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លោកបាលធម៌  

របស់ព្រះមហា មាស-ស ៊ីមន៍ 

នមមា តសស ភគវមោ អរហមោ សមាា សមព ទុ្ធសស ។ 

សូមនមស្កា រ ចំម ះព្រះភគវនតម ន៊ីអរហំសមាា សមព ុទ្ធព្រះអង្គម ះ  ( ព្រមទំង្ព្រះធម៌  

និង្ព្រះអរយិសង្ឃ មោយមសចក្ដ៊ីមោររ ) 

េវោេនេះ អាត្មើភាពសមូសំែដងអំពី េោកបាលធម៌ េដើមើបសីវនាឿរដូចតេៅេនេះ 

ពាកើយថា “េោកបាលធម”៌ ែរបថា “ធម៌រកើាេោក” ឬេៅថា “េទវធម៌” ដូចមានកនុង
ខុទទកនិឿយធមមបទថា 

ហិរិឱត្តបប្សម្បន្ន ្  សុក្កធមមសមាហិតា 

សនន្ដ្ សប្បុរសិា នោនក្  នេវធមាម្ត្ិ វុច្ចនរ ។ 

សបើបរុសទំងឡាយ អនកមានចិតតសបរ់មាងើប់ បរបិូណ៌េោយហិរ ិនិងឱតតបើបៈ ជាអនកមាន
ចិតតតមលេ់ៅកនុងធម៌ស អនករបាជ៳េពាលថា ជាបុគលមានេទវធម៌កនុងេោក ។ 

កនុងទីឃនិឿយ រតង់សងីតិសូរតៃនពួកធម៌ពីរ មានបាលថីា 

អហិរិក្ញ្ច អនន្ត្តប្បញ្ច ។ ហរិិ ច្ ឱត្តប្បញ្ច ។ 

េសចក៵មីិនៀមើសបាប ១ េសចក៵មីិនេ្ដើនឹងបាប ឬមិនៀយើចបាប ១ ។ េសចក៵ៀីមើស
បាប ១ េសចក៵េី្ដើនឹងបាប ១ ។ 

ហិរ ិនិង ឱតតបើបៈ កនុងអាគតោឋើនេផើឝងៗ េៅថា “េទវធម៌” ខលេះ, េៅថា “អរិយរទពើយ” 
ខលេះ េៅថា “េោកបាលធម៌” ខលេះ ។ 
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សូមអធិបើាយអំពីពាកើយថា “េោក” ជាៀងេដើម 

“េោក” េនេះ បានដល ់ សភាវៈែដលេកើតមានេឡើងេហើយ មិនត្ងំេៅេោយេទៀង
ទត់ ែតងែតែបរឈមមុខេៅរកេសចក៵វីិនាសបាតប់ង់សូនើយេៅវញិ កនុងេពលណាមួយ េៅ
ថា “េោក” ។ េោកមានេរចើន ែតេបើបំរពញួឲើយខលចីុេះមក មានរតឹមែត ៣ យ ើងគឺ សង្ខើរ-
េោក ១, សតតេោក ១, ឱឿសេោក ១ ។ 

េសចក៵អីធិបើាយ 

រូបធម៌ នងិអរូបធម៌ទំងឡាយែដលេកើតមានេឡើង ដូចជាពួកសតវទងំអសែ់ដលមាន
អតតភាពត្ំងេៅបានេោយសារអាហារក៵ី នាម និងរូបក៵ ី េវទនា ៣ យ ើង មានសុខេវទនាជា
េដើមក៵ី អាហារ ៤ យ ើង មានកវឡិង្កើរាហារជាេដើមក៵ី អាយតនៈៀងកនុង ៦ យ ើង មាន 
ចកវាយតនៈជាេដើមក៵ ី វញិ្ញើណដ៶ិតិ ៧ យ ើងមាននានតតឿយ នានតតសញ្៴ ី គឺ ( ពួកសតវមាន
ឿយេផើឝងេនើ មានសញ្ញើក៏េផើឝងេនើ ) ជាេដើមក៵ី េោកធម៌ ៨ យ ើងមានោភៈ និងអោភៈ
ជាេដើមក៵ី សត្ឍើវាសៈ ៩ យ ើង មានវិញ្ញើណដ៶ិតិជាេដើមក៵ ីអាយតនៈ ១២ មានចកវាយតនៈ
និងរូបាយតនៈជាេដើមក៵ី ធាតុ ១៨ យ ើង មានចកុធាតជុាេដើមក៵ី ប ុេណណេះជាេដើម េៅថា 
“សង្ខើរេោក” ែរបថាេោកគឺសង្ខើរែដលជាភានើកង់្រៀងឿរត្កែ់តងឲើយចេរមើនឲើយវិនាស។ 

ពួកមនុសើឝ ទំងរបុស ទំងរសី េទេះមានបុណើយ ឬឥតបុណើយមានកិេលស ឬឥត
កិេលស មានរបាជាញើ ឬឥតរបាជាញើ លអ ឬអារកក់ក៵ី ពួកអមនុសើឝ គេឺទវត្ មារ រពហម យកើឝ នងិ
គនធពវជាេដើមក៵ ី ែតងអារសយ័េៅកនុងេោកទងំបី ។ របេភទសតវទំងអស់េនេះ រួមមកែត
ពាកើយមួយេៅថា “សតតេោក” ែរបថា េោកគឺពួកសតត ។ 

េោកទំងមូលដូចភាជនស៍រមាបរ់ងរទរតួតតៗ េនើ គខឺើយលរ់ទទឹក ៗ រទដី ៗ រទ
ឧបាទិននកសង្ខើរ គសឺង្ខើរែដលមានវិញ្ញើណមានមនុសើឝជាេដើម នងិអនុបាទិននកសង្ខើរ គឺ
សង្ខើរែដលឥតវិញ្ញើណ មានរុកជាតិ តិណជាតិ នឹងភនំ ថម ជាេដើម ឬសំេៅយកៃផទចរកវាល
ទំងមូល ឬសំេៅយកឱឿស ែដលរពេះអាទិតើយ និងរពេះចនទេដើរបំភលេឺោកអសទី់រតឹមណា ទី
រតឹមេនាេះេៅថា “ឱឿសេោក” ែរបថាេោក គឱឺឿស ( ែដលមិនែមនជាមនុសើឝសតវ ) ។ 
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ឯពាកើយថា េោកេនេះ េខមរជនេយើងេរចើននិយមរាប់អានថាជាពាកើយៃថលថនូរ ពាកើយគួរ
សម សរមាបេ់របើេៅមនុសើឝអនកមានបុណើយយសស័ក៵អិំណាច ឬេៅរពេះសងើទួេៅ ែតេបើ
ត្មពិតវិញ ពាកើយថាេោកេនេះ ជាពាកើយសាធារណៈ អាចេៅបានរគប់សពវសតវ និងសង្ខើរ
ទំងអស់ ។ អនករបាជ៳ៀងធមមសាស្តសតទំងឡាយ មានរពេះពុទធជាេដើម ែតងរបមូលយកសង្ខើរ
ទំងមានវិញ្ញើណទំងឥតវិញ្ញើណេៅថា “េោក” េរពាេះយលថ់ា េោកេនេះ ែដលេកើត
េឡើងបានជារូបរាងេហើយ មិនែដលត្ំងេៅេទៀងទតេ់ទ រែមងចេរមើនកនុងៀងេដើម ែរប
របលួកនុងរវាងកណាដើលេហើយរតូវបាតប់ង់េៅវិញេៅទីបំផុត ។ 

ន័យមួយេទៀត ពាកើយែដលេយើងនិយមេរបើេៅេ មើេះ សតវ នងិ សង្ខើរ សពវៃថេនេះ 
ដូចពាកើយថា មនុសើឝ សតវ របុស រសី េឈើ ភនំ ថម ជាេដើម សុទធែតជាពាកើយេោកេវាហារទំង
អស់ គជឺាសំដនីិយយេៅេោយឿរសនមតិេៅត្មេភទ លកណៈ មិនែមនជាសំដពីិតេៅ
ត្មផលូវបរមតថសាស្តសតេទ េបើេៅត្មផលូវបរមតថសាស្តសតវញិ េទើបជាពាកើយពិត ។ 

ឧទហរណ៍ដូចជា មនុសើឝមានើក់ ែដលេយើងយកមកឲើយឈរេៅកនុងទីចំេពាេះមុខ េហើយ
ពិចារណាែវករកពាកើយែដលេគេៅថា “មនុសើឝ” េនាេះ កម៏ុខជានឹងរកពុេំឃើញេឡើយ គេឺឃើញ
ែតធាតដុី ធាតទុឹក ធាតុេភលើង ធាតខុើយលទ់ំងអស់ ។ េបើដូេចនេះ េតើពាកើយថា មនុសើឝរបុសរសី
េនេះេៅរតង់ណា? ឯសង្ខើរទំងពួងក៏ដូេចានើេះែដរ, មើ  ្ើងវិញេទៀត ដូចពាកើយែដលេយើងធាយើប់
េៅថា ផទេះថាសាោ េបើពិចារណាែវករកេៅក៏េឃើញែតសសរ េ្ទើង ្យើន បងង់ ៃដរែណង 
។ល។ មានេ មើេះេោយែឡកៗ ពេីនើទំងអស់ េបើដូេចនេះ ពាកើយថា ផទេះថាសាោេនាេះ លុេះែត
រគប់សមាភើរៈ េហតេុនាេះ ពាកើយថា មនុសើឝរបុសរសថីាផទេះសាោប ុេណណេះជាេដើម សុទធែតេៅ
េោយសនមតិត្មេោកេវាហារ មិនែមនជាពាកើយពិតត្មផលូវបរមតថសាស្តសតេឡើយ ។ 

វតថធុាតុ ែដលមានេ មើេះេៅេោយពាកើយ ជាេោកេវាហារក៵ ី េោយពាកើយជាបរមតថក៵ី 
រួមមកេៅថា េោកៗ ដូចេនើទំងអស់ ។ 

បណាដើេោកទំងេនាេះ កនុងទីេនេះ សំេៅយកសតវេោក គមឺនុសើឝ ។ មនុសើឝេនេះឯង 
ែតងមានេសចក៵វីនិាសអនតរាយេៅេោយរបឿរេផើឝងៗ ឯធម៌ែដលរគប់រគងរកើាមនុសើឝឲើយ
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បានេសចក៵សីុខ ចេរមើន និងសនតិភាពេៅថា “េោកបាលធម៌” ។ េោកបាលធម៌េនេះ មាន 
២ យ ើងគឺ ហិរិ ១ ឱតតបើប ១ ។ 

ហិរ ិែរបថា “េសចក៵ៀីមើសបាប” គឺ ( ធមមជាតិ ) ៀមើសឬេខពើម អំេពើទុចរិត មានឿយ-

ទុចរិតជាេដើម 

ឱតតបើបៈ ែរបថា “េសចក៵ីៀយើចបាប” គឺ ( ធមមជាត ) តក់សលុត ឬៀយើចអំេពើទុចរិតមាន
ឿយទុចរិតជាេដើម ។ 

េសចក៵អីធិបើាយ 

ហិរ ិេសចក៵ៀីមើសបាប ជាអជើ៲តតកសមោុឋើន ( មានេហតៀុងកនុងជាសមុោឋើន ) បាន
េសចក៵ថីា ហិរ ិេកើតេឡើង េរពាេះពិចារណាេហត ុ៤ យ ើងគឺៈ 

១- ជាត្ឹ បច្ចនវក្ខតិាវ ្   េរពាេះពិចារណាជាត,ិ 

២- វយំ បច្ចនវក្ខិតាវ ្   េរពាេះពិចារណាវយ័ 

៣- សូរភាវំ បច្ចនវក្ខតិាវ ្ េរពាេះពិចារណាសូរភាព, 

៤- ពាហុសច្ចំ បច្ចនវក្ខតិាវ ្ េរពាេះពិចារណាពាហុសចៈ ។ 

ពាកើយថា “េរពាេះពិចារណាជាត”ិ បានេសចក៵ថីា ជាតមិានពីរយ ើងគឺ ជាតខិពង់ខពស់ ១ 
ជាតេិថាកទប ១ ។ 

បុគលអនកមានជាតិខពង់ខពស់ ឿលេបើជួបរបទេះនឹងអំេពើបាប មានបាណាតបិាតជាេដើម 
ែដលខលួនលមមេធវើបាន កព៏ិចារណាថា អាត្មើអញមានជាតខិពង់ខពស់ េោយមហាកុសល ែដល
ខលួនបានេធវើអំពីអតីតមកពិតៗ េបើរបសិនជាខលួនរបរពឹតតេធវើនូវអំេពើបាបេនេះ មុខជានឹងបាននូវ
ជាតដ៏ិេថាកទប កនុងឿលអនាគតជាពុៀំន លុេះពិចារណាដូេចនេះេហើយ កញ៏ ើំងហរិេិសចក៵ី
ៀមើសបាបឲើយេកើតេឡើង ែលងេធវើអំេពើបាបមានបាណាតបិាតជាេដើម ។ 
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ចំែណកបុគលមានជាតដ៏ិេថាកទបវិញ ឿលេបើជួបរបទេះនឹងបាបកមម មានបាណា- 
តិបាតជាេដើម ែដលខលួនលមមេធវើបានេហើយពិចារណាថា អាត្មើអញែដលមានជាតដ៏ិេថាកទប
យ ើងេនេះ កេ៏រពាេះែតបានេធវើនូវអំេពើអារកក់មានបាណាតបិាតជាេដើម អពំអីតីតជាតេិោយពិត 
របសិនេបើអាត្មើអញេធវើនូវអំេពើដ៏ោមកេនេះ េៅអនាគតជាតិ អាត្មើអញមុខជានឹងមានជាតិ
េថាកទបជាងេនេះេទៀតមិនៀន លុេះពិចារណាដូេចនេះេហើយ ក៏ញ ើំងហិរ ិ េសចក៵ៀីមើសបាបឲើយ
េកើតេឡើង មិនេធវើនូវបាបកមមមានបាណាតបិាតជាេដើម ។ 

ហិរ ិេកើតេឡើង េរពាេះពិចារណាជាតដិូេចនេះ េ មើេះថា “េរពាេះពិចារណាជាត”ិ ។ 

ពាកើយថា “េរពាេះពិចារណាវ័យ” េសចក៵ថីា វយ័មាន ៣ យ ើងគឺ បឋមវ័យ ១ មជើ៲ិមវយ័ 
១ បច៰ិមវយ័ ១ ។ 

វ័យគឺជំនាន់ ឬ រយៈឿលៃនអាយ ុ ែដលេៅេកមងេៅថា បឋមវ័យ, ជំនាន់កណាដើល 
េៅថា មជើ៲ិមវយ័ ជំនាន់ែដលចាស់ េៅថា បច៰ិមវ័យ ។ 

បុគលែដលសថិតេៅកនុងបឋមវ័យ ឿលជួបរបទេះនឹងបាបកមម មានបាណាតបិាតជា
េដើម ែដលខលួនលមមេធវើបានេហើយពិចារណាថា អំេពើដ៏ោមកេនេះ អាត្មើអញនឹងមិនគួរេធវើេទ 
លុេះពិចារណាដូេចនេះេហើយ កញ៏ ើំងហិរ ិ េសចក៵ៀីមើសបាបឲើយេកើតេឡើង មិនេធវើបាបកមម មាន
បាណាតិបាតជាេដើម ។ 

បុគលត្ំងេៅកនុងមជើ៲មិវ័យ ឿលជួបរបទេះនូវបាបកមម មានបាណាតិបាតជាេដើម 
ែដលខលួនលមមេធវើបាន េហើយពិចារណាថា អំពីអារកក់េនេះ អាត្មើអញជាមនុសើឝធំ នឹងគុណ-
េទស-ខុស-រតូវ-លអ-អារកក់-បុណើយបាបសពវរគប់េហើយ មិនគួរេបើេធវើេទ លុេះពិចារណាដូេចនេះ
េហើយ កញ៏ ើំងហិរ ិ េសចក៵ៀីមើសបាបឲើយេកើតេឡើង មិនេធវើនូវបាបកមមមានបាណាតបិាតជា
េដើម ។ 

បុគលែដលត្ំងេៅកនុងបច៰ិមវ័យ ឿលជួបរបទេះនូវអំេពើអារកក ់ែដលខលួនលមមេធវើបាន 
ក៏ពិចារណាថា អាត្មើអញេនេះ ជាមនុសើឝចាសទ់ែរទមទរទមយ ើងេនេះ មិនគួរេធវើនូវអំេពើដ៏
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ោមកេទ លុេះពិចារណាដូេចនេះេហើយ កញ៏ ើងំហិរិ េសចក៵ៀីមើសបាបឲើយេកើតេឡើង មិនេធវើនូវ
បាបកមមមានបាណាតបិាតជាេដើម ។ 

ហិរិ េកើតេឡើងេរពាេះបុគលពិចារណាវ័យ ៣ យ ើងដូេចនេះ េ មើេះថា “េរពាេះពិចារណា 
វ័យ” ។ 

ពាកើយថា “េរពាេះពិចារណាសូរភាព” េសចក៵ថីា ភាពៃនបុគលអនកមានកមាយើំងេកលៀវឿយើ
អង់អាច េៅថា សរូភាព ។ បុគលអនកមានសូរភាពេទេះរគហសថក៵ី បពវជិតក៵ី ឿលជួបរបទេះ
នឹងបាបកមម មានបាណាតិបាតជាេដើម ែដលខលួនលមមេធវើបាន េហើយពិចារណាថា អំេពើអារកក់
េនេះអាត្មើអញជាមនុសើឝេកលៀវឿយើកនុងទីរបជំុ មិនគួរេធវើេទ លុេះពិចារណាដូេចនេះេហើយ កញ៏ ើំង
ហិរិ េសចក៵ៀីមើសបាបឲើយេកើតេឡើង មិនេធវើនូវបាបកមមដូេចនេះេ មើេះថា “េរពាេះពិចារណា 
សូរភាព” ។ 

ពាកើយថា “េរពាេះពិចារណាពាហសុចៈ” េសចក៵ថីា ភាពៃនបុគលអនកេចេះដឹងេរចើន, អនក
សាទើតជ់ំនាញេរចើន េៅថា ពាហសុចៈ ។ បុគលអនកមានពាហសុចៈ ឿលេបើជួបរបទេះ
បាបកមមែដលខលួនលមមេធវើបានេហើយពិចារណាថា អំេពើដ៏ោមកេនេះ អាត្មើអញជាអនកេចេះដឹង
េរចើនជាអនកសាទើតជ់ំនាញេរចើនមិនគួរេធវើេទ លុេះពិចារណាដូេចនេះេហើយ កញ៏ ើំងហិរ ិ េសចក៵ី
ៀមើសបាបឲើយេកើតមានេឡើង ដូេចនេះេ មើេះថា “េរពាេះពិចារណាពាហសុចៈ” ។ 

ហិរ ិេសចក៵ៀីមើសបាបជាអជើ៲តតកសមោុឋើន ( មានេហតៀុងកនុងជាសមុោឋើន ) េរពាេះ
ពិចារណាេហតុ ៤ យ ើង េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ហិរ ិេ មើេះថា ជិគុច៰នលកណៈ ( មានឿរេខពើមបាបជាលកណៈ ) ឬជាសបើបតសិើឝវ-
លកណៈ ( មានឿរេជឿសាដើបជ់ាលកណៈ ) េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ហិរ ិជាអករណរសៈ ( មានឿរមិនេធវើបាបជាកចិ ) 

ហិរ ិជាសេង្កើចនបើបចុបោឋើន មានឿររួញរអាកនុងឿរេធវើបាបមានបាណាតិបាតជាេដើម
ជាផល 
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ហិរ ិជាអតតេរវបោឋើន ( មានឿរេេរពខលួន ) គឺរបារឰយកខលួនជាធំេហើយមិនេធវើនូវ
បាបទំងឡាយជាេហត ុ។ 

 ឱតតបើបៈ េសចក៵ៀីយើចបាប ជាពហិទធើសមោុឋើន ( មានេហតៀុងេរ្ជាសមុោឋើន ) 
េសចក៵ថីា បុគលឿលជួបរបទេះនឹងបាបកមមែដលខលួនលមមេធវើបាន េហើយគិតែរកងរែអងេហតុ
ៀងេរ្ថា េបើអនកនឹងេធវើនូវបាបកមម អនកមុខជានឹងដលន់ូវេសចក៵តីិេះេដៀល កនុងចំេណាម
បរិសទើយទំងបួនចំពូកជាពុៀំន េហើយពិចារណាថាៈ អនកេចេះដឹងទងំឡាយនឹងតិេះេដៀលអនក 
ដូចជាបុគលមានអនាម័យ រែមងសអបេ់ខពើមនូវវតថមុិនសាអើតេសាមើកេរេកដូេចានើេះ អនកឯងរតូវ
េោកអនកមានសីលទងំឡាយ េចៀសវាងេហើយនឹងេធវើដូចេម៵ចេកើត? លុេះពិចារណាដូេចនេះ
េហើយ ក៏មិនហា ើនេធវើបាបកមមមានបាណាតបិាតជាេដើម ។ 

ឱតតបើបៈ ជាេោឿធិបេតយើយ ( មានេោកជាធំ ) េសចក៵ថីា កុលបុរតខលេះ កនុងេោក
េនេះ របារពធយកេោកជាអធិបតី គយឺកអនកដៃទឲើយជាធំថា េោកសននិវាសេនេះ ធណំាស ់
សមណរពាហមណទ៍ំងឡាយ អនកមានឫទធិ មានចកុទិពវ ដឹងចិតតរបសអ់នកដៃទ ែតងមានេៅ
កនុងេោកសននិវាសដ៏ធំេនេះឯង ។ ពួកេោកទងំេនាេះ េមើលឆ្ងើយក៏បាន ជិតក៏បាន ដឹងចិតត
េោយចិតតបាន ។ េបើពួកេោកដឹងអញេហើយ មុខជានិយយនឹងេនើេោក យ ើងេនេះថា “ែន
េោកដ៏ចេរមើនទំងឡាយ! េោកចូរេមើលកុលបុរតេនេះ េចញចាកផទេះមកបួសេោយសទធើ 
េហើយេៅែតរបឡាករ់បឡូស េោយអកុសលដ៏ោមកទំងឡាយេទៀត” ។ ពួកេទវត្អនក
មានឫទធិ មានចកទុិពវ ដឹងចិតតរបសដ់ៃទែតងមានេៅរបាកដកនុងេោក ពួកេទវត្ទំងេនាេះ
េមើលឆ្ងើយក៏បាន គិតក៏បាន ដឹងចិតតេោយចិតតក៏បាន, េបើពួកេោកដឹងអញេហើយ មុខជា
និយយនឹងេនើេោកយ ើងេនេះថា “ែនេោកដ៏ចេរមើនទំងឡាយ! េោកចូរេមើលកុលបុរត
េនេះ េចញចាកផទេះមកបួសេោយសទធើ េហើយេៅែតរចបូករចបលេ់ោយអកុសលដ៏ោមក
ទំងឡាយេទៀត” ។ លុេះពិចារណាដូេចនេះេហើយ ក៏លេះអកុសលេចញ េហើយចេរមើននូវ
កុសលឲើយេកើតេឡើង លេុះកមមមានេទសេចញ ញ ើំងមិនមានេទសឲើយចេរមើនេឡើង យ ើងេនេះ
េ មើេះថា រកើាខលួនឲើយបរសិុទធ ។ 

ឱតតបើបៈ េ មើេះថា ជាេោឿធបិេតយើយ ( មានេោកជាធំ ) េោយរបឿរដូេចនេះឯង ។ 
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ឱតតបើបៈ េ មើេះថា ភយសភាវសណឌិតៈ ( ត្ំងេៅេោយសភាពគឺេសចក៵ីតក់សលុតភ័យ
កនុងអបាយ ) េហើយមិនហា ើនេធវើបាប េរពាេះៀយើចអបាបេនាេះ ដូចជាបុគលអនកមានរបាជាញើមិន
ហា ើនចាបដ់ុែំដកេ្ដើ ែដលេភលើងកំពុងេឆេះរនាទើលរចាលេ្អើ េរពាេះៀយើចរោកដូេចានើេះ ។ 

ឱតតបើបៈ ត្ំងេៅេោយសភាពគឺេសចក៵ៀីយើចបាប េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ឱតតបើបៈ ជាឱត្ឍើសលកណៈ ( មានេសចក៵តីក់សលុត ) ចំេពាេះអំេពើបាបជាលកណៈ ឬ
ជា វជ៱ភិរុកភយទសើាវលិកណៈ ( មានឿរៀយើចេទស និងេឃើញភ័យជាលកណៈ) មាន ៤ 
យ ើងគឺ 

១- អតាត្នុវាេភយ  ៀយើចខលួនឯង តិេះេដៀលខលួនឯងបាន, 

២- បរានុវាេភយ  ៀយើចបុគលដៃទ តិេះេដៀលខលួនឯងបាន, 

៣- េណ្ឌភយ  ៀយើចរពេះរាជអាជាញើ, 

៤- េុគ្គត្ិភយ   ៀយើចភ័យកនុងទុគតិ ។ 

ឱតតបើបៈ េ មើេះថា ឧត្ឍើសលកណៈ ( មានឿរតក់សលុតៀយើចបាបជាលកណៈ ) ឬជា  
វជ៱ភិរុកភយទសើាវលិកណៈ ( មានឿរៀយើចេទស ឬេឃើញភ័យ ) កនុងេហតៀុងេរ្ ៤ 
យ ើង មិនហា ើនេធវើបាបជាលកណៈ េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ឱតតបើបៈ ជាអករណរសៈ មានឿរមិនេធវើបាបជាកិច ។ 

ឱតតបើបៈ ជាសេង្កើចចនបើបចុោឋើន មានអាឿរែរកងរែអងកនុងឿរេធវើបាបជាផល ។ 

ឱតតបើបៈ ជាបេេរវបទោឋើន ( មានឿរេេរពេឿតែរកងបុគលដៃទ ) េហើយមិនហា ើន
េធវើបាបជាេហតុ ។ 
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ហិរ ិនិង ឱតតបើបៈ ទំងពីរេនេះ ជាធម៌រគប់រគងរកើាបុគលអនករបរពតឹតសនើឝំនូវធម៌ ឲើយ
បានទទួលនូវេសចក៵សីុខចេរមើន មិនឲើយមានេសចក៵ទីុក វិនាស អនតរាយ ។ ជាធម៌មានគុណ
របាកដកនុងឿរេវៀរចាកបាប រឯីបុគលអនករបរពតឹតធម៌ទំងពីររបឿរេនេះ នឹងបានេ មើេះថា ជា
អនកមានអំេពើលអ នឹងេ មើេះថា ជាមនុសើឝធម៌ ជាអំេពើឲើយអភ័យដលជ់ីវិត, រទពើយសមើបតតទីិកែនលង
និងទឹកដីរបសអ់នកដៃទ េ មើេះថា ជាអំេពើនាមំកនូវេសចក៵សីុខចេរមើន ដលអ់នកដៃទផង ដល់
ខលួនឯងផង ត្ំងពីមានជីវិតរសេ់ៅ លុេះសាយើបេ់ៅរែមងមិនេៅឿនទ់ុគតេិឡើយ ។ 

េហតេុនេះេហើយ បានជារពេះមានរពេះភាគ រទងរ់ត្សស់រេសើរអំពីអានិសងើឝៃនបុគល
អនករបរពតឹតធម៌ ដូចមានកនុងគមពីរធមមបទ ខុទទកនិឿយរតង់យមកវគថាៈ 

ធនមាម្ ហនវ រក្ខតិ្ ធមមចារ ឹ  ធនមាម្ សុច្ិន្ណ្ សុខមាវហាត្ ិ

ឯសានិសនំសា ធនមម សចុ្ិនណ្េ ន េុគ្គត្ឹ គ្ច្ឆត្ិ ធមមចារី ។ 

ធម៌ហនឹងឯង រែមងរកើាបុគលអនករបរពឹតតធម៌ ធម៌ែដលបុគលសនើឝំេហើយ រែមងនាំមក
នូវេសចក៵សីុខ ឿលេបើបុគលសនើឝំធម៌េោយរបៃពេហើយ រែមងបាននូវអានិសងើឝែបបេនេះ
មិនៀន បុគលអនករបរពឹតតធម៌ រែមងមិនេៅឿនទ់ុគតេិឡើយ ។ 

ធម៌ទំងពីររបឿរគឺៈ ហរិនិឹងឱតតបើបៈេនេះ រែមងឃុរំគងរកើាេោក ( គឺពួកសតត ) អនក
របរពឹតត ឲើយជាគណៈ ជារកុម េៅជាសុខសបើាយ ដូចជាមាត្បិត្រកើាបុតតធីត្ឲើយបាន
េសចក៵សីុខ េវៀរមិនឲើយេបៀតេបៀនេនើនឹងេនើដូេចានើេះ ។ 

ែមនពិត មនុសើឝកនុងេោកេនេះ ែដលហា ើនរបរពឹតត យើនពានមានឿរឿបស់មាយើបេ់នើ 
លួចបលន់ឆក់ដេណដើមរទពើយសមើបតតទីិកែនលង និងទឹកដីេនើ េធវើេនើនឹងេនើឲើយវិនាសអនាឍើរាយេោយ
របឿរេផើឝងៗ ជាេរចើនែបបេរចើនយ ើងេនាេះ កេ៏រពាេះែតេមើនធម៌ពីររបឿរេនេះ សរមាបរ់គប់
រគងែថរកើា ។ ដេូចនេះ េបើជនទំងឡាយកនុងេោកសននិវាស មានធម៌ពីររបឿរេនេះ រគប់រគង
រកើាេហើយ មុខជាមិនមានឿរេបៀតេបៀនេនើេឡើយ ។ អារស័យឿរមិនេបៀតេបៀនេនើេនេះ 
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េសចក៵សីុខ កន៏ឹងេកើតមានេឡើងជារបាកដ សមនឹងពុទធឱទនថា  អព្្ាបជ្ឈំ សខុ ំ 
នោនក្ ឿរមិនេបៀតេបៀនេនើ ជាសុខ កនុងេោក ។ 

អនករបាជ៳ទំងឡាយ ែតងេឃើញធម៌េ្មើ គឺ អហិរិកៈ និង អេនាតតបើបៈថាជា ( អំេពើដ៏
ោមក ) េទើបមានធម៌សគឺ ហិរិ និង ឱតតបើបៈ សអបេ់ខពើមអំេពើទំងេនេះ ដូចជាេគេខពើមៀយើចពស់
អាសរិពសិែដលេពនរត្កំនុងោមក ។ 

មើ  ្ើងវិញេទៀត េោកទំងឡាយមានមាត្-មាដើយមីង-មាដើយធំ នងិ ភរិយរបសអ់ាចារើយ
ជាេដើម េបើធម៌ទំងពីរេនេះ មិនរកើានូវេោកេទ េោកទំងឡាយេនាេះ កម៏ិនរបាកដថាជាអវី 
កនុងេោកេនេះែដរ គមឺុខជានឹងដលន់ូវឿររចបូករចបល់ ដូចសតវតិរចាឆើនជាពុៀំន ។ 

សមដូចពុទធភាសិតថាៈ 

នេេនម ភិក្ខនវ សកុ្ក្ ធមាម្ នោក្ំ បានលនតិ ។ ក្ត្នម នេេ ។ ហិរិ ច្ ឱត្តប្បំ ច្ ។ ឥនម នោ 
ភិក្ខនវ នេេ សុក្ក្ ធមាម្ នោក្ំ ន បានលយ្្ុំ ន យិធ បញ្ញ្នយថ មាតាត្ិ វា មាត្ឆុ្ឆ្ត្ិ វា 
មាត្ុោនីតិ្ វា អាច្រយិភរិយាត្ិ វា គ្រូនំ ទារាតិ្ វា សនមេេំ នោនក្ អគ្មិសស្ យថា អនជ
ឡក្ ក្ុក្កដសូក្រា នសាណ្សិគាោ ។ 

“មានើលភិកទុំងឡាយ ធម៌សទំងពីរេនេះ ែតងរកើានូវេោក ។ ធម៌សទំងពីរេនេះ េតើ
ដូចេម៵ច? ធម៌សទំងពីរេនាេះគឺ ហិរិ ១ ឱតតបើបៈ ១ ។ មានើលភិកទុំងឡាយ ( េបើ ) ធម៌សទំង
ពីរេនេះមិនរកើានូវេោកេទ េោកគឺមាត្ក៵ី មាដើយមីងក៵ី មាដើយធំក៵ី ភរិយរបសអ់ាចារើយក៵ ី
របពនធរបសរ់គកូ៵ី កម៏ិនរបាកដកនុងេោកែដរ មខុជាដលន់ូវសេមេទ ( ឿររចបូករចបល់ ) ដចូ
ជាសតវតិរចាឆើនគឺ ពួកពែព, េចៀម, មាន,់ រជូក, ែឆ, និងចចកជាេដើមពុៀំន” ។ 

ធម៌សពីរយ ើងគឺ ហិរិ និង ឱតតបើបៈ េនេះ ជាឫសគលៃ់នកុសលធម៌ទំងពួង ែដល
របរពឹតតេៅកនុងភូមិ ៤ មានឿមាវចរភូមិជាេដើម ជាធម៌ឃុរំគងរកើាេោកឲើយបានសនតភិាព 
មិនឲើយរបរពឹតតទុចរិតមានឿរឿបស់មាយើបេ់នើជាេដើម េទើបេ មើេះថា “េោកបាលធម៌” ដូេចនេះ ។ 

កនុងេទវធមមជាតកថាៈ  



www.aphirati.blogspot.com  េោកបាលធម៌ 

សាធុជនទំងឡាយអនករបកបេោយហិរិ និងឱតតបើបៈ អនកតមលេ់ៅមាំកនងុធម៌ស អនក
សបរ់មាងើប ់អនករបាជ៳ទំងឡាយមានរពេះពុទធជាេដើមេៅថា“អនករទរទង់នូវេទវធម៌កនុងេោក” ។ 

រណ៌ អំរ៊ីមោក្បាលធម៌ ចប់តតប  មណណ ះ ឯវ ំ។ 

 


