


 

 

-I- 

 

 ឈ ម្ ោះឈ ៀវឈៅ ³ ទំព័រជីវិត (Page of life) 

 ឈរៀបឈរៀងឈោយ ³ សាមណេរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

 រចនាររបឈោយ ³ ភិក្ខុចនិ្តក្វី ទូច ចន្ថថ  
 ពិនិតយឈោយ ³  រពហ្មចារ ីនិង បបុរ ជន 
 ទីរន្នលងឈធវើ ³ វតត ិុនជិមធមមនិមតិត ឈៅវតតថមីន្រ  ១០០ 
 ង្កា តស់្លល ន្រត ររុង-ឈេតតបាតដំ់បង ននរពោះរាជាណាចរររមពុជា។ 
 កាលបរឈិចេទឈធវើចប ់ ³ នថៃអង្កា រ ១៥ ឈរើត ន្េបឋមាស្លឍ ឆ្ន ឈំរាង 
ចត្វវ  ័រ ព. . ២៥៥៦ រតូវនឹងនថៃទី 0៣  ន្េររាោ ឆ្ន  ំ២០១២ 
 ឈបាោះពុមពឈលើរទី ១ ³ ចំននួ ៤.០០០ រាល  
 អ ់ទឹររបារចំ់នួន ³ ៩.២០០.០០០ ឈរៀល = ២.៣០០ ដុល្លល រ 
 ឈបាោះពុមពឈៅឈរាងពុមព ³ ម ៉ា  ផុន (ភនឈំពញ) 

 ន្ចរផាយរនុងឱកា  ³ បុេយដង្ហែណ ៀន្ររះវស្សា (ណេត្តបាត្់ដំបហ) 
 ការផាយរប ់ ³ រក្ុមយុវស្សមេអ្នក្ន្ិរន្ធ 
 ផតល់មតិឈោបល់ ³ ០១៧ ៨០៩ ៦៥០ / ០៩៨ ៣៧០ ០៩៧ 

 ររា ិទធិឈោយ ³ រក្ុមយុវស្សមេអ្នក្ន្ិរន្ធ គ្មម នន្ផនរណាមយួនន 

ឈ ៀវឈៅឈនោះរតូវបានឈបាោះពុមព ឬថតចមលងឈហ្ើយផសពវផាយឈោយគ្មម នការ 
អនុញ្ញា តពីមាា  ់ឈ ៀវឈៅឈ ើយ។ 
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-II- 

 

ពិនិតយកែសរមួលខ្លឹមសារ និងអែខរវិរទុធមោយ 

3 
-ឈល្លរមាា  ់ភរិខុ គង់ ច័នទសភុ័ក្រែត -ឈល្លរមាា  ់ររូ ឡែុ សាមរឿត 
-ឈល្លរមាា  ់ភរិខុ ទូច ចន្ថថ  -ឈល្លរមាា  ់ភរិខុ មសឿន រែា  
-ឈល្លរមាា  ់ភរិខុ សុបឹ សុណីា -ឧ. . បួ សុផីូ (បាតដំ់បង) 
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-III- 

 

ន្ថមអនែមានឧបការៈែនងុការងារធមមទាន 

3 

-ឈល្លរមាា  ់ររូ ឡែុ សាមរឿត -ឈល្លរមាា  ់ភរិខុ គង់ ច័នទសភុ័ក្រែត 
-ឈល្លរមាា  ់ភរិខុ ទូច ចន្ថថ  -ឈល្លរមាា  ់ភរិខុ មសឿន រែា 
-ឈល្លរមាា  ់ភរិខុ ថន សធុិន -ឈល្លរមាា  ់ ឆិម ប ុនឆា 
-ឈល្លរមាា  ់ ធី ចាន់ណា -ឈល្លរឪពុរ ថង ផូ (ភូមនិ្រ លអ) 
-អនរមាត យ សាន មសឿម   -ឧ. ិ. កខ្ែ វិបុល (រំពងច់ាម) 
-អនរមងី ថង រតឺ  (U.S.A)  -ឧ. ិ. ម ៉ា  វណ្ណី  (បាតដំ់បង) 
-ឧ. ិ.ឡែុ សាយគីម(រំពងច់ាម)-ឧ. ិ. គួ ធាវី (បាតដំ់បង) 

-ឧ. ិ. កែវ សគុនធ (បាតដំ់បង) -ឧ. ិ. ណាែ់ ណាស ់(U.S.A) 
-ឧ. ិ. ជុង សជុា (បាតដំ់បង) -ឧ. ិ. មុំ រសទីូច (បាតដំ់បង) 
-ឧ. ិ. មអៀម មអៀ (បាតដំ់បង) -ឧ. ិ.ផាន់ សវុណ្ណ (បាតដំ់បង) 
-ឧ. ិ. ឈមឹ វណ្ណ ៈ និងបងបអូន -បងរ ី ជា លណីា (រំពងច់ាម) 
-បងរ ី ជា លកីា (រំពងច់ាម) -ឧ. ិ.ឃាង សុផីល(រំពងច់ាម) 
-ឧ. ិ. អុឹម វ៉ា ន់ថា (បាតដំ់បង) -ឧ. ិ. កណ្ម ជុំ (បាតដំ់បង) 
-ឧ. ិ. ល ីសុមី (បាតដំ់បង) -ឧ. .មោ ផលីល (រំពងច់ាម) 
-ឧ. ិ. ស ំសានី (ភនឈំពញ)  -ឧ. . បួ សុផីូ (បាតដំ់បង) 
-មតិតធមរ៌នុងឈេតតបាតដំ់បង រំពងច់ាម បនាទ យមានជយ័ ឈ ៀមរាប...។ 

3 



 

 

-IV- 

 

ពាែយរារពធ 

3 
 រនុងន បដង៏ងឹត ូនយ ុងននកា បរខ ឈវល្លឈមា៉ោ ង ១២ យបព់ារ ់រ
ណាត លអរារតឈហ្ើយ មានយុវ មណឋតិរនុងឈភទជាស្លមឈណររូបរាង 
 ាមបនតិច រនុងវយ័ ២៥ ឆ្ន  ំ រំពុងន្តអងាុយរនុងស្លល្លធមម ភាជាមយួនឹង 
 រពហ្មចារ ី ឈរកាមពនលឺអំពូលអរាិ នី ន្ដលឈលចឈចញជារ មីត្វមបងអួចនន 
ស្លល្លធមម ភា វតតសុនិជិមធមមនិមិតត ឈៅវតតថមីន្រ  ១០០  ង្កា ត ់
ស្លល ន្រត ររុងបាតដំ់បង ឈេតតបាតដំ់បង ទីឈនាោះឯង រឺជារបភពននការ 
បដិ នធិនូវរូនឈ ៀវឈៅឈនោះឈ ើង។ 
   ន្មនឈហ្ើយឈ ៀវឈៅឈនោះ ពិតជាបានផុ ឈចញពីវរីយិភាពរនុងរំនិត 
និងការរបរពឹតតត្វមផលូវកាយ  រឈ រឈោយហ្ត្វថ  ឈនរត្វ មលងឹមនិ ូវ 
ប៉ោរបិច ចំន្ណរទឹរឈមម រេិ៏តេំរបឈរជៀតេលួនត្វមដងបា៉ោ រកា បង្កា ញអាត្វម  
ឈរើតបានជាតអួរខរា រពមទងំចងររងបានជារូនឈ ៀវឈៅដតូ៏ចរំពុងឋតិ 
ឈៅរនុងហ្ត្វថ រប ់ឈល្លរអនរនាឈពលឈនោះឯង។ 
 ន្ថលងពីជីវតិបីដូចជានាវា ន្ដលរំពុងន្តបន្ណត តេលួនឈលើនផទ មុរទ 
ស្លររដូឈចាន ោះឯង ឈរពាោះជីវតិមានការរបរពឹតតឈៅឥតឈបឈ់រឈ ើយ ឈៅ 
រនុង ងារវដតមានការជោះឥទធិពលពីអវជិាា  និងតណាា បានរបមូលពូតផតុ ំជាតួ 
រមមន្តងញុំងបដិ នធិមនុ ស តវឱយឈរើត។ ឈបើឈពាលឈោយភាស្លបញ្ាតតិ 



 

 

-V- 

 

និង មតសី្លមញ្ា ឈល្លរថា  តវ ថាបុរាល របារពធបានជាការវលិវល់ឈរើត 
ចា ់ ឈ ឺស្លល ប ់ភលរឺ អាប ់ឋតិឈរកាមរណាត បន់ដននឈ ចរតីទុរខឈនាោះឯង។ 
 ឈោយយល់ឈ ើញឈហ្តុមានជាអាទិ៍ឈនោះឯង ឈទើបឈធវើឱយដងួចិតតន្ដល 
រំពុង ំឈលៀងកាបិំតរញ្ញា  ់ រឺបញ្ញា ឈរចរលឹតិចតចួរប ់េ្ុ ំឈនោះឱយមុត 
ឈហ្ើយមន ិការននឧតតមរតិេ្ុ ំបានបញ្ញា ដល់វរីយិភាព ឱយកាបរ់បហារខ្ម ងំ 
ឈកា ជាៈ (ការេាិលរចអូ ) រនុងបំណងន្វរន្ញរឱយឈ ើញឃាតររពិត 
ឈពាល រឺអវជិាា  និងតណាា ន្ដលរតឈ់រចេលួនពនួអាត្វម  ឈពលបញ្ញា មរដល់ 
ឈហ្ើយភាល មរក៏ានន់្តភលចឺា ់ ឈរពាោះមានផលូវរឺអដឋងាិរមរាមាន មាម ទិដឋិជា 
ឈដើម ឈដើមបឈីធវើដំឈណើ រឈៅកានអ់រយិភូម ិរឺរពោះនិពាវ នឈនាោះឯង។ 
 ដងបា៉ោ រកាចា ់ផ្លល  ់តអួរខរាថមី រស្លតត់្វមរំនិតដេ៏លីវយ័ឈរមងរំពុង 
 ិរារឺ សា ចាន់រ៉ា ត់ខ្ញុំ ន្តងជញ្ា ឹងរិតរនុងឈពលយបស់្លៃ ត ់ឈដើមបរីមាា ត ់
នូវភាពឈង្ករងុយ ឈហ្ើយឈបើរឈមើលរូបថតននររួស្លរដរ៏មសតរ់ប ់េ្ុ ំ កាល 
ឈៅពីរុមារភាព ឈពាលរឺឈពលេ្ុ ំឈមើលឈហ្ើយឈធវើឱយនឹរឈ ើញដល់រគ្មរនលង 
ល្លយ ំឈោយរតអីាណិតឈខ្ល ចចិតត ឈោយគ្មម នអនរណាដឹងឮឈរឿងរា៉ោ វឈនោះ 
ឈរៅពីេ្ុ ំ និង មាជិរររួស្លរមយួឈនោះឈ ើយ។  ពិឈ  ជាងឈនោះឈៅឈទៀត 
ការន្ដល រឈ រអតថបទមរឈនោះ មានឈគ្មលបំណងដូចខ្ងឈរកាមៈ 
 -បានជាការោ ់ឈតឿនគ្មន ឈៅវញិឈៅមរ ឱយមានស្លម រតីត  ូរនុងជីវតិ។ 
 -បង្កា ញពីវភិារទនបញ្ញា  បទពិឈស្លធនពិ៍ត ភរតីភាព ន្ដលេ្ុ ំមាន 
ចំឈពាោះមតិតអនរអាន និងជាតិន្េមរទងំមូល។ 



 

 

-VI- 

 

 -ចងឈ់ ើញជាតិន្េមរមានការរបួរមួស្លមរាីគ្មន  រ ឡាញ់ ុេ នតិភាព 
ឈចោះន្ថររាវបបធម ៌អរយិធម ៌និង មបតតិរប ់ជាតិន្េមរ។ 
 -ចងឈ់ ើញមនុ សជាតិមានការរមាា តអ់វជិាា  ចឈរមើនបញ្ញា  បញ្ឈបធ់ម ៌
ហ្ិងា ន្បរមរេិតេំចឈរមើនឈមត្វត  ត្វមឈគ្មលធមរ៌ប ់រពោះ មាម  មពុទធ 
ន្ដលរពោះអងារទងប់ានរបកា  ន្មតងឈហ្ើយឈោយរបនព។ 
 -ចងឈ់ ើញមនុ សទូឈៅមានការរបរពឹតតធមល៌អ ឈពាលរឺមាន នតិភាព 
រនុងកាយ វាចា និងចិតតជានិរនតរត៍ឈរៀងឈៅ។ 
 -ឈដើមប ីន្មតងនូវរតញ្ាូ ត្វធម ៌ ចំឈពាោះរពោះពុទធស្ល នា រពោះឈថរានុឈតថរៈ 
 រពហ្មចារ ី ពុទធបរ ័ិទ ឈល្លរអនរមានរុណ ន្ដលបានជយួ ទំនុរបរមុង 
រូបេ្ុ ំត្វងំពីឈដើមរហូ្តដល់បចាុបបនន និងទុរជាធមមបណាណ ការ រមាបរ់ពោះ 
ពុទធស្ល នា និង មបតតិននជាតិន្េមរតឈរៀងឈៅ។ 
 -របការឈនោះរឈ៏ដើមបរីពំ្រការបំឈពញបពវជាា រនុងវ ាទី ៨ និងេបួរនុង 
ជនាម យុ ២៥ ឆ្ន  ំឈធៀបនឹងឈពលឈវល្ល ន្ដលេ្ុ ំបានរ ់ឈៅរនលងមរ។ 
 ជាចុងឈរកាយឈនោះ េ្ុ ំចងរ់បាបថ់ា េ្ុ ំពិតជាបានេិតេំរបឹងន្របងពិនិតយ 
និងឈផទៀងផ្លទ តអ់ ់ពីរមាល ងំកាយ ចិតត មយួអឈនលើឈោយ រពហ្មចារោី៉ោ ង 
ណារឈ៏ោយររ៏ងម់ានរំហុ្ ឆ្ា ឆំាង រលំងឈោយអតថនយ័ ពារយឈពចន ៍ពយ
ញ្ានៈ អរខរៈ ភាស្លបាលី ឈ ចរតីអធិបាយ បររស្លយមនិ មឈហ្តុ ផល 
េុ ពីន្បបបទ ភាល ងំភាល តជ់ារជ់ាមនិខ្នឈោយអឈចតនា ជនួឈោយ ឈចោះ
មនិដល់យល់មនិឈរៅ ឬថាមនិយល់ន្តមតងរថ៏ាបានន្ដរ។ 
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 អារ ័យឈហ្តុឈនោះ  ឈទើបេ្ុ ំ ូមេនតីអភយ័នូវឈទស្លនុឈទ ទងំ 
ប៉ោុនាម ន ន្ដលឈរើតមានឈ ើងរនុងទីឈនោះ អំពីទឹររពោះទយ័ ទឹរចិតតននរពោះ    
ឈថរានុឈតថរៈ បណឌិ តបញ្ា វនត រវនិីពនធ ស្លធុ បបុរ   ជាពិឈ  ជាង ឈនោះ
ឈៅឈទៀត រឺឈល្លរអនរររបម់ជឈោឋ នររបគ់្មន  និងររប ់មយ័កាល ន្ដល
បានអាននូវរូនឈ ៀវឈៅឈនោះ ឬឈ ៀវឈៅឈរកាយៀឈទៀត ន្ដលឈចញ ផាយ

ឈោយ «រក្ុមយុវស្សមេអ្នក្ន្រិន្ធ»។ 
 វតតសុនិជិមធមមនិមិតត ឈៅវតតថមីន្រ  ១០០  ង្កា តស់្លល ន្រត 
ររុងបាតដំ់បង ឈេតតបាតដំ់បង ននរពោះរាជាណាចរររមពុជា  
 នថៃអង្កា រ ១៥ ឈរើត ន្េបឋមាស្លឍ ឆ្ន ឈំរាង ចត្វវ  ័រ ព. . 
២៥៥៦ រតូវនឹងនថៃទី ០៣ ន្េររាោ ឆ្ន  ំ២០១២ 

  ដោយបំណងលអពីខ្ញ ំព្ពះករញណា 
 សាមណេរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

 មណនិ សតិបរញិ្ញា បរតននស្លរលវទិាល័យ មបៀលរាយ ឆ្ន ទីំ ២ 
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១.ទំព័រជីវិតជាអវី? 

What is page of life? 

3 
 រគ្មនន់្តចាបដ់ងបា៉ោ រកា ឈហ្ើយឈ ើញពារយថា ទំព័រជីវិត  ឹងន្ត 
មនិយល់នយ័ទល់ន្តឈស្លោះ ឈរពាោះ ទំព័រ  ឈមតចរពោះ ងឃរាជ ឈជាតញ្ញា -

ឈណា ជួន ណាត ឈល្លរ រឈ រ និងពនយល់របាបថ់ាៈ 
 ទំព័រ (ន) ន្ប៉ោរមយួចំឈហ្ៀង នលឹរ (និោយបានន្ត លឹររតឹ ឬ 
ររោ  រមាបច់ារ  រមាប ់រឈ រ)។  ឈបើរនុងភាស្លបាលីឈល្លរថា អ
មងេ រឺ ំឈៅយរឈលេទំពរ័ននឈ ៀវឈៅឈនាោះឯង។ ឈោយន្ រពារយថា 
ជីវិត វញិឈល្លរពនយល់ថា: 

 ជីវិត បា. ំ. (ន) ដំឈណើ ររ ់ឈៅ,អាយុៈ ចិញ្ា ឹមជីវតិ,រ ់ឈៅអ ់ 
មយួជីវតិ។ 
 ឈៅរនុងបទនុររមបាលីអភាិនបបទីបិកា រប ់រពោះឧបាលិវងស មុឹង 
កសស រតងទំ់ពរ័ ១៧៦ ឈល្លរថា ជីវិត ឈល្លរថាៈ ជីវតិិន្រនទិយ (ដូច 
អាយុ) ឈហ្ើយឈបើឈយើងន្របពារយថា អាយ ុន (បា. ំ.) ដំឈណើ ររបរពឹតតឈៅ 
ននជីវតិ,កាលរប ់ជីវតិ កាលន្ដលជីវតិរំពុងឈៅមាន។  ឈបើឈយើងររឈ រ 
ឈមើលឈៅរនុងបទនុររមធមមបទ ភារទី ២ រប ់រពោះររូ ិរឈីស្លភណ័ ែិម 
តូរ រតងទំ់ពរ័ ១៨៩ ឈល្លរបានពនយល់ថា ជីវិត នបំុ. (នបំុ រលិងា) ជីវ 
+ឥ.អា (អានថា អិុ អារម) +ត (ត្វរប់ចាយ័) ន្របថា រិរោិរ ់ឈៅន្ដល 
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មានបទវរិាហ្ៈ ជីវិយមតតិ   ជីវិតំ  (ធមមជាតិ) ជាឈររឿងរ ់ឈៅនន 
 តវ ឬ (ធមមជាតិ) ជាទីរបរពឹតតឈៅនន មបយុតតធម ៌ (ជីវតិ) ជីវនតិ អមន
ន្ថតិ   ជីវិតំ; ជីវនតិ បវតតនតិ ឯតថ សមបយតុតធមាម តិ វ   ជីវិ
ត។ំ 
 ទំព័រ ឈបើរនុងភាស្លអងឈ់រល  រឈ រថា Page paper: a side of 

one of the pieces of paper in a book, newspaper or        

magazine, usually with a number printed on it.  

 ជីវិត ឈបើរនុងភាស្លអងឈ់រល  រឈ ថាៈ Life noun The       

period  between  birth and death; the experience or state of 

being alive. 

 ឈបើ រុបឈ ចរតីឈដើមបឱីយង្កយយល់ចូលចិតតបាន ចងម់ាននយ័ថាៈ 
ទំព័រជីវិត រឺជាន្ផនរមយួននឈ ៀវឈៅ ន្ដលបររស្លយនូវឈរឿងរា៉ោ វជីវតិ ឬ
ការរបរពឹតតឈៅននជីវតិ រពមទងំមាគ៌្មន្ដលជីវតិរតូវរបរពឹតតឈៅ រនុង ឈគ្មល
បំណងន្ វងររនូវ ុេ នតិភាព។  ឈរឿងទងំឡាយឈៅរនុងឈល្លរ ឈនោះរ៏
មានទងំឈរឿងជីវតិផងន្ដរ រឺជាឈរឿងពិតមយួ ន្ដលរតូវបានឈរយរ មរ
 ិរា និងរតូវបានទ សនវទូិទងំឡាយ (Philosophers) ឱយ និយមនយ័ 
រពមទងំឈធវើការបររស្លយនូវឈរឿងឈនោះោ៉ោ ងឈរចើន មានទងំ ន្ផនរស្ល នា 
រដូ៏ចជាវទិាស្លន្រ តបានមានទ សនៈន្បលរៀពីគ្មន  រនុងឈរឿង រា៉ោ វននជីវតិដូច
ចំណុចខ្ងឈរកាមឈនោះ 
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 -មត្ ិ ី១ មាន្ការយល់ណ ើញថា ជីវតិឈនោះ របរបឈោយឈ ចរតទុីរខរពួយ 
លំបារ, ឈចឺាប ់(Life is suffering)។ 
 -មត្ ិ ី ២ មាន្ការយល់ណ ើញថា ជីវតិឈនោះ របរបឈោយឈ ចរតី ុេ 

 បាយ, ុភមងាល (Life is happiness)។ 
 -មត្ ិ ី ៣ មាន្ការយល់ណ ើញថា ជីវតិឈនោះ រឺគ្មម នអវីទងំអ ់ (Life is 

nothing) ឈរពាោះមនុ សឈយើងនឹងមានឈ ចរតី ុេ ឬឈ ចរតីទុរខមនិន្មន 
អារ ័យឈៅរនុងលរខណៈននជីវតិ ន្តត្វមពិតមរអំពីអំណាចននវតថុាតុ 
ន្ដលជីវតិរតូវរបារ ័យទរទ់ងនឹងអំឈពើននមាា  ់ជីវតិឈនាោះឯង។  
 ឈបើត្វមការវភិារឈៅឈលើទ សនៈខ្ងឈលើឈនោះ  បញ្ញា រឱ់យឈ ើញថា 
បុរាលជាមាា  ់រមម ិទធិននជីវតិ ន្តងមានការឱយតនមលឈផសងៀពីគ្មន ។  ន្តឈទោះ 
បីជាោ៉ោ ងឈនោះរឈ៏ោយ អនរ ិរាទងំអ ់ររួពិចារណារបរបឈោយ 
ឈោនិឈស្លមន ិការថា  ទ សនៈន្ដលបានឈលើរឈ ើងរឺ ុទធន្តអាចយរ 
មរដឹរនានំាវាជីវតិបានដូចគ្មន  ន្តររួនាយំរឈហ្តុផលមរបញ្ញា រឱ់យបាន 

ចា ់ ិន។  អ្ធិប្បាយនន្មត្ ិ ី ១ មាន្ការយល់ណ ើញថា ជីវតិឈនោះរបរប 

ឈោយឈ ចរតីទុរខរពួយលំបារ, ឈចឺាប ់ (Life is suffering) រឺរនុង 

ឈគ្មលបំណងរបាបដ់ល់មាា  ់ននជីវតិររបគ់្មន  ឱយេិតេំត  ូរាល់ឧប រា 
ន្ដលមររារាងំជីវតិ ពិឈ  របាបឱ់យេំ នសរុំណធមទ៌ងំឡាយ មានការ 
ឈធវើទន ររា ីល ចឈរមើនឈមត្វត ភាវនាជាឈដើម។ មា៉ោងឈទៀត ឈបើដឹងថា ជីវតិ
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ឈនោះមាននូវឈ ចរតីទុរខ រតូវេំពាោមអភវិឌឍេលួនឈៅត្វមឈគ្មលធម ៌ រប ់
រពោះ មាម  មពុទធ ន្មតងថា ររួចឈរមើននូវរបឈោជនឱ៍យបានឈរចើន ទងំ 
ទិដឋធមមរិតថៈ (របឈោជនរ៍នុងបចាុបបនន) ទងំ មបរាយិរតថៈ (របឈោជនរ៍នុង 
បរឈល្លរ) រំុបីឈធវ របន្ហ្ ឱយឈស្លោះ។ 

ទិដឋធមមិែតថៈ (របឈោជនរ៍នុងបចាុបបនន) មាន ៤ របការរឺៈ 
 ១.ឧោឋ នសមបទា េិតេំេនោះន្េនងរបឹងន្របង ចាតន់្ចងការង្ករ 
ន្ដលេលួនរតូវរបរបឈនាោះៀ រឺឈធវើន្តការង្ករណាន្ដលរបា ចារឈទ  មនិ 
េុ ចាបប់ញ្ាតតិ (ចាបរ់ប ់មនុ សជាតិ) និងចាបធ់មមជាតិ (ចាបធ់ម)៌។ 

 ២.អារែខសមបទា រតូវេិតេំន្ថររារទពយ មបតតិ ឬអវីៀន្ដលររ 
បានមរ រំុឱយវនិា ឈៅឈោយឈហ្តុឈផសងៀ មានឈភលើងឈឆោះ ទឹរលិច ឈចារ 
លួច ឬបាតប់ងឈ់ោយស្លរការឈលងន្លបងភាន ល់ ចាយវាយេាោះខ្ា យ េុ  
កាល េុ ឈវល្ល េុ ឈគ្មលឈៅនន ចាធមជ៌ាឈដើម។ 

 ៣.ែលាណ្មិតតតា ជាការចាបំាចខ់្ល ងំណា ់ ការរ ់ឈៅរប ់ 
មនុ សររបរូ់ប រតូវមានការរបារ ័យទរទ់ងគ្មន  ឈពាលរឺរតូវឈ ពរប ់
មតិត ទនទឹមនឹងការឈ ពរប ់ ឬយរបុរាលណាមយួជាមតិតឈនាោះ អនររតូវឈចោះ 
ឈធវើការឈរជើ ឈរ ើ  និងឈធវើការ រមចចិតតឱយបានចា ់ជាមុន ិនថា មតិត 
ណាលអ មតិតណាអារររ ់ន្ដលថាមតិតលអ រឺជាមតិតន្ដលរបរបឈោយ រុ ល
រមមបថ របរបឈោយ ទធ  មបទ មានការឈជឿរមមផល   ីល  មបទ 
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ជាអនរមាន ីលចរោិវតតលអ  ចារ មបទ ជាអនរមានការឈធវើទន បញ្ញា  
មបទ ជាអនរបរបូិណ៌ឈោយការឈចោះដឹងលអជាឈដើម។ 

 ៤.សមជីវិតា រឺរ ់ឈៅរតូវចិញ្ា ឹមជីវតិឱយបានឈ មើ ត្វមរមាល ងំ 
រទពយន្ដលេលួនររបានមរ ឈហ្ើយចាយវាយឱយបានរតឹមរតូវត្វមកាលឈវល្ល 
ចាបំាច ់មនិចាយេាោះខ្ា យហ្ួ របមាណ អំពីរទពយន្ដលេលួនររបានមរ។ 

 របឈោជនរឺ៍រុណធមទ៌ងំ ៤ ជាឈដើមឈនោះ ឈបើបុរាលណាបាន 
ចឈរមើនឈហ្ើយ ឈ ម្ ោះថា ជាអនរន្ដលបានការពារនូវឈ ចរតីទុរខលំបារ រនុង 
បចាុបបននឈនោះោ៉ោ ងឈរចើននររន្លង។  ដូឈចនោះមតិទី ១ ឈនោះពិតជាមាននយ័ 
រតឹមរតូវណា ់ ឈបើបានដឹងថា ជីវតិឈនោះមាននូវឈ ចរាីទុរខលំបារ រតូវន្ត 
េិតេំន្ វងរររបឈោជនពី៍រនុងបចាុបបននទុរឱយឈហ្ើយ។ 

 អ្ធិប្បាយនន្មត្ិ  ី២ មាន្ការយល់ណ ើញថា ជីវតិឈនោះ របរបឈោយ ឈ ច

រតី ុេ បាយ, ុភមងាល (Life is happiness) ររ៏តូវេិតេំ ការពារនូវ

វបិតិត ភយនតរាយន្ដលមរឈបៀតឈបៀនជីវតិឈនោះ ឈពាលរឺរតូវមាន  តិ ពវៀ
កាល ឈរពាោះឈបើឈធវ របន្ហ្  តិឈហ្ើយ រជី៏វតិឈនោះមនិ ុេ  បាយន្ដរ 
ន្ដលថាមាន តិ រឺអាចរឭរឈ ើញឈ ចរតីលអឈផសងៀ ន្ដល អាចនាឱំយ
ដំឈណើ រជីវតិរបរពឹតតឈៅបាន ុេ បាយ ន្តឈបើបាតប់ង ់តិ ឈហ្ើយរម៏និ

េុ អវីពីឈ ចរតីស្លល បន់្ដរ  មដូចជារពោះពុទធដីកាបាន ន្មតង ទុរមរ (ធមម
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ប គាថា អ្ប្បបមា វគ្គ ី ២ បិដក្ណលេ ៥២  ំរ័រ ២៥ ររះគាថា រាររធចំណ ះររះ
នាហសាមាវត្ី) ថាៈ 
 អបបមាមទា អមតំ បទំ បមាមទា មចចុមន្ថ បទំ 
 អបបមតាត  ន មីយនតិ មយ បមតាត  យថា មតា។ 

 ឈ ចរតីមនិរបមាទ(1) ជាផលូវននឈ ចរតីមនិស្លល ប(់2) ឈ ចរតីរបមាទជាផលូវ 

ននឈ ចរតីស្លល ប ់ ជនទងំឡាយន្ដលមនិរបមាទឈហ្ើយ ឈ ម្ ោះថាមនិស្លល ប ់

ជនទងំឡាយន្ដលរបមាទឈហ្ើយ
(3) ទុរដូចជាមនុ សស្លល បឈ់ៅឈហ្ើយ។ 

Mindfulness is the way to the Deathless (Nibbāna);       

unmindfulness is the way to Death. Those who are mindful 

do not die; those who are not mindful are as if already 

dead. 

 ឈៅរនុងរពោះអដឋរថាបានពនយល់ថា ឈ ចរតីមនិរបមាទ ឈោយអតថថា 
មនិឈៅរបា ចារ តិ ជាឈ ម្ ោះរប ់ តិ ន្ដលត្វងំមាជំានិចា។  មា៉ោង 
ឈទៀត រពោះពុទធវចនៈ រឺរពោះនរតបិដរ ូមបទីងំអ ់ ន្ដលអាចារយទងំឡាយ 
នាមំរឈពាល រន្មងាល រចុ់ោះកានឈ់ ចរតីមនិរបមាទនុោ៎ះឯង ឈរពាោះរុ លធម ៌
                                                           

១-បានដល់ការរបុងរបយត័ន ពារយឈនោះជាឈ ម្ ោះស្លម រតី ន្ដលបានត្វងំរបុងជានិចា។  
២-ពារយថា មនិស្លល ប់ឈនោះ ជាឈ ម្ ោះរពោះនិពាវ ន ឈរពាោះរពោះនិពាវ នមនិមានចា ់ មនិមាន 
ស្លល បឈ់ ើយ។ 
៣-បានដល់ការមនិរបុងរបយត័ន ពារយឈនោះជាឈ ម្ ោះននការលោះបងស់្លម រតី។ 
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ទងំឡាយឯណានីមយួ រុ លធមទ៌ងំឈនាោះ មានឈ ចរតីមនិរបមាទជា ប្
 រល់ មានឈ ចរតីមនិរបមាទជាទីរបជំុចុោះ ឈ ចរតីមនិរបមាទរបារដ ជា
របឈ ើរជាងធមទ៌ងំឈនាោះ រឺជារំពូលននធមទ៌ងំឈនាោះ។  
 ឯតំ វិមសសមតា ញតាវ  អបបមាទមហិ បណ្ឌិ មតា 

 អបបមាមទ បមមាទនត ិ អរយិានំ មោចមរ រតា។ 

 ពរួបណឌិ ត បានរជាបនូវដំឈណើ រឈនោះ ឈោយន្បលរគ្មន  (ឈទើបឋតិឈៅ) 
រនុងឈ ចរតីមនិរបមាទ ររីរាយរនុងឈ ចរតីមនិរបមាទ បណឌិ តទងំឈនាោះ ជា 

អនរឈរតរអររនុងធមជ៌ាឈគ្មចរ(1) ននអរយិបុរាលទងំឡាយ។ 

Fully comprehending this,the wise, who are mindful, re-

joice in being mindful and find dilight in the domain of the 

Noble Ones (Ariyas). 

 អ្ធិប្បាយនន្មត្ិ  ី ៣ មាន្ការយល់ណ ើញថា ជីវតិឈនោះ រឺគ្មម នអវីទងំអ ់ 

(Life is nothing) ឈបើឈោងត្វមមតិទី ៣ ឈនោះ ឈយើងអាចនិោយ 
បានថា ការឈរើតឈហ្ើយស្លល ប ់ ជួបឈហ្ើយរពាតម់ាននយ័ថា រឺឈ មើនឹងគ្មម ន 
ឈនាោះឯង មាននយ័ថា រនុងដំឈណើ រជីវតិរឺគ្មម ន ល់អវីឈស្លោះឈ ើយ ឈរៅន្តពី 
តរួមម ន្ដលបាន នសរំនុងចិតតន្តប៉ោុឈណាណ ោះ។  អនរនិពនធជនជាតិបារាងំ មាន រ់
ឈ ម្ ោះវ ៉ោូលន្ទរ (Voltaire) បាន រឈ រទុរមរថា«កាលណា ភាព ររប់
ោ៉ោ ងបានបាតប់ង,់ កាលណាមនិមានឈ ចរតី ងឃមឹណាមយួ ល់ ឈៅ 
                                                           

១-ឈពាធិបរខិយធម ៌៣៧ និងឈល្លរុតតរធម៌ ៩ ឈៅថា ឈគ្មចរននអរយិៈ។ 
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កាលឈនាោះជីវតិរជ៏ារប ់មនិមានតនមល ឯឈ ចរតីស្លល បរ់ក៏ាល យមរជា តួ
នាទី»។  ភារឈរចើនននមនុ សទូឈៅន្តង ងឃមឹជានិចាថា រនុងដំឈណើ រជីវតិ 
រប ់េលួននឹងទទួលបាននូវឈ ចរតី ុេ ភាពររីរាយ ន្តរម៏ានការេុ  
រ  ោះពីរតី ងឃមឹជានិចាដូចគ្មន ផងន្ដរ ជំន ួរនុងរំនិតន្ដលន្តងរិតថា 
ជីវតិនឹងផតល់នូវឈ ចរតី ុេ ន្បរជាជីវតិឈនោះរត បជ់ាឱយមរវញិនូវឈ ចរតី 
លំបារដល់មាា  ់ជីវតិ ន្ដលជាអនររពឹំងទុរ និងហ្ួងន្ហ្ងររា ៃួនររងនូវ 
អាយុជីវតិឈនោះឈៅវញិ។   
 ឈបើឈយើងររឈ រឈមើលឈៅឈលើទ សនៈ យល់ឈ ើញរប ់សំ្លងន្ប រ- 

ណារដ ៍(Saint Bernard) ន្ដលជាជនជាតិបារាងំបាន រឈ រមរថាៈ «

ជីវតិឈពលឈរើតរលំ៏បារ ឈវល្លរ ់រលំ៏បារ ឈវល្លស្លល បរ់លំ៏បារ» Life is 

misery to be born, a pain to live, a trouble to die. ការយល់
ឈ ើញអំពីជីវតិឈនោះ មានការរ បគ្មន នឹងរពោះពុទធដីកា ន្ដលបាន  ន្មតងរនុង
វនិយបិដរមហាវរា បឋមភារ បិដរឈលេ ៦ ទំពរ័ ៣០ ថាៈ  
 ឥទំ មោ បន ភិែខមវ ទុែខំ អរយិសចចំ ជាតិបិ ទុកាខ  ជរបិ 
ទុកាខ  ពាធិបិ ទុកាខ  មរណ្មប ិទុែខំ អបបមិយហ ិសមបមយាមោ 
ទុមកាខ  បិមយហ ិវិបបមយាមោ ទុមកាខ  យមបចិឆំ ន លភតិ តមប ិ
ទុែខំ សងខិមតតន បញ្ចុាទានែខន្ថធ  ទុកាខ ។ 
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 មាន លភរិខុទងំឡាយ រឈ៏ ចរតីទុរខឈនោះឯងឈៅថា អរយិ ចារឺ 
រំឈណើ ត(ទងំ ៤ មានជល្លពុជៈជាឈដើម)ជារងទុរខ ១ ឈ ចរតីចា ់រគ្មរំគ្ម 
ជារងទុរខ ១ ពរួជំងឺតមាា តជ់ារងទុរខ ១ ឈ ចរតីស្លល បជ់ារងទុរខ ១ 
ដំឈណើ ររប ពវចូលឈោយ តវ នឹង ង្កខ រមនិជាទីរ ឡាញ់ទងំឡាយជា 
រងទុរខ ១ ឈ ចរតីរពាតរ់បា ចារ តវ នឹង ង្កខ រជាទីរ ឡាញ់ទងំ 
ឡាយជារងទុរខ ១ បុរាលរបាថាន វតថុណាមនិបានវតថុឈនាោះ (ដូចបំណង) ជា 
រងទុរខ ១ ឈបើឈពាលឈោយ ឈងខប ឧបាទនរខនធទងំ ៥ (មានរូបរខនធជា 
ឈដើម) ជារងទុរខ ១។  
   រុបឈ ចរតីមរវញិ ការឱយតនមលននជីវតិឈនោះ ោ៉ោ ងណាឈនាោះរនុង 
ឈពលឈនោះ  ូមមាា  ់ជីវតិន្ វងយល់ និងរំណតឈ់ោយេលួនឯងចុោះ ឈរពាោះ 
ឈ ចរតីនថលថនូរ ឬរុណតនមលរឺជាមុេង្កររប ់មាា  ់ជីវតិឈនាោះឈហ្ើយ។  ឈបើអនរ 
 ិរាឈៅឈហ្ើយយល់ឈ ើញថាោ៉ោ ងណា ររ៏បបពីាោមឈធវើការង្ករឈនាោះ 
ឈោយ តិបញ្ញា  ឈោនិឈស្លមន ិការ និងរតួតពិនិតយឱយបាន ពវៀ កាល
ផងចុោះ ឈរពាោះថា ជីវតិឈនោះជាឈរឿងពិបារន្ វងយល់ ឈពារឈពញឈោយ ភាព
 មុរស្លម ញ ពិបាររនុងការវនិិចេយ័ឱយោចឈ់រ ចណា ់  លុោះរត្វន្ត មាន
ការ ិរាអំពីការរបរពឹតតឈៅននលរខណៈជីវតិ ឈទើបបានដឹងកានន់្ត ចា ់
បនតិចមតងៀជាលំោប។់  ការត  ូ ិរាពីឈរឿងជីវតិ រឺជាឈរឿងពិត ន្ដល
ចាបំាចរ់តូវន្តត  ូ  ឈបើឈទោះបីជាត  ូជាមយួ រតូវ ឈហ្តុការណ៍ ឬជាមយួ
ឈរឿងណាៀរឈ៏ោយ ឈបើឈយើងមានភាពត  ូមនិរាថយ លទធផលននការ ត  ូ
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ឈនាោះឯង ជួយ ឱយឈយើងមាននូវរមាល ងំចិតត ឈធវើឱយចិតតមានថាមពល និង 
កានន់្តមានភាព ល្  នវឈៅៀ រនុងការឈោោះរស្លយបញ្ញា ននជីវតិ ឈរពាោះអវី? 
ឈរពាោះកាលឈបើចិតតន្ដលបានជបួរពឹតតិការណ៍កានន់្តឈរចើន ឈហ្ើយបានឈោោះ 
រស្លយឈរឿយៀ អាចឈធវើឱយចិតតមានបទពិឈស្លធន ៍ និងអាចររវធីិស្លន្រ តថមីៀ 
ោ៉ោ ង មបូណ៌ន្បប ឈោយនឹរស្លម នមនិដល់ មាននយ័ថា ការត  ូឈរឿយៀ 
រប ់អនរ ពិឈ  ជាងមនុ សពីរ ឬបីនារ ់ ន្ដលឈៅចាឈំពាល រឈ ើរអនរ 
ឈនាោះឈៅឈទៀត ន្តចំឈពាោះមន ិការ រឺន្តងន្តឱយរមាល ងំចិតតដល់អនរ ពវ 
កាល  ពវឈវល្លទងំពងួតឈៅរនុងដំឈណើ រជីវតិឈោយពិត។  

សាត យមរកាយឥតន័យ 

3 
រកីារឈស្លរស្លត យ ភយ័រពួយ បាយ ឈរើតពីរ ឡាញ់ 
របរតួតត្វងំ ន្តងមានឈនោះចាញ់ របាថាន ចងឆ់្ៃ ញ់ 
 ឈរពាោះរ តណាា ។ 
ការឈរើតន្តងស្លល ប ់ ឈនោះរឺជាចាប ់ មនិអាចតវា៉ោ  
ជរាពាធិ ដុតឈរាលកាោ ឈនោះឯង ង្កខ រ 
 រឺ ូនយ ុងឈស្លម ោះ។ 
ស្លត យរូបរាងលអ ស្លត យ មបុរ   ស្លត យវយ័ រម ់ 
ស្លត យឈធមញឈពញមាត ់ បារគ់្មម នចឈនាល ោះ  រ ់ាូវទងំអ ់ 
 អារររស់្លមានយ។ 
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ស្លត យន្ភនរាល បភ់ល ឺ រតឈចៀរាល បឮ់ ន្ បរស្លអ តរលាណ 
រចមុោះឈកាង ម មុេមូល មរបាណ ស្លអ តហ្ួ ការស្លម ន 
 ឈៅរនុងឈល្លរិយ។ 
ស្លត យរាងកាយរតង ់ ភន្រកាត ផូរផង ់ ចា ់គ្មម នរបណី 
ឥ ូវវឈងវង ឈភលចភាល ងំស្លម រតី រូនរបពនធបតី 
 រជ៏យួ ន្លងបាន។ 
ស្លត យឈពលឈវល្ល ឈមឺនិ ូវជា ឈរារន្ នរខំ្ន 
ចងឈ់ធវើបុណយន្ដរ ន្តបាបរុញរចាន រំណាញ់ស្លមានយ 
 ស្លទ រច់ាោំយ។ី 
ន្ នស្លត យវយ័ឈរមង កាលឈណាោះវឈងវង បុណយមនិ ំភ ី
ទន ីលមនិស្លង អាងជាបរ់រ ីុ ន្េមយួន្េពីរ 
 ឈភលចរិតេលួនចា ់។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

3 
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២.ខ្លឹមសារជីវិត 
(The Purpose of life) 

3 
 ពារយថា ជីវិត ជាឈរឿងពិតចាបំាចរ់តូវន្តចំណាយឈពល ិរាឱយ 
បាន ីុជឈរៅ ពិឈ   ឈងាតពិនិតយឱយបានឈរឿយៀជាបនតបនាទ ប ់ ឈហ្ើយ 
ពាោមឈោយភាពអតធ់មត ់ ត  ូ ររបឧ់ប រារនុងបុពវឈហ្តុបររស្លយពី 
អាថរំ៌បាងំននជីវតិឈនោះ ឈបើពំុបាន ិរាពីឈរឿងឈនោះឈទ ន្បរជាឈធវើហ្ីៀរហ៏ារ ់
បីដូចជាមាា  ់ជីវតិររបគ់្មន ពំុបានដឹងអវី ន្ដលជាេលឹមស្លរននជីវតិឈនោះឈស្លោះ 
ឈ ើយ។  ឈបើត្វមរំនិតេ្ុ ំផ្លទ ល់យល់ឈ ើញថា «ររបម់ាា  ់ជីវតិ ឈបើមានជីវតិ 
ឈហ្ើយមនិបាន ិរាឱយដឹងពីឈរឿងជីវតិឈនោះឈទ រម៏និេុ អវីពី តវស្លវ បាន 
ន្ផលដូងទំុឈនាោះន្ដរ»  ឈរពាោះថាជីវតិន្ដលរបរបឈោយេលឹមស្លរ មនិន្មន 
 ំខ្នឈ់ៅរតងរ់ ់ឈៅបានយូរអន្ងវងឈនាោះឈទ មាននយ័ថា លុោះរត្វន្តមាន 
ភាពត  ូ  ឱហាត ឈទើបបាន ឈរមចរាល់ រមមភាពរប ់ជីវតិ។ ឈហ្តុអវី 
ថាដូឈចនោះ?  ឈរពាោះអនរន្ដលមានជីវតិរ ់ឈៅបាន រឺអនរន្ដលមានភាពត  ូ  
រឺត  ូរនុងការន្ វងរររបាជ្ា ចំឈណោះដឹង និងជំនាញឈផសងៀ ឈដើមបទូីនាម ន 
ជីវតិឱយឋតិឈៅរនុងឋានានុររមននភាពរតឹមរតូវត្វមចាបធ់មមជាតិ។   
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 មា៉ោងឈទៀត ជីវតិជាការត  ូ  (Life is struggle) ឈនាោះមាននយ័ថា 

មាា  ់ននជីវតិ ជាដំបូងរតូវរិតដល់ការស្លថ បនានូវវជិាា  ពាោមឆ្ល រេ់លួន 
រនុងរុណធមទ៌ងំឡាយ របរពឹតតេលួនឱយបានជារបឈោជនទូ៍ឈៅ។ បន្នថម 
ឈលើ ពីឈនោះឈៅឈទៀត ឈដើមបឱីយជីវតិកានន់្តមានេលឹមស្លរ និងមានភាពលអ 
របឈ ើរឈនាោះ រពោះ មាម  មពុទធ ន្មតង (វ ុិទធិមរាបាលីភារ ១ ទំពរ័ ៤) ថាៈ 
 ែមមំ វិជាជ  ច ធមមាម  ច  សលី ំជីវិតមុតតម ំ

 ឯមតន មចាច  សជុឈនតិ ន មោមតតន ធមនន វ។ 

  តវទងំឡាយបរ ុិទធបានឈោយការង្ករ (ន្ដលេលួនឈធវើរតូវ) ឈោយ 
វជិាា  (ន្ដលេលួនឈចោះដឹង) ឈោយធម ៌(ន្ដលេលួនបានរបតិបតតិលអ) ឈោយ ីល 
(ន្ដលេលួនបានអបរ់រំបនព) ជីវតិេពងេ់ព ់មនិន្មនឈោយស្លររទពយ មបតតិ ឬ
ឈោយស្លររតរូលឈទ។  ឈបើត្វមរពោះពុទធដីកាឈនោះ  បញ្ញា រឱ់យឈយើងដឹង ថា 
ជីវតិន្ដលមានេលឹមស្លរបរ ុិទធឈៅបាន រឺឈោយឈហ្តុដូចបាន ន្មតង មរ
ខ្ងឈដើមឈនាោះឯង។  មនិរតឹមន្តប៉ោុឈណាណ ោះ រពោះពុទធដីកាមយួរន្នលងឈទៀត រ៏
បាន ន្មតងថាៈ 
 ន ជចាច  វសមោ មោតិ ន ជចាច  មោតិ រពាហមមណា 

 ែមមុន្ថ វសមោ មោតិ ែមមុន្ថ មោតិ រពាហមមណា។ 

 ភាពអនថ់យមនិន្មនមរពីជាតិ ឬរំឈណើ តឈទ ឈ ចរតីនថលថនូររម៏និ 
ន្មនមរអំពីជាតិ ឬរំឈណើ តន្ដរ រឺមរពីការង្ករន្ដលមនុ សឈធវើ។ 
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 ឈបើឈោងឈៅត្វមដីកាខ្ងឈលើឈនោះ មាា  ់ជីវតិររបរូ់បរតូវពិចារណា 
ថា ជីវតិន្ដលនថលថនូរ និងរបរបឈោយេលឹមស្លរពិតឈនាោះ លុោះរត្វន្តរបរបេលួន 
រនុងការង្ករ ុចរតិ បូរផសនឹំងរបាជ្ាផងន្ដរ ឈទើបជីវតិមានេលឹមស្លរ។  
 េ្ុ ំ ូមបង្កា ញនូវរពោះពុទធដីកាេលោះៀ ន្ដលជាបទ់រទ់ងនឹងជីវតិឈនោះ  

(ធមមប គាថា ស្សហស្សសវគ្គ ី ៨ បិដក្ណលេ ៥២  ំរ័រ ៤៥ )ថាៈ 

 មយា ច វសសសតំ ជីមវ ទុសសមីោ អសមាហមិតា 

 ឯកាហ ំជីវិតំ មសមយា សលីវនតសស ឈាយមិន្ថ។ 

 បុរាលណា រ ់ឈៅមយួរយឆ្ន  ំ ជាមនុ សរទុ ត ីល មានចិតតមនិ 
បានតមាល់ខ្ា ប ់ ការរ ់ឈៅន្តមយួនថៃ រប ់ឈល្លរន្ដលមាន ីល មាន 
ការពិនិតយពិចារណា ជារបររតីរបឈ ើរជាង។ 
Better than a hundred years in the life of an immoral     

person who has no control over his senses, is a day in the 

life of a virtuous person who cultivates Tranquillity       
and Insight Development Practice. 

 មយា ច វសសសតំ ជីមវ ទុបបមញដ  អសមាហមិតា 

 ឯកាហ ំជីវិតំ មសមយា បញ្ដវនតសស ឈាយមិន្ថ។ 

 បុរាលណា រ ់ឈៅមយួរយឆ្ន  ំជាមនុ សមនិមានរបាជ្ា មានចិតតមនិ 
បានតមាល់ខ្ា ប ់ ការរ ់ឈៅន្តមយួនថៃ រប ់ឈល្លរន្ដលមានរបាជ្ា មាន 
ការពិនិតយពិចារណា ជារបររតីរបឈ ើរជាង។ 
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Better than a hundred years in the life of an ignorant      

person, who has no control over his senes, is a day in the 

life of a wise man who cultivates Tranquillity and Insight    

Development Practice.  
 មយា ច វសសសតំ ជីមវ ែសុមីតា ហនីវីរមិយា 

 ឯកាហ ំជីវិតំ មសមយា វីរយិ ំអារភមតា ទឡហ។ំ 

 បុរាលណា រ ់ឈៅមយួរយឆ្ន  ំជាមនុ សងុលងបរ់នុងអរុ លវតិរាៈ 
មានពាោមឈថារថយ ការរ ់ឈៅ ូមបនី្តមយួនថៃរប ់ឈល្លរ ន្ដល 
របារពធឈ ចរតីពាោមមាមំនួរបឈ ើរជាង។ 
Better than a hundred years in the life of a person who is 

idle and inactive, is a day in the life of one who make a 

zealous and strenuous effort (in Tranquillity and Insight 

Development Practice). 

 មយា ច វសសសតំ ជីមវ អបសស ំឧទយពវយ ំ
 ឯកាហ ំជីវិតំ មសមយា បសសមតា ឧទយពវយ។ំ 

 បុរាលណា រ ់ឈៅមយួរយឆ្ន  ំ មនិឈ ើញការឈរើតឈ ើង និងការ 
វនិា ឈៅ ការរ ់ឈៅ ូមបនី្តមយួនថៃរប ់ឈល្លរ ន្ដលឈ ើញការឈរើត 
ឈ ើង និងការវនិា ឈៅរបឈ ើរជាង។ 
Better than a hundred years in the life of a person who does 

not perceive the arising and the dissolving of the five     

aggregates (Khandhas), is a day in the life of one who per-

ceives the arising and dissolving of the five aggregates.  



 

 

-16- 

 

 មយា ច វសសសតំ ជីមវ អបសស ំអមតំ បទ ំ
 ឯកាហ ំជីវិតំ មសមយា បសសមតា អមតំ បទំ។ 

 បុរាលណា រ ់ឈៅមយួរយឆ្ន  ំ មនិឈ ើញផលូវរពោះនិពាវ ន ការរ ់ឈៅ 
 ូមបនី្តមយួនថៃរប ់ឈល្លរអនរ ឈ ើញផលូវរពោះនិពាវ នរបឈ ើរជាង។ 
Better than a hundred years in the life of a person who does 

not perceive the Deathless (Nibbāna), is a day in the life of 

one who perceives the Deathless (Nibbāna). 

 មយា ច វសសសតំ ជីមវ អបសស ំធមមមុតតម ំ
 ឯកាហ ំជីវិតំ មសមយា បសសមតា ធមមមុតតមំ។ 

 បុរាលណា រ ់ឈៅមយួរយឆ្ន  ំ មនិឈ ើញធមដ៌េ៏ពងេ់ព ់ ការរ ់ឈៅ 
 ូមបនី្តមយួនថៃ រប ់ឈល្លរអនរឈ ើញធមដ៌េ៏ពងេ់ព ់របឈ ើរជាង។ 
Better than a hundred years in the life of a person who does 

comprehend the Noble Dhamma (Dhammamuttamaṁ), is a 

day in the life of one who comprehends the Noble   

Dhamma. 

 ឈបើត្វមការ ិរានូវរពោះពុទធដីកាខ្ងឈលើឈ ើញថា េលឹមស្លរននជីវតិ 
មនិន្មនអវីឈរៅពីរុណធមទ៌ងំឈនោះឈស្លោះឈ ើយ។   
 ឈយើង ឈងាតឈៅឈលើពារយថា ខ្លឹម ឬ សារ ឈនោះហារបី់ដូចជាពិបារ 
យល់បនតិច ដូឈចនោះឈដើមបឱីយកានន់្តចា ់ឈនាោះេ្ុ ំនឹងបង្កា ញនូវអតថនយ័រប ់ 
ពារយឈនោះេលោះៀ ន្ដលមានឈៅរនុងវចនានុររមន្េមររប ់ ឈមតចរពោះ ងឃ 
រាជឈជាតញ្ញា ឈណា ជួន ណាត ឈល្លរបានពនយល់ោ៉ោ ងពីឈរាោះថាៈ 
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 ខ្លឹម  (ន.)  ស្លចឈ់ឈើន្ដលរងឹឈៅខ្ងរនុងរស្លយ: េលឹមឈឈើ។ 
 រទពយអវីៀន្ដលជារទពយឧតតមមានតនមលរឈ៏ៅថា េលឹមន្ដរ: េលឹមរទពយ,រទពយ
មានេលឹម។   អវីៀន្ដលជាទីគ្មបចិ់តតណា ់រឈ៏ៅ េលឹមន្ដរ: េលឹមចិតត។  
 សារ  ឬសារៈ   ំ. បា. (ន.)  (ស្លរ) េលឹម; ឈ ចរដីខ្ា បេ់ាួន, មាមំនួ, 
រងឹបឹុង; ការ ំខ្ន,់ រប ់ ំខ្ន;់ ឈគ្មល, ឈគ្មលចាររឹ, ហ្ល័រឋាន; រមាល ងំ; 
អំណាច, ឈ ចរដអីងអ់ាច, ឈ ចរដីកាល ហាន;  ំណាង, បុណយភព័វ; តនមល, 
រទពយ,  មបតតិ; រប ់ ុទធ; ឈ ចរដីពិត; របឈោជន,៍ ផលរបឈោជន;៍ ាតុ
 ុទធ ឬាតុផសណំាមយួ;  ំបុរត, ចុតហាម យ; ពារយ ឈងខប, ឈ ចរដី
បំរបួញ;... ។ រុ. រងឹ, រងឹបឹុង, ខ្ា បេ់ាួន, មាមំនួ; ខ្ល ងំ, ន្ដលមានរមាល ងំ; 
ន្ដលកាល ហាន, អងអ់ាច, អាចហា ន; ន្ដលពិត, របារដ; មានតនមល; នថល, នថល
ថាល , របឈ ើរ, េពងេ់ព ់;  ំខ្ន;់ ររប,់ ររប ់ពវ;... ។ 
 ឈបើត្វមការ ឈងាតឈមើលពារយឈនោះ រឺមាននយ័ទូលំទូល្លយណា ់ 
ន្តឈទោះបីជាោ៉ោ ងឈនោះរឈ៏ោយ ឈយើងរតូវន្តរំណតយ់រនយ័ណាមយួ ឈដើមប ី
មរភាា បជ់ាមយួនឹងពារយថា ជីវតិ ដូឈចនោះ ឈរមចរូបឈៅជា ស្លរជីវតិ ឬេលឹម 
ជីវតិ ន្ដលន្របថា ជីវតិដរ៏ងឹបឹុង, ខ្ា បេ់ាួន, មាមំនួ; ខ្ល ងំ, ន្ដលមានរមាល ងំ; 
ន្ដលកាល ហាន, អងអ់ាច, អាចហា ន; ន្ដលពិត, របារដ; មានតនមល; នថល, នថល
ថាល , របឈ ើរ, េពងេ់ព ់;  ំខ្ន.់.. ឈដើមបឱីយជីវតិមានភាពរងឹបឹុងមាមំនួ 
កាល ហាន រឺឈៅរនុងរពោះធមរ៌ពោះ មាម  មពុទធ រពោះអងារទងរ់ត្វ ់ ន្មតងអំពី 
ឈវស្លរជាររណធម ៌(ធមន៌្ដលឈធវើឱយមានឈ ចរតីកាល ហាន ) មាន ៥ ោ៉ោ ងរឺៈ 
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 ១.សទាធ  ជាអនរមាន ទធ  មាននយ័ថា ឈដើមបឱីយការរ ់ឈៅមាននូវ 
ភាពកាល ហានរបរបឈោយេលឹមស្លរ ជាបឋមរតូវតមាល់េលួនរនុងរុណធមថ៌ាន រ ់
 ទធ  រឺឈជឿឈហ្តុន្ដលររួឈជឿបានដល់ ទធ  ៤ ោ៉ោ ងរឺៈ 
 ែ.ែមមសសទាធ  ឈជឿឈលើរមមន្ដលេលួនបានរបរពឹតតថានឹងឱយផល 

 ខ្.វិាែសសទាធ  ឈជឿផលរប ់រមមថា រមមទងំឡាយន្តងមានផល 

 គ.ែមមសសែតាសទាធ  ឈជឿថា តវទងំឡាយមានរមមជារប ់េលួន 

 ឃ.តថាគតមពាធិសទាធ  ឈជឿឈពាធិញ្ញា ណរប ់រពោះតថារតថា 
រពោះដម៏ានរពោះភារអងាឈនាោះ ជារពោះអរហ្នត មាម  មពុទធ រទងប់របូិណ៌ឈោយ 
វជិាា  និងចរណៈ រទងម់ានរពោះដំឈណើ រលអ រទងរ់ជាបចា ់នូវនរតឈល្លរ  
រទងរ់បឈ ើរឈោយ ីល្លទិរុណររបុរាលណាឈ មើគ្មម ន ជាស្លរថីទូនាម ននូវ 
បុរ ន្ដលររួទូនាម ន ជាររូននឈទវត្វ និងមនុ សទងំឡាយ រទងរ់ត្វ ់ដឹង 
នូវចតុរារយិ ចា រទងន់្លងរត បម់រកានភ់ពថមីឈទៀតឈហ្ើយ។ 

 ២.សលី  ររាកាយវាចាឱយមានរឈបៀបឈរៀបរយលអ ឈពាលរឺវរិតិ
ឈចតនា ន្ដលឈវៀរចារអំឈពើអារររ,់ ការកានឬ់របរពឹតតលអឈោយកាយ វាចា, 
ការមនិរបរពឹតតរនលង ិកាខ បទ ឬវនិយបបញ្ា តិត។ ការកានច់រោិលអ; ការ
 រងួម; អងាននចរោិ; ចរតិ, ចរោិ; មារោទលអ; ឈ ចរដីលអ; រតិ; លរខ
ណៈ; និ សយ័; អធារ ័យ;  ភាព; របររតី; ទមាល ប;់  ណាដ បា់ន ប;់ ធមម
ជាតិ; ធមមត្វ។ 
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 ៣.ពាហុសចច ភាវៈជាបុរាលអនរមានរិរោិស្លត បម់រឈរចើន បាន ឈ 
ចរតីថា ជាអនរឆ្ល តវាងនវរនុងរិចាការឈនាោះៀ ន្ដលឈរើតឈ ើង ឈរពាោះបាន 
 ិរាេលោះ និងបានស្លត បម់រេលោះនូវរពោះពុទធវចនៈ ឬ ិលបៈខ្ងឈរៅឈលើរ 
ន្លងនូវភាពជាអនរ ល្  នវរនុងហ្តថរមម ន្ដលរពោះដម៏ានរពោះភាររទង ់
របកានយ់រឈហ្ើយ ឈោយ ិបប ពទ ន្ដលបរមុងនឹងឈពាលឈចញ។  
 ពាហុ្ ចាៈឈនាោះមាន ២ ោ៉ោ ង ឈោយអំណាចពាហុ្ ចាៈរប ់ 
បពវជិត និងររហ្ ថ។   
 បណាត ពាហុ្ ចាៈទងំ ២ ោ៉ោ ងឈនាោះ ភាពជាអនររទរទងច់ានូំវពារយ 
ឈរបៀនរបឈៅរប ់រពោះស្លស្លត  ន្ដលរពោះមានរពោះភាររទង ់ន្មតងទុរឈហ្ើយ 
រនុងរពោះ ូរតទងំឡាយ មានឧរុឈវល្ល ូរតជាឈដើម ឈោយនយ័ជាអាទិ៍ោ៉ោ ង 
ឈនោះថា«ភរិខុជាអនរមានរិរោិស្លត បម់រឈរចើន ជាអនររទរទងរ់ពោះ ូរតជាអនរ 
មានរពោះ ូរតជាទី នសទុំរ» ដូឈចនោះឈ ម្ ោះថា ពាហុ្ ចាៈរប ់បពវជិត។ 
 ៤.វីរយិារមភ ជាអនររបារពធនូវឈ ចរតីពាោម ឈោយឈ ចរតីថា ជា 
អនរមនិញបញ័់ររនុងឈកា ជាៈ ជាអនរ ងាតនូ់វរិឈល ទងំឡាយ  ឈរពាោះថា 
វរីយិៈឈនោះឈហ្ើយជាទីត្វងំននចិតត ជាឈររឿងរត្វ ់ដឹងនូវ ចាៈ ពិឈ  ជា 
ធមមជាតិញុំងបុរាលអនររបារពធ ឱយត្វងំឈៅរនុងរពោះនិពាវ នបានឈោយពិត។ 

 នយ័មា៉ោងឈទៀត ន្ដលថារបារពធនូវឈ ចរតីពាោម រឺ ំឈៅយរ 
ពាោមរតូវ ពាោមញុំងឆនទៈឱយឈរើត របារពធពាោមផាងចិតតឈ ើង 
ឈដើមបមីនិឱយឈរើតអរុ លធមដ៌ល៏្លមរ ន្ដលមនិទនឈ់រើតឈ ើង ឈដើមបលីោះ 
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បងនូ់វអរុ លធមដ៌ល៏្លមរ ន្ដលឈរើតឈ ើងឈហ្ើយ ឈដើមបញុីំងរុ លធម ៌
ន្ដលមនិទនឈ់រើតឱយឈរើតឈ ើង និងឈដើមបញុីំងរុ លធម ៌ ន្ដលឈរើតឈ ើង 
ឈហ្ើយឱយឋតិឈថរឈៅ ឱយចឈរមើនឈពញឈលញជាភឈិយាភាពឈ ើង។ 

 ៥.បញដ  ជាអនរមានបញ្ញា  រឺជាអនរបានដឹងនូវធមពិ៌ត ៤ របការរឺៈ 
ទុរខ ១  មុទយ ១ និឈរាធ ១ មរា ១ ន្ដលឈៅថា អរយិ ចាៈ ឈរពាោះធម ៌
ឈនោះ ជាធមរ៌ប ់រពោះអរយិៈ ជាធមពិ៌តនាឱំយឆ្ៃ យចារ ឹរ រតូវ ជាធមពិ៌ត 
ញុំងភាពជារពោះអរយិៈឱយ ឈរមច ជាធមរ៌បឈ ើរ រឈ៏រពាោះន្តបុរាលបាន 
ឈ ើញឈោយបញ្ញា ។  ឈៅរនុងបណាត វជិាា ទងំ ៨ រប ់រពោះ មាម  មពុទធមាន 
វជិាា មយួឈ ម្ ោះ វិបសសន្ថវិជាជ  ន្ដលជាវជិាា វឈិ  ផុតឈល្លរ រឺឥត
មាន បុរាលណាមយួរនុងឈល្លរ ពវនថៃឈនោះ មានដូចជារពោះ មាម  មពុទធឈ ើ
យ។   
 ររួឱយឆៃល់ន្ដរ ដូចឈមតចឈៅថា វបិ សនាវជិាា ? ត្វមពិតឈៅពារយឈនោះ 
មរពីវរិាហ្ថាៈ  អនិចាច ទិវមសន ន្ថមរបូំ វិបសសតិ ឧបបរែិខិយ 
តីតិ   វិបសសន្ថ បានឈ ចរតីថា បញ្ញា ន្ដលពិចារណាឈ ើញជារ ់
ចា ់នូវនាម (ឈវទនា  ញ្ញា   ង្កខ រ និងវញិ្ញា ណ) និងរូប (រូប ២៨) ន្ដល 
លុោះឈោយអំណាចននរពោះនរតលរខណ៍ មានអនិចាលរខណៈជាឈដើម ឈៅថា 
វិបសសន្ថ ។  វបិ សនា ឈនោះឯងចាតជ់ាវជិាា  ១ ន្ដលរពោះ មាម  មពុទធ 
រទងប់ាន ឈរមចមុនវជិាា ទងំ ៧ ឈរពាោះវជិាា ឈនោះ ជាឈររឿងឈឈវងយល់ នូវ
នរតលរខណ៍ថា នាម និងរូបមនិឈទៀងទត ់មនិឋតិឈថរចីរកាលយូរលង ់ន្តង
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ដឹរជញ្ាូ នបងាូរមរនូវរងទុរខ និងមនិន្មនជាេលួនរបាណ មនិលុោះត្វម 
បង្កា ប ់ជាធមមជាតិឃាតម់និបាន។   ការឈលើរឈ ើងនូវឈមឈរៀនរពោះធមរ៌ប ់ 
រពោះ មាម  មពុទធ រឺចងរ់បាបផ់លូវដល់មតិតអនរអានថា រពោះធមឈ៌នោះឈហ្ើយន្ដល 
ឈយើងអាចយរមរ ិរា ឈហ្ើយពិចារណាន្ វងរររុណតនមលរនុងរពោះធម ៌
ឈដើមបនី្រនចនជីវតិ ន្ដលពំុ ូវមានរុណធមឱ៌យឈពារឈពញឈៅឈោយស្លរ- 
របឈោជន ៍ ឈធវើឱយជីវតិមាននូវថាមពល (energy)។ ឈៅរនុងរពោះធមរ៌ពោះ 

 មាម  មពុទធរទងរ់ត្វ ់ ន្មតងថា(1)  

 មាន លភរិខុទងំឡាយ រមាល ងំរប ់ឈ រខបុរាលឈនោះមាន ៥ ោ៉ោ ងរឺៈ 
 ១.សទាធ ពល  រមាល ងំ រឺ ទធ  ជាអនរមាន ទធ  ឈជឿឈពាធិញ្ញា ណ 
រប ់រពោះតថារតថា រពោះដម៏ានរពោះភារអងាឈនាោះ ជាអរហ្នត មាម  មពុទធ 
រទងប់របូិណ៌ឈោយវជិាា  និងចរណៈ រទងម់ានរពោះដំឈណើ រលអ រទងរ់ជាប 
ចា ់នូវនរតឈល្លរ រទងរ់បឈ ើរឈោយ ីល្លទិរុណ ររបុរាលណាឈ មើ 
គ្មម ន ជាស្លរថីទូនាម ននូវបុរ ន្ដលររួទូនាម ន ជាររូននឈទវត្វ និងមនុ ស 
ទងំឡាយ រទងរ់ត្វ ់ដឹងនូវចតុរារយិ ចា រទងន់្លងរត បម់រកានភ់ព 
ថមីឈទៀត មាន លភរិខុទងំឡាយ ឈនោះឈៅថា រមាល ងំ ទធ ។ 

 ២.ហរិពិល រមាល ងំរឺហ្ិរ ិ ឈអៀនខ្ម   ចំឈពាោះកាយទុចារតិ វចីទុចារតិ 
មឈនាទុចារតិ ឈអៀនខ្ម   ចំឈពាោះការប៉ោោះពាល់នូវអរុ លធមដ៌ល៏្លមរ។  

                                                           

១- ុតតនតបិដរ អងាុតតរនិកាយ បញ្ារនិបាត បិដរឈលេ ៤៤ ទំព័រ ១។ 
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 ៣.ឱតតបបពល រមាល ងំ រឺឱតតបប តរ ់លុតចំឈពាោះកាយទុចារតិ វចី
ទុចារតិ មឈនាទុចារតិ តរ ់លុត ចំឈពាោះការប៉ោោះពាល់នូវអរុ លធមដ៌ ៏ ល្លម
រ។ 

 ៤.វីរយិពល  រមាល ងំ រឺវរីយិៈមាននយ័ថា ជាអនររបារពធនូវឈ ចរតី 
ពាោមរនុងឈហ្តុដូចខ្ងឈរកាមៈ 
 ែ.អារទធវីរយិា វិហរតិ អែសុោនំ ធមាម ន ំ បោន្ថយ 
ជាអនររបារពធពាោម ឈដើមបលីោះបងអ់រុ លធម។៌ 

  ខ្.ែសុោនំ ធមាម នំ ឧបសមបទាយ ជាអនរពាោមឈដើមប ី
ញុំងរុ លធមឱ៌យឈរើតឈ ើង។ 

 គ.ថាមវ ទឡហបរែេមមា អនិែខិតតធុមរ ែសុមលស ុ ធមមម
ស ុជាអនរមានរមាល ងំចិតត មានឈ ចរតីេមីឃាម តដម៏ា ំមនិោរធុ់រៈ ឈចាល រនុង
រុ លធមទ៌ងំឡាយ។  
 ៥.បញដ ពល  រមាល ងំបញ្ញា  រឺរបបជីាអនរមានបញ្ញា  បរបូិរណ៍ 
ឈោយបញ្ញា  ន្ដលអាចរំណតដឹ់ងនូវការឈរើត និងការរលត ់ (នូវេនធ) ជា
បញ្ញា ដរ៏បឈ ើរ  រមាបទ់មលុោះទមាល យ (នូវរំនររិឈល ) ជាបញ្ញា អាច ញុំង
វដតទុរខឱយអ ់ឈៅឈោយរបនព។  ឈបើបុរាលបានដឹងដូឈចនោះ រួរន្តរបរប 
ឈោយរមាល ងំទងំ ៥ ខ្ងឈដើមឱយបានខ្ា បេ់ាួនផងចុោះ ឈរពាោះចំណុចទងំ 
ឈនោះ រឺជាមាគ៌្មដ ំ៏ខ្នរ់នុងការដឹរនាជីំវតិឱយបានេពងេ់ព ់ ្នឈៅររ 
វឌឍន ុេ ពវកាល ពវឈវល្ល។ 



 

 

-23- 

 

 ការឈលើរយរឈគ្មលធមទ៌ងំឈនោះ មរបររស្លយចងប់ញ្ញា រថ់ា 
រប ិនឈបើនរជនរូបណាបានយរមររបតិបតតិឈហ្ើយ ររ៏ន្មងឈ ម្ ោះថា បាន
ឆ្ល រេ់លួន ឬស្លថ បនាេលួនឈឆ្ព ោះឈៅររេលឹមស្លរពិតរបារដ  ឈរពាោះរពោះធម ៌ ឈនោះ
រឺជារពហ្មោន (ឈររឿងដឹរនាដំរ៏បឈ ើរ) ន្តងនានំរជនឆលងចារអនលង ់ នន
ឈ ចរតីទុរខទងំពួង បានឈោយពិតឥតន្រលងកាល យ។ 
  រុបឈ ចរតីឈៅ េលឹមស្លរននជីវតិពិត រឺជាាតុទងំឡាយណា ន្ដល 
អាចឈធវើឱយជីវតិបាននូវឈ ចរតី ុេចឈរមើន ឈោយមនិប៉ោោះពាល់ដល់ឈ ចរតី 
 ុេអនរដនទ។ រប ិនឈបើមាា  ់ជីវតិររបរូ់បមនិបានរិតដល់ឈរឿងឈនោះឈទ 
ឈពលេលោះឈោយស្លរន្តចងប់ានឈ ចរតី ុេដល់េលួនឈពរឈៅ រន៏្បរជាឈធវើអវីៀ 
ររបោ់៉ោ ង ឈដើមបនី្តរបឈោជនរ៍ប ់េលួនប៉ោុឈណាណ ោះ   ឈហ្ើយការឈនោះមនិទន ់
ឈៅថា ជាេលឹមស្លរននជីវតិពិតឈនាោះឈទ។  មា៉ោងឈទៀត េលឹមស្លរននជីវតិរម៏និ 
ន្មនរំណតរ់តឹមន្តថា េលួនមានឈ ចរតី ុេឈហ្ើយ ន្តមនិឈចោះេវល់ ខ្វ យ
ជាមយួនឹងអនរដនទជំុវញិេលួនឈនាោះន្ដរ។  របការមយួឈទៀត រពោះ មាម   មពុទធ

រទងរ់ត្វ ់ ន្មតងអំពីធម ៌៤ របការ(1) ថាចរាធម ៌រឺជាធមន៌្តងឈៅ (ឈដើមបី

ជារបឈោជន)៍ ដល់ពរួឈទវត្វ និងមនុ សន្ដលរបរបឈោយចរា ពរួឈទវ
ត្វ និងមនុ សន្ដលរបរបឈោយចរាឈហ្ើយ មនិយូរប៉ោុនាម នរប៏ាន ដល់នូវ
ភាពននេលួនជាធំទូល្លយរនុងឈភារៈទងំឡាយ។ 
                                                           

១- ុតតនតបិដរ អងាុតតរនិកាយ ចតុរានិបាត បិដរឈលេ ៤២ ទំពរ័ ៧៩។ 
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ចែេធម៌ ៤ របការមន្ថោះគឺៈ 

 ១.បដិរបូមទសវមសា ការឈៅរនុងរបឈទ ដ ៏មររួ 
 ២.សបបរុសិបូសសមយា ការចូលឈៅឈ ពរបនឹ់ងពួរ បបុរ  

 ៣.អតតសមាម បណិ្ធិ ការតមាល់ទុរេលួនឈោយលអ 
 ៤.បុមពវ ច ែតបុញ្ដតា បុណយន្ដលបានឈធវើទុរឈហ្ើយរនុងកាល 
មុន។ 

 បដិរមូប វមស មទមស អរយិមិតតែមរ សយិា 

 សមាម បណិ្ធិសមបមន្ថន  បុមពវ បុញ្ដែមតា នមរ 

 ធញ្ដ  ំធនំ យមសា ែិតតិ សខុ្មញ្ចតំ ធិវតតតីតិ។ 

 ជនណាឈៅរនុងរបឈទ ដ ៏មររួ ឈ ពរបនូ់វមតិតដរ៏បឈ ើររបរប 
ឈោយការតមាល់ទុរនូវេលួនឈោយលអ បានឈធវើបុណយទុររនុងកាលមុន      
ធញ្ាជាតិ រទពយ យ  ឈ ចរតី រឈ ើរ  ុេ ន្តង ុំររងនូវជននុោ៎ះ។ 

 រពោះធមទ៌ងំឈនោះឈហ្ើយ រឺជាមរាុឈទ រដ៍រ៏បឈ ើរ  រមាបយ់រមរ 
ពិចារណាឈោយឈោនិឈស្លមន ិការ ឈហ្ើយឈរជើ ឈរ ើ យរមរឈរៀបចំ 
ជីវតិឱយមានេលឹមស្លររនុងភាវៈជាមនុ សចុោះ។  ជាការពិតណា ់ ការឈធវើ 
ដំឈណើ រឈៅមររនុងជីវតិរបចានំថៃរងឈ់យើងរតូវការអនរដឹរនា ំ អនរន្ណនាផំលូវ 
ឬរតូវការន្ផនទី...  រមាបប់ង្កា ញឈគ្មលឈៅន្ដលរតូវឈធវើដំឈណើ រឈៅជាឈដើម 
ចុោះចាបំាចឈ់ពាលឈៅថវីដល់ដំឈណើ រជីវតិរនុង ងារវដត ន្ដលឈពារឈពញឈៅ 
ឈោយឈរគ្មោះថាន រ ់ឧប រា ឈរឿងរា៉ោ វដឈ៏រចើនន្បបឈរចើនោ៉ោ ង រឺរបារដណា ់ 
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ថា ចាបំាចរ់តូវន្តមានន្ផនទី ឬមរាុឈទ រ ៍បានដល់រពោះធមរ៌ប ់រពោះ មាម  
 មពុទធឈនាោះឯង។ ដូឈចនោះចូរមនុ សទងំឡាយយររពោះធមម៌ររបតិបតតិឱយ 
បានជារបឈោជនេ៍លឹមស្លររនុងជីវតិផងចុោះ ពិតជាមនិេុ បំណងឈ ើយ។  

រពមឬមិនរពម? 

3 
របីញ្ារខនធ ន្តងន្តរបកាន ់ រូបឈហ្ើយនិងនាម 
ថាជាតេួលួន មាមំនួឈៅឈ ៃៀម ស្លចន់្ បរឆអឹង្ម 
 ថារទពយអាត្វម ។ 
ការឈរើតន្តងស្លល ប ់ ឈទោះយូរឬឆ្ប ់ ជាឈរឿងធមមត្វ 
មនិររួរបកាន ់ ធមអ៌នត្វត  ចុងឈរកាយមរណា 
 ររបអ់ ់ឈយើងឈរ។ 
 រឈ់មម ន្រប ាូវ រពមឈហ្ើយឬឈៅ មានដឹងេលួនឈទ 
រាងកាយរទុឌឈរទម វយ័រឈ៏ផតើមឈរជ មនិររួទំឈនរ 
 ស្លងបុណយរុ ល។ 
ឈធមញរងឹ ឈស្លម ោះ ឥ ូវបារអ់ ់ រតឈចៀរឮេយល់ 
ន្ភនរន្របរ វាងំ រទូងន្ នខ្វ យេវល់ ឈនោះឯងលទធផល 
 ននចាប ់ង្កខ រ។ 
រទពយធនមានន្ដរ មា របារហូ់្រន្ហ្ ដីន្រ ចមាា រ 
របពនធរូនបតី ជីដូនជីត្វ រតូវរពួយឈស្លកា 
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 ឈពលរពាតរ់បា គ្មន ។ 
មានរូនឹងររ អាររររូ់លអ របតឈ់ស្លម ោះររបរ់គ្ម 
 ុេរូនឹងទុរខ  រឈ ើរនិនាទ  ល្លភយ ឈជឺា 
 ន្តងជួបរាល់នថៃ។ 
ការរបកាន ់និទធ បានរតឹមេរចិតត ជបួទុរខឈពរនររ 
ឈរពាោះអវជិាា  រំណាចនរពនផស កាតផ់្លត ចនិ់ សយ័ 
 ឱយឆ្ៃ យធមាម ។ 
រ ឡាញ់ជាទុរខ ឈ នហ៍្ជារបមុេ ភយ័រពួយឈវទនា 
រ ់ឆ្ៃ យទន ីល ជាបឈ់ពៀរឈវរា ចុងឈរកាយរគ្មរំគ្ម 
 ឈរពាោះេវោះស្លម រតី។ 
រ ់រូនឹងស្លល ប ់ ជា រូឈចឺាប ់ ឈនោះចាបឈ់ល្លរិយ 
គ្មម នអវីតវា៉ោ  ស្លល បទ់ងំរបុ រ ី ទុរខគ្មម នរបណី 
 រពមឬមនិរពម? 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

3 
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៣.ជីវិតមជៀសមិនផុតពីែំហុស 

3 
 ការរបកាននូ់វភាពរងឹតអឹង ត្វមរយៈការរិត ការនិោយ និងការឈធវើ 
នូវឈរឿងអវីមយួ ត្វមន្តការយល់ឈ ើញននេលួនមនិន្មន ុទធន្តទទលួបាន 
ផលលអឈនាោះឈទ ឈហ្ើយឈបើការយល់ឈ ើញឈនាោះមានភាពរតឹមរតូវេលោះរពិ៏ត 
ន្មន ន្តរអ៏ាចជាាតុមយួ ន្ដលេុ ឈៅនឹងចាបន់នធមមជាតិផងន្ដរ 
ឈរពាោះថា ការយល់ឈ ើញមនិរបារដថារតឹមរតូវ ឬយរជាការបានរហូ្ត 
ត្វមន្តេលួនយល់ឈនាោះឈទ។  ដូឈចនោះមាា  ់ននជីវតិររបរូ់ប អនរររួន្តរិតដល់ 
ចំណុច ៣ ោ៉ោ ងជាមុន ិន  ឹម ឈរមចឈធវើ ឬវនិិចេយ័ និោយបររស្លយ 
ឈៅឈលើឈរឿងអវីមយួ ឈរពាោះឈបើមនិយរចំណុចឈនោះមរវភិារឈទឈនាោះ អនរអាច 
នឹងមានវបិបដិស្លរៈរថ៏ាបានន្ដរ។  ចំណុចទងំ ៣ ឈនាោះរឺៈ 
 ១.អតាត ធិបមតយយ របារពធយរេលួនជាធំ រនុងការលោះបងនូ់វបាប 
អរុ លន្ដលមានឈៅរនុងចិតត រារាងំនូវបាបថមីមនិឱយឈរើតឈ ើងបាន។ 

 ២.មោកាធិបមតយយ របារពធយរឈល្លរជាធំ  រឺយររំនិតមហា 
ជន ន្ដលឈៅជំុវញិជីវតិរប ់េលួនមរឈរបៀបឈធៀបនឹងរំនិតរប ់េលួន។ 

 ៣.ធមាម ធិបមតយយ របារពធយរធមជ៌ាធំ រនុងការដឹរនាដំំឈណើ រ 
ជីវតិ ឈរពាោះមានន្តរពោះធមឈ៌ទ ន្ដលអាចវនិិចេយ័នូវតុលយភាពននជីវតិបាន 
របរបឈោយយុតតិធម ៌និងចា ់ល្ល ់ត្វមចាបធ់មមជាតិ។  
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 ការឈធវើអវីត្វមន្តចិតតននេលួនយល់ឈ ើញ ត្វមចំណងរ់ប ់េលួន ជួន 
កាល ូមបឈីធវើឈៅឈហ្ើយបានទទួលលទធផលលអេលោះ  រមាបេ់លួនរឈ៏ោយ ន្ត 
រជ៏ាទមាល បម់និលអ  រមាបឈ់ពលឈរកាយ ឬជាអំពីមនិលអ រមាបអ់នរដនទ 
ន្ដរ មានឈពលេលោះឈោយស្លរន្តមានភាពអំនតួ និងអ មិមានោះ ឈធវើឱយរិចាការ 
ទងំតូច ទងំធំវនិា អនតរាយ ឈហ្ើយទីបំផុតរដ៏ល់នូវការឈៅត ររហាយ 
ស្លត យឈរកាយ មានទុរខរងវល់ ជបួឈរគ្មោះថាន រជ់ាបឈ់ពៀរឈវរា រតូវបានឈរនិនាទ  
បណាត លឱយកាយ វាចា ចិតតមនិ ុេ ៃប ់ ឈនោះរឈ៏រពាោះន្តរនុងផនតរំ់និតឈៅ 
េវោះវចិារណញ្ញា ណ េវោះការរិតឱយបានលអិតលអន ់ េវោះការស្លរ ួរ េវោះការ 
ពិភារា របឹរាជាមយួនឹងអនរដនទ (អនរឈចោះដឹង អនររបាជ ្ បបុរ  អនរ 
មានរតិបណឌិ ត...)។ 

 ធមមត្វការរ ់ឈៅរប ់មនុ សរបុ រ ីររបរូ់ប និងររបរ់ ទប ់ វ
ណណ ៈ ជាតិស្ល នណ៍ាមយួរឈ៏ោយ រ ់ឈៅន្តងមានការរបារ ័យទរ ់
ទងពឹងពារគ់្មន  និងរតូវឈចោះជយួ គ្មន ឈៅវញិឈៅមរ រនុងការនិោយ តី ការ 
ឈធវើ និងការអនុវតតឈដើមបឈីធវើនូវអវីមយួ ឈទោះបីជារបឈោជនឈ៍នាោះឯងជា 
របឈោជនរ៍មួ (ស្លារណរបឈោជន)៍ ឬជារបឈោជនផ៍្លទ ល់េលួន (អតតទតថ 
របឈោជន)៍ រឈ៏ោយ រឺរបបឆីលងកាតក់ាររ ុោះរ ួល ស្លមរាីគ្មន ជាធលុងមយួ 
ឈលើន្ផនរផលូវកាយ ផលូវវាចា និងផលូវចិតត ល្លភ  កាា រៈ (ចំណូល) និងមាន ការ
របរពឹតតឈធវើអវីមយួ មានភាពរបររតីនឹងធឹង មនិមានបំណងឈបៀតឈបៀន (វាយ 
ទតា់រ ់កាបរ់បហារ  មាល ប.់..) មនុ ស តវដនទ មនិលួចឆរប់លន ់ រទពយ
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 មបតតិននបុរាលដនទ ឈោយឧបាយឯណានីមយួឱយមរជារប ់េលួន មនិ
របរពឹតតរនលងេុ របនពណីឈលើរបពនធ រូន បតីរប ់អនរដនទ មនិឈពាល ពារយ
រុហ្រ ពារយរបឌិត ឈបាររបា ់អនរដនទ និងមនិឈ ព (ផឹរ) នូវ ទឹររ វងឹ
ឈផសងៀដូចជា  ុរា ឬថាន ឈំញៀន... រុបឈ ចរតីឈៅឱយន្តជា ឈររឿងបំផ្លល ញ
នូវរបាជ្ាស្លម រតី ឈពលឈវល្ល រុណធម ៌និងបុណយរុ លន្ត មតង។ 

 របការមយួឈទៀត ការរ ់ឈៅរតូវមានការយល់ដឹងឱយបានេព ់អំពី 
ភាពរតឹមរតូវ ឈជៀ វាងរំហុ្ ឆាង និងរតូវមានឈហ្តុផល រពមទងំមាន 
ការទទលួេុ រតូវ (Responsibility) មុននឹងរិត និោយ និងឈធវើអវីរតូវ 
មានមូលោឋ នចា ់ល្ល ់ រឺមនិរតូវឈធវើទងំរពាវៀ ឈធវើស្លម នៀ ឬឈធវើអវីត្វម 
ន្តទិដឋិរប ់េលួនឈនាោះឈ ើយ។ 

 ឈនោះរឺជាចំណុចេលោះៀ ន្ដលអាចយរមរពិចារណា ឈដើមបី្ នឈៅ 
ររភាពរតឹមរតូវ ឬជាដំឈណាោះរស្លយននបញ្ញា ឈរឿងរា៉ោ វតូចធំ និងអាចបំឈពញ 
នូវចំណុចេវោះខ្តរប ់ឈយើងររបគ់្មន បានផងន្ដរ។ 

 ជាការពិតណា ់ ការឈោោះរស្លយបញ្ញា  ការឈធវើរំន្ណទរមង ់ ឬ ការ
 ឈរមចរាល់ន្ផនការអវីមយួន្តងមានមតិ ២ ន្ដលរតូវជបួរបទោះជាញឹរ 
ញប ់ និងរជ៏ាឧប រាមយួផងន្ដរ ចំន្ណរឯមតិ ២ ឈនាោះរឺមតិរ ប ការ
យល់រពមឈធវើត្វម... និងមតិមយួ ឈទៀតឈនាោះ រឺមតិបដិឈ ធ (អវជិាមាន) 
ការមនិយល់រ បត្វម មនិអនុវតតត្វម មនិកានយ់រជាការ...ឈហ្ើយមតិ 
ទងំពីរឈនោះឯង ន្តងឈរើតឈ ើងជាឈរឿយៀ ឈៅរនុងការរ ់ឈៅរបចានំថៃ 
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ឈោយឈជៀ ពំុផុតរតម់និរចួឈ ើយ រឺល្លយ ំរចបូររចបល់ រន្ញ៉ោរនញ៉ោ 
ន្ញរមនិោចឈ់រ ចទល់ន្តឈស្លោះរនុងឈរឿងឈនោះ។  
 មានកាលឈទ ៈេលោះ រអ៏ាចជបួនឹងបរាជយ័ត្វងំពីចាបឈ់ផតើម ឬត្វងំពី 
មានការពិភារាគ្មន ឈៅ មនិទនទ់ងំបានអនុវតតរឈរមាងការអវីមយួផងឈនាោះ 
ឈរពាោះន្តមានរត្វត មនិចុោះ រមុង (រចា រំនិតគ្មន ) ការរបកានម់ាឈំរៀងៀេលួន 
នូវឈហ្តុផល ទ សនៈ មតិឈោបល់ ពិឈ  មានការមនិទុរចិតតគ្មន  (មនិ
ឈស្លម ោះរតង)់ មាន រៀ់មនិរពមោរចិ់តត ោរក់ាយ បនាទ បវាចា រពមឈធវើ លៃងេ់លោះ
ឈស្លោះឈ ើយ រឺឈធវើឈចោះឈរៀងៀេលួនមនិរពមអនុឈរគ្មោះ អធារ ័យ របណី
អភយ័អតឱ់នដល់គ្មន ជាឈដើម។  រត្វត ឈនោះឈហ្ើយ ឈទើបបណាត លឱយ មាន
បញ្ញា  រំហុ្ េុ ឆាង មនិឈចោះចបម់និឈចោះឈហ្ើយ (មានន្តឈរឿងរា៉ោ វជួប បញ្ញា
ជានិចាកាល)។  របការមយួឈទៀត បណាត លមរពីមាន រៀ់មនិរពម ទទួល
យរនូវរំហុ្ ន្ដលេលួនមាន មនិរបណីចំឈពាោះរំហុ្ អនរដនទ រនំព ន្ត
ឈទ ឈរ ឈលើរតឈមាើងេលួនឯងថារតឹមរតូវរហូ្ត ឬមនិទទួលនូវ ំណូម-ពរ 
រឺការឈ នើ ូមរប ់អនរដនទជាឈដើម រឺការរបកានម់ាមំនិយល់មុេ នរណា
មនិផតល់ឱកា ឱយអនរណាបានន្ររំហុ្  ឈហ្ើយេលួនឯងរតឹន្ត ឈលើរតឈមាើង
េលួនឯងថា«អញរគ្មនឈ់បើរបឈ ើរ េពងេ់ព ់ មានយ  រតិ ឧតតម មនិ មអវី
ឈៅចុោះញ៉ោម រពមចុោះចាញ់អនរឯងឈ ើយ»។  រនុងរំនិតយល់ថា មានន្តឈរ
ឈនាោះ  រតូវមរ ូមឈទ  ឱនលំឈទន  ូមការរបណី រតី ឈនាត  ពីឈយើង 
ឈទើបជាការរតឹមរតូវ ឬជនួកាលអនរេលោះយល់ថា អនរឈនាោះ គ្មម នអស្លា រយឈទ រឺ
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ឈ មើៀនឹងេលួនឯងន្ដរ ទងំន្ផនរអាយុ បុណយ រតិ រទពយ  មបតតិ ឋានៈ មុេ
មាត ់តំន្ណងន្តងត្វងំ...។  
  ឈពលេលោះរម៏ានការរបកានម់ាថំា េលួនឯងអនថ់យ ឋានៈទនទ់ប លៃង់
ឈមល ជាងឈរ ររររីជាងឈរឈហ្ើយរបកានថ់ា ឈយើងមនិហា នចូលឈៅររ ឈរឈទ 
ទងំការនិោយ ការពិភារា រិត  ឈរមច មនិអាចអនុវតត ការង្ករជាមយួ
បានឈ ើយ ឈរពាោះថាពរួឈរ ុទធន្តអនរឈចោះៀ មានៀ ធំៀ...។ 

 ត្វមការពិតទូឈៅ មនុ សររបរូ់បត្វងំពីចុោះមរចាបប់ដិ នធិរនុងនផទ 
អនរមាត យរនុងនថៃដំបូង រហូ្តមរទល់គ្មន នឹងនថៃរប ូតបានឈ ើញអនរមាត យ 
ឈល្លរឪពុរ និងរ មីរពោះអាទិតយ ឈ ើញបងបអូន ញតិមតិតមរឈនោះ រឺពិតជា 
គ្មម ននរណាមាន រ ់ ន្ដលមានរុណ មបតតិឈពញបរបូិណ៌ ឈហ្ើយគ្មម នរុណ 
វបិតតិឈស្លោះឈនាោះឈ ើយ ជួនកាលមានមុេមាតស់្លអ តបាត នដឈជើងពិការ រំបុត 
 មតអីារររ ់ ជនួមុេមាតអ់ារររ ់ ន្តមាន នាត នចិតតលអ ឈស្លម ោះរតង ុ់ភាព 
រាបស្ល ជនួមានរូបស្លអ តន្តលៃង ់ ឈហ្ើយជាអនរមានរទពយ មបតតិឈរចើន 
ដូឈចនោះឈហ្ើយបានជាឈពាលថា គ្មម ននរណាមាន ររ់នុងឈល្លរឈនោះ មានភាពលអ 
របឈ ើរឥតឈខ្ា ោះឈ ើយ ដរាបណាេលួនឋតិឈៅជាបុថុជានឈនាោះ។  
 ន្មនឈហ្ើយរប ិនឈបើបានដឹងេលួនត្វមរយៈការស្លត ប ់ ឬការអាន ការ

របាបពី់ ំណារឈ់ល្លរអនរឈចោះដឹង ឬអនរដនទមានដូចជា (ឪពុរមាត យ មតិត

ភរតិ បងបអូន...ឬដឹងេលួនត្វមកាលឈហ្ើយ របបេិីតេំរបឹងន្របងបំឈពញ 
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បន្នថម ន្រន្រប អភវិឌឍ ផ្លល  ់បតូរ...) ផងន្ដរនូវរាល់ចំណុចេវោះខ្តរប ់េលួន 
ន្ដលមានឈហ្ើយ យរលអេលួនររួឈធវើឱយឈរឿយៀជាបនតឈៅឈទៀតឱយរបឈ ើរ 
ឈទៀតចុោះ ឈហ្ើយរំុបន្ណត តបឈណាត យឈពលឈវល្ល ឱកា ន្ដលមានឈៅ 
របរពឹតតឈធវើឈរឿងឥតរបឈោជនឈ៍ ើយ។ 

 ឈបើនឹរឈ ើញឈរឿងអវីមយួន្ដលលអ មានរបឈោជន ៍ របបរីបញប ់
របញល់ឈធវើឱយឈលឿនឈ ើង ឈរពាោះន្ររងឈល្លគ្មម នឱកា  ឈពលឈវល្លររប ់

រគ្មនរ់នុងការឈធវើស្លជាថមីឈទៀត។  មដូចរពោះពុទធដីកា (ធមមប គាថាបាប វគ្គ ី 
៩ បិដក្ណលេ ៥២  ំរ័រ ៤៦ ររះគាថារាររធចំណ ះរ ហមេ៍ណ ម្ ះចូណេក្សាដក្) 
ថាៈ   

 អភិតថមរថ ែលាមណ្  ាា ចិតតំ និវរមយ 

  ទនធំ ហ ិែរមតា បុញ្ដ  ំ  ាបសម ឹរមតី មមន្ថ។ 
  បុរាលរបបរីបញបរ់បញល់ឈធវើអំឈពើលអ ររួឃាតចិ់តតចារបាប ឈរពាោះ 
ថា កាលឈបើបុរាលយឺតោ៉ោ វរនុងការឈធវើបុណយ ចិតតរន្មងឈរតរអររនុងបាប។ 
One should make haste in doing good deeds; one should 

restain one’s mind from evil; for the mind of one who is 

slow in doing good tends to take delight in doing evil. 

  រុបឈ ចរតីឈៅ ឈដើមបឱីយជីវតិរ ់ឈៅបានលអរបឈ ើរ មានរុណតនមល 
ពំុ ូវមានរំហុ្ ឈរឿងអារ ូវឈរចើនឈពរ មានឈ ចរតី ុេឈរចើនជាង រឺ 
ដំបូងរតូវឈរៀនស្លា ល់ពីចំណុចេវោះខ្តរប ់េលួន ជាមុន ិន ឹមររដំឈណាោះ 
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រស្លយ ឬ្នឈៅររភាពរតឹមរតូវបាន។  មា៉ោងឈទៀត រាល់រំហុ្  ឆាង
ទងំប៉ោុនាម ន ន្ដលាល បឈ់រើតមានឈ ើងចំឈពាោះេលួនឯង ចំឈពាោះររុមមនិររួ នឹររ
ពរ្ ដន្ដលៀយរមរនិោយ យរមរអនុវតតឈទៀតឈ ើយ រួរន្តឈប ់ររួ
ន្តលោះបងឈ់ចញ ឈទើបជាការលអ រមាបជី់វតិរ ់ឈៅឈជៀ វាងពីភាព 
េសរឹេសួល អលួអារ ់វបិបដិស្លរៈ ឈៅត ររហាយស្លត យឈរកាយ...។ 
 ពិតណា ់ បុរាលដឹងថាេលួនមានរំហុ្ ឈធវ របន្ហ្ មតង ឆាង មយួ
រគ្ម ឈហ្ើយន្បរមរឈធវើលអវញិ លោះបងទ់ឈងវើអារររ ់ឈទើបជាការរបឈ ើរ ឈហ្ើយ
អនររបាជទ្ងំឡាយ មានរពោះ មាម  មពុទធជាឈដើម ររ៏ពោះអងារទង ់ រត្វ ់ 

ន្មតង (ធមមប គាថា ណោក្វគ្គ ី ១៣ បិដក្ណលេ ៥២  ំរ័រ ៥៨ ររះគាថារាររធ
ចំណ ះររះស្សមមជ្ជន្ណត្ថរៈ) ថាៈ   មយា ច បុមពវ បមជជិតាវ  បចាឆ  មសា នបបមជជតិ 
  មសាមំ មោែំ បភាមសតិ អពាភ  មុមតាត វ ចនទិមា។ 
  បុរាលណា កាលពីមុនរបមាទឈហ្ើយ លុោះកាលជាខ្ងឈរកាយ ឈរ 
មនិរបមាទវញិ បុរាលឈនាោះឈ ម្ ោះថា ញុំងេនាធ ទិឈល្លរឈនោះឱយភលចឺា ់ដូច 
រពោះចនទរោះផុតចារពពរ។ 
He, who has been formerly unmindful, but is mindful later 

on, lights up the world with the light of Magga Insight a; 

does the moon freed from clouds. 
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(ធមមប គាថា ណោក្វគ្គ  ី១៣ បិដក្ណលេ ៥២  រំ័រ ៥៨ ររះគាថារាររធចំណ ះររះ 
អ្ហគុលិមាលណត្ថរៈ) ថាៈ 

 យសស ាបំ ែតំ ែមមំ ែសុមលន បិថីយត ិ
 មសាមំ មោែំ បភាមសតិ អពាភ  មុមតាត វ ចនទិមា។ 
 បុរាលណា ឈធវើអំឈពើបាបឈហ្ើយ បិទេទបអំ់ឈពើបាបឈនាោះឈោយរុ ល 
រឺអរហ្តតមរាបាន បុរាលឈនាោះឈ ម្ ោះថា ញុំងេនាធ ទិឈល្លរឈនោះ ឱយភលចឺា ់ 
ដូចរពោះចនទរោះផុតចារពពរ។ 
He, who overwhelms with good, the evil that he has done 

light up this world (with the light of Magga Insight), as 

does the moon freed from clouds. 

 ការេុ ឆាង ឬបរាជយ័ មនិន្មនជាឈពលន្ដលរតូវបញ្ាបឈ់នាោះឈទ 
ត្វមពិតឈៅ រឺជាចំណុចចាបឈ់ផតើមននភាពឈជារជយ័ឈោយពិត រប ិនឈបើ 
អនរបានចាបឈ់ផតើមន្ររំហុ្ ភាល មៀ ឈោយមនិបងអងឈ់ពលឈវល្លឈទឈនាោះ។ 

មតើចង់ានអវី? 

3 
បរសឈីហាោះឈហ្ើរឥតស្លា ល់អាកា  ន្ផនដីន្ នរកា ់ជឈនលនមនិដឹង 
រន្ងាបរូនកាអ តរ់ ់ន្តរនុងបឹង ឥតស្លា ល់ដំណឹងទឈនល មុរទ។ 
 តវរជូរមានទ់រ ់ឈភលចនថៃស្លល ប ់ រតូវបានមាា  ់ចាបឈ់ទើបភយ័តរ ់លុត 
រ ់បានធំាតស់្លល បឈ់ជៀ មនិផុត អាងំឈចៀន លដុតយរជាចំណី។ 
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ថា តវាតុឈៅគ្មន គ្មម នរបាជ្ា ចុោះមនុ សធមមត្វស្លល បឈ់រពាោះឈរឿងអវី 
របាថាន យ  រតិ មបតតិឈ ដឋី ភរោិស្លវ មលុីោះឈភលចមរណា។ 
របាថាន ចង ុ់េន្តមនិដឹងបលង ់ របាថាន ផូរផងន់្តគ្មម នរបាជ្ា 
ចងរ់ចួពីទុរខន្តជាបត់ណាា  ឱយស្លត បធ់មអ៌ាថថ៌ាគ្មម នឈវល្ល។ 
ចងឈ់ធវើទនន្ដរន្តេវោះធនាន របាថាន និពាវ នន្តេវោះធមាម  
ចងជ់បួ ុេ ៃបន់្តជាបឈ់វរា ចងឈ់ៅ ួគ៌្មថាជាបរូ់នឈៅ។ 
ឈបើស្លត បធ់មរ៌ពោះថាមារឈរជៀតន្រជរ យបន់ថៃជាបឈ់ដរអាងថាលៃងឈ់មល  
ឈធវើអវីេុ ឆាងអាងឈភលចឈគ្មលឈៅ ន្បបឈនោះឈល្លរឈៅឈតើចងប់ានអវី។ 
ចងឈ់នោះចងឈ់នាោះមនិឈចោះចបឈ់ស្លោះ ផិតរបត ់ម័ររឈស្លម ោះមនិរត្វរបណី 
ឈបើចងដូ់ឈចនោះឈៅេវោះស្លម រតី ចងគ់្មម ន ិរចីងប់ានអវីឈទៀត? 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

3 
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៤.ដំមណាោះរសាយមរៅឆាែ 

3  ឈយើងបានដឹងឈហ្ើយថា មនុ ស និង តវជាភាវៈមានជីវតិដូចគ្មន  ន្ត 

េុ គ្មន រតងម់នុ សមានវចិារណញ្ញា ណ(1 ) ចំន្ណរ តវវញិមាន ញ្ញា ន្ត 

៣ ប៉ោុឈណាណ ោះ( 2 )។  មា៉ោងឈទៀត តវទងំអ ់ រ ់ឈៅបានរតឹមន្តការរ ់ 

រានមានជីវតិ និងចងប់រឈិភារ ឬបនតពូជ  នាត នឈរកាយ រពមទងំចងប់ាន 
ឈ ចរតី ុេ មនិចងឱ់យ តវដនទ អនរដនទឈបៀតឈបៀន កាប ់មាល ប ់ រំរាម
រំន្ហ្ង...ន្តឈគ្មលបំណងទងំឈនាោះឯង ពួរ តវទងំអ ់មនិអាច ទទលួ
បានដូចឈ ចរតីរបាថាន ឈ ើយ ឈរពាោះថាឈៅរនុង ងាម តវដនទ ឈរៅពីភាវៈ
ជាមនុ សមនិមានការអបរ់ ំ ន្ផនរ តិរបាជ្ាដូចភាវៈជាមនុ ស ឈ ើយ។  
មា៉ោងឈទៀត ឈៅឈពលមានបញ្ញា អវីមយួឈរើតឈ ើង ចំឈពាោះេលួនឯង ររុម ឬ
ហ្វូងរបររតីឈរចើនរតយ់រន្តរចួេលួន ឬជនួកាលយរអំណាចរមាល ងំ ឈៅឈោោះ
រស្លយបញ្ញា ដូចជារតូវខ្ ីុំ តវដនទ ន្ដលតូចជាងេលួនជាឈដើម។  
ចំន្ណរឯឈៅរនុង ងាមរប ់មនុ សវញិ ឈពលមានបញ្ញា អវីមយួឈរើតឈ ើង 
រឺរបររតីឈរមានការរិតេព ់ខ្ល ងំណា ់ ទងំឈពលមុនឈធវើ រំពុងឈធវើ និងឈធវើ 

                                                           

(១)-រនុងទីឈនោះឈពាល ំឈៅយរ ធមម ញ្ញា   ការដឹងឈហ្តុផល និងការពិចារណា។ 
(២)-កាម ញ្ញា  ១ អាហារ ញ្ញា  ១ ជីវតិ ញ្ញា  ១។ 
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រចួឈហ្ើយ។  មយួវញិឈទៀត  ឈៅឈពលមានរិចា ការង្ករន្ដលរតូវឈធវើរមួគ្មន  
ឈរចើន  ឈររតូវមានការពិភារាោ៉ោ ងលអិតលអនមុ់ននឹង ឈរមចឈធវើ ឬឈពល 
មានឧប រារាងំ ទោះអវីមយួ ឈរន្តងន្តឈលើរយរបញ្ញា  ឬឈពលមាន 
ឧប រារាងំ ទោះអវីមយួ ឈរន្តងន្តឈលើរយរបញ្ញា ឈនាោះមរឈោោះរស្លយ 
ន្ វងរររចរឈចញឈោយ នតិវធីិ ឈនោះឈពាលចំឈពាោះការង្ករណា ន្ដលចុោះ 
 រមុងគ្មន ជាធលុងមយួប៉ោុឈណាណ ោះ។ 
 ប៉ោុន្នតមានឈពលេលោះឈោយស្លរន្ត  មាជិរឈៅរនុងររុមឈនាោះឯងមាន 
ភាពមានោះរងឹតអឹងឈពរ មនិរពមទទួលយរការទទួលេុ រតូវ ឬមតិរោិះរនន់្រ 
តរមូវពីអនរដនទរឈ៏ៅជាមានបញ្ញា ដន្ដល ឈហ្ើយចំណុចមយួឈទៀត រឺឈៅ 
ឈពលមានបញ្ញា ឈរើតឈ ើងឈហ្ើយឈនាោះ ឈរមនិហា នរបឈមមុេឈោោះរស្លយ 
រឺបានខ្ល ងំន្តពីខ្ងឈរៅឆ្រ ខ្ល ងំន្តមាន រឯ់ង ឈរេុ ទងំអ ់ េលួនឯង 
រតឹមរតូវមយួរយភាររយ ឈរអារររេ់លួនឯងលអ ឈរអនថ់យ េលួនឯងេពងេ់ព ់ 
ឬរបឈ ើរជាងឈរជាឈដើម។ 
 របការមយួឈទៀត ឈោយស្លរេវោះការរិតឱយបាន ីុជឈរៅ មនិបានរិត 
ពីផលប៉ោោះពាល់ដល់ររុម  មាជិរ ររួស្លរ  ហ្រមន ៍ ឬរបឈទ ជាតិ 
ស្ល នា រឈ៏ចោះន្តនិោយឈធវើអំឈពើឆ្ា ឆំាងឈផសងៀ ត្វមទំឈនើងចិតតេលួនឯង 
ដល់ឈពលមានបញ្ញា ឈរើតឈ ើង រឈ៏ចោះន្ត តីបឈនាទ  ឈរោ៉ោ ងឈនោះមយួ ោ៉ោ ង 
ឈនាោះមយួន្តមាន រឯ់ង ន្តរតងរំ់ហុ្ ទងំប៉ោុនាម ន ន្ដលេលួនបានរបរពឹតតឈធវើ 
មនិបាន ន្មតងរបាបឈ់រឈស្លោះ រឺរបាបន់្តចំណុចលអៀ (វជិាា មាន) រប ់េលួន 
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ដល់អនរដនទ ឈហ្ើយោររំ់ហុ្ ឈៅឈលើអនរដនទ ឈនោះមនិន្មនជាដំឈណាោះ 
រស្លយពិតរបារដឈ ើយ។  ឈរឿងពិតឈនាោះ រឺរាល់ការង្ករជាររុមទងំអ ់ 
រតូវមានការរ ុោះរ ួលគ្មន  មនិន្មនរិតអវី និោយអវី និងឈធវើអវីន្តមាន រឯ់ង 
ឈហ្ើយទទួលយររុណ មបតតិន្តមាន រឯ់ង រគ្មនឈ់បើន្តមាន រឯ់ង រឯីរុណ 
វបិតតិោរឱ់យអនរដនទ ឈនាោះពិតជាមនិរតឹមរតូវឈ ើយ មាននយ័ថា រាល់ 
បញ្ញា ទងំអ ់ រតូវចូលរមួដឹងឮ ចូលរមួឈោោះរស្លយ ពិភារាររបគ់្មន  
ទទលួេុ រតូវររបគ់្មន  ត្វមមុេនាទីរប ់េលួន ឈទើបជាការរបឈ ើរ។ 
 មានឈពលេលោះ ការរពមស្លត បម់តិឈោបល់គ្មន ឈៅវញិឈៅមរ (ផតល់ ឱ
កា ឱយគ្មន ) រនុងការ ន្មតងមតិចូលរមួ ការមនិឈរអងកាអ ង ឈពើងរទូង មនិររួ
របកានេ់លួនឈពរឈនាោះឈទ ឈពលេលោះររួឈធវើលៃង ់ឈធវើរ ឈធវើខ្វ រេ់លោះ រជ៏ា ឈរឿងមយួ
របឈ ើរន្ដរ រគ្មនន់្តឈៅឈពលមានបញ្ញា អវីមយួ អនរមានបំណង ចងឈ់ោោះ
រស្លយគ្មន  មានឱកា និោយ  ន្មតងមតិឈោបល់ផងបាន ឈដើមបី្ ន
ឈៅររដំឈណាោះរស្លយននបញ្ញា ពិតរបារដ។ 
 ឈៅរនុងរពោះធមរ៌រ៏ពោះ មាម  មពុទធ រពោះអងារទងរ់ត្វ ់ ន្មតងន្ដរ អំពី 
មាគ៌្មន្ដលនាឱំយមានឈ ចរតីចឈរមើន ជាធមម៌និស្លប ូនយននររុមឈៅថា 

អ្បរហិាន្ិយធម ៌មាន ៧ របការរឺៈ (មហាបរនិ្ិ វ ន្ស្សូរត្ វជ្ជិ ភាេវារៈ ណ លអ្ំរ ី
អ្បរហិាន្ិយធម៌ទហំ ៧ របស្ស់រួក្វជ្ជី ក្សរត្ិយ៍ ស្សុត្តន្តបិដក្  ី ន្ិកាយ ត្ត្ិយភាគ្ 
មហាវគ្គ បិដក្ណលេ ១៦  ំរ័រ ១៥៧) 
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  ១.អភិណ្ហ សននិាតា សននិាតពហុោតិ មានការរបជំុគ្មន ជា 
ឈរឿយៀ មានការរបជំុគ្មន ឈោយឈរចើន។ 
  ២.សមោា  សននិបតនតិ សមោា  វុដឋហនតិ សមោា  វជជិ
ែរណី្យានិ ែមរនតីតិ រពមឈរពៀងគ្មន  របជំុរពមគ្មន  ឈលើរន្លងរបជំុ 
រពមឈរពៀងគ្មន  ឈធវើរិចារនុងន្ដនវជាីដូឈចនោះន្ដរ។ 

  ៣.អបបញ្ដតតំ ន បញ្ដមបនតិ បញ្ដតតំ ន សមុចឆិនទនតិ យថា ប
ញ្ដមតត មាមរមណ្ វជជិធមមម សមាទាយ វតតនតីតិ មនិបាន បញ្ាតត 
មនិដរចាប ់ន្ដលបញ្ាតតរចួឈហ្ើយ កានត់្វមរបរពឹតតត្វមចាប ់រនុង ន្ដនវជាី
អំពីបុរាណ ន្ដលបានបញ្ាតតរចួ ឈហ្ើយោ៉ោ ងណាដូឈចនោះន្ដរ។ 

  ៤.មយ មត វជជីនំ វជជិមហលលកា មត សែេរសិសនតិ គរ ុ ែ
រសិសនតិ មាមនសសនតិ បូមជសសនតិ មតសញ្ច មសាតពវំ មញ្ដសិសនតីតិ 
ពរួវជាីរសរតិយឈ៍ធវើ កាា រៈ ឈគ្មរពរាបអ់ាន បូជាពរួវជាីរសរតិយ ៍ ន្ដលមាន 
រពោះជនមឈរចើន ជាងវជាីរសរតិយទ៍ងំឡាយ ន្ដលររួស្លត បរ់ប ់ពរួរសរតិយ ៍
ន្ដលមានរពោះជនមឈរចើនទងំឈនាោះដូឈចនោះន្ដរ។ 

  ៥.វជជី យា តា ែលុតិថិមយា ែលុែមុារមិយា តា ន ឱែេសស 
បសយហ វមសនតីតិ ពួរវជាីរសរតិយម៍និរំន្ហ្ងបងខំពរួរ ី រនុងរតរូល 
ពរួរុមាររីនុងរតរូលឱយឈៅរមួដូឈចនោះន្ដរ។ 

  ៦.វជជី យានិ តានិ វជជីនំ វជជិមចតិយានិ អពភនតរនិ មចវ 
ពាហរិនិ ច តានិ សែេមរនតិ គរែុមរនតិ មាមននតិ បូមជនតិ មតស
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ញ្ច ទិននបុពវំ ែតបុពវំ ធមមិែំ ពល ឹមន្ថ បរោិមបនតីតិ ពរួ វជាីរសរតិ
យ ៍ ន្តងឈធវើ កាា រៈ ឈគ្មរពរាបអ់ាន បូជាឈចតិយរនុងន្ដនវជាីរប ់ ពួរអនរ
ន្ដនវជាី ន្ដលឈៅខ្ងរនុងនរររតី ខ្ងឈរៅនរររតី នឹងមនិឈធវើឈររឿង បូជា
របរបឈោយធម ៌ន្ដលឈរាល បថ់ាវ យ ាល បឈ់ធវើដល់ឈចតិយទងំឈនាោះឱយ ស្លប
 ូនយឈៅដូឈចនោះ។ 

  ៧.វជជីនំ អរហមនតស ុ ធមមិការកាខ វរណ្គុតតិ សសុវំិហតិា 
ែិនតិ អន្ថគតា ច អរហមន្ថត  វិជិតំ អាគមចឆយយុ ំអាគតា ច អរ
ហមន្ថត  វិជិមត ផាសុ ំវិហមរយយនុតិ ពរួវជាីរសរតិយប៍ានចាតន់្ចង រតឹម
រតូវនូវការររាការពារ និងការររបរ់រងរបរបឈោយធម ៌ រនុងអរហ្នត 
ទងំឡាយ ឈោយបំណងថាឈធវើឈមតចហ្ន៎ រពោះអរហ្នតទងំឡាយ ន្ដលមនិ 
ទនម់ររ ូ៏មឱយមរកានន់្ដនរប ់ឈយើង រពោះអរហ្នតទងំឡាយ ន្ដលមរ 
រស្លបឈ់ហ្ើយ រ ូ៏មឱយរងឈ់ៅជា ុេ រនុងន្ដនរប ់ឈយើងដូឈចនោះន្ដរ។  ឈៅ 
រនុងឈ ចរតីឈនោះ ររ៏ពោះ មាម  មពុទធរពោះអងារទងរ់ត្វ ់ ន្មតងជាមយួនឹងរពោះ 
អាននទ តឈៅឈទៀតថា មាន លអាននទ ឈបើពួរវជាីរសរតិយ ៍នឹងចាតន់្ចងរតឹមរតូវ 
នូវការររាការពារ និងការររបរ់រងរបរបឈោយធមរ៌នុងអរហ្នតទងំ 
ឡាយឈោយបំណងថា ឈធវើឈមតចហ្ន៎ រពោះអរហ្នតទងំឡាយ ន្ដលមនិទន ់
មររ ូ៏មឱយមរកានន់្ដនរប ់ឈយើង រពោះអរហ្នតទងំឡាយន្ដលមរ 
រស្លបឈ់ហ្ើយរ ូ៏មឱយរងឈ់ៅជា ុេ រនុងន្ដនរប ់ឈយើងអ ់កាលរតឹម 
ណា វុឌឍមិយវ អាននទ វជជីនំ ាដិែងាខ  មន្ថ បរោិនីតិ មាន ល 



 

 

-41- 

 

អាននទ ឈ ចរតីចឈរមើនន្តងមានរបារដដល់ពរួវជាីរសរតិយ ៍ ឈ ចរតីស្លប 
 ូនយមនិមានឈ ើយ (អ ់កាលរតឹមឈនាោះ)។ 

  ឈៅរនុងឈ ចរតីននរពោះ ូរតឈនោះ ចង ់ន្មតងរបាបអំ់ពីឈ ចរតីចឈរមើន 
ធមន៌្ដលមនិស្លប ូនយននការរ ់ឈៅរបចានំថៃរប ់ររុម បរសពួរ  ងាម 
កាលឈបើបានរបួរមួគ្មន ជាធលុងមយួ រនុងការ ឈរមចឈធវើអវីមយួមានការជួបជំុគ្មន  
ជាឈរឿយៀ មនិន្មន ឈរមចអវីន្តមាន រឯ់ងឈទ ទងំន្ដលឈយើងឈៅរនុងររុម 
 ងាមមនុ សនឹងឈរឈនាោះឈទ ឈហ្ើយរម៏និឈៅខ្ល ងំន្តមាន រឯ់ង ឈរអងកាអ ងខ្ង 
ឈរៅឆ្រឈនាោះន្ដរ មាននយ័ថា រឺរាល់បញ្ញា ទងំអ ់រតូវរបជំុ ពិភារាគ្មន  
ចំឈពាោះមុេឈរឿយៀ ឈដើមបី្ នឈៅររដំឈណាោះរស្លយននបញ្ញា ពិតរបារដ។ 

  ឈៅរនុងការរ ់ឈៅរបចានំថៃរប ់មនុ សជាតិររបរូ់ប ន្តងន្តមាន 
បញ្ញា ជាឈរឿយៀ មានតិចឈរចើន តូចធំជាធមមត្វ ឈហ្ើយឈរឿងន្ដលរតូវការរនុង 
បញ្ញា ឈនោះ រឺដំឈណាោះរស្លយពិតរបារដ។  ជាការពិតណា ់រាល់បញ្ញា ទងំ 
អ ់ ន្ដលឈរើតឈ ើង ន្តងន្តភាា បម់រជាមយួនឹងពូជននដំឈណាោះរស្លយ 
ឈោយរគ្មនន់្តឧបាយ ឬដំឈណាោះរស្លយឈនាោះឯងមនុ សឈយើងមាន 
ជឈរមើ ឈផសងៀគ្មន  ឈហ្ើយឈជារជយ័ និងបរាជយ័រន៏្តងមានជាធមមត្វផង 
ន្ដរ។  ឈបើត្វម ឈងាតឈមើលឈៅ មនុ សន្ដលបរាជយ័ រឺមនុ សឈៅឈរៅ 
ឆ្រននបញ្ញា  មនិហា នរបឈមមុេតទល់រនុងឈរឿងរា៉ោ វឈផសងៀ ន្ដលជបួ 
របទោះឈនាោះ ឈត្វោះ! ពិចារណាឈលើលរខណៈរប ់មនុ សន្ដលន្តងន្តចូល 
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ចិតត រឺខ្ល ងំន្តពីខ្ងឈរៅបញ្ញា  ឬអាចនិោយបានថា ជាមនុ សបរាជយ័ 
រនុងជីវតិ មនិកាល ហានឈមាោះមុត លរខណៈទងំឈនាោះមានដូចខ្ងឈរកាមៈ 
 ១.មកាធ េឹងឈរកាធឈរចើន េវោះការពិចារណា មនិ ូវស្លត បឈ់ហ្តុ ផល 
យរន្តរំហ្ឹងមរឈោោះរស្លយបញ្ញា ន្ដលឈរើតឈ ើង។ 

  ២.មែខ មានការរមលិរុណជាមយួនឹងអនរន្ដលាល បឈ់ធវើរុណ រឺ ឈ 
ចរតីលអមរឈលើេលួនឈោយបំឈភលចរុណឈរឈចាល ឬជនួកាលរបទូ រា៉ោយ នឹង
អនរមានឧបការៈរុណដល់េលួនជាឈដើម។ 

 ៣.ឥសា ចូលចិតតរចន្ណននឹងអនរដនទ ន្ដលឈរមាននូវភាព 
របឈ ើរជាងេលួនន្ផនររូបរាងកាយ រទពយ មបតតិ វជិាា  មបតតិ វងសរតរូល និង 
ឋានៈ បុណយ រតិ មុេតំន្ណង ល្លភយ  ការ រឈ ើរជាឈដើម។ 

 ៤.មចឆរយិ មានភាពរំណាញ់ វិត ការរំណាញ់ឈនោះ រឺមាន 
រំណាញ់រទពយ មបតតិ រំណាញ់ទីរន្នលង រំណាញ់ញតិមតិត រំណាញ់ 
បរ ័ិទ រំណាញ់ល្លភយ ...។ 

 ៥.មាយា ល្លរពុ់តម្ុរិម្៉ោរ ់ិរ រលី់ល្ល មនិរបារដរបជារនុង 
ការង្ករ និងតនួាទី គ្មម នភាពរងឹបឹុង ទនរ់ជាយ រំនិតឈចាលឈមសៀត។ 

 ៦.សាមថយយ ឈពាលអតួអាងហ្ួ  មតថភាពរប ់េលួន ន្ដលអាច 
រិតបាន និោយបាន ឈធវើបាន និងអនុវតតបានជាឈដើម រឺ« មតធំីជាងមាឌ 
មារោទធំជាងការរបរពឹតតលអជាឈដើម»។ 
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  ៧.មុសា ឈពាលពារយរនុងឈរឿងរា៉ោ វឈផសងៀ ន្តជាពារយមនិពិត (របឌិ
ត) ន្រលងកាល យឈបាររបា ់យរន្តរបឈោជនេ៍លួនឯង ឈធវើឱយបាតប់ង ់
របឈោជនអ៍នរដនទជាឈដើម។ 

  ៨.ាបិចឆ បំណងរបាថាន ន្តឈរឿងអារររ ់ចំឈពាោះេលួនឯង និងអនរដនទ 
រឺរនុងឈរឿងបាបអរុ លឈផសងៀមានៈ ការរបរពឹតតកាប ់មាល ប ់ លួចឆរប់លន ់
 មបតិតអនរដនទជាឈដើម។ 
  ៩.មិចាឆ ទិដឋិ មានការយល់េុ ពី ចាធមដូ៌ចជាយល់ថា បាបឈៅ 
ជាបុណយ ឈមម ឈៅជា  លអឈៅជាអារររ ់ ទបឈៅជាេព ់ យ ថាជាអត ់
យ  របឈោជនឈ៍ៅជាឥតរបឈោជន.៍..រឺេុ ពីឈ ចរតីពិត។ 
  ឈនោះរឺជាលរខណៈេលោះៀប៉ោុឈណាណ ោះ  រមាបអ់នរខ្ល ងំខ្ងឈរៅឆ្រ។ 
មា៉ោងឈទៀត មនុ សន្ដលមនិហា នរបឈមមុេនឹងបញ្ញា  រពមទងំរំហុ្  
ឈផសងៀរប ់េលួនន្ដលបានរបរពឹតត មានលរខណៈ មាា ល់ដូចខ្ងឈរកាមៈ 
 -ទុទិដឋិនិយម រនុងឈរឿងរា៉ោ វឈផសងៀរប ់េលួន (អរតិ)។ 
 -ឈមើលឈ ើញន្តពីបញ្ញា ឈផសងៀ និងរុណវបិតតិ។ 

 -ឈធវើអវីមយួមនិហា នរបថុយ និងភយ័ខ្ល ចមនិត  ូអតធ់មត។់ 

 -រិតអវីយរន្តឈនោះចាញ់ មនិន្ដលរិតរររបឈោជន ៍ និងរិតពីផល 
ប៉ោោះពាល់ដល់អនរដនទជំុវញិេលួនឈ ើយ។ 
 -ចូលចិតតឈរចឈវោះពីបញ្ញា  មនិរបឈមមុេចំៀ (បានន្តខ្ងឈរៅ ឆ្រ
 ូឡា ឥតរបឈោជន ៍យរជាការមនិបាន...)។  
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 -ឈមើលេលួនឯងថាទប ឱយតនមលឈរេព ់ (បាតប់ងទំ់នុរចិតត និងភាព ជា
មាា  ់ការឈលើេលួនឯង...)។ 
 -ចូលចិតតឈធវើអវីរពឹំងន្តផល (វជិាមាន) ចំណុចខ្តបងម់និរិត។ 
   ពិឈ  មយួឈទៀតឈនាោះ រឺមានការអ ់រតី ងឃមឹរនុងជីវតិ បាតប់ង ់
ភាពកាល ហាន,គ្មម នឈគ្មលឈៅពិតរបារដ បន្ណត តបឈណាត យេលួនឱយឈៅត្វម 
ន្តយថារមម ឈរបៀបបីដូចជាទូរឈលើមហា មុរទគ្មម នចងាូតឈហ្ើយពឹងឈលើ 
េយល់បរប់៉ោុឈណាណ ោះ។  ដូឈចនោះឈដើមបឈីោោះរស្លយបញ្ញា អវីមយួ របបរីជាបថា 
មនិរតូវរតឈ់រចពីបញ្ញា ឈ ើយ ដរាបណាឈៅមានជីវតិ ឈរពាោះថាឈបើឈយើង មនិ
ឈោោះរស្លយវាឈទ បញ្ញា  និងឈរឿងរា៉ោ វឈនាោះឯង ន្តងន្តដុតឈរាលចិតតឱយ មាន
វបិបដិស្លរៈ ឈៅត ររហាយចិតតផាឈៅត ជាទីបំផុត និងជួនកាលអាចកាល យ ឈៅ
ជាឈរឿងធំដំុជាងឈពលមុនរថ៏ាបាន ឈរពាោះន្តឈយើងបន្ណត តបឈណាត យ ទុរ

យូរ ឬបនាល យឈពលឈវល្លជាឈដើម។ (ធមមប គាថា អ្ត្តវគ្គ ី ១២ បិដក្ណលេ ៥២ 
 ំរ័រ ៥៦ ររះគាថារាររធចំណ ះឧបាស្សក្ណ ម្ ះចុលលកាល)  

 អតតន្ថវ ែតំ ាបំ អតតន្ថ សងេិលសិសត ិ

 អតតន្ថ អែតំ ាបំ អតតន្ថ វ វិសជុឈតិ 
 សទុធិ អសទុធិ បចចតតំ ន្ថមញដ  អញ្ដ  ំវិមសាធមយ។ 
 អនរឈធវើបាបេលួនឯង នឹងឈៅហ្មងេលួនឯង អនរមនិឈធវើបាបេលួនឯងន្តង 
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បរ ុិទធស្លអ តេលួនឯង ឈ ចរតីបរ ុិទធ និងមនិបរ ុិទធមានចំឈពាោះេលួន អនរ 
ដនទនឹងឈធវើអនរដនទឱយបរ ុិទធពំុបានឈទ។ 
 By oneself indeed is evil done and by oneself is one 

defiled; by oneself is evil not don and by oneself is one   

purified. Purity and impurity depend entirely on oneself; no 

one can purify another. 

មនុសសានកតមាត ់

3 
 មតរី ួរាយ មុេរ  ់ពរពាយ ររួឱយឈ នហា 
និោយមតងៀ ហារដូ់ចអស្លា រយ ស្លត បយូ់រកាលណា 
  រតឹន្តទុរចិតត។ 
ឈរ តីថនមរស្លល ជាឈហ្តុបណាត ល ឱយលងរំ់និត 
ចាបឈ់ផតើមស្លត បឈ់ហ្ើយ កានន់្តជិត និទធ រ ់ជំុយូរពិត 
  ឈទើបដឹង មត។ី 
ស្លត បឮ់វាចា ចងឈ់ ើញភន្រកាត  ដរ៏  ់របិមរបិយ 
អនលងអ់ឈនាល ច ឈ ទើរភលរឹស្លម រតី ទងំរបុ ទងំរ ី 
  ចាបចិ់តតឈ នហា។ 
ឮពារយរា៉ោយរា៉ោ ប ់  តីត្វមទូរ ័ពទ ដូចស្លរកិា 
ឮត្វមវទិយុ ឈផ្លត ោះផតងចរចា េលោះលួចឈពាលថា 
  កាន ញ់ណា ់ឈល្លរឈអើយ។ 
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អនរេលោះឈរឆ្ប ់ ឈ នហ៍្ត្វមទូរ ័ពទ ស្លរ ួរចឈមលើយ 
មនិយូរប៉ោុនាម ន បានរ ់ឈរៀរឈរើយ េលោះលងេ់លួនឈហ្ើយ 
  ឈទើបបានឈរៀបការ។  
េលោះជបួឈហ្ើយរពាត ់ ចិតតមនិឈទៀងទត ់ ឈបាររបា ់ឈ នហា 
បានេលួនបានរបាណ របតអ់នុស្លរ អនរេលោះឈស្លកា 
  បនសល់រូនតូច។ 
ឈ នហ៍្ការំនទោះ ឮឈហ្ើយរូតរោះ ចងគ់្មម នអវីដូច 
េលោះថាមនិបាន  តិឈ ទើរេូច េលោះយឈំអចអូច 
  ទររបពនធបតី។ 
ឈនោះឈរពាោះភាល ងំភាល ត ់ ស្លអ តន្តមុេមាត ់ លអន្ត មត ី
រូបរាង មរមយ ដងួចិតតអរបិយ ឈបារចិតតរ ីៀ 
  ឱយនាងរគ្មរំគ្ម។ 
ឈនោះរគ្មនន់្តថា ឈរៀនរិតចុោះណា មនិបាននិនាទ  
រំុឈចោះន្តឈជឿ វាទៈនានា  ឈរពាោះមនុ សររបគ់្មន  
  ទុរចិតតមនិបាន។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

3 
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៥.ែុំោល ងំមាន ែ់ឯង 

3  ឈៅរនុងភពន្ផនដីដធំ៏លវឹងឈលវើយឈនោះ ពិតជាមាននូវភាវៈរ ់ជាឈរចើន 
រមួមានមនុ ស តវ រពមទងំវតថុអស្លា រយោ៉ោ ងឈរចើន ឈោយមនិអាចរាបប់ាន 
របមាណមនិអ ់ឈៅរនុងធមមជាតិ ន្ដលឈយើងឈៅមនិទនប់ានដឹង បាន 
ឈ ើញឈៅឈ ើយ។  ឈបើ តីពីឈរឿងរា៉ោ វ អាថរំ៌បាងំ ឬភាពរ ឈពចរ ពិល មនិ 
ចា ់ល្ល ់វញិ មនុ សររបរូ់បន្តងមានតិច ឬឈរចើនជាធមមត្វ ឈហ្ើយន្តង 
ចងដឹ់ង ចងឈ់ ើញ ចងយ់ល់...រពមទងំមានការស្លរ ួរឈដញឈោល 
រស្លវរជាវរាវររនូវការពិតជារជ់ាមនិខ្ន។ 
 ឈៅរតងចំ់ណុចឈដញឈោលស្លរ ួរឈនោះឯង មនុ សមយួចំនួន 
ឈោយស្លរន្តេវោះនូវររម ីលធម ៌ េវោះនូវអធារ ័យឈលើរទឹរចិតតគ្មន  ឈទើប 
ឈពលេលោះនាគំ្មន ស្លរ ួរ ចំឈពាោះនរណាមាន រឈ់ហ្ើយ  ួរឈោយមនិដឹងមុេ 
មនិដឹងឈរកាយ  ួរយរន្តពីឈនោះតឹង រន  រ អតួអាងបឈនាទ  បង្កអ ប ់
អនរដនទ ឈលើររមព ់ថាេលួនឈចោះោ៉ោ ងឈនោះមយួ ោ៉ោ ងឈនាោះមយួ ហារបី់ដូច 
ជា គ្មម ននរណាមាន រម់ាន មតថភាពដល់េលួនអីុចឹង។  ជនួកាល រឈ៏ៅជា 
ឈរឿងទ ់ន្ទងន្េវងរំនិតគ្មន ោ៉ោ ងឈពញទំហ្ឹង ឈមើលមុេគ្មន មនិចំឈោយ 
ស្លរន្តមាន រៀ់ខ្ល ងំឈរៀងៀេលួន យរឈនោះឈរៀងៀេលួន យរខ្ល ងំន្តមាន រឯ់ង។ 
 ឈៅរនុងការជន្ជរន្វរន្ញរនូវបញ្ញា អវីមយួ ររួន្តរបឈមើលឈមើលនូវ 
បុរាលន្ដលរតូវ ួរ រឺអនរមាន មតថភាព (ចំឈណោះដឹង) ន្ដលអាចឈឆលើយ 
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តបមរវញិ ថាឈតើអាចស្លរ ួរឈដើមបរីរដំឈណាោះរស្លយបានឈទ? ឈជៀ  
វាងរំុឱយនិោយ ឬជន្ជរឈៅឈហ្ើយបានមរវញិ ន្តបញ្ញា ឈទវដងឈនាោះ។ 
 ការជន្ជរនូវឈរឿងអវីមយួ រឺជន្ជរឈដើមបរីរនូវដំឈណាោះរស្លយពិត 
ឈហ្ើយមនិន្មនឈដើមបយីរខ្ល ងំន្តមាន រឯ់ង អស្លា រយន្តមាន រឯ់ងន្ដរ ឈរពាោះថា 
បញ្ញា ទងំឡាយ រឺជារប ់ឈយើងទងំអ ់គ្មន  ដូឈចនោះររួន្តចូលរមួទងំអ ់ 
គ្មន  ឈបើខ្ល ងំន្តមាន រឯ់ង ឈតើបានរបឈោជនអ៍វី?  រប ិនឈបើជន្ជរឈនោះឈរ 
ឈហ្ើយឈររតូវរងនូវឈ ចរតីទុរខឈទ  ឈោយស្លរឈយើងដូឈចនោះ ( បាយ 
ឬឈជារជយ័ ឬបានឈនោះឈលើរំនរទុរខរប ់អនរដនទ) ឈធវើអវ?ី 
 មា៉ោងឈទៀត ទំនា ់បុរាលទងំឡាយឈោយឈរចើន ឈៅរនុងររុម 
ររួស្លរ  ហ្រមន ៍រឺឈោយស្លរន្តរំនិតអាត្វម និយម យរខ្ល ងំន្តមាន រឯ់ង 
យរឈនោះន្តមាន រឯ់ង ទីបំផុតរឈ៏ៅជាឈ ល្ ោះទ ់ន្ទងគ្មន រនញ៉ោបងាឈៅជា 
អ នតិ ុេ រនុងទីន្ដលេលួនរ ់ឈៅឈនាោះឯង។ 

 ឧទហរេ៍ ឈៅរនុងររួស្លរមយួចំននួ ន្ដលមានទំនា ់ឈ ល្ ោះទ ់ 

ន្ទងគ្មន  ឈរបើអំឈពើហ្ិងាដល់គ្មន នឹងគ្មន ឈរពាោះន្តៈ 

 -រិតន្តពីរបឈោជនេ៍លួនឯង (អាត្វម និយម) ហ្ួ ឈហ្តុឈពរ។ 
 -េវោះអធារ ័យ រឺការឈោរយល់ដល់គ្មន ឈៅវញិឈៅមរ។ 

 -េវោះចំឈណោះដឹង អ មតថភាពរនុងការររបរ់រងររួស្លរ។ 

 -េវោះមុេរបរ េវោះការនចនរបឌិត េវោះការរបឹងន្របង...។ 
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 -ចូលចិតតឈលងរ ី ឈ ព ុរា ឈលងន្លបង និងឈ ពឈររឿងឈញៀន។ 
 -មនិឧ ាហ៍្ (េាិលរចអូ ) រនុងការង្ករទងំឡាយ។ 
 -មានជំងឺរុានំរ ៉ោឈរចើន រនុងេលួនរអ ូរទឈំរចើន និោយឥតរបឈោជន។៍ 
 -ឈមើលឈ ើញន្តឈទ រំហុ្ រប ់ មាជិរ រនុងររុមររួស្លរ។ 
 -េវោះការយល់ដឹង អំពីផលវបិតតិននការឈរបើអំឈពើហ្ិងារនុងររួស្លរ។ 
 ឈបើត្វមរពោះធមរ៌ប ់រពោះ មាម  មពុទធជាមាា  ់ រទងរ់ត្វ ់ ន្មតង 

(ស្សុត្តន្តបិដក្ អ្ហគុត្តរន្ិកាយ បញ្ច ក្ន្ិបាត្ បិដក្ណលេ ៤៤  រំ័រ ៨៦) ថាៈ  ឈៅរនុង 

រតរូលមយួ ន្ដលអាចមានការររីចឈរមើន ឬមាននូវ ុភមងាលឈ ចរតី ុេ 
ឈៅបាន ឈរពាោះមានឈ ចរតីឧបមា និងឈគ្មលធមដូ៌ចខ្ងឈរកាមៈ 
 មាន លភរិខុទងំឡាយ ឈដើមឈឈើធំ ចឈរមើនឈ ើងឈោយឈ ចរតីចឈរមើន 
៥ ោ៉ោ ង ឈរពាោះអារ ័យឈ តចភនឈំ ម្ ោះហ្ិមវនត។  ៥ ោ៉ោ ងដូចឈមតចេលោះ? រឺ 
ចឈរមើនឈោយន្មរ   លឹរ  រតួយ ១ ចឈរមើនឈោយ មបរ ១ ចឈរមើនឈោយ 
ររមរ ១ ចឈរមើនឈោយរស្លយ ១ ចឈរមើនឈោយេលឹម ១ ។ 
 មាន លភរិខុទងំឡាយ ឈដើមឈឈើធំ ចឈរមើនឈ ើងឈោយឈ ចរតីចឈរមើន 
៥ ោ៉ោ ងឈនោះ ឈរពាោះអារ ័យឈ តចភនឈំ ម្ ោះហ្ិមវនត។ 
 មាន លភរិខុទងំឡាយ ជនឈៅខ្ងរនុង រន្មងចឈរមើនឈោយឈ ចរតី 
ចឈរមើន ៥ ោ៉ោ ង ឈរពាោះអារ ័យជនជាមាា  ់រតរូលមាន ទធ ដូឈចាន ោះន្ដរ។   
៥ ោ៉ោ ងដូចឈមតចេលោះ? រឺ 
 ១.សទាធ យ វឌឍតិ ចឈរមើនឈោយ ទធ ។ 
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 ២.សមីលន វឌឍតិ ចឈរមើនឈោយ ីល។ 
 ៣.សមុតន វឌឍតិ ចឈរមើនឈោយ ុតតៈ។ 
 ៤.ចាមគន វឌឍតិ ចឈរមើនឈោយចារៈ។ 
 ៥.បញដ យ វឌឍតិ ចឈរមើនឈោយបញ្ញា ។ 

  មាន លភរិខុទងំឡាយជនឈៅខ្ងរនុង រន្មងចឈរមើនឈោយឈ ចរតី ៥ 
ោ៉ោ ងឈនោះ ឈរពាោះអារ ័យជនជាមាា  ់រតរូលមាន ទធ ។ 
  ឈៅរនុងឈ ចរតីខ្ងឈលើឈនោះ រពោះ មាម  មពុទធជាមាា  ់រទងរ់ត្វ ់  
ន្មតងថា ឈនោះឯងជាឈមឈរៀន ឬថាជាឈគ្មលការណ៍ ន្ដលនាឱំយមានការររី 
ចឈរមើនរនុងជីវតិ។  មនិន្មនចងខ់្ល ងំឈហ្ើយ រស្លបន់្តឈៅឈធវើការអតួអាង 
របរតួតត្វងំឈ ល្ ោះនឹងអនរដនទ ឈជររបឈទចអនរផងទងំពងួ ឬរំុរួន 
រចន្ណន ន្ នី អនរឈផសង ឬរបន្ររយរន្តឈនោះអនរដនទផងទងំពងួ 
ឈនាោះឈទ។  មា៉ោងឈទៀត ឈបើនរជនណាចងក់ាល យេលួនឈៅជាអនរពូន្រកាល ហាន 
ឈហ្ើយមានឈ ម្ ោះថា ជាអនរខ្ល ងំពិតរបារដឈៅរនុងឈល្លរឈនោះ រឺលុោះរត្វ 
ន្តបុរាលឈនាោះមាននូវធម ៌៥ ោ៉ោ ងរឺៈ 
  ១.សមទាធ  មោតិ ជាអនរមាន ទធ  រឺបានដល់ ទធ  ៤ ោ៉ោ ងរឺៈ 
  ែ.អាគមនសទាធ  ឈ ចរតីឈជឿចំឈពាោះ បញ្ញា ជាឈររឿងរត្វ ់ដឹង 
រប ់រពោះឈពាធិ តវទងំឡាយ ឈរពាោះមរឈហ្ើយត្វងំពី (ឈផតើមឈធវើ)អភនីិហារ។ 
  ខ្.អធិគមនសទាធ  ឈ ចរតីឈជឿ ចំឈពាោះរពោះអរយិស្លវរទងំឡាយ 
ឈរពាោះ ឈរមចឈហ្ើយឈោយការចារធ់លុោះ (ឈ ើញចា ់)។ 
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  គ.ឱែបបនសទាធ  កាលមានអនរឈពាលថា រពោះពុទធ រពោះធម ៌ រពោះ 
 ងឃដូឈចាន ោះឈហ្ើយ ការោរចិ់តតឈជឿឈោយឈ ចរតីមនិញបញ័់រ។ 

  ឃ.បសាទសទាធ  ការឈរើតឈ ើងននឈ ចរតីរជោះថាល ។ 

  ២.សលី ជាអនរមាន ីល រឺបានដល់ការររានូវកាយ និងវាចា ឱយ 
មាន ភាពរបររតីឈរៀបរយលអ។ 

  ៣.ពាហុសចច ភាពជាអនរឆ្ល តវាងនវរនុងរិចាការឈនាោះៀ ន្ដលឈរើត 
ឈ ើង ឈរពាោះ ិរាេលោះ ស្លត បេ់លោះនូវរពោះពុទធវចនៈ ឬ ិលបៈខ្ងឈរៅ ឈលើរ 
ន្លងនូវភាពជាអនរ ល្  នវរនុងហ្តថរមម ន្ដលរពោះដម៏ានរពោះភាររទង ់
របកានយ់រឈហ្ើយ ឈោយ ិបប ពទ ន្ដលបរមុងនឹងឈពាលឈចញ។ 

  ៤.វីរយិារមភ ជាអនររបារពធនូវឈ ចរតីពាោម ៤ ោ៉ោ ងរឺៈ 
  ែ.សវំរបបធាន ពាោមរបយត័នមនិឱយបាបឈរើតឈ ើង។ 

  ខ្.បោនបបធាន ពាោមលោះបាបន្ដលឈរើតឈ ើង ឈហ្ើយមនិ 
ឱយមានតឈៅឈទៀត។ 

  គ.ភាវន្ថបធាន ពាោមញុំងរុ លឱយឈរើតឈ ើង រនុងចិតត  
នាត ន។ 
  ឃ.អនុរែខន្ថបធាន ពាោមររារុ លធម ៌ន្ដលាល បប់ានឈធវើ 
ឈហ្ើយមនិឱយស្លប ូនយឈៅវញិ។ 
  ៥.បញដ  មានការដឹងចា ់រនុងឈ ចរតីពិត។ 
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  ឈនោះរឺជាបទពិចារណាេលោះៀ ន្ដលឈយើងអាចយរមរស្លរលបង អនុ
វតតរនុងជីវតិបាន ឈោយមនិចាបំាចយ់រឈនោះឈរឈនាោះឈទ ឈហ្ើយរម៏និចា ំបាច់
ឈៅខ្ល ងំន្តមាន រឯ់ងឈនាោះន្ដរ។  ឈតើពិតជាអីុចឹងន្មនឈទ? ចូរអានឈហ្ើយ 
ពិចារណាឈោយលអដូចនយ័ ន្ដលបានឈពាលមរខ្ងឈលើឈហ្ើយឈោយលអ 
ផងចុោះ។ 

ចិតតជាអនែមលង 

3 
 មបតតិធនាន មនិ ូវជាមាន បរ្ធំអស្លា រយ 
ឈខ្អាវថមីៀ កាបូបន្វ ៉ោនត្វ ន្តងេលួនហុ្ឺហា 
 មនិរិតររ ីុ។ 
ឈចញឈដើរមតងៀ  មតឌឺីដង  មនិដឹងមយួពីរ 
េលួនគ្មម នចំឈណោះ មនិរិត ំភ ី អតួេលួនឈពញទី 
 ត្វងំេលួនអនរឈលង។ 
េលួនចា ់ រ ់ាូវ មនិរិតររផលូវ ស្លម រតីវឈងវង 
េលួនចា ់ឈៅឈហ្ើយ ចរតិដូចឈរមង មនិរិតអវីឈផសង 
 ពីផលូវអបាយ។ 
ស្លត បចុ់ោះ មត ី និោយហា តី រិតន្ត បាយ 
េលួនររន្មនន្ទន មនិរិតេវល់ខ្វ យ ឬមយួឈស្លរស្លត យ 
 ឈពលឈវល្លឈស្លោះ។ 
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ឈបើមានឈររបាប ់ មុេន្បររទងោ់៉ោ ប ់ មនិ ូវរ  ់ប ់ 
ឈបើឈរបឈញ្ញា រ ឈរតរអរឥតឈខ្ា ោះ ទទលួឈោយឈស្លម ោះ 
 ចិតតជាអនរឈលង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

3 
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៦.និយាយឱយមានរបមយាជន៍ 

3 
 ឈៅឈពលេ្ុោំរចំ់ណងឈ់ជើងថា «និោយឱយមានរបឈោជន»៍ ដូឈចនោះ 
ឈរពាោះចងជ់ួយ ពញ្ញា រស់្លម រតីដល់មតិតអនរអានទូឈៅ ន្ដលជាអនរពូន្រ 
និោយន្តមនិជាអនរពូន្ររិត ឬថាបានន្តខ្ងនិោយដូច តវស្លរកិា 
មាតឈ់អចអូច ឈចចចាច ចរចា ឈពាលឈោយេវោះការពិចារណា ឈពាលឈោយ 
មនិថលឹងន្ថលង ឈចោះន្ត ន្មតងទងំេលួនមនិយល់នូវការពិត ឈពាលទងំងងឹត 
ងងល់ មនិដឹងមុេ មនិដឹងឈរកាយ ជនួកាលអាចនឹងបងានូវបញ្ញា  ឈៅត  
ររហាយចិតតន្តេលួនឯង និងរឈងាៀ ចិតតដល់អនរដនទជាឈដើម រម៏ានន្ដរ។ 
 ន្មនឈហ្ើយ មតទីងំឡាយ រឺង្កយនឹងឈពាលណា ់ន្តពិបារនឹង 
អនុវតតត្វមន្មនន្ទន ដូឈចនោះឈហ្ើយឈទើបឈៅរនុងទីឈនោះ េ្ុ ំចងរ់បាបថ់ា រំុ
និោយឱយឈលឿនជាងឈធវើ (No sooner said than done) មាននយ័ថា 
រតូវរិតឱយបានររបរ់ជុងឈរជាយមុននឹងហាមាត ់តីមតងៀឈនាោះ «ឈរពាោះថារនុង 
កាលមយួឈនាោះ ឈយើងាល បប់ានឈពាលថា ឈយើងពិតជាអាចឈធវើឈរឿងោ៉ោ ងឈនោះ 
មយួ ោ៉ោ ងឈនាោះមយួបាន ន្តឈរឿងន្ដលពិតន្មនឈនាោះ រឺឈយើងឈធវើមនិបាន 
 ឈរមចទល់ន្តឈស្លោះ ឈពលឈនាោះឯងឈយើងាល បឈ់ធវើមុេ អុយ ឈររៀមររំចិតត 
ទងំន្ដលការង្ករឈនាោះឈៅមនិទនប់ាន ឈរមចផង»។ 
 អនរមានដឹងឈទ?  បុរាលេលោះឈៅរនុងឈល្លរឈនោះ ឈៅឈពលឈ ើញឈរ 
និោយឈរឿងអវីមយួឈហ្ើយ រស្លបន់្តឈរឈធវើបានន្មន អនរឈនាោះឯងរច៏ាបឈ់ផតើម 
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ចងឈ់ធវើដូចឈរ ទងំន្ដលេលួនឈៅេវោះ មតថភាព បានន្តថាឈធវើមនិឈរើតដន្ដល 
 មដូចពារយមយួបានឈពាលថា« ឈ ើញឈរឈធវើរំុខ្ន ឈ ើញឈរបានរំុអាល 
ឈៅ»  មយួឈទៀតឈៅទីឈនោះ ចងប់ញ្ញា ររ់បាបថ់ា មុននឹងនិោយអវី ឈធវើត្វម 
អនរដនទណាមយួ ចូរអនររិតឱយបានឈរចើនដង ឈរចើនឈលើរ ឈរចើនស្ល ិន 
 ឹមឈធវើការ ឈរមចចិតតរនុងការនិោយ ឬឈធវើនូវឈរឿងអវីមយួឈនាោះ «រំុឱយបង ់
ឈបាយមុន្នឈជើង» វាមនិអាចដល់ឈគ្មលឈៅបានឈោយង្កយៀឈនាោះ 
ឈ ើយ «រំុឈ ើញដំរជុីោះ ជុោះត្វមដំរ»ី (Cut your coat according to 

your cloth) ឱយឈស្លោះ។ 
 ធមមត្វមនុ សឈោយឈរចើនឈៅរនុងឈល្លរឈនោះ ឈរមានការឱយតនមលេព ់ 
ណា ់ឈៅឈលើពារយ មត ីដូឈចនោះឈទើបឈរមានការរបយត័នជាទីបំផុត 
 - មតរឺីជាអាវុធមុេពីរ ឈហ្ើយមុតគ្មម នអវីដូចឈៅរនុងឈល្លរឈនោះ។ 
 - មតអីាចឈធវើឱយមនុ សឈ ើងឋាន ួរប៌ាន ន្ត មតរីអ៏ាចឈធវើឱយ 
មនុ សចុោះឋាននររបានផងន្ដរ។ 
 - មតអីាចឈធវើឱយមនុ សមាននូវភាពនថលថនូរ ន្ត មតរីអ៏ាចឈធវើឱយមនុ ស 
ឈថារទប និងអនថ់យបានន្ដរ។ 
  - មតអីាចឈធវើឱយឈយើងជាមនុ សរងឹបឹុងស្លវ ហាប ់ហ្មតច់ត ់និងត  ូ  ន្ត 
 មតរីអ៏ាចឈធវើឱយឈយើងទនឈ់េាយ អ ់នូវរមាល ងំចិតត (បាតប់ងថ់ាមពល) 
បានន្ដរ។ 
  - មតជីាឯរ ឈលេជាឈទ អរសរជារតី។ 
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  - មតអីាចឈធវើឱយឈយើងមាននូវស្លមរាីភាព ឬមាននូវឈ ចរតី ុេ  ុភ
មងាល ដូឈចនោះ មតរីអ៏ាចឈធវើឱយឈយើងមាននូវការន្បរបារ ់ រពាតរ់បា  ជបួ
នូវឈ ចរតីទុរខឈទ បានន្ដរ។ 
  ជាពិឈ    មតអីាចឈធវើឱយឈយើងឈៅជាទ ៈ (អនរបឈរមើ) ោចន់ថល 
រប ់ មតនី្ដរ មាននយ័ថា  មតជីនួកាលវាជាអនរបឈរមើរប ់ឈយើងដល៏អពិត  
ន្តឈពលេលោះឈនាោះឯង វារជ៏ាឈៅហាវ យនាយរប ់ឈយើងន្ដរ។ ដូឈចនោះឈៅរនុង 
ទីឈនោះ ចងរ់បាបឈ់ហ្ើយរបាបឈ់ទៀតថា មុននឹងអនរនិោយអវីមយួ ចូរអនរ 
ឈរៀនរនាល  ់អណាត តរប ់េលួនឱយបាន ១០០ ជំុ ិន  ឹមអនរនិោយ ឬ 
 នា  នទនាជាមយួនឹងអនរដនទ ឈរពាោះថាឈបើអនរនិោយបានរតឹមរតូវវា 
មនិជាអវីឈទ ន្តឈបើអនរនិោយេុ ឈៅវញិ វាមនិរតឹមន្តឈធវើឈយើងខ្ម  ឈរ 
ឈនាោះឈទ ន្ថមទងំឈធវើឱយឈយើងេូចរបឈោជន ៍ ខ្តឈពលឈវល្លបាតប់ងត់នមល 
េលួន ឈរមនិ ូវទុរចិតតឈយើង (ឈរពាោះន្តឈយើងឈ ោះឈឡាោះរនុងការនិោយ) ទី
បំផុតឈយើងរន្មងបាននូវឈ ចរតីទុរខឈោយពិត ឈោយស្លរន្តរបភពរប ់ 
 មត ី រឺមាតឈ់នោះឯង «អណាត តជាអាទិ៍រនលង បាន ុេទុរខផង ឈរពាោះន្ត អ
ណាត ត» ជាឧទហ្រណ៍ ជារន់្ តងដូចរតីរំភាល ញ ន្ដលមានមាឌតូច ឈហ្ើយ
ឈ តើង រ ់ឈៅន្តរនុងទឹរឈៅឈពលវារបទឹ់រមតងៀ ឮ ូរខ្ល ងំៀឈធវើឱយ ពួរអនរ
ឈនស្លទទងំឡាយ បានដឹងថា ឈៅទីឈនាោះពិតជាមានរតីឈរចើន។ 
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 អនរមានដឹងឈទ? ឈៅឈពលអនរឈនស្លទឈរបង ំ់ណាញ់ហ្ ុមពទ័ធ ឬ 
បង ំ់ណាញ់ ឈៅរដ៏ល់នូវការវនិា នូវអាយុរប ់េលួន រមួទងំពពរួរតី 
ដនទឈទៀត ន្ដលមនិបានរបទឹ់រ ឈធវើមាតអ់វីទល់ន្តឈស្លោះផងន្ដរ។ 
 មយួឈទៀត ឧបមាដូច តវចាប ឈៅមុនឈពលចូលឈដររនុង ំបុរន្តង 
មានរបររតីយ ំ ឬឈហា រឈន្រញ្ា ៀវ ឈេៀ្វខ្្រ  ូឡា ឈចចចាច មនិឈចោះស្លៃ ត ់
មាតអ់វីឈ ើយ កាលឈបើយំជាឈរឿយៀដូឈចនោះឈហ្ើយ ឈទើបឈធវើឱយពរួនាយរពាន 
បានដឹងអំពីទីត្វងំ រច៏ាបឈ់ផតើមររឧបាយរនុងការ មាល បឈ់ផសងៀដូចជា ោរ់
 ំណាញ់ ជង ់ឬលបលួចបាញ់ មាល បម់តងមយួៀជាឈដើម ន្មនឈហ្ើយ ឈៅទី
បំផុតររ៏តូវស្លល ប ់ភយ័តរ ់លុតទងំអ ់គ្មន  ឬថាជនួកាលអាចនឹង បាតប់ង់
ទីស្លន រអ់ារ ័យរ ឹ៏ងមានន្ដរ។  ឈនោះឈរពាោះអវី? មនិន្មនឈរពាោះន្ត មាតឥ់ត
រឈបៀបឈទឬ? 
 ោ៉ោ ងណាមញិបុរាលេលោះ ឈៅរនុងឈល្លរឈនោះ ន្ដលឈចោះន្តមានឈរឿងរា៉ោ វ 
មនិឈចោះចបម់និឈចោះឈហ្ើយ រហូ្តរតូវស្លល បេ់លួន រប៏ណាត លមរន្តពីមាតរ់ប ់ 
េលួនឈនោះឯង ដូចពពរួ តវទងំពីរខ្ងឈលើអីុចឹង។  ឈនោះេ្ុ ំឈពាលអំពីជន 
អបបឥតរបាជ្ា េវោះការពិចារណាឈហ្ើយឈចោះន្ត និោយន្តមា៉ោងឈោយមនិ 
ឈចោះពិចារណាន្តប៉ោុឈណាណ ោះ។ 
 ឈបើចំឈពាោះជនអនរមានរតិបណឌិ តវញិ ឈរមានការរបុងរបយត័នេព ់ 
រនុងការនិោយ តីឈនោះ ឈរមនិនិោយប៉ោបា៉ោ ចប់៉ោឈបា៉ោ ច ឥតរបឈោជនឈ៍នាោះឈទ 
ឈរពាោះន្តឈរមានការយល់ោ៉ោ ងចា ់ថាៈ  
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មនុ សយរ មតដំីរយីរភលុរ  ន្េមរចងររងទុរជាពារយរបឈៅ នាងននួ
េលឹមរនុងប ្សេីលឹមឈរៅ   េលឹមមនុ ស ំឈៅរតងឈ់ពាលពារយពិត។ 
 អនរររួរត ់មាា ល់ថា ជនអនរមានរតិបណឌិ តឈៅរនុងឈល្លរឈនោះ ឈរ 
មានរបររតីឈពាលន្តវាចាណាជា ុភា ិត វាចាណាន្ដលគ្មម នទុរខឈទ  
ឈហ្ើយរម៏និមានបុរាលណាមយួអាចតិោះឈដៀលបានឈ ើយ។   មដូច ជា

រពោះអរហ្នត មាម  មពុទធ រទងរ់ត្វ ់ ន្មតងមរឈហ្ើយ (ស្សុត្តន្តបិដក្ អ្ហគុត្ត
រន្ិកាយ បញ្ច ក្ន្ិបាត្ បិដក្ណលេ ៤៥  រំ័រ ២៣១) ថាៈ 

  មាន លភរិខុទងំឡាយ វាចាន្ដលរបរបឈោយអងា ៥ ឈ ម្ ោះថា 
 ុភា ិត មនិន្មនជាទុពាភ  ិត ជាវាចាមនិរបរបឈោយឈទ ផង ន្ដល 
អនររបាជម្និរបបតិីោះឈដៀលផង។  វាចាន្ដលរបរបឈោយអងា ៥ ឈតើដូច
ឈមតច? រឺៈ 
  ១.កាមលន ច ភាសតិា មោតិ វាចាន្ដលឈពាលរបរបត្វម កា
ល។ 

  ២.សចាច  ច ភាសតិា មោតិ វាចាន្ដលឈពាលពិត។ 

  ៣.សណាហ  ច ភាសតិា មោតិ វាចាន្ដលឈពាលទនភ់លន។់ 

  ៤.អតថសញ្ហតិា ច ភាសតិា មោតិ វាចាន្ដលឈពាលរបរប 
ឈោយរបឈោជន។៍ 
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 ៥.មមតតចិមតតន ច ភាសតិា មោតិ វាចាន្ដលឈពាលរបរប 
ឈោយឈមត្វត ចិតត។ 
 ចំន្ណររនុង ុភា ិត ូរតរនុងតតិយវរា  ុតតនិបាត រពោះអងារទង ់
រត្វ ់ឈហ្ើយឈោយចំន្ណរ ៤ ោ៉ោ ងរឺៈ 
 ១.សភុាសតិំមយវ ភាសតិ មន្ថ ទុពាភ សតិំ ឈពាលន្តពារយ 
ន្ដលជា ុភា ិតប៉ោុឈណាណ ោះ មនិឈពាលពារយន្ដលជាទុពាភ  ិត (ឈ ើយ)។ 
 ២.ធមមំមយវ ភាសតិ មន្ថ អធមមំ ឈពាលន្តពារយរបរបឈោយ 
ធមប៌៉ោុឈណាណ ោះ មនិឈពាលពារយមនិរបរបឈោយធម ៌(ឈ ើយ)។ 
 ៣.បិយមំយវ ភាសតិ មន្ថ អបបយិ ំ ឈពាលន្តពារយជាទី 
រ ឡាញ់ប៉ោុឈណាណ ោះ មនិឈពាលពារយន្ដលមនិជាទីរ ឡាញ់ (ឈ ើយ)។ 

 ៤.សចចំមយវ ភាសតិ មន្ថ អលែិំ ឈពាលន្តពារយ តយ (ពិត) 
ប៉ោុឈណាណ ោះ មនិឈពាលពារយឈ ោះឈឡាោះ (ឈ ើយ)។ 

 មាន លភរិខុទងំឡាយវាចារបរបឈោយអងា ៤ ឈនោះឯង ឈ ម្ ោះថា វាចា 
 ុភា ិត មនិន្មនជាទុពាភ  ិត ជាវាចាមនិរបរបឈោយឈទ ផង ន្ដល 
ពរួអនររបាជម្និរបបនឹីងតិោះឈដៀលផង។  ឈហ្តុដូឈចនោះ ចូរអនរពិចារណា 
ត្វមឈ ចរតីដូចខ្ងឈរកាមៈ 
 តមមវ វចំ ភាមសយយ យាយតាត នំ ន តាបមយ 

 បមរ ច ន វិហមឹសយយ សា មវ វចា សភុាសតិាតិ។ 



 

 

-60- 

 

 បុរាលរបបឈីពាលវាចា ន្ដលជាឈហ្តុមនិឈធវើេលួនឱយឈៅត ររហាយ និង 
មនិជាឈហ្តុឈបៀតឈបៀនអនរដនទ វាចាឈនាោះឯង ជាវាចា ុភា ិត។ 

   សតំ សហសាន ទុពាភ សតិានំ 
 ែលមប ិន្ថគឃតំ សភុាសតិសស 
 ទុពាភ សតិំ សងេមាមន្ថ ែិមលមស 
 តសាម  តុណ្ហី  ែិមបរុមិសា ន ពាលាតិ។  
 ពារយជាទុពាភ  ិត ១ ន្ នមា៉ោ ត ់ រម៏និដល់មយួចំណិតននពារយជា 
 ុភា ិតឈ ើយ បុរាលកាលរឈងាៀ នឹងពារយជាទុពាភ  ិត រន្មងលំបារ 
ឈហ្តុឈនាោះរិននរឈៅឈ ៃៀម មនិន្មនឈរពាោះលៃងឈ់ទ។ 
 តសាម  មរណ្មតា មមាែខំ បតថយមនតន ជនតុន្ថ 

 បោយ អលែិំ សចច ំ ភាសតិពវំ សធីមតាតិ។ 

 ឈរពាោះឈហ្តុឈនាោះ បុរាលអនរមានរបាជ្ាលអ របាថាន ឱយរចួផុតអំពីឈ ចរតី 
ស្លល ប ់ របបលីោះបងនូ់វពារយឈ ោះឈឡាោះឈចញឈចាល ឈហ្ើយឈពាលន្តពារយ 
ឈទៀងរតង។់ 

 សចចំ មវ អមតា វចា ឯស ធមមាម  សននតមន្ថ 
 សមចច អមតថ ច ធមមម ច  អហុ សមន្ថត  បតិដឋិតាតិ។ 
  ពារយពិតហ្នឹងឯង ជាពារយមនិឈចោះស្លល ប ់ ឈនោះជាធមច៌ា ់ពីបុរាណ 
 បបុរ ទងំឡាយ បានត្វងំឈៅ  បឈ់ហ្ើយរនុងពារយ ចាៈ ន្ដលជា 
របឈោជនផ៍ង ន្ដលជាធមផ៌ង។ 
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  យ ំពុមទាធ  ភាសតី វចំ មខ្មំ និពាវ នបតតិយា 

  ទុែខសសនតែិរយិាយ  សា មវ វចានមុតតមាតិ។ 
  រពោះពុទធរទងរ់ត្វ ់ វាចាណាដឈ៏រសម ឈដើមបលុីោះរពោះនិពាវ ន ឈដើមប ីឈធវើទី
បំផុតននទុរខ វាចាឈនាោះឯង ជាវាចាដេ៏ពងេ់ព ់ជាងវាចាទងំពងួ។ 
  ឈល្លរអនរ បបុរ  ជាទីរ ឡាញ់រាបអ់ាន! ដីកាខ្ងឈលើឈនោះ ឈទើប 
ឈ ម្ ោះថា  មតមីានរបឈោជនពិ៍តរបារដ។  ដូឈចនោះឈល្លរអនរនឹងបានការ 
 ិរាបន្នថមឈទៀត រនុងឈពលខ្ងមុេតឈៅរនុងជីវតិ។ 

ដូចខ្វោះមរឿងនយិាយ 

3 
ឈរឿងរា៉ោ វលអៀ មនិឈចោះឈរតរអរ យរមរនិោយ 
ឈបើឈទ ឈរវញិ ន្ររពុនឈវចស្លព យ មាត ់តីររីរាយ 
 គ្មម នពិចារណា។ 
 តីពីឈទ ឈរ េលួនគ្មម នេុ ឈទ ឈធវើបរ្អស្លា រយ 
ជំុគ្មន មតងៀ ឈពាល តីចរចា អតួន្តអាត្វម  
 េលួនមនិន្ដលេុ ។ 
មានជនពរួេលោះ រំនិតឈផត ផ្លត   ឈមើលន្តរំហុ្  
ឈរឿងលអមនិ តី មនិមាន ឈនាត   ចាចុំោះរ ីរបុ  
 មនុ សគ្មម នបានការ។ 
មនុ សឈយើងឈរើតមរ រ ់ឈៅរនុងឈល្លរ ររបជ់ាតិណាៀ 
មនិចងជ់បួឈស្លោះ និនាទ  តីថា ចងជ់បួ ុខ្ 
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 និងពារយលអៀ។ 
មនុ សរនុងឈល្លរិយ មុននឹងរ ដី ររួរិតបនត 
ន្ររងមានេុ ឆាង រនលងធម ៌ ស្លល បឈ់ៅរំដរ 
 នររអវចីិ។ 
ររបជ់នរ ីរបុ  ន្តងមានរំហុ្  ជារបររតី 
រំុទនអ់ាលអតួ ថាេលួនមនិអី ររួរិតរបណី 
 អនរឈធវើេុ ផង។ 
េលោះមានឈទ ទណឌ  ឈរពាោះរំនិតភន័ត និោយស្ល ង 
 តីមនិបានរិត ឈពាលេុ មតងៀ ឈរឿងរា៉ោ វបអូនបង 
 រិតន្តនិនាទ ។ 
ររួអនិចាា  ររបៀ់ ង្កខ រ ររួឈមត្វត គ្មន  
បានជាមនុ សឈហ្ើយ ររួរំុស្លងឈពៀរ នានំ្តរគ្មរំគ្ម 
 រនុងវដត ងារ។ 
ឈនោះរឺឈរឿងពិត មនិបានរបឌិត ឈពាលពារយមុស្ល 
រឺពិតជាមាន ឈៅរនុងឈល្លកា មនិឈចោះន្តថា 
  ឈងាតឈមើលចុោះ។ 
រ ់ឈៅស្លងបុណយ េិតេំស្លងរុណ ទងំរ ីទងំរបុ  
ររួឈពាល ចាៈ ឈទើបផុតរំហុ្  េិតេំបណតុ ោះ 
 ពូជនិពាវ នឈហាង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

3 
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៧.លមមចុោះចាញម់ហើយ 

3  អនរមានដឹងឈទ?  ង្កខ រធមទ៌ងំឡាយមនិឈទៀងទតឈ់ ើយ កាលឈបើ 
ឈរើតឈ ើងមរឈហ្ើយ ន្តងន្តន្របរបួលឈៅររភាពចា ់រទុឌឈរទម ឈហ្ើយ 
ឈៅទីបំផុតររ៏ន្មងដល់នូវការន្បរបារ ់ វនិា អនតរាយស្លល បខ់្ា តខ់្ា យ 
ទងំអ ់ ឈោយមនិមានការស្លត បប់ង្កា បប់ញ្ញា  តវ ឬបុរាលណាមយួឈស្លោះ 
ឈ ើយ។   ូមបនី្តអនរមានរតី អនររររតី ពាលរតី បណឌិ តរតីរស៏្លល បន់្ដរ  ម 

ដូចរពោះ មាម  មពុទធរទងរ់ត្វ ់ ន្មតង (ស្សុត្តន្តបដិក្  ី ន្ិកាយមហាវគ្គ មហា 
បរនិ្ិ វ ន្ស្សូរត្ បដិក្ណលេ ១៦  ំរ័រ ២៥៦) ថាៈ 
 ទហរបិ ច មយ វុឌា មយ ពាោ មយ ច បណ្ឌិតា 
 អឌា មចវ ទលទិាទ  ច  សមពវ មចចុបរយន្ថ។ 
 ពរួជនណាៀ ឈទោះបីឈរមងរតី ចា ់រតី ពាលរតី បណឌិ តរតី អនរមានរតី 
អនររររតី ជនទងំអ ់ឈនាោះ ន្តងមានឈ ចរតីស្លល បឈ់ៅពីខ្ងមុេ។ 
 យថាបិ ែមុភការសស ែតំ មតតិែភាជនំ 
 ខ្ុទទែញ្ច  មហនតញ្ច  យញ្ច បែេំ យញ្ច អាមែំ 
 សពវំ មភទបរយិនត ំ ឯវំ មចាច ន ជីវិតំ។ 
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 ភាជនដី៍ ន្ដល មូនឆ្ន ងំឈធវើឈហ្ើយ ឈទោះបីតូចរតី ធំរតី ឆអិនរតី ឈៅរតី ភាជ
នទ៍ងំអ ់ឈនាោះ មានរិរោិន្បរាល យជាទីបំផុតោ៉ោ ងណា ជីវតិរប ់  តវ
ទងំឡាយរោ៏៉ោ ងឈនាោះន្ដរ។ 
 លរខណៈឈរើតចា ់ ចា ់ឈហ្ើយឈ ឺ ឈឈឺហ្ើយស្លល ប ់ ស្លល បឈ់ហ្ើយ 
ឈរើត-ល-។  ដំឈណើ រទងំឈនោះឯង រពោះបរមស្លស្លត ជាមាា  ់រទងរ់ត្វ ់ថា ជា 
ដំឈណើ រនន ងារវដដ រឺមានការរបរពឹតតឈៅជាធមមត្វ ឈហ្ើយឋតិឈៅឈរកាម 
ចាបន់ននរតលរខណ៍ ន្តងមាន ភាពន្របរបួលផ្លល  ់បតូរជានិចា ឥតឈប ់
ឈរ កាលឈបើមានការផ្លល  ់បតូរបនតិចមតងៀដូឈចនោះឈហ្ើយ ររ៏ន្មងមាន  ភាព
ជាទុរខ ុទធៀ មាននយ័ថា រន្មងអតរ់ទបំានឈោយលំបារ។ 
 ឈតើឈនោះឈរពាោះឈហ្តុអវី? ឈរពាោះការឈបៀតឈបៀនឈោយការឈរើតឈ ើង និង 
ការវនិា ឈៅវញិ កាលឈបើ ភាវៈមនិឈទៀងជាទុរខដូឈចនោះ រឺមនិមានអត្វត តួ 
េលួនអវីឈ ើយ ន្ដលអនរដនទរំណតទុ់រមនិបាន។ 
 នរតលរខណ៍ធមឈ៌នោះ ជាធមន៌្ដលជនររបរូ់បររួរំណតដឹ់ង ររួន្តេិត 
េំន្ វងយល់ ររួន្ត ឈងវរ ឈរពាោះថាការពិចារណាឈរឿយៀនូវនរតលរខណ៍ 
ឈនោះឯង រឺជាអនិចាា នុប សនា ន្ដលបុរាលរួរចឈរមើន ររួរព្រឱយបាន ឈរឿ
យៀរនុងជីវតិ រំុបីរបមាទឱយឈស្លោះ។ 
 ឈធមញបារ ់  រ ់ាូវ ន្ភនររ វាងំរ ឈពចរ ពិល ន្ បរឈផតើមរជីវ 
រជួញ រចមុោះន្លង ូវដឹងរលិន រតឈចៀររថ៏លងឈ់រឿយៀ រឯីរមាល ងំរចុ៏ោះឈេាយ 
បនតិចមតងៀ អនរទងំឡាយមានន្ដលឈ ើញឈទរាល់នថៃ? ថាឈតើ!  ភាវៈទងំ 
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ឈនោះជាអវី? ឈតើអនរមានន្ដលទទួលស្លា ល់ថា វាន្តងរបរពឹតតឈៅត្វម ភាវៈ 
ពិតរប ់វាឈទ? ឧទហ្រណ៍ៈ  រ ់ាូវមានដឹងឈទថា វារតូវ ាូវត្វមធមមត្វ 
រប ់វាឈទ? ឬមយួមនិទទួលស្លា ល់ (មនិចុោះចាញ់) ន្បរជាេិតេំល្លបថាន  ំ
បន្នថម ឬរថ៏ា មនិទទួលស្លា ល់នូវការពិតរប ់ធមមជាតិ ឈបើត្វមធមមត្វ 
ឈ នារប ់មចាុរាជ ន្តងបញ្ាូ នមរឈរឿយៀឱយឈយើងបានដឹងដូចជា  រឈ់មម  
ន្របឈៅជាពណ៌  ឈធមញបារឈ់រឿយៀជាឈដើម ឈនោះរឺជា ញ្ញា មយួបញ្ញា រថ់ា 
រូបអនរ ចាញ់ឈរឈហ្ើយ បរាជយ័រនុងជីវតិឈហ្ើយ អនរជិតដល់នថៃស្លល បឈ់ហ្ើយ 
ឈរពាោះ ជិតដល់ឈពលមចាុរាជឈរទមទរយរឈៅវញិឈហ្ើយ។ 
 ការបានដឹងដូឈចនោះ រឺជាការរបនពខ្ល ងំណា ់ ឈរពាោះឈរកាយពីបានដឹង 
ឈហ្ើយ ជនជា បបុរ មានឱកា ន្ វងររនូវទីពឹងពិតរប ់េលួន បានដល់ 
បុណយរុ លឈផសងៀមនិ ូវជាេវល់រវល់ជាមយួនឹងបញ្ារខនធ ន្ដលឈពារ 
ឈពញឈៅឈោយឈររឿងឈស្លម រឈរគ្មរ ភាពភយ័ខ្ល ចតរ ់លុត និងការពុរផុយ 
ឈៅទីបំផុតោ៉ោ ងពិតរបារដ។   មដូចរពោះពុទធជាមាា  ់រទងរ់ត្វ ់ ន្មតង 

(ធមមប គាថា ជ្រាវគ្គ ី ១១ បដិក្ណលេ ៥២  ំរ័រ ៥៣ ររះគាថារាររធចំណ ះ ររះ
នាហឧត្តរាណេរ)ី ថា:   

 បរជិិណ្ណ មិទំ របូំ មរគនិនធំ បភងាុណំ្ 

 ភិជជតិ បូតិ សមនទមោ មរណ្នតំ ហ ិជីវិតំ។  
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 រូបឈនោះរគ្មរំគ្មអ ់ឈហ្ើយ ជាទី ំណារន់នឈរារ ជារប ់ពុរផុយ 
រាងកាយជារប ់ អុយ (ឈនោះ) ន្តងន្បរាល យឈៅវញិ ឈរពាោះថាជីវតិមាន 
ឈ ចរតីស្លល បជ់ាទីបំផុត។ 
This body is worn out-with age, it is the seat of sickness,   
it is subject to decay. This putrid body disintegrates; life,   
indeed, ends in death. 

 ឈ ចរតីឈនោះ ឈយើងររួន្តភ្ារេ់លួន រំុឈដរ មៃរំនុងអវជិាា រំុរបកានម់ានូំវ 
រូបកាយឈនោះថា វាមនិចា ់ មនិឈ ឺ មនិស្លល បឱ់យឈស្លោះ ឈរពាោះទីពឹងរនុង 
ឈល្លរឈនោះគ្មម នឈស្លោះឈ ើយ។ 
 រឯីទីពឹងមយួន្បបឈទៀត រពោះអនាវរណញ្ញា ណរទងរ់ត្វ ់ ន្មតង 

(បិដក្ណលេ ៦៧  រំ័រ ៣០០) ថាៈ  

 អែិញ្ចនំ អន្ថទានំ ឯតំ ទីបំ អន្ថបរ ំ
 និពាវ នំ ឥតិ នំ រពូមិ ជរ មចចុបរែិខយ។ំ 

 ការមនិរងវល់ ការមនិរបកាននុ់ោ៎ះឯងជាទីពឹង ឯទីពឹងឈរៅពីឈនោះ ពំុ 
មានឈ ើយ តថារតឈៅនូវទីពឹងឈនាោះថា និពាវ ន ជាទីអ ់ជរា និងមចាុរាជ 
ឈោយរបការដូឈចនោះ។ 

 មា៉ោងឈទៀត កាលឈបើមានជីវតិឈហ្ើយមនិររួឈស្លោះឈ ើយ ឈញៀនងប ់
រជបរ់នុងអំឈពើបាបអរុ លឈនាោះ  ររួន្តោរចុ់ោះនូវភារៈទងំឈនោះឈចញ ឈទើប 
ជីវតិបានទទលួនូវភាព ុេ ៃបពិ់តរបារដ។ 



 

 

-67- 

 

 -រពមចុោះចាញ់ឈហ្ើយ រឺរំុ មាល បអ់ាយុជីវតិមនុ ស តវដនទ។ 

 -រពមចុោះចាញ់ឈហ្ើយ រឺរំុលួចឆរ ់បលនរ់ទពយ មបតតិរប ់អនរដនទ។ 
  -រពមចុោះចាញ់ឈហ្ើយ រឺរំុឈៅរបរពឹតតេុ រនុងកាមទងំឡាយ។ 

  -រពមចុោះចាញ់ឈហ្ើយ រឺរំុឈពាលពារយរុហ្រ (ពារយរបឌិត)។ 

  -រពមចុោះចាញ់ឈហ្ើយ រឺរំុឈ ពឈររឿងរ វងឹ ឈររឿងឈញៀនឈផសងៀ។ 

  កាលឈបើបុរាលបានដឹង ដូចបានឈពាលមរខ្ងឈលើឈនោះ ររ៏ន្មងនា ំ
មរនូវឈ ចរតី ុេ ភាពនថលថនូរដល់េលួនឯង ររុមររួស្លរ និង ងាមជាតិ។ 
ន្តឈបើមនិរពមចុោះចាញ់ ឈពាលរឺមនិឈបឈ់ធវើបាបឈផសងៀឈទឈនាោះ ឈហ្ើយន្បរ 
ជាឈៅជាប ់អិតរនុងរិឈល វញិ ជាការពិតណា ់ឈៅទីបំផុតនឹងជបួ 
រប ពវន្តឈ ចរតីទុរខប៉ោុឈណាណ ោះ។   មដូចរពោះស្លស្លត រទងរ់ត្វ ់ ន្មតង         

(បិដក្ណលេ ៥២  ំរ័រ ៣៥ ររះគាថារាររធចំណ ះររះនាហឧប្បបលវណ្ណា ណេរ)ី ថាៈ 

 មធុវ មញ្ដតី ពាមោ យាវ ាបំ ន បចចតិ 
 យទា ច បចចតី ាបំ អថ (ពាមោ) ទុែខំ និគចឆតិ។ 

  បាបមនិទនឱ់យផលរតឹមណា ជនពាលន្តង មាា ល់នូវបាបឈនាោះថា 
ដូចទឹរ មុ ំ លុោះន្តកាលណាបាបឱយផល ជនពាលឈទើបរបទោះនូវឈ ចរតីទុរខ 
រនុងកាលឈណាោះ។ 
As long as the evil deed does not bear fruit, the fool thinks 

it is sweet like honey; but when his evil deed does bear 

fruit, the fool suffers for it. 
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  ឈពលដឹងេលួន (មាន តិ) ដូឈចនោះឈហ្ើយ ររួន្បរមររររពោះរតនរតយ័ 
េិតេំឈធវើទន េិតេំររា ីលឱយបានផូរផង ់ រពមទងំេិតេំចឈរមើនរុ ល 
ឈផសងៀ ឈហ្ើយពិឈ  ជាងឈនោះឈៅឈទៀតររួដឹងថា ឈតើឈយើងជានរណា? 
ឈ ម្ ោះថាពាល ឬមយួបណឌិ ត ឈបើ ិនបានដឹងជាឈរឿងលអឈហ្ើយ។   មដូច 

រពោះពុទធដីកាមយួរន្នលងឈទៀត ន្មតង (បិដក្ណលេ ៥២  ំរ័រ ៣៤ ររះគាថា 
រាររធចំណ ះណោរលួចបណហវចរ រយ) ថាៈ 

  មយា ពាមោ មញ្ដតី ពាលយ ំ បណ្ឌិ មតា វបិ មតន មសា 

  ពាមោ ច បណ្ឌិ តមានី  ស មវ ពាមោតិ វុចចតិ។ 

  អនរណាជាមនុ សពាល ឈហ្ើយដឹងនូវភាពននេលួនថាជាពាល អនរ 
ឈនាោះនឹងឈៅជាបណឌិ តបានេលោះ ឈោយឈហ្តុន្ដលដឹងេលួនថា ជាពាលឈនាោះ 
មា៉ោងឈទៀត  អនរណាជាមនុ សពាល មានឈ ចរតីរបកានថ់ាេលួនជា បណឌិ ត 
អនរឈនាោះឈ ម្ ោះថាជាមនុ សពាលឈោយពិត។ 
 The fool who knows that he is a fool can, for that  

reason, be a wise man; but the fool who thinks that he is 

wise in, indeed, called a fool. 

3 
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លមមរងចាលមហើយ 

3 
រារតីរតជារឈ់ដរមនិលរ ់ ចិនាត វវីរន់្ នឈៅហ្មង 

នឹរឈ ើញឈរឿងចា ់ឈធវើរនលង         រិតឈហ្ើយមតងៀន្ នស្លត យណា ់។ 

បាបរមមទងំឡាយឈធវើមនិខ្ល ច ចិតតឈមម ឈកាងកាចន្ថមទងំឆ្ន  ់ 

 តីអវីមនិរិតឈធវើន្តផ្លត     ូមបចីា ់ៀរម៏និស្លត ប។់ 

ឈ ៀវឈៅរបនួខ្ន តមនិន្ដលអាន ចិតតកាចស្លមានយមនិខ្ល ចចាប ់

ហា តី ូឡាបរ្ន្ នោ៉ោ ប ់ មតងឈនាោះជិតស្លល បឈ់រពាោះឈភលចរិត។ 

រឯី មតធំីហ្ួ មាឌ  អនទ់ងំមារោទឈមម ពិតៀ 

 ូមបមីតិតភរតិរន៏្លងជិត  េលួនឈធវើទុចារតិឈរន្ ន អប។់ 

មា៉ោងរំហុ្ ឈនាោះឈរពាោះមនិដឹង ឈរឿងរា៉ោ វោ៉ោ ងហ្នឹងឈធវើ បៀ់ 

មតងឈនាោះឈរវាយជិត នលប ់ មនិស្លា ល់បនួដបវ់ឈងវងអ ់។ 

មយួឈទៀតត្វងំេលួនឈលងរ ីរស្ល បាររីញ្ញេ គ្មម នចឈនាល ោះ 

ការង្ករមនិឈធវើឈដើរឈ ោះឈឡាោះ មនិដឹងអវីឈស្លោះឈរឿង ីលទន។ 

ន្តឈពលឥ ូវឈទើបភ្ារេ់លួន ទុរខឈរើតផទួនៀរាបរ់យល្លន 
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ឈទើបន្ វងររធមរ៌ពោះរទងញ់ណ  រមាបទូ់នាម នកាយវាចា។ 

ពីមុនល្លៃ ចឈ ើងស្លត បច់ឈរមៀង ន្តឥ ូវឈទៀងស្លត បឈ់ទ នា 

ធមត៌្វមវទិយុ ងឃឈទ នា ឈទើបបានភលថឺាល យល់ឈ ចរតី។ 

ឱោះឱធមអ៌ាថរ៌ពោះ មពុទធ  េពងេ់ព ់បំផុតរនុងឈល្លរិយ 

ឈបើរំុន្តមានរពោះជិនរ ី  ឈមល៉ោោះ មអវចីិរងច់ាឈំហ្ើយ។ 

ឈពលដឹងរំហុ្ ឈទើបរាងចាល របាជ្ាបណាត លឈទើបបានឈ បើយ 

ស្លត បធ់មពិ៌តៀររឈកាោះឈរតើយ រឺលោះបាបឈហ្ើយេំឈធវើលអ។ 

ឈោយស្លរបានស្លត បឈ់ទើបបានដឹង រោិះរិតន្ថលងថលឹងឈមម ឬ-  

ឈបើ ិនជាេាិលបាបជានរ់ ស្លល បឈ់ៅរត្វចច់រកានន់ររ។ 

ត្វមពិតបាបរមមររួរាងចាល ឈទោះបាបធៃនរ់ស្លលចិតតររមរ ់

ររួភ្ារេ់លួនឈ ើងរំុឈដរលរ ់ រំុវឈងវងឈលរឈ់ភលចបុណយឈ ើយ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

3 
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៨.ចង់ដឹងកមនមទ? 
3   តវមមាចទងំឡាយ ឈៅឈពលបានឈ ើញពនលឺឈភលើងរនុងឈវល្លរារតី 

ន្តងមានរបររតីឈរតររតអាល រឺនាគំ្មន ននោះនរនាទ ឈហ្ើររបឈដញគ្មន   ំឈៅ
ឈៅររដំុឈភលើង ន្ដលរំពុងឈឆោះ ឈនាធ  ឈៅធ ររហ្មរចាលឆអិនឈៅអ ។ 
  ឈោយស្លរន្តមមាចជា តវលៃងឈ់មល េវោះការពិចារណា និងជារបឈភទ 
នន តវន្ដលចូលចិតតពនលឺ រពមទងំភាព បាយររីរាយឈភលើតឈភលើន រហូ្ត 
ដល់មានឈរគ្មោះកាច រឺរតូវអណាត តឈភលើងឆ្បឈឆោះស្លល បរប ់េលួន ជនួកាលរ ៏
អាចស្លល បប់ាតប់ងនូ់វអាយុជីវតិរ ឹ៏ងមានន្ដរ ឈៅរនុងដំឈណើ រឈរឿងឈនោះ។ 
  កាលមុនឈរតរអរនឹងឈភលើងពណ៌ឈផសងៀ  តវមមាចមានស្លល បោ៉ោ ង 
រ  ់ និងនដឈជើងោ៉ោ ងស្លអ ត ចងឈ់ហ្ើរ ចងឈ់ដើររប៏ានោ៉ោ ងង្កយរ ួល ចង់
ឈៅទីណារន្នលងណារប៏ានន្ដរ ត្វមន្តចិតតននេលួន។ ន្តឈរកាយពីឈហ្ើរ 
ឈៅចូលឈភលើងររ៏តូវឈឆោះស្លល ប ឈឆោះឈជើងនដអ ់រលីង ទីបំផុតររ៏តូវវារ ឬលូន
ឈៅឈលើន្ផនដីោ៉ោ ងលំបារឈវទនា ឬជនួកាលរដ៏ល់នូវឈ ចរតីស្លល ប ់ ោ៉ោ ង
ឈៅត ររហាយ ឈរាលរាលឈចឺាបឈ់ខ្ល ចផា ទុរខឈស្លរឈពរនររ។  
  ឈៅរនុងឈ ចរតីឈនោះមានឧបមាោ៉ោ ងណា  តីអំពីមនុ សន្ដលរ ់ឈៅ 
ឈោយេវោះការពិចារណា ចូលចិតតន្តភាព បាយហុ្ឺហា ហ្ ួឈហ្តុឈភលើត 
ឈភលើនរនុងអបាយមុេឈផសងៀ មានឈលងរ ីផឹររស្ល ឈលងន្លបង ចូលចិតត 
ឈរចៀងរា ំ របរំុដំរូត ពិឈ  ជាមនុ សន្ដលមនិឈចោះឈអើឈពើរនុងពារយ ទូនាម ន
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ឈរបៀនរបឈៅរប ់ បបុរ ទងំឡាយ ជាមនុ សរងឹតអឹង និងនិយម ចូល
ចិតតឈធវើត្វមតណាា  ជាអនរមានតណាា ដឹរនាជីំវតិរប ់េលួន យរភាព 
 បាយររីរាយ រនុងកាមរុណទងំឡាយជាធំរនុងឆ្រជីវតិដ ៏មុរស្លម ញ 
ឈនោះន្តមតង។ 
  ធមមត្វននបុរាលលៃងឈ់មល  េវោះរបាជ្ា េវោះការអបរ់ចិំតត និងរបរបឈោយ 
រារៈ ឈ ចរតីឈរតររតអាលឈរចើនរនុងកាមទងំឡាយ ន្តងឈភលើតឈភលើន ភាល ងំ 
ភាល តច់ងដឹ់ង ចងស់្លរ (ភលរស) ចងឈ់ធវើនូវអវីន្បលរៀ ឈៅត្វមន្តរំនិតរប ់េលួន 
ទងំន្ដល ងាមមនុ សឈរមនិទទួលស្លា ល់ឱយតនមលរឈ៏ចោះន្តចងឈ់ធវើ ចង ់
របរពឹតតន្ដរ រឺេុ ទងំចាប ់ េុ ទងំ ីលធម។៌  ជាធមមត្វ និងជាការ 
ពិតណា ់ ឈៅរនុងបឋមវយ័ ឬវយ័រណាត លននមនុ សររបរូ់បន្តងចងដឹ់ង 
ចងយ់ល់នូវឈរឿងរា៉ោ វអាថរំ៌បាងំទងំឡាយ ឈៅរនុងឈរឿងរា៉ោ វឈផសងៀឈហ្ើយ ន្បល
រៀេុ ពីភាពរបររតី។ 
   ូមបឈីពលេលោះមានឈររបាបន់្ណនាថំា«ទឈងវើឈនោះ ឬការង្ករឈនាោះ រពម 
ទងំវតថុទងំឈនាោះ ជនឈ ម្ ោះឯឈណាោះមនិលអឈទ មនិររួឈៅឈ ពរបឈ់ទ មនិ
ររួចូលឈៅររឈទ មនិររួឈៅ និទធស្លន លឈទ មនិររួរាបអ់ានឈទ...»ដូឈចនោះរ ៏
ឈោយរព៏រួឈរមងៀ ឬថាអនរមនិាល បម់ានបទពិឈស្លធនរ៍បារដជាពរួឈរ 
មានការចិញ្ា ឹមរូនចិតតមយួថា ឈតើឈរឿងឈនាោះវាោ៉ោ ងណា? រ ួល ឬមយួ 
លំបារ?  ឈរនិោយហាមរបាមរនលងមររុហ្រអាត្វម អញឈទដឹង? ឈបើ 
អីុចឹងអាត្វម អញ ររួន្តស្លរលបងឈទើបដឹងចា ់។ 
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  ឈៅឈពលឈនាោះឯង ពួរឈរនាគំ្មន ពពារព់ពូនចងស់្លរ ចងយ់ល់នូវអវី 
ន្ដលពួរឈរបានដឹង ត្វមរយៈមតិតភរតិ ឬការផសពវផាយឈផសងៀ ឈៅទីបំផុត 
ពរួឈរឈៅស្លរលបងន្មន ឧទហ្រណ៍ដូចជាពរួឈរឈៅៈ 
  -មលងរស ី ឈហ្ើយឈរកាយពីបានដឹង ឈរកាយពីបានយល់រឺៈ 
  ១.បាតប់ងរ់ទពយ មបតតិ មានរបារក់ា  ឈពលឈវល្ល។ 

  ២.ភាររិចាការង្ករមនិបានបំឈពញឱយបានបរបូិណ៌។ 

  ៣.ឈ ល្ ោះទ ់ន្ទងគ្មន ឈៅរនុងររួស្លរនាឱំយមានអំឈពើហ្ិងា។ 

 ៤.បាតប់ងរិ់តតិយ  ឈររ តិ៍ឈ ម្ ោះ។ 

 ៥.មានឈរារឈបៀតឈបៀនោ៉ោ ងឈរចើន។ 
  -មសពសរុ ទទលួបានលទធផលន្មន រឺរ វងឹងបងុ់ល បាតប់ង ់
ស្លម រតី (វឈងវង) ទងំឈៅមានជីវតិ ជាអណតូ ងននឈមឈរារទងំពងួ បងាជឈមាល ោះ 
វាយកាប ់ ទតា់រ ់ បឈងាើតជាអ នតិ ុេ  ឈបើពិនិតយត្វមរបនួឈវជាស្លន្រ ត 
ឈ ើញថា រស្លបងាឈរគ្មោះថាន រដ់ល់ ុេភាពឈរចើនរបការដូចជា ឈរារឈថលើម 
ររពោះ ឈពាោះឈវៀន របពន័ធរបស្លទជាឈដើម ត្វមធមរ៌ពោះពុទធស្ល នា  ុរានាំ
ឱយមានផលអារររដូ់ចខ្ងឈរកាមៈ 
 ១.បាតប់ងរ់ទពយ មបតតិ របារក់ា  និងឈពលឈវល្ល។ 

 ២.នាឱំយមានជឈមាល ោះ ឈ ល្ ោះទ ់ន្ទង វាយកាបច់ារគ់្មន  ជាពិឈ   
អំឈពើហ្ិងារនុងររួស្លរ។ 

 ៣.រាងកាយរតូវឈរាគ្មពាធិឈបៀតឈបៀនឈរចើន។ 
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 ៤.បាតប់ងរិ់តតិយ  ឈររ តិ៍ឈ ម្ ោះ ឈរខ្ល ចរអា មនិហា នឈ ពរប។់ 

 ៥.និោយឈបើររកាយឈរឿងអារ ូវឈផសងៀ ឬន្លងមានឈររ តិ៍ខ្ម  ។ 

 ៦.បាតប់ងស់្លម រតីជាលំោប។់ 

 -មលងកលបង លទធផលបានមរវញិ រឺខ្តឈពលឈវល្លររ ីុ ខ្ត 
រទពយ មបតតិចា ់ៀ រទពយថមីមនិចឈរមើន មានន្តរតីវនិា អនតរាយជានិចា 
ចុងឈរកាយបាន ីុរតឹមន្តមយួឈពាោះ រ ់ឈៅន្តមាន រឯ់ងប៉ោុឈណាណ ោះ មនិមាន 
ភាពររីចឈរមើនឈៅនថៃអនារតឈ ើយ។  ឈៅរនុងឈ ចរតីឈនោះ រពោះ មាម  មពុទធ 
រទងរ់ត្វ ់ ន្មតងថា មានផលវបិារ ៦ ោ៉ោ ងរឺៈ 
 ១.ឈបើឈនោះឈរ ឈរនឹង ង ឹរយរឈនោះវញិ។ 

 ២.ឈបើចាញ់ឈរន្តងឈរើតទុរខឈស្លរស្លត យ។ 

 ៣.វនិា រទពយ មបតតិ ដីធលី ន្រ  ចមាា រ ជាឈដើម។ 

 ៤.ឈរមនិទុរចិតត មនិឈជឿពារយ មត។ី 

 ៥.ញតិមតិត អបឈ់េពើម ន្លងរាបអ់ាន។ 

 ៦.ឈបើដណតឹ ងរូនរ ីឈរ ឈរមនិឱយ ឈបើជារ ីមនិមានអនរចូលដណតឹ ង។ 

  ូមអនរពាោម រំុស្លរលបង រំុឈលងន្លបងភាន ល់ណាមយួឈ ើយ 
 ូមទមាល បេ់លួនឱយបានលអត្វងំពីឈរមងឈៅ អនរនឹងបានឈ ចរតី ុេឈោយ ពិ
ត។ 

 -របរពឹតតាបែមមមផសងៗ បានផលមរវញិ រឺការឈៅហ្មងចិតត 
ជាបឈ់ពៀរ ជានិ សយ័រមមរនុងបរឈល្លរ មាន រតូវឈរចើនររបទិ់ ទី ឈពល 
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ស្លល បឈ់ៅ ន្តងឈស្លយទុរខឈទ រនុងអបាយភូមមិាននររឈរបត អ ុរកាយ 
តិរចាេ ន អ ់កាលជាយូរអន្ងវង។ 

 ផទុយមរវញិ ឈបើ ិនអនរឈពញចិតតរនុងរុ លធម ៌ ស្លត បរ់ពោះធម ៌
 ិរារពោះធម ៌ េិតេំឈរៀន ូរតនូវចំឈណោះវជិាា ឈផសងៀ ន្ដលជាឈហ្តុនាឱំយ 
ចឈរមើន ររ៏ន្មងនាមំរនូវ ុេចឈរមើន  ុភមងាល  ិរ ួី តី ទងំរនុងឈល្លរ 
ឈនោះ និងរនុងបរឈល្លរផងន្ដរ។ 

  រុបឈ ចរតីឈៅរនុងឈរឿងចងស់្លរោ៉ោ ងឈនោះ ចងស់្លរោ៉ោ ងឈនាោះ ឈៅ
ត្វមអំណាចតណាា  និងភាពលៃងឈ់មល រប ់េលួន រពមទងំការដឹរនា ំ រប ់
ជនជាអ បបុរ  ររួន្តរបយត័នឱយបានឈរចើនជានិចាកាល មាន តិ  ពវៀ
កាល ឈបើមនិដូឈចាន ោះឈទ មនុ សររបរូ់បរបារដជានឹងមាន ភាពដូច  តវ
មមាចរតូវឈភលើងឈឆោះស្លល បអ ់ដូឈចាន ោះឯង។ 

3 
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សាត យមពលមវោ 

3 
យបន់ថៃផុតឈៅ នឹរស្លត យឈពររូវ រឺបុណយរុ ល 
 ីលទនមនិស្លង រឺរិតមនិដល់ ចំន្បងខ្វ យេវល់ 
 ររួឱយស្លត យណា ់។ 
ពីឈដើមឈៅឈរមង ចិតតឈលរវ់ឈងវង រំនិតឈផត ផ្លត   
មនិ ូវស្លត បធ់ម ៌ មនិឈគ្មរពចា ់ ររួឱយអាមា៉ោ   
 ស្លត យឈពលឈវល្ល។ 
រ ់ឈៅរាបឆ់្ន  ំ ស្លងន្តបាបរមម និងឈពៀរឈវរា 
នឹរឈ ើញមតងៀ ឱរារគ្មរំគ្ម ឈរពាោះអវជិាា  
 មនិដឹងការពិត។ 
ររួអនិចាា  ឈពាលន្តមុស្ល របាបឈ់រឿងរបឌិត 
រំហុ្ ទងំឡាយ ឈធវើអវីមនិរិត  ូមបញីតិមតិត 
 រន៏្លងរាបអ់ាន។ 
ររួឱយស្លត យណា ់ ពីឈរមងដល់ចា ់ នាឱំយេររបាណ 
រុណធមម៌និមាន បាបធមរ៌ុញរចាន ឈធវើឱយ នាត ន 
 ឈស្លរស្លត យបុណយនររ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
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៩.លមមរែាសលីមហើយ 

3   មតរីប ់ជនជំពូរេលោះថា កាលឈបើវយ័ឈៅឈរមងឈពរ មនិទនរ់រា 
( មាទន)  ីលបានឈទ ឈរពាោះន្ររងឈល្លឈរថាអភព័វ គ្មម ន ំណាងររ ីុ 
មនិធូរារ ឬររ ីុមនិ ូវមានបានជាឈដើម។  អនរេលោះឈទៀតរឈ៏ពាលថា ចា ំ
េលួនចា ់បនតិច ិន ឥ ូវឈៅឈរមងឈពរខ្ល ចន្ររងឈរថាឯង ចូលជំនំុឈរមនិ 
ចុោះ (ន្ររងឈរថាន្ន!៎ ត្វជីឈរមងឈអើយ ន្ន!៎ ោយជីឈរមង) ដូឈចនោះ មនិជា អីឈទ 
ចាមំានបតី របពនធ ិនឈទើប មររួ ឯអនរេលោះឈទៀត ឈពលមានបតីរបពនធឈហ្ើយ 
ថាចារូំនៀ វាមានបតីរបពនធអ ់ ិនចារំរា ីល េលោះថាចាឈំៅៀធំអ ់ 
 ិន ឈរពាោះឥ ូវរវល់ឈមើលន្ថររាឈៅរប ់េ្ុ ំ មនិអាចមានឈពលឈៅវតតឈៅ 
វា៉ោ   មាទន ីល ស្លត បធ់មឈ៌ទ នា  ិរារពោះធមឈ៌ទ។ 
 អនរេលោះថា េ្ុ ំឈៅជាបឈ់ធវើការ ឈធវើន្រ ចមាា រ និងការង្ករផទោះ លរដូ់រ 
ឈហ្ើយអតម់និបានខ្នមនិឈរើតឈនាោះឈទ អំពីឈរឿងរុហ្រឈរេលោះៀឈនាោះ ដូឈចនោះ 
ឈទើបេ្ុ ំមនិអាចឈៅររា ីលបាន។-ល-។ 
 ការឈពាលមរខ្ងឈលើឈនោះជាឈដើម រឺរគ្មនន់្តជាវាទៈននបុរាលរទុ ត 
 ីល គ្មម នរបាជ្ា មនិខ្ា បេ់ាួនរនុងរុ ល ីល មនិបានឈ ើញ មនិបានដឹង 
អំពីអានិ ងសននការ មាទន ីល ថាឈតើ!អវីឈៅជា ីល? អវីជាលរខណៈ 
រប ់ ីល? អវីជារ រប ់ ីល? អវីជាបចាុបបោឋ នរប ់ ីល? អវីជា 
បទោឋ នរប ់ ីល? ឈតើ ីលមានអានិ ងសដូចឈមតចេលោះ? ឈតើ ីលមាន 
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អតថដូចឈមតច? ឈតើ ីល និងវតត េុ គ្មន ដូចឈមតច? ឈតើ ីលមានប៉ោុនាម នោ៉ោ ង? 
ឈតើអវីន្ដលឈធវើឱយឈរើត ីល? ឈតើអវីជាថាន រដំ់បូង ថាន ររ់ណាត ល និងជាថាន រ ់
េព ់រប ់ ីល? ឈតើធមអ៌វីេលោះន្ដលជាឧប រា ចំឈពាោះការររីចឈរមើនរប ់ 
 ីល? ឈតើឈហ្តុរប ់ ីលមានប៉ោុនាម ន? ឈតើ ីលមានប៉ោុនាម នររុម? ឈតើអវី 
ន្ដលឈធវើឱយ ីលបរ ុិទធ? ឈតើបុរាលរតូវឈធវើឈហ្តុប៉ោុនាម នោ៉ោ ង ឈទើបឈ ម្ ោះ ថា
 រងួមរនុង ីល? 

អតថន័យរបសស់លី 

 អវីឈៅជា ីល? រឺ មចតន្ថសលី មវរមណី្សលី និង អវីតិែេ- 
មសលី។ មចតន្ថសលី គឺអវី? រឺការត្វងំឈចតនាថាៈ អាត្វម អញនឹងមនិ 
ឈធវើអំឈពើអារររ ់ឈរពាោះឈបើឈធវើអំឈពើអារររ ់អាត្វម អញនឹងទទលួវបិារជាទុរខ។ 

មវរមណី្សលី គឺអវី? រឺការឈៅឆ្ៃ យពីការឈធវើអំឈពើអារររ។់  អវីតិែេ- 
មសលី គឺអវី? (រនុងររណីឈនោះ)  រឺអនរររា ីលមនិរបរពឹតតឈលមើ ទងំ 
ខ្ងកាយ និងខ្ងវាចា។ 

 មា៉ោងឈទៀតពារយថា «មវរមណី្» បានដល់ការរមាា តអ់រុ លធម ៌
ចំន្ណររុ លធមទ៌ងំពួងចាតទុ់រជា ីល ដូចន្ដលបាន ន្មតងទុរ រនុង
រពោះអភធិមមថាៈ  
«ការបំផ្លល ញនូវកាមឆនទៈឈោយឈនរខមម រឺជា ីល»។   ីលឈនោះ អាចរមាា ត ់
ឈចាលនូវបាបធមប៌ាន ឈទើបជាឈចតនា ីល  ំវរ ីល និងឈវរមណី ីល។ 
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លែខណ្ៈរបសស់លី 

 អវីជាលរខណៈរប ់ ីល? រឺការលោះនូវរុណអារររឈ់ោយរុណ 
លអ។  ឈតើអវីជារុណអារររ?់  រឺការឈលមើ នូវ ីល ឈហ្ើយការឈលមើ នូវ 
 ីលមាន ៣ ោ៉ោ ងរឺៈ ការមលមើសាដិមមាែខសវំរសលី,ការមលមើស 
បចចយសនិនសសតិសលី និង ការមលមើសឥក្រនទយិសវំរសលី។ ការ 
ឈលមើ បាដិឈមារខ ំវរ ីល រឺអវី?  រឺការបាត ់ទធ ចំឈពាោះរពោះតថារត 
ឈរពាោះអហ្ិររិៈ (ការមនិខ្ម  បាប) និងអឈនាតតបបៈ (ការមនិខ្ល ចបាប)។  
ការឈលមើ បចាយ ននិ សតិ ីល រឺអវី? រឺឈៅឈពលន្ដលបុរាលមាន ររ់ ់ឈៅ 
ឈោយរិតន្តពីការទំនុរបរមុងរាងកាយរប ់េលួនឈនាោះ បុរាលឈនាោះឈ ម្ ោះ 
ថាបាតប់ងនូ់វ ឈនាត   (ការឈពញចិតតចំឈពាោះវតថុត្វមមានត្វមបាន)។ ការ 
ឈលមើ ឥន្រនទិយ ំវរ ីល រឺអវី?  រឺការបាតប់ងនូ់វឈោនិឈស្លមន ិការៈ 
ឈោយការមនិ រងួមរនុងឥន្រនទិយទងំ ៦ ។  ការឈលមើ នូវ ីលទងំ ៣ 
ោ៉ោ ងឈនោះឈធវើឱយឈរើតនូវរុណអារររ ់ ឈនោះឈៅថា លែខណ្ៈរបសស់លី។ 

រស បចចុបបោឋ ន និង បទោឋ នរបសស់លី 

 អវីរឺជារ  (រិចា) ជាបចាុបោឋ ន (អាការៈរបារដ) និងជាបទោឋ ន 
(ឈហ្តុជិត) រប ់ ីល? បីតិជារ រប ់ ីល។ អវបិបដិស្លរៈ (ការមនិឈៅត  
ររហាយរនុងចិតត) ជាបចាុបបោឋ នរប ់ ីល។  រុ លរមមត្វមទវ រទងំ ៣ 
ជាបទោឋ នរប ់ ីល។  មា៉ោងឈទៀត ឈស្លមន សជារ  អវបិបដិស្លរៈជា 
បចាុបបោឋ ន ឈហ្ើយការ រងួមឥន្រនទិយទងំអ ់ រឺជាបទោឋ នរប ់ ីល។ 
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អានិសងសរបសស់លី 

  ីលមានអានិ ងសោ៉ោ ងណា?  អវបិបដិស្លរៈជាអានិ ងសរប ់ 
 ីល ដូចវចនៈន្ដលរពោះពុទធអងាបានរត្វ ់នឹងរពោះអាននទថាៈ អវិបបដិ 
សារតាថ និ មោ អាននទ ែសុោនិ សោីនិ អវិបបដិសារនិស ំ
សានិ មាន លអាននទ  ីលមានអវបិបដិស្លរៈជាអានិ ងស និងជា របឈោជ
ន។៍ 

 មា៉ោងឈទៀត  ីលឈ ម្ ោះថា ជាបីតិដរ៏បឈ ើរ  ីលជាវណណ ៈេព ់បំផុត 
 ីលជាអរយិរទពយ និងជារប ់ដឧ៏តតម។  ីលជាភូមរិប ់រពោះពុទធទងំ 
ឡាយ ជាការងូតទឹរឈោយមនិបាចម់ានទឹរ (តិតថញ្ច  សពវពុទាធ នំ 
តសាម  សលី ំ វិមសាធមយ) ជាការអបឈ់ោយឈររឿងររអូប (សលី ំ
វិមលបនំ មសដឋំ) ជារ ឈមាលអឈនាទ លត្វមរបាណ ជាមាុដន្ដលមនុ ស 
រតូវន្តពារជ់ាវណណ ៈដ ័៏រតិ ិទធ ជាការហ្វឹរហាតដ់គ៏្មម នរូឈរបៀប ជាវថីិនន 
រពហ្មចរយិធម។៌  ឈបើបុរាលររា ីល ឈរពាោះឈហ្តុឈោយេលួនមាន ីលឈនាោះ 
បុរាលឈនាោះ នឹងឈៅជាអនរន្ដលគ្មម នការភយ័ខ្ល ច នាមំរនូវរិតតិយ ដល់ 
មតិតរប ់ឈរ និងឈៅជាទីរ ឡាញ់រប ់មនុ សលអទងំឡាយ។ 

    ីលជាឈររឿងអលង្កា រ ដរ៏បឈ ើរ (សលី ំ អាភរណំ្ មសដឋំ) ជា
ចាបរ់របរ់រងនូវការរបរពឹតតទងំឡាយ ជាទីត្វងំននបុណយ ជាន្រ  បុណយ
រប ់ទនបរចិាា រ ជារន្នលង រមាបស់្លបឈរពាោះនូវភាពជា មាល ញ់ នឹងគ្មន ដ៏
របឈ ើរ។ 
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 (អនរមាន ីល)  ជាអនរន្ដលរងឹបឹុងរនុងរុ លធមទ៌ងំពងួ ជាអនរ 
បំឈពញនូវអធិោឋ នធមន៌្ដលបរ ុិទធឱយ ឈរមច  ូមបនី្តឈពលឈធវើមរណ 
កាលរបុ៏រាលឈនាោះឈធវើឈៅឈោយមាន តិ (សលីវ សលីសមបមន្ថន  អ
សមមូមហហ  កាល ំ ែមរតិ)។  ឈៅឈពលន្ដលបានទទលួវរិខមភនវមុិតត 
បុរាលឈនាោះនឹងជួបន្តឈ ចរតី ុេ។  ន្មនពិត អានិ ងសរប ់ ីលមាន 
ឈរចើន នធឹរ នាធ បោ់៉ោ ងដូឈចនោះឯង។  

 គាថារបស្ស់ររះស្សីលវណត្ថរ (បិដក្ណលេ ៥៧  ំរ័រ ២៨) បានឈពាលថាៈ 

 សលីមមវិធ សមិែខថ អសម ឹមោមែ សសុែិខិត ំ
 សលី ំហ ិសពវសមបតត ឹ ឧបន្ថមមតិ មសវិតំ។ 
 បុរាលរបប ិីរានូវ ីល ឱយជា ីលន្ដលេលួន ិរាលអឈហ្ើយ រនុង 
ឈល្លរឈនោះ ឈរពាោះថា  ីលន្ដលបុរាលឈ ពឈហ្ើយ រន្មងបឈង្កអ នមរនូវ  
មបតិតទងំពួង។ 
 សលី ំរមែខយយ មមធាវី បតថយាមន្ថ តមយា សមុខ្ 
 បសសំ ំវិតតិោភញ្ច  មបចច សមគា បមមាទនំ។ 
 ជនអនរមានរបាជ្ា កាលចងប់ាននូវឈ ចរតី ុេ ៣ ោ៉ោ ងរឺ ឈ ចរតី 
 រឈ ើរ ១ ការបាននូវឈ ចរតីឈរតរអរ ១ ការលោះឈល្លរឈនោះឈៅឈហ្ើយ 
ររីរាយរនុងឋាន ួរ ៌១ របបរីរានូវ ីល។ 
 សលីវ ហ ិពហូ មិមតត  សញ្ដមមន្ថធិគចឆតិ 
 ទុសសមីោ បន មិមតតហ ិ ធំសមត ាបមាចរ។ំ 
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 ពិតណា ់ បុរាលអនរមាន ីល រន្មងបាននូវមតិតទងំឡាយឈរចើន 
ឈោយការ រងួម ចំន្ណរបុរាលរទុ ត ីល កាលរបរពឹតតអាររររ់ន្មង 
ឃាល តចារមតិតទងំឡាយ។ 
 អវណ្ណញ្ច  អែិតតិញ្ច  ទុសសមីោ លភមត នមរ 

 វណ្ណំ  ែិតតឹ បសសំញ្ច  សទា លភតិ សលីវ។ 

 ជនរទុ ត ីល រន្មងបាននូវឈទ ផង នូវតំណិោះដំឈណៀលផង ឯជន 
អនរមាន ីល រន្មងបាននូវរុណផង នូវរិតតិ ពទផង នូវឈ ចរតី រឈ ើរផង 
 ពវៀកាល។  
 អាទិ សលី ំបតិោឋ  ច ែលាណានញ្ច មាតុែំ 
 បមុខ្ំ សពវធមាម នំ តសាម  សលី ំវិមសាធមយ។ 
  ីលជាខ្ងឈដើម ជាទីត្វងំ ជាឈមននរលាណធម ៌ និងជារបាននន 
ធមទ៌ងំពួង ឈរពាោះឈហ្តុឈនាោះ បុរាលរបបជីរមោះនូវ ីល។ 
 មវោ ច សវំរ ំសលី ំ ចិតតសស អភិោសន ំ
 តិតថញ្ច  សពវពុទាធ នំ តសាម  សលី ំវិមសាធមយ។ 
  ីលជារចាងំ ជាទំនប ់ ជាឈររឿងញុំងចិតតឱយររីរាយ ទងំជារំពង ់
រប ់រពោះពុទធររបរ់ពោះអងា ឈរពាោះឈហ្តុឈនាោះ បុរាលរបបជីរមោះនូវ ីល។ 

 សលី ំពល ំអបបដិមំ សលី ំអាវុធមុតតមំ 
 សលី ំអាភរណំ្ មសដឋំ សលី ំែវចមពភុតំ។ 
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  ីលជារមាល ងំររអវីឈរបៀបផទឹមមនិបាន  ីលជាអាវុធដឧ៏តតម  ីល 
ជាអាភរណៈដរ៏បឈ ើរ  ីលជាឈររឿងឈរកាោះោ៉ោ ងអស្លា រយ។ 
 សលី ំមសតុ មមហសមកាខ  សលី ំគមន្ថធ  អនុតតមរ 
 សលី ំវិមលបនំ មសដឋ ំ មយន វតិ ទិមសា ទិស។ំ.   
  ីលជាស្លព នមាន រតិធំ  ីលជាឈររឿងររអូបដរ៏បឈ ើរ  ីលជា 
ឈររឿងល្លបដរ៏បឈ ើរ ន្តងបរឈ់ៅ ពវៀទិ ។ 
 សលី ំសមពលមមវគាំ  សលី ំាមថយយមុតតម ំ

 សលី ំមសមោឋ  អតិវមោ មយន វតិ ទិមសា ទិស។ំ 
  ីលជារញ្ាបប់ាយដរ៏បឈ ើរ  ីលជាឈ បៀងដឧ៏តតម  ីលជា វាហ្
នៈដរ៏បឈ ើរ  រមាបឈ់ៅកានទិ់ ទងំពងួ។ 
 ឥមធវ និនទំ លភតិ មបចាច ាមយ ច ទុមមមន្ថ 
 សពវតថ ទុមមមន្ថ ពាមោ សមីលស ុអសមាហមិតា។ 
 បុរាលពាលមានចិតតអាររររ់នុងទីទងំពងួ មនិត្វងំមារំនុង ីលទងំ 
ឡាយ រន្មងបាននូវឈ ចរតីនិនាទ រនុងឈល្លរឈនោះផង លុោះលោះឈល្លរឈនោះឈៅ 
ឈហ្ើយ រន្មងមានចិតតជាទុរខរនុងអបាយផង។ 
 ឥមធវ ែិតតឹ លភតិ មបចច សមគា ច សមុមន្ថ 
 សពវតថ សមុមន្ថ ធីមរ សមីលស ុសសុមាហមិតា។ 
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 អនររបាជម្ានចិតតលអរនុងទីទងំពងួ ត្វងំមារំនុង ីលទងំឡាយ 
រន្មងបាននូវរិតតិ ពទរនុងឈល្លរឈនោះផង លុោះលោះឈល្លរឈនោះឈៅ រន្មងមាន 
ចិតតររីរាយរនុងឋាន ួរផ៌ង។ 
 សលីមមវ ឥធ អគាំ  បញ្ដវ បន ឧតតមមា 
 មនុមសសស ុច មទមវស ុ សលីបញដ ណ្មតា ជយ។ំ 
  ីលជារំពូលរនុងឈល្លរឈនោះ ចំន្ណរបុរាលមានរបាជ្ារឧ៏តតមន្ដរ 
ជយ័ជមនោះ រនុងមនុ សឈល្លរ និងឈទវឈល្លរ ឈរពាោះ ីល និងបញ្ញា ។ 

ដូចមមតចមៅថាសលី? 
  ពារយថា សលី មរពី  ិ + ល ឬ ីល + អ បចាយ័ ន្របថា ទមាល ប ់ឬ 

របររតី មានវរិាហ្ថាៈ សមិន្ថតិ ពនធតិ ចិតតមមមតន្ថតិ = សលី។ំ 

  មយួឈទៀតមានវចនតថថាៈ សលីយតិ កាយវចិែមាម និ សមាម ទ

ហតីតិ = សលី ំធមមជាតិឯណា ន្ដលឈធវើឱយកាយរមម និងវចីរមម តមាល់

ទុរឈោយលអដូឈចាន ោះ ធមមជាតិឈនាោះ ឈ ម្ ោះថា  ីល បានដល់ឈចតនា 
ឈចត ិរ ន្ដលឈធវើឱយការរឈរមើរញបញ័់រឈោយកាយ និងវាចារនុងរប ់ 
ន្ដលលអ ឈដើមបមីនិឱយអរុ លឈរើតឈ ើង។  មា៉ោងឈទៀត សលី មានវចនតថ 

ថា សលីយតិ ែសុលធមមម ឧបធាមរតីតិ = សលី ំ ធមមជាតិណា 
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រន្មងរទរទងទុ់រនូវរុ លធមទ៌ងំឡាយ មាន មាធិ បញ្ញា  និងវមុិតតិជា 
ឈដើម ឱយឈរៀបរយលអដូឈចាន ោះ ធមមជាតិឈនាោះ ឈ ម្ ោះថា សលី។ 

មសចែតីពនយលអ់តថរបសស់លី 

  ីលមាននយ័ដូចឈមតច?   ីលមាននយ័ថារតជារ ់ របឈ ើរបំផុត ទ
ឈងវើរបររតី  និងរបររតីភាពត្វមធមមជាតិរប ់ទុរខ និង ុេ។  មា៉ោងឈទៀត 
 ីលមាននយ័ថា រាល រតជារ ់ និង នតិភាព (អមញ្ដ  បន សរិមតាថ   
សតីលមតាថ តិ ឯវំ អាទិន្ថ បិ នមយមនវ ឯតាថ  អតថំ វណ្ណ យនតិ) 
ឈហ្តុអវីឈទើបឈពាលថា  ីលជារាល? ឈបើ ិនជាបុរាលមាន រពំុ់មានរាល 
បុរាលឈនាោះរម៏និអាចឈបា ធូលី រឺរិឈល អំពីឥន្រនទិយរប ់ឈរបានឈ ើយ 
ឈរពាោះអាការៈន្បបឈនោះឈៅថា ស្លល ប។់  ដូឈចនោះ  ីលរប ់ភរិខុររឺ៏ជារាល 
ឈនាោះឯង។  ឈពលន្ដលបាតរ់ាលភរិខុឈនាោះ រប៏ាតប់ងនូ់វរុណ រឺឈ ចរតី 
លអទងំពងួ។  រនុងស្ល នារប ់រពោះ មាម  មពុទធ អាការៈន្បបឈនោះឈៅថា 
ឈ ចរតីស្លល ប។់  ឈនោះរឺនយ័រប ់ពារយ សលី ន្ដលន្របថារាល។  ឈរពាោះ 
ឈហ្តុអវីឈទើបឈពាលថា  ីលមាននយ័ថារតជារ?់  ឧបមាដូចជាេលឹមចនទន ៍
ន្ដលមានជាតិរតជារ ់ អាចជយួ បំបាតអ់ាការៈររុនឈៅត រប ់រាងកាយបាន 
ោ៉ោ ងណា  ីលរអ៏ាចជួយ បំបាតអ់ាការៈ ររុនឈៅត រប ់ចិតតន្ដលឈរើតពី 
ការភយ័ខ្ល ចបនាទ បពី់បានឈធវើឱយ ីលោច ់ ឈហ្ើយរពមទងំនាឱំយឈរើតនូវ 
របាឈមាទយបានោ៉ោ ងដូឈចាន ោះន្ដរ។  ឈនោះរឺជានយ័រប ់ពារយ សលី ន្ដល 
ន្របថា រតជារ។់  ឈរពាោះឈហ្តុអវីឈទើបឈពាលថា  ីលមាននយ័ថា នតិភាព? 
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ឈបើបុរាលមាន ីល បុរាលឈនាោះនឹងមានការរបរពឹតត ៃបឈ់រៀបរយ។  បុរាល 
ឈនាោះនឹងមនិបងាការភយ័ខ្ល ចឱយឈរើតឈ ើងឈ ើយ។  ឈនោះរឺជានយ័រប ់ 
ពារយ សលី ន្ដលន្របថា  និតភាព។ 

សលី និង វតត 
 ឈតើ ីល និងវតត េុ គ្មន ដូចឈមតច? ការបដិបតតិ ឈ ចរតីពាោម ការ
អធិោឋ ន និងការឈធវើធុតងា ទងំអ ់ឈនោះឈៅថា វតត មនិន្មន ីលឈទ។ 
 ីលរអ៏ាចឈៅថា វតត ន្ដរ។   ីលឈៅថា ឈ ចរតីនថលថនូរ។ 

សលី ៣ របមភទ 

 ែតិ សោីនិតិ?  តណិី្ សោីនិ ែសុលសលី ំ អែសុល 
សលី ំ អពាែតសលី ំ  ឈតើ ីលមានប៉ោុនាម នរបឈភទ?   ីលមាន ៣ 
របឈភទរឺ ែសុលសលី អែសុលសលី និង អពាែតសលី។  
រុ ល ីលរឺអវី?  រឺរុ លរមមខ្ងកាយ ខ្ងវាចា និង មាម អាជីវៈ។  
(រនុងទីឈនោះ) ឈរពាោះរបា ចារនូវវបិតតិ ឈទើបរុ លវបិារត្វមមរ។  
អរុ ល ីលរឺអវី?  រឺអរុ លរមមខ្ងកាយ ខ្ងវាចា និងមចិាេ ជីវៈ។  
ឈរពាោះមានវបិតតិ ឈទើបអរុ លវបិារត្វមមរ។  អពារត ីល រឺអវី?  រឺ 
កាយរមម និងវចីរមមន្ដលរបា ចារអា វៈ និងអាជីវៈន្ដលមនិមាន 
រន្នលងររួឱយទិឈតៀន។  (រនុងទីឈនោះ)  រឺមនិមានទងំវបិតតិ មនិមានទងំ 
រុ លវបិារ។ 
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អវីកដលមធវើឱយមែើតសលី? 

 អវីន្ដលឈធវើឱយឈរើត ីល?   ីលន្ដលឈរើតឈៅរនុងរុ លចិតត ជា 
រុ ល ីល។   ីលន្ដលឈរើតឈៅរនុងអរុ លចិតត ជាអរុ ល ីល។  
 ីលន្ដលឈរើតឈៅរនុងអពារតចិតត ជាអពារត ីល។ 

ថាន ែ់របសស់លី 

 អវីជាថាន រដំ់បូង ថាន ររ់ណាត ល និងថាន រេ់ព ់រប ់ ីល?  ការររា 
 ីលជាថាន រដំ់បូង។ ការមនិរបរពឹតតឈលមើ ជាថាន ររ់ណាត ល។  របាឈមាទយ 
ជាថាន រេ់ព ់រប ់ ីល។ 

ឧបសគា និង មហតុរបសស់លី 

 ឧប រា និងឈហ្តុរប ់ ីលមានប៉ោុនាម ន?  ធមជ៌ាឧប រារប ់ 
 ីលមាន ៣៤ របការ និងធមជ៌ាឈហ្តុរប ់ ីលមាន ៣៤ របការរឺៈ ១.
ឈរកាធ ២.ពាបាទ ៣.ឈបារបឈញ្ញេ ត ៤.បដិ ៈ ៥.ឈល្លភៈ ៦.ប ្ា ៧.
មាោ ៨.ស្លឈថយយៈ ៩.អរតិ ១០.វវិាទៈ ១១.មានោះ ១២.អហ្ំការ ១៣.
អតិមានោះ ១៤.បមាទៈ ១៥.េាិល ១៦.រារៈ ១៧.មនិ ឈនាត   ១៨.មនិ
របប់ណឌិ ត ១៩.មនិមាន តិ ២០.និោយអារររ ់ ២១.របជ់ន ពាល 
២២.មចិាេ ញណ ២៣.មចិាេ ទិដឋិ ២៤.មនិមានេនតី ២៥. មនិមាន  ទធ  
២៦.មនិមានហ្ិរ ិ២៧.មនិមានឱតតបបៈ ២៨.មនិមានរបមាណរនុង ឈភាជន 
២៩.ឈថារទប ៣០.ទរទ់ងន្រ តី(បុរ ) ៣១.មនិឈគ្មរពររូអាចារយ ៣២.
មនិ រងួមឥន្រនទិយ ៣៣.មនិបដិបតតិ មាធិរនុងោមខ្ងឈដើម និង ោម
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ខ្ងចុងននរារតី ៣៤.មនិស្លវ ធាយធមរ៌នុងោមខ្ងឈដើម និងោម ខ្ង
ចុងននរារតី។  ធមទ៌ងំ ៣៤ របការឈនោះ រឺជាឧប រារប ់ ីល។  បុរាល
ន្ដលរតូវធមជ៌ាឧប រាណានីមយួឈបៀតឈបៀន រន្មងមនិអាចឈធវើ  ីលឱយប
របូិណ៌បានឈ ើយ។  ឈបើ ីលរប ់បុរាលឈនាោះមនិបរបូិណ៌ឈហ្ើយ បុរាល
ឈនាោះនឹងាល រចុ់ោះជាពំុខ្ន។ រធីម ៌ ៣៤ របការ ន្ដលជាបដិបរខដល់ 
ឧប រាទងំ ៣៤ របការឈនោះ ចាតទុ់រជាឈហ្តុរប ់ ីល។ 

ការកបងកចែសលីជាពួែ 

 ឈតើ ីលមានប៉ោុនាម នពួរ?  ពរួន្ដលមាន ២ ោ៉ោ ង (ទុរៈ) ពរួន្ដល 
មាន ៣ ោ៉ោ ង (តិរៈ) និងពរួន្ដលមាន ៤ ោ៉ោ ង (ចតុរៈ)។ 

ទុែៈ (សលី ២ របមភទ) ន័យទី ១ 

 អវីរឺទុរៈ? រឺ ចារតិតសលី និង វរតិតសលី។  ពុទធបបបញ្ាតតិណា 
ន្ដលបញ្ញា រថ់ា រមមឈនោះររួឈធវើឈោយកាយ វាចា ឈ ម្ ោះថា ចារតិតសលី។ 
ពុទធបបញ្ាតតិណា ន្ដលបញ្ញា រថ់ា រមមឈនោះមនិររួឈធវើឈោយកាយ ឈោយវាចា 
ឈ ម្ ោះថា វរតិតសលី។  បុរាលររាចារតិត ីលបានឈោយ ទធ  ន្ដល 
របរបឈោយឈ ចរតីពាោម ររាវារតិត ីលបានឈោយ ទធ  ន្ដលរបរប 
ឈោយ តិ។ 

ទុែៈ (សលី ២ របមភទ) ន័យទី ២ 

  ីលពរួទុរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ បោនសលី និង សមាទាន 
សលី។  បហាន ីល រឺអវី?  រឺការលោះនូវរប ់ន្ដលមនិន្មនជា ីល។ 
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 មាទន ីល រឺអវី?  រឺការទទលួយររុ ល ីលជាឈរចើនមរររា  
ឈរបៀបដូចជាពនលឺ ន្ដលរមាា តនូ់វភាពងងឹតបានោ៉ោ ងណា បុរាលន្ដលលោះ 
បងនូ់វរប ់ន្ដលមនិជា ីល រន្មងរចួចារផុតពីទុរាតិបានដូឈចាន ោះន្ដរ។  
ឈោយការ មាទនររា ីល បុរាលឈនាោះអាចចូលឈៅដល់វថីិននបុណយ  
ឈរពាោះលោះរប ់ន្ដលមនិន្មនជា ីល បុរាលឈនាោះរន្មង ឈរមចនូវការមនិ 
ន្របរបួល។ 

ទុែៈ (សលី ២ របមភទ) ន័យទី ៣ 

  ីលពរួទុរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ មោែិយសលី និង មោែតុតរ 
សលី។  អវីជាឈល្លរុតតរ ីល?   ីលន្ដលររាឈោយបរបូិរណ៍រពមឈោយ 
ផលននអរយិមរា ជាឈល្លរុតតរ ីល។   ីលន្ដលឈៅ ល់ ជាឈល្លរិយ  ី
ល។  ការររាឈល្លរិយ ីលឱយបរបូិណ៌ នឹងនាឱំយបាននូវភពដវ៏ឈិ   
ឯការររាឈល្លរុតតរ ីលបរបូិណ៌ នឹងនាឱំយរចួចារផុតពីភពបាន។ 

ទុែៈ (សលី ២ របមភទ) ន័យទី ៤ 

  ីលពរួទុរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ បមាណ្សលី ( ីលន្ដលមាន 
របមាណបាន) និង អបបមាណ្សលី ( ីលន្ដលរបមាណមនិបាន)។  
ត្វមន្ដលរពោះ មាម  មពុទធរទង ់ន្មតង  ីលន្ដលមនិររបប់របូិណ៌ឈៅថា 
បមាណ្សលី។   ីលន្ដលររបប់របូិណ៌ឈៅថា អបបមាណ្សលី។ 
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ទុែៈ (សលី ២ របមភទ) ន័យទី ៥ 

  ីលពរួទុរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈបរយិនតសលី ( ីលមានទីបំផុត) 
និង អបរយិនតសលី ( ីលមនិមានទីបំផុត)។  បរយិនត ីល រឺអវី?  ឈបើ 
បុរាលររា ីល ន្តរបរពឹតតឈលមើ ឈរពាោះឈដើមបរីបឈោជនខ៍្ងផលូវឈល្លរ 
ឈដើមបរិីតតិយ  ឈដើមបញីតិ នាត ន ឈដើមបអីវយវៈរាងកាយ និងឈដើមបជីីវតិ 
ឈនាោះ បុរាលឈនាោះរនឹ៏ងឈធវើឱយផលូវឈល្លរ រិតតិយ  អវយវៈរាងកាយ និងជីវតិ 
ជាទីបំផុត (រពំន្ដន) រប ់ ីល។  អបរយិនត ីល រឺអវី?  ភរិខុ មាទន 
 ីលឈោយរតឹមរតូវ ឈហ្ើយមនិន្ដល ូមបនី្តរិតថានឹងរបរពឹតតឈលមើ នូវ 
 ីល ឈរពាោះឈដើមបរីបឈោជនខ៍្ងផលូវឈល្លរ រិតតិយ  អវយវៈរាងកាយ និង 
ជីវតិឈ ើយ ឈបើោ៉ោ ងដូឈចនោះ ឈល្លរនឹងរបរពឹតតឈលមើ  ីលបានោ៉ោ ងណា 
ឈៅ? ឈនោះឈៅថា អបរយិនតសលី។ 

ទុែៈ (សលី ២ របមភទ) ន័យទី ៦ 

  ីលពរួទុរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ និសសតិសលី ( ីលន្ដលមាន 
រប ់អារ ័យ) និង អនិសសតិសលី ( ីលន្ដលមនិមានរប ់អារ ័យ)  
 ីលន្ដលជំពារទ់រទ់ងជាមយួនឹងភព អារ ័យនូវតណាា   ីលន្ដល 
ជំពារទ់រទ់ងជាមយួនឹង ីលពវតបរាមា  (របនពណី និងពិធី) អារ ័យ 
នូវទិដឋិ  ីលន្ដលជំពារទ់រទ់ងនឹងការឈលើរតឈមាើងេលួនឯង ឈហ្ើយ 
បឈនាទ  បង្កអ បអ់នរដនទអារ ័យនូវមានោះទងំអ ់ឈនោះជា និសសតិសលី។  
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ចំន្ណរ ីលឯណា ន្ដលឈឆ្ព ោះឈៅររវមុិតតិ (ការរចួផុត) ឈនោះឈៅថាជា អ
នសិសតិសលី។ និ សតិ ីល មនិន្មនជា ីល រមាបប់ណឌិ តឈទ 
ចំន្ណរអនិ សតិ ីល ឈទើបជា ីល រមាបប់ណឌិ ត។ 

ទុែៈ (សលី ២ របមភទ) ន័យទី ៧ 

  ីលពរួទុរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ អាទិរពហមចរយិែសលី ( ីល 
ដំបូង រមាបក់ាររបរពឹតតរពហ្មចរយិធម)៌ និង អភិសមាចារែិសលី 
( ីលន្ដលជាជំនយួដល់ការបដិបតតិ)។  អាទិរពហ្មចរយិរ ីល រឺអវី?  រឺ 
 ីលន្ដលរបរបឈោយ មាម រមមនតៈ  មាម វាចា និង មាម អាជីវៈ ឈៅថា 
អាទិរពហមចរយិែសលី។  ចំន្ណរ ីលន្ដល ល់ពីឈនោះជា អភិស
មាចារែិសលី។ 

ទុែៈ (សលី ២ របមភទ) ន័យទី ៨ 

  ីលពរួទុរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ  ីលន្ដលទរទ់ងនឹងចិតត (ចិតត 
 មបយុតត) និង ីលន្ដលមនិទរទ់ងនឹងចិតត (ចិតតវបិបយុតត)។  ីលន្ដល 
ទរទ់ងនឹងចិតត រឺអវី? រឺ អាទិរពហមចរយិែសលី ( ីលដំបូងរប ់ 
រពហ្មចរយិធម)៌។   ីលន្ដលមនិទរទ់ងនឹងចិតតរឺអវី?  រឺ អភិសមា-

ចារែិសលី ( ីលន្ដលឧបតថមភការបដិបតតិ)។  រនុងការររាអាទិរពហ្ម-ចរ ិ
យ ីល រពោះស្លវរបដិបតតិនូវ ីលដម៏ា ំ និងេពងេ់ព ់បាន ចំន្ណរឯ អភិ
 មាចាររិ ីល បុរាលឈៅអាចឈធវើេុ ។  ឈោយឈហ្តុថា រពោះ មាម - 
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 មពុទធមនិបានបញ្ាតត (អភ ិមាចាររិ ីល) ទុរ ឈទើប ីលឈនោះអាចជា 
ឧប រតដល់ការ ឈរមចធម ៌(ដូឈចនោះឈហ្ើយឈទើបបុរាលឈធវើេុ )។ 

ទុែៈ (សលី ២ របមភទ) ន័យទី ៩ 

  ីលពរួទុរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ   ីលន្ដលមនិអាចរបរពឹតតឈលមើ  
និង ីលន្ដលមនិោងពរពុ ។   ីលន្ដលមនិអាចរបរពឹតតឈលមើ  រឺអវី? 
រឺ ីលរប ់រពោះស្លវរ។   ីលន្ដលមនិមានោងពរពុ  រឺអវី? រឺ ីល 
រប ់រពោះ មាម  មពុទធ និងរពោះបឈចារពុទធ។ 

ទុែៈ (សលី ២ របមភទ) ន័យទី ១០ 

  ីលពរួទុរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ  កាលបរយិនតសលី ( ីល 
ន្ដលមានឈវល្លរំណត)់ និង អាាណ្មកាដិែសលី ( ីលន្ដលររា 
រហូ្តអ ់មយួជីវតិ)។  ីលន្ដលររារនុងរយៈឈពលេលី ឈហ្ើយមនិទរទ់ង 
ដល់ជីវតិ ឈៅថា កាលបរយិនតសលី។   ីលន្ដលបុរាលររាចាប ់
ត្វងំពីឈពលន្ដលចូលឈៅររអាចារយ ឈហ្ើយ មាទន ីលរហូ្តអ ់មយួ 
ជីវតិ ឈៅថា អាាណ្មកាដិែសលី។  កាលបរយិនត ីល មានឈពល 
ឈវល្លរំណតរ់នុងការឱយផល ចំន្ណរអាបាណឈកាដិរ ីល មនិមានឈពល 
ឈវល្លរំណតរ់នុងការឱយផលឈ ើយ។ 

តិែៈ (សលី ៣ របមភទ) ន័យទី ១ 

 ពរួ ីលន្ដលមាន ៣ ោ៉ោ ង រឺអវី? រឺ ីលន្ដលពរង្កបបាបបាន 
ឈហ្ើយមនិមានការរបរពឹតតឈលមើ   ីលន្ដលឈៅមានរិឈល របួរតឹ ន្តរ ៏
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មនិមានការរបរពឹតតឈលមើ  និង ីលន្ដលរមាា តរិ់ឈល បាន ឈហ្ើយមនិ 
មានការរបរពឹតតឈលមើ ។ 

  ីលន្ដលពរង្កបបាបបាន និងមនិមានការរបរពឹតតឈលមើ  រឺអវី?  ឈបើ 
ឈទោះបីជាបុរាលឈនាោះឈរើតឈវទនា (ឈៅត្វមអំណាចរិឈល រតី) បុរាលឈនាោះ 
រម៏និរបរពឹតតឈលើ ម ឈៅត្វមអំណាចរិឈល ឈនាោះន្ដរ។  ឈនោះឈៅថា  ីល 
ន្ដលឈៅមានរិឈល របួរតឹ ន្តរម៏និមានការរបរពឹតតឈលមើ ។ 

  ីលន្ដលរមាា តរិ់ឈល បាន ឈហ្ើយមនិមានការរបរពឹតតឈលមើ  រឺ
អវី?  អរយិបុរាលរមាា តឈ់ហ្តុននបាបទងំពងួបានឈហ្ើយឈោយអរយិមរា 
ឈនោះឈៅថា  ីលន្ដលរមាា តរិ់ឈល បាន ឈហ្ើយមនិមានការរបរពឹតត ឈលមើ
 ។ 

តិែៈ (សលី ៣ របមភទ) ន័យទី ២ 

  ីលពរួតិរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ បរមដឋសលី ( ីលន្ដល 
រិឈល ឈត្វងចាប)់  អបរមដឋសលី ( ីលន្ដលមនិរតូវរិឈល ឈត្វង 
ចាប)់ និង បដិបសសទធសលី ( ីលន្ដលរងំ្កបឈ់ហ្ើយ)។ 

 បរាមដឋ ីល រឺអវី? បុរាលរបកានខ់្ា បឈ់ៅនឹងការរបារដឈ ើងរប ់ 
 ង្កខ រន្ដលេលួនបានឈ ើញជាដំបូង ឈៅថា បរាមដឋ ីល។   ីលរប ់ 
បុថុជានន្ដលជាមឈធាបាយ រមាបចូ់លឈៅររមរាឈៅថាអបរាមដឋ ីល។ 

បដិប សទធ ីល រឺអវី? រឺ ីលរប ់រពោះអរហ្នត។ 
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តិែៈ (សលី ៣ របមភទ) ន័យទី ៣ 

  ីលពរួតិរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ មោកានិសសតិសលី( ីល 
ន្ដលឈោងឈៅត្វមឈល្លរ) អតាត និសសតិសលី ( ីលន្ដលឈោងឈៅ 
ត្វមេលួន និងជីវតិ) និង ធមាម និសសតិសលី ( ីលន្ដលឈោងឈៅត្វម 
ធម)៌។  ឈល្លកានិ សតិ ីល រឺអវី?  បុរាលភយ័ខ្ល ចឈទើបឈវៀរចារនូវអំឈពើ 
បាបឈៅត្វមមតិរប ់របជាឈល្លរ ឈនោះឈៅថា ឈល្លកានិ សតិ ីល។  
អត្វត និ សតិ ីល រឺអវី?  បុរាលភយ័ខ្ល ចឈទើបឈវៀរចារនូវអំឈពើបាប ឈដើមប ី
ររាជីវតិរប ់េលួន ឈនោះឈៅថា អត្វត និ សតិ ីល។ ធមាម និ សតិ ីលរឺអវី?  
បុរាលឈគ្មរពធមឈ៌ទើបមនិរបរពឹតតអរុ លរមម ឈដើមបជីារបឈោជនដ៍ល់ធម ៌
ឈនោះឈៅថា ធមាម និ សតិ ីល។ 

តិែៈ (សលី ៣ របមភទ) ន័យទី ៤ 

  ីលពរួតិរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ វិសមំបណិ្ហតិសលី ( ីល 
ន្ដល មពន័ធជាមយួនឹងឈ ចរតីរបាថាន ដខ៏្ល ងំកាល ) សមំបណិ្ហតិសលី 
( ីលន្ដល មពន័ធជាមយួនឹងឈ ចរតីរបាថាន ន្ដលលអ) និង អបបណិ្ហតិ 
សលី ( ីលន្ដលមនិ មពន័ធជាមយួនឹងឈ ចរតីរបាថាន )។ 

  ីលន្ដល មពន័ធជាមយួនឹងឈ ចរតីរបាថាន ដខ៏្ល ងំកាល  រឺអវី? បុរាល 
 មាទន ីលផង ឈធវើទរុណដល់អនរដនទផង ឈៅថា ីលន្ដល មពន័ធ 
ជាមយួនឹងឈ ចរតីរបាថាន ដខ៏្ល ងំកាល ។   ីលន្ដល មពន័ធជាមយួនឹងឈ ចរតី 
របាថាន លអ រឺអវី?  បុរាលររា ីលឈដើមបជីារបឈោជនជ៍ាឈ ចរតី ុេរនុង 



 

 

-95- 

 

បចាុបបននជាតិផង ឈដើមបវីមុិតតិរនុងអនារតជាតិផង ឈៅថា ីលន្ដល មពន័ធ 
ជាមយួនឹងឈ ចរតីរបាថាន លអ។   ីលន្ដលមនិ មពន័ធជាមយួនឹងឈ ចរតី 
របាថាន  រឺអវី?  បុរាល មាទន ីលឈោយមនិឈធវើឱយឈៅត ររហាយដល់អនរ 
ដនទ ន្ថមទងំផតល់របឈោជនដ៍ល់អនរដនទឈទៀតផង ឈៅថា  ីលន្ដល 
មនិ មពន័ធជាមយួនឹងឈ ចរតីរបាថាន ។ 

តិែៈ (សលី ៣ របមភទ) ន័យទី ៥ 

  ីលពរួតិរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ វិសទុធិសលី អវិសទុធិសលី 
និង មវមតិែសលី។  វ ុិទធិ ីល រឺអវី?  វ ុិទធិ ីល ឈរមចបានឈោយ 
ឈហ្តុពីររបការរឺ ឈោយការមនិរបរពឹតតឈលមើ  និងឈោយការស្លរភាព 
ឈរកាយពីបានរបរពឹតតឈលមើ ឈហ្ើយ(ដូចជា ន្មតងអាបតតិ) ឈនោះឈៅថា វ ុិទធិ 
 ីល។ អវ ុិទធិ ីល រឺអវី?  អវ ុិទធិ ីល ឈរមចបានឈោយឈហ្តុពីរ 
របការរឺ ឈចតនារនុងការរបរពឹតតរនលង និងឈោយការមនិស្លរភាពបនាទ បពី់ 
របរពឹតតរនលងឈហ្ើយ ឈនោះឈៅថាអវ ុិទធ ីល។  ឈវមតិរ ីល រឺអវី? ឈវមតិរ
 ីល ឈរមចបាន ឈោយឈហ្តុបីរបការរឺ ឈ ចរតី ងសយ័រនុងវតថុ (ន្ដលជា
ទីឈរើតអាបតតិ) ឈ ចរតី ងសយ័រនុងអាបតតិ និងឈ ចរតី ងសយ័រនុង ការ
របរពឹតតេុ  (ន្ដលរួរឱយឈរើតអាបតតិ) ឈនោះឈៅថា ឈវមតិរ ីល។  
  ឈបើ ីលរប ់រពោះឈោរីមនិបរ ុិទធឈហ្ើយ ឈល្លរបានស្លរភាព 
រំហុ្  ( ន្មតងអាបតតិ) ឈល្លរនឹងមានឈ ចរតី ុេឈរពាោះ  ីលបរ ុិទធ។  
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ឈបើ ិនជារពោះឈោរីឈល្លរមានឈ ចរតី ងសយ័រតូវររឈហ្តុ ន្ដលនាឱំយ 
ឈៅហ្មងឈនាោះឱយឈ ើញ ឈហ្ើយឈល្លរនឹងបានឈ ចរតី ៃបវ់ញិ។ 

តិែៈ (សលី ៣ របមភទ) ន័យទី ៦ 

  ីលពរួតិរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ មសែខសលី អមសែខសលី និង 
មនវមសកាខ ន្ថមសែខសលី។  ឈ រខ ីល រឺអវី?  រឺជា ីលរប ់រពោះ 
ឈ រខបុរាល ៧ ជំពូរ។  អឈ រខ ីល រឺអវី?  រឺ ីលរប ់រពោះអរហ្នត។  
ឈនវឈ កាខ នាឈ រខ ីល រឺអវី?  រឺជា ីលរប ់បុថុជាន។ 

តិែៈ (សលី ៣ របមភទ) ន័យទី ៧ 

  ីលពរួតិរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ ភយសលី ( ីលភយ័ខ្ល ច) បរ ិ
ហហសលី ( ីលរស្លបរ់ ល់) និង មមាហសលី ( ីលលៃីឈលៃើ)។ 

 ភយ ីល រឺអវី? បុរាលេលោះមនិឈធវើអារររឈ់រពាោះមានឈ ចរតីភយ័ខ្ល ច 
ឈនោះឈៅថាភយ ីល។  បរឡិាហ្ ីល រឺអវី?  បុរាលេលោះរិតដល់មតិតជិត 
 និទធន្ដលន្បរឆ្ៃ យគ្មន  រឈ៏រើតឈ ចរតីរស្លបរ់ ល់ រពួយបារមភ ឈរពាោះ ឈ 
ចរតីរស្លបរ់ ល់រងវល់ឈនោះ ឈទើបបុរាលឈនាោះមនិឈធវើអំឈពើអារររ ់ ឈនោះ ឈៅ
ថា បរឡិាហ្ ីល។  ឈមាហ្ ីល រឺអវី? បុរាលេលោះររា ីលន្បបឈគ្ម ន្បប
 ុនេ ឈនោះឈៅថា ឈមាហ្ ីល។  ឈបើបុរាលររាឈមាហ្ ីលឈោយ 
បរបូិរណ៍ បុរាលឈនាោះស្លល បឈ់ៅនឹងឈៅឈរើតជាឈគ្ម ឬរ ុ៏នេ ន្តឈបើររាមនិ 
បរបូិណ៌ឈទ បុរាលឈនាោះនឹងាល រឈ់ៅនររ។ 
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តិែៈ (សលី ៣ របមភទ) ន័យទី ៨ 

  ីលពរួតិរៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ ហនីសលី មជឈមិសលី និង 
បណី្តសលី។  ហ្ីន ីល រឺអវី?  បុរាលេលោះរតូវឈ ចរតីឈរតររតអាល (រា
រៈ) ឈរចើនររប ងាត ់ រតូវឈ ចរតីឈរតររតអាលដឈ៏លើ លបរ់រប ់ងាត ់
រតូវឈ ចរតីឈរតររតអាលដម៏ហ្ិមាររប ងាត ់ ឈហ្ើយឈជារជាឈំៅឈោយ 
ឈ ចរតីរបាថាន មនិឈចោះចប ់ ឈនោះឈៅថា ហ្ីន ីល។  មជឈមិ ីល រឺអវី? 
បុរាលេលោះរតូវឈ ចរតីឈរតររតអាលន្ដលលអិតររប ងាតឈ់ហ្ើយ ទទឹរឈៅ 
ឈោយឈ ចរតីរបាថាន ន្ដលមានរំណត ់ឈនោះឈៅថា មជឈមិ ីល។ 

 បណីត ីល រឺអវី? បុរាលេលោះមនិរតូវឈ ចរតីឈរតររតអាលររប ដ
ណត បឈ់ទ ឈហ្ើយមនិទទឹរឈៅឈោយឈ ចរតីរបាថាន  ន្ដលមានរំណតឈ់ទ ឈនោះ
ឈៅថា បណីត ីល។  ឈរពាោះររាហ្ីន ីលឈោយបរបូិរណ៍ បុរាល ឈនាោះ
នឹងឈរើតជាមនុ ស។  ឈរពាោះររាមជឈមិ ីលឈោយបរបូិរណ៍ បុរាល ឈនាោះ
នឹងឈរើតជាឈទវត្វ។  ឈរពាោះររាបណីត ីលឈោយបរបូិរណ៍ បុរាល ឈនាោះ
នឹងចូលដល់វមុិតតិ។ 

ចតុែេៈ (សលី ៤ របមភទ) ន័យទី ១ 

 ពរួ ីលន្ដលន្ចរជា ៤ ោ៉ោ ងរឺ ោនភាគិយសលី ( ីល ត្វងំ
ឈៅរនុងន្ផនរននឈ ចរតីវនិា ) ឋិតិភាគិយសលី ( ីលត្វងំឈៅរនុង ន្ផនរ
ឋតិឈៅនឹងមយួរន្នលង) វិមសសភាគិយសលី ( ីលត្វងំឈៅរនុង ន្ផនរ
វឈិ  ឈ ើង) និង និមពវធភាគិយសលី ( ីលត្វងំឈៅរនុងន្ផនរ ឈរជៀត
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ចូលឈៅរនុងរិឈល )។  ហានភារិយ ីល រឺអវី? បុរាលេលោះមនិ បាន 
រមាា តនូ់វធមន៌្ដលជាឈររឿងបិទបាងំរនុងការ ឈរមចនូវមរាឈទ ជាបុរាលមនិ 
មានការពាោម ឈហ្ើយមានឈចតនារបរពឹតតរនលងនូវ ីល រពមទងំបិទ 
បាងំទុរនូវការរបរពឹតតរនលងឈនាោះ ឈនោះឈៅថា ហានភារិយ  ីល។   
 ឋតិភារិយ ីល រឺអវី?  បុរាលេលោះររា ីលឈហ្ើយមាន តិមនិភាល ត ់
ភាល ងំរនុងការររា ប៉ោុន្នតបុរាលឈនាោះមនិបានោ ់ចិតតេលួនឱយឈរើតនិពវិទ (ការ 
ឈនឿយណាយឈទ) ឈនោះឈៅថា ឋតិិភារិយ ីល។  និឈពវធភារិយ ីល រឺ
អវី?  បុរាលេលោះររា ីល និងចឈរមើន មាធិឈោយបរបូិរណ៍ មាន តិមនិ 
ភាល តភ់ាល ងំ ឈហ្ើយបានទងំោ ់ចិតតេលួនឱយឈរើតនិពវិទផង ឈនោះឈៅថា 
និឈពវធភារិយ ីល។ 

ចតុែេៈ (សលី ៤ របមភទ) ន័យទី ២ 

  ីលចតុរាៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ  ភិែខសុលី ( ីលរប ់ភរិខុ) ភិែខនុី 
សលី ( ីលរប ់ភរិខុនី) អនុសមបននសលី ( ីលរប ់អនុ មបនន) 
និង ឱទាតវសនគហដឋសលី ( ីលរប ់ររហ្ ថ)។ 

 ភរិខុ ីល ដូចឈមតច? រឺបាដិឈមារខ ំវរៈ ឈនោះរឺភរិខុ ីល។ ភរិខុនី ីល 
ដូចឈមតច?  រឺបាដិឈមារខ ំវរៈ ឈនោះរឺភរិខុនី ីល។   ីល ១០  រមាប ់
ស្លមឈណរ និងស្លមឈណរ ី និង ីល ៦  រមាប ិ់កាខ មានា ឈនោះឈៅថា 
អនុ មបនន ីល។   ីល ៥  ីល ៨  រមាបឧ់បា រ ឧបា ិកា បុរ  
ន្រ តីទងំឡាយ ឈនោះឈៅថា ឱទតវ នរហ្ដឋ ីល។ 
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ចតុែេៈ (សលី ៤ របមភទ) ន័យទី ៣ 
  ីលចតុរាៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ បែតិសលី អាចារសលី ធមម
តាសលី និង បុពវមហតុកាសលី។  បរតិ ីល រឺអវី?  រឺ ីល រប ់
ជនជាតិឧតតររុរុទវីប ឈនោះរឺបរតិ ីល។  អាចារ ីល រឺអវី?  រឺការ របរពឹតត
ឈៅត្វមចាប ់ រឈបៀបរប ់វងសរតរូល វណណ ៈ របឈទ  ជំឈនឿ ជាឈដើម ឈនោះ
ឈៅថា អាចារ ីល។  ធមមត្វ ីល រឺអវី? រឺ ីលរប ់រពោះមាត្វនន រពោះ
ឈពាធិ តវ ឈៅឈពលន្ដលរពោះឈពាធិ តវរពោះអងាចូលមរចាបប់ដិ នធិ រនុង
នផទរប ់រពោះមាត្វ ឈនោះរឺធមមត្វ ីល។  បុពវឈហ្តុកា ីល រឺអវី? រឺ  ីល
រប ់រពោះឈពាធិ តវ និងរប ់រពោះមហារ សបឈតថរៈ ឈនោះឈៅថា បុពវឈហ្តុ
កា ីល។ 

ចតុែេៈ (សលី ៤ របមភទ) ន័យទី ៤ 
  ីលចតុរាៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ ែសុលសលី សមុោឋ នសលី 
និមរធសលី និង និមរធបដិបទាសលី។ រុ ល ីល រឺអវី? រឺ ីល 
២ របការឈពាលរឺៈ រុ ល ីល និងអរុ ល ីល ឈនោះរមួឈៅថា រុ ល 
 ីល។   មុោឋ ន ីល ដូចឈមតច?  ចិតតលអរន្មងជាឈហ្តុឱយឈរើតរុ ល 
 ីល ចំន្ណរចិតតន្ដលអាររររ់ន្មងជាឈហ្តុឱយឈរើត អរុ ល ីល។  
និឈរាធ ីល ដូចឈមតច?  បុរាលលោះអរុ ល ីលបានឈរពាោះបាននូវរុ ល 
 ីល លោះរុ ល ីលបាន ឈរពាោះបាននូវវ ុិទធិ។ និឈរាធបដិបទ ីល ដូច
ឈមតច?  រឺ មមបបាន ៤ ឈនោះឈៅថា និឈរាធបដិបទ ីល។ របបយីល់ ពី
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 មមបបាន ៤ ោ៉ោ ងឈនោះថា  មមបបានឈៅថា ពាោម មនិទនឈ់ៅ 
ថា ជាការររា ីលឈទ រឺឈៅថារតឹមន្ត មាម វាោមៈប៉ោុឈណាណ ោះ។ 

ចតុែេៈ (សលី ៤ របមភទ) ន័យទី ៥ 
  ីលចតុរាៈមានមា៉ោងឈទៀតរឺៈ ាតិមមាែខសវំរសលី អាជីវ 
ារសិទុធិសលី ឥក្រនទិយសវំរសលី និង បចចយសននិសសតិសលី។ 

 បាតិឈមារខ ំវរ ីល រឺអវី? ទីឈនោះ ភរិខុ រងួមឈៅឈោយបាដិឈមារខ 
 ំវរ ីល ដល់រពមឈោយអាចារៈ និងឈគ្មចរៈ ភយ័ខ្ល ចចំឈពាោះរំហុ្   ូ
មបនី្តតិចតួចឈហ្ើយអបរ់េំលួនឯង រនុង ីលន្ដលឈល្លរររួទទលួការ អបរ់។ំ  
ពារយថា «ទីឈនោះ» បានដល់ រនុងស្ល នារប ់រពោះស្លស្លត ។ ពារយ ថា «
ភរិខុ» បានដល់រលាណបុថុជាន រពមទងំបានដល់រពោះឈ រខ រពោះ អឈ រខ 
និងរពោះអរុបបៈ (អនរន្ដលមនិមានការរឈរមើរញបញ័់រ)។ ពារយថា «
បាដិឈមារខ ំវរ ីល» មាននយ័ថា  ីល,ការរបារដ,ការចាប ់ ឈផតើម, 
 រមមភាព,ការការពារ,ការ រងួម, ំណរ និងការមនិរតូវចាបច់ង។ឈនោះ
ជាទវ រចូលឈៅកានរ់ពោះធមមវនិយ័។  ឈោយវធីិឈនោះ ឈ ម្ ោះថា  មាទន នូវ
រពោះ ទធមម។  ឈនោះរឺនយ័រប ់ពារយថា បាដិឈមារខ ំវរ ីល។ ការមនិ 
របរពឹតតឈលមើ ឈោយកាយរមម វចីរមម ឈ ម្ ោះថា « រងួម»។  ពារយថា 
 រងួម បានដល់ការដល់រពមរនុងបាដិឈមារខ ំវរ ីល។ ពារយថា «ឈៅ» 
បានដល់ការន្ថទរំនុងឥរោិបថទងំ ៤ ។  ពារយថា «ដល់រពមឈោយ អា
ចារៈ និងឈគ្មចរៈ» រឺ (រនុងភរិខុឈនាោះ) មានទងំអាចារៈ និងអនាចារៈ។ 
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អនាចារៈ រឺអវី?  ភរិខុរូបេលោះបានឱយឈដើមប ្ស ីឬផ្លា   លឹរ និងន្ផល ឬឈឈើ ទន ់
និងឈររឿងររអូប រមាបងូ់តទឹរ របចុបរបន្ចង និោយលអ ឬអារររពី់អនរ 
ដនទ យរចិតតយរឈថលើម ឈៅឈនោះឈៅឈនាោះ ឬឈដើមផលូវឆ្ៃ យន្ដលផទុយនឹងវនិយ័ 
ឈដើមបអីឈញ្ា ើញជនទងំឡាយឱយមរចូលរមួរបជំុ ឬឈធវើរិចាការអវីដនទឈទៀត 
ន្ដលរពោះពុទធអងារទងហ់ាម រពមទងំចិញ្ា ឹមជីវតិឈោយមចិាេ ជីវៈ ឈនោះឈៅ 
ថា អនាចារៈ។ មា៉ោងឈទៀតអនាចារៈមាន ២ របឈភទ រឺអនាចារៈខ្ងកាយ 
និងអនាចារៈខ្ងវាចា។  អនាចារៈខ្ងកាយដូចឈមតច?  ភរិខុរូបេលោះឈដើរចូល 
ឈៅរនុងចំឈណាម ងឃឈោយភាពររអឺតររទមរនុងចិតត ឈដើរបញ្េ ិតរពោះឈថរៈ 
របឈរជៀតរុញឈល្លរឈោយមនិមានឈ ចរតីឈកាតន្ររង ឬឈដើរនាមុំេ ឬឈរ 
ឈោយមានអំនតួ ឬអងាុយេព ់ជាងឈល្លរ អងាុយន្បរេនងឱយឈល្លរ ឬអងាុយ 
ោ៉ោ ង ង្កា  ឬអងាុយ ន្មតងអាការៈឈមើលង្កយឈល្លរ ឬយរនដទោះស្លម  
ឈល្លរ និោយឈោយមនិមានឈកាតន្ររងចំឈពាោះឈល្លរ។ ឈពលន្ដលរពោះ 
ឈថរៈឈដើរឈជើងទឈទ េលួនរត បជ់ាពារន់្ បរឈជើង។ ឈពលន្ដលរពោះឈថរៈ ឬ 
ភរិខុចា ់ៀឈដើរឈៅទីទប េលួនរត បជ់ាឈដើរឈៅឈលើទីេព ់ និងទូល្លយ។ 
ឈមើលង្កយ និងឈធវើឈ ចរតីឈៅត ររហាយ (ឱយដល់អនរដនទ) ឈោយវធីិឈផសងៀ 
ដឈណតើ មយររប ់លអពីភរិខុន្ដលេាីវ ាជាង ឱយវតថុន្ដលមានតនមលទបឈៅ 
រពោះឈថរៈ បង្កា តឈ់ភលើងរនុងទីរ ងទឹ់រ ឈហ្ើយបិទទវ របងអួចឈោយមនិមានការ 
អនុញ្ញា ត ឬឈពលន្ដលឈៅរំពងទឹ់រ ចុោះមុជទឹរមុនរពោះឈថរៈ ពតេ់លួនបងវិល 
េលួន ឬអវយវៈចុោះឈ ើងដូចមនុ សគ្មម ន ុជីវធម។៌  ឈពលឈៅកានផ់ទោះអនរ 
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ដនទ រចូ៏លឈៅមយួរឈំពចត្វមទវ រមុេ ឬទវ រឈរកាយ។  អងាុយចុោះ និង 
ឈរការឈរឈ ើងឈោយគ្មម នមារោទឈរៀបរយ ឬចូលឈៅរនុងរន្នលងឈរបិទ 
បាងំ ឈហ្ើយនិោយចារត់លុរជាមយួន្រ តី និងនារវីយ័ឈរមង រពមទងំអន្ងអល 
រញ្ា ឹងររប ់ពរួឈរ។  ការរបរពឹតតឈថារទបន្បបឈនោះឈៅថា អនាចារៈ 
ឈោយកាយ។ 

 អនាចារៈឈោយវាចា ដូចឈមតច?  ភរិខុរូបេលោះមនិមានការឈគ្មរពឈៅរនុង 
ចិតតឈ ើយ។  ឈោយមនិទនទ់ងំបាន  ូមឈោបល់ពីរពោះឈថរៈទងំឡាយ 
ឈៅឈ ើយ រត៏្វងំ ន្មតងធម ៌ ឬឈទ នា ន្មតងបាដិឈមារខ ឬនិោយឈៅ 
កានអ់នរដនទឈោយយរនដទោះស្លម  ឬរចូ៏លឈៅផទោះឈរឈហ្ើយ ួរឈៅកានន់្រ តី 
ឈោយរតងៀ់ថា «ន្ន!៎ នាងន្ដលមានឈ ម្ ោះោ៉ោ ងឈនោះ មានរតរូលោ៉ោ ង 
ឈនោះ ឈតើមានអវីឆ្នឬ់ឈទ?»  ឈបើ ិនជាមានឱយមរអាត្វម មរ អាត្វម រតូវការ 
អាហារ។ ពារយនិោយដូឈចនោះឈៅថា អនាចារៈឈោយវាចា។ 

 អាចារៈ ដូចឈមតច? អាចារៈផទុយនឹងអនាចារៈ។ ភរិខុេលោះមានឈ ចរតី 
ឈគ្មរពឈៅរនុងចិតត ជាអនរង្កយរបឈៅ មានហ្ិរ ិ និងឱតតបបៈ ឈហ្ើយឈពញ 
រពមឈោយឥរោិបថ។ ឈល្លរន្តង រងួមឥន្រនទិយ និងស្លា ល់របមាណរនុង 
ឈភាជន។  ឈល្លរមនិន្ដលចូល ឹងរនុងឈពលោមដំបូង និងោមចុង 
ឈរកាយឈ ើយ។ ឈល្លរជាអនរមានបញ្ញា  និងរបុងរបយត័នរនុងការបញ្ឈបនូ់វ 
ចំណង ់ ( ឈនាត  )។  ឈល្លរមនិរចបូររចបល់ឈៅឈោយរិចាការផលូវឈល្លរ 
ជាអនរមានពាោម និង មបូណ៌ឈៅឈោយការឈកាតន្ររង ចំឈពាោះ  ហ្ធ
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មមរិរប ់េលួន ោ៉ោ ងឈនោះឈៅថា អាចារៈ។  ពារយថា ឈគ្មចរៈ បាន ដល់ទងំ
ឈគ្មចរៈ និងអឈគ្មចរៈ។ 

 អឈគ្មចរៈ ដូចឈមតច? ភរិខុ រូបេលោះឈធវើដំឈណើ រឈៅកានរ់ន្នលងន្រ តីឈព ា 
ផទោះឈមមា៉ោ យ ផទោះរ ីររមុ ំ ផទោះបណឌ រ (របុ រឈរមៀវ ឬឈេទើយ) រន្នលងនាង 
ភរិខុនី ហាងលរ ុ់រា។  ភរិខុេលោះឈៅរចបូររចបល់នឹងរពោះរាជា អាមាតយ 
តិរ ថយិ ភរិខុអលជាី និងពរួន្ដលមនិមាន ទធ  ពរួន្ដលមនិបានឈធវើ 
របឈោជនឱ៍យដល់វណណ ៈទងំបនួ ឈហ្ើយនិងពរួន្ដលរតូវវណណ ៈទងំ ៤  អប ់
ឈនោះឈៅថា អឈគ្មចរៈ។ 

 រពោះ មាម  មពុទធរទងរ់ត្វ ់ ន្មតងថាៈ ភរិខុរបរពឹតតឈលមើ  ិកាខ បទ 
ន្ដលហាមអឈគ្មចរ ន្ដលមនិបរ ុិទធ។ អឈគ្មចរន្ដលមនិបរ ុិទធ រឺអវី?  រឺ
ការឈដើរឈៅកានរ់ន្នលងរ ីឈព ា។ ចំន្ណរឈគ្មចរឈនាោះ រឺង្កយនឹងយល់ 
ណា ់។  មា៉ោងឈទៀត ឈគ្មចរមាន ៣ របឈភទរឺ ឧបនិ សយឈគ្មចរ អាររខ 
ឈគ្មចរ និងឧបនិពនធឈគ្មចរ។  ឧបនិ សយឈគ្មចរ ដូចឈមតច? រឺរលាណ 
មតិតន្ដលដល់រពមឈោយរុណ មបតតិ ១០ របការ (បុន ច បរ ំមមឃយិ 
ភិែខ ុ យាយ ំ ែថា អភិសមលលខ្ិកា មចមតាវិវរណ្សបាយា 
មសយាថីនំ អបបចិឆែថា សនតុដឋិែថា បវិមវែែថា អសសំគា 
ែថា វីរយិារមភែថា សលីែថា សមាធិែថា បញដ ែថា វិមុតតិ 
ែថា វិមុតតិញដ ណ្ទសសនែថា)។  ឈរពាោះអារ ័យរុណ មបតតិ 
ទងំអ ់ឈនោះ បុរាលរន្មងបានឮនូវអវី ន្ដលឈរមនិន្ដលបានឮពីមុនមរ 
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ឈហ្ើយឈធវើឱយរប ់ន្ដលាល បប់ានឮពីមុនមរ ឈហ្ើយឈនាោះឱយកានន់្តចា ់ 
ឈ ើង រមាា តប់ងប់ាននូវឈ ចរតី ងសយ័ ឈធវើនូវ មាម ទិដឋិឱយឈរើតឈ ើង ឈធវើ 
ចិតតឱយផូរផង ់ឈហ្ើយបុរាលឈនាោះ ិរាធមមវនិយ័ឈោយលអ មាន ទធ មា ំនិង 
រន្មងចឈរមើនឈោយ ីល  ុតៈ ចារៈ និងបញ្ញា ។ 

 អាររខឈគ្មចរ ដូចឈមតច? ឈពលន្ដលភរិខុ រូបេលោះចូលឈៅកានផ់ទោះអនរដនទ 
ឬចូលឈៅរនុងភូម ិ ឈល្លរន្តងឈដើរទមាល រន់្េសន្ភនររនុងរយៈមយួជរួនឹម។ 
ឥរោិបថឈល្លរ រតិ ម  ៃប ់ និង រងួម។  ឈល្លរជាទីឈគ្មរពរប ់ជន 
ទងំឡាយ។  ឈល្លរមនិ មលងឹឈមើលោនពាហ្នៈទងំឡាយ ន្ដលទឹម 
ឈោយដំរ ីឬឈ ោះ ឬ មលងឹឈមើលបុរ រ ីត ន្ដលរំពុង បាយកាអ រកាអ យ ឬ 
 មលងឹឈមើលឈៅកានរ់ឈបៀងរាជវាងំ ឬហាងត្វមថនល់ឈទ។  ឈល្លរមនិឈងើយ 
ឬឱនចុោះរនុងទិ ទងំបនួ។  ឈនោះឈៅថា អាររខឈគ្មចរ។ 

 ឧបនិពនធឈគ្មចរ ដូចឈមតច?  រឺ មដូចន្ដលរពោះពុទធអងារទងរ់ត្វ ់ 
 ន្មតងថាៈ  ភរិខុស្លន រឈ់ៅរនុងបរឈិវណរុដិ និងទីាល រប ់េលួន។  ឈនោះឈៅថា 
ឧបនិពនធឈគ្មចរ ទងំអ ់ឈនោះឈៅថា ឈគ្មចរ។  ឈគ្មចរន្ដលឈពញរពម 
ោ៉ោ ងឈនោះ ឈរពាោះឈហ្តុឈនាោះឈទើបឈពាលថា ដល់រពមឈោយឈគ្មចរ។ 

 ពារយថា«ខ្ល ចនូវរំហុ្  ូមបនី្តតូចត្វច» បានដល់ខ្ល ចរំហុ្ តូច 
ត្វចន្ដលបានឈធវើរនុងេណៈរំពុង ិរា ឈនោះឈៅថា «ខ្ល ចនូវរំហុ្  ូមប ី
ន្តតិចតចួ»។ មា៉ោងឈទៀត ឈល្លរ ន្មតងទុរថា បុរាលរញុ៏ំងអរុ លចិតត 
ឱយឈរើតឈ ើង ឈនោះឈៅថា រំហុ្ តូចត្វច។ បុរាលន្ដលចងឈ់ជៀ វាង 
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ឆ្ៃ យពីរំហុ្ តូចត្វចឈនោះ ឈរពាោះឈ ើញ និងខ្ល ចវបិារននរំហុ្ តូចត្វច 
ឈនាោះឯង ឈនោះឈៅថា ឈ ើញភយ័រនុងរំហុ្ តូចត្វច។ 

 ពារយថា « ិរារនុង ិកាខ  ន្ដលឈល្លរររួបាន ិរា»។  ពារយថា «
ន្ដលរួរបាន ិរា» ដូចឈមតច?  បានដល់ការឈវៀរចាររនុង ិកាខ បទទងំ ៧ 
ររុម ( តតបតតរិខនធ)។ ពារយថា « ិរារនុង ិកាខ បទ» បានដល់ការ បដិបតតិ
ត្វមទងំអ ់ (ដូចន្ដលបានឈពាលខ្ងឈលើ)  ឈនោះឈៅថា « ិរា រនុង
 ិកាខ បទន្ដលឈល្លរររួបាន ិរា»ឈនោះឈៅថា បាដិឈមារខ ំវរ ីល។ 

 អាជីវបារ ុិទធិ ីល ដូចឈមតច? រឺការមនិរបរបមចិាេ ជីវៈ។ មចិាេ ជីវៈ 
រឺអវី?  រឺ ែហុន្ថ (បឈញ្ញេ ត) លបន្ថ (និោយឈរចើន) មនមិតតិែតា 
(របាបឈ់ោយកាយវកិារ) និមបបសែិតា (គ្មប ងាត)់ និង ោមភន ោ
ភំ និជិគឹសនតា (ឱយឈៅឈរឈដើមបនឹីងទទួលបានមរវញិឈរចើន)។ 

 ែហុន្ថ ដូចឈមតច?  រឈបៀបននការបឈញ្ញេ តមាន ៣ វធីិរឺៈ 
 ភរិខុរិតការ (ឈធវើជា) ចងប់ានបចាយ័ ៤ ន្ដលឈរគ្មតរគ្មត ឈហ្ើយេុ  
ពី (បចាយ័ ៤ ន្ដលលអរបណីត ន្ដលឈររបឈរនមរេលួន)។  ភរិខុរូបេលោះន្រន្រប 
ការរបរពឹតតរប ់េលួនមយួរយៈេលី ឈហ្ើយឈឃា នាឱយេលួនឯងឈោយទូលំ 
ទូល្លយ ឬមានឈ ចរតីរបាថាន ដល៏្លមរ និងរបាថាន នូវរទពយ មបតិត ឈទើប 
របរល់ចីពរ និងអាហារន្ដលលអរបណីត (ឈៅឱយអនរដនទ) ឈហ្ើយទទួលន្ត 
រប ់ន្ដលមនិលអ ឬន្រលងឈធវើជាមនិចងប់ានអវីទងំអ ់ ឬទទលួនូវបចាយ័ ៤ 
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ឈោយន្រលងឈធវើជាទទួលឈរពាោះមានឈមត្វត ដល់អនរដនទ  ឈនោះឈៅថា ការឈបារ 
បឈញ្ញេ តឈោយឈធវើឈពើជាបដិឈ ធនូវបចាយ័ទងំឡាយ។ 

 ភរិខុរូបេលោះមានឈ ចរតីរបាថាន អារររ ់ ឈហ្ើយឈល្លភចងប់ានរទពយ 
 មបតតិ ន្រលងឈធវើជារមទមយឈហ្ើយនិោយថា «អាត្វម បាន ឈរមច្ន» 
ឈហ្ើយស្លវ ធាយនូវរពោះ ូរតឈោយឈ ចរតី ងឃមឹថា នឹងទទួលបាននូវ 
ឈទយយទន ឈនោះឈៅថា ឈបារបឈញ្ញេ តឈោយឥរោិបថ។ 

 ភរិខុរូបេលោះជាជនឈល្លម ភ និងពូន្រនិោយ ឈដើររបកា ចំឈពាោះអនរដនទ 
ថា «អាត្វម បាន ឈរមចនូវអរយិ ចាៈ ឈហ្ើយឈពញចិតតន្តរនុងវឈិវរ» ឬ «អា
ត្វម បដិបតតិរមមោឋ ន» ឬ «ធមមឈទ នារប ់អាត្វម រជាលឈរៅ និងលអិត លអន»់ 
ឬ «អាត្វម បាន ឈរមចឧតតរមិនុ សធមម»។  ឈរពាោះរតូវការរប ់តប  នង 
ភរិខុរូបឈនាោះឈលើរ រឈ ើរេលួនឯងោ៉ោ ងឈនោះ  ឈនោះឈៅថា ការឈបារ បឈញ្ញេ ត
ឈោយការនិោយបញ្េ ិតបឈញ្េ ៀង។ 

 លបន្ថ ដូចឈមតច?  បានដល់អនរន្ដលមានចិតតមនិរតងប់រ ុិទធ 
របចុបរបន្ចង និោយរំបលុររំន្បលង ឈធវើបរ្ឈធវើពារ ឈោយ ងឃមឹថានឹងបាន 
ផលតប នង ឈធវើឱយមានបរោិកា ររីរាយ ឈរពាោះ ងឃមឹថានឹងអាចទរ ់
ទញរបឈោជនម៍រដល់េលួន ឈនោះឈៅថា លបនា។ 

 មនមិតតិែតា ដូចឈមតច?  ភរិខុ ន្មតងធមចំ៌ឈពាោះរហ្បតីមានរទពយ 
ឈរពាោះរបាថាន បានទទលួនូវការឧបតថមភ។ ភរិខុឈនាោះចងប់ានផលរបឈោជន ៍
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ន្តមនិបានពាោមនឹងយរឈនោះចិតតរប ់េលួនឯងឈទ ឈនោះឈៅថា ឈនមតិតិរ
ត្វ។ 

 និមបបសែិតា ដូចឈមតច?  បានឈ ចរតីថា បុរាលន្ដលចងប់ានផល 
របឈោជន ៍ ឈោយឈធវើឱយអនរដនទខ្ល ចេលួន ឈោយការរឈំល្លភឈលើឈរ ឬឈធវើឱយ 
ឈរន្បរបារគ់្មន  ឬឈធវើឱយឈរខ្ល ចឈោយស្លរអំឈពើន្ដលនាឱំយឈរើតទុរខឈទ ។ 

 ោមភន ោភំ និជិគឹសនតា  ដូចឈមតច?  រឺឱយរទពយន្តបនតិច 
បនតួច ឈហ្ើយ ងឃមឹថានឹងបានទទួលមរវញិឈរចើន ឈនោះឈៅថា ល្លឈភន 
ល្លភ ំនិជិរឹ នត្វ។ អំឈពើល្លមរទងំអ ់ឈនោះ ចាតទុ់រជាមចិាេ ជីវៈ។ 

 ឈៅមានមចិាេ ជីវៈមា៉ោងឈទៀត ការឱយបនទោះប ្ស ី ឱយផ្លា   លឹរឈឈើ និង
ន្ផលឈឈើ ឬឈឈើ ទនដុ់ ឈធមញ និងឈររឿងររអូប រមាបងូ់តទឹរ ឬទយ 
ឈហារ កាត ់បតិ៍ ឬពាររឈជារជត្វរា ី ឬទយភាស្ល តវ បរស ី ទយ 
លរខណៈដំឈណើ រមនុ សថាជាមងាល ឬអពមងាល បូជាឈភលើងឈោយផ្លា នានា 
ឬការឈធវើឱយការររ ីុររីចឈរមើនរុងឈរឿង ការនារំងទព័ ឬការលរដូ់រឈររឿង 
អាវុធ។  ទងំអ ់ឈនោះ និង រមមភាពដនទៀន្បបឈនោះឈទៀត ចាតទុ់រថាជា 
មចិាេ ជីវៈ។  ការមនិឈធវើនូវអំឈពើទងំអ ់ឈនោះ ឈៅថាអាជីវបារ ុិទធិ ីល។ 

 ឥន្រនទិយ ំវរ ីល ដូចឈមតច?  ឈពលឈ ើញរូប ឮ ំឈ ង ហ្ិតរលិន ភល
រសរ ជាតិ ឬប៉ោោះពាល់ បុរាលរំណតនូ់វលរខណៈ ន្ដលជារិឈល មនិ ឱយ
ឈរើតឈ ើង ឈហ្ើយមនិឈលមើ នូវ ីល ឈនោះឈៅថាឥន្រនទិយ ំវរ ីល។  
ឥន្រនទិយ ំវរ ីលឈនោះ បុរាលអាចឈធវើឱយបរបូិណ៌បានឈោយរិចាដូចជាៈ ១/
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ឈោយការរមាា តនិ់មតិត ន្ដលអារររម់និឱយឈរើតឈ ើងត្វមឥន្រនទិយ ២/ 
ឈោយការមនិភាល ត ់តិ ៣/ឈោយការមនិបឈណាត យឱយអរុ លឈចត ិរ 
ឈរើតតគ្មន ឈរឿយៀបាន (ឧបមា) ដូចជាបុរាលររា ិរស្លរប ់េលួនន្ដល 
រំពុងឈឆោះឈភលើង ៤/ឈោយ រងួមឥន្រនទិយឱយដូចជាអាននទឈតថរៈ ៥/ឈោយការ 
យរឈនោះអរុ លចិតត ៦/ឈោយការបាន្នឈៅរនុងចិតតឈោយង្កយៀ 
៧/ឈោយការរ ់ឈៅឆ្ៃ យអំពីបុរាល ន្ដលមនិ រងួមឥន្រនទិយ ៨/ឈោយការ 
 មារមជាមយួនឹងបុរាល ន្ដលមានការ រងួមឥន្រនទិយ។ 

 បចាយ ននិ ិសត ីល ដូចឈមតច?  បុរាលពិចារណាឈោយឆ្ល តរនុង 
ការទទលួអាហារបិណឌ បាតឈោយវធីិ ៨ ោ៉ោ ងរឺៈ ១/អាត្វម អញមនិន្មន 
បរឈិភារ (អាហារ និងទឹរ)  រមាបក់ារឈលងរីឡាហ្ិងា ឬឈដើមបកីាររ វងឹ 
ឈទ ២/អាត្វម អញមនិន្មនបរឈិភារ ឈដើមបឱីយេលួនអញមានលំអ ឬស្លអ តឈនាោះ 
ឈទ ៣/អាត្វម អញបរឈិភារឈដើមបនី្ថររារាងកាយឈនោះ ឱយឈៅឋតិឈថរឈទ  ៤/

អាត្វម អញបរឈិភារឈដើមបរីមាៃ បនូ់វការឃាល ន និងការឈរ រ ៥/អាត្វម អញ 
បរឈិភារឈដើមប ីមាទនជីវតិជារពហ្មចារយ ៦/អាត្វម អញបរឈិភារឈោយរិត 
ជានិចាថា អាហារ និងទឹរឈនោះ រមាបរ់មាា តនូ់វឈវទនាចា ់ និងមនិឱយ 
ឈវទនាថមីឈរើតឈ ើងបាន ៧/អាត្វម អញបរឈិភារឈោយការឈពញចិតតន្តនឹង 
រប ់បនតិចបនតួច ៨/អាត្វម អញបរឈិភារឈោយមនិមានឈទ  និងរ ់ឈៅ 
ឈោយផ្ល ុរភាព។  ពារយថា បរឈិភារអាហារមនិន្មនឈដើមបឈីលងរីឡា 
ហ្ិងា និងមនិន្មនឈដើមបរី វងឹ ដូចឈមតច?  អាត្វម អញបរឈិភារអាហារ 
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ឈោយឈ ចរតីឈល្លម ភ អាត្វម អញរងឹបឹុង អាត្វម អញចូលចិតតរីឡាន្ដលហ្ិងា 
ឈពាលរឺឈលងខ្ល ងំៀ របណាំងរប ងនឹងអនរដនទ និងរត ់ ឈនោះឈៅថា 
រីឡាន្ដលហ្ិងា។  ពារយថា រ វងឹ បានដល់ការឈលរនឹ់ងេលួនឯង និងការ 
មនិឈពញចិតត ឈរបៀបដូចជាលរខណៈរប ់ជន ន្ដលមានរំហ្ឹង ឈហ្ើយវាយ 
តបអ់នរដនទដូឈចាន ោះន្ដរ។  ពារយថា មនិន្មនឈដើមបឱីយេលួនអញមានលំអ ឬ 
ស្លអ តឈនាោះឈទ (រឺមនិន្មន) ដូចជនន្ដលរបាថាន ឱយអនរដនទ រ ឡាញ់េលួន 
ឈៅរតងន់្ដលេលួនមានរាងកាយ និងអវយវៈឈពញឈលញ និងររួឱយរយរន ់ 
និងមនិឈចោះ ាបចិ់តត ឈរពាោះឈពញឈៅឈោយឈ ចរតីរតូវការ។ 

 ពារយថា អាត្វម អញបរឈិភារឈដើមបនី្ថររារាងកាយឈនោះឱយបានឋតិ 
ឈថរ រឺដូចជាដំុរឈទោះ ន្ដលរតូវការខ្ល ញ់ោ៉ោ ងណា បុរាលរតូវការររារាង 
កាយឱយមានឈ ចរតី ៃបដូ់ឈចាន ោះន្ដរ។ 

 ពារយថា អាត្វម អញបរឈិភារឈដើមបរីមាៃ បនូ់វការឃាល ន និងការឈរ រ 
បាននយ័ថា មានរបររតីជាអនរបរឈិភារអាហារន្តបនតិចបនតួច ដូចន្ដល 
បុរាលឈរបើថាន ឈំពទយ  រមាបន់្ថររាឈរារន្ បរោ៉ោ ងឈនាោះន្ដរ។ 

 ពារយថា អាត្វម អញបរឈិភារឈដើមប ីមាទនជីវតិជារពហ្មចារយ រឺ 
របាថាន  ឈដើមប ីឈរមចអរយិមរាឈោយអារ ័យរបឈោជនពី៍ការឈចោះ 
របមាណរនុងការបរឈិភារ រឺបរឈិភារឈោយមានអារមមណ៍ ដូចបុរាលន្ដល 
បរឈិភារស្លចរ់ប ់រូនេលួនដូឈចាន ោះន្ដរ។ 
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 ពារយថា ឈោយរិតជានិចាថា អាហារ និងទឹរឈនោះ រមាបរ់មាា តនូ់វ 
ឈវទនាចា ់ និងមនិឱយឈវទនាថមីឈរើតឈ ើងបាន រឺបរឈិភារមនិតិចឈពរមនិ 
ឈរចើនឈពរ ដូចបុរាលផឹរថាន  ំ(លាយ) ដូឈចាន ោះន្ដរ។ 

 ពារយថា អាត្វម អញបរឈិភារឈោយការឈពញចិតតន្តនឹងរប ់បនតិច 
បនតួច រឺររារាងកាយឱយមាន ុវតថិភាព ឈោយបរឈិភារន្តបនតិចបនតួច រឺ
បដិបតតិចំឈពាោះរាងកាយដូចជាររូឈពទយ (បដិបតតិចំឈពាោះអនរជំងឺដូឈចាន ោះ ន្ដរ)
។  ពារយថា ឈោយមនិមានឈទ  បានដល់ការឈធវើឱយរាងកាយមាន ផ្ល ុរ
ភាពឈោយការបរឈិភារតិច។  ឈោយវធីិឈនោះ បុរាលឈធវើឱយរាងកាយ មនិមាន
ឈទ  និងឈរចផុតពីការទិឈតៀនរប ់បណឌិ ត។  ឈរពាោះឈហ្តុឈនោះ ឈទើប
ឈ ម្ ោះថា បរឈិភារ (អាហារ និងទឹរ) ឈោយមនិមានឈទ  និងរ ់ ឈៅ
ឈោយផ្ល ុរភាព។ 

 ឈបើបានអាហារន្ដល មលមម បុរាលនឹងមនិមានអារមមណ៍ហ្ត ់
ឈនឿយ ឈហ្ើយបុរាលនឹងមនិឈដរឈៅរនុងបឋមោម មជឈមិោម និងបចេិម 
ោមឈ ើយ។  ឈោយវធីិឈនោះ បុរាលឈនាោះរន្មងបាននូវឈ ចរតី ៃប។់  
ឈរពាោះឈហ្តុឈនោះ ឈទើបមានឈ ម្ ោះថា បុរាលពិចារណាឈោយឆ្ល តរនុងការ 
ទទលួអាហារបិណឌ បាតឈោយវធីិ ៨ ោ៉ោ ង។  ឈរពាោះឈហ្តុដូឈចនោះ ឈទើបមាន 
ឈ ម្ ោះថា បុរាលររួទទលួអាហារ។ 

 មា៉ោងឈទៀតវធីិទងំ ៨ ោ៉ោ ងឈនោះ អាច ឈងខបឱយមរឈៅរតឹមន្តការ 
ពិចារណា ៤ របការ រឺការពិចារណានូវអវី ន្ដលរួរលោះបងក់ារពិចារណា 
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អំពីការពិត ការពិចារណាអំពីការឈពញចិតតន្តនឹងរប ់តិច និងការ 
ពិចារណាអំពីការទទួលតិច។  ការពិចារណានូវអវី ន្ដលររួលោះបង ់ ដូច
ឈមតច?  រឺ ភាពន្ដលមនិជាបជំ់ពារនឹ់ងរីឡាហ្ិងា  ភាពន្ដលមនិ រ 
វងឹ និង ភាពន្ដលមនិរវរីវល់នឹងលំអ ឬ រម ់ផ្លទ ល់េលួន។ ទងំអ ់ 
ឈនោះឈៅថា ការពិចារណានូវអវីន្ដលរួរលោះបង។់ 

 ពិចារណា ឈដើមបនី្ថររារាងកាយឈនោះឱយឋតិឈថរ ឈដើមបរីមាៃ បនូ់វការ 
ឃាល ន និងការឈរ រ ឈដើមប ីមាទនជីវតិជារពហ្មចារយ ទងំអ ់ឈនោះឈៅ 
ថា ការពិចារណាអំពីការពិត។  អាត្វម អញនឹងរមាា តនូ់វឈវទនាចា ់ និង 
មនិឱយ ឈវទនាថមីឈរើតឈ ើងបាន ឈនោះឈៅថា ការពិចារណាអំពីការឈពញចិតត 
ន្តនឹងរប ់តិច។  អាត្វម អញររួឈពញចិតតន្តនឹងរប ់បនតិចបនតួច ន្ដលមនិ 
មានឈទ  និងរ ់ឈៅឈោយផ្ល ុរភាព ទងំឈនោះឈៅថា ការពិចារណា 
អំពីការទទួលតិច។  ទងំអ ់ឈនោះ ឈៅថាការពិចារណា ៤ ោ៉ោ ង។   
 ការពិចារណា ៤ ោ៉ោ ងឈនោះ អាច ឈងខបឱយមរឈៅរតឹមន្ត ៣ ោ៉ោ ង 
រឺពិចារណាអំពីការលោះបង ់ ពិចារណាអំពីភាពលមម និងពិចារណាពីភាព 
 មបូណ៌។  បុរាលលោះបងក់ារជាបជំ់ពាររ់នុងកាមវតថុ ឈោយពិចារណាអំពី 
ការលោះបង ់ ដូចជារមាា តក់ារឃាល ន និងឈរ រ រមាា តឈ់វទនាចា ់ និងមនិ 
បងាឈវទនាថមីឱយឈរើតឈ ើង។  មា៉ោងឈទៀត ឈោយការពិចារណាឈនោះ បុរាលរ ៏
រមាា តរ់មម ន្ដលឈធវើឱយឈនឿយហ្តដ់ល់រាងកាយបាន។  ការពិចារណាដនទ 
ឈទៀត ររួបដិបតតិឈោយការពិចារណាអំពីភាពលមម និងឈោយការពិចារណា 
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ពីភាព មបូណ៌ចុោះ។  ឈហ្ើយឈៅឈពលបុរាលពិចារណាអំពីចីវរ របបយីល់ 
ថាចីវរទងំអ ់ឈនាោះឈរបើ រមាបក់ារពារេយល់ ការពាររតជារ ់ ឈៅត  មូ  
 ុច និងរ ឈមាច និងឈដើមបបិីទបាងំអវយវៈន្ដលជាឈររ តិ៍ខ្ម  ។  ឈធវើោ៉ោ ង 
ឈនោះ ឈ ម្ ោះឈៅថា បដិបតតិឈោយការពិចារណានូវភាព មបូណ៌។ 

 ថាឈបើដូឈចាន ោះ ឈពលណាឈទើបបុរាលររួពិចារណារិល្លនឈភ ជាៈ?  
ចំឈពាោះអាហារ និងថាន ឈំពទយ បុរាលរបបពិីចារណាឈៅឈពលបរឈិភារ។  
ចំឈពាោះចីវរ និងឈ នា នៈ របបពិីចារណាឈៅឈពលន្ដលទទលួ។  បុរាល 
របបរិីតជាឈរៀងរាល់នថៃ និងជាឈរៀងរាល់ឈមា៉ោ ងថា ជីវតិអាត្វម អញរឺ 
អារ ័យឈៅឈលើអនរដនទ ដូឈចនោះអញរតូវន្តពិចារណាជានិចា។  បុរាលរបប ី
ពិចារណាររបន់្បបររបោ់៉ោ ង ឈោយនយ័ឈនោះ។ 

 បុរាណាចារយបានឈពាលទុរថា ការបរឈិភារ (ការឈរបើរបា ់) មាន ៤ 
ោ៉ោ ង រឺឈថយយបរឈិភារ (បរឈិភារន្បបឈចារ) ឥណបរឈិភារ (បរឈិភារន្បប 
ជំពារ)់ ទយជាបរឈិភារ (បរឈិភារន្បបអនរបនតវងស) និងស្លមបីរឈិភារ         
(បរឈិភារន្បបជាមាា  ់)។ 

 ឈថយយបរឈិភារ ដូចឈមតច?  រឺបរឈិភារ (បចាយ័ ៤)រប ់អនររបរពឹតត 
ឈលមើ នូវ ីល។  ឥណបរឈិភារ ដូចឈមតច?  រឺបរឈិភារ (បចាយ័ ៤) រប ់ 
អនរន្ដលគ្មម នហ្ិរ ិឱតតបបៈ និងអនរន្ដលរបរបរបរមចិាេ ជីវៈ។ 
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 ទយជាបរឈិភារ ដូចឈមតច? រឺការបរឈិភារ (បចាយ័ ៤) រប ់អនរន្ដល 
មានឈ ចរតីពាោម។  ស្លមបីរឈិភារដូចឈមតច? រឺការបរឈិភារ (បចាយ័ ៤) 
រប ់រពោះអរហ្នត។ 

 ការបរឈិភារមាន ២ ោ៉ោ ងឈទៀតរឺ ការបរឈិភារន្បបមនិស្លអ ត និង 
ការបរឈិភារន្បបស្លអ ត។  ការបរឈិភារន្បបមនិស្លអ ត ដូចឈមតច? រឺការ 
បរឈិភារ (បចាយ័ ៤) រប ់អនរន្ដលមានហ្ិរ ិ ឱតបបៈ ន្តមនិឆ្ល តរនុងការ 
ពិចារណា។  ការបរឈិភារ (បចាយ័ ៤) រប ់អនរន្ដលមានហ្ិរ ិ ឱតតបបៈ 
ន្ដលឆ្ល តរនុងការពិចារណា មានបញ្ញា   រងួមេលួន និងរបរបឈោយនិពវិទ 
ឈៅថា ការបរឈិភារន្បបស្លអ ត។  បុរាលរបបហី្វឹរហាតេ់លួនរនុងការស្លអ ត 
ឈនោះជានិចា។  បុរាលរបបយីល់ពីឈរឿងបចាយ័ ៤ ឈោយនយ័ដូឈចនោះ។ ឈនោះ 
ឈៅថា បចាយ ននិ សតិ ីល។ 

សរបុចតុែេៈ ន័យទី ៥ 

 បាដិឈមារខ ំវរ ីល របបរីរាឈោយការមាន ទធ រងឹមា។ំ  អាជីវ 
បារ ុិទធ ីល របបរីរាឈោយឈ ចរតីពាោមដេ៏ព ់។  ឥន្រនទិយ ំវរ ីល 
របបរីរាឈោយ តិដខ៏្ល ងំកាល ។  បចាយ ននិ សតិ ីល របបរីរាឈោយ 
បញ្ញា ដរ៏ងឹមា។ំ 

 អាជីវបារ ុិទធិ ីល ឈៅរមួជាមយួគ្មន នឹងបាដិឈមារខ ំវរ ីល។ 
ឈរពាោះថា ឈៅឈពលន្ដលឈចញចារពីឈល្លរិយវ ័ិយ ឈរពាោះមនិមានការជាប ់
ជំពារ ់បុរាលមានការរបរពឹតត ៃប ់និង រងួមរនុងកាយរមម និងវចីរមម។ 
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  ីលទងំ ២ របឈភទឈនោះ ថិតឈៅរនុងឥន្រនទិយ ំវរ ីល។  ឈរពាោះ 
ឈហ្តុអវី? ឈរពាោះថាឈបើបុរាលបានររាចិតតរប ់េលួន ឈោយលអឈហ្ើយ ឈរ 
រន្មងររាកាយរមម និងវចីរមមបាន។ 

 បចាយ ននិ សតិ ីល ររឺ៏ឥន្រនទិយ ំវរ ីល។  ឈរពាោះឈហ្តុអវី?  
បុរាលស្លា ល់េនធ និងធមន៌្ដលឈរើតជាមយួរឈ៏រើតនិពវិទនឹងេនធឈនាោះ មាន 
 មាម  តិ និង មាម  មាធិ ដូចន្ដលរពោះ មាម  មពុទធរទងរ់ត្វ ់ថាៈ ភរិខុ 
របបយីល់ពីរវ ងិ្កា រាហារ និងបញ្ាកាមរុណ។ 

 បាដិឈមារខ ំវរ ីល និងអាជីវបារ ុិទធិ ីល ចាតចូ់លជា ីលរខនធ។ 
ឥន្រនទិយ ំវរ ីល ចាតចូ់លជា មាធិរខនធ ឯបចាយ ននិ សតិ ីល ចាត ់
ចូលជាបញ្ញា េនធ។ 

អវីកដលន្ថឱំយសលីបរសិទុធ 
 អវីឈធវើឱយ ីលបរ ុិទធ? ភរិខុន្ដលបានទទលួយរនូវពារយឈរបៀនរបឈៅ 
ន្ដលទរទ់ងនឹង្នធម ៌ឈហ្ើយមាន តិរនុងអាបតតិទងំ ៧ រងឈនាោះ ឈបើ
 ិនបានឈ ើញថា េលួនរតូវអាបតតិបារាជិរឈហ្ើយ រន្មងដឹងថា េលួនាល រ ់ផុត
ពីភរិខុភាវៈឈហ្ើយ នឹងរ ់ឈៅឈោយ ីលមនិបរបូិណ៌។  ឈបើ ិនជា ភរិខុរូប
ឈនាោះមាន ីលបរបូិណ៌ ឈល្លររន្មង ឈរមចបាននូវ ីលជានេ់ព ់។ ឈបើ
 ិនជាឈល្លរមាន ីលបរបូិណ៌ ឈល្លរនឹងបាន ឈរមច ចាធមជ៌ាមនិ ខ្
ន។ ឈនោះរឺជាពារយឈរបៀនរបឈៅរប ់បុរាណាចារយ។  ឈបើ ិនជាភរិខុបាន 
ឈ ើញថា េលួនរតូវអាបតតិ ងាទិឈ   ឈល្លររតូវស្លរភាពនូវអាបតតិឈនាោះ 
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ឈោយមនិល្លរឈ់លៀម។  ឈបើ ិនជាឈ ើញថា េលួនរតូវអាបតតិរនុងរងដនទ 
ឈទៀត ភរិខុឈនាោះរតូវ ន្មតងនូវអាបតតិឈនាោះ ជាមយួភរិខុមយួអងាឈផសងឈទៀត។ 

 ឈបើ ិនជាភរិខុឈនាោះឈ ើញថា េលួនរបរបនូវមចិាេ ជីវៈ ឈល្លររតូវ 
ស្លរភាពរំហុ្ ន្ដលបានរបរពឹតតឈលមើ ឈនាោះ។  បនាទ បពី់ស្លរភាពឈហ្ើយ 
របបតី្វងំចិតតថា អាត្វម អញនឹងមនិឈធវើដូឈចនោះឈទៀតឈទ។  កាលបានឈ ើញ 
ដូឈចនោះឈហ្ើយឈល្លររត៏្វងំចិតត។ 

 ឈពលរបរពឹតតឈលមើ រនុងឥន្រនទិយ ំវរ ីល ឬរនុងបចាយ ននិ សតិ 
 ីល ឈល្លររបបឈីពាលថា អាត្វម អញនឹងមនិឈធវើដូឈចនោះឈទៀតឈទ។  រប ិន 
ឈបើជាឈល្លរបានត្វងំចិតតដូឈចនោះ ឈល្លរនឹងកាល យឈៅជាអនរន្ដលមានការ 
 រងួមដល៏អនាឈពលអនារត។ 

 ឈពលភរិខុឈធវើ ីលឱយបរ ុិទធ ឈល្លររបបឈីធវើកាយរមម និងវចីរមមណា 
ន្ដលរួរឈធវើ។ របបពិីចារណាឆលុោះបញ្ញា ំងនូវការរបរពឹតតរប ់េលួន។  របបឈីធវើ 
លអ និងរមាា តអ់ារររឈ់ចញ។  ការពិចារណាោ៉ោ ងដូឈចនោះឈ ម្ ោះថា រ ់ឈៅ 
រនុងភាពបរ ុិទធនន ីលទងំយបទ់ងំនថៃ។  ការឈធវើដូឈចនោះនឹងអាចឱយភរិខុ ឈធវើ 
 ីលរប ់េលួនឱយបរ ុិទធបាន។  អវីជាលរខណៈរប ់ ីលវ ុិទធិ?  ការអាច 
ររបរ់រងរិឈល  បំផ្លល ញឈចាលនូវថីនៈ (ចិតតន្ដលរញួរា) និងឈធវើ មាធិឱយ 
ឈរើតឈ ើង ឈ ម្ ោះថា ជាលរខណៈរប ់ ីលវ ុិទធិ។ 
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មហតុកដលមធវើឱយបុគាលរសម់ៅែនងុសលី 

 បុរាលរ ់ឈៅរនុង ីលឈោយឈហ្តុប៉ោុនាម នរបការ? បុរាលរ ់ឈៅរនុង 
 ីលឈោយឈហ្តុ ២ របការរឺ ១-ពិចារណាឈទ ននការរបរពឹតតឈលមើ  
 ីល និង ២-ពិចារណាពីអានិ ងសរប ់ ីល។ 

 ការពិចារណានូវឈទ ដូចឈមតច?  ឈបើបុរាលណារបរពឹតតឈលមើ  ីល 
បុរាលឈនាោះឈ ម្ ោះថាឈធវើបាប និងឈរៀបចំទុរាតិភព រមាបេ់លួនឯងរចួជា ឈរ 
ច។  បុរាលឈនាោះមានចិតតខ្ល ចបរ ័ិទទងំ ៤ ឈហ្ើយមានការ ងសយ័ ថា 
បណឌិ តទងំឡាយនឹងតិោះឈដៀលេលួន។  អនរន្ដលមាន ីលនឹងមនិរាប ់ ររ
បុរាលឈនាោះ មនិមានអនរណាបង្កា ត ់មាធិឱយ ឈទវត្វទងំឡាយរន្មង  អប់
ឈេពើម អនរផងរន្មង អប ់ និងឈមើលង្កយឈមើលឈថារ។  ឈពលបុរាលឈនាោះ 
បានឮអនរផង រឈ ើរអានិ ងស ីលរប ់អនរមាន ីល ឈររន្មងមានការ 
ឈស្លរស្លត យ ន្តឈរមនិឈជឿ (នូវអានិ ងសរប ់អនរមាន ីលឈនាោះឈទ)។ 
បុរាលឈនាោះរន្មងមានឈទ ៈជានិចា ឈពលន្ដលឋតិឈៅរនុងចំឈណាម 
បរ ័ិទទងំ ៤ ។  បុរាលឈនាោះ អប ់និងមនិចូលចិតតរលាណមតិតឈទ រន្មង 
ន្តងន្តរបឆ្ងំនឹងអនរណាន្ដលមាន ីល រពមទងំចូលជាបរសពរួនឹង 
អនរន្ដលមនិមាន ីលដូចគ្មន ឈទៀតផង។ 

 មា៉ោងឈទៀត បុរាលឈនាោះមនិមានការអតធ់មតរ់នុងការបដិបតតិ មាធិ 
ជានេ់ព ់ឈទ។  ឈទោះជាបុរាលឈនាោះត្វរន់្តងលំអេលួនោ៉ោ ងណា រឈ៏មើលឈៅ 
ររួឱយអារររណ់ា ់។  ជនទងំឡាយនាគំ្មន  អបបុ់រាលឈនាោះ ដូចជា អប ់
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ទឹរមូរត និងល្លមរដូឈចាន ោះន្ដរ។  (បុរាលឈនាោះមនិរងឹបឹុងឈទ) ឧបមាដូចជា 
រប ់ន្ដលរទុឌឈរទម នឹងមនិអាចឋតិឈថរបានយូរដូឈចាន ោះន្ដរ។  (បុរាល 
ឈនាោះមនិមានតនមលឈទ) ដូចជាភររ់ជានំ្ដលគ្មម នតនមលទងំបចាុបបនន ទងំ អ
នារត។  បុរាលឈនាោះមានរងវល់ និងញ័ររនធតជ់ាបជ់ានិចា។  បុរាលឈនាោះ
មានការឈអៀនខ្ម   និងមានវបិបដិស្លរៈចំឈពាោះអំឈពើអារររ ់ ន្ដលេលួនបាន 
ឈធវើឈហ្ើយគ្មម នការ ៃបចិ់តតឈ ើយ ដូចជាឈចារន្ដលឈៅរនុងពនធនាគ្មរដូឈចាន ោះ 
ន្ដរ។  បុរាលឈនាោះគ្មម នឈ ចរតី ងឃមឹរនុងរពោះ ទធមមឈទ ឧបមាដូចជា 
ចណាឌ លន្ដលមនិមានឈ ចរតី ងឃមឹរនុងរាជ មបតតិន្ដរ។  ឈបើឈទោះជា 
បុរាលឈនាោះឆ្ល ត ល្  រនុងរពោះ ទធមមរឈ៏ោយ រម៏និមាននរណាឱយរិតតិ-
យ ន្ដរ ដូចជាឈភលើងន្ដលដុតឈោយអាចមឈ៍គ្ម (ន្ដលមនិមាននរណា 
ឈគ្មរព)។  បុរាលឈនាោះមនិអាចរររន្នលងលអ  រមាបរ់ ់រនុងជាតិឈនោះបាន 
ឈ ើយ លុោះមរណកាលឈៅរន្មងឈៅកានទុ់រាតិភព។ 

 ឈបើ ិនបុរាលរបាថាន នឹងលោះបងអ់រុ ល ឈហ្ើយបំឈពញរុ ល 
ឈោយ ីលឈនាោះ បុរាលឈនាោះរបបពិីចារណាថាៈ  ចិតតរប ់អនរន្ដលរបរពឹតត 
រទុ ត ីល រន្មងរចបូររចបល់ និងញ័ររនធត។់  បុរាលន្ដលមាន ីល ឈរបើ
ឈ ចរតីពាោមោ៉ោ ងខ្ល ងំកាល  រន្មងលូតល្ល ់រនុង ទធ  នឹងកាល យឈៅ ជា
អនរន្ដលមានវរីយិៈ រពមទងំ ទធ ។   
 បុរាលរបបកីារពារ ីលរប ់េលួន ឱយអ ់ពី មតថភាពដូចជា 
រ ឈមាចការពារ  ុត ដូចជា តវចាមរ ី ន្ដលរ ឡាញ់រនទុយ ដូចជន 
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ន្ដលការពាររូនឈទលន្តមយួរប ់េលួន ឬដូចអនរន្ដលការពារន្ភនរន្ដល 
មានន្តមាខ ង ដូចជាអនរររន្ដលររារទពយ មបតតិ និងដូចជាអនរឈនស្លទ 
ន្ដលររាទូរេលួនោ៉ោ ងណា បុរាលរបបកីារពារ និងឈលើរតឈមាើង ីល 
ន្ដលេលួនបាន មាទនឈហ្ើយរោ៏៉ោ ងឈនាោះន្ដរ។ ឈបើបុរាលឈនាោះបានររា 
ោ៉ោ ងឈនោះឈហ្ើយ ចិតតបុរាលឈនាោះឈ ម្ ោះថា បានររា បុរាលឈនាោះនឹងឋតិឈៅ 

រនុងឈ ចរតី ៃបន់ន មាធិ ឈហ្ើយ ីល រប ់បុរាលឈនាោះរនឹ៏ងបានទទួល 
ការ ុំររង។ 

 ឈនោះរប ិនឈបើជាមនុ សឈល្លរបានដឹងចា ់អំពីពារយថា សលី 
និងដឹងអំពីអតថរប ់ ីល រពមទងំអានិ ងសរប ់ ីលចា ់ឈហ្ើយ ឈមល៉ោោះ
 មជាអនរ ររា ីល  មាទន ីល រទរទង ី់លជារជ់ាមនិខ្នឈទ រឺ
មនិហា ន ឈពាលបដិឈ ធថាមនិររា ីលដូឈចនោះឈ ើយ មនិហា នរទុ ត 
 ីលឈ ើយ មនិហា នឈពាលថា « ីលអំប  ី  ីុអំបិល» នុោ៎ះឈទ ឬមនិហា ន 
និោយចំអរឱយអនរដនទ ន្ដលជាអនរររា ីលថា ឈតើឈល្លរោយឯង េំ
ររា ីលបានន្ឆអតឬ? ឈនោះចងរ់បាបថ់ា បុរាលអនរមានរបាជ្ាឈរមនិ ឈពាល
ពារយដូឈចាន ោះឈ ើយ ឈរពាោះឈរមានការយល់ដឹង អំពីការររា ីលឈនោះ ោ៉ោ ង
ចា ់។ 
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លែខណាទិចតុែៈរបសស់លី 
 ១.បតិោឋ នបនលែខណំ្ ជាទីត្វងំននរុ លធមទ៌ងំពងួជា លរខ
ណៈ។ 
 ២.ទុសសលីយវិទធសំនរស ំ មានការរមាា តប់ងអ់នររទុ ត ីលជា 
រិចា។ 
 ៣.មសាមចយយបចចុបបោឋ នំ មានឈ ចរតីបរ ុិទធកាយ និងវាចា 
ជាអាការរបារដ។ 

 ៤.ហមិរតតបបបទោឋ នំ មានហ្ិរ ិនិងឱតតបបជាឈហ្តុជិត។  

  សលី ជាទឹរល្លងនូវមនទិល រឺឈទ ៈ ន្ដលមនិអាចជរមោះបាន 
ឈោយទឹរទឈនលរង្កា ជាឈដើមបាន។ 
  សលី រមាា តនូ់វអនតរាយមានរារៈជាឈដើម ន្ដលមនិអាចរមាា ត ់
បានឈោយចនទនឈ៍លឿងជាឈដើម។ 
  សលី មានរលិនររអូបផាយឈៅររបទិ់  និង មររួររបក់ាល។ 

  សលី មានអំណាចដន៏ររន្លង ឈរពាោះនាមំរនូវរុណ ន្ដលរសរត 
មហាស្លលជាឈដើម និងឈទវត្វទងំឡាយររួរកាប ំពោះ។ 
  សលី ជាជឈណតើ រឈ ើងឈៅកានឈ់ទវឈល្លរ មានឋាន ួរជ៌ាន ់ចា
តុមមហារាជិកាជាឈដើម។ 
  សលី ជាឧបាយនាឱំយបាន ឈរមច្ន និងអភញិ្ញា ។ 
 សលី ជាផលូវឱយឈៅកានដ់ល់មហានររ រឺរពោះនិពាវ ន។ 
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  សលី ជាភូមរិបតិស្លឋ ននូវស្លវរឈពាធិញ្ញា ណ បឈចារឈពាធិ-
ញ្ញា ណ និង មាម  ឈមាព ធិញ្ញា ណ។ 
 សលី ដូចជាន្រវទិពវ ឬឈដើមរបបរពឹរសឈរពាោះជាឧបាយឱយ 
 ឈរមចនូវអវីៀ ត្វមន្ដលរបាថាន ។ 
  សលី រពោះដម៏ានរពោះភាររទងរ់ត្វ ់ថាៈ 
  មាន លភរិខុទងំឡាយ រប ិនឈបើភរិខុមានឈ ចរតីរបាថាន ថា អាត្វម អញ 
របបជីាទីរ ឡាញ់ ជាទីឈពញចិតត ជាទីឈគ្មរព ជាទីឈលើរតឈមាើងរប ់ 
 រពហ្មចារទីងំឡាយ ភរិខុរបបជីាអនរឈធវើឱយបរបូិណ៌រនុង ីលទងំឡាយ 
ចុោះ។   មាន លអាននទរុ ល ីល មានការមនិឈៅត ររហាយជារបឈោជន។៍ 
 មាន លរហ្បតីទងំឡាយ ឈនោះជាអានិ ងស ៥ ោ៉ោ ងរប ់អនរមាន 
 ីល។  អានិ ងស ៥ ោ៉ោ ងរឺៈ 
   ១.សលីវ សលីសមបមន្ថន  អបបមាទាធិែរណំ្ មហនតំ 
មភាគែខនធំ អធិគចឆតិ បុរាលអនរមាន ីល មាន ីលបរបូិណ៌ រន្មងបាន 
នូវរំនរឈភារ មបតតិដឈ៍រចើន ន្ដលមានឈ ចរតីមនិរបមាទជាឈហ្តុ។ 
  ២.សលីវមតា សលីសមបននសស ែលាមណា ែិតតិសមទាធ  អ
ពភុគចឆតិ រលាណរិតតិ ពទរប ់អនរមាន ីល មាន ីលឈពញបរបូិណ៌ 
រន្មងផុ ផុលឈ ើង។ 

  ៣.សលីវ សលីសមបមន្ថន  យញ្ដមទវ បរសិ ំឧបសងាមតិ  
យទិ ខ្តតិយបរសិ ំ យទិ រពាហមណ្បរសិ ំ យទិ គហបតិបរសិ ំ
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យទិ សមណ្បរសិ ំវិសារមទា ឧបសងេមតិ អមងេុភូមតា អនរមាន 
 ីល មាន ីលឈពញឈលញបរបូិណ៌ រន្មងចូលឈៅកានប់រ ័ិទណាមយួ 
ទុរជាេតតិយបរ ័ិទរតី រពាហ្មណបរ ័ិទរតី រហ្តិបរ ័ិទរតី  មណ បរ ័ិទ
រតី ជាអនរឈរលៀវកាល មនិឈអៀនអនចូ់លឈៅររ។ 

  ៥.សលីវ សលីសមបមន្ថន  អសមមុមហហ  កាល ំ ែមរតិ អនរ 
មាន ីល មាន ីលឈពញបរបូិណ៌ ជាអនរមនិវឈងវង ឈពលឈធវើកាលរិរោិ។ 

  ៥.សលីវ សលីសមបមន្ថន  កាយសស មភមទា បរមមណា សុ
គតឹ សគាំ មោែំ ឧបបជជតិ អនរមាន ីល មាន ីលឈពញបរបូិណ៌ 
បនាទ បអំ់ពីន្បរាល យកាយឈៅ រន្មងចូលឈៅឈរើតរនុង ុរតិ ួរឈ៌ទវឈល្លរ។ 

  បុរាលជា បបុរ  ឈពលបានដឹងនូវអំណាចនន ីល ដូឈចនោះឈហ្ើយ 
របបជីាអនរមានភាពេនោះន្េនង របឹងន្របងយរចិតតទុរោររ់នុងការររានូវ 
 ីល ឈរពាោះថាជីវតិគ្មម ន ីល រឺពិតជាគ្មម ននយ័ឈ ើយ បាតប់ងនូ់វការយរ 
ចិតតទុរោរពី់ ំណារម់នុ សផងទងំពងួ អនរឈៅជិតខ្ងភូមផិងរបងជា 
មយួជាឈដើម។ 
 មា៉ោងឈទៀត ឈៅរនុង ងាមមនុ សឈល្លរឥ ូវ ឈរមានការររីចឈរមើន 
ឈជឿនឈលឿនណា ់ ឈហ្ើយឈពលេលោះមានការឈមើលរស្លល ចំឈពាោះឈរឿងររា 
 ីល  មាទន ីលឈនាោះខ្ល ងំផងន្ដរ។ 
 ត្វមពិតការររីចឈរមើនឈផសងៀឈនាោះ េ្ុ ំមនិបានបដិឈ ធឈនាោះឈទ ន្ត 
 ូមឱយរិតដល់ ីលធម ៌ និង ុជីវធមរ៌នុងការរ ់រានមានជីវតិផង! ពួរ 
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មនុ សមយួចំននួតូច ឈោយស្លរន្តបឈចារវទិា មានការររីចឈរមើនខ្ល ងំ 
ន្មនន្ទនឈពរឈៅ ឈភលចអ ់នូវ ីលធម ៌រុណធម ៌ ុជីវធម ៌ឈ ចរតីលអ ឈផស
ងៀឈភលចរបនពណី វបបធម ៌ ឈភលចរពោះពុទធស្ល នា ន្ដលជាឈររ តិ៍មរតរ រប ់
ដូនត្វន្េមរឈយើង ត្វងំពីយូរលងណ់ា ់មរឈហ្ើយ។   
 មា៉ោងឈទៀត បុរាលររួន្ត ិរាអំពី ីល ររួន្ត មាទន ីល 
របតិបតតិរនុង ីលឱយបានឈរឿយៀ ឈរពាោះថាៈ 
 សលី ជាទីត្វងំនន ិរ ួី តី ឈរពាោះត្វងំចិតតទុររនុងឈ ចរតីមនិ 
របមាទ ឈរពាោះញុំងរបឈោជនធំ៍ឱយ ឈរមចឈោយមានការររបរ់រងររា 
អំពី ីល ន្ដល ីលឈនោះជាមងាលដឧ៏តតម។ 
 សលី ជា មបតតិដរ៏បឈ ើរនររន្លងជាង មបតតិខ្ងឈរៅ ឈរពាោះ 
មនិទូឈៅដល់ឈចារដល់ទឹរឈភលើងជាឈដើម ឈរពាោះអនុឈរគ្មោះដល់ឈល្លរ ខ្ងមុេ 
ឈរពាោះមានផលឈរចើន និងឈរពាោះជាអធិោឋ នរុណ រឺជាទីត្វងំនន មថៈ និង
វបិ សនាជាឈដើម។ 
 សលី ជាធំ មានភាពជាឥ សរៈដន៏ររន្លងជាងរពោះមហារសរត 
ឈៅឈទៀត ឈរពាោះជាឥ សរៈមាមំនួផលូវចិតត មនិជាទ ៈរនុងការរបរពឹតតបញ្ា  
ឈវរាជាឈដើម។ 
 សលី ជាញតិដន៏ររន្លង ឈរពាោះថា ូមបមីាត្វបិត្វ រម៏និ អាច
ឈធវើឱយ ឈរមចបានន្ដរ នូវអវីន្ដលជារបឈោជនរ៍ប ់ ីល ន្ត ីល អាច
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ឱយ ឈរមចបាននូវ មបតតិទងំពងួឈនាោះៀ ទងំអនុឈរគ្មោះដល់បរឈល្លរ ទងំ
 មបតតិនិពាវ ន។ 
 សលី វឈិ  ឈលើ លំឈៅឋាន មានវមិានរបាស្លទជាឈដើមឈៅ 
ឈទៀត ឈរពាោះជាការត្វងំចិតតដវ៏ឈិ   ជា ុេភាពរប ់ចិតត  ុេរតជារ ់
ឈោយចិតតមាន ីលហ្នឹងឯង។ 

  សលី របឈ ើរជាងមនត និងថាន ទិំពវ ឈរពាោះ ីលជាឈររឿងររាេលួន 
ន្ដលឈរររាបានឈោយររម។ 
  សលី នាឱំយមានេលួនឯងជាទីពឹង និងនាឱំយអនរមាន ីល មាន 
អធារ ័យរបណីតឈ ើងៀ។ 
  មយា ច វសសសតំ ជីមវ ទុសសមីោ អសមាហមិតា 
  ឯកាហ ំជីវិតំ មសមយា សលីវនតសស ឈាយមិន្ថ។  
  បុរាលណា រ ់ឈៅមយួរយឆ្ន  ំ ជាមនុ សរទុ ត ីល មានចិតតមនិ 
បានតមាល់ខ្ា ប ់ ឯការរ ់ឈៅ ូមបនី្តមយួនថៃ រប ់ឈល្លរន្ដលមាន ីល 
មានការពិនិតយពិចារណាជារបររតី របឈ ើរជាង (ការរ ់ឈៅរប ់បុរាល 
ឈនាោះ)។ 
  ឈៅរនុងឈ ចរតីខ្ងឈលើឈនោះ  ូមពុទធបរ ័ិទ ិរាត្វមរយៈការអាន 
នូវអតថនយ័នីមយួៀ ឈហ្ើយពិចារណាឈោយយរចិតតទុរោរ ់ មាន 
ឈោនិឈស្លមន ិការផងចុោះ រឺពិតជានឹងបានយល់នូវរបឈោជនន៍ន ីល 
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ជារជ់ាមនិខ្ន។  មា៉ោងឈទៀត ឈរកាយពី ិរារចួឈហ្ើយ  ូមពុទធបរ ័ិទ 
ស្លរលបង ួរេលួនឯងតិចៀ ឈរឿយៀថាៈ  
  -ឈតើរាល់នថៃឈនោះ អាត្វម អញមាន ីលរនុងេលួនឈហ្ើយឬឈៅ? 
  -ចុោះឈបើមាន ីលឈហ្ើយ ឈតើអាត្វម អញរតូវឈធវើអវីបនតឈទៀត? 
  -ឈហ្តុអវីបានជាអាត្វម អញ រតូវ មាទន ីលហ្ន៎? 
  -ឈតើ ីលន្តងនាមំរនូវអវីេលោះ ដល់អាត្វម អញ? 
   ូមឱយពុទធបរ ័ិទទងំឡាយ មាន ីលជាញតិ មាន ីលជា ឈៅ
ពងស មាន ីលជាទីពឹង មាន ីលជារបង រមាបរ់ារាងំ ឃាងំនូវបាប 
អរុ លទងំឡាយ ន្ដលឈរើតត្វមរយៈកាយទវ រ និងវចីទវ រតឈរៀងឈៅរនុង 
ដំឈណើ រជីវតិរប ់េលួនឈោយលអផងចុោះ។ 

មិនគួរវមងវង 

3 
មនុ សរនុងឈល្លរិយ មានរបុ មានរ ី តូចធំឈរមងចា ់ 
រតូវមានស្លម រតី នលលរឱយចា ់ ឈហ្ើយឆរឱ់កា  
  ចឈរមើនរបាជ្ា។ 
អនររំុវឈងវង ឈធវើបរ្ដូចឈរមង េឹង តី ូឡា 
ដងួចិតតលៃងឈ់មល  គ្មម នស្លត បន់រណា  ូមបធីមអ៌ាថ ៌
  ររ៏បកាន ់អប។់ 
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រពឹរឈ ើងររ ីុ បានមយួេវោះពីរ មនិឈចោះររបដ់ប ់
មរពីវឈងវង រិតមនិបាន ពវ ឈហ្ើយមនិរត ប ់
  ររធម ៌ឈនាត  ។ 
រអីនរឈចោះឯង រន្មងវឈងវង ចាចុំោះរ ីរបុ  
មនិស្លត បឈ់រេលោះ ឈរពាោះន្តរិតេុ  មនិរពមខ្តដុ់  
  ទិដឋិឈចញឈស្លោះ។ 
ឈមាហ្ៈបាងំបិទ មនិយល់ការពិត ចិតតឈស្លោះរឈរកាោះ 
រ ់ឈៅនឹងឈរ ឈៅឆ្ៃ យដូចឈកាោះ ចិតតមនិរ  ់ប ់ 
  ឈរពាោះរតីវឈងវង។ 
របាបឱ់យឈធវើលអ មនិ ូវឈរតរអរ ឈរចើនរិតអវីឈផសង 
ន្ណនាឈំៅស្លត ំ ន្បរឈៅឈធវើឈឆវង ឈនោះឈហ្ើយវឈងវង 
  ទងំរណាត លនថៃ។ 
រឯីរទពយធន មានបតីរបពនធ ពិតមានតនមល 
ន្តរនុងជាតិឈនោះ មនិយូរន្េនថៃ ឈពលស្លល បរ់សណិរសយ័ 
  ពឹងមនិបានឈ ើយ។ 
ឯបុណយរុ ល ន្ដលបានតមាល់ ឈធវើទុរលអឈហ្ើយ 
រន្មងពឹងបាន រឺជយួ ដល់ឈរតើយ រស្លរទុរខបានឈ បើយ 
  មនិឈៅត ររហាយ។ 
បងបអូនចា ់ឈរមង ចូររំុវឈងវង ឈធវើទនរំុស្លត យ 
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ឈធវើទនឈោយលអ ឈទើបផុតអនតរាយ ឈទោះស្លល បខ់្ា តខ់្ា យ 
  ន្តបុណយមនិឈភលច។ 
បុណយទុរជាោន  ីលទុរជាស្លព ន របាជ្ាដូចឈពរជ 
រមាា តឈ់មាហ្ៈ អវជិាា ឱយឈេទច ធមរ៌ពោះរឈំលច 
  ឈ ើញ ចាភាព។ 
ឈនោះរឺដំណឹង ឈរៀនរិតន្ថលងថលឹង េ្ុ ំ ូមជរមាប 
ទុរជាមាគ៌្ម ឆលងឋានឈថារទប ធមេ៌ព ់គ្មម នឈរបៀប 
  រឺនិពាវ នឈហាង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

3 
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១០.មធវើលអមទើបានសខុ្ 

3 
 ដងួរពោះ ូរោិរនុងឈវល្លរពឹររពលឹម បានបង្កា ញនូវកាោោ៉ោ ង 
រ  ់ស្លអ ត ររហ្មរចាលដូចឪ ឹរទំុ ន្ដលបុរាលពុោះជាចំន្ណរៀ ឈហ្ើយ 
បានបឈញ្ាញរ មីដភ៏លពឺណណ រាយ ឈរពាងរពាយន្បបរ ទន ់ ររបដណត បម់រ 
ឈលើន្ផនព ុាដធំ៏លវឹងឈលវើយឈនោះ  តីពីពរួបរាបរសរីន៏ាគំ្មន ឈហ្ើរឈចញពី 
 ំបុរទងំហ្វូងៀ យរំទហ្ឹងអឺងរង ហារបី់ដូចជា  ួរគ្មន ឈៅវញិឈៅមរ 
ឈធវើឱយស្លត បឈ់ៅមានភាពឈេ្ៀវខ្្រ រពឺរពួចរនុងឱរា ន្ដលមនិាល បជ់បួឈហ្តុ 
ការណ៍ដអ៏ស្លា រយន្បបឈនោះពីមុនមរ។ 
 រុរខជាតិតូចធំ នរពរពឹរាទងំឡាយ េិតេំនាគំ្មន បឈញ្ាញ រម ់ 
ោ៉ោ ងរ  ់រតកាលមានពណ៌នបតង និងពណ៌ឈផសងៀ ន្បលរៀគ្មន នាវ ាន 
រដូវ។  ឯបុបផជាតិទងំឡាយទងំពងួ ររំ៏ពុងន្តអតួរលិនពិឈោរគ្មន ោ៉ោ ង 
ឈៃុយឈពញនរពរពឹរាឈៅត្វមរមាល ងំននវាឈោបរផ់្លយផ្លត ់ រស្លតរ់រប ់
ទិ ទី ចំន្ណរភមរឈ ម្ លញី រន៏ាគំ្មន ឈហ្ើរឈររា រាងឈៅ រូបរាងដូចជាអនរ 
របារំំពុងរា ំឈោយខ្ពំាលំមអងឈរ រទងំតូចទងំធំ ឮ ូរដូចឈរមងយនំា រ
ណាត លនរពស្លៃ តរ់ជងំឈនាោះឯង។ 
 របររតីននវាឈោ ន្តងបឈញ្ាញនូវឥទធិពលរប ់េលួន ឈបារបរ ់លឹរ 
ឈឈើ និងផ្លា ឈឈើឮ ូរដូចតន្រនតីបំឈព ឈធវើឱយចិនាត ទនឈ់ទរ ឈនរត្វទងំឈទវ 
ររឈ រឈមើលឈៅឈ ើញ លឹរឈឈើតូចធំបរតិ់ចៀ រវចិៀ រឈំលចចលនា ន្បល
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រៀ ឯជំឈនារននទឹរ មុរទរប៏រឈ់បារឮ ូររគ្មៀំ ររួឱយររីរាយរនុង អារមម
ណ៍។  េយល់ធមមជាតិ ឈចោះន្តបរម់រឈរឿយៀ ប៉ោោះនឹងកាោ ពវ តវ 
ទងំពងួ ររួជាទី ុេរ ួលោ៉ោ ងនររន្លងឈបើត្វមន្តរិតឈមើលឈៅ! 
 ឈភលៀងាល រឈ់ជារជា ំ ទឹរ ទឹង បឹងប ួ ទឹរទឈនល ទឹរអូរ ហូ្រឈពញឈរបៀប 
មានពណ៌ ដូចនផទពពរឈលើឈវហា ៍អីុចឹងឯង។  រឯីរូនកាត តតូ់ចៀ  ហារ ់
បីដូចជាឈរតរអរ បានបឈញ្ាញ ន្រមរ ន្រ រយ ំរអិត កាអ ត ់រិរ ររ ់ឈររត
ររត... រន្ងាបន្រ រ ហុ្ីងឈហា រពំងនរព  តីពីរ ិររឈយើងវញិរប៏ាន នាគំ្មន
ឈរការត្វងំពីយបរ់បញបរ់បញល់ឈរៀបចំ របោបរ់បោឧបររណ៍ មាន
រឈទោះ ទឹមឈគ្មឈ ម្ លញីទងំពីរឱយឈរ ចនឹងអាលឈៅន្រ ចមាា រ រពមទងំ
មានឈរៀបចំចមអនិមាូបអាហារ យរឈៅពិស្លឈៅឯន្រ ផងន្ដរ។ 
 រពឹររពហាម ហារបី់ដូចជារំរាមឱយមនុ ស  តវររបរ់ូបចាបំាច ់ រតូវ
ន្ត ឈរមចឈធវើនូវការង្ករឈផសងៀ ឈដើមបចិីញ្ា ឹមជីពជនមរប ់េលួន អនរេលោះ ឈៅ
ន្រ  អនរេលោះឈៅចមាា រ ឯអនរេលោះឈៅផារ អនរេលោះឈទៀតររ៏ត បម់រវញិ ហុ្ឺហ្ន៎  
មាន រៀ់ដូចជាគ្មម នឈពលទំឈនរឈស្លោះឈ ើយ ពីមយួនថៃឈៅមយួនថៃ ឥតមាន
ឈបឈ់រ រឺរវល់ណា ់រនុងមុេរបរ ឬរនុងការន្ វងររនូវរទពយ  មបតតិឈនោះ 
រឈ៏ដើមប ីរមួលដល់ជីវភាពរ ់ឈៅ ឈដើមបជីួយ ដល់ររុមររួស្លរ រប ់េលួន
ឱយមាននូវភាពធូរារ មាននូវឈ ចរតី ុេចឈរមើន  ុភមងាល  ិរ ួី តី 
 មបូរហូ្រឈហ្ៀរ ចាយវាយមនិេវោះ ឥតមានរនលោះរតងណ់ាមយួ ជាឈដើម។ 
រហូ្តមានឈពលេលោះ រូនរបុ រ ីមយួចំននួហា នលោះបងឪ់ពុរ មាត យឱយគ្មត់
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ឈៅន្តមាន រឯ់ង ឈរពាោះន្តេលួនជាបរ់វល់រនុងរិចាការង្ករចិញ្ា ឹម ជីវតិឈនោះ មនិន្ត
ប៉ោុឈណាណ ោះ ឈពលេលោះរទុ៏ររូនឱយមាត យឪពុរឈមើលន្ថជំនួ េលួន 
រ ឹ៏ងមានន្ដរ។ 
 ជាការពិតណា ់ ឈ ចរតី ុេ  ុភមងាល  ិរ ួី តី រឺជាបំណង 
របាថាន ដធំ៏ចមបង រមាបម់នុ សររបរូ់ប ន្ដលបានឈរើតមររនុងឈល្លរឈនោះ។  
ប៉ោុន្នតថា ឈ ចរតី ុេរតី បំណងរបាថាន ចងប់ានចឈរមើនរតី មនិបានរតម់រររ ឬ
ឈដើរចូលមរររមនុ សររបរូ់បឈ ើយ រឺមាននយ័ថា ទល់ន្តមនុ សររប ់
នាម ររបរ់ូបចាបំាចរ់តូវន្តឈធវើ ឬស្លងឈោយេលួនឯង ទងំកាយ ទងំវាចា 
ទងំចិតតរតូវន្ត នសលំអ បនតិចមតងៀនូវឈ ចរតីលអទងំឡាយទងំពួង ឈទើប 
ឈ ចរតី ុេឈរើតឈ ើងចំឈពាោះអនរបាន។ 
 ពិឈ  ជាងឈនោះឈៅឈទៀត រាល់ការឈធវើឈ ចរតីលអទងំពួង រតូវឈធវើ 
ឈោយស្លម រតី ឈធវើឈោយរបាថាន  ឈធវើឈោយរបយត័នជាទីបំផុត ឈហ្ើយឈធវើន្ត 
ការង្ករណា ន្ដលរបា ចារឈទ  (មនិេុ ចាប ់មនិេុ របនពណី)។ 
  មា៉ោងឈទៀត រតូវយល់ដឹងថាឈ ចរតី ុេទងំឡាយ ន្ដលមនុ ស 
ររបគ់្មន ទទួលបាននាឈពលបចាុបបនន រឺជាផលននទឈងវើលអន្តមា៉ោងប៉ោុឈណាណ ោះ ឬ 
អាចនិោយបានថា ជាផលននបុណយរុ លន្តមយួរត ់ ឈរពាោះថា មានន្ត
បុណយឈទ ន្ដលឱយផលជា ុេ។  ដូឈចនោះនរជនណាមានបំណងចង ់ បាន
ឈ ចរតី ុេ ររួេិតេំឈធវើបុណយជាឈរឿយៀឈៅ ឈរពាោះថាជីវតិឈទៀង ន្តនឹង
ស្លល បរ់របៀ់គ្មន  រគ្មនន់្តមនិអាចរររំណតឈ់ពលឈវល្លបានប៉ោុឈណាណ ោះ។ 
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  កាលឈបើបុរាល បានដឹងនូវដំឈណើ រនន ង្កខ រធមទ៌ងំឡាយថា ន្តង 
ឈរើតឈហ្ើយវនិា ឈៅវញិ ដូឈចនោះឈហ្ើយររួមានចិតត ឈងវរ ឈហ្ើយឈរៀន 
ពិចារណា ត្វមធមរ៌ប ់រពោះ មាម  មពុទធ ន្ដលរពោះអងារទងរ់ត្វ ់ឈររើន រ ំ
ពរ្ទុរមរថាៈ 
  សមពវ សតាត  មរសិសនត ិ មរណ្នតំ ហ ិជីវិតំ  
  យថាែមមំ គមិសសនត ិ បុញ្ដាបផលបូោ 

  និរយ ំាបែមមន្ថត  បុញ្ដែមាម  ច សគូតឹ 
   តវទងំឡាយឈទៀងន្តនឹងស្លល បរ់របៀ់គ្មន  ឈរពាោះថាជីវតិ (រប ់ តវ 
ទងំឡាយ)  ុទធន្តមានឈ ចរតីស្លល បឈ់ៅខ្ងចុងបំផុតររបៀ់របាណ 
(មា៉ោងឈទៀត)  តវទងំឡាយ រន្មងកានយ់រនូវផលបុណយផលបាបឈហ្ើយ 
នឹងឈៅត្វមយថារមម រឺឈៅត្វមររួដល់អំឈពើលអ និងអារររន់្ដលេលួនបាន 
ឈធវើ អនរន្ដលឈធវើបាប ន្តងាល រឈ់ៅឈស្លយទុរខរនុងនររ ចំន្ណរខ្ងអនរឈធវើ 
បុណយ ន្តងឈ ើងឈៅកាន ុ់រតិភព។ 

  តសាម  ែមរយយ ែលាណំ្  និចយ ំសមបរយែិ ំ

  បុញដ និ បរមោែសម ឹ បតិោឋ  មោនតិ ាណិ្នំ។ 
  ឈរពាោះឈហ្តុដូឈចាន ោះឈហ្ើយ ស្លធុជនអនរមានចំណងច់ងប់ានឈ ចរតី
 ុេ (ដល់េលួន) ររួន្តរបញបរ់បញល់ឈធវើអំឈពើបុណយ ន្ដលជារុណ រឺអនរ 
របាជន្្តងរាបអ់ានឱយបានជានិចា រឺេលួនរតូវរស្លង នស ំ (រគ្មននឹ់ងបានជា 
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ទីពឹង) ឈៅរនុងភពខ្ងនាយ (ឈរពាោះថា) បុណយទងំឡាយ ន្តងជាទីពឹង 
ពំនាររ់ប ់ តវទងំឡាយរនុងបរឈល្លរ។ 

អវីមៅមៅថាបុណ្យែសុល? 

 ពារយថា«រុ ល» មាននយ័ ៣ ោ៉ោ ងរឺៈ 
 ១.ែចុឆិមត ាបធមមម សលយនតិ ែមមបនតិ ហមឹសនតិ អបគ
មមនតីតិ វ ែសុោនិ ឈ ម្ ោះថា ែសុល ឈរពាោះអតថថា រមាា ត ់បងនូ់វ
បាបធមន៌្ដលររួឈេពើម រឺរន្មងញុំងបាបធមឈ៌នាោះ ឱយញបញ័់រ ឬថា រន្មង
ឈបៀតឈបៀន ឬរន្មងឱយរបា ចារឈៅ (កាមរុ ល មហ្រាតរុ ល 
ឈល្លរុតតររុ លឈោយលំោប)់។ 

 ២.ែចុឆិតាកាមរន សន្ថត មន សយនមតា បវតតនមតា ែសុ
សងាខ មត ាបធមមម លនុនតិ ឆិនទនតីតិ ែសុោនិ ឈ ម្ ោះថា រុ ល 
ឈរពាោះអតថថា កាត ់ រឺរចូតនូវបាបធមទ៌ងំឡាយ ន្ដលឈ ម្ ោះថា ែសុៈ 
ឈរពាោះឈដររត្វ ំរឺរបរពឹតតរនុង នាត ន ឈោយអាការដរ៏រួឈេពើម។ 

  ៣.ែចុឆិមត ាបធមមម សានមតា តនុែរណ្មតា ឱសាន ែរ
ណ្មតាវ ែសុសងាខ មតន ញាមណ្ន សទាធ ទិធមមជាមតន វ 
ោតពាវ និ សហជាតឧបនិសសយភាមវន យថារហ ំ បវមតតត
ពាវ នីតិ ែសុោនិ ឈ ម្ ោះថា ែសុល ឈរពាោះអតថថា ន្ដល បុរាលរបបី
កាត ់ រឺរបបឱីយរបរពឹតតឈៅឈោយភាពជា ហ្ជាត និង ឧបនិ សយ័ត្វម
 មររួឈោយញណ ឬថាឈោយឈ ចរតីឈរើតឈ ើងននធម ៌ មាន ទធ ជា
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ឈដើម ឈរពាោះញុំងបាបធម ៌ ន្ដលរួរឈេពើម អបឈ់នាោះឱយរស្លល ឬ ឱយឈ តើង ឬ
ឱយោចអ់ ់ជា មុឈចេទ។ 

ែសុលមានអតថ ៥ គឺៈ 
  ១.អមរគយតថ មានអតថថា មនិមានឈរារ រឺមនិមានរិឈល មាន រា
រៈ ឈទ ៈ និងឈមាហ្ៈជាឈដើម។  ន្ដលឈ ម្ ោះថា មរគ ឈរពាោះឈោតចារ ់
រឺរបទូ រា៉ោយចិតតឱយទុពវលឈេាយរមាល ងំ។ 
 ២.សនុទរតថ មានអតថថា ជាធមល៌អស្លអ ត រឺជារបឈោជនឧ៍បតថមភគ្ម ំ
រទដល់ពពួរ តវទងំឡាយ។ 

 ៣.មឆែតថ មានអតថថា ល្  រប ប ់វាងនវរ ួចរស្លវ។ 

 ៤.សខុ្វិាែតថ មានអតថថា មានឈ ចរតី ុេជាវបិារ។ 

ពាែយថា បុញ្ដ  (បុណ្យ) 

 ពារយថា បុញ្ដ  ំ ន្របថា បុណ្យ ឈរបើជំន ួពារយថា ែសុល មាន 
វឈិរគ្មោះ ពទថាៈ អតតមន្ថ សន្ថត នំ បុន្ថតិ មសាមធតីតិ > បុញ្ដ  ំ  ធមម
ជាតិណាន្តងជរមោះ រឺញុំង នាត នននេលួនឱយបរ ុិទធ ឈរពាោះឈហ្តុឈនាោះ ធមម
ជាតិឈនាោះឈ ម្ ោះថា បុណ្យ។ 

លែខណាទិចតុែៈរបសែ់សុលចិតត 
  ១.អនវជជសខុ្វិាែលែខណំ្ មាន ុេវបិារ ន្ដលមនិមាន 
ឈទ ជាលរខណៈ។ 
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  ពារយថា ែសុលធម៌មានសខុ្វិាែ មនិមានឈទ ជា លរខ

ណៈ រឺជារុ លធម ៌ ន្ដលឱយផលជា ុេត្វមផលូវកាយឈៅថា កាយិក្ស្សេុ 
ចំន្ណរឯឱយផលជា ុេត្វមផលូវចិតតឈៅថា ណចត្ស្សិក្ស្សុេ។ 

  ២.អែសុលវទិធំសនរស ំមានការរមាា តអ់រុ លជារិចា។ 
  ពារយថា មានការែមាច ត់អែសុលជាែិចច រឺេណៈន្ដល 
រុ លឈរើតឈ ើងឈនាោះ រន្មងលោះអរុ លធម ៌ រឺឈល្លភៈ ឈទ ៈ ឈមាហ្ៈ 
ជាឈដើមឈោយបហាន ៣ ោ៉ោ ងរឺៈ 
  -តទងាបោន លោះមយួជរួេណៈឈោយអងាឈនាោះ។ 

  -វិែខមភនបោន លោះឈោយ ងាត ់ងាិនឈោយ្ន មាបតតិ។ 

  -សមុមចឆទបោន លោះឈោយកាតផ់្លត ចឈ់ោយអរយិមរា។ 
  ៣.មវទានបចចុបបោឋ នំ មានការផូរផង ់ជាអាការរបារដ។ 

  ពារយថា មានការផូរផង់ជាអាការរាែដ រឺរនុងេណៈន្ដល 
រុ លចិតតឈរើតឈនាោះ ចិតតរន្មងផូរផងរ់បា ចារនីវរណៈ មនិមានឈល្លភៈ 
ឈទ ៈ ឈមាហ្ៈជាឈដើម ឈរើតរមួជាមយួឈទ។ 

  ៤.មយានិមសាមនសកិារ បទោឋ នំ មានឈោនិឈស្លមន ិការ 
ជាឈហ្តុជិត។ 

  ពារយថា មានមយានិមសាមនសកិារជាមហតុជិត រឺមានការ 
ពិចារណាឈោយរតូវទំនង ឈោយរបនពមនិេុ រនុងរូប (ពណ៌) ន្ដលរំពុង 
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របារដ រនុង ំឈ ងន្ដលរំពុងរបារដរនុងរលិន រនុងរ  រនុងឈផ្លដឋពវៈ រនុង 
ធមន៌្ដលរំពុងរបារដ ឈរពាោះឈោនិឈស្លមន ិការឈនោះជាឈដើមននរុ ល ធ
ម។៌ 

  លែខណាទិចតុែៈរបសែ់សុលចិតត (ន័យមា៉ាងមទៀត) 

  ១.អនវជជលែខណ្មមវ មានការមនិមានឈទ ជាលរខណៈ។ 
  ២.មវទានភាវ រស ំមានការផូរផង ់ជារិចា។ 

  ៣.ឥដឋវិាែបចចុបបោឋ នំ មានវបិារន្ដលជាទីរបាថាន ជាអាការ 
របារដ។ 

  ៤.យថាវុតតបទោឋ នមមវ មានឈហ្តុជិតដូច ន្ដលបានឈពាល 
មរឈហ្ើយឈនាោះ។ 

  ពារយថា ែសុលមានការមិនមានមទាសជាលែខណ្ៈ បាន 
ដល់លរខណៈទូឈៅរប ់រុ លឈនាោះ មនិមានឈទ មនិដូចជាលរខណៈ 
រប ់រិឈល ឈទ។ 

  ពារយថា មានការផូរផង់ជាែិចច បានដល់ មបតតិរ  រឺរិចានាទី 
ឈនាោះ មបូណ៌ឈហ្ើយ ឈទើបឈធវើឱយផូរផងរ់នុងេណៈឈនាោះ។ 

មសចែតីមផសងោន នននយ័ទាងំ ២ គឺៈ  រនុងលរខណាទិចតុរៈទងំ ២ នយ័ឈនាោះ នយ័ទី ១ ឈល្លរមានបំណង 
 ន្មតងពីផលន្ដលលអននរុ លរមម ន្ដលនឹងឈរើតរនុងអនារតជាលរខណៈ 
រឺកាលណារុ លចិតតឈរើតឈហ្ើយ ឈ ចរតី ុេរបា ចារឈទ  រន្មង 
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ឈរើតឈ ើងមនិន្មន ន្មតងឈ ចរតី ុេ ន្ដលមានឈទ ឈទ ដូចឈ ចរតីឈរើត 
ពីឈល្លភមូលចិតត និង ន្មតងការរមាា តអ់រុ លថា ជារិចា រឺកាលណា 
រុ លឈរើតឈ ើង រឈ៏ធវើនាទីរមាា តអ់រុ លទនឈ់ពលភាល មៀ និង ន្មតង 
ការផូរផងន់នចិតតជាផល។ 
 ចំន្ណរនយ័ទី ២ ឈនាោះឈល្លរមានបំណង ន្មតងរុ លចិតត ន្ដល 
ឈរើត ឈ ើងរនុងបចាុបបននជាលរខណៈ ជាលរខណៈទូឈៅរប ់រុ លន្ដល 
របរដឈោយអតថ ៣ រឺៈ 
 ឈ ម្ ោះថា ែសុល ឈរពាោះមនិមានឈរារ ឈ ចរតីរស្លបរ់ ល់ឈោយ 
រិឈល  ១ ឈរពាោះមនិមានឈទ  រឺរិឈល ន្ដលឈធវើឱយររវល់ររវាយ ១ 
ឈរពាោះឈរើតពីបញ្ញា  ន្ដលឈ ម្ ោះថា មកាសលល (ភាពជាអនរឆ្ល ត) ឈបើជា 
រុ លញ្ញា ណវបិបយុតត រម៏និរបរបឈោយឈកា លលៈ  ចំន្ណរភាវៈន្ដល 
ឈធវើឱយផូរផងឈ់នាោះ  ន្មតងដល់ មបតតិរ  រឺនាទីន្ដលបរបូិណ៌ឈហ្ើយ ឈទើប 
ឈធវើឱយផូរផង ់ និង ន្មតងដល់វបិាររប ់រុ លឈនាោះថា ជាផលន្ដលរួរ 
របាថាន  ររួឈពញចិតត ចំន្ណរឈហ្តុជិតឱយឈរើតឈ ើងឈនាោះ របរពឹតតឈៅរនុង 
ឈោនិឈស្លមន ិការៈដូចគ្មន ។ 

 រុ លចិតតនឹងឈរើតឈ ើងបាន ឈរពាោះឈោនិឈស្លមន ិការ ឈហ្ើយ 
ឈោនិឈស្លមន ិការ នឹងឈរើតឈ ើងរតូវអារ ័យឈហ្តុ ន្ដលជាអតីត និង 
បចាុបបននជាបចាយ័ផងន្ដរ។ 

3 
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សខុ្មរពាោះកតសងប ់

3 
ពពររស្លតឈ់រពាោះន្តវាត្វ ររប ់តវមចាេ រ ់ឈោយរង្កា  
ឈធវើទន ីលបានឈរពាោះមាន ទធ  រ ់ឈមត្វត គ្មន ឈទើប ុេឈរសមរានត។ 
រូបស្លអ តគ្មម នឈរារឈរពាោះបុណយឱយផល  ុេឥតរងវល់រ ់បានឈថាើងថាា ន 
មនុ ស ួរឈ៌ទវត្វផុតពូជតិរចាេ ន ឈរពាោះន្តាល បប់ានស្លងបុណយបារម។ី 
រូបកាយឈៅឈរមងឈរពាោះមនិជរា ឈចឺា ់រគ្មរំគ្មឈរពាោះឈរារររញី 
ឈរៀន ូរតឈចោះចាឈំរពាោះមានស្លម រតី រ ់មាន ិរឈីរពាោះបានឈធវើលអ។ 
ដឹងបាបស្លា ល់បុណយឈរពាោះមានរបាជ្ា រ ់មានេលឹមស្លរឈរពាោះ ីលបវរ 
ជីវតិនថលថនូរឈរពាោះមានរបរ រំឈណើ តមនុ សររឈរពាោះេវោះរុ ល។ 
អតួអាងថាឈរមងឈរពាោះមនិទនច់ា ់ យល់អវីមនិចា ់ឈរពាោះមានចមៃល់ 
ចាបេ់ព ់មនិបានឈរពាោះឈ្ងមនិដល់ ជីវតិរងវល់ឈរពាោះចិតតមនិ ៃប។់ 
ជីវតិមាននយ័ឈរពាោះមានធមអ៌ាថ ៌ ជីវតិភលថឺាល ឈរពាោះឈចោះរប ប ់
ជីវតិន្តងមាននូវទីបញ្ាប ់ ចិតតកាយ ុេ ៃបឈ់ទើបជបួ ុេពិត។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

3 
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១១.ែុំមែអងកាអ ងមពែ 

3 
 របររតីននបុរាលលៃងឈ់មល  ឈរពាោះេវោះការ ិរាអបរ់ចិំតតគ្មម នស្លម រតី រ
ពរ្ដឹងនូវឈរឿងពិតននជីវតិ មនិមានរបាជ្ាជាឈររឿងពិចារណារាវររឈហ្តុ 
ផល ឬេវោះមូលោឋ នរនុងការរិត ឈរន្តងរិតអវី ឈពាលអវី និងឈធវើអវីរឈ៏ោយ រឺ
ឈរន្តងរបរពឹតតឈៅត្វមន្តអំណាចននរិឈល  ុទធស្លធមានទិដឋិ មានោះ និង 
តណាា ជាឈដើម។ 
  រមាបម់នុ សលៃង ់ អបបឥតរបាជ្ា ឈៅឈពលេលួនរបរពឹតតេុ ឆ្ា ឆំាង 
រលំងនូវរបឈោជន ៍ េូចខ្តរិតតិយ  េុ ចាប ់ េុ  ីលធមឈ៌ផសងៀ 
រស្លបន់្តមានឈរជយួ ន្ណនារំបាប ់ ជយួ ន្រតរមូវរោិះរន.់..បុរាលឈនោះឯង រ ៏
ចាបឈ់ផតើមេឹងឈរកាធ តបតរបឆ្ងំ អតួអាងរមាល ងំបាយ ឈជរ តីអនរដនទ 
ឈពាល តីឈរ ើរកាយឈរឈោយរបការឈផសងៀ ចំឈពាោះពារយន្ណនារំប ់អនរ ដ
នទ។  ឈពលេលោះ ូមបនី្តេលួនរបរពឹតតមនិរតូវន្មនរឈ៏ោយ ន្តឈោយអំណាច 
ទិដឋិ និងមានោះឈៅរនុងចិតត ឈៅមនិទនប់ានលោះរច៏ាបឈ់ផតើមរបទូ តមរ វញិ
ទងំទទឹងទិ  មនិន្ដលរពរ្ឈ ើញថា ឈតើអាត្វម អញេុ ន្មនឬ? អាត្វម
អញរបរពឹតតអវីេុ ? ឈតើមានប៉ោោះពាល់ដល់របឈោជនអ៍នរដនទន្ដរឬ ឈទ? 
 ឈ ចរតីដូចបានឈពាលមរខ្ងឈលើឈនោះ រឺជាឈរឿងពិតមយួន្បប 
 រមាបដំ់ឈណើ រជីវតិរបចានំថៃ ន្ដលមនុ សរបុ រ ីររបរូ់បរបបរំីណតដឹ់ង 
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ថា ឈនោះរឺជាឈទ ននអវជិាា  ឈរពាោះមនិបាន ិរា  ឈងាតឱយបានឈរឿយៀ 
ឈហ្ើយឈៅឈពលឈនាោះ រិឈល ទងំឡាយមានឈល្លភៈ ឈទ ៈ និងឈមាហ្ៈ 
ទិដឋិ មានោះ តណាា  រប៏ានឱកា ចូលមរលុរលុយចិតត នាត នោ៉ោ ងរ ួល 
ឈធវើឱយមនុ សមាន រៀ់ រតូវលំបារឈវទនាដោ៏៉ោ ងនររន្លង រតូវជួបបញ្ញា ឈរឿង 
រា៉ោ វមនិឈចោះចប ់ មនិឈចោះឈហ្ើយ ពិឈ  រឺមនិង្កយនឹងមានបុរាលណាបាន 
ដឹង ឬបានឈរ ើេលួន (ចិតត) ឈចញឱយផុតអំពីរិឈល  (ឈររឿងឈៅហ្មងននចិតត) 
ន្ដរ។  ប៉ោុន្នតមុននឹងន្រតរមូវរំហុ្ រប ់េលួន មាន រៀ់រតូវដឹងថា ឈតើអវីន្ដល 
ជាធំ ឬជារបានរនុងការដឹរនា ំររីៈ ឬជីវតិទងំមូលឈនោះ? ឈតើអវីជា 
ឧបររណ៍ ឬជាឈររឿងផស ំ ឈទើបនាឱំយជីវតិមាននូវបញ្ញា ? ឈតើរតូវឈោោះរស្លយ 
បញ្ញា ននជីវតិឈោយរឈបៀបណា ឈបើររបជី់វតិ ុទធន្តមាននូវបញ្ញា អីុចឹង? 
 ឈបើត្វមរទឹ តីរប ់រពោះ មាម  មពុទធជាបរមររូ រពោះអងាមានរបររតីឱយ 
មនុ សររបរូ់ប មានការ ិរាអបរ់ចិំតតជាឈរឿង ំខ្ន ់ ដូចមានបាលីថាៈ 
ចិតតំ ទនតំ សោុវហ ំការទូនាម នចិតត រន្មងនាឈំ ចរតី ុេមរឱយ ចិតតំ គុ
តតំ សោុវហ ំការររបរ់រងចិតត រន្មងនាឈំ ចរតី ុេមរឱយជាឈដើម។ 

 ឈៅរនុងឈ ចរតីឈនោះ ចងទ់ញជារតិមរថា ឈដើមបី្ នឈៅររ 
ដំឈណាោះរស្លយននជីវតិមយួពិតរបារដ រឺចាបំាចរ់តូវន្តអបរ់ចិំតត ឈរពាោះថា 
ចិតត រឺជារបភពននបញ្ញា  ឈហ្ើយរជ៏ារបភពននដំឈណាោះរស្លយផងន្ដរ។ 
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 ឈហ្តុអវីបានជាឈពាលថាដូឈចនោះ? ឈរពាោះថាអវីៀមានចិតតជាធំ ឬជា 
របានរនុងការដឹរនា ំ រមួផសទំងំរិឈល ឈផសងៀ ន្ដលចូលរមួឈធវើរបតិរមម 
ជាមយួនឹងចិតតផងន្ដរ។ មា៉ោងវញិឈទៀត ឈរឿងរា៉ោ វទងំឈនោះ ររ៏ពោះ មាម  មពុទធ 

ាល បប់ាន ន្មតងទុរមរឈហ្ើយ (បិដក្ណលេ ៥២  រំ័រ ២១ ររះគាថារាររធ 
ចំណ ះររះចក្ខុបាលណត្ថរ) ថាៈ 

 មមន្ថបុពវងាមា ធមាម  មមន្ថមសោឋ  មមន្ថមយា 

 មនសា មច បទុមដឋន ភាសតិ វ ែមរតិ វ 

 តមតា នំ ទុែខមមនវតិ ចែេំវ វហមតា បទំ។  
  ធមទ៌ងំឡាយមានចិតតជារបាន មានចិតតរបឈ ើរបំផុត មានចិតតជា 
ធំ  ឈរមចអំពីចិតត ឈបើបុរាលមានចិតតរតូវឈទ របទូ តឈហ្ើយ ឈពាលរតី ឈធវើរតី 
(នូវទុចារតិ) ឈរពាោះទុចារតិទងំឈនាោះ ទុរខរន្មងជាបត់្វមបុរាលឈនាោះឈៅដូច 
រងរ់ឈទោះវលិឈៅត្វមោនឈជើងឈគ្ម ន្ដលរំពុងអូ ឈៅ។ 
All mental phenomenas have mind as their forerunner; they 

have mind as their chief; they are mind-made. If one 

speake or acts with an evil mind, suffering follows him just 

as the wheel follows the hoofprint of the ox that draws the 

cart. 

 មមន្ថ បានដល់ចិតតន្ដលរបរពឹតតឈៅរនុងភូម ិ៤  ូមបទីងំអ ់ មាន 
កាមាវចររុ លចិតតជាឈដើម។  មា៉ោងឈទៀត មមន្ថ រនុងរពោះគ្មថារបារពធ 
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របវតតិរប ់រពោះចរខុបាលឈតថរ បានដល់ឈទ មូលចិតត ន្ដលរបរពឹតតឈៅជា 
មយួនឹងឈទមន សឈវទនា។ 
 បុពវងាមា រឺឈ ម្ ោះថា មររពមឈោយចិតតឈនាោះ ន្ដលជារបានឈៅ 
មុន (ជាឈមនាមុំេ)។ 
 ធមាម  រឺឈ ម្ ោះថា ធមម៌ាន ៤ ោ៉ោ ងឈោយអំណាចរុណធម ៌ ១ 
ឈទ នាធម ៌១ បរយិតតិធម ៌១ និងនិ សតតនិជាីវធម ៌១។  រនុងធម ៌៤ របការ 
ឈនាោះ ធម ៌ពទឈនោះ រនុងពារយថា ធម ៌និងអធមដូ៌ចមានបាលីថាៈ 
 ន ហ ិធមមាម  អធមមាម  ច  ឧមភា សមវិាែិមន្ថ 

 អធមមាម  និរយ ំមនតិ  ធមមាម  ាមបតិ សគុាតឹ។ 

 ធម ៌និងអធម ៌២ របការឱយផលមនិដូចគ្មន ឈទ អធម ៌រន្មងនា ំតវឈៅ 
កានន់ររ ធមរ៌ន្មងនា ំតវឈៅកាន ុ់រតិ។ 

 មា៉ោងឈទៀត ធមាម  ធមទ៌ងំឡាយ រឺឈចត ិរន្ដលរបរបជាមយួនឹង 
ឈទ មូលចិតតឈនាោះឯង។ 

 (ររះគាថារាររធចំណ ះមដឋក្ុេឌ លី បិដណលេ ៥២  ំរ័រ ២១) 
 មមន្ថបុពវងាមា ធមាម  មមន្ថមសោឋ  មមន្ថមយា 

 មនសា មច បសមននន ភាសតិ វ ែមរតិ វ 

 តមតា នំ សខុ្មមនវតិ ឆាយាវ អនុាយនិី។  

  ធមទ៌ងំឡាយមានចិតតជារបាន មានចិតតរបឈ ើរបំផុត មានចិតតជា 
ធំ  ឈរមចអំពីចិតត ឈបើបុរាលមានចិតតរជោះថាល ឈហ្ើយ ឈពាលរតី ឈធវើរតី (នូវ
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 ុចរតិ) ឈរពាោះ ុចរតិទងំឈនាោះ  ុេរន្មងជាបត់្វមបុរាលឈនាោះឈៅដូច ជា
រ ឈមាលអឈនាទ លត្វមរបាណ។ 
 All mental phenomenas have mind as their forerunner; 

they have mind as their chief; they are mind-made.  If one 

speake or acts with a pure mind,happiness (sukha) follows 

him like a shadow that never leaves him.  

  មមន្ថ រនុងរពោះគ្មថារបារពធចំឈពាោះមដឋរុណឌ លី បានដល់មហា 
រុ លចិតត ញណ មបយុតត របរពឹតតឈៅជាមយួនឹងឈស្លមន សឈវទនា។  

ចិតត មានវចនតថថា អារមមណំ្ ចិមនតតីតិ = ចតិតំ ធមមជាតិណា រន្មង 

រិត រឺដឹងអារមមណ៍ ឈរពាោះឈហ្តុឈនាោះ ធមមជាតិឈនាោះឈ ម្ ោះថា ចិតត។  មា៉ោង 

ឈទៀត មានវចនតថថា ចិមនតនតិ សមបយតុតធមាម  ឯមតន្ថតិ = ចតិត ំធមម 

ជាតិន្ដលឈ ម្ ោះថា ចិតត ឈរពាោះអតថថា ជាឈហ្តុឱយ មបយុតតធមដឹ៌ង អារមម

ណ៍។  មា៉ោងឈទៀត មានវចនតថថា ចិនតនមតតំ = ចិតតំ ធមមជាតិន្ដល រតឹម

ន្តរិត រឺដឹងរឈ៏ ម្ ោះថា ចិតត។  
លែខណាទិចតុែៈរបសច់ិតត 

 ១.វិជាននលែខណំ្ មានការដឹងអារមមណ៍ ជាលរខណៈ។ 
 ២.បុពវងាមរស ំមានភាពជារបានជារិចា។ 
 ៣.សន្ថធ នបចចុបបោឋ នំ មានការឈរើតបនតគ្មន  ជាផល។ 

 ៤.ន្ថមរបូបទោឋ នំ មាននាមរខនធ ៣ និងរូបជាបទោឋ ន។ 
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ចិតតរបែបមោយរគៈ 
 ចិតតរបរបឈោយរារៈ បានដល់ឈល្លភមូលចិតត ៨ ដួង។ 
  លពុភតីតិ មោមភា ឈ ម្ ោះថា ឈល្លភៈ ឈរពាោះអតថថា ចងប់ាន។  
  មា៉ោងឈទៀត ឈ ម្ ោះថា មោភៈ ឈរពាោះអតថថា ជាឈហ្តុឱយរបាថាន  ឬ 
ឈរពាោះអតថថា របាថាន ឈោយេលួនឯង ឬឈរពាោះអតថថា រតឹមន្តជាឈ ចរតីរបាថាន  
ប៉ោុឈណាណ ោះ។ 

លែខណាទិចតុែៈរបសម់ោភៈ 
 ១.អារមមណ្គហណ្លែខមណា មានការកានយ់រអារមមណ៍ ជា 
លរខណៈ ដូចស្លវ ជាបជ់រ័។ 
  ២.អភិសងារមសា មានការទរជ់ាបរ់នុងអារមមណ៍ ជារិចាដូច ស្លច់
ជាបឈ់លើឈរបឿងឈៅត ។ 
  ៣.អបរចិាច គបចចុបបោឋ មន្ថ មានការមនិបរចិាា រជាអាការរបារដ 
ដូចន្រអរមនិលោះបងរ់ន្នលងផសឈំរបង។ 
 ៤.អមយានិមសាមនសកិារបទោឋ មន្ថ មានការមនិឈធវើទុររនុង 
ចិតត ឈោយឧបាយរតូវទំនងរនុងអារមមណ៍ជាឈហ្តុជិត។  មោភៈ ឈនាោះ 
កាលណាចឈរមើនឈ ើងឈហ្ើយ ឈរបៀបដូចជា នឹង ឈ ម្ ោះថា តណាា របប ី
ឈ ើញថា រន្មងហូ្រឈៅកានអ់បាយន្តមា៉ោង ដូចជាទឈនល ន្ដលន្តងន្តហូ្រ 
ឈៅកានម់ហា មុរទដូឈចាន ោះ។ 
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លែខណាទិចតុែៈរបសត់ណាហ  

 ១.មហតុលែខណា ជាឈហ្តុននទុរខទងំពួង ជាលរខណៈ។ 
 ២.អភិនទនរសា មានឈ ចរតីឈរតរអរឈពញចិតត រនុងអារមមណ៍ភូម ិ
និងភពជារិចា។ 
 ៣.អតិតតភាវបចចុបបោឋ ន្ថ ឈធវើឱយ ហ្ជាតធម ៌ មនិន្ឆអតរនុង 
អារមមណ៍ ៦ ជាអាការរបារដ។ 
 ៤.មវទន្ថបទោឋ ន្ថ មានឈវទនាជាឈហ្តុជិត។ 
 ចិតត ន្ដលរបរបឈោយឈល្លភៈ ឬបុរាលន្ដលរបរបឈោយឈល្លភៈ 
ឈ ម្ ោះថា លពុភិមតា ភាវៈននចិតត ឬភាវៈននបុរាលអនរឈល្លភៈ ឈ ម្ ោះថា លុ
ពភិតតតំ រឺឈ ចរតីឈល្លភៈ។ 

 មោភៈ ន្ដលជាមូល (ប្ រល់) ឈៅថា មោភៈ ឈបើដល់ភាពជា 
រមមបថ ឈៅថា អភិជា។ 

  អភិជា មាននយ័ថា ការ មលងឹរនំពចងប់ាន អធិបាយថា ចងប់ាន 
រប ់អនរដនទ របរពឹតតបឈង្កអ នឈៅរនុង មបតតិរប ់អនរដនទឈនាោះ។  
  អភិជា ឈនាោះឯងមានលរខណៈ មលងឹចងប់ាន មបតតិរប ់អនរដនទ 
ោ៉ោ ងឈនោះថា ឈធវើោ៉ោ ងណា ឈទើបបានរប ់ឈរមរជារប ់ឈយើង (េលួនឯង) ។ 

ចិតតរបែបមោយមទាសៈ 
  ឈ ម្ ោះថា មទាសៈ ឈរពាោះអតថថា រិតរបទូ រា៉ោយ អាការរិតរបទូ - 
រា៉ោយ ឈ ម្ ោះថា ទូសន្ថ រិរោិរបទូ រា៉ោយ។  ឈ ម្ ោះថា ពាាទៈ 
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ឈោយអតថថា ជាឈហ្តុឱយដល់នូវឈ ចរតីវនិា  រឺឱយចូលដល់នូវឈ ចរតី 
វនិា ននចិតត ឬឈោយអតថថា ញុំងវនិយ័អាចារយ រូប មបតតិ និងរបឈោជន ៍
 ុេជាឈដើមឱយដល់នូវឈ ចរតីវនិា  ន្តឈោយអតថនយ័ ពាបាទឈនាោះររឺ៏ 
មទាសៈ ឈនោះឯង។ 

លែខណាទិចតុែៈរបសម់ទាសៈ 
 ១.ចណ្ឌិ ែលែខមណា មានការកាចស្លហាវជាលរខណៈ។ 
 ២.និសសយទហនរមសា មានការដុតឈរាលនូវ មបយុតតធមជ៌ា 
រិចា។  
  ៣.ទូសសនបចចុបបោឋ មន្ថ មានការរបទូ រា៉ោយ ជាអាការរបារដ។ 
  ៤.អាឃាតវតថបុទោឋ មន្ថ មានអាឃាតវតថុជាឈហ្តុជិត។ 

អាឃាតវតថុ ១០ យា៉ា ងគឺៈ 
 ១.អាឃាតឈរឈោយរិតថា ឈរបានឈធវើឈ ចរតីវនិា ឱយដល់ឈយើង។ 
 ២.អាឃាតឈរឈោយរិតថា ឈររំពុងឈធវើឈ ចរតីវនិា ឱយដល់ឈយើង។ 
 ៣.អាឃាតឈរឈោយរិតថា ឈរនឹងឈធវើឈ ចរតីវនិា ឱយដល់ឈយើង។ 
 ៤.អាឃាតឈរឈោយរិតថា ឈរាល បប់ានឈធវើនូវឈ ចរតីវនិា ដល់អនរ 
ន្ដលឈយើងរ ឡាញ់។ 
 ៥.អាឃាតឈរឈោយរិតថា ឈររំពុងឈធវើនូវឈ ចរតីវនិា ដល់អនរ 
ន្ដលឈយើងរ ឡាញ់។ 
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 ៦.អាឃាតឈរឈោយរិតថា ឈរនឹងឈធវើនូវឈ ចរតីវនិា ដល់អនរន្ដល 
ឈយើងរ ឡាញ់។ 
 ៧.អាឃាតឈរឈោយរិតថា ឈរបានឈធវើនូវឈ ចរតីវនិា ដល់បុរាល 
ន្ដលឈយើងរ ឡាញ់។ 
 ៨.អាឃាតឈរឈោយរិតថា ឈររំពុងឈធវើរបឈោជនឱ៍យដល់បុរាល 
ន្ដលឈយើង អប។់ 
 ៩.អាឃាតឈរឈោយរិតថា ឈរនឹងឈធវើរបឈោជនឱ៍យដល់បុរាលន្ដល 
ឈយើង អប។់ 
 ១០.អាឃាតរនុងឋានៈន្ដលមនិ មររួ ដូចជាឈដើរជំពប ់ ឬជានឈ់ភលើង 
ជាឈដើម។ 

ចិតតរបែបមោយមមាហៈ 
  ចិតតរបរបឈោយឈមាហ្ៈ បានដល់ឈមាហ្ៈមូលចិតត ២ ដងួ។ ឈ ម្ ោះ 
ថា មមាហៈ ឈរពាោះអតថថា ជាឈហ្តុឈធវើឱយវឈងវង ឬឈរពាោះអតថថា ភាវៈននេលួន 
ឯងវឈងវង ឬឈរពាោះអតថថា ឈនាោះឯងរតឹមន្តជាការវឈងវងប៉ោុឈណាណ ោះ។ 

លែខណាទិចតុែៈរបសម់មាហៈ 
 ១.ចិតតសស អនធភាវលែខមណា មានការងងឹតននចិតតជាលរខណៈ។ 
  អញដ ណ្លែខមណា វ ឬមានការមនិដឹងជាលរខណៈ។ 
  ២.អសមបដិមវធរមសា មានការមនិចារធ់លុោះជារិចា។  
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  អារមមណ្សភាវចាឆ ទន រមសា វ ឬមានការបិទបាងំ ភាវៈ 
ននអារមមណ៍ជារិចា។ 
  ៣.អសមាម បដិបតតិ បចចុបបោឋ មន្ថ មានការបដិបតតិមនិរតូវជា 
អាការរបារដ។ 

  អនធការបចចុបបោឋ មន្ថ វ ឬមានភាពងងឹត ជាអាការរបារដ។ 

  ៤.អមយានិមសាមនសកិារបទោឋ មន្ថ  មានការមនិឈធវើទុររនុង 
ចិតតឈោយឧបាយរតូវទំនង ជាឈហ្តុជិត។ 

 មមាហៈ ឈនោះ របបឈី ើញថា ជាមូលននអរុ លទងំពងួ។ 

  មមាហៈ រឺអវជិាា  បានដល់ការមនិដឹងត្វមឈ ចរតីពិត។  

  រនុងទីឈនោះរទង ់ន្មតងដល់ការមនិដឹងរនុងធម ៌៨ របការរឺៈ 
  ១.ទុមែខ អញដ ណំ្ ការមនិដឹងរនុងទុរខ ចា។ 
  ២.ទុែខសមុទមយ អញដ ណំ្ ការមនិដឹងរនុងទុរខ មុទយ ចា។ 

  ៣.ទុែខនិមរមធ អញដ ណំ្ ការមនិដឹងរនុងទុរខនិឈរាធ ចា។ 
  ៤.ទុែខនិមរធោមិនីបដិបទាយ អញដ ណំ្ ការមនិដឹងរនុង 
មរា ចា។ 
  ៥.បុពវមនត អញដ ណំ្ ការមនិដឹងរនុងេនធ អាយតនៈ ាតុ ន្ដលជា 
អតីត។ 

  ៦.អបរមនត អញដ ណំ្ ការមនិដឹងរនុងេនធ អាយតនៈ ាតុ ជា អ
នារត។ 
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  ៧.បុពវន្ថត បរមនត អញដ ណំ្ ការមនិដឹងរនុងេនធ អាយតនៈ ាតុ 
ទងំអតីត និងទងំអនារត។ 

  ៨.ឥទបបចចយតា បដិចចសមុបបមននស ុ ធមមមស ុ អញដ ណំ្ 
ការមនិដឹងរនុងបដិចា មុបាទ រឺមនិដឹងរនុងធមទ៌ងំឡាយន្ដលអារ ័យ 
គ្មន ឈរើតឈ ើង ថាមានធមឈ៌នោះជាបចាយ័។  

ចិតតរបែបមោយថីនមិទធៈ 
 ចិតតរញួរា បានដល់ចិតតរបរបឈោយថីនមទិធៈ រនុងបណាត ថីនមទិធៈឈនាោះ 
ការរញួរាបានដល់ ថីនៈ។  ការឈង្ករងុយ មនិអាចហា ន ភាពមនិអាច 
ការទមាល យឈ ម្ ោះថា មិទធៈ។ 

លែខណាទិចតុែៈរបសថ់ីនៈ 
 ១.អនុសាហន លែខណំ្ មានការមនិឧ ាហ៍្ ជាលរខណៈ។ 
 ២.វីរយិវិមន្ថទន រស ំមានការរមាា តប់ងនូ់វវរីយិៈ ជារិចា។ 

 ៣.សសំទីន បចចុបបោឋ នំ មានការរញួរាននចិតតជាអាការរបារដ។ 

 ៤.អរតី វិជមភិកាទីស ុ អមយានិមសាមនសកិារ បទោឋ នំ 
មានអឈោនិឈស្លមន ិការ រនុងការមនិឈរតរអររនុងរុ ល និងការឈង្ករ 
ងុយជាឈដើម ជាឈហ្តុជិត។ 

លែខណាទិចតុែៈរបសម់ិទធៈ 
  ១.អែមមញ្ដតា លែខណំ្ មានការមនិររួដល់ការង្ករ មនិរហ័្  រ
ហ្ួនជាលរខណៈ។ 
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  ២.ឱនហន រស ំមានការបិទបាងំ ហ្ជាតធម ៌ជារិចា។ 
  ៣.លនីមតា បចចុបបោឋ នំ មានការឈង្ករងរ ់ជាអាការរបារដ។ 
  ៤.អរតី វិជមភិកាទីស ុ អមយានិមសាមនសកិារបទោឋ នំ 
មានអឈោនិឈស្លមន ិការ រនុងការមនិឈរតរអរ និងការងុយឈង្ករជាឈដើម 
ជាឈហ្តុជិត។ 

ចិតតរបែបមោយឧទធចចៈ 
 ចិតតរាយមាយ បានដល់ចិតតន្ដលរបរបឈោយឧទធចាៈ។ 
 ភាវៈននចិតតន្ដលរាយមាយ ឈ ម្ ោះថា ឧទធចចៈ ឧទធចាៈឈនោះ មានការ 
ឆ្ល ឈៅឆ្ល មរននចិតត ចំឈពាោះអារមមណ៍។ 

លែខណាទិចតុែៈរបសឧ់ទធចចៈ 
 ១.អវូបសមន លែខណំ្ មានការមនិចូលឈៅ ៃប ់ ជាលរខណៈ 
ដូចទឹររតូវេយល់ផ្លត។់ 
  ២.អនវោឋ ន រស ំ មានការមនិត្វងំឈៅនឹងរនុងអារមមណ៍ ន្តមយួ 
ជារិចា ដូចទងរ់តូវេយល់។ 
  ៣.ភនតតត បចចុបបោឋ នំ មានការវវីរ ់ឆ្ល ឈៅរនុងអារមមណ៍ ជាអាការ 
របារដ ដូចពំនូតឈផោះរតូវឈររបនឹ់ងដំុដី។ 
  ៤.អមយានិមសាមនសកិារបទោឋ នំ មានការឈធវើទុររនុងចិតតមនិ 
លអ មនិរតូវជាឈហ្តុជិត។ 
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  រូននចិតតដនទឈទៀត មាននយ័របារដចា ់ឈហ្ើយ បណឌិ តរបប ី
រំណតដឹ់ងចុោះ។ 
  លរខណៈដូចបានឈពាលមរខ្ងឈលើឈនោះឯង ចងប់ញ្ញា ររ់បាបថ់ា ធម ៌
ជាមនទិលជាឈដើមឈនោះឯង ជាឈហ្តុនាឱំយមនុ សមានភាពឈៅហ្មងននចិតត  
នាត ន ន្ដលឈយើងររបរ់បាណរតូវរំណតដឹ់ង និងរតូវរបឹងេំលោះបងរំុ់ 
 ងសយ័ រំុឱយអា វៈចនរងបាននដ រុររានទន្រនាទ នដួងហ្បទ្យ័រប ់ឈយើង
បានឱយឈស្លោះ ឈទោះឋតិឈៅរនុងកាលឈទ ៈណារឈ៏ោយ។ 
  ឈតើអនរមានន្ដល ួរេលួនឯងឈទថា ឈហ្តុអវីឈពលេលោះេលួនឈយើងមានចិតត 
អារររ ់កាចឈឃារឈៅ រំណាញ់លៃងឈ់មល  ឈរអងកាអ ងហ្ួ ឈហ្តុ អីុចឹង?  ឈតើ
ការឈៅហ្មងចិតតបណាត លមរពីអវី?  ឈបើបានដឹងត្វមធមរ៌ប ់រពោះ 
 មាម  មពុទធឈហ្ើយ អីុចឹងឈតើចងឈ់រអងកាអ ងឈទៀតឈទ?  ឈណាើ យចុោះឈពលឈនោះ េ្ុ ំ
ឈពាលប៉ោុណណឹ ង ិនចុោះ ចាឈំពលឈរកាយ េ្ុ ំនឹងរបាបអ់នរបន្នថមឈទៀតអំពី ឈរឿង
ហ្នឹង។ 

  អ្នក្ណធវើអ្ំណរើលអចំណ ះន្រណ្ណមាន ក្់ ន្ឹហមាន្អ្នក្ដន ណ ៀត្ណធវើអ្ណំរើលអ ចំណ ះេលួន្ 
អ្នក្វិញជាក្់ជាមិន្ខាន្។ 

3 
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ចាសក់តអាយ ុ

3 
ធមមត្វប ្សរីងឹឈរៅរនធរនុង ឈរបៀបដូចជាលាុងឈពលន្ផលឈៅេាី 
ដល់ទំុរលួយាល រចុ់ោះដល់ដី បានរតឹមចំណីនន តវទងំឡាយ។ 
រឯីឈប៉ោងឈបា៉ោ ង ឈបា៉ោ ងឈោយស្លរេយល់ ឈរឿងមនិរងវល់ឈរមងឈលង បាយ 
ស្លងទុចារតិរមមទុរខមនិរស្លយ  ង្កខ រទងំឡាយឈរើតឈហ្ើយរលត។់ 
 តីពីរុណធមអ៌ារ ័យរបាជ្ា ចងប់ាន ុខ្ឈធវើលអមយួរត ់
ចងល់អរំុឈ ៃៀមឈរបៀបដូចដងាត ់ ចងឈ់លឿនរតូវរតឈ់ទើបដល់ឈគ្មលឈៅ។ 
ចំឈណោះឈចោះដឹងបានឈរពាោះឧ ាហ៍្ ឈរៀន ូរតអរខរាឈទើបផុតលៃងឈ់មល  
រំុអាងរទពយធនឬមយួញតិឈៅ អាងរូនអាងឈៅេុ របនួតរមា។ 
ឈបើដឹងេលួនលៃងរ់រួេំឈរៀន ូរត ឈបើកាចរតូវ លូតរំុឈរបើហ្ិងា 
ឈបើដឹងេលួនចា ់ ូមចា ់របាជ្ា រំុឱយឈរមងថាឈយើងចា ់ន្តវយ័។ 
រុរខជាតិឈពលេលោះឈចញន្ផលស្លល បេ់លួន មនុ សមនិមាមំនួស្លល បគ់្មម នអតថនយ័ 
រ ់ឈៅយូរពិតមនិឈចោះលរនល ស្លងន្តអរបិយរ ់ឈរបៀបដូចស្លល ប។់ 
រប ិនចង ុ់េរ ់មានតនមល ររួន្តន្រនចនឈធវើេលួនត្វមចាប ់
រំុចា ់ន្តវយ័ឱយឈរមង តីរបាប ់ ររួេំរបញបស់្លងលអឈៅឈហាង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

3 
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១២.របមយាជន៍ននការរសម់ៅ 

3 
 ឈពលឈវល្លន្ដលមនុ សឈយើងបានរ ់ឈៅរនលងមរ រឺជាឈពលឈវល្ល 
ននអាយុរប ់មនុ ស ន្ដលបានអ ់ឈៅឈហ្ើយឈនាោះឯង ន្តឈបើររបម់នុ ស 
មនិមានឈពលឈវល្លឈដើមបរី ់ឈៅឈទ ររឺ៏ជាឈពលស្លល បឈ់ោយពិត។  
 ការរបរពឹតតឈៅននជីវតិមនុ ស  តវ មានរយៈឈពលយបម់យួនថៃមយួ 
ដូចគ្មន  ឈោយមនិបានលឈមអៀងឈៅឈលើបុរាលណាមយួឈ ើយ ឈរពាោះឈពល 
ឈវល្ល ន្ដលរបរពឹតតឈៅឈនាោះបាននាឈំៅទងំេលួនវាផង នាឈំៅទងំអាយុ 
ជីវតិនន ពវ តវទងំឡាយផងន្ដរ។   មដូចរពោះដម៏ានរពោះភាររទង ់

រត្វ ់ ន្មតង (បិដក្ណលេ ៥៨  ំរ័រ ១៣៣) ថាៈ 

  កាមោ ឃសតិ ភូតានិ សពាវ មនវ សហតតមន្ថ 
  មយា ច កាលឃមសា ភូមតា  ស ភូតបចនឹ បចិ។ 
 (អាចារយទិស្លបាឈមារខឈពាធិ តវ  ួរថា) កាលរន្មង ីុនូវ ពវ តវ 
ទងំអ ់ រពមទងំេលួនឯង ចំន្ណរ តវណា ជាអនរ ីុនូវកាល  តវឈនាោះ 
ឈ ម្ ោះថា ដុតនូវតណាា  ន្ដលជាធមមជាតិដុត តវ។   
 ឈៅរនុងរពោះអដឋរថា បានពនយល់ថា ឈពលឈវល្លមនិន្មន ីុស្លច ់
្មរប ់ តវ ដូចជាខ្ល  ីុស្លចឈ់នាោះឈទ ប៉ោុន្នតឈពលឈវល្លបានញុំងអាយុ 
វណណ ៈ និងពលៈជាឈដើមរប ់ តវទងំឡាយឱយអ ់ឈៅ បានញំញីវយ័ 
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រំឈល្លោះររមុ ំ ញុំងការមនិមានឈរារឱយវនិា  ន្បបឈនោះឈៅថា  ីុ តវ រឺ
ទំពា ីុនូវ ពវ តវ។ ចំឈពាោះឈពលឈវល្លន្ដល ីុនូវ តវដូឈចនោះ មនិឈវៀរនូវ 
 តវណាៀឈ ើយ រន្មងទំពា ីុនូវ ពវ តវ។  ឈពលឈវល្លមនិរតឹមន្ត ីុ 
 តវទងំឡាយប៉ោុឈណាណ ោះឈទ ឈពលឈវល្លរន្មង ីុនូវេលួនឯងឈទៀត ដូចជា 
ឈពលមុនអាហារ រន្មងមនិមានឈៅ ល់ឈ ើយ រនុងឈពលឈរកាយអាហារ 
ឈនាោះឈស្លតរម៏ាននយ័ដូចគ្មន ។  ន្ដលថា តវអនរ ីុនូវកាលវញិឈនាោះ 
 ំឈៅដល់រពោះេីណារ ព។  ពិតណា ់រពោះេីណារ ពឈនាោះឈៅថា អនរ 
 ីុកាល ឈរពាោះញុំងបដិ នធិកាលតឈៅឱយអ ់ឈោយអរយិមរា។  ឈោយ 
ឈ ចរតីថា រពោះេីណារ ពឈនាោះ អារ ័យឈភលើង រឺញណបានឈធវើឱយឈឆោះ 
វនិា អ ់នូវតណាា  ន្ដលន្តងន្តដុត តវឈល្លរ។ 
 ឈពលឈវល្លមានរបឈោជនឈ៍រចើនណា ់ រប ិនឈបើមនុ សយរឈពល 
ឈវល្លឈៅឈរបើរនុងផលូវរតឹមរតូវ (អដឋងាិរមរា) ន្តឈបើមនុ សឈយើងយរឈពល 
ឈវល្លឈៅឈរបើរនុងផលូវេុ  រឺរន្មងនាមំរន្តរតីវនិា ន្តមា៉ោងប៉ោុឈណាណ ោះ។ 
  រុបឈ ចរតីមរវញិ របឈោជនន៍នការរ ់ឈៅ រឺឈៅរតងរ់បាជ្ា 
ន្ដលបានឈរើតឈ ើងឈហ្ើយ ឈយើងបានយររបាជ្ាឈនាោះឈៅឈោោះរស្លយនូវ 
រាល់បញ្ញា  បានរបរបឈោយ នតិវធីិឈនាោះឯង ឈហ្ើយរបការឈនោះ លុោះរត្វ 
ណាន្តមានរបាជ្ាឈដើមបឈីោោះរស្លយ ឈទើបអាចទទលួបានលទធផលលអ 
របឈ ើរ រមាបដំ់ឈណើ រជីវតិ។  
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 ឈបើការរ ់ឈៅមនិបានយររបាជ្ាមរឈរបើរនុងបញ្ញា ឈនោះឈទ  ូមបអីនរ 
រ ់ឈៅមយួរយឆ្ន  ំ រគ៏្មម នរបឈោជនអ៍វីន្ដរ  ឈដើមបឱីយជីវតិមានេលឹមស្លរ រឺ 
អនររបបចីឈរមើននូវរបាជ្ារំុបីខ្ន។ 
 មយា ច វសសសតំ ជីមវ  ទុបបមញដ  អសមាហមិតា 
 ឯកាហ ំជីវិតំ មសមយា បញ្ដវនតសស ឈាយមិន្ថ។ 
 បុរាលណា រ ់ឈៅមយួរយឆ្ន  ំជាមនុ សមនិមានរបាជ្ា មានចិតតមនិ 
បានតមាល់ខ្ា ប ់ ការរ ់ឈៅន្តមយួនថៃរប ់ឈល្លរ ន្ដលមានរបាជ្ា មាន 
ការពិនិតយពិចារណា ជារបររតីរបឈ ើរជាង។ 
Better than a hundred years in the life of an ignorant      

person, who has no control over his senses, is a day in the 

life of a wise man who cultivates Tranquillity and Insight    

Development Practice. 

របូកាយមិនមទៀង 

3 
ររបរ់ូបកាយ តវ ន្តងមានវបិតតិ រទុឌឈរទមរគ្មរំគ្ម 
រមាល ងំចុោះឈេាយ នដឈជើងជរា  ឈរៀងរាល់ឈវល្ល 
  មនិស្លត បឈ់យើងឈ ើយ។ 
 រឈ់មម ឈធមញរងឹ  មបុរ- ភលងឹ ន្របរបួលឥតឈ បើយ 
ន្ បរឈផតើមរជីវរជួញ ន្ភនររ វាងំឈហ្ើយ ន្រពំុបានឈ ើយ 
  ឈទៀងន្តអនតរាយ។ 



 

 

-154- 

 

រចមុោះអណាត ត អារររហ់្ួ ខ្ន ត ហ្ួ នឹងបរោិយ 
ជាឈររឿងអឈស្លចិ៍ ររួឈេពើមជិនណាយ ហ្ួ នឹងបរោិយ 
  ឈស្លោះ ូនយទឈទ។ 
ដំឈណើ រជីវតិ ដូចរពោះអាទិតយ រោះឈហ្ើយលិចឈរជ 
ឈរើតចា ់ឈសឺ្លល ប ់ ឥតមានទំឈនរ តរ ់លុតឈមល៉ោោះឈទ 
  រាងកាយអរបិយ។ 
លមមចុោះចាញ់ឈហ្ើយ មនិររួឈរៀរឈរើយ បញ្ារខនធឈល្លរិយ 
បឈញ្ញេ ត តវឈល្លរ ចា ់ឈរមងរបុ រ ី វឈងវងស្លម រតី 
  រងទុរខឈខ្ល ចផា។ 
 ុេភាពមាមំនួ មនិររួជាបជ់នួ ជាអនិចាា  
រាងកាយស្លអ តន្បលរ រអ៏នត្វត   ពិតគ្មម នបានការ 
   តីថាមនិស្លត ប។់ 
រតឈចៀរទងំឈទវ ស្លត បម់និឮឈទ រ ់ដូចជាស្លល ប ់
ន្ភនររម៏និភល ឺ កានន់្តរ អាប ់ អណាត តឈនាោះោ៉ោ ប ់
  មនិដឹងរ ឈស្លោះ។ 
រិតចុោះោយត្វ តូចធំរុមារ  អនររំុឈ ោះឈឡាោះ 
េិតេំឈធវើបុណយ ទន ីលឱយឈស្លម ោះ ឈទើបរចួរឈំោោះ 
  ពីទុរខឈៅឈហាង។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 
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១៣.ជីវិត និងការមសពគប់ 

3 

 មនុ សន្ដលឈរើតមរឈៅរនុងឈល្លរឈយើងឈនោះ ន្តងមានការអារ ័យ 
គ្មន ឈៅវញិឈៅមរ ឈបើមនិន្ផនរណាមយួរន៏្ផនរណាមយួន្ដរ។ ការឈ ពរប ់
មាននយ័ថាៈ ឈៅ, អារ ័យ, អារ ័យឈៅ, រាបរ់រ, រាបរ់រយរជាគ្មន , រប់
ររ; របរពឹតត; របតិបតតិ; ឈរបើរបា ់; បរឈិភារ, ផឹរ, រមួបឈវណី។ ការឈ ព
រប ់របរ់រយរជាគ្មន  ឬយរបុរាលឈនាោះឈធវើជាមតិត ំឡាញ់ និងការចូលេលួន
ជាពរួជាមយួនឹងគ្មន ...។ 

 អូ! និោយដល់ចំណុចហ្នឹងររួឱយឆៃល់ន្ដរថា ឈតើអនរណាឈៅជា 
មនុ សររួឈ ពរប ់និងមនិររួឈ ពរប?់ ឈតើមនុ សលអ និងមនុ សអារររ ់
េុ គ្មន ោ៉ោ ងដូចឈមតច?  ត្វមពិតឈៅ ឈបើឈមើលមនុ សររបរ់ូបឈោយន្ភនរ 
ធមមត្វៀ ឬឈមើលន្ត មបរខ្ងឈរៅឈ ើញថា មនុ សទងំអ ់ ឹងមាន អ
វយវៈ មុេមាត ់ រាងកាយដូចៀគ្មន  ឈទោះបីមានលរខណៈរទងរ់ទយ ពណ៌
 មបុរ េុ គ្មន េលោះៀរឈ៏ោយ ររ៏ងឈ់ៅស្លា ល់បានថាជាមនុ ស ឈរពាោះ 
ឈផសងអំពី តវតិរចាេ ន។  ន្មនរូបរាងកាយរប ់មនុ សង្កយរ ួលនឹង 
ស្លា ល់បាន ន្តឈៅរតងអ់តតចររិ លរខណៈខ្ងរនុងឈពាលរឺដងួចិតត 
អធារ ័យពិតជាមនិង្កយនឹងស្លា ល់ឈស្លោះឈ ើយ ចាបំាចរ់តូវ ឈងាត ពិ
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និតយរនុងរយៈឈពលយូរ ឈទើបអាចវនិិចេយ័រនុងការឈរជើ ឈរ ើ ឈធវើជាមតិតរមួ 
ការង្ករ រមួដំឈណើ រជីវតិជាមយួបាន។ 

ែ.លែខណ្ៈមនុសសលអ  

 មនុ សលអ រឺជាបុរាលទងំឡាយណា ន្ដលមានរបររតីរបរពឹតតនូវ 
អំឈពើលអឈោយកាយ វាចា និងចិតត ឈពាលរឺជាអនររបរបេលួនឈោយរុ ល- 
រមមបថ ១០ មានការឈវៀរចារការ មាល ប ់តវជាឈដើម។  មា៉ោងឈទៀត 
មនុ សលអឈរអាច មាា ល់លរខណៈេលោះៀ ត្វមឈគ្មលធមដូ៌ចខ្ងឈរកាមៈ 

 ១.ពហុសសតុ ជាអនរឈចោះដឹង មានចំឈណោះវជិាា េពងេ់ព ់ ន្ដលជន 
ឈរចើនគ្មន  អាចចូលឈៅឈររបជញ្ារយ់រចំឈណោះដឹង និងបទពិឈស្លធនប៍ាន 
ជារបឈោជនពិ៍តៀ។ 

 ២.ធមមធរ ជាអនរមានធម ៌ មាន ីលធម ៌ មានអតតចរតិ មាន    
មារោទលអ ជាអនរដឹងរុណ ជាអនរមនិមានមានោះ និងមនិជាអនររបកាន ់
េលួនេព ់។ 

 ៣.បដិភាណ្វនតំ ជាអនរឆ្ល ត ល្   វាងនវ មានរបាជ្ាឈរចើន 
ឈហ្ើយអាចឈោោះរស្លយនូវរាល់បញ្ញា ទងំឡាយ បានឈោយ នតិវធីិ។ 
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 ៤.អញដ អតាថ និ ជាអនរស្លា ល់នូវអំឈពើណា ន្ដលជារបឈោជន ៍
និងអំឈពើណាមនិជារបឈោជន ៍ ជាអនរស្លា ល់រារឈ់រៅ បាបបុណយ រុណ 
ឈទ  ទបេព ់  ឈមម ...។ 

 ៥.វិមនយយ ែងខំ អាចរមាា តនូ់វឈ ចរតី ងសយ័រប ់េលួនឯង និង 
អនរដនទបាន។ 

ខ្.លែខណ្ៈមនុសសអារែែ់ 

 មនុ សអារររ ់ រឺជាបុរាលទងំឡាយណា ន្ដលមានការរបរពឹតតនូវ 
អំឈពើអារររ ់ អំឈពើទុចារតិ អំឈពើអ ីលធម ៌ េុ នឹងចាបប់ញ្ាតតិ។  មនុ ស
អារររឈ់ធវើទឈងវើណា ន្ដលបណឌិ តទងំឡាយន្តងតិោះឈដៀល ឈហ្ើយ រាល់
 រមមភាពរប ់មនុ សរបឈភទឈនោះ  រន្មងរបឈមមុេនឹងឈ ចរតី វនិា  
៥ ោ៉ោ ងរឺៈ វនិា ញតិ ១ វនិា ឈភារ មបតតិ ១ វនិា ឈរពាោះ ឈរារ 

 ១ វនិា  ីល ១ វនិា ទិដឋិ ១ ។ 

 មា៉ោងឈទៀត មនុ សអារររ ់ ន្ដលឈចោះន្តអារររឈ់ៅៀ ឈរពាោះន្ត 
បុរាលឈនាោះ មានឈររឿង មាា ល់ដូចខ្ងឈរកាមៈ 
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 ១.មិចាឆ ទិដឋិ មានការយល់េុ  ឈពាលរឺមនិឈជឿថា មានបាប មាន
បុណយ មានរុណមានឈទ  ឬមនិឈជឿថាបាបឱយផលជាទុរខ និង បុណយឱយ
ផលជា ុេជាឈដើម។ 

 ២.មិចាឆ សងេបប មានការរតិោះរោិះេុ  រឺរិតររន្តផលូវអបាយមុេ 
មានរ ី រស្ល ន្លបង ជិោះជាន ់ឈរងរបវញ័្ា  និងរំនំុរំុរួនអនរដនទជាឈដើម។ 

 ៣.មិចាឆ វចា និោយន្តពារយរុហ្រ ពារយញុោះញង ់   រឈ ៀត 
ពារយបំន្បរបំបារ ់ពារយឈជររបឈទចផ្លត ស្ល។ 

 ៤.មិចាឆ ែមមនត ឈធវើការង្ករេុ  រឺឈធវើការង្ករឈោយេវោះស្លម រតី 
ការង្ករន្ដលេុ ចាប ់ មានការ មាល បម់នុ ស តវ  លួចឆរប់លនរ់ទពយ 
 មបតតិអនរដនទ និងមានការរបរពឹតតេុ រនុងកាមទងំឡាយ។ 

 ៥.មិចាឆ អាជីវ ចិញ្ា ឹមជីវតិេុ  ឈពាលរឺររ ីុេុ នឹងចាប ់ េុ 
 ីលធម ៌ ដូចជាមានការជញួឈររឿង ន្រស្លត វុធ ជួញមនុ ស  ជញួ តវ 
ន្ដលឈររតូវ មាល ប ់ជួញទឹររ វងឹ និងជួញថាន ពុំលជាឈដើម។ 

 ៦.មិចាឆ វយាម មានការពាោមេុ  រឺពាោមឈធវើន្តការង្ករ 
ណាន្ដលនាឱំយន្តឈរើតបាប  ចឈរមើនន្តអរុ ល។  
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 ៧.មិចាឆ សតិ រព្រេុ   រឺនឹរន្តឈរឿងបាប ឈរឿងអរុ ល ឈរឿងេុ  
ចាប ់េុ  ីលធម.៌..។ 

 ៨.មិចាឆ សមាធិ តមាល់ចិតតេុ  រឺកាល ហានឈមាោះមុត រនុងឈរឿងេុ  
ទំនង តមាល់ចិតតរនុងអរុ លធមជ៌ាឈដើម។ 

 លរខណៈដូចបានឈរៀបរាបម់រឈនោះ រឺជាឈររឿង មាា ល់ បុរាល ២ 
ពរួ រឺមនុ សលអ និងមនុ សអារររ ់ ូមទនរជាប។ 

មពលជួបបញហ មទើបករសែរែកម៉ា 

3 

រតីឈររៀមរ កាន្ វងរររង្កា  យបគ់្មម នចន្រនាទ ងងឹតខ្ល ងំណា ់ 

 តីពីឈរមងៀឈធវើអវីឈផត ផ្លត   មនិ ូវស្លត បច់ា ់ទូនាម ន តីថា។ 

ឱយឈធវើខ្ងឈជើងឈៅឈធវើឯតបូង មនិត្វមរនលងមាត្វបិត្វ 

ឈធវើត្វមចិតតឯងគ្មម នស្លត បឈ់មបា  បាយហុ្ឺហាមនិ ូវដឹងអី។ 

របាបឱ់យឈធវើបុណយមនិ ូវឈចោះឈស្លោះ ឈបើន្លបងឈ ោះឈឡាោះមនិបាចហ់ា តី 

េលួនឈៅឈរមងៀរួរន្តឃាម តេមី េំរបុងស្លម រតី ិរាវជិាា ។ 
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ឈពលេលួន បាយឈរចើនឈភលចន្ម៉ោឪ ន្តឈពលយូរឈៅឈចឺាបរ់គ្មរំគ្ម 

រ ់ឆ្ៃ យន្ម៉ោឪជីវតិរំរពា  បីដូចនាវារណាត ល មុរទ។ 

ន្ម៉ោឪមានរុណធៃនជ់ាងរបឹថពី ររួន្ត ំភរុីណនថលវ ុិទធ 

ររួតបរុណេលោះឈទើបបានរចួផុត នររមនិដុតឈទើបមនិឈស្លកា។ 

រូនេលោះរ  ់ស្លអ តចឈរមើនឈោយវយ័ ន្ម៉ោឪរពួយភយ័េវល់រនុងចិនាត  

កាលរូនឈៅតូចរពួយជាធមមត្វ រូនធំកាលណាទុរខមយួជាពីរ។ 

ដូឈចនោះរូនឈៅទងំតូចទងំធំ ចូរអនរស្លត បេ់្ុ ំរំុឈភលច ំភ ី

ស្លត បន់្ម៉ោឪេលោះឈទើបបានដល់ទី ទុរខមនិញំញីឈរពាោះដឹងរុណន្ម៉ោ។ 

ដោយសាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

3 
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ឯែសារពិមរោោះ 

3 
១.រពោះនរតបិដរបាលី និងឈ ចរតីន្របជាភាស្លន្េមរ 

២.វចនានុររមន្េមរ ( ឈមតចរពោះ ងឃរាជ ណជាត្ញ្ញា
ណណ្ណ ជួន ណាត) 

៣.គ្មថាធមមបទ (ភិក្ខុបញ្ញា វណរា ស យុ សវុណ្ណ ) 

៤.បទនុររមបាលី អភាិនបបទីបិកា (រពោះឧបា
លិវងស មុឹង កសស) 

៥.បទនុររមធមមបទ ភារទ ី ២ (រពោះររូ ិរ ី
ឈស្លភណ័ ែិម តូរ) 

៦.បញ្ញា ជីវតិ (ភរិខុធមមបាល មខ្ៀវ ជុំ ព. . 
២៥០៣,រ. .១៩៦១) 
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៧.រមពរីវមិុតតមិរា (ការផាយរប ់ពុទធស្ល នា
ឈដើមបអីភវិឌឍន ៍ព. . ២៥៥៤) 
៨.បារមភីារទី ១ (ឈល្លរររូអរាបណឌិ តធមាម ចារយ 
ប ុត សាវងស) 
៩. នាទ នុររមរពោះពុទធស្ល នា (ឈោយឧបា រ 
សុមឹ រតនៈ ព. . ២៥៥៤) 
១០.មហា តបិបោឋ នភាវនា រពោះពុទធដីកា 
អដឋរថា និងមហាដីកាព. . ២៥៥៤ 

១១.មងាលតថទបីនីបាលី-ន្រប (ភរិខុវនិយធឈរា 
មោយនិ មនឿន) 

១២.អភធិមមតថ ងាហ្ៈ ៩ បរឈិចេទ (ភិក្ខុអ្គ្គធីណរា 
គង់ សមុិតត) 
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១៣.មយួអឈនលើឈោយឯរស្លរជាភាស្លន្េមរ និង
ភាស្លបរឈទ ជាឈរចើនឈទៀត 
-CAMBRIDGE Advanced learner’s Dictionary Third Edition 

-OXFORD learner’s pocket dictionary with illustrations 

-DICTIONARY English-khmer, Khmer-English 

-Orkida Dictionary 

3 
 

មសៀវមៅកដលមរៀបមរៀងមោយខ្ញុំរពោះែរណុា 

សាមដណរ សា ចាន់រ៉ា ត់ 

3 
(មចញផាយរចួមហើយ) 

១.បញ្ញា ជីវតិ និងរពោះធម ៌ (ព. . ២៥៥៤) ឈបាោះឈៅឈរាងពុមព ឈស្លភណ័ 
២.េ្ុ ំន្តងជូនអនរ    (ព. . ២៥៥៤) ឈបាោះឈៅឈរាងពុមព ឈម៉ោង ហាវ 
៣.ររួ ិរាធម ៌   (ព. . ២៥៥៥) ឈបាោះឈៅឈរាងពុមព ឈៅ៉ោ  ផុន  
៤.ររមងអរខរា    (ព. . ២៥៥៥) ឈបាោះឈៅឈរាងពុមព ឈៅ៉ោ  ផុន  
៥.ទឹរចិតតអនរមាត យ   (ព. . ២៥៥៥) ឈបាោះឈៅឈរាងពុមព ឈៅ៉ោ  ផុន  
៦.ទំពរ័ជីវតិ    (ព. . ២៥៥៦) ឈបាោះឈៅឈរាងពុមព ឈៅ៉ោ  ផុន 

(មរតៀមនឹងមចញផាយែនងុមពលឆាប់ៗ) 
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-ន្ វងយល់ជីវតិ    (ឈោយឈល្លរមាា  ់ររូ ឡែុ សាមរឿត) 
-ជីវតិឈល្លរឪពុរ    (ឈោយឈល្លរមាា  ់ គង់ ច័នទសភុ័ក្រែត) 
-ទុរខលំបារអនរមានរុណ (ឈោយឈល្លរមាា  ់ ទូច ចន្ថថ ) 
-ស្លន នដ មណ    (ឈោយស្លមឈណរ សា ចាន់រ៉ា ត់) 
-ទ សនអបរ់ ំ   (ឈោយស្លមឈណរ សា ចាន់រ៉ា ត់) 

3 
 
 
 

សាថ នីយកដលែំពុងសកមតងរពោះធម៌មោយៈ 
«រក្ុមយុវស្សមេអ្នក្ន្រិន្ធ (ណេត្តបាត្់ដំបហ)» 

មខ្តត/រែុង មឈាម ោះសាថ នីយវិទយ ុ ែរមិតផាយ មវោផាយ 

 
 
បាតដំ់បង 

 ុវណណ អងារ FM ១០៦ MHz ០៩-១០ យប ់

ដំបងររញូង FM ១០០ MHz ០៦-០៧ យប ់

ដំបងររញូង FM ១០០ MHz ០៩-១០ រពឹរ 

ឈ ៀមរាប  ុវណណ អងារ 
 

FM ៨៩.៥ MHz ០៩-១០ យប ់

រំពងច់ាម នារពន័ធ FM១០១.៧៥MHz ០៩-១០ យប ់
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  បញជ ែ់ៈ វទិយុដំបងររញូង FM ១០០ MHz ផាយន្តនថៃឈៅរ-៍ 
អាទិតយន្តប៉ោុឈណាណ ោះ។ ពុទធបរ ័ិទអាចស្លត បរ់ពោះធមប៌ាន ត្វមរយៈឈរហ្ 
ទំពរ័ឈរៀងរាល់ឈមា៉ោ ងផាយបនតផ្លទ ល់ដូចខ្ងឈរកាមៈ 
 -www.sovannangkorfm106.com 

 -www.vodfm.com 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ន្ថមពុទធបរសិទ័ឧបតថមភែនងុការមាោះពុមពមសៀវមៅមនោះ 

3 
-បងរ ី ជា លីណា និងររុមររសួ្លរ (ឈេតតរំពង់
ចាម) .................................................. ៥០$ 

-បងរបុ  រមឹ ស្លរតិ និងភរោិ ម៉ោរច់ានា់រា៉ោ  
រពមទងំបុរត ................................  
     ៥០$ 
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-ឧ. ិ. ម៉ោរ ់ ណុល និង ឧ. . ស្ល ង ថារ ី (ឈេតត
បាតដ់ំបង) .....................................  
-រពោះររូឈៅអធិការ  ុរ ស្លឈរឿត ................ ១០$ 
-រ ី ឈពរជ និងស្លវ ម ី(ភនឈំពញ) .................... ១០$-រ ីា+ ស្លវ ម ីរពមទងំបុរត ១០$ 

-ឡាយ ហុ្យឈម៉ោង +ស្លវ ម ីនិងបុរត  ........... ១០$  -Ly Amanda (Lowell.USA) ៥$  

-Oeurn Sam ath (Lowell.USA)...៥$ .............................  -Muth Phaula (Lowell.USA) ៥$ 

-របារប់ូជាធមឈ៌ទ នា (ភមូអិ ូទូរ ឈេតតបាត់
ដំបង)១៦៧.៧០០៛ + ១៧$ 

-ឈល្លរ  ម រុ លយ (ពធិីររ វទិយុដបំងររញូង ប.
ប.) ........................................... ៩០.០០០៛ 
-ត្វមរយៈឧ. ិ.  ូ ឈដៀប (វតតរំន្ផង ប.ប)
 ............................................... ៧០.០០០៛ 
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-ឧ. ិ.ឈស្លម  ូណាត  ........................... ៦០.០០០៛ 
-ពុទធបរ ័ិទភមូតិ្វរយ (រមួគ្មន ) ....... ៥០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ន្រវ  ុរនធ នងិររួស្លរ (ផារឈលើ ប.ប)
 ................................................ ៤៥.០០០៛ 
-អនររ ី នត វចួ និង ឈល្លរ ឈៅ៉ោ  ឈម៉ោងឈុន ........ 
 ................. ៤៥.០០០៛ 
-បងរ ី ឈពរជ (ភនឈំពញ) ................ ៤០.០០០៛ 
-ឯរឧតតម  ុរ ស្លម និងឈល្លរជំទវ ម៉ោរ ់ នឆលី
ម (រំពងច់ាម)៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ោ៉ោ ន ់ផ្លរ៣ី០.០០០៛-ឧ. ិ. បា៉ោ  ់  យ៉ោន
 ............................ ៣០.០០០៛ 
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-ឧ. ិ.ឈូរ ចានឈ់ៅ៣០.០០០៛-ឧ. ិ. ឌុច  ីុ
វា៉ោ ង .................... ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. រឹម  ុបញ្ញា រា៉ោ ៣០.០០០៛-បងរ ី ទរ 
ឈ ោឋ ......... ៣០.០០០៛ 
-ទយរ ឈចង ឈប៉ោងឈ ង៣០.០០០៛-ទយិកា ឈថា
ង ព ីិ ............ ៣០.០០០៛ 
-ឈល្លរ ហ្ួរ ន្ហ្ង .ជា ចិនាត  ................... ៣០.០០០៛ -ឧ. ិ. អុមឹ មយួ ៣០.០០០៛  

-ឧ. ិ. ន្េរ វបិុល និងបុរត ........... ៣០.០០០៛
 ....... -ឧ. ិ.  ុេ ស្លរមួ ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. អ ុ៊ុំ  ុភាព៣០.០០០៛ ... -ឧ. ិ. អ ុ៊ុំ  ុផ្លត ៣០.០០០៛ 
-ឈល្លរ រ ុង ឈេង៣០.០០០៛-ឧ. ិ. ឈរៀប រីមឈអ
ង ........................ ៣០.០០០៛ 
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-ឈល្លរ ឈ ង. ភរោិ៣០.០០០៛-ឧ. ិ. ន  ឈហ្ៀ
ង ........................ ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ឈធឿម . ៣០.០០០៛ -ឧ. ិ. ន្ហ្ម ន្ ម
 ............................ ៣០.០០០៛  

-ឧ. ិ.  មី +ហា ន ហុ្ីម៣០.០០០៛-ឧ. ិ. ន្ត 
ហ្ ុន ........... ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ន្តន ឈឆងហុ្ង៣០.០០០៛-ឧ. ិ.ន្តន នឆ
ហា ង .......... ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ឈធឿម + ថា វធុ៣០.០០០៛-ឧ. ិ.  ុរ 
ស្លយរីម .... ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ឈន ប ុននាង៣០.០០០៛-ឧ. ិ. ត្វងំ ញឹ
មឈហ្ង ....... ៣០.០០០៛ 
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-រញ្ញា  ឈហ្ឿត រ មី៣០.០០០៛ -ឧ. ិ. ោុ ំ ុបនិ ៣០.០០០៛ 
-ឈល្លរ ឡាង ស្លលី៣០.០០០៛-ឈល្លរ អុ ី ឈម៉ោង
ហ្ ួរ .................... ៣០.០០០៛ 
-ឈល្លរ យីម ស្ល ងនហ្៣០.០០០៛-ឈល្លរ ឱន វា៉ោ
នឌ់ ី............ ៣០.០០០៛ 
-ឈល្លរ អុ ី រល៣០.០០0៛-ឈល្លរត្វ ឈហ្ង
 .................. ៣០.០០0៛ 
-ឧ. ិ. ហ្ង ់ ុារ៣ី០.០០0៛-ឧ. ិ. រ ់ ស្លឈរ ៉ោត
 .................. ៣០.០០0៛ 
-ឧ. ិ. ត្វរ លឹម រស្ល ង៣០.០០០៛ .... -អនររ ី 
ហា   ីុវវុ ី. ៣០.០០០៛ 
-បងរ ី ល្លង  ំណាង៣០.០០០៛-ឈឌឿប ឈ ឿប ៣០.០០០៛ 
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-ឧ. ិ. ឈនៀវ ឈរពៀត.បុរត៣០.០០០៛-ឧ. ិ.  ីុវ 
ឈឆង ........... ២៥.០០០៛ 
-អនររ ី អ យុ ល្លង.២៥.០០០៛-អនររ ី បុិច លី
ន ............... ២៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ឈរឿប ... ២៤.០០០៛ -ឈ ៀង ឈ ៀត .................  
២០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ហ្ួន ឈ ោឋ ២០.០០០៛ ...... -ឈន វានធ់ ី ២០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ូ ឈដៀប២០.០០០៛ ......... -ឈមៀប  ុរីម ២០.០០០៛ 
-តូវ ឈហ្ាច ហា ង២០.០០០៛.......... -ឧ. ិ. ឈៅ៉ោ  វណណី  ២០.០០០៛  

-អនររ ី រី ឈរ ៉ោត២០.០០០៛ -អនររ ី រីម ឈឆង
 ................. ២០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.  ំ ស្លន២ី០.០០០៛ ..... -ឧ. ិ. លី  ីុម ២០.០០០៛ 
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-ឧ. ិ. ឈ ម នណ (ឈមាង) ២០.០០០៛ .... -ឧ. ិ. 
ត្វន ់រមីររុយ២០.០០០៛  

-រញ្ញា   ុត ោលីន២០.០០០៛-ឧ. ិ. ឈរ ង 
នាង ................... ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. រា៉ោ  វ.ីស្លវ ម.ីបុរត១៥.០០០៛ . -បងរ ី រចឹប ១៥.០០០៛  

-ប តិ រោឋ ោនី ១៥.០០០៛ -ឧ. ិ. ន្ណម ជុំ
 ................. ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ជុំន ី(ផលូវឡាឈអ)១៥.០០០៛-ឧ. ិ. ឈរ ង 
ឈហ្ន .......... ១៥.០០០៛ 
-អនររ ី ឡាយ ឈស្លភណ័ឌ  ១៥.០០០៛ .. -អនររ ី 
 ុង មា៉ោ ទនី . ១៥.០០០៛ 
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-ឧ. ិ. អុមឹ ហា នផ្ល១៥.០០០៛-ឧ. ិ. អុមឹ វា៉ោ ន់
ថា ............. ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. អុមឹ អុមី១៥.០០០៛ ............ -អនរររូ រនិ វនាថ វ ី ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ប្ទធី ស្លឈរឿន១៥.០០០៛ ......... -អ ុ៊ុំ ឈៅនី ១៥.០០០៛ 
-អ ុ៊ុំ លីឈរៀន ... ១៥.០០០៛ -អ ុ៊ុំ លីភា ... ១៥.០០០៛ 
-បង ចំឈរ ើន នងិ ភរោិ១៥.០០០៛-ឧ. ិ. ោ៉ោ ត ទី ១៥.០០០៛ 
-រ ៉ោតូ ចរោិ៉ោ  ...... ១៥.០០០៛ -ឧ. ិ. លី រមឹធីង
 ............................. ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ជុំ  ុភាព១៥.០០០៛ ..... -ឧ. ិ. េុត ថន ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ.   ុ ៊ុំ នួន១៥.០០០៛ -ឧ. ិ. ឈភឿរ ស្លេន
 ............................. ១៥.០០០៛ 
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-ឧ. ិ. ហា ំោ៉ោ ១៥.០០០៛-ឧ. ិ. ហ្ួត លឹមឈហ្ៀ
ង ......................... ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. នួន ស្លឈវឿន១៥.០០០៛-ឧ. ិ. ធូ ជាន
 ................. ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ.  ុេ យ៉ោូន.បុរត១៥.០០០៛-ឧ. ិ. លឹម 
 ុេលីម ..... ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ.  ួន ផលលី. បុរត១៥.០០០៛-ឧ. ិ. លឹម 
ឈហ្ាច ីុម .... ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. លី វចួរ ៉ោងុ១៥.០០០៛-ឧ. ិ. រ ី  ំឈអឿន
 ................. ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ពុ ំនិង ត្វ ោ៉ោ ន១់៥.០០០៛-អនររ ី  ុេ 
វណាណ  .......... ១៥.០០០៛ 
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-ឈល្លរ ម៉ោរ ់រមឹជាន១៥.០០០៛-ឈល្លរលឹម ន 
ស្ល ង ................ ១៥.០០០៛ 
-អនររ ី វា៉ោ  វា៉ោ នថ់ាននិងបុរត ........... ១៥.០០០៛
 .. -ឈល្លរ ត្វរ លឹមហា ង ១៥.០០០៛ 
-អនររ ី  ុង ទូចនិងបុរត ១៥.០០០៛ . -ឈល្លរជា 
ោរា៉ោ  .................. ១៥.០០០៛   
-អនររ ី ឈថង រ ីហ្ួច១៥.០០០៛- ឈល្លរ ងួន 
ពុទធ រា៉ោ ......... ១៥.០០០៛ 
-ឈល្លរ រឹមវា៉ោ នណ់ារា៉ោ ១៥.០០០៛-ឧ. ិ. វចួ លីម
 ................. ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ស្ល ង ឈ ឿន១៥.០០០៛-ឧ. ិ. ួន  ុខ្
 ................. ១៥.០០០៛ 
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-ឧ. ិ.  ូ ស្លេន១៥.០០០៛-ឧ. ិ.  ូ ថាត
 ................. ១៥.០០០៛ 
-អនររ ី មុ ំ ុេុន១៥.០០០៛-អនររ ី ណម  ុភ័
ន្ររត ...................... ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ត្វងំ ន្ .ភរោិ១៥.០០០៛-ឧ. ិ. ជួប 
ឈលៀងងិន ....... ១៥.០០០៛ 
-ឧ. . ហ្ ត ់ ត ់និងមាត យ .................... ១៥.០០០៛ -ឧ. ិ. ឌី ឈឌឿម ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ឈុន  ុខ្១៥.០០០៛-ឧ. ិ. ឈរឿន .រូន
ឈៅ ............ ១៤.០០០៛ 
-រ  ុន  ុេហ្ួរ១២.០០០៛-ឧ. ិ. ឈហ្ៀង រឹ
មឈហ្ង ............ ១២.០០០៛ 
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-ឧ. ិ. ចាន ់ស្លរ ៉ោមុ១២.០០០៛-ឈល្លរ ន្រវ ន្ពង រ ៉ោុ
ណា ........... ១២.០០០៛ 
-េុន ធុច.ស្លវ ម១ី២.០០០៛-ឈល្លរ យន ់  ំ ូត
 ................. ១២.០០០៛  
-ឈល្លរ អាន  ុផ្លន១២.០០០៛-ឧ. ិ. ចាន ់ស្លរ ៉ោុ
ម ........................ ១២.០០០៛ 
-ឈល្លរ ន្រវ ឈពងរ ៉ោុណា១២.០០០៛-ឈល្លរ អាន 
 ុផ្លន ............ ១២.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ឈចង គ្មង១០.០០០៛ ... -ឧ. ិ. ថូ ចឈរមើន ១០.០០០៛ 
-ឧ. .  ិម.ឧ. ិ ស្ល ង១០.០០០៛ ..... -ឧ. ិ. មុ ំ ១០.០០០៛  

-ឧ. . អ នុ ហ្ ុន១០.០០០៛ ... -ឧ. ិ.  ូរត  ង ១០.០០០៛ 
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- ីុវ  ុភ ី....... ១០.០០០៛ -ឈល្លរ ស្លវតុ
 ............................ ១០.០០០៛ 
-រញ្ញា  ចាន ់វា នា១០.០០០៛ -អនររ ី អ យុ លី ១០.០០០៛ 
-អនររ ី ោ៉ោ ន ផុន១០.០០០៛-មា៉ោ រ ់ ិល្លមររត ១០.០០០៛ 
- ីុម បុបាផ  ... ១០.០០០៛ -ឧ. ិ. រ ី ឈរឿម
 ................. ១០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ភមិ ោ៉ោ ង១០.០០០៛-បងរ ី ជីវ ន្ចង
ហុ្ង ........... ១០.០០០៛ 
-បងរ ី ជីវ ន្ចងឈ ៀម១០.០០០៛-យុវជន នថ 
នឆគ្ម .......... ១០.០០០៛ 
-រុមារា នថ នឆរុយ១០.០០០៛ -រុមារ ីនថ ប៉ោឈហ្ាច ១០.០០០៛ 
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-ឧ. . ប ួ ីុផូ១០.០០០៛ -ឧ. ិ. រ ី ធួរ
 ................. ១០.០០០៛ 
-អនរររូ   ុ ៊ុំ រចនា១០.០០០៛ .... -ឧ. ិ. ណម វតិ ១០.០០០៛ 
-  ុន រង និងឈឆង ឈហ្ៀរ ១០.០០០៛ . -អា ឈវឿន ១០.០០០៛ 
-ចាន ់ ុភាព ១០.០០០៛ - ុេ  ុរនធ១០.០០០
៛ 
-ស្លមឈណរ ឈយឿត១០.០០០៛ ............ -តន ចនទី ១០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. លឹម ចនថន .រូនឈៅ .................... ១០.០០០៛ -បងរ ី រទីង នណ ១០.០០០៛ 
-ឧ. . ឈតង ត្វត១០.០០០៛ ................... -ភនិ ឈពញ ១០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. អ  ូ ុភន័្ររត៩.០០០៛ -អនរនាង រ  ុន វរ
លរខណ៍ ......... ៩.០០០៛ 
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-អ ុ៊ុំ រពងី ................ ៩.០០០៛ -ឧ. ិ. អាង  ីល្ល
 ................................. ៩.០០០៛ 
-ឧ. ិ.  ុេ ហា ន៩់.០០០៛ ... -ទយិកា រ ៉ោមុ ផលលី ៩.០០០៛ 
-ឈល្លរ ឈ ឿម  ុវណណ ៩.០០០៛-ឧ. ិ. ឈលៀប 
ស្ល ម ............. ៩.០០០៛  

-រញ្ញា  ឈ ឿម បូរ ៉ោមុ៩.០០០៛ .... -ឧ. ិ. ចាន ់ណាវ ី ៩.០០០៛ 
-ឧ. ិ.  ន.រូន៩.០០០៛ -រឹម ល្លង   ុ ៊ុំថុល
 .................... ៩.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ត្វន ់រមី.រូនឈៅ៩.០០០៛-ឧ. ិ.  ុេ ហ្ 
ន ់............................. ៩.០០០៛ 
-ឧ. ិ. អុមឹ អុមី ៩.០០០៛ -ទយិកា រ ៉ោមុ ផលលី
 ................................. ៩.០០០៛ 
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-ឧ. ិ. ោ៉ោ ត ់ទី.រ ៉ោតូ ចរោិ ៩.០០០៛ .-ឧ. ិ. ចិនាត  ៩.០០០៛ 
-ឧ. ិ.រនុ ............. ៩.០០០៛ -ចិតត ចនាត  ..... ៩.០០០៛ 
-វុតិ វា៉ោ ត.ត្វងំ ឈឆងល្លង៩.០០០៛-ឧ. ិ. មយួ នី 
និងបុរត ......... ៩.០០០៛   
-ឧ. ិ. ហ្ង ់ ុឈភឿន៩.០០០៛-ឧ. ិ. ន្ត មយួ
ឈ ង ............. ៩.០០០៛ 
-ឧ. ិ.  យ ស្លរា៉ោ នន់ងិបុរត ............ ៩.០០០៛
 ........... -ឧ. ិ. ន្វ ៉ោន ឈរឿន ៩.០០០៛ 
-ឧ. .ឡាង ស្លឈរ ៉ោត៩.០០០៛-ឧ. ិ. គ្មវ ន្េម
 .................... ៩.០០០៛ 
-អនររ ី ហា ង ល្លងលី៩.០០០៛-ចាន ់ ឈ ឿ
 ................................. ៦.០០០៛ 
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-ឈម៉ោង លីន្ណត ៦.០០០៛ -យុវជន ដួង  ុប ុណាណ
 ................................. ៦.០០០៛ 
-អនររ ី ជា ស្ល ម៦.០០០៛-ឈល្លរ ន្រវ ថារ ី
 .................... ៦.០០០៛ 
-ឈល្លរ មា   ុន៦.០០០៛-ឧ. ិ. ថូ ឈម៉ោងហា ង
 .................... ៦.០០០៛ 
-រញ្ញា  ដួង  ុវរីោី៉ោ ៦.០០០៛-យុវជន ដួង  ុចិ
ន្រត្វត  ......................... ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ម ីមា៉ោ ង នងិបុរត៦.០០០៛-ឧ. ិ. ហុ្ង 
ន  ............... ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ថូ ឈម៉ោងហ្ ុន និងបុរត ............. ៦.០០០៛
 ....... -រញ្ញា  ងួន  ុារត័ន ៦.០០០៛ 
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-ឧ. ិ.  ូ  ន នងិបុរត៦.០០០៛-ឧ. ិ. លី 
ហា ន និងបុរត . ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ទ ឈវីមយុ៦.០០០៛-ឧ. ិ. អុងឹ ចានន់ី
 .................... ៦.០០០៛ 
-អនររ ី   ុន ណារ ីនិងស្លវ ម ី............ ៦.០០០៛
 .... -អនររ ី ឈៅ  ុឃាន ៦.០០០៛ 
-អនររ ី ជាន យ៉ោូតនិងស្លវ ម ី....................... ៦.០០០៛
 ................ -ឧ. . តុង ឈហ្ង ៦.០០០៛ 
-អនររ ី ស្លរុ ំ ុេជានិងបុរត ............ ៦.០០០៛
 ....... -អនររ ី  ុេ ោវនី ៦.០០០៛ 
-អនររ ី យ៉ោង ់រតនានិងបុរត .............. ៦.០០០៛
 .. -អនររ ី ដួង មា ចិនាត  ៦.០០០៛ 
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-ឧ. ិ. រង គ្មន៦.០០០៛ -ឧ. ិ. អ  ូ ឈអង និង
បុរត .............. ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ភាន .ភរោិ៦.០០០៛-រញ្ញា  ឈ ឿម ស្លឈរ
ន .................. ៦.០០០៛ -រញ្ញា  ឈ ឿម  ុចានរ់ ី ៦.០០០៛ 
-ទយិកា ឈអាម ឆរា៉ោ  និងរូនៀ ............ ៦.០០០៛ -ឧ. ិ. ជា.រូន ៦.០០០៛ 
-ប ុនឈធឿន នាងញូ ៦.០០០៛-ឈល្លរ ឈ ង.នាង 
ឈថង .............. ៦.០០០៛ 
-ឈល្លរ អ រុ ប ុនឈយឿន. ុល្ល.................... ៦.០០០៛ -ឧ. ិ. មនាថ  ៦.០០០៛ 
-ឈឌឿប ោ ............ ៦.០០០៛ -ឈឌឿប ន្ដន . ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ឈហ្ឿម .... ៦.០០០៛ -ឧ. ិ. វញិ ... ៦.០០០៛  

-ឧ. ិ. ឈរ ើន .......... ៦.០០០៛ -ឧ. ិ. ថូវ ឈូនឈម៉ោង
 .................... ៦.០០០៛ 
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-ឧ. ិ. ហុ្ង លឹម៦.០០០៛ ..................... -ឈថង រ ីភា ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ. មរឹ រទប៦.០០០៛ -ឧ. ិ.នាង ... ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ុេ ស្លរ ៉ោន៦.០០០៛ ........... -រុមារ ីរនិ  ុរ ី ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ស្លវ យ យ៉ោុន៦.០០០៛ . -ដូនជី បិណឌ  ឈរឿន ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ.  ន .... ៦.០០០៛ -ឧ. ិ. ត្វន ់ ចនាថ
 ................................. ៦.០០០៛ 
-ឈឌឿប ភន័្ររត ........ ៦.០០០៛ -ឧ. ិ. ស្លង.បង រ ី
 ................................. ៦.០០០៛ 
-ទយិកា ហូ្វ ..... ៦.០០០៛ -បងរបុ  ឡាយ  ុន
ឌី .................. ៦.០០០៛ 
-រុមារ ីឈធឿន នឆោ៉ោ ៥.០០០៛ ...... -ឧ. ិ. នួន ឈអង ៥.០០០៛ 
-អុមឹ ហា ងផ្ល .... ៥.០០០៛ -គ្ម  ុហ្ ុន.. ៥.០០០៛ 
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-ឧ. ិ.ហុ្ ឺឈរ ើយ ៥.០០០៛ -ឧ. ិ. ហ្ ន ោ៉ោ រ់
 .................... ៥.០០០៛ 
-ឈល្លរ ឈហ្ៀង  ុេឈមៀង៥.០០០៛ ... -ឧ. . ួន 
និងឃាន ........ ៥.០០០៛  

-អនរឈមឿង រឹមឡាង៥.០០០៛ .............. -លី រោឋ  ៥.០០០៛  
-អនរររូ អ ចូ ភរីា៉ោ ត៥់.០០០៛ ..... -រញ្ញា  ចន័ទ ព ីិ ៥.០០០៛ 
-បអូនរបុ  អ  ូដូណា៥.០០០៛ .... -ឧ. ិ.   ចនាថ  ៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ហ្ ន .... ៥.០០០៛ -អនរររូ របម ៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. រ ៉ោម ស្លឈវឿន៥.០០០៛ ............... -អុនី ស្លរ ៉ោមុ ៥.០០០៛ 
-អ នុ ស្លរុ ំ............ ៥.០០០៛ -អ នុ ចនធូ ....... ៥.០០០៛ 
- ុេ ឃាង ........ ៥.០០០៛ -ឧ. ិ. ផល ល្លត.
 .................... ៥.០០០៛ 
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-រុមារ ីឈៅ វង . ៤.០០០៛ -តន ចានទុ់.ំ ៣.០០០៛ 
-ទយិកា ហុ្ឹម ហ្និ.៣.០០០៛-វា៉ោ ត ចិនាត
 ................................ ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ទូច រមឹឈអន៣.០០០៛-ឧ. ិ.ប  ី ណារ ៉ោមុ
 ................................ ៣.០០០៛ 
-រញ្ញា  ផ្លរ ីចន័ទវមិានភងួ៣.០០០៛-យុវជន ផ្លរ ី
ោរា៉ោ វទុធ ......... ៣.០០០៛ 
-រុមារ ីផ្លរ ី ិរឈីពរជ៣.០០០៛-ឧ. ិ.ថូ រមឹឈុន
 ................... ៣.០០០៛ 
-រុមារា រនិ រមីហ្ ុយ៣.០០០៛-រុមារ ី រនិ វចួនី
 ................................ ៣.០០០៛ 
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-ឧ. ិ. ប៉ោរុ ន្  នងិបុរត៣.០០០៛-ឧ. ិ. ប៉ោន 
 .................... ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ញឹម លី.ស្លវ ម៣ី.០០០៛-អនររ ី  ុច 
ឈលៀម........... ៣.០០០៛ 
-ឈល្លរ តរ ់នាងឈៅ៣.០០០៛-ទយិកា ឈវឿន .
រូន .............. ៣.០០០៛  

-ឧ. ិ. លី .រូន ៣.០០០៛ -នាង បុិច .ស្លវ មី
 ................... ៣.០០០៛  

-នាង  .ី....... ៣.០០០៛ -ឈល្លរររូ អុចី នាងរត័ន ៣.០០០៛ 
-នាង មា៉ោ ន ់..... ៣.០០០៛  -ឈល្លរ  ីហា៣.០០០
៛ 
-នាង ុេស្លនត.ស្លវ ម៣ី.០០០៛ .... -ឧ. ិ.ត្វនន់ ី ៣.០០០៛ 
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-ឈល្លរ ជីន នាងរត័ន.រូន៣.០០០៛-ឈល្លរ រុ ំ នាង.
 ុឈ ឿន ....... ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ឆុំ .រូន ៣.០០០៛ -ឈល្លរ  ីុន .ភរោិ
 ................... ៣.០០០៛ 
-នាងលីន.ស្លវ ម.ីរូន៣.០០០៛-ឧ. ិ. មុ ំនិងបុរត ៣.០០០៛ -នាង ល្ល.ស្លវ ម.ីរូន ៣.០០០៛ 
-ឈល្លរ ចាន ់.នាង ណុរ៣.០០០៛..... -ោយ មនិ ៣.០០០៛ 
-អនររ ី លឹង ពូម.ស្លវ ម៣ី.០០០៛-អនររ ី ហុ្ឹង 
ឈស្លភា ................. ៣.០០០៛ 
-នាង រោី.ស្លវ ម៣ី.០០០៛ -ឈល្លរ ឈចរ .នាង 
ហុ្ីង ....................... ៣.០០០៛ 
-នាង លន .......... ៣.០០០៛ -នាង នរ ី .ស្លវ ម.ីរូន
 .................... ៣.០០០៛ 
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-ឧ. ិ.ោងំ ......... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ. ខ្ន ់.៣.០០០៛  

-ឧ. ិ. ជឹម .......... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ. ឈ រ ី .ឈយន
 ................................. ៣.០០០៛ 
-នាង ភាព .......... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ. ថាវ ...៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ន្ ត ...... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.រុា ំ........៣.០០០៛ 
-អនររ ី ត្វន ់ ុេណាង៣.០០០៛ .. -ឧ. ិ.ឈយ៉ោត ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឈៅ ........... ៣.០០០៛ ឧ. . អត. ីុម វា៉ោ ន់
 .................... ៣.០០០៛ 
-រញ្ញា  បុបាផ  ........ ៣.០០០៛ -ឈល្លរ ឈឈៀត .នាង
លី ........................... ៣.០០០៛ 
-ឈល្លរ ឈ ឿម ស្លន៣.០០០៛-ឈល្លរ ឈ ឿម វណណ
 រត ិ....................... ៣.០០០៛ 
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-នាង ឈៅ.ស្លវ ម.ីរូន៣.០០០៛ ... -នាង ទូច .រូន ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ. រា៉ោ ន .ស្លវ ម.ីរូន៣.០០០៛- ិរ ី ឈ ោឋ
 ................... ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ទូច រ ីភា៣.០០០៛ -ឧ. . ន្រវ  ំឈអឿន ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ឈឈឿន ៣.០០០៛ -ទយិកា ឈៅវនិ.ស្លវ ម ី ៣.០០០៛  

-ឈណើ ន បញ្ញា  ... ៣.០០០៛ -ឈណើ ន ឆ្ោ៉ោ ៣.០០០
៛ 
-ឈណើ ន រោឋ  ....... ៣.០០០៛ -តូច តន ់....  ៣.០០០៛ 
-រុមារ ី ុេ  ីម៣.០០០៛ ........ -រុមារ ីងួន រ ីរត័ន ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.  ឹរ ឈរ ៉ោត៣.០០០៛ -រុមារ ីន្ ន រឹម ល្លង ៣.០០០៛ 
-ឧ. . យ៉ោុន.ភរោិ៣.០០០៛................ -ឧ. ិ.ឡាងំ ២.០០០៛ 
-បងន្ច ា .......... ២.០០០៛ -ឧ. ិ.ឈ ឿន១.៥០០៛ 
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-ឈល្លរ រា៉ោ ត ់នាង ផល១.៥០០៛ ................ -ឧ. ិ.រ ៉ោន ១.៥០០៛  

-អនររ ី  ល់ ស្លរងុ១.០០០៛ ..........-ឧ. ិ. រុណ ១.០០០៛ 
 េុ្ ូំមអភយ័ឈទ  ចំឈពាោះការបាតប់ងឈ់ ម្ ោះ 
ឬ រឈ រឈ ម្ ោះមនិរតមឹ រតូវ ន្តឈទោះបីជាោ៉ោ ង
ណាថវកិាទងំអ ់ឈនាោះ េុ្បំានបញ្ាូ លឈៅរនុងការ
ឈបាោះពុមព ឈ ៀវឈៅឈនោះទងំអ ់ររបច់នួំនឈហ្ើយ 
 ូមទនរជាប។ 

  ូមន្ថលងអណំររុណោ៉ោ ងរជាលឈរៅ ចំឈពាោះ
ពុទធបរ ័ិទន្ដលបានបរចិាា រ ថវកិា ឈដើមបឧីបតថមភ
រនុងការឈបាោះពុមពឈ ៀវឈៅឈនោះ និងឈ ៀវឈៅឈរកា
យៀឈទៀត ន្ដលឈរតៀមនឹងឈចញផាយឈោយ«

រក្ុមយុវស្សមេអ្នក្ន្ិរន្ធ»។ 
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  ូមជូននូវរពោះពុទធពរទងំឡាយ ៤ របការរឺៈ 
អាយុ វណណ ៈ  ុេៈ ពលៈ រពមទងំ  មបតតិ
ទងំឡាយ ៣ រ ឺមបតតមិនុ ស ១  មបតតឈិទវត្វ 
១ នងិ មបតត ិ រពោះនិពាវ ន ១ ចូរឈរើតមានដល់ពុទធ
បរ ័ិទ រុបំីន្របកាល យឈៅជារបការដនទឈ ើយ។ 

ស្សូមអ្ន្ុណមា នា! ស្សមូអ្ន្ុណមា នាបុេយ!! ស្សូម
អ្ន្ុណមា នាមហាក្សុ្សល!!! 
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