទនាោះ 
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ែថាគែនឹងទៅជាបក្ខរួក្ខ្លងព្ពា មែ៍ តែលគំព្ទនូវព្ទឹសតីនន
ជីវែិអមែៈ (សសេែវាទ) ។  រចួ្អាននទ! ទបើែថាគែទ្ាើយថាគម ន 
អាែម័នទទទនាោះ  ែថាគែនឹងទៅជាអនក្ទៅខ្លងព្ពា មែ៍តែល
ព្ទព្ទង់ព្ទឹសតីននការសាា ប់ទៅសូនយ  មិនមក្ទក្ើែទឡើងវញិ (ឧទច្ឆទ-
វាទ) ។ ទ ើយទនោះទទៀែអាននទ  កាលណាវច្ឆទគែតសួរថាទគែម 
ជាទីទគររ  ទែើមានអាែម័នឬទទ?  ទបើែថាគែទ្ាើយថាមានអាែម័ន
មាន លអាននទ  ទែើវាព្ែវូនឹងការទច្ោះែឹងរបស់ែថាគែ តែលបាន
រនយល់ថា "ធម៌ ំងឡាយ  មិនតមនជារបស់ខ្ាួន" (សទរាធមាម
អនតាត )  ។  មិនព្ែូវទទអងគមាច ស់  ។  ទ ើយទបើ វច្ឆទគែត សួរថា ទែើ
មានអាែម័នឬទទ?  ទរលទនាោះអាននទ  ទបើែថាគែទ្ាើយថាគម ន
អាែម័នទទ  វច្ឆទគែតនឹងកាន់តែវលិវល់តងមទទៀែ  ទព្ពាោះគែ់កំ្រុង
តែវលិវល់ស្សាប់  ទោយគែ់មានគំនិែថា  រីមុនអញមានអាែម័ន
ឥឡូវអញតលងមានអាែម័ន  ។ 

(សំយុែតនិកាយ ៨ ភាគ ៣៦ ទំរ័រ ៤៣៤)  
 ព្រោះរុទធព្ទង់ជាព្គូបង្គា ែ់ព្បក្បទោយក្តីទមតាត   និងព្បាជ្ា
ញាែ ។  ព្ទង់ទោោះស្សាយច្ទមាើយទៅតាមសំនួរ និងអនក្សួរ ។ 
ព្ទង់មិនទ្ាើយទែើមបបីង្គា ញនូវព្បាជ្ា និងការទច្ោះែឹងរបស់ព្រោះអងគ
ទទ  តែព្ទង់ទ្ាើយទែើមបជួីយអនក្សួរឲ្យទែើរក្នុងសាូវព្ែូវ ។  ព្ទង់មាន
ព្រោះឱង្គា រទៅកាន់មនុសេទូទៅ (ទោយែឹងក្នុងព្រោះព្បាជ្ាញាែ)
ទៅតាមកំ្រែឹទច្ោះែឹង តាមនិនាន ការ តាមលក្ខែៈតបបបទចិ្ែត
គំនិែ  តាមអាក្បបកិ្រយិ  តាមលទធភារតែលអាច្យល់បាននន
អនក្សួរ ឬអនក្សាត ប់មាន ក់្ៗ  ។  (ការែឹងរទបៀបទនោះទៅថា ឥញ្ច្នទិយ-
បទរបរយិែតញ្ហា ែ)  ។ 



~ 129 ~ 

ចតុរារយិស្ចច                                                                                ប ុស្ ឆេងអ៊ា ង 
 

 តាមព្រោះរុទធែីកាទ្ាើយនឹងសំនួរមាន ៤ រទបៀប ៖ 
- ចំ្ទពាោះសំនួរខ្ាោះព្ែវូទ្ាើយចំ្តែមតង; 
- សំនួរខ្ាោះទទៀែព្ែវូទ្ាើយទោយទធាើការវភិាគតវក្តញក្; 
- សំនួរខ្ាោះទទៀែព្ែវូទ្ាើយជាសំនួរបញ្ច្ញ្ហច សវញិ; 
- ទីបញ្ច ប់សំនួរខ្ាោះទទៀែ ព្ែូវទុក្មួយអទនាើ  ឥែច្ទមាើយ  ។ 

(អងគុែត. ភាគ ៤២ ទំរ័រ ១១១) 
 អនក្ខ្ាោះយល់ថា   ព្រលឹងទនោះជា  "ចិ្ែត ឬវញិ្ហា ែ"   ។    តែ
ព្រោះរុទធព្ទង់តងាងថា យក្លអគួរសនមែ "របូកាយ" វញិ  តែល ក់្
ទៅមំាមួនលអជាងចិ្ែតគំនិែ ឬវញិ្ហា ែ  ។  ទព្ពាោះចិ្ែតនិងវញិ្ហា ែ
តែងផ្ទា ស់បតូរ     តព្បព្បួលជានិច្ច    ទព្បៀបែូច្សាា តែងទោែរីតមក្ 
ទឈើមួយទៅតមក្ទឈើមួយ  មិនឈប់ឈរ  រ ័សជាងរបូកាយ
(សំយុែត. ភាគ ៣១ ទំរ័រ ២០៦) ។ 
 ព្បត លទោយមានការឲ្យទយបល់ខ្ាោះទនោះរីព្រោះរុទធទទើប 
មានការកំ្ទរ ើក្គំនិែថា មានព្រលឹងអញខ្្ុំទៅក្នុងចំ្ទណាមសិសេ
របស់ព្រោះអងគ  ។  ទ ែុទនោះទទើបទគទ ើញមានក្នុងសំយុែតនិកាយ
ភាគ ៣៣ ទំរ័រ ២៩៩       នូវការជតជក្គន រវាងរួក្សិសេមួយព្ក្ុម 
និងសិសេមាន ក់្ទឈ្នម ោះ ទខ្មក្ៈ  ។  រួក្សិសេសួរទខ្មក្ៈថា  ទែើ
ទមើលទ ើញអាែម័ន  ឬវែែុអាីទសេងតែលជាអាែម័នទៅក្នុងបញ្ច ក្ខនធ
ទទ?  ទខ្មក្ៈបានសារភារថាងាីែបែិតែខ្្ុំរក្មិនទ ើញអាែម័ន ឬ
របស់អាីទសេងតែលជាអាែម័នក្នុងបញ្ច ក្ខនធតមន        តែខ្្ុំមិន ន់ជា  
អរ នតតែលរចួ្សុែរីការទសាម ក្ទព្គក្ទៅទឡើយ  ខ្្ុំមានអារមមែ៍
ថា "មានខ្្ុំ" ទៅោយឡំក្នុងបញ្ច ក្ខនធ  តែខ្្ុំទមើលមិនទ ើញច្ាស់
ទសាោះថា "ទនោះជាខ្្ុំ" រចួ្ក៏្ទខ្មក្ៈរនយល់ថា  មានខ្្ុំទនោះមិនតមនជា 
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គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ទ្រះររុធសាស្នាខ្មែរ 
 

របូធ្លែុ  មិនតមនជាការទទួលអារមមែ៍(ទវទនា)  មិនតមនជាការ
សំគល់(សញ្ហា )   មិនតមនជាសង្គខ រ   មិនតមនជាវញិ្ហា ែ   ឬមិន 
តមនជាវែែុអាីទៅទព្ៅរួក្ទនោះ  តែទគ ក់្ទទួលអារមមែ៍ថាមានខ្្ុំ
ទៅ ក់្ទិននឹងបញ្ច ក្ខនធ  ងាីែបិែតែទគទមើលមិនទ ើញច្ាស់ថា 
"ទនោះជាខ្្ុំ"  ។  រចួ្ទខ្មក្ៈក៏្បនតទទៀែថាគឺែូច្ក្ាិនផ្ទា  តែលមិនតមន
ជាក្ាិនរបស់ស្ស ប់  មិនតមនជារបស់រែ៌  មិនតមនជារបស់
លំអងតែជារបស់ផ្ទា   ។  រចួ្ក៏្រនយល់ទទៀែថា  ទ ោះបីអនក្តែល
បានសទព្មច្នូវថាន ក់្ទី ១ ក្នុងសមាធិទ ើយក៏្ទោយ  ក៏្រក្ាទុក្នូវ
ការទទួលអារមមែ៍ថា "មានខ្្ុំ" ទនោះែរប ។  តែែល់យូរទៅ
 កាលណាទគទច្ោះតែបានចំ្ទរ ើន   លូែោស់ក្នុងសមាធិការទទួល 
អារមមែ៍ថា "មានខ្្ុំ" ទនោះនឹងរោយបាែ់ទៅតែរែូច្ក្ាិនព្ក្ណាែ់ 
តែលទទើបនឹងោងងមី  តលងធំក្ាិនទព្កាយរីបែ់ទុក្យូរែូទចាន ោះ      
ឯង  ។ 
 ការជតជក្តវក្តញក្ទនោះជាព្បទយជន៍  និងជារនាឺែល់រួក្
សិសេ ំងអស់រ ូែែល់ទីបញ្ច ប់  សិសេ ំងអស់ទនាោះរមួ ំង
ទខ្មក្ៈសង  បានកាា យជាអរ នត  សុែចាក្កិ្ទលសទសាម ក្ទព្គក្
 និងការទទួលអារមមែ៍ថា "មានខ្្ុំ"  ។ 
 តាមព្ទឹសតីរបស់ព្រោះរុទធ  ការព្បកាន់មែិថា "គម នព្រលឹង"
(ឧទច្ឆទវាទ) ក៏្ជាការមិនលអែូច្ការព្បកាន់មែិថា "មានព្រលឹង"
(សសេែវាទ) តែរ ។  ទព្ពាោះ ំងរីរខ្លងសុទធតែជាចំ្ែង  សុទធតែ
ទច្ញមក្រីគំនិែខុ្សថាមាន "អញ" ជាសកាា យទិែឋិ  ។ 
 អាក្បបកិ្រយិលអចំ្ទពាោះទរឿង "អនតាត " មិនសែិែទៅទលើការ
ព្បកាន់មែិ  ឬទយបល់ខ្លងណាទនាោះទទ  ។   តែជាការសាក្លបង 
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ចតុរារយិស្ចច                                                                                ប ុស្ ឆេងអ៊ា ង 
 

ទមើលវែែុតាម "យថាភូែ"  គឺទមើលអាីតែលទគទៅថា "អញខ្្ុំ ឬ
មនុសេ"  តែលព្បមូលសេសំគុំទឡើងរីបញ្ច ក្ខនធ និងក្មាា ំងធ្លែុ ំង ៦
រមួទធាើសក្មមភារជាមួយគន   ព្បាស្ស័យរឹងពាក់្គន ទៅវញិទៅមក្ 
ទព្កាមឥទធិរលននច្ាប់ធមមជាែិ "ទ ែុ បច្ច័យ"  ទ ើយតែលមិន
ទទៀង ែ់តែងតែតព្បព្បួល  ផ្ទា ស់បតូរភាា មៗព្គប់វនិាទី  និងគម នអាី
ទៅសែិែទសែរចី្រកាលជាអចិ្នញ្ច្នតយ៍   ជាអមែៈក្នុងរិភរទោក្ទនោះ
ទទ  ។  ទីទនោះនឹងមានសំនួរជាធមមតាថា  ទបើគម នព្រលឹង  អនក្ណា
ជាអនក្ទទួលលទធសលននក្មម  ។  គម នអនក្ណាអាច្ទ្ាើយបានទព្ៅ
រីព្រោះរុទធទឡើយ  កាលណាភិក្ខុមួយអងគសួររីទរឿងទនោះ  ព្ទង់មាន
ព្រោះឱង្គា រថា ែថាគែបានបទព្ងៀនរចូ្ទ ើយ " ឱភិក្ខុ   !  ថាឲ្យទមើល
ការព្បាស្ស័យគន នឹងគន   តែលមានទៅពាសទរញ  និងក្នុងព្គប់វែែុ
 ំងរួង (បែិច្ចសមុបាទធម៌) " ។   

(មជឈមិ. ទំរ័រ ១៩ ឬសំយុែត. ទំរ័រ ១០៣) 
 
 
អត្តា ហ ិ អតាឆនានតថិ ក្ឆុត្ត  បុត្តា   ក្ឆុត្ត  ធន ំ

 សូម្បីខ្លួនរបស់ខ្លួនក៏មិនមាន 
ចំណង់បបើកូនទំងឡាយ  នឹងរាប់ថាមានអំពីណាបាន 
ទ្រព្យធនទំងឡាយ  នងឹរាប់ថាមានអំពីណាបាន  ។ 
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វគ្គទី ៦... 
ភាវនា 

 
នៅក្នុងអងគុត្តរនិកាយភាគ ៤៣ ទំព័រ ៣   ព្ពះពុទធមាន

ព្ពះបនទូលថា  មាន លភិក្ខុទំងឡាយ  មានជំងឺពីរយ៉ាង  គឺអវីខ្លះ?  គឺ 
ជំងឺតាមផ្លូវកាយ ១ (កាយរោគ) និងជំងឺតាមផ្លូវចិត្ត ១ (រចត្សិក្
រោគ) ។ មានមនុសសខ្លះ  មានរសចក្តីសុខ្ផុ្ត្ចាក្នូវជមងឺត្មាា ត់្
តាមផ្លូវកាយចំនួន ១ ឆ្ន ,ំ ២ ឆ្ន ំ ... ឬរព្ចើនឆ្ន ំ ។  តត្ក្ព្មណាស់
ក្នុងរោក្រនះ  មានមនុសសតែលគ្មា នជមងឺតាមផ្លូវចិត្តក្នុងរយៈ
រពលយ៉ាងខ្លី (១ នាទី) បំផុ្ត្  ។   រលើក្តលងតត្ព្ពះអរហនតតែល
ជាអនក្គ្មា នកិ្រលសក្នុងចិត្ត  ។  ព្ទឹសតីរបស់ព្ពះពុទធ  ជាពិរសស
ក្នុងការភាវនារនះ  មានរគ្មលបំណងចង់ឲ្យមានសុខ្ភាពលអបរ-ិ
បូណ៌តាមផ្លូវចិត្ត  ឲ្យមានភាពលំនឹង  ឲ្យមានភាពសងប់ស្ងង ត់្  ។ 
តត្គួរឲ្យស្ងត យណាស់  រោយតំាងពីរែើមររៀងមក្  រគពំុបានយល់
ចាស់នូវរគ្មលបំណងរនះ  រហើយបានយក្រៅអនុវត្តខុ្សទំង
ស្សុងជាងតផ្នក្រផ្សងៗក្នុងអរយិសចចរនះ   ទំងពុទធស្ងសនិក្ 
ទំងអនក្រផ្សង  ។   ព្គ្មន់តត្ឮថាភាវនាភាល ម   រគគិត្ថាមានការរត់្ 
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ចតុរារយិសចច                                                                                ប សុ ឆេងឆ ៀង 
 

រចាលទីលំរៅ  ផ្ទះសតមែង  ភូមិស្សុក្  ការរស់រៅក្នុងព្គួស្ងរ ឬ 
ក្នុងសងគម  ។  ពាក្យភាវនារបស់ព្ពះពុទធ  មិនមានន័យយ៉ាងរនះ
រទ ។  មានអនក្ខ្លះយក្ការភាវនារនះរៅរ្វើជាពី្ីបុណយ  ឬពិ្ី
ស្ងសនារទៀត្ផ្ង រហើយសឹងកាល យរៅជាទមាល ប់ក្នុងសម័យរែើម
មានរហូត្ែល់អនក្ខ្លះ  រ្វើការភាវនារនះក្នុងរគ្មលបំណងរែើមែី
តសវងរក្ឥទធិពល  ឬអំណាចែ៏ខ្ល ំងកាល ក្នុងអាថ៌កំ្បំាង  ទុក្ែូចជា
តភនក្ទី ៣  តែលគ្មា នអនក្ណាមាន  ។  ន័យរែើមរបស់ការភាវនា
រនះ   គឺការបណតុ ះបណាត ល   ការរ្វើឲ្យរកី្ចំររ ើន     បានរសចក្តីថា 
បណតុ ះចិត្ត  ពព្ងីក្ពព្ងឹងចិត្ត ។  គឺការនឹក្រពឹំង  សាឹងស្ងា ្ចំរពាះ
អារមាណ៍លអៗ ណានីមួយែតែលៗ  ររឿយៗរព្ចើនរ ើងៗជាអរនក្
រហូត្ែល់ចិត្តជាកុ្សលព្បក្បរោយព្បាជាា  (ញាណសមែយុត្ត)
ចុះស៊ប់  និងតំាងរៅមំាមួនលអក្នុងអារមាណ៍តត្មួយរនាះ ។  ការ
ភាវនារបស់ព្ពះពុទធ មានន័យែូចន័យរែើមរនះពិត្ព្បាក្ែណាស់ 
គឺក្នុងរគ្មលបំណង របាសសំអាត្ផ្លូវចិត្ត  ឲ្យព្ជះស្ស ះពីភាព
ព្បឡាក់្រស្ងា ក្រព្គ្មក្ ពីភាពក្ខ្វក់្លអក់្ខ្វល់រោយអកុ្សល្ម៌
និងកិ្រលសទំងពួង  តែលព្តំាតព្ត្ងរៅក្នុងសនាត ន  ែូចជា កាម-
ត្ណាា  ការឈ្នន នីស ការពាបាទ ការសទក់្រលវើយ ការងុយរោក្  
ការខ្វល់ខ្វ យ  ការអនទះអតនទង ការសងស័យរហើយបណតុ ះបណាត ល 
ឲ្យរកី្ចំររ ើននូវគុណ្ម៌  ែូចជា សតិ្(ស្ងា រតី្រឭក្រ ើញ) ្មាវច័ិយ
(ភាពហាត់្ចត់្  សព្មិត្សព្មំាងនូវកិ្រយិមារយទលអតាមកាយ
វាចា ចិត្ត) វរីយិៈ (ពាយមញុាងំឲ្យមានឆនទៈក្នុងកុ្សល្ម៌) បីតិ្
(ស្សស់ស្ស្ងយ) បសសទធិ (ការបនធូរបនថយ  សំោក្កាយ និងចិត្ត)
សមា្ិ (មូលចិត្តសលុងក្នុងគនលងអារមាណ៍លអតត្មួយ) ឧរបកាខ  (ហនឹង 
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ហន៎ មិនររំជើបរជួំលចំរពាះព្គប់វបិរតិ្  វបិរយិស  វបិោល ស ែំរណើ រ
តព្បព្បួលននជីវតិ្)  តែលជាផ្លូវសំោប់រ្វើឲ្យព្បាជាា ស្ងា រតី្ភលឺស្ងវ ង
រែើមែីរមើលរ ើញ  ពិចារណារ ើញ  តាមយថាភូត្នូវការពិត្នន
ជីវតិ្សោខ រក្នុងការតសវងរក្និពាវ ន  ។ 

ការភាវនាមាន ២ យ៉ាង គឺ សមា្ិ និងវបិសសនា៖ 

១- សមាធិ 

គឺ ែំរណើ រមូលចិត្តសលងុក្នុងគនលងអារមាណ៍លអណាតត្មួយ ឬ
ការពព្ងីក្ពព្ងឹងនូវែំរណើ រមូលចិត្តក្នុងអងគឈ្នន (ចិរត្តក្គគតា) 
ឬ ភាពននចិត្តមានអារមាណ៍លអតត្មួយ  រោយអំណាចននការមិន
ោយមាយ  ឬរោយអំណាចននរនក្ខមៈ  ននការមិនពាបាទ  នន        
អរោក្សញ្ញា   ។ 

ររបៀបសមា្ិរនះ  មានពនយល់យ៉ាងលំអិត្រៅក្នុងតផ្នក្
សមាា សមា្ិននអែឋងគិក្មគគ ។  រោយរ្វើតាមពិ្ីរផ្សងៗ ែូចតែល
បានអ្ិបាយក្នុងគមពីរសមា្ិរនះ អាចជួយនំាចិត្តឲ្យរៅែល់ទី
ខ្ពស់បំផុ្ត្ននការសាឹងស្ងា ្ភាវនា  ែូចជាលំហអាកាសគ្មា ន       
ព្ពំតែន (អាកាស្ងនញ្ញច យត្នជាន) ឬលំហវញិ្ញា ណគ្មា នព្ពំតែន
(វញិ្ញា ណញ្ញច យត្នជាន) ឬលំហសូនយទរទរបស់តិ្ចតួ្ចមិនមាន
(អាកិ្ញ្ចញ្ញា យត្នជាន)ឬលំហននការគ្មា នការែឹងការស្ងគ ល់ និង
គ្មា នការមិនែឹង  មិនស្ងគ ល់ (រនវសញ្ញា នាសញ្ញា យត្នជាន) ។
តត្សភាពននការសមា្ិរនះ តាមព្ពះពុទធ  គឺជាការបរងាើត្ចិត្ត        
(សងខត្ៈ)ែូចបាននិយយរចួមក្រហើយក្នុងវគគនិរោ្សតពីីបុក្ាុស្ងតិ្ 
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រ្វើសមា្ិ  តែលមិនអាចរ្វើឲ្យរក្រ ើញការពិត្ព្បាក្ែននបរមត្ថ-
សចចៈ  គឺនិពាវ ន  ។  ររបៀបភាវនារនះរក្ើត្មានយូរមុនសម័យព្ពះ
ពុទធរៅរទៀត្  ។  ែូរចនះមិនតមនជារបស់ព្ពះពុទធសុទធស្ង្រនាះរទ 
តត្ក៏្មានរព្បើខ្លះតែរក្នុងព្ពះពុទធស្ងសនា  ។ 

ព្ពះពុទធ បានរ្វើការស្ងក្លែងរចួអស់រហើយនូវររបៀប
ភាវនារនះមុនរពលបានព្តាស់ែឹង  រព្កាមការែឹក្នំាននពួក្
ព្ពាហាណ៍  រហូត្បានរៅែល់កំ្ពូលតត្រៅតត្មិនរពញព្ពះទ័យ
រព្ពាះមិននំាឲ្យមានការលះបង់ព្ជះស្ស ះរពញរលញ និងមិន
នំាឲ្យរមើលរ ើញការពិត្  ។  រទើបព្ពះអងគបានសនាត្ថា  ការ
សមា្ិភាវនារនះ ព្គ្មន់តត្នំាចិត្តឲ្យមានការរកី្ោយក្នុងជីវតិ្រនះ
(ទិែឋ្ មាសុខ្វហិារ) តត្ប៉ាុរណាណ ះ  គ្មា នអវីហួសពីរនះ ។  រចួព្ពះ
អងគ  ក៏្សំររចរក្ផ្លូវរផ្សងរបស់ព្ពះអងគផ្ទទ ល់វញិ គឺវបិសសនា  ។ 

២- វិបសសនា 

គឺការពិចារណារ ើញចាស់  តាមរហតុ្ពិត្  តាមសភាព
ពិត្  ពី្មាជាតិ្ពិត្ននជីវតិ្ (សោខ រ្ម៌)   រោយអនុវត្តតាមអនុប-
សសនា៣  (អនិចាច នុបសសនា    ទុកាខ នុបសសនា   អនតាត នុបសសនា) 
រែើមែីសរងាត្ពិនិត្យរមើល និងរពឹំងរក្នូវការតបក្ធ្លល យនូវលក្ខណៈ 
សូនយ ននកាយ  រវទនា  ចិត្ត  ្ម៌  របស់រយើងមាន ក់្ៗផ្ទទ ល់ខ្លួនក្នុង
ខ្លួនរយើង  តែលកំ្ពុងរក្ើត្រលត់្រ ើងក្នុងជីវតិ្ព្បចំានថង    រហូត្នំា
ឲ្យបញ្ញា (វបិសសនាញាណ)យល់ចាស់នូវ"រហតុ្និងបចច័យ" តែល
បានតាក់្តត្ងរបូ្ម៌និងនាម្ម៌ទំងរនះរ ើង  ។  
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ពាក្យថាពិចារណារ ើញ  គឺបុគគលពិចារណារ ើញថា 
សោខ រមិនរទៀង   មិនតមនរ ើញថារទៀង   ពិចារណារ ើញថា
សោខ រជាទុក្ខ  មិនតមនរ ើញថាសុខ្  ពិចារណារ ើញថាសោខ រ
មិនតមនជាខ្លួន  មិនតមនរ ើញថាខ្លួន  ក្នុង្ម៌ទំងឡាយជាខ្ង
ក្នុង (មានអាយត្នខ្ងក្នុងទំង ៦ជារែើម) និងក្នុង្ម៌ទំងឡាយ
ជាខ្ងរព្ៅ (មានអាយត្នខ្ងរព្ៅទំង ៦) ។  រោយកំ្ណត់្ែឹង
ថា  ្ម៌ទំងរនាះ  (ទំងក្នុង   ទំងរព្ៅ  គឺតភនក្   ព្ត្រចៀក្   ព្ចមុះ
អណាត ត្  កាយ  មរនាព្ពមទំងរបូ  សរមលង  ក្លិន  រស រផ្ទែឋពវនិង    
្មាា រមាណ៍) រក្ើត្រ ើងរព្ពាះ  អវជិាា   ត្ណាា   ក្មា  អាហារ  មហា-
ភូត្របូ ៤ ។ កំ្ណត់្ថា្ម៌ទំងរនាះរក្ើត្រ ើងរហើយ  តំាងរ ើង
រហើយមិនទន់មាន  មានរហើយ  តែលមានរហើយតបរជាមិនមាន
រៅវញិ  ។  កំ្ណត់្ថាមានទីបំផុ្ត្  មិនមំាមួន  មិនឋិត្រថរ  មាន
រសចក្តីតព្បព្បួលជា្មាតា  មិនរទៀង  ព្ត្ូវបចច័យតាក់្តត្ង  រក្ើត្
រ ើងរព្ពាះអាស្ស័យរហតុ្  មានការអស់រៅជា្មាតា  មានការ
សូនយរៅជា្មាតា  មានការព្បាសនិោសជា្មាតា  មានការរលត់្
ជា្មាតា ។  រព្ពាះកាលកំ្ណត់្នូវ្ម៌ទំងរនាះថាមិនរទៀងជា
ទុក្ខ  ជាអនតាត   ចិត្តរតមងរនឿយណាយមិនរព្ត្ក្អរ  ្ុញព្ទន់មិន
រកី្ោយ  រលំត់្មិនឲ្យរក្ើត្រ ើង  រោស់រចាលមិនកាន់យក្ ។
កាលកំ្ណត់្ថាមិនរទៀង រតមងលះបង់នូវនិចចសញ្ញា  កាលកំ្ណត់្
ថាជាទុក្ខរតមងលះបងនូវសុខ្សញ្ញា   កាលកំ្ណត់្ថាអនតាត រតមង
លះបង់នូវអត្តសញ្ញា  ។  កំ្ណត់្ថាចិត្តមានរវទនាជាអារមាណ៍
មានសញ្ញា ជាអារមាណ៍  មានសោខ រជាអារមាណ៍  មានវញិ្ញា ណជា
អារមាណ៍ ។ល។ ចិត្តមានជោ  និងមរណៈជាអារមាណ៍  រក្ើត្រ ើង 
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រហើយតបក្ធ្លល យរៅវញិ  បុគគលពិចារណារ ើញនូវការតបក្ធ្លល យ
ននចិត្តរនាះ  រព្ពាះការពិចារណានូវអារមាណ៍រនាះ  ។ 
 ការអ្ិបាយសំខ្ន់បំផុ្ត្  របស់ព្ពះពុទធសតីពីការភាវនា
រនះ  មានររៀបោប់រៅក្នុង "សតិ្បែោឋ នសូព្ត្"  តែលនឹងបោា ញ
ជូនបនាទ ប់ពីរនះ  ។ 
 តាមព្បនពណី   រគសូព្ត្សតិ្បែោឋ នសូព្ត្រនះ   រៅក្នុងវត្ត
អាោម  ឬរៅក្នុងព្គួស្ងររពលជួបជំុគ្មន   ឬរៅចុងរជើងអនក្ជិត្
ស្ងល ប់  រែើមែីជួយតណនំាចិត្តឲ្យសងប់រសងៀមតលងខ្វល់ខ្វ យ  ពីទុក្ខ
ក្ងវល់ទំងពួង  ។ 
 ក្នុងនិកាយរែើមមានតចងថា  ការភាវនារនះមិនចំាបាច់
 មានការែក្ខ្លួនរចញពីការរស់រៅតាម្មាតារទ ។  តត្ផ្ទុយរៅ
វញិការភាវនារនះ  មានការទក់្ទងរៅនឹងការរស់រៅ  រៅនឹង
សក្មាភាពរបស់រយើងោល់នថង ។  រហតុ្រនះរហើយបានជាសពវនថង
រនះមានមជឈោឋ នខ្លះ  យក្ការភាវនារនះរៅអនុវត្តែល់ក្នុង
ការយិល័យ  ឬក្នុងមណឌ លឧសាហក្មាផ្ង  រែើមែីជួយបនថយ
សមាព ្ផ្លូវចិត្តរបស់សមាជិក្  ។ 
 ែូចតែលបាននិយយរចួមក្រហើយថា ក្នុងអែឋងគិក្មគគ 
សតិ្បែោឋ នរនះមាន ៤ តបប ៖ 

 សតិ្បែោឋ នចំរពាះកាយ (កាយនុបសសនាសតិ្បែោឋ ន) 
 សតិ្បែោឋ នចំរពាះរវទនា (រវទនានុបសសនាសតិ្បែោឋ ន) 
 សតិ្បែោឋ នចំរពាះចិត្ត (ចិតាត នុបសសនាសតិ្បែោឋ ន) 
 សតិ្បែោឋ នចំរពាះ្ម៌ (្មាា នុបសសនាសតិ្បែោឋ ន) 

 សូមបញ្ញា ក់្ថា  រទះរ្វើតាមពិ្ីណាក៏្រោយ  ការសំខ្ន់ 
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គឺការខំ្ព្បឹងតព្បងពាយម  ព្បុងស្ងា រតី្  ផ្ចង់សតិ្អារមាណ៍  រែើមែី
សរងាត្ពិនិត្យ  និងពិចារណានូវរបូ្ម៌និងនាម្ម៌ទំងរនាះ  ក្នុង
ព្គប់ឥរយិបថទំង ៤ របស់រយើង ។ 

ក- កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន 

 ចំរពាះការភាវនារនះ  រគរព្ចើនយក្ឧទហរណ៍ក្នុងការ
សរងាត្រមើលនូវការ    ែក្ែរងាើម    (អានាបាណសសតិ្)    រព្ពាះជា      
លំហាត់្ស្សួលជាងរគ  ក្នុងការររៀនសរងាត្រលើក្ែំបូង ។  មានតត្
ការភាវនារនះរទ  តែលតាមគមពីរមានតចងចាស់ោស់  ត្ព្មូវឲ្យ
មានររបៀបអងគុយ ។  រព្ៅពីអានាបាណសសតិ្រនះ  រគអាចរែើរ
រែក្  ឈរ  អងគុយតាមការគួរតែលអាចរ្វើបាន  ។  ចំរពាះការ
សរងាត្រមើលការែក្ែរងាើមរចញចូលរនះ  រគព្ត្ូវអងគុយតពនតភនន
ែងខ្លួនឲ្យព្ត្ង់  នែោក់្រលើរលល   ស្ងា រតី្ព្បុងជានិចច  ។  សំខ្ន់រៅ
រទៀត្  ក្នុងការអងគុយឲ្យព្ត្ង់រនះ គឺព្ត្ូវឲ្យព្ត្ង់រៅក្នុងសភាព    
្មាតា  មិនព្ត្ូវខំ្ព្បឹងទល់តត្រងឹឆាឺត្រនាះរទ នែោក់្តាមសព្មួល
រលើរលល   រគអាចបិទតភនក្  ឬសំ ឹងរមើលចុងព្ចមុះខ្លួនឯងក៏្បាន
ឬរមើលអវីរផ្សងក៏្បានតាមចូលចិត្ត ។  រយើងែក្ែរងាើមរចញចូល
ោល់នថងយប់  តត្រយើងមិនតែលយក្ចិត្តទុក្ោក់្  ចាប់ភលឹក្សរងាត្
ពិនិត្យរមើលទល់តត្រស្ងះ  ។ 
 ឥ ូវរនះរយើងចាប់រផ្តើមររៀនរ្វើការសរងាត្ ៖  ចូរអនក្ែក្
ែរងាើមតាម្មាតា  គ្មា នព្បឹង  គ្មា នបងខំ  ។  រហើយបនាទ ប់មក្  ចូរ
អនក្ព្បមូលសតិ្អារមាណ៍    មក្រលើតត្ការែក្ែរងាើមរចញនិងចូល  
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រចួចូរអនក្សរងាត្ពិនិត្យ    រហើយព្បុងស្ងា រតី្    រពឹំងតត្រៅរលើការ 
ែក្ែរងាើមតត្មួយមុខ្ ។  ការែក្ែរងាើមជួនមានតវង  ជួនមានខ្លីជា
្មាតា ។  អនក្ែក្ែរងាើមតាមសព្មួល  ការសំខ្ន់មានតត្មួយ
គត់្  គឺកាលណាអនក្ែក្ែរងាើមតវង  ព្ត្ូវែឹងថាអញែក្ែរងាើមតវង
កាលណាអនក្ែក្ែរងាើមខ្លី  ព្ត្ូវែឹងថាអញែក្ែរងាើមខ្លី  ។  រពល- 
ណាែរងាើមញាប់  ព្ត្ូវែឹងថាអញែក្ែរងាើមញាប់  រពលណា
ែរងាើមររងវើល ព្ត្ូវែឹងថាអញែក្ែរងាើមររងវើល ។  រមួរសចក្តីរៅ 
ចិត្តរបស់អនក្  នឹក្ចំរពាះតត្រៅរលើការែក្ែរងាើមតត្មួយមុខ្          
ែតែលៗ  ររឿយៗជាប់ជានិចច   គ្មា ននឹក្គិត្រៅអវីរផ្សងទល់តត្
អនក្បានយល់ែឹងនូវចលនារបស់វា  រៅកាលៈរទសៈតែលវាបតូរ
ចោវ ក់្  ។  អវីក៏្រោយ  រព្ៅពីរនះ  អនក្ព្ត្ូវបំរភលចឲ្យអស់  កំុ្រងើប
មុខ្  កំុ្រមើលរឆវងស្ងត ំ  កំុ្ស្ងត ប់អវីរព្ៅពីចោវ ក់្របស់វា ។  ហាត់្រ្វើ
ររបៀបរនះឲ្យបាន ៥ នាទីមតងៗររឿយៗ  ។  មុនែំបូង  អនក្មានការ
លំបាក្ក្នុងការព្បុងស្ងា រតី្  រែើមែីពិនិត្យរមើលការែក្ែរងាើមរនះ។
អនក្មានការភាា ក់្រផ្អើលរពលអនក្រ ើញវាមិននឹងហន៎  វារចះតត្រត់្
រគច  រព្ពាះចិត្តរបស់អនក្រចះតត្គិត្រៅអវីរផ្សងៗ  ព្ត្រចៀក្របស់
អនក្រចះតត្ឮសរមលងខ្ងរព្ៅ  ។  បនាទ ប់មក្ចិត្តអនក្រៅជាររវ ើរវាយ 
វលឹវល់  រចួអនក្រៅជាអស់សងឃឹមព្ពមទំងអាក់្អន់ស្សពន់ចិត្ត ។ 
តត្របើអនក្ពាយមររឿយៗ  ររៀនរ្វើលំហាត់្រនះ  មួយនថង ២ ែង
ព្ពឹក្ោង ច ពី ៥ រៅ ១០ នាទីមតង  រនាះអនក្នឹងបានសរព្មចក្នុង
ការព្បុងស្ងា រតី្  រនំពសរងាត្ស្ងត ប់ែរងាើមរចញចូលខ្លួនឯងរនះ ។
នថងណាមួយអនក្នឹងភាា ក់្អារមាណ៍  រោយរ ើញចិត្តអនក្ទក់្ជាប់
រៅរលើការែក្ែរងាើមរបស់អនក្ក្នុងរយៈរពលែ៏ខ្លីមួយ ។ រៅរពល 
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រនាះ  អនក្នឹងតលងរ ើញអវីទំងអស់  តលងឮអវីទំងអស់  ពិភព-
រោក្ខ្ងរព្ៅតលងមានចំរពាះអនក្ ។ មួយរយៈរពលែ៏ខ្លីរនះនំា
មក្ឲ្យអនក្នូវបទពិរស្ង្ន៍ែ៏្ំរ្ង     រពាររពញរៅរោយរសចក្ដី 
រកី្ោយ  រសចក្តីសុខ្និងរសចក្តីសងប់រសងៀមតែលអនក្នឹងប៉ាុនប៉ាង
ព្បាថាន ឲ្យមានតវងជាងរនះ  ឬមានមតងរទៀត្  តត្អនក្មិនទន់អាច
រ្វើរក្ើត្ភាល មៗរទ  ។  លុះព្តាតត្អនក្ពាយម  សោវ ត្រ្វើលំហាត់្
រនះររឿយៗ  ោល់នថងព្ពឹក្ោង ចត្រៅរទៀត្  រនាះការពិរស្ង្ន៍រចះ
តត្ចរព្មើនរ ើងជាលំោប់  រហើយរពលរនាះការសុ៊បចិត្តក្នុងគនលង 
អារមាណ៍តត្មួយរនះ  នឹងមានកាន់តត្តវងរៅៗតែលជារពលអនក្
រភលចខ្លួនលង់ក្នុងការែក្ែរងាើមរនះតមនតទន ។  ែោបណាអនក្រៅ
មានការទុក្ចិត្តរលើខ្លួនអនក្  ការររៀនរ្វើលំហាត់្នឹងបានសរព្មច
រហើយមិនឥត្ព្បរយជន៍រនាះរទ  ។ 
 លំហាត់្ក្នុងការស្ងត ប់ការែក្ែរងាើមរនះ  អាចនំាមក្នូវ
លទធផ្លភាល មៗក្នុងការរស់រៅោល់នថងននរយើង  គឺនំាឲ្យមានសុខ្-
ភាពលអ  មានការលំតហរ  និងការសព្មាក្ខួ្រក្ាលពីសមាព ្ក្នុង
ការោរ  ឬពីទុក្ខអំពល់ព្គប់តបបយ៉ាង  ។   រលើសពីរនះរៅរទៀត្ 
វាជួយឲ្យែំរណក្មានការលង់លក់្ស្សួល  ព្ពមទំងជួយឲ្យ
ការោរបានរកី្ចរព្មើនលូត្ោស់មានរជាគជ័យលអ ។  មិនតត្
ប៉ាុរណាណ ះ  នំាឲ្យមានការសងប់រសងៀម  សលូត្បូត្ សុភាពោបស្ង
រសំ្ងយកំ្ហឹង  រព្ពាះរបើរៅរពលណាអនក្ែឹងខ្លួនថាអនក្ឆ្ប់មួ-
ហាង ឆ្ប់ខឹ្ងព្ចរឡាត្ ឬរបើអនក្ត្ប់ព្បមល់សុបរៅ  រចួអនក្ចាប់
រ្វើលំហាត់្រនះតត្ពីរបីនាទី  អនក្នឹងបានរសំ្ងយចិត្ត  សងប់រសងៀម
មួយររំពច   រចួអនក្នឹងែឹងខ្លួនថា    អនក្ហាក់្ែូចជារទើបនឹងរងើបពី    
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ែំរណក្  ។ 
 ការរ្វើសតិ្បែោឋ នចំរពាះកាយមានរព្ចើនរផ្សងរទៀត្  ែូច
ជាការសរងាត្នូវព្គប់សក្មាភាព  ឬអំរពើរបស់អនក្ោល់នថង  រទះ
ក្នុងការោរក្តី  ក្នុងកិ្ចចការផ្ទទ ល់ខ្លួនក្តី  ឬស្ងធ្លរណៈក្តី  ព្គប់
ឥរយិបថទំង ៤  ។  រៅរពលអនក្រែក្រែើរ  ឈរអងគុយ  ោបត់្
នែរជើង  សីុផឹ្ក្  រសលៀក្ពាក់្ ។ល។  អនក្ព្ត្ូវរនំពតត្រៅរលើអំរពើ   
របស់អនក្  បានន័យថាអនក្ព្ត្ូវរស់រៅក្នុងអំរពើរបស់អនក្រនាះ  គឺ
ក្នុងបចចុបែននភាព ។  រនះមិនតមនឲ្យឈប់គិត្ពីររឿងអតី្ត្កាល ឬ
ពីអនាគត្កាលរ ើយ  ។  អនក្ព្ត្ូវគិត្វារៅតាមកាលៈរទសៈនិង
ទីក្តនលងតែលគួរគិត្  ។  ជាទូរៅ  អនក្ទំងឡាយមិនសូវរស់រៅ 
ក្នុងអំរពើរបស់ខ្លួនរ ើយ  គឺរព្ចើនរស់រៅក្នុងអតី្ត្កាល  ឬក្នុង
អនាគត្កាល ។  ថវីែែិត្តត្រគកំ្ពុងរ្វើអវីមួយរៅទីរនះ  តត្
អារមាណ៍របស់រគ  ចិត្តរបស់រគ  តត្ងរៅឯណារផ្សង  គឺលង់បាត់្
រៅក្នុងអនុសាវរយ៍ីតែលក្នលងហួសមក្រហើយ  ឬបរណាត យខ្លួន
រៅតាមការររវ ើរវាយ  ស្សរមើស្សនមណាមួយរៅក្នុងអនាគត្ ។  
រគមិនរស់រៅក្នុងអំរពើតែលរគកំ្ពុងរ្វើរទ  រគមិនរកី្ោយរោយ
ស្ងរទ  រគព្ត្ ប់រៅជាលំបាក្ចិត្តនឹងបចចុបែននកាល  ឬនឹង
ការោររបស់រគវញិ  ។  ទីបំផុ្ត្រគពំុអាចរ្វើអវីបានសរព្មចែូច
ព្បាថាន តាមបំណងរ ើយ  ។ 
 ឧទហរណ៍រៅតាមរភាជនីយោឋ ន រគតត្ងសរងាត្រ ើញ 
មនុសសខ្លះកំ្ពុងបររិភាគ  រហើយអានរសៀវរល ឬស្ងរព័ត៌្មាន ។ 
រគហាក់្ែូចជារវល់ណាស់ រហើយចួនកាលគ្មា នទំងបានបររិភាគ
ផ្ង  ។  រយើងអាចយល់ព្ច ំថា   រគបានរ្វើទំងពីរមុខ្ក្នុងរពល 
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តត្មួយ ។  តត្តាមពិត្  រគមិនបានរ្វើនូវមុខ្ណាមួយឲ្យព្បាក្ែ
រនាះរទ ។ ចិត្តរគតឹ្ង ចរងអៀត្ លអក់្ក្ក្រ  មិនរកី្ោយ នឹងអវីតែល  
រគកំ្ពុងរ្វើរទ ។  រគមិនបានសថិត្រៅក្នុងបចចុបែននកាលឬក្នុងអំរពើ
របស់រគរ ើយ  ។  រោយមិនែឹងខ្លួន រគបានស្ងក្លែងរគចរវះ
រចញពីជីវតិ្ពិត្ (រនះមិនតមនបានន័យថា  មិនឲ្យនិយយគ្មន ក្នុង
រពលបររិភាគរនាះរទ) ។ ែោបណាអនក្រស់រៅ  អនក្មិនអាចរគច
ផុ្ត្ពីជីវតិ្ពិត្បានរទ  រទះអនក្កំ្ពុងរ្វើអវីក៏្រោយ  ឬកំ្ពុងរស់
រៅក្នុងោអ ងភនំក៏្រោយ  អនក្ព្ត្ូវពិនិត្យរមើលវាឲ្យចំពីមុខ្  រហើយ
រស់រៅជាមួយ  ។  ជីវតិ្ពិត្គឺបចចុបែននភាព  មិនតមនអនុសាវរយ៍ី 
ពីអតី្ត្កាលតែលស្ងល ប់ក្ប់បាត់្ ឬការស្សនមរៅអនាគត្  តែល
មិនទន់មក្ែល់រនាះរទ  ។  អនក្តែលរស់រៅក្នុងអំរពើ  ឬក្នុង
បចចុបែននកាល  ជាអនក្សថិត្រៅក្នុងជីវតិ្ពិត្រហើយជាអនក្រកី្ោយ
ស្សស់ស្ស្ងយ   ។   កាលរគសួរព្ពះអងគថា    រហតុ្អវីបានជាសិសស 
ទំងអស់ស្សស់ស្ស្ងយ  របើព្គ្មន់តត្រស់រោយ្មាតា  រហើយរៅ
សងប់រសងៀម  រចួបររិភាគបាយតត្មួយរពលក្នុងមួយនថងប៉ាុរណាណ ះ ។ 
ព្ពះអងគព្ទង់រឆលើយថា "រគមិនរស្ងក្ស្ងត យនឹងអតី្ត្កាល  រគមិន
រវល់នឹងអនាគត្កាល  តត្រគរស់រៅក្នុងបចចុបែននភាព យ៉ាងហនងឹ
រហើយបានជារគស្សស់ស្ស្ងយ ។  រោយរវល់នឹងអនាគត្ រោយ
ស្ងត យស្សរណាះរៅអតី្ត្កាល  អនក្លងីរលងើ  រព្ក្ៀមសងតួ្ែូចរែើម
តព្ត្ង កាប់ោក់្ហាលនថង"  ។  (សំយុត្ត. ភាគ ២៩ ទំព័រ ៥) 
 ការព្បុងព្បយ័ត្ន ឬការរនំពក្នុងសតិ្រនះ  មិនតមនបានន័យ
ថា  ឲ្យអនក្គិត្រហើយែឹងខ្លួនឯងថា "អញរ្វើរនះ ឬអញរ្វើរនាះ"
រនាះរទ   ។   តត្ផ្ទុយរៅវញិ   កាលណាអនក្ែឹងថា  "អញរ្វើរនះ" 
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អនក្ព្ត្ ប់រៅជាែឹងនឹងរ ើញថា  អនក្កំ្ពុងរ្វើអវីមួយ  រហើយ
រពលរនាះ  អនក្មិនរស់រៅក្នុងអំរពើរបស់អនក្រទ អនក្សថិត្រៅក្នុង
គំនិត្ថា "មានអញ" បនាទ ប់មក្អនក្ខូ្ចការអស់ ។  អនក្ព្ត្ូវបំរភលច
ខ្លួនអនក្រចាល  គឺព្ត្ូវរោំយខ្លួនអនក្ឲ្យចូលរៅក្នុងអំរពើតែលអនក្
កំ្ពុងរ្វើ  ។  រៅរពលអនក្តថលងសុនទរក្ថាែឹងថាខ្លួនឯងជាអនក្ 
និយយរៅមុខ្អនក្ស្ងត ប់  រពលរនាះរសចក្តីអតាថ ្ិបាយរបស់រគ
រៅជាវលិវល់    គំនិត្របស់រគកាត់្ោច់   តលងរចញមក្ហូរតហ
លអ  ។  តត្រៅរពលណារគរោំយខ្លួនបាត់្ក្នុងរសចក្តីតថលងការណ៍ 
របស់រគ  ឬក្នុងស្ងច់ររឿងរបស់រគ  រពលរនាះរគជាតួ្ឯក្យ៉ាង
ចំណានរលើសរគ  រព្ពាះរគនិយយបានរក្ាះក្ាយលអ  ជាប់គ្មន
រែឹក្ហូរតហ  ព្ពមទំងមានខ្លឹមស្ងររទៀត្ផ្ង ។  សិលែក្រ
ទំងឡាយ  តួ្កុ្នរោខ ន  ត្លុក្កំ្តបលងអនក្ចំររៀង  អនក្ក្វនិីពនធ  អនក្ 
នរយបាយ  ។ល។  ស្ងន នែ្ំៗ  លអៗ លែីលាញទំងអស់សុទធតត្
រក្ើត្រ ើងរៅរពលតែលសិលែក្រទំងរនាះ  ចូលសុ៊បរៅក្នុង
អំរពើ  រៅក្នុងតួ្នាទី ឬរៅក្នុងស្ងច់ររឿងរបស់រគ  រហើយតែលរគ
បានបំរភលចរចាលអស់ នូវគំនិត្ថា "មានអញ" ។ 
 ការព្បុងព្បយ័ត្ន  ការរនំពក្នុងសតិ្ចំរពាះសក្មាភាពរបស់
រយើងមាន ក់្ៗ  តែលព្ពះពុទធព្ទង់បានបរព្ងៀនមក្រនះ  មានរគ្មល
បំណងចង់ឲ្យរយើងរស់រៅក្នុងបចចុបែននភាព  គឺក្នុងអំរពើ  (ព្ទឹសតី 
រហសន Zen ននព្បរទសជប៉ាុនរក្ើត្រចញពីគំនិត្រនះ)  ។ 
 ត្រៅរនះជាការែក្ស្សង់រចញពីគមពីររែើម  សតីពីអានាបា- 
ណសសតិ្ និងសតិ្បែោឋ នសូព្ត្  ទំងស្សុងមក្តចក្ជូនអនក្អាន
ព្គ្មន់ជារមររៀនក្នុងការភាវនា  ។ 
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អានាបាណស្សតិភាវនា 
(មជឈិម. ភាគ ២៣ ទំព័រ ២២៩) 

 
 ព្ពះមានព្ពះភាគ  ព្ទង់ព្តាស់រៅព្ពះោហុលថា  មាន ល
ោហុល របូណាមួយ ជាខ្ងក្នុងក្តី  ខ្ងរព្ៅក្តី  រព្គ្មត្ព្គ្មត្ក្តី  លអ
ក្តី  រថាក្ទបក្តី  ឧត្តមក្តី  ឬរបូណាតែលមានក្នុងទីឆ្ង យក្តី  ក្នុងទី
ជិត្ក្តី  តែលជាអតី្ត្  អនាគត្  ជាបចចុបែនន  របូទំងអស់រនាះ
ព្គ្មន់តត្ជារបូប៉ាុរណាណ ះឯង  ។  អនក្គួរយល់រ ើញរបូន៎ុះ  រោយ
ព្បាជាា ែ៏លអ  តាមរសចក្តីពិត្យ៉ាងរនះថា  ន៎ុះមិនតមនរបស់អញ
ន៎ុះមិនតមនជាអញ  ន៎ុះមិនតមនជាខ្លួនរបស់អញរ ើយ ។  រហើយ
មិនតមនមានតត្របូរទ  រវទនាក៏្មាន  សញ្ញា ក៏្មាន  សោខ រទំង-
ឡាយក៏្មាន  វញិ្ញា ណក៏្មាន  តែលមិនតមនជារបស់អញ  មិន
តមនជាអញ  នឹងមិនតមនជាខ្លួនរបស់អញ  ។  បនាទ ប់មក្  ព្ពះ
មានព្ពះភាគព្ទង់ព្បាប់ព្ពះោហុល ឲ្យចរព្មើនអានាបាណសសតិ្
ភាវនាចុះ  រព្ពាះអានាបាណសសតិ្ភាវនា  តែលរគបានអប់របំនទំ
រ្វើររឿយៗរហើយ  ជាគុណជាតិ្មានផ្លរព្ចើន  មានអានិសងស 
រព្ចើន ។ ព្ពះោហុលក៏្បានទូលរសនើព្ពះមានព្ពះភាគថា  បពិព្ត្
ព្ពះអងគែ៏ចរព្មើន  ចុះអានាបាណសសតិ្  ព្ត្ូវចរព្មើនរោយព្បការ
ែូចរមតច  ព្ត្ូវបនទំររឿយៗរោយព្បការែូចរមតច  រទើបជាគុណជាតិ្
មានផ្លរព្ចើន  មានអានិសងសរព្ចើន  ។ 
 ព្ពះមានព្ពះភាគ ព្ទង់ព្តាស់ត្បថា មាន លោហុល របូណា 
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មួយតែលជារបូខ្ងក្នុង  អាស្ស័យនូវខ្លួន  ជារបូរព្គ្មត្ព្គ្មត្ ជា
របូរងឹ  ជារបូតែលវញិ្ញា ណកាន់កាប់គឺ   សក់្   រោម   ព្ក្ចក្   រ្ាញ 
តសែក្  ស្ងច់  សរនស  ឆអឹង  ខួ្រក្នុងឆអឹង  ត្ព្មងបសាវៈ  របះែូង 
រថលើម វាវ  ព្ក្ពះ  សួត្  រពាះរវៀន្ំ  រពាះរវៀនតូ្ច  អាហារថាី 
អាហារចាស់ ពំុរនាះរស្ងត្  របូណាមួយរព្ៅអំពីរនះ  តែលជារបូ
ខ្ងក្នុងអាស្ស័យនូវខ្លួន  ជារបូរព្គ្មត្ព្គ្មត្  ជារបូរងឹ  ជារបូតែល
វញិ្ញា ណកាន់កាប់  មាន លោហុល រនះរៅថា បឋវធី្លតុ្ខ្ងក្នុង ។ 
មួយរទៀត្  បឋវធី្លតុ្ណាខ្ងក្នុងក្តី  បឋវធី្លតុ្ណាខ្ងរព្ៅក្ដី 
ធ្លតុ្ទំងន៎ុះ  រឈ្នា ះថា "បឋវធី្លតុ្" ែូចគ្មន  ។  បុគគលគួររ ើញ
បឋវធី្លតុ្ន៎ុះ  រោយព្បាជាា ែ៏លអតាមរសចក្តីពិត្យ៉ាងរនះថា  ន៎ុះ
មិនតមនជារបស់អញ  ន៎ុះមិនតមនជាអញ  ន៎ុះមិនតមនជាខ្លួន 
របស់អញរ ើយ ។  លុះបុគគលរ ើញបឋវធី្លតុ្ន៎ុះ  រោយព្បាជាា
ែ៏លអតាមរសចក្តីពិត្យ៉ាងរនះរហើយ  រតមងរនឿយណាយចាក្
បឋវធី្លតុ្  រ្វើចិត្តឲ្យព្បាសចាក្រចញពីបឋវធី្លតុ្  ។ 
 មាន លោហុល ចុះ "អារបាធ្លតុ្" រត្ើែូចរមតច?  អារបាធ្លតុ្
រនាះខ្ងក្នុងក៏្មានខ្ងរព្ៅក៏្មាន ។  មាន លោហុល  ចុះអារបា-
ធ្លតុ្ខ្ងក្នុងរត្ើែូចរមតច?  គឺរបូណាតែលជាខ្ងក្នុងអាស្ស័យនូវ
ខ្លួនមានសភាពជា"ទឹក្" ែល់នូវភាពជាទឹក្តែលវញិ្ញា ណចូលរៅ 
កាន់យក្គឺ ព្បមាត់្  តសលសា  ខ្ទុះ  ឈ្នម  រញើស  ខ្ល ញ់ខ្ប់  ខ្ល ញ់
ោវ  ទឹក្តភនក្  ទឹក្មាត់្  ទឹក្សរមារ  ទឹក្រអិំល  ទឹក្មូព្ត្  ពំុរនាះ
រស្ងត្  របូណាមួយរព្ៅអំពីរនះ  តែលជាខ្ងក្នុងអាស្ស័យនូវ
ខ្លួន  មានសភាពជាទឹក្  ែល់នូវភាពជាទឹក្  តែលវញិ្ញា ណចូល
រៅកាន់យក្   មាន លោហុល   រនះរៅថា  "អារបាធ្លតុ្"  ខ្ងក្នុង  
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មួយវញិរទៀត្  អារបាធ្លតុ្ណាជាខ្ងក្នុងក្តី  អារបាធ្លតុ្ណាជា
ខ្ងរព្ៅក្តី  ធ្លតុ្ទំងពីរន៎ុះ  រៅថា  "អារបាធ្លតុ្" ែូចគ្មន  ។
បុគគលគួររ ើញអារបាធ្លតុ្ន៎ុះ  រោយព្បាជាា ែ៏លអតាមរសចក្តីពិត្
យ៉ាងរនះថា  ន៎ុះមិនតមនរបស់អញ  ន៎ុះមិនតមនជាអញ  ន៎ុះមិន
តមនជាខ្លួនរបស់អញរ ើយ ។  បុគគលរ ើញអារបាធ្លតុ្ន៎ុះរោយ
ព្បាជាា ែ៏លអយ៉ាងរនះរហើយ រតមងរនឿយណាយចាក្អារបាធ្លតុ្
រ្វើចិត្តឲ្យស្ស ះចាក្អារបាធ្លតុ្  ។ 
 មាន លោហុល ចុះ"រត្រជាធ្លតុ្" រត្ើែូចរមតចខ្លះ? រត្រជាធ្លតុ្
រនាះខ្ងក្នុងក៏្មាន  ខ្ងរព្ៅក៏្មាន ។  មាន លោហុល  ចុះរត្រជា-
ធ្លតុ្ខ្ងក្នុងរត្ើែូចរមតច?  របូណាតែលជាខ្ងក្នុងអាស្ស័យនូវ
ខ្លួនជារបស់រៅត   ែល់នូវភាពជារបស់រៅត តែលវញិ្ញា ណចូលរៅ
កាន់យក្  គឺរភលើងតែលរ្វើកាយឲ្យផ្សពវផ្ាយ ១   រភលើងតែលរ្វើ
កាយឲ្យព្ទុឌរព្ទម ១ រភលើងតែលរ្វើកាយឲ្យរៅត រោលោល ១ រភលើង
រ្វើអាហារតែលសីុ  ផឹ្ក្ទំពា  លិទធ  ភលក្ស  រហើយឲ្យព្ទុឌរព្ទម
រលួយរៅរោយស្សួល ១   ពំុរនាះរស្ងត្  របូណាមួយរព្ៅអំពី
រនះ  តែលរៅខ្ងក្នុង  អាស្ស័យនូវខ្លួនជារបស់រៅត   ែល់នូវភាព
ជារបស់រៅត   តែលវញិ្ញា ណចូលរៅកាន់យក្  មាន លោហុល  រនាះ
រៅថារត្រជាធ្លតុ្ខ្ងក្នុង ។  មួយវញិរទៀត្  រត្រជាធ្លតុ្ណា
ខ្ងក្នុងក្តី  រត្រជាធ្លតុ្ណាខ្ងរព្ៅក្តី  ធ្លតុ្ទំងន៎ុះ  រៅថា
រត្រជាធ្លតុ្ែូចគ្មន   ។  បុគគលគួររ ើញនូវរត្រជាធ្លតុ្ន៎ុះ  រោយ
ព្បាជាា ែ៏លអតាមរសចក្តីពិត្យ៉ាងរនះថា   ន៎ុះមិនតមនរបស់អញ
ន៎ុះមិនតមនជាអញ  ន៎ុះមិនតមនជាខ្លួនរបស់អញរ ើយ ។  លុះ
បុគគលរ ើញរត្រជាធ្លតុ្ន៎ុះ       រោយព្បាជាា ែ៏លអតាមរសចក្តីពិត្ 
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យ៉ាងរនះរហើយ  រតមងរនឿយណាយចាក្រត្រជាធ្លតុ្ រ្វើចិត្តឲ្យ
ព្បាសចាក្រចញពីរត្រជាធ្លតុ្  ។ 

មាន លោហុល ចុះ"វារយធ្លតុ្"រត្ើែូចរមតចខ្លះ? វារយធ្លតុ្
រនាះខ្ងក្នុងក៏្មាន  ខ្ងរព្ៅក៏្មាន ។  មាន លោហុល  ចុះវារយ-
ធ្លតុ្ខ្ងក្នុង  រត្ើែូចរមតច?  របូណាតែលជាខ្ងក្នុងអាស្ស័យនូវ
ខ្លួនមានសភាពជាខ្យល់  ែល់នូវភាពជាខ្យល់  តែលវញិ្ញា ណចូល
រៅកាន់យក្  គឺខ្យល់បក់្រ ើងរៅខ្ងរលើ ១   ខ្យល់បក់្ចុះមក្
ខ្ងរព្កាម ១   ខ្យល់បក់្ក្នុងរពាះរព្ៅរពាះរវៀន ១   ខ្យល់បក់្ក្នុង
រពាះរវៀន ១   ខ្យល់បក់្សពវអវយវៈតូ្ច្ំ ១  ខ្យល់ែរងាើមរចញ
ចូល ១ ពំុរនាះរស្ងត្      របូណាមួយរព្ៅអំពីរនះតែលជាខ្ងក្នុង 
អាស្ស័យនូវខ្លួនមានសភាពជាខ្យល់  ែល់នូវភាពជាខ្យល់  តែល 
វញិ្ញា ណចូលរៅកាន់យក្  មាន លោហុល  រនះរៅថា  វារយធ្លតុ្
ខ្ងក្នុង ។  មួយវញិរទៀត្  វារយធ្លតុ្ណាខ្ងក្នុងក្តី  វារយធ្លតុ្
ណាខ្ងរព្ៅក្តី  ធ្លតុ្ទំងន៎ុះ រៅថាវារយធ្លតុ្ែូចគ្មន  ។  បុគគល
គួររ ើញវារយធ្លតុ្ន៎ុះ  រោយព្បាជាា ែ៏លអ  តាមរសចក្តីពិត្យ៉ាង
រនះថា  ន៎ុះមិនតមនរបស់អញ  ន៎ុះមិនតមនជាអញ  ន៎ុះមិនតមនជា
ខ្លួនរបស់អញរ ើយ ។  លុះបុគគលរ ើញវារយធ្លតុ្ន៎ុះ  រោយ
ព្បាជាា ែ៏លអតាមរសចក្តីពិត្យ៉ាងរនះរហើយ  រតមងរនឿយណាយ
ចាក្វារយធ្លតុ្  រ្វើចិត្តឲ្យព្បាសចាក្វារយធ្លតុ្  ។ 
 មាន លោហុល ចុះ "អាកាសធ្លតុ្" រត្ើែូចរមតចខ្លះ? អាកាស
ធ្លតុ្រនាះខ្ងក្នុងក៏្មាន  ខ្ងរព្ៅក៏្មាន ។  មាន លោហុល  ចុះ
អាកាសធ្លតុ្ខ្ងក្នុង  រត្ើែូចរមតច?  របូណាជាខ្ងក្នុង  អាស្ស័យ
នូវខ្លួនមានសភាពជាទីវាល  ែល់នូវភាពជាទីទំរនរតែលវញិ្ញា ណ 
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ចូលរៅកាន់យក្  គឺរនធព្ត្រចៀក្  រនធព្ចមុះ  ទវ រមាត់្តែលសព្មាប់
រលបចូលនូវអាហារតែលសីុ  ផឹ្ក្  ទំពា  លិទធ ភលក្ស រហើយរោយ
ទវ រណាក្តី រភាជនតែលសីុ ផឹ្ក្ ទំពា លិទធ ភលក្សរហើយ តត្ងរចញ
មក្តាមចំតណក្ខ្ងរព្កាម   រោយទវ រណាក្តី ។  ពំុរនាះរស្ងត្
របូណាមួយរព្ៅអំពីរនះ  តែលជាខ្ងក្នុង  អាស្ស័យនូវខ្លួនមាន
ភាពជាទីវាល  ែល់នូវភាពជាទីទំរនរ  ជាទីទរទ  ែល់នូវភាព
ទរទ  ជាចរនាល ះ  ែល់នូវភាពជាចរនាល ះតែលស្ងច់និងឈ្នមមិន
ប៉ាះពាល់គ្មន   តែលវញិ្ញា ណចូលរៅកាន់យក្  មាន លោហុល  រនះ
រៅថា  អាកាសធ្លតុ្ខ្ងក្នុង ។  មួយរទៀត្  អាកាសធ្លតុ្ណាជា
ខ្ងក្នុងក្តី  អាកាសធ្លតុ្ណាជាខ្ងរព្ៅក្តី  ធ្លតុ្ទំងន៎ុះរៅថា
អាកាសធ្លតុ្ែូចគ្មន  ។ បុគគលគួររ ើញអាកាសធ្លតុ្ន៎ុះ  រោយ
ព្បាជាា ែ៏លអតាមរសចក្តីពិត្យ៉ាងរនះថា ន៎ុះមិនតមនរបស់អញ ន៎ុះ
មិនតមនជាអញ  ន៎ុះមិនតមនជាខ្លួនរបស់អញរ ើយ ។ លុះបុគគល 
រ ើញអាកាសធ្លតុ្ន៎ុះ  រោយព្បាជាា ែ៏លអ  តាមរសចក្តីពិត្យ៉ាង
រនះរហើយ  រតមងរនឿយណាយចាក្អាកាសធ្លតុ្ រ្វើចិត្តឲ្យព្បាស
ចាក្រចញពីអាកាសធ្លតុ្  ។ 
 មាន លោហុល   អនក្ចូរចរព្មើនភាវនាឲ្យែូចជា "តផ្នែី" 
រព្ពាះថាកាលរបើអនក្ចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជាតផ្នែីរហើយ  ផ្សសៈជា
ទីគ្មប់ចិត្ត  ឬមិនជាទីគ្មប់ចិត្តតែលរក្ើត្រហើយ  រតមងមិនព្គប
សងាត់្ចិត្តអនក្  ។  មាន លោហុល  ជនទំងឡាយោក់្នូវវត្ថុស្ងអ ត្
ក្តី  ោក់្វត្ថុមិនស្ងអ ត្ក្តី  ោក់្ចុះនូវគូថក្តី  ោក់្ចុះនូវទឹក្មូព្ត្ក្ដី 
ោក់្ចុះនូវទឹក្មាត់្ក្តី  ោក់្ចុះនូវខ្ទុះក្តី  សព្មក់្ឈ្នមោក់្ក្តី  រលើ
តផ្នែីៗ  ក៏្មិនរនឿយណាយឬ្ុញព្ទន់     ឬរខ្ពើមររអើមរោយវត្ថុ 
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ទំងរនាះរ ើយ  ។  យ៉ាងណាមិញ  មាន លោហុល  ចូរអនក្ចំររ ើន 
ភាវនាឲ្យែូចជាតផ្នែីែូរចាន ះឯង  រព្ពាះថា  កាលរបើអនក្ចំររ ើន 
ភាវនាឲ្យែូចជាតផ្នែីរហើយផ្សសៈជាទីគ្មប់ចិត្ត   ឬមិនជាទីគ្មប់
ចិត្តតែលរក្ើត្រហើយ  រតមងមិនព្គបសងាត់្ចិត្តរ ើយ  ។ 
 មាន លោហុល  អនក្ចូរចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជា "ទឹក្"   មាន ល
ោហុល       រព្ពាះថាកាលរបើអនក្ចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជាទឹក្រហើយ
ផ្សសៈជាទីគ្មប់ចិត្ត ឬមិនជាទីគ្មប់ចិត្តតែលរក្ើត្រហើយ រតមងមិន
ព្គបសងាត់្ចិត្តអនក្  ។  មាន លោហុល  ជនទំងឡាយោងវត្ថុស្ងអ ត្ 
ក្តី  ោងវត្ថុមិនស្ងអ ត្ក្តី  ោងគូថក្តី  ោងទឹក្មូព្ត្ក្តី  ោងទឹក្
មាត់្ក្តី  ោងខ្ទុះក្តី  ោងឈ្នមក្តីក្នុងទឹក្ៗ  ក៏្មិនរនឿយណាយឬ
្ុញព្ទន់  ឬរខ្ពើមររអើមរោយវត្ថុទំងរនាះរ ើយ  ។   យ៉ាងណា- 
មិញ  មាន លោហុល  អនក្ចូរចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជាទឹក្យ៉ាងរនះឯង
រព្ពាះថាកាលរបើអនក្ចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជាទឹក្រហើយ   ផ្សសៈជាទី
គ្មប់ចិត្ត  ឬមិនជាទីគ្មប់ចិត្តតែលរក្ើត្រហើយរតមងមិនព្គបសងាត់្
ចិត្តរ ើយ  ។ 
 មាន លោហុល  អនក្ចូរចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជា "រភលើង"   មាន ល
ោហុល     រព្ពាះថាកាលរបើអនក្ចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជារភលើងរហើយ 
ផ្សសៈជាទីគ្មប់ចិត្ត  ឬមិនជាទីគ្មប់ចិត្តតែលរក្ើត្រ ើងរហើយ
រតមងមិនព្គបសងាត់្ចិត្តអនក្  ។   មាន លោហុល រភលើងរឆះវត្ថុស្ងអ ត្ក្តី 
រឆះវត្ថុមិនស្ងអ ត្ក្តី  រឆះគូថក្តី  រឆះទឹក្មូព្ត្ក្តី  រឆះទឹក្មាត់្ក្តី  រឆះ
ខ្ទុះក្តី  រឆះឈ្នមក្តី រភលើងក៏្មិនរនឿយណាយ  ឬ្ុញព្ទន់  ឬរខ្ពើម
ររអើមរោយវត្ថុទំងរនាះរ ើយ ។  យ៉ាងណាមិញ  មាន លោហុល
អនក្ចូរចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជារភលើង យ៉ាងរនាះឯង  រព្ពាះថាកាលរបើ 
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អនក្ចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជារភលើងរហើយ ផ្សសៈជាទីគ្មប់ចិត្ត ឬមិនជា
ទីគ្មប់ចិត្តតែលរក្ើត្រហើយ  មិនព្គបសងាត់្ចិត្តអនក្រ ើយ  ។ 
 មាន លោហុល  អនក្ចូរចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជា "ខ្យល់"  មាន ល
ោហុល       រព្ពាះថាកាលរបើអនក្ចំររ ើភាវនាឲ្យែូចជាខ្យល់រហើយ
ផ្សសៈជាទីគ្មប់ចិត្ត  ឬមិនជាទីគ្មប់ចិត្តតែលរក្ើត្រហើយ  មិនព្គប
សងាត់្ចិត្តអនក្ ។  មាន លោហុល  ខ្យល់បក់្វត្ថុស្ងអ ត្ក្តី  បក់្វត្ថុមិន
ស្ងអ ត្ក្តី  បក់្គូថក្តី  បក់្ទឹក្មូព្ត្ក្តី  បក់្ទឹក្មាត់្ក្តី  បក់្ខ្ទុះក្តី  បក់្
ឈ្នមក្តី ខ្យល់ក៏្មិនរនឿយណាយ  ឬ្ុញព្ទន់  ឬរខ្ពើមររអើម
រោយវត្ថុទំងរនាះរ ើយ  ។  យ៉ាងណាមិញ  មាន លោហុល  អនក្  
ចូរចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជាខ្យល់យ៉ាងរនាះឯង  មាន លោហុល  រព្ពាះ
ថាកាលរបើអនក្ចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជាខ្យល់រហើយ ផ្សសៈជាទីគ្មប់ 
ឬមិនជាទីគ្មប់ចិត្ត តែលរក្ើត្រហើយ  រតមងមិនព្គបសងាត់្ចិត្ត  
អនក្រ ើយ  ។ 
 មាន លោហុល  អនក្ចូរចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជា "អាកាស" 
មាន លោហុល  រព្ពាះថាកាលរបើអនក្ចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជាអាកាស
រហើយ  ផ្សសៈជាទីគ្មប់ចិត្ត  ឬមិនជាទីគ្មប់ចិត្តតែលរក្ើត្រហើយ
រតមងមិនព្គបសងាត់្ចិត្តអនក្ ។  មាន លោហុល  អាកាសតែលមិន
ព្បតិ្ស្ងឋ នរៅក្នុងទីណាមួយ  យ៉ាងណាមិញ  មាន លោហុល  អនក្
ចូរចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជាអាកាសយ៉ាងរនាះឯង ។  មាន លោហុល
រព្ពាះថាកាលរបើអនក្ចំររ ើនភាវនាឲ្យែូចជាអាកាសរហើយ  ផ្សសៈ
ជាទីគ្មប់ចិត្ត  ឬមិនជាទីគ្មប់ចិត្តតែលរក្ើត្រហើយ  រតមងមិនព្គប
សងាត់្ចិត្តអនក្រ ើយ  ។ 
 មាន លោហុល  ចូរអនក្ចរព្មើន "រមតាត ភាវនា"   មាន លោហុល 
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រព្ពាះថាកាលរបើអនក្ចំររ ើនរមតាត ភាវនារហើយ  ពាបាទនឹងវនិាស
ស្ងបសូនយរៅ    ។     មាន លោហុល    អនក្ចូរចំររ ើន ក្រណុាភាវនា   
មាន លោហុល        រព្ពាះថាកាលរបើអនក្ចំររ ើនក្រណុាភាវនារហើយ
វហឹិស្ង (វហិិងា)   គឺរសចក្តីរបៀត្របៀននឹងស្ងបសូនយរៅ ។
 មាន លោហុល  អនក្ចូរចំររ ើន មុទិតាភាវនា  មាន លោហុល  រព្ពាះថា
កាលរបើអនក្ចំររ ើនមុទិតាភាវនារហើយ អរតិ្  គឺរសចក្តីមិនរព្ត្ក្អរ
នឹងស្ងបសូនយរៅ ។  មាន លោហុល  អនក្ចូរចំររ ើន ឧរបកាខ ភាវនា
(ចិត្តជាក្ណាត ល  នឹងន)  មាន លោហុល     រព្ពាះថាកាលរបើអនក្    
ចំររ ើនឧរបកាខ ភាវនារហើយ បែិ ៈ (រសចក្តីចរងអៀត្ចងអល់ចិត្ត ការ
ខ្ន ញ់ចិត្ត) នឹងស្ងបសូនយរៅ  ។   មាន លោហុលអនក្ចូរចំររ ើន  
អសុភភាវនា (ស្ងក្សព)  មាន លោហុល    រព្ពាះថាកាលរបើអនក្   
ចំររ ើនអសុភភាវនារហើយ ោគៈ  គឺត្រព្មក្ក្នុងកាមគុណនឹងស្ងប
សូនយរៅ  ។  មាន លោហុល  អនក្ចូរចំររ ើន អនិចចសញ្ញា ភាវនា  មាន ល
ោហុល    រព្ពាះថា    កាលរបើអនក្ចំររ ើន  អនិចចសញ្ញា ភាវនារហើយ 
អសាមិានះ គឺរសចក្តីព្បកាន់ខ្លួន នឹងស្ងបសូនយរៅ  ។ 
 មាន លោហុល  អនក្ចូរចំររ ើនអានាបាណសសតិ្ភាវនា  មាន ល
ោហុល  អានាបាណសសតិ្ភាវនា  តែលអនក្បានចំររ ើនរហើយ  បាន 
រ្វើឲ្យររឿយៗរហើយ  ជាគុណជាតិ្មានផ្លរព្ចើន  មានអានិសងស 
រព្ចើន  ។  មាន លោហុល  ចុះអានាបាណសសតិ្ភាវនា  តែលចរព្មើន 
រហើយរត្ើែូចរមតច  តែលរ្វើឲ្យររឿយៗរហើយរត្ើែូចរមតច   រទើបជា
គុណជាតិ្មានផ្លរព្ចើន  មានអានិសងសរព្ចើន ។  មាន លោហុល
ភិក្ខុក្នុងស្ងសនារនះរៅក្នុងនព្ពក្តី  រៅរទៀបគល់រឈើក្តី  រៅក្នុង
ផ្ទះស្ងង ត់្ក្តី     អងគុយផ្គត់្តភននតំាងកាយឲ្យព្ត្ង់    ត្មាល់ស្ងា រតី្ឲ្យ 



~ 152 ~ 

គេហដ្ឋាន   ភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

មានមុខ្រឆ្ព ះរៅរក្ក្មាោឋ ន  ភិក្ខុរនាះមានស្ងា រតី្ចំាជាក់្  ែក្-
ែរងាើមរចញ  មានស្ងា រតី្ចំាជាក់្ែក្ែរងាើមចូល  ។  កាលែរងាើម
រចញតវងក៏្ែឹងចាស់ថា  អាតាា អញែក្ែរងាើមរចញតវង  កាលែក្
ែរងាើមចូលតវង  ក៏្ែឹងចាស់ថា  អាតាា អញែក្ែរងាើមចូលតវង ។
កាលែក្ែរងាើមរចញខ្លីក៏្ែឹងចាស់ថា  អាតាា អញែក្ែរងាើមរចញ
ខ្លីកាលែក្ែរងាើមចូលខ្លី ក៏្ែឹងចាស់ថា អាតាា អញែក្ែរងាើមចូល 
ខ្លី  ។  ភិក្ខុសិក្ាថា  អាតាា អញែឹងចាស់នូវកាយ  គឺែរងាើម
ទំងពួង  រហើយែក្ែរងាើមរចញ  សិក្ាថាអាតាា អញែឹងចាស់នូវ
កាយ  គឺែរងាើមទំងពួង  រហើយែក្ែរងាើមចូល  ។  សិក្ាថាអាតាា
អញនឹងរមាង ប់នូវកាយសោខ រ គឺែរងាើមរចញនិងែរងាើមចូល រហើយ
ែក្ែរងាើមរចញ  សិក្ាថាអាតាា អញនឹងរមាង ប់នូវកាយសោខ រ
រហើយែក្ែរងាើមចូល  ។   សិក្ាថាអាតាា អញែឹងចាស់នូវ បីតិ្
រហើយែក្ែរងាើមរចញ   សិក្ាថាអាតាា អញែឹងចាស់នូវបីតិ្
រហើយែក្ែរងាើមចូល  ។  សិក្ាថាអាតាា អញែឹងចាស់នូវរសចក្តី
សុខ្រហើយែក្ែរងាើមរចញ  សិក្ាថាអាតាា អញែឹងចាស់នូវ   
រសចក្តីសុខ្ រហើយែក្ែរងាើមចូល ។  សិក្ាថាអាតាា អញែឹង
ចាស់នូវចិត្តសោខ រ  គឺរវទនាខ្នធនិងសញ្ញា ខ្នធ  រហើយែក្ែរងាើម
រចញ  សិក្ាថាអាតាា អញែឹងចាស់នូវចិត្តសោខ រ  រហើយែក្
ែរងាើមចូល ។  សិក្ាថាអាតាា អញនឹងរមាង ប់នូវចិត្តសោខ រ  រហើយ
ែក្ែរងាើមរចញ             សិក្ាថាអាតាា អញនឹងរមាង ប់នូវចិត្តសោខ រ 
រហើយែក្ែរងាើមចូល  ។ 
 សិក្ាថាអាតាា អញនឹងរ្វើចិត្តឲ្យរកី្ោយ រហើយែក្ែរងាើម
រចញ  សិក្ាថាអាតាា អញនឹងរ្វើចិត្តឲ្យរកី្ោយ   រហើយែក្ែរងាើម 
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ចូល  ។  សិក្ាថាអាតាា អញនឹងត្មាល់ចិត្តឲ្យរសាើ  រហើយែក្
ែរងាើមរចញ      សិក្ាថាអាតាា អញនឹងត្មាល់ចិត្តឲ្យរសាើរហើយែក្ 
ែរងាើមចូល ។  សិក្ាថាអាតាា អញនឹងរោះចិត្តឲ្យផុ្ត្ស្ស ះ
(ចាក្នីវរណ្ម៌ជារែើម) រហើយែក្ែរងាើមរចញ  សិក្ាថាអាតាា
អញនឹងរោះចិត្តឲ្យផុ្ត្ស្ស ះ  រហើយែក្ែរងាើមចូល ។  សិក្ា
ថាអាតាា អញនឹងពិចារណានូវបញ្ចក្ខនធថាមិនរទៀង        រហើយែក្ 
ែក្ែរងាើមរចញ   សិក្ាថាអាតាា អញនឹងពិចារណានូវបញ្ច ក្ខនធថា
មិនរទៀង  រហើយែក្ែរងាើមចូល ។  សិក្ាថាអាតាា អញនឹង
ពិចារណា្ម៌ជារព្គឿងរ្វើចិត្តឲ្យព្បាសចាក្ត្រព្មក្  គឺវបិសសនា
 និងមគគ  រហើយែក្ែរងាើមរចញ  សិក្ាថាអាតាា អញនឹងពិចារ-
ណា្ម៌ជារព្គឿងរ្វើចិត្តឲ្យព្បាសចាក្ត្រព្មក្  រហើយែក្ែរងាើម 
ចូល ។  សិក្ាថាអាតាា អញនឹងពិចារណានូវរសចក្តីរលត់្ននក្ង
ទុក្ខ  រហើយែក្ែរងាើមរចញ  សិក្ាថាអាតាា អញនឹងពិចារណានូវ
រសចក្តីរលត់្ននក្ងទុក្ខ  រហើយែក្ែរងាើមចូល  ។  សិក្ាថា អាតាា
អញនឹងពិចារណា្ម៌ជារព្គឿងរ្វើចិត្តឲ្យលះរចាល   (នូវកិ្រលស 
ព្ពមទំងខ្នធ និងអភិសោខ រ) រហើយែក្ែរងាើមរចញ  សិក្ាថា
អាតាា អញនឹងពិចារណា្ម៌ជារព្គឿងរ្វើចិត្តឲ្យលះរចាល (នូវ
កិ្រលសព្ពមទំងខ្នធ និងអភិសោខ រ) រហើយែក្ែរងាើមចូល ។
មាន លោហុល  អានាបាណសសតិ្  តែលបុគគលបានចរព្មើនរហើយ 
យ៉ាងរនះ  រ្វើឲ្យររឿយៗរហើយយ៉ាងរនះឯង  រទើបជាគុណជាតិ្
មានផ្លរព្ចើនមានអានិសងសរព្ចើន ។  មាន លោហុល  កាលរបើ
អានាបាណសសតិ្តែលបុគគលចរព្មើនរហើយយ៉ាងរនះ  រ្វើររឿយៗ
រហើយយ៉ាងរនះ         ែរងាើមរចញនិងែរងាើមចូលទំងឡាយណា 



~ 154 ~ 

គេហដ្ឋាន   ភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

តែលជាកាលខ្ងរព្កាយ  ែរងាើមរចញនឹងែរងាើមចូល (កាយ
សោខ រ)  ទំងរនាះនឹងរលត់្រៅជាព្បាក្ែ     មិនតមនរលត់្រៅវញិ
រទ  ។  លុះព្ពះមានព្ពះភាគសតមតងព្ពះសូព្ត្រនះចប់រហើយ  ព្ពះ
ោហុលមានអាយុ  ក៏្មានចិត្តរកី្ោយ  រព្ត្ក្អរចំរពាះភាសិត្នន
ព្ពះមានព្ពះភាគ  ។ 
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សតិប្បដ្ឋានសូត្ត 

(មជ្ឈិម. ភាគ ២០ ទំព័រ ១៨៥  
ឬទីឃនិកាយ  ភាគ ១៧ ទំព័រ ២៤៤) 

កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន (បនត) 
  

ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  មួយទទៀតភិក្ខុទទោះទ ើរក្តី  ក៏្ ឹង
ច្បាស់ថាអញទ ើរ  ទទោះឈរក្តីក៏្ ឹងច្បាស់ថាអញឈរ  ទទោះ
អងគុយក្តី  ក៏្ ឹងច្បាស់ថាអញអងគុយ  ទទោះទ ក្ក្តីក៏្ ឹងច្បាស់ថា
អញទ ក្ ។  មយ៉ាងទទៀត  កាយរបស់ភិក្ខុទ ោះតមកល់ទៅទោយ
អាការយ៉ាងណាៗ  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវកាយទ ោះ  ទោយអាការយ៉ាង
ទ ោះៗ  ។  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញនូវ កាយក្ាុងកាយជាខាងក្ាុង 
(កាយរបស់ខ្លួន)  យ៉ាងទនោះជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង 
ពិចារណាទឃើញនូវកាយក្ាុងកាយជាខាងទប្ៅ (កាយអាក្ ទទ) ជា
ប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤  ពិចារណាទឃើញនូវកាយ ក្ាុងកាយ
ជាខាងក្ាុងនិងជាខាងទប្ៅ      ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ 
ផង   ពិចារណាទឃើញនូវធម៌ដ លជាទីប្បជំុ្ទក្ើតទ ើងក្ាុងកាយ 
(អាយតនៈទំងទ ោះទក្ើតទ ើងទោយម្នន អវជិាា   តណាា   ក្មម  
អាហារ  និងមហាភូត ៤ ជាទេតុ)  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង 
៤ ផង  ពិចារណាទឃើញនូវធម៌ដ លសូនយទៅក្ាុងកាយ (ទបើមិន
ម្ននទេតុទំង ៥ មុខ្)         ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង 
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ពិចារណាទឃើញនូវធម៌ដ លប្បជំុ្ទក្ើតទ ើង  និងធម៌ដ លសូនយ
ទៅក្ាុងកាយ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។  មួយទទៀត 
ស្មម រតីជាទប្គឿងកំ្ណត់ ឹងនូវកាយរបស់ភិក្ខុទ ោះ  ក៏្ផចង់ទ ើង
ចំ្បទ ោះថា  កាយទនោះម្ននដមន  (ប៉ាុដនតមិនដមនសតវ  មិនដមនបុគគល 
មិនដមនស្សី  មិនដមនប្បុសជាទ ើម)  ប្ាន់ដតជាទីកំ្ណត់ទ ើមបីឲ្យ
ច្បទប្មើនប្ាជាា   ទ ើមបីឲ្យច្បទប្មើនស្មម រតីដតប៉ាុទណាណ ោះ ។  ភិក្ខុទនោះម្នន
ចិ្បតតមិនអាស្ស័យ  ទោយតណាា នុស័យ និងទិោា នុស័យ  ប្គប់
ឥរយិបថទំង ៤ ផង  មិនប្បទក្ៀក្ប្បកាន់អវីតិច្បតួច្ប (របូ ទវទ  
សញ្ញា  សង្ខខ រ វញិ្ញា ណ) ក្ាុងទោក្ (បញ្ចក្ខនធ) ទនោះផង ។  ម្នា លភិក្ខុ
ទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវកាយក្ាុងកាយជា
ប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាងទនោះឯង  ។ 

ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  មយ៉ាងទទៀត  ភិក្ខុទធវើនូវសមបជ្ញ្ាៈ គឺ
ទសច្បក្តី ឹងខ្លួនជាប្បប្ក្តី  ក្ាុងការទ ើរទៅមុខ្  ឬថយទប្កាយ  ទធវើ
នូវទសច្បក្តី ឹងខ្លួនជាប្បប្ក្តី  ក្ាុងការប្ក្ទ ក្ទមើលទៅមុខ្  ឬ
ប្ក្ទ ក្ទមើលទៅទិសទផេងៗ       ទធវើនូវទសច្បក្តី ឹងខ្លួនជាប្បប្ក្តី  
ក្ាុងការបត់ទ ទជ្ើង ឬោទ ទជ្ើង  ទធវើនូវទសច្បក្តី ឹងខ្លួនជាប្បប្ក្តី
ក្ាុងការប្ទប្ទង់សងា ីាប្ត និងចី្បវរ  ទធវើនូវទសច្បក្តី ឹងខ្លួនជា
ប្បប្ក្តីក្ាុងការបរទិភាគទភាជ្ន  ផឹក្ទឹក្  ទំ សីុខាទីយវតថុជ្ញ្ញា ប់
ទធវើនូវទសច្បក្តី ឹងខ្លួនជាប្បប្ក្តី  ក្ាុងការបទ ោ បង់នូវឧចាច រៈ និង     
បសាវៈ  ទធវើនូវទសច្បក្តី ឹងខ្លួនជាប្បប្ក្តីក្ាុងការទ ើរ  ឈរ  អងគុយ
ទ ក្ ភាា ក់្ទ ើង និយយនិងភាពសងប់ទសងៀមជាប្បប្ក្តី ។ ភិក្ខុ
ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវកាយក្ាុងកាយខាងក្ាុង(ទោយកំ្ណត់ 
នូវសមបជ្ញ្ាៈទំង ៤)  ជាប្បប្ក្តី    ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាង 
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ទនោះផង  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញនូវកាយក្ាុងកាយខាងទប្ៅជា
ប្បប្ក្តី ប្គប់ឥរយិបថទំង  ៤ ផង   ភិក្ខុពិចារណាទឃើញនូវកាយ
ក្ាុងកាយជាខាងក្ាុង  និងជាខាងទប្ៅប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង
ភិក្ខុពិចារណាទឃើញនូវធម៌ ដ លប្បជំុ្ទក្ើតទ ើងក្ាុងកាយជា
ប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង   ភិក្ខុពិចារណាទឃើញនូវធម៌
ដ លសូនយទៅក្ាុងកាយជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ភិក្ខុ
ពិចារណាទឃើញនូវធម៌ ដ លប្បជំុ្ទក្ើតទ ើងទំងធម៌ដ លសូនយ
ទៅក្ាុងកាយជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ។  មួយទទៀត
ស្មម រតីរបស់ភិក្ខុទ ោះ  ក៏្ផចង់ទ ើងចំ្បទ ោះថា  កាយទនោះម្ននដមន 
ប្ាន់ដតជាទីកំ្ណត់ ឹង  ទ ើមបីឲ្យច្បទប្មើនប្ាជាា   ទ ើមបីឲ្យច្បទប្មើន
ស្មម រតីដតប៉ាុទណាណ ោះ  ។  ភិក្ខុម្ននចិ្បតតមិនអាស្ស័យទោយតណាា និង
ទិ ាិប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  មិនប្បទក្ៀក្ប្បកាន់អវីតិច្បតួច្បក្ាុង
ទោក្ទនោះផង ។  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញនូវ
កាយក្ាុងកាយជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាង ូទច្បាោះឯង។ 
 ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  មួយទទៀត  ភិក្ខុក្ាុងស្មស ទនោះ 
ពិចារណាទឃើញនូវកាយទនោះឯង  ខាងទលើតំងពីាតទជ្ើងទ ើង
ទៅ  ខាងទប្កាមតំងពីចុ្បងសក់្ចុ្បោះមក្  ដ លម្ននដសបក្បិទាំងជំុ្
វញិ  ទ រទពញទោយវតថុមិនស្មា ត  ម្ននប្បការទផេងៗ ូទច្បាោះថា 
ក្ាុងកាយទនោះម្ននសក់្  ទោម  ប្ក្ច្បក្  ទធមញ  ដសបក្  ស្មច់្ប សរទស
ទំងឡាយ   ឆ្ាឹងទំងឡាយ   ខួ្រក្ាុងឆ្ាឹង   ទច្ប (តប្មងបសាវៈ)
ទបោះ ូង  ទថលើម  វាវ  ប្ក្ពោះ សួត ទ ោះទវៀនធំ ទ ោះទវៀនតូច្ប អាហារ
ថមី អាហារចាស់  ទឹក្ប្បម្នត់  ទសលសម ខ្ោុោះ ឈាម ទញើសខាល ញ់ខាប់ 
ទឹក្ដភាក្  ខាល ញ់ោវ  ទឹក្ម្នត់  ទឹក្សំទារ  ទឹក្រអិំល  ទឹក្មូប្ត ។ 
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 ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ទទដ លម្ននម្នត់ទំងពីរខាងទពញទោយ
ធញ្ាជាតិ  ម្ននប្បការទផេងៗ  ធញ្ាជាតិទំងទ ោះគឺ ស្សូវខ្ាយ
ស  ស្សូវខ្ាយប្ក្េម  សដណត ក្ាយ  សដណត ក្ោជ្ម្នស
លង  អងករ  ។  បុរសដ លម្ននច្បក្ខុ  គបបីស្ស្មយនូវម្នត់ទទទ ោះ 
ទេើយពិនិតយទមើល ូទច្បាោះថា  ទនោះស្សូវខ្ាយស  ទនោះស្សូវខ្ាយ
ប្ក្េម  ទនោះសដណត ក្ាយ  ទនោះសដណត ក្ោជ្ម្នស  ទនោះលង  ទនោះ
អងករ  ម្ននឧបម្ន ូច្បទមតច្បមិញ  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុ
ពិចារណាទឃើញនូវកាយទនោះឯង  ខាងទលើតំងពីាតទជ្ើងទ ើង
ទៅ  ខាងទប្កាមតំងពីចុ្បងសក់្ចុ្បោះមក្  ដ លម្ននដសបក្បិទាំង
ជំុ្វញិ ទពញទោយវតថុមិនស្មា ត ម្ននប្បការទផេងៗ ូទច្បាោះថា  ក្ាុង
កាយទនោះម្ននសក់្  ទោម  ប្ក្ច្បក្...។ល។ ទឹក្មូប្ត ម្ននឧបទមយយ
 ូទចាា ោះឯង ។  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវកាយក្ាុងកាយជា
ខាងក្ាុង (ទោយកំ្ណត់នូវអាការម្ននសក់្ជាទ ើម)ជាប្បប្ក្តីប្គប់ 
ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាងទនោះផង...។ល។        ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ 
ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវកាយក្ាុងកាយជាប្បប្ក្តី  ប្គប់
ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាងទនោះឯង  ។ 
 ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  មួយទទៀត  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញ
ច្បាស់នូវកាយទនោះឯងដ លសថិតទៅយ៉ាងណា  ដ លតំងទៅ
យ៉ាងណា  ទោយកំ្ណត់ថា  ប្ាន់ដតជាធាតុក្ាុងកាយទនោះ  ម្នន  
បឋវធីាតុ  អាទាធាតុ  ទតទជាធាតុ  វាទយធាតុ ។  ម្នា លភិក្ខុទំង- 
ឡាយ     ធមមតបុរសអាក្សម្នល ប់ទាក្តី     កូ្នសិសេទនបុរសអាក្
ដ លសម្នល ប់ទាក្តី  ដ លបិុនប្បសប់សម្នល ប់ទា  ទេើយរដំលក្ជា         
ចំ្បដណក្ៗ  អងគុយទៅទទៀបផលូវធំដបក្ជា ៤      ម្ននឧបម្ន ូច្បទមេច្ប- 
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មិញ  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញនូវកាយទនោះ
ឯង  ដ លសថិតទៅទេើយយ៉ាងណា  ដ លតំងទៅទេើយយ៉ាង
ណា  ទោយកំ្ណត់ថា  ប្ាន់ដតជាធាតុដតប៉ាុទណាណ ោះ ូទច្បាោះថា  ក្ាុង
កាយទនោះម្នន ធាតុ ី ធាតុទឹក្ ធាតុទភលើងធាតុខ្យល់ម្ននឧបទមយយ
 ូទចាា ោះឯង ។  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវកាយក្ាុងកាយជា
ខាងក្ាុង (ទោយការកំ្ណត់ថាជាធាតុទំង ៤)  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ 
ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាងទនោះឯង  ។ល។ 
 ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  មយ៉ាងទទៀត  ភិក្ខុទឃើញសររីៈស្មល ប់
ដ លទគទចាលទៅក្ាុងទប្ពសមស្មន  ទទោះស្មល ប់ ១ ទថងក្តី   ស្មល ប់
ទេើយអស់ ២ ទថងក្តី  ស្មល ប់ទេើយអស់ ៣ ទថងក្តី  ដ លកំ្ពុងទេើម
ម្ននពណ៌ទខ្ៀវ ៏ទប្ច្បើន  ម្ននខ្ោុោះេូរទច្បញតមទវ រទផេងៗ  ូច្បទមតច្ប 
មិញ ។  ភិក្ខុទ ោះ  ក៏្បទង្ខា នសររីៈស្មល ប់ទ ោះ  មក្ទប្បៀបផោឹមនឹង
កាយទនោះឯងថា  សូមបីកាយទនោះទស្មត  ក៏្គង់នឹងម្ននសភាពជា
របស់គួរទខ្ពើមយ៉ាងទនោះ  គង់នឹងកាល យទៅជាឧទធុម្នតក្អសុភ  ជា
ទ ើមយ៉ាងទនោះ  នឹងក្នលងចាក្ឧទធុម្នតក្អសុភជាទ ើមទនោះពំុាន
ទ ើយ ។  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវកាយក្ាុងកាយជាខាង
ក្ាុង (ទោយកំ្ណត់នូវអសុភ  ម្ននអសុភកំ្ពុងទេើមជាទ ើម) ជា
ប្បប្ក្តី  ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាងទនោះឯង  ។ 
 ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  មយ៉ាងទទៀត  ភិក្ខុគបបីទឃើញនូវសររីៈ
ស្មល ប់  ដ លទគទចាលទៅក្ាុងទប្ពសមស្មន  ដ លដក្ាក្កំ្ពុងចឹ្បក្សីុ
ក្តី  ដ លពួក្តម តកំ្ពុងជ្ដញ្ា ងសីុក្តី  ដ លពួក្ប្ត ក់្កំ្ពុងចឹ្បក្សីុ
ក្តី  ដ លពួក្ស្មវ នកំ្ពុងក្ទក្រសីុក្តី  ដ លពួក្ច្បច្បក្កំ្ពុងខំាសីុក្តី
ដ លពួក្ាណក្ជាតិទផេងៗ (ម្ននរយុជាទ ើម) កំ្ពុងរងូសីុក្តី  ូច្ប 
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ទមតច្បមិញ ។  ភិក្ខុទ ោះក៏្បទង្ខា នសររីៈស្មល ប់ទ ោះ  មក្ទប្បៀបនឹង
កាយទនោះថា  សូមបីកាយទនោះឯងទស្មត  ក៏្គង់នឹងម្ននសភាពជា
របស់គួរទខ្ពើមយ៉ាងទនោះ  គង់នឹងកាល យទៅជាយ៉ាង ូទច្បាោះ  នឹងក្នលង
នូវភាពយ៉ាង ូទច្បាោះពំុានទ ើយ ។  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ 
នូវកាយក្ាុងកាយជាខាងក្ាុង   ទោយការកំ្ណត់នូវអសុភ  ម្នន
អសុភដ លពួក្សតវកំ្ពង់ចឹ្បក្សីុជាទ ើម ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថ 
ទំង ៤ យ៉ាងទនោះឯង ។ល។ 
 ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  មួយទទៀត ភិក្ខុគបបីទឃើញសររីៈ
ស្មល ប់  ដ លទគទចាលទៅក្ាុងទប្ពសមស្មន  ម្ននដតោងឆ្ាឹងឥតម្នន
ស្មច់្ប  ដតទៅប្បឡាក់្ទោយឈាម  ម្ននសរទសជាទប្គឿងច្បង ...
សររីៈទៅសល់ដតោងឆ្ាឹង  ឥតម្ននស្មច់្បនឹងឈាម  ម្ននដត
សរទសជាទប្គឿងច្បង... សររីៈទៅសល់ដតោងឆ្ាឹងទទទ  មិនម្នន
សរទសច្បងរតឹរតួ  ខាច ត់ខាច យោត់ោយ  ទៅក្ាុងទិសតូច្បនឹងទិសធំ 
គឺឆ្ាឹងទ ទៅទោយដ ក្  ឆ្ាឹងទជ្ើងទៅទោយដ ក្  ឆ្ាឹងសមងទៅ
ទោយដ ក្  ឆ្ាឹងទលល ទៅទោយដ ក្  ឆ្ាឹងច្បទងកោះទៅទោយដ ក្
ឆ្ាឹងខ្ាងទៅទោយដ ក្  ឆ្ាឹងជំ្នីរទៅទោយដ ក្  ឆ្ាឹងប្ទូងទៅ
ទោយដ ក្  ឆ្ាឹងទ ើមទ ទៅទោយដ ក្  ឆ្ាឹងស្មម ទៅទោយដ ក្
ឆ្ាឹងក្ទៅទោយដ ក្  ឆ្ាឹងច្បង្ខក ទៅទោយដ ក្  ទធមញទៅទោយ
ដ ក្ លោ ៏ក្ាលទៅទោយដ ក្ ូច្បទមតច្បមិញ ។  ភិក្ខុទ ោះ  ក៏្
បទង្ខា នសររីៈស្មល ប់ទ ោះ  មក្ទប្បៀបផោឹមនឹងកាយទនោះឯងថា  សូមបី
កាយទនោះទស្មត  ក៏្គង់នឹងម្ននសភាពជារបស់គួរទខ្ពើមយ៉ាងទនោះ
គង់នឹងកាល យទៅជាយ៉ាងទនោះ      នឹងក្នលងនូវភាវៈយ៉ាងទនោះពំុាន 
ទ ើយ  ។  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវកាយក្ាុងកាយជាខាង 
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ក្ាុងទោយការកំ្ណត់នូវសររីៈស្មល ប់    ដ លសល់ដតឆ្ាឹងជាទ ើម 
ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាងទនោះឯង ។ល។ សររីៈទៅ
សល់ដតោងឆ្ាឹងទទទ  ម្ននពណ៌ ូច្បពណ៌ស័ងខ  យ៉ាងណាមិញ... 
សររីៈទៅសល់ដតោងឆ្ាឹងទទទ  ទោយោយជាពំុនូក្ៗ  ក្នលងេួស
ទៅ ១ ឆ្ា ំទេើយ...  សររីៈទៅសល់ដតោងឆ្ាឹងទទទ   ពុក្ផុយទខ្ោច្បខ្ោី
ជាកំ្ទទច្បតូច្ប ជាកំ្ទទច្បធំទផេងៗ  ។ ភិក្ខុបទង្ខា នសររីៈស្មល ប់ទ ោះ
មក្ទប្បៀបផោឹមនឹងកាយទនោះថា  សូមបីកាយទនោះទស្មត  ក៏្គង់នឹង
ម្ននសភាពជារបស់គួរទខ្ពើមយ៉ាងទនោះ  គង់នឹងម្ននប្បទភទកាល យ
ទៅជាយ៉ាងទនោះ  នឹងក្នលងចាក្សភាពយ៉ាងទនោះពំុានទ ើយ ។
ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវកាយក្ាុងកាយជាខាងក្ាុង  ទោយ
ការកំ្ណត់នូវអសុភ  ដ លសតវកំ្ពុងចឹ្បក្សីុជាទ ើមជាប្បប្ក្តី
ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវកាយក្ាុង
កាយជាខាងទប្ៅ ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ពិចារណា 
ទឃើញទរឿយៗ នូវកាយក្ាុងកាយជាខាងក្ាុងនិងជាខាងទប្ៅ  ជា
ប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវធម៌
ដ លប្បជំុ្ទក្ើតទ ើងក្ាុងកាយ    ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤
ផង  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវធម៌ដ លសូនយទៅក្ាុងកាយ  ជា
ប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវធម៌
ដ លប្បជំុ្ទក្ើតទ ើង ទំងធម៌ដ លសូនយទៅក្ាុងកាយ  ជាប្បប្ក្តី
ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។  មួយទទៀត  ស្មម រតីរបស់ភិក្ខុទ ោះក៏្
ផចង់ទ ើងចំ្បទ ោះថា  កាយទនោះម្ននដមន (ដតមិនដមនសតវ មិនដមន
បុគគលមិនដមនស្សី  មិនដមនប្បុសជាទ ើម)  ប្ាន់ដតជាទីកំ្ណត់
 ឹង  ទ ើមបីឲ្យច្បទប្មើនប្ាជាា   ទ ើមបីឲ្យច្បទប្មើនស្មម រតីដតប៉ាុទណាណ ោះ ។  
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ភិក្ខុម្ននចិ្បតតមិនអាស្ស័យទោយតណាា និងទិ ាិ  ប្គប់ឥរយិបថ
ទំង ៤ ផង   មិនប្បទក្ៀក្ប្បកាន់    អវីតិច្បតួច្បក្ាុងទោក្ទនោះផង ។ 
ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញនូវកាយក្ាុងកាយប្គប់
ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាងទនោះឯង  ។ 
 

 ខ- វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន 

 ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវ
ទវទ ក្ាុងទវទ ទំងឡាយជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤   ទតើ
 ូច្បទមតច្ប?  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុក្ាុងស្មស ទនោះ  កាល
ទទួលសុខ្ទវទ ក្តី  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា  អាតម អញទទួលសុខ្
ទវទ   កាលទទួលទុក្ខទវទ ក្តី  ក៏្ ឹងច្បាស់ថាអាតម អញទទួល
ទុក្ខទវទ   កាលទទួលអទុក្ខមសុខ្ទវទ ក្តី  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា អាតម
អញទទួលអទុក្ខមសុខ្ទវទ  ូទច្បាោះ ។  កាលទបើទទួល   សុខ្
ទវទ ប្បក្បទោយអាមិសក្តី (គឺសុខ្ក្ាុងកាមគុណ ៥ ដ ល 
ប្បប្ពឹតតទៅក្ាុងទវ រទំង ៦)  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា  អាតម អញទទួលសុខ្
ទវទ   ប្បក្បទោយអាមិស ។  កាលទទួលសុខ្ទវទ មិន
ប្បក្បទោយអាមិសក្តី (គឺសុខ្ក្ាុងទនក្ខមៈប្បប្ពឹតតទៅក្ាុងទវ រទំង
៦) ក៏្ ឹងច្បាស់ថា  អាតម អញទទួលសុខ្ទវទ  មិនប្បក្បទោយ
អាមិស ។  កាលទទួលទុក្ខទវទ ប្បក្បទោយអាមិសក្តី (គឺទុក្ខក្ាុង
កាមគុណ ៥)  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា  អាតម អញទទួលទុក្ខទវទ ប្បក្ប
ទោយអាមិស    ។    កាលទទួលទុក្ខទវទ មិនប្បក្បទោយ
អាមិសក្តី    ក៏្ ឹងច្បាស់ថា   អាតម អញទទួលទុក្ខទវទ មិនប្បក្ប 
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ទោយអាមិស ។ កាលទទួលអទុក្ខមសុខ្ទវទ ប្បក្បទោយ
អាមិសក្តី  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា  អាតម អញទទួលអទុក្ខមសុខ្ទវទ 
ប្បក្បទោយអាមិស ។  កាលទទួលអទុក្ខមសុខ្ទវទ  មិនប្បក្ប 
ទោយអាមិសក្តី  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា  អាតម អញទទួលអទុក្ខមសុខ្
ទវទ មិនប្បក្បទោយអាមិស ូទច្បាោះ  ។ 

 ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវទវទ ក្ាុងទវទ  ទំង-
ឡាយ  ជាខាងក្ាុង  ជាប្បប្ក្តីទោយកំ្ណត់ ឹងនូវទវទ   ម្នន
សុខ្ទវទ ជាទ ើម  ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ពិចារណាទឃើញ
ទរឿយៗ នូវទវទ ក្ាុងទវទ ទំងឡាយជាខាងទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តី
ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវទវទ ក្ាុង
ទវទ ទំងឡាយ  ជាខាងក្ាុងនិងជាខាងទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់
ឥរយិបថទំង ៤ ផង   ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវធម៌ដ លជាទី
ប្បជំុ្ទក្ើតទ ើង (ម្ននអវជិាា  តណាា  ក្មម ផសេៈនឹងនិពវតតិលក្ខណៈ)
ក្ាុងទវទ ទំងឡាយប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ពិចារណាទឃើញ
ទរឿយៗនូវធម៌ដ លសូនយទៅ (រលត់អវជិាា   រលត់តណាា ...) ក្ាុង
ទវទ ទំងឡាយ  ប្គប់ឥរយិបថទំង៤ ផង  ពិចារណាទឃើញ   
ទរឿយៗនូវធម៌ដ លប្បជំុ្ទក្ើតទ ើងទំងធម៌ដ លសូនយទៅ  ក្ាុង
ទវទ ទំងឡាយប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។  មួយទទៀត  ស្មម រតី
ជាទប្គឿងកំ្ណត់ ឹងនូវទវទ របស់ភិក្ខុទ ោះ  ក៏្ផចង់ទ ើងចំ្បទ ោះ
ថាទវទ ទំងឡាយម្ននដមន (ដតមិនដមនសតវ  មិនដមនបុគគល
មិនដមនស្សី  មិនដមនប្បុសជាទ ើម)  ប្ាន់ដតជាទីកំ្ណត់ ឹង
ទ ើមបីឲ្យច្បទប្មើនប្ាជាា   ទ ើមបីឲ្យច្បទប្មើនស្មម រតីដតប៉ាុទណាណ ោះ ។  ភិក្ខុ
ទ ោះម្ននចិ្បតតមិនអាស្ស័យទោយតណាា នុស័យ     និងទិោា នុស័យ 
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ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង មិនប្បទក្ៀក្ប្បកាន់អវីតិច្បតួច្បក្ាុងទោក្
ទនោះផង ។  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវ
ទវទ ក្ាុងទវទ ទំងឡាយ   ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤
យ៉ាងទនោះឯង  ។ 
 

គ- ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន 
 ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវចិ្បតត
ក្ាុងចិ្បតតខាងក្ាុង  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤   ទតើ ូច្បទមតច្ប? 
ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុក្ាុងស្មស ទនោះ  ទទោះចិ្បតតប្បក្បទោយ
ោគៈ គឺទោភមូល ៨ ប្បការ  ក៏្ ឹងច្បាស់ថាចិ្បតតប្បក្បទោយោគៈ
ទទោះចិ្បតតប្ាសចាក្ោគៈ  គឺទោកិ្យកុ្សលចិ្បតតនិងអពយក្តចិ្បតត
ក៏្ ឹងច្បាស់ថាចិ្បតតប្ាសចាក្ោគៈ ។  ទទោះបីចិ្បតតប្បក្បទោយ     
ទទសៈ គឺទទសមូល ២ ប្បការ  ក៏្ ឹងច្បាស់ថាចិ្បតតប្បក្បទោយ
ទទសៈ  ទទោះចិ្បតតប្ាសចាក្ទទសៈ  គឺទោកិ្យកុ្សលចិ្បតត  និង
អពយក្តចិ្បតត  ក៏្ ឹងច្បាស់ថាចិ្បតតប្ាសចាក្ទទសៈ ។  ទទោះចិ្បតត
ប្បក្បទោយទម្នេៈ  គឺទម្នេមូល ២ ប្បការ   ក៏្ ឹងច្បាស់ថាចិ្បតត
ប្បក្បទោយទម្នេៈ  ទទោះចិ្បតតប្ាសចាក្ទម្នេៈ  គឺទោកិ្យ
កុ្សលចិ្បតត  និងអពយក្តចិ្បតត ក៏្ ឹងច្បាស់ថាចិ្បតតប្ាសចាក្      
ទម្នេៈ ។  ទទោះចិ្បតតរញួោ  គឺចិ្បតតដ លថីនមិទធៈ (ការសោក់្ទលវើយ)
ប្គបសងកត់  ក៏្ ឹងច្បាស់ថាចិ្បតតរញួោ  ទទោះចិ្បតតោយម្នយ គឺប្បក្ប
ទោយឧទធច្បចសេគតចិ្បតត(ការោយម្នយ) ក៏្ ឹងច្បាស់ថា ចិ្បតត
ោយម្នយ   ។   ទទោះចិ្បតត ល់នូវភាវៈប្បទសើរ   គឺរាូវច្បរចិ្បតត  (ចិ្បតត 
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អទ ោ លទៅក្ាុងរបូភព)  និងអរាូវច្បរចិ្បតត (ចិ្បតតអទ ោ លទៅក្ាុង
អរបូភព)  ក៏្ ឹងច្បាស់ថាចិ្បតត ល់នូវភាវៈប្បទសើរ  ទទោះចិ្បតតមិន
 ល់នូវភាវៈប្បទសើរ  គឺកាម្នវច្បរចិ្បតត  ក៏្ ឹងច្បាស់ថាចិ្បតតមិន ល់
នូវភាវៈប្បទសើរ ។  ទទោះចិ្បតតទៅម្ននចិ្បតេ ទទប្បទសើរជាង  គឺកាម្ន-
វច្បរចិ្បតត  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា  ចិ្បតតទៅម្ននចិ្បតត ទទប្បទសើរជាង  ទទោះ
ចិ្បតតមិនម្ននចិ្បតត ទទប្បទសើរជាង  គឺរាូវច្បរចិ្បតតនិងអរាូវច្បរចិ្បតត 
ក៏្ ឹងច្បាស់ថា  ចិ្បតតមិនម្ននចិ្បតត ទទប្បទសើរជាង ។  ទទោះចិ្បតត
តមកល់ទៅមំ្ន   គឺអបប សម្នធិ   (ចិ្បតតតមកល់ស ុបក្ាុងឈាន)  និង 
ឧបចារសម្នធិ (ចូ្បលជិ្ត ល់ឈាន) ក៏្ ឹងច្បាស់ថាចិ្បតតតមកល់
ទៅមំ្ន  ។  ទទោះចិ្បតតមិនតមកល់ទៅមំ្ន គឺប្ាសចាក្សម្នធិទំង ២ 
ក៏្ ឹងច្បាស់ថាចិ្បតតមិនតមកល់ទៅមំ្ន ។  ទទោះចិ្បតតរចួ្បស្ស ោះ គឺចិ្បតត
ប្បក្បទោយវមុិតិត ២ ប្បការ  ម្ននអនុបសេ  ៧ និងសម្នបតតិ ៨
(ការចូ្បលឈានានសទប្មច្បតមលំោប់ថាា ក់្ទំង ៨)  ជាទ ើម  ក៏្
 ឹងច្បាស់ថាចិ្បតតរចួ្បស្ស ោះ ។  ទទោះចិ្បតតមិនរចួ្បស្ស ោះ  ក៏្ ឹង
ច្បាស់ថាចិ្បតតមិនរចួ្បស្ស ោះ ។  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវ
ចិ្បតតក្ាុងចិ្បតតជាខាងក្ាុង  ទោយការកំ្ណត់នូវចិ្បតត  ប្បក្បទោយ    
ោគៈជាទ ើម  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ភិក្ខុពិចារណា
ទឃើញទរឿយៗនូវចិ្បតតក្ាុងចិ្បតតជាខាងទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិ-
បថទំង ៤ ផង ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវចិ្បតតក្ាុងចិ្បតតជាខាងក្ាុង 
និងជាខាងទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ពិចារណា
ទឃើញទរឿយៗ នូវធម៌ដ លជាទីប្បជំុ្ទក្ើតទ ើង  (អវជិាា  តណាា  ក្មម 
ផសេៈ និងនិពវតតិលក្ខណៈ) ក្ាុងចិ្បតតជាប្បប្ក្តី ប្គប់ឥរយិបថទំង
៤ ផង ពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវធម៌ដ លសូនយទៅ (រលត់អវជិាា  
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រលត់តណាា ...បរណិាមលក្ខណៈ) ក្ាុងចិ្បតតជាប្បប្ក្តី ប្គប់ឥរយិ-
បថទំង ៤ ផង  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ដ លទក្ើតទ ើង
ទំងធម៌ដ លសូនយទៅក្ាុងចិ្បតត   ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤
ផង ។  ពំុទ ោះទស្មត  ស្មម រតីជាទប្គឿងកំ្ណត់ ឹងនូវចិ្បតតដ ល
ប្បក្បទោយោគៈជាទ ើមរបស់ភិក្ខុទ ោះ ក៏្ផចង់ទ ើងចំ្បទ ោះថា ចិ្បតត
ម្ននដមន  ដតមិនដមនសតវ  មិនដមនបុគគល  មិនដមនស្សី  មិនដមន
ប្បុសជាទ ើម  ប្ាន់ដតជាទីកំ្ណត់  ទ ើមបីឲ្យច្បទប្មើនប្ាជាា   ទ ើមបី
ឲ្យច្បទប្មើនស្មម តីដតប៉ាុទណាណ ោះ ។  ភិក្ខុទ ោះម្ននចិ្បតតមិនអាស្ស័យ
ទោយតណាា នុស័យ  និងទិោា នុស័យ  ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤
ផង  មិនប្បទក្ៀក្ប្បកាន់អវីតិច្បតួច្បក្ាុងទោក្ទនោះផង  ។  
 ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវចិ្បតត
ក្ាុងចិ្បតតជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាងទនោះឯង  ។ 
 

ឃ- ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន 

ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវធម៌
ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិថបទំង ៤  ទតើ ូច្បទមតច្ប?
ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុក្ាុងស្មស ទនោះ  ពិចារណាទឃើញ     
ទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយជាប្បប្ក្តីគឺ នីវរណធម៌ ទំង ៥ 
យ៉ាង  ។  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវ
ធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយជាប្បប្ក្តី គឺនីវរណធម៌ទំង ៥ យ៉ាង  ទតើ
 ូច្បទមតច្បខ្លោះ?  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុក្ាុងស្មស ទនោះ  ទទោះ
កាមឆ្នោៈម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា  កាមឆ្នោៈ 
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ម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតអាតម អញ  ទទោះកាមឆ្នោៈមិនម្ននទៅក្ាុង
ស ត នចិ្បតតទនខ្លួនក៏្ ឹងច្បាស់ថា កាមឆ្នោៈមិនម្ននទៅក្ាុងស ត ន
ចិ្បតតទនអាតម អញ ។  ទទោះកាមឆ្នោៈដ លមិនទន់ទក្ើតទ ើង 
ទេើយទក្ើតទ ើងានទោយទេតុណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះ
ផង (ការទធវើទុក្ក្ាុងចិ្បតត  ទោយឥតឧាយប្ាជាា ចំ្បទ ោះអសុភ-
និមិតត  ឬចំ្បទ ោះទុក្ខថាសុខ្  មិនទទៀងថាទទៀងជាទ ើម) ទទោះការ
លោះបង់នូវកាមឆ្នោៈដ លទក្ើតទ ើងទេើយទោយទេតុណា  ក៏្ ឹង
ច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង (ទោយឧាយប្ាជាា ) ។  ទទោះកាមឆ្នោៈ
ដ លលោះបង់ានទេើយ  មិនទក្ើតទ ើងទទៀតទោយទេតុណា  ក៏្
 ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង (ទោយអរេតតមគគ) ។  ទទោះពយាទ
ម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួនក៏្ ឹងច្បាស់ថា ពយាទម្ននទៅក្ាុង
ស ត នចិ្បតតរបស់អាតម អញ  ទទោះពយាទមិនម្ននទៅក្ាុងស ត ន
ចិ្បតតទនខ្លួន  ក៏្ ឹងច្បាស់ថាពយាទមិនម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតត
របស់អាតម អញ ។  ទទោះពយាទមិនទន់ទក្ើតទ ើង  ទេើយទក្ើត
ទ ើងានទោយទេតុណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង (គឺទធវើ
ទុក្ក្ាុងចិ្បតតទោយឥតឧាយប្ាជាា ក្ាុងប ិឃនិមិតត)  ទទោះការ
លោះបង់នូវពយាទដ លទក្ើតទ ើងទេើយ  ទោយទេតុណា ក៏្ ឹង
ច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង(ទោយឧាយប្ាជាា ក្ាុងទមតត ចិ្បតត ចំ្បទ ោះ 
ទមតត ទច្បទតវមុិតតិ) ទទោះពយាទដ លលោះបង់ានទេើយ មិនទក្ើត
ទ ើងទទៀតទោយទេតុណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង(ទោយ
អ ាមិមគគ)  ។  ទទោះថីនមិទធម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន  ក៏្
 ឹងច្បាស់ថា  ថីនមិទធម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតរបស់អាតម អញទទោះ
ថីនមិទធមិនម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា  ថីនមិទធ 
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មិនម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតរបស់អាតម អញ ។  ទទោះថីនមិទធដ ល
មិនទន់ទក្ើតទ ើង  ទេើយទក្ើតទ ើងានទោយទេតុណា  ក៏្ ឹង
ច្បាស់ទោយទេតុទ ោះផង (មិនទប្តក្អរ ១  ចំ្បទអៀក្ទប្មន់ ១  ពត់
កាយដអនអន ១  ពុលាយ ១  រញួចិ្បតត ១)  ទទោះកិ្រយិលោះបង់នូវ
ថីនមិទធដ លទក្ើតទ ើងទេើយទោយទេតុណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវ
ទេតុទ ោះផង (ទោយពយយមទំង ៣ ប្បការ) ។  ទទោះថីនមិទធ
ដ លលោះបង់ានទេើយ  មិនទក្ើតទ ើងទទៀតទោយទេតុណា  ក៏្
 ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង  (ទោយអរេតតមគគ)  ។    ទទោះឧទធច្បច- 
កុ្ក្កុច្បចៈម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា ឧទធច្បចកុ្ក្កុច្បចៈ
ម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតរបស់អាតម អញ  ទទោះឧទធច្បចកុ្ក្កុច្បចៈមិនម្នន
ទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា  ឧទធច្បចកុ្ក្កុច្បចៈមិនម្នន
ទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតរបស់អាតម អញ  ។  ទទោះឧទធច្បចកុ្ក្កុច្បចៈដ លមិន 
ទន់ទក្ើតទ ើង  ទេើយទក្ើតទ ើងានទោយទេតុណា  ក៏្ ឹង
ច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង (ធម៌ដ លមិនដមនជាទប្គឿងរម្នង ប់ចិ្បតត) ។ 
ទទោះការលោះបង់នូវឧទធច្បចកុ្ក្កុច្បចៈដ លទក្ើតទ ើងទេើយទោយទេតុ
ណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង (ទោយធម៌ដ លជាទប្គឿង
រម្នង ប់ចិ្បតត) ។  ទទោះឧទធច្បចកុ្ក្កុច្បចៈដ លលោះបង់ានទេើយ  មិនទក្ើត
ទ ើងទទៀតទោយទេតុណា ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង (ឧទធច្បចៈ
ទោយអរេតតមគគ  កុ្ក្កុច្បចៈទោយអ ាមិមគគ) ។  ទទោះ  វចិិ្បកិ្ចាា
ម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន  ក៏្ ឹងច្បាស់ថាវចិិ្បកិ្ចាា ម្ននទៅក្ាុង
ស ត នចិ្បតតអាតម អញ  ទទោះវចិិ្បកិ្ចាា មិនម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទន
ខ្លួន  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា  វចិិ្បកិ្ចាា មិនម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតរបស់
អាតម អញ   ។   ទទោះវចិិ្បកិ្ចាា ដ លមិនទន់ទក្ើតទ ើង   ទេើយទក្ើត 
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ទ ើងានទោយទេតុណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង (ធម៌ជា
ទីតំងទនទសច្បក្តីសងេ័យ)  ទទោះកិ្រយិលោះបង់នូវវចិិ្បកិ្ចាា ដ ល
ទក្ើតទ ើងទេើយ   ទោយទេតុណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង
(លោះទោយកុ្សលធម៌  ឬទោយស្មត ប់ទប្ច្បើនស្មក្សួរទប្ច្បើន...) 
ទទោះវចិិ្បកិ្ចាា ដ លលោះបង់ានទេើយ  មិនទក្ើតទ ើងទទៀតទោយ
ទេតុណា ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង (ទោយទស្មតបតតិមគគ)។ 
 ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយជា
ខាងក្ាុង  ជាប្បប្ក្តីទោយការកំ្ណត់នូវនីវរណធម៌ ៥ យ៉ាង ប្គប់
ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ   នូវធម៌ក្ាុងធម៌ជា
ខាងទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ពិចារណាទឃើញ
ទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ជាខាងក្ាុងនិងជាខាងទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់
ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ដ លជាទី
ប្បជំុ្ទក្ើតទ ើងក្ាុងធម៌ទំងឡាយជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤
ផង  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវធម៌ដ លសូនយទៅក្ាុងធម៌ទំង-
ឡាយ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង   ពិចារណាទឃើញ  
ទរឿយៗ  នូវធម៌ដ លទក្ើតទ ើងទំងធម៌ដ លសូនយទៅក្ាុងធម៌
ទំងឡាយជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ។  មយ៉ាងទទៀត
ស្មម រតីជាទប្គឿងកំ្ណត់នូវនីវរណធម៌ ៥ យ៉ាងរបស់ភិក្ខុទ ោះ    ក៏្
ផចង់ទ ើងចំ្បទ ោះថា   ធម៌ទនោះម្ននដមន (ដតមិនដមនសតវ  មិនដមន
បុគគល  មិនដមនស្សី  មិនដមនប្បុសជាទ ើម) ប្ាន់ដតជាទីកំ្ណត់
 ឹងទ ើមបីឲ្យចំ្បទរ ើនប្ាជាា   ទ ើមបីឲ្យច្បទប្មើនស្មម រតីដតប៉ាុទណាណ ោះ ។ ភិក្ខុ
ម្ននចិ្បតតមិនអាស្ស័យទោយទិ ាិ  និងតណាា ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤
ផង   មិនប្បទក្ៀក្ប្បកាន់អវីតិច្បតួច្បក្ាុងទោក្ទនោះផង  ។  ភិក្ខុាន 
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ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  គឺនីវរណធម៌
៥ ប្បការ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាង ូទច្បាោះឯង  ។  
 ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  មួយទទៀតភិក្ខុពិចារណាទឃើញ      
ទរឿយៗ នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយគឺ  ឧាទនក្ខនធទំង ៥   ជា 
ប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ។  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុ
ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ គឺឧាទនក្ខនធ 
ទំង ៥ ទតើ ូច្បទមតច្ប?   ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ   ភិក្ខុក្ាុងស្មស ទនោះ
ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ ូទច្បាោះថា៖ 

 របូម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ(ម្នន ២៨)ធម៌ដ លជាដ នទក្ើត 
ទ ើងទនរបូម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ (ម្នន ៥ ៖ អវជិាា   តណាា   ក្មម  
អាហារ  និពវតតិលក្ខណៈ  ឬច្បតុភូត) ធម៌ដ លជាដ នរលត់ទៅទន
របូម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ  (ម្នន ៥ ៖ រលត់អវជិាា   រលត់  តណាា  ...  
បរណិាមលក្ខណៈ)  ។    

 ទវទ ម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ(ម្នន ៨៩ ឬ ១២១)ធម៌ដ ល 
ជាដ នទក្ើតទ ើងទនទវទ ម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ (ម្នន ៥ ៖ អវជិាា
តណាា   ក្មម  ផសេៈ  ច្បតុភូត) ធម៌ដ លជាដ នរលត់ទៅទនទវទ 
ម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ    (ម្នន ៥ ៖ រលត់អវជិាា   រលត់តណាា  ... 
បរណិាមលក្ខណៈ)  ។ 

 សញ្ញា ម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ (ម្នន ៨៩ ឬ ១២១)  ធម៌ 
ដ លជាដ នទក្ើតទ ើងទនសញ្ញា ម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ (ម្នន ៥ 
 ូច្បទវទ ដ រ)  ធម៌ដ លជាដ នរលត់ទៅទនសញ្ញា ម្ននប្បម្នណ
ប៉ាុទណណោះ (ម្នន ៥  ូច្បទវទ ដ រ)  ។ 

 សង្ខខ រទំងឡាយ  (សំទៅចិ្បតត)  ម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ  
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(ម្នន ៥០)     ធម៌ដ លជាដ នទក្ើតទ ើងទនសង្ខខ រម្ននប្បម្នណ
ប៉ាុទណណោះ (ម្នន ៥  ូច្បទវទ ដ រ)    ធម៌ដ លជាដ នរលត់ទៅទន
សង្ខខ រ  ម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ (ម្នន ៥  ូច្បទវទ ដ រ)  ។ 

 វញិ្ញា ណម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ (ម្នន ៨៩ ឬ ១២១ ) ធម៌ 
ដ លជាដ នទក្ើតទ ើងទនវញិ្ញា ណម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ(ម្នន ៥ ៖ 
អវជិាា   តណាា   ក្មម   មរបូ  ច្បតុភូត) ធម៌ដ លជាដ នរលត់ទៅ
ទនវញិ្ញា ណម្ននប្បម្នណប៉ាុទណណោះ   (ម្នន ៥ ៖  រលត់អវជិាា     រលត់ 
តណាា ...បរណិាមលក្ខណៈ)  ។ 
 ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយជា
ខាងក្ាុង ទោយការកំ្ណត់នូវឧាទនក្ខនធទំង ៥ ជាប្បប្ក្តីប្គប់
ឥរយិបថទំង ៤ ផង   ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ   នូវធម៌ក្ាុងធម៌
ទំងឡាយជាខាងទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤   ផង
ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយជាខាងក្ាុងនិង
ជាខាងទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។  ពិចារណា
ទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ដ លជាដ នទក្ើតទ ើងក្ាុងធម៌ទំងឡាយ
ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវ 
ធម៌ដ លជាដ នរលត់ទៅ  ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់
ឥរយិបថទំង ៤ ផងពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ដ លទក្ើត
ទ ើងទំងធម៌ដ លសូនយទៅ  ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់
ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។  មយ៉ាងទទៀត  ស្មម រតីជាទប្គឿងកំ្ណត់នូវ
ឧាទនក្ខនធទំង ៥ របស់ភិក្ខុទ ោះ  ក៏្ផចង់ទ ើងចំ្បទ ោះថា ធម៌ទនោះ
ម្ននដមន (ដតមិនដមនសតវ  មិនដមនបុគគល  មិនដមនស្សី  មិនដមន
ប្បុសជាទ ើម) ប្ាន់ដតជាទីកំ្ណត់ទ ើមបីឲ្យចំ្បទរ ើនប្ាជាា    ទ ើមបីឲ្យ 
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ចំ្បទរ ើនស្មម រតីដតប៉ាុទណាណ ោះ ។   ភិក្ខុម្ននចិ្បតតមិនអាស្ស័យទោយតណាា  
និងទិ ាិ ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  មិនប្បទក្ៀក្ប្បកាន់អវីតិច្បតួច្ប
ក្ាុងទោក្ទនោះផង ។  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញ
ទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  គឺឧាទនក្ខនធទំង ៥  ជា
ប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាងទនោះឯង  ។ 
 ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  មួយទទៀតភិក្ខុពិចារណាទឃើញ      
ទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយគឺ អាយតនៈទំង ៦ ទំងខាង
ក្ាុងនិងខាងទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤  ។  

ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវធម៌
ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ គឺអាយតនៈទំង ៦  ទំងខាងក្ាុងនិងខាងទប្ៅ
ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង៤ ទតើ ូច្បទមតច្ប? ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ 
ភិក្ខុក្ាុងស្មស្មនទនោះ  ឹងច្បាស់នូវដភាក្ផង   ឹងច្បាស់នូវរបូទំង- 
ឡាយផង  មួយទទៀតសំទយជ្នៈណា (ឬសទញ្ញា ជ្នៈ គឺកិ្ទលស
ជាទប្គឿងច្បងសតវទុក្ម្នន ១០ យ៉ាង ៖ កាមោគៈ  ប ិឃៈ  ម្ននោះ
ទិ ាិ  វចិិ្បកិ្ចាា   សីលពវតបោម្នសៈ  ភវោគៈ  ឥសា  មច្បារយិៈ
 អវជិាា ) ដ លអាស្ស័យនូវដភាក្ និងរបូទំងពីរទ ោះទេើយទក្ើត 
ទ ើង  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវសំទយជ្នៈទ ោះផង ។  សំទយជ្នធម៌
ដ លមិនទន់ទក្ើតទ ើង  ទេើយទក្ើតទ ើងានទោយទេតុណា 
ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង (ទំង ១០ ទនោះម្ននទេតុទផេងៗាា )
ការលោះបង់នូវសំទយជ្នធម៌   ដ លទក្ើតទ ើងទោយទេតុណា  
ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង  សំទយជ្នធម៌ដ លលោះបង់ាន
ទេើយមិនទក្ើតទ ើងទទៀតទោយទេតុណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុ
ទ ោះផង  ។   ភិក្ខុ ឹងច្បាស់នូវប្តទច្បៀក្ផង    ឹងច្បាស់នូវសទមលង 
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ផង .... ។   ឹងច្បាស់នូវប្ច្បមុោះផង   ឹងច្បាស់នូវក្លិនទំងឡាយ 
ផង....។   ឹងច្បាស់នូវអណាត តផង   ឹងច្បាស់នូវរសទំងឡាយ
ផង...។   ឹងច្បាស់នូវកាយផង   ឹងច្បាស់នូវទោ ាពវទំងឡាយ
ផង...។   ឹងច្បាស់នូវចិ្បតតផង  (៨៩ ឬ ១២១)   ឹងច្បាស់នូវធម្នម  -    
រមមណ៍ផង (៦ យ៉ាង ៖  បស្មទរបូ  សុខុ្មរបូ ចិ្បតត   ទច្បតសិក្ និ វ ន
បញ្ាតតិ) ទំងឡាយផង.... ។  មួយទទៀត  សំទយជ្នធម៌ណាដ ល
អាស្ស័យនូវចិ្បតតនិងធម្នម រមមណ៍ទំង ២ ទ ោះ   ទេើយទក្ើតទ ើង  ក៏្
 ឹងច្បាស់នូវសំទយជ្នធម៌ទ ោះផង ។  សំទយជ្នធម៌ដ លមិន
ទន់ទក្ើតទ ើង  ក៏្ទក្ើតទ ើងានទោយទេតុណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវ
ទេតុទ ោះផង ។  ការលោះបង់នូវសំទយជ្នធម៌ដ លទក្ើត
ទ ើង    ទោយទេតុណា   ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង  ។ សំ
ទយជ្នធម៌ដ លលោះបង់ានទេើយ  មិនទក្ើតទ ើងទទៀតទោយ
ទេតុណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង ។  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញ
ទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  ជាចំ្បដណក្ខាងក្ាុងទោយការ
កំ្ណត់នូវអាយតនៈខាងក្ាុង  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ 
ផង  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយជា
ចំ្បដណក្ខាងទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។ 
ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  ជាចំ្បដណក្
ខាងក្ាុងនិងខាងទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។
ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ដ លជាទីប្បជំុ្ទក្ើតទ ើង  ក្ាុងធម៌
ទំងឡាយ ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ពិចារណាទឃើញ 
ទរឿយៗ  នូវធម៌ដ លសូនយទៅក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់
ឥរយិបថទំង ៤ ផងពិចារណាទឃើញទរឿយៗ    នូវធម៌ដ លប្បជំុ្ 
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ទក្ើតទ ើងទំងធម៌ដ លសូនយទៅក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  ជាប្បប្ក្តី
ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។  មួយទទៀត  ស្មម រតីជាទប្គឿងកំ្ណត់
 ឹងរបស់ភិក្ខុទ ោះ  ក៏្ផចង់ទ ើងចំ្បទ ោះថា  ធម៌ទំងឡាយម្ននដមន
ដតមិនដមនសតវ  មិនដមនបុគគល  មិនដមនស្សី  មិនដមនប្បុស     
ជាទ ើម  ប្ាន់ដតជាទីកំ្ណត់ ទ ើមបីឲ្យចំ្បទរ ើនប្ាជាា   ទ ើមបីឲ្យចំ្បទរ ើន
ស្មម រតីដតប៉ាុទណាណ ោះ ។  ភិក្ខុម្ននចិ្បតតមិនអាស្ស័យទោយតណាា  និង
ទិ ាិប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  មិនប្បទក្ៀក្ប្បកាន់អវីតិច្បតួច្បក្ាុង
ទោក្ទនោះផង   ។   ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ         ភិក្ខុពិចារណាទឃើញ    
ទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  គឺអាយតនៈទំង ៦ ទំងខាង
ក្ាុង  និងខាងទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាងទនោះ     
ឯង  ។   

ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ           មួយទទៀតភិក្ខុពិចារណាទឃើញ        
ទរឿយៗ នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយគឺ "ទ ជ្ឈងគ" (អងគទនធម៌ជា
ទប្គឿងប្តស់ ឹង) ៧ ប្បការ   ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ។
ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌
ទំងឡាយគឺទ ជ្ឈងគ ៧ ប្បការ  ជាប្បប្ក្តី  ប្គប់ឥរយិបថទំង
៤ ទតើ ូច្បទមតច្ប?  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុក្ាុងស្មស ទនោះ  ទទោះ
សតិសទម្នព ជ្ឈងគ ម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន  ក៏្ ឹងច្បាស់ថា
សតិសទម្នព ជ្ឈងគ  ម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតរបស់អាតម អញ ។  ទទោះ
សតិសទម្នព ជ្ឈងគមិនម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន  ក៏្ ឹងច្បាស់
ថា សតិសទម្នព ជ្ឈងគមិនម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតរបស់អាតម អញ ។ 
ទទោះសតិសទម្នព ជ្ឈងគដ លមិនទន់ទក្ើតទ ើងៗ ានទោយទេតុ
ណា     ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង    ។     ការចំ្បទរ ើនទ ើងទពញ 
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បរបូិណ៌ទនសតិសទម្នព ជ្ឈងគ      ដ លទក្ើតទ ើងទេើយទោយទេតុ 
ណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង (ម្នន ៤ យ៉ាងគឺប្តូវម្ននសតិ
និងសមបជ្ញ្ាៈជាទ ើម)  ។  ទទោះធមមវច័ិ្បយសទម្នព ជ្ឈងគ  ម្ននទៅក្ាុង
ស ត នចិ្បតតទនខ្លួន  ក៏្ ឹងច្បាស់... ទទោះវរិយិសទម្នព ជ្ឈងគ ម្ននទៅ
ក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន ក៏្ ឹងច្បាស់... ទទោះបីតិសទម្នព ជ្ឈងគ ម្ននទៅ
ក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន   ក៏្ ឹងច្បាស់...  ទទោះបសេទធិសទម្នព ជ្ឈងគ
ម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន  ក៏្ ឹងច្បាស់... ទទោះសម្នធិសទម្នព -
ជ្ឈងគ ម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន ក៏្ ឹងច្បាស់... ទទោះ ឧទបកាខ
សទម្នព ជ្ឈងគ ម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួន  ក៏្ ឹងច្បាស់ថាឧទបកាខ
ម្ននទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតរបស់អាតម អញ ។  ទទោះឧទបកាខ មិនម្នន
ទៅក្ាុងស ត នចិ្បតតទនខ្លួនក៏្ ឹងច្បាស់ថា  ឧទបកាខ មិនម្ននទៅក្ាុង
ស ត នចិ្បតតរបស់អាតម អញ  ។   ទទោះឧទបកាខ ដ លមិនទន់ទក្ើត
ទ ើងៗានទោយទេតុណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង។ ការ
ចំ្បទរ ើនទពញបរបូិណ៌ទនឧទបកាខ   ដ លទក្ើតទ ើងទេើយទោយទេតុ
ណា  ក៏្ ឹងច្បាស់នូវទេតុទ ោះផង ។  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញ        
ទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយជាចំ្បដណក្ខាងក្ាុងជាប្បប្ក្តី
ទោយកំ្ណត់នូវសទម្នព ជ្ឈងគទំង ៧ ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។ 
ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយជាចំ្បដណក្ខាង
ទប្ៅ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។  ពិចារណាទឃើញ 
ទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  ជាចំ្បដណក្ខាងក្ាុងនិងខាង
ទប្ៅ ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង   ។    ពិចារណាទឃើញ
ទរឿយៗនូវធម៌ដ លជាទីប្បជំុ្ទក្ើតទ ើង ក្ាុងធម៌ទំងឡាយជា
ប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។ ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវ 
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ធម៌ដ លសូនយទៅ     ក្ាុងធម៌ទំងឡាយជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថ 
ទំង ៤ ផង ។  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវសមុទយធម៌និងវយ-
ធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។
ពំុទ ោះទស្មត  ស្មម រតីជាទប្គឿងកំ្ណត់ ឹងនូវសទម្នព ជ្ឈងគទំង
៧ របស់ភិក្ខុទ ោះ  ក៏្ផចង់ទ ើងចំ្បទ ោះថា  ធម៌ទនោះម្ននដមន  ដតមិន
ដមនសតវ    មិនដមនបុគគល    មិនដមនស្សី    មិនដមនប្បុសជាទ ើម 
ប្ាន់ដតជាទីកំ្ណត់ ឹង  ទ ើមបីឲ្យចំ្បទរ ើនប្ាជាា   ទ ើមបីឲ្យចំ្បទរ ើន 
ស្មម រតីដតប៉ាុទណាណ ោះ  ។  ភិក្ខុម្ននចិ្បតតមិនអាស្ស័យទោយតណាា និង
ទិ ាិ  ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  មិនប្បទក្ៀក្ប្បកាន់អវីតិច្បតួច្បក្ាុង
ទោក្ទនោះផង ។  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញ      
ទរឿយៗ នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  គឺសទម្នព ជ្ឈងគ ៧ ប្បការ   ជា
ប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាងទនោះឯង  ។ 
 ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  មួយទទៀតភិក្ខុពិចារណាទឃើញ      
ទរឿយៗ នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយគឺ  "អរយិសច្បចទំង ៤"  ប្គប់
ឥរយិបថទំង ៤ ។  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញ 
ទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  គឺអរយិសច្បចទំង ៤ ប្គប់
ឥរយិបថទំង ៤ ទតើ ូច្បទមតច្ប?  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុក្ាុង
ស្មស ទនោះ   ឹងច្បាស់តមពិតថា  ទនោះជាទុក្ខ   ឹងច្បាស់តម
ពិតថា  ទនោះជាទុក្ខសមុទយៈ   ឹងច្បាស់តមពិតថា  ទនោះជាទុក្ខ-
និទោធ  ឹងច្បាស់តមពិតថាទនោះជាទុក្ខនិទោធាមិនីប ិបទ ។ 
ភិក្ខុពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវធម៌ក្ាុងធម៌  ជាចំ្បដណក្ខាងក្ាុង
ទោយកំ្ណត់នូវអរយិសច្បចទំង ៤   ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង 
៤ ផង ។  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  ជា 
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ចំ្បដណក្ខាងទប្ៅ            ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង   ។     
ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  ជាចំ្បដណក្
ខាងក្ាុងនិងខាងទប្ៅជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។ 
ពិចារណាទឃើញទរឿយៗនូវធម៌ដ លជាទីទក្ើតទ ើង (គឺសទម្នព ជ្ឈងគ
ទំង ៧ ម្ននសតិសទម្នព ជ្ឈងគជាទ ើម)   ក្ាុងធម៌ទំងឡាយជា
ប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវ
ធម៌ដ លសូនយទៅ (គឺសទម្នព ជ្ឈងគទំង ៧) ក្ាុងធម៌ទំងឡាយជា
ប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង ។  ពិចារណាទឃើញទរឿយៗ នូវ
សមុទយនិងវយធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ ជាប្បប្ក្តីប្គប់ឥរយិបថ
ទំង ៤ ផង ។  ពំុទ ោះទស្មត  ស្មម រតីជាទប្គឿងកំ្ណត់ ឹងរបស់ភិក្ខុ
ទ ោះនូវអរយិសច្បចទំង ៤ ទនោះ  ក៏្ផចង់ទ ើងចំ្បទ ោះថា ធម៌ម្ននដមន
ដតមិនដមនសតវ  មិនដមនបុគគល  មិនដមនស្សី  មិនដមនប្បុស      
ជាទ ើមប្ាន់ដតជាទប្គឿងកំ្ណត់ ឹងទ ើមបីឲ្យចំ្បទរ ើនប្ាជាា  ទ ើមបីឲ្យ
ចំ្បទរ ើនស្មម រតីដតប៉ាុទណាណ ោះ ។  ភិក្ខុម្ននចិ្បតតមិនអាស្ស័យទោយតណាា
និងទិ ាិ  ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ ផង  មិនប្បទក្ៀក្ប្បកាន់អវីតិច្បតួច្ប
ក្ាុងទោក្ទនោះផង ។  ម្នា លភិក្ខុទំងឡាយ  ភិក្ខុពិចារណាទឃើញ
ទរឿយៗ  នូវធម៌ក្ាុងធម៌ទំងឡាយ  គឺអរយិសច្បចទំង ៤  ជាប្បប្ក្តី
ប្គប់ឥរយិបថទំង ៤ យ៉ាងទនោះឯង  ។ 
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អនិច្ចា  វត្ត  សង្ខារា   ឧប្ាាទវយធម្មិគោ 
ឧប្ាបជ្ជិត្វា   និរុជ្ាឈនត ិ  គត្សំ   វូប្សគោ  សុគោ 

សង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទ ៀងមមនពិត 
មានកិរិយាទកើតទ ើង  និងវិនាសទៅវិញជាធមមតា 
រមមងមតទកើតទ ើងទ ើយមតងរលត់ទៅវិញ 
ល ុះមតរំលត់នូវសង្ខារទាំងឡាយទនាុះទ ើយ 
ទ ើបបាននូវទសចកដីស ខគ្រប់យា ាង  ។ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

( ខុទ្ទកនិកាយ ) 
 

ដោយ 
ឧបាសក ប ុស  ឆេងអ៊ា ង 
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 (គាថាភ ្លោះ) 

សូមនមស្កា រព្រះមានព្រះភាគ  អរហនតសមាា សមពុទ្ធ  ព្រះ
អង្គន ះ  ។ 

• ធម៌ទាំង្ឡាយមានចិត្តជាព្រធាន     មានចិត្តព្រនសើររាំផុត្ 
(មានចិត្តជាធាំ)     សាំនរចអាំរីចិត្ត     នរើរុគគលមានចិត្តព្ត្វូនទស(១)        
ព្រទូ្សតនហើយ   នោលក្តី   នធវើក្តី   នូវទុ្ចចរតិ្   នព្ោះទុ្ចចរតិ្ទាំង្ន ះ 
ទុ្ក្ខរមមង្ជារ់តាមរុគគលន ះនៅ   ដូចក្ង់្រនទ្ះវលិតាមដានន ើង្ 
នោមដលក្ាំរុង្អូសរនទ្ះ  ។ 

• ធម៌ទាំង្ឡាយមានចិត្តជាព្រធាន    មានចិត្តព្រនសើររាំផុត្ 
សាំនរចអាំរីចិត្ត  នរើរុគគលមានចិត្តព្ ះថ្លា (២)នហើយ  នោលក្តី  នធវើក្តី
នូវសុចរតិ្  នព្ោះសុចរតិ្ទាំង្ន ះ  សុខរមមង្ជារ់តាមរុគគល
ន ះនៅ  ដូចស្សនមាលអន ោ លតាមព្ាណ  ។ 

• អនក្ឯន ះានន រអញ  អនក្ឯន ះានវាយអញ អនក្ 
ឯន ះានផ្ចច ញ់អញ       អនក្ឯន ះានលួចយក្ព្ទ្រយររស់ 
_____________ 
(១) ធមជ៌ាទោស  ឬជាឧបក្កិទេសនៃចតិ្ត  មាៃអភិជ្ឈាជាទែើម  ដែេចូេមក្ទធវើចិត្តឲ្យវកឹ្វរ ។ 
(២) ជ្ជ្ឈះថ្លា ទោយគុណមាៃ  អៃភិជ្ឈាជាទែើម ។ 
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អញនៅនហើយ      ។      នរើអនក្ ចង្នសចក្តីនព្ោធមររននះទុ្ក្
ដូនចនះនរៀរររស់អនក្ន ះមិនរមាា រ់ន ើយ  ។  

• អនក្ឯន ះានន រអញ  អនក្ឯន ះានវាយអញ អនក្ 
ឯន ះានផ្ចច ញ់អញ        អនក្ឯន ះានលួចយក្ព្ទ្រយររស់
អញនៅនហើយ   ។    នរើអនក្ មិនចង្នសចក្តីនព្ោធមររននះទុ្ក្
ដូនចនះនរៀរររស់អនក្ន ះនទ្ើររមាា រ់ាន  ។ 

• រិត្មមនតាាំង្រីោល មក្   ក្នុង្នោក្ននះ  នរៀរទាំង្  - 
ឡាយមិនរមាា រ់នដាយនរៀរន ើយ           នរៀរទាំង្ឡាយមត្ង្រមាា រ់
នដាយោរមិនចង្នរៀរ   ននះជារនវណីធម៌  ។ 

•  នទាំង្ឡាយដទទ្ (នព្ៅរីរណឌិ ត្)      មត្ង្មិនដឹង្ខាួនថ្ល 
នយើង្ទាំង្ឡាយនឹង្វ ិស ក្នុង្ក្ ត លទនរួក្ននះដូនចនះន ើយ។ 

• ចាំមណក្ នទាំង្ឡាយក្នុង្រួក្ននះ (រណឌិ ត្)     ដឹង្ខាួនថ្ល  
នយើង្ទាំង្ឡាយនឹង្វ ិសក្នុង្ក្ ត លរួក្ននះ ដូនចនះោរន ា្ ះ
ព្រមក្ក្ទាំង្ឡាយរមមង្រមាា រ់  អាំរី នទាំង្ឡាយន ះ  ។ 

• រុគគលមដលយល់ន ើញនូវអារមាណ៍ថ្លលអ មិនសព្ង្មួក្នុង្ 
ឥន្ទនោីយ៍ទាំង្ឡាយ  មិនដឹង្ព្រមាណក្នុង្នភា ន  ខជិលព្ចអូសមាន
រាយាមធូរថយ      កិ្នលសមាររមមង្ព្គរសង្ាត់្រុគគលន ះឯង្
ដូចខយល់ព្គរសង្ាត់្នដើមន ើទុ្រវលដូន ន្ ះ  ។ 

• ឯរុគគលមដលយល់ន ើញនូវអារមាណ៍ថ្លមិនលអ (មិនន្ាើត្ 
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ន្ាើន)សព្ង្មួព្រទរក្នុង្ឥន្ទនោិយទាំង្ឡាយ ដឹង្ព្រមាណក្នុង្នភា ន 
មានសទធ     ព្ាររធរាយាម     កិ្នលសមារមត្ង្ព្គរសង្ាត់្រុគគល 
ន ះមិនាន  ដូចខយល់ព្គរសង្ាត់្ថា្ នាំតាន់មិនានដូន ន្ ះ  ។ 

• ្ិក្ខុសង្ឃមដលនៅមានកិ្នលស      ព្រក្រនដាយោមរាគៈ 
មិនព្រមទូ្ ា នអរ់រ ាំោយវា្ចិត្ត  មិនគួរជាសង្ឃន ើយ  ។ 

• លុះមត្អនក្ មានទឹ្ក្ចត់្    គឺរាោទិ្ក្ាិនលសខ្ជជ ក់្ន្ល 
អស់នហើយ  ជាអនក្មានចិត្តត្មាល់មាាំក្នុង្ចតុ្រារសុិទ្ធិសីលព្រក្រ
នដាយោរទូ្ ា ននូវឥន្ទនោិយ និង្សចចៈ        អនក្ន ះឯង្នទ្ើរគួរនឹង្ 
នសាៀក្ដណត រ់សាំរត់្ោស្កវៈាន  ។ 

•  នទាំង្ឡាយមដលយល់ន ើញក្នុង្ធម៌មានខាឹម      ថ្លជា 
ធម៌មិនមានខាឹមផង្  ជាអនក្មានត្ព្មិះខុសជាអារមាណ៍ផង្  រមមង្
មិនាននូវធម៌មដលមានខាឹមន ើយ  ។   

•  នទាំង្ឡាយមដលយល់ន ើញនូវធម៌មានខាឹម        ថ្លជា 
ធម៌មានខាឹមផង្  យល់ន ើញនូវធម៌ោា នខាឹម  ថ្លជាធម៌ោា នខាឹម
ផង្  ជាអនក្មានត្ព្មិះព្ត្ូវជាអារមាណ៍ផង្  រមមង្ាននូវធម៌មដល
មានខាឹម  ។ 

• ផោះមដលព្រក់្ខជីខ្ជជ នហើយ         ដាំណក់្ទឹ្ក្ន្ាៀង្រមមង្នលច 
រហូត្យា៉ាង្ មិញ ចិត្តមដលរុគគលមិនានអរ់រ ាំទុ្ក្នហើយ រាគៈ
រមមង្្ក់្នដាត្យា៉ាង្ដូន ន្ ះឯង្  ។ 
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• ផោះមដលព្រក់្លអនហើយ      ដាំណក់្ទឹ្ក្ន្ាៀង្រមមង្មិននលច 
រហូត្យា៉ាង្ មិញ   ចិត្តមដលរុគគលានអរ់រ ាំទុ្ក្លអនហើយ រាគៈ 
រមមង្មិន្ក់្នដាត្ានយា៉ាង្ដូន ន្ ះឯង្  ។  

 

• រុគគលអនក្នធវើារ  មត្ង្នស្កក្ស្កត យក្នុង្នោក្ទាំង្រីរ  គឺ 
នស្កក្ស្កត យក្នុង្នោក្ននះ ១  នស្កក្ស្កត យក្នុង្នោក្ខ្ជង្មុខ ១
រុគគលន ះរមមង្នស្កក្ស្កត យ    នៅត ព្ក្ហាយ   នព្ោះន ើញអាំនរើ
នៅហាង្ររស់ខាួន  ។ 

• រុគគលអនក្នធវើរុណយទុ្ក្ រមមង្រកី្រាយក្នុង្នោក្ទាំង្រីរ គឺ 
រកី្រាយក្នុង្នោក្ននះ ១ រកី្រាយក្នុង្នោក្ខ្ជង្មុខ ១ រុគគលន ះ
រមមង្រកី្រាយស្សស់ស្ស្កយ  នព្ោះន ើញអាំនរើររសុិទ្ធររស់ខាួន  ។ 

• រុគគលអនក្នធវើអាំនរើារ    មត្ង្នៅត ព្ក្ហាយក្នុង្នោក្ទាំង្ 
រីរ  គឺនៅត ព្ក្ហាយក្នុង្នោក្ននះ ១  នៅត ព្ក្ហាយក្នុង្នោក្ខ្ជង្
មុខ ១  រុគគលន ះរមមង្នៅត ព្ក្ហាយនដាយគិត្ន ើញថ្ល     ារ
អញាននធវើនហើយ  លុះនធវើមរណៈោលនៅោន់ទុ្គគតិ្  ក៏្រងឹ្រតឹ្មត្
នៅត ព្ក្ហាយដ៏ទព្ក្មលង្  ។ 

• រុគគលអនក្នធវើរុណយទុ្ក្   រមមង្នព្ត្ក្អរក្នុង្នោក្ទាំង្រីរ  
គឺនព្ត្ក្អរក្នុង្នោក្ននះ ១  នព្ត្ក្អរក្នុង្នោក្ខ្ជង្មុខ ១  រុគគល
ន ះរមមង្នព្ត្ក្អរនដាយគិត្ន ើញថ្ល    រុណយអញាននធវើនហើយ 
លុះនធវើមរណៈោលនៅោន់សុគតិ្       ក៏្រងឹ្រតឹ្មត្នព្ត្ក្អរដ៏ទព្ក្-
មលង្  ។ 
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• នរើនរ ន          នោលោក្យព្រក្រនដាយព្រនយា ន៍សូមប ី
នព្ចើន     មត្ជាអនក្ព្រមាទ្មិននធវើតាមោក្យន ះ     រមមង្ជាអនក្មិន 
មានចាំមណក្ស្កមញ្ញផលន ើយ    ដូចអនក្រក្ានោ   ោលរារ់នោ 
ព្រគល់ឲ្យអនក្ដទទ្នហើយ    ជាអនក្មិនានររនិភាគនូវរញ្ច នោរស 
(ស្កច់នោ) ដូន ន្ ះឯង្  ។ 

• នរើនរ ននោលោក្យព្រក្រនដាយព្រនយា ន៍ សូមបរីនតិច 
រនតួច      មត្ជាអនក្ព្រព្រឹត្តនូវធម៌សមគួរដល់ធម៌       ានលះរង់្
រាគៈ  នទសៈ  នមាហៈ  ជាអនក្ដឹង្នូវធម៌មដលគួរក្ាំណត់្តាម
នហតុ្  មានចិត្តដក្ផុត្អាំរីនសចក្តីនៅហាង្  មិនមាននសចក្តី
ព្រោន់មាាំក្នុង្នោក្ននះ នឹង្នោក្ខ្ជង្មុខ  នរ នន ះរមមង្ជា
អនក្ានចាំមណក្ស្កមញ្ញផល  ។  
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អបបមាឆោ អមតំ បទ្ ំ
នសចក្តីមិនព្រមាទ្(១)  ជាផាូវទននសចក្តីមិនស្កា រ់(២)  

បមាឆោ មច្ចុឆនា បទ្ ំ
នសចក្តីព្រមាទ្(៣)  ជាផាូវទននសចក្តីស្កា រ់ 

•  នទាំង្ឡាយមដលមិនព្រមាទ្នហើយ          ន ា្ ះថ្លមិន     
ស្កា រ់  ។   នទាំង្ឡាយមដលព្រមាទ្នហើយទុ្ក្ដូចជាមនុសស
ស្កា រ់នៅនហើយ  ។  រួក្រណឌិ ត្ានព្ជារនូវដាំនណើ រននះ  នដាយ
មរាក្ោន   នទ្ើរសថិត្នៅក្នុង្នសចក្តីមិនព្រមាទ្  រកី្រាយក្នុង្នសចក្តី
មិនព្រមាទ្។ 

• រណឌិ ត្ទាំង្ន ះ    ជាអនក្នព្ត្ក្អរក្នុង្ធម៌ជានោចរ(៤)   ទន 
អរយិរុគគលទាំង្ឡាយ  មានោររិនិត្យជាព្រព្ក្តី្  មានរាយាម
ជារ់ត្ោន   មាននសចក្តីព្រឹង្មព្រង្មាាំមួនជានិចច  ជាអនក្មានព្ាជាា
មត្ង្រ៉ាះោល់នូវព្រះនិោវ ន  ជាទី្នក្សមក្ានត្ក្នយាគៈ  ជាគុណ
ជាតិ្ដ៏ព្រនសើររាំផុត្  ។  
_____________ 
(១) បាៃែេក់ារជ្បុងជ្បយត័្ន  ពាក្យទៃះជាទ ម្ ះស្មម រត្ើដែេបាៃតាំងជ្បុងជាៃិចច ។  
(២) ពាក្យថ្លមៃិស្មា ប់ទៃះ  ជាទ ម្ ះជ្រះៃិពាវ ៃ  មិៃមាៃបាប  មិៃមាៃស្មា ប់ ។ 
(៣) បាៃែេក់ារមៃិជ្បងុជ្បយត័្ន  ពាក្យទៃះជាទ ម្ ះនៃការេះបងស់្មម រត្ើ ។ 
(៤) ក្ងនៃជ្បាជាា សាំរាប់ជ្តសែ់ងឹ មាៃទពាធិបក្ខិយក្ធម ៌៣៧ ៃិងទោកុ្ត្តរធម ៌៩ ។ 
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• យស(១)មត្ង្ចនព្មើនកុ្ះក្រ       ដល់រុគគលអនក្មាននសចក្តី 
ព្រឹង្មព្រង្    មានស្កា រតី្    មានោរងារស្កអ ត្   (ឥត្នទស)  ជាអនក្
រិ្រ រចួនហើយនទ្ើរនធវើ     ជាអនក្សព្ង្មួ     រស់នៅនដាយធម៌  
មិនមាននសចក្ដីព្រមាទ្  ។ 

• អនក្ព្ា ាគរបសី្កង្នោះ     គឺអរហត្តផល     ជានោះមដល 
 ាំនន់គឺកិ្នលស     ន់រនាិចមិនាន   នដាយនសចក្តីព្រឹង្មព្រង្ផង្
នដាយនសចក្តីមិនព្រមាទ្ផង្   នដាយោរសព្ង្មួក្នុង្ចតុ្រារសុិទ្ធិ-
សីលផង្(២)  នដាយោរទូ្ ា នឥន្ទនោីយ៍ផង្  ។ 

•  នោលអរបឥត្ព្ាជាា        មត្ង្ព្រក្រនរឿយៗនូវនសចក្តី 
ព្រមាទ្  ចាំមណក្អនក្ព្ា ារមមង្រក្ាទុ្ក្នូវនសចក្តីមិនព្រមាទ្ដូច
ព្ទ្រយយា៉ាង្ព្រនសើរ ។ 

• អនក្ទាំង្ឡាយ ចូរកុ្ាំព្រក្រនរឿយៗនូវនសចក្តីព្រមាទ្  ចូរកុ្ាំ 
ព្រក្រនរឿយៗ នូវនសចក្តីរកី្រាយនព្ត្ក្អរក្នុង្ោមន ើយ  ដបតិ្
រុគគលអនក្មិនព្រមាទ្  ខាំសនង្ាត្រិនិត្យរមមង្ាននសចក្តីសុខដ៏
ទូ្ោយ  ។ 

• ោល រណឌិ ត្រន ោ រង់្នូវនសចក្តីព្រមាទ្         នដាយ 
នសចក្តីមិនព្រមាទ្     ោលន ះនោក្នឹង្ន ើង្ោន់ព្ាស្កទ្គឺ 

_____________ 
(១) ភារជាធាំ ទភាគសមបត្ត ិទសចក្តើរាបអ់ាៃ ក្ិត្តិសរទែ៏រើទរាះ។  
(២) សើេ ៤ យ៉ា ងសជ្មាប់សងឃជ្បត្ិបត្តិមាៃ  បាត្ិទមាក្ខសាំវរសើេ  ឥន្ទៃទើយសាំវរសើេ   អាជ្ឈើវបារ-ិ
សុទ្ធសិើេ  ៃងិ  បចចយសៃនិសសតិ្សើេ (រិចារណាមុៃទ្ទ្ួេចតុ្បបចចយ័)  ។ 
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រញ្ញញ   ជារុគគលមិននស្កក្  រមមង្ន ើញររួក្សត្វមដលមាន   
នស្កក្  ។  

• ធីរ ន (អនក្ព្ា ា) មត្ង្ន ើញររួក្ នោល     ដូចរុគគល 
មដល រនលើក្ាំរូល្នាំ  នហើយព្ក្ន ក្នមើលរួក្ នមដលសថិត្នៅ
នលើមផនដី  ដូន ន្ ះឯង្  ។ 

• រណឌិ ត្មានព្ាជាា មុះមុត្      ោលរួក្រុគគលក្ាំរុង្ព្រមាទ្ 
នោក្មិនព្រមាទ្  ោលរួក្រុគគលក្ាំរុង្នដក្លក់្  នោក្ភាា ក់្      
រឮក្នព្ចើន នោក្រមមង្លះរង់្ន្លនូវរុគគលមររន ះ ដូចនសះ 
នលឿនមដលនៅន្លនសះមានក្មាា ាំង្ទ្ន់ទរដូន ន្ ះឯង្  ។ 

• អនក្ព្ា ាទាំង្ឡាយ     មត្ង្សរនសើរនូវនសចក្តីមិនព្រមាទ្ 
នហើយត្ាះតិ្ះនដៀលនូវនសចក្តីព្រមាទ្សរវៗ ោល  ។ 

• ្ិក្ខុអនក្នព្ត្ក្អរក្នុង្នសចក្តីមិនព្រមាទ្     ឬន ើញ្័យក្នុង្ 
នសចក្តីព្រមាទ្  មត្ង្ដុត្ន្លនូវសាំនយា នៈទាំង្តូ្ចទាំង្ធាំ  ដូច
ន្ាើង្ន ះរាល (នូវក្ាំនទ្ចទាំង្តូ្ចទាំង្ធាំ) ដូន ន្ ះឯង្  ។  

• ្ិក្ខុអនក្នព្ត្ក្អរក្នុង្នសចក្តីមិនព្រមាទ្     ឬន ើញ្័យក្នុង្ 
នសចក្តីព្រមាទ្  ជាអនក្មិនគួរនឹង្ស្ករសូនយ្ក្គុណធម៌ (ជាអនក្
មិនអ្័រវ) ន ា្ ះថ្លសថិត្នៅក្នុង្ទី្ ិត្ទនព្រះនិោវ ន  ។ 
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• អនក្ព្ា ាមត្ង្នធវើចិត្តមដលញារ់ញ័រ     ន ាង្នលា ង្     រក្ា 

ាននដាយក្ព្ម      ហាមលត់្ាននដាយលាំាក្     ឲ្យជាចិត្តព្ត្ង់្
ានដូចអនក្នធវើព្រញួ  រត់្ព្រញួឲ្យព្ត្ង់្  ។ 

• ចិត្តននះមដលរុគគលនលើក្ន ើង្  ្ក្អាល័យគឺោមគុណ 
៥ នាះនៅក្នុង្វរិសស ក្មាដាា ន   នដើមបលីះរង់្នូវវដតៈជាទី្ទនមារ
រមមង្ញារ់ញ័រដូចព្តី្   មដលនគនលើក្ន ើង្្ក្ទី្នៅគឺទឹ្ក្    នាះ
នៅនលើនោក្ដូន ន្ ះឯង្  ។ 

• ោរទូ្ ា នចិត្ត   មដលសង្ាត់្សង្ាិនាននដាយលាំាក្   ជា 
ធមាជាតិ្រហ័ស    មានព្រព្ក្តី្ធាា ក់្ចុះនៅតាមនសចក្តីព្ាថ្លន     ក្នុង្
អារមាណ៍ មួយ         រមមង្ជាគុណញុាាំង្ព្រនយា ន៍ឲ្យសនព្មច
នព្ោះថ្លចិត្តមដលហវកឹ្ហវនឺាននហើយ       រមមង្ ាំមក្នូវនសចក្តី  
សុខ  ។ 

• អនក្មានព្ាជាា         គួររក្ាចិត្តមដលន ើញនដាយក្ព្មទព្ក្ 
នរក្  មដលលអិត្នរក្ ស់មានព្រព្ក្តី្ធាា ក់្ចុះនៅតាមនសចក្តី
ព្ាថ្លន   ក្នុង្អារមាណ៍ មួយ  នព្ោះថ្ល  ចិត្តមដលនគរក្ាាន
នហើយរមមង្ ាំមក្នូវនសចក្តីសុខ  ។ 



~ 190 ~ 

គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

• អនក្ទាំង្ឡាយ  នឹង្សព្ង្មួចិត្តមដលនៅឆ្ងា យ  ជាចិត្ត 
ព្តាច់នៅមត្ឯង្  មិនមានសររីៈ  មានគុហាគឺមហា្ូត្ររូ ៤ ជាទី្
អាស្ស័យនៅ  អនក្ទាំង្ន ះឯង្  រមមង្រចួ្ក្ចាំណង្ទនមារ  ។ 

• ព្ាជាា រមមង្មិនរររូិណ៌ដល់រុគគល        មដលមានចិត្តមិន 
ខ្ជជ រ់ខជួន  មិនដឹង្ចាស់នូវព្រះសទ្ធមា  មាននសចក្តីព្ ះថ្លា អមណត ត្
នៅ (ខវះសទធ   ខវះោរទុ្ក្ចិត្ត  ខវះោរន ឿជាក់្)  ។ 

• ្័យរមមង្មិនមាន           ដល់រុគគលអនក្មានចិត្តមិនទ្ទឹ្ក្ 
នដាយរាគៈ  មានចិត្តមដលនទសខ្ជោ ាំង្ខោរ់មិនាន  មានរុណយនឹង្
ារលះន្ល  នហើយភាា ក់្រឭក្ជានិចច  ។ 

• រុគគលគរបីដឹង្ចាស់នូវោយននះថ្លដូចជាឆ្ងន ាំង្    (សាំរារ់ 
ដុត្ក្ាំនៅកិ្នលស) គរបរិីទ្នូវចិត្តននះឲ្យដូចជារិទ្ទវ រនគរ  គរបី
ចាាំង្នូវមារនដាយអាវធុ  គឺរញ្ញញ   គរបរីក្ាទុ្ក្នូវធម៌មដលខាួន
 នះនហើយ  មិនគរបីជាអនក្ដាំអក់្នៅក្នុង្ធម៌ន ះន ើយ  ។ 

• ឱហន៎ មិនយូររ៉ាុ ា ននទ្នត្ើ      ោយននះមានវញិ្ញញ ណព្ាស 
នៅ     នគយក្នៅន្លផុត្នហើយ     មុខជានឹង្នដក្សតកូ្សតងឹ្នលើ
មផនដី   ដូចជាអង្ាត់្អុសរក្ព្រនយា ន៍ោា ន ។  
(អច្ិរ ំ វត  យ ំ កាឆោ  បឋវឹ  អធិឆសសសតិ  េុឆោធ   អឆបត
វិញ្ញា ឆោ  និរតថំវ  ក្លងិករ)ំ  ។ 

• ន្រព្ក្ន ក្ន ើញន្រផង្ោន             ឬក៏្រុគគលមាននរៀរ 
ព្ក្ន ក្ន ើញរុគគលមាននរៀរផង្ោន         គរបនីធវើនូវនសចក្តីវ ិស 
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 មួយដល់ោន      ចិត្តមដលរុគគលតាាំង្ទុ្ក្ខុសនហើយ         រមមង្ 
នធវើរុគគលន ះឲ្យអាព្ក្ក់្ទព្ក្មលង្  ជាង្នសចក្តីវ ិសន ះនៅ     
នទ្ៀត្  ។ 

• មាតារិតាមិនគរបីនធវើនូវនហតុ្ន ះាន  ឬ នទាំង្ឡាយ 
ដទទ្ជាញាតិ្មិនគរបីនធវើនូវនហតុ្ន ះាន  ចាំមណក្ខ្ជង្ចិត្តមដល
រុគគលតាាំង្ទុ្ក្ព្ត្ូវនហើយ  រមមង្នធវើរុគគលន ះ  ឲ្យព្រនសើរជាង្
នហតុ្ន ះាន  ។ 
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• អនក្ នឹង្ដឹង្ចាស់នូវមផនដី  គឺអត្តភារននះ  និង្យម- 

នោក្  គឺអាយ្ូមិ ៤ និង្មនុសសនោក្ននះ ព្រមទាំង្នទ្វនោក្
ាន  អនក្ នឹង្នព្ ើសនរ ើសនូវចាំមណក្ទនធម៌ មដលព្រះត្ថ្លគត្ 
សាំមដង្ព្រទរនហើយ  ដូចមាោោរមដល ា្ សទវនព្ ើសនរ ើសនូវ
ផ្ចា   ដូន ន្ ះឯង្  ។ 

• ព្រះនសក្ខរុគគលនឹង្ដឹង្ចាស់នូវមផនដី       គឺអត្តភារននះ  
និង្យមនោក្  គឺអាយ្ូមិ ៤ និង្មនុសសនោក្ននះព្រមទាំង្
នទ្វនោក្ាន  ព្រះនសក្ខរុគគលនឹង្នព្ ើសនរ ើសនូវចាំមណក្ទនធម៌
មដលព្រះត្ថ្លគត្សាំមដង្ព្រទរនហើយ  ដូចមាោោរមដល ា្ ស
ទវនព្ ើសនរ ើសនូវផ្ចា ដូន ន្ ះ  ។ 

• ្ិក្ខុោលដឹង្ចាស់នូវោយននះថ្លដូចជាដុាំររុះទឹ្ក្    ដឹង្ 
ចាស់នូវោយននះថ្លមានសភារដូចនព្រញទថា  គរបោីត់្នូវផ្ចា ជា
ព្រធានទនមារ គឺវដតៈ ៣ នៅោន់ស្កថ នជាទី្មិនន ើញទនមចចុរា  ។ 

• មចចុគឺនសចក្តីស្កា រ់  មត្ង្នក្ៀរយក្នៅនូវនរ ន    អនក្មាន 
ចិត្តជារ់ ាំោក់្ក្នុង្អារមាណ៍នផសង្ៗក្ាំរុង្នព្ ើសនរ ើសនូវផ្ចា   គឺោម
គុណ ៥ ន៎ុះឯង្ ដូចទឹ្ក្ ាំនន់ធាំមដលគួចយក្អនក្ស្សុក្មដលក្ាំរុង្
នដក្លក់្នៅដូន ន្ ះឯង្ ។ 
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• អនក្នធវើទី្រាំផុត្   គឺមរណៈមត្ង្ព្ក្ងុ្សត្វមដលមានចិត្តជារ់ 
 ាំោក់្ក្នុង្អារមាណ៍នផសង្ៗ   ក្ាំរុង្នព្ ើសនរ ើសនូវផ្ចា     គឺោមគុណ
៥ មិនម អត្ អន់ក្នុង្ោមទាំង្ឡាយន៎ុះឯង្           ឲ្យនៅក្នុង្អាំ ច 
ររស់ខាួន  ។ 

• ្មរជាតិ្មិននធវើផ្ចា ន ើ   មដលមានរណ៌និង្ក្ាិនឲ្យវ ិស 
នទ្  នព្ក្រយក្មត្រសនហើយនហើរនៅ  យា៉ាង្ មិញ  អនក្ព្ា ា
គរបីព្តាច់នៅក្នុង្ស្សុក្  ក៏្យា៉ាង្ន ះឯង្  ។ 

• ោក្យ្ក់្នដាត្ទាំង្ឡាយររស់ នដទទ្ រុគគលមិនគួរនធវើ 
ទុ្ក្ក្នុង្ចិត្តនទ្  កិ្ចចមដលនធវើនហើយ  នឹង្មិនទន់នធវើនហើយររស់ ន
ដទទ្(មដលមិនមមនជាមុខោរររស់ខាួន) រុគគលមិនគួររិនិត្យនមើល
នទ្   រុគគលគួររិនិត្យរិ្រ     មត្កិ្ចចោរទាំង្ឡាយ    មដលនធវើ
នហើយនឹង្មិនទន់នធវើនហើយររស់ខាួនមត្មា៉ាង្  ។ 

• ផ្ចា ន ើមានព្ទ្ង់្ព្ទយលអ    មានរណ៌  (លអ)  មត្ោា នក្ាិន 
ព្ក្អូរ (រមមង្មិនព្ក្អូរដល់អនក្មដលព្ទ្ព្ទ្ង់្)  ដូចនមតចមិញ  វា្
ជាសុភាសិត្  រមមង្ោា នផលដល់អនក្មដលមិននធវើតាមដូន ន្ ះ  ។  

• ផ្ចា ន ើមដលមានព្ទ្ង់្ព្ទយលអ      មានរណ៌     មានក្ាិន 
(រមមង្ព្ក្អូរដល់អនក្មដលព្ទ្ព្ទ្ង់្)        ដូចនមតចមិញ       វា្ជា
សុភាសិត្           រមមង្មានផលដល់អនក្មដលនធវើតាមនដាយនោររ
ដូន ន្ ះឯង្  ។ 

• មាោោរនចះនធវើសាំណុាំ ទនក្ព្មង្ផ្ចា  អាំរីគាំនរទនផ្ចា នផសង្ៗ 
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ឲ្យនព្ចើនាន    យា៉ាង្ មិញ    កុ្សលមដលសត្វនក្ើត្មក្នហើយ 
គួរនធវើឲ្យនព្ចើនយា៉ាង្ន ះឯង្  ។ 

• ក្ាិនផ្ចា ន ើផាយនៅព្្សខយល់មិនាន     ក្ាិនខាឹមច័នោន៍ 
ក្តី  ក្ាិនខាឹមព្ក្ស្កន ក្តី  ក្ាិនផ្ចា មាិះរតួ្ក្តី  ក៏្ផាយនៅព្្សខយល់មិន
ាន  ។ 

• ចាំមណក្ក្ាិនររស់សរបុរសទាំង្ឡាយ      រមមង្ផាយនៅ 
ព្្សខយល់ាន នព្ោះសរបុរសរមមង្ផាយនៅានព្គរ់ទិ្ស  ។ 

• ក្ាិនទនសីលជាគុណជាតិ្   ព្រនសើររាំផុត្ជាង្គនធជាត្ទាំង្ 
ននះ គឺខាឹមចនោន៍  ខាឹមព្ក្ស្កន   ផ្ចា ឧរបល  ផ្ចា មាិះោ ។  ក្ាិនព្ក្ស្កន  
ក្ាិនចនោន៍     ក្ាិនននះព្ក្អូរមានព្រមាណតិ្ចនទ្    ចាំមណក្ក្ាិន
ទនរុគគលមានសីលទាំង្ឡាយ  ក្ាិនន ះនទ្ើរព្ក្អូរនលើសលរ់
ផាយនៅក្នុង្នទ្វនោក្  និង្មនុសសនោក្ាន  ។ 

• មារាធិរា (នទះជាខាំមសវង្រក្) ក៏្មិន ួរនូវផាូវររស់នោក្ 
អនក្មានសីលរររូិណ៌  អនក្នៅនដាយនសចក្តីមិនព្រមាទ្អនក្រចួ
ស្ស ះ (្ក្ធម៌ជានព្គឿង្នៅហាង្)នព្ោះដឹង្ចាស់តាមនហតុ្ ។ 

• ផ្ចា  ូក្ទុ្ក្ជានក្ើត្ក្នុង្គាំនរសាំរាម      មដលនគ្ក់្ន្ល 
មក្បរផាូវធាំន ះ   ក៏្គង់្មានក្ាិនព្ក្អូរជាទី្រកី្រាយទនចិត្តាន    ដូច
នមតចមិញ     រ ត  នមដលដូចជាគាំនរសាំរាម      ស្កវក្ររស់ព្រះ
សមាា សមពុទ្ធរមមង្រងុ្នរឿង្ក្នាង្ផុត្រុថុ ជនទាំង្ឡាយ    មដលលាតិ្
លាង់្នដាយព្ាជាា ររស់ខាួន  ដូន ន្ ះឯង្  ។ 
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• រាព្តី្មវង្ចាំនោះមត្អនក្ភាា ក់្រឭក្             (អនក្នដក្មិនលក់្)  

នយា ន៍មវង្ចាំនោះមត្អនក្ននឿយហត់្         សង្ារវដតមវង្ចាំនោះមត្
រុគគលោល  មិនដឹង្ចាស់នូវព្រះសទ្ធមា (ធម៌ទូ្ ា នឲ្យររសុិទ្ធ) ។ 

• រុគគលោលសវះមសវង្រក្ក្លាណមិត្ត    នរើមិនានមិត្តដ៏ 
ព្រនសើរជាង្ខាួន ឬមិត្តមដលនសាើនឹង្ខាួននទ្ គរបពី្រព្រឹត្តនៅមត្មាន ក់្
ឯង្ឲ្យខ្ជជ រ់ខជួនវញិ      នព្ោះថ្លសហាយតាគុណ(១)      មិនមានក្នុង្ 
រុគគលោលន ើយ  ។ 

•  នោលមត្ង្ព្រួយលាំាក្  នដាយនសចក្តីសាំោល់ថ្ល កូ្ន 
ទាំង្ឡាយររស់អញមាន  ព្ទ្រយររស់អញមាន  តាមមដលរិត្ 
សូមបីខាួនររស់ខាួន  ក៏្មិនមានផង្ (នព្ោះមិនអាចោរោរទុ្ក្
ាន) ចាំណង់្នរើកូ្នទាំង្ឡាយ  នឹង្រារ់ថ្លមានអាំរី   ព្ទ្រយ
នឹង្រារ់ថ្លមានអាំរី ាន  ។ 

• អនក្ ជាមនុសសោល      នហើយដឹង្នូវភារទនខាួនថ្លជា 
ោល   អនក្ន ះនឹង្នៅជារណឌិ ត្ានខាះ     នដាយនហតុ្មដលដឹង្
ខាួនថ្លជាោលន ះ  ។  មា៉ាង្នទ្ៀត្អនក្ ជាមនុសសោល  មាន 
_____________ 
(១) ចូឡសើេ(សើេតូ្ច) មជ្ឈឈមិសើេ  មហាសើេក្ថ្លវត្ថុ ១០, ធុត្ងគគុណ ១៣, វបិសសនាគុណ  
មគក ៤, ផេ ៤, វជិាា  ៣, អភិញ្ញា ៦  ជាសហាយតគុណ  ។ 
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នសចក្តីព្រោន់ថ្លខាួនជារណឌិ ត្  អនក្ន ះន ា្ ះថ្លជាមនុសសោល
នដាយរិត្  ។ 

• មនុសសោលនរើចូលនៅអង្គុយ ិត្អនក្ព្ា ា      សូមបអីស់ 
មួយ ីវតិ្      ក៏្ឥត្មានដឹង្រសធម៌អវីឲ្យចាស់ោស់ន ើយ      ដូច
មវក្មដលមិនដឹង្រសសមា  ។ 

• វញិ្ញូ ននរើចូលនៅអង្គុយ ិត្អនក្ព្ា ា សូមបមីត្មួយរ ាំនរច 
រមមង្យល់រសធម៌នដាយឆ្ងរ់រហ័ស ដូចអ ត ត្ដឹង្នូវរសសមា។ 

• រួក្ នោលមិនមានព្ាជាា    មានខាួនដូចជាសព្ត្ូវ   មត្ង្ 
នធវើក្មាោមក្មដលជាអាំនរើមានផលនៅត ព្ក្ហាយ  ។  រុគគលនធវើនូវ
ក្មា នហើយរមមង្នៅត ព្ក្ហាយ      ឬមានមុខព្រឡាក់្នដាយទឹ្ក្ 
ម្នក្   មស្សក្យាំទ្ទួ្លផលទនក្មា   ក្មាមដលនគនធវើនហើយន ះ
ឯង្  ន ា្ ះជាក្មាមិនលអន ើយ  ។ 

• រុគគលនធវើនូវក្មា នហើយ  រមមង្មិននៅត ព្ក្ហាយ ឬដល់ 
នូវនសចក្តីនរញចិត្ត  មានចិត្តលអទ្ទួ្លផលទនក្មា   ក្មាមដល
នគនធវើនហើយន ះឯង្  ន ា្ ះថ្លជាក្មាលអ  ។ 

• ារមិនទន់ឲ្យផលព្តឹ្ម           នោលមត្ង្សាំោល់ 
ារន ះថ្លដូចទឹ្ក្ ាុាំ   លុះមត្ោល ារឲ្យផល  នទ្ើរព្រទ្ះ
នូវនសចក្តីទុ្ក្ខក្នុង្ោលន ះ  ។ 

• ក្មាោមក្មដល នោលនធវើនហើយ  មិនទន់ឲ្យផលន ះ 
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ក៏្មានដូចទឹ្ក្នដាះស្សស់មដលមិនទន់មព្រោា យ      (ក្នុង្ ១ រ ាំនរច)
ដូន ន្ ះ  ។  ារក្មាន ះតាមដុត្រុគគលោល  ដូចរនង្ើក្ន្ាើង្មដល 
រិទ្ាាំង្ទុ្ក្នដាយនផះដូន ន្ ះ  ។ 

• ោរនចះដឹង្នក្ើត្ន ើង្ដល់រុគគលោល         ព្ោន់មត្នដើមប ី
នសចក្តីវ ិសរ៉ាុន ណ ះ  រមមង្ញុាាំង្រញ្ញញ ឲ្យធាា ក់្ចុះ រាំនផាចរាំផ្ចា ញ
ចាំមណក្ធម៌ស  គឺកុ្សលររស់រុគគលោលន ះ  ។ 

• ្ិក្ខុោលរមមង្ព្ាថ្លន នូវនសចក្តីសរនសើរ       មដលមិនមាន 
(ក្នុង្ខាួន) ផង្  នូវោរនធវើក្នុង្ខ្ជង្មុខ  គឺជាព្រមុខក្នុង្រួក្្ិក្ខុផង្
នូវភារជាឥសសរៈក្នុង្អាវាសទាំង្ឡាយផង្  នូវោររូជាទាំង្-
ឡាយក្នុង្ព្ត្កូ្លទន នទាំង្ឡាយដទទ្ផង្  ។ 

• ្ិក្ខុោលមត្ង្មាននសចក្តីព្តិ្ះរះិថ្ល     ព្គហសតនិង្ររវ ិត្ 
ទាំង្ ២ រួក្    ចូរសាំោល់នូវកិ្ចចមដលមនុសសដទទ្នធវើនហើយ  ថ្លជា
កិ្ចចររស់អញវញិ  អាំ ចដ៏ទព្ក្មលង្ររស់អញ  ចូរមានក្នុង្កិ្ចច
តូ្ចធាំ ៗមួយ (ោលនរើយា៉ាង្ននះ) ឫសានិង្មានះរមមង្ចាំនរ ើន
ន ើង្  ។ 

• រដិរទអាស្ស័យនូវោ្នផសង្      រដិរទជាដាំនណើ រនៅ 
ោន់ព្រះនិោវ ននផសង្         ្ិក្ខុជាស្កវក្ររស់ព្រះរុទ្ធដឹង្ចាស់នូវ
នហតុ្ន៎ុះ  យា៉ាង្ននះនហើយ   មិននព្ត្ក្អរចាំនោះសោា រៈន ើយគរបី
ញុាាំង្វនិវក្ឲ្យចាំនរ ើននដាយលាំដារ់  ។ 
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• រុគគលគួរន ើញនូវអនក្ព្ា ា            មដលជាអនក្នោល 

សង្ាត់្សង្ាិន     ចង្អុលព្ារ់នទស    ថ្លដូចជារុគគលព្ារ់ក្ាំណរ់
ព្ទ្រយឲ្យដូន ន្ ះ  ។ 

• គួរគរ់អនក្ព្ា ាមររន ះ (នព្ោះថ្ល)     ោលគរ់អនក្ព្ា ា 
មររន ះនហើយ  រមមង្មាននសចក្តីោរ់ព្រនសើរ  ឥត្មាននទសដ៏
ោមក្ន ើយ  ។ 

• រណឌិ ត្គួរទូ្ ា ននព្រៀនព្រនៅ            គួរហាមលត់្នូវ ន 
ទាំង្ឡាយ្ក្អាំនរើអសរបុរស  រណឌិ ត្ន ះរមមង្ជាទី្ស្សឡាញ់
ររស់សរបុរសមត្មា៉ាង្  មិនជាទី្ស្សឡាញ់ររស់អសរបុរស     
ន ើយ  ។ 

• រុគគលមិនគួរគរ់មិត្តអាព្ក្ក់្      មិនគួរគរ់រុរសនថ្លក្ទរ  
គួរគរ់មត្មិត្តមដលលអ  គួរគរ់មត្រុរសជាន់ខពស់  ។ 

• រណឌិ ត្មដលមាននសចក្តីម អត្ក្នុង្ធម៌        មានចិត្តព្ ះថ្លា  
នហើយ  រមមង្នដក្ជាសុខ  រមមង្នព្ត្ក្អរក្នុង្ធម៌  មដលព្រះអរយិៈ
ព្រោសទុ្ក្នហើយព្គរ់នរល  ។ 

• ធមាតាអនក្រង្ហូរទឹ្ក្មត្ង្រង្ហូរទឹ្ក្នៅ   អនក្នធវើព្រញួមត្ង្រត់្ 
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ព្រញួ (ឲ្យព្ត្ង់្) អនក្ ា្ំង្ន ើមត្ង្ ា្ំង្ន ើ  ឯរណឌិ ត្ទាំង្ឡាយ 
មត្ង្ទូ្ ា នខាួន (ដូន ន្ ះមដរ)  ។ 

• ្នាំថាតាន់មិនរ ាំន ើ្រនព្ោះខយល់     ដូចនមតចមិញ       រណឌិ ត្ 
ទាំង្ឡាយ    ក៏្មិនរ ាំន ើ្រនព្ោះោក្យតិ្ះនដៀល    និង្ោក្យសរនសើរ
ជានដើមដូន ន្ ះឯង្  ។ 

• អនាង់្ទឹ្ក្មដលនព្ៅ   រមមង្ថ្លា មិនលអក់្យា៉ាង្    រណឌិ ត្ 
ទាំង្ឡាយ  នរើានស្កត រ់ធម៌នទ្ស នហើយ  រមមង្ព្ ះថ្លា ស៊រ់
សួនយា៉ាង្ន ះឯង្  ។  

• រួក្សរបុរសមត្ង្លះ នោរាគក្នុង្ធម៌ទាំង្រួង្    រួក្នោក្ 
អនក្សារ់រមមង្មិនរមអរអូវ        នព្ោះនសចក្តីព្ាថ្លន ក្នុង្ោម       រួក្
រណឌិ ត្នរើនសចក្តីសុខ     ឬទុ្ក្ខោល់ព្ត្វូនហើយ    រមមង្មិនសាំមដង្
អាោរន ើង្ចុះន ើយ  ។ 

• រណឌិ ត្មិនគួរនធវើអាព្ក្ក់្នព្ោះនហតុ្ទនខាួន          មិនគួរនធវើ 
អាព្ក្ក់្នព្ោះនហតុ្ទនអនក្ដទទ្  មិនគួរព្ាថ្លន កូ្ន  មិនគួរព្ាថ្លន
ព្ទ្រយ  មិនគួរព្ាថ្លន រដា  មិនគួរព្ាថ្លន សិទ្ធិនដើមបខីាួន  នដាយនហតុ្
មិនមមនជាធម៌ន ើយ  នោក្គួរជាអនក្មានសីល  មានព្ាជាា
ព្រក្រនដាយធម៌  ។ 

• រ ត មនុសសទាំង្ឡាយ           រួក្ ន មដល ាង្ដល់ 
នព្ត្ើយ   គឺព្រះនិោវ ន  រួក្ នន ះមានព្រមាណតិ្ច  ចាំមណក្រួក្
សត្វនព្ៅរីននះ   រមមង្សោុះនៅោន់នព្ត្ើយ  គឺសោា យទិ្ដាិ  ។ 
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•  នទាំង្ឡាយ ព្រព្រឹត្តតាមធម៌ក្នុង្ធម៌         មដលព្រះ 
ត្ថ្លគត្ព្ទ្ង់្សាំមដង្ទុ្ក្នហើយនដាយព្រទរ      នទាំង្ន ះនឹង្
 ាង្នូវលាំនៅទនមចចុ  មដលមិនងាយ ាង្ាន  នហើយដល់នូវព្រះ
និោវ ន  ។ 

• រណឌិ ត្គួរលះរង់្ធម៌នមា  (អកុ្សលធម៌) នចញ  ញុាាំង្ធម៌ 
ស (កុ្សលធម៌) ឲ្យចនព្មើនន ើង្  នដាយវធីិនចញ្ក្អាល័យ  គឺ
ោមគុណ    នហើយ មនៅរក្ព្រះនិោវ ន     ជាធមាជាតិ្មិនមាន
អាល័យ   ។   គរបីលះរង់្ោមទាំង្ឡាយនចញ   ជាអនក្មិនមាន
ក្ង្វល់   ព្ាថ្លន នូវនសចក្តីនព្ត្ក្អរក្នុង្វនិវក្  មដលរួក្សត្វនព្ត្ក្អរ
ាននដាយក្ព្ម    រណឌិ ត្គួរញុាាំង្ខាួនឲ្យផូរផង់្  ្ក្នព្គឿង្នៅ-
ហាង្ចិត្ត  ។ 

• ចិត្តមដលរណឌិ ត្ទាំង្ឡាយ      ានអរ់រ ាំលអនហើយក្នុង្ 
អង្គទនធម៌  ជានព្គឿង្ព្តាស់ដឹង្ទាំង្ឡាយ  ឬរណឌិ ត្ទាំង្ឡាយ
 មិនព្រោន់មាាំ  នព្ត្ក្អរមត្ក្នុង្ោរលះនូវនសចក្តីព្រោន់មាាំ
រណឌិ ត្ទាំង្ឡាយន ះៗ រមមង្ជាអនក្អស់អាសវៈ  មាននសចក្តី
រងុ្នរឿង្  ររនិិោវ នក្នុង្នោក្  ។ 
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• នសចក្តីនៅត ព្ក្ហាយ(១)     រមមង្មិនមានដល់នោក្អនក្មាន 
ផាូវឆ្ងា យនដើរដល់នហើយ(២) មិនមាននសចក្តីនស្កក្  រចួស្ស ះ្ក្
ធម៌ទាំង្រួង្ (មានខនធជានដើម) មដលមានកិ្នលសជានព្គឿង្្ក់្
នស្សះទាំង្រួង្លះរង់្នហើយ  ។ 

• ព្រះខី ស្សរទាំង្ឡាយ មានស្កា រតី្រមមង្ខវល់ខ្ជវ យ(៣) 
រមមង្នព្ត្ក្អរក្នុង្ទី្នៅអាស្ស័យ  នោក្លះរង់្ន្លស្ស ះនូវ
អាល័យទាំង្អស់  ដូចហង្សលះរង់្្ក់្នហើយនហើរនៅដូន ន្ ះ  ។ 

• រួក្ ន មិនមាននសចក្តីសនសាំ (នោ្ៈ)    រួក្ ន  
ក្ាំណត់្ដឹង្នភា ន នហើយ ន មានសុញ្ញត្វនិមាក្ខ  អនិមិត្ត
វនិមាក្ខ និង្អរបណិហិត្វនិមាក្ខ(៤) ជានោចរ(ទី្គួរនៅ)គតិ្គឺដាំនណើ រ
_____________ 
(១) ទសចក្តើទតត ជ្ក្ហាយមាៃរើរយ៉ា ង គទឺតត ជ្ក្ហាយកាយ១ ទតត ជ្ក្ហាយចតិ្ត១ ក្នុងទ្ើទៃះសាំទៅ
ទសចក្តើទតត ជ្ក្ហាយក្នុងចិត្ត  ។  
(២) ផាូវឆ្ងា យក្នុងទ្ើទៃះ សាំទៅយក្វែតៈ ដែេទៅថ្លវែតោធ  ។  រួក្សត្វដែេជាបក់្នុងវែតៈ  ទៅក្នុងវែតៈ
ែ៏រាបណា  ទ ម្ ះថ្លជាអនក្ទែើរផាូវឆ្ងា យែរ៏ាបទនាះ ។  ជ្រះទស្មតបៃនបុគគេជាទែើម  ក្៏ទៅថ្លអនក្ទែើរ
ផាូវឆ្ងា យដែរ  ទជ្ពាះមិៃោៃ់អសវ់ែតៈ  ដត្ជ្រះខើណាជ្សរទោក្ទធវើវែតៈឲ្យអសទ់ ើយ  ទ ម្ ះថ្លជាអនក្
មាៃផាូវឆ្ងា យទែើរែេទ់ ើយ  ។ 
(៣) ខវេខ់្វវ យក្នុងគុណដែេខាួៃបាៃទ ើយ  ឬក្នុង្ៃៃិងវបិសសនាទោយក្ចិច  គឺរ ាំរឹងចូេទចញ
អធិោា ៃ ឬរិចារណាមិៃសជ្មាក្  ។  អែាក្ថ្ល 
(៤) ោាំង ៣  ទៃះជាទ ម្ ះនៃជ្រះៃិពាវ ៃ  ។ 
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ររស់រួក្ នន ះៗនគក្ព្មដឹង្ាន  ដូចដាំនណើ រទនរួក្សត្វស្កា រ
ឰដ៏អាោសដូន ន្ ះ  ។ 

•  ន អស់អាសវៈនហើយ  ទាំង្មិនអាស្ស័យ (ត្ ហ និង្ 
ទិ្ដាិ) ក្នុង្អាហារ   ន មានសុញ្ញត្វនិមាក្ខ  អនិមិត្តវនិមាក្ខ និង្
អរបណិហិត្វនិមាក្ខជានោចរ   ដាំនណើ រររស់រួក្ នន ះ   នគក្ព្ម 
ដឹង្ាន  ដូចដាំនណើ រទនរួក្សត្វស្កា រឰដ៏អាោសដូន ន្ ះ  ។ 

• ឥន្ទនោីយ៍ទាំង្ឡាយររស់អនក្        ដល់នូវោរសារ់រមាា រ់ 
ដូចនសះមដល យស្ករថីហវឹក្ហវឺនរារនហើយ  សូមបរួីក្នទ្វតា
និង្មនុសសទាំង្ឡាយ  ក៏្ស្សឡាញ់អនក្ន ះឯង្  មដលមានមានះ
លះរង់្នហើយ  មិនមានអាសវៈ  ជារុគគលមានចិត្តនឹង្ធឹង្មិន
ញារ់ញ័រ  ។ 

• ្ិក្ខុមានចិត្តដូចមផនដី    មិននព្ោធ    មានវត្តលអ   មានចិត្ត 
នឹង្ធឹង្     ដូចសសរនោល     មានចិត្តថ្លា ដូចអនាង់្ព្ាស្ក្្ក់្
សង្ារទាំង្ឡាយររស់្ិក្ខុមររន ះរមមង្មិនមាន  ។ 

• ចិត្តសារ់   វា្សារ់    និង្ោយក្មាសារ់     រមមង្មានដល់ 
នោក្អនក្ដឹង្នដាយព្រទរ  ផុត្ស្ស ះ្ក្រាោទិ្កិ្ានលស ជាអនក្
សារ់រមាា រ់ដូន ន្ ះ  ។ 

• នរ ន មិនន ឿអនក្ដទទ្ផង្          ស្កគ ល់ព្រះនិោវ នផង្ 
ោត់្នូវនព្គឿង្ត្គឺវដតៈផង្  មានឱោសក្ាំ្ត់្រង់្នហើយផង្  មាន    
នសចក្តីព្ាថ្លន ខ្ជជ ក់្ន្លនហើយផង្  នរ នន ះជាឧត្តមរុរស  ។ 
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• ព្រះអរហនតទាំង្ឡាយនៅក្នុង្ទី្          នទះជាស្សុក្ក្ដី 
 ទព្រក្តី  ទី្ទរក្តី  ទី្ទួ្លក្តី  ទី្ន ះឯង្ជា្ូមិគួរនព្ត្ក្អរ  ។ 

•  នអនក្មសវង្រក្ោម   រមមង្មិននព្ត្ក្អរ   ក្នុង្ទព្រមដលគួរ 
រកី្រាយនទ្  ព្រះខី ស្សរមដលមានរាគៈនៅព្ាសនហើយ  នទ្ើរ
នព្ត្ក្អរក្នុង្ទព្រន ះ  នព្ោះនោក្ជាអនក្មិនមសវង្រក្ោម  ។ 
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• នរើវា្សូមបមួីយោន់មា៉ា ត់្     ជាវា្ព្រក្រនដាយរទ្ឥត្ 
ព្រនយា ន៍   វា្ន ះរុាំព្រនសើរន ើយ  ។   អនក្ ស្កត រ់រទ្មាន
ព្រនយា ន៍ នហើយ  រមមង្សារ់រមាា រ់ាន  រទ្មានព្រនយា ន៍
ន ះ  សូមបមីត្មួយរទ្  ក៏្ន ា្ ះថ្លព្រនសើរជាង្  ។ 

• នរើោថ្លសូមបមួីយោន់         ជាោថ្លព្រក្រនដាយរទ្ឥត្ 
ព្រនយា ន៍    ោថ្លន ះរុាំព្រនសើរន ើយ  ។   អនក្ ស្កត រ់រទ្ទន
ោថ្ល នហើយ  រមមង្សារ់រមាា រ់ាន  រទ្ទនោថ្លន ះ សូមបីមត្
១ រទ្  ក៏្ន ា្ ះថ្លព្រនសើរជាង្  ។ 

• អនក្ គរបនីោលោថ្លមួយរយ     ជាោថ្លព្រក្រនដាយ 
រទ្ឥត្ព្រនយា ន៍  ោថ្លមដលអនក្ន ះនោលនហើយន ះ រុាំ
ព្រនសើរន ើយ ។  អនក្ ស្កត រ់រទ្ទនធម៌នហើយ  រមមង្សារ់រមាា រ់
ាន  រទ្ទនធម៌ន ះសូមបមីត្ ១ រទ្  ក៏្ន ា្ ះថ្លព្រនសើរជាង្  ។ 

• អនក្ គរប ីនះរួក្មនុសសក្នុង្សន្ទងាគ ម អស់មួយោន់ៗ 
ដង្ គឺ ១ ោន    ចាំមណក្អនក្  នះខាួនឯង្មាន ក់្ឯង្ាន    អនក្
ន ះន ា្ ះថ្លជាមនុសសខពង់្ខពស់  ជាង្អនក្មដល នះក្នុង្សន្ទងាគ ម
ន ះ  ។ 
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• ខាួនឯង្មដល នះនហើយព្រនសើរជាង្        ចាំមណក្រួក្សត្វ 
នព្ៅរីននះមដលនគ នះនហើយ    មិនព្រនសើរន ើយ   ។    ោលនរើ
រុរសមានខាួនទូ្ ា ននហើយ   ជាអនក្ព្រព្រឹត្តសព្ង្មួជានិចច    នទ្វតា
គនធរវមារព្រមទាំង្ព្រហា មិនគរបនីធវើនូវ ាំនះររស់រួក្សត្វមាន
សភារដូន ន្ ះ  ឲ្យព្ត្ រ់្ញ់វញិានន ើយ  ។ 

• អនក្ រូជានោកី្យ៍មហា ន          នដាយព្ទ្រយ ១ ោន់         
រាល់ៗមខ អស់ ១ រយឆ្ងន ាំគត់្    ចាំមណក្អនក្ គរបរូីជាស្កត រ់      
ឱវាទ្ចាំនោះរុគគល  មដលមានខាួនអរ់រ ាំនហើយមត្ ១  ក់្  សូមបមីត្
១ រ ាំនរច  ោររូជាននះឯង្  ព្រនសើរជាង្ោររូជាររស់អនក្មដល
រូជាអស់ ១ រយឆ្ងន ាំ  ោររូជាអស់ ១ រយឆ្ងន ាំមិនព្រនសើរន ើយ  ។ 

•  ន រនព្មើន្ាើង្ក្នុង្ទព្រអស់ ១ រយឆ្ងន ាំ ចាំមណក្អនក្  
រូជានោក្ មដលមានខាួនអរ់រ ាំនហើយមត្ ១  ក់្  សូមបីមត្១រ ាំនរច
ោររូជាននះឯង្      ព្រនសើរជាង្ោររូជាររស់ នន ះ     ោររូជា 
អស់ ១ រយឆ្ងន ាំមិនព្រនសើរន ើយ  ។ 

• រុគគលអនក្ព្ាថ្លន រុណយ  គរបរូីជានព្គឿង្សោា ររូជា ធាំតូ្ច 
 មួយក្នុង្នោក្  អស់ ១ រយឆ្ងន ាំ    ោររូជាទាំង្អស់ន ះឯង្
រមមង្មិនដល់នូវចាំមណក្ទី្ ៤ ទនោរអ្ិវាទ្ន៍ (ថ្លវ យរង្គាំ) ចាំនោះ
នោក្ទាំង្ឡាយ  មដលព្រព្រឹត្តព្ត្ង់្នហើយព្រនសើរជាង្  ។ 

• ធម៌ ៤ ព្រោរ គឺអាយុ ១  វណណៈ ១ សុខៈ ១ រលៈ ១  រមមង្ 
ចនព្មើនដល់អនក្      មដលមាននសចក្តីឱនោយថ្លវ យរង្គាំជាព្រព្ក្តី្ 
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មាននសចក្តីនោត្មព្ក្ង្  ដល់រុគគលមដលចនព្មើនជាង្ខាួនឯង្អស់ 
ោលជានិចច  ។ 

• រុគគល រស់នៅ ១ រយឆ្ងន ាំ  ជាមនុសសព្ទ្សុតសីល   មាន 
ចិត្តមិនានត្មាល់ខ្ជជ រ់        ោររស់នៅមត្ ១  ទថាររស់នោក្មដល
មានសីល  មានោររិនិត្យរិ្រ ជាព្រព្ក្តី្  ព្រនសើរជាង្  ។ 

• រុគគល រស់នៅ ១ រយឆ្ងន ាំ       ជាមនុសសមិនមានព្ាជាា  
មានចិត្តមិនានត្មាល់ខ្ជជ រ់  ោររស់នៅមត្ ១ ទថាររស់នោក្
មដលមានព្ាជាា   មានោររិនិត្យរិ្រ ជាព្រព្ក្តី្  ព្រនសើរ   
ជាង្  ។ 

• រុគគល រស់នៅ ១ រយឆ្ងន ាំ    ជាមនុសសមានចិត្តង្រ់ង្ល់ 
ក្នុង្អកុ្សលវតិ្ក្ាៈ   មានរាយាមនថ្លក្ថយ  ោររស់នៅសូមបមីត្
១ ទថា        ររស់នោក្មដលព្ាររវនសចក្តីរាយាមមាាំមួនព្រនសើរ    
ជាង្  ។ 

• រុគគល រស់នៅ ១ រយឆ្ងន ាំ មិនន ើញោរនក្ើត្ន ើង្ នឹង្ 
ោរវ ិសនៅ  ោររស់នៅសូមបីមត្ ១ ទថាររស់នោក្មដលន ើញ 
ោរនក្ើត្ន ើង្នឹង្ោរវ ិសនៅព្រនសើរជាង្  ។ 

• រុគគល រស់នៅ ១ រយឆ្ងន ាំ  មិនន ើញផាូវព្រះនិោវ ន  ោរ 
រស់នៅសូមបមីត្ ១ ទថា  ររស់នោក្មដលន ើញផាូវព្រះនិោវ ន
ព្រនសើរជាង្  ។  
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• រុគគល រស់នៅ ១ រយឆ្ងន ាំ         មិនន ើញធម៌ដ៏ខពង់្ខពស់  
ោររស់នៅសូមបីមត្ ១ ទថា      ររស់នោក្អនក្ន ើញធម៌ដ៏ខពង់្ខពស់
ព្រនសើរជាង្  ។ 
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• រុគគលគួរព្រញារ់ព្រញាល់នធវើអាំនរើលអ      គួរលត់្ចិត្ត្ ក្ 
ារ  នព្ោះថ្លោលនរើរុគគលនធវើរុណយយឺត្យូរ ចិត្តរមមង្នព្ត្ក្អរ
ក្នុង្ារ  ។  

• នរើរុរសនធវើារ   កុ្ាំនធវើារន ះនរឿយៗន ើយ    កុ្ាំគរបនីធវើ 
នសចក្តីនរញចិត្តក្នុង្ារន ះ         នព្ោះថ្លោរសនសាំារមត្ង្ ាំ   
នសចក្តីទុ្ក្ខមក្ឲ្យ  ។ 

• នរើរុរសនធវើរុណយ  គួរនធវើរុណយន ះនរឿយៗ  គួរនធវើនសចក្តី 
នរញចិត្តក្នុង្រុណយន ះ   នព្ោះថ្លោរសនសាំរុណយមត្ង្ ាំនសចក្តី
សុខមក្ឲ្យ  ។ 

• ារមិនទន់ឲ្យផលព្តឹ្ម      មនុសសារក៏្នៅន ើញ 
មត្នសចក្តីចាំនរ ើនព្តឹ្មន ះ    លុះោល ារឲ្យផល     មនុសស
ារនទ្ើរន ើញារក្នុង្ោលន ះ  ។ 

• អាំនរើលអមិនទន់ឲ្យផលព្តឹ្ម   មនុសសលអនៅន ើញមត្ 
ារព្តឹ្មន ះ  លុះោល អាំនរើលអឲ្យផល  មនុសសលអនទ្ើរ
ន ើញលអក្នុង្ោលន ះ  ។ 
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• រុគគលមិនគួរនមើលងាយារ       ថ្លមានព្រមាណតិ្ច នឹង្ 
មិនឲ្យផលដូនចនះន ើយ   នព្រៀរដូចក្អមទឹ្ក្រមមង្នរញាននដាយ
ដាំណក់្ទឹ្ក្មដលធាា ក់្ចុះយា៉ាង្      រុគគលោលោលសនសាំារ 
សូមបរីនតិចមតង្ៗគង់្នរញាន   នដាយារយា៉ាង្ន ះមដរ ។ 

• រុគគលមិនគួរនមើលងាយរុណយ  ថ្លមានព្រមាណតិ្ច  នឹង្ 
មិនឲ្យផលដូនចនះន ើយ  នព្រៀរដូចក្អមទឹ្ក្រមមង្នរញាននដាយ
ដាំណក់្ទឹ្ក្មដលធាា ក់្ចុះយា៉ាង្           អនក្មានព្ាជាា ោល  
សនសាំរុណយរនតិចមតង្ៗគង់្នរញាន  នដាយរុណយយា៉ាង្ន ះ   
មដរ  ។ 

• រុគគលគួរនចៀសវាង្ារទាំង្ឡាយ   ឲ្យដូចោណិ មដល 
មានព្ទ្រយនព្ចើន   មត្មានោន តិ្ច  នចៀសវាង្ផាូវគួរខ្ជា ច  ឬដូចរុរស
ព្ាថ្លន រស់  នចៀសវាង្ថ្លន ាំរិសដូន ន្ ះមដរ  ។ 

• នរើដាំនៅមិនមានក្នុង្ាត្ទដនទ្         រុគគលគរប ីាំយក្ថ្លន ាំ 
រិសនដាយាត្ទដ        ថ្លន ាំរិសមត្ង្មិនព្ជារចូលនៅោន់ាត្ទដ  
មដលោា នដាំនៅយា៉ាង្    ាររមមង្មិនមានដល់រុគគលអនក្មិន
នធវើយា៉ាង្ន ះមដរ  ។ 

• រុគគល ព្រទូ្សតចាំនោះអនក្មិនព្រទូ្សតត្រ ជាសត្វស្កអ ត្ 
មិនមានកិ្នលស  ដូចជាទី្ទួ្ល  ាររមមង្ព្ត្ រ់មក្រក្រុគគល
ោលន ះវញិ  ដូចធូលីលអិត្មដលរុគគលាចស្កចនៅោន់ទី្
ព្្សខយល់  ។ 
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•  នរួក្ខាះនក្ើត្ក្នុង្គ្៌មនុសស      រួក្អនក្មានអាំនរើអាព្ក្ក់្ 
នៅោន់នរក្  រួក្អនក្មានគតិ្លអនៅោន់ស្កថ នសួគ៌  រួក្អនក្មិន
មានអាសវៈររនិិោវ ន  ។ 

• រុគគលអនក្នធវើារក្មានហើយ    នទះរីចូលនៅឰដ៏អាោស  
ក្នុង្ក្ ត លសមុព្ទ្  ោន់ចន ា ះ្នាំទាំង្ឡាយ  ក៏្មិនគរបីរចួ្ក្
ារក្មា  នព្ោះព្រនទ្សនលើមផនដី  មដលរុគគលសថិត្នៅនហើយ
គរបីរចួ្ក្ារក្មាានន ះ  មិនមដលមានន ើយ  ។    

• រុគគលនៅឰដ៏អាោស   ក្នុង្ក្ ត លសមុព្ទ្   ោន់ចន ា ះ 
្នាំទាំង្ឡាយ    ក៏្មិនរចួ្ក្នសចក្តីស្កា រ់ាន   នព្ោះព្រនទ្សនលើ
មផនដី   មដលរុគគលសថតិ្នៅនហើយ  នសចក្តីស្កា រ់ព្គរដណត រ់មិន
ានន ះ  មិនមដលមានន ើយ  ។ 
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• សត្វទាំង្ឡាយព្គរ់ព្ាណ  មត្ង្ត្ក់្សាតុ្នឹង្អាជាា   សត្វ 

ទាំង្ឡាយមត្ង្ខ្ជា ចនសចក្តីស្កា រ់    ព្គរ់ៗររូ   រុគគលគួរនធវើខាួនឲ្យ
ជាឧរមា     នហើយមិនគួរព្រហារនដាយខាួនឯង្     មិនគួរនព្រើនគឲ្យ
ព្រហារន ើយ  ។ 

• សត្វទាំង្ឡាយព្គរ់ព្ាណ មត្ង្ត្ក់្សាតុ្នឹង្អាជាា  នព្ោះ 
ថ្ល ីវតិ្ជាទី្ស្សឡាញ់ររស់សត្វទាំង្រួង្  រុគគលគួរនធវើខាួនឲ្យជា
ឧរមា  នហើយមិនគួរព្រហារនដាយខាួនឯង្  មិនគួរនព្រើនគឲ្យ
ព្រហារន ើយ  ។ 

•  ន មសវង្រក្នសចក្តីសុខនដើមបខីាួន មត្នរៀត្នរៀនសត្វ 
ទាំង្ឡាយ     មដលព្ាថ្លន នសចក្តីសុខនដាយអាជាា      នន ះលះ
នោក្ននះនៅនហើយ  មិនាននសចក្តីសុខន ើយ  ។ 

•  ន មសវង្រក្នសចក្តីសុខនដើមបខីាួន  មត្មិននរៀត្នរៀន 
សត្វទាំង្ឡាយ  មដលព្ាថ្លន នសចក្តីសុខនដាយអាជាា    នន ះ
លះនោក្ននះនៅនហើយ  រមមង្ាននសចក្តីសុខ  ។ 

• ទុ្ក្ខមដលនក្ើត្មានដល់អនក្      មដលនិយាយោក្យអាព្ក្ក់្ 
ដាក់្នគ       នហើយព្ត្វូនគថ្លត្រឲ្យវញិ     នព្ោះថ្លោរនោលោក្យ 
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ព្រ ាំង្ព្រម ង្   ជានហតុ្ ាំឲ្យនក្ើត្ នមាា ះ  ។ 

• នរើអនក្នធវើខាួនមិនឲ្យញារ់ញ័រ      ដូចរោាំង្មដលនចៀរមាត់្ 
នចញនហើយ (រមមង្មិនោន់ឮសូរ) ដូន ន្ ះ   អនក្ន៎ុះជារុគគលដល់
នូវព្រះនិោវ ន  ោរព្រ ាំង្ព្រម ង្មិនមានដល់អនក្  ។ 

• គងាវ លនោរមមង្នក្ៀង្នោ    នៅោន់ទី្នោចរនដាយអាជាា  
ដូចនមតចមិញ       រានិង្មចចុមត្ង្នក្ៀង្អាយុររស់សត្វទាំង្ឡាយ
ដូន ន្ ះឯង្  ។ 

• រុគគលមិនមានព្ាជាា   ោលនធវើអាំនរើអាព្ក្ក់្ រមមង្មិនភាា ក់្ 
ខាួន  លុះោលជាខ្ជង្នព្ោយនទ្ើរនៅត ព្ក្ហាយ  នដាយស្កក្មា
ររស់ខាួន  ដូចព្ត្ូវន្ាើង្ន ះ  ។  

• ោរព្រព្រឹត្តអាព្ោត្ោយ  ទុ្ក្សក់្  នដក្្ក់្  មិនររនិភាគ 
ាយ  នដក្នលើមផនដី  ព្រឡាក់្ខាួននដាយធូលី  អង្គុយព្ចនហាង្
មិន ព្មះសត្វមដលមិនទន់ ាង្ផុត្នសចក្តីសង្ស័យាននទ្  ។ 

• រុរសអនក្ក្ាំ្ត់្រង់្នូវអកុ្សលវតិ្ក្ាៈ នដាយនសចក្តីខ្ជា ស 
ារ  មានតិ្ចក្នុង្នោក្  រុគគល រន ោ រង់្នូវោរនដក្លក់្  
ដូចនសះលអខ្ជា ចនព្ោះរ ាំោត់្  រុរសន ះរក្ាននដាយព្ក្ក្នុង្   
នោក្  ។ 

• នសះលអមដល យស្ករថីទូ្ ា ននដាយរ ាំោត់្         ត្ក់្សាុត្ 
យា៉ាង្    អនក្ទាំង្ឡាយចូរជារុគគលមានរាយាម មាននសចក្តី 
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ត្ក់្សាតុ្យា៉ាង្ន ះឯង្ ។   

• នរើអនក្ទាំង្ឡាយព្រក្រព្រមនដាយសទធ ផង្       សីលផង្ 
រាយាមផង្   សមាធិផង្  ធមាវនិិចឆ័យផង្  ជាអនក្មានវជិាជ និង្ 
ចរណៈដ៏រររូិណ៌  មានស្កា រតី្ត្មាល់មាាំ  រមមង្លះរង់្ទុ្ក្ខ  មាន
ព្រមាណនព្ចើនននះមិនខ្ជន  ។ 

• ធមាតាអនក្នធវើមស្សមត្ង្រង្ហូរទឹ្ក្ដាក់្មស្ស         អនក្នធវើព្រញួ 
មត្ង្រត់្ព្រញួ (ឲ្យព្ត្ង់្)        អនក្ ា្ំង្ន ើមត្ង្ ា្ំង្ន ើឲ្យរារនសាើ 
អនក្មានវត្តលអមត្ង្ទូ្ ា នខាួន  ។ 
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• ោលនរើនោក្សននិវាស            ព្ត្ូវន្ាើង្រាគៈជានដើមន ះ 

ព្ទ្នោមជានិចច នមតចក៏្នសើច នមតចក៏្នព្ត្ក្ព្ត្អាល អនក្ទាំង្ឡាយ
ព្ត្ូវង្ងឹ្ត្  គឺអវជិាជ ររួរតឹ្នហើយ   នមតចន ើយមិនមសវង្រក្ព្រទី្រ  គឺ 
ព្ាជាា   ។ 

• អត្តភារ មិននទ្ៀង្ទត់្     មិនឋិត្នឋរ     អនក្ចូរនមើល 
អត្តភារន ះមដលកុ្សោកុ្សលក្មា  នធវើវចិិព្ត្នហើយ  ជាោយ
ោសនរញនដាយដាំនៅ  មដល អឹង្រីរយក្ាំ ត់្ផតុាំោន នហើយ  ជា
អត្តភារនៅត ព្ក្ហាយជានិចច  ជាទី្រ ាំរឹង្ព្តិ្ះរះិររស់ ននព្ចើនោន   ។ 

• ររូននះព្ោាំព្ោអស់នហើយ  ជាទី្សាំ ក់្ទននរាគ  ជាររស់ 
រុក្ផុយ      រាង្ោយជាររស់សអយុននះ      មត្ង្មរក្ធាា យនៅវញិ
នព្ោះថ្ល   ីវតិ្មាននសចក្តីស្កា រ់ជាទី្រាំផុត្  ។ 

•  អឹង្ទាំង្ឡាយ មានសមបុរដូចសត្វព្ោរ        មដលនគ 
ន្លនហើយ  ដូចមផានលា ក្ក្នុង្សរទ្ោល (រដូវរ ាំនហើយ) នសចក្តី
នព្ត្ក្អរអវីហន៎ទនអនក្ទាំង្ឡាយ  នព្ោះមត្ន ើញ អឹង្ទាំង្ឡាយ
ន ះ  ។ 

• នសចក្តីព្ោាំព្ោ    នសចក្តីស្កា រ់    នសចក្តីព្រោន់ខាួន   និង្ 
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នសចក្តីលុរគុណព្រ ុាំចុះក្នុង្សររីៈ   សររីៈន ះមដលកុ្សោ
កុ្សលក្មានធវើនហើយ  ឲ្យជាគាំនរររស់ អឹង្ទាំង្ឡាយ  ជានព្គឿង្ 
ព្រឡាក់្នដាយស្កច់និង្្ម  ។ 

• រា រថទាំង្ឡាយដ៏វចិិព្ត្លអ   រមមង្ព្ោាំព្ោ   សូមបសីររីៈក៏្ 
ដល់នូវនសចក្តីព្ោាំព្ោដូចោន   នទ្ើរឯធម៌ររស់អនក្សរបុរស
ទាំង្ឡាយ         មិនដល់នូវនសចក្តីព្ោាំព្ោដូន ន្ ះនទ្        សរបុរស
ទាំង្ឡាយមត្ង្និយាយឲ្យរួក្សរបុរសផង្ោន ដឹង្ាន  ។  

• រុរសអនក្មិនមានោរនចះដឹង្    មត្ង្្ស់ឥត្អាំនរើ       ដូច 
នោរនព្មើ  ស្កច់ររស់វាមត្ង្ចនព្មើនន ើង្មត្ព្ាជាា ររស់វាមិន
ចនព្មើនន ើយ  ។  

• ោលត្ថ្លគត្មិនទន់ាន ួរព្រទ្ះនោធិញ្ញញ ណ      (ោរ 
ព្តាស់ដឹង្) រវល់មត្សវះមសវង្រក្ជាង្ផោះគឺត្ ហ   អនក្នធវើផោះគឺ    
អត្តភារ  ក៏្អន ោ លនៅោន់វដតសង្ារ  មានជាតិ្ដ៏នព្ចើន  នសចក្តី
នក្ើត្ជាទុ្ក្ខនរឿយៗ  ។ 

• មនជាង្ផោះ  អនក្ឯង្នធវើផោះគឺអត្តភារ ត្ថ្លគត្ន ើញនហើយ  
អនក្នឹង្នធវើផោះររស់ត្ថ្លគត្នទ្ៀត្មិនានន ើយ            អឹង្ ាំនីរគឺ
កិ្នលសររស់អនក្ទាំង្អស់              ត្ថ្លគត្ោច់រាំាក់្អស់នហើយ 
ដាំរូលផោះគឺអវជិាជ    ត្ថ្លគត្ក្ាំ្ត់្ន្លនហើយ  ចិត្តររស់ត្ថ្លគត្
ដល់ព្រះនិោវ នមដលមានសងាខ រព្ាសនហើយ  ត្ថ្លគត្ានដល់
ធម៌ជានព្គឿង្ក្ស័យត្ ហ ទាំង្ឡាយនហើយ  ។ 
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•  នោលទាំង្ឡាយ  មិនព្រព្រឹត្តព្រហាចរយិធម៌  មិនាន 
ព្ទ្រយ    ក្នុង្ោលខាួននៅជាក្នមាា ះព្ក្មុាំរមមង្សញ្ជ រ់សញ្ច ងឹ្    ដូច
សត្វនព្ក្ៀល្ស់ សាំកុ្ក្នៅក្នុង្្ក់្មដលអស់ព្តី្នហើយ  ។ 

•  នោលទាំង្ឡាយ  មិនព្រព្រឹត្តព្រហាចរយិធម៌  មិនាន 
ព្ទ្រយ  ក្នុង្ោលខាួននៅជាក្នមាា ះព្ក្មុាំរមមង្នដក្ថាូរ  នស្កក្ស្កត យ
ព្ទ្រយ្ស់ទាំង្ឡាយ ដូចព្រួញមដលផុត្្ក្មខសរន ា ះដូន ន្ ះ។ 
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• នរើរណឌិ ត្ដឹង្ថ្លខាួនជាទី្ស្សឡាញ់     គួររក្ាខាួនន ះឲ្យ 

លអ  គួរសានួព្គង្ខាួនទុ្ក្ក្នុង្វយ័ទាំង្រី មួយ  ។ 

• រណឌិ ត្គួរត្មាល់ខាួន       ទុ្ក្ក្នុង្គុណដ៏សមគួរជាមុនសិន  
នហើយសឹមនព្រៀនព្រនៅអនក្ដទទ្ជាខ្ជង្នព្ោយ   នធវើយា៉ាង្ននះនឹង្
មិនលាំាក្ន ើយ  ។ 

• រុគគលនព្រៀនព្រនៅអនក្ដទទ្យា៉ាង្    ព្ត្វូនធវើខាួនឲ្យាន 
យា៉ាង្ន ះមដរ    អនក្មដលទូ្ ា នខាួនលអនហើយ    នទ្ើរគួរទូ្ ា នអនក្
ដទទ្ាន  នព្ោះថ្លខាួនក្ព្មទូ្ ា នាននរក្ ស់  ។ 

• ខាួនជាទី្រឹង្ររស់ខាួន  (អត្តា ហ ិ អតាឆនា  នាឆថា)  អនក្ 
ដទទ្ជាទី្រឹង្ដូចនមតចាន     នព្ោះរុគគលអនក្មានខាួនហវកឹ្ហវនឺលអ
នហើយ  រមមង្ាននូវទី្រឹង្  មដលនគាននដាយក្ព្ម  ។ 

• ារនក្ើត្អាំរីខាួន  មានខាួនជាមដននក្ើត្ មដលខាួននធវើនហើយ  
មត្ង្ញាាំញីមនុសសឥត្ព្ាជាា          ដូចនរព្ សព្មារ់ោត់្មក្វមណី
 មដលនក្ើត្អាំរីថាដូន ន្ ះឯង្  ។ 

• ក្មាទាំង្ឡាយ មិនលអផង្   មិនជាព្រនយា ន៍ដល់ខាួន 
ផង្      ក្មាទាំង្ន ះ នោលនធវើាននដាយងាយ       ក្មា ជា 
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ព្រនយា ន៍ផង្   លអផង្  ក្មាន ះឯង្មដល នោលនធវើាននដាយ
លាំាក្  ។ 

• ភារជាអនក្ព្ទ្ុសតសីលហួសនហតុ្(១)      ព្គរសង្ាត់្នូវអត្ត- 
ភារររស់រុគគល     ដូចវលាិមដលររួរតឹ្នដើមន ើ    រុគគលន ះ 
ន ា្ ះថ្ល  នធវើខាួនឯង្ឲ្យវ ិស  ដូចជាន្រអនក្ព្ាថ្លន នធវើរុគគល
ន ះឲ្យវ ិសដូន ន្ ះ  ។ 

• រុគគល អរបព្ាជាា   អាស្ស័យទិ្ដាិដ៏ោមក្ ហាមលត់្ 
ស្កស ររស់ព្រះអរហនតទាំង្ឡាយដ៏ព្រនសើរ  រស់នៅនដាយធម៌
ោរហាមលត់្ររស់រុគគលន ះ រមមង្នចញផល  នដើមបីសមាា រ់
ខាួន  ដូចមផាឫសសីដូន ន្ ះ  ។ 

• អនក្នធវើារខាួនឯង្   នឹង្នៅហាង្ខាួនឯង្   អនក្មិននធវើារ 
ខាួនឯង្      មត្ង្ររសុិទ្ធស្កអ ត្ខាួនឯង្នសចក្តីររសុិទ្ធនិង្មិនររសុិទ្ធ
មានចាំនោះខាួន  អនក្ដទទ្នឹង្នធវើអនក្ដទទ្ឲ្យររសុិទ្ធរុាំាននទ្  ។ 

• រុគគលកុ្ាំគរបនីធវើព្រនយា ន៍ខាួនឲ្យវ ិស នព្ោះព្រនយា ន៍ 
ររស់អនក្ដទទ្សូមបនីព្ចើន  នរើដឹង្ចាស់នូវព្រនយា ន៍ររស់ខាួន
នហើយ  គរបខីវល់ខ្ជវ យក្នុង្ព្រនយា ន៍ររស់ខាួនន ះ  ។ 
 
 
_____________ 
(១) ទបើជ្គ សតចាប់តាំងរើទក្ើត្មក្ ទធវើដត្អកុ្សេក្មមបថោាំង១០  ទបើបុរវជ្ឈិត្គតិ្រើនថាបាៃ 
ឧបសមបៃនមក្ ជ្ត្ូវគរុកាបត្ត ិ។ 
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• រុគគលមិនគួរនសរធម៌នថ្លក្ទរ(១)          មិនគួរនៅនដាយ 

នសចក្តីព្រមាទ្  មិនគួរនសរមិ ឆ្ ទិ្ដាិ  មិនគួរជាមនុសសចនង្អៀត្
នោក្  ។ 

• រុគគលមិនគួរព្រមាទ្ក្នុង្ដុាំាយ          មដលខាួនគរបីនព្ោក្ 
ន ើង្ទ្ទួ្ល  គរបពី្រព្រឹត្តធម៌(២)ឲ្យសុចរតិ្  រុគគលអនក្ព្រព្រឹត្តធម៌
ជាព្រព្ក្តី្  រមមង្នដក្ជាសុខក្នុង្នោក្ននះផង្  ក្នុង្នោក្ខ្ជង្
មុខផង្  ។   

• រុគគលគួរព្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យសុចរតិ្        មិនគួរព្រព្រឹត្តធម៌ន ះ 
ឲ្យទុ្ចចរតិ្ន ើយ    រុគគលព្រព្រឹត្តធម៌ជាព្រព្ក្តី្   រមមង្នដក្ជាសុខ
ក្នុង្នោក្ននះផង្  ក្នុង្នោក្ខ្ជង្មុខផង្  ។ 

• រុគគលន ើញររុះទឹ្ក្យា៉ាង្       ន ើញនព្រញទថាយា៉ាង្- 
   នសតចព្មិត្យុមិនន ើញអនក្រិ្រ ខនធនោក្ជានដើម  យា៉ាង្
ន ះនទ្  ។  
 
_____________ 
(១) កាមគុណ៥ ជាធម៌ទថ្លក្ោប ជាធម៌នាាំសត្វទៅទក្ើត្ក្នុងទ្ើោប មាៃៃរក្ជាទែើម។ 
(២) សាំទៅយក្ ភិកាខ ចរយិធម ៌ការេះបង់អទៃសៃៈ ។ ការទែើរបិណឌ បាត្តមេាំោប់ជ្ចក្េហក្
ទ ម្ ះថ្ល ភិកាខ ចរយិធម៌។ 
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• អនក្ទាំង្ឡាយចូរមក្នមើល          នោក្ននះដ៏ព្ត្ោលដូច    
រា រថ  នោលទាំង្ឡាយរមមង្លិចលង់្ក្នុង្នោក្  នសចក្តី 
ជារ់ ាំោក់្ក្នុង្នោក្ន ះ  រមមង្មិនមានដល់ នរណឌិ ត្ទាំង្-
ឡាយមដលដឹង្ចាស់នទ្  ។ 

• រុគគល មួយោលរីមុនព្រមាទ្នហើយ       លុះោលជា 
ខ្ជង្នព្ោយនគមិនព្រមាទ្វញិ   រុគគលន ះន ា្ ះថ្ល   ញុាាំង្ខ ធ -
ទិ្នោក្ននះឲ្យ្ាឺចាស់  ដូចព្រះចន្ទនោរះផុត្្ក្ររក្  ។ 

• រុគគល នធវើអាំនរើារ           នហើយរិទ្ខោរ់អាំនរើារន ះ  
នដាយកុ្សលគឺអរហត្តមគគាន     រុគគលន ះន ា្ ះថ្ល    ញុាាំង្        
ខ ធ ទិ្នោក្ននះឲ្យ្ាឺចាស់  ដូចព្រះចន្ទនោរះផុត្្ក្ររក្  ។ 

• នោកី្យ៍មហា នននះជាមនុសសង្ងឹ្ត្        រ ត  នទាំង្ 
ន ះ   នតិ្ចោន មដលន ើញចាស់ (នូវខ ធ ទិ្នោក្ននះ  នដាយ
អាំ ចអនិចចលក្ខណៈជានដើម)   នតិ្ចោន មដលនៅោន់ស្កថ ន
សួគ៌  ដូចសត្វស្កា រ (មដលជារ់សាំ ញ់ររស់ព្ោននហើយ) តិ្ច
 ស់មដលរចួអាំរីសាំ ញ់ដូន ន្ ះ  ។ 

• រួក្ហង្សមត្ង្នហើរនៅក្នុង្គនាង្ផាូវព្រះអាទិ្ត្យ      អនក្មាន 
ឫទ្ធិមត្ង្នហាះនៅក្នុង្អាោសនដាយឫទ្ធិ  អនក្ព្ា ាផ្ចច ញ់កិ្នលស
មារ  ព្រមទាំង្វាហនៈគឺត្ ហ ាននហើយ  រមមង្រោស់ខាួននចញ
្ក្នោក្ាន  ។ 
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• អនក្ព្រព្រឹត្តក្នាង្ោក្យសចចៈមដលជាធម៌ឯក្     និយាយមត្ 
ោក្យកុ្ហក្     មានររនោក្លះន្លនហើយ     ន ា្ ះថ្លមិននធវើ
អាំនរើារ  មិនមមនន ើយ  ។ 

• រុគគលក្ាំ ញ់សវតិ្ស្កវ ញ      មិនាននៅោន់នទ្វនោក្ 
នទ្       នោលទាំង្ឡាយមិនសរនសើរទនន ើយ     ចាំមណក្អនក្
ព្ា ាមត្ង្អនុនមាទ្ ទន      នព្ោះនហតុ្ន ះ     នោក្មត្ង្ាន 
នសចក្តីសុខក្នុង្នោក្ខ្ជង្មុខ  ។ 

• នស្កតារត្តិផល  ជាគុណជាតិ្ដ៏ព្រនសើរ  ជាង្ភារទនឯក្- 
រា យនលើមផនដីផង្  ជាង្ដាំនណើ រនៅោន់ឋានសួគ៌ផង្  ជាង្ភារ
ជាធាំក្នុង្នោក្ទាំង្មូលផង្  ។ 
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•  ័យ ាំនះររស់ព្រះរុទ្ធអង្គ           មិនព្ត្ រ់្ញ់វញិ 

កិ្នលស មួយក្នុង្នោក្រមមង្មិនជារ់តាម ័យ ាំនះររស់ព្រះ
រុទ្ធអង្គន ះ   ង្ទាំង្ឡាយនឹង្ព្រនោមព្រះរុទ្ធអង្គន ះ  មដល
មាននោចររក្ទី្រាំផុត្ោា ន  មិនមានកិ្នលសដូចស្កន មន ើង្នដាយ
កិ្នលសដូចស្កន មន ើង្នមតចនក្ើត្  ។ 

• ត្ ហ មដលមានរ ត ញផាយនៅក្នុង្អារមាណ៍នផសង្ៗ  
មិនមានដល់ព្រះរុទ្ធអង្គ   នដើមបនឹីង្ ាំនៅក្នុង្្រ មួយ 
 ង្ទាំង្ឡាយនឹង្ព្រនោមព្រះរុទ្ធអង្គន ះ  មដលមាននោចរ
រក្ទី្រាំផុត្ោា ន  មិនមានកិ្នលសដូចស្កន មន ើង្  នដាយកិ្នលស
ដូចស្កន មន ើង្នមតចនក្ើត្  ។ 

• អនក្ព្ា ាទាំង្ឡាយ           ជាអនក្ខវល់ខ្ជវ យក្នុង្្ន  
នព្ត្ក្អរក្នុង្ននក្ខមាៈជាឋានសារ់រមាា រ់កិ្នលស  សូមបីនទ្វតានិង្
មនុសសទាំង្ឡាយ  មត្ង្រារ់រក្ចាំនោះអនក្ព្ា ាទាំង្ឡាយ  មដល
ជាអនក្ព្តាស់ដឹង្ខាួនឯង្  ទាំង្មានស្កា រតី្  ។  

• ោរព្ត្ រ់ានអត្តភារជាមនុសស   ាននដាយក្ព្ម   ោរ 
រស់ររស់សត្វទាំង្ឡាយាននដាយក្ព្ម  ោរស្កត រ់ធម៌ររស់
សរបុរសាននដាយក្ព្ម         ោរនក្ើត្ន ើង្ទនព្រះរុទ្ធទាំង្ឡាយ 
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ាននដាយក្ព្ម  ។ 

• ោរមិននធវើារទាំង្រួង្        ោរញុាាំង្កុ្សលឲ្យនក្ើត្ន ើង្  
ោរនធវើចិត្តររស់ខាួនឲ្យផូរផង់្        ននះជាោក្យព្រនៅររស់ព្រះរុទ្ធ
ទាំង្ឡាយ  ។ 

• ខនតីគឺនសចក្តីអត់្ធន់       ជាត្រធម៌(១)   ដ៏ឧត្តម     ព្រះរុទ្ធ 
ទាំង្ឡាយមត្ង្នោលថ្ល  ព្រះនិោវ នជាធមាជាតិ្ដ៏ឧត្តម  រុគគល
មដលសមាា រ់សត្វដទទ្  មិនន ា្ ះថ្លររវ ិត្នទ្  រុគគលមដល
នរៀត្នរៀនសត្វដទទ្  ក៏្មិនន ា្ ះថ្លសមណៈន ើយ  ។ 

• ោរមិនតិ្ះនដៀល ១ ោរមិននរៀត្នរៀន ១   ោរសព្ង្មួក្នុង្ 
ាតិ្នមាក្ខ ១    ភារជាអនក្ដឹង្ព្រមាណក្នុង្្ត្ត ១   ោរនដក្និង្ 
អង្គុយក្នុង្ទី្ស្កា ត់្ ១  ោររាយាមក្នុង្អធិចិត្ត ១     ន៎ុះជាោក្យ
ព្រនៅររស់ព្រះរុទ្ធទាំង្ឡាយ  ។ 

• ោរសារ់សាល់ក្នុង្ោមទាំង្ឡាយ   រមមង្មិនមាន   នព្ោះ    
ក្ហារណៈមដលធាា ក់្ចុះដូចទឹ្ក្ន្ាៀង្មិនមាននទ្ោមទាំង្ឡាយ
មានសុខតិ្ច  មានទុ្ក្ខនព្ចើន  ។ 

• អនក្ព្ា ាដឹង្ចាស់យា៉ាង្ននះនហើយ            នោក្មិនាន 
នព្ត្ក្អរក្នុង្ោមទាំង្ឡាយ  សូមបីជាទិ្រវន ើយ  ស្កវក្ររស់ព្រះ
សមាា សមពុទ្ធ  រមមង្ជាអនក្នព្ត្ក្អរក្នុង្ធម៌ជានព្គឿង្អស់ត្ ហ   ។ 
_____________ 
(១) ធម៌សជ្មាប់ជ្បជ្រតឹ្តទែើមបើែុត្បាំផ្លា ញក្ិទេសក្ទជ្គឿងទៅ មងចិត្ត ។ 
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• មនុសសទាំង្ឡាយនព្ចើន ក់្   ព្ត្ូវ្័យគព្មាមនហើយមត្ង្ 
យក្្នាំ  អារាម  និង្រកុ្ខនចតិ្យជាទី្រឹង្  ទី្រឹង្មររននះមិនមមនជា
ទី្រឹង្ដ៏នក្សមនទ្  ទី្រឹង្មររននះមិនមមនជាទី្រឹង្ដ៏ឧត្តមនទ្ រុគគល
អាស្ស័យនូវទី្រឹង្ននះនហើយ  មិនរចួស្ស ះ្ក្ទុ្ក្ខទាំង្រួង្    
ន ើយ  ។   

• លុះមត្រុគគល យក្ព្រះរុទ្ធ   ព្រះធម៌   ព្រះសង្ឃជាទី្ 
រឹង្ន ើញចាស់នូវអរយិសចចទាំង្ ៤   គឺទុ្ក្ខសចច ១  ទុ្ក្ខសមុទ្-
យសចច ១  និនរាធសចចក្នាង្ទុ្ក្ខ ១     អរយិមគគព្រក្រនដាយអង្គ ៨ 
ជាដាំនណើ រនៅោន់ព្រះនិោវ ន  មដលជាទី្រមាា រ់ទុ្ក្ខ១ នដាយព្ាជាា
ដ៏ព្រទរ   ននះឯង្ជាទី្រឹង្ដ៏នក្សម  ននះឯង្ជាទី្រឹង្ដ៏ឧត្តម  រុគគល
អាស្ស័យទី្រឹង្ននះ   រមមង្រចួស្ស ះ្ក្ទុ្ក្ខទាំង្រួង្ាន  ។ 

• រុរសជាអាជាននយយ (ព្រះរុទ្ធទាំង្ឡាយ)    រក្ាននដាយ 
ក្ព្ម  នោក្មិននក្ើត្ក្នុង្សរវស្កថ នន ើយ  នោក្ជាអនក្មាន
ព្ាជាា   នក្ើត្ក្នុង្ព្ត្កូ្ល   ព្ត្កូ្លន ះមត្ង្ដល់នូវនសចក្តី    
សុខ  ។ 

• ោរនក្ើត្ន ើង្ទនព្រះរុទ្ធជាសុខ  ោរសមមតង្ព្រះសទ្ធមាជា 
សុខ  នសចក្តីព្រមនព្រៀង្ោន ទនរួក្ជាសុខ  ត្រធម៌ររស់រុគគលអនក្
ព្រមនព្រៀង្ោន ទាំង្ឡាយជាសុខ  ។ 

• ោលរុគគលរូជាដល់រហរុគគល   គឺព្រះរុទ្ធ ឬស្កវក្ររស់ 
ព្រះរុទ្ធ       មដលក្នាង្ផុត្ររញ្ច ធម៌មដលក្នាង្ផុត្នសចក្តីនស្កក្ 
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និង្ខសកឹ្ខសួល   ឬោលរូជាដល់រហរុគគលទាំង្ន ះ  មដលព្រក្រ 
នដាយតាទិ្គុណ   នោក្មិនមាន្័យអាំរី       សូមបនិីោវ ននៅ 
នហើយ  រុគគល មួយមិនអាចរារ់រុណយថ្ល  រុណយន ះមាន
ព្រមាណរ៉ាុនណណះានន ើយ  ។  
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• នយើង្ជាអនក្មិនមាននរៀររស់នៅជាសុខរិត្         ក្នុង្រួក្ 

មនុសសមាននរៀរ     ោលរួក្មនុសសមាននរៀរ      នយើង្ជាអនក្មិន
មាននរៀរ  ។ 

• នយើង្ជាអនក្មិនមាននសចក្តីនៅត ព្ក្ហាយ(នដាយកិ្នលស) 
រស់នៅជាសុខរិត្ ក្នុង្រួក្មនុសសមាននសចក្តីនៅត ព្ក្ហាយ ោល
រួក្មនុសសមាននសចក្តីនៅត ព្ក្ហាយ  នយើង្ជាអនក្មិនមាននសចក្តី
នៅត ព្ក្ហាយ  ។ 

• នយើង្ជាអនក្មិនមាននសចក្តីខវល់ខ្ជវ យក្នុង្ោរមសវង្រក្  
រស់នៅជាសុខរិត្  ក្នុង្រួក្មនុសសមាននសចក្តីខវល់ខ្ជវ យ  ោល
រួក្មនុសសមាននសចក្តីខវល់ខ្ជវ យ  នយើង្ជាអនក្មិនមាននសចក្តី
ខវល់ខ្ជវ យ  ។ 

• នយើង្មិនមានក្ង្វល់មត្ង្រស់នៅជាសុខរិត្ (នព្ោះ)នយើង្ 
មានរីតិ្ជាអាហារ  ដូចរួក្នទ្វតាជាន់អា្សសរៈ  ។ 

• រុគគលអនក្ នះមត្ង្រង្នូវនរៀរ    រុគគលអនក្្ញ់មត្ង្នដក្ 
ជាទុ្ក្ខ        ចាំមណក្រុគគលអនក្លះរង់្ោរ នះនិង្ោរ្ញ់នហើយ 
ជាអនក្សារ់រមាា រ់នទ្ើរនដក្ជាសុខ  ។ 
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• ន្ាើង្នសាើនដាយរាគៈមិនមាន          នទសក្ាំហុសនសាើនដាយ  
នទសៈមិនមាន  ទុ្ក្ខទាំង្ឡាយនសាើនដាយខនធមិនមាន  សុខនព្ៅរី
នសចក្តីសារ់មិនមាន  ។ 

• នសចក្តីនស្សក្លា នគឺជានរាគយា៉ាង្ទព្ក្មលង្             សងាខ រ 
ទាំង្ឡាយជាទុ្ក្ខយា៉ាង្ទព្ក្មលង្     អនក្ព្ា ាដឹង្ចាស់នសចក្តីន៎ុះ
តាមរិត្នហើយ    រមមង្នធវើឲ្យចាស់នូវព្រះនិោវ ន   ជាសុខយា៉ាង្ 
ទព្ក្មលង្  ។ 

• ោ្មានោរមិនមាននរាគជាយា៉ាង្ទព្ក្មលង្     ព្ទ្រយមាន 
នសចក្តីសន ត សជាយា៉ាង្ទព្ក្មលង្    ញាតិ្មាននសចក្តីសនទិ្ធស្កន ល
ជាយា៉ាង្ទព្ក្មលង្(១) ព្រះនិោវ នជាសុខយា៉ាង្ទព្ក្មលង្  ។ 

• ្ិក្ខុផឹក្រស(២) វនិវក្ផង្  រសនិោវ នផង្   ជាទី្រមាា រ់កិ្នលស 
ផង្  ផឹក្រសរីតិ្មដលនក្ើត្អាំរីធម៌ផង្  នទ្ើរជាអនក្មិនមាននសចក្តី
ព្ក្វល់ព្ក្វាយ  មិនមាននសចក្តីនៅហាង្ន ើយ  ។ 

• ោរ ួរព្រទ្ះព្រះអរយិរុគគលទាំង្ឡាយជាោរលអ     ោរ 
នៅរមួរស់ជាមួយព្រះអរយិរុគគលទាំង្ឡាយ       ជានហតុ្ឲ្យនក្ើត្
នសចក្តីសុខសរវោល       រុគគលគរបីមាននសចក្តីសុខអស់ោល
ជានិចចាន   នព្ោះមិន ួរព្រទ្ះរុគគលោលទាំង្ឡាយ  ។ 
_____________ 
(១) បាៃទសចក្តើថ្ល  ការគ្មម ៃទរាគជាោភយ៉ា ងនជ្ក្ដេង  ការសទនាត សជាជ្ទ្រយ  ការសនិទ្ធស្មន េជា
ញាត្ិ  ។ 
(២) រសក្នុងទ្ើទៃះសាំទៅយក្ទសចក្តើសុខែ៏ជ្បទសើរ  ។ 
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• រុគគលអនក្ព្រព្រឹត្តនសរគរ់នដាយ នោល    រមមង្នស្កក្ 
ស្កត យអស់ោលយូរអមង្វង្        ោរនៅរមួរស់ជាមួយនឹង្ នោល
រមមង្ជាទុ្ក្ខសរវោល  ដូចោរនៅរមួជាមួយនឹង្សព្ត្វូ  ។   

• ចាំមណក្ខ្ជង្ោរនៅរមួនឹង្ធីរ ន   រមមង្ជាសុខ   ដូចោរ 
 ួរ ុាំទនញាតិ្ទាំង្ឡាយ  នព្ោះនហតុ្ន ះឯង្ រុគគលគួរនសរគរ់
សរបុរសជាអនក្មាាំមួនផង្     មាននសចក្តីនចះដឹង្នព្ចើនផង្    មាន 
កិ្រយិា ាំនៅនូវធុរៈជាព្រព្ក្តី្ផង្  មានសីលវត្តនិង្ធុត្ង្គវត្ត
ផង្  ជាអនក្ឆ្ងា យ្ក្កិ្នលសផង្  មានរញ្ញញ លអផង្  ព្ាក្ដ
ដូន ន្ ះៗឲ្យដូចព្រះចនោគរ់នូវផាូវនក្ខត្តឫក្ស  ។ 
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• រុគគលោលព្រក្រខាួនទុ្ក្        ក្នុង្អាំនរើមដលមិនគួរព្រក្រ  

មិនព្រក្រខាួនក្នុង្អាំនរើមដលគួរព្រក្រ  លះរង់្ព្រនយា ន៍នចញ
នហើយ  ោន់យក្តាមោរ់ចិត្ត  រមមង្ស្សឡាញ់រុគគលព្រក្រតាម
ខាួន  ។ 

• កុ្ាំគរ់រក្សត្វនិង្សងាខ រទាំង្ឡាយ     មដលជាទី្ស្សឡាញ់  
និង្មិនជាទី្ស្សឡាញ់   ក្នុង្ោល ៗន ើយ   នព្ោះថ្ល  ោរមិន
ចួរព្រសរវសត្វនិង្សងាខ រជាទី្ស្សឡាញ់ក្តី      ោរចួរព្រសរវសត្វ
និង្សងាខ រមិនជាទី្ស្សឡាញ់ក្តី  ជានហតុ្ ាំមក្នូវទុ្ក្ខ  ។ 

• នព្ោះនហតុ្ន ះ     រុគគលមិនគួរនធវើសត្វនិង្សងាខ រឲ្យជាទី្ 
ស្សឡាញ់   នព្ោះោរព្ោត់្ព្ាស្ក្សត្វ  និង្សងាខ រជាទី្
ស្សឡាញ់  ជាសភារអាព្ក្ក់្ ។  ោរស្សឡាញ់និង្ោរសអរ់មិន
មានដល់រួក្ ន    កិ្នលសនព្គឿង្្ក់្នស្សះទាំង្ឡាយ  មត្ង្
មិនមានដល់រួក្ នន ះ  ។ 

• នសចក្តីនស្កក្នក្ើត្អាំរីនសចក្តីស្សឡាញ់      ្័យនក្ើត្អាំរី 
នសចក្តីស្សឡាញ់            ោលនរើរចួស្ស ះ្ក្នសចក្តីស្សឡាញ់
នហើយ  នសចក្តីនស្កក្ក៏្មលង្មាន  ្័យនឹង្មានមក្រី   ។ 
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• នសចក្តីនស្កក្នក្ើត្អាំរីត្នព្មក្ ្័យនក្ើត្អាំរីត្នព្មក្ ោល 
នរើរចួស្ស ះ្ក្ត្នព្មក្នហើយ  នសចក្តីនស្កក្ក៏្មលង្មាន  ្័យ
នឹង្មានមក្រី   ។ 

• នសចក្តីនស្កក្នក្ើត្អាំរីោម   ្័យនក្ើត្អាំរីោម   ោលនរើ 
រចួស្ស ះ្ក្ោមនហើយ    នសចក្តីនស្កក្ក៏្មលង្មាន    ្័យនឹង្
មានមក្រី   ។ 

• នសចក្តីនស្កក្នក្ើត្អាំរីត្ ហ   ្័យនក្ើត្អាំរីត្ ហ    ោល 
នរើរចួស្ស ះ្ក្ត្ ហ នហើយ  នសចក្តីនស្កក្ក៏្មលង្មាន   ្័យ
នឹង្មានមក្រី   ។ 

•  នមត្ង្នធវើរុគគលមដលរររូិណ៌           នដាយសីលនឹង្ោរ 
ន ើញព្ត្ូវឋិត្នៅក្នុង្ធម៌  នោលសចចធម៌(១) ជាព្រព្ក្តី្  នធវើក្មា(២)
ជាររស់ខាួនន ះឲ្យជាទី្ស្សឡាញ់  ។ 

• រុគគលអនក្មាននសចក្តីព្ាថ្លន ចាំនោះព្រះនិោវ ន     មដលនគ 
និយាយព្ារ់ោន មិនានផង្  ជាអនក្មានមគគចិត្ត  និង្ផលចិត្ត
ខ្ជង្នព្ោមរ៉ាះោល់នហើយផង្  មានចិត្តមិនព្រតិ្រ័ទ្ធក្នុង្ោម
ផង្  ត្ថ្លគត្នៅថ្ល  ជាអនក្មានមខសមគគព្រព្រឹត្តនៅក្នុង្ខ្ជង្នលើ។ 

• រួក្ញាតិ្ក្តី  មិត្តក្តី  សាំឡាញ់ក្តី  រមមង្នព្ត្ក្អរ  នឹង្រុរស 
_____________ 
(១) សាំទៅយក្អរយិសចចោាំង៤ ។  
(២) បាៃែេន់ជ្ត្សិកាខ  មាៃ សើេ សមាធិ បញ្ញា  ។ អែាក្ថ្ល 
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មដលលា ត្ោន អស់ោលយូរ    មក្អាំរីចមាា យនដាយសួសតីមក្ដល់
នហើយយា៉ាង្ មិញ  រុណយទាំង្ឡាយមត្ង្ទ្ទួ្លរុគគល  មដល
ាននធវើរុណយ  ចយុត្អាំរីមនុសសនោក្ននះ  នៅោន់នោក្ខ្ជង្
មុខ  ដូចញាតិ្ទាំង្ឡាយ  ទ្ទួ្លរុរសជាទី្ស្សឡាញ់នទ្ើរមក្
ដល់ដូន ន្ ះឯង្  ។ 
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• រុគគលគួរលះរង់្នសចក្តីនព្ោធនចញ        គួរលះរង់្មានះ 

នចញ           គួរក្នាង្សនញ្ញញ  នធម៌ទាំង្អស់ន្លនចញ          ទុ្ក្ខ 
ទាំង្ឡាយមត្ង្មិនជារ់តាមរុគគល    មដលមិន ាំោក់្ក្នុង្ មនិង្
ររូ  មិនមានកិ្នលសនព្គឿង្ក្ង្វល់ន ះន ើយ  ។  

• រុគគល លត់្នសចក្តីនព្ោធមដលនក្ើត្ន ើង្នហើយ ដូច 
ស្ករថីទ្រ់រថមដលក្ាំរុង្នលឿនាន    ត្ថ្លគត្នៅរុគគលន ះថ្ល
ជាស្ករថី    ននព្ៅរីននះ    ព្ោន់មត្ជាអនក្ោន់មខសររ  (មិនមមន
ស្ករថីន ើយ)  ។ 

• រុគគលគរបផី្ចច ញ់មនុសសនព្ោធ    នដាយនសចក្តីមិននព្ោធ  
គរបផី្ចច ញ់មនុសសអសរបុរស   នដាយសរបុរស  គរបផី្ចច ញ់មនុសស
ក្ាំ ញ់នដាយោរឲ្យ      គរបផី្ចច ញ់មនុសសនិយាយោក្យមិនរិត្
នដាយោក្យរិត្  ។ 

• រុគគលគួរនោលោក្យរិត្១  មិនគួរនព្ោធ១  ោលនគសូម 
វត្ថុ     សូមបីមានតិ្ចក៏្គួរឲ្យតាមតិ្ច ១     រុគគលគរបនីៅនក្ើត្ក្នុង្
សាំ ក់្នទ្វតាទាំង្ឡាយាន  នដាយនហតុ្ទាំង្រីននះឯង្  ។   

•  នទាំង្ឡាយ ជាអនក្ព្ា ា (អនសក្ខមុនី)     មិននរៀត្- 
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នរៀនសត្វដទទ្  សព្ង្មួនដាយោយទវ រជានដើមជានិចច   ន
ទាំង្ឡាយន ះ  រមមង្នៅោន់ឋានដ៏មិនមព្រព្រួល  ជាឋានមដល
នគនៅដល់នហើយ  មត្ង្មិននស្កក្ស្កត យ  ។  

• អាសវៈទាំង្ឡាយ      ររស់រុគគលអនក្ភាា ក់្រឭក្សរវោល  
ជាអនក្សិក្ាទព្ត្សិោខ ទាំង្ទថាទាំង្យរ់  មានចិត្តចុះស៊រ់ោន់ព្រះ
និោវ ន  មត្ង្ដល់នូវោរតាាំង្នៅមិនានន ើយ  ។ 

• មាន លអតុ្លៈ  ោរតិ្ះនដៀលនិង្ោរសរនសើរននះ  ជាររស់ 
រូរាណ  ោរតិ្ះនដៀលនិង្ោរសរនសើរននះមិនមមននទ្ើរនឹង្នក្ើត្
ន ើង្ក្នុង្ទថាននះ  នព្ោះថ្ល នទាំង្ឡាយមត្ង្និ ោ រុគគលអនក្
អង្គុយនសាៀមក៏្មាន  និ ោ រុគគលអនក្និយាយនព្ចើនក៏្មាន  និ ោ
រុគគលអនក្និយាយលាមព្រមាណក៏្មាន  អនក្ ៗក៏្នដាយក្នុង្
នោក្  មដលមិនព្ត្វូនគនិ ោ ោា នន ើយ  ។ 

• រុគគលមដលព្ត្ូវនគនិ ោ មត្មា៉ាង្ ឬព្ត្ូវនគសរនសើរមត្មា៉ាង្  
មិនមមនមានមក្នហើយមត្ក្នុង្អតី្ត្នទ្  នឹង្មាននៅក្នុង្អ គត្ក៏្
នទ្  មានមត្ក្នុង្រចចុរបននននះក៏្នទ្ ។ 

• នរើអនក្ព្ា ាទាំង្ឡាយ     សនង្ាត្នមើលរាល់ៗទថា     នហើយ 
សរនសើររុគគល មដលជាអនក្ព្រព្រឹត្តមិនដាច់  មានព្ាជាា   មាន
ចិត្តត្មាល់ខ្ជជ រ់ក្នុង្រញ្ញញ និង្សីល  អនក្ គួរនឹង្និ ោ រុគគល
មដលដូចជានឆ្ងត រ (ដុាំមាស) ទនមាស មពូនុទ្ (មាសសុទ្ធនៅមាស
 មពូនុទ្) ន ះាន   សូមបីនទ្វតានិង្មនុសសទាំង្ឡាយ ក៏្សរនសើរ  
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រុគគលន ះ  ទាំង្ព្រហាក៏្សរនសើរដូចោន ។ 

• រុគគលគរបរីក្ានូវោរក្នព្មើក្ោយ        គរបសីព្ង្មួោយ 
គរបលីះរង់្ោយទុ្ចចរតិ្   គរបពី្រព្រឹត្តោយសុចរតិ្  ។   គរបរីក្ា
នូវោរក្នព្មើក្វា្  គរបសីព្ង្មួវា្  គរបលីះរង់្វចីទុ្ចចរតិ្  គរបី
ព្រព្រឹត្តវចីសុចរតិ្  ។   គរបរីក្ានូវោរក្នព្មើក្ចិត្ត   គរបសីព្ង្មួ
ចិត្ត  គរបលីះរង់្មន ទុ្ចចរតិ្  គរបពី្រព្រឹត្តមន សុចរតិ្  ។ 

• អនក្ព្ា ាទាំង្ឡាយានសព្ង្មួោយ   សព្ង្មួវា្   អនក្ 
ព្ា ាទាំង្ឡាយានសព្ង្មួចិត្តនហើយ           នោក្ទាំង្ន ះឯង្
ន ា្ ះថ្ល  សព្ង្មួនហើយនដាយព្រទរ  ។ 
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• ឥ ូវននះ    ខាួនអនក្ដូចសាឹក្ន ើទុ្ាំនហើយ    ទាំង្រួក្រុរស 

ររស់យមរា (១)  ព្ាក្ដដល់អនក្នហើយ   ខាួនអនក្តាាំង្នៅក្នុង្មាត់្
នសចក្តីវ ិស  សូមបនីសបៀង្គឺកុ្សលររស់អនក្ក៏្មិនទន់មាន
ន ើយចូរអនក្នធវើកុ្សលជាទី្រឹង្សាំរារ់ខាួននៅ ចូររាយាមឲ្យឆ្ងរ់
នៅ  ចូរជាអនក្ព្ា ានៅ  នរើអនក្នធវើយា៉ាង្ននះនហើយ  នឹង្នៅជាអនក្
ក្ាំ្ត់្រង់្មនោិលាន   មិនមានទី្ទួ្លគឺកិ្នលស    នឹង្ដល់នូវ្ូមិ 
(ថ្លន ក់្ ជាន់) ររស់ព្រះអរយិៈដូចជាទិ្រវាន  ។ 

• ឥ ូវននះ     ខាួនអនក្ព្ត្វូ រាចូលដល់នហើយ     ជាអនក្នរៀរ 
ដាំនណើ រនៅោន់សាំ ក់្យមរា   មួយនទ្ៀត្ទី្សាំចត្ក្នុង្ចន ា ះ
មិនមានដល់អនក្នទ្  សូមបនីសបៀង្ក៏្មិនមានដល់អនក្ ។  អនក្ចូរនធវើ
ទី្រឹង្សាំរារ់ខាួននៅ  ចូររាយាមឲ្យឆ្ងរ់នៅ  ចូរជាអនក្ព្ា ានៅ
នរើអនក្នធវើយា៉ាង្ននះនហើយ  នឹង្នៅជាអនក្ក្ាំ្ត់្រង់្មនោិលាន 
មិនមានទី្ទួ្លគឺកិ្នលស  នឹង្មិនព្ត្វូចូលនៅោន់ជាតិ្  រា រាធិ
មរណៈនទ្ៀត្ន ើយ  ។ 

• អនក្មានព្ាជាា    គួរក្ាំ្ត់្រង់្មនោិលររស់ខាួនរនតិចមតង្ៗ 
រាល់ៗខណៈនដាយលាំដារ់      ដូចជាង្មាស ាំរះសនមឹឬមព្ចះររស់ 
_____________ 
(១) អនក្បាំទរ ើទសតចយមៈ ដត្ពាក្យទៃះសាំទៅយក្ទសចក្តើស្មា ប់ ។ អែាក្ថ្ល 
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មាសដូន ន្ ះ  ។ 

• មព្ចះនក្ើត្អាំរីមដក្   លុះនក្ើត្អាំរីមដក្ន ះនហើយ   មត្ង្សីុ 
មដក្ន ះវញិ   យា៉ាង្ មិញ   ក្មាទាំង្ឡាយររស់ខាួន   មត្ង្ ាំ
រុគគលអនក្ព្រព្រឹត្តក្នាង្រញ្ញញ    ជានព្គឿង្ ាំរះចិត្ត  ឲ្យនៅោន់ទុ្គគតិ្
ក៏្យា៉ាង្ន ះឯង្  ។ 

• មនតទាំង្ឡាយមានោរមិនស្កវ ធាយន៍ជាមនោិល        ផោះ 
ទាំង្ឡាយមានោរមិនមថទាំជាមនោិល នសចក្តីខជិលជាមនោិលររស់
រណ៌សមបុរ  នសចក្តីព្រមាទ្ជាមនោិលររស់រុគគលអនក្រក្ា  ។ 

• ោរព្រព្រឹត្តអាព្ក្ក់្(១) ជាមនោិលររស់ស្តសត ី នសចក្តីក្ាំ ញ់ 
ជាមនោិលររស់អនក្ឲ្យ    ធម៌អាព្ក្ក់្ទាំង្ឡាយជាមនោិលក្នុង្នោក្
ននះ  និង្នោក្ខ្ជង្មុខ  ។ 

• ធមាជាតិ្ជាមនោិលដ៏នលើសលរ់ជាង្មនោិលទាំង្ន ះ        គឺ 
អវជិាជ    ជាមនោិលដ៏ទព្ក្មលង្  មាន ល្ិក្ខុទាំង្ឡាយ  អនក្ទាំង្ឡាយ
ចូរលះរង់្មនោិលទាំង្ន ះនចញ  ចូរកុ្ាំជាអនក្មានមនោិលន ើយ  ។ 

• រុគគលអនក្មិនមាននសចក្តីនអៀនខ្ជា ស      នក្ាៀវោា ដូចសត្វ 
មក្អក្  ក្ាំ្ត់្រង់្គុណររស់អនក្ដទទ្  ជាអនក្ ា្ នោន(យក្មុខ)
ជាអនក្ន នើស នង្  ជាមនុសសនៅហាង្  រស់នៅនដាយងាយ  ។ 

_____________ 
(១) សាំទៅយក្ ការជ្បជ្រតឹ្តក្ៃាងចតិ្តបតើ  ។ អែាក្ថ្ល 
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• ចាំមណក្រុគគលអនក្មាននសចក្តីនអៀនខ្ជា ស    មសវង្រក្អាំនរើ 
ស្កអ ត្ជានិចច  មិនន ះនឡាះ  មិនន នើស នង្  រស់នៅនដាយក្មាដ៏
ររសុិទ្ធ  អនក្ន ើញព្ត្ូវរស់នៅនដាយលាំាក្  ។ 

•  ន សមាា រ់សត្វផង្   និយាយោក្យកុ្ហក្ផង្   ោន់ 
យក្ររស់មដលនគមិនានឲ្យក្នុង្នោក្ផង្        នសរព្ររនធររស់
អនក្ដទទ្ផង្    ន ផឹក្សុរានិង្នមរយ័ផង្    នន ះឯង្ន ា្ ះ
ថ្លោស់រ ាំនលើង្ឫសគល់ររស់ខាួន  ក្នុង្នោក្ននះនដាយរិត្  ។ 

• មាន លរុរសដ៏ចាំនរ ើន អនក្ចូរដឹង្យា៉ាង្ននះថ្ល  នទាំង្ឡាយ 
មានធម៌ដ៏ោមក្   រមមង្មិនជាអនក្សព្ង្មួ   ដូនចនះនោ្ៈនិង្
សភារមិនមមនធម៌គឺនទសៈ  ចូរកុ្ាំនរៀត្នរៀនអនក្  ឲ្យាននសចក្តី
ទុ្ក្ខអស់ោលយូរន ើយ  ។ 

•  នរមមង្ឲ្យតាមសទធ    តាមនសចក្តីព្ ះថ្លា    រុគគល  
ជាអនក្នអៀនខ្ជា សក្នុង្ទឹ្ក្ និង្នភា នររស់ នទាំង្ឡាយដទទ្ 
 នន ះរមមង្មិនានសមាធិចិត្ត  ក្នុង្នវោទថាឬក្នុង្នវោយរ់      
ន ើយ  ។   

• លុះមត្នសចក្តីនអៀនខ្ជា សន ះ   រុគគល ានផ្ចត ច់ផតិល 
ដក្ន ើង្   នធវើឲ្យមានឫសគល់ដាច់នហើយ     រុគគលន ះឯង្នទ្ើរ
ានសមាធិចិត្ត  ក្នុង្នវោទថាឬក្នុង្នវោយរ់  ។ 

• ន្ាើង្នសាើនដាយរាគៈមិនមាន     ោរ្រ់នសាើនដាយនទសៈ 
មិនមាន     រ ត ញនសាើនដាយនមាហៈមិនមាន    សោងឹ្នសាើនដាយ 
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ត្ ហ មិនមាន  ។ 

• នទសររស់រួក្ នដទទ្ន ើញាននដាយងាយ  ចាំមណក្ 
នទសររស់ខាួនន ើញាននដាយលាំាក្      នព្ោះថ្លរុគគលន ះ
នរាយនទសទាំង្ឡាយចាំនោះរួក្ នដទទ្  ដូចរុគគលនរាយអងាា ម 
ដូន ន្ ះ    មត្រមមង្រិទ្ាាំង្នទសររស់ខាួនទុ្ក្   ដូចព្ោនរក្សរិីទ្
ាាំង្អត្តភារ    នដាយវត្ថុសព្មារ់រិទ្ាាំង្ (មានមមក្ន ើជានដើម)
ដូន ន្ ះ  ។ 

• ោលរុគគលគយលា ាំនមើលនទសររស់អនក្ដទទ្ជាព្រព្ក្តី្  
មានោរសាំោល់នហតុ្ក្នុង្ោរនោលនទសអនក្ដទទ្       ជានិចចជា
ព្រព្ក្តី្  អាសវៈទាំង្ឡាយររស់រុគគលន ះមត្ង្ចាំនរ ើន  រុគគល
ន ះន ា្ ះថ្លសថិត្នៅឆ្ងា យអាំរីធម៌ជានព្គឿង្អស់អាសវៈ  ។ 

• ស្កន មន ើង្ក្នុង្អាោសមិនមាន      សមណៈខ្ជង្នព្ៅមិន 
មាន  រួក្សត្វនព្ត្ក្អរនហើយក្នុង្ធម៌ជានព្គឿង្យឺត្យូរ  ព្រះ
ត្ថ្លគត្ទាំង្ឡាយមិនមានធម៌ជានព្គឿង្យឺត្យូរន ើយ  ។ 

• ស្កន មន ើង្ក្នុង្អាោសមិនមាន      សមណៈខ្ជង្នព្ៅមិន 
មាន សងាខ រទាំង្ឡាយជាររស់នទ្ៀង្មិនមាន  ព្រះរុទ្ធទាំង្ឡាយ
មិនមានកិ្នលសជានព្គឿង្ញារ់ញ័រនទ្  ។ 
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• រុគគលោត់្នសចក្តីនដាយអាព្ក្ក់្ នដាយនហតុ្  ន ា្ ះ 

ថ្លជាអនក្តាាំង្នូវក្នុង្ធម៌  នដាយនហតុ្ន ះឯង្មិនទន់ាននទ្ 
លុះព្តាមត្រុគគល ជារណឌិ ត្  ោត់្នសចក្តីទាំង្រីរ  គឺនសចក្តី
រិត្និង្នសចក្តីមិនរិត្  ។ 

• មណ ាំ នទាំង្ឡាយដទទ្នដាយមិនអាព្ក្ក់្   នដាយស្ករ 
ធម៌តាមសមគួរ (ដល់នទស) រុគគលន ះន ា្ ះថ្ល     ជាអនក្មាន
ព្ាជាា រក្ាធម៌  នទ្ើរនៅថ្លអនក្តាាំង្នៅក្នុង្ធម៌  ។ 

• រុគគលនិយាយនព្ចើន      នដាយនហតុ្មានព្រមាណរ៉ាុ ណ   
ន ា្ ះថ្លជារណឌិ ត្    នដាយនហតុ្មានព្រមាណរ៉ាុន ណ ះមិនទន់
ាននទ្   លុះព្តាមត្រុគគលមដលមាននសចក្តីនក្សម    មិនមាននរៀរ
មិនមាន្័យ  នទ្ើរនៅថ្លរណឌិ ត្ាន  ។ 

• រុគគលនិយាយនព្ចើន      នដាយនហតុ្មានព្រមាណរ៉ាុ ណ  
ន ា្ ះថ្លជាអនក្ព្ទ្ព្ទ្ង់្ធម៌  នដាយនហតុ្មានព្រមាណរ៉ាុន ណ ះ
មិនទន់ាននទ្  លុះព្តាមត្រុគគល ស្កត រ់រុទ្ធវចនៈ  សូមបីមាន
ព្រមាណតិ្ចនហើយ  ន ើញធម៌នដាយ មោយ  គឺចិត្ត ាន
រុគគលន ះ  នទ្ើរន ា្ ះថ្លជាអនក្ព្ទ្ព្ទ្ង់្ធម៌ ។  រុគគល មិន
នមើលងាយធម៌  រុគគលន ះឯង្ន ា្ ះថ្ល  ជាអនក្ព្ទ្ព្ទ្ង់្ធម៌  ។ 
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• រុគគលមានក្ាលសាវូនហើយ  នដាយនហតុ្    ន ា្ ះថ្ល 
ជានថរៈ    នដាយនហតុ្ន ះមិនទន់ាននទ្    វយ័ររស់រុគគលន ះ
្ស់ព្ លុនហើយ  នៅថ្ល្ស់នមា ៈ  ។  

• លុះព្តាមត្សចចផង្   ធម៌ផង្  ោរមិននរៀត្នរៀនផង្  ោរ 
សព្ង្មួផង្     ោរទូ្ ា នខាួនឯង្ផង្    មានក្នុង្រុគគល    រុគគល
ន ះឯង្ជាអនក្មានមនោិលខ្ជជ ក់្ន្លនហើយ       ជាអនក្មានព្ាជាា
នទ្ើរនៅថ្លនថរៈ  ។ 

• រុគគលមាននសចក្តីឫសា   មាននសចក្តីក្ាំ ញ់   ជាអនក្ 
អួត្អាង្      ន ា្ ះថ្លជាមនុសសលអ      នដាយនហតុ្ព្តឹ្មមត្នធវើោរ 
និយាយោក្យលអ ឬនដាយភារជាអនក្មានសមបុរជាទី្ោរ់ចិត្ត    ក៏្
មិនទន់ាននទ្  ។  

• លុះព្តាមត្នទសជាតិ្ មានឫសាជានដើមន ះ រុគគល  
ានផ្ចត ច់ផតិលដក្ន ើង្  នធវើឲ្យមានឫសគល់ដាច់នហើយ  រុគគល
ន ះជាអនក្មាននទសខ្ជជ ក់្ន្លនហើយ  ជាអនក្មានព្ាជាា នទ្ើរ
នៅថ្ល  ជាមនុសសលអាន  ។ 

• រុគគលមិនានន ា្ ះថ្លជាសមណៈ    នដាយភារជាអនក្ 
មានក្ាលព្ត្នងាលនទ្         រុគគលអនក្មិនមានសីលវត្តនិង្ធុត្ង្គ-
វត្ត     នោលមត្ោក្យន ះនឡាះ     ព្រក្រនដាយនសចក្តីព្ាថ្លន និង្
នោ្ៈ  ន ា្ ះថ្លជាសមណៈដូចនមតចាន  ។ 
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• លុះព្តាមត្រុគគល   រមាា រ់ារទាំង្ឡាយទាំង្តូ្ចទាំង្ 
ធាំ  នដាយព្រោរទាំង្រួង្ាន   នទ្ើរនៅថ្លសមណៈ   នព្ោះារ
ទាំង្ឡាយរុគគលន ះរមាា រ់ាននហើយ  ។  

• រុគគល នដើរសូម នទាំង្ឡាយដទទ្  នដាយនហតុ្ព្តឹ្ម 
   រុគគលន ះមិនានន ា្ ះថ្លជា្ិក្ខុ  នដាយនហតុ្ព្តឹ្មន ះ
នទ្  រុគគលសមាទនធម៌ជារិស  ន ា្ ះថ្លជា្ិក្ខុ  នដាយនហតុ្ 
ព្តឹ្មមត្ោរនដើរសូមរ៉ាុន ណ ះមិនទន់ាននទ្។ 

• លុះព្តាមត្រុគគល ក្នុង្នោក្ននះ       រនាត់្រុណយនិង្ 
ារនចញនហើយ  ជាអនក្មានោរព្រព្រឹត្តដ៏ព្រនសើរ  ព្តាច់នៅក្នុង្
នោក្នដាយនសចក្តីនចះដឹង្  រុគគលន ះឯង្នទ្ើរនៅថ្ល្ិក្ខុ  ។ 

• រុគគលមាននសចក្តីវនង្វង្ជាធមាតា      មិនមានោរនចះដឹង្  
មិនានន ា្ ះថ្លជាមុនីនដាយភារជាអនក្នសាៀមនទ្     លុះព្តាមត្
រុគគល   ជារណឌិ ត្ោន់យក្ធម៌ដ៏ព្រនសើរ  នវៀរ្ក្ារ
ទាំង្ឡាយ  ដូចរុគគលោន់ ញ្ជ ីង្នហើយថាឹង្ដូន ន្ ះ  រុគគលន ះ
នទ្ើរន ា្ ះថ្លជាមុនី  នដាយភារជាអនក្នសាៀមន ះាន  រុគគល
 ដឹង្ព្រនយា ន៍ទាំង្រីរក្នុង្នោក្  រុគគលន ះនៅថ្លមុនី
នដាយនហតុ្ន ះ  ។  

• រុគគលនរៀត្នរៀនសត្វទាំឡាយ    នដាយនហតុ្      មិន 
ានន ា្ ះថ្លជាអរយិៈនដាយនហតុ្ន ះនទ្   រុគគលមដលត្ថ្លគត្
នៅថ្លអរយិៈ  នព្ោះមិននរៀត្នរៀនសត្វទាំង្ឡាយ  ។ 
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• មាន ល្ិក្ខុ    នរើ្ិក្ខុមិនទន់ដល់នូវោរអស់អាសវៈនទ្   កុ្ាំ 
អាលទុ្ក្ចិត្តនដាយគុណព្តឹ្មមត្សីលនិង្វត្ត  ឬនដាយភារជាអនក្
នចះដឹង្នព្ចើនន ើយ  មួយនទ្ៀត្នដាយោរានសមាធិ   ឬនដាយ
ោរនដក្ក្នុង្ទី្ស្កា ត់្         ឬក៏្នដាយគុណមានព្រមាណរ៉ាុនណណះថ្ល 
អាតាា អញោល់ព្ត្ូវននក្ខមាសុខ  មដលរុថុ ជនមិនមដលចួរព្រសរវ
ដូនចនះន ើយ  ។ 
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• ផាូវមានអង្គ ៨ ព្រនសើរជាង្ផាូវទាំង្ឡាយ  រទ្ ៤ គឺអរយិ- 

សចចព្រនសើរជាង្សចចៈទាំង្ឡាយ     វរិាគធម៌     ព្រនសើរជាង្ធម៌
ទាំង្ឡាយ       មួយនទ្ៀត្ព្រះត្ថ្លគត្មានចក្ខុព្រនសើរជាង្សត្វនទ្វ
ាទ្ទាំង្ឡាយ  ។ 

• ផាូវននះឯង្ព្រព្រឹត្តនៅនដើមបនីសចក្តីររសុិទ្ធទនទ្សសនៈ  ផាូវ 
ដទទ្មិនមាននទ្   ។    នព្ោះនហតុ្ន ះ    អនក្ទាំង្ឡាយចូរនដើរនៅ
ោន់ផាូវន ះ  ផាូវននះជាផាូវញុាាំង្មារឲ្យវនង្វង្  ។ 

• អនក្ទាំង្ឡាយនដើរនៅោន់ផាូវន ះនហើយ    អាចនឹង្នធវើឲ្យ 
ផុត្ទុ្ក្ខាន  ផាូវននះនហើយមដលត្ថ្លគត្ដឹង្ថ្លជាផាូវក្ាំ្ត់្រង់្
កូ្នសរ (នោ្ៈ  នទសៈ  នមាហៈ មានះ ទិ្ដាិ សង្សយ័) ព្ារ់ដល់
អនក្ទាំង្ឡាយ  នសចក្តីរាយាមញុាាំង្កិ្នលសឲ្យនៅត សរវ  ។ 

• អនក្ទាំង្ឡាយគរបនីធវើ    ព្រះត្ថ្លគត្ព្ោន់មត្ជាអនក្ព្ារ់  
 នទាំង្ឡាយមានោររិនិត្យ នរើាននដើរនៅនហើយនឹង្រចួ្ក្
ចាំណង្ររស់មារាន  ។ 

ោល  រុគគលយល់ន ើញនដាយព្ាជាា ថ្ល ៖ 
• សងាខ រទាំង្រួង្មិននទ្ៀង្ (សឆរេ សង្ខា រា អនចិ្ចច ) 
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ដូនចនះ ោលន ះរមមង្ននឿយ យក្នុង្នសចក្តីទុ្ក្ខ  ននះជាផាូវ
ទននសចក្តីររសុិទ្ធ ។ 

 ោល រុគគលយល់ន ើញនដាយព្ាជាា ថ្ល ៖ 
• សងាខ រទាំង្រួង្ ាំមក្នូវនសចក្តីទុ្ក្ខ (សឆរេ  សង្ខា រា  

ទ្ុកាា ) ដូនចនះ  ោលន ះរមមង្ននឿយ យក្នុង្នសចក្តីទុ្ក្ខ ននះ
ជាផាូវទននសចក្តីររសុិទ្ធ  ។ 

 ោល រុគគលយល់ន ើញនដាយព្ាជាា ថ្ល ៖ 
• ធម៌ទាំង្រួង្មិនមមនជាររស់ខាួន (សឆរេ  ធមាែ   អនត្តា ) 

ដូនចនះ  ោលន ះរមមង្ននឿយ យក្នុង្នសចក្តីទុ្ក្ខ  ននះជាផាួវ
ទននសចក្តីររសុិទ្ធ  ។ 

• រុគគលនៅក្នមាា ះមានក្មាា ាំង្ ទស់មត្ព្រក្រនដាយនសចក្តី 
ខជិលព្ចអូស   មិនព្រឹង្មព្រង្ក្នុង្ោលមដលគួរព្រឹង្មព្រង្    មាន 
នសចក្តីព្តិ្ះរះិក្នុង្ចិត្ត  លិចចុះក្នុង្អកុ្សលវតិ្ក្ាៈ  ជាមនុសសខជិល 
រុគគលខជិលន ះរមមង្មិនានផាូវរញ្ញញ ន ើយ  ។ 

• រុគគលគរបជីាអនក្រក្ាវា្  សព្ង្មួឲ្យលអនដាយចិត្ត  ទាំង្ 
មិនគរបនីធវើអកុ្សលនដាយោយ     រុគគលគរប ីាំរះក្មារថទាំង្ ៣
ននះ (អកុ្សលក្មារថ ១០ មាន   អកុ្សលោយក្មា ៣  អកុ្សល
វចីក្មា ៤    និង្អកុ្សលមន ក្មា ៣)  នឹង្គរបនីព្ត្ក្អរចាំនោះមគគ
មដលនោក្អនក្មសវង្រក្គុណដ៏លអសាំមដង្ទុ្ក្នហើយ  ។ 

• ព្ាជាា រមមង្នក្ើត្អាំរីោរព្រក្រ នសចក្តីវ ិសព្ាជាា រមមង្ 
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នក្ើត្អាំរីោរមិនព្រក្រ  អនក្មានព្ាជាា ដឹង្ោរព្រក្រនិង្ោរមិន
ព្រក្រ  ទាំង្រីរននះថ្លជាគនាង្ទននសចក្តីចនព្មើននិង្វ ិសនហើយ
ព្ាជាា ចាំនរ ើនន ើង្នដាយព្រោរ  គួរត្មាល់ខាួនទុ្ក្នដាយព្រោរ
ន ះ  ។ 

• អនក្ទាំង្ឡាយ ចូរោត់្កិ្នលសដូចជាទព្រនចញ ចូរកុ្ាំោត់្ 
នដើមន ើ   នព្ោះ្័យនក្ើត្អាំរីកិ្នលសដូចជាទព្រ   ។   មាន ល្ិក្ខុ
ទាំង្ឡាយ អនក្ទាំង្ឡាយចូរោត់្កិ្នលសដូចជាទព្រផង្ កិ្នលស
ដូចជានដើមន ើដុះក្នុង្ទព្រផង្  ។ 

• នហើយចូរអនក្កុ្ាំមានកិ្នលសដូចជាទព្រន ើយ       នព្ោះថ្ល 
កិ្នលសដូចជានដើមន ើដុះក្នុង្ទព្រររស់នរ ន សូមបតិី្ចក៏្នដាយ
នរើោត់្មិនដាច់ក្នុង្រួក្ រដ៏ីរារ   នរ នន ះឯង្មត្ង្មាន
ចិត្តជារ់ ាំោក់្ក្នុង្រួក្ រនី ះ  ដូចកូ្ននោមដលក្ាំរុង្នៅនដាះ
មដលមានចិត្តជារ់នៅនឹង្នមដ៏រារ  ។ 

• អនក្ចូរដក្នសចក្តីស្សឡាញ់ររស់ខាួននចញ ដូចរុគគលដក្ 
ផ្ចា កុ្មុទ្  មដលនក្ើត្ក្នុង្សរទ្ោលនដាយទដ  អនក្ចូររណតុ ះនូវផាូវ
សនតិភារមត្មា៉ាង្ ព្រះនិោវ នព្រះសុគត្សាំមដង្ទុ្ក្នហើយ  ។  

• អញនឹង្នៅក្នុង្ទី្ននះអស់វសានរដូវ        អញនឹង្នៅក្នុង្  
ទី្ននះក្នុង្នហមនតរដូវនិង្គិមហរដូវ  នោលរមមង្គិត្ខុសដូនចនះ
មត្ង្មិនដឹង្ចាស់នសចក្តីអនតរាយន ើយ  ។ 

• មចចុគឺនសចក្តីស្កា រ់   មត្ង្ ាំយក្នរ នអនក្ស្សវងឹ្ព្ រ់ក្នុង្ 
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កូ្ននិង្សត្វចិញ្ច មឹ    មានចិត្តជារ់ ាំោក់្ក្នុង្អារមាណ៍នផសង្ៗន ះ 
ដូច ាំនន់ទឹ្ក្ធាំ   ាំយក្អនក្ស្សុក្ក្ាំរុង្នដក្លក់្  ។  

• ោលរុគគលព្ត្ូវមចចុព្គរសង្ាត់្នហើយ   កូ្នទាំង្ឡាយមិន 
មាននដើមបីជាទី្រឹង្   រិតាក៏្មិនមាន     ទាំង្នៅរង្សក៏្មិនមាន
នដើមបីជាទី្រឹង្ន ើយ  នសចក្តីទី្រឹង្ក្នុង្ញាតិ្ទាំង្ឡាយក៏្មិនមាន
រណឌិ ត្ដឹង្អាំ ចព្រនយា ន៍ននះនហើយ  គួរជាអនក្សព្ង្មួក្នុង្
សីល  គួរព្រញារ់ព្រញាល់ ព្មះផាូវ  ជាទី្នៅោន់ព្រះនិោវ នឲ្យ
ាន  ។ 
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• នរើន ើញនសចក្តីសុខដ៏ធាំទូ្ោយ នព្ោះលះរង់្សុខលាម 

ព្រមាណ  អនក្មានព្ាជាា ោលន ើញសុខធាំទូ្ោយ គរបីលះរង់្
សុខលាមព្រមាណនចញ  ។ 

•  នព្ាថ្លន នសចក្តីសុខនដើមបខីាួន          នដាយរង្ាទុ្ក្ខឲ្យអនក្ 
ដទទ្       នន ះន ា្ ះថ្លព្ចរូក្ព្ចរល់នហើយ      នដាយោរជារ់
 ាំោក់្  គឺនរៀររមមង្មិនរចួ្ក្នរៀរនទ្  ។ 

• ររស់ មដលខាួនគួរនធវើ    ររស់ន ះរួក្្ិក្ខុ លះរង់្ 
ន្លនហើយ   មត្ររស់មដលមិនគួរនធវើព្ត្ រ់ជានធវើវញិ   អាសវៈ
ទាំង្ឡាយ       មត្ង្ចនព្មើនន ើង្ដល់រួក្្ិក្ខុន ះ       ជាអនក្មាន
នសចក្តីព្រមាទ្  មានមានះ  ដួចនដើមររុសនលើក្ន ើង្នហើយ  ។ 

• លុះមត្សតិ្ព្រព្រឹត្តនៅក្នុង្ោយជានិចច  មដលរួក្្ិក្ខុ  
ានព្ាររធព្រទរនហើយ  ្ិក្ខុទាំង្ន ះរមមង្ជាអនក្នធវើោរ  មដល
គួរនធវើនរឿយៗ  មិននធវើោរមដលមិនគួរនធវើ  អាសវៈទាំង្ឡាយររស់
រួក្្ិក្ខុន ះ  មដលជាអនក្មានសតិ្  មានសមប ញ្ញៈ  រមមង្ដល់
នូវោរអស់នៅ  ។ 

• រុគគលអនក្សមាា រ់ត្ ហ ដូចមាតាផង្   សមាា រ់អសាិមានះ 
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ដូចរិតាផង្  សមាា រ់សសសត្ទិ្ដាិ  និង្ឧនចឆទ្ទិ្ដាិ   ដូចនសតចជា
ក្សព្ត្ទាំង្រីរព្រះអង្គផង្  សមាា រ់អាយត្នៈដូចជាមដនព្រព្រឹត្តនៅ
មួយអននាើនដាយរុរសអនក្នដើរតាមគឺនសាៀនផង្  រមមង្ានជា
ខី សវព្ោហាណ៍  ជាអនក្មិនមានទុ្ក្ខ  ។ 

• រុគគលអនក្សមាា រ់ត្ ហ ដូចមាតាផង្   សមាា រ់អសាិមានះ 
ដូចរិតាផង្  សមាា រ់សសសត្ទិ្ដាិនឹង្ឧនចឆទ្ទិ្ដាិដូចនសតចជា
ព្ោហាណ៍ទាំង្រីរផង្     សមាា រ់វចិិកិ្ ឆ្ ដូចជាខ្ជា ធាំជាគាំររ់ ៥ ផង្
មដលនៅស្កា ត់្ផាូវាននហើយ  រមមង្ាននៅជាខី សវ-
ព្ោហាណ៍  ជាអនក្មិនមានទុ្ក្ខ  ។  

• សតិ្ររស់ នរួក្        មដលឋិត្នៅក្នុង្ព្រះរុទ្ធគុណ 
(រុទធ នុសសតិ្)  អស់ោលជានិចចទាំង្ទថាទាំង្យរ់   នរួក្ន ះ
ន ា្ ះថ្លស្កវក័្ររស់ព្រះនោត្ម      រមមង្ភាា ក់្រឭក្នដាយព្រទរ
សរវៗោល  ។ 

• សតិ្ររស់ នរួក្        មដលឋិត្នៅក្នុង្ព្រះធមាគុណ     
(ធមាា នុសសតិ្)  អស់ោលជានិចចទាំង្ទថាទាំង្យរ់     នរួក្ន ះ
ន ា្ ះថ្លស្កវក័្ររស់ព្រះនោត្ម      រមមង្ភាា ក់្រឭក្នដាយព្រទរ
សរវៗោល  ។ 

• សតិ្ររស់ នរួក្      មដលឋិត្នៅក្នុង្ព្រះសង្ឃគុណ 
(សង្ានុសសតិ្) អស់ោលជានិចចទាំង្ទថាទាំង្យរ់       នរួក្ន ះ 
ន ា្ ះថ្ល   ស្កវក័្ររស់ព្រះនោត្ម     រមមង្ភាា ក់្រឭក្នដាយព្រទរ 
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សរវៗោល  ។ 

• សតិ្ររស់ នរួក្   មដលឋិត្នៅក្នុង្ោយ (ោយគតា 
សតិ្) អស់ោលជានិចច  ទាំង្ទថាទាំង្យរ់   នរួក្ន ះន ា្ ះថ្ល
ស្កវក័្ររស់ព្រះនោត្ម រមមង្ភាា ក់្រឭក្នដាយព្រទរសរវៗោល ។ 

• ចិត្តររស់ នរួក្      នព្ត្ក្អរនហើយក្នុង្ោរមិននរៀត្- 
នរៀន (សីោនុសសតិ្)  ទាំង្ទថាទាំង្យរ់    នរួក្ន ះន ា្ ះថ្ល
ស្កវក័្ររស់ព្រះនោត្ម រមមង្ភាា ក់្រឭក្នដាយព្រទរសរវៗោល ។ 

• ចិត្តររស់រួក្ ន           នព្ត្ក្អរនហើយក្នុង្នមតាត ភាវ     
ទាំង្ទថាទាំង្យរ់  រួក្ នន ះន ា្ ះថ្ល  ស្កវក័្ររស់ព្រះនោត្ម 
រមមង្ភាា ក់្រឭក្នដាយព្រទរសរវៗោល  ។ 

• ោរនចញរួសាននដាយក្ព្ម ោរនព្ត្ក្អរព្ត្ូវាននដាយ 
ក្ព្ម  ផោះទាំង្ឡាយមានោរនៅព្គរ់ព្គង្នដាយលាំាក្ជាោរ
ព្ក្  ោរនៅរមួនដាយ ននសាើោន  (មដលមិនមាននសចក្តីនោត្មព្ក្ង្
ោន ) ជាោរព្ក្   នអនក្នដើរផាូវឆ្ងា យគឺវដតៈ  មត្ង្ព្ត្វូនសចក្តីទុ្ក្ខធាា ក់្
ជារ់តាម  នព្ោះនហតុ្ន ះ  រុគគលមិនគរបីជាអនក្នដើរផាូវឆ្ងា យ
ផង្  មិនគរបីជាអនក្ព្ត្វូនសចក្តីទុ្ក្ខធាា ក់្ជារ់តាមផង្  ។ 

• រុគគលអនក្មានសទធ      រររូិណ៌នដាយសីល     សារ់សាល់ 
នដាយយស  និង្នភាគសមបត្តិ  គរ់រក្ព្រនទ្ស ៗ នគមត្ង្រូជា
ក្នុង្ព្រនទ្សន ះៗ  ។ 
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• រួក្សរបុរសរមមង្ព្ាក្ដក្នុង្ទី្ឆ្ងា យ          ដូច្នាំហិមោនត 
ដូន ន្ ះ  រួក្អសរបុរសទុ្ក្ជាឋិត្នៅក្នុង្ទី្ ិត្  ក៏្រមមង្មិន
ព្ាក្ដ  ដូចព្រួញមដលរុគគលាញ់ក្នុង្នវោយរ់  ។ 

• រុគគលគួរគរ់រក្ទី្ក្មនាង្អង្គុយមាន ក់្ឯង្       ទី្នដក្មាន ក់្ឯង្  
ជាអនក្ព្តាច់នៅមាន ក់្ឯង្   មិនជាអនក្ខជិលព្ចអូស   ជាអនក្មាន ក់្ឯង្
ទូ្ ា នខាួន  គួរជាអនក្នព្ត្ក្អរក្នុង្ទព្រស្កា ត់្  ។  
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• អនក្នោលោក្យមិនរិត្        ឬរុគគល នធវើអាំនរើអាព្ក្ក់្  

នហើយនិយាយថ្លអញមិននធវើនទ្  រុគគលន ះរមមង្នៅោន់នរក្
 នទាំង្រីរ ក់្មដលមានអាំនរើនថ្លក្ទរនសាើោន ន ះ  លុះលះ
នោក្ននះនៅនហើយ  រមមង្ជាអនក្នសាើោន នដាយគតិ្  ក្នុង្នោក្
ខ្ជង្មុខ  ។ 

• រួក្ ននព្ចើន ក់្ មដលមានរ័នធរ័ទ្ធនដាយសាំរត់្ោស្កវៈ  
មត្ព្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ោមក្មិនានសព្ង្មួ  រួក្ នោមក្ទាំង្ន ះ
រមមង្នៅនក្ើត្ក្នុង្នរក្ នដាយស្ករក្មាទាំង្ឡាយដ៏ោមក្ន ះ ។ 

• ររវ ិត្ព្ទ្ុសតសីល         សូវររនិភាគដុាំមដក្មដលក្ាំរុង្នៅដ  
មានរណ៌ដូចអ ត ត្ន្ាើង្  ព្រនសើរជាង្ររវ ិត្ព្ទ្សុតសីលមិន
សព្ង្ួម  ររនិភាគដុាំាយអនក្មដន  នឹង្ព្រនសើរដូចនមតចាន  ។ 

• នរ នអនក្ព្រមាទ្នហើយ   នសរព្ររនធររស់អនក្ដទទ្រមមង្  
ដល់នូវនហតុ្ទននសចក្តីទុ្ក្ខ ៤ យា៉ាង្គឺ ៖  ទី្ ១   ានររស់មិនមមន
ជារុណយ  ទី្ ២ នដក្មិនានតាមព្ាថ្លន   ទី្ ៣ ោរតិ្ះនដៀល  ទី្ ៤ 
ោរធាា ក់្នរក្  ។ 

• សបូវភាា ាំង្មដលរុគគលោន់មិនចាំ រ់  រមមង្លះទដយា៉ាង្ 
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 មិញ   ភារជាសមណៈមដលររវ ិត្ោន់មិនស៊រ់សួន  រមមង្
ទញររវ ិត្ន ះនៅនរក្  យា៉ាង្ន ះឯង្  ។ 

• ក្មា មួយមដលធូរថយក្តី     វត្ត (ោរព្រព្រឹត្ត)  មួយ 
មដលនៅហាង្ក្តី ព្រហាចរយិៈ (កុ្សលធម៌ ១២ យា៉ាង្ទនព្រះរុទ្ធ
ស្កស មាន ៖ ោរឲ្យទន  សីល ៥  ព្រហាវហិារធម៌ ៤  មគគ ៨ 
។ល។) មដលរុគគលរឭក្នដាយនសចក្តីរនង្ាៀសក្តី  ក្មាទាំង្រីន ះ
ជាររស់មិនមានផលន ើយ  ។ 

• នរើរុគគលនធវើគរបនីធវើកិ្ចចន ះឲ្យមមនមទ្ន    គរបពី្រឹង្មព្រង្ 
នធវើកិ្ចចន ះឲ្យមាាំមួន     នព្ោះថ្លសមណធម៌    ជានព្គឿង្នវៀរ្ក្
កិ្នលសធូរថយ    រមមង្នរាយធូលី   គឺរាោទិ្ក្ាិនលស   ដល់រុគគល 
នដាយទព្ក្មលង្  ។ 

• អាំនរើអាព្ក្ក់្មដលរុគគលមិននធវើ ព្រនសើរជាង្ នព្ោះថ្លអាំនរើ 
អាព្ក្ក់្រមមង្នធវើឲ្យនៅត ព្ក្ហាយ   ក្នុង្ោលខ្ជង្នព្ោយ រុគគលនធវើ
អាំនរើ នហើយ   រមមង្មិននៅត ព្ក្ហាយនព្ោយ  អាំនរើន ះជាអាំនរើ
លអ  នរើរុគគលនធវើនហើយ  ន ា្ ះថ្លរុគគលព្រនសើរ  ។ 

• នគរនៅទី្រាំផុត្មដន មដលនគព្គរ់ព្គង្នហើយ     ទាំង្ខ្ជង្ 
ក្នុង្ទាំង្ខ្ជង្នព្ៅយា៉ាង្            អនក្ទាំង្ឡាយគួររក្ាខាួនយា៉ាង្
ន ះ  កុ្ាំឲ្យខណៈ(១)ក្នាង្អនក្ទាំង្ឡាយានន ើយ   នព្ោះថ្ល ន 
_____________ 
(១) ដជ្បថ្ល ទរេេអដចក្ជា ៤ គ ឺរុទ្ធុបាទ្ក្ខទណា  ទរេជ្រះរុទ្ធបាៃជ្តសែ់ងឹ ១   ទរេសត្វទក្ើត្
ក្នុងមជ្ឈឈមិជ្បទទ្ស ១  ទរេដែេជ្ត្ូវបាៃសមាម ទ្ិែាិ ១ ទរេដែេមៃិវកិ្េអាយត្ៃៈោាំងជ្បាាំមួយ ១ 
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ទាំង្ឡាយមដលឲ្យខណៈក្នាង្នហើយ  រមមង្នស្កក្ស្កត យក្នុង្
នរក្មីរនដសដាស  ។ 

• សត្វទាំង្ឡាយមដលព្រោន់មិ ឆ្ ទិ្ដាិ         រមមង្ខ្ជា សក្នុង្ 
នហតុ្មដលមិនគួរព្ត្វូខ្ជា ស    រមមង្មិនខ្ជា សក្នុង្នហតុ្មដលគួរព្ត្វូ
ខ្ជា ស  សត្វទាំង្ឡាយន ះមត្ង្នៅោន់ទុ្គគតិ្  ។  

• សត្វទាំង្ឡាយមដលព្រោន់មិ ឆ្ ទិ្ដិា     រមមង្យល់ន ើញ  
ក្នុង្នហតុ្មដលនគមិនព្ត្វូខ្ជា ច        ថ្លជានហតុ្មដលនគព្ត្វូខ្ជា ចផង្
យល់ន ើញក្នុង្នហតុ្មដលនគព្ត្វូខ្ជា ច ថ្លជានហតុ្មដលនគមិនព្ត្វូ 
ខ្ជា ចផង្  សត្វទាំង្ន ះមត្ង្នៅោន់ទុ្គគតិ្  ។ 

• សត្វទាំង្ឡាយមដលព្រោន់មិ ឆ្ ទិ្ដាិ     រមមង្យល់ន ើញ  
ក្នុង្នហតុ្មដលឥត្នទស  ថ្លជានហតុ្មាននទសផង្  យល់ន ើញ
ក្នុង្នហតុ្មដលមាននទស     ថ្លជានហតុ្ឥត្នទសផង្    សត្វទាំង្
ន ះមត្ង្នៅោន់ទុ្គគតិ្  ។ 

• សត្វទាំង្ឡាយមដលព្រោន់សមាា ទិ្ដាិ          ដឹង្ររស់មាន  
នទស   ថ្លជាររស់មាននទសផង្    ដឹង្ររស់មិនមាននទស   ថ្ល
ជាររស់មិនមាននទសផង្  សត្វទាំង្ន ះរមមង្នៅោន់សុគតិ្ ។ 
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• ត្ថ្លគត្នឹង្អត់្ព្ទាំោក្យនលាើស           ដូចដាំរោីលអត់្ព្ទាំ 

ចាំនោះព្រញួ  មដលររូត្នចញរីធនូក្នុង្សន្ទងាគ មដូន ន្ ះ  នព្ោះថ្ល ន
ព្ទ្សុតសីលមាននព្ចើន ក់្  ។ 

• រួក្ នមត្ង្ ាំវាហនៈ   មដលទូ្ ា ននហើយនៅោន់ទី្ព្រ ុាំ 
ព្រះរាជាមត្ង្នសតចន ើង្ោន់វាហនៈ     មដលទូ្ ា ននហើយន ះ ។  
រ ត មនុសសទាំង្ឡាយ    មនុសស អត់្សង្ាត់្នឹង្ោក្យនលាើស 
ាន       មនុសសន ះជាអនក្មានខាួនទូ្ ា ននហើយ      ន ា្ ះថ្លជា
រុគគលព្រនសើររាំផុត្  ។ 

• រួក្នសះអសសត្រក្តី  នសះអាជាននយយក្តី  នសះសិនធរក្តី  ដាំរ ី
កុ្ញ្ជ រដ៏ព្រនសើរក្តី  មដលរុគគលនព្រៀនព្រនៅានរទ្លអនហើយ  រារ់
ថ្លជាសត្វព្រនសើរ  រុគគលមដលមានខាួនទូ្ ា នានរទ្លអនហើយ
ព្រនសើរជាង្សត្វទាំង្អស់ន ះ  ។ 

• រុគគលទូ្ ា នខាួនាននហើយ   ទូ្ ា នខាួនលអនហើយ   ន ា្ ះ 
ថ្លទូ្ ា ននហើយនទ្ើរនៅោន់ទិ្សមដលខាួនមិនធាា រ់នៅ        គឺព្រះ
និោវ នាន  រុាំមមនដូចរុគគលនៅោន់ទិ្សមដលខាួនមិនធាា រ់នៅ
នដាយស្ករយានទាំង្ឡាយន ះន ើយ  ។ 
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• ដាំរនី ា្ ះធនាលជាសត្វចុះនព្រង្នក្ាៀវោា        យហតាថ - 
្រយលត់្ាននដាយលាំាក្  នរើ យហតាថ ្រយចង្ភាជ រ់មិនសីុ
នៅា នទ្  នព្ោះរឭក្ដល់ទព្រខោឹង្មដលដាំរនី ះធាា រ់នៅ  ។ 

• ក្នុង្ោលមុនអាំរីោលននះ         ចិត្តននះានព្តាច់នៅោន់ 
្រកិ្  តាមអាោរមដលខាួនព្ាថ្លន    តាមអារមាណ៍មដលខាួនព្ាថ្លន
តាមនសចក្តីសរាយក្នុង្ទថាននះ  ។  អញនឹង្សង្ាត់្សង្ាិនចិត្តននះ 
នដាយឧាយ  ដូចហាដាំរោីន់ក្នង្វរ  សង្ាត់្សង្ាិនដាំរចុីះនព្រង្
 ដូន ន្ ះមដរ  ។ 

• អនក្ទាំង្ឡាយ ចូរនព្ត្ក្អរក្នុង្នសចក្តីមិនព្រមាទ្  ចូររក្ា 
ចិត្តររស់ខាួន      ចូរនរ ើខាួននចញ្ក្្ក់្គឺកិ្នលស     មដល ាង្ាន
នដាយក្ព្ម  ដូចដាំរមីដលជារ់នៅក្នុង្្ក់្  នរ ើខាួនឲ្យរចួាន  ។ 

• នរើមសវង្រក្មិនានសមាា ញ់       មដលមានព្ាជាា ជានព្គឿង្ 
រក្ាខាួន  មានព្ាជាា ចង្ ា្ំ  មានគុណធម៌ជានព្គឿង្ញុាាំង្
ព្រនយា ន៍ឲ្យសនព្មច  ជាអនក្ព្តាច់នៅជាមួយនទ្  គួរព្តាច់នៅមត្
ឯក្ឯង្វញិ  ដូចព្រះរាជាលះរង់្រដាមដលព្ទ្ង់្ នះនហើយ  នសតច
នៅមត្ឯក្អង្គ  រុាំន ះនស្កត្ដូចដាំរនី ា្ ះមាត្ង្គៈមដលលះហវូង្
ន្ល  ព្តាច់នៅមត្ឯក្ឯង្ក្នុង្ទព្រដូន ន្ ះមដរ  ។ 

• ោលនរើនសចក្តីព្ត្ូវោរនក្ើត្ន ើង្នហើយ       សមាា ញ់ទាំង្- 
ឡាយ ាំនសចក្តីសុខមក្ឲ្យ  នសចក្តីនព្ត្ក្អរនដាយរចច័យតាម
មានតាមាន    ជានហតុ្ ាំនសចក្តីសុខមក្ឲ្យ    រុណយ ាំនសចក្តី 
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សុខមក្ឲ្យក្នុង្ោលនទ្ៀរក្ស័យ ីវតិ្  ោរលះរង់្ទុ្ក្ខទាំង្អស់ជា
នហតុ្ ាំនសចក្តីសុខមក្ឲ្យ  ។ 

• សីល ាំនសចក្តីសុខមក្ឲ្យដ៏រារដល់្ស់      សទធ មដល 
រុគគលត្មាល់ស៊រ់នហើយ   ាំនសចក្តីសុខមក្ឲ្យ  ោរានព្ាជាា  ាំ
នសចក្តីមក្ឲ្យ  ោរមិននធវើារទាំង្ឡាយ   ាំនសចក្តីសុខមក្ឲ្យ។ 
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• ត្ ហ មត្ង្ចាំនរ ើនដល់មនុសស     អនក្មានោរព្រព្រឹត្តនដាយ 

នសចក្តីព្រមាទ្ជាព្រព្ក្តី្ ដូចវលាិររួរតឹ្នដើមន ើនហើយចាំនរ ើនន ើង្
រុគគលន ះមត្ង្សោុះនៅោន់្រតូ្ច្រធាំ  ដូចស្កវ ោលព្ាថ្លន មផា
ន ើនោត្នៅក្នុង្ទព្រដូន ន្ ះមដរ  ។ 

• ត្ ហ ន៎ុះជានទសជាតិ្ដ៏ោមក្  ផាយនៅក្នុង្អារមាណ៍ 
នផសង្ៗក្នុង្នោក្    ព្គរសង្ាត់្រុគគល     នសចក្តីនស្កក្ស្កត យ
មត្ង្ចាំនរ ើនន ើង្ដល់រុគគលន ះ  ដូចសបូវរ ត សមដលព្ត្ូវន្ាៀង្
ធាា ក់្ចុះ ន្ទញ្ញជ ាំនហើយ  រនាក្លូត្នលចន ើង្ដូន ន្ ះមដរ  ។ 

• ចាំមណក្ ន        ព្គរសង្ាត់្ត្ ហ ដ៏ោមក្ក្នុង្នោក្  
មដលនគ ាង្ាននដាយក្ព្មន ះ  នសចក្តីនស្កក្ស្កត យមត្ង្ធាា ក់្
នចញ្ក្ នន ះឯង្  ដូចដាំណក់្ទឹ្ក្ន្ាៀង្មដលធាា ក់្ចុះ្ក្
សាឹក្ ូក្ដូន ន្ ះមដរ  ។ 

• នព្ោះនហតុ្ន ះ    ានជាត្ថ្លគត្ព្ារ់អនក្ទាំង្ឡាយ ៗ 
មានរ៉ាុ ា នររូមដលមក្ព្រ ុាំនៅទី្ននះ  នសចក្តីចាំនរ ើនចូរមានដល់
អនក្ទាំង្ឡាយទាំង្រ៉ាុនណណះចុះ  អនក្ទាំង្ឡាយចូររ ាំនលើង្ឫស
ត្ ហ ន្លនចញ  ដូចរុគគលព្ត្ូវោរសបូវភាា ាំង្  ោស់សបូវ             
រ ត សន្លដូន ន្ ះ  ។ 
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• មារកុ្ាំរកុ្រានអនក្ទាំង្ឡាយនរឿយៗ            ដូចមខសទឹ្ក្ោច់ 
រាំាក់្នដើមររុសដូន ន្ ះន ើយ  ។ 

• ោលនរើឫសន ើមិនមាននសចក្តីអនតរាយ     នៅមាាំមួននទ្ 
នដើមន ើទុ្ក្ជាោរ់ន្លនហើយ     ក៏្មត្ង្ដុះន ើង្វញិនទ្ៀត្ាន
មានឧរមាដូចនមតចមិញ  ោលនរើត្ ហ នុស័យរុគគលក្ាំ្ត់្មិន
ទន់ាននហើយ   ទុ្ក្ខ  (មានជាតិ្ទុ្ក្ខជានដើម) ននះក៏្មត្ង្នក្ើត្ន ើង្
នរឿយៗ  មានឧរនមយយដូន ន្ ះឯង្  ។ 

• មខសត្ ហ  ៣៦   ជាធមាជាតិ្ហូរនៅក្នុង្អារមាណ៍ជាទី្ោរ់ 
ចិត្ត   ជាធមាជាតិ្នក្ាៀវោា មានដល់រុគគល    ត្ព្មិះទាំង្ឡាយដ៏
ធាំ    មដលអាស្ស័យនូវរាគៈ   មត្ង្ ាំមក្នូវទិ្ដាិអាព្ក្ក់្ររស់រុគគល
ន ះ  ។ 

• មខសត្ ហ ទាំង្ឡាយ     មត្ង្ហូរនៅក្នុង្អារមាណ៍ទាំង្រួង្ 
ដូចជាវលាិមដលមរក្មខនង្ន ើង្តាាំង្នៅដូន ន្ ះ   នរើអនក្ទាំង្ឡាយ
ន ើញត្ ហ   ដូចជាវលាិន ះនក្ើត្ន ើង្នហើយ ចូរោត់្ឫសន្ល 
នចញនដាយោាំរិត្គឺរញ្ញញ   ។ 

• នស្កមនសសទាំង្ឡាយមដលផាយនៅនហើយផង្     មដល 
ព្រព្រឹត្តនៅនដាយនសចក្តីស្សឡាញ់ផង្  រមមង្មានដល់រួក្សត្វ
ន ះ  ជាអនក្អាស្ស័យនូវនសចក្តីរកី្រាយ  អនក្មសវង្រក្នសចក្តីសុខ
នរ នទាំង្ឡាយន ះឯង្  មត្ង្ មនៅរក្ជាតិ្និង្ រា  ។ 

• រួក្សត្វមដលត្ ហ ជាទី្ញុាាំង្សត្វឲ្យត្ក់្សាុត្     ព្ក្ងុ្ទុ្ក្ 
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នហើយ  មត្ង្រនធត់្ដូចទ្នាយមដលព្ោនទក់្ាននហើយដូន ន្ ះ ។
រួក្សត្វមដលជារ់ក្នុង្សាំនយា នៈ  និង្សង្គមធម៌ (ធម៌ជានព្គឿង្
ជារ់ ាំោក់្) មត្ង្ដល់នូវនសចក្តីទុ្ក្ខនរឿយៗ អស់ោលជាអមង្វង្។ 

• រួក្សត្វមដលត្ ហ ជាទី្ញុាាំង្សត្វឲ្យត្ក់្សាុត្     ព្ក្ងុ្ទុ្ក្ 
នហើយ  មត្ង្រនធត់្ដូចទ្នាយមដលព្ោនទក់្ាននហើយដូន ន្ ះ
នព្ោះនហតុ្ន ះ  ្ិក្ខុោលព្ាថ្លន ធម៌ជានព្គឿង្រចួ្ក្រាគៈនដើមបី
ខាួន  គរបរីន ោ រង់្ត្ ហ មដលជានព្គឿង្ត្ក់្សាុត្ន្លនចញ  ។ 

• រុគគល មិនមានអាល័យក្នុង្គិហិភារ(នមផោះ) ដូចនដើម 
ន ើតាាំង្នៅក្នុង្ទព្រ  មានចិត្តចុះស៊រ់ក្នុង្ទព្រ  គឺត្រធម៌ (ធម៌
សព្មារ់ដុត្រាំផ្ចា ញនព្គឿង្នៅហាង្ចិត្ត)  ជាអនក្រចួស្ស ះ្ក្
ទព្រគឺត្ ហ   នហើយសោុះនៅរក្ទព្រគឺត្ ហ វញិ  អនក្ទាំង្ឡាយចូរ
នមើលរុគគលន ះឯង្  រុគគលន ះរចួ្ក្ចាំណង្គឺ រាវាស
(ព្គហសថ) នហើយ  សោុះនៅរក្ចាំណង្គឺ រាវាសវញិ  ។ 

• ចាំណង្    មដលនក្ើត្អាំរីមដក្ក្តី   នក្ើត្អាំរីន ើក្តី   នក្ើត្ 
អាំរីនៅា យារាង្ក្តី    អនក្ព្ា ាមិននៅចាំណង្ន ះ    ថ្លជាចាំណង្
មាាំមួនន ើយ  ។ 

• រួក្ ន នព្ត្ក្អរទព្ក្នរក្ក្នុង្មក្វមណី       និង្កុ្ណឌ ល 
ទាំង្ឡាយក្តី  នសចក្តីអានឡាះអាល័យកូ្ននិង្ព្ររនធទាំង្ឡាយ
ក្តី  អនក្ព្ា ាទាំង្ឡាយនៅ  នសចក្តីនព្ត្ក្អរនិង្នសចក្តីអានឡាះ
អាល័យន ះ    ថ្លជាចាំណង្មាាំមួន    ជាចាំណង្ ាំចុះ  (ទញសត្វ  
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ទ្មាា ក់្នៅក្នុង្អាយ)    ជាចាំណង្ធូរនទ្       រ៉ាុមនតសត្វស្ស្កយាន
នដាយក្ព្ម ។  អនក្ព្ា ាទាំង្ឡាយ  ោត់្ចាំណង្ន ះនចញជាអនក្
មិនមាននសចក្តីអានឡាះអាល័យ  លះរង់្ោមសុខ  នហើយនចញ
រួស  ។ 

• រួក្ ន នព្ត្ក្អរនដាយអាំ ចរាគៈ រួក្ នន ះមត្ង្ 
ធាា ក់្ចុះោន់មខសត្ ហ      ដូចរីង្ោង្ទ្មាា ក់្ខាួនចុះោន់សាំ ញ់
មដលនធវើនហើយនដាយខាួនឯង្ ។  អនក្ព្ា ាទាំង្ឡាយ  មត្ង្ោត់្
មខសត្ ហ ន ះ  ជាអនក្មិនមាននសចក្តីអានឡាះអាល័យ  លះទុ្ក្ខ
ទាំង្រួង្នចញនៅ  ។ 

• អនក្ចូរនដាះនសចក្តីអាល័យក្នុង្ោលមុននចញ       ចូរនដាះ 
នសចក្តីអាល័យក្នុង្ោលនព្ោយនចញ  ចូរនដាះនសចក្តីអាល័យ
ក្នុង្ោលជាក្ ត លនចញ  ោលនរើនធវើយា៉ាង្ននះនហើយ  អនក្នឹង្
ដល់នព្ត្ើយទន្រ  នឹង្មានចិត្តរចួស្ស ះ្ក្សង្ខត្ធម៌ទាំង្រួង្
មិននៅោន់ជាតិ្និង្ រានទ្ៀត្ន ើយ  ។ 

• ត្ ហ រមមង្ចាំនរ ើនទព្ក្មលង្       ដល់ នមដលវតិ្ក្ាៈញាាំញី 
មានត្នព្មក្នក្ាៀវោា     យល់ន ើញអារមាណ៍ថ្លលអ   រុគគលន ះឯង្
ន ា្ ះថ្លនធវើចាំណង្ឲ្យមាាំមួន  ។ 

• លុះមត្រុគគល នព្ត្ក្អរក្នុង្អសុ្ ាន  មដលជានហតុ្ 
ឲ្យសារ់រមាា រ់នូវវតិ្ក្ាៈ    មានស្កា រតី្សរវោល    មត្ង្ចាំនរ ើនអសុ្- 
 ាន   រុគគលន ះឯង្នឹង្នធវើត្ ហ ឲ្យអស់នៅាន     រុគគលន ះ 
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ឯង្នទ្ើរន ា្ ះថ្ល  ោត់្ចាំណង្មារាន  ។ 

• រុគគល ដល់នសចក្តីសនព្មច  គឺអរហនត  ជាអនក្មិនត្ក់្- 
សាុត្  មិនមានត្ ហ   មិនមានកិ្នលសដូចទី្ទួ្ល  ានោត់្
កូ្នសរគឺកិ្នលស     ជានហតុ្ញុាាំង្សត្វឲ្យនៅោន់្រាននហើយ 
ោយមដល អឹង្ ៣០០ ក្ាំ ត់្ផតុាំោន នហើយន ះ  ររស់រុគគលន ះ
ន ា្ ះថ្លតាាំង្នៅក្នុង្ទី្រាំផុត្  ។ 

• រុគគល មិនមានត្ ហ   មិនមាននសចក្តីព្រោន់មាាំ  ជា 
អនក្ ា្ សក្នុង្និរតុ្តិ (វា្ជានព្គឿង្សាំមដង្នចញ) និង្រទ្(ដាំនណើ រ
នដើមទ្ង្) ដ៏នសស  ដឹង្ចាស់នូវព្រ ុាំទនអក្ខរៈ (អសង្ខត្ធម៌ព្រះ
និោវ ន) ទាំង្ឡាយផង្នូវខ្ជង្នដើមនិង្ខ្ជង្ចុង្ទនអក្ខរៈទាំង្-
ឡាយផង្  រុគគលន ះឯង្ត្ថ្លគត្នៅថ្ល អនក្មានសររីៈសថិត្នៅ
ក្នុង្ទី្រាំផុត្  មានរញ្ញញ នព្ចើន  ជាមហារុរស  ។ 

• ត្ថ្លគត្ជាអនក្ព្គរសង្ាត់្នត្្ូមិក្ធម៌ទាំង្អស់           ដឹង្ 
ចាស់ចតុ្រភូមិក្ធម៌ទាំង្អស់  មានចិត្តមិនានជារ់នៅក្នុង្នត្-
្ូមិក្ធម៌ទាំង្អស់  លះរង់្នត្្ូមិក្ធម៌ទាំង្អស់  មានចិត្តរចួ
ស្ស ះ  នព្ោះអស់ត្ ហ   នរើត្ថ្លគត្ព្តាស់ដឹង្ធម៌នដាយខាួន
ឯង្នហើយ  ា្ំាច់យក្អនក្ ជាព្គូអា្រយនទ្ៀត្  ។ 

• ធមាទន  នះអាមិសទនទាំង្រួង្ 
(សរេោនំ  ធមែោនំ  ជនិាតិ) 

• ធមារស  នះរសទាំង្រួង្ 
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(សរេរស ំ ធមែរឆសា  ជនិាតិ) 

• នសចក្តីនព្ត្ក្អរក្នុង្ធម៌  នះនសចក្តីនព្ត្ក្អរទាំង្រួង្
(សរេរតិ  ធមែរតិ  ជិនាតិ) 

• ោរអស់ត្ ហ   នះទុ្ក្ខទាំង្រួង្ 
(តណ្ហ ក្ាឆោ  សរេទ្កុ្ាំ  ជិនាតិ) 

• នភាគទាំង្ឡាយរមមង្សមាា រ់រុគគលអរបព្ាជាា   រ៉ាុមនតមិន 
សមាា រ់រុគគលអនក្មសវង្រក្នព្ត្ើយ  គឺព្រះនិោវ ននទ្  ឯរុគគលអរប-
ព្ាជាា   រមមង្សមាា រ់ខាួនឯង្  ដូចជាសមាា រ់រុគគលដទទ្  នព្ោះ
ចាំណង់្ក្នុង្នភាគៈ  ។ 

• មស្សទាំង្ឡាយមាននៅា ជានទស        រួក្សត្វនោក្ននះ 
មានរាគៈជានទស     នព្ោះនហតុ្ន ះ   ទនមដលរុគគលឲ្យនហើយ
ដល់អនក្មានរាគៈអស់នហើយ  រមមង្ជាទនមានផលនព្ចើន  ។ 

• មស្សទាំង្ឡាយមាននៅា ជានទស        រួក្សត្វនោក្ននះ 
មាននទសៈជានទស  នព្ោះនហតុ្ន ះទនមដលរុគគលឲ្យនហើយ
ដល់អនក្មាននទសៈអស់នហើយ  រមមង្ជាទនមានផលនព្ចើន ។ 

• មស្សទាំង្ឡាយមាននៅា ជានទស        រួក្សត្វនោក្ននះ 
មាននមាហៈជានទស នព្ោះនហតុ្ន ះ ទនមដលរុគគលឲ្យនហើយ
 ដល់អនក្មាននមាហៈអស់នហើយ  រមមង្ជាទនមានផលនព្ចើន  ។ 

• មស្សទាំង្ឡាយមាននៅា ជានទស        រួក្សត្វនោក្ននះ 
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មាននសចក្តីព្ចមណនជានទស  នព្ោះនហតុ្ន ះ ទនមដលរុគគល 
ឲ្យនហើយ  ដល់អនក្មាននសចក្តីព្ចមណនអស់នហើយ  រមមង្ជាទន 
មានផលនព្ចើន  ។ 
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• ោរសព្ង្មួម្នក្ព្រទរ     ោរសព្ង្មួព្ត្នចៀក្ព្រទរ     ោរ 

សព្ង្មួព្ចមុះព្រទរ    ោរសព្ង្មួអ ត ត្ព្រទរ    ោរសព្ង្មួោយ
ព្រទរ    ោរសព្ង្មួវា្ព្រទរ     ោរសព្ង្មួចិត្តព្រទរ   ោរសព្ង្មួ
ទាំង្អស់ព្រទរ ។  ្ិក្ខុសព្ង្ួមនហើយក្នុង្ទវ រទាំង្អស់  មត្ង្រចួ
ស្ស ះ្ក្ទុ្ក្ខទាំង្រួង្ាន  ។ 

•  ន   សព្ង្ួមទដ   សព្ង្មួន ើង្   សព្ង្មួវា្    សព្ង្ួម 
អត្តភារ  ជាអនក្នព្ត្ក្អរក្នុង្ោរចាំនរ ើនក្មាដាា ន  មដលមានក្នុង្ខាួន
ជាអនក្មានចិត្តត្មាល់មាាំ  ជាអនក្នៅឯក្ឯង្  មត្មានចិត្តនព្ត្ក្អរ
ក្នុង្ធម៌  រណឌិ ត្ទាំង្ឡាយនៅ នន ះថ្ល្ិក្ខុ  ។ 

• ្ិក្ខុ សព្ង្ួមមាត់្   ជាអនក្នោលនដាយរញ្ញញ    មានចិត្ត 
មិនរាយមាយ  សាំមដង្អត្ថផង្  ធម៌ផង្  ានភាសិត្ររស់្ិក្ខុ
ន ះនទ្ើរន ា្ ះថ្លរីនរាះ  ។ 

• ្ិក្ខុមានធម៌ជាទី្នព្ត្ក្អរៗនហើយក្នុង្ធម៌     រិ្រ ធម៌ 
រឭក្ធម៌នរឿយៗ  រមមង្មិនស្ករសូនយ្ក្ព្រះសទ្ធមាន ើយ  ។ 

• ្ិក្ខុមិនគរបីនមើលងាយោ្ររស់ខាួន     (មដលនក្ើត្ន ើង្ 
នដាយធម៌)  មិនគរបីព្រព្រឹត្តចង់្ានោ្ររស់្ិក្ខុដទទ្      នរើចង់្ 

 



~ 265 ~ 

ធមែបទ្គាថា                                                                                 ប ុស ឆេងឆអៀង 
 

ានោ្ររស់្ិក្ខុដទទ្   រមមង្មិនានសមាធិន ើយ  ។  នរើ្ិក្ខុ
សូមបីមានោ្តិ្ច  មិននមើលងាយោ្ររស់ខាួន  នទ្វតានិង្
មនុសសទាំង្ឡាយ  មត្ង្សរនសើរ្ិក្ខុន ះឯង្  មដលជាអនក្មាន
រាយាម  ជានព្គឿង្អាស្ស័យរស់នៅនដាយររសុិទ្ធ  ជាអនក្មិន
ខជិលព្ចអូស  ។ 

• រុគគល មិនមាននសចក្តីព្រោន់ក្នុង្ មនិង្ររូ     ថ្លជា 
ររស់អញ  នដាយព្រោរទាំង្រួង្មួយនទ្ៀត្ រុគគល មិននស្កក្
ស្កត យ  នព្ោះ មនិង្ររូមដលមិនមាន  រុគគលន ះឯង្  ត្ថ្លគត្
នៅថ្ល្ិក្ខុ  ។   

• ្ិក្ខុ នៅនដាយអាំ ចនមតាត            ព្ ះថ្លា ក្នុង្ព្រះរុទ្ធ 
ស្កស   ្ិក្ខុន ះរមមង្ានរទ្ដ៏សារ់  ជាទី្រមាា រ់នូវសងាខ រ   ាំ
មក្នូវនសចក្តីសុខ  ។ 

• មាន ល្ិក្ខុ    ចូរអនក្ស្កត រទូ្ក្គឺអត្តភារននះ      ទូ្ក្មដលអនក្ 
ស្កដ រនហើយនឹង្ដល់នព្ត្ើយឆ្ងរ់  អនក្ោត់្រាគៈនិង្នទសៈាន
នហើយ  អាំនរើន ះនឹង្អាចដល់នូវព្រះនិោវ ន  ។  

• ្ិក្ខុគរបីោត់្ឱរមាភ គិយសាំនយា នៈ ៥ ផង្     គរបីលះរង់្ 
ឧទ្ធមាភ គិយសាំនយា នៈ ៥ ផង្  គរបចីាំនរ ើនឥន្ទនោីយ ៥ ត្នៅ  ្ិក្ខុជា
អនក្ក្នាង្កិ្នលសជានព្គឿង្ ាំោក់្ ៥ (រាគៈ នទសៈ នមាហៈ មានះ 
ទិ្ដាិ) ាននហើយ  នទ្ើរត្ថ្លគត្នៅថ្ល  អនក្ ាង្អនាង់្ាន  ។ 

• មាន ល្ិក្ខុ  ចូរអនក្រិនិត្យផង្  ចូរកុ្ាំជាអនក្ព្រមាទ្ផង្  ចិត្ត 
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ររស់អនក្ចូរកុ្ាំវលិនៅរក្ោមគុណន ើយ  អនក្ចូរកុ្ាំព្រមាទ្  ទ្ាំោ
សីុនូវដុាំនោហៈ  កុ្ាំឲ្យជាអនក្ោលន្ាើង្ន ះនហើយ  ក្នោក់្ក្ននោញ
ថ្លននះទុ្ក្ខដូនចនះន ើយ  ។ 

• ោររិនិត្យមិនមានដល់រុគគលអនក្មិនមានព្ាជាា      ព្ាជាា  
មិនមានដល់រុគគលអនក្មិនរិនិត្យ  ោររិនិត្យនឹង្ព្ាជាា មានក្នុង្
រុគគល   រុគគលន ះឯង្ន ា្ ះថ្លសថិត្នៅក្នុង្ទី្ ិត្ទនព្រះ
និោវ ន  ។ 

• នសចក្តីនព្ត្ក្អរ  មដលមិនមមនជាររស់មនុសស រមមង្មាន 
ដល់្ិក្ខុ  អនក្ចូលនៅោន់ផោះស្កា ត់្  អនក្មានចិត្តរមាា រ់  អនក្ន ើញ
ធម៌នដាយព្រទរ  ។ 

• ្ិក្ខុរិ្រ ោរនក្ើត្ន ើង្ នឹង្ោរវ ិសខនធទាំង្ឡាយ 
ក្នុង្ោល   ក្នុង្ោលន ះ ្ិក្ខុន ះ រមមង្ានរីតិ្និង្              
ានមា ជ ។  រីតិ្និង្ានមា ជន ះ  ន ា្ ះថ្លជាអមត្ធម៌ររស់
រណឌិ ត្អនក្ដឹង្ធម៌ទាំង្ឡាយ  ។  

• គុណ ៣ ព្រោរននះ  គឺោររក្ាឥន្ទនោីយ៍១ នសចក្តីសន ត ស 
១ ោរសព្ង្ួមក្នុង្ាតិ្នមាក្ខ ១     ជាខ្ជង្នដើមទនព្រះនិោវ នន ះ
 មត្ង្មានដល់្ិក្ខុអនក្មានរញ្ញញ ក្នុង្ស្កស ននះ ។  មាន ល្ិក្ខុ
អនក្ចូរគរ់រក្ក្លាណមិត្ត  អនក្មានរាយាម  ជានព្គឿង្រស់
នដាយររសុិទ្ធ  ជាអនក្មិនខជិលព្ចអូស  ។ 

• ្ិក្ខុគរបីជាអនក្ព្រព្រឹត្តនធវើរដិស ា រៈ គរបីជាអនក្ ា្ ស 
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ក្នុង្អា្រៈ  នព្ោះនហតុ្ទាំង្ ២ ន ះ  អនក្នឹង្មានានមា ជៈនព្ចើន
និង្នធវើទី្រាំផុត្ទុ្ក្ខាន  ។ 

• មាន ល្ិក្ខុទាំង្ឡាយ   អនក្ទាំង្ឡាយគរប ីព្មុះរាគៈ  និង្ 
នទសៈនចញ  ដូចមាិះ ព្មុះផ្ចា មាិះទាំង្ឡាយមដលសវិត្នហើយ
ដូន ន្ ះ  ។ 

• ្ិក្ខុអនក្មានោយរមាា រ់នហើយ  មានវា្រមាា រ់នហើយ មាន 
ចិត្តរមាា រ់នហើយ   មានចិត្តត្មាល់មាាំនហើយ   មានអាមិសក្នុង្នោក្
ខ្ជជ ក់្ន្លនហើយ  នទ្ើរត្ថ្លគត្នៅថ្ល  អនក្សារ់រមាា រ់  ។ 

• អនក្ចូរដាស់នត្ឿនខាួននដាយខាួនឯង្     ចូររិនិត្យខាួននដាយ 
ខាួនឯង្    មាន ល្ិក្ខុ   អនក្ន ះនរើមានស្កា រតី្រក្ាខាួនទុ្ក្នហើយនឹង្
នៅជាសុខ  ។ 

• មមនរិត្ «ខាួនជាទី្រឹង្ររស់ខាួន  ខាួនឯង្ជាគតិ្ររស់ខាួន» 
(អត្តា ហ ិ អតាឆនា  នាឆថា  អត្តា ហ ិ អតាឆនា  គតិ) នព្ោះ
នហតុ្ន ះ  អនក្ចូររវាាំង្ខាួន  ដូចោណិ រវាាំង្នសះដ៏លអ  ។ 

• ្ិក្ខុអនក្ព្ោស់នដាយនសចក្តីរកី្រាយ       ព្ ះថ្លា ក្នុង្ព្រះរុទ្ធ 
ស្កស   រមមង្ាននូវរទ្ដ៏សារ់  ជាទី្រមាា រ់នូវសងាខ រ ាំមក្នូវ
នសចក្តីសុខ  ។ 

• ្ិក្ខុ នៅក្ាំនោះ  ព្រឹង្មព្រង្ក្នុង្ព្រះរុទ្ធស្កស    ្ិក្ខុ 
ន ះរមមង្ញុាាំង្នោក្ឲ្យ្ាឺស្កវ ង្ាន  ដូចព្រះចនោមដលរះផុត្អាំរី
ររក្  ។ 



~ 268 ~ 

គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

បដិច្ចសមុបបាទ 
បទព្រហ្មគីតិ 

ភនោះមានភ ោះក៏មាន  ភ ើភនោះគាមលនភ ោះគាមលនដែរ 
ទាក់ទងគានលហូរដហ  មិនអាចដកចលា ់ធមមជាតិ            ។ 
អ្វីៗប្ ប្រ័យទាក់   ែិចចរមុ លាទ(១) 
ភហតុផលជាកលបួនខ្នលត           មិនចាកឃ្្លតជំពាក់ព័នធ           ។ 
មានភហតុភប្ពាោះមានផល ផល ូកផលផតល់រូ មនត 
ទាក់ទាញជាប្ ព័នធ  តភប្ចើនជាន់វិលមិនឈ ់            ។ 
ភនោះភហើយវែដរងលារ  មានអ្វិជាជលជាប្ ភព 
ឲលយរតវភោកងុយងុ   មិនអាចទ ់កង់វែដៈ           ។ 
មានដតប្ពោះធម៌ថ្លៃ  លអប្ ថ្ពអ្រិយមគ្គ 
អាចជួយកាច់ ំបាក់  រងលារចប្កស្្លក់ស្្ល ់ភកើត       ៕ 

 ទោយឧបាសក្ ហ ៊ិម  ឆាន់ 

 

 
 
 
_____________ 
(១) បែចិចសមុបាទ្ : ធម៌ ឬសភាវៈដែេទក្ើត្មាៃទឡើងទោយស្មរបចច័យ ; 
 ទជ្គឿងអាជ្សយ័ោក្់ទ្ងត្ៗគ្មន  ។ 
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 ៙រូមពុទធ រិរ័ទដែលមានរទាធលប្ជោះថា្ល ចូលរួមកនុងការភបាោះពុមពថ្ន

ភរៀវភៅ « ចតុរារិយសចចធម៌ » និងប្ទប្ទង់ « គេហដ្ឋាន អភិរក្ស
មរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនា » ភយើងខ្ុំភនោះ បានប្ ក ដតនឹងរិរីរួរដី ភជាគ្
ជតា រារីជ័យមងគលវិ ុលរុខ និងបានប្ ក ដតនឹងពុទធពរទាំង ួនប្ ការគ្ឺ 
អាយុ វណ្ណៈ រុខៈ ពលៈ កុំ ីភ្ៃៀងឃ្្លតភ ើយ ។ 

រូមរពវរតតនិករ អ្នុភមាទ ភប្តកអ្រ ទទួលយក នូវចំដណ្ក ុណ្លយ 
កុរលដែលភយើងខ្ុំបានស្ងរនលសំ  ទទួលយកនូវចំដណ្ករនតិ ពកនុងចិតត
រ រ់ភយើងខ្ុំ   ទទួលយកនូវចំដណ្កថ្នប្ពោះធម៌រ រ់ភយើងខ្ុំ ។  

រូមរពវរតតនិករ បានរួចរំភ ោះចាកផុតទុកខទាំងពួង  ។ 

រូមអ្នុភមាទ  ! 
រូមអ្នុភមាទ  ុណ្លយ ! 
រូមអ្នុភមាទ ធមមទាន ! 
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នរក  សួគ៌ 
បទពាក្យ ៧ 

នរករួគ្៌មានពតិកនុងចិតតមនរុលស ផលបា  ុណ្លយភ ោះស្ងរួគ្៌នរក 
ភពលចិតតភៅហមងកករលអក ់ ស្ងកមមលាមកកាយវាចា              ។ 
បានផលអាប្កក់តាមមកពតិ ភធវើឲលយកាយចិតតពិតទុកាខល 
ភៅកនុង ចចុ លបននែឹងប្គ្ ់គានល ចំាឆ្ងល់ែល់ណាស្ថលននរករួគ្៌  ។ 
ភពលណាទឹកចិតត រិរុទធថា្ល ប្ ក កមាមលលអគា គ់្ួរ 
កាយវាចាចតិតពិត វរ  រុខស្នដមានមកប្គ្ ់ភវលា           ។ 
ភនោះជានរករួគ្៌កនងុចិតតមនុរលស  ញ្ជលក់បានអ្រ់ភ្ើញប្គ្ គ់ានល 
ចំដណ្កនរករួគ្៌ រភលាកា ភកើតភ យផលាកមម ចចុ លបនន           ។  
ប្តូវខំពលាយាមភប្តៀមភរៀនយល់  ំបាត់ចមងល់ភរឿងបា  ណុ្លយ 
 ំភពញកមមលអជាភែើមទុន  ការពារទុកមុនមិនភស្កា            ។  
ឥតប្ពយួតក់រៃតុរនធត់ភយ័ ដលងខវល់រងលសយ័នរករួគ៌ាល 
រុខកនុង ចចុ លបនន រភលាកា ភប្ពាោះមានផលាអានិរងលស ណុ្លយ   ៕ 

ទោយឧបាសក្ ម ៊ិញ  សាវ ាន 
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   មាន ១១០ គមពីរ   មចក្ជា ៣  ាំរូក្ធាំៗ ៖ 

 ១. វិនយ័ ែិក (ព្រះវន័ិយ)  មាន ១៣ គមពីរ 
• មហាវិ្ ង្គ  ភាគ ១ ដល់ភាគ ៤ 
• ្ិក្ខុនីវ ិ្ ង្គ    ភាគ ៥   
• មហាវគា ភាគ ៦ ដល់ភាគ ៨ 
• ចុលវគគ      ភាគ ៩ ដល់ភាគ ១១ 
• ររវិារ        ភាគ ១២ ដល់ភាគ ១៣ 

 ២. រុតតនត ែិក (ព្រះសូព្ត្) មាន ៦៤ គមពីរ ៖ 
• ទី្ និោយ ភាគ ១៤ ដល់ភាគ ១៩ 
• ម ឈិមនិោយ ភាគ ២០ ដល់ភាគ ២៨ 
• សាំយុត្តនិោយ ភាគ ២៩ ដល់ភាគ ៣៩ 
• អង្គុត្តរនិោយ ភាគ ៤០ ដល់ភាគ ៥១ 
• ខុទ្ោក្និោយ ភាគ ៥២ ដល់ភាគ ៧៧ 

 ៣. អ្ភធិមម ែិក (ព្រះអ្ិធមា) មាន ៣៣ គមពីរ ៖ 
• ធមាសង្គណិ     ភាគ ៧៨ ដល់ភាគ ៧៩ 
• វ ិ្ ង្គ      ភាគ ៨០ ដល់ភាគ ៨២ 
• ធាតុ្ក្ថ្ល ភាគ ៨៣  
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• ក្ថ្លវត្ថុ        ភាគ៨៤ ដល់ ៨៦ 
• យមក្         ភាគ៨៧ ដល់ ៩៣ 
• រដាា ន         ភាគ៩៤ ដល់ ១១០ 
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.  ឧបាសក្  ខៃ  ធវ ងររ ីនិងឧបាសិកា ស ន រីមធ ៀន  ............  ៣០០ ដុល្លា រU.S 
.  ឧបាសក្  កាន ់ ស  យធ ៀង និងឧបាសិកា ររី  ឡាលនី(Cambodia) ២០០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក្ ធសៀង  លាងហាក្់ និងឧបាសិកា  ចាន់  សយ  ............... ១០០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក្ ធសៀង  លាងហួថ  ........................................................... ១០០ ដុល្លា រ 
.  លល្លក្  លមី  ដាោ និងអ្នក្ស្សី   ...................................................  ១០០ ដុល្លា រ 
. អ្នក្ស្សី   ពាង  សស (Cambodia)  ....................................................  ៨០ ដុល្លា រ 
.  ឧបាសក្  ធសៀង   ី និងឧបាសិកា    ន  យ៉ូធេង  ..............................  ៥០ ដុល្លា រ 
.  ឧបាសក្ ម ៉ិញ  សវ ន និងឧបាសិកា  ស៉ិម  ចាន់ ៉ូោ  ................... ៥០ ដុល្លា រ 
.  លល្លក្  វ ថ  ភ៉ិរក្ស និងអ្នក្ស្សី ធមៀច  វណ្ណណ   ...............................  ៥០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក្    ន  ធសឿន និងឧបាសិកា     ន  យ៉ូធសង  ............................ ៥០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក្ ហ ៉ិម  ឆន់ និងឧបាសិកា  សម៉ិថ  ស៉ូភ័ណ្  ....................... ៣០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក្ ស ថ  សប់ និងឧបាសិកា  រីម  ឡាង  ............................... ៣០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា សប ន  ស៉ូរដីា  ....................................................................  ២០ ដុល្លា រ 
. អ្នក្ស្សី    ឹម  រ  ណី្ (Cambodia)  .........................................  ១០ ដុល្លា រ US 

. ឧបាសក្ ធសៀង  ធេងលមី និងឧបាសិកា  រឹម  រី  ............................. ១០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក្ ស  យ  ស ជាថ  ................................................................... ១០ ដុល្លា រ 
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. ឧបាសក្ យ ី សុំអាថ  ....................................................................... ១០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក្    ន  យ៉ូធ ង  ..................................................................... ១០ ដុល្លា រ 

. យុវជន យ ី ស ៃជ ុំ  ........................................................................... ៥ ដុល្លា រ 

. យុវជន យ ី សទ្ធធ   ............................................................................. ៥ ដុល្លា រ 
 
. លល្លក្ នង វណ្ណ ៈ និងអ្នក្ស្សី ល ី ធសនស៉ូនីឡា (Cambodia) 

មានសទ្ធា ព្ជះថ្លា បូជាធម្មទ្ធនលសៀវលៅ ចថ ោរ ៉ិយសចច ម៍  ................ ៣០០ ក្ាល 
 

*សូមពុទ្ធបរិស័ទ្ដែលបានចូលរួមបបាោះពុមពបសៀវបៅ 
ជាធមមទាន  បានសបរមចនូវសម្មាទិ្ែឋិររប់ៗជាតិ 
និងបានឧបនិសាស័យរួចផុតចាកទុ្កខទាាំងពួង 

កុាំបីប្លៀងឃ្លាតប ើយ ! 

ស៉ូម ន ធោទ្នា មែទ្ធន !!! 
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ក្រុងម ៉ុងរេអាល - ររបិរ - កាណាដា 

 ស ៀវសៅដែលផ្សព្វផ្ាយស ើយ ៖ 
១. ស្នា ក្រះហស្ដរក្កាយបងអស់្នៃស្រមដចក្រះមហាស្៉ុរមធាធិបតី  ជួន ណាត 
២.  ធម៌ៃមស្នា េក្រះេតៃក្ត័យ  រិស្នដ េ - ស្រងេប 
៣.  ក្បស្នា  គិហិក្បតិបតតិរិស្នដ េ ( ឈមឹ  ទូច, ស្៉ុង  ស្៉ុ ីវ ) 
៤.  ក្បជ៉ុុំនានាធម៌ស្រងេគ ( ជ័យ  នម  ) 
៥.  អានាបាណស្សតិរមមដាា ៃ  វបិស្សនាបញ្ហា ធមមបេយិាយ ( គង់  ឌឹប ) 
៦.  ធមមៃិយាម ៣០  ៃិងរុំណារយរសសង ៗ ( ប ៉ុត  ស្នវងស, ភិរេ៉ុ  ស្នៃ  ស្៉ុជា ) 
៧.  ជីវតិរថា  ( ម៉ុិញ  ស្នវ ៃ ) ថ្មី 
៨.  ធមមក្បទីប ( ក្បជ៉ុុំរងធម៌  យិៃ  វៃ់ ) 
៩.  រេឿង  ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ  ( ឱម  ណាក្គី ) 
១០. រេឿង  ៃគេកាយ ( ចាប  រិៃ ) 
១១. ចាប់រោេរមាតាបិតា ( អ ូ  ច៉ុង ) 
១២. ៃតថិធមាម ធិបាយ ( ក្រះបិដរធមម អ ៉ុម  ស្ ៉ុម ) 
១៣. នក្តរូដធម៌ ( ស្៉ុង  ស្៉ុ ីវ ) 
១៤. ឱវទបាតិរមារេ ( ចាប  រិៃ ) 
១៥. រក្មងរុំណារយ ( ហ៉ុិម  ឆាៃ់ ) ថ្មី 
១៦. ឧបៃីយតិសូ្ក្ត ( ក្រះមហាវេីយិបណឌិ រតា បា ង  ខាត់ ) 
១៧. ធមម៉ុរទេស្ ៤ យា ង ( ម៉ុិញ  ស្នវ ៃ ) ថ្មី 
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១៨. ធម៌ៃមស្នា េស្រងេបស្ក្មាប់យ៉ុវវយ័ Khmère-Français ( វ ត  ភិេរស ) ថ្មី 
១៩. ធម៌ៃមស្នា េស្រងេបស្ក្មាប់យ៉ុវវយ័ Khmère-Anglais ( វ ត  ភិេរស ) ថ្មី 
២០. រោរៃីតិបរេណ៍ ( អ ៉ុរ  ជា ) 
២១. មងគលសូ្ក្ត ៣៨ ក្បកាេ ( ក្រះវៃ័ិយធេអៃ៉ុគណ ឯរ  ញឹម  ធមមិស្សរោ ) 
២២. រក្មងរុំណារយ  ភាគ ២  ( ហ៉ុិម  ឆាៃ់ ) ថ្មី 
២៣. ក្រះបាឡាត់រោស្នាគ ហហម  រចៀវ  វេីប៉ុេស្  ( គង់  ស្មាា េ ) 
២៤. ចុំណងនដឆាា ុំថ្មី ( ម៉ុិញ  ស្នវ ៃ ) ថ្មី 
២៥. ក្រះរ៉ុទធស្នស្នារៅក្បរទស្រមព៉ុជាស្រងេប (ស្រមដចក្រះរោធិវង័ស  ហតួ តាត) 
២៦. ឱវទ ៤ «ខ» េបស់្រោរ ល ៀវ ហ្វា ន(បរហក្បរដាយរោរយាយ ចុំរេៃី ចាេូៃ) 
២៧. គ៉ុណមាតាបិតា  ( ម៉ុិញ  ស្នវ ៃ ) ថ្មី 
២៨. ទស្សៃៈស្រមដចក្រះស្ងឃោជ  ជួៃ  ណាត (គង់  ស្មាា េ ) 
២៩. អភិធមមបេមតថស្រងេប (ក្រះក្គូ. យា ង ផាៃ់ ៃិង ក្រះមហា. អ ៉ុម ប ៉ុណណ) 
៣០. រក្មងរុំណារយ ភាគទី ៣( ហ៉ុិម  ឆាៃ់ ) ថ្មី 
៣១. រេឿង  ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ ភាគ ២  ( ធមមរោស្ - ចុំរេៃី  ចាេូៃ ) 
៣២. អារេូតវ ុំងៃៃស្ងគម ( បណឌិ ត ហរម  ឡី ) 
៣៣. រេឿង  ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ ភាគ ៣  ( ធមមរោស្ - ចុំរេៃី  ចាេូៃ ) 
 
 

 ថា  CD, DVD, MP3 ដែលផ្សព្វផ្ាយស ើយ ៖ 

១. ក្រះនក្តបិដរ  ភាគទី ១  ដល់ភាគទី ១១០ ( PDF ) 
២. ក្រះវៃ័ិយបិដរ  ភាគទី ១  ដល់ភាគទី ១៣ ( MP3 )  
៣. ក្រះស្៉ុតតៃតបិដរ  ភាគទី ១៤  ដល់ភាគទី ៣៧ ( MP3 ) 
៤. ក្រះស្៉ុតតៃតបិដរ  ភាគទី ៣៨  ដល់ភាគទី ៦២ ( MP3 ) 
៥. ក្រះគ៉ុណហម  ( MP3 ) 

៦. ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ ( MP3 ) 
៧. វធីិស្នស្តស្តចុំរេៃីអានាបាណស្សតិរមមដាា ៃ ( MP3 ) 

៨. ក្រះរ៉ុទធដីកា ( MP3 ) 

៩. ក្រះស្៉ុតតៃតបិដរ  ភាគទី ៦៣  ដល់ភាគទី ៧៧ ( MP3 ) 
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១០. អាមិស្ទាៃ ៃិង ធមមទាៃ ( MP3 ) 
១១. ៤៨ ធមមទស្សៃ៍  ក្រះរ៉ុទធស្នស្នា (ខលឹមស្នេគេួយល់ដឹង) ( MP3 ) 

១២. ក្រះអភិធមម  ភាគទី ៧៨  ដល់ភាគទី ១១០ ( MP3 ) 
១៣. ក្បវតតិមហាឧបាស្ិកា វិសាខា ( DVD ) 

១៤. ក្រះរវស្សៃដជាតរ  ( DVD ) 

១៥.  ទ៉ុរេស្ចចៈ( DVD ) ៖  ភិរេ៉ុ លៅ សាមន 

១៦.  ស្មថ្វបិស្សនា (MP3) វគគទី ១ ៃិងវគគទី ២  : មហាវមិលធមម រិន ខ្សម 

១៧.  ភារយៃតឯរស្នេ  ( DVD )  Angkor Land Of The Gods 
១៨.  វធីិស្នស្តស្ដចុំរេៃីអាកាេៈ ៣២ (MP3) ក្រះមហាវមិលធមម រិន ខ្សម 
១៩.  ក្រះធមមរទស្នានានា (MP3) ក្រះភិរេ៉ុ ធឹង  ធីម  ចនទលតេរ 
២០. រុំណារយេូបភារ ភាគទី ១ ( DVD ) ៖ ហុមិ ឆាន់ 
២១. ក្រះធមមរទស្នា១០ នថ្ៃ ( MP3 ) ជាភាស្នហខមេ ៃិងភាស្នបាោ ុំង ៖  
           រោរអាចាេយក្បម៉ុខ GOENKA 
២២. ស្រមលងរុំណារយេូបភារ  ភាគទី២ (DVD)៖ ភិរេ៉ុវណណគ៉ុរតាត  សាា ត សាល ឿម 

ៃិង ហុមិ ឆាន់ 
២៣. ឱវទ ៤ «ខ» េបស់្រោរ  រលៀវ  ហាេ ៃ ៖ ហុមិ ឆាន់ 
២៤. ស្រមលងក្រះអដារថា 
២៥. រុំណារយេូបភារ ភាគទី ៣, ៤, ៥ 
២៦. គ៉ុណមាតាបិតា 
២៧. ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ ភាគ ២ ( MP3 ) 

២៨. ស្ុំរៃៀងររេ  ស្ុំរណេខ្៉ុ ុំ 
២៧. ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ ភាគ ៣ ( MP3 ) 

 

សូ្មក្បរគៃ ៃិងជុំោប ដល់ក្រះរតជក្រះគ៉ុណក្រមទាុំងបងបអូៃរ៉ុទធ-
បេសិ្័ទជាស្ទាធ ស្មបៃា  ៃិងស្ទាធ ស្មបនាា ទាុំងអស្់ហដលចង់អាៃ   ឬចង់ស្នដ ប់
ៃូវក្រះធម៌ណាមួយ ឬរ៏មាៃស្ទាធ ក្ជះថាល ចូលេមួរា៉ុងកាេរបាះរ៉ុមពរស្ៀវរៅ  ៃិង 
រធេី CD DVD MP3 ស្ក្មាប់ហចរជាធមមទាៃ សូ្មៃមិៃដ ៃិងអរ ជ្ ីញ
ទុំនារ់ទុំៃងតាមេយៈ  ៖ 



គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

 
ក្រុងម ៉ុងរេអាល - ររបិរ - កាណាដា 

 ឧបាស្រ   មុិញ   សាវ៉ា ន  ៥១៤ - ៧៣៥ - ៥៩៧៥ 
 ឧបាស្រ   ហុមិ   ឆាន់        ៥១៤ - ២៧៧ - ៤១២៩  

តាម Facebook Chhann Him (chhann@live.ca) 
  ឧបាស្រ  វ៉ា ត  ភិរក្ស   ៥១៤ - ៥០៩ - ៥០២៥ 

តាម Facebook Phireak Vat (phireak.vat@gmail.com) 
មយ ងរទៀតរស្ៀវរៅចាស្់ៗ  ហដលបាៃចមលងថ្មី  មាៃច៉ុះសាយរៅរា៉ុង 

https://www.facebook.com/groups/KhmerBuddhistBookClub 
ៃិង http://www.5000-years.org  សងហដេ  ។ 

  សូ្មអស្រ់ោររ៉ុទធបេសិ្ទ័អរ ជ្ ីញអាៃរដាយរមក្តី... 
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