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 ប្រជ ុំកងធម៌សង្ងេរ 

ទុកៈពួក២ 

  ធម៌មានឧបការៈច្រើន ២ យ៉ា ង 

១- សតិ   សេចក្តីរលឹក្បាន, 
២- សម្បជញ្ញ ៈ  សេចក្តីដឹងខ្លួន ។ 

ធម៌ជាចោកបាល ្រប់្រងរកាចោក ២ យ៉ា ង 

១- ហិរ ិ   សេចក្តីខ្មា េ់បាប, 
២- ឱតតប្បៈ   សេចក្តីក្រក្ងខ្មល ចបាប ។ 

ធម៌ចធវើឱ្យលអ  ២ យ៉ា ង 

១- ខន្តី   សេចក្តីអត់ធន់, 
២- សោរច្ចៈ  សេចក្តីេងប់សេងៀម ។ 

បុរគលរកបានចោយក្ម ២ យ៉ា ង 

១- បុ្ព្វការ ី  អនក្សធវើឧបការៈមុន, 
២- កតញ្ញ ូកតសេទី អនក្ដឹងឧបការៈក្ដលសោក្សធវើស ើយសធវើតបវញិ ។ 

ពកួរាយរង 
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ធម៌ ២ យ៉ា ង (ទ) 

១- កុសលធម៌្   ធម៌ជាកុ្េល, 
២- អកុសលធម៌្  ធម៌ជាអកុ្េល ។ 

ធម៌ ២ យ៉ា ង (ទ) 

១- សោកិយធម៌្  ធម៌ជាវេ័ិយននសោក្ជាបុថុជ្ជន, 
២- សោកុតតរធម៌្  ធម៌ក្ដលផុតវេ័ិយននសោក្ជាបុថុជ្ជន ។ 

ធម៌ ២ យ៉ា ង (ទ) 

១- សង្ខតធម៌្   ធម៌ក្ដលមានបចច័យរបជុ្ុំតាក្់ក្តង , 
២- អសង្ខតធម៌្   ធម៌ក្ដលមិនមានបចច័យរបជុ្ុំតាក្់ក្តង ។ 

ធម៌ ២ យ៉ា ង (ទ) 

១- របូ្ធម៌្    េភាវៈក្ដលមានរូប បានដល់រូបខ្នធ 
២- អរបូ្ធម៌្   េភាវៈក្ដលមិនមានរូបបានដល់រូបខ្នធគ ឺ

សវទនាខ្នធ េញ្ញា ខ្នធ េង្ខា រខ្នធ វញិ្ញា ណក្ានធ ។ 

បុរគល ២ ពួក រឺ 

១- សសកខបុ្គ្គល  បុគគលក្ដលសៅមានក្ិចចេិក្ាសទៀត, 
២- អសសកខបុ្គ្គល  បុគគលក្ដលអេ់ក្ិចចេិក្ាស ើយ ។ 
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សង្ខា រ ២ យ៉ា ង 

សង្ខខ រ ក្របថា ធមាជាតិតាក្់ក្តង បានដល់ការគិតក្ដល- 
សក្ើតស ើងជាមួយចិតត ។ 

១- ឧបាទិន្នកសង្ខខ រ  េង្ខា រក្ដលមានវញិ្ញា ណរគប់រគង 

២- អន្បុាទិន្នកសង្ខខ  េង្ខា រក្ដលមិនមានវញិ្ញា ណរគបរ់គង ។ 
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អំពីសីល 

សីលមានលកាណៈ ១ យ៉ា ងរឺ 

ប្តិដ្ឋា ន្លកខណៈ មានក្ិរយិាតុំក្ល់សៅជា ‹‹ លក្ាណៈ ›› ។ 
សីលមាន ២ យ៉ា ង 

១- និ្ច្ចសីល   បានដល់េីល ៥, 
២- ឧសបាសថសីល បានដល់េីល ៨ ។ 

សីលមាន ២ យ៉ា ង (ទ) 

១- បារកិសីល  េីលរបររឹតតតាមបញ្ាតតិ, 
២- វារកិសីល  សវៀរមិនសធវើបុំពានេីល, សៅថាវរិតេីិលក្៏ 

បាន ។ 
សីល ២ យ៉ា ង (ទ) 

១- អភិសមាចារកិសីល មិនរបររឹតតក្នលងេិកាា បទតូចៗ, 
២- អាទិព្ព្ហមច្រយិសីល ខ្មងសដើមររ ាចរយិគឺមនិរបររឹតត 

ក្នលងេិកាា បទ ។ 
សីល ២ យ៉ា ង (ទ) 

១- េិរតិសីល   េីលសវៀរចាក្សោេ, 
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២- អេិរតិសីល  េីលមិនសវៀរចាក្សោេ ។ 

សីល ២ យ៉ា ង (ទ) 

១- សច្តនាសីល  េីលសក្ើតស ើងសោយសចតនា , 
២- ញតតិសីល  េីលសក្ើតស ើងសោយញតតិចតុតថក្មាវាចា ។ 

សីល ២ យ៉ា ង (ទ) 

១- ប្រយិន្តសីល  េីលមានទីបុំផុត, 
២- អប្រយិន្តសីល េីលមិនមានទីបុំផុត ។ 

សីល ២ យ៉ា ង (ទ) 

១- និ្សសតិសីល  េីលអារេ័យតណ្ហា និងទិដឋិ , 
២- អនិ្សសតិសីល េីលអារេ័យតណ្ហា និងទិដឋិ ។ 

សីល ២ យ៉ា ង (ទ) 

១- កាលប្រយិន្តសីល  េីលមានេមាោនមានក្ុំណតក់ាល, 

២- អបាណសកាជីេិតសីល េីលមានជ្ីវតិសៅទីបុំផុតគឺរក្ាមនិឱ្យ
ធលុ ុះធ្លល យដរាបដល់អេ់ជ្ីវតិ ។ 

សីលដែលនឹងចកើតច ើងចោយចេតុ ២ យ៉ា ងរឺ ៖ 
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១- ហិរ ិ   សេចក្តីខ្មា េបាប ។ 
២- ឱតតប្បៈ   សេចក្តីក្រក្ងខ្មល ចបាប ។ 

របងរបស់សីល ២ យ៉ា ង 

១- សីលសំេរៈ  េរងួមក្នុងេីល , 
២- សតិសំេរៈ  េរងួមេត ិ។ 
ធម៌ោ ុំងរីរសនុះសៅថា ចុំណីឧសបាេថក្៏បាន ។ 

អំពីសីល ៣ យ៉ា ង 

១- និ្ច្ចសីល   បានដល់េីល ៥ 
២- ឧសបាសថសីល បានដល់េីល ៨ 
៣- អតិសរកសីល  បានដល់េីល ១០ 

េីលោ ុំង៣សនុះឱ្យស ា្ ុះថាេីលប ុសណ្ហណ ុះ ចុំក្ណក្េីល ៤ ឱ្យ 
ស ា្ ុះថា អធិេីល គឺេីលជាន់ខ្ពេ់ េីលសនុះេរមាប់ភកិ្ាុ  ។ 

ឧចបាសថសីលមានធម៌ជាកមាល ងំ ២ យ៉ា ងរឺៈ 

១- សម្ថកម្មដ្ឋា ន្ ២- េិប្សសនាកម្មដ្ឋា ន្ ។ 

ឧចបាសថសីលមានធម៌ជាកលាណ ២ យ៉ា ងរឺ 

១- ធម្មសសេន្ៈ   ឧេា ៍ស្ដា ប់ធម៌, 
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២- េិប្សសនាភាេនា  ចុំសរ ើនវបិេសនា ។ 

ច្រឿងផូរផង់របស់សីល ៣ យ៉ា ង 

១- អបិ្សចាោ     សេចក្តីរបាថាន តិច, 
២- សសនាត សៈ   សេចក្តីេសនាត េ, 
៣- សលលសកាខ    ដុេខ្មត់នូវក្ិសលេធម ៌។ 

លកាណៈរបស់សីលមាន ៣ យ៉ា ងរឺ 

១- សីលប្តិដ្ឋា ន្ៈ   មានក្ិរយិាតមកល់នូវេីលជាលក្ាណៈ 

២- ទសុសីលយេិធំសន្ដ្ឋា ន្ៈ មានក្ិរយិាក្ុំចាត់បង់នូវបុគគលរទេុត- 
េីលជាលក្ាណៈ 

៣- ឱតតប្បញ្ច ហិរសិញ្ច េប្តិដ្ឋា ន្ៈ មានក្ិរយិាតមកល់នូវ ិរនិិង 
ឱ្តតបបៈជាលក្ាណៈ ។ 

វិរតិចរតនា ដែលឱ្យចកើតសីលមាន ៣ យ៉ា ងរឺ 

១- សម្បតតេិរតិ  សវៀរចាក្វតថុ ក្ដលខ្លួនជួ្បរបទុះ, 
២- សមាទាន្េិរតិ  សវៀរសោយអុំណ្ហចេមាោន, 
៣- សមុ្សច្ោទេិរតិ  សវៀរសោយអុំណ្ហចននការលុះក្ិសលេ ។ 

្បចេទរបស់សីល ៤ យ៉ា ងរឺ 

១- សច្តនា   តាុំងងចិតតសវៀររគប់េិកាា បទ, 
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២- ប្ញ្ញញ    របាជាា រិចារណ្ហឱ្យេរវរគប់, 
៣- អេិតិកកម្ៈ  ក្ុំចាត់បង់នូវសោេៈ, 
៤- សំេរៈ   េរងួមក្នុងឥន្ទនរីយ៍ោ ុំង១២ ខ្មងសរៅ ។ 

សីលមានអានុភាព ៤ យ៉ា ង 

១- ឧទកសរណសីលគុ្សោ េីលមានអានុភាររតជាក្ដូ់ចជាទឹក្ 

២- ឧសបាសថសសមាសីលគុ្សោ េីលមានអានុភារដូចជា 
ថាន ុំឱ្េថ , 

៣- អាចារសសមាសីលគុ្សោ េីលមានអានុភារញុុំងអនក្ 
រក្ាឱ្យរបររឹតតលអ , 

៤- ម្ណិសសមាសីលគុ្សោ េីលមានអានុភារដូចជាក្ក្វមណី ។ 

សីលសំចៅយកធម៌ ៤ រឺ 

១- សច្តនា     ២- សច្តសិក 

៣- សំេរៈ     ៤- អេិតិកកម្ ។ 

(ោ ុំង៤សនុះសៅថា អាយុរបេ់េីលក្៏បាន) 

សមុោា នរបស់សីល ៥ មាន ២ យ៉ា ង 

១- េចី្សភទ  បសញ្ចញវាចាេុភារទន់ភលន់ចុំសពាុះភិក្ាុ -ស្ដមសណរ 
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២- សច្តនា  តាុំងចិតតសវៀរចាក្រគបេិ់កាា បទ ។ 

សមុោា នសីល ៨ មាន ៣ យ៉ា ងរឺ 

១- ឧសបាសថកាសល រក្ាក្នុងកាលនននថងឧសបាេថ, 
២- េចី្សភទ   បសញ្ចញវាចាឱ្យចាេ់ោេ់, 
៣- សច្តនា   តាុំងចិតតសវៀរចាក្រគបេិ់កាា បទ ។ 

ធម៌ ៣ ច្បៀបចធៀប 

១- សីល សរបៀបដូចជាដី,  ២- េិប្សសនា ដូចជាថា, 
៣- ប្ញ្ញញ  ដូចជាកា ុំបិត ។ 

ឫសរល់របស់សីលមាន ២ យ៉ា ងក៏មាន ៧ យ៉ា ងក៏មាន 

មាន ២ យ៉ា ងចនាោះរឺ៖ 

កាយ ១,   វាចា ១, 

មាន ៧ យ៉ា ងចនាោះរឺ ៖ 

កាយសុច្រតិ៣  េចី្សុច្រតិ៤ ។ 

សីល ៥ មានធម៌ជាកមាល ងំ ៥ យ៉ា ងរឺ 

១- សម្ត្តត   ២- សមាម អាជីេៈ  ៣- សសនាត ស 

៤- សច្ចៈ  ៥- អប្បមាទៈ។ 

អាេនៈរបេ់េីលមានក្តមួយ គ ឺសមតាត  ។ 



 

10 
  

សីលបានសច្មរផល ៣ យ៉ា ង 

១- សោត្តប្តិតផល,  ២- សកិទាគាមិ្ផល 

៣- អនាគាមិ្ផល,  និងមគគ ១ ខ្មងសលើគឺ អរហតតម្គ្គ។ 

េីល ‹េីធ្លតុ + លុបចច័យ 
ក្របថា សរក្ៀក្នូវកុ្េល ។ 

ដ្បតាមអតថបាន ៥ យ៉ា ងរឺ 

១- សសមាធារន្សត្តោ  ក្របថា របជុ្ុំនូវេុចរតិ, 
២- ឧប្ករន្សត្តោ   ក្របថា រទរទង់ឱ្យខ្ពងខ់្ពេ់, 
៣- សីន្សត្តោ    ក្របថា ចុំសរ ើន, 
៤- សីលសត្តោ    ក្របថា របរក្តី, 
៥- សីតលសត្តោ   ក្របថា រតជាក្់ ។ 

អានិសងសសីលមាន ៥ យ៉ា ងរឺ 

១- អប្បមាសទា ធិករណំ ម្ហន្តំ សភាគ្កខន្ធំ អធិគ្ច្ោតិ 

អនក្សនាុះនឹងបាននូវគុំនររទរយដ៏សរចើន មនិមានអធិក្រណ៍ សរពាុះ 
សេចក្តីមិនរបមាទ, 

២- កលាសោ កិតតិសសទាោ  អព្ភុច្ោតិ នឹងមានសក្រ តិ៍ស ា្ ុះ 
រីសរាុះលអ ជាក្លាណក្ិតតិេ័ររ ផុេអក្ណត តស ើង, 
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៣- េិោរសទា ឧប្សង្គមិ្ អម្ង្គភូសត្ត កាលនឹងចូលសៅ 
កាន់ទីរបជុ្ុំ ក្តងរកី្រាយមិនមានសអៀនអន់ោក្មុ់ខ្េុំយុងចុុះ, 

៤- អសម្មុសហោ  កាលំ កសោតិ សវោនឹងសធវើកាលក្ិរយិា មិន 
វក្ងវងស្ដា រតី, 

៥- កាយសស សភទា ប្រម្មោ សុគ្តឹ សគ្គំ សោកំ 

ឧប្ប្ជជតិ បនារ បអ់ុំរីការក្បក្ធ្លល យខ្នធសៅ ក្តងបានសៅសក្ើត 
េុគតិ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ែំណឹងចសៀវចៅចរញថមី  

 ចសៀវចៅអេិធមមតថសងគេសចងាប ស្មាប់ថ្នា ក់ឯក 

ចរៀបចរៀងចោយមហា សោម្-សុេណណ , ចសៀវចៅជីវិត 

្រប់លកាណ៍ចរៀបចរៀងចោយេិកា ុធមមបាចោ សខៀេ-ជុុំ នឹង 

មានចរញលក់កា ុងចពលឆាប់ៗ ចនោះ ។ 
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អំពីសទ្ធា  

សទ្ធា មាន ២ យ៉ា ង 

១- សទាធ សោកិយៈ  ការសជ្ឿជាប់សៅក្នុងសោក្ ឬសជ្ឿរបាេ 
ចាក្បញ្ញា , 

២- សទាធ សោកុតតរៈ  ការសជ្ឿរបក្បសោយបញ្ញា , ឬសជ្ឿឆ្លង 
ផុតចាក្សោក្ ។ 

សទ្ធា ចោកុតតរៈ ដរកចរញជា ៤ យ៉ា ង 

១- កម្មសទាធ   ការសជ្ឿក្មា, 
២- េិចាកសទាធ   ការសជ្ឿផលរបេ់ក្មា, 
៣- កម្មសសកត្តសទាធ  ការសជ្ឿថាេតវមានក្មា ក្ដលខ្លួនសធវើ 

ជារបេ់ខ្លួន, 
៤- តថាគ្តសោធិសទាធ  ការសជ្ឿញណរបេ់ររុះរថាគត ។ 

សទ្ធា ដតងចកើតកាងុរិតតមាន ៥៧ រឺ 

កាមាេច្រសោភណៈ ២៤,  របូាេច្រសោភណៈ  ១៥ 

អរបូាេច្រសោភណៈ ១២,   សោកុតតរៈ ៨ ។ 

លកាណៈរបស់សទ្ធា  

ប្ោទលកខណៈ  មានសេចក្តីរជ្ុះថាល ជាលក្ាណៈ 
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ដរកចរញ ជា ២ យ៉ា ង រឺ; 

១- សម្បោទលកខណៈ គឺសេចក្តីរជ្ុះថាល ជាលក្ាណៈ, 
២- ប្កខន្ធលកខណសទាធ  មានសេចក្តីសជ្ឿេរុុះសៅខ្មងមុខ្ ។ 

សទ្ធា មានលកាណ ២ យ៉ា ង (ទ) 

១- សទោហន្លកខណសទាធ  មានសេចក្តីសជ្ឿជាលក្ាណៈ, 
២- ឱតប្បន្លកខណសទាធ  មានក្ិរយិាេរង់សមើលស តុជាផល 

ស ើយសទើបសធវើជាលក្ាណៈ ។ 
សទ្ធា រំចរើនចោយធម៌ ២ យ៉ា ង 

១- អសិទធិន្ទន្ោិយំ ប្ជហសនាត  សទធិន្ទន្ោិយំ ភាសេតិ លុះបង ់
េោធ សោយចុំសរ ើនេោធ  ។ 

២- សិទធិព្និ្ ោយំ ភាសេសនាត  អសិទធិន្ទន្ោិយំ ប្ជហន្តិ ចុំសរ ើន 
េោធ លុះបង់េោធ  ។ 

អានិសងសរបស់បុរគលមានសទ្ធា  ៥ យ៉ា ង 

១- ប្ថមំ្ អន្កុម្មន្តិ កុ្លបុរតអនក្មានេោធ ររុះតថាគត 
អនុសររុះមុនសគ, 

២-  ប្ថមំ្ ឧប្សង្កម្មន្តិ ររុះជាមាច េ់ចូលសៅជ្ិតមុនសគ, 
៣-  ប្ថមំ្ ប្ដគិ្គណោ ន្តិ ររុះជាមាច េ់ចូលសៅទទួលោនមុនសគ, 
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៤- ប្ថមំ្ ធម្មសទសនំ្  ររុះជាមាច េ់េក្មាងធមឱ៌្យស្ដត បមុ់នសគ, 
៥- សតតសោកំ ឧប្ជជតិ រក្មងសៅសក្ើតក្នុងសទវសោក្ គ ឺ

ស្ដថ នេួគ៌ ។ 
តថ្នរតចោធិសទ្ធា ដរកចរញជា ២ យ៉ា ង 

១- កាលិកសទាធ   សជ្ឿក្នុងររុះនាមោ ុំង ៩ មានអរ ុំជាសដើម, 
២- អកាលិកសទាធ  សជ្ឿក្នុងបារមីោ ុំង ១០ ។ 

ការ្ជោះថ្នល កាងុវតថ ែ៏ុ្បចសើ រ ៤ យ៉ា ង 

១- ព្សុទធ ប្សនាន   រជ្ុះថាល ចុំសពាុះររុះរុទធ, 
២- អដ ាង្គិសក ម្សគ្គ ប្សនាន   រជ្ុះថាល ចុំសពាុះអដឋងគិក្មគគ ៨, 
៣- េិោសគ្ ធសម្ម ប្សនាន  រជ្ុះថាល ចុំសពាុះររុះធម៌របាេចាក្- 

រាគៈ គឺររុះនិពាវ ន, 
៤- សសង្េ ប្សនាន   រជ្ុះថាល ចុំសពាុះររុះេងឃ ។ 

ការេូរមកននបុណយ ៤ យ៉ា ង 

១- ព្សុទធ អសេច្ចប្បោសទន្ សោយសេចក្តីរជ្ុះថាល មនិក្សរក្ើក្ 
ចុំសពាុះររុះរុទធ, 

២- ធសម្ម អសេច្ចប្បោសទន្ សោយសេចក្តីរជ្ុះថាល មិនក្សរក្ើក្ 
ចុំសពាុះររុះធម៌, 
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៣- សសង្េ អសេច្ចប្បោសទន្ សោយសេចក្តីរជ្ុះថាល មិន 
ក្សរក្ើក្ចុំសពាុះររុះេងឃ, 

៤- អរយិកសន្តហិ សីសលហិ សោយេីលក្ដលររុះអរយិ 
សោក្របាថាន គឺេីលមិនររុុះរពាល ។ 

ធម៌ជា្បឡាយ ៣ យ៉ា ងរឺ 

១- ប្ោសទា   រជ្ុះថាល , 
២- សសង្វសគា   តក្់េលុត, 
៣- សតសុច្រតិ្ត  របររឹតតលអសោយោវ រោ ុំង ៣ ។ 
ធម៌ ៣ យា ងសនុះ សៅថា ស តុក្ដលនា ុំឱ្យសក្ើតបុណយក្៏បាន ។ 

បុរគល្បកបចោយធម៌ ៥ យ៉ា ង 

នឹងបានចៅចកើតកាងុស្ថថ នសួរ៌ 

១- សសទាធ   មានេោធ គឺសេចក្តីសជ្ឿរបេ់ក្ដលគួរសជ្ឿ, 

២- ហិរ ិ  មាន ិរគិឺសេចក្តីខ្មល ចនូវអុំសរើបាប, 

៣- ឱតប្ប ី  មានឱ្តបបៈគឺសេចក្តីក្រក្ងខ្មល ចនូវបាប, 

៤- អរទធេិរសិោ គឺមានសេចក្តីរាយាម, 
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៥- ប្ញ្ញញ វា  គឺមានបញ្ញា សរចើន ។ 

ធម៌៥យា ងសនុះអាចសធវើឱ្យបុគគលឱ្យថិតសៅក្នុងររុះេទធមាឬ ៥យា ងសទៀតគឺ 

សទាធ   សីល  សុតត  ចាគ្  ប្ញ្ញញ  ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ែំណឹងចសៀវចៅចរញថមី  

ចសៀវចៅអតាថ ធិបាយ ស្ថសនសុភាសិតថ្នា ក់ចទ្ធ 

ចសៀវចៅ្បស្ថា វិន័យសចងាប ( ដផាកសងឃកមម ) ចរៀបចរៀង 

ចោយមហា សោម្-សុេណណ  ។ 

ចសៀវចៅការដ្បចោត្បចយរចោយច្ជើសចរើស 

ចរៀបចរៀងចោយបញ្ញា  សោម្-សម្បូណ៌ ។ 
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អំពីសរណរមន៍ 

សរណរមន៍ ៣ យ៉ា ង 

១- ររុះរុទធ, ២- ររុះធម៌, ៣- ររុះេងឃ ។ 
សរណរមន៍ទ្ធងំ ៣ ចនោះចបើដរកមាន ២ យ៉ា ង រឺ 

១- សោកុ្តតរេរណគមន៍, 
២- សោក្ិយេរណគមន៍, 

សោកុ្តតរេរណគមន ៍ គឺេរណគមន៍ក្ដលស ើញនូវេចចៈ ៤ 
ក្ុំចាត់បង់នូវក្ិសលេ មានររុះនិពាវ នជាអារមាណ៍ បានដល់ររុះ 
អរយិបុគគលមានសស្ដតាបននបុគគលជាសដើម ។ 

សោក្ិយេរណគមន៍ ររន់ក្តេងកត់េងកិននូវក្ិសលេ មាន 
េោធ និងេមាា ទិដឋិជាសដើម, មានេោធ ជាឫេ នឹងសធវើទិដឋឱិ្យរតងក់្នុង 
បុញ្ាក្ិរយិាវតថុ  ១០ ដូសចនុះ ស ា្ ុះថា សោក្ិយេរណគមន ៍។ 

រោកិយស្ ណ្រម្ន៍រនេះ ស្រគ្ម្ចរោយអាកា ៈ ៤ យ៉ាងរឺ 

១- អតតនិ្យាគ្ម្ន្ៈ  របគល់កាយថាវ យជ្ីវតិ , 
២- អតតប្បោយន្ត្ត  យក្គុណររុះរតននរតជាទីរឹង , 
៣- សិសសភាេបូ្គ្ម្ន្ៈ  របគល់ខ្លួនជាេិេស , 
៤- បាណិបាតៈ   សរររររុះរតនរត័យដរាបអេ់ជ្ីវតិ ។ 
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្បចេទសរណរមន៍មាន ៤ យ៉ា ង 

១- អតតសន្និយយតន្ៈ,   ២- តប្បោយន្ៈ 

៣- សិសសភាេ,ូ    ៤- បាណិបាតប្គ្ម្ន្ៈ ។ 

ឫសរល់របស់សរណរមន៍ ៣ យ៉ា ង 

១- សទាធ   ២- ជីេិតប្រចិាច គ្  ៣- ប្ញ្ញញ  ។ 

សរណរមន៍ចៅេមងចោយចេតុ ៣ យ៉ា ង 

១- អញាណំ    មិនស្ដគ ល់គុណររុះរតរត័យ, 

២- សំសយំ    េងសយ័ក្នុងគុណររុះរតណរត័យ, 

៣- មិ្ចាោ ញាណទសសនំ្ ស ើញខុ្េក្នុងគុណររុះរតនរត័យ ។ 

 

 

 

 

 

ែំណឹងចសៀវចៅចរញថមី  

ចសៀវចៅចរឿងដផនែី្សូបនូវជន្បាំមួយនាក់ ដែល 

្ប្ពឹតតកា ុងកមមសម័យពុទាកាល ។ 

ចរៀបចរៀងចោយមហា សោម្-សុេណណ  
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តិកៈ ព្កួ ៣ 

រតន្ៈ ៣ ោ៉ា ង្ 

ររុះរុទធ ១ , ររុះ ធម ៌១,  ររុះេងឃ ១ ។ 
រុណរបស់្ពោះរតន ៣ យ៉ា ង 

១- ររុះរុទធរទង់រតាេ់ដងឹរបនរ សោយររុះអងគឯងជាមុនស ើយ 
របសៅអនក្ដនទឱ្យដងឹតាមផង ។ 

២-  ររុះធម៌រក្ាអនក្របតិបតត ិ មិនឱ្យធ្លល ក្់សៅក្នុងទីអារក្ក្់, 
៣- ររុះេងឃសោក្របតបិតតលិអ តាមពាក្យរបសៅរបេ់ររុះរុទធ 

ស ើយរបសៅអនក្ដនទឱ្យសធវើតាមផង ។ 
អាការដែល្ពោះពុទា ្ទង់្បចៅ ៣ យ៉ា ង 

១- អភិញ្ញញ យៈ រទងរ់បសៅសដើមបឱី្យអនក្ស្ដត ប់ដឹងរិតស ើញរិត 
ក្នុងធម៌ក្ដលគួរដងឹគួរស ើញ ។ 

២- សនិ្ទាន្ៈ រទង់របសៅមានស តុ កាលអនក្ស្ដា ប់រតិុះរុិះតាម 
រក្មងស ើញរិតបាន ។ 

៣- សប្ាដហិារ រទង់របសៅជាអស្ដច រយ គឺកាលអនក្ស្ដា ប់រប- 
តិបតតិតាមរក្មងបានេសរមចរបសយាជ្ន៍តាម 
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គួរដល់សេចក្តីរបតិបតត ិ។ 
ឱ្វាទរបស់្ពោះពុទា  ៣ យ៉ា ង 

១- សព្វបាប្សស អករណំ ការមិនឱ្យសធវើបាបោ ុំងរួង គឺឱ្យ 
សវៀរចាក្ទុចចរតិ របររឹតតអារក្ក្់សោយកាយវាចាចិតត ។ 

២- កុសលសសូប្សម្បទា ការញុុំងកុ្េលឱ្យដល់ររមគឺឱ្យ 
របក្បេុចរតិ របររឹតតលអសោយកាយវាចាចិតត ។ 

៣- សចិ្តតប្រសិោទប្នំ្ ការជ្រមុះចិតតរបេ់ខ្លួនឱ្យផូរផង់ចាក្ 
សរគឿងសៅ ាងចិតត មានសោភៈ សោេៈ សមា ៈ ជាសដើម ។ 

ទុរច រិត ៣ យ៉ា ង 

១- កាយទចុ្ចរតិ   របររឹតតអារក្ក្់សោយកាយ, 
២- េចី្ទចុ្ចរតិ   របររឹតតអារក្ក្់សោយវាចា, 
៣- ម្សនាទចុ្ចរតិ   របររឹតតអារក្ក្់សោយចិតត ។ 

សុររិត ៣ យ៉ា ង 

១- កាយសុច្រតិ   របររឹតតលអសោយកាយ, 
២- េចី្សុច្រតិ   របររឹតតលអសោយវាចា, 

៣- ម្សនាសុច្រតិ   របររឹតតលអសោយចិតត, 
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អកុសលមូល ៣ យ៉ា ង 

១- សោភៈ   ចង់បានមិនសចុះេកប់, 
២- សទាសៈ   គិតរបទុេាសគ, 
៣- សមាហៈ   វក្ងវងមិនដងឹការរិត ។ 

កុសលមូល ៣ យ៉ា ង 

១- អសោភៈ   មិនចង់បាន, 
២- អសទាសៈ   មិនគិតរបទុេាសគ, 
៣- អសមាហៈ  មិនវសងវង ។ 

សបបរិុសបបញ្ាតិត  បញ្ាតិត របស់សបបរុស ៣ យ៉ា ង 

១- ទាន្ៈ  ឱ្យវតថុ របេ់ខ្លួនសដើមបជីារបសយាជ្នដ៍ល់អនក្ដនទ, 

២- ប្ព្វជា្ជ   កាន់សភទបួេសដើមបជីាឧបាយសវៀរចាក្កាម, 
៣- មាត្តបិ្តុប្ដ្ឋា ន្ របតិបតតិមាតាបិតាតាមគនលងធម៌ ។ 

អបបណណ កបែិបបទ្ធ ចសរកតី្បតិបតតិ មិនខុស ៣ យ៉ា ង 

១- ឥន្ទន្ោិយសំេរៈ  េរងួមឥន្ទនរិយោ ុំង ៦ គឺក្ភនក្, រតសជ្ៀក្, 
រចមុុះ, អណ្ហា ត, កាយ, ចតិត, មិនឱ្យមានសស្ដមនេស, 
សោមនេស ក្នុងសវោស ើញរូប, ឮេសមលង, ធុុំក្លនិ, លិទធរេ, 
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កាយពាល់រតូវ, ដឹងធមាា រមាណ៍សោយចិតត, 
២- សភាជសន្ម្តតញ្ញ ុត្ត ស្ដគ ល់របមាណក្នុងការបរសិភាគ 

អាហារក្តលាមេមគួរ មនិសរចើនមនិតិច, 
៣- ជា្គ្រោិន្សុោគ្ៈ របក្បរាយាមសដើមបជី្រមុះចិតត 

ឱ្យបរេុិទធ ាត់ចត់ មនិស ើញដល់ការសដក្សរចើន ។ 
បុញ្ាកិរិយវតថ  ុ៣ យ៉ា ង 

១- ទាន្ម្យៈ  បុណយេសរមចសោយការបរចិាច គោន, 
២- សីលម្យៈ  បុណយេសរមចសោយការរក្ាេីល, 
៣- ភាេនាម្យៈ  បុណយេសរមចសោយការចសរមើនភាវនា ។ 

ស្ថមញ្ាលកាណៈ ៣ យ៉ា ង 

១- អនិ្ច្ចត្ត   េភារជារបេ់មិនសទៀង, 

២- ទកុខត្ត   េភារជាទុក្ា, 
៣- អន្តតត្ត  េភារជារបេ់មិនក្មនខ្លួន ។ 

ពួករាយរង 

វ័យមាន ៣ យ៉ា ង 

១- ប្ថម្េ័យ   គឺរាប់រី១ឆ្ន ុំសៅដល់ ៣៣ ឆ្ន ុំ 
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២- ម្ជឈិម្េ័យ  គឺរាប់រីរតឹម ៣៤ ដល់ ៦៤, 
៣- ប្ច្ោិម្េ័យ  រាប់អុំរីរតឹម ៦៥ សៅរ ូត ។ 

សោភៈ  សទាសៈ សមាហៈ ក្បក្ក្ខ្នង 
សោភៈ ដបកដខាងជា ២ រឺ 

១- មាន្ៈ  ២- ទិដ ា ិ។ 

សទាសៈ ដបកដខាងជា ៦ រឺ 

១- ឥសា, ២- ម្ច្ោិរយិៈ, ៣- ឧទធច្ចៈ, 

៤- ម្កខៈ, ៥- ថនី្មិ្ទធៈ, ៦- កុកក ុច្ចៈ ។ 

ចមាេៈ ដបកដខាងជា ៣ យ៉ា ង រឺ 

១- អហិរកំិ,  ២- អសនាតប្បំ, ៣- ឧទធច្ចំ ។ 

ចមាេៈមានឫស ៤ យ៉ា ងរឺ 

១- ចិ្តតសស អន្ធការលសោ មានេភារសធវើឱ្យខ្មវ ក្់នូវក្ភនក្ 
ជាលក្ាណៈ, 

២- អសម្បថសេច្សោ មានក្ិរយិាមិនចាក្ធ់លុ ុះចុំសពាុះជានិចច, 
៣- អសមាម ប្តិប្តតិ  ប្ច្ចបុ្បដ្ឋា នា មានក្ិរយិាខុ្េជាផល, 
៤- អសោនិ្សោម្ន្សិការប្បទដ្ឋា សនា មានក្ិរយិា 
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មិនសធវើទុក្ក្នុងចិតតជាលក្ាណៈ ។ 
លកាណៈមិនច្កាធ ៤ យ៉ា ង រឺ 

១- ន្អសកាច្ោិ  មិនសជ្រសគវញិ, 
២- ន្អេធិ   មិនរបទុេតរាយសគវញិ, 
៣- ន្អជិនិ្   មិនសកាងោក្់សគវញិ, 
៤- ន្អសហាសិ  មិនបលន់សគយក្ ។ 

រំណង ៣ យ៉ា ងរឺៈ 

១- បុ្តតគី្សេ   កូ្នជាចុំណង ក្, 
២- ភរោិហសតោ  របរនធជាចុំណងនដ, 
៣- ធនំ្បាសទ  រទរយជាចុំណងសជ្ើង ។ 

វតថ បុរិចភារមិនដអអត ៣ យ៉ា ងរឺ 

១- និ្នាោ យតិ   ការសដក្ក្៏មិនសចុះក្ឆ្អត, 

២- សុោសម្រយៈ  ការសេរេុរានិងសមរយ័ ក្៏មិនសចុះក្ឆ្អត, 
៣- សម្ថនំុ្   ការសេរនូវសមថុនធមាក្៏មនិសចុះក្ឆ្អត ។ 

្សវឹង ៣ យ៉ា ង 

១- សោព្វន្ម្សនា  រេវងឹវយ័, 



 

25 
  

២- អសោគ្ម្សទា  រេវងឹក្នុងខ្លួនថា ជាអនក្រា នសរាគ, 
៣- ជា្តិម្សទា  រេវងឹក្នុងជាតិមានយេេក្តខិ្ពងខ់្ពេ់ជាសដើម 

អចបសនៈធម៌ ៣ យ៉ា ង 

១- ភាសេតិ  ក្របថា ចុំសរ ើន, 
២- េិសនាសទតិ ក្របថា បសនារ របង់, 
៣- ប្ច្ចហតិ  ក្របថា លុះបង់, 

ភាចវតិ ដរកចរញជា៣យ៉ា ង 

១- ទាន្, ២- សីល, ៣- ភាេនា ។ 

េិសនាសទតិ ដរកចរញជា ៣ យ៉ា ង 

១- កាម្េិតសកាក   បសនារ របង់នូវសេចក្តីរតិុះរុិះក្នុងកាម, 
២- ព្ាបាទេិតសកាក  បសនារ របង់នូវការរតិុះរុិះក្នុងការរាបាទ, 
៣- អេិហឹោេិតសកាក  បសនារ របង់នូវការរតិុះរុិះសដើមបសីបៀតសបៀន ។ 

បរចេតិ ដរកចរញជា ៣ យ៉ា ង 

១- ោគ្ៈ ២- សោភៈ  ៣- សទាសៈ ។ 

លកាណមនុសសឧសាេ៍ ៣ យ៉ា ង 
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១- អនិ្កខិតតបុ្រត្ត  របញប់សធវើធុរៈ ក្ដលកាត់ទុក្មនិសចាលធុរៈ, 
២- អនិ្ព្វិន្ ោត្ត  សធវើការង្ខរក្ដលមក្ដល់នដមិនបងអង់យូរ, 
៣- អសង្គរត្ត  សធវើការង្ខរតាមសវោមិនបងអង់នថង ។ 

លកាណៈមនុសសខជិល ៣ យ៉ា ង 

១- និ្កខិតតបុ្រត្ត ជាមនុេសសចាលធុរៈ ក្ដលកាត់ទុក្របេ់ នឹងសធវើ 
២- និ្ព្វិន្ ោត្ត  សនឿយណ្ហយដល់ការង្ខរចុំសពាុះមុខ្, 
៣- សតិសង្គរត្ត បក្ងអរបងអង់សវោសរឿយៗ សៅ ។ 

ផលមនុសសខជិលចោយលំោប់ ៦ យ៉ា ង (ទ) 

១- អលសសសកុសត្តសិប្បំ មនុេសខ្ជិលមិនជួ្បរបទុះវជិាជ , 
២- អសិប្បសសកុសត្តធនំ្ រា នវជិាជ នឹងរក្រទរយបានមក្រីណ្ហ, 
៣- អធន្សសកុសត្តមិ្តតំ  រា នរទរយអនក្ណ្ហនឹងចងជាមិតត, 
៤- អមិ្តតសសកុសត្តសុខំ រា នមិតតនឹងរក្សេចក្តីេុខ្មក្រី 

ណ្ហបាន, 

៥- អសុខសសកុសត្តបុ្ញ្ញំ  រា នសេចក្តីេុខ្ នឹងរក្បុណយមក្ 
រីណ្ហបាន, 
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៦- អបុ្ញ្ញសសកុសត្តនិ្ោវ នំ្ រា នបុណយនឹងបណតុ ុះររុះនិពាវ ន 
មក្រីណ្ហមក្ ។ 

ធម៌ ៣ សមាល ប់ធម៌ ៣ 

១- សមាល ប់្សោភៈ  សោយេមាធិខ្សនាធ , 

២- សមាល ប់្សទាសៈ  សោយេីលខ្នាធ , 

៣- សមាល ប់្សមាហៈ សោយក្ងបញ្ញា , 

រក្មងយារតាសៅកាន់និពាវ ន ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
  

រតុកកៈ ពួក ៤ 

េឌុ្ឍ ិ‹‹ធម៌ជាច្រឿងរំចរើន›› ៤ យ៉ា ង 

១- សប្បុរសូិប្សំសសេ សេរគប់េបបុរេ គឺសោក្អនក្របររឹតត ិ
លអសោយកាយ វាចា ចិតត, 

២- សទធម្មសសេន្ៈ ស្ដា ប់ពាក្យរបសៅរបេ់សោក្សោយសរររ, 
៣- សោនិ្សោម្ន្សិការៈ រតិុះរុិះឱ្យស្ដគ ល់របេ់លអ ឬ អារក្ក្ ់

សោយឧបាយក្ដលរតូវ, 
៤- ធមាម ន្ធុម្មប្បដបិ្តតិ  របតិបតតធម៌ េមគួរដល់ធម៌ក្ដលបាន 

រតិុះរុិះស ើញស ើយ ។ 
រកកៈ ៤ យ៉ា ង 

១- ប្ដរិបូ្សទសវាសៈ  សៅក្នុងរបសទេដ៏េមគួរ, 
២- សប្បុរសូិប្សំសសេ  សេរគប់េបបុរេ, 
៣- អតតសមាម ប្ណិធិ  តាុំងខ្លួនសោយរបនរ, 
៤- បុ្សព្វកតបុ្ញ្ញត្ត ភារជាអនក្បានសធវើបុណយទុក្រីក្នុងកាលមុន ។ 

អរតិ ៤ យ៉ា ង 

១- ឆនាោ គ្តិ   លុំសអៀងសរពាុះរេោញ់, 
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២- សទាោគ្តិ  លុំសអៀងសរពាុះេអប់, 
៣- សមាហាគ្តិ  លុំសអៀងសរពាុះលងង់, 
៤- ភោគ្តិ  លុំសអៀងសរពាុះខ្មល ច ។ 

អនតរាយរបស់េិកា -ុស្ថមចណរបួសថមី  ៤ យ៉ា ង 

១- មិនអតធ់ន់ដល់ពាក្យទូនាា ន ខ្ជិលសធវើតាម, 
២- ជាមនុេសស ើញក្តការបរសិភាគជារបមាណ មិនអត់ធនដ់ល់សេចក្តី

សរេក្ឃ្លល ន, 
៣- សរតក្អរក្នុងកាមគុណចង់បានក្តសេចក្តីេុខ្សលើេលប់ស ើងសៅ, 
៤- រេោញ់ន្ទេាីភារ ។ 

ភិក្ាុ -ស្ដមសណររបាថាន សេចក្តីចុំសរ ើនដល់ខ្លួន គួររបយ័តនកុ្ុំឱ្យអនតរាយ 
៤យា ងសនុះមក្ញុំញីបាន ។ 

ប្ធាន្ ‹‹ ពាយម ›› ៤ យ៉ា ង 

១- សំេរប្បធាន្ៈ រាយាមរបយ័តនមិនឱ្យបាបសក្ើតស ើងក្នុងេនាា ន, 
២- ប្ហាន្ប្បធាន្ៈ រាយាមលុះបាបក្ដលសក្ើតស ើង, 

៣- ភាេនាប្ធាន្ៈ រាយាមញុុំងកុ្េលឱ្យសក្ើតស ើងក្នុង
េនាា ន, 

៤- អន្រុកខនាប្ធាន្ រាយាមរក្ាកុ្េលក្ដលសក្ើតស ើងស ើយមិនឱ្យ 
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ស្ដបេូនយសៅវញិ ។ 
រាយាម ៤ យា ងសនុះជាធម៌របនរ គួររបក្បឱ្យសក្ើតមានក្នុង 
េនាា ន ។ 

អធិដ្ឋា ន្ធម៌្ ‹‹ធម៌ដែលរួរតាងំទុកកាងុរិតត ›› ៤ យ៉ា ង 

១- ប្ញ្ញញ   ដឹងរបេ់ក្ដលគួរដងឹ, 
២- សច្ចៈ  សេចក្តីរិតក្នុងចតិត គឺតា ុំងចិតតនិងសធវើអវីក្៏សធវើរិត, 
៣- ចាគ្ៈ  លុះរបេ់ក្ដលជាេរតូវដល់សេចក្តីរិតក្នុងចតិត, 
៤- ឧប្សម្ៈ  េងប់ចិតតចាក្របេ់ក្ដលជាេរតូវ ចុំសពាុះសេចក្ត ី

េងប់ ។ 

ឥទធិបាទ រុណធម៌ជាច្រឿង 

ឱ្យសច្មរ្បចយជន៍ ៤ យ៉ា ង 

១- ឆន្ោៈ   ចូលចិតតរេោញ់ក្នុងក្ចិចការសនាុះៗ, 
២- េិរយិៈ  រាយាមរបក្បក្ិចចការសនាុះៗ, 
៣- ចិ្តតៈ  យក្ចិតតទុក្ោក្់ក្នុងក្ចិចការសនាុះៗមិនោក្់ធុរៈ, 

៤- េិមំ្ោ  ឧេា ៍រតិុះរុិះរិចារណ្ហរក្ស តុផលក្នុងក្ិចចការ
សនាុះៗ ។ 
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រួរចធវើចសរកដីមិន្បមាទកាងុទី ៤ ស្ថថ ន 

១- កាយទចុ្ចរតិប្បហាន្ៈ ក្នុងការលុះកាយទុចចរតិ របររឹតតកាយ 
េុចរតិ, 

២- េចី្ទចុ្ចរតិប្បហាន្ៈ  ក្នុងការលុះវចីទុចចរតិរបររឹតតវចីេុចចរតិ 

៣- ម្សនាទចុ្ចរតិប្បហាន្ៈ ក្នុងការលុះមសនាទុចចរតិ របររឹតតមសនា- 
េុចរតិ, 

៤- មិ្ចាោ ទិដ ាបិ្បហានៈ ក្នុងការលុះសេចក្តីស ើញខុ្េ សធវើសេច- 
ក្តីស ើញឱ្យរតូវ ។ 

មួយចទៀតរួរ្បយ័តារិតត កំុឱ្យវចងវងកាងុទី ៤ ស្ថថ ន 

១- រជនី្យៈ  កុ្ុំសរតក្អរក្នុងអារមាណ៍ក្ដលនា ុំឱ្យមានតសរមក្, 
២- សទាសនី្យៈ កុ្ុំខឹ្ងក្នុងអារមាណ៍ក្ដលនា ុំឱ្យខឹ្ង, 
៣- សមាហនី្យៈ កុ្ុំវសងវងក្នុងអារមាណ៍ក្ដលនា ុំឱ្យវសងវង, 
៤- ម្ទនី្យៈ  កុ្ុំរេវងឹក្នុងអារមាណ៍ក្ដលនា ុំឱ្យរេវងឹ ។ 

អារកខកម្មដ្ឋា ន្ ‹‹កមមោា នដែលរួររំចរើនជានិរច ›› ៤ យ៉ា ង 

១- ព្ទុាធ ន្សុសតិ រឭក្ដល់គុណររុះរុទធក្ដលមានក្នុងររុះអងគ នឹង 
គុណក្ដលរទង់េសន្ទង្ខគ ុះដល់អនក្ដនទ, 
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២- សម្ត្តត  ផាយសមតាត ចិតតគិតឱ្យមនុេសេតវោ ុំងរួងបានសេច- 
ក្តីេុខ្រគប់រន , 

៣- អសុភៈ រិចារណ្ហរាងកាយខ្លួន និងអនក្ដនទឱ្យស ើញថាជា 
របេ់បដិកូ្លគួរសខ្ពើម, 

៤- ម្រណសសតិ នឹក្ដល់សេចក្តីស្ដល ប់ក្ដលនឹងមានដល់ខ្លួន ។ 

្ពេម វិហារ ៤ យ៉ា ង 

១- សម្ត្តត   សេចក្តីរេោញ់របាថាន ឱ្យសគបានេុខ្, 
២- ករោុ  សេចក្តីអាណិតគិតជួ្យឱ្យសគរួចចាក្ទុក្ា, 
៣- មុ្ទិត្ត  សេចក្តីសរតក្អរតាមក្នុងសវោក្ដលសគបានលអ, 
៤- ឧសប្កាខ   សេចក្តីតា ុំងចិតតជាក្ណ្ហា ល មិនឱ្យសស្ដមនេស 

សោមនេសក្នុងសវោក្ដលសគមានសេចក្តីវបិតត ិ។ 
ធម៌ ៤ យា ងសនុះជាសរគឿងរបររឹតតរបេ់អនក្ធុំ ។ 

សតិបបោា ន ៤ យ៉ា ង 

១- កាយានុបេសនា េតិរឭក្រិចារណ្ហកាយជាអារមាណ៍ថា កាយសនុះ 
ររន់ក្តជាកាយប ុសណ្ហណ ុះ មនិក្មនជាេតវ ជាបុគគល ជាខ្លួនរបាណ 
ជាសយើង ជាសគស ើយ ។ 
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២- សវទនានុបេសនា េតិរឭក្រិចារណ្ហសវទនា គឺសេចក្តីេុខ្ទុក្ា ឧសប- 
កាា ជាអារមាណ៍ថា សវទនាសនុះររន់ក្តជាសវទនាប ុសណ្ហណ ុះ មិនក្មនជា 
េតវ ជាបុគគល ជាខ្លួនរបាណ ជាសយើង ជាសគស ើយ ។ 

៣- ចិតាត នុបេសនា េតិរឭក្រិចារណ្ហចិតតក្ដលសៅ ាងនិងផូរផង់ជា 
អារមាណ៍ថាចិតតសនុះររន់ក្តជាចតិតប ុសណ្ហណ ុះ មិនក្មនជាេតវ ជាបុគគល 
ជាខ្លួនរបាណ ជាសយើង ជាសគស ើយ ។ 

៤- ធមាា នុបេសនា េតិរឭក្រិចារណ្ហ ធម៌ជាកុ្េល ឬអកុ្េលក្ដល 
សក្ើតស ើងជាមួយនិងចិតតជាអារមាណ៍ថា ធម៌សនុះររន់ក្តជាធមប៌ ុសណ្ហណ ុះ 
មិនក្មនជាេតវ ជាបុគគល ជាខ្លួនរបាណ ជាសយើង ជាសគស ើយ ។ 

ធាតុកមមោា ន ៤ យ៉ា ង 

ធ្លតុ ៤ គឺ ៖ ១-បឋវធី្លតុ ធ្លតុដី, ២ អាសបាធ្លតុ ធ្លតុទឹក្, 
៣- សតសជាធ្លតុ ធ្លតុសភលើង, វាសយាធ្លតុ ធ្លតុខ្យល់ ។ ធ្លតុណ្ហមាន 
លក្ាណៈរងឹធ្លតុសនាុះស ា្ ុះថា បឋវធី្លតុ ៗ សនាុះក្ដលជាខ្មងក្នុងមាន 
១៩ គឺ៖ សក្ស្ដ េក្់, សោមា សរាម, នខ្ម រក្ចក្, ទនាត  
សធាញ, តសចា ក្េបក្, មុំេុំ ស្ដច់, នហារូ េរនេ, អដឋ ិ ឆ្អឹង, 
អដឋិមិញ្ជុំ  ខួ្រក្នុងឆ្អឹង, វក្កុំ តរមងបេាវៈ,  ទយុំ សបុះដូង, យក្នុំ 
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សថលើម, ក្ិសោមក្ុំ វាវ, បិ ក្ុំ រក្រុះ, បបាា េុំ េួត, អនតុំ សពាុះសវៀនធុំ, 
អនតគុណុំ  សពាុះសវៀនតូច, ឧទរយិុំ អាហារថាី, ក្រេីុំ អាហារចាេ់ ។ 

ធ្លតុណ្ហមានលក្ាណៈរាវរជ្ួតរជាប ធ្លតុសនាុះស ា្ ុះថា អាសបា 
ធ្លតុៗសនាុះក្ដលជាខ្មងក្នុងមាន ១២ គឺ៖ 

បិតតុំ របមាត់, សេមាុំ សេលេ, បុសពាវ  ខ្រុុះ, សោ ិតុំ ្ម, សេសោ 
សញើេ, សមសោ ខ្មល ញ់ខ្មប់, អេសុ ទឹក្ក្ភនក្, វស្ដ ខ្មល ញ់រាវ, សខ្សោ 
ទឹក្មាត់, េិងានិកា ទឹក្េសមា, លេិកា ទឹក្រ ុំអិល, មុតតុំ ទឹ មូរត ។ 

ធ្លតុណ្ហមានលក្ាណៈសៅត  ធ្លតុសនាុះស ា្ ុះថាសតសជាធ្លតុៗសនាុះ 
ក្ដលជាខ្មងក្នុងមាន ៤ គឺ៖ ១ េនតបបគគ ិ សភលើងក្ដលញុុំងកាយឱ្យសៅត , 
២- ជ្ិរណគគ ិ សភើលងក្ដលញុុំងកាយឱ្យរទុឌសរោម, ៣- បរណិ្ហមគគ ិ សភលើង 
ក្ដលញុុំងកាយឱ្យរក្ ល់រក្ហាយ, ៤- បរទិយាគគ ិ សភលើងក្ដលដុតអា- 
អាហារឱ្យរលួយ ។ 

ធ្លតុណ្ហមានលក្ាណៈបក្់សៅមក្ ធ្លតុសនាុះស ា្ ុះថា វាសយាធ្លតុៗ 
សនាុះក្ដលជាខ្មងក្នុងមាន ៦ គឺ៖ 

 ១- ឧទធងគមវាត ខ្យល់បក្់ស ើងសលើ, ២ អសធ្លគមវាត ខ្យល់បក្់ចុុះ 
សរកាម, ៣ កុ្ចឆេិយវាត ខ្យល់បក្់ក្នុងសពាុះ, ៤ សកាោឋ េយវាត 
ខ្យល់បក្់ក្នុងសពាុះសវៀន, ៥ អងគមង្ខគ នុស្ដរវិាត ខ្យល់បក្់តាមរាង 
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កាយ, ៦- អេាេបបេាេវាត ខ្យល់ដក្ដសងាើមសចញចូល ។ 
សេចក្តីក្ុំណត់រិចារណ្ហកាយសនុះឱ្យស ើញថា ររន់ក្តជាធ្លតុ ៤ 

គឺ ដី, ទឹក្, សភលើង, ខ្យល់, របជុ្ុំរន ប ុសណ្ហណ ុះ មនិក្មនសយើង មិន 
ក្មនរបេ់សយើងដូសចនុះ សៅថាធ្លតុក្មាោឋ ន ។ 

អរិយសរច  ៤ យ៉ា ង 

១- ទុក្ា, ២- េមុទយ, ៣- និសរាធ, ៤- មគគ 
សេចក្តីមិនេបាយកាយ - េបាយចិតត - ស ា្ ុះថាទុក្ាសរពាុះជា 

របេ់ក្ដលេតវអត់ធន់បានសោយក្រម ។ 
តណ្ហា  គឺសេចក្តីអនរុះអក្នរងចង់បាន ស ា្ ុះថាេមុទយ័ៈសរពាុះជា 

ស តុឱ្យសក្ើតទុក្ា ។ តណ្ហា សនាុះ មាន ៣របសភទ គឺ តណ្ហា ក្នុងអារមាណ៍ 
ក្ដលជាទីរេោញ់សរញចិតត សៅថា កាមតណ្ហា ១, តណ្ហា ក្នុងសេចក្ត ី
ចង់បានជាសនុះជាសនាុះ សៅថា ភវតណ្ហា ១, តណ្ហា ក្នុងសេចក្តីមិនចងប់ាន 
ជាសនុះជាសនាុះ សៅថា វភិវតណ្ហា ១ ។ 

សេចក្តីរលត់តណ្ហា បាន ទុក្ារក្មងរលត់អេ់ ស ា្ ុះថា និសរាធ 
សរពាុះជាសេចក្តីរលត់ទុក្ា ។ 

បញ្ញា ក្ដលស ើញរបនរថាសនុះជាតួទុក្ា សនុះជាតួស តុឱ្យសក្ើតទុក្ា 
សនុះជាសេចក្តីរលត់ទុក្ា សនុះជាផលូ វនា ុំឱ្យរលត់ទុក្ា ស ា្ ុះថាមគគ សរៅ 
ជាផលូ វរបតបិតិតឱ្យដល់នូវសេចក្តីរលត់ទុក្ា ។ 
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ព្កួោយរង្ 

អំពី្ប្ញ្ញញ  

បញ្ញា ចកើតច ើងចោយចេតុ ៣ យ៉ា ង 

១- ចិតាត មយបញ្ញា   បញ្ញា សក្ើតស ើងអុំរីការគិត, 
២- េុតាមយបញ្ញា   បញ្ញា សក្ើតស ើងអុំរីកាស្ដា ប់ឬសរៀន, 
៣- ភាវនាមយបញ្ញា  បញ្ញា សក្ើតស ើងអុំរីការចុំសរ ើនសមតាត ភាវនា ។ 

ចេតុឱ្យចកើតបញ្ញា  ៨ យ៉ា ង 

១- អាចារររវា, ២-បរបិចចក្តា, ៣- បាបវរិតិ, ៤- េីលេុំវសរា, 
៥- ពា ុេចចៈ, ៦- េតិ, ៧- វរិយិារមភ, ៨-បញ្ញា  ។ 

សមុោា ននឹងចកើតបញ្ញា មាន ៨ យ៉ា ង 

១- ជាមនុេសមានវយ័លអ,   ២- បានយេបរវិារ, 
៣- មិនសេរគបន់្ទេាី,   ៤- ខ្ុំស្ដក្េួរ, 
៥- មានក្ិចចជាឧបាយ,   ៦- និយាយក្តអតថនិងធម៌, 
៧- មានចិតតសេនហាក្នុងធម៌,  ៨- សៅក្នុងរបសទេដ៏េមគួរ ។ 

មូលរបស់បញ្ញា មាន ២ យ៉ា ង 

១- េីលវេុិទធិ     បានដល់េីល ៤, 
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២- ចិតតវេុិទធិ     បានដល់ចិតតជាកុ្េល ។ 
លកាណៈបញ្ញា  ៣ យ៉ា ង 

១- ដឹងចាេ់នូវចតិតនិងសចតេិក្  ក្ដលមិនរច ុំរន , 
២- ដឹងចាេ់នូវឧបាយ, 
៣- ដឹងនូវក្ិរយិាននអកុ្េល ។ 

ខលឹមរបស់បញ្ញា មាន ៣ យ៉ា ង 

១- អនិចចុំ,  ២- ទុក្ាុំ,  ៣- អនតាត  ។ 
េូមិរបស់បញ្ញា មាន ៦ យ៉ា ង 

១- ខ្នធ,  ២- អាយតនៈ,  ៣- ធ្លតុ,  ៤- ឥន្ទនរីយ៍, 
៥- េចចៈ ោ ុំង ៤ , ៦- បដិចចេមុបាទ ។ 

អានិសងសរបស់បញ្ញា មាន ៤ យ៉ា ង 

១- ក្ុំចាត់បងនូ់វក្ិសលេ, 
២- សស្ដយរេអរយិផលោ ុំង ៤, 
៣- អាចចូលនិសរាធេមាា បតតិ, 
៤- អាចសលើក្ខ្លួនឱ្យស ើងដល់ថាន ក្ ់។ 

បញ្ញា ដរកជា ២ យ៉ា ង 
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១- សោក្ិយបបញ្ញា   បញ្ញា សោក្ជាបុថុជ្ជន, 
២- សោក្កុតតរបបញ្ញា   បញ្ញា សោកុ្តតរៈ ។ 

ផលស្ថដ ប់ធម៌មាន ៤ យ៉ា ង រឺ 

១- រុទធស្ដេនុំ វសិរាសចត ិ នឹងញុ ុំងររុះរុទធស្ដេនាឱ្យរុងសរឿង, 
២- រ ុេុសតា   នឹងបានសចុះដឹងនូវរុទធវចនសរចើន, 
៣- េុគតិបរាយសនា  លុុះស្ដល ប់សៅនឹងបានេុគតិសៅខ្មងមុខ្ 
៤- បដិសវធ   នឹងបានរតាេ់ដឹងនូវមគគនិងផល ។ 

ឧបនិសសយ័ការស្ថដ ប់ធម៌ ៤ យ៉ា ង (ទ) 

១- សស្ដតុំបាវតិ ជារបោយសៅកាន់សស្ដតា, 
២- ឧគគណា នតិ  សរៀនយក្នូវររុះេូរត, ររុះវនិ័យ, ររុះអភិធមា, 
៣- វាចនុំ  របាប់ធមេ៌ក្មាងធម៌ដល់អនក្ដនទ, 
៤- េជ្ាយុំ  ស្ដវ តធាយទសនរញ ។ 

អានិសងសកតញ្ា ូ៤ យ៉ា ងរឺ 

១- កុ្េលមូលតា  ជាឫេគល់ននកុ្េលោ ុំងរួង, 
២- បធ្លនតា   ជារបធ្លនននបារមីោ ុំង៣០, 
៣- បុញ្ញា ភិវឌឍសនា  ជាទីចុំសរ ើនបុណយកុ្េល, 
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៤- េមបតតិេមចិឆនា  ជាទីេសរមចនូវេមបតតិោ ុំង ៣ ស្ដថ ន គឺៈ 
េមបតតិមនុេស សទពាត -ររុះនិពាវ ន ។ 

ស្ថដ ប់ធម៌មិនបានផល្បចយជន៍ ៥ យ៉ា ងរឺ 

១- មក្ាីធមាុំេុណ្ហត ិ  ស្ដា ប់ធម៌សោយសមើលង្ខយសគ, 
២- អារមភចិសតាត ធមាុំេុណ្ហត ិ ស្ដា ប់ធម៌សោយរក្សរឿងសលើក្សោេ, 
៣- ទុបបញ្ញា មុសោា សហាត ិ ស្ដា ប់ធម៌រា នធម៌រា នបញ្ញា  ស្ដា ប់លងង់សលល , 
៤- អេញ្ាសត អេញ្ាតមានីសហាតិ របកាន់ថាអញដឹងស ើយរតង ់នឹង, 
៥- ធមាសទេសន អ តបសតាត សហាត ិ ស្ដា ប់ធម៌មានចិតតរបទុេាអនក្ 

េក្មាងវញិ ។ 
ចទ្ធសស្ថដ ប់ធម៌ ៧ យ៉ា ង 

១- បាោនុំបស្ដសរតាវ   េណាូ ក្សជ្ើងស្ដា ប់ធម ៌ ស្ដល ប់សៅ សៅសក្ើត 
ជាមនុេសខ្វិន, 

២- វាចនុំរធិសរាសហាតិ ស្ដា ប់ធម៌និយាយរន  ស្ដល ប់សៅ សៅសក្ើត 
ជាមនុេសថលង់, 

៣- និនរិតាវ  មនុសកាា សហាតិ ស្ដា ប់ធម៌និនារ សគ និយាយសដើមសគ ស្ដល ប ់
សៅៗ សក្ើតជាមនុេសេអុយមាត់, 
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៤- និបបនាន  អជ្ជវតថុ សរាសហាតិ ស្ដា បធ់ម៌សដក្ស្ដា ប ់សៅសក្ើតជារេ់ថាល ន,់ 

៥- ចិនតអញ្ាុំ  មគដុំសហាតិ ស្ដា បធ់ម៌គិតអវីសផសងៗ ស្ដល ប់សៅៗ សក្ើតជា 
េតវស្ដល ប, 

៦- អញ្ាុំ  ភុញ្ជនតិ ទុគសនាធ សហាតិ ស្ដា ប់ធម៌បរសិភាគអាហារ ស្ដល បស់ៅ 
សក្ើតជាមនុេសខ្លិនេអុយ, 

៧- អញ្ាុំ  លិក្ាតិុំ ម ឹសស្ដសហាត ិស្ដា ប់ធម៌គូរវាេអវីសលងសផសងៗ ស្ដល ប់ 

សៅៗ សក្ើតជារក្បី, 

(សោេស្ដា ប់ធម៌ ៧ យា ងសនុះ េូមររុះក្រុណ្ហរគបរ់រុះអងគ អេ់ 
សោក្អនក្អានជាទីសមរតី, មុននឹងសជ្ឿ េូមសរបើបញ្ញា បនតិច សរពាុះផលូ វររុះ 
េូរត) ។ 

អានិសងសខនតី ៥ យ៉ា ង 

១- បិសយាមនាសបា នឹងបានជាទីរេោញ់រាប់អានរបេ់សទវតានិង 
មនុេសោ ុំងោយ, 

២- នសវររ ុសោ  នឹងមិនចុំសរ ើនសៅសោយសរៀរសវរា, 
៣- នវជ្ជរ ុសោ  នឹងមិនបានចុំសរ ើនសៅសោយសោេ, 
៤- អេមាុ សោា    នឹងមានស្ដា រតមីិនវសងវងក្នុងសវោស្ដល ប់, 
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៥- េុគត ិ  ស្ដល ប់ស ើយនឹងបានសៅសក្ើតក្នុងស្ដថ នេួគ៌ ។  

អំពីទវី បមាន ៤ យ៉ា ង រឺ 

១- បូវនិីទវីប, ទវីប ខ្មងសក្ើត,  មានសដើមសរចេជារបចា ុំទវីប, 

២- អាម សរយានីទវីប, ទវីបខ្មងតបូង, មានសដើមខ្រុ ុំ, 

៣- ឧតតរក្សរាទវីប, ទវីប ខ្មងសជ្ើង,  មានសដើមកាលបររឹក្ស, 

៤- ជ្មពូ ទី វប, ទវីប សយើងសនុះ   មានសដើមររីង ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដុំណឹងសេៀវសៅសចញថា ី

សេៀវសៅជ្ីវតិរគប់លក្ាណ៍ េតីអុំរីចរយិាស្ដន្ទេត 
សរៀបសរៀងសោយភិក្ាុធមាបាសោ សខៀេ-ជុុំ នឹងមានសចញ 
លក្់ក្នុងសរលឆ្ប់ ៗ សនុះ ។ 
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ប្ញ្ចកៈ ព្កួ ៥ 

អននតរិយកមម ៥ យ៉ា ង 

១- មាតុឃ្លត   េមាល ប់មាតា, 
២- បិតុឃ្លត   េមាល ប់បិតា, 
៣- អរ នតឃ្លត  េមាល ប់ររុះអរ នត, 
៤- សោ ិតុបាទ  របទុេតររុះរុទធអងគរ ូតដល់ញុ ុំងសោ- 

 ិតឱ្យរុររង ឬ ឱ្យជា ុំោ ុំ, 
៥- េងឃសភទ   ញុុំងេងឃឱ្យក្បក្រន  ។ 

ក្មា ៥ យា ងសនុះ ជាបាបធងន់ ឃ្លត់េួគ៌ ឃ្លត់និពាវ ន តា ុំងសៅក្នុង 
ឋានបរាជ្ិក្របេ់អនក្កាន់ររុះរុទធស្ដេនាហាមមិនឱ្យសធវើយា ងោច់ខ្មត ។ 

អេិណហ បបរចចវកាណៈ ៥ យ៉ា ង 

រគ េថបរវជ្ិត គួររិចារណ្ហធម៌ ៥ របការសនុះរាល់នថង ថាៈ 
១- ជ្រាធសមាា មា ិ អាតាា អញមានសេចក្តីឈចឺាេ់ជ្រាធមាតាមិនក្នលង 

សេចក្តីចាេ់ជ្រាបានស ើយ, 
២- រាធិធសមាា មា ិ អាតាា អញមានសេចក្តីឈចឺាប់ជាធមាតាមិនក្នលង 

សេចក្តីឈចឺាប់បានស ើយ, 
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៣- មរណធសមាា មា ិ អាតាា អញមានសេចក្តីស្ដល ប់ជាធមាតា មនិក្នលង 
សេចក្តីស្ដល ប់បានស ើយ, 

៤- េសរវ ិ សម បិសយ ិ អាតាា អញមានសេចក្តីរពាត់របាេចាក្របេ់ 
ជាទីរេោញ់ជាទីរប់ចិតតោ ុំងអេ់, 

៥- ក្មាេសសកាមាិ អាតាា អញមានក្មាជារបេ់ខ្លួន, អាតាា  
អញសធវើក្មាលអ នឹងបានផលលអ សធវើក្មាអារក្ក្់នឹងបានផលអារក្ក្ ់។ 

ចវស្ថរជជករណធម៌ ធម៌ចធវើឱ្យកាល ហាន ៥ យ៉ា ង 

១- េោធ   សជ្ឿរបេ់ក្ដលគួរសជ្ឿ, 
២- េីល  រក្ាកាយវាចាឱ្យសរៀបរយ, 
៣- ពា ុេចចៈ  ភារជាអនក្េិក្ាសរៀនេូរតសរចើន, 
៤- វរិយិារមភៈ  របាររធសេចក្តីរាយាម, 
៥- បញ្ញា   ដឹងរបេ់ក្ដលគួរដងឹ ។ 

អងគននេិកាបួុសថមី  ៥ យ៉ា ង 

១- េរងួមក្នុងររុះបាដិសមាក្ា គឺសវៀរចាក្សោេក្ដលរទង់ហាម សធវើ 
តាមខ្ក្ដលរទង់អនុញ្ញា ត, 

២- េរងួមឥន្ទនរីយ៍ គឺរបយ័តនក្ភនក្, រតសចៀក្, រចមុុះ, អណ្ហា ត, កាយ, 
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ចិតត, មនិឱ្យសស្ដមនេស សោមនេសរគបេងកតច់ិតត, ក្នុង 
សវោក្ដលបានស ើញរូបជាសដើម, 

៣- ជាអនក្មិននិយាយេបាយស ហា, 

៤- សៅក្នុងសេនាេនៈស្ដង ត់, 

៥- មានសេចក្តីស ើញរតូវ ។ 

ភិក្ាុ បួេថារីតូវតា ុំងសៅក្នុងធម៌ ៥ យា ងសនុះឱ្យខ្មជ ប់ខ្លួន ។ 

អងគននធមមកថិក អាកសដមដងធម៌ ៤ យ៉ា ង 

១- េក្មាងធម៌តាមលុំោប ់  មិនរចតូកាត់សរក្ឱ្យខូ្ចសេចក្តី, 
២- សលើក្យក្ស តុផលមក្អាង  ក្ណនា ុំឱ្យអនក្ស្ដា ប់ចូលចិតត, 
៣- តា ុំងចិតតសមតាត របាថាន ឱ្យជារបសយាជ្ន៍ដល់អនក្ស្ដា ប់, 
៤- មិនេក្មាងធម៌សលើក្ខ្លួនឯង បនតុ ុះបង្ខអ ប់អនក្ដនទ ។ 

ភិក្ាុជាធមាក្ថិក្ គបបតីា ុំងអងគោ ុំង ៥ យា ងសនុះទូក្ក្នុងខ្លួន ។ 

ធមមសសវនានិសងស អានិសងសននការស្ថដ ប់ធម៌ ៥ យ៉ា ង 

១-អេុតុំ េុណ្ហតិ រក្មងបានស្ដា ប់ធម៌ក្ដលមិនោន់បានស្ដា ប់, 

២- េុតុំ បរសិយាទសបត ិធមណ៌្ហក្ដលធ្លល ប់បានស្ដា ប់ស ើយក្តមិន 
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ោន់ចូលចិតតនឹងចូលចិតតចាេ់ស ើង, 
៣- ក្ងាុំ វ ិនត ិ  រក្មងក្ុំចាត់បងនូ់វសេចក្តីេងសយ័សចញបាន, 
៤- ទិដឋឹ ឧជុ្ុំ ក្សរាត ិ  រក្មងសធវើសេចក្តីស ើញឱ្យរតង់តាមការរិត, 
៥- ចិតតមេស បេីទត ិ ចិតតអនក្ស្ដា ប់សនាុះ រក្មងរជ្ុះថាល  ។ 

ពលៈ ធម៌ជាកមាល ងំ ៥ យ៉ា ង 

១- េោធ   សេចក្តីសជ្ឿ, 
២- វរិយិៈ  សេចក្តីរាយាម, 
៣- េត ិ  សេចក្តីរឭក្បាន, 
៤- េមាធ ិ  សេចក្តីតា ុំងចិតតខ្មជ ប់, 
៥- បញ្ញា   សេចក្តីដឹងស្ដគ ល់ការណ៍ខុ្េរតូវ, 

ធម៌ ៥ យា ងសនុះសៅថា ‹‹ឥន្ទនរិយ›› ក្៏បាន សរពាុះជាធុំក្នុងក្ិចច 
របេ់ខ្លួន ។ 

នីវរណៈធម៌ ៥ យ៉ា ង 

ធម៌ក្ដលជាសរគឿងរា ុំងរាហាមចតិត មិនឱ្យបានេសរមចសេចក្តីលអ 
សៅថា នីវរណៈមាន ៥ យា ងៈ 
១- កាមចឆនរៈ រេោញ់ចូលចិតតក្នុងអារមណ៍មានរូបជាសដើមក្ដល 
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ជាទីរប់ចិតត, 

២- រាបាទៈ  ចងចិតតគុំនុុំគុំគួនអនក្ដនទ, 

៣- ថីនមិទធៈ  ដុំសណើ រក្ដលចិតតរួញថយនិងដុំសណើ រងងុយសង្ខក្ងក់្, 
៤- ឧទធចច កុ្ក្កុចចៈ ដុំសណើ រក្ដលចិតតរាយមាយ និងរស្ដប់រេល់, 

៥- វចិិក្ិចាឆ   សេចក្តីេងសយ័មិនសចុះោច់សរេច ។ 

ខនា ៥ 

កាយនិងចិតតសនុះ ក្ចក្សចញជា៥ក្ង សៅថា ខ្នធ៥ គ ឺ រូប, សវទ- 
នា, េញ្ញា , េង្ខា រ, វញិ្ញា ណ ។ 
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ព្កួោយរង្ 

អំពី្ោសនា 

ចេតុដែលនាំឱ្យចកើតស្ថសនាមាន ៣ យ៉ា ង 

១- សេចក្តីខ្មល ច 

២- សេចក្តីរតូវការ 

៣- សេចក្តីខ្វុះខ្មត 

ស្ថសនាមាន ២ យ៉ា ង 

១- រុទធស្ដេនា, 

២- ពា ិរស្ដេនា ។ 

រុទធស្ដេនា, ក្របថា ពាក្យសរបៀនរបសៅ ពាក្យឱ្វាទ, ឬដុំបូនាា ន 
របេ់ររុះរុទធ ។ 

ពា ិរស្ដេនា គឺពាក្យសរបៀនរបសៅរបេ់គណ្ហចារយដនទ គឺស្ដេនា 
បន់រេនបួ់ងេួង ឬស្ដេនាអងវរក្រ បានដល់ស្ដេនារពា ាណ៍ជាសដើម 
ស្ដេនាសនុះសជ្ឿររុះអាទិសទរឬររុះឥេូរ ររុះនរាយណ៍និងររុះររ ាថាជា 
េរណៈរបេ់ខ្លួន ពា ិរស្ដេនាសនុះសក្ើតមុនររុះរុទធស្ដេនាខ្លុះសរកាយ 
ររុះរុទធស្ដេនាខ្លុះ គឺសក្ើតរីរតឹមមានេតវសោក្មក្ ។ 
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អំពីោេិរស្ថសនា 

គណ្ហចារយដនទក្ដលជាអនក្របកាេពា ិរស្ដេនាសនាុះ មានឥេី 
១០ នាក្់ គឺស ា្ ុះអបថក្ៈ១, វាមក្ៈ១, វាមសទវៈ១, សវេាមិតតៈ១, យមតគគិ១, 
អងគរេៈ១, ភារោធ ជ្ៈ១, វាសេដឋៈ១, ក្េសបៈ១, ភគុ១, ជាអនក្របកាេ 
តៗ រន នូវលទធិររ ាញ្ាៈ ឬរពា ាណយ នា ុំមនុេសឱ្យសជ្ឿថាមហាររ ា 
ជាអនក្បសងកើតររួក្េតវ ពាក្យសរបៀនរបសៅរបេ់ឥេីោ ុំងសនុះសៅថា 
ររ ាញ្ាស្ដេនា ។ រគូោ ុំង៦ស ា្ ុះបូរណក្េសប១, មក្ាលិសរស្ដល១ 
និគគណធ នាថបុតត១, េញ្ជយសវ ដឋបុតត១, បកុ្ទូក្ចាច យនៈ១, អជិ្តសក្េគមពលី 
១, ជាអនក្របកាេររមរន នូវលទធិមិចាឆ ទិដឋិមានអក្ិរយិាទិដឋិជាសដើមរបកាេ 
សជ្ឿថា សធវើបុណយមិនបានបុណយ សធវើបាបមិនបានបាបពាក្យសរបៀនរបសៅ 
របេ់រគូោ ុំងសនុះស ា្ ុះស្ដេនានិរគនថ ។ 

រគូស ា្ ុះមហាម័ទ ជាអនក្បសងកើតគមពីសការា នដឹក្នា ុំមនុេសឱ្យសជ្ឿតាម 
លទធិរបេ់ខ្លួនក្ដលេក្មាងក្នុងគមពរីសនាុះ ពាក្យសរបៀនរបសៅរបេ់មហាម័ទ 
សនាុះសៅថាស្ដេនាមហាម័ទ ។ 

មនុេសអស្ដច រយមាន ក្់ស ា្ ុះ  ្យេ្យុយរគឹេតរបកាេលទធិោងបាបជា 
សដើម ពាក្យសរបៀនរបសៅរបេ់សោក្សនុះ សៅថារគឹេាស្ដេនាក្ដល 
ក្បក្សៅជាកាតូលិក្ និងរបតូិេាងត៍ ។ 
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ឯររុះរុទធស្ដេនាមិនដូសចាន ុះសទ គឺសេចក្តីណ្ហមួយ ជារុទធដីកា 
របេ់ររុះរុទធសនាុះ សបើេក្មាង អុំរីស តុេុទធក្តរបាប់ផល សបើេក្មាងអុំរី 
ផលេុទធក្តរបាប់ស តុ ។ 

ស្ថសនារុងចរឿងចោយចេតុ ៥ យ៉ា ង 

១-  េក្កចចុំ ធមាុំ េុណនតិ  បរេ័ិទោ ុំង ៤ ស្ដា ប់ធម៌សោយ 
សរររ ។ 

២-  េក្កចចុំ ធមាុំ បរយិាេុណនតិ បរេ័ិទោ ុំង៤សរៀនធម៌សោយសរររ។ 
៣-  េក្កចចុំ ធមាុំ ធ្លសរនតិ បរេ័ិទោ ុំង៤រទរទង់ធម៌សោយសរររ ។ 
៤-  េក្កចចុំ ធតានុំ ធមាា នុំ អតថ ិ ឧបបរកិ្ានតិ បរេ័ិទោ ុំង៤រិចារណ្ហ- 

នូវសេចក្តីននធម៌ក្ដលខ្លួនរទរទង់ ។ 
៥-  េក្កចចុំ ធមាា នុំ អតថមញ្ញា យ បដិបជ្នតិ បរេ័ិទោ ុំង៤ដងឹសេចក្ត-ី 

អធិបាយននធម៌ស ើយរបតិបតតិតាមធម៌សោយសរររ ។ 
បរេ័ិទោ ុំង៤សនាុះគឺ ភកិ្ាុបរេ័ិទ១, ភិក្ាុ នីបរេ័ិទ១, ឧបាេក្បរេ័ិទ១, 
ឧបាេិកាបរេ័ិទ១ ។ 

ស្ថសនាស្ថបសូនយចៅចោយចេតុ ៥ យ៉ា ង 

១- ន េក្កចចុំ ធមាុំ េុណនតិ បរេ័ិទោ ុំង៤មិនស្ដា ប់ធម៌សោយសរររ ។ 
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២-  ន េក្កចចុំ ធមាុំ បរយិាេុណនតិ បរេ័ិទោ ុំង៤មិនស្ដា ប់ធម៌សោយ 
សរររ ។ 

៣-  ន េក្កចចុំ ធមាុំ ធ្លសរនតិ បរេ័ិទោ ុំង៤មិនរទរទង់ធម៌សោយសរររ 
៤-  ន េក្កចចុំ ធ្លតានុំ ធមាា នុំ អតថុំ ឧបបរកិ្ានតិ បរេ័ិទោ ុំង៤មិន 

រិចារណ្ហនូវសេចក្តីននធម៌ក្ដលខ្លួនរទរទង់ស ើយ គឺមិនដងឹ 
សេចក្តីអធិបាយននធម៌សនាុះសោយមិនយក្ចិតតទុក្ោក្ ់។ 

៥-  ន េក្កចចុំ ធមាា នុំ អតថមញ្ញា យ បដិបជ្នតិ បរេ័ិទោ ុំង៤មិនដឹង 
សេចក្តីននធម៌ ស ើយមិនរបតបិតតតិាមសោយសរររ ។ 

ខលឹម្ពោះពុទាស្ថសនាមាន ៥ យ៉ា ង 

១-  េីលស្ដរ ុំ   ខ្លឹមគឺេីល, 
២-  េមាធិស្ដរ ុំ   ខ្លឹមគឺេមាធិ, 
៣-  បញ្ញា ស្ដរ ុំ   ខ្លឹមគឺបញ្ញា , 
៤-  វមុិតតិស្ដរ ុំ   ខ្លឹមគឺវមុិតតិការរួចចាក្ក្ិសលេ, 
៥- វមុិតតិញ្ញា ណទេសនស្ដរ ុំ  ខ្លឹមគឺការស ើញថារួចចាក្ភរ ។ 

អំពីបដងអក្ពោះពុទាស្ថសនាមាន ៣ យ៉ា ង 

ររុះរុទធ ១, 
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ររុះធម៌ ១, 

ររុះេងឃ ១ ។ 

្តយួនពនលកនន្ពោះពុទាស្ថសនាមានដត ១ 

បានែល់ ‹‹ ្ពោះនិោវ ន ›› ។ 

មលប់្ពោះពុទាស្ថសនាមាន ៣ យ៉ា ង 

១- េចចៈ, 

២- ខ្នតី, 

៣- ក្តញ្ាូ .។ 

រនទល់្ពោះពុទាស្ថសនាមានដត១. រឺ. 

បានដល់ ‹‹ ររុះវនិ័យបិដក្ ›› ។ 

ក្មក្ររុះរុទធស្ដេនាមាន ៣ យា ង គឺ 
១- េីល, 

២- េមាធិ, 

៣- បញ្ញា  ឬក្ប៏រយិតតិធម៌ ៥, បដបិតតិធម៌៥, បដិសវធធម ៌
ឬក្េុ៏តនតបិដក្, ររុះអភិធមាបិដក្ ។ 
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អំពីជច្ៅ្ពោះពុទាស្ថសនា ៤ យ៉ា ង 

១- ធមាគមពីរ  សតត សោយបាលី, 
២- អតថគមពីរ  សរតសោយសេចក្តី, 
៣- សទេនាគមពីរ សរតសោយការេក្មាង, 
៤- បដិសវធគមពីរ សរតសោយការរតាេ់ដឹង ។ 

េសដ តុាងនន្ពោះពុទាស្ថសនា 

រួក្េតតនិក្របាននា ុំរន របររឹតតតាមររុះទធស្ដេនា េមាគ ល់ស ើញ 
វតថុជាភេាុតាង មាន ៥ យា ង ៖ 
១- ររុះបដមិាក្រ រូបេនងរបេ់ររុះរុទធ, 
២- សដើមសពាធិររឹក្សជាសឈើក្ដលររុះតាេ់ដឹង, 
៣- ររុះេាូប ឬ សចតិយ េរមាប់បញ្ចុ ុះររុះធមាក្ានធ និងអដឋិ របេ់ 

ររុះេមាា េមពុទធ, 
៤- ររុះជ្ិនធ្លតុ ធ្លតុរបេ់ររុះជ្និរេី, 
៥- ររុះធមាក្ានធ ៨៤០០០ ក្ដលតា ុំងសៅក្នុងភាជ្ន៍ គឺបិដក្ោ ុំងបី ។ 

អងគរបស់ស្ថមចណរមាន ៤ យ៉ា ង 

១- ខ្នតី  មានចិតតអុំណត់អត់រោ ុំ, 
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២- អបបមាសោ  មិនរបក្ េសធវេក្នុងកុ្េលធម៌, 
៣- រតតិបបហានុំ រតូវលុះបង់សចាលនូវតសរមក្ក្នុងកាម, 
៤- អក្ិញ្ចនុំ  មិនរតវូខ្វល់ខ្មវ យក្នុងការឥតរបសយាជ្ន៍ ។ 

អងគរបស់េិកាមុាន ៤ យ៉ា ង រឺ 

១- រុោធ នុេសត ិ រឭក្សរឿយៗដល់ររុះរុទធ, 
២- សមតាត   រតូវផាយសមតាត , 
៣- អេុភៈ  រតូវចសរមើនអេុភក្មាោឋ ន, 
៤- មរណេសត ិ រឭក្ដល់សេចក្តីស្ដល ប់ ។ 

បពវជាជ មាន ២ យ៉ា ង 

១- ពា ិរបរវជាជ  បួេខ្មងសរៅររុះរុទធស្ដេនា, 
២- ធមាវនិយបរវជាជ  បួេក្នុងធម៌វនិ័យររុះរុទធ ។ 

បពវជាជ មាន ៦ យ៉ា ង 

១- ឧបក្ ិីកា  បួេសលង, 
២- ឧបទុេសកិា បួេរបទូេាស្ដេនា, 
៣- ឧបមុយាិកា បួេលងង់សលល , 
៤- ឧបជ្ិវកិា  បួេររន់ក្តចិញ្ចឹ មជ្ីវតិ, 
៥- ឧបចិណណិ កា បួេេនស ុំរទរយទុក្, 
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៦- ឧបនិេសរណ្ហ បួេសដើមបសីរ ើខ្លួនឱ្យសចញចាក្ភរ ។ 
ស្ថស្ថដ បពវជាជ  ៦ យ៉ា ង 

១- ររុះអងគ  យក្ចិតត   ជា េីមា, 
២- ររុះអងគ  យក្បញ្ញា    ជា ឧបជ្ាយ៍, 
៣- ររុះអងគ  យក្េចចៈ   ជា ក្មាវាចារយ, 
៤- ររុះអងគ  យក្េត ិ   ជា អនុេាវណ័ណ, 
៥- ររុះអងគ  យក្សបុះដូង  ជា សទយយវតថុ , 
៦- ររុះអងគ  យក្សចតេិក្  ជា ររុះេងឃ ។ 

ចេតុដែលចធវើឱ្យដផនែីកច្មើកញាប់ញរ័មាន ៨ រឺ 

១- ខ្យល់ក្សរមើក្, 
២- អនក្មានឫទធិបណ្ហា ល, 
៣- ររុះសពាធិេតវចុុះចាក្តុេិតេួគ៌មក្កាន់ររុះគភ៌, 
៤- ររុះសពាធិេតវរបេូរត, 
៥- ររុះតថាគតរតាេ់ដឹង, 
៦- ររុះតថាគតរទង់ោក្រ់រុះជ្នាា យុេង្ខា រ, 
៧- ររុះតថាគតរទង់េក្មាងបឋមសទេនា, 
៨- ររុះតថាគតបរនិិពាវ ន ។ 
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ឆកក ពួក ៦ 

គារវតា ការចគារព ៦ យ៉ា ង 

១- រុទធគរវតា   សរររក្នុង  ររុះរុទធ, 
២- ធមាររវតា   សរររក្នុង  ររុះធម៌, 
៣- េងឃររវតា  សរររក្នុង  ររុះេងឃ, 
៤- េិកាា ររវតា  សរររក្នុង  ការសរៀនេូរត, 
៥- អបបមាទររវតា  សរររក្នុង  សេចក្តីមិនរបមាទ, 
៦- បដិេណ្ហឋ រររវតា សរររក្នុង  បដិេណ្ហឋ រៈ ។ 

ស្ថរាណីយធម៌ ៦ យ៉ា ង 

ធម៌ជាទីតា ុំងននសេចក្តីរឭក្សៅថា ស្ដរាណីយធម៌មាន ៦ យា ង 
១- សមតាត កាយក្មា តា ុំងកាយក្មារបក្បសោយសមតាត ចុំសពាុះភិក្ាុស្ដមសណរ 

ផងរន  ោ ុំងចុំសពាុះមុខ្និងក្ុំបា ុំងមុខ្ គឺខ្វល់ខ្មវ យ 
នឹងធុរៈផងរន សោយកាយមានជួ្យរាបាល ក្នុងសវោ 
មានអាពាធសោយសមតាត , 

២- សមតាត វចីក្មា តា ុំងវចកី្មារបក្បសោយសមតាត ចុំសពាុះភិក្ាុស្ដមសណរផង 
រន  ោ ុំងចុំសពាុះមុខ្និងក្ុំបា ុំងមុខ្ គឺជួ្យខ្វល់ខ្មវ យ 
ក្នុងក្ិចចធុរៈផងរន សោយវាចា មានរបសៅោេ់ 
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សតឿនជាសដើម សោយសមតាត , 
៣- សមតាត មសនាក្មា តាុំងមសនាក្មារបក្បសោយសមតាត  ចុំសពាុះភិក្ាុ  

ស្ដមសណរផងរន  ោ ុំងចុំសពាុះមុខ្និងក្ុំបា ុំងមុខ្ 
គឺគិតក្តរបេ់ក្ដលជារបសយាជ្នឱ៍្យដល់រន , 

៤- ោភៈ  ក្ចក្ោភក្ដលខ្លួនបានមក្ស ើយសោយធម៌ ឱ្យភកិ្ាុ  
ស្ដមសណរផងរន  មិន ួងក្ ង ឬតបតិសតបៀត 
ោក្់សលៀម ទុក្បរសិភាគក្តមាន ក្់ឯង, 

៥- េីលៈ  រក្ាេីលបរេុិទធសេាើរន  នឹងភកិ្ាុស្ដមសណរដនទ 
មិនសធវើខ្លួនឱ្យជាទីរសន្ទងគៀេសរពាុះេីលរបេ់ខ្លួន, 

៦- ទិដឋិ  មានសេចក្តីយល់ស ើញរតូវរន  នឹងភិក្ាុស្ដមសណរ 
ដនទ មិនវវិាទនឹងអនក្ណ្ហ សរពាុះស តុមាន 
សេចក្តីយល់ស ើញជាខុ្េរន ស ើយ ។ 
ធម៌ ៦ យា ងសនុះ រក្មងសធវើអនក្របររឹតតឱ្យជាទីរេ- 
ោញ់ ជាទីសររររបេ់អនក្ដនទរបររឹតតសដើមប ី
េសន្ទង្ខគ ុះដល់រន និងរន  សដើមបមីនិវវិាទរន  សដើមបរីរម
សររៀងរន  ។ 
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អាយតនៈ ខាងកាងុ ៦ 

ចក្ាុ  ក្ភនក្, សស្ដតៈ រតសចៀក្, ឃ្លនៈ រចមុុះ, ជ្ីវាា  អណ្ហា ត, 
កាយ ខ្លួនរបាណ, មសនា ចិតត, សៅឥន្ទនរីយ៍ ៦ ក្៏បាន ។ 

អាយតនៈខាងច្ៅ ៦ 

រូបៈ រូប, េទរៈ េុំស ង, គនធៈ ក្លិន, រេៈ រេ, សោដឋរវៈ 
អារមាណ៍ក្ដលប ុះពាល់រតូវកាយ, ធមាា រមាណៈ អារមាណ៍ក្ដលសក្ើត
ចុំសពាុះចិតត ។ សៅថាអារមាណ៍ ៦ ក្៏បាន ។ 

វិញ្ញា ណ ៦ 

រូបប ុះក្ភនក្សក្ើតសេចក្តីដឹងស ើង សៅថាចក្ាុ វញិ្ញា ណ, េុំស ងប ុះ 
រតសចៀក្ សក្ើតសេចក្តីដឹងស ើងសៅថា សស្ដតវញិ្ញា ណ, ក្លនិប ុះរចមុុះ 
សក្ើតសេចក្តីដឹងស ើង សៅថាឃ្លនវញិ្ញា ណ, រេប ុះអណ្ហា ត សក្ើត 
សេចក្តីដឹងស ើង សៅថាជ្ីវាា វញិ្ញា ណ សោដឋរវៈ ប ុះកាយសក្ើតសេចក្តីដឹង 
ស ើង សៅថា កាយវញិ្ញា ណ, ធម៌សក្ើតចុំសពាុះចតិត សក្ើតសេចក្តីដឹង 
ស ើង សៅថាមសនាវញិ្ញា ណ ។ 

សមផសស ៦ 

អាយតនៈខ្មងក្នុងមានក្ភនក្ជាសដើម អយតនៈខ្មងសរៅមានរូបជាសដើម 
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វញិ្ញា ណមានចក្ាុ វញិ្ញា ណជាសដើម មក្ខ្រប់រន ោ ុំង ៣ សនុះសៅថា 
េមាេស មានស ា្ ុះសៅតាមអាយតនៈខ្មងក្នុង ៦ គចឺក្ាុេមាេស, 
សស្ដតេមាេស, ឃ្លនេមាេស, ជ្ីវាាេមាេស, កាយេមាេស, 
មសនាេមាេស ។ 

ចវទនា ៦ 

េមាេសជាបច័ជយឱ្យសក្ើតសវទនា, គឺជាេុខ្ខ្លុះ ទុក្ាខ្លុះ មិនេុខ្, 
មិនទុក្ាខ្លុះ មានស ា្ ុះសៅថាអាយតនៈខ្មងក្នុង៦ គឺសក្ើតផលូ វក្ភនក្សៅ 
ចក្ាុេមាេសជាសវទនា, សក្ើតផលូ វរតសចៀក្សៅសស្ដតេមាេសជាសវទនា សក្ើតផលូ វ 
រចមុុះសៅឃ្លនេមាេសជាសវទនា, សក្ើតផលូ វអណ្ហា ត សៅជ្ីវាាេមាេសជា 
សវទនា, សក្ើតផលូ វកាយ សៅកាយេមាេសជាសវទនា, សក្ើតផលូ វចិតតសៅ 
មសនាេមាេសជាសវទនា ។ 

ធាតុ ៦ 

១- បឋវធី្លតុ ធ្លតុដី, ២- អសបាធ្លតុ ធ្លតុទឹក្, ៣- សតសជា- 
ធ្លតុ ធ្លតុសភលើង, ៤- វាសយាធ្លតុ ធ្លតុខ្យល់, ៥- អាកាេធ្លតុ 
ចសនាល ុះក្ដលមានក្នុងកាយ, ៦-វញិ្ញា ណធ្លតុ សេចក្តីដងឹអវីៗ បាន ។ 
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ព្កួោយរង្ 

រុណសមបតតិ ននបុរគលជានាយកចលើចរមាន ៦ យ៉ា ង 

១- ខ្មា   មានសេចក្តីអត់ធន់, 
២- ជាគរយិៈ  មាសេចក្តីភាា ក្់រឭក្ជាសរឿយៗ គឺសវៀងនវ, 
៣- ឧោឋ នៈ  មានសេចក្តីឧេា ៍រាយាម, 
៤- េុំវភិាគៈ  មានសេចក្តីក្ចក្រ ុំក្លក្, 
៥- ទយា   មានសេចក្តីអាណិតអាេូរ, 
៦- ឥក្ានា មានការរិនិតយរតតួរតាសមើល និងការរិចារ- 

ណ្ហសមើល ។ 
អំពីសករាជ 

ពាក្យថា េក្រាជ្ មក្អុំរី េក្ៈ េុំន្ទេកឹតថា េក្ៈ កាលេម័យ 
យុគៈ និងរាជ្សេាច បានសេចក្តថីា ការក្ុំណត់រាប់ឆ្ន ុំ តាមក្ុំណត់កាល 
រីយូរសរៀងមក្ សោយយក្បុគគលអស្ដច រយ ឬ ស តុអស្ដច រយណ្ហមួយមក្ជា 
សក្ណឌ  ក្នុងជ្ុំនាន់សដើម សគសរបើរតមឹេក្ៈប ុសណ្ហណ ុះ លុុះេម័យសរកាយមក្ 
របមាណក្នុងេម័យឧតតុងគ សទើបមានសរបើេក្ៈរាជ្ ដរាបមក្ដល់េរវនថង
សនុះ ។ 

សករាជមាន ៤ យ៉ា ង 

១- ររុះរុទធេក្រាជ្ 
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២- រគឹេតេក្រាជ្ 
៣- មហាេក្រាជ្ 
៤- ចុលលេក្រាជ្ 
ព្ប្េតតិព្ទុធសកោជ 

១- រុទធេក្រាជ្ជាេក្រាជ្ក្ដលរាប់ចុំនួននថងក្ខ្ឆ្ន ុំ តា ុំងរីនថងរុធ ១ 
សរាច ក្ខ្រិស្ដខ្ ឆ្ន ុំមាញ់ សរកាយនថងក្ដលររុះស្ដក្យមុនីបរនិិពាវ នសៅ 
បាន១នថងសរៀងមក្ ររុះបរមរគូបរនិិពាវ នសៅនថងអង្ខគ រ ១៥សក្ើត ក្ខ្រិស្ដខ្ 
ឆ្ន ុំមាញ់ ស តុសនុះបានរាប់រីរតមឹនថង១សរាច ក្ខ្ឆ្ន ុំជាមួយសនាុះ មក្ជា 
សក្ណឌ  រុទធេក្រាជ្េរសេរកាត់អក្សរ ព្.ស.។ 

ព្ប្េតតព្គិ្សដសកោជ 

២- សក្ើតស ើងសរកាយរុទធេក្រាជ្ចុំនួន៥៤៣ឆ្ន ុំ ក្ដលមានស្ដ- 
ស្ដា ចារយមាន ក្់ស ា្ ុះ សយេូ្ ឬ សយេូ្រគិេា ជាអនក្បសងកើតលទធិស្ដេនា 
សរគក្ជ្នឬរគិេា សក្ើតសៅរបសទេ អីុតាលី ខ្លុះថារបសទេ បាសលេាីន 
ក្នុងេតវតសទី៦ននរុទធេក្រាជ្៥៧៦ ក្នុងគុំរប់អាយុ៣៣ឆ្ន ុំ, រគេិា- 
េក្រាជ្េរសេរអក្សរកាត់ជា គ្.ស.។ 

ព្ប្េតតិម្ហាសកោជ 

៣- មហាេក្រាជ្ សក្ើតស ើងក្នុងរាជ្ររុះបាទេក្ៈឬស្ដលីវា លៈ 
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សៅក្នុងរបសទេឥសណឌ ៀក្នុងរវាង រ.េ.៦២១ សោយរបាររធយក្ជ្័យជ្ុំនុះ 
យា ងេសមប ើមរបេ់ក្សរតអងគសនុះជាសក្ណឌ ៈ ប ុក្នតក្នុងជ្ុំនាន់មុនសៅរតឹម 
ក្តេក្រាជ្ប ុសណ្ហណ ុះ លុុះខ្មងសរកាយមក្មានេក្រាជ្ថាីសក្ើតស ើងសៅថា 
េក្រាជ្ររុះសៅស្ដលីវា នៈ មហាេក្រាជ្េរសេរ អក្សរកាត ់ ម្.ស. 
ក្នុងររុះរាជ្រងាវតារក្ខ្ារថាររុះបាទេសមាច ររុះអរតិតិរលពា សនា ររុះសក្- 
តុមាោេូវរ ័ានបានតា ុំងមហាេក្រាជ្១ក្នុងរ.េ.៦២១ ររុះបាទេសមាចររុះ 
េិទធររអមរនិបរមក្ិរញក្រក្ក្បានតា ុំងេក្រាជ្ ១ ក្នុង រ.េ.១១៨១ ។ 

ព្ប្េតតិច្លុលសកោជ 

៤- ក្សរតយ៍ភូមារទង់ររុះនាម េងឃរាជ្ឬសៅថា ឭរូសស្ដស រ ៍
ជាក្សរតទី ១៩ ក្នុងវងសេមុទធិរទិធ រទង់តា ុំងស ើងក្នុងឆ្ន ុំកុ្រស ើយរាប់ឆ្ន ុំជា 
ឯក្េៈ ក្នុងរុទធរ.េ. ១១៩២ សោយយក្េុរយិគតិគឺសរល របជួ្បខួ្បនថង 
អាទិតយ ក្ដលសរចរសចញអុំរីសមស្ដរាេី ស ើយរត ប់ចូលសមស្ដរាេី 
វញិ ឯការក្ដលសរបើពាក្យជាឯក្េ័ក្ សោេ័ក្ រតីេ័ក្ ចតាវ េ័ក្ បញ្ច េ័ក្ ជា 
សដើមរបក្បនឹងស ា្ ុះឆ្ន ុំ ក្៏សក្ើតស ើងក្នុងសវោក្ដលសក្ើត ចុលលេក្រាជ្ក្ដរ 
ទុំសនៀមទុំោប់ចូលឆ្ន ុំក្នុងក្ខ្សមស្ដ (អារវលឹ) គឺរតូវនិងក្ខ្សចរតតាមចនរគត ិ
ក្៏សក្ើតមានស ើងក្នុងេម័យក្ដលសក្ើត ចុលលេក្រាជ្សនុះក្ដរ ។ េរសេរ 
កាត់ ច្.ល. ។ 
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សរតកៈ ពួក ៧ 

អបរិហានីយធម៌ ៧ យ៉ា ង 

ធម៌មិនជាទីតា ុំងននសេចក្តីស្ដបេូនយ គឺរបររឹតតសៅសដើមបសីេចក្ត ី
ចសរមើនមួយចុំក្ណក្ប ុសណ្ហណ ុះសៅថា ‹‹ អបរហិានីយធម ៌›› មាន ៧យា ង 
១- ឧេា ៍របជុ្ុំរន ជាសរឿយ ៗ, 
២- កាលរបជុ្ុំរន  ក្៏ររមសររៀងរន របជុ្ុំ, កាលសលើក្ក្លងរបជុ្ុំក្៏ររម 

សររៀងរន សលើក្ ោ ុំងររមសររៀងរន ជួ្យសធវើក្រណីក្ិចច ក្ដលេងឃ 
នឹងគបបសីធវើផង, 

៣- ខ្ណ្ហក្ដលររុះរុទធមនិបានបញ្ាតត មនិបញ្ាតតស ើងោ ុំងមិនដក្.ខ្ 
ក្ដលរទង់បញ្ាតតស ើយ េមាោនេិក្ាតាមេិកាា បទ ក្ដលរទង់

បញ្ាតតស ើយ, 
៤- ភិក្ាុណ្ហធុំជារបធ្លនក្នុងេងឃ សររររាប់អានភិក្ាុ សនាុះសជ្ឿស្ដា ប់ 

ពាក្យសោក្, 
៥- មិនលុុះតាមអុំណ្ហចចុំណង់ក្ដលសក្ើតស ើង, 
៦- សរតក្អរក្នុងសេនាេនៈស្ដង ត់, 
៧- តា ុំងចតិតគិតថា េររ ាចារ ី គឺភកិ្ាុស្ដមសណរជាអនក្មានេីលមិន 

ោន់មក្កាន់អាវាេសនុះ េូមឱ្យមក្, ក្ដលមក្ 
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ស ើយ េូមឱ្យសៅជាេុខ្េបាយ ។ 
ធម៌៧យា ងសនុះ កាលសបើបានតា ុំងសៅក្នុងបុគគលណ្ហស ើយបុគគល 

សនាុះមិនមានសេចក្តីស្ដបេូនយស ើយ មានក្តសេចក្តចីសរមើនប ុសណ្ហណ ុះ ។ 
អរិយ្ទពយ ៧ យ៉ា ង 

រទរយគឺគុណសេចក្តីលអ ក្ដលមានក្នុងេនាា នយា ងរបសេើរសៅថា 
អរយិរទរយមាន ៧ យា ង 

១- េោធ ធនុំ. រទរយគឺសេចក្តីសជ្ឿរបេ់ក្ដលគួរសជ្ឿ, 
២- េីលធនុំ. រទរយគឺការរក្ាកាយវាចាឱ្យសរៀបរយលអ, 
៣-  ិរធិនុំ. រទរយគឺសេចក្តីខ្មា េ់អុំសរើបាប, 
៤- ឱ្តតបបធនុំ. រទរយគឺសេចក្តីខ្មល ចអុំសរើបាប, 
៥- េុតធនុំ. រទរយគឺភារជាអនក្ធ្លល ប់បានឮ បានស្ដា ប់សរចើនជា 

អនក្សចុះចា ុំធម៌ និងវជិាជ េិលបៈសរចើន, 
៦- ចាគធនុំ. រទរយគឺការលុះក្បងក្ចក្របេ់ខ្លួន ឱ្យដល់បុគគល 

ក្ដលគួរឱ្យ, 
៧- បញ្ញា ធនុំ. រទរយគឺសេចក្តីដងឹស្ដគ ល់ របេ់ក្ដលជារបសយាជ្ន ៍

និងមិនជារបសយាជ្ន៍, 
អរយិរទរយោ ុំង៧របការសនុះ លអជាងរទរយខ្មងសរៅ មានមាេ 

 



 

64 
  

របាក្់ជាសដើម, គួរក្េវងរក្គួរខ្ុំរបឹងេនស ុំទុក្ឱ្យមានក្នុងេនាា ន ។ 
សបបរិុសធម៌ ៧ យ៉ា ង 

ធម៌របេ់េបបុរេ សៅថា េបបុរេិធម៌មាន ៧ យា ង 
១- ធមាញ្ាុ តា. ភារជាអនក្ស្ដគ ល់ស តុ ដូចស្ដគ ល់ថា សនុះជាស តុ 

ននសេចក្តីេុខ្ សនុះជាស តុននសេចក្តីទុក្ា ជាសដើម ។ 
២- អតថញ្ាុ តា. ភារជាអនក្ស្ដគ ល់ផល ដូចស្ដគ ល់ថា សេចក្តេុីខ្ 

សេចក្តីទុក្ាជាផលសក្ើតអុំរីស តុសនុះ, សនាុះ ជាសដើម ។ 
៣- អតតញ្ាុ តា. ភារជាអនក្ស្ដគ ល់ខ្លួនថា អាតាា អញសនុះមានជាត ិ

រតកូ្ល, យេ, េក្តិ, េមបតតិ, បរវិារ, សេចក្តីសចុះ 
ដឹងគុណធម៌ក្ដលមានក្នុងខ្លួនរតមឹក្តប ុសណណុះ ស ើយ 
របររឹតតគួរដល់ឋានៈរបេ់ខ្លួន ។ 

៤- មតតញ្ាុ តា. ភារជាអនក្ស្ដគ ល់របមាណ ក្នុងការក្េវងរក្សរគឿង 
ចិញ្ចឹ មជ្ីវតិសោយផលូ វរបនរ ររមោ ុំងស្ដគ ល់របមាណ 
ក្នុងការបរសិភាគ, 

៥- កាលញ្ាុ តា. ភារជាអនក្ស្ដគ ល់សវោ ណ្ហក្ដលគួរនឹងរបក្បក្ិចចការ 
សនាុះ ៗ, 

៦- បរេិញ្ាុ តា. ភារជាអនក្ស្ដគ ល់របជុ្ុំជ្ន និងក្ិរយិាក្ដលរបររឹតត, 
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ក្នុងទីរបជុ្ុំជ្នសនាុះៗ ថា រួក្សនុះកាលសៅរក្ 
រតូវសធវើក្ិរយិាយា ងសនុះៗ រតូវនិយាយយា ងសនុះៗ, 

៧- បុគគលបសរាបរញ្ាុ តា ភារជាអនក្ស្ដគ ល់បុគគលថា អនក្សនុះជា 
មនុេសលអគួរគប់រក្, អនក្សនុះជាមនុេសមិនលអ មិន 
គួរគប់រក្ ជាសដើម ។ 

សបបរិុសធម៌ ៧ យ៉ា ងចទៀត 

១- ជាអនក្មានេោធ  ជាអនក្មានសេចក្តីខ្មា េ់បាប, ជាអនក្ខ្មល ចបាប, 
ជាអនក្បានឮបានស្ដា ប់សរចើន, ជាអនក្មានរាយាម, ជាអនក្ 
មានសេចក្តីខ្មជ ប់ខ្ជួន, ជាអនក្មានបញ្ញា , 

២- នឹងររឹក្ាសរឿងអវីជាមួយអនក្ណ្ហ ក្ម៏ិនររឹក្ាសដើមបសីបៀតសបៀនខ្លួន 
នឹងអនក្ដនទ, 

៣- នឹងគតិសរឿងអវ ី  ក្៏មិនសដើមបសីបៀតសបៀនខ្លួននិងអនក្ដនទ, 
៤- នឹងសពាលសរឿងអវី  ក្៏មិនសពាលសដើមបសីបៀតសបៀនខ្លួននិងអនក្ដនទ, 
៥- និងសធវើការអវី  ក្៏មិនសធវើសដើមបសីបៀតសបៀនខ្លួននិងអនក្ដនទ, 
៦- មានសេចក្តីយល់ស ើញលអរបនរ មានយល់ស ើញថា សធវើលអ 

បានលអ សធវើអារក្ក្់បានអារក្ក្់ ជាសដើម, 
៧- ឱ្យោនសោយសរររ គឺសអើសរើនឹងរបេ់ក្ដលខ្លួនឱ្យ, រាក្ោ់ក្់ 
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ដល់អនក្ទទួលោន មិនសធវើអាការដូចជាសបាុះសចាល ។ 

ចោជឈងគ ៧ យ៉ា ង 

១- េត ិ   សេចក្តីរឭក្បាន, 

២- ធមាវចិយៈ  សេចក្តីរិចារណ្ហសរជ្ើេសរ ើេរក្ធម៌, 

៣- វរីយិៈ   សេចក្តីរាយាម, 

៤- បីត ិ   សេចក្តីក្ឆ្អតចិតត, 

៥- បេសទធិ  សេចក្តីេងប់ចិតត, 

៦- េមាធ ិ  សេចក្តីតា ុំងចិតតខ្មជ ប់, 

៧- ឧសបកាា   សេចក្តីក្ដលចិតតររសងើយ ។ 

សៅតាមរបសភទថា េតិេសមាព ជ្ឈងគៈ សោយលុំោប់ដល់ឧសបកាា  
េសមាព ជ្ឈងគៈ ។ 
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ព្កួោយរង្ 

ទ្ធននិងចារៈមានចសរកតីចផសងគាា ែូចរា ោះ រឺ 

ទាន្ៈ ក្របថាឱ្យវតថុ របេ់ខ្លួន ក្ដលជាប់ជ្ុំពាក្់សោយមចឆរយិ 
សេចក្តីក្ុំណ្ហញ់ស ើយក្៏លុះវតថុ សនាុះឱ្យស ា្ ុះថាោន ។ 

ចាគ្ៈ ក្របថាលុះវតថុ ក្ដរប ុក្នតសផសងរន  ចុំក្ណក្ោនៈ បានខ្មងឯ 
បចច័យ ៤ និងសទយយវតថុ១០ យា ងប ុសណ្ហណ ុះថាក្ិសលេចាគៈ ។ 

ទ្ធនកាងុ្ពោះបរមតថមាន ៦ យ៉ា ងរឺ 

រូបោនឱ្យរូបជាោន១, េទរោនឱ្យេសមលងងជាោន១, គនធោន ឱ្យក្លិន 
ជាោន១, រេោន. ឱ្យរេជាោន១, សោដឋរវោន. ឱ្យេមាេសជាោន១, 
ធមាា រមាណ៍. ឱ្យអារមាណ៍ ក្ដលសក្ើតតាមមសនាោវ រជាោន១, រតូវជា៦ ។ 

ទានមាន ៤ -មាន៦- មាន១០ 

ទ្ធនកាងុ្ពោះវិន័យមាន ៤ ចនាោះ រឺ 

១- ចីវរបបចច័យ េុំរត់េរមាបស់េលៀក្ដណា ប់របេ់បរវជ្ិត មាន 
អនារវាេក្ជាសដើម ។ 

២- បិណឌ បាតបបចច័យ អាហារេរមាប់បរសិភាគរបេ់បរវជ្តិមានខ្ម- 
ទនីយា និងសភាជ្នីយាក្ដលទទួលទុក្បានតា ុំងរីអរុណរុះដល់នថងរតង់ ។ 
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៣- សេនាេនបបចច័យ ទីសៅទីអារេ័យរបេ់បរវជ្តិមានកុ្ដ ិ
ស្ដោក្រគ ឬ ក្េបក្សជ្ើង ក្៏សៅថាសេេនបបចច័យក្ដរ ។ 

៤- គិោនបបសភេជ្ជៈបចច័យ ថាន ុំក្ក្សរាគេរមាប់រាបាលជ្មងឺ 
សផសងៗ របេ់បរវជ្ិតមានទឹក្ (បានៈ ៣យា ងនឹងថាន ុំក្ដលរតា ុំសោយទឹក្ 
មូរតជាសដើម ) ក្ដលទុក្ឆ្ន់តាមក្ុំណត់កាលបាន ។ 

ទ្ធនកាងុ្ពោះសូ្ត ១០ ចនាោះរឺ 

បានដល់បុញ្ាក្ិរយិាវតថុ  ១០យា ង ឬក្៏ោនវតថុ១០យា ង គ ឺ អននុំ 
បាយ១, បានុំ ទឹក្១, វតថុំ.េុំរត់១, យានុំ.យាន១, មាោ. ោក ១, គនធ 
សរគឿងរក្អូប១, វសិលបនុំ .សរគឿងោប១, សេយយ ុំ.ទីសដក្១, អាវេថុំ.ទី
សៅ១, បទីសបយយ ុំ.សរគឿងរបទីប១ ។ 

អសមមតទ្ធន រឺ ទ្ធនឥតផល ៥ យ៉ា ងរឺ 

១- ឥតថីោនុំ.  ឱ្យន្ទេាីដល់បុរេ ឬឱ្យបុរេដល់រេីា, 

២-   ឧេុភោនុំ. សលងសរស ា្ លឱ្យដល់សរញី សលងសរញី
ឱ្យដល់សរស ា្ ល, 

៣- មជ្ជោនុំ.  ឱ្យទឹក្រេវងឹ, 

៤- េមជ្ជោនុំ.  ឱ្យមសហារេរគឺរបា ុំរា ុំសរចៀងថលុក្រក្មា ច់, 
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៥- ចិតតក្មាោនុំ. ឱ្យោនរូបគុំនូរន្ទេាីបុរេក្ដលជារូបឱ្យសក្ើតសេចក្ត ី
សរតក្តសរមក្សៅរក្កាម ។ 

ោនោ ុំង ៥ យា ងសនុះមិនឱ្យស ា្ ុះថាោនស ើយ ។ 

អំពីកាលទ្ធន ៥ យ៉ា ង 

កាលោនក្របថា ោនឱ្យសៅតាមកាល 

១- អាគនតុក្ោនុំ. ឱ្យោនដល់បុគគលសទើបមក្ថាី, 
២- ក្មិក្ោនុំ  ឱ្យោនដល់អនក្ដុំសណើ រក្ដលសៅកាន់ផលូ វឆ្ង យ ។ 
៣- គិោនោនុំ. ឱ្យោនដល់អនក្ជ្មងឺ, 
៤- ទុរភិក្ាោនុំ.  ឱ្យោនក្នុងសវោអុំណត់អត់ឃ្លល ន, 
៥- នវោនុំ.  ឱ្យោនសទយយវតថុ ក្ដលសទើបនឹងមានដុំបូង ។ 

អំពី បាន្ៈ ទឹកអែាបាន ៨ យ៉ា ងរឺ 

(នចេសជជៈ ៨ យ៉ា ង) 

១- អមពបានុំ.  ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយក្ផលស្ដវ យ, 
២- ជ្មពូបានុំ  ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយក្ផលររីង, 
៣- សចាចបានុំ.  ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយក្ផលសចក្ររប់, 

៤- សមាចបានុំ.  ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយក្ផលសចក្ឥតររប់, 
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៥- មធុបានុំ.  ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយក្ផលរេគុុំ, 
៦- មុនរិក្កបានុំ.  ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយក្ផលចនរន៍, 

៧- ស្ដេុក្បានុំ. ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយផលជាតិមានររលិតរក្ ម 
រក្ឳឈូក្ជាសដើម, 

៨- ធុរុេក្បានុំ. ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយក្ផលមា ក្់របាង ។ 

បានៈទឹក ៨ យ៉ា ងចទៀត 

១- សកាេរវបានុំ. ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយក្ផលេងឃរ័, 
២- សកាលបានុំ. ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយក្ផលរុរោតូច, 
៣- រទរបានុំ.  ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយក្ផលរុរោធុំ, 
៤- ធតបានុំ.  ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយទឹក្សោុះរាវឬទឹក្សោុះខ្មប់, 
៥- សទលបានុំ.  ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយសរបងលងជាសដើម, 
៦- បសយាបានុំ. ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយទឹក្សោុះរេេ់, 
៧- យាគុបានុំ.  ទឹក្សធវើសោយបបរ, 
៨- រេបានុំ.  ទឹក្ក្ដលសគសធវើសោយរេជាតិមានបក្នលជាសដើម ។ 

សមបទ្ធធមមជាតិចធវើទ្ធនឱ្យមានផល ៣ យ៉ា ងរឺ 

១- វតថុេមបោ. ដល់ររមសោយវតថុ  គឺសទយយវតថុ ក្ដលសក្ើត 
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ស ើងសោយរតឹមរតូវតាមធម៌, 
២- សចតនាេមបោ. ដល់ររមសោយសចតនាោ ុំង៣គឺៈ បុរវសច- 

តនា ១, មុញ្ចនសចតនា ១, អបរាបរ- 
សចតនា ១, 

៣- បូជ្និយេមបោ. ដល់ររមសោយបុគគលក្ដលគួរបូជា 
បដិរគ  ក្ៈ អនក្របតបិតតិរតឹមរតូវលអ, 

បូជាបានផល ១ យ៉ា ង រឺ 

១- គុណបូជា.  បូជាសោយគុណ ។ 
បូជាគាម នផល ៣ យ៉ា ងរឺ 

១- ភយបូជា.  បូជាសរពាុះភ័យ, 
២- ោភបូជា.  បូជាសរពាុះោភ 
៣- ញតិបូជា.  បូជាសរពាុះញតិ ។ 

ទ្ធនបបចេទ ៣ យ៉ា ងរឺ 

១- ចាគសចតនា. ចាគៈសចតនាស ា្ ុះថាោន, 
២- វរីតិសចតនា.  ការសវៀចាក្ស ា្ ុះថាោន, 
៣- សទយយធមាោន. សទយយធម៌ស ា្ ុះថាោន ។ 
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ទ្ធនបបចេទ. ៣ យ៉ា ង (ទ) 

១- ោនបារមី   លុះបង់រទរយេមបតតិកូ្នរបរនធជាោន, 
២- ោនឧបបារមី.  លុះបង់ស្ដច់្មឱ្យជាោន, 
៣- ោនបរមតថបារមី.  លុះបង់ជ្ីវតិឱ្យសៅជាោន ។ 

ទ្ធនសមបតតិ  ៣ យ៉ា ងរឺ 

១- សខ្តតេមបតតិ.  ដល់ររមសោយសខ្តត, 
២- សទយយេមបតតិ.  ដល់ររមសោយសទយយោន, 
៣- ចិតតេមបតតិ.   ដល់ររមសោយចិតត ។ 

ទ្ធនេូមិ ៣ យ៉ា ងរឺ 

១- ស្ដមីោន,   ២- េហាយោន,   ៣- ោេោន ។ 
អងគននបិណឌ បាតទ្ធន ៣ យ៉ា ង 

១- វសតថន.   ឱ្យមានេរត់េរមាប់ជូ្ត, 
២- េមជ្ជសនន.   ឱ្យមានអុំសបាេេរមាប់សបាេ, 
៣- អសកាសធន.   ឱ្យថនមចតិតមិនឱ្យសរកាធខឹ្ង ។ 

បុពវភារទ្ធន ៣ យ៉ា ង 

១- កាយវសិស្ដសចយយ.  ឱ្យេុំអាតកាយ, 
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២- វាចាវសិស្ដសចយយ.  ឱ្យេុំអាតវាចា, 
៣- មសនាវសិស្ដសចយយ.  ឱ្យេុំអាតចិតត ។ 

លកាណៈទ្ធន ច្រឿងរំណំ ២ យ៉ា ង 

១- អាបតតឹជានាតិ.  ស្ដគ ល់អាបតតិក្នុងការទទួល, 
២- នឧទធចចុំ,   មានចិតតមនិរាយមាយអក្ណា តអណាូ ង, 

ទ្ធនចបើអនុចោមរាប់តាមច ម្ ោះយញ្ាមាន ៤ រឺ 

១- វរិតិេង្ខា តោនុំ    ោនវរិតិ គឺការសវៀរចាក្ , 
២- និចចភតតេង្ខា តោនុំ.  ោនគឺនិចចភតត, 
៣- េរណគមនេង្ខា តោនុំ. ោនគឺក្ិរយិាដល់ររមសោយ 

រត័យេរណគមន៍, 
៤- បញ្ចេីលេង្ខា តោនុំ. ោនគឺក្ិរយិាកាន់យក្នូវនិចចេីល ។ 

ធមមទ្ធន ២ យ៉ា ង 

១- សោក្ិយធមាោន.  េក្មាងអុំរីេីល.ភាវនា, 
២-  េិបបតតធមាោន  េក្មាងអុំរីអរយិេចចោ ុំង ៤, 

ធមមទ្ធន ៣ យ៉ា ង 

១- ក្ថនុំ.   សពាលនិយាយរនយល់, 
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២- វាចនុំ.   បសរងៀន, 

៣- ធមាសទេនា.  េក្មាងធម៌សទេនា ។ 

ទ្ធនបានមរគ ៣ យ៉ា ង 

១- សស្ដសតាបតតិមគគ, 

២- េក្ោរមិមគគ, 

៣- អនារមិមគគ ។ 

ឱ្យទ្ធនបញ្ជនូចៅច្បត-្បកបចោយអងគ ៣ យ៉ា ងរឺ 

១- េីលោនុំសទតិ. ឱ្យោនសៅសោក្អនក្មានេីល, 
២- ឧទរិេសសបតាត នុំ. ឱ្យស ើយឧទរិេចុំសពាុះដល់សរបតោ ុំងោយ, 
៣- បសមាទតិ. សរបតោ ុំងោយបានទទួលអនុសមាទនាសរតក្អរ ។ 
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អដ្ឋកៈ ពួក ៨ 

ចោកធម៌ ៨ យ៉ា ង 

ធម៌ក្ដលរគបេងកត់េតវសោក្. េតវសោក្របររឹតតសៅតាមធម ៌
សនាុះ សៅថា សោក្ធម៌ៗ សនាុះមាន ៨ គឺមានោភ១, រា នោភ១, 
មានយេ១, រា នយេ១, និនារ ១, េរសេើរ១, េុខ្១, ទុក្ា១ ។ 

សោក្ធម៌ោ ុំង ៨ សនុះណ្ហមួយសក្ើតស ើងគួររិចារណ្ហថា របេ់ 
សនុះសក្ើតស ើងស ើយដល់អាតាា អញ េុទធក្តរបេ់មនិសទៀងជាទុក្ា មាន 
សេចក្តីក្របរបួលជាធមាតា, គួរឱ្យដឹងរិតតាមធមាតា កុ្ុំឱ្យមក្រគប 
េងកត់ចិតតបាន គឺកុ្ុំឱ្យមានសស្ដមនេសចុំសពាុះអារមាណ៍ក្ដលជាទីរបាថាន  
កុ្ុំឱ្យមានសោមនេសចុំសពាុះអារមាណ៍មិនជាទីរបាថាន ។ 

លកាណៈវិនិរឆ័យធម៌វិន័យ ៨ ្បការ 

១- េរារយៈ  ធម៌ណ្ហរបររឹតតសៅសដើមបតីរមក្, 

២- េុំសយារយៈ ធម៌ណ្ហរបររឹតតសៅសដើមបរីបក្បសោយទុក្ា, 

៣- អាចយាយៈ  ធម៌ណ្ហរបររឹតតសៅសដើមបេីនស ុំក្ិសលេ, 

៤- ម ិចឆតាយៈ ធម៌ណ្ហរបររឹតតសៅសដើមបរីបាថាន ធុំ, 

៥- អេនតុដឋិយា  ធម៌ណ្ហរបររឹតតសៅសដើមបមីិនេសនាា េចុំ- 
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សពាុះរបេ់តាមមានតាមបាន, 
៦- េងគណិកាយៈ ធម៌ណ្ហរបររឹតតសៅ សដើមបរីច ូក្រច ុំ 

សោយរួក្គណៈ, 
៧- សកាេជាជ យៈ ធម៌ណ្ហរបររឹតតសៅ សដើមបសីេចក្តីខ្ជិល 

រចអូេ, 
៨- ទុរភររយៈ  ធម៌របររឹតតសៅ សដើមបកីារចិញ្ចឹ មរក្ ។ ធម ៌
សនាុះគបបដីឹងថា មិនក្មនជាធមវ៌និ័យ មិនក្មនជាពាក្យសរបៀនរបសៅ 
របេ់ររុះស្ដស្ដា សទ ។ 

ធម៌ណ្ហរបររឹតតសៅខុ្េផរុយរន និងលក្ាណៈ ៨ របការដូចសពាល 
ស ើយមាន ៨ របការគឺ៖ 
១- វរិារយៈ  របររឹតតសៅសដើមបរីបាេចាក្តសរមក្, 
២- វេិុំសយារយៈ របររឹតតសៅសដើមបរីបាេចាក្ទុក្ា, 
៣- អបចយាយៈ របររឹតតសៅសដើមបមីនិេនស ុំក្ិសលេ, 
៤- អបបចិឆតាយៈ របររឹតតសៅសដើមបរីបាថាន តិច, 
៥- េនតុដឋិយា របររឹតតសៅសដើមបសីេចក្តីសរតក្អរចុំសពាុះវតថុតាមមាន 

តាមបាន, 
៦- បវសិវរយៈ របររឹតតសៅសដើមបសី្ដង ត់ចាក្រួក្គណៈ, 
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៧- វរីយិារមាភ យៈ របររឹតតសៅសដើមបរីបាររធសេចក្តីរាយាម, 
៨- េុភរតាយៈ របររឹតតសៅសដើមបកីារចិញ្ចឹ មជ្ីវតិង្ខយ ។ 
ធម៌សនាុះគបបដីងឹថាជាធម៌វនិ័យជាពាក្យសរបៀនរបសៅរបេ់ររុះស្ដស្ដា  

មរគមានអងគ ៨ 

 ១- េមាា ទិដឋ ិ  បញ្ញា ស ើញរបនរ គឺស ើញអរយិេចច ៤, 
២- េមាា េងកបបៈ រតិុះរុិះរបនរ គឺរតុិះរុិះនឹងសចញចាក្កាម១.រតិុះរុិះ 

ក្នុងការមិនជាស តុឱ្យសក្ើតរាបាទ១, រតិុះរុិះក្នុង 
ការមិនជាស តុសបៀតសបៀន១, 

៣- េមាា វាចា. វាចារបនរ គឺសវៀរចាក្វចីទុចចរតិ ៤, 
៤- េមាា ក្មានតៈ ការង្ខររបនរ គឺសវៀរចាក្កាយទុចចរតិ ៣, 
៥- េមាអាជ្ីវៈ ចិញ្ចឹ មជ្ីវតិរបនរ គឺសវៀរចាក្ការចិញ្ចឹ មជ្ីវតិ 

សោយផលូ វខុ្េ, 
៦- េមាវាយាមៈ រាយាមរបនរ គឺរាយាមក្នុងទី ៤ ស្ដថ នមាន 

រាយាមការពារ មនិឱ្យបាបអកុ្េលសក្ើតស ើង 
ក្នុងេនាា នជាសដើម, 

៧- េមាា េត ិ  រឭក្របនរ គឺរឭក្ក្នុងេតបិបោឋ ន ៤, 
៨- េមាា េមាធិ. តាុំងចិតតខ្មជ ប់របនរ គឺចសរមើន្ន ៤, 
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ក្នុងអងគមគគោ ុំង ៨ សនុះ េមាា ទិដឋិ, េមាា េងគបបៈ េសន្ទង្ខគ ុះចូលក្នុង 
បញ្ញា េិកាា , េមាា វាចា, េមាា ក្មានតៈ, េមាា អាជ្ីវៈ េសន្ទង្ខគ ុះចូលក្នុងេីល 
េិកាា , េមាា វាយាមៈ, េមាា េតិ, េមាា េមាធិ, េសន្ទង្ខគ ុះចូលក្នុងចិតត 
េិកាា  ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដុំណឹងសេៀវសៅសចញថាី 

សេៀវសៅធ្លតុេសន្ទង្ខគ ុះ ក្ដលមានរនយល់អុំរីធ្លតុក្ដល 
ជាក្ិរយិាេ័ររ នាមេ័ររ គុណេ័ររ និងអរយយេ័ររ ក្ដល 
មានចុំនួនធ្លតុដល់សៅ ១៦២៥ ធ្លតុ សោយកាសរៀបសរៀង 
របេ់ អ ុម្ គ្យ អតីតរក្ុមជ្ុំនុុំររុះនរតបដិក្ មានសចញ 
លក្់ស ើយ ។ 
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ព្កួោយរង្ 

អំពី្ឱវាទ 

ឱ្វាទ ក្របថា ពាក្យសរបៀនរបសៅ ។ ឱ្វាទនិងស្ដេនៈមាន 
សេចក្តីសផសងរន ដូសចនុះគឺៈ 

ឱ្វាទបានខ្មងពាក្យសរបៀនរបសៅចុំសពាុះមុខ្ ដូចជាររុះអងគរទង់ឱ្យ 
របជុ្ុំរួក្ភិក្ាុ  ស ើយរទង់សរបៀនរបសៅ េក្មាងឱ្វាទបាតិសមាក្ា ជា 
សដើមសៅថាឱ្វាទ ។ បានក្តររុះអងគេក្មាងសោយររុះឯងក្តមា ង 
មិនទូសៅដល់ស្ដវក្ស ើយ ។ ចុំក្ណក្ស្ដេនៈសនាុះ បានដល់ការ 
សរបៀនរបសៅ ជាស្ដធ្លរណៈទូសៅបានដល់ពាក្យសរបៀនរបសៅ ខ្មង 
សរៅក្៏សៅថាស្ដេនៈក្ដរ រុសោធ វាទក្៏សៅថាស្ដេនៈក្ដរ រួក្ស្ដវក្ 
ដនទសរបៀនរបសៅក្៏សៅថាស្ដេនៈក្ដរ មានសេចក្តីសផសងរន ដូចវេិជ្ជនា 
មក្សនុះ ។ 

អំពីរុណរបស់្ពោះពុទា  ៣ យ៉ា ង 

១- បញ្ញា គុណ, 

២- វេុិទធិគុណ, 

៣- ក្រុណ្ហគុណ, 
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្ពោះពុទាមាន ៤ យ៉ា ង 

១- ររុះេរវញ្ាូ រុទធ 
២- ររុះអនុរុទធ 
៣- ររុះស្ដវក្រុទធ 
៤- ររុះបសចចក្រុទធ 

្ពោះពុទា ចតជៈមាន ៥ យ៉ា ង 

១- េីលសតជ្ៈ 
២- គុណសតជ្ៈ 
៣- បុញ្ាសតជ្ៈ    ក្នុងធមាបទបចឆមិភាគ ។ 
៤- បញ្ញា សតជ្ៈ 
៥- ធមាសតជ្ៈ 

តំណង្ពោះពុទា  ៥ អងគ 

១- ររុះរុទធរូប, ២- សពាធិររឹក្ស, ៣- ររុះេថូប, 
៤- ររុះធ្លតុ, ៥- ររុះរត័យបិដក្ ។ 

អំពីពុទា កិរចរបស់្ពោះសមពទុា  ៥ យ៉ា ង 

រុទធក្ិចច ក្របថាក្ិចចក្ដលររុះអងគរតវូសធវើ ឬ រតូវរបររឹតត៖ 
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១-  បុរវសណា បិណឌ បាតុំ. រទងប់ិណឌ បាតក្នុងសវោររឹក្, 

២-  ស្ដយសណា ធមាសទេនុំ. រទង់េក្មាងធម៌ក្នុងវាោោង ច, 

៣-  បសោសេភិក្ាុឱ្វាទុំ. រទង់របោនឱ្វាទដល់ភិក្ាុក្នុងសវោររលប់, 

៤-  អឌឍរសតតសទវបញ្ញា នុំ. រទង់សោុះរបស្ដន សទវតាសវោអរធ្លរត, 

៥- បចចូ សេវគសតកាសលភពាវ ភសរវវសិោក្នុំ រទង់រិចារណ្ហសមើល 
ឧបនិេ័សយននេតវក្ដលគួររតាេ់ដឹងមិនគួររតាេ់ដឹង ក្នុងវាោ 
ក្បក្បចចូេជ្តិភលឺ ។ 

សមបតតិ ្ពោះពុទាមាន ៨ យ៉ា ង 

១- មនុេសតុំត.   សរញទីជាមនុេសភារ, 
២- លិងគេមបតតិ.  បរបូិណ៌សោយសភទបុរេ, 
៣--ស តុ.   អាចកាន់យក្នូវររុះអរ តតក្នុងអតតភារ, 
៤- េតាថ រទេសនុំ.  បានជួ្បនឹងររុះរុទធអងគ, 
៥- បរវជាជ .   បានសចញបួេក្នុងស្ដេនាររុះរុទធ, 

៦- គុណេមបតតិ.  បរបូិណ៌សោយគុណគមឺិនមានវកិ្លវកិារ, 

៧- អធិកាសរា.   បរបូិណ៌សោយកុ្េល មានោនជាសដើម, 

៨- ឆ្នរតា.   រេោញ់ចង់បានចុំសពាុះេសមាព ធញិ្ញា ណ ។ 
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សុភាសិត ៤ យ៉ា ង 

១- រុទធភាេិត.   ភាេិតក្ដលររុះរុទធេក្មាង 

២- ស្ដវក្ភាេិត.  ភាេិតក្ដលស្ដវក្េក្មាង 

៣- ឥេីភាេិត.  ភាេិតក្ដលឥេីេក្មាង 
៤- សទវតាភាេិត.  ភាេិតក្ដលសទវតាេក្មាង ។ 

បិែកមាន ៣ យ៉ា ងរឺ 

បិដក្ របថា ក្សញ្ជើ  ក្ក្ន្ទញ្ចង ឬ ក្ន្ទនាក្ មានភាជ្នៈសផសងៗ េរមាប់ 
ោក្់វតថុនានា ។ 

១- ររុះវនិ័យបដិក្ មានធមាក្ានធ  ២១ ,០០០ ធមាក្ានធ 

២- ររុះេុតតនតបដិក្ មានធមាក្ានធ  ២១,០០០ ធមាក្ានធ 

៣- ររុះអភិធមាបិដក្ មានធមាក្ានធ  ៤២,០០០ ធមាក្ានធ ។ 

(ក្) ររុះវនិ័យបដិក្ ជាក្ិចចការហាមរបាមកាយនិងវាចា មិនឱ្យរប- 
ររឹតតសលាើេក្នុងេិកាា បទតូចធុំ ជាសរគឿងការពារមិនឱ្យសេចក្តីសបៀតសបៀន 
ស ល្ ុះោេ់ក្ទងរន  សដើមបរីក្ាក្ិរយិាមារយាទឱ្យមានរសបៀបសរៀបរយលអ ។ 

(ខ្) ររុះេូរតជាចាប់ហាត់មាត់ នឹងអធារេ័យឱ្យរងឹរតឹក្តលអ 
ស ើងសទៀតសោយផាយសមតាត ចិតតរេោញ់រាប់អានរន  សដើមបឱី្យសេច- 
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ក្តីររមសររៀងរន សស្ដា ុះសេាើដល់រន នឹងរន  ។ 
(គ) ររុះអភធិមាជាចាប់ដុុះខ្មតលុ់បោងេនាត នចិតត សដើមបរីតាេ់ 

ដឹងនូវមគគនិងផល ឬជាសរគឿងបុំក្បក្រូបធ្លតុ មានវញិ្ញា ណធ្លតុជាសដើម 
ឱ្យស ើញជាក្់ក្េាងដល់ចិតត សដើមបនឹីងេមព័នធ ចងធ្លតុផស ុំផគុ ុំោយរន  សរបើ 
ការសផសងៗ ឱ្យេសរមចតាមបុំណង អនក្សឆ្លៀវឆ្ល េរបតិរលក្នុងធ្លតុសៅ 
ថាធ្លតុសកាេល ។ 

ឫសរល់្ពោះសូ្តមាន ៣ 

១- ោន,  ២- េីល,  ៣- ភាវនា ។ 
ឫសរល់្ពោះវិន័យមាន ៣ 

១- េីល,  ២- េមាធិ, ៣- បញ្ញា  ។ 
ឫសរល់្ពោះអេិធមមមាន ៣ 

១- សោភៈ, ២- សោេៈ, ៣- សមា ៈ ។ 
ធម៌ច្បៀបចធៀប ៨ យ៉ា ង 

១- េោធ ,  ដូចជា នឹម, 
២-  ិរ,ិ  ដូចជា ក្ខ្សចសនារ ល, 
៣- មសនា, ដូចជា ក្ខ្សបរ, 
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៤- េតិ  ដូចជា នាយស្ដរថី, 

៥- េីល  ដូចជា សរគឿរបោប់រថ, 

៦- ្ន  ដូចជា សៅល , 

៧- វរីយិៈ  ដូចជា ក្ង់, 

៨- ឧសបកាា  ដូចជា ក្ុំណល់នឹម ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដុំណឹងសេៀវសៅសចញថាី 

សេៀវសៅធ្លតុេសន្ទង្ខគ ុះ សោយការសរៀបសរៀងរបេ់ 
អ ុម្-គ្យ អតីតរក្ុមជ្ុំនុុំររុះនរតបិដក្ មានសចញក្ល់ 
ស ើយ ។ 
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នវកៈ ពួក ៩ 

មលៈ ‹‹មនទិល›› ៩ យ៉ា ង 

សកាធៈ សរកាធ១, មក្ាៈ រមិលគុណសគ១, ឥេា ឫេា១, 
មចឆរយិៈ ក្ុំណ្ហញ់១, មាយា មាយា១, ស្ដសថយយ សពាលអួត១, 
មុស្ដ សពាលកុ្ ក្១, បាបិចឆៈ របាថាន អារក្ក្់១, មិចាឆ ទិដឋិ ស ើញខុ្េ១ ។ 

ព្កួោយរង្ 

អាក្បាជញដតង្បកបចោយធម៌ ៤ យ៉ា ង 

១- េុតៈ ស្ដា ប់, 
២- ចិនតៈ  គិត, 
៣- បុចាឆ  េួរ, 
៤- លិខិ្ត េរសេរ ឬ ក្ត់េមាគ ល់ បាលីថា៖ 

េុ.ចិ.បុ.លិ  អនក្របាជ្ាក្របថា អនក្ក្ដលមិនញុ ុំងរបសយាជ្ន៍ខ្លួន និង 
របសយាជ្ន៍អនក្ដនទមិនឱ្យស្ដបេូនយស ា្ ុះថា អនក្របាជ្ា ។ 

ចេតុដែលនាឱំ្យអាយុៈខលី ៥ យ៉ា ង 

១- អេបាយការ ី  មិនសធវើខ្លួនឱ្យេបាយ, 

២- អេបាយ មតតុំ ជានាត ិ ដឹងរបមាណក្នុងការេបាយ, 
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៣- អបរណិតសភាជ្ុំ បរសិភាគអាហារសភលើងធ្លតុសធវើឱ្យរលួយមិនោន ់

៤- អកាលចារ ី សដើរសលងខុ្េកាល, 

៥- អររ ាចារ ី របររឹតតធម៌មិនរបសេើរសោា ភក្នុងកាម ។ 

ចេតុដែលនាឱំ្យអាយុដវង ៥ យ៉ា ង 

១- េបាយការ.ី  សធវើខ្លួនឱ្យេបាយ, 

២- េបាសយមតតុំជានាតិ. ដឹងរបមាណក្នុងការេបាយ, 

៣- បរណិតសភាជ្ឹ.  បរសិភាគអាហារលាមសភលើងធ្លតុសធវើ 

ឱ្យរលួយរេួល, 

៤- កាលចារ ី   សដើរសលងក្នុងការគួរ, 

៥- ររ ាចារ.ី   របររឹតតធម៌របសេើរមិនសោា ភក្នុងកាម ។ 

អកតួមាន ៨ យ៉ា ង 

១- កាមុមាតថសកា. ឆ្កួតអុំរី ក្ិសលេកាមនិងវតថុកាម, 

២- សោេុមាតថសកា. ឆ្កួតអុំរី សោេៈ, 

៣- សមា ុមាតថសកា. ឆ្កួតអុំរី សេចក្តីវសងវង, 

៤- មកុ្មាតថសកា  ឆ្កួតអុំរី សេចក្តីរេវងឹ, 

៥- ទិដឋឹមាតថសកា. ឆ្កួតអុំរី ទិដឋិយល់ខុ្េ, 
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៦- មិតតមតថសកា. ឆ្កួតអុំរី របមាត់ឆ្កួតធមាតា, 

៧- យក្ាមាតថសកា. ឆ្កួតអុំរី ខ្វុះចូល, 

៨- រយេសនុមាតថសកា.ឆ្កួតអុំរី សោភៈ សោយអនតរាយរពាត ់
របាេរទរយេមបតត ិ។ 

អំពីមនុសសចោយរូបមាន ៥ យ៉ា ង 

១- មនុេសនិយសតា. បានដល់រួក្មនុេសក្ដលមានេញ្ញជ តិចដូចជា 
េតវនរក្ ។ 

២- មនុេសសបសតា. បានដល់រួក្មនុេសមានេញ្ញជ តិដូចជាសរបត ។ 
៣- មនុេសតិរចាឆ សនាន . បានដល់រួក្មនុេសមានេញ្ញជ តិដូចជាតិរចាឆ ន ។ 

៤- មនុេសមនុសស្ដ ឬមនុេសភូសតា បានដល់រួក្មនុេសមានេញ្ញជ តិ 
ដូចជាមនុេស ។ 

៥- មនុេសសទសវា. បានដល់មនុេសសទវតា ៦ជាន់ រីរតឹមជាន់ទី១ ដល់ ទី៣ 
ជាមនុេសសថាក្ោប រីរតឹមទី៤ ដល់ ទី៥ ជាមនុេសជាន់ខ្ពេ់ ។ 

អរិយសរចទ្ធងំ ៤ មានចសរកតីចផសងៗគាា ែូចរាោះរឺ 

១- ទុក្ាេចច   ជាកុ្េលខ្លុះ ជាអកុ្េលខ្លុះ អរារក្ិតខ្លុះ, 

២- េមុទយេចច ជាអកុ្េលេុទធ, 
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៣- និសរាធេចច ជាអរាក្តៈ, 
៤- មគគេចច.  ជាកុ្េល ។ 

ធម៌ចធវើឱ្យជួបគាា មាន ៤ យ៉ា ងរឺ 

១- េមេោធ   មានេោធ សេាើរន , 
២- េមេីោ. មានេីលសេាើរន , 
៣- េមចារ. មានការបរចិាច គសេាើរន , 
៤- េមបញ្ញា .  មានបញ្ញា រតិុះរុិះសេាើរន  ។ 

អំពីមរណៈ មាន២ មាន៣ មាន ៤ យ៉ា ងរឺ 

មរណៈ ក្របថាស្ដល ប់ មចចុក្៏ស្ដល បក់្ដរ ប ុក្នតមរណៈជាធមាា ទិោឋ ន មចចុ 
ជាបុគគោទិោឋ ន ។ 
១- កាលមរណៈ ស្ដល ប់សៅតាមកាលគឺស្ដល ប់សៅសោយអេ់អាយុខ្យ័ ។ 
២- អកាលមរណៈ ស្ដល ប់ខុ្េកាលដូចធ្លល ក់្រីសលើផរុះ ខ្មល ខ្ម ុំ រក្បីវធ័ជាសដើម ។ 

ស្ថល ប់ ៣ យ៉ា ង 

១- េតិមរណៈ ស្ដល ប់េតិមុន, 
២- ខ្ណិក្មរណៈ ស្ដល ប់ ១ ខ្ណៈចិតត ១ខ្ណៈចិតត, 
៣- េុមុសចឆទមរណៈ ស្ដល ប់យា ងោច់ខ្មត គឺមិនសក្ើតសទៀតបានដល់ររុះ 

អរយិបុគគល ។ 



 

89 
  

ស្ថល ប់ ៤ យ៉ា ង ចទៀត 

១- អាយុក្ាមរណៈ  ស្ដល ប់សោយអេ់អាយុ, 

២- ក្មាក្ាមរណៈ  ស្ដល ប់សោយអេ់ក្មា, 

៣- ឧភយក្ាមរណៈ  ស្ដល ប់សោយអេ់អាយុនិងក្មា, 

៤- ឧបសចឆទក្ក្មាុនា.  ស្ដល ប់សោយក្មាចូលមក្ោត ចប់ង ់។ 

ចសរកតីស្ថល ប់ចនោះោកយនិយយ 

ផ្លល ស់បត រូគាា ទីតាមថ្ននៈរបស់ខលនួ 

សបើររុះេមាា េមពុទធសគសៅថាចូលបរនិិពាវ ន សបើររុះរាជាវញិសគសៅថា 
សស្ដយទីវងគត សបើររុះអគគមស េីសៅថាសស្ដយររុះរិោល័យ សបើមនុេស 
ស្ដមញ្ាប ុក្នតមិនបរបូិរសោយេីលធម៌និងេមបតតិសគសៅថា ទទួលអ- 
និចចធមាឬអនិចចក្មា សបើមនុេសស្ដមញ្ាប ុក្នតរុុំេូវបរបូិណ៌សោយេីលធម៌និង 
គុណេមបតិតសទសគសៅថាស្ដល ប់ សបើេតវតិរចាឆ ន ឬរុក្ាជាតិនានា សឈើនររ 
វញិសគសៅថាង្ខប់ ។ 

បុរគលដែល្ពោះធរណី្សបូ 

ក្នុងរុទធកាលសនុះមាន ៥ នាក្គ់ឺៈ 
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១- េុបបរុទធេក្យរាជ្ សរពាុះសោេបិទផលូ វជាទីសរចរននររុះរុទធ, 
២- សទវទតត   សរពាុះសោេេងឃសភទជាសដើម, 

៣- នាងសចញ្ញច មាណវកិា សរពាុះសោេសធវើឧបាយបងាូចររុះរុទធសោយ 
អេទធមាជាសរឿងមិនរិត, 

៤- ននរិយៈ   សរពាុះរបហារររុះស្ដរបុីរត, 

៥- អជាតេតតុរាជ្  សរពាុះសោេេមាល ប់បិតាឯង ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដុំណឹងសេៀវសៅសចញថាី 

សេៀវសៅធ្លតុេសន្ទង្ខគ ុះ សោយការសរៀបសរៀងរបេ់ 
អ ុម្-គ្យ អតីតរក្ុមជ្ុំនុុំររុះនរតបិដក្, មានសចញលក្់ 
ស ើយ ។ 
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ទសកៈពួក ១០ 

អកុសលកមមបថ ១០ 

ចាត់ជាកាយក្មា គឺសោយកាយ ៣ យា ង 

១- បាណ្ហតិបាត សធវើជ្ីវតិេតវឱ្យធ្លល ក្ចុ់ុះ គឺេមាល បេ់តវ, 
២- អទិនាន ោន.  កាន់យក្របេ់ក្ដលមាច េ់សគមិនបានឱ្យ, 
៣- កាសមេុមិចាឆ ចារ របររឹតតខុ្េក្នុងកាម ។ 

ចាត់ជាវរីកមម រឺចធវើ ចោយវាចា ៤ យ៉ា ង 

១- មុស្ដវាទ.  និយាយកុ្ ក្, 

២- បិេុណ្ហវាចា. និយាយញុុះញង់សគ, 

៣- ផរុេវាចា.  និយាយចាក្់សោតសគ, 

៤- េមាបបោបៈ និយាយពាក្យឥតរបសយាជ្ន ៍។ 
ចាត់ជាមចនាកមម រឺចធវើ ចោយរិតត  ៣ យ៉ា ង 

១- អភិជ្ា  េមលឹងរ ុំនរចង់បានរបេ់សគ, 

២- រាបាទ  ចងចិតតគុុំគួនសគ, 

៣- មិចាឆ ទិដឋិ  ស ើញខុ្េចាក្គនលងធម៌ ។ 
កមម ១០ យ៉ា ងចនោះ ជាផល វូបាប មិនរួរ្ប្ពឹតត ចទ 
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កុសលកមមបថ ១០ 

ចាត់ជាកាយកមម ៣ យ៉ា ង 

១- បាណ្ហតិបាតា សវរមណី សវៀរចាក្សធវើនូវជ្ីវតិេតវឱ្យធ្លល ក្់ចុុះ 
២- អទិនាន ោនា សវរមណី  សវៀរចាក្កាន់យក្របេ់ក្ដល 

មាច េ់សគមិនបានឱ្យ, 

៣- កាសមេុមិចាឆ ចារា សវរមណី សវៀរចាក្របររឹតតខុ្េក្នុងកាម, 

ចាត់ជាវរីកមម  ៤ យ៉ា ង 

១- មុស្ដវាោ សវរមណី   សវៀរចាក្និយាយកុ្ ក្, 

២- បិេុណ្ហយ វាចាយ សវរមណី  សវៀរចាក្និយាយញុុះញង់, 

៣- ផរុស្ដយ វាចាយ សវរមណី សវៀរចាក្និយាយចាក្់សោត, 

៤- េមាបបោបា សវរមណី  សវៀរចាក្និយាយពាក្យឥតរបសយាជ្ន ៍

ចាត់ជាមចនាកមម ៣ យ៉ា ង 

១- អនភិជ្ា  មិនេមលឹងរ ុំនរចង់បានរទរយរបេ់សគ, 

២- អរាបាសោ  មិនគុំនុុំគុ ុំគួនសគ, 

៣- េមាា ទិដឋ ិ  ស ើញរតូវតាមគនលងធម៌ ។ 

ក្មា ១០យា ងសនុះ ជាផលូ វបុណយគួររបររឹតត ។ 
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បុញ្ាកិរិយវតថ  ុ១០ យ៉ា ង 

១- ោនមយៈ   បុណយេសរមចសោយបរចិាច គោន, 
២- េីលមយៈ   បុណយេសរមចសោយការរក្ាេីល, 
៣- ភាវនាមយៈ   បុណយេសរមចសោយការភាវនា, 
៤- អបចាយនមយៈ បុណយេសរមចសោយការបររឹតតឱ្នលុំសោន, 
៥- សវយាវចចមយៈ បុណយេសរមចសោយការជួ្យខ្វល់ខ្មវ យក្នុង 

ក្លាណក្ិចច, 

៦- ធមាសទេនាមយៈ  បុណយេសរមចសោយការេក្មាងធម៌, 
៧- ធមាេសវនមយៈ  បុណយេសរមចសោយការស្ដា ប់ធម៌, 
៨- បតតិោនមយៈ បុណយេសរមចសោយការឱ្យចុំក្ណក្បុណយ, 
៩- បតាត នុសមាទនាមយៈ បុណយេសរមចសោយការអនុសមាទនា 

ចុំក្ណក្បុណយ, 

១០- ទិដឋុ ជុ្ក្មា. ការសធវើសេចក្តីស ើញឱ្យរតង់តាមការណ៍រិត ។ 

អេិណហ បបរចចវកាណៈ 

ធម៌ក្ដលបរវជ្ិត គួររិចារណ្ហសរឿយៗ សៅថា 
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អភណិា បបចចសវក្ាណៈមាន ១០ យា ង 

១- សវវណណិ យមាិ អជ្ឈូបគសតា អាតាា អញមានសភទសផសងអុំរីរគ េថ 
ស ើយអការក្ិរយិាណ្ហរបេ់េមណៈ អាតាា អញរតូវរបររឹតតសធវើ 
អាការក្ិរយិាសនាុះ, 

២- បរបបដិរនាធ  សម ជ្ីវតិា ការចិញ្ចឹ មជ្ីវតិរបេ់អាតាា អញជាប់សោយ 
ស្ដរអនក្ដនទ អាតាា អញគួរសធវើខ្លួនឱ្យសគចិញ្ចឹ មង្ខយ, 

៣- អសញ្ញា  សម អាក្សបា ក្រណីសយា អាការក្ិរយិាកាយវាចា 
យា ងដនទៗ ក្ដលអាតាា អញ នឹងរតូវរបររឹតតឱ្យលអជាងសនុះសៅ 
មានសទៀត, 

៤- ក្ចចិនុសខ្ម សម អតាត  េីលសតា ឧបវទតិ ខ្លួនអាតាា អញមិនតិុះ 
សដៀលខ្លួនឯងសរពាុះេីល (មិនបរបូិណ៌) បានក្ដរឬសទ ? 

៥- ក្ចចិនុសខ្ម មុំ អនុវចិចវញិ្ាូ  េររ ាចារេីីលសតា ន ឧបវទនតិ 
រួក្េររ ាចារអីនក្ដឹងោ ុំងោយរិចារណ្ហស ើយ មិនតិុះសដៀល 
អាតាា អញសរពាុះេីល (មិនបរបូិណ៌) បានក្ដរឬសទ ? 

៦- េសរវ ិ សម បិសយ ិ មនាសប ិ នានាភាសវា វនិាភាសវា 
អាតាា អញគង់ក្តនឹងរពាត់របាេនិរាេចាក្េតវ និងេង្ខា រជាទី 

 



 

95 
  

រេោញ់សរញចិតតោ ុំងអេ់, 

៧- ក្មាេសសកាមាិ ក្មាោយាសោ ក្មាសយានិ ក្មារិនធុ  ក្មាបប- 
ដិេរសណ្ហ យុំ ក្មាុំ ក្រេិាម ិ ក្លាណុំ  វា បាបក្ុំ វា តេស 
ោយាសោ ភវេិាមិ. អាតាា អញមានក្មាជារបេ់ខ្លួន មាន 
ក្មាជារង្ខវ នឬ់ជារទរយមត៌ក្ មានក្មាជាក្ុំសណើ ត មានក្មាជា 
សៅរងស មានក្មាជាសរគឿងនឹក្ស ើញ អាតាា អញសធវើនូវក្មា 
ឯណ្ហ ជាក្មាលអក្ត ី អារក្ក្ក់្តី អាតាា អញជាអនក្ទទួលនូវ 
ផលននក្មាសនាុះរុុំខ្មន ។ 

៨- ក្ថមភូតេស សម រតតិនរិវា រតិបគតត ិ នថងនិងយបក់្នលងសៅ 
ឥ ូវសនុះអាតាា អញបានសធវើអវីខ្លុះស ើយ, 

៩- ក្ចចិនុសខ្ម ុំ េុញ្ញា រសរ អភិរមាមិ អាតាា អញសរតក្អរ 
ក្នុងផរុះស្ដង ត់ក្ដរ ឬសទ ? 

១០- អតថិ នុសខ្ម សម ឧតតរមិនុេសធមាា  អលមរយិញ្ញា ណទេសន 
វសិេសស្ដ អធិគសតា សស្ដ ុំ បចឆិសម កាសល េររ ា- 
ចារ ិី បុសោឋ  នមងកុ  ភរេិាមិ ឧតតរមិនុេសធមា គធឺម ៌
ជារបេ់មនុេសដរ៏បសេើរនរក្ក្លង របេ់អាតាា អញមានសទ ធម៌
វសិេេក្ដលគួរនឹងស ើញសោយរបាជាា , 
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អរយិៈ ជាធម៌ដ៏អាចនឹងក្ុំចាតប់ង់នូវក្ិសលេ អាតាា អញបាន 
រតាេ់ដឹងស ើយ ឬ សៅស ើយសទ ? អាតាា អញក្ដលមានធម ៌
វសិេេបានស ើយសនាុះ សបើរួក្េររ ាចារមីក្េួរក្នុងកាល 
ជាទីបុំផុត គកឺ្នុងកាលជ្ិតនឹងមរណៈសនាុះ សតើអាតាា អញនឹង 
មិនសអៀនខ្មា េសទឬ ?  

នាថករណធម៌ៈ ធម៌ចធវើ ទីពឹង ១០ យ៉ា ង 

១- េីលៈ   រក្ាកាយវាចាឱ្យសរៀបរយ, 
២- ពា ុេចចៈ   ជាអនក្បានសរៀនបានស្ដា ប់សរចើន, 
៣- ក្លាណមិតតតា  ជាអនក្មានមិតតេមាល ញ់លអ, 
៤- សស្ដវចេសតា  ជាអនក្ក្ដលសគរបសៅង្ខយ, 
៥- ក្ឹក្រណីសយេុ ទក្ាតា  ជាអនក្បុិនរបេប់ររមោ ុំងឧេា ៍យក្ចិតត 

ទុក្ោក្់ជួ្យក្នុងក្ិចចធុរៈរបេ់ភកិ្ាុស្ដមសណរផងរន  
៦- ធមាកាមតា   ជាអនក្រេោញ់ធម៌, 
៧- វរីយិៈ  រាយាមលុះសេចក្តីអារក្ក្ ់របររឹតតសេចក្តីលអ, 
៨- េនតុដឋ ិ   េសនាា េចុំសពាុះបចច័យ ៤ តាមមានតាមបាន, 
៩- េត ិ   ចាុំការក្ដលបានសធវើ និងពាក្យក្ដលបាន 

សពាលស ើយេូមបយូីរអក្ងវង, 
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១០- បញ្ញា .  ដឹងសេចក្តីរបររឹតតសៅននក្ងេង្ខា រ ។ 
កថ្នវតថ  ុោកយដែលរួរចោល ១០ យ៉ា ង 

១- អបបចិឆក្ថា  ពាក្យក្ដលនា ុំឱ្យមានរបាថាន តចិ, 
២- េនតុដឋិក្ថា  ពាក្យនា ុំឱ្យមានេសនាត េសរតក្អរចុំសពាុះ 

បចច័យ ៤ តាមមានតាមបាន, 
៣- បវសិវក្ក្ថា ពាក្យក្ដលនា ុំឱ្យស្ដង ត់កាយ ស្ដង តច់ិតត, 
៤- អេុំេគគក្ថា ពាក្យក្ដលនា ុំមិនឱ្យរច ូក្រច ុំសោយរួក្គណៈ, 
៥- វរីយិារមភក្ថា ពាក្យក្ដលនា ុំឱ្យរបាររធរាយាម, 
៦- េីលក្ថា  ពាក្យក្ដលនា ុំឱ្យតា ុំងសៅក្នុងេីល, 
៧- េមាធកិ្ថា ពាក្យក្ដលនា ុំឱ្យសធវើចិតតឱ្យេងប់, 
៨- បញ្ញា ក្ថា  ពាក្យក្ដលនា ុំឱ្យសក្ើតបញ្ញា , 
៩- វមុិតតិក្ថា  ពាក្យក្ដលនា ុំឱ្យសធវើចិតតឱ្យផុតចាក្ក្ិសលេ, 
១០- វមុិតតិញ្ញា ណទេសនក្ថា ពាក្យក្ដលនា ុំឱ្យសក្ើតសេចក្តីដឹងស ើញ 

ក្នុងការណ៍ក្ដលចិតតផុតចាក្ក្ិសលេ។ 
អនុសសតិ អារមមណ៍ដែលរួររឭក ១០ យ៉ា ង 

១- រុោធ នុេសត ិ  រឭក្ដល់គុណររុះរុទធ, 
២- ធមាា នុេសត ិ  រឭក្ដល់គុណររុះធម៌, 
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៣- េងានុេសត ិ  រឭក្ដល់គុណររុះេងឃ, 
៤- េីោនុេសតិ  រឭក្ដល់េីលរបេ់ខ្លួន, 
៥- ចារនុេសតិ  រឭក្ដល់ោនក្ដលខ្លួនបរចិាច គស ើយ, 
៦- សទវតានុេសតិ  រឭក្ដល់គុណធម៌ក្ដលសធវើបុគគលឱ្យជា 

សទវតា 
៧- មរណេសត ិ  រឭក្ដល់សេចក្តីស្ដល ប់ក្ដលនឹងមានដល់ខ្លួន, 
៨- កាយគតាេតិ  រឭក្ទូសៅក្នុងកាយឱ្យស ើញថា ជារបេ់ 

មិនស្ដអ តគួរសខ្ពើម, 
៩- អានាបានេសតិ  តាុំងេតិក្ុំណតដ់សងាើមសចញចូល, 
១០- ឧបេមានុេសត ិ រឭក្ដល់ររុះនិពាវ នជាទីរមាង ប់ក្ិសលេ 

និងក្ងទុក្ា ។ 
ព្កួោយរង្ 

សមបតតិ ទិពវ ១០ យ៉ា ង 

១- អាយុទិរវ,    ២- េមបតតិទិរវ, 
៣- សេចក្តីេុខ្ទិរវ,   ៤- យេទិរវ, 
៥- អធិបតិទិរវ,    ៦- រូបទិរវ, 
៧- េុំសលងទិរវ,    ៨- ខ្លិនទិរវ, 
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៩- រេទិរវ,    ១០- េមាេសទិរវ, ។ 
សតិមាន ១០ យ៉ា ង (ទ) 

១- រុោធ នុេសតិ, 
២- ធមាា នុេសតិ, 
៣- េងានុេសតិ, 
៤- េីោនុេសតិ, 
៥- ចារនុេសតិ, 
៦- សទវតានុេសតិ, 
៧- មរណនុេសតិ, 
៨- កាយគតានុេសតិ, 
៩- អានាបាណនុេសតិ, 
១០- ឧបេមានុេសតិ, 

អំពី្សម្បជញ្ញ ៈ ចច្កសៅមាន្ ៤ ោ៉ា ង្ 

១- េតថេមបជ្ញ្ាៈ  ដឹងឋានក្ដលមានរបសយាជ្ន៍, 
២- េបាយេមបជ្ញ្ាៈ ដឹងថាជាទីេបាយ, 
៣- សរចរេមបជ្ញ្ាៈ ដឹងថាជាទីសរចរ, 
៤- អេសសមា េមបជ្ញ្ាៈ ដឹងថាជាទីមិនវសងវង ។ 
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បារមី ១០ 

១ ោន,  ៦- ខ្នតី, 

២- េីល,  ៧- េចចៈ, 

៣- សនក្ាមា,  ៨- អធិោឋ ន, 

៤- បញ្ញា ,  ៩- សមតាត , 

៥- វរីយិៈ,  ១០- ឧសបកាា , 

បារមីោ ុំង ១០ សនុះក្នុងមួយ ក្ចក្ជា ៣ គឺោនបារម ី ១, ោនឧប- 
បារមី១, ោនបរមតថបារមី១, ។ បញ្ចូ លបារមីខ្មងមុខ្រគប់ៗ បទ 
រតូវជា ៣០ ។ 

ជច្ៅននបិែកទ្ធងំ ៣ រឺ 

១- ររុះេូរត  អតថគមភីសរា  សរតសោយអតថ, 

២- ររុះវនិ័យ  វនិសយាក្ិចចគមភីសរា សរតសោយក្ិចច, 

៣- ររុះអភិធមា  អភិធមាេភាសវា សរតសោយេភាវៈ 

បានដល់ចិតត, សចតេិក្, រូប, និពាវ ន ។ 

អានិសងស ចមតាត  ១១ យ៉ា ង 

១- េុខ្ុំេបត ិ  សដក្លក្់រេួល, 
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២- េុខ្ុំបដិរុជ្ឈត ិ   ភាា ក្់ស ើងរេួល, 
៣- នបាបក្ុំេុបនិេសត ិ  មិនយល់េបាិស ើញអារក្ក្់, 
៤- មនុេានុំ បិសយាសហាត ិ ជាទីរេោញ់ននមនុេសោ ុំងោយ, 
៥- អមនុេានុំ បិសយាសហាត ិ ជាទីរេោញ់ននសខ្មា ចោ ុំងោយ, 
៦- សទវតារក្ានតិ   សទវតាោ ុំងោយក្តងរក្ានូវបុគគលសនាុះ, 
៧- នាេសអគគិរាវេិុំវាេតុំវាក្េតិ សភលើងក្តីថាន ុំរិេក្តមីា ុំវតិក្តីមនិអាចប ុះ 

កាយននបុគគលសនាុះ , 
៨- តុវដុំចិតតុំេមាធិយត ិ  ចិតតននបុគគលសនាុះដុំក្ល់ខ្មជ ប់សោយ- 

រ ័េឆ្ប់, 
៩- មុខ្វសណ្ហណ វបិបេសទីត ិ  េបបុរននបុគគលសនាុះរជ្ុះរេ ុះ, 
១០- អេមាុោា កាលុំក្សរាតិ លុុះដល់សធវើមរណៈកាលនឹងមិនវក្ងវង, 
១១- ឧតតរអឹបបដិវជិ្ឈសនាត ររ ាសោក្បសនាសហាតិ ថាសបើមិោន់រតាេ់ 

ដឹងនូវឧតតរធម ៌ ក្៏គង់ស្ដល ប់សៅចូលសៅដល់នូវររ ា- 
សោក្រុុំខ្មនស ើយ ។ 

ព្កួោយរង្ 

ឧបបកិកចលស ចទ្ធសជាច្រឿងចៅេមង ១៦ យ៉ា ង 

១- អភិជ្ាវេិមសោភៈ សោភមិនសេាើគឺគយគន់រ ុំនរចង់បាន 



 

102 
  

មិនសរ ើេមុខ្, 

១- សោេៈ  គិតរបទុេត, 
៣- សកាធៈ  សរកាធ, 
៤- ឧបនា ៈ  ចងសរកាធទុក្, 
៥- មក្ាៈ   រមិលគុណសគ, 
៦- បោេៈ  សធវើខ្លួនសេាើគឺសលើក្ខ្លួនផរមឹនឹងអនក្ខ្ពង់ខ្ពេ់, 
៧- ឥេា  ឫេា គឺសេចក្តីរចក្ណន ន្ នីេ, 

៨- មចឆរយិៈ  ក្ុំណ្ហញ់, 

៩- មាយា  មាយាគឺោក្់រុត ឬ ថាបិទបា ុំងសោេខ្លួន, 

១០- ថមភៈ  មុខ្រងឹ, 

១២- ស្ដរមភៈ  របណ្ហុំងវាេនា, 

១៣- មានៈ  របកាន់ខ្លួន, 

១៤- អតិមានៈ សមើលង្ខយសគ, 

១៥- មទៈ  រេវងឹ, 

១៦- បមាទៈ  របក្ េសធវេ, 
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ចោធិបកាិយធម៌ ៣៧ ្បការ 

(មានស ើយ) 

េតិបបោឋ ន  ៤   ទុំរ័រ  ៣២ 
េមាបបធ្លន  ៤ (បធ្លន ៤) ទុំរ័រ  ២៩ 
ឥទធិបាទ  ៤   ទុំរ័រ  ៣០ 
ឥន្ទនរីយ៍  ៥   ទុំរ័រ  ៤០ 
រលៈ   ៥   ទុំរ័រ  ៤០ 
សពាជ្ឈងគ  ៧   ទុំរ័រ  ៦៦ 
មគគមានអងគ  ៨   ទុំរ័រ  ៧៧ 

ធម ៌ ៣៧ របការ ក្ដលមាននាមថាសពាធិបក្ាិយសនាុះ សរពាុះ 
ជាធម៌ក្ផនក្ខ្មងការរតាេ់ដឹង នូវកាលក្ដលររុះបរមស្ដស្ដា របេ់សយើងោ ុំង 
ោយ បានរតាេ់ដឹងអនុតតរេមាា េសមាព ធិញ្ញា ណ គឺររុះរបាជាា ជា 
សរគឿងរតាេ់ដងឹររុះអងគឯងសោយរបនរសនាុះ សរពាុះររុះអងគបានរតាេ់ 
ដឹងនូវធម៌ ៣៧ របការសនុះឯង, ក្ដលជាតួអនុតតរេមាា េសមាព ធញិ្ញា ណ 
ជាអនេុតធម ៌ គឺធម៌ក្ដលររុះអងគមិនធ្លល ប់បានឮ បានស្ដត ប់មក្រីសដើម 
ស ើយ រស្ដប់ក្តសក្ើតរបាក្ដស ើងដល់ររុះអងគជាររដុំបូង។ ធម៌ ៣៧រប- 
ការសនុះស ើយ ក្ដលសធវើររុះអងគឱ្យខ្មល យសៅជាររុះេមាា េមពុទធរិតរបាក្ដ 
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ធម៌របស់គ្រហសថ 

រតុកកៈ ពួក ៤ 

កមមកិកចលស កមមជាច្រឿងចៅេមង ៤ យ៉ា ង 

១- បាណ្ហតិបាត  សធវើជ្ីវតិេតវឱ្យធ្លល ក្ចុ់ុះ, 

២- អទិនាន ោន   កាន់យក្របេ់ក្ដលសគមិនបានឱ្យ, 

៣- កាសមេុមិចាឆ ចារ  របររឹតតខុ្េក្នុងកាម, 

៤- មុស្ដវាទ   និយាយកុ្ ក្ ។ 

ក្មា ៤ យា ងសនុះអនក្របាជ្ាសោក្សជ្ៀេវាងជានិចច ។ 

អបាយមុខ ចេតុជាច្រឿងវិនាស ៤ យ៉ា ង 

១- ឥតថីធុតត   ជាអនក្សលងរេី, 

២- េុរាធុតត   ជាអនក្សលងរស្ដ, 

៣- អក្ាធុតត   ជាអនក្សលងក្លបងភាន ល់ឬក្លបងេីុេង, 

៤- បាបមិតត   យក្មនុេសអារក្ក្់ជាមរិត ។ 

ទិែាធមិមកតថ  ្បចយជន៍កាងុបរច បុបនា ៤ យ៉ា ង 

១- ឧោឋ នេមបោ  ដល់ររមសោយសេចក្តីរាយាម គឺ 
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រាយាមក្នុងការរបក្បក្ិចចចិញ្ចឹ មជ្ីវតិក្ត ី ក្នុងការេិក្ាសរៀនេូរតក្ត ី
ក្នុងក្ិចចធុរៈជាមុខ្ការនាទីរបេ់ខ្លួនក្តី, 

២- អារក្ាេមបោ ដល់ររមសោយការរក្ា គឺរក្ារទរយ 
ក្ដលរក្បានមក្សោយសេចក្តីរាយាម មិនឱ្យអនតរាយសៅក្តី រក្ា 
ការង្ខរមិនឱ្យស្ដបេូនយសៅក្តី, 

៣- ក្លាណមិតតតា ភារជាអនក្មានមិតតលអ មិនសេរគប់មតិតអារក្ក្់, 
៤- េមជ្ីវតិា ការចិញ្ចឹ មជ្ីវតិតាមេមគួរ ដល់ក្មាល ុំងរទរយ 

ក្ដលរក្បានមក្ គមឺិនតបតិសតបៀតសរក្ មិនខ្ជុះខ្មជ យសរក្ ។ 
សមបរាយិកតថ  ្បចយជន៍បរចោក ៤ យ៉ា ង 

១- េោធ េមបោ ដល់ររមសោយេោធ  គឺសជ្ឿរបេ់ក្ដលគួរសជ្ឿ 
ដូចសជ្ឿថា សធវើលអបានលអ សធវើអារក្ក្ប់ានអារក្ក្់ជាសដើម, 

២- េីលេមបោ ដល់ររមសោយេីល គឺរក្ាកាយវាចាឱ្យសរៀប 
រយ ឱ្យផុតចាក្សោេ, 

៣- ចាគេមបោ ដល់ររមសោយការបរចិាច គោន ជាការក្ចក្េុខ្ 
ដល់អនក្ដនទ, 

៤- បញ្ញា េមបោ ដល់ររមសោយបញ្ញា  គឺស្ដគ ល់បាបបុណយគុណ 
សោេរបសយាជ្ន៍ និង ឥតរបសយាជ្ន៍ជាសដើម ។ 
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មិតត ដែលមិនរួរចសពរប់មាន ៤ ្បចេទ 

១- អញ្ញា ទតថុ រៈ  មនុេសស ើញក្តខ្មងបានអុំរីសគ, 
២- វចីបរមៈ   មនុេសលអក្តមាត់, 
៣- អនុបបយិភាណី  មនុេសរបចុប, 
៤- អបាយេហាយ  មនុេសដឹក្នា ុំក្នុងផលូ វវនិាេ,។ 

មនុេស ៤ រួក្សនុះ សៅថា មិតតបបដិរូបៈ មនុេសបលមជាមិរត 
ឬ មិរតបលម មនិក្មនមិរតរបាក្ដសទ ។ 
១- អញ្ាទតថុ រៈ មនុេសស ើញក្តខ្មងបានអុំរីសគ, 

មានលក្ាណៈ ៤យា ង 
ក្) គិតក្តរីខ្មងបាន, 
ខ្) ឱ្យតចិចង់បានសរចើន, 
គ) កាលមានភ័យដល់ខ្លួន សទើបជួ្យសធវើក្ិចចការរបេ់មិរត, 
 ) សេរគប់នឹងមរិត សរពាុះក្តស ើញរបសយាជ្ន៍ខ្លួនឯង ។ 

២- េចី្ប្រម្ៈ មនុេសលអក្តមាត់ មានលក្ាណៈ ៤ យា ង, 
ក្) សរ ើេយក្សរឿងស តុ ក្ដលក្នលងសៅស ើយមក្រណ៌នា, 
ខ្) អាងយក្សរឿងស តុក្ដលមិនោន់មានមក្រណ៌នា, 
គ) េសន្ទង្ខគ ុះសោយរបេ់ឥតរបសយាជ្ន៍, 
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 ) កាលមានក្ិចចសក្ើតស ើង រឹងរបរេ័យរុុំបាន ។ 
៣- អន្បុ្បិយភាណី មនុេសរបចុប មានលក្ាណៈ ៤យា ង 

ក្) មិរតសធវើអារក្ក្ក់្៏បសណ្ហត យតាម, 
ខ្) មិរតសធវើលអក្៏បសណ្ហត យតាម, 
គ) ចុំសពាុះមុខ្េរសេើរ, 
 ) ក្ុំបា ុំងមុខ្និនារ , 

៤- អាបាយសហាយ មនុេសដឹក្នា ុំក្នុងផលូ វវនិាេ, 
មានលក្ាណៈ ៤ យា ង; 

ក្) ដឹក្នា ុំឱ្យផឹក្ទឹក្រេវងឹ, 
ខ្) ដឹក្នា ុំឱ្យសដើសលងយប់, 
គ) ដឹក្នា ុំឱ្យចូលចិតតសលង ឬសមើលមសហារេរ, 
 ) ដឹក្នា ុំឱ្យសលងក្លបងភាន ល់ ឬក្លបងេីុេង ។ 

មិ្តដែលរួរចសពរប់មាន ៤ ្បចេទ 

១- ឧបការមិតត  មិរតមានឧបការៈ, 
២- េុខ្ទុក្ាមិតត  មិរតរួមេុខ្ទុក្ា, 
៣- អតថកាា យិមិតត  មិរតរបាបផ់លូ វរបសយាជ្នឱ៍្យ, 
៤- អនុក្មបក្មិតត  មិរតមានសេចក្តីអាណិត ។ 
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១- ឧប្ការមិ្តត មិរតមានឧការៈ, 

មានលក្ាណៈ ៤ យា ង 

ក្) ការពារមិរតក្ដលរបក្ េស ើយ, 

ខ្) ការពាររទរយរបេ់មរិតក្ដលរបក្ េស ើយ, 

គ) កាលមានភ័យយក្ជាទីរឹងបាន, 

 ) កាលមានធុរៈសក្ើតស ើងជួ្យសចញរទរយ សលើេជាងមិរត, 

និយាយខ្ចី ។ 

២- សុខទកុខមិ្តត មិរតរួមេុខ្រួមទុក្ា មានលក្ាណៈ ៤ យា ង 

ក្) បសញ្ចញសេចក្តីក្ុំបា ុំងរបេ់ខ្លួនរបាប់ដល់មិរត, 

ខ្) បិទសេចក្តកី្ុំបា ុំងរបេ់មរិតមនិឱ្យស្ដយភាយ, 

គ) មិនលុះសចាលរន ក្នុងកាលមានភ័យអនតរាយ, 

 ) េូមបជី្ីវតិក្៏លុះជ្ុំនួេបាន, 

៣- អតោកាខ យិមិ្តត មិរតរបាប់ផលូ វរបសយាជ្ន៍ឱ្យ 

មានលក្ាណៈ ៤យា ង 

ក្) ហាមមិនឱ្យសធវើសេចក្តីអារក្ក្់, 

ខ្) ដឹក្នា ុំឱ្យតា ុំងសៅក្នុងសេចក្តីលអ, 
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គ) ដឹក្នា ុំឱ្យបានស្ដត ប់សេចក្តីក្ដលមិនោន់បានស្ដត ប់, 
 ) របាប់ផលួ វេួគឱ៌្យស្ដគ ល់ ។ 

៤- អន្កុម្បកមិ្តត មិរតមានសេចក្តីអាណិត, 
មានលក្ាណៈ ៤យា ង 

ក្) មិនសរតក្អរក្នុងសវោមិរតស្ដបេូនយ, 
ខ្) សរតក្អរចុំសពាុះមិរតអនក្បានសេចក្តីចុំសរ ើន, 
គ) ហាមឃ្លតម់នុេសអនក្និយាយតិុះសដៀលមិរត, 
 ) េរសេើរមនុេសអនក្និយាយសលើក្មិរត ។ 

ការដបង្ទពយជារំដណក ៤ 

រគ េថអនក្រក្រទរយបានមក្គបបកី្បងក្ចក្ជាចុំក្ណក្ ៤ 
១- ឱ្យេងបុំណុលចាេ់ បានដល់ទុំនុក្បរមុងមាតាបិតា, 
៤- បុលបុំណុលថាី  បានដល់ទុំនុក្បរមុងចិញ្ចឹ មកូ្ន, 
៣- សបាុះក្នុងសរជាុះសរត បានដល់ការចាយវាយសរបើរបាេ់ក្នុងរគួស្ដរ 

និងបង់រនធអាក្ររាជ្ការជាសដើម, 
៤- ឱ្យក្ប់ទុក្ជាក្ុំណប់សររង បានដល់ការសធវើបុណយោនេរមាបជ់្ីវតិ 

សៅបរសោក្ ។ 
កាលសបើរគ េថក្បងរទរយបានយា ងសនុះរក្មងបានសេចក្តីេុខ្ចុំសរ ើន ។ 
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សងគេវតថ  ុ៤យ៉ា ង 

១- ោនៈ  ក្បងវតថុ របេ់ខ្លួនឱ្យដល់បុគគលក្ដលគួរឱ្យ, 
៤- បិយវាចា  សពាលវាចារីសរាុះជាទីរេោញ់, 
៣- អតថចរយិា  របររឹតតក្នុងការជារបសយាជ្នដ៍ល់អនក្ដនទ, 
៤- េមានតតតា ជាអនក្តា ុំងខ្លួនសេាើ មិនរបកាន់ខ្លួន ។ 

គុណធម ៌៤ យា ងសនុះជាសរគឿងោញចិតតអនក្ដនទឱ្យរាប់អានខ្លួន ។ 

សុខរបស់្រេសថ  ៤ យ៉ា ង 

១- េុខ្សក្ើតអុំរីការមានរទរយ, 
២- េុខ្សក្ើតអុំរីការចាយរទរយបរសិភាគ, 
៣- េុខ្សក្ើតអុំរីការមិនជ្ុំពាក្់បុំណុលសគ, 
៤- េុខ្សក្ើតអុំរីការរបក្បការង្ខររបាេចាក្សោេ, 

ចសរកតី្បាថ្នា របស់បុរគលកាងុចោក 

ដែលបានចោយក្មមាន ៤ យ៉ា ង 

១- េូមឱ្យេមបតតិសក្ើតមានដល់អាតាា អញសោយផលូ វរបនរ, 

២- េូមឱ្យយេសក្ើតមានដល់អាតាា អញនិងញតិរបេ់អាតាា អញ, 

៣- េូមឱ្យអាតាា អញមានអាយុក្វង, 
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៤- កាលសបើអាតាា អញអេ់ជ្ីវតិសៅ េូមឱ្យសក្ើតក្នុងស្ដថ នេួគ៌ ។ 

ធម៌ដែលជាចេតុឱ្យបានសច្មរផល 

ែូរចសរកតី្បាថ្នា  ៤ យ៉ា ង 

១- េោធ េមបោ  ដល់ររមសោយេោធ , 

២- េីលេមបោ  ដល់ររមសោយេីល, 

៣- ចាគេមបោ  ដល់ររមសោយការបរចិាច គោន, 

៤- បញ្ញា េមបោ  ដល់ររមសោយបញ្ញា  ។ 

្តកូលសត កុសតមភដែលតាងំចៅយូរមិនបាន 

ច្ោោះស្ថថ នធម៌ ៤ យ៉ា ង 

១- មិនក្េវងរក្របេ់ក្ដលបាត់សៅស ើយ, 

២- មិនជួ្េជុ្លរបេ់ក្ដលចាេ់ររ ុំររ, 

៣- មិនដងឹរបមាណក្នុងការចាយសរបើរទរយធន់, 

៤- តា ុំងន្ទេាីឬបុរេរទេុតេីលឱ្យជាសមផរុះ, 

អនក្ក្ដលចង់ឱ្យរតកូ្លគង់វងសសៅយូររតូវលុះសវៀរស្ដថ ន 

៤ យា ងសនុះសចញ ។ 
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ធម៌របស់ឃរាវាស ៤ យ៉ា ង 

១- េចចៈ  រិតរតងដ់ល់រន នឹងរន , 

២- ទមៈ   ទូនាា នចិតត, 

៣- ខ្នតិ   សេចក្តីអត់ធន់, 

៤- ចាគៈ  លុះក្ចក្វតថុ របេ់ខ្លួនដល់បុគគលក្ដលគួរឱ្យ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដុំណឹងសេៀវសៅសចញថាី 

សេៀវសៅធ្លតុេសន្ទង្ខគ ុះ សោយការសរៀបសរៀងរបេ់ 
អ ុម្-គ្យ អតីតរក្ុមជ្ុំនុុំររុះនរតបិដក្, មានសចញលក្ ់
ស ើយ ។ 



 

113 
  

បញ្ច កៈពួក ៥ 

ការច្បើ្បាស់្ទពយសមបតតិ ចោយស្ថថ នធម៌ ៥ យ៉ា ង 

អនក្ក្ដលរក្រទរយបានមក្សោយផលូ វដ៏លអស ើយរតូវសរបើរបាេ់យា ងសនុះគឺៈ 

១- ចិញ្ចឹ មខ្លួននិងមាតាបិតា បុរតភរយិា ោេក្មាក្រឱ្យជាេុខ្, 

២- ចិញ្ចឹ មមិរតេមាល ញ់ឱ្យជាេុខ្, 

៣- បុំបាត់អនតរាយក្ដលសក្ើតអុំរីស តុសផសងៗ, 

៤- សធវើរលី ៥ យា ងគឺ ៖ 

ក្) ញតិរលី  េសន្ទង្ខគ ុះញតិ, 

ខ្) អតិថិរលី  ទទួលសភៀវ, 

គ) បុរវសបបតរលី សធវើបុណយឧទរិេផលដល់អនក្ក្ដលក្ចក្ឋាន 

សៅស ើយ, 

 ) រាជ្រលី ថាវ យេួយស្ដរអាក្រដល់មាច េ់ក្ផនដី (រនធោរ) 

ង) សទវតារលី កាលណ្ហសធវើបុណយ ឧទរិេផលដល់សទវតាផង ។ 

៥- បរចិាច គោនដល់េមណរពា ាណ៍អនក្របររឹតតលអ ។ 

សីល ៥ 

១- បាណ្ហតិបាតា សវរមណី សវៀរចាក្សធវើជ្ីវតិេតវឱ្យធ្លល ក្់ចុុះ, 
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២- អទិនាន ោនា សវរមណី សវៀរចាក្កាន់យក្រទរយក្ដលមាច េ់សគមិន 
បានឱ្យ, 

៣- កាសមេុមិចាឆ ចារា សវរមណី សវៀរចាក្របររឹតតខុ្េក្នុងកាមោ ុំងោយ, 

៤- មុស្ដវាោ សវរមណី សវៀរចាក្និយាយកុ្ ក្, 

៥- េុរាសមរយមជ្ជបបមាទោឋ នា សវរមណី សវៀរចាក្ផឹក្ទឹក្រេវងឹ គឺេុ- 
រានិងសមរយ័ក្ដលជាស តុជាទីតា ុំងននសេចក្តីរបមាទ ។ 

េីល៥ សនុះរគ េថគួររក្ាជានិចច សទើបបរបូិណ៌សោយសេចក្ត ី
ចសរមើនេមតាមបុំណង ។ 

កលាណធម៌ 

ធម៌ក្ដលលអសៅថាក្លាណធម៌មាន ៥ យា ង 

១- សមតាត ចិតតគិតចង់ឱ្យសគបានេុខ្ និងក្រុណ្ហចង់ឱ្យសគរបាេ់ចាក្ទុក្ា, 

២- េមាា អាជ្ីវៈ  ចិញ្ចឹ មជ្ីវតិរបនរ, 

៣- េោរេសនាត េៈ េសនាត េគឺសរតក្អរចុំសពាុះភរយិារបេ់ខ្លួន, 

៤- េចចៈ   របររឹតតខ្លួនជាមនុេសសស្ដា ុះរតង់, 

៥- េតិ   មានស្ដា រតីបរបូិណ៌ ។ 
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កលាណធម៌ ៥ យ៉ា ងចនោះជារូគាា នឹងសីល ៥ រឺៈ 

១- សមតាត    ជាគូនឹងបាណ្ហតិបាត, 
២- េមាា អាជ្ីវៈ  ជាគូនឹងអទិនាន ោន, 
៣- េោរេសនាត េៈ  ជាគូនឹងកាសមេុមិចាឆ ចារៈ, 
៤- េចចៈ   ជាគូនឹងមុស្ដវាទ, 
៥- េតិ    ជាគូនឹងេុរាសមរយៈ ។ 

ក្លាណធម៌ ៥យា ងសនុះ រតូវបុំសរញឱ្យបរបូិណ៌សដើមបសីធវើ 
េីល៥ ឱ្យបរេុិទធ ។ 

មិចាឆ វណិជាជ  ការលក់ែូរខុសធម៌ ៥ យ៉ា ង 

១- េតថវណិជាជ   លក្់សរគឿរបហារ, 

២- េតតវណិជាជ   លក្់មនុេស, 

៣- មុំេវណិជាជ   លក្់េតវរេ់ក្ដលសគនឹងេមាល ប់យក្ស្ដច់, 

៤- មជ្ជវណិជាជ   លក្់ទឹក្រេវងឹ, 

៥- វេិវណិជាជ    លក្់ថាន ុំរិេ, 

ការលក្់ដូរ ៥យា ងសនុះគឺ ឧបាេក្ ឧបាេិកាមិនរតូវសធវើសទ ។ 
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សមបតតិ របស់ឧបាសក ៥ យ៉ា ង 

១- របក្បសោយេោធ , 

២- មានេីលបរេុិទធ, 

៣- មិនភាា ក្់សផអើលសោយមងគល គឺសជ្ឿក្មា មិនសជ្ឿមងគលភាា ក្់សផអើល, 

៤- មិនក្េវងរក្សខ្តតបុណយសរៅររុះរុទធស្ដេនា, 

៥- បុំសរញបុណយក្តក្នុងររុះរុទធស្ដេនា, 

ឧបាេក្រតូវតា ុំងសៅក្នុងេមបតតិ ៥ យា ងសនុះ រតូវសវៀរចាក្វបិតតិ ៥ 
យា ងក្ដលជាទុំនាេ់នឹងេមបតតិសនុះសចញ ។ 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
  

ឆកកៈព្កួ ៦  

ទិស ៦ 

១- បុរតថិមទិេ  ទិេបូរ៌  ទុក្ជាមាតាបិតា (ខ្មងសក្ើត) 
២- ទក្ាិណទិេ  ទិេទក្សណិ ទុក្ជារគូបាអាចារយ (ខ្មងតបូង) 
៣- បចឆិមទិេ  ទិេបេចិម  ទុក្ជាភរយិា (ខ្មងលិច) 
៤- ឧតតរទិេ  ទិេឧតតរ  ទុក្ជាមិរត  (ខ្មងសជ្ើង) 
៥- ស ដឋិមទិេ  ទិេខ្មងសរកាម ទុក្ជាោេក្មាក្រ, 
៦- ឧបរមិទិេ  ទិេខ្មងសលើ ទុក្ជាេមណរពា ាណ៍ ។ 

១- បុរិតថិមទិសទុកជាមាតាបិតា 

បុរតធីតារតូវទុំនុក្បរមងុសោយស្ដថ ន ៥ យា ងគ ឺ
ក្) ភសតា សនេុំ ក្រេិាមិ សោក្បានចិញ្ចឹ មខ្លួនមក្ស ើយ 

រតូវចិញ្ចឹ មសោក្វញិ, 
ខ្) ក្ិចចុំ សនេុំ ក្រេិាម ិ  សធវើក្ិចចការរបេ់សោក្, 
គ) កុ្លវ ុំេុំ ថសបេាម ិ  ទុំនុក្បរមុងវងសរតកូ្លមនិឱ្យស្ដបេូនយ 
 ) ោយជ្ជុំ បដិបជាជ ម ិ  របតិបតតិឱ្យេមគួរជាអនក្ទទួលមត៌ក្, 
ង) ទក្ាិណុំ  អនុបបទេាម ិ កាលសបើសោក្សធវើកាលក្ិរយិាសៅស ើយ 

រតូវសធវើបុណយឧទិរេផលជូ្នសៅសោក្ ។ 
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មាតាបិតា្តវូសចរង្ខគ ោះបុ្តធីតា 

ចោយស្ថថ នធម៌ ៥ យ៉ា ង 

ក្) បាបានិវាសរនតិ  ហាមមិនឱ្យសធវើសេចក្តីអារក្ក្់, 
ខ្) ក្លាសណនិសវសេនតិ ឱ្យតា ុំងសៅក្នុងសេចក្តីលអ, 
គ) េិបប ុំ េិកាា សបនតិ  ឱ្យេិក្ាេីលវជិាជ , 
 ) បដិរូសបន ោសរន េុំសយាសជ្នតិ សរៀបចុំកូ្នឱ្យមានផរុះេុំក្បង, 
ង) េមសយោយជ្ជុំ និយាសទនតិ របគល់រទរយមត៌ក្ឱ្យក្នុងេម័យដគួ៏រ ។ 

២- ទកាិណទិស ទុកជា្របូាអាចារយ 

េិេសរតូវរបតិបតតិសោយស្ដថ នធម ៌៥ យា ង 

ក្) ឧោឋ សនន សរកាក្ឈរទទួលក្នុងសវោក្ដលរគូបាអាចារយសដើរមក្, 
ខ្) ឧបោឋ សនន  ចូលសៅចា ុំបសរមើសោក្, 
គ) េុេសុស្ដយ សជ្ឿស្ដត ប់ឱ្វាទសោក្, 
 ) បារចិរយិាយ ឧបោឋ ក្បសរមើសោក្, 
ង) េក្កចចុំ េិបប ុំ ដិគគ សណន សរៀនេិលបវជិាជ សោយសរររ ។ 

្របូាអាចារយ្តវូអនុច្គាោះសិសសចោយស្ថថ នធម៌ ៥ យ៉ា ង 

ក្) េុវនីិតុំ វសិននតិ ក្ណនា ុំឱ្យលអ, 
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ខ្) េុគ ិតុំរហានសបនតិ  ឱ្យសរៀនលអ, 

គ) េរវេិសបបេុតុំេមកាា យិសនា ភវនតិ របាប់េិលបវជិាជ ឱ្យអេ់ចុំ- 
សណុះមិនោក្់ទុក្, 

 ) មិតាត មសចចេុ បដិសវទនតិ សលើក្តសមកើងក្នុងទីចុំសពាុះមុខ្មិរតអាមាតយ, 

ង) ទិស្ដេុ បរតិាត នុំ ក្សរានតិ សធវើសេចក្តីការពារ ក្នុងទិេោ ុំងោយ 
គឺេិេសសៅក្នុងទីណ្ហមនិឱ្យលុំបាក្ ។ 

៣- បរឆិមទិស ទុកជាេរិយ 

ស្ដវ មីរតូវទុំនុក្បរមុងសោយស្ដថ នធម៌ ៥ យា ង 

ក្) េមាា ននាយៈ  រាប់អានសលើក្មុខ្ថាជាភរយិា, 
ខ្) អវមិាននាយៈ  មិនសមើលង្ខយ, 
គ) អនតចិរយិាយៈ  មិនរបររឹតតក្នលងចិតត គមឺិនក្បត់ចតិតភរយិា, 
 ) ឥេសរយិសវាេសសគគន របគល់ភារៈជាធុំក្នុងផរុះឱ្យ, 
ង) អលង្ខក រានុបបោសនន ឱ្យសរគឿងក្តងខ្លួន ។ 

េរិយ្តវូ្បតិបតតិស្ថវ មីចោយស្ថថ នធម៌ ៥ យ៉ា ង 

ក្) េុេុំវ ិីតក្មានាត   ចាត់ក្ចងការង្ខរសោយលអ, 

ខ្) េុេងគ ិតបរជិ្នា េសន្ទង្ខគ ុះញតិខ្មងស្ដវ មីសោយលអ, 
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គ) អនតិចារនី មិនរបររឹតតក្នលងចិតតស្ដវ មី គឺមិនក្បត ់
ចិតតបតី, 

 ) េមភតញ្ចអនុរក្ាត ិ រក្ារទរយក្ដលស្ដវ មីរក្បានមក្, 

ង) ទកាា  ច សហាត ិ អនលស្ដ េរវក្ិសចចេុ ឧេា ៍មិនខ្ជិល 
ក្នុងក្ិចចការោ ុំងរួង ។ 

៤- ឧតត រទិស ទុកជាមិ្ត 

កុ្លបុរតទុំនុក្បរមុងសោយស្ដថ នធម៌ ៥ យា ង 

ក្) ោសនន   ក្ចក្ចាយរបេ់ក្ដលេមគួរឱ្យ, 
ខ្) បិយវសជ្ជន   សពាលពាក្យរីសរាុះសៅរក្, 
គ) អតថបរយិាយ  របររឹតតរបសយាជ្ន៍ឱ្យ, 
 ) េមានតតតាយ  ជាអនក្មានខ្លួនសេាើនឹងមរិត, 
ង) អវេិុំវាទនតាយ  មិនក្ខ្លងសពាលឱ្យឃ្លល តចាក្សេចក្តរិីតរតង់, 

មិ្ត្តវូទំនុកប្មងុកុលបុ្ត ចោយស្ថថ នធម៌ ៥ យ៉ា ង 

ក្)  បមតតុំ រក្ានតិ  រក្ាមិរតអនក្របក្ េសធវេ, 

ខ្) បមតតេស ស្ដបសតយយ ុំ រក្ានតិ រក្ារទរយេមបតតិរបេ់មិរត 
អនក្របក្ េសធវេ, 
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គ) ក្ីតេស េរណុំ  សហានតិ កាលសបើមិរតមានភ័យស ើយយក្ 
ជាទីរឹងរុុំនាក្់បាន, 

 ) អាបោេុ ន វជិ្ នតិ  មិនលុះសចាលមិរតក្នុងសវោមានទុក្ា, 
ង) អបរបជ្ុំបិេស បដិបូសជ្នតិ រាប់អានមិរតរ ូតដល់វងសរតកូ្លរបេ់មិរត។ 

៥- ចេែិាមទិស ទុកាជាទ្ធសកមមករ 

សៅហាវ យនាយរតូវទុំនុក្បរមងុសោយស្ដថ នធម៌ ៥ យា ង 

ក្) យថារលុំ ក្មានតុំ េុំវធិ្លសនន ចាត់ក្ចងការង្ខរឱ្យសធវើ 
តាមេមគួរដល់ក្មាល ុំង, 

ខ្) ភតតសវតតនានុបបោសនន   ឱ្យសភាជ្នាហារនិងរង្ខវ ន់, 
គ) គិោនុបបោឋ សនន   រាបាលក្នុងសវោមានជ្មងឺ, 
 ) អរយិានុំ រស្ដនុំ េុំវភិាសគន  ក្ចក្សភាជ្នាហារក្ដលមាន 

ឱ្ជារេក្បលក្ៗ ឱ្យបរសិភាគ, 

ង) េមសយ សវាេសសគគន   សបើក្ឱ្យេបាយក្នុងកាលគួរ ។ 

ទ្ធសកមមករ្តវូ្បតិបតតិ ចៅហាយនាយ 

ចោយស្ថថ នធម៌ ៥ យ៉ា ង 

ក្) បុរវោឋ នយិសនា ច សហានតិ  សរកាក្ស ើងសធវើការង្ខរមុន 
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សៅហាវ យនាយ, 

ខ្) បចាឆ និបាតិសនា  ក្លងសធវើការង្ខរសរកាយសៅហាវ យនាយ, 
គ) ទិនាន ោយិសនា  កាន់យក្ក្តរបេ់ក្ដលសៅហាវ យនាយឱ្យ 
 ) េុក្តក្មាកាសរា  សធវើការង្ខរសោយយក្ចិតតទុក្ោក្់, 

ង) ក្ិតតិវណណ រា នាុំក្ិតតិគុណរបេ់សៅហាវ យនាយសៅសពាល 
េរសេើរក្នុងទីដនទ ។ 

៦- ឧបរិមទិស ទុកជាសមណ្ោេមណ៍ 

្រេសថ ្តវូទំនុកប្មងុចោយស្ថថ នធម៌ ៥ យ៉ា ង 

ក្) សមតាត កាយក្មា   សធវើអវីៗរបក្បសោយសមតាត , 
ខ្) សមតាត វចីក្មា   និយាយអវីៗរបក្បសោយសមតាត , 
គ) សមតាត មសនាក្មា   គិតអវីៗរបក្បសោយសមតាត , 
 ) អនាវដោវ រតាយៈ ជាអនក្មិនបិទោវ រ គឺរុុំបានហាមមនិឱ្យចូលផរុះ 
ង) អាមិស្ដនុបបោសនន  ផតល់អាមិេោនឱ្យ ។ 

សមណ្ោេមណ៍ ្តវូអនុច្គាោះ្រេសថ  

ចោយស្ថថ នធម៌ ៦ យ៉ា ង 

ក្) បាបា និវាសរនតិ  ដឹក្នា ុំមិនឱ្យសធវើអារក្ក្់, 
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ខ្) ក្លាសណ និវាសេនតិ ដឹក្នា ុំឱ្យតា ុំងសៅក្នុងអុំសរើលអ, 
គ) ក្លាសណន មនស្ដ អនុក្មបនតិ អនុសររុះសោយទឹក្ចិតតលអ, 
 ) អេុតុំ ស្ដសវនតិ  ឱ្យបានស្ដត ប់ធម៌ក្ដលមនិធ្លល ប់បានស្ដត ប់, 

ង) េុតុំ បរសិយាទនតិ រនយល់ធម៌ក្ដលសគធ្លល ប់បានស្ដត ប់ស ើយ 
ឱ្យរងឹរតឹក្តយល់ចាេ់ស ើង, 

ច) េគគេស មគគុំ អាចិក្ានតិ របាប់ផលូ វឋានេួគឱ៌្យសគបានដឹង ។ 

អបាយមុខ ចេតុដែលចធវើឱ្យវិនាស ៦ យ៉ា ង 

១- មជ្ជបានៈ    ផឹក្ទឹក្រេវងឹ, 
២- វកិាលចរណៈ   សដើរសលងយប់ គឺសដើរខុ្េកាល, 
៣- េមជាជ ភិចរណៈ  សដើរសមើលក្លបងមសហារេរ, 
៤- ជូ្តានុសយាគៈ   សលងក្លបងភាន ល់ ឬក្លបងេីុេង, 
៥- បាបមិតាត នុសយាគៈ  សេរគប់មនុេសអារក្ក្់ជាមរិត, 
៦- អាលេានុសយាគៈ  ខ្ជិលសធវើការង្ខរ ។ 

១- មជជបានៈ ការផឹកទឹក្សវឹងមានចទ្ធស ៦ យ៉ា ង 

ក្) នា ុំឱ្យខូ្ចខ្មតរទរយ, 

ខ្) បសងកើតសេចក្តីស ល្ ុះោេ់ក្ទង, 
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គ) ជាអណតូ ងសក្ើតសរាគ, 
 ) ញុ ុំងសេចក្តីនិនារ ឱ្យសក្ើតស ើង, 
ង) ញុ ុំងសក្រ តិ៍ខ្មា េ់ឱ្យរបាក្ដមនិសអៀនអន់, 
ច) សធវើបញ្ញា ឱ្យអន់ថយ ។ 

២- វិកាលររណៈ ចែើរចលងយប់មានចទ្ធស ៦ យ៉ា ង 

ក្) មិនរក្ាខ្លួន, 
ខ្) មិនរក្ាកូ្នរបរនធ, 
គ) មិនរក្ារទរយេមបតតិ, 
 ) ជាទីរសងគៀេរបេ់មនុេសោ ុំងោយ, 
ង) សរចើនក្តសគរតូវរបកាន់សោេ, 
ច) បានសេចក្តីលុំបាក្សរចើន ។ 

៣- សមជាជ េិរណៈ ការចែើរចមើលដលបងមចហា្សព 

មានសោេតាមវតថុ ក្ដលសៅសមើល ៦ យា ង 

ក្) រា ុំសៅទីណ្ហសៅកាន់ទីសនាុះ 
ខ្) សរចៀងសៅទីណ្ហសៅកាន់ទីសនាុះ, 
គ) សដញដុំរបគុុំសៅទីណ្ហសៅកាន់ទីសនាុះ, 
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 ) សគនិយាយសលងសេើចសៅទីណ្ហសៅកាន់ទីសនាុះ, 
ង) ក្លបងសរចៀងទុះនដសៅទីណ្ហសៅកាន់ទីសនាុះ, 
ច) រិណពាទយរនាតគងសៅទីណ្ហសៅកាន់ទីសនាុះ, 

៤- ជូតានុចយរៈ ការចលងដលបងភាា ល់មានចទ្ធស ៦ យ៉ា ង 

ក្) កាលឈនុះរក្មងបងកឱ្យសក្ើតសរៀរ, 
ខ្) កាលចាញ់រក្មងសស្ដក្ស្ដា យរទរយ, 
គ រទរយរក្មងវនិាេ, 
 ) មិនមានអនក្ណ្ហមួយសជ្ឿពាក្យ, 
ង) ជាទីសមើលង្ខយរបេ់មិរត, 
ច) មិនមានអនក្ណ្ហមួយរតូវការនឹងបង់រនធផង ។ 

៥- បាបមិតាត នុចយរៈ ការចសពរប់មនុសសអា្កក់ជាមិតត  

មានចទ្ធស ៦ យ៉ា ង 

ក្) នា ុំឱ្យជាអនក្សលងក្លបងភាន ល់ ឬក្លបងេីុេង, 
ខ្) នា ុំឱ្យជាអនក្សលងរេី, 
គ) នា ុំឱ្យជាអនក្សលងរស្ដ, 
 ) នា ុំឱ្យជាអនក្សបាក្របាេសគសោយរបេ់ក្ក្លងខ្មល យ, 
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ង) នា ុំឱ្យជាអនក្សបាក្របាេសគចុំសពាុះមុខ្, 
ច) នា ុំឱ្យជាអនក្លួចបលន់ឆ្ក្ដ់សណាើ មយក្រទរយសគ ។ 

៦- អាលសានុចយរៈ ការខជិលចធវើការង្ខរមានចទ្ធស ៦ យ៉ា ង 

ក្) អតិេីតុំ  អាងថារង្ខណ្ហេ់ ស ើយមិនសធវើការង្ខរ, 
ខ្) អតិឧណាុំ   អាងថាសៅត ណ្ហេ់ ស ើយមិនសធវើការង្ខរ, 
គ) អតិស្ដយុំ  អាងថាោង ចណ្ហេ់ ស ើយមិនសធវើការង្ខរ, 
 ) អតិបាសតា  អាងថាររឹក្ណ្ហេ់ ស ើយមិនសធវើការង្ខរ, 
ង) អជ្ិ ចាឆ សតា អាងថាឃ្លល នណ្ហេ់ ស ើយមិនសធវើការង្ខរ, 
ច) អតិបិបាេិសតា អាងថាសរេក្ណ្ហេ់ ស ើយមិនសធវើការង្ខរ ។ 

អនក្ក្ដលចង់បានសេចក្តីចុំសរ ើនសោយរទរយេមបតត ិ រតូវលុះអបាយមុខ្, 
ោុំង ៦ យា ងសនុះសចញ ។ 


