
  

 

 

 
ព្រះបដិកធម្ម  អ ៊ុម្  ស ៊ុម្ 

រ.ស.  ២៥១២  - គ.ស.  ១៩៦៩ 
 
 
 

  
 

ព្កុងម្ ៊ុងរេអាល - រកបិក - កាណាដា 

រ.ស. ២៥៥៥  -   គ.ស. ២០១២ 

សរំាប់ចែកជាធម្មទាន 



សសៀវសៅសនេះត្រូវបានចែកជាធម្មទានកនុងឱកាស 

បុណ្យបូជាសព  ត្ពេះសរជត្ពេះគុណ្ ចែក  មាស 
អរីរៈសៅអធិការវរត  នទីេងស ី

សង្កា រ់ជីសោ  ត្សុករបូងឃមុ ុំ  សេរតកុំពង់ចាម្ 
ពីថ្ងៃ ១២ ដល់ថ្ងៃ ១៥ សកីរចេសែត្រ  ឆ្ន ុំវកសុំរទិ្ធិស័ក 

គឺថ្ងៃទី្ ៣០ - ៣១ មិ្នា  និង ១ - ២ សម្សា 
ព.ស. ២៥១២ - គ.ស. ១៩៦៩ 

 
 

* ចម្លងឡ ើងវិញឡោយខ្ញុំព្រះករញណា  ខ្ញុំបាទ  វ ត   ភិេកស 

  
 

សរំាប់ចែកជាធម្មទាន 



 

 
ព្រះបដិកធម្ម  អ ៊ុម្  ស ៊ុម្ 

វត្តសារាវ័នតត្តោ  ព្កុងភ្នំតរញ 
 

ក្រុមជំន ំក្រះត្ក្ៃបិដរ  នៅរ ទ្ធសាសនបណ្ឌិ ៃយ 
រ.ស.  ២៥១២  - គ.ស.  ១៩៦៩ 

 
ធមមទានរបស់ក្រះភិរខ  ធឹង  ធីម្ (ចនទតត្េរ ) 

 
* ចមលងន ើងវញិនោយខ្ ំក្រះររ ណា  ខ្ ំបាទ្ 

វ៉ា ត្   ភ្ិរកស 

ក្រុងម  ងនរអាល - នរបិរ - កាណាោ 
រ.ស. ២៥៥៥ - គ.ស. ២០១២  



សសៀវសៅចាសដ់ែលបានចម្លងជាថ្មី   ៖ 

១. ស្នា ព្រះហស្ដក្ព្ោយបង្អស់្នៃស្ក្ដដចព្រះដហាសុ្ក្ដធាធិបតី  ជួន ណាត្ 

២. ធដៃ៌ដស្នា រព្រះរតៃព្តយ័  រិស្នដ រ - ស្ក្ង្េប 

៣. ព្បស្នា  គិហិព្បតិបតតិរិស្នដ រ ( ឈដឹ  ទូច, សុ្ង្  សីុ្វ ) 

៤. ព្បជុុំនានាធដស៌្ក្ង្េគ ( ជយ័  នដ៉ៃ ) 

៥. អានាបាណស្សតិកដមដ្ឋា ៃ  វបិស្សនាបញ្ហា ធដមបរយិាយ ( គង្ ់ ឌឹប ) 

៦. ធដមៃិយាដ ៣០  ៃិង្កុំណារយក្សសង្ ៗ ( ប ុត  ស្នវង្ស, ភកិេុ ស្នៃ  សុ្ជា ) 

៧. ជីវតិកថា  ( ដុញិ  ស្នវ៉ៃ ៃ ) ថ្មី 

៨. ធដមព្បទីប ( ព្បជុុំកង្ធដ ៌ យិៃ  វៃ ់) 

៩. ក្រឿង្  ព្រះភកិេុរក្ៃចរ  ( ឱដ  ណាព្គី ) 

១០. ក្រឿង្  ៃគរោយ ( ចាប  រិៃ ) 

១១. ចាបក់្ោររមាតាបិតា ( អ ូ  ចុង្ ) 

១២. នព្តកូដធដ ៌ ( សុ្ង្  សីុ្វ ) 

១៣. ឱវទបាតិក្មាកេ ( ចាប  រិៃ ) 

 

 

 



 
 

        
សូមក្បនេនប ណ្យ និង ឧទ្ទិសនូវសាា ត្ដថ្មីននះ 

ចពំ ោះ 
ក្រះក្េូ ធឹង  ធមី្ ( ចនទតត្េរ ) 

ក្រះនៅអធិការវៃត  ធម្មិការាម្ 
ក្រុងម  ងនរអាល - នរបិរ - កាណាោ 

                                                  វ៉ាត  ភរិក្ស   
 

 
 

 

 



 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឆាយាលរខណ៍្ក្រះនៃជក្រះេ ណ្  ខែក  មាស 
អៃីៃៈនៅអធិការវៃត  នទីរងស ី

  

 



 
  



ជីវព្បវត្តិសតងេប 

នៃ 
ព្រះសេជព្រះគុណ  ខែក  មាស 

 ក្រះនៃជក្រះេ ណ្ ខែក  មាស   ក្បសូៃនៅត្ថ្ៃ...   ខខ...   
ឆាា ំមខម  រ.ស...   រា ងភូមិជីនោ   ស្សុរៃបូងឃម ំ    នខៃតរំរង់ចាម   
បិតានាម   ខែក   មាតានាម   ែឹម្   កាលរីអាយ  ក្បខែល 
១២ ឆាា ំ   មាតាបិតាបានទ្ រឲ្យនៅសិរាអរសរសាស្ដសរជាៃិរា ង
សំណារ់តាណ្ ប  ខដលជាជីតាបនងកើៃ   ។   ល ះនរៀនសូក្ៃ
បាននចះដឹងេួរសមនែើយ   ជនាម យ េក្មប់ ២១ ឆាា ំ   រ៏បាន
បួសជាភិរខ រា ងរ ទ្ធសីមាវៃតនទី្រងស ី ខដលមាននោរក្េូ តសាម្   
វៃតបទ្ មរៃនៈ   ជាឧបជាយ៍   នែើយនិងនោរក្េូ តសាម្   
វៃតនទី្រងសី   ជាក្េូសូក្ៃ   ។   ល ះបួសបានក្បខែល ១៨ វសា   
នក្កាយខដលនោរក្េៃូូចចារសិកាខ បទ្នែើយភិរខ   ខែក  មាស  
រ៏បានន ើងឋានៈជានៅអធិការ   ចាប់តំាងរីននាះមរទ្ល់
នោរទ្ទួ្លអនិចចធមមចំនួន ៦៥ វសា   ។   រា ងរយៈនរល
ប  នណ្ណះននះ   ក្រះនៃជេ ណ្  ខែក  មាស  នោរបាននធវើ
រិចចការទ្ រជាក្បនយាជន៍សក្មាប់វៃរ   និងសាសនាជានក្ចើន 
មានដូចៃនៅ  ៖ 

ផ្សាកោរស្នា បនា 

 នោរបាននធវើរ ដិ ៤ ខាង,   ឧបោា នសាោ ១ ខាង,    



     សាោរ ទ្ធិរបឋមសិរា ១ ខាង   និងវហិារ ១ ខាង ;  
 បានចារ់ដីបំនរញរា ងវៃត ; 
 បានរក្ងីរផ្លូវនចញរីវៃតនៅផ្លូវលំ ; 
 បានរសាងក្រះរ ទ្ធបដិមា ១ អងគនោយនោែធាៃ ។ 

ផ្សាកសិ្កាធដមវៃិយ័ 

 នោរមាននសចររីនរញក្រះែឫទ័្យនឹងការនរៀនសូក្ៃ 
ធម៌វន័ិយអស់កាលយូរនែើយ   នោរខំក្បឹងខក្បងនរៀនធម៌ខក្ប 
នោយផ្ទទ ល់ក្រះអងគ   នែើយបានដឹរនំាភិរខ សាមនណ្រឲ្យខំនរៀន 
ធម៌ខក្ប   ក្រមទំាងដឹរនំារួររ ទ្ធបរស័ិទ្ចំណ្ ះនជើងវៃតឲ្យសមា-
ទានឧនបាសថ្សីល   និងនរៀនធម៌ខក្បតាមខបបេិែិក្បៃិបៃតិ   
តំាងរីនរើៃនសៀវនៅេិែិក្បៃិបៃតិមរ   ។   បានបញ្ជូ នសិសស
ជានក្ចើនឲ្យនៅសិរាក្រះបរយិៃតិធម៌មាននោរក្េអូាចារយ  ម្និ  
ជាសិសសចបងជានដើម,   ឲ្យនៅសិរាក្រះបរយិៃតិធម៌នៅវៃត
ឧណាណ នោម   ក្រុងភាំនរញ   ។   នោរក្េូអាចារយ  ម្និ  នរៀន
សូក្ៃបាននចះដឹងក្ាន់នបើលមមបនក្ងគននេបាន   ប  ខនរជាអភ័រវ
នោរនៅមិនបានយូរប  នាម នរ៏អនិចចធមមនៅ  ។   បនាទ ប់មរនចះ
ខៃបញ្ជូ នសិសសឲ្យនៅនរៀនឯវៃតននះខលះ  វៃតននាះខលះនែើយនោរ 
ទំ្ន របក្មងុសិសសទំាងននាះនរញទំ្ែឹង   ។   ល ះដល់ឆាា ំ 
១៩៥១ នក្កាយខដលភិរខ   អ ៊ុម្  ស ៊ុម្  ក្ប ងនចញរី 
សាោបាលីជាន់ខពស់នែើយ,   នោរបាននៅមរឲ្យនធវើអាចារយ 
បនក្ងគន     រចួឲ្យជួយនរៀបចំធម៌វន័ិយឲ្យក្ៃឹមក្ៃូវជាសាា ររដោប    



មរទ្ល់នឹងឥ ូវននះ   ។ 

ផ្សាកខាង្ចរយិា 

 ចរយិាេឺការក្បក្រឹៃតរបស់នោរសមរមយ   េូរឲ្យក្ជះថ្លល  
រ ំខដលមាននទាសរា ងផ្លូវវន័ិយន ើយ   ។ 
 ល ះក្រះជនាម យ បាន ៨២ ឆាា ំ   នទ្ើបចាប់មានអាពាធបនរិច 
មរង ៗ   សិសាន សិសសខំក្បឹងខក្បងរាបាលណាស់ខដរ   ប  ខនត 
មិនបានសមក្បរបនសាះ   ដោបដល់ក្រះជនាម យ េក្មប់ ៨៦ ឆាា ំ   
នទ្ើបនោរទ្ទួ្លអនិចចធមមនៅត្ថ្ៃអាទិ្ៃយ ៥ នរើៃ   ខខអាសាធ 
ឆាា ំវរនរសក័្ៃសំរទិ្ធិស័រ  រ.ស. ២៥១២   ក្ៃវូនឹងត្ថ្ៃទី្ ៣០ ខខ 
មិថ្ នា   េ.ស. ១៩៦៨   ។ 
 
 

 
  



 

 



នត្ថិធម្មា ធិប្បាយ                                                              ភកិ្ខុធម្មប្បញ្ញោ   គង់  ឌបឹ្ប 
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នត្ថិធម្មា ធិប្បាយ 
 

អាកាសេវ  ប្បទំ  នត្ថិ  េមសោ  នត្ថិ   
ពាហសិោ  េង្ខា ោ  េេសតា  នត្ថិ  នត្ថិ  
ពុទ្ធា នមិញ្ជតិ្ំ  ។  អាកាសេវ  ប្បទំ  នត្ថិ  
េមសោ  នត្ថិ  ពាហសិោ  ប្បប្បញ្ចា ភិរតា   ប្បជា 
និប្បបប្បញ្ចា     ត្ថាគតា   ។ 

 ក្នុងផ្ទៃផ្ៃពុទ្ធភាសិតនៃេះ  ទ្ទ្ង់សម្ដែងអំពី  នត្ថធិម ៌ 
គឺធដ៌គ្មា ៃ   ឬដិៃទ្ាក្ដ   មាៃ ៥ យ៉ាងគឺ  ៖ 
 ១. អាកាសេវ  ប្បទំ  នត្ថិ  ស្នន ដន ើងឰដ៏អាកាស

ដិៃមាៃ ; 
 ២.  េមសោ  នត្ថ ិ   ពាហសិោ  សដណៈនទ្ៅសតថុ 

ស្នសនាដិៃមាៃ ; 
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 ៣. េង្ខា ោ  េេសតា  នត្ថិ  សង្ខា រធដ៌ទំងឡាយ     
( ន ា្ េះថា )  នទ្ៀងដិៃមាៃ ; 

 ៤. នត្ថិ  ពុទ្ធា នំ  ឥញ្ជតិ្ំ  កិ្នេសជានទ្គឿងញាប់ញ័រ 
របស់ទ្ពេះពុទ្ធទំងឡាយដិៃមាៃ ; 

 ៥. និប្បបប្បញ្ចា     ត្ថាគតា  ទ្ពេះតថាគតទំងឡាយ 
មាៃធដ៌ជានទ្គឿងយឺតយូរដិៃមាៃ   ។ 

អធបិ្បាយពង្រកីសេចកដ ី
១. ស្នា មស ើង 

 ស្នា មជ ើ ងមាៃដក្ពីន ើងរបស់សតវ        ដូន្នេះនបើសតវនៅ 
ទី្ណា,     ន ើងៃិងស្នន ដន ើងក៏្ជាប់នៅជាដួយទី្ននាេះម្ដរ     នបើ 
សតវយក្ន ើងជាៃ់នេើម្ទៃដី,   ស្នន ដន ើងក៏្ទ្ាក្ដជាក់្ម្សែង 
ជា:  រាក់្   នទ្ៅ   ម្ែង  ខ្លី   ទ្ ងុ   ដូេ   ។េ។   នបើសតវនៅឰដ៏
អាកាស,   ស្នន ដន ើងក៏្ជាប់តាដនៅជាដួយម្ដរ   ប៉ាុម្ៃែដិៃ
ទ្ាក្ដ   គឺដិៃទ្ាក្ដនោយពណ៌សដបុរ  :  ស  នមា   នេឿង  
ទ្ក្ហដ  នខ្ៀែ   ជានដើដ,   ដិៃទ្ាក្ដនោយសណាា ៃ :  ម្ែង  ខ្លី  
នទ្ៅ  រាក់្  ដូេ  ទ្ ងុ   ជានដើដនទ្រេះគ្មា ៃេក្ាណៈអវីជានទ្គឿង 
សមាា េ់   ។ 
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២. េមណៈ 

 សមណៈ   ម្ទ្បថា “ សងប់   ឬរមាង ប់ ”  គឺសងប់រមាង ប់ៃូែាប 
ទំងឡាយ  ទំងតូ្ទំងធំ   ទំងតិ្ទំងនទ្ ើ្ៃនោយសពវទ្គប់   
ជាអនក្ដិៃនរេៃូែរក្យភូតភរ   កុ្ហក្   ដិៃទ្បក្បទ្ពដនោយ
នស្ក្ែីទ្ាថាន ក្នុងអារដាណ៍ទំងឡាយ   សូដបដិីៃទៃ់ដក្ដេ់
នហើយទង   ដិៃនមា ភក្នុងបុទ្តទំងឡាយទង   ទំងជាអនក្
មាៃ្ិតតខ្ជា ប់ខ្ាួៃ   គឺដិៃទ្ាសចាក្សីេែត័    ៃិងធុតងាែត័
ជានដើដ   ។ 

 ដួយយ៉ាងនទ្ៀត   រក្យថា  េមណៈ  ក្នុងៃ័យខ្លេះនមក្ 
សំនៅយក្ទ្ពេះខី្ណាស្សព   ម្ដេនមក្្ប់ទ្ពហា្ រយិធដ៌ 
អស់កាមាសែក្កិនេស   ាៃដេ់នៅនស្ក្ែីសងប់ស្នង ត់យ៉ាង
ខ្ពស់បំទុត   គឺទ្ពេះៃិរវ ៃជាអសងាតធដ៌   ទុតែស័ិយរបស់នមក្
ទំងបី   ទ្បនសើរនេើសនស្ក្ែីសងប់ទំងអស់ក្នុងនមក្ម្តដែង  ។ 

 ៃ័យខ្លេះនទ្ៀត   សំនៅយក្ទ្ពេះអរយិបុគាេ ៤ ្ំពូក្គឺ  ៖ 
នស្នតាបៃនបុគាេ្ំពូក្ ១,   សក្ទគ្មដិបុគាេ្ំពូក្ ១,   
អនាគ្មដិបុគាេ្ំពូក្ ១,   អរហៃត្ ំពូក្ ១  នៅថា េមណៈ ។ 

 បុគាេម្ដេាៃភាពជាសដណៈ         ពំុម្ដៃាៃដក្ 
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នោយឯក្ឯងនទ្      គឺេុេះណាម្តទ្បក្បនោយ       ធដ៌      អងា   
បដិបទ   ៃិងសញ្ញា ទ្គប់ទ្គ្មៃ់ដូ្ខ្ជងនទ្កាដនៃេះ   នទ្ើបនៅថា  
សដណៈ   នពញទី្  ៖ 

 ក).  ធមស៌ធវើប្បគុ្គលឲ្យសៅជា “ េមណៈ”            
              មាន ១៣ យ៉ា រគ្ ឺ៖ 
 ១. ហរិ ិ  នស្ក្ែីខ្ជា ស្ំនរេះាប - ទុ្្ចរតិនទេង ៗ ; 
 ២. ឱត្តប្បបៈ   នស្ក្ែីខ្ជល ្រអា្ំនរេះាប - ទុ្្ចរតិនទេង 

ៗ ( ធដ៌ទំងពីរទ្បការនៃេះ  ជាទ្បធាៃផ្ៃធដ៌ 
ទំងពួង ) ; 

 ៣. ប្បរេិទុាកាយេម្មចារ    ាៃខ្ជងកាយសុ្រតិ 
ទំង ៣ ; 

 ៤. ប្បរេិទុាវចេីម្មចារ    ាៃខ្ជងែ្ីសុ្រតិ    
ទំង ៤ ; 

 ៥. ប្បរេិទុាមសោេម្មចារ    ាៃខ្ជងដននាសុ្រតិ 
ទំង ៣ ; 

 ៦. ប្បរេិទុាអា ីវៈ   ាៃខ្ជងការ្ិញ្ច ឹដ ីែតិនោយ 
ទលូែបរសុិទ្ធនែៀរចាក្ដិចាា  ីែៈនទេង ៗ   មាៃកុ្េទូ្-
សក្ៈ   ៃិងអនៃសៃៈជានដើដ ; 
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 ៧. ឥន្ទនរិយេវំរៈ   ាៃខ្ជងការសទ្ងដួឥន្ទៃៃិយទំង  
  ៦ រវងំទ្បយ័តនដិៃឲ្យអភិ ា     ៃិងនទដៃសេ្ូេ  
  ដក្ទ្គបសងកត់ក្នុងនែមម្ដេម្ភនក្ន ើញរបូជានដើដ; 
 ៨. សោ នមត្តញ្ញុតា   ាៃខ្ជងការដឹងទ្បមាណក្នុង 

នភា ៃ គឺន្េះផ្េេក្បរនិភាគអាហារម្តយ៉ាង   
េាដ ; 

 ៩. ជាគរយិានុសយាគៈ      ាៃខ្ជងការទ្បក្បនស្ក្ែី 
  ពាយដនរឿយ ៗ  ក្នុងការភាា ក់្រេឹក្ ; 
 ១០. េត្េិមប ញ្ញៈ   ាៃខ្ជងនស្ក្ែីរេឹក្   ៃិងដឹង 

ខ្លួៃ ; 
 ១១. អាង្េ័យសៅកនុរទីសេនាេនៈដស៏្ងា ត ់   ាៃខ្ជង

ការអាស្ស័យនៅក្នុងផ្ទ្ព   ឬនទ្ៀបគេ់ន ើ   ឬក៏្
ក្នុងទៃេះដ៏ស្នង ត់   ម្ដេទំ្ៃងគួរឲ្យនក្ើតកាយែនិែក្     
( សងប់កាយ ) ; 

 ១២. ការជង្មះចិតតឲ្យង្ាេចាកនីវរណធម ៌   ាៃដេ់
ការតំាង្ិតតនៅក្នុងសមាធិខ្ជា ប់ខ្ាួៃ ជា្ិតតែនិែក្       
( សងប់្ិតត ) ; 

 ១៣. សធវើប្បញ្ញា ដដលស ើញចាេ់កនុរចតុរារយិេចចឲ្យសកើត 
ស ើរ   គឺន ើញ្ាស់ក្នុងទុ្ក្ាស្ច   សដុទ្យស្ច 
ៃិនរាធស្ច   ៃិងដគាស្ច   ។ 
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 ខ).  េមណៈង្ប្បកប្បសោយអរគ ៤ គ្ ឺ ៖ 
 ១. ខនដិ   នស្ក្ែីអត់ធៃ់   គឺអត់ធៃ់ក្នុងការទ្បទូ្សែក្នុង 

ការទ្បទ្ពឹតត         ក្នុងការនទ្បើទ្ាស់ៃូែប្ច័យ        ៤  
  សននាែ សតាដមាៃតាដាៃ   ក្នុងវសនា  ។េ។ ; 
 ២. អប្បបម្មទៈ   ការដិៃនធវសទ្បម្ហសស្នា រតី   គឺដិៃ

នធវសទ្បម្ហសក្នុងការេេះាបអកុ្សេ   មាៃ
ទុ្្ចរតិជានដើដ,   ដិៃនធវសទ្បម្ហសក្នុងការ្នទ្ដើៃ 
កុ្សេ   មាៃសុ្រតិជានដើដ ; 

 ៣. រត្ិប្បបហានៈ   ការេេះបង់ៃូែនស្ក្ែីនទ្តក្អរ ( ក្នុង 
ែតថុកាដ   ៃិងកិ្នេសកាដ ) ; 

 ៤. អកិញ្ានៈ   ការដិៃខ្វេ់ខ្ជវ យក្នុងការង្ខរម្ដេឥត
ទ្បនយ ៃ៍   ។ 

 គ្).  ប្បដបិ្បទា 
 ជានទ្គឿងទ្បទ្ពឹតតិនធវើខ្លួៃឲ្យសដគួរជាសដណៈននាេះមាៃ
នទ្ ើ្ៃទ្បការ   ៃឹងនេើក្យក្ម្តនគ្មេ ១២ ទ្បការជាឧទហរណ៍ 
ដូ្តនៅ  ៖ 
 ១. អភិ ាលេុស   អភិ ា   ប្បហោី  សហាត្ិ   ភិក្ាុ 

មាៃអភិ ានទ្ ើ្ៃ   ជាអនក្េេះបង់អភិ ាន្ញ ; 
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 ២. ពាប្បនាចិត្តេស   ពាបាសទ្ធ   ប្បហសីោ   សហាត្ិ    
  ភិក្ាុមាៃ្ិតតទ្បក្បនោយពាាទ្      ជាអនក្េេះបង់  
  ពាាទ្ន្ញ ; 
 ៣. សកាធនេស  សកាសោ   ប្បហសីោ   សហាត្ិ       ភិក្ាុ 
  មាៃនស្ក្ែីនទ្កាធ ជាអនក្េេះបង់នស្ក្ែីនទ្កាធ

ន្ញ ; 
 ៤. ឧប្បោហេិស  ឧប្បោសហា  ប្បហសីោ  សហាត្ិ 

ភិក្ាុមាៃការ្ងគំៃំុ  ជាអនក្េេះបង់ការ្ងគំៃំុ 
ន្ញ ; 

 ៥. មកាេិស   មសកាា   ប្បហសីោ  សហាត្ិ   ភិក្ាុមាៃ
នស្ក្ែីេុបគុណនគ     ជាអនក្េេះបង់នស្ក្ែីេុប
គុណនគន្ញ ; 

 ៦. ប្បឡាេេិស   ប្បឡាសស្ន   ប្បហសីោ  សហាត្ិ   ភិក្ាុ
មាៃការនេើក្ខ្លួៃឯង    ជាអនក្េេះបង់ការនេើក្ខ្លួៃ 
ឯងន្ញ ; 

 ៧. ឥេសកុិេស   ឥេា   ប្បហោី  សហាត្ិ   ភិក្ាុមាៃ 
នស្ក្ែីទ្្ម្ណៃ   ជាអនក្េេះបង់នស្ក្ែីទ្្ម្ណៃ  
ន្ញ ; 

 ៨. មចឆរេិស   មចឆរយិ ំ   ប្បហនីំ  សហាត្ិ   ភិក្ាុមាៃ 
នស្ក្ែីកំ្ណាញ់      ជាអនក្េេះបង់នស្ក្ែីកំ្ណាញ់    
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  ន្ញ ; 
 ៩. េឋេស   ស្នសឋយយ ំ  ប្បហនីំ  សហាត្ិ   ភិក្ាុមាៃ  
  នស្ក្ែីអួតអាង   ជាអនក្េេះបង់អំៃួតន្ញ ; 
 ១០. ម្មយាវេិស  ម្មយា   ប្បហោី  សហាត្ិ    ភិក្ាុមាៃ  
  នស្ក្ែីមក់្ពុត   ជាអនក្េេះបង់នស្ក្ែីមក់្ពុត   

ន្ញ ; 
 ១១. បាប្បិចឆេស   បាប្បិកា   ឥចាឆ    ប្បហោី  សហាត្ ិ   

ភិក្ាុមាៃនស្ក្ែីទ្ាថាន មដក្   ជាអនក្េេះបង់
នស្ក្ែីទ្ាថាន មដក្ន្ញ ; 

 ១២. មិចាឆ ទឋិិសិេស   មិចាឆ ទិឋិសិ   ប្បហោី  សហាត្ិ    ភិក្ាុ
មាៃគំៃិតយេ់ខុ្ស   ជាអនក្េេះបង់គំៃិតយេ់
ខុ្សន្ញ   ។ 

 ).  េមណេញ្ញា  ( នស្ក្ែីសមាា េ់របស់សដណៈ ) 
 មាៃ ៣ យ៉ាងគឺ  ៖ 
 ១. សវវណណិយមហ ិ  អ ឈបុ្បគសតា   អាតាា អញនៃេះកាៃ់ 

យក្ៃូែនភទ្នទេង  ( ពីទ្គហសថ ) ; 
 ២. ប្បរប្បបឋិិពទ្ធា    សម   វីកិា   ការទ្បទ្ពឹតត្ ិញ្ច ឹដ

 ីែតិរបស់អាតាា អញ   រម្ដងទ្បទ្ពឹតតជាប់នោយ
បុគាេដផ្ទ្ ; 



នត្ថិធម្មា ធិប្បាយ                                                              ភកិ្ខុធម្មប្បញ្ញោ   គង់  ឌបឹ្ប 
________________________________________________________________ 

 

21 

 

 ៣.  អសញ្ចញ    សម  អាកសមា   ករណីសយា   អាតាា អញ 
គបបីនធវើអាក្បបកិ្រយិឲ្យម្បលក្ ( ពីទ្គហសថ )   ។ 

 ម្ដេនៅថា       កាៃ់យក្ៃូែនភទ្នទេង       ពីនភទ្ 
ទ្គហសថននាេះមាៃ ២ យ៉ាងគឺ    នទេងនោយសររីៈ  មាៃការនការ 
ពុក្មាត់   ពុក្្ង្ខក  ( នរាដ្ិនញ្ច ើដ )  ជានដើដ ១,   នទេងនោយ 
នទ្គឿងនទ្បើទ្ាស់   មាៃ្ីែរជានដើដ ១   ។   នទ្រេះពីនដើដអាតាា
អញ ( កាេនៅជាទ្គហសថ )  ធាល ប់នសលៀក្ដណែ ប់សំពត់មាៃ
ស្ន្់េអិតដ៉ាដានហើយ ទ្ េក់្នោយទឹ្ក្អដចត់ ( មាៃពណ៌ ) 
នទេង ៗ ទង ;    បរនិភាគនភា ៃមាៃរសយ៉ាងទ្បនសើរនទេង ៗ 
ក្នុងភា ៃ៍មាសឬទ្ាក់្ទង,  នដក្ក្ែី   អងាុយក្ែីម្តនេើអាសៃៈ
យ៉ាងទ្បនសើរ ៗ ក្នុងបៃៃប់ដ៏មាៃសិរទីង,   បរនិភាគនភស ាៈ      
( មយ ) នោយែតថុមាៃទឹ្ក្នោេះរាែ   ទឹ្ក្នោេះខ្ជប់ជានដើដទង      
ឥឡូែនៃេះ ចាប់តំាងពីនពេម្ដេបួសរួ្ នហើយកាេណាគបប ី
នសលៀក្ដណែ ប់   បរនិភាគាយម្ដេទ្្បូក្ទ្្បេ់   ក្នុងាទ្ត
ម្ដក្ឬាទ្តដី,   នដក្នៅនេើទី្ទំងឡាយមាៃម្ទ្គតូ្   ឬ
ក្ទ្មាេនមា ក្នុងនសនាសៃៈមាៃគេ់ន ើជានដើដ   ។ 

 ្ំម្ណក្ការ្ិញ្ច ឹដ ីែតិរបស់អាតាា អញ   ម្ដេទក់្  
ទ្ងនោយបុគាេដផ្ទ្ននាេះ   គឺទ្តូែនទ្បើឥរយិបថទំង ៤ ឲ្យ 
ស្សគត់ស្សគំសដរដយ,   នស្ក្ែីពាយដក្នុងការ្ិញ្ច ឹដ ីែតិក៏្ឲ្យ 
បរសុិទ្ធ,   បិណឌ ាតទ្តែូនគ្មរព   នទេះបីតិ្ក្ែី   នទ្ ើ្ៃក្ែី   េអក្ែី 
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អាទ្ក្ក់្ក្ែី,   ប្ច័យទំង ៤ ទ្តូែពិចារណាឲ្យនហើយនស្ស្សឹដ 
បរនិភាគ     នោយមាៃការពិចារណាយ៉ាងនៃេះថា “   ការរស់នៅ  
នោយប្ច័យ ៤ របស់អាតាា អញ  ទ្បទ្ពឹតតជាប់តៃិងបុគាេដផ្ទ្ ” 

 ម្ដេនៅថា      នធវើអាក្បបកិ្រយិឲ្យម្បលក្ពីទ្គហសថ 
ននាេះ   គឺទ្តូែពិចារណាថា   ទ្គហសថនគនធវើដំនណើ រតាដទ្បទ្ក្តី 
របស់ទ្គហសថ   គឺ ួៃកាេនដើរនពើងទ្ទ្ូងក៏្មាៃ   នដើរនងើយឬ
នអើតក៏្មាៃ    ួៃកាេទ្ េុនៅដុខ្   នៅនទ្កាយក៏្មាៃ   ។   
អាតាា អញ  ( ជាបពវ ិត )   ទ្តែូនធវើអាក្បបកិ្រយិឲ្យម្បលក្ពី
ទ្គហសថ   គឺទ្តូែមាៃឥន្ទៃៃិយទំង ៦ ស្សគត់ស្សគំ   មាៃសនាែ ៃ
្ិតតសងប់ស្នង ត់   នដើរនគ្ម្រសដលឹងនដើេនៅដុខ្ទ្តឹដម្តដួយ ួរ 
ៃឹដ,   ការ្ៃនៅដក្នោយន ើងយ៉ាងថនដ ៗ ( សៃេឹដ ៗ ) 
ដូ្ជារនទ្េះដឹក្ទឹ្ក្   ម្ដេនគបរនៅក្នុងទី្ ( ម្ដេមាៃដី ) រដិប 
រដុប   ។ 

េមណៈម្មន ៤ ពួកគឺ 
 ១. មគគ ិសោ   សដណៈ នេះកិ្នេសនោយដគា   គឺ 
សដណៈណាក្ៃលងទុតៃូែនស្ក្ែីសងេ័យ   ទ្ាសចាក្សរគឺ 
កិ្នេស   នទ្តក្អរក្នុងទ្ពេះៃិរវ ៃ   ដិៃជាប់ ំរក់្នោយតណាា  
ជាអនក្ម្ណនំាសតវនមក្ទ្ពដទំងនទ្ែតា,   ទ្ពេះពុទ្ធទំងឡាយ 
ទ្ទ្ង់សម្ដែងៃូែសដណៈម្បបននាេះថា          ជាអនក្ នេះកិ្នេស 
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នោយដគា ; 
 ២. មគគសទេសកា     សដណៈសម្ដែងទ្ាប់ៃូែដគា    គឺ  
សដណៈណាក្នុងស្នសនានៃេះ   ដឹងៃូែទ្ពេះៃិរវ ៃថាជាគុណ- 
ជាតិដ៏ឧតតដផ្ទ្ក្ម្េងនហើយសម្ដែងម្្ក្ៃូែៃិរវ ៃធដ៌ក្នុងនមក្ 
នៃេះ,   អនក្ទ្ា ាទំងឡាយនៅសដណៈ   ម្ដេជាអនក្កាត់បង់ 
ៃូែនស្ក្ែីសងេ័យ   ជាអនក្ទ្ា ា   ដិៃមាៃនស្ក្ែីញាប់ញ័រ
ននាេះថា   ជាអនក្សម្ដែងទ្ាប់ៃូែដគា ; 
 ៣. មសគគ   ីវត្ិ  សដណៈរស់នៅក្នុងដគា   គឺ
សដណៈណាមាៃស្នា រតីសទ្ងួដនហើយនសពៃូែគៃលង ( ធដ៌ ) 
ដិៃមាៃនទស   រស់នៅក្នុងដគា   ជាទលូែផ្ៃធដ៌គឺទ្ពេះៃិរវ ៃម្ដេ 
ទ្ពេះពុទ្ធទំងឡាយទ្ទ្ង់សម្ដែងទ្បផ្ពនហើយ,   អនក្ទ្ា ាទំង-
ឡាយនៅសដណៈននាេះថា   ជាអនក្រស់នៅក្នុងដគា ;    
 ៤. មគគទេូ ី   សដណៈទ្បទូ្សែៃឹងដគា   គឺសដណៈ 
ណានធវើឲ្យនភទ្របស់ពួក្អនក្មាៃែតតេអ     ឲ្យជានទ្គឿងបិទ្ាំង 
ជាអនក្សៃុេះស្នៃ    អនក្ទ្ទ្សុែទ្តកូ្េ   មាៃឫក្រន នើស នង   
មាៃក្េមាយ   ដិៃសទ្ងដួ   នរេរក្យនឡេះនឡាេះ   ទ្បទ្ពឹតត
បៃលំ,   សដណៈននាេះន ា្ េះថាជាអនក្ទ្បទូ្សែៃូែដគា   ។  

      នស្ក្ែីម្ដេដក្ស្សង់ដក្ពៃយេ់ទំងប៉ាុនាា ៃនៃេះ   សុទ្ធម្ត 
មាៃនៅក្នុងពុនទធ វទ្   គឺរក្យនទ្បៀៃទ្បនៅរបស់ទ្ពេះពុទ្ធទំង 
អស់   ។   នទ្រេះនហតុននាេះ   រក្យថាសដណៈនទ្ៅពុទ្ធ
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ស្នសនាដិៃមាៃ   គឺាៃដេ់សដណៈម្ដេតំាងនៅក្នុងដគា
ៃិងទេ    ដូ្នរៀបរាប់ដក្នហើយខ្ជងនេើ    នទ្រេះសដណៈពួក្
នៃេះ   មាៃម្តក្នុងពុទ្ធស្នសនាដា៉ាង   នទ្ៅពីនៃេះពំុមាៃនឡើយ 
នបើទុ្ក្ជាមាៃខ្លេះក៏្ដិៃទ្ាក្ដម្ដរ   ។ 

 ក្នុងសូទ្តខ្លេះទ្ទ្ង់បញ្ញា ក់្ថា  “ មាន េភិក្ាុទំងឡាយ  !  
តថាគត ដិៃសំនៅយក្ទ្តង់ភាពផ្ៃបុគាេអនក្មាៃសងាដី,  
អនក្ឥតសំពត់,   អនក្នមហាងនោយធូេីៃិងម្ក្អេ,   អនក្្ុេះទ្តំា 
ទឹ្ក្,   អនក្អាស្ស័យនៅម្ក្បរគេ់ន ើ,   អនក្អាស្ស័យនៅក្នុងទី្ 
វេ,   អនក្ទ្បកាៃ់ការអប់កាយ ( នោយគិតថាៃឹងរមាង ប់ៃូែ 
កិ្នេស ),   អនក្បរនិភាគភតត ១ ដង ១ កាេ,   អនក្នរៀៃដៃែ, 
អនក្ទុ្ក្ទនួងសក់្   ថាជាសដណៈ   នោយទ្គ្មៃ់ម្តនហតុមាៃ 
ទ្ទ្ទ្ទ្ង់ៃូែសងាដីជានដើដប៉ាុនណាណ េះនទ្,   េុេះណាម្តអនក្ទំង-
ឡាយទ្ទ្ទ្ទ្ង់ៃូែសងាដីជានដើដ   នហើយាៃេេះបង់ៃូែអភិ ា 
ៃិងពាាទ្ជានដើដទង   នទ្ើបនៅថា  េមណៈពិត ”   ។ 

 ដួយយ៉ាងនទ្ៀតទ្ទ្ង់ទ្តាស់ថា  “  មាន េភិក្ាុទំងឡាយ  ! 
សដណៈឬទ្រហាណ៍ពួក្ណាដួយ   ដិៃដឹង្ាស់តាដពិត ”  
ថា   នៃេះជាទុ្ក្ា   នៃេះជានហតុនំាឲ្យនក្ើតទុ្ក្ា   នៃេះជាទី្រេត់ទុ្ក្ា  
នៃេះជាបដិបទទ្បទ្ពឹតតនៅកាៃ់ទី្រេត់ទុ្ក្ានទ្,   សដណៈឬ 
ទ្រហាណ៍ពួក្ននាេះ   តថាគតដិៃសៃាតថាជាសដណៈ   ក្នុង 
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ពួក្សដណៈ   ជាទ្រហាណ៍   ក្នុងពួក្ទ្រហាណ៍នឡើយ ( នទ្រេះ ) 
អនក្ទំងននាេះ   ដិៃនធវើឲ្យជាក់្្ាស់សនទ្ដ្នោយទ្ាជាា ដ៏ 
ខ្ពង់ខ្ពស់នោយខ្លួៃឯង   ក្នុងប្ចុបបៃនៃូែស្នដញ្ាទ្បនយ ៃ៍   គឺ 
អរយិដគា ៤   ៃិងទ្ពហាញ្ាទ្បនយ ៃ៍គឺអរយិទេ ៤ ាៃនឡើយ  
េុេះម្តពួក្សដណៈឬទ្រហាណ៍ណាដួយ   ដឹង្ាស់តាដពិត 
ថា   នៃេះជាទុ្ក្ា   នៃេះជានហតុនំាឲ្យនក្ើតទុ្ក្ា   នៃេះជាទី្រេត់ 
ទុ្ក្ា   នៃេះជាបដិបទទ្បទ្ពឹតតនៅកាៃ់ទី្រេត់ទុ្ក្ា,   សដណៈឬ
ទ្រហាណ៍ពួក្ននាេះ   នទ្ើបតថាគតសៃាតថា   ជាសដណៈក្នុង 
ពួក្សដណៈ,   ជាទ្រហាណ៍   ក្នុងពួក្ទ្រហាណ៍ ( នពញទី្ )  
នទ្រេះអនក្ទំងននាេះ   នធវើឲ្យជាក់្្ាស់សនទ្ដ្នោយទ្ាជាា ដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់នោយខ្លួៃឯងក្នុងប្ចុបបៃនៃូែស្នដញ្ាទ្បនយ ៃ៍   ៃិង 
ទ្ពហាញ្ាទ្បនយ ៃ៍ាៃ ”   ។ 

 
 

 
 



នត្ថិធម្មា ធិប្បាយ                                                              ភកិ្ខុធម្មប្បញ្ញោ   គង់  ឌបឹ្ប 
________________________________________________________________ 

 

26 

 

៣. ព្ពះត្ថាគត្មិនម្មនប្បប្បញ្ាធម៌ 

 បបញ្ច ធម៌   ម្ទ្បថា   ធដ៌ជានទ្គឿងយឺតយូរ   គឺធដ៌ពួក្
នៃេះសទ្មាប់ស្នៃ ក់្ដំនណើ រសតវអនក្ទ្តា្់រង្ខា ត់ ក្នុងសំស្នរែដែ 
នោយអំណា្កុ្សមកុ្សេក្ដា   ឲ្យែេិែេ់ទ្ទក់្ទ្ទដនៅ 
ម្តក្នុងភព ៣ គឺ  កាដភព   របូភព   ៃិងអរបូភព   ភពណាដួយ 
មាៃ ៣ យ៉ាងគឺ  តណ្ហា  ១,   មានះ ១,   ទិដឋិ ១   ។ 

 ក).   តណ្ហា  

 តណ្ហា ក្នុងទី្នៃេះ   ដិៃាៃអធិបាយម្ែក្ម្ញក្   ពៃយេ់
ឲ្យាៃសពវទ្គប់នទ្       នទ្រេះមាៃនមក្អនក្ទ្ា ាជានទ្ ើ្ៃាៃ 
ម្ែក្ម្ញក្ពៃយេ់នៅក្នុងអាគតោា ៃនានាខ្លេះនហើយ   ទ្គ្មៃ់ម្ត 
នេើក្យក្ស័ពៃនហើយៃិងទ្បនភទ្របស់តណាា ខ្លេះ ៗ ដក្ពៃយេ់ 
នដើដបីឲ្យន ើញថា   តណាា នៃេះពិតជាកិ្នេសជាតិ   ជានទ្គឿង 
ញំុាងសតវឲ្យយឺតយូរម្ដៃ   ដូ្តនៅនៃេះ  ៖ 

 ត្ោហ    នបើម្ទ្បតាដរបូពយញ្ា ៃៈ   មាៃៃ័យនទេង ៗ គ្មន  
ដូន្នេះ  ៖ 

      ធដាជាតិម្ដេតក់្សលុត្ំនរេះអារដាណ៍ ; 
      ធដាជាតិម្ដេទ្ាថាន  នដើដបីនទ្ក្បទឹក្ៃូែរសផ្ៃអារដាណ៍          
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  របស់សតវ ; 
      ធដាជាតិម្ដេ្ង់ាៃៃូែសដបតតិដ៏មដក្ផ្ៃសតវ ; 
      ធដាជាតិម្ដេអៃៃេះអម្ៃៃង   សលៃ់នស្នល ្ំនរេះអារដាណ៍   
  ផ្ៃសតវ   ។ 

 នបើនរេតាដអតថ   ាៃដេ់ការអៃៃេះអម្ៃៃង្ង់ាៃ,   
ធដាជាតិម្ដេនធវើ្ិតតឲ្យញាប់ញ័រ   ឲ្យបទ្ដេះៃនៃៀេ្ំនរេះ 
អារដាណ៍,   ធដាជាតិម្ដេនធវើ្ិតតឲ្យនមតទ្្នឡាតឥតស្ស្នក្ 
ស្ស្នៃែ,   ការនស្សក្ឃ្លល ៃនញៀៃញា៉ាដ្ង់ាៃៃូែអារដាណ៍ដិៃ 
ន្េះម្អអតសកប់សកេ់   ។ 

តណ្ហា សនះ   សោកកណំតស់ៅតាមអារមមណ៍ មាន ៦ 
យ៉ា រគឺ្  ៖ 

 ១. របូ្បត្ោហ    នស្ក្ែីទ្ាថាន    ឬការនស្សើបស្ស្នេ 
្ំនរេះរាូរដាណ៍ ; 

 ២. េទរត្ោហ    នស្ក្ែីទ្ាថាន    ឬការនស្សើបស្ស្នេ 
្ំនរេះសទៃ រដាណ៍ ; 

 ៣. គនាត្ោហ    នស្ក្ែីទ្ាថាន    ឬការនស្សើបស្ស្នេ 
្ំនរេះគនាធ រដាណ៍ ; 

 ៤. រេត្ោហ     នស្ក្ែីទ្ាថាន        ឬការនស្សើបស្ស្នេ  
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  ្ំនរេះរស្នរដាណ៍ ; 
 ៥. សោឋិសពវត្ោហ    នស្ក្ែីទ្ាថាន    ឬការនស្សើប

ស្ស្នេ្ំនរេះនោដារវ រដាណ៍ ; 
 ៦. ធមាត្ោហ    នស្ក្ែីទ្ាថាន    ឬការនស្សើបស្ស្នេ 

្ំនរេះធមាា រដាណ៍ ( ធមាា រដាណ៍ក្នុងទី្នៃេះសំនៅយក្ 
បស្នទ្របូ   សុខុ្ដរបូ   ្ិតត   ន្តសិក្   ៃិរវ ៃ  
ៃិងបញ្ាតតិ )   ។ 

 តណាា   ម្ដេកំ្ណត់ឲ្យន ា្ េះនៅតាដអារដាណ៍ទំង ៦ 
នៃេះ    នទ្បៀបដូ្បុគាេម្ដេម្តងសៃាតនៅបុទ្តតាដនាដខ្ជង  
បិតាថា   ខ្តតិយបុតត,   នសដាីបុតត,     ទ្រហាណ៍បុតតជានដើដដូន្នេះ  
ម្ដរ   ។   តណាា ទំង ៦ នៃេះ,   ក្នុងតណាា ដួយ ៗ នមក្ចាត់នៅ 
តាដអាការៈ   គឺនាទី្ម្ដេទ្តូែទ្បទ្ពឹតតនៅមាៃ ៣ ៗ នទ្ៀតគឺ  ៖ 

 ១. កាមត្ោហ    នស្ក្ែីទ្ាថាន    ឬការនស្សក្ឃ្លល ៃ 
្ំនរេះអារដាណ៍ទំង ៦ ននាេះ   ក្នុងទលូែកាដគុណម្ត 
ដា៉ាង ; 

 ២. ភវត្ោហ     នស្ក្ែីទ្ាថាន    ឬការនទ្តក្ទ្តអាេ 
្ំនរេះអារដាណ៍ទំង ៦ ននាេះម្ដរ   ម្តទ្បក្បនោយ 
សសេតទិ្ដាិ ; 

 ៣. វិភវត្ោហ    នស្ក្ែីទ្ាថាន    ឬការរកី្រាយ្ំនរេះ 
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  អារដាណ៍ទំង ៦ ននាេះដូ្គ្មន    ម្តទ្បក្បនោយ
ឧន្ាទិ្ដាិ   ។ 

របូ្បតណ្ហា    ចាតស់ៅតាមអាការៈមាន ៣ គឺ្  ៖ 

 ក). របូ្បត្ោហ    ការនស្សើបស្ស្នេ្ំនរេះរាូរដាណ៍   
ម្ដេដក្ប៉ាេះៃឹងរងវង់ម្ភនក្   នោយការរនមរមំនៅ 
ក្នុងទលូែកាដគុណ     នហើយទ្បទ្ពឹតតនៅក្នុងកាេណា    

  កាេននាេះរបូតណាា ននាេះ   នៅថា   កាដតណាា  ; 
 ខ). របូ្បត្ោហ  ការទ្ ួេនទ្ ើដ្ំនរេះរាូរដាណ៍ននាេះ 

ម្ដរ         ម្តសដបយុតតជាដួយៃិងសសេតទិ្ដាិម្ដេ 
  ទ្បទ្ពឹតតនៅថា   រាូរដាណ៍ជារបស់នទ្ៀងទត់   ដិៃ 

ម្ទ្បទ្បួេក្នុងកាេណា   កាេននាេះរបូតណាា ននាេះ 
នៅថា  ភែតណាា    សូដបីតនទ្ដក្ម្ដេទ្បក្បទ្ពដ
នោយសសេតទិ្ដាិ   ក៏្នមក្នៅថាភែតណាា ម្ដរ ; 

 គ). របូ្បត្ោហ    ការរកី្រាយ្ំនរេះរាូរដាណ៍ននាេះដូ្ 
គ្មន    ប៉ាុម្ៃែសដបយុតតជាដួយៃឹងឧន្ាទ្ទិ្ដាិ   ម្ដេ 
ទ្បទ្ពឹតតនៅថា   រាូរដាណ៍   ជារបស់សូៃយ ឹង 
ក្នុងកាេណា   កាេននាេះ   របូតណាា ននាេះនៅថា 
ែភិែតណាា    សូដបីតនទ្ដក្ម្ដេទ្បក្បទ្ពដនោយ
ឧន្ាទ្ទិ្ដាិ   ក៏្នមក្នៅថា   ែភិែតណាា ម្ដរ   ។ 
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 ្ំម្ណក្តណាា  ៥ នទ្ៀតគឺ   សទ្ៃតណាា ,   គៃធតណាា ,   
រសតណាា ,   នោដាពវតណាា ,   ៃិងធដាតណាា    ក៏្ចាត់ជាអាការៈ 
៣ ៗ   មាៃៃ័យដូ្ជារបូតណាា នៃេះម្ដរ,   រដួទំងអស់ទ្តែូជា 
តណាា  ១៨   ។   រួ្ ចាត់ជា   អ ឈតតិក្តណាា    តណាា ម្ដេនក្ើត 
នឡើងនទ្រេះអាស្ស័យអាយតៃៈខ្ជងក្នុងគឺ  ៖  ម្ភនក្,   ទ្តន្ៀក្,  
ទ្្ដុេះ,   អណាែ ត,   កាយ   ៃិង្ិតត ១៨,   រហិរតណាា    តណាា  
ម្ដេអាស្ស័យអាយតៃៈខ្ជងនទ្ៅគឺ  ៖  របូ,   សំនឡង,   ក្លិៃ,  
រស,   សដផសេ,   ៃិងធមាា រដាណ៍ ១៨   រដួជា ៣៦,   ចាត់ជា   
អតីតតណាា  ៣៦,   អនាគតតណាា  ៣៦,   ប្ចុបបៃនតណាា  ៣៦ 
ជាតណាា  ១០៨ ( ៣ x ៦ = ១៨ + ១៨ = ៣៦ x ៣ = ១០៨ )  ។ 

 ដួយយ៉ាងនទ្ៀតតណាា  ៣ ទ្បការនៃេះនមក្រាប់ដូន្នេះគឺ  ៖ 
កាដតណាា  ១,   ភែតណាា  ១,   ែភិែតណាា  ១   ក្នុងតណាា ដួយ ៗ 
មាៃអារដាណ៍ទ្ាំដួយ ៗ នសាើគ្មន គឺ   រាូរដាណ៍ ១,   សទៃ រដាណ៍ 
១,   រស្នរដាណ៍ ១,   នោដារវ រដាណ៍ ១,   ធមាា រដាណ៍ ១,   យក្ 
តណាា  ៣ គុណៃឹងអារដាណ៍ ៦ ជា ១៨   នៅថា   តណាា  ១៨, 
ចាត់ជាអតីត ១៨   អនាគត ១៨   ប្ចុបបៃន ១៨   រដួ ៥៤   
នៅថាតណាា  ៥៤ ,   ចាត់ជាខ្ជងក្នុង ៥៤,   ខ្ជងនទ្ៅ ៥៤ រដួ 
ជា ១០៨ នោយពិស្នែ រ   ។ 
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 ខ).   មានះ 

 មានះ  នស្ក្ែីទ្បកាៃ់,   ការរងឹរសូ,   ាៃដេ់ការ្ន្ស 
ដុខ្រងឹពំុទ្ពដន ឿ-ស្នែ ប់   ពំុទ្ពដ្ុេះសទ្ដងុ   ឬសទ្ដបតាដ
នយបេ់អនក្ដផ្ទ្   គឺយក្ទ្តូែម្តខ្លួៃមាន ក់្ឯង   ។ 

 នៅក្នុងទ្ពេះសូទ្តមាៃសម្ដែងថា មានះ នៃេះមាៃដួយយ៉ាង 
ក៏្មាៃ     ២ - ៣ - ៤ - ៥ - ៦ - ៧ - ៨ - ៩ - ១០    យ៉ាងក៏្មាៃ ;  
ដូ្តនៅនៃេះ  ៖ 

មានះមយួយ៉ា រ 

គឺ   យា  ចិត្តេស  ឧណហ ត្ិ   ាៃដេ់ការនា៉ាងនឡើង
ផ្ៃ្ិតត   ។ 

មានះមាន ២ យ៉ា រគឺ្ ៖ 

១. អត្តុកកេំន   ម្មសោ   មាៃេះនោយការនេើក្តនដកើង
ខ្លួៃឯង ; 

២. ប្បរវមភន   ម្មសោ    មាៃេះនោយការបៃែុេះបង្ខអ ប់
អនក្ដផ្ទ្   ។ 

មានះមាន ៣ យ៉ា រគឺ្ ៖ 
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១. សេសយាហមេាតី្ិ   ម្មសោ   មាៃេះថាអញជា
បុគាេទ្បនសើរជាងនគ ; 

២. េទិសស្នហមេាតី្ ិ   ម្មសោ   មាៃេះថាអញជា
បុគាេនសាើៃឹងនគ ; 

៣. ហសីោហមេាតី្ិ   ម្មសោ   មាៃេះថាអញជាបុគាេ 
នថាក្ទបជាងនគ   ។ 

មានះមាន ៤ យ៉ា រគឺ្ ៖ 

១. លាសភន   ម្មនំ    សនត្ិ   បុគាេញំុាងមាៃេះឲ្យ
នក្ើត   នទ្រេះមភ ; 

២.  យសេន   ម្មនំ    សនត្ិ       បុគាេញំុាងមាៃេះឲ្យ  
        នក្ើត   នទ្រេះយស ; 
៣.  ប្បេសំ្នយ   ម្មន ំ   សនត្ិ   បុគាេញំុាងមាៃេះឲ្យ      
        នក្ើត   នទ្រេះនស្ក្ែីសរនសើរ ; 
៤.  េសុខន   ម្មន ំ   សនត្ិ        បុគាេញំុាងមាៃេះឲ្យ 

 នក្ើត   នទ្រេះនស្ក្ែីសុខ្   ។ 

មានះមាន ៥ យ៉ា រគឺ្ ៖ 

១. លាភិមហ ិ   មោប្បកិានំ    របូាននដិ   ម្មន ំ  សនត្ ិ   
បុគាេញំុាងមាៃេះឲ្យនក្ើតថា   អញាៃរបូជាទី្គ្មប់  
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្ិតត ; 
២. លាភិមហ ិ  មោប្បិកានំ   េទ្ធរ ននដិ   ម្មនំ   សនត្ ិ   
បុគាេញំុាងមាៃេះឲ្យនក្ើតថា   អញាៃសំនឡងជា
របស់គ្មប់្ិតត ; 

៣. លាភិមហ ិ  មោប្បិកានំ    គោា ននដិ   ម្មនំ   សនត្ិ    
បុគាេញំុាងមាៃេះឲ្យនក្ើតថា   អញាៃក្លិៃជារបស់ 
គ្មប់្ិតត ; 

៤. លាភិមហ ិ   មោប្បកិានំ    រស្នននដិ   ម្មនំ   សនត្ិ    
បុគាេញំុាងមាៃេះឲ្យនក្ើតថា   អញាៃរសជា 
របស់គ្មប់្ិតត ; 

៥. លាភិមហ ិ     មោប្បិកានំ     សោឋិសពាវ ននដិ      ម្មនំ   
  សនត្ិ    បុគាេញំុាងមាៃេះឲ្យនក្ើតថា     អញាៃ  
 ទេពវជាទី្គ្មប់្ិតត   ។ 

មានះមាន ៦ យ៉ា រគឺ្ ៖ 

១. ចកាេុមបទ្ធយ   ម្មនំ    សនត្ិ   បុគាេញំុាង
មាៃេះឲ្យនក្ើត   នទ្រេះការបរបូិណ៌នោយ្ក្ាុ ;     

២. សស្នត្េមបទ្ធយ   ម្មន ំ   សនត្ិ   បុគាេញំុាង
មាៃេះឲ្យនក្ើត   នទ្រេះការបរបូិណ៌នោយនស្នត ; 

៣. ឃានេមបទ្ធយ   ម្មនំ    សនត្ិ      បុគាេញំុាង 
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        មាៃេះឲ្យនក្ើត   នទ្រេះការបរបូិណ៌នោយឃ្លៃៈ ; 
៤.  ិវ្ហហ េមបទ្ធយ   ម្មនំ    សនត្ិ   បុគាេញំុាង 
 មាៃេះឲ្យនក្ើត   នទ្រេះការបរបូិណ៌នោយ ិវា  ; 
៥. កាយេមបទ្ធយ   ម្មន ំ   សនត្ិ   បុគាេញំុាង
មាៃេះឲ្យនក្ើត   នទ្រេះការបរបូិណ៌នោយកាយ ; 

៦. មសោេមបទ្ធយ   ម្មន ំ   សនត្ិ   បុគាេញំុាង
មាៃេះឲ្យនក្ើត   នទ្រេះការបរបូិណ៌នោយដៃៈ   ។ 

មានះមាន ៧ យ៉ា រគឺ្ ៖ 

១. ម្មសោ   ការទ្បកាៃ់ ; 
២. អត្ិម្មសោ   ការទ្បកាៃ់ហួស   គឺនដើេង្ខយនគ ; 
៣. ម្មោត្ិម្មសោ   ការនដើេង្ខយនគនោយនស្ក្ែី  
 ទ្បកាៃ់ ; 
៤. ឱម្មសោ    ការទ្បកាៃ់ទប ; 
៥. អវម្មសោ    ការទ្បកាៃ់នថាក្ ; 
៦. អេាមិ្មសោ   ការទ្បកាៃ់ថាអញមាៃ ; 
៧. មិចាឆ ម្មសោ   ការទ្បកាៃ់ខុ្ស   ។ 

មានះមាន ៨ យ៉ា រគឺ្ ៖ 

១. លាសភន   ម្មនំ    សនត្ិ   បុគាេញំុាងការទ្បកាៃ់  
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        ឲ្យនក្ើត   នទ្រេះមភ ; 
២. អលាសភន    ឱម្មនំ     សនត្ិ      បុគាេញំុាងការ 
 ទ្បកាៃ់ទបឲ្យនក្ើត   នទ្រេះដិៃមាៃមភ ; 
៣. យសេន   ម្មនំ    សនត្ ិ  បុគាេញំុាងការទ្បកាៃ់ 
ឲ្យនក្ើត   នទ្រេះយស ; 

៤. អយសេន  ឱម្មន ំ   សនត្ិ   បុគាេញំុាងការ
ទ្បកាៃ់ទបឲ្យនក្ើត   នទ្រេះឥតយស ; 

៥. ប្បេសំ្នយ   ម្មនំ    សនត្ិ   បុគាេញំុាងការ
ទ្បកាៃ់ឲ្យនក្ើត   នទ្រេះនស្ក្ែីសរនសើរ ; 

៦. និោរ យ   ឱម្មនំ    សនត្ិ   បុគាេញំុាងការ
ទ្បកាៃ់ទបឲ្យនក្ើត   នទ្រេះនស្ក្ែីតិេះនដៀេ ; 

៧. េសុខន   ម្មន ំ   សនត្ិ     បុគាេញំុាងការទ្បកាៃ់  
 ឲ្យនក្ើត   នទ្រេះសុខ្ ; 
៨. ទុសកាន   ឱម្មនំ    សនត្ ិ  បុគាេញំុាងការទ្បកាៃ់ 
ទបឲ្យនក្ើត   នទ្រេះទុ្ក្ា   ។ 

មានះមាន ៩ យ៉ា រគឺ្ ៖ 

១. សេយយេស   សេសយា   ហមេាតី្ិ   ម្មសោ   
បុគាេអនក្ខ្ពង់ខ្ពស់   មាៃមាៃេះថា   អញខ្ពង់ខ្ពស់ 
ជាងនគ ; 
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២. សេយយេស    េទិសស្ន     ហមេាតី្ិ    ម្មសោ   
បុគាេអនក្ខ្ពង់ខ្ពស់    មាៃមាៃេះថា    អញនសាើ ៗ  

 ៃឹងនគ ; 
៣. សេយយេស   ហសីោ   ហមេាតី្ិ   ម្មសោ   
បុគាេអនក្ខ្ពង់ខ្ពស់   មាៃមាៃេះថា   អញនថាក្ទប 
ជាងនគ ; 

៤. េទេិេស   សេសយា   ហមេាតី្ិ   ម្មសោ    
 បុគាេអនក្នសាើ ៗ ៃឹងនគ   មាៃមាៃេះថា   អញខ្ពង់
ខ្ពស់ជាងនគ ; 

៥. េទេិេស   េទិសស្ន  ហមេាតី្ិ   ម្មសោ   
បុគាេអនក្នសាើ ៗ ៃឹងនគ   មាៃមាៃេះថា   អញនសាើ
ៃឹងនគ ; 

៦. េទេិេស   ហសីោ   ហមេាតី្ិ   ម្មសោ   
បុគាេអនក្នសាើ ៗ ៃឹងនគ   មាៃមាៃេះថា   អញនថាក្
ទបជាងនគ ; 

៧. ហនីេស  សេសយា   ហមេាតី្ ិ   ម្មសោ     
បុគាេអនក្នថាក្ទបជាងនគ   មាៃមាៃេះថា   អញ
ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងនគ ; 

៨. ហនីេស  េទិសស្ន   ហមេាតី្ិ   ម្មសោ     បុគាេ
អនក្នថាក្ទបជាងនគ   មាៃមាៃេះថា   អញនសាើ ៗ
ៃឹងនគ ; 
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៩. ហនីេស  ហសីោ   ហមេាតី្ិ   ម្មសោ     បុគាេ 

 អនក្នថាក្ទបជាងនគ   មាៃមាៃេះថា   អញនថាក្
ទបជាងនគ   ។ 

មានះមាន ១០ យ៉ា រគឺ្ ៖ 

១. ម្មនំ    សនត្ិ   ជាត្យិា   វ្ហ   សោសត្តន   វ្ហ  
 សកាលប្បតុ្តិសកន   វ្ហ   បុគាេញំុាងមាៃេះឲ្យនក្ើត
នទ្រេះជាតិ   ឬនគ្មទ្ត   ឬការនក្ើតជាកូ្ៃអនក្មាៃ  
ទ្តកូ្េ ;  

២. វណណ សបាការតាយ   វ្ហ ម្មនំ    សនត្ិ      បុគាេ
ញំុាងមាៃេះឲ្យនក្ើត    នទ្រេះភាពជាអនក្មាៃរបូេអ ; 

៣. ធសនន   វ្ហ   ម្មន ំ    សនត្ ិ      បុគាេញំុាង
មាៃេះឲ្យនក្ើត   នទ្រេះទ្ទ្ពយ ; 

៤. អស ឈសនន   វ្ហ   ម្មនំ    សនត្ិ      បុគាេញំុាង
មាៃេះឲ្យនក្ើត   នទ្រេះការនរៀៃ ; 

៥. កម្មា យត្សនន   វ្ហ   ម្មនំ    សនត្ិ      បុគាេ
ញំុាងមាៃេះឲ្យនក្ើត    នទ្រេះការង្ខរ ; 

៦. េបិ្បាយត្សនន   វ្ហ   ម្មនំ    សនត្ ិ     បុគាេ
ញំុាងមាៃេះឲ្យនក្ើត    នទ្រេះសិបបៈ ; 
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៧. វិ ជដ្ឋស សនន   វ្ហ   ម្មនំ    សនត្ិ      បុគាេញំុាង
មាៃេះឲ្យនក្ើត    នទ្រេះទី្តំាងផ្ៃែជិាា  ; 

៨. េសុត្ន   វ្ហ   ម្មនំ    សនត្ិ      បុគាេញំុាង
មាៃេះឲ្យនក្ើត    នទ្រេះការន្េះដឹង ; 

៩. ប្បឋិិោសណន   វ្ហ   ម្មនំ    សនត្ិ      បុគាេ
ញំុាងមាៃេះឲ្យនក្ើត    នទ្រេះនស្ក្ែីនអលៀែឆ្លល ត ; 

១០. អញ្ញត្រញ្ញត្សរន   វ្ហ   ម្មនំ    សនត្ិ      បុគាេ 
 ញំុាងមាៃេះឲ្យនក្ើត   នទ្រេះែតថុណាដួយ   ។ 

 មាៃេះម្ដេមាៃយ៉ាងដូ្នរៀបរាប់ដក្នៃេះ   សុទ្ធម្តជា
កិ្នេសសទ្មាប់ស្នៃ ក់្ដំនណើ រសតវ   ម្ដេទ្តា្់រង្ខា ត់ក្នុងែដែ-
សងារ   ឲ្យជាប់ ំរក់្ទ្ទក់្ទ្ទដែេិែេ់នៅម្តក្នុងភពបីរក្ 
ទី្បំទុតគ្មា ៃ   ។   នទ្រេះនហតុននាេះ   នទ្ើបទ្ពេះមាៃទ្ពេះភាគទ្ទ្ង់ 
ទ្តាស់ក្នុងទ្ពេះសូទ្តថា  ៖  “ មាន លភកិខុទារំឡាយ !  អនកទារំ
ឡាយចូរនាគំ្នន លះប្បរនូ់វមានះសចញ,   តថាគ្តជាអនកធានា   
សដើមបឲី្យអនកទារំអេ់គ្នន    ានជាអនាគ្នមបុិ្បគ្គល    សង្រះសប្បើេតវ
ទារំឡាយណ្ហង្ប្បកានម់ានះស ើយ    ដតរសៅកានទុ់គ្គតិភព  
ប្ប៉ាុដនតសប្បើេតវទារំសនាះស ើញចាេ់   ដឹរសោយង្ាជាា ដង៏្ប្បពព   
ស ើយលះប្បរនូ់វមានះាន   រដមរមនិង្ត ប្បម់កកានស់ោកសនះ 
សទៀតស ើយ ”   ។ 
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 គ្).   ទដិឋ ិ

 ទដិ្ឋិ    នស្ក្ែីយេ់ន ើញ ( ជារក្យក្ណាែ េ ) ក្នុងទី្នៃេះ 
សំនៅយក្នស្ក្ែីយេ់ន ើញខុ្ស   ឬឃ្លវ ងម្តដា៉ាង   ។ 
 ទិដឋិ   នស្ក្ែីយេ់ន ើញខុ្សនៃេះ   ាៃដេ់ការយេ់ 
ន ើញខុ្សចាក្នហតុខ្ជងនដើដ   ៃិងទេខ្ជង្ុងដិៃសដគ្មន  
ដូ្នស្ក្ែីយេ់ន ើញរបស់ទ្គូទំង ៦ គឺ  ៖  បូរណក្សេបៈ ១, 
ដក្ាេិនគ្មស្នេ ១,   អ ិតនក្សក្ដពេៈ ១,   បកុ្ទ្ធក្ចាច យៃៈ 
១,   សញ្ាយនែេដាបុតត ១,   ៃិក្ណា នាដបុតត ១   ។   ទ្គពួូក្នៃេះ 
នគយេ់ន ើញថា   សតវនធវើអំនពើអាទ្ក្ក់្   មាៃការសមាល ប់សតវ 
ជានដើដ   ដិៃន ា្ េះថានគនធវើអាទ្ក្ក់្នទ្,   ្ំម្ណក្សតវនធវើអំនពើ
េអ   មាៃការនែៀរចាក្ការសមាល ប់សតវជានដើដ   ក៏្ដិៃន ា្ េះថា 
នគនធវើេអម្ដរ   គឺនគបដិនសធនចាេទំងអស់   នទ្រេះនគយេ់
ន ើញថា   សតវម្ដេនមហាង   ក៏្នមហាងឯង ៗ   ម្ដេ
បរសុិទ្ធ   ក៏្បរសុិទ្ធឯង ៗ ម្ដរ   ឥតមាៃនហតុប្ច័យណាដក្ 
តាក់្ម្តងនំាឲ្យនមហាង   ឬបរសុិទ្ធនឡើយយ៉ាងនៃេះជានដើដ   ។ 

ទិដឋមិានអរគ ២ គឺ្  ៖ 

 ១. វត្ថុសោ   គហតិាការវបិ្បរតី្តា   ែតថុម្ដេពិតជា 
ទំ្នាស់ៃឹងអាការម្ដេខ្លួៃន ឿកាៃ់យក្ ;  
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 ២. យថា   ច   ត្ ំ  គោហ ត្ិ   ត្ថាោសវន  ត្េស  
ប្បដ្ឋស នំ  ខ្លួៃន ឿកាៃ់ៃូែែតថុននាេះយ៉ាងណា   ែតថុននាេះ    

  ក៏្ដិៃទ្ាក្ដយ៉ាងននាេះ   ។ 

កំសណើ តទិដឋមិាន ២ យ៉ា រគឺ្  ៖ 

 ១. ប្បរសតា   សឃាសស្ន   ស្នែ ប់អសទ្ធដាវចាពីសំណាក់្ 
បុគាេដផ្ទ្ ; 

 ២. អសយានិសស្ន   មនេកិាសោ   នធវើទុ្ក្ក្នុង្ិតត   
នោយឧាយឥតបញ្ញា    ។ 

 ក្នុងអងាុតតរៃិកាយតិក្ៃិាត   ទ្ពេះពុទ្ធបរដទ្គូទ្ទ្ង់សម្ដែង 
្ំនរេះពួក្កាមដក្េទ្តិយ៍ថា  ៖   គំ្និតយល់ខុេ   ឬង្ប្បកាន ់
ខុេសកើតមានមកពីស តុ ១០ យ៉ា រគឺ្  ៖ 

 ១. អនេុសសវន   នោយទ្គ្មៃ់ម្តឮតាដ ៗ គ្មន  ; 
 ២. ប្បរមបោយ   នោយរក្យត ៗ គ្មន  ; 
 ៣. ឥត្ិកិរយិាយ   នោយាៃឮថាដូន្នេះ ; 
 ៤. ប្បិឋិកេមបទ្ធសនន   នោយអាងក្បួៃតទ្មា ; 
 ៥. ត្កកសហត្ុ   តាដនហតុម្ដេទ្តិេះរេិះ ; 
 ៦. នយសហត្ ុ  នោយកាត់ដំរយួម្ទេទេ ំ; 
 ៧. អាការប្បរវិិត្សកកន   នោយទ្គ្មៃ់ម្តទ្តិេះរេិះៃូែ 



នត្ថិធម្មា ធិប្បាយ                                                              ភកិ្ខុធម្មប្បញ្ញោ   គង់  ឌបឹ្ប 
________________________________________________________________ 

 

41 

 

                 អាការៈ ; 
 ៨. ទិឋិសិន ិានកានតិយា   នោយនស្ក្ែីនពញ្ិតតតាដ  
  ការពិៃិតយ   សដៃិងនស្ក្ែីយេ់ន ើញ ; 
 ៩. ភពវរបូ្បតាយ   នោយយេ់ថាមាៃសភាពគួរន ឿ ; 
 ១០. េមសោ   សោ   គរ ុ  នោយគិតថា   សដណៈ

នៃេះជាទ្គូរបស់នយើង   ។ 

 ទិ្ដាិមាៃការតំាង្ិតត       នោយឧាយឥតទ្ាជាា        ជា 
េក្ាណៈ,   មាៃការរែេ់ម្តខ្ជងការទ្បកាៃ់សអិតតាដគំៃិតម្ដេ 
ខ្លួៃយេ់ជាកិ្្ច,    មាៃការតដកេ់្ិតត្ំនរេះនៅរក្ខុ្សជាទេ 
ធដ៌ ៣ យ៉ាងគឺ   ភាពជាអនក្ដិៃទ្ាថាន     ៃិងន ឿស្នែ ប់ធដ៌របស់ 
សបបុរស ១,   ភាពជាអនក្ដិៃទ្ាថាន  ួបទ្បទ្េះៃឹងអនក្មាៃសីេ 
មាៃសបបុរសិធដ៌ ១,   ភាពជាអនក្កំ្ណាញ់ទ្ទ្ពយ   ដិៃមាៃ
សទធ ទ្ េះថាល ន ឿក្នុងទ្ពេះរតៃទ្ត័យ ១   ទំង ៣ នៃេះជាបទ្ោា ៃ   
គឺនហតុជាទី្ទ្ទ្របស់ដិចាា ទិ្ដាិ   ។ 

 ទិដឋិ   នស្ក្ែីយេ់ន ើញខុ្សនៃេះ   ជាអកុ្សេដួយ
យ៉ាងធំបំទុតគ្មា ៃអវីនទ្បៀបាៃ   នទ្រេះជាសទ្តូែដេ់កុ្សេធដ៌ 
ទំងពួង   មាៃសមាា ទិ្ដាិជានដើដ   ។   សងាដជាតិណាមាៃ
ដៃុសេទ្បក្បនោយទិ្ដាិនទ្ ើ្ៃ,   សងាដជាតិននាេះនទ្ ើ្ៃ ួបទ្បទ្េះ 
ៃឹងនទ្គ្មេះថាន ក់្នទេង ៗ   មាៃការម្បក្ាក់្នទ្បេះឆ្លរស្នដគាីភាព 
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រវងគ្មន ៃឹងគ្មន ជានដើដ   នទ្រេះទិ្ដាិនៃេះទុ្ក្ដូ្ជានាយទវ រាេ 
សទ្មាប់នបើក្ឱកាសឲ្យអកុ្សេធដ៌ដផ្ទ្ ៗ   មាៃមាៃេះជានដើដ 
្ូេនៅមយឡំ   ក្នុងខ្ៃធសនាែ ៃ   នហើយដឹក្នំាបម្ងវងោៃ 
្ិតតគំៃិតដៃុសេនមក្ឲ្យយេ់ន ើញឃ្លវ ងន លៀងឃ្លល ត   ចាក្ 
នស្ក្ែីពិតទំងអស់ក៏្មាៃ   ជានដនខ្ជល ងនំាបងកនហតុ   ឲ្យ
ដៃុសេនមក្មាៃេទ្ធិនទេង ៗ គ្មន ,   មាៃបក្េពួក្ខុ្សគ្មន ,  
មាៃ្ិតតគំៃិតដិៃស្សបគ្មន ក៏្មាៃ          ជានដអកុ្សេដួយមាៃ   
នទសធំជាងនគបំទុត   នំាឲ្យសតវនមក្ខូ្្ខ្ជតទ្បនយ ៃ៍ 
ទំងប្ចុបបៃន   ទំងបរនមក្   ម្ដេខ្លួៃទ្តូែទ្ទួ្េក៏្មាៃ   ។ 
នទ្រេះនហតុននាេះ   នទ្ើបទ្ពេះពុទ្ធបរដទ្គូជាមាច ស់ទ្ទ្ង់ទ្តាស់ថា  ៖ 

 ោហ ំ  ភិកាសវ   អញ្ញ  ំ  ឯកធមាមប ិ  េមនបុ្បេាមិ 
 យ ំ  ឯវំ   មហាស្នវ ជត្រ ំ  យថយទិំ   ភិកាសវ 
 មិចាឆ ទឋិិសិ   មិចាឆ ទឋិិសិប្បរម្មនិ   ភិកាសវ   វ ជនិ   ។ 

 មាន លភកិខុទារំឡាយ !   តថាគ្តពិចារណ្ហរកមនិស ើញ 
ធមដ៌ពទណ្ហមយួ   ដដលមានសទាេសង្ចើនជារសគ្បំ្បផុតដូចជា 
មចិាា ទិដឋសិនះសទ   មាន លភកិខុទារំឡាយ   សទាេទារំអេ់,   មចិាា - 
ទិដឋេំិខានជ់ារសគ្បំ្បផុត    ។ 

 នទ្រេះនហតុននាេះនហើយនទ្ើបនមក្នៅទិ្ដាិថា   បបញ្ច ធដ៌ 
នទ្រេះធដ៌នៃេះ   សុទ្ធម្តជានទ្គឿងនធវើសតវឲ្យយឺតយូរ,   ឯទ្ពេះពុទ្ធ  
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ទ្គប់ទ្ពេះអងា   ឥតមាៃធដ៌ទំងនៃេះនឡើយ   ។ 

៤. េង្ខា រទ្ធងំឡាយមិនសទៀង 

 អ្វី ៗ    ទំងអស់ម្ដេប្ច័យទំងឡាយទ្ប ំុតាក់្ម្តងឲ្យ 
នក្ើតនឡើង   នៅថា   េង្ខខ រ,   សូដបីធដាតា   ម្ដេធាតុទំង ៤ 
ម្ទេទេឲំ្យនៅជានៃេះនៅជាននាេះ   ក៏្នៅថា  េង្ខខ រ ម្ដរ   នមក្ 
ម្្ក្ន្ញជាពីរៃ័យគឺ ៖ 
 ១. សង្ខា រជាន្តសិក្ធដ៌   សទ្មាប់តាក់្ម្តងម្ទេទេំ
្ិតត   ឲ្យនៅជាេអគួរ្នទ្ដើៃខ្លេះ,   ឲ្យនៅជាអាទ្ក្ក់្គួរេេះបង់ 
នចាេខ្លេះ,   ឲ្យនៅជាក្ណាែ េ ៗ ( អពាទ្កឹ្ត ) ដិៃេអដិៃ
អាទ្ក្ក់្ខ្លេះ,  ម្ដេបណាែ េដក្ពីអោា រសធាតុ   មាៃ្ក្ាុធាតុ 
ៃិងរបូធាតុជានដើដប៉ាេះទ្ងាិ្គ្មន    នក្ើតនៅជាដននាធាតុ ( តាដ 
សភាពរបស់សង្ខា រ,   ការៃឹក្គិតដិៃម្ដេនៅៃឹងនទ្ៀងទត់នទ្ 
គឺរម្ដងោល ស់បែូរនៅតាដអារដាណ៍ជានរឿយ ៗ )   ។ 
 ២. សង្ខា រមាៃសភាពជារបូរាង   ម្ដេប្ច័យតាក់្ម្តង 
ម្ទេទេំនឡើងមាៃពីរយ៉ាងគឺ  ៖ 

 ក). ឧាទិននកេង្ខខ រ   គឺរបស់អវី ៗ   ម្ដេប្ច័យតាក់្ 
ម្តងម្ទេទេំគ្មន នឡើង    នហើយមាៃនាដធដ៌គឺ្ិតត ( ន្តសិក្ ) 
ទ្គប់ទ្គងអាស្ស័យនៅ      ាៃដេ់នទ្ពតា      ដៃុសេ      សតវ 
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ជានដើដ  ។ 
 ខ). អនុប្បាទិននកេង្ខខ រ   គឺែតថុអវី ៗ   ម្ដេប្ច័យតាក់្ 
ម្តងម្ទេទេំគ្មន នឡើង    ាៃទ្តឹដម្តរបូធដ៌ប៉ាុនណាណ េះ   ដិៃមាៃ
នាដធដ៌ទ្គប់ទ្គងអាស្ស័យនៅនឡើយ   ាៃដេ់ទៃេះ   កុ្ដិ  
ស្នម   ែហិារ   មាស   ទ្ាក់្   ម្ស្ស   ្មាក រជានដើដ   ។ 

 េង្ខខ រទំងននាេះ   នទេះបីឧាទិ្ៃនក្សង្ខា រក្ែី       អៃុបា - 
ទិ្ៃនក្សង្ខា រក្ែី   សង្ខា រក្នុងបញ្ច ក្ាៃធក្ែី   ពំុអា្ក្ៃលងទុតៃូែ
េក្ាណៈបីយ៉ាងាៃនឡើយគឺ  ៖ 
 អនិចចលកខណៈ នទ្គឿង្ំណំាថាដិៃនទ្ៀង ១ ; 
 ទុកខលកខណៈ  នទ្គឿង្ំណំាថាទុ្ក្ា ១ ; 
 អនតតលកខណៈ  នទ្គឿង្ំណំាថា     ដិៃម្ដៃជារបស់ 

                            ខ្លួៃទ្ាណ ១   ។  

 នរេនោយខ្លី,   សង្ខា រទំងអស់   នទេះបីមាៃែញិ្ញា ណក្ែី 
ឥតែញិ្ញា ណក្ែី   ខ្លួៃនយើងមាន ក់្ ៗ ក្ែី   អនក្ដផ្ទ្គឺមាែ យឪពុក្   
ទ្បពៃធ   កូ្ៃក្ែី  ។េ។   អវី ៗ ម្ដេជារបស់នយើងក្ែី   គ្មា ៃអនក្
ណា   ឬរបស់ណាដួយនទ្ៀងទត់នឡើយ   ។   ដូន្នេះនហើយនទ្ើប 
ពុទ្ធភាសិតថា   េង្ខា ោ   េេសតា   នត្ថិ   ស ម្ ះថាេង្ខខ រ 
មនិសទៀរទារំអេ់   ។ 
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៥. កិសលេជាសព្គឿងញាប្ប់ញរ័ 
រប្បេព់្ពះពុទាទ្ធងំឡាយមិនម្មន 

 កិជេស   ជានទ្គឿងញាប់ញ័រ   ាៃដេ់កិ្នេសបីទ្បការ 
គឺ  តណ្ហា  ១,   មានះ ១,   ទិដឋិ ១   ដូ្ាៃនរៀបរាប់ដក្នហើយ 
ដិៃា្់នរេនទ្ៀតនទ្     ទ្គ្មៃ់ម្តបញ្ញា ក់្ថា     ទ្ពេះសដពុទ្ធទ្គប់    
ទ្ពេះអងា    ពំុមាៃទ្ពេះហឫទ័្យញាប់ញ័រៃឹងកិ្នេសទំងនៃេះ
នឡើយ    ។ 
 

នត្ថធិម៌ ៥ យ៉ា ងចប់ដោយសដងេប 
 

* ្ដលង្ប់នៅទ្ក្ុងដ៉ាុងនរអាេ, ផ្ថងពុធ ទី្២០ ម្ខ្ក្ក្កោ ឆ្លន ំ២០១១ 
ទ្តូែៃឹងផ្ថង ៤  ᧵  ៩  ឆ្លន ំនថាេះ  ទ្តីស័ក្  ព.ស. ២៥៥៥ 

ែ. ភិរក្េ 
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េម្មេោពចូលរមួ 

 
១. ឧបាសក មុិញ ស្នវ្ហ៉ា ន 
២. ជោក វ្ហ៉ា ត្ េគុនា 
៣. ជោក វ្ហ៉ា ត្ តាោ ( ទីទី ) 

៤. ជោក វ្ហ៉ា ត្   ម៉ាូលវីណណ  
៥. កញ្ញា  វ្ហ៉ា ត្ វ្ហរយីា៉ា  
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