


 

 

  

 

 

 

 

 

 

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ សោមស្មពុទ្ធស្ស ។ 
ខញញ ុំរពះករុណា សូមដល់នូវរពះពុទន  ជាទីពឹងទីរលឹក សសមើ សោយជីវិតសពវៗកាល។ 

ខញញ ុំរពះករុណា សូមដល់នូវរពះធម៌ ជាទីពឹងទីរលឹក សសមើ សោយជីវិតសពវៗកាល។ 

ខញញ ុំរពះករុណា សូមដល់នូវរពះសងឃ ជាទីពឹងទីរលឹក សសមើ សោយជីវិតសពវៗកាល។ 

 
ពុទ្ធសុភាសិត៖ 

អេខយ្យ សញ្ញិេោ សត្ឌ្  អេខយ្យសមឹ បតិដឋិត្ 
អេខយ្យ មបរិញ្ញ្យ  េោគមាយនតិ មចចុេោ ។ 

ពកួសត្វដែលមានសសចកដីសមាា ល់កនុងបញ្ចកខនធ របកាន់សអិត្កនុងបញ្ចកខនធ 

មិនកណំត់្ែងឹនវូបញ្ចកខនធ រដមងល ុះកនុងអំណាចននសសចកដីស្លល ប់ ។ 

 

 

 

ម ោះពុមពឆ្្ាំ ២០២២ ~ ២០២៣ 



 

 បញ្ហាសតិបាបដ្ឋាន ៤ 

-<<<, 
សំណួរ អ្ឝីជាលពហ្យចរយិធម៌ ខាងដដើមបងឡស់មុនចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ? 

ចម្លើយ គឺ សលីដប៏រសិទុ្ ធ ១ ទ្ដិ ឌរិរង់ ១ កាលណាសីលរបស់អ្បកបរសុិទ្នផង ទិ្ដឌិលតង់ផង

 អ្បកអាលស័យសីល និងទិ្ដឌិដ ោះតាំងដៅលឡ ដហ្ើយ គបផីចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ ន 

៤ ដដ្ឋយចាំណែក ៣ ។ 

ចំណែក ៣ ត ើដូចតដេច? 

 ចណំែកទ ី១ 
° កាយកបងុកាយ ជាខាងកប ុងកថី  

° ដវទ្ កបងុដវទ្  ជាខាងកប ុងកឋី  

° ចិតថកបងុចិតថ  ជាខាងកប ុងកថី  

° ធម៌កបងុធម៌ ជាខាងកប ុងកឋី  

 ចណំែកទ ី២ 
° កាយកបងុកាយ ជាខាងដលៅកថី  

° ដវទ្ កបងុដវទ្  ជាខាងដលៅកឋី  

° ចិតថកបងុចិតថ  ជាខាងដលៅកថី  

° ធម៌កបងុធម៌ ជាខាងដលៅកឋី  

 ចណំែកទ ី៣ 
° កាយកបងុកាយ ទាំងខាងកប ុង ទាំងខាងដលៅ 

° ដវទ្ កបងុដវទ្  ទាំងខាងកប ុង ទាំងខាងដលៅ 

° ចិតថកបងុចិតថ  ទាំងខាងកប ុង ទាំងខាងដលៅ 

° ធម៌កបងុធម៌ ទាំងខាងកប ុង ទាំងខាងដលៅ 
 

លបសិនដបើ បុគគលលាថ្នប នឹងសិកាអ្ប់រាំចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ដ ោះ គបផីលោះធម៌ ៦

យ៉ា ងដនោះដចញជាមុនសិន ដទ្ើបសមគួរដល់ការពិចារណាដ ើញនូវ សរបិបដ្ឋឌ ន ៤ ចណំែក 

៣ដនោះ ណដលជាផវូវដៅកាន់ សន តវិរបទ្ ។ 



 

បុគ្គលដិនលះធដ៌ ៦ យ៉ង ត ើអ្វីខ្លះ? 

ធដ៌ ៦ យ៉ងត ះ គឺ្ 

e សសចកតសីរត្កអរ កនងុការងារ ១ 

e សសចកតសីរត្កអរ កនងុត្រិច្ឆឆ នកថា ១ 

e សសចកតសីរត្កអរ កនងុការសែក ១ 

e សសចកតសីរត្កអរ កនងុការរចឡូករចឡំ សោយពកួគណៈ ១ 

e សសចកតមិីនសរងមួទ្វវ រ កនងុឥន្ទនទិយទំ្វងឡាយ ១ 

e សសចកតមិីនែងឹរបមាណ កនងុសោជន ១ ។ 
 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលមិនលោះធម៌ ៦ យ៉ា ងដនោះដចញដទ្ ជាអ្បកមិនគួរពិចារណា

ដ ើញ សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ចាំណែក ៣ ដ ើយ ។ លបសិនដបើបុគគលលោះធម៌ ៦ យ៉ា ងដនោះដចញ

ដហ្ើយ ក៏ជាអ្បកគួរពិចារណាដ ើញ សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ចាំណែក ៣ យ៉ា ងដនោះ ។ 
 

 

អត្ថនៃពាក្យថា ភិក្ខ ុ 

សួរថា មានដត្ “ភកិ ខ”ុ ឬជាអនកចសរមើនសត្ិបបោា នបាន សររុះរពុះអងាសដមដងថា៖ 

“មាន លភកិខទំុ្វងឡាយជាសែើម ។ល។” ? 

បទ្ថ្ន ឥធ ានដល់ ឥមសមំ ផ្លវ ស់ជា សាសនន ណលបថ្ន កប ុងសាស ដនោះ ពាករថ្ន ភកិ ខនវ

ដនោះ ជាពាករដៅ បគុ គលអ្ នកទ្ទ្លួធម មៈ ។ 

ពាករថ្ន ភកិ ខ ុ ជាពាករសណមថងដល់បុគគលអ្បកនឹងញុាំងវតថបដិបតថិឲរដល់លពម មយ៉ា ង

ដទ្េត ដទ្វត និងមនុសស សូមផីពួកដទទ្ ក៏ញុាំងវតថបដិបតថិឲរដល់លពមានដូចគ្នប  ។ ប៉ាុ ណនថ

លពោះអ្ងគលតស់ដៅថ្ន ភកិ ខ ុដលពាោះជាអ្បកលបដសើរ និងដលពាោះលទ្ង់សណមថងដល់ ភកិ ខភុាវ ដដ្ឋយ

វតថបដិបតថិ  ។ ដហ្ើយអ្បកណាបដិបតថិ  វតឋបដិបតថិដនោះ អ្បកដ ោះក៏ដ យ្ ោះថ្ន ភកិ ខ ុដលពាោះដូដចាប ោះ

លពោះអ្ងគដទ្ើបលតស់ថ្ន ភកិ ខ ុ ដលពាោះលទ្ង់សណមថងដល់ ភកិ ខភុាវ ដដ្ឋយវតថបដិបតថិខ្វោះ ។ អ្បក

បដិបតថិ នឹងជាដទ្វត ឬជាមនុសសក៏ដដ្ឋយ ឲរណតចូលដល់ការបដិបតថិ  ក៏លពោះសម្នយ សមភ ុទ្នជា

ម្នច ស់លតស់រាប់ថ្ន ភកិ ខ ុទាំងអ្ស់ ។ សមដូចណដលលតស់ទុ្កថ្ន៖ 



 

សមូបីអ្ នកណដលតាក់ណរងន ើយ របសនិនប ើរបរពរឹ តធមន៌សមើសងប់ន ើយ ទ្នូ្មម នន ើយមាន

គរដិន៏ទ្ៀងទារ់ របរពរឹ តរព មចារយ នគដ្ឋក់ចុុះនវូអាជ្ញញ ចនំ ុះសរ វទាងំពងួអ្ស់ន ើយ

រណមងន ម្ ុះថា ជ្ញរ  មែ៍ ជ្ញសមែៈ ជ្ញភកិ ខ ុ។ 

ពាករថ្ន “ភិកខ”ុ ម្ននន័យដលចើន ណតកប ុងន័យដនោះ លពោះអ្ងគសាំដៅដលើ មនុសសកឋី  ដទ្វតកឋី  

សូមផីពួកដទទ្ ណដលលបលកតីចដលមើននូវសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ដ ោះដ យ្ ោះថ្ន ជាភិកខដុហ្ើយ ។ 

សតោ ភិកខ ុ គឺ ភិកខ ុម្ននសាយ រតីលបលពឹតថដៅដដ្ឋយដសចកឋីមិនលបម្នទ្ លោះបង់នូវ 

សកាា យទ្ិដឌិ ដលពាោះថ្នសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ជាបុពឝភាគទនអ្រយិមគគអ្ងគ ៨ ។ 

ស ិ ក៏ជាអ្នតថ ណដរ ណតបុគគល ដលចើនណតយល់ថ្ន ដយើងជាអ្បករកាសីល ដយើងជា

អ្បកដធឝើសម្នធិ ដយើងជាអ្បកចដលមើនធម៌ដនោះធម៌ដ ោះ ណតងណតចង់ានលគប់អ្ឝី ៗ រហូ្តដល់

ចង់បដិបតថិធម៌ឲរដកើតដ ើង ដដ្ឋយគ្នយ នសតិរឭកដឹង សូមផីណតចិតថចង់ ណដលថ្ន “ចង់ៗននុះ” 

ក៏លគ្នន់ណតជា មធម៌មួយណបប នឹងថ្នជាសតឝបុគគលតួខ្វួនដយើងដគក៏មិនណមន ។ 

ខាវ ចធម៌មិនដកើតផង ចង់ដធឝើធម៌ផង ប៉ាុ ណនថលតង់ធមយណដលកាំពុងរឭក កាំពុងលាកដកប ុង

ជីវតិរាល់ទងង មិនម្ននសាយ រតីដឹងផង លគប់យ៉ា ងជាធមយ  មិនណមនជាសតឝ ជាបុគគលតួខ្វួនដទ្ ។ 

បទ្ថ្ន បរញិ្ញដ យ ណលបថ្ន កាំែត់ដឹង ានដល់បរញិ្ញដ  ៣ ។ 

បរិញ្ញា  ៣ គឺ្ 

១ ~ ញាតបរិញ្ញ្  បញ្ញដ កាំែត់ដឹងនូវបញ្ចកខននថ្ន ដនោះរបូ ដវទ្  សញ្ញដ  សង្ខខ រ និង
វញិ្ញដ ែ ពួកធម៌ដនោះម្ននលកខែៈ រស បចចុបផដ្ឋឌ ន និងបទ្ដ្ឋឌ នជាដដើម ដូដចបោះៗជាដដើម ។ 

២ ~ តីរណបរិញ្ញ្ បញ្ញដ កាំែត់ដឹងនូវបញ្ចកខននដ ោះៗ ម្ននលកខែៈ មិនដទ្េង ជាទុ្កខ  
ជាអ្នតថ  សូនរចាកភាពជារបស់ខ្វួន ។ 

៣ ~ បហានបរិញ្ញ្ បញ្ញដ ថ្នប ក់កាំែត់ដឹង និងលោះាន គឺ កាំែត់ដឹងថ្ន សង្ខខ រជាអ្និចចាំ
ជាទុ្កខាំ  ជាអ្នតថ  រណមងលោះកាមចឆនធៈកប ុងខ្នន ៥ ដដ្ឋយអ្រយិមគគ  ។ 

 



អធ្យាស្ស័យស្ថ និងវិបសសនា 
a ស ិបបដ្ឋា នប្បការទី១ ជានិមិតថ គួរដល់ដដ្ឋយមិនលាំាក ជាផវូវបរិសុទ្នរបស់អ្បក 

 ជាសមងយនិកទ្ន់ខ្ចី ។ 

a ស ិបបដ្ឋា នប្បការទី២ ជាផវូវបរសុិទ្នរបស់អ្បកជាសមងយនិកចាស់កាវ  ដលពាោះមិន 

 តាំងដៅកប ុងអារមយែ៍ដលគ្នតលគ្នត ។ 

a ស ិបបដ្ឋា នប្បការទី៣ ម្ននលបដភទ្មិនដលចើនដពក ជាអារមយែ៍ ជាផវូវបរសុិទ្នរបស់ 

 អ្បកជាវបិសស យនិកទ្ន់ខ្ចី។ 

a ស ិបបដ្ឋា នប្បការទី៤ ម្ននដលចើនលបដភទ្ជាអារមយែ៍ ជាផវូវបរសុិទ្នរបស់ អ្បកជា 

 វបិសស យនិកចាស់កាវ  ។ 
 

ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបលពោះដ៏ម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ថ្ន សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ទុ្ក មិនតិច

ជាង មិនដលចើនជាង ។ 

សតិប្បដ្ឋ ានវធីិ 

១ ~ ចដលមើនកាយនុបសស  ម្នន ១៤ វធីិ 

២ ~  ចដលមើនដវទ្ នុបសស  ម្នន ៩ វធីិ 

៣ ~  ចដលមើនចិតថ នុបសស  ម្នន ១៦ វធីិ 

៤ ~  ចដលមើនធម្នយ នុបសស  ម្នន ៥ វធីិ 

 



ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ាាំព្រះអាននទ 
 
 

 

ម្នប លអាននធ ! វយ័របស់តថ្នគត ចាស់ដហ្ើយ ជីវតិរបស់តថ្នគត ម្ននលបម្នែតិច

តថ្នគតនឹងលោះបង់អ្បកទាំងឡាយ ដហ្ើយដៅឯទី្ពឹងចាំដពាោះខ្វួន តថ្នគតានដធឝើទុ្កដហ្ើយ ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្បកទាំងឡាយកុាំលបម្នទ្ លតូវម្ននសាយ រតី ម្ននសីលលឡ  ម្ននតលមិោះ

តមា ល់នឹងលឡ  ចូររកាចិតថ របស់ខ្វួនឲរដរឿយៗចុោះ ។ ភិកខ ុណាមិនលបម្នទ្ ដហ្ើយដៅកប ុង 

ធមយ វន័ិយដនោះភិកខ ុដ ោះនឹងលោះបង់ជាតិសងារដហ្ើយ ដធឝើនូវលពោះនិពាឝ ន ជាទី្បាំផុតទនកងទុ្កខ  

ានមិនខាន ។ 

អាននធ! ឥ ូវដនោះ តថ្នគតនឹងដ្ឋស់ដតឿនអ្បកទាំងឡាយ សង្ខខ រទាំងឡាយ ម្ននដសចកថី

វ ិសដៅជាធមយត អ្បកទាំងឡាយ ចូរញុាំងកិចចទាំងពួងឲរសដលមច ដដ្ឋយដសចកថី មិន

លបម្នទ្ចុោះ បរនិិពាឝ ននឹងម្ននដល់តថ្នគត មិនយូរដ ើយ កនវង៣ណខ្ អ្ាំ ពីទងងដនោះដៅ 

តថ្នគតនឹងបរនិិពាឝ នដហ្ើយ ។ 

នរ ើអ្ វជី្ញនសចក ឋរីបមាទ្? ការបដណាឋ យចិតថ ការឲរកម្នវ ាំងដល់ការបដណាឋ យចិតឋដៅកប ុង

កាយទុ្ចចរតិកឋី  កប ុងវចីទុ្ចចរតិកឋី  កប ុងមដ ទុ្ចចរតិកឋី  កប ុងកាមគុែទាំង ៥ កឋី  ឬការដធឝើដដ្ឋយមិន



 

ដគ្នរព ការដធឝើមិនដរឿយៗ ការដធឝើមិនខាជ ប់ខ្ជ ួន ការលបលពឹតថិទ្លមន់ ការដ្ឋក់ចុោះនូវឆនធៈ ការ

ដ្ឋក់ចុោះនូវធុរៈ ការមិនគប់រក ការមិនអ្ប់រាំ ការមិនដធឝើឲរដលចើន ការមិនតាំងម្នាំ ការមិន 

លបកបដរឿយៗ ការដធឝសលបណហ្សកប ុងការចដលមើននូវធម៌ជាកុសល ការដធឝសលបណហ្ស 

អាការដធឝសលបណហ្ស ភាពទនដសចកឋីដធឝសលបណហ្ស ម្ននសភាពយ៉ា ងដនោះណា ដនោះដៅថ្ន

សេចក្ដី របមាទ។ ការមិនលបម្នទ្ ម្ននន័យថ្ន គឺជាការម្នន “សតិ” ចាំណែកការម្នន

សតិដរឿយៗ ក៏ជាដ យ្ ោះទនការចម្រើនសតិប្បដ្ឋ ាន ដ ោះឯង ។ 

ដែហ ើយ ! អាននធ អ្បកកុាំយាំ ដសាយដសាក អ្បកកុាំខ្សឹកខ្សួលដ ើយ ម្នប លអាននធ !  

តថ្នគតានលាប់អ្បកជាមុនដហ្ើយ យ៉ា ងដនោះថ្ន ដសចកឋីលពាត់លាស ដសចកឋីវ ិស ដសចកឋី

ណលបលបួលចាកសតឝនិងសង្ខខ រ ជាទី្លសលាញ់ ជាទី្គ្នប់ចិតថទាំងអ្ស់ ណតងម្ននជាធមយត 

ដលពាោះដហ្តុដ ោះ បុគគលគបផីាននូវដសចកឋីមិនលពាត់លាសដ ោះ កប ុងខ្ននបផវតថិដនោះមកអ្ាំ ពី

ណា ធមយជាតិណាណដលដកើតដហ្ើយ ណដលម្ននដហ្ើយ ណដលបចច័យតក់ណតងដហ្ើយ ម្នន

ដសចកឋីដលទមលទុ្ឌដៅជាធមយត ធមយជាតិដ ោះ បុគគលនឹងដពាលឃាត់ថ្ន កុាំដលទមលទុ្ឌ

ដូដចបោះ ដដ្ឋយដហ្តុណា ដហ្តុន៎ុោះ មិនម្ននដ ើយ ។ អាននធ ានបដលមើតថ្នគតយូរអ្ណងឝង

ដហ្ើយ ជាអ្បកម្ននវចីកមយ លបកបដដ្ឋយដមតថ ផង មដ កមយ លបកបដដ្ឋយដមតថ ផង កមយ

ទាំងពីរដនោះ អ្បកានដធឝើលបម្នែមិនាន អ្បកម្ននខ្វួនជាបុគគលានដធឝើបុែរទុ្កដហ្ើយ  

ចូរអ្បកពយយមចុោះនឹងានជាបុគគលមិនម្ននអាសវៈដដ្ឋយឆាប់ ។ 
 

រពះតថាគតបានរត្ស់នូវបចឆិមវាចា ោស្ងេនះថា ៖ 
អ្ថតោ ភគ្វា ភិកខ ូអាដតនេសិ ហនទទានិ ភិកខតេ អាដ េយដិ តវា េយធម្មា  

សង្ខខ រា អ្បបម្មតទន សដាតទថា ិ ។ 

រានន្មុះ រពុះមានរពុះភាគ រតាស់នងឹភកិ ខទុាងំឡាយថា មានលភកិ ខទុាងំឡាយនែហើយចុុះ! ឥឡវូ

ននុះរថាគររាប់អ្ នកទាងំឡាយឱ្យានដងឹ សង្ខខ រទាងំឡាយ មាននសចក តសីាបសនូយជ្ញធម មតា អ្ នក

ទាងំឡាយចរូញុងំកចិ ចទាងំពងួឱ្យសនរមច នដ្ឋយនសចក តមីនិរបមាទ្ចុុះ ។ 

 
 



អារម្ភកថា  
ស ៀវសៅ “សតិប្បដ្ឋា នប្ដិប្តតិ” ដែលខ្ញុំបានសរៀបសរៀងសោយលអតាម

លុំោប់ននមាតិកានីមួយៗ យ៉ងផចិ តផច ង់បុំ ផុត មិនឲ្យសឃល ៀងឃ្លល តពីចាប់សែើម

គឺ ព្រះត្ព្តប្ដិក ព្រះអដាកថា និង សសៀវសៅវសុិទ្ធមិគ្គ ផងដែរ ងាយរ ួលក្ន ញង

ការ ិក្ាដ វងយល់ឲ្យកាន់ដតជាក់្ចា ់ ែល់ពុទ្ធមាមក្ៈ ដែលររះថ្លល ក្ន ញង

រពះពុទ្ធសា នា សែើមបីជារបសយរន៍អ ់កាលជាអដងវងសៅ ។ 

 ូមសាធុ បបញរ ទុំងឡាយ ដែលជា មបសាទ្ ក្ន ញងរពះ ូរតសនះ

 ូមសោក្សរតក្អរ អនុសមាទ្នានូវបុណ្យរប ់ខ្ញុំ រពះក្រុណា ដែល សរមច

ស ើ យសោយរបការយ៉ងសនះឯង ។ 

មយ៉ងសទ្ៀត សោយអានិ ងសននការអប់រុំរព ម ចរិយធម៌ផង បុញ្ញ កិ្រិយ

វតថ ញផង និងបុណ្យែនទ្ណាដែល ខ្ញុំ រពះក្រុណាបានខវ ល់ខ្វវ យទុ្ក្ស ើ យ  ូម

ផលសនះ  សរមចែល់ មាតាប្តិា ជារពះអរ នតបចច ញបបនន  រពមទុំងអតីតកាល

រប ់ខ្ញុំ ផង ររួកញាតិកនុងសងារវដដផង មួយអសនលើ សោយ សរវសតវកនុងត្ព្តភរ

ផង  ូមផលននបុញ្ញ ក្មម សនះ ចូរមានែល់ញាតិទុំងឡាយ  ពវ តវទុំងឡាយ

 ូមបានែល់នូវស ចក្តី  ុខចសរមើ ន ។ 

អារ ័យសោក្អនក្មានគុណ្កាន់យក្ មាម ទិ្ែឋិ  សទ្ើ បខ្ញុំ រពះក្រុណាបាន

 ិក្ាដ វងយល់នូវរពះធម៌រប ់រពះ មាម  មព ញទ្ធ  ក្ន ញងបែិបទែ៏រតង់ដតមួយគត់ 

គឺ  តិបបោឋ ន ៤ របរពឹតត សៅសែើមបី វិ ុទ្ធិ  គឺ ប្រះនិព្វវ ន ។ 

 

 ទឹ ងដរតង នងៃ  ុរក្ ៤សក្ើត ដខសរ ឋ  ឆ្ន ុំខ្វល ព. . ២៥៦៦ 

សរៀបសរៀងជាធមមទន សោយខ្ញុំបាទ្ តសង គ្ឹដតសៀន



ចាប់ត្េើដតរៀបតរៀង៖ 
នងៃ ពុធ ៤ សក្ើត ដខពិសាខ ឆ្ន ុំខ្វល ចតាវ  ័ក្ ព. . ២៥៦៦ 

រតូវនឹងនងៃ ទី្៤ ដខឧ ភា ឆ្ន ុំ២០២២ 

សវោសម៉ាង ៨:៤៧ រពឹក្។ 

&,°-' 
&' 

 

បានចប់សរវប្គ្បត់ៅ 
នងៃ សៅរ៍ ១៣ សក្ើត ដខអ សញរ ឆ្ន ុំខ្វល ចតាវ  ័ក្ ព. . ២៥៦៦ 

រតូវនឹងនងៃ ទី្៨ ដខតុោ ឆ្ន ុំ២០២២ 

សវោសម៉ាង ១២:៤៥ នាទី្យប់  ។ 

ខ ញុាំទ្ សេង គឹមសេៀៃ 
សខតត ទឹ ងដរតង 

&,°-' 
&' 

 

ឯក្សារមោលមរៀប្ចមំសៀវមៅ៖ 

 ១ ~  បដិក ភាគ ១៧  ទ្ពំរ័ទ្ ី២៤៤ មហាសរបិបដ្ឋឌ នសរូរ ទ្៩ី 

  ~  អ្ដ ឌកថា ភាគ ១៧ ទ្ពំរ័ទ្ ី៣០៤ មហាសរបិបដ្ឋឌ នសរូរ ទ្៩ី 

 ២ ~  បដិក ភាគ ២០  ទ្ពំរ័ទ្ ី១៨៥ សរបិបដ្ឋឌ នសរូរ ទ្១ី០ 

  ~  អ្ដ ឌកថា ភាគ ២០ ទ្ពំរ័ទ្ ី៨១  សរបិបដ្ឋឌ នសរូរ ទ្១ី០ 

 ៣ ~  វសិទុ្ ធមិគ គសលីននិទ្ ទស 

  ~  វសិទុ្ ធមិគ គសមាធនិនិទ្ ទស 

  ~  វសិទុ្ ធមិគ គបញ្ញដ ននិទ្ ទស 

 ៤   ~ មានដកនចញពបីដិក នងិអ្ដ ឌកថានផេងៗនទ្ៀរ



មាតិកាធម៌្ 
តដបទត្េើដ  ទំរ័រ 

ក្ំម ើតរហាសតិប្បដ្ឋ ាន ................................................................  ១ 

ធរមសាក្ច្ឆ ារប្ស់្ រះរហាមេរៈ .....................................................  ១២ 

អធិប្ាយរគ្គ .....................................................................................  ១៤ 

្ប្ជ ំមរឿងពាក្រ់ន័ទនឹងរគ្គ ...................................................................  ១៦ 

រហាសតិប្បដ្ឋ ានសូ្ត ......................................................................  ២៤ 

អធិប្ាយ សតិប្បដ្ឋ ាន .......................................................................  ២៦ 

អតថន័យពាក្យថា ភិក្ខ ុ ........................................................................  ៣១ 

រតិរប្សអ់ដ្ឋក្ថា ..............................................................................  ៣២ 

ខ្លឹដតដបទ  ទំរ័រ 

កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋ្ន ...................................................................  ៤៥ 

 ១  អាោបានបពវៈ ...........................................................................  ៤៦ 
a ការក្ុំណ្ត់ខយល់អ ា ប ា ៈ ............................................  ៥០ 
a អានាបាន សតិ ជាអរិយ ចច ៈ ៤ ................................................  ៥៣ 

 ២  ឥរិោបថបពវៈ ...........................................................................  ៥៤ 
a ឥរិយបងខ្វងក្ន ញង ខ្វងសរៅ .....................................................  ៥៨ 
a  តិក្ុំណ្ត់ឥរិយបង ជាអរិយ ចច ៈ ៤ ........................................  ៥៩ 

 ៣  សម្បជញ្ញបពវៈ ...........................................................................  ៦០ 
a  មបរញ្ញ ៈ ៤ .........................................................................  ៦១ 

a  តិក្ុំណ្ត់ មបរញ្ញ ៈ ជាអរិយ ចច ៈ ៤ .......................................  ៨២ 
 ៤  បដិខូលមនសិការបពវៈ ................................................................  ៨២ 

a បែិកូ្ល ១០ ..........................................................................  ៨៩ 

a អធិបាយរួម សងេប ...............................................................  ៩៦ 



 

 ៥  ធាតុមនសិការបពវៈ .....................................................................  ១០០ 
a កាយរតឹមដតជា ធាតុ ៤ ............................................................  ១០១ 

 ៦  នវសីវថិការបពវៈ ........................................................................  ១០៣ 
a នរពជាទី្សោលសាក្ ព ៩ របការ ោត់ជាបពវ ៈ .............................  ១១៤ 
a  តិក្ុំណ្ត់សាក្ ព ជាអរិយ ចច ៈ ៤  ........................................  ១១៦ 

វវទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋ្ន ...................................................................  ១១៨ 

 ១  ការដឹងែដលមិនែមនជាសតិប្បដ្ដ្នភាវោ .....................................  ១២៤ 
 ២  ការដឹងែដលជាសតិប្បដ្ដ្នភាវោ .................................................  ១២៤ 
 ៣  រូបខមមដ្ដ្ន និងអរូបខមមដ្ដ្ន .......................................................  ១២៥ 
 ៤  េវទោ ជាអរូបខមមដ្ដ្ន ...............................................................  ១២៨ 
 ៤  េវទោែដលជាសាមិសៈ និងនិរាមិសៈ .............................................  ១២៩ 
 ៥  េវទោខនុង េវទោេរៅ .................................................................  ១៤២ 
 ៦  សតិខំណត់េវទោ ជាអរិយសចចៈ ៤ ..............................................  ១៤២ 
ចិត្ត្នុបស្សនាសតិប្បដ្ឋ្ន ......................................................................  ១៤៣ 

 ១  ែចខអារមមណ៍របស់ចិតត ...............................................................  ១៤៩ 
 ២  ចិតតខនុង ចិតតេរៅ ........................................................................  ១៥១ 
 ៣  សតិខំណត់ចិតត ជាអរិយសចចៈ ៤ ..................................................  ១៥១ 
ធមាម្នុបស្សនាសតិប្បដ្ឋ្ន ......................................................................  ១៥២ 

 ១  នីវរណបពវៈ ...............................................................................  ១៦០ 
a ស តុឲ្យសក្ើតកាមចឆនទ ៈ .............................................................  ១៦៤ 
a ធម៌ រមាប់លះកាមចឆនទ ៈ .........................................................  ១៦៥ 
a ស តុឲ្យសក្ើតពយបាទ្ៈ .............................................................  ១៦៧ 
a ធម៌ រមាប់លះពយបាទ្ៈ .........................................................  ១៦៧ 
a ស តុឲ្យសក្ើតងីនមិទ្ធ ៈ ..............................................................  ១៦៨ 
a ធម៌ រមាប់លះងីនមិទ្ធ ៈ ..........................................................  ១៦៩ 



 

a ស តុឲ្យសក្ើតឧទ្ធ ចច កុ្ក្ក ញចច ៈ ..........................................................  ១៧១ 
a ធម៌ រមាប់លះឧទ្ធចច កុ្ក្ក ញចច ៈ ......................................................  ១៧២ 
a ស តុឲ្យសក្ើតវិចិកិ្ោឆ  ...............................................................  ១៧៣ 
a ធម៌ រមាប់លះវិចិកិ្ោឆ  ...........................................................  ១៧៣ 
a  តិក្ុំណ្ត់នីវរណ្ៈ ជាអរិយ ចច ៈ ៤  .........................................  ១៧៤ 

 ២  ខនធបពវៈ ....................................................................................  ១៧៤ 
a  តិក្ុំណ្ត់ខនធ  ៥ ជាអរិយ ចច ៈ ៤ ..............................................  ១៧៨ 

 ៣  អាយតនបពវៈ ............................................................................  ១៧៨ 
a ស តុសក្ើត ុំ សយរនៈ .............................................................  ១៨២ 
a ការែឹងស តុលះ ុំ សយរនៈ ....................................................  ១៨២ 
a ែឹងពីធមមជាតិ និង ភាវៈននអាយតនៈ ១២ ..................................  ១៨៤ 
a  តិក្ុំណ្ត់អាយតនៈ ជាអរិយ ចច ៈ ៤ ........................................  ១៨៥ 

 ៤  េោជ្ឈងបពវៈ .............................................................................  ១៨៥ 
a  តិ សមាព រឈងគ ៈ ....................................................................  ១៩០ 
a ធមម វិចយ សមាព រឈងគ ៈ ..............................................................  ១៩២ 
a វីរិយ សមាព រឈងគ ៈ ....................................................................  ១៩៥ 
a បីតិ សមាព រឈងគ ៈ .....................................................................  ២០១ 
a ប សទ្ធិ សមាព រឈងគ ៈ ................................................................  ២០២ 
a  មាធិ សមាព រឈងគ ៈ .................................................................  ២០៤ 
a ឧសបកាេ  សមាព រឈងគ ៈ ................................................................  ២០៦ 
a  តិក្ុំណ្ត់សោរឈងគ ៈ ជាអរិយ ចច ៈ ៤ .........................................  ២០៨ 

 ៥  សចចបពវៈ ...................................................................................  ២០៨ 
a អធិបាយលក្េណ្ៈរប ់ទុ្ក្េ ......................................................  ២០៩ 

a អរិយ ចច ៈ ៤ .........................................................................  ២២៣ 



 

a លក្េណ្ៈ កិ្ចច  ផល ក្ន ញងមគគមានអងគ  ៨ ..........................................  ២២៥ 

a អធិបាយបទ្ភារនៈអរិយ ចច ៈ ៤ .............................................  ២២៩ 

a  តិក្ុំណ្ត់ ចច ៈ ៤ ជាអរិយ ចច ៈ ..............................................  ២៤៦ 

 ៦  ោខ្យពិបាខខនុងេសៀវេៅេនះ ........................................................  ២៤៧ 
 ៧  អានិសង្ឝការចេរមើនសតិប្បដ្ដ្ន ..................................................  ២៥៨ 
របជុុំរពះសូរតសវ្គ្្ះចូលសតិប្បដ្ឋ្ន ......................................................  ២៦០ 
វោលអុំពី សតិប្បដ្ឋ្ន ៤ .................................................................  ៣៩២ 

គួរអនុវររះពពួកជនឲ្យចវរម្ើនសតិប្បដ្ឋ្ន ៤ .........................................  ៣៩៤ 

អវសានកថា ................................................................................  ៣៩៥ 
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កំ្ស ើ តមហាេតិបបដ្ឋឋ នេូរត 
(អដឋខថា ១៧ ទំព័រ៣០៤~៤៩៣) 

 
 

រពះមានរពះភាគរត្ស់រពះសូរតេនះថា៖ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ “ផលូវេនះជាផលូវមូលែត
មួយ” ក៏ដលពាោះជនអ្បកណដនកុរអុាចទ្ទួ្ល ដទ្ស ណដលលជាលដលៅាន។ 

អ្បកណដនកុរ ុមិនថ្នជាភិកខ ុ ភិកខ ុនី និងឧាសក ឧាសិកា ម្ននរាងកាយ និងចិតថសមផូែ៌

ដដ្ឋយសបាយ ម្ននឧតុជាទី្សបាយជាដដើម។ អ្បកកុរដុ ោះ ម្ននកម្នវ ាំងបញ្ញដ  ណដលរាង

កាយ និងចិតថដ៏សមផូែ៌ឧបតទមម ដហ្ើយ ដទ្ើបអាចទ្ទួ្លដទ្ស ដ៏លជាលដលៅដនោះាន។

ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ កាលលទ្ង់ដ ើញភាពជាអ្បកអាចទ្ទួ្លដទ្ស ដ៏លជាល

ដលៅយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ ដទ្ើបលទ្ង់ដលើកកមយដ្ឋឌ ន ២១ ឋានៈ ដ្ឋក់ចុោះកប ុងលពោះអ្រហ្តថលតស់

មហាសតិបផដ្ឋឌ នសូលត ណដលម្ននអ្តទដ៏លជាលដលៅដនោះ ដល់អ្បកកុរទុាំងដ ោះ ។ 

អ្ធិបាយកដាដ្ឋា ន ២១ បានដល់ ៖ 

2 អាោបានៈ (ដដងហើមដចញចូល) ១ 

2 ចតុឥរិោបថៈ (ឥរយិបង ៤) ១ 

2 ចតុសម្បជញ្ញៈ (សមផជញ្ដៈ ៤) ១ 

2 ទវតតឹសាការ (អាការ ៣២) ១ 

2 ចតុធាតុវវដ្ដ្ន (ការកាំែត់ធាតុ ៤) ១ 

2 នវសីវថិកា (ទលពសយសាន ៩) ១ 

2 េវទោនុបស្ឝោ (ការកាំែត់ដវទ្ ) ១ 

2 ចិត្ឌ្នុបស្ឝោ (ការពិចារណាដ ើញចិតថ) ១ 

2 នីវរណបរិគហៈ (ការកាំែត់នីវរែៈ) ១ 

2 ខនធបរិគហៈ (ការកាំែត់ខ្នន) ១ 

2 អាយតនបរិគហៈ (ការកាំែត់អាយតនៈ) ១ 

2 េោជ្ឈងបរិគហៈ (ការកាំែត់ដពាជឈងគៈ) ១ 

2 សចចបរិគហៈ (ការកាំែត់សចចៈ) ១ 
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បណាឋ កមយដ្ឋឌ ន ២១ យ៉ា ងដ ោះ អា ានៈ ១ ទ្ឝតថឹសាការៈ ១ នវសីវងិកា (ទលពសយសាន៩) ១ 

រមួជាកមយដ្ឋឌ ន ណដលឲរដល់អ្បផ  ១១ ។ 

ចាំណែក លពោះមហាសិវដតទរ អ្បកដពាលគមភី រទី្ និកាយ ដពាលថ្នលពោះម្ននលពោះភាគ

ជាម្នច ស់ លទ្ង់លតស់នវសីវងិកាទុ្ក ដដ្ឋយអ្ាំណាចការពិចារណាដ ើញដទស ។ ដលពាោះ

ដហ្តុដូដចាប ោះ តមមតិរបស់លពោះមហាសិវដតទរដ ោះ កមយដ្ឋឌ ន ២ (គឺ អា ាន និង ទ្ឝតថឹសាការ) 

ប៉ាុ ដណាត ោះជាកមយដ្ឋឌ នណដលឲរដល់អ្បផ  កមយដ្ឋឌ នដ៏ដសសជាកមយដ្ឋឌ នណដលឲរដល់ឧបចារៈ ។ 

សរួថា  ក៏ការលបកាន់ម្នាំ នឹងដកើតកប ុងកមយដ្ឋឌ នទាំងអ្ស់ដ ោះឬ ? 

ឆឆលើយថា មិនដកើត ដលពាោះថ្ន ការលបកាន់ម្នាំ រណមងមិនដកើតកប ុងឥរយិបងៈ 

 សមផជញ្ដៈ នីវរែៈ និងសដម្នភ ជឈងគៈ ណតនឹងដកើតកប ុងកមយដ្ឋឌ នដ៏ដសស ។ 

ចាំណែក លពោះមហាសីវដតទរ ដពាលថ្ន រណមងដកើតការលបកាន់ម្នាំកប ុងកមយដ្ឋឌ នសូមផីទាំង

ដ ោះ (ម្ននឥរយិបងជាដដើម) ដលពាោះថ្ន លពោះដយគ្នវចរដនោះ រណមងកាំែត់យ៉ា ងដ ោះថ្ន ៖ 

x ឥរិោបថ ៤ របស់ដយើងម្នន ឬមិនម្នន 

x សម្បជញ្ញៈ ៤ របស់ដយើងម្នន ឬមិនម្នន 

x នីវរណៈ ៥ របស់ដយើងម្នន ឬមិនម្នន 

x េោជ្ឈងៈ ៧ របស់ដយើងម្នន ឬមិនម្នន 

ដលពាោះដហ្តុដូដចាប ោះ ដទ្ើបដកើតការលបកាន់ម្នាំកប ុងកមយដ្ឋឌ នលគប់លបការ ។ 

(ចបខ់មមដ្ដ្ន២១ េដ្យសេងប) 
ដលបេបដូចបុរសានលបអ្ប់ម្នសដហ្ើយ គបផីដ្ឋក់ផ្លា ដឈើលបដភទ្ដផសងៗ ចុោះកប ុង

លបអ្ប់ម្នសដ ោះ ឬថ្ន បុរសានហិ្បម្នសដហ្ើយ គបផីដ្ឋក់រតនៈ ៧ ចុោះយ៉ា ងណា សូមផី

លពោះម្ននលពោះភាគ ក៏ដូដចាប ោះលទ្ង់ានបរស័ិទ្អ្បកកុរដុហ្ើយ ដទ្ើបលទ្ង់ដ្ឋក់ដទ្ស ដ៏លជាល

ដលៅ ។ ដដ្ឋយដហ្តុដ ោះឯង កប ុងដសចកឋីដនោះ លពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់ានសណមឋងលពោះសូលត 

ដទទ្ៗដទ្េត ម្ននអ្តទលជាលដលៅកប ុងគមភី រទី្ នីកាយដនោះ ក៏គឺ មហានិទនសូលត កបងុគមភី រ

មជឈមិនិកាយ ក៏គឺ សតិបផដ្ឋឌ នសូលត សាដរាបមសូលត រដុកាខ បមសូលត រដឌាលសូលត 

ម្នគែឍ ិ យសូលត អាដនញ្ជសបាយសូលត ។ 
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មួយដទ្េត បរស័ិទ្ ៤ កប ុងណដនកុរដុ ោះ  ាំគ្នប លបកបដរឿយៗ កប ុងការចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ ន 

ជាលបលកតី ដដ្ឋយទី្បាំផុតអ្បកបដលមើ និងអ្បកដធឝើការង្ខរទាំងឡាយ ក៏និយយគ្នប ណតដរឿង

ណដលជាប់ទក់ទ្ង ដដ្ឋយសតិបផដ្ឋឌ នទាំងដ ោះ សូមផីណតកប ុងទី្កាំពង់ទឹ្ក ទី្ខារអ្ាំដាោះជា

ដដើម ក៏មិនម្ននការនិយយគ្នប ដល់ដរឿងណដលគ្នយ នលបដយជន៍ដ ើយ ។  

ឆបើស្តសរខី្លះ ត្រូវសរួថា ណែ៎ !  ង  ងតមាល់ចិតថកប ុងសតិបផដ្ឋឌ នមួយណា? 

នាង នឹងមិនដឆវើយអ្ឝី  (ម្ននន័យថ្ន  ងមិនានចដលមើនកប ុងសតិបផដ្ឋឌ នណាមួយ) 

ឆៅអ្នកករុនុងឹរ ះឆ ៀលឆេថា  គួរតិោះដដេលជីវតិរបស់អ្បកឯងពិតៗ អ្បកឯងរស់ 

ដៅដូច ក៏ដូចសាវ ប់ដហ្ើយ ដហ្ើយក៏នឹងទូ្ យ នដគថ្ន កុាំដធឝើយ៉ា ងដនោះតដៅដទ្េត ដហ្ើយឲរដគ 

ដរេនសតិបផដ្ឋឌ នលបការណាមួយ ។ 

តរស្តសរណីាន យាយថា ខ្ញុាំដ្ឋក់ចិតថកប ុងសតិបផដ្ឋឌ នលបការឯដណាោះ 

អ្នកករុ ុ កន៏ងឹឆោលសរឆសើរថា សាធុ! សាធុ! ដល់ ង សរដសើរដដ្ឋយពាករ 

ដផសងៗជាដដើមថ្ន ជីវតិរបស់អ្បក ជាជីវតិលឡ  សមនឹងអ្បកដកើតមកជាមនុសស លពោះសម្នយ សមភ ុទ្ន

លទ្ង់ឧបផតថិមកដដើមផីលបដយជន៍ ដល់អ្បកឯងពិតៗ ។ 

កប ុងដសចកថីដនោះ មិនណមនអ្បកកុរណុដលដកើតមកជាមនុសស លបកបដដ្ឋយការដ្ឋក់ចិតថ

កប ុងសតិបផដ្ឋឌ នណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ សូមផីណតសតឝ តិរចាឆ ន ណដលអាលស័យអ្បកកុរ ុ ក៏ដៅដ្ឋក់

ចិតថចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ នដូចគ្នប  ។ កប ុងដសចកឋីដ ោះ ម្ននដរឿងសាធកៈ (ការដលើកតួយ៉ា ងមក

អាងបញ្ញជ ក់ឲរដ ើញចាស់) ដូចតដៅដនោះ ។ 

ព្វកយថា ក្ រុ 

បណាថ បទ្ទាំងដ ោះ បទ្ថ្ន កុរូសុ េិហរ ិ ដសចកថីថ្ន សូមផីជនបទ្មួយជាទី្ដៅទន

រាជកុម្នរអ្បកដៅកប ុងជនបទ្ដ យ្ ោះថ្ន កុរុ ដគដៅថ្ន កុរូ ដដ្ឋយ រុឡ្ហិ ស័ពធ (ពាករណដល

ណបកដចញអ្ាំ ពីពាករដដើម) លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ ដសថចលទ្ង់គង់ដៅ កប ុងកុរជុនបទ្ដ ោះ។ 

ណតលពោះអ្ដឌកថ្នចាររទាំងឡាយ ដពាលទុ្កថ្ន កប ុងរជជកាលសម័យរបស់លពោះាទ្ 

ម ន តុរាជ មនុសសកប ុងទ្ឝីបទាំង ៣ ានឮ (ពាករនិយយតៗគ្នប )ថ្ន ណដលដ យ្ ោះជមភ ូទ្ឝីប  

ជាណដនណដលឧបផតថិ ដ ើងទនកាំ ពូលមនុសស (ឧតថមបុរស) ចាប់ដផថើមពីលពោះពុទ្នជាម្នច ស់   

លពោះបដចចកពុទ្នជាម្នច ស់ និងដសថចចលកពតថិទាំងឡាយ ជាតាំបន់អ្ភិរមរឧតថមទ្ឝីប ដទ្ើបាន ាំ
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គ្នប មកលពមជាមួយនឹងលពោះាទ្ចលកពតថិម ន តុរាជ ណដលលទ្ង់បងឝិលចលករតន៍ដចញដៅខាង

មុខ្ដហ្ើយ ដសថចជាប់តម មកកាន់ទ្ឝីបទាំង ៤ ។ 

Ù តអ្ាំ ពីដ ោះមក លពោះរាជាានលតស់សួរបរ ិយកណកវថ្ន ដតើដៅម្ននសាទ នណដល 

ជារមែីយដ្ឋឌ នដ៏ទលកណលងជាងមនុសសដលាកដនោះ ណដរឬដទ្? 

Ù បរ ិយកណកវានលកាបទ្ូលថ្ន បពិលតមហារាជ ដទ្វដលាកគួរមដ រមរជាង 

មហាបពិលត ។ 

លពោះរាជា ដទ្ើបលទ្ង់បងឝិលចលករតន៍ដៅមុនដហ្ើយ ដសថចក៏ានយងដៅទី្ដ ោះ  ។ 

ដសថចចាតុមយហារាជ ានលជាបថ្ន លពោះាទ្ម ន តុរាជ ដសថចមកដហ្ើយ លទ្ង់លតិោះរោិះថ្ន លពោះរាជា 

អ្បកសមផូរឫទ្និដលចើន (ដសថចមកដហ្ើយ) ដយើងមិនអាចនឹងតទ្ល់ានដដ្ឋយការចាាំង ដទ្ើប

ានលបគល់រាជសមផតថិរបស់ខ្វួនថ្នឝ យ ។   

លពោះអ្ងគលទ្ង់ទ្ទួ្លរាជសមផតថិ ដ ោះដហ្ើយ ានលតស់សួរដទ្េតថ្ន ដៅម្ននសាទ ន

ណដលជាទី្មដ រមរដ៏ទលកណលងជាងដនោះ ណដរឬដទ្? 

ដសថចចាតុមយហារាជ ានលកាបទ្ូលដល់តវតថិងសពិភពចាំដពាោះលពោះអ្ងគថ្ន (លពោះករណុា

ទងវវដិសស) តវតថិងសពិភព ជារមែីយដ្ឋឌ នទលកណលងជាងដនោះ ។ ដៅតវតថិងសពិភពដ ោះ

មហារាជទាំង ៤ ដនោះ ជាអ្បកបដលមើ (បរចិារកិា) របស់សកាដទ្វរាជដ ោះ នឹងលបថ្នប់ឈរ

លតង់ទឝ រ សកាដទ្វរាជលទ្ង់ម្ននឫទ្និដលចើន លទ្ង់ម្ននអានុភាពដលចើន និងលពោះអ្ងគម្ននដទ្វសាទ ន

សលម្នប់ដលបើលាស់ទាំងដនោះ គឺដវជយនថលាសាទ្កមភស់ ១០០០ ដយជន៍ សុធម្នយ ដទ្វសភា

កមភស់ ៥០០ ដយជន៍ ដវជយនថរងកមភស់ ១៥០ ដយជន៍ ដើរពីនរាវែ័ ក៏ខ្ភស់ប៉ាុ ដណាត ោះណដរ

ឧទ្យនននធវន័ ឧទ្យនចិតថលតវន័ ឧទ្យនារសុកវន័ ឧទ្យនមិសកវន័ លបដ្ឋប់ដដ្ឋយទ្ិពឝ

លពឹកា ចាំនួន ១ពាន់ដដើម ដដើមដឈើសួគ៌ ដ យ្ ោះារចិឆតថកៈកមភស់ ១០០ ដយជន៍ ខាង

ដលកាមដដើមារិចឆតថ កៈដ ោះ ម្ននលពោះទី្ ាំងបែឍ ុកមភលសិលាសនៈ ម្ននពែ៌ដូចផ្លា

សិរម្នន់បដណាថ យ ៦០ ដយជន៍ ទ្ទឹ្ង ៥០ ដយជន៍ កមភ ស់ ១៥ ដយជន៍ ដ៏ទ្ន់ដលយ ើយ កាល

សកាដទ្វរាជ លទ្ង់លបថ្នប់គង់ លពោះវរកាយនឹងលិចចុោះពាក់កណាថ លលពោះអ្ងគ ។ លុោះលទ្ង់ 

សាថ ប់ពាករលកាបបងគើទូ្លដ ោះដហ្ើយ លពោះរាជាម្ននលពោះរាជបាំែងនឹងដសថចយងដៅកាន់

តវតថិងសពិភពដ ោះដទ្ើបលទ្ង់ដាោះចលកណកវដ ើងដៅ ។ ចលកណកវដ ោះ លបតិសាឌ នដៅដលើ

អាកាស លពមដដ្ឋយចតុរងគដស  ។ តមកចលកណកវ  ក៏រដមេលចុោះអ្ាំ ពីពាក់កណាថ ល  
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ដទ្វដលាកទាំង ២ លបតិសាឌ នដៅលតង់ណផនដី លពមដដ្ឋយចតុរងគដស  ម្ននបរ ិយកណកវជា

លបមុខ្ ។ លពោះរាជា ដសថចានដៅកាន់តវតថិងសពិភពណតមួយលពោះអ្ងគឯងប៉ាុ ដណាត ោះ ។ 

សកាដទ្វរាជ លុោះានលទ្ង់លជាបថ្ន លពោះាទ្ម ន តុដសថចយងមកប៉ាុ ដណាត ោះ ក៏ដសថច 

យងដលកាកទ្ទួ្លរាក់ទក់ លពោះអ្ងគលកាបទូ្លថ្ន សូមដតជារមី ដលកាមលឡងធូលីលពោះាទ្

ដដ្ឋយតផូង លពោះមហាករណុាទិ្គុែដ៏លបដសើរអ្សាច ររទលកណលង ដៅដលកាមលឡងធូលីលពោះាទ្ 

ដសថ ចយងមក (ដនោះជា) រាជសមផតថិ របស់លឡ ងធូលីលពោះាទ្ដ ោះឯង សូមលទ្ង់យង  

លគប់លគងចុោះ លពោះអ្ងគដដ្ឋយសិរសា ដដ្ឋយដលកាមទនដតជៈ ដហ្ើយានលទ្ង់ណចករាជសមផតថិជា 

២ ចាំណែក លពមដដ្ឋយដទ្ពធីតរាាំានបដង្ខឡ នថ្នឝ យ ១ ចាំណែកដល់លពោះរាជាម ន តុ លតឹមណត 

ដសថចលបថ្នប់ ដៅនឹងតវតថិងសពិភពប៉ាុ ដណាត ោះ ភាពជាមនុសសក៏ាត់ដៅភាពជាដទ្វតក៏លាកដ

ដ ើងជើនួស ។ 

ានលជាបថ្ន លពោះអ្ងគលបថ្នប់ដៅដលើលពោះទី្ ាំងបែឍ ុកមភលសិលាសនៈ រមួជាមួយនឹង

សកាដទ្វរាជ ដដ្ឋយដហ្តុលតឹមណតដបើកលពោះដនលតដ ើង ដទ្ើបនឹងលាកដដផសងគ្នប  ។ ពួកដទ្ពាថ

កាលដៅសដងាត លពោះអ្ងគក៏នឹងលច ាំកប ុងភាពដផសងគ្នប រវាងសកាដទ្វរាជ និងលពោះអ្ងគ ។ លពោះអ្ងគ 

កាលលទ្ង់ដសាយទិ្ពឝសមផតថិកប ុងតវតថិងសពិភពដ ោះ លទ្ង់លគប់លគងដទ្វរាជសមផតថិ រហូ្តសកា

ដទ្វរាជដសថចឧបផតថិ  និងចុតិដល់ដៅ ៣៦ លពោះអ្ងគ ក៏មិនលទ្ង់ណឆឡតដដ្ឋយកាមគុែដ ើយ លុោះ

លទ្ង់ធាវ ក់ចាកដទ្វដលាកដ ោះដហ្ើយ ក៏លទ្ង់សទិតដៅកប ុងលពោះរាជឧទ្យនរបស់លពោះអ្ងគ ម្ននលពោះ

វរកាយលតូវខ្រល់ និងកដតថ ទងងប៉ា ោះខ្ធប់ដទ្ើបានដសាយទិ្វងគត ។ ក៏កាលចលកណកវលបតិសាឌ ន

ដលើណផនដី បរ ិយកណកវ ក៏លបថ្នប់សាប មលពោះាទ្របស់លពោះាទ្ម ន តុ ដៅនឹងណផនម្នស 

ដហ្ើយបដង្ខឡ នថ្នឝ យរាជសមផតថិថ្ន ដនោះជារាជសមផតថិ របស់លពោះអ្ងគម ន តុ ។ មនុសសណដលមក

អ្ាំ ពីទ្ឝីបទាំង ៣ ដ ោះ មិនអាចនឹងលត ប់វញិាន ាន ាំគ្នប ចូលដៅរកបរ ិយកណកវ ដហ្ើយ

លាប់ថ្ន ដលកាមលឡងធូលីលពោះាទ្ ពួកខ្ញុាំលពោះអ្ងគមកដដ្ឋយលពោះបរមរាជានុភាព ឥ ូវដនោះ មិន

អាចនឹងដៅាន សូមដលកាមលឡងធូលីលពោះាទ្ ករណុាផថល់ទី្លាំដៅ ដល់ពួកខ្ញុាំលពោះអ្ងគផងចុោះ ។ 

បរ ិយកណកវ ានលបគល់ជនបទ្ឲរដល់ដគទាំងដ ោះ ដដើមផីលបដយជន៍ដល់ការដៅម្នប ក់ៗ 

មួយកណនវង ។ 

កប ុងចាំនួនជនបទ្ទាំងដ ោះ តាំបន់ណដលម្ននមនុសសមកអ្ាំ ពីបុពឝវដិទ្ហ្ទ្ឝីប អាលស័យដៅ 

ាន មថ្ន  េិតទហរដា តមដ យ្ ោះចាស់ដ ោះឯង ។ តាំបន់ណដលម្ននមនុសសមកអ្ាំ ពីអ្មរដគ្នយន
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ទ្ឝីបអាលស័យដៅ ាន មថ្ន អ្បរនេជនបទ ។ តាំបន់ណដលម្ននមនុសសមកអ្ាំ ពីឧតថរកុរទុ្ឝីប

អាលស័យដៅ ាន មថ្ន កុរុរដា ។ ណតមនុសសទាំងឡាយដៅថ្នពហុ្វចនៈ ដដ្ឋយសាំដៅ

ដល់លសុក និងនិគមចាំនួនដលចើន ដលពាោះដហ្តុដូចណដលដពាលមកដហ្ើយដនោះ ដទ្ើបលពោះអាននធ 

ដពាលថ្ន លទ្ង់គង់ដៅកប ុងណដនកុរទុាំងឡាយ (ជាពហុ្វចនៈ) ដូដចបោះ ។ 

ទីដកននព្វកយថា ក្ម្ម ាសធរម 

កប ុងបទ្ថ្ន កម្មា សធដាំ កប ុងបណាថ ពាករថ្ន កមាមសធម ម ំន្មមករុនូនំគិនមា ដនោះ អាចាររពួកខ្វោះ 

ដពាលអ្តទ ធិបាយដសចកថីដដ្ឋយផ្លវ ស់ ធ ជា ទ្ ។ សាទ នទី្ណដលដ យ្ ោះថ្ន កមាមសធម ម ដលពាោះ

ជាកណនវងលតូវទូ្ យ នមនុសសម្ននដជើងពពាល ។ លពោះាទ្ដារសិាទ្ ណដលម្ននលពោះាទ្ពពាល 

ដគដៅថ្ន កម្មា ស (លពោះអ្ងគម្នច ស់ពពាល) ។ តាំណាលមកថ្ន ដើដៅដកើតលតង់លពោះាទ្ កប ុងទី្

ណដលលតូវគល់ដឈើចាក់ដុោះដ ើងលសដដេងដឈើ (ម្ននឆបូតៗ) ដលពាោះដូដចបោះ ដទ្ើបលាកដថ្ន 

ម្ននលពោះាទ្ពពាល ។ ដហ្ើយកប ុងឱកាសដ ោះ លពោះអ្ងគលតូវទូ្ យ ន ដហ្ើយលតូវហាមចាកភាព

ជាមនុសសសីុមនុសស ។ 

Ù នរណា ទូ្ យ ន ? 

Ù លពោះបរមដពាធិសតឝ។ 

Ù សួរថ្ន កប ុងជាតកអ្ឝី ? 

ដឆវើយថ្ន លពោះដងរៈមួយពួក (អាងថ្នម្ននមក) កប ុងសុតថដសាមជាតក ។ ប៉ាុ ណនថលពោះដងរ

ទាំងដនោះលាប់ថ្ន ម្ននមកកប ុង ជយទ្ិសជាតក ។ ពិតណាស់ លពោះបរមដពាធិសតឝ លទ្ង់ាន 

ទូ្ យ នលពោះាទ្ដារសិាទ្ណដលម្ននលពោះាទ្ពពាល ។ ដូចណដលដលាកដពាលទុ្កថ្ន៖ 

កាលនយើងជ្ញរពុះបរមឱ្រសាធរិាននរពុះាទ្ជយទ្សិ ណដលជ្ញរាជ្ញធបិរនីនបញ្ញច លរដ ឌ ាន

លុះបង់ជវីរិ ប តរូយករពុះរាជបតិាន ើយ មយ៉ាងនទ្ៀរ នយើងាននធ វើឲ្យរពុះាទ្នារសិាទ្ណដលមានរពុះាទ្

ព ល រជុះថាល ន ើយ ដនូចាន ុះ ។ 

ណតអាចាររខ្វោះ អ្តទ ធិបាយដដ្ឋយ ធ អ្កសរណតមយ៉ា ង ។ ដូចណដលតាំណាលមកថ្នអ្បក

កុររុដឌ ម្ននទ្ាំដនេមទ្ម្នវ ប់លបចាាំកុររុដឌ ណតដកើតការពលពុសពពាលដ ើងកប ុងធមយទ្ាំដនេមដ ោះ

ដលពាោះដូដចាប ោះ ទី្ណដលពលពុសពពាលដ ោះ ដទ្ើបលតូវដៅថ្ន កមាមសធម ម ដលពាោះម្ននធម៌ គឺ ការ 

ពលពុសពពាលដកើតដ ើង ។ 
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សរួថា ដហ្តុដូចដមថច ដទ្ើបដលាកមិនដពាលដ យ្ ោះនិគម ណដលដៅអាលស័យគ្នប

ដនោះប៉ាុ ដណាត ោះ ទុ្កដដ្ឋយសតថមីវភិតថិកប ុងពាករថ្ន កមាមសធម ម ដ ោះ ? 

ឆឆលើយថា ដលពាោះ លពោះម្ននលពោះភាគ មិនម្ននឱកាសណដលនឹងគង់លបថ្នប់ ។ ានលជាប

ថ្ន មិនម្ននវហិារអ្ឝី ណដលជាឱកាសឲរលពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់លបថ្នប់កប ុងនិគមដ ោះដ ើយ ។ 

ណតឆាង យពីនិគមដៅ ម្ននទលពសែឍ ៈធាំ កប ុងភូមិភាគមួយកណនវង សមផូែ៌ដដ្ឋយទ្ឹកជា 

រមែីយដ្ឋឌ ន ។ លពោះម្ននលពោះភាគ ដសថចលបថ្នប់លតង់មហាទលពសែឍ ៈដ ោះ លទ្ង់យកនិគម

ដ ោះ ជាដគ្នចរលគ្នម (លសុកទ្ទួ្លបិែឍ ាត) ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ គបផីលជាបដសចកថីកប ុងដរឿង

ដនោះថ្ន លពោះម្ននលពោះភាគដសថចលបថ្នប់ដៅណដនកុរ ុ លទ្ង់យកនិគមរបស់អ្បកកុរ ុ ណដល

ដ យ្ ោះកម្នយ សធមយ  ជាដគ្នចរលគ្នម ។ គបផីលជាបវនិិចឆ័យកប ុងពាករថ្ន ឯកាយត  អ្យំ 

ភិកខតេ ដតគគ  ដូចតដៅដនោះ៖ 

េហតុដូចេមតច េទើបរត្ស់សតិប្បដ្ដ្នសូរតេៅខនុងខុរុរដឋ? 
សរួថា ដហ្តុដូចដមថចលពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបានលតស់លពោះសូលតដនោះ ដៅកប ុងណដន

កុររុដឌដ ោះ? 

ឆឆលើយថា ដលពាោះអ្បកកុរអុាចនឹងទ្ទ្ួលយកលពោះធមយដទ្ស ដ៏លជាលដលៅាន ។ ាន

លជាបថ្ន ភិកខ ុ ភិកខ ុនី ឧាសក និងឧាសិកាទាំងឡាយ អ្បកណដនកុររុដឌ ជាអ្បកម្ននរាងកាយ

និងចិតថសបាយជានិចច ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនបចច័យ គឺរដូវជាទី្សបាយ ដលពាោះរដឌដ ោះសមផូរ

ដដ្ឋយបចច័យ គឺ រដូវ ។ មនុសសទាំងដ ោះម្នន កម្នវ ាំងបញ្ញដ ណដលអាលស័យការសបាយចិតថ

និងរាងកាយអ្នុដលគ្នោះដហ្ើយ និងជាអ្បកអាចទ្ទួ្លសាថ ប់ ពាករដ៏លជាលដលៅាន ។ ដលពាោះ

ដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ កាលលទ្ង់ពិចារណាដ ើញថ្ន មនុសសទាំងដ ោះអាចនឹងទ្ទួ្ល 

សាថ ប់លពោះធមយដទ្ស ដ៏លជាលដលៅដនោះាន ដទ្ើបលតស់ សតិបផដ្ឋឌ នសូលត ណដលម្ននអ្តទ  

ដ៏លជាលដលៅដនោះ ដដ្ឋយបាំដពញលពោះកមយដ្ឋឌ នចូលកប ុងលពោះអ្រហ្តថ កប ុងឋានៈ ១៩ យ៉ា ង ។ 

ឧបម្នដូចបុរសានលបអ្ប់ម្នសដហ្ើយ បញ្ចុោះផ្លា ដឈើលបដភទ្ដផសងៗ ទុ្កកប ុងលបអ្ប់

ម្នសដ ោះ ឬានហិ្បម្នសដហ្ើយ ទុ្កដ្ឋក់រតនៈទាំង ៧ (កប ុងដ ោះ) យ៉ា ងណា ។ លពោះម្នន

លពោះភាគ ក៏ដូដចាប ោះ លុោះលទ្ង់ានអ្បកកុររុដឌបរស័ិទ្ ដទ្ើបានលទ្ង់សណមថងលពោះធមយដទ្ស ដ៏

លជាលដលៅ ។ ដដ្ឋយដហ្តុន៎ុោះឯង កប ុងមជឈមិនិកាយ មូលបណាត សកដនោះ លទ្ង់ដទ្ើបាន 
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សណមថងលពោះសូលត ណដលម្ននខ្វឹមសារលជាលដលៅទុ្កណតមយ៉ា ងកប ុងទី្ និកាយ លទ្ង់ាន  

សណមថងទុ្ក មយ៉ា ងដទ្េត គឺ មហានិទនសូលត ១ មហាសតិបផដ្ឋឌ នសូលត ១ (និង) កបងុមជឈមិ

និកាយដនោះ លទ្ង់ានសណមថងទុ្កមយ៉ា ងដទ្េត គឺ សាដរាបមសូលត ១ រកុខបូមសូលត ១ រដឌាល 

សូលត ១ ម្នគនធិយសូលត ១ អានញ្ជសបាយសូលត ១ ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត កប ុងជនបទ្ដ ោះ តមសភាពលបលកតីបរស័ិទ្ទាំង ៤  ាំគ្នប លបកបដសចកថី

ពរយមដរឿយៗ ដៅកប ុងសតិបផដ្ឋឌ នភាវ  ដដ្ឋយទី្បាំផុត សូមផីទសៈ កមយករ និងបរវិារ

ជនក៏និយយចរចាគ្នប ទក់ទ្ងសតិបផដ្ឋឌ នដ ោះ ។ សូមផីណតលតង់កាំពង់ទឹ្ក និងសាទ នទី្រទវ

អ្ាំ ដាោះជុើគ្នប ជាដដើម ណដលដ យ្ ោះថ្ន ការនិយយគ្នប កប ុងដរឿងឥតលបដយជន៍នឹងលបលពឹតថដៅ 

មិនម្ននដ ើយ ។ 

ឆបើស្តសរណីាមយួត្រវូសរួថា៖ អ្បកណម៉ាម្នច ស់ អ្បកណម៉ា  មនសិការសតិបផដ្ឋឌ នភាវ 

លបការណា? 

ឆ ើយឆឆលើយថា៖ មិនានមនសិការលបការណាដ ើយ ។ 

មនសុឝ្ទាំងឡាយនងឹរ ះឆ ៀលថា៖ ជីវតិរបស់ ងឥតលបដយជន៍  ងម្ននជីវតិ

រស់ដៅដូចជាមនុសសសាវ ប់ដហ្ើយ។ 

ឆទើបបានឲ្យឱវាទនាងថា៖ ចាប់តាំងពីដពលដនោះដៅ កុាំដធឝើយ៉ា ងដនោះដ ើយ ដហ្ើយ 

ឲរដរេនយកសតិបផដ្ឋឌ នលបការណាមួយ ។ 

តរឆបើស្តសរណីាន យាយថា៖ ខ្ញ ុាំមនសិការសតិបផដ្ឋឌ នដ យ្ ោះឯដណាោះ ។ 

មនសុ្ឝទាំងឡាយនងឹនាាំគ្នឲ្យ្សាធកុារថា៖ សាធុ សាធុ ដហ្ើយសរដសើរដដ្ឋយ 

ពាករទាំងឡាយម្ននជាអាទ្ិ៍ថ្ន ជីវតិរបស់ ង ជាជីវតិលឡដហ្ើយ  ងដ យ្ ោះថ្ន ជាមនុសស

លបដសើរដហ្ើយ លពោះសម្នយ សមភ ុទ្នដសថចឧបផតថិដ ើងមកដដើមផីលបដយជន៍ដល់ ង ។ 

ក៏កប ុងដរឿងដនោះ មិនណមនចាំដពាោះណតមនុសសជាតិណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះដទ្ ណដល ាំគ្នប

លបកបមនសិការសតិបផដ្ឋឌ ន សូមផីណតពួកសតឝតិរចាឆ នណដលដៅអាលស័យដគ ក៏មនសិការ 

សតិបផដ្ឋឌ ន កប ុងមនសិការសតិបផដ្ឋឌ នរបស់សតឝដ ោះ ម្ននដរឿងតាំណាលដូចតដៅដនោះ៖ 
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តរឿងកូនតសកចតប្ដើនស ិបបដ្ឋា ន 

 

ដគដើណាលថ្ន អ្បករាាំម្នប ក់ ចាប់កូនសតឝដសកានមួយ បដលងេនវានិយយភាសា

មនុសស អ្បករាាំដ ោះ អាលស័យដៅសម្នប ក់របស់ ងភិកខ ុនី ដវលាខ្វួនឯងលតច់ដៅសណមឋង

កប ុងទី្ដទទ្ៗ ក៏ដភវចយកកូនដសកដ ោះដៅតម ។ ពួកសាមដែរ ីក៏ចាប់វាមកចិញ្ចឹម តាំង

ដ យ្ ោះវាថ្ន ពុទ្នរកខិតៈ (ពុទ្នរកា) ។ ទងងមួយ លពោះមហាដងរ ី ដ ើញវាទ្ាំដៅលតង់មុខ្ ដទ្ើប

ដៅដ យ្ ោះវា ដូចខាងដលកាមថ្ន៖ 

ត្រះមហាឆេរ ីសរួឆសកថា៖ ពុទ្នរកខិតៈៗ ? 

កនូឆសកឆទើបសរួថា៖ អ្ឝី  ណម៉ាម្នច ស់? 

ត្រះមហាឆេរ ីឆទើបសរួថា៖ ការដ្ឋក់ចិតថភាវ អ្ឝីៗ របស់អ្បកឯងម្ននខ្វោះដទ្? 

កនូឆសកវាឆឆលើយថា៖ មិនម្ននដទ្ ណម៉ាម្នច ស់ ។ 

ត្រះមហាឆេរ ី ឆទើបទនូាមន្ថា៖ ណដលដ យ្ ោះថ្ន អ្បកដៅកប ុងសម្នប ក់របស់ពួកអ្បក

បួស នឹងដៅបណែឋ តបដណាឋ យខ្វួនមិនសមគួរដទ្ គួរលាថ្នប ការដ្ឋក់ចិតថយ៉ា ងណាមួយ ណត

អ្បកឯងមិនលតូវសញ្ជឹងគិតយ៉ា ងដទទ្ដទ្ ចូរទ្ដនធញ (បរកិមយ )ថ្ន អ្ដឌ ិអ្ដឌ ិឆឡឹង ឆឡឹងក៏ាន ។ 
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កនូសរវឆសកឆនាះ កឆ៏ៅកនងុឱវាទរបសត់្រះឆេរ ីទឆនេញថា៖ 
អ្ដឌ ិ! អ្ដឌ ិ! ឆឡឹង! ឆឡឹង! ណតមយ៉ា ង ដហ្ើយក៏ដហ្ើរលតច់ដៅ ។ 

ទងងមួយ ដពលលពឹក វាទ្ាំដៅលតង់ចុងទឝ រ ដៅហាលកដតឋ ទងងលសទ្ន់ ដមសាធ ាំងមួយក៏

ចាប់វាដៅដដ្ឋយលកញាំលកចក ។ វាបដញ្ចញសាំដ ងណលសកឮថ្ន កិរិៗ  ។ ពួកសាមដែរក៏ី

ណលសកថ្ន ណម៉ាម្នច ស់ៗ ពុទ្នរកខិតៈ លតូវសាធ ាំងឆាបដៅ ដយើងនឹងជួយវា ក៏ ាំគ្នប កាន់យកដុើដីជា

ដដើមដដញតម ដរាបសាធ ាំងលពណលង ។ ពួកសាមដែរ ីាំវាមកដ្ឋក់ទុ្កលតង់មុខ្ លពោះមហាដងរ ី។ 

ត្រះមហាឆេរសីរួថា៖ ពុទ្នរកខិតៈ ខ្ែៈលតូវសាធ ាំងចាប់យកដៅ អ្បកគិតយ៉ា ងណា? ។ 

កនូសរវឆសកឆឆលើយថា៖ ណម៉ាម្នច ស់ ខ្ញ ុាំមិនានគិតអ្ឝី ៗដទទ្ដទ្ គឺគិតណតដរឿងគាំនរឆឡឹង

ប៉ាុ ដណាត ោះ ណម៉ាម្នច ស់ថ្ន គាំនរឆឡឹង  ាំគាំនរឆឡឹងដៅ នឹងរាត់រាយដៅកប ុងទី្ណាហ្ប៎ ? ។ 

ត្រះមហាឆេរ ី ដទ្ើបឲរសាធុការថ្ន៖ សាធុ! សាធុ! ពុទ្នរកខិតៈ ដ ោះនឹងជាបចច័យទន

ការអ្ស់ភពរបស់អ្បកឯង កប ុងកាលខាងមុខ្ដ ោះឯង ។ សូមផីសតឝ តិរចាឆ នកប ុងណដនកុរដុ ោះ 

ក៏លបកបដរឿយៗ នូវសតិបផដ្ឋឌ ន ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់

លជាបដល់ដសចកឋីចដលមើនលូតលាស់ ទនសតិបផដ្ឋឌ នរបស់អ្បកណដនកុរទុាំងដ ោះ ដទ្ើបាន

លតស់លពោះសូលតដនោះ ។ 

អ្ធបិាយតសចកេោីដលំដ្ឋបប់ទ 

កប ុងលពោះសូលតដ ោះលបការថ្ន បណាថ បទ្ទាំងដ ោះ បទ្ថ្ន ឯកាយនន្ម ណលបថ្ន ផវូវឯក គឺជាផវូវ

ណតមួយ ពិតណាស់ ។ ដលពាោះថ្ន ផ លវូ ម្ននដ យ្ ោះដលចើនយ៉ា ង គឺ៖ 

មគ គៈ បន ថៈ បថៈ បជ ជៈ អ្ញ្ជសៈ វដមុៈ អ្យនៈ ន្មវា ឧរ តរនសរ ុកលុលុះ ភសិសិង កមៈ ។ 

ផវូវដ ោះ កប ុងទី្ដនោះ ដលាកដពាលដដ្ឋយដ យ្ ោះថ្ន អ្យនៈ ដលពាោះដូដចាប ោះ កប ុងលបការថ្ន 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ផវូវដនោះជាផវូវមូលណតមួយ ដនោះដទ្ើបគួរដ ើញដសចកឋីយ៉ា ងដនោះថ្ន 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ផវូវដនោះ ជាផវូវឯក មិនណមនផវូវណបកជាពីរដទ្។ 

ន័យមួយដទ្េត ដ យ្ ោះថ្ន ឯកាយនៈ ដលពាោះអ្តទវដិលគ្នោះថ្ន ជាផវូវណដលបុគគលគបផីដៅ

ណតម្នប ក់ឯង ។ ពាករ ណតម្នប ក់ឯង គឺ អ្បកណដលលោះការលច ូកលច ាំដដ្ឋយពួកគែៈដចេស

ដចញដៅកាន់ទី្សាង ត់ ដើដែើរដៅ គឺបដិបតថិ  (ម្នប ក់ឯង) ឬណដលដ យ្ ោះថ្ន អ្យនៈដលពាោះជា

ដហ្តុទនដើដែើរដៅ គឺអ្ាំ ពីវដឋសងារដល់លពោះនិពាឝ ន គបផីដធឝើដើដែើរដៅ ។ 
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ន័យមួយដទ្េត ដ យ្ ោះថ្ន អ្យនៈ ដលពាោះអ្តទវដិលគ្នោះថ្ន ជាដលគឿងដៅ អ្ធិបាយថ្ន 

ចាកសងារវដឋដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ។ ផវូវដៅរបស់បុគគលម្នប ក់ ដ យ្ ោះថ្ន ឯកាយនៈ ។ បទ្ថ្ន 

ឯកសេ គឺ របស់បុគគលដ៏លបដសើរបាំផុតទនសពឝសតឝ ។ ក៏លពោះម្ននលពោះភាគដ ោះលទ្ង់លបដសើរ

ជាងសពឝសតឝ ដលពាោះដូដចាប ោះ ដទ្ើបដលាកអ្ធិបាយថ្ន ផវូវរបស់លពោះម្ននលពោះភាគ។ សូមផី

សតឝពួកដទទ្ នឹងដដើរដៅដដ្ឋយផវូវដ ោះក៏ពិតដហ្ើយ សូមផីដូដចាប ោះ ផវូវដ ោះ ក៏ជាផវូវដដើរ

របស់លពោះម្ននលពោះភាគប៉ាុ ដណាត ោះ ដលពាោះជាផវូវណដលលពោះអ្ងគលទ្ង់ដធឝើឲរដកើតដ ើង ។ ដូច

លតស់ទុ្ក ខនុងេោបខេមាគល្លន្សូរតថា៖ 
ម្នប លលពាហ្យែ៍ ដលពាោះថ្ន លពោះម្ននលពោះភាគអ្ងគដ ោះ ជាអ្បកដធឝើមគគណដលមិនទន់

ដកើតឲរដកើតដ ើង ដូដចបោះជាដដើម ។ 

ន័យមួយដទ្េត ផវវូរណមងដៅ ដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន អ្យនៈ អ្ធិបាយថ្ន ដៅគឺ

លបលពឹតថដៅ ។ ផវូវដៅកប ុងធមយ វន័ិយណតមួយ ដ យ្ ោះថ្ន ឯកាយនៈ ដលាកអ្ធិបាយថ្នផវូវលបលពឹតថ

ដៅកប ុងធម៌វន័ិយដនោះប៉ាុ ដណាត ោះ មិនលបលពឹតថដៅកប ុងធមយ វន័ិយ(សាស )ដទទ្ ។ ដូចលទ្ង់លតស់

ទុ្កកប ុង មហាបរនិិោវន្សរូតថា៖ ម្នប លសុទ្ធៈ មគគម្ននអ្ងគ ៨ ណដលជាអ្រយិៈបុគគលដឹងាន
ណតកប ុងធមយ វន័ិយដនោះឯងដូដចបោះ ។ ក៏មគគដ ោះដផសងគ្នប ដដ្ឋយដទ្ស  ណតដដ្ឋយអ្តទក៏ដូចគ្នប  

ន៎ុោះឯង ។ 

ន័យមួយដទ្េត ផ លវូ រណមងដៅណតមឋង ដហ្តុដ ោះផវូវដ ោះ ដទ្ើបដ យ្ ោះ ឯកាយនៈ ផវូវដៅ

ណតមឋង ។ ដលាកអ្ធិបាយថ្ន ផ លវូ សូមផីលបលពឹតថដៅដដ្ឋយមុខ្ គឺ ភាវ ម្ននន័យដផសងៗ

គ្នប  កប ុងខាងដដើម កប ុងខាងចុងក៏ដៅកាន់លពោះនិពាឝ នណតមួយដូចគ្នប ន៎ុោះឯង ។ ដូចណដលដលាកដពាល

ទុ្ក (ខនងុសំយតុតនិកាយមហាវារវគ) ថ្ន ដសឋចសមផតីលពហ្យលកាបទូ្លលពោះម្ននលពោះភាគថ្ន៖ 
ឯកាយន ំជ្ញរខិយន តទ្សេី មគ គ ំបជ្ញន្មរ ិ តិានកមបី 

ឯនរន មនគ គន ររសឹ ុបនុព វ ររសិេន ត ិនយ ច ររន ត ិ ឱ្ឃំ ។ 
 

លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់ដ ើញធម៌ជាទី្អ្ស់ដៅទនជាតិ លទ្ង់ករណុា អ្នុដលគ្នោះដដ្ឋយ

លបដយជន៍ លទ្ង់លជាបចាស់ ឯកាយនមគគ លពោះពុទ្នទាំងឡាយ កបងុអ្តីតលទ្ង់ឆវងឱ ៈ ដដ្ឋយ

មគគដ ោះ និងលពោះពុទ្នកបងុបចចបុផនប ក៏ឆវងឱ ៈដដ្ឋយមគគណតមយ៉ា ងដចូគ្នប  ។ 
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ណតដកចិអាចាររ ដពាលតមន័យទនគ្នថ្នណដលថ្ន ជនទាំងឡាយមិនដៅកាន់ដលតើយ

លពោះនិពាឝ ន ពីរដង ដូដចបោះថ្ន ដលពាោះដហ្តុបុគគលដៅលពោះនិពាឝ នានណតមួយដង ដូដចបោះ ផវូវដ ោះ

ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន ឯកាយនៈ ដៅណតមួយដង ។ ពាករដ ោះមិនលតូវ ។ ដលពាោះអ្តទដនោះនឹងគបផី

ម្ននពរញ្ជនៈយ៉ា ងដនោះថ្ន សក ឹ អ្យនន្ម ដៅណតមួយដង ។ ក៏លបសិនដបើថ្ននឹងគបផីលបកប

អ្តទដពាលយ៉ា ងដនោះថ្ន ការដៅណតមួយដង គឺ លបលពឹតថដៅមួយដងរបស់មគគដ ោះលបលពឹតថ

ដូដចបោះ ពរញ្ជនៈក៏គួរនឹងលតឹមលតូវ ។ ណតអ្តទ មិនលតូវទាំងពីរលបការ ។ ដលពាោះដហ្តុអ្ឝី ? ក៏

ដលពាោះកប ុងទី្ដនោះ ដលាកលាថ្នប យកណតមគគ ណដលជាចាំណែកខាងដដើម ។ 

ជាការពិត កប ុងទី្ដនោះដលាកលាថ្នប យកណតមគគ ណដលម្ននសតិបផដ្ឋឌ នជាចាំណែកខាង

ដដើម ណដលលបលពឹតថដៅដដ្ឋយ អារមយែ៍ ៤ ម្ននកាយជាដដើម ។ មិនានលាថ្នប យកមគគ

ណដលជាដលាកុតថរៈ ។ ដសចកឋីថ្ន មគគណដលជាចាំណែកខាងដដើមដ ោះ រណមងលបលពឹតថដៅ 

សូមផីដលចើនទាំងការលបលពឹតថិដៅរបស់មគគដ ោះ ក៏មិនណមនម្ននណតមួយដង ។ 

-x, 
 

ធមមសាក្ច្ឆា របេ់រពះមហាសេរៈ 
កប ុងដសចកឋី ដនោះ ពីមុនលពោះមហាដងរៈទាំងឡាយ ក៏ធាវ ប់ានសនធ គ្នប មកដហ្ើយ ។  

លពោះចុលវ គដតទរ អ្បកលទ្លទ្ង់លពោះទលតបិដកដពាលថ្ន សតិបផដ្ឋឌ ន ជាមគគខាងដដើម (បុពឝ

ភាគ)។ ចាំណែកដលាកចុលវសុមនដតទរ អ្បកលទ្លទ្ង់លពោះទលតបិដក ជាអាចារររបស់លពោះចុលវ

 គដតទ រ ដពាលថ្ន ជាមគគផសាំណាដលាក (មសិេកៈ) ។ សិសសថ្ន ជាចាំណែកខាងដដើម 

ដលាកម្នច ស់ ។ អាចាររថ្ន ជាមគគផសាំណាដលាក ។ ណតកាលអាចាររសដលមចបញ្ញហ គ្នប មិន

ាន ក៏ដលកាកដៅ ។ ខាងដលកាយ លពោះដងរជាអាចាររ ដដើរដៅដរាងលសង់ទឹ្ក គិតពិចារណា

ថ្ន ដយើងដពាលថ្ន ជាមគគផសាំ ចាំណែកដលាកចុលវ គកាន់យកដគ្នល ដពាលថ្ន  

ជាចាំណែកខាងដដើម ដសចកឋី វិនិចឆ័យកប ុងដសចកឋី ដនោះ យ៉ា ងណាហ្ប៎  កាលសាឝ ធយយ  

មហាសតិបផដ្ឋឌ នសូលតតាំងពីដដើម ក៏កាំែត់ានលតង់ដនោះ ណដលថ្ន នោ   ិ នកាច ិ ភកិ ខនុវ 

ឥនម ចរ តនរា សបិបដ្ឋឌ នន ឯវ ំភានវយយ សរ ត វសាម ិម្នប លភិកខទុាំងឡាយ បុគគលណាម្នប ក់គបផី

ចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ទាំងដនោះ ដល់ ៧ ឆាប ាំ ក៏ដឹងថ្ន ដលាកុតថរមគគដកើតដ ើងដហ្ើយ ដ យ្ ោះ

ថ្នតាំងដៅដល់ ៧ ឆាប ាំ មិនម្នន ណដលដយើងដពាលថ្ន ជាមគគផសាំ រណមងមិនលតូវចាំណែក 
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ចុលវ គដ ើញថ្ន ជាមគគចាំណែកខាងដដើមរណមងលតូវ កាលដគលបកាសការសាឋ ប់ធម៌ទងង 

៨ដរាច ដលាកក៏ដៅ ។ ានឮមកថ្ន លពោះដងរៈចាស់ៗ ជាអ្បកលសលាញ់ការសាឋ ប់ធម៌ លគ្នាន

ឮសាំដ ងលបកាសក៏បនវឺសាំដ ងណតមួយថ្ន ខ្ញុាំមុន  ៗ។ ទងងដ ោះ ជាវារៈរបស់លពោះចុលវ គដតទរ ។ 

ដលាកអ្ងគុយដលើធម្នយ សនៈ ចាប់ផវិតដពាលគ្នថ្នខាងដដើម លពោះដងរៈជាអាចាររដៅដលកាយ

អាសនៈ ក៏គិតថ្ន នឹងអ្ងគុយកាំាាំងៗ មិននិយយចរចា ។ ពិតដហ្ើយ លពោះដងរៈចាស់ៗមិន 

ឫសយគ្នប  មិនចាប់យកដសចកឋីដពញចិតថរបស់ខ្វួនដ ើងជាភារៈ ដូចលីកាំណាត់អ្ាំដៅកាន់

យកណតដហ្តុណដលគួរប៉ាុ ដណាត ោះ ណដលមិនណមនក៏លោះបង់ដៅ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះចុលវសុមនដតទរ  

ដទ្ើបដៅដលាកចុលវ គតិចៗ ដលាកចុលវ គដតទរ ានឮដូចសាំដ ងអាចាររដៅ ដទ្ើប

ឈប់ធមយកថ្ន៖ 

សរួថា អ្ឝី ដលាកម្នច ស់? 

អាចារយ្ឆោលថា ដលាកចុលវ គ ណដលដយើងដពាលថ្ន ជាមិសសកមគគដ ោះមិន

លតូវដទ្ ចាំណែកដលាកដពាលថ្ន សតិបផដ្ឋឌ ន ជាមគគខាងដដើមលតូវដហ្ើយ ។ 

ត្រះចលុលនាេឆរេរេ រថា អាចារររបស់ដយើងលទ្លទ្ង់បរយិតថិធម៌ទុ្កទាំងអ្ស់ជា

សុតពុទ្ន (ជាដ យ្ ោះអ្បកដចោះដឹងធម៌ដលពាោះការានសាឋ ប់) លពោះទលតបិដកណដលភិកខ ុណបបដនោះ 

ដៅខ្ឝល់ខាឝ យនឹងបញ្ញហ ដលចើន តដៅខាងមុខ្ លពោះធមយកងិកទាំងឡាយនឹងខ្ឝល់ខាឝ យចាំដពាោះ

បញ្ញហ លបដភទ្ដនោះ ដលពាោះដូដចាប ោះ ដយើងនឹងកាន់យកលពោះសូលតជាដគ្នល ដធឝើបញ្ញហ លបដភទ្

ដនោះ មិនឲរខ្ឝល់ខាឝ យតដៅ ។ សតិបផដ្ឋឌ ន ជាមគគខាងដដើម ណតកប ុងបដិសមមិទមគគ ដៅថ្ន 

ឯកាយនមគ គ ។ ដលាកដទ្ើប ាំ រពះសរូតខនុងធមមបទខទុទខនកិាយ តាំងជាបទ្ឧដទ្ធសដ ើង៖ 
 មាគ នដ ឌង គនិកា នសនដ្ឋឌ  សចាច ន ំចរនុរា បទា 

 វរិានា នសនដ្ឋឌ  ធមាម ន ំ ទ្បិទានញ្ច ចក ខមុា ។ 

 ឯនសវ មនាគ  នរ តនញ្ញដ   ទ្សេនសេ វសិទុ្ ធោិ 

 ឯរ តញ្ហ ិរនុម ហ បដបិជ ជថ  មារនសនបបមទ្ ទន ំ

ឯរ តញ្ហ ិរនុម ហ បដបិន្មន   ទ្កុ ខសេសន ត ំករសិេថ ។ 

បណាឋ ផវូវទាំងឡាយ ផវូវម្ននអ្ងគ ៨ លបដសើរបាំផុត បណាឋ សចចៈទាំងឡាយ បទ្ទាំង ៤

(អ្រយិសចចៈ) លបដសើរបាំផុត បណាឋ ធម៌ទាំងឡាយ វរិាគធម៌ លបដសើរបាំផុត បណាឋ សតឝដជើង
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ពីរទាំងឡាយ លពោះពុទ្នម្ននចកខ ុ លបដសើរបាំផុត ផវូវដនោះប៉ាុ ដណាត ោះ ដដើមផីដសចកឋីបរសុិទ្និទន 

ទ្សសនៈ ផវូវដទទ្មិនម្ននដទ្ អ្បកទាំងឡាយ ចូរដដើរផវូវដនោះ ណដលជាដលគឿងកម្នច ត់ដស ម្នរ 

អ្បកទាំងឡាយដដើរផវូវដនោះដហ្ើយ នឹងដធឝើទី្បាំផុតទុ្កខាន ដូដចបោះ ។ 

rxs 
 

អធិបាយមគ្គ 

កប ុងលបការថ្ន មនាគ  ណដលដ យ្ ោះថ្ន មគ គ ដលពាោះអ្តទថ្នដូចដមឋច? ដលពាោះអ្តទថ្នជាដលគឿង

ដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន១ ដលពាោះអ្តទថ្ន អ្បកណដលលតូវការលពោះនិពាឝ ន គបផីណសឝងរក១ ។ 

លបការថ្ន ដដើមផីដសចកឋីបរសុិទ្នទនសតឝទាំងឡាយ ម្ននន័យថ្ន ដដើមផីលបដយជន៍

ដល់ដសចកថីបរសុិទ្និទនសតឝទាំងឡាយអ្បកម្ននចិតថដៅហ្យង ដលពាោះមនធិលទាំងឡាយ ម្នន

រាគជាដដើម និងដលពាោះឧបកាិដលសទាំងឡាយ ម្ននអ្ភិជាវសិមដលាភៈជាដដើម ជាការពិត

សតឝទាំងដនោះ គឺ លពោះសម្នយ សមភ ុទ្នទាំងឡាយជាអ្ដនក តាំងពីលពោះពុទ្នលពោះ មថ្ន  ែហ ងករ  

តដធងករ សរែងករ ទីបងករ ណដលបរិនិពាឝ នកប ុងកបផណតមួយប៉ាុ ដណាត ោះ ខាងដដើមតាំងអ្ាំ ពី ៤  

អ្សដងខយរ ១ណសនកបផ ណតកបផដនោះចុោះមកដរាបដល់លពោះពុទ្នលពោះ មថ្ន សកយដុន ី ជាទី្

បាំផុត លពោះបដចចកពុទ្នដលចើនរយ ឯលពោះអ្រយិសាវកទាំងឡាយដទ្េតរាប់មិនាន ានបណែឋ ត

មនធិលផវូវចិតថអ្ស់ ដល់ដសចកឋីបរសុិទ្និយ៉ា ងទលកណលង ដដ្ឋយផវូវដនោះប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ការបញ្ដតថិ

ដសចកឋីដៅហ្យង និងផូរផង់ ដដ្ឋយមនធិលដលពាោះរបូណតមយ៉ា ង មិនម្នន ។ សមពិតដូចពាករ

ណដលលតស់ទុ្កថ្ន៖ 

 រនូបន សង កលិនិដ ឌន   សង កលិសិេន ត ិមាែវា 

 រនូប សនុទ្ ធ វសិជុឈន ត ិ  អ្នកាខ រ ំមន សនិ្ម 

 ចនិរ តន សង កលិនិដ ឌន   សង កលិសិេន ត ិមាែវា 

 ចនិរ ត សនុទ្ ធ វសិជុឈន ត ិ  ឥរ ិវរុ ត ំមន សនិ្ម ។ 

លពោះពុទ្ន លទ្ង់ណសឝងរកគុែដធ៏ាំទលកណលង មិនានលតស់ទូ្ យ នថ្ន អ្បកទាំងឡាយម្នន

របូដៅហ្យងដហ្ើយ ដទ្ើបដៅហ្យង ម្ននរបូបរសុិទ្នដិហ្ើយ ដទ្ើបបរសុិទ្ន ិណតលពោះអ្ងគលទ្ង់ណសឝង

រកគុែដធ៏ាំទលកណលង លទ្ង់ទូ្ យ នថ្ន អ្បកទាំងឡាយម្ននចិតថដៅហ្យងដហ្ើយ ដទ្ើបដៅហ្យង 

ម្ននចិតថបរសុិទ្នដិហ្ើយ ដទ្ើបបរសុិទ្ន ិដូដចបោះ ។ 
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 ដូចណដលលតស់ទុ្កកប ុង (សំយុតតនិកាយ ខនធវារវគ)ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ សតឝ
ទាំងឡាយដៅហ្យង ដលពាោះចិតថដៅហ្យង រណមងបរិសុទ្និ ដលពាោះចិតថបរិសុទ្និ ដូដចបោះ ។ ក៏

ដសចកឋីផូរផង់ទនចិតថ ដ ោះ រណមងម្ននដដ្ឋយមគគ  គឺ សតិបផដ្ឋឌ នដនោះ ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ  

លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ដដើមផីដសចកឋីបរសុិទ្និទនសតឝទាំងឡាយ ។ 

 លបការថ្ន ដដើមផី្ នកនវងដសាកៈ និងបរដិទ្វៈ ម្ននន័យថ្ន ដដើមផី្នកនវង គឺ

លោះបង់ដសាកៈ និងបរិដទ្វៈ ។ ពិតដហ្ើយ មគគ ដនោះណដលបុគគលចដលមើនដហ្ើយ រណមង

លបលពឹតថដៅដដើមផី្នកនវងដសាកៈ ដូចដសាកៈរបស់សនថតិមហាម្នតរជាដដើម ដដើមផី

្នកនវងបរដិទ្វៈ ដូចបរដិទ្វៈរបស់ ងបដ្ឋចារាជាដដើម ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះម្នន

លពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ដដើមផី្នកនវងដសាកៈ និងបរដិទ្វៈ ។ ពិតដហ្ើយ សនថតិមហាម្នតរ 

សាឋ ប់គ្នថ្នដូដចបោះថ្ន៖ 

 យំ បនុព វ រ ំវនិសានធ  ិ  បចាឆ  នរមា  ុកញិ្ចន ំ

 មនជឈ នច នន្ម គន សេស ិ  ឧបសនន្មត  ចរសិេស ិ

អ្បកចូរដធឝើដសចកឋីដសាកកបងុកាលមុនឲរហួ្តណហ្ង អ្បកកុាំម្ននដសចកឋីកងឝល់ចិតថកបងុកាលជា

ខាងដលកាយ ដបើអ្បកមិនលបកាន់ កបងុចាំណែកកណាឋ ល ក៏នឹងជាបុគគលសងប់លតច់ដៅដដូចបោះ ។ 

ដហ្ើយក៏សដលមចលពោះអ្រហ្តថលពមដដ្ឋយបដសិមមិទ លពោះ ងបដ្ឋចារាសាថ ប់លពោះគ្នថ្នដនោះ 

ដូដចបោះថ្ន៖ 

 ន សន ត ិបតុាត  តាណាយ  ន បតិា នប ិពន ធវា 

 អ្ន តនកន្មធបិន នសេ  នរ ថ ិញរសី ុតាណាតា 

ម្ននបុតថទុ្កដដើមផជីយួក៏មិនាន បិតក៏មិនាន ទាំងដៅពងសក៏មិនាន កាលដបើដសចកឋី

សាវ ប់មកដល់ខ្វនួដហ្ើយ ញតិទាំងឡាយក៏ជយួមិនាន ដូដចបោះ ។ 

ដហ្ើយក៏តាំងដៅកប ុងដសាតបតថិផល ក៏ដលពាោះដហ្តុថ្ន ដ យ្ ោះថ្នការមិនពាល់លតូវ

ធម៌ណាខ្វោះ កប ុងកាយ ដវទ្  ចិតថ  ធម៌ទាំងឡាយដហ្ើយ ភាវ មិនម្ននដ ើយ ដូដចាប ោះ 

សនថតិមហាម្នតរ និង ងបដ្ឋចារា សូមផីដ ោះ ដទ្ើបគួរលជាបថ្ន ជាអ្បក្នកនវង 

ដសាកៈ និងបរដិទ្វៈដដ្ឋយមគគ ដនោះឯង ។ 

លបការថ្ន ដដើមផរីលត់ និងដទមនសស ម្ននន័យថ្ន ដដើមផីតាំងដៅមិនាន គឺ រលត់

ទាំងពីរដនោះ គឺ ទុ្កខផវូវកាយ  និងដទមនសសផវូវចិតថ  ។ ដសចកឋីថ្ន មគគដនោះ បុគគលចដលមើនដហ្ើយ
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រណមងលបលពឹតថដៅដដើមផីរលត់ទុ្កខ  ដូចទុ្កខ របស់លពោះតិសសដតទ រជាដដើម រលត់ដទមនសស 

ដូចដទមនសសរបស់ដសឋចសកាៈជាដដើម ។ កប ុងដរឿងទាំងពីរដ ោះ សណមឋងដសចកឋី រលត់ 

ដូចតដៅដនោះ ។ 

rr<<<ss 
 

របជ ុំសរឿងពាក់្ព័នទនឹងមគ្គ 

តរឿង ទុកខរបសប់្រះ ិសសត េរ 
ានឮមកថ្ន កប ុងលកុងសាវតទី  បុលតរបស់កុដុមភី  ដ យ្ ោះតិសសៈ លោះលទ្ពរ ៤០ ដកាដិ

ដចញបួសដៅណតម្នប ក់ឯងកប ុងទលព មិនម្ននផធោះ ។ ភរយិរបស់បឡ ូនលបុស បញ្ជូនដចារ ៥០០

 ក់ដៅសម្នវ ប់ដលាកណដលជាបង ។ ពួកដចារដៅដលាមព័ទ្នដលាក ។ 

ឆោកឆទើបសរួថា ឧាសក ដលាក ាំគ្នប មកដធឝើអ្ឝី ? 
រកួឆចារឆឆលើយថា មកសម្នវ ប់ដលាកហ្បឹងឯង ។ 

ឆទើបឆោកន យាយសមូអ្ងវរថា ឧាសកទាំងឡាយ ដមតថ ទ្ទួ្លធា អាតយ ឲរ

ជីវតិអាតយ លតឹមណតមួយយប់ចុោះ ។ 

រកួឆចារឆោលថា សមែៈណានឹងធា ដលាកកប ុងឋានៈយ៉ា ងដនោះាន ។ 

ត្រះឆេរៈឆោលថា ដហ្ើយ ធា លយមដទ្? ប ធ ប់ពីដលាកចាប់ងយដុើធាំគប់ឆឡឹងសយង

ដជើងទាំងពីរខាងរចួ ។ 

ពួកដចារទាំងដ ោះ ក៏មិនទន់ដគចដៅ លត ប់មកបង្ខា ត់ដភវ ើងដដកកប ុងទី្ជិតចង្កងាម

លពោះដងរៈលគបសងាត់ដវទ្  ពិចារណាសីល អាលស័យសីលណដលបរសុិទ្និ ក៏ដកើតបីតិ និង 

ាដម្នជជៈ ។ លាំដ្ឋប់តពីដ ោះ ក៏ចដលមើនវបិសស  ដធឝើសមែធម៌រហូ្តអ្ស់មួយយប់កប ុង

យមទាំងបី ដពលអ្រែុរោះ ក៏សដលមចលពោះអ្រហ្តថដទ្ើបណងវងឧទនថ្ន៖ 

 ឧនភា ាទាន ិភនិ ទតិាវ  សញ្ដមសិាម ិនវា អ្ ំ 

 អ្ដ ឌោិម ិ រាោម ិ សរាគមរនែ អ្ ំ 

 ឯវា ំ ចនិ តយតិាវ ន យថាភរូ ំវបិសេិសំ 

 សមបនរ ត អ្រែុុគ គម ហ ិ អ្រ រ ត ំអ្ាបែឹុ 
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ដយើងគប់ដជើងពីរខាង ការពារដលាកទាំងឡាយ ដយើងធុញលទន់កបងុដសចកឋីសាវ ប់

ទាំងណដលដៅម្ននរាគៈ ដយើងគិតយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ ក៏ដ ើញចាស់តមដសចកឋីពិត 

ដពលអ្រែុរោះមកដល់ ដយើងក៏សដលមចលពោះអ្រហ្តថ ដូដចបោះ ។ 

&Â' 
 

តរឿង ទុកខរបស់ភិកខ ុ៣០ រូប 

 
 

ភិកខ ុ ៣០ របូ មួយលកុមដទ្េត ដរេនកមយដ្ឋឌ នកប ុងសម្នប ក់របស់លពោះម្ននលពោះភាគដហ្ើយ ចាាំ

វសាកប ុងទលព ដធឝើកតិកាគ្នប ថ្ន អ្បកម្ននអាយុ ដយើងគួរដធឝើសមែធម៌ រហូ្តអ្ស់មួយយប់កប ុង

យមទាំងបី ដយើងមិនគួរមកកាន់សម្នប ក់ទនគ្នប  និងគ្នប  ដហ្ើយក៏ដៅកាន់ទី្ដផសងៗ គ្នប  ។ កាល

ភិកខ ុទាំងដ ោះដធឝើសមែធម៌ កប ុងដពលជិតភវឺ ក៏ដដកលក់ ខាវ មួយកាលក៏មកចាប់ភិកខ ុដៅសីុ

មឋងមួយរបូ  ៗ។ ភិកខ ុណា  ៗក៏មិនានបដញ្ចញសូមផីវាចាថ្នខាវ ចាប់ខ្ញុាំដហ្ើយ ។ ភិកខ ុលតូវខាវ សីុរហូ្ត

អ្ស់ ១៥ របូ ដដ្ឋយអាការៈយ៉ា ងដនោះ ដល់ទងងឧដាសង ភិកខ ុដ៏ដសសក៏សួរថ្ន ដលាកដៅទី្

ណា ក៏ានដឹងដរឿង ដហ្ើយដពាលថ្ន ដបើលតូវខាវ ចាប់ គបផីលាប់ថ្ន ឥ ូវដនោះដយើងលតូវខាវ ចាប់

ដហ្ើយក៏ដៅបនថដៅ ។ តមកខាវ ក៏ចាប់ភិកខ ុកដម្នវ ោះមួយរបូ ដដ្ឋយន័យមុន ។ ភិកខ ុកដម្នវ ោះក៏

ណលសកថ្ន ខាវ ៗដលាកម្នច ស់ ។ ភិកខ ុទាំងឡាយក៏កាន់ដឈើលចត់ និងគប់ដភវ ើងដដញតមបាំែងថ្ន 

នឹងឲរវាលពណលង ខាវ ក៏ដ ើងដៅកាន់ទី្ដ្ឋច់ទនភបាំ  ណដលភិកខ ុទាំងឡាយដៅមិនាន ដផឋើមសីុភិកខ ុ

ដ ោះតាំងពីដជើង ។ ភិកខ ុទាំងឡាយដលៅដ ោះ ក៏ានណតដពាលថ្ន សបផុរសឥ ូវដនោះកិចចណដល
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ពួកដយើងនឹងលតូវដធឝើមិនម្នន ណដលដ យ្ ោះថ្ន ដសចកឋី វិដសសរបស់ភិកខ ុទាំងឡាយ រណមង

លាកដកប ុងឋានៈដូដចបោះ ។ ភិកខ ុកដម្នវ ោះដ ោះ ដដកដៅកប ុងម្នត់ខាវ  លគបសងាត់ដវទ្ ណដល 

ឈឺចុកចាប់ ដហ្ើយចដលមើនវបិសស ៖ 

C ដពលខាវ សីុដល់កដជើង ជាលពោះដសាតបនប  

C ដពលខាវ សីុដល់កាលជងគង់ ជាលពោះសកទគ្នមិ 

C ដពលខាវ សីុដល់ដពាោះ ជាលពោះអ្ គ្នមី 

C ដពលខាវ សីុជិតដល់ដបោះដូង ក៏សដលមចលពោះអ្រហ្តថ លពមដដ្ឋយបដិសមមិទ ដទ្ើប

ណងវងឧទនដូដចបោះថ្ន ៖ 

 សលីវា វរ តសមបនន្មន  បញ្ដវា សសុមា និតា 

 ម ុរុ ត ំបមាទ្មន្មវយ ពយនគឃ នន្ម រទុ្ ធមាននសា 

 បញ្ជរសមំ នសា គន តាវ  សលិាយ ឧបរ ីកនតា 

 កាម ំខាទ្រ ុម ំពយនគោ អ្ដ ឌោិ ច ន្មហ រសុេ ច 

 កនិលនស នខបយសិាម ិ ផសុសិាម ិវមិរុ តយំិ ។ 

ដយើងម្ននសីល ដល់លពមដដ្ឋយវតថ ម្ននបញ្ញដ  ម្ននចិតថតាំងម្នាំលឡដហ្ើយ 

អាលស័យដសចកឋីលបម្នទ្មួយណភវត ទាំងណដលម្ននចិតថមិនគិតលបទូ្សឋកបងុខាវ  វាក៏

ចាប់ទុ្កកបងុលកញាំលកចក  ាំដៅទុ្កដលើដុើងយ ខាវ សីុដយើងដល់ឆឡឹង និងសរទសក៏

ដដ្ឋយ ដយើងនឹងដធឝើកិដលសឲរអ្ស់ដៅ នឹងពាល់លតូវវមុិតថិ  ដូដចបោះ ។  

តរឿង ទុកខរបសប់្រះបី ិដលលត េរ 
ភិកខ ុមួយរបូដទ្េត ដ យ្ ោះ បីតិមលវដតទរ លគ្នជាលគហ្សទ ដលាកកាន់ទ្ង់មកដកាោះលង្ខា

ដល់ ៣ រជជកាល ចូលគ្នល់លពោះរាជា ដហ្ើយានទ្ទ្ួលលពោះរាជានុដលគ្នោះ ទងងមួយ ដធឝើដើដែើរ

ដៅកាន់ទឝ រសាលា ណដលម្ននទី្អ្ងគុយ លកាលដដ្ឋយកដនធលណផង ានសាឋ ប់នតុម្នហ កវគគកប ុង

(សំយុតតនិកាយ ខនធវារវគ)ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ របូមិនណមនរបស់អ្បក ចូរលោះបង់របូ
ដ ោះដចញ របូដ ោះអ្បកលោះបង់ានដហ្ើយ នឹងម្ននលបដយជន៍ ដដើមផីដសចកឋីសុខ្រហូ្ត

អ្ស់កាលយូរ ដូដចបោះដហ្ើយក៏គិតថ្ន មិនណមនណតរបូប៉ាុ ដណាត ោះដទ្ ដវទ្ ក៏មិនណមនរបស់ខ្វួន ។ 

ដគដធឝើលពោះាលីដ ោះឲរជាលបធាន ដហ្ើយដចញដៅកាន់មហាវិហារ សូមបួសបពឝជាជ
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ឧបសមផទ ដហ្ើយដធឝើម្នតិកាទាំងពីរឲរសាធ ត់ជើ ញ  ាំភិកខ ុ ៣០ របូ ដៅកាន់លានកប ុង

តាំបន់គវបរាលី ដធឝើសមែធម៌ ។ កាលដជើងដដើរមិនាន ក៏លុតជងគង់ដដើរចង្កងាម ។ កប ុង

យប់ដ ោះ លពាហ្យែ៍លមឹគម្នប ក់សម្នគ ល់ថ្ន លមឹគ ក៏ពួយនឹងលាំណពងដចញដៅ ។ លាំណពងដ ោះ

ក៏ដៅលតូវដលាកដល់ធវុោះ ដលាកក៏ឲរដគ ាំ (ដកលាំណពង) ដ ោះដចញ យកដៅយ ញត់មុខ្

របួស ឲរដគដលើកខ្វ ួនអ្ងគុយដលើផ្លធ ាំងងយ ឲរដគដបើកឱកាស ចដលមើនវិបសស  ក៏សដលមច

លពោះអ្រហ្តថលពមដដ្ឋយបដិសមមិទ ពយករែ៍ ដល់ភិកខ ុទាំងឡាយណដល ាំគ្នប មក ដដ្ឋយ

ឲរសាំដ ងកឡកលគណហ្ម បនវឺឧទនដូដចបោះថ្ន៖ 

 ភាសរិ ំពទុ្ ធនសដ ឌសេ សព វនលាកគ គវាទ្និន្ម 

 ន រមុាហ កមទិ្ ំរបូ ំ រ ំជន យយថ ភកិ ខនវា 

 អ្នចិ ច វរ សង្ខខ រា ឧបាទ្វយធម មនិន្ម 

 ឧបបជ ជតិាវ  នរិជុឈន ត ិ នរសំ វបូសនមា សនុខា ។ 

លពោះពុទ្នដ៏លបដសើរបាំផតុ ណដលដពាលសរដសើរថ្ន កាំពូលដលើសដលាកទាំងពួង លទ្ង់

ភាសិតទុ្កថ្ន ម្នប លភិកខទុាំងឡាយ របូដនោះមិនណមនរបស់អ្បក អ្បកទាំងឡាយគបផី

លោះបង់របូដ ោះដចញ ។ សង្ខខ រទាំងឡាយមិនដទ្េងហ្ប៎  ម្ននការដកើត និងវ ិសដៅ

ជាធមយត ដកើតដហ្ើយក៏រលត់ ការសងប់រម្នង ប់ ទនសង្ខខ រទាំងដ ោះ ជាសុខ្ ដូដចបោះ។ 

 មគគដនោះ រណមងលបលពឹតថដៅដដើមផីរលត់ទុ្កខ  ដូចជាទុ្កខរបស់លពោះតិសសដតទរជាដដើមលតឹម

ណតប៉ាុ ដណាត ោះមុន ។ 

តរឿងតទាដនសសរបស់តសេចសកកៈ 
ដសឋចសកាដទ្វរាជ លទ្ង់ដ ើញបុពឝនិមិតថ  ៥ លបការ របស់លពោះអ្ងគលតូវមរែភ័យលគប

សងាត់ ដកើតដទមនសស ចូលគ្នល់លពោះម្ននលពោះភាគទូ្លសួរបញ្ញហ  ។ កាលណដលលពោះដ៏ម្ននលពោះ

ភាគ លទ្ង់វសិជជ ដៅកប ុង សកាបញ្ញហ សូលត ទី្ និកាយ មហាវគគ  សកាដទ្វរាជដសឋចក៏តាំងដៅ

កប ុងដសាតបតថិផលលពមដដ្ឋយដទ្វត ៨ មឺុន ដដ្ឋយអ្ាំណាចការវសិជជ ឧដបកាខ បញ្ញហ  ។ 

ដរឿងការឧបផតថិ របស់ នសឋចសក កៈ ដទ្ើបលត ប់ជាលបលកតីវញិ (កបងុន័យថ្ន ដលាកានបដិសននិ

ជាលពោះឥង្កនធកាំ ដលាោះមួយរាំដពច ពួកដទ្វតដទទ្ដទ្េតពុាំានលជាបដសចកឋី ដនោះដទ្ ម្ននណត 

លពោះឥង្កនធផ្លធ ល់ ដលពាោះដលាកានចុតិខ្វួនឯង និងលពោះដ៏ម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ប៉ាុ ដណាត ោះ ដលពាោះ

លពោះអ្ងគម្ននញែគ្នយ នទី្បាំផុត លបម្នែមិនាន) ។ 
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តរឿង តទាដនសសរបស់សុប្រហាតទេបបុ្  
សូមផីសុលពហ្យដទ្វបុលត ណដល ងដទ្ពអ្បសរ ១០០០ ណហ្ហ្ម ក៏ដសាយសួគ៌សមផតថិ  ។ 

កប ុងចាំនួន ងដទ្ពអ្បសរ ១០០០ ដ ោះ  ងដទ្ពអ្បសរ ៥០០ រវល់ណតដបោះផ្លា ដឈើពីដដើម ក៏

ចុតិដៅដកើតកប ុងនរក សុលពហ្យដទ្វបុលតរាំពឹងថ្ន ដហ្តុដូចដមឋច ដទ្ពអ្បសរទាំងដនោះដទ្ើបយឺត

យូរដមវ ោះ ក៏ដឹងថ្ន ពួក ងដៅដកើតកប ុងនរក ដទ្ើបណបរមកពិចារណាដមើលខ្វួនឯងថ្ន អាយុ

ប៉ាុ យ នដហ្ើយហ្ប៎ ! ក៏ដឹងថ្ន ខ្វួននឹងអ្ស់អាយុ នឹងដៅដកើតកប ុងនរកដ ោះណដរ ក៏ភ័យខាវ ច ដកើត

ដទមនសសយ៉ា ងទលកណលង ដ ើញថ្ន លពោះបរមសាសាឋ ប៉ាុ ដណាត ោះ នឹងញុាំងដសចកឋីដទមនសស

របស់ដយើងដនោះឲរវ ិសដៅ មិនណមនអ្បកដទទ្ ដហ្ើយក៏ ាំ ងដទ្ពអ្បសរ ៥០០ ដ៏ដសស

ចូលគ្នល់លពោះម្ននលពោះភាគ ទូ្លសួរបញ្ញហ ថ្ន៖ 

 នចិ ចរុរសឋមទិ្ ំចរិ ត ំ នចិ ចពុ វគិ គមទិ្ ំមនន្ម 

 អ្នបុបនន នស ុកនិច ចស ុ អ្នថា ឧបបរ តនិរស ុច 

 សនច អ្រ ថ ិអ្នរុ តរសឋំ រ ំនម អ្កាខ   ិបចុ ឆនិតា ។ 

ចិតថដនោះតក់សវតុជានិចច ចិតថដនោះរននត់ជានិចច ទាំងកបងុកិចចណដលមិនទន់ដកើត ទាំង

កបងុកិចចណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ លបសិនដបើថ្ន ការមិនរននត់តក់សវតុម្នន សូមលពោះ

អ្ងគលាប់ ណដលលតូវទូ្លសួរដហ្ើយ លទ្ង់ដមតថ ដលាសលាប់ ការមិនភ័យតក់សវតុ

ដ ោះ ដល់ខ្ញុាំលពោះអ្ងគផងចុោះ ។ 

លាំដ្ឋប់ដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបានលតស់លាប់ សុលពហ្យ ដទ្វបុលតកប ុង  

(សំយុតត និកាយសោថវគ) ដូដចបោះថ្ន៖ 
 ន្មញ្ដររ ន ជា របសា ន្មញ្ដររ ឥន្ទន ទយិសំវរា 

 ន្មញ្ដររ សព វបដនិសិេាគ   នសារ ថ ឹបសាម ិាែិន ំ។ 

ដលៅពីបញ្ញដ ជាដលគឿងដងឹ តបៈជាដលគឿងដតុដសចកឋីអាលកក់ ដលៅពីដសចកឋី

សលងមួឥង្កនធិយ ដលៅពីការលោះបង់ងងឹតលគប់យ៉ា ង តថ្នគតដមើលមិនដ ើញ 

សួសឋីរបស់ពួកសតឝ ដូដចបោះ ។ 

កប ុងទី្បាំផុតដទ្ស  សុលពហ្យដទ្វបុលតក៏តាំងដៅកប ុងដសាតបតថិផល លពមដដ្ឋយ ង

ដទ្ពអ្បសរ ៥០០ ដធឝើសមផតថិដ ោះឲរថ្នវរៈដហ្ើយ លត ប់ដៅកាន់ដទ្វដលាក ។ 
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មគគដនោះ ណដលបុគគលចដលមើនដហ្ើយ បែឍ ិ តគបផីលជាបថ្ន រណមងលបលពឹតថដៅដដើមផី

រលត់ដទមនសស ដូចដទមនសសរបស់ដសឋចសកាៈ ជាដដើម ដូចដពាលមកដនោះ ។ 

មគគម្ននអ្ងគ ៨ ណដលជាអ្រិយៈ ដៅថ្ន នញយយធម  ៌ កប ុងពាករណដលថ្ន ញយសេ 

អ្ធគិមាយ ដលាកអ្ធិបាយថ្ន ដដើមផីសដលមច គឺ ដដើមផីដល់ដញយរធម៌ដ ោះ ។ ពិតដហ្ើយ

មគគ គឺ សតិបផដ្ឋឌ នណដលជាដលាកិយៈ ជាខាងដដើមដនោះ ណដលបុគគលចដលមើនដហ្ើយរណមង

លបលពឹតថ ដៅដដើមផីសដលមចមគគណដលជាដលាកុតថរៈ ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ

ដទ្ើបលតស់ថ្ន ដដើមផីសដលមចដញយរធម៌ ។ 

បទ្ថ្ន ន ិវ នសេ សច ចកិរិោិ ដលាកអ្ធិបាយថ្ន ដដើមផីដធឝើឲរចាស់ គឺ ដដើមផីលបចកស

ដដ្ឋយខ្វួនឯងនូវអ្មតធម៌ ណដលានដ យ្ ោះថ្ន ន ិវ ន ដលពាោះដវេរចាកតណាហ ជាដលគឿងរបួរតឹ ។ 

ពិតណាស់ មគគដនោះ ណដលបុគគលចដលមើនដហ្ើយ រណមងដធឝើឲរចាស់លពោះនិពាឝ ន ឲរសដលមច

ដៅតមលាំដ្ឋប់ ។ ដលពាោះដូដចបោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ដដើមផីដធឝ ើឲរចាស់  

លពោះនិពាឝ ន ដូដចបោះ ។ 

កប ុងលពោះសូលតដ ោះ សូមផីកាលលពោះម្ននលពោះភាគលតស់ថ្ន ដដើមផីដសចកឋីបរិសុទ្និទន

សតឝទាំងឡាយដហ្ើយ ពាករណដលថ្ន ដដើមផី្ នកនវងដសាកៈ និងបរដិទ្វៈជាដដើម ជាការ

សដលមចដសចកឋីានក៏ពិត ដវេរណលងណតអ្បកឆាវ តដឹងការយុតិ (យុតិ គឺ ដសចកឋីលតឹមលតូវ)

របស់ពាករដលបេនលបដៅដចញដហ្ើយ ក៏មិនលាកដដល់អ្បកដទទ្ៗាន ណតលពោះម្ននលពោះភាគ

លទ្ង់មិនានដធឝើឲរជនអ្ប កឆាវ ត ដឹងការយុតិរបស់ពាករដលបេនលបដៅជាមុន ដហ្ើយលទ្ង់

សណមឋងធម៌កប ុងខាងដលកាយដទ្ ណតដបើលទ្ង់ញុាំងជនទាំងឡាយឲរដឹងអ្តទដ ោះៗ ដដ្ឋយសូលត 

ដ ោះៗណតមឋង ដលពាោះដូដចាប ោះកប ុងទី្ដនោះ ឯកាយនមគ គ នឹងញុាំងអ្តទណាៗ ឲរសដលមចាន ក៏

លទ្ង់សណមឋងអ្តទដ ោះៗឲរលាកដ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ដដើមផី្នកនវងដសចកឋីដសាកៈ និងដសចកឋី  

ខ្សឹកខ្សួលជាដដើម ។ ឬន័យមួយដទ្េត ដសចកឋីបរសុិទ្និរបស់សតឝទាំងឡាយ រណមងលបលពឹតថ

ដៅានដដ្ឋយ ឯកាយនមគ គ ដសចកឋីបរសុិទ្និដ ោះ រណមងម្ននដដ្ឋយការ្នកនវងដសាកៈ 

និងបរិដទ្វៈ ការ្នកនវងដសាកៈ និងបរិដទ្វៈ រណមងម្ននដដ្ឋយការរលត់ទុ្កខ  និង

ដទមនសស ការរលត់ទុ្កខ  និងដទមនសស រណមងម្ននដដ្ឋយការសដលមចដញយរធម៌ ការ

សដលមចដញយរធម៌ រណមងម្ននដដ្ឋយការដធឝើឲរចាស់លពោះនិពាឝ ន ដលពាោះដូដចាប ោះ កាលលទ្ង់
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សណមឋងលាំដ្ឋប់ន័យយ៉ា ងដនោះ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ដដើមផីដសចកឋីបរសុិទ្និទនសតឝទាំងឡាយ ដហ្ើយ

លតស់បទ្ថ្ន ដដើមផី្ នកនវងនូវដសចកឋីដសាក និងដសចកឋីខ្សកឹខ្សលួ ជាដដើម ។ 

ន័យមួយដទ្េត ពាករណដលដពាលមកដនោះ ជាការពែ៌ គុែរបស់ ឯកាយនមគ គ ។ 

ដលបេបដូចលពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់គុែដដ្ឋយបទ្ទាំង ៨ ដដ្ឋយឆឆកាដទ្ស  (ឆឆខ 
សូរត មជឈ្មិនិកាយ ឧបរបិណ្ណ្សខៈ)ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ តថ្នគតនឹងសណមឋងធម៌
ចាំដពាោះអ្បកទាំងឡាយ ម្ននលមឡបទ្ដដើម ម្ននលមឡបទ្កណាឋ ល ម្ននលមឡបទ្ចុង និង

លបកាសលពហ្យចរយិៈដ៏បរសុិទ្និបរបូិែ៌សពឝលគប់ លពមទាំងអ្តទ លពមទាំងពរញ្ជនៈ គឺ ឆឆកាធម៌

ដូដចបោះយ៉ា ងណា និងលតស់គុែដដ្ឋយបទ្ទាំង ៩ ដដ្ឋយអ្រិយវងសដទ្ស  (អងុតតរ 
និកាយ ចតុខនបិាត) ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយអ្រយិវងស ៤ (លបដវែីទនលពោះអ្រយិបុគគល 

ម្ននលពោះពុទ្នជាដដើម។) ទាំងដនោះ ណដលដឹងានថ្ន ជាកាំ ពូលដ៏ដលើសម្ននមកយូរ ជាវងស 

លពោះអ្រិយៈជារបស់ចាស់ កប ុងអ្តីតក៏មិនម្ននអ្ប ករដងាែស មិនធាវ ប់រដងាែស កប ុងបចចុបផនប 

ក៏មិនរដងាែស កប ុងអ្ គត ក៏នឹងមិនរដងាែស សមែលពាហ្យែ៍ជាបែឍ ិ ត ក៏មិនរដងាែស 

ដូដចបោះ យ៉ា ងណា លពោះម្ននលពោះភាគ ក៏ានលតស់គុែរបស់ ឯកាយនមគ គ សូមផីយ៉ា ងដនោះ 

ដដ្ឋយបទ្ទាំង ៧ ដនោះថ្ន ដដើមផីដសចកឋីបរសុិទ្នទនសតឝទាំងឡាយជាដដើម ក៏ដូដចាប ោះ ។ ដបើ

នឹងសួរថ្ន ដលពាោះដហ្តុអ្ឝី ក៏ដឆវើយានថ្ន ដដើមផីឲរដកើតឧសាហ៍្ដល់ភិកខ ុទាំងដ ោះ ។ ពិត

ណាស់ ភិកខ ុទាំងដ ោះ សាឋ ប់ការលតស់គុែ (របស់ឯកាយនមគ គ) ដឹងថ្ន មគគដនោះ ាំដចញដៅ 

នូវឧបទ្ធវៈ ៤ គឺ 

១ ~េសាខៈ ណដលជាដលគឿងដុតចិតថ  
២ ~បរេិទវៈ ណដលជាការយាំ ដរេបរាប់ 

៣~ទុខៈ ណដលជាការមិនសបាយផវូវកាយ 

៤ ~េោមនសឝ្ ណដលជាការមិនសបាយផវូវចិតថ  
 ាំមកណដលគុែវដិសស ៣ គឺ វសុិទ្ន ិ១ ដញយរធម៌ ១ លពោះនិពាឝ ន ១ ដូដចបោះដហ្ើយ ក៏

ដកើតឧសាហ៍្សម្នគ ល់ដទ្ស ដនោះថ្ន គួរហ្ប៎  គួរដរេន គួរចងចាាំ គួរលាប់ គួរដពាល នឹង

សម្នគ ល់មគគយ៉ា ងដនោះថ្ន គួរចដលមើន ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់គុែ
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(របស់ ឯកាយនមគ គ) ដដើមផីឲរដកើតឧសាហ៍្ ដល់ភិកខ ុទាំងដ ោះ ដូចឈយ ួញសមភ ត់កមភលជាដដើម 

ដឃាស គុែភាពរបស់សមភ ត់កមភល ជាដដើមដូដចាប ោះ ។ 

ដូចដសចកឋីថ្ន សូមផីថ្ន ឈយ ួញសមភ ត់កមភលណដលម្ននតទមវរាប់ណសន ដឃាស ថ្ន

ដមតថ ទិ្ញសមភ ត់កមភល មនុសសទាំងឡាយក៏មិនទន់លជាបជាមុនថ្ន ខ្ញុាំក៏ម្ននសមភ ត់កមភលដធឝើ

ដដ្ឋយដរាមជាដដើម វាម្ននកវិនសឡ ុយ សមពសសដលគ្នតលគ្នត ណតក៏ដៅថ្ន សមភ ត់កមភលដូចគ្នប  

ប៉ាុ ណនឋកាលណា ឈយ ួញដ ោះដឃាស  សមភ ត់កមភលពែ៌លកហ្មដធឝើកប ុងណដនគ ន រៈលឡិតលឡ ន់ 

លសស់ថ្នវ  សមពសសទ្ន់ដលយ ើយ កាលដ ោះ ដបើម្ននលាក់លយមក៏នឹងទិ្ញយក ម្ននមិនលយម ក៏នឹង

សរដសើរ យ៉ា ងណា សូមផីកាលលពោះម្ននលពោះភាគលតស់ថ្ន ម្នប លភិកខទុាំងឡាយផវវូដនោះ ជាផវវូ

ណតមួយ ដូដចបោះក៏មិនទន់លាកដជាមុនថ្ន ផវូវណា ដលពាោះថ្ន សូមផីផវូវណដលមិន ាំសតឝដចញ

ចាកទុ្កខ  ម្ននដលចើនលបការ ក៏ដៅថ្ន ផវូវដូចគ្នប  ណតកាលលពោះម្ននលពោះភាគលតស់ថ្ន ដដើមផី

ដសចកឋីបរសុិទ្នទនសតឝទាំងឡាយ ដូដចបោះជាដដើម ភិកខ ុទាំងឡាយក៏លជាបថ្នផវូវដនោះ ាំដចញនូវ

ឧបទ្ធវៈ ៤  ាំនូវគុែវដិសស ៣ ដហ្ើយក៏ដកើតឧសាហ៍្ សម្នគ ល់ដទ្ស ដនោះថ្ន គួរចដលមើន 

ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ កាលលតស់គុែ (របស់ ឯកាយនមគ គ) ដទ្ើបលតស់ថ្ន ដដើមផី

ដសចកឋីបរសុិទ្នទនសតឝទាំងឡាយជាដដើម ។ 

មួយដទ្េត ការឧបម្នដពាលដដ្ឋយឈយ ួញសមភ ត់កមភលពែ៌ដលឿង ណដលម្ននតទមវ មួយ

ណសន  ាំមកដលបេបដធេបយ៉ា ងណា កប ុងដសចកឋីដនោះ ក៏គួរ ាំការឧបម្នដពាលដដ្ឋយឈយ ញួម្នស

ជមភ ូនុទ្ (ឬម្នសជមភ ូនទ្ៈ ជាដ យ្ ោះ ម្នសវដិសសមួយលបដភទ្ ដកើតអ្ាំ ពីកករដីណដលលជាបដជាក

ដដ្ឋយទឹ្កណផវលពីងលបចាាំទ្ឝីប ជាម្នសបរសុិទ្នឥតម្ននមនធិល ម្ននសាច់លឡបាំផុតជាងម្នសទាំងពួង 

ម្នសដនោះសូមផីលពោះសម្នយ សមភ ុទ្ន ក៏លទ្ង់លតស់សរដសើរណដរ) ណកវមែីណដលដធឝើទឹ្កឲរថ្នវ  (ដពលជ

ម្ននតទមវ  ម្ននអានុភាពដលចើន) ណកវមុកាឋ ណដលបរិសុទ្និ (ណកវមុកាឋ ណដលដកើតកប ុងកាលដើរី គឺ  

គជដើរ)ី សមភ ត់ដរាមសតឝ និងណកវលបវា ជាដដើម យកមកដលបេបដធេប ដូដចាប ោះ ។ 

អ្ធិបាយស័រទថា យទិទ ំ

ពាករថ្ន យទ្ទិ្ ំជានិាតស័ពធ ។ និាតស័ពធដ ោះ ម្ននដសចកឋី ដូដចបោះថ្ន នយ ឥនម ទាំងដនោះ

ណា ។ ពាករថ្ន ចតាត នរា (៤) ជាស័ពធ កាំែត់ចាំនួន ។ ដដ្ឋយចាំនួនដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់

សណមឋងការកាំែត់ចាំនួនសតិបផដ្ឋឌ នថ្ន មិនតិចជាងដ ោះ មិនដលចើនជាងដ ោះ ។ 

-<ç<,  
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មហាេតិបបដ្ឋឋ នេូរត 
បិដក ភាគ ១៧ - ទ្ាំព័រទ្ី ២៤៤-៣០៤ 

&Â' 
សម័យមួយ លពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់គង់ដៅកប ុងកម្នយ សទ្មយ និគម របស់អ្ប កកុរុ កប ុង

ណដនកុរ។ុ កាលលពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់គង់ដៅកប ុងកម្នយ សទ្មយ និគមដ ោះឯង ានលតស់ដៅ

ភិកខ ុទាំងឡាយថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ។ ភិកខ ុទាំងដ ោះ ទ្ទួ្លលពោះពុទ្នដីកា ទនលពោះម្ននលពោះ

ភាគថ្នបពិលតលពោះអ្ងគដ៏ចដលមើន ។ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់យ៉ា ងដនោះថ្ន ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ ផវូវគឺសតិបផដ្ឋឌ នទាំង ៤ ដនោះជា ផវូវមូលណតមួយលបលពឹតថដៅ ដដើមផីដសចកថី

បរិសុទ្នទនសតឝទាំងឡាយ ដដើមផីលោះបង់នូវដសចកថី ដសាក និងដសចកថីខ្សឹកខ្សួល ដដើមផី

រាំលត់បង់នូវទុ្កខ  និងដទមនសស ដដើមផីាននូវអ្រយិមគគលបកបដដ្ឋយអ្ងគ៨លបការ ដដើមផី

ដធឝើឲរជាក់ចាស់នូវលពោះនិពាឝ ន ។ 
 

ខនុងអដឋខថាមានេសចខតពីនយ្ល់អពំបីទថា “ផ លវូមលូណរមយួជ្ញនរច ើននយ័” 
a ជាផវូវមូលណតមួយ ដលពាោះជាផវូវលបតិបតថិ  ដដើមផីដចញចាកសងារ ដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន

មិនម្ននណបកដៅជាផវូវ២ ឬជាផវូវ៣ដ ើយ ។ 

a ជាផវូវណដលលតូវដដើរានណតមនុសសម្នប ក់ ដលពាោះសតិបផដ្ឋឌ នទាំង៤ដនោះ ានណតលពោះដយគី

ណដលលោះបង់ពួកដចញ ដហ្ើយដៅសមងាំ ដៅកប ុងទី្សាង ត់ម្នប ក់ឯង ដទ្ើបលបតិបតថិដកើត ។ 

a ជាផវូវរបស់មនុសសលបដសើរ គឺ ថ្នជាផវូវរបស់លពោះសម្នយ សមភ ុទ្ន ដលពាោះលពោះអ្ងគលបដសើរ

ជាងសតឝទាំងពួងផង ដហ្ើយលទ្ង់ានបដងាើតផវូវ គឺសតិបផដ្ឋឌ ន ឲរដកើតម្ននដ ើងផង ។ 
 

េត្ិប្បដ្ឋា ៃទាំង៤ សត្ើអវីខ្លះ? 
ម្នប លភិកខទុាំងឡាយ ភិកខកុបងុសាស ដនោះ 

១ ~ ពចិារណ្េឃើញនវូកាយខនងុកាយ េតើដូចេមេច? 
ពិចារណាដ ើញនូវកាយកប ុងកាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ម្ននពយយម

ជាដលគឿងដុតកដតឋ កិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី (ជាដលគឿងកាំែត់) កម្នច ត់បង់នូវ

អ្ភិជានិងដទមនសសកបងុដលាកដចញ ១ ។ 
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អដឋខថាបានពន្យលថ់ា៖ 
ដលាកកប ុងទី្ដនោះ សាំ ដៅយកកាយ ដលពាោះកាយដ ោះ ជាសភាវៈណតងលទុ្ឌដលទម

វិ សដៅជាធមយត មួយដទ្េត អ្ភិជា និងដទមនសស ណដលភិកខ ុលោះបង់កប ុងកាយដ ោះ 

មិនណមនលតឹមណតកប ុងកាយប៉ាុ ដណាត ោះដទ្ សូមផីណតអ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងពួកដវទ្  សញ្ញដ  

សង្ខខ រ វញិ្ញដ ែ ក៏លតូវលោះដចាលណដរ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ានជាកប ុង គមពរីវិភង ដលាកលាប់
ថ្នឧាទនកខននទាំង៥ ក៏ដៅថ្ន ដលាកណដរ ។ 

២ ~ ពចិារណ្េឃើញនវូេវទោខនុងេវទោ េតើដចូេមេច? 
ពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ កប ុងដវទ្  ទាំងឡាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤  

ម្ននពយយម ជាដលគឿងដុតកដតឋ កិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វ ួន ម្ននសាយ រតី ជាដលគឿងកាំែត់ 

កម្នច ត់បង់នូវអ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាកដចញ ១ ។ 

៣ ~ ពចិារណ្េឃើញនវូចតិតខនងុចតិត េតើដូចេមេច? 
ពិចារណាដ ើញនូវចិតថកប ុងចិតថជាលបលកតី លគប់ឥរិយបងទាំង ៤ ម្ននពយយម  

ជាដលគឿងដុតកដតឋ នូវកិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី ជាដលគឿងកាំែត់ កម្នច ត់បង់នូវ

អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាកដចញ ១ ។ 

៤ ~ ពចិារណ្េឃើញនវូធមខ៌នងុធម៌ េតើដូចេមេច? 
ពិចារណាដ ើញនូវធម៌កប ុងធម៌ ទាំងឡាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ម្នន

ពយយម ជាដលគឿងដុតកដតឋ នូវកិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី ជាដលគឿងកាំែត់ កម្នច ត់

បង់នូវអ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាកដចញ១។ 
 

ចប់ ឧដទ្ធសវារកថ្ន។ 

rxs  
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អធិបាយ សតិប្បដ្ឋ ាន 

ពាករថ្ន សរបិបដ្ឋឌ នទាងំឡាយ ានដល់ សតិបផដ្ឋឌ ន ៣ គឺ អារមយែ៍ទនសតិក៏ម្ននការ

ណដលលពោះបរមសាសាឋ  លទ្ង់កនវងបង់ដសចកឋីលបទូ្សរា៉ា យ និងដលតកអ្រកប ុងសាវកទាំងឡាយ

អ្បកបដិបតថិ  ៣ យ៉ា ងក៏ម្នន តួសតិក៏ម្នន ។ អារមយែ៍ទនសតិ ដៅថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ដូចាលី

កប ុង(សំយុតតនិកាយ មហាវារវគ)ជាដដើមថ្ន  ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ តថ្នគតនឹងសណមឋងការ
ដកើត និងការរលត់ដៅទនសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ អ្បកទាំងឡាយ ចូរសាឋ ប់នូវធម៌ដ ោះចុោះ ។ល។ 

មាន្លភខិោុងំឡាយ ការេខើតៃនកាយ ដចូេមេច ? 
ការដកើតដ ើងទនកាយ ដលពាោះការដកើតដ ើងទនអាហារ ដូដចបោះ ។ មយ៉ា ងដទ្េត ដ យ្ ោះ

ថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ដូចាលីកប ុង (ខុទទខនកិាយ បដសិមភោិមគ)ជាដដើមថ្ន៖ 
a កាយ ជាទី្តាំង មិនណមនសតិ 

a សរ ិជាទី្តាំងផង ជាសតិផង ។ 

ដ យ្ ោះថ្ន បដ្ឋឌន ដលពាោះវដិលគ្នោះថ្ន ជាទី្តាំងកប ុងទី្ដនោះ ។ សួរថា អ្ឝីជាទី្តាំង? ឆឆលើយថា 

សតិជាទី្តាំង ។ ទី្តាំងទនសតិដ យ្ ោះថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ។ 

ន័យមួយដទ្េត ការតាំងជាលបធាន ដហ្តុដ ោះដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន បដ្ឋឌន ។ ការតាំងសតិ

ដ យ្ ោះថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ដូចការឈររបស់ដើរ ីការឈររបស់ដសោះជាដដើម ។ លពោះបរមសាសាឋ

លទ្ង់កនវងបង់ដសចកឋីទស់ចិតថ  និងដសចកឋីដពញចិតថ កប ុងសាវកទាំងឡាយ អ្បកបដិបតថិ  ៣ 

យ៉ា ងដៅថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ានកប ុងាលីថ្ន (សឡាយតនៈ វិភងសូរត មជ្ឈិមនិកាយ 
ឧបរបិណ្ណស្ខៈ) ដនោះថ្ន សតិបផដ្ឋឌ ន ៣ លពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់ជាលពោះអ្រយិៈ លទ្ង់ដសព
សតិបផដ្ឋឌ នណា កាលលទ្ង់ដសពសតិបផដ្ឋឌ នដ ោះ ដទ្ើបជាលពោះសាសាឋ  សមគួរទូ្ យ នសាវក

ទាំងឡាយដូដចបោះ ។ ពាករដ ោះម្ននដសចកឋីដូដចបោះ ដ យ្ ោះថ្ន បដ្ឋឌន ដលពាោះជាធម៌ណដលគបផី

តាំងទុ្ក អ្ធិបាយថ្ន គបផីឲរលបលពឹតថដៅ ។ សួរថា ដលពាោះជាធម៌ណដលគបផីតាំងទុ្ក

ដដ្ឋយអ្ឝី ? ឆឆលើយថា គបផីតាំងទុ្កដដ្ឋយសតិ ។ ការតាំងទុ្កដដ្ឋយសតិ ដ យ្ ោះថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន 

ក៏សតិប៉ាុ ដណាត ោះដៅថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ានកប ុងាលី (សំយុតតនកិាយ មហាវារវគ) ជាដដើមថ្ន 

សតិបផដ្ឋឌ ន៤ ណដលបុគគលចដលមើនដលចើនដហ្ើយ ដធឝើឲរដលចើនដហ្ើយ រណមងញុាំាំងដពាជឈងគៈ៧ឲរ 
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ដពញបរបូិរដូដចបោះ ។ ពាករដ ោះម្ននដសចកឋីដូដចបោះ ធមយជាតិណាតាំងដៅដហ្ើយ អ្ធិបាយ

ថ្ន ចូលដៅតាំងម្នាំ គឺ លបលពឹតថដៅ ដហ្តុដ ោះ ធមយជាតិដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន បដ្ឋឌន ។ សរ ិដ ោះឯង

ដ យ្ ោះថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ។ 

ន័យមួយដទ្េត ណដលដ យ្ ោះថ្ន សរ ិ ដលពាោះអ្តទថ្ន រឭកាន ណដលដ យ្ ោះថ្ន បដ្ឋឌន

ដលពាោះអ្តទថ្ន ចូលដៅតាំងទុ្ក ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ សតិដ ោះផង បដ្ឋឌ នផង ដលពាោះដហ្តុដ ោះ

ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ។ កប ុងទី្ដនោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់បាំែងយកសតិបផដ្ឋឌ នដនោះ។ 

សួរថា ដបើដូដចាប ោះដហ្តុអ្ឝីពាករថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ទាំងឡាយ ដទ្ើបជាពាករពហុ្វចនៈ។ ឆឆលើយថា
ដលពាោះលតូវម្ននសតិដលចើន ដសចកឋី ពិត សតិ ដ ោះម្ននដលចើន ដលពាោះដផសងគ្នប ទនអារមយែ៍ ។ 

សួរថា ណតដហ្តុអ្ឝីពាករថ្ន មគ គ ដទ្ើបជាឯកវចនៈ? ។ ឆឆលើយថា ដលពាោះជាផវូវណតមួយ ដដ្ឋយ
អ្តទថ្ន ជាមគគ ។ ដសចកឋី ពិត សតិទាំងដ ោះសូមផីម្នន ៤ ក៏រាប់ណតមួយដដ្ឋយ អ្តទថ្ន ជាមគគ ។ 

សមពិតដូចណដលដលាកដពាលទុ្កថ្ន សួរថា កប ុងពាករថ្នមគគ ដលពាោះអ្តទថ្នអ្ឝី ? ឆឆលើយថា
ដលពាោះអ្តទថ្ន ជាដលគឿង ាំដៅកាន់លពោះនិពាឝ នផង ដលពាោះអ្តទថ្ន អ្បកលតូវការលពោះនិពាឝ ននឹងគបផី

ណសឝងរកផង ។ សតិទាំង ៤ ដ ោះ ដធឝើកិចចឲរសដលមច កប ុងអារមយែ៍ទាំងឡាយ ម្ននកាយជា

ដដើម ដទ្ើបដល់លពោះនិពាឝ នកប ុងខាងដលកាយ ណតអ្បកលតូវការលពោះនិពាឝ នទាំងឡាយ ចាាំាច់លតូវ

លបលពឹតថដៅតាំងពីដដើមមក ដលពាោះដូដចាប ោះ សតិទាំង ៤ ដទ្ើបដៅថ្ន ផវូវណតមួយ។ ដទ្ស លពម

ដដ្ឋយអ្នុសននិ រណមងម្ននដដ្ឋយការអ្នុសននិ ពាករថ្ន សតិ ដូចកប ុងាលីទាំងឡាយ  

(សំយុតតនិកាយ មហាវារវគ) ជាដដើមថ្ន៖ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ តថ្នគតនឹងសណមឋ ងនូវមគគ  ជាដលគឿងកម្នច ត់កងទ័្ពម្នរ អ្ប ក

ទាំងឡាយចូរសាឋ ប់ មគគដ ោះជាដលគឿងកម្នច ត់កងទ័្ពម្នរ ដតើដចូដមឋច? គឺ សដម្នភ ជឈងគៈ ៧

ដូដចបោះ ។ ពាករថ្ន មគ គ ជាដលគឿងកម្នច ត់កងទ័្ពម្នរ និងពាករថ្ន សដម្នភ ជឈងគៈ ៧ ដដ្ឋយអ្តទ 

ក៏ណតមួយដូចគ្នប  ដផសងគ្នប ណតពរញ្ជនៈប៉ាុ ដណាត ោះ យ៉ា ងណា ពាករថ្ន ឯកាយនមគ គ និងពាករថ្ន 

សរបិបដ្ឋឌ ន ៤ ដដ្ឋយអ្តទ ក៏ដូចគ្នប  ដផសងគ្នប ណតពរញ្ជនៈប៉ាុ ដណាត ោះ ក៏ដូដចាប ោះ ដលពាោះដូដចាប ោះ

បែឍ ិ តគបផីលជាបថ្ន ជាឯកវចនៈ ក៏ដលពាោះជាផវូវណតមួយ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ជាមគគ ជាពហុ្វចនៈ

ក៏ដលពាោះសតិម្ននដលចើន ដដ្ឋយដសចកឋីដផសងគ្នប ទនអារមយែ៍ ។ 
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សរួថា ដលពាោះដហ្តុអ្ឝី  លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់សតិបផដ្ឋឌ នថ្ន ម្នន ៤ មិនខ្ឝោះ

មិនដលើស ? ឆឆលើយថា ក៏ដលពាោះលទ្ង់ដធឝើឲរជាលបដយជន៍ដល់ដវដនយរសតឝ ។ ពិតណាស់ 

កប ុងពួកដវដនយរសតឝ ណដលជាតណាហ ចរតិ ទិ្ដឌចិរតិ អ្បកជាសមងយនិក (អ្បកម្ននសមងៈ

ជាយន) និងវបិសស យនិក (អ្បកម្ននវបិសស ជាយន) ណដលលបលពឹតថដៅដដ្ឋយចាំណែក

ទាំងពីរ គឺបញ្ញដ ទ្ន់ដខ្សៃយ និងបញ្ញដ ចាស់កាវ  ។ 

ស ិបបដ្ឋា នប្បការទី១ 

 ណដលម្នននិមិតថ  នឹងគបផីសដលមចានដដ្ឋយមិនលាំាក ជាផវូវហ្យ ត់ចត់សលម្នប់

ដវដនយរសតឝ អ្បកជាសមងយនិក ម្ននបញ្ញដ ទ្ន់ដខ្សៃយ ។ 

d កាោនបុសឝ្ោសតបិប្ដ្ដន្ ម្ននអារមយែ៍ដលគ្នតលគ្នត ជាផវូវបរសុិទ្និសលម្នប់

ដវដនយរសតឝ អ្បកម្ននតណាហ ចរតិ ម្ននបញ្ញដ ទ្ន់ដខ្សៃយ ។ 

ស ិបបដ្ឋា នប្បការទី២ 

 ដលពាោះមិនតាំងដៅកប ុងអារមយ ែ៍ យ៉ា ងដលគ្នតលគ្នត ដទ្ើបជាផវូវហ្យ ត់ចត់សលម្នប់

ដវដនយរសតឝ អ្បកជាសមងយនិក ម្ននបញ្ញដ ចាស់កាវ  ។ 

d េវទោនុបស្ឝោសតិបប្ដ្ដ្ន ម្ននអារមយ ែ៍លឡិ តលឡ ន់ ជាផវូវបរិសុទ្និសលម្នប់
ដវដនយរសតឝ អ្បកម្ននតណាហ ចរតិ  ម្ននបញ្ញដ ចាស់កាវ  ។ 

ស ិបបដ្ឋា នប្បការទី៣ 

 ម្ននអារមយែ៍ណដលណចកដចញមិនដលចើន ជាផវូវហ្យត់ចត់សលម្នប់ដវដនយរសតឝ អ្បកជា

វបិសស យនិក ម្ននបញ្ញដ ទ្ន់ដខ្សៃយ ។ 

d ចិត្ឌ្នុបស្ឝោសតិប្បដ្ដ្ន ណដលម្ននអារមយ ែ៍មិនណចកដចញដលចើន ជាផវូវ

ហ្យត់ចត់សលម្នប់ដវដនយរសតឝ អ្បកម្ននទិ្ដឌិចរតិ ម្ននបញ្ញដ ទ្ន់ដខ្សៃយ ។ 

ស ិបបដ្ឋា នប្បការទី៤ 

ម្ននអារមយ ែ៍ណដលណចកដចញដលចើន ជាផវូវហ្យ ត់ចត់សលម្នប់ដវដនយរសតឝ  អ្ប កជា

វបិសស យនិក ម្ននបញ្ញដ ចាស់កាវ  ។ 

d ធមាមន្បុសឝ្ោសតបិប្ដ្ដន្ ណដលម្ននអារមយែ៍ណចកដចញដលចើន ជាផវូវហ្យត់ចត់
សលម្នប់ដវដនយរសតឝ អ្បកម្ននទិ្ដឌិចរតិ ម្ននបញ្ញដ ចាស់កាវ  ។ 
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ដលពាោះដហ្តុដូដចាប ោះ ដទ្ើបដពាលថ្ន សតិបផដ្ឋឌ នម្នន ៤ ប៉ាុ ដណាត ោះ មិនខ្ឝោះមិនដលើស ។ 

មយ៉ា ងវញិដទ្េត ណដលលតស់ថ្ន សតិបផដ្ឋឌ នម្នន ៤ ក៏ដដើមផីលោះបង់នូវ វបិលាល ស ដសចកឋី
សម្នគ ល់ខុ្សថ្ន សាឡ ត សុខ្ ដទ្េង  និងជាតួខ្វួន ។ ពិតណាស់ កាយ ជាអ្សុភៈ មិនសាឡ ត ណត

សតឝទាំងឡាយសម្នគ ល់ថ្ន សាឡ ត កប ុងកាយដ ោះ ។ ដដ្ឋយលទ្ង់សណមឋងភាពមិនសាឡ តកប ុងកាយ 

ដល់សតឝទាំងដ ោះ ដទ្ើបលតស់សតិបផដ្ឋឌ នលបការទី្ ១ ដដើមផីលោះវបិលាវ សដ ោះដចញ ។ 

និងកប ុង នវទ្ន្ម ជាដដើម ណដលសតឝលបកាន់ថ្ន សុខ្ ដទ្េង ជាតួខ្វួន ដវទ្ ក៏ជាទុ្កខ  ចិតថមិន

ដទ្េង ធម៌ទាំងឡាយជាអ្នតថ  ។ ណតសតឝទាំងឡាយក៏សម្នគ ល់ថ្ន សុខ្ ដទ្េង ជាតួខ្វួនកប ុងដវទ្  

ចិតថ ធម៌ដ ោះ ដដ្ឋយលទ្ង់សណមឋងភាពជាទុ្កខជាដដើម កប ុងដវទ្  ចិតថ ធម៌ដ ោះ ដល់សតឝទាំង

ដ ោះ ដទ្ើបលតស់សតិបផដ្ឋឌ ន ៣ ដ៏ដសស ដដើមផីលោះវបិលាវ សទាំងដ ោះដចញ ដលពាោះដូដចាប ោះ 

បែឍ ិ តគបផីលជាបថ្ន ណដលលតស់ថ្ន សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ មិនខ្ឝោះមិនដលើស ក៏ដដើមផីលោះដសចកឋី

សម្នគ ល់ខុ្សថ្ន សាឡ ត សុខ្ ដទ្េង និងតួខ្វួនដចញ ដូចណដលដពាលមកដនោះ ។ មិនណមនដដើមផី 

លោះវបិលាវ ស ណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ បែឍ ិ តគបផីលជាបថ្ន ណដលលតស់សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ក៏ដដើមផី

លោះឱ ៈ ដយគៈ អាសវៈ គនទៈ ឧាទន និងអ្គតិមួយ  ៗ៤ ផង ដដើមផីកាំែត់អាហារ ៤ យ៉ា ង

ផង គបផីលជាបកប ុងទី្មកកប ុងបករែ៍ (ាលី) ប៉ាុ ដែត ោះមុខ្ ។ 

ពនយ្លោ់ខយ្បែនថម៖ 
x ឱ ៈ ៤ (ម្ននកាដម្ន ៈ  ភដវា ៈ ទិ្ដដ្ឋឌ  ៈ និងអ្វដិជាជ  ៈ) 

x ដយគៈ ៤ (ម្ននកាមដយគៈ  ភវដយគៈ ទិ្ដឌិដយគៈ និងអ្វជិាជ ដយគៈ) 

x អាសវៈ ៤ (ម្ននកាម្នសវៈ ភវាសវៈ ទិ្ដ្ឋឌ សវៈ និងអ្វជិាជ សវៈ) 

x គនទៈ ៤ (ម្ននអ្ភិជាកាយគនទៈ ពយាទ្កាយគនទៈ សីលពឝតបរាម្នសកាយគនទៈ 

និង ឥទ្ាំសចាច ភិនិដវសកាយគនទៈ) 

x ឧាទន ៤ (កាមុាទន  ទិ្ដឌាុទន  សីលពឝតុាទន និងអ្តថវាទុ្ាទន) 

x អ្គតិ ៤  (ឆ ធ គតិ ដទសាគតិ ដម្នហាគតិ និងភយគតិ) 

ចំែណខខនងុអដឋខថា ដលាកដពាលថ្ន សតិបផដ្ឋឌ ន ម្ននណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ ដដ្ឋយ
ការរឭក និងដដ្ឋយជាទី្លបជុើចុោះណតមយ៉ា ង ម្នន ៤ ដដ្ឋយអ្ាំណាចអារមយែ៍ ។ ដលបេបដូច

នគរម្ននទឝ រ ៤ បុគគលណដលមកពីទិ្សខាងដកើត អ្ប កណដលមកពីទិ្សខាងតផូង ទិ្សខាង
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លិចក៏ដូចគ្នប  បុគគលណដលមកពីទិ្សខាងដជើង ក៏ ាំវតទ ុណដលដៅកប ុងទិ្សខាងដជើង ចូល 

លពោះនគរតមទឝ រទិ្សខាងដជើង យ៉ា ងណា ការឧបដមយរដនោះ ក៏ដូដចាប ោះ ។ ពិតណាស់ ន ិវ ន 

ដលបេបដូចនគរ នលាករុ តរមគ គមានអ្ង គ ៨ ដលបេបដូចជាទឝ រលពោះនគរ សរបិបដ្ឋឌ ន ម្ននកាយជា
ដដើម ដលបេបដូចជាទិ្សខាងដកើត  ាំវតទ ុណដលដៅទ្ិសខាងដកើតជាដដើម ។ 

ក៏បុគគលណដលមកពីទិ្សខាងដកើត  ាំវតទ ុណដលដៅទិ្សខាងដកើតមកចូលលពោះនគរ

តមទឝ រទិ្សខាងដកើត យ៉ា ងណា អ្ប កបដិបតថិ ដដ្ឋយមុខ្ទនកាយនុបសស  ចដលមើន 

កាយនុបសស  ១៤ វិធី រណមង្នចុោះកាន់លពោះនិពាឝ ន ណតមយ៉ា ងដូចគ្នប ន៎ុោះឯង ដដ្ឋយ 

អ្រយិមគគណដលដកើតពីអានុភាពទនការចដលមើនកាយនុបសស  ក៏ដូដចាប ោះ ។ 

បុគគលណដលមកពីទិ្សខាងតផូង  ាំវតទ ុណដលដៅទិ្សខាងតផូង រណមងចូលមកកាន់

លពោះនគរតមទឝ រទិ្សខាងតផូង យ៉ា ងណា អ្ប កលបតិបតថិ ដដ្ឋយមុខ្ទនដវទ្ នុបសស 

ចដលមើនដវទ្ នុបសស  ៩ វិធី  រណមង្នចុោះកាន់លពោះនិពាឝ នដូចគ្នប ន៎ុោះឯង ដដ្ឋយ  

អ្រយិមគគ ណដលដកើតអ្ាំ ពីអានុភាពទនការចដលមើនដវទ្ នុបសស  ក៏ដូដចាប ោះ ។ 

បុគគលណដលមកពីទិ្សខាងលិច  ាំវតទ ុណដលដៅទិ្សខាងលិច រណមងចូលមកកាន់

លពោះនគរ តមទឝ រទិ្សខាងលិច យ៉ា ងណា អ្បកបដិបតថិដដ្ឋយមុខ្ទនចិតថ នុបសស  ចដលមើន 

ចិតថ នុបសស  ១៦ វធីិ រណមង្នចុោះកាន់លពោះនិពាឝ នដូចគ្នប ន៎ុោះឯង ដដ្ឋយអ្រយិមគគ ណដល

ដកើតពីអានុភាពទនការចដលមើនចិតថ នុបសស  ដូដចាប ោះ ។ 

បុគគលណដលមកពីទិ្សខាងដជើង  ាំវតទ ុណដលដៅទ្ិសខាងដជើង រណមងចូលមកកាន់

លពោះនគរតមផវូវទឝ រទិ្សខាងដជើង យ៉ា ងណា អ្ប កបដិបតថិ ដដ្ឋយមុខ្ទនធម្នយ នុបសស 

ចដលមើនធម្នយ នុបសស  ៥ វិធី រណមង្នចុោះកាន់លពោះនិពាឝ នណតមយ៉ា ងដូចគ្នប ដ ោះឯង 

ដដ្ឋយអ្រយិមគគ ណដលដកើតពីអានុភាពទនការចដលមើនធម្នយ នុបសស  ក៏ដូដចាប ោះ ។ 

បែឍ ិ តគបផីលជាបថ្ន ណដលដលាកដពាលថ្ន សតិបផដ្ឋឌ នម្ននណតមួយប៉ាុ ដណាត ោះ ក៏ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចការរឭកានមយ៉ា ង ដដ្ឋយអានុភាពណតមួយដូចគ្នប មយ៉ា ង ណដលដពាលថ្ន ម្នន ៤ ក៏

ដដ្ឋយចាត់តមអារមយែ៍ ដូចដពាលមក ដូដចបោះ ។ 

r<s 
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អតថននពាក្យថា ភិក្ខ ុ 
បទ្ថ្ន ករនម ចតាត នរា (៤ យ៉ា ង គឺអ្ឝី ខ្វោះ?) ជា កនថរកុមយតាបចុាឆ  (ពាករសួរ ដដើមផីនឹង

ដឆវើយខ្វួនឯង) ។ 

សួរថា ក៏ម្ននភិកខ ុប៉ាុ ដណាត ោះឬ ចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ នដនោះ ចុោះភិកខ ុនីជាដដើម មិនចដលមើន
ដទ្ឬ? 

ឆឆលើយថា សូមផីជនពួកដទទ្ម្ននភិកខ ុនីជាដដើម ក៏ចដលមើនានណដរ ណតពាករថ្ន “ភិកខ ុ

ទាំងឡាយ” ជាបរស័ិទ្ថ្នប ក់លបដសើរ ដទ្ើបលពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ លតស់ថ្ន “ឥធ ភកិ ខ”ុ 

ដលពាោះភិកខ ុជាបរិស័ទ្ថ្នប ក់ឧតឋម ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ មយ៉ា ងដទ្េត ក៏ដលពាោះដដើមផីសណមឋ ង 

ភាវៈជាអ្បកបដិបតថិ  ជាភិកខ ុដដ្ឋយការបដិបតថិ  បុគគលណាដធឝើដើដែើរដៅកាន់ការបដិបតថិដនោះ 

បុគគលដ ោះដ យ្ ោះថ្ន ភកិ ខ ុដលពាោះថ្ន បុគគលអ្បកបដិបតថិ  មិនថ្នជាដទ្វត ឬមនុសសក៏ដដ្ឋយ 

រណមងដល់ការរាប់ថ្ន ភកិ ខទុាងំអ្ស់ ដូចគ្នប  ។ 

បទ្ថ្ន ឥធ ានដល់ ឥមសមំ ផ្លវ ស់ជា សាសនន ណលបថ្ន កបងុសាស ដនោះ ពាករថ្ន 

ភកិ ខនវ ដនោះ ជាពាករដៅបុគគលអ្បកទ្ទួ្លធមយ ៈ ។ 

ពាករថ្ន ភកិ ខ ុ ជាពាករសណមថងដល់បុគគលអ្បកនឹងញុាំងវតថបដិបតថិឲរដល់លពម មយ៉ា ង

ដទ្េត ដទ្វត និងមនុសស សូមផីពួកដទទ្ ក៏ញុាំងវតថបដិបតថិឲរដល់លពមានដូចគ្នប ។ ប៉ាុ ណនថ

លពោះអ្ងគលតស់ដៅថ្ន ភកិ ខ ុដលពាោះជាអ្បកលបដសើរ និងដលពាោះលទ្ង់សណមថងដល់ ភកិ ខភុាវ ដដ្ឋយ

វតថបដិបតថិ  ។ 

ដលពាោះថ្ន កាលភិកខ ុទាំងឡាយ បដិបតថិតមអ្នុសាសនីរបស់ លពោះម្ននលពោះភាគជា

ម្នច ស់ដហ្ើយ ភិកខ ុទាំងឡាយ ក៏នឹងជាអ្បកលបដសើរជាទី្បាំ ផុតដលពាោះ (ដូចជា) ភាជនៈ 

(សលម្នប់ទ្ទួ្ល) អ្នុសាសនីលគប់លបការ ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះអ្ងគដទ្ើបលតស់ថ្ន ភិកខ ុ ដលពាោះ

ជាអ្បកលបដសើរជាទី្បាំ ផុត ។ ក៏លទ្ង់បញ្ញជ ក់ដល់ភិកខ ុទាំងដ ោះដហ្ើយ ដទ្វត និងមនុសស 

ដ៏ដសស ក៏ជាការណដលបញ្ញជ ក់ដល់ផងណដរ ដូចគ្នប  ដូចបរិស័ទ្ដ៏ដសសលតូវបញ្ញជ ក់ដល់ 

ដដ្ឋយរាជស័ពធកប ុងកិចចទាំងឡាយ ម្ននការណដលដសថចលពោះរាជដើដែើរជាដដើម ។ 
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ដហ្ើយអ្បកណាបដិបតថិ  វតឋបដិបតថិដនោះ អ្បកដ ោះក៏ដ យ្ ោះថ្ន ភកិ ខ ុ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះអ្ងគ 

ដទ្ើបលតស់ថ្ន ភកិ ខ ុ ដលពាោះលទ្ង់សណមថងដល់ ភិកខ ុភាវ ដដ្ឋយវតថបដិបតថិខ្វោះ ។ អ្បកបដិបតថិ នឹង

ជាដទ្វត ឬមនុសសក៏ដដ្ឋយ ចូលដល់ ការរាប់ថ្ន ភកិ ខ ុទាំងអ្ស់ ។ សមដូចណដលលតស់ទុ្កថ្ន៖ 

សមូបីអ្ នកណដលតាក់ណរងន ើយ របសនិនប ើរបរពរឹ តធមន៌សមើសងប់ន ើយ ទ្នូ្មម នន ើយ

មានគរដិន៏ទ្ៀងទារ់ របរពរឹ តរព មចារយ នគដ្ឋក់ចុុះនវូអាជ្ញញ ចនំ ុះសរ វទាងំពងួអ្ស់

ន ើយ រណមងន ម្ ុះថា ជ្ញរ  មែ៍ ជ្ញសមែៈ ជ្ញភកិ ខ ុ។ 

-°, 
 

មតិរបេ់អដ្ឋក្ថា 
ចាំណែកកប ុងអ្ដឌកថ្ន ដលាកដពាលទុ្កប៉ាុ ដណាត ោះឯងថ្ន ដបើដពាលដដ្ឋយការរឭក និង

ដដ្ឋយការលបមូលចុោះកាន់ទី្ណតមួយជាមួយគ្នប ដហ្ើយ សតិបផដ្ឋឌ ន ក៏ម្ននណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ

ប៉ាុ ណនថដពាលតមអារមយែ៍ម្នន ៤ យ៉ា ង ។ ឧបម្នថ្ន កប ុងលពោះនគរណដលម្ននទឝ រ ៤ អ្បកណដល

មកអ្ាំ ពីទិ្សខាងដកើតកាន់យកវតទ ុ ណដលម្ននដៅកប ុងទិ្សខាងដកើតដហ្ើយ ចូលកាន់លពោះនគរ

ដ ោះឯង តមដខាវ ងទឝ រទិ្សខាងដកើត អ្បកណដលមកអ្ាំ ពីទិ្សខាងតផូង ទិ្សខាងលិច ទិ្ស

ខាងដជើង កាន់យករបស់ណដលម្ននដៅកប ុងទិ្សឧតថរ ដហ្ើយចូលដៅកាន់លពោះនគរដ ោះឯង

តមទឝ រទិ្សឧតថរ យ៉ា ងណា ដសចកថីឧបដមយរណដលឲរឧបម្នដល់លពមដនោះ ក៏គួរលជាប

ដូដចបោះ ។ 

ោខ្យថា មាន ៤ ដូចេមេច? ជាពាករសួរដដ្ឋយបាំែងនឹងដឆវើយ (សួរខ្វួនឯងដឆវើយ
ខ្វួនឯង) ។ ពាករថ្ន កប ុងធម៌វន័ិយដនោះ គឺ កប ុងលពោះពុទ្នសាស ដនោះ ។ ពាករថ្ន ភកិ ខនវ ដ ោះជា

ពាករដៅបុគគលអ្បកទ្ទួ្លធម៌ ។ ពាករថ្ន ភកិ ខនុន្មុះ ជាពាករសណមឋងដល់បុគគល ណដលដល់

លពមដដ្ឋយការលបតិបតថិ  ។ ដទ្វត និងមនុសស សូមផីពួកដទទ្ ក៏លបលពឹតថបដិបតថិឲរលពមដូច

គ្នប  ។ ណតណដលលតស់ថ្ន ភកិ ខ ុ ក៏ដលពាោះជាអ្បកលបដសើរមយ៉ា ង ដលពាោះលទ្ង់សណមឋងភាវៈទនភិកខ ុ

ដដ្ឋយការបដិបតថិមយ៉ា ង ។ ជាការពិត កប ុងបុគគលទាំងឡាយ អ្បកទ្ទួ្លពាករដលបេនលបដៅ

របស់លពោះម្ននលពោះភាគ ភិកខ ុជាអ្ប កលបដសើរ ដលពាោះដូចជាភាជនៈ លទ្ទ្ទួ្លពាករដលបេន

លបដៅម្ននលបការដផសងៗ ដលពាោះដូដចាប ោះ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ភកិ ខ ុដលពាោះជាអ្បកលបដសើរ ។ 
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ណតកាលលទ្ង់កាន់យកភិកខ ុដហ្ើយ បុគគលទាំងឡាយដ៏ដសស ក៏ជាការលទ្ង់កាន់យក 

ផង ដូចកប ុងលបការណដលដសឋចលពោះរាជដើដែើរជាដដើម ពួករាជបរិវារដលៅពីដ ោះ ក៏ជា

លបការណដលដលាករួមទុ្កដដ្ឋយស័ពធថ្ន រាជ ។ អ្ប កណាបដិបតថិ  លបការបដិបតថិ ដនោះ អ្ប ក

ដ ោះ រណមងដ យ្ ោះថ្ន ភិកខ ុ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគលតស់ថ្ន ភិកខ ុ ក៏ដលពាោះលទ្ង់

សណមឋងភាវៈរបស់ភិកខ ុដដ្ឋយការបដិបតថិ  ។ ជាការពិតអ្បកបដិបតថិ  នឹងជាដទ្វត ឬមនុសស 

ក៏ដដ្ឋយ រណមងរាប់ានថ្ន ជាភិកខ ុទាំងអ្ស់ ។ ដូចណដលលតស់ទុ្កកប ុង  (ធមមបទ ខទុទខនិកាយ) ថ្ន៖ 
អ្លង កនតា នចប ិសម ំចនរយយ សនន្មត  ទ្នន្មត  នយិនតា រព មចារ ីសនព វស ុភនូរស ុ

នធិាយ ទ្ែឍំ  នសា រ  មនណានសា សមនណា ស ភកិ ខ ុ។ 

លបសិនដបើបុគគលម្ននធម៌លបដ្ឋប់ដហ្ើយ ជាអ្បកសងប់ដហ្ើយ ហ្ឝឹកហាត់ដហ្ើយ ជា

បុគគលដទ្េង ជាលពហ្យចារ ីដ្ឋក់ចុោះនូវអាជាញ កមយកបងុសតឝទាំងពួង គបផលីបលពឹតថដសយ ើ បុគគលដ ោះ

ក៏ដ យ្ ោះថ្ន លពាហ្យែ៍ បុគគលដ ោះក៏ដ យ្ ោះថ្ន សមែៈ បុគគលដ ោះក៏ដ យ្ ោះ ភិកខ  ុដូដចបោះ ។ 

ពាករថ្ន ក នងុកាយ គឺ កប ុងរបូកាយ ។ ពិតណាស់ របូកាយកប ុងទី្ដ ោះ ដលាកលាថ្នប យក

ថ្ន កាយ ដលពាោះអ្តទថ្ន ជាទី្រមួទនអ្វយវៈតូចធាំ និងធម៌ទាំងឡាយ ម្ននសក់ជាដដើម ដូចខ្វនួ

របស់ដើរ ី ដចូតួរងជាដដើម ។ ណដលដ យ្ ោះថ្ន កាយ ដលពាោះអ្តទថ្ន ជាទី្រមួ យ៉ា ងណា ណដល

ដ យ្ ោះថ្ន កាយ ដលពាោះអ្តទថ្ន ជាលបភពទនការមករបស់នូវវតទ ុណដលគួរដខ្ភើម ដូដចាប ោះ ។ 

ពិតដហ្ើយ កាយដ ោះ ជាលបភពទនការមកនូវវតទ ុគួរដខ្ភ ើម គឺ គួរដខ្ភើមយ៉ា ងទលកណលង 

សូមផីដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន កាយ ។ ពាករថ្ន ជ្ញរបភពននការមក គឺ ជាលបដទ្ស

ដកើត ខ្វឹមសាររបស់ពាករ កប ុងពាករថ្ន ជ្ញរបភពននការមកនន្មុះ ម្ននដូដចបោះ ធមយជាតិទាំងឡាយ

មកអ្ាំ ពីកាយដ ោះ ដហ្តុដ ោះ កាយដ ោះ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន ជាលបភពទនការមក ។ ដតើអ្ឝីមក? 

វតទ ុណដលគួរដខ្ភើមទាំងឡាយ ម្ននសក់ជាដដើមរណមងមក ។ ដ យ្ ោះថ្ន អាយៈ ដលពាោះជាលបភព ាំ

មកនូវវតទ ុគួរដខ្ភ ើមទាំងឡាយ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ 

ពាករថ្ន ពចិារណានឃើញកាយ ម្ននន័យថ្ន ម្ននលបលកតីពិចារណាដ ើញកប ុងកាយ ឬ

ពិចារណាដ ើញកាយ ។  លពោះម្ននលពោះភាគ សូមផីនឹងលតស់ថ្ន ក នងុកាយ ដហ្ើយបែឍ ិ តគបផី

លជាបថ្ន លទ្ង់ដធឝើស័ពធថ្ន កាយ ដលើកទី្ពីរថ្ន ពិចារណាដ ើញនូវកាយមឋងដទ្េត ដដើមផីលទ្ង់

សណមឋងការកាំែត់ និងការណចកដចញពីដុើជាដដើម ដដ្ឋយមិនលាយគ្នប  ។ មិនណមនភិកខ ុពិចារណា
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ដ ើញដវទ្ កប ុងកាយ ឬពិចារណាដ ើញចិតថកប ុងកាយ ឬពិចារណាដ ើញធម៌កប ុងកាយដទ្

ណដលពិតពិចារណាដ ើញនូវកាយកប ុងកាយ ដលពាោះដូដចាប ោះ ដទ្ើបលទ្ង់សណមឋងការកាំែត់មិន

លាយគ្នប  ដដ្ឋយលទ្ង់សណមឋងអាការ គឺ ពិចារណាដ ើញកាយកប ុងវតទ ុណដលរាប់ថ្នកាយ ។ 

មិនណមនពិចារណាដ ើញធម៌យ៉ា ងណាមួយ ណដលផុតពីអ្វយវៈតូចធាំ កប ុងកាយដទ្ ទាំងមិន

ណមនពិចារណាដ ើញជាង្កសថី  ឬជាបុរស ណដលផុតអ្ាំ ពីសក់ ដរាមជាដដើម ។ ពិតដហ្ើយកប ុង

លបការដ ោះ កាយសូមផីយ៉ា ងណា ណដលរាប់ថ្ន ជាទី្លបជុើ រមួរបស់ភូតរបូ និងឧាទយរបូ

ម្ននសក់ ដរាមជាដដើម មិនណមនពិចារណាដ ើញធម៌យ៉ា ងណាមួយ ណដលផុតពីភូតរបូ និង

ឧាទយរបូដទ្ ណដលពិតពិចារណាដ ើញកាយជាទី្លបជុើរមួទនអ្វយវៈតូចធាំ កប ុងកាយដ ោះ

ដូចជាពិចារណាដ ើញចាំណែកលបកបដដ្ឋយរង ដូដចាប ោះ ពិចារណាដ ើញកាយជាទី្លបជុើរមួ

ទនសក់ ដរាមជាដដើម ដូចពិចារណាដ ើញ ចាំណែកតូចធាំទនលពោះនគរ ពិចាណាដ ើញនូវ

កាយជាទី្លបជុើរួមទនភូតរូប និងឧាទយរូបដូចណចកសវឹក និងធាងរបស់ដដើមដចក និង

ដូចលាតទដកាឋ ប់ណដលទ្ដទ្ដូដចាប ោះ ដលពាោះដូដចាប ោះ ដទ្ើបលទ្ង់សណមឋងការណចកដចញអ្ាំ ពីដុើ 

ដដ្ឋយលទ្ង់សណមឋងវតទ ុណដលរាប់ានថ្ន កាយ ណដលជាទី្លបជុើរមួដដ្ឋយលបការដផសងៗ ដ ោះ

ឯង ។ ដសចកឋី ពិតកាយឬបុរស ង្កសថី  ឬធម៌ណាៗ ដទទ្ ណដលផុតអ្ាំ ពីកាយណដលជាទី្លបជុើរមួ 

ដូចដពាលដហ្ើយមិនម្ននលាកដកប ុងកាយដ ោះ ណតសតឝទាំងឡាយ ក៏លបកាន់ខុ្សដដ្ឋយ

លបការដ ោះៗ កប ុងកាយណដលលតឹមណតថ្ន ជាទី្លបជុើរួមទនធម៌ ដូចដពាលដហ្ើយន៎ុោះឯង ។ 

ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះបុរាណាចាររទាំងឡាយ ដទ្ើបដពាលថ្ន៖ 

យំ បសេរ ិន រ ំទ្ដិ ឌ ំ យំ ទ្ដិ ឌ ំរ ំន បសេរ ិ

អ្បសេំ ពជឈនរ មនូឡាហ  ពជឈមកនន្ម ន មចុ ចរ ិ

បុគគលដ ើញវតទណុា វតទដុ ោះក៏មិនានដ ើញ វតទណុាដ ើញដហ្ើយ ក៏មិនដ ើញ

វតទដុ ោះ កាលមិនដ ើញក៏វដងឝងជាប់ កាលជាប់ក៏មិនរចួផតុ ដូដចបោះ ។ 

ដលាកដពាលពាករដនោះ ក៏ដដើមផីសណមឋងការណចកដចញពីរដុើជាដដើម ។ ដដ្ឋយស័ពធថ្ន

ជាដដើម កប ុងពាករដនោះ បែឍ ិ តគបផីលជាបដសចកឋី  ដូដចបោះ ។ ក៏ភិកខ ុដនោះ ពិចារណាដ ើញកាយ

កប ុងកាយដនោះប៉ាុ ដណាត ោះ ដលាកអ្ធិបាយថ្ន មិនណមនពិចារណាដ ើញធម៌យ៉ា ងដទទ្ ។ 

មនុសសទាំងឡាយលកដ កដ ើញទឹ្កកប ុងទងងបដែឋ ើរកូន សូមផីមិនម្ននទឹ្ក យ៉ា ងណា ភិកខ ុ

ពិចារណាដ ើញកាយយ៉ា ងដនោះថ្ន ជារបស់មិនដទ្េង ជាទុ្កខ មិនណមនតួខ្វួន មិនសាឡ ត ថ្នជា
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របស់ដទ្េង ជាសុខ្ ជាតួខ្វួន និងសាឡ ត ដូដចាប ោះមិនណមន ណដលពិតពិចារណាដ ើញកាយ

ដលាកអ្ធិបាយថ្ន ពិចារណាដ ើញកាយ ជាទី្រមួរបស់អាគ្នរ គឺ មិនដទ្េង ជាទុ្កខ មិន

ណមនតួខ្វួន និងមិនសាឡ ត ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត ក៏កាយដនោះយ៉ា ងណា ណដលដលាកដពាលទុ្កខាងមុខ្ថ្ន ម្ននខ្រល់ 

អ្សាសៈបសាសៈ ជាដដើម ម្ននឆឡឹងជាទី្បាំ ផុត តមន័យលពោះាលីជាដដើមថ្ន ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងធមយ វន័ិយដនោះ ដៅទលពកឋី។ល។ ម្ននសតិដកដដងហើមចូល ដូដចបោះ និងកាយ

យ៉ា ងណា ណដលដលាកដពាលទុ្កកប ុង បដិសមភោិមគ (ខទុទនកិាយ)ថ្ន ភិកខ ុកប ុងធមយ វន័ិយ
ដនោះ ពិចារណាដ ើញថ្ន៖ 

កាយ គឺ ដី កាយ គឺ ទឹ្ក កាយ គឺ ដភវ ើង កាយ គឺ ខ្រល់  កាយ គឺ សក់ កាយ គឺ ដរាម

កាយ គឺ ពែ៌សមផរុ កាយ គឺ ណសផក កាយ គឺ សាច់ កាយ គឺ ្ម កាយ គឺ សរទស 

កាយគឺ ឆឡឹង កាយ គឺ ខួ្រកបងុឆឡឹង ដដ្ឋយភាពជារបស់មិនដទ្េង ដូដចបោះបែឍ ិ តគបផីលជាប

ដសចកឋីទនកាយទាំងអ្ស់ សូមផីយ៉ា ងដនោះថ្ន ភិកខ ុពិចារណាដ ើញកាយកប ុងកាយ ដដ្ឋយ

ពិចារណាដ ើញកប ុងកាយយ៉ា ងដនោះ ប៉ាុ ដណាត ោះ ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត គបផីលជាបដសចកឋីយ៉ា ងដនោះថ្ន ពិចារណាដ ើញកាយណដលរាប់ថ្ន ជា 

ទី្រមួទនធម៌ ម្ននសក់ជាដដើមកប ុងកាយ ដដ្ឋយមិនពិចារណាដ ើញចាំណែកណាមួយណដល

គបផីលបកាន់ថ្ន ជាដយើង ជារបស់ដយើងកប ុងកាយ ណតពិចារណាដ ើញកាយដ ោះ  ៗ ប៉ាុ ដណាត ោះ 

ជាទី្រមួទនធម៌ដផសងៗ ម្ននសក់ ដរាមជាដដើម ។ 

មួយដទ្េត គបផីលជាបដសចកឋីយ៉ា ងដនោះថ្ន  ពិចារណាដ ើញកាយកប ុងកាយ សូមផី

ដដ្ឋយពិចារណាដ ើញកាយ ណដលរាប់ថ្នជាទី្រមួទនអាការ ម្ននលកខែៈមិនដទ្េងជាដដើម

ទាំងអ្ស់ណតមយ៉ា ង ណដលម្ននន័យមកកប ុង បដិសមមិទមគគ  តមលាំដ្ឋប់ាលីជាដដើមថ្ន

ពិចារណាដ ើញកប ុងកាយដនោះ ដដ្ឋយភាពជារបស់មិនដទ្េង មិនណមនជារបស់ដទ្េងដូដចបោះ ។ ពិត

យ៉ា ងដ ោះ ភិកខ ុណដលបដិបតថិបដិបទ គឺ ពិចារណាដ ើញកាយកប ុងរូបកាយដនោះរណមង

ពិចារណាដ ើញកាយយ៉ា ងដនោះ ដដ្ឋយភាពជារបស់មិនដទ្េង មិនណមនដ ើញដដ្ឋយភាព

ជារបស់ដទ្េង ពិចារណាដ ើញដដ្ឋយភាពជាទុ្កខ មិនណមនដ ើញភាពជាសុខ្ ពិចារណា 

ដ ើញថ្នមិនណមនខ្វួន  មិនណមនដ ើញថ្នជាតួខ្វួន  ដដ្ឋយអ្ាំណាចអ្នុបសស  ការ  
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ពិចារណាដ ើញ ៧ ៖ 

១ ~ អ្និចាច នុបសស  ១ 

២ ~ ទុ្កាខ នុបសស  ១ 

៣ ~ អ្នតថ នុបសស  ១ 

៤ ~ និពឝិទនុបសស  ១ 

៥ ~ វរិាគ្ននុបសស  ១ 

៦ ~ និដរាធានុបសស  ១ 

៧ ~ បដនិិសសគ្នគ នុបសស  ១ ។ 

ម្ននការពិចារណាដ ើញ ការមិនដទ្េងជាដដើម រណមងដនឿយណាយ មិនណមនដលតកអ្រ

រណមងលាសចាកតដលមក មិនណមនម្ននតដលមក រណមងរលត់ទុ្កខ  មិនណមនដធឝើឲរដកើត រណមង

លោះបង់ មិនណមនលបកាន់ម្នាំ ។ ភិកខ ុដ ោះ កាលពិចារណាដ ើញកាយយ៉ា ងដនោះ ដដ្ឋយភាព

ជារបស់មិនដទ្េង រណមងលោះនិចចសញ្ញដ  ដសចកឋីសម្នគ ល់ថ្ន នទ្ៀង ដចញាន កាលពិចារណា

ដ ើញដដ្ឋយភាពជាទុ្កខ រណមងលោះទុ្កខសញ្ញដ  ដសចកឋីសម្នគ ល់ថ្ន ជ្ញសខុ ដចញាន កាល

ពិចារណាដ ើញ ដដ្ឋយសភាពមិនណមនតួខ្វ ួន រណមងលោះអ្តថសញ្ញដ  ដសចកថីសម្នគ ល់ថ្ន 

ជ្ញរខួ លនួ ដចញាន កាលដនឿយណាយ រណមងលោះដសចកឋី ដលតកអ្រដចញាន កាលលាស

ចាកតដលមក រណមងលោះដសចកឋីលាថ្នប ដចញាន កាលរលត់ទុ្កខ រណមងលោះបង់ដហ្តុដកើត

ទុ្កខដចញាន កាលលោះបង់ រណមងលោះដសចកឋីលបកាន់ម្នាំដចញាន ដូដចបោះគបផីលជាបដូច

ដពាលដូដចបោះ ។ 

ពាករថ្ន នៅ គឺ លបលពឹតថដៅ ។ ពាករថ្ន ពយោម ម្ននអ្តទថ្នសភាវៈណារណមងដុត

កិដលសទាំងឡាយកប ុងភពទាំង ៣ ដហ្តុដ ោះសភាវៈដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន អ្តាបៈ ដុតកដតឋ

កិដលស ពាករដនោះ ជាដ យ្ ោះទនដសចកឋីពយយម ។ ដសចកឋីពយយមរបស់អ្បកដ ោះម្នន

ដហ្តុដ ោះ អ្បកដ ោះដ យ្ ោះថ្ន អាតាប ីអ្បកម្ននដសចកឋីពយយម ។ ពាករថ្ន មានសមបជញ្ដៈគឺ

អ្បកលបកបដដ្ឋយដសចកឋីដឹង ណដលរាប់ថ្ន សមផជញ្ដៈ ។ ពាករថ្ន ម្ននសតិ គឺលបកប 

ដដ្ឋយសតិពិចារណាកាយ ។ ក៏ភិកខ ុរូបដនោះកាំែត់អារមយ ែ៍ ដដ្ឋយសតិ ពិចារណាដ ើញ 

ដដ្ឋយបញ្ញដ ធមយតថ្ន បញ្ញដ ពិចារណាដ ើញរបស់អ្បកដវេរចាក សតិមិនម្នន ដដ្ឋយដហ្តុ
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ដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគដទ្ើបលតស់កប ុង (សយំុតតនិកាយ មហាវរវគ) ថ្ន៖ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ តថ្នគតដពាលថ្ន សតិជាដលគឿងសដលមចលបដយជន៍លគប់យ៉ា ង

ដលពាោះដូដចាប ោះ កប ុងទី្ដនោះដទ្ើបលតស់ថ្ន រណមងពិចារណាដ ើញនូវកាយកបងុកាយជាលបលកតី

ដូដចបោះ ។ កាយនុបសស សតិបផដ្ឋឌ ន លទ្ង់ានអ្ធិបាយដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ មយ៉ា ង

ដទ្េតដសចកឋីរញួរាខាងកប ុង រណមងដធឝើអ្នថរាយដល់អ្បកមិនម្ននដសចកឋីពយយម អ្បកមិន

ម្ននសមផជញ្ដៈ រណមងវដងឝងដភវចកប ុងការកាំែត់ឧាយ កប ុងការដវេរចាកវតទ ុណដលមិនណមន

ឧាយនិងកប ុងការលោះបង់វតទ ុណដលមិនណមនឧាយ ដដ្ឋយដហ្តុដ ោះ កមយដ្ឋឌ នដ ោះ រណមង

សដលមចដដ្ឋយអានុភាពទនធម៌ពួកណា ដដើមផីលទ្ង់សណមឋ ងធម៌ពួកដ ោះ គបផីលជាបថ្ន  

លពោះម្ននលពោះភាគលតស់ថ្ន ម្ននពយយម ម្ននសមផជញ្ដៈ ម្ននសតិ ។ លទ្ង់សណមឋង កាយនុបសស 

សតិបផដ្ឋឌ ន និងអ្ងគទនសមផដយគៈ ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលទ្ង់សណមឋងអ្ងគទនការលោះ ដទ្ើប

លតស់ថ្ន  ាំដចញនូវអ្ភិជា និងដទមនសសកបងុដលាក ។ 

បណាឋ បទ្ទាំងដ ោះ បទ្ថ្ន ន្មនំចញ ម្ននន័យថ្ន  ាំដចញដដ្ឋយការ ាំដចញមួយ 

ខ្ែៈ ឬដដ្ឋយការ ាំដចញ ដដ្ឋយការលគបសងាត់ ។ ពាករថ្ន ក នងុនលាក ក៏គឺ កប ុងកាយដ ោះ

ឯង ។ ពិតដហ្ើយ កាយក នងុទ្នីនុះ លទ្ង់សាំដៅដល់ដលាក ដលពាោះអ្តទថ្ន រទ្ឌុនរទាម ។ អ្ភិជា 

និងដទមនសស មិនណមនលពោះដយគ្នវចរដ ោះ លោះបង់ានកប ុងអារមយ ែ៍លតឹមណតកាយ

ប៉ាុ ដណាត ោះដទ្ សូមផីកប ុងដវទ្ ជាដដើម ក៏លោះានណដរ ដលពាោះដូដចាប ោះ ដលាកដទ្ើបដពាលទុ្កកប ុង

វភិងគ (សតបិប្ដ្ដន្វភិង) ថ្ន៖ 
ឧាទានក ខន ធ ៥ គឺ ដ យ្ ោះថ្ន នលាក ។ ពាករដ ោះដលាកដពាលតមន័យការពលងីក

ដសចកឋី  ដលពាោះធម៌ទាំងដ ោះរាប់ានថ្ន ជ្ញនលាក ។ ណតដលាកដពាលពាករយ៉ា ងណាទុ្កថ្ន

ដលាក េតើដូចេមេចេល្ខ? ក៏គឺ កាយដ ោះឯង ដសចកឋីកប ុងពាករដ ោះម្ននដូដចបោះ ។ គបផី
ដ ើញការភាជ ប់ដសចកឋីដូដចបោះថ្ន  ាំដចញនូវអ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាកដ ោះ ។ ក៏ដលពាោះ

កប ុងទី្ដនោះ កាមច ឆន ទៈ រមួចូលនឹងស័ពធថ្ន អ្ភជិា ពយាទ្ រមួចូលនឹងពាករថ្ន នទាមនសេ ដូដចាប ោះ

ដទ្ើបគួរលជាបថ្ន លទ្ង់អ្ធិបាយការលោះនីវរែៈ ដដ្ឋយលទ្ង់សណមឋងធម៌ណដលជាគូណដល

ម្ននកម្នវ ាំងជាប់ទក់ទ្ងកប ុងនីវរែៈ ។ ណតដដ្ឋយពិដសសកប ុងទី្ដនោះ លតស់ការលោះដសចកឋី

ដលតកអ្រ ណដលម្ននកាយសមផតថិជាមូល ដដ្ឋយការកម្នច ត់អ្ភិជា លតស់ការលោះដសចកឋី
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លបទ្ូសរា៉ា យ ណដលម្ននកាយវបិតថិជាមូល ដដ្ឋយកម្នច ត់ដទមនសស លតស់ការលោះដសចកឋី

ដលតកអ្រទលកណលងកប ុងកាយ ដដ្ឋយកម្នច ត់អ្ភិជា លតស់ការលោះដសចកឋី មិនដលតកអ្រ 

ទលកណលង កប ុងការចដលមើនកាយនុបសស  ដដ្ឋយការកម្នច ត់ដទមនសស លតស់ការលោះ 

កាយរបស់អ្បក ដ្ឋក់នូវភាវៈថ្ន សាឡ ត ជាសុខ្ ជាដដើម ណដលមិនម្ននពិតកប ុងកាយ ដដ្ឋយ

ការកម្នច ត់អ្ភិជា និងលតស់ការលោះដល់ការយកដចញដៅនូវភាវៈណដលមិនសាឡ ត ជាទុ្កខ

ជាដដើម ណដលម្ននពិតកប ុងកាយ ដដ្ឋយការកម្នច ត់ដទមនសស ។ 

ដដ្ឋយលពោះតលម្នស់ដ ោះ ណដលលទ្ង់សណមឋងអានុភាពទន ដសចកឋីពយយម និងភាពជា

អ្បកអាចកប ុងការលបកបដសចកឋីពយយមរបស់លពោះដយគ្នវចរ ។ ពិតណាស់ អានុភាពរបស់

ដសចកឋីពយយមដ ោះ ក៏គឺ ជាអ្បករួចផុតចាកដសចកឋី ដលតកអ្រ លបទូ្សរា៉ា យលគបសងាត់

ដសចកឋី មិនដលតកអ្រ និងដសចកឋី ដលតកអ្រ និងដវេរចាកកប ុងវតទ ុណដលមិនម្ននពិត និង ាំ

ដចញនូវវតទ ុណដលម្ននពិត ។ ក៏លពោះដយគ្នវចរដ ោះ ជាអ្បករួចផុតចាកដសចកឋី ដលតកអ្រ 

លបទូ្សរា៉ា យជាអ្បកលគបសងាត់ដសចកឋី មិនដលតកអ្រ និងដសចកឋីដលតកអ្រ  មិនដ្ឋក់វតទ ុណដល

មិនម្ននពិត មិន ាំដចញនូវវតទ ុណដលម្ននពិត ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន ជាអ្បកអាចកប ុងការលបកប

ដសចកឋីពយយមដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ 

ន័យមួយដទ្េត លតស់កមយដ្ឋឌ នដដ្ឋយអ្នុបសស  កប ុងពាករណដលថ្ន កានយ កាោនបុសេី

ពិចារណាដ ើញនូវកាយកបងុកាយ ។ លតស់ការបរហិារកាយរបស់លពោះដយគ្នវចរបាំដពញ 

កមយដ្ឋឌ ន ដដ្ឋយវហិារធម៌ណដលដពាលទុ្កដហ្ើយ កប ុងពាករដនោះថ្ន វ ិររ ិ ។ ក៏កប ុងពាករជា

ដដើមថ្ន អាតាប ីម្ននដសចកឋីពយយម គបផីលជាបថ្ន លតស់ដសចកឋីពយយមលបទពដដ្ឋយ 

អាតាបៈ ដសចកឋីពយយមជាដលគឿងដុតកិដលស លតស់កមយដ្ឋឌ នណដលឲរសដលមចលបដយជន៍

ទូ្ដៅ ឬជាឧាយសណមឋងសមងៈ ណដលានមកដដ្ឋយអ្ាំណាចកាយនុបសស  លតស់

វបិសស ដដ្ឋយសមផជញ្ដៈ លតស់ផលទនភាវ ដដ្ឋយការកម្នច ត់នូវអ្ភិជា និងដទមនសស 

ដូដចបោះ ។ 

បាលីេិភងគ 
ចាំណែកកប ុងាលីវភិងគ ដពាលដសចកឋីរបស់បទ្ទាំងដ ោះ ទុ្កយ៉ា ងដនោះថ្ន បទ្ថ្ន 

អ្នបុសេី ដសចកឋីថ្ន អ្នុបសស កប ុងពាករដ ោះ៖ 
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អនបុសឝ្ី ខនុងោខ្យេោះ េតើដូចេមេច ? 
ការដឹងជុើវញិ ការដឹងទូ្ដៅ ។ល។ ដសចកឋីដ ើញលបទព ដនោះដៅ អ្នបុសេន្ម បុគគល

ានលបកបដហ្ើយ លបកបលពមដហ្ើយ ចូលដៅដហ្ើយ ចូលដៅលពមដហ្ើយ ចូលដល់ដហ្ើយ

ចូលដល់លពមដហ្ើយ មកលពមដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្នុបសស ដនោះ ដហ្តុដ ោះ បុគគលដ ោះដទ្ើប

ដឆវើយលាប់ថ្ន អ្នបុសេី ។ 

បទ្ថ្ន វ ិររ ិ ណលបថ្ន រស់ដៅ ានដល់ លបលពឹតថដៅ រកាដើដែើរដៅ ឲរអ្តថភាព

ដើដែើរដៅ លតច់ដៅ ដហ្តុដ ោះដទ្ើបដៅថ្ន វ ិររ ិ ។ 

បទ្ថ្ន អាតាប ីអ្បកម្ននដសចកឋីពយយម ដសចកឋីថ្ន អាតាបៈ ដសចកឋីពយយម។ 

អាត្បី ខនុងោខ្យេោះ េតើដូចេមេច ? 
ការលារពនដសចកថីពយយម លបលពឹតថដៅតមផវូវចិតថ  ម្ននដសចកឋីពយយម សម្នយ វាយមៈ

ណា ដនោះដៅថ្ន អាតាបៈ បុគគលអ្បកលបកបដដ្ឋយអាតបៈដនោះ ដហ្តុដ ោះ បុគគលដ ោះ

ដទ្ើបដៅថ្ន អាតាប ី។ 

បទ្ថ្ន សមបជ្ញនន្ម ដសចកឋីថ្ន សមផជញ្ដៈ៖ 

សមប្ជាេោ ខនុងោខ្យេោះ េតើដូចេមេច ? 
ការដឹងជុើវញិទូ្ដៅ ការម្ននសមផជញ្ដៈ ការដ ើញដ៏លបទព ដនោះដៅថ្ន សមបជញ្ដៈ 

បុគគលណាលបកបដហ្ើយ លបកបដដ្ឋយញែដហ្ើយ មកតមលពមដហ្ើយ ដដ្ឋយសមផជញ្ដៈ

ដនោះ ដហ្តុដ ោះ បុគគលដ ោះដទ្ើបដៅថ្ន សមបជ្ញនន្ម ។ 

បទ្ថ្ន សរមិា ដសចកឋីថ្ន សតិ៖ 

សតមិា ខនុងោខ្យេោះ េតើដូចេមេច ? 
ការរឭកាន ការរឭកដល់ ម្ននសតិ ការរឭកលបទព ដនោះដៅថ្ន សរ ិ បុគគលណា

លបកបដហ្ើយ តមលពមដហ្ើយដដ្ឋយសតិដនោះ ដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដៅថ្ន សរមិា ។ សរមិា គឺ 

ការលបកបដដ្ឋយសតិ ណដលដលបើកាំែត់កាយ ។ 

បដិខភាគ ៦៦ ទពំរ័ទ ី១៥ បញ្ជខ្ប់ែនថមន័យ៖ 
អ្ធិបាយពាករថ្ន បុគគលគបផមី្ននសតិសពឝកាល សិកាដដើមផបីដ ធ បង់តណាហ ទាំង

ដ ោះ លតង់ពាករថ្ន សព វកាល គឺសពឝកាល លគប់កាល អ្ស់កាលទាំងពួង អ្ស់កាលជានិចច អ្ស់
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កាលដ៏ដទ្េង អ្ស់កាលមិនដ្ឋច់ អ្ស់កាលដរឿយៗ ។ មិនដរាយរាយ ណងមដហ្ើយណងមដទ្េត 

ជាប់តគ្នប  មិនម្ននចដ វ ោះ ដូចជារលកទឹ្កទ្ងគិចគ្នប  ប៉ា ោះពាល់គ្នប  អ្ស់បុដរភតថ បចាឆ ភតថ អ្ស់

បឋមយម មជឈិមយម បចឆិមយម អ្ស់កា បកខ ជុែហ បកខ  អ្ស់រដូវដភវែង រដូវរង្ខ រដូវដៅថ

អ្ស់ចាំណែកបឋមវយ័ អ្ស់ចាំណែកមជឈិមវយ័ អ្ស់ចាំណែកបចឆិមវយ័។ 

ោខ្យថា មានសតិ គមឺានសតិេដ្យេហតុ ៤ ោស្ង គឺ 
x ចដលមើន កានយ កាោនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននសតិ 

x ចដលមើន នវទ្ន្មស ុនវទ្ន្មនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននសតិ 

x ចដលមើន ចនិរ ត ចតិាត នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននសតិ 

x ចដលមើន ធនម មស ុធមាម នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននសតិ។ 

មានសតិេដ្យេហត ុ៤ ដៃទេទៀត គឺ 
x មានសរ ិដលពាោះដវេរបង់នូវភាពមិនម្ននសតិ 

x មានសរដិលពាោះដធឝើនូវធម៌ទាំងឡាយ ណដលគួរដធឝើដដ្ឋយសតិ 

x មានសរ ិដលពាោះកម្នច ត់បង់នូវធម៌ទាំងឡាយ ជាសលតូវដល់សតិ 

x មានសរ ិដលពាោះមិនដភវចធម៌ទាំងឡាយ ជានិមយិតរបស់សតិ។ 

មានសតិេដ្យេហត ុ៤ ដៃទេទៀត គឺ 
x មានសរ ិដលពាោះលបកបដដ្ឋយសតិ 

x មានសរ ិដលពាោះសាធ ត់ដដ្ឋយសតិ 

x មានសរ ិដលពាោះជើ ញដដ្ឋយសតិ 

x មានសរ ិដលពាោះមិនដាោះបង់សតិ។ 

មានសតិេដ្យេហតុ ៤ ដៃទេទៀត គឺ 
x មានសរ ិដលពាោះម្ននសតិមិនដ្ឋច់ 

x មានសរ ិដលពាោះម្ននសតិជាប់ត 

x មានសរ ិដលពាោះម្ននសតិដរឿយ  ៗ។ 

x មានសរ ិដលពាោះលបកបដដ្ឋយធម៌ជាប់តៗគ្នប  ម្ននសតិដលពាោះពុទន នុសសតិ ម្ននសតិ 

ដលពាោះធម្នយ នុសសតិ ម្ននសតិដលពាោះសងានុសសតិ ម្ននសតិដលពាោះសីលានុសសតិ
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ម្ននសតិដលពាោះចាគ្ននុសសតិ ម្ននសតិដលពាោះដទ្វតនុសសតិ ម្ននសតិដលពាោះ 

អា ានសសតិ ម្ននសតិដលពាោះមរែសសតិ ម្ននសតិដលពាោះកាយគតសតិ ម្នន

សតិដលពាោះឧបសម្ននុសសតិ ។ 

សតិណា ការរលឹកដរឿយ  ៗរលឹកចាំដពាោះ ធមយជាតិជាដលគឿងរលឹក ការរលឹក ការចាាំាន

ការមិនដភវច ដសចកថី មិនវដងឝង ធមយជាតិជាដលគឿងរលឹក សតិង្កនធិយ សតិពលៈ សម្នយ សតិ សតិ

សដម្នភ ជឈងគ ជាផវូវជាទី្ដៅទនបុគគលម្នប ក់ឯង ដនោះដលាកដៅថ្ន សតិ ។ បុគគលណា ជាអ្បក 

ចូលដៅជិត លបកប ចូលដៅជិត លបកបលពម ចូលដៅរក ចូលដៅរកលពម ចូលដៅដល់ ចូល

ដៅដល់លពម លបកបលពមដដ្ឋយសតិដនោះ បុគគលដ ោះ ដលាកដៅថ្ន មានសរ។ិ 

បទ្ថ្ន វនិនយយ នលានក អ្ភជិា នទាមនសេ ដសចកឋីថ្ន៖ 

វិេនយ្យ ខនុងោខ្យេោះ េតើដូចេមេច ? 
បទ្ថ្ន វនិនយយ ានដល់កម្នច ត់បង់ដដ្ឋយការលគបសងាត់ទុ្កខ  ។ 

េល្ខ ខនុងោខ្យេោះ េតើដូចេមេច ? 
កាយ ដ ោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន នលាក ឧាទនកខនន សូមផីទាំង ៥ ក៏ដ យ្ ោះថ្ន នលាក ដនោះ

ដៅថ្ន នលាក ។ 

អភជិ្ា ខនុងោខ្យេោះ េតើដូចេមេច ? 
តដលមក តលមកខាវ ាំង ដសចកឋីសបាយចិតថ ដសចកឋីដលតកអ្រ ដសចកឋីដភវ ើតដភវ ើន

តដលមកដដ្ឋយអ្ាំណាចដសចកឋីដភវ ើតដភវ ើន តដលមកខាវ ាំងទនចិតថ ដនោះដៅថ្ន អ្ភជិា ។ 

េោមនសឝ្ ខនុងោខ្យេោះ េតើដូចេមេច ? 
ដសចកឋីមិនសបាយចិតថ ការដកើតទុ្កខផវូវចិតថ  ដវទ្ ណដលមិនសបាយ ជាទុ្កខណដល

ដកើតដល់សមពសសផវូវចិតថ  ដនោះដៅថ្ន នទាមនសេ ។ 

បណ្ត្ោខ្យោំងេោះ េោមនសឝ្ េតើដូចេមតច? 
(បិដខភាគ៨១ ទំព័រទី១៤៥) ានបញ្ញជ ក់ថ្ន៖ ដសចកថី មិនដលតកអ្រ លបលពឹតថដៅ 

កប ុងចិតថ  ដសចកថី ទុ្កខ  លបលពឹតថដៅកប ុងចិតថ  ការទ្ទួ្លអារមយែ៍មិនជាទី្ដលតកអ្រ ជាទុ្កខ ណដល

ដកើតអ្ាំ ពីដចដតសមព័សស ទុ្កខដវទ្ មិនជាទី្ដលតកអ្រ ណដលដកើតអ្ាំ ពីដចដតសមព័សសណា 

ដនោះដៅថ្ន នទាមនសេ។ 
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អ្ភជិា និង នទាមនសេដនោះ គឺ លពោះដយគ្នវចរកម្នច ត់ដចញដហ្ើយ  ាំដចញដៅដហ្ើយ

សងប់ដហ្ើយ ឲរសងប់ដហ្ើយ ឲររម្នង ប់ដហ្ើយ ឲរដល់ការមិនម្ននដហ្ើយ ឲរដល់ការសដងខប

ខ្វីដហ្ើយ ឲរសង ួតហួ្តណហ្ងដហ្ើយ ឲរសង ួតលពមដហ្ើយ ដធឝើឲរដល់ទី្បាំផុតដហ្ើយ ដហ្តុដ ោះ 

ដទ្ើបលតស់ថ្ន វនិនយយ នលានក អ្ភជិា នទាមនសេំ ដូដចបោះ ។ ន័យណដលម្ននមកកប ុងអ្ដឌកថ្នដនោះ

និងាលីវភិងគដ ោះ បែឍ ិ តគបផីលជាបានដដ្ឋយការដលបេបដធេបគ្នប  ។ ពែ៌ ដសចកឋីទន

ឧដទ្ធស ណដលដពាលដដ្ឋយកាយនុបសស សតិបផដ្ឋឌ ន ម្ននលតឹមណតប៉ាុ ដែត ោះមុន ។ 
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ឧតទទសវារៈ ននតេទ  ចិ េ ធម្មា នុបសស  
ឥ ូវដនោះ នឹងវនិិចឆ័យ កប ុងពាករថ្ន ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ កប ុងដវទ្  ចិតថកប ុង

ចិតថ  ធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ កម្នច ត់អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក ដូដចបោះលបដយជន៍កប ុងការ

ដពាលដណដលដវទ្ ជាដដើម កប ុងពាករណដលម្ននអាទ្ិ៍យ៉ា ងដនោះថ្ន៖ 

នវទ្ន្មស ុ នវទ្ន្មនបុសេី ពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ គបផីលជាប

ដដ្ឋយន័យ ណដលដពាលមកដហ្ើយកប ុងកាយនុបសស  ន៎ុោះឯង ។ មួយវញិដទ្េត កប ុងពាករ

ណដលថ្នពិចារណាដ ើញដវទ្  កបងុដវទ្ ទាំងឡាយ ពិចារណាដ ើញចិតថកបងុចិតថ ពិចារណា

ដ ើញធម៌កបងុធម៌ទាំងឡាយ ដនោះ ម្ននវនិិចឆ័យដូដចបោះ៖ 

� េវទោ ានដល់ ដវទ្  ៣ ក៏ដវទ្  ៣ ដ ោះ ជាដលាកិយៈណតមយ៉ា ង សូមផីចិតថ  ក៏ជា
ដលាកិយៈ ធម៌ទាំងឡាយ ក៏ជាដលាកិយៈដូចគ្នប  ។ ការណចកដវទ្  ចិតថ  ធម៌ដ ោះ 

នឹងលាកដកប ុងនិដទ្ធសវារៈ ។ ចាំណែកកប ុងឧដទ្ធសវារៈដនោះ ភិកខ ុណដលពិចារណាដ ើញ

ក៏គបផីលជាបថ្ន ជាអ្បកពិចារណាដ ើញដវទ្ កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ ។ សូមផីកប ុង

ចិតថនិងធម៌ ក៏ន័័យដនោះដូចគ្នប  ។ 

សួរថា  នឹងគប្បីពិចារណ្េឃើញេវទោ ដូចេមេច? 
ឆឆលើយថា គបផីពិចារណាដ ើញសុខ្ដវទ្  ដដ្ឋយភាពជាទុ្កខ  ដ ើញទុ្កខដវទ្  ដូចជាកូន សរ 

ដ ើញអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  ដដ្ឋយភាពជារបស់មិនដទ្េង ដូចលតស់ទុ្កដូដចបោះថ្ន៖ 

នោ សខុ ំ ទ្កុ ខនតា អ្ទ្ ទ ទ្កុ ខមទ្ ទក ខ ិ សលលនតាអ្ទ្កុ ខមសខុ ំ សន ត ំ

អ្ទ្ក ខ ិន ំអ្នចិ ចនតា ស នវ សម មទ្ ទនសា ភកិ ខ ុឧបសនន្មត  ចរសិេរ ិ។ 

ភិកខណុាដ ើញសុខ្ដវទ្  ដដ្ឋយភាពជាទុ្កខដវទ្  ដ ើញទុ្កខដវទ្  ដដ្ឋយភាពជាកូនសរ

ដ ើញអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  ដដ្ឋយភាពជារបស់មិនដទ្េង  ភិកខដុ ោះឯងជាអ្បកដ ើញលបទពនឹង

ជាអ្បកសងប់លតច់ដៅ ។ 

មួយដទ្េត លពោះដយគ្នវចរគបផីពិចារណាដ ើញដវទ្ ទាំងអ្ស់ន៎ុោះឯង ដដ្ឋយដសចកឋី

ជាទុ្កខផង ។ សមពិត ដូចណដលលតស់ទុ្កដូដចបោះថ្ន តថ្នគតដពាលថ្ន អារមយែ៍ឯណានីមួយ

ណដលបុគគលានដសាយដហ្ើយ អារមយែ៍ដ ោះជាទុ្កខ ។ គបផីពិចារណាដ ើញ ដវទ្  ដដ្ឋយ

ភាពជាសុខ្ ជាទុ្កខ  (ផ្លវ ស់បឋ រូគ្នប ដៅ) ។ ដូចណដលលតស់ទុ្កថ្ន សុខ្ដវទ្  ជាសុខ្កាលដកើត
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ដ ើង កាលតាំងដៅជាទុ្កខ  កាលណលបលបួល ដូដចបោះ ពាករទាំងអ្ស់អ្បកសិកាគបផីយល់ឲរ

ទូ្លាំ ទូ្លាយ ។ 

មួយដទ្េត លពោះដយគ្នវចរ គបផីពិចារណាដ ើញ សូមផីដដ្ឋយអ្ាំណាចអ្នុបសស  ៧

គឺម្ននអ្និចាច នុបសស  ១ ទុ្កាខ នុបសស  ១ អ្នតថ នុបសស  ១ និពឝិទនុបសស  ១ 

វរិាគ្ននុបសស  ១ និដរាធានុបសស  ១ បដនិិសសគ្នគ នុបសស  ១ ។ 

ជាដើបូង បណាឋ ចិតថ និងធម៌ ចិតថណដលលពោះដយគ្នវចរ គបផីពិចារណាដ ើញដដ្ឋយ

អ្ាំណាចលបដភទ្ទនចិតថ ណដលដផសងៗគ្នប  ម្ននអារមយែ៍ចិតថ អ្ធិបតីចិតថ សហ្ជាតចិតថ ភូមិចិតថ

កមយ ចិតថ  វាិកចិតថ  និងកិរយិចិតថជាដដើម និងដដ្ឋយអ្ាំណាចលបដភទ្ទនចិតថ ម្ននចិតថលបកប 

ដដ្ឋយរាគៈជាដដើម ណដលមកកប ុងនិដទ្ធសវារៈទនអ្ាំណាចអ្នុវបិសស  ម្ននអ្និចាច នុបសស  

ជាដដើម ។ ធម៌ណដលលពោះដយគ្នវចរ គបផីពិចារណាដ ើញ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនលកខែៈ

ចាំដពាោះខ្វួន និងលកខែៈទូ្ដៅ និងទនធម៌ណដលជាភាពទ្ដទ្ និងដដ្ឋយអ្ាំណាចលបដភទ្ទនធម៌

ម្ននធម៌ណដលសងប់ជាដដើម ណដលមកកប ុងនិដទ្ធសវារៈ ទនអ្នុបសស  ៧ ជាដដើម ។ ពាករ 

ដ៏ដសស ម្ននន័យដូចដពាលមកដហ្ើយដ ោះឯង ។ 

អ្ភជិា និង នទាមនសេ កប ុងដលាក គឺ កាយ ណដលលពោះដយគ្នវចរណាលោះានដហ្ើយកប ុង 

កាយនុបសស សតិបផដ្ឋឌ នដនោះ សូមផីអ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក គឺ ដវទ្ ជាដដើម 

ក៏ដលពាោះលពោះដយគ្នវចរដ ោះ លោះានដហ្ើយដូចគ្នប ក៏ពិត សូមផីដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ក៏

ដៅលតស់ការលោះ អ្ភិជា និងដទមនសស កប ុងសតិបផដ្ឋឌ នលគប់លបការ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទន

បុគគលដផសងៗគ្នប  និងដដ្ឋយអ្ាំណាចទនសតិបផដ្ឋឌ នភាវ  ណដលលបលពឹតថដៅកប ុងខ្ែៈចិតថ

ដផសងគ្នប  ។ ន័យមួយដទ្េត ដលពាោះអ្ភិជា និងដទមនសស ណដលលោះានកប ុងសតិបផដ្ឋឌ នទី្មួយ 

សូមផីកប ុងសតិបផដ្ឋឌ នដ៏ដសសទាំង ៣ លបការ ក៏ជាការលោះានដូចគ្នប  ។ ដលពាោះដូដចាប ោះឯង 

ដទ្ើបគួរលជាបថ្ន ការលោះបង់អ្ភិជា និងដទមនសសដនោះ លតស់ទុ្កដដើមផីលទ្ង់សណមឋងការលោះ

កប ុងសតិបផដ្ឋឌ នទាំងដ ោះរបស់ភិកខ ុដ ោះ ដូដចាប ោះឯង ។ 
 
 

ចបឧ់ទទសវារវកថា  
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កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋ្ន 
សម្មា ស ិ ម្មនអារដាែ៍ ៤ 
ជាងតាញណផងណដលឆាវ ត លាថ្នប នឹងដធឝើដលគឿងដលបើលាស់ ដូចកដនធលរងឹ កដនធលទ្ន់

ដតេប ដៅ និងសាជីជាដដើម ានឫសសីមួយដដើមធាំមកកាត់ជា ៤ កាំណាត់ដហ្ើយ គបផីយក

កាំណាត់មួយៗ ពុោះជា ៤ ដ ោះ មកពុោះដចញដធឝើជាដលគឿងដលបើដ ោះៗ សូមផីយ៉ា ងណា លពោះម្នន

លពោះភាគក៏ដូដចាប ោះដូចគ្នប  ឥ ូវដនោះ លទ្ង់លាថ្នប នឹងដធឝើសតឝទាំងឡាយឲរសដលមចគុែវដិសស

ដផសង  ៗដដ្ឋយលទ្ង់សណមឋងសតិបផដ្ឋឌ ន ណចកសម្នយ សតិណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ ដចញជា ៤ ចាំណែក

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនអារមយែ៍ ដដ្ឋយន័យជាដដើមថ្ន សតិបផដ្ឋឌ ន ៤៖  

សតបិប្ដ្ដន្ ៤ េតើដចូេមេច? 
ភិកខ ុកប ុងធមយ វន័ិយដនោះ ពិចារណាដ ើញកាយកប ុងកាយ ដូដចបោះ លទ្ង់កាន់យកសតិបផដ្ឋឌ ន

ណតមួយយ៉ា ង ពី ៤ យ៉ា ងដ ោះ កាលនឹងលទ្ង់ណចកកាយ ដទ្ើបលទ្ង់ដផឋើមលតស់និដទ្ធសវារៈដដ្ឋយ

ន័យជាដដើមថ្ន កថញ្ច ភកិ ខនវ ។ 

អ្ធិបាយស័រទកនងុបុចឆវារៈ 

កប ុងនិដទ្ធសវារៈដ ោះ ពាករថ្ន កថញ្ច ជាដដើម ជាពាករសួរដដ្ឋយសាំដៅនឹងពលងីកឲរ 

ធាំទូ្លាយ ។ ក៏ឯដសចកឋីសដងខបកប ុងបុចឆវារៈដនោះ ម្ននដូដចបោះថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុ

ពិចារណាដ ើញកាយកប ុងកាយ ដដ្ឋយលបការណាហ្ប៎  ។ កប ុងបុចឆវារៈលគប់លបការក៏ន័យដនោះ ។ 

ពាករថ្ន ម្នប លភិកខទុាំងឡាយ ភិកខកុបងុធមយវន័ិយដនោះ គឺ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ។ ក៏ ឥធ ស័ពធ កប ុង

ពាករដនោះ ជាដលគឿងសណមឋងសាស  ណដលជាទី្អាលស័យយ៉ា ងលឡរបស់បុគគល អ្បកបាំ ដពញ 

កាយនុបសស សតិបផដ្ឋឌ នលគប់លបការ ឲរដកើតដ ើងដហ្ើយ និងជាដលគឿងបដិដសធដសចកឋី

មិនម្ននពិតរបស់សាស ដទទ្ ។ សមពិតដូចណដលលតស់ទុ្កកប ុង (ចូឡសហីោទសរូត មលូ
បណ្ណស្ខៈ)ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ សមែៈទី្១ ទី្២ ទី្៣ និង ទី្៤ ម្ននដៅណតកប ុងសាស 
ដនោះប៉ាុ ដណាត ោះ សាស ដទទ្ សូនរចាកសមែៈ ណដលជាលពោះអ្រហ្នថទាំងឡាយ ដលពាោះដូដចាប ោះ 

ដទ្ើបលតស់ថ្ន ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ។ 

rxs  
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អានាបានបពវៈ 

លពោះសម្នយ សមភ ុទ្ន លទ្ង់លតស់សរដសើរ អាន្មានសេរ ិ យ៉ា ងដនោះថ្ន ភិកខ ុទាំងឡាយ

អា ានសសតិសម្នធិ ដនោះឯង ណដលបុគគលានចដលមើនដហ្ើយ ានដធឝើឲរដលចើនដហ្ើយ ជា

ធម៌លឡិតផង ជាធម៌ដ៏ឧតថមផង ជាធម៌មិនលច ូកលច ាំ ដដ្ឋយ(តណាហ  និងឧាទន) ផង ជា

ដលគឿងដៅ ាំមកនូវដសចកឋីសុខ្ផង ណតងញុាំងធម៌ទាំងឡាយ ជាអ្កុសលដ៏លាមក ណដល

ដកើតដ ើងដហ្ើយៗ ឲរអ្នឋរធាន ឲរសងប់រម្នង ប់ដៅ ដដ្ឋយដហ្តុដ៏សមគួរ ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះភិកខ ុពិចារណា ដ ើញនូវកាយកប ុងកាយជាលបលកតីលគប់ឥរយិបង

ទាំង៤ ដតើដដ្ឋយវធីិដចូដមថច ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ដៅកាន់ទលពកថី  
ដៅកាន់មវ ប់ដឈើកថី  ដៅកាន់ផធោះសាង ត់កថី  អ្ងគុយណពនណភបនតាំងកាយឲរលតង់ តាំងសតិឲរម្នន

មុខ្ដឆាភ ោះដៅរកកមយដ្ឋឌ ន ។ ភិកខ ុដ ោះ ម្ននសតិដកដដងហើមដចញ ម្ននសតិដកដដងហើមចូល៖ 
2 កាលដកដដងហើមដចញណវង ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដកដដងហើមដចញណវង ឬ

កាលដកដដងហើមចូលណវង ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដកដដងហើមចូលណវង 

2 កាលដកដដងហើមដចញខ្វី ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដកដដងហើមដចញខ្វី ឬកាលដក

ដដងហើមចូលខ្វី ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដកដដងហើមចូលខ្វី 

2 ភិកខ ុសិកាថ្ន អាតយ អ្ញ នឹងកាំែត់ដឹងចាស់នូវកាយ គឺខ្រល់ដចញទាំងពួង

ដហ្ើយដកដដងហើមដចញ 
2 ភិកខ ុសិកាថ្ន អាតយ អ្ញ នឹងកាំែត់ដឹងចាស់នូវកាយ គឺខ្រល់ចូលទាំងពួង 

ដហ្ើយដកដដងហើមចូល 

2 ភិកខ ុសិកាថ្ន អាតយ អ្ញ នឹងរម្នង ប់កាយសង្ខខ រ (អ្សាសបសាសៈ) ដហ្ើយដក

ដដងហើមដចញ 

2 ភិកខ ុសិកាថ្ន អាតយ អ្ញ នឹងរម្នង ប់កាយសង្ខខ រ ដហ្ើយដកដដងហើមចូល ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ជាងលក ឹងកថី  កូនសិសសទនជាងលក ឹងកថី  ណដលបិុនលបសប់

កាលទញណខ្សលក ឹងណវង ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញទញណខ្សលក ឹងណវង ឬកាលទញ

ណខ្សលក ឹងខ្វី ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញទញណខ្សលក ឹងខ្វី ម្ននឧបម្នដូចដមថចមិញ ម្នប ល

ភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកាលដកដដងហើមដចញណវង ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដកដដងហើមដចញណវង 
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ឬកាលដកដដងហើមចូលណវង ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដកដដងហើមចូលណវង កាលដកដដងហើម

ដចញខ្វី ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដកដដងហើមដចញខ្វី ឬកាលដកដដងហើមចូលខ្វី ក៏ដឹងចាស់

ថ្នអាតយ អ្ញដកដដងហើមចូលខ្វី  ភិកខ ុសិកាថ្ន អាតយ អ្ញ នឹងកាំែត់ដឹងចាស់នូវកាយ គឺ

ខ្រល់ដចញទាំងពួង ដហ្ើយដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញនឹងកាំែត់ដឹងចាស់នូវ
កាយ គឺខ្រល់ចូលទាំងពួង ដហ្ើយដកដដងហើមចូល សិកាថ្នអាតយ អ្ញ នឹងរម្នង ប់នូវកាយ
សង្ខខ រ ដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញនឹងរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ដកដដងហើមចូល ម្នន
ឧបដមយរដូដចាប ោះឯង ។ 

ភិកខ ុពិចារណា ដ ើញនូវកាយកប ុងកាយជាខាងកប ុង (កាយរបស់ខ្វួន) ជាលបលកតីលគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះផង 
ពិចារណា ដ ើញនូវកាយកប ុងកាយខាងដលៅ (កាយរបស់បុគគលដទទ្) ជាលបលកតី

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 
ពិចារណា ដ ើញនូវកាយកប ុងកាយខាងកប ុង និងកាយខាងដលៅ (កាយរបស់ខ្វួន និង

កាយរបស់បុគគលដទទ្) ជាលបលកតី លគប់ឥរិយបងទាំង ៤ ផង ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ 

ណដលលបជុើដកើតដ ើងកប ុងកាយ លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ 

អដឋខថារបាប់ថា ខ្រល់អ្សាសបសាសៈ អាលស័យដៅកប ុងករជជកាយផង ដកាថ ងលចមុោះ
ផង ចិតថផង ដទ្ើបសញ្ចរដៅមកាន ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ធម៌ទាំងដនោះដ យ្ ោះថ្ន ធម៌លបជុើដកើត

ដ ើងកប ុងកាយ លុោះដល់ធម៌ទាំងដ ោះរលត់ដៅវញិ ដ យ្ ោះថ្ន ធម៌សូនរដៅកបងុកាយ ។ 

ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលសូនរដៅកប ុងកាយ លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ពិចារណា

ដ ើញនូវធម៌ ណដលលបជុើដកើតដ ើងកប ុងកាយ ទាំងធម៌ណដលសូនរដៅកប ុងកាយ លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ មួយដទ្េត សាយ រតីរបស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន កាយម្នន

ណមន (មិនណមនសតឝ  មិនណមនបុគគល មិនណមនលសី មិនណមនលបុសជាដដើម) លគ្នន់ណតជា 

ទី្កាំែត់ ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ភិកខ ុម្ននចិតថ មិន

អាលស័យ ដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង មិនលបដកេកលបកាន់អ្ឝី តិចតួច

កប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណា ដ ើញនូវកាយកប ុងកាយជាលបលកតី 

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 
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អដឋខថារបាប់ថា ខ្រល់អ្សាសបសាសៈ អាលស័យដៅកប ុងករជជកាយផង ដកាថ ងលចមុោះ
ផង ចិតថផង ដទ្ើបសញ្ចរដៅមកាន ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ធម៌ទាំងដនោះដ យ្ ោះថ្ន ធម៌លបជុើដកើត

ដ ើងកប ុងកាយ លុោះដល់ធម៌ទាំងដ ោះរលត់ដៅវញិ ដ យ្ ោះថ្ន ធម៌សូនរដៅកបងុកាយ ។ 

លពោះពុទ្នលទ្ង់លតស់សណមឋងថ្ន៖ 

អាន្មានសេរ ិ បគុ គលណា ានបនំពញន ើយ ចនរម ើនន ើយ នដ្ឋយរបនព សនេំន ើយ 

នដ្ឋយលដំ្ឋប់ន ើយ បគុ គលនន្មុះ រណមងញុងំនលាកននុះឱ្យភ លចឺាស់ ដចូរពុះចន ទ ណដលផរុ

ើសឡុះចាកពពក ។ 

-°, 
 

អធិប្ាយន័យ 
ពាករថ្ន ភិកខដុៅកាន់ទលពកថី  ដៅកាន់គល់ដឈើកឋី  ដៅកាន់ផធោះសាង ត់កឋី  ដនោះជាដលគឿង

សណមឋងការកាំែត់យកដស សនៈ ណដលសមគួរដល់ការចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ នរបស់ភិកខ ុដ ោះ ។ 

ដលពាោះចិតថរបស់ភិកខ ុ លតច់ដៅកប ុងអារមយែ៍ទាំងឡាយ ម្ននរបូជាដដើមមកយូរ រណមងមិន

លាថ្នប នឹងចុោះកាន់វងិីទនកមយដ្ឋឌ ន ធាវ ប់ណតលតច់ដចញដលៅផវូវ ដូចរដទ្ោះណដលទឹ្ម ដដ្ឋយដគ្ន

ដកាង ដូដចាប ោះ ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ ភិកខ ុនឹងចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ នដនោះ លាថ្នប នឹងទូ្ យ នចិតថណដលកាច

ណដលចដលមើនមកដដ្ឋយការផឹករស ម្ននរាូរមយែ៍ជាដដើម ដហ្ើយចូលដៅទលពក៏ាន គល់

ដឈើក៏ាន ផធោះសាង ត់ក៏ាន ដហ្ើយយកណខ្ស គឺ សតិ ចងទុ្កលតង់បដង្ខគ ល គឺ អារមយែ៍របស់

សតិបផដ្ឋឌ នដ ោះ ចិតថរបស់ភិកខ ុដ ោះ សូមផីនឹងដៅឋ លកហាយដៅផវូវដនោះ ផវូវដ ោះ កាលមិន

ានអារមយែ៍ណដលដ ើញមក មិនអាចកាត់ណខ្ស គឺ សតិឲរដ្ឋច់ ដហ្ើយដគចដចេសដចញាន 

ក៏នឹងណអ្បជិតសបិទ្នចាំដពាោះអារមយ ែ៍ដ ោះណតមយ៉ា ង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនឧបចារភាវ  និង

អ្បផ ភាវ  ដូចជាអ្បកចិញ្ចឹមដគ្ន លតូវការនឹងទូ្ យ នកូនដគ្នដកាង ណដលផឹកទឹ្កដដ្ឋោះដម

ដគ្នដកាង ដរាបធាំធាត់ គបផីពលង្ខត់វាដចញអ្ាំ ពីដមដគ្ន ដហ្ើយដាោះបដង្ខគ លធាំមួយទ្ុក យក

ណខ្សចងទុ្កលតង់បដង្ខគ លដ ោះ លគ្នដ ោះ កូនដគ្នរបស់ដគដ ោះ ក៏នឹងដដើរដៅផវូវដនោះ ផវូវដ ោះ 

កាលមិនអាចដគចដចញដៅានក៏លកាប ឬដដក ជិតបដង្ខគ លដ ោះឯង ដូដចាប ោះ ។ ដហ្តុដ ោះ 

លពោះបុរាណាចាររដទ្ើបដពាលថ្ន៖ 
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ោ ថនម ភ នពិនន ធយយ វច ឆ ំទ្ម ំននរា ឥធ 

ពនន ធនយយវ ំសក ំចរិ ត ំ សរោិរម មែ ទ្ឡហំ 

នរកជនកបងុលពោះសាស ដនោះ គបផចីងចិតថរបស់ខ្វនួទុ្កកបងុអារមយែ៍ឲរម្នាំដដ្ឋយ

សតិ ដចូអ្បកចិញ្ចឹមដគ្ន កាលនឹងទូ្ យ នកូនដគ្ន គបផចីងវាទុ្កលតង់បដង្ខគ ល 

ដដូចាប ោះ ។ 

ដស សនៈដនោះ រណមងសមគួរដល់ការចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ នរបស់ភិកខ ុ អ្ប កចដលមើន

សតិបផដ្ឋឌ នដ ោះ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ ខ្ញ ុាំដទ្ើបដពាលថ្ន ពាករដនោះ ជាដលគឿង

សណមឋងការកាំែត់ដស សនៈ ណដលសមគួរដល់ការចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ ន របស់ភិកខ ុដ ោះ

ដូដចាប ោះ ។ 

តស សនៈណដលសដគ្ួរដល់ការចតប្ដើនអា បានសស  ិ
មយ៉ា ងដទ្េត ដលពាោះលពោះដយគ្នវចរមិនលោះលដងឝកលសុក ណដលអឺ្ងកងដដ្ឋយសាំដ ង

លសី លបុស ដើរី ដសោះជាដដើម នឹងបាំ ដពញអា ានសសតិកមយ ដ្ឋឌ ន ណដលជាកាំ ពូលកប ុង  

កាយនុបសស  ជាបទ្ដ្ឋឌ នទនការសដលមចគុែវដិសស និងធម៌ ជាដលគឿងដៅជាសុខ្កប ុង

បចចុបផនបរបស់លពោះពុទ្ន លពោះបដចចកពុទ្ន និងលពោះសាវកទាំងពួងដនោះ ឲរសដលមច មិនណមនដធឝើាន

ង្ខយៗដ ើយ ដលពាោះ្ន ម្ននសាំដ ងជាសលតូវ ណតលពោះដយគ្នវចរកាំែត់កមយដ្ឋឌ នដនោះ

ដហ្ើយឲរចតុតទជាន ម្ននអា ានសសតិជាអារមយែ៍ដកើតដ ើង ដធឝើ្នដ ោះឯង ឲរជាាត 

ពិចារណាសង្ខខ រទាំងឡាយ ដហ្ើយសដលមចលពោះអ្រហ្តថ ណដលជាផលដ៏កាំពូល នឹងដធឝើាន

ង្ខយ ក៏ប៉ាុ ណនថកប ុងទលពណដលមិនម្ននលសុក ដូដចបោះលពោះម្ននលពោះភាគ កាលនឹងលទ្ង់សណមឋ ង

ដស សនៈ ណដលសមគួរដល់ភិកខ ុដយគ្នវចរដ ោះ ដទ្ើបលតស់ថ្ន  អ្រញ្ដគនតា វា ដៅ 

កាន់ទលពកឋី  ជាដដើម ។ 

លពោះម្ននលពោះភាគ ដលបេបដូចអាចាររអ្បកដឹងជ័យភូមិ ។ អាចាររអ្បកដឹងជ័យភូមិ ដ ើញ

ទផធដីគួរសាងនគរដហ្ើយ ពិចារណាសពឝលគប់ដហ្ើយក៏លាប់ថ្ន អ្បកទាំងឡាយចូរសាងនគរ

លតង់ដនោះ កាលដគសាងនគរសដលមចដដ្ឋយសួសឋីដហ្ើយ រណមងានទ្ទួ្លលាភសកាា រៈ យ៉ា ងធាំ 

ពីរាជលតកូលយ៉ា ងណា លពោះម្ននលពោះភាគដ ោះ ក៏ដូដចាប ោះ លទ្ង់ពិចារណាដល់ដស សនៈណដល

សមគួរដល់លពោះដយគ្នវចរដហ្ើយ លទ្ង់ចងឡុលថ្ន ដស សនៈលតង់ដនោះ លពោះដយគ្នវចរគួរ
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លបកបកមយដ្ឋឌ នដរឿយៗ ប ធ ប់ពីដ ោះ លពោះដយគីចដលមើនកមយដ្ឋឌ នដរឿយៗ កប ុងដស សនៈ

ដ ោះ ានសដលមចលពោះអ្រហ្តថតមលាំដ្ឋប់ លទ្ង់រណមងានទ្ទួ្លសកាា រៈយ៉ា ងធាំថ្ន លពោះម្នន 

លពោះភាគ លពោះអ្ងគដ ោះ លទ្ង់លតស់ដឹងឯងដដ្ឋយលបទព ពិតហ្ប៎  ។ 

ក៏ភិកខ ុដនោះ ដលាកដពាលថ្ន ដូចគ្នប នឹងខាវ ដើបង ។ ដូចជាដសឋចខាវ ដើបងធាំ អាលស័យ

ដៅយ លកាស់ ទលពលកាស់ ឬជួរភបាំកប ុងទលព លាក់ខ្វួនចាាំចាប់ពួកលមឹគ ម្ននលកបីទលព រម្នាំង លជកូ

ទលពជាដដើម យ៉ា ងណា ភិកខ ុដនោះជាអ្បកម្ននពយយមលបកបដរឿយៗ នូវកមយដ្ឋឌ នកប ុងទលព 

ជាដដើម រណមងកាន់យកអ្រិយមគគ  ៤ និងអ្រិយផល ៤ ានតមលាំដ្ឋប់ដូដចាប ោះដូចគ្នប  ។ 

ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះបុរាណាចាររដទ្ើបដពាលថ្ន៖ 

យថាប ិទ្បីនិកា ន្មម នលិយីតិាវ  គែហរ ីមនិគ 

រនថវាយំ ពទុ្ ធបនុតាត   យរុ តនោនា វបិសេនកា 

អ្រញ្ដំ បវសិតិាវ ន  គែហរ ិផលមរុ តម ំ។ 

ចាំណែកខាវ ដើបងលាក់ខ្វនួចាាំចាប់ពួកលមឹគ យ៉ា ងណា ភិកខណុដលជាពុទ្នបុលតដនោះក៏

ដដូចាប ោះដចូគ្នប ចូលដៅកាន់ទលពដហ្ើយ លបកបដសចកឋីពយយម ជាអ្បកម្ននបញ្ញដ

ដ ើញចាស់(ចដលមើនវបិសស ) រណមងកាន់ទុ្កានណដលជាផលក៏ខ្ភស់បាំផតុាន។ 

ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ កាលនឹងលទ្ង់សណមឋងដស សនៈទលព ណដលជាភូមិ ដ៏

សមគួរដល់ជវនបផញ្ញដ  ណដលជាដលគឿងពយយមរបស់លពោះដយគ្នវចរដ ោះ ដទ្ើបលតស់ថ្ន  

អ្រញ្ដគនតា វា ដៅកាន់ទលពកឋី  ជាដដើម ។  

តពីដនោះដៅ មុនដើបូង ពាករណដលគួរនឹងដពាលកប ុងអា ានបពឝៈដនោះ ដលាកដពាល

ទុ្កកប ុងគមភី រវសុិទ្និមគគដហ្ើយដ ោះឯង ។ 

កំ្ ត់ខ្យល់អេាេបេាេៈ 

ក៏ពាករថ្ន ម្នប លភិកខទុាំងឡាយ ដលបេបដចូជាងលក ឹងកឋី ឬកូនសិសសទនជាងលក ឹងកឋី 

ណដលបិុនលបសប់ ដនោះ លតឹមណតជាពាករឧបម្នប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ពាករថ្ន កបងុកាយខាងកបងុ ដនោះ 

ម្ននលតឹមណតជាអ្បផ ប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ណតអ្បផ ដ ោះ ក៏រណមងមិនមកកប ុងពាករដ ោះ ។ មកណត

ឧបចារកមយដ្ឋឌ នដ៏ដសស ។ ណតក៏ដៅមកមិនដល់ពាករថ្ន អ្បកបិុនលបសប់ សាំដៅដល់ អ្បក

ឆាវ ត (ជើ ញ) ។ ពាករថ្ន ទញណខ្សលក ឹងណវងកឋី  ដសចកឋីថ្ន ទ្ដលមតទដ ទ្ដលមតដជើង ទញ
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ណខ្សណវង កប ុងដវលាលក ឹងសគរលបដហាង ពិែជាដដើម ណដលជារបស់ធាំ ។ ពាករថ្ន ទញណខ្ស

លក ឹងខ្វីកឋី  ដសចកឋីថ្ន ទញណខ្សខ្វីៗ កប ុងដវលាលក ឹង របស់តូចៗ ដូចភវ ុក និងដសបែតគនវឹោះជា

ដដើម ។ ពាករថ្ន ដូដចាប ោះដចូគ្នប  ដសចកឋីថ្ន សូមផីភិកខ ុដនោះក៏ដូដចាប ោះ កាលដកដដងហើមចូលណវង

ដដ្ឋយខ្រល់អ្សាសៈ និងបសាសៈ ណដលលបលពឹតថដៅដដ្ឋយរយៈណវង និងរយៈខ្វី  ក៏ដឹង

ចាស់ថ្ន ដយើងដកដដងហើមចូលណវង។ល។ ដឹងចាស់ថ្ន ដយើងដកដដងហើមដចញណវង ដូដចាប ោះ ។ 

កាលដលាកដឹងចាស់យ៉ា ងដនោះ ្ន ៤ រណមងដកើតកប ុងនិមិតថ ទនខ្រល់អ្សាបសាសៈ ។ 

ដលាកដចញចាក្នដហ្ើយ នឹងកាំែត់ខ្រល់អ្សាសបសាសៈ ឬអ្ងគ្នាន ។  

កប ុងការកាំែត់ខ្រល់អ្សាសបសាសៈដ ោះ ភិកខ ុលបកបកមយដ្ឋឌ នកប ុងខ្រល់អ្សាស 

បសសសៈ រណមងកាំែត់រូបយ៉ា ងដនោះថ្ន ខ្រល់អ្សាសបសាសៈទាំងដនោះ អាលស័យអ្ឝី  

អាលស័យវតទ ុ ករជជកាយ ។ ដ យ្ ោះថ្ន វរ ថ ុមហាភូតរបូ ៤ និងឧាទយរបូ ដ យ្ ោះថ្ន ករជ ជកាយ 

តអ្ាំ ពីដ ោះដទ្ើបកាំែត់កប ុង មធម៌ ណដលម្ននផសសៈជាគលមប់៥៖ ដវទ្  ១ សញ្ញដ  ១ 

ដចត  ១ វញិ្ញដ ែ ១ ផសសៈ ១ ម្ននរបូដ ោះជាអារមយែ៍ ។ លគ្នកាំែត់ មរបូដ ោះ យ៉ា ង

ដនោះ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះដហ្ើយ ណសឝងរកបចច័យទន មរបូដ ោះ ដ ើញបដិចចសមុបាទ្ ម្នន

អ្វជិាជ ជាដដើម ឆវងផុតដសចកឋីសងស័យដចញានថ្ន ដនោះជាលតឹមណតបចច័យ និងធម៌ដកើតដ ើង 

ដលពាោះបចច័យប៉ាុ ដណាត ោះ មិនណមនសតឝ ឬបុគគល ដទ្ើបដលើក មរបូ និងទាំងបចច័យ ដ ើងកាន់

លពោះទលតលកខែ៍ ចដលមើនវបិសស  រណមងសដលមចលពោះអ្រហ្តថដដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ។ ដនោះជាផវូវ

បដិបតថិដចញចាកទុ្កខ ដរាបដល់លពោះអ្រហ្តថរបស់ភិកខ ុមួយរបូ ។ 

ភិកខ ុណដលចដលមើន្នកមយដ្ឋឌ ន កាំែត់ មរបូថ្ន អ្ងគ្នទាំងដនោះ អាលស័យអ្ឝី  

អាលស័យវតទ ុរបូ ករជជកាយ ដ យ្ ោះថ្ន វតទ ុរបូ អ្ងគ្នចាត់ជា ម ករជជកាយចាត់ជារបូ 

កាលនឹងណសឝងរកបចច័យទន មរបូដ ោះ ដទ្ើបដ ើញបចចយការ ម្ននអ្វជិាជ ជាដដើម ដទ្ើប

ឆវងដសចកឋីសងស័យដចញានថ្ន ដនោះលតឹមណតជាបចច័យ និងធម៌អាលស័យបចច័យដកើតដ ើង

មិនណមនសតឝ ឬបុគគល ដទ្ើបដលើក មរបូលពមទាំងបចច័យដ ើងកាន់ទលតលកខែ៍ ចដលមើន 

វបិសស  សដលមចលពោះអ្រហ្តថដដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ។ ដនោះជាផវូវទនការដចញចាកទុ្កខ  ដរាបដល់

លពោះអ្រហ្តថរបស់ភិកខ ុមួយរបូ ។ 

ពាករថ្ន ឥរ ិអ្ជឈរ ត ំវា កប ុងកាយខាងកប ុងកឋី  ដសចកឋីថ្ន ពិចារណាដ ើញកាយ គឺ ខ្រល់ 
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អ្សាសបសាសៈរបស់ខ្វួន យ៉ា ងដនោះ ។ ពាករថ្ន ឬខាងដលៅ ដសចកឋីថ្ន ឬពិចារណា

ដ ើញកាយកប ុងកាយ គឺ ខ្រល់អ្សាសបសាសៈរបស់អ្បកដទទ្ ។ ពាករថ្ន ទាំងខាងកបងុ 

ទាំងខាងដលៅកឋី  ដសចកឋី  ឬកប ុងកាយ គឺ ខ្រល់អ្សាសបសាសៈរបស់ខ្វួនតមកាល របស់

អ្បកដទទ្តមកាល ដដ្ឋយពាករដនោះ លពោះម្ននលពោះភាគលតស់កាលណដលភិកខ ុដ ោះ មិនបញ្ឈប់ 

កមយដ្ឋឌ នដដ្ឋយរហ័្សឲរកាយ គឺ ខ្រល់អ្សាសបសាសៈសញ្ចរដៅមក ដៅកិចចទាំងពីរដនោះ 

រណមងមិនានកប ុងដវលាណតមួយ ។ 

ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការដកើត ដសចកឋីថ្ន ខ្រល់អាលស័យសបប់ជាងម្នស ១

ដងសបប់ ១ ដសចកឋីពយយមណដលដកើតពីដងសបប់ដ ោះ ១ ដទ្ើបសញ្ចរដៅាន យ៉ា ងណា កាយ 

គឺ ខ្រល់អ្សាសបសាសៈ ក៏អាលស័យករជជកាយ ១ រននលចមុោះ ១ ចិតថ  ១ របស់ភិកខ ុ ដទ្ើប 

សញ្ជរដៅមកាន ដូដចាប ោះ ។ ភិកខ ុដ ើញធម៌ ម្ននកាយជាដដើម ណដលម្ននការដកើតជាធមយត 

ដលាកដៅថ្ន ពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការដកើតកប ុងកាយ ។ ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ 

ការវ ិសដៅកឋី  ដសចកឋីថ្ន កាលសបប់លតូវ ាំដចញដៅដហ្ើយ កាលដងសបប់ាក់ដហ្ើយ កាល

ដសចកឋីពយយមណដលដកើតពីដងសបប់ដ ោះមិនម្នន ខ្រល់ដ ោះ រណមងលបលពឹតថដៅមិនាន 

យ៉ា ងណា កាលកាយណបកធាវ យដហ្ើយ កាលរននលចមុោះលតូវកម្នច ត់ដហ្ើយ និងកាលចិតថរលត់

ដហ្ើយ ដ យ្ ោះថ្ន កាយ គឺ ខ្រល់អ្សាសបសាសៈ ក៏រណមងលបលពឹតថដៅមិនាន ដូដចាប ោះណដរ ។ 

ភិកខ ុកាលដ ើញយ៉ា ងដនោះ ខ្រល់អ្សាសបសាសៈរលត់ ដលពាោះកាយជាដដើមរលត់ ដូដចបោះ

ដលាកដពាលថ្ន ពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការវ ិសដៅកប ុងកាយ ។ ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ

ធម៌ គឺ ការដកើត និងការវិ សដៅ ម្ននន័យថ្ន ពិចារណាដ ើញការដកើតតមកាល 

ការវ ិសតមកាល ។ 

ពាករថ្ន សតិរបស់អ្បកលាកដចាស់ថ្ន កាយម្ននណមន ដសចកឋីថ្នសតិរបស់ភិកខ ុដ ោះ 

ចូលដៅតាំងចាំដពាោះយ៉ា ងដនោះថ្ន កាយដនោះម្នន ណតមិនណមនសតឝ មិនណមនបុគគល មិនណមន

លសី មិនណមនលបុស មិនណមនខ្វួន មិនណមនរបស់ខ្វួន មិនណមនដយើង មិនណមនរបស់ដយើង មិន

ណមននរណា មិនណមនរបស់នរណា ។ ពាករថ្ន លតឹមណតប៉ាុ ដណាត ោះ ដនោះ ជាដលគឿងកាំែត់ណដន 

ទនលបដយជន៍ ។ ដលាកអ្ធិបាយថ្ន សតិណដលចូលដៅតាំងដ ោះ មិនណមនដដើមផី

លបដយជន៍យ៉ា ងដទទ្ដទ្ ណដលពិតក៏លតឹមណតដដើមផីលបដយជន៍ គឺ ដសចកឋីដឹង គឺ លបម្នែទន
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ដសចកឋីដឹងទលកណលងដ ើងៗ និងលបម្នែទនសតិប៉ាុ ដណាត ោះ អ្ធិបាយ ដដើមផីដសចកឋីចដលមើន

ទនសតិសមផជជញ្ដៈ ។ ពាករថ្ន មិនលតូវកិដលសអាលស័យដៅ ដសចកឋីថ្ន មិនលតូវកិដលស

អាលស័យ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនកិដលសជាទី្អាលស័យ គឺ តណាហ  និង ទិ្ដឌិ ។ ពាករថ្ន មិនលបកាន់

វតទអុ្ឝី ៗ កបងុដលាកផង ដសចកឋីថ្ន មិនលបកាន់វតទ ុអ្ឝី ៗ កប ុងដលាក គឺ របូ។ល។ ឬវញិ្ញដ ែថ្ន ដនោះ

ជាខ្វួនរបស់ដយើង ដនោះម្ននកប ុងខ្វួនរបស់ដយើង ។ ប ិអ្កសរ កប ុងពាករថ្ន ឯវបំ ិ ចុោះកប ុងអ្តទ   

គឺ អាលស័យដសចកឋីខាងមុខ្លបមូលមក ។ ក៏លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លបគល់ដទ្ស  គឺ  

អាន្មានបព វៈ សណមឋងដហ្ើយដដ្ឋយបទ្ដនោះ ។  

អានាបានេសតិ ជាអរយិេចចៈ ៤ 

កប ុងអា ានបពឝៈដ ោះ សតិណដលកាំែត់ ខ្រល់អ្សាសបសាសៈ ជាអារមយែ៍ ជា

ទុ្កខសចចៈ តណាហ ម្ននកប ុងកាលមុន ណដលញុាំងទុ្កខសចចៈដ ោះ ឲរតាំងដ ើង ជាសមុទ្យសចចៈ

ការមិនលបលពឹតថដៅទនសចចៈទាំងពីរ ជានិដរាធអ្រិយមគគ  ណដលកាំែត់ដឹងទុ្កខសចចៈ លោះ 

សមុទ្យសចចៈ ម្នននិដរាធសចចៈ ជាអារមយែ៍ ជាមគគសចចៈ ។ ភិកខ ុដយគ្នវចរ ខ្ឝល់ខាឝ យ

ដដ្ឋយអ្ាំណាចសចចៈ ៤  យ៉ា ងដនោះ រណមងសដលមចការលត់ទុ្កខាន ដូដចបោះ ។ 

លក្ខណៈអានាបាៃេសត្ិ អរយិេច្ចៈ ៤ 
~សតិណដលកាំែត់ខ្រល់អ្សាសបសាសៈជាអារមយែ៍ ជាទុខសចចៈ 
~តណាហ ម្ននកប ុងកាលមុន ណដលញុាំងទុ្កខសចចៈដ ោះ ឲរតាំងដ ើងាន

(តណាហ ជាដហ្តុចដលមើន ជាដហ្តុដកើតដ ើងទនទុ្កខដ ោះឯង) 
ជាសមុទ័យសចចៈ 

~ការមិនលបលពឹតថដៅទនសចចៈទាំងពីរ (ទុ្កខសចចៈ និងសមុទ្យសចចៈ) ជានិេរាធសចចៈ 
~អ្រយិមគគណដលកាំែត់ដឹងទុ្កខសចចៈ លោះសមុទ័្យសចចៈ ម្នននិដរាធ 

សចចៈជាអារមយែ៍ 
ជាមគសចចៈ 

 

ដនោះជាផវូវបដិបតថិ ាំដចញចាកទុ្កខ  ដរាបសដលមចលពោះអ្រហ្តថទនភិកខ ុ  ណដលតាំងម្នាំ 

ដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនខ្រល់អ្សាសបសាសៈ មួយរបូដូដចបោះឯង ។ 
 

ចប់អា ានបពឝៈ 

-°, 
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ឥរយិាបេបពវៈ 
ម្នប លភិកខទុាំងឡាយ ពាករខាងមុខ្ដៅម្ននដទ្េត ភិកខ៖ុ 

q កាលដដើរកថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដដើរ 

q កាលឈរកថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញឈរ 

q កាលអ្ងគុយកថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញអ្ងគុយ 

q កាលដដកកថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដដក ។ 

មួយដទ្េត ភិកខដុ ោះ ានតាំងនូវកាយ ដដ្ឋយអាការៈយ៉ា ងណាៗ ក៏ដងឹចាស់នូវកាយដ ោះ 

ដដ្ឋយអាការៈយ៉ា ងដ ោះៗ ៖ 

q ពិចារណាដ ើញនូវកាយកប ុងកាយខាងកបងុ យ៉ា ងដនោះ ជាលបលកតីលគប់ឥរយិបងទាំង៤

ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវកាយកប ុងកាយខាងដលៅ លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវកាយកប ុងកាយជាខាងកប ុង និងខាងដលៅ លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើង កប ុងកាយជាលបលកតីលគប់

ឥរិយបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលសូនរដៅកប ុងកាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលលបជុើដកើតដ ើង និងធម៌ណដលសូនរដៅកប ុងកាយជា

លបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ 

មួយដទ្េត សាយ រតីរបស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន កាយម្ននណមន លគ្នន់ណតជា 

ទី្កាំែត់ ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ភិកខ ុម្ននចិតថ មិន

អាលស័យ (ដដ្ឋយតណាហ និងទិ្ដឌិ) លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង មិនលបដកេកលបកាន់អ្ឝី តិចតួច

កប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវកាយកប ុងកាយ ជាលបលកតី 

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 
 

-°) 
+*
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អធិប្ាយន័យ  
លពោះដ៏ម្ននលពោះភាគ លគ្នលទ្ង់ណចកកាយនុបសស  ដដ្ឋយផវូវទនខ្រល់អ្សាស  

បសាសៈយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលទ្ង់ណចកដដ្ឋយផវូវទនឥរយិបង ដទ្ើបលតស់

ថ្ន បនុ ចបរ ំមយ៉ា ងវញិដទ្េត ជាដដើម ។ កប ុងឥរយិបងដ ោះ គបផីលជាបដសចកឋីថ្ន សូមផីសតឝ

តិរចាឆ ន ដូចជាណឆាលសុក ណឆាទលពជាដដើម កាលដដើរដៅ ក៏ដឹងថ្ន ខ្វួនដដើរក៏ពិត ឥរយិបងដ ោះ 

មិនានលតស់សាំដៅយកដសចកឋីដឹងដ ោះដទ្ ។ ដលពាោះដសចកឋីដឹងដ ោះ លោះការដ ើញថ្ន

សតឝមិនាន ដកដសចកឋីសម្នគ ល់ថ្ន សតឝមិនាន ។ មិនជាកមយដ្ឋឌ ន ឬសតិបផដ្ឋឌ នភាវ 

ដ ើយ ។ ចាំណែកការដឹងរបស់ភិកខ ុ (អ្បកចដលមើនកាយនុបសស )ដនោះ រណមងលោះការដ ើញ

ថ្នសតឝ  ដកដសចកឋីសម្នគ ល់ថ្នសតឝ ទាំងជាកមយដ្ឋឌ ន និងជាសតិបផដ្ឋឌ នភាវ  ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត ពាករណដលលតស់សាំដៅដល់ដសចកឋីដឹងចាស់ យ៉ា ងដនោះថ្ន នរណ្េដើរ
ការេដើររបស់នរណ្ េដើរបានេរោះអវី? សូមផីកប ុងឥរយិបទ្ដទទ្ ម្ននការឈរជាដដើម 

ក៏ន័យដនោះដូចគ្នប  ។ 

 េិនិចឆ័យកនងុបញ្ញហ ទាងំត ះយ៉ងតនះថា៖ 

~ពាករថ្ន នរណាដដើរ? ដសចកឋីថ្ន មិនណមនសតឝ ឬបុគគលណាៗ ដដើរ ។ 

~ពាករថ្ន ការដដើររបស់នរណា? ដសចកឋីថ្ន មិនណមនការដដើររបស់សតឝ ឬបុគគលណាៗ ដដើរ ។ 

~ពាករថ្ន ដដើរានដលពាោះអ្ឝី? ដសចកឋីថ្ន ដដើរានដលពាោះការផាយដៅរបស់វាដយធាតុ ណដល

ដកើតពីការដធឝើរបស់ចិតថ ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ ភិកខ ុដ ោះ រណមងដឹងចាស់យ៉ា ងដនោះ គឺ ចិតថដកើតដ ើង

ថ្ន ដយើងនឹងដដើរ ចិតថដ ោះក៏ដធឝើឲរដកើតវាដយធាតុៗ ក៏ដធឝើឲរដកើតវញិ្ដតថិការកដលមើក ការ ាំ

សកលកាយ ឲរ្នដៅមុខ្ ដដ្ឋយការកដលមើកទនវាដយធាតុ ណដលដកើតពីការដធឝើរបស់

ចិតថ ដៅថ្ន នដ ើរ ។ 

 សូមផីកប ុងឥរយិបងដទទ្ ម្ននឈរជាដដើម ក៏ន័យដូចគ្នប  ។ ក៏កប ុងដ ោះឥរយិបងឈរ

ជាដដើមដ ោះ ។ ចិតថដកើតដ ើងថ្ន ដយើងនឹងឈរ ចិតថដ ោះដធឝើឲរដកើតវាដយធាតុៗ ដធឝើឲរ

ដកើតការកដលមើក ការលទ្លទ្ង់សកលកាយ តាំងដ ើងពីណផនដី ម្ននដជើងជាទី្បាំផុត ដដ្ឋយការ

កដលមើកទនវាដយធាតុ ណដលដកើតពីការដធឝើរបស់ចិតថ  ដៅថ្ន ឈរ ។ ចិតថដកើតដ ើងថ្ន 

ដយើងនឹងអ្ងគយុ ចិតថដ ោះ ក៏ដធឝើឲរដកើតវាដយធាតុៗ ក៏ដធឝើឲរវញិ្ដតថិការកដលមើក ការបត់កាយ
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ខាងដលកាម លទ្លទ្ង់កាយខាងដលើតាំងដ ើង ដដ្ឋយការកដលមើកទនវាដយធាតុណដលដកើតអ្ាំ ពី

ការដធឝើរបស់ចិតថ  ដៅថ្ន អ្ង គយុ ។ ចិតថដកើតដ ើងថ្ន ដយើងនឹងដដក ចិតថ ក៏ដធឝើឲរដកើត 

វាដយធាតុៗ ដធឝើឲរវិញ្ដតថិការកដលមើក ការសែឋ ូកកាយទាំងអ្ស់ឲរជារបស់ណវងដដ្ឋយ  

ការកដលមើកទនវាដយធាតុ ណដលដកើតពីការដធឝើរបស់ចិតថ  ដៅថ្ន ដដក ។ 

អដឋខថា ១៤ ទពំរ័ ៤៦២ បញ្ជខ្់ថា៖ 
 បទ្ថ្ន គដត ានដល់ កបងុការដដើរ 

 បទ្ថ្ន ឋនិរ ានដល់ កបងុការឈរ 

 បទ្ថ្ន នសិនិន ន ានដល់ កបងុការអ្ងគយុ 

 បទ្ថ្ន សនុរ ត ានដល់ កបងុការដដក 

 កាលភិកខ ុដ ោះ ដឹងចាស់យ៉ា ងដនោះ រណមងម្ននដសចកឋី គិតដ ើញយ៉ា ងដនោះថ្ន ណដល

ដពាលានថ្ន សតឝដដើរ សតឝឈរ សតឝដដក សតឝអ្ងគុយ ណតដដ្ឋយអ្តទដហ្ើយ សតឝណាៗ

ណដលដដើរ ណដលឈរ ណដលដដក ណដលអ្ងគុយមិនម្នន ។ 

 តសចកេីតប្បៀបតធៀបថា ៖ 

 ដូចពាករណដលដគដពាលថ្ន រដទ្ោះដៅ រដទ្ោះឈប់ ណតធមយតថ្ន រដទ្ោះណាៗ ណដលដៅ

ាន ឈប់ានដដ្ឋយខ្វួនឯង មិនម្ននដទ្ ណតកាល យសារងីអ្បកឆាវ ត ទឹ្មដគ្ន ៤ កាល

ដហ្ើយដដញដៅ រដទ្ោះដទ្ើបដៅ ដទ្ើបឈប់ ដលពាោះដូដចាប ោះ ពាករដ ោះ ដទ្ើបម្ននលតឹមណត

បញ្ដតថិសមយ តិដៅយ៉ា ងណា កាយក៏ដលបេបដូចរដទ្ោះ ដលពាោះអ្តទថ្ន មិនដឹង ។ 

~ខ្រល់ណដលដកើតពីចិតថ ដលបេបដចូដគ្ន 

~ចិតថដលបេបដូច សារងី 

កាលចិតថដកើតដ ើងថ្ន ដយើងនឹងដដើរ ដយើងនឹងឈរ ដយើងនឹងអ្ងគុយ ដយើងនឹងដដក

វាដយធាតុណដលដធឝើឲរដកើតការកដលមើកក៏ដកើតដ ើង ឥរយិបងម្ននដដើរជាដដើម រណមងលបលពឹតថ

ដៅ ដលពាោះការកដលមើកទនវាដយធាតុ ណដលដកើតពីការដធឝើរបស់ចិតថ តអ្ាំ ពីដ ោះ សតឝក៏ដដើរ 

សតឝក៏ឈរ សតឝក៏អ្ងគុយ សតឝក៏ដដក ដយើងដដើរ ដយើងឈរ ដយើងអ្ងគុយ ដយើងដដក ដលពាោះ

ដ ោះ ដទ្ើបម្ននលតឹមណតបញ្ដតថិសមយ តិដៅគ្នប  ដូដចាប ោះ ដូចគ្នប  ។ 
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េរោះេហតុេោះ រពះបុរាណចារ្យេទើបេោលថា៖ 
ន្មវ  មាលរុនវនរន ជោិនវនរន នរជន ំ

យថា ោរ ិរថា កានោ ោរ ិវាតា នតា អ្យំ 

យន ត ំសរ តវនសននវ ចរិ ត សរុ តវនសនទិ្ ំ

បយរុ ត ំកាយយន តមបិ ោរ ិឋារ ិនសិទី្រ ិ

នកា ន្មម ឯរ ថ នសា សនតាត  នោ វនិ្ម ន របុច ចនយ 

អ្រ តនន្ម អានភុានវន រនិដ ឌ វា យទ្ ិវា វនដ 

ទូ្កសធោុះដៅានដដ្ឋយកម្នវ ាំងខ្រល់ កូនធបសូធ ោុះដៅដដ្ឋយកម្នវ ាំងណខ្សធបយូ៉ា ងណា កាយដនោះណដល

ខ្រល់ ាំដៅ ដទ្ើបដដើរ ដដើរដៅាន ដដូចាប ោះ សូមផយីនថ គឺ កាយដនោះ ណដលបចច័យលបកប

ដហ្ើយ ដដើរ ដដក ឈរ និងអ្ងគយុ ានដដ្ឋយអ្ាំណាចណខ្ស ាំ គឺ ចិតថ ដចូដលគឿងយនថ វលិដៅ

ានដដ្ឋយអ្ាំណាចណខ្ស ាំដដូចាប ោះឯង កបងុដលាកដនោះ សតឝណាដវេរដហ្តុបចច័យដចញដហ្ើយ

ឈរាន ដដើរាន ដដ្ឋយអានុភាពរបស់ខ្វនួឯង សតឝដ ោះដ យ្ ោះថ្ន នឹងម្ននដចូដមឋច ដដូចបោះ ។ 

 ដលពាោះដូដចាប ោះ គបផីលជាបថ្ន ភិកខ ុដនោះ កាំែត់ឥរិយបង ម្ននដដើរជាដដើម ណដល

លបលពឹតថដៅាន ដដ្ឋយអ្ាំណាចដហ្តុបចច័យប៉ាុ ដណាត ោះ យ៉ា ងដនោះ 

x កាលដដើរក៏ដឹងថ្ន ដយើងដដើរ 

x កាលឈរក៏ដឹងថ្ន ដយើងឈរ 

x កាលយអ្ងគុយក៏ដឹងថ្ន ដយើងអ្ងគុយ 

x កាលដដកក៏ដឹងថ្ន ដយើងដដក ដូដចាប ោះ ។   

 ពាករថ្ន ឬកាយរបស់ភិកខតុាំងដៅដដ្ឋយអាការណា ក៏ដងឹកាយដនោះ ដដ្ឋយអាការ

ដ ោះៗ ដនោះជាពាករដពាលរមួឥរយិបងទាំងពួង ។ ម្ននពាករអ្ធិបាយថ្ន ឬកាយរបស់

ដលាកតាំងដៅដដ្ឋយអាការណាៗ ក៏ដឹងចាស់កាយដ ោះ ដដ្ឋយអាការដ ោះៗ គឺ កាយ

ដ ោះ តមដៅដដ្ឋយអាការដដើរក៏ដឹងចាស់ថ្ន ដយើងដដើរ កាយតាំងដៅដដ្ឋយអាការឈរ 

អ្ងគុយ ដដក ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ដយើងឈរ ដយើងអ្ងគុយ ដយើងដដក ។ 

-°) 
+*
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ឥរយិាបេខាងក្នងុ ខាងសរៅ 

ពាករថ្ន ខាងកប ុងកឋី  ដូដចបោះ ដសចកឋីថ្ន ពិចារណាដ ើញកាយកប ុងកាយ ដដ្ឋយការ 
 

កាំែត់ឥរយិបង ៤ របស់ខ្វួនឯងយ៉ា ងដនោះ ។  

 ពាករថ្ន ខាងដលៅកឋី  ដសចកឋីថ្ន ដដ្ឋយការកាំែត់ឥរយិបង ៤ របស់អ្បកដទទ្ ។ 

 ពាករថ្ន ទាំងខាងកបងុទាំងខាងដលៅកឋី ដសចកឋីថ្ន ពិចារណាដ ើញកាយកប ុងកាយ 

ដដ្ឋយការកាំែត់ឥរយិបង ៤ របស់ខ្វួនឯងតមកាល របស់អ្បកដទទ្តមកាល ។ ក៏កប ុងពាករ

ាលីជាដដើមថ្ន  ពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការដកើតកឋី  គឺ គបផី ាំការដកើត និងការវ ិសទនរបូកខនន 

សណមឋងដដ្ឋយអាការទាំង ៥ តមន័យាលីជាដដើមថ្ន របូដកើត ដលពាោះអ្វជិាជ ដកើតដូដចបោះ ។ 

គ្បបីរិចារណា ជានិរវទធលកខែៈ គឺ្តកើ តឡ្ើង៥យ៉ង៖ 

�  របូដកើតក៏ដលពាោះអ្វជិាជ  ដសចកថីមិនចាស់ដកើតដ ើង ១ 

�  របូដកើតក៏ដលពាោះតណាហ  ១ 

�  របូដកើតក៏ដលពាោះកមយជាកុសល-អ្កុសលដកើតដ ើង ១ 

�  របូដកើតក៏ដលពាោះអាហារជាដលគឿងឧបតទមម ដកើតដ ើង ១ 

�  គឺដសចកថីដកើតដ ើងរបស់សតឝណតម៉ាយង មិនអាលស័យដហ្តុ-បចច័យ ១ 

រមួជានិពឝទ្នលកខែៈដសចកថីដកើតរបស់របូកខនន ៥ យ៉ា ងដូដចបោះ ។ 

គប្បីេឃើញ វិបរិណ្មលខណៈខនុង រូបខនធោំង៥ោស្ងដូេចនះ គឺ 
�  របូណដលរលត់ដៅ ដលពាោះអ្វជិាជ រលត់ ១ 

�  របូណដលរលត់ដៅ ដលពាោះតណាហ រលត់ដៅ ១ 

�  របូណដលរលត់ដៅ ដលពាោះកមយ រលត់អ្ស់ដៅ ១ 

�  របូណដលរលត់ដៅ ដលពាោះអាហាររលត់អ្ស់ដៅ ១ 

�  របូណដលរលត់ដៅ ដលពាោះរលត់អ្ស់ដៅ ទនរបូណតម៉ាយង មិនម្ននដហ្តុ-បចច័យ ១ 

រមួជាវបិរណិាមលកខែៈ ៥ យ៉ា ងដូដចបោះ ។ 

 លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់សាំដៅយកការដកើត និងការវ ិសដ ោះឯង ដទ្ើបលតស់ថ្ន

ពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការដកើតកឋី  ដូដចបោះជាដដើម កប ុងទី្ដនោះ ។ 
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 ពាករាលីជាដដើមថ្ន សតិរបស់ភិកខក៏ុលាកដចាស់ថ្ន កាយម្ននណមន ដូដចបោះក៏ម្នន

ដសចកឋីដូចគ្នប ណដលដពាលមកដហ្ើយន៎ុោះឯង ។ (អដឋខថា១៤ ទពំរ័៤២៦) សូមផីការ
្នដៅមុខ្ (អ្ភិកាដនថ) ្នងយដលកាយ (បដិកដនថ) ទាំងពីរដនោះ ក៏រណមងានកប ុង

ឥរយិបង ៤ ។ កប ុងការដៅ កាល ាំកាយដៅខាងមុខ្ ដ យ្ ោះថ្ន ្នដៅ កាលងយ 

លត ប់ ដ យ្ ោះថ្ន ្នលត ប់ ។ 
 

េតិកំ្ ត់ឥរយិាបេ ជាអរយិេចចៈ ៤ 

 សូមផីកប ុងឥរយិបងបពឝៈដនោះ សតិណដលកាំែត់ឥរយិបង ៤ ជាអារមយែ៍ ជាទុ្កខ  

សចចៈ តណាហ ណដលម្ននកប ុងកាលមុន ណដលញុាំងសតិណដលកាំែត់ឥរិយបង ៤ ដ ោះ  

ឲរតាំងដ ើង ជាសមុទ័្យសចចៈ ការមិនម្ននទុ្កខសចចៈ និងសមុទ័្យសចចៈទាំងពីរ ជានិដរាធ 

សចចៈ អ្រយិមគគណដលកាំែត់ដឹងទុ្កខ លោះសមុទ័្យ ម្នននិដរាធជាអារមយែ៍ ជាមគគសចចៈ  

ភិកខ ុជាដយគ្នវចរ ខ្ឝល់ខាឝ យដដ្ឋយផវូវសចចៈ ៤ យ៉ា ងដនោះ រណមងសដលមចលពោះនិពាឝ នរលត់ 

ទុ្កខ  ។ ដនោះជាផវូវបដិបតថិ ាំដចញចាកទុ្កខដរាបដល់លពោះអ្រហ្តថ  របស់ភិកខ ុណដលកាំែត់

ឥរយិបង ៤ មួយរបូ ដូដចបោះឯង ។ 

េត្ិក្ាំណត្់ឥរយិាប្ថ ជាអរយិេច្ចៈ ៤ 
~សតិណដលកាំែត់ឥរយិបង ៤ ជាអារមយែ៍ ជាទុខសចចៈ 
~តណាហ ណដលម្ននកប ុងកាលមុន ណដលញុាំងសតិណដលកាំែត់

ឥរយិបង ៤ ដ ោះ ឲរតាំងដ ើង 
ជាសមុទ័យសចចៈ 

~ការមិនម្ននទុ្កខសចចៈ និងសមុទ័្យសចចៈទាំងពីរ ជានិេរាធសចចៈ 
~អ្រយិមគគណដលកាំែត់ដឹងទុ្កខ  លោះសមុទ័្យ ម្នននិដរាធជា

អារមយែ៍ 
ជាមគសចចៈ 

 

ចប់ ឥរយិបងបពឝៈ 
 

-°, 
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េមបជញ្ញបពវៈ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ពាករខាងមុខ្ ដៅម្ននដទ្េត ភិកខ ុដធឝើនូវសមផជញ្ដៈ គឺដសចកថីដឹង

ខ្វួន កប ុងកាលដដើរដៅមុខ្ ឬងយដលកាយ ដធឝើនូវដសចកថីដឹងខ្វួន កប ុងកាលលកដ កដមើលដៅ

មុខ្ ឬលកដ កដមើលដៅទិ្សដផសងៗ ដធឝើនូវដសចកថីដឹងខ្វួន កប ុងកាលបត់ទដដជើង ឬលាទដ

ដជើង ដធឝើនូវដសចកថីដឹងខ្វួន កប ុងកាលលទ្លទ្ង់នូវសងាដី ាលត និងចីវរ ដធឝើនូវដសចកថីដឹងខ្វួន 

កប ុងកាលបរិដភាគដភាជន ផឹកទឹ្ក ទ្ាំពាសីុខាទ្នីយៈ ជញ្ញជ ប់ (នូវដភសជជៈ ម្ននសបផិ 

ជាដដើម) ដធឝើនូវដសចកថីដឹងខ្វួន កប ុងកាលបដ ធ បង់នូវឧចាច រៈ បសាវៈ ដធឝើនូវដសចកថីដឹងខ្វួន 

កប ុងកាលណដលដដើរ ឈរ អ្ងគុយ ដដកលក់ ភាញ ក់ដ ើង និយយ ដសងែម ។ 

q ពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយខាងកប ុងជាលបលកតី លគប់ឥរិយបងទាំង 

៤ យ៉ា ងដនោះផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយជាខាងកប ុង និងខាងដលៅ លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវធម៌ណដលលបជុើដកើតដ ើង កប ុងកាយជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវធម៌ណដលសូនរដៅ កប ុងកាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវធម៌ណដលលបជុើដកើត ទាំងធម៌ណដលសូនរដៅ កប ុងកាយជាលបលកតី 

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ 

មួយដទ្េត សាយ រតីរបស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន កាយដនោះម្ននណមន លគ្នន់ណត

ជាទី្កាំែត់ ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ។ ភិកខ ុម្ននចិតថមិន

អាលស័យ (ដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ) លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង មិនលបដកេកលបកាន់អ្ឝី តិចតួច 

កប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយជាលបលកតី 

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង។ 

អដឋខថា ទីឃនកិាយ សីលខនធវគ សមប្ជញ្ញៈមាន ៤ គ ឺ
១ ~  សាតទកសមផជញ្ដៈ កិរយិដឹងចាស់នូវកមយណដលម្ននលបដយជន៍ និងឥតលបដយជន៍ ១ 

២~ សបាយសមផជញ្ដៈ កិរយិដឹងចាស់នូវអារមយែ៍ណដលជាទី្សបាយ ១ 
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៣~ ដគ្នចរសមផជញ្ដៈ កិរយិដឹងចាស់នូវកមយដ្ឋឌ នណដលលតូវចិតថ  ១ 

៤~ អ្សដម្នយ ហ្សមផជញ្ដៈ កិរយិដឹងចាស់នូវដហ្តុណដលមិនវដងឝងដភវច ១ ។ 

េមបជញ្ញ ៈ ៤ 

សមផជញ្ដៈកប ុងពាករថ្ន សមបជ្ញនការ  ី ដ ោះ ម្នន ៤ យ៉ា ង គឺ សារ ថកសមបជញ្ដៈ ១ 

សបាយសមបជញ្ដៈ ១ នាចរសមបជញ្ដៈ ១ អ្សនមាម សមបជញ្ដៈ ១ ។ 

១. សាត្ថក្េមបជញ្ញៈ 
បណាថ សមផជញ្ដៈទាំង ៤ យ៉ា ងដ ោះ ការមិនដៅតមអ្ាំណាចទនការគិត ណដលដកើត

ដ ើងដ ោះឯង កប ុងកាលគិតនឹង្នដៅ ការកាំែត់លបដយជន៍ និងមិនម្ននលបដយជន៍ 

(ជាមុន ) ថ្ន ការដៅទី្ដ ោះនឹងម្ននលបដយជន៍ដល់ដយើង ឬមិនម្ននលបដយជន៍ ដហ្ើយ

កាន់យកណតលបដយជន៍ ដ យ្ ោះថ្ន សារ ថកសមបជញ្ដៈ ។ 

ក៏បណាថ  អ្រ ថ និង អ្នរ ថ (លបដយជន៍ និងមិនណមនលបដយជន៍ ) ទាំង ២ យ៉ា ងដ ោះ ការ

ចដលមើនផវូវធម៌ដដ្ឋយានដ ើញលពោះដចតិយ ានដ ើញដដើមដពាធិ៍ ានដ ើញលពោះសងឃ

ានដ ើញលពោះដងរៈ និងានដ ើញអ្សុភារមយែ៍ជាដដើម ដ យ្ ោះថ្ន អ្តទ ។ ដលពាោះថ្នសូមផី 

ានដ ើញលពោះដចតិយដហ្ើយ ញុាំងនូវបីតិណដលម្ននលពោះសងឃជាអារមយ ែ៍ឲរដកើតដ ើង

ាន ដហ្ើយកាលពិចារណាអារមយែ៍ដ ោះឯង ដដ្ឋយការអ្ស់ដៅនិងសូនរដៅ ក៏នឹង

សដលមចលពោះអ្រហ្តថ  ។ ានដ ើញលពោះដងរៈទាំងឡាយដហ្ើយ តាំងដៅកប ុងឱវាទ្របស់

ដលាក ានដ ើញអ្សុភារមយែ៍ ដហ្ើយញុាំងបឋមជានឲរដកើតកប ុងអ្សុភារមយែ៍ដ ោះ

ដ ើងាន កាលពិចារណាអ្សុភារមយែ៍ដ ោះឯង ដដ្ឋយការអ្ស់ដៅនិងការសូនរដៅ ក៏

នឹងសដលមចលពោះអ្រហ្តថ  ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ ការដ ើញវតទ ុទាំងដ ោះ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន ម្នន

លបដយជន៍ ។ ណតអាចាររពួកខ្វោះដពាលថ្ន ការចដលមើនណផបកខាងអាមិស ក៏ដ យ្ ោះថ្ន ជា

លបដយជន៍ (ផល) ាន ដូចគ្នប  ដលពាោះអាលស័យលបដយជន៍ដ ោះដហ្ើយ ានបដិបតថិ (ធម៌)

ដដើមផីអ្នុដលគ្នោះលពហ្យចរយិៈ ។ 

២. េប្ាយេមបជញ្ញៈ 

ចាំណែកការកាំែត់ សបាយ និង អ្សបាយ (ដសចកថីសបាយ ឬមិនសបាយ) កប ុង

ការដដើរដ ោះ ដហ្ើយកាំែត់យក សបាយ ដ យ្ ោះថ្ន សបាយសមបជញ្ដៈ ។ 
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បានដល់អវី ? 
ានដល់ ការដ ើញលពោះដចតិយ ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននលបដយជន៍ ក៏ដបើបរិស័ទ្លបជុើគ្នប  

រយៈ១០ ឬ ១២ ដយជន៍ ដដើមផីបូជាមហាដចតិយ ជាការលបជុើធាំ ង្កសថីខ្វោះ បុរសខ្វោះ ណតង

ខ្វួនដដ្ឋយដលគឿងលបដ្ឋប់តមសមគួរដល់សមផតថិ របស់ខ្វួន (តមឋា នុរូប) ដដើរ

ជាមួយគ្នប ដៅ ដូចភាពវចិិលតកមយ  (របូគាំនូរ) ដសាត ដលាកក៏នឹងដកើតចាំែង់ (ដលាភៈ) កប ុង 

ឥដ្ឋឌ រមយែ៍ ដ ោះនឹងដកើតការទស់ចិតថកប ុង អ្និដ្ឋឌ រមយែ៍ នឹងដកើតដសចកថីវដងឝងដ ើង កប ុងការ

ដមើលមិនសមរមរ ។ នឹងលតូវអាបតថិ  កាយសាំសគគ (ចាប់ពាល់កាយង្កសថី ) ឬនឹងម្ននអ្នថរាយ

ដល់ជីវតិ និងលពហ្យចរយិៈ ។ សាទ នទី្ដូចណដលពែ៌ មកដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន ជា អ្សបាយ ។ 

សូមផីការដ ើញលពោះសងឃ ណដលជាសបាយ ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននលបដយជន៍ ដលពាោះមិនម្នន

អ្នថរាយ ម្ននលបការដូចណដលដពាលមកដហ្ើយ ។ 

ណតដបើកាលមនុសស ាំគ្នប សាងារាាំធាំ (ដរាងបដណាឋ ោះអាសនប ដគដធឝើឬដើដ ើងកប ុង 

ដវលាដធឝើបុែរដផសងៗ ឬមងគលការជាដដើម) ទុ្កខាងកប ុងភូមិដហ្ើយ សាថ ប់ធមយដទ្ស 

រហូ្តមួយយប់ ការលបជុើរបស់លបជាជន និងអ្នថរាយ ក៏នឹងម្ននដដ្ឋយលបការដូចណដល

ដពាលមកដហ្ើយ ដ ោះឯង ។ សាទ នទី្ដូចដពាលមកដហ្ើយដនោះ ជា អ្សបាយ (ណត) ជា

សបាយានដលពាោះមិនម្ននអ្នថរាយសូមផីកប ុងការដ ើញលពោះដងរទាំងឡាយអ្បកម្ននបរស័ិទ្

ដលចើន ក៏ម្ននន័យដនោះដូចគ្នប  ។ សូមផីការដ ើញអ្សុភារមយែ៍  ក៏ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននលបដយជន៍ ។ 

នឹងម្ននដរឿងដូចតដៅដនោះ ជាការសណមថងដសចកថីដ ោះ (ជាតួយ៉ា ង)៖ 

តរឿងភិកខកំុត ះ 
តាំណាលមកថ្ន ភិកខ ុកាំ ដលាោះមួយរូប  ាំសាមដែរដៅរកដឈើជលមោះដធយញ ។  

សាមដែរដគចដចញអ្ាំ ពីផវូវ ដដើរហួ្សដៅខាងមុខ្ដ ើញ អ្សុភារមយែ៍ ដហ្ើយញុាំង

បឋមជានឲរដកើតដ ើង ដធឝើបឋមជានដ ោះឯងឲរជាាត ពិចារណាសង្ខខ រ ដធឝើផលទាំង 

៣ ឲរជាក់ចាស់ដហ្ើយ ានឈរកាំែត់កមយដ្ឋឌ ន ដដើមផីផលលបដយជន៍ដល់មគគជាន់ខ្ភស់

(អ្រហ្តថ) ។ ភិកខ ុកាំដលាោះ កាលមិនដ ើញសាមដែរដ ោះដទ្ើបណលសកដៅថ្ន សាមដែរ ។ 

សាមដែរដ ោះគិតថ្ន តាំងអ្ាំ ពីបួសដហ្ើយ ដយើងមិនណដលឲរភិកខ ុដៅដល់ ២ ដងដ ើយ

ដយើងនឹងឲរគុែវដិសសជាន់ខ្ភស់ដ ើងកប ុងទងងដទទ្ចុោះ ដូដចបោះដហ្ើយ ដទ្ើបដឆវើយថ្ន ម្ននការ
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អ្ឝី ដលាកម្នច ស់? ដហ្ើយសាមដែរដ ោះ ណដលភិកខ ុកាំដលាោះលាប់ថ្ន មកដែោះសាមដែរ

លតឹមណតពាករមួយម្ន៉ា ត់ប៉ាុ ដណាត ោះ ក៏មក ដហ្ើយាននិយយថ្ន ដលាកម្នច ស់ សូមដមតថ ដដើរ

ដៅតមផវូវដនោះសិន ដហ្ើយឈរណបរមុខ្សមវឹ ងដមើលដៅទិ្សខាងដកើតមួយសនធុោះ កប ុង  

ឱកាសណដលខ្ញុាំឈរ ។ ដលាកានដធឝើតមសាមដែរដ ោះ ដហ្ើយានសដលមចគុែវដិសស

ណដលសាមដែរដ ោះានសដលមចដហ្ើយ ។ អ្សុភារមយែ៍មួយ ានដកើតលបដយជន៍ដល់

បុគគល ២ ក់ ដូចណដលពែ៌ មកដនោះ ។  

ក៏អ្សុភារមយែ៍ដនោះ សូមផីនឹងម្ននលបដយជន៍ដូចណដលពែ៌ មកដនោះ (ណត) អ្សុភារមយែ៍  

គឺ ង្កសថី  ក៏ជា អ្សបាយរបស់បុរស ដហ្ើយអ្សុភារមយែ៍ គឺ បុរស ក៏ជា អ្សបាយរបស់

ង្កសថី  ។ អ្សុភារមយែ៍ណដលជាសភាគៈនឹងគ្នប ប៉ាុ ដណាត ោះ ដទ្ើបនឹងជា សបាយ ដលពាោះដូដចាប ោះ 

ការកាំែត់សបាយ យ៉ា ងដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន សបាយសមបជញ្ដៈ ។ 

៣. សោច្រេមបជញ្ញៈ 

ណតការដរេនយក នាចរ ដពាលគឺ កមយដ្ឋឌ ន ណដលជាទី្ដពញចិតថរបស់ខ្វួនកប ុងចាំនួន 

កមយដ្ឋឌ ន ៣៨ លបការ ដហ្ើយទ្ទួ្លយកកមយដ្ឋឌ នដ ោះ ដដើរដៅកប ុងទី្ដគ្នចរដដើមផីភិកខ ុដគ្នចរ

ដ យ្ ោះថ្ន នាចរសមបជញ្ដៈ សលម្នប់អ្បកម្ននសបាយណដលម្ននលបដយជន៍ ណដលកាំែត់

ដហ្ើយយ៉ា ងដនោះ ។ ដដើមផីដសចកថីជាក់ចាស់ទន នាចរសមបជញ្ដៈ ដ ោះ អ្បកសិកាគួរលជាប 

សមផជញ្ដៈ ៤ ពួក ដូចតដៅដនោះ គឺ ភិកខ ុរបូខ្វោះកប ុងសាស ដនោះ  ាំដៅ មិន ាំលត ប់ របូខ្វោះ

មិន ាំដៅ   ាំលត ប់ របូខ្វោះមិន ាំដៅ មិន ាំលត ប់ របូខ្វោះទាំង ាំដៅ ទាំង ាំលត ប់ ។ 

ភិកខ ុតំៅ ដិន បំ្ ឡ្ប ់
បណាថ ភិកខ ុទាំង ៤ ពួកដ ោះឯង ភិកខ ុរបូណា ជលមោះចិតថឲរផូរផង់ចាកនីវរែធម៌ដដ្ឋយ

ការចង្កងាម ដដ្ឋយការអ្ងគុយរហូ្តមួយទងង រហូ្តបឋមយមទនរាលតីក៏ដូដចាប ោះ កប ុងមជឈមិយម

ដលាកសឹង សូមផីកប ុងបចឆិមយម ក៏ឲរដវលាកនវងដៅដដ្ឋយការអ្ងគុយ ការចង្កងាមនឹង

ដពាលដៅងឝីដល់ការនឹងដធឝើវតថ  ទី្លានលពោះដចតិយ លានលពោះដពាធិលពឹកស និងដលសាចទឹ្ក

ដដើមដពាធិ៍ និងតមាល់ទឹ្កឆាន់ ទឹ្កដលបើលាស់ទុ្ក សម្នទនបដិបតថិវតថកប ុងគមភី រខ្ននកៈ លគប់

យ៉ា ងម្ននអាចរយិវតថ  និងឧបជាយវតថជាដដើម ដលាកដធឝើធុរៈទក់ទ្ងនឹងរាងកាយដហ្ើយ 

ចូលដៅកាន់ទី្អ្ងគុយ ទី្ដដក និងអ្ងគុយណពនណភបន ចដលមើនកមយដ្ឋឌ ន ដលកាកដ ើងកប ុងដវលា
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ភិកខ ុដគ្នចរ កាន់យកាលត និងចីវរដចញអ្ាំ ពីដស សនៈ មនសិការកមយដ្ឋឌ នដដ្ឋយ ម្នតិកា

កមយដ្ឋឌ នដ ោះឯង ដដើរដៅកាន់លានលពោះដចតិយ លបសិនដបើម្ននលពោះកមយដ្ឋឌ ន ម្ននពុទន នុសសតិ 

ជាអារមយែ៍ដសាត ក៏កុាំដាោះបង់កមយដ្ឋឌ នដ ោះដចាល ចូលដៅកាន់លានលពោះដចតិយ។ ដបើ

ម្ននកមយដ្ឋឌ នយ៉ា ងដទទ្ គួរបញ្ឈប់កមយដ្ឋឌ នដ ោះទុ្ក ដូចយកទដចាប់វតទ ុដ្ឋក់ទុ្កដលើដជើង 

បដែថ ើរ ដហ្ើយកាំែត់បីតិ ម្ននលពោះពុទ្នជាអារមយែ៍ ដ ើងដៅកាន់លានលពោះដចតិយ (ដបើ)

ដចតិយធាំគួរដធឝើលបទ្កសិែយ៉ា ងដ ោះដូចគ្នប  ដហ្ើយថ្នឝ យបងគើទិ្សទាំង ៨ ។ លុោះថ្នឝ យបងគើ

លពោះដចតិយដហ្ើយ ដៅដល់លានលពោះដពាធិលពឹកស គួរដធឝើវនធនកិចចលពោះដពាធិលពឹកសសណមថង 

ដសចកថីដលកាតណលកង ដូចដៅចាំដពាោះលពោះភង្កកថលពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ ។ ដលាកថ្នឝ យបងគើ

លពោះដចតិយ និងដដើមដពាធិលពឹកសយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ ដៅកាន់ទី្ណដលខ្វួនបង្ខឡ ក់កមយដ្ឋឌ នទុ្ក 

ទ្ទួ្លយកកមយដ្ឋឌ នណដលបង្ខឡ ក់ទុ្ក (រកាទុ្កបដណាថ ោះអាសនប) ដូចយកទដចាប់យកវតទ ុ

ណដលខ្វួនរកាទុ្កដូដចាប ោះ ដហ្ើយ វ ុាំ ចីវរកប ុងទី្ជិតលសុក ដដ្ឋយម្ននកមយដ្ឋឌ នជាសាំខាន់ដ ោះ

ឯង ចូលដៅលសុកដដើមផីបិែឍ ាត ។ លុោះមនុសសទាំងឡាយ ដ ើញដលាកដហ្ើយ ានលាប់

លគប់គ្នប ថ្ន ដលាកម្នច ស់របស់ដយើងមកដហ្ើយ  ាំគ្នប ដលកាកទ្ទួ្លដលាក ទ្ទួ្លយកាលត 

និងឲរដលាកគង់ដលើសាលាឆាន់ ឬដលើផធោះ ថ្នឝ យយគូ លាងដជើង លាបដដ្ឋយដលបងថ្នឝ យ

ដល់ដលាក លុោះដលាកដធឝើភតថកិចចដលសចដហ្ើយ  ាំគ្នប អ្ងគុយខាងមុខ្ ខ្វោះក៏សួរបញ្ញហ  ខ្វោះក៏

លតូវការសាថ ប់ធម៌ ។ ណតដបើដគនឹងឲរសណមថង (ធម មកថា) លពោះអ្ដឌកថ្នចាររដពាលទុ្កថ្ន 

ណដលដ យ្ ោះថ្ន ធម មកថា គួរសណមថងដដ្ឋយពិត ដដើមផីសដង្កង្ខគ ោះលបជាជន ។ ដលពាោះណដល

ដ យ្ ោះថ្ន ធម មកថា ដលៅចាកកមយដ្ឋឌ នមិនម្នន ដលពាោះដូដចាប ោះ លុោះដលាកសណមថងធម៌ ដដ្ឋយ

កមយដ្ឋឌ នជាសាំខាន់ដ ោះឯង ឆាន់អាហារ ដដ្ឋយម្ននកមយដ្ឋឌ នជាសាំខាន់ដ ោះឯង ដធឝើ

អ្នុដម្នទ្ ដហ្ើយ កាលដគឲរលត ប់ ក៏ឲរលត ប់តមដគដៅ ក៏លត ប់កប ុងទី្ដ ោះឯង 

ដទ្ើបដធឝើដើដែើរតដៅ ។ លុោះសាមដែរ និងភិកខ ុកាំដលាោះណដលដចញដៅមុនឆាន់ដលសច

ដហ្ើយ ដ ើញដលាក ដទ្ើប ាំគ្នប ដៅទ្ទួ្លាលតនិងចីវរបស់ដលាក ។ 
 

ានលជាបថ្ន ភិកខ ុចាស់ដមើលមុខ្ ដ ើញថ្ន មិនណមនឧបជាយចារររបស់ខ្វួនដហ្ើយ

ដធឝើ (អាគនថកុៈ) វតថ ណតដធឝើតមកាំែត់ណដលមកជួបគ្នប ប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ភិកខ ុទាំងដ ោះនឹងសួរ
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ដលាកថ្ន បុគគលទាំងដ ោះជាអ្ឝី នឹងដលាកទក់ទ្ងគ្នប ខាងដញមលសី ឬខាងចាំណែកដញម

លបុស ? 

េល្ខនឹងេឆលើយថា ពួខេល្ខេឃើញអវី េទើបសួរ ? 
សាមដែរ និងភិកខ ុកាំដលាោះទាំងដ ោះ លាប់ថ្ន បុគគលទាំងដ ោះម្ននដសចកថីលសលាញ់

រាប់អានចាំដពាោះខ្ញុាំលពោះករណុាយ៉ា ងខាវ ាំង ។ 

ដលាកម្នច ស់ វតទ ុណាសូមផីណតដញមលសី ដញមលបុស (របស់ខ្ញុាំ) ក៏ដធឝើានលាំាក 

អ្បកទាំងដ ោះដធឝើរបស់ដ ោះឲរខ្ញុាំ សូមផីាលត និងចីវររបស់ខ្ញុាំ ក៏ជារបស់អ្បកទាំងដ ោះ ដូច

គ្នប  (ថ្នឝ យ) ដដ្ឋយអានុភាពរបស់អ្បកដ ោះ កាលម្ននភ័យ ខ្ញុាំក៏មិនសាគ ល់ភ័យដ ើយ កាល

ម្ននដសចកថីដលសកឃាវ ន ខ្ញុាំក៏មិនសាគ ល់ ការដលសកឃាវ ន ណដលដ យ្ ោះថ្ន ពួកជនអ្បកម្នន

ឧបការៈដល់ខ្ញុាំ ដូដចបោះ នឹងមិនម្នន ដលាកនិយយដល់គុែរបស់មនុសសទាំងដ ោះ យ៉ា ង

ដនោះ ដដើរដៅភិកខ ុដនោះដលាកដៅថ្ន ដ យ្ ោះថ្ន ន្មនំៅ មនិន្មរំរឡប់ ។ 

r<<<s 
 

ភិកខដិុន តំៅ ដិន បំ្ ឡ្ប ់
ណតថ្ននឹងដពាលងឝីដល់ ភិកខ ុមិន ាំដៅ មិន ាំលត ប់ កាលភិកខ ុណាដធឝើវតថបដិបតថិ  

ម្ននលបការដូចណដលដពាលមកដហ្ើយ ដតជៈណដលដកើតអ្ាំ ពីកមយ  នឹងសណមថងដចញ និងណលង

អ្នុាទិ្នបកសង្ខខ រ ចាប់យក ឧាទិ្នបកសង្ខខ រ ដញើសនឹងហូ្រដចញអ្ាំ ពីរាងកាយ នឹងមិន

ដ ើងកាន់វងិីទនកមយដ្ឋឌ ន ។ នឹងចាាំាច់ដពាលងឝី សូមផីភិកខ ុដ ោះនឹងកាន់យកាលត និងចីវរ 

នឹងលបញប់ដៅថ្នឝ យបងគើលពោះដចតិយ ចូលលសុកដដើមផីាយយគូ និងភិកខ ុកប ុងដវលាណដល

ដគ្នទាំងឡាយដចញដៅ (រកសីុ) ដ ោះឯង ានាយយគូដហ្ើយ ដៅកាន់អាសនៈសាលា 

(ដរាងឆាន់) ដហ្ើយឆាន់ ។ ខាងដលកាយដដ្ឋយដហ្តុលតឹមណតការឆាន់ាយយគូ ២-៣ ម្ន៉ា ត់

របស់ដលាកប៉ាុ ដណាត ោះ ដតជៈ (ភាពដៅថ ) ណដលដកើតអ្ាំ ពីកមយ  នឹងណលង ឧាទិ្នបកសង្ខខ រ ចាប់

យកអ្នុាទិ្នបកសង្ខខ រ ។ ដលាកនឹងរាំលត់ ការលកវល់លកវាយណដលដកើតអ្ាំ ពី ដតដជាធាតុ 

ដូចងូតទឹ្កមួយរយឆាប ាំង ឆាន់ាយយគូ ដដ្ឋយម្ននកមយដ្ឋឌ នជាសាំខាន់ លាងាលត និងខ្ភុរ

ម្នត់ដហ្ើយមនសិការកមយដ្ឋឌ នកប ុងរវាងភតថ លតច់ដៅបិែឍ ាតកប ុងទី្ដ៏ដសស ឆាន់អាហារ 

ដដ្ឋយម្ននកមយដ្ឋឌ នជាសាំខាន់ តាំងពីដ ោះដៅ នឹងទ្ទ្ួលយកកមយដ្ឋឌ ន ណដលលាកដដ ើង
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ជាប់តគ្នប ដៅ ដហ្ើយដដើរដៅ  ភិកខ ុដនោះដៅថ្ន មិន ាំដៅ ប៉ាុ ណនថ ាំលត ប់ ។ ក៏ណដលដ យ្ ោះ

ថ្ន ភិកខ ុទាំងឡាយអ្បកឆាន់យគូ លារពនវបិសស  ដហ្ើយសដលមចលពោះអ្រហ្តថកប ុងលពោះពុទ្ន

សាស ដូដចបោះ រាប់ចាំនួនមិនាន ។ 

កប ុង ដកាោះសីហ្ ៈ ដ ោះឯង ដលើអាសនសាលា (អាសនៈសលម្នប់អ្ងគុយឆាន់យគូ) 

ក៏មិនម្ននភិកខ ុណដលឆាន់យគូដហ្ើយ សដលមចអ្រហ្តថ ក៏មិនម្នន។ ប៉ាុ ណនថភិកខ ុណា ជាអ្បករស់

ដៅដដ្ឋយការលបម្នទ្ជាលបលកតី ដាោះបង់ដចាលធុរៈ ទ្ម្នវ យវតថលគប់យ៉ា ង ម្ននចិតថជាប់

ជើពាក់នឹង ដចដតខី្លធម៌ ៥ លបការ មិនដធឝើសញ្ញដ ទុ្កខ្វោះថ្ន ណដលដ យ្ ោះថ្ន កមយដ្ឋឌ នម្នន

ចូលដៅកាន់លសុកដដើមផីបិែឍ ាត លតច់ដៅលច ូកលច ាំ ដដ្ឋយការលច ូកលច ាំនឹង

លគហ្សទ ណដលមិនសមគួរនឹងឆាន់ (ម្ននាលត) ទ្ដទ្ដចញដៅ ភិកខ ុដនោះ ដៅថ្ន មនិន្មនំៅ 

នងិមនិន្មរំរឡប់ ។  

r<<<s 
 

ភិកខទុាងំ តំៅ ទាងំ បំ្ ឡ្ប ់
ចាំណែកភិកខ ុដនោះណា ណដលដពាលថ្ន  ាំដៅផង  ាំលត ប់ផង ភិកខ ុដ ោះ គបផីលជាប

ានដដ្ឋយ គរបបចាច គរវិរ ត (វតថរបស់អ្បកដដើរលត ប់ដៅ លត ប់មក) របស់ភិកខ ុអ្បកដដើរ 

លត ប់ដៅ លត ប់មក ដលពាោះថ្ន កុលបុលតទាំងឡាយអ្បកលាថ្នប លបដយជន៍ បួសកប ុង

សាស ដហ្ើយ កាលនឹងដៅដដ្ឋយម្នប ក់ឯងចាំនួន ១០ ឆាប ាំខ្វោះ ២០ ឆាប ាំខ្វោះ ៥០ ឆាប ាំខ្វោះ ១០០ 

ឆាប ាំខ្វោះ ដៅដដ្ឋយដធឝើកតិកាវតថទុ្កថ្ន ដលាកម្នច ស់ទាំងឡាយ មិនណមនបួសដគចបាំែុល 

មិនណមនបួសដគចភ័យ មិនណមនបួសចិញ្ចឹមជីវតិ ប៉ាុ ណនថលាថ្នប នឹងរចួផុតចាកទុ្កខ  ដទ្ើបាន

បួសកប ុងលពោះពុទ្នសាស ដនោះ ដលពាោះដូដចាប ោះ កប ុងខ្ែៈដដើរដ ោះឯង ដលាកទាំងឡាយចូរ 

លគបសងាត់កិដលសណដលដកើតដ ើងកប ុងដវលាដដើរ កប ុងខ្ែៈឈរ ក៏លគបសងាត់កិដលស

ណដលដកើតដ ើងកប ុងដវលាឈរ កប ុងខ្ែៈអ្ងគុយ ក៏ចូរលគបសងាត់កិដលសណដលដកើតដ ើង

កប ុងដវលាអ្ងគុយ កប ុងខ្ែៈដដកដ ោះឯង ក៏ចូរលគបសងាត់កិដលស ណដលដកើតដ ើងកប ុង

ដវលាដដក ។ ភិកខ ុទាំងដ ោះ លុោះដធឝើកតិកាវតថទុ្កយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ កាលលតច់ដៅភិកខ ុដគ្នចរ 

ក៏ដដើរដៅម្ននមនសិការកមយដ្ឋឌ នតមសញ្ញដ ដ ោះ លបសិនដបើ កិដលសដកើតដ ើងដល់

នរណា កប ុងខ្ែៈដដើរកប ុងរវាងកនវោះឧសភៈ មួយឧសភៈ កនវោះគ្នវតុ ឬមួយគ្នវតុ ម្ននដុើងយ 
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ភិកខ ុដ ោះនឹងលគបសងាត់កិដលសដ ោះ កប ុងទី្ដ ោះឯង កាលមិនអាច (លគបសងាត់ាន) ដូដចាប ោះ 

ក៏នឹងឈប់ឈរ ។ ប ធ ប់ពីដ ោះ ភិកខ ុ (របូដទទ្) សូមផីតមពីដលកាយដលាកមក ក៏នឹងឈប់ 

ឈរតមដលាកនឹងដ្ឋស់ដតឿនខ្វួនឯងថ្ន ភិកខ ុដនោះដឹងវតិកាៈណដលដកើតដល់ដយើង ដសចកថីដនោះ

មិនសមគួរដល់ដលាកដទ្ ដហ្ើយចដលមើនវបិសស  ្នចុោះកាន់អ្រយិភូមិកប ុងទី្ដ ោះន៎ុោះឯង 

កប ុងពាករថ្នកាលមិនអាចយ៉ា ងដ ោះ ដលាកក៏នឹងអ្ងគុយ ប ធ ប់ពីដ ោះ ភិកខ ុអ្បកមកខាង

ដលកាយ ដលាកក៏នឹងអ្ងគុយតម ក៏ម្ននន័យដ ោះដូចគ្នប  ។ សូមផីមិនអាច្នចុោះកាន់អ្រយិ

ភូមិាន ក៏នឹងលគបសងាត់កិដលសដ ោះទុ្ក ដដើរមនសិការណតមយ៉ា ង មិនដលើកដជើងដ ើងទាំង

ណដលម្ននចិតថលាសចាកកមយដ្ឋឌ ន ដបើដលើក (ដដ្ឋយម្ននចិតថលាសចាកកមយដ្ឋឌ ន) ក៏នឹងលត ប់

ដៅកាន់កណនវងដដើមដ ោះឯង ដូចមហាបុសសដទ្វដតទរ អ្បកលសុក អាលិនធកៈ ។ 

r<<<s 
 

តរឿងប្រះដហាបុសសតទេត េរ 

តាំណាលមកថ្ន ដលាកានបាំដពញ គរបបចាច គរកិវរ ត (វតថរបស់អ្បកដដើរលត ប់ដៅ 

លត ប់មក) ដៅកណនវងណតមួយ អ្ស់ដវលា ១៩ វសា ។ ានឮថ្ន សូមផីមនុសសទាំងឡាយ

កាំពុងភជ ួរ កាំពុងសាបដលពាោះ កាំពុងលចាច់ដធឝើការជាមួយគ្នប  ដ ើញលពោះដងរៈដដើរយ៉ា ងដ ោះ

ដទ្ើបសនធ គ្នប ថ្ន លពោះដងរៈរបូដនោះដដើរលត ប់ដៅ លត ប់មក គង់នឹងវដងឝងផវូវ ឬដភវចអ្ឝី

ដទ្ដឹង ? ដលាកមិនយកចិតថ ទុ្កដ្ឋក់កប ុងពាករទាំងដ ោះ ដធឝើសមែធម៌ ដដ្ឋយទាំងចិតថ

ណដលលបកបដដ្ឋយកមយដ្ឋឌ នដ ោះឯង ានសដលមចអ្រហ្តថ ខាងកប ុងវសាទី្ ២០ ។ កប ុង 

ទងងណដលដលាកានសដលមចលពោះអ្រហ្តថដ ោះឯង ដទ្វតណដលសទិតដៅខាងចុងផវូវចង្កងាម

របស់ដលាកានឈរដលើកលម្នមទដជើនួសលបទ្ីប សូមផីមហារាជទាំង ៤ សកាដទ្វរាជ និង

សហ្មផតីលពហ្យ ក៏ាន ាំគ្នប មកកាន់សម្នប ក់របស់(ដលាក) ។ លពោះវនវាសីតិសសមហាដងរៈ 

ដ ើញពនវឺដ ោះដហ្ើយកប ុងទងងទី្ ២ ដទ្ើបានសួរ មហាបុសសដតទរ អ្បកអាលិនធកៈថ្ន ដវលា

រាលតីកប ុងសម្នប ក់របស់ដលាកានម្ននពនវឺ ពនវឺន៎ុោះ ជាពនវឺអ្ឝី? លពោះដងរៈកាលនឹងដពាលបងាប់

ដសចកថី  ដទ្ើបាននិយយពាករជាអាទ្ិ៍យ៉ា ងដនោះថ្ន ធមយតពនវឺ ក៏គង់ជាពនវឺរបស់លបទ្ីបខ្វោះ 

ជាពនវឺរបស់ណកវមុនីខ្វោះ ។ តមកដលាកបញ្ញជ ក់ថ្ន លពោះវនវាសីតិសសមហាដងរ ថ្នដលាកចូរ
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បិទ្ាាំងទុ្ក ដឹងថ្នដលាកទ្ទួ្លពាករដហ្ើយដទ្ើបលាប់ ។ ដូច លពោះមហា គដតទរ អ្បកលសុក 

កាលវលវិមែឍ ប ។ 

តរឿងប្រះដហា គ្ត េរ 

ានលជាបថ្ន សូមផីលពោះដងរៈរបូដ ោះ កាលបាំដពញ គរបបចាច គរកិវរ ត ានអ្ធិដ្ឋឌ ន

ចង្កងាមណតមយ៉ា ង អ្ស់ដវលា ៧ ឆាប ាំ ថ្ន ដយើងនឹងបូជាដសចកថីពយយម ដ៏ធាំទលកណលងរបស់

លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ជាបឋមមុន ានបាំដពញគតបផចាច គតិកវតថ  ១៦ ឆាប ាំដទ្េត ដទ្ើប

ានសដលមចលពោះអ្រហ្តថ ដលាកម្ននចិតថលបកបដដ្ឋយលពោះកមយដ្ឋឌ នដ ោះឯង ដលើកដជើង

ដ ើងងយលត ប់ កប ុងខ្ែៈដលើក (ដជើង) ដ ើង ចិតថលាសចាកកមយដ្ឋឌ ន ដដើរដៅជិតលសុក 

ឈរ វ ុាំ ចីវរកប ុងទី្ណដលដធឝើឲរមនុសសសងស័យថ្ន ដមដគ្ន ឬភិកខ ុ? ដលបើទ្ឹកអ្ាំ ពីចដ វ ោះដដើម

ទលជលាងាលត ដហ្ើយក៏ដបេមទ្ឹកទុ្កកប ុងម្នត់ ។ ដលពាោះដហ្តុអ្ឝី  ? ដលពាោះដលាកគិតថ្ន សូម

ដយើងកុាំានដាោះបង់ដចាលកមយដ្ឋឌ ន សូមផីដដ្ឋយដហ្តុណដលនិយយនឹងមនុសស ណដលមក

ថ្នឝ យភិកខ ុ ឬមនសិការថ្ន សូមម្ននអាយុយឺនយូរចុោះ ។ ណតដបើ លតូវសួរដល់ទងងថ្ន ទងងដនោះជា

ទងងអ្ឝី ដលាកម្នច ស់ ឬសួរចាំនួនភិកខ ុ សួរបញ្ញហ  ក៏នឹងដលបទ្ឹក ដហ្ើយលាប់ លបសិនដបើមិន

ម្ននអ្បកសួរដល់ទងងជាដដើម ដវលាដចញដៅ ក៏ខ្ភុរទឹ្កដចញ (អ្ាំ ពីម្នត់) លតង់ដខាវ ងទឝ រលសុក

ដហ្ើយដទ្ើបដៅ ដូចភិកខ ុ ៥០ របូណដលចាាំវសាឯ កលមភតិតទវហិារ ។ 

r<<<s 
 

តរឿងភិកខ ុ៥០ របូ 
ានឮមកថ្ន កប ុងទងង អាសា ហបុែត មី (ពាក់កណាថ លណខ្ ៨) ដលាកទាំងដ ោះ ានដធឝើ

កតិកាវតថទុ្កថ្ន ដបើពួកដយើងមិនទន់សដលមចលពោះអ្រហ្តថដទ្ នឹងមិននិយយជណជកគ្នប  ។ 

ដហ្ើយកាលនឹងចូលកាន់លសុកបិែឍ ាត (មួយរបូៗ) ក៏ដបេមទឹ្កដហ្ើយ ដទ្ើបចូលដៅ 

កាលលតូវសួរដល់ទងងជាដដើម ក៏បដិបតថិ ដូចណដលដពាលមកដហ្ើយដ ោះឯង ។ មនុសស

ទាំងឡាយដ ើញសាប មខ្ភុរទឹ្ក កប ុងទី្ដ ោះដហ្ើយ ក៏ដឹងថ្ន ទងងដនោះភិកខ ុមកមួយរបូ ទងងដនោះ

មក ២ របូ ដទ្ើបគិតគ្នប យ៉ា ងដនោះថ្ន ដលាកទាំងដនោះមិននិយយរកចាំដពាោះណតពួកដយើង ឬ

យ៉ា ងណា ? ឬសូមផីពួកគ្នប ដលាកក៏មិននិយយណដរ ? លបសិនដបើដលាកមិននិយយគ្នប  

ដលាកនឹងវវិាទ្គ្នប  ជាពិតលាកដ ដែហ ើយចុោះ ដយើងទាំងឡាយនឹងឲរដលាកសូមខ្ម្នដទស
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គ្នប លគប់អ្ងគ ដទ្ើប ាំគ្នប ដៅវតថ ក៏មិនានដ ើញលពោះភិកខ ុកប ុងទី្ណតមួយ ដល់ ២ របូ កប ុងចាំនួន

ភិកខ ុ ៥០ របូ ។ តមកបណាថ មនុសសទាំងឡាយដ ោះ អ្បកម្ននបញ្ញដ លឡ  ក៏និយយថ្ន អ្បក

ទាំងឡាយដអ្ើយ មនុសសដ វ្ ោះលបណកកគ្នប នឹងមិនម្ននឱកាស ដូដចបោះ លានលពោះដចតីយ៍ 

លានលពោះដពាធិលពឹកស ក៏ដាសយ៉ា ងសាឡ ត អ្ាំ ដាសក៏រកាទុ្កយ៉ា ងលឡ  ទឹ្កឆាន់ ទឹ្កដលបើលាស់ 

ក៏ចាត់ណចកទុ្កយ៉ា ងលឡ  ។ តពីដ ោះពួកមនុសសទាំងដ ោះ ក៏ ាំគ្នប លត ប់ដៅផធោះវញិ ។ កប ុង

ខាងកប ុងលពោះវសាដ ោះឯង លពោះភិកខ ុ សូមផីទាំងដ ោះ ក៏សដលមចអ្រហ្តថកប ុងទងងមហាបវារណា 

ដទ្ើបបវារណាគ្នប ដដ្ឋយ វសុិទ្និបវារណា ។ ភិកខ ុម្ននចិតថលបកបដដ្ឋយកមយដ្ឋឌ នដ ោះឯង 

ដលើកដជើងដ ើង (ដដើរដៅ) សូមផីជិតដល់លសុកដហ្ើយ ដបេមទឹ្កទុ្កកប ុងម្នត់ ពិចារណា

ដមើលផវូវដលចើនណខ្ស ណដលមិនម្ននមនុសសដ វ្ ោះគ្នប  មិនម្ននអ្បកដលងសុរា និងអ្បកដលង

ណលផងភាប ល់គ្នប ជាដដើម ឬមិនម្ននដើរកីាច ដសោះកាចជាដដើម ដហ្ើយដដើរដៅផវូវដ ោះ ដូច 

លពោះ គដតទរ អ្បកលសុក កាលវលវិមែឍ ប និងដូចភិកខ ុចាាំវសាកប ុង កលមភតិតទវហិារ ដចូណដល

ានពែ៌ មកដនោះ ដលាកកាលនឹងលតច់ដៅបិែឍ ាលតកប ុងលសុកដ ោះ ក៏មិនដដើរដលឿន ដូច

មនុសសលបញប់លបញល់ ។ ដលពាោះថ្ន មិនម្ននធុតងគអ្ឝី  ណដលម្ននដ យ្ ោះថ្ន ជាធុតងគ

សលម្នប់អ្បកដដើរបិែឍ ាលតដលឿន ។ ណតថ្នដដើរមិនលគណលងកាយ ដូចរដទ្ោះផធុកទឹ្កដពញ 

(ដៅ) ដល់ទផធដីណដលរាបដសយ ើ ។ ដហ្ើយចូលដៅតមលាំដ្ឋប់ផធោះ (ឈរ) រង់ចាាំដពលដវលាដ៏

សមគួរ ដដើមផីសដងាតដមើលថ្ន ដគលាថ្នប នឹងថ្នឝ យ (ដ្ឋក់ាលត) ឬមិនលាថ្នប នឹងថ្នឝ យ ទ្ទួ្ល

ភិកាខ ដហ្ើយ (ដៅ) កប ុងលសុក ឬដលៅលសុក ឬមកកាន់វហិារដ ោះឯង អ្ងគុយកប ុងឱកាសណដល

សមគួរតមសបាយដហ្ើយ មនសិការកមយដ្ឋឌ ន កាំែត់បដិកូលសញ្ញដ កប ុងអាហារ 

ពិចារណាដដ្ឋយការដលបេបដធេបនឹងដលបងបនថក់ដលវ រដទ្ោះ សាំពត់រុាំដើដៅ និងសាច់កូន  ាំ

អាហារណដលលបកបដដ្ឋយអ្ងគ ៨ មក ដដើមផីនឹងដលងដូចដកយងអ្បកលសុកក៏ដទ្ ដដើមផីនឹង

លបដ្ឋប់តក់ណតង ដូចង្កសថីកប ុងបុរក៏ីដទ្ ដដើមផីនឹងដធឝើឲរផូរផង់សមផុរដូចអ្បកដលងរាាំក៏ដទ្ 

នឹងឆាន់ដហ្ើយ ដរេបចាំទុ្កដ្ឋក់ទឹ្ក (ឆាន់ លាង) ជាដលសច រាំង្ខប់ដសចកថីលាំាកណដលដកើត

អ្ាំ ពីអាហារ (លសវងឹាយ) មួយណភវត ដទ្ើបមនសិការកមយដ្ឋឌ នដ ោះឯង កប ុងដវលាដលកាយពី

ឆាន់ ដូចដវលាមុនឆាន់ កប ុងដវលាបចឆិមយម ដូចដវលាបឋមយម ។ ភិកខ ុរបូដនោះ ដៅាន

ថ្ន ទាំង ាំដៅ និង ាំលត ប់ ។ 
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ក៏ដលាកកាលបាំដពញ គរបបចាច គរកិវរ ត ដពាលគឺ ការ ាំដៅ និង ាំលត ប់ដនោះ ដបើ

ម្ននឧបនិសស័យសមផូែ៌ដសាត ក៏នឹងសដលមចអ្រហ្តថកប ុងបឋមយមដ ោះឯង លបសិនដបើ

មិនសដលមចកប ុងបឋមយម តដៅក៏នឹងសដលមចកប ុងមជឈិមយម លបសិនដបើកប ុងមជឈិម

យមមិនសដលមច តដៅនឹងសដលមចកប ុងមរែសម័យ លបសិនដបើកប ុងមរែសម័យមិន

សដលមច តដៅក៏នឹងជាដទ្វបុលតដហ្ើយសដលមច លបសិនដបើជាដទ្វបុលត ក៏ដៅមិនាន

សដលមច កាលលពោះពុទ្នជាម្នច ស់ដសថចមិនទន់ឧបផតថិ  នឹងដកើតដ ើង ក៏ដធឝើឲរជាក់ចាស់នូវ

បដចចកដពាធិញ្ញដ ែ ដបើមិនដធឝើឲរជាក់ចាស់ជា បដចចកដពាធិញ្ញដ ែ តដៅនឹងជាអ្បក

លតស់ដឹងដដ្ឋយឆាប់រហ័្ស (ខបិាភញិ្ញដ បគុ គល) ចាំដពាោះលពោះភង្កកថរបស់ លពោះពុទ្នជាម្នច ស់

ទាំងឡាយដូច រពុះ  យិទារចុរីយិនរ ថរ និងម្ននបញ្ញដ ដលចើនដូច រពុះសារបីរុរនរ ថរ និងម្ននឫទ្និ

ដលចើនដូច រពុះមហានមាគ គលាល ននរ ថរ និងជាអ្បកលាប់ធុតងគដូច រពុះមហាកសេបនរ ថរ និងជាអ្បក

ម្ននទិ្ពឝចកខ ុដូច រពុះអ្នរុទុ្ ធនរ ថរ និងជាលពោះវន័ិយធរដូច រពុះឧបលនិរ ថរ និងជាលពោះធមយ ងិកដូច រពុះ

បែុណមន្មត នបីរុរនរ ថរ និងជាអ្បកដៅទលពជាលបចាាំដូច រពុះនរវរនរ ថរ និងជាពហូ្សូតដូច រពុះអានន ទនរ ថរ 

ឬនឹងជាអ្បកលាថ្នប ការសិកាដូច រពុះរា នុរ ថរជ្ញពទុ្ ធបរុ ត ដូដចបោះ ។ 

ភិកខ ុអ្បក ាំដៅ និង ាំលត ប់កប ុង ៤ វារៈដនោះ នឹងម្នន ដគ្នចរសមផជញ្ដៈ ដល់កាំពូល

(វបិសស ) ដដ្ឋយលបការដូចណដលពែ៌ មកដនោះ ។ 

៤. អេសមោ ហេមបជញ្ញៈ 

ចាំណែកការមិនវដងឝង កប ុងការ្នដៅមុខ្ជាដដើម ដ យ្ ោះថ្ន អ្សនមាម សមបជញ្ដៈ 

អ្សនមាម សមបជញ្ដៈដ ោះ គបផីលជាបយ៉ា ងដនោះ ។ ភិកខ ុកប ុងលពោះសាស ដនោះ កាល្នដៅ

ខាងមុខ្ ឬងយលត ប់ នឹងមិនវដងឝងដូច អ្ននបុងុជជន (វដងឝង) ថ្ន ខ្វួន្នដៅខាងមុខ្ ខ្វួន

ឲរដកើតការ្នដៅខាងមុខ្ ឬថ្ន ដយើង្នដៅខាងមុខ្ ដយើងឲរដកើតការ្នដៅ

ខាងមុខ្ កប ុងការ្នដៅខាងមុខ្ជាដដើម កាលដកើតការគិត (ចិតថ) ដ ើងថ្ន ដយើងនឹងមិន

វដងឝង ្នដៅខាងមុខ្ វាដយធាតុ ណដលម្ននចិតថជាសមុដ្ឋឌ ន កាលឲរដកើតវញិ្ដតថិដ ើង

នឹងដកើតដ ើងលពមជាមួយចិតថដួងដ ោះៗ ឯង ។ ដលគ្នងឆឡឹង ណដលសមយ តិថ្ន កាយដនោះ នឹង

្នដៅខាងមុខ្ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនការផាយដៅទន វាដយធាតុ ណដលដកើតអ្ាំ ពីកិរយិ

របស់ចិតថ ដដ្ឋយលបការយ៉ា ងដនោះ កាលដលគ្នងឆឡឹងដ ោះៗ ឯង្នដៅខាងមុខ្ កប ុងការ
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ដលើកដជើងណតម្នខ ងដ ើង ធាតុ ២ យ៉ា ង គឺ បឋវធីាតុ និងអាដាធាតុ នឹងតិច នឹងងយចុោះ ។ 

ធាតុ ២ យ៉ា ង ដទ្េតដលៅអ្ាំ ពីដនោះ (ដតដជាធាតុ) នឹងម្ននកម្នវ ាំងខាវ ាំងទលកណលងដ ើង ។ កប ុង

ការ្នដៅ និងការបនថជើហានដៅ ដតដជាធាតុ វាដយធាតុ (ណដលលបលពឹតថដៅដហ្ើយ)

កប ុងការដលើក (ដជើង) ដចញដៅនឹងតិច នឹងងយចុោះ ។ ធាតុ ២ យ៉ា ងដទ្េតដលៅអ្ាំ ពីដនោះ 

(បឋវអីាដា) នឹងម្ននកម្នវ ាំងខាវ ាំងទលកណលងដ ើង ។ កប ុងការជាន់ និងការទ្ប់ របូធម៌ និង

អ្របូធម៌ណដលដលបើកប ុងការដលើក (ដជើង) ដ ើងដ ោះ ក៏យ៉ា ងដ ោះ មិនដល់ការ្នដៅកប ុង

ទី្ណដលដលបើកប ុងការ្នដជើងដៅ ក៏ទ្ាំនងដូចគ្នប  មិនដល់ការបនថជើហានដៅ មិនដល់ការ

ដាោះ (ដជើង) ដចញមិនដលបើកប ុងការដាោះ (ជើហាន) ដចញដៅ ក៏មិនម្ននដល់ការជាន់ ណដល

ដលបើកប ុងការជាន់ ក៏មិនដល់ការទ្ប់ ។ កទដ កដជើងលគប់យ៉ា ង និងទី្តលគប់កណនវង លបលពឹតថ

ដៅតមទ្ាំនងកប ុងទី្ដ ោះន៎ុោះឯង នឹងលាន់ឮដលបោះដលាោះ ដូចលគ្នប់លងណដលដាោះចុោះកប ុងខ្ធោះ

ណដលដៅថ  ។ កប ុងដរឿងដ ោះ នឹងម្នននរណាម្នប ក់្នដៅ ឬនឹងម្ននការ្នដៅរបស់

នរណាម្នប ក់ ការពិត (ដពាល) ដដ្ឋយបរមតទដហ្ើយ គឺ ការដដើររបស់ធាតុប៉ាុ ដណាត ោះ ការឈរ  

ការអ្ងគុយ ការដដកក៏របស់ធាតុ (មិនណមនរបស់នរណា) ។ 

នរ ុះថា ក នងុចណំែកនន្មុះៗ ចរិ តដងួដនទ្នក ើរ ដងួដនទ្រលរ់រពមជ្ញមយួនងឹរបូ (មយួដងួៗមនិ

ណមនដងួដចូាន ) ដចូរកណសទ្កឹណដល  រូជ្ញប់រាន នៅ មានរលក ដនូចាន ុះ ដនូច នុះឯង ។ 

ការមិនវដងឝង កប ុងការ្នដៅខាងមុខ្ជាដដើម ដូចណដលពែ៌ មកដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន 

អ្សនមាម សមបជញ្ដៈ ដូដចបោះឯង ។ ជាការណដលបញ្ចប់ការអ្ធិបាយថ្ន ជាអ្បកដធឝើដសចកថី ដឹង

ខ្វួនកប ុងការ្នដៅមុខ្ និងការងយដលកាយ។ ក៏ការសមវឹងដមើលដៅខាងមុខ្ ដ យ្ ោះថ្ន  

អានលាករិ (ការលកដ កដមើលដៅខាងមុខ្) កប ុងពាករថ្ន អានលាកនិរ វនិលាកនិរ ដនោះ ការសមវឹង

ដមើលដៅតមអ្នុទិ្ស (ទិ្សដឆេង) ដ យ្ ោះថ្ន វនិលាករិ (ការង្ខកដមើលដឆឝង-ដមើលខាងសាថ ាំ) 

ម្ននឥរយិបងសូមផីយ៉ា ងដទទ្ដទ្េត ដ យ្ ោះថ្ន ឱ្នចុុះ ការនង ើយនឡើង នងិការណបរនៅមក ដដ្ឋយ

ការសមវឹងដមើលខាងដលកាម សមវឹងដមើលខាងដលើ សមវឹងសងខាង ។ ឥរយិបងទាំងដនោះ លទ្ង់

មិនកាន់យកកប ុងទី្ដនោះ ។ ណតដដ្ឋយការសមគួរ លទ្ង់កាន់យក ២ យ៉ា ងដនោះ ប៉ាុ ដណាត ោះ ឬដដ្ឋយ

ដសចកថីសាំខាន់ (មុខ្) ដនោះលទ្ង់កាន់យកសូមផីទាំងអ្ស់ដ ោះឯង ដូដចបោះ ។ 

បណាថ  សមបជញ្ដៈ ទាំងដ ោះ ការគិតដល់លបដយជន៍ ដដ្ឋយមិនសមវឹងដមើលដដ្ឋយអ្ាំណាច

ទនចិតថប៉ាុ ដណាត ោះ កាលដកើតការគិតដ ើងថ្ន ដយើងនឹងសមវឹងដមើល ដ យ្ ោះថ្ន សារ ថកសមបជញ្ដៈ ។ 
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សារ ថកសមបជញ្ដៈដ ោះ គបផីលជាបដដ្ឋយដលើកយក រពុះនន ទ អ្បកម្ននកាយជាសាកសី (មកឧបម្ន) ។ 

សមពិតដូចណដលលពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ានលតស់ទុ្កថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ លបសិនដបើ 

នន ទ ចាាំាច់សមវឹ ងដមើលទ្ិសខាងដកើត  នន ទ ក៏នឹងលបមូលយកវតទ ុលគប់យ៉ា ងដដ្ឋយចិតថដហ្ើយ

ដទ្ើបសមវឹងដមើលទិ្សខាងដកើតដដ្ឋយគិតថ្ន កាលដយើងសមវឹងដមើលទិ្សខាងដកើតយ៉ា ងដនោះ

ដហ្ើយ អ្ភជិា នទាមនសេ គឺ អ្កុសលកមយដ៏លាមក នឹងមិនលគបសងាត់ដយើង ។ ដដ្ឋយលបការ

ដូដចបោះ ភិកខ ុកប ុងធមយ វន័ិយដនោះ នឹងជាអ្បកម្ននដសចកថី ដឹងខ្វួន កប ុងសាតទកសមផជញ្ដៈដ ោះ ។ ម្នប ល

ភិកខ ុទាំងឡាយ លបសិនដបើ នន ទ នឹងលតូវសមវឹងដមើលទិ្សខាងលិច ទិ្សខាងដជើង ទិ្សខាងតផូង

ទិ្សខាងដលើ ទិ្សខាងដលកាម និងទិ្សដឆេងទាំងឡាយ នន ទ ក៏នឹងលបមូលយកលគប់យ៉ា ងដដ្ឋយ

ចិតថដហ្ើយ ដទ្ើបនឹងសមវឹងដមើលទិ្សដឆេងទាំងឡាយ ដដ្ឋយគិតថ្នកាល ដយើងសមវឹងដមើល

ទិ្សដឆេងទាំងឡាយ យ៉ា ងដនោះ ។ល។ នឹងជាអ្បកម្ននដសចកថី ដឹងខ្វួនកប ុង សារ ថកសមបជញ្ដៈ ដ ោះ។ 

ក៏មយ៉ា ងដទ្េត សូមផីកប ុងសមផជញ្ដបពឝៈដនោះ គួរនឹងលជាប សារ ថកសមបជញ្ដៈ និង 

សបាយសមបជញ្ដៈ ដដ្ឋយការដ ើញលពោះដចតិយ ណដលានដពាលមកដហ្ើយកប ុងខាងដដើម ជា

ដដើមចុោះ ។ 

ចាំណែកការមិនលោះបង់កមយដ្ឋឌ នដ ោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន នាចរសមបជញ្ដៈ ដលពាោះដូដចាប ោះ

អ្បកចដលមើនកមយដ្ឋឌ ន ម្ននខ្នន ធាតុ និងអាយតនៈជាអារមយែ៍ គួរដធឝើការលកដ កដមើលខាង

មុខ្ និងការលកដ កដឆឝងសាថ ាំ ដដ្ឋយអ្ាំណាចកមយដ្ឋឌ នរបស់ខ្វួនប៉ាុ ដណាត ោះ ឬថ្ន អ្បកចដលមើន 

កមយដ្ឋឌ ន ម្ននកសិែជាដដើម (ជាអារមយែ៍) គួរដធឝើការលកដ កដមើលខាងមុខ្ និងការលកដ ក

ដមើលខាងដឆឝងសាថ ាំ ដដ្ឋយអាការម្ននកមយដ្ឋឌ នជាការសាំខាន់ដូចគ្នប  ។ ធមយតអ្តថ កប ុងខាងកប ុង

ដ យ្ ោះថ្ន ជាអ្បកលកដ កដមើលដៅខាងមុខ្ និងង្ខកដឆឝងសាថ ាំមិនម្នន ណតកាលដកើតការគិត

ដ ើងថ្ន ដយើងនឹងលកដ កដមើលដៅខាងមុខ្ វាដយធាតុ ណដលដកើតអ្ាំ ពីចិតថ  កាលនឹងឲរ

វញិ្ញដ ែដកើត ក៏នឹងដកើតដ ើងលពមជាមួយនឹងចិតថដួងដ ោះៗ ឯង ។ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះសាំបក

ណភបក (លតបកណភបក) ខាងដលកាម ក៏នឹងបងខិតចុោះខាងដលកាម សាំបកណភបកខាងដលើ ក៏នឹងដបើក

ដ ើងខាងដលើ ដដ្ឋយអ្ាំណាចការផាយដៅទនវាដយធាតុ ណដលដកើតអ្ាំ ពីកិរយិរបស់ចិតថ ។ 

មិនម្នននរណាណដលដ យ្ ោះថ្ន ដបើក (លតបកណភបក) ដដ្ឋយដលគឿងយនថណកទចប ។ 
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តពីដ ោះដៅ ចកខ ុវញិ្ញដ ែនឹងដកើតដ ើងដធឝើ ទ្សេនកចិ ច (ការដ ើញ) ក៏ដសចកថីដឹងខ្វួន

ដូចណដលពែ៌ មកដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន អ្សនមាម សមបជញ្ដៈ កប ុងអ្ធិការទន សមបជញ្ដៈដនោះ ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត កប ុងដរឿងសមផជញ្ដៈដនោះ គបផីលជាប អ្សនមាម សមបជញ្ដៈ សូមផីដដ្ឋយអ្ាំណាច 

ជា មលូបរញិ្ញដ  (ការកាំែត់ដឹងថ្នប ក់ដដើម) ជា អាគន តកុៈ (ជាដភញែវ) និងជា តវកាលិក (លបលពឹតថដៅ 

មួយលគ្ន ) ។ គួរលជាប អ្សនមាម សមបជញ្ដៈ ដដ្ឋយអ្ាំណាច មូលបរញិ្ញដ  (ដូចតដៅដនោះ)៖ 

C ភវងៈ (ចិតថដៅកប ុងភវងគៈ) ១ 

C អាវជជនៈ (ការរឭកដល់អារមយែ៍) ១ 

C ទស្ឝនៈ (ការដ ើញអារមយែ៍) ១ 

C សម្បដិចឆននៈ (ការទ្ទ្ួលអារមយែ៍) ១ 

C សនតីរណៈ (ការពិចារណាអារមយែ៍) ១ 

C េវាដឋពវនៈ (ការកាត់កថីអារមយែ៍ ) ១ 

C ទី ៧ ជវន ១ ។ 

 ទីរបសច់ិ េ ដួយខ្ែៈៗ 
បណាថ ចិតថទាំង ៧ ដ ោះ ភវងគដធឝើកិចច គឺ ជាដហ្តុទនឧបបតថិភពឲរសដលមច កិរយិ

មដ ធាតុ ញុាំងភវងគដ ោះឲរវលិលត ប់ ដហ្ើយដធឝើអាវជជនកិចចឲរសដលមច ដលពាោះ អាវជ ជន

កចិ ច ដ ោះរលត់ដៅ ចកខ ុវញិ្ញដ ែ នឹងដធឝើ ទ្សេនកចិ ច ឲរលបលពឹតថដៅ ដលពាោះ ទ្សេនកចិ ច ដ ោះ

រលត់ដៅ វាិកមដ ធាតុ នឹងដធឝើ សមបដចិ ឆន នកចិ ច ឲរលបលពឹតថដៅ ដលពាោះ សមបដចិ ឆន នកចិ ច រលត់

ដៅ មដ វញិ្ញដ ែធាតុ ណដលជាវាិកដធឝើ សន តរីែកចិ ច ដលពាោះ សន តរីែកចិ ច ដ ោះរលត់ដៅ

មដ វញិ្ញដ ែធាតុ ណដលជាកិរយិនឹងឲរ នវាដ ឌព វនកចិ ច លបលពឹតថដៅ ដលពាោះ នវាដ ឌព វនកចិ ច ដ ោះ

រលត់ដៅ ជវន នឹងសធ ុោះដៅ ៧ ខ្ែៈ បណាថ  ជវន ទាំង ៧ ដ ោះ ចាំដពាោះ ជវន ដើបូង ការ

សមវឹងដមើល និងការង្ខកដឆឝងសាថ ាំ ដដ្ឋយអ្ាំណាចដសចកថីដលតកអ្រ និងការថ្នប ាំងថ្នប ក់ និង

ដសចកថីវដងឝងថ្ន ដនោះជាង្កសថី  ដនោះជាលបុស និង មិនម្ននកប ុងជវនទី្ ២ កថី  ។ល។ កប ុងជវនទី្ ៧ 

កថី  ( ក៏នឹងមិនម្នន) ។ ណតកាល វថិចីរិ ត ទាំងដនោះណបកធាវ យដៅដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចចិតថដួង

ដើបូងរហូ្តដល់ចិតថដួងចុងដលកាយ ។ ដូចទហានកប ុងសមរភូមិ កាលលកដ កដមើលដៅ

ខាងមុខ្ និងការលកដ កដឆឝង-សាថ ាំ ដដ្ឋយអ្ាំណាចដសចកថីលបកាន់ជាដដើមថ្ន ដនោះជាង្កសថី  
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ដនោះជាបុរសក៏នឹងម្នន ។ គបផីលជាប អ្សនមាម សមបជញ្ដ ដដ្ឋយអ្ាំណាចជា មូលបរញិ្ញដ  

កប ុងឥរយិបងបពឝៈដនោះ ដូចណដលពែ៌ មកដនោះមុន ។ 

ក៏កាលរបូលាកដកប ុងចកខ ុទឝ រដហ្ើយ តអ្ាំ ពី ភវង គចលន (ភវងគញ័រ) ដៅ កាលវងីិចិតថម្នន 

អាវជ ជន ជាដដើម ដកើតដ ើងដហ្ើយ រលត់ដៅដដ្ឋយអ្ាំណាចដធឝើកិចចរបស់ខ្វួនឲរសដលមចកប ុង

ទី្បាំផុត ជវន ក៏ដកើតដ ើង ជវនដ ោះ នឹងដូចបុរសណដលជាដភញែវរបស់វងីិចិតថ  ម្ននអាវជជនៈ

ជាដដើមណដលដកើតដ ើងមុន (មកដល់) ទឝ រ គឺ ណភបក (ចកខ ុទឝ រ) ណដលដលបេបដូចផធោះ សូមផី

កាលវងីិចិតថ ម្ននអាវជជនៈជាដដើម មិនដលតកអ្រ មិនអាក់អ្ន់ចិតថ មិនវដងឝងកប ុង ចកខទុឝ រ 

ណដលដូចជាផធោះរបស់អាវជជនៈជាដដើម ជវនៈដ ោះ នឹងដលតកអ្រ នឹងថ្នប ាំងថ្នប ក់ចិតថ  នឹងវដងឝងក៏

មិនលតូវ ដូចជាបុរសណដលជាដភញែវចូលដៅសុាំអ្ឝី ៗ កប ុងផធោះអ្បកដទទ្ កាលម្នច ស់ផធោះអ្ងគុយ

ដសងែមនឹងដធឝើការបង្ខគ ប់ក៏មិនលតូវដូដចាប ោះ គបផីលជាប អ្សនមាម សមបជញ្ដៈ ដលបេបដូចជា

ដភញែវដូចណដលពែ៌ មកដនោះ ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត ចិតថម្នន នវាដ ឌព វន ជាទី្បាំផុតណដលដកើតដ ើងកប ុងចកខ ុទឝ រទាំងដនោះ នឹងរលត់

ដៅកប ុងទី្ដ ោះៗ លពមជាមួយ សមផយុតថធម៌ នឹងមិនានជួបគ្នប ដ ើយ ដលពាោះដូដចាប ោះ ចិតថ

ដលៅអ្ាំ ពីដនោះ ដទ្ើបលបលពឹតថដៅមួយលគ្ន មួយខ្ែៈប៉ាុ ដណាត ោះ ។ 

កប ុងដសចកថីដនោះ អ្បកសិកាគួរលជាប អ្សនមាម សមបជញ្ដៈ ដដ្ឋយការលបលពឹតថិដៅមួយ

ជួរខ្ែៈ យ៉ា ងដនោះថ្ន កប ុងផធោះមួយជាមួយគ្នប  កាលមនុសសសាវ ប់អ្ស់ដហ្ើយ មនុសសម្នប ក់

ណដលដៅសល់ ណដលធមយតក៏នឹងសាវ ប់ដៅដទ្េត កប ុងកាលមិនយូរដូចគ្នប  ដ យ្ ោះថ្ន នឹងដៅ

ម្ននដសចកថីរកីរាយកប ុងការរាាំណរក និងការដលចេងជាដដើម មិនលតឹមលតូវយ៉ា ងណា កាល 

អាវជជនចិតថជាដដើម ណដលសមផយុតថកប ុងទឝ រណតមួយរលត់ដៅកប ុងទី្ដ ោះៗឯង សូមផី ជវនចិតថ

ដ៏ដសស ក៏នឹងម្ននការរលត់ដៅជាធមយត ខាងកប ុងមិនយូរប៉ាុ យ នដូចគ្នប  ដ យ្ ោះថ្ន នឹងដៅ

ម្ននដសចកថីរកីរាយ ដៅដដ្ឋយអ្ាំណាចការរកីរាយ ការអាក់អ្ន់ចិតថ និងការវដងឝង មិនលតឹម

លតូវដ ើយដូដចាប ោះ ដូចគ្នប  ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត គបផីលជាប អ្សនមាម សមបជញ្ដៈ ដនោះ ដដ្ឋយការពិចារណា ខន ធ អាយរនៈ

ធារ ុនិងបច ចយ័ (ដូចតដៅដនោះ) ៖ 
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អ្ធិបាយថ្ន កប ុងពាករថ្ន ខន ធ ជាដដើមដនោះ ទាំងចកខ ុ ទាំងរបូ ដ យ្ ោះថ្ន របូក ខន ធ ការ

ដ ើញ ដ យ្ ោះថ្ន វញិ្ញដែកខន ធ ការដសាយអារមយែ៍ ណដលសមផយុតថជាមួយនឹងវញិ្ញដ ែកខនន

ដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន នវទ្ន្មខន ធ ការចាាំាន សម្នគ ល់ាន ដ យ្ ោះថ្ន សញ្ញដ ខន ធ ធម៌ម្នន ផសេៈជា

ដដើមដ យ្ ោះថ្ន សង្ខខ រក ខន ធ ដលពាោះខ្ននទាំងដនោះ មកលបជុើគ្នប  ការលកដ កដមើលដៅខាងមុខ្ 

និងការលកដ កដមើលដឆឝង លកដ កដមើលសាថ ាំដទ្ើបលាកដ ។ កាលការលកដ កដមើលដៅមុខ្ 

និងការលកដ កដមើលដឆឝង លកដ ងដមើលសាថ ាំ លាកដដដ្ឋយអ្ាំណាចបញ្ចកខននដ ោះ (នឹងម្នន) 

សូមផីនរណាលតឹមណតម្នប ក់លកដ កដមើលដៅមុខ្ នឹងម្នននរណាលតឹមណតម្នប ក់លកដ ក ដមើល

ខាងសាថ ាំ ។ 

លបការមួយដទ្េត ចកខ ុ ដ យ្ ោះថ្ន ចកាខ យរនៈ របូ ដ យ្ ោះថ្ន រាូយរនៈ ការដ ើញ

ដ យ្ ោះថ្ន មន្មយរនៈ សមផយុតថធម៌ទាំងឡាយ ម្ននដវទ្ ជាដដើម ដ យ្ ោះថ្ន ធមាមយរនៈ

ដលពាោះអាយតនៈ ៤ ដ ោះ មកលបជុើគ្នប យ៉ា ងដ ោះឯង ការលកដ កដមើលដៅខាងមុខ្ និងការ

លកដ កដមើលដឆឝង លកដ កដមើលសាថ ាំ ដទ្ើបលាកដ ។ កាលការលកដ កដមើលដៅមុខ្ និង

ការលកដ កដមើលដឆឝង លកដ ងដមើលសាថ ាំ លាកដម្ននដដ្ឋយអ្ាំណាចអាយតនៈ ៤ ដ ោះ 

ដបើដូដចាប ោះ នឹងម្នននរណាម្នប ក់លកដ កដមើលដៅមុខ្ លកដ កដឆឝងសាថ ាំដៅ ។ មយ៉ា ងដទ្េត

ចកខ ុ ដ យ្ ោះថ្ន ចក ខធុារ ុ របូ ដ យ្ ោះថ្ន របូធារ ុការដ ើញ ដ យ្ ោះថ្ន ចក ខវុញិ្ញដែធារ ុ ដវទ្ 

ជាដដើម ណដលសមផយុតថជាមួយនឹងចកខ ុវញិ្ញដ ែធាតុដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ធមយធាតុ ដលពាោះធមយ

ធាតុដលពាោះធាតុ ៤ ដនោះ មកលបជុើគ្នប យ៉ា ងដនោះ ការលកដ ក ដមើលដៅមុខ្ និងការលកដ ក

ដមើលដៅទិ្សដផសងៗ ដទ្ើបលាកដ កាលលកដ កដមើលដៅមុខ្ និងការលកដ កដមើលដៅ

ទិ្សដផសងៗ លាកដដដ្ឋយអ្ាំណាចធាតុ ៤ ដ ោះ នឹងម្នននរណាលតឹមណតម្នប ក់ មកលកដ ក

ដមើលដៅមុខ្ និងម្នននរណាលតឹមណតម្នប ក់ មកលកដ កដមើលដៅទិ្សដផសងៗដៅ ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត ចក ខ ុជានិសសយបផចច័យ របូ ជាអារមយែបផចច័យ អាវជ ជន ជាអ្ននថរបផចច័យ

សមននថរបផចច័យ ឧបនិសសយបផចច័យ នតទិបផចច័យ និងវគិតបផចច័យ អានលាក (ពនវឺ) ជា

ឧបនិសសយបផចច័យ នវទ្ន្ម ជាដដើម ជាសហ្ជាតបផចច័យ ។ ដលពាោះបចច័យទាំងដ ោះ លបជុើគ្នប

យ៉ា ងដ ោះ ការលកដ កដមើលដៅមុខ្ និងការលកដ ក ដមើលដៅទិ្សដផសងៗ ដទ្ើបលាកដ

កាលការលកដ កដមើលដៅខាងមុខ្ និងការលកដ កដមើលដៅទិ្សដផសងៗ លាកដដដ្ឋយ
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អ្ាំណាចបចច័យទាំងដ ោះ នឹងម្នននរណាលតឹមណតម្នប ក់ មកដមើលដៅមុខ្ និងម្នននរណា

លតឹមណតម្នប ក់ មកលកដ កដមើលដៅទិ្សដផសងៗ ។ គបផីលជាប អ្សដម្នយ ហ្សមផជញ្ដៈ  

សូមផីដដ្ឋយការពិចារណា ខ្នន អាយតន ធាតុ និង បចច័យ កប ុងការលកដ កដមើលដៅខាង

មុខ្ និងការលកដ កដមើលដៅទិ្សដផសងៗ ដនោះ ដូចណដលពែ៌ មកដនោះឯង ។ 

បទ្ថ្ន សមមញិ្ជនិរ បសារនិរ ានដល់ ការបត់ទដដជើងចូល និងលាទដដជើងដចញ ។  

បណាថ សមផជញ្ដៈទាំង ៤ ដ ោះ ការមិនដធឝើការបត់ និងការលាដចញដៅ ដដ្ឋយអ្ាំណាចចិតថ 

(ការគិត) ណតមយ៉ា ង ណតពិដលគ្នោះពិចារណាដមើលលបដយជន៍ ឬមិនលបដយជន៍ ដលពាោះម្នន

ការបត់ចូល និងការលាទដ ឬដជើងដចញដៅជាបចច័យ ដហ្ើយដលើកយកណតលបដយជន៍ 

ដ យ្ ោះថ្ន សារ ថកសមបជញ្ដៈ កប ុងការបត់ចូល និងការលាដចញដៅដ ោះ គបផីលជាបការពិដលគ្នោះ

ពិចារណាដល់ការមិនម្ននលបដយជន៍យ៉ា ងដនោះថ្ន កាលទដ ឬដជើងបត់ចូលមកយូរៗ ឬ 

លាទដ ឬដជើងដចញដៅយូរៗ ដវទ្ នឹងដកើតលគប់ៗកាល ។ ចិតថក៏នឹងមិនជាឯកគគតចិតថ 

(មិនជាសម្នធិ)កមយដ្ឋឌ នក៏នឹងមិនចដលមើន ដលាកនឹងមិនានសដលមចគុែវដិសស ។ ណត

បត់ចូលសមលយមលាដចញដៅសមលយម ដវទ្ នឹងមិនដកើតដ ើង (ដ ើយ) ចិតថ នឹងជា  

ឯកគ គតា កមយដ្ឋឌ នក៏នឹងដល់ដសចកថីចដលមើន ដលាកនឹងានសដលមចគុែវដិសស រឯីចាំណែក

បចច័យ សូមផីម្ននលពោះដយគ្នវចរ ដៅពិដលគ្នោះពិចារណាសាទ នទី្ណដលជាទី្សបាយ សូមផី

ម្ននលពោះដយគ្នវចរដៅពិដលគ្នោះពិចារណាសាទ នទី្ណដលជាទី្សបាយ និងមិនសបាយ ដហ្ើយ

ដលជើសយកសាទ នទី្ណដលសបាយ ដ យ្ ោះថ្ន សបាយសមបជញ្ដៈ ។ កប ុង សបាយសមបជញ្ដៈ 

ម្ននន័យដូចតដៅដនោះ៖ 

ានឮថ្ន ភិកខ ុកាំដលាោះៗ  ាំគ្នប សូធរមនថលតង់លានលពោះដចតិយធាំ ខាងដលកាយភិកខ ុទាំង

ដ ោះ ភិកខ ុនីលកមុាំៗ កាំ ពុងសាថ ប់ធម៌ ។ កប ុងចាំនួនភិកខ ុទាំងដ ោះ ភិកខ ុមួយរបូលាទដដចញដៅ លតូវ

កាយភិកខ ុនីដហ្ើយ ានកាវ យដៅជាលគហ្សទ ដលពាោះដហ្តុដ ោះៗ ឯង ។ ភិកខ ុមួយរបូដទ្េត 

លាដចញដៅលតង់ដើបូកកដែថ ែរ ដលាកលតូវពស់ណវកខាាំដលាក ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ (កាលនឹងលា

ដជើង) ក៏កុាំលាដៅកប ុងទី្ណដលមិនសបាយ ដូដចបោះ ។ គួរលាដៅកប ុងទី្ណដលសបាយ ។ ដនោះ

ជា សបាយសមបជញ្ដៈ កប ុងឥរយិបងបពឝៈដនោះ ចាំណែក នាចរសមបជញ្ដៈ គួរសណមថង ដដ្ឋយ

ដរឿងលពោះមហាដងរៈ ។ 

r<<<s 
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តរឿង ប្រះដហាតថរៈ 
ានឮមកថ្ន លពោះមហាដងរៈអ្ងគុយកប ុងទី្សលម្នកដពលទងង កាលសនធ ជាមួយនឹង

អ្ដនថវាសិក ានបត់ទដចូល ដហ្ើយលាដចញដូចដដើម (ប ធ ប់ពីដ ោះ) ដទ្ើបសនសឹមៗ បត់

ទដចូលដទ្េត ។ ពួកអ្ដនថវាសិក ានសួរដលាកថ្ន ដលាកម្នច ស់ ដហ្តុដូចដមថចដលាកម្នច ស់ 

ដទ្ើបបត់ទដចូលយ៉ា ងរហ័្ស ដហ្ើយលត ប់លាដចញទុ្កដូចដដើមវញិ ប ធ ប់ពីដ ោះ ដទ្ើប 

សនសឹមៗ បត់ទដចូលដទ្េត ។ លពោះមហាដងរៈដឆវើយថ្ន អាវដុសា តាំងពីខ្ញុាំដផថើមមនសិការកមយ

ដ្ឋឌ ន ខ្ញ ុាំមិនណដលលោះបង់កមយដ្ឋឌ ន ដហ្ើយបត់ចូលដ ើយ ណតដវលាដនោះ ខ្ញ ុាំនិយយនឹងពួក

ដលាកានលោះបង់កមយដ្ឋឌ នដហ្ើយ ដទ្ើបបត់ទដចូល ដលពាោះដូដចាប ោះ ខ្ញ ុាំដទ្ើបលាទដដចញដូច

ដដើម ដហ្ើយបត់ចូលបនថិចមថងៗ ដៅវញិដទ្េត ។ អ្ដនថវាសិកទាំងឡាយពិតដងរដីកាថ្ន លឡ

ដហ្ើយ លឡដហ្ើយដលាកម្នច ស់ ធមយតភិកខ ុគួរយ៉ា ងហ្បឹង ។ សូមផីកប ុងឥរយិបងបពឝៈដនោះ ការ

មិនលោះបង់កមយដ្ឋឌ ន គបផីលជាបថ្ន ដ យ្ ោះថ្ន នាចរសមបជញ្ដៈ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ មិន

ម្ននអ្ឝីខាងកប ុងណដលដ យ្ ោះថ្ន អ្តាត  បត់ទដចូលមក  ឬលាទដដចញដៅ ។ ណតការបត់ទដ

ចូលនិងលាដជើងដចញ ម្ននានដដ្ឋយការផាយដៅទនវាដយធាតុ ណដលដកើតអ្ាំ ពីកិរយិ

របស់ចិតថ  ម្ននលបការដូចណដលដពាលមកដហ្ើយ ដូចការកដលមើកទដ និងដជើងរបស់

ទី្ងដម្នងដដ្ឋយការទញណខ្ស ដលពាោះដូដចាប ោះ ក៏ការកាំែត់ដឹង (ដូចណដលដពាលមកដនោះ) 

គបផីលជាបចុោះថ្ន ដ យ្ ោះថ្ន មានអ្សនមាម សមបជញ្ដៈ កប ុងឥរយិបងបពឝៈដនោះ ។ ការដលបើ

សងាដី និងចីវរដដ្ឋយការដសវែកការដែថ ប់ ការដលបើាលត ដដ្ឋយការរកាជាដដើម ដ យ្ ោះ

ថ្ន ធារែៈ កប ុងពាករថ្ន សងោដបិរ តចវីរធារនែ ដនោះ ។ ការមិនានអាមិសរបស់ភិកខ ុអ្បក

ដសវែក និងដែថ ប់ដហ្ើយលតច់ដៅបិែឍ ាត និងលបដយជន៍ ម្ននលបការដូចណដលលពោះម្នន

លពោះភាគលតស់ទុ្កដ ោះឯង ដដ្ឋយន័យម្ននជាអាទ្ិ៍ថ្ន សរីសេបដឃិាតាយ (ដដើមផីបាំាត់

ភាពរង្ខ) ។ ដ យ្ ោះថ្នលបដយជន៍កបងុការលទ្លទ្ង់សងាដ ីនិងចីវរដ ោះ អ្បកសិកាគបផីយល់ 

សារ ថកសមបជញ្ដៈ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនលបដយជន៍ដ ោះ ដូដចបោះ ។ ចាំណែកចីវរសាច់ម៉ា ដឌ 

ជាសបាយរស់អ្បកម្ននលបលកតីដៅថ ដញើសដចញង្ខយ និងអ្បកម្ននកម្នវ ាំងតិច ចីវរសាច់

លកាស់ដលគ្នតលគ្នត ជាទី្សបាយរស់អ្បកម្ននលបលកតីរង្ខដលចើន (ឆាប់រង្ខ) ខុ្សអ្ាំ ពីដនោះក៏

មិនជាទី្សបាយ ។ ចីវរចាស់មិនជាទី្សបាយរបស់នរណាៗ ដ ើយ ។ ដលពាោះវាដធឝើការ
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កងឝល់ចិតថឲរដលាក ដដ្ឋយការជាប់ចិតថជាដដើម ។ សាំពត់ចីវរមួយផ្លធ ាំង (មិនានកាត់ឲរជា

ខ្ែឍ ) និងសាំពត់សាំបកដឈើជាដដើម ណដលជាទី្តាំងទនដសចកថីដលាភ ក៏យ៉ា ងដ ោះ ដលពាោះ

សាំពត់ដូដចាប ោះ ដធឝើអ្នថរាយដល់ការដៅណតឯងកប ុងទលព ឬដធឝើអ្នថរាយដល់ជីវតិក៏ម្នន និង

ដដ្ឋយលតង់ដហ្ើយ សាំពត់ចីវរឯណានីមួយ ណដលដកើតដ ើង (ានមក) ដដ្ឋយអ្ាំណាច 

មចាឆ ជីវៈ ម្ននការដធឝើនិមិតថជាដដើមនិងចីវរណា កាលដលាកដលបើដៅ អ្កុសលធម៌ចដលមើន

ដ ើង កុសលធម៌សាបសូនរដៅចីវរដ ោះ ជាអ្សបាយ ប៉ាុ ណនថចីវរណដលខុ្សអ្ាំ ពីដនោះ ជា

សបាយ ។ 

កប ុងសមផជញ្ដបពឝៈដនោះ អ្បកសិកាគបផីយល់ សបាយសមបជញ្ដៈ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទន

ចីវរដ ោះឯង និង នាចរសមបជញ្ដៈ ដដ្ឋយអ្ាំណាចការមិនដាោះបង់ដចាលកមយដ្ឋឌ ន ។ 

មិនម្ននអ្ឝី ណដលដ យ្ ោះថ្ន អ្តាត  កប ុងខាងកប ុងរបស់ភិកខ ុអ្បកដែថ ប់ចីវរ ម្ននណតការ 

ដែថ ប់ចីវរ ដដ្ឋយការផាយដៅទនវាដយធាតុ ណដលដកើតអ្ាំ ពីកិរយិ របស់ចិតថ ម្នន

លបការដូចណដលដពាលដហ្ើយប៉ាុ ដណាត ោះ ។ បណាថ ចីវរ និងកាយទាំង ២ យ៉ា ងដ ោះ សូមផីចីវរ 

ក៏មិនម្ននការតាំងចិតថ សូមផីកាយក៏មិនម្ននការតាំងចិតថ ចីវរក៏មិនដឹងថ្ន ដយើងលគប 

ដែថ ប់កាយ ។ សូមផីកាយក៏មិនដឹងថ្ន ចីវរលគបដែថ ប់ដយើង ។ ធាតុទាំងឡាយប៉ាុ ដណាត ោះ 

លគបដែថ ប់ធាតុ ដូចយកសាំពត់ចាស់ខ្ចប់របូ គឺគមភី រ ដលពាោះដូដចបោះ ានចីវរណដលលឡដហ្ើយ 

ក៏មិនគួរដធឝើដសចកថីដលតកអ្រដ ើយ ានមិនលឡ  ក៏មិនគួរដទមនសស អ្ធិបាយថ្ន មនុសស

ពួកខ្វោះ ាំគ្នប សកាា របូជា គ ដើបូក ដចតិយ និងដដើមដឈើជាដដើម ដដ្ឋយផ្លា  ដលគឿងលកអូ្ប និង

សាំពត់ជាដដើម ។ ណតមនុសសពួកខ្វោះ ដធឝើវតទ ុណដលមិនណមនសកាា រៈ ដូចបដ ធ បង់ឧចាច រៈ បសាវៈ

ដ្ឋក់យកភក់លាប យកកាំណាត់ដឈើវាយ និងសង្កសាថ លបហារជាដដើម  គ ដើបូក និងដដើម

ដឈើជាដដើម និងមិនដធឝើដសចកថីដលតកអ្រ ដសចកថីមិនដលតកអ្រចាំដពាោះសកាា រៈ ឬអ្សកាា រៈ

ដ ោះ(យ៉ា ងណា) ភិកខ ុក៏ដូដចាប ោះដូចគ្នប  ានចីវរមិនលឡ  ក៏មិនគួរដទមនសស ។ កប ុងសមផជញ្ដ  

បពឝៈដនោះ អ្ប កសិកាគួរយល់ អ្សនមាម សមបជញ្ដៈ ដដ្ឋយអ្ាំណាចការពិចារណាណដល

លបលពឹតថដៅដហ្ើយ ដូចណដលពែ៌ មកដនោះចុោះ ។ 

សូមផីកប ុងការបីាលត ក៏គបផីលជាប អ្សនមាម សមបជញ្ដៈ ដដ្ឋយអ្ាំណាចលបដយជន៍

ណដលនឹងគបផីាន ដលពាោះម្ននការកាន់ាលត ជាបចច័យយ៉ា ងដនោះថ្ន ដយើងនឹងមិនលបញប់
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លបញល់កាន់ាលត ណតនឹងកាន់យកាលត (ដដ្ឋយម្ននកមយដ្ឋឌ នជាសាំខាន់) លតច់ដៅ

បិែឍ ាតក៏នឹងានភិកាខ  ។ 

ចាំណែកាលតធងន់ មិនជាសបាយសលម្នប់ភិកខ ុអ្បកម្ននរាងកាយសគម និងកម្នវ ាំងតិច

ដហ្ើយាលតណដលផារភាជ ប់ (ណដក) រមួគ្នប  ៤-៥ ផ្លធ ាំងខាត់ មិនរាបដសយ ើលឡ  មិនជាសបាយ

ដល់បុគគលណានីមួយដ ើយ ។ ដលពាោះថ្នាលតណដលលាងលាំាក មិនជាទី្សបាយ ក៏កាល

លាងាលតដ ោះឯង ដលាកនឹងម្ននការកងឝល់ ។ ចាំណែកាលតណដលម្ននពែ៌ដូចណកវមែី

ជាទី្តាំងទនដលាភៈ មិនជាសបាយ ដដ្ឋយន័យណដលានដពាលទុ្កដហ្ើយកប ុងចីវរដ ោះឯង

ណតាលតណដលានដពាលមក ដដ្ឋយការដធឝើនូវនិមិតថជាដដើម ាលតណាកាលភិកខ ុដ ោះដលបើ

អ្កុសលធម៌នឹងចដលមើនដ ើង ឯកុសលធម៌នឹងសាបសូនរដៅ ាលតដនោះ ជាអ្សបាយ

ដដ្ឋយចាំណែកមួយប៉ាុ ដណាត ោះ ាលតណដលដផសងដលៅពីដ ោះ ជាសបាយ ។ គបផីលជាប

សបាយសមផជញ្ដៈ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនាលតដ ោះ គបផីលជាប ដគ្នចរសមផជញ្ដៈ ដដ្ឋយ

មិនលោះបង់កមយដ្ឋឌ ន ។ មិនម្ននអ្ឝី ណដលដ យ្ ោះថ្ន ជ្ញអ្តាត  កប ុងខាងកប ុងសូមផីដល់ភិកខ ុបីាលត 

ធមយតការបីាលតនឹងម្ននាន ក៏ដដ្ឋយការផាយដៅទនវាដយធាតុ ណដលដកើតដ ើងដលពាោះ

កិរយិរបស់ចិតថ ម្ននលបការដូចណដលដពាលមកដហ្ើយ បណាថ ទដ និងាលតទាំង ២ យ៉ា ង

ដ ោះទាំងាលតក៏មិនម្ននការតាំងចិតថ ទាំងទដក៏មិនម្ននការតាំងចិតថ ាលតក៏មិនដឹងថ្នទដបី

ដយើងសូមផីទដក៏មិនដឹងថ្ន ដយើងបីាលត ធាតុទាំងឡាយប៉ាុ ដណាត ោះ បីពួកធាតុ ដូចកប ុងដវលា

យកដង្ខា ប់ចាប់ាលតណដលដុតនឹងដភវ ើង ដលពាោះដូដចាប ោះ កប ុងសមផជញ្ដបពឝៈដនោះ គបផីលជាប 

អ្សដម្នយ ហ្សមផជញ្ដៈ ដដ្ឋយការពិចារណាអ្តទណដលលបលពឹតថដៅ ដូចណដលពែ៌ មកដនោះ ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត ភិកខ ុពិចារណាដ ើញចីវរដូចសាំពត់រុាំដើដៅ ាលតដូចជាអ្ាំណបងដ្ឋក់ថ្នប ាំ ភិកាខ

ណដលានមកកប ុងាលត ដូចថ្នប ាំកប ុងអ្ាំ ណបង ភិកខ ុដនោះគបផីលជាបចុោះថ្ន ជាអ្បកម្ននលបលកតីដធឝើ

ដសចកថីដឹងខ្វួនដ៏ខ្ភង់ខ្ភស់ ជាទី្បាំ ផុតជាលបលកតីដដ្ឋយ អ្សដម្នយ ហ្សមផជញ្ដៈ កប ុងការ

លទ្លទ្ង់សងាដី បីាលតនិងដែថ ប់ចីវរ ដូចបុរសណដលម្ននករណុា ដ ើញមនុសសអ្ ថ្ន

ដដកដៅកប ុងសាលា សលម្នប់មនុសសអ្ ថ្នម្ននទដដជើងកាំ បុត ម្ននទឹ្ករទង និង្ម 

ទាំងពួងដងាូវហូ្រដចញអ្ាំ ពីមុខ្ដើដៅ ម្ននរយុកាលដខ្េវទ្ាំបឺតដើដៅ ដទ្ើបានណសឝងរកសាំពត់

រុាំមុខ្ដើដៅ និងថ្នប ាំ លពមទាំងអ្ាំ ណបងដ្ឋក់ថ្នប ាំដៅឲរពួកដគទាំងដ ោះ កប ុងចាំនួនវតទ ុទាំងដ ោះ  

សូមផីសាំពត់ណដលម្ននសាច់ម៉ាដឋ ក៏ធាវ ក់ដល់ពួកខ្វោះ ណដលម្ននសាច់ដលគ្នតលគ្នតធាវ ក់ដល់ពួក
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ដគខ្វោះ សូមផីលតដឡាកដូងដ្ឋក់ថ្នប ាំ ណដលម្ននលទ្ង់លទយសាឡ ត ក៏ធាវ ក់ដល់ពួកដគខ្វោះ ណដល

ម្ននលទ្ង់លទយមិនសាឡ ត ក៏ធាវ ក់ដល់ពួកដគខ្វោះ ពួកដគនឹងមិនដលតកអ្រ ឬដទមនសសកប ុងវតទ ុ

ទាំងដ ោះ ដលពាោះពួកដគម្ននដសចកថី លតូវការសាំពត់លតឹមណតដលបើបិទ្ដើដៅប៉ាុ ដណាត ោះ និង

លតដឡាកដូងលតឹមណតដលបើដ្ឋក់ថ្នប ាំប៉ាុ ដណាត ោះ ដូដចាប ោះ ។ 

គបផលីជាបការវនិិចឆ័យកបងុការឆាន់ ជាដដើម ដចូតដៅដនោះ ៖ 

( បទ្ថ្ន អ្សនិរ ដសចកថីថ្ន កប ុងការឆាន់បិែឍ ាត ។ 

( បទ្ថ្ន បនីរ ដសចកថីថ្ន កប ុងការផឹកទឹ្កបបរជាដដើម ។  

( បទ្ថ្ន ខាទ្និរ ដសចកថីថ្ន កប ុងការទ្ាំពាសីុនូវខាទ្នីយៈ ណដលដធឝើដដ្ឋយដមៅជាដដើម ។  

( បទ្ថ្ន សាយនិរ ដសចកថីថ្ន កប ុងការទ្ទួ្លរស ម្ននសារអ្ាំ ដៅជាដដើម ។ កប ុងការ

ឆាន់ជាដដើមដ ោះ លបដយជន៍ទាំង ៨ យ៉ា ង ណដលលពោះពុទ្នលតស់ទុ្កដដ្ឋយន័យម្ននជាអាទ្ិ៍ថ្ន 

ននវ ទ្វាយ (មិនណមនដដើមផីដលង) ដ យ្ ោះថ្នលបដយជន៍ អ្បកសិកាគបផីលជាប សារ ថកសមបជញ្ដៈ

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនលបដយជន៍ដ ោះ ។ 

ក៏បុគគលណាម្ននដសចកថីមិនសបាយ ដលពាោះដភាជនណា ដភាជនដ ោះ ជាអ្សបាយ

សលម្នប់បុគគលដ ោះ ចាំណែកដភាជនណាានមកដដ្ឋយការដធឝើនូវនិមិតថជាដដើម ដហ្ើយកាល

ដលាកឆាន់ដភាជនណា អ្កុសលធម៌ទាំងឡាយចដលមើនដ ើង កុសលទាំងឡាយសាប

សូនរដៅ ។ ដភាជនដ ោះ ជាអ្សបាយណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ណតដភាជនដលៅពីដនោះ ជា

សបាយ ។ 

អ្បកសិកាគួរយល់ សបាយសមបជញ្ដៈ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដភាជនណដលជាសបាយ

ដ ោះ នឹងគបផីលជាប នាចរសមបជញ្ដៈ ដដ្ឋយមិនលោះបង់កមយដ្ឋឌ នដ ើយ ។ 

មិនម្នននរណាដ យ្ ោះថ្ន ជ្ញអ្តាត  កប ុងខាងកប ុងជាអ្បកបរដិភាគ ម្ននណតការទ្ទ្ួលាលត

ធមយតដដ្ឋយការផាយដៅទនវាដយធាតុ ណដលដកើតពីកិរយិរបស់ចិតថ ម្ននលបការដូច 

ណដលដពាលមកដហ្ើយប៉ាុ ដណាត ោះ ម្ននណតការលូកទដចុោះកប ុងាលតធមយត ដដ្ឋយការផាយ

ដៅទនវាដយធាតុ ណដលដកើតអ្ាំ ពីកិរិយរបស់ចិតថប៉ាុ ដណាត ោះ ម្ននណតការពូតដុើាយ ការ

ដលើកដុើាយដ ើង និងការដបើកម្នត់ទ្ទួ្ល ដដ្ឋយការផាយដៅទនវាដយធាតុ ណដលដកើត

ពីកិរយិរបស់ចិតថប៉ាុ ដណាត ោះ មិនម្ននអ្បកណាយកកូនដសា និងដលគឿងយនថដបើកឆឡឹងចង្ខា  ម្នន
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ណតការដ្ឋក់ពាំនូតាយកប ុងម្នត់ ការឲរដធយញខាងដលើដធឝើ ទ្ីជើនួសអ្ណលង ការឲរដធយញខាង

ដលកាម ដធឝើ ទ្ីជើនួសតាល់ និងការឲរអ្ណាថ តដធឝើ ទ្ីជើនួសទដ ដដ្ឋយការផាយដៅទន

វាដយធាតុ ណដលដកើតពីកិរយិរបស់ចិតថប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ដដ្ឋយដហ្តុយ៉ា ងដនោះ ទឹ្កម្នត់ចាំនួន

តិចតួចចុងអ្ណាថ ត កប ុងបណាថ ចុង និងគល់ដ ោះ (និង) ទឹ្កម្នត់ចាំនួនដលចើនលតង់គល់អ្ណាថ ត 

ក៏នឹងលាយ ាំពាំនូតាយដ ោះ ពាំនូតាយដ ោះនឹងលបដមេលដៅមកដដ្ឋយទដ គឺ អ្ណាថ ត 

កប ុងតាល់ គឺ ដធយញ (ថ្នគ ម)ដលកាម ដសើមដៅដដ្ឋយទឹ្កម្នត់ គឺ ដសវសយ៍  បុកយ៉ា ងលឡិតដដ្ឋយ

អ្ណលង គឺ ដធយញ (ថ្នគ ម)ដលើ ដ យ្ ោះថ្ន នរណា ៗ នឹងយកសាវ បលពា ឬណវកស៊កចូលដៅខាង

កប ុង (ម្នត់) មិនម្នន (ពាំនូតាយ) ចូលដៅាន ដលពាោះវាដយធាតុដ ោះឯង ពាំនូតាយណដល

ចូលដៅដហ្ើយនរណាៗ ដ យ្ ោះថ្ន នឹងឲរបញ្ឈប់ទុ្កដធឝើឲរ (ដូច) ជាគាំនរចាំដបើងទុ្កមិន

ម្ននណតនឹងបញ្ឈប់ទុ្កាន ដដ្ឋយអ្ាំណាចវាដយធាតុប៉ាុ ដណាត ោះ ណដលបញ្ឈប់ទុ្កដហ្ើយ 

នរណាៗ ដ យ្ ោះថ្ន នឹងតាំងចង្កង្ខា ន បង្ខា ត់ដភវ ើងបបរឲររលួយមិនម្នន ណតនឹងរលួយាន

ដលពាោះដតដជាធាតុប៉ាុ ដណាត ោះ ណដលរលួយដហ្ើយៗ នរណាៗ ដ យ្ ោះថ្ន នឹងយកដឈើលចត់

ដកេរ ដចញដៅខាងដលៅក៏មិនម្នន វាដយធាតុប៉ាុ ដណាត ោះ នឹង ាំដចញដៅ ដដ្ឋយដហ្តុយ៉ា ង

ដនោះ វាដយធាតុ ាំ ( ពាំនូតាយ ) ចូលដៅផង ាំដចញដៅផង ឲរឈប់ដៅផង ឲរ

លបដមេលដៅមកផងឲររលាយដៅផង ឲរ ាំ(កាក)ដចញដៅផង បឋវធីាតុលទ្លទ្ង់ទុ្កផង 

ឲរលបដមេលដៅមកផង ឲររលាយផង អាដាលបមូលផថុាំផង រកាទុ្កឲរលសស់ផង 

ដតដជាធាតុនឹងរាំលាយនូវអាហារ ណដលចូលដៅខាងកប ុងដហ្ើយ អាកាសធាតុជាចដ វ ោះ 

វញិ្ញដ ែធាតុនឹកដល់ដដ្ឋយអាលស័យការលបកបគ្នប  ដដ្ឋយលបទពកប ុងធាតុដ ោះៗ អ្បកសិកា

គបផីយល់សដម្នយ ហ្សមផជញ្ដៈ កប ុងសមផជញ្ដបពឝៈដដ្ឋយការពិចារណា ណដលលបលពឹតថដៅ

ដហ្ើយដូច ណដលពែ៌ មកដនោះចុោះ ។ 

អធិប្ាយន័យ  
 លពោះម្ននលពោះភាគ លុោះលទ្ង់ណចកកាយនុបសស  ដដ្ឋយផវូវឥរយិបង ៤ យ៉ា ងដនោះ

ដហ្ើយ ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលទ្ង់ណចកដដ្ឋយផវូវសមផជញ្ដៈ ៤ ដទ្ើបលតស់ថ្ន បនុ ចបរ ំជា

ដដើម ។ កប ុងសមផជញ្ដបពឝៈដ ោះ ពាករថ្ន អ្ភកិ កនន ត ្នដៅមុខ្ បដកិនន ត ្នងយដលកាយ

ជាដដើម លទ្ង់ពែ៌ ទុ្កដហ្ើយ កប ុងសាមញ្ដផលសូលត ។ ពាករថ្ន ខាងក នងុក ឋ ី ដសចកឋីថ្ន
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ពិចារណាដ ើញកាយកប ុងកាយរបស់ខ្វួន ឬកប ុងកាយរបស់អ្បកដទទ្ ឬកប ុងកាយរបស់ខ្វួន

តមកាល របស់អ្បកដទទ្តមកាល ដដ្ឋយកាំែត់សមផជញ្ដៈ ៤ យ៉ា ងដនោះ ។ ការដកើតនិង

ការវ ិសទនរបូកខននដ ោះឯង គបផី ាំមកសណមឋងកប ុងពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការ

ដកើត ជាដដើម សូមផីកប ុងសមផជញ្ដបពឝៈដនោះ ។ ពាករដលៅពីដនោះ ក៏ម្ននដូចគ្នប នឹងដពាលមក

ដហ្ើយន៎ុោះឯង ។ 

េតិកំ្ ត់េមបជញ្ញ ៈ ជាអរយិេចចៈ ៤ 

 កប ុងសមផជញ្ដៈបពឝដនោះ សតិកាំែត់សមផជញ្ដៈ ៤ ជាទុ្កខសចចៈ តណាហ ណដលម្ននកប ុង

កាលមុន ណដលញុាំងសតិកាំែត់សមផជញ្ដៈ ៤ ដ ោះឲរតាំងដ ើង ជាសមុទ័្យសចចៈ ការ

មិនដកើតទុ្កខសចចៈ និងសមុទ័្យសចចៈ ទាំងពីរ ជានិដរាធសចចៈ អ្រយិមគគម្ននលបការដូច

ដពាលមកដហ្ើយ ជាមគគសចចៈ ភិកខ ុជាដយគ្នវចរ ខ្ឝល់ខាឝ យដដ្ឋយផវូវសចចៈ ៤ យ៉ា ងដនោះ

រណមងសដលមចនិពាឝ នរលត់ទុ្កខានឯង ។ ដនោះជាផវូវបដិបតថិ ាំទ្ុកខដចញដរាបដល់លពោះអ្រហ្តថ

របស់ភិកខ ុណដលកាំែត់សមផជញ្ដៈ ៤ មួយរបូដូដចបោះឯង ។ 

េត្ិក្ាំណត្់េមបជញ្ញៈ ជាអរយិេច្ចៈ ៤ 
~សតិកាំែត់សមផជញ្ដៈ ៤ ជាទុខសចចៈ 
~តណាហ ណដលម្ននកប ុងកាលមុន ណដលញុាំងសតិកាំែត់ 

សមផជញ្ដៈ ៤ ដ ោះឲរតាំងដ ើង 
ជាសមុទ័យសចចៈ 

~ការមិនដកើតទុ្កខសចចៈ និងសមុទ័្យសចចៈ ទាំងពីរ ជានិេរាធសចចៈ 
~អ្រយិមគគម្ននលបការដូចដពាលមកដហ្ើយ ជាមគសចចៈ 

 

ចប់ សម្បជញ្ញៈបពវៈ 
 

-Ë, 
 

បដិកូ្លមនេិការបពវៈ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ពាករខាងមុខ្ដៅម្ននដទ្េត ភិកខ ុពិចារណាដ ើញចាស់ នូវ

កាយដនោះឯង ខាងដលើ តាំងអ្ាំ ពីាតដជើងដ ើងដៅ ខាងដលកាម តាំងអ្ាំ ពីចុងសក់ចុោះមក 

ណដលម្ននណសផកបិទ្ាាំងជុើវញិ ដពញដដ្ឋយវតទ ុមិនសាឡ ត ម្ននលបការដផសងៗដូដចបោះថ្ន កប ុង
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កាយដនោះម្ននសក់ ដរាម លកចក ដធយញ ណសផក សាច់ សរទស ឆឡឹង ខួ្រកបងុឆឡឹង តលមងបសាវៈ 

ដបោះដងូ ដងវើម វាវ លកពោះ សួត ដពាោះដវេនធាំ ដពាោះដវេនតូច អាហារងយី អាហារចាស់ លបម្នត់ 

ដសវសយ ខ្ធោុះ ្ម ដញើស ខាវ ញ់ខាប់ ទឹ្កណភបក ខាវ ញ់រាវ ទឹ្កម្នត់ ទឹ្កសាំដារ ទឹ្ករាំអិ្ល ទឹ្ក

មូលត ខួ្រកបងុកាល ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ទទ្ណដលម្ននម្នត់ទាំងពីរខាង ដពញដដ្ឋយ

ធញ្ដជាតិ ម្ននលបការដផសងៗធញ្ដជាតិទាំងដ ោះ គឺ លសូវខ្ាយស លសូវខ្ាយលកហ្ម  

សណែថ កាយ សណែថ ករាជម្នសលង អ្ងារ បុរសណដលម្ននចកខ ុ គបផីលសាយនូវទទ្ដ ោះ 

ដហ្ើយពិនិតរដមើលដូដចបោះថ្ន ដនោះលសូវខ្ាយស ដនោះលសូវខ្ាយលកហ្ម ដនោះសណែថ កាយ 

ដនោះសណែថ ករាជម្នស ដនោះលង  ដនោះអ្ងារ ម្ននឧបម្នដូចដមថចមិញ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុ

ពិចារណាដ ើញចាស់ នូវកាយដនោះឯង ខាងដលើតាំងអ្ាំ ពីាតដជើងដ ើងដៅ ខាងដលកាម

តាំងអ្ាំ ពីចុងសក់ចុោះមក ណដលម្ននណសផកបិទ្ាាំងជុើវញិ ដពញដដ្ឋយវតទ ុមិនសាឡ ត ម្នន

លបការដផសងៗ ដូដចបោះថ្ន កប ុងកាយដនោះម្ននសក់ ដរាម លកចក ដធយញ ណសផក សាច់ សរទស 

ឆឡឹង ខួ្រកបងុឆឡឹង តលមងបសាវៈ ដបោះដងូដងវើម វាវ លកពោះ សួត ដពាោះដវេនធាំ ដពាោះដវេនតូច 

អាហារងយី អាហារចាស់ លបម្នត់ ដសវសយ ខ្ធោុះ្ម ដញើស ខាវ ញ់ខាប់ ទឹ្កណភបក ខាវ ញ់រាវ ទឹ្ក

ម្នត់ ទឹ្កសាំដារ ទឹ្ករាំអិ្ល ទឹ្កមូលត ខួ្រកបងុកាល ម្ននឧបដមយរដូដចាប ោះឯង ។ 

q ពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយខាងកប ុងជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយជាខាងកប ុង និងខាងដលៅ លគប់ឥរយិបងទាំង៤ផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវធម៌ណដលលបជុើដកើតដ ើងកប ុងកាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង៤ផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវធម៌ណដលសូនរដៅ កប ុងកាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង៤ផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវធម៌ណដលលបជុើដកើត ទាំងធម៌ណដលសូនរដៅ កប ុងកាយជា

លបលកតីលគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ 

មួយដទ្េត សាយ រតីរបស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន កាយម្ននណមន លគ្នន់ណតជាទី្

កាំែត់ ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ភិកខ ុម្ននចិតថ មិន

អាលស័យ (ដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ) លគប់ឥរយិបងទាំង៤ផង មិនលបដកេកលបកាន់អ្ឝី តិចតួច 

កប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយជាលបលកតី 

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 
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អធិប្ាយន័យ  
 លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលទ្ង់ណចកកាយនុបសស  ដដ្ឋយផវូវសមផជញ្ដៈ ៤ យ៉ា ងដនោះ

ដហ្ើយ ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលទ្ង់ណចកការដ្ឋក់ចិតថដល់កាយ ដដ្ឋយភាពជារបស់បដិកូល

ដទ្ើបលតស់ថ្ន បនុ ចបរ ំ ជាដដើម ។ កប ុងបដិកូលមនសិការបពឝៈដ ោះ ពាករណាណដលគួរ

ដពាលកប ុងាលីជាដដើម កាយដនោះឯង ពាករដ ោះទាំងអ្ស់ ដលាកដពាលទុ្កដហ្ើយកប ុងកាយ

គតសតិកមយដ្ឋឌ ន កប ុង គមពវីិសទធមិគដដ្ឋយពិសាឋ រកប ុង “កាយ” ដចូខាងដលកាម៖ 
អ្ធិបាយថ្ន បទ្ថ្ន កាយ គឺ មហាភូតរបូ ៤ គបផីលជាបថ្ន ដូចទទ្ (ងង់រាងណវងដធឝើ

ដដ្ឋយសាំពត់ ម្ននម្នត់ទាំងពីរខាង សលម្នប់លចកអ្ឝីៗ ដហ្ើយចងម្នត់ភាជ ប់គ្នប សាភ យាន) 

ណដលម្ននម្នត់ទាំងពីរខាង អាការ ៣២ ណដលដពញដៅដដ្ឋយរបស់មិនសាឡ ត ម្ននលបការ

ដផសងៗម្ននដៅកប ុងកាយដនោះ គឺ ម្ននសក់ ដរាម លកចក ដធយញ ណសផក សាច់ សរទស ឆឡឹង ខួ្រ

កបងុឆឡឹង ទច ដបោះដងូ ដងវើម វាវ លកពោះ សួត ដពាោះដវេនធាំ ដពាោះដវេនតូច អាហារងយី អាហារ

ចាស់ លបម្នត់ ដសវសយ៍  ខ្ធោុះ ្ម ដញើស ខាវ ញ់ខាប់ ទឹ្កណភបក ខាវ ញ់រាវ ទឹ្កម្នត់ ទឹ្កសដមារ 

ទឹ្ករាំអិ្ល ទឹ្កមូលត ខួ្រកបងុកាល ។ 

ប្រះធដាតស ប សីារីបបុ្  សណដេងអាការ ៣២ 
(អដឋខថា ៦៩ ទំពរ័ ២៧០) 

 វសិជជ  ៣២ ម្ននវសិជជ ដកសាជាដដើម ដលាកានសណមឋងថ្ន ដដ្ឋយអ្ាំណាចកមយ

ដ្ឋឌ នម្ននអាការ ៣២ ជាអារមយែ៍ ។ ក៏កាលដបើអាការ ៣២ ម្ននដកសាជាដដើមទាំងដ ោះ

លាកដដដ្ឋយភាពជារបស់បដិកូល ក៏ជាអ្សុភកមយដ្ឋឌ ន ដដ្ឋយអ្ាំណាចកាយគតសតិ 

កាលដបើលាកដដដ្ឋយជាធាតុ ក៏ជាចតុធាតុវវតទ នកមយដ្ឋឌ ន មយ៉ា ងដទ្េត អាការ៣២ ម្នន 

ដកសាជាដដើម លាកដដដ្ឋយជារបស់បដិកូល ឬដដ្ឋយពែ៌ ្នក៏ម្ននរបស់លាកដ

ដ ោះជាអារមយែ៍ ។ កាលធាតុលាកដដហ្ើយ ក៏គបផីលជាបថ្ន ជាដកាដ្ឋឌ សៈទាំងដ ោះ និងជា

ការចដលមើនធាតុណដលម្ននដកាដ្ឋឌ សៈដ ោះ ជាអារមយែ៍ ។ 

១ - នកសា សក់ទាំងឡាយដកើតដៅដលើណសផក ហុ៊្មលលាដ៍កាលកប ុងណផបកខាងទាំង 

២ ទនកាល កាំែត់យកដដ្ឋយគុមភ លតដចេកទាំង ២ ខាងមុខ្ កាំែត់ដដ្ឋយថ្នង ស់ជាទី្បាំផុត 

និងខាងដលកាយកាំែត់យកដដ្ឋយកញ្ចឹងក រាប់ានទាំងណសនអ្ដនក ។ 
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 ២ - នលាមា ដរាមទាំងឡាយតាំងដៅដលើណសផក ហុ៊្មព័ទ្នសររីៈដដ្ឋយដលចើន ដលើក

ណលងកណនវងជាទី្តាំងអ្វយវៈ ម្ននសក់ជាដដើម និងាតទដ ាតដជើង ទាំង ២ ដចញ ដលាក

កាំែត់រននដរាមទុ្កដល់ ៩មឺុន ៩ពាន់រនន តាំងដៅនឹងណសផកហុ៊្មសររីៈ ម្ននលបម្នែប៉ាុន

ពងទចជាលបម្នែ ។ 

៣ - នខា លកចកទាំងឡាយ តាំងដៅដលើខ្បងទនចុងលម្នមទាំងឡាយ រាប់ាន ២០ ។ 

៤ - ទ្ន្មត  ដធយញទាំងឡាយ តាំងដៅនឹងឆឡឹងចង្ខា ទាំង ២ ដដ្ឋយដលចើន រាមាន ៣២ ដធយញ ។ 

៥ - រនចា ណសផកហុ៊្មព័ទ្នសររីៈទាំងអ្ស់ តាំងដៅខាងដលើសាច់យវលសទប់ដលៅ ។ 

៦ - មសំំ សាច់រាប់ាន ៩០០ ដុើ តាំងដៅជុើវញិឆឡឹង ជាង ៣០០ កាំណាត់ ។ 

៧ - នហារ ូសរទស ៩០០ ចងព័ទ្នឆឡឹងទាំងឡាយ តាំងដៅទូ្ដៅកប ុងសររីៈ ។ 

៨ - អ្ដ ឌ ីឆឡឹងជាង ៣០០ កាំណាត់ តាំងដៅទាំងខាងដលកាម ទាំងខាងដលើដពញសររីៈ ។ 

៩ - អ្ដ ឌមិញិ្ចំ ខួ្រកប ុងឆឡឹង តាំងដៅកប ុងឆឡឹងទាំងដ ោះៗ ។ 

១០ - វក ក ំទច(តលមងដ ម) ានដល់ ដុើសាច់ ២ ដុើដៅព័ទ្នសាច់ដបោះដូង ម្ននទ្ងជាង

មួយគ្នប ណបកដចញពីបាំពង់កដៅបនថិច ដហ្ើយណចកដចញជា ២ រតឹជាប់ដដ្ឋយសរទសធាំៗ ។ 

១១ -  ទ្យំ ដបោះដូង ានដល់ សាច់ហ្ទ្យៈ តាំងដៅចាំកណាឋ លដដ្ឋោះទាំងពីរកប ុងខាង

កប ុងសររីៈ ដពញដៅដដ្ឋយដលាហិ្តលបម្នែកនវោះទូ្កទដ ជាទី្អាលស័យទនចិតថ ម្ននលបដហាង

កប ុងលបម្នែដសយ ើនឹងលគ្នប់បុស គ ។ 

១២ - យកន ំដងវើម ានដល់ បនធោះសាច់មួយគូ អាលស័យដៅខាងសាឋ ាំ ខាងកប ុងរាងកាយ

រវាងដដ្ឋោះទាំងពីរ ២ ខាង ។ 

១៣ - កនិលាមក ំ សាច់យវ ានដល់សាច់ដលសាប ២ យ៉ា ង គឺ សាច់យវណដលបិត

ដលសាបដបោះដូង ១ និងសាច់យវណដលដលសាបសាច់ដលកាមណសផកដៅទូ្ដៅដពញសររីៈ ១ ។ 

១៤ - ប ិក ំ លកពោះដ ម ានដល់ សាច់ម្ននសណាឌ នដូចអ្ណាឋ តកូនដគ្នដមយ  តាំង

ដៅខាងដឆឝងដបោះដូង អាលស័យខាងដលើ លកដពញដលសាបដពាោះ ។ 

១៥ - បាផសំ សួត ានដល់ ដុើសាច់ណដលដៅថ្ន សួត ដដ្ឋយលបដភទ្រាប់ាន ៣២ ដុើ

សាំយុងបិទ្សាច់ខាងដលើដបោះដូង និងដងវើម តាំងដៅចដ វ ោះដដ្ឋោះទាំងពីរខាង កប ុងសររីៈ ។ 
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១៦ - អ្ន ឋម ដពាោះដវេនធាំ ានដល់ ចង្ខឝ យដពាោះដវេន ជាផបត់បត់ដៅកប ុងទី្ទាំងឡាយ គឺ

ខាងដលើបាំពង់កចុោះមក ខាងកណាឋ លដល់ករសិមគគ  (ទឝ រធាំ) តាំងដៅកប ុងខាងកប ុងសររីៈ ម្នន

បាំពង់កជាដដើម និងម្ននករសិមគគជាទី្បាំផុត ព័ទ្នដល់គ្នប  ។ របស់បុរសលបណវង ៣២ ហ្តទ

ចាំណែកង្កសឋីលបណវង ២៨ ហ្តទបត់ចុោះបត់ដ ើងជា ២១ ផបត់ ដូចគ្នប  ។ 

១៧ - អ្ន តគែំុ ដពាោះដវេនតូច ានដល់ ដពាោះដវេនតូចណដលតអ្ាំ ពីដពាោះដវេនធាំ ព័ទ្នជា

ចង្ខឝ យរមួគ្នប ជាមួយចង្ខឝ យដពាោះដវេនធាំ តាំងដៅចដ វ ោះចង្ខឝ យដពាោះដវេនធាំម្នន ២១ ចង្ខឝ យ ។ 

១៨ - ឧទ្រយំិ អាហារងយី ានដល់ អាហារ ណដលលតូវកិនកាំដទ្ច ដដ្ឋយអ្ណលង គឺ ដធយញ

បងឝិលដដ្ឋយទដគឺ អ្ណាឋ ត ដផសើមដដ្ឋយទ្ឹកម្នត់ កប ុងខ្ែៈដ ោះ លាសចាកសមផតថិ ទន

ពែ៌កវិន រស ជាដដើម ដូចទឹ្កាយលាបអ្ាំ ដាោះរបស់ជាងតមាញ និងដូចជាអាចម៍ 

អ្ដែឋ ើកធាវ ក់ដៅលាយ ាំនឹងទឹ្កលបម្នត់ ដសវសយ៍  និងខ្រល់ ដៅឋ ដដ្ឋយកម្នវ ាំងរបស់ដភវ ើង 

ធាតុ កប ុងដពាោះដពារដពញដៅដដ្ឋយដងាូវធាំ-តូច បដញ្ចញពពុោះដៅខាងដលើ ចាំណែកកាក

សាំែល់ម្ននកវិនសឡ ុយគួរដខ្ភើមពន់ដពក តាំងដៅដលើទផធដពាោះដវេនធាំដលើ ភី ដពាលគឺ ដៅ

នឹងដពាោះណដលជាទី្អាលស័យទនអាហារងយីដផសង  ៗណដលដលប ផឹក ទ្ាំពាសីុ និងលិទ្នចូលដៅ ។ 

១៩ - ករសំី អាហារចាស់ ានដល់ ឧចាច រៈតាំងដៅកប ុងទី្បាំផុតកប ុងដពាោះដវេនធាំ កាំពស់ 

លបម្នែ ៨ អ្ងគុលី ដៅកប ុងរវាង ភី និងទី្បាំផុតទនឆឡឹងខ្បងកប ុងខាងដលកាមដពាលគឺ ទី្ដៅ

របស់អាហារណដលរលាយដហ្ើយ ។ 

២០ - បរិ ត ំទឹ្កលបម្នត់ ានដល់ លបម្នត់ ២ យ៉ា ង គឺ ទី្អាលស័យនឹងដងវើម កប ុងចដ វ ោះសាច់

ហ្ឫទ័្យ និងសួត តាំងដៅដពាលគឺ ទឹ្កលបម្នត់ណដលដៅលបចាាំកប ុងងង់ទឹ្កលបម្នត់ ម្នន

សណាឌ នដូចសាប ដ ងធាំមួយ ដហ្ើយមិនានដៅលបចាាំ ដវេរដចញពីសក់ ដរាម លកចក និងដធយញ

ណដលមិនម្ននសាច់ និងណសផកណដលលកិនសង ួត ក៏ផាយដៅដពញសររីៈចាំណែកសណដលសល់ ។ 

២១ - នសម ំ ដសវសយ៍  ានដល់ ដសវសយ៍  លបម្នែដពញមួយទូ្កទដ តាំងដៅនឹងទផធដពាោះ ។ 

២២ - បនុ វ  ខ្ធ ុោះ ានដល់ ការណលបលបួលដៅទនដលាហិ្តចាស់ ដកើតដៅនឹងអ្វយវៈ ណដល

លតូវនឹងប វ លសួច និងអ្ណាឋ តដភវ ើងជាដដើម ប៉ា ោះដហ្ើយ ឬណដលអ្វយវៈណដលម្ននរបួស ឬផឋួស

ដពារពងជាដដើម ដកើតដ ើងដហ្ើយដដ្ឋយការកដលមើកដ ើងវញិ ទនធាតុកប ុងខាងកប ុងសររី

លបដទ្ស ។ 
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២៣ - នលា រិ ំដលាហិ្ត ានដល់ ្ម ២ យ៉ា ង គឺ ្មណដលសនសាំ ម្ននលបម្នែ

លតឹមណតមួយទូ្កទដហូ្រដចញបនថិចៗ ដផសើមដៅកណនវង សាច់ដបោះដូង ដងវើម និងសួត ១ និង

្មណដលរត់ផាយដៅដពញសររីៈទាំងពួង ទ្ាំនងដូចជាអ្ណាឋ តដភវ ើងណដលាញ់ដចញដៅ

ដវេរសក់ ដរាម លកចក និងដធយញ  ណដលមិនម្ននសាច់ និងណសផកលកិន ។ 

២៤ - នសនទា ដញើស ានដល់ អាដាធាតុ ណដលហូ្រដចញពីលបដហាងរននសក់ និងដរាម

ទាំងពួងកប ុងសររីៈ ណដលដៅឋ  ដលពាោះកដតឋ អ្ាំ ពីដភវ ើង និងកដតឋ លពោះអាទិ្តរ និងភាពណលបលបួលទន 

រដូវជាដដើម ។ 

២៥ - នមនទា ខាវ ញ់ខាប់ ានដល់ ជ័រសឡិតខាប់ តាំងដៅរវាងណសផក និងសាច់ មនុសស

សគមអាលស័យដៅនឹងអ្វយវៈទាំងឡាយម្ននសាច់សយងជាដដើម ។ 

២៦ - អ្សេុ ទឹ្កណភបក ានដល់ អាដាធាតុ ណដលតាំងដៅដពញរននណភបក ណដលហូ្រដចញ

មកដលពាោះដកើតពីការសបាយចិតថ លពយួចិតថ អាហារណដលជាវសិភាគ គឺ ដៅឋ ខាវ ាំង និងឧតុ ។ 

២៧ - ខាលញ់រាវ ានដល់ ខាវ ញ់រាវថ្នវ  តាំងដៅនឹងកទដ ដៅខ្បងទដ ាតដជើង ខ្បងដជើង ដៅ

លចមុោះ ថ្នង ស់ និងចងាួយសាយ  ដដ្ឋយដលចើនដកើតពីឧសាយ ដតដជា គឺ ចាំហាយដៅឋ ឧែហ  ៗ ពីកដតឋ  

របស់ដភវ ើង កដតឋ របស់លពោះអាទិ្តរ និងការណលបលបួលទនរដូវ ។ 

២៨ - នខនឡា ទឹ្កម្នត់ ានដល់ អាដាធាតុណដលលចបូកលចបល់គ្នប ជាពពុោះ តាំងដៅជា 

មួយអ្ណាឋ ត ខាងលតយុលថ្នភ ល់ទាំងពីរខាង ដលពាោះដដ្ឋយដលចើន ដកើតដល់អ្បកដ ើញ ឬនឹក

ដល់ ឬចាប់ដ្ឋក់អាហារទុ្កកប ុងម្នត់កឋី  ដកើតដល់អ្បកហ្ត់ដនឿយកឋី  ឬដកើតការសឡប់ដខ្ភើមកប ុង

របស់ណាមួយកឋី  ។ 

២៩ - សងិោនកិា សាំដារ ានដល់ របស់សឡ ុយរលួយមិនសាឡ ត រអិ្លជាខាវ ញ់ ដកើតដល់

អ្បកម្ននធាតុកដលមើក ដកើតដដ្ឋយអាហារវសិភាគ និងការណលបលបួលទនរដូវ ឬដល់អ្បកយាំ

ណលសកហូ្រដចញពីលកដពញខួ្រកាល ហូ្រដចញមកពីពិតន ដៅដពញដៅរននលចមុោះហូ្រដហ្េរ

សទិតដៅក៏ម្នន ហូ្រដចញក៏ម្នន ។ 

៣០ - លសកិា ខួ្រឆឡឹង ានដល់ ដលបងណដលឲរសដលមចកិចចកប ុងការបដញ្ចញដលបងដៅ

តមស វ ក់តទនឆឡឹង តាំងដៅចដ វ ោះស វ ក់តទនឆឡឹង ១៨០ ស វ ក់ ។ 
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៣១ - មរុ ត ំទឹ្កមូលត ានដល់ អាដាធាតុតាំងដៅខាងកប ុងលកពោះបសាវៈ ដដ្ឋយអ្ាំណាច

អាហារ និងឧតុ ។ 

៣២ - មរ ថលងុ ក ំ ខួ្រកប ុងកាល ានដល់ ដុើទនលកដពញរមួគ្នប ម្ននចាំនួន ៤ ដុើ តាំងដៅម្នន

សាប មដងបរ ៤ កណនវង ខាងកប ុងលលាដ៍កាល ។ 

 ពាករថ្ន មានមារ់ទាងំពរីខាង ដសចកឋីថ្ន លបកបដដ្ឋយម្នត់ទាំងពីរ ខាងដលកាម ខាង

ដលើ ។ ពាករថ្ន មានរបនភទ្នផេងៗ គឺ ម្ននលបដភទ្ដផសង  ៗ។ កប ុងដសចកឋីដ ោះ លពោះដយគ្នវចរ

ដលបេបដូចបុរសម្ននចកខ ុ អាការលាកដចាស់ទនអាការ ៣២ របស់លពោះដយគ្នវចរ គបផី

លជាបដូចអាការណដលធញ្ដជាតិលបដភទ្ដផសងៗ លាកដដល់បុរសអ្បកលសាយទទ្ដ ោះដចញ

ដហ្ើយពិចារណាដមើល ។ 

 ពាករថ្ន ខាងក នងុក ឋ ី ដសចកឋីថ្ន ពិចារណាដ ើញកាយកប ុងកាយរបស់ខ្វួន ឬកប ុងកាយ

របស់អ្បកដទទ្ ឬកប ុងកាយខ្វួនតមកាល របស់អ្បកដទទ្តមកាល ដដ្ឋយការកាំែត់អាការ

៣២ ម្ននសក់ជាដដើម យ៉ា ងដនោះ ។ ដសចកឋីតពីដនោះដៅ ក៏ម្ននន័យដូចណដលដពាលមក 

ដហ្ើយ ។ កប ុងបដិកូលមនសិការបពឝៈដនោះ ដផសងគ្នប ណតមយ៉ា ង ក៏គឺ គួរលបកបដសចកឋីយ៉ា ង

ដនោះថ្ន សតិកាំែត់អាការ ៣២ ជាអារមយែ៍ ជាទុ្កខសចចៈណតមយ៉ា ង ដហ្ើយគបផីលជាបថ្នជាផវូវ

បដិបតថិ ាំដចញចាកទុ្កខដរាបដល់លពោះអ្រហ្តថរបស់ភិកខ ុណដលកាំែត់ អាការ ៣២ មួយរបូ ។ 

ពាករដលៅពីដនោះ ក៏ដូចគ្នប ណដលដពាលមកដហ្ើយដ ោះឯង ។ 

ដហ្តុណដលដៅថ្ន កាយគតាសរ ិ ក៏កមយដ្ឋឌ នដនោះ សូមផីសដលមច ដដ្ឋយអ្ាំណាច

បឋមជាន យ៉ា ងដូដចបោះ ក៏ដលាកដៅថ្ន “កាយគតសតិ” ដលពាោះសដលមច ដដ្ឋយកម្នវ ាំងទន

សតិកប ុងចាំណែកទាំងឡាយ ម្ននពែ៌ និងលទ្ង់លទយ ជាដដើម ។ 

អានិសងសននការចតប្ដើនកាយគ្ោស  ិ
ភិកខ ុណដលលបកបដរឿយៗ នូវកាយគតសតិដនោះ ជាអ្បកលគបសងាត់ដសចកឋីដលតកអ្រ

ដដ្ឋយដសចកឋី មិនដលតកអ្រាន ទាំងដសចកឋីមិនដលតកអ្រ ក៏មិនលគបសងាត់នូវភិកខ ុដ ោះ

ដ ើយ ភិកខ ុដ ោះ ណតងលគបសងាត់ដហ្ើយៗ នូវដសចកឋីមិនដលតកអ្រ ណដលដកើតដហ្ើយ ១ ជា

អ្បកលគបសងាត់នូវភ័យ និងដសចកឋីខាវ ចាន ឯភ័យ និងដសចកឋីខាវ ចលគបសងាត់ នូវភិកខ ុដ ោះ

ពុាំានដ ើយ ភិកខ ុដ ោះ ណតងលគបសងាត់ដហ្ើយនូវភ័យ និងដសចកឋីខាវ ចណដលដកើតដហ្ើយ ១
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ជាអ្បកអ្ត់ធយត់ចាំដពាោះលតជាក់ និងដៅឋ  ។ល។ ជាអ្បកអ្ត់ធយត់ចាំដពាោះគនវងពាករ ណដលដគ

ដពាលអាលកក់ជាដដើម ណដលអាច ាំ នូវជីវតិដចញាន ១ ជាអ្បកាន្ន ៤ ចាក់ធវុោះនូវ

អ្ភិញ្ញដ  ៦ ដលពាោះអាលស័យនូវពែ៌ដផសងៗ ទនដកាដ្ឋឌ សទាំងឡាយ ម្ននសក់ជាដដើម ។ 

ដលពាោះដហ្តុដូដចាប ោះឯង ភិកខ ុអ្បកម្ននលាជាញ  គបផីជាអ្បកមិនលបម្នទ្ លបកបដរឿយៗ នូវ

កាយគតសតិដនោះ ណដលម្ននអានិសងសដលចើន ដូចានដពាលមកដនោះឯង ។ 
 

បដិកូ្ល ១០ 

បទ្ថ្ន អាហានរបដកិលូសញ្ញដ  ដលពាោះដយគ្នវចរអ្បកលាថ្នប នឹងចដលមើនអាហាដរបដិកូល 

សញ្ញដ ដ ោះ គបផីដរេនយកមយដ្ឋឌ នានដហ្ើយ ចាាំទុ្កមិនឲរខុ្សអ្ាំ ពីការណដលដរេនមក សូមផី

ណតមួយបទ្ ដៅកប ុងទី្សាង ត់ សាំងើដៅណតម្នប ក់ឯង ដហ្ើយដទ្ើបពិចារណាដមើលសភាវៈបដិកូល

កប ុងកព ិង្ខា រាហារ ណដលណចកជារបស់ដលកបផឹក របស់ទ្ាំពាសីុ របស់លិទ្នភវកស ដដ្ឋយ

អាការ ១០ លបការ ។ 

ចុះអាការ ១០ េោះមានអវីខលះ? 
មយ៉ា ងដទ្េត ដលពាោះដយគ្នវចរគួរលជាប អ្សនមាម សមបជញ្ដៈ កប ុង សមបជញ្ដបព វៈ ដនោះ

ដដ្ឋយការពិចារណាដល់បដិកូល ១០ យ៉ា ងដនោះ គឺ 

១ ~ គមននតា ដដ្ឋយការដៅ 

២ ~ បរនិយសននតា ដដ្ឋយការណសឝងរក 

៣ ~ បរនិភាគនតា ដដ្ឋយការឆាន់ 

៤ ~ អាសយនតា ដដ្ឋយអ្ធយលស័យ (អាដាធាតុកប ុងដពាោះដវេន ណដលដចញមកផសាំគ្នប

នឹងអាហារណដលដលបចូលដៅ) ។ 

៥ ~ នធិាននតា ដដ្ឋយការរកាទុ្ក (កប ុងលកពោះអាហារ) 

៦ ~ អ្បរបិក កនតា ដដ្ឋយចាំណែកណដលដៅមិនទន់រលាយ 

៧ ~ បរបិក កនតា ដដ្ឋយចាំណែកណដលរលាយដហ្ើយ 

៨ ~ ផលនតា ដដ្ឋយផល 

៩ ~ នសិេន ទនតា ដដ្ឋយលជតួលជាប ឬដដ្ឋយការហូ្រដចញ 

១០ ~ សមមក ខននតា ដដ្ឋយការលបឡាក់លប ូស 
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ចាំណែកកថ្នយ៉ា ងពិសាថ រ កប ុងសមផជញ្ដបពឝៈដនោះ គួរកាន់យកអ្ាំ ពីនិដទ្ធសទនអាហា 

ដរបដិកូលសញ្ញដ  កប ុង គមពរីវសិទុធមគ ដូចខាងដលកាមយ៉ា ងដនោះចុោះ ។ 

១~ គ្មនសោ បដកិលូនដ្ឋយការនដ ើរនៅ 

កប ុងបទ្ ១០ ដ ោះ បទ្ថ្ន គមននតា ដដ្ឋយការដដើរដៅដ ោះ ម្ននដសចកឋីថ្ន បដិកូល

ដដ្ឋយការដដើរដៅ ដលពាោះដយគ្នវចរគបផីពិចារណាដ ើញដដ្ឋយន័យដូដចបោះថ្ន បពឝជិតកប ុង

សាស ណដលលផីដ យ្ ោះថ្ន ម្ននអានុភាពដលចើនយ៉ា ងដនោះឯង ដធឝើការសាឝ ធយយលពោះពុទ្ន 

វចនៈកឋី  ដធឝើសមែធម៌កឋី រហូ្តអ្ស់រាលតី ដវេរណលងណតជិតភវឺដហ្ើយ ដៅដធឝើវតថលតង់លាន

លពោះដចតិយ និងលានលពោះដពាធិលពឹកស តាំងទឹ្កឆាន់ ទឹ្កដលបើលាស់ ដាសសម្នឡ តបរដិវែ 

ជលមោះរាងកាយដហ្ើយដ ើងដៅកាន់ទី្អ្ងគុយមនសិការកមយដ្ឋឌ នពី២០~៣០ ដង ដហ្ើយដទ្ើប

ដលកាកដ ើងកាន់ាលត និងចីវរ (ក៏លតូវ) លោះតដា (តបៈ)ទងងណដលលាសចាកជនរាំខាន ង្ខយ

លសួលដល់ (ការដៅដដ្ឋយ) បវដិវក (ទី្សងប់សាង ត់ចាកកិដលស) ដល់លពមដដ្ឋយមវប់ដឈើ 

និងទឹ្កសាឡ តលតជាក់ ជាភូមិភាគគួររកីរាយ លតូវលោះបង់កឋីសងឈឹមកប ុងការដលតកអ្រកប ុងវដិវក

ណដលជាអ្រយិគុែ ម្ននមុខ្ដឆាភ ោះដៅកាន់លសុកដដើមផីលតូវការអាហារ ដូចណឆាចចកម្ននមុខ្

ដឆាភ ោះដៅកាន់ទលពដខាយ ច ដដើមផីលតូវការសាកសពដូដចាប ោះ កាលដៅយ៉ា ងដ ោះដសាត តាំងអ្ាំ ពី

ចុោះចាកណលគ ឬតាំងដៅ ក៏លតូវជាន់ដលើកលម្នលណដលលបឡាក់ដៅដដ្ឋយវតទ ុមិនសាឡ ត ម្នន

លឡងធូលី និងអាចម៍ជីងចក់ជាដដើមជាប់ដជើង តពីដ ោះ ក៏លតូវជួបរបស់ណដលបដិកូល 

ទលកណលងជាងខាងកប ុងបនធប់ ដលពាោះលតូវលាងកណនវងណដលវតទ ុបដិកូល ម្ននអាចម៍កែឋ ុរ និង

អាចម៍លបដចេវជាដដើម ដធឝើឲរលបឡាក់តដៅដទ្េត ក៏លតូវជួបទផធដលកាមកុដិ ណដលកាន់ណត

បដិកូលទលកណលងជាងទផធខាងដលើ ដលពាោះលតូវកណនវងណដលលបឡាក់ដៅដដ្ឋយអាចម៍ដមេម 

និងអាចម៍លពាបជាដដើម ប ធ ប់មកលតូវជួបបរដិវែណដលបដិកូលទលកណលងជាងទផធដលកាម

កុដិ ដលពាោះកណនវងលាងជលមោះក៏ដសាយ ក ដលគ្នកដៅដៅយ  និងសវឹកដឈើចាស់ៗ ណដលខ្រល់បក់

មក ដដ្ឋយបសាវៈ ឧចាច រៈ ទឹ្កម្នត់ ទឹ្កសដមារ របស់ពួកសាមដែរណដលម្ននជើងឺ លពម

ទាំងទឹ្ក និងភក់កប ុងរដូវដភវែងជាដដើមទលកណលងជាងបរដិវែដៅដទ្េត ក៏លតូវជួប ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត ដលាកថ្នឝ យបងគើលពោះដពាធិលពឹកស និងលពោះដចតិយតមលាំដ្ឋប់ដហ្ើយ ដៅ

ឈប់ឈរដៅលតង់កណនវងវតិកាម្នលកៈ (ដរាងដធឝើវតិកា ) ដហ្ើយលតិោះរោិះថ្ន ខ្វួនក៏លតូវមិនាន
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ណងរកាលពោះដចតិយដ៏លសស់សាឡ តដូចជាគាំនរណកវមុកាឋ  និងលពោះដពាធិលពឹកសដ៏លសស់សាឡ ត ដូច

ជាដកាង កពង់ និងដស សនៈដ៏លសស់សាឡ ត ម្ននលទ្ង់លទយសង្ខហ  ដូចដទ្ពវមិ្នន ណបរខ្បង

ដ្ឋក់សាទ នទី្ដ៏គួររីករាយណបបដនោះ ដហ្ើយដៅក៏ដលពាោះអាហារជាដហ្តុដូដចបោះដហ្ើយ ្ន

ដដើរដៅតមផវូវដឆាភ ោះដៅកាន់លសុក ក៏លតូវជួបផវូវម្ននដងគត់ និងប វ ខ្វោះ ផវូវណដលលតូវកម្នវ ាំង

ទឹ្កដលចាោះ (ជារដដឋ ដលៅៗ) និង ផវូវខ្ភស់ទបៗ ខ្វោះ តពីដ ោះ ដលាកលតូវដសវែកសាំពត់

(ដដ្ឋយការដឹងខ្វួន) ដូចរុាំបូស លកវាត់វតទពននចដងាោះដដ្ឋយការដឹងខ្វួន ដូចចងសាំពត់រុាំដើដៅ 

លគងចីវរដដ្ឋយការដឹងខ្វួន ដូច វ ុាំ ដលគ្នងឆឡឹង  ាំាលតដៅដដ្ឋយការដឹងខ្វួន ដូច ាំអ្ាំ ណបង

ដកផៀងដ្ឋក់ថ្នប ាំដៅដល់ទី្ជិតចដ វ ោះចូលលសុក ក៏លតូវានជួបសាកសពដផសងៗ ដូចជា

សាកសពដើរខី្វោះ សាកសពដសោះខ្វោះ សាកសពដគ្នខ្វោះ សាកសពលកបីខ្វោះ សាកសពមនុសសខ្វោះ 

សាកសពពស់ខ្វោះ សាកសពណឆាខ្វោះ មិនណមនលតឹមណតជួបប៉ាុ ដណាត ោះដទ្ សូមផីកវិនរបស់

សាកសពទាំងដ ោះ ណដលមកប៉ាោះខ្ធប់លចមុោះ ក៏ជាវតទ ុណដលដលាកលតូវណតអ្ត់ធន់ណដរ តពី

ដ ោះ ដលាកលតូវឈប់ឈរលតង់ចដ វ ោះផវូវចូលដៅកាន់លសុក សមវឹ ងដមើលផវូវដដើរកប ុង 

លសុកជាមុន ដដើមផីដចេសវាងអ្នថរាយម្ននដើរកីាច ដសោះកាចជាដដើម ។ 

វតទ ុបដិកូលម្ននកលម្នល ណដលលបឡាក់លឡងធូលីជាដដើម ម្ននសាកសពដលចើនយ៉ា ង

ជាបរដិយសាន ដូចដពាលមកដូដចបោះដនោះ ជាវតទ ុណដលដលាកចាាំាច់លតូវជាន់ផង លតូវជួបផង

លតូវហិ្តកវិនផង ក៏ដលពាោះអាហារជាដហ្តុ ភាពបដិកូលដដ្ឋយការដដើរដៅ លពោះដយគ្នវចរ

គបផីដ ើញដូដចបោះថ្ន ឱ! បដិកូលពិតណមនហ្ប៎  អាហារដនោះ ។ 

២~ បរសិយេនសោ បដកិលូនដ្ឋយការណសវងរក 

បដកូិលដដ្ឋយការណសឝងរក ដតើដចូដមឋច ? បែឍ ិ តអ្បកអ្ត់ធន់ចាំដពាោះបដិកូលកប ុងការ

ដដើរដៅយ៉ា ងដនោះ ដហ្ើយចូលដៅកាន់លសុក  វ ុាំ ខ្វ ួនដដ្ឋយសងាដិ ក៏លតូវដដើរដៅកប ុងផវូវតម

លាំដ្ឋប់ផធោះ ដូចមនុសសកាំលពាកាន់អ្ាំណបងដកផៀងដដើរដូដចាប ោះ កប ុងផវូវដ ោះដសាត ដពលរដូវ 

ដភវែង កប ុងកណនវងណដលជាន់ដៅ ដជើងរអិ្លចុោះកប ុងលក ុកភក់ដល់កាំភួនដជើង លតូវជាន់ាលត

ដដ្ឋយទដម្នខ ង ដលើកចីវរដដ្ឋយទដម្នខ ង ដពលរដូវដៅឋ ក៏លតូវដៅដដើមផីភិកាខ ចារ ទាំងណដល

រាងកាយលបឡាក់លប ូសដដ្ឋយធូលី និងកាំដទ្ចដៅយ ណដលហុ្យដ ើងដដ្ឋយកម្នវ ាំងខ្រល់

ដល់ទឝ រផធោះដ ោះៗដហ្ើយ ក៏លតូវជួបកណនវងលាងជលមោះ លតូវជាន់លក ុកដសាយ កដលគ្នក និង



Page 92 of 413 
 

ងវុកលជាាំ ណដលលាយ ាំដៅដដ្ឋយរបស់ដសាយ កដលគ្នក ម្ននទឹ្កលាងលតី ទឹ្កលាងសាច់ ទឹ្ក

លាងអ្ងារ ទឹ្កម្នត់ ទឹ្កសដមារ អាចម៍ណឆា និងអាចម៍លជកូជាដដើម ដពារដពញដៅដដ្ឋយ

ដងាូវ និងរយុកាលដខ្េវ ដហ្ើយជាទី្កណនវងរបស់សតឝរយុណដលដៅកប ុងលសុក ដហ្ើរដ ើង

មកទ្ាំដលើសងាដីខ្វោះ ាលតខ្វោះ កាលខ្វោះ កាលដលាកចូលដៅដល់ផធោះដសាត ម្នច ស់ផធោះពួកខ្វោះ

ក៏ឲរ ពួកខ្វោះក៏មិនឲរ ពួកអ្បកឲរដសាត ពួកខ្វោះក៏ឲរាយណដលដ្ឋាំទុ្កតាំងពីមសិលមិញខ្វោះ 

របស់ទ្ាំពាសីុសល់ៗខ្វោះ មហ ូបម្ននសមវសណែឋ កផឡូមៗខ្វោះ អ្បកមិនឲរដសាត ពួកខ្វោះលាប់ថ្ន 

សូមដលាកម្នច ស់ដៅដលាសសតឝខាងមុខ្ចុោះ ករណុាម្នច ស់ប៉ាុ ដណាត ោះ ពួកខ្វោះណកវងដធឝើជាមិន

ដ ើញ អ្ងគុយលពដងើយៗ ពួកខ្វោះក៏ណបរមុខ្ដចញ ពួកខ្វោះក៏ណលសកដដ្ឋយពាករដលគ្នតលគ្នតជា

ដដើមថ្ន ដចញដៅដវុើយ មនុសសកាលលតដង្ខល យ៉ា ងដនោះដូដចបោះ ។ វតទ ុបដិកូលម្ននរដដឋ

ជាដដើម ដូចដពាលមកដនោះ ជាវតទ ុណដលដលាកលតូវជាន់ផង លតូវជួបផង លតូវអ្ត់ធន់ផង តាំង

ពីចូលដៅកាន់លសុករហូ្តដល់ដចញពីលសុក ក៏ដលពាោះអាហារជាដហ្តុដដ្ឋយពិត ការបដិកូល

ដដ្ឋយការណសឝងរក លពោះដយគីគបផីដ ើញដូចដនោះចុោះថ្ន ឱ! បដិកូលពិតហ្ប៎  អាហារដនោះ ។ 

៣~ បរសិោគ្សោ បដកិលូនដ្ឋយការបរនិភាគ 

បដកូិលដដ្ឋយការបរដិភាគ ដតើដចូដមឋច? ការបដិកូលដដ្ឋយការបរដិភាគបពឝជិត

អ្បកម្ននអាហារ ណដលណសឝងរកានមកយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ អ្ងគុយតមសបាយកប ុងកណនវងជា

ទី្សបាយដលៅលសុក គបផីដ ើញដូដចបោះចុោះថ្ន ដលាកដៅមិនទន់ានលូកទដចុោះកប ុងអាហារ

ណដលដៅកប ុងាលត ដរាបណា ដលាកានដ ើញភិកខ ុអ្បកជាគរនិុយៈកឋី  ជាលជជីកឋី  ដូដចាប ោះដហ្ើយ

ក៏អាចនិមនថ (ឬអ្ដញ្ជើញឲរបរដិភាគអាហារដ ោះ) ានដរាបដ ោះ ណតដពលដលាកលូកទដ

ចុោះដៅកប ុងអាហារដ ោះដដ្ឋយលាថ្នប នឹងឆាន់ នឹងណលសកអ្ដញ្ជើញដលាកឲរទ្ទ្ួលអាហារ

ដ ោះនឹងលតូវម្ននការដអ្េនខាយ ស ដពលដលាកលូកទដចុោះ ដហ្ើយលចបល់ ដលាកដធឝើជាពុាំនូត

ដ្ឋក់ចូលកប ុងម្នត់ ដហ្ើយដធយញដលកាមដធឝើជាតាល់ ដធយញដលើដធឝើជាអ្ណលង អ្ណាឋ តដធឝើកិចច

ជាទដឲរសដលមចដៅ បិែឍ ាតដ ោះ ណដលបុកដដ្ឋយអ្ណលង គឺ ដធយញ លត ប់ដៅមក

ដដ្ឋយអ្ណាឋ តដលបេបដូចជាាយណឆាកប ុងសប ូក ដៅកប ុងម្នត់ដ ោះ ទឹ្កម្នត់ថ្នវ  លតង់ចុង

អ្ណាឋ តក៏លបឡាក់ទឹ្កម្នត់ខាប់ពីកណាឋ លអ្ណាឋ តចូលដៅក៏លបឡាក់ អាចម៍ដធយញកប ុងទី្

ណដលដឈើជលមោះដធយញចូលមិនដល់ក៏លបឡាក់ បិែឍ ាតដ ោះក៏ណបកសឡិត និងលបឡាក់



Page 93 of 413 
 

ដហ្ើយយ៉ា ងដនោះម្ននពែ៌ កវិន និងការតក់ណតងយ៉ា ងវដិសស លតូវាត់បង់ដៅមួយរាំដពច 

លត ប់កាវ យជារបស់គួរឲរដខ្ភើមរដអ្ើមយ៉ា ងទលកណលង ដូចកមឡ ួតរបស់សុនខ្ដៅកប ុងសប ូក 

ាយរបស់សុនខ្ដូដចាប ោះ បិែឍ ាតដ ោះ សូមផីជាយ៉ា ងដនោះ ក៏ជាវតទ ុណដលគបផីដលបចូល

ដៅាន ដលពាោះវាកនវងលកណសចកខ ុ (គឺការដមើលមិនដ ើញ) ។ 

៤~ អាេយសោ បដកិលូនដ្ឋយអាសយៈ 

បដកូិលដដ្ឋយអាសយៈ (អាដាធាតុកបងុដពាោះដវេនណដលដចញមកផសាំគ្នប នឹងអាហារ

ណដលដលបចូលដៅ) ដ ោះ ដចូដមឋច? ការបដិកូលដដ្ឋយអាសយៈគបផីដ ើញយ៉ា ងដូដចបោះ

ថ្ន អាហារណដលានបរដិភាគចូលដៅដហ្ើយយ៉ា ងដនោះ កាលកាំពុងចូលដៅខាងកប ុងដពាោះដវេន

ដលពាោះដហ្តុកប ុងអាសយៈ ៤ គឺ 

e បតិាតសយ (អាសយៈ គឺ ទឹ្កលបម្នត់) 

e នសមាហសយ (អាសយៈ គឺ ដសមហ  ក៏គឺ ដសវសយ៍ដ ោះឯង) 

e បនុ វសយ (អាសយៈ គឺ បុដពាឝ  ក៏គឺ ខ្ធ ុោះដ ោះឯង) 

e នលា តិាសយ (អាសយៈ គឺ ដលាហិ្ត) 

អាសយៈណាមួយរណមងម្ននដដ្ឋយពិត សូមផីដល់លពោះសម្នយ សមភ ុទ្ន និងលពោះបដចចកពុទ្ន

ដសឋចចលកពតថិ  ណតសលម្នប់ពួកជនអ្បកម្ននបញ្ញដ ទ្ន់ខ្ចី អាសយៈម្ននទាំង ៤ យ៉ា ង ដលពាោះ

ដហ្តុដ ោះ អ្បកណាម្ននបិតថ សយៈដលចើន (អាហារចូលដៅកប ុងដពាោះដវេន) របស់អ្បកដ ោះក៏

លាកដដូចជាលបឡាក់ដៅដដ្ឋយជ័រទ្ណនសខាប់ៗ គួរឲរដខ្ភើមរដអ្ើមដ៏ទលកណលង អ្បកណាម្នន

ដសម្នហ សយៈដលចើន របស់អ្បកដ ោះក៏លាកដ ដូចជាលបឡាក់ដៅដដ្ឋយទឹ្កលតដចេក កែឋ ុរ

អ្បកណាម្ននបុដពាឝ សយៈដលចើន របស់អ្បកដ ោះ លាកដដូចជាលបឡាក់ដដ្ឋយដលបងសឡ ុយ 

អ្បកណាម្ននដលាហិ្តសយៈដលចើន របស់អ្បកដ ោះ លាកដដូចជាទឹ្កលជលក់ចីវរ គួរឲរដខ្ភើម

រដអ្ើមទលកដពកណាស់ ។ 

៥~ និធានសោ បដកិលូនដ្ឋយទ្អីាើសយ័ 

ការបដកូិលដដ្ឋយទី្អាលស័យ គឺលកពោះអាហារយ៉ា ងណា? ការបដិកូលដដ្ឋយទី្

អាលស័យ គបផីដ ើញយ៉ា ងដនោះថ្ន អាហារដលបចូលដៅលបឡាក់ដដ្ឋយអាសយៈ ៤ យ៉ា ង

ណានីមួយដហ្ើយដ ោះ ចូលដៅខាងកប ុងដពាោះដហ្ើយ នឹងដៅអាលស័យដៅកប ុងភាជនៈដធឝើ
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ដដ្ឋយម្នសក៏ដទ្ ដៅដៅកប ុងភាជនៈដ៏ពិដសសដទទ្ៗ ម្ននភាជនៈលបដ្ឋប់ដដ្ឋយណកវមែី

ឬភាជនៈដធឝើដដ្ឋយលាក់ជាដដើមក៏ដទ្ ណតថ្ន ដបើមនុសសម្ននអាយុ ១០ ឆាប ាំ ដលបចូលដៅ វា

ក៏ដៅអាលស័យដៅកប ុងឱកាសណដលលាកដ ដូចជារដដឋ លាមកណដលមិនានលាងមក ១០

ឆាប ាំ ដបើមនុសសម្ននអាយុ ២០~៣០~៤០~៥០~៦០~៧០~៨០~៩០ ដលបចូលដៅ វាក៏ដៅ

អាលស័យដៅកប ុងឱកាសណដលលាកដដូចរដដឋ លាមក ណដលមិនានលាងមក ២០~៣០~

៤០~៥០~៦០~៧០~៨០~៩០ ដលបចូលដៅ វាក៏ដៅអាលស័យដៅកប ុងឱកាសណដលលាកដ

ដូចជារដដឋ លាមក ណដលមិនានលាងមក ១០០ ឆាប ាំ ។ 

៦~ អបរបិក្កសោ បដកិលូនដ្ឋយការមនិទាន់រលាយ 

ការបដកូិលដដ្ឋយការដៅមិនទន់រលាយយ៉ា ងណា? ការបដិកូលដដ្ឋយការដៅមិន

ទន់រលាយ គបផីដ ើញយ៉ា ងដនោះថ្ន អាហារដ ោះ ណដលចូលដៅអាលស័យដៅកប ុងឱកាស

យ៉ា ងដ ោះដហ្ើយ ដៅមិនទន់រលាយលតឹមណា ណដលដលបចូលដៅខាងកប ុង កប ុងទងងដ ោះ

ខ្វោះកប ុងទងងមសិលមិញខ្វោះ កប ុងទងងមុនខ្វោះទាំងអ្ស់ជាមួយគ្នប  ណដលលតូវលសទប់ដសវសយ៍ បិទ្ទុ្ក

ម្ននពពុោះដា៉ា ងដ ើង ណដលដកើតអ្ាំ ពីកដតឋ ដភវ ើងធាតុកប ុងរាងកាយដុតកដតឋ  ចូលដល់ភាពជា

របស់គួរដខ្ភើមរដអ្ើមយ៉ា ងទលកណលង តាំងពីដៅកប ុងទី្ម្ននលបការដូចដពាលដហ្ើយដ ោះ និង

ជាទី្ងងឹតសវ ុប លត ប់ដៅដដ្ឋយកវិនគួរឲរដអ្េនខាយ ស ណដលអ្ប់ដដ្ឋយកវិនសាកសព ណដល

ជាអាហារដផសងៗ ម្ននកវិនសឡ ុយគួរឲរដខ្ភើមរដអ្ើមលតឹមប៉ាុ ដណាត ោះ ដលបេបដូចរបស់មិនសាឡ ត 

ដផសងៗ ដូចជា ដៅយ  សវឹកដឈើ កដនធលដ្ឋច់ដ្ឋច សាកសពពស់ សាកសពសុនខ្ លពមទាំង

សាកសពមនុសសណដលធាវ ក់ដទកប ុងរដដឋ ដសាយ កដលគ្នក ដៅណកផចដ វ ោះផវូវចូលដៅកប ុងភូមិ

ពួកចណាឍ ល ណដលលតូវដភវែងពុាំជរួកាល កប ុងរដូវដៅឋ ធាវ ក់ដលសាចដហ្ើយ លតូវកដតឋ ដៅឋ ដរាល

ក៏បដងាើតជាពពុោះ និងលកដពញដ ើង ភាយកវិនគួរឲរដខ្ភើមរដអ្ើមដូដចបោះ ។ 

៧~ បរបិក្ខសោ បដកិលូនដ្ឋយការរលាយន ើយ 

បដកូិលដដ្ឋយការរលាយដហ្ើយ ដចូដមឋច? ការបដិកូលដដ្ឋយការរលាយដហ្ើយ

គបផីដ ើញយ៉ា ងដនោះថ្ន អាហារដ ោះ កាលជាវតទ ុណដលរលាយដៅដដ្ឋយដភវ ើងធាតុកប ុងរាង

កាយ កប ុងឱកាសទី្អាលស័យដៅដ ោះដហ្ើយ ក៏ានកាវ យជារបស់ម្ននតទមវដូចម្នស និង

លាក់ក៏ដទ្ ដូចណរ៉ាទាំងឡាយ ម្ននណរ៉ាម្នស ណរ៉ាលាក់ជាដដើមក៏ដទ្ ណតវាលត ប់ដកើតពពុោះ និង
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លកដពញ ដូចជាករសីបច ចបុកាក យស (លកពោះឧចាច រៈ) ដូចដីពែ៌ដលឿងណដលដគកិនដដ្ឋយតាល់ 

កិនដហ្ើយលចាច់ទុ្កកប ុងបាំពង់ឫសសីដូដចាប ោះ នឹងដូចជាមូលត បច ចមុរុ តវរិ ថ ិ(លកពោះបសាវៈ)។ 

៨~ ផលសោ បដកិលូនដ្ឋយផល 

ការបដកូិលដដ្ឋយផល ដតើដចូដមឋច? ការបដិកូលដដ្ឋយផល គបផីដ ើញយ៉ា ងដនោះ

ថ្ន ក៏អាហារដនោះណដលរលាយលឡប៉ាុណាត  ដទ្ើបផលិតសពឝលគប់ ម្ននសក់ ដរាម លកចក ដធយញ

ជាដដើមដ ើងាន ណដលរាំលាយមិនលឡ  លត ប់ជាបងាដរាគទាំង ១០០ លបដភទ្ដ ើង ម្នន

រម្នស់ពងណបកធាំៗ រម្នស់ពងណបកលគ្នប់តូចៗ ក ធ លលតអាក ណលសង  វ ង់ ហឺ្ត កឡក និង

រាគមួល ដនោះជាផលរបស់វា ។ 

៩~ និេសនទសោ បដកិលូនដ្ឋយការ រូនចញ 

បដកូិលដដ្ឋយការហូ្រដចញ ដតើដចូដមឋច? ការបដិកូលដដ្ឋយការហូ្រដចញគបផី

ដ ើញយ៉ា ងដនោះថ្ន ក៏អាហារដ ោះ កាលដលបចូលដៅកប ុងរននណតមួយ ប៉ាុ ណនថកាលហូ្រដចញ

ហូ្រដចញតមរននដលចើន ដូចអាចម៍ណភបក ហូ្រដចញតមទឝ រណភបក អាចម៍លតដចេក ហូ្រដចញ

តមលតដចេក មយ៉ា ងដទ្េត អាហារដ ោះ កប ុងដពលបរដិភាគគឺ បរដិភាគជាមួយមនុសសពួក

ដលចើនក៏ម្នន ណតកប ុងដពលហូ្រដចញ វាកាវ យជារបស់មិនសាឡ ត ម្ននឧចាច រៈ បសាវៈជាដដើម

ដហ្ើយបដ ធ បង់ដចញណតម្នប ក់ឯង មយ៉ា ងដទ្េតកប ុងទងងទី្ ១ មនុសសអ្បកបរដិភាគវា រកីរាយ

សបាយចិតថ ដកើតបីតិដសាមនសសក៏ម្នន ណតកប ុងទងងទី្ ២ វាក៏ហូ្រដចញ មនុសសទាំងឡាយ

បិទ្លចមុោះ ង្ខកមុខ្ដចញ សឡប់ គួរដខ្ភើមរដអ្ើម មយ៉ា ងដទ្េតកប ុងទងងទី្ ១ មនុសសដលតកអ្រ

ដលាយ ភជាប់ចិតថ  ដលបវាចូលដៅក៏ម្នន ណតលុោះដល់ទងងទី្ ២ ដលពាោះសទិតដៅមួយយប់ក៏ឈប់

ដលតកអ្រ ដកើតទុ្កខ  សឡប់ គួរដខ្ភ ើម រដងាែសបដ ធ បង់ដចញដៅ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ បុរាណាចាររ 

ទាំងឡាយ ដទ្ើបដពាលទុ្កថ្ន ាយ ទឹ្ក របស់ទ្ាំពា និងរបស់សីុ ណដលម្ននតទមវដលចើន ចូល

តមរននណតមួយ ប៉ាុ ណនថហូ្រដចញតមរននទាំង ៩ ាយ ទឹ្ក របស់ទ្ាំពា និងរបស់សីុណដលម្នន

តទមវ ដលចើន មនុសសបរិដភាគជាមួយពួកគ្នប ទាំងបកខ ពួក ណតកាលបដ ធ បង់ដចញមក រណមង

លាក់ពួន ាយ ទឹ្ក របស់ទ្ាំពា និងរបស់សីុ ណដលម្ននតទមវ ដលចើនមនុសសនិយម ដលតកអ្រ

បរិដភាគចូលដៅ ណតកាលបដ ធ បង់ដចញមក ណបរជាសឡប់គួរឲរដខ្ភ ើមរដអ្ើម ាយ ទឹ្ក 

របស់ទ្ាំពា និងរបស់សីុ ណដលម្ននតទមវ ដលចើន កាលសទិតដៅមួយយប់ដហ្ើយ ក៏ជារបស់  

សាបសូនរអ្ស់តទមវដៅវញិ ។ 
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១០~ េមមក្ខនសោ បដកិលូនដ្ឋយការរបឡាក់ 

បដកូិលដដ្ឋយការលបឡាក់ ដតើដចូដមឋច? បដិកូលដដ្ឋយការលបឡាក់គបផីដ ើញ

យ៉ា ងដនោះថ្ន ក៏ឯអាហារដ ោះ សូមផីកប ុងដពលបរដិភាគក៏លបឡាក់ទដ បបូរម្នត់ អ្ណាឋ ត 

និងពិតនម្នត់ ទដ បបូរម្នត់ អ្ណាឋ ត និងពិតនម្នត់ដ ោះ ក៏កាវ យជាវតទ ុបដិកូល ដលពាោះលតូវ

អាហារដ ោះលបឡាក់ ដទោះបីលាងដហ្ើយ វារលាយបងាជាដុើពពុោះដ ើងដដ្ឋយដភវ ើងធាតុកប ុង

កាយ ណដលផាយដៅទូ្ទាំងរាងកាយ ដហ្ើយក៏ដ ើងមកលបឡាក់ដធយញ ដកើតជា

អាចម៍ដធយញលបឡាក់វតទ ុណដលជាប់ទក់ទ្ងនឹងម្នត់ ម្ននអ្ណាឋ ត និងពិតនម្នត់ ដកើតជា 

ដខ្ ៈ (ទឹ្កម្នត់)និងដសមហ ៈជាដដើមលបឡាក់ទឝ រទាំងឡាយម្ននទឝ រណភបក លតដចេក រននលចមុោះ 

និងទឝ រដលកាមជាដដើម ដកើតជាអាចម៍ណភបក អាចម៍លតដចេក  អាចម៍លចមុោះ ទឹ្កសដមារ ទឹ្ក

មូលត និងករសីៈដលបេបដូចអ្ងារ កាលលតូវដ្ឋាំ កាកទាំងឡាយ ម្ននអ្ង្ខា ម កនធក់ កាល

អ្ង្ខា មជាដដើម រណមងអ្ណែឋ តដ ើងមកលបឡាក់ម្នត់ឆាប ាំង និងគលមបឆាប ាំងដូដចាប ោះ សូមផីទឝ រ

ទាំងឡាយដនោះ ក៏វាលបឡាក់ដហ្ើយ ដទោះបីដុសលាងដដ្ឋយទឹ្កដទ្េត ដបើលាងទឝ រដលកាម

ដហ្ើយ ទដដ ោះលតូវជលមោះដដ្ឋយលាមកដគ្នខ្វោះ ដដ្ឋយដីខ្វោះ ដដ្ឋយលមឡិតលកអូ្បខ្វោះ ២~៣ 

ដង ដទ្ើបអ្ស់ភាពបដិកូល ។ 

អធិបាយរមួេសងខប 

បទ្ថ្ន ឧចាច របសាវកនម ម ដសចកថីថ្ន បដ ធ បង់ឧចាច រៈ និងបសាវៈ (ដលពាោះថ្ន) ដល់

ដវលាដ ោះដហ្ើយ កាលមិនទន់បដ ធ បង់ឧចាច របសាវៈ ដញើសនឹងហូ្រដចញទូ្ទាំងសពា៌ងគ

កាយ ណភបកនឹងលពិល ចិតថមិនជាឯកគគត ដហ្ើយដរាគដទទ្ៗ ក៏នឹងដកើតដ ើង ។ ណតកាល

បដ ធ បង់ដហ្ើយ វតទ ុទាំងអ្ស់ដ ោះនឹងមិនម្នន ដលពាោះដូដចបោះ ដសចកថីដនោះជាអ្តទ ធិបាយ

កប ុងពាករថ្ន ឧចាច របសាវកនម ម ដនោះ អ្បកសិកាគបផីលជាប សារ ថកសមបជញ្ដៈ ដដ្ឋយអ្ាំណាច

ទនដសចកថីដ ោះ ។ 

ណតកាលបដ ធ បង់ឧចាច របសាវៈកប ុងទី្ណដលមិនសមគួរនឹងជាអាបតថិ  នឹងវ ិសយស

(ខូ្ចកិតថិយស) និងម្ននអ្នថរាយដល់ជីវតិ ណតកាលបដ ធ បង់កប ុងទី្ដ៏សមគួរ វតទ ុទាំងអ្ស់

ដ ោះ នឹងមិនម្នន ដលពាោះដូដចាប ោះ ការបដ ធ បង់កប ុងទី្ដ៏សមគួរដនោះ ដទ្ើបជាសបាយកប ុង

ឧចាច របសាវកមយដនោះ អ្បកសិកាគបផីលជាប សបាយសមផជញ្ដ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទន
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សបាយដ ោះ ចាំណែក ដគ្នចរសមផជញ្ដ គបផីលជាបដដ្ឋយអ្ាំណាចការមិនដាោះបង់

ដចាលកមយដ្ឋឌ នដ ោះឯង ។ មិនម្នននរណាៗ ដ យ្ ោះថ្នជាអ្តថ កប ុងខាងកប ុង បដ ធ បង់ឧចាច រ

បសាវៈ ម្ននណតការបដ ធ បង់ឧចាច របសាវៈ ដលពាោះការផាយដៅទនវាដយធាតុ ណដល

ដកើតពីកិរយិរបស់ចិតថប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ក៏ឧចាច រៈ និង បសាវៈ ណដលដៅកប ុងដពាោះដវេន និងលកពោះ 

បសាវៈលតូវកម្នវ ាំងខ្រល់រញុលចានដៅ ក៏នឹងដចញដៅឯង ដដ្ឋយមិនលាថ្នប ឲរដចញដ ើយ 

ដូចកាលបូសចាស់ដហ្ើយ ខ្ធុោះនិង្មហូ្រដចញដៅឯង ដដ្ឋយមិនលាថ្នប ឲរហូ្រ ដលពាោះ

បូសណបកនឹងដូចទឹ្កណដលហូ្រដចញចាកភាជនៈដ្ឋក់ទឹ្ក ណដលលចាលដហ្ើយ ដដ្ឋយមិន

លាថ្នប  (ឲរហូ្រ) ដូដចាប ោះ ។ 

ក៏ឧចាច រៈ និងបសាវៈដនោះណា ណដលបដ ធ បង់ដចញដៅដហ្ើយ ឧចាច រៈ និងបសាវៈ

ដនោះដ ោះ ទនអ្តថ របស់ភិកខ ុដ ោះ នឹងមិនម្ននដ ើយ របស់អ្បកដទទ្ក៏មិនម្នន ម្ននណតការ

បដ ធ បង់របស់រាងកាយប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ដចូអ្ វ?ី ដូចកាលចាក់ទឹ្កដចញពីឆាប ាំង ឆាប ាំងក៏មិនម្ននទឹ្ក

ដ ោះដ ើយ វតទ ុដទទ្ក៏មិនម្ននម្ននលតឹមណតការបដិបតថិមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ យ៉ា ងណាមិញ អ្បក

សិកាគបផីយល់សដម្នយ ហ្សមផជញ្ដៈ កបងុសមផជញ្ដបពឝៈដនោះ ដដ្ឋយការពិចារណាកិរយិ

អាការណដលលបលពឹតថដៅដហ្ើយដូដចាប ោះ ។ 

គប្បីរជាបវិនិចឆ័យខនុងការេដើរជាេដើម ដូចតេៅេនះ ៖ 
e បទ្ថ្ន គនរ ានដល់ កប ុងការដដើរដៅ ។ 

e បទ្ថ្ន ឋនិរ ានដល់ កប ុងការឈរ ។ 

e បទ្ថ្ន នសិនិន ន ានដល់ កប ុងការអ្ងគុយ ។ 

e បទ្ថ្ន សនុរ ត ានដល់ កប ុងការដដកលក់ ។ 

e បទ្ថ្ន ជ្ញគរនិរ ានដល់ កប ុងការភាញ ក់ ។ 

e បទ្ថ្ន ភាសនិរ ានដល់ កប ុងការដពាល ។ 

e បទ្ថ្ន រែុហីភានវ ានដល់ កប ុងការមិននិយយ ។ 

លពោះអ្ងគានលតស់ឥរយិបងណវងឆាង យទ្ុកកប ុងឋានៈដនោះថ្ន កាលដដើរដៅ ក៏ដឹងចាស់

ថ្ន ដយើងកាំពុងដដើរដៅខ្វោះ ឈរដហ្ើយក៏ដឹងចាស់ថ្ន ដយើងឈរដហ្ើយខ្វោះ អ្ងគុយក៏ដឹងថ្ន

ដយើងអ្ងគុយខ្វោះ ដដកក៏ដឹងចាស់ថ្ន ដយើងដដកខ្វោះ។ លតស់ឥរយិបងកណាថ ល  ៗ ទុ្កកប ុងឋានៈ
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ដនោះថ្ន កប ុងការ្នដៅមុខ្ កប ុងការ្នដៅដលកាយ កប ុងការលកដ កដមើលដៅមុខ្ ។ 

កប ុងការលកដ កដមើលដឆឝងសាថ ាំ កប ុងការលាដចញ ណតបពឝៈដនោះ លតស់ឥរយិបងតូចៗ ទុ្កថ្ន 

កប ុងការដដើរ កប ុងការឈរ កប ុងការអ្ងគុយ កប ុងការដដក កប ុងការភាញ ក់ ដលពាោះដូដចាប ោះ គបផីលជាប

ភាពជាអ្បកដធឝើដសចកថី ដឹងខ្វួនជាលបលកតី ដដ្ឋយន័យណដលលតស់ទុ្កកប ុងឋានទាំងដនោះ ដ ោះឯង ។ 

ក៏លពោះមហាសិវដតទ រ អ្ប កលទ្លទ្ង់លពោះទលតបិដក ានដពាលទ្ុកថ្ន អ្បកណាដដើរដៅ  

ឬឈរចង្កងាមយូរៗ ដហ្ើយតមក ដទ្ើបឈរពិចារណាដ ើញយ៉ា ងដនោះថ្ន របូធម៌ និងអ្របូធម៌ 

ណដលលបលពឹតថ ដៅដហ្ើយកប ុងដវលាចង្កងាម ានរលត់ដៅដហ្ើយកប ុងដវលាចង្កងាមដនោះឯង អ្បក 

ដនោះ ដ ោះដ យ្ ោះថ្ន ដធឝើដសចកថី ដឹងខ្វនួកបងុការដដើរ ។ 

អ្បកណា កាលដធឝើការសាឝ ធយយន៍ ដឆវើយបញ្ញហ  ឬមនសិការកមយដ្ឋឌ ន ឈរដៅយូរៗ 

ដហ្ើយតមក ដទ្ើបអ្ងគុយពិចារណាដ ើញយ៉ា ងដនោះថ្ន រូបធម៌ និងអ្រូបធម៌ ណដលលបលពឹតថ  

ដៅដហ្ើយកប ុងដវលាឈរ ានរលត់ដៅដហ្ើយ កប ុងដវលាឈរដ ោះឯង អ្បកដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន 

ដធឝើដសចកថី ដឹងខ្វនួកបងុការឈរ ។  

អ្បកណាអ្ងគុយយូរៗ ដដ្ឋយដធឝើការសាឝ ធយយន៍ជាដដើមដ ោះឯង ដហ្ើយតមក ដទ្ើបដដក

ពិចារណាដ ើញយ៉ា ងដនោះ របូធម៌ និងអ្របូធម៌ ណដលលបលពឹតថដៅដហ្ើយកប ុងដវលាអ្ងគុយាន

រលត់ដៅដហ្ើយ កប ុងដវលាអ្ងគុយដ ោះឯង អ្បកដនោះដ យ្ ោះថ្ន ដធឝើដសចកថី ដឹងខ្វនួកបងុការអ្ងគយុ ។ 

បុគគលណាដដកបដែថ ើរ ដធឝើការសាឝ ធយយន៍បដែថ ើរ ឬមនសិការកមយដ្ឋឌ នបដែថ ើរ 

្នចុោះកាន់ភាពលង់លក់ ដលកាយមកដទ្ើបដលកាកដ ើងពិចារណាដ ើញយ៉ា ងដនោះថ្ន របូ

ធម៌ និងអ្របូធម៌ ណដលលបលពឹតថដៅដហ្ើយកប ុងដវលាដដក ានរលត់ដៅដហ្ើយកប ុងដវលា

ដដកដ ោះឯង បុគគលដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន ដធឝើដសចកថីដងឹខ្វនួកបងុការដដកលក់ទាំងកបងុការភាញ ក់ ។ 

ដលពាោះថ្ន ចិតថ ណដលសដលមចដដ្ឋយកិរយិ មិនម្ននការលបលពឹតថិដៅ (មិនដ ើងកាន់វងីិ)

ដ យ្ ោះថ្ន ដដកលក់ ម្ននការលបលពឹតថិដៅ ដ យ្ ោះថ្ន ភាញ ក់ ដលពាោះដូដចាប ោះ (អ្បកដ ោះដទ្ើប

ដ យ្ ោះថ្ន ដធឝើការដឹងខ្វួនទាំងកប ុងការដដកលក់ ទាំងកប ុងការភាញ ក់។) 

ចាំណែកបុគគលណា កាលនិយយ ក៏និយយម្ននសតិសមផជញ្ដៈថ្ន ធមយតសាំដ ង

ដនោះ អាលស័យបបូរម្នត់ អាលស័យដធយញ អ្ណាថ ត ពិដ្ឋន និងលបដយគរបស់ចិតថ ណដលសម

គួរនឹងចិតថដ ោះ ដទ្ើបដកើតដ ើងាន ។ 
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មយ៉ា ងដទ្េត បុគគលណាដធឝើការសាឝ ធយយន៍ធម៌ លាប់ធម៌ ណលបធម៌ (បដលងេន ) កមយដ្ឋឌ ន

ឬវសិជជ បញ្ញហ អ្ស់ដវលាយូរ តមកដទ្ើបដសងែមពិចារណាយ៉ា ងដនោះថ្ន របូធម៌ និងអ្របូ

ធម៌ណដលលបលពឹតថដៅដហ្ើយកប ុងដវលានិយយ ក៏រលត់ដៅដហ្ើយកប ុងដវលានិយយដនោះឯង ។ 

បុគគលដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននសមផជញ្ដៈកប ុងការនិយយ ។ 

បុគគលណាម្ននតុែហ ី ភាពមនសិការដល់ធម៌ ឬកមយដ្ឋឌ នអ្ស់ដវលាយូរ តមកពិចារណា

ដ ើញយ៉ា ងដនោះថ្ន របូធម៌ និងអ្របូធម៌ ណដលលបលពឹតថដៅដហ្ើយ កប ុងដវលាដសងែម ក៏ាន

រលត់ដៅដហ្ើយកប ុងដវលាដសងែមដ ោះឯង កាលម្ននការលបលពឹតថិដៅទនឧាទយរបូ (ដគ)ក៏

ដ យ្ ោះថ្ន និយយ កាលមិនម្នន ក៏ដ យ្ ោះថ្នជាអ្បកដសងែម បុគគលដនោះដ យ្ ោះថ្នម្នន 

សមផជញ្ដៈកប ុងការដៅដសងែម ។  

សមផជញ្ដៈ ណដលម្ននអ្សដម្នយ ហ្ៈជាធុរៈ ណដលលពោះមហាដងរៈដពាលទុ្កដហ្ើយ

ដ ោះ លពោះអ្ងគលទ្ង់បាំែងយកដហ្ើយ កប ុងសតិបផដ្ឋឌ នសូលតដនោះ ។ ចាំណែកកប ុងសាមញ្ដផល

សូលតានសមផជញ្ដៈទាំងអ្ស់ ៤ យ៉ា ង ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ កប ុងសាមញ្ដផលសូលតដនោះ អ្បក

សិកាគបផីលជាបចាំដពាោះសមផជញ្ដៈទុ្កជាពិដសស ដដ្ឋយអ្ាំណាចសមផជញ្ដៈ ណដលមិន

វដងឝង ។ ដហ្ើយកប ុងលគប់ៗ បទ្ថ្ន សមបជ្ញនការ ីសមបជ្ញនការ ីអ្បកសិកាគបផីលជាបដសចកថី

អ្ធិបាយដដ្ឋយអ្ាំណាចសមផជញ្ដៈ ណដលលបកបដដ្ឋយសតិដូចគ្នប  ។ 

ចាំណែកកប ុងវភិងគបផករែ៍ លពោះអ្ងគលទ្ង់ណចកបទ្ទាំងដនោះ ទុ្កយ៉ា ងដនោះ ដូចគ្នប ថ្ន  

លពោះដយគ្នវចរម្ននសតិ ម្ននសមផជញ្ដៈ ្នដៅខាងមុខ្ ម្ននសតិ ម្ននសមផជញ្ដៈងយ

ដលកាយ ។ 

បទ្ថ្ន ឥរ ិអ្ជឈរ ត ំវា ដសចកថីថ្ន លពោះដយគ្នវចរដ យ្ ោះថ្ន ពិចារណាដ ើញកាយកប ុង

កាយរបស់ខ្វួន ឬរបស់អ្បកដទទ្ គឺ កប ុងកាយរបស់ខ្វួនតមកាល (ណដលគួរ) របស់អ្បកដទទ្

តមកាល (ណដលគួរ) ដដ្ឋយកាំែត់ដដ្ឋយសមផជញ្ដៈ ៤ លបការយ៉ា ងដនោះ ។ សូមផីកប ុង  

ចតុសមផជញ្ដបពឝៈ ដនោះ ក៏គួរ ាំយកការដកើតការរលត់ទនរបូកខននដ ោះឯងដៅលបកបកប ុង

ពាករទាំងឡាយម្ននជាអាទ្ិ៍ថ្ន សមទុ្យវយធមាម នបុសេី វា ពាករដ៏ដសសដូចគ្នប នឹងពាករ 

ណដលានដពាលមកដហ្ើយដ ោះឯង ។ 

ចប ់បដកិលូមនសកិារបពវៈ 
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ធាត មនេិការបពវៈ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ពាករខាងមុខ្ ដៅម្ននដទ្េត ភិកខ ុពិចារណាដ ើញចាស់នូវ

កាយដនោះឯង ណដលឋិតដៅយ៉ា ងណា ណដលតាំងដៅយ៉ា ងណា ដដ្ឋយកាំែត់ថ្ន លគ្នន់ណត

ជាធាតុថ្ន កប ុងកាយដនោះម្ននធាតុដ ី ធាតុទឹ្ក ធាតុដភវ ើង ធាតុខ្រល់ ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ 

បុរសអ្បកពិឃាតដគ្នកថី  កូនសិសសទនបុរសអ្បកពិឃាតដគ្នកថី  ណដលបិុនលបសប់ គបផីពិឃាត

ដគ្នដហ្ើយរាំណលកជាចាំណែកៗ អ្ងគុយដៅដទ្េបផវូវធាំ ណបកជា ៤ ម្ននឧបម្នដូចដមថចមិញ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញចាស់ នូវកាយដនោះឯង ណដលឋិតដៅយ៉ា ងណា 

ណដលតាំងដៅយ៉ា ងណា ដដ្ឋយកាំែត់ថ្ន លគ្នន់ណតជាធាតុដូដចបោះថ្ន កប ុងកាយដនោះម្ននធាតុ

ដ ីធាតុទឹ្ក ធាតុដភវ ើង ធាតុខ្រល់ ម្ននឧបដមយរដូដចាប ោះឯង ។ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ នូវកាយ

កប ុងកាយជាខាងកប ុង (ដដ្ឋយការកាំែត់ថ្នជាធាតុ៤) ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ 

យ៉ា ងដនោះឯង ។ដប។ 

អធិប្ាយន័យ  
 លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលទ្ង់ណចកកាយនុបសស  ដដ្ឋយផវូវការដ្ឋក់ចិតថដល់កាយ

ដដ្ឋយភាពជារបស់បដិកូលយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលទ្ង់ណចកដដ្ឋយផវូវការ

ដ្ឋក់ចិតថដល់កាយ ដដ្ឋយភាពជាធាតុ ដទ្ើបលតស់ធាតុមនសិការបពឝៈថ្ន បនុ ចបរ ំជាដដើម ។ 

កប ុងធាតុមនសិការបពឝៈដ ោះ ម្ននការពិពែ៌ អ្តទលពមដដ្ឋយដសចកឋីដលបេបដធេបឧបម្ន

ដូចតដៅដនោះ ។ អ្ប កសម្នវ ប់ដគ្នខ្វោះ ឬកូនឈវ ូសរបស់ដគ ណដលដគចិញ្ចឹមរកាដដ្ឋយ

អាហារ និងតទមវឈប ួល សម្នវ ប់ដគ្នដហ្ើយដចេរ ណបងណចកដចញជាចាំណែកៗ ដហ្ើយ

អ្ងគុយកប ុងផវូវធាំណបកជា ៤ គឺ ទី្លបជុើផវូវលតង់កណាឋ លផវូវធាំ ណដលដៅានទាំង ៤ ទិ្ស យ៉ា ង

ណា ភិកខ ុអ្បកបាំ ដពញធាតុកមយដ្ឋឌ ន ក៏ដូដចាប ោះន៎ុោះឯង រណមងពិចារណាកាយ ណដលដ យ្ ោះថ្ន 

តមណដលតាំងដៅដហ្ើយ ដលពាោះតាំងដៅដដ្ឋយអាការយ៉ា ងណាមួយ ទនឥរយិបងទាំង ៤ 

និងណដលដ យ្ ោះថ្ន តមណដលតមាល់ដៅ ដលពាោះតមណដលតាំងដៅយ៉ា ងដនោះថ្ន កប ុងកាយ 

ដនោះម្ននបឋវធីាតុ អាដាធាតុ ដតដជាធាតុ វាដយធាតុ ។ 
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កាយរតឹមតតជា ធាត  ៤ 

 េល្ខអធិប្ាយទុខោស្ងណ្? ដលាកអ្ធិបាយទ្ុកថ្ន កាលអ្បកសម្នវ ប់កឋី  កាំពុង
សម្នវ ប់កឋី  សមវឹងដមើលដគ្នណដលសម្នវ ប់សាវ ប់ដហ្ើយកឋី  ការសម្នគ ល់ថ្ន ដគ្ន មិនទន់ាត់

ដៅដរាបណដលដគមិនទន់ានដចេរដគ្នដ ោះ ដចញជាចាំណែកៗ កាលដគដចេរ ណបងណចក

ដចញដហ្ើយ ការសម្នគ ល់ថ្នដគ្នក៏ាត់ដៅ លត ប់សម្នគ ល់ថ្ន សាច់ដគ្ន ដគមិនានគិតថ្ន 

ដយើងលក់ដគ្ន អ្បកទាំងដនោះទ្ិញដគ្ន ណដលពិត ដគគិតថ្ន ដយើងលក់សាច់ដគ្ន អ្បកទាំងដនោះ

ទិ្ញសាច់ដគ្ន យ៉ា ងណា សូមផីភិកខ ុដនោះ ក៏ដូដចាប ោះដូចគ្នប  កាលដៅបុងុជជនលង ង់ដមវ  ជា

លគហ្សទកឋី  បពឝជិតកឋី  ការសម្នគ ល់ថ្ន សតឝ ឬបុគគល មិនទន់ាត់ដៅ ដរាបណាណដលដៅ

មិនពិចារណាដ ើញកាយដនោះឯង តមណដលតាំងដៅ តមណដលតមាល់ដៅ ណចកដចញជា

ដុើ ដដ្ឋយភាពជាធាតុ កាលដលាកពិចារណាដ ើញដដ្ឋយភាពជាធាតុ ការសម្នគ ល់ថ្នសតឝ 

ដទ្ើបាត់ដៅចិតថក៏តាំងដៅដដ្ឋយលឡ ដដ្ឋយភាពជាធាតុណតមយ៉ា ង ។ 

 ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ភិកខ ុពិចារណាដ ើញកាយដនោះ យ៉ា ង

ដនោះឯង តមណដលតាំងដៅ តមណដលតមាល់ដៅ ដដ្ឋយភាពជាធាតុថ្ន ម្នដៅកប ុងកាយ

ដនោះ បឋវធីាតុ អាដាធាតុ ដតដជាធាតុ វាដយធាតុ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដលបេបដូចអ្បក

សម្នវ ប់ដគ្ន ឬកូនឈប ូលរបស់អ្បកសម្នវ ប់ដគ្នណដលបិុនលបសពឝ ។ល។ វាដយធាតុដូដចបោះ ។ 

ក៏លពោះដយគ្នវចរ ដលបេបដូចអ្បកសម្នវ ប់ដគ្ន ដសចកឋីសម្នគ ល់ថ្ន សតឝដលបេបដូចដសចកឋី

សម្នគ ល់ថ្ន ដគ្ន ឥរយិបងទាំង ៤ ដលបេបដូចផវូវធាំណបកជា ៤ ការពិចារណាដ ើញថ្ន  

ជាធាតុ ដលបេបដូចអ្បកសម្នវ ប់ដគ្នអ្ងគុយណបងណចកដចញជាចាំណែកៗ ដនោះជាការពែ៌ 

ាលីកប ុងធាតុមនសិការបពឝៈដនោះ ។ ចាំណែកកថ្នដពាលដដ្ឋយកមយដ្ឋឌ ន ដលាកពែ៌ ទ្ុក

ពិសាឋ រកប ុង គមពីរវិសទុធមិគ លគ្នន់ណតដលើកពាក់ព័នននឹងធាតុមនសិការបពឝៈយ៉ា ងដនោះថ្ន៖ 
ខមមដ្ដ្ន ៤០ គឺ 

e កសិែ ១០ 

e អ្សុភ ១០ 

e អ្នុសសតិ ១០ 

e លពហ្យវហិារ ៤ 
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e អារបុផ ៤ 

e សញ្ញដ  ១ 

e វវដ្ឋឌ ន ១ រមួជា ៤០ ។ 

េៅខនុងខសិណ ១០ ខសិណ ៤ ដំបូងជាខមមដ្ដ្នខនុងបពវៈេនះសំេៅយខ៖ 
x បឋវកីសិែ យកដីដធឝើជាវង់កសិែ ។ 

x អាដាកសិែ យកទឹ្កដធឝើជាវង់កសិែ ។ 

x ដតដជាកសិែ យកដភវ ើងដធឝើជាវង់កសិែ ។ 

x វាដយកសិែ យកខ្រល់ដធឝើជាកសិែ ។ 

ពាករថ្ន ខាងក នងុក ឋ ី ដសចកឋីថ្ន ពិចារណាដ ើញខាងកប ុងកាយរបស់ខ្វួន ឬកប ុងកាយរបស់ 

អ្បកដទទ្ ឬកប ុងកាយរបស់ខ្វួនតមកាល របស់អ្បកដទទ្តមកាល ដដ្ឋយការកាំែត់ធាតុ ៤ 

ដដ្ឋយអាការយ៉ា ងដនោះ ។ ដសចកឋីតដៅដនោះ ក៏ម្ននន័យដូចដពាលមកដហ្ើយទាំងដ ោះ ។ ណត

កប ុងទី្ដនោះ ម្ននដសចកឋីដផសងគ្នប ណតមយ៉ា ង គឺ គបផីលជាបថ្ន ដនោះជាផវូវបដិបតថិ ាំដចញចាកទុ្កខ

របស់ភិកខ ុ ណដលកាំែត់ធាតុ ៤ ដូដចបោះ ។ ចាំណែកពាករដ៏ដសស ក៏ដូចណដលដពាលមកដហ្ើយ

កប ុងកាលមុនន៎ុោះឯង ។ 

អ្ធិបាយថ្ន ភិកខ ុបាំ ដពញពយយម (ដយគី) ដូចបុរសអ្បកសម្នវ ប់ដគ្ន ដសចកថីសម្នគ ល់ថ្ន

សតឝ ដូចដសចកថីសម្នគ ល់ថ្ន ដមដគ្ន ឥរយិបង ៤ ដូចផវូវធាំណបកជា ៤ ការពិចារណាដ ើញ 

(កាយ) ដដ្ឋយជាធាតុ ដូច យដគ្នឃាតក៏អ្បកអ្ងគុយណបងណចក (សាច់) ដចញជាចាំណែកៗ ។ 

ដនោះគឺ ការពែ៌ ដសចកថីតមលពោះាលីកប ុង ធាតុមនសិការបពឝ ដនោះ ។ ចាំណែកកថ្នដពាល

ដដ្ឋយកមយដ្ឋឌ ន ានអ្ធិបាយ ពិសាថ រទុ្កដហ្ើយកប ុងគមភី រ វសុិទ្និមគគ  ។ 

បទ្ថ្ន ឥរ ិអ្ជឈរ ត ំវា ដសចកថីថ្ន លពោះដយគ្នវចរម្ននលបលកតីពិចារណាដ ើញកាយកប ុងកាយ

របស់ខ្វួន ឬកប ុងកាយរបស់អ្បកដទទ្ គឺ ម្ននលបលកតីពិចារណាដ ើញកាយរបស់ខ្វួនតមកាល ឬ

កប ុងកាយរបស់អ្បកដទទ្តមកាល យ៉ា ងដនោះ គឺ ដដ្ឋយការកាំែត់ធាតុ ៤ពាករតពីដនោះ ម្ននន័យ

ដូចណដលដពាលមកដហ្ើយដ ោះឯង ។ ដលពាោះថ្ន កប ុងធាតុមនសិការបពឝៈ ដនោះ សតិណដលកាំែត់

ធាតុ ៤ ជាទុ្កខសចចណតមយ៉ា ង ។ 

បែឍ ិ តគបផីលជាបឧាយទនធម៌ជាដលគឿង ាំដចញ (ចាកទុ្កខ) តមណដលានអ្ធិបាយដសចកថី  

លបកបមកយ៉ា ងដនោះឯង ។ ពាករដ៏ដសស ដូចពាករមុនដ ោះឯង ។ 

ចប់ ធាតុមនសកិារបពវៈ 
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នវេីវេិកាបពវៈ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ពាករខាងមុខ្ ដៅម្ននដទ្េត ភិកខ ុដ ើញនូវសររីៈសាវ ប់ ណដលដគ

ដចាល ដៅកប ុងទលពសយសាន ដទោះសាវ ប់អ្ស់១ ទងងកថី  សាវ ប់អ្ស់២ ទងងកថី  សាវ ប់អ្ស់៣ទងងកថី  

ណដលកាំពុងដហ្ើម ម្ននសមផុរដខ្េវដដ្ឋយដលចើន ម្ននខ្ធុោះហូ្រដចញតមទឝ រដផសងៗ ដូចដមថច

មិញ ។ ភិកខ ុដ ោះក៏បដង្ខឡ នសររីៈសាវ ប់ដ ោះ មកដលបេបផធឹមនឹងកាយដនោះឯងថ្នសូមផីកាយ

ដនោះដសាត ក៏គង់នឹងម្ននសភាពដូដចាប ោះ គង់នឹងកាវ យដៅជាដូដចាប ោះ នឹងកនវងនូវភាវៈដូដចាប ោះ

ពុាំានដ ើយ។ 
 

អដឋខថាបញ្ជខ្់ថា៖ 
ពាករថ្ន “កាយ” ានដល់កាយណដលដៅម្ននធម៌ ៣ យ៉ា ង គឺ អាយុ ១ កមសួលដភវ ើងធាតុ ១

វញិ្ញដ ែ ១ ។ 

ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ នូវកាយកបងុកាយជាខាងកបងុជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤

យ៉ា ងដនោះឯង ។ដប។ (ដដ្ឋយការកាំែត់នូវអ្សុភ ម្ននអ្សុភកាំពុងដហ្ើម ជាដដើម) 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ពាករខាងមុខ្ដៅម្ននដទ្េត ភិកខ ុគបផីដ ើញ នូវសររីៈសាវ ប់

ណដលដគដចាល ដៅកប ុងទលពសយសាន ណដលណកឡកទាំងឡាយ កាំពុងចឹកសីុកថី  លតដក់គលមង់

ទាំងឡាយ កាំពុងចឹកសីុកថី  តយ តទាំងឡាយ កាំពុងចឹកសីុកថី  សតឝសាឝ នទាំងឡាយ កាំពុងកដករសីុ

កថី  ចចកទាំងឡាយ កាំពុងកដករសីុកថី  ាែកជ្ញរ ិ (សតឝលឡិតៗ ម្ននរយុជាដដើម) ទាំងឡាយ

ដផសងៗ កាំ ពុងរូងជញ្ជក់សីុកថី  ដូចដមថ ចមិញ ។ ភិកខ ុដ ោះ ក៏បដង្ខឡ នសរីរៈសាវ ប់ដ ោះ មក

ដលបេបនឹងកាយដនោះឯងថ្ន សូមផីកាយដនោះដសាត ក៏គង់នឹងម្ននសភាវៈដូដចាប ោះ គង់នឹង

កាវ យដៅជាដូដចាប ោះ នឹងកនវងនូវភាវៈដូដចាប ោះពុាំានដ ើយ ។ 
 

q ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយខាងកប ុងជាលបលកតី ដដ្ឋយការកាំែត់នូវអ្សុភ 

ម្ននអ្សុភ ណដលពួកសតឝកាំពុងចឹកសីុជាដដើម លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ង ដនោះផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយ ជាខាងកប ុង និងខាងដលៅជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 
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q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលលបជុើដកើតដ ើង កប ុងកាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបង

ទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវធម៌ ណដលសូនរដៅ កប ុងកាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលលបជុើដកើត ទាំងធម៌ណដលសូនរដៅ កប ុងកាយជា

លបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ 

មួយដទ្េត សាយ រតីរបស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន កាយម្ននណមន លគ្នន់ណតជា 

ទី្កាំែត់ ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ភិកខ ុម្ននចិតថមិន

អាលស័យ (ដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ) លគប់ឥរយិបងទាំង៤ផង មិនលបដកេកលបកាន់អ្ឝី តិចតួច 

កប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយជាលបលកតី 

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ោខ្យងមងមុខេៅមានេទៀត ភិខុ គប្បីេឃើញនូវ 
q សររីៈសាវ ប់ ណដលដគដចាល កប ុងទលពសយសាន សល់ដៅណតរាងឆឡឹង លបកបដដ្ឋយ

សាច់ និង្ម ម្ននសរទស ជាដលគឿងចង ដូចដមថចមិញ ។ដប។ 

q សររីៈដៅសល់ណតរាងឆឡឹង ឥតម្ននសាច់ លបឡាក់ដដ្ឋយ្ម ម្ននសរទសជា

ដលគឿងចង ។ដប។ 

q សររីៈដៅសល់ណតរាងឆឡឹង មិនម្ននសាច់ និង្ម ម្ននណតសរទសជាដលគឿង 

ចង ។ដប។ 

q សររីៈដៅសល់ណតរាងឆឡឹងទ្ដទ្ មិនម្ននសរទសចងរបួរតឹ ខាច ត់ខាច យរាត់រាយដៅ

កប ុងទិ្សតូច និងទិ្សធាំ គឺឆឡឹងទដ ដៅដដ្ឋយណ ក ឆឡឹងដជើងដៅដដ្ឋយណ ក ឆឡឹងសយង

ដៅដដ្ឋយណ ក ឆឡឹងដលវ ដៅដដ្ឋយណ ក ឆឡឹងចដងាោះដៅដដ្ឋយណ ក ឆឡឹងខ្បងដៅ

ដដ្ឋយណ ក ឆឡឹងលទ្នុងខ្បងដៅដដ្ឋយណ ក ឆឡឹងជើនីរដៅដដ្ឋយណ ក ឆឡឹងលទ្ងូដៅ

ដដ្ឋយណ ក ឆឡឹងសាយ ដៅ ដដ្ឋយណ ក ឆឡឹងកាំភួនទដដៅដដ្ឋយណ ក ឆឡឹងកដៅដដ្ឋយ

ណ ក ឆឡឹងចង្ខា ដៅដដ្ឋយណ ក ដធយញដៅដដ្ឋយណ ក រលាកាលដៅដដ្ឋយណ ក

ដូចដមថចមិញ ។ 

ភិកខ ុដ ោះ ក៏បដង្ខឡ នសររីៈសាវ ប់ដ ោះ មកដលបេបផធឹមនឹងកាយដនោះឯងថ្ន សូមផីកាយ

ដនោះដសាត ក៏គង់នឹងម្ននសភាវៈដូដចាប ោះ គង់នឹងកាវ យដៅជាដូដចាប ោះ នឹងកនវងនូវភាវៈដូដចាប ោះ
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ពុាំានដ ើយ ។ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយខាងកប ុងជាលបលកតី (ដដ្ឋយការ

កាំែត់នូវសររីៈសាវ ប់ ណដលសល់ណតរាងឆឡឹង ជាដដើម) លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវកាយកប ុងកាយ ខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវកាយកប ុងកាយ ជាខាងកប ុង និងខាងដលៅជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលលបជុើដកើតដ ើង កប ុងកាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបង

ទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលសូនរដៅ កប ុងកាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើង ទាំងធម៌ណដលសូនរដៅកប ុង

កាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ 

មួយដទ្េត សាយ រតីរបស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន កាយដនោះម្ននណមន លគ្នន់ណត

ជាទី្កាំែត់ ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ ភិកខ ុម្ននចិតថមិន

អាលស័យ (ដដ្ឋយតណាហ និងទិ្ដឌិ) លគប់ឥរយិបងទាំង៤ផង មិនលបដកេកលបកាន់អ្ឝី តិចតួចកប ុង

ដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយជាលបលកតី លគប់ 

ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ោខ្យងមងមុខេៅមានេទៀត ភិខុគប្បីេឃើញនូវ 
q សររីៈសាវ ប់ ណដលដគដចាលកប ុងទលពសយសាន សល់ដៅណតឆឡឹងទ្ដទ្ ម្ននសមផុរស

ដូចជាសមផុរទនស័ងខ ។ដប។ 

q សររីៈដៅសល់ណតឆឡឹងទ្ដទ្ ដរាយរាយជាពាំនូក  ៗកនវងហួ្សដៅមួយឆាប ាំដហ្ើយ។ដប។ 

q សររីៈសល់ដៅណតឆឡឹងទ្ដទ្ ពុកផុយដខ្ធចខ្ធី ជាកដមធចតូច កដមធចធាំដផសងៗ ដូច

ដមថចមិញ ។ ភិកខ ុដ ោះក៏បដង្ខឡ នសរីរៈសាវ ប់ដ ោះ មកដលបេបនឹងកាយដនោះឯងថ្ន  

សូមផីកាយដនោះដសាត ក៏គង់នឹងម្ននសភាវៈដូដចាប ោះ គង់នឹងកាវ យដៅជាដូដចាប ោះ នឹង

កនវងនូវភាវៈដូដចាប ោះពុាំានដ ើយ ។ 

q ពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយ ជាខាងកប ុងជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ 

យ៉ា ងដនោះផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយ ខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 
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q ពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយ ជាខាងកប ុង និងខាងដលៅជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើង កប ុងកាយជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលសូនរដៅកប ុងកាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើង ទាំងធម៌ណដលសូនរដៅកប ុង

កាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ 

មួយដទ្េត សាយ រតីរបស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន កាយដនោះម្ននណមន លគ្នន់ណត

ជាទី្កាំែត់ ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ភិកខ ុម្ននចិតថមិន

អាលស័យ (ដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ) លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង មិនលបដកេកលបកាន់អ្ឝី តិចតួច

កប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយ លគប់ឥរយិបង

ទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

r<<<s 
 

ស បិបដ្ឋា នកថា 

បដិខភាគ៧១ ទពំ័រទ៣ី២១-៣២៤ បញ្ជ្ខ់ថា៖ 
ជាអ្នករិចារណាត ើញនូេកាយកនងុកាយ ត ើដូចតដេច? 

បុគគលពួកមួយ កប ុងដលាកដនោះ ពិចារណាដ ើញនូវពួកដី ថ្នមិនដទ្េង មិនណមនថ្ន

ដទ្េងដទ្ ពិចារណាដ ើញនូវពួកដី ថ្នជាទុ្កខ មិនណមនថ្នជាសុខ្ដទ្ ពិចារណាដ ើញនូវពួក

ដីថ្នមិនណមនខ្វួន មិនណមនថ្នជាខ្វួនដទ្ រណមងដនឿយណាយ មិនរកីរាយដទ្ រណមងជិនណាយ

មិនដលតកអ្រដទ្ រណមងរាំលត់ មិនឲរដកើតដទ្ រណមងលោះបង់ មិនលបកាន់ដទ្ កាលពិចារណា

ដ ើញថ្នមិនដទ្េង រណមងលោះបង់ដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នដទ្េង កាលពិចារណាដ ើញថ្នជាទុ្កខ

រណមងលោះបង់នូវដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នជាសុខ្ កាលពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនណមនខ្វួន រណមង

លោះបង់នូវដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នខ្វួន កាលដនឿយណាយ រណមងលោះបង់នូវដសចកថី រីករាយ 

កាលជិនណាយ រណមងលោះបង់តដលមក កាលរាំលត់ រណមងលោះបង់នូវការដកើត កាល

លោះបង់រណមងលោះបង់នូវការលបកាន់ បុគគលពិចារណាដ ើញនូវកាយ ដដ្ឋយអាការទាំង ៧ 
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ដនោះកាយ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ឯសតិ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្ន

សតិផង បុគគលពិចារណាដ ើញនូវកាយដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដលពាោះ

ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន កាដយកាយនុបសស សតិបផដ្ឋឌ នភាវ  ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ 

 ពាករថ្ន ភាវ  ានដល់ភាវ  ៤ គឺ ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនលបលពឹតថកនវងនូវពួក

ធម៌ណដលដកើតដហ្ើយកប ុងទី្ដ ោះ ១  ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នឥង្កនធិយទាំងឡាយ ម្ននរសណតមួយ 

១ ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដឹក ាំនូវដសចកថីពយយម ដ៏សមគួរដល់ធម៌ដ ោះ ១ ភាវ  ដដ្ឋយ

អ្តទថ្នជាដលគឿងដសពដរឿយ ៗ ១ បុគគលពួកមួយ កប ុងដលាកដនោះ ពិចារណាដ ើញនូវពួកទឹ្ក 

ពួកដភវ ើង ពួកខ្រល់ ពួកសក់ ពួកដរាម ពួកសមផុរទងង ពួកណសផក ពួកសាច់ ពួកសរទស ពួក

ឆឡឹង ពួកខួ្រកប ុងឆឡឹង ថ្នមិនដទ្េង មិនណមនថ្នដទ្េងដទ្ ពិចារណាដ ើញថ្នជាទុ្កខ មិនណមន 

ថ្នជាសុខ្ដទ្ ពិចារណាដ ើញថ្នមិនណមនខ្វួន មិនណមនថ្នជាខ្វួនដទ្ រណមងដនឿយណាយ 

មិនរកីរាយដទ្ រណមងជិនណាយ មិនដលតកអ្រដទ្ រណមងរាំលត់ មិនឲរដកើតដទ្ រណមងលោះបង់ 

មិនលបកាន់ដទ្ កាលពិចារណាដ ើញថ្ន មិនដទ្េង រណមងលោះបង់នូវដសចកថីសម្នគ ល់ថ្ន

ដទ្េង កាលពិចារណាដ ើញថ្នជាទុ្កខ រណមងលោះបង់នូវដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នជាសុខ្ កាល

ពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនណមនខ្វួន រណមងលោះបង់នូវដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នជាខ្វួន កាល

ដនឿយណាយ រណមងលោះបង់នូវដសចកថីរកីរាយ កាលជិនណាយ រណមងលោះបង់តដលមក 

កាលរាំលត់ រណមងលោះបង់នូវការដកើត កាលលោះបង់ រណមងលោះបង់នូវការលបកាន់ បុគគល

ពិចារណាដ ើញនូវកាយដដ្ឋយអាការទាំង ៧ ដនោះ កាយ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្ន

សតិដទ្ ឯសតិដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង បុគគលពិចារណាដ ើញនូវកាយ

ដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះដដ្ឋយញែដ ោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន កានយកាោ 

នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្មដដ្ឋយលបការដូដចបោះ។ 

 ពាករថ្ន ភាវ  ានដល់ភាវ  ៤ ។ដប។ ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដសពដរឿយៗ ។ដប។

ភិកខ ុជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវកាយកប ុងកាយ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

r<s 
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ស បិបដ្ឋា ន េិភងគ 

បដិខភាគ ៨១ ទពំរ័ទី១៣១-១៣៦ បានបញ្ជខ្់ថា៖ 
សរបិបដ្ឋឌ ន ៤ គឺ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ពិចារណានូវកាយកប ុងកាយខាងកប ុង ពិចារណា

នូវកាយកប ុងកាយខាងដលៅ ពិចារណានូវកាយកប ុងកាយខាងកប ុង និងខាងដលៅ សដលមច

ឥរយិបង ម្ននពយយមជាដលគឿងដុតកាំដៅកិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី (ជាដលគឿង

កាំែត់) កម្នច ត់បង់អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក ១។ ភិកខ ុពិចារណានូវដវទ្ កប ុងដវទ្ 

ទាំងឡាយខាងកប ុង ពិចារណានូវដវទ្ កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយខាងដលៅ ពិចារណានូវដវទ្ 

កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយខាងកប ុង និងខាងដលៅ សដលមចឥរយិបង ម្ននពយយមជាដលគឿងដុត

កាំដៅកិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី (ជាដលគឿងកាំែត់) កម្នច ត់បង់អ្ភិជា និងដទមនសស

កប ុងដលាក ១ ។ ភិកខ ុពិចារណានូវចិតថកប ុងចិតថខាងកប ុង ពិចារណានូវចិតថកប ុងចិតថខាងដលៅ

ពិចារណានូវចិតថកប ុងចិតថខាងកប ុង និងខាងដលៅ សដលមចឥរយិបង ម្ននពយយមជាដលគឿង

ដុតកាំដៅកិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី (ជាដលគឿងកាំែត់) កម្នច ត់បង់អ្ភិជានិង

ដទមនសសកប ុងដលាក ១ ។ ភិកខ ុពិចារណានូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយខាងកប ុង ពិចារណានូវ 

ធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយខាងដលៅ ពិចារណានូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយខាងកប ុង និងខាងដលៅ

សដលមចឥរយិបង ម្ននពយយម ជាដលគឿងដុតកាំដៅកិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី 

(ជាដលគឿងកាំែត់) កម្នច ត់បង់អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក ១ ។ 

ចុះភិកខរុិចារណានូេកាយកនងុកាយោងកនងុ ត ើដូចតដេច? 

ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ពិចារណានូវកាយខាងកប ុង  (កាយរបស់ខ្វួន) គឺ ខាងដលើតាំង 

អ្ាំ ពីាតដជើងដ ើងដៅ ខាងដលកាមតាំងអ្ាំ ពីចុងសក់ចុោះមក ណដលម្ននណសផកបិទ្ាាំងជុើវញិ

ដពញដដ្ឋយវតទ ុមិនសាឡ តម្ននលបការដផសងៗដូដចបោះថ្ន កប ុងកាយដនោះម្នន សក់ ដរាម លកចក

ដធយញ ណសផក សាច់ សរទស ឆឡឹង ខួ្រកប ុងឆឡឹង តលមងបសាវៈ ដបោះដូង ដងវើម វាវ លកពោះ សួត

ដពាោះដវេនធាំ ដពាោះដវេនតូច អាហារងយី អាហារចាស់ លបម្នត់ ដសវសយ ខ្ធ ុោះ ្ម ដញើស ខាវ ញ់

ខាប់ ទឹ្កណភបក ខាវ ញ់រាវ ទឹ្កម្នត់ ទឹ្កសាំដារ ទឹ្ករាំអិ្ល ទឹ្កមូលត ខួ្រកប ុងកាល ។ ភិកខ ុដ ោះ 

រណមងគប់រកអ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន នូវកាយដ ោះឲរជានិមិតថ កាំែត់ចុោះនូវកាយ ណដលខ្វួន

កាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡ ភិកខ ុដ ោះ លុោះគប់រក អ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន នូវកាយដ ោះ ឲរជានិមិតថ 
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កាំែត់នូវកាយ ណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡដហ្ើយ រណមងលបមូលមកនូវចិតថកប ុងកាយខាង

ដលៅ ។ 

ចុះភិកខរុិចារណានូេកាយកនងុកាយោងតប្ៅ ត ើដូចតដេច? 
ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ពិចារណានូវកាយខាងដលៅ (កាយរបស់ដគ) គឺខាងដលើតាំងអ្ាំ ពី

ាតដជើងដ ើងដៅ ខាងដលកាមតាំងអ្ាំ ពីចុងសក់ចុោះមក ណដលម្ននណសផកបិទ្ាាំងជុើវញិដពញ

ដដ្ឋយវតទ ុមិនសាឡ ត ម្ននលបការដផសងៗ ដូដចបោះថ្ន កប ុងកាយរបស់បុគគលដ ោះម្នន សក់ ដរាម

លកចក ដធយញ ណសផក សាច់ សរទស ឆឡឹង ខួ្រកប ុងឆឡឹង តលមងបសាវៈ ដបោះដូង ដងវើម វាវ លកពោះ

សួត ដពាោះដវេនធាំ ដពាោះដវេនតូច អាហារងយី អាហារចាស់ លបម្នត់ ដសវសយ ខ្ធ ុោះ ្ម ដញើស 

ខាវ ញ់ខាប់ ទឹ្កណភបក ខាវ ញ់រាវ ទឹ្កម្នត់ ទឹ្កសាំដារ ទឹ្ករាំអិ្ល ទឹ្កមូលត ខួ្រកប ុងកាល ។ ភិកខ ុដ ោះ

រណមងគប់រក អ្ប់រាំដធឝើឲរដលចើន នូវកាយដ ោះឲរជានិមិតថ  កាំែត់នូវកាយ ណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្ក

ដដ្ឋយលឡ  ភិកខ ុដ ោះលុោះគប់រក អ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន នូវកាយដ ោះឲរនិមិតថ  កាំែត់នូវកាយណដល

ខ្វួនកាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡដហ្ើយ រណមងលបមូលមកនូវចិតថកប ុងកាយខាងកប ុង ទាំងខាងដលៅ ។ 

ចុះភិកខរុិចារណានូេកាយកនងុកាយ ោងកនងុ និងោងតប្ៅ ត ើដូចតដេច? 

ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ពិចារណានូវកាយខាងកប ុង និងខាងដលៅ (កាយរបស់ខ្វួន ទាំង

កាយរបស់ដគ) គឺ ខាងដលើតាំងអ្ាំ ពីាតដជើងដ ើងដៅ ខាងដលកាមតាំងអ្ាំ ពីចុងសក់ចុោះមក

ណដលម្ននណសផកបិទ្ាាំងជុើវញិ ដពញដដ្ឋយវតទ ុមិនសាឡ ត ម្ននលបការដផសងៗ ដូដចបោះថ្ន កប ុង 

កាយម្នន សក់ ដរាម លកចក ដធយញ ណសផក សាច់ សរទស ឆឡឹង ខួ្រកប ុងឆឡឹង តលមងបសាវៈ  

ដបោះដូង ដងវើម វាវ លកពោះ សួត ដពាោះដវេនធាំ ដពាោះដវេនតូច អាហារងយី អាហារចាស់ លបម្នត់

ដសវសយ  ខ្ធ ុោះ ្ម ដញើស ខាវ ញ់ខាប់ ទឹ្កណភបក ខាវ ញ់រាវ ទឹ្កម្នត់ ទឹ្កសាំដារ ទឹ្ករាំអិ្ល ទឹ្កមូលត 

ខួ្រកប ុងកាល ភិកខ ុពិចារណានូវកាយកប ុងកាយខាងកប ុង និងខាងដលៅ សដលមចឥរយិបង ម្នន

ពយយម ជាដលគឿងដុតកាំដៅកិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី (ជាដលគឿងកាំែត់) កម្នច ត់បង់

អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាកយ៉ា ងដនោះឯង ។ 

តសចកេីប្ ង់ព្វកយថា៖ 

សាំនួរថ្ន ចុោះបណាថ ពាករទាំងដ ោះ ការពចិារណា ដតើដូចដមថច។ បញ្ញដ  ការដឹងចាស់ 

ដសចកថី មិនវដងឝង ការពិចារណាធម៌ ការដ ើញលតូវណា ដនោះដៅថ្ន ការពចិារណា ភិកខ ុជាអ្បក 

លពមដលពេង មូលមិត ចូលដៅជិត ណអ្បណនប  ដកេកដកើយ លបដិតលបជី លបកបលពមដដ្ឋយ 
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បញ្ញដ ជាដលគឿងពិចារណាដនោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដពាលថ្ន ភកិ ខពុចិារណា ។ 

ពាករថ្ន សនរមចឥរោិបថ គឺ សដលមច លបលពឹតថ  រកា រស់ដៅ ញុាំងអ្តថភាពឲររស់ដៅ

លតច់ដៅ សលម្នក ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដពាលថ្ន សនរមចឥរោិបថ ។ 

ភិកខ ុជាអ្បកលពមដលពេង មូលមិត ចូលដៅជិត ណអ្បណនប ដកេកដកើយ លបដិតលបជីលបកប

លពមដដ្ឋយសាយ រតីដនោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដពាលថ្ន មានសាម ររ ី។ 

ដសចកថី លតង់ពាករថ្ន កម្នច ត់បង់អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក ។ សាំនួរថ្ន បណាថ

ពាករទាំងដ ោះ នលាក ដតើដូចដមថច ។ កាយដ ោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន នលាក ឧាទនកខននទាំង ៥

ដ យ្ ោះថ្ន នលាក ដនោះដៅថ្ន នលាក ។ បណាថ ពាករទាំងដនោះ អ្ភជិា ដតើដូចដមថច ។ តដលមក

តដលមកខាវ ាំង តដលមកខាវ ាំងទនចិតថណា ដនោះដៅថ្ន អ្ភជិា ។ បណាថ ពាករទាំងដ ោះ នទាមនសេ 

ដតើដូចដមថច ។ ដសចកថី មិនដលតកអ្រ លបលពឹតថដៅកប ុងចិតថ  ដសចកថី ទុ្កខ  លបលពឹតថដៅកប ុងចិតថ   

ការទ្ទួ្លអារមយែ៍មិនជាទី្ដលតកអ្រ ជាទុ្កខ  ណដលដកើតអ្ាំ ពីដចដតសមព័សស ទុ្កខដវទ្  មិនជា

ទី្ដលតកអ្រ ណដលដកើតអ្ាំ ពីដចដតសមព័សសណា ដនោះដៅថ្ន នទាមនសេ ។ ភិកខ ុជាអ្បកទូ្ យ ន  

កម្នច ត់បង់ សងប់រម្នង ប់សងប់ឈឹង ដធឝើឲរវ ិស ដធឝើឲរសាបសូនរ ឲរដល់នូវការខូ្ចខាត ឲរ

ដល់នូវការហិ្នដហាច ឲររងីសង ួត ឲរហួ្តណហ្ង ដធឝើឲរាត់បង់ នូវអ្ភិជា និងដទមនសសដនោះ 

កប ុងដលាកដនោះ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដពាលថ្ន កម្នច ត់បង់អ្ភិជានិង

ដទមនសសកប ុងដលាក ។ 

ចប់ កាោនុបសឝ្ោនិេទទស។ 
 

អ្ដាកថាស ិបបដ្ឋា នេិភងគ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ តថ្នគតនឹងសណមឋងដហ្តុ ាំឲរដកើត និងរលត់ដៅទនសតិបផដ្ឋឌ ន 

៤ អ្បកទាំងឡាយ ចូរសាឋ ប់ពាករដ ោះ ចូរដធឝើមនសិការឲរលឡ។ល។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ក៏អ្ឝី

ដៅជាដហ្តុ ាំឲរដកើតកាយ? ការដកើតដ ើងទនកាយ រណមងម្ននដលពាោះការដកើតដ ើងទន

អាហារជាដដើម ដដ្ឋយទ្ាំនងដ ោះ កាយរណមងជាអារមយែ៍លាកដ មនិណមនសររិាកដនទ្ ។ 

ពិតណមន សរនិាចរ (អារមយែ៍របស់សតិ) ដលាកដៅថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន កប ុងពាករថ្ន  

បដ្ឋឌនដលពាោះអ្តទថ្ន ជាទី្តាំងម្នាំ ចូលដៅតាំងម្នាំ ទី្ជាតាំងម្នាំណដលជាលបធាន ដលពាោះជាធម៌

គួរឲរតាំងទុ្ក គួរលបលពឹតថដៅ ។  អវីត្ំងមាំ? សតិដ ោះឯង ។ អវីជាសតិ? ដលពាោះការរឭក 
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ាន ។ ដដ្ឋយសតិដ ោះផង ដដ្ឋយបដ្ឋឌ នដ ោះផង ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន លពោះម្ននលពោះភាគ

ជាម្នច ស់លទ្ង់លាថ្នប យកកប ុងទី្ដនោះ ។ 

សួរថា កាលដបើដូដចបោះ ដលពាោះដហ្តុអ្ឝី  ដលាកដទ្ើបដធឝើពាករសរបិបដ្ឋឌ ន ឲរដៅជាពហុ្ 

វចនៈដៅវញិ? 

ឆឆលើយថា ដលពាោះសភាវៈទនសតិម្ននដលចើន ។ 

សួរថា ដលពាោះដហ្តុអ្ឝី  ដទ្ើបលពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ លតស់សតិបផដ្ឋឌ នទុ្កណត ៤ 
មិនខ្ឝោះ មិនដលើស? 

ឆឆលើយថា ដលពាោះនឹងឲរជាលបដយជន៍ដ៏សមគួរដល់ដវដនយរសតឝ ។ ពិតណាស់ សតឝ

ទាំងឡាយ ម្នន ៤ លបដភទ្យ៉ា ងដនោះ៖ 

x តណាហ ចរតិ  

x ទិ្ដឌចិរតិ  

x សមងយនិក  

x វបិសស យនិក  

 លបលពឹតថដៅ ២ យ៉ា ង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនមនធបុគគល និងតិកខបុគគល (គឺ ចរតិទ្ន់ដខ្សៃយ 

និងចាស់កាវ ) លបលពឹតថដៅជាមួយសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ដូចខាងដលកាម៖ 

a កាោនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន សលម្នប់តណាហ ចរតិ ជាសមងយនិកយ៉ា ងទ្ន់ដខ្សៃយ  

a នវទ្ន្មនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន សលម្នប់តណាហ ចរតិ ជាសមងយនិកយ៉ា ងចាស់កាវ  

a ចតិាត នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន សលម្នប់ទិ្ដឌចិរតិ ជាវបិសស យនិកយ៉ា ងទ្ន់ដខ្សៃយ 

a ធមាម នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន សលម្នប់ទិ្ដឌិចរតិយ៉ា ងចាស់កាវ  ជាវបិសស យនិកចាស់កាវ  

ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបលពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ លទ្ង់លតស់សតិបផដ្ឋឌ នទុ្ក ៤ 

ដដ្ឋយមិនខ្ឝោះ មិនដលើស ម្ននលបការដូដចបោះឯង ។ 

ស ិបបដ្ឋា នោដន័យរបស់បករែ ៍
(ន័យេនះ រចោេឡើងេដ្យភាសារបស់អនខេកាះលង្ក្) 

លពោះម្ននលពោះភាគលតស់សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ដដើមផីលោះវបិលាវ ស ៤ គឺ ដដើមផីលោះសុភ

វបិលាវ ស សុខ្វបិលាវ ស និចចវបិលាវ ស អ្តថវបិលាវ ស ដដ្ឋយយល់ថ្ន ជាសុភ(លឡ)ជាសុខ្ ជា
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របស់ដទ្េង ជាអ្តថ  ។ ពិតណមន កាយជាអ្សុភ ណតសតឝទាំងឡាយយល់ខុ្សដដ្ឋយសុភ

វបិលាវ សកប ុងកាយដ ោះដៅវញិ ។ ដទ្ើបលពោះម្ននលពោះភាគលតស់កាយនុបសស សតិបផដ្ឋឌ ន 

ទុ្កដដើមផីនឹងឲរសតឝពួកដ ោះ លោះវបិលាវ សដ ោះ ដដ្ឋយសណមឋងដល់សភាពជាអ្សុភកប ុង

កាយ ។ មួយដទ្េត បណាឋ ធម៌ទាំងឡាយ ម្ននដវទ្ ជាដដើម សូមផីណដលសតឝកាន់យក

ដហ្ើយថ្ន ជាសុខ្ ជារបស់ដទ្េង ជាអ្តថ  តមពិតដវទ្ ជាទុ្កខ ចិតថក៏មិនដទ្េង ធម៌

ទាំងឡាយក៏ជាអ្នតថ  ។ ណតថ្នសតឝទាំងឡាយយល់ខុ្ស ម្ននដសចកឋីយល់ដ ើញដ វ ែង

ឃាវ តកប ុងធម៌ទាំងឡាយ ម្ននដវទ្ ជាដដើមដ ោះថ្ន ជាសុខ្ ជារបស់ដទ្េង ជាអ្តថ  ។  

លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់លតស់ សតិបផដ្ឋឌ ន ៣ ណដលដៅសល់ក៏ដដើមផីឲរសតឝពួកដ ោះ 

លោះវបិលាវ សដ ោះ ដដ្ឋយការសណមឋងដល់សភាវៈទុ្កខជាដដើម កប ុងធម៌ដវទ្ ជាដដើមដ ោះ 

គបផីលជាបថ្ន “ានលតស់សតិបផដ្ឋឌ នទុ្ក ៤ ប៉ាុ ដណាត ោះ មិនខ្ឝោះ មិនដលើស” ដដើមផីលោះ

វបិលាវ ស លបការដូដចបោះ ។ ក៏ដដើមផីលោះវបិលាវ សប៉ាុ ដណាត ោះ ក៏មិនណមន ដសចកឋី ពិត គបផី

លជាបថ្ន ដដើមផីលោះឱ ៈ ៤ ដយគៈ ៤ អាសវៈ ៤ គនទៈ ៤ ឧាទន ៤ អ្គតិ ៤ និងដដើមផី

ឲរកាំែត់ដឹងអាហារ ៤ ណដរ ។ 

ន័យរបស់បខរណ៍មានរតឹមែតបុ៉េណណះ។ 
ន័យរបសអ់ដឋខថា៖  
លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ លតស់សតិបផដ្ឋឌ នទុ្ក ៤ ប៉ាុ ដណាត ោះ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនការ

រឭក និងដដ្ឋយអ្ាំណាចទនការលបជុើដដ្ឋយដសចកឋីណតមួយជាមួយគ្នប  ណតលតស់សតិបផដ្ឋឌ ន

ទុ្ក ៤ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនអារមយែ៍ ។ 

អធិប្ាយន័យ  
លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលទ្ង់ណចកកាយនុបសស  ដដ្ឋយផវូវធាតុមនសិការបពឝៈ យ៉ា ង

ដនោះដហ្ើយ ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលទ្ង់ណចកដដ្ឋយនវសីវងិកាបពឝៈ ដសចកឋីកាំែត់ថ្ន ដដ្ឋយ

ទលពជាទី្ដចាលសាកសព ៩ លបការ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ដៅម្ននលបការមួយដទ្េត ជាដដើម ។ 

បណាឋ ទាំងដ ោះ បទ្ថ្ន ដចូជ្ញថា នឃើញ គឺ ដូចថ្ន ជួប។  បទ្ថ្ន សររីៈ គឺ សររីៈរបស់អ្បកសាវ ប់ ។ 

បទ្ថ្ន ណដលនគនចាលររង់នរពសមសាន គឺ ណដលដគដចាលកប ុងទលពសយសាន ។ សាកសពណដល

ដ យ្ ោះថ្ន សាល ប់ានមយួនថ ង ដលពាោះជាសាកសពណដលសាវ ប់ដហ្ើយាន ១ ទងង ។ បទ្ថ្ន សាល ប់ាន
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២ នថ ង ឬ ៣ នថ ង ម្ននន័យដូចគ្នប ទនទងងសាវ ប់ ។ បទ្ថ្ន សាកសពណដលន ើមនឡើង ដលពាោះជា

សាកសពណដលដា៉ា ងដ ើង ដដ្ឋយជាសាកសពដហ្ើមដា៉ា ងដ ើងតមលាំដ្ឋប់តាំងពីអ្ស់

ជីវតិដៅ ដូចកូនឈប ួលជាងម្នសណដលសប់ឲរដា៉ា ងដ ើង ដដ្ឋយខ្រល់ ។ សាកសពណដល

ដា៉ា ងដ ើងន៎ុោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន ឧទ្ ធមុារក ។ ន័យមួយដទ្េត សាកសពណដលដា៉ា ងដ ើងគួរដខ្ភើម

ដលពាោះជារបស់បដិកូល ដលពាោះដហ្តុដ ោះដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន ឧទ្ ធមុារកៈ ។ សាកសពណដលម្នន

ពែ៌ដផសងៗលាយដដ្ឋយពែ៌ដខ្េវ ដៅថ្ន សាកសពណដលម្ននពែ៌ដខ្េវលាយ ។ សាក 

សពណដលម្ននពែ៌ដខ្េវលាយន៎ុោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន វនិលីក ។ ន័យមួយដទ្េត សាកសពណដល

ម្ននពែ៌ដខ្េវគួរដខ្ភើម ដលពាោះជារបស់បដិកូល ដលពាោះដហ្តុដ ោះដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន វនិលីក ។ 

ពាករថ្ន វនីិលកៈដនោះ ជាដ យ្ ោះរបស់សាកសពម្ននពែ៌លកហ្ម កប ុងកណនវងសាច់ដា៉ា ង

ដ ើងលកាស់ ម្ននពែ៌សកប ុងទី្ណដលខ្ធុោះ ដដ្ឋយដលចើនម្ននពែ៌ដខ្េវ កប ុងទី្គួរដខ្េវ លសដដេង

សមភ ត់ដែឋ ប់ពែ៌ដខ្េវ ។ សាកសពណដលម្ននខ្ធុោះហូ្រដចញចាកទី្ជុើវញិ ទនទឝ រទាំង ៩ ខ្វោះ

ដ យ្ ោះថ្នសាកសពម្ននខ្ធុោះហូ្រ ។ សាកសពម្ននខ្ធុោះហូ្រន៎ុោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន វបិព វក ។ ន័យមួយ

ដទ្េតសាកសពម្ននខ្ធុោះហូ្រគួរដខ្ភើម ដលពាោះជារបស់បដិកូល ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដ យ្ ោះ

ថ្ន វបិពុ វកៈ ។ សាកសពណដលជាវបិពឝកៈ ដកើតដហ្ើយ គឺ ដល់ភាពជាសាក សពម្ននខ្ធុោះហូ្រ

យ៉ា ងដ ោះដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន វបុិពឝកជាត ។ លបការថ្ន នសា ឥមនមវ កាយំ ដសចកឋី

ថ្ន ភិកខ ុដ ោះដលបើញែន៎ុោះឯង បដង្ខឡ ន ាំកាយរបស់ខ្វួនដនោះដៅដលបេបដូចនឹងកាយដ ោះ 

(សាកសព) ។ 

េតើេរបៀបេធៀបោស្ងណ្? 
ដលបេបថ្ន កាយដនោះឯង ម្ននសភាពយ៉ា ងដ ោះ ជាធមយត លតូវណតជាយ៉ា ងដ ោះ មិនកនវង

ផុតពីសភាពយ៉ា ងដ ោះដៅានដ ើយ ។ 

កាយណដលប្បាសចាកអាយុ កតដេ  េញិ្ញា ែ ជាសាកសរ 
ដលាកអ្ធិបាយទុ្កថ្ន កាយដនោះ ណដលដៅឈរ ដដើរ ជាដដើមាន ក៏ដលពាោះម្ននធម៌

៣ យ៉ា ងដនោះ គឺ អាយុ ១ កដតឋ  ១ វញិ្ញដ ែ ១ ។ 

លបសិនដបើធម៌ ៣ យ៉ា ងដនោះ លាសចាកពីគ្នប  សូមផីកាយដនោះ ដទ្ើបលតូវម្ននយ៉ា ង

ដ ោះជាធមយត គឺ ម្ននសភាពសឡ ុយរលួយយ៉ា ងដ ោះដូចគ្នប  លតូវជាយ៉ា ងដ ោះ គឺ នឹងជា
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លបដភទ្សាកសពដ ើងដា៉ា ងដហ្ើម យ៉ា ងដ ោះដូចគ្នប  មិនកនវងផុតសភាពជាយ៉ា ងដ ោះដៅ

ាន គឺមិនកនវងផុតសភាពជាសាកសពដហ្ើមដា៉ា ងជាដដើមយ៉ា ងដ ោះ ដៅាន ។ 

ពាករថ្ន ខាងក នងុក ឋ ី ដសចកឋីថ្ន ពិចារណាដ ើញកាយកប ុងកាយរបស់ខ្វួន កប ុងកាយ

របស់ខ្វួនដទទ្ ឬកប ុងកាយរបស់ខ្វួនតមកាល របស់អ្បកដទទ្តមកាល ដដ្ឋយការកាំែត់

សាកសពណដលដហ្ើមដា៉ា ងជាដដើម យ៉ា ងដនោះ ។ 

នរពជាទីសច្ឆលសាក្េព ៩ របការ ច្ឆត់ជាបពវៈ 

ៃរពជាទីេចាលសាខសព ៩ របការ ខនុងនវសីវថិកាបពវៈេនះ បណឋិតគប្បីរបមូល
មខដូេចនះ គឺ៖ 

១ ~ ពាករណដលលតស់ដដ្ឋយន័យជាដដើមថ្ន សាកសពសាវ ប់អ្ស់ ១ ទងងខ្វោះ សូមផី

ទាំងអ្ស់ជាបពឝៈលបការទី្មួយ ។ បទ្ថ្ន ឯកា មរ ំ វា សាកសពណដលសាវ ប់ដហ្ើយាន ១ 

ទងង ១ ។ 

២ ~ ពាករណដលថ្ន សាកសពណដលលតូវហ្ឝ ូងណកឡកចឹកសីុខ្វោះ ជាដដើមជាបពឝៈលបការមួយ។ 

ថ្ន កានក  ិវា ខជ ជមាន ំសាកសពណដលលតូវពួកណកឡកចឹកសីុ ១ ។ 

៣ ~ ពាករណដលថ្ន រាងឆឡឹង ណដលដៅម្ននសាច់ និង្ម ម្ននសរទសចងរបួរតឹ ជា

បពឝៈលបការមួយ ។ បទ្ថ្ន អ្ដ ឌសិង ខលកិ ំសមសំនលា រិ ំនហារសុម ពន ធ ំសាកសពណដលម្ននរាង

ឆឡឹងលពមទាំងសាច់ និង្មម្ននសទសជាដលគឿងចង ១ ។ 

៤ ~ ពាករថ្ន លាសចាកសាច់ ណតលបឡាក់្ម ម្ននសរទសជាដលគឿងចងរបួរតឹ 

ជាបពឝៈលបការមួយ ។ បទ្ថ្ន នមិ មសំនលា ិរមក ខរិ ំនហារសុម ពន ធ ំសាកសពណដលមិនម្ននសាច់ 

ណតលបឡាក់ដដ្ឋយ្ម ម្ននសរទសជាដលគឿងចងរតឹ ១ ។ 

៥ ~ ពាករថ្ន លាសចាកសាច់ និង្មណតម្ននសរទស ជាដលគឿងចងរបួរតឹ ជាបពឝៈ

លបការមួយ ។ បទ្ថ្ន អ្បគរមសំនលា រិ ំ នហារសុម ពន ំសាកសពណដលដៅម្ននណតឆឡឹង ឥត

ម្ននសាច់ និង្ម ណតដៅម្ននសរទសជាដលគឿងចង១ ។ 

៦ ~ ពាករថ្ន ឆឡឹងទាំងឡាយណដលលាសចាកសរទសចងរបួរតឹជាដដើម ជាបពឝៈលបការ

មួយ ។ បទ្ថ្ន អ្ដ ឌកិាន ំអ្បគរសម ពន ធន្មន ិម្ននណតរាងឆឡឹងទ្ដទ្ មិនម្ននសរទសជាដលគឿងចង

របួរតឹខាច ត់ខាជ យរាត់រាយដៅកាន់ទិ្សដផសងៗ ១ ។ 
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៧ ~ ពាករថ្ន ដៅសល់ណតឆឡឹងទ្ដទ្ ម្ននពែ៌ស ដូចជាសមផុរទនស័ងខ ជាបពឝៈលបការ

មួយ ។ បទ្ថ្ន អ្ដ ឌកិាន ិនសតាន ិសងខវែណបដភិាាន ិដៅសល់ណតរាងឆឡឹងទ្ដទ្ ម្ននពែ៌សដូច

ជាពែ៌ទនស័ងខ ១ ។ 

៨ ~ ពាករថ្ន ឆឡឹងទាំងឡាយដដកគរ រាត់រាយ ដលើសមួយឆាប ាំដ ើងដៅ ជាបពឝៈលបការ

មួយ ។ បទ្ថ្ន អ្ដ ឌកិាន ិនសតាន ិសងខវែណបដភិាាន ិដៅសល់ណតរាងឆឡឹងទ្ដទ្ ម្ននពែ៌សដូច

ជាពែ៌ទនស័ងខ ១ ។ 

៩ ~ ពាករថ្ន ឆឡឹងទាំងឡាយពុកផយុ ជាកដមធចតូចធាំដផសងៗ ជាបពឝៈលបការមួយ ។ 

បទ្ថ្ន បរូនី ិចែុណកជ្ញតាន ិឆឡឹងពុកផុយណបកដខ្ធចខ្ធីជាដមៅ ។ 

លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលទ្ង់សណមឋងទលពជាទី្ដចាលសាកសពទាំង ៩ ដហ្ើយ កាលនឹង

លទ្ង់បញ្ចប់ការយនុបសស  ដទ្ើបលតស់ពាករដនោះថ្ន ឯវ ំ នខា ភកិ ខនវ យ៉ា ងដនោះឯង ម្នប ល

ភិកខ ុទាំងឡាយ ជាដដើម ។ 

បទតប្បៀបតធៀបកាយ ជាដួយសាកសរ 

បទ្ថ្ន ខជ ជមាន ំណដលសតឝខាាំសីុ ានដល់ សាកសពណដលម្ននសតឝតយ ត ណកឡកជាដដើមទ្ាំដលើ

អ្វយវៈ ដូចជាដពាោះជាដដើម ដហ្ើយទញសាច់ដពាោះ សាច់ម្នត់ រននណភបកជាដដើម  ាំគ្នប ចឹកសីុ ។ 

បទ្ថ្ន សមសំនលា ិរ ំ ដៅម្ននសាច់ និង្ម គឺ សាកសពណដលម្ននសាច់និង

្មដៅដល់ ។ 

បទ្ថ្ន នមិ មសំនលា រិមក ខរិ ំ ណដលលាសចាកសាច់ ណតលបឡាក់្ម គឺ កាលសាច់

អ្ស់ដៅដហ្ើយ ណត្មមិនទន់សង ួត ។ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់សាំដៅសាកសពលបដភទ្

ដ ោះ ដទ្ើបលតស់ថ្ន នមិ មសំនលា រិមក ខរិ ំ។ 

បទ្ថ្ន អ្នញ្ដន គឺ សាកសពដៅកប ុងទិ្សដទទ្ ។ បទ្ថ្ន  រ ថដ ឌកិ ំឆឡឹងទដ ដសចកឋីថ្ន ឆឡឹង

ទដម្ននលបដភទ្ដល់ ៦៤ កាំណាត់ខាច ត់ខាច យណបកគ្នប ដៅ ។ សូមផីឆឡឹងដជើងជាដដើម ក៏ន័យដូចគ្នប  ។ 

បទ្ថ្ន នរនរាវសេិកាន ិដលើសពីមួយឆាប ាំដ ើងដៅ គឺ កនវងឆាប ាំដៅដហ្ើយ ។ 

បទ្ថ្ន បរូនី ិជារបស់ពុកផុយ ដសចកឋីថ្ន ឆឡឹងណដលតាំងដៅកណាឋ លវាល រណមងពុក

ផុយ ដលពាោះប៉ា ោះខ្ធប់ខ្រល់ កដតឋ ទងង និងដភវែង ចាំណែកឆឡឹងណដលដៅកប ុងណផនដី រណមងតាំង

ដៅានយូរជាង ។ 
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បទ្ថ្ន ចែណកជ្ញតាន ិ ជាផង់ធូលី គឺ ជាកដមធចផង់ខាច ត់ខាច យដៅ ។ គបផីលបកបការ

យល់ចូលកប ុងដសចកថីទាំងពួង ដដ្ឋយបទ្ថ្ន ខជ ជមាន លតូវសតឝខាាំសីុជាដដើម ដដ្ឋយន័យណដល

ដពាលមកដហ្ើយថ្ន ភិកខ ុក៏បដង្ខឡ នកាយដនោះឯងចូលដៅដលបេបដធេបនឹងសាកសព ជាដដើម ។ 

បទ្ថ្ន ខាងក នងុជ្ញនដ ើម ដសចកឋីថ្ន ពិចារណាដ ើញកាយកប ុងកាយរបស់ខ្វួន កប ុងកាយ

របស់អ្បកដទទ្ ឬកប ុងកាយរបស់ខ្វួនតមកាល របស់អ្បកដទទ្តមកាល ដដ្ឋយការកាំែត់

សាកសព ណដលសតឝខាាំសីុជាដដើម ដរាបដល់ឆឡឹងណដលណបកដខ្ធចខ្ធីជាកដមធចផង់ យ៉ា ងដនោះ ។ 

េតិកំ្ ត់សាក្េព ជាអរយិេចចៈ ៤ 

កប ុងនវសីវងិកាបពឝៈដ ោះ សតិណដលកាំែត់ទលពជាទី្ដចាលសាកសពទាំង ៩ លបការ

ជាទុ្កខសចចៈ តណាហ ណដលម្ននកប ុងមុន ណដលញុាំងសតិដ ោះឲរដកើតដ ើង ជាសមុទ្យសចចៈ 

ការមិនម្ននទុ្កខសចចៈ និងសមុទ្យសចចៈទាំងពីរ ជានិដរាធសចចៈ អ្រយិមគគណដលកាំែត់ទុ្កខ 

លោះសមុទ្យ ម្នននិដរាធជាអារមយែ៍ ជាមគគសចចៈ ។ ភិកខ ុដយគ្នវចរ ខ្ឝល់ខាឝ យដដ្ឋយ

អ្ាំណាចសចចៈយ៉ា ងដនោះ រណមងសដលមចលពោះនិពាឝ ន រលត់ទុ្កខានដូដចបោះ ។ ដនោះជាផវូវបដិបតថិ

 ាំដចញចាកទុ្កខ  ដរាបដល់លពោះអ្រហ្តថរបស់ពួកភិកខ ុ ណដលកាំែត់ទលពជាទី្ដចាលសាកសព

ទាំង ៩ លបការ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

េត្ិក្ាំណត្់សាក្េព ជាអរយិេច្ចៈ ៤ 
~សតិណដលកាំែត់ទលពជាទី្ដចាលសាកសពទាំង៩លបការ ជាទុខសចចៈ 
~តណាហ ណដលម្ននកប ុងមុនណដលញុាំងសតិដ ោះឲរដកើតដ ើង ជាសមុទយសចចៈ 
~ការមិនម្ននទុ្កខសចចៈ និងសមុទ្យសចចៈទាំងពីរ ជានិេរាធសចចៈ 
~អ្រិយមគគណដលកាំែត់ទុ្កខ  លោះសមុទ្យ ម្នននិដរាធជា

អារមយែ៍ 
ជាមគសចចៈ 

អាការៈសព ៩ លបការ ជាទុ្កខសចចៈពិត ចាំណែកតណាហ ពីមុនណដលយល់ថ្នរបូលឡ

លបការដផសងៗ ជាដហ្តុ ាំឱរដកើតទុ្កខ ដបើដ ើញខ្ននថ្នជារបស់ដាកបដញ្ញឆ តលបចកសក៏

លោះដហ្តុដ ោះដចាល (ជានិដរាធសចចៈ) ដទ្ើបសដលមចដដើរដលើមគគដ៏លបដសើរមិនបដងាើត

សង្ខខ រងយី (មគគសចចៈ)។ 

ចប់ នវសីវងិកាបពឝៈ 
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ខ៏កាោនុបស្ឝោ ១៤ បពវៈ គឺ  
១ ~ អា ានបពឝៈ ១ 

២ ~ ឥរយិបងបពឝៈ ១ 

៣ ~ ចតុសមផជញ្ដៈបពឝៈ ១ 

៤ ~ បដិកូលមនសិការបពឝៈ ១ 

៥ ~ ធាតុមនសិការបពឝៈ ១ 

៦ ~ នវសីវងិកា ៩ បពឝៈ 

 ជាការចប់ដលសច ដដ្ឋយពាករពែ៌  ម្ននលបម្នែលតឹមណតប៉ាុ ដែត ោះ ។ 

 កប ុង ១៤ បពឝៈដ ោះ អា ានបពឝៈ និងបដិកូលមនសិការបពឝៈ ២ បពឝៈដនោះប៉ាុ ដែត ោះ 

ជាអ្បផ កមយដ្ឋឌ ន ចាំណែក ១២ បពឝៈដ៏ដសស ជាឧបចារកមយដ្ឋឌ នណតមយ៉ា ង ដលពាោះលតស់

ទុ្កដដ្ឋយការពិចារណាដ ើញដទសទនកាយណដលជាប់ទក់ទ្ង ដដ្ឋយទលពជាទី្ដចាល

សាក សព ដូដចបោះឯង ។ 

ចប់ កាោនុបសឝ្ោសតិប្បដ្ដ្ន ។ 
 

&<,&<,&<, 
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វវទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋន្ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវដវទ្  កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ ជាលបលកតី

លគប់ឥរយិបងទាំង៤ ដតើដដ្ឋយវធីិដូចដមថច ។ 

ម្នប លភិកខទុាំងឡាយ ភិកខកុបងុសាស ដនោះ៖ 

q កាលទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្ កថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្  ។ 

q កាលទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្ កថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  ។ 

q កាលទ្ទួ្លអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្ កថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញទ្ទួ្លអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្   ។ 

q កាលទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈកថី  (អ្ដឌកថ្ន៖ ដសាមនសសដវទ្  ណដល

អាលស័យ នូវកាមគុែ៥ លបលពឹតថដៅកប ុងទឝ រ៦ ដៅថ្ន សាមិសសុខ្។) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន

អាតយ អ្ញ ទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈ  ។ 

q កាលទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្  ណដលឥតអាមិសៈកថី  (អ្ដឌកថ្ន៖ ានខាងដសាមនសសដវទ្  ណដល 

អាលស័យដនកខមយ ៈ លបលពឹតថដៅកប ុងទឝ រទាំង៦។) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញទ្ទួ្លសុខ្

ដវទ្  ណដលឥតអាមិសៈ ។ 

q កាលទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈកថី  (ានខាងដទមនសសដវទ្  ណដល

អាលស័យកាមគុែ៥ លបលពឹតថដៅកប ុងទឝ រ៦។) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញ ទ្ទួ្លទុ្កខ

ដវទ្ លបកបដដ្ឋយអាមិសៈ ។ 

q កាលទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  ណដលឥតអាមិសៈកថី  (ានខាងដទមនសសដវទ្  ណដល

អាលស័យដនកខមយ ៈលបលពឹតថដៅកប ុងទឝ រ៦ ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញទ្ទួ្លទុ្កខ

ដវទ្  ណដលឥតអាមិសៈ ។ 

q កាលទ្ទួ្លអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈកថី  (ានខាងឧដបកាខ ដវទ្  

ណដលអាលស័យកាមគុែ៥ លបលពឹតថដៅកប ុងទឝ រ៦ ។ )  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញ 

ទ្ទួ្លអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  លបកប ដដ្ឋយអាមិសៈ ។ 

q កាលទ្ទួ្លអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  ណដលឥតអាមិសៈកថី  (ានខាងឧដបកាខ ដវទ្  ណដល

អាលស័យដនកខមយ ៈ លបលពឹតថដៅកប ុងទឝ រទាំង៦ ។ ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញ ទ្ទួ្ល 

អ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  ណដលឥតអាមិសៈ ។ 
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q ពិចារណាដ ើញនូវដវទ្  កបងុដវទ្ ទាំងឡាយ ខាងកបងុជាលបលកតី (ដដ្ឋយការ

កាំែត់នូវដវទ្  ម្ននសុខ្ដវទ្ ជាដដើម) យ៉ា ងដនោះលគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ 

q ពិចារណាដ ើញ នូវដវទ្  កបងុដវទ្ ទាំងឡាយ ខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរយិបង

ទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវដវទ្  កបងុដវទ្ ទាំងឡាយ ខាងកបងុ និងខាងដលៅជាលបលកតី 

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើង កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលសូនរដៅ កបងុដវទ្ ទាំងឡាយ លគប់ឥរយិបងទាំង 

៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលលបជុើដកើតដ ើង ទាំងធម៌ ណដលសូនរដៅ កបងុដវទ្ 

ទាំងឡាយ លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ 

មួយដទ្េត សាម ររ ី (ជាដលគឿងកាំែត់នូវដវទ្ ) របស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន

ដវទ្ ទាំងឡាយ ម្ននណមន លគ្នន់ណតជាទី្កាំែត់ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើន

សាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ភិកខ ុ ម្ននចិតថមិនអាលស័យ (ដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ) លគប់ឥរយិបងទាំង ៤  

ផងមិនលបដកេកលបកាន់អ្ឝី តិចតួច កប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណា 

ដ ើញ នូវដវទ្ កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

ស បិបដ្ឋា នកថា 
បដិខភាគ៧១ ទពំ័រទ ី៣២៤ បានបញ្ជខ្់ថា៖ 
ជាអ្នករិចារណាត ើញនូេតេទ  កនងុតេទ ទាងំឡាយ ត ើដូចតដេច? 

បុគគលពួកមួយ កប ុងដលាកដនោះ ពិចារណាដ ើញនូវសុខ្ដវទ្ ថ្នមិនដទ្េង មិនណមន

ថ្នដទ្េងដទ្ ។ដប។  រណមងលោះបង់ មិនលបកាន់ដទ្ កាលពិចារណាដ ើញថ្នមិនដទ្េង រណមង

លោះបង់នូវដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នដទ្េង ។ដប។ កាលលោះបង់ រណមងលោះបង់នូវការលបកាន់

បុគគលពិចារណាដ ើញនូវដវទ្  ដដ្ឋយអាការទាំង ៧ ដនោះ ដវទ្ ដ យ្ ោះថ្ន ឧបដ្ឋឌ ន មិន

ដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ឯសតិ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង បុគគលពិចារណាដ ើញ
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នូវដវទ្ ដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន 

នវទ្ន្មសនុវទ្ន្មនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ។ 

ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់ភាវ  ៤។ដប។ ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដសពដរឿយៗ ។ដប។

បុគគលពួកមួយ កប ុងដលាកដនោះ ពិចារណាដ ើញនូវទុ្កខដវទ្ ។ដប។ នូវអ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្ 

នូវដវទ្ ណដលដកើតអ្ាំ ពីចកខ ុសមព័សស នូវដវទ្ ណដលដកើតអ្ាំ ពីដសាតសមព័សស នូវដវទ្ 

ណដលដកើតអ្ាំ ពីឃានសមព័សស ។ដប។ កាលលោះបង់ រណមងលោះបង់នូវការលបកាន់ បុគគល

ពិចារណាដ ើញនូវដវទ្  ដដ្ឋយអាការទាំង ៧ ដនោះ ដវទ្  ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះ

ថ្នសតិដទ្ ឯសតិ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង បុគគលពិចារណាដ ើញនូវ

ដវទ្ ដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន នវទ្ន្ម

សនុវទ្ន្មនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ។ 

 ពាករថ្ន ភាវ  ានដល់ភាវ  ៤។ដប។ ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដសពដរឿយៗ ។ដប។

ភិកខ ុជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ យ៉ា ងដនោះឯង។ 

ស បិបដ្ឋា ន េិភងគ 
បដិខភាគ៨១ ទពំ័រទ១ី៣៧-១៤០ បានបញ្ជខ្់ថា៖ 
ចុះភិកខរុិចារណានូេតេទ  កនងុតេទ ទាងំឡាយោងកនងុ ត ើដូចតដេច? 

ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ កាលទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញទ្ទួ្លសុខ្

ដវទ្  កាលទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  កាលទ្ទួ្ល 

អ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញ ទ្ទួ្លអ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្  កាលទ្ទួ្លសុខ្

ដវទ្ លបកបដដ្ឋយអាមិសៈកថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញ ទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្ លបកបដដ្ឋយ

អាមិសៈកាលទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈកថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញ

ទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈ កាលទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈ

កថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈ កាលទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  

មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈកថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយ 

អាមិសៈ កាលទ្ទួ្លអ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្ លបកបដដ្ឋយអាមិសៈកថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញ

ទ្ទួ្លអ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈ កាលទ្ទួ្លអ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្  មិនលបកប 
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ដដ្ឋយអាមិសៈកថី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញទ្ទួ្លអ្ទ្កុខមសុខ្ដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយ 

អាមិសៈ។ ភិកខ ុដ ោះ រណមងគប់រកអ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន នូវដវទ្ ដ ោះ ឲរជានិមិតថ កាំែត់នូវ

ដវទ្ ណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡ ភិកខ ុដ ោះ លុោះគប់រក អ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន នូវដវទ្ ដ ោះ

ឲរជានិមិតថ កាំែត់នូវដវទ្  ណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡដហ្ើយ រណមងលបមូលមកនូវចិតថ

កប ុងដវទ្ ខាងដលៅ ។ 

ចុះភិកខរុិចារណានូេតេទ  កនងុតេទ ទាងំឡាយោងតប្ៅ ត ើដូចតដេច? 
ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ដឹងចាស់នូវបុគគល កាលទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្ ថ្ន បុគគលដនោះ ទ្ទួ្ល

សុខ្ដវទ្  ដឹងចាស់នូវបុគគល កាលទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្ ថ្ន បុគគលដនោះ ទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  ដឹង

ចាស់នូវបុគគល កាលទ្ទួ្លអ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្ ថ្ន បុគគលដនោះ ទ្ទួ្លអ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្  ដឹង

ចាស់នូវបុគគល កាលទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈកថីថ្ន បុគគលដនោះ ទ្ទួ្លសុខ្

ដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈ ដឹងចាស់នូវបុគគល កាលទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយ 

អាមិសៈកថីថ្ន បុគគលដនោះ ទ្ទួ្លសុខ្ដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈ ដឹងចាស់នូវបុគគល

កាលទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈកថីថ្ន បុគគលដនោះទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  លបកបដដ្ឋយ 

អាមិសៈ ដឹងចាស់នូវបុគគល កាលទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈកថីថ្នបុគគលដនោះ

ទ្ទួ្លទុ្កខដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈ ដឹងចាស់នូវបុគគល កាលទ្ទួ្លអ្ទុ្កខមសុខ្

ដវទ្ លបកបដដ្ឋយអាមិសៈកថីថ្ន បុគគលដនោះ ទ្ទួ្លអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្ លបកបដដ្ឋយអាមិសៈ 

ដឹងចាស់នូវបុគគល កាលទ្ទួ្លអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈកថីថ្ន បុគគលដនោះ

ទ្ទួ្លអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈ ។ ភិកខ ុដ ោះរណមងគប់រក អ្ប់រាំ ដធឝើឲរ

ដលចើននូវដវទ្ ដ ោះ ឲរជានិមិតថ  កាំែត់នូវដវទ្  ណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡ ភិកខ ុដ ោះ លុោះ

គប់រកអ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន នូវដវទ្ ដ ោះ ឲរជានិមិតថកាំែត់នូវដវទ្  ណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្ក

ដដ្ឋយលឡដហ្ើយ រណមងលបមូលមកនូវចិតថ  កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ ទាំងខាងកប ុង ទាំងខាងដលៅ ។ 

ចុះភិកខរុិចារណានូេតេទ  កនងុតេទ ទាងំឡាយ ោងកនងុ និងោងតប្ៅ ត ើដូចតដេច? 

ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ដឹងចាស់នូវសុខ្ដវទ្ ថ្ន សុខ្ដវទ្  ដឹងចាស់នូវទុ្កខដវទ្ 

ថ្ន ទុ្កខដវទ្  ដឹងចាស់នូវអ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្ ថ្ន អ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្  ដឹងចាស់នូវសុខ្

ដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈថ្ន សុខ្ដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈ ដឹងចាស់នូវសុខ្

ដវទ្ មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈថ្ន សុខ្ដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈ ដឹងចាស់នូវទុ្កខ
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ដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈថ្ន ទុ្កខដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈ ដឹងចាស់នូវទុ្កខ  

ដវទ្ មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈថ្ន ទុ្កខដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈ ដឹងចាស់នូវ 

អ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈថ្ន អ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្  លបកបដដ្ឋយអាមិសៈ 

ដឹងចាស់នូវអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  មិនលបកបដដ្ឋយអាមិសៈថ្ន អ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  មិន

លបកបដដ្ឋយអាមិសៈ ភិកខ ុពិចារណានូវដវទ្  កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ ខាងកប ុង និងខាងដលៅ 

សដលមចឥរយិបង ម្ននពយយមជាដលគឿងដុតកាំដៅកិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី  

(ជាដលគឿងកាំែត់) កម្នច ត់បង់អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

តសចកេបី្ ងព់្វកយថា៖ 

សាំនួរថ្ន ចុោះបណាថ ពាករទាំងដ ោះ នលាក ដតើដូចដមថច? ដវទ្ ដ ោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន

នលាក ឧាទនកខននទាំង ៥ ដ យ្ ោះថ្នដលាក ដនោះដៅថ្ន នលាក ។ បណាថ ពាករទាំងដ ោះ

អ្ភិជា ដតើដូចដមថច ។ តដលមក តដលមកខាវ ាំង តដលមកខាវ ាំងទនចិតថណា ដនោះដៅថ្ន អ្ភជិា ។ 

បណាថ ពាករទាំងដ ោះ នទាមនសេ ដតើដូចដមថច ។ ដសចកថី មិនដលតកអ្រ លបលពឹតថដៅកប ុងចិតថ  

ដសចកថី ទុ្កខ  លបលពឹតថដៅកប ុងចិតថ ការទ្ទួ្លអារមយែ៍មិនជាទី្ដលតកអ្រ ជាទុ្កខ ណដលដកើតអ្ាំ ពី

ដចដតសមព័សស ទុ្កខដវទ្ មិនជាទី្ដលតកអ្រ ណដលដកើតអ្ាំ ពីដចដតសមព័សស ដនោះដៅថ្ន

នទាមនសេ ។ ពួកជនកប ុងដលាកដនោះ ភិកខ ុ ជាអ្បកទូ្ យ ន កម្នច ត់បង់ សងប់ រម្នង ប់ សងប់ឈឹង ដធឝើ

ឲរវ ិស ដធឝើឲរសាបសូនរ ឲរដល់នូវការខូ្ចខាត ឲរដល់នូវការហិ្នដហាច ឲររងីសង ួត ឲរ

ហួ្តណហ្ង ដធឝើឲរាត់បង់ នូវអ្ភិជា និងដទមនសសដនោះ កប ុងដលាកដនោះ ដដ្ឋយលបការ

ដូដចបោះដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដពាលថ្ន កម្នច ត់បង់អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក ។ 
 

ចប់ េវទោនុបស្ឝោនេិទទស ។ 

r<s 
 

អធិប្ាយន័យ  
លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលតស់កាយនុបសស សតិបផដ្ឋឌ ន ១៤ វធីិយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ

ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលតស់ដវទ្ នុបសស  ៩ វធីិ ដទ្ើបលតស់ថ្ន កថញ្ច ភកិ ខនវ ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ េវទោ េតើដូចេមេចជាេដើម ? 
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បណាឋ បទ្ទាំងដ ោះ បទ្ថ្ន សខុនវទ្ន្ម ដសចកឋីថ្ន ភិកខ ុកាំ ពុងដសាយដវទ្ ណដលជា

សុខ្ផវូវកាយកឋី  ផវូវចិតថកឋី  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ដយើងដសាយសុខ្ដវទ្  ។ នឹងវនិិចឆ័យកប ុងពាករ

ដ ោះ សូមផីទរកណដលដៅដដកផ្លង រ កាលដសាយសុខ្កប ុងលគ្នផឹកទឹ្កដដ្ឋោះជាដដើម ក៏ដឹង

ចាស់ថ្នដយើងដសាយសុខ្ដវទ្ ក៏ពិត ។ ណតពាករថ្ន សុខ្ដវទ្ ជាដដើមដនោះ មិនាន

លតស់សាំដៅដល់ដសចកឋីដឹងចាស់យ៉ា ងដ ោះ ។ ដលពាោះដសចកឋីដឹងចាស់ដូដចាប ោះ មិនលោះ

ការដ ើញថ្នសតឝ ដកការសម្នគ ល់ថ្ន ជាសតឝាន ទាំងជាកមយដ្ឋឌ ន ជាសតិបផដ្ឋឌ នភាវ  ។ 

ក៏ពាករដនោះលតស់សាំដៅដល់ការដសាយសុខ្ដវទ្  លពមទាំងការដឹងខ្វួនយ៉ា ងដនោះថ្ន អ្បក

ណាដសាយ?ការដសាយរបស់អ្បកណា? ដសាយដលពាោះដហ្តុអ្ឝី? 
 

ប្ ឹដណ ជាតេទ  ដិនណដនស វបុគ្គលខ្លនួតយើងតគ្ 
នឹងវនិិចឆ័យកបងុបញ្ញហ ទាំងដ ោះយ៉ា ងដនោះថ្ន៖ 

សួរថា អ្បកណាដសាយ? 

េឆលើយថា មិនណមនសតឝ ឬបុគគលណាៗ ដសាយ ។ 

សួរថា ការដសាយរបស់អ្បកណា? 

េឆលើយថា មិនណមនការដសាយរបស់សតឝ  ឬបុគគលណាៗ ។ 

សួរថា  ដសាយដលពាោះដហ្តុអ្ឝី ? 
េឆលើយថា ក៏ដវទ្ របស់ភិកខ ុដ ោះ ម្ននវតទ ុជាអារមយែ៍ណតមយ៉ា ង ដហ្តុដ ោះ ដលាកដទ្ើបដឹង

យ៉ា ងដនោះថ្ន សតឝទាំងឡាយដសាយដវទ្  ដលពាោះដធឝើវតទ ុជាទី្តាំងទនដវទ្  ម្នន

សុខ្ដវទ្ ជាដដើមដ ោះៗ ឲរជាអារមយែ៍ ក៏ពាករថ្ន ដយើងដសាយដវទ្  លតឹម

ណតការសមយ តិដៅគ្នប  ដលពាោះចាប់យកការលបលពឹតថិដៅទនដវទ្  ។ 

ភិកខ ុកាំែត់ថ្ន សតឝទាំងឡាយដសាយដវទ្  ដលពាោះដធឝើវតទ ុឲរជាអារមយែ៍យ៉ា ងដនោះ

គបផីលជាបថ្ន ភិកខ ុរណមងដឹងចាស់ថ្ន ដយើងដសាយដវទ្  ដូចលពោះដងរៈមួយរបូ កប ុងសម្នប ក់

ដៅលតង់ចិតថបព៌ត ។ 

(<)
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ការដឹងតដលមិនតមនជាេតិបបដ្ឋឋ នោវនា 

បណាថ បទ្ទាំងដ ោះ បទ្ថ្ន សខុ ំ នវទ្ន ំម្ននអ្ធិបាយថ្ន លពោះដយគ្នវចរ កាលដសាយ

សុខ្ដវទ្ ណដលលបលពឹតថដៅតមផវូវកាយ ឬលបលពឹតថដៅតមផវូវចិតថ  រណមងដឹងចាស់ថ្ន

ដយើងកាំពុងដសាយសុខ្ដវទ្  ដូដចបោះ ។ កប ុងដសចកថីដ ោះ សូមផីទរកណដលដដកផ្លង រ កាល

ដសាយដសចកថីសុខ្ កប ុងដវលាផឹកទឹ្កដដ្ឋោះជាដដើម ក៏ដឹងចាស់ ដយើងកាំពុងដសាយសុខ្ក៏

ពិតសូមផីដូដចាប ោះ ពាករដនោះ លពោះអ្ងគក៏មិនានលតស់សាំដៅយកការដឹងយ៉ា ងដនោះ ដលពាោះថ្ន

ការដឹងយ៉ា ងដនោះ លោះបង់សតថបូលទ្នមិិនាន ដកសតថសញ្ញដ មិនាន មិនណមនជាកមយដ្ឋឌ ន ឬ

មិនណមនជា សតិបផដ្ឋឌ នភាវ  ។ 
 

ការដឹងតដលជាេតិបបដ្ឋឋ នោវនា 

ចាំណែកការដឹងរបស់ភិកខ ុដនោះ លោះបង់សរ តបូលទ្ ធាិន ដកសតថសញ្ញដ ានទាំងជាកមយដ្ឋឌ ន 

ទាំងជា សរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម ។ ក៏ការដឹងដនោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់សាំដៅយកការដសាយ 

ដដ្ឋយការដឹងខ្វួនយ៉ា ងដនោះថ្ន នរណ្េសាយ? ការេសាយរបស់នរណ្? េរោះេហតុអវី
េទើបេសាយ? 

បណាថ បទ្ទាំងដ ោះ បទ្ថ្ន នកា នវទ្យរ ិ(នរណាដសាយ) ដសចកថីថ្ន មិនម្នននរណា

គឺ សតឝ ឬបុគគលណាដសាយដ ើយ ។ 

បទ្ថ្ន កសេ នវទ្ន្ម (ការដសាយរបស់នរណា ) ដសចកថីថ្ន មិនណមនការដសាយរបស់

នរណា គឺ របស់សតឝ ឬបុគគលដ ើយ ។ 

បទ្ថ្ន ក ំការណា នវទ្ន្ម (ដលពាោះដហ្តុអ្ឝី ដទ្ើបដសាយ) ដសចកថីថ្ន ក៏ដលពាោះម្ននវតទ ុជា

អារមយែ៍ ដគដទ្ើបម្ននការដសាយ ។ 

ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ភិកខ ុដឹងចាស់យ៉ា ងដនោះថ្ន ដវទ្ ដ ោះឯងដសាយ ដដ្ឋយដធឝើវតទ ុទន

ដសចកថី សុខ្ជាដដើមដ ោះៗ ឲរជាអារមយ ែ៍ ។ ណតដលពាោះសាំដៅយកការលបលពឹតថិ ដៅទន

ដវទ្ ដ ោះ ។ ពាករថ្ន អ្ ំ នវទ្ោម ិ (អ្ញដសាយដវទ្ ) ដទ្ើបម្ននលតឹមណតដវាហារ

ប៉ាុ ដណាត ោះ ។ 
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ដលពាោះដយគ្នវចរដ ោះកាលកាំែត់ដឹងថ្ន ដវទ្ ដ ោះឯងដសាយដដ្ឋយដធឝើវតទ ុឲរជា

អារមយែ៍យ៉ា ងដនោះ អ្បកសិកាគបផីយល់ថ្ន ដលាកដឹងចាស់ថ្ន អ្ញកាំពុងដសាយសុខ្

ដវទ្  ។ ដូចលពោះដងរៈមួយរបូ ណដលដៅកប ុងចិតថលតបព៌តដូដចាប ោះ ។ 

ប្រះតថរៈអ្នកតសាយទុកខតេទ  
ានឮថ្ន លពោះដងរៈបលមោះនដនេល ដដ្ឋយដវទ្ ខាវ ាំងកាវ  លគ្នអាពាធមិនជាសុខ្ ។ ភិកខ ុ 

កដម្នវ ោះមួយរបូសួរថ្ន៖ 

ភិខុខេមាលះ្ ដលាកម្នច ស់ឈឺចាប់លតង់ណា ? 

រពះេថរៈ លាប់កណនវងឈឺចាប់មិនានដទ្ដលាក ខ្ញុាំដធឝើវតទ ុជាអារមយែ៍ដសាយដវទ្  ។ 

ភិខុខេមាលះ្ តាំងពីដវលាដឹងចាស់យ៉ា ងដនោះ ដលាកអ្ត់លទាំទុ្កមិនគួរឬដលាកម្នច ស់ ។ 

រពះេថរៈ ខ្ញុាំនឹងអ្ត់លទាំ ណាដលាក ។ 

ភិខុខេមាលះ្ អ្ត់លទាំានជាការលឡណា ដលាកម្នច ស់ 

រពះេថរៈ ក៏អ្ត់លទាំទុ្កខដវទ្  ។ ដរាគខ្រល់ក៏ពុោះបាំ ណបកដរាបដល់ដបោះដូង ដពាោះដវេនរបស់
លពោះដងរៈក៏ដចញមកគរដលើណលគ ។ 

ភិខុខេមាលះ្ ដៅដពលលពោះដងរៈបង្ខហ ញឲរភិកខ ុកដម្នវ ោះដមើល ដលាកក៏ដៅដសងែម ។ 

រពះេថរៈ អ្ត់លទាំប៉ាុ ដណាត ោះគួរដទ្? 
ភិខុខេមាលះ្ ដលាកក៏ដសងែម 
រពះេថរៈ ក៏លបកបដសចកឋីពយយមដសយ ើ សដលមចលពោះអ្រហ្តថលពមដដ្ឋយបដិសមមិទទាំង

ជាលពោះអ្រហ្តថសមសីសី បរនិិពាឝ នដហ្ើយ ។ 

មួយដទ្េត ភិកខ ុចដលមើនដវទ្ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ នដ ោះ ដសាយទ្ុកខដវទ្  ។ល។ 

អ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្ លាសចាកអាមិស ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ដយើងដសាយទុ្កខដវទ្  ។ល។ អ្ទុ្កខម 

សុខ្ដវទ្ លាសចាកអាមិស ដូចកាលដលាកដសាយសុខ្ដវទ្ ដ ោះឯង ។ 

របូក្មមដ្ឋឋ ន-អរបូក្មមដ្ឋឋ ន 
លពោះម្ននលពោះភាគ កាលលទ្ង់លតស់លាប់របូកមយដ្ឋឌ ន ដដ្ឋយអាការយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ

កាលនឹងលតស់អ្របូកមយដ្ឋឌ ន ដទ្ើបានលតស់លាប់ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដវទ្  ដលពាោះថ្ន 
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កមយដ្ឋឌ ន ម្នន ២ យ៉ា ងគឺ របូកមយដ្ឋឌ ន ១ អ្របូកមយដ្ឋឌ ន ១ ។ របូកមយដ្ឋឌ ន និង អ្របូកមយដ្ឋឌ នដនោះ

ដ ោះឯង លតស់ដៅថ្ន របូបរគិ គ  (ការកាំែត់របូ) អ្របូបរគិ គ  (ការកាំែត់អ្របូ) ក៏ម្នន ។ 

បណាថ  របូកមយដ្ឋឌ ន និង អ្របូកមយដ្ឋឌ ន ដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ កាលនឹង

លតស់លាប់របូកមយដ្ឋឌ ន ដទ្ើបលតស់ ចតុធាតុវវដ្ឋឌ ន (ការកាំែត់ធាតុ៤) ទុ្កដដ្ឋយអ្ាំណាច

ទនមនសិការ ដដ្ឋយសដងខបខ្វោះ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនការមនសិការដដ្ឋយពិសាថ រខ្វោះ ។ កមយដ្ឋឌ ន 

សូមផីទាំង ២ យ៉ា ងដ ោះ ានសណមថងទុ្កដហ្ើយកប ុង គមភី រវសុិទ្នមគគ ដដ្ឋយអាការទាំងពួង

ដ ោះឯង ។ ណតលពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ កាលនឹងលតស់លាប់អ្របូកមយដ្ឋឌ ន ដដ្ឋយដលចើន 

ក៏នឹងលតស់លាប់ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដវទ្  ។ ដលពាោះថ្ន ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថនូវអ្របូកមយដ្ឋឌ ន 

ម្នន ៣ យ៉ា ង គឺ ដផ្លថ តចិតថ  ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនផសសៈ ១ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដវទ្  ១ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនចិតថ  ១ ។ 

េ្ឌ្តចិតតដូចេមតច ? 
(ដផ្លថ តចិតថយ៉ា ងដនោះ គឺ) ពិតណាស់ ផសេៈ កាលពាល់លតូវអារមយែ៍ដ ោះដកើតដ ើង

កប ុងខ្ែៈណដលចិតថ  និងដចតសិកលបលពឹតថដៅ ចាំដពាោះលគ្នដើបូងទនអារមយែ៍ដ ោះ នឹងមក

លាកដដល់លពោះដយគ្នវចររបូខ្វោះ កប ុងរបូកមយដ្ឋឌ ន ណដលដលាកកាំែត់ដហ្ើយដដ្ឋយសដងខប

ឬដដ្ឋយពិសាថ រ ។ ដវទ្ កាលដសាយអារមយែ៍ដ ោះដកើតដ ើង នឹងលាកដដល់លពោះដយគ្នវចរ 

របូខ្វោះ វញិ្ញដ ែកាលកាំែត់អារមយែ៍ដ ោះ ដឹងដហ្ើយដកើតដ ើងដល់ដយគ្នវចររបូខ្វោះ ។ 

បណាថ ផសសៈ ដវទ្  វញិ្ញដ ែទាំងដ ោះ ផសសៈ លាកដដល់លពោះដយគ្នវចរណា មិនចាំដពាោះ

ណតផសសៈប៉ាុ ដណាត ោះ ណដលដកើតដ ើងសូមផីដវទ្ ណដលដសាយអារមយែ៍ដ ោះ ក៏ដកើតដ ើង

ជាមួយនឹងផសសៈណដរ សូមផីសញ្ញដ ណដលចាាំាន សូមផីដចត ណដលតាំងចិតថ សូមផីវញិ្ញដ ែ

ណដលដឹងចាស់នូវអារមយែ៍ដ ោះ  ៗ នឹងដកើតដ ើងលពមជាមួយផសសៈដ ោះណដរ ដលពាោះដូដចាប ោះ

លពោះដយគ្នវចរដ ោះ រណមងកាំែត់ដចតសិកធម៌ ម្ននផសសៈជាទី្ ៥ ដ ោះឯង ។ 

ដវទ្ ណាលាកដដល់លពោះដយគ្នវចរ មិនចាំដពាោះដវទ្ មយ៉ា ងដ ោះ ប៉ាុ ដណាត ោះដទ្ណដល

ដកើតដ ើង សូមផីផសសៈណដលពាល់លតូវ ក៏នឹងដកើតដ ើងជាមួយនឹងដវទ្ ដ ោះណដរ សូមផី

សញ្ញដ ណដលចាាំអារមយែ៍ សូមផីដចត ណដលតាំងចិតថ  សូមផីវញិ្ញដ ែណដលដឹងចាស់ ក៏នឹងដកើត

ដ ើងជាមួយនឹងដវទ្ ដ ោះណដរ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះដយគ្នវចរដ ោះ ក៏រណមងកាំែត់ដចតសិក

ធម៌ម្ននផសសៈជាទី្ ៥ ដ ោះឯង ។ 
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សូមផីវញិ្ញដ ែ នឹងលាកដដល់លពោះដយគ្នវចរណា មិនចាំដពាោះណតវញិ្ញដ ែដ ោះណតមយ៉ា ង

ប៉ាុ ដណាត ោះនឹងដកើតដ ើង សូមផីផសសៈ ណដលពាល់លតូវអារមយែ៍ដ ោះៗឯង ក៏នឹងដកើតដ ើង

ជាមួយនឹងវញិ្ញដ ែដ ោះណដរ សូមផីដវទ្ ណដលដសាយ សូមផីសញ្ញដ ណដលចាាំានសម្នគ ល់ាន 

សូមផីដចត ណដលតាំងចិតថចាំដពាោះអារមយែ៍ដ ោះ ក៏នឹងដកើតដ ើងជាមួយវញិ្ញដ ែដ ោះណដរ

ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះដយគ្នវចរដ ោះ រណមងកាំែត់ដឹងដចតសិកធម៌ម្ននផសសៈជាទី្៥ ដ ោះឯង ។ 

សួរថា លពោះដយគ្នវចរដ ោះ កាលពិចារណាថ្ន ធម៌ម្ននផសសៈជាទី្ ៥ ទាំងដនោះ

អាលស័យនឹងអ្ឝី ? 
េឆលើយថា នឹងលជាបចាស់ថ្ន អាលស័យវតទ ុ ។ 

ករជ ជកាយ ដ យ្ ោះថ្ន វរ ថ ុ លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់លតស់សាំដៅយកថ្ន ក៏ឯវញិ្ញដ ែ

របស់ដយើងដនោះ អាលស័យដៅកប ុងករជកាយដនោះ ជាប់ជើពាក់ដៅកប ុងករជកាយដនោះ ។ 

ដដ្ឋយដសចកថី  លពោះដយគ្នវចរដ ោះ រណមងដ ើញទាំងមហាភូតរបូ ទាំងឧាទយរបូ

កាលដបើដូដចាប ោះ កប ុងដវទ្ បពឝៈដនោះ ដលពាោះដយគ្នវចរនឹងដ ើញលតឹមណត មរបូប៉ាុ ដណាត ោះ

វតទ ុ ជារបូ ដចតសិកធម៌ម្ននផសសៈជាទី្ ៥ ជា ម ។ កប ុងដសចកថីដនោះ របូ ានដល់ របូកខនន 

 ម ានដល់អ្របូកខននទាំង ៤ ដលពាោះដូដចាប ោះ ដទ្ើបម្ននលតឹមណតបញ្ចកខននប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ដលពាោះថ្ន

បញ្ចកខនន ណដលនឹងផុតចាក មរបូ ឬ មរបូ ណដលនឹងផុតអ្ាំ ពីបញ្ចកខននមិនម្នន ។ 

ដលពាោះដយគ្នវចរដ ោះ កាលវដិលគ្នោះពិចារណាថ្ន បញ្ចកខននទាំងដនោះ ម្ននអ្ឝីជាដហ្តុក៏

នឹងដ ើញថ្ន ម្ននអ្វជិាជ ជាដដើមដហ្តុ ។ ប ធ ប់ពីដ ោះ លពោះដយគ្នវចរនឹងដលើកយក (បញ្ចកខនន)

ដ ើងកាន់ទលតលកខែ៍ដដ្ឋយ អ្ាំណាច មរបូលពមទាំងបចច័យថ្នដនោះ (លតឹមណត) បចច័យ និងធម៌

ណដលអាលស័យបចច័យដកើតដ ើង មិនម្ននអ្ឝីយ៉ា ងដទទ្ណដលជាសតឝ ឬបុគគលម្ននលតឹមណតគាំនរសង្ខខ រ 

សុទ្ន  ៗប៉ាុ ដណាត ោះ ដហ្ើយពិចារណាលតួតលតដៅថ្ន អ្នចិ ច ំទ្កុ ខ ំអ្នតាត  តមលាំដ្ឋប់ទនវបិសស  ។ 

ដលាកសងឃឹមចាំដពាោះបដិដវធថ្ន (នឹងានសដលមច)ទងងដនោះ ទងងដនោះាន ឧតុសបាយ

(អាកាសសបាយ) បុគគលសបាយ (បុគគលសបាយ) ដភាជនសបាយ (ដភាជនសបាយ) 

ធមយសសវនសបាយ (ការសាថ ប់ធម៌សបាយ) អ្ងគុយណពនណភបន ញុាំងវបិសស ឲរដល់ទី្បាំផុត 

ដហ្ើយតាំងដៅកប ុងលពោះអ្រហ្តថមគគ  ដដ្ឋយលបការដូចដពាលមកដនោះ ជាការណដលលតស់លាប់ 

លពោះកមយដ្ឋឌ នដល់ជនទាំង ៣ សូមផីទាំងដនោះ រហូ្តដល់លពោះអ្រហ្តថ ។ 
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សវទនា ជាអរបូក្មមដ្ឋឋ ន 
លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលតស់របូកមយដ្ឋឌ ន ដដ្ឋយលបការដូដចបោះដហ្ើយ កាលនឹងលតស់

អ្របូកមយដ្ឋឌ ន ណតលតស់ដដ្ឋយអ្ាំណាចផសសៈ ឬដដ្ឋយអ្ាំណាចចិតថកមយដ្ឋឌ នមិនលាកដ

ចាស់ លាកដដូចងងឹត ចាំណែកការដកើតដ ើងទនដវទ្ ទាំងឡាយ លាកដចាស់កមយដ្ឋឌ ន

លាកដចាស់ ដដ្ឋយអ្ាំណាចដវទ្ ដូដចាប ោះ ដទ្ើបលតស់អ្របូកមយដ្ឋឌ នដដ្ឋយអ្ាំណាចដវទ្ 

សូមផីកប ុងលពោះសូលតដនោះ ដូចកប ុង សខបញ្ឝ្សូរត ។ ចាំណែក ខថាមគខនុងរពះសូរតដនោះ 
គបផីលជាបដដ្ឋយន័យណដលលតស់ទុ្កកប ុងសកាបញ្ញហ សូលត ដហ្ើយន៎ុោះឯង ថ្ន ក៏កមយដ្ឋឌ ន ម្នន 

២ យ៉ា ង គឺរបូកមយដ្ឋឌ ន និងអ្របូកមយដ្ឋឌ ន ដូដចបោះ ជាដដើម ។ 

គបផីលជាបវនិិចឆ័យ កប ុងដវទ្ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ នដ ោះ កប ុងពាករថ្ន សុខ្ដវទ្ 

ដូដចាប ោះជាដដើម ម្ននបរយិយផវូវទនដសចកឋីដឹងចាស់ មយ៉ា ងដទ្េត ដូចតដៅដនោះ ។ បទ្ថ្ន 

សខុ ំនវទ្ន ំនវទ្ោិមរី ិបជ្ញន្មរ ិដយើងដសាយសុខ្ដវទ្  ដសចកឋីថ្ន កាលដសាយសុខ្ដវទ្ 

ដលពាោះខ្ែៈដសាយសុខ្ដវទ្  មិនម្ននទុ្កខដវទ្  ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ដយើងដសាយសុខ្ដវទ្ 

ដូដចបោះ ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ ណដលដ យ្ ោះថ្ន ដវទ្ មិនដទ្េង មិនឋិតដងរ ម្ននដសចកឋីណលបលបួល

ជាធមយត ដលពាោះកប ុងខ្ែៈណដលមិនម្ននទុ្កខដវទ្  ណដលធាវ ប់ម្ននមកពីមុន និងដលពាោះមុន

ក៏មិនម្ននសុខ្ដវទ្ ដនោះ ។ ភិកខ ុដឹងខ្វួនកប ុងសុខ្ដវទ្ ដ ោះ យ៉ា ងដនោះ ។ សមពិតដូច ណដល

លពោះម្ននលពោះភាគលតស់ទុ្កកប ុង (ទីឃនខសូរត មូលបណ្ណ្សខៈ មជឈ្ិមនិកាយ) ដូដចបោះថ្ន៖ 
ម្នប លអ្គគិដវសសនៈ សម័យណាបុគគលដសាយសុខ្ដវទ្  សម័យដ ោះ មិនដសាយ

ទុ្កខដវទ្ ដទ្ មិនដសាយអ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្ ដទ្ រណមងដសាយណតសុខ្ដវទ្ ប៉ាុ ដណាត ោះ។

សម័យណា បុគគលដសាយទ្ុកខដវទ្ កឋី  ដសាយអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្ កឋី  ក៏ដូចគ្នប នឹងខាងដដើម

ណដរ ។ ម្នប លអ្គគិដវសសនៈ សូមផីសុខ្ដវទ្ ដ ោះឯងមិនដទ្េង ណដលបចច័យតក់ណតងអាលស័យ

បចច័យដកើតដ ើង ម្ននការអ្ស់ដៅជាធមយត ម្ននការសូនរដៅជាធមយត ម្ននកិរយិណបក

ធាវ យដៅ ម្ននកិរយិរលត់ដៅជាធមយត សូមផីទ្ុកខដវទ្  អ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្  មិនដទ្េង និង

ម្ននការរលត់ដៅជាធមយតដូចគ្នប  និងសុខ្ដវទ្ ណដរ ។ ម្នប លអ្គគិដវសសនៈ អ្រយិសាវក

អ្បកានសាឋ ប់ដហ្ើយ កាលដ ើញយ៉ា ងដនោះរណមងដនឿយណាយ សូមផីកប ុងសុខ្ដវទ្  សូមផី

កប ុងទុ្កខដវទ្  សូមផីកប ុងអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  កាលដនឿយណាយ រណមងលាសចាកតដលមក



Page 129 of 413 
 

ដលពាោះលាសចាកតដលមក ដទ្ើបរចួផុត កាលរចួផុត រណមងដឹងចាស់ថ្ន រចួផុតដហ្ើយ ដឹង

ចាស់ថ្នជាតិអ្ស់ដហ្ើយ លពហ្យចរិយធម៌ដៅចប់ដហ្ើយ កិចចណដលគួរដធឝើ ក៏ដធឝើដលសច

ដហ្ើយ កិចចដ៏ទទ្ដដើមផីយ៉ា ងដនោះ មិនម្ននដទ្េតដ ើយ ។ 

rËs 
 
 

សវទនាតដលជាសាមិេៈ និងនិរាមិេៈ 

(អដឋខថា ១៧ ទពំរ័ ២៥៩-២៨២ សខបញ្ឝ្សរូតទ៨ី នឹងវនិិចឆ័យកប ុងពាករថ្ន 

សាមសំិ វា សខុ ំឬសុខ្ដវទ្ ណដលជាអាមិស ជាដដើម) 

១ ~ ដសាមនសសដវទ្  អាលស័យអាមិស គឺ កាមគុែ ៥ អាលស័យផធោះ ៦ ដ យ្ ោះថ្ន 

សាមិសសុខ្ដវទ្  ។ ពាករថ្ន មិនគបផដីសពដសាមនសសណបបដនោះ គឺ មិនគបផីដសព

ដសាមនសសណដលអាលស័យផធោះដនោះ ។ ដ យ្ ោះថ្ន ដសាមនសស ណដលអាលស័យកាមគុែ

លបលពឹតថដៅកប ុងទឝ រ ៦ យ៉ា ងដនោះ គឺ កប ុងដវទ្ ទាំងដ ោះ ដសាមនសសណដលអាលស័យផធោះ ម្នន

៦ យ៉ា ង ដតើដចូដមឋច? កាលបុគគលពិចារណាដ ើញការានចាំដពាោះនូវរបូ ណដលគបផីដឹង

ចាស់ដដ្ឋយណភបក ណដលជាទី្លសឡាញ់ ជាទី្លាថ្នប  ជាទី្ដលតកអ្រ ជាទី្គ្នប់ចិតថ  ជាតដលមក

ទនចិតថ  លបកបដដ្ឋយដលាកាមិសៈ ដដ្ឋយការានចាំដពាោះ ឬកាលតមដ ើញនូវរបូណដល

ខ្វួនធាវ ប់ានចាំដពាោះកប ុងកាលមុន ណដលកនវងដហ្ើយ ណដលរលត់ដហ្ើយ ណដលណលបលបួល

ដហ្ើយ ដទ្ើបដកើតដសាមនសសដ ើង ដសាមនសសណាម្ននសភាពដូដចបោះ ដសាមនសសដនោះ

តថ្នគតដៅថ្ន ដសាមនសសណដលអាលស័យផធោះ ដូដចបោះជាដដើម ។ 

២ ~ ដសាមនសសដវទ្  អាលស័យដនកខមយ ៈ ៦ ដ យ្ ោះថ្ន និរាមិសសុខ្ដវទ្  ។ ពាករ

ថ្ន គបផដីសពដសាមនសសណបបដនោះ គឺ គបផីដសពដសាមនសស ណដលអាលស័យការដចញ

ចាកផធោះណបបដនោះ ។ ដ យ្ ោះថ្ន ដសាមនសសណដលអាលស័យការដចញចាកផធោះ ានដល់

ដសាមនសសណដលដកើតដ ើងដល់ អ្បកដសាមនសសថ្ន ដយើងានខ្ឝល់ខាឝ យកប ុងវបិសស 

ដហ្ើយ អ្ប កអាចបងខើចិតថឲរខ្ឝល់ខាឝ យ ដផឋើមតាំងវិបសស  ដដ្ឋយអ្ាំណាចទលតលកខែ៍ 

ម្ននការមិនដទ្េងជាដដើម កប ុងអារមយែ៍ណដលគួរលសឡាញ់ណដលមកកាន់គនវងកប ុងទឝ រទាំង ៦

យ៉ា ងដនោះជាដដើម កប ុងដវទ្ ទាំងដ ោះ ដសាមនសសណដលអាលស័យការដចញចាកផធោះ ម្នន ៦

យ៉ា ង េតើដូចេមេច? កាលបុគគលមកដឹងនូវរបូទាំងឡាយមិនដទ្េង ណលបលបួលដៅណបក



Page 130 of 413 
 

ធាវ យដៅរលត់ដៅ ដហ្ើយដ ើញរបូដ ោះដដ្ឋយបញ្ញដ ដ៏លបទពយ៉ា ងដនោះថ្ន របូទាំងឡាយ

កប ុងកាលមុន និងកប ុងកាលឥ ូវដនោះ របូទាំងអ្ស់ដ ោះមិនដទ្េង លទាំដៅមិនាន ម្ននការ

ណលបលបួលជាធមយត ដទ្ើបក៏ដកើតដសាមនសសដ ើង ដសាមនសសណបបដនោះណា ដនោះដៅថ្ន

ដសាមនសសណដលអាលស័យការដចញចាកផធោះ ។ ពាករ គបផដីសព គឺ ដសាមនសសណដលដកើត

ដ ើង ដដ្ឋយអ្ាំណាចការដចញចាកផធោះ ដដ្ឋយអ្ាំណាច វបិសស  ដដ្ឋយអ្ាំណាចការតម

រឭកដល់ ដដ្ឋយអ្ាំណាច្នទី្មួយជាដដើម ដនោះដ យ្ ោះថ្ន គួរដសព ។ 

កប ុងបទ្ទាំងដ ោះ បទ្ថ្ន លបសិនដបើដសាមនសសណា ម្ននដសចកឋីលតិោះរោិះ ម្ននដសចកឋី

ពិចារណា គឺ កប ុងដសាមនសស ណដលអាលស័យការដចញចាកផធោះសូមផីដ ោះ ក៏លតូវដឹងថ្ន

ដសាមនសសណដលដកើតដ ើងដដ្ឋយអ្ាំណាចការចាញចាកផធោះ ដដ្ឋយអ្ាំណាចការតមរឭក

ដល់និងដដ្ឋយអ្ាំណាចទន្នទី្មួយដ ោះ ជាដសាមនសសណដលដៅម្ននដសចកឋីលតិោះរោិះ

ម្ននដសចកឋី ពិចារណា ។ 

បទ្ថ្ន លបសិនដបើដសាមនសសណា មិនម្ននការលតិោះរោិះ មិនម្ននការពិចារណា គឺ

ចាំណែកដសាមនសសណដលដកើតដដ្ឋយអ្ាំណាច្នទី្ពីរ និង្នទី្បីដ ោះ ក៏លតូវដឹងថ្ន

ជាដសាមនសសណដលមិនម្ននដសចកឋីលតិោះរោិះ មិនម្ននដសចកឋី ពិចារណា ។ 

ពាករថ្ន ពួកណាមិនម្ននការលតិោះរោិះ មិនម្ននការពិចារណាលបែីតជាង ដសចកឋីថ្ន 

សូមផីកប ុងដសាមនសសទាំងពីរដនោះ ដសាមនសសណដលមិនម្ននដសចកឋីលតិោះរោិះ មិនម្ននដសចកឋី

ពិចារណាដ ោះ លបែីតជាង ។ េដ្យោខយ្េនះ េល្ខេោលដល់អវ?ី ។ ដពាលដល់លពោះ
អ្រហ្តថផលរបស់ដលាកទាំងពីរ ។ យ៉ា ងណា ពិតណាស់ ភិកខ ុមួយរបូ កាលដផឋើម វបិសស 

កប ុងដសាមនសសណដលដៅម្ននដសចកឋី លតិោះរោិះ ដៅម្ននដសចកឋី ពិចារណា េហើយខ៏មខ
ពិចារណ្ថា េសាមនសឝ្េនះអារស័យអវ?ី ក៏លជាបចាស់ថ្ន អាលស័យទ្ីតាំង ដហ្ើយក៏
តាំងដៅកប ុងអ្រហ្តថផល ដដ្ឋយលាំដ្ឋប់ តមន័យណដលដពាលដហ្ើយ កប ុងពួកណដលម្នន 

ផសសៈ ជាទី្៥ ន៎ុោះឯង ។ មួយរូប ដផឋើមវិបសស កប ុងដសាមនសស ណដលមិនម្ននដសចកឋី  

លតិោះរោិះមិនម្ននដសចកឋី ពិចារណា ដហ្ើយក៏តាំងដៅកប ុងអ្រហ្តថផល តមន័យណដលដពាល

ដហ្ើយដូចគ្នប  ។ 
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សូមផីកប ុង ដសាមនសស ណដលតាំងម្នាំទាំងដ ោះ ដសាមនសស ណដលមិនម្ននដសចកឋី  

លតិោះរោិះ និងមិនម្ននដសចកឋី ពិចារណា លបែីតជាង ណដលដៅម្ននដសចកឋីលតិោះរោិះ និងដៅ

ម្ននដសចកឋី ពិចារណា ដសាមនសសវបិសស  ណដលមិនម្ននដសចកឋីលតិោះរោិះ និងមិនម្នន 

ដសចកថី ពិចារណាលបែីតជាង សូមផីដសាមនសសវបិសស  ណដលម្ននដសចកឋីលតិោះរោិះ និង

មិនម្ននដសចកឋី ពិចារណា ដសាមនសសផលសម្នបតថិ  ណដលមិនម្ននដសចកថីលតិោះរោិះ និងមិន

ម្ននដសចកឋី ពិចារណាប៉ាុ ដណាត ោះ ណដលលបែីតជាង ដសាមនសសផលសម្នបតថិ  ណដលដៅ

ម្ននដសចកឋីលតិោះរោិះ និងដៅម្ននដសចកឋី ពិចារណា ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះលពោះម្ននលពោះភាគ 

ដទ្ើបលតស់ថ្ន ពួកដសាមនសសណា មិនម្ននដសចកឋីលតិោះរោិះ មិនម្ននដសចកថី ពិចារណា 

លបែីតជាង ដូដចបោះ ។ 

៣ ~ ដទមនសសដវទ្  អាលស័យផធោះ ៦ ដ យ្ ោះថ្ន សាមិសទុ្កខដវទ្  ពាករថ្ន មិន

គបផដីសពដទមនសសណបបដនោះ ដសចកឋីថ្ន មិនគបផីដសពដទមនសសណដលអាលស័យផធោះ

ណបបដនោះ ។ ណដលដ យ្ ោះថ្ន ដទមនសសណដលអាលស័យផធោះ ានដល់ ដទមនសសណដលដកើត

អាលស័យកាមគុែ ណដលដកើតដល់អ្បកលតិោះរោិះថ្ន ដយើងមិនតមដសាយដហ្ើយ នឹងមិនតម

ដសាយ រណមងមិនតមដសាយ នូវឥដ្ឋឌ រមយែ៍កប ុងទឝ រទាំង ៦ យ៉ា ងដនោះថ្ន បណាឋ ដវទ្ ទាំង

ដ ោះ េោមនស្ឝែដលមិនអារស័យផទះ ៦ ោស្ង េតើដូចេមេច? កាលបុគគលពិចារណា
ដ ើញការមិនានចាំដពាោះនូវរូប ណដលគួរលសលាញ់ គួរលាថ្នប  គួរដពញចិតថ  គួររីករាយ 

ណដលជាប់ទក់ទ្ងកប ុងដលាក ណដលគបផីដឹងចាស់ដដ្ឋយណភបក ដដ្ឋយការមិនានចាំដពាោះ ឬ

កាលតមរឭកដល់របូ ណដលមិនធាវ ប់ានចាំដពាោះ កាលដបើកនវងដៅដហ្ើយ រលត់ដៅដហ្ើយ 

ណលបលបួលដៅដហ្ើយ ដទ្ើបដកើតដទមនសសដ ើង ដទមនសសណបបដនោះ ដៅថ្ន ដទមនសស

ណដលអាលស័យផធោះ ដូដចបោះជាដដើម ។ 

៤ ~ ដទមនសសដវទ្  អាលស័យដនកខមយ ៈ ៦ ដ យ្ ោះថ្ន សាមិសអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្ 

ពាករថ្ន គបផដីសពដទមនសសណបបដនោះ គឺ គបផីដសពដទមនសសណដលអាលស័យការដចញ

ចាកផធោះណបបដនោះ ។ ណដលដ យ្ ោះថ្ន ដទមនសសណដលអាលស័យការដចញចាកផធោះ ានដល់

ដទមនសសណដលអាលស័យការដចញចាកផធោះ ានដល់ដទមនសសណដលដកើតដល់អ្បកណដល

មិនអាចដដើមផីនឹងបងខើចិតថឲរខ្ឝល់ខាឝ យ ចូលដៅតាំងដសចកឋីលាថ្នប កប ុងធម៌ គឺ អ្រយិផល
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ដពាល គឺ ដសចកឋីរចួផុតដ៏កាំពូល ដហ្ើយដផឋើមវបិសស  ដដ្ឋយអ្ាំណាចទលតលកខែ៍ ម្ននភាព

មិនដទ្េងជាដដើម ដដើមផីសដលមចអ្រយិផលដ ោះ អ្បកតមទស់ចិតថថ្ន ដយើងមិនអាចនឹង

បងខើចិតថ  ឲរខ្ឝល់ខាឝ យកប ុងវបិសស មករហូ្តដល់អ្ស់បកខ  (ចាំណែកណខ្ ឬថ្នកនវោះណខ្)ដនោះ

អ្ស់ណខ្ដនោះ អ្ស់ឆាប ាំដនោះ ដហ្ើយសដលមចអ្រយិភូមិាន កប ុងអារមយែ៍ណដលគួរលសលាញ់

ណដលមកកាន់គនវងទឝ រទាំង ៦ យ៉ា ងដនោះថ្ន កប ុងដវទ្ ទាំងដ ោះ េោមនស្ឝែដលអារស័យ
ការេចញចាខផទះ េតើដូចេមេច? ក៏កាលបុគគលដឹងចាស់នូវរូបទាំងឡាយ មិនដទ្េង  
ណលបលបួលដៅ ណបកធាវ យដៅ រលត់ដៅ ដ ើញរបូដ ោះដដ្ឋយបញ្ញដ ដ៏លបទពតមដសចកឋី

ពិតយ៉ា ងដនោះថ្ន របូទាំងឡាយ កប ុងកាលមុន និងរបូកាលឥ ូវដនោះណា របូទាំងអ្ស់ដ ោះ 

មិនដទ្េង លទាំដៅមិនាន ម្ននការណលបលបួលជាធមយត ដទ្ើបចូលតាំងដៅកប ុងដសចកឋីលាថ្នប  

កប ុងការរចួផុតដ៏កាំពូលថ្ន ដ យ្ ោះថ្ន កាលណាហ៎្ប ដយើងនឹងចូលដល់អាយតនៈដ ោះ ។ កាល

ចូលដៅតាំង ដសចកឋីលាថ្នប កប ុងការរចួផុតក៏កាំពូល ដូចណដលដពាលមកដនោះ ដទមនសសក៏រណមង

ដកើតដ ើង ដលពាោះដសចកឋី លាថ្នប ជាបចច័យ ។ ដទមនសសណបបដនោះ ដៅថ្ន ដទមនសសណដល

អាលស័យការដចញចាកផធោះ ដូដចបោះជាដដើម ។ ពាករថ្ន គបផដីសព គឺ ដទមនសសណដលដកើត

ដ ើងដដ្ឋយអ្ាំណាច ការដចញចាកផធោះ ដដ្ឋយអ្ាំណាចវបិសស  ដដ្ឋយអ្ាំណាចការតម

រឭកដល់ ដដ្ឋយអ្ាំណាច្នទី្មួយ ជាដដើមដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន ជាដទមនសសគបផដីសព ។ 

កប ុងពាករទាំងដ ោះ ពាករថ្ន ដបើដទមនសសណា ម្ននដសចកឋីលតិោះរោិះ ម្ននដសចកឋី

ពិចារណា គឺ កប ុងដទមនសសទាំងពីរយ៉ា ងសូមផីដ ោះ ដទមនសសណដលអាលស័យផធោះប៉ាុ ដណាត ោះ

ណដលដ យ្ ោះថ្ន ដទមនសសណដលម្ននការលតិោះរោិះ ម្ននការពិចារណា ។ ចាំណែក ដទមនសស

ណដលដកើតដ ើង ដដ្ឋយអ្ាំណាចការតមរឭកដល់ ដដ្ឋយអ្ាំណាច្នទី្មួយ និង្ន 

ទី្ពីរ គបផីលជាបថ្ន ជាដទមនសសណដលដៅម្ននការលតិោះរោិះ និងដៅម្ននការពិចារណា ។ 

ចាំណែកដពាលដដ្ឋយលតង់ ណដលដ យ្ ោះថ្ន ដទមនសសមិនម្ននការលតិោះរោិះ និងមិនម្ននការ

ពិចារណាមិនម្នន ។ សលម្នប់ឥង្កនធិយ គឺ ដទមនសស ជាអ្កុសលណតណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ និង

ដៅម្ននការលតិោះរោិះ និងដៅម្ននការពិចារណាផង ។ ណតដដ្ឋយអ្ាំណាចដសចកឋីយល់របស់

ភិកខ ុដ ោះ ដទ្ើបដលាកដពាលថ្ន ឥង្កនធិយ គឺ ដទមនសស ដៅម្ននការលតិោះរោិះ និងដៅម្ននការ

ពិចារណា និងថ្ន ណដលមិនម្ននការលតិោះរោិះ និងមិនម្ននការពិចារណា ដូដចបោះ ។ 



Page 133 of 413 
 

តដៅដនោះ ជាន័យកប ុងដរឿងដទមនសសដ ោះ គឺ កប ុងករែីដនោះ ភិកខ ុកាន់យកធម៌ណដល

ដៅម្ននការលតិោះរោិះ និងដៅម្ននការពិចារណា និងធម៌ណដលមិនម្ននការលតិោះរោិះ និងមិនម្នន

ការពិចារណា ជាធម៌ណដលម្ននដទមនសសជាបចច័យ និងធម៌ គឺ មគគ  និងផលណដលដកើតដ ើង

ម្ននដទមនសសជាបចច័យន៎ុោះឯង ថ្នជាដទមនសស ដលពាោះអ្ាំណាចដ ើញការបដិបតថិរបស់

ភិកខ ុពួកដទទ្ ដហ្ើយក៏មកគិតថ្ន កាលណាហ្ប៎ ដយើងដទ្ើបនឹងដផឋើមវបិសស  កប ុងដទមនសស

ណដលដៅម្ននការលតិោះរោិះ និងដៅម្ននការពិចារណាដចញាន កាលណាដយើងដទ្ើបដផឋើម

វបិសស  កប ុងដទមនសសណដលមិនម្ននការលតិោះរោិះ និងមិនម្ននការពិចារណាដចញាន និង

គិតដទ្េតថ្ន កាលណាហ៎្ប ដទ្ើបដយើងញុាំងផលសម្នបតថិកប ុងដទមនសស ណដលដៅម្ននការ

លតិោះរោិះ និងដៅម្ននការពិចារណាដកើតាន កាលណាដទ្ើបដយើងញុាំងផលសម្នបតថិកប ុង

ដទមនសស ណដលមិនម្ននការលតិោះរោិះ និងមិនម្ននការពិចារណាដកើតាន ដហ្ើយក៏កាន់យកការ

បដិបតថិរហូ្តដល់អ្ស់ ៣ណខ្ ៦ណខ្ ឬ ៩ណខ្ កាលកាន់យកការបដិបតថិរហូ្តដល់អ្ស់បីណខ្៖ 

C កបងុណខ្ដើបូង ដដើរដចញមួយយម ពីរយម ដធឝើឱកាសដល់ការ ដដកលក់ 

C កបងុណខ្កណាឋ ល ដដើរដចញពីរយម ដធឝើឱកាសដល់ការដដកលក់មួយយម 

C កបងុណខ្ចុងបងឡស់ ឲររាងកាយលបលពឹតថដៅ ដដ្ឋយការដដើរចង្កងាម និងការអ្ងគុយ

ប៉ាុ ដណាត ោះឯង ដបើណបបដនោះ សដលមចលពោះអ្រហ្តថដ ោះក៏លឡ  ។ 

ដបើមិនសដលមច ដលាកក៏កាន់យកការបដិបតថិលបដភទ្ ៦ ណខ្ ឲរវដិសសដ ើងដៅ

ដទ្េត សូមផីកប ុងការបដិបតថិលបដភទ្ ៦ ណខ្ដ ោះ លគប់ៗពីរណខ្ៗ ក៏បដិបតថិតមន័យណដល

ដពាលដហ្ើយ កាលមិនអាចសដលមចលពោះអ្រហ្នថាន ក៏កាន់យយកការបដិបតថិលបដភទ្ ៩

ណខ្ ឲរវដិសសទលកណលងដ ើងដៅដៅ សូមផីកប ុងការបដិបតថិ លបដភទ្ ៩ ណខ្ដ ោះ លគប់ៗ  

បីណខ្ៗ ក៏បដិបតថិយ៉ា ងដ ោះឯង កាលមិនអាចសដលមចភាពជាលពោះអ្រហ្នថាន (និង) កាល

ពិចារណាថ្ន ឱហ្ប៎  ! ដយើងមិនានបវារណាណបបវសុិទ្និបរវារណា លពមជាមួយពួកមិតថលពហ្យ

ចរយិៈ ដហ្ើយដទមនសស ក៏រណមងដកើតដ ើង ។ ទឹ្កណភបកហូ្រដលសាក (លសក់ទឹ្កដជាកជាាំ

ដបេមទ្ឹក)  ដូចទឹ្កណភបករបស់លពោះមហាសិវដតទរ ណដលដៅលតង់ញកភបាំ  ខាងចុងលសុក ។ 

r<s 
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តរឿងប្រះតថរអ្នកបតប្ងៀនរួកធំ ១៨ រកួ 
ានឮមកថ្ន លពោះដងរៈអ្បកបដលងេនពួកធាំ ១៨ ពួក ពួកភិកខ ុបីមឺុនរបូតាំងដៅកប ុងឱវាទ្

របស់ដលាកសដលមចលពោះអ្រហ្តថដហ្ើយ ។ តមក ម្ននភិកខ ុមួយរបូ មករាំពឹងថ្ន ខាងកប ុងខ្វួន

ដយើង ម្ននគុែលបម្នែមិនាន គុណរបស់អាចារ្យេយើង មានោស្ងណ្ហន៎ ! កាំ ពុង
រាំពឹងក៏ដ ើញភាពជាបុងុជជន ដទ្ើបគិតថ្ន អាចាររពួកដយើងជាទី្ពឹងរបស់ពួកអ្បកដទទ្ ណតមិន

អាចជាទី្ពឹងរបស់ខ្វួនាន ដយើងនឹងឲរឱវាទ្ដល់ដលាក ដហ្ើយក៏ដហាោះមក ចុោះជិតវតថចូល

ដៅរកអាចាររ អ្ងគុយកប ុងទី្សលម្នកដពលទងង សណមឋងវតថដហ្ើយ ក៏អ្ងគុយទ្ីសមគួរម្នខ ង ។ 

លពោះដងរដពាលថ្ន មាន្លអនខកានប់ណិឋបាតជាវតត េល្ខមខេរោះេហតុណ្? 
 ភ កខុ បពិលតដលាកដ៏ចដលមើន ខ្ញ ុាំជាអ្បកមកដហ្ើយ ដដ្ឋយគិតថ្ន នឹងដលើកយក 

  អ្នុដម្នទ្  លតឹមណតមួយបទ្ ។ 

 ឆេរៈ គង់នឹងមិនម្ននឱកាសដទ្ដលាក ។ 

 ភ កខុ ដលាកម្នច ស់ ខ្ញ ុាំនឹងទូ្លសួរកប ុងដវលាឈរ លតង់ដរាងលតិោះរោិះ ។ 

 ឆេរៈ កប ុងទី្ដ ោះ ពួកអ្បកដទទ្ក៏នឹងសួរ ។ 

 ភ កខុ កប ុងផវូវលតច់បិែឍ ាតណមនដទ្ ករណុា? 

 ឆេរៈ សូមផីកប ុងផវូវដ ោះ ពួកអ្បកដទទ្ក៏នឹងសួរ ។ 

 ភ កខុ កប ុងទី្ដសវែកសាំពត់ពីរជាន់ កប ុងទី្ដែឋ ប់សងាដី កប ុងទី្ ាំយកាលតដចញ កប ុង
ដវលាលតច់ដៅកប ុងលសុក ដហ្ើយផឹកបបរកប ុងដរាងឆាន់ណមនដទ្ ករណុា? 

 ឆេរៈ កប ុងទី្ដ ោះ  ៗក៏នឹងម្ននពួកលពោះដងរខាងអ្ដឌកថ្នបដ ធ បង់ដសចកឋីសងស័យរបស់ខ្វួន ។  
 ភ កខុ ខ្ញុាំនឹងទួ្លសួរកប ុងដវលាដចញអ្ាំ ពីកប ុងលសុក ករណុា ? 

 ឆេរៈ សូមផីកប ុងទី្ដ ោះ ក៏នឹងម្ននពួកអ្បកដទទ្សួរ ដលាក ។ 

 ភ កខុ ដលាកម្នច ស់ កប ុងចដ វ ោះផវូវដលាកម្នច ស់ កប ុងដវលាសដលមចការឆាន់ កប ុងដរាង
អាហារ ដលាកម្នច ស់ កប ុងដវលាលាងដជើង កប ុងដវលាលុបមុខ្ កប ុងទី្សលម្នក

ដពលទងង? 

 ឆេរៈ តាំងពីដ ោះដៅដរាបដល់ភវឺ  ក៏ម្ននពួកដទទ្ដទ្េតសួរ ដលាក ។ 
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 ភ កខុ កប ុងដវលាយកដឈើសធន់ ដហ្ើយដៅកាន់ទី្លុបមុខ្ ដលាកម្នច ស់ ? 
 ឆេរៈ ដពលដ ោះ ពួកដទទ្ក៏នឹងសួរ ។ 

 ភ កខុ កប ុងដវលាលុបមុខ្ដហ្ើយណមនដទ្ ដលាកម្នច ស់? 
 ឆេរៈ សូមផីកប ុងដពលដ ោះ ពួកដទទ្ក៏នឹងសួរ ។ 

 ភ កខុ កប ុងដវលាចូលដស សនៈដហ្ើយអ្ងគុយ ដលាកម្នច ស់ ? 
 ឆេរៈ សូមផីកប ុងដពលដ ោះ ពួកដទទ្ ក៏នឹងសួរ ។ 

 ភ កខុ ដលាកម្នច ស់ គួរនឹងជាឱកាស និងដវលារបស់ពួកអ្បកណដលលុបមុខ្ដលសចដហ្ើយ
ចូលកាន់ដស សនៈ ឲរបីបួនបលវ័ងាានទ្ទួ្លការអ្ប់កដតឋ ដហ្ើយ ដធឝើការង្ខរ

ដដ្ឋយការយកចិតថ ទុ្កដ្ឋក់ យ៉ា ងម្ននដហ្តុផល មិនណមនឬ ដលាកម្នច ស់?

ដលាកម្នច ស់នឹងមិនានសូមផីណតខ្ែៈទនការសាវ ប់ ដលាកចូរដូចជារ បកាឋ រ

ចុោះ ដលាកម្នច ស់ ចូរជាទី្ពឹងរបស់អ្បកដទទ្ចុោះ ដលាកម្នច ស់ មិនអាចដដើមផីនឹង

ជាទី្ពឹងរបស់ខ្វួន ខ្ញ ុាំមិនម្ននដសចកឋីលតូវការដដ្ឋយការអ្នុដម្នទ្ ដល់ដលាក

ម្នច ស់ ថ្នដហ្ើយ ក៏ានដហាោះដៅកប ុងអាកាស ។ 
 

លពោះដងរៈលជាបថ្ន ការង្ខរណដលជាប់ទក់ទ្ងនឹងការសិកាដរេនសូលត របស់ភិកខ ុរបូ

ដនោះ មិនណមនដលាកមកដដ្ឋយគិតថ្ន នឹងជាអ្បកដលបេនលបដៅដយើង ដហ្ើយគិតថ្ន ឥ ូវ

ដនោះនឹងមិនម្ននឱកាស ដវលាជិតភវឺដយើងនឹងដៅ ដហ្ើយក៏រកាាលត ចីវរទុ្កជិតភវឺ  ខ្ែៈ

ណដលលពោះដងរៈមួយរបូដរេនឧដទ្ធស ដហ្ើយដចញដៅកប ុងយមចុងដលកាយ ក៏កាន់ាលត ចីវរ

ដចញដៅជាមួយគ្នប នឹងលពោះដងរៈដ ោះឯង ពួកសិសសអ្ដនថវាសិកណដលអ្ងគុយយល់ថ្ន អាចាររ

ដចញដៅដដ្ឋយធុរៈយ៉ា ងណាខ្វោះ ។ លពោះដងរៈណដលដចញដៅ ក៏ដធឝើការយល់ថ្នជាភិកខ ុណដល

រួមអាចាររគ្នប  រូបខ្វោះន៎ុោះឯង ។ ានឮថ្ន លពោះដងរៈគិតថ្ន ដ យ្ ោះថ្ន ភាពជាលពោះអ្រហ្នថ

សលម្នប់បុគគលដូចជាដយើង នឹងម្ននអ្ឝី ធងន់ហ្ប៎  លគ្នន់ណតពីរបីទងងប៉ាុ ដណាត ោះឯង ក៏នឹងាន

សដលមច ដទ្ើបនឹងលត ប់មក ដូដចបោះ ដទ្ើបមិនលាប់ពួកកូនសិសសដ ើយ កប ុងទងង ១៣ ដកើត

ណខ្ ៨ ដៅកាន់ញកភបាំខាងចុងលសុក កាលដ ើងកាន់ទី្ចង្កងាមដហ្ើយ យកចិតថទុ្កដ្ឋក់កប ុង 

កមយដ្ឋឌ ន កប ុងទងងដ ោះក៏ញុាំងលពោះអ្រហ្តថផលមិនាន ។ កាលដល់ទងងឧដាសងក៏គិតថ្ន 

ដយើងមកដដ្ឋយគិតថ្ន ពីរបីទងងដយើងនឹងយក លពោះអ្រហ្តថផលឲរាន ក៏ដៅមិនាន បីណខ្ 
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ក៏ដូចបីទងងន៎ុោះឯង រហូ្តដល់ទងង មហាបវារណា ដៅមិនដឹង ដល់ចូលវសាដហ្ើយ ក៏ដៅ

មិនាន ។ កប ុងទងងបវារណាដលាកគិតថ្ន ដយើងមកដហ្ើយដដ្ឋយគិតថ្ន  ដដ្ឋយពីរបីទងង 

ដយើងនឹងញុាំងលពោះអ្រហ្តថផលឲរាន ដនោះបីណខ្ដហ្ើយ ក៏មិនអាចនឹងយកាន ចាំណែកពួក

មិតថលពហ្យចរិយៈ នឹងបវារណាលបដភទ្វិសុទ្និបវារណា កាលដលាកគិតដូដចាប ោះទឹ្កណភបក 

ក៏ហូ្រ ។ ប ធ ប់ពីដ ោះដលាកគិតថ្ន មគគផលនឹងមិនដកើតដ ើង ដលពាោះឥរយិបង ៤ របស់

ដយើងដៅដលើណលគ ដបើឥ ូវដនោះ មិនទន់សដលមចលពោះអ្រហ្តថផល ដយើងនឹងមិនលពម

ទ្ដលមតខ្បងដលើណលគជាដ្ឋច់ខាត និងមិនលពមលាងដជើង ដហ្ើយក៏ឲរដលើកយកណលគដៅរកា

ទុ្ក រដូវវសាក៏ដល់ដទ្េត ។ ដលាកក៏ញុាំងលពោះអ្រហ្តថផលមិនាន ទឹ្កណភបកក៏ហូ្រកប ុងទងង

បវារណា ២៩ ដង ។ ពួកដកយងកប ុងលសុក  ាំគ្នប យកប វ មកលសាស់លតង់ទី្ណដលណបកកប ុង

ដជើងទាំងពីរខាង របស់លពោះដងរៈ ។ សូមផីកាលនឹង ាំគ្នប ដលងក៏និយយដលងថ្ន សូមឲរ

ដជើងទាំងពីរខាង ចូរដូចដជើងរបស់ដលាកម្នច ស់មហាសិវដតទរចុោះ ។ 

កប ុងទងងមហាបវារណាឆាប ាំទី្ ៣០ (សាមសិប) លពោះដងរៈឈរដតងបនធោះកាឋ រសលម្នប់ណផឡក

គិតថ្ន កាលដយើងដធឝើសមែធម៌មក ចូលសាមសិបឆាប ាំងយីដនោះដហ្ើយ ដយើងក៏មិនអាច

សដលមចលពោះអ្រហ្តថផលាន កប ុងអ្តថភាពរបស់ដយើងដនោះ មគគ  ឬផល រណមងមិនម្ននពិត

ដយើងមិនានបវារណាលបដភទ្វសុិទ្និបវារណាជាមួយមិតថលពហ្យចរយិៈ ។ កាលដលាកគិត

យ៉ា ងដ ោះក៏ដកើតដទមនសសដ ើង ទឹ្កណភបកក៏ហូ្រដហ្េរ ។ ខ្ែៈដ ោះ កប ុងទី្ជិតៗ ម្នន 

ដទ្វធីតមួយអ្ងគកាំ ពុងឈរយាំ  ។ 

 ឆេរៈ អ្បកណាយាំ ទី្ដនោះ ? 

 ឆទវធីតា ខ្ញុាំម្នច ស់ ដទ្វធីត ដលាកម្នច ស់ ។ 

 ឆេរៈ យាំដធឝើអ្ឝី ? 

 ឆទវធីតា កាលមគគផលកាំពុងដកើត ដលពាោះការយាំ  ខ្ញ ុាំម្នច ស់គិតថ្ន សូមផីដយើងក៏នឹងឲរ

ដកើតមគគផលមួយ ឬពីរ ដទ្ើបយាំ ដលាកម្នច ស់ ។ 

តពីដ ោះលពោះដងរៈក៏គិតថ្ន ដនោះណន៎ មហាសិវៈ សូមផីណតដទ្វធីតក៏ដៅមកចាំអ្ក  

 ក ឺយអ្បកណដរ ដនោះគួរដល់ដលាកឬហ្ប៎  ! ដហ្ើយក៏ចដលមើនវបិសស  ានញុាំងភាពជា

លពោះអ្រហ្នថ លពមទាំងបដិសមមិទទាំងឡាយ ។ 
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ដលាកគិតថ្ន ឥ ូវដនោះដយើងនឹងដដក ដហ្ើយក៏ចាត់ណចងដស សនៈលកាលណលគ តាំង

ទឹ្កកប ុងទី្ម្ននទឹ្ក គិតថ្ន ដយើងនឹងលាងដជើងទាំងពីរខាង ដហ្ើយអ្ងគុយចុោះលតង់កាាំជដែឋ ើរ ។ 

សូមផីពួកសិសសរបស់ដលាក ក៏ ាំគ្នប គិតថ្ន កាលអាចារររបស់ដយើងដៅដធឝើ សមែធម៌

រហូ្តសាមសិបឆាប ាំ េល្ខអាចេធវើគណុវេិសសឲយ្េខើតបានឬេទ? ដ ើញថ្ន ដលាក
សដលមចលពោះអ្រហ្តថ ដហ្ើយអ្ងគុយចុោះដដើមផីលាងដជើង ដទ្ើបគិតថ្ន អាចាររពួកដយើង កាល

ពួកសិសសដូចដយើងដៅម្ននគិតថ្ន នឹងលាងដជើង ដដ្ឋយខ្វួនឯងដនោះ មិនណមនជាឋានៈ 

ដយើងនឹងលាង ដយើងនឹងលាង ទាំង ៣ មឺុន របូ ក៏ដហាោះមកសាំពោះ ដហ្ើយដពាលលាប់ថ្ន ខ្ញុាំមិន

ានលាងដជើងមកសាមសិបឆាប ាំ កប ុងឆាប ាំដនោះឯង ពួកដលាកមិនចាាំាច់ដទ្ ខ្ញ ុាំនឹងលាងខ្វួនឯង ។ 

សូមផីដសឋចសកាៈ ក៏លទ្ង់ពិចារណាថ្ន ដលាកម្នច ស់មហាសិវៈដតទ រ របស់ដយើង

សដលមចលពោះអ្រហ្តថដហ្ើយ កាលពួកសិសសបីមឺុនរបូមកដហ្ើយ ដដ្ឋយគិតថ្ន ពួកដយើងនឹង

លាងដជើងទាំងឡាយលបដគន ក៏មិនឲរលាងដជើង ក៏កាលឧបដ្ឋឌ ន ដូចដយើងដៅម្នន ដលាក

ម្នច ស់គិតថ្ន នឹងលាងដជើងខ្វួនឯងដនោះលបលពឹតថដៅមិនាន ដហ្ើយលទ្ង់សដលមចលពោះទ័្យថ្ន

ដយើងនឹងលាងដជើងលបដគន ដទ្ើបលពមដដ្ឋយសុជាតដទ្វ ី លទ្ង់លាកដកប ុងសម្នប ក់របស់ពួក

ភិកខ ុ ។ ដសឋចលទ្ង់បញ្ជូន ងសុខ្ជាត ណដលជាអ្សុរកញ្ញដ ឲរដដើរដៅមុន ឲរដបើកឱកាស

ថ្នដលាកម្នច ស់ ដលាកម្នច ស់ចូរដចេសដៅ ដមតថ ឲរឱកាសមនុសសលសី ដហ្ើយលទ្ង់ចូលដៅ

រកលពោះដងរៈ សាំពោះដហ្ើយអ្ងគុយលចដហាងចាំដពាោះមុខ្ លតស់ថ្ន ដលាកម្នច ស់ខ្ញុាំនឹងលាងដជើង

លបដគន លពោះដងរៈដឆវើយថ្ន ដកាសី អាតយ ភាពមិនានលាងដជើងមកអ្ស់សាមសិបឆាប ាំ នឹង

ឆាប ាំដនោះដហ្ើយ និងសូមផីដដ្ឋយលបលកតីដ យ្ ោះថ្ន កវិនខ្វ ួនមនុសសជារបស់គួរដខ្ភើមសលម្នប់

ពួកដទ្វត សូមផីដៅឆាង យទាំងរយដយជន៍ ដូចយកសាកសពមកពរួរក អាតយ ភាពនឹងលាង

ខ្វួនឯង ។ លតស់ដឆវើយថ្ន ដលាកម្នច ស់ ដ យ្ ោះថ្ន កវិនយ៉ា ងដនោះមិនលាកដ ដលពាោះថ្ន កវិន

សីល របស់ដលាកផាយដៅកាន់ដទ្វដលាក ៦ ជាន់ ណដលតាំងដៅខ្ភស់ ដល់ជាន់ភវគគលពហ្យ

កប ុងខាងដលើមិនម្ននកវិនដទទ្ទលកណលងជាងកវិនសីល ដលាកម្នច ស់ ខ្ញ ុាំមកដលពាោះកវិនសីល

របស់ដលាកដហ្ើយក៏លទ្ង់យកលពោះហ្សទដឆឝងចាប់លតង់ណភបកដគ្ន យកលពោះហ្សទសាឋ ាំជូតាត

ដជើង ។ ដជើងរបស់ដលាក ក៏ដូចគ្នប នឹងដជើងរបស់ទរកដទ្ើបនឹងដកើតដ ើងភាវ ម ។ លគ្នដសឋច

សកាៈ លទ្ង់លាងដជើងលបដគនដលសចដហ្ើយ លទ្ង់សាំពោះ និងដសឋចដៅកាន់ដទ្វដលាកដូចដដើម ។ 
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គបផីលជាបថ្ន ដលាកដៅអារមយែ៍របស់វបិសស កឋី  វបិសស កឋី  មគគកឋី  ផលកឋី  ថ្ន

ដទមនសសណដលដៅម្ននការលតិោះរោិះ និងដៅម្ននការពិចារណា និងថ្ន ដទមនសសណដលមិន

ម្ននការលតិោះរោិះ និងមិនម្ននការពិចារណា ដដ្ឋយអ្ាំណាចការយល់របស់ភិកខ ុណដលអាលស័យ

ដទមនសសណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ពិចារណាថ្ន ដយើងមិនានបវារណាលបដភទ្វិសុទ្និ

បវារណាជាមួយនឹងពួកសលពហ្យចារ ីដូចណដលដពាលមកដនោះ ។ 

កប ុងដរឿងរបស់ដទមនសសដ ោះ ម្ននភិកខ ុមួយរបូដផឋើមវបិសស  កប ុងដទមនសសណដល

ដៅម្ននការលតិោះរោិះ និងដៅម្ននការពិចារណា មកពិចារណាថ្ន ដទមនសសដនោះអាលស័យអ្ឝី ? 

ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាលស័យវតទ ុ ដទ្ើបតាំងដៅកប ុងលពោះអ្រហ្តថផលដដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ដដ្ឋយន័យ

ណដលដពាលដហ្ើយកប ុងពួកធម៌ណដលម្ននផសសៈជាគលមប់ ៥ ន៎ុោះឯង ។ មួយរបូដទ្េតដផឋើម

វបិសស កប ុងដទមនសស ណដលមិនម្ននការលតិោះរោិះ និងមិនម្ននការពិចារណា ក៏តាំងដៅកប ុង

លពោះអ្រហ្តថផល តមន័យណដលដពាលដហ្ើយ ដូចគ្នប  ។ 

សូមផីកប ុងដទមនសសតាំងម្នាំដហ្ើយទាំងដ ោះ ដទមនសសណដលមិនម្ននការលតិោះរោិះនិង

មិនម្ននការពិចារណា លបែីតជាង ណដលម្ននការលតិោះរោិះ និងពិចារណា វិបសស កប ុង

ដទមនសស ណដលមិនម្ននការលតិោះរោិះ និងមិនម្ននការពិចារណា ក៏លបែីតជាងវបិសស 

កប ុងដទមនសស ណដលម្ននការលតិោះរោិះ និងម្ននការពិចារណា ផលសម្នបតថិកប ុងដទមនសស 

ណដលមិនម្ននការលតិោះរោិះ និងមិនម្ននការពិចារណា ក៏លបែីតជាង សូមផីផលសម្នបតថិកប ុង

ដទមនសស ណដលដៅម្ននដសចកឋីលតិោះរោិះ និងដៅម្ននការពិចារណាដ ោះពិត ។ ដលពាោះដហ្តុ

ដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ពួកដទមនសសណា ណដលមិនម្ននការលតិោះរោិះ និងមិន

ម្ននការពិចារណាលបែីតជាង ដូដចបោះ ។ 

៥ ~ ឧដបកាខ ដវទ្  អាលស័យផធោះ ៦ ដ យ្ ោះថ្ន សាមិសអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  

ពាករថ្ន មិនគបផដីសពឧដបកាខ ណបបដនោះ ដសចកឋីថ្ន មិនគបផីដសពឧដបកាខ  ណដល

អាលស័យផធោះណបបដ ោះ ។ ណដលដ យ្ ោះថ្ន ឧដបកាខ ណដលអាលស័យផធោះ ានដល់ ឧដបកាខ

ណដលអាលស័យកាមគុែ ណដលជាប់ជើពាក់ដកើតដ ើងកប ុងកាមគុែដ ោះឯង លបលពឹតថដៅ

កនវងរបូជាដដើមមិនាន ដូចរយុដចាមដរាមដុើសារអ្ាំ ដៅ កប ុងអារមយែ៍ណដលគួរលសលាញ់ 

ណដលមកកាន់គនវងកប ុងទឝ រទាំង ៦ យ៉ា ង េតើដូចេមេច ? ដលពាោះដ ើញរូបដដ្ឋយណភបក 
ឧដបកាខ  រណមងដកើតដ ើងដល់បុគគលលងង់ បុគគលវដងឝង បុគគលម្ននកិដលសលកាស់ បុគគល
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យកណតឈប ោះមិនម្ននលពាំណដន យកឈប ោះមិនម្ននដហ្តុផល ម្ននលបលកតីមិនដ ើញដទស 

មិនានទ្ទួ្លការសិកា គឺ ជាបុងុជជន ឧដបកាខ ណបបដនោះណា ឧដបកាខ ដ ោះ្នកនវងនូវ

របូមិនាន ដលពាោះដូដចាប ោះ ដទ្ើបដៅឧដបកាខ ដ ោះថ្ន អាលស័យផធោះ ដូដចបោះជាដដើម ។ 

៦ ~ ឧដបកាខ ដវទ្  អាលស័យដនកខមយ ៈ ៦ ដ យ្ ោះថ្ន និរាមិសអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  

ដ យ្ ោះថ្ន ឧដបកាខ ណដលអាលស័យការដចញចាកផធោះ គឺ គបផីដសពឧដបកាខ ណដល

អាលស័យការដចញចាកផធោះណបបដនោះ ។ ណដលដ យ្ ោះថ្ន ឧដបកាខ ណដលអាលស័យការដចញ

ចាកផធោះ ានដល់ ឧដបកាខ ណដលលបកបលពមដដ្ឋយវបិសស ញែ ណដលដកើតដល់បុគគល

អ្បកមិនដលតកអ្រកប ុងអារមយែ៍ ណដលគួរលសលាញ់ មិនលបទ្ូសរា៉ា យកប ុងអារមយែ៍មិនជាទី្

សបាយ មិនឈវ ក់វដងឝង ដលពាោះមិនម្ននការសមវឹងពិចារណាកប ុងអារមយែ៍ ម្ននអារមយែ៍

ណដលគួរលសឡាញ់ជាដដើម ណដលមកកាន់គនវងទឝ រទាំង ៦ យ៉ា ងដនោះ គឺ កប ុងដវទ្ ទាំងដ ោះ

ឧេបកាខ្ែដលអារស័យការេចញចាខផទះ ៦ ោស្ង េតើដូចេមេច? គឺ ឧដបកាខ  រណមងដកើត
ដ ើងដល់បុគគលដឹងចាស់ការមិនដទ្េង ការណលបលបួល ការណបកធាវ យ ការរលត់របស់របូ

ដហ្ើយដ ើញរបូដ ោះ ដដ្ឋយបញ្ញដ ដ៏លបទពតមដសចកថី ពិតយ៉ា ងដនោះថ្ន របូទាំងឡាយកប ុង

កាលមុន ទាំងកប ុងដពលដនោះ របូទាំងដ ោះ សុទ្នណតមិនដទ្េង លទាំដៅមិនាន ម្ននការណលប

លបួលដៅជាធមយត ឧដបកាខ ណបបដនោះណា ឧដបកាខ ដ ោះ ្នកនវងរបូាន ដលពាោះដូដចាប ោះ

ឧដបកាខ ដ ោះ ដទ្ើបដៅថ្ន អាលស័យការដចញចាកផធោះដដូចបោះ ជាដដើម ។ មយ៉ា ងដទ្េត សូមផី

ឧដបកាខ ណដលជាកណាឋ លកប ុងអារមយែ៍ដ ោះៗ ម្ននចាំណែកដសយ ើគ្នប និងដវទ្  ក៏ចាត់ជា

ឧដបកាខ កប ុងទី្ដនោះានដូចគ្នប  ។ ពាករថ្ន ដលពាោះដដូចាប ោះ គបផដីសព ដសចកឋីថ្ន គបផីដសព

ឧដបកាខ  ណដលដកើតដដ្ឋយអ្ាំណាចការដចញចាកផធោះ ដដ្ឋយអ្ាំណាចវិបសស  ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចការតមរឭកដល់ ដដ្ឋយអ្ាំណាចវបិសស  ដដ្ឋយអ្ាំណាចការតមរឭក ដដ្ឋយ

អ្ាំណាច្នទី្មួយ ទី្ពីរ ទី្បី និងទី្បួន ដនោះ ។ 

កប ុងពាករទាំងដ ោះ ពាករថ្ន ដបើឧដបកាខ ណាដៅម្ននដសចកឋីលតិោះរោិះ ដៅម្ននដសចកឋី

ពិចារណា គឺ សូមផីកប ុងឧដបកាខ  ណដលអាលស័យការដចញចាកផធោះដ ោះ ក៏ក៏គបផីដៅម្ននការ

លតិោះរោិះ ដៅម្ននការពិចារណា ណដលដកើតដ ើងដដ្ឋយអ្ាំណាចការដចញចាកផធោះ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចវបិសស  ដដ្ឋយអ្ាំណាចការតមរឭកដល់ និងដដ្ឋយអ្ាំណាច្នទី្មួយណា ។ 
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ពាករថ្ន ពួកណាមិនម្ននការលតិោះរោិះ មិនម្ននការពិចារណា ក៏គបផីលជាបថ្ន ឧដបកាខ

ណដលមិនម្ននការលតិោះរោិះ មិនម្ននការពិចារណា ណដលដកើតដ ើងដដ្ឋយអ្ាំណាច្នទី្ពីរ

និងទី្បីជាដដើមណា ។ 

ពាករថ្ន ពួកណាមិនម្ននការលតិោះរោិះ មិនម្ននការពិចារណា ដសចកឋីថ្ន កប ុងឧដបកាខ

ទាំងពីរដនោះ ឧដបកាខ ណដលមិនម្ននការលតិោះរោិះ និងមិនម្ននការពិចារណាដ ោះ លបែីតជាង។ 

េដ្យោខយ្េនះ េល្ខេោលដល់អវ?ី ដពាលដល់អ្រហ្តថផលរបស់ដលាកពីររបូ ។ ពិត
ដហ្ើយ ភិកខ ុមួយរបូ កាលដផឋើមវបិសស កប ុងឧដបកាខ ណដលដៅម្ននការលតិោះរោិះ និងដៅម្នន

ការពិចារណាដហ្ើយ ក៏មកពិចារណាថ្ន ឧេបកាខ្េនះ អារស័យអវ?ី ក៏លជាបចាស់ថ្ន
អាលស័យវតទ ុ ដហ្ើយក៏តាំងដៅកប ុងអ្រហ្តថផលដដ្ឋយលាំដ្ឋប់ តមន័យណដលដពាលដហ្ើយ

កប ុងពួកណដលម្ននផសសៈជាគលមប់ ៥ ន៎ុោះឯង ។ មួយរបូ ដផថើមវបិសស កប ុងឧដបកាខ ណដលមិន

ម្ននការលតិោះរោិះ និងមិនម្ននការពិចារណា ដហ្ើយក៏តាំងដៅកប ុងអ្រហ្តថផល តមន័យណដល

ដពាលដហ្ើយដូចគ្នប  ។ 

 សូមផីកប ុងឧដបកាខ ណដលតាំងម្នាំទាំងដ ោះ ឧដបកាខ ណដលមិនម្ននវិតកាៈ និងមិនម្នន 

វចិារៈលបែីតជាង ណដលដៅម្ននវតិកាៈ និងដៅម្ននវចិារៈ ឧដបកាខ វបិសស ណដមិនម្នន

ការលតិោះរោិះ និងមិនម្ននការពិចារណា លបែីតជាង សូមផីឧដបកាខ វបិសស ណដលម្ននលតិោះ

រោិះ និងម្ននពិចារណា ឧដបកាខ ផលសម្នបតថិ  ណដលមិនម្ននការលតិោះរោិះ និងមិនម្ននពិចារណា

ប៉ាុ ដណាត ោះ ណដលលបែីតជាង ឧដបកាខ ផលសម្នបតថិណដលដៅម្ននការលតិោះរោិះ និងដៅម្នន

ការពិចារណា ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ពួកណា មិនម្ននការ

លតិោះរោិះ មិនម្ននការពិចារណា លបែីតជា ដូដចបោះ ។ 

 លពោះម្ននលពោះភាគលតស់ថ្ន បពិលត ដទ្វនមិនធ ! ភិកខ ុបដិបតថិយ៉ា ងដនោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន 

រណមងបដិបតថិកប ុងលបការបដិបតថិ  ណដលឲរដល់ដសចកឋីសមគួរដដើមផីរលត់ មិនម្ននសល់ទន

ចាំណែកណដលម្ននការចាាំាន សម្នគ ល់ដឹងណដលលបកបដដ្ឋយធម៌ជាដលគឿងយឺតយូរ ដហ្ើយ

ក៏លទ្ង់បញ្ចប់ដទ្ស ដល់កាំពូល គឺ លពោះអ្រហ្តថផល ។ ចាំណែកដសឋចសកាៈ លទ្ង់តាំងដៅ 

កប ុងដសាតបតថិផលដហ្ើយ ។ 
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 ធមយតលពោះអ្ធយលស័យរបស់លពោះពុទ្នជាម្នច ស់មិនអាលកក់ ម្ននណតថ្នប ក់កាំពូលប៉ាុ ដណាត ោះ ។ 

កាលលទ្ង់នឹងសណមឋងធម៌ដល់បុគគលម្នប ក់កឋី  ដល់ដលចើន ក់កឋី  សុទ្នណតលទ្ង់កាន់យកដល់

កាំពូល ដដ្ឋយលពោះអ្រហ្តថផលប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ណតពួកសតឝតាំងដៅកប ុងឧបនិសស័យ ណដលសម

គួរដល់ខ្វួន ។ ពួកខ្វោះក៏ជាដសាតបនប ពួកខ្វោះក៏ជាសកទគ្នមី ពួកខ្វោះក៏ជាអ្ គ្នមី ពួកខ្វោះក៏

ជាអ្រហ្នថ ។ ពិតណាស់ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់ដូចលពោះរាជា ពួកដវដនយរសតឝ ដូចពួកលពោះ

រាជកុម្នរ។ ដូចដសចកឋីថ្ន កប ុងដវលាដសាយលពោះលកយហារ លពោះរាជាលទ្ង់ពូតដុើាយតម

ខាប តលពោះអ្ងគ ដហ្ើយលទ្ង់បញ្ចុកពួកលពោះរាជកុម្នរ ។ ពួកលពោះរាជកុម្នរទាំងដ ោះ ក៏លទ្ង់ដធឝើដុើ

ាយតមខាប តលពោះឱសឌរបស់លពោះអ្ងគអ្ាំ ពីដុើាយដ ោះ យ៉ា ងណា លពោះម្ននលពោះភាគ ក៏ដូដចាប ោះ

លទ្ង់កាន់យកដល់កាំពូល ដដ្ឋយលពោះអ្រហ្តថផល ដដ្ឋយដទ្ស  ណដលសមគួរដល់លពោះ

អ្ធយលស័យរបស់លពោះអ្ងគប៉ាុ ដណាត ោះ ដវដនយរសតឝទាំងឡាយក៏រណមងទ្ទ្ួលយកដសាតបតថិ

ផល សកទគ្នមិផល អ្ គ្នមិផល ឬអ្រហ្តថផលន៎ុោះឯង អ្ាំ ពីលពោះធម៌ដទ្ស ដ ោះ តម

លបម្នែទនឧបនិសស័យរបស់ខ្វួន ។ 

 ចាំណែកដសឋចសកាៈ លគ្នលទ្ង់ជាលពោះដសាតបនបដហ្ើយ ក៏លទ្ង់ចុតិចាំដពាោះលពោះភ័ង្កកថ

របស់លពោះម្ននលពោះភាគន៎ុោះឯង ដហ្ើយក៏លទ្ង់ដកើត កាវ យជាដសឋចសកាៈកដម្នវ ោះ ។ ធមយតការ

ណដលដៅ និងណដលមក ទនអ្តថភាពរបស់ពួកដទ្វតណដលចុតិដហ្ើយ រណមងមិនលាកដ ។ 

រណមងដូចជាការលាសដៅទនអ្ណាឋ តលបទី្ប ដូដចាប ោះ ពួកដទ្វតដ៏ដសស ដទ្ើបមិនលជាបគ្នប  ។ 

ចាំណែកអ្បកណដលលជាប ម្ននណតពីរអ្ងគប៉ាុ ដណាត ោះ គឺ ដសឋចសកាៈ ដលពាោះលទ្ង់ចុតិខ្វ ួនឯង ១ 

លពោះម្ននលពោះភាគ ដលពាោះលទ្ង់ម្ននលពោះញែណដលរកអ្ឝីមករារាាំងមិនាន ១ ។ លាំដ្ឋប់ដ ោះ

ដសឋចសកាៈលទ្ង់គិតថ្ន លពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់សណមឋងផល របស់អ្បកដកើតកប ុងទី្ពីសាទ ន

ប៉ាុ ដណាត ោះដល់ដយើង ដលពាោះការកាន់យកមគគ ឬផលដ ោះ គបផីដកើតានដដ្ឋយការបដិបតថិ

ណដលជាចាំណែកខាងដដើមទនមគគ  ឬផល ណដលនឹងលតូវសដលមច ដយើងនឹងទួ្លសួរការ

បដិបតថិណដលជាចាំណែកខាងដដើម របស់លពោះខី្ណាលសព កប ុងខាងដលើឲរាន ។ 

ជាចាំណែកខាងដដើមទនមគគ ឬផល ណដលនឹងលតូវសដលមចដ ោះ គឺ ការសលងមួកប ុង

ាតិដម្នកខ គឺដដ្ឋយការសលងមួកប ុងសីលណដលខ្ភស់បាំផុត និងចដលមើនបាំផុត ។ (គឺ កមយបទ្  

១០ ម្ននកាយកមយ  ៣ វចីិកមយ  ៤ មដ កមយ  ៣ លតូវជា១០) និងសិកាខ បទ្ (ជាម្នលតរបស់

សីល ឬថ្នជាវន័ិយគួរកាន់យកមកចដលមើន) ។ 
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ការណចកដវទ្ សូមផីទាំងដ ោះ ដលាកដពាលទុ្កកប ុង ពិសាឋ រយ៉ា ងដ ោះឯង ។ មនុសស

អាលស័យនូវផធោះគឺកាមគុែទាំង ៥ លបលពឹតថដៅកប ុងទឝ រទាំង ៦ ។ ដនកខមយ ៈ ៦  គឺ ឆនធរាគណា

កប ុងរបូ កប ុងសាំដ ង កប ុងកវិន កប ុងរស កប ុងដផ្លដឌពឝៈ កប ុងធម្នយ រមយែ៍ ន៎ុោះជាឧបកាិដលសរបស់ចិតថ  ។ 

សវទនាក្ន ុង សវទនាសរៅ 

លបការថ្ន ឥរ ិ អ្ជឈរ ត ំ វា ខាងកប ុងកឋី  ដសចកថីថ្ន ពិចារណាដ ើញដវទ្ កប ុងដវទ្ 

ទាំងឡាយរបស់ខ្វួន កប ុងដវទ្ ទាំងរបស់អ្បកដទទ្ ឬកប ុងដវទ្ ទាំងឡាយរបស់ខ្វួនតម

កាល របស់អ្បកដទទ្តមកាល ដដ្ឋយការកាំែត់សុខ្ដវទ្ ជាដដើម យ៉ា ងដនោះ ។ ណែក

កប ុងបទ្ថ្ន សមទុ្យ ធមាម នបុសេីវា ពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការដកើត (កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ) 

ដនោះម្ននវនិិចឆ័យថ្ន ភិកខ ុកាលដ ើញការដកើត និងការសូនរដៅទនដវទ្ ទាំងឡាយ ដដ្ឋយ

អាការមួយយ៉ា ងៗ ៥ ថ្ន ដលពាោះអ្វជិាជ ដកើត ដទ្ើបដវទ្ ដកើត ដូដចបោះជាដដើម គបផីលជាបថ្ន៖ 

a ដលពាោះអ្វជិាជ ដកើត ដទ្ើបដវទ្ ដកើត 
a ភិកខ ុពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការដកើតកប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ 
a ពិចារណាធម៌ គឺ ការសូនរដៅកប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ 
a ឬពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការដកើតកប ុងដវទ្ ទាំងឡាយតមកាល 
a ពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការសូនរដៅកប ុងដវទ្ ទាំងឡាយតមកាល ។ 

លបការតអ្ាំ ពីដនោះដៅ ក៏ម្ននន័យដូចណដលដពាលមកដហ្ើយកប ុងកាយនុបសស  ន៎ុោះឯង ។ 
េតិកំ្ ត់សវទនា ជាអរយិេចចៈ ៤ 

 ណតកប ុងដវទ្ នុបសស ដនោះ ម្ននដសចកឋីដផសងគ្នប ណតមយ៉ា ង គឺ គបផីលបកប

ដសចកឋីយ៉ា ងដនោះថ្ន សតិណដលកាំែត់ដវទ្ ជាអារមយែ៍ ជាទុ្កខសចចៈ ជាដដើម គបផីលជាបថ្ន 

ជាផវូវបដិបតថិ ាំដចញចាកទុ្កខរបស់ភិកខ ុណដលកាំែត់ ដវទ្ ជាអារមយែ៍ ។ ពាករដ៏ដសសក៏

ម្ននដសចកថីដូដចាប ោះណដរ ។ 

ចប់ េវទោនុបស្ឝោសតិប្បដ្ដ្ន 

-°, 
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ចិត្តនុ្បស្សនាសតិប្បដ្ឋន្ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវចិតថ  កប ុងចិតថជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ដតើដដ្ឋយវធីិដូចដមថច ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ៖ 

q ដទោះចិតថលបកបដដ្ឋយរាគៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលបកបដដ្ឋយរាគៈ 

q ដទោះចិតថលាសចាករាគៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលាសចាករាគៈ 

q ដទោះចិតថលបកបដដ្ឋយដទសៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលបកបដដ្ឋយដទសៈ 

q ដទោះចិតថលាសចាកដទសៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលាសចាកដទសៈ 

q ដទោះចិតថលបកបដដ្ឋយដម្នហ្ៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលបកបដដ្ឋយដម្នហ្ៈ 

q ដទោះចិតថលាសចាកដម្នហ្ៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលាសចាកដម្នហ្ៈ 

q ដទោះចិតថរញួរា ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរញួរា 

q ដទោះចិតថរាយម្នយ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរាយម្នយ 

បណ្ត្ធម៌ោំងេោះ េសចខតីរាយមាយ េតើដូចេមតច? 
ដសចកថីរាយម្នយទនចិតថ ការមិនសងប់ទនចិតថ ការរដវើរវាយទនចិតថ ដសចកថីណលបលបួល

ទនចិតថណា ដនោះដៅថ្ន ដសចកថីរាយម្នយ។ 

q ដទោះចិតថដល់នូវភាវៈជាធាំ (គឺរាូវចរ និងអ្រាូវចរ) ក៏ដឹងចាស់ថ្នចិតថដល់នូវភាវៈជាធាំ 

q ដទោះចិតថមិនដល់នូវភាវៈជាធាំ (គឺជាកាម្នវចរ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថមិនដល់នូវភាវៈជាធាំ 

q ដទោះចិតថដៅម្ននចិតថដទទ្លបដសើរជាង (គឺដៅជាកាម្នវចរ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន 

ចិតថដៅម្ននចិតថដទទ្លបដសើរជាង 

q ដទោះចិតថមិនម្ននចិតថដទទ្លបដសើរជាង (គឺជារាូវចរ និងអ្រាូវចរ) ក៏ដឹងចាស់

ថ្នចិតថមិនម្ននចិតថដទទ្លបដសើរជាង 

q ដទោះចិតថតាំងដៅម្នាំ (ជាអ្បផ សម្នធិ និងឧបចារសម្នធិ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថ

តាំងដៅម្នាំ 

q ដទោះចិតថមិនតាំងដៅម្នាំ (លាសចាកសម្នធិទាំង២) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថមិនតាំងដៅម្នាំ 

q ដទោះចិតថរចួលស ោះក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរចួលស ោះ ដទោះចិតថមិនទន់រចួលស ោះ ក៏

ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថមិនទន់រចួលស ោះ ។ 
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អដឋខថា មហាបោនសរូតទពំរ័២៦ បញ្ជ្ខ់ថា៖ 
ពាករថ្ន ចិតថរចួលស ោះ កប ុងទី្ដនោះ សាំដៅយកចិតថណដលលបកបដដ្ឋយវមុិតថិ  ២ លបការ

គឺ តទ្ងគវមុិតថិ  ១ វកិខមមនវមុិតថិ  ១ ។ អ្នុបសស  ៧ ម្ននអ្និចាច នុបសស  ១ ទុ្កាខ នុបសស  ១ 

អ្នតថ នុបសស  ១ និពឝិទនុបសស  ១ វិរាគ្ននុបសស  ១ និដរាធានុបសស  ១ 

បដិនិសសគ្នគ នុបសស  ១ ដៅថ្ន តទ្ងគវមុិតថិ  ដលពាោះជាធមយជាតិរចួលស ោះចាកនិចចសញ្ញដ  គឺ

ដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នដទ្េង តមទ្ាំនង ណដលដយគីានកាំែត់នូវអ្ងគទនធម៌ ជាសលតូវដល់

ធម៌ដ ោះៗ ។ សម្នបតថិ៨ ដៅថ្ន វកិខមមនវមុិតថិ  ដលពាោះជាធមយជាតិរចួលស ោះចាកពួក

អ្កុសលធម៌ម្នននីវរែៈជាដដើម តមទ្ាំនងណដលដយគីានសងាត់សងាិនដដ្ឋយខ្វួនឯង ។ 

q ពិចារណាដ ើញ នូវចិតថកប ុងចិតថ ខាងកប ុងជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវចិតថ កប ុងចិតថខាងដលៅ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវចិតថកប ុងចិតថខាងកប ុង និងខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរិយបង 

ទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើងកប ុងចិតថ  លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលសូនរដៅកប ុងចិតថ លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើត ទាំងធម៌ណដលសូនរដៅកប ុងចិតថលគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ 

មួយដទ្េត សាយ រតី ជាដលគឿងកាំែត់នូវចិតថ  របស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន ចិតថ

ម្ននណមន លគ្នន់ណតជាទី្កាំែត់ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ ។ 

ភិកខ ុម្ននចិតថមិនអាលស័យ ដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ លគប់ឥរយិបងទាំង៤ផង មិនលបដកេកលបកាន់

អ្ឝី តិចតួចកប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវចិតថ កប ុងចិតថជាលបលកតី

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

ស បិបដ្ឋា នកថា 

បដិខភាគ៧១ ទពំ័រទ ី៣២៥ បញ្ជខ្់ថា៖ 
ជាអ្នករិចារណាត ើញនូេចិ េកនងុចិ េ ត ើដូចតដេច? 

បុគគលពួកមួយ កប ុងដលាកដនោះ ពិចារណាដ ើញចិតថ ណដលលបកបដដ្ឋយរាគៈ ថ្នមិន
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ដទ្េង មិនណមនថ្នដទ្េងដទ្ ។ដប។ រណមងលោះបង់ មិនលបកាន់ដទ្ កាលពិចារណាដ ើញថ្ន

មិនដទ្េង រណមងលោះបង់ដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នដទ្េង ។ដប។ កាលលោះបង់ រណមងលោះបង់នូវការ

លបកាន់ បុគគលពិចារណាដ ើញចិតថដដ្ឋយអាការទាំង ៧ ដនោះ ចិតថ ដ យ្ ោះថ្ន ឧបដ្ឋឌ ន មិន

ដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ឯសតិ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង បុគគលពិចារណា 

ដ ើញចិតថដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន  

ចិដតថចិតថ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ នភាវ  ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ។ 

ពាករថ្ន ភាវ  ានដល់ភាវ  ៤ ។ដប។ ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដសពដរឿយៗ ។ដប។ 

បុគគលពួកមួយ កប ុងដលាកដនោះ ពិចារណាដ ើញចិតថលបកបដដ្ឋយរាគៈ ចិតថលាសចាករាគៈ 

ចិតថលបកបដដ្ឋយដទសៈ ចិតថលាសចាកដទសៈ ចិតថលបកបដដ្ឋយដម្នហ្ៈ ចិតថលាសចាក

ដម្នហ្ៈ ចិតថរញួរា ចិតថរាយម្នយ ចិតថដល់នូវភាពជាធាំ គឺរាូវចរ និងអ្រាូវចរ ចិតថមិនដល់

នូវភាពជាធាំ គឺជាកាម្នវចរ ចិតថដៅម្ននចិតថដទទ្លបដសើរជាង គឺដៅជាកាម្នវចរ ចិតថមិន

ម្ននចិតថដទទ្លបដសើរជាង គឺជារាូវចរ និងអ្រាូវចរ ចិតថតាំងដៅម្នាំ គឺជាអ្បផ សម្នធិ 

និងឧបចារសម្នធិ ចិតថមិនតាំងដៅម្នាំ គឺ លាសចាកសម្នធិទាំងពីរ ចិតថរចួលស ោះ ចិតថមិន

ទន់រចួលស ោះ ចកខ ុវញិ្ញដ ែ ដសាតវញិ្ញដ ែ ឃានវញិ្ញដ ែ ជិវាហ វញិ្ញដ ែ កាយវញិ្ញដ ែ 

មដ វញិ្ញដ ែ ថ្នមិនដទ្េង មិនណមនថ្នដទ្េងដទ្។ដប។ រណមងលោះបង់ មិនលបកាន់ដទ្ កាល

ពិចារណាដ ើញថ្នមិនដទ្េង រណមងលោះបង់នូវដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នដទ្េង ។ដប។ កាល

លោះបង់ រណមងលោះបង់នូវការលបកាន់ បុគគលពិចារណាដ ើញចិតថ ដដ្ឋយអាការទាំង ៧ ដនោះ 

ចិតថ ដ យ្ ោះថ្ន ឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ឯសតិ ដ យ្ ោះថ្ន ឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិ

ផង បុគគលពិចារណាដ ើញនូវចិតថដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដលពាោះដហ្តុ

ដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន ចិដតថចិតថ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ នភាវ  ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ 

 ពាករថ្ន ភាវ  ានដល់ភាវ  ៤ ។ដប។ ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដសព ។ដប។ ភិកខ ុជា

អ្បកពិចារណាដ ើញនូវចិតថកប ុងចិតថ  យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

r<s 
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ស បិបដ្ឋា ន េិភងគ 

បដិខភាគ៨១ ទពំ័រទ១ី៤១-១៤៦ បញ្ជ្ខ់ថា៖ 
ចុះភិកខរុិចារណានូេចិ េកនងុចិ េោងកនងុ ត ើដូចតដេច? 

ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ដទោះចិតថលបកបដដ្ឋយរាគៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ

លបកបដដ្ឋយរាគៈ ដទោះចិតថលាសចាករាគៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ លាសចាក

រាគៈ ដទោះចិតថលបកបដដ្ឋយដទសៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ លបកបដដ្ឋយ 

ដទសៈ ដទោះចិតថលាសចាកដទសៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ លាសចាកដទសៈ

ដទោះចិតថលបកបដដ្ឋយដម្នហ្ៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ លបកបដដ្ឋយដម្នហ្ៈ

ដទោះចិតថលាសចាកដម្នហ្ៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ លាសចាកដម្នហ្ៈ ដទោះ

ចិតថរញួរា ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញរញួរា ដទោះចិតថរាយម្នយ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថ

របស់អាតយ អ្ញ រាយម្នយ ដទោះចិតថជាមហ្គគតៈ (រាូវចរ និងអ្រាូវចរ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន 

ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ ជាមហ្គគតៈ ដទោះចិតថមិនណមនជាមហ្គគតៈ (កាម្នវចរ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន 

ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ មិនណមនជាមហ្គគតៈ ដទោះចិតថជាសឧតថរៈ (កាម្នវចរ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន 

ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ ជាសឧតថរៈ ដទោះចិតថជាអ្នុតថរៈ (រាូវចរ និងអ្រាូវចរ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន 

ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ ជាអ្នុតថរៈ ដទោះចិតថតាំងដៅម្នាំ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ 

តាំងដៅម្នាំ ដទោះចិតថមិនតាំងដៅម្នាំ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ មិនតាំងដៅម្នាំ 

ដទោះចិតថរចួលស ោះ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ រចួលស ោះ ដទោះចិតថមិនទន់រចួ

លស ោះ (ចាកអាសវកាិដលស) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ មិនទន់រចួលស ោះ។ 

ភិកខ ុដ ោះរណមងគប់រក អ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន នូវចិតថដ ោះ ឲរជានិមិតថ កាំែត់នូវចិតថ  ណដលខ្វួន

កាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡ ភិកខ ុដ ោះ លុោះគប់រក អ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន នូវចិតថដ ោះ ឲរជានិមិតថ 

កាំែត់នូវចិតថណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡដហ្ើយ រណមងលបមូលមកនូវចិតថ កប ុងចិតថខាង

ដលៅ ។ 

ចុះភិកខរុិចារណានូេចិ េ កនងុចិ េោងតប្ៅ ត ើដូចតដេច? 

ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ដទោះចិតថរបស់ដគ លបកបដដ្ឋយរាគៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់

ដគ លបកបដដ្ឋយរាគៈ ដទោះចិតថរបស់ដគ លាសចាករាគៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគ 
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លាសចាករាគៈ ដទោះចិតថរបស់ដគ លបកបដដ្ឋយដទសៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគ

លបកបដដ្ឋយដទសៈ ដទោះចិតថរបស់ដគ លាសចាកដទសៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគ

លាសចាកដទសៈ ដទោះចិតថរបស់ដគ លបកបដដ្ឋយដម្នហ្ៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគ

លបកបដដ្ឋយដម្នហ្ៈ ដទោះចិតថរបស់ដគ លាសចាកដម្នហ្ៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគ

លាសចាកដម្នហ្ៈ ដទោះចិតថរបស់ដគ រញួរា ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគរញួរា ដទោះចិតថ

របស់ដគរាយម្នយ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគ រាយម្នយ ដទោះចិតថរបស់ដគ ជាមហ្គគតៈ

ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគជាមហ្គគតៈ ដទោះចិតថរបស់ដគ មិនណមនជាមហ្គគតៈ ក៏ដឹង

ចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគ មិនណមនជាមហ្គគតៈ ដទោះចិតថរបស់ដគជាសឧតថរៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន

ចិតថរបស់ដគ ជាសឧតថរៈ ដទោះចិតថរបស់ដគជាអ្នុតថរៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគជាអ្នុតថរៈ

ដទោះចិតថរបស់ដគតាំងដៅម្នាំ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគតាំងដៅម្នាំ ដទោះចិតថរបស់ដគ

មិនតាំងដៅម្នាំ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគ មិនតាំងដៅម្នាំ ដទោះចិតថរបស់ដគ រចួលស ោះ 

ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរបស់ដគ រចួលស ោះ ដទោះចិតថរបស់ដគ មិនទន់រចួលស ោះ ក៏ដឹងចាស់ 

ថ្នចិតថរបស់ដគ មិនទន់រចួលស ោះ ។ 

ភិកខ ុដ ោះ រណមងគប់រក អ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន នូវចិតថដ ោះឲរជានិមិតថ  កាំែត់នូវចិតថ 

ណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡ ភិកខ ុដ ោះ លុោះគប់រក អ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន ចាំដពាោះចិតថដ ោះ ឲរ

ជានិមិតថកាំែត់នូវចិតថ  ណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡដហ្ើយ រណមងលបមូលមកនូវចិតថ កប ុង

ចិតថខាងកប ុង និងខាងដលៅ ។ 

ចុះភិកខរុិចារណានូេចិ េកនងុចិ េ ោងកនងុ និងោងតប្ៅ ត ើដូចតដេច? 

ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ដទោះចិតថលបកបដដ្ឋយរាគៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលបកបដដ្ឋយ 

រាគៈ ដទោះចិតថលាសចាករាគៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលាសចាករាគៈ ដទោះចិតថលបកបដដ្ឋយ 

ដទសៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលបកបដដ្ឋយដទសៈ ដទោះចិតថលាសចាកដទសៈ ក៏ដឹងចាស់

ថ្នចិតថលាសចាកដទសៈ ដទោះចិតថលបកបដដ្ឋយដម្នហ្ៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលបកបដដ្ឋយ 

ដម្នហ្ៈ ដទោះចិតថលាសចាកដម្នហ្ៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលាសចាកដម្នហ្ៈ ដទោះចិតថរញួរា 

ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរញួរា ដទោះចិតថរាយម្នយ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរាយម្នយ ដទោះចិតថជាមហ្គគតៈ

ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថជាមហ្គគតៈ ដទោះចិតថមិនណមនជាមហ្គគតៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថមិនណមន
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ជាមហ្គគតៈ ដទោះចិតថជាសឧតថរៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថជាសឧតថរៈ ដទោះចិតថជាអ្នុតថរៈ ក៏ដឹង

ចាស់ថ្ន ចិតថជាអ្នុតថរៈ ដទោះចិតថតាំងដៅម្នាំ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថតាំងដៅម្នាំ ដទោះចិតថមិន

តាំងដៅម្នាំ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថមិនតាំងដៅម្នាំ ដទោះចិតថរចួលស ោះ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរចួ

លស ោះ ដទោះចិតថមិនទន់រចួលស ោះ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថមិនទន់រចួលស ោះ ភិកខ ុពិចារណា

នូវចិតថ  កប ុងចិតថខាងកប ុង និងខាងដលៅ សដលមចឥរយិបង ម្ននពយយមជាដលគឿងដុតកាំដៅ

កិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី កម្នច ត់បង់អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

តសចកេបី្ ងព់្វកយថា៖ 

សាំនួរថ្ន បណាថ ពាករទាំងដ ោះ នលាក ដតើដូចដមថច ។ ចិតថដ ោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន នលាក

ឧាទនកខននទាំង ៥ ដ យ្ ោះថ្ន នលាក ដនោះដៅថ្ន នលាក ។ បណាថ ពាករទាំងដ ោះ អ្ភជិា 

ដតើដូចដមថច ។ តដលមក តដលមកខាវ ាំង តដលមកខាវ ាំងទនចិតថណា ដនោះដៅថ្ន អ្ភជិា ។ បណាថ

ពាករទាំងដ ោះ នទាមនសេ ដតើដូចដមថច ។ ដសចកថី មិនដលតកអ្រ លបលពឹតថដៅកប ុងចិតថ ដសចកថី

ទុ្កខ  លបលពឹតថដៅកប ុងចិតថ  ការទ្ទួ្លអារមយែ៍មិនជាទី្ដលតកអ្រ ជាទុ្កខ  ណដលដកើតអ្ាំ ពី 

ដចដតសមព័សស ទុ្កខដវទ្ មិនជាទី្ដលតកអ្រ ណដលដកើតអ្ាំ ពីដចដតសមព័សសណា ដនោះដៅថ្ន 

នទាមនសេ ។ អ្ភិជាដនោះផង ដទមនសសដនោះផង រណមងម្នន ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ពួកជនកប ុង

ដលាកដនោះ ជាអ្បកទូ្ យ ន កម្នច ត់បង់ សងប់ រម្នង ប់ សងប់ឈឹង ដធឝើឲរវ ិស ដធឝើឲរសាបសូនរ

ឲរដល់នូវការខូ្ចខាត ឲរដល់នូវការហិ្នដហាច ឲររងីសង ួត ឲរហួ្តណហ្ង ដធឝើឲរាត់បង់

ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដពាលថ្ន កម្នច ត់បង់អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក ។ 
 

ចប ់ចតិ្ឌន្បុសឝ្ោនេិទទស។ 

r<s 
 

 

អធិប្ាយន័យ  
 

លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលតស់ដវទ្ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ ន ៩ វធីិ យ៉ា ងដនោះដហ្ើយ

ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលតសចិតថ នុបសស  ១៦ វធីិ ដទ្ើបលតស់ថ្ន កថញ្ច ភកិ ខនវ ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ ចិតថ នុបសស  ដតើដូចដមឋច ជាដដើម ។ 
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តចក្អារមម ៍របេ់ចិតត 
បណាឋ បទ្ទាំងដនោះ ដបើរាប់ជាគូម្នន ៨ គូ ដបើរាប់ជាដសសម្នន ១៦ យ៉ា ងដនោះ 

ល.រ ច្ិត្តប្ប្ក្ប្សដ្ឋយ ច្ិត្តមៃិប្ប្ក្ប្សដ្ឋយ 
១ សរាេាំ  ចិតតរបខបេដ្យរាគៈ វីររាេាំ ចិតតែដលរបាសចាខរាគ 

២ សឆទសាំ ចិតតរបខបេដ្យេោសៈ វីរឆទសាំ  ចិតតែដលរបាសចាខេោសៈ 

៣ សឆោ ាំ ចិតតរបខបេដ្យេមាហៈ វីរឆោ ាំ ចិតតរបាសចាខេមាហៈ 

៤ សងខ ររាំ ចិតតរួញរា វិកខ ររាំ រាយមាយ 

៥ ម េគរាំ ចិតតជាមហគតៈ ឬចិតតដ៏ឧតតម អ្ម េគរាំ ចិតតមិនែមនមហគតៈ ឬចិតតមិនឧតតម 

៦ សឧរររំ ចិតតដៃទខពស់ជាង អ្នុរររំ  ោម្នចិតតខពស់ជាង 

៧ សោ  រាំ ចិតតសងប់េសងៀម អ្សោ  រាំ ចិតតមិនសងប់េសងៀម 

៨ វិមុររាំ ចិតតរួចរំេដ្ះ អ្វិមុររាំ ចិតតមិនរួចរំេដ្ះ 
 

បណាេ បទទាងំត ះ 

បទ្ថ្ន សរាគ ំានដល់ ចិតថណដលសហ្គត ដដ្ឋយដលាភៈ ៨ យ៉ា ង ។ 

បទ្ថ្ន វរីរាគ ំានដល់ កុសលចិតថណផបកដលាកិយៈ និងអ្ពយកតចិតថ  ក៏ចិតថណដលលាស

ចាករាគៈដនោះ កប ុងចិតថ នុបសស ដនោះ មិនានសាំដៅ ដល់ដលាកុតថរៈចិតថ  សូមផីណតកប ុងមួយ

បទ្ ដលពាោះការពិចារណាមិនណមនជាការលបជុើធម៌ ( ចាំណែក ) អ្កុសលចិតថ ៤ ដួង ដ៏ដសស

មិនចាត់ចូលកប ុងបទ្ដើបូង ទាំងមិនចាត់ចូលកប ុងបទ្ដលកាយ ។ 

បទ្ថ្ន សនទាសំ ានដល់ ចិតថណដលសហ្គតដដ្ឋយដទមនសស ២ ដួង ។ 

បទ្ថ្ន វរីនទាសំ ានដល់ កុសលចិតថណផបកដលាកិយៈ និងអ្ពយកតៈ ។ 

អ្កុសលចិតថ  ១០ ដួងដ៏ដសស មិនចាត់ចូលកប ុងបទ្ដើបូង ទាំងមិនចាត់ចូលកប ុងបទ្ដលកាយ ។ 

បទ្ថ្ន សនមា ំ ានដល់ អ្កុសលចិតថ ២ ដួង គឺ អ្កុសលចិតថណដលសហ្គតដដ្ឋយ

វចិិកចាឆ  ១ ដួង អ្កុសលណដលសហ្គតដដ្ឋយឧទ្នចចៈ ១ ដួង ។ 

ដលពាោះដម្នហ្ៈ រណមងដកើតដ ើង កប ុងអ្កុសលចិតថលគប់ដួង ដូដចាប ោះអ្កុសលចិតថទាំង

អ្ស់សូមផីទាំងពីរដ ោះ ដទ្ើបសមគួរ ( នឹងចាត់ចូល ) កប ុងចិតថ នុបសស ដនោះ ដដ្ឋយពិត ។ 

ពិតណាស់ កប ុងចិតថណដលជាគូគ្នប ដនោះឯង ដលាកចាត់អ្កុសលចិតថ ១២ ដួងទុ្កដហ្ើយ ។ 
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បទ្ថ្ន វរីនមា ំ ានដល់ ដលាកិយកុសលចិតថ និងអ្ពយកតចិតថ ។ 

បទ្ថ្ន សងខរិ ត ំានដល់ ចិតថណដលសហ្គតដដ្ឋយងីនមិទ្នៈ ក៏ចិតថណដលសហ្គតដដ្ឋយ

ងីនមិទ្នៈដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ចរិ តរញួរា ។ 

បទ្ថ្ន វកិ ខរិ ត ំានដល់ ចិតថណដលសហ្គតដដ្ឋយឧទ្នចចៈ ក៏ចិតថណដលសហ្គតដដ្ឋយឧទ្នចចៈ

ដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ចរិ តរាយមាយ ។ 

បទ្ថ្ន ម គ គរ ំានដល់ រាូវចរចិតថ និងអ្រាូវចរចិតថ  ។ 

បទ្ថ្ន អ្ម គ គរ ំានដល់ កាម្នវចរចិតថ  ។ 

បទ្ថ្ន សឧរ តរ ំានដល់ កាម្នវចរចិតថ  ។ 

បទ្ថ្ន អ្នរុ តរ ំានដល់ រាូវចរចិតថ អ្រាូវចរចិតថ  ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត កប ុងបទ្ទាំង ២ ថ្ន សឧរ តរ ំអ្នរុ តរ ំដ ោះ សឧរ តរចរិ ត ានដល់រាូវចរចិតថ អ្នុតថរ

ចិតថ  ានដល់ អ្រាូវចរចិតថដ ោះឯង ។ 

បទ្ថ្ន សមា រិ ំានដល់ ចិតថណដលម្ននអ្បផ សម្នធិ ឬឧបចារសម្នធិ ។ 

បទ្ថ្ន អ្សនមា រិ ំានដល់ ចិតថណដលមិនម្ននសម្នធិទាំង ២ ។ 

បទ្ថ្ន វមិរុ ត ំានដល់ ចិតថណដលរចួផុតដហ្ើយ ដដ្ឋយ តទ្ងគវមុិតថិ  និង វកិខមមនវមុិតថ  ។ 

បទ្ថ្ន អ្វមិរុ ត ំានដល់ ចិតថណដលមិនម្ននវមុិតថិទាំង ២ ។ 

ចាំណែក សមនុច ឆទ្វមិរុ ត ិ បដិបផសសទ្នវិមុិតថិ  និង និសសរែវមុិតថិ  មិនម្ននឱកាស (មិនាន

និយយដល់) កប ុងចិតថ នុបសស ដនោះដ ើយ ។ 

បទ្ថ្ន ឥរ ិអ្ជឈរ ត ំវា ដសចកថីថ្ន លពោះដយគ្នវចរកាលកាំែត់ចិតថណដលលបលពឹតថដៅលគប់ 

ខ្ែៈ ដដ្ឋយការកាំែត់ចិតថ  ម្ននសរាគចិតថជាដដើមយ៉ា ងដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននលបលកតីតម

ដ ើញចិតថកប ុងចិតថរបស់ខ្វួន ឬកប ុងចិតថរបស់អ្បកដទទ្ (ខ្វោះ) ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននលបលកតីតមដ ើញ

ចិតថកប ុងចិតថរបស់ខ្វួនតមកាល ឬកប ុងចិតថរបស់បុគគលដទទ្តមកាល (ខ្វោះ) ។ 

ចាំណែកកប ុងបទ្ថ្ន សមទុ្យវយធមាមនបុសេ ី (ម្ននលបលកតីតមដ ើញធម៌ គឺ ការដកើត

ដ ើង និងការសូនរដៅ) ដនោះ គួរពលងីកការដកើត និងការរលត់ទនវញិ្ញដ ែ ១ ដួងៗ ណចកដចញ

ជា ៥ អាការដូដចបោះ គឺ ដលពាោះអ្វជិាជ ដកើត វញិ្ញដ ែដទ្ើបដកើតជាដដើម ។ ពាករដលៅពីដនោះ ម្នន

ន័យដូចដពាលដហ្ើយដ ោះឯង ។ 
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ចិតតក្ន ុង ចិតតសរៅ 

ពាករថ្ន ឥរ ិ អ្ជឈរ ត ំ វា ឬខាងកប ុង ដសចកឋីថ្ន ភិកខ ុដយគ្នវចរ កាំែត់ចិតថណដល
លបលពឹតថដៅកប ុងសម័យណាៗ ដដ្ឋយការកាំែត់ចិតថ ម្ននរាគៈជាដដើម យ៉ា ងដនោះដ យ្ ោះថ្ន

ពិចារណាដ ើញចិតថកប ុងចិតថរបស់ខ្វួន ឬកប ុងចិតថរបស់អ្បកដទទ្តមកាល ។ ក៏កប ុងពាករថ្ន 

ពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការដកើតដនោះ គបផី ាំការដកើត និងការសូនរដៅទនវញិ្ញដ ែ មក

ដលបេបដធេបដដ្ឋយអាការមួយៗ ៥ យ៉ា ងថ្ន ដលពាោះអ្វជិាជ ដកើត វញិ្ញដ ែដទ្ើបដកើត ដូដចបោះជា

ដដើម ។ លបការតដៅអ្ាំ ពីដនោះ ក៏ម្ននន័យដូចដពាលមកដហ្ើយដ ោះឯង ។ 

េតិកំ្ ត់ចិតតជា អរយិេចចៈ ៤ 
 ណតកប ុងចិតថ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ នដនោះ ម្ននដសចកឋីដផសងគ្នប ណតមយ៉ា ង គឺ គបផីលបកប

ដសចកឋីថ្ន សតិណដលកាំែត់ចិតថជាអារមយែ៍ ជាទុ្កខសចចៈ ដូដចបោះជាដដើម ដហ្ើយគបផីលជាប

ថ្ន ជាផវូវបដិបតថិ ាំដចញចាកទុ្កខ  របស់ភិកខ ុណដលកាំែត់ចិតថជាអារមយែ៍ ។ ពាករដ៏ដសសក៏

ដូចគ្នប ន៎ុោះឯង ។ 

ចប ់ចតិ្ឌន្បុសឝ្ោសតបិប្ដ្ដន្ 
 

-°, 
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ធមាមនុ្បស្សនាសតិប្បដ្ឋន្ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវចិតថ  កប ុងចិតថជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ដតើដដ្ឋយវធីិដូចដមថច ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ៖ 

q ដទោះចិតថលបកបដដ្ឋយរាគៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលបកបដដ្ឋយរាគៈ 

q ដទោះចិតថលាសចាករាគៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលាសចាករាគៈ 

q ដទោះចិតថលបកបដដ្ឋយដទសៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលបកបដដ្ឋយដទសៈ 

q ដទោះចិតថលាសចាកដទសៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលាសចាកដទសៈ 

q ដទោះចិតថលបកបដដ្ឋយដម្នហ្ៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលបកបដដ្ឋយដម្នហ្ៈ 

q ដទោះចិតថលាសចាកដម្នហ្ៈ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថលាសចាកដម្នហ្ៈ 

q ដទោះចិតថរញួរា ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរញួរា 

q ដទោះចិតថរាយម្នយ ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរាយម្នយ 

q ដទោះចិតថដល់នូវភាវៈជាធាំ (គឺរាូវចរ និងអ្រាូវចរ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថដល់នូវភាវៈជាធាំ 

q ដទោះចិតថមិនដល់នូវភាវៈជាធាំ (គឺជាកាម្នវចរ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថមិនដល់នូវភាវៈជាធាំ 

q ដទោះចិតថដៅម្ននចិតថដទទ្លបដសើរជាង (គឺដៅជាកាម្នវចរ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថ

ដៅម្ននចិតថដទទ្លបដសើរជាង 

q ដទោះចិតថមិនម្ននចិតថដទទ្លបដសើរជាង (គឺជារាូវចរ និងអ្រាូវចរ) ក៏ដឹងចាស់

ថ្ន ចិតថមិនម្ននចិតថដទទ្លបដសើរជាង 

q ដទោះចិតថតាំងដៅម្នាំ (ជាអ្បផ សម្នធិ និងឧបចារសម្នធិ) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថ

តាំងដៅម្នាំ 

q ដទោះចិតថមិនតាំងដៅម្នាំ (លាសចាកសម្នធិទាំង២) ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថមិនតាំងដៅម្នាំ 

q ដទោះចិតថរចួលស ោះក៏ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថរចួលស ោះ ដទោះចិតថមិនទន់រចួលស ោះ ក៏

ដឹងចាស់ថ្ន ចិតថមិនទន់រចួលស ោះ។ 

អដឋខថា មហាបោនសរូតទពំរ័២៦ បញ្ជ្ខ់ថា៖ 
ពាករថ្ន ចិតថរចួលស ោះ កប ុងទី្ដនោះ សាំដៅយកចិតថណដលលបកបដដ្ឋយវមុិតថិ  ២ លបការ

គឺ រទ្ង គវមិរុ ត ិ ១ វកិ ខម ភនវមិរុ ត ិ ១ ។ អ្នបុសេន្ម ៧ ម្ននអ្និចាច នុបសស  ១ ទុ្កាខ នុបសស  ១  
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អ្នតថ នុបសស  ១ និពឝិទនុបសស  ១ វិរាគ្ននុបសស  ១ និដរាធានុបសស  ១ 

បដិនិសសគ្នគ នុបសស  ១ ដៅថ្ន រទ្ង គវមិរុ ត ិ ដលពាោះជាធមយជាតិរចួលស ោះចាកនិចចសញ្ញដ  គឺ

ដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នដទ្េង តមទ្ាំនង ណដលដយគីានកាំែត់នូវអ្ងគទនធម៌ ជាសលតូវដល់

ធម៌ដ ោះៗ ។ សមាបរ ត៨ិ ដៅថ្ន វកិ ខម ភនវមិរុ ត ិ ដលពាោះជាធមយជាតិរចួលស ោះចាកពួកអ្កុសល

ធម៌ ម្នននីវរែៈជាដដើម តមទ្ាំនងណដលដយគីានសងាត់សងាិនដដ្ឋយខ្វួនឯង ។  

q ពិចារណាដ ើញនូវចិតថកប ុងចិតថ  ខាងកប ុងជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង  

q ពិចារណាដ ើញនូវចិតថ កប ុងចិតថខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង  

q ពិចារណាដ ើញនូវចិតថកប ុងចិតថ  ខាងកប ុង និងខាងដលៅ ជាលបលកតីលគប់ឥរយិបង 

ទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើងកប ុងចិតថ  លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលសូនរដៅកប ុងចិតថ លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង  

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើត ទាំងធម៌ណដលសូនរដៅកប ុងចិតថ  

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ 

មួយដទ្េត សាម ររ ី ជាដលគឿងកាំែត់នូវចិតថ របស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន ចិតថ

ម្ននណមន លគ្នន់ណតជាទី្កាំែត់ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ។ 

ភិកខ ុម្ននចិតថមិនអាលស័យ ដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង មិនលបដកេក

លបកាន់អ្ឝី តិចតួច កប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវចិតថ កប ុងចិតថ

ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

ស បិបដ្ឋា នកថា 

បដិខភាគ៧១ ទពំ័រទ ី៣២៧ បញ្ជខ្់ថា៖ 
ជាអ្នករិចារណាត ើញនូេធដ៌កនងុធដទ៌ាងំឡាយ ត ើដូចតដេច? 

បុគគលពួកមួយ កប ុងដលាកដនោះ ដលើកទុ្កកាយ ដលើកទុ្កដវទ្  ដលើកទុ្កចិតថ  ដហ្ើយ

ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ដ៏ដសសសល់អ្ាំ ពីកាយ ដវទ្  និងចិតថដ ោះ ថ្នមិនដទ្េង មិនណមន

ថ្នដទ្េងដទ្ ពិចារណាដ ើញថ្នជាទុ្កខ មិនណមនថ្នជាសុខ្ដទ្ ពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនណមន

ខ្វួន មិនណមនថ្នជាខ្វួនដទ្ រណមងដនឿយណាយ មិនរកីរាយដទ្ រណមងជិនណាយ មិនដលតកអ្រដទ្ 
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រណមងរាំលត់ មិនឲរដកើតដទ្ រណមងលោះបង់ មិនលបកាន់ដទ្ កាលពិចារណាដ ើញថ្នមិន

ដទ្េង រណមងលោះបង់ដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នដទ្េង កាលពិចារណាដ ើញថ្នជាទុ្កខ  រណមង

លោះបង់ដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នជាសុខ្ កាលពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនណមនខ្វួន រណមងលោះបង់

ដសចកថីសម្នគ ល់ថ្នជាខ្វួន កាលដនឿយណាយ រណមងលោះបង់នូវដសចកថី រកីរាយ កាលជិន

ណាយ រណមងលោះបង់តដលមក កាលរាំលត់ រណមងលោះបង់ការដកើត កាលលោះបង់ រណមង

លោះបង់ការលបកាន់ បុគគលពិចារណាដ ើញធម៌ ដដ្ឋយអាការទាំង ៧ ដនោះ ធម៌ ដ យ្ ោះថ្ន

ឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ឯសតិ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង បុគគល

ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដលាក

ដពាលថ្ន ធនម មសធុមាម នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ 

 ពាករថ្ន ភាវ  ានដល់ភាវ  ៤ យ៉ា ង គឺភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនលបលពឹតថកនវងនូវ

ពួកធម៌ ណដលដកើតដហ្ើយកប ុងទី្ដ ោះ ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ឥង្កនធិយទាំងឡាយ ម្ននរសណត

មួយ ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ដឹក ាំនូវពយយមដ៏សមគួរដល់ធម៌ដ ោះ ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្ន

ដសពដរឿយៗ ។ដប។ ភិកខ ុជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

ចប ់សតបិប្ដ្ឋន្កថា។ 
ស បិបដ្ឋា ន េិភងគ 

បដិខភាគ៨១ ទពំ័រទ១ី៤៦-១៥៥ បញ្ជ្ខ់ថា៖ 
ចុះភិកខ ុរិចារណានូេធដ៌ កនងុធដទ៌ាងំឡាយោងកនងុ ត ើដូចតដេច? 

ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ដឹងចាស់នូវកាមចឆនធៈខាងកប ុង កាលម្ននថ្ន កាមចឆនធៈខាងកប ុង

របស់អាតយ អ្ញម្នន ឬដឹងចាស់នូវកាមចឆនធៈខាងកប ុង កាលមិនម្ននថ្ន កាមចឆនធៈខាងកប ុង

របស់អាតយ អ្ញ មិនម្នន ការដកើតដ ើងទនកាមចឆនធៈ ណដលមិនទន់ដកើតដ ើងដដ្ឋយដហ្តុ

ណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការលោះបង់នូវកាមចឆនធៈណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយ

ដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការមិនដកើតតដៅទនកាមចឆនធៈ ណដលខ្វួនលោះបង់

ដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ភិកខ ុដឹងចាស់ នូវពយាទ្ខាងកប ុង កាល

ម្នន ។ដប។ នូវងីនមិទ្នៈខាងកប ុង កាលម្នន ។ដប។ នូវឧទ្នចចកុកា ុចចៈខាងកប ុង កាលម្នន ។ដប។  

នូវវចិិកិចាឆ ខាងកប ុង កាលម្ននថ្ន វចិិកិចាឆ ខាងកប ុងរបស់អាតយ អ្ញម្នន ឬដឹងចាស់នូវវចិិកិចាឆ
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ខាងកប ុង កាលមិនម្ននថ្ន វចិិកិចាឆ ខាងកប ុងរបស់អាតយ អ្ញមិនម្នន ការដកើតដ ើងទនវចិិកិចាឆ

ណដលមិនទន់ដកើតដ ើង ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការលោះបង់នូវ

វចិិកិចាឆ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការមិនដកើត

តដៅទនវចិិកិចាឆ ណដលខ្វួនលោះបង់ដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង។ ភិកខ ុ

ដឹងចាស់នូវសតិសដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង កាលម្ននថ្ន សតិសដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង របស់អាតយ អ្ញ

ម្ននឬដឹងចាស់នូវសតិសដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង កាលមិនម្ននថ្ន សតិសដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង របស់

អាតយ អ្ញមិនម្នន ការដកើតដ ើងទនសតិសដម្នភ ជឈងគ ណដលមិនទន់ដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយ

ដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការដពញដលញដដ្ឋយភាវ ទនសតិសដម្នភ ជឈងគ 

ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ដឹងចាស់នូវធមយ វចិយ 

សដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង កាលម្នន ។ដប។ នូវវរីយិសដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង កាលម្នន ។ដប។ នូវបីតិ 

សដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង កាលម្នន ។ដប។ នូវបសសទ្និសដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង កាលម្នន ។ដប។ នូវ

សម្នធិសដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង កាលម្នន ។ដប។ នូវឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង កាលម្ននថ្ន 

ឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង របស់អាតយ អ្ញម្នន ឬដឹងចាស់នូវឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង 

កាលមិនម្ននថ្ន ឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគខាងកប ុង របស់អាតយ អ្ញ មិនម្ននការដកើតដ ើងទនឧដបកាខ

សដម្នភ ជឈងគណដលមិនទន់ដកើតដ ើង ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការដពញ

ដលញដដ្ឋយភាវ  ទនឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹង

ចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ។ ភិកខ ុដ ោះ រណមងគប់រក អ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន នូវធម៌ដ ោះ ឲរជានិមិតថ 

កាំែត់នូវធម៌ណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡ  ភិកខ ុដ ោះ លុោះគប់រក អ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើននូវធម៌

ដ ោះ ឲរជានិមិតថ  កាំែត់នូវធម៌ ណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡដហ្ើយ រណមងលបមូលមកនូវចិតថ

កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាខាងដលៅ ។ 

ចុះភិកខ ុរិចារណានូេធដ៌ កនងុធដទ៌ាងំឡាយជាោងតប្ៅ ត ើដូចតដេច? 

ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ដឹងចាស់នូវកាមចឆនធៈរបស់ដគ កាលម្ននថ្ន កាមចឆនធៈរបស់ដគ

ម្នន ឬដឹងចាស់នូវកាមចឆនធៈរបស់ដគ កាលមិនម្ននថ្ន កាមចឆនធៈរបស់ដគ មិនម្នន ការ

ដកើតដ ើងទនកាមចឆនធៈ ណដលមិនទន់ដកើតដ ើង ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុ

ដ ោះផង ការលោះបង់នូវកាមចឆនធៈ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវ

ដហ្តុដ ោះផង ការមិនដកើតតដៅទនកាមចឆនធៈ ណដលដគលោះបង់ដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏
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ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ដឹងចាស់នូវពយាទ្របស់ដគ កាលម្នន ។ដប។ នូវងីនមិទ្នៈ

របស់ដគ កាលម្នន ។ដប។ នូវឧទ្នចចកុកា ុចចៈរបស់ដគ កាលម្នន ។ដប។ នូវវចិិកិចាឆ របស់ដគ

កាលម្ននថ្ន វិចិកិចាឆ របស់ដគ ម្នន ឬដឹងចាស់នូវវិចិកិចាឆ របស់ដគ កាលមិនម្ននថ្ន

វចិិកិចាឆ របស់ដគមិនម្នន ការដកើតដ ើងទនវចិិកិចាឆ ណដលមិនទន់ដកើតដ ើង ដដ្ឋយដហ្តុ

ណា ក៏ដឹងចាស់ នូវដហ្តុដ ោះផង ការលោះបង់នូវវចិិកិចាឆ  ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយ

ដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការមិនដកើតតដៅទនវចិិកិចាឆ ណដលដគលោះបង់

ដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ។ ភិកខ ុដឹងចាស់នូវសតិសដម្នភ ជឈងគ

របស់ដគ កាលម្ននថ្ន សតិសដម្នភ ជឈងគរបស់ដគម្នន ឬដឹងចាស់នូវសតិសដម្នភ ជឈងគរបស់

ដគ កាលមិនម្ននថ្ន សតិសដម្នភ ជឈងគរបស់ដគ មិនម្នន ការដកើតដ ើងទនសតិសដម្នភ ជឈងគ 

ណដលមិនទន់ដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់ នូវដហ្តុដ ោះផង ការដពញ

ដលញដដ្ឋយភាវ  ទនសតិសដម្នភ ជឈងគ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹង

ចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ភិកខ ុដឹងចាស់នូវធមយ វចិយសដម្នភ ជឈងគរបស់ដគ កាលម្នន ។ដប។ 

នូវវរីយិសដម្នភ ជឈងគរបស់ដគ កាលម្នន ។ដប។ នូវបីតិសដម្នភ ជឈងគរបស់ដគ កាលម្នន ។ដប។ 

នូវបសសទ្និសដម្នភ ជឈងគរបស់ដគ កាលម្នន ។ដប។ នូវសម្នធិសដម្នភ ជឈងគរបស់ដគ កាល 

ម្នន ។ដប។ ដឹងចាស់នូវឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគរបស់ដគ កាលម្ននថ្ន ឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ

របស់ដគម្នន ឬដឹងចាស់នូវឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគរបស់ដគ កាលមិនម្ននថ្ន ឧដបកាខ  

សដម្នភ ជឈងគរបស់ដគមិនម្នន ការដកើតដ ើងទនឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ ណដលមិនទន់ដកើត

ដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការដពញដលញដដ្ឋយភាវ 

ទនឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះ 

ផង។ ភិកខ ុដ ោះ រណមងគប់រក អ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន នូវធម៌ដ ោះ ឲរជានិមិតថ កាំែត់នូវធម៌

ណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡ ភិកខ ុដ ោះ លុោះគប់រក អ្ប់រាំ ដធឝើឲរដលចើន នូវធម៌ដ ោះ ឲរជា

និមិតថកាំែត់នូវធម៌ណដលខ្វួនកាំែត់ទុ្កដដ្ឋយលឡដហ្ើយ រណមងលបមូលមកនូវចិតថ  កប ុងធម៌

ទាំងឡាយ ខាងកប ុង និងខាងដលៅ ។ 

ចុះភិកខ ុរិចារណានូេធដ៌ កនងុធដទ៌ាងំឡាយោងកនងុ និងោងតប្ៅ ត ើដូចតដេច? 

ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ដឹងចាស់នូវកាមចឆនធៈ កាលម្នន ថ្នកាមចឆនធៈម្នន ឬដឹងចាស់ 
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នូវកាមចឆនធៈ កាលមិនម្ននថ្ន កាមចឆនធៈមិនម្នន ការដកើតដ ើងទនកាមចឆនធៈ ណដលមិនទន់ 

ដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការលោះបង់នូវកាមចឆនធៈ

ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការមិនដកើតតដៅ

ទនកាមចឆនធៈ ណដលលោះបង់ដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុ ដ ោះផង ភិកខ ុដឹង

ចាស់ នូវពយាទ្ កាលម្នន ។ដប។ នូវងីនមិទ្នៈ កាលម្នន ។ដប។ នូវឧទ្នចចកុកា ុចចៈ កាល 

ម្នន ។ដប។ នូវវចិិកិចាឆ  កាលម្ននថ្ន វចិិកិចាឆ ម្នន ឬដឹងចាស់នូវវចិិកិចាឆ  កាលមិនម្ននថ្ន 

វចិិកិចាឆ មិនម្នន ការដកើតដ ើងទនវចិិកិចាឆ  ណដលមិនទន់ដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា 

ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការលោះបង់នូវវចិិកិចាឆ  ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា 

ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការមិនដកើតតដៅទនវចិិកិចាឆ  ណដលលោះបង់ដហ្ើយ ដដ្ឋយ

ដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ។ ភិកខ ុដឹងចាស់នូវសតិសដម្នភ ជឈងគ កាលម្ននថ្ន 

សតិសដម្នភ ជឈងគម្នន ឬដឹងចាស់នូវសតិសដម្នភ ជឈងគ កាលមិនម្ននថ្ន សតិសដម្នភ ជឈងគមិន

ម្នន ការដកើតដ ើងទនសតិសដម្នភ ជឈងគណដលមិនទន់ដកើតដ ើង ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹង

ចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការដពញដលញដដ្ឋយភាវ  ទនសតិសដម្នភ ជឈងគ ណដលដកើតដ ើង

ដហ្ើយដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ភិកខ ុដឹងចាស់នូវធមយ វចិយសដម្នភ ជឈងគ 

កាលម្នន ។ដប។ នូវវរីយិសដម្នភ ជឈងគ កាលម្នន ។ដប។ នូវបីតិសដម្នភ ជឈងគ កាលម្នន ។ដប។ 

នូវបសសទ្និសដម្នភ ជឈងគ កាលម្នន ។ដប។ នូវសម្នធិសដម្នភ ជឈងគ កាលម្នន ។ដប។ នូវឧដបកាខ  

សដម្នភ ជឈងគ កាលម្ននថ្ន ឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគម្នន ឬដឹងចាស់នូវឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ កាល

មិនម្ននថ្ន ឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគមិនម្នន ការដកើតដ ើងទនឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ ណដលមិន

ទន់ដកើតដ ើង ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ការដពញដលញដដ្ឋយ

ភាវ ទនឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវ

ដហ្តុដ ោះផង ។ ភិកខ ុពិចារណានូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយខាងកប ុង និងខាងដលៅ សដលមច

ឥរយិបង ម្ននពយយមជាដលគឿងដុតកាំដៅកិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី កម្នច ត់បង់

អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក យ៉ា ងដនោះឯង ។ ដសចកថី លតង់ពាករថ្ន ភកិ ខពុចិារណា ។ 

លបសាប ថ្ន ចុោះបណាថ ពាករទាំងដ ោះ ការពចិារណា ដតើដូចដមថច? 

បញ្ញដ  ការដងឹចាស់ ដសចកថី មិនវដងឝង ការពិចារណាធម៌ ការដ ើញលតូវណា ដនោះ 

ដៅថ្ន ការពិចារណា ភិកខ ុជាអ្បកលពមដលពេង មូលមិត ចូលដៅជិត ណអ្បណនប ដកេកដកើយ 
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លបដិតលបជី លបកបលពមដដ្ឋយបញ្ញដ ជាដលគឿងពិចារណាដនោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដពាល

ថ្ន ភកិ ខពុចិារណា ។ 

ដសចកថី លតង់ពាករថ្ន សនរមចឥរោិបថ គឺ សដលមច លបលពឹតថ  រកា រស់ដៅ ញុាំងអ្តថ

ភាពឲររស់ដៅ លតច់ដៅ ដៅ សលម្នក ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដពាលថ្ន សដលមចឥរយិបង ។ 

ដសចកថី លតង់ពាករថ្ន អ្ នកមានពយោមជ្ញនរគឿងដរុកនំៅកនិលស ។ សាំនួរថ្ន ចុោះបណាថ

ពាករទាំងដ ោះ ការពយោមជ្ញនរគឿងដរុកនំៅកនិលស ដតើដូចដមថច ។ ការលារពនពយយម

លបលពឹតថដៅកប ុងចិតថ  ។ដប។ ដសចកថី ពយយមលតូវណា ដនោះដៅថ្ន ដសចកថី ពយយមជា

ដលគឿងដុតកាំដៅកិដលស ភិកខ ុជាអ្បកលពមដលពេង ។ដប។ លបកបដដ្ឋយពយយមជាដលគឿងដុត

កាំដៅកិដលសដនោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដពាលថ្ន មានពយោមជ្ញនរគឿងដរុកនំៅកនិលស ។ 

ដសចកថី លតង់ពាករថ្ន ជ្ញអ្នកដងឹខ លនួ ។ សាំនួរថ្ន ចុោះបណាថ ពាករទាំងដ ោះ ការដងឹខ លនួ ដតើ

ដូចដមថច ។ បញ្ញដ  ការដឹងចាស់ ។ដប។ ដសចកថី មិនវដងឝង ការពិចារណាធម៌ ការដ ើញ 

លតូវណា ដនោះដៅថ្ន ការដឹងខ្វួន ភិកខ ុជាអ្បកលពមដលពេង ។ដប។ លបកបដដ្ឋយការដឹងខ្វួន

ដនោះដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដពាលថ្ន ជ្ញអ្នកដងឹខ លនួ ។ 

ដសចកថី លតង់ពាករថ្ន មានសាម ររ។ី សាំនួរថ្ន ចុោះបណាថ ពាករទាំងដ ោះ សាម ររ ីដតើដូចដមថច។ 

គឺ ការនឹករឭក ការនឹកដរឿយៗ ។ដប។ ការរឭកលតូវណា ដនោះដៅថ្ន សាយ រតី ភិកខ ុជាអ្បកលពម

ដលពេង ។ដប។ លបកបដដ្ឋយសាយ រតីដនោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដពាលថ្ន មានសាម ររ ី។ 

ដសចកថី លតង់ពាករថ្ន កមាច រ់បង់អ្ភជិា នងិនទាមនសេក នងុនលាក។ សាំនួរថ្ន ចុោះបណាថ

ពាករទាំងដ ោះ នលាក ដតើដូចដមថច។ ធម៌ទាំងឡាយដ ោះឯង ដៅថ្ន នលាក ឧាទនកខននទាំង 

៥ដៅថ្ន នលាក ដនោះដៅថ្ន នលាក ។ បណាថ ពាករទាំងដ ោះ អ្ភជិា ដតើដូចដមថច ។ តដលមក

តដលមកខាវ ាំង ។ដប។ តដលមកខាវ ាំងទនចិតថណា ដនោះដៅថ្ន អ្ភជិា ។ បណាថ ពាករទាំងដ ោះ

នទាមនសេ ដតើដូចដមថច ។ ដសចកថី មិនដលតកអ្រ លបលពឹតថដៅកប ុងចិតថ ដសចកថី ទុ្កខ  លបលពឹតថដៅ

កប ុងចិតថ ការទ្ទួ្លអារមយែ៍ មិនជាទី្ដលតកអ្រ ជាទុ្កខ ណដលដកើតអ្ាំ ពីដចដតសមព័សស ទុ្កខ

ដវទ្ មិនជាទី្ដលតកអ្រ ណដលដកើតអ្ាំ ពីដចដតសមព័សសណា ដនោះដៅថ្ន នទាមនសេ ។ ភិកខ ុ 

ជាអ្បកទូ្ យ ន កម្នច ត់បង់ សងប់ រម្នង ប់ សងប់ឈឹង ដធឝើឲរវ ិស ដធឝើឲរសាបសូនរ ឲរដល់នូវ

ការខូ្ចខាត ឲរដល់នូវការហី្នដហាច ឲររងីសង ួត ឲរហួ្តណហ្ង ដធឝើឲរាត់បង់នូវអ្ភិជា 
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និងដទមនសសដនោះ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ កប ុងដលាកដនោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដពាលថ្ន 

កម្នច ត់បង់អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក ។ 

ចប ់ធមាមន្បុសឝ្ោនេិទទស។ 

អធិប្ាយន័យ  
លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលតស់ចិតថ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ ន ១៦ វធីិ យ៉ា ងដនោះដហ្ើយ

ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលតស់ធម្នយ នុបសស  ៥ វធីិ ដទ្ើបលតស់ង្ខ កថញ្ច ភកិ ខនវ ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ ធម្នយ នុបសស  ដតើដូចដមឋច ជាដដើម ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត លពោះម្ននលពោះភាគ លតស់ការកាំែត់របូកមយដ្ឋឌ នសុទ្ន ដដ្ឋយកាយនុបសស  

លតស់ការកាំែត់អ្របូកមយដ្ឋឌ នសុទ្នៗ ដដ្ឋយដវទ្ នុបសស  និងចិតថ នុបសស  ។ ឥ ូវ 

ដនោះ ដដើមផីនឹងលតស់ការកាំែត់រូបកមយដ្ឋឌ ន និងអ្រូបកមយដ្ឋឌ នលាយគ្នប  ដទ្ើបលតស់ថ្ន  

កថញ្ច ភកិ ខនវ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធមាម នបុសេន្ម ដតើដូចដមឋច ជាដដើម ។ 

េត្ិប្បដ្ឋា ៃ៤ ក្មោដ្ឋា ៃ ច្រតិ្ ៃិងប្ញ្ញញ  
កាោនបុសេន្ម រូបខមមដ្ដ្ន រណាហ ចររិ បញ្ញដ ទ្ន់នខាយ 

នវទ្ន្មនបុសេន្ម 
អរូបខមមដ្ដ្ន 

រណាហ ចររិ បញ្ញដចាស់កាល  

ចតិាត នបុសេន្ម ទ្ដិ ឌចិររិ បញ្ញដ ទ្ន់នខាយ 

ធមាម នបុសេន្ម រូបខមមដ្ដ្ន និងអរូបខមមដ្ដ្ន ទ្ដិ ឌចិររិ បញ្ញដចាស់កាល  
 

មួយដទ្េត លពោះម្ននលពោះភាគលតស់ការកាំែត់របូកខនន ដដ្ឋយកាយនុបសស  លតស់

ការកាំែត់ដវទ្ ខ្នន ដដ្ឋយដវទ្ នុបសស  លតស់ការកាំែត់វិញ្ញដ ែកខនន ដដ្ឋយ 

ចិតថ នុបសស  ។ ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលតស់ សូមផីការកាំែត់សញ្ញដ ខ្នន និងសង្ខខ រកខនន  

ដទ្ើបលតស់ថ្ន កថញ្ច  ភិកខតេ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធម្នយ នុបសស  ដតើដូចដមឋចជាដដើម ។ 

េត្ិប្បដ្ឋា ៃ៤ ប្ញ្ចក្ខៃធ 
កាោនបុសេន្ម របូកខនន 

នវទ្ន្មនបុសេន្ម ដវទ្ ខ្នន 

ចតិាត នបុសេន្ម វញិ្ញដ ែកខនន 

ធមាម នបុសេន្ម សញ្ញដ ខ្នន និងសង្ខខ រកខនន 
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នីវរ បពវៈ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ដតើដដ្ឋយវធីិដូចដមថច ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ

ពិចារណាដ ើញនូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី គឺនីវរែៈទាំង ៥ យ៉ា ង ។ ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ ចុោះភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយជាលបលកតី គឺនីវរែៈទាំង ៥ 

យ៉ា ង ដតើដូចដមថច ។ 

១ ~ កាដចឆនទៈ 
q កាមចឆនធៈម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន កាមចឆនធៈម្ននដៅកប ុង  

ស ថ នចិតថរបស់អាតយ អ្ញ ដទោះកាមចឆនធៈ មិនម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹង

ចាស់ថ្ន កាមចឆនធៈមិនម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថរបស់អាតយ អ្ញ ដទោះកាមចឆនធៈណដល

មិនទន់ដកើតដ ើងដហ្ើយ ដកើតដ ើងាន ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដងឹចាស់នូវដហ្តុដ ោះ

ផង អដឋខថាបានពន្យល់ថា ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ ដដ្ឋយឥតឧាយលាជាញ  ចាំដពាោះ
អ្សុភនិមិតថ  ឬចាំដពាោះសភាវៈមិនដទ្េងថ្នដទ្េង ទុ្កខថ្នសុខ្ មិនណមនខ្វួន ថ្នខ្វួន ដូដចបោះ

ជាដហ្តុ ាំឲរដកើតកាមចឆនធៈ ។ កិរិយលោះបង់នូវកាមចឆនធៈ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ 

ដដ្ឋយ ដហ្តុណា ក៏ដងឹចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង  អដឋខថាបានពន្យល់ថា ការដធឝើទុ្ក
កប ុងចិតថ ដដ្ឋយឧាយលាជាញ  ចាំដពាោះសភាវៈមិនដទ្េង ថ្នមិនដទ្េងណមន ទុ្កខ  ថ្នទុ្កខណមន 

មិនណមនខ្វួន ថ្នមិនណមនខ្វួនពិត ដូដចបោះជាដហ្តុលោះបង់នូវកាមចឆនធៈ ។ កាមចឆនធៈណដល

លោះបង់ានដហ្ើយ មិនដកើតតដៅដទ្េតដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដងឹចាស់នូវដហ្តុដ ោះ

ផង  (កាមចឆនធៈមិនដកើតតដៅដទ្េត ដដ្ឋយសារអ្រហ្តថមគគ) ។ 

២ ~ រាបាទ 
q ដទោះពយាទ្ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ពយាទ្ម្ននដៅកប ុងស ថ ន 

ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ ដទោះពយាទ្ មិនម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន 

ពយាទ្មិនម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថរបស់អាតយ អ្ញ ដទោះពយាទ្ ណដលមិនទន់ដកើត

ដ ើងដហ្ើយ ដកើតដ ើងាន ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង (ការដធឝើទុ្ក

កប ុងចិតថ  ដដ្ឋយឧាយលាជាញ  ចាំដពាោះបដិ និមិតថ  គឺអារមយែ៍ ណដលខាធ ាំងខ្ធប់ចិតថ  ជាដហ្តុ
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 ាំឱរដកើតពយាទ្។) កិរយិលោះបង់នូវពយាទ្ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា 

ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះ (ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ដដ្ឋយឧាយលាជាញ  ចាំដពាោះដមតថ ជា 

ដចដតវមុិតថិ  គឺ ដមតថ ចិតថ  ណដលានអ្បផ ្ន ជាដហ្តុឲរលោះបង់នូវពយាទ្ាន ។ 

ពយាទ្ ណដលលោះបង់ានដហ្ើយមិនដកើតតដៅដទ្េត ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវ 

ដហ្តុដ ោះផង  (អដឋខថាពនយ្ល ់ពយាទ្មិនដកើតតដៅដទ្េត ដដ្ឋយសារអ្ គ្នមិមគគ) ។ 

៣ ~ ថីនដិទធៈ 
q ដទោះងីនមិទ្នៈ ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ងីនមិទ្នៈម្ននដៅកប ុង 

ស ថ នចិតថអាតយ អ្ញ 

q ដទោះងីនមិទ្នៈ មិនម្ននកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ងីនមិទ្នៈមិនម្ននដៅ

កប ុងស ថ នចិតថរបស់អាតយ អ្ញ 

q ដទោះងីនមិទ្នៈ ណដលមិនទន់ដកើតដ ើង ដហ្ើយដកើតដ ើង ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹង

ចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ។ 

q កិរយិលោះបង់នូវងីនមិទ្នៈ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់

នូវដហ្តុដ ោះផង ។ ងីនមិទ្នៈ ណដលលោះបង់ានដហ្ើយ មិនដកើតដៅដទ្េត ដដ្ឋយ

ដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង (ងីនមិទ្នៈមិនដកើតតដៅដទ្េត ដដ្ឋយសារ

អ្រហ្តថមគគ) ។ 

៤ ~ ឧទធចចកុកកចុចៈ 
q ដទោះឧទ្នចចកុកា ុចចៈ ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ឧទ្នចចកុកា ុចចៈម្នន

ដៅកប ុងស ថ នចិតថរបស់អាតយ អ្ញ 

q ដទោះឧទ្នចចកុកា ុចចៈ មិនម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ឧទ្នចចកុកា ុចចៈ

មិនម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថរបស់អាតយ អ្ញ 

q ដទោះឧទ្នចចកុកា ុចចៈ ណដលមិនទន់ដកើតដ ើងដហ្ើយ ដកើតដ ើងដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏

ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង (អដឋខថា៖ ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ដដ្ឋយឥតឧាយលាជាញ  
ចាំដពាោះធម៌ណដលមិនណមនជាដលគឿងរម្នង ប់ចិតថ ជាដហ្តុ ាំឱរដកើតឧទ្នចចកុកា ុចចៈ។) ការ

លោះបង់នូវឧទ្នចចកុកា ុចចៈណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុ
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ដ ោះផង (ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ ដដ្ឋយឧាយលាជាញ  ចាំដពាោះធម៌ណដលជាដលគឿងរម្នង ប់ចិតថ 

ជាដហ្តុលោះបង់ នូវឧទ្នចចកុកា ុចចៈាន ។) 

q ឧទ្នចចកុកា ុចចៈណដលលោះបង់ានដហ្ើយ មិនដកើតតដៅតដទ្េត ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹង 

ចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង (ឧទ្នចចៈមិនដកើតតដៅដទ្េត ដដ្ឋយសារអ្រហ្តថមគគ  ឯកុកា ុចចៈ

មិនដកើតតដៅដទ្េត ដដ្ឋយសារអ្ គ្នមិមគគ។) 

៥ ~  េិចិកិចាឆ  
q ដទោះវចិិកិចាឆ  ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន វចិិកិចាឆ ម្ននដៅកប ុង 

ស ថ នចិតថរបស់អាតយ អ្ញ 

q ដទោះវិចិកិចាឆ មិនម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន វិចិកិចាឆ មិនម្នន

ដៅកប ុងស ថ នចិតថរបស់អាតយ អ្ញ 

q ដទោះវចិិកិចាឆ មិនទន់ដកើតដ ើង ដហ្ើយដកើតដ ើង ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់

នូវដហ្តុដ ោះផង (ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ដដ្ឋយឥតឧាយលាជាញ  ចាំដពាោះធម៌ណដលជាទី្

តាំងទនដសចកថីសងស័យ ជាដហ្តុ ាំឱរដកើតវិចិកិចាឆ ។) កិរិយលោះបង់នូវវិចិកិចាឆ

ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង (អដឋខថា៖ 
ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ដដ្ឋយឧាយលាជាញ  ចាំដពាោះកុសលធម៌ជាដដើម ជាដហ្តុឲរ

លោះបង់វចិិកិចាឆ ាន ។ វចិិកិចាឆ ណដលលោះបង់ានដហ្ើយ មិនដកើតតដៅតដទ្េត ដដ្ឋយ

ដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ។ (វចិិកិចាឆ  មិនដកើតតដៅដទ្េត ដដ្ឋយសារ

ដសាតបតថិមគគ  ។) 

q ពិចារណាដ ើញ នូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងកប ុងជាលបលកតី (ដដ្ឋយការកាំែត់

នូវនីវរែធម៌ ៥ យ៉ា ង) លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងដលៅ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបង

ទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញ នូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងកប ុង និងខាងដលៅជាលបលកតី 

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើង កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី  
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លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលសូនរដៅកប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី  លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើត ទាំងធម៌ណដលសូនរដៅកប ុងធម៌

ទាំងឡាយ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង។ 

មួយដទ្េត សាម ររ ី ជាដលគឿងកាំែត់ របស់ភិកខ ុដ ោះក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន ធម៌

ទាំងឡាយម្ននណមន លគ្នន់ណតជាទី្កាំែត់ ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតី

ប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ភិកខ ុម្ននចិតថមិនអាលស័យ (ដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ) លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

មិនលបដកេកលបកាន់អ្ឝី តិចតួច កប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណា ដ ើញ

នូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ នីវរែៈទាំង៥ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

អធិប្ាយន័យ  
បណាឋ បទ្ទាំាំងដ ោះ បទ្ថ្ន សន ត ំ ម្ននដៅ គឺ ដៅលពមដដ្ឋយអ្ាំណាចផាយដ ើង 

ដរឿយៗ ។ បទ្ថ្ន អ្សន ត ំ មិនម្ននដៅ គឺ មិនម្ននដៅលពម ដលពាោះមិនផាយដ ើង ឬដលពាោះ

លោះានដហ្ើយ ។ បទ្ថ្ន យថា ច ក៏ដដ្ឋយលបការណា ដសចកឋីថ្ន កាមច ឆន ទៈ ដកើតដ ើងដលពាោះ

ដហ្តុណា ។ បទ្ថ្ន រញ្ច បជ្ញន្មរ ិគឺ ដឹងចាស់ដហ្តុដ ោះ ។ លគប់ៗ បទ្ គបផីលជាបដសចកឋី
ដដ្ឋយន័យដនោះឯង ។ 

អ្ធិបាយ សុភនិមិត្ត 

កាមច ឆន ទ រណមងដកើតដ ើង ដលពាោះការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយមិនលបទពកប ុងអ្សុភ

និមិតថ ។ ណដលដ យ្ ោះថ្ន សភុនមិរិ ត ានដល់ សុភនិមិតថណដលសាឡ តខ្វោះ សុភនិមិតថ ណដលម្នន

អារមយែ៍សាឡ តខ្វោះ ណដលដ យ្ ោះថ្ន ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយមិនលបទព ានដល់ការ

ដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយមិនលតូវឧាយ ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយមិនលតូវផវូវ គឺ ការដធឝើទុ្កកប ុង

ចិតថកប ុងវតទ ុណដលមិនដទ្េង ថ្នដទ្េងខ្វោះ កប ុងវតទ ុណដលជាទុ្កខ ថ្នសុខ្ខ្វោះ កប ុងវតទ ុណដលជាអ្នតថ  

ថ្នជាអ្តថ ខ្វោះ កប ុងវតទ ុណដលមិនសាឡ ត ថ្នសាឡ តខ្វោះ កាលលពោះដយគ្នវចរញុាំងការដធឝើទុ្កកប ុង

ចិតថដដ្ឋយឧាយមិនលបទពដ ោះ ឲរលបលពឹតថដៅកប ុងសុភនិមិតថដ ោះដលចើនលគ្ន ដលចើនដង 

កាមចឆនធៈរណមងដកើតដ ើង ។ ដដ្ឋយដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ ដទ្ើបលតស់ថ្ន
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ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ សុភនិមិតថ  ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយមិនលតូវទ្ាំនង និងការដធឝើទុ្កកប ុង

ចិតថដរឿយៗ កប ុងសុភនិមិតថដ ោះ ដនោះជាអាការ (បចច័យ) ឲរកាមចឆនធៈ ណដលមិនទន់ដកើតឲរ

ដកើតដ ើងខ្វោះ ដធឝើឲរកាមចឆនធៈណដលដកើតដ ើង ដហ្ើយចដលមើនដ ើងយ៉ា ងទលកណលងខ្វោះ ។ 

អ្ធិបាយ អសុភនិមិត្ត 

ចាំណែកកបងុ អ្សភុនមិរិ ត ការលោះបង់រណមងម្ននានដដ្ឋយការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយ 

ដ៏លបទព ណដលដ យ្ ោះថ្ន អ្សភុនមិរិ ត ានដល់ អ្សភុនមិរិ ត ណដលមិនសាឡ តខ្វោះ អ្សុភនិមិតថណដល

ម្ននអារមយែ៍មិនសាឡ តខ្វោះ ណដលដ យ្ ោះថ្ន ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយដ៏លបទព ានដល់ 

ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយលតូវឧាយ ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយលតូវផវូវ គឺ ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថកប ុង

វតទ ុណដលមិនដទ្េង ថ្នមិនដទ្េងខ្វោះ កប ុងវតទ ុណដលជាទុ្កខថ្នជាទុ្កខខ្វោះ កប ុងវតទ ុណដលជាអ្នតថ ថ្ន ជា

អ្នតថ ខ្វោះ កប ុងវតទ ុមិនសាឡ តថ្ន មិនសាឡ តខ្វោះ កាលលពោះដយគ្នវចរញុាំងការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយ

ឧាយដ៏លបទពដ ោះ ឲរលបលពឹតថដៅកប ុងអ្សុភនិមិតថដ ោះដរឿយៗ ក៏រណមងលោះកាមចឆនធៈាន ។ 

ដដ្ឋយដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ម្ននអ្សុភ

និមិតថ  ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយដ៏លបទព និងការដធឝើដរឿយៗ កប ុងអ្សុភនិមិតថដ ោះ ដនោះជា

អាហារ (បចច័យ) ឲរកាមចឆនធៈ ណដលដៅមិនទន់ដកើតដ ើងដកើតដ ើងមិនានខ្វោះ ឲរលោះ  

កាមចឆនធៈណដលដកើតដ ើងដហ្ើយខ្វោះ ។ 
សេត ឲ្យសក្ើតកាមចានទៈ 

កប ុងនិមិតថទាំងពីរដ ោះ កាមច ឆន ទៈ រណមងដកើតដ ើង ដលពាោះមនសិការមិនដដ្ឋយឧាយដ៏

លបទពកប ុងសុភនិមិតថ  ។ វតទ ុណដលសាឡ តកឋី  អារមយែ៍ណដលលឡកឋី  ដ យ្ ោះថ្ន សភុនមិរិ ត ។ ការដធឝើទុ្ក

កប ុងចិតថ  ដដ្ឋយមិនម្ននឧាយ ការដធឝើទុ្កខ ចិតថដលៅផវូវ ការដធឝើទុ្កកប ុងវតទ ុណដលមិនដទ្េង ថ្ន

ដទ្េងកប ុងវតទ ុណដលជាទុ្កខ  ថ្នសុខ្ កប ុងវតទ ុណដលមិនណមនខ្វួន ថ្នខ្វួន ឬកប ុងវតទ ុណដលមិនសាឡ ត ថ្ន

សាឡ ត ដ យ្ ោះថ្ន អ្នោននិសាមនសកិារ (ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថមិនដដ្ឋយឧាយដ៏លបទព) ។ កាលភិកខ ុ

ដធឝើអ្ដយនិដសាមនសិការដ ោះឲរលបលពឹតថដៅដលចើនៗ កប ុងសុភនិមិតថដ ោះ កាមចឆនធៈរណមងដកើត

ដ ើង ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ទ្ុកកប ុង (សំយុតតនិកាយមហាវារៈ) 
ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ សុភនិមិតថម្នន ការដធឝើឲរដលចើននូវដយនិដសាមនសិការ កប ុងសុភ

និមិតថ ដ ោះ ដនោះជាអាហារដដើមផីការដកើតដ ើងទនកាមចឆនធៈ ណដលមិនទន់ដកើតដដើមផីដធឝើឲរ  

កាមចឆនធៈណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ឲររងឹរតឹណតដកើតដលចើនដ ើង ដូដចបោះ ។ 
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ធម៌េរមាប់លះកាមចានទៈ 

ចាំណែកកាមចឆនធៈ នឹងលោះាន ក៏ដដ្ឋយដយនិដសាមនសិការ (ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ

ដដ្ឋយឧាយដ៏លបទព) កប ុងអ្សុភនិមិតថ  ។ វតទ ុណដលមិនសាឡ តកឋី  អារមយ ែ៍ណដលមិនលឡកឋី  

ដ យ្ ោះថ្នអ្សុភនិមិតថ ។ ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយ ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថលតូវផវូវ ការ 

ដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  កប ុងវតទ ុណដលមិនដទ្េង ថ្នមិនដទ្េង កប ុងវតទ ុណដលជាទុ្កខ ថ្នទ្ុកខ  កប ុងវតទ ុ 

ណដលមិនណមនខ្វួន ថ្នមិនណមនខ្វួន ឬកប ុងវតទ ុណដលមិនសាឡ ត ថ្នមិនសាឡ ត ដ យ្ ោះថ្ន 

ដយនិដសាមនសិការ ។ កាលភិកខ ុដធឝើដយនិដសាមនសិការដ ោះ ឲរលបលពឹតថដៅដលចើនៗ 

កប ុងអ្សុភនិមិតថដ ោះ រណមងលោះកាមចឆនធៈដចញាន ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ 

ដទ្ើបលតស់ទុ្កកប ុង (សំយុតតនិកាយ មហាវារៈ)ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្សុភនិមិតថម្នន 
ការដធឝើឲរដលចើនៗ នូវដយនិដសាមនសិការកប ុងអ្សុភនិមិតថដ ោះ ដនោះជាអាហារដដើមផីការ

មិនដកើតទនកាមចឆនធៈណដលមិនទន់ដកើត ឬដដើមផីលោះកាមចឆនធៈណដលដកើតដហ្ើយ ។ 

ម្្ស្ងេទៀត ធម៌ ៦ របការ រែមងរបរពឹតតេៅេដើម្បីលះកាមចឆនទៈ គឺ 
១ ~ ការកាន់យកអ្សុភនិមិតថ  ជាអារមយែ៍ 

២ ~ ការលបកបដរឿយៗនូវ អ្សុភភាវ  

៣ ~ ការរកាទឝ រកប ុង ឥង្កនធិយទាំងឡាយ 

៤ ~ ដសចកឋីសាគ ល់លបម្នែកប ុងដភាជន 

៥ ~ ការម្ននកលយែមិតថ  

៦ ~ និយយណតដរឿងណដលជាទី្សបាយ (ដរឿងសបាយៗ ណតមិនណមនដរឿងអ្កុសល) 

ពិតណាស់ កាលភិកខ ុកាំែត់អ្សុភនិមិតថ  ១០ យ៉ា ង ក៏លោះកាមចឆនធៈាន ។ កាល

ចដលមើនអ្សុភ ១០ កឋី  កាលបិទ្ទឝ រកប ុងឥង្កនធិយទាំងឡាយកឋី  សាគ ល់កប ុងដភាជន ដលពាោះកាល

ម្ននឱកាសនឹងបរដិភាគ ៤-៥ ដុើដទ្េត ក៏ផឹកទឹ្កញុាំងអ្តថភាពឲរលបលពឹតថដៅាន ក៏រណមង

លោះកាមចឆនធៈាន ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដលាកដទ្ើបដពាលទុ្កកប ុង (ខុទទខនិកាយ េថរោថា) ថ្ន៖ 
 

ចតាត នរា បញ្ច អានលានប អ្ភតុាវ  បនិវ 

អ្ល ំផាសវុហិារាយ ប រិរ តសេ ភកិ ខនុន្ម 
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ភិកខគុបផដីវេរដុើាយ ៤-៥ ដុើដចញ ឈប់ឆាន់ ដហ្ើយផកឹទឹ្ក ដនោះជាការបដិបតថិ

ណដលសមគួរសលម្នប់ភិកខ  ុណដលម្ននខ្វនួបញ្ជនូដៅដហ្ើយ ។ 

សូមផីភិកខ ុណដលដសពកលយែមិតថ ណដលជាអ្បកដលតកអ្រ កប ុងការចដលមើនអ្សុភ ដូច

លពោះតិសសដតទរ អ្បកចដលមើនអ្សុភកមយដ្ឋឌ ន ក៏រណមងលោះកាមចឆនធៈាន សូមផីដដ្ឋយការចរចា

លារពនដរឿងជាទី្សបាយ ណដលអាលស័យអ្សុភ ១០ កប ុងឥរយិបងឈរ និងអ្ងគុយជាដដើម

ក៏រណមងលោះ កាមចឆនធៈាន ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដលាកដទ្ើបដពាលថ្ន ធម៌ ៦ លបការ រណមង

លបលពឹតថដៅដដើមផីលោះកាមចឆនធៈដូដចបោះ ។ ភិកខ ុ រណមងដឹងចាស់ថ្ន ក៏កាមចឆនធៈណដលលោះាន

ដហ្ើយ ដដ្ឋយធម៌ ៦ លបការដនោះ រណមងមិនដកើតដទ្េតតដៅ ដដ្ឋយអ្រហ្តថមគគ ។ 

អ្ធិបាយ បដឃិនិមិត្ត 

មយ៉ា ងដទ្េត ដលពាោះការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយមិនលបទពនូវបដិ និមិតថ ពយាទ្

រណមងដកើតដ ើងាន ។ កប ុងបដិ និមិតថដ ោះ ានដល់បដិ និមិតថ ណដលជាបដិ ៈខ្វោះ បដិ 

និមិតថណដលម្ននបដិ ៈជាអារមយែ៍ខ្វោះ ។ ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយមិនលបទព ម្នន

លកខែៈណតមយ៉ា ងដូចគ្នប កប ុងទី្លគប់កណនវងដ ោះឯង ។ កាលលពោះដយគ្នវចរ ញុាំងការដធឝើទុ្ក

កប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយមិនលបទពដ ោះ ឲរលបលពឹតថដៅកប ុងនិមិតថដ ោះ ដលចើនលគ្នពយាទ្រណមង

ដកើតដ ើងាន ។ ដដ្ឋយដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគដទ្ើបលតស់ថ្ន ម្នប កភិកខ ុទាំងឡាយ  

បដិ និមិតថ  ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ ដដ្ឋយឧាយមិនលបទព និងដធឝើដលចើនដងកប ុងបដិ និមិតថ

ដ ោះ ដនោះជាអាហារ (បចច័យ) ឲរពយាទ្ណដលដៅមិនទន់ដកើត ដកើតដ ើងានខ្វោះ ឲរពយាទ្

ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយចដលមើនទលកណលងដ ើងខ្វោះ ក៏ការពយាលដ ោះ រណមងម្ននដដ្ឋយ

ការដធឝើដមតថ ដចដតវិមុតថិ ទុ្កកប ុងចិតថ  ដដ្ឋយឧាយដ៏លបទពកប ុង ដមតថ ដចដតវិមុតថិ ដ ោះ 

គបផីលជាបការវនិិចឆ័យដូចតដៅដនោះ ៖ 

កាលលពោះម្ននលពោះភាគលតស់ថ្ន នមតាត  រណមងគួរដល់អ្បផ សម្នធិ និងឧបចារ

សម្នធិ កាលលតស់ថ្ន ដចដតវមុិតថិ  រណមងគួរចាំដពាោះអ្បផ ណតមយ៉ា ង ការដធឝើ (ដចដត

វមុិតថិ ) ទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយដ៏លបទព ម្ននលកខែៈដូចដពាលមកដហ្ើយដ ោះ កាលលពោះ

ដយគ្នវចរញុាំងការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ដដ្ឋយឧាយដ៏លបទពដ ោះ ឲរលបលពឹតថដៅកប ុងដមតថ  

ដចដតវមុិតថិដ ោះដរឿយៗ ដលាកក៏រណមងលោះពយាទ្ាន ។ 
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ដដ្ឋយដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគដទ្ើបលតស់ថ្ន មាន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដមតថ  

ដចដតវិមុតថិម្ននការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ដដ្ឋយឧាយដ៏លបទព និងការដធឝើឲរដលចើនកប ុងដមតថ  

ដចដតវមុិតថិដ ោះ ដនោះជាអាហារ (បចច័យ) មិនឲរពយាទ្ណដលដៅមិនទន់ដកើត ដកើតដ ើង

មិនានខ្វោះ លោះពយាទ្ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយខ្វោះ ។ 

សេត ឲ្យសក្ើតពាបាទៈ 

ចាំណែក ពយាទ្ រណមងដកើត ដលពាោះអ្ដយនិដសាមនសិការ កប ុងបដិ និមិតថ  ។ បដឃិៈ 

(ដសចកឋីថ្នប ាំងថ្នប ក់ចិតថ ) កឋី  អារមយ ែ៍ណដលឲរដកើតបដិ ៈកឋី  ដ យ្ ោះថ្ន បដិ និមិតថ  កប ុង

ពាករថ្ន បដិ និមិតថ  ជាដដើមដ ោះ ។ កាលភិកខ ុដធឝើដយនិសលមនសិការដ ោះឲរលបលពឹតថដៅ

ដលចើនៗកប ុង (បដិ ៈ) និមិតថដ ោះ ពយាទ្ រណមងដកើត ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ

ដទ្ើបលតស់ទុ្កកប ុង (សំយុតតនិកាយ មហាវារវគ) ថ្ន៖ 
មានលភកិ ខទុាងំឡាយ បដឃិនមិរិ តមាន ការមនិនធ វើឱ្យនរច ើន នវូនោននិសាមនសកិារក នងុ 

បដឃិនមិរិ តនន្មុះ ននុះអាហារ នដ ើមបីការនក ើរននពយាទ្ ណដលមនិទាន់នក ើរ ឬនដ ើមបីនធ វើ

ឱ្យពយាទ្ណដលនក ើរនឡ ើងន ើយ ឱ្យរងឹររឹណរចនរម ើននឡ ើងដនូច នុះ ។ 

ធម៌េរមាប់លះពាបាទ 

 ណតពយាទ្ដ ោះនឹងលោះាន ក៏ដដ្ឋយការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ដដ្ឋយឧាយដ៏លបទពកប ុង

ដមតថ ដចដតវិមុតថិ  ។ កប ុងពាករថ្ន ដមតថ ដចដតវិមុតថិ ដ ោះ កាលនិយយគ្នប ដល់ដមតថ  

រណមងគួរទាំងអ្បផ  ទាំងឧបចារៈ ។ ពាករថ្ន ដមតថ ដចដតវិមុតថិ  ានដល់ អ្បផ  

ដយនិដសាមនសិការ ម្ននលកខែៈ ដូចដពាលដហ្ើយ ។ កាលភិកខ ុដធឝើដយនិដសាមនសិការ 

ឲរលបលពឹតថដៅដលចើនៗ កប ុងដមតថ ដចដតវមុិតថិដ ោះ រណមងលោះពយាទ្ាន ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ 

លពោះម្ននលពោះភាគដទ្ើបលតស់ទុ្កកប ុង (សំយុតតនិកាយ មហាវារវគ) ថ្ន៖ 
មានលភកិ ខទុាងំឡាយ នមតាត នចនតាវមិរុ តមិាន ការនធ វើឱ្យនរច ើននធ វើនវូនោននិសាមនសកិាក នងុ

នមតាត នចនតាវមិរុ តនិន្មុះ ននុះជ្ញអាហារនដ ើមបីការមនិនក ើរនន ពយាទ្ ណដលមនិទាន់នក ើរ 

ឬនដ ើមបីលុះពយាទ្ណដលនក ើរន ើយ ដនូច នុះ ។ 
 

ម្្ស្ងេទៀត ធម៌ ៦ របការ រែមងរបរពឹតតេៅ េដើម្បីលះព្្បាទ គឺ 
១ ~ ការកាំែត់និមិតថកប ុងដមតថ ជាអារមយែ៍ 
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២ ~ ការលបកបដរឿយៗ នូវដមតថ ភាវ  

៣ ~ ការពិចារណាដល់សតឝម្ននកមយជារបស់ខ្វួន 

៤ ~ ការដធឝើឲរដលចើននូវការពិចារណា 

៥ ~ ការម្ននកលយែមិតថ  

៦ ~ ការនិយយណតដរឿងណដលជាទី្សបាយ ។ 

ពិតណាស់ សូមផីកាលភិកខ ុកាំែត់ដមតថ កមយដ្ឋឌ ន ដដ្ឋយការផាយដមតថ ទូ្ដៅទាំង

ទិ្សដដ្ឋយចាំដពាោះ ឬមិនចាំដពាោះយ៉ា ងណាមួយ រណមងលោះពយាទ្ាន ។ កាលភិកខ ុចដលមើន 

ដមតថ ដដ្ឋយផាយទូ្ដៅទាំងទិ្ស ដដ្ឋយមិនចាំដពាោះកឋី  កាលពិចារណាដល់ភាពទនខ្វួន និង

អ្បកដទទ្ម្ននកមយជារបស់ខ្វួនយ៉ា ងដនោះថ្ន ដលាកដលកាធអ្បកដ ោះ នឹងដធឝើអ្ឝី ដគាន ដលាក

អាចនឹងដធឝើសីលជាដដើម របស់ដគឲរវ ិសានឬ ដលាកមកដហ្ើយដដ្ឋយកមយរបស់ខ្វួន 

នឹងដៅដដ្ឋយកមយរបស់ខ្វួនន៎ុោះឯង ណដលដ យ្ ោះថ្ន ការដលកាធនឹងអ្បកដទទ្ ក៏ដូចគ្នប នឹងអ្បក

លាថ្នប នឹងចាប់រដងើកដភវ ើង ណដលឆាបដឆោះលចវាក់ណដកក៏ដៅឋ  និងចាប់ឧចាច រៈជាដដើម លបហារ

អ្បកដទទ្ដូដចាប ោះ ឬដបើអ្បកដ ោះដលកាធ នឹងដលាកដតើដធឝើអ្ឝីាន ដគនឹងអាច ដធឝើសីលជាដដើម

របស់ដលាកឲរវ ិសាន ឬដគមកដដ្ឋយកមយរបស់ដគ ក៏នឹងដៅតមកមយ របស់ដគន៎ុោះឯង

ដសចកឋីដលកាធដ ោះនឹងធាវ ក់ចុោះដលើកាលរបស់ដគន៎ុោះឯង ដូចលបហារអ្បកមិនលបហារតប

និងដូច ាំធូលីាចដៅកប ុងទី្ចាសខ្រល់ ដូដចាប ោះ ដូដចបោះកឋី  កាលណាពិចារណាកមយសសកត

ទាំងពីរឈប់កប ុងការពិចារណាកឋី  ដសពគប់កលយែមិតថ  អ្បកដលតកអ្រកប ុងការចដលមើនដមតថ

ដូចលពោះអ្សសគុតថដតទរកឋី  រណមងលោះពយាទ្ាន ។ 

សូមផីដដ្ឋយការចរចាដរឿងណដលជាទី្សបាយ ណដលអាលស័យដមតថ  កប ុងឥរយិបង 

ទាំងឡាយ ម្ននឈរ អ្ងគុយជាដដើម ក៏លោះពយាទ្ាន ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដលាកដទ្ើប

ដពាលថ្នធម៌ ៦ លបការ រណមងលបលពឹតថដៅដដើមផីលោះពយាទ្ ដូដចបោះ ។ ភិកខ ុរណមងដឹងចាស់ថ្ន 

ក៏ពយាទ្ណដលលោះានដហ្ើយ ដដ្ឋយធម៌ ៦ លបការដនោះ រណមងមិនដកើតដៅដដ្ឋយអ្ គ្នមិមគគ ។ 

សេត ឲ្យសក្ើតេីនមិទធៈ 

ថនីមទិ្ ធៈ រណមងដកើតដដ្ឋយ អ្ដយនិដសាមនសិការ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ម្ននអ្រតិ

(ដសចកឋីមិនដលតកអ្រ កប ុងកុសលធម៌ទនជនដទទ្) ជាដដើម ។ ដលពាោះដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយ
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មិនលបទពកប ុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ សតិ ជាដដើម ថនីមទិ្ ធ រណមងដកើតដ ើងាន ។ ធាតុ ាំដកើត  

ថនីមទិ្ ធៈ ម្នន អ្ររ ិរន ទ ីវជិម ភតិា ភរ តសម មទ្ ។ 

) ណដលដ យ្ ោះថ្ន អ្ររ ិានដល់ ភាពជាអ្បកមិនដលតកអ្រ ។ 

) ណដលដ យ្ ោះថ្ន រន ត ិឬរន ត ីានដល់ ភាពជាអ្បកទ្លមន់ផវូវកាយ ។ 

) ណដលដ យ្ ោះថ្ន វជិម ភកិា ានដល់ ការមិនពត់ផវូវកាយ ។ 

) ណដលដ យ្ ោះថ្ន ភរ តសម មទ្ (អ្បកលសុកដលចើនដៅថ្ន ពលុាយ ឬើសវងឹអាហារ 

ានដល់ដសចកថីសញ្ចប់សញ្ជឹង ណដលដកើតពីអាហារ និងដសចកថីលកវល់លកវាយ

ណដលដកើតពីអាហារ ។ 

) ណដលដ យ្ ោះថ្ន ការរញួរាននចរិ ត ានដល់ ការធូរងយទនចិតថ សភាពណដលចិតថ

ងងុយដង្ខកងក់ ។ 

ក៏កាលលពោះដយគ្នវចរ ដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយមិនលបទព ឲរលបលពឹតថដៅកប ុងធម៌

ទាំងឡាយម្នន អ្ររ ិជាដដើមដនោះដរឿយៗ ងីនមិទ្ន រណមងដកើតដ ើងាន ។ 

ដដ្ឋយដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ការ

មិនដលតកអ្រ ការមិនពត់កាយ ដសចកថីខ្ជិលលចអូ្ស ការលសវងឹអាហារ និងការណដលចិតថ

រញួរា ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយមិនលបទព និងការដធឝើឲរដលចើនកប ុងធម៌ទាំងឡាយ 

មា អ្ររិ ជាដដើមដ ោះ ដនោះជាអាហារ (បចច័យ) ឲរងីនមិទ្នៈណដលមិនទន់ដកើត ដកើតដ ើង

ានខ្វោះ ឲរងីនមិទ្នៈណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ចដលមើនទលកណលងខ្វោះ ។ 
ដលពាោះដូដចាប ោះ ដលពាោះម្ននលពោះភាគដទ្ើបលតស់ទុ្កកប ុង (សំយុតតនកិាយ មហាវារវគ)

ថ្នម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ការរញួរាទនចិតថម្នន ការដធឝើឲរដលចើននូវអ្ដយនិដសាមនសិការកប ុង

ធម៌ទាំងដនោះ ដនោះជាអាហារដដើមផីការដកើតដ ើងទនងីនមិទ្នៈ ណដលមិនទន់ដកើត ឬដដើមផីដធឝើ 

ងីនមិទ្នៈ ណដលដកើតដហ្ើយ ឲររងឹរតឹណតចដលមើនដ ើង ដូដចបោះ ។ 

rr<ss 
 

ធម៌េរមាប់លះេីនមិទធៈ 

ក៏ការលោះងីនមិទ្នៈដ ោះ រណមងម្ននានដដ្ឋយដយនិដសាមនសិការ កប ុងធាតុទាំងឡាយ

ម្នន អារព ភធារ ុជាដដើម ។ 
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) ណដលដ យ្ ោះថ្ន អារព ភធារ ុានដល់ ដសចកថីពយយមណដលលារពនដ ើងជាដើបូង ។ 

) ណដលដ យ្ ោះថ្ន នកិ កមធារ ុានដល់ ដសចកថីពយយមណដលម្ននកម្នវ ាំងខាវ ាំងជាង

ដសចកថីពយយម ណដលលារពនដ ើងជាដើបូងដ ោះ ដលពាោះជាដលគឿងដចញចាក

ដកាសជជៈ ។ ដសចកឋីពយយមណដលម្ននកម្នវ ាំងជាងអ្រពមធាតុដ ោះ ។ ដលពាោះ

ដចញដៅផុតពីដសចកឋីខ្ចិលលចអូ្ស ។ 

) ណដលដ យ្ ោះថ្ន បរក កមធារ ុ ានដល់ ដសចកថីពយយមណដលម្ននកម្នវ ាំងជាង 

និកាមធាតុ សូមផីដ ោះ ដលពាោះ្នដៅកាន់ឋានៈដ៏ទលកណលងដ ើងៗ ។ 

កាលលពោះដយគ្នវចរ ញុាំងដយនិដសាមនសិការឲរលបលពឹតថដៅ កប ុងដសចកថីពយយម 

៣ លបដភទ្ដនោះដរឿយៗ ដលាករណមងលោះងីនមិទ្នៈាន ។ 

ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ទុ្កកប ុង (សំយុតតនកិាយ មហាវារវគ) ថ្ន
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អារពមធាតុ និកាមធាតុ (និង) បរកាមធាតុ ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយ

ដ៏លបទព និងការដធឝើឲរដលចើនកប ុង អារពមធាតុ ជាដដើមដ ោះ ដនោះជាអាហារ (បចច័យ) មិនឲរ 

ងីនមិទ្នៈណដលដៅមិនទន់ដកើត មិនដកើតដ ើងខ្វោះ ឲរលោះងីនមិទ្នៈណដលដកើតដ ើងដហ្ើយខ្វោះ ។ 

ម្្ស្ងេទៀត ធម៌ ៦ របការ រែមងរបរពឹតតេៅេដើម្បីលះថីនមិទធៈ គឺ 
 ១ ~ ការកាំែត់និមិតថកប ុងដភាជនណដលដលើស 

 ២ ~ ការផ្លវ ស់បឋ ូរឥរយិបង 

 ៣ ~ ការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដល់អាដលាកសញ្ញដ  (គឺការសម្នគ លថ្នភវឺ ) 

 ៤ ~ ការដៅកណាឋ លវាល 

 ៥ ~ ការម្ននកលយែមិតថ  

៦ ~ ការចរចាណតដរឿងណដលជាទី្សបាយ 

ដលពាោះថ្ន កាលភិកខ ុបរិដភាគដភាជន ដូចលពាហ្យែ៍ ណដលដ យ្ ោះថ្ន អាហារ រ ថកៈ 

ណដលដ យ្ ោះ រររវដ ឋកៈ ណដលដ យ្ ោះថ្ន អ្លដំ្ឋដកៈ ណដលដ យ្ ោះថ្ន កាកមាសកៈ និងណដល

ដ យ្ ោះ ភរុ តវមរិកៈ អ្ងគុយកប ុងទី្សលម្នកដពលយប់ និងទី្សលម្នកដពលទងង ដធឝើសមែធម៌  
ងីនមិទ្នៈ រណមងមកលគបសងាត់ានដើរដី៏ធាំ ណតងីនមិទ្នៈដ ោះ នឹងមិនម្ននដល់ភិកខ ុណដលដវេរ 

ឱកាសបរដិភាគ ៤-៥ ដុើដហ្ើយផឹកទឹ្ក ញុាំងអ្តថភាពឲរលបលពឹតថដៅជាលបលកតីដលពាោះដហ្តុ
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ដ ោះកាលភិកខ ុកាំែត់និមិតថ កប ុងដភាជនណដលដលើសយ៉ា ងដនោះ រណមងលោះងីនមិទ្នៈាន កាល

ភិកខ ុដកើតងីនមិទ្នៈកប ុងឥរយិបងណា ផ្លវ ស់បឋ ូរឥរយិបងជាយ៉ា ងដទទ្ពីឥរយិបងដ ោះដចញ 

ក៏លោះងីនមិទ្នៈាន ។ កាលភិកខ ុដ្ឋក់ចិតថកប ុងពនវឺលពោះចនធ  ពនវឺលបទី្ប ពនវឺគប់ដភវ ើងកប ុងដវលា

ដពលយប់ ពនវឺលពោះអាទ្ិតរដវលាដពលទងងកឋី  ដៅកប ុងទី្កណាឋ លវាលកឋី  ដសពកលយែមិតថ

អ្បកលោះងីនមិទ្នៈាន ដូចលពោះមហាកសសបដតទរកឋី  ក៏លោះងីនមិទ្នៈាន ។ សូមផីដដ្ឋយការ

ចរចាណតដរឿងណដលជាទី្សបាយ ណដលអាលស័យធុតងគ កប ុងឥរយិបងទាំងឡាយ ម្ននឈរ 

អ្ងគុយជាដដើម ក៏លោះងីនមិទ្នៈាន ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ ដលាកដទ្ើបដពាលធម៌ ៦ លបការដនោះ 

រណមងលបលពឹតថដៅដដើមផីលោះងីនមិទ្នៈ។  ភិកខ ុរណមងដឹងចាស់ថ្ន ងីនមិទ្នៈណដលលោះានដដ្ឋយ

ធម៌ ៦ លបការនឹងមិនដកើតតដៅដដ្ឋយអ្រហ្តថមគគ ដូដចបោះ ។ 

សេត ឲ្យសក្ើតឧទធចចក្ ក្ក ុចចៈ 

កាលចិតថមិនសងប់ ឧទ្ ធច ចកកុ កចុ ចៈ រណមងដកើតដ ើងានដដ្ឋយ អ្ដយនិដសាមនសិការ

(មិនម្ននដយនិដសាមនសិការ) ។ អាការណដលចិតថមិនសង ប់ ដ យ្ ោះថ្ន អ្វបូសម ។  

ដដ្ឋយអ្តទពាករថ្ន អ្វបូសម ដ ោះគឺ ឧទ្នចចកុកា ុចចៈ ឯង ។ កាលលពោះដយគ្នវចរ ញុាំង 

អ្ដយនិដសាមនសិការ ឲរលបលពឹតថដៅកប ុងអ្វបូសមៈដ ោះ ជាដរឿយៗ ឧទ្ ធច ចកកុ កចុ ចៈ រណមង

ដកើតដ ើង ។ 

ដដ្ឋយដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ការ

មិនសងប់ចិតថ  ការដធឝើទុ្កខកប ុងចិតថដដ្ឋយឧាយមិនលបទព និងដធឝើឲរដលចើនដងកប ុងការមិនសងប់

ចិតថដ ោះ ដនោះជាអាហារ (បចច័យ) ដដើមផីឲរឧទ្នចចកុកា ុចចៈណដលដៅមិនទន់ដកើត ឲរដកើត

ដ ើងខ្វោះ ដដើមផីការបរបូិរែ៍ទលកណលងដ ើងៗ ទនឧទ្នចចកុកា ុចចៈណដលដកើតដ ើងដហ្ើយខ្វោះ ។ 

ឧទ្ ធច ចកកុ កចុ ចៈ រណមងដកើតដដ្ឋយអ្ដយនិដសាមនសិការ កប ុងការមិនសងប់ទនចិតថ  ។ 

អាការណដលមិនសងប់ ដ យ្ ោះថ្ន ដសចកឋីមិនសងប់ ។ ពាករដនោះ ដដ្ឋយអ្តទ ក៏គឺ ឧទ្នចចកុកា ុចចៈ

ន៎ុោះឯង ។ កាលភិកខ ុដធឝើអ្ដយនិដសាមនសិការឲរលបលពឹតថដៅដលចើនៗ កប ុងដសចកឋី មិនសងប់

ទនចិតថដ ោះឧទ្នចចកុកា ុចចៈ រណមងដកើត ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ទុ្ក

កប ុង (សំយុតតនកិាយ មហាវារវគ)ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ការមិនសងប់ទនចិតថម្នន ការដធឝើ
ឲរដលចើននូវអ្ដយនិដសាមនសិការ កប ុងការមិនសងប់ទនចិតថដ ោះ ដនោះជាអាហារដដើមផីដកើត
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ទនឧទ្នចចកុកា ុចចៈ ណដលមិនទន់ដកើត ឬដដើមផីដធឝើឧទ្នចចកុកា ុចចៈណដលដកើតដហ្ើយ ឲររងឹរតឹណត

ចដលមើនដ ើង ដូដចបោះ ។ 

ធម៌េរមាប់លះឧទធចចក្ ក្ក ុចចៈ 

ណតឧទ្នចចកុកា ុចចៈដ ោះ នឹងលោះាន ក៏ដដ្ឋយដយនិដសាមនសិការកប ុងដសចកឋីសងប់ទន

ចិតថ  ដពាល គឺ សម្នធិ ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគលតស់ទុ្កកប ុង (សំយុតតនិកាយ 
មហាវារវគ)ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ការសងប់ទនចិតថម្ននការដធឝើឲរដលចើននូវដយនិដសាមនសិការ 

ឲរដលចើនកប ុងការសងប់សាង ត់ទនចិតថដ ោះ ដនោះជាអាហារ ដដើមផីការមិនដកើតទនឧទ្នចចកុកា ុចចៈ

ណដលមិនទន់ដកើត ឬដដើមផីលោះឧទ្នចចកុកា ុចចៈណដលដកើតដហ្ើយ ដូដចបោះ ។ 
ម្្ស្ងេទៀត ធម៌ ៦ របការ រែមងរបរពឹតតេៅេដើម្បីលះឧទធចចខុខុចចៈ គឺ៖ 
 ១ ~ ការសាឋ ប់ដលចើន 

 ២ ~ ការសាកសួរ 

 ៣ ~ ភាពជើ ញកប ុងវន័ិយ 

 ៤ ~ ការគប់រកបុគគលណដលចដលមើន 

 ៥ ~ ការម្ននកលយែមិតថ  

៦ ~ ការចរចាណតដរឿងណដលជាទី្សបាយ 

ពិតណាស់ កាលភិកខ ុសូមផីសិកាដរេនសូលត ទាំងាលី និងអ្ដឌកថ្ននិកាយមួយ ពីរ បី

បួននិកាយ ឬលាាំនិកាយ រណមងលោះឧទ្នចចកុកា ុចចៈាន ។ សូមផីដដ្ឋយភាពជាពហូ្សសូត (ពហុ្សចចៈ 

ភាពជាអ្បកសាឋ ប់ដលចើន) ។ ភិកខ ុណដលដលចើនដដ្ឋយការសាកសួរវតទ ុណដលគួរ និងមិនគួរកឋី  អ្បក

ជើ ញ ដលពាោះម្ននជើ ញណដលសនសាំទុ្កកប ុងវន័ិយបផញ្ដតថិកឋី  អ្ប កចូលរកលពោះដងរៈចាស់អ្បក

ចដលមើនដដ្ឋយវយ័កឋី  ដសពគប់កលយែមិតថអ្បកលទ្លទ្ង់វន័ិយ ដូចលពោះឧាលិដតទ រកឋី រណមង

លោះឧទ្នចចកុកា ុចចៈាន ។ សូមផីដដ្ឋយការចរចាណតដរឿងណដលជាទី្សបាយ ណដលអាលស័យវតទ ុ

ណដលគួរ និងមិនគួរ កប ុងឥរយិបងទាំងឡាយ ម្ននឈរ អ្ងគុយជាដដើម ក៏លោះឧទ្នចចកុកា ុចចៈាន ។ 

ដលពាោះដូដចាប ោះ ដលាកដទ្ើបដពាលថ្ន ធម៌ ៦ លបការដនោះ រណមងលបលពឹតថដៅដដើមផីលោះឧទ្នចចកុកា ុចចៈ ។ 

ភិកខ ុរណមងដឹងចាស់ថ្ន កាលឧទ្នចចកុកា ុចចៈលោះាន ដហ្ើយដដ្ឋយធម៌ ៦ លបការដនោះ ឧទ្នចចៈនឹង

មិនដកើតតដៅ ដដ្ឋយអ្រហ្តថមគគ  កុកា ុចចៈមិនដកើតតដៅ ដដ្ឋយអ្ គ្នមិមគគ ។ 
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សេត ឲ្យសក្ើតវិចិកិ្ច្ឆា  

វចិិកិចាឆ  រណមងដកើតានដដ្ឋយអ្ដយនិដសាមនសិការ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ណដលជា 

ទី្តាំងទនវចិិកិចាឆ  ។ ដសចកឋីដងឿងឆងល់ ដលពាោះជាដហ្តុទនដសចកឋីសងស័យដរឿយៗ ដ យ្ ោះថ្ន

ធម៌ជាទី្តាំងទនវចិិកិចាឆ  ។ កាលភិកខ ុដធឝើអ្ដយនិដសាមនសិការឲរលបលពឹតថដៅដលចើនៗ កប ុង

ធម៌ជាទី្តាំងទនវិចិកិចាឆ ដ ោះ វិចិកិចាឆ រណមងដកើត ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ 

ដទ្ើបលតស់ទុ្កកប ុង (សំយុតតនិកាយ មហាវារវគ)ថ្ន ធម៌ជាទី្តាំងទនវចិិកិចាឆ ម្នន ម្នប លភិកខ ុ
ទាំងឡាយ ការដធើឝឲរដលចើននូវអ្ដយនិដសាមនសិការ កប ុងធម៌ជាទ្ីតាំងទនវិចិកិចាឆ ដ ោះ 

ដនោះជាអាហារដដើមផីការដកើតទនវិចិកិចាឆ  ណដលមិនទន់ដកើត ឬដដើមផីដធឝើវិចិកិចាឆ ណដល 

ដកើតដហ្ើយ ឲររងឹរតឹណតចដលមើនដ ើង ដូដចបោះ ។ 

ធម៌េរមាប់លះវិចិកិ្ច្ឆា  

ណតវចិិកិចាឆ ដ ោះ នឹងលោះាន ក៏ដដ្ឋយដយនិដសាមនសិការកប ុងធម៌ ម្ននកុសលជាដដើម។

ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ទុ្កកប ុង (សំយុតតនកិាយ មហាវារវគ)ថ្ន
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធម៌ជាកុសល អ្កុសល ធម៌ណដលម្ននដទស មិនម្ននដទស ធម៌

ណដលគួរដសព មិនគួរដសព ធម៌ណដលដថ្នកទប លបែីត ធម៌ណដលដលបេបដដ្ឋយរបស់

ដមយ  ស ការដធឝើឲរដលចើននូវដយនិដសាមនសិការ កប ុងធម៌ទាំងដ ោះ ដនោះជាអាហារដដើមផីការ

មិនដកើតទនវចិិកិចាឆ  ណដលមិនទន់ដកើត ឬដដើមផីលោះវចិិកិចាឆ ណដលដកើតដហ្ើយ ដូដចបោះ ។ 

ម្្ស្ងេទៀត ធម៌ ៦ របការ រែមងរបរពឹតតេៅេដើម្បីលះវិចិខិចាឆ្ គឺ៖ 
  ១ ~ ការសាឋ ប់ដលចើន 

 ២ ~ ការសាកសួរ 

 ៣ ~ ភាពជើ ញកប ុងវន័ិយ 

 ៤ ~ ការដលចើនដដ្ឋយការបដង្ខឡ នចិតថដជឿ 

 ៥ ~ ការម្ននកលយែមិតថ  

 ៦ ~ ការចរចាណតដរឿងណដលជាទី្សបាយ 

 ពិតណមន សូមផីកាលភិកខ ុសិកាដរេនសូលតទាំងាលី ទាំងអ្ដឌកថ្ននិកាយមួយ ពីរ បី

បួន ឬលាាំនិកាយ រណមងលោះវចិិកិចាឆ ាន ដដ្ឋយភាពជាពហូ្សសូត ។ កាលភិកខ ុដលចើនដដ្ឋយ
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ការលារពនលពោះរតនលត័យ សាកសួរកឋី  ម្ននភាពជើ ញណដលសនសាំទុ្កកប ុងវន័ិយកឋី  ដលចើនដៅ

ដដ្ឋយការបដង្ខឡ នចិតថដជឿ ដពាល គឺ សទន ណដលដៅកដលមើកកប ុងលពោះរតនលត័យកឋី  ដសពគប់

កលយែមិតថ ដូចលពោះវកាលិអ្បកបដង្ខឡ នចិតថដៅកប ុងសទន កឋី  រណមងលោះវចិិកិចាឆ ាន ។ សូមផី

ដដ្ឋយការចរចាណតដរឿងណដលជាទី្សបាយ ណដលអាលស័យគុែរបស់លពោះរតនលត័យ កប ុង

ឥរយិបងទាំងឡាយ ម្ននឈរ អ្ងគុយជាដដើម ក៏លោះវចិិកិចាឆ ាន ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ 

ដលាកដទ្ើបដពាលថ្ន ធម៌ ៦ លបការ រណមងលបលពឹតថដៅដដើមផីលោះវចិិកិចាឆ  ។ ភិកខ ុរណមងដឹង

ចាស់ថ្នវចិិកិចាឆ ណដលលោះានដដ្ឋយធម៌ទាំងដនោះ រណមងមិនដកើតតដៅដដ្ឋយដសាតបតថិមគគ 

ដូដចបោះ ។ 

 ពាករថ្ន ឥរ ិអ្ជឈរ ត ំវា ឬខាងកប ុង ដសចកឋីថ្ន ពិចារណាដ ើញធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ

របស់ខ្វួន កប ុងធម៌ទាំងឡាយរបស់អ្បកដទទ្ ឬកប ុងធម៌ទាំងឡាយរបស់ខ្វួនតមកាល របស់

អ្បកដទទ្តមកាល ដដ្ឋយការកាំែត់នីវរែៈ ៥ យ៉ា ងដនោះ ។ ក៏ការដកើត និងសូនរដៅ 

កប ុងពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការដកើត និងការសូនរដៅដនោះ ានដពាលដហ្ើយកប ុង 

នីវរែៈ ៥ ដដ្ឋយអ្ាំណាចអ្ដយនិដសាមនសិការ និងដយនិដសាមនសិការកប ុងសុភនិមិតថ

និងអ្សុភនិមិតថជាដដើម បែឍ ិ តគបផី ាំមកដលបេបដធេបចុោះ ។ លបការតដៅដនោះ ក៏ម្ននន័យ

ដូចដពាលមកដហ្ើយដ ោះឯង ។ 
 

េតិកំ្ ត់នីវរ ៈ ជាអរយិេចចៈ ៤ 

 ណតកប ុងនីវរែៈបពឝៈដនោះ ម្ននការដផសងគ្នប ណតមយ៉ា ង គឺ គបផីលបកបដសចកឋីថ្ន សតិ

ណដលកាំែត់នីវរែៈជាអារមយែ៍ ជាទុ្កខសចចៈ គបផីលជាបថ្ន ជាផវូវបដិបតថិ ាំដចញចាកទុ្កខ

របស់ភិកខ ុណដលកាំែត់នីវរែៈ ជាអារមយែ៍ ។ ពាករដ៏ដសស ក៏ដូដចាប ោះន៎ុោះឯង ។ 
 

ចប់ នីវរែៈបពឝៈ 

+<* 
 

ខ្នធបពវៈ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ពាករខាងមុខ្ ដៅម្ននតដៅដទ្េត ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវធម៌

កប ុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ ឧាទនកខននទាំង ៥ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ។ ម្នប លភិកខ ុ
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ទាំងឡាយ ចុោះភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ គឺឧាទនកខននទាំង ៥ ជាលបលកតី

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ េតើេដ្យវិធីដូចេមតច ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ
ពិចារណាដ ើញដូដចបោះថ្ន  របូម្ននលបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ  វិសទុធមិគ ខនធនេិទទសបានបញ្ជខ្់ថា៖ 
របូម្ននលបម្នែ ម្នន ២៨ គឺមហាភូតរបូ៤ ឧាទយរបូ២៤ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។ 

q ធម៌ណដលជាទី្ដកើតដ ើងទនរបូ ម្នន ៥ គឺ អ្វជិាជ  ១ តណាហ  ១ កមយ  ១ អាហារ ១ 

និពឝតថិលកខែៈ ១ ។ 

q ធម៌ណដលជាណដនវ ិស (រលត់)ដៅទនរបូ ម្នន ៥ យ៉ា ងគឺ រលត់អ្វជិាជ  ១ តណាហ  ១

កមយ  ១ អាហារ ១ បរណិាមលកខែៈ ១ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។  មគ្នគ មគគញ្ញដ ែទ្សស

វសុិទ្និនិដទ្ធស  លតង់និយយពីឧទ្យពឝយញ្ញដ ែ កប ុងគមពរីវិសទុធមិគ បញ្ញន្ិេទទស ។ 

q ដវទ្  ម្នន ៨៩ ឬ១២១ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។ 

q ធម៌ណដលជាណដនដកើតដ ើងទនដវទ្ ម្នន ៥ គឺ អ្វជិាជ  ១ តណាហ  ១ កមយ  ១ ផសសៈ ១ 

និពឝតថិលកខែៈ ១ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។ 

q ធម៌ណដលជាណដនវ ិស (រលត់)ដៅទនដវទ្  ម្នន ៥ គឺ រលត់អ្វជិាជ  ១ តណាហ  ១ 

កមយ  ១ ផសសៈ ១ បរណិាមលកខែៈ ១ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។ 

q សញ្ញដ  ម្នន ៨៩ ឬ១២១ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។ 

q ធម៌ណដលជាណដនដកើតដ ើងទនសញ្ញដ  ម្នន ៥ គឺ អ្វជិាជ  ១ តណាហ  ១ កមយ  ១ ផសសៈ ១ 

និពឝតថិលកខែៈ ១ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។ 

q ធម៌ណដលជាណដនវ ិសដៅទនសញ្ញដ  ម្នន ៥ គឺ រលត់អ្វជិាជ  ១ តណាហ  ១ កមយ  ១ 

ផសសៈ ១ បរណិាមលកខែៈ ១ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។ 

q សង្ខខ រទាំងឡាយ ម្នន ៥០ សដង្កង្ខគ ោះកប ុងដចតសិក ៥២ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះដលើក

ណតដវទ្ ដចតសិក និងសញ្ញដ ដចតសិកដចញ ។ 

q ធម៌ណដលជាណដនដកើតដ ើងទនសង្ខខ រទាំងឡាយ ម្នន ៥ គឺ អ្វជិាជ  ១ តណាហ  ១ 

កមយ  ១ ផសសៈ ១ និពឝតថិលកខែៈ ១ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។ 

q ធម៌ណដលជាណដនវ ិស (រលត់) ដៅទនសង្ខខ រ ម្នន ៥ គឺ រលត់អ្វជិាជ  ១ តណាហ  ១ 

កមយ  ១ ផសសៈ ១ បរណិាមលកខែៈ ១ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។ 
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q វញិ្ញដ ែ ម្នន ៨៩ ឬ ១២១ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។ 

q ធម៌ណដលជាណដនដកើតដ ើងទនវញិ្ញដ ែ ម្នន ៥ យ៉ា ងគឺ អ្វជិាជ  ១ តណាហ  ១ កមយ  ១ 
 មរបូ ១ និពឝតថិលកខែៈ ១ លបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។ គមពរីវិសទុធមិគ បញ្ញដ និដទ្ធស លតង់ 

និយយពីមគ្នគ មគគញ្ញដ ែទ្សសនវសុិទ្និនិដទ្ធស ឧទ្យពឝយញ្ញដ ែ ។ 
q ធម៌ណដលជាណដនវ ិសដៅទនវញិ្ញដ ែ ម្នន ៥ យ៉ា ង គឺអ្វជិាជ  ១ តណាហ  ១ កមយ  ១ 

 មរបូ ១ បរណិាមលកខែៈ ១ ។  វិសុទធមិគបញ្ញន្ិេទទស ឧទ្យពឝយញ្ញដ ែនិដទ្ធស។ 

ភិក្ខ ុក្ន ុងសាេនាសនះពិច្ឆរណាស ើ ញដូសចនះថា៖  

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងកប ុងជាលបលកតី លគប់ឥរិយបង

ទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរយិបង

ទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងកប ុង និងខាងដលៅជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើង កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី 

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលសូនរដៅ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី លគប់ 

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើង ទាំងធម៌ ណដលសូនរដៅកប ុង

ធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។ 

មួយដទ្េត សាយ រតី (ជាដលគឿងកាំែត់) របស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន ធម៌ម្នន

ណមន លគ្នន់ណតជាទី្កាំែត់ ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ភិកខ ុ

ម្ននចិតថ មិនអាលស័យ (ដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ) លគប់ឥរិយបងទាំង ៤ ផង មិនលបដកេក

លបកាន់អ្ឝី តិចតួចកប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវធម៌កប ុង 

ធម៌ទាំងឡាយ គឺ ឧាទនកខននទាំង ៥ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 
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អធិប្ាយន័យ  
លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលទ្ង់ណចកធម្នយ នុបសស  ដដ្ឋយ នីវរែៈ ៥ យ៉ា ងដនោះ ឥ ូវ

ដនោះដដើមផីនឹងលទ្ង់ណចកដដ្ឋយខ្នន ៥ ដទ្ើបលតស់ថ្ន បនុ ចបរ ំជាដដើម ។ 

បណាឋ បទ្ទាំងដ ោះ ពាករថ្ន កប ុងឧាទនកខនន ៥ គឺ កងឧាទន ដ យ្ ោះថ្ន ឧាទនកខនន

អ្ធិបាយថ្ន លកុមធម៌ គឺ កងធម៌ ណដលជាបចច័យទនឧាទន ។ ដសចកឋីសដងខបកប ុងទី្ដនោះ

ម្ននប៉ាុ ដែត ោះ ចាំណែកដសចកឋី ពិសាឋ រ ដលាកដពាលទ្ុកដហ្ើយកប ុងខ្ននកថ្ន ខនុងគមពីរ 
វិសទុធមិគ ។ បទ្ថ្ន ឥរ ិរបូ របូ ដសចកថីថ្ន ដនោះរបូ របូម្ននលបម្នែប៉ាុ ដែត ោះ ។ ភិកខ ុរណមង
ដឹងចាស់របូដដ្ឋយសភាពថ្ន របូដទទ្ដលៅពីដនោះមិនម្នន ដូដចបោះ ។ សូមផីកប ុងដវទ្ ជាដដើម 

ក៏ន័យដនោះដូចគ្នប  ។ ដសចកឋីសដងខបកប ុងទី្ដនោះ ម្ននលតឹមណតប៉ាុ ដែត ោះ ។ ចាំណែករបូជាដដើម

ដលាកដពាលទុ្កដហ្ើយកប ុងខ្ននកថ្ន កប ុងគមភី រវសុិទ្និមគគដដ្ឋយពិសាឋ រ ។ បទ្ថ្ន ឥរ ិរបូសេសមទុ្នោ 

ដនោះការដកើតទនរបូ ដសចកឋីថ្ន ការដកើតដ ើងទនរបូដដ្ឋយអាការ ៥ ដដ្ឋយការដកើតទន

អ្វជិាជ ជាដដើម រណមងម្ននដដ្ឋយអាការយ៉ា ងដនោះ ។ ពាករថ្ន ឥរ ិរបូសេ អ្រ ថង គនមា ការរលត់

ទនរបូ ដសចកឋីថ្ន ការរលត់ទនរបូដដ្ឋយអាការ ៥ ដដ្ឋយការរលត់នូវអ្វជិាជ ជាដដើមរណមង

ម្ននដដ្ឋយអាការយ៉ា ងដនោះ ។ សូមផីកប ុងដវទ្ ជាដដើម ក៏ន័យដនោះដូចគ្នប  ។ ដសចកឋី

សដងខបកប ុងទី្ដនោះ ម្ននលតឹមណតប៉ាុ ដែត ោះ ។ ចាំណែកដសចកឋី ពិសាឋ រ ដលាកដពាលទុ្កដហ្ើយ

កប ុងឧទ្យពឝយញ្ញដ ែកថ្ន ខនុងគមពរីវិសទុធមិគ ។ 

ពាករថ្ន ឥរ ិអ្ជឈរ ត ំវា ឬខាងកប ុង ដសចកឋីថ្ន ពិចារណាដ ើញធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ

របស់ខ្វួន កប ុងធម៌ទាំងឡាយរបស់អ្បកដទទ្ ឬកប ុងធម៌ទាំងឡាយរបស់ខ្វួនតមកាល របស់

អ្បកដទទ្តមកាល ដដ្ឋយការកាំែត់ខ្នន ៥ យ៉ា ងដនោះ ។ ក៏ការដកើត និងការរលត់ កប ុងពាករ

ថ្ន ពិចារណាដ ើញធម៌ គឺ ការដកើត និងការរលត់ បែឍ ិ តគបផី ាំមកដលបេបដធេបដដ្ឋយ

លកខែៈ ៥០ ណដលដពាលទុ្កកប ុងខ្នន ៥ ថ្ន ដលពាោះអ្វជិាជ ដកើត របូដទ្ើបដកើត ដូដចបោះជាដដើម ។ 

ពាករដ៏ដសសពីដនោះ ក៏ម្ននន័យដូចដពាលមកដហ្ើយ ។ 
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េតិកំ្ ត់ខ្នធ ៥ ជាអរយិេចចៈ ៤ 

ណតកប ុងទី្ដនោះ ម្ននលបការដផសងគ្នប  ណតមយ៉ា ង គឺ គបផីលបកបដសចកឋីយ៉ា ងដនោះថ្ន សតិ

កាំែត់ខ្ននជាអារមយែ៍ ជាទុ្កខសចចៈ ដូដចបោះ ដហ្ើយគបផីលជាបថ្ន ជាផវូវបដិបតថិ ាំដចញចាក

ទុ្កខរបស់ភិកខ ុ ណដលកាំែត់ខ្ននជាអារមយែ៍ ។ ពាករដ៏ដសស ក៏ដូដចាប ោះដូចគ្នប  ។ 

ចបខ់នធបពវៈ 
 

អាយតនបពវៈ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ពាករខាងមុខ្ដៅម្ននដទ្េត ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ នូវធម៌កប ុងធម៌

ទាំងឡាយ គឺអាយតនៈ៦ ទាំងខាងកប ុង ទាំងខាងដលៅ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ អាយតនៈ៦ ទាំង 

ខាងកប ុង ទាំងខាងដលៅ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ដតើដដ្ឋយវធីិដូចដមថច ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ដឹងចាស់នូវណភបកផង ដឹងចាស់នូវរូប

ទាំងឡាយផង មួយវញិដទ្េត សដញ្ញដ ជនៈណា ណដលអាលស័យនូវណភបក និងរបូទាំងពីរដ ោះ

ដហ្ើយដកើតដ ើង ក៏ដឹងចាស់នូវសដញ្ញដ ជនៈដ ោះផង (អដឋខថាបញ្ជ្ខថ់ា កិដលសជាត
ជាដលគឿងចងសតឝទុ្ក ដៅថ្ន សដញ្ញដ ជនៈ ម្នន ១០ យ៉ា ង គឺ កាមរាគៈ១ បដិ ៈ១ ម្ននៈ១ 

ទិ្ដឌ១ិ វចិិកិចាឆ ១ សីលពឝតថបរាម្នសៈ១ ភវរាគៈ១ ឥសា១ មចឆរយិៈ១ អ្វជិាជ ១ ។ 

សដញ្ញដ ជនៈ ណដលមិនទន់ដកើតដ ើង ដហ្ើយដកើតដ ើង ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹង

ចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង កិរយិលោះបង់ាននូវសដញ្ញដ ជនៈ ណដលដកើតដ ើង ដដ្ឋយដហ្តុ

ណាក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង សដញ្ញដ ជនៈណដលលោះបង់ានដហ្ើយ មិនដកើតតដៅ

ដទ្េត ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ។ ភិកខ ុដឹងចាស់នូវលតដចេកផងដឹង 

ចាស់នូវសាំដ ងទាំងឡាយផង ។ ដឹងចាស់នូវលចមុោះផង ដឹងចាស់នូវកវិនទាំងឡាយផង ។ 

ដឹងចាស់នូវអ្ណាថ តផង ដឹងចាស់នូវរសទាំងឡាយផង ។ ដឹងចាស់នូវកាយផង ដឹង

ចាស់នូវដផ្លដឌពឝៈទាំងឡាយផង ។ ដឹងចាស់នូវចិតថផង ដឹងចាស់នូវធម្នយ រមយែ៍ទាំងឡាយ

ផង សដញ្ញដ ជនៈណា ណដលអាលស័យនូវចិតថ និងធម្នយ រមយែ៍ទាំងពីរដ ោះ ដកើតដ ើង ក៏ដឹង

ចាស់នូវសដញ្ញដ ជនៈដ ោះផង សដញ្ញដ ជនៈណដលមិនទន់ដកើតដ ើង ដហ្ើយដកើតដ ើង 

ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ។ 
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អដឋខថា៖ សាំដយជនៈទាំង១០ ដកើតដ ើងដលពាោះអាលស័យដហ្តុដផសងគ្នប  គឺ 

១~ កាមរាគសាំដយជនៈ គឺតដលមកដលតកអ្រ ដដ្ឋយអ្ាំណាចកាម ចាំដពាោះអារមយែ៍

គួរលាថ្នប  ណដលមកកាន់គនវងចកខ ុទឝ រ ។ 

២~ បដ ិសាំដយជនៈ គឺដសចកថីដលកាធ ចាំដពាោះអារមយែ៍ ណដលមិនគួរលាថ្នប  ។ 

៣~ ម្ននសាំដយជនៈ គឺដសចកថីសម្នគ ល់ថ្ន ដបើដលៅណតអ្ាំ ពីអ្ញ មិនម្ននអ្បកណាមួយ 

អាចចដលមើននូវអារមយែ៍ន៎ុោះានដ ើយ ។ 

៤~ ទិ្ដឌសិាំដយជនៈ គឺដសចកថីលបកាន់ នូវរាូរមយែ៍ន៎ុោះថ្នដទ្េង ថ្នឋិតដឋរ ។ 

៥~ វចិិកិចាឆ សាំដយជនៈ គឺដសចកថីសងស័យ ចាំដពាោះរាូរមយែ៍ន៎ុោះ ថ្នជាសតឝ ឬថ្នជា

របស់សតឝ  ។ 

៦~ ភវរាគសាំដយជនៈ គឺដសចកថីលាថ្នប កប ុងភពថ្ន ភពដនោះដយើងណតងានដដ្ឋយង្ខយ

កប ុងសមផតថិភព ។ 

៧~ សីលពឝតថបរាម្នសសាំដយជនៈ គឺដសចកថីលបកាន់នូវសីលពឝតថថ្ន សីលពឝតថយ៉ា ង

ដនោះ ដយើងអាចសម្នទនកាន់យកាន ។ 

៨~ ឥសាសាំដយជនៈ គឺដសចកថីលចណែនថ្ន សូមកុាំឲរជនដទទ្ានរាូរមយែ៍ដនោះ

ដ ើយ ។ 

៩~ មចឆរិយសាំដយជនៈ គឺដសចកថីកាំណាញ់លាក់ដលេមរូារមយ ែ៍ ណដលខ្វួនាន

ដហ្ើយ នឹងបុគគលដទទ្ ។ 

១០~ អ្វជិាជ សាំដយជនៈ គឺដសចកថីមិនដឹងនូវសហ្ជាតធម៌ទាំងអ្ស់ ។ 

កិរិយលោះបង់ាននូវសដញ្ញដ ជនៈ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹង

ចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ។ 

លះបង់េដ្យបហានៈ ២ ោស្ង គឺ 
� តទ្ងគបផហានៈ ១ 

� វកិខមមនបផហានៈ ១ ។ 

សដញ្ញដ ជនៈ ណដលលោះបង់ានដហ្ើយ មិនដកើតតដៅដទ្េត ដដ្ឋយដហ្តុណា ក៏ដឹង

ចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ។ 
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សំេោជនៈោំង ៥ របការ គឺ 
� ទិ្ដឌ ិ១ 

� វចិិកិចាឆ  ១ 

� សីលពឝតថបរាម្នសៈ ១ 

� ឥសា ១ 

� មចឆរយិៈ ១ មិនដកើតតដៅដទ្េត ដដ្ឋយសារ ដសាតបតថិមគគ ។ 

កាមរាគៈ បដ ិៈ ទាំងពីរណដលដៅដលគ្នតលគ្នត មិនដកើតតដៅដទ្េត ដដ្ឋយសារ

សកទគ្នមិមគគ ។ ណដលយ៉ា ងលឡិត មិនដកើតតដៅដទ្េត ដដ្ឋយសារ អ្ គ្នមិមគគ ។ ម្ននៈ១ 

ភវរាគៈ១ អ្វជិាជ ១ ណដលមិនដកើតតដៅដទ្េត ដដ្ឋយសារអ្រហ្តថមគគ ។ ឯសាំដយជនៈ ណដល

ដកើតអាលស័យនូវលតដចេក លចមុោះ អ្ណាថ ត កាយ ចិតថ  ក៏លតូវតមន័យដនោះណដរ ។ 

ភិក្ខ ុក្ន ុងសាេនាសនះពិច្ឆរណាស ើ ញដូសចនះថា៖  

q ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងកប ុងជាលបលកតីលគប់ឥរយិបង

ទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរយិបង

ទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងកប ុង និងខាងដលៅជាលបលកតី 

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើង កប ុងធម៌ទាំងឡាយជាលបលកតី

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលសូនរដៅ កប ុងធម៌ទាំងឡាយជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើង និងធម៌ណដលសូនរដៅកប ុងធម៌

ទាំងឡាយ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង។ 

មួយដទ្េត សាយ រតី ជាដលគឿងកាំែត់របស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន ធម៌

ទាំងឡាយម្ននណមនលគ្នន់ណត ជាទី្កាំែត់ ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតី
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ប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ភិកខ ុម្ននចិតថមិនអាលស័យ ដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង មិន

លបដកេកលបកាន់អ្ឝី តិចតួច កប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវ

ធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ អាយតនៈ៦ ខាងកប ុង និងខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង 

៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

អធិប្ាយន័យ  
 លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលទ្ង់ានណចកធម្នយ នុបសស ដដ្ឋយ អ្ាំណាចខ្នន ៥ យ៉ា ងដនោះ 

ដហ្ើយ ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលទ្ង់ណចកដដ្ឋយអាយតនៈ ដទ្ើបលតស់ថ្ន បនុ ចបរ ំដូដចបោះជាដដើម ។  

 បណាឋ បទ្ទាំងដ ោះ បទ្ថ្ន ឆស ុ អ្ជឈរ តកិ  និរស ុ កប ុងអាយតនៈខាងកប ុង និងខាង

ដលៅ ៦ ដសចកឋីថ្ន កប ុងអាយតនៈខាងកប ុង ៦ ទាំងដនោះ គឺ ណភបក លតដចេក លចមុោះ អ្ណាឋ ត 

កាយ ចិតថ  ។ កប ុងអាយតនៈខាងដលៅ ៦ ទាំងដនោះ គឺ របូ សាំដ ង កវិន រស ដផ្លដឌពឝៈ ធម្នយ រមយែ៍ ។ 

បទ្ថ្ន ចក ខញុ្ច បជ្ញន្មរ ិដឹងចាស់ចកខ ុ ដសចកឋីថ្ន រណមងដឹងចាស់ចកខ ុបសាទ្ដដ្ឋយលកខែៈ  

លពមដដ្ឋយកិចចតមដសចកឋី ពិត ។ បទ្ថ្ន រនូប ច បជ្ញន្មរ ិដឹងចាស់នូវរបូ ដសចកឋីរណមងដឹង

ចាស់របូណដលដកើតពីសមុដ្ឋឌ ន ៤ (កមយ  ចិតថ ឧតុ អាហារ) កប ុងខាងដលៅដដ្ឋយលកខែៈលពម

ដដ្ឋយកិចចតមដសចកឋី ពិត ។ ពាករថ្ន យញ្ច រទ្ភុយំ បដចិ ច ឧបបជ ជរ ិ សនញ្ញដ ជន ំសាំដយជនៈ 

រណមងអាលស័យអាយតនៈទាំងពីរ ដកើតដ ើង ដសចកឋីថ្ន សដញ្ញដ ជនៈ ១០ យ៉ា ង គឺ 

 ១ ~ កាមរាគៈ ដសចកឋីរបួរតឹ គឺ កាម 

 ២ ~ បដឃិៈ ដសចកឋីរបួរតឹ គឺ បដិ ៈ ការថ្នប ាំងថ្នប ក់ចិតថ  

 ៣ ~ មានុះ  ដសចកឋីរងឹតឡឹង 

 ៤ ~ ទ្ដិ ឌ ិដសចកឋីរបួរតឹ ដដ្ឋយការយល់ដ ើញខុ្ស 

 ៥ ~ វចិកិចិាឆ  ដសចកឋីរបួរតឹ ដដ្ឋយការសងស័យ 

 ៦ ~ សលីព វរបរមាស ដសចកឋីរបួរតឹ ដដ្ឋយវតថបដិបតថិ ខុ្ស 

 ៧ ~ ភវរាគៈ ដសចកឋីជាប់កប ុងភព 

 ៨ ~ ឥសា ដសចកឋីលចណែន ប្ នីស 

 ៩ ~ មច ឆរយិៈ ដសចកឋីកាំណាញ់ ហួ្ងណហ្ង 

 ១០ ~ អ្វជិ្ញជ  ដសចកឋីរបួរតឹ ដដ្ឋយភាពលងង់ដមវ  
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សដញ្ញដ ជនៈដកើតដ ើង ដលពាោះអាលស័យអាតនៈទាំងពីរ គឺ ចកខ ុ និងរបូ ។ មយ៉ា ងដទ្េត

រណមងដឹងចាស់សដញ្ញដ ជនៈ ១០ ដ ោះ ដដ្ឋយលកខែៈ លពមដដ្ឋយកិចចតមការពិត ។ 

សេត សក្ើតេំសយាជនៈ 

សួរថា ក៏សដញ្ញដ ជនៈដកើតានយ៉ា ងណា ។ េឆលើយថា ដកើតានយ៉ា ងដនោះ នឹងដពាល
កប ុងចកខ ុទឝ រមុន កាលបុគគលដលតកអ្រ ដភវ ើតដភវ ើនកប ុងឥដ្ឋឌ រមយែ៍ ណដលមកលាកដផវូវចកខ ុទឝ រ 

ដដ្ឋយដសចកឋីដលតកអ្រកប ុងកាម សដញ្ញដ ជនៈ គឺ កាមរាគៈក៏ដកើត ។ កាលបុគគលថ្នប ាំងថ្នប ក់

ចិតថកប ុងអ្និដ្ឋឌ រមយែ៍ សដញ្ញដ ជនៈ គឺ បដិ ៈក៏ដកើត ។ កាលសម្នគ ល់ថ្ន ដវេរណលងណតដយើង

ដចញ អ្បកដទទ្ណា ណដលអាចដសាយអារមយែ៍ដ ោះ មិនម្នន ដូដចបោះសដញ្ញដ ជនៈ គឺ ម្ននោះក៏

ដកើត ។ កាលលបកាន់រាូរមយែ៍ដ ោះថ្ន ដទ្េង ងិតដងរ សដញ្ញដ ជនៈ គឺ ទិ្ដឌិក៏ដកើត ។ កាល

សងស័យរាូរមយែ៍ដ ោះថ្ន សតឝឬហ្ប៎  សដញ្ញដ ជនៈ គឺ វចិិកិចាឆ ក៏ដកើត ។ កាលលាថ្នប ភពថ្ន 

អារមយែ៍ដនោះ ដយើងានដដ្ឋយង្ខយ កប ុងសមផតថិភពដនោះ សដញ្ញដ ជនៈ គឺ ភវរាគក៏ដកើត ។ 
កាលលបកាន់ម្នាំសីល និងវតថថ្ន ដយើងលបកាន់ម្នាំសីល និងវតថ  អាចានអារមយែ៍ណបបដនោះ

តដៅដទ្េត សដញ្ញដ ជនៈ គឺ សីលពឝតថបរាម្នសក៏ដកើត ។ កាលលចណែនថ្ន ពួកដទទ្ មិន

គបផីានរាូរមយែ៍ណបបដនោះដ ើយសដញ្ញដ ជនៈ គឺ ឥសាក៏ដកើត ។ កាលហួ្ងណហ្ងរាូរមយែ៍

ណដលខ្វួនានដហ្ើយ ចាំដពាោះអ្បកដទទ្សដញ្ញដ ជនៈ គឺ មចឆរយិៈក៏ដកើត ។ កាលមិនដឹងចាស់ 

ដដ្ឋយអ្ាំណាចការមិនដឹងវតទ ុ ណដលដកើតលពមនឹងចកខ ុ និងរបូទាំងមូល សដញ្ញដ ជនៈ គឺ អ្វជិាជ

ក៏ដកើត ។ 

ការដឹងសេត  លះេំសយាជនៈ 

ពាករថ្ន យថា ច អ្នបុបន នសេ ណដលដៅមិនទន់ដកើតដដ្ឋយដហ្តុណា ដសចកឋីថ្ន 

សដញ្ញដ ជនៈសូមផី ១០ យ៉ា ងដ ោះ ណដលដៅមិនដកើត ដដ្ឋយការមិនផាយដ ើង រណមង

ដកើតដលពាោះដហ្តុណា រណមងដឹងចាស់ដហ្តុដ ោះផង ។ ពាករយថ្ន ច ឧបបន នសេ ណដលដកើត

ដហ្ើយដលពាោះដហ្តុណា ដសចកឋីថ្ន សដញ្ញដ ជនៈ សូមផី ១០ យ៉ា ងដ ោះ ណដលដកើតដហ្ើយ 

ដលពាោះអ្តទថ្នដៅលោះមិនាន ឬដលពាោះផាយដ ើង រណមងលោះាន ដលពាោះដហ្តុណា រណមង

ដឹងចាស់ដហ្តុដ ោះផង ។ ពាករថ្ន យថា ច ប នីសេ ណដលលោះាន ដលពាោះដហ្តុណា 

ដសចកឋី  សដញ្ញដ ជនៈ ១០យ៉ា ងដ ោះ សូមផីលោះបង់ានដហ្ើយ ដដ្ឋយតទ្ងគបផហាន និង 
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វកិខមមនបផហាន រណមងមិនដកើតតដៅ ដលពាោះដហ្តុណា រណមងដឹងចាស់ដហ្តុដ ោះផង ។ 

សួរថា សដញ្ញដ ជនៈ ១០ ដ ោះមិនដកើតតដៅ ដលពាោះដហ្តុណា? 

េឆលើយថា មុនដើបូង សដញ្ញដ ជនៈ ៥ គឺ ទិ្ដឌិ វចិិកិចាឆ  សីលពឝតបរាម្នស  ឥសា និងមចឆិរយិៈ 
មិនដកើតតដៅ ដដ្ឋយដសាតបតថិមគគ ។  

សនញ្ញដ ជនៈ ២ គឺ កាមរាគៈ បដ ិៈ យ៉ា ងដលគ្នតលគ្នត មិនដកើតតដៅដដ្ឋយសកទគ្នមិមគគ  ។ 

យ៉ា ងលឡិត មិនដកើតតដៅ ដដ្ឋយអ្ គ្នមិមគគ ។ 

សំនញ្ញដ ជនៈ ៣ គឺ ម្ននោះ ភវរាគៈ និងអ្វជិាជ  មិនដកើតតដៅ ដដ្ឋយអ្រហ្តថមគគ ។ 

សោក្តុ្តរៈ ដាំសណើ រនៃការលះ េាំសយាជៃៈ ១០ 

នសាតាបរ តមិគ គ លោះដ្ឋច់មិនដកើតតដៅដទ្េត 

១ សកាកយទ្ដិ ឌ ិ

២ វចិកិចិាឆ  

៣ សលីព វរបរាមាស 

៤ ឥសា 

៥ មច ឆរយិៈ 

សគទាាមមិគ គ លោះ៦-៧ យ៉ា ងដលគ្នតលគ្នត ៦ កាមរាគៈ 

អ្ន្មាមមិគ គ លោះលឡិត៦-៧ មិនដកើតតដៅ ៧ បដឃិៈ 

អ្រ រ តមគ គ លោះដ្ឋច់មិនដកើតតដៅដទ្េត 

៨ មានុះ 

៩ ភវរាគៈ 

១០ អ្វជិ្ញជ  
 

សូមផីកប ុងពាករថ្ន នសារញ្វ បជ្ញន្មរ ិសនទ្ ទ ច រណមងដឹងចាស់ដសាតៈផងសាំដ ងផង
ជាដដើម ក៏ន័យដនោះដូចគ្នប  ។ មួយដទ្េត អាយតនៈកថ្នកប ុងទី្ដនោះ គបផីលជាបដដ្ឋយពិសាឋ រ

តមន័យណដលដលាកដពាលទុ្កដហ្ើយកប ុង អាយតនៈនេិទទស គមពរីវសិទុធមិគ ។ 
 

rr<ss 
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ដឹងពីធមមជាតិ និងេោវៈននអាយតនៈ ១២ 

សូមអធិប្ាយេដ្យសេងបខនុងបទថា េបើេោលេដ្យវិេសសោស្ងេនះថា៖ 
�  ធមយជាតិណា នឃើញ ធមយជាតិដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ចក ខ ុ(ណភបក) អ្ធិបាយថ្ន រណមងដលតកអ្រ 

និងលបកាសឲរដ ើញចាស់នូវរបូ (ដៅថ្ន ចក ខ)ុ 

�  ធមយជាតិណា វនិ្មសនៅ ធមយជាតិដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន របូ (ពែ៌) អ្ធិបាយថ្ន របូ កាល

ដល់នូវការណលបលបួលទនពែ៌ រណមងលបកាសនូវភាវៈទនហ្ទ្យៈ (ដៅថ្ន របូ) 

�  ធមយជាតិណា ឮ ធមយជាតិដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន នសារៈ(លតដចេក) ។ សភាវៈណាគឹកកង 

សភាវៈដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន សទ្ ទៈ អ្ធិបាយថ្ន សភាវៈណា គឺបុគគលបនវឺដ ើង សភាវៈដ ោះ

(ដៅថ្ន សំនឡង)។ 

�  ធមយជាតិណា  រិក លនិ ធមយជាតិដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ឃានៈ (លចមុោះ) ។ សភាវៈណា ធុាំឆួលសភាវៈ 

ដ ោះ ដៅថ្ន ក លនិ អ្ធិបាយថ្ន សភាវៈចុចនូវទី្តាំងរបស់ខ្វួន ។ 

�  ធមយជាតិណា ទ្នំកុបរំងុនវូជវីរិ ធមយជាតិដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ជវីាហ  (អ្ណាឋ ត) ។ សតឝទាំងឡាយ 

រណមងដលតកអ្រ នូវអាហារដ ោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ អាហារដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន រស អ្ធិបាយ

ថ្នរកីរាយ ។ 

�  សភាវៈណា ជ្ញទ្វីលិមកននធម មទាងំឡាយដល៏ាមក គឺទនធម៌ទាំងឡាយណដលម្ននអាសវៈ

ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន កាយ ។ លបដទ្សជាទី្ដកើត ដៅថ្ន អាយៈ (ទី្មក) ។ 

�  ធមយជាតិណា ជន លរ់រវូ ធមយជាតិដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន នផាដ ឌព វៈ (សមពសស)។ 

�  សភាវៈណា ដងឹ សភាវៈដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន មនៈ (ចិតថ)។ 

�  សភាវៈទាំងឡាយណា រទ្រទ្ង់នវូលកខែៈរបស់ខ លនួ សភាវៈទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ធម ៌។ 

កប ុងអាយតនៈទាំងឡាយដ ោះ បែឍ ិ តគបផីលជាបដសចកឋីវនិិចឆ័យ ដដ្ឋយអ្តទ និងដដ្ឋយ 

លកខែៈ ដដ្ឋយដសចកឋីម្ននលបម្នែប៉ាុ ដណាត ោះ ដដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ដដ្ឋយបាំលពញួ ដដ្ឋយពិសាឋ រ 

និងដដ្ឋយភាវៈជារបស់ណដលបុគគលគបផីដ ើញ ដូដចាប ោះឯង ។ 
 

(ចប ់អាយតនៈនទិទេស គមពរីវសិទុធមិគគប្រប ភាគទ៣ី ទពំរ័១១៣) 
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ពាករថ្ន ឥ ិ អ្ជឈ េំ វា ឬថ្នខាងដលៅ ដសចកឋីថ្ន ពិចារណាដ ើញធម៌កប ុងធម៌

ទាំងឡាយរបស់ខ្វួន ដដ្ឋយការកាំែត់អាយតនៈខាងកប ុង កប ុងធម៌ទាំងឡាយរបស់អ្បកដទទ្

ដដ្ឋយការកាំែត់អាយតនៈខាងដលៅ ឬកប ុងធម៌ទាំងឡាយរបស់ខ្វួនតមកាល របស់អ្បក

ដទទ្តមកាល យ៉ា ងដនោះ ។ ក៏ការដកើត និងការសូនរដៅកប ុងអាយតនៈបពឝៈដនោះ គបផី ាំមក

ដលបេបដធេបរាូយតនៈ រមួចូលកប ុងខ្នន ម យតនៈកប ុងអ្រាូយតនៈទាំងឡាយរមួចូលកប ុង

វញិ្ញដ ែកខនន ធម្នយ យតនៈរមួចូលកប ុងខ្ននដ៏ដសស មិនគបផីកាន់យកដលាកុតថរធម៌ ។ ដសចកឋី

ប ធ ប់ពីដនោះ ម្ននន័យដូចណដលដពាលមកដហ្ើយន៎ុោះឯង ។ 

េតិកំ្ ត់អាយតនៈ ជាអរយិេចចៈ ៤ 

កប ុងបពឝៈដនោះ ម្ននលបការដផសងៗ គ្នប ណតមយ៉ា ង គឺ គបផីលបកបដសចកឋី  យ៉ា ងដនោះថ្ន 

សតិកាំែត់អាយតនៈជាអារមយែ៍ ជាទុ្កខសចចៈ ដូដចបោះជាដដើម ដហ្ើយគបផីលជាបថ្ន ជាផវវូ

បដិបតថិ ាំដចញចាកទុ្កខ របស់ភិកខ ុណដលកាំែត់អាយតនៈជាអារមយែ៍ ។ ពាករដ៏ដសសដូច

គ្នប ដ ោះឯង ។ 

ចប ់អាយតនៈបពវៈ 
 

សពាជឈងគបពវៈ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ពាករខាងមុខ្ដៅម្ននដទ្េត ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌

ទាំងឡាយ គឺ ដពាជឈងគ ៧ លបការ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ 

ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ គឺដពាជឈងគ៧លបការ ជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ដតើដដ្ឋយវធីិដូចដមថច ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ។ 

q នទាុះសរសិនមាពជឈង គ ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន សតិសដម្នភ ជឈងគៈ

ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថរបស់អាតយ អ្ញ 

q នទាុះសរសិនមាព ជឈង គ មិនម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថ របស់ខ្វ ួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន សតិ 

សដម្នភ ជឈងគ មិនម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថរបស់អាតយ អ្ញ  

q នទាុះសរសិនមាពជឈង គ ណដលមិនទន់ដកើតដ ើង ដហ្ើយដកើតដ ើង ដដ្ឋយដហ្តុណា 

ក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង ។ 
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អដឋខថាបានពន្យលថ់ា៖ 
ការដធឝើដយនិដសាមនសិការៈឲរដលចើនកបងុសដម្នភ ជឈងគដ ោះ ជាដហ្តុ ាំឲរសតិសដម្នភ ជឈងគ 

ណដលមិនទន់ដកើតដ ើងឲរដកើតដ ើងាន ឬណដលដកើតដ ើង ដហ្ើយរងឹរតឹណតលបលពឹតថដៅ

ឲរធាំទូ្លាយចដលមើនដ ើង ដពញបរបូិែ៌ជាភិដយយភាព ។ មួយដទ្េត ធម៌ណដលជាដហ្តុ

 ាំឲរដកើតសតិសដម្នភ ជឈងគដ ោះ ម្នន ៤ យ៉ា ងគឺ៖ 

� លតូវឲរម្ននសតិ និងសមផជញ្ដៈកប ុងទី្ទាំង៧ ម្ននដដើរដៅមុខ្ជាដដើម ១  

� ដវេរចាកបុគគលដភវចសាយ រតី ១  

� រាប់រកបុគគល ណដលម្ននសាយ រតីខាជ ប់ខ្ជ ួន ១  

� បដង្ខឡ នចិតថដៅ ដដើមផីតមាល់សតិលគប់ឥរយិបង ១ ។ 

កិរយិចដលមើនដពញ បរបូិែ៌ ទនសតិសដម្នភ ជឈងគ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយ

ដហ្តុណា ក៏ដឹងចាស់ នូវដហ្តុដ ោះផង។ 

អដឋខថាបានពន្យលថ់ា៖ 
ការដធឝើដយនិដសាមនសិការៈ ឲរដលចើនកប ុងសដម្នភ ជឈងគដ ោះ ជាដហ្តុ ាំឲរសតិ 

សដម្នភ ជឈងគ ណដលមិនទន់ដកើតដ ើង ឲរដកើតដ ើងាន ឬណដលដកើតដ ើងដហ្ើយរងឹរតឹណត

លបលពឹតថដៅធាំទូ្លាយ ចដលមើនដ ើង ដពញបរបូិែ៌ជាភិដយយភាព។ មួយដទ្េតធម៌ណដលជា

ដហ្តុ ាំឲរដកើតសតិសដម្នភ ជឈងគដ ោះ ម្នន ៤ យ៉ា ង គឺ 

� លតូវឲរម្ននសតិ និងសមផជញ្ដៈកប ុងទី្ទាំង៧ ម្ននដដើរដៅមុខ្ជាដដើម ១ 

� ដវេរចាកបុគគលដភវចសាយ រតី ១ 

� រាប់រកបុគគល ណដលម្ននសាយ រតីខាជ ប់ខ្ជ ួន ១ 

� បដង្ខឡ នចិតថដៅ ដដើមផីតមាល់សតិលគប់ឥរយិបង ១ ។ 

q ដទោះ ធម មវចិយសនមាពជឈង គ ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន។ដប។ 

អដឋខថាបានពន្យលថ់ា៖ 
ធម៌ណដលជាដហ្តុ ាំដអាយដកើត ធមយ វចិយសដម្នភ ជឈងគ ម្នន ៧ គឺ សភាវៈសាក 

សួរ ១ ដធឝើវតទ ុខាងកប ុង គឺ សក់ ដរាម ជាដដើម និងវតទ ុខាងដលៅ គឺ ចីវរ ដស សនៈ ជាដដើម 

ដអាយសាឡ ត ១ លបមូលឥង្កនធិយទាំង ៥ គឺ 
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� ម្ននសតិង្កនធិយជាដដើម ឲរដសយ ើគ្នប  ១ 

� ដវេរចាកបុគគលណដលអាប់ឥតលាជាញ  ១ 

� រាប់រកបុគគល ណដលម្ននលាជាញ  ១ 

� ពិចារណា ចាំដពាោះបញ្ចកខននដ៏ដលៅដដ្ឋយញែចរយិ ១ 

� បដង្ខឡ នចិតថដៅ ដដើមផីកាំែត់ ធមយ វចិយសដម្នភ ជឈងគ លគប់ឥរយិបង ១ ។ 

q ដទោះ វរីយិសនមាពជឈង គ ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ។ដប។ (ណដលជាដហ្តុ ាំឱរ

ដកើតវរីយិសដម្នភ ជឈងគម្នន ១១ គឺ៖ 

១ ~ ពិចារណាដ ើញនូវភ័យតិចតួច ១ 

២ ~ ដ ើញនូវអានិសងសទនការពយយម ១ 

៣ ~ ពិចារណាដ ើញនូវផវូវណដលគួរដៅ ១ 

៤ ~ ដកាតណលកងចាំដពាោះបិែឍ ាត ១ 

៥ ~ ពិចារណាដ ើញនូវអ្រយិលទ្ពរទាំង៧ ថ្នជាលទ្ពរមរតកធាំ ១ 

៦ ~ នូវលពោះសាសាថ ជាធាំ ១ 

៧ ~ នូវជាតិជាធាំ ១ 

៨ ~ នូវសលពហ្យចារបុីគគលជាធាំ ១ 

៩ ~ ដវេរចាកបុគគលខ្ជិលលចអូ្ស ១ 

១០ ~ រាប់រកបុគគលម្ននពយយម ១ 

១១ ~ បដង្ខឡ នចិតថដៅ ដដើមផីកាំែត់នូវវរីយិសដម្នភ ជឈងគ លគប់ឥរយិបង ១ ។) 

q ដទោះ បរីសិនមាព ជឈង គ ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ។ដប។ (ធម៌ណដលជាដហ្តុ ាំ

ឲរដកើតបីតិសដម្នភ ជឈងគម្នន ១១ គឺ 

១ ~ រលឹកដល់លពោះពុទ្ន ១ 

២ ~ លពោះធម៌ ១ 

៣ ~ លពោះសងឃ ១ 

៤ ~ សីល ១ 

៥ ~ បរចិាច គ ១ 
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៦ ~ ធម៌ ាំឱរដកើតជាដទ្វត ១ 

៧ ~ លពោះនិពាឝ ន ១ 

៨ ~ ដវេរចាកបុគគលមិនសាឡ ត ១ 

៩ ~ រាប់រកបុគគលសាឡ ត ១ 

១០ ~ ពិចារណាតមាសាទ្នីយសូលត ១ 

១១ ~ បដង្ខឡ នចិតថដៅ ដដើមផីតមា ល់ បីតិសដម្នភ ជឈងគ លគប់ឥរយិបង ១ ។) 

q ដទោះ បសេទ្ ធសិនមាព ជឈង គ ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន។ដប។ (ធម៌ណដលជាដហ្តុ ាំ

ឱរដកើតបសសទ្និសដម្នភ ជឈងគម្នន ៧ គឺ 

១ ~ លតូវការដភាជនទងវថ្នវ  ១ 

២ ~ លតូវការរដូវសបាយ ១ 

៣ ~ លតូវការឥរយិបងសបាយ ១ 

៤ ~ លបកបខ្វួនដអាយតាំងដៅជាកណាថ ល ១ 

៥ ~ ដវេរចាកបុគគលអ្បកសង ួនលគងកាយ ១ 

៦ ~ រាប់រកបុគគល ណដលម្ននកាយសងប់សាង ត់ ១ 

៧ ~ បដង្ខឡ នចិតថដៅ ដដើមផីតមាល់បសសទ្និសដម្នភ ជឈងគ លគប់ឥរយិបង ១ ។) 

q ដទោះ សមាធសិនមាពជឈង គ ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ។ដប។ 

អដឋខថា៖ ធម៌ជាដហ្តុ ាំឱរដកើតសម្នធិសដម្នភ ជឈងគ ម្នន ១១ គឺ 

១ ~ ដធឝើវតទ ុខាងកប ុង និងខាងដលៅឱរសាឡ ត ១ 

២ ~ លបមូលឥង្កនធិយទាំង៥ ឱរដសយ ើគ្នប  ១ 

៣ ~ វ្ សកប ុងកសិែនិមិតថ  ១ 

៤ ~ ផគងចិតថដ ើងតមសម័យ ១ 

៥ ~ សងាត់សងាិនចិតថតមសម័យ ១ 

៦ ~ ដធឝើចិតថដអាយរកីរាយ (ចាំដពាោះសាំដវគវតទ ុ ៨ លបការ) តមសម័យ ១ 

៧ ~ ដធឝើចិតថឱរសាំ ឹងនូវអារមយែ៍ ១ 

៨ ~ ដវេរចាកបុគគលណដលម្ននចិតថមិនខាជ ប់ខ្ជ ួន ១ 



Page 189 of 413 
 

៩ ~ រាប់រកបុគគលណដលម្ននចិតថខាជ ប់ខ្ជ ួន ១ 

១០ ~ ពិចារណានូវ្នវដិម្នកខ ១ 

១១ ~ បដង្ខឡ នចិតថដៅ ដដើមផីឱរដកើតបសសទ្និសដម្នភ ជឈងគ លគប់ឥរយិបង ១ ។ 

q ដទោះ ឧនបកាខ សនមាពជឈង គ ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ឧដបកាខ  

សដម្នភ ជឈងគ ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថរបស់អាតយ អ្ញ ដទោះឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ មិន

ម្ននដៅកប ុងស ថ នចិតថទនខ្វួន ក៏ដឹងចាស់ថ្ន ឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ មិនម្ននដៅកប ុង 

ស ថ នចិតថរបស់អាតយ អ្ញ ដទោះឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ ណដលមិនទន់ដកើតដ ើង ដដ្ឋយ

ដហ្តុណាក៏ដឹងចាស់នូវដហ្តុដ ោះផង កិរយិចដលមើនដពញបរបូិែ៌ ទនឧដបកាខ  

សដម្នភ ជឈងគ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ដដ្ឋយដហ្តុណាក៏ដឹងចាស់ នូវដហ្តុដ ោះផង ។ 

(ធម៌ណដលជាដហ្តុ ាំឲរដកើតឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ ម្នន ៧ គឺ 

១ ~ ដធឝើចិតថឲរតាំងដៅជាកណាថ ល ចាំដពាោះសតឝ  ១ 

២ ~ ដធឝើចិតថឲរតាំងដៅជាកណាថ ល ចាំដពាោះសង្ខខ រ ១ 

៣ ~ ដវេរចាកបុគគល ណដលម្ននការទ្ាំនុកបាំ រងុ ចាំដពាោះសតឝ និងសង្ខខ រ ១ 

៤ ~ រាប់រកបុគគលណដលម្ននចិតថជាកណាថ ល ចាំដពាោះសតឝ និងសង្ខខ រ ១ 

៥ ~ បដង្ខឡ នចិតថដៅ ដដើមផីឲរដកើតឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ លគប់ឥរយិបទ្ ១ ។) 

ភិក្ខ ុក្ន ុងសាេនាសនះពិច្ឆរណាស ើ ញដូសចនះថា៖  

q ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ នូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងកប ុងជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង 

៤ ផង 

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយខាងកប ុង និងខាងដលៅជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង ៤ ផង  

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើង កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី 

លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង  

q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលសូនរដៅ កប ុងធម៌ទាំងឡាយលគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។  
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q ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើត និងសូនរដៅ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជា 

លបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ។  

មួយដទ្េត សាយ រតី (ជាដលគឿងកាំែត់) របស់ភិកខ ុដ ោះ ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្នធម៌ទាំងឡាយ

ម្ននណមន លគ្នន់ណតជាទី្កាំែត់ ដដើមផីឲរចដលមើនលាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ភិកខ ុ

ម្ននចិតថមិនអាលស័យ ដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង មិនលបដកេកលបកាន់អ្ឝី

តិចតួច កប ុងដលាកផង ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ

ដពាជឈងគទាំង ៧ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

អធិប្ាយន័យ  
 លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលទ្ង់ណចកធម្នយ នុបសស  ដដ្ឋយអាយតៈខាងកប ុង ខាងដលៅ

មួយយ៉ា ងៗ ៦ យ៉ា ងដនោះដហ្ើយ ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលទ្ង់ណចកដដ្ឋយដពាជឈងគៈ ដទ្ើបលតស់

ថ្ន បនុ ចបរ ំដូដចបោះជាដដើម ។ បណាឋ បទ្ទាំងដ ោះ បទ្ថ្ន ន ជឈនង គស ុានដល់ អ្ងគទនបុគគល

អ្បកជាប់ដៅកប ុងការលតស់ដឹង ។ បទ្ថ្ន សន ឋ ំ ានដល់ ម្ននដៅដដ្ឋយការលត ប់ាន ។ 

បទ្ថ្ន សរសិនមាពជឈង គាំនដល់ អ្ងគទនធម៌ជាដលគឿងលតស់ដឹងដពាល គឺ សតិ ។  
 អ្ធិបាយថ្ន សនមាព ជឈង គៈ លពោះដយគ្នវចររណមងដឹងសពឝលគប់កប ុងធម៌ ៧ ដនោះ ចាប់ 

ដផថើមពីលារពនចាំដពាោះវបិសស  ដលពាោះដូដចាប ោះ ធម៌ទាំង ៧ ដ ោះ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន សនមាពជឈង គៈ ។ 

េតិេសមាោ ជឈងគៈ 

កប ុងដពាជឈងគបពឝៈ ពាករថ្ន សន ត ំ ានដល់ ម្ននដដ្ឋយអ្ាំណាចទនការានចាំដពាោះ ។ 

ពាករថ្ន អ្សន ត ំ ានដល់ មិនម្ននដដ្ឋយអ្ាំណាចទនការមិនាន ។ ក៏កប ុងពាករថ្ន យថា ច 

អ្នបុបន នសេ ជាដដើម គបផីលជាបដសចកឋីដកើតដ ើងទនសតិសដម្នភ ជឈងគជាមុនយ៉ា ងដនោះថ្ន៖ 

ម្នប លភិកខទុាំងឡាយ ធម៌ទាំងឡាយណដលជាទី្តាំងទនសតិសដម្នភ ជឈងគម្នន ការដធឝើឲរ

ដលចើននូវដយនិដសាមនសិការកបងុធម៌ទាំងដ ោះ ដនោះជាអាហារដដើមផីការដកើតដ ើង

ទនសតិសដម្នភ ជឈងគ ណដលដៅមិនទន់ដកើតដ ើង ឲរដកើតដ ើង ឬថ្ន រណមងលបលពឹតថ

ដៅដដើមផដីសចកឋីលូតលាស់ បរបូិែ៌ទលកណលងដ ើង របស់សតិសដម្នភ ជឈងគ ណដល

ដកើតដ ើងដហ្ើយ ។ 
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បណាឋ បទ្ទាំងដ ោះ បទ្ថ្ន ក នងុន ជឈង គៈទាងំឡាយ គឺ កប ុងអ្ងគរបស់សតឝអ្បកលតស់ 

ដឹង ។ បទ្ថ្ន មាន គឺ ម្ននលពមដដ្ឋយការានមក ។ បទ្ថ្ន សរនិ ជឈង គៈ ានដល់ដពាជឈងគៈ 

ដពាលគឺ សតិ ។ គបផីលជាបវិនិចឆ័យកប ុងពាករថ្ន សនមាព ជឈង គៈននុះ ដូដចបោះ លពោះដយគ្នវចរ

លតស់ដឹងចាប់ដផឋើមតាំងពីដផឋើមវបិសស  ឬលពោះដយគ្នវចរដ ោះ ភាញ ក់ដ ើងពីកិដលសនិង្ក ធ  

ឬចាក់ធវុោះសចចៈទាំងឡាយ ដដ្ឋយធមយសាមគគី  ៧ ម្ននសតិជាដដើម យ៉ា ងណា ធម៌សាមគគី

ដ ោះដ យ្ ោះថ្ន សនមាពធ ិ អ្ងគរបស់អ្បកភាញ ក់ដ ោះ ឬធមយសាមគគីជាដលគឿងដ្ឋស់ឲរភាញ ក់ដ ោះ 

ដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន សនមាពជឈង គៈ ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ ដលាកដទ្ើបដពាលថ្ន សនមាពជឈង គៈ 

ដពាលគឺសតិ ។ សូមផីកប ុងសដម្នភ ជឈងគៈដ៏ដសស ក៏គបផីលជាបដសចកឋីទនពាករ តមន័យដនោះ

ឯង ។ បទ្ថ្ន មិនម្នន គឺ មិនម្នន ដលពាោះមិនានមក ។ 

វនិិចឆ័យកប ុងពាករថ្ន យថា ច អ្នបុបន នសេ ណដលដៅមិនទន់ដកើត ដលពាោះដហ្តុណាជា

ដដើម ដូចតដៅដនោះ មុនតដៅដនោះ មុនដើបូង សតិសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើត តមន័យណដល

មកកប ុងាលីកប ុង (សំយុតតនិកាយ មហាវារវគ) យ៉ា ងដនោះថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធម៌
ទាំងឡាយណដលជាទី្តាំងដដើមផីដកើត សតិសដម្នភ ជឈងគៈ និងការដធឝើឲរដលចើននូវដយនិដសា 

មនសិការកប ុងសតិសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ដនោះជាអាហារដដើមផីការដកើតទនសតិសដម្នភ ជឈងគៈ ណដល

មិនទន់ដកើត ឬជាផវូវចដលមើនសតិសដម្នភ ជឈងគៈ ឲរចដលមើនបរបូិែ៌ទលកណលងដ ើងដៅ ។ 

កប ុងធម៌ដ ោះ សតិដ ោះឯងណដលថ្ន ធម៌ ជាទី្តាំងទនសតិសដម្នភ ជឈងគៈ ។ ដយនិដសាមនសិការ

ម្ននលកខែៈដូចណដលដពាលមកដហ្ើយន៎ុោះឯង ។ កាលភិកខ ុដធឝើដយនិដសា មនសិការដ ោះ

ឲរលបលពឹតថដៅដលចើនៗ កប ុងអារមយែ៍ដនោះដហ្ើយ សតិសដម្នភ ជឈងគៈក៏ដកើត ។ 

ធដ៌ជាតហ ុតកើ ស ិសតម្មោ ជឈងគៈ 

ម្្ស្ងេទៀត ធម៌ ៤ របការ ជាផលូវសតិសេមាព្ជ្ឈងៈ គឺ ៖ 
១ ~ សរសិមបជញ្ដំ សតិសមផជញ្ដៈ 

២ ~ មដុ ឌសេរបិគុ គលបរវិជ ជនតា ការដវេរបុគគលអ្បកមិនម្ននសតិ 

៣ ~ ឧបដ ឌរិសេរបិគុ គលនសវនតា ការគប់រកបុគគលអ្បកម្ននសតិម្នាំមួន 

៤ ~ រទ្ធមិរុ តតា ការបដង្ខឡ នចិតថដៅរកសតិសដម្នភ ជឈងគៈ 
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ក៏សតិសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើត ដដ្ឋយសតិសមផជញ្ដៈកប ុងឋានៈទាំង ៧ ម្នន្ន

ដៅមុខ្ជាដដើម ដដ្ឋយការដវេរចាកបុគគល អ្ប កមិនម្ននសតិដូចគ្នប នឹងការរកាអាហារ

ដដ្ឋយការគប់រកបុគគល អ្បកម្ននសតិម្នាំមួន ដូចគ្នប ចឹងលពោះតិសសទ្តថដតទរ និងលពោះអ្ភ័យ

ដតទរជាដដើម និងដដ្ឋយភាពជាអ្បកម្ននចិតថបដង្ខឡ នដៅដដើមផីតាំងសតិ កប ុងឥរិយបង

ទាំងឡាយម្ននឈរ អ្ងគុយជាដដើម ។ ភិកខ ុរណមងដឹងចាស់ថ្ន ក៏សតិសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ណដល

ដកើតដ ើងដដ្ឋយដហ្តុ ៤ លបការ យ៉ា ងដនោះ រណមងចដលមើនបរបូិរែ៌ដដ្ឋយអ្រហ្តថមគគ ។ 

ធមមវិចយេសមាោ ជឈងគៈ 

ក៏ធមយ វចិយសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើតតមន័យណដលមកកប ុងាលីយ៉ា ងដនោះថ្ន ៖ ម្នប ល

ភិកខ ុទាំងឡាយ ធម៌ណដលជាកុសល និងអ្កុសល ។ល។ ធម៌ណដលដលបេបដធេបដដ្ឋយ

ចាំណែកដមយ  និងចាំណែកស ការដធឝើឲរដលចើននូវដយនិដសាមនសិការកប ុងធម៌ទាំងដ ោះ ដនោះ

ជាអាហារដដើមផីការដកើតទនធមយ វចិយសដម្នភ ជឈងគៈ ណដលដៅមិនទន់ដកើត ឬផវូវចដលមើនឲរ

បរបូិរដពញដលញទនធមយ វចិយសដម្នភ ជឈងគៈណដលដកើតដហ្ើយ ដូដចបោះ ។ 

ធដ៌ជាតហ ុតកើ ធដាេិចយសតម្មោ ជឈងគៈ 

ម្្ស្ងេទៀត ធម៌ ៧ របការ រែមងរបរពឹតតេៅេដើម្បីការេខើតេឡើងៃនធមមវិចយសេមាព្ជ្ឈងៈ គឺ៖ 
១ ~ បរបិចុ ឆកតា ការសាកសួរ 

២ ~ វរ ថវុសិទ្ករិោិ ការដធឝើវតទ ុឲរសាឡ តដរេបរយ 

៣ ~ ឥន្ទន ទយិសមបរ តបដាិទ្ន្ម ការដធឝើឥង្កនធិយឲរដសយ ើគ្នប  

៤ ~ ទ្បុបញ្ដបគុ គលបរវិជ ជន្ម ដវេរបុគគលម្ននបញ្ញដ ទ្ន់ដខ្សៃយ 

៥ ~ បញ្ដវន តបគុ គលនសវន្ម គប់រកបុគគលអ្បកម្ននបញ្ញដ  

៦ ~ គម ភរីញ្ញដែចរោិបច ចនវក ខណា ពិចារណាយកចិតថទុ្កដ្ឋក់ដដ្ឋយបញ្ញដ ដ៏លជាលដលៅ 

៧ ~ រទ្ធមិរុ តតា ការបដង្ខឡ នចិតថដៅកប ុងធមយ វចិយសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ 

បណាឋ ធម៌ ៧ លបការដ ោះ ភាពជាអ្បកដលចើនដៅដដ្ឋយការសាកសួរណដលអាលស័យ

អ្តទ ទនខ្នន ធាតុ អាយតនៈ ឥង្កនធិយ ពលៈ ដពាជឈងគៈ អ្ងគមគគ អ្ងគ្ន សមងៈ និង

វបិសស ដ យ្ ោះថ្ន ការសាកសួរ ។ ការដធឝើវតទ ុខាងកប ុង និងខាងដលៅឲរសាឡ តដរេបរយ 

ដ យ្ ោះថ្ន ការដធឝើវតទឲុរសាឡ តដរេបរយ ។ ក៏ដវលាណា ភិកខ ុម្ននសក់ លកចក និងដរាមណវង
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ដពកដៅ ឬរាងកាយ ដសាយ កដលគ្នកលបឡាក់លប ូសដដ្ឋយដញើស និងណកឡលដវលាដ ោះ វតទ ុ

ខាងកប ុង (គឺរាងកាយ) មិនសាឡ តដរេបរយ មិនសាឡ ត ។ ណតកប ុងដវលាណា ចីវរចាស់លគ្នាំលគ្ន 

ដសាយ កដលគ្នកសឡ ុយដឆឡោះឆាឡ ប ឬដស សនៈសុ៊បលទុ្ប កប ុងដវលាដ ោះ វតទ ុខាងដលៅមិន 

សាឡ ត ដរេបរយដដ្ឋយកិចច ម្ននការដការសក់ជាដដើម ដដ្ឋយការដធឝើរាងកាយឲរលសាលសបាយ 

ដដ្ឋយកិចចម្ននការបដ ធ បង់ជលមោះមនធិល ឲរទូ្ដៅទាំងខាងដលើ ខាងដលកាមជាដដើម និង

ការដុសណកឡល ងូតទឹ្កបដ ធ បង់កវិនសឡ ុយ ។ គបផីដធឝើវតទ ុខាងដលៅឲរសាឡ ត ដរេបរយដដ្ឋយ

កិចច ម្ននការដដរ លជលក់ ដាកចីវរ និងដធឝើការដុតាលតជាដដើម ។ ដលពាោះវតទ ុខាងកប ុង និង

ខាងដលៅដ ោះមិនសាឡ តដរេបរយ កាលចិតថ  និងដចតសិកដកើតដ ើង សូមផីបញ្ញដ ក៏មិន

ផូរផង់ ដូចជាពនវឺលឡ របស់ដួងលបទី្បណដលដកើតដ ើង ដលពាោះអាលស័យចដងាែង លបដឆោះ និង

ដលបងណដលមិនសាឡ តបរិសុទ្និ ដូដចាប ោះ ណតកាលវតទ ុខាងកប ុង និងខាងដលៅសាឡ ត ដរេបរយ 

កាលចិតថ និងដចតសិកដកើតដ ើង សូមផី បញ្ញដ ក៏ផូរផង់ ដូចពនវឺរបស់ដួងលបទី្បណដលដកើត

ដ ើង ដលពាោះអាលស័យចដងាែង លបដឆោះ និងដលបងណដលសាឡ តបរសុិទ្និ ដូដចាប ោះ ។ ដលពាោះដហ្តុ

ដ ោះ ដលាកដទ្ើបដពាលថ្ន ការដធឝើវតទ ុឲរសាឡ តដរេបរយ រណមងលបលពឹតថដៅដដើមផីការដកើត

ដ ើងទន ធមយវចិយសដម្នភ ជឈងគៈ ដូដចបោះ ។ 

ការដធឝើឥង្កនធិយម្ននសទន ជាដដើម ឲរដសយ ើគ្នប  ដ យ្ ោះថ្ន ការដធឝើឥង្កនធិយឲរដសយ ើ ។ 

េរោះថាេបើ 
e ឥង្កនធិយ គឺ សទន របស់ភិកខ ុម្ននកម្នវ ាំងខាវ ាំងកាវ ឥង្កនធិយដលៅពីដនោះដខ្សៃយ តពីដ ោះ  

e ឥង្កនធិយ គឺ វរីយិៈក៏មិនអាចដធឝើកិចច គឺ ការផគងចិតថាន  

e ឥង្កនធិយ គឺ សតិក៏មិនអាចដធឝើកិចច គឺ លាកដ  

e ឥង្កនធិយ គឺ សម្នធិក៏មិនអាចដធឝើកិចច គឺ ការមិនរដវើរវាយ  

e ឥង្កនធិយ គឺ បញ្ញដ  ក៏មិនអាចដធឝើកិចច គឺ ការដ ើញាន 

ដលពាោះដូដចាប ោះ កាលមនសិការដល់ឥង្កនធិយ គឺ សទន ដ ោះ ដដ្ឋយការពិចារណាសភាវធម៌

ឬដដ្ឋយលបការណា ឥង្កនធិយ គឺ សទន  ម្ននកម្នវ ាំងខាវ ាំងកាវ  គបផីងយចុោះ ដដ្ឋយការមិន

មនសិការដដ្ឋយលបការដ ោះ ។ កប ុងលបការដនោះ ម្ននដរឿងលពោះវកាលិដតទរ ជាឧទហ្រែ៍ ។ 

ដបើឥង្កនធិយ គឺ វរីយិៈម្ននកម្នវ ាំងខាវ ាំងកាវ  កាលដូដចាប ោះ ឥង្កនធិយ គឺ សទន ក៏មិនអាចដធឝើកិចច គឺ 

ការបដង្ខឡ នចិតថដជឿាន ឥង្កនធិយ ដលៅដនោះ ក៏មិនអាចដធឝើកិចច គឺ  ទ្ីដផសងៗ របស់ខ្វួនាន 
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ដលពាោះដូដចាប ោះ ដទ្ើបគួរបនទយឥង្កនធិយ គឺ វរីយិៈដ ោះចុោះ ដដ្ឋយការចដលមើនបសសទ្និសដម្នភ ជឈងគៈ 

ជាដដើម ។ សូមផីកប ុងលបការដ ោះ គបផីសណមឋ ងដរឿងលពោះដសាែដតទរ ជាឧទហ្រែ៍ ។  

សូមផីកប ុងឥង្កនធិយដ៏ដសសក៏ដូចគ្នប  កាលឥង្កនធិយយ៉ា ងណាមួយម្ននកម្នវ ាំងខាវ ាំងកាវ  ក៏គបផី

លជាបថ្នឥង្កនធិយដលៅដនោះមិនអាចដធឝើកិចច គឺ  ទ្ីរបស់ខ្វួនាន ។ ណតដដ្ឋយចាំដពាោះយ៉ា ងទលក

ណលងកប ុងដរឿងឥង្កនធិយដនោះដលាកសរដសើរ សទន  និងបញ្ញដ  និងសម្នធិ និងវរីយិៈ លតូវដសយ ើគ្នប  ។ 

ដលពាោះអ្បកម្ននសទន ដៅខាងដលៅដរឿង ។ ម្ននបញ្ញដ ខាវ ាំងកាវ  ណតម្ននសទន ដខ្សៃយ រណមង

និយមចូលចិតថដៅខាងខិ្លខូ្ច ដូចដរាគដកើត ដលពាោះខុ្សថ្នប ាំ ដដ្ឋោះលសាយមិនាន ដូដចាប ោះ ។ 

អ្បកម្ននបញ្ញដ ខាវ ាំងកាវ  ក៏សធ ុោះដលាតដឆវឆាវ ដៅថ្ន កុសលមិនានដដ្ឋយលតឹមណតចិតថ ុបាទ្ 

ចិតថគិតមួយខ្ែៈប៉ាុ ដណាត ោះ ដូដចបោះដហ្ើយ ក៏មិនដធឝើបុែរ ម្ននទនជាដដើម រណមងដកើតកប ុង

នរក ។ ដលពាោះ ឥង្កនធិយ គឺ សទន  និងបញ្ញដ ទាំងពីរដសយ ើគ្នប  ដទ្ើបលជោះថ្នវ កប ុងវតទ ុ គឺ លពោះរតនៈ

លត័យណតមយ៉ា ង ។ ណតសម្នធិខាវ ាំងកាវ  វីរិយៈដខ្សៃយ ដកាសជជៈ ដសចកឋីខ្ជិលលចអូ្ស រណមង

លគបសងាត់ាន ដលពាោះសម្នធិជាសភាគៈ នឹងដកាសជជៈ ។ វីរិយៈខាវ ាំងកាវ  សម្នធិដខ្សៃយ 

ឧទ្នចចៈរណមងលគបសងាត់ាន ដលពាោះវីរិយៈជាសភាគៈនឹងឧទ្នចចៈ ។ ណតសម្នធិណដលវីរិយៈ

ចូលលបកបទុ្ក រណមងមិនធាវ ក់ដៅកប ុងដកាសជជៈ វរីយិៈ ណដលសម្នធិចូលលបកបទុ្ក ក៏មិន

ធាវ ក់ដៅកប ុងឧទ្នចចៈ ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ ដទ្ើបគួរដធឝើឥង្កនធិយពីរគូដ ោះ ឲរដសយ ើៗគ្នប  ។ ដលពាោះថ្ន 

អ្បផ នឹងម្នន ក៏ដលពាោះឥង្កនធិយពីរគូដសយ ើគ្នប  ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត សទាធ សូមផីម្ននកម្នវ ាំងខាវ ាំងកាវ  ក៏គួរដល់អ្បកចដលមើនសម្នធិ ។ ដលពាោះអ្បក

ចដលមើនសម្នធិ ដជឿម្នាំយ៉ា ងដនោះ នឹងសដលមចអ្បផ ាន ចាំណែកកប ុងសម្នធិ និងបញ្ញដ  

ឯកគគត ភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ម្ននកម្នវ ាំងខាវ ាំងកាវ  រណមងគួរដល់អ្បកចដលមើន

សម្នធិ ។ ដលពាោះថ្ន អ្បកចដលមើនសម្នធិដ ោះ រណមងសដលមចអ្បផ ាន ដដ្ឋយឯកគគត

យ៉ា ងដនោះ ។ បញ្ញដ ម្ននកម្នវ ាំងខាវ ាំងកាវ  រណមងគួរដល់អ្បកចដលមើនវបិសស  ។ ដលពាោះថ្ន អ្បក

ចដលមើនវបិសស ដ ោះ រណមងដល់ការចាក់ធវុោះរហូ្តដល់ទលតលកខែ៍ ដដ្ឋយបញ្ញដ យ៉ា ងដនោះ ។ 

ណតអ្បផ នឹងម្ននាន ក៏ដលពាោះសទន  និងបញ្ញដ ទាំងពីរដសយ ើគ្នប ដដ្ឋយពិត ។ ចាំណែកសតិ

ម្ននកម្នវ ាំងដហ្ើយ រណមងគួរកប ុងទី្ទាំងពួង ។ ដលពាោះថ្ន សរ ិ រណមងរកាចិតថមិនឲរធាវ ក់ដៅ

កប ុងឧទ្នចចៈ ដដ្ឋយអ្ាំណាចសទន  វីរិយៈ បញ្ញដ  ណដលជាចាំណែកឧទ្នចចៈ មិនឲរធាវ ក់ដៅកប ុង
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ដកាសជជៈដលពាោះសម្នធិជាចាំណែកដកាសជជៈ ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ សតិដ ោះដទ្ើបចាាំាច់លតូវលាថ្នប

កប ុងទី្ទាំងពួង ដូចការផសាំរសដដ្ឋយអ្ាំ បិល ចាាំាច់លតូវលាថ្នប កប ុងការផសាំអាហារលគប់យ៉ា ង 

និងដូចអាម្នតរណដលជើ ញកប ុងរាជកិចចលគប់យ៉ា ង ចាាំាច់លតូវលាថ្នប កប ុងរាជកិចចលគប់យ៉ា ង 

ដូដចាប ោះ ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ថ្ន សតិចាាំាច់លតូវលាថ្នប កប ុងទី្

ទាំងពួងដលពាោះដហ្តុណា ដលពាោះចិតថម្ននសតិជាទី្អាលស័យ និងសតិម្ននការរកាជាអាការ

លាកដដវេរសតិដចញដហ្ើយនឹងផគង និងលគបសងាត់ចិតថមិនានដ ើយ ។ 

ការដវេរបុគគលណដលម្ននបញ្ញដ ទ្ន់ដខ្សៃយ មិនម្ននបញ្ញដ  ្នចុោះកប ុងលបដភទ្ទន

ធម៌ម្ននខ្ននជាដដើម ដ យ្ ោះថ្ន ការដវេរចាកបុគគលម្ននបញ្ញដ ដខ្សៃយ ។ ការគប់រកបុគគល

អ្បកលបកបដដ្ឋយបញ្ញដ ជុើវញិ ដឹងការដកើត និងការរលត់ទនសភាវធម៌ ណដលកាំែត់ដដ្ឋយ 

លកខែៈ ៥០ គត់ ដ យ្ ោះថ្នការគប់រកបុគគលម្ននបញ្ញដ  ។ ការពិចារណាលបដភទ្ទនបញ្ញដ  

ក៏លជាលដលៅណដលលបលពឹតថដៅកប ុងសភាវធម៌ទាំងឡាយ ម្ននខ្ននជាដដើម ដ៏លជាលដលៅ ។ 

ភាពជាអ្បកម្ននចិតថណដលបដង្ខឡ នដៅ ដដើមផីតមាល់កប ុងធមយ វចិយសដម្នភ ជឈងគៈ កប ុងឥរយិបង

ទាំងឡាយម្ននឈរ អ្ងគុយជាដដើម ដ យ្ ោះថ្ន ការបដង្ខឡ នចិតថដៅកប ុងធមយ វចិយសដម្នភ ជឈងគៈ

ដ ោះ ។ ភិកខ ុរណមងដឹងចាស់ថ្ន ក៏ធមយ វចិយសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ណដលដកើតដដ្ឋយអាការយ៉ា ង

ដនោះរណមងបរបូិែ៌ដដ្ឋយអ្ាំណាចអ្រហ្តថមគគ ។ 

វីរយិេសមាោ ជឈងគៈ 

វរីយិសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើត តមន័យណដលម្ននមកដហ្ើយកប ុងាលី (សំយុតតនិកាយ
មហាវារវគ) យ៉ា ងដនោះថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្រព ភធារ ុ (ធាតុ គឺ ការដផឋើមដសចកឋី
ពយយម)នកិ កមធារ ុ បរក កមធារ  ុ (ធាតុ គឺ ដសចកឋីពយយម្នដៅខាងមុខ្) ការដធឝើឲរ

ដលចើននូវដយនិដសាមនសិការកប ុងធាតុទាំង ៣ ដ ោះ ដនោះជាអាហារដដើមផីការដកើតទនវរីយិ

សដម្នភ ជឈងគៈណដលដៅមិនទន់ដកើត ឬលបលពឹតថដៅដដើមផីដសចកឋីចដលមើន ចដលមើនបរបូិែ៌

ទនវរីយិសដម្នភ ជឈងគៈណដលដកើតដហ្ើយ ដូដចបោះ ។ 

ធដ៌ជាតហ ុតកើ  េីរិយសតម្មោ ជឈងគៈ 

ម្្ស្ងេទៀត ធម៌ ១១ របការ រែមងរបរពឹតតេៅេដើម្បីការេខើតៃនវីរិយសេមាព្ជ្ឈងៈគឺ ៖ 
 ១ ~ អ្ាយភយបច ចនវក ខែតា ការពិចារណាដ ើញភ័យកប ុងអ្ាយ 
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 ២ ~ អានសិងេទ្សាវតិា ការដ ើញអានិសងស 

 ៣ ~ គមនវថីបិច ចនវក ខែតា ការពិចារណាវងិីទនដើដែើរ 

 ៤ ~ បែិឍាតាបចាយនតា ការដគ្នរពដកាតណលកងកប ុងបិែឍ ាត 

 ៥ ~ ទាយជជម រ តបច ចនវក ខែតា ការពិចារណាភាពជាធាំទនការទ្ទួ្លលទ្ពរមត៌ក 

 ៦ ~ សរ ថមុ រ តបច ចនវក ខែតា ការពិចារណា កប ុងការម្ននលពោះសាសាឋ ជាធាំ 

 ៧ ~ ជ្ញរមិ រ តបច ចនវក ខែតា ការពិចារណា ការម្ននជាតិជាធាំ 

 ៨ ~ សរព មចារមិ រ តបច ចនវក ខែតា ការពិចារណា ការម្ននសលពហ្យចារជីាធាំ 

 ៩ ~ កសុរីបគុ គលបរវិជ ជនតា ការដវេរចាកបុគគលខ្ជិលលចអូ្ស 

 ១០ ~ អារទ្ ធវរីយិបគុ គលនសវនតា ការគប់រកបុគគលអ្បកលាថ្នប ដសចកឋីពយយម 

 ១១ ~ រទ្ធមិរុ តតា ការបដង្ខឡ នចិតថដៅកប ុងវរីយិសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ។ 

រនយលន់័យនីដួយៗ 

១~ ការពិចារណ្េឃើញភ័យខនុងអបាយ 
 បណាឋ ធម៌ ១១ លបការដ ោះ កាលភិកខ ុណដលចដលមើនវរីយិសដម្នភ ជឈងគៈ សូមផីពិចារណា

ដ ើញភ័យកប ុងអ្ាយយ៉ា ងដនោះថ្ន នរណាៗ មិនអាចញុាំងវរីយិសដម្នភ ជឈងគៈឲរដកើតាន កប ុង

ដវលាណដលដសាយទុ្កខធាំ ចាប់ដផឋើមពីលតូវ ដ្ឋក់ដទសដដ្ឋយដលគឿង ុាំឃាាំង ៥ លបការ កប ុងនរក

កឋី  កប ុងដវលាណដលលតូវដគចាប់ដដ្ឋយដលគឿងចាប់ ម្ននអ្ ធ ក់ សាំណាញ់ និងអួ្នជាដដើមខ្វោះ កប ុង

ដវលាដដញ ដកេង រកុ ចាក់ដដ្ឋយដលគឿងលបហារ ម្ននជនវួញជាដដើម ឲរទញរដទ្ោះខ្វោះ កប ុង

កាំដែើតសតឝតិរចាឆ នកឋី  កប ុងដវលាណដលទុ្រន់ទុ្រាដដ្ឋយការដលសកឃាវ ន ដៅឋ លកហាយ ដលចើន

ពាន់ឆាប ាំខ្វោះ មួយពុទ្ននថរខ្វោះ កប ុងដលបតវស័ិយកឋី  កប ុងដវលាណដលលតូវដសាយទុ្កខ  ណដលដកើតពីខ្រល់ 

នឹងកដតឋ ទងងជាដដើម ដដ្ឋយផធោះណដលខ្ភស់លបម្នែ ៦០ ហ្តទ ៨០ ហ្តទ  ដៅសល់ណតណសផក

ដែឋ ប់ឆឡឹង កប ុងពួកកាលកញ្ចិកអ្សុរកឋី  ម្នប លភិកខ ុ ដវលាដនោះប៉ាុ ដណាត ោះ ជាដវលាដធឝើដសចកឋី

ពយយមរបស់អ្បក ដូដចបោះ វរីយិសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើតដ ើងាន ។ 

២~ ការេឃើញអានិសង្ឝ 
កាលដ ើញអានិសងសយ៉ា ងដនោះថ្ន អ្បកខ្ជិលលចអូ្ស មិនអាចានដលាកុតថរធម៌ ៩ អ្បក 

ណដលលាថ្នប ដសចកឋីពយយមប៉ាុ ដណាត ោះ ដទ្ើបអាច ដនោះជាអានិសងសរបស់ដសចកឋីពយយមដូដចបោះ 
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វរីយិសដម្នភ ជឈងគៈ ក៏រណមងដកើតដ ើងាន ។ 
៣~ ការពិចារណ្វីថិៃនដំេណើរ 
 កាលពិចារណាវងិីទនដើដែើរយ៉ា ងដនោះថ្ន គួរដដើរតមផវូវ ណដលលពោះម្ននលពោះភាគ លពោះ 

បដចចកពុទ្ន លពោះមហាសាវកលគប់លពោះអ្ងគ ដធឝើដើដែើរដៅដហ្ើយ ផវូវដ ោះ អ្បកខ្ជិលលចអូ្សមិន

អាចដដើរដៅាន ដូដចបោះ វរីយិសដម្នភ ជឈងគៈ ក៏រណមងដកើតាន ។ 

៤~ ការេោរពេកាតែរខងខនុងបិណឋបាត 
 កាលពិចារណាដល់ការដគ្នរពដកាតណលកងចាំដពាោះបិែឍ ាតយ៉ា ងដនោះថ្ន មនុសសពួក

ណា ទ្ាំនុកបលមុងដលាកដដ្ឋយបចច័យ ម្ននបិែឍ ាតជាដដើម មនុសសទាំងដ ោះ មិនណមន

ញតិ មិនណមនទសៈ និងអ្បកការង្ខររបស់ដលាកដ ើយ ទាំងមនុសសទាំងដ ោះ ក៏មិនណមន

ថ្នឝ យបចច័យ ម្ននចីវរជាដដើម ណដលលបែីតដល់ដលាក ដដ្ឋយគិតថ្ន នឹងអាលស័យដលាក

ចិញ្ចឹមជីវិតណតណដលពិត ដគលាថ្នប ឲរឧបការៈចាំដពាោះខ្វ ួន ដធឝើដហ្ើយម្ននផលដលចើន ដទ្ើប

ថ្នឝ យ សូមផីលពោះសាសាឋ  ក៏មិនានលទ្ង់ពិចារណា ដ ើញយ៉ា ងដនោះថ្ន ភិកខ ុដនោះបរិដភាគ

បចច័យទាំងដនោះដហ្ើយ នឹងម្ននរាងកាយរងឹម្នាំដលចើន ដៅជាសុខ្ដូដចបោះ ដហ្ើយលទ្ង់អ្នុញ្ញដ តិ

បចច័យដល់ដលាក ដដ្ឋយពិត លពោះអ្ងគលទ្ង់ពិចារណាដ ើញថ្ន ភិកខ ុបរដិភាគបចច័យទាំងដនោះ

បាំ ដពញសមែធម៌ នឹងផុតចាកទុ្កខកប ុងវដឋៈាន ដូដចបោះ ដទ្ើបលទ្ង់អ្នុញ្ញដ តិបចច័យទ្ុក ឥ ូវ

ដនោះដលាកខ្ជិលលចអូ្ស មិនដគ្នរពដកាតណលកងកប ុងបិែឍ ាតដ ោះ ណដលដ យ្ ោះថ្ន ការ

ដគ្នរពដកាតណលកងចាំដពាោះបិែឍ ាត រណមងម្ននដល់អ្បកលារពនដសចកឋីពយយម  ប៉ាុ ដណាត ោះ

ដូដចបោះ វរីយិសដម្នភ ជឈងគៈ ក៏រណមងដកើតាន ដូចវរីយិសដម្នភ ជឈងគៈ ដកើតដល់លពោះមហាមិតថដតទរ

ដូដចាប ោះ ។ 

តរឿងប្រះដហាដិ េត េរ 

 ានឮមកថ្ន លពោះដងរៈអាលស័យដៅកប ុងលាឡ ងដ យ្ ោះ កសកៈ ។ និងមហាឧាសិកា

ម្នប ក់កប ុងលសុក ជាទី្ដគ្នចររបស់ដលាក ទ្ាំនុកបលមុងលពោះដងរៈ ដូចបុលត ។ ទងងមួយ  ងនឹង

ដៅទលព ដទ្ើបលាប់កូនលសីថ្ន៖ 

ោដ្យ កូន ! អ្ងារដៅឯដណាោះ ទឹ្កដដ្ឋោះ ទឹ្កដដ្ឋោះថ្នវ  ទឹ្កអ្ាំដៅដៅឯដណាោះដវលា 

ណដលដលាកម្នច ស់មិតថ ៈ បងលបុសរបស់ ងមកដហ្ើយ ចូរផសាំអាហារថ្នឝ យ លពម 
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ដដ្ឋយទ្ឹកដដ្ឋោះ ទ្ឹកដដ្ឋោះថ្នវ  និងទ្ឹកអ្ាំ ដៅផងណាកូន ។  

កូនត្ស ី ណម៉ា នឹងទ្ទួ្លទនដទ្ចា៎ ? 

ោដ្យ  កាលទងងមសិលមិញ ណម៉ាហូ្បអាហារណដលទុ្ក ១ យប់ (ារវិាសកភតថ) ណដលផសាំ
នឹងទឹ្កដដ្ឋោះជូរដ ោះដហ្ើយ ។ 

កូនត្ស ី  ចុោះណម៉ា នឹងពិសារដពលទងងដទ្ ? 
ោដ្យ   ង ចូរដ្ឋក់បណនវលជក់ ដហ្ើយយកកញ្ចុងអ្ងារបបរ ម្ននរសជូរទុ្កឲរណម៉ា ចុោះ ។ 

 លពោះដងរៈលគងចីវរដហ្ើយ កាំពុង ាំាលតដចញ (ពីដសាវ ក) ានឮសាំដ ងដ ោះដហ្ើយ ក៏

ទូ្ យ នខ្វួនឯងថ្ន ានឮថ្ន មហាឧាសិកា ហូ្បណតអាហារណដលទ្ុក ១ យប់ នឹងទឹ្កដដ្ឋោះជូរ

សូមផីដពលទងង ក៏នឹងទ្ទួ្លទនបបរជូរ ដ្ឋក់បណនវលជក់  ងលាប់អាហារម្ននាយជាដដើម

ដដើមផីជាលបដយជន៍ដល់ដលាក ក៏មហាឧាសិកាដ ោះ មិនានលាថ្នប ទី្ណលស ទី្សួនអាហារ

និងសមភ ត់ ដលពាោះអាលស័យដលាកដ ើយ ណតលាថ្នប សមផតថិ  ៣ លបការ (មនុសសសមផតថិ  សួគ៌

សមផតថិ  និពាឝ នសមផតថិ ) ដទ្ើបលបដគន ដលាកនឹងអាចឲរសមផតថិទាំងដ ោះ ដល់មហាឧាសិកា

ដ ោះ ានឬដទ្ហ្ប៎ ? ដូដចបោះដលាកគិតថ្ន បិែឍ ាតដនោះឯង ដយើងដៅម្ននរាគៈ ដម្នហ្ៈ ដៅ

មិនអាចទ្ទួ្លាន ដូដចបោះដហ្ើយ ក៏ទុ្កាលតកប ុងដសាវ ក ដដ្ឋោះ វ ុាំ ចីវរ លត ប់ដៅលាឡ ង 

កសកៈ រកាាលតទុ្កដលកាមណលគ ពាក់ចីវរទុ្កលតង់សប ួចីវរ អ្ងគុយចុោះអ្ធិដ្ឋឌ នដសចកឋី

ពយយមថ្ន ដបើដយើងមិនសដលមចលពោះអ្រហ្តថ នឹងមិនដចញពីលាឡ ង ដូដចបោះ ។ ភិកខ ុណដលមិន

លបម្នងមកអ្ស់កាលយូរអ្ណងឝងដហ្ើយ ចដលមើនវបិសស  ក៏សដលមចលពោះអ្រហ្តថមុនដវលា

អាហារលពឹកជាលពោះមហាខី្ណាលសព (អ្ស់អាសវៈដហ្ើយ) អ្ងគុយញញឹមដូចផ្លា បទ្ុមណដល

កាំពុងរកីដូដចាប ោះ ។ ដទ្វតសទិតដៅដដើមដឈើ ជិតទឝ រលាឡ ង ណងវងឧទនថ្ន៖ 

  ននមា នរ បរុសិាជញ្ដ   ននមា នរ បរុសិរុ តម 

  យសេ នរ អាសវា ខណីា  ទ្ក ខនិែនយយស ិមារសិ 

ដលាកជាបុរសអាជាដនយរ ខ្ញុាំសូមនមសាា រដលាក ដលាកជាកាំពូលបុរស 

ខ្ញុាំសូមនមសាា រ ខ្ញ ុាំសូមនមសាា រដលាកអ្បកម្ននអាសវៈអ្ស់ដហ្ើយ ដលាកអ្បក

និរទុ្កខ ដលាកជាអ្បកគួរដល់ទ្កខិណាទន ដូដចបោះ ។ 
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ដហ្ើយដពាលថ្ន ដលាកម្នច ស់ ពួកង្កសថីថ្នឝ យអាហារដល់លពោះអ្រហ្នថទាំងឡាយ ដូចដលាក

ម្នច ស់អ្បកចូលដៅបិែឍ ាត នឹងផុតទុ្កខាន ដូដចបោះ ។ 

 លពោះដងរៈដលកាកដ ើង ដបើកទឝ រដមើលដវលា លជាបថ្ន ដៅលពឹកដទ្ើបកាន់ាលត នឹង

ចីវរចូលកាន់លសុក ចាំណែកដកយងលសីដលតេមអាហារសដលមចដហ្ើយ អ្ងគុយចាាំដមើលដៅ

លតង់ទឝ រ ដដ្ឋយនឹកថ្ន មួយណភវតបងលបុសដយើងគង់នឹងមក មួយណភវតបងលបុសដយើងគង់

នឹងមក ។ កាលលពោះដងរៈមកដល់ទឝ រផធោះដហ្ើយ ដកយងលសីដ ោះ ក៏ទ្ទួ្លាលតដ្ឋក់ដពញ

ដដ្ឋយអាហារ លាយទឹ្កដដ្ឋោះ ណដលផសាំដដ្ឋយទឹ្កដដ្ឋោះថ្នវ  និងទឹ្កអ្ាំដៅដហ្ើយ ដ្ឋក់ដលើទដ

(របស់លពោះដងរៈ) លពោះដងរៈដធឝើអ្នុដម្នទ្ ថ្ន ចូរានសុខ្ចុោះ ដហ្ើយក៏ដចេសដចញដៅ ។ 

ដកយងលសីដ ោះឈរសមវឹងដមើលដលាកដហ្ើយ ។ ដសចកឋី ពិតកប ុងលគ្នដ ោះ ពែ៌សមផុររបស់

លពោះដងរៈបរសុិទ្និទលកណលងណាស់ ឥង្កនធិយថ្នវ ផូរផង់ មុខ្របស់ដលាកលសស់បស់ទលកណលង

ណាស់ ដូចណផវដតប តទុ្ាំលជុោះចាកទ្ង ដូដចាប ោះ ។ មហាឧាសិកាលត ប់មកពីទលពសួរថ្ន៖ 

ោដ្យសួរ បងលបុសរបស់ ងមកដហ្ើយឬកូន? 
កូនត្ស ី ក៏លាប់ដរឿងទាំងអ្ស់ឲរម្នតសាឋ ប់ ។ 

មហាឧាសិការក៏ដឹងានថ្ន ទងងដនោះ កិចចបពឝជិតទនបុលតរបស់ដយើងដល់ទី្បាំផុតដហ្ើយ

ដទ្ើបដពាលថ្ន កូន ! បងលបុសរបស់ ង ដលតកអ្រទលកណលងណាស់ កប ុងលពោះពុទ្នសាស 

មិនអ្ផសុក (ចង់សឹក) ដ ើយ ដូដចបោះ ។ 

៥~ ការពិចារណ្ភាពជាធំៃនការទទួលរទព្យមត៌ខ 
កាលពិចារណា ការម្ននលទ្ពរមត៌តជាធាំ យ៉ា ងដនោះថ្ន ក៏លទ្ពរមត៌តរបស់លពោះសាសាឋ

ម្ននដលចើន គឺ អ្រយិលទ្ពរ ៧ លបការ លទ្ពរមត៌កដ ោះ អ្បកខ្ជិលលចអូ្សមិនអាចទ្ទ្ួលាន 

ដូចជា ម្នត បិត រណមងកាត់កា បុលតអ្បកលបលពឹតថខុ្ស ដធឝើឲរជាអ្បកខាងដលៅថ្ន អ្បកដនោះ

មិនណមនជាកូនរបស់ដយើង កាលម្នតបិតសាវ ប់ដៅ ដគក៏មិនានទ្ទួ្លលទ្ពរមត៌កយ៉ា ង

ណាសូមផីបុគគអ្បកខ្ជិលលចអូ្ស ក៏ដូដចាប ោះ រណមងមិនានមត៌ក គឺ អ្រយិលទ្ពរដនោះ អ្បកលារពន

ដសចកឋីពយយមប៉ាុ ដណាត ោះ រណមងានទ្ទ្ួលដូដចបោះ វរីយិសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើតាន ។ 

៦~ ការពិចារណ្ ខនុងការមានរពះសាសាញ្ជាធំ 
កាលពិចារណា ការម្ននលពោះសាសាឋ ជាធាំយ៉ា ងដនោះថ្ន លពោះសាសាឋ របស់ដយើងជាធាំ
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ដលពាោះកប ុងដវលាណដលលពោះសាសាឋ របស់ដយើង លទ្ង់ចាប់បដិសននិ កប ុងលពោះគភ៌របស់លពោះម្នតកឋី

ដវលាដសឋចដចញមហាភិដនង្កសាម៍កឋី  ដវលាលតស់ដឹង លពោះអ្នុតថរសម្នយ សដម្នភ ធិញែកឋី

ដវលាលបកាសលពោះធមយចលក សណមឋងយមកាដិហាររ ដសឋចចុោះចាកពីដទ្វដលាក និងលទ្ង់

ដ្ឋក់អាយុសង្ខខ រកឋី  ដវលាដសឋចរលត់ខ្ននបរិនិពាឝ នកឋី  មឺុនដលាកធាតុក៏ញប់ញ័រដហ្ើយ 

ដយើងបួសកប ុងលពោះសាស របស់សាសាឋ  ណបបដនោះដហ្ើយ ជាអ្បកខ្ជិលលចអូ្សគួរឬដទ្ 

ដូដចបោះ វរីយិសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើតាន ។ 

៧~ ការពិចារណ្ ការមានជាតិជាធំ 
កាលពិចារណា ការម្ននជាតិជាធាំយ៉ា ងដនោះថ្ន សូមផីដដ្ឋយជាតិឥ ូវដនោះ ដយើងមិន

ណមនជាអ្បកម្ននជាតិទ្ន់ទបដ ោះដទ្ ដយើងដ យ្ ោះថ្នដកើតដហ្ើយ កប ុងវងសរបស់លពោះាទ្ 

ឧកាា ករាជ ណដលបនថវងសគ្នប មកដដ្ឋយមហាសមយតបដវែី មិនលាយជាមួយនឹងជនជាតិ

ដទទ្ ជាលពោះនតថ របស់លពោះាទ្សុដទន ទ្នមហារាជ និងលពោះ ងមហាម្នយដទ្វី ជាលពោះ

អ្នុជរបស់លពោះរាហុ្លពុទ្នជិដ រស ណដលដ យ្ ោះថ្ន ដយើងជាពុទ្នជិនបុលត ណបបដនោះ ដហ្ើយ

ដៅជាអ្បកខ្ជិលលចអូ្ស មិនសមគួរ ដូដចបោះ វរីយិសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើតាន ។ 

៨~ ការពិចារណ្ ការមានសរពហមចារីជាធំ 
កាលពិចារណា ការម្ននសលពហ្យចារជីាធាំ យ៉ា ងដនោះថ្ន លពោះសារបុីលត លពោះដម្នគគលាវ ន

និងលពោះមហាសាវក ៨០ របូ ដលាកចាក់ធវុោះ (លតស់ដឹង) ដលាកុតថរធម៌ ដដ្ឋយដសចកឋី

ពយយមទាំងដ ោះ ដយើងនឹងដដើរាតមផវូវរបស់សលពហ្យចារទីាំងដ ោះ ឬមិនដដើរតមហ្ប៎

ដូដចបោះ វរីយិសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើតាន ។ 

៩~ ការេវៀរចាខបុគលខជិលរចអូស (ដសចកឋីពនរល់ដូចទី្១១) 
១០~ ការគប់រខបុគលអនខរបាថាន្េសចខេីព្្ោម (ដសចកឋីពនរល់ដូចទី្១១) 
១១~ ការបេង្ឞ្នចិតតេៅខនុងវីរិយសេមាព្ជ្ឈងៈេោះ ។ 

កាលដវេរបុគគលអ្បកខ្ជិលលចអូ្ស អ្បកលោះបង់ដសចកឋីពយយមផវូវកាយ និងផវូវចិតថ  

ដូចជាដពាោះថ្នវ ន់សីុដពញដពាោះដហ្ើយ ក៏ឈប់នឹងកឋី  គប់រកបុគគលអ្បកលារពនដសចកឋីពយយម

អ្បកឧទ្ធិសខ្វួន លាថ្នប បដិបតថិធម៌កឋី  ម្ននចិតថបដង្ខឡ នដៅដដើមផីឲរដសចកឋីពយយមដកើតដ ើង

កប ុងឥរយិបងទាំងឡាយ ម្ននឈរ អ្ងគុយជាដដើមកឋី  វរីយិសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើតាន ។ 
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ភិកខ ុរណមងដឹងចាស់ថ្ន វរីយិសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ណដលដកើតដហ្ើយ ដដ្ឋយអាការយ៉ា ងដនោះ 

រណមងចដលមើនបរបូិែ៌ ដដ្ឋយអ្រហ្តថមគគ ។ 

rr<ss 
 

បីតិេសមាោ ជឈងគៈ 

បីតិសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើត ដដ្ឋយន័យណដលមកដហ្ើយកប ុងាលី(សំយុតតនិកាយ
មហាវារវគ) យ៉ា ងដនោះថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធម៌ណដលជាទី្តាំងទនបីតិសដម្នភ ជឈងគៈម្នន
ការដធឝើឲរដលចើននូវដយនិដសាមនសិការកប ុងធម៌ ណដលជាទី្តាំងបីតិសដម្នភ ជឈងគៈ ដនោះជា

អាហារ ដដើមផីការដកើតទនបីតិសដម្នភ ជឈងគៈ ណដលដៅមិនទន់ដកើត ឬជាផវូវដដើមផីដសចកឋី

ចដលមើន ចដលមើនបរិបូែ៌ទនបីតិសដម្នភ ជឈងគៈ ណដលដកើតដហ្ើយ ដូដចបោះ ។ បីតិដ ោះឯង

ដ យ្ ោះថ្ន ធម៌ជាទី្តាំងទនបីតិសដម្នភ ជឈងគៈ កប ុងាលីដ ោះ ។ មនសិការណដលញុាំងបីតិដ ោះ

ឲរដកើត ដ យ្ ោះថ្ន ដយនិដសាមនសិការ ។ 

ធដ៌ជាតហ ុតកើ ប ីិសតម្មោ ជឈងគៈ 

ម្្ស្ងេទៀត ធម៌ ១១ របការ រែមងជាផលូវេខើត បីតិសេមាព្ជ្ឈងៈ គឺ 
 ១ ~ ពទុាធនសុេរ ិ  រឭកដរឿយៗ ដល់គុែលពោះពុទ្ន 

 ២ ~ ធមាម នសុេរ ិ  រឭកដរឿយៗ ដល់គុែលពោះធម៌ 

 ៣ ~ សងោនសុេរ ិ  រឭកដរឿយៗ ដល់គុែលពោះសងឃ 

 ៤ ~ សលីានសុេរ ិ  រឭកដរឿយៗ ដល់គុែទនសីល 

 ៥ ~ ចាានសុេរ ិ  រឭកដរឿយៗ ដល់ការបរចិាច គទន 

 ៦ ~ នទ្វានសុេរ ិ  រឭកដរឿយៗ ដល់ធម៌ណដល ាំឲរដកើតជាដទ្វត 

 ៧ ~ ឧបសមានសុេរ ិ រឭកដរឿយៗ ដល់ដសចកឋីសងប់ 

 ៨ ~ លខូបគុ គលបរវិជ ជនតា ដវេរបុគគលអ្បកម្ននចិតថដៅហ្យង  

 ៩ ~ សនិទិ្ ធបគុ គលនសវនតា គប់រកបុគគលអ្បកម្ននចិតថបរសុិទ្និ 

១០ ~ បសាទ្នយីសរុ តន តបច ចនវក ខែតា ពិចារណានូវលពោះសូលតណដលជាទី្តាំងទនដសចកឋី លជោះថ្នវ  

 ១១ ~ រទ្ធមិរុ តតា ការបដង្ខឡ នចិតថដៅកប ុងបីតិសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ។   
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 ពិតណាស់ អ្បកចដលមើនបីតិសដម្នភ ជឈងគៈ កាលរឭកដល់លពោះពុទ្នគុែ បីតិសដម្នភ ជឈងគៈ

ផាយលជតួលជាបទូ្ដៅសររីៈដរាបដល់ឧបចារសម្នធិ រណមងដកើតដ ើង ។ កាលរឭកដល់

គុែលពោះធម៌ និងលពោះសងឃកឋី  ពិចារណាចតុបារសុិទ្និសីល ៤ ណដលខ្វួនរកា មិនដ្ឋច់ធវុោះ

ធាវ យ អ្ស់ដវលាយូរកឋី  សូមផីជាលគហ្សទ ពិចារណាសីល ១០ សីល ៥ កឋី  ពិចារណាចាគៈ

ការបរចិាច គថ្ន កប ុងដវលាលបសពឝទុ្ពមិកខភ័យជាដដើម ដយើងថ្នឝ យដភាជនណដលលបែីតដល់

សលពហ្យចារីទាំងឡាយ ដហ្ើយថ្នឝ យដភាជនដ យ្ ោះយ៉ា ងដនោះដូដចបោះកឋី  សូមផីជាលគហ្សទ

ពិចារណាដល់ទន ណដលថ្នឝ យដល់ដលាកអ្បកម្ននសីល កប ុងដវលាណបបដ ោះកឋី  ពិចារណា

ដល់គុែ ដូចណដលដទ្វតលបកបដហ្ើយដល់ភាពជាដទ្វតថ្ន ម្ននដៅកប ុងខ្វួនកឋី  ពិចារណា

ថ្នកិដលសណដលលគបសងាត់ានដហ្ើយ សូមផីដដ្ឋយសម្នបតថិ  រហូ្តអ្ស់ ៦០ ឆាប ាំខ្វោះ ៧០ 

ឆាប ាំខ្វោះ មិនម្ននការកដលមើកដូដចបោះកឋី  ដវេរបុគគលដៅហ្យង អ្បកម្ននចិតថកករលឡ ក់ណដលសនសាំ

ទុ្កដលពាោះមិនដធឝើដដ្ឋយដគ្នរព កប ុងដវលាដ ើញលពោះដចតិយ ដ ើញដពាធិលពឹកស និងដ ើញ

លពោះដងរៈ ដូចជានឹងលឡងធូលីដលើខ្បងលា ដលពាោះមិនម្ននដសចកឋីលជោះថ្នវ  ដគ្នរពលសឡាញ់កប ុង

លពោះរតនលត័យម្ននលពោះពុទ្នជាដដើមកឋី  ដសពបុគគលអ្បកបរសុិទ្និ អ្បកដលចើនដដ្ឋយដសចកឋីលជោះ

ថ្នវ ម្ននចិតថបដង្ខឡ នចុោះកប ុងលពោះរតនលត័យ ម្ននលពោះពុទ្នជាដដើមកឋី  ពិចារណាដសចកឋីកប ុងលពោះ

សូលតណដលជាទី្តាំងទនដសចកឋីលជោះថ្នវ  ណដលសណមឋងគុែរបស់លពោះរតនលត័យកឋី  ម្ននចិតថ

បដង្ខឡ នដៅដដើមផីឲរដកើតបីតិ កប ុងឥរយិបងទាំងឡាយ ម្ននឈរ អ្ងគុយជាដដើមកឋី  បីតិ 

សដម្នភ ជឈងគៈរណមងដកើតាន ។ ភិកខ ុរណមងដឹងចាស់ថ្ន បីតិសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ណដលដកើត

ដហ្ើយដដ្ឋយអាការយ៉ា ងដនោះ រណមងចដលមើនបរបូិែ៌ ដដ្ឋយអ្រហ្តថមគគ ។ 

បេសទធិេសមាោ ជឈងគៈ 

 បសសទ្និសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើតដដ្ឋយន័យណដលម្ននមកដហ្ើយកប ុងាលី (សំយុតត
និកាយ មហាវារវគ) យ៉ា ងដនោះថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កាយបសសទ្និ ដសចកឋីសងប់កាយ 
ចិតថបសសទ្និ ដសចកឋីសងប់ចិតថម្នន ការដធឝើឲរដលចើននូវដយនិដសាមនសិការ កប ុងដសចកឋីសងប់

កាយ និងដសចកឋីសងប់ចិតថដ ោះ ដនោះជាអាហារ ( រណមងលបលពឹតថដៅ ) ដដើមផីការដកើតដ ើង

ទនបសសទ្និសដម្នភ ជឈងគៈ ណដលមិនទន់ដកើត ឬជាផវូវដដើមផីដសចកឋីចដលមើន ចដលមើនបរបូិែ៌

ដពញដលញទនបសសទ្និសដម្នភ ជឈងគៈ ណដលដកើតដហ្ើយ ដូដចបោះ ។ 
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ធដ៌ជាតហ ុតកើ បសសទធិសតម្មោ ជឈងគៈ 

ម្្ស្ងេទៀត ធម៌ ៧ របការ រែមងជាផលូវេខើតបស្ឝទធិសេមាព្ជ្ឈងៈ គឺ 
 ១ ~ បែីរនភាជននសវនតា ដសពដភាជនណដលលបែីត 

 ២ ~ ឧរសុខុនសវនតា សពរដូវជាទី្សបាយ 

 ៣ ~ ឥរោិបថសខុនសវនតា ដសពឥរយិបងជាទី្សបាយ 

 ៤ ~ មជឈរ តបនោគតា លបកបភាពជាកណាឋ ល 

 ៥ ~ សារទ្ ធកាយបគុ គលបរវិជ ជនតា ដវេរបុគគលអ្បកមិនសងប់កាយ 

 ៦ ~ បសេទ្ ធកិាយបគុ គលនសវនតា ដសពបុគគលអ្បកសងប់កាយ 

 ៧ ~ រទ្ធមិរុ តតា បដង្ខឡ នចិតថដៅកប ុងបសសទ្និសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ។ 

 ពិតណាស់ អ្ប កចដលមើនបសសទ្និសដម្នភ ជឈងគៈ កាលបរិដភាគដភាជនជាទ្ីសបាយ

ណដលលបែីតហ្យត់ចត់កឋី  ដសពរដូវជាទី្សបាយ មិនថ្ន នឹងជារដូវលតជាក់ រដូវដៅឋ  ដសព

ឥរយិបងជាទី្សបាយមិនថ្ននឹងជាឥរយិបងឈរ ជាដដើមកឋី  រណមងដកើតដសចកឋីសងប់ាន ។ 

ណតពាករដ ោះ ដលាកមិនានដពាលសាំដៅដល់បុគគលអ្បកជាមហាបុរស ណដលអ្ត់ធន់

ចាំដពាោះរដូវ និងឥរយិបងជាទី្សបាយ ។  កាលអ្បកម្ននរដូវ និងឥរយិបងណដលលតូវគ្នប  និង

មិនលតូវគ្នប  ដវេររដូវនិងឥរយិបងណដលមិនលតូវគ្នប ដចញដហ្ើយ ដសពរដូវ និងឥរិយបង

ណដលលតូវគ្នប បសសទ្និសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើតាន ។ ការពិចារណាដល់ភាពណដលខ្វួន និង

អ្បកដទទ្ម្ននកមយជារបស់ខ្វួន ដៅថ្ន លបកបភាពជាកណាឋ ល បសសទ្និសដម្នភ ជឈងគៈ រណមង

ដកើតានដដ្ឋយលបកបភាពជាកណាឋ លយ៉ា ងដនោះ ។ កាលដវេរបុគគលអ្បកម្ននកាយមិនសងប់ 

ដូចលតច់ដបេតដបេនសតឝដទទ្ដដ្ឋយដលគឿងលបហារ ម្ននដុើដី និងកាំណាត់ដឈើ ជាដដើមកឋី  

ដសចបុគគលអ្បកម្ននកាយសងប់ សលងមួទដ ដជើងកឋី  ម្ននចិតថបដង្ខឡ ន ដទរទ្ន់ដៅដដើមផីឲរ

ដកើតបសសទ្និសដម្នភ ជឈងគៈ កប ុងឥរយិបងម្ននឈរ អ្ងគុយជាដដើមកឋី  បសសទ្និសដម្នភ ជឈងគៈ 

រណមងដកើតាន។ ភិកខ ុរណមងដឹងថ្ន ក៏បសសទ្និសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ណដលដកើតដហ្ើយដដ្ឋយ

អាការយ៉ា ងដនោះរណមងចដលមើនបរបូិែ៌ ដដ្ឋយអ្រហ្តថមគគ ។  
rr<ss 
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េមាធិេសមាោ ជឈងគៈ 

សម្នធិសដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើតាន ដដ្ឋយន័យម្ននមកដហ្ើយកប ុងាលី(សំយុតតនកិាយ
មហាវារវគ) យ៉ា ងដនោះថ្ន  ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ សមងនិមិតថ (ាលីថ្ន សម្នធិនិមិតថ) អ្ពរគគនិមិតថ
ម្ននការដធឝើឲរដលចើននូវដយនិដសាមនសិការ កប ុងនិមិតថទាំងពីរដ ោះ ដនោះជាអាហារ(រណមង

លបលពឹតថដៅ) ដដើមផីការដកើតទនសម្នធិសដម្នភ ជឈងគៈ ណដលដៅមិនទន់ដកើត ឬជាផវូវដដើមផី

ដសចកឋីចដលមើន ចដលមើនបរបូិែ៌ដពញដលញ ទនសម្នធិសដម្នភ ជឈងគៈ ណដលដកើតដហ្ើយ 

ដូដចបោះ ។ កប ុងនិមិតថទាំងដនោះ សមងៈន៎ុោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន សមងនិមិតថ និងអ្ពរគគនិមិតថដលពាោះ

អ្តទថ្ន មិនរដវើរវាយ ។ 

ធដ៌ជាតហ ុតកើ សម្មធិសតម្មោ ជឈងគៈ 

ម្្ស្ងេទៀត ធម៌ ១១ របការ រែមងជាផលូវេខើតសមាធិសេមាព្ជ្ឈងៈ គឺ 
 ១ ~ វរ ថវុសិទ្ករិយិតា ដធឝើវតទ ុឲរសាឡ តដរេបរយ 

 ២ ~ ឥន្ទន ទយិសមបរ តបដាិទ្នតា ការដធឝើឥង្កនធិយឲរដសយ ើគ្នប  

 ៣ ~ នមិរិ តកសុលតា ឆាវ តកប ុងនិមិតថ  

 ៤ ~ សមនយ ចរិ តសេ បគ គ ែតា ផគងចិតថកប ុងសម័យណដលគួរផគង 

 ៥ ~ សមនយ ចរិ តសេ នគិ គ ែតា លគបសងាត់ចិតថកប ុងសម័យណដលគួរលគបសងាត់ 

 ៦ ~ សមនយ សមប ំសនតា ដធឝើចិតថឲររកីរាយកប ុងសម័យណដលគួររកីរាយ 

 ៧ ~ សមនយ អ្ជឈុនបក ខនតា លពដងើយកប ុងសម័យណដលគួរលពដងើយ 

 ៨ ~ អ្សមា រិបគុ គលបរវិជ ជនតា ដវេរបុគគលអ្បកម្ននចិតថមិនជាសម្នធិ 

 ៩ ~ សមា រិបគុ គលនសវនតា គប់រកបុគគលអ្បកម្ននចិតថជាសម្នធិ 

 ១០ ~ ្នវនិមាកខបច ចនវក ខែតា ពិចារណា និងវដិម្នកខ  

 ១១ ~ រទ្ធមិរុ តតា បដង្ខឡ នចិតថដៅកប ុងសម្នធិសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ។ 

អ្ធិបាយធដ៌ ១១ ប្បការ 
 កប ុងធម៌ ១១ លបការដ ោះ ចាំដពាោះការដធឝើវតទ ុឲរសាឡ តដរេបរយ និងការដធឝើឥង្កនធិយឲរ

ដសយ ើគបផីលជាបតមន័យណដលដពាលមកដហ្ើយន៎ុោះឯង ។ 
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 នសចក ឋឆី្លល រក នងុការកែំរ់កសែិនមិរិ ត ជាអារមយែ៍ ដ យ្ ោះថ្ន ឆាវ តកបងុនិមិតថ  ។ 

ការផគងចិតថ ទុ្ក ដដ្ឋយការតាំងធមយ វិចយសដម្នភ ជឈងគៈ វីរិយសដម្នភ ជឈងគៈ និងបីតិ 

សដម្នភ ជឈងគៈ កប ុងសម័យណដលចិតថរញួរា ដលពាោះម្ននដសចកឋីពយយមធូរងយដពកដៅជា

ដដើមដ យ្ ោះថ្ន ផ គងចរិ តក នងុសមយ័ណដលគរួផ គង ។ 

 ការលគបសងាត់ចិតថទុ្ក ដដ្ឋយការតាំងបសសទ្និសដម្នភ ជឈងគៈ សម្នធិសដម្នភ ជឈងគៈ និង 

ឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគៈ កប ុងសម័យណដលចិតថរាយម្នយ ដលពាោះលារពនដសចកឋីពយយមខាវ ាំង

ហួ្សដពកដៅជាដដើម ដ យ្ ោះថ្ន រគបសង ករ់ចរិ តក នងុសមយ័ណដលគរួរគបសង ករ់ ។ 

 ពាករថ្ន នធ វើចរិ តឱ្យរកីរាយក នងុសមយ័ណដលគរួរកីរាយ អ្ធិបាយថ្ន សម័យណាចិតថមិន

លសស់ថ្នវ  ដលពាោះម្ននបញ្ញដ  និងដសចកឋីពយយមដខ្សៃយដៅ ឬដលពាោះមិនានសដលមចសុខ្

ណដលដកើតពីដសចកឋីសងប់ សម័យដ ោះ ក៏ដធឝើចិតថឲរសដងឝគ ដដ្ឋយពិចារណាសាំដវគវតទ ុដរឿង

ណដលជាទី្តាំងទនដសចកឋីសដងឝគ ៨ លបការ ។ 

េរឿងែដលជាទីត្ំងៃនេសចខេីសេងវគ ៨ របការ គឺ 
 ១ ~ ជាតិ 

 ២ ~ ជរា 

 ៣ ~ ពយធិ 

 ៤ ~ មរែៈ 

 ៥ ~ ទុ្កខកប ុងអ្ាយ 

 ៦ ~ ទុ្កខកប ុងបចចុបផនបម្ននការណសឝងរកអាហារជាមូល 

 ៧ ~ ទុ្កខកប ុងអ្ គតម្ននវដឋៈ 

 ៨ ~ ទុ្កខកប ុងបចចុបផនបម្ននការណសឝងរកអាហារ 

មួយដទ្េត ការដធឝើដសចកឋីលជោះថ្នវ ឲរដកើត ដដ្ឋយមករឭកដល់គុែលពោះរតនលត័យយ៉ា ង

ដនោះ ក៏ដៅថ្ន ការដធឝើចិតថឲររកីរាយកបងុសម័យណដលគួររកីរាយ ។ 

 ដ យ្ ោះថ្ន រពនង ើយកនន តើយក នងុសមយ័ណដលគរួរពនង ើយកនន តើយ អ្ធិបាយថ្ន សម័យណា

ចិតថអាលស័យការបដិបតថិលបទព មិនរញួរា មិនរដវើរវាយ ចិតថលសស់ថ្នវ  លបលពឹតថដៅដសយ ើកប ុង 

អារមយែ៍ ដើដែើរកប ុងសមងវងិី សម័យដ ោះ មិនលតូវខ្ឝល់ខាឝ យកប ុងការផគង លគបសងាត់ និង 
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ដធឝើចិតថឲររកីរាយ ដូចសារងី មិនលតូវខ្ឝល់ខាឝ យ កប ុងកាលដសោះរត់ដសយ ើលឡ ដូដចាប ោះ យ៉ា ងដនោះ ដៅ

ថ្ន លពដងើយកដនថើយ កបងុសម័យណដលគួរលពដងើយកដនថើយ ។ 

 ការនវៀរបគុ គលអ្ នកមានចរិ តរនវ ើរវាយ មិនសដលមចឧបចារៈ ឬអ្បផ ឲរឆាង យ ដ យ្ ោះថ្ន ដវេរ

បុគគលអ្បកម្ននចិតថ  មិនជាសម្នធិ ។ 

 ការនសពគប់រក ចលូនៅអ្ង គយុជរិបគុ គលអ្ នកមានចរិ តជ្ញសមាធ ិ ដដ្ឋយឧបចារភាវ  ឬ   

អ្បផ ភាវ  ដ យ្ ោះថ្ន គប់រកបុគគលអ្បកម្ននចិតថជាសម្នធិ ។ 

 ភាពជ្ញអ្ នកមានចរិ តបនង្ខោ ននទារទ្ន់នៅ នដ ើមបីឲ្យនក ើរសមាធ ិ កប ុងឥរយិបងទាំងឡាយ ម្នន

ឈរ អ្ងគុយជាដដើម ដ យ្ ោះថ្ន បដង្ខឡ នចិតថដៅកប ុងសម្នធិសដម្នភ ជឈងគៈ ។ 

 ដសចកឋីថ្ន កាលបដិបតថិយ៉ា ងដនោះ សម្នធិសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ រណមងដកើតាន ។ កាល

ភិកខ ុដឹងចាស់ថ្ន ក៏សម្នធិសដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ណដលដកើតដហ្ើយដដ្ឋយអាការយ៉ា ងដនោះ រណមង 

ចដលមើនបរបូិែ៌ដដ្ឋយអ្រហ្តថមគគ  ។ 

ឧសបកាខ េសមាោ ជឈងគៈ 

ឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដកើតាន តមន័យណដលម្ននមកដហ្ើយកប ុងាលី (សំយុតត
នកិាយមហាវារវគ) យ៉ា ងដនោះថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធម៌ណដលជាទី្តាំងទនឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគៈ
ម្ននការដធឝើឲរដលចើននូវដយនិដសាមនសិការ កប ុងធម៌ជាទី្តាំងទនឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ដនោះ

ជាអាហារ (រណមងលបលពឹតថដៅ) ដដើមផីការដកើតទនឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគៈ ណដលដៅមិនទន់ដកើត 

ឬ ជាផវូវដដើមផីដសចកឋីចដលមើន ចដលមើនបរបូិែ៌ដពញដលញទនឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគៈ ណដល

ដកើតដហ្ើយដូដចបោះ ។ ក៏កប ុងធម៌ទាំងដ ោះ ឧដបកាខ ន៎ុោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន ធម៌ជាទី្តាំងទនឧដបកាខ  

សដម្នភ ជឈងគៈ ។ 

ធដ៌ជាតហ ុតកើ ឧតបកាខ សតម្មោ ជឈងគៈ 

ម្្ស្ងេទៀត ធម៌ ៥ របការ រែមងរបរពឹតតេៅេដើម្បីការេខើតេឡើងៃនឧេបកាខ្សេមាព្ជ្ឈងៈគឺ 
 ១ ~ សរ តមជឈរ តតា ដ្ឋក់ខ្វួនជាកណាឋ លកប ុងសតឝ  

 ២ ~ សង្ខខ រមជឈរ តតា ដ្ឋក់ខ្វួនជាកណាឋ លកប ុងសង្ខខ រ 

 ៣ ~ សរ តសង្ខខ រនកលាយនបគុ គលបរវិជ ជនតា ដវេរបុគគលអ្បកលបកាន់សតឝ និងសង្ខខ រ 

 ៤ ~ សរ តសង្ខខ រមជឈរ តបគុ គលនសវនតា គប់រកបុគគលអ្បកដ្ឋក់ខ្វួនជាកណាឋ លកប ុងសតឝ និងសង្ខខ រ 

 ៥ ~ រទ្ធមិរុ តតា បដង្ខឡ នចិតថដៅកប ុងឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ។ 
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អ្ធិបាយធដ៌ ៥ ប្បការ 
 កប ុងធម៌ ៥ លបការដ ោះ អ្បកចដលមើនឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគៈ រណមងដផឋើមការដ្ឋក់ខ្វួនជា 

កណាថ លកប ុងសតឝ ដដ្ឋយអាការ ២ យ៉ា ង គឺ ដដ្ឋយការពិចាណាដល់ភាពណដលខ្វួន និងអ្បក

ដទទ្ ម្ននកមយជារបស់ខ្វួន យ៉ា ងដនោះថ្ន ដលាកមកដដ្ឋយកមយ របស់ខ្វួន ក៏នឹងដៅដដ្ឋយកមយ

របស់ខ្វួន សូមផីដគក៏មកដដ្ឋយកមយ របស់ខ្វួន(ដគ) នឹងដៅដដ្ឋយកមយរបស់ខ្វួន (ដគ ) ដូចគ្នប

ដលាកនឹងលបកាន់អ្ឝី នឹងគ្នប  ដូដចបោះ និងដដ្ឋយការពិចារណាដល់ការមិនម្ននសតឝយ៉ា ងដនោះថ្ន

ការដពាលអ្ាំ ពីបរមតទ ណដលថ្ន សតឝ  ៗគឺ មិនម្នន ដលាកនឹងលបកាន់នឹងគ្នប ដូចដមឋចហ្ប៎  ដូដចបោះ ។ 

 ដផឋើមការដ្ឋក់ខ្វួនជាកណាឋ លកប ុងសង្ខខ រ ដដ្ឋយអាការ ២ យ៉ា ង គឺ ដដ្ឋយការ

ពិចារណាដដ្ឋយភាពជារបស់មិនម្ននម្នច ស់ យ៉ា ងដនោះថ្ន ចីវរដនោះនឹងចូលដល់ការផ្លវ ស់បឋ ូរ

ពែ៌ និងការចាស់លគ្នាំលគ្ន ជាសាំពត់ជូតដជើង លតូវឆាឹោះដចាលដដ្ឋយចុងដឈើលចត់ ដបើថ្នចីវរ

ដ ោះ គបផីម្ននម្នច ស់ដសាត ដគក៏មិនគបផីឲរវាវិ សយ៉ា ងដនោះ ដូដចបោះ និងដដ្ឋយការ

ពិចារណាដដ្ឋយភាពជារបស់អាលកក់ យ៉ា ងដនោះថ្ន ចីវរដនោះដៅមិនានយូរ ជារបស់

អាលកក់ដូដចបោះ។ សូមផីកប ុងបរកិាខ រ ម្ននាលតជាដដើម ក៏គបផីលបកបដសចកឋីដូចកប ុងចីវរ ។ 

កបងុលបការថ្ន ដវេរបុគគលអ្បកលបកាន់កបងុសតឝ និងសង្ខខ រ ម្ននវនិិចឆ័យដដូចបោះ៖ 

 បុគគលណាជាលគហ្សទ ក៏លបកាន់បិយជន ម្ននបុលត ធីត ជាដដើមរបស់ ឬជាបពឝជិត

ក៏លបកាន់បពឝជិត ម្ននអ្ដនថវាសិក និងអ្បករមួឧបជាយ៍គ្នប ជាដដើមរបស់ខ្វួន រវល់ណតដធឝើកិចច

កមយ  ម្ននដការសក់ ដដរចីវរ លជលក់ចីវរ ដុតាលតជាដដើម របស់ជនទាំងដ ោះ ដដ្ឋយទដ

របស់ខ្វួនណតមឋង កាលមិនដ ើញលតឹមណតមួយណភវត ក៏រអូ៊្រទាំថ្ន សាមដែររបូឯដណាោះ 

ដៅណា ភិកខ ុកដម្នវ ោះរបូឯដណាោះដៅណា លកដ កដមើលដឆឝងសាឋ ាំ ដូចលមឹគដផឡើល ដូដចាប ោះ 

សូមផីអ្បកដទទ្អ្ងឝរសូមថ្ន ដមតថ បញ្ជូនសាមដែរដ យ្ ោះឯដណាោះ ដៅជួយដការសក់ជា

ដដើម លតឹមណតមួយណភវតចុោះ ដូដចបោះ ក៏មិនលពមឲរ ដដ្ឋយនិយយថ្ន ពួកដយើងនឹងមិនឲរដធឝើ

កិចចកមយ របស់ខ្វួនខ្វោះ ឬពួកដលាក  ាំដលាកដៅនឹងលាំាកដូដចបោះ បុគគលដនោះដ យ្ ោះថ្ន

លបកាន់សតឝ ។ 

 ចាំណែកបុគគលណា លបកាន់បរិកាខ រ ម្ននចីវរ ាលត ដសាវ កាលត ដឈើលចត់ជាដដើម 

សូមផីអ្បកដទទ្នឹងយកទដចាប់ក៏មិនឲរចាប់ សូមផីសូមខ្ចីក៏ដឆវើយជើទស់ថ្ន ដយើងលតូវការ
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ដលបើលទ្ពរក៏មិនទន់ដលបើ នឹងឲរពួកដលាកានយ៉ា ងណា ដូដចបោះ បុគគលដនោះដ យ្ ោះថ្ន 

លបកាន់សង្ខខ រ។ 

 ចាំណែកបុគគលណា ដ្ឋក់ខ្វួនជាកណាឋ ល ដទ្េងលតង់កប ុងវតទ ុទាំងពីរដ ោះ បុគគលដនោះ

ដ យ្ ោះថ្ន ដ្ឋក់ខ្វួនជាកណាឋ ល កប ុងសតឝ និងសង្ខខ រ ។ 

 កាលដវេរឆាង យបុគគលអ្បកលបកាន់សតឝ និងសង្ខខ រណបបដនោះកឋី  គប់រកបុគគលអ្បកដ្ឋក់

ខ្វួនជាកណាឋ លកប ុងសតឝ និងសង្ខខ រកឋី  ម្ននចិតថបដង្ខឡ នដៅដដើមផីឲរដកើតឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគៈ

កប ុងឥរយិបងទាំងឡាយ ម្ននឈរ អ្ងគុយជាដដើមកឋី  ឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគៈដនោះ រណមងដកើត

ាន ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ ភិកខ ុរណមងដឹងចាស់ថ្ន ក៏ឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគៈដ ោះ ណដលដកើត

ដហ្ើយ ដដ្ឋយអាការយ៉ា ងដនោះ រណមងចដលមើនបរបូិែ៌ ដដ្ឋយអ្រហ្តថមគគ  ។ 

 ពាករថ្ន ឥរ ិ អ្ជឈរ ត ំ វា ឬខាងកប ុងជាដដើម ដសចកឋីថ្ន ពិចារណាដ ើញធម៌កប ុងធម៌

ទាំងឡាយ ដលពាោះកាំែត់សដម្នភ ជឈងគៈ៧ របស់ខ្វួន ឬរបស់អ្បកដទទ្ ឬកាំែត់សដម្នភ ជឈងគៈ 

៧របស់ខ្វួនតមកាល ឬរបស់អ្បកដទទ្តមកាល ។ ក៏ការដកើត និងការសូនរដៅ (ទន

ឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគៈ) គបផីលជាប ដដ្ឋយអ្ាំណាចការដកើត និងការរលត់ទនសដម្នភ ជឈងគៈ

ទាំងឡាយកប ុងដពាជឈងគបពឝៈដនោះ ។ ដសចកឋីតពីដនោះ ក៏ម្ននន័យដូចដពាលមកដហ្ើយ ។ 

េតិកំ្ ត់សពាជឈងគៈ ជាអរយិេចចៈ ៤ 

 ណតកប ុងដពាជឈងគបពឝៈដនោះ ម្ននដសចកឋីដផសងគ្នប ណតមយ៉ា ង គឺ គបផីលបកបដសចកឋីយ៉ា ង

ដនោះថ្ន សតិកាំែត់ដពាជឈងគៈជាអារមយែ៍ ជាទុ្កខសចចៈជាដដើម ដហ្ើយគបផីលជាបថ្ន ជាផវូវ

បដិបតថិ ាំដចញចាកទុ្កខ របស់ភិកខ ុណដលកាំែត់ដពាជឈងគៈជាអារមយែ៍ ។ ពាករដ៏ដសសក៏

ដូដចាប ោះដូចគ្នប  ។ 

ចប ់ទោជឈ្ង្គបពវៈ 
 

េចចបពវៈ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ពាករខាងមុខ្ដៅម្ននដទ្េត ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌

ទាំងឡាយ គឺអ្រយិសចចទាំង៤ លគប់ឥរយិបងទាំង៤ ។  ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះភិកខ ុ    

ពិចារណាដ ើញនូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ  គឺអ្រិយសចចទាំង៤ លគប់ឥរិយបងទាំង៤ ដតើ 
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ដដ្ឋយវធីិដូចដមថច។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ៖ 

a ដឹងលាកដតមពិតថ្ន ដនោះជាទុ្កខ  

a ដឹងលាកដតមពិតថ្ន ដនោះជាដហ្តុ ាំឱរដកើតទុ្កខ  

a ដឹងលាកដតមពិតថ្ន ដនោះជាសភាវៈរាំលត់ទុ្កខ  

a ដឹងលាកដតមពិតថ្ន ដនោះជាបដិបទ ឲរានដល់នូវសភាវៈរាំលត់ទុ្កខ។ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះទុខអរិយសចច េតើដូចេមតច? 
a ជ្ញរ ិគឺកាំដែើត ណដលដកើតជាដើបូង ក៏ជាទុ្កខ  

a ជរា គឺដសចកថីចាស់លគ្នាំលគ្ន ក៏ជាទុ្កខ  

a មរែៈ គឺដសចកថីសាវ ប់ ក៏ជាទុ្កខ  

a នសាកៈ គឺដសចកថីសាថ យលសដណាោះ 

a បរនិទ្វៈ គឺដសចកថីខ្សឹកខ្សួល 

a ទ្កុ ខ គឺដសចកថីលាំាកកាយ 

a នទាមនសេ គឺដសចកថីអាក់អ្ន់តូចចិតថ  

a ឧាោសៈ គឺដសចកថីចដងឡែតចងឡល់ចិតថ ក៏សុទ្នណតជាទុ្កខ  

a អ្បបិនយ សិមបនោគៈ គឺដើដែើរជួប លបសពឝ ដដ្ឋយសតឝ និងសង្ខខ រទាំងឡាយ

ណដលមិនជាទី្លសឡាញ់ ក៏ជាទុ្កខ  

a បនិយ វិបិបនោគៈ គឺដសចកថីលពាត់លាសចាកសតឝ និងសង្ខខ រទាំងឡាយណដលជាទី្

លសឡាញ់ ក៏ជាទុ្កខ  

a យមបិច ឆ ំ ន លភរ ិ រមបិ គឺបុគគលកាលចង់ាននូវរបស់ណា មិនាន ឯការមិន

ានរបស់ដ ោះ ក៏ជាទុ្កខ ដបើដដ្ឋយដសចកថីបាំ លពញួ ឧាទនកខនន៥ ម្ននរបូកខនន 

ជាដដើម ក៏ជាទុ្កខ។ 

អធិបាយលក្ខ ៈរបេ់ទ ក្ខ 

មានលភកិ ខទុាងំឡាយ ចុុះដចូនម តចនៅថា ជាតិ្ ។ 
កិរយិដកើតជាដើបូង កិរិយដកើតលពម ការចុោះចាប់ទផធ ការវិលលត ប់មកដកើត ការ 
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ដកើតលាកដទនខ្នន ការាននូវអាយតនៈណា របស់សតឝដ ោះៗ កប ុងសតថនិកាយដ ោះៗ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន ជ្ញរ ិ។ 

មានលភកិ ខទុាងំឡាយ ចុុះដចូនម តចនៅថា ជរា ។ 
ជរា គឺដសចកថីចាស់លគ្នាំលគ្ន ឬការណលបលបួល ដធយញាក់ សក់សា ូវ ណសផកលជញួលជីវ

យុរយរ ការរញួងយទនអាយុ ការលទុ្ឌដលទមឥង្កនធិយទាំងឡាយណា របស់សតឝទាំងឡាយ 

ដ ោះៗ កប ុងសតថនិកាយដ ោះៗ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន ជរា ។ 

មានលភកិ ខទុាងំឡាយ ចុុះដចូនម តចនៅថា មរណៈ ។ 
ភាវៈទនចិតថណដលឃាវ តដចញ អាការៈទនចិតថណដលឃាវ តដៅ ដសចកថីណបកធាវ យដៅ

ដសចកថីាត់បង់ដៅ ដសចកថីវ ិសជីវតិ ដសចកថីសាវ ប់ កាលកិរយិ ដសចកថីណបកធាវ យទន

ខ្ននទាំងឡាយ ការដ្ឋក់ចុោះនូវសាកសព ការផ្លថ ច់ផថិលនូវជីវិតិង្កនធិយណា របស់សតឝ

ទាំងឡាយដ ោះៗ ចាកសតថនិកាយដ ោះៗ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន មរែៈ ។ 

មានលភកិ ខទុាងំឡាយ ចុុះដចូនម តចនៅថា សោកៈ ។ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ នសាកៈ គឺដសចកថីសាថ យលសដណាោះ ដសចកថីលសដងោះលសដង្ខច 

ដសចកថីដសាកដៅ ដសចកថីរងីសង ួតកប ុងចិតថ  ដសចកថីដលកេមលកាំ កប ុងចិតថណារបស់សតឝ ណដល

លបកបដហ្ើយ ដដ្ឋយដសចកថីវ ិសណាមួយ ឬ ណដលដសចកថី ទុ្កខណាមួយពាល់លតូវដហ្ើយ

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន នសាកៈ។ 

មានលភកិ ខទុាងំឡាយ ចុុះដចូនម តចនៅថា បរសិេវៈ  ។ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ សភាវៈ ទួ្ញរក (បិយជន ម្ននកូនជាដដើម) សភាវៈទួ្ញដរេបរាប់

(សរដសើរគុែ) កិរយិយាំអ្ែថ ឺ តអ្ែថ ក កិរយិយាំបលមោះនដនេល ភាវៈទនការយាំអ្ែថ ឺ ត 

អ្ែថ ក ភាវៈទនការយាំបលមោះនដនេលណា របស់សតឝណដលលបកបដហ្ើយ ដដ្ឋយដសចកថី

វ ិសណាមួយឬណដលដសចកថី ទុ្កខណាមួយពាល់លតូវដហ្ើយ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយដនោះ តថ្នគត

ដៅថ្ន បរនិទ្វៈ។ 

មានលភកិ ខទុាងំឡាយ ចុុះដចូនម តចនៅថា េកុខៈ  ។ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដសចកថីលាំាកកាយ ដសចកថីមិនសបាយកាយ  ដសចកថីលាំាក 
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ណដលដកើតអ្ាំ ពីកាយសមព័សស ការទ្ទួ្លរងដសចកថីមិនលសួលណា ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ

តថ្នគតដៅថ្ន ទ្កុ ខៈ ។ 

មានលភកិ ខទុាងំឡាយ ចុុះដចូនម តចនៅថា សោមនសស ។ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដសចកថីលាំាកកបងុចិតថ  ដសចកថីមិនសបាយកប ុងចិតថ ដសចកថី

លាំាកណដលដកើតអ្ាំ ពីមដ សមព័សស ការទ្ទួ្លអារមយែ៍មិនលសួលណា ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ 

ដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន នទាមនសេ ។ 

មានលភកិ ខទុាងំឡាយ ចុុះដចូនម តចនៅថា ឧបាយាសៈ ។ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដសចកថីតនតឹងកប ុងចិតថ  ដសចកថីចដងឡែតចងឡល់ចិតថ ភាវៈទនដសចកថី

តនតឹងកប ុងចិតថ ភាវៈទនដសចកថីចដងឡែតចងឡល់ចិតថណារបស់សតឝ ណដលលបកបដហ្ើយដដ្ឋយ

ដសចកថីវ ិសណាមួយ ឬណដលដសចកថី ទុ្កខណាមួយពាល់លតូវដហ្ើយ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ 

ដនោះតថ្នគតដៅថ្ន ឧាោសៈ ។ 

មានលភកិ ខទុាងំឡាយ ចុុះដចូនម តចនៅថា អបបសិយហិសមបសយាគេកុខ។ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ រាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍

ណា ណដលមិនជាទី្លាថ្នប  មិនជាទី្ដលតកអ្រ មិនជាទី្គ្នប់ចិតថ  ម្ននដល់បុគគលណាកប ុងដលាក

ដនោះពុាំដ ោះដសាត ជនទាំងឡាយណា លាថ្នប នូវដសចកថីមិនចដលមើន លាថ្នប នូវអ្ាំ ដពើឥត

លបដយជន៍ លាថ្នប នូវដសចកថីមិនសបាយ លាថ្នប នូវអ្ាំ ដពើ ណដលមិនដកសមចាកដយគៈ

ចាំដពាោះបុគគលដ ោះ កិរយិានជួបគ្នប  កិរយិជួបជុើគ្នប  កិរយិលបជុើគ្នប  ការដៅលច ូកលច ាំ

គ្នប នឹងអារមយ ែ៍ទាំងឡាយដ ោះៗ នឹងជនទាំងឡាយដ ោះៗ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ

តថ្នគតដៅថ្ន អ្បបិនយ សិមបនោគទ្កុ ខ។ 

មានលភកិ ខទុាងំឡាយ ចុុះដចូនម តចនៅថា បិសយហិវបិបសយាគេកុខ។ 
រាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ណដលជាទី្លាថ្នប  ជាទី្

ដលតកអ្រ ជាទី្គ្នប់ចិតថ ម្ននដល់បុគគលណា កប ុងដលាកដនោះ ពុាំដ ោះដសាត ជនទាំងឡាយ

ណាដទោះម្នតកថី  បិតកថី  បងបឡ ូនលបុសកថី  បងបឡ ូនលសីកថី  មិលតកថី  អាម្នតរកថី  ញតិសា 

ដលាហិ្តកថី ណដលជាអ្បកលាថ្នប នូវដសចកថី ចដលមើន លាថ្នប នូវលបដយជន៍ លាថ្នប នូវដសចកថី

សបាយ លាថ្នប នូវដសចកថីដកសមចាកដយគៈ ចាំដពាោះបុគគលដ ោះ ការមិនានជួបគ្នប  មិន
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ានជួបជុើគ្នប  កិរិយមិនានលបជុើគ្នប  ការមិនដៅលច ូកលច ាំ នឹងអារមយ ែ៍ទាំងឡាយ

ដ ោះៗ នឹងជនទាំងឡាយដ ោះៗ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះតថ្នគតដៅថ្ន បនិយ វិបិបនោគទ្កុ ខ ។ 

មានលភកិ ខទុាងំឡាយ ចុុះដចូនម តចនៅថា យមបចិ្ឆំ ន លភតិ្ ត្មប ិេកុខ។ 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ពួកសតឝ ណដលម្ននជាតិជាធមយត ណតងម្ននដសចកថីលាថ្នប ដកើត

ដ ើង យ៉ា ងដនោះថ្ន ដធឝើដមថចហ្ប៎  ឲរដយើងទាំងឡាយ កុាំគបផីម្ននជាតិជាធមយត ពុាំដ ោះដសាត

ជាតិកុាំគបផីមកដល់ដយើងទាំងឡាយ ដសចកថីដនោះ ពួកសតឝ ក៏មិនានសដលមចតមលាថ្នប

ដ ើយ ដនោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន យមបិច ឆ ំន លភរ ិរមបិ ទ្កុ ខ។ 

ម្នប លភិកខទុាំងឡាយ 

a ពួកសតឝ ណដលម្ននដសចកថីលគ្នាំលគ្ន ឬណលបលបួលជាធមយត ម្ននដសចកថីឈឺ

ថ្នា ត់ជាធមយត ម្ននដសចកថីសាវ ប់ជាធមយត ម្ននដសចកថី ដសាក ដសចកថី

ខ្សឹកខ្សួលដសចកថីលាំាកកាយ ដសចកថីអាក់អ្ន់តូចចិតថ  ដសចកថីដខាវ ចផាចិតថ 

ជាធមយតណតងម្ននដសចកថីលាថ្នប ដកើតដ ើង យ៉ា ងដនោះថ្ន ដធឝើដមថចហ្ប៎  ឲរដយើង

ទាំងឡាយកុាំគបផីម្ននដសចកថីដសាក ដសចកថីខ្សឹកខ្សួល ដសចកថីលាំាកកាយ 

ដសចកថីអាក់អ្ន់តូចចិតថ ដសចកថីដខាវ ចផាចិតថ ជាធមយត ពុាំដ ោះដសាត ដសចកថី

ដសាក ដសចកថីខ្សឹកខ្សួល ដសចកថីលាំាកកាយ ដសចកថីអាក់អ្ន់ចិតថ  ដសចកថី

ដខាវ ចផាចិតថ កុាំគបផីមកដល់ដយើងទាំងឡាយដ ើយ ដសចកថី ដនោះពួកសតឝ ក៏ 

មិនានសដលមចតមលាថ្នប  ដនោះឯង ក៏ដ យ្ ោះថ្ន យមបិច ឆ ំន លភរ ិរមបិ ទ្កុ ខណដរ ។ 

មានលភកិ ខទុាងំឡាយ ចុុះដចូនម តច ឧាទានក ខន ធទាងំ៥ នដ្ឋយនសចក តបីរំបញួណដលថាជ្ញទ្កុ ខ។ 

ឧាទនកខននទាំង៥ដ ោះ គឺអ្ឝីខ្វោះ គឺ 

១ ~ របូ ជាឧាទនកខនន ១  

២ ~ ដវទ្  ជាឧាទនកខនន ១ 

៣ ~ សញ្ញដ  ជាឧាទនកខនន ១ 

៤ ~ សង្ខខ រ ជាឧាទនកខនន ១  

៥ ~ វញិ្ញដ ែ ជាឧាទនកខនន ១ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ទាំងដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន ឧាទនកខននទាំងឡាយ៥  ដដ្ឋយដសចកថី  
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បាំ លបួញថ្នជាទុ្កខ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន ទុ្កខអ្រយិសចច។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះដូចដមថ ចដៅថ្ន ទុ្កខសមុទ្យអ្រិយសចច។  តណាហ ណាជា 

ធមយជាតិ  ាំសតឝឲរដកើតដទ្េត លបកបដដ្ឋយតដលមករីករាយ ជាធមយជាតិ ាំសតឝឲរដលតក

លតអាលដៅកប ុងភពដ ោះៗ ឬកប ុងអារមយែ៍ដ ោះៗ តណាហ ដ ោះ គឺ 

e កាមរណាហ  (ដសចកថីលាថ្នប កប ុងកាមគុែ១) 

e ភវរណាហ  (ដសចកថីលាថ្នប កប ុងរបូភព និងអ្របូភព១) 

e វភិវរណាហ  (ដសចកថីលាថ្នប កប ុងភពសូនរ១ )។ 

អដឋខថា ពនយ្លេ់សចខេថីា៖ 
~ ភវតណាហ ដនោះ ជាដ យ្ ោះ ទនតដលមកកប ុងរបូភព និងអ្របូភព ណដលលបកបដដ្ឋយ

សសសតទ្ិដឌិ គឺយល់ដ ើញថ្ន សតឝដទ្េង ដលាកដទ្េង ដកើតដ ើងដលពាោះដសចកថី លាថ្នប

ចាំដពាោះភព។) 

~ តដលមកលបកបដដ្ឋយឧដចឆទ្ទិ្ដឌិ គឺយល់ថ្ន សតឝសាវ ប់ដៅសូនរ ដៅថ្ន វភិវតណាហ

(អដឋខថា នងិដកីាថា)។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះតណាហ ន៎ុោះ កាលណដលដកើតដ ើង ដតើដកើតដ ើងកប ុងទី្ណា 

កាលណដលជាប់ដៅ ដតើជាប់ដៅកប ុងទី្ណា។ អារមយែ៍ណា កប ុងដលាកណដលម្ននសភាពគួរ

លសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ កាលណដលដកើតដ ើង ក៏ដកើតដ ើងកប ុង

អារមយែ៍ន៎ុោះ កាលណដលជាប់ដៅ ក៏ជាប់ដៅកប ុងអារមយែ៍ន៎ុោះ។ អារមយែ៍អ្ឝី មួយ កប ុងដលាក 

ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ។  

ចកខ ុ ដសាតៈ ឃានៈ ជិវាហ  កាយ មដ កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្នន

សភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ កាលណដលដកើតដ ើង ក៏ដកើតដ ើងកប ុងចកខ ុ ដសាតៈ ឃានៈ 

ជិវាហ កាយ និងមដ ន៎ុោះ កាលណដលជាប់ដៅ ក៏ជាប់ដៅកប ុងចកខ ុ ដសាតៈ ឃានៈ ជិវាហ  កាយ និង

មដ ន៎ុោះ។ 

រាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ និងធម្នយ រមយែ៍

ទាំងឡាយកប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ

កាលណដលដកើតដ ើង ក៏ដកើតដ ើងកប ុងរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍
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ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ និងធម្នយ រមយែ៍ទាំងឡាយន៎ុោះ កាលណដលជាប់ដៅ ក៏ជាប់ដៅកប ុងរាូរមយែ៍ 

សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ និងធម្នយ រមយែ៍ទាំងឡាយន៎ុោះ។ 

ចកខ ុវិញ្ញដ ែ ដសាតវិញ្ញដ ែ ឃានវិញ្ញដ ែ ជិវាហ វិញ្ញដ ែ កាយវិញ្ញដ ែ និងមដ 

វញិ្ញដ ែកប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ កាល

ណដលដកើតដ ើង ក៏ដកើតដ ើងកប ុងចកខ ុវញិ្ញដ ែ ដសាតវញិ្ញដ ែ ឃានវញិ្ញដ ែ ជិវាហ វញិ្ញដ ែ

កាយវញិ្ញដ ែនិងមដ វញិ្ញដ ែន៎ុោះ កាលណដលជាប់ដៅ ក៏ជាប់ដៅកប ុងចកខ ុវញិ្ញដ ែ ដសាត

វញិ្ញដ ែ ឃានវញិ្ញដ ែ ជិវាហ វញិ្ញដ ែ កាយវញិ្ញដ ែ និងមដ វញិ្ញដ ែន៎ុោះ។ 

ចកខ ុសមព័សស ដសាតសមព័សស ឃានសមព័សស ជិវាហ សមព័សស កាយសមព័សស មដ សមព័សស

កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ កាលណដល

ដកើតដ ើង ក៏ដកើតដ ើងកប ុងចកខ ុសមព័សស ដសាតសមព័សស ឃានសមព័សស ជិវាហ សមព័សស កាយ

សមព័សស មដ សមព័សសន៎ុោះ កាលណដលជាប់ដៅ ក៏ជាប់ដៅកប ុងចកខ ុសមព័សស ដសាតសមព័សស

ឃានសមព័សសជិវាហ សមព័សស កាយសមព័សស មដ សមព័សសន៎ុោះ។ 

ដវទ្ ដកើតអ្ាំ ពីចកខ ុសមព័សស ដសាតសមព័សស ឃានសមព័សស អ្ាំ ពីជិវាហ សមព័សស កាយ 

សមព័សស មដ សមព័សស កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ គួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ

កាលណដលដកើតដ ើង ក៏ដកើតដ ើងកប ុងដវទ្  ណដលដកើតអ្ាំ ពីដវទ្ ដកើតអ្ាំ ពីចកខ ុសមព័សស

ដសាតសមព័សស ឃានសមព័សស ជិវាហ សមព័សស កាយសមព័សស មដ សមព័សសន៎ុោះ កាលណដល

ជាប់ដៅ ក៏ជាប់ដៅកប ុងដវទ្  ណដលដកើតអ្ាំ ពីដវទ្ ដកើតអ្ាំ ពីចកខ ុសមព័សស ដសាតសមព័សស

ឃានសមព័សស ជិវាហ សមព័សស កាយសមព័សស មដ សមព័សសន៎ុោះ។ 

ដសចកថីសម្នគ ល់នូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ 

ធម្នយ រមយែ៍កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ

កាលណដលដកើតដ ើង ក៏ដកើតដ ើងកប ុងដសចកថីសម្នគ ល់នូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ 

រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍កប ុងដលាកន៎ុោះ កាលណដលជាប់ដៅ ក៏ជាប់ដៅកប ុង 

ដសចកថីសម្នគ ល់នូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍

កប ុងដលាកន៎ុោះ។ 

ការគិតសនសាំនូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ 

ធម្នយ រមយែ៍ កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ
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កាលណដលដកើតដ ើង ក៏ដកើតដ ើងកប ុងការគិតសនសាំនូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ 

រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ កាលណដលជាប់ដៅ ក៏ជាប់ដៅកប ុងការគិតសនសាំ 

នូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍  រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ។ 

ដសចកថី លាថ្នប នូវរូារមយ ែ៍ សទធ រមយ ែ៍ គ ន រមយ ែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយ ែ៍ 

ធម្នយ រមយែ៍ កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ

កាលណដលដកើតដ ើង ក៏ដកើតដ ើងកប ុងដសចកថីលាថ្នប នូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ 

រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ កាលណដលជាប់ដៅ ក៏ជាប់ដៅកប ុងដសចកថីលាថ្នប

នូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ។ 

ដសចកថីលតិោះរោិះនូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ 

ធម្នយ រមយែ៍ កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ

កាលណដលដកើតដ ើង ក៏ដកើតដ ើងកប ុងដសចកថីលតិោះរោិះនូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍

រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ កាលណដលជាប់ដៅ ក៏ជាប់ដៅកប ុងដសចកថីលតិោះ

រោិះនូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ។ 

ការពិចារណានូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ 

ធម្នយ រមយែ៍ កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ

កាលណដលដកើតដ ើង ក៏ដកើតដ ើងកប ុងការពិចារណានូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ 

រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ កាលណដលជាប់ដៅ ក៏ជាប់ដៅកប ុងការពិចារណា

នូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ។ ម្នប ល

ភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះតថ្នគតដៅថ្ន ទុ្កខសមុទ្យអ្រយិសចច។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះដូចដមថចដៅថ្ន ទុ្កខនិដរាធអ្រយិសចច។ ការអ្ស់ដៅ និងការ

រលត់ដៅ ដដ្ឋយមិនម្ននដសសសល់ ការលោះបង់ ការរលាស់ដចាល ការជលមុោះដចាល ការ

មិនម្ននអាល័យ ចាំដពាោះតណាហ ដ ោះឯង ដៅថ្ន ទុ្កខនិដរាធអ្រយិសចច។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ

ចុោះតណាហ ដ ោះឯង កាលណដលបុគគលលោះបង់ េតើលះបង់ខនុងទីណ្ កាលែដលរលត់េៅ 
េតើរលត់េៅខនុងទីណ្។ 

អារមយែ៍ណា កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ

តណាហ ន៎ុោះ កាលណដលបុគគលលោះបង់ ណតងលោះបង់កប ុងអារមយែ៍ន៎ុោះ កាលណដលរលត់ដៅ 
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ណតងរលត់ដៅកប ុងអារមយែ៍ន៎ុោះ។ ចុះអារមមណ៍អវី ខនុងេល្ខ ែដលមានសភាពគួររសឡាញ់ 
មានសភាពគួរេរតខអរ។ ចកខ ុ ដសាតៈ ឃានៈ ជិវាហ  កាយ មដ  កប ុងដលាក ណដលម្នន
សភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ កាលណដលបុគគលលោះបង់ ក៏លោះបង់

កប ុងចកខ ុ ដសាតៈ ឃានៈជិវាហ  កាយ មដ ដ ោះ កាលណដលរលត់ដៅ ក៏រលត់ដៅកប ុងចកខ ុ  

ដសាតៈ ឃានៈ ជិវាហ  កាយ មដ ន៎ុោះ។ 

រូារមយ ែ៍ សទធ រមយ ែ៍ គ ន រមយ ែ៍ រសារមយ ែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយ ែ៍ ធម្នយ រមយ ែ៍

ទាំងឡាយកប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ 

កាលណដលបុគគលលោះបង់ ក៏លោះបង់កប ុងរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ 

ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ កាលណដលរលត់ដៅ ក៏រលត់ដៅកប ុងរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ 

គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ ។ 

ចកខ ុវញិ្ញដ ែ ដសាតវញិ្ញដ ែ ឃានវញិ្ញដ ែ ជិវាហ វញិ្ញដ ែ កាយវញិ្ញដ ែ មដ វញិ្ញដ ែ

កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ កាលណដល

បុគគលលោះបង់ ក៏លោះបង់កប ុងចកខ ុវញិ្ញដ ែ ដសាតវញិ្ញដ ែ ឃានវញិ្ញដ ែ ជិវាហ វញិ្ញដ ែ កាយ

វញិ្ញដ ែ មដ វញិ្ញដ ែន៎ុោះ កាលណដលរលត់ដៅ ក៏រលត់ដៅកប ុងចកខ ុវញិ្ញដ ែ ដសាតវញិ្ញដ ែ

ឃានវញិ្ញដ ែ ជិវាហ វញិ្ញដ ែ កាយវញិ្ញដ ែ មដ វញិ្ញដ ែន៎ុោះ។ 

ចកខ ុសមព័សស ដសាតសមព័សស ឃានសមព័សស ជិវាហ សមព័សស កាយសមព័សស មដ សមព័សស

កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រតណាហ ន៎ុោះ កាលណដល

បុគគលលោះបង់ ក៏លោះបង់កប ុងចកខ ុសមព័សស ដសាតសមព័សស ឃានសមព័សស ជិវាហ សមព័សស 

កាយសមព័សស មដ សមព័សសន៎ុោះ កាលណដលរលត់ដៅ ក៏រលត់ដៅកប ុងចកខ ុសមព័សស ដសាត 

សមព័សស ឃានសមព័សស ជិវាហ សមព័សស កាយសមព័សស មដ សមព័សសន៎ុោះ។ 

ដវទ្ ដកើតអ្ាំ ពីចកខ ុសមព័សស ដសាតសមព័សស ឃានសមព័សស ជិវាហ សមព័សស កាយសមព័សស

មដ សមព័សស កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ

កាលណដលបុគគលលោះបង់ ក៏លោះបង់កប ុងដវទ្ ដកើតអ្ាំ ពីចកខ ុសមព័សស ដសាតសមព័សស ឃានស

មព័សស ជិវាហ សមព័សស កាយសមព័សស មដ សមព័សសន៎ុោះ កាលណដលរលត់ដៅ ក៏រលត់ដៅកប ុង

ដវទ្ ដកើតអ្ាំ ពីចកខ ុសមព័សស ដសាតសមព័សស ឃានសមព័សស ជិវាហ សមព័សស កាយសមព័សស មដ 

សមព័សសន៎ុោះ។ 
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ដសចកថីសម្នគ ល់នូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ 

ធម្នយ រមយែ៍ កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ

កាលណដលបុគគលលោះបង់ ក៏លោះបង់កប ុងដសចកថីសម្នគ ល់នូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ 

រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ កាលណដលរលត់ដៅ ក៏រលត់ដៅកប ុងដសចកថី

សម្នគ ល់នូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ ។ 

ការគិតសនសាំនូវរូារមយែ៍ សទធ រមយ ែ៍ គ ន រមយ ែ៍ រសារមយ ែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយ ែ៍ 

ធម្នយ រមយែ៍ កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ

កាលណដល បុគគលលោះបង់ ក៏លោះបង់កប ុងការគិតសនសាំនូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍

រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ កាលណដលរលត់ដៅ ក៏រលត់ដៅកប ុងការគិត

សនសាំនូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ និងធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ ។ 

ដសចកថីលាថ្នប នូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ 

ធម្នយ រមយែ៍ កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ

កាលណដលបុគគលលោះបង់ ក៏លោះបង់កប ុងដសចកថី លាថ្នប នូវរូារមយ ែ៍ សទធ រមយ ែ៍ គ ន   

រមយ ែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ កាលណដលរលត់ដៅ ក៏រលត់ដៅកប ុង 

ដសចកថី លាថ្នប នូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ ។ 

ដសចកថីលតិោះរោិះនូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ 

ធម្នយ រមយែ៍ កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ

កាលណដលបុគគលលោះបង់ ក៏លោះបង់កប ុងដសចកថីលតិោះរោិះនូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន         

រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ កាលណដលរលត់ដៅ ក៏រលត់ដៅកបងុដសចកថី  

លតិោះរោិះនូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ និងធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ  ។ 

ការពិចារណានូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ 

ធម្នយ រមយែ៍ កប ុងដលាក ណដលម្ននសភាពគួរលសឡាញ់ ម្ននសភាពគួរដលតកអ្រ តណាហ ន៎ុោះ

កាលណដល បុគគលលោះបង់ ក៏លោះបង់កប ុងការពិចារណានូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ 

រសារមយ ែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយ ែ៍ ធម្នយ រមយ ែ៍ន៎ុោះ កាលណដលរលត់ដៅ ក៏រលត់ដៅកប ុងការ

ពិចារណានូវរាូរមយែ៍ សទធ រមយែ៍ គ ន រមយែ៍ រសារមយែ៍ ដផ្លដឌពាឝ រមយែ៍ ធម្នយ រមយែ៍ន៎ុោះ។

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន ទុ្កខនិដរាធអ្រយិសចចៈ។ 
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មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះដូចេមតច េៅថា ទុខនិេរាធោមិនីបដិបោអរិយសចចៈ។ 
អ្រយិមគគណដលលបកប ដដ្ឋយអ្ងគ ៨ លបការដនោះឯង (ដៅថ្ន ទុ្កខនិដរាធគ្នមិនីបដបិទ 

អ្រយិសចចៈ) ។ 

អរិយមគ ែដលរបខបេដ្យអង៨របការ េតើដូចេមតច គឺ 
q សម្នយ ទិ្ដឌ ិ(ដសចកថីយល់ដ ើញលតូវ) ១ 

q សម្នយ សងាបផៈ (ដសចកថីលតិោះរោិះលតូវ) ១ 

q សម្នយ វាចា (ការនិយយពាករលតូវ) ១ 

q សម្នយ កមយនថៈ (ការង្ខរលតូវ) ១ 

q សម្នយ អាជវីៈ (ការចិញ្ចឹមជីវតិលតូវ) ១ 

q សម្នយ វាយមៈ (ដសចកថីពយយមលតូវ) ១ 

q សម្នយ សតិ (ដសចកថី នឹករលឹកលតូវ) ១ 

q សម្នយ សម្នធិ (ការតមាល់ចិតថឲរនឹងលតូវ) ១ ។ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះដូចេមតច េៅថា សមាមទ្ដិ ឌ?ិ 
a លាជាញ ដឹងចាស់ កប ុងកងទុ្កខ  

a លាជាញ ដឹងចាស់ កប ុងធម៌ណដលជាទី្លបជុើឲរដកើតទុ្កខ  

a លាជាញ ដឹងចាស់ កប ុងធម៌ណដលជាទី្រលត់ដៅទនទុ្កខ  

a លាជាញ ដឹងចាស់ កប ុងបដិបទដៅកាន់ធម៌ជា ទី្រលត់ទនទុ្កខណា 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះតថ្នគតដៅថ្ន សម្នយ ទិ្ដឌ។ិ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះដូចេមតច េៅថា សមាមសង កបបៈ? 
a ដសចកថីលតិោះរោិះ ដដើមផីដចញចាកកាម 

a ដសចកថីលតិោះរោិះ ដដើមផីការមិនពយាទ្ 

a ដសចកថីលតិោះរោិះ ដដើមផីការមិនដបេតដបេន 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន សម្នយ សងាបផៈ។ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះដូចេមតច េៅថា សមាមវាចា? 
a ដចត ដវេរចាកកិរយិនិយយពាករមិនពិត ១ 

a ដចត ដវេរចាកសមថីញុោះញង់ ស៊កដសេត ១ 
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a ដចត ដវេរចាកសមថី លទ្ដគ្នោះដាោះដាក ១ 

a ដចត ដវេរចាកការដពាលពាករដរាយរាយឥតលបដយជន៍ ១ 

ម្នប លភិកខ ុទាំង ឡាយដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន សម្នយ វាចា ។ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះដូចេមតច េៅថា សមាមកម មន តៈ? 
a ដចត ដវេរចាកកិរយិ ញុាំងសតឝម្ននជីវតិឲរធាវ ក់ចុោះកនវង ១ 

a ដចត ដវេរចាកកិរយិកាន់យករបស់ ណដលដគមិនានឲរ ១ 

a ដចត ដវេរចាកកិរយិលបលពឹតថខុ្សកប ុងកាមទាំងឡាយ ១ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ តថ្នគត ដៅថ្ន សម្នយ កមយនថៈ។ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះដូចេមតចេៅថា សមាមអាជវីៈ? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្រយិសាវក័ កប ុងសាស ដនោះ លោះបង់នូវការចិញ្ចឹមជីវតិខុ្ស 

ដហ្ើយរស់ដៅ ដដ្ឋយការចិញ្ចឹមជីវិតលតូវ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ តថ្នគត ដៅថ្ន 

សម្នយ អាជីវៈ។ 

ការចិញ្ចឹមជីវិតខុស េតើដូចេមេច? 
a ការជួញដលគឿងសលសាថ វធុ ១ 

a ការជួញមនុសស ១ 

a ការជួញ (សតឝណដលដគសម្នវ ប់យកសាច់ ១ )  

a ការជួញដលគឿងលសវងឹ ១ 

a ការជួញថ្នប ាំពិស ១ ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ជើនួញ ៥ លបការដនោះឯង ឧាសកមិនគួរដធឝើដ ើយ។ 
 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះដូចេមតច េៅថា សមាមវាោមៈ? 
ម្នប លភិកខ ុោំងឡាយ ភិកខកុបងុសាស ដនោះ 
 

a ញុាំងឆនធៈឲរដកើត លបឹងណលបង លារពននូវការពយយម ផគងនូវចិតថទុ្ក តាំងពយយម

ម្នាំដដើមផីញុាំងធម៌ទាំងឡាយ ជាអ្កុសលដ៏លាមក ណដលមិនទន់ដកើតដ ើង 

មិនឲរដកើតដ ើងាន 
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a ញុាំងឆនធៈឲរដកើត លបឹងណលបង លារពននូវការពយយម ផគងនូវចិតថទុ្ក តាំងពយយម 

ម្នាំដដើមផីលោះបង់នូវធម៌ទាំងឡាយ ជាអ្កុសលដ៏លាមក ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ 

a ញុាំងឆនធៈឲរដកើត លបឹងណលបង លារពននូវការពយយម ផគងនូវចិតថទុ្ក តាំងពយយម 

ម្នាំដដើមផីញុាំងធម៌ទាំងឡាយ ជាកុសលណដលមិនទន់ដកើតដ ើង ដហ្ើយឲរ

ដកើតដ ើងាន 

a ញុាំងឆនធៈឲរដកើត លបឹងណលបង លារពននូវការពយយម ផគងនូវចិតថទុ្ក តាំងពយយម 

ម្នាំដដើមផីញុាំងធម៌ទាំងឡាយ ជាកុសល ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ឲរឋិតដងរ 

មិនឲរវ ិស ឲរ ចដលមើនធាំទូ្លាយ ដពញបរបូិែ៌ ទលកណលងដ ើង។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន សម្នយ វាយមៈ។ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះដូចេមតចេៅថា សមាមសរ?ិ 
ម្នប លភិកខទុាំងឡាយ ភិកខកុបងុសាស ដនោះ៖ 

a ពិចារណាដ ើញនូវកាយ កប ុងកាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង៤ ម្ននការ

ពយយម ជាដលគឿងដុតកដតថ នូវកិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតីជាដលគឿង 

កាំែត់ កម្នច ត់បង់នូវអ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក 

a ពិចារណាដ ើញនូវដវទ្  កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបង

ទាំង៤។ដប។ កប ុងចិតថ។ដប។ 

a ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង៤ 

ម្ននការពយយមជាដលគឿងដុតកដតថ នូវកិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតីជា

ដលគឿងកាំែត់ កម្នច ត់បង់នូវអ្ភិជា និងដទមនសស កប ុងដលាក។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន សម្នយ សតិ។ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះដូចេមតចេៅថា សមាមសមាធ?ិ 
ម្នប លភិខុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ សងប់សាង ត់ចាកកាមទាំងឡាយ សងប់សាង ត់

ចាកធម៌ទាំងឡាយ ជាអ្កុសល ក៏ចូលកាន់បឋមជាន ណដលលបកបដដ្ឋយវតិកាៈ និង 

វចិារៈ ម្ននបីតិ និងសុខ្ៈ ណដលដកើតអ្ាំ ពីដសចកថីសងប់សាង ត់ សដលមចសលម្ននថដៅ ដដ្ឋយ

ឥរយិបង៤ លុោះភិកខ ុចូលដៅជិតរម្នង ប់នូវវតិកាៈ និងវចិារៈដហ្ើយ ក៏ចូលកាន់ទុ្តិយជាន
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ណដលដកើតម្ននកប ុងស ថ ន ជាទី្ផូរផង់ ម្ននសភាពជាចិតថខ្ភស់ឯក គ្នយ នវតិកាៈ គ្នយ នវចិារៈ 

ម្ននណតបីតិ និងសុខ្ៈ ណដលដកើតអ្ាំ ពីសម្នធិ។ដប។ ចូលកាន់តតិយជាន សដលមចសលម្ននថ

ដៅ ដដ្ឋយឥរយិបង៤ ចូលកាន់ចតុតទជាន ម្ននសតិដ៏បរសុិទ្ន ដដ្ឋយឧដបកាខ  ឥតទុ្កខ ឥត

សុខ្ ដលពាោះលោះបង់នូវដសចកថីសុខ្ផង ដលពាោះលោះបង់នូវដសចកថី ទុ្កខផង ដលពាោះរលត់ដៅទន

ដសាមនសស និងដទមនសស អ្ាំ ពីមុនផងក៏សដលមចសលម្ននថដៅ ដដ្ឋយឥរយិបង ៤ ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន សម្នយ សម្នធិ ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន ទុ្កខនិដរាធគ្នមិនីបដបិទអ្រយិសចច ។ ភិកខ ុ 

ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងកប ុងជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងដលៅជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង 

ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងកប ុងនិងខាងដលៅ ជាលបលកតី លគប់

ឥរយិបងទាំង៤ផង ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើដកើតដ ើង កប ុងធម៌ទាំងឡាយ 

ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលសូនរដៅ កប ុងធម៌

ទាំងឡាយ ជាលបលកតីលគប់ឥរយិបងទាំង ៤ ផង ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ ណដលជាទី្លបជុើ

ដកើតដ ើង ទាំងធម៌ណដលសូនរដៅ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី លគប់ឥរយិបងទាំង ៤ 

ផង ដដ្ឋយបការដូដចបោះឯង។ មយ៉ា ងដទ្េត សាយ រតីជាដលគឿងកាំែត់នូវសចចៈ៤ របស់ភិកខ ុដ ោះ 

ក៏ផចង់ដ ើងចាំដពាោះថ្ន ធម៌ទាំងឡាយម្ននណមន ក៏លគ្នន់ណតជាទី្កាំែត់ ដដើមផីឲរចដលមើន

លាជាញ  ដដើមផីឲរចដលមើនសាយ រតីប៉ាុ ដណាត ោះ។ ភិកខ ុ ម្ននចិតថមិនអាលស័យដដ្ឋយតណាហ  និងទិ្ដឌិ

ផង មិនលបដកេកលបកាន់អ្ឝី តិចតួច កប ុងដលាកផង។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុពិចារណា

ដ ើញនូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ គឺអ្រិយសចចទាំង៤ ជាលបលកតី លគប់ឥរិយបងទាំង៤ 

យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

កាលបុគគលដ ោះ ចដលមើនអ្ដឌងគិកមគគ ដ៏លបដសើរយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ កថី  

ណតងដល់នូវការបរបូិែ៌ ដដ្ឋយភាវ សមយបផធាន ៤ កថី  ក៏ដល់នូវការបរបូិែ៌ដដ្ឋយ

ភាវ  ឥទ្និាទ្ ៤ កថី  ក៏ដល់នូវការបរបូិែ៌ដដ្ឋយភាវ  ឥង្កនធិយ ៥ កថី  ក៏ដល់នូវការបរបូិែ៌

ដដ្ឋយភាវ  ពលៈ៥កថី  ក៏ដល់នូវការបរបូិែ៌ដដ្ឋយភាវ  ដពាជឈងគ៧កថី  ក៏ដល់នូវការបរបូិែ៌

ដដ្ឋយភាវ ។ បុគគលដ ោះ ណតងម្ននធម៌ពីរយ៉ា ងដនោះ គឺសមងៈ១ វិបសស ១ លបលពឹតថ

ទក់ទ្ងគូនឹងគ្នប ។ ធម៌ទាំងឡាយណា ណដលគបផីកាំែត់ដឹងដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម បុគគល
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ដ ោះ ក៏កាំែត់ដឹងនូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ធម៌ទាំងឡាយណា ណដលគបផី

លោះបង់ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ក៏លោះបង់នូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ធម៌ទាំងឡាយ

ណា ណដលគបផីចដលមើនដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ក៏ចដលមើននូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏

ឧតថមធម៌ទាំងឡាយណា ណដលគបផីដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ក៏ដធឝើឲរជាក់

ចាស់នូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធម៌ទាំងឡាយ ណដល

គបផីកាំែត់ដឹង ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ដតើដូចដមថច គបផីដឆវើយថ្ន៖ 

បានដលឧ់បាោនខនធ ោំង៥ គ ឺ
a របូូាទនកខនន១ 

a ដវទ្នូាទនកខនន១ 

a សញ្ដូាទនកខនន១ 

a សង្ខខ រាូទនកខនន១ 

a វញិ្ញដ ែូាទនកខនន១ 

ដនោះឯងជាធម៌ណដលគបផីកាំែត់ដឹង ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះធម៌ទាំងឡាយ ណដលគបផីលោះបង់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ដតើ

ដូចដមថច អ្វជិាជ  និងភវតណាហ ដនោះឯង ជាធម៌ណដលគបផីលោះបង់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះធម៌ទាំងឡាយ ណដលគបផីចដលមើន ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ដតើ

ដូចដមថច សមងៈ និងវបិសស ដនោះឯង ជាធម៌ណដលគបផីចដលមើន ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះធម៌ទាំងឡាយ ណដលគបផីដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏

ឧតថម ដតើដូចដមថច វជិាជ  និងវមុិតថិដនោះឯង ជាធម៌ណដលគបផីដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏

ឧតថម។ លុោះលពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់លពោះសូលតដនោះចប់ដហ្ើយ ភិកខ ុទាំងដ ោះ ជាអ្បកម្នន

ដសចកថីដលតកអ្រ រកីរាយ នឹងភាសិតរបស់លពោះម្ននលពោះភាគ។ 

កាលបុគគលដ ោះ ចដលមើននូវអ្ដឌងគិកមគគដ៏លបដសើរដនោះ យ៉ា ងដនោះដហ្ើយ សតិបផដ្ឋឌ ន

៤កថី  ណតងដល់នូវការបរបូិែ៌ដដ្ឋយភាវ  សមយបផធាន៤កថី  ណតងដល់នូវការបរបូិែ៌

ដដ្ឋយភាវ  ឥទ្និាទ្៤កថី  ក៏ដល់នូវការបរិបូែ៌ដដ្ឋយភាវ  ឥង្កនធិយ៥កថី  ក៏ដល់នូវការ

បរបូិែ៌ដដ្ឋយភាវ  ពលៈ៥កថី  ក៏ដល់នូវការបរបូិែ៌ដដ្ឋយភាវ  ដពាជឈងគ៧ ក៏ដល់នូវ

ការបរបូិែ៌ដដ្ឋយភាវ ។ ធម៌២យ៉ា ងដនោះ គឺសមងៈ១ វបិសស ១ ជាធម៌ទក់ទ្ងគូនឹងគ្នប  
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ណតងលបលពឹតថដៅដល់បុគគលដ ោះ។ ធម៌ទាំងឡាយណា ណដលគបផីកាំែត់ដឹងដដ្ឋយលាជាញ ដ៏

ឧតថមបុគគលដ ោះ ក៏កាំែត់ដឹង នូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ធម៌ទាំងឡាយណា 

ណដលគបផីលោះបង់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ក៏លោះបង់នូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម 

ធម៌ទាំងឡាយណា ណដលគបផីចដលមើន ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ក៏ចដលមើននូវធម៌ទាំងដ ោះ 

ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ធម៌ទាំងឡាយណា ណដលគបផីដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម 

ក៏ដធឝើឲរជាក់ចាស់ នូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះធម៌ទាំងឡាយ ណដលគបផីកាំែត់ដឹង ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ដតើ

ដូចដមថច? លតូវដឆវើយថ្ន ានដល់ឧាទនកខនន (គាំនរជាដលគឿងលបកាន់ម្នាំ) ទាំង៥ គឺ របូូា 

ទនកខនន១ ដវទ្នូាទនកខនន១ សញ្ដូាទនកខនន១ សង្ខខ រាូទនកខនន១ វញិ្ញដ ែូាទនកខនន១ ដនោះ

ឯង ណដលជាធម៌គបផីកាំែត់ដឹង ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះធម៌

ទាំងឡាយ ណដលគបផីលោះបង់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ដតើដូចដមថច អ្វជិាជ  និងភវតណាហ ដនោះឯង 

ជាធម៌លតូវលោះបង់ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះធម៌ទាំងឡាយ ណដលគបផី

ចដលមើន ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ដតើដូចដមថច សមងៈ និងវបិសស ដនោះឯង ជាធម៌លតូវចដលមើន 

ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម។ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះធម៌ទាំងឡាយ ណដលគបផីដធឝើឲរជាក់ចាស់ 

ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ដតើដូចដមថច វជិាជ  និងវមុិតថិដនោះឯង ជាធម៌លតូវដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដដ្ឋយ

លាជាញ ដ៏ឧតថម។ 

អធិប្ាយន័យ 
លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលទ្ង់ណចកធម្នយ នុបសស  ដដ្ឋយដពាជឈងគៈ ៧ លបការ យ៉ា ងដនោះ

ដហ្ើយ ឥ ូវដនោះ ដដើមផីនឹងលទ្ង់ណចកសចចៈ ៤ លបការ ដទ្ើបលតស់ថ្ន បនុ ចបរ ំដូដចបោះជាដដើម។ 

អរយិេចចៈ ៤ 

 កប ុងពាករទាំងដ ោះ ពាករថ្ន ដឹងចាស់តមដសចកឋីពិតថ្ន ដនោះទុ្កខជាដដើម ដសចកឋីថ្ន 

ដឹងចាស់តមដសចកឋី ពិត នូវធម៌ណដលលបលពឹតថដៅកប ុងភូមិ ៣ ដវេរតណាហ ថ្ន ដនោះទ្ុកខ  ដឹង

ចាស់តមដសចកឋី ពិតនូវតណាហ  ណដលម្ននអ្ាំ ពីមុន ណដលដធឝើទុ្កខដ ោះឯងឲរដកើត ឲរលាកដ

ដ ើង ដនោះជាទុ្កខសមុទ័្យ ដឹងចាស់តមដសចកឋី ពិតនូវដសចកថីរលត់ គឺមិនម្ននទុ្កខ  និងទុ្កខ

សមុទ័្យទាំងពីរថ្ន ដនោះទ្ុកខនិដរាធ ដឹងចាស់តមដសចកឋី ពិតនូវអ្រយិមគគ ណដលជាដហ្តុ
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កាំែត់ដឹងទុ្កខ  ជាដហ្តុលោះសមុទ័្យ ជាដហ្តុដធឝើឲរចាស់និដរាធថ្ន ដនោះទ្ុកខ និដរាធគ្នមិនី

បដិបទ ។ កថ្នដពាលអ្ាំ ពីសចចៈដ៏ដសស ដវេរកថ្ន ដពាលដដ្ឋយបទ្ភាជនៈ ណចកបទ្ទនទុ្កខ 

ម្ននជាតិជាដដើម ដលាកដពាលទុ្កពិសាឋ រកប ុង គមពរីវិសទុធមិគែរប ភាគ៣ ទពំរ័១៤៥ យ៉ា ង
ដនោះថ្នក៏បណាឋ សចចៈទាំង ៤ដនោះ ដូចខាងដលកាម៖ 

 េកុខសច្ច គឺ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់សណមឋងដហ្ើយជាដើបូង ដលពាោះថ្នដឹងាន 

ដដ្ឋយង្ខយ ដលពាោះភាវៈទនសចចៈ ដលគ្នតលគ្នតផង ដលពាោះភាវៈទនសចចៈទូ្ដៅ ដល់សតឝ

ទាំងពួងផង ។ ធម៌ទាំងឡាយ ១២ កប ុងទុ្កខ និដទ្ធសថ្ន ជាតិហ្បឹងឯងជាទុ្កខ  ជរាក៏ជាទុ្កខ    

មរែៈក៏ជាទ្ុកខ  ដសាក ការខ្សឹកខ្សួល ការដទមនសស និងការចដងឡែតចងឡល់ទាំងឡាយ 

រណមងជាទុ្កខ ការលបកបលពម ដដ្ឋយរបស់មិនជាទី្លសឡាញ់ទាំងឡាយ ក៏ជាទុ្កខ ការលពាត់

លាសចាក់របស់ជាទី្លសឡាញ់ទាំងឡាយ ក៏ជាទុ្កខ បុគគលចង់ាននូវវតទ ុណា មិនាននូវវតទ ុ

ដ ោះ ក៏ជាទុ្កខ បុគគលចង់ានូវវតទ ុណា មិនាននូវវតទ ុដ ោះ ក៏ជាទុ្កខ  ឧាទនកខននទាំងឡាយ 

៥ ដដ្ឋយបាំលពញួ ក៏ដ យ្ ោះថ្ន ជាទុ្កខ ។ ដដ្ឋយសដងខប ឧាទនកខនន ៥ ក៏គឺទុ្កខ  ។ 

 សមុេយសច្ចៈ គឺ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់សណមឋងដហ្ើយ ប ធ ប់អ្ាំ ពីទុ្កខ   

សចចៈដ ោះ ដដើមផីសណមឋងដហ្តុ ទនទុ្កខសចចៈដ ោះឯង ។ បណាឋ តណាហ  ៣ ដនោះណា ណដលញុាំង

សតឝឲរដកើត កប ុងភពងយីដទ្េត លបលពឹតថដៅ មួយអ្ដនវើដដ្ឋយននធិរាគៈ ម្ននកិរយិដលតកអ្រ

ចាំដពាោះដហ្ើយ កប ុងអារមយែ៍ទាំងឡាយដ ោះៗ ជាលបលកតី តណ្ហ្ោំងេនះេតើដូចេមេច? គឺ 
កាមតណាហ  ១ ភវតណាហ  ១ វភិវតណាហ  ១ ដូដចបោះ និពាឝ ន ម្ននណតមួយ ដដ្ឋយអ្តទយ៉ា ងដនោះថ្ន 

ការរាំលត់ទនតណាហ  ដដ្ឋយអ្រិយមគគ  មិនឲរដសសសល់ន៎ុោះឯណា គឺ ការលោះបង់ ការ

រលាស់ដចាល កិរយិរចួផុត ការមិនម្ននអាល័យ កប ុងតណាហ ដ ោះឯណា ។ តណាហ ដ ោះ 

ដកើតកប ុងអ្តថភាពណាៗ វាក៏ម្ននការដលតកលតអាលកប ុងអ្តថភាពដ ោះៗ ។ ភាវៈទនតណាហ

ដ ោះ គឺជាធមយជាតិណតមួយ ជាមួយនឹងននធិរាគៈ ដដ្ឋយដសចកឋី  ។ 

បទ្ថ្ន រររ ររតាភនិន ទនិ ី ដសចកឋីថ្ន តណាហ ដ ោះ ដកើតកប ុងអ្តថភាពណាៗ វាក៏ម្ននការ

ដលតកលតអាលកប ុងអ្តថភាពដ ោះៗ ។   

ប ធ ប់អ្ាំ ពីសមុទ្យសចចៈដ ោះមក លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់សណមឋង៖ 
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 និសរាធសច្ចៈ ដដើមផីកិរយិញុាំងឲរដឹងថ្ន ការរាំលត់នូវផល ណតងម្នន ដលពាោះការ

រលត់នូវដហ្តុ គឺ តណាហ  ។ ការរលត់ទុ្កខ  ដកើតម្នន ដលពាោះការរាំលត់សមុទ្យ ណមនពិត ទុ្កខ 

រណមងរាំលត់ដៅ ដលពាោះការរាំលត់ដៅទនសមុទ្យ មិនណមនដដ្ឋយដហ្តុដទទ្ដទ្េតដ ើយ ។  

ដលពាោះដហ្តុដ ោះដទ្ើបលពោះម្ននលពោះភាគលតស់ថ្ន ៖ 

នដ ើមនឈើ កាលនបើឫសនៅមា ំ មនិមាននសចក ឋអី្ន តរាយ នប ើទ្កុជ្ញររវូបគុ គលការ់ន ើយ 

កគ៏ង់ណរដុុះនឡ ើងវញិាននទ្ៀរ ោ៉ាងណាមញិ ទ្កុ ខននុះកោ៏៉ាងនន្មុះណដរ កាលនបើអ្កសុល

ធមជ៌្ញនរគឿងនដករតា ំគ ឺរណាហ  ណដលបគុ គលមនិទាន់ានដកនចញន ើយ (នដ្ឋយអ្រ រ ត

មគ គញ្ញដែ) ករ៏ណមងនក ើរនឡ ើងនរឿយៗ ។ 

 ដសចកឋី ទុ្កខ  រណមងរាំលត់ ដលពាោះរាំលត់ទនសមុទ្យន៎ុោះឯង ដូចានដពាលមកដហ្ើយ

ដលពាោះដហ្តុណា ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគកាលលទ្ង់សាំណដងនូវការរាំលត់ទុ្កខ  

ដទ្ើបលទ្ង់សាំណដង ដដ្ឋយការរាំលត់ទនសមុទ្យៈហ្បឹងឯង ។ បុគគលគបផីលតស់ដឹងានដដ្ឋយ

ញែដ៏វដិសស ណដលសដលមចដដ្ឋយដសចកឋីពយយមមិនធូរដពកផង និង ដលពាោះជាពុទ្ន

ដីកាទនលពោះសពឝញ្ដូផង ។ សមដូចជាលពោះពុទ្នដីកាលទ្ង់លតស់ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ! ធមយ

ជាតិណដលមិនដកើត មិនលាកដ គឺ បុគគលដធឝើមិនដកើត មិនម្ននបចច័យលបជុើតក់ណតងាន 

រណមងម្នន ។  

 មគគសច្ចៈ គឺ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់សណមឋងដហ្ើយ កប ុងទី្បាំផុត ដដើមផីកិរយិ

ពនរល់នូវឧាយជាដលគឿងាននូវនិដរាធសចចៈដ ោះ គឺ មគគដ៏លបដសើរលបកបដដ្ឋយអ្ងគ ៨ 

ដនោះឯង ម្ននសម្នយ ទិ្ដឌិជាដដើម ។ 

លក្ខ ៈ កិ្ចច ផល ក្ន ុងមគ្គមានអងគ ៨ 

លកខណៈ កិចច ផល សមាម្ទិដ្ឋិ 
 ណមនពិត ដបើដពាលដដ្ឋយសដងខប បញ្ញដ ចកខ ុរបស់លពោះដយគីអ្បកលបតិបតថិ ដហ្ើយ 

ដដើមផីចាក់ធវុោះនូវសចចៈ ៤ ម្ននលពោះនិពាឝ នជាអារមយែ៍ ជាដលគឿងដកដ ើងលពម នូវធម៌ជា

ដលគឿងដដកលតាំ គឺ អ្វជិាជ  ដ យ្ ោះថ្ន សមាមទ្ដិ ឌ ិ។ 

e សម្នយ ទិ្ដឌិដ ោះ ម្ននការដ ើញលតូវ ជាលកខែៈ 

e ម្ននការលបកាសនូវដសចកឋីដទ្េងទត់ ជាកិចច 
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e ម្ននការកម្នច ត់បង់ នូវភាពងងឹត ដពាលគឺ អ្វជិាជ  ជាផល ។ 

លកខណៈ កិចច ផល សមាម្សង្កប្បៈ 
កិរយិសវ ុងចុោះ ទនចិតថ  កប ុងផវូវទនលពោះនិពាឝ ន ដ៏សមផយុតថដហ្ើយ ដដ្ឋយសម្នយ ទិ្ដឌិដ ោះ

ជាដលគឿងផ្លឋ ច់ផឋិលនូវការលតិោះរោិះខុ្ស ទនបុគគលអ្បកម្ននទិ្ដឌិដពញដលញដហ្ើយ យ៉ា ងដូដចាប ោះ 

ដ យ្ ោះថ្ន សមាមសង កបបៈ ។ 

e សម្នយ សងាបផៈដ ោះ ម្ននការសវ ុងចុោះនូវចិតថលតូវ ជាលកខែៈ 

e ម្ននការទ្ាំលុោះនូវ្ន ជាកិចច 

e ម្ននការលោះបង់នូវការលតិោះរោិះខុ្ស ជាផល ។ 

លកខណៈ កិចច ផល សមាម្វាចា 
ការដវេរចាកមិចាឆ វាចា ដ៏សមផយុតថដហ្ើយ ដដ្ឋយសម្នយ សងាបផៈដ ោះ ជាដលគឿងដកដ ើង

នូវវចីទុ្ចចរតិ ទនលពោះដយគីអ្បកដ ើញដូដចាប ោះផង  និងលតិោះរោិះដូដចាប ោះផង ដ យ្ ោះថ្ន សមាមវាចា  ។ 

e សម្នយ វាចាដ ោះ ម្ននការកាំែត់ ជាលកខែៈ 

e ម្ននការដវេរចាក (វចីទុ្ចចរតិ) ជាកិចច 

e ម្ននការលោះបង់នូវមិចាឆ វាចា ជាផល ។ 

លកខណៈ កិចច ផល សមាម្កម្មនតៈ 
ដចត  ជាដហ្តុដវេរចាកកាយទ្ុចចរតិ ម្ននាណាតិាតជាដដើម ក៏លបកបលពមដហ្ើយ

ដដ្ឋយសម្នយ វាចាដ ោះ កាត់ផ្លឋ ច់មិចាឆ កមយ នថៈ ានយ៉ា ងដ្ឋច់ខាតទនលពោះដយគីអ្ប កដវេរ 

ដដ្ឋយលបការដូដចាប ោះ ដ យ្ ោះថ្ន សមាមកម មន តៈ ។ 

e សម្នយ កមយនថៈដ ោះ ម្ននការតមាល់ខ្វួន ជាលកខែៈ 

e ម្ននការដវេរចាក (មិចាឆ កមយនថៈ) ជាកិចច 

e ម្ននការលោះបង់មិចាឆ កមយនថៈ ជាផល ។ 

លកខណៈ កិចច ផល សមាម្អាជីវៈ 
ក៏ការដវេរចាកមិចាឆ អាជីវៈ ជាដសចកឋីសាឡ តបរសុិទ្ន ទនសម្នយ វាចា និងសម្នយ កមយនថៈ

ទាំងឡាយដ ោះ ក៏សមផយុតថដហ្ើយដដ្ឋយសម្នយ វាចាដ ោះ ចូលដៅកាត់បង់នូវ ាបធម៌ 

កុហ្  ជាដដើម របស់លពោះដយគ្នវចរដ ោះឯណា វរិតិ (ដវេរណលង មិនដធឝើតដៅដទ្េត)ដ ោះ 
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ដ យ្ ោះថ្ន សមាមអាជវីៈ ។ 

e សម្នយ អាជីវៈដ ោះ ម្ននការផូរផង់ ជាលកខែៈ 

e ម្ននការញុាំងអាជីវៈជាដលគឿងលតឹមលតូវ ឲរលបលពឹតថដៅតមធម៌ ជាកិចច 

e ម្ននការលោះបង់នូវមិចាឆ អាជីវៈ ជាផល 

ខនុងរពះវិន័យសែមេថា៖ ក ុន្មវរ ថដុ ោះម្នន ៣ យ៉ា ងគឺ 

១ ~ បចច័យប្ប  ឆសវន ដធឝើឫកកុហ្កកប ុងការដសពនូវបចច័យ ៤ 

២ ~ សាមនរជប្បន ដធឝើឫកកុហ្កកប ុងការខ្សឹបដខ្សែវណកផៗ បដងហើបការែ៍ឲរដគ
ដឹងថ្នខ្វួនជាអ្បកលតស់ដឹងនូវឧតថរមិនុសសធមយ  ។ 

៣ ~ ឥរិយាបេសនន ស្ឝ រ ដធឝើឫកកុហ្កអាលស័យឥរយិបង ។ 

លកខណៈ កិចច ផល សមាម្វាយាម្ៈ 
 កាលដបើដូដចាប ោះ ការលារពននូវដសចកឋីពយយមណា  ដ៏សមគួរដល់សម្នយ អាជីវៈដ ោះ 

លបកបលពមដហ្ើយ ដដ្ឋយសម្នយ អាជីវៈដ ោះ ជាដលគឿងកាត់ផ្លឋ ច់នូវភាពទនដសចកឋីខ្ជិល

លចអូ្ស ទនលពោះដយគីដ ោះ ណដលតមាល់ដៅម្នាំដហ្ើយ កប ុងភូមិទនសីល ដពាលគឺ វាចាលតូវ

ការង្ខរលតូវ និងការចិញ្ចឹមជីវតិលតូវ ការលារពននូវពយយមន៎ុោះ ដ យ្ ោះថ្ន សមាមវាោមៈ ។ 

e សម្នយ វាយមៈដ ោះ ម្ននកិរយិផគងនូវចិតថដ ើង ជាលកខែៈ 

e ម្ននសមយបផធាន ៤ ណដលញុាំងអ្កុសលធម៌ណដលមិនទន់ដកើតដ ើង មិនឲរដកើត

ដ ើងានជាដដើម ជាកិចច 

e ម្ននការលោះបង់ មិចាឆ វាយមៈ ជាផល ។ 

លកខណៈ កិចច ផល សមាម្សតិ 
 ការមិនភ័នថលច ាំទនចិតថ  ដ៏សមផយុតថដហ្ើយ ដដ្ឋយសម្នយ វាយមៈដ ោះឯង កម្នច ត់បង់

ដចាលនូវមិចាឆ សតិទនលពោះដយគីដ ោះ អ្បកពយយមយ៉ា ងដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន សមាមសរ ិ។ 

e សម្នយ សតិដ ោះ ម្ននការតាំងសតិទុ្ក ជាលកខែៈ 

e ម្ននការមិនវដងឝង ជាកិចច 

e ម្ននការលោះបង់នូវមចាឆ សតិ ជាផល ។ 
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លកខណៈ កិចច ផល សមាម្សមាធិ 
ភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលសមផយុតថដហ្ើយ ដដ្ឋយសម្នយ សតិដ ោះ

កម្នច ត់បង់នូវមិចាឆ សម្នធិ ទនលពោះដយគីណដលម្ននចិតថ  គឺ សតិដ៏ទលកណលង ុាំ លគង យ៉ា ងដនោះ

ដ យ្ ោះថ្ន សមាមសមាធ ិ។ 

e សម្នយ សម្នធិដ ោះ ម្ននការមិនរាយម្នយទនចិតថ  ជាលកខែៈ 

e ម្ននការតាំងចិតថដៅម្នាំ ជាកិចច 

e ម្ននការលោះបង់នូវមិចាឆ សម្នធិ ជាផល ដូដចបោះឯង ។ 

ដនោះជាន័យ កប ុងនិដរាធគ្នមិនីបដិបទនិដទ្ធស ។ ដសចកឋីវនិិចឆ័យ ទនធម៌ទាំងឡាយ

ម្ននជាតិជាដដើម កប ុងអ្រយិសចចៈ ៤ បែឍ ិ តគបផីលជាប ដូចានដពាលមកយ៉ា ងដនោះឯង ។ 
 

(R)
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អធិបាយបទោជនៈអរយិេចចៈ ៤ 

េកុខអរយិសច្ចៈ 

ជា ិ 

 ចាំណែកបទ្ភាជនៈ គបផីលជាបវនិិចឆ័យដូចតដៅដនោះ ពាករថ្ន ករមា ច ភកិ ខនវ ជ្ញរ ិ

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ជាតិេតើដូចេមេច? ដសចកឋីថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ក៏ជាតិដូចដមឋច
ណដលតថ្នគតដពាលយ៉ា ងដនោះថ្ន សូមផីជាតិក៏ជាទុ្កខ ជាតិេោះ េតើដូចេមេច? គបផីលជាប
អ្តទកប ុងបុចាឆ ទាំងពួង យ៉ា ងដនោះ ។ ពាករថ្ន របស់សតឝទាំងដ ោះ យ៉ា ងណា ជាពាករកាំែត់

រមួសតឝទុ្កទាំងអ្ស់ ដដ្ឋយមិនម្ននកាំែត់ថ្ន របស់ពួកសតឝដ យ្ ោះដនោះ ។ សូមផីពាករថ្ន

កបងុសតឝដ ោះៗ ដនោះ ជាពាករកាំែត់រមួពួកសតឝទុ្កទាំងអ្ស់ ។ 

ការដកើត ដ យ្ ោះថ្ន ជាតិ ។ ពាករថ្ន ជាតិដនោះ ជាដ យ្ ោះរបស់ខ្ននណដលដកើតកប ុងលគ្ន

ដើបូង លពមដដ្ឋយការណលបលបួល ។ ពាករថ្ន សញ្ញជ តិ ដនោះ ជាដវវចនៈ(ជើនួស) របស់ជាតិន៎ុោះ

ឯង ណតលបកបដដ្ឋយឧបសគគ ។ ការដកើតន៎ុោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន ឱ្ក កន ត ិ្នចុោះ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន

្នចុោះដដ្ឋយអាការ ណដលចូលដៅតមលាំដ្ឋប់ ។ ដ យ្ ោះថ្ន អ្ភនិពិ វរ ត ិ ដកើតចាំដពាោះ 

ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ដកើតដដ្ឋយចាំដពាោះ ដពាលគឺ ដកើត។ ទាំង៤ យ៉ា ងដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន ដពាលដដ្ឋយ 

សមយ តិ។ចាំណែកាលី ខន្មធ ន ំារភុានវា ការលាកដទនខ្ននទាំងឡាយ ដនោះដពាលដដ្ឋយបរមតទ ។ 

ការលាកដទនខ្ននទាំងឡាយន៎ុោះ ឯង ណដលណចកជាខ្ននមួយ ខ្ននបួន និងខ្ននលាាំ កប ុងបណាឋ ពួក

សតឝណដលម្ននខ្ននមួយជាដដើមន៎ុោះឯង មិនណមនការលាកដទនបុគគល ។ ណតកាលការលាកដ

ទនខ្ននដ ោះម្នន ។ ក៏សមយ តិដៅថ្ន បុគគលលាកដដូដចបោះ ពាករថ្ន អាយរន្មន ំដលិានភា ការ

ានអាយតនៈទាំងឡាយ ដសចកឋីថ្ន អាយតនៈទាំងឡាយលាកដន៎ុោះឯង ណដលដ យ្ ោះថ្ន ាន

មកដ ោះដ យ្ ោះថ្ន ការានមក ណដលដពាលានថ្ន ការលាកដទនអាយតនៈទាំងដ ោះ ។ 

បណាថ ធម៌ទាំងដ ោះ ជ្ញរ ិ ដតើដូចដមថច។ ការដកើត ការដកើតលពម ការចុោះកាន់គក៌ ការ 

ចដលមើនដ ើង ការដកើតចាំដពាោះ ការដកើតលាកដដ ើងទនខ្ននទាំងឡាយ ការានចាំដពាោះនូវ 

អាយតនៈណា ទនពួកសតឝដ ោះៗ កប ុងសតថនិកាយដ ោះៗ ដនោះដៅថ្ន ជ្ញរ ិ។ 
rr<ss 
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ជរា 

 សពធថ្ន ជរា ជាសពធសណមឋងដល់សភាពខ្វួនឯង ។ សពធថ្ន ជរីែតា សណមឋងដល់វារៈ គឺ  

អាការៈលគ្នាំលគ្ន ។ សពធថ្ន ខែឍិច ច ំ (ម្ននដធយញាក់)ជាដដើម គឺសណមឋងដល់ភាវៈផ្លវ ស់បឋ ូរ ពិត

ណាស់ ដវលាជាកដម្នវ ោះលកមុាំ ដធយញក៏សរាបដសយ ើ ។ លគ្នចាស់លគ្នាំលគ្ន ដធយញទាំងដ ោះ ក៏

ផ្លវ ស់ពែ៌ដៅដដ្ឋយលាំដ្ឋប់ រដងគើ ាក់ធាវ ក់ដៅកប ុងទី្ដ ោះៗ ។ មួយដទ្េត ដធយញាក់ សាំដៅ

ដល់ដធយញណដលរបូតឫស ចាកទី្ដៅ ដ យ្ ោះថ្ន ខែឍិតា ។ ភាវៈទនដធយញណដលាក់ ដៅថ្ន    

ខែឍិច ច។ំ 

 សក់ និងដរាម លគ្នាំលគ្នដៅដដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ដ យ្ ោះថ្ន សក់សកវូ ។ សក់សា ូវដកើតលពម

ដហ្ើយដល់បុគគលដ ោះ ដហ្តុដ ោះ បុគគលដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននសក់សា ូវដកើតលពមដហ្ើយ 

ដល់បុគគលដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននសក់សា ូវ ។ ភាវៈទនបុគគលអ្បកម្ននសក់សា ូវ ដ យ្ ោះថ្ន 

ាលចិ ច ំលបការណដលសក់សាវូ ។ សភាពលជីវលជញួ លតង់ណសផករបស់បុគគលដ ោះ ម្ននលាកដ 

ដលពាោះម្ននសាច់ និង្ម សង ួតដៅដដ្ឋយលតូវខ្រល់ គឺ ជរាលបហារ ដហ្តុដ ោះ បុគគល

ដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននណសផកលជីវលជញួសឝិត ។ ភាវៈទនបុគគលម្ននណសផកលជីវលជញួដ ោះ 

ដ យ្ ោះថ្ន វលរិ តចតា សភាពទនណសផកសឝិត ។ ដដ្ឋយពាករម្ននលបម្នែលតឹមប៉ាុ ដែត ោះ ណដល

លពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់សណមឋងថ្ន ជរា គឺ លទ្ង់លតស់បង្ខហ ញឲរលាកដចាស់ ដដ្ឋយសណមឋង

ការផ្លវ ស់បឋ ូរកប ុងដធយញ សក់ ដរាម ណសផក ។ ផវូវដៅរបស់ខ្រល់ ឬដភវ ើង នឹងលាកដាន ក៏

ដលពាោះខ្រល់បក់លតូវដៅយ  ឬដដើមដឈើជាដដើម ាក់ណបក រដង្ខគ ោះរដងគើ ឬដភវ ើងដឆោះ ណតផវូវដៅ

របស់ខ្រល់ និងដភវ ើងដ ោះ ក៏មិនលាកដយ៉ា ងណា ផវូវដៅទនជរាក៏ដូដចាប ោះណដរ នឹងលាកដាន 

ក៏ដដ្ឋយភាវៈម្ននដធយញាក់ជាដដើម ទនអាការ ៣២ ម្ននដធយញជាដដើម សូមផីបុគគលដបើក

ណភបកដមើលក៏ចាប់មិនាន ការលគ្នាំលគ្នទនអាការ ម្ននដធយញាក់ជាដដើម មិនណមនតួជរាដទ្ 

ដលពាោះជរានឹង គបផីដឹងផវូវចកខ ុមិនាន ។ ណតដលពាោះកាលដល់ជរាអាយុសាបសូនរដៅដូដចបោះ 

លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ដដ្ឋយផលជិតថ្ន ដសចកឋីសាបសូនរដៅទនអាយុ ដៅថ្ន 

ជរា ។ មួយដទ្េត ដលពាោះដវលាដៅជាកដម្នវ ោះលកមុាំ  ឥង្កនធិយទាំងឡាយ ម្ននចកខ ុជាដដើម លសស់

ថ្នវ លឡ  អាចទ្ទួ្លអារមយែ៍របស់ខ្វួន សូមផីណដលលឡិតតូចានដដ្ឋយង្ខយ កាលដល់ជរា ក៏

ដល់ភាពទុ្ាំដជារ កករលឡ ក់ មិនថ្នវ ផូរផង់ មិនអាចទ្ទ្ួលអារមយែ៍របស់ខ្វួន សូមផីណដល
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ដលគ្នតលគ្នតាន ដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ ដទ្ើបលតស់ដដ្ឋយផលជិតថ្ន ការដល់ភាពទុ្ាំ

ដជារទនឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដៅថ្ន ជរា ដូដចបោះខ្វោះ ។ 

បណាថ ធម៌ទាំងដ ោះ ជរា ដតើដូចដមថច ។ ជរា ការលគ្នាំលគ្ន ដធយញាក់ សក់សា ូវ ណសផក

លជញួលជីវ ការរញួងយអាយុ ការចាស់ទនឥង្កនធិយណា ទនពួកសតឝដ ោះៗ កប ុងសតថនិកាយ

ដ ោះៗ ដនោះ ដៅថ្ន ជរា ។ 

ដរែៈ 

 កប ុង មរែននិទ្ ទស ម្ននវនិិចឆ័យដូចតដៅដនោះ ៖ 

 សពធថ្ន យំ សាំដៅដល់ មរែៈ ជាសពធសណមឋងបុាំសកលិងគ (មិនណមនដភទ្លបុសដភទ្

លសី ណផបកដវយយករែ៍)។ កប ុងពាករថ្ន យំ ដ ោះគបផីលបកបដសចកឋីដូដចបោះថ្ន មរែៈ 

ដលាកដៅថ្ន ចរុ ិដៅថ្ន ចវនតា ។ កប ុងសពធទាំងដ ោះ សពធថ្ន ចរុ ិសណមឋងដល់សភាវៈខ្វួន

ឯង ។ សពធថ្ន ចវនតា សណមឋងដល់សភាវៈ គឺ អាការ ។ កាលបុគគលដល់មរែៈដហ្ើយខ្នន

ទាំង ឡាយរណមងណបក និងាត់ដៅឯងមិនដ ើញ ដលពាោះដូដចាប ោះ មរែៈដ ោះ ដទ្ើបដៅថ្ន 

ការណបកធាវ យ ការាត់ដៅ ដសចកឋីសាវ ប់ ។ បទ្ថ្ន មច ច ុមរែំ គឺ មចចុមរែៈ មិនណមនខ្ែិក 

មរែៈ (សាវ ប់មួយខ្ែៈៗ) ។ ការដធឝើកាលៈ គឺ សាវ ប់ ដ យ្ ោះថ្ន កាលកិរយិ ។ សូមផីទាំង

អ្ស់ដនោះ ដពាលដដ្ឋយសមយ តិដ ោះឯង ។ ចាំណែកាលីថ្ន ខន្មធ ន ំ នភនតា ដនោះជាការដពាល

ដដ្ឋយបរមតទ ។ ការណបកធាវ យទនខ្ននទាំងឡាយ ណដលណចកជា ខ្នន ១ ខ្នន ៤ និងខ្នន ៥ កប ុង

បណាឋ ពួកសតឝ ណដលម្ននខ្ននមួយជាដដើមន៎ុោះឯង មិនណមនការណបកធាវ យទនបុគគល ។ ណតកាល

ការលបជុើលពមខ្ននម្ននដហ្ើយ ក៏សមយ តិដៅថ្ន បុគគលសាវ ប់ ។ ការលោះបង់អ្តថភាព ដ យ្ ោះថ្ន 

ការលោះបង់សាកសព ។ ពិតដហ្ើយ កាលបុគគលដល់ដសចកឋីសាវ ប់ អ្តថភាពក៏ធាវ ក់ចុោះដូចជា

កាំណាត់ដឈើគ្នយ នលបដយជន៍ដូដចាប ោះ ដលពាោះដូដចាប ោះ មរែៈដ ោះ ដលាកដទ្ើបដៅថ្ន ការ

លោះបង់សាកសព ។ ចាំណែកការដ្ឋច់ទនជីវតិិង្កនធិយ កាលដពាលដដ្ឋយបរមតទ ដដ្ឋយអាការ

ទាំងពួង ក៏គឺ មរែៈ ។ មរែៈដ ោះឯង ដៅថ្ន សមយ តិមរែៈ ។ មនុសសដលាកកាន់យកការ

ដ្ឋច់ទនជីវតិិង្កនធិយប៉ាុ ដណាត ោះ ដទ្ើបនិយយថ្ន តិសសៈសាវ ប់ ផុសសៈសាវ ប់ ដូដចបោះ ។  

បណាថ ធម៌ទាំងដ ោះ មរែៈ ដតើដូចដមថច។ ការចរុតិ ការឃាវ ត ការណបកធាវ យ ការ

អ្នថរធាន មចចុដសចកថីសាវ ប់ កាលកិរយិ ការណបកធាវ យដៅទនខ្នន  ការដ្ឋក់ដចាលនូវ 
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សាកសព  ការដ្ឋច់បង់ដៅទនជីវតិិង្កនធិយណា ទនពួកសតឝដ ោះៗ ចាកសតថនិកាយដ ោះៗ 

ដនោះ ដៅថ្ន មរែៈ។ 

តសាកៈ 

 បទ្ថ្ន ពយសននន ដដ្ឋយដសចកឋីវ ិស ដសចកឋីថ្ន ដដ្ឋយដសចកឋីវ ិសយ៉ា ងណាមួយ

បណាឋ ដសចកឋីវ ិសទាំងឡាយ ម្ននដសចកឋីវ ិសញតិជាដដើម ។ បទ្ថ្ន ទ្កុ ខធនម មន ទុ្កខធម៌

ដសចកឋីថ្ន ដហ្តុទនទុ្កខ ម្ននការសម្នវ ប់ និង ុាំឃាាំងជាដដើម ។ បទ្ថ្ន ផដុ ឌសេ ពាល់លតូវ

ដហ្ើយ ានដល់ប៉ា ោះខ្ធប់ដហ្ើយ លគបសងាត់ដហ្ើយ ។ ពាករថ្ន ដសាក ានដល់ ដសចកឋី

ដសាកណដលម្ននដសចកឋី ដលកេមលកាំ ចិតថ  ជាលកខែៈ រណមងដកើតដល់បុគគលកប ុងកាលលតូវ

ដសចកឋីវ ិស ម្ននការវ ិសចាកញតិជាដដើម ឬដហ្តុទនទុ្កខ ម្ននការសម្នវ ប់ ការ ុាំ

ឃាាំងជាដដើមណាមួយ លគបសងាត់ដហ្ើយ ។ ភាពជាអ្បកដសាកដៅ ានដល់ ដសចកឋីដសាក

ដៅ។ ក៏ដសចកឋីដសាកដៅដ ោះ ដកើតដ ើងដធឝើខាងកប ុងឲររងីសង ួត ឲរដលកេមសឝិត ដលពាោះ

ដូដចាប ោះដទ្ើបដៅថ្ន ដសចកឋីរងីសងតួចិតថ ដសចកឋីដលកេមលកាំចិតថ  ដូដចបោះ ។ 

បណាថ ធម៌ទាំងដ ោះ ការនសាក ដតើដូចដមថច។ ការដសាក អាការដសាកសាថ យ ភាពទន

ការដសាកសាថ យ ការសង ួតសងប់ខាងកប ុង ការដលកេមលកាំខាងកប ុង ការសញ្ជប់សញ្ជឹងទនចិតថ 

ការតូចចិតថ សរ(លពញួ)គឺ ដសចកថីដសាកណាទនបុគគលណដលលតូវដសចកថី វ ិសចាកញតិ

ប៉ាោះពាល់កថី  លតូវដសចកថី វិ សចាកដភាគៈប៉ា ោះពាល់កថី  លតូវដសចកថី វិ សគឺដរាគប៉ាោះពាល់កថី   

លតូវដសចកថី វិ សចាកសីលប៉ាោះពាល់កថី លតូវដសចកថី វិ សទិ្ដឌិប៉ា ោះពាល់កថីឬលបកបដដ្ឋយ 

ដសចកថី វ ិសណាមួយ ឬក៏លតូវទុ្កខធម៌ណាមួយប៉ាោះពាល់ ដនោះដៅថ្ន នសាក ។ 

បរតិទេៈ 
 ជនទាំងឡាយ លបកាន់យ៉ា ងដនោះថ្ន កូនលសីរបស់ដយើង កូនលបុសរបស់ដយើង ដូដចបោះ

រណមងទួ្ញយាំ ដរេបរាប់ ដដ្ឋយដសចកឋីលបកាន់ដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដសចកឋីលបកាន់ដ ោះ ដ យ្ ោះ

ថ្ន ជាដហ្តុយាំដរេបរាប់ ។ ជនទាំងឡាយ យាំ ដរេបរាប់ពីគុែដ ោះៗ ដដ្ឋយដហ្តុដ ោះ 

ដលពាោះដូដចាប ោះ ដហ្តុដ ោះដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន ជាដហ្តុយាំដរេបរាប់។ សពធទាំងពីរ (អានទ្វន្មបរនិទ្វន្ម) 

ដលៅពីអាដទ្វៈ និងបរដិទ្វៈដ ោះ ជាសពធសណមឋងភាវៈទនដសចកឋី ទួ្ញយាំ ដរេបរាប់ដ ោះឯង ។ 
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បណាថ ធម៌ទាំងដ ោះ ការខេឹកខេួល ដតើដូចដមថ ច។  ដសចកថី ខ្សឹកខ្សួល ការអ្ែថ ឺ ត      

អ្ែថ កអាការៈជាទី្ខ្សឹកខ្សួល អាការៈជាទី្អ្ែថ ឺ តអ្ែថ ក ភាពទនដសចកថីខ្សឹកខ្សួល ភាពទន

ដសចកថីអ្ែថ ឺ តអ្ែថ ក ការដពាលដរេបរាប់ដដ្ឋយវាចា ការដពាលដរេបរាប់ដណដលៗ ការ

ទួ្ញយាំអាការៈជាទី្ទួ្ញយាំ  ភាពទនការទួ្ញយាំ របស់បុគគលណដលលតូវដសចកថី វិ សចាក

ញតិប៉ាោះពាល់កថី  លតូវដសចកថី វ ិសចាកដភាគៈប៉ា ោះពាល់កថី  លតូវដសចកថីវ ិសគឺ ដរាគប៉ា ោះ

ពាល់កថី  លតូវដសចកថី វិ សចាកសីលប៉ាោះពាល់កថី  លតូវដសចកថី វិ សទនទិ្ដឌិប៉ា ោះពាល់កថី  

ឬលបកបដដ្ឋយដសចកថី វ ិសណាមួយ ឬក៏លតូវទុ្កខធម៌ណាមួយប៉ាោះពាល់ ដនោះដៅថ្ន ការ

ខេឹកខេួល ។ 

ទុកខតទាដនសស 
 ដសចកឋី ទុ្កខ  ណដលម្ននកាយបសាទ្ជាទី្តាំង (ទី្ដកើត) ដលពាោះអ្តទថ្ន លទាំានដដ្ឋយ

លាំាក ដ យ្ ោះថ្ន ដសចកឋីលាំាកកាយ ។ ពាករថ្ន មិនសបាយចិតថ គឺ មិនរកីរាយចិតថ ។ 

ពាករថ្ន ទុ្កខដកើតពីកាយសមពសស គឺ ទុ្កខណដលដកើតពីសមពសសផវូវកាយ ។ ពាករថ្ន ដវទ្ 

ណដលមិនគួរសបាយចិតថ គឺ ដវទ្  ណដលមិនគួរដពញចិតថ ។ ដទមនសសសមផយុតថនឹងចិតថ

ដ យ្ ោះថ្ន ដចតសិក ានដល់ ដទមនសសផវូវចិតថ  ។ ពាករដ៏ដសសម្ននន័យដូចដពាលមក

ដហ្ើយ កប ុងទុ្កខ ន៎ុោះឯង ។ 

បណាថ ធម៌ទាំងដ ោះ នសចក តទី្កុ ខ ដតើដូចដមថច។ ដសចកថី មិនសបាយកាយ ដសចកថី

លាំាកកាយ ការទ្ទួ្លរងមិនសបាយ ជាទុ្កខណដលដកើតអ្ាំ ពីកាយសមព័សស អាការទ្ទួ្ល

រងមិនសបាយ ជាទុ្កខ ណដលដកើតអ្ាំ ពីកាយសមព័សសណា ដនោះដៅថ្ន ទ្កុ ខ ។ 

 បណាថ ធម៌ទាំងដ ោះ នទាមនសេ ដតើដូចដមថច។ ដសចកថី មិនសបផយចិតថ  ការលាំាកចិតថ

ការទ្ទួ្លរងមិនសបាយ ជាទុ្កខ ណដលដកើតអ្ាំ ពីមដ សមព័សស អាការទ្ទួ្លរងមិន

សបាយ ជាទុ្កខ ណដលដកើតអ្ាំ ពីមដ សមព័សសណា ដនោះដៅថ្ន នទាមនសេ ។ 

ឧបាយសៈ 

 បទ្ថ្ន អាោនសា ានដល់ ដសចកឋីលាំាកផវូវចិតថណដលដល់អាការ គឺ លសង្ខកចិតថ

ដខាវ ចចិតថ  ។ ដសចកឋីចដងឡែតចិតថដដ្ឋយភាវៈម្ននកម្នវ ាំង ដ យ្ ោះថ្ន ដសចកឋីចដងឡែតចងឡល់
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ចិតថ។ សពធទាំងពីរ (អាោសរិ តក ំ ឧាោសរិ ត)ំ ដលៅពីអាយសៈ និងឧាយសៈដ ោះ ជាធម៌

ជាប់ដៅកប ុងខ្វួន បាំភវឺភាវៈ ចងឡុលភាវៈ ។ 

បណាថ ធម៌ទាំងដ ោះ ឧាោសៈ (ដសចកថីចដងឡែតចងឡល់) ដតើដូចដមថ ច។ ដសចកថី

តនតឹងការទ្ងគឹោះ ភាពទនដសចកថីតនតឹង ភាពទនដសចកថីទ្ងគឹោះណា របស់បុគគលណដលលតូវ

ដសចកថី វ ិសចាកញតិប៉ាោះពាល់កថី  លតូវដសចកថី វ ិសចាកដភាគៈប៉ា ោះពាល់កថី  លតូវដសចកថី

វ ិសគឺដរាគប៉ាោះពាល់កថី  លតូវដសចកថី វ ិសចាកសីលប៉ាោះពាល់កថី  លតូវដសចកថី វ ិសទនទិ្ដឌិ

ប៉ា ោះពាល់កថីឬលបកបដដ្ឋយដសចកថី វ ិសណាមួយ ឬក៏លតូវទុ្កខធម៌ណាមួយប៉ាោះពាល់ ដនោះ

ដៅថ្ន ឧាោសៈ។ 

អ្បបតិយហិ សដបតយគ្ទុកខ 

បណាថ ធម៌ទាំងដ ោះ អ្បបិនយ  ិ សមបនោគទ្កុ ខ (ការភប់លបសពឝដដ្ឋយសតឝ និង

សង្ខខ រទាំងឡាយមិនជាទី្លសឡាញ់ ក៏ជាទុ្កខ) ដតើដូចដមថច។ បុគគលដ ោះកប ុងដលាកដនោះ ម្នន

របូសាំដ ង កវិន រស ផសពឝណាមិនជាទី្លាថ្នប  មិនជាទី្ដលតកអ្រ មិនជាទី្ដពញចិតថ  ពុាំដ ោះ

ដសាតពួកជនណា ជាអ្បកលាថ្នប ដសចកថី វ ិស លាថ្នប អ្ាំ ដពើមិនជាលបដយជន៍ លាថ្នប ដសចកថី

មិនសបាយ លាថ្នប ដសចកថី មិនដកសមចាកដយគៈ ដល់បុគគលដ ោះ ការចួបលបទ្ោះ ការចួប

ជុើ ការភប់លបសពឝ ការលច ូកលច ាំ ដដ្ឋយអារមយែ៍ទាំងដ ោះ ឬដដ្ឋយបុគគលទាំងដ ោះ

ឯណាដនោះដៅថ្ន អ្បបិនយ  ិសមបនោគទ្កុ ខ ។ 

 បណាថ ធម៌ទាំងដ ោះ បនិយ  ិវបិបនោគទ្កុ ខ (ការលពាត់លាសចាកសតឝ និងសង្ខខ រជាទី្

លសឡាញ់ ក៏ជាទុ្កខ) ដតើដូចដមថច។ 

បុគគលដ ោះ ម្ននរបូ សាំដ ង កវិន រស ផសពឝ ណា ជាទី្លាថ្នប  ជាទី្ដលតកអ្រ ជាទី្

ដពញចិតថ កប ុងដលាកដនោះ ពុាំដ ោះដសាត ពួកជនណា ដទោះជាម្នតកថី  បិតកថី  បងបឡ ូនលបុសកថី  

បងបឡ ូនលសីកថី  មិតថកថី  អាម្នតរកថី  ញតិកថី  សាដលាហិ្តកថី  ជាអ្បកលាថ្នប នូវដសចកថីចដលមើន 

លាថ្នប នូវលបដយជន៍ លាថ្នប នូវដសចកថីសបាយ លាថ្នប នូវដសចកថីដកសមចាកដយគៈ ដល់

បុគគលដ ោះ ការមិនចួបលបទ្ោះ ការមិនចួបជុើ ការមិនភប់លបសពឝ ការមិនានមូលមិតថ 

ដដ្ឋយអារមយែ៍ ឬដដ្ឋយពួកជនទាំងដ ោះឯណា ដនោះដលាកដៅថ្ន បនិយ  ិវបិបនោគទ្កុ ខ។ 
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ការដិនបានោដតសចកេីប្បាថាន ជាទុកខ 
បណាថ ធម៌ទាំងដ ោះ បុគគលលាថ្នប របស់ណា មិនាន ការណដលដគលាថ្នប របស់ដ ោះ

មិនានដ ោះ  ាំមកនូវទុ្កខ ដតើដូចដមថច។ សតឝទាំងឡាយណដលម្ននជាតិជាធមយត ណតងម្នន

ដសចកថី លាថ្នប ដកើតដ ើងយ៉ា ងដនោះថ្ន ដធឝើដូចដមថចហ្ប៎  សូមឲរដយើងទាំងឡាយ កុាំម្ននជាតិ

ជាធមយតឬថ្ន ជាតិមិនគបផីមកដល់ដយើងទាំងឡាយ ដើដែើរន៎ុោះ ពួកសតឝមិនគបផីសដលមច

ានតមលាថ្នប ដ ើយ ដហ្តុដនោះឯង ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន បុគគលលាថ្នប របស់ណា មិនានការ

ណដលដគលាថ្នប របស់ដ ោះមិនានដ ោះឯង  ាំមកនូវទុ្កខ ពួកសតឝម្ននជរាជាធមយត។ដប។

ពួកសតឝម្ននពយធិជាធមយត ពួកសតឝម្ននមរែៈជាធមយត ពួកសតឝម្នន នសាកបរនិវទ្ ទ្កុ ខ 

នទាមនសេុាោសៈ ជាធមយតណតងម្ននដសចកថី លាថ្នប ដកើតដ ើងយ៉ា ងដនោះថ្ន ដធឝើដូចដមថចហ្ប៎

សូមឲរដយើងទាំងឡាយកុាំម្ននដសចកថីដសាក ខ្សឹកខ្សួល ទុ្កខ ដទមនសស ការចដងឡែតចងឡល់ 

ឬថ្ន ដសចកថីដសាក ខ្សឹកខ្សួល ទុ្កខដទមនសស ការចដងឡែតចងឡល់មិនគបផីមកដល់ដយើង

ទាំងឡាយដ ើយ ដើដែើរន៎ុោះ ពួកសតឝមិនគបផីសដលមចានតមលាថ្នប ដ ើយ ដនោះឯង 

ដ យ្ ោះថ្ន បុគគលលាថ្នប របស់ណាមិនាន ការណដលដគលាថ្នប របស់ដ ោះ មិនានដ ោះ  ាំ

មកនូវទុ្កខ។ 

 បណាថ ធម៌ទាំងដ ោះ ដបើដដ្ឋយដសចកថីបាំ លពញួ ឧាទនកខននទាំង ៥  ាំមកនូវទុ្កខ  ដតើ

ដូចដមថច។ របូាូទានក ខន ធ ១ នវទ្នាូទានកខន ធ ១ សញ្ដាូទានក ខន ធ ១ សង្ខខ រាូទានក ខន ធ ១ វញិ្ញដ ែូាទានកខន ធ ១ 

ទាំងដនោះដ យ្ ោះថ្ន ឧាទានកខន ធទាងំ ៥  ាំមកនូវទុ្កខ ដដ្ឋយដសចកថីបាំ លពញួដនោះ ដលាកដៅ

ថ្ន ទ្កុ ខអ្រយិសច ច ។ 

 បទ្ថ្ន ជ្ញរធិមាម ន ំម្ននការដកើតជាធមយតគឺ ម្ននការដកើតជាសភាវៈ ។ ពីរបទ្ថ្ន 
ឥចាឆ  ឧបបជ ជរ ិ ដសចកឋីលារណមងដកើត គឺ តណាហ រណមងដកើត ។ ពាករថ្ន អ្នហា វរ ានដល់

ដសចកឋីលាថ្នប  ។ បទ្ថ្ន ននខា បននរ ំឥចាឆយ ដសចកឋីដ ោះ មិនគបផាីនដដ្ឋយការលាថ្នប ដ ោះ

ឯង ដសចកឋីថ្ន ដសចកឋីដ ោះ គឺ ការមិនលតូវមកដកើត ដវេរមគគភាវ ដចញ បុគគលមិនគបផី

សដលមចានតមលាថ្នប  ។ ពាករថ្ន ឥទ្បំ ិ សូមផដី ោះ គឺ សូមផីយ៉ា ងដនោះ ។ បទ្ថ្ន យមបិច ចំ

ដសចកឋីលាថ្នប ណា ដសចកឋីថ្ន បុគគលលាថ្នប កប ុងវតទ ុណដលមិនគបផីានដ ោះក៏ជាទុ្កខ។ លគប់ៗ

បទ្ ក៏ន័យដនោះដូចគ្នប  ។ កប ុងខ្នននិដទ្ធសម្ននវិនិចឆ័យដូដចបោះ ។ របូដ ោះផង ឧាទនដ ោះផង 
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ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន របូូាទនកខនន ។ លគប់  ៗខ្នន ក៏គបផីលជាបយ៉ា ងដនោះ ។ 

-°, 
 

សមុេយអរយិសច្ចៈ 

 ពាករថ្ន ោយំ រណាហ  កាត់ជា ោ អ្យំ រណាហ  ណលបថ្ន តណាហ ដនោះណា ។ ពាករថ្ន នានន្ម

ព ភវកិា ម្ននវដិលគ្នោះថ្ន ការដធឝើភពងយី ដ យ្ ោះថ្ន ភពងយី ភពងយីដ ោះ ជាលបលកតីទនតណាហ  ដ ោះ 

ដហ្តុដ ោះ តណាហ ដ ោះ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្ន នានន្មព ភវកិា ម្ននការដកើតដទ្េតជាលបលកតី។ ពាករថ្ន   

នន ទរិាគស គតា ានដល់ តណាហ ណដលដកើតរមួដដ្ឋយតដលមក ដដ្ឋយអ្ាំណាចដសចកឋីដភវ ើតដភវ ើន ។ 

ដលាកអ្ធិបាយថ្ន ដដ្ឋយអ្តទ តណាហ ដ ោះ ក៏ដូចគ្នប នឹងននធិរាគៈន៎ុោះឯង។ កប ុងពាករទាំងដ ោះ 

ពាករថ្ន រររររតាភនិន ទនិ ី ដសចកឋីដភវ ើតដភវ ើនកបងុអារមយែ៍ដ ោះៗ ដសចកឋីថ្ន អ្តថភាពដកើតដ ើង

កប ុងទី្ណាៗ តណាហ  ក៏ដលតកលតអាលកប ុងទី្ដ ោះៗ ។ ន័យមួយដទ្េត តណាហ ណតងណតដលតក

លតអាលកប ុងអារមយែ៍ទាំងឡាយ ម្ននរបូជាដដើម ដ យ្ ោះថ្ន កប ុងទី្ដ ោះៗ ។ 

អ្ធិបាយថ្ន ដភវ ើតដភវ ើនកប ុងរបូ ដភវ ើតដភវ ើនកប ុងសាំដ ង កវិន រស ដផ្លដឌពឝៈ ធម្នយ រមយែ៍ ។ សពធថ្ន 

នសយយថទី្ ំជានិាតសពធ ។ សពធថ្ន នសយយថទី្ ំដ ោះ ម្ននដសចកឋីថ្ន ដបើម្ននពាករ សួរថ្ន តណ្ហ្
េោះ េតើដូចេមេច? ចាំែង់កប ុងកាម ដ យ្ ោះថ្ន កាមរណាហ  ។ ពាករថ្ន កាមរណាហ ដ ោះ ជាដ យ្ ោះ 

ទនតដលមកជាប់ដដ្ឋយកាមគុែ ៥ ។ ចាំែង់កប ុងភព ដ យ្ ោះថ្ន ភវរណាហ  ។ ពាករថ្ន ភវរណាហ

ដនោះ ជាដ យ្ ោះរបស់តដលមកកប ុងភព និងអ្របូភព ណដលដកើតលពមដដ្ឋយសសសតទិ្ដឌិ ណដលដកើត

ដដ្ឋយដសចកឋីលាថ្នប ភព និងដសចកឋីដលតកអ្រកប ុង្ន ។ ចាំែងកបងុវភិវៈ ដ យ្ ោះថ្ន វភិវរណាហ ។

ពាករថ្ន វភិវរណាហ ដនោះ ជាដ យ្ ោះរបស់តដលមក ណដលដកើតលពមដដ្ឋយ ឧនច ឆទ្ទ្ដិ ឌ ិ។ 

 ឥ ូវដនោះ លពោះម្ននលពោះភាគដដើមផីនឹងលទ្ង់សណមឋង វតទ ុជាទី្តាំងពីការដកើតទនតណាហ ដ ោះ 

ដដ្ឋយពិសាឋ រ ដទ្ើបលតស់ថ្ន សា នខា បននសា ក៏តណាហ ដ ោះឯង ដូដចបោះ ជាដដើម ។ 

 បណាឋ ពាករទាំងដ ោះ ពាករថ្ន ឧបបជ ជរ ិ ណលបថ្ន ដកើត ។ ពាករថ្ន យំ នលានក បយិ 

របូ ំសាររបូ ំដសចកឋីថ្ន សភាវៈជាទី្លសឡាញ់ និងសភាវៈណដលដពញចិតថកប ុងដលាក ។ កប ុងពាករ

ថ្ន ចក ខ ុ នលានក ជាដដើម ម្ននអ្ធិបាយដូដចបោះ ពិតដហ្ើយ សតឝទាំងឡាយ លបកាន់ម្នាំកប ុងចកខ ុជា

ដដើម កប ុងដលាកដដ្ឋយដសចកឋីជារបស់ដយើង តាំងម្នាំដៅកប ុងសមផតថិ  ។ 
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k រណមងសម្នគ ល់ចកខ ុ (ណភបក) របស់ខ្វួន ណដលម្ននបសាទ្ទាំង ៥ លសស់ថ្នវ  ដូចមុខ្ដផសងៗ

ទនណកវមែី ណដលផាយដ ើងដហ្ើយកប ុងវមិ្ននម្នស ដដ្ឋយទ្ាំនងកាន់យកនិមិតថកប ុង

កញ្ចក់ជាដដើម។ 

k រណមងសម្នគ ល់ដសាតៈ (លតដចេក) ដូចបាំពង់ តលាក់ និងដូចដដ្ឋយណខ្សសង្ខឝ រ 

k រណមងសម្នគ ល់ឃានៈ (លចមុោះ) ណដលានដវាហារដៅថ្ន តុងគ សា (លចមុោះលសួច) ដូច

ទ្ងហ្រតិល ណដលដគពួតតាំងទុ្ក 

k រណមងសម្នគ ល់ជិវាហ  (អ្ណាឋ ត) ណដលទ្ន់សាឡ តចាាំទ្ទួ្លរសឆាង ញ់ ដូចផ្លធ ាំងសមភ ត់កមភល

លកហ្ម 

k រណមងសម្នគ ល់កាយ ដូចដដើមសាលៈជើទ្ង់ និងដូចសរសរម្នស 

k រណមងសម្នគ ល់មនៈ (ចិតថ) ដ៏ឱឡារ (របស់ខ្វួន) មិនដូចគ្នប នឹងចិតថរបស់អ្បកដទទ្ៗ  

k រណមងសម្នគ ល់របូ ដូចជាពែ៌សមផុរផ្លា កែត ិ ការម្នសជាដដើម 

k រណមងសម្នគ ល់របូ ដូចជាសាំដ ងសតឝការៈដវក (ករវកិ) និងសតឝតដៅ ណដលគួរសាឋ ប់ 

និងសាំដ ងរាំពងរបស់បីុណកវណដលផវុាំដ ើង  

k រណមងសម្នគ ល់អារមយែ៍ ម្ននគ ន រមយែ៍ (លកអូ្ប) ជាដដើម ណដលម្ននសមុដ្ឋឌ ន៤ 

ណដលខ្វួនានដហ្ើយថ្ន អាមយែ៍ណបបដនោះ របស់អ្បកដទទ្ណាហ្ប៎  នឹងម្នន ។ 
 

កាលសតឝទាំងដ ោះ សម្នគ ល់ដហ្ើយយ៉ា ងដនោះ ចកខ ុជាដដើមទាំងដ ោះក៏រណមងជាទី្

លសឡាញ់ ជាទី្រកីរាយ ។ កាលដបើដូដចាប ោះ តណាហ របស់សតឝទាំងដ ោះ ណដលមិនទន់ដកើត ក៏

រណមងដកើតកប ុងចកខ ុជាដដើមដ ោះ និងតណាហ ណដរដកើតដហ្ើយ ក៏រណមងតាំងដៅដដ្ឋយការ

លបលពឹតថិ ដៅដរឿយៗ ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគដទ្ើបលតស់ថ្ន៖ 

 ចក ខជុ្ញទ្ើីសឡាញ់ ជ្ញទ្នីពញចរិ ត ក នងុនលាក រណាហ នន្មុះ កាលនងឹនក ើរនឡ ើងកន៏ក ើរនឡ ើងក នងុ  

ចក ខនុន្មុះ ដនូចាន ុះ ជ្ញនដ ើម ។ 

ពាករថ្ន ររ ថ ឧបបជ ជមាន្ម ឧបបជ ជរ ិ ដសចកឋីថ្ន តណាហ ដ ោះ កាលដកើតកប ុងកាលណា ក៏

រណមងដកើតលតង់ចកខ ុដនោះ កប ុងកាលដ ោះ ។ លគប់ៗ បទ្ ក៏ន័យដនោះ ។ 
 

-°, 
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េកុខនិសរាធអរយិសច្ចៈ  

បទ្ទាំងពួង ម្ននបទ្ថ្ន អ្នសសវរិាគននិរានធា ការរលត់ដដ្ឋយមិនម្ននដសសសល់ ជា

ដដើម ទាំងអ្ស់ ជាដវវចនៈរបស់លពោះនិពាឝ នន៎ុោះឯង ។ ពិតណាស់ តណាហ មកដល់លពោះនិពាឝ ន 

រណមងកម្នច ត់ រលត់មិនដៅសល់ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះនិពាឝ នដ ោះ ដទ្ើបលតស់ដៅថ្ន ការ

រលត់ដដ្ឋយកម្នច ត់មិនដៅសល់ទនតណាហ ដ ោះឯង ។ មួយដទ្េត តណាហ មកដល់លពោះនិពាឝ ន 

រណមងលោះបង់ បនាត់ មិនជាប់ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះនិពាឝ ន ដទ្ើបលតស់ដៅថ្ន លោះ លោះបង់ 

បនាត់ មិនជាប់ ។ ពិតណាស់ លពោះនិពាឝ ន ក៏ម្ននណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ ។ ណតដ យ្ ោះរបស់លពោះ

និពាឝ នដ ោះ ម្ននដលចើន ដដ្ឋយបដិបកខចាំដពាោះដ យ្ ោះរបស់សងខតធម៌ទាំងអ្ស់ ។ គឺយ៉ា ងណា 

គឺ ធម៌ណដលដលគ្នតលគ្នតមិនដៅសល់ ជាទី្រលត់មិនដៅសល់ ជាទី្លោះ ជាទី្លោះបង់ ជាទី្

ផុត ជាទី្មិនជាប់ ជាទី្អ្ស់រាគៈ ជាទី្អ្ស់ដទសៈ ជាទី្អ្ស់ដម្នហ្ៈ ជាទី្អ្ស់តណាហ  ជាទី្

មិនដកើត ជាទី្ឈប់ មិនម្នននិមិតថ មិនម្ននទី្តាំង មិនម្ននទី្អាលស័យ មិនម្ននបដិសននិ មិន

លបលពឹតថដៅ មិនដៅ មិនដកើត មិនចាស់ មិនឈឺ មិនសាវ ប់ មិនដសាក មិនយាំ ដរេបរាប់ មិន

ចដងឡែតចងឡល់ មិនដៅហ្យង ដូដចបោះជាដដើម ។ ឥ ូវដនោះ  លពោះម្ននលពោះភាគ ដដើមផីនឹងលទ្ង់

សណមឋងការមិនម្ននទនតណាហ ទាំងពួង ណដលមគគលោះានដហ្ើយ ដទ្ើបបញ្ឈប់(មិនលបលពឹតថ

ដៅ) ដលពាោះមកដល់លពោះនិពាឝ ន កប ុងវតទ ុណដលលពោះអ្ងគលទ្ង់លតស់សណមឋងថ្ន តណាហ ដកើតន៎ុោះឯង 

ដទ្ើបលតស់ថ្ន សា នខា បននសា ក៏តណាហ ដនោះ ដូដចបោះ ជាដដើម ។ 

គបផីលជាបវនិិចឆ័យកប ុងពាករដ ោះ ដូចតដៅដនោះ ឧបម្នថ្ន បុរសជួបវលវ ិ៍បែឋ ូល

ដពលជ ណដលដកើតកប ុងណលសដហ្ើយ ចាប់លសាវពីចុង ណសឝងរកគល់ជួបដហ្ើយ កាត់ដចញ វលវ ិ៍

ដ ោះក៏សង ួតដៅដដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ដល់ភាពមិនលាកដ ដពលដ ោះ ដគក៏ដៅថ្ន វលវ ិ៍បែឋ ូល

ដពលជកប ុងណលសដ ោះ រលត់ដហ្ើយ លោះដហ្ើយ តណាហ កប ុងចកខ ុជាដដើម ដលបេបដូចវលវ ិ៍បែឋ ូល

ដពលជកប ុងណលសង តណាហ ដ ោះ កាត់ឫសានដដ្ឋយអ្រហ្តថមគគ ដល់នូវការឈប់(ដុោះ) ដលពាោះ

មកដល់លពោះនិពាឝ ន មយ៉ា ងដទ្េត តណាហ ណដលដល់ការឈប់យ៉ា ងដ ោះដហ្ើយ រណមងមិន

លាកដកប ុងវតទ ុទាំងដ ោះ ដូចវលវ ិ៍បែឋ ូលដពលជ មិនលាកដកប ុងណលស ដូដចាប ោះ ។ 

មួយដទ្េត ដលបេបដូចពួកមនុសស ាំដចារមកពីទលព គបផីសម្នវ ប់លតង់ទឝ រទិ្សខាង

តផូងទនលពោះនគរ តពីដ ោះ មនុសសទាំងឡាយនឹងគបផីនិយយគ្នប ថ្ន ពួកដចារកប ុងទលពសាវ ប់
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ដហ្ើយ ឬលតូវសម្នវ ប់សាវ ប់ដហ្ើយដូដចបោះ យ៉ា ងណា ក៏ដូដចាប ោះដូចគ្នប  តណាហ កប ុងចកខ ុជាដដើម

ដលបេបដូចដចារកប ុងទលព តណាហ ដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន រលត់ដៅកប ុងលពោះនិពាឝ នន៎ុោះឯង ដលពាោះមក

ដល់លពោះនិពាឝ នដហ្ើយ ដទ្ើបរលត់ដៅ ដូចដចារលតូវសម្នវ ប់លតង់ទឝ រទិ្សខាងតផូង ដូដចាប ោះ

មួយដទ្េត តណាហ ណដលរលត់ដហ្ើយយ៉ា ងដ ោះ រណមងមិនលាកដកប ុងវតទ ុទាំងដ ោះ ដូចដចារ

មិនលាកដកប ុងទលពដូដចាប ោះ ។ ដលពាោះដូដចាប ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ កាលនឹងលទ្ង់សណមឋងការរលត់

ទនតណាហ ដ ោះ កប ុងចកខ ុជាដដើមដ ោះ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ចកខ ុជាទី្លសឡាញ់ ជាទី្រកីរាយកប ុងដលាក 

តណាហ ដ ោះ កាលបុគគលនឹងលោះក៏លោះានកប ុងចកខ ុដ ោះ កាលនឹងរលត់ ក៏រលត់កប ុងចកខ ុដ ោះ 

ដូដចបោះជាដដើម ។ 

េកុខនិសរាធគាមិនីបដបិោអរយិសច្ចៈ 

ពាករថ្ន អ្យនមវ ជាពាករកាំែត់ពិត ដដើមផីបដិដសធមគគដទទ្ ។ ពាករថ្ន អ្រនិោ 

 ដសចកឋីថ្ន មគ គ ដ យ្ ោះថ្ន អ្រយិៈ ដលពាោះឆាង យចាកកិដលសទាំងឡាយ ណដលមគគដ ោះៗ 

គបផីសម្នវ ប់ និងដលពាោះដធឝើភាពជាលពោះអ្រយិៈ ។   លទ្ង់សណមឋងកមយដ្ឋឌ នដពាលដដ្ឋយសចចៈ ៤ 

ដដ្ឋយពាករថ្ន ដឹងកប ុងទុ្កខជាដដើម ។ 

a កប ុងសចចៈ ៤ ដ ោះ សចចៈ ២ ខាងដដើម (ទុខ និងសមុទយ)ជាវដឋសចចៈ 
a កប ុងសចចៈ ៤ ដ ោះ សចចៈ ២ ខាងចុង (និេរាធ និងមគ) ជាវវិដឋសចចៈ 

ទ្កុ ខសច ចៈ 
~ចាក់ធ លុុះទ្កុ ខ ដដ្ឋយបដិដវធ គឺ បរញិ្ញា កិច្ច  

~រតាស់ដងឹទ្កុ ខសច ចៈ ដដ្ឋយអ្ភិសមយញ្ញដ ែគឺ បរញិ្ញា កិច្ច  
ជ្ញវដ ឋសច ចៈ នលាកយិៈ 

សមទុ្យសច ចៈ 
~ចាក់ធ លុុះសមទុ្យ ដដ្ឋយបហានកិចច 

~រតាស់ដងឹសមទុ្យសច ចៈ ដដ្ឋយបហានកិចច  

ននិរាធសច ចៈ 
~ចាក់ធ លុុះននិរាធសច ចៈ ដដ្ឋយសចឆិកិរយិកិចច 

~រតាស់ដងឹននិរាធសច ចៈ ដដ្ឋយសចឆិកិរយិ 
ជ្ញវវិដ ឋសច ចៈ នលាករុ តរៈ 

មគ គសច ចៈ 
~ចាក់ធ លុុះមគ គសច ចៈ ដដ្ឋយភាវ កិចច ។ 

~រតាស់ដងឹមគ គសច ចៈ ដដ្ឋយភាវ កិចច ។ 
 

-°, 
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លកខែប្បាកដននអ្រិយសចចៈ ៤ 

សមទុ្យសច ចៈ រណមងលាកដដល់លពោះដយគ្នវចរ ដដ្ឋយដ ើញការដកើតដដ្ឋយបចច័យ 

ណដលដ ើញការដកើត និងការវ ិសដដ្ឋយចាំណែកទាំង ២ គឺ ដដ្ឋយបចច័យ និងដដ្ឋយខ្ែៈ 

របស់លពោះដយគ្នវចរអ្បកានដឹងដល់តណាហ ឲរដកើត ។ 

ទ្កុ ខសច ចៈ រណមងលាកដ ដដ្ឋយការដ ើញការដកើត ដដ្ឋយខ្ែៈ ដល់លពោះដយគ្នវចរ 

អ្បកដឹងដល់ទុ្កខណដលដកើត ។ 

ននិរាធសច ចៈ រណមងលាកដ ដដ្ឋយការដ ើញការដកើត ដដ្ឋយខ្ែៈ ដល់លពោះដយគ្នវចរ អ្បក

ានដឹងដល់ការមិនដកើត ទនការម្ននបចច័យ ដលពាោះបចច័យមិនដកើត ។ ទុ្កខសចចៈដ ោះឯង រណមង

លាកដដល់ការដ ើញការវ ិស ដដ្ឋយខ្ែៈដល់លពោះដយគ្នវចរអ្បកដឹងកប ុងមរែៈទុ្កខ  ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត ការដ ើញការដកើត និងការវ ិស របស់លពោះដយគ្នវចរ មគ គសច ចៈ រណមងលាកដថ្ន 

មគគដនោះដៅជាដលាកិយៈ ដលពាោះកម្នច ត់ដសចកឋី វដងឝងកប ុងការដ ើញការដកើត និងការវ ិសដ ោះ។ 

កប ុងវដឋសចចៈ និងវវិដឋសចចៈទាំងដ ោះ ការតាំងម្នាំទនកមយដ្ឋឌ នរបស់ភិកខ ុ រណមងម្ននវដឋ 

សចចៈ មិនម្ននកប ុងវវិដឋសចចៈ ។ លពោះដយគ្នវចរកាំែត់សចចៈ ២ ខាងដដើម កប ុងសម្នប ក់អាចាររ 

ដដ្ឋយសដងខប យ៉ា ងដនោះថ្ន បញ្ចកខននជាទុ្កខ  តណាហ ជាសមុទ្យ និងពិសាឋ រដដ្ឋយន័យជាដដើមថ្ន 

បញ្ចខនធ ដូចេមេច ? គឺ របូកខនន ដូដចបោះដហ្ើយ សាឝ ធយយ (ទ្ដនធញ) ដ យ្ ោះថ្នដធឝើកមយកប ុងសចចៈ ២ 

ទាំងដ ោះ ។ ចាំណែកកប ុងសចចៈ ២ ដលៅពីដនោះលពោះដយគ្នវចររណមងដធឝើកមយ  ដដ្ឋយការសាឋ ប់ណត

មយ៉ា ង យ៉ា ងដនោះថ្ន៖ 

a ននិរាធសច ចៈ គួរលាថ្នប  គួរដពញចិតថ   

a មគ គសច ចៈ គួរលាថ្នប  គួរដពញចិតថ  ។  

លពោះដយគ្នវចរដ ោះ កាលដធឝើយ៉ា ងដនោះ រណមងចាក់ធវុោះសចចៈទាំង ៤ ដដ្ឋយបដិដវធ

ញ្ញដ ែណតមយ៉ា ង រណមងលតស់ដឹងដដ្ឋយអ្ភិសមយញ្ញដ ែណតមយ៉ា ង គឺ  

a ចាក់ធ លុុះទ្កុ ខ ដដ្ឋយបដិដវធ គឺ បរញិ្ញដ កិចច  

a ចាក់ធ លុុះសមទុ្យ ដដ្ឋយបហានកិចច 

a ចាក់ធ លុុះននិរាធសច ចៈ ដដ្ឋយសចឆិកិរយិកិចច 

a ចាក់ធ លុុះមគ គសច ចៈ ដដ្ឋយភាវ កិចច ។ 
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a រតាស់ដងឹទ្កុ ខសច ចៈ ដដ្ឋយអ្ភិសមយញ្ញដ ែ គឺ បរញិ្ញដ កិចច  

a រតាស់ដងឹសមទុ្យសច ចៈ ដដ្ឋយបហានកិចច  

a រតាស់ដងឹននិរាធសច ចៈ ដដ្ឋយសចឆិកិរយិ  

a រតាស់ដងឹមគ គសច ចៈ ដដ្ឋយភាវ កិចច ។ 

កប ុងខាងដដើម លពោះដយគ្នវចរដ ោះ ម្ននបដិដវធញ្ញដ ែកប ុងសចចៈ ២ ខាងដដើម ដដ្ឋយ

ការកាំែត់ ការសាកសួរ ការសាឋ ប់ ការលទ្លទ្ង់ចាាំ និងការពិចារណា ចាំណែកកប ុងសចចៈ ២ ខាង

ចុង លពោះដយគ្នវចរ ម្ននបដិដវធញ្ញដ ែ ដដ្ឋយអ្ាំណាចការសាឋ ប់ណតមយ៉ា ង កប ុងខាងដលកាយ 

ដទ្ើបម្ននបដិដវធញ្ញដ ែកប ុងសចចៈ ៣ ដដ្ឋយកិចច ម្ននបដិដវធញ្ញដ ែ កប ុងនិដរាធសចចៈ 

ដដ្ឋយអារមយែ៍។ ចាំណែកបចចដវកខែញ្ញដ ែ ម្ននដល់លពោះដយគ្នវចរ អ្បកសដលមចសចចៈ

ដហ្ើយ។ លពោះដយគ្នវចរដនោះ ជាអ្បកដផឋើមបាំ ដពញដសចកឋីពយយម ដលពាោះដូដចាប ោះ ដទ្ើបមិន

លតស់បចចដវកខែញ្ញដ ែដ ោះ ទុ្កកប ុងទី្ដនោះ ។ មួយដទ្េត កាលភិកខ ុដនោះកាំែត់ដឹងកប ុងខាង

ដដើមដសចកឋីរាំពឹងរបួរមួចិតថ  ដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  និងពិចារណាថ្ន ដយើងកាំែត់ដឹងទុ្កខ ដយើងលោះ   

សមុទ្យដយើងដធឝើឲរចាស់និដរាធ ដយើងចដលមើនមគគ  ដូដចបោះ មិនទន់ម្នននឹងម្ននាន

តាំងពីការកាំែត់ដៅ។ ចាំណែកកប ុងដវលាខាងដលកាយ ទុ្កខក៏ានដ យ្ ោះថ្ន កាំែត់ដឹង

ដហ្ើយ សមុទ្យក៏ជាការលោះដចញដហ្ើយ និដរាធក៏ានដ យ្ ោះថ្ន កាំែត់ដឹងដហ្ើយ សមុទ្យ

ក៏ជាការលោះដចញដហ្ើយ និដរាធក៏ជាការដធឝើឲរចាស់ដហ្ើយ មគគក៏ជាការដធឝើឲរដកើតដហ្ើយ ។ 

កប ុងសចចៈទាំងដ ោះ សចចៈ ២ ខាងដដើម ដ យ្ ោះថ្ន លជាលដលៅ ដលពាោះដ ើញាន

លាំាកសចចៈ ២ ខាងចុង ដ យ្ ោះថ្ន ដ ើញានលាំាក ដលពាោះលជាលដលៅ ។ ដសចកឋី ពិត ទុ្កខ   

សចចៈលាកដតាំងពីដកើតមក សូមផីនឹងដពាលគ្នប ថ្ន ទុ្កខហ្ប៎  កប ុងដវលាណដលប៉ាោះដងគត់ និងប វ

មុតជាដដើម ។ សូមផីសមុទ្យសចចៈ ក៏លាកដតាំងពីដកើតមក ដដ្ឋយអ្ាំណាចចង់ទ្ាំពា ចង់សីុ

ជាដដើម ។ ណតសូមផីសចចៈទាំងពីរដ ោះ ក៏ដ យ្ ោះថ្ន លជាលដលៅ ដដ្ឋយលកខែៈ និងការចាក់

ធវុោះ។ សចចៈ ២ ដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន លជាលដលៅ ដលពាោះដ ើញានលាំាក ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ 

ចាំណែកដសចកឋីពយយម ដដើមផីដ ើញសចចៈ ២ ដលៅពីដនោះ ដូចជាលូកទដចាប់ភវគគ

លពហ្យ ្នដជើងដៅប៉ាោះអ្វចីនរក និងដូចយកចុងដរាមលទយនឹងចុងដរាមលទយ ណដល

ណចកដចញ ៧ ចាំណែកមកតជាប់គ្នប  ។ សចចៈ ២ ខាងចុងទាំងដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ដ ើញាន

លាំាក ដលពាោះលជាលដលៅ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ 
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លពោះម្ននលពោះភាគលតស់ថ្ន ដនោះដសចកឋីដឹងកប ុងទុ្កខ  ដូដចបោះជាដដើម លទ្ង់សាំដៅដល់ការ

ដកើតញែណដលជាចាំណែកខាងដដើម កប ុងសចចៈ ៤ ណដលដ យ្ ោះថ្ន លជាលដលៅ ដលពាោះ

ដ ើញានលាំាក និងណដលដ យ្ ោះថ្ន ដ ើញានលាំាក ដលពាោះលជាលដលៅ ដដ្ឋយអ្ាំណាច

ការកាំែត់ជាដដើម ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ។ ចាំណែកកប ុងខ្ែៈចាក់ធវុោះញែ (បដិដវធញ្ញដ ែ)

ដ ោះ ក៏ម្ននណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ ។ 
សម្មាសង្កប្បៈ 

ការលតិោះរោិះ ម្ននការលតិោះរោិះដចញចាកកាមជាដដើម ដផសងគ្នប កប ុងខាងដដើម ដលពាោះសញ្ញដ

កប ុងការដវេរចាកកាម ពយាទ្ និងវហិិ្ងាដផសងគ្នប  ។ ណតកប ុងខ្ែៈទនមគគ ការលតិោះរោិះជា

ចាំណែកកុសលណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ ដកើតដ ើងឲរអ្ងគមគគបរបូិែ៌ ដដ្ឋយសដលមចការមិន

ដកើតទនការលតិោះរោិះចាំណែកអ្កុសល ណដលដកើតដហ្ើយកប ុងឋានៈ ៣ ទាំងដនោះ ដលពាោះកម្នច ត់

ផវូវទនការលតិោះរោិះចាំណែកអ្កុសលដ ោះានដ្ឋច់ ដនោះដ យ្ ោះថ្ន សមាមសង កបបៈ ។ 

សម្មាវាចា 
សូមផីកុសលធម៌ ម្ននដចត ដវេរចាកមុសាវាទ្ជាដដើម ក៏ដផសងគ្នប  កប ុងខាងដដើម  

ដលពាោះសញ្ញដ កប ុងការដវេរចាកមុសាវាទ្ជាដដើមដផសងគ្នប  ។ ណតកប ុងខ្ែៈទនមគគ ដចត ដវេរ

ចាកចាំណែកកុសលណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ ដកើតដ ើងឲរអ្ងគមគគបរបូិែ៌ ដដ្ឋយឲរសដលមច

ដសចកឋីមិនដកើតទនដចត ជាដលគឿងលទុ្សថសីល ចាំណែកអ្កុសលណដលដកើតដហ្ើយ កប ុង 

ឋានៈ ៤ ទាំងដនោះដលពាោះកម្នច ត់ផវូវទនដចត  ជាដលគឿងលទុ្សថសីលចាំណែកអ្កុសលដ ោះ

ានដ្ឋច់ដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន សមាមវាចា ។ 

សម្មាកម្មន្ត 
សូមផីកុសលធម៌ ម្ននដចត ដវេរចាកាែតិាតជាដដើម ក៏ដផសងគ្នប កប ុងខាងដដើម

ដលពាោះសញ្ញដ កប ុងការដវេរចាកាណាតិាតជាដដើមដផសងគ្នប  ។ ណតកប ុងខ្ែៈទនមគគ ដចត 

ដវេរចាកចាំណែកកុសលណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ ដកើតដ ើងឲរអ្ងគមគគបរបូិែ៌ ដដ្ឋយឲរសដលមច

ការមិនដកើតទនដចត  ជាដលគឿងលទុ្សថសីលចាំណែកអ្កុសល ណដលដកើតដហ្ើយកប ុងឋានៈ 

៣ ទាំងដនោះ ដលពាោះកម្នច ត់ផវូវានដ្ឋច់ ដនោះដ យ្ ោះថ្ន សមាមកម មន ត ។ 
 

() 
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សម្មាអាជីវៈ 
ពាករថ្ន មចិាឆអាជវីៈ ានដល់ កាយទុ្ចចរតិ និងវចីទុ្ចចរតិ ណដលលបលពឹតថដៅដដើមផីលតូវ

ការរបស់ទ្ាំពា របស់សីុជាដដើម ។ ពាករថ្ន លោះ គឺ ដវេរ ។ ពាករថ្ន ដដ្ឋយសម្នយ អាជវីៈ គឺ

ដដ្ឋយអាជីវៈណដលលពោះពុទ្នលទ្ង់សរដសើរ។ ពាករថ្ន សដលមចជីវតិ គឺ ដើដែើរការចិញ្ចឹមជីវតិ។

ណដលដ យ្ ោះថ្ន សម្នយ អាជីវៈ ដផសងគ្នប កប ុងខាងដដើម ដលពាោះសញ្ញដ កប ុងការដវេរចាកទុ្ចចរតិ

ម្ននមុសាវាទ្ជាដដើម ដផសងគ្នប  ។ ណតកប ុងខ្ែៈទនមគគ ដចត ដវេរចាក ចាំណែកកុសលណត

មយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ ដកើតដ ើង ឲរអ្ងគទនមគគបរបូិែ៌ដដ្ឋយឲរសដលមចការមិនដកើតទនដចត 

ជាដលគឿងលទុ្សថសីល ណដលជាមិចាឆ អាជីវៈ ណដលដកើតដហ្ើយកប ុងឋានៈ ៧ (កាយទ្ុចចរតិ ៣    

វចីិទុ្ចចរតិ ៤) ទាំងដនោះឯង ដលពាោះកម្នច ត់ផវូវានដ្ឋច់ ដនោះដ យ្ ោះថ្ន សមាមអាជវីៈ ។ 
សម្មាវាយាម្ 

ពាករថ្ន ណដលនៅមនិទាន់នក ើរ  គឺ ណដលដៅមិនដកើតដល់ខ្វួនកប ុងភពមួយ ឬកប ុង

អារមយែ៍ណបបដ ោះ ។ ណតលពោះដយគ្នវចរដ ើញាប អ្កុសលធម៌ ណដលកាំពុងដកើតដល់

អ្បកដទទ្ រណមងញុាំងឆនធៈឲរដកើត លារពនដសចកឋីពយយម ផគងចិតថទុ្ក ដដើមផីមិនឲរាន

អ្កុសលណដលដៅមិនដកើត ដដ្ឋយគិតយ៉ា ងដនោះថ្ន ឱហ្ប៎  ាបអ្កុសលធម៌ ណបបដ ោះមិន

គបផីដកើតដល់ដយើង ដូដចបោះ ។ ពាករថ្ន ឆន ទ ំជននរ ិរណមងញុាំងឆនធៈឲរដកើត គឺ ឲរដកើតដសចកឋី

ដពញចិតថកប ុងដសចកឋីពយយម ណដលឲរសដលមចការបដិបតថិណដលមិនឲរដកើតាបអ្កុសល

ទាំងដ ោះ ។ ពាករថ្ន វាយមរ ិ ពយយម គឺ ដធឝើដសចកឋីពយយម ។ ពាករថ្ន វរីយំិ អារព ភរ 

លារពនដសចកឋីពយយម គឺ ដើដែើរដសចកឋីពយយម ។ ពាករថ្ន ចរិ ត ំបគ គណាហ រ ិផគងចិតថ គឺ ដធឝើ

ការផគងចិតថដដ្ឋយដសចកឋីពយយម ។ ពាករថ្ន បទ្ រ ិតាំងទុ្ក គឺ ដើដែើរការតាំងដសចកឋី

ពយយមថ្ន នឹងសល់ណតណសផក សរទស ឆឡឹង ក៏ដដ្ឋយចុោះ ដូដចបោះ ។ ពាករថ្ន ឧបបន្មន ន ំណដល

ដកើតដហ្ើយគឺ ណដលធាវ ប់ដកើតដហ្ើយដល់ខ្វួន ដដ្ឋយការកដលមើកដ ើង ។ រណមងឲរដកើតឆនធៈ 

ដដើមផីលោះាបអ្កុសលទាំងដ ោះថ្ន ឥ ូវដនោះ ដយើងនឹងមិនឲរាបអ្កុសល ដូដចាប ោះដកើត

ដ ើងដទ្ ។ 

ពាករថ្ន អ្នបុបន្មន ន ំកសុលាន កុសលណដលដៅមិនទន់ដកើត គឺ កុសលធម៌ម្នន បឋម

ជានជាដដើម ណដលខ្វួនមិនទន់ាន ។ ពាករថ្ន ឧបបដ្ឋឌ ន ំ ណដលដកើតដហ្ើយ គឺ កប ុងកុសល
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ទាំងដ ោះឯង ណដលខ្វួនានដហ្ើយ ។ ពាករថ្ន ឋរិោិ ដដើមផតីាំង គឺ ដដើមផីតាំងដៅដដ្ឋយ

ការបនថគ្នប ដរឿយៗ ។ ពាករថ្ន អ្សនមាមសាយ កាមិនដ្ឋច់ណខ្ស គឺ  ដដើមផីមិនឲរសាបសូនរ ។ 

ពាករថ្នភនយយភាវាយ ដដើមផទីលកណលងដ ើងៗ គឺ ដដើមផីចដលមើនទលកណលងដ ើងដៅ ។ ពាករ

ថ្ន នវបលាល យ គឺ ដដើមផដីសចកឋីធាំទូ្លាយ ។ ពាករថ្ន ភាវន្មយ ារបិរូោិ គឺ ដដើមផដីសចកឋីបរបូិែ៌ ។ 

សូមផីសម្នយ វាយមៈដនោះ ក៏ដផសងគ្នប កប ុងខាងដដើម ដលពាោះចិតថណដលគិតមិនឲរដកើតអ្កុសល

ណដលដៅមិនទន់ដកើតជាដដើមដផសងគ្នប  ។ ណតកប ុងខ្ែៈទនមគគវរីយិៈចាំណែកកុសលណត

មយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ ដកើតដ ើងឲរអ្ងគទនមគគបរបូិែ៌ ដដ្ឋយឲរសដលមចកិចចកប ុងឋានៈ ៤ ទាំង

ដនោះ ដូចគ្នប  ដនោះដ យ្ ោះថ្ន សមាមវាោម ។ 

សម្មាសតិ 
សូមផីសម្នយ សតិ ក៏ដផសងគ្នប កប ុងខាងដដើម ដលពាោះចិតថណដលកាំែត់អារមយែ៍ ម្ននកាយ 

ជាដដើមដផសងគ្នប  ណតកប ុងខ្ែៈទនមគគ សតិណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ ដកើតដ ើងឲរអ្ងគទនមគគបរបូិែ៌

ដដ្ឋយឲរសដលមចកិចចកប ុងឋានៈ ៤ ដនោះដ យ្ ោះថ្ន សមាមសរ ិ។ 

rr<ss 
 

សម្មាសម្ធិ 
្នទាំងឡាយដផសងគ្នប  ទាំងកប ុងខាងដដើម ទាំងកប ុងខ្ែៈទនមគគ ។ កប ុងខាងដដើម

ដផសងគ្នប ដដ្ឋយសម្នបតថិ  ។ កប ុងខ្ែៈទនមគគ ដផសងគ្នប ដដ្ឋយមគគ ។ ពិតដហ្ើយ មគគទី្ ១ ទន

មគគខ្ែៈមួយ ម្ននបឋម្នជាាត សូមផីមគគទី្ ២ ជាដដើម ម្ននបឋម្នជាាតខ្វោះ

ម្នន្នយ៉ា ងណាមួយ កប ុងទុ្តិយជានជាដដើមជាាតខ្វោះ ។ មគគទី្ ១ ទនមគគខ្ែៈ សូមផី

ណតមួយ ម្នន្នណាមួយទនទុ្តិយជានជាដដើមជាាត សូមផីមគគទី្២ ជាដដើម ក៏ម្នន

្នណាមួយទនទុ្តិយជានជាដដើមជាាតខ្វោះ ម្ននបឋម្នជាាតខ្វោះ ។ មគគ ទី្ ៤

ដពាលដដ្ឋយ្ន ដូចគ្នប ក៏ម្ននដផសងគ្នប ក៏ម្នន ដូចគ្នប កណនវងខ្វោះក៏ម្នន ដដ្ឋយលបការ

ដូដចបោះ។ ដនោះជាដសចកឋីដផសងគ្នប ទនមគគដ ោះ កាំែត់ដដ្ឋយ្នជាាត ។ គបផីលជាបការ

អ្ធិបាយ ដដ្ឋយការកាំែត់ដដ្ឋយ្នជាាតមុន មគគណដលដកើតដល់លពោះដយគ្នវចរ

អ្បកានបឋមជាន ដចញចាកបឋមជាន ចដលមើនវបិសស  ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននបឋមជានជា

ាត ។ ក៏អ្ងគទនមគគ និងដពាជឈងគៈ រណមងបរបូិែ៌កប ុងបឋមជានដនោះដដ្ឋយពិត ។ មគគ
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ណដលដកើតដល់លពោះដយគ្នវចរ អ្បកានទុ្តិយជាន ដចញចាកទុ្តិយជានដហ្ើយ ចដលមើន

វបិសស ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននទុ្តិយជានជាាត ។ ចាំណែកអ្ងគមគគកប ុងតតិយជានដនោះ ម្នន ៧ 

លបការ ។ មគគណដលដកើតដល់លពោះដយគ្នវចរ អ្បកដចញចាកតតិយជានដហ្ើយ ចដលមើន

វបិសស ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននតតិយជានជាាត ។ ចាំណែកអ្ងគមគគកប ុងតតិយជានដនោះ ម្នន ៧ 

ណតដពាជឈងគៈ ម្នន ៦ លបការ ។ 

ចាំដពាោះលពោះដយគ្នវចរ អ្បកដចញចាកចតុតទជាន ដរាបដល់ដនវសញ្ញដ យតនៈ ក៏ន័យ

ដនោះដូចគ្នប  ។ ្នពួក ៤ និងពួក ៥ រណមងដកើតកប ុងអ្របូ និង្នដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន

ជាដលាកុតថរៈ មិនណមនដលាកិយៈ ។ សួរថា កប ុង្ន ម្ននបឋមជានជាដដើមដនោះ ដតើដូច

ដមឋច ? េឆលើយថា កប ុង្ន ម្ននបឋមជានជាដដើមសូមផីដនោះ លពោះដយគ្នវចរដ ោះ ដចញ

ចាក្នណាដហ្ើយ ានដសាតបតថិមគគ ចដលមើនអ្របូសម្នបតថិ  ដហ្ើយដកើតកប ុងអ្របូភព

មគគទាំង ៣ ម្នន្នដ ោះជាាត ដកើតដ ើងដល់លពោះដយគ្នវចរដ ោះ កប ុងអ្របូភពដ ោះ ។ 

ដលាកកាំែត់មគគ ណដលម្នន្នជាាតណតមយ៉ា ង ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ។ ណតលពោះដងរៈពួក

ខ្វោះដពាលថ្ន កាំែត់ខ្ននជាអារមយែ៍ទនវបិសស  ។ ពួកខ្វោះក៏ថ្ន កាំែត់អ្ធយលស័យបុគគល ។ 

ពួកខ្វោះក៏ថ្ន កាំែត់វបិសស ណដលជាវដុ្ឋឌ នគ្នមិនី ។ វនិិចឆ័យវាទ្ៈរបស់លពោះដងរៈទាំងដ ោះ

គបផីលជាបតមន័យ ណដលដលាកដពាលទុ្ក កប ុងអ្ធិការដពាលអ្ាំ ពីវដុ្ឋឌ នគ្នមិនីវបិសស  

កប ុងគមពរីវសិទុធមិគ ។ 

ពាករថ្ន អ្យំ វចុ ចរ ិភកិ ខនវ សមាមសមាធ ិម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះដៅថ្ន សម្នយ សម្នធិ

ដសចកឋីថ្ន ធម៌ដនោះ ខាងដដើមជាដលាកិយៈ ខាងដលកាយដៅថ្ន ដលាកុតថរៈ សម្នយ សម្នធិ ។ 

ពាករថ្ន ឥរ ិ អ្ជឈរ ត ំ វា ឬកប ុងថ្នជាដដើម ដសចកឋីថ្ន ពិចារណាដ ើញធម៌ទាំងឡាយ

ដលពាោះកាំែត់សចចៈ ៤ របស់ខ្វួន របស់អ្បកដទទ្ ឬដលពាោះកាំែត់សចចៈ ៤ របស់ខ្វួនតម

កាលរបស់អ្បកដទទ្តមកាលយ៉ា ងដនោះ ។ ចាំណែកការដកើត និងការរលត់កប ុងសចចបពឝដនោះ 

គបផីលជាបដដ្ឋយការដកើត និងការសូនរដៅទនសចចៈ ៤ តមដសចកឋី ពិត ។ ពាករដទទ្ដលៅ

ពីដនោះម្ននន័យដូចដពាលមកដហ្ើយ ។ 
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េតិកំ្ ត់េចចៈ ៤ ជាអរយិេចចៈ 

ណតកប ុងសចចបពឝៈដនោះ ដផសងគ្នប ណតមយ៉ា ង គឺ គបផីលបកបដសចកឋីយ៉ា ងដនោះថ្ន សតិ

កាំែត់សចចៈ ៤ ជាអារមយែ៍ ជាទុ្កខសចចជាដដើម ដហ្ើយគបផីលជាបថ្ន ជាផវូវបដិបតថិ ាំដចញ

ចាកទុ្កខរបស់ភិកខ ុ ណដលកាំែត់សចចៈ ជាអារមយែ៍ ។ ពាករដ៏ដសស ក៏ដូចគ្នប  ។ 
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ពាក្យពិបាក្ក្នងុសេៀវសៅសនះ 
< ពាកយថា វហិរត ិ ស ះ ជាពាកយសម្មឋងការរបកបការសៅសោយឥរិយាបថយ៉ាងណាមួយ កប ញង

ឥរិយាបថ ៤ អធិបាយថា កាត់ោច់ការសបៀតសបៀនឥរិយាបថមួយសោយឥរិយាបថស ះ 

ស ើយសទើប ុំអតថភាពម្ដលសៅមិនទាន់ធ្លល ក់សៅ ឲ្យរបរពឹតថ សៅ ។ 

< ពាកយថា ពហោិធ ្កាេយ បានដល់ កប ញងកាយរបស់អបកដទទ។ ពាកយថា អជឈ្តតពហោិធ ្កាេយ 

សសចកឋីថា កប ញងកាយរបស់ខលួន តាមកាលក៏សមគួរ កប ញងកាយរបស់អបកដទទតាមកាលដ៏សម

គួរ ។ ន័យទី១ សោកសុំសៅសលើកាយរបស់ខលនួ ន័យទី២ សោកសុំសៅយកកាយរបស់អបក

ដទទ ន័យទី៣ កាយរបស់ខលួនតាមកាលសមគួរ និងកាយអបកដទទតាមសមគួរ ។ ក៏ស ម្ ះថា

អារមមណ៍ម្ដលប៉ះខធប់ទាុំងខាងកប ញង ទាុំងខាងសរៅរពមគ្នប  រម្មងមិនមាន ។ 

< ពាកយថា ភខិមុានសាមរ្ត ី របរពឹតថធម៌របកបសោយទីបុំផុតជុើវិញ។ ពាកយថា ភខិ ុបានដល់ភិកខ ញ

ជាកលាណបុថុជជន ឬភិកខ ញជាសសកខៈ។ ពាកយថា មានសាមរ្ត ី បានដល់ភិកខ ញមានស្មម រតីសោយ

ស តុ ៤ គឺ 

) មានស្មម រតីចសរមើនសតិបផោឌ ន ជាសរគឿងពិចារណានូវកាយកប ញងកាយ 

) មានស្មម រតីចសរមើនសតិបផោឌ ន ជាសរគឿងពិចារណានូវសវទ កប ញងសវទ  

) មានស្មម រតីចសរមើនសតិបផោឌ ន ជាសរគឿងពិចារណានូវចិតថកប ញងចិតថ  

) មានស្មម រតីចសរមើនសតិបផោឌ ន ជាសរគឿងពិចារណានូវធម៌កប ញងធម៌ 

ភិកខ ញស ះ សោកសៅថា អបកមានស្មម រតី។ 

< ពាកយថា របរពតឹតធមរ៌បខបេដ្យទបីផំតុជុវំញិ បានដល់ ទីបុំផុតជុើវិញ ៤ គឺ 

) ទីបុំផុតជុើវិញ សោយការសរងួមសីល ១ 

) ទីបុំផុតជុើវិញ សោយការសរងួមឥន្រនធិយ ១ 

) ទីបុំផុតជុើវិញ សោយការដឹងរបមាណកប ញងសភាជន ១ 

) ទីបុំផុតជុើវិញ សោយការរបកបសរឿយៗ នូវការភាញ ក់រលឹក ១។ 

< ពាកយថា មានរពហមចរយិៈខនងុកាមោងំឡាយ រតង់ពាកយថា កាមោងំឡាយ សបើតាមឧទាធ ន

កាមមាន ២ គឺ វតទ ញកាម ១ កិសលសកាម ១។ ពាកយថា មានរពហមចរយិៈ សសចកថីថា ការសវៀរ 
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ការសចៀសវាង ការសវៀររសឡះ ការបសណថ ញបង់នូវសពៀរ កិរិយាមិនសធវើ  ការមិនសធវើ  ការមិនរតូវ 

ការមិនរបរពឹតថកនលងនូវម្ដន ចាកការដល់រពមទនអសសទនមម  សោកសៅថា រព មចរិយៈ។ 

មួយសទៀត សោយនិបផរិយាយ មគគរបកបសោយអងគ ៨ ដ៏របសសើ រ គឺរបាជាញ យល់រតូវ សសចកថី

រតិះរិះរតូវ វាចារតូវ ការងាររតូវ ការចិញ្ចឹមជីវិតរតូវ ពាយាមរតូវ សសចកថីរឭករតូវ ការតាុំង

ចិតថ នឹងរតូវ សោកសៅថា រព មចរិយៈ។ 

រពុះមានរពុះភាគរតាស់ថា៖ មាប លសមសតថយយ ភិកខ ញណា មានរព មចរិយៈ សរងមួកប ញងកាម

ទាុំងឡាយ របាសចាកតណាា  មានស្មម រតីសពវកាល ដឹងស ើយ រលត់ស ើយ ឯសសចកថីញាប់ញ័រ

របស់ភិកខ ញស ះ មិនមានសទ ភិកខ ញស ះ ដឹងចាស់ទីបុំផុតទាុំងពីរ និងកណាថ ល សោយការដឹង 

ស ើយមិនជាប់ តថាគតសៅភិកខ ញស ះថា មហាបុរស ភិកខ ញស ះ បានកនលងនូវតណាា ជាសរគឿង

ចាក់សរសះកប ញងសោកសនះ។ (បិដក ភាគ ៦៧ - ទុំ ព័រទី ៥៣) 

< ពាកយថា របាសចាខតណ្ហ្ មានសាមរ្តសីពវកាល រតង់ពាកយថា តណ្ហ្ បានដល់រូបតណាា  សទធ

តណាា  គននតណាា  រសតណាា  សោដឌពវតណាា  ធមមតណាា ។ តណាា សនះ បុគគលណាបានលះបង់ 

ោថ ច់បង់ រមាង ប់ រមាង ប់ចុំសពាះ សធវើ មិនគួរឲ្យសកើតសឡើងបាន ដុតសោយសភលើ ងគឺញាណស ើយ

បុគគលស ះសោកសៅថា អបករបាសចាកតណាា  អបកលះបង់តណាា  មានតណាា ខាជ ក់សចាល មាន

តណាា ម្លងស ើយ អបកលះតណាា  អបករោស់សចាលតណាា  អបករបាសចាករាគៈ អបកលះរាគៈ

អបកខាជ ក់រាគៈ អបកម្លងរាគៈ អបកលះបង់រាគៈ អបករោស់សចាលរាគៈ មិនមានសសចកថីសរសក

ឃ្លល ន មានទុកខរលត់ស ើយ មានសសចកថីរតជាក់សកើតស ើយ អបកសស្មយសុខ មានខលួនដ៏របសសើ រ។

ពាកយថា សពវកាល គឺកប ញងកាលទាុំងពួង កប ញងកាលទាុំងអស់ អស់កាលទាុំងរសញង អស់កាលជា

និចចអស់កាលដ៏សទៀងសរឿយៗ របរពឹតថ សៅរពម រចឡូករចឡុំ មិនឃ្លល ត គ្នម នចស ល ះ របកប 

សោយសសចកថីរពមសរពៀង ពាល់រតូវ កាលមុនទនភតថ  កាលជាខាងសរកាយទនភតថ  យាមខាង

សដើម យាមកណាថ ល យាមខាងសរកាយ រស ច សខបើត រដូវសភល ៀង រដូវរងា រដូវសៅថ  ខននអស់សៅ

កប ញងខាងសដើម ខននអស់សៅ កប ញងកណាថ ល ខននអស់សៅ កប ញងខាងសរកាយ។ ពាកយថា មានសាមរ្តី គឺ

ស ម្ ះថាអបកមានស្មម រតី សោយស តុ ៤ គឺ 

) មានសាមរ្ត ី សរពាះបានចសរមើនសតិបផោឌ ន   គឺការពិចារណាសរឿយ  ៗនូវកាយកប ញងកាយ ១ 
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) មានសាមរ្តី សរពាះបានចសរមើនសតិបផោឌ ន គឺការពិចារណាសរឿយៗ នូវសវទ កប ញងសវទ 

ទាុំងឡាយ១ 

) មានសាម្រតី សរពាះបានចសរមើនសតិបផោឌ ន គឺការពិចារណាសរឿយ ៗ នូវចិតថកប ញងចិតថ  ១ 

) មានសាមរ្ត ីសរពាះបានចសរមើនសតិបផោឌ ន គឺការពិចារណាសរឿយ  ៗនូវធម៌កប ញងធម៌ ១។សប។

បុគគលស ះ សោកសៅថា អបកមានស្មម រតី ស តុស ះ (រទង់រតាស់ថា) របាសចាកតណាា

មានស្មម រតីសពវកាល។ 

< ពាកយថា េសចខតញីាបញ់រ័ របសភ់ខិេុោះ មនិមាន រតង់ពាកយថា របស់ភិកខ ញស ះ បានដល់ការ

ញាប់ញ័រទាុំងឡាយ គឺការញាប់ញ័រសោយតណាា  ញាប់ញ័រសោយទិដឌិ  ញាប់ញ័រសោយមានះ 

ញាប់ញ័រសោយកិសលស ញាប់ញ័រសោយកមមរបស់រពះអរ នថខីណារសព។ សសចកថីញាប់ញ័រ

ទាុំងសនះ របស់រពះខីណារសពស ះ គ្នម ន មិនមាន មិនមានរពម មិនបាន (គឺសោក) បាន

លះបង់ ោថ ច់បង់ រមាង ប់ រមាង ប់ចុំសពាះ សធវើ មិនគួរឲ្យសកើតសឡើងបាន ដុតសោយសភលើ ងគឺញាណ 

ស ើយ ស តុស ះ (រទង់រតាស់ថា) សសចកថីញាប់ញ័ររបស់ភិកខ ញស ះ មិនមាន។ 

< ពាកយថា ភខិេុោះ ដងឹចា្សន់វូទបីផំតុោងំពរី នងិខណ្តល្ េដ្យការដងឹ េហើយមនិជាប ់ 

រតង់ពាកយថា ទីបផំតុ គឺ ផសសៈជាទីបុំផុតមួយ ការសកើតសឡើងទនផសសៈ ជាទីបុំផុតទីពីរ ការ

រលត់ទនផសសៈ ទុកជាកណាថ ល អតីតជាទីបុំផុតមួយ អ គតជាទីបុំផុតទីពីរ បចច ញបផនបទុកជា

កណាថ ល សុខសវទ ជាទីបុំផុតមួយ ទុកខសវទ ជាទីបុំផុតទីពីរ អទុកខមសុខសវទ  ទុកជា 

កណាថ ល  មជាទីបុំផុតមួយ រូបជាទីបុំផុតទីពីរ វិញ្ញដ ណ ទុកជាកណាថ ល អាយតនៈ ខាងកប ញង ៦

ជាទីបុំផុតមួយ អាយតនៈខាងសរៅ ៦ ជាទីបុំផុតទីពីរ វិញ្ញដ ណ ទុកជាកណាថ ល សកាា យៈជាទី

បុំផុតមួយ ការសកើតសឡើងទនសកាា យៈ ជាទីបុំផុតទីពីរ ការរលត់ទនសកាា យៈ ទុកជាកណាថ ល។ 

បញ្ញដ  សោកសៅថា ការដឹង គឺបញ្ញដ  ការដឹងចាស់។សប។ ការមិនវសងវង ការពិចារណាធម៌ 

សសចកថីសឃើញរតូវ។ ពាកយថា ការជាប់ បានដល់ការជាប់ជើពាក់ពីរគឺ ការជាប់ជើពាក់សោយ

តណាា ១ ការជាប់ជើពាក់សោយទិដឌិ១។ ការជាប់ជើពាក់សោយតណាា  សតើ ដូចសមថច។ សសចកថី 

 ួងម្ ង សសចកថីរបកាន់ម្ដលសធវើឲ្យជាម្ដន សធវើឲ្យជាទុំនប់ សធវើឲ្យជាចុំម្ណក សធវើឲ្យជាទី

បុំផុតសោយចុំម្ណកទនតណាា ជាកុំណត់ថា សនះរបស់អញ ន៎ុះរបស់អញ វតទ ញមានរបមាណ
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បុ៉សណត ះ របស់អញ ធមមជាតិមានរបមាណបុ៉សណត ះ របស់អញ រូប សុំសឡង កលិន រស ផសពវ 

ករមាល សុំពត់ដណថ ប់ ខញញ ុំរសី ខញញ ុំរបញស ពម្ព សចៀម មាន់ រជូក ដើរី សគ្ន សសះស ម្ ល ញី ម្រស 

ចុំការ របាក់ មាស រសញក និគម រាជធ្លនី ម្ដន ជនបទ ឃ្លល ុំង ជរងញក របស់អញ មួយវិញសទៀត 

បុគគលរបកាន់មហារបថពីទាុំងមូល សោយអុំណាចទនតណាា  តណាា វិបរិត យ៉ាងពិស្មថ រ ១០៨ 

ជាកុំណត់ សនះស ម្ ះថា ការជាប់ចុំពាក់សោយតណាា ។ ការជាប់ចុំពាក់សោយទិដឌិ  សតើ ដូចសមថច។ 

សកាា យទិដឌិ  មានវតទ ញ ២០ មិចាឆ ទិដឌិ  មានវតទ ញ ១០ អនថគ្នគ  ិកាទិដឌិ  មានវតទ ញ ១០ ទិដឌិ  ដើសណើ រគឺទិដឌិ  

ទរពសាតគឺទិដឌិ  ផល ូវលុំបាកគឺទិដឌិ  ចុំរូងគឺទិដឌិ  សសចកថីញាប់ញ័រគឺទិដឌិ  សសញ្ញដ ជនៈ គឺទិដឌិ  ការ

របកាន់ ការរបកាន់ចុំសពាះ ការសផថកផថិត ការស្មធ បអម្ងែល ផល ូវខុស ផល ូវអារកក់ ភាពទនសសចកថី 

ខុស លទនិ ដូចជាកុំពង់ សសចកថីរបកាន់សោយការម្សវងខុស សសចកថីរបកាន់វិបរិតសសចកថី  

របកាន់វិបោល ស សសចកថីរបកាន់ខុស សសចកថីរបកាន់ថា ជារបស់ពិត កប ញងរបស់ម្ដលមិនពិត 

ទិដឌិ  ៦២ ទាុំងបុ៉ ម នឯណា មានសភាពយ៉ាងសនះ សនះស ម្ ះថា ការជាប់ចុំពាក់សោយទិដឌិ។ 

ពាកយថា ភខិេុោះ ដងឹចា្សទ់បីផំតុោងំពរី នងិខណ្តល្ េដ្យការដងឹ េហើយមនិជាប ់

បានន័យថា ភិកខ ញស ះដឹងចាស់ យល់ ពិចារណា រតិះរិះ សុំម្ដង សធវើឲ្យរបាកដ ទីបុំផុតទាុំងពីរ និង

កណាថ លសោយការដឹងស ើយ មិនចូលសៅជិតជាប់ គឺជាអបកមិនជាប់ចុំពាក់ មិនចូលសៅជិត

ជាប់ សចញរោស់ សចញផុតរសឡះ មិនរបកបរពម សៅសោយចិតថម្ដលសធវើ កិសលសដូចជា

ទុំនប់សៅរបាសស ើយ ស តុស ះ (រទង់រតាស់ថា) ភិកខ ញស ះដឹងចាស់ទីបុំផុតទាុំងពីរ និង 

កណាថ លសោយការដឹងស ើយ។ 

< ពាកយថា  ភខិេុោះបានខនលងតណ្ហជ្ាេរគឿងចាខេ់រសះខនងុេល្ខេនះ សសចកថីថា តណាា  សោក 

សៅថា ធមមជាតិជាសរគឿងចាក់សរសះ បានខាងសសចកថីសរតកអរ សសចកថីសរតកអរខាល ុំង អភិជា 

សោភៈ អកុសលមូល។ តណាា ជាសរគឿងចាក់សរសះសនះ ម្ដលបុគគលណា លះបង់ ោថ ច់បង់ 

រមាង ប់ រមាង ប់ចុំសពាះ សធវើ មិនគួរឲ្យសកើតសឡើងបាន ដុតសោយសភលើ ងគឺញាណស ើយ បុគគលស ះ

បានកនលង ចូលសៅកនលង ្នកនលង ្នកនលងរពម របរពឹតថកនលងនូវតណាា ជាសរគឿងចាក់ 

សរសះ ស តុស ះ(រទង់រតាស់ថា) ភិកខ ញស ះបានកនលងតណាា ជាសរគឿងចាក់សរសះកប ញងសោកសនះ។ 
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< ពាកយថា សេរមចឥរោិបថ គឺ សសរមច របរពឹតថ  រកា រស់សៅ ញាញ ុំងអតថភាពឲ្យរបរពឹតថ សៅ 

រតាច់សៅ សៅ សរពាះស តុស ះ សទើបសពាលថា សសរមចឥរិយាបថ។ 

< ពាកយថា េឃើញភយ័ខនងុេោសោងំឡាយមានរបមាណតចិ មានសសចកថីថា សទាសទាុំងឡាយ

ណា មានរបមាណតិច សថ ួចសសថើ ង រស្មល ដល់នូវអុំសពើរស្មល គួរសធវើ សសចកថីសរងួម គួរសធវើ

ការរបយ័តប  គួរសធវើការសកើតសឡើងទនចិតថ  ជាសទាសជាប់ចុំសពាះសោយមនសិការៈ ទាុំងសនះសៅ

ថា សទាសមានរបមាណតិច ភិកខ ញជាអបកសឃើញសទាសកប ញងសទាសទាុំងឡាយមានរបមាណតិចសនះ

ផង សឃើញភ័យផង សឃើញកុំ ុសផង សឃើញការរោស់ខលួនសចញផង សរពាះស តុស ះ សទើប

សពាលថា សឃើញភ័យកប ញងសទាសទាុំងឡាយមានរបមាណតិច។ 

< ពាកយថា អនខដងឹរបមាណខនងុេភាជន អធិបាយថា ភិកខ ញខលះកប ញងស្មស សនះ ពិចារណាសោយ 

ឧបាយ ស ើយបរិសភាគអាហារ មិនម្មនសដើមផសីលង មិនម្មនសដើមផីរសវឹង មិនម្មនសដើមផី

របោប់ មិនម្មនសដើមផីសែិ តស្មែ ង (គឺបរិសភាគ) សដើមផីតាុំងសៅទនកាយសនះ សដើមផញីាញ ុំងជីវិតឲ្យ

របរពឹតថ សៅ សដើមផកីមាច ត់បង់សសចកថីលុំបាក សដើមផអីនុសរគ្នះរព មចារយ គឺអាតាម អញ នឹងបស ធ បង់

សវទ ចាស់ផង នឹងញាញ ុំងសវទ ថមី មិនឲ្យសកើតសឡើងផង ការរតាច់សៅកថី  សសចកថីមិនមានសទាស 

មិនមានរចអូសកាយជាសដើមកថី  កិរិយាសៅជាសុខ (សោយឥរិយាបថទាុំង ៤) កថី  នឹងមានដល់

អាតាម អញ សសចកថីសស ថ ស សសចកថីដឹងរបមាណ សសចកថីពិចារណាកប ញងសភាជនស ះណា សនះ

សៅថា ការដឹងរបមាណកប ញងសភាជន។ ភិកខ ញជាអបករពមសរពៀង។សប។ របកបរពមសោយសសចកថី

ដឹងរបមាណកប ញងសភាជនសនះ សរពាះស តុស ះ សទើបសពាលថា អបកដឹងរបមាណកប ញងសភាជន។ 

< ពាកយថា ភខិជុាអនខរបខបេរឿយៗ ខនងុការព្្ ោមជាេរគឿងភាឈខ្រ់ឭខ ខនងុេពលមនុរារត ី

នងិេរកាយរារតី សតើ ដូចសមថច។ ភិកខ ញកប ញងស្មស សនះ ញាញ ុំងចិតថឲ្យស្មែ ត ចាកធម៌ទាុំងឡាយ

ម្ដលរារាុំង សោយការសដើរសៅមក សោយការអងគញយ អស់មួយទថង  ញាញ ុំងចិតថឲ្យស្មែ ត ចាកធម៌

ទាុំងឡាយម្ដលរារាុំង សោយការសដើរសៅមក សោយការអងគញយ អស់បឋមយាមទនរារតី 

សសរមចសី សសយាសោយចុំស ៀងខាងស្មថ ុំ អស់មជឈិមយាមទនរារតី តរមួតសជើងសោយ

សជើង ជាអបកមានស្មម រតីដឹងខលួន សធវើ ទុកកប ញងចិតថចុំសពាះឧោឌ នសញ្ញដ  ស ើយសរកាកកប ញងបចឆិមយាម

ទនរារតី ញាញ ុំងចិតថឲ្យស្មែ តចាកធម៌ទាុំងឡាយ ម្ដលរារាុំងសោយការសដើរ សោយការអងគញយ 
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ភិកខ ញជាអបករបកបសរឿយៗ កប ញងការពាយាមជាសរគឿងភាញ ក់រឭក កប ញងសពលមុនរារតី និងសរកាយ

រារតី យ៉ាងសនះឯង។ 

< ពាកយថា ជាបម់និដ្ច ់បានដលក់ាររបារពធព្្ ោម របរពឹតថ សៅកប ញងចិតថ  សសចកថីពាយាមរតូវ

របរពឹតថ សៅកប ញងចិតថ។ 

< ពាកយថា ចាសក់ាល្ បានដល់បញ្ញដ  ការដឹងចាស់ ការមិនវសងវង ការសសងាតនូវធម៌ សសចកថី

យល់រតូវ។ 

< ពាកយថា របខបេរឿយៗ ខនងុការព្្ ោមចេរមើននវូធមោ៌ងំឡាយ ជាចែំណខៃនការរត្ស់

ដងឹ មានេសចខតថីា បណ្តធ្មោ៌ងំេោះ ពខួធមជ៌ាចែំណខៃនការរត្សដ់ងឹ សតើ ដូចសមថច។ 

សពាជឈងគ ៧ គឺ សតិសសមាោ ជឈងគ ធមម វិចយសសមាោ ជឈងគ វីរិយសសមាោ ជឈងគ បីតិសសមាោ ជឈងគ បសសទនិ

សសមាោ ជឈងគ សមាធិសសមាោ ជឈងគ ឧសបកាខ សសមាោ ជឈងគ សនះសៅថា ធម៌ជាចុំម្ណកទនការរតាស់

ដឹង ភិកខ ញគប់រក អប់រុំ សធវើឲ្យសរចើន ចុំសពាះពួកធម៌ជាចុំម្ណកទនការរតាស់ដឹងទាុំងសនះ សរពាះ

ស តុស ះ សទើបសពាលថា របកបសរឿយៗ កប ញងការពាយាម ចសរមើននូវធម៌ទាុំងឡាយ ជា

ចុំម្ណកទនការរតាស់ដឹង។ 

< ពាកយថា ភខិជុាអនខេធវើេសចខតដីងឹខលនួ ខនងុការេដើរេៅមខុ នងិការេដើរថយេរកាយ េធវើេសចខតី

ដងឹខលនួខនងុការរខេឡខេមើលេៅមខុ នងិការរខេឡខេមើលេៅទសិេផឝ្ងៗ េធវើេសចខតដីងឹ
ខលនួ ខនងុការបតៃ់ដេជើង នងិការល្តៃដេជើង េធវើេសចខតដីងឹខលនួ ខនងុការរទរទងស់ងា្ដ ី
បារត នងិចវីរ េធវើេសចខតដីងឹខលនួ ខនងុការបរេិភាគេភាជន ការផខឹទខឹ ការទោំសុងីមទនយីៈ 
នងិការជញ្ជប ់ (េភសជជៈ) េធវើេសចខតដីងឹខលនួ ខនងុការបេោទប្ងឧ់ចាចរ្ៈ បសា្វៈ េធវើេសចខតី
ដងឹខលនួ ខនងុការេដើរ ឈរ អងយុ េដខលខ ់ ភាឈខ្េ់ឡើង នោិយ ឬការេសងៀម 
សតើ ដូចសមថច។ ភិកខ ញកប ញងស្មស សនះ ្នសដើរសៅមុខ មានស្មម រតីដឹងខលួន ្នថយសរកាយ 

មានស្មម រតីដឹងខលនួ រកសឡកសមើលសៅមុខ មានស្មម រតីដឹងខលួន រកសឡកសមើលសៅទិសសផសងៗ 

មានស្មម រតីដឹងខលនួ បត់ទដសជើងមានស្មម រតីដឹងខលនួ ោតទដសជើងមានស្មម រតីដឹងខលួន ជាអបកមាន

ស្មម រតីសធវើ សសចកថីដឹងខលនួ កប ញងការរទរទង់សងាដី បារត និងចីវរ ជាអបកមានស្មម រតី សធវើ សសចកថី

ដឹងខលួន កប ញងការបរិសភាគ ការផឹក ការទុំពាសីុ ការជញ្ញជ ប់ ជាអបកមានស្មម រតី សធវើ សសចកថីដឹងខលួន 

កប ញងការបស ធ បង់ឧចាច រៈ បសាវៈ ជាអបកមានស្មម រតី សធវើ សសចកថីដឹងខលួន កប ញងការសដើរ ឈរ 
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អងគញយ សដកលក់ ភាញ ក់សឡើង និយាយ និងការសសង ៀម។ ពាកយថា មានសាមរ្ត ីសសចកថីថា បណាថ

ធម៌ទាុំងស ះ ស្មម រតី សតើ ដូចសមថច។ ការរលឹក ការនឹកសឃើញ ការរលឹកចុំសពាះសតិ សសចកថី

រលឹក សសចកថីចាុំបាន សសចកថីមិនសភលច សសចកថីមិនវសងវង គឺសតិ សតិន្រនធិយ សតិពលៈ សមាម

សតិណា សនះសៅថា ស្មម រតី។ ពាកយថា អនខដងឹខលនួ មានសសចកថីថា បណាថ ធម៌ទាុំងស ះ ការ

ដឹងខលួន សតើ ដូចសមថច បញ្ញដ  ការដឹងចាស់ ការរុំពឹង ការពិនិតយ ការពិចារណាធម៌ ការកុំណត់ 

ការកត់សមាគ ល់ ការកុំណត់ចុំសពាះ ភាពជាបណឍិ ត ការ ល្ សទវ គុំនិតដ៏លែិត គុំនិតទូោយ 

ការពិចារណា សឃើញចាស់ បញ្ញដ ដូចជាម្ផនដី បញ្ញដ ធល ញះធ្លល យ បញ្ញដ ឱនសៅ បញ្ញដ សឃើញ

វិសសស សសចកថី ដឹងខលនួ សភាពដូចជាជនលញួ គឺបញ្ញដ  បញ្ដិន្រនធិយ បញ្ញដ ពលៈ កាុំបិត គឺបញ្ញដ  

របាស្មទគឺបញ្ញដ  ពនលឺគឺបញ្ញដ  រសមី គឺបញ្ញដ  សរគឿងបុំភលឺ គឺបញ្ញដ  ម្កវគឺបញ្ញដ  ការមិនវសងវង ការ

ពិចារណាធម៌ សសចកថីសឃើញរតូវណា សនះសៅថា សសចកថីដឹងខលនួ។ ភិកខ ញជាអបករពមសរពៀង

របកបរពមស ើយសោយសតិសនះផង សោយសមផជញ្ដៈសនះផង សោយរបការដូសចប ះ។ ភិកខ ញ

្នសដើរសៅមុខ មានស្មម រតីដឹងខលួន ្នថយសរកាយ មានស្មម រតីដឹងខលួន រកសឡកសមើលសៅ

មុខ មានស្មម រតីដឹងខលួន រកសឡកសមើលសៅទិសសផសងៗ មានសសចកថីដឹងខលួន បត់ទដសជើង មាន

ស្មម រតីដឹងខលួន ោតទដសជើង មានស្មម រតីដឹងខលនួ មានស្មម រតីសធវើ សសចកថីដឹងខលនួកប ញងការរទរទង់

សងាដី បារត និងចីវរ មានស្មម រតី សធវើ សសចកថីដឹងខលនួកប ញងការបរិសភាគ ការផឹក ការទុំពាសីុ 

ខាទនីយៈ និងការជញ្ញជ ប់ មានស្មម រតីសធវើ សសចកថីដឹងខលួន កប ញងការបស ធ បង់ឧចាច រៈបសាវៈ 

មានស្មម រតី សធវើ សសចកថីដឹងខលួន កប ញងការសដើរ ឈរ អងគញយ សដកលក់ ភាញ ក់សឡើង និយាយ ឬការ

សសង ៀម។ 

< ពាកយថា សាងត្ ់សសចកថីថា សបើសស សនៈសៅកប ញងទីជិត ម្តសស សនៈស ះ មិនរចឡូករចឡុំ

សោយពួករគ សទ  និងពួកបពវជិត សរពាះស តុស ះ ទីស ះស ម្ ះថាស្មង ត់។ សបើសស សនៈ

សៅកប ញងទីឆ្ងង យ ម្តសស សនៈស ះ មិនរចឡកូរចឡុំសោយពួករគ សទ  និងពួកបពវជិត សរពាះ

ស តុស ះ ទីស ះស ម្ ះថា ស្មង ត់។ 

< ពាកយថា េសោសនៈ គឺ ម្រគ តាុំង ពូក សខបើយ វិហារ អឌណសយាគ របាស្មទ ប៉ម សរាង ទីពួន 

គុហា គល់សឈើ  គុមោឫសសី ក៏ស ម្ ះថាសស សនៈ ពុុំស ះសស្មត ពួកភិកខ ញម្ដលចូលសៅកប ញង 
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ទីណា ទីទាុំងអស់ន៎ុះ ក៏ស ម្ ះថា សស សនៈម្ដរ។ 

< ពាកយថា គបរ់ខ គឺភិកខ ញ រម្មងគប់រក ឈមសៅ ចូលចិតថ  អារស័យ ពឹងពាក់ ចុំសពាះសស សនៈដ៏

ស្មង ត់សនះ សរពាះស តុស ះ សទើបសពាលថា គប់រក។ 

< ពាកយថា ៃរព គឺ ទីទាុំងអស់ន៎ុះ ម្ដលសចញផុតអុំពីសសរសគ្នលខាងសរៅ ស ម្ ះថា ទរព។ 

< ពាកយថា គលេ់ឈើ គឺគល់សឈើ បឹងឯង។ ភប ុំ  គឺភប ុំ របាកដម្មន។ សរជាះ គឺសរជាះរបាកដម្មន។ 

គុហាភបុំ  គឺគុហាភបុំរបាកដម្មន។ ទរពសមស្មន គឺទរពសមស្មនរបាកដម្មន។ ទីវាល គឺទីវាល

របាកដម្មន។ គុំនរចុំសបើង គឺគុំនរចុំសបើងរបាកដម្មន។ 

< ពាកយថា ៃរពញាតសា្តនុះ៎ ជាស ម្ ះទនសស សនៈទាុំងឡាយ ម្ដលឆ្ងង យ។ ពាកយថា ៃរព

ញាតសា្តនុះ៎ ជាស ម្ ះទនសស សនៈទាុំងឡាយ ម្ដលជាដងទរព ម្ដលគួរខាល ច ម្ដល

របកបសោយសសចកថីរពឺសរាម ម្ដលមានកប ញងទីបុំផុត ម្ដលមិនម្មនជាឧបចារៈរបស់មនុសស 

ម្ដលបុគគលសមងុំសៅបានសោយរក។ 

< ពាកយថា ទមីនិមានសេំឡង គឺថា សបើសស សនៈ សៅកប ញងទីជិត ម្តសស សនៈស ះ មិន

រចឡូករចឡុំសោយពួករគ សទ  និងពួកបពវជិត សរពាះស តុស ះ ទីស ះ ស ម្ ះថា ទីមិនមាន

សុំសឡង។ សបើសស សនៈ សៅកប ញងទីធ្លង យ ម្តសស សនៈស ះ មិនរចឡូករចឡុំ សោយពួក

រគ សទ  និងពួកបពវជិត សរពាះស តុស ះ ទីស ះស ម្ ះថា ទីមិនមានសុំសឡង។ 

< ពាកយថា  ទមីនិគខឹខង គឺទីណា មិនមានសុំសឡង ទីស ះស ម្ ះថា ទីមិនគឹកកង ទីណាមិនគឹកកង 

ទីស ះស ម្ ះថា ទីរបាសចាកខយល់ម្ដលសកើតអុំពីសរីរៈទន ជន ទីណាម្ដលរបាសចាកខយល់ 

សកើតអុំពីសរីរៈទនជន ទីស ះស ម្ ះថា ទីស្មង ត់កុំបាុំង របស់មនុសស ទីណាម្ដលស្មង ត់កុំបាុំង

របស់មនុសស ទីស ះស ម្ ះថាទីសមគួរដល់ការ ពួនសមងុំ។ 

< ពាកយថា េៅកានៃ់រពខត ីេៅកានម់លបេ់ឈើខតេីៅកានផ់ទះសាងត្ខ់ត ីគឺ ភិកខ ញជាអបកសៅកប ញងទរពកថី  សៅ

សរកាមមលប់សឈើកថី  សៅកប ញងផធ ះស្មង ត់កថី។ 

< ពាកយថា តខំលស់តឲិយ្មានមខុេ ពះ្េៅរខ (ខមមដ្ដន្) សសចកថីថា បណាថ ធម៌ទាុំងស ះ សតិ 

សតើ ដូចសមថច។ ការរលឹក ការនឹកសឃើញ សសចកថីរលឹករតូវណា សនះសៅថា សតិ សតិសនះ 
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ម្ដលបុគគលតមាល់ទុកស ើយ តាុំងទុកលែ ស ើយ រតង់ទីបុំផុតទនរចមុះកថី  រតង់និមិតថ ទនមាត់កថី  

សរពាះស តុស ះ សទើបសពាលថា តុំកល់សតិឲ្យមានមុខសឆ្ងោ ះសៅរក (កមមោឌ ន)។ 

< ពាកយថា លះបងអ់ភជិា្ខនងុេល្ខ មានសសចកថីថា បណាថ ធម៌ទាុំងស ះ អភិជា សតើ ដូចសមថច។ 

តសរមក តរមកខាល ុំង តសរមកខាល ុំងទនចិតថណា សនះសៅថា អភិជា។ បណាថ ធម៌ទាុំងស ះ េល្ខ 

សតើ ដូចសមថច។ ឧបាទានកខននទាុំង ៥ ស ម្ ះថា សោក សនះសៅថា សោក។ អភិជាសនះ ជា 

ធមមជាតិសង ប់រមាង ប់ រលត់ ខាច ត់សចញ វិ ស ស្មបសូនយ ខូចខាត  ីនសហាច រីងសង ួត សធវើឲ្យ

អស់សៅ កប ញងសោកសនះ សរពាះស តុស ះ សទើបសពាលថា លះបង់អភិជាកប ញងសោក។ 

< ពាកយថា មានចតិតរបាសចាខអភជិា្ មានសសចកថីថា បណាថ ធម៌ទាុំងស ះ ចិតថ  សតើ ដូចសមថច។ 

ចិតថ  សសចកថីដឹងអារមមណ៍ សសចកថីរបាថាប  មស វិញ្ញដ ណធ្លតុ ម្ដលសកើតអុំពីវិញ្ញដ ណស ះណា 

សនះសៅថាចិតថ  ចិតថ សនះ ជាធមមជាតិមានអភិជាសៅរបាសស ើយ សរពាះស តុស ះ សទើ ប

សពាលថា មានចិតថ របាសចាកអភិជា។ 

< ពាកយថា សេរមចឥរោិបថ គឺ សសរមច របរពឹតថ  រកា រស់សៅ ញាញ ុំង អតថភាពឲ្យរបរពឹតថ សៅ 

រតាច់សៅ សៅ សរពាះស តុស ះ សទើបសពាលថា សសរមចឥរិយាបថ។ 

< ពាកយថា ជរមះចតិតឲយ្សាឞត្ចាខអភជិា្ មានសសចកថីថា ភិកខ ញញាញ ុំងចិតថ សនះឲ្យស្មែ ត ឲ្យបរិសុទន  

ឲ្យផូរផង់ ឲ្យរួច ឲ្យរួចរសឡះ ឲ្យរបូតសចញ ចាកអភិជាសនះ សរពាះស តុស ះ សទើបសពាលថា 

ជរមះចិតថ  ឲ្យស្មែ តចាកអភិជា។ 

< ពាកយថា លះបងព់្្ បាទ នងិេសចខតរីបទសូត អធិបាយថា ពាបាទក៏មាន សសចកថីរបទូសថ ក៏ 

មាន។ បណាថ ធម៌ទាុំងស ះ ពាបាទ សតើ ដូចសមថច។ សសចកថីគុុំគួន ចងគុំនុុំ ថាប ុំងថាប ក់ អាក់អន់ 

កសរមើក ញាប់ញ័រ កសរមើកខាល ុំង ខឹង ខឹងខាល ុំង ខឹងខាល ុំងទរកសពកទនចិតថ  ចសងែៀតចិតថ  របទូសថ កប ញង

ចិតថ  សរកាធ អាការសរកាធ ភាពសរកាធ ខឹង អាការខឹង ភាពខឹង ចសងែៀតចិតថ  អាការចសងែៀតចិតថ  

ភាពចសងែៀតចិតថ  រសពន់ចិតថ  អាក់អន់ចិតថ  ភាពទនចិតថកាច សសចកថីខឹង ភាពទនចិតថ មិនសរតក

អរណា សនះសៅថា ពាបាទ។ បណាថ ធម៌ទាុំងស ះ សសចកថីរបទូសថ  សតើ ដូចសមថច។ សសចកថី

ពាបាទ គឺ សសចកថីរបទូសថ  សសចកថីរបទូសថ គឺសសចកថីពាបាទ។ ពាបាទសនះផង សសចកថីរបទូសថ
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សនះផង ជាធម៌សង ប់រមាង ប់ រលត់ ខាច ត់សចញ វិ ស ស្មបសូនយ ខូចខាត  ីនសហាច រីងសង ួត 

សធវើឲ្យអស់សៅ សរពាះស តុស ះ សទើបសពាលថា លះពាបាទ និងសសចកថីរបទូសថ។ 

< ពាកយថា មានចតិតមនិព្្ បាទ សសចកថីថា បណាថ ធម៌ទាុំងស ះ ចិតថ  សតើ ដូចសមថច។ ចិតថ  សសចកថី

ដឹងអារមមណ៍ សសចកថីរបាថាប  មស វិញ្ញដ ណធ្លតុ ម្ដលសកើតអុំពីវិញ្ញដ ណស ះណា សនះសៅថា 

ចិតថ  ចិតថ សនះ ជាធមមជាតិមិនគុុំគួន សរពាះស តុស ះ សទើបសពាលថា មានចិតថមិនពាបាទ។ 

< ពាកយថា ជរមះចតិតឲយ្សាឞត្ ចាខព្្ បាទ នងិេសចខតរីបទសូត អធិបាយថា ភិកខ ញញាញ ុំុំងចិតថ សនះ

ឲ្យស្មែ ត ឲ្យបរិសុទន  ឲ្យផូរផង់ ឲ្យរួច ឲ្យរួចរសឡះ ឲ្យរបូតសចញ ចាកពាបាទ និងសសចកថីរបទូសថ  

សរពាះស តុស ះ សទើបសពាលថា ជរមះចិតថឲ្យស្មែ តចាកពាបាទ និងសសចកថីរបទូសថ ។ 

< ពាកាថា សងប ់ គឺ សនកខមមៈស ម្ ះថាសង ប់ សរពាះបានលះបង់កាមចឆនធៈ អពាបាទ ស ម្ ះថាសង ប់ 

សរពាះបានលះបង់ពាបាទ អាសោកសញ្ញដ ស ម្ ះថាសង ប់ សរពាះបានលះបង់នូវថីនមិទន  ការមិន

រាយមាយស ម្ ះថាសង ប់ សរពាះបានលះបង់ឧទនចច ៈ ការកុំណត់ធម៌ស ម្ ះថាសង ប់ សរពាះបាន

លះបង់វិចិកិចាឆ  ញាណស ម្ ះថាសង ប់ សរពាះបានលះបង់អវិជាជ  បាមុជជៈស ម្ ះថាសង ប់ សរពាះ

បានលះបង់អរតិ បឋមជានស ម្ ះថាសង ប់ សរពាះបានលះបង់នីវរណៈទាុំងឡាយ។សប។ 

អរ តថមគគស ម្ ះថាសង ប់ សរពាះបានលះបង់កិសលសទាុំងពួង។ 

< ពាកយថា ជារបធាន បានដល់របធ្លន ១៣ យ៉ាង គឺ  

) របធ្លនខាងកងវល់ បានដល់តណាា  ១ 

) របធ្លនខាងចុំណង បានដល់មានះ ១ 

) របធ្លនខាងការស្មធ បអម្ងែល បានដល់ទិដឌិ  ១ 

) របធ្លនខាងការរាយមាយ បានដល់ឧទនចច ៈ ១ 

) របធ្លនខាងការសៅ មង បានដល់អវិជាជ  ១ 

) របធ្លនខាងការសជឿ បានដល់សទាន  ១ 

) របធ្លនខាងការផគងសឡើង បានដល់វីរិយៈ ១ 

) របធ្លនខាងការរបញង បានដល់សតិ ១ 

) របធ្លនខាងការមិនរាយមាយ បានដល់សមាធិ ១ 



Page 257 of 413 
 

) របធ្លនខាងការយល់ បានដល់បញ្ញដ  ១ 

) របធ្លនខាងការរបរពឹតថិ សៅ បានដល់ជីវិតិន្រនធិយ ១ 

) របធ្លនខាងសគ្នចរ បានដល់វិសមាកខ ១ 

) របធ្លនខាងសងាខ រ បានដល់និសរាធ ១។ 
 

ោក្យដទទទទៀត បានពន្យល់តាមប្ផែកនីមួយៗ កែុង្សតិប្បដ្ឋ្ន ៤  
និប្បរិយាយ តាមបិដក និង្អដឋកថា 

សូមអនុទោទនា! 
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អានិេងសការចសរមើនេតិបបដ្ឋឋ ន 
ដបើបុគគលណាមួយ ានចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ នទាំង៤ ដនោះ អ្ស់៧ឆាប ាំ តមលាំដ្ឋប់ទនវធីិ

ចដលមើនណដលតថ្នគត ានដពាលដហ្ើយយ៉ា ងដនោះ បណាថ ផលទាំងឡាយពីរ ផលណាមួយក៏

គង់នឹងានសដលមចដល់បុគគលដ ោះ តមដសចកថីលាថ្នប ដដ្ឋយពិត គឺថ្ននឹងានសដលមចនូវ 

ភាវៈជាលពោះអ្រហ្នថកប ុងបចចុបផនបទន់ណភបក ពុាំដ ោះដសាត ដបើម្ននឧាទនកខននដសសសល់

ដៅក៏គង់នឹងានសដលមចនូវភាវៈ ជាអ្ គ្នមិបុគគលពុាំខានដ ើយ ។ 

កុាំថ្នដល់ដៅអ្ស់៧ឆាប ាំដ ើយ សូមផីអ្ស់៦ឆាប ាំ អ្ស់៥ឆាប ាំ អ្ស់៤ឆាប ាំ អ្ស់៣ឆាប ាំ អ្ស់២

ឆាប ាំ អ្ស់១ឆាប ាំ អ្ស់៧ណខ្ តមលាំដ្ឋប់ទនវធីិចដលមើន ណដលតថ្នគត ានដពាលមកដហ្ើយ

យ៉ា ងដនោះ បណាថ ផលទាំងឡាយពីរ ផលណាមួយ ក៏គង់នឹងានសដលមចដល់បុគគលដ ោះ

តមដសចកថីលាថ្នប ដដ្ឋយពិត គឺថ្ន នឹងានសដលមចនូវភាវៈ ជាលពោះអ្រហ្នថ កប ុងបចចុបផនប

ទន់ណភបក ពុាំដ ោះដសាត ដបើម្ននឧាទនកខននដសសសល់ដៅ ក៏គង់នឹងានសដលមចនូវភាវៈ

ជាអ្ គ្នមិបុគគលពុាំខានដ ើយ ។ 

កុាំថ្នដល់ដៅអ្ស់៧ណខ្ សូមផីអ្ស់៦ណខ្ អ្ស់៥ណខ្ អ្ស់៤ណខ្ អ្ស់៣ណខ្ អ្ស់២ណខ្

អ្ស់១ណខ្ អ្ស់កនវោះណខ្ អ្ស់៧ទងង តមលាំដ្ឋប់ទនវធីិចដលមើន ណដលតថ្នគត ានដពាលមក

ដហ្ើយយ៉ា ងដនោះ បណាថ ផលទាំងឡាយពីរ ផលណាមួយ គង់នឹងានសដលមចដល់បុគគល

ដ ោះ តមលាថ្នប ដដ្ឋយពិត គឺថ្ននឹងានសដលមចនូវភាវៈ ជាលពោះអ្រហ្នថកប ុងបចចុបផនបទន់

ណភបកពុាំដ ោះដសាត ដបើម្ននឧាទនកខននដសសសល់ដៅ ក៏គង់នឹងានសដលមចនូវភាវៈជា

អ្ គ្នមិបុគគលពុាំខានដ ើយ ។ 

ផវូវមូលណតមួយ គឺ សតិបផដ្ឋឌ នទាំងឡាយ៤ដនោះ លបលពឹតថដៅដដើមផីដសចកថីបរសុិទ្ន

ដដ្ឋយវដិសសរបស់សតឝទាំងឡាយ ដដើមផីកនវងបង់នូវដសចកថីដសាក និងដសចកថីខ្សឹកខ្សួល

រាំជួលចិតថទាំងឡាយ ដដើមផីរលត់ដៅទនទុ្កខ និងដទមនសសទាំងឡាយ ដដើមផីដល់នូវអ្រយិ

មគគ ជាធម៌សលម្នប់ដលសាចលសង់ ដដើមផីដធឝើឲរជាក់ចាស់នូវលពោះនិពាឝ ន ។ 

ពាករថ្ន នោ   ិ នកាច ិ ភកិ ខនវ ដសចកឋីថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្បកណាម្នប ក់ មិនថ្ន 

ភិកខ ុ ឬភិកខ ុនី ឧាសក ឬឧាសិកា ។ ពាករថ្ន ឯវ ំ ភានវយយ ដសចកឋី  គបផីចដលមើនតម

លាំដ្ឋប់ភាវ  ណដលដពាលមកដហ្ើយតាំងពីដដើម ។ ពាករថ្ន ាដកិង ខ ំ ដសចកឋីថ្ន គបផី
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សងឃឹមាន គបផីលាថ្នប ានជាពិតលាកដ ។ ពាករថ្ន អ្ញ្ញដ  សាំដៅដល់ លពោះអ្រហ្តថ ។ ពាករ

ថ្ន សរ ិវា ឧាទ្និសនស ដសចកឋីថ្ន កាលឧាទិ្ដសសវាិកកខនន ណដលកិដលស ម្ននតណាហ ជា

ដដើម ចូលដៅលបកាន់ទុ្កដៅម្ននមិនទន់អ្ស់ដៅ ។ ពាករថ្ន អ្ន្មាមតិា ណលបថ្ន ភាពជា 

លពោះអ្ គ្នមី ។ លពោះម្ននលពោះភាគ លគ្នលទ្ង់លតស់សណមឋងពាករដលបេនលបដៅ ជាធម៌ ាំអ្បក

បដិបតថិដចញចាកទុ្កខដដ្ឋយ ៧ ឆាប ាំ យ៉ា ងដនោះដហ្ើយ កាលនឹងលទ្ង់សណមឋងដវលា (បដិបតថ) 

ណដលតិចដៅជាងដ ោះដទ្េត ដទ្ើបលតស់ថ្ន រដិ ឌន ត ុ ភកិ ខនវ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ៧ ឆាប ាំ ចូរ

ដលើកទុ្ក ដូដចាប ោះជាដដើម ។ ក៏ពាករដ ោះសូមផីទាំងអ្ស់ លតស់ដដ្ឋយដវដនយរបុគគលថ្នប ក់

កណាឋ ល ។ ណតណដលលតស់ថ្ន ៖ 

បគុ គលទ្ទ្លួ កយនរបៀនរបនៅនវលារពកឹ សនរមចគែុវនិសសនវលាលាង ច ទ្ទ្លួ កយ

នរបៀនរបនៅនវលាលាង ច កស៏នរមចគែុវនិសសនវលារពកឹដនូច នុះ រទ្ង់សំនៅដលប់គុ គល

ណដលមានបញ្ញដ វាងនវ ។ 

លពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់លតស់សណមឋងថ្ន ពាករដលបេនលបដៅរបស់តថ្នគត  ាំអ្បក

បដិបតថិដចញចាកទុ្កខយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ កាលនឹងលទ្ង់ញុាំងដទ្ស  ណដលលទ្ង់សណមឋងដដ្ឋយ

ធម៌ក៏កាំពូល គឺ លពោះអ្រហ្តថ ឲរចប់ដលសចកប ុងឋានៈ ២១ លបការ ដទ្ើបលតស់ថ្ន ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ ផវូវដនោះជាផវូវឯក ដដើមផីដសចកឋីបរសុិទ្និទនសតឝទាំងឡាយ ដដើមផី្នកនវង 

ដសាកៈ និងបរដិទ្វៈ ដដើមផីរលត់ទុ្កខ  និងដទមនសស ដដើមផីសដលមចញយធម៌ ដដើមផីដធឝើឲរ

ចាស់លពោះនិពាឝ នដនោះ គឺ សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ពាករណាណដលតថ្នគតដពាល

ដហ្ើយយ៉ា ងដនោះ ពាករដ ោះ តថ្នគត អាលស័យផវូវឯកដនោះ ដពាលដហ្ើយ ។ ពាករដ៏ដសស 

ម្ននអ្តទង្ខយដល់ទាំងអ្ស់ដ ោះឯង ។ 

កបងុដវលាចប់ដទ្ស  ភិកខបីុមឺុនរបូ តាំងដៅកបងុលពោះអ្រហ្តថ ។ 

 

ចប់ អដឋកថាសតិប្បដ្ឋន្សូរត 

-Ë,  
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របជ ុំរពះេូរតេសគ គ្ ះចូលេតិបបដ្ឋឋ ន 
-, 

-'&, 
 (អដ្ឋកថា ៧០ សតិបាបដ្ឋានកថា ទំព័រ៧២៧) 

ឥ ូវដនោះ នឹងពែ៌តមដសចកឋីណដលដៅមិនធាវ ប់ពែ៌  ទនសតិបផដ្ឋឌ នកថ្ន ណដល

ម្ននលពោះសូលតជាខាងដដើម ណដលលពោះដ៏ម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ លទ្ង់សណមឋងអ្នុបសស ជា

វដិសស ៧ យ៉ា ង ដលើកឥទ្និាដិហារយិៈ ណដលលពោះអ្ងគលតស់ដហ្ើយកប ុងលាំដ្ឋប់សមសីស 

កថ្ន ជាតួយ៉ា ង ។ 

គបផលីជាបដសចកឋីកប ុងលពោះសូលតដ ោះមុន បទ្ថ្ន ចតាត នរា សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ជាការ

កាំែត់ចាំនួន លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ លទ្ង់លតស់សណមឋងការកាំែត់សតិបផដ្ឋឌ នទុ្កថ្ន 

មិនតិចជាងដ ោះ មិនដលចើនជាងដ ោះ ។ បទ្ថ្ន ឥនម ដនោះ ជាបទ្បង្ខហ ញឲរដ ើញវតទ ុណដល

គួរបង្ខហ ញឲរដ ើញ ។ បទ្ថ្ន ភកិ ខនវ ជាពាករលតស់ដៅ បុគគលអ្បកទ្ទួ្លធម៌ ។ បទ្ថ្ន 

សបិបដ្ឋឌន្ម គឺ សតិបផដ្ឋឌ ន ៣ យ៉ា ង ១ និងសតិ ១ ។ 

សរនិាចរៈ ដលាកដពាលថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន មកកប ុងលពោះាលីម្ននជាអាទ្ិ៍ថ្ន ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ តថ្នគតនឹងសណមឋងការដកើត និងការរលត់ដៅទនសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ។ បទ្ដ ោះម្នន

អ្ធិបាយថ្ន ដ យ្ ោះថ្ន បដ្ឋឌន ដលពាោះជាទី្តាំង អវីត្ំង? សតិតាំង ការតាំងសតិ ដ យ្ ោះថ្ន

សរបិបដ្ឋឌ ន ។ 

ការកនវងដលយ ើសពាករណែ ាំ ដដ្ឋយការជាប់ចិតថ របស់លពោះសាសាឋ  កប ុងសាវ័កអ្ប ក

បដិបតថិ  ដលាកដពាលថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ំកប ុងលពោះាលីដនោះថ្នគបផីលជាបការតាំងសតិ ៣ លបការ

ណដលលពោះអ្រយិៈដសព កាលណដលដសពដ យ្ ោះថ្ន ជាសាសាឋ គួរដដើមផីដលបេបលបដៅពួក ។ 

បទ្ដ ោះម្ននអ្ធិបាយថ្ន ដ យ្ ោះថ្ន បដ្ឋឌន ដលពាោះគួរតាំងទុ្ក អ្ធិបាយថ្ន គួរលបលពឹតថ  

គួរតាំងទុ្កដដ្ឋយអ្ឝី  ដដ្ឋយសតិ ការតាំងទុ្កដដ្ឋយសតិដ យ្ ោះថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត សរ ិដ ោះឯងដលាកដពាលថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន មកកប ុងលពោះាលីម្ននជាអាទ្ិ៍ថ្ន

សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ណដលភិកខ ុចដលមើនដហ្ើយ ដធឝើឲរដលចើនដហ្ើយ រណមងញុាំងដពាជឈងគៈ ៧ ឲរ 

បរបូិែ៌ ។ បទ្ដ ោះម្ននអ្ធិបាយថ្ន ដ យ្ ោះថ្ន បដ្ឋឌន ំ ដលពាោះរណមងតាំងទុ្ក ដសចកឋីថ្ន

k 
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តាំងទុ្ក្នដៅសធ ុោះដៅដហ្ើយ លបលពឹតថដៅដហ្ើយ សតិដ ោះឯងតាំងទុ្ក ដ យ្ ោះ  

សរបិបដ្ឋឌ ន ។ 

មយ៉ា ងវញិដទ្េត ដ យ្ ោះថ្ន សរ ិដលពាោះអ្តទថ្ន ជាទី្រលឹក ដ យ្ ោះថ្ន ឧបដ្ឋឌន ដលពាោះអ្តទ

ថ្ន ជាទី្ចូលដៅតាំងទុ្ក ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ដលពាោះសតិចូលដៅតាំង

ទុ្កខ្វោះ ។ ដនោះជាដសចកឋីបាំែងកប ុងទី្ដនោះ ។ ដបើសួរថ្ន េរោះេហតុអវី? ដទ្ើបដធឝើជាពហុ្វចនៈ 
ថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ។ ដលពាោះម្ននសតិដលចើន ។ ពិតណាស់ កាលដពាលដដ្ឋយលបដភទ្ទន

អារមយ ែ៍សតិទាំងដ ោះម្ននដលចើន ។ បទ្ថ្ន ករនម ចតាត នរា ៤ លបការ េតើដូចេមេច ជា 

កដងតុកមរតបុចាឆ  សួរដដើមផីដឆវើយខ្វួនឯង ។ បទ្ថ្ន ឥធ គឺ កប ុងលពោះសាស ដនោះ ។ បទ្ថ្ន 

ភកិ ខ ុដ យ្ ោះថ្នភកិ ខ ុដលពាោះដ ើញភ័យកប ុងសងារ ។ ក៏ការពែ៌ ដសចកឋី  ទនបទ្ដ៏ដសសកប ុង

គ្នថ្នដនោះដលាកដពាលទុ្កដហ្ើយ កប ុងអ្ដឌកថ្នមគគសចចនិដទ្ធស កបងុសុតមយញ្ញដ ែកថ្ន ។ 

ខ៏េរោះេហតុអវី? លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ ដទ្ើបលតស់សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ មិនតិចជាង
មិនដលចើនជាង ។ ដលពាោះដដើមផីលបដយជន៍ដល់ដវដនយរសតឝ ដលពាោះកាលតណាហ ចរតិ ទិ្ដឌិ

ចរតិសមងយនិក វបិសស យនិក លបលពឹតថដៅដហ្ើយដដ្ឋយពីរចាំណែក ដដ្ឋយការទ្ន់ខ្ចី 

និងចាស់កាវ  កាយនុបសស សតិបផដ្ឋឌ ន យ៉ា ងដលគ្នតលគ្នត ជាផវូវបរិសុទ្នរបស់តណាហ  

ចរិត និងទ្ន់ខ្ចី  ដវទ្ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ ន យ៉ា ងលឡិ ត ជាផវូវបរិសុទ្នរបស់អ្បកចាស់កាវ  

ចិតថ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ ន ណដលម្ននលបដភទ្មិនដលចើន ជាផវូវបរិសុទ្នរបស់អ្បកម្ននទិ្ដឌិ

ចរតិ និងទ្ន់ខ្ចីធម្នយ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ ន ណដលម្ននដលចើនលបដភទ្ជាផវូវបរសុិទ្នរបស់អ្បក

ម្ននទិ្ដឌិចរតិ និងចាស់កាវ  ។ 

កាោនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន ជានិមិតថគួរដល់ដដ្ឋយមិនលាំាក (សមងយនិក ទ្ន់ខ្ចី) 

នវទ្ន្មនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន មិនតាំងដៅកប ុងអារមយែ៍ដលគ្នតលគ្នត (សមងយនិក ចាស់កាវ ) 

ចតិាត នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន ជាអារមយែ៍ (វបិសស យនិក ទ្ន់ខ្ចី) 

ធមាម នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន ជាអារមយែ៍ (វបិសស យនិក ចាស់កាវ ) 

ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ ដទ្ើបលតស់សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ទុ្កមិនតិច

ជាង មិនដលចើនជាង ។ 
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មយ៉ា ងវញិដទ្េត ដដើមផីលោះការសម្នគ ល់ខុ្សថ្ន ជារបស់សាឡ តជាសុខ្ ជារបស់ដទ្េង

និងជារបស់តួខ្វួន ដលពាោះថ្ន កាយជារបស់មិនសាឡ ត ។ មយ៉ា ងដទ្េត សតឝទាំងឡាយម្ននការ

សម្នគ ល់ខុ្សកប ុងកាយដ ោះថ្ន ជារបស់សាឡ ត ដដើមផីលោះការសម្នគ ល់ខុ្សដ ោះ ទនសតឝទាំង

ដ ោះ ដដ្ឋយដ ើញភាពជារបស់មិនសាឡ តកប ុងកាយដ ោះ ដទ្ើបលតស់សតិបផដ្ឋឌ នទី្ ១ ។ 

មយ៉ា ងដទ្េត លពោះអ្ងគលតស់ដល់ទុ្កខដវទ្ កប ុងដវទ្ ជាដដើម ណដលសតឝលបកាន់ថ្ន ជាសុខ្ 

ជារបស់ដទ្េង ជាតួខ្វួន លពោះអ្ងគលតស់ថ្ន ចិតថជាធមយជាតិមិនដទ្េង ធម៌ជាអ្នតថ  សតឝ

ទាំងឡាយដៅម្ននការសម្នគ ល់ខុ្ស កប ុងវតទ ុទាំងដ ោះថ្ន ជាសុខ្ ជារបស់ដទ្េង ជាតួខ្វួន

ដដើមផីលោះការសម្នគ ល់ខុ្សទាំងដ ោះ របស់សតឝទាំងដ ោះ ដដ្ឋយសណមឋងដល់ភាពជាទុ្កខជា

ដដើមកប ុងវតទ ុដ ោះ លពោះអ្ងគដទ្ើបលតស់សតិបផដ្ឋឌ ន ៣ ដ៏ដសស ដលពាោះដហ្តុដ ោះ លពោះដ៏ម្នន

លពោះភាគជាម្នច ស់ ដទ្ើបលតស់សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ដដើមផីលោះការសម្នគ ល់ខុ្សថ្ន ជារបស់សាឡ ត 

ជារបស់សាឡ ត ជាសុខ្ ជារបស់ដទ្េង ជាតួខ្វួន ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ មិនណមនដដើមផីលោះការ

សម្នគ ល់ខុ្សណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះដទ្ ដដើមផីលោះឱ ៈ ៤ ដយគៈ ៤ អាសវៈ ៤ គនទៈ ៤ ឧាទន ៤

និងអ្គតិ ៤ ខ្វោះ ដដើមផីកាំែត់ដឹងអាហារ ៤ យ៉ា ងខ្វោះ គបផីលជាបថ្ន លពោះអ្ងគដទ្ើបលតស់ 

សរបិបដ្ឋឌ ន ៤ ។ 

គបផីលជាបវនិិចឆ័យកប ុងសុតថនថនិដទ្ធស ដូចតដៅដនោះ ។ បទ្ថ្ន បឋវកីាយំ កងបឋវធីាតុ 

គឺធាតុដីកប ុងកាយដនោះ ។ ដដ្ឋយសដង្កង្ខគ ោះបឋវធីាតុទាំងអ្ស់ ដលពាោះបឋវធីាតុកប ុងកាយទាំង

អ្ស់ម្ននដលចើន ដលាកដទ្ើបដលបើ កាយ សពធ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ជាទី្រមួ ។ 

សូមផីកងវាដយធាតុជាដដើម ក៏ម្ននន័យដនោះដូចគ្នប  ។ ដលាកដលបើគាំនរសក់ជាដដើម

ដលពាោះគាំនរសក់ជាដដើមម្ននដលចើន ។ មយ៉ា ងដទ្េត បទ្ថ្ន វក ក ទចជាដដើម ដលពាោះកាំែត់ទុ្ក

ដហ្ើយដទ្ើបមិនដលបើ កាយ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ គបផីលជាបថ្ន ដលាកដទ្ើបមិនដលបើ កាយ ទន 

វកាៈជាដដើមដ ោះ ។ 

គបផីលជាបដសចកឋីកប ុងបទ្ម្ននជាអាទ្ិ៍ថ្ន សខុ ំ នវទ្ន ំ ដូចតដៅដនោះ ។ បទ្ថ្ន សខុ ំ នវទ្ន ំ

សុខ្ដវទ្  ានដល់ សុខ្ដវទ្ ផវូវកាយ ឬផវូវចិតថ  ។ ទុ្កខដវទ្ ក៏យ៉ា ងដ ោះ ។ ចាំណែកបទ្

ថ្ន អ្ទ្កុ ខមសខុ ំ នវទ្ន ំ ានដល់ ឧដបកាខ ដវទ្ ផវូវចិតថប៉ាុ ដណាត ោះ ។ បទ្ថ្ន សាមសំិ សខុ ំ នវទ្ន ំ

សុខ្ដវទ្ លាយអាមិស គឺ ដសាមនសសដវទ្ អាលស័យផធោះ ៦ ។ បទ្ថ្ន នរិាមសំិ សខុ ំនវទ្ន ំ
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សុខ្ដវទ្ មិនលាយអាមិស ានដល់ ដសាមនសសដវទ្ អាលស័យដនកខមយ ៈ ៦ ។ បទ្ថ្ន 

សាមសំិទ្កុ ខ ំនវទ្ន ំទុ្កខដវទ្ លាយអាមិស ានដល់ ដទមនសសដវទ្ អាលស័យផធោះ ៦ ។ បទ្

ថ្ន នរិាមសំិ ទ្កុ ខ ំនវទ្ន ំទុ្កខដវទ្ មិនលាយអាមិស ានដល់ ដទមនសសអាលស័យដនកខមយ ៈ ៦ ។ 

បទ្ថ្នសាមសំិ អ្ទ្កុ ខមសខុ ំនវទ្ន ំអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្ លាយអាមិស ាន ឧដបកាខ  ដវទ្ អាលស័យ

ផធោះ ៦ ។ បទ្ថ្ន នរិាមសំិ អ្ទ្កុ ខមសខុ ំ នវទ្ន ំ អ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្ មិនលាយអាមិស ានដល់ 

ឧដបកាខ ដវទ្ អាលស័យដនកខមយ ៈ ៦ ។ បទ្ម្ននជាអាទ្ិ៍ថ្ន សរាគ ំ ចរិ ត ំ ចិតថម្ននរាគៈ ម្ននអ្តទ

ដូចដពាលដហ្ើយកប ុងញែកថ្ន ។ បទ្ថ្ន រទ្វនសនស ធនម ម កប ុងធម៌ដ៏ដសសពីដ ោះ គឺ កប ុង

ធម៌លបលពឹតថដៅកប ុងភូមិ ៣ ក៏ដសសពីកាយដវទ្  និងចិតថប៉ាុ ដណាត ោះ ។ មយ៉ា ងវញិដទ្េត កប ុង

បទ្ទាំងពួងបទ្ថ្ន នរន ញនែន គឺ ដដ្ឋយអ្នុបសស ញែ ៧ យ៉ា ងដ ោះ ។ មយ៉ា ងដទ្េត 

បទ្ពួកណាម្ននអ្តទមិនានដពាលដហ្ើយកប ុងកថ្នដ ោះៗ កប ុងខាងដលកាយដ ោះឯង ដដ្ឋយ

លបការដូដចបោះ ។ 

បិដ្ក ភាគ ១៨ - ទំព័រទី ១៥៦ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្បកទាំងឡាយ ចូរម្ននខ្វនួជាទី្ពឹង ម្ននខ្វនួជាទី្ពាំ ក់ កុាំម្ននរបស់

ដទទ្ ជាទី្ពឹងពាំ ក់ដ ើយ ចូរម្ននធម៌ជាទី្ពឹង ម្ននធម៌ជាទី្ពាំ ក់ កុាំម្ននរបស់ដទទ្ជាទី្ពឹង

ពាំ ក់ដ ើយ ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុម្ននខ្វួនជាទី្ពឹង ម្ននខ្វួនជាទី្ពាំ ក់ មិនម្ននរបស់ដទទ្

ជាទី្ពឹងពាំ ក់ ម្ននធម៌ជាទី្ពឹង ម្ននធម៌ជាទី្ពាំ ក់ មិនម្ននរបស់ដទទ្ ជាទី្ពឹងពាំ ក់ដតើដូច

ដមថច ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ពិចារណានូវកាយ កប ុងកាយជាលបលកតី ម្នន

ពយយម ជាដលគឿងដុតកាំដៅនូវកិដលស ម្ននលាជាញ ដឹងសពឝ ម្ននសាយ រតីកម្នច ត់បង់នូវអ្ភិជា

និងដទមនសស កប ុងដលាកាន ពិចារណានូវដវទ្  កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ ជាលបលកតី ម្នន

ពយយម ជាដលគឿងដុតបង់នូវកិដលស ម្ននលាជាញ ដឹងសពឝ ម្ននសាយ រតីកម្នច ត់បង់នូវអ្ភិជា និង

ដទមនសស កប ុងដលាកាន ពិចារណានូវចិតថកប ុងចិតថជាលបលកតី ម្ននពយយម ជាដលគឿងដុតបង់

នូវកិដលស ម្ននលាជាញ ដឹងសពឝ ម្ននសាយ រតី កម្នច ត់បង់នូវអ្ភិជានិងដទមនសស កប ុងដលាកាន

ពិចារណានូវធម៌ កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី ម្ននពយយម ជាដលគឿងដុតបង់នូវកិដលស 

ម្ននលាជាញ ដឹងសពឝ ម្ននសាយ រតី កម្នច ត់បង់នូវអ្ភិជា និងដទមនសស កប ុងដលាកាន។ ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ យ៉ា ងដនោះ ដៅថ្ន ភិកខ ុម្ននខ្វួនជាទី្ពឹង ម្ននខ្វួនជាទី្ពាំ ក់ មិនម្ននរបស់ដទទ្ ជាទី្

ពឹងពាំ ក់ ម្ននធម៌ជាទី្ពឹង ម្ននធម៌ជាទី្ពាំ ក់ មិនម្ននរបស់ដទទ្ ជាទី្ពឹងពាំ ក់ដ ើយ ។ 
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(អដ្ឋកថា៦៩ ភាគ១ - ទំព័រទ ី៣២៨) 

ដ យ្ ោះថ្ន សរបិបដ្ឋឌ ន ដលពាោះសតិដ ោះឯងតាំងម្នាំ កប ុងបទ្ថ្ន ឧបដ្ឋឌន ដលពាោះសធ ុោះដៅ

កប ុងអារមយែ៍ណដលជាសតិបផដ្ឋឌ ន ដហ្ើយតាំងម្នាំ ។ សតិដ ោះកប ុងកាយ ដវទ្  ចិតថ ធម៌ 

រណមងម្ននលបដភទ្ ៤ យ៉ា ង ណដលលបលពឹតថដៅដដ្ឋយការកាន់យកអាការ គឺ សភាពមិនសាឡ ត

សភាពជាទុ្កខ សភាពមិនដទ្េង និងសភាពមិនណមនជាតួខ្វួនជាដដើម និងដដ្ឋយសដលមចកិចច គឺ 

លោះបង់ ការសម្នគ ល់ថ្ន ជារបស់សាឡ ត ជាសុខ្ ជារបស់ដទ្េង ជាតួខ្វួន ។ ចិតថទាំងដនោះរណមង

ានកប ុងចិតថដផសងៗ កប ុងចាំណែកខាងដដើម ចាំណែកសតិណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះ រណមងានដ យ្ ោះ 

៤ យ៉ា ង កប ុងខ្ែៈរបស់មគគ ។ 

(បិដ្ក ភាគ ២០ - ទំព័រទី ២~១១) 

លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដូដចបោះថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុងុជជនកប ុងដលាកដនោះ ជា

អ្បកមិនានសាថ ប់ មិនានដ ើញ នូវលពោះអ្រិយៈទាំងឡាយ (ម្ននលពោះពុទ្នជាដដើម) មិន

វ្ សកប ុងអ្រយិធម ៌ (អ្រយិធម៌កប ុងទី្ដនោះ ានដល់សតិបផដ្ឋឌ ន៤ ជាដដើម។) មិនានទូ្ យ ន

ខ្វួន កប ុងអ្រយិធម៌ គឺមិនម្ននអ្រយិធម៌ (អ្ដឌកថ្ន៖ មិនលូតលាស់កប ុងអ្រយិធម៌ កប ុងទី្ដនោះ 

ានដល់វន័ិយ២យ៉ា ង គឺសាំវរវន័ិយ១ បហានវន័ិយ១។) មិនដ ើញនូវពួកសបផុរស ម្ននលពោះ

ពុទ្នជាដដើម មិន វ្ សកប ុងសបផុរសិធម៌ មិនានទូ្ យ នខ្វួនកប ុងសបផុរសិធម៌ រណមងសម្នគ ល់

នូវណផនដី ថ្នជាណផនដីពិត លុោះសម្នគ ល់នូវណផនដី ថ្នជាណផនដីពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវណផនដី 

រាប់អានកប ុងណផនដី រាប់អានថ្ន ណផនដីពិត រាប់អានថ្ន ណផនដីជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងណផនដី។ 

សំវរវិន័យមាន៥របការគឺ 
១ ~ សលីសំវរៈ សលងមួកប ុងាតិដម្នកខ  

២ ~ សរសំិវរៈ សលងមួកប ុងចកខ ុង្កនធិយ 

៣ ~ ញែសំវរៈ សលងមួកប ុងណខ្សតណាហ  ដដ្ឋយបញ្ញដ  

៤ ~ ខន តសំិវរៈ សលងមួកប ុងខ្នថី គឺអ្ត់ធន់នូវសភាព ម្ននលតជាក់ និងដៅថ ជាដដើម 

៥ ~ វរីយិសំវរៈ សលងមួកប ុងវរីយិៈ គឺកម្នច ត់បង់នូវវតិកាៈ ៣យ៉ា ង ម្ននកាមវតិកាៈជាដដើម  

មួយដទ្េតសលងមួកប ុងទុ្ចចរតិ៣ ម្ននកាយទ្ុចចរតិជាដដើម ក៏ដ យ្ ោះថ្ន សំវរវនិយ័ណដរ ។ 

បហានវិន័យមាន៥របការគឺ 
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១ ~ រទ្ង គបបហានៈ លោះកិដលសដដ្ឋយអ្ងគដ ោះៗ ម្ននកិរិយកាំែត់នូវ ម និងរូប 

ដដ្ឋយវបិសស ញែជាដដើម ។ 

២ ~ វកិ ខម ភនបបហានៈ លោះកិដលស ម្នននីវរែធម៌ជាដដើម ដដ្ឋយសម្នធិ ។ 

៣ ~ សមនុច ឆទ្បបហានៈ លោះកិដលសដ្ឋច់ដលសចកប ុងខ្ែៈណដលាននូវអ្រយិមគគទាំង៤លបការ ។ 

៤ ~ បដបិសេទ្ ធបិបហានៈ លោះកិដលសដ្ឋច់ដលសច កប ុងខ្ែៈណដលាន នូវអ្រយិផល ។ 

៥ ~ នសិេរែបបហានៈ លោះកិដលសលជោះលស ោះ គឺានដល់ នូវលពោះនិពាឝ ន ។ 

បុថុជជនខនុងេល្ខេនះមិនឈ្ល្សខនុងអរិយធម៌ ដំេណើរេោះ េរោះេហតុអវី? 
េរោះបុថុជជនេោះ ខំណត់នូវដំេណើរៃនែផនដីេោះមិនបានោស្ងេនះ៖ 

a បុថជុជន ណតងសម្នគ ល់នូវទឹ្ក ថ្នជាទឹ្កពិត លុោះសម្នគ ល់នូវទឹ្ក ថ្នជាទឹ្កពិតដហ្ើយ ក៏

រាប់អាននូវទឹ្ក រាប់អានកប ុងទឹ្ក រាប់អានថ្ន ទឹ្កពិត រាប់អានថ្ន ទឹ្កជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រ

នឹងទឹ្ក។ តថ្នគតដពាលថ្ន ដលពាោះបុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរទឹ្កដ ោះមិនាន យ៉ា ង

ដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវដភវ ើង ថ្នជាដភវ ើងពិត លុោះសម្នគ ល់នូវដភវ ើង ថ្នជាដភវ ើងពិតដហ្ើយ ក៏

រាប់អាននូវដភវ ើង រាប់អានកប ុងដភវ ើង រាប់អានថ្ន ដភវ ើងពិត រាប់អានថ្ន ដភវ ើងជារបស់អ្ញ 

ដលតកអ្រនឹងដភវ ើង ។ បុងុជជន កាំែត់នូវដើដែើរដភវ ើងដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវខ្រល់ ថ្នជាខ្រល់ពិត លុោះសម្នគ ល់នូវខ្រល់ ថ្នជាខ្រល់ពិតដហ្ើយ 

ក៏រាប់អាននូវខ្រល់ រាប់អានកប ុងខ្រល់ រាប់អានថ្ន ខ្រល់ពិត រាប់អានថ្ន ខ្រល់ជារបស់ 

អ្ញ ដលតកអ្រនឹងខ្រល់ ។ បុងុជជន កាំែត់នូវដើដែើរខ្រល់ដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវពួកសតឝ  ថ្នជាសតឝ ពិត លុោះសម្នគ ល់នូវពួកសតឝ  ថ្នជាសតឝ ពិត

ដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវពួកសតឝ រាប់អានកប ុងពួកសតឝ រាប់អានថ្ន សតឝពិត រាប់អានថ្ន ពួក

សតឝជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងពួកសតឝ។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរសតឝដ ោះមិន

ាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវពួកដទ្វត ថ្នជាដទ្វតពិត លុោះសម្នគ ល់នូវពួកដទ្វត ថ្នជាដទ្វត

ពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវពួកដទ្វត រាប់អានកប ុងពួកដទ្វត រាប់អានថ្ន ដទ្វតពិត 
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រាប់អានថ្ន ពួកដទ្វតជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងពួកដទ្វត។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវ

ដើដែើរដទ្វតដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវម្នរ ថ្នជាម្នរពិត លុោះសម្នគ ល់នូវម្នរ ថ្នជាម្នរពិតដហ្ើយក៏រាប់ 

អាននូវម្នរ រាប់អានកបងុម្នរ រាប់អានថ្ន ម្នរពិត រាប់អានថ្ន ម្នរជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រ

នឹងម្នរ។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរម្នរដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវលពហ្យ ថ្នជាលពហ្យពិត លុោះសម្នគ ល់នូវលពហ្យ ថ្នជាលពហ្យពិតដហ្ើយ 

ក៏រាប់អាននូវលពហ្យ រាប់អានកប ុងលពហ្យ រាប់អានថ្ន លពហ្យពិតរាប់អានថ្ន លពហ្យជារបស់

អ្ញ ដលតកអ្រនឹងលពហ្យ ។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរលពហ្យដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវពួកអាភសសរលពហ្យ ថ្នជាអាភសសរលពហ្យពិត លុោះសម្នគ ល់នូវពួក

អាភសសរលពហ្យ ថ្នជាអាភសសរលពហ្យពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវពួកអាភសសរលពហ្យរាប់ 

អានកប ុងពួកអាភសសរលពហ្យ  រាប់អានថ្ន ពួកអាភសសរលពហ្យ ពិត រាប់អានថ្ន ពួក

អាភសសរលពហ្យជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងពួកអាភសសរលពហ្យ  ។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវ

ដើដែើរពួកអាភសសរលពហ្យដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវពួកសុភកិែហ លពហ្យ ថ្នជាសុភកិែហ លពហ្យពិត លុោះសម្នគ ល់នូវពួក

សុភកិែហ លពហ្យ ថ្នជាសុភកិែហ លពហ្យពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវពួកសុភកិែហ លពហ្យរាប់ 

អានកប ុងពួកសុភកិែហ លពហ្យ រាប់អានថ្ន ពួកសុភកិែហ លពហ្យពិត រាប់អានថ្ន ពួកសុភ 

កិែហ លពហ្យជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងពួកសុភកិែហ លពហ្យ  ។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវ

ដើដែើរសុភកិែហ លពហ្យដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវពួកដវហ្បពលលពហ្យ ថ្នជាដវហ្បពលលពហ្យពិត លុោះសម្នគ ល់នូវពួក

ដវហ្បពលលពហ្យថ្នជា ដវហ្បពលលពហ្យពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវពួកដវហ្បពលលពហ្យរាប់ 

អានកប ុងពួកដវហ្បពលលពហ្យ រាប់អានថ្ន ដវហ្បពលលពហ្យពិត រាប់អានថ្នដវហ្បពលលពហ្យ 

ជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងពួកដវហ្បពលលពហ្យ  ។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរ  

ដវហ្បពលលពហ្យ ដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវអ្សញ្ដិសតឝ  ថ្នជាអ្សញ្ដិសតឝ ពិត លុោះសម្នគ ល់នូវអ្សញ្ដិសតឝ  

ថ្នជាអ្សញ្ដិសតឝ ពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវអ្សញ្ដិសតឝ  រាប់អានកប ុងអ្សញ្ដិសតឝរាប់ 
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អានថ្ន ជាអ្សញ្ដិសតឝពិតរាប់អានថ្ន អ្សញ្ដិសតឝជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងអ្សញ្ដិ 

សតឝ  ។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរអ្សញ្ដិសតឝមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវអាកាសានញ្ញច យតនលពហ្យ ថ្នជាអាកាសានញ្ញច យតនលពហ្យពិត 

លុោះសម្នគ ល់នូវអាកាសានញ្ញច យតនលពហ្យ ថ្នជាអាកាសានញ្ញច យតនលពហ្យពិតដហ្ើយ ក៏

រាប់អាននូវ អាកាសានញ្ញច យតនលពហ្យ  រាប់អានកប ុង អាកាសានញ្ញច យតនលពហ្យ  

រាប់អានថ្ន អាកាសានញ្ញច យតនលពហ្យពិត រាប់អានថ្ន អាកាសានញ្ញច យតនលពហ្យជា

របស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងអាកាសានញ្ញច យតនលពហ្យ  ។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរ 

អាកាសានញ្ញច យតនលពហ្យដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវវញិ្ញដ ែញ្ញច យតនលពហ្យ ថ្នជាវញិ្ញដ ែញ្ញច យតនលពហ្យពិត លុោះ

សម្នគ ល់នូវវញិ្ញដ ែញ្ញច យតនលពហ្យថ្នជា វញិ្ញដ ែញ្ញច យតនលពហ្យពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាន

នូវវញិ្ញដ ែញ្ញច យតនលពហ្យ រាប់អានកប ុងវញិ្ញដ ែញ្ញច យតនលពហ្យ រាប់អានថ្ន វញិ្ញដ ែ

ញ្ញច យតនលពហ្យពិត រាប់អានថ្ន វញិ្ញដ ែញ្ញច យតនលពហ្យ ជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹង

វញិ្ញដ ែញ្ញច យតនលពហ្យ  ។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរវញិ្ញដ ែញ្ញច យតនលពហ្យដ ោះ

មិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវអាកិញ្ចញ្ញដ យតនលពហ្យ ថ្នជាអាកិញ្ចញ្ញដ យតនលពហ្យពិត លុោះ

សម្នគ ល់នូវអាកិញ្ចញ្ញដ យតនលពហ្យ ថ្នជាអាកិញ្ចញ្ញដ យតនលពហ្យពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវ

អាកិញ្ចញ្ញដ យតនលពហ្យ រាប់អានកបងុអាកិញ្ចញ្ញដ យតនលពហ្យ រាប់អានថ្ន អាកិញ្ចញ្ញដ យតន

លពហ្យពិត រាប់អានថ្ន អាកិញ្ចញ្ញដ យតនលពហ្យជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងអាកិញ្ចញ្ញដ យតនលពហ្យ  ។ 

បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរអាកិញ្ចញ្ញដ យតនលពហ្យដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតនលពហ្យថ្ន ជាដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតន 

លពហ្យ ពិត លុោះសម្នគ ល់នូវដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតនលពហ្យ ពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវ 

ដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតនលពហ្យ រាប់អានកប ុងដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតនលពហ្យរាប់អានថ្ន 

ដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតនលពហ្យពិត រាប់អានថ្ន ដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតនលពហ្យ ជា

របស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតនលពហ្យ  ។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវ

ដើដែើរដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតនលពហ្យដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 
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a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវរាូយតនៈ ថ្នជារាូយតនៈពិត លុោះសម្នគ ល់នូវរាូយតនៈ ថ្នជា

រាូយតនៈពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវរាូយតនៈ រាប់អានកប ុងរាូយតនៈ រាប់អានថ្ន  

រាូយតនៈពិត រាប់អានថ្ន រាូយតនៈជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងរាូយតនៈ។ បុងុជជន

ដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើររាូយតនៈដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវសទធ យតនៈ ថ្នជាសទធ យតនៈពិត លុោះសម្នគ ល់នូវសទធ យតនៈ ថ្ន

ជាសទធ យតនៈពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវសទធ យតនៈ រាប់អានកប ុងសទធ យតនៈរាប់ អានថ្ន 

សទធ យតនៈពិត រាប់អានថ្ន សទធ យតនៈ ជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងសទធ យតនៈ ។ 

បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរសទធ យតនៈដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវមុតៈ(មុត សពធកប ុងទី្ដនោះ ជាដ យ្ ោះអាយតនៈទាំង ៣ គឺគននៈ រស 

ដផ្លដឌពឝៈ។) ថ្នជាមុតៈពិត លុោះសម្នគ ល់នូវមុតៈ ថ្នជាមុតៈពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវមុតៈ 

រាប់អានកប ុងមុតៈ រាប់អានថ្ន មុតៈ ពិត រាប់អានថ្ន មុតៈ ជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹង 

មុតៈ។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរមុតៈដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវវញិ្ញដ តៈ (អដឋខថា៖ វញិ្ញដ តសពធកប ុងទី្ដនោះ ជាដ យ្ ោះអាយតនៈ

ទាំង៧ គឺចកខ ុ ដសាត ឃាន ជីវាហ  កាយ មន និងធម្នយ យតនៈ។) ថ្នជាវញិ្ញដ តៈពិត លុោះ

សម្នគ ល់នូវវញិ្ញដ តៈ ថ្នជាវញិ្ញដ តៈពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវវញិ្ញដ តៈ រាប់អានកប ុងវញិ្ញដ តៈ 

រាប់អានថ្ន វញិ្ញដ តៈពិត រាប់អានថ្ន វញិ្ញដ តៈជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងវញិ្ញដ តៈ។ ដលពាោះ

បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរវញិ្ញដ តៈដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវរបស់ដូចគ្នប  (អដឋខថា៖ របស់ដូចគ្នប  ានដល់ខ្ននទាំង ៤ គឺ

ដវទ្  សញ្ញដ  សង្ខខ រវញិ្ញដ ែ។) ថ្នជារបស់ដូចគ្នប ពិត លុោះសម្នគ ល់នូវរបស់ដូចគ្នប  ថ្ន

ជារបស់ដូចគ្នប ពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាន នូវរបស់ដូចគ្នប  រាប់អានកប ុងរបស់ដូចគ្នប  រាប់អាន

ថ្ន របស់ដូចគ្នប ពិត រាប់អានថ្ន របស់ដូចគ្នប  ជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងរបស់ដូចគ្នប  ។ 

បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើររបស់ដូចគ្នប មិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវរបស់ដផសងគ្នប  (អដឋខថា៖ របស់ដផសងគ្នប  ានដល់ខ្ននទាំង ៥ 

ម្ននរបូកខននជាដដើម ម្ននវញិ្ញដ ែកខនន ជាទី្បាំផុត។) ថ្នជារបស់ដផសងគ្នប ពិត លុោះសម្នគ ល់

នូវរបស់ដផសងគ្នប  ថ្នជារបស់ដផសងគ្នប ពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវរបស់ដផសងគ្នប  រាប់អាន
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កប ុងរបស់ដផសងគ្នប  រាប់អានថ្ន របស់ដផសងគ្នប ពិត រាប់អានថ្ន របស់ដផសងគ្នប  ជារបស់

អ្ញ ដលតកអ្រនឹងរបស់ដផសងគ្នប  ។ បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើររបស់ដផសងគ្នប ដ ោះ

មិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវវតទ ុទាំងពួង (អដឋខថា៖ វតទ ុទាំងពួងកប ុងទី្ដនោះ ានដល់លបជុើរបស់
ទាំង២ គឺរបស់ដូចគ្នប ១ (ខ្ននទាំង៤) របស់ដផសងគ្នប ១ (ខ្ននទាំង៥) ដលាកដៅថ្ន របស់

ទាំងពួង ឬវតទ ុទាំងពួង ដូដចបោះ។ ឯដសចកថីសម្នគ ល់ដនោះ ម្នន៣យ៉ា ង គឺដលតកអ្ររកីរាយ

នឹងរបស់ទាំងអ្ស់ដ ោះ ដៅថ្ន សម្នគ ល់ដដ្ឋយតណាហ  ។ សម្នគ ល់ថ្នរបស់ទាំងអ្ស់គឺ 

អាតយ អ្ញនិមយិតដដ្ឋយខ្វួនឯង ដៅថ្ន សម្នគ ល់ដដ្ឋយម្ននៈ ។ សម្នគ ល់ថ្នរបស់ទាំង

អ្ស់ ម្ននកមយណដលខ្វួនដធឝើអ្ាំ ពីមុនមកជាដហ្តុ របស់ទាំងអ្ស់មិនម្ននដហ្តុ មិនម្នន

បចច័យដ ើយ របស់ទាំងអ្ស់ ម្ននខ្វោះ មិនម្ននខ្វោះ ដៅថ្ន សម្នគ ល់ដដ្ឋយទិ្ដឌិ។) ថ្នជា

វតទ ុទាំងពួងពិត គឺសាំណដងនូវទិ្ដឌិ ណដលម្ននសភាពលបណហ្លគ្នប  លុោះសម្នគ ល់នូវវតទ ុ

ទាំងពួង ថ្នជាវតទ ុទាំងពួងពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវវតទ ុទាំងពួង រាប់អានកប ុងវតទ ុទាំងពួង 

រាប់អានថ្ន វតទ ុទាំងពួងពិត រាប់អានថ្ន វតទ ុទាំងពួងជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងវតទ ុទាំងពួង ។ 

បុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរវតទ ុទាំងពួងដ ោះមិនាន យ៉ា ងដនោះ ។ 

a បុថជុជន សម្នគ ល់នូវនិពាឝ ន (អដឋខថា៖ និពាឝ នសពធកប ុងទី្ដនោះ ជាដ យ្ ោះដសចកថីសុខ្ 

របស់អ្តថ  (ខ្វ ួន) ណដលបរបូិែ៌ លគប់លគ្នន់ដដ្ឋយកាមគុែ ៥ គឺ របូ សាំដ ង កវិន 

រស ដផ្លដឌពឝ ដៅថ្ន បរមទិ្ដឌធមយ និពាឝ ន។) ថ្នជានិពាឝ នពិត លុោះសម្នគ ល់នូវនិពាឝ ន ថ្នជា

និពាឝ នពិតដហ្ើយ ក៏រាប់អាននូវនិពាឝ ន រាប់អានកប ុងនិពាឝ ន រាប់អានថ្ន និពាឝ នពិត រាប់អាន

ថ្ន និពាឝ នជារបស់អ្ញ ដលតកអ្រនឹងនិពាឝ ន។ ដើដែើរដ ោះ ដលពាោះដហ្តុអ្ឝី  ។ តថ្នគត

ដពាលថ្ន ដលពាោះបុងុជជនដ ោះ កាំែត់នូវដើដែើរនិពាឝ នដ ោះមិនាន ។ 

ចប់ ទដ្យអំណាចបថុុជជន។ 
បិដ្ក ភាគ ១៨ - ទំព័រទី ១៩៦-១៩៧ 

ម្នប លវាដសដឌៈ និងភារទឝ ជៈ មានខរ តយិៈខ លុះ មានរ  មែ៍ខ លុះ មាននវសេៈខ លុះ មានសទុ្ ទៈខ លុះ 

ជាអ្បកសលងមួដដ្ឋយកាយ សលងមួដដ្ឋយវាចា សលងមួដដ្ឋយចិតថ អាលស័យនូវការចដលមើន 

ដពាធិបកខិយធម៌ ៧កង (ដពាធិបកខិយធម៌ ៧កង រាប់យកសតិបផដ្ឋឌ ន៤ ជាកង១ រហូ្តដល់

អ្ដឌងគិកមគគ ជាកងទី្បាំផុត។) ក៏បរនិិពាឝ ន កប ុងបចចុបផនបដនោះឯង ។ ក៏បណាថ វែត ៈទាំង៤ដនោះ 
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វែត ៈណា ជាភិកខ ុ ជាអ្រហ្នថ ជាខី្ណាលសព លបលពឹតថ លពហ្យចាររ រួចដលសចដហ្ើយ ានដធឝើ

ដសា សកិចចដលសចដហ្ើយ ម្ននភារៈដ្ឋក់ចុោះដហ្ើយ ានសដលមចលបដយជន៍របស់ខ្វួន ដដ្ឋយ

លាំដ្ឋប់ដហ្ើយ ម្ននតណាហ  ជាដលគឿងចងកបងុភពអ្ស់រលីងដហ្ើយ ម្ននចិតថផុតលស ោះដហ្ើយ 

ដលពាោះានលតស់ដឹងដដ្ឋយលបទព អ្បកដ ោះលាកដថ្ន ជាបុគគលលបដសើរដលើសជាង វែត ៈទាំង ៤

ដ ោះ តមធម៌ពិត មិនណមនមិនដដ្ឋយធម៌ដទ្  ដលពាោះថ្ន ធម៌ជាគុែដ៏លបដសើរបាំផុត កប ុងលបជុើ

ជនទាំងបចចុបផនប និងបរដលាក។ សូមផីលពហ្យដ យ្ ោះ សនង កមុារ ក៏ានដពាលគ្នថ្នទុ្កថ្ន ខរ តយិៈ 

ជាជាតិលបដសើបាំផុត កប ុងលបជុើជន ណដលជាអ្បករឭកដល់ដគ្នលត អ្បកណដលបរបូិែ៌ដដ្ឋយវជិាជ  

និងចរែៈ លបដសើរបាំផុត កប ុងពួកដទ្វត និងមនុសស ។  

បទ្ថ្ន ខរ តយិៈ ជាអ្បកលបដសើរបាំផុតដ ោះ សាំដៅយក លពោះខី្ណាលសពជាអ្បកសដលមច 

សចចៈទាំង៤ ដ ោះឯង ។ 

បិដ្ក ភាគ ២៨ - ទំព័រទី ៣៤៥ 

កាលបុ្គគលសនាះ ច្សប្មើៃអដាងគិក្មគគ ដ៏ប្ប្សេើរយ៉ាងសៃះសហើយ 
ន ធបិក ខយ័ធម ៌ បច ចយ័ដលរ់ពម សនរមចនដ្ឋយ ធម២៌នក ើរនឡ ើងរពម 

សតិប្បដ្ដ្ន៤ខតី 

ណតងដល់នូវ

ការបរបូិែ៌  
ដដ្ឋយភាវ  

បុគគលដ ោះ ណតងម្ននធម៌ពីរយ៉ា ងដនោះ

ដកើតដ ើង គឺ 

e សមថៈ១ 

e វបិសេន្ម១ 

លបលពឹតថទក់ទ្ងគូនឹងគ្នប  ។ 

សមមប្បធាន៤ខតី 
ឥទធិបាទ៤ខតី 
ឥន្ទនទិយ៥ខតី 
ពលៈ៥ខត ី
េោជ្ឈង៧ខត ី

 

ធម៌ទាំងឡាយណា ណដលគបផីកាំែត់ដឹងដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម បុគគលដ ោះ ក៏កាំែត់ដឹង

នូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ធម៌ទាំងឡាយណា ណដលគបផីលោះបង់ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏

ឧតថម ក៏លោះបង់នូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ធម៌ទាំងឡាយណា ណដលគបផីចដលមើន

ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ក៏ចដលមើននូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ធម៌ទាំងឡាយណា ណដល

គបផីដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ក៏ដធឝើឲរជាក់ចាស់នូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏

ឧតថម ។ 
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សួរថា ធម៌ទាំងឡាយ ណដលគបផីកាំែត់ដឹង ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម នរ ើដចូនម តច? 
ឆឆលើយថា ានដល់ឧាទនកខននទាំង៥ គឺ របូូាទនកខនន ១ ដវទ្នូាទនកខនន ១ សញ្ដាូទនកខនន ១ 

សង្ខខ រាូទនកខនន ១ វញិ្ញដ ែូាទនកខនន ១ ដនោះឯង ជាធម៌ណដលគបផីកាំែត់ដឹង

ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះធម៌ទាំងឡាយ ណដលគបផីលោះបង់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម នរ ើដចូ

នម តច? អ្វជិាជ  និងភវតណាហ ដនោះឯង ជាធម៌ណដលគបផីលោះបង់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ។ ម្នប ល

ភិកខ ុទាំងឡាយ ចុោះធម៌ទាំងឡាយ ណដលគបផីចដលមើន ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម នរ ើដចូនម តច? សមងៈ 

និងវបិសស ដនោះឯង ជាធម៌ណដលគបផីចដលមើន ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ 

ចុោះធម៌ទាំងឡាយ ណដលគបផីដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម នរ ើដចូនម តច? វជិាជ  និង

វមុិតថិដនោះឯង ជាធម៌ណដលគបផីដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដដ្ឋយលាជាញ ដ៏ឧតថម ។ លុោះលពោះម្ននលពោះភាគ 

លទ្ង់លតស់លពោះសូលតដនោះចប់ដហ្ើយ ភិកខ ុទាំងដ ោះ ជាអ្បកម្ននដសចកថីដលតកអ្រ រកីរាយ នឹង

ភាសិតរបស់លពោះម្ននលពោះភាគ ។ 

បិដ្ក ភាគ ៦៨ - ទំព័រទី ១៩៦ 

លពោះបដចចកសមភ ុទ្នដ ោះ ជាបុគគលម្នប ក់ឯង ដលពាោះដហ្តុដៅកាន់ផវូវជាទី្ដៅម្នប ក់ឯង ។ 

ជាបុគគលម្នប ក់ឯង ដតើដូចដមឋច? 

ដលពាោះជាអ្បកចដលមើនលបលកតី កប ុងសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ សមយបផធាន ៤ ឥទិ្នាទ្ ៤ ឥង្កនធិយ 

៥ ពលៈ ៥ ដពាជឈងគ ៧ អ្រយិមគគលបកបដដ្ឋយអ្ងគ ៨ ដលាកដៅថ្ន ផ លវូជ្ញទ្នីៅមាន ក់ឯង ។ 

បុគគលអ្បកដ ើញទី្បាំផុតទនកិរយិអ្ស់ជាតិ ជាអ្បកអ្នុដលគ្នោះនូវលបដយជន៍ រណមង

ដឹងចាស់នូវផវូវជាទី្ដៅម្នប ក់ឯង ពួកអ្រយិបុគគល ានឆវងដហ្ើយកប ុងអ្តីតកាលកថី  នឹងឆវង

កប ុងអ្ គតកថី  កាំពុងឆវងកប ុងបចចុបផនបដនោះកថី  នូវឱ ៈ តមផវូវដនោះឯង ។ 

បិដ្ក ភាគ ៤៦ - ទំព័រទី ៣៣២ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលមិនលោះធម៌ ៦ យ៉ា ងដនោះដចញដទ្ ជាអ្បកមិនគួរពិចារណា

ដ ើញ សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ចាំណែក ៣ ដនោះដទ្ ។ 

បុគលមិនលះធម៌ ៦ ោស្ង េតើអវីខលះ? គឺ 
q ដសចកថីដលតកអ្រ កប ុងការង្ខរ ១ 
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q ដសចកថីដលតកអ្រ កប ុងតិរចាឆ នកថ្ន ១ 

q ដសចកថីដលតកអ្រ កប ុងការដដក ១ 

q ដសចកថីដលតកអ្រ កប ុងការលច ូកលច ាំ ដដ្ឋយពួកគែៈ ១ 

q ដសចកថីមិនសលងមួទឝ រ កប ុងឥង្កនធិយទាំងឡាយ ១ 

q ដសចកថីមិនដឹងលបម្នែ កប ុងដភាជន ១ ។ 

កាលដបើ បុគគលមិនលោះធម៌ ៦ យ៉ា ងដនោះដចញដទ្ ជាអ្បកមិនគួរពិចារណាដ ើញ 

សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ចាំណែក ៣ ដ ើយ។ លបសិនដបើ បុគគលដ ោះៗានលោះធម៌ ៦ យ៉ា ងដចញ 

ជាអ្បកគួរពិចារណាដ ើញ សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ចាំណែក ៣ ដនោះាន ។ 

សតិប្បដ្ដ្ន ៤ ចំែណខ ៣ េតើដូចេមេច? 
កាយ ចំែណខ ៣ គឺ 

q កប ុងកាយជាខាងកប ុង 

q កប ុងកាយខាងដលៅ 

q កប ុងកាយទាំងខាងកប ុង ទាំងខាងដលៅ 

េវទោ ចំែណខ ៣ គឺ 
q កប ុងដវទ្ ខាងកប ុង 

q កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយជាខាងដលៅ 

q កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ ទាំងខាងកប ុង ទាំងខាងដលៅ 

ចិតត ចំែណខ ៣ គឺ 
q កប ុងចិតថជាខាងកប ុង 

q កប ុងចិតថជាខាងដលៅ 

q កប ុងចិតថទាំងខាងកប ុង ទាំងខាងដលៅ 

ធម៌ ចំែណខ ៣ គឺ 
q កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាខាងកប ុង 

q កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាខាងដលៅ 

q កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ទាំងខាងកប ុង ទាំងខាងដលៅ។ 
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បិដ្ក ភាគ ៤៣ - ទំព័រទី ២៨៤ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធម៌ ៤ លបការ គួរចដលមើន ដដើមផីដឹងចាស់នូវរាគៈ ។ 

ធម៌ ៤ របការ េតើដូចេមេចខលះ? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ពិចារណាដរឿយៗ 

k ពិចារណាដរឿយៗ នូវកាយកប ុងកាយទាំងឡាយ 

k ពិចារណាដរឿយៗ នូវដវទ្ កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ 

k ពិចារណាដរឿយៗ នូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ 

k ពិចារណាដរឿយៗ នូវចិតថកប ុងចិតថទាំងឡាយ 

ជាបុគគលម្ននពយយម ជាដលគឿងដុតកដតឋ កិដលស ម្ននដសចកឋីដឹងលឡ  ម្ននសាយ រតី

កម្នច ត់បង់អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធម៌ ៤ ដនោះ គួរចដលមើន

ដដើមផីដឹងចាស់នូវរាគៈ ។ 

ធម៌ ៤ របការ េតើដូចេមេចខលះ? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ញុាំងឆនធៈឲរដកើតសង្ខឝ ត លារពនពយយម

ផគងចិតថ តមា ល់ចិតថដូចខាងដលកាម៖ 

F ដដើមផីបិទ្អ្កុសលធម៌ទាំងឡាយដ៏លាមក ណដលមិនទន់ដកើត មិនឲរដកើតដ ើង 

F ដដើមផីលោះបង់អ្កុសលធម៌ទាំងឡាយ ដ៏លាមក ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ... 

F ដដើមផីញុាំងកុសលធម៌ទាំងឡាយ ណដលមិនទន់ដកើត ឲរដកើតដ ើង... ញុាំងឆនធៈ

ឲរដកើតសង្ខឝ ត លារពនពយយម ផគងចិតថ  តមាល់ចិតថ  

F ដដើមផីឲរកុសលធម៌ទាំងឡាយ ណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ ឲរឋិតដៅ មិនឲរវ ិស

ដៅឲររងឹរតឹណតចដលមើនដ ើង ធាំទូ្លាយ ចដលមើនបរបូិែ៌។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធម៌ ៤ដនោះ គួរចដលមើន ដដើមផីដឹងចាស់នូវរាគៈ។ 

ធម៌ ៤ របការ េតើដូចេមេចខលះ? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ចដលមើនឥទ្និាទ្ ណដលលបកបដដ្ឋយឆនធៈ

សម្នធិ និងបធានសង្ខខ រ វរីយិសម្នធិ ចិតថសម្នធិ ចដលមើនឥទ្និាទ្ ណដលលបកបដដ្ឋយវមីាំសា

សម្នធិ និងបធានសង្ខខ រ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធម៌ ៤ដនោះ គួរចដលមើន ដដើមផីដឹងចាស់នូវ 
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រាគៈ ។ ដដើមផីអ្ស់ដៅ ដដើមផីលោះបង់ ដដើមផីកស័យដៅ ដដើមផីសូនរដៅ ដដើមផីដនឿយណាយ 

ដដើមផីរលត់ ដដើមផីលោះបង់ ដដើមផីរលាស់ ។ 

ធម៌ ៤ លបការដនោះ គួរចដលមើន ដដើមផីដឹងចាស់ ដដើមផីកាំែត់ដឹង ដដើមផីអ្ស់ដៅ 

ដដើមផីលោះបង់ ដដើមផីកស័យដៅ ដដើមផីសូនរដៅ ដដើមផីដនឿយណាយ ដដើមផីរលត់ ដដើមផី

លោះបង់ដដើមផីរលាស់នូវនទាសៈ នមា ៈ នកាធៈ ឧបន្ម ៈ (ចងដលកាធទុ្ក) មកខៈ (រមិលគុែ) 

បឡាសៈ(ដលើកខ្វួនផធឹម) ឥសា (ឫសយ) មច ឆរយិៈ (កាំណាញ់) មាោ (បិទ្ាាំងដទស)  

សានថយយៈ (អួ្តអាង) ថម ភៈ (មុខ្រងឹ) សារម ភៈ (លបណាាំងវាស ) មានុះ (លបកាន់ខ្វួន) អ្រមិានុះ 

(ដមើលង្ខយដគ) មទ្ៈ (លសវងឹ) បមាទ្ៈ (លាសចាកសតិ)។ 

បិដ្ក ភាគ ៣៨ - ទំព័រទី ១០៩ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ តថ្នគតនឹងសណមឋងនូវសតិបផដ្ឋឌ នផង នូវសតិបផដ្ឋឌ នភាវ ផង 

នូវបដិបទ ជាដើដែើរដៅកាន់សតិបផដ្ឋឌ នភាវ ផង ដល់អ្បកទាំងឡាយ អ្បកទាំងឡាយ ចូរ

សាថ ប់នូវធម៌ដ ោះចុោះ។ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ សតិប្បដ្ដ្នភាវោ េតើដូចេមតច? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ពិចារណាដ ើញ នូវសភាពជាទី្លបជុើដកើត

ដ ើងកប ុងកាយ នវទ្ន្ម ចរិ ត ធម ៌យ៉ា ងដនោះថ្ន៖  

ពិចារណាដ ើញ នូវសភាពជាទី្វ ិសដៅកប ុងកាយ ដវទ្  ចិតថ និងធម៌ ពិចារណា

ដ ើញ នូវសភាពជាទី្លបជុើដកើតដ ើង និងសភាពជាទី្វ ិសដៅកប ុងកាយ ដវទ្  ចិតថ ធម៌

ម្ននពយយម ជាដលគឿងដុតកដតឋ កិដលស ម្ននដសចកថីដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតីកម្នច ត់បង់នូវ

អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក ដនោះដៅថ្ន សរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម ។  

មាន្លភិខុោំងឡាយ បដិបោ ជាដំេណើរេៅកាន់សតិប្បដ្ដ្នភាវោ េតើដូចេមតច? 
មគគដ៏លបដសើរ លបកបដដ្ឋយអ្ងគ ៨ ហ្បឹងឯង ជាមគគដ៏លបដសើរ លបកបដដ្ឋយអ្ងគ ៨ គឺ

ដសចកថីដ ើញលតូវ ១ ដសចកថីលតិោះរោិះលតូវ ១ ការនិយយលតូវ ១ ការង្ខរលតូវ ១ ការចិញ្ចឹម

ជីវិតលតូវ ១ ការពយយមលតូវ ១ ការរឭកលតូវ ១ ការដើកល់ចិតថម្នាំលតូវ ១ ។ ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយដនោះដៅថ្ន បដបិទា ជ្ញដនំែើរនៅកាន់សរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម ។ 

rr<ss  
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បិដ្ក ភាគ ៣៨ - ទំព័រទី ១១៣ 

សាវតទី និទន ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ តថ្នគតនឹងសណមឋងនូវដសចកថីដកើតដ ើងនឹងសូនរ

ដៅទនសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ អ្បកទាំងឡាយ ចូរសាថ ប់នូវធម៌ដ ោះចុោះ ។ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះេសចខតីេខើតេឡើង ៃនកាយ េវទោ ចិតត ធម៌ េតើដូចេមតច? 
e ដសចកថីដកើតដ ើងទន កាយ ដលពាោះដកើតដ ើងទន អាហារ ដសចកថីរលត់ទន កាយ

ដលពាោះរលត់ទន អាហារ ។ 

e ដសចកថីដកើតដ ើងទន នវទ្ន្ម ទាំងឡាយ ដលពាោះដកើតដ ើងទន ផសេៈ ដសចកថី  

រលត់ ទន នវទ្ន្ម ទាំងឡាយ ដលពាោះរលត់ទន ផសេៈ ។ 

e ដសចកថីដកើតដ ើងទន ចរិ ត ដលពាោះដកើតដ ើងទន ន្មមរបូ ដសចកថីរលត់ទនចរិ ត 

ដលពាោះរលត់ទន ន្មមរបូ ។ 

e ដសចកថីដកើតដ ើងទន ធមទ៌ាំងឡាយ ដលពាោះដកើតដ ើងទន មនសកិារៈ ដសចកថី  

រលត់ទនធមទ៌ាំងឡាយ ដលពាោះរលត់ទន មនសកិារៈ។ 

ដសចកថីដកើតដ ើងនឹងសូនរដៅទនសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ គឺជាការដ្ឋក់ចុោះនូវមនសិការៈដ ោះ

ឯង ។ ចាំណែកកប ុងពាករថ្ន ដលពាោះការដកើតដ ើងលពមទនមនសិការ (មនសិការសមុទ្យ) 

ម្ននន័យថ្ន ការដកើតដ ើងលពមទនធម៌ណដលជាចាំណែកលបកបទនការលតស់ដឹង រណមងម្នន

ាន ដលពាោះការដកើតដ ើងលពមទនការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ណដលម្ននដហ្តុផលនិងធម៌ គឺនីវរែៈ 

(ដលគឿងរារាាំង) នឹងដកើតម្ននាន ក៏ដលពាោះការមិនដធឝើទុ្កខកប ុងចិតថណដលម្ននដហ្តុផលដកើត

ដ ើង ។ កប ុងលពោះសូលតដនោះ លពោះម្ននលពោះភាគជាម្នច ស់ ានលតស់ការតាំងសតិទុ្កក៏មុតម្នាំ

កប ុងអារមយែ៍ ដដ្ឋយលបការចូដនបោះ ។ 

បិដ្ក ភាគ ៣៨ - ទំព័រទី ១១៤ 

ផ លវូ គឺសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ដនោះ ជាផវូវមូលណតមួយ (លបលពឹតថដៅ) ដដើមផីដសចកថីបរសុិទ្នទន

សតឝទាំងឡាយ ដដើមផីកនវងបង់នូវដសាក និងខ្សឹកខ្សួល ដដើមផីរលត់បង់នូវទុ្កខ  និងដទមនសស

ដដើមផីាននូវមគគលបកបដដ្ឋយអ្ងគ ៨ ដដើមផីដធឝើឲរជាក់ចាស់នូវលពោះនិពាឝ ន ។  

សតិប្បដ្ដ្ន ៤ ដូចេមតចខលះ? 
ជាលបលកតីកថីដ ើញកាយកប ុងកាយ ដ ើញដវទ្  កប ុងដវទ្ ដ ើញចិតថកប ុងចិតថ  ដ ើញ 
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ធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី ម្ននពយយមដុតកដតឋ កិដលស ជាអ្បកដឹងខ្វ ួន ម្នន

សាយ រតីកម្នច ត់បង់ នូវអ្ភិជា និងដទមនសស កប ុងដលាកដចញានកថី  ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ស មបររិព ម ានដពាលពាករខាងដលើដនោះ លុោះដពាលពាករ

ដនោះដហ្ើយ លាំដ្ឋប់ដ ោះ ានដពាលពាករដនោះ តដៅដទ្េតថ្ន៖ 

បគុ គលនឃើញនវូទ្បីំផរុ ននការអ្ស់នៅននជ្ញរ ិ មាននសចក តអី្ននុរាុះ នដ្ឋយ

របនោជនរ៍ណមងដងឹចាស់ នវូផ លវូមលូណរមយួ ជនទាងំឡាយ ានឆ លងន ើយ ក នងុកាលមនុ

ក ត ីនងឹឆ លង (ក នងុអ្ន្មគរ)ក ត ីកពំងុឆ លងក នងុកាលឥឡវូននុះក ត ីនវូឱ្ឃៈាន នដ្ឋយផ លវូន ុុ៎ះឯង ។ 

បិដ្ក ភាគ ៣៨ - ទំព័រទី ១១៧ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលកាលដពាលថ្ន កសុលរាស ី ដូដចបោះ កាលដបើដពាលឲរលតូវ

គបផីដពាលចាំដពាោះ សរបិបដ្ឋឌ ន ៤ ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដផិតថ្ន កុសលរាសី ទាំងអ្ស់ដនោះ 

ក៏គឺ សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ដនោះឯង ណដលបុគគលគបផីចដលមើនឲរដលចើន ។ 

បិដ្ក ភាគ ៣៨ - ទំព័រទី ១១៩ 

ភិកខ ុមួយរបូ ចូលដៅគ្នល់លពោះដ៏ម្ននលពោះភាគ អ្ងគុយកប ុងទី្ដ៏សមគួរ ។ លុោះភិកខ ុដ ោះ

អ្ងគុយកប ុងទី្ដ៏សមគួរដហ្ើយ ានលកាបបងគើទូ្លលពោះដ៏ម្ននលពោះភាគ ដូដចបោះថ្ន បពិលតលពោះអ្ងគ

ដ៏ចដលមើន ខ្ញ ុាំលពោះអ្ងគ ានសាថ ប់ធម៌ឯណា របស់លពោះដ៏ម្ននលពោះភាគដហ្ើយ គបផីជាបុគគលណត

ម្នប ក់ឯង ដចេសដចញដៅ មិនម្ននដសចកថីលបម្នទ្ ម្ននពយយម ជាដលគឿងដុតកដតឋ កិដលស

ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន សូមលពោះដ៏ម្ននលពោះភាគ សណមឋងធម៌ដ ោះ ឲរទនដល់ខ្ញុាំ

លពោះអ្ងគដដ្ឋយសដងខប ។ 

ម្នប លភិកខ ុ ដបើដូដចាប ោះ អ្បកចូរជលមោះនូវដហ្តុជាខាងដដើម កប ុងកុសលធម៌ទាំងឡាយចុោះ។ 

ចុះអវី ជាងមងេដើម ៃនខុសលធម៌ោំងឡាយ? 
ម្នប លភិកខ ុ កប ុងសាស ដនោះ អ្បកចូរសលងមួកបងុាតិដម្នកខសាំវរៈ លបកបលពមដដ្ឋយអាចារៈ

និងដគ្នចរៈ ជាអ្បកដ ើញភ័យ កប ុងដទសទាំងឡាយ សូមផីណតបនថិចបនធួច សម្នទនសិកា

កប ុងសិកាខ បទ្ទាំងឡាយ។ ម្នប លភិកខ ុ កាលណាអ្បកសលងមួកប ុងាតិដម្នកខសាំវរៈ លបកបលពម

ដដ្ឋយអាចារៈ និងដគ្នចរៈ ដ ើញភ័យ កបងុដទសទាំងឡាយ សូមផណីតបនថិចបនធចួ សម្នទន

សិកាកបងុសិកាខ បទ្ទាំងឡាយ ម្នប លភិកខ ុ អ្បកគបផីអាលស័យនូវសីល សទិតដៅកប ុងសីល
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ចដលមើននូវសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ យ៉ា ងដនោះ ដសចកថីចដលមើន កប ុងកុសលធម៌ទាំងឡាយ នឹងម្នន

លាកដដល់អ្បកពិត ទាំងយប់ទាំងទងង ឯដសចកថីសាបសូនរ មិនម្ននដ ើយ ។ អ្ញាន

លបលពឹតថរចួដហ្ើយ ដសា សកិចច ានដធឝើដលសចដហ្ើយ កិចចដទទ្ ដដើមផីដសា សកិចចដនោះ

ដទ្េត មិនម្ននដ ើយ។ បណាថ លពោះអ្រហ្នថទាំងឡាយ ភិកខ ុដ ោះ ក៏ានជាលពោះអ្រហ្នថមួយ

អ្ងគណដរ ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ដទ្ើបលពោះភគវត័ លទ្ង់លតស់ថ្ន៖ 

នរជនណារបកបនដ្ឋយសជ្ញរបិញ្ញដ  តាងំនៅសប់៊ក នងុសលី ចនរម ើនសមាធចិរិ តផង 

វបិសេន្មចរិ តផង ន ម្ ុះថា ជ្ញអ្ នកនឃើញភយ័ ក នងុវដ ឋសំសារៈ អ្ នកមានពយោម ជ្ញ

នរគឿងដរុកនិលស អ្ នកមានបញ្ញដជ្ញនរគឿងរកានវូខ លនួ នរជននន្មុះ គបបីកាប់ឆ្លក រនវូនរព

សាន ប់ គរឺណាហ  ១០៨ នន្មុះាន ។ 

លគ្នដ ោះឯង ម្ននភិកខ ុមួយរបូដទ្េត ចូលដៅគ្នល់លពោះដ៏ម្ននលពោះភាគ។ដប។ បពិលត

លពោះអ្ងគដ៏ចដលមើន សូមលពោះដ៏ម្ននលពោះភាគ ដមតថ សាំណដងធម៌ដដ្ឋយសដងខប ដល់ខ្ញុាំលពោះអ្ងគ 

លុោះខ្ញុាំលពោះអ្ងគ ានសាថ ប់ធម៌ របស់លពោះដ៏ម្ននលពោះភាគដហ្ើយ គបផីជាបុគគលណតម្នប ក់ឯង

ដចេសដចញដៅ មិនម្ននដសចកថីលបម្នទ្ ម្ននពយយម ជាដលគឿងដុតកដតឋ កិដលស ម្នន

ចិតថបញ្ជូនដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ។ 

ម្នប លភិកខ ុ ដហ្តុដូដចាប ោះ អ្បកចូរជលមោះដហ្តុ ជាខាងដដើម កប ុងកុសលធម៌ទាំងឡាយចុោះ។ 

ចុះអវី ជាងមងេដើម ៃនខុសលធម៌ោំងឡាយ? 
ម្នប លភិកខ ុ កប ុងសាស ដនោះ អ្បកនឹងលោះបង់កាយទុ្ចចរតិដចញ ចដលមើនកាយសុចរតិនឹង

លោះបង់វចីទុ្ចចរតិដចញ ចដលមើនវចីសុចរតិ នឹងលោះបង់មដ ទុ្ចចរតិដចញ ចដលមើនមដ សុចរតិ។ 

ម្នប លភិកខ ុ កាលណាអ្បកនឹងលោះបង់កាយទុ្ចចរតិដចញ ចដលមើនកាយសុចរតិនឹងលោះ 

បង់វចីទុ្ចចរតិ ចដលមើនវចីសុចរតិ នឹងលោះបង់មដ ទុ្ចចរតិ ចដលមើនមដ សុចរតិ ម្នប លភិកខ ុ

កាលដណាោះ អ្បកគបផីអាលស័យនូវ សលី សទិតដៅកប ុងសីល ចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ដនោះ 

យ៉ា ងដនោះ ម្នប លភិកខ ុ កាលដណាោះ ដសចកថីចដលមើនកប ុងកុសលធម៌ទាំងឡាយ នឹងម្ននលាកដ

ដល់អ្បកពិត ទាំងយប់ទាំងទងង ឯដសចកថីសាបសូនរ ឥតម្ននដ ើយ ។ដប។ បណាថ លពោះ

អ្រហ្នថទាំងឡាយ ភិកខ ុដ ោះ ានជាលពោះអ្រហ្នថមួយអ្ងគណដរ។ 
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បិដ្ក ភាគ ៣៨ - ទំព័រទី ១២៤ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ភិកខ ុគបផីចដលមើន ដដើមផីកាំែត់ដឹង នូវដវទ្ ទាំង ៣ ។ 

នវទ្ន្ម ៣ របការ គអឺ្ វខី លុះ? គឺសុខ្ដវទ្  ១ ទុ្កខដវទ្  ១ អ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្  ១ ។ ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ ដវទ្  ៣ ម្ននលបការដូដចបោះឯង ។ សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ដចូដមថចខ្វោះ? ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ពិចារណាដ ើញ នូវកាយកប ុងកាយ ដវទ្ កប ុងដវទ្  

ចិតថកប ុងចិតថ  និងធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី ម្ននពយយម ជាដលគឿងដុតកាំដៅកិដលស

ជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី កម្នច ត់បង់នូវ អ្ភិជា និងដទមនសស កប ុងដលាកដចញាន ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្បកទាំងឡាយ គួរអ្នុដលគ្នោះពួកជនឯណា មួយវញិដទ្េត ពួកជនឯណា 

ណដលជាមិតថ អ្ម្នតរ ញតិ ឬសាដលាហិ្ត គបផីសម្នគ ល់នូវពាករ ណដលខ្វួនគួរសាថ ប់ ម្នប ល

ភិកខ ុទាំងឡាយ អ្បកទាំងឡាយ គួរញុាំងជនទាំងដ ោះ ឲរសម្នទន ឲរដសពគប់ ឲរសទិតដៅ

កប ុងការចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ដនោះ ។ 

បិដ្ក ភាគ ២៩ - ទំព័រទី ៨៥ 

សតវោំងឡាយ រែមងបរិសុទធេដ្យអដឋងិខមគេនះ គឺ 
e កម ម ានដល់មគគដចត  

e វជិ្ញជ  ានដល់សម្នយ ទិ្ដឌ ិនិងសម្នយ សងាបផៈ  

e ធម មៈ ានដល់សម្នយ វាយមៈ សម្នយ សតិ និងសម្នយ សម្នធិ 

e សលីៈ ានដល់សម្នយ វាចា សម្នយ កមយនថៈ និងសម្នយ អាជវីៈ  

ដ យ្ ោះថ្ន ជវីតិដ៏ឧតថម មិនណមនបរសុិទ្ន ដដ្ឋយដគ្នលត ឬដដ្ឋយលទ្ពរដទ្ ដលពាោះដហ្តុ

ដ ោះឯង បុរសជាបែឍ ិ ត កាលដបើដ ើញចាស់នូវលបដយជន៍របស់ខ្វួន គួរណតពិចារណា

នូវធម៌ ដដ្ឋយឧាយទនលាជាញ  រណមងបរសុិទ្នកប ុងអ្រយិមគគដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង លពោះសារបុីតថ

ដទ្ើបជាបុគគល (លបដសើរ) ដដ្ឋយបញ្ញដ ផង ដដ្ឋយសីលផង ដដ្ឋយការសងប់រម្នង ប់ផង ភិកខ ុ

ណដលលបដសើរ ដដ្ឋយគុែធម៌ប៉ាុ ដែត ោះ ដទ្ើបគួរជាអ្បកដល់នូវលពោះនិពាឝ ន ។ 

បិដ្ក ភាគ ៦៧ - ទំព័រទី ៤៣ 

អ្ធិបាយពាករថ្ន មនិគបបីនធ វើចរិ តឱ្យលោក់ លតង់ពាករថ្ន ចរិ ត ានដល់ ធមយជាតសលម្នប់

លតិោះរោិះ សលម្នប់ដឹង សលម្នប់លាថ្នប  ហ្ឫទ័្យ ភវងគចិតថ  ម យតនៈ មនិង្កនធិយ វិញ្ញដ ែ



Page 279 of 413 
 

វញិ្ញដ ែកខនន មដ វញិ្ញដ ែធាតុ ។ ចរិ ត ជាធមយជាតលឡក់ វកឹវរ ញប់ញ័រ ចដងឡែតចងឡល់ ដ វ ង 

ដឃាវ ង ភាញ ក់ដផឡើល មិនសងប់ ដដ្ឋយកាយទ្ុចចរតិ វចីទុ្ចចរតិ មដ ទុ្ចចរតិ រាគៈ ដទសៈ  

ដម្នហ្ៈ ដលកាធ ការចងដលកាធទុ្ក ការលុបលាងគុែ ការវាយឫកដសយ ើ ដសចកថី ប្ នីស 

ដសចកថីកាំណាញ់ ការលាក់ពុត ការអួ្តអាង ការចដចស ការលបណាាំងវាស  ម្ននោះ ការ

ដមើលង្ខយ ដសចកថី លសវងឹ និងដសចកថី លបណហ្ស ចិតថដ ោះ ជាធមយជាតលឡក់ វកឹវរ ញប់ញ័រ 

ចដងឡែតចងឡល់ ដ វ ងដឃាវ ង ភាញ ក់ដផឡើល មិនសងប់ ដដ្ឋយកិដលសទាំងពួង ទុ្ចចរតិទាំងពួង 

ដសចកថី លកវល់លកវាយទាំងពួង ដសចកថីអ្នធោះអ្ណនធងទាំងពួង ដសចកថីដៅថ លកហាយទាំងពួង  

អ្កុសលាភិសង្ខខ រទាំងពួង ។ 

បិដ្ក ភាគ ៨១ - ទំព័រទី ២៤៥ 

ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ជ្ញអ្នកសរងមួក នងុារនិមាក ខសំវរៈ សដលមចឥរយិបង បរបូិែ៌

ដដ្ឋយអាចារៈ និងដគ្នចរ ដ ើញភ័យកប ុងដទសទាំងឡាយ ម្ននលបម្នែតិច សម្នទន

សិកាកប ុងសិកាខ បទ្ទាំងឡាយ ម្ននទឝ រលគប់លគងកប ុងឥង្កនធិយទាំងឡាយ ជាអ្បកដឹងលបម្នែ

កប ុងដភាជន លបកបដរឿយៗកប ុងការពយយមជាដលគឿងភាញ ក់រលឹក កប ុងដពលមុនរាលតី និង

ដលកាយរាលតី លបកបដរឿយៗកប ុងការពយយមចដលមើននូវធម៌ទាំងឡាយ ជាចាំណែកទនការ

លតស់ដឹង ជាប់មិនដ្ឋច់ ចាស់កាវ ។ ភិកខ ុដ ោះ ជ្ញអ្នកនធ វើនសចក តដីងឹខ លនួ កប ុងការដដើរដៅមុខ្ និង

ការ្នងយដលកាយ ដធឝើដសចកថីដឹងខ្វួនកប ុងការលកដ កដមើលដៅមុខ្ និងការលកដ ក

ដមើលដៅទិ្សដផសងៗ ដធឝើដសចកថី ដឹងខ្វួនកប ុងការបត់ទដដជើង និងការលាតទដដជើងដធឝើ 

ដសចកថី ដឹងខ្វួនកប ុងការលទ្លទ្ង់សងាដី ាលត និងចីវរ ដធឝើដសចកថី ដឹងខ្វួនកប ុងការបរិដភាគ

ដភាជន ការផឹកទឹ្ក ការទ្ាំពាសីុខាទ្នីយៈ និងការជញ្ជប់ (នូវដភសជជៈ ម្ននសបផិជាដដើម)ដធឝើ

ដសចកថីដឹងខ្វួន កប ុងការបដ ធ បង់ឧចាច រៈបសាវៈ ដធឝើដសចកថីដឹងខ្វួនកប ុងការដដើរ ឈរ អ្ងគុយ

ដដកលក់ ភាញ ក់ដ ើង និយយ ឬការដសងែម។ ភិកខ ុដ ោះ គប់រកទ្នីសន្មសនៈដស៏ាង រ់ គឺទលពតូច

គល់ដឈើ ភបាំ  ដលជាោះភបាំ  គុហាភបាំ  ទលពសយសាន ទលពញតសាត ទី្វាល គាំនរចាំដបើង ទី្មិនម្នន

សាំដ ង ទី្មិនគឹកកង ទី្លាសចាកខ្រល់ណដលដកើតអ្ាំ ពីសររីៈទនជន ទី្សាង ត់កាំាាំងរបស់

មនុសសទី្សមគួរដល់ការពួនសមងាំ  ។ ភិកខ ុដ ោះ នៅកាន់នរពក ត ី ដៅកាន់មវ ប់ដឈើកថី  ដៅកាន់ 

ផធោះសាង ត់កថី  អ្ងគុយផគត់ណភប ន តាំងកាយឲរលតង់ តមា ល់សតិឲរម្ននមុខ្ដឆាភ ោះដៅរក  
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(កមយដ្ឋឌ ន)។ ភិកខ ុដ ោះ លុះបង់អ្ភជិាក នងុនលាក ម្ននចិតថលាសចាកអ្ភិជា ជលមោះចិតថឲរសាឡ ត

ចាកអ្ភិជាលោះបង់ពយាទ្ និងដសចកថីលបទ្ូសថ ម្ននចិតថមិនពយាទ្ ម្ននដសចកថីអ្នុដលគ្នោះ

នូវលបដយជន៍ដល់សតឝម្ននជីវតិទាំងអ្ស់ ជលមោះចិតថឲរសាឡ តចាកពយាទ្ និងដសចកថីលបទូ្សថ

លោះបង់ងីនមិទ្នៈ ជាអ្បកលាសចាកងីនមិទ្នៈ ម្ននដសចកថីសម្នគ ល់ជាពនវឺ ជាអ្បកម្ននសតិ និង

សមផជញ្ដៈ ជលមោះចិតថឲរសាឡ តចាកងីនមិទ្នៈ លោះបង់ឧទ្នចចកុកាចចៈ ជាអ្បកមិនរាយម្នយ ម្នន

ចិតថសងប់រម្នង ប់ខាងកប ុងស ថ ន ជលមោះចិតថឲរសាឡ តចាកឧទ្នចចកុកា ុចចៈ លោះបង់វចិិកិចាឆ  ជាអ្បក

ឆវងចាកវិចិកិចាឆ  មិនម្ននដសចកថី ដងឿងឆងល់ កប ុងកុសលធម៌ទាំងឡាយ ជលមោះចិតថឲរសាឡ ត

ចាកវិចិកិចាឆ  ។ ភិកខ ុដ ោះ លុុះលុះបង់នវីរែៈទាងំ ៥ ដនោះ ណដលជាដលគឿងដៅហ្យងទនចិតថ  

ណដលដធឝើបញ្ញដ ឲរម្ននកម្នវ ាំងងយ សាង ត់ចាកកាមទាំងឡាយ សាង ត់ចាកអ្កុសលធម៌ទាំងឡាយ

ដហ្ើយចូលកាន់បឋមជាន ណដលលបកបដដ្ឋយវតិកាៈ លបកបដដ្ឋយវចិារៈ ម្ននបីតិ និង

សុខ្ណដលដកើតអ្ាំ ពីវដិវក ភិកខ ុដ ោះ នរ ុះរមាង ប់វរិក កៈ នងិវចិារៈ ក៏ចូលកាន់ទុ្តិយជាន ជាធមយ

ជាតិដកើតម្ននខាងកប ុងស ថ ន លបកបដដ្ឋយដសចកថី លជោះថ្នវ  គឺសទន  ម្ននសភាពជាចិតថខ្ភស់

ឯកមិនម្ននវតិកាៈ មិនម្ននវចិារៈ ម្ននណតបីតិ និងសុខ្ ណដលដកើតអ្ាំ ពីសម្នធិ គឺបឋមជាន 

ភិកខ ុដ ោះ ដលពាោះដនឿយណាយចាកបីតិផង លបកបដដ្ឋយឧដបកាខ ផង ម្ននសាយ រតីដឹងខ្វួនផង 

ទ្ទួ្លសុខ្ដដ្ឋយ មកាយផង ក៏ចូលកាន់តតិយជាន ណដលលពោះអ្រយិទាំងឡាយណតង

សរដសើរថ្ន បុគគលណដលានតតិយជាន ជាអ្បកលបកបដដ្ឋយឧដបកាខ  ម្ននសាយ រតីដៅជា

សុខ្ ភិកខ ុដ ោះ ដលពាោះលោះសុខ្ផង ដលពាោះលោះទុ្កខផង ដលពាោះអ្ស់ដៅទនដសាមនសស និង

ដទមនសសកប ុងកាលមុនផង ក៏ចូលកាន់ចតុតទជាន ជាធមយជាតិម្ននអារមយែ៍មិនណមនទុ្កខ

មិនណមនសុខ្ គឺឧដបកាខ  ម្ននសតិដ៏បរសុិទ្នដដ្ឋយឧដបកាខ  ភិកខ ុដ ោះ នរ ុះកន លងរបូសញ្ញដ  ដលពាោះ

អ្ស់ដៅទនបដិ សញ្ញដ  ដលពាោះការមិនដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  នូវ នតថសញ្ញដ ដដ្ឋយសពឝលគប់ ក៏ចូល

កាន់អាកាសានញ្ញច យតនជាន ដដ្ឋយបរកិមយថ្ន អាកាសមិនម្ននទី្បាំផុត ភិកខ ុដ ោះ ដលពាោះ

កនវងអាកាសានញ្ញច យតនជានដដ្ឋយសពឝលគប់ ក៏ចូលកាន់វញិ្ញដ ែញ្ញច យតនជាន ដដ្ឋយ

បរកិមយថ្ន វញិ្ញដ ែមិនម្ននទី្បាំផុត ភិកខ ុដ ោះ ដលពាោះកនវងវញិ្ញដ ែញ្ញច យតនជានដដ្ឋយសពឝ

លគប់ ក៏ចូលកាន់អាកិញ្ចញ្ញដ យតនជាន ដដ្ឋយបរកិមយថ្ន វតទ ុតិចតួចមិនម្នន ភិកខ ុដ ោះដលពាោះ

កនវងអាកិញ្ចញ្ញដ យតនជានដដ្ឋយសពឝលគប់ ក៏ចូលកាន់ដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតនជាន ។ 
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ឥន្ទនរិយសំវរសីល 

(វិសទុធិមគគប្រប សលីនិទទេសទំព័រ៤៤) 
បទ្ថ្ន ន នមិរិ តាគ  ី ដសចកឋីថ្ន ភិកខ ុមិនកាន់យកនូវនិមិតថកប ុងង្កសថី  និងបុរស ឬថ្ននិមិតថ

ណដលជាទី្តាំងទនកិដលស ម្ននសុភនិមិតថជាដដើម ឋិតដៅកបងុនិមិតថលតឹមណតខ្វួនដ ើញប៉ាុ ដណាត ោះ

ឯង ។ បទ្ថ្ន ន្មនពុយញ្ជនាគ  ីដសចកឋីថ្ន មិនកាន់យកនូវអាការៈដផសងដដ្ឋយអាការៈម្ននទដ ដជើង 

កាល សាំដែើច ពាករណដលបុរសនិងង្កសថី  ដពាលចរចារគ្នប ដៅវញិដៅមក និងការលកដ ក

ដមើលជាដដើម ណដលានដវាហារថ្ន “អ្នពុយញ្ជនៈ” ដលពាោះជាអ្នុពរញ្ជនៈគឺ ដលពាោះជាដលគឿងដធឝើ

ដសចកឋី លាកដ ទនកិដលសទាំងឡាយ អាការៈឯណាលាកដចាស់កប ុងសររីៈដ ោះ ក៏កាន់់យក

នូវអាការៈម្ននសក់ជាដដើម ដ ោះជាអារមយែ៍ ដូចលពោះមហាតិសសដតទរ អ្បកដៅកប ុងដចតិយបព៌ត ។ 

ានឮមកថ្ន កូនលបសាលសីទនលតកូលម្នប ក់ ានដ វ្ ោះទស់ណទ្ងជាមួយសាឝ មីដហ្ើយ

សឡិតសាឡ ងដដ្ឋយដលគឿងលបដ្ឋប់ដ៏លឡ  ដូចជា ងដទ្វកញ្ញដ  ដចញពីអ្នុរាធបុរ ី តាំងពីលពឹកលពហាម 

ដដើរដៅកាន់ផធោះទនញតិ ក៏ានដ ើញលពោះមហាតិសសដតទរដ ោះ កាំ ពុងនិមនថមកពីដចតិយបព៌ត

ដៅកាន់អ្នុរាធបុរ ី ដដើមផីបិែឍ ាត លតង់ចដ វ ោះផវូវ ជាលសីម្ននចិតថរាយម្នយដហ្ើយ ដសើច

យ៉ា ងខាវ ាំង ។ ឯលពោះដងរៈ លកដ កដមើលដដ្ឋយគិតថ្ន “ននុះជ្ញអ្ វ”ី ក៏ាននូវអ្សុភសញ្ញដ  លតង់

ឆឡឹងដធយញទនលសីដ ោះ ដហ្ើយក៏ានសដលមចអ្រហ្តថ ។ 

េរោះេហតុេោះ េទើបរពះអដឋខថាចារ្យ េោលថា៖ 
រពុះនថរៈ នឃើញឆ ោងឹនធ មញ របស់ស្តសតនីន្មុះន ើយ ករ៏ឭកនឃើញនវូអ្សភុសញ្ញដ ក នងុកាល

មនុ នលាកឈរនៅក នងុទ្នីន្មុះដណដល ានសនរមចរពុះអ្រ រ តន ើយ ។ 

ចាំណែកសាឝ មីទនង្កសថីដ ោះ កាលដដើរតមមក ានជួបលបទ្ោះនឹងលពោះដងរៈក៏សួរថ្ន “បពិលត 

ដលាកម្នច ស់! ដតើដលាកម្នច ស់ ានដ ើញង្កសថីណដរឬដទ្” លពោះដងរៈលាប់បុរសជាសាឝ មីរបស់ង្កសថី

ដ ោះថ្ន៖ 

អាតាម  មនិដងឹចាស់ថា ស្តសត ីឬបរុសណដលនដ ើរនៅអ្ពំទី្នីនុះនទ្ ណរថា រាងឆ ោងឹន ុុ៎ះកពំងុនដ ើរនៅ

នល ើផ លវូធ ំ។ 

កប ុងពាករថ្ន “យតាវ ធកិរែនមន”ំ ដូដចបោះជាដដើម ម្ននវនិិចឆ័យថ្នទាំងឡាយ ម្ននអ្ភិជាជា

ដដើមដ ោះ គបផីជាប់តម គឺដដញតមបុគគលដ ោះ អ្បកមិនសលងមួចកខ ុង្កនធីយ៍ គឺជាអ្បកម្ននចកខ ុ

ទឝ រមិនានបិទ្ដហ្ើយ ដៅដដ្ឋយសនធោះទឝ រ គឺ សតិ ដលពាោះដហ្តុណា គឺ ដលពាោះដហ្តុទនការមិន
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សលងមួចកខ ុង្កនធីយ៍ណា ។ បទ្ថ្ន “រសេ សំវរាយ បដបិជ ជរ”ិ ដសចកឋីថ្ន ភិកខ ុលបតិបតថិដដើមផី

លបដយជន៍ដល់ការបិទ្ នូវចកខ ុង្កនធីយ៍ដ ោះ ដដ្ឋយសនធោះទឝ រ គឺ សតិ ។ ក៏ភិកខ ុកាលលបតិបតថិ  

យ៉ា ងដូដចបោះ លពោះភគវត័លតស់ថ្ន “រកានូវចកខងុ្កនធីយ៍ខ្វោះ ដល់នូវការសលងមួកបងុចកខងុ្កនធីយ៍ខ្វោះ”។ 

កប ុងពាករថ្ន “ដល់នូវការសលងមួ កប ុងចកខ ុង្កនធីយ៍” ដ ោះបែឍ ិ តគបផីលជាបថ្នសាំវរៈកឋី  អ្សាំវរៈកឋី  

កប ុងចកខ ុង្កនធីយ៍មិនម្ននក៏ពិតណមនដហ្ើយដលពាោះសតិកឋី  ដលពាោះការដភវចភាវ ាំងសតិកឋី  មិនានអាលស័យ

នូវចកខ ុបសាទ្ដកើតដ ើងដសាោះដ ើយ ។ 

បិដ្ក ភាគ ៦៩ - ទំព័រទី ៩៦ 

បញ្ញដ កប ុងការសាថ ប់ដហ្ើយសលងមួ ដ យ្ ោះថ្ន សលីមយញ្ញដែ ។ 

សត្ើដូច្សមតច្ េលី ៥ គឺ 
q បរយិន តារសិទុ្ ធសិលី ១ 

q អ្បរយិន តារសិទុ្ ធសិលី ១ 

q បរបិែុណារសិទុ្ ធសិលី ១ 

q អ្បរាមដ ឌារសិទុ្ ធសិលី ១ 

q បដបិបសបទ្ ធាិរសិទុ្ ធសិលី ១។ 

បណាត សលីទាងំ ៥ នន្មុះ បរយិន តារសិទុ្ ធសិលី នរ ើដចូនម តច ។ 

សីលរបស់អ្នុបសមផនបទាំងឡាយ ណដលម្ននសិកាខ បទ្ម្ននទី្បាំ ផុត ដនោះដ យ្ ោះថ្ន 

បរយិនថារសុិទ្នសីិល ។ 

អបរិយនតបារិសុទធិសីល េតើដូចេមតច? 
សីលរបស់ឧបសមផនបទាំងឡាយ ណដលម្ននសិកាខ បទ្មិនម្ននទី្បាំផុត ដនោះដ យ្ ោះថ្ន 

អ្បរយិនថារសុិទ្និសីល ។ 

បរិបុណណបារិសុទធិសីល េតើដូចេមតច? 
សីលរបស់កលយែបុងុជជនទាំងឡាយ ណដលលបកបកប ុងកុសលធម៌ ជាអ្បកបាំដពញកប ុង

អ្ដសកខបរយិនថសីល មិនសាថ យកាយ និងជីវតិ ជាអ្បកម្ននជីវតិលោះបង់ដហ្ើយដនោះដ យ្ ោះ ថ្ន 

បរបុិែត ារសុិទ្នសីិល ។ 

អបរាមដឋបារិសុទធិសីល េតើដូចេមតច? 
សីលរបស់ដសកខបុគគល ៧ ពួក ដនោះដ យ្ ោះថ្ន អ្បរាមដឌារសុិទ្នសីិល ។ 
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បដិប្បស្ឝទធិបារិសុទធិសីល េតើដូចេមតច? 
សីលរបស់លពោះខី្ណាលសព ជាសាវក័ទនលពោះតថ្នគត របស់លពោះបដចចកពុទ្ន របស់លពោះ

តថ្នគត ជាអ្រហ្នថសម្នយ សមភ ុទ្ន ដនោះដ យ្ ោះថ្ន បដបិផសសទ្នាិរសុិទ្នសីិល ។ 

បរិបុណណបារិសុទធិសីល េតើដូចេមតច? 
សីលរបស់កលយែបុងុជជនទាំងឡាយ ណដលលបកបកប ុងកុសលធម៌ ជាអ្បកបាំដពញ

កប ុងអ្ដសកខបរយិនថសីល មិនសាថ យកាយ និងជីវតិ ជាអ្បកម្ននជីវតិលោះបង់ដហ្ើយ ដនោះដ យ្ ោះ

ថ្ន បរបុិែត ារសុិទ្នសីិល។ 

អបរាមដឋបារិសុទធិសីល េតើដូចេមតច? 
សីលរបស់ដសកខបុគគល ៧ ពួក ដនោះដ យ្ ោះថ្ន អ្បរាមដឌារសុិទ្នសីិល ។ 

បដិប្បស្ឝទធិបារិសុទធិសីល េតើដូចេមតច? 
សីលរបស់លពោះខី្ណាលសព ជាសាវក័ទនលពោះតថ្នគត របស់លពោះបដចចកពុទ្ន របស់លពោះ

តថ្នគត ជាអ្រហ្នថសម្នយ សមភ ុទ្ន ដនោះដ យ្ ោះថ្ន បដបិផសសទ្នាិរសុិទ្នសីិល។ 

បណាថ សីលទាំង ២ យ៉ា ងដ ោះគឺ សីលម្ននទី្បាំផតុក៏ម្នន សីលមិនម្ននទី្បាំផតុក៏ម្នន។ 

សីលមានទីបំផុតេោះ េតើដូចេមតច? 
សីលម្ននលាភជាទី្បាំផុតក៏ម្នន សីលម្ននយសជាទី្បាំផុតក៏ម្នន សីលម្ននញតិជាទី្

បាំផុតក៏ម្នន សីលម្ននអ្វយវៈជាទី្បាំផុតក៏ម្នន សីលម្ននជវីតិជាទី្បាំផតុក៏ម្នន។ 

សីលមានល្ភជាទីបំផុតេោះ េតើដូចេមតច? 
បុគគលខ្វោះកប ុងដលាកដនោះ លបលពឹតថកនវងនូវសិកាខ បទ្ ណដលខ្វួនសម្នទនដហ្ើយ ដលពាោះ

ដហ្តុទនលាភ ដលពាោះលាភជាបចច័យ ដលពាោះលាភ ជាដហ្តុ ដនោះដ យ្ ោះថ្ន សីលម្ននលាភជា

ទី្បាំផតុ។ 

សីលមានយសជាទបីំផុតេោះ េតើដូចេមតច? 
បុគគលខ្វោះ កប ុងដលាកដនោះ លបលពឹតថកនវងនូវសិកាខ បទ្ ណដលខ្វួនសម្នទនដហ្ើយ ដលពាោះ

ដហ្តុទនយស ដលពាោះយសជាបចច័យ ដលពាោះយសជាដហ្តុដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន សីលម្ននយសជា

ទី្បាំផតុ។ 
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សីលមានញាតិជាទីបំផុតេោះ េតើដូចេមតច? 
បុគគលខ្វោះ កប ុងដលាកដនោះ លបលពឹតថកនវង នូវសិកាខ បទ្ ណដលខ្វួនសម្នទនដហ្ើយ ដលពាោះ

ដហ្តុទនញតិ ដលពាោះញតិជាបចច័យ ដលពាោះញតិជាដហ្តុ ដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន សីលម្ននញតិជា

ទី្បាំផតុ ។ 

សីលមានអវយវៈជាទីបំផុតេោះ េតើដូចេមតច? 
បុគគលខ្វោះកប ុងដលាកដនោះ លបលពឹតថកនវង នូវសិកាខ បទ្ ណដលខ្វួនសម្នទនដហ្ើយ ដលពាោះ

ដហ្តុទនអ្វយវៈ ដលពាោះអ្វយវៈជាបចច័យ ដលពាោះអ្វយវៈជាដហ្តុ ដនោះដ យ្ ោះថ្ន សីលម្នន 

អ្វយវៈជាទី្បាំផតុ ។ 

សីលមានជីវិតជាទីបំផុតេោះ េតើដូចេមតច? 
បុគគលខ្វោះកប ុងដលាកដនោះ លបលពឹតថកនវងនូវសិកាខ បទ្ ណដលខ្វួនសម្នទនដហ្ើយ ដលពាោះ

ដហ្តុទនជីវតិ ដលពាោះជីវតិជាបចច័យ ដលពាោះជីវតិជាដហ្តុដនោះដ យ្ ោះថ្ន សីលម្ននជវីតិជាទី្បាំផតុ។ 

សីលទាំងឡាយម្ននសភាពយ៉ា ងដនោះ ជា សីលដ្ឋច់ សីលធវុោះ សីលពពាល សីល 

ពលពុោះ មិនណមនជាសីលរបស់អ្បកជា មិនណមនជាសីល ណដលវញិ្ដូជនសរដសើរដទ្ ជាសីល

ណដលតណាហ  និងទិ្ដឌបិដាសអ្ណងឡល ជាសីលមិនលបលពឹតថដៅ ដដើមផីសម្នធិ មិនណមនជាទី្

តាំងទនដសចកថី មិនដៅថ លកហាយ មិនណមនជាទី្តាំងទនាដម្នជជៈ មិនណមនជាទី្តាំងទនបីតិ 

មិនណមនជាទី្តាំងទនបសសទ្និ មិនណមនជាទី្តាំងទនសុខ្ៈ មិនណមនជាទី្តាំងទនសម្នធិ មិន

ណមនជាទី្តាំងទនយថ្នភូតញ្ញដ ែទ្សសនៈ មិនណមនលបលពឹតថដៅដដើមផីនិពឝិទ ដដ្ឋយចាំណែក

មួយដដើមផីលាសចាករាគៈ ដដើមផីនិដរាធ ដដើមផីដសចកថីសងប់សាង ត់ ដដើមផីអ្ភិញ្ញដ  ដដើមផីការ

លតស់ដឹង ដដើមផីនិពាឝ នដ ើយ ដនោះដ យ្ ោះថ្ន សីលម្ននទី្បាំផតុ។ 

សីលមិនមានទីបំផុតេោះ េតើដូចេមតច? 
សីលមិនម្ននលាភជាទី្បាំផុតក៏ម្នន សីលមិនម្ននយសជាទី្បាំផុតក៏ម្នន សីលមិន

ម្ននញតិជាទី្បាំផុតក៏ម្នន សីលមិនម្ននអ្វយវៈជាទី្បាំផុតក៏ម្នន សីលមិនម្ននជីវតិជាទី្

បាំផុតក៏ម្នន ។ 

សីលមិនមានល្ភជាទីបំផុតេោះ េតើដូចេមតច? 
បុគគលខ្វោះ  កប ុងដលាកដនោះមិនញុាំង ចិតថឲរដកើតដ ើង ដដើមផីលបលពឹតថកនវងសិកាខ បទ្ 
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ណដលខ្វួនសម្នទនដហ្ើយ ដលពាោះដហ្តុទនលាភ ដលពាោះលាភជាបចច័យ ដលពាោះដើដែើរលាភ

ដទ្ ដតើបុគគលដ ោះនឹងលបលពឹតថកនវងដូចដមថចាន ដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន សីលមិនម្ននលាភជាទី្បាំផតុ។ 

សីលមិនមានយសជាទីបំផុតេោះ េតើដូចេមតច? 
បុគគលខ្វោះ កប ុងដលាកដនោះ មិនញុាំង ចិតថឲរដកើតដ ើង ដដើមផីលបលពឹតថកនវងនូវសិកាខ បទ្

ណដលខ្វួនសម្នទនដហ្ើយ ដលពាោះដហ្តុទន យស ដលពាោះយសជាបចច័យ ដលពាោះដើដែើរយសដទ្ 

ដតើបុគគលដ ោះនឹងលបលពឹតថកនវងដូចដមថចដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន សីលមិនម្ននយសជាទី្បាំផតុ ។ 

សីលមិនមានញាតិជាទីបំផុតេោះ េតើដូចេមតច? 
បុគគលខ្វោះ កប ុងដលាកដនោះ មិនញុាំង ចិតថឲរដកើតដ ើង ដដើមផីកនវងនូវសិកាខ បទ្ ណដលខ្វួន

សម្នទនដហ្ើយ ដលពាោះដហ្តុទនញតិ ដលពាោះញតិជាបចច័យ ដលពាោះដើដែើរញតិដទ្ ដតើបុគគល

ដ ោះ នឹងលបលពឹតថកនវងដូចដមថចាន ដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន សីលមិនម្ននញតិជាទី្បាំផតុ ។ 

សីលមិនមានអវយវៈជាទីបំផុតេោះ េតើដូចេមតច? 
បុគគលខ្វោះ កប ុងដលាកដនោះ មិនញុាំង ចិតថឲរដកើតដ ើង ដដើមផីលបលពឹតថកនវងនូវសិកាខ បទ្

ណដលខ្វួនសម្នទនដហ្ើយ ដលពាោះដហ្តុទនអ្វយវៈ ដលពាោះអ្វយវៈជាបចច័យ ដលពាោះដើដែើរ 

អ្វយវៈដទ្ ដតើបុគគលដ ោះនឹងលបលពឹតថកនវងដូចដមថចាន ដនោះដ យ្ ោះថ្ន សីលមិនម្ននអ្វយវៈ 

ជាទី្បាំផតុ ។ 

សីលមិនមានជីវិតជាទីបំផុតេោះ េតើដូចេមតច? 
បុគគលខ្វោះកប ុងដលាកដនោះ មិនញុាំងចិតថឲរដកើតដ ើង ដដើមផីលបលពឹតថកនវងនូវសិកាខ បទ្

ណដលខ្វួនសម្នទនដហ្ើយ ដលពាោះដហ្តុទនជីវតិ ដលពាោះជីវតិជាបចច័យ ដលពាោះដើដែើរជីវតិ ដតើ

បុគគលដ ោះនឹងលបលពឹតថកនវងដូចដមថចាន ដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន សីលមិនម្ននជវីតិជាទី្បាំផតុ។ 

សីលទាំងឡាយណបបដនោះ ជាសីលមិនដ្ឋច់ មិនធវុោះ មិនពពាល មិនពលពុោះ ជាសីលរបស់

អ្បកជា ជាសីលណដលវញិ្ដូជនសរដសើរ ជាសីលណដលមិនម្ននតណាហ  និងទិ្ដឌិបដាសអ្ណងឡល 

លបលពឹតថដៅដដើមផីសម្នធិ ជាទី្តាំងទនដសចកថី មិនដៅថ លកហាយ ជាទី្តាំងទនាដម្នជជៈជាទី្តាំងទន

បីតិ ជាទី្តាំងទនបសសទ្និ ជាទី្តាំងទនសុខ្ៈ ជាទី្តាំងទនសម្នធិ ជាទី្តាំងទនយថ្នភូតញ្ញដ ែ 

ទ្សសនៈ លបលពឹតថដៅដដើមផីនិពឝិទដដ្ឋយចាំណែកមួយ ដដើមផីលាសចាករាគៈដដើមផីនិដរាធ ដដើមផី

ដសចកថីសងប់សាង ត់ ដដើមផីអ្ភិញ្ញដ  ដដើមផីលតស់ដឹង ដដើមផីនិពាឝ នដនោះដ យ្ ោះថ្ន សីលមិនម្ននទី្

បាំផតុ ។ ឥទ្និាទ្កថ្ន ឥង្កនធិយកថ្ន ពលកថ្ន ដពាជឈងគកថ្ន មគគកថ្ន ផលកថ្ន និពាឝ នកថ្ន ជាអ្បក
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លបុងលបយ័តប  រវាាំង លគប់លគង  ុាំ លគង រកា សលងមួដដ្ឋយវាចា ដនោះ វចីារសុិទ្និ។ គបផជីាអ្បក

លបកបដដ្ឋយវចីារសុិទ្និ លាកដដូដចបោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន លតូវម្ននសាំដីដូចដមថច។ 

ពាករថ្ន ភិកខ ុដ ោះលតូវម្ននដគ្នចរដូចដមថច កប ុងសាស ដនោះ គឺលពោះសារបុីតថដតទរ សួរ

ដគ្នចរថ្ន (ភិកខ ុដ ោះ) គបផីជាអ្បកលបកបដដ្ឋយដគ្នចរលាកដដូចដមថច ម្ននលទ្ង់លទយដូច

ដមថច ម្ននណបបដូចដមថច ម្ននយ៉ា ងដូចដមថច។ អ្ដគ្នចរក៏ម្នន ដគ្នចរក៏ម្នន។ 

អេោចរ េតើដូចេមតច? 
ភិកខ ុខ្វោះកប ុងសាស ដនោះ ជាអ្បកលតច់ដៅកាន់ផធោះង្កសថីដពសយ ជាអ្បកលតច់ដៅកាន់ផធោះ

ង្កសថីដមម្ន៉ា យ ជាអ្បកលតច់ដៅកាន់ផធោះង្កសថីលកមុាំចាស់ ជាអ្បកលតច់ដៅកាន់សាំណាក់មនុសស

ដខ្ធើយ ជាអ្បកលតច់ដៅកាន់សាំណាក់ភិកខ ុនី ជាអ្បកលតច់ដៅកាន់ដរាងលសា ដៅលចបូកលចបល់

នឹងពួកលពោះរាជា ពួកមហាម្នតររបស់លពោះរាជា និងពួកតិរទយិ និងពួកសាវក័ទនតិរទយិ និងការ

លចបូកលចបល់ដដ្ឋយលគហ្សទមិនលតូវទ្ាំនង ដសពគប់ ចូលដៅអ្ងគុយជិតពួកលតកូលមិន

ម្ននជើដនឿ មិនលជោះថ្នវ  មិនណមនជាអ្ែថ ូងជាអ្បកដជរជើលាប លាថ្នប ការមិនចដលមើន លាថ្នប

ការមិនជាលបដយជន៍ លាថ្នប ការមិនលសួល លាថ្នប ការមិនដកសមចាកដយគៈ ដដើមផីពួកភិកខ ុ 

ភិកខ ុនី ឧាសក ឧាសិកា ដនោះដៅថ្ន អ្ដគ្នចរ។ មួយដទ្េត ភិកខ ុចូលដៅកាន់ចដ វ ោះផធោះ 

ដដើរតមងបល់ មិនសលងមួ ដដើរដៅលកដ កដមើលដើរ ី ដមើលដសោះ ដមើលរង ដមើលពល

ដងយើរដជើង ដមើលពួកង្កសថី  ដមើលពួកលបុស ដមើលពួកដកយងលបុស ដមើលពួកដកយងលសី ដមើល

ចដ វ ោះផារដមើលទឝ រផធោះ ដមើលដលើ ដមើលដលកាម ដមេងដមើលទិ្ស និងទិ្ស ដឆេងដដើរដៅ 

ដនោះក៏ដៅថ្ន អ្ដគ្នចរណដរ។ មួយដទ្េត ភិកខ ុដ ើញរបូដដ្ឋយចកខ ុ ជាអ្បកកាន់យកនូវនិមិតថ 

កាន់យកនូវអ្នុពរពាជ នៈ ពួកអ្កុសលធម៌ដ៏អាលកក់ គឺអ្ភិជា និងដទមនសស គបផីដិតដ្ឋម

ជាប់តមភិកខ ុដនោះ ដលពាោះដហ្តុទនការមិនសលងមួចកខ ុង្កនធិយណា។ដប។ មិនសលងមួមនិង្កនធិយ 

មិនលបតិបតថិដដើមផីសលងមួនូវមនិង្កនធិយដ ោះ មិនរកាមនិង្កនធិយ មិនដល់នូវការសលងមួកប ុង

មនិង្កនធិយដនោះក៏ដៅថ្ន អ្ដគ្នចរណដរ។ 

ពុាំដ ោះដសាត ដូចជាសមែលពាហ្យែ៍ទាំងឡាយដ៏ចដលមើនពួកមួយ បរដិភាគដភាជន

ណដលដគឲរដដ្ឋយសទន ដហ្ើយ សមែលពាហ្យែ៍ទាំងដ ោះ ណតងលបកបដរឿយៗនូវការ

ដមើលណលផង ណដលជាសលតូវដល់កុសលធម៌ ម្ននសភាពយ៉ា ងដនោះ គឺ រាាំ ដលចេង លបគាំ

មដហាលសព និយយដរឿង គង រគ្នាំង សគរម្ននលជុង ៤ របូគាំនូរ ណលផងដើណដក ណលផងរា៉ា វ
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ណលផងលាងឆឡឹង លបជល់ដើរ ីលបខាាំដសោះ លបជល់លកបី លបជល់ដគ្ន លបជល់ពណព លបជល់ណកោះ

លបជល់ម្នន់ លបជល់ចាប ណលផងគុនដើបង លបដ្ឋល់ ចាំាប់ ទី្សលម្នប់ចាាំងគ្នប  ទី្សលម្នប់

ដរេបពល លាំដៅកងទ្័ព ទី្សលម្នប់ដមើលដស លបកបដដ្ឋយអ្ងគ ៤ ជាអ្បកលបកបដរឿយៗ

នូវការដមើលណលផង ណដលជាសលតូវដល់កុសលធម៌ ម្ននសភាពយ៉ា ងដនោះ ដូដចបោះៗ ខ្វោះដនោះ

ក៏ដៅថ្ន អ្ដគ្នចរណដរ។ សូមផីណតកាមគុែទាំង ៥ ក៏ដ យ្ ោះថ្ន អ្ដគ្នចរ។ សមដូចលពោះ

តលម្នស់ដនោះ ណដលលពោះម្ននលពោះភាគានលតស់ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្បកទាំងឡាយកុាំ

លបលពឹតថកប ុងអ្ដគ្នចរណដលជាវស័ិយទនសលតូវ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កាលដបើអ្បកទាំងឡាយ

លបលពឹតថកប ុងអ្ដគ្នចរ ណដលជាវស័ិយទនសលតូវ ម្នរនឹងានចដ វ ោះ ម្នរនឹងានអារមយែ៍

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្ដគ្នចរ របស់ភិកខ ុណដលជាវស័ិយទនសលតូវ គឺអ្ឝី  គឺកាមគុែទាំង ៥ ។ 

កាមគុណោំង ៥ េតើដូចេមតចខលះ? 
គឺរបូទាំងឡាយ ណដលគបផដីឹងចាស់ដដ្ឋយចកខ ុ ជាទី្លាថ្នប  ជាទី្ដលតកអ្រ ជាទី្គ្នប់

ចិតថ ម្ននសភាពជាទី្លសឡាញ់ លបកបដដ្ឋយកាម គួរឲរដលតកលតអាល សាំដ ងទាំងឡាយ

ណដលគបផីដឹងចាស់ដដ្ឋយលតដចេក កវិនទាំងឡាយ ណដលគបផដីឹងចាស់ដដ្ឋយលចមុោះ រស

ទាំងឡាយ ណដលគបផីដឹងចាស់ដដ្ឋយអ្ណាថ ត ដផ្លដឌពឝៈទាំងឡាយណដលគបផីដឹងចាស់

ដដ្ឋយកាយ ជាទី្លាថ្នប  ជាទី្ដលតកអ្រ ជាទី្គ្នប់ចិតថ ម្ននសភាពជាទី្លសឡាញ់លបកបដដ្ឋយ

កាម គួរឲរដលតកលតអាល ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ តថ្នគតដៅថ្ន អ្ដគ្នចររបស់ភិកខ ុ

ណដលជាវស័ិយទនសលតូវ។ ដនោះក៏ដលាកដៅថ្ន អ្ដគ្នចរណដរ។ 

េោចរ េតើដូចេមតច? 
ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ជាអ្បកមិនលតច់ដៅកាន់សាំណាក់ង្កសថីដពសយ មិនលតច់ដៅកាន់

សាំណាក់ង្កសថីដមម្ន៉ា យ មិនលតច់ដៅកាន់សាំណាក់ង្កសថី លកមុាំចាស់ មិនលតច់ដៅកាន់សាំណាក់

មនុសសដខ្ធើយ មិនលតច់ដៅកាន់សាំណាក់ភិកខ ុនី មិនលតច់ដៅកាន់ដរាងលសា មិនដៅលចបូក

លចបល់នឹងពួកលពោះរាជា និងពួកមហាម្នតររបស់លពោះរាជា និងពួកតិរទយិ និងពួកសាវក័តិរទយិ

និងការលចបូកលចបល់ដដ្ឋយលគហ្សទ មិនលតូវទ្ាំនង ដសពគប់ ចូលដៅអ្ងគុយជិតនឹងពួក

លតកូលណដលម្ននជើដនឿលជោះថ្នវ  ជាអ្ែថ ូង ចិណញ្ចងចិញ្ញច ចដដ្ឋយកាសាវពង្កសថ សាយភាយ

ដដ្ឋយខ្រល់ឥសី លាថ្នប ដសចកថីចដលមើន លាថ្នប លបដយជន៍ លាថ្នប ដសចកថី លសួល លាថ្នប  

ដសចកថីដកសមចាកដយគៈ ដដើមផីពួកភិកខ ុ ភិកខ ុនី ឧាសក ឧាសិកា ដនោះដៅថ្ន ដគ្នចរ។ 
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មួយដទ្េតភិកខ ុចូលដៅកាន់ចដ វ ោះផធោះ ដដើរតមងបល់ សលងមួដដើរដៅ មិនលកដ កដមើលដើរ ី

មិនដមើលដសោះ មិនដមើលរង មិនដមើលពលដងយើរដជើង។ដប។ មិនដមេងដមើលទិ្ស និងទិ្ស 

ដឆេងដដើរដៅ ដនោះក៏ដៅថ្ន ដគ្នចរណដរ។ មួយវញិដទ្េត ភិកខ ុដ ើញរបូដដ្ឋយចកខ ុ ជាអ្បក

មិនកាន់យកនូវនិមិតថ។ដប។ ដល់នូវដសចកថីសលងមួកប ុងមនិង្កនធិយ ដនោះដៅថ្ន ដគ្នចរណដរ។ 

ពុាំដ ោះដសាតដូចជាសមែលពាហ្យែ៍ទាំងឡាយដ៏ចដលមើនពួកមួយ បរដិភាគដភាជនណដល

ដគឲរដដ្ឋយសទន ដហ្ើយ សមែលពាហ្យែ៍ទាំងដ ោះ មិនលបកបដរឿយៗ នូវការដមើល

ណលផងណដលជាសលតូវដល់កុសលធម៌ ម្ននសភាពយ៉ា ងដនោះ គឺណលផង រាាំ ដលចេង លបគាំ។ដប។ 

ទី្សលម្នប់ដមើលដស លបកបដដ្ឋយអ្ងគ ៤ ជាអ្បកដវេរលស ោះចាកកិរិយលបកបដរឿយៗ 

នូវការដមើលណលផងណដលជាសលតូវដល់កុសលធម៌ ម្ននសភាពយ៉ា ងដនោះឯង ដនោះក៏ដៅថ្ន 

ដគ្នចរណដរ។ 

សូមផីសតិបផដ្ឋឌ នទាំង ៤ ក៏ដ យ្ ោះថ្ន ដគ្នចរណដរ។ សមដូចលពោះតលម្នស់ដនោះ ណដល

លពោះម្ននលពោះភាគានលតស់ថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្បកទាំងឡាយចូរលបលពឹតថកប ុងដគ្នចរ

ណដលជាវិស័យរបស់បិតខ្វួន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កាលដបើអ្ប កទាំងឡាយលបលពឹតថកប ុង

ដគ្នចរ ណដលជាវិស័យរបស់បិតខ្វួន ម្នរនឹងមិនានចដ វ ោះ ម្នរនឹងមិនានអារមយ ែ៍ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដគ្នចរ ណដលជាវស័ិយរបស់បិតខ្វួន គឺអ្ឝី ? គឺ សរបិបដ្ឋឌ ន ៤ ដ ោះឯង។ 

ចុះសតិប្បដ្ដ្ន ៤ េតើដូចេមតច? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ជាអ្បកដ ើញដរឿយៗ នូវកាយកប ុងកាយ 

ម្ននពយយម ដុតកាំដៅកិដលស ដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី កម្នច ត់បង់អ្ភិជា និងដទមនសស កប ុង

ដលាក (ជាអ្បកដ ើញដរឿយៗនូវដវទ្ ) កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ (ជាអ្បកដ ើញដរឿយៗនូវចិតថ ) 

កប ុងចិតថជាអ្បកដ ើញដរឿយ  ៗនូវធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ម្ននពយយមដុតកាំដៅកិដលស ដឹងខ្វួន 

ម្ននសាយ រតី កម្នច ត់បង់អ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះតថ្នគត

ដៅថ្ន នាចរ ណដលជាវស័ិយរបស់បិតខ្វួន។ ដនោះក៏ដលាកដៅថ្ន នាចរណដរ។ ភិកខ ុគបផី

ជាអ្បកលបកបដដ្ឋយដគ្នចរលាកដដូដចបោះ ដហ្តុដ ោះ (ដលាកសួរថ្ន) ភិកខ ុដ ោះ ម្ននដគ្នចរ

ដូចដមថចកប ុងសាស ដនោះ។ 
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បិដ្ក ភាគ ៦៦ - ទំព័រទី ២៧៤ 

ពាករថ្ន ររវូមានសលី នងិវរ តដចូនម តច? គឺលពោះសារបុីតថដតទរ សួរសីលពឝតារសុិទ្និថ្ន 

គបផីជាអ្បកលបកបដដ្ឋយសីល និងវតថលាកដដូចដមថច ម្ននលទ្ង់លទយដូចដមថច ម្ននណបប

ដូចដមថច ម្ននយ៉ា ងដូចដមថច។ 

សីលពវតបារិសុទធិ េតើដូចេមតច? 
សីលផង វតថផង ក៏ម្នន វតថ  មិនណមនសីល ក៏ម្នន។ 

សីលផង វតតផង េតើដូចេមតច? 
ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ជាអ្បកម្ននសីល ជាអ្បកសលងមួកប ុងាតិដម្នកខសាំវរៈ បរបូិែ៌

ដដ្ឋយអាចារៈ និងដគ្នចរ ដ ើញភ័យកប ុងដទសទាំងឡាយ លតឹមណតបនថិចបនថួច សម្នទន

សិកាកប ុងសិកាខ បទ្ទាំងឡាយ ដសចកថី រវាាំង ដសចកថីសលងមួ ដសចកថី មិនលបលពឹតថិដលយ ើសណា

កប ុងសិកាខ បទ្ទាំងដ ោះ ដនោះ សីល។ ការសម្នទនណា ការសម្នទនដ ោះជាវតថ។ ដ យ្ ោះ

ថ្នសីល ដដ្ឋយដសចកថីថ្ន សលងមួ ដ យ្ ោះថ្នវតថ ដដ្ឋយដសចកថីថ្ន សម្នទន។ ដនោះដលាក

ដៅថ្ន សីលផង វតថផង។ 

វតត មិនែមនសីល េតើដូចេមតច? 
ធរុង គ ៨ គឺ អ្រញ្ដិកងគៈ បិែឍ ាតិកងគៈ បាំសុកូលិកងគៈ ដតចីវរកិងគៈ សបទនចារកិងគៈ 

ខ្លុបចាឆ ភតថិកងគៈ ដនសជជកិងគៈ យថ្នសនទតិកងគៈ ដនោះដលាកដៅថ្ន វតថ មិនណមនសីល។វរីយិ

សម្នទន ក៏ដលាកដៅថ្ន វតថ មិនណមនសីល។ ភិកខ ុផគង តមា ល់ចិតថថ្ន ណសផក សរទសនិង

ឆឡឹង ចូរសល់ដៅតមលាថ្នប ចុោះ សាច់ និង្ម ចូររងីសង ួតកប ុងសររីៈចុោះ គុែជាតណា

ណដលដគគបផីសដលមចដដ្ឋយកាំឡាាំងកាយទនបុរស ដដ្ឋយកាំឡាាំងលាជាញ ទនបុរស ដដ្ឋយ

ការពយយមទនបុរស ដដ្ឋយដសចកថីលបឹងណលបងទនបុរស ការមិនទន់សដលមចនូវគុែ

ជាតដ ោះដទ្ នឹងមិនឈប់ពយយមដ ើយ វរីយិសម្នទន ម្ននសភាពយ៉ា ងដនោះ ដលាក

ដៅថ្នវតថ មិនណមនសីល។ 

ភិកខ ុផគងតមាល់ចិតថថ្ន អាតយ អ្ញ នឹងមិនបរដិភាគ នឹងមិនផឹក នឹងមិនដចញអ្ាំ ពីវតថ នឹង

មិនទ្ដលមតដបើបាំ លពញួ គឺ តណាហ  អាតយ អ្ញដកមិនទន់រចួដទ្ វរីយិសម្នទន ម្ននសភាព

យ៉ា ងដនោះ ដលាកដៅថ្ន វតថ មិនណមនសីល។ 
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ភិកខ ុផគងតាំងចិតថថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ មិនទន់រចួលស ោះចាកអាសវៈ ដលពាោះមិន

លបកាន់ម្នាំដរាបណា អាតយ អ្ញនឹងមិនទ្ាំលាយណភបនដចញដរាបដ ោះ វរីយិសម្នទន ម្ននសភាព

យ៉ា ងដនោះ ដលាកដៅថ្ន វតថ មិនណមនសីល។ 

ភិកខ ុផគងតមា ល់ចិតថថ្ន ចិតថ របស់អាតយ អ្ញ ដបើមិនទន់រួចលស ោះចាកអាសវៈ ដលពាោះ 

មិនលបកាន់ម្នាំ ដរាបណា អាតយ អ្ញនឹងមិនដលកាកចាកអាសនៈដនោះ មិនចុោះអ្ាំ ពីទី្ចង្កងាម មិន

ដចញអ្ាំ ពីវតថ មិនដចញអ្ាំ ពីអ្ឌណដយគ (ផធោះម្ននដើបូលសណាឌ នលសដដេងនឹងចាំដអ្ងសាវ ប

លគុឌ ឬថ្នផធោះម្ននដើបូលណតម្នខ ង ាាំងបង្ខហ  លបក់ាាំងសាច) មិនដចញអ្ាំ ពីលាសាទ្ មិនដចញ

អ្ាំ ពីលាសាទ្លតងិល មិនដចញអ្ាំ ពីគុហា មិនដចញអ្ាំ ពីទី្ពួន មិនដចញអ្ាំ ពីកុដិ មិនដចញអ្ាំ ពី

ផធោះកាំពូល មិនដចញអ្ាំ ពីប៉ាម មិនដចញអ្ាំ ពីដរាង មិនដចញអ្ាំ ពីទី្អាលស័យ មិនដចញអ្ាំ ពីដរាង

ឆាន់ មិនដចញអ្ាំ ពីមែឍ ប មិនដចញអ្ាំ ពីគល់ដឈើ ដរាបដ ោះ វរីយិសម្នទន ម្ននសភាពយ៉ា ង

ដនោះ ដលាកដៅថ្ន វតថ មិនណមនសីល។ 

ភិកខ ុផគងតមាល់ចិតថថ្ន កប ុងបុពឝែហ សម័យដនោះឯង អាតយ អ្ញនឹង ាំមក នឹងលបមូលមក

នឹងលតស់ដឹងនឹងពាល់លតូវ នឹងដធឝើឲរជាក់ចាស់ នូវអ្រយិធម៌ឲរទល់ណតាន វរីយិសម្នទន

ម្ននសភាពយ៉ា ងដនោះ ដលាកដៅថ្ន វតថ មិនណមនសីល។ 

ភិកខ ុផគងតមាល់ចិតថថ្ន កប ុងដវលាទងងលតង់ដនោះឯង កប ុងដវលាទងងរដសេល កប ុងដវលាមុន

ាយ កប ុងដវលាដលកាយាយ កប ុងយមដដើមដើបូង កប ុងយមកណាថ ល កប ុងយមខាងដលកាយ

កប ុងកាលខាងរដ ច កប ុងកាលខាងដខ្បើត កប ុងរដូវដភវែង កប ុងរដូវលតជាក់ កប ុងរដូវដៅថ  កប ុង

វដយខ្ននដើបូង កប ុងវដយខ្ននកណាថ លដនោះ កប ុងវដយខ្ននខាងដលកាយ អាតយ អ្ញនឹង ាំមក

នឹងលបមូលមក នឹងលតស់ដឹង នឹងពាល់លតូវ នឹងដធឝើឲរជាក់ចាស់នូវអ្រយិធម៌ឲរទល់ណត

ានវរីយិសម្នទន ម្ននសភាពយ៉ា ងដនោះ ដលាកដៅថ្ន វតថ  មិនណមន សីល ។ ជា សីលពឝត 

ារិសុទ្និ ។  ភិកខ ុគបផីជាអ្ប កលបកបដដ្ឋយសីលពឝតារិសុទ្និ  លាកដដូដចបោះ ដហ្តុដ ោះ        

(ដលាកសួរថ្ន)៖ 

រតូវមានសីល និងវតត ដូចេមតច? 
អ្ធិបាយពាករថ្ន ភិកខ ុម្ននចិតថបញ្ជូនដៅ លតង់ពាករថ្ន ម្ននចិតថបញ្ជនូដៅ គឺម្នន 

ដសចកថីពយយមតឹងណតង ម្ននកាំឡាាំងចិតថ  ម្ននដសចកថីលបឹងណលបងដ៏មុតម្នាំ ម្ននឆនធៈមិន

ដ្ឋក់ចុោះម្ននធុរៈមិនដ្ឋក់ចុោះ កប ុងកុសលធម៌ទាំងឡាយ។ មួយដទ្េត ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅ ាន
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ដល់ខ្វួនទនបុគគលណដលបញ្ជូនចិតថដៅកប ុងលបដយជន៍ខ្វួនផង កប ុងធម៌(កប ុងធម៌ក៏គឺ អ្រយិដឌងគិក 

មគគ)គួរដឹងផង កប ុងលកខែៈផង កប ុងដហ្តុផង កប ុងដហ្តុគួរ ឬមិនគួរផង។ ម្ននចិតថបញ្ជូន

ដៅថ្នសង្ខខ រទាំងពួងមិនដទ្េង។ ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅថ្ន សង្ខខ រទាំងពួងជាទុ្កខ។ ម្ននចិតថ

បញ្ជូនដៅថ្ន ធម៌ទាំងពួង មិនណមនខ្វួន។ ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅថ្ន សង្ខខ រ (ដកើតម្នន) ដលពាោះ

អ្វជិាជ ជាបចច័យ។ដប។ ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅថ្ន ជរា មរែៈ (ដកើតម្នន) ដលពាោះជាតិជាបចច័យ។ 

ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅថ្ន ការរលត់សង្ខខ រ ដលពាោះរលត់អ្វជិាជ ។ដប។ ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅថ្ន ការ

រលត់ជរាមរែៈ ដលពាោះរលត់ជាតិ។ ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅថ្ន ដនោះ ទុ្កខ។ដប។ ម្ននចិតថបញ្ជូន

ដៅថ្ន ដនោះបដិបទ ជាដើដែើរដៅកាន់ទី្រលត់ទុ្កខ។ ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅថ្ន ដនោះ អាសវៈ។ដប។ 

ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅថ្ន ដនោះ បដិបទ ជាដើដែើរដៅកាន់ទី្រលត់អាសវៈ។ ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅ

ថ្ន ធម៌ទាំងឡាយដនោះ គួរដឹងចាស់ ។ដប។ ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅថ្នធម៌ដនោះ គួរដធឝើឲរជាក់ 

ចាស់ ។ ម្ននចិតថសវ ុងដៅកាន់ការដកើត ការរលត់ អានិសងស ដទស និងការរលាស់ដចញទន

ផសាយតនៈ ៦ ។ ម្ននចិតថសវ ុងដៅកាន់ការដកើត ការវ ិស អានិសងស ដទស និងការ

រលាស់ដចញទនឧាទនកខននទាំង ៥ ផង ទនមហាភូតរបូទាំង ៤ ផង។ ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅថ្ន 

របស់ណាម្ននការដកើតជាធមយត របស់ទាំងអ្ស់ដ ោះ ម្ននការរលត់ជាធមយត ។ ពាករថ្ន 

ភកិ ខ ុ គឺភិកខ ុជាកលយែបុងុជជន ឬភិកខ ុជាដសកខៈ ដហ្តុដ ោះ (ដលាកសួរថ្ន) ភិកខ ុម្ននចិតថ

បញ្ជូនដៅ។ ដហ្តុដ ោះ លពោះសារបុីតថ  ដពាលថ្ន៖ 

ភកិ ខមុានចរិ តបញ្ជូននៅន ើយនន្មុះ ររវូមានសំដដីចូនម តច ភកិ ខនុន្មុះ ររវូមាននាចរ

ដចូនម តច ក នងុសាសន្មននុះ ររវូមានសលី នងិវរ តដចូនម តច? ភកិ ខនុន្មុះ សមាទានសកិាខ ដចូ

នម តច មានចរិ តខ ពស់ឯក មានរាជ្ញញ  មានសាម ររ ី (ដចូនម តច) នទ្ ើបកមាច រ់បង់មន ទលិរបស់ខ លនួ

ាន ដចូជ្ញងនលា ៈ នដញមន ទលិរាក់។ 

ពាករថ្ន ភិកខ ុដ ោះ សម្នទនសិកាខ ដូចដមថច? គឺ ភិកខ ុដ ោះកាន់សម្នទន កាន់យក 

កួចកាន់ បដាសអ្ណងឡល លបកាន់សឡិត នូវសិកាខ ដូចដមថច ដហ្តុដ ោះ (ដលាកសួរថ្ន) ភិកខ ុ

ដ ោះ សម្នទនសិកាខ ដូចដមថច។ ពាករថ្ន ម្ននចិតថខ្ភស់ឯក ម្ននលាជាញ  ម្ននសាយ រតី លតង់

ពាករថ្នម្ននចិតថខ្ភស់ឯក គឺម្ននចិតថ  ម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ម្ននចិតថមិនរដវើរវាយ ម្ននចិតថ

មិនរដសមរសាម ដហ្តុដ ោះ (ដលាកសួរថ្ន) ម្ននចិតថខ្ភស់ឯក ។ 
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បិដ្ក ភាគ ៤៦ - ទំព័រទី ៣១៩ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អានិសងសទនកិរយិដធឝើឲរជាក់ចាស់នូវដសាតបតថិផលដនោះម្នន

៦ យ៉ា ង។ ៦ យ៉ា ង ដតើអ្ឝី ខ្វោះ? គឺ 

e បុគគលជាអ្បកដទ្េងលតង់ កប ុងលពោះសទ្នមយ  ១ 

e ម្ននធម៌មិនសាបសូនរ ១ 

e ដសចកថី ទុ្កខ  មិនម្ននដល់បុគគល អ្បកដធឝើនូវលពោះនិពាឝ ន ជាទី្បាំផុតទុ្កខ ១ 

e លបកបដដ្ឋយញែមិនទួ្ដៅ (ដល់បុងុជជនទាំងឡាយ) ១ 

e ដហ្តុណដលបុគគលដ ោះដ ើញដដ្ឋយលបទព ១ 

e ធម៌ទាំងឡាយ ដកើតដ ើងអ្ាំ ពីដហ្តុ ១ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អានិសងសទនកិរយិដធឝើឲរជាក់ចាស់ នូវដសាតបតថិផលម្នន ៦

យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

បិដ្ក ភាគ ៤៦ - ទំព័រទី ៣២៦ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធម៌ទាំងឡាយដនោះ ម្នន ៣ យ៉ា ង។ ៣ ោ៉ាង នរ ើអ្ វខី លុះ? គឺរាគៈ ១ 

ដទសៈ ១ ដម្នហ្ៈ ១។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះ ធម៌ ៣ យ៉ា ង។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគល 

លតូវចដលមើនធម៌ ៣ លបការ ដដើមផីលោះធម៌ ៣ លបការដនោះដចញ ។ 

ធម៌ ៣ របការ េតើអវីខលះ គឺ 
e បុគគលលតូវចដលមើនអ្សុភៈ ដដើមផលីោះរាគៈ ១ 

e លតូវចដលមើនដមតថ  ដដើមផីលោះដទសៈ ១ 

e លតូវចដលមើនបញ្ញដ  ដដើមផីលោះដម្នហ្ៈ ១ ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលលតូវចដលមើនធម៌ទាំង ៣ ដនោះ ដដើមផីលោះធម៌ ៣ យ៉ា ងដនោះ ។ 

បិដ្ក ភាគ ៤៦ - ទំព័រទី ៣១៤ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលមិនានលោះធម៌ ៦ យ៉ា ង ជាអ្បកមិនគួរ ដដើមផីដធឝើឲរជាក់

ចាស់ នូវទិ្ដឌិសមផទ (ដសាតបតថិមគគ) ានដ ើយ។ ធម៌ ៦ យ៉ា ង ដតើអ្ឝី ខ្វោះ។ គឺ 

e សកាា យទ្ិដឌិ ១ 

e វចិិកិចាឆ  ១  
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e សីលពឝតបរាម្នសៈ ១  

e រាគៈ ជាដហ្តុ ាំឲរដៅកាន់អ្ាយ ១  

e ដទសៈ ជាដហ្តុ ាំឲរដៅកាន់អ្ាយ ១  

e ដម្នហ្ៈ ជាដហ្តុ ាំឲរដៅកាន់អ្ាយ ១ ។  

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលមិនានលោះធម៌ទាំង ៦ យ៉ា ងដនោះដទ្ មិនគួរដដើមផីដធឝើឲរ

ជាក់ចាស់នូវ ទ្ដិ ឌសិមបទាានដ ើយ។  

 ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលលោះធម៌ ៦ យ៉ា ងាន ដទ្ើបគួរដដើមផីដធឝើឲរជាក់ចាស់នូវ

ទិ្ដឌិសមផទ។ ធម៌ ៦ ោស្ង េតើអវីខលះ? គឺ សកាា យទ្ិដឌិ ១ វចិិកិចាឆ  ១ សីលពឝតបរាម្នសៈ ១ 

រាគៈជាដហ្តុ ាំឲរដៅកាន់អ្ាយ ១ ដទសៈជាដហ្តុ ាំឲរដៅកាន់អ្ាយ ១ ដម្នហ្ៈជា

ដហ្តុ ាំឲរដៅកាន់អ្ាយ ១។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលលោះធម៌ ៦ យ៉ា ងដនោះានដហ្ើយ

ដទ្ើបគួរដធឝើឲរជាក់ចាស់នូវទិ្ដឌិសមផទាន។ 

បិដ្ក ភាគ ៣៦ - ទំព័រទី ១៥ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះភិខុអនខមានសតិ េតើដូចេមតច? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ជាអ្បកពិចារណា ដ ើញកាយកប ុងកាយ 

កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ កប ុងចិតថ  ធម៌កប ុងធម៌ទាំងឡាយ ជាលបលកតី ម្ននពយយមដុតកដតឋ

កិដលសជាអ្បកដឹងខ្វួន ម្ននសាយ រតី គបផីកម្នច ត់បង់ នូវអ្ភិជានិងដទមនសស កប ុងដលាក

ដចញាន។ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុជាអ្បកម្ននសាយ រតី យ៉ា ងដនោះឯង។ 

បិដ្ក ភាគ ៣៦ - ទំព័រទី ១៦ 

មាន្លភិខុោំងឡាយ ចុះភិខុជាអនខដឹងខលួន េតើដូចេមតច? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ជាអ្បកដធឝើនូវដសចកថី ដឹងខ្វួន កប ុងកាលដដើរដៅ

ខាងមុខ្ និងងយដលកាយ ដធឝើនូវដសចកថី ដឹងខ្វួន កប ុងកាលលកដ កដមើលដៅខាងមុខ្ និងកាល

លកដ កដមើលដៅទិ្សដផសងៗ ដធឝើនូវដសចកថី ដឹងខ្វួន កប ុងការបត់អ្វយវៈចូល និងលាអ្វយវៈ

ដចញ ដធឝើនូវដសចកថី ដឹងខ្វួន កប ុងការដលបើលាស់សងាដី ាលត និងចីពរ ដធឝើនូវដសចកថី ដឹងខ្វួន 

កប ុងការបរដិភាគដភាជន និងផឹកទឹ្ក ទ្ាំពាសីុខាទ្នីយៈ ជញ្ញជ ប់ (នូវដភសជជៈ ម្ននសបផិ ជា

ដដើម) ដធឝើនូវដសចកថី ដឹងខ្វួន កប ុងការបដ ធ បង់ នូវឧចាច រៈបសាវៈ ដធឝើនូវដសចកថី ដឹងខ្វួន កប ុងការ

ដដើរ ឈរ អ្ងគុយ ដដក ភាញ ក់ដ ើង និយយ និងដសងែម។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុជាអ្បកដធឝើនូវ
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ដសចកថី ដឹងខ្វួន យ៉ា ងដនោះឯង។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុម្ននសាយ រតីដឹងខ្វួន គបផីរង់ចាាំនូវកាលដ៏

សមគួរ ដនោះជាអ្នុសាសនី គឺពាករដលបេនលបដៅ របស់តថ្នគត ចាំដពាោះអ្បកទាំងឡាយ ។ 

rr<ss 
 

បិដ្ក ភាគ ៣៦ - ទំព័រទី ១៧ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កាលដបើភិកខ ុដ ោះ ម្ននសាយ រតី ជាអ្បកដឹងខ្វួន មិនម្ននដសចកថីលបម្នទ្

ម្ននពយយមដុតកដតឋ កិដលស ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ដៅលគប់ឥរយិបង យ៉ា ង

ដនោះដហ្ើយ ដបើសុខ្ដវទ្ ដកើតដ ើង ភិកខ ុដ ោះក៏ដឹងចាស់យ៉ា ងដនោះថ្ន សុខ្ដវទ្ ដកើត

ដ ើងដល់អាតយ អ្ញ សុខ្ដវទ្ ដ ោះឯងអាលស័យនូវ(បចច័យ) មិនណមនមិនអាលស័យនូវ

(បចច័យ)ដទ្ អាលស័យនូវ(បចច័យ)អ្ឝី  អាលស័យនូវកាយដនោះឯង ឯកាយដនោះដសាតជារបស់

មិនដទ្េង បចច័យតក់ណតងដ ើងអាលស័យ(បចច័យ) ដទ្ើបដកើតដ ើង សុខ្ដវទ្ ណដលដកើត

ដ ើង ដលពាោះអាលស័យនូវកាយ ជារបស់មិនដទ្េង បចច័យតក់ណតងដ ើង អាលស័យ (បចច័យ)

ដទ្ើបដកើតដ ើង នឹងម្ននដសចកថីដទ្េងទត់មកអ្ាំ ពីណា។ ភិកខ ុដ ោះ ជាអ្បកពិចារណាដ ើញ

នូវដសចកថីមិនដទ្េង ពិចារណាដ ើញ នូវដសចកថីសាបសូនរដៅ ពិចារណាដ ើញ នូវការ

លាសចាកតដលមក ពិចារណាដ ើញ នូវដសចកថីរលត់ ពិចារណាដ ើញ នូវការលោះបង់

ដចាល ជាលបលកតី កប ុងកាយផង កប ុងសុខ្ដវទ្ ផង លគប់ឥរយិបង ទាំង ៤។ 

កាលភិកខ ុដ ោះ ពិចារណាដ ើញ នូវដសចកថីមិនដទ្េង ពិចារណាដ ើញ នូវដសចកថី

សាបសូនរ។ ដប។ ជាអ្បកពិចារណាដ ើញ នូវការលោះបង់ដចាល ជាលបលកតី កប ុងកាយផង

កប ុងសុខ្ដវទ្ ផង លគប់ឥរយិបង ទាំង ៤ រាគ្ននុស័យកប ុងកាយកថី  កប ុងសុខ្ដវទ្ កថី  ភិកខ ុ

ដ ោះ ក៏លោះបង់ដចញ។ 

បិដ្ក ភាគ ៣៦ - ទំព័រទី ១៨ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កាលដបើភិកខ ុដ ោះ ម្ននសាយ រតី ជាអ្បកដឹងខ្វួន មិនម្ននដសចកថី

លបម្នទ្ ម្ននពយយមដុតកដតឋ កិដលស មនចិតថបញ្ជូនដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន លគប់ឥរយិបង

យ៉ា ងដនោះដហ្ើយ ទុ្កខដវទ្ ដកើតដ ើង ភិកខ ុដ ោះក៏ដឹងចាស់យ៉ា ងដនោះថ្ន ទុ្កខដវទ្ ដនោះដកើត

ដ ើងដល់អាតយ អ្ញ ទុ្កខដវទ្ ដ ោះឯងអាលស័យនូវ(បចច័យ) មិនណមនមិនអាលស័យ (បចច័យ)ដទ្ចុោះ

អាលស័យ(បចច័យ)អ្ឝី  អាលស័យនូវកាយដនោះឯង ឯកាយដនោះដសាត ជារបស់មិនដទ្េង បចច័យ
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តក់ណតងដ ើងអាលស័យ(បចច័យ) ដទ្ើបដកើតដ ើង ដបើដូដចាប ោះ ទុ្កខដវទ្ ណដលដកើតដ ើង 

ដលពាោះអាលស័យនូវកាយ ជារបស់មិនដទ្េង បចច័យតក់ណតងដ ើងអាលស័យ(បចច័យ) ដទ្ើបដកើត

ដ ើង នឹងម្ននដសចកថីដទ្េងទត់មកអ្ាំ ពីណា។ ភិកខ ុដ ោះ ជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវដសចកថី

មិនដទ្េង ពិចារណាដ ើញ នូវដសចកថីសាបសូនរ ពិចារណាដ ើញនូវការលាសចាក

តដលមក ពិចារណាដ ើញនូវដសចកថីរលត់ ពិចារណាដ ើញនូវការលោះបង់ដចាល ជាលបលកតី

កប ុងកាយផង កប ុងទុ្កខដវទ្ ផង លគប់ឥរយិបងទាំង៤។ កាលភិកខ ុដ ោះ ពិចារណាដ ើញនូវ

ដសចកថីមិនដទ្េង។ដប។ ពិចារណាដ ើញនូវការលោះបង់ដចាល ជាលបលកតី កប ុងកាយផងកប ុងទុ្កខ

ដវទ្ ផង បដិឃានុស័យកប ុងកាយកថីកប ុងទុ្កខដវទ្ កថី  ភិកខ ុដ ោះក៏លោះបង់ដចញាន។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កាលដបើភិកខ ុដ ោះ ជាអ្បកម្ននសាយ រតីដឹងខ្វួន មិនម្ននដសចកថី

លបម្នទ្ ម្ននពយយមដុតកដតឋ កិដលស ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន លគប់ឥរយិបង

យ៉ា ងដនោះដហ្ើយ អ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្  ក៏ដកើតដ ើង ភិកខ ុដ ោះ រណមងដឹងចាស់ យ៉ា ងដនោះថ្ន 

អ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្ ដនោះ ដកើតដ ើងដល់អាតយ អ្ញ អ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្ ដ ោះ អាលស័យ

(បចច័យ) មិនណមនមិនអាលស័យ(បចច័យ)ដទ្ ចុោះអាលស័យ(បចច័យ)អ្ឝីអាលស័យនូវកាយដនោះ

ឯងឯកាយដនោះ ជារបស់មិនដទ្េង បចច័យតក់ណតងដ ើង អាលស័យ(បចច័យ) ដទ្ើបដកើត

ដ ើងអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  ណដលដកើតដ ើង ដលពាោះអាលស័យនូវកាយជារបស់មិនដទ្េង 

បចច័យតក់ណតងដ ើង អាលស័យ(បចច័យ) ដទ្ើបដកើតដ ើង នឹងម្ននដសចកថី ដទ្េងទត់មកអ្ាំ ពី

ណា ។ ភិកខ ុដ ោះ ជាអ្បកពិចារណាដ ើញ នូវដសចកថីមិនដទ្េង ពិចារណាដ ើញ នូវដសចកថី

សាបសូនរ ពិចារណាដ ើញ នូវការលាសចាកតដលមក ពិចារណាដ ើញ នូវដសចកថីរលត់

ពិចារណាដ ើញ នូវការលោះបង់ដចាល ជាលបលកតី កប ុងកាយផង កប ុងអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្ ផង

លគប់ឥរយិបងទាំង៤ ។ កាលភិកខ ុដ ោះ ពិចារណាដ ើញ នូវដសចកថីមិនដទ្េង ។ដប។

ពិចារណាដ ើញនូវការលោះបង់ដចាល ជាលបលកតីកប ុងកាយផង កប ុងអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្ ផង

អ្វជិាជ នុស័យកប ុងកាយកថី  កប ុងអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្ កថី  ភិកខ ុដ ោះ ក៏លោះបង់ដចញាន។ 

ភិកខ ុដ ោះ ដសាយនូវសុខ្ដវទ្  រណមងដឹងចាស់ថ្ន សុខ្ដវទ្ ដ ោះ មិនដទ្េងផង 

ដឹងចាស់ថ្ន ជាធមយជាតិ ណដលអ្រយិៈមិនានលបកាន់ម្នាំផង ដឹងចាស់ថ្ន ជាធមយជាតិ 

ណដលអ្រយិៈ មិនដលតកអ្រផង ដទោះបីដសាយទ្ុកខដវទ្ ។ដប។ ដទោះបីដសាយអ្ទុ្កខមសុខ្

ដវទ្ រណមងដឹងចាស់ថ្ន អ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្ ដ ោះ ជាធមយជាតិមិនដទ្េង ដឹងចាស់ថ្ន ជា
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ធមយជាតិណដលអ្រយិៈ មិនានលបកាន់ម្នាំ ដឹងចាស់ថ្ន ជាធមយជាតិ ណដលអ្រយិៈ មិនដលតកអ្រ។ 

ភិកខ ុដ ោះ រណមងដសាយសុខ្ដវទ្  ណតជាអ្បកមិនលបកបដដ្ឋយកិដលស ដទ្ើបដសាយនូវ

ដវទ្ ដ ោះផង រណមងដសាយទុ្កខដវទ្  ណតជាអ្បកមិនលបកបដដ្ឋយកិដលស ណតងដសាយ

នូវដវទ្ ដ ោះផង រណមងដសាយអ្ទ្ុកខមសុខ្ដវទ្  ណតជាអ្បកមិនលបកបដដ្ឋយកិដលស 

ដទ្ើបដសាយនូវដវទ្ ដ ោះផង។ ភិកខ ុដ ោះ កាលដសាយនូវទុ្កខដវទ្  ម្ននកាយជាទី្បាំផុត 

(ដសធ ើរនឹងសាវ ប់ខ្វួន) រណមងដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញ ដសាយនូវដវទ្  ម្ននកាយជាទី្បាំផុត 

កាលដសាយនូវដវទ្  ម្ននជីវតិជាទី្បាំផុត (ដសធ ើរនឹងអ្ស់ជីវតិ) រណមងដឹងចាស់ថ្ន អាតយ

អ្ញដសាយនូវដវទ្  ម្ននជីវតិជាទី្បាំផុត រណមងដឹងចាស់ថ្ន លុោះណបកធាវ យរាងកាយ 

ប ធ ប់អ្ាំ ពីការអ្ស់ជីវតិដៅ ការដសាយនូវដវទ្ ទាំងពួង ណដលអាតយ អ្ញ មិនានដលតក

អ្រដហ្ើយកប ុងដលាកដនោះ នឹងម្ននដសចកថីលតជាក់។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដូចលបទ្ីបដលបង គបផីដឆោះដ ើង ដលពាោះអាលស័យនូវដលបង និង

លបដឆោះ លបទ្ីបដលបងដ ោះ មិនម្ននអាហារ គបផីរលត់ដៅ ក៏ដលពាោះអ្ស់ដៅ ទនដលបង និង

លបដឆោះដ ោះឯង ម្ននឧបម្នយ៉ា ងណា។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដសចកថីឧបដមយរ ក៏ដូដចាប ោះ

ណដរ ភិកខ ុ កាលដបើដសាយ នូវដវទ្  ម្ននកាយជាទី្បាំផុត ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញ ដសាយ

នូវដវទ្  ម្ននកាយជាទី្បាំផុត កាលដសាយនូវដវទ្ ម្ននជីវតិ ជាទី្បាំផុត រណមងដឹងចាស់

ថ្ន អាតយ អ្ញ ដសាយនូវទុ្កខដវទ្  ម្ននជីវតិជាទី្បាំផុត រណមងដឹងចាស់ថ្ន លុោះណបកធាវ យ

រាងកាយ ប ធ ប់អ្ាំ ពីការអ្ស់ជីវតិដៅ ការដសាយនូវទុ្កខដវទ្ ទាំងពួង ណដលអាតយ អ្ញ 

មិនានដលតកអ្រដហ្ើយ កប ុងដលាកដនោះ នឹងម្ននដសចកថីលតជាក់។  

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៦២ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសណមឋង

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដវទ្ ដនោះ ម្នន ៣ ។ េវទោ ៣ េតើដូចេមេច? គឺ សុខ្ដវទ្  
១ ទុ្កខដវទ្  ១ អ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  ១។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលគបផីដ ើញនូវសុខ្

ដវទ្  ថ្នជាទុ្កខ គបផីដ ើញនូវទុ្កខដវទ្ ថ្នជាលបួញ គបផីដ ើញនូវអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  ថ្ន

ជារបស់មិនដទ្េង។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កាលដបើភិកខ ុដ ើញសុខ្ដវទ្  ថ្នជាទុ្កខ ដ ើញ

ទុ្កខដវទ្  ថ្នជាលបួញ ដ ើញអ្ទុ្កខមសុខ្ដវទ្  ថ្នជារបស់មិនដទ្េងដហ្ើយ ម្នប លភិកខ ុ
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ទាំងឡាយ ដនោះដៅថ្ន ភិកខ ុលបដសើរ ដ ើញលតូវផ្លឋ ច់បង់តណាហ  ដដ្ឋោះលសាយសាំដយជនៈ 

ដធឝើនូវទី្បាំផុតទនទុ្កខាន ដលពាោះយល់ចាស់នូវម្ននោះដដ្ឋយលបទព។ លុោះលពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់

សាំណដងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

ភកិ ខណុា ាននឃើញសខុនវទ្ន្ម ថាជ្ញទ្កុ ខ ាននឃើញទ្កុ ខនវទ្ន្ម ថាជ្ញរបញួ ាន

នឃើញអ្ទ្កុ ខមសខុនវទ្ន្ម ជ្ញទ្សីងប់នន្មុះ ថាជ្ញរបស់មនិនទ្ៀង ភកិ ខនុន្មុះឯង នឃើញ

(នវទ្ន្មទាងំ ៣) នដ្ឋយរបនព រណមងរចួើសឡុះក នងុនទ្វន្ម នដ្ឋយការសរងមួកាយ វាចា

ចរិ ត ភកិ ខនុន្មុះឯង មានរព មចរយិៈរបរពរឹ តរចួន ើយ នរ ុះរតាស់ដងឹ ជ្ញអ្ នកសងប់រមាង ប់

ជ្ញមនុ ីកន លងផរុនវូនោគៈ។  

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៦៣ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសណមឋង

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ការណសឝងរកដនោះ ម្នន ៣។ 

ការែសវងរខ ៣ េតើដូចេមេច? គឺការណសឝងរកកាម ១ ការណសឝងរកភព ១ ការណសឝង
រកលពហ្យចរយិៈ ១។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ការណសឝងរក ម្នន ៣ ដនោះឯង។ លុោះលពោះម្ននលពោះ

ភាគ លទ្ង់សាំណដងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

សាវកននរពុះពទុ្ ធ មានចរិ តដកំលម់ា ំ មានសមបជញ្ដៈ មានសរ ិ ដងឹចាស់នវូការ

ណសវងរកទាងំឡាយផង នវូទ្នីក ើរននការណសវងរកទាងំឡាយផង ការណសវងរកទាងំន ុុ៎ះ

រលរ់នៅក នងុទ្ណីា កដ៏ងឹចាស់នវូទ្នីន្មុះផង នវូមគ គជ្ញដនំែើរនៅកាន់ទ្អី្ស់នៅននការ

ណសវងរកផង ភកិ ខអុ្ស់នៅននរណាហ  ណរងបរនិ ិវ ន នរ ុះអ្ស់នៅននការណសវងរកទាងំឡាយ ។ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៦៤ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសាំណដង

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ការណសឝងរកដនោះ ម្នន ៣។ 

ការែសវងរខ ៣ េតើដូចេមេច?គឺការណសឝងរកកាម ១ ការណសឝងរកភព ១ ការណសឝង
រកលពហ្យចរិយៈ ១។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ការណសឝងរកម្នន ៣ ដនោះឯង។ លុោះលពោះម្ននលពោះ 
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ភាគ លទ្ង់សាំណដងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

ការណសវងរកកាម ការណសវងរកភព នងិការណសវងរករព មចរយិៈ ណដលជ្ញទ្សីាទ ប

អ្ណង ោល ថាជ្ញរបស់ពរិ ជ្ញទ្តីាងំននទ្ដិ ឌ ិជ្ញទ្ដីុុះដ្ឋលននកនិលស ការណសវងរករបស់ភកិ ខុ

អ្ នករាសចាកនសចក ឋនីររកអ្រទាងំពងួ ផរុើសឡុះ នរ ុះអ្ស់រណាហ  ានលុះបង់ន ើយ

ទាងំន រជុ្ញទ្តីាងំននទ្ដិ ឌ ិ កា៏នដកនចាលន ើយ ភកិ ខមុនិមាននសចក ឋរីាថាន  មនិមាន

នសចក ឋនីងឿងឆ ងល ់នរ ុះអ្ស់នៅននការណសវងរកទាងំឡាយ។ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៦៤ 

សាវក័ទនលពោះពុទ្ន ម្ននចិតថដើកល់ម្នាំ ម្ននសមផជញ្ដៈ ម្ននសតិដឹងចាស់នូវអាសវៈ

ទាំងឡាយផង នូវទី្ដកើតទនអាសវៈទាំងឡាយផង អាសវៈទាំងដ ោះ រលត់ដៅកប ុងទី្ណាក៏

ដឹងចាស់នូវទី្ដ ោះផង នូវមគគជាដើដែើរដៅកាន់ទី្អ្ស់ដៅទនអាសវៈផង ភិកខ ុមិនម្នន

ដសចកឋីលាថ្នប  ណតងបរនិិពាឝ ន ដលពាោះអ្ស់អាសវៈទាំងឡាយ។ 

បុគគលណា ម្ននកាម្នសវៈអ្ស់ដហ្ើយ ម្ននអ្វជិាជ សវៈអ្ស់ដហ្ើយ ម្ននភវាសវៈអ្ស់

ដហ្ើយ ម្ននចិតថផុតលស ោះដហ្ើយ មិនម្ននឧបធិ បុគគលដ ោះ ឈប ោះម្នរ លពមទាំងវាហ្នៈ 

លទ្លទ្ង់នូវរាងកាយជាទី្បាំផុត។  

ជនទាងំឡាយ របកបន ើយ នរ ុះរបកបនដ្ឋយរណាហ  មានចរិ តនររកអ្រ ក នងុភពរចូ នងិភពធំ

ជនទាងំនន្មុះ ន ម្ ុះថា របកបនដ្ឋយនោគៈ ន លគ ឺ អ្ន្មទ ក់ននមារ មនិនកេមចាកនោគៈ សរ វ

ទាងំឡាយ នៅមានដនំែើរនៅកាន់ជ្ញរ ិនងិមរែៈ ណរងនៅកាន់សងារ ចណំែកពកួសរ វណា លុះបង់

រណាហ ានន ើយ សរ វទាងំនន្មុះ ន ម្ ុះថា រាសចាករណាហ  ក នងុភពរចូ នងិភពធ ំ ពកួសរ វណា ាន

ដលន់វូការអ្ស់អាសវៈក នងុនលាកសរ វទាងំនន្មុះឯង ន ម្ ុះថា ានដលន់វូនររ ើយ។  

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

rr<ss 
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បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៦៧ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសាំណដង

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុលបកបដដ្ឋយធម៌ ៣ រណមងកនវងនូវវស័ិយទនម្នរ រងុដរឿង

ដូចលពោះអាទិ្តរ។ របខបេដ្យធម៌ ៣ េតើដូចេមេច? ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ភិកខ ុកប ុងសាស 
ដនោះ លបកបដដ្ឋយសីលកខនន ជាអ្ដសកខៈ១ លបកបដដ្ឋយសម្នធិកខនន ជាអ្ដសកខៈ ១ លបកប 

ដដ្ឋយបញ្ញដ ខ្នន ជាអ្ដសកខៈ ១។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយភិកខ ុលបកបដដ្ឋយធម៌ ៣ ដនោះឯង រណមង

កនវងនូវវស័ិយទនម្នរ រងុដរឿងដូចលពោះអាទិ្តរ។ លុោះលពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់សាំណដង ដសចកឋី  

ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

សលី សមាធ ិ នងិបញ្ញដ  ទាងំអ្មាលន ុុ៎ះ ណដលបគុ គលណា ានអ្ប់រលំោន ើយ បគុ គល

នន្មុះ រណមងកន លងនវូវសិយ័ននមារ រងុនរឿងដចូរពុះអាទ្រិយ។ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៦៩ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសាំណដង

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុញ្ដកិរយិវតទ ុដនោះ ម្នន ៣ ។ បញុ្ញខិរិោវតថុ ៣ េតើដូចេមេច? 
គឺទនមយបុញ្ដកិរយិវតទ ុ ១ សីលមយបុញ្ដកិរយិវតទ ុ ១ ភាវ មយបុញ្ដកិរយិវតទ ុ ១។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុញ្ដកិរយិវតទ ុ ម្នន ៣ ដនោះឯង។ លុោះលពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់សាំណដង

ដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

កលុបរុរអ្ នករាថាន របនោជន ៍ គរួសកិានវូបែុយ ណដលមានផលបរបិែ៌ូ មាន

វាិកជ្ញសខុ គគឺរួចនរម ើនទានផង ការរបរពរឹ តនិសមើ គសឺលីផង នមតាត ចរិ តផង លុុះចនរម ើន

ធមទ៌ាងំ ៣ ននុះ ណដលមានអានសិងេជ្ញសខុន ើយ រណមងចលូនៅកាន់នលាក ណដលជ្ញ

សខុឥរមានការនបៀរនបៀន។ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៦៩ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសាំណដង

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចកខ ុដនោះ ម្នន ៣។ ចខុ ៣ េតើដូចេមេច? គឺ មាំសចកខ ុ ១ ទិ្ពឝ
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ចកខ ុ ១ បញ្ញដ ចកខ ុ ១។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ចកខ ុ ម្នន ៣ ដនោះឯង។ លុោះលពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់

សាំណដងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

បរុសឧរ តម ានន លនវូចក ខ ុ ៣ ននុះ គមឺសំចក ខ ុ ១ ទ្ពិ វចក ខ ុ ១ បញ្ញដ ចក ខដុ ៏

របនសើរបផំរុ ១ ការនក ើរនឡ ើងននមសំចក ខ ុ ជ្ញឧាយននទ្ពិ វចក ខ ុ កាលណដលញែ គ ឺ

បញ្ញដ ចក ខដុឧ៏រ តម នក ើរនឡ ើងន ើយ បគុ គលរណមងរចួើសឡុះចាកទ្កុ ខទាងំពងួ នរ ុះាននវូ

ចក ខនុន្មុះ។ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 
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បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៧០ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសាំណដង 

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ឥង្កនធិយដនោះ ម្នន ៣។ 

ឥន្ទនទិយ ៣ េតើដូចេមេច? គឺ 

) អនញ្ញតញ្ញស្ាមីតិន្ទនទិយ១ (ឥង្កនធិយណដលដកើតដ ើង ដល់អ្បកលបតិបតថិថ្ន អាតយ
អ្ញ នឹងដឹងនូវចតុសសចចធម៌ ណដលអាតយ អ្ញមិនទន់ដឹង មិនទន់សដលមចកប ុង

សាំសារវដថ ានដល់ដសាតបតថិមគគបផញ្ញដ ។) 

) អញ្ញិន្ទនទិយ១ (ឥង្កនធិយរបស់អ្រយិបុគគល តាំងអ្ាំ ពីដសាតបតថិផល ដល់អ្រហ្តថមគគ។) 
) អញ្ញ្ត្វិន្ទនទិយ១ (ឥង្កនធិយរបស់លពោះខី្ណាលសព ណដលម្ននញែកិចចសដលមច 

ដហ្ើយកប ុងសចចៈទាំង៤) ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ឥង្កនធិយម្នន៣ ដនោះឯង។ លុោះលពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់សាំណដងដសចកឋី  

ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

ញែជ្ញបឋម ក នងុករិោិអ្ស់នៅ នក ើរនឡ ើងដលន់សកខបគុ គល អ្ នកកពំងុសកិា

អ្ នករលកឹនរឿយៗ នវូផ លវូដរ៏រង់ លដំ្ឋប់ពនីន្មុះមក អ្រ រ ត កន៏ក ើរនឡ ើង លដំ្ឋប់អ្ពំ ី

អ្រ រ តផលនន្មុះមក បច ចនវក ខែញ្ញដែ កន៏ក ើរនឡ ើង ដលរ់ពុះខណីាើសព ណដលដលន់វូ

តាទ្លិក ខែៈ រចួើសឡុះន ើយ នរ ុះអ្ស់នៅននភវសំនោជនៈ ថា វមិរុ តរិបស់អាតាម

អ្ញមនិកនំរ ើក នប ើបគុ គលរបកបនដ្ឋយឥន្ទន ទយិ ជ្ញអ្ នកសងប់រមាង ប់ នររកអ្រក នងុរពុះន ិវ ន 
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ជ្ញទ្សីងប់ ឈនុះនវូមារ រពមទាងំវា នៈន ើយ រណមងរទ្រទ្ង់នវូរាងកាយជ្ញទ្បីផំរុ។ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៧២ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសណមឋង 

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កាលដនោះ ម្នន ៣ ។ កាល ៣ េតើដូចេមេច? គឺអ្តីតកាល ១ 
អ្ គតកាល ១ បចចុបផនបកាល ១ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កាល ម្នន ៣ ដនោះឯង។ លុោះលពោះ

ម្ននលពោះភាគ លទ្ង់សាំណដងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

សរ វទាងំឡាយ មាននសចក ឋសីមាគលក់ នងុករិោិន លថាសរ វ ថាបគុ គលជ្ញនដ ើម

តាងំនៅក នងុករិោិន លនដ្ឋយអ្ណំាចននរណាហ  នងិទ្ដិ ឌ លុុះមនិកែំរ់ដងឹនវូករិោិ

ន ល នដ្ឋយបរញិ្ញដ ទាងំ ៣ ោ៉ាង ក នងុធមណ៌ដលរបកបនដ្ឋយភមូ ិ៣ ន ើយ រណមងមក

កាន់ទ្រីបកបននមរែៈ រពុះខណីាើសព រណមងមនិសមាគល ់ គមឺនិនជឿនវូបគុ គលអ្ នករាប់

នរ ុះកែំរ់ដងឹនវូ កយន ល វនិមាក ខ គ ឺ រពុះន ិវ នជ្ញទ្រីមាង ប់ដរ៏បនសើរ ន ម្ ុះថា

នលាកានសនរមចន ើយនដ្ឋយចរិ ត រពុះខណីាើសពនន្មុះឯង ដលរ់ពមនដ្ឋយការន ល

ជ្ញអ្ នកសងប់រមាង ប់ នររកអ្រក នងុរពុះន ិវ ន ជ្ញទ្សីងប់ ពចិារណាន ើយនទ្ ើបនសព តាងំនៅ

ក នងុន ិវ នធម ៌ដលន់វូនវទ្ រណមងមនិដលន់វូការរាប់ថា (ជ្ញមនសុេ ឬនទ្វតា)។ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៧៣ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសាំណដង 

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ទុ្ចចរតិដនោះ ម្នន ៣។ ទុចចរិត ៣ េតើដូចេមេច? គឺ កាយទ្ុចចរតិ 
១ វចីទុ្ចចរតិ ១ មដ ទុ្ចចរតិ ១។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ទុ្ចចរតិ ម្នន ៣ ដនោះឯង។ លុោះលពោះម្នន

លពោះភាគ លទ្ង់សាំណដងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

បគុ គលនធ វើកាយទ្ចុ ចររិផង វចទី្ចុ ចររិផង នធ វើមនន្មទ្ចុ ចររិផង នវូអ្នំព ើណាមយួ

ណដលរបកបនដ្ឋយនទាសផង មនិនធ វើនវូអ្នំព ើជ្ញកសុល នធ វើណរអ្នំព ើជ្ញអ្កសុលដន៏រច ើន

បគុ គលឥររាជ្ញញ នន្មុះ លុុះណបកធាលយរាងកាយ រណមងនៅនក ើរក នងុនរក។  

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 
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បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៧៣ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសាំណដង

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ សុចរតិដនោះ ម្នន ៣ ។ សុចរិត ៣ េតើអវីខលះ? គឺកាយសុចរតិ 
១ វចីសុចរតិ ១ មដ សុចរតិ ១។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ សុចរតិម្នន ៣ ដនោះឯង។ លុោះលពោះ

ម្ននលពោះភាគ លទ្ង់សាំណដងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

បគុ គលណា លុះនវូកាយទ្ចុ ចររិផង នវូវចទី្ចុ ចររិផង លុះនវូមនន្មទ្ចុ ចររិផង នវូអ្នំព ើណា

មយួ ណដលរបកបនដ្ឋយនទាសផង មនិនធ វើអ្កសុលកម ម នធ វើណរកសុលកម មដន៏រច ើនបគុ គល 

របកបនដ្ឋយរាជ្ញញ នន្មុះ លុុះណបកធាលយរាងកាយ រណមងនៅនក ើរក នងុសាថ នសគួ។៌ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៧៤ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសាំណដង

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ នសានចយយៈ (ដសចកឋីសាឡ ត) ដនោះ ម្នន ៣។ េសាេចយ្យៈ ៣ េតើ
អវីខលះ? គឺ កាយដសាដចយរៈ ១ វចីដសាដចយរៈ ១ មដ ដសាដចយរៈ ១។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ 
ដសាដចយរៈ ម្នន ៣ ដនោះឯង។ លុោះលពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់សាំណដងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់

លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

ពកួរពុះអ្រយិៈ មានរពុះពទុ្ ធជ្ញនដ ើម ណរងនៅនវូបគុ គលអ្ នកសាោ រកាយ សាោ រវាចាសាោ រចរិ ត 

មនិមានអាសវៈ លុះបង់នវូទ្ចុ ចររិទាងំពងួ ថាជ្ញអ្ នកសាោ រ បរបិែ៌ូនដ្ឋយនសចក ឋសីាោ រ។  

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៧៤ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសាំណដង

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដម្នដនយរៈ (ការសងប់ដសងែម) ដនោះ ម្នន ៣។ 

េមាេនយ្យៈ ៣ េតើអវីខលះ?គឺ 

e កាយេមាេនយ្យៈ១ 

� ការលោះនូវកាយទ្ុចចរតិ ៣ ដៅថ្ន កាយដម្នដនយរៈ 

� កាយសុចរតិ ៣ យ៉ា ង ក៏ដៅថ្ន កាយដម្នដនយរៈ 
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� ការដឹងអារមយែ៍ដដ្ឋយកាយ ដៅថ្ន កាយដម្នដនយរៈ 

� ការកាំែត់ដឹងដដ្ឋយកាយ ដៅថ្ន កាយដម្នដនយរៈ 

� មគគលបកបដដ្ឋយការកាំែត់ដឹងដដ្ឋយកាយ ដៅថ្ន កាយដនយរៈ 

� ការលោះនូវឆនធរាគកប ុងកាយ ដៅថ្ន កាយដម្នដនយរៈ 

� ចតុតទជានសម្នបតថិ  ណដលរលត់កាយសង្ខខ រ ដៅថ្ន កាយដនយរៈ។ 

e វចីេមាេនយ្យៈ១ (វចីដម្នដនយរៈ ដសចកថីដូចគ្នប នឹងកាយដម្នដនយរៈ។) 
e មេោេមាេនយ្យៈ១ (មដ ដម្នដនយរៈ ដសចកថីដូចគ្នប នឹងកាយដម្នដនយរៈ។  
អដឋខថា។) 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដម្នដនយរៈ ម្នន ៣ ដនោះឯង។ លុោះលពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់សាំណដង

ដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

ពកួរពុះអ្រយិៈ មានរពុះពទុ្ ធជ្ញនដ ើម ណរងនៅនវូបគុ គលអ្ នកសងប់នសងៀមកាយ សងប់នសងៀម

វាចា សងប់នសងៀមចរិ ត មនិមានអាសវៈ អ្ នកលាងមន ទលិដល៏ាមកនចាលន ើយថា ជ្ញអ្ នក

សងប់នសងៀម បរបិែ៌ូនដ្ឋយការសងប់នសងៀម។ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៧៦ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសាំណដង

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលណាមួយ មិនានលោះរាគៈ មិនានលោះដទសៈ មិន

ានលោះដម្នហ្ៈដទ្ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលដនោះដៅថ្ន ជាអ្បកលតូវម្នរចងានផង លតូវ

អ្ ធ ក់ម្នរបញ្ចូលដហ្ើយផង ជាអ្បកលតូវម្នរម្ននចិតថាបដធឝើានតមលាថ្នប ផង។ ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ បុគគលណាមួយានលោះរាគៈ លោះដទសៈ លោះដម្នហ្ៈដហ្ើយ ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ បុគគលដនោះដៅថ្ន ជាអ្បកមិនលតូវម្នរចងានផង អ្ ធ ក់របស់ម្នរក៏ដថ្នវ ោះដចញ

ផង ម្នរម្ននចិតថាបដធឝើមិនានតមលាថ្នប ផង។ លុោះលពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់សាំណដងដសចកឋី

ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 
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បគុ គលណា ឃាល រនចញចាករាគៈផង នទាសៈផង អ្វជិ្ញជ ផង រពុះអ្រយិទាងំឡាយមានរពុះពទុ្ ធជ្ញ

នដ ើម ណរងនៅនវូបគុ គលអ្ នកមានខ លនួចនរម ើនន ើយ លុះបង់នវូកនិលសទាងំពងួនន្មុះថា ជ្ញអ្រ ន ត ជ្ញរព ម ជ្ញ

រពុះរថាគរ ជ្ញរពុះពទុ្ ធ អ្ នកកន លងបង់នវូនពៀរ នងិភយ័។ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៧៧ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសណមឋង

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលណាមួយ ដទោះជាភិកខ ុកឋី  ភិកខ ុនីកថី  មិនានលោះរាគៈ មិន

ានលោះដទសៈ មិនានលោះដម្នហ្ៈដទ្ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលដនោះ ដៅថ្ន មិនាន

ឆវងនូវសមុលទ្(គឺសាំសារៈ) ណដលលបកបដដ្ឋយរលកធាំ លបកបដដ្ឋយរលកតូច (គឺដសចកឋី

ដលកាធ និងឧាយសៈ) លបកបដដ្ឋយអាវដឋៈ(គឺកាមគុែ ៥) លបកបដដ្ឋយការចាប់ទាំង

លបកប ដដ្ឋយអារកខទឹ្ក (គឺវសិភាគបុគគល ណដលលាកដដសយ ើដដ្ឋយមករកាច និងលតីកាច)។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគណាមួយ ដទោះជាភិកខ ុកឋី  ភិកខ ុនីកឋី  ានលោះរាគៈ លោះដទសៈ លោះដម្នហ្ៈ

ដហ្ើយ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលដនោះដៅថ្ន ានឆវងសមុលទ្ ណដលលបកបដដ្ឋយរលកធាំ 

លបកបដដ្ឋយរលកតូច លបកបដដ្ឋយអាវដឋៈ លបកបដដ្ឋយការចាប់ទាំងលបកប ដដ្ឋយ

អារកខទឹ្ក ានដ យ្ ោះថ្ន ខី្ណាសវលពាហ្យែ៍ ានឆវងដៅកាន់ដលតើយខាង យ ដហ្ើយឋិត

ដៅដលើដគ្នក (គឺលពោះនិពាឝ ន)។ លុោះលពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់សណមឋងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ ។ លទ្ង់លតស់

គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

បគុ គលណា ឃាល រចាករាគៈផង នទាសៈផង អ្វជិ្ញជ ផង បគុ គលនន្មុះ ន ម្ ុះថា ាន

ឆ លងនវូសមរុទ្ននុះ ណដលរបកបនដ្ឋយការចាប់ របកបនដ្ឋយអារក ខទ្កឹ ទាងំរបកបនដ្ឋយ

រលកធគំរួខាលច ណដលឆ លងាននដ្ឋយករម ជ្ញអ្ នកកន លងនវូកនិលសជ្ញនរគឿងជ្ញប់ច ំក់

លុះបង់មច ច ុមនិមានឧបធ ិានលុះបង់ទ្កុ ខ នដ ើមបីមនិនៅនក ើរក នងុភពថ មនីទ្ៀរ បគុ គលនន្មុះ

ន ម្ ុះថា សនរមចរបនោជន ៍ គរឺពុះន ិវ ន រណមងមនិដលន់វូការរាប់នដ្ឋយ (ន្មម នងិ

នារ ត) នឡ ើយ រថាគរន លថា បគុ គលនន្មុះ ានញុងំមច ចរុាជឱ្យវនង វង។ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

rr<<<ss 
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បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៨៤ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសណមឋង

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុតថ ៣ ដនោះ រណមងម្ននលាកដកប ុងដលាក។ បុតត ៣ េតើអវីខលះ?
គឺ អ្តិជាតបុតថ ១ អ្នុជាតបុតថ ១ អ្វជាតបុតថ ១។ 

អតិជាតបុតត េតើដូចេមេច? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ម្នតបិតរបស់បុតថកប ុងដលាកដនោះ ជាអ្បកមិនដល់លពោះពុទ្នជាទី្រឭក 

មិនដល់លពោះធម៌ជាទី្រឭក មិនដល់លពោះសងឃជាទី្រឭក មិនដវេរចាកាណាតិាត មិនដវេរចាក 

អ្ទិ្ ប ទន មិនដវេរចាកកាដមសុមិចាឆ ចារ មិនដវេរចាកមុសាវាទ្ មិនដវេរចាកសុរាដមរយមជជបផ

ម្នទ្ដ្ឋឌ ន ជាបុគគលលទុ្សឋសីល ជាអ្បកម្ននធម៌ដ៏លាមក ដទ្ើបឯកូនរបស់ម្នតបិតទាំងដ ោះ ជា

អ្ប កដល់លពោះពុទ្នជាទី្រឭក ដល់លពោះធម៌ជាទី្រឭក ដល់លពោះសងឃជាទី្រឭក ដវេរចាក

ាណាតិាត ដវេរចាកអ្ទិ្ ប ទន ដវេរចាកកាដមសុមិចាឆ ចារ ដវេរចាកមុសាវាទ្ ដវេរចាកសុរាដម

រយមជជបផម្នទ្ដ្ឋឌ ន ជាអ្បកម្ននសីល ម្ននកលយែធម៌ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កូនយ៉ា ងដនោះឯង 

ដ ប្ ោះថ្ន អ្តិជាតបុតថ។ 

អនុជាតបុតត េតើដូចេមេច? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ម្នតបិតរបស់បុតថកប ុងដលាកដនោះ ដល់លពោះពុទ្នជាទី្រឭក ដល់ 

លពោះធម៌ជាទី្រឭក ដល់លពោះសងឃជាទី្រឭក ដវេរចាកាណាតិាត ដវេរចាកអ្ទិ្ ប ទន ដវេរចាក

កាដមសុមិចាឆ ចារ ដវេរចាកមុសាវាទ្ ដវេរចាកសុរាដមរយមជជបផម្នទ្ដ្ឋឌ ន ជាអ្បកម្ននសីល 

ម្ននកលយែធម៌ ដទ្ើបឯកូនរបស់ម្នតបិតទាំងដ ោះ ដល់លពោះពុទ្នជាទី្រឭក ដល់លពោះធម៌ជា

ទី្រឭក ដល់លពោះសងឃជាទី្រឭក ដវេរចាកាណាតិាត ដវេរចាកអ្ទិ្ ប ទន ដវេរចាកកាដមសុ

មិចាឆ ចារ ដវេរចាកមុសាវាទ្ ដវេរចាកសុរាដមរយមជជបផម្នទ្ដ្ឋឌ ន ជាអ្បកម្ននសីល ម្នន

កលយែធម៌ណដរ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កូនយ៉ា ងដនោះឯង ដ ប្ ោះថ្ន អ្នុជាតបុតថ។ 

អវជាតបុតត េតើដូចេមេច? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ម្នតបិតរបស់បុតថកប ុងដលាកដនោះ ដល់លពោះពុទ្នជាទី្រឭកដល់ 

លពោះធម៌ជាទី្រឭក ដល់លពោះសងឃជាទី្រឭក ដវេរចាកាណាតិាត ដវេរចាកអ្ទិ្ ប ទន ដវេរចាក

កាដមសុមិចាឆ ចារ ដវេរចាកមុសាវាទ្ ដវេរចាកសុរាដមរយមជជបផម្នទ្ដ្ឋឌ ន ជាអ្បកម្ននសីល 

ម្ននកលយែធម៌ ដទ្ើបកូនរបស់ម្នតបិតទាំងដ ោះ មិនដល់លពោះពុទ្នជាទី្រឭក មិនដល់លពោះ
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ធម៌ជាទី្រឭក មិនដល់លពោះសងឃជាទី្រឭកមិនដវេរចាកាណាតិាត មិនដវេរចាកអ្ទិ្ ប ទន 

មិនដវេរចាកកាដមសុមិចាឆ ចារ មិនដវេរចាកមុសាវាទ្ មិនដវេរចាកសុរាដមរយមជជបផម្នទ្

ដ្ឋឌ ន ជាអ្បកលទុ្សឋសីល ម្ននធម៌ដ៏លាមក ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កូនយ៉ា ងដនោះឯង ដ យ្ ោះថ្ន 

អ្វជាតបុតថ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ កូន ៣ ដនោះ រណមងម្ននលាកដកប ុងដលាក។ លុោះលពោះម្ននលពោះ

ភាគ លទ្ង់សណមឋងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះកប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

បែឍិរទាងំឡាយ ណរងរាថាន អ្រជិ្ញរបរុ ត នងិអ្នជុ្ញរបរុ ត មនិរាថាន អ្វជ្ញរបរុ ត

ណដលជ្ញកនូផាឋ ច់បង់ររកលូនឡ ើយ។ កនូទាងំននុះឯង ណរងមានក នងុនលាក មយ៉ាងនទ្ៀរ 

កនូទាងំឡាយណា ជ្ញឧាសក (កនូទាងំនន្មុះ) ន ម្ ុះថាជ្ញអ្ នកបរបិែ៌ូនដ្ឋយសទាធ  នងិ

សលី ជ្ញអ្ នកដងឹ កយនពចន ៍ ជ្ញអ្ នករាសចាកនសចក ឋកីណំាញ់ រណមងរងុនរឿងក នងុពកួ

បរសិទ័្ ដចូជ្ញរពុះចន្ទន ទ ណដលផរុើសឡុះន ើយ ចាកដ ុនំនពពកដនូចាន ុះ។ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ ានលតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៨៧ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសណមឋង 

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគល ៣ ពួកដនោះ រណមងម្ននលាកដកប ុងដលាក។ 

បគុ គល ៣ ពកួ នរ ើដចូនម ឋចខ លុះ? គ ឺ

e បុគគលដសយ ើដដ្ឋយដម មិនបងឡុរដភវែងចុោះ ១ 

e បុគគលដសយ ើដដ្ឋយដម ណដលបងឡុរដភវែងចុោះលតង់លបដទ្សមួយៗ ១ 

e បុគគលដសយ ើដដ្ឋយដម ណដលបងឡុរដភវែងចុោះសពឝលបដទ្ស ១។ 

បុគលេសមើេដ្យេមឃមិនបងអុរេភលៀងចុះ េតើដូចេមេច? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលពួកខ្វោះកប ុងដលាកដនោះ ជាអ្បកមិនណដលឲរាយ ទឹ្ក សាំពត់

យនជើនិោះ កលមងផ្លា  ដលគឿងលកអូ្ប ដលគឿងលាប ទី្ដដក ទី្ដៅ និងដលគឿងសលម្នប់លបទ្ីប

ដល់ពួកសមែៈ លពាហ្យែ៍ អ្បកកាំលពា អ្បកដើដែើរ និងអ្បកពែ៌ ដហ្ើយសូម និងយចក

ទាំងពួង ដល់មឋងដ ើយ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលដសយ ើដដ្ឋយដម មិនបងឡុរដភវែងចុោះ

យ៉ា ងដនោះឯង។ 

បុគលេសមើេដ្យេមឃបងអុរេភលៀងចុះ រតង់របេទសមួយៗ េតើដូចេមេច? 
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ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលពួកខ្វោះកប ុងដលាកដនោះ ជាអ្បកឲរាយ ទឹ្ក សាំពត់ យន

ជើនិោះ កលមងផ្លា  ដលគឿងលកអូ្ប ដលគឿងលាប ទី្ដដក ទី្ដៅ និងដលគឿងសលម្នប់លបទ្ីប ដល់ពួក

សមែៈ លពាហ្យែ៍ អ្បកកាំលពា អ្បកដើដែើរ អ្បកពែ៌ ដហ្ើយសូម និងយចកពួកខ្វោះ មិន

ឲរទនដល់សមែៈ លពាហ្យែ៍ពួកខ្វោះ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលដសយ ើដដ្ឋយដម បងឡុរ

ដភវែងចុោះលតង់លបដទ្សមួយៗ យ៉ា ងដនោះឯង។ 

បុគលេសមើេដ្យេមឃបងអុលេភលៀងចុះសពវរបេទស េតើដូចេមេច? 
ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុគគលពួកខ្វោះកប ុងដលាកដនោះ ណតងឲរាយ ទឹ្ក សាំពត់ យនជើនិោះ 

កលមងផ្លា  ដលគឿងលកអូ្ប ដលគឿងលាប ទី្ដដក ទី្ដៅ និងដលគឿងសលម្នប់លបទី្ប ដល់សមែៈ 

លពាហ្យែ៍ អ្បកកាំលពា អ្បកដើដែើរ អ្បកពែ៌ ដហ្ើយសូម និងយចកទាំងពួង ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ បុគគលដសយ ើដដ្ឋយដម បងឡុរដភវែងចុោះសពឝលបដទ្ស យ៉ា ងដនោះឯង។ ម្នប លភិកខ ុ

ទាំងឡាយ បុគគល ៣ ពួកដនោះឯង ណតងម្ននលាកដកប ុងដលាក។ លុោះលពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់ 

សណមឋងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះ កប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

បគុ គលណា ាននវូសមែៈ ាននវូរ  មែ៍ ាននវូអ្ នកករំ  អ្ នកដនំែើរ ទាងំ

ាននវូជនអ្ នកពែ៌ន្មន ើយសមូទាងំឡាយ ន ើយមនិចារ់ណចងនវូាយ ទ្កឹ នភាជន

បែឍិរទាងំឡាយ ណរងនៅនវូបគុ គលដល៏ាមកនន្មុះឯងថា ដចូជ្ញនមឃ ណដលមនិបង ោរុ

នភ លៀងចុុះ ដនូចាន ុះ។ បគុ គលណា មនិឱ្យទាន ដលស់មែៈពកួខ លុះ ឱ្យទានដលស់មែៈពកួ

ខ លុះ ពកួជនអ្ នកមានរាជ្ញញ  ណរងនៅបគុ គលនន្មុះឯងថា ដចូជ្ញនមឃណដលបង ោរុនភ លៀងចុុះ

ក នងុរបនទ្សមយួៗ ដនូចាន ុះ។ បរុស មានវាចាន្មឱំ្យានាយនដ្ឋយង្ខយ មាននសចក ឋី

អ្ននុរាុះសព វសរ វ មានចរិ តរកីរាយ ណរងចារ់ណចង (នទ្យយធម)៌ ន លថា អ្ នក

ទាងំឡាយចរូឱ្យ អ្ នកទាងំឡាយ ចរូឱ្យនរបៀបដចូមហានមឃរគ មឹគរមាម ន ើយ

បង ោរុនភ លៀងចុុះនធ វើទ្ទី្លួ នងិទ្ទីាប បង ហរូឱ្យនពញនដ្ឋយទ្កឹ ោ៉ាងណាមញិ បគុ គលខ លុះក នងុ

នលាកននុះ ជ្ញអ្ នកមានសភាពដនូចាន ុះ ានរបមលូមកនវូរទ្ពយ ណដលនក ើរនដ្ឋយនសចក ឋី

ពយោមតាមផ លវូធម ៌ កជ៏ប់នលៀង ពកួជនអ្ នកពែ៌ន្មន ើយសមូ ណដលមកដលន់ដ្ឋយ

លោ នដ្ឋយាយទ្កឹ កោ៏៉ាងនន្មុះណដរ។  

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ទុ្កដហ្ើយ។
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បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៨៩ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសណមឋង 

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បែឍ ិ តកាលលាថ្នប ដសចកឋីសុខ្ ៣ យ៉ា ងដនោះ គួរណតរកាសីល។ 

េសចខេីសុខ ៣ ោស្ង េតើដូចេមេចខលះ? គឺ 
e បែឍ ិ តគបផីរកាសីល ដដ្ឋយបាំែងថ្ន សូមឲរដសចកឋីសរដសើរ មកដល់អាតយ

អ្ញ ១ 

e បែឍ ិ តគបផីរកាសីល ដដ្ឋយបាំែងថ្ន សូមឲរដភាគៈទាំងឡាយ ដកើតដ ើង

ដល់អាតយ អ្ញ ១ 

e បែឍ ិ តគបផីរកាសីល ដដ្ឋយបាំែងថ្ន អាតយ អ្ញ លុោះដល់ណបកធាវ យរាងកាយ

សាវ ប់ដៅ នឹងដៅដកើតឯសុគតិ សួគ៌ ដទ្វដលាក ១។  

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បែឍ ិ តកាលលាថ្នប ដសចកឋីសុខ្ ៣ យ៉ា ងដនោះឯង គួរណតរកាសីល។ 

លុោះលពោះម្ននលពោះភាគលទ្ង់សណមឋងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះកប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

បណឋិតកាលរបាថាន្នូវេសចខេីសុខ ៣ ោស្ង គឺ 
e ដសចកឋីសរដសើរ ១ 

e ការានលទ្ពរ ១ 

e ការលោះដលាកដនោះ ដហ្ើយរកីរាយកប ុងសាទ នសួគ៌ ១ គួរណតរកាសីល។ 

កាលនបើបគុ គលមនិនធ វើាបនទ្ ណរនៅនសពគប់នងឹបគុ គលនធ វើាប បគុ គលនន្មុះ ររវូ

អ្ នកផងរនង កៀសនរ ុះអ្នំព ើអារកក់ផង រែិំុះដនំនៀល រណមងចនរម ើននឡ ើងដលប់គុ គល

នន្មុះផង។បគុ គលយកបគុ គលណបបណាជ្ញមរិរផង នសពគប់នវូមរិ តណបបណាផង បគុ គល

នន្មុះឯង នងឹរាកដនសមើនដ្ឋយមរិរនន្មុះៗ នរ ុះការនៅរមួ នងឹកាល យនៅជ្ញណបបាន នន្មុះ

ពរិ។ បគុ គលាប កាលនបើបគុ គលសាោ រដនទ្ មកនសពគប់ន ើយ បគុ គលាប ររវូបគុ គល

សាោ រ (នន្មុះ)មកភប់របសព វន ើយ រណមងរបឡាក់ នវូបគុ គលអ្ នកមកភប់របសព វ (នន្មុះ) 

ណដលនគមនិានរបឡាក់(នដ្ឋយាបធម)៌ ផង ដចូរពញួ ណដលនគលាបថាន ពំសិ កាល

របឡាក់នវូបពំង់រពញួដនូចាន ុះឯង។ អ្ នករាជ ញ នរ ុះខាលចការរបឡាក់ (នដ្ឋយាប) នទ្ ើប

មនិយកបគុ គលាបជ្ញសំឡាញ់នឡើយ។ នរជនណា ខ ចប់ររសី ោយុ នដ្ឋយចងុសបូវ សបូវក៏

មានក លនិសោយុផយយនចញនៅោ៉ាងណាមញិ ការនសពគប់នងឹបគុ គល ល កោ៏៉ាងនន្មុះ
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ណដរ នរជនណាខ ចប់ខ លមឹរកសាន នដ្ឋយ សលកឹនឈើ សលកឹនឈើ កម៏ានក លនិរកអ្បូផាយនៅ 

ោ៉ាងណាមញិ ការនសពនងឹអ្ នករាជ ញ កោ៏៉ាងនន្មុះណដរ។ ន រនុន្មុះ បែឍិរ ដងឹនវូការ

សនរមចននផលរបស់ខ លនួ ដចូជ្ញកញ្ចប់ននសលកឹនឈើ ន ើយមនិគបបីនសពគប់ នងឹពកួ

អ្សបបុរសនឡើយ គរួនសពគប់ណរនងឹពកួសបបុរស។ (នរ ុះ) ពកួអ្សបបុរស ណរងន្ម ំ

នៅកាន់នរក ពកួសបបុរស ណរងញុងំសរ វឱ្យនៅកាន់សាថ នសគួ។៌ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ទុ្កដហ្ើយ។  

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៩២ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកថ្ន ពាករន៎ុោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ដហ្ើយ លពោះអ្រហ្នថសណមឋង 

ដហ្ើយ។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ របូកាយដនោះ ម្ននដសចកឋីណបកធាវ យជាធមយត វញិ្ញដ ែម្ននការ

ដៅលាសជាធមយត ឧបធិទាំងពួងជារបស់មិនដទ្េង ជាទុ្កខ  ម្ននដសចកឋីណលបលបួលជាធមយត។ 

លុោះលពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់សណមឋងដសចកឋី ន៎ុោះដហ្ើយ។ លទ្ង់លតស់គ្នថ្នព័ននដនោះកប ុងសូលតដ ោះថ្ន៖ 

អ្ នករាជ ញមានខ លនួអ្ប់រនំ ើយ ដងឹចាស់នវូកាយណដលណបកធាលយផង ដងឹចាស់នវូ

វញិ្ញដែណដលពកុផយុផង នឃើញភយ័ក នងុឧបធទិាងំឡាយផង ន ើយកន លងជ្ញរ ិនងិមរែៈាន

ដលន់ ិវ នជ្ញទ្រីមាង ប់សង្ខខ រទាងំពងួដឧ៏រ តម រណមងទ្ន ទងឹរង់ចាណំរកាល (បរនិ ិវ នននខន ធ)។ 

ខ្ញុាំានសាឋ ប់មកដហ្ើយថ្ន ដសចកឋីដនោះឯង លពោះម្ននលពោះភាគ លទ្ង់លតស់ទុ្កដហ្ើយ។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៣ - ទំព័រទី ៩៣ 

នរព គឺកិដលស ដកើតដ ើងដហ្ើយ ដលពាោះណតការជាប់ចាំពាក់ ណដលបុគគលនឹងកាត់ផ្លឋ ច់

ាន ដដ្ឋយការមិនជាប់ចាំពាក់ បុគគលអ្បកម្ននលាថ្នប នឹងឆវងមហាសមុលទ្ ដហ្ើយលិចដៅ

កប ុងមហាសមុលទ្វញិ ដលពាោះណតដ ើងកាន់កផូនដឈើដ៏តូច យ៉ា ងណាមិញ ឯបុគគលអ្បកចិញ្ចឹម

ជីវតិដដ្ឋយលបទព រណមងលិចចុោះ កប ុងមហាសមុលទ្ គឺសងារ ដលពាោះណតអាលស័យនឹងបុគគល

ខ្ជិលលចអូ្ស យ៉ា ងដ ោះណដរ។ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ បុគគលគួរដវេរនូវបុគគលខ្ជិលដ ោះ ណដល

ម្ននពយយមដថ្នកទប ដហ្ើយគួរដៅរមួដដ្ឋយបែឍ ិ តទាំងឡាយ ណដលជាអ្បកឆាង យចាក

កិដលស ម្ននចិតថបញ្ជូនដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ជាអ្បកម្នន្ន អ្បកលារពនពយយមជានិចច។  
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បិដ្ក ភាគ ១១ - ទំព័រទី ២១៤ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ធមវ៌និយ័ននុះ មានររនៈ (ធម៌ជាទី្រកីរាយ) ដលចើនយ៉ា ងមិន

ណមនម្ននលតឹមណតមួយប៉ាុ ដណាត ោះដទ្ រតនៈដនោះ កប ុងធម៌វន័ិយដ ោះ គឺ សតិបផដ្ឋឌ ន៤ សមយ

បផធាន៤ឥទ្នាិទ្៤ ឥង្កនធិយ៥ ពលៈ៥ ដពាជឈងគ៧ និងមគគលបកបដដ្ឋយអ្ងគ៨ ណដលជាផវូវដ៏

លបដសើរដូចមហាសមុលទ្ម្ននរតនៈ (លទ្ពរជាដលគឿងរកីរាយ) ដលចើនយ៉ា ង មិនណមនម្ននណត

មួយដទ្រតនៈកប ុងមហាសមុលទ្ដ ោះ គឺណកវមុកាថ  ណកវមែី ណកវពិទូ្ររ ស័ងខ សិលា ណកវលបពា  

លាក់ម្នស ណកវលកហ្ម(តផូងទ្ទ្ឹម) និងណកវមរកត ដូដចាប ោះឯង ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយធម៌ 

វន័ិយដនោះម្ននរតនៈដលចើនយ៉ា ង មិនណមនម្ននលតឹមណតមួយប៉ាុ ដណាត ោះដទ្ រតនៈទាំងដនោះកប ុង

ធម៌វន័ិយដ ោះ គឺ សតិបផដ្ឋឌ ន៤។ដប។ និងមគគលបកបដដ្ឋយអ្ងគ៨ ណដលជាផវូវដ៏លបដសើរ

ដដ្ឋយសភាពណា ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះជាសភាពមិនណដលដកើត គួរអ្សាច ររទី្៧ កប ុងធម៌ 

វន័ិយដនោះណដលពួកភិកខ ុដ ើញដហ្ើយ ណតងដលតកអ្រកប ុងធម៌វន័ិយដនោះ។ 

បិដ្ក ភាគ ៦៤ - ទំព័រទី ២៣៣ 

អ្ធិបាយពាករថ្ន ខន ធបញ្ចកៈដ ោះរណមងសាបសូនរដដ្ឋយមរែៈ លតង់ពាករថ្ន មរែៈ 

ានដល់ ការចរុតិ ការឃាវ ត ការណបកធាវ យ ការាត់បង់ មចចុ មរែៈ កាលកិរយិការណបក

ធាវ យខ្នន ការដ្ឋក់ដចាលសាកសព ការផ្លថ ច់បង់ជីវតិិង្កនធិយ ចាកសតថនិកាយដ ោះៗរបស់

សតឝទាំងឡាយដ ោះៗ។ ពាករថ្ន ខ្ននបញ្ចកៈដ ោះ គឺ របូ ដវទ្  សញ្ញដ  សង្ខខ រ វញិ្ញដ ែ។ 

ពាករថ្ន សាបសូនរគឺ សាបសូនរ លោះបង់ ដាោះបង់ ាត់ដៅ វ ិសដៅ សមដូចភាសិតដនោះថ្ន៖ 

នភាគៈទាងំឡាយ រណមងលុះបង់នវូសរ វក នងុកាលមនុ កម៏ាន សរ វលុះបង់នភាគៈទាងំនន្មុះ 

មនុជ្ញងនៅនទ្ៀរ កម៏ាន ណនអ្ នករាថានកាម ពកួជនអ្ នកមាននភាគៈ មនិនទ្ៀងនទ្ នរ ុះ

ន រនុន្មុះ នទ្ ើបខ ញុមំនិនសាកសាត យក នងុកាលណដលគរួនសាកសាត យ រពុះចន ទ រុះនឡ ើង នពញ

វង់លចិនៅ រពុះអាទ្រិយរុះនឡ ើង ន ើយអ្សតង គរនៅ ណនអ្ នកជ្ញសររវូ នលាកធមទ៌ាងំឡាយ 

ខ ញុដំងឹចាស់ន ើយ នរ ុះន រនុន្មុះ ខ ញុនំទ្ ើបមនិនសាកសាត យក នងុកាលណដលគរួនសាកសាត យ។ 

ដហ្តុដ ោះ (លទ្ង់លតស់ថ្ន) ខន ធបញ្ចកៈ រណមងសាបសូនរដដ្ឋយមរែៈ។ 

rr<<<ss 
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បិដ្ក ភាគ ៦៤ - ទំព័រទី ២៣៤ 

អ្ធិបាយពាករថ្ន បុរសសម្នគ ល់នូវខ្ននបញ្ចកៈណាថ្ន ដនោះរបស់អ្ញ លតង់ពាករថ្ន

ខន ធបញ្ចកៈណា គឺ របូ ដវទ្  សញ្ញដ  សង្ខខ រ វញិ្ញដ ែ។ ពាករថ្ន បរុស គឺ ការរាប់ដ យ្ ោះ

បញ្ដតថិដលាកដវាហារ ម អ្ាំដពើរបស់ ម ពាករលទ្លទ្ង់ទុ្កនូវ ម ភាសា ពរញ្ជនៈ ការ

ដៅរក។ពាករថ្ន សមាគលថ់ា ននុះរបស់អ្ញ គឺសម្នគ ល់កប ុងការសម្នគ ល់ដដ្ឋយតណាហ  សម្នគ ល់

កប ុងការសម្នគ ល់ដដ្ឋយទ្ិដឌិ សម្នគ ល់កប ុងការសម្នគ ល់ដដ្ឋយម្ននោះ សម្នគ ល់កប ុងការសម្នគ ល់

ដដ្ឋយកិដលស សម្នគ ល់កប ុងការសម្នគ ល់ដដ្ឋយទុ្ចចរតិ សម្នគ ល់កប ុងការសម្នគ ល់ដដ្ឋយបដយគៈ

សម្នគ ល់កប ុងការសម្នគ ល់ដដ្ឋយវាិក ដហ្តុដ ោះ (លទ្ង់លតស់ថ្ន) បុរសសម្នគ ល់ខ្ននបញ្ចកៈ

ណាថ្ន ដនោះរបស់អ្ញ។ 
មហាសីល (ការចិញ្ចឹមជីវិតខុស ព្រោះតិរច្ឆានវិជ្ជា) 

(បដិក ភាគ ១៤ - ទ្ពំរ័ទ្ ី២២-៣០) 

ររិចាឆ នវជិ្ញជ នន្មុះ នរ ើដចូនម តច? 

គឺការទយអ្វយវៈខ្វោះ ទយនិមិតថ(ដហ្តុ)ខ្វោះ ទយឧតាត គឺធាវ ក់ចុោះទនដហ្តុធាំៗ ម្ននរនធោះ 

ាញ់ជាដដើមខ្វោះ ទយយល់សបថិខ្វោះ ទយលកខែៈខ្វោះ ទយវតទ ុម្ននសាំពត់ជាដដើម ណដល 

កែថ ុរកាត់ខ្វោះ និយយអ្ាំ ពីការបូជាដដ្ឋយដភវ ើងខ្វោះ និយយអ្ាំ ពីការបូជាដដ្ឋយណវកខ្វោះ(ណលប

ថ្នបងឝិលពពិលក៏ាន។) និយយអ្ាំ ពីការបូជាដដ្ឋយអ្ង្ខា មខ្វោះ និយយអ្ាំ ពីការបូជាដដ្ឋយ

កុែឍ កខ្វោះ និយយអ្ាំ ពីការបូជាដដ្ឋយអ្ងារខ្វោះ និយយអ្ាំ ពីការបូជាដដ្ឋយទឹ្កដដ្ឋោះរាវខ្វោះ 

និយយអ្ាំ ពីការបូជាដដ្ឋយដលបងខ្វោះ និយយអ្ាំ ពីការបូជាដដ្ឋយម្នត់ខ្វោះ (អដឋខថា៖ យក
ម្នត់ខាាំវតទ ុម្ននលគ្នប់ទសភជាដដើម យកដៅដ្ឋក់កប ុងដភវ ើង ឬសូលតរដបេនបូជាដដ្ឋយម្នត់។) 

និយយអ្ាំ ពីការបូជាដដ្ឋយ្មខ្វោះ វជិាជ សលម្នប់ទយអ្វយវៈខ្វោះ វជិាជ សលម្នប់ទយទ្ីភូមិ

ឋានខ្វោះ(ថ្នឲរទ្ុកខ  ឲរសុខ្) វជិាជ សលម្នប់ទយទ្ីណលសចម្នា រខ្វោះ វជិាជ សាគ ល់ទលពដខាយ ចខ្វោះ(វជិាជ

សលម្នប់រម្នង ប់ចទលង ណដលចូលដៅកប ុងទលពសយសាន ដហ្ើយដចញមកវញិ។) វជិាជ ចាប់ដខាយ ច

ខ្វោះ វជិាជ សលម្នប់ការពាររកាភូមិផធោះខ្វោះវជិាជ ដសាថ ោះពស់ខ្វោះ(វជិាជ ដមើលសតឝ ណដលពស់ខាាំ ឬមនថ

ដៅពស់។) វជិាជ រកាពិសខ្វោះ វជិាជ ដសាថ ោះខ្ធួយទ្ិចខ្វោះ វជិាជ ដសាថ ោះកែថ ុរខាាំខ្វោះ វជិាជ សលម្នប់

ទយសណលមកសតឝសាវ បខ្វោះ(វជិាជ សលម្នប់ទយនូវសណលមក និងគតិជាដដើម របស់សតឝសាវ ប 



Page 312 of 413 
 

ឬសតឝឥតសាវ ប និងសតឝដជើង២ ដជើង៤។) វជិាជ សលម្នប់ទយសណលមកណកឡកខ្វោះ វជិាជ សលម្នប់

ទយអាយុខ្វោះ វជិាជ សលម្នប់រារាាំងសរខ្វោះ វជិាជ សលម្នប់ដមើលនូវសាប មដជើងលមឹគ គឺសតឝដជើង៤

ទាំងអ្ស់ខ្វោះ។ ឯលពោះសមែដគ្នតម លទ្ង់ដវេរលស ោះចាកមិចាឆ ជីវៈ ដលពាោះតិរចាឆ នវជិាជ  ម្នន

សភាពដូដចបោះឯង។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុងុជជនកាលដពាលសរដសើរគុែរបស់តថ្នគត

ណតងដពាលដូដចបោះក៏ម្នន។ 

ររិចាឆ នវជិ្ញជ នន្មុះ នរ ើដចូនម តច? 

គឺការទយលកខែៈណកវមែីខ្វោះ ទយលកខែៈដើបងឬដឈើលចត់ខ្វោះ ទយលកខែៈសាំពត់ខ្វោះ 

ទយលកខែៈសង្កសាថ ខ្វោះ ទយលកខែៈដ្ឋវខ្វោះ ទយលកខែៈសរខ្វោះ ទយលកខែៈធបូខ្វោះ 

ទយលកខែៈអាវធុខ្វោះ ទយលកខែៈលសីខ្វោះ ទយលកខែៈលបុសខ្វោះ ទយលកខែៈដកយង

លបុសខ្វោះ ទយលកខែៈដកយងលសីខ្វោះ ទយលកខែៈខ្ញុាំលបុសខ្វោះ ទយលកខែៈខ្ញុាំលសីខ្វោះ ទយ

លកខែៈដើរខី្វោះ ទយលកខែៈដសោះខ្វោះ ទយលកខែៈលកបីខ្វោះ ទយលកខែៈដគ្នឧសភខ្វោះ

ទយលកខែៈដគ្នខ្វោះ ទយលកខែៈពណពខ្វោះ ទយលកខែៈណកោះខ្វោះ ទយលកខែៈម្នន់ខ្វោះ

ទយលកខែៈចាប ឬលកួចខ្វោះ ទយលកខែៈទ្នសងខ្វោះ(អដឋខថា៖ វជិាជ សាគ ល់លកខែៈរបូគាំ នូរ 
និងដលគឿងលបដ្ឋប់ជាដដើម ណដលដគដធឝើជារបូទ្នសង។) ទយលកខែៈដលគឿងលបដ្ឋប់ ឬកាំពូល

ផធោះខ្វោះ(ណលបថ្ន ទយលកខែៈទនសតឝពួកមួយ ណដលដៅថ្ន កែត ិ កាក៏ាន។) ទយលកខែៈ 

អ្ដែថ ើកខ្វោះ (វជិាជ សាគ ល់លកខែៈរបូគាំ នូរ និងដលគឿងលបដ្ឋប់ជាដដើម ណដលដគដធឝើជារបូអ្ដែថ ើក។) 

ទយលកខែៈលមឹគខ្វោះ ។ ឯលពោះសមែដគ្នតម លទ្ង់ដវេរលស ោះចាកមិចាឆ ជីវៈដលពាោះតិរចាឆ នវជិាជ  

ម្ននសភាពដូដចបោះឯង។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុងុជជន កាលដពាលសរដសើរគុែរបស់តថ្នគត 

ណតងដពាលដូដចបោះក៏ម្នន។ 

ររិចាឆ នវជិ្ញជ នន្មុះ នរ ើដចូនម តច? 

គឺទយការដលើកទ័្ពថ្ន លពោះរាជា គួរដសថចដចញដៅ (កប ុងទងងដ ោះ)។ លពោះរាជា គួរដសថចចូល

មកវញិ (កប ុងទងងដ ោះ)។ លពោះរាជាខាងកប ុង នឹងរកុរានចូលដៅ។ លពោះរាជាខាងដលៅ នឹងងយ

ដចញដៅ។ លពោះរាជាខាងដលៅ នឹងរកុរានចូលមក។ លពោះរាជាខាងកប ុង នឹងងយដចញដៅ។ លពោះ

រាជាខាងកប ុង នឹងម្ននជ័យជើនោះ។ លពោះរាជាខាងដលៅ នឹងបរាជ័យ។ លពោះរាជាខាងដលៅនឹងម្នន

ជ័យជើនោះ។ លពោះរាជាខាងកប ុង នឹងបរាជ័យ។ លពោះរាជាអ្ងគដនោះ នឹងម្ននជ័យជើនោះ ឯលពោះរាជាអ្ងគ

ដនោះនឹងបរាជ័យ។ ឯលពោះសមែដគ្នតម លទ្ង់ដវេរលស ោះចាកមិចាឆ ជីវៈ ដលពាោះតិរចាឆ នវជិាជ  
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ម្ននសភាពដូដចបោះឯង។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុងុជជន កាលដពាលសរដសើរគុែរបស់តថ្នគត 

ណតងដពាលដូដចបោះក៏ម្នន។ 

ររិចាឆ នវជិ្ញជ នន្មុះ នរ ើដចូនម តច? 

គឺការទយថ្ន (កប ុងទងងឯដណាោះ) នឹងម្ននចង្កនធលគ្នស។ នឹងម្ននសូររលគ្នស។ នឹងម្នននកសលត

លគ្នស គឺផ្លា យលពោះដលគ្នោះ ដដើររមួចូលគ្នប  ឬដដើររាំលងលពោះអាទិ្តរ លពោះចង្កនធ ឬផ្លា យណាមួយ។ 

លពោះចង្កនធលពោះអាទិ្តរ នឹងដដើរតមផវូវលតូវគ្នប ។ លពោះចង្កនធលពោះអាទិ្តរ នឹងដដើរខុ្សផវូវគ្នប ។ ផ្លា យ

ទាំងឡាយនឹងដដើរតមផវូវលតូវគ្នប ។ ផ្លា យទាំងឡាយ នឹងដដើរខុ្សផវូវគ្នប ។ នឹងម្ននឧកាា ាត

(ឧកាា ាតដ ោះ ណលបថ្ន ធាវ ក់ទនពនវឺគប់ដភវ ើង ដសចកថីថ្ន កាលដបើអាកាសម្ននខ្រល់ទ្ងគិចគ្នប

ខាវ ាំង ក៏ដកើតម្ននពនវឺរសយី ដូចជាពនវឺលបទី្ប ធាវ ក់ចុោះមកអ្ាំ ពីអាកាស តមដលាកដវាហារ ដៅថ្ន 

ឧកាា ាត។ (លីនតថបប្កាសោដកីា)។ បុរាែ ដៅថ្ន ដកតុដើដួល សាំង្កសាឹតថ្ន ឧកាង ាត។)។ 
នឹងដកើតម្ននកដតឋ កប ុងទិ្ស។ នឹងម្ននកដលមើកណផនដី។ នឹងម្ននផគរលាន់ (ឥតម្ននដភវែង)។ លពោះច

ង្កនធ លពោះអាទិ្តរ ផ្លា យ នឹងរោះដ ើង ឬអ្សថងគតដៅវញិ នឹងដៅហ្យង ឬផូរផង់។ ចង្កនធលគ្នស នឹង

បណាថ លឲរានសុខ្ទុ្កខយ៉ា ងដនោះ (ដល់សតឝដលាក)។ សូររលគ្នស នឹងបណាថ លឲរម្ននសុខ្

ទុ្កខយ៉ា ងដនោះ (ដល់សតឝដលាក)។ នកសលតលគ្នស នឹងបណាថ លឲរម្ននសុខ្ទុ្កខយ៉ា ងដនោះ។ លពោះ 

ចង្កនធ និងលពោះអាទិ្តរ ដដើរតមផវូវលតូវគ្នប  នឹងបណាថ លឲរម្ននសុខ្ទុ្កខយ៉ា ងដនោះ។ លពោះចង្កនធ និង

លពោះអាទិ្តរដដើរខុ្សផវូវគ្នប  នឹងបណាថ លឲរម្ននសុខ្ទុ្កខយ៉ា ងដនោះ។ពួកផ្លា យ ដដើរតមផវូវលតូវគ្នប  

នឹងបណាថ លឲរម្ននសុខ្ទុ្កខយ៉ា ងដនោះ។ ពួកផ្លា យដដើរខុ្សផវូវគ្នប  នឹងបណាថ លឲរម្ននសុខ្ទុ្កខ

យ៉ា ងដនោះ។ ឧកាា ាត នឹងបណាថ លឲរម្ននសុខ្ទុ្កខយ៉ា ងដនោះ។ កដតឋ កប ុងទិ្ស នឹងបណាថ លឲរ

ម្ននសុខ្ទុ្កខយ៉ា ងដនោះ។ ការកដលមើកណផនដី នឹងបណាថ លឲរម្ននសុខ្ទុ្កខយ៉ា ងដនោះ។ ផគរលាន់ 

(ឥតម្ននដភវែង) នឹងបណាថ លឲរម្ននសុខ្ទុ្កខយ៉ា ងដនោះ។ លពោះចង្កនធ លពោះអាទិ្តរ និងផ្លា យរោះ

ដ ើង ឬអ្សថងគតដៅវញិ ដៅហ្យង ឬផូរផង់នឹងបណាថ លឲរម្ននសុខ្ទុ្កខយ៉ា ងដនោះ។ ឯលពោះ

សមែដគ្នតម លទ្ង់ដវេរលស ោះចាកមិចាឆ ជីវៈដលពាោះតិរចាឆ នវជិាជ  ម្ននសភាពដូដចបោះឯង។ ម្នប ល

ភិកខ ុទាំងឡាយ បុងុជជន កាលដពាលសរដសើរគុែរបស់តថ្នគត ណតងដពាលដូដចបោះក៏ម្នន។ 

ររិចាឆ នវជិ្ញជ នន្មុះ នរ ើដចូនម តច? 

គឺការទយថ្ន (កប ុងឆាប ាំដនោះ) ដភវែងលសួល។ នឹងម្ននដភវែងធាវ ក់មិនលសួល។ នឹងម្ននាយ 

សមផូែ៌។ នឹងម្ននាយលក។ នឹងម្ននដសចកថីដកសមកានថ។ នឹងម្ននភ័យ។ នឹងម្ននដរាគ។ នឹង
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មិនម្ននដរាគ។ ការរាប់ដដ្ឋយទដទ្ដទ្ ការរាប់ដដ្ឋយវធីិនពឝនថរាប់បូក(អ្ដឌកថ្ន៖ ការរាប់ដ ោះ 

ដបើសាធ ត់ដល់បុគគលណា បុគគលដ ោះ កាលដបើដ ើញដដើមដឈើ ក៏អាចនឹងដឹងថ្ន ដឈើដនោះ

ម្ននសវឹកប៉ាុ ដែត ោះប៉ាុ ដណាត ោះាន។) កាពរដឃាវ ង គមភី រដលាកាយតៈ (គមភី រនិយយថ្ន ដលាកដនោះ 

អ្បកណាសាង អ្បកឯដណាោះសាង ានជាដៅថ្ន ណកឡកស ដលពាោះឆឡឹងវា ស ានជាដៅថ្ន កុក

លកហ្ម ដលពាោះ្មវាលកហ្ម ដូដចបោះជាដដើម។) ។ ឯលពោះសមែដគ្នតមលទ្ង់ដវេរលស ោះ

ចាកមិចាឆ ជីវៈ ដលពាោះតិរចាឆ នវជិាជ  ម្ននសភាពដូដចបោះឯង។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយបុងុជជន កាល

ដពាលសរដសើរគុែរបស់តថ្នគត ណតងដពាលដូដចបោះក៏ម្នន។ 

ររិចាឆ នវជិ្ញជ នន្មុះ នរ ើដចូនម តច? 

គឺវធីិដរេបអាវាហ្មងគលខ្វោះ(អដឋខថា៖ ម្នតបិតខាងលបុស  ាំយក ងទរកិាអ្ាំ ពីលតកូល
ដទទ្ មកដរេបការឯផធោះរបស់ខ្វួន ដៅថ្ន អាវាហ្មងគល។) វធីិដរេបវវិាហ្មងគលខ្វោះ(ម្នត

បិតខាងលសី ដរេបចាំបញ្ជូនកូនលសីខ្វួន ឲរដៅកាន់លតកូលបថី  ដៅថ្ន វវិាហ្មងគល។ ម្នន

ន័យដផសងដទ្េតថ្ន ដបើលសីមកការឯផធោះលបុស ដៅថ្ន អាវាហ្ៈ ដបើលបុសដៅការឯផធោះលសី

ដៅថ្ន វវិាហ្ៈ។) វធីិដធឝើឲរលពមដលពេងគ្នប  (ដសបហ៍្)ខ្វោះ វធីិដធឝើឲរលពាត់លាសគ្នប  (បង់ចាំណែង)ខ្វោះ

វធីិលបមូលលទ្ពរខ្វោះ វធីិលបកបជើនួញខ្វោះ វធីិដធឝើឲរចូលចិតថលសឡាញ់គ្នប  ឬដធឝើឲរម្ននសិរខី្វោះ

វធីិដធឝើឲរសឡប់គ្នប ខ្វោះ វធីិដធឝើគភ៌ណដលបាំរងុនឹងវ ិស មិនឲរវ ិសខ្វោះ វធីិចងអ្ណាថ តឲររងឹ

ដដ្ឋយមនថខ្វោះ វធីិចងចង្ខា ឲររងឹខ្វោះ វធីិសូលតរដបេន ដដើមផីផ្លវ ស់បថ ូរទដខ្វោះ វធីិសូលតរដបេន

ដដើមផីមិនឲរឮសាំដ ង ដដ្ឋយលតដចេកខ្វោះ (បុគគលសូលតរដបេនដ ោះកប ុងសាលាកថី  ចង់និយយ

ពាករណា ក៏និយយពាករដ ោះដៅ អ្បកគូកថីម្នខ ងសាថ ប់មិនឮ ក៏មិនអាចនឹងនិយយដឆវើយឆវង

ាន។) លបសាប កញ្ចក់ គឺមនថខាបយកដទ្វតឲរមកដៅនឹងកញ្ចក់ ដហ្ើយសួរលបសាប ខ្វោះ លបសាប

កុម្នរ ី គឺមនថបញ្ចូលដទ្វតកប ុងសររីៈទនកុម្នរ ី ដហ្ើយសួរលបសាប ខ្វោះ លបសាប ដទ្វត គឺមនថ

បញ្ចូលដទ្វត កប ុងសររីៈទនទសី ដហ្ើយសួរលបសាប ខ្វោះ វធីិបដលមើលពោះអាទិ្តរខ្វោះ វធីិបដលមើ

មហាលពហ្យខ្វោះ វធីិបដញ្ចញដភវ ើងអ្ាំ ពីម្នត់ដដ្ឋយមនថខ្វោះ វធីិដៅសិរឲីរមកឋិតកប ុងសររីៈខ្វោះ។ 

ឯលពោះសមែដគ្នតម លទ្ង់ដវេរលស ោះចាកមិចាឆ ជីវៈ ដលពាោះតិរចាឆ នវជិាជ  ម្ននសភាពដូដចបោះ 

ឯង។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុងុជជន កាលដពាលសរដសើរគុែរបស់តថ្នគត ណតងដពាល

ដូដចបោះក៏ម្នន។ 
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ររិចាឆ នវជិ្ញជ នន្មុះ នរ ើដចូនម តច? 

គឺការបន់លសន់ខ្វោះ លាបាំែន់ខ្វោះ ដធឝើមនថសលម្នប់ការពារបិសាចខ្វោះ ដធឝើមនថសលម្នប់ការពារ

ផធោះខ្វោះ ដធឝើដខ្ធ ើយឲរដូចជាលបុសខ្វោះ ដធឝើលបុសឲរដូចជាដខ្ធើយ(អ្ដឌកថ្ន៖ ដធឝើដូដចាប ោះ ដដើមផីមិន

ឲរលសីលសឡាញ់ចូលចិតថ មិនណមនដធឝើឲរដភទ្កាវ យដទ្។) គឺដលកេវខ្វោះ ដធឝើពីធីសង់ផធោះដលើទី្ដី

ណដលមិនធាវ ប់ានដធឝើខ្វោះ ដធឝើពលិកមយដៅទ្ីដីសង់ផធោះខ្វោះ ជើរោះមុខ្ឲរសាឡ តដដ្ឋយទ្ឹកឲរដគខ្វោះ

ដលសាចទឹ្កបងាក់លបសិទ្និ៍ឲរដគខ្វោះ បូជាដភវ ើងឲរដគខ្វោះ ផសាំថ្នប ាំសលម្នប់ឲរកឡ ួតខ្វោះ ផសាំថ្នប ាំបញ្ចុោះ

ខ្វោះ ផសាំថ្នប ាំកម្នច ត់បង់នូវដទសខាងដលើខ្វោះ ផសាំថ្នប ាំកម្នច ត់បង់នូវដទសខាងដលកាមខ្វោះ ផសាំថ្នប ាំ

កម្នច ត់បង់នូវដទសកប ុងកាលខ្វោះ សវដលបងសលម្នប់បនថក់លតដចេកខ្វោះ សវដលបងសលម្នប់សឡាំ

ណភបកខ្វោះ ផសាំថ្នប ាំសលម្នប់ហិ្តខ្វោះ ផសាំថ្នប ាំសលម្នប់លាបបង្ខា ត់ខ្វោះ ផសាំថ្នប ាំលតជាក់សលម្នប់លាប

លសលាបខ្វោះ ដធឝើដវជជកមយ រកាណភបកខ្វោះ ដធឝើកមយ របស់ដពទ្រខ្វោះ ដធឝើដពទ្ររកាកូនដកយងខ្វោះ ដ្ឋក់

ថ្នប ាំដលកាយឲរជួយកាំឡាាំងថ្នប ាំមុនខ្វោះ លាងថ្នប ាំដដើមដចញខ្វោះ(អ្ដឌកថ្ន៖ កាលដបើម្ននដើដៅដ្ឋក់

ថ្នប ាំ ម្ននថ្នប ាំផាជាដដើម កប ុងដើដៅដ ោះ កាលដបើដើដៅលសួលសមគួរដហ្ើយ ក៏ ាំយកថ្នប ាំដ ោះ

ដចញ។)។ ឯលពោះមែដគ្នតម លទ្ង់ដវេរលស ោះចាកមិចាឆ ជីវៈ ដលពាោះតិរចាឆ នវជិាជ  ម្ននសភាព

ដូដចបោះឯង។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុងុជជនកាលដពាលសរដសើរគុែរបស់តថ្នគតណតង

ដពាលដូដចបោះក៏ម្នន។ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ បុងុជជន កាលដពាលសរដសើរគុែរបស់តថ្នគត 

ណតងដពាលសរដសើរ ដដ្ឋយគុែជាតណា គុែជាតន៎ុោះ ម្ននលបម្នែតិច ម្ននលបម្នែ

សថ ួចដសថ ើង ានលតឹមណតសីលប៉ាុ ដែត ោះ។ 
 

ការចិញ្ចឹមជីវិតខុស ព្រោះតិរច្ឆានវិជ្ជា 

(បដិក ភាគ ១៥ - ទ្ពំរ័ទ្ ី១៦៧) 

ររិចាឆ នវជិ្ញជ នន្មុះ នរ ើដចូនម តច? 

គឺវធីិបន់លសន់ខ្វោះ វធីិលាបាំែន់ខ្វោះ វធីិដធឝើលបដយគមនថ ណដលបុគគលដៅកប ុងភូមិ ផធោះគួរដរេនខ្វោះ 

វធីិដធឝើមនុសសដខ្ធើយឲរដូចជាមនុសសលបុសខ្វោះ វធីិដធឝើមនុសសលបុសឲរដូចជាមនុសសដខ្ធើយខ្វោះ

វធីិសង់ផធោះ ដលើទី្ដីណដលមិនធាវ ប់ានដធឝើខ្វោះ វធីិដធឝើពលីកមយចាំដពាោះសាំែង់ផធោះខ្វោះ វធីិជើរោះមុខ្

ឲរសាឡ តដដ្ឋយទ្ឹកខ្វោះ វធីិដលសាចទឹ្កបងាក់លបសិទ្និ៍ឲរជនដទទ្ខ្វោះ វធីិបូជាដភវ ើងខ្វោះវធីិផសាំថ្នប ាំ

កឡកខ្វោះ វធីិផសាំថ្នប ាំបញ្ចុោះខ្វោះ វធីិផសាំថ្នប ាំកម្នច ត់បង់នូវដទសខាងដលើម្ននលបម្នត់ជាដដើមខ្វោះ វធីិ
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ផសាំថ្នប ាំកម្នច ត់បង់នូវដទសខាងដលកាម ម្ននបាំពង់បសាវៈជាដដើមខ្វោះ វធីិផសាំថ្នប ាំកម្នច ត់បង់នូវ

ដទសកប ុងកាល  ាំដចញនូវដសវសយជាដដើមខ្វោះ វធីិសវដលបងបនថក់លតដចេកខ្វោះ វធីិសវដលបង

សលម្នប់សឡាំណភបកខ្វោះ វធីិផសាំថ្នប ាំសលម្នប់ហិ្តខ្វោះ វធីិផសាំថ្នប ាំសលម្នប់បនថក់ណភបកខ្វោះ វធីិផសាំថ្នប ាំ

លតជាក់សលម្នប់លាបណភបកខ្វោះ វធីិដធឝើដវជជកមយ រកាណភបកខ្វោះ វធីិដធឝើកមយ របស់ដពទ្រវោះខ្វោះ វធីិ

ដធឝើដពទ្ររកាកូនដកយងខ្វោះ វធីិឲរកាំឡាាំងថ្នប ាំដលកាយដល់ថ្នប ាំមុនខ្វោះ វធីិលាងថ្នប ាំដដើមដចញខ្វោះ។

(អ្ដឌកថ្ន៖ កាលដបើម្ននដរាគដើដៅដ្ឋក់ថ្នប ាំ ម្ននថ្នប ាំផាជាដដើមកប ុងដើដៅដ ោះ កាលដបើដើដៅ

លសួលសមគួរដហ្ើយ ក៏ ាំយកថ្នប ាំដ ោះដចញ។) ភិកខ ុដវេរលស ោះ ចាកការចិញ្ចឹមជីវតិខុ្ស 

ដលពាោះតិរចាឆ នវជិាជ  ម្ននសភាពយ៉ា ងដនោះ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះឯង។ 

បិដ្ក ភាគ ៦៧ - ទំព័រទី ៤១ 

អ្ធិបាយពាករថ្ន បគុ គលមនិគបបីរាថាន ក នងុកាមទាងំឡាយ លតង់ពាករថ្ន កាម ដបើតម

ឧទធ ន កាមម្នន ២ គឺ វរ ថកុាម ១ កនិលសកាម ១។ 

វតថុកាម េតើដូចេមតច? 
របូជាទី្គ្នប់ចិតថ សាំដ ងជាទី្គ្នប់ចិតថ  កវិនជាទី្គ្នប់ចិតថ  រសជាទី្គ្នប់ចិតថ ផសពឝជាទី្គ្នប់ចិតថ  

កលម្នល ដលគឿងដសវែកពាក់ ខ្ញ ុាំលសី ខ្ញ ុាំលបុស ពណព ដចេម ម្នន់ លជកូ ដើរ ីដគ្ន ដសោះដ យ្ ល ញី 

ណលស ចម្នា រ លាក់ ម្នស លសុក និគម រាជធានី ណដន ជនបទ្ ដស និករ ឃាវ ាំងវតទ ុជាទី្តាំង

ទនដសចកថីដលតកអ្រណាមួយ ដ យ្ ោះថ្ន វរ ថកុាម។ មួយដទ្េត កាមជាអ្តីត កាមជាអ្ គត 

កាមជាបចចុបផនប កាមខាងកប ុង កាមខាងដលៅ កាមទាំងខាងកប ុងទាំងខាងដលៅកាមដថ្នក

ទប កាមយ៉ា ងកណាថ ល កាមខ្ភង់ខ្ភស់ កាមលបលពឹតថដៅកប ុងអ្ាយ កាមជារបស់មនុសស កាម

ជាទិ្ពឝ កាមណដលតាំងដ ើងឯង កាមណដលនិមយិត កាមណដលបុគគលដទទ្និមយិត កាមណដល

ហួ្ងណហ្ង កាមណដលមិនហួ្ងណហ្ង កាមណដលរាប់អាន កាមណដលមិនរាប់អាន ធម៌ជាកាម្នវចរ

ទាំងអ្ស់កថី  ធម៌ជារាូវចរទាំងអ្ស់កថី  ធម៌ជាអ្រាូវចរទាំងអ្ស់កថី  ជាវតទ ុទនតណាហ  ជាអារមយែ៍

ទនតណាហ  ដ យ្ ោះថ្ន កាម ដដ្ឋយដសចកថីថ្ន គបផីលាថ្នប  ដដ្ឋយដសចកថីថ្ន គបផីដលតកអ្រ 

ដដ្ឋយដសចកថីថ្ន គបផីលសវងឹ ទាំងដនោះ ដលាកដៅថ្ន វរ ថកុាម ។ 

ខិេលសកាម េតើដូចេមតច? 
ចាំែង់ ដ យ្ ោះថ្ន កាម តដលមកដ យ្ ោះថ្ន កាម ចាំែង់ និងតដលមកដ យ្ ោះថ្ន កាមតលមិោះ 
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ដ យ្ ោះថ្ន កាម តដលមក ដ យ្ ោះថ្ន កាម តលមិោះ និងតដលមក ដ យ្ ោះថ្ន កាម ានដល់ 

ចាំែង់គឺ កាម កប ុងកាមទាំងឡាយ តដលមកគឺ កាម ដសចកថីរកីរាយគឺ កាម តណាហ គឺ កាម 

ដសចកថីដសបហាគឺ កាម ដសចកថីដលសកឃាវ នគឺ កាម ដសចកថីអ្នធោះអ្ណនធងគឺ កាម ដសចកថី

លាថ្នប គឺ កាម ដសចកថីលជប់គឺ កាម កិរយិលង់ចុោះគឺ កាម អ្នវង់គឺ កាម ដលគឿងលបកបគឺ កាម 

ដសចកថីលបកាន់គឺ កាម នីវរែៈគឺ កាមច ឆន ទៈ។ 

ម្នប លកាម តថ្នគតដ ើញទី្តាំងរបស់អ្បកដហ្ើយ ម្នប លកាម អ្បកដកើតអ្ាំ ពីដសចកថី

លតិោះរោិះ តថ្នគតនឹងណលងលតិោះរោិះរកអ្បក ម្នប លកាម អ្បកនឹងមិនម្ននដដ្ឋយលបការយ៉ា ងដនោះ។ 

ពួកដនោះ ដលាកដៅថ្ន កនិលសកាម។ តណាហ  ដលាកដៅថ្ន ដសចកថីលាថ្នប  ានខាង

តដលមក តដលមកខាវ ាំង។ដប។ អ្ភិជា ដលាភៈ អ្កុសលមូល។ ពាករថ្ន បុគគលមិនគបផី

លាថ្នប កប ុងកាមទាំងឡាយ ានដសចកថីថ្ន បុគគលមិនគបផីលាថ្នប  មិនគបផីជាប់ដៅកប ុង

កិដលសកាម និងវតទ ុកាមទាំងឡាយ គឺជាអ្បកមិនលាថ្នប  មិនលង់ចុោះ មិនលជប់ មិនងប់ 

លាសចាកលាថ្នប  ដចាលលាថ្នប  ខាជ ក់លាថ្នប  ណលងលាថ្នប  លោះលាថ្នប  លោះដចាលលាថ្នប  លាស

ចាករាគៈ ដចាលរាគៈ ខាជ ក់រាគៈ ណលងរាគៈ លោះរាគៈ រលាស់ដចាលរាគៈ ដចញចាកតណាហ

ម្ននសភាពរលត់ ម្ននលតជាក់ដកើតដហ្ើយ ម្ននកិរយិានចាំដពាោះនូវសុខ្ គបផីដៅដដ្ឋយ

ខ្វួនដ៏លបដសើរ ដហ្តុដ ោះ លទ្ង់លតស់ថ្ន បុគគលមិនគបផីលាថ្នប កប ុងកាមទាំងឡាយ។ 
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ពាករថ្ន ល្ សនវក នងុធមទ៌ាងំពងួ អ្ធិបាយថ្ន វ្ សទវកប ុងធម៌ទាំងពួងថ្ន សង្ខខ រ

ទាំងពួងមិនដទ្េង វ្ សទវកប ុងធម៌ទាំងពួងថ្ន សង្ខខ រទាំងពួងជាទុ្កខ វ្ សទវកប ុងធម៌

ទាំងពួងថ្ន ធម៌ទាំងពួងជាអ្នតថ  វ្ សទវកប ុងធម៌ទាំងពួងថ្ន សង្ខខ រទាំងឡាយ (ម្នន)

ដលពាោះអ្វជិាជ ជាបចច័យ។ដប។ វ្ សទវកប ុងធម៌ទាំងពួងថ្ន ធមយជាតណាមួយ ម្ននសភាព

ដកើតដ ើង ធមយជាតទាំងអ្ស់ដ ោះ ម្ននសភាពរលត់ដៅជាធមយត បុគគល វ្ សទវកប ុងធម៌

ទាំងពួង យ៉ា ងដនោះឯង។ 

មួយដទ្េត  ល្ សនវក នងុធមទ៌ាងំពងួថា មិនដទ្េង ថ្នជាទុ្កខ ជាដរាគ ជាបូស ជាសរ ជា 
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អ្នថរាយ ជាជមងឺ  ជារបស់ដទទ្ ជារបស់វ ិស ជាចទលង ជាឧបលទ្ព ជារបស់មិនគួរលាថ្នប

ជាភ័យ ជាឧបស័គគ ជារបស់ញប់ញ័រ ជារបស់ពុករលួយ ជារបស់មិនឋិតដឋរ ជារបស់

ពឹងមិនាន ជារបស់ពួនមិនាន ជារបស់មិនណមនជាទី្រឭក ជារបស់សងឃឹមមិនាន ជា

របស់ឥតអ្ាំដពើ ជារបស់ទ្ដទ្ ជារបស់សូនរ ជារបស់មិនណមនខ្វួន ជាដទស ជារបស់ណតង

ណលបលបួល ជារបស់ឥតខ្វឹម ជាទី្តាំងទនទុ្កខ ជាអ្បកសម្នវ ប់ ជារបស់លាសចាកដសចកថី

ចដលមើន ជារបស់លបកបដដ្ឋយអាសវៈ ជារបស់ណដលបចច័យតក់ណតង ជានុយរបស់ម្នរ 

ជារបស់ម្ននជាតិជាធមយត ម្ននជរាជាធមយត ម្ននពយធិជាធមយត ម្ននមរែៈជាធមយត 

ម្ននដសាកខ្សឹកខ្សួល ទុ្កខដទមនសស ដសចកថីតនតឹងជាធមយត ម្ននដលគឿងដៅហ្យងជាធមយត 

ម្ននការដកើត ម្ននការវ ិស ម្ននសភាពមិនគួរលជោះថ្នវ  ជាដទស ម្ននការដរើដចញមិនាន 

បុគគល វ្ សទវកប ុងធម៌ទាំងពួង យ៉ា ងដនោះឯង។ មួយដទ្េត វ្ សទវកប ុងខ្នន វ្ សទវកប ុង

ធាតុ វ្ សទវកប ុងអាយតនៈ វ្ សទវកប ុងបដិចចសមុបាទ្ វ្ សទវកប ុងសតិបផដ្ឋឌ ន 

វ្ សទវកប ុងសមយបផធាន វ្ សទវកប ុងឥទ្និាទ្ វ្ សទវកប ុងឥង្កនធិយ វ្ សទវកប ុងពលៈ 

វ្ សទវកប ុងដពាជឈងគ វ្ សទវកប ុងមគគ វ្ សទវកប ុងផល វ្ សទវកប ុងនិពាឝ ន បុគគលជា

អ្បក វ្ សទវកប ុងធម៌ទាំងពួង យ៉ា ងដនោះឯង។ 

មួយដទ្េត អាយរនៈ ១២ គឺណភបក និងរបូ លតដចេក និងសាំដ ង លចមុោះ និងកវិន 

អ្ណាឋ តនិងរស កាយ និងផសពឝ ចិតថ  និងធម៌ ដៅថ្ន ធម៌ទាំងពួង។ តដលមកកប ុងអាយតនៈជា

ខាងកប ុងខាងដលៅទាំងឡាយ ជាកិដលសណដលបុគគលដ ោះលោះបង់ ម្ននឫសផ្លថ ច់ដចាល

ដហ្ើយ ដធឝើមិនឲរម្ននទី្តាំង ដូចជាដដើមដតប ត មិនឲរម្ននណបបភាព មិនឲរម្ននសភាព

ដកើតដ ើងតដៅដដ្ឋយដហ្តុណា បុគគលដ ោះដ យ្ ោះថ្ន វ្ សទវកប ុងធម៌ទាំងពួង ដដ្ឋយ

ដហ្តុប៉ាុ ដែត ោះដហ្តុដ ោះ (លទ្ង់លតស់ថ្ន) វ្ សទវកប ុងធម៌ទាំងពួង។ 

អ្ធិបាយពាករថ្ន គបបីរបរពរឹ ត មានសរជិ្ញភកិ ខ ុ លតង់ពាករថ្ន ម្ននសតិ គឺដ យ្ ោះថ្នម្នន

សតិ ដដ្ឋយដហ្តុ ៤ គឺ ចដលមើនកាយនុបសស សតិបផដ្ឋឌ នកប ុងកាយ ដ យ្ ោះថ្នម្ននសតិ

ចដលមើនដវទ្ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ នកប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ ដ យ្ ោះថ្នម្ននសតិ ចដលមើនចិតថ - 

នុបសស សតិបផដ្ឋឌ នកប ុងចិតថ  ដ យ្ ោះថ្នម្ននសតិ ចដលមើនធម្នយ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ នកប ុងធម៌

ទាំងឡាយដ យ្ ោះថ្នម្ននសតិ។ ម្ននសតិដដ្ឋយដហ្តុ ៤ ដទទ្ដទ្េតគឺ ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននសតិ

ដលពាោះដវេរចាកការមិនម្ននសតិ ម្ននសតិ ដលពាោះានដធឝើធម៌ណដលគបផីដធឝើដដ្ឋយសតិ ម្នន
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សតិ ដលពាោះកម្នច ត់ដចាលធម៌ណដលជាសលតូវដល់សតិ ម្ននសតិ ដលពាោះមិនដភវចធម៌ជានិមិតថ

របស់សតិ។ ម្ននសតិ ដដ្ឋយដហ្តុ៤ ដទទ្ដទ្េតគឺ ដ យ្ ោះថ្ន ម្ននសតិ ដលពាោះជាអ្បកបរបូិែ៌

ដដ្ឋយសតិ ម្ននសតិដលពាោះ ងបឹកដដ្ឋយសតិ ម្ននសតិ ដលពាោះសាធ ត់ជើ ញដដ្ឋយសតិម្ននសតិ 

ដលពាោះមិនង្ខកដចាលសតិ។ 

មានសតិេដ្យេហតុ ៤ ដៃទេទៀតគឺ េឈ្ម្ះថា 
e ម្ននសតិ ដលពាោះជាអ្បកម្ននសតិ 

e ម្ននសតិ ដលពាោះជាអ្បកសងប់ 

e ម្ននសតិ ដលពាោះជាអ្បករម្នង ប់ 

e ម្ននសតិ ដលពាោះបរបូិែ៌ដដ្ឋយសបផុរសិធម៌។ 

េឈ្ម្ះថា មានសតិ ដៃទេទៀតគឺ 
e ម្ននសតិ ដលពាោះការរឭកដរឿយៗ នូវលពោះពុទ្ន 

e ម្ននសតិ ដលពាោះការរឭកដរឿយៗ នូវលពោះធម៌ 

e ម្ននសតិ ដលពាោះការរឭកដរឿយៗ នូវលពោះសងឃ 

e ម្ននសតិ ដលពាោះការរឭកដរឿយៗ នូវសីល 

e ម្ននសតិ ដលពាោះការរឭកដរឿយៗ នូវចាគៈ 

e ម្ននសតិ ដលពាោះការរឭកដរឿយៗ នូវធម៌ ណដលដធឝើឲរជាដទ្វត 

e ម្ននសតិ ដលពាោះការរឭកដរឿយៗ នូវខ្រល់ដដងហើមដចញចូល 

e ម្ននសតិដលពាោះការរឭកដរឿយៗ នូវដសចកថីសងប់ 

e ម្ននសតិ ដដ្ឋយការរឭកលបលពឹតថដៅកបងុកាយ 

e ម្ននសតិ ដលពាោះការរឭកដរឿយៗ នូវលពោះនិពាឝ ន។ 

ការរឭកលតូវ ការរឭកជាអ្ងគទនធម៌ ជាដលគឿងលតស់ដឹង ជាផវូវជាទី្ដៅទនបុគគលម្នប ក់

ឯងណាដនោះ ដលាកដៅថ្ន សរ ិ។ ភិកខ ុលបកបលបកបលពមចូលដៅ ចូលដៅជិតលពមចូលដៅដល់ 

ចូលដៅដល់លពម លបកបលពមដហ្ើយដដ្ឋយសតិដ ោះ ភិកខ ុដ ោះ ដលាកដៅថ្ន មានសរ។ិ 
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លពាហ្យែ៍ទាំងឡាយ ម្ននអ្ធយលស័យណតមួយ ម្ននបដយគណតមួយ ម្ននដសចកថីប៉ាុ ន

ប៉ាងណតមួយ(បនោគមាន ៣ គឺ កាយបផដយគ ១ វចីបដយគ ១ មដ បដយគ ១។) ម្ននធម៌

ជាដលគឿងអ្ប់រាំណតមួយ អ្ប់រាំដហ្ើយ (កប ុងពុទ្នសាស ជាអ្តីត) ជាមួយគ្នប  មួយអ្ដនវើ ដដ្ឋយ

លពាហ្យែ៍ (ដ យ្ ោះអ្ជិតៈ) ដ ោះ ធមយចកខ ុ គឺដសាតបតថិមគគ ម្ននធូលីដៅលាសដហ្ើយ ម្នន

មនធិលដៅលាសដហ្ើយ ដកើតដ ើងដល់ពាន់ទនសតឝដ៏ដលចើនទាំងដ ោះថ្ន ធមយជាតណាមួយ

ម្ននកិរយិដកើតដ ើងជាធមយត ធមយជាតទាំងអ្ស់ដ ោះ ម្ននកិរយិរលត់ដៅវញិជាធមយត 

ឯ (អ្ជិតៈ) លពាហ្យែ៍ដ ោះ ម្ននចិតថផុតលស ោះដហ្ើយ ចាកអាសវៈទាំងឡាយ ដលពាោះមិន

លបកាន់ម្នាំ ដើណាលគ្នប ដដ្ឋយការចប់គ្នថ្ន។ (លាំដ្ឋប់ដ ោះ) ណសផកខាវ ជដ្ឋ សាំពត់សាំបកដឈើ 

ដឈើលចត់ កុែឍ ី ទឹ្ក និងសក់ ពុកម្នត់ ពុកចង្ខា  ក៏ាត់ដៅជាមួយនឹងដពលណដលដល់នូវភាពទន

ខ្វួនជាលពោះអ្រហ្នថ។ (អ្ជិតលពាហ្យែ៍) ជាឯហិ្ភិកខ ុ ដសវែកដែថ ប់នូវភែឍ  គឺសាំពត់កាសាយៈ 

លទ្លទ្ង់នូវសងាដី ាលត និងចីវរ អ្ងគុយលបែមរអ្ញ្ជលី នមសាា រលពោះម្ននលពោះភាគដដ្ឋយ

លបតិបតថិសមគួរដល់លបដយជន៍ (ដហ្ើយលបកាសថ្ន) បពិលតលពោះអ្ងគដ៏ចដលមើន លពោះម្ននលពោះ

ភាគជាសាសាថ របស់ខ្ញុាំលពោះអ្ងគ ខ្ញ ុាំលពោះអ្ងគជាសាវក័។ 

បិដ្ក ភាគ ៥៤ - ទំព័រទី ២២១ 

បុគលេឈ្ម្ះថារោហមណ៍បាន េដ្យខមមេនះ គ ឺ
e របធម ៌(ការសលងមួឥង្កនធិយ) ១ 

e រព មចរយិៈ (ការលបលពឹតថិ លបដសើរ) ១ 

e សញ្ដមៈ (ការសលងមួកប ុងសីល) ១ 

e ទ្មៈ (ការទូ្ យ ន) ១ 

កមយ ដ៏ឧតថមដនោះឯង ណដលដធឝើឲរដៅជាលពាហ្យែ៍ បុគគលអ្បកបរបូិែ៌ដដ្ឋយវជិាជ  ៣

លបការ ជាអ្បកសងប់ ម្ននភពងយីអ្ស់ដហ្ើយ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្នលពោះលពហ្យ ដ យ្ ោះថ្នលពោះឥនធ របស់

អ្បកលាជញទាំងឡាយ ម្នប លវាដសដឌៈ អ្បកចូរដឹងយ៉ា ងដនោះចុោះ។ 
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បិដ្ក ភាគ ៦៤ - ទំព័រទី ៧៧ 

អ្ធិបាយពាករថ្ន ធរីជនទាងំឡាយ ានដពាលនូវជីវតិដនោះ ថ្នតិច លតង់ពាករថ្ន ជីវតិ

ានដល់អាយុ ការតាំងដៅ ការដៅ ការញុាំងអ្តថភាពឲរលបលពឹតថដៅ ការដដើរដៅ ការ

លបលពឹតថិដៅ ការរកា ការរស់ដៅ ឥង្កនធិយគឺការរស់ដៅ។ មយ៉ា ងដទ្េត ជីវតិតិច ដដ្ឋយដហ្តុ

២ យ៉ា ង គឺ ជីវតិតិច ដលពាោះជាធមយជាតតាំងដៅតិច ជវីរិរចិ ដលពាោះកិចចរបស់ខ្វួនតិច។ 

ជវីរិរចិ ដលពាោះជាធមយជាតតាំងដៅតិច េតើដូចេមតច? 

សតឝណដលរស់ដៅដហ្ើយ កប ុងខ្ែៈចិតថជាអ្តីត មិនរស់ដៅ នឹងមិនរស់ដៅ។ សតឝ

នឹងរស់ដៅកប ុងខ្ែៈចិតថជាអ្ គត មិនរស់ដៅ មិនរស់ដៅដហ្ើយ។ សតឝកាំពុងរស់ដៅកប ុង 

ខ្ែៈចិតថជាបចចុបផនប មិនានរស់ដៅដហ្ើយ នឹងមិនរស់ដៅ។ 

បិដ្ក ភាគ ៦៤ - ទំព័រទី ៧៨ 

ជីវតិ អ្តថភាព សុខ្ និងទុ្កខទាំងអ្ស់ លបកបដដ្ឋយខ្ែៈចិតថណតមួយ ដលពាោះខ្ែៈ

លបលពឹតថដៅរហ័្ស ពួកដទ្វតណា ឋិតដៅអ្ស់ ៨៤,០០០ ក័លផ ដទ្វតទាំងដ ោះ មិនណមន

លបកបដដ្ឋយចិតថពីរ ដហ្ើយរស់ដៅដទ្ ខ្ននទាំងឡាយណា របស់បុគគលណដលសាវ ប់ដៅកថី

រស់ដៅកថី  រលត់ដហ្ើយកប ុងដលាកដនោះ ខ្ននទាំងអ្ស់ដ ោះ ក៏ដូចគ្នប  ដៅបដិសននិដទ្េតមិនាន

ខ្ននទាំងឡាយណា ណដលកនវងជាលាំដ្ឋប់ ណបកធាវ យដហ្ើយផង ខ្ននទាំងឡាយណា ជា

អ្ គត នឹងណបកធាវ យផង ដសចកថីដផសងគ្នប ទនខ្ននទាំងឡាយជាបចចុបផនប ណដលរលត់

ដហ្ើយកប ុងចដ វ ោះទនខ្ននទាំងពីរដ ោះ រណមងមិនម្ននកប ុងលកខែៈ សតឝដលាកមិនណមនដកើត

ដដ្ឋយអ្ គតខ្នន ណដលមិនទន់ដកើត មិនណមនរស់ដៅកប ុងបចចុបផនបដទ្ សតឝដលាកសាវ ប់

ដដ្ឋយការណបកធាវ យទនចិតថ  ការបញ្ដតិថលបកបដដ្ឋយបរមតទ ណលបលបួលដៅដដ្ឋយឆនធៈ ដូច

ជាទី្ទប រណមងលបលពឹតថដៅដូដចាប ោះ ដវទ្ ទាំងឡាយ ម្ននសឡាយតនៈជាបចច័យ ម្ននវារៈ

មិនដ្ឋច់ ណតងលបលពឹតថដៅ ខ្ននទាំងឡាយណដលណបកធាវ យដហ្ើយ ក៏មិនដល់នូវកិរយិតាំកល់

ទុ្កដទ្ គាំនរទនខ្ននកប ុងអ្ គត ក៏មិនម្ននខ្ននទាំងឡាយណដលដកើតដ ើងដហ្ើយ រណមងតាំង

ដៅឧបម្នដូចជាលគ្នប់ទសភ  ណដលជាប់នឹងចុងណដកលសួច កាលដបើខ្ននទាំងឡាយដកើតដ ើង

ដហ្ើយការណបកកាវ យទនខ្ននទាំងដ ោះ ក៏ឋិតដៅកប ុងខាងមុខ្ ឯសភាវៈណដលលតូវវ ិស

ទាំងឡាយ(ខ្នន) កាំ ពុងឋិតដៅ មិនលច ូកលច ាំ ដដ្ឋយខ្ននចាស់ដទ្ ពួកសតឝមកអ្ាំ ពីទី្ដមើល
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មិនដ ើញណតងដៅកាន់ទី្ដមើលមិនដ ើញ មុនអ្ាំ ពីការណបកធាវ យ ណតងដកើតដ ើងទាំងណតង

វ ិសដៅវញិ ដូចជាដផវកបដ ធ រឰដ៏អាកាស។ ជីវតិតិច ដលពាោះការតាំងដៅតិច យ៉ា ងដនោះ។ 

ជីវិតតិច េរោះខិចចរបស់ខលួនតិច េតើដូចេមតច? 
ជីវតិជាប់ចាំពាក់ដដ្ឋយដដងហើមចូល ជីវតិជាប់ចាំពាក់ដដ្ឋយដដងហើមដចញ ជីវតិជាប់

ចាំពាក់ដដ្ឋយដដងហើមចូល និងដដងហើមដចញ ជីវតិជាប់ចាំពាក់ដដ្ឋយមហាភូតរបូ ជីវតិជាប់

ចាំពាក់ដដ្ឋយដភវ ើងធាតុ ជីវតិជាប់ចាំពាក់ដដ្ឋយកវ ិង្ខា រាហារ ជីវតិជាប់ចាំពាក់ដដ្ឋយវញិ្ញដ ែ។

មូលទនធម៌ទាំងដនោះ ក៏ម្ននកម្នវ ាំងងយ។ បុពឝដហ្តុទាំងឡាយ ទនធម៌ទាំងដនោះ ក៏ម្ននកម្នវ ាំង

ងយ។ សូមផីធម៌ទាំងឡាយណាជាបចច័យ ធម៌ទាំងដ ោះ ក៏ម្ននកម្នវ ាំងងយ។ សូមផីធម៌

ទាំងឡាយណា ជាណដនដកើតមុន ធម៌ទាំងដ ោះ ក៏ម្ននកម្នវ ាំងងយ។ ពួកធម៌ណដលដកើតជា

មួយនឹងធម៌ទាំងដនោះ ក៏ម្ននកម្នវ ាំងងយដូចគ្នប ។ 

ពួកធម៌ណដលសមផដយគនឹងធម៌ទាំងដនោះ ម្ននកម្នវ ាំងងយ។ សហ្ជាតធម៌ទនធម៌

ទាំងដនោះ ម្ននកម្នវ ាំងងយ។ តណាហ ណា ជាដលគឿងលបកប តណាហ ដ ោះ ម្ននកម្នវ ាំងងយ។ ធម៌

ទាំងដនោះ ម្ននកម្នវ ាំងងយជានិចច ចាំដពាោះគ្នប និងគ្នប ។ ធម៌ទាំងដនោះ មិនឱនរកគ្នប និងគ្នប ។ ធម៌

ទាំងដនោះ ញុាំងគ្នប និងគ្នប ឲរធាវ ក់ចុោះ។ ដលពាោះថ្ន មិនានជាទី្ពឹងដល់គ្នប នឹងគ្នប ។ មួយដទ្េត

ធម៌ទាំងដនោះ មិនដលើកតាំដកើងគ្នប និងគ្នប ។ ធម៌ណា ជាអ្បកបដងាើត ធម៌ដ ោះមិនម្ននដទ្។ ធម៌

នីមួយ មិនណមនសាបសូនរដដ្ឋយធម៌ណាមួយដទ្។ ដលពាោះថ្ន ធម៌ទាំងដនោះ ណបកធាវ យដៅ

ទាំងអ្ស់។ ធម៌ទាំងដនោះ ដកើតដហ្ើយ ដដ្ឋយសារដហ្តុ និងបចច័យជាខាងដដើម។ ដហ្តុ និង

បចច័យទាំងឡាយណា ណដលឲរដកើតមុន ដហ្តុ និងបចច័យទាំងដ ោះ ក៏សាវ ប់មុនដៅដហ្ើយ។

ធម៌ទាំងឡាយខាងដដើម និងខាងចុង មិនានដ ើញគ្នប និងគ្នប កប ុងកាលណាដ ើយ។ ជីវតិ

តិចដលពាោះកិចចរបស់ខ្វួនតិច យ៉ា ងដនោះ។ 

 មួយវញិដទ្េត មនុសសទាំងឡាយ ម្ននជីវតិតិច ជីវតិសថ ួចដសថ ើង ជីវតិខ្វី ជីវតិម្ននកប ុង

មួយខ្ែៈ ជីវតិរហ័្ស ជីវតិាត់ ជីវតិមិនម្នាំមួន ជីវតិមិនតាំងដៅអ្ស់កាលយូរ ដបើ

ដលបេបដធេបនឹងជីវតិរបស់ពួកដទ្វតជាន់ចាតុមយហារាជិកា។ របស់ពួកដទ្វតជាន់តវតថិងស។ 

របស់ពួកដទ្វតជាន់យមៈ។ របស់ពួកដទ្វតជាន់តុសិត។ របស់ពួកដទ្វតជាន់និម្នយ នរតី។ 

របស់ពួកដទ្វត ជាន់បរនិមិយតវសវតថី  ។ មនុសសទាំងឡាយ ម្ននជីវតិតិច ជីវតិសថ ួចដសថ ើង 

ជីវតិខ្វីជីវតិម្ននកប ុងមួយខ្ែៈ ជីវតិរហ័្ស ជីវតិឆាប់ ជីវតិមិនម្នាំមួន ជីវតិមិនតាំងដៅអ្ស់
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កាលយូរ ដបើដលបេបដធេបនឹងជីវិតរបស់ពួកដទ្វតលពហ្យកាយិកៈ ។ សមដូចពាករដនោះ 

ណដលលពោះម្ននលពោះភាគ លតស់ដហ្ើយថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អាយុរបស់មនុសសទាំងឡាយ

ដនោះតិចបរដលាក លតូវដៅដដ្ឋយពិត បុគគលគបផីប៉ា ោះពាល់ដដ្ឋយបញ្ញដ  លតូវដធឝើកុសល លតូវ

លបលពឹតថលពហ្យចរយិៈ បុគគលណដលដកើតដហ្ើយ មិនណមនមិនសាវ ប់ដទ្ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ 

បុគគលណារស់ដៅយ៉ា ងយូរ បុគគលដ ោះ គបផីរស់ដៅ ១០០ ឆាប ាំ តិចជាងដនោះ ឬដលចើនជាង

ដនោះ (ម្ននខ្វោះ)។ 

អាយុរបស់មនុសសទាំងឡាយតិច បុរសអ្បកម្ននលាជាញ  គួរធុញលទន់នឹងអាយុន៎ុោះ 

គបផីលបលពឹតថឲរដូចបុគគលណដលលតូវដភវ ើងដឆោះកាល ការមិនមកទនមចចុ មិនម្ននដទ្ ទងង និង

យប់ រណមងកនវងដៅ ជីវតិក៏រលត់ដៅណដរ អាយុទនសតឝទាំងឡាយ រណមងអ្ស់ដៅ ដូចទឹ្ក

ទនសធឹងតូចៗ។ 

 អ្ធិបាយពាករថ្ន ធរីជនទាងំឡាយ ដពាលនូវជីវតិដនោះថ្ន តិច លតង់ពាករថ្ន ធីរជន

ទាំងឡាយ គឺដ យ្ ោះថ្ន ធរីជន ដលពាោះដហ្តុជាអ្បកម្ននលាជាញ ។ ដ យ្ ោះថ្ន ធីរជនដលពាោះដហ្តុ

ជាអ្បកបរបូិែ៌ដដ្ឋយលាជាញ ។ 

ដ យ្ ោះថ្ន ធរីជន ដលពាោះដហ្តុជាអ្បកតិោះដដេលាប។ បញ្ញដ  ដលាកដៅថ្ន ធី ានដល់

លាជាញ  ការដឹង ការពិចារណា ការពិចារណាសពឝ ការពិចារណាធម៌ ការកាំែត់ ការកាំែត់

ម្នាំ ការកាំែត់ម្នាំមួន ភាពជាបែឍ ិ ត ភាពជាអ្បក វ្ ស ភាពជាអ្បកលឡិតលឡ ន់ ភាពជាអ្បក

វាងទវ ការគិត ការលតិោះរោិះ លាជាញ ដូចជាណផនដី លាជាញ ជាដលគឿងទ្ាំលាយបង់ (នូវកិដលស) 

លាជាញ ជាដលគឿងដឹក ាំ ការដ ើញចាស់ ការដឹងខ្វួន ចនវួញគឺបញ្ញដ  បញ្ញដ  បញ្ដិង្កនធិយ កម្នវ ាំង

គឺបញ្ញដ  សង្កសាថ គឺបញ្ញដ  លាសាទ្គឺបញ្ញដ  ពនវឺគឺបញ្ញដ  រសយី គឺបញ្ញដ  លបទ្ីបគឺបញ្ញដ  ណកវគឺបញ្ញដ

ការមិនភាន់លច ាំ ការពិចារណាធម៌ ការយល់លតូវ ដ យ្ ោះថ្ន ធីរជន ដលពាោះលបកបលពម

ដដ្ឋយបញ្ញដ ដ ោះ។ មួយដទ្េត ពួកធីរជនខាងខ្នន ធីរជនខាងធាតុ ធីរជនខាងអាយតនៈ 

ធីរជនខាងបដិចចសមុបាទ្ ធីរជនខាងសតិបផដ្ឋឌ ន ធីរជនខាងសមយបផធាន ធីរជនខាង

ឥទ្និាទ្ ធីរជនខាងឥង្កនធិយ ធីរជនខាងពលៈ ធីរជនខាងដពាជឈងគ ធីរជនខាងមគគ ធីរជនខាង

ផលធីរជនខាងលពោះនិពាឝ ន។ ពួកធីរជនទាំងដ ោះ ានដពាលយ៉ា ងដនោះថ្ន មនុសសទាំងឡាយ

ម្ននជីវតិតិច ជីវតិសថ ួចដសថ ើង ជីវតិខ្វី ជីវតិលបកបដដ្ឋយខ្ែៈ ជីវតិរហ័្យ ជីវតិឆាប់ ជីវតិ
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មិនម្នាំមួនជីវតិមិនតាំងដៅអ្ស់កាលយូរ ធីរជនទាំងឡាយ ានដពាលយ៉ា ងដនោះ សាំណដង

យ៉ា ងដនោះ ពែ៌ យ៉ា ងដនោះ បាំភវឺយ៉ា ងដនោះ ណងវងយ៉ា ងដនោះ ដហ្តុដ ោះ (លទ្ង់លតស់ថ្ន)  

ធីរជនទាំងឡាយ ានដពាលនូវជីវតិដនោះ ថ្នតិច ។ ដហ្តុដ ោះ លពោះម្ននលពោះភាគ លតស់ថ្ន៖ 

នរ ុះន រនុន្មុះ ជនក នងុសាសន្មននុះ គបបីសកិា គបបីដងឹនវូកម មណានមីយួក នងុនលាក 

ថាមនិនសមើ មនិគបបីរបរពរឹ តនវូកម មមនិនសមើ នរ ុះន រនុនកម មមនិនសមើនន្មុះនទ្ ដបិរថា ធរីជន 

ទាងំឡាយ ានន លនវូជវីរិននុះថា រចិ ។ រថាគរនឃើញនវូពពកួសរ វននុះ ណដលលុុះ

ក នងុអ្ណំាចរណាហ  ក នងុភពទាងំឡាយកពំងុញប់ញ័រក នងុនលាក នរជនទាងំឡាយនថាក

ទាប មនិទាន់កន លងរណាហ ក នងុភពរចូ នងិភពធទំាងំឡាយនទ្ រណមងយំនរៀបរាប់ក នងុមារ់មច ច។ុ 

អ្ធិបាយពាករថ្ន ជនអ្ នក ល្ សនវទាងំឡាយ ដពាលនូវជនដ ោះថ្ន ជាអ្បកមិនម្នន

អ្រយិធម៌ លតង់ពាករថ្ន ជនអ្បក វ្ សទវ គឺជនទាំងឡាយណា ជាអ្បក វ្ សទវកប ុងខ្នន 

វ្ សទវកប ុងធាតុ វ្ សទវកប ុងអាយតនៈ វ្ សទវកប ុងបដិចចសមុបាទ្ វ្ សទវកប ុង 

សតិបផដ្ឋឌ ន វ្ សទវកប ុងសមយបផធាន វ្ សទវកប ុងឥទ្និាទ្ វ្ សទវកប ុងឥង្កនធិយ វ្ សទវ

កប ុងពលៈ វ្ សទវកប ុងដពាជឈងគ វ្ សទវកប ុងមគគ  វ្ សទវកប ុងផល វ្ សទវកប ុងលពោះនិពាឝ ន 

ពួកអ្បក វ្ សទវដ ោះ ានដពាលយ៉ា ងដនោះថ្ន៖ 

ន ុុ៎ះជ្ញធមរ៌បស់ពកួជនមនិណមនជ្ញអ្រយិៈ ន ុុ៎ះមនិណមនជ្ញធមរ៌បស់ពកួអ្រយិៈ ន ុុ៎ះជ្ញ

ធមរ៌បស់ពកួ ល ន ុុ៎ះមនិណមនធមរ៌បស់ពកួបែឍិរ ន ុុ៎ះជ្ញធមរ៌បស់ពកួអ្សបបុរស ន ុុ៎ះ

មនិណមនជ្ញធមរ៌បស់ពកួសបបុរស ពកួជនអ្ នក ល្ សនវ ានន លោ៉ាងននុះន ើយ 

សំណដងោ៉ាងននុះ នោិយោ៉ាងននុះ បភំ លោឺ៉ាងននុះ បនញ្ចញោ៉ាងននុះ ន រនុន្មុះ (រទ្ង់

រតាស់ថា) ជនអ្ នក ល្ សនវទាងំឡាយ ានន លនវូជននន្មុះថា ជ្ញអ្ នកមនិមានអ្រយិធម។៌ 

បិដ្ក ភាគ ៦៤ - ទំព័រទី ១២៨ 

ពាករថ្នជនណា ន លអ្រួខ លនួនដ្ឋយខ លនួឯង អ្ធិបាយថ្ន អ្តាត  ដលាកដពាលថ្ន ខ្វួន។

ពាករថ្ន ដពាលអួ្តដដ្ឋយខ្វួនឯង គឺបុគគលដពាលអួ្តខ្វួនដដ្ឋយខ្វួនឯង គឺថ្នដពាលអួ្ត

សាំណដង និយយ បាំភវឺ  បដញ្ចញថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកបរបូិែ៌ដដ្ឋយសីលកថីថ្ន បរបូិែ៌ដដ្ឋយវតថ

កថី  ថ្នបរបូិែ៌ដដ្ឋយសីលនិងវតថកថី  ដដ្ឋយជាតិកថី  ដដ្ឋយដគ្នលតកថី  ដដ្ឋយភាពទនខ្វួនជាកូន

អ្បកម្ននលតកូលកថី  ដដ្ឋយភាពទនខ្វួនម្ននសមផុរលឡកថី  ដដ្ឋយលទ្ពរកថី  ដដ្ឋយការដរេនសូលតកថី
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ដដ្ឋយការង្ខរកថី  ដដ្ឋយសិលផៈកថី  ដដ្ឋយថ្នប ក់ទនវជិាជ កថី  ដដ្ឋយសុតៈកថីដដ្ឋយការវាងទវកថី

ដដ្ឋយវតទ ុណាមួយកថី  ថ្នជាអ្បកដចញ អ្ាំ ពីលតកូលខ្ភស់ ដហ្ើយបួសកថីថ្ន ដចញអ្ាំ ពីលតកូលដ៏

លបដសើរដហ្ើយបួសកថីថ្ន ដចញអ្ាំ ពីលតកូលម្ននលទ្ពរដលចើន ដហ្ើយបួសកថីថ្ន ដចញអ្ាំ ពី

លតកូលម្ននលទ្ពរដលើសលុប ដហ្ើយបួសកថី  ថ្នជាអ្បកម្ននយសលផីលាញជាងលគហ្សទ

និងបពឝជិតទាំងឡាយកថីថ្ន អាតយ ជាអ្បកម្ននលាភ ចាំដពាោះចីវរបិែឍ ាតដស សនៈ គិលាន-

បផចចយដភសជជៈបរិកាខ រកថី  ថ្នជាអ្បកដចោះលពោះសូលតកថី  ថ្នជាអ្បកលទ្លទ្ង់វិន័យកថី  ថ្នជា

ធមយកងិកកថី  ថ្នជាអ្បកកាន់អារញ្ដិកធុតងគកថី  កាន់បិែឍ ាតិកធុតងគកថី  កាន់បាំសុកូលិកធុតងគកថី  

កាន់ដតចីវរកិ ធុតងគកថី  កាន់សបទនចារកិធុតងគកថី  កាន់ខ្លុបចាឆ ភតថិកធុតងគកថី  កាន់ដនសជជិក 

ធុតងគកថី  កាន់យថ្នសនទតិកធុតងគកថី  ថ្នជាអ្បកានបឋមជានកថី  ានទុ្តិយជានកថី  ានតតិយ

ជានកថី  ានចតុតទជានកថី  ានអាកាសានញ្ញច យតនសម្នបតថិកថី  ានវញិ្ញដ ែញ្ញច យតនសម្នបតថិ

កថី  ានអាកិញ្ចញ្ញដ យតនសម្នបតថិកថី  ានដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតនសម្នបតថិកថី  ដលពាោះដហ្តុ

ដ ោះលទ្ង់លតស់ថ្ន ជនណាដពាលអួ្តខ្វួនដដ្ឋយខ្វួនឯង។ ដហ្តុដ ោះលពោះម្ននលពោះភាគលតស់

ថ្ន៖ 

ជនណា ណដលនគមនិានសាកសរួនវូសលី នងិវរ តរបស់ខ លនួ ន ើយន លអ្រួ

រាប់ពកួបគុ គលដនទ្ ជនអ្ នក ល្ សនវទាងំឡាយន លនវូជនណដលន លអ្រួខ លនួ នដ្ឋយ

ខ លនួឯងនន្មុះ ថាជ្ញអ្ នកមនិមានអ្រយិធម។៌ 

ធម៌ោំង ៥ ោស្ងេនះ ខនុងខមមភពមុន 

e កប ុងកមយភពមុន ដម្នហ្ៈ គឺ អ្វជិ្ញជ  

e ការលបមូលមកគឺ សង្ខខ រ 

e ដសចកថី លាថ្នប គឺ រណាហ  

e កិរយិលបកាន់ម្នាំ គឺ ឧាទាន 

e ដចត គឺ ភព 

ធម៌ទាំង ៥ យ៉ា ងដនោះ កប ុងកមយភពមុន ជាបចច័យទនបដិសននិកប ុងបចចុបផនបភពដនោះបដិសននិ

កប ុងបចចុបផនបភពដនោះជាតួវញិ្ញដ ែ ការចុោះកាន់គភ៌ គឺ ម និងរបូ បសាទ្ៈ គឺអាយតនៈសភាព

ណដលបុគគលពាល់លតូវ គឺផសសៈ ការទ្ទួ្លអារមយែ៍ គឺដវទ្  ធម៌ទាំង ៥ យ៉ា ងដនោះកបងុ 
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ឧបបតថិភពដនោះ លបលពឹតថដៅដលពាោះបចច័យរបស់កមយ  ណដលបុគគលដធឝើទុ្កដហ្ើយកប ុងកាលមុន

ដលពាោះណតអាយតនៈចាស់កប ុងបចចុបផនបដនោះ ដម្នហ្ៈគឺអ្វជិាជ  ការលបមូលគឺសង្ខខ រ ដសចកថី

លាថ្នប គឺតណាហ  ការលបកាន់ម្នាំគឺឧាទន ដចត គឺភព ធម៌ទាំង ៥ យ៉ា ងដនោះ កប ុងកមយភពជា

បចចុបផនបដនោះ ជាបចច័យទនបដិសននិកប ុងអា គត បដិសននិកប ុងអ្ គត ជាតួវញិ្ញដ ែ ការចុោះ

កាន់គភ៌ គឺ ម និងរបូ បសាទ្ៈគឺអាយតនៈ ធម៌ណដលបុគគលពាល់លតូវគឺផសសៈ ការទ្ទួ្ល

អារមយែ៍គឺដវទ្  ធម៌ទាំង ៥ យ៉ា ងដនោះ កប ុងឧបបតថិភពជាអ្ គត លបលពឹតថដៅដលពាោះ

បចច័យទនកមយ  ណដលបុគគលដធឝើទុ្កដហ្ើយកប ុងបចចុបផនបភពដនោះ បុគគលដឹង ដ ើញ យល់ 

លតស់ដឹងនូវសដងខប ៤ កាល ៣ សននិ ៣ ដនោះ និងបដិចចសមុបាទ្ ដដ្ឋយអាការៈ ២០ យ៉ា ង 

ណដលដ យ្ ោះថ្នញែ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដឹងនូវធម៌ដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នបញ្ញដ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដឹង

ចាស់នូវធម៌ដ ោះដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន បញ្ញដ កប ុងការកាំែត់នូវបចច័យ ដ យ្ ោះថ្ន 

ធម មដ ឌរិញិ្ញដែ ។ 

បិដ្ក ភាគ ៦៩ - ទំព័រទី ១២០ 

បញ្ញដ កប ុងការបាំ លបួញនូវពួកធម៌ជាអ្តីត អ្ គត និងបចចុបផនប ដហ្ើយកាំែត់ទុ្ក

េឈ្ម្ះថា សមមសនញ្ញ្ណ េតើដូចេមតច? 
របូណាមួយ ជាអ្តីត អ្ គត បចចុបផនប ជាខាងកប ុងកថី  ខាងដលៅកថី  ដលគ្នលគ្នតកថី  លឡិតកថី

ដថ្នកទបកថី  ឧតថមកថី  របូណាកប ុងទី្ឆាង យ ឬទី្ជិតកថី  បុគគលកាំែត់ទុ្កនូវរបូទាំងអ្ស់ដ ោះថ្ន

មិនដទ្េង ដ យ្ ោះថ្ន សមយសនញ្ញដ ែ ១ កាំែត់ទុ្កថ្នជាទុ្កខ ដ យ្ ោះថ្នសមយសនញ្ញដ ែ ១

កាំែត់ទុ្កថ្នមិនណមនខ្វួន ដ យ្ ោះថ្នសមយសនញ្ញដ ែ ១ ដវទ្ ណាមួយ។ដប។ សញ្ញដ ណា

មួយ សង្ខខ រណាមួយ វញិ្ញដ ែណាមួយ ជាអ្តីត អ្ គត បចចុបផនប ជាខាងកប ុងកថី  ខាងដលៅ

កថី  ដលគ្នតលគ្នតកថី  លឡិតកថី  ដថ្នកទបកថី  ឧតថមកថី  វញិ្ញដ ែណា កប ុងទី្ឆាង យ ឬទី្ជិតកថី  បុគគល

កាំែត់ទុ្កនូវវញិ្ញដ ែទាំងអ្ស់ដ ោះ ថ្នមិនដទ្េង ដ យ្ ោះថ្នសមយសនញ្ញដ ែ ១ កាំែត់ទុ្ក

ថ្នជាទុ្កខ ដ យ្ ោះថ្នសមយសនញ្ញដ ែ ១ កាំែត់ទុ្កថ្នមិនណមនខ្វួន ដ យ្ ោះថ្នសមយសន

ញ្ញដ ែ១ កាំែត់ទុ្កនូវចកខ ុ។ដប។ កាំែត់ទុ្កនូវជរា និងមរែៈ ជាអ្តីត អ្ គត បចចុបផនប

ថ្នមិនដទ្េង ដ យ្ ោះថ្នសមយសនញ្ញដ ែ ១ កាំែត់ទុ្កថ្នជាទុ្កខ ដ យ្ ោះថ្នសមយសនញ្ញដ ែ ១ 

កាំែត់ទុ្កថ្នមិនណមនខ្វួន ដ យ្ ោះថ្ន សមមសនញ្ញដែ ១។ 
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អ្វជិាជ ជាបចច័យ សង្ខខ រទាំងឡាយ ដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ ធម៌ទាំងពីរន៎ុោះ សុទ្នណត

ដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ ដហ្តុដ ោះ បញ្ញដ កប ុងការកាំែត់នូវបចច័យ ដ យ្ ោះថ្នធមយដឌិតិញ្ញដ ែ 

អ្វជិាជ ជាបចច័យ សង្ខខ រដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ ធម៌ទាំងពីរន៎ុោះ សុទ្នណតដកើតដ ើងដលពាោះ

បចច័យ អ្ស់អ្តីតកាលផង អ្ស់អ្ គតកាលផង ដហ្តុដ ោះ បញ្ញដ កប ុងការកាំែត់នូវ

បចច័យ ដ យ្ ោះថ្នធមយដឌតិិញ្ញដ ែ សង្ខខ រជាបចច័យ វញិ្ញដ ែដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ វញិ្ញដ ែ

ជាបចច័យ  ម និងរបូដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ  ម និងរបូជាបចច័យ អាយតនៈលាាំមួយ

ដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យអាយតនៈលាាំមួយជាបចច័យ ផសសៈដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ ផសសៈ

ជាបចច័យ ដវទ្ ដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ ដវទ្ ជាបចច័យ តណាហ ដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ 

តណាហ ជាបចច័យ ឧាទនដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ ឧាទនជាបចច័យ ភពដកើតដ ើងដលពាោះ

បចច័យ ភពជាបចច័យ ជាតិដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ ជាតិជាបចច័យ ជរា និងមរែៈដកើតដ ើង

ដលពាោះបចច័យ ធម៌ទាំងពីរន៎ុោះ សុទ្នណតដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ ដហ្តុដ ោះ បញ្ញដ កប ុងការ

កាំែត់នូវបចច័យ ដ យ្ ោះថ្នធមយដឌតិិញ្ញដ ែ ជាតិជាបចច័យ ជរា និងមរែៈដកើតដ ើងដលពាោះ

បចច័យ ធម៌ទាំងពីរន៎ុោះ សុទ្នណតដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ អ្ស់អ្តីតកាលផង អ្ស់អ្ គត

កាលផង ដហ្តុដ ោះ បញ្ញដ កប ុងការកាំែត់នូវបចច័យ ដ យ្ ោះថ្ន ធម មដ ឌរិញិ្ញដែ។ 
 

(<<<)  
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បិដ្ក ភាគ ៧០ - ទំព័រទី ៨៣ 

កាលភិកខ ុចដលមើនអា ានសសតិសម្នធិ ម្ននវតទ ុ ១៦ ញែចាំនួន ២២០ ក៏ដកើតដ ើងគឺ

បរបិនទញ្ញដ ែ ៨ ឧបការញ្ញដ ែ ៨ ឧបកាិដលសញ្ញដ ែ ១៨ ដវាទនញ្ញដ ែ ១៣ សដតការ-ិ

ញ្ញដ ែ ៣២ សម្នធិញ្ញដ ែ ២៤ វបិសស ញែ ៧២ និពឝិទញែ ៨ និពឝិទនុដលាមញែ 

៨ និពឝិទបដិបផសសទ្និញ្ញដ ែ ៨ វមុិតថិសុខ្ញ្ញដ ែ ២១។ 

បរបិនថញ្ញ្ណ ៨ និងឧបការញ្ញ្ណ ៨ េតើដូចេមេច? 
បរបិន ថញ្ញដែ ៨ ឧបការញ្ញដែ ៨ 

កាមឆន ទៈ  
ជា 

សលតូវ 

ដល់ 

សម្នធិ 

ននក ខម មៈ  
ជា 

ឧបការៈ 

ដល់ 

សម្នធិ 
ពយាទ្ៈ អ្ពយាទ្ 

ថនីមទិ្ ធៈ អានលាកសញ្ញដ  

ឧទ្ ធច ចៈ  អ្វនិក ខបៈ 
 

វចិកិចិាឆ   
ជា 

សលតូវ 

ដល់ 

សម្នធិ 

ធម មវវតាថ នៈ 
ជា 

ឧបការៈ 

ដល់ 

សម្នធិ 
អ្វជិ្ញជ   ញែ 

អ្ររ ិ ាមជុ ជៈ 

រាលអ់្កសុលធមស៌ទុ្ ធណរ រាលក់សុលធមស៌ទុ្ ធណរ 

ទាំងដនោះដ យ្ ោះថ្នបរបិនទញ្ញដ ែ ៨ និងឧបការញ្ញដ ែ ៨ ចិតថណដលសធ ុោះខ្ភស់ដ ើង 

ចិតថណដលអ្ណែឋ តលតណសតផុតដ ើង រណមងតាំងដៅស៊ប់កប ុងឯកតថៈ រណមងសាឡ តចាកនីវរែៈ

ដដ្ឋយអាការទាំង ១៦ ដនោះ។ 

ឯខតតៈោំងេោះ េតើដូចេមេច? ដនកខមយ ៈ ដ យ្ ោះថ្នឯកតថៈ អ្ពយាទ្ដ យ្ ោះថ្ន ឯកតថៈ 

អាដលាកសញ្ញដ  ដ យ្ ោះថ្នឯកតថៈ អ្វដិកខបៈ ដ យ្ ោះថ្នឯកតថៈ ធមយ វវតទ នៈ ដ យ្ ោះថ្នឯកតថៈ

ញែ ដ យ្ ោះថ្នឯកតថៈ ាមុជជៈ ដ យ្ ោះថ្នឯកតថៈ កុសលធម៌ទាំងអ្ស់ដ យ្ ោះថ្នឯកតថៈ។ 

បិដ្ក ភាគ ៧០ - ទំព័រទី ៨៥ 

នីវរណៈោំងេោះ េតើដូចេមេច? កាមចឆនធៈ ពយាទ្ ងីនមិទ្នៈ ឧទ្នចចកុកា ុចចៈ វចិិកិចាឆ  

អ្វជិាជ  អ្រតិ លពមទាំងអ្កុសលធម៌ទាំងអ្ស់ ដ យ្ ោះថ្ន នវីរែៈ ។ 
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សាំនួរលតង់ពាករថ្ន នវីរែៈ ចុះនីវរណៈ េដ្យអតថដូចេមេច? នវីរែៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន 
ធម៌ជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ។ ដំេណើរេៅកាន់រពះនិោវ្ន ោំងេោះ 
េតើដូចេមេច? ននក ខម មៈ ដ យ្ ោះថ្នដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ទាំងពួក

អ្រយិជនណតងដដើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ដដ្ឋយសារដនកខមយ ៈដ ោះ កាមច ឆន ទៈ ដ យ្ ោះថ្នធម៌ជា

ដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន បុគគលមិនសាគ ល់ចាស់ដនកខមយ ៈ ណដលជាដើដែើរដៅ 

កាន់លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ដលពាោះលតូវកាមចឆនធៈដ ោះបិទ្ាាំង ដហ្តុដ ោះ កាមច ឆន ទៈ 

ដ យ្ ោះថ្នធម៌ជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន  អ្ពយាទ្ដ យ្ ោះថ្ន ដើដែើរដៅកាន់

លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ទាំងពួកអ្រយិជនណតងដដើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ដដ្ឋយសារ

អ្ពយាទ្ដ ោះ។ ពយាទ្ ដ យ្ ោះថ្នធម៌ជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន បុគគលមិន

សាគ ល់ចាស់អ្ពយាទ្ ណដលជាដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ដលពាោះលតូវ

ពយាទ្ដ ោះបិទ្ាាំង ដហ្តុដ ោះ ពយាទ្ដ យ្ ោះថ្នធម៌ជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះ

និពាឝ ន អានលាកសញ្ញដ  ដ យ្ ោះថ្នដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ទាំងពួកអ្រយិ

ជនណតងដដើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ដដ្ឋយសារអាដលាកសញ្ញដ ដ ោះ ថនីមទិ្ ធៈ ដ យ្ ោះថ្នធម៌ជា

ដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន បុគគលមិនសាគ ល់ចាស់អាដលាកសញ្ញដ ណដលជា

ដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ដលពាោះលតូវងីនមិទ្នៈដ ោះបិទ្ាាំង ដហ្តុដ ោះ 

ថនីមទិ្ ធៈ ដ យ្ ោះថ្នធម៌ជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន អ្វនិក ខបៈ ដ យ្ ោះថ្នដើដែើរ

ដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ទាំងពួកអ្រយិជនណតងដដើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ដដ្ឋយ 

សារ អ្វនិក ខបៈដ ោះ ឧទ្ ធច ចៈ ដ យ្ ោះធម៌ជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន បុគគលមិន

សាគ ល់ចាស់អ្វដិកខបៈ ណដលជាដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ដលពាោះលតូវ

ឧទ្នចចៈដ ោះបិទ្ាាំង ដហ្តុដ ោះឧទ្ ធច ចៈ ដ យ្ ោះថ្នធម៌ជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះ

និពាឝ ន ធម មវវតាថ នៈ ដ យ្ ោះថ្នដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ទាំងពួកអ្រយិជន

ណតងដដើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ដដ្ឋយសារធមយ វវតទ នៈដ ោះ វចិកិចិាឆ  ដ យ្ ោះថ្នធម៌ជាដលគឿង

រារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន បុគគលមិនសាគ ល់ចាស់ធមយ វវតទ នៈណដលជាដើដែើរដៅ 

កាន់លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ដលពាោះលតូវវចិិកិចាឆ ដ ោះបិទ្ាាំងដហ្តុដ ោះ វចិកិចិាឆ  ដ យ្ ោះ

ថ្នធម៌ជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ញែដ យ្ ោះថ្នដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន 
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របស់ពួកអ្រយិជន ទាំងពួកអ្រយិជនណតងដដើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ដដ្ឋយសារញែដ ោះ 

អ្វជិ្ញជ  ដ យ្ ោះថ្នធម៌ជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន បុគគលមិនដឹងចាស់ញែ 

ណដលជាដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ដលពាោះលតូវអ្វជិាជ ដ ោះបិទ្ាាំង ដហ្តុ

ដ ោះ អ្វជិ្ញជ ដ យ្ ោះថ្នជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ាមជុ ជៈ ដ យ្ ោះថ្នដើដែើរដៅ 

កាន់លពោះនិពាឝ នរបស់ពួកអ្រយិជន ទាំងពួកអ្រយិជនណតងដដើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន ដដ្ឋយសារ

ាមុជជៈដ ោះ អ្ររ ិដ យ្ ោះថ្នធម៌ជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន បុគគលមិនដឹងចាស់

ាមុជជៈណដលជាដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ដលពាោះលតូវអ្រតិដ ោះបិទ្ាាំង 

ដហ្តុដ ោះ អ្ររ ិ ដ យ្ ោះថ្នជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន កុសលធម៌ទាំងអ្ស់ជា

ដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន របស់ពួកអ្រយិជន ទាំងពួកអ្រយិជនណតងដដើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន

ដដ្ឋយសារធម៌ទាំងឡាយដ ោះ អ្កុសលធម៌ទាំងអ្ស់ សុទ្នណតជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅ 

កាន់លពោះនិពាឝ ន បុគគលមិនសាគ ល់ ចាស់នូវកុសលធម៌ ណដលជាដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន 

របស់ពួកអ្រយិជន ដលពាោះលតូវអ្កុសលធម៌ដ ោះ បិទ្ាាំង ដហ្តុដ ោះ ពួកអ្កុសលធម៌ទាំង

អ្ស់ដ ោះដ យ្ ោះថ្នជាដលគឿងរារាាំងដើដែើរដៅកាន់លពោះនិពាឝ ន កាលភិកខ ុម្ននចិតថបរសុិទ្នចាក

នីវរែធម៌ទាំងដនោះ ចដលមើនអា ានសសតិសម្នធិណដលម្ននវតទ ុ ១៦ ខ្ែិកសដម្នធានក៏

ដកើតម្នន។ 

ឧបខិេលសញ្ញ្ណ ១៨ េខើតេឡើង េតើដូចេមេច? កាលបុគគលផចង់សាយ រតីដៅកាន់
ខ្រល់ដកដដងហើមដចញ ខាងដដើម កណាឋ ល និងខាងចុង ចិតថណដលដាោះដៅកប ុងខ្រល់ដដងហើម

ខាងកប ុងជាសលតូវរបស់សម្នធិ កាលបុគគលផចង់សាយ រតីដៅកាន់ខ្រល់ដកដដងហើមចូល ខាងដដើម 

កណាឋ លនិងខាងចុង ចិតថណដលដាោះដៅកប ុងខ្រល់ដដងហើមខាងដលៅ ជាសលតូវរបស់សម្នធិ 

ដសចកឋីលាថ្នប  ចាំដពាោះខ្រល់ដកដដងហើមដចញ ដសចកឋីដលតកលតអាល ដសចកឋី លបលពឹតថទន

ចាំែង់ ជាសលតូវរបស់សម្នធិ ដសចកឋីលាថ្នប ចាំដពាោះខ្រល់ដកដដងហើមចូល ដសចកឋីដលតក

លតអាលដសចកឋី លបលពឹតថទនចាំែង់ ជាសលតូវរបស់សម្នធិ ការលជប់ចិតថកប ុងការានចាំដពាោះ

នូវខ្រល់ដកដដងហើមចូល សលម្នប់បុគគលណដលលាំាកដដ្ឋយខ្រល់ដដងហើមដចញ ជាសលតូវរបស់

សម្នធិការលជប់ចិតថកប ុងការាន ចាំដពាោះនូវខ្រល់ដកដដងហើមដចញ សលម្នប់បុគគលណដលទ្ប់

ខ្រល់ដកដដងហើមចូល ជាសលតូវរបស់សម្នធិ។ 
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លបសិនដបើចិតថរបស់បុគគលកាលដៅញប់ញ័រ មិនទន់ផុតលស ោះ ចាកឧបកាិដលស

ទាំងឡាយណា ឧបកាិដលសរបស់អា ានសសតិសម្នធិដ ោះ ម្នន ៦ គឺ 

e ការផចង់សាយ រតីដៅកាន់ខ្រល់ដកដដងហើមដចញ ១ 

e ការផចង់សាយ រតីដៅកាន់ខ្រល់ដកដដងហើមចូល ១ 

e សតិ ១ 

e ការដាោះចិតថដៅកប ុងខ្រល់ដដងហើមខាងកប ុង ១ 

e ដសចកឋីប៉ាុ នប៉ាង ១ 

e ដសចកឋីលាថ្នប កប ុងការដាោះចិតថដៅកប ុងខ្រល់ដដងហើមខាងដលៅ ១ 

ពួកជនដ ោះ កាលណដលមិនទន់ដឹងចាស់នូវវដិម្នកខ ណតងដៅដជឿអ្បកដទទ្។ 

កាលបុគគលកាំពុងនឹកនិមិតថ  ចិតថរណមងញប់ញ័រកប ុងខ្រល់ដកដដងហើមដចញ ជាសលតូវ

របស់សម្នធិ កាលបុគគលកាំពុងនឹកខ្រល់ដកដដងហើមដចញ ចិតថរណមងញប់ញ័រ កប ុងនិមិតថ

ជាសលតូវរបស់សម្នធិ កាលបុគគលកាំពុងនឹកនិមិតថ  ចិតថរណមងញប់ញ័រកប ុងខ្រល់ដកដដងហើម

ចូល ជាសលតូវរបស់សម្នធិ កាលបុគគលកាំពុងនឹកខ្រល់ដកដដងហើមចូល ចិតថរណមងញប់ញ័រ

កប ុងនិមិតថ ជាសលតូវរបស់សម្នធិ កាលបុគគលកាំពុងនឹកខ្រល់ដកដដងហើមដចញ ចិតថរណមង

ញប់ញ័រកប ុងខ្រល់ដកដដងហើមចូល ជាសលតូវរបស់សម្នធិ កាលបុគគលកាំ ពុងនឹកខ្រល់ដក 

ដដងហើមចូល ចិតថរណមងញប់ញ័រកប ុងខ្រល់ដកដដងហើមដចញ ជាសលតូវរបស់សម្នធិ។ 

លបសិនដបើចិតថរបស់បុគគល កាលដៅញប់ញ័រ មិនទន់ផុតលស ោះចាកឧបកាិដលស

ទាំងឡាយណា ឧបកាិដលសទាំងឡាយដ ោះ របស់អា ានសសតិសម្នធិ ម្នន ៦ យ៉ា ង គឺ 

e កាលបុគគលកាំពុងនឹកនិមិតថ ចិតថរណមងញប់ញ័រកប ុងខ្រល់ដកដដងហើមដចញ ១ 

e កាលបុគគលកាំពុងនឹកខ្រល់ដកដដងហើមដចញ ចិលតណមងញប់ញ័រកប ុងនិមិតថ  ១ 

e កាលបុគគលកាំពុងនឹកនិមិតថ ចិតថរណមងញប់ញ័រកប ុងខ្រល់ដកដដងហើមចូល ១ 

e កាលបុគគលកាំពុងនឹកខ្រល់ដកដដងហើមចូល ចិតថរណមងញប់ញ័រកប ុងនិមិតថ  ១ 

e កាលបុគគលកាំពុងនឹកខ្រល់ដកដដងហើមដចញ ចិតថរណមងញប់ញ័រកប ុងខ្រល់ដក

ដដងហើមចូល ១ 

e កាលបុគគលកាំពុងនឹកខ្រល់ ដកដដងហើមចូល ចិតថរណមងញប់ញ័រកប ុងខ្រល់ដក

ដដងហើមដចញ ១ 
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ជនទាំងដ ោះ កាលមិនទន់ដឹងចាស់នូវវដិម្នកខ ណតងដៅដជឿអ្បកដទទ្។ 

ចិតថសធ ុោះដៅរកអារមយ ែ៍ជាអ្តីត ណដលធាវ ក់ដៅកប ុងដសចកឋីរាយម្នយ ជាសលតូវ

របស់សម្នធិ ចិតថលាថ្នប រកអារមយែ៍ជាអ្ គតណដលញប់ញ័រ ជាសលតូវរបស់សម្នធិ ចិតថ

រញួរាណដលធាវ ក់ដៅកប ុងដសចកឋីខ្ជិលលចអូ្ស ជាសលតូវរបស់សម្នធិ ចិតថផគងហួ្សដពកណដល

ធាវ ក់ដៅកប ុងឧទ្នចចៈ ជាសលតូវរបស់សម្នធិ ចិតថ លាកដណដលធាវ ក់ដៅកប ុងរាគៈ ជាសលតូវ

របស់សម្នធិ ចិតថមិនលាកដណដលធាវ ក់ដៅកប ុងពយាទ្ ជាសលតូវរបស់សម្នធិ ។ 

បុគគល ម្ននសងាបផៈដៅហ្យងដហ្ើយ រណមងមិនសាគ ល់ចាស់នូវអ្ធិចិតថ  ដដ្ឋយសារ

ពួកឧបកាិដលសណា ឧបកាិដលសទាំងឡាយដ ោះ របស់អា ានសសតិសម្នធិ ម្នន ៦ យ៉ា ង គឺ 

e ចិតថសធ ុោះដៅរកអារមយែ៍ជាអ្តីតៈ ១ 

e ចិតថលាថ្នប រកអារមយែ៍ជាអ្ គត ១ 

e ចិតថរញួរា ១ 

e ចិតថផគងហួ្សដពក ១ 

e ចិតថលាកដ ១ 

e ចិតថមិនលាកដ ១ រណមងមិនតមាល់ដៅម្នាំដ ើយ ។ 

កាលភិកខ ុផចង់សាយ រតីដៅកាន់ខ្រល់ដកដដងហើមដចញ ខាងដដើម កណាឋ ល និងខាងចុង

កាយ និងចិតថ  រណមងជាសភាវៈរញ្ជួយផង រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង ដដ្ឋយសារចិតថណដលដាោះ

ដៅកប ុងខ្រល់ដដងហើមខាងកប ុង កាលភិកខ ុផចង់សាយ រតីដៅកាន់ខ្រល់ដកដដងហើមចូល ខាងដដើម

កណាឋ ល និងខាងចុង កាយ និងចិតថ  រណមងជាសភាវៈរញ្ជួយផង រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង

ដដ្ឋយសារចិតថណដលដាោះដៅកប ុងខ្រល់ដដងហើមខាងដលៅ កាយ និងចិតថ រណមងជាសភាវៈ

រញ្ជួយផង រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង ដដ្ឋយដសចកឋីលាថ្នប រកខ្រល់ដកដដងហើមដចញ ដដ្ឋយ

ដសចកឋីដលតកអ្រ ដដ្ឋយដសចកឋី លបលពឹតថទនចាំែង់ កាយ និងចិតថ  រណមងជាសភាវៈរញ្ជួយ

ផងរាំដភើបផង ញប់ញ័រផង ដដ្ឋយសារដសចកឋី លាថ្នប រកខ្រល់ដកដដងហើមចូល ដដ្ឋយ

ដសចកឋីដលតកអ្រ ដដ្ឋយដសចកឋី លបលពឹតថទនចាំែង់ កាយ និងចិតថ  រណមងជាសភាវៈរញ្ជួយ

ផង រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង ដលពាោះលជប់ចិតថកប ុងការានចាំដពាោះនូវខ្រល់ដកដដងហើមចូល 

សលម្នប់អ្បកទ្ប់ខ្រល់ដកដដងហើមដចញ កាលភិកខ ុនឹកនិមិតថ  កាយ និងចិតថ រណមងជាសភាវៈ

រញ្ជួយផង រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង ដលពាោះចិតថញប់ញ័រកប ុងខ្រល់ដកដដងហើមដចញ កាលភិកខ ុ
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នឹកខ្រល់ដកដដងហើមដចញ កាយ និងចិតថ រណមងជាសភាវៈរញ្ជួយផង រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង 

ដលពាោះចិតថញប់ញ័រកប ុងនិមិតថ  កាលភិកខ ុនឹកនិមិតថ កាយ និងចិតថរណមងជាសភាវៈរញ្ជួយផង 

រាំដភើបផងញប់ញ័រផង ដលពាោះចិតថញប់ញ័រកប ុងខ្រល់ដកដដងហើមចូល កាលភិកខ ុនឹកខ្រល់ដក

ដដងហើមចូលកាយ និងចិតថ រណមងជាសភាវៈរញ្ជួយផង រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង ដលពាោះចិតថ

ញប់ញ័រកប ុងនិមិតថ កាលភិកខ ុនឹកខ្រល់ដកដដងហើមដចញ កាយ និងចិតថ  រណមងជាសភាវៈ

រញ្ជួយផង រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង ដលពាោះចិតថញប់ញ័រកប ុងខ្រល់ដកដដងហើមចូល កាលភិកខ ុ

នឹកខ្រល់ដកដដងហើមចូល កាយ និងចិតថ  រណមងជាសភាវៈរញ្ជួយផង រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង 

ដលពាោះចិតថញប់ញ័រកប ុងខ្រល់ដកដដងហើមដចញ កាយ និងចិតថ  រណមងជាសភាវៈរញ្ជួយផង 

រាំដភើបផង ញប់ញ័រផងដលពាោះចិតថសធ ុោះដៅរកអារមយែ៍ជាអ្តីតៈ ណដលធាវ ក់ដៅកប ុងដសចកឋី

រាយម្នយ កាយ និងចិតថរណមងជាសភាវៈរញ្ជួយផង រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង ដលពាោះចិតថ

លាថ្នប រកអារមយែ៍ជាអ្ គតណដលញប់ញ័រ កាយ និងចិតថ  រណមងជាសភាវៈរញ្ជួយផង 

រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង ដលពាោះចិតថរញួរាណដលធាវ ក់ដៅកប ុងដសចកឋីខ្ជិលលចអូ្ស កាយ និង

ចិតថ រណមងជាសភាវៈរញ្ជួយផង រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង ដលពាោះចិតថផគងហួ្សដពក ណដលធាវ ក់

ដៅកប ុងឧទ្នចចៈ កាយ និងចិតថ  រណមងជាសភាវៈរញ្ជួយផង រាំដភើបផង ញប់ញ័រផង ដលពាោះចិតថ

ណដលលាកដ ណដលធាវ ក់ដៅកប ុងរាគៈកាយ និងចិតថ  រណមងជាសភាវៈរញ្ជួយផង រាំដភើបផង 

ញប់ញ័រផង ដលពាោះចិតថមិនលាកដណដលធាវ ក់ដៅកប ុងពយាទ្។ 

បុគគលណាមិនានបាំដពញ មិនានចដលមើនអា ានសសតិ បុគគលដ ោះ រណមងម្នន

កាយរាំដភើបផង ម្ននចិតថរាំដភើបផង ម្ននកាយញប់ញ័រផង ម្ននចិតថញប់ញ័រផង បុគគល

ណាានបាំដពញ ានចដលមើនលឡ នូវអា ានសសតិ បុគគលដ ោះ រណមងម្ននកាយមិនរាំដភើប

ផងម្ននចិតថមិនរាំដភើបផង ម្ននកាយមិនញប់ញ័រផង ម្ននចិតថមិនញប់ញ័រផង។ 

 កាលភិកខ ុម្ននចិតថសាឡ ត ចាកនីវរែធម៌ទាំងដ ោះ ចដលមើនអា ានសសតិសម្នធិ

ម្ននវតទ ុ ១៦ ខ្ែិកសដម្នធានក៏ដកើតម្នន ដនោះឯង ឧបកាិដលសទាំង ១៨ ដកើតដ ើង។ 

េវាោនញ្ញ្ណ ១៣ េតើដូចេមេច? ចិតថសធ ុោះដៅរកអារមយែ៍ជាអ្តីត ណដលធាវ ក់ដៅ
កប ុងដសចកឋីរាយម្នយ បុគគលដវេរនូវចិតថដ ោះ ដហ្ើយតមាល់ទុ្កកប ុងឋានមួយ ចិតថមិនដល់

ដសចកឋីរាយម្នយ យ៉ា ងដនោះខ្វោះ ចិតថលាថ្នប រកអារមយែ៍ជាអ្ គត ណដលញប់ញ័រ បុគគល
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ដវេរនូវចិតថដ ោះដហ្ើយ រណមងរចួលស ោះចាកចិតថដ ោះឯង ចិតថមិនដល់ដសចកឋីរាយម្នយ

យ៉ា ងដនោះខ្វោះ ចិតថរញួរា ណដលធាវ ក់ដៅកប ុងដសចកឋីខ្ជិលលចអូ្ស បុគគលផគងនូវចិតថដ ោះ ដហ្ើយ

លោះបង់ដសចកឋីខ្ជិលលចអូ្ស ចិតថមិនដល់ដសចកឋីរាយម្នយ យ៉ា ងដនោះខ្វោះ ចិតថផគងហួ្សដពក

ណដលធាវ ក់ដៅកប ុងឧទ្នចចៈ បុគគលសងាត់សងាិនចិតថដ ោះដហ្ើយ លោះបង់ឧទ្នចចៈ ចិតថរណមងមិន

ដល់ដសចកឋីរាយម្នយ យ៉ា ងដនោះខ្វោះ ចិតថលាកដណដលធាវ ក់ដៅកប ុងរាគៈ បុគគលជាអ្បកសាគ ល់

ចិតថដ ោះចាស់ លោះបង់រាគៈ ចិតថរណមងមិនដល់ដសចកឋីរាយម្នយ យ៉ា ងដនោះខ្វោះ ចិតថមិន

លាកដ ណដលធាវ ក់ដៅកប ុងពយាទ្ បុគគលជាអ្បកសាគ ល់ចិតថដ ោះចាស់ លោះបង់ពយាទ្ ចិតថ

រណមងមិនដល់ដសចកឋីរាយម្នយ យ៉ា ងដនោះខ្វោះ ចិតថរណមងសាឡ ត ផូរផង់ ដល់នូវឯកតថៈ ដដ្ឋយ

ឋានទាំងឡាយ ៦ ដនោះឯង។ 

ឯខតតៈោំងេោះ េតើដូចេមេច? ទនដវាសសគគ ុបដ្ឋឌ ន ដ យ្ ោះថ្នឯកតថៈ សមង 

និមិតថ ុបដ្ឋឌ នដ យ្ ោះថ្ន ឯកតថៈ វយលកខែុបដ្ឋឌ ន ដ យ្ ោះថ្ន ឯកតថៈ និដរាធុបដ្ឋឌ ន ដ យ្ ោះថ្ន 

ឯកតថៈទនដវាសសគគបុដ្ឋឌ ន របស់បុគគលអ្បកចុោះចិតថស៊ប់កប ុងការលោះបង់ដ យ្ ោះថ្ន ឯកតថៈ ១ 

សមងនិមិតថ ុបដ្ឋឌ ន របស់ពួកបុគគលអ្បកលបកបដរឿយៗ កប ុងអ្ធិចិតថ ដ យ្ ោះថ្ន ឯកតថៈវយ 

លកខែុបដ្ឋឌ ន របស់បុគគលអ្បកពិចារណា ដ យ្ ោះថ្ន ឯកតថៈ និងនិដរាធុបដ្ឋឌ ន របស់ពួក

អ្រយិបុគគល ដ យ្ ោះថ្នឯកតថៈ ចិតថណដលដល់នូវឯកតថៈ ដដ្ឋយឋានទាំង ៤ ដនោះ ដ យ្ ោះថ្នជា

ធមយជាតលជោះថ្នវ ដដ្ឋយបដិបទវសុិទ្និផង ដ យ្ ោះថ្នការចដលមើនដរឿយៗ ទនការសាំ ឹងពិនិតរ

ផង ដ យ្ ោះថ្នរកីរាយដដ្ឋយញែផង។ 

បឋមជាន ម្ននអ្ឝីជាខាងដដើម ម្ននអ្ឝីជាកណាឋ ល ម្ននអ្ឝីជាខាងចុង។ បឋមជានម្នន 

បដិបទវសុិទ្និជាខាងដដើម ម្ននការចដលមើនដរឿយៗ ទនការសាំ ឹងពិនិតរ ជាកណាឋ លម្នន

ការរកីរាយលពមជាខាងចុង។ 

បឋមជាន ម្ននបដិបទវសុិទ្និ ជាខាងដដើម ដតើបដិបទវសុិទ្និ ជាខាងដដើមម្ននលកខែៈ

ប៉ាុ យ នយ៉ា ង? បដបិទវសុិទ្និជាខាងដដើម ម្ននលកខែៈ ៣ យ៉ា ងគឺ 

e ធម៌ណា ជាសលតូវទនបឋមជានដ ោះ ចិតថរណមងបរសុិទ្នចាកធម៌ដ ោះ ចិតថ

រណមងដដើរដឆាភ ោះដៅកាន់ សមងនិមិតថជាកណាឋ ល ដលពាោះដសចកឋីសាឡ ត ចិតថរណមង
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សធ ុោះដៅកប ុងសមងនិមិតថដ ោះ ដលពាោះការដដើរដឆាភ ោះ គឺលតង់ណដលចិតថបរសុិទ្ន 

ចាកធម៌ជាសលតូវ ១ 

e លតង់ណដលចិតថដដើរដឆាភ ោះដៅកាន់សមងនិមិតថជាកណាឋ ល ដលពាោះដសចកឋីសាឡ ត ១ 

e លតង់ណដលចិតថសធ ុោះដៅកប ុងសមងនិមិតថដ ោះ ដលពាោះការដដើរដឆាភ ោះ ១ 

ទាំង ៣ ដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន បដិបទវសុិទ្និ ជាខាងដដើមរបស់បឋមជាន ដនោះឯង លកខែៈ

៣ យ៉ា ងរបស់បដិបទវសុិទ្និ ជាខាងដដើម ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន បឋមជាន ម្នន

លាំអ្ខាងដដើមផង បរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈផង។ 

បឋមជាន ម្ននការចដលមើនដរឿយ  ៗ ទនការសាំ ឹងពិនិតរ ជាកណាឋ ល ដតើការសាំ ឹង 

ពិនិតរ ជាកិចចកណាឋ ល ម្ននលកខែៈប៉ាុ យ នយ៉ា ង? ការសាំ ឹងពិនិតរ ទុ្កជាកិចចកណាឋ ល

ម្ននលកខែៈ ៣ យ៉ា ងគឺ ចិតថណដលបរសុិទ្ន រណមងសាំ ឹងដផធែងផ្លធ ត់ ចិតថណដលដដើរដឆាភ ោះដៅ

រកសមងៈ រណមងសាំ ឹងដផធែងផ្លធ ត់ ចិតថណដលតាំងដ ើងកប ុងឯកតថៈ រណមងសាំ ឹងដផធែងផ្លធ ត់

គឺលតង់ណដលចិតថបរសុិទ្ន សាំ ឹងដផធែងផ្លធ ត់១ លតង់ណដលចិតថដដើរដឆាភ ោះដៅរកសមងៈ សាំ ឹងដផធែង

ផ្លធ ត់ ១ លតង់ណដលចិតថតាំងដ ើងកបងុឯកតថៈ សាំ ឹងដផធែងផ្លធ ត់ ១ ទាំង ៣ដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន ការ

ចដលមើនដរឿយៗ ទនការសាំ ឹងពិនិតរ ទុ្កជាកិចចកណាឋ លទនបឋមជានដនោះឯង លកខែៈ 

៣ យ៉ា ងរបស់ការចដលមើនដរឿយៗ ទនការសាំ ឹងពិនិតរ ជាកិចចកណាឋ ល ដហ្តុដ ោះដលាក 

ដពាលថ្ន បឋមជាន ម្ននលាំអ្កប ុងកណាឋ លផង បរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈផង។ 

បឋមជាន ម្ននការរកីរាយលពមជាខាងចុង ដតើការរកីរាយលពម ជាខាងចុង ម្ននលកខែៈ 

ប៉ាុ យ នយ៉ា ង? ការរកីរាយលពម ជាខាងចុង ម្ននលកខែៈ ៤ យ៉ា ងគឺ 

e ការរកីរាយលពម ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនលបលពឹតថកនវងនូវពួកធម៌ណដលដកើតកប ុងបឋម-

ជានដ ោះ ១ 

e ការរកីរាយលពម ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ឥង្កនធិយទាំងឡាយម្ននរសណតមួយ ១ 

e ការរកីរាយលពម ដដ្ឋយអ្តទថ្ន  ាំដៅនូវពយយម គួរដល់ឥង្កនធិយដ ោះ ១ 

e ការរកីរាយលពម ដដ្ឋយអ្តទថ្នដសព ១ 

ទាំង ៤ ដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន ការរកីរាយលពមជាខាងចុងរបស់បឋមជាន ដនោះឯងការរកីរាយ 

លពមជាខាងចុង ម្ននលកខែៈ ៤ យ៉ា ង ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន បឋមជាន ម្ននលាំអ្

ខាងចុងផង បរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈផង ចិតថណដលលបលពឹតថដៅកប ុងវតថ ៣ លបការ ម្ននលាំអ្



Page 336 of 413 
 

៣ លបការ ដូចដពាលមកដហ្ើយយ៉ា ងដនោះឯង រណមងជាចិតថបរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈ១០

យ៉ា ងគឺ បរបូិែ៌ដដ្ឋយវតិកាៈ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយវចិារៈ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយបីតិ ១ បរបូិែ៌

ដដ្ឋយសុខ្ៈ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយអ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសទន ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយវរីយិៈ១ 

បរបូិែ៌ដដ្ឋយសតិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសម្នធិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយបញ្ញដ  ១ ។ 

ទ្រុយិជាន ម្ននអ្ឝីជាខាងដដើម ម្ននអ្ឝីជាកណាឋ ល ម្ននអ្ឝីជាខាងចុង? ទុ្តិយជាន

ម្ននបដិបទវសុិទ្និ ជាខាងដដើម ម្ននការចដលមើនដរឿយៗ ទនការសាំ ឹងពិនិតរជាកណាឋ ល 

ម្ននការរកីរាយលពមជាខាងចុង។ដប។ ចិតថណដលលបលពឹតថដៅកប ុងវតថ  ៣ លបការ ម្ននលាំអ្ ៣

លបការ ដូចដពាលមកដហ្ើយយ៉ា ងដនោះឯង រណមងជាចិតថបរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈ ១០ យ៉ា ងគឺ 

បរបូិែ៌ដដ្ឋយវចិារៈ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយបីតិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសុខ្ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយ

អ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសទន  ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយវរីយិៈ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសតិ ១ 

បរបូិែ៌ដដ្ឋយសម្នធិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយបញ្ញដ  ១។ 

ររយិជាន ម្ននអ្ឝីជាខាងដដើម ម្ននអ្ឝីជាកណាឋ ល ម្ននអ្ឝីជាខាងចុង? ចិតថណដល

លបលពឹតថដៅកប ុងវតថ ៣ លបការ ម្ននលាំអ្ ៣ លបការ ដូចដពាលមកដហ្ើយ យ៉ា ងដនោះឯង 

រណមងជាចិតថបរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈ ១០ យ៉ា ងគឺ បរបូិែ៌ដដ្ឋយបីតិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយ

សុខ្ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយអ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសទន  ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយវរីយិៈ ១ 

បរបូិែ៌ដដ្ឋយសតិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសម្នធិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយបញ្ញដ  ១ ។ 

ចររុ ថជាន ម្ននអ្ឝីជាខាងដដើម ម្ននអ្ឝីជាកណាឋ ល ម្ននអ្ឝីជាខាងចុង? ចិតថ ណដល

លបលពឹតថដៅកប ុងវតថ ៣ លបការ ម្ននលាំអ្ ៣ លបការ ដូចដពាលមកដហ្ើយយ៉ា ងដនោះឯង រណមង

ជាចិតថបរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈ ១០ យ៉ា ងគឺ បរបូិែ៌ដដ្ឋយឧដបកាខ  ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយ

អ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសទន  ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយវរីយិៈ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសតិ១ បរបូិែ៌

ដដ្ឋយសម្នធិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយបញ្ញដ  ១ ។ 

អាកាសានញ្ញច យនរសមាបរ ត ិ វញិ្ញដែញ្ញច យរនសមាបរ ត ិ អាកញិ្ចញ្ញដយរនសមាបរ ត ិ នងិននវ

សញ្ញដន្មសញ្ញដយរនសមាបរ ត ិ ម្ននអ្ឝីជាខាងដដើម ម្ននអ្ឝីជាកណាឋ ល ម្ននអ្ឝីជាខាងចុង? ចិតថ

ណដលលបលពឹតថដៅកប ុងវតថ  ៣លបការ ម្ននលាំអ្ ៣ លបការ ដូចដពាលមកដហ្ើយយ៉ា ងដនោះឯង 
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រណមងជាចិតថបរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈ ១០ យ៉ា ងគឺ បរបូិែ៌ដដ្ឋយឧដបកាខ  ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយ

អ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ ១ ។ដប។ បរបូិែ៌ ដដ្ឋយបញ្ញដ  ១។ 

អ្នចិាច នបុសេន្ម ម្ននអ្ឝីជាខាងដដើម ម្ននអ្ឝីជាកណាឋ ល ម្ននអ្ឝីជាខាងចុង? ចិតថណដល

លបលពឹតថដៅកប ុងវតថ ៣ លបការ ម្ននលាំអ្ ៣ លបការ ដូចដពាលមកដហ្ើយយ៉ា ងដនោះឯង 

រណមងជាចិតថបរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈ ១០ យ៉ា ងគឺ៖ បរបូិែ៌ដដ្ឋយវចិារៈ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយ

បីតិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសុខ្ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយអ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសទន  ១  

បរបូិែ៌ ដដ្ឋយវរីយិៈ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសតិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសម្នធិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយ

បញ្ញដ  ១ ។ 

ទុ្កាខ នុបសស  អ្នតថ នុបសស  និពឝិទនុបសស  វរិាគ្ននុបសស  និដរាធានុបសស  

បដិនិសសគ្នគ នុបសស  ខ្យនុបសស  វយនុបសស  វបិរណិាម្ននុបសស  អ្និមិតថ នុបសស

 អ្បផែិហិ្តនុបសស  សុញ្ដតនុបសស  អ្ធិបផញ្ញដ ធមយ វបិសស  យថ្នភូតញ្ញដ ែ 

ទ្សសនៈ អាទី្នវានុបសស  បដិសង្ខខ នុបសស  វវិដឋ នុបសស  ដសាតបតថិមគគ  សកិទ- 

គ្នមិមគគ និងអ្ គ្នមិមគគ  (ម្ននអ្ឝីជាខាងដដើម ម្ននអ្ឝីជាកណាឋ ល ម្ននអ្ឝីជាខាងចុង) ។ 

 

បិដ្ក ភាគ ៧០ - ទំព័រទី ១០២ 

អរហតតមគ មានអវីជាងមងេដើម មានអវីជាខណ្ត្ល មានអវីជាងមងចុង? 
e អ្រហ្តថមគគ ម្ននបដិបទវសុិទ្និជាខាងដដើម ម្ននការចដលមើនដរឿយៗ ទនការ 

សមវឹងពិនិតរជាកណាឋ ល ម្ននការរកីរាយលពមជាខាងចុង។ 

e អ្រហ្តថមគគ ម្ននបដិបទវសុិទ្និជាខាងដដើម 

េតើបដិបោវិសុទធិជាងមងេដើម មានលខណៈប៉ុោម្នោស្ង? 
e បដិបទវសុិទ្និ ជាខាងដដើមម្ននលកខែៈ ៣ យ៉ា ងគឺ 

� ធម៌ណាជាសលតូវរបស់អ្រហ្តថមគគដ ោះ ចិតថបរសុិទ្នចាកធម៌ដ ោះ ចិតថ

រណមង ដដើរដឆាភ ោះដៅកាន់សមងនិមិតថជាកណាឋ ល ដលពាោះដសចកឋីសាឡ ត 

ចិតថសធ ុោះដៅកប ុងសមងនិមិតថដ ោះ ដលពាោះការដដើរដឆាភ ោះ គឺលតង់ណដលចិតថ

សាឡ តចាកធម៌ជាសលតូវ ១ 
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� លតង់ណដលចិតថដដើរដឆាភ ោះដៅកាន់សមងនិមិតថ  ជាកណាឋ ល ដលពាោះដសចកឋី

សាឡ ត១ 

� លតង់ណដលចិតថសធ ុោះដៅកប ុងសមងនិមិតថដ ោះ ដលពាោះការដដើរដឆាភ ោះ ១ 

ទាំង ៣ ដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន បដិបទវសុិទ្និ ជាខាងដដើម របស់អ្រហ្តថមគគ ដនោះឯងលកខែៈ

៣ យ៉ា ងរបស់បដិបទវសុិទ្និ ជាខាងដដើម ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន អ្រហ្តថមគគ  ម្នន

លាំអ្ខាងដដើមផង បរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈផង។ 

អ្រ រ តមគ គ ម្ននការចដលមើនដរឿយៗ ទនការសមវឹងពិនិតរជាកណាឋ ល ដតើការសមវឹង 

ពិនិតរជាកិចចកណាឋ លម្ននលកខែៈប៉ាុ យ នយ៉ា ង? ការសមវឹ ងពិនិតរជាកិចចកណាឋ លម្នន 

លកខែៈ ៣ យ៉ា ងគឺ 

e ចិតថណដលសាឡ តរណមងសមវឹងដផធែងផ្លធ ត់ ចិតថណដលដដើរដឆាភ ោះដៅរកសមងៈ រណមង

សមវឹងដផធែងផ្លធ ត់ ចិតថណដលតាំងដ ើងកប ុងឯកតថៈ រណមងសមវឹងដផធែងផ្លធ ត់ គឺលតង់

ណដលចិតថសាឡ តសមវឹងដផធែងផ្លធ ត់ ១ 

e លតង់ចិតថណដលដដើរដឆាភ ោះ ដៅរកសមងៈសមវឹងដផធែងផ្លធ ត់ ១ 

e លតង់ណដលចិតថតាំងដ ើងកប ុងឯកតថៈ សមវឹងដផធែងផ្លធ ត់ ១ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាល

ថ្ន អ្រហ្តថមគគ  ម្ននលាំអ្លតង់កណាឋ លផង បរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈផង។ 

អ្រ រ តមគ គ ម្ននការរកីរាយលពម ជាខាងចុង ដតើការរកីរាយលពម ជាខាងចុង ម្ននលកខែៈ

ប៉ាុ យ ន? ការរកីរាយលពម ជាខាងចុង ម្ននលកខែៈ ៤ យ៉ា ងគឺ៖ 

e ការរកីរាយលពម ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនលបលពឹតថកនវងនូវពួកធម៌ណដលដកើតដហ្ើយ

កប ុងអ្រហ្តថមគគដ ោះ ១ 

e ការរកីរាយលពម ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ឥង្កនធិយទាំងឡាយម្ននរសណតមួយ ១ 

e ការរកីរាយលពម ដដ្ឋយអ្តទថ្ន  ាំដៅនូវពយយមគួរដល់ឥង្កនធិយដ ោះ ១ 

e ការរកីរាយលពមដដ្ឋយអ្តទថ្ន ដសព ១ 

ទាំង ៤ ដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន ការរកីរាយលពម ជាខាងចុងរបស់អ្រហ្តថមគគដនោះឯង ការ

រកីរាយលពម ជាខាងចុង ម្ននលកខែៈ ៤ យ៉ា ង ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន អ្រហ្តថមគគ

ម្ននលាំអ្ខាងចុងផង បរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈផង ចិតថណដលលបលពឹតថដៅកប ុងវតថ ៣ លបការ 
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ម្ននលាំអ្ ៣ លបការ ដូចដពាលមកដហ្ើយយ៉ា ងដនោះឯង រណមងជាចិតថបរបូិែ៌ដដ្ឋយលកខែៈ 

១០យ៉ា ងគឺ បរបូិែ៌ដដ្ឋយវតិកាៈ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយវចិារៈ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយបីតិ ១ បរបូិែ៌

ដដ្ឋយសុខ្ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយអ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសទន ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយវរីយិៈ១ 

បរបូិែ៌ដដ្ឋយសតិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយសម្នធិ ១ បរបូិែ៌ដដ្ឋយបញ្ញដ  ១។ 

កាលបុគគលមិនសាគ ល់នូវអ្ រមយែ៍របស់ចិតថណតមួយ ការចដលមើននូវធម៌ ៣ លបការ

គឺនិមិតថ ១ អ្សាសៈ ១ បសាសៈ ១ ដគរណមងមិនាន កាលបុគគលដឹងនូវអ្ រមយែ៍ទន

ចិតថណតមួយ ការចដលមើននូវធម៌ ៣ លបការគឺ 

e និមិតថ  ១ 

e អ្សាសៈ ១ 

e បសាសៈ ១ ដគរណមងាន។ 

ធម៌ទាំង ៣ យ៉ា ងដនោះ មិនណមនជាអារមយែ៍ទនចិតថមួយផង ធម៌ទាំង ៣ យ៉ា ងដនោះ មិន

ណមនជាមិនលាកដផង ដតើដូចដមឋច? 

e ចិតថមិនដល់នូវដសចកឋីរាយម្នយ ១ 

e ពយយមលាកដ ១ 

e ភិកខ ុញុាំងពយយមឲរសដលមចាននូវគុែវដិសស ១។ 

ដលបេបដូចដដើមដឈើ ណដលដគដ្ឋាំដលើភូមិភាគរាបដសយ ើ បុរសអារដដើមដឈើដ ោះ

ដដ្ឋយរណារ សាយ រតីរបស់បុរសរណមងតាំងដ ើងចាំដពាោះដដើមដឈើ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដធយញ

រណារណដលពាល់លតូវ បុរសមិនដធឝើទុ្កកប ុងចិតថលតង់ដធយញរណារ ណដលទញមកទញដៅ

ដធយញរណារណដលទញមកកឋី  ទញដៅកឋី  មិនណមនជាមិនលាកដដទ្ ពយយមរណមងលាកដ

ផង បុរសរណមងញុាំងពយយមឲរសដលមចាននូវគុែវដិសសផង ឯការចូលដៅជិតចង

និមិតថ ទុ្កដូចដដើមដឈើណដលដគដ្ឋាំ ដលើភូមិភាគដ៏រាបដសយ ើ ខ្រល់ដកដដងហើមដចញ និងដក

ដដងហើមចូល ទុ្កដូចដធយញរណារ ភិកខ ុតមា ល់ទុ្កសាយ រតី លតង់ចុងលចមុោះ ឬទឝ រម្នត់ ដហ្ើយ

អ្ងគុយមិនដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ នូវខ្រល់ដកដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដកដដងហើមចូល ទាំងណដលមក

ទាំងណដលដៅ ខ្រល់ដកដដងហើមដចញនិងដកដដងហើមចូល ណដលមកកឋី  ណដលដៅកឋី  មិនណមនជា

មិនលាកដដទ្ ពយយមរណមងលាកដផង ភិកខ ុញុាំងពយយមឲរសដលមចាននូវគុែវដិសស

ផង ដលបេបដូចជាសាយ រតីបុរសតាំងដ ើងចាំដពាោះដដើមដឈើ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដធយញរណារ
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ណដលពាល់លតូវ បុរសមិនដធឝើទុ្កកប ុងចិតថលតង់ដធយញរណារ ណដលទញមកទញដៅ ដធយញ

រណារណដលទញមកកឋី  ទញដៅកឋី  មិនណមនជាមិនលាកដដទ្ ពយយមលាកដផង បុរស

ញុាំងពយយមឲរសដលមចានគុែវដិសសផង ។ 

ការពយោម នរ ើដចូនម ឋច? ភិកខ ុម្ននពយយមលារពនដហ្ើយ ណតងម្ននកាយ និងចិតថ គួរ

ដល់ការង្ខរ ដនោះដ យ្ ោះថ្ន ការពយយម។ ការរបកបពយោម នរ ើដចូនម ឋច? ភិកខ ុម្ននពយយម

លារពនដហ្ើយ រណមងលោះបង់នូវពួកឧបកាិដលស ម្ននវតិកាៈសងប់រម្នង ប់ ដនោះដ យ្ ោះថ្ន ការ

លបកបពយយម។ គែុវនិសស នរ ើដចូនម ឋច? ភិកខ ុម្ននពយយមលារពនដហ្ើយ រណមងលោះបង់

លស ោះនូវពួកសដញ្ញដ ជនៈ ម្ននពួកអ្នុសយធម៌វ ិស ដនោះដ យ្ ោះថ្នគុែវដិសស។ ដនោះ

ធម៌ ៣ យ៉ា ងណដលមិនណមនជាអារមយែ៍ទនឯកចិតថ  ដនោះធម៌ ៣ យ៉ា ង ណដលភិកខ ុមិនណមនជា

មិនដឹង គឺ 

e ចិតថមិនដល់នូវដសចកឋីរាយម្នយ ១ 

e ពយយមលាកដ ១ 

e ភិកខ ុញុាំងពយយមឲរសដលមចាននូវគុែវដិសស ១ យ៉ា ងដនោះឯង ។ 

អា ានសសតិបុគគលណា ានបាំដពញដហ្ើយ ចដលមើនដហ្ើយដដ្ឋយលបទព សនសាំ

ដហ្ើយដដ្ឋយលាំដ្ឋប់ ឲរដូចលពោះពុទ្ន លទ្ង់សណមថងទុ្កដហ្ើយ បុគគលដ ោះ រណមងញុាំងដលាក

ដនោះឲរភវឺចាស់ ដូចជាលពោះចនធណដលផុតលស ោះចាកពពក។ 

ពាករថ្ន អានៈ ណលបថ្ន ខ្រល់ដកដដងហើមដចញ មិនណមនណលបថ្ន ខ្រល់ដកដដងហើមចូលដទ្។ 

ពាករថ្ន អ្ានៈ ណលបថ្ន ខ្រល់ដកដដងហើមចូល មិនណមនណលបថ្ន ខ្រល់ដកដដងហើមដចញ

ដទ្។សតិ (សាយ រតី) ជាទី្តាំងម្នាំ រណមងតាំងម្នាំដល់ភិកខ ុណដលដកដដងហើមដចញ តាំងម្នាំដល់ភិកខ ុ

ណដលដកដដងហើមចូល ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនខ្រល់ដកដដងហើមដចញ និងដកដដងហើមចូល។ ពាករថ្ន 

ានបាំដពញដហ្ើយ គឺានបាំដពញដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្តទថ្នណងធួន ានបាំដពញដហ្ើយដដ្ឋយអ្តទ

ថ្ន ជាបរវិារ ានបាំដពញដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន លគប់លគ្នន់។ 

 ពាករថ្ន ចនរម ើនន ើយនដ្ឋយរបនព ានដល់ភាវ  ៤ យ៉ា ង គឺភាវ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិន

លបលពឹតថកនវងនូវពួកធម៌ ណដលដកើតកប ុងមគគដ ោះ ១ ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ឥង្កនធិយទាំងឡាយ ម្នន

រសណតមួយ ១ ភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ាំដៅនូវពយយមគួរដល់ឥង្កនធិយដ ោះ ១ ភាវ  ដដ្ឋយ
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អ្តទថ្នដសព ១ ដនោះឯង អ្តទរបស់ភាវ  ៤ យ៉ា ងណដលដគដធឝើឲរដូចជាយន ដធឝើឲរដូចជាវតទ ុ

ជាទី្តាំង ឲរតាំងដ ើងដរឿយ  ៗសនសាំដហ្ើយ លារពនដសចកឋីសងប់លបទពដហ្ើយ។ 

 ពាករថ្ន នធ វើឱ្យដចូជ្ញោន ដសចកឋីថ្ន ភិកខ ុប៉ាុ នប៉ាងធម៌ណាៗ រណមងជាអ្បកដល់នូវការ 

សាធ ត់ជើ ញ ដល់នូវកម្នវ ាំង ដល់នូវដសចកឋីដកវែវកាវ កប ុងធម៌ដ ោះៗ ធម៌ទាំងឡាយដ ោះៗ 

របស់ភិកខ ុដ ោះ រណមងជាប់ចាំដពាោះដដ្ឋយការនឹករាំពឹង ជាប់ចាំដពាោះដដ្ឋយការប៉ាុនប៉ាងជាប់

ចាំដពាោះដដ្ឋយការដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ជាប់ចាំដពាោះដដ្ឋយការដកើតដ ើងទនចិតថ  ដហ្តុដ ោះដលាក

ដទ្ើបដពាលថ្នដធឝើឲរដូចជាយន។ 

 ពាករថ្ន នធ វើឱ្យដចូជ្ញវរ ថជុ្ញទ្តីាងំ ដសចកឋីថ្ន ចិតថណដលភិកខ ុអ្ធិដ្ឋឌ នលឡចាំដពាោះវតទ ុណាៗ

សាយ រតីរណមងតមាល់ស៊ប់ចាំដពាោះវតទ ុដ ោះៗ ឬក៏សាយ រតីតមាល់ស៊ប់ ចាំដពាោះវតទ ុណាៗ ចិតថ ភិកខ ុ

ដ ោះក៏អ្ធិដ្ឋឌ នលឡកប ុងវតទ ុដ ោះ  ៗដហ្តុដ ោះ ដលាកដទ្ើបដពាលថ្ន ដធឝើឲរដូចជាវតទ ុជាទី្តាំង។ 

 ពាករថ្ន ឱ្យតាងំនឡ ើងនរឿយ  ៗដសចកឋីថ្ន ចិតថឱនដៅកប ុងធម៌ណាៗ សាយ រតីក៏លបលពឹតថដៅ

កប ុងធម៌ដ ោះៗ ឬក៏សាយ រតីលបលពឹតថដៅកប ុងធម៌ណាៗ ចិតថភិកខ ុដ ោះក៏ឱនដៅកប ុងធម៌ដ ោះៗ 

ដហ្តុដ ោះ ដលាកដទ្ើបដពាលថ្ន ឲរតាំងដ ើងដរឿយៗ។ 

ពាករថ្ន សនេំន ើយ ដសចកឋីថ្ន សនសាំដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្តទថ្នលគប់លគង សនសាំដហ្ើយ

ដដ្ឋយអ្តទថ្នជាបរវិារ សនសាំដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្តទថ្នបាំដពញ បុគគលកាលលគប់លគងធម៌ដដ្ឋយ

សាយ រតីរណមងឈប ោះពួកអ្កុសលធម៌ដ៏លាមក ដហ្តុដ ោះ ដលាកដទ្ើបដពាលថ្នសនសាំដហ្ើយ។ 

 ពាករថ្ន រារព ធនសចក ឋសី ងប់របនព ដសចកឋីថ្ន ការលារពនដសចកឋីសងប់លបទព ៤ យ៉ា ង គឺ

ការលារពននូវដសចកឋីសងប់លបទព ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនលបលពឹតថកនវងនូវពួកធម៌ណដលដកើតកប ុង

មគគដ ោះ ១ ការលារពនដសចកឋីសងប់លបទព ដដ្ឋយអ្តទថ្នពួកឥង្កនធិយម្ននរសណតមួយ ១ ការ

លារពនដសចកឋីសងប់លបទព ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ាំដៅនូវពយយមគួរដល់ឥង្កនធិយដ ោះ ១ ការលារពន

ដសចកឋីសងប់លបទពដលពាោះគ្នស់រាំដលើងនូវពួកកិដលសជាសលតូវរបស់មគគដ ោះ ១ ។   

ពាករថ្ន នសចក ឋសី ងប់របនព ដសចកឋីថ្ន ការសងប់ក៏ម្នន ការសងប់លបទពក៏ម្នន។ ការសងប់ 

ដតើដូចដមឋច? ពួកដពាធិបកខិយធម៌ណាណដលដកើតកប ុងភាវ ដ ោះ ជាធម៌មិនម្ននដទស ជា

កុសល ដនោះដ យ្ ោះថ្ន ការសងប់។ ការសងប់លបទព ដតើដូចដមឋច។ អារមយែ៍គឺការរាំលត់ ការ

រាំង្ខប់នូវពួកធម៌ដ ោះ ឯណា ដនោះដ យ្ ោះថ្នការសងប់លបទព។ ឯការសងប់ និងការសងប់លបទព
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ដនោះ លពោះអ្រយិៈទាំងឡាយដឹងដហ្ើយ ដ ើញដហ្ើយ លជាបចាស់ដហ្ើយ ដធឝើឲរជាក់ចាស់

ដហ្ើយ ពាល់លតូវដហ្ើយដដ្ឋយបញ្ញដ  ពយយមដ៏មិនដថ្នកងយ លពោះអ្រយិៈទាំងឡាយលារពន

ដហ្ើយ សាយ រតីណដលដលាកតមាល់ម្នាំដហ្ើយ រណមងមិនវដងឝងដភវច កាយណដលសងប់ដហ្ើយ 

លពោះអ្រយិៈទាំងឡាយលារពនដហ្ើយ ចិតថណដលតមាល់ម្នាំដហ្ើយ រណមងម្ននអារមយែ៍ណតមួយ 

ដហ្តុដ ោះដលាកដទ្ើបដពាលថ្ន លារពនដសចកឋីសងប់លបទព ដដ្ឋយលបការដូដចបោះឯង។ 

ពាករថ្ន សនេំន ើយនដ្ឋយលដំ្ឋប់ គឺ អា ានសសតិភាវ  ខាងដដើមៗបុគគលសនសាំ

ដហ្ើយ អា ានសសតិភាវ ខាងចុងៗ បុគគលសនសាំដរឿយៗដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនខ្រល់

ដកដដងហើមដចញណវង អា ានសសតិភាវ ខាងដដើមៗ បុគគលសនសាំដហ្ើយអា ានសសតិ

ភាវ ខាងចុងៗ បុគគលសនសាំដរឿយៗដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនខ្រល់ដកដដងហើមចូលណវង 

អា ានសសតិភាវ ខាងដដើមៗ បុគគលសនសាំដហ្ើយ អា ានសសតិភាវ ខាងចុងៗ

បុគគលសនសាំដរឿយៗ ដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនខ្រល់ដកដដងហើមដចញខ្វី អា ានសសតិ

ភាវ ខាងដដើមៗ បុគគលសនសាំដហ្ើយ អា ានសសតិភាវ ខាងចុងៗ បុគគលសនសាំដរឿយៗ 

ដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនខ្រល់ដកដដងហើមចូលខ្វី។ដប។ អា ានសសតិ ភាវ ខាងដដើមៗ 

បុគគលសនសាំ ដហ្ើយអា ានសសតិភាវ ខាងចុងៗ បុគគលសនសាំដរឿយៗ ដហ្ើយដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនខ្រល់ដកដដងហើមដចញ របស់បុគគល អ្បកពិចារណា នូវការលោះបង់លស ោះ 

អា ានសសតិភាវ ខាងដដើម  ៗ បុគគលសនសាំដហ្ើយ អា ានសសតិភាវ ខាងចុង  ៗ បុគគល

សនសាំដរឿយៗដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនខ្រល់ដកដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកពិចារណានូវ

ការលោះបង់លស ោះ រមួអា ានសសតិទាំងអ្ស់ម្ននវតទ ុ ១៦ បុគគលសនសាំដហ្ើយផង សនសាំ

ដរឿយ  ៗដហ្ើយដៅវញិដៅមកផង ដហ្តុដ ោះ ដលាកដទ្ើបដពាលថ្ន សនសាំដហ្ើយដដ្ឋយលាំដ្ឋប់។ 

ពាករថ្ន ដចូជ្ញ ដសចកឋីថ្ន អ្តទថ្នដូចជា ម្នន ១០ យ៉ា ង គឺ 

e អ្តទថ្ន ទូ្ យ ននូវខ្វ ួន ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា ១ 

e អ្តទថ្ន រម្នង ប់នូវខ្វ ួន ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា ១ 

e អ្តទថ្ន រាំលត់នូវខ្វ ួន ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា ១ 

e អ្តទថ្ន ដឹងចាស់ ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា ១ 

e អ្តទថ្ន កាំែត់ដឹង ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា ១ 
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e អ្តទថ្ន លោះបង់ ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា ១ 

e អ្តទថ្ន ចដលមើន ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា ១ 

e អ្តទថ្ន ដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា ១ 

e អ្តទថ្ន លតស់ដឹងនូវសចចៈ ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា ១ 

e អ្តទថ្ន តមាល់ខ្វួនស៊ប់កប ុងនិដរាធ ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា ១។ 

 ពាករថ្ន រពុះពទុ្ ធ ានដល់ លពោះម្ននលពោះភាគ ណដលលតស់ដឹងដដ្ឋយលពោះអ្ងគឯងលទ្ង់ពុាំ

ម្ននអាចាររ លទ្ង់លតស់ដឹងនូវសចចៈកប ុងធម៌ទាំងឡាយ ណដលលទ្ង់មិនធាវ ប់ឮកប ុងដពលមុន

ដដ្ឋយលពោះអ្ងគឯង លទ្ង់ដល់នូវសពឝញ្ដុតញ្ញដ ែ កប ុងធម៌ទាំងឡាយដ ោះ លទ្ង់ដល់នូវដសចកឋី

សាធ ត់កប ុងពលៈទាំងឡាយផង។ 

rr<<<ss 
សាំនួរលតង់ពាករថ្ន លពោះពុទ្ន ដតើលពោះពុទ្ន ដដ្ឋយអ្តទថ្នដូចដមឋច? ដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន 

ដលពាោះដហ្តុលតស់ដឹងនូវសចចៈទាំងឡាយ ដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន ដលពាោះដហ្តុលពោះអ្ងគញុាំងពពួក

សតឝឲរលតស់ដឹង ដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន ដលពាោះលពោះអ្ងគលតស់ដឹងសពឝ ដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន ដលពាោះ

លទ្ង់ដ ើញសពឝ ដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន ដលពាោះលពោះអ្ងគ ឥតម្ននបុគគលដទទ្ណែ ាំ ដ យ្ ោះថ្ន 

លពោះពុទ្នដលពាោះលពោះអ្ងគម្ននការរឭកដដ្ឋយវដិសស ដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន ដលពាោះដគអាចរាប់ថ្ន 

លពោះអ្ងគម្ននអាសវៈអ្ស់ដហ្ើយ ដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន ដលពាោះដគអាចរាប់ថ្នលពោះអ្ងគមិនម្នន

ឧបកាិដលសដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន ដលពាោះដហ្តុលពោះអ្ងគលាសចាករាគៈដដ្ឋយដ្ឋច់ខាត ដ យ្ ោះ

ថ្នលពោះពុទ្នដលពាោះដហ្តុលពោះអ្ងគលាសចាកដទសៈដដ្ឋយដ្ឋច់ខាត ដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន ដលពាោះ

ដហ្តុលពោះអ្ងគលាសចាកដម្នហ្ៈដដ្ឋយដ្ឋច់ខាត ដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន ដលពាោះដហ្តុលពោះអ្ងគមិន

ម្ននកិដលសដដ្ឋយដ្ឋច់ខាត ដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន ដលពាោះដហ្តុលពោះអ្ងគលទ្ង់ដសឋចដៅកាន់ផវូវ

ជាទី្ដៅទនបុគគលម្នប ក់ឯង ដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន ដលពាោះដហ្តុលពោះអ្ងគណតម្នប ក់ឯង លតស់ដឹងនូវ

សម្នយ សដម្នភ ធិដ៏លបដសើរ ដ យ្ ោះថ្នលពោះពុទ្ន ដលពាោះការានចាំដពាោះនូវបញ្ញដ  ដដ្ឋយដហ្តុ 

លពោះអ្ងគកម្នច ត់ដចាលនូវធមយជាតិផធុយនឹងលាជាញ ដចញ។ 

លពោះ មថ្នលពោះពុទ្នដនោះ មិនណមនជាលពោះ ម ណដលលពោះម្នតថ្នឝ យដទ្ មិនណមនលពោះ

បិតថ្នឝ យដទ្ មិនណមនលពោះភាតថ្នឝ យដទ្ មិនណមនលពោះភគិនីថ្នឝ យដទ្ មិនណមនពួកមិតថ  និង 
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អាម្នលតថ្នឝ យដទ្ មិនណមនពួកញតិសាដលាហិ្តថ្នឝ យដទ្ មិនណមនពួកសមែលពាហ្យែ៍

ថ្នឝ យដទ្ មិនណមនពួកដទ្វតថ្នឝ យដទ្ លពោះ មថ្នលពោះពុទ្នដនោះ ជាវដិម្នកខនថិក ម សាំដៅដល់

 មណដលដកើតម្ននកប ុងទី្បាំផុតទនការរចួចាកកិដលស។ របស់លពោះពុទ្នទាំងឡាយ លទ្ង់ម្នន

លពោះភាគជា មបញ្ដតថិដលពាោះការលតស់ដឹង ដើណាលនឹងការាននូវសពឝញ្ដុតញ្ញដ ែ ដលកាម

មវ ប់ដពាធិលពឹកស។ 

 ពាករថ្ន រទ្ង់សណម តងន ើយ ដសចកឋីថ្ន អ្តទថ្នទូ្ យ ននូវខ្វ ួន ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា គឺដូច

ជាលពោះពុទ្នលទ្ង់សណមថងដហ្ើយ អ្តទថ្នរម្នង ប់នូវខ្វ ួន ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា គឺដូចជាលពោះពុទ្នលទ្ង់ 

សណមថងដហ្ើយ អ្តទថ្នរាំលត់នូវខ្វ ួន ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា គឺដូចជាលពោះពុទ្នលទ្ង់សណមថ ង 

ដហ្ើយ។ដប។ អ្តទថ្នឲរតមាល់ខ្វួនស៊ប់កប ុងនិដរាធធម៌ ដ យ្ ោះអ្តទថ្នដូចជា គឺដូចជាលពោះពុទ្ន

លទ្ង់សណមថងដហ្ើយ ដទោះជាលគហ្សទកឋី  បពឝជិតកឋី។ 

បិដ្ក ភាគ ៧០ - ទំព័រទី ១១៥ 

សនតាការញិ្ញដែ ៣២ នរ ើដចូនម ឋច? ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ដៅកាន់ទលពកឋី  ដៅកាន់គល់

ដឈើកឋី  ដៅកាន់ផធោះសាង ត់កឋី  អ្ងគុយណពនណភបន តាំងកាយឲរលតង់ តាំងសតិឲរម្ននមុខ្ដឆាភ ោះ

ដៅរក (កមយដ្ឋឌ ន) ភិកខ ុដ ោះ ម្ននសតិ ដកដដងហើមដចញ។ដប។ 

សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកកាំែត់ដឹងចាស់នូវកាយ គឺខ្រល់ដចញទាំងពួង នឹងដក

ដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកកាំែត់ដឹងចាស់នូវកាយ គឺខ្រល់ចូលទាំងពួង នឹង

ដកដដងហើមចូល សិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់កាយសង្ខខ រ នឹងដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន

អាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់កាយសង្ខខ រ នឹងដកដដងហើមចូល សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកកាំែត់ដឹង

ចាស់នូវបីតិ កាំែត់ដឹងចាស់នូវដសចកឋីសុខ្ កាំែត់ដឹងចាស់នូវចិតថសង្ខខ រ គឺដវទ្  និង

សញ្ញដ  កាលរាំង្ខប់នូវចិតថសង្ខខ រ ជាអ្បកកាំែត់ដឹងចាស់ចិតថ កាលញុាំងចិតថឲររកីរាយខាវ ាំង

កាលតមាល់ចិតថ  កាលដដ្ឋោះចិតថ ជាអ្បកពិចារណានូវអ្និចចលកខែៈ ជាអ្បកពិចារណានូវការ

លាសចាករាគៈ ជាអ្បកពិចារណានូវធម៌ជាទី្រលត់ ជាអ្បកពិចារណានូវធម៌ជាដលគឿងរលាស់

ចិតថ ដចញចាកកិដលស នឹងដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណានូវធម៌ជា

ដលគឿងរលាស់ចិតថដចញចាកកិដលស នឹងដកដដងហើមចូល។ 
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ពាករថ្ន ក នងុសាសន្មននុះ គឺកប ុងទិ្ដឌដិនោះ កប ុងដសចកឋីដពញចិតថដនោះ កប ុងដសចកឋីគ្នប់ចិតថ

ដនោះ កប ុងដសចកឋីលបកាន់ដនោះ កប ុងធម៌ដនោះ កប ុងវន័ិយដនោះ កប ុងធមយ វន័ិយដនោះ កប ុងពាករជា

លបធានដនោះ កប ុងលពហ្យចរយិៈដនោះ កប ុងសាស ទនលពោះសាសាថ ដនោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាល

ថ្ន កប ុងសាស ដនោះ។ 

 ពាករថ្ន ភកិ ខ ុានដល់ភិកខ ុជាកលយែបុងុជជន ឬជាដសកខៈ ឬក៏ជាអ្រហ្នថ ណដលម្នន

ធម៌មិនកដលមើក។ 

 ពាករថ្ន នរព ានដល់ទី្ដចញដៅខាងដលៅអ្ាំ ពីសសរដគ្នល ទាំងអ្ស់ដនោះ ដ យ្ ោះ

ថ្នទលព។ 

 ពាករថ្ន គលន់ឈើ ានដល់អាសនៈ គឺណលគកឋី  តាំងកឋី  ពូកកឋី  កដនធលកឋី  ផ្លធ ាំងណសផកកឋី

កលម្នលដៅយ កឋី  កលម្នលសវឹកដឈើកឋី  កលម្នលចាំដបើងកឋី  ណដលដគលកាលសលម្នប់ភិកខ ុ ដទ្េប

គល់ដឈើដ ោះ ភិកខ ុចង្កងាមក៏ាន ឈរក៏ាន អ្ងគុយក៏ាន សឹងក៏ាន ដលើអាសនៈដ ោះ។ 

ពាករថ្ន សាង រ់ គឺមិនកុោះករដដ្ឋយពួកលគហ្សទ ឬពួកបពឝជិតណាមួយ។ 

ពាករថ្ន ផ ទុះ ានដល់វហិារ អ្ឌណដយគ លាសាទ្ណវង លាសាទ្ម្ននដើបូលរលីងគុហា។ 

ពាករថ្ន អ្ង គយុណពនណភ នន គឺជាអ្បកអ្ងគុយណពនណភបន តាំងកាយឲរលតង់ ម្ននកាយលតង់

នឹងធឹង នឹងនួន។ 

អ្ធិបាយពាករថ្ន តាងំសរឱិ្យមានមខុនឆ្លព ុះនៅរក (កម មដ្ឋឌ ន)លតង់ពាករថ្ន បរ ិ ម្ននអ្តទ 

ថ្នកាំែត់ ពាករថ្ន មខុៈ ម្ននអ្តទថ្នធម៌ជាដលគឿងដចញដៅ ពាករថ្ន សរ ិម្ននអ្តទថ្នលបុង

លបយ័តប ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន តាំងសតិឲរម្ននមុខ្ដឆាភ ោះដៅរក (កមយដ្ឋឌ ន)។ 

ពាករថ្ន មានសរដិកដនង ហើមនចញ អ្ធិបាយថ្ន បុគគលដធឝើសតិដដ្ឋយអាការ ៣២ គឺ

កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ មិនរាយម្នយដដ្ឋយអ្ាំណាចទន

ដដងហើមដចញណវង សតិក៏តមាល់ម្នាំ បុគគលដធឝើសតិដដ្ឋយសាយ រតីដ ោះដដ្ឋយញែដ ោះកាល

បុគគលដឹងចាស់នូវសភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ មិនរាយម្នយដដ្ឋយអ្ាំណាចទន

ដដងហើមចូលណវង សតិក៏តមាល់ម្នាំ បុគគលដធឝើសតិដដ្ឋយសាយ រតីដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ 

កាលបុគគល ដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយ ែ៍ណតមួយ មិនរាយម្នយ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើមដចញខ្វី សតិក៏តមា ល់ម្នាំ បុគគលដធឝើសតិ ដដ្ឋយសាយ រតីដ ោះ ដដ្ឋយ
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ញែដ ោះ កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយ ែ៍ណតមួយ មិនរាយម្នយ

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលខ្វី សតិក៏តមាល់ម្នាំ បុគគលដធឝើសតិដដ្ឋយសាយ រតីដ ោះ ដដ្ឋយ

ញែដ ោះ។ដប។កាលបុគគលដឹងចាស់ នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ មិនរាយម្នយ

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ សលម្នប់អ្បកពិចារណាដ ើញនូវធម៌ជាដលគឿងរលាស់ដចញចាក

កិដលស ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូល សលម្នប់អ្បកពិចារណា ដ ើញនូវធម៌ជាដលគឿង 

រលាស់ ដចញចាកកិដលសសតិក៏តមាល់ម្នាំ បុគគលដធឝើសតិដដ្ឋយសាយ រតីដ ោះដដ្ឋយញែ

ដ ោះ។ 

ភិកខ ុកាលដកដដងហើមដចញណវង ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដកដដងហើមដចញណវង កាល

ដកដដងហើមចូលណវង ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដកដដងហើមចូលណវង ដតើដូចដមឋច? ភិកខ ុដក

ដចញនូវដដងហើមដចញណវង កប ុងចាំណែកទនកាលណវង ដកចូលនូវដដងហើមចូលណវង កប ុងចាំណែក

ទនកាលណវង ដកដចញកឋី  ដកចូលកឋី  នូវដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលណវង កប ុងចាំណែកទនកាល

ណវងកាលភិកខ ុដកដចញកឋី  ដកចូលកឋី  នូវដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលណវង កប ុងចាំណែកទនកាល

ណវង គឺដលចើនដង ឆនធៈ (ចាំែង់កប ុងអ្ឝី មួយ) រណមងដកើតដ ើង ភិកខ ុដកដចញនូវដដងហើមដចញ

ណវងលឡិតទលកណលងជាងដ ោះ កប ុងចាំណែកទនកាលណវង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនឆនធៈ ដកចូលនូវ

ដដងហើមចូលណវងដ៏លឡិតទលកណលងជាងដ ោះ កប ុងចាំណែកទនកាលណវង ដដ្ឋយអ្ាំណាចឆនធៈ 

ដកដចញកឋី  ដកចូលកឋី  នូវដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលណវង ដ៏លឡិតទលកណលងជាងដ ោះ កប ុង

ចាំណែកទនកាលណវង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនឆនធៈ កាលភិកខ ុដកដចញកឋី  ដកចូលកឋី  នូវដដងហើម

ដចញ ឬដដងហើមចូលណវង ដ៏លឡិតទលកណលងជាងដ ោះ កប ុងចាំណែកទនកាលណវង ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនឆនធៈ (ដលចើនដង)ាមុជជៈ រណមងដកើតដ ើង ភិកខ ុដកដចញ នូវដដងហើមដចញណវងដ៏

លឡិតទលកណលងជាងដ ោះ កប ុងចាំណែកទនកាលណវង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនាមុជជៈ ដកចូល នូវ

ដដងហើមចូលណវង ដ៏លឡិតទលកណលងជាងដ ោះ កប ុងចាំណែកទនកាលណវង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទន 

ាមុជជៈ ដកដចញកឋី  ដកចូលកឋី នូវដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលណវងដ៏លឡិតទលកណលងជាងដ ោះ 

កប ុងចាំណែកទនកាលណវង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនាមុជជៈ កាលភិកខ ុដកដចញកឋី  ដកចូលកឋី  នូវ

ដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលណវងដ៏លឡិតទលកណលងជាងដ ោះ កប ុងចាំណែកទនកាលណវង ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនាមុជជៈ (ដលចើនដង) ចិតថ ក៏ឃាវ តដចញអ្ាំ ពី ដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលណវង 

ឧដបកាខ ក៏តាំងដៅស៊ប់ ដនោះកាយគឺដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូលណវង ដដ្ឋយអាការ ៩ យ៉ា ង 
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ណដលដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះថ្នអ្នុបសស ញែ កាយ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិន

ណមនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ សតិ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ

នូវកាយដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន កាដយ- 

កាយនុបសស សតិបផដ្ឋឌ នភាវ  ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ភិកខ ុពិចារណាដ ើញ ដតើភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវកាយដ ោះ ដូច

ដមឋច?ភិកខ ុពិចារណាដ ើញថ្នមិនដទ្េង មិនណមនថ្នដទ្េងដទ្ ពិចារណាដ ើញថ្ន ជាទុ្កខ 

មិនណមនថ្នជាសុខ្ដទ្ ពិចារណាដ ើញថ្នមិនណមនខ្វួន មិនណមនថ្នខ្វួនដទ្ (តមក) ណតង

ដនឿយណាយមិនណមនរកីរាយដទ្ ណតងជិនឆឡន់ មិនណមនដលតកលតអាលដទ្ ណតងរាំលត់បង់ 

មិនណមនឲរដកើតដទ្ ណតងរលាស់ដចាល មិនណមនកួចកាន់ដទ្ ភិកខ ុកាលពិចារណាដ ើញថ្ន

មិនដទ្េងរណមងលោះបង់នូវនិចចសញ្ញដ  កាលពិចារណាដ ើញថ្នជាទុ្កខ រណមងលោះបង់នូវសុខ្

សញ្ញដ  កាលពិចារណាដ ើញថ្នមិនណមនខ្វួន រណមងលោះបង់នូវអ្តថសញ្ញដ  កាលដនឿយ 

ណាយ រណមងលោះបង់នូវដសចកឋីរកីរាយ កាលជិនឆឡន់ រណមងលោះបង់នូវរាគៈ កាលរាំលត់ 

រណមងលោះបង់ នូវដហ្តុជាដលគឿងឲរដកើត កាលរលាស់ដចាល រណមងលោះបង់នូវដសចកឋី

លបកាន់ ភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវកាយដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ 

ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់ភាវ  ៤ យ៉ា ង គឺភាវ ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនលបលពឹតថកនវងនូវ

ពួកធម៌ណដលដកើតកប ុងមគគដ ោះ ១ ភាវ ដដ្ឋយអ្តទថ្នឥង្កនធិយទាំងឡាយ ម្ននរសណតមួយ ១

ភាវ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន  ាំដៅនូវពយយមណដលគួរដល់ឥង្កនធិយដ ោះ ១ ភាវ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន

ដសព ១ កាលភិកខ ុដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ 

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូលណវង ដវទ្ ដ៏លាកដ រណមងដកើត

ដ ើងដវទ្ ដ៏លាកដ រណមងតាំងដ ើង ដវទ្ ដ៏លាកដ រណមងដល់នូវដសចកឋីវ ិសសញ្ញដ ដ៏

លាកដ រណមងដកើតដ ើង សញ្ញដ ដ៏លាកដ រណមងតាំងដ ើង សញ្ញដ ដ៏លាកដ រណមងដល់នូវ

ដសចកឋីវ ិស វតិកាៈដ៏លាកដ រណមងដកើតដ ើង វតិកាៈដ៏លាកដ រណមងតាំងដ ើង វតិកាៈដ៏

លាកដ រណមងដល់នូវដសចកឋីវ ិស។ 

ដវទ្ ដ៏លាកដ រណមងដកើតដ ើង ដវទ្ ដ៏លាកដ រណមងតាំងដ ើង ដវទ្ ដ៏លាកដ

រណមងដល់នូវដសចកឋី វ ិស ដតើដូចដមឋច? 
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ការេខើតេឡើងៃនេវទោដ៏របាខដ េតើដូចេមេច? ការដកើតដ ើងទនដវទ្ ដ៏លាកដ
ដដ្ឋយអ្តទថ្នដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ ដលពាោះយល់ថ្ន ការដកើតដ ើងទនដវទ្  ដលពាោះការ

ដកើតដ ើងទនអ្វជិាជ  ការដកើតដ ើងទនដវទ្ ដ៏លាកដ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ

ដលពាោះយល់ថ្ន ការដកើតដ ើងទនដវទ្ ដលពាោះការដកើតដ ើងទនតណាហ  ដលពាោះយល់ថ្ន ការ

ដកើតដ ើងទនដវទ្  ដលពាោះការដកើតដ ើងទនកមយ  ដលពាោះយល់ថ្ន ការដកើតដ ើងទនដវទ្ 

ដលពាោះការដកើតដ ើងទនផសសៈ កាលភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវលកខែៈទនកាំដែើត ការដកើត

ដ ើងទនដវទ្  ក៏លាកដដ ើង ការដកើតដ ើងទនដវទ្ ដ៏លាកដ យ៉ា ងដនោះឯង។ 

ការតាំងដ ើងទនដវទ្ ដ៏លាកដ ដតើដូចដមឋច? កាលភិកខ ុដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ថ្នមិនដទ្េង

ការតាំងដ ើងថ្នអ្ស់ដៅ រណមងលាកដ កាលភិកខ ុដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ថ្នជាទុ្កខ ការតាំងដ ើងថ្ន

គួរខាវ ច រណមងលាកដ កាលភិកខ ុដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ថ្នមិនណមនខ្វួន ការតាំងដ ើងថ្នសូនរ រណមង

លាកដ ការតាំងដ ើងទនដវទ្ ដ៏លាកដ យ៉ា ងដនោះឯង។ 

ការដល់នូវេសចខេីវិោសៃនេវទោដ៏របាខដ េតើដូចេមេច? ការដល់នូវដសចកឋី
វ ិសទនដវទ្  រណមងលាកដដដ្ឋយអ្តទថ្នរលត់ទនបចច័យ ដលពាោះយល់ថ្ន ការរលត់ដវទ្ 

ដលពាោះការរលត់អ្វជិាជ  ការដល់នូវដសចកឋីវ ិសទនដវទ្  រណមងលាកដ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន

រលត់ទនបចច័យដលពាោះយល់ថ្ន ការរលត់ដវទ្  ដលពាោះការរលត់តណាហ  ដលពាោះយល់ថ្ន ការ

រលត់ដវទ្ ដលពាោះការរលត់កមយ  ដលពាោះយល់ថ្ន ការរលត់ដវទ្  ដលពាោះការរលត់ផសសៈ 

កាលភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវលកខែៈទនការណលបលបួល ការដល់នូវដសចកឋីវ ិសទនដវទ្  

រណមងលាកដ យ៉ា ងដនោះ ដវទ្ ដ៏លាកដ រណមងដកើតដ ើង ដវទ្ ដ៏លាកដរណមងតាំងដ ើង 

ដវទ្ ដ៏លាកដ រណមងដល់នូវដសចកឋីវ ិស យ៉ា ងដនោះឯង។ 

សញ្ញដ ដ៏លាកដ រណមងដកើតដ ើង សញ្ញដ ដ៏លាកដ រណមងតាំងដ ើង សញ្ញដ ដ៏លាកដ

រណមងដល់នូវដសចកឋីវ ិស ដតើដូចដមឋច? 

ការេខើតេឡើងៃនសញ្ញ្ដ៏របាខដ េតើដូចេមេច? ការដកើតដ ើងទនសញ្ញដ  រណមង
លាកដដដ្ឋយអ្តទថ្នដកើតដ ើងដលពាោះបចច័យ ដលពាោះយល់ថ្ន ការដកើតដ ើងទនសញ្ញដ ដលពាោះ

ការដកើតដ ើងទនអ្វជិាជ  ការដកើតដ ើងទនសញ្ញដ  រណមងលាកដដដ្ឋយអ្តទថ្នដកើតដ ើង 

ដលពាោះបចច័យ ដលពាោះយល់ថ្ន ការដកើតដ ើងទនសញ្ញដ  ដលពាោះការដកើតដ ើងទនតណាហ  ដលពាោះ
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យល់ថ្ន ការដកើតដ ើងទនសញ្ញដ  ដលពាោះការដកើតដ ើងទនកមយ  ដលពាោះយល់ថ្ន ការដកើត

ដ ើងទនសញ្ញដ  ដលពាោះការដកើតដ ើងទនផសសៈ កាលភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវលកខែៈទន

កាំដែើតការដកើតដ ើងទនសញ្ញដ  រណមងលាកដ ការដកើតដ ើងទនសញ្ញដ  រណមងលាកដ យ៉ា ង

ដនោះឯង។ 

ការត្ំងេឡើងៃនសញ្ញ្ដ៏របាខដ េតើដូចេមេច? កាលភិកខ ុដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ថ្នមិន
ដទ្េង ការតាំងដ ើងថ្នអ្ស់ដៅ រណមងលាកដ កាលភិកខ ុដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ ថ្នជាទុ្កខ ការតាំង

ដ ើងថ្នគួរខាវ ច រណមងលាកដ កាលភិកខ ុដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ ថ្នមិនណមនខ្វួន ការតាំងដ ើងថ្ន

សូនរ រណមងលាកដ ការតាំងដ ើងទនសញ្ញដ ដ៏លាកដ យ៉ា ងដនោះឯង។ 

បិដ្ក ភាគ ៧០ - ទំព័រទី ១២៨ 

ការដល់នូវេសចខេីវិោសៃនសញ្ញ្ដ៏របាខដ េតើដូចេមេច? ការដល់នូវដសចកឋី
វ ិសទនសញ្ញដ  រណមងលាកដដដ្ឋយអ្តទថ្នរលត់បចច័យ ដលពាោះយល់ថ្ន ការរលត់សញ្ញដ  

ដលពាោះការរលត់អ្វជិាជ  ការដល់នូវដសចកឋីវ ិសទនសញ្ញដ  រណមងលាកដដដ្ឋយអ្តទថ្នរលត់

បចច័យ ដលពាោះយល់ថ្នការរលត់សញ្ញដ  ដលពាោះការរលត់តណាហ  ដលពាោះយល់ថ្ន ការរលត់

សញ្ញដ ដលពាោះការរលត់កមយ  ដលពាោះយល់ថ្នការរលត់សញ្ញដ  ដលពាោះការរលត់ផសសៈ កាលភិកខ ុ

ពិចារណាដ ើញនូវលកខែៈទនការណលបលបួល ការដល់នូវដសចកឋីវ ិសទនសញ្ញដ  រណមង

លាកដការដល់នូវដសចកឋីវ ិសទនសញ្ញដ  រណមងលាកដ យ៉ា ងដនោះ សញ្ញដ ដ៏លាកដ រណមង 

ដកើតដ ើងសញ្ញដ ដ៏លាកដ រណមងតាំងដ ើង សញ្ញដ ដ៏លាកដ រណមងដល់នូវដសចកឋីវ ិស 

 យ៉ា ងដនោះឯង។ វតិកាៈដ៏លាកដ រណមងដកើតដ ើង វតិកាៈដ៏លាកដ រណមងតាំងដ ើង វតិកាៈដ៏

លាកដរណមងដល់នូវដសចកឋីវ ិស ដតើដូចដមឋច? 

ការេខើតេឡើងៃនវិតខៈដ៏របាខដ េតើដូចេមេច? ការដកើតដ ើងទនវតិកាៈ រណមង
លាកដ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដកើតដ ើង ដលពាោះបចច័យ ដលពាោះយល់ថ្នការដកើតដ ើងទនវតិកាៈ ដលពាោះ

ការដកើតដ ើងទនអ្វិជាជ  ការដកើតដ ើងទនវិតកាៈ រណមងលាកដដដ្ឋយអ្តទថ្នដកើតដ ើង 

ដលពាោះបចច័យ ដលពាោះយល់ថ្ន ការដកើតដ ើងទនវតិកាៈ ដលពាោះការដកើតដ ើងទនតណាហ  ដលពាោះ

យល់ថ្ន ការដកើតដ ើងទនវតិកាៈ ដលពាោះការដកើតដ ើងទនកមយ  ដលពាោះយល់ថ្ន ការដកើត

ដ ើងទនវិតកាៈ ដលពាោះការដកើតដ ើងទនសញ្ញដ  កាលភិកខ ុពិចារណាដ ើញនូវលកខែៈទន
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កាំដែើត ការដកើតដ ើងទនវតិកាៈ រណមងលាកដ ការដកើតដ ើងទនវតិកាៈ រណមងលាកដ យ៉ា ង

ដនោះឯង។ 

ការត្ំងេឡើងៃនវិតខៈដ៏របាខដ េតើដូចេមេច? កាលភិកខ ុដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ  ថ្នមិន
ដទ្េង ការតាំងដ ើងថ្នអ្ស់ដៅ រណមងលាកដ កាលភិកខ ុដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ ថ្នជាទុ្កខ ការតាំង

ដ ើងថ្នគួរខាវ ច រណមងលាកដ កាលភិកខ ុដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ ថ្នមិនណមនខ្វួន ការតាំងដ ើងថ្ន

សូនរ រណមងលាកដ ការតាំងដ ើងទនវតិកាៈ រណមងលាកដ យ៉ា ងដនោះឯង។ 

ការដល់នូវេសចខេីវិោសៃនវិតខៈដ៏របាខដ េតើដូចេមេច? ការដល់នូវដសចកឋី
វិ សទនវិតកាៈ រណមងលាកដដដ្ឋយអ្តទថ្នរលត់បចច័យ ដលពាោះយល់ថ្ន ការរលត់វិតកាៈ

ដលពាោះ ការរលត់អ្វជិាជ  ការដល់នូវដសចកឋីវ ិសទនវតិកាៈ រណមងលាកដដដ្ឋយអ្តទថ្នរលត់

បចច័យដលពាោះយល់ថ្នការរលត់វតិកាៈ ដលពាោះការរលត់តណាហ  ដលពាោះយល់ថ្ន ការរលត់វតិកាៈ 

ដលពាោះការរលត់កមយ  ដលពាោះយល់ថ្ន ការរលត់វិតកាៈ ដលពាោះការរលត់សញ្ញដ  កាលភិកខ ុ

ពិចារណាដ ើញនូវលកខែៈទនការណលបលបួល ការដល់នូវដសចកឋីវ ិសទនវតិកាៈ រណមង

លាកដ ការដល់នូវដសចកឋីវ ិសទនវតិកាៈ រណមងលាកដ យ៉ា ងដនោះ វតិកាៈដ៏លាកដ រណមង

ដកើតដ ើងវតិកាៈដ៏លាកដ រណមងតាំងដ ើង វតិកាៈដ៏លាកដ រណមងដល់នូវដសចកឋីវ ិស 

យ៉ា ងដនោះឯង។ 

បុគគលកាលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយរណមង

លបមូលឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូលណវង

រណមងដឹងចាស់នូវដគ្នចរផង រណមងចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់ផង។ដប។ រណមងលបមូលនូវ 

ធម៌ទាំងឡាយ រណមងដឹងចាស់នូវដគ្នចរផង រណមងចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់ផង។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន លបមូលនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដតើលបមូលឥង្កនធិយទាំងឡាយដូច

ដមឋច?បុគគលលបមូលនូវសទ្និង្កនធិយ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដជឿស៊ប់ លបមូលនូវវរីយិិង្កនធិយ ដដ្ឋយអ្តទ

ថ្នផគងដ ើង លបមូលនូវសតិង្កនធិយ ដដ្ឋយអ្តទថ្នលបុងលបយ័តប  លបមូលនូវសម្នធិង្កនធិយ

ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនរាយម្នយ លបមូលនូវបញ្ដិង្កនធិយ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដ ើញ បុគគលដនោះដ យ្ ោះ

ថ្នលបមូលនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយដនោះ ទុ្កកប ុងអារមយ ែ៍ដនោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន 

លបមូលនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ។ 
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 ពាករថ្ន ដងឹចាស់នវូនាចរ ដសចកឋីថ្ន បុគគលដឹងចាស់ថ្ន ធមយជាតណាជាអារមយែ៍ទន

ចិតថដ ោះ ធមយជាតដ ោះ ជាដគ្នចរទនចិតថដ ោះ ធមយជាតណា ជាដគ្នចរទនចិតថដ ោះ ធមយជាត

ដ ោះជាអារមយែ៍ទនចិតថដ ោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ការដឹងចាស់ដ យ្ ោះថ្ន បញ្ញដ ។ 

 ពាករថ្ន ការសងប់ គឺការតមាល់អារមយែ៍ ដ យ្ ោះថ្នការសងប់ ការមិនរាយម្នយចិតថ 

ដ យ្ ោះថ្នការសងប់ ការអ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ  ដ យ្ ោះថ្នការសងប់ ដសចកឋីផូរផង់ទនចិតថ  ដ យ្ ោះថ្នការ

សងប់។ 

 អ្តទទនការមិនម្ននដទស អ្តទទនការមិនដៅហ្យង អ្តទទនការផូរផង់ អ្តទទនគុែ

ទលកណលង ដ យ្ ោះថ្នអ្តទ។ 

ពាករថ្ន ចាក់ធ លុុះ គឺចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការតមាល់ម្នាំ នូវអារមយែ៍ ចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការ 

មិនរាយម្នយចិតថ ចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការអ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ  ចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការផូរផង់ចិតថដហ្តុ

ដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន រណមងចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន លបមូលមកនូវកម្នវ ាំងទាំងឡាយ ដតើលបមូលមកនូវកម្នវ ាំង ដូចដមឋច?

លបមូលមកនូវសទន ពលៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនកដលមើកដលពាោះដសចកឋី មិនដជឿ លបមូលមកនូវ

វរីយិពលៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនកដលមើកដលពាោះដសចកឋីខ្ជិល លបមូលមកនូវសតិពលៈ ដដ្ឋយ

អ្តទថ្នមិនកដលមើកដលពាោះបម្នទ្ៈ លបមូលមកនូវសម្នធិពលៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនកដលមើក

ដលពាោះឧទ្នចចៈ លបមូលមកនូវបញ្ញដ ពលៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនកដលមើកដលពាោះអ្វជិាជ  បុគគលដនោះ 

ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវកម្នវ ាំងទាំងឡាយដនោះ ទុ្កកប ុងអារមយែ៍ដនោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាក

ដពាលថ្នលបមូលមកនូវកម្នវ ាំងទាំងឡាយ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ។ 

ពាករថ្ន រណមងដងឹចាស់នវូនាចរ (អារមយែ៍)។ដប។ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន 

រណមងចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន លបមូលមកនូវដពាជឈងគទាំងឡាយ ដតើលបមូលមកនូវដពាជឈងគ ដូច

ដមឋច? លបមូលមកនូវសតិសដម្នភ ជឈងគ ដដ្ឋយអ្តទថ្នលបុងលបយ័តប  លបមូលមកនូវធមយ វចិយ 

សដម្នភ ជឈងគដដ្ឋយអ្តទថ្នដឈវចឈវី រក លបមូលមកនូវវរីយិសដម្នភ ជឈងគ ដដ្ឋយអ្តទថ្នផគង

ដ ើងលបមូលមកនូវបីតិសដម្នភ ជឈងគ ដដ្ឋយអ្តទថ្នផាយដៅ លបមូលមកនូវបសសទ្និស

ដម្នភ ជឈងគដដ្ឋយអ្តទថ្នសងប់រម្នង ប់ លបមូលមកនូវសម្នធិសដម្នភ ជឈងគ ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិន



Page 352 of 413 
 

រាយម្នយលបមូលមកនូវឧដបកាខ សដម្នភ ជឈងគ ដដ្ឋយអ្តទថ្នពិចារណាដ ើញចាស់ បុគគល

ដនោះ ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវដពាជឈងគទាំងឡាយដនោះ ទុ្កកប ុងអារមយ ែ៍ដនោះ ដហ្តុដ ោះ 

ដលាកដពាលថ្នលបមូលមកនូវដពាជឈងគទាំងឡាយ ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ។ 

 ពាករថ្ន រណមងដងឹចាស់នវូនាចរ (អារមយែ៍)។ដប។ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន 

រណមងចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន លបមូលមកនូវមគគ ដតើលបមូលមកនូវមគគ ដូចដមឋច? លបមូលមក

នូវសម្នយ ទិ្ដឌិ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដ ើញ លបមូលមកនូវសម្នយ សងាបផៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ដលើកចិតថ

ដ ើងកាន់អារមយែ៍ លបមូលមកនូវសម្នយ វាចា ដដ្ឋយអ្តទថ្នរកាទុ្ក លបមូលមកនូវសម្នយ

កមយនថៈដដ្ឋយអ្តទថ្នតាំងដ ើងដដ្ឋយលបទព លបមូលមកនូវសម្នយ អាជីវៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្នផូរផង់

លបមូលមកនូវសម្នយ វាយមៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្នផគងដ ើង លបមូលមកនូវសម្នយ សតិ ដដ្ឋយអ្តទ

ថ្នលបុងលបយ័តប លបមូលមកនូវសម្នយ សម្នធិ ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនរាយម្នយ បុគគលដនោះ ដ យ្ ោះ

ថ្នលបមូលមកនូវមគគដនោះ ទុ្កកប ុងអារមយែ៍ដនោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន លបមូលមកនូវ

មគគ  ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ។ 

 ពាករថ្ន រណមងដងឹចាស់នវូនាចរ (អារមយែ៍)។ដប។ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន 

រណមងចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់ ។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន លបមូលមកនូវធម៌ទាំងឡាយ ដតើលបមូលមកនូវធម៌ដូចដមឋច? 

លបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដដ្ឋយអ្តទថ្នជាធាំ លបមូលមកនូវពលៈទាំងឡាយ

ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនកដលមើក លបមូលមកនូវដពាជឈងគទាំងឡាយ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដចញដៅ (ចាក

ធម៌ជាសលតូវ) លបមូលមកនូវមគគ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នជាដហ្តុ លបមូលមកនូវសតិបផដ្ឋឌ ន 

ដដ្ឋយអ្តទថ្នលបុងលបយ័តប លបមូលមកនូវសមយបផធាន ដដ្ឋយអ្តទថ្នតមាល់ម្នាំ លបមូលមក

នូវឥទ្និាទ្ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសដលមច លបមូលមកនូវសចចៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្នពិត លបមូលមកនូវសមងៈ

ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនរាយម្នយ លបមូលមកនូវវិបសស  ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ពិចារណាដ ើញ 

ដរឿយៗ លបមូលមកនូវសមងៈ និងវបិសស  ដដ្ឋយអ្តទថ្នម្ននរសណតមួយ លបមូលមកនូវ

ធម៌ណដលជាប់គ្នប ជាគូ ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនកនវងគ្នប  លបមូលមកនូវសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន

សលងមួ លបមូលមកនូវចិតថវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនរាយម្នយ លបមូលមកនូវទិ្ដឌវិសុិទ្និដដ្ឋយ
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អ្តទថ្នដ ើញ លបមូលមកនូវវដិម្នកខ ដដ្ឋយអ្តទថ្នរចួ លបមូលមក នូវវជិាជ  ដដ្ឋយអ្តទថ្ន

ចាក់ធវុោះ លបមូលមកនូវវមុិតថិ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នលោះលស ោះ លបមូលមកនូវខ្យញ្ញដ ែ ដដ្ឋយ

អ្តទថ្នផ្លឋ ច់បង់ លបមូលមកនូវអ្នុបាទ្ញ្ញដ ែ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសងប់ លបមូលមកនូវឆនធៈ 

ដដ្ឋយអ្តទថ្នជាឫសគល់ លបមូលមកនូវមនសិការៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន តាំងដ ើងលពម លបមូល

មកនូវផសសៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្នលបមូលមក (នូវអារមយែ៍) លបមូលមកនូវដវទ្  ដដ្ឋយអ្តទថ្ន

លបជុើចុោះលបមូលមកនូវសម្នធិ ដដ្ឋយអ្តទថ្នជាលបធាន លបមូលមកនូវសតិ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន

ជាធាំលបមូលមកនូវសតិសមផជញ្ដៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន លបដសើរជាងធម៌ដ ោះ លបមូលមកនូវ

វមុិតថិដដ្ឋយអ្តទថ្នជាខ្វឹម លបមូលមកនូវនិពាឝ ន ដ យ្ ោះអ្មតៈ (ជាទី្ពឹងរបស់សតឝ) ដដ្ឋយ

អ្តទថ្នទី្បាំផុត (ទនកិចចកប ុងសាស ) បុគគលដនោះ ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវធម៌ទាំងឡាយដនោះ 

ទុ្កកប ុងអារមយ ែ៍ដនោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន លបមូលមកនូវធម៌ទាំងឡាយ ដដ្ឋយ

លបការដូដចបោះ។ 

 ពាករថ្ន រណមងដងឹចាស់នវូនាចរ ដសចកឋីថ្ន បុគគលណតងដឹងចាស់ថ្នធមយជាតណាជា

អារមយែ៍ទនចិតថដ ោះ ធមយជាតដ ោះជាដគ្នចរទនចិតថដ ោះ ធមយជាតណាជាដគ្នចរទនចិតថ

ដ ោះ ធមយជាតដ ោះជាអារមយ ែ៍ទនចិតថដ ោះ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ ការដឹងចាស់ដ យ្ ោះថ្ន 

បញ្ញដ ។ 

 ពាករថ្ន ការសងប់ គឺការតមាល់ទុ្កនូវអារមយែ៍ ដ យ្ ោះថ្នការសងប់ ការមិនរាយម្នយ

ទនចិតថ ដ យ្ ោះថ្នការសងប់ ការអ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ  ដ យ្ ោះថ្នការសងប់ ការផូរផង់ទនចិតថដ យ្ ោះថ្ន

ការសងប់។ អ្តទទនការមិនម្ននដទស អ្តទទនការមិនម្ននកិដលស អ្តទទនការផូរផង់ អ្តទទន 

គុែដ៏ទលកណលង ដ យ្ ោះថ្នអ្តទ។ 

ពាករថ្ន ចាក់ធ លុុះ គឺចាក់ធវុោះ នូវអ្តទទនការតមាល់ម្នាំនូវអារមយែ៍ ចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការ

មិនរាយម្នយចិតថ ចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការអ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ  ចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការផូរផង់ចិតថ  ដហ្តុ 

ដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន ចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

បុគគលកាលដកដដងហើមដចញខ្វី ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដកដដងហើមដចញខ្វី កាលដក

ដដងហើមចូលខ្វី ក៏ដឹងចាស់ថ្ន អាតយ អ្ញដកដដងហើមចូលខ្វី ដតើដូចដមឋច។ បុគគលដកដចញ នូវ

ដដងហើមដចញខ្វី កប ុងចាំណែកកាលខ្វី ដកចូលនូវដដងហើមចូលខ្វី កប ុងចាំណែក កាលខ្វី ដកដចញ
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កឋីដកចូលកឋី  នូវដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលខ្វី កប ុងចាំណែកកាលខ្វី កាលបុគគលដកដចញកឋី  

ដកចូលកឋី  នូវដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលខ្វី កប ុងចាំណែកកាលខ្វី (ដលចើនដង) ឆនធៈ (ចាំែង់កប ុង

អ្ឝី មួយ) រណមងដកើតដ ើង បុគគលដកដចញនូវដដងហើមដចញខ្វី លឡិតទលកណលងជាងដ ោះ កប ុង

ចាំណែកកាលខ្វី ដដ្ឋយអ្ាំណាចឆនធៈ ដកចូលនូវដដងហើមចូលខ្វី លឡិតទលកណលងជាងដ ោះ កប ុង

ចាំណែកកាលខ្វី ដដ្ឋយអ្ាំណាចឆនធៈ ដកដចញកឋី  ដកចូលកឋី  នូវដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលខ្វី

លឡិតទលកណលងជាងដ ោះ កប ុងចាំណែកកាលខ្វី ដដ្ឋយអ្ាំណាចឆនធៈ កាលបុគគលដកដចញកឋី

ដកចូលកឋី  នូវដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលខ្វីលឡិ តទលកណលងជាងដ ោះ កប ុងចាំណែកកាលខ្វី

ដដ្ឋយអ្ាំណាចឆនធៈ (ដលចើនដង) ាមុជជៈរណមងដកើតដ ើង បុគគលដកដចញនូវដដងហើមដចញខ្វី

លឡិតទលកណលងជាងដ ោះ កប ុងចាំណែកកាលខ្វី ដដ្ឋយអ្ាំណាចាមុជជៈ ដកចូលនូវដដងហើមចូល

ខ្វី លឡិតទលកណលងជាងដ ោះ កប ុងចាំណែកកាលខ្វី ដដ្ឋយអ្ាំណាចាមុជជៈ ដកដចញកឋី  ដកចូល

កឋី  នូវដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលខ្វី លឡិ តទលកណលងជាងដ ោះ កប ុងចាំណែកកាលខ្វី ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចាមុជជៈ កាលបុគគលដកដចញកឋី  ដកចូលកឋី  នូវដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលខ្វី លឡិត

ទលកណលងជាងដ ោះ កប ុងចាំណែកកាលខ្វី ដដ្ឋយអ្ាំណាចាមុជជៈ (ដលចើនដង) ចិតថ ក៏ឃាវ ត

ដចញអ្ាំ ពីដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលខ្វី ឧដបកាខ ក៏តាំងដៅស៊ប់ កាយគឺដដងហើមដចញ និង

ដដងហើមចូលខ្វីដដ្ឋយអាការ ៩ ដនោះ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះថ្ន អ្នុបសស ញែ 

កាយ ដ យ្ ោះថ្ន ឧបដ្ឋឌ ន មិនណមនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ចាំណែកខាងសតិ ដ យ្ ោះថ្ន ឧបដ្ឋឌ ន

ផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង បុគគលរណមងពិចារណាដ ើញនូវកាយដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយ

ញែដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន កានយកាោនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម ដដ្ឋយ

លបការដូដចបោះ។ 

ពាករថ្ន ពចិារណានឃើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវកាយដ ោះ ដូចដមឋ ច? បុគគល

ពិចារណាដ ើញនូវកាយដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់ភាវ  ៤ យ៉ា ង ។ដប។ 

ភាវន្ម ដដ្ឋយអ្តទថ្នដសព កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍មូលណតមួយ 

ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលខ្វី ដវទ្ ទាំងឡាយណដល

លាកដរណមងដកើតដ ើង។ដប។ កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍មូលណត

មួយណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ ឬដដងហើមចូលខ្វី ដ យ្ ោះថ្នលបមូល 



Page 355 of 413 
 

មកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ។ដប។ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន ចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាំែត់ដឹងនូវកាយ គឺដដងហើមដចញទាំងពួង ដទ្ើបដកដដងហើម

ដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាំែត់ដឹងនូវកាយ គឺដដងហើមចូលទាំងពួង ដទ្ើបដកដដងហើមចូល 

ដតើដូចដមឋច? ពាករថ្ន កាយ ានដល់កាយ ២ យ៉ា ង គឺ មកាយ១ របូកាយ ១  មកាយ ។ 

ដតើអ្ឝីជា “ន្មមកាយ” ដូចដមឋច? ដវទ្  សញ្ញដ  ដចត  ផសសៈ មនសិការៈ ដ យ្ ោះថ្ន ម

ផង ដ យ្ ោះថ្ន មកាយផង មួយដទ្េត ពួកធម៌ណាណដលដលាកដពាលថ្ន ចិតថសង្ខខ រដនោះ

ដ យ្ ោះថ្ន  មកាយ។ របូកាយ ដតើដូចដមឋច? មហាភូតរបូ ៤ ផង ឧាទយរបូ របស់

មហាភូតរបូ ៤ ផង ដដងហើមដចញផង ដដងហើមចូលផង និមិតថផង ជាឧបនិពននន៍ (ជាប់គ្នប  ដ យ្ ោះថ្ន

របូកាយ) មួយដទ្េត ពួកធម៌ណាណដលដលាកដពាលថ្ន កាយសង្ខខ រ ដនោះដ យ្ ោះថ្នរបូកាយ។ 

កាយោំងឡាយេោះ ែដលបុគលដឹងច្ាស់េហើយ េតើដូចេមេច? កាលបុគគល
ដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយែ៍មូលណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ សតិក៏លបុងទុ្ក

ដហ្ើយដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញណវង កាយទាំងដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នបុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ 

ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទន ចិតថម្ននអារមយែ៍

មូលណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ សតិក៏លបុងទុ្កដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលណវង 

កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នបុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែ

ដ ោះកាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទន ចិតថម្ននអារមយែ៍មូលណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ 

សតិក៏លបុងទុ្កដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញខ្វី កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន

បុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាព

ទនចិតថម្ននអារមយែ៍មូលណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ សតិក៏លបុងទុ្កដហ្ើយ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើមចូលខ្វី កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នបុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ ដដ្ឋយ

សតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ កាលបុគគលរាំពឹង កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹង

ចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលដឹង កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយ កាល

បុគគលដ ើញ កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលពិចារណា 

កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ដគដឹងចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលអ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ  កាយ

ទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលដជឿស៊ប់ដដ្ឋយសទន  កាយ
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ទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលផគងពយយម កាយទាំងឡាយ

ដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយកាលបុគគលតមាល់សតិ កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះ

ថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលតមាល់ចិតថ  កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹង

ចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលដឹងចាស់ដដ្ឋយលាជាញ  កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹង

ចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលលតស់ដឹងនូវធម៌ ណដលគួរលតស់ដឹង កាយទាំងឡាយដ ោះ 

ដ យ្ ោះថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលកាំែត់ដឹងនូវធម៌ ណដលគួរកាំែត់ដឹង កាយ

ទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលលោះបង់នូវធម៌ណដលគួរលោះបង់ 

កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលចដលមើននូវធម៌ណដលគួរ

ចដលមើន កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលដធឝើឲរជាក់ចាស់

នូវធម៌ ណដលគួរដធឝើឲរជាក់ចាស់ កាយទាំងឡាយដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយ 

កាយទាំងឡាយដ ោះណដលបុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ យ៉ា ងដនោះឯង កាយគឺដដងហើមដចញ និង

ដដងហើមចូល សលម្នប់អ្បកកាំែត់ដឹងនូវកាយទាំងពួង ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះថ្ន 

អ្នុបសស ញែ កាយ ដ យ្ ោះថ្ន ឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ចាំណែកខាងសតិ ដទ្ើប

ដ យ្ ោះថ្ន ឧបដ្ឋឌ ន ផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង បុគគលពិចារណាដ ើញនូវកាយដ ោះ ដដ្ឋយសតិ

ដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដហ្តុដ ោះដលាកដពាលថ្ន កានយកាោនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម 

ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ។ 

ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ។ដប។ ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូលទនបុគគល

អ្បកកាំែត់ដឹងនូវកាយទាំងពួង ដ យ្ ោះថ្នសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសលងមួ ដ យ្ ោះថ្នចិតថ

វសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនរាយម្នយ ដ យ្ ោះថ្នទិ្ដឌវិសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដ ើញ បណាឋ ធម៌ទាំង

ដ ោះ ធម៌ណាម្ននអ្តទថ្នសលងមួ ធម៌ដនោះដ យ្ ោះថ្នអ្ធិសីលសិកាខ  បណាឋ ធម៌ទាំងដ ោះ 

ធម៌ណាម្ននអ្តទថ្នមិនរាយម្នយ ធម៌ដនោះដ យ្ ោះថ្នអ្ធិចិតថសិកាខ  បណាឋ ធម៌ទាំងដ ោះ ធម៌

ណាម្ននអ្តទថ្នដ ើញ ធម៌ដនោះដ យ្ ោះថ្នអ្ធិបផញ្ញដ សិកាខ  បុគគលកាលរាំពឹងនូវសិកាខ ទាំង ៣ 

ដនោះដ យ្ ោះថ្នសិកា កាលដឹង ដ យ្ ោះថ្នសិកា កាលដ ើញ ដ យ្ ោះថ្នសិកា កាល

ពិចារណាដ យ្ ោះថ្នសិកា កាលអ្ធិដ្ឋឌ នចិតថ  ដ យ្ ោះថ្នសិកា កាលដជឿស៊ប់ដដ្ឋយសទន  

ដ យ្ ោះថ្នសិកា កាលផគងនូវវរីយិៈ ដ យ្ ោះថ្នសិកា កាលលបុងសតិ ដ យ្ ោះថ្នសិកា កាល

តមាល់ចិតថដ យ្ ោះថ្នសិកា កាលដឹងចាស់ដដ្ឋយលាជាញ  ដ យ្ ោះថ្នសិកា កាលលតស់ដឹង
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ធម៌ ណដលគួរលតស់ដឹង ដ យ្ ោះថ្នសិកា កាលកាំែត់ដឹងនូវធម៌ណដលគួរកាំែត់ដឹង ដ យ្ ោះ

ថ្នសិកា កាលលោះនូវធម៌ណដលគួរលោះ ដ យ្ ោះថ្ន សិកា កាលចដលមើននូវធម៌ណដលគួរ

ចដលមើនដ យ្ ោះថ្នសិកា កាលដធឝើឲរជាក់ចាស់នូវធម៌ ណដលគួរដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដ យ្ ោះ

ថ្នសិកា កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទន ចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ 

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល សលម្នប់អ្បកកាំែត់ដឹងនូវកាយទាំងពួង 

ដវទ្ ទាំងឡាយណដលលាកដ រណមងដកើតដ ើង។ដប។ បុគគលកាលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ

ម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល 

សលម្នប់អ្បកកាំែត់ដឹងនូវកាយទាំងពួង រណមងលបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ។ដប។ ដហ្តុ

ដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន រណមងចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកា

ថ្នអាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដតើដូចដមឋច? 

កាយសង្ខ្រ េតើដូចេមេច? ពួកខ្រល់ដដងហើមដចញណវង ណដលលបលពឹតថដៅកប ុងកាយ 
ធម៌ទាំងដនោះជាប់ដដ្ឋយកាយ ដ យ្ ោះថ្នកាយសង្ខខ រ បុគគលកាលរម្នង ប់ រាំលត់ បង្កង្ខា បនូវ

កាយសង្ខខ រទាំងដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នសិកា ពួកខ្រល់ដដងហើមចូលណវង ណដលលបលពឹតថដៅកប ុង

កាយ ធម៌ទាំងដនោះជាប់ដដ្ឋយកាយ ដ យ្ ោះថ្នកាយសង្ខខ រ បុគគលកាលរម្នង ប់ រាំលត់ 

បង្កង្ខា ប នូវកាយសង្ខខ រទាំងដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នសិកា ពួកខ្រល់ដដងហើមដចញខ្វី ដដងហើមចូលខ្វី ឬ

ដដងហើមដចញសលម្នប់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវកាយទាំងពួង ណដលលបលពឹតថដៅកប ុងកាយ ធម៌

ទាំងដនោះជាប់ដដ្ឋយកាយ ដ យ្ ោះថ្នកាយសង្ខខ រ បុគគលកាលរម្នង ប់ រាំលត់ បង្កង្ខា ប នូវ

កាយសង្ខខ រទាំងដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នសិកា ការឱន ការង្ខក ការទ្ដលមត ការឈម ការរញ្ជួយ 

ការអ្នធោះសា ការកដលមើក ការញប់ញ័រណាទនកាយ ដដ្ឋយកាយសង្ខខ រទាំងឡាយ ម្នន

សភាពយ៉ា ងណាបុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ម្ននសភាពយ៉ា ង

ដ ោះ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ដទ្ើបដកដដងហើម

ចូល ការមិនឱន ការមិនង្ខក ការមិនទ្ដលមត ការមិនឈម ការមិនរញ្ជួយ ការមិន

អ្នធោះសា ការមិនកដលមើក ការមិនញប់ញ័រណាទនកាយ ដដ្ឋយកាយសង្ខខ រទាំងឡាយ ម្នន

សភាពយ៉ា ងណាបុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រដ៏លឡិតសុខុ្ម ម្នន
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សភាពយ៉ា ងដ ោះដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញ កាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ 

ដទ្ើបដកដដងហើមចូលានឮថ្ន បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ដទ្ើប

ដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល 

ដដ្ឋយអាការយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ កាលដបើយ៉ា ងដនោះ ការលាកដទនការាននូវខ្រល់មិនទន់

ម្នន ការលាកដទនដដងហើមដចញនិងដដងហើមចូល ក៏មិនទន់ម្នន ការលាកដទនអា ានសសតិ 

ក៏មិនទន់ម្នន ទាំងការលាកដទនអា ានសសតិ សម្នធិក៏មិនទន់ម្ននដទ្ បែឍ ិ ត

ទាំងឡាយ រណមងមិនចូលកាន់សម្នបតថិ ដ ោះផង មិនដចញចាកសម្នបតថិ ដ ោះផង ឮថ្ន 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន 

អាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដដ្ឋយអាការយ៉ា ងដនោះដហ្ើយ 

កាលដបើយ៉ា ងដនោះ ការលាកដទនការាននូវខ្រល់ក៏ម្នន ការលាកដទនខ្រល់ដដងហើមដចញ និង

ខ្រល់ដដងហើមចូលក៏ម្នន ការលាកដទនអា ានសសតិក៏ម្នន ទាំងការលាកដទនអា ានសសតិ

សម្នធិក៏ម្នន ដទ្ើបបែឍ ិ តទាំងឡាយ ចូលកាន់សម្នបតថិដ ោះផង ដចញចាកសម្នបតថិដ ោះ

ផង ដើដែើរដ ោះដលបេបដូចជាអ្ឝី  ដលបេបដូចជារគ្នាំងណដលដគដគ្នោះ សាំដ ងដលគ្នតលគ្នត 

រណមងលបលពឹតថដៅជាដើបូង ដលពាោះបុគគលកាន់យកលឡដលពាោះដធឝើទុ្កកបងុចិតថលឡ  ដលពាោះចាាំទុ្កលឡ នូវ

និមិតថទនសាំដ ងដ៏ដលគ្នតលគ្នត កាលដបើសាំដ ងដលគ្នតលគ្នតរលត់ដហ្ើយ ប ធ ប់មក សាំដ ង

ដ៏លឡិត រណមងលបលពឹតថដៅជាខាងដលកាយ ដលពាោះបុគគលកាន់យកលឡ ដលពាោះដធឝើទុ្កកប ុងចិតថលឡ  

ដលពាោះចាាំទុ្កលឡ នូវនិមិតថទនសាំដ ងដ៏លឡិត កាលសាំដ ងដ៏លឡិតរលត់ដហ្ើយ ប ធ ប់មក ចិតថ ក៏

រណមងលបលពឹតថដៅជាខាងដលកាយ ដលពាោះចិតថម្នននិមិតថ ដ៏លឡិត ជាអារមយែ៍ ម្ននឧបម្នដូចដមឋច

មិញ ម្ននឧបដមយរដូចជាខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូលដ៏ដលគ្នតលគ្នត រណមង

លបលពឹតថដៅជាដើបូងដលពាោះបុគគលកាន់យកលឡ ដលពាោះដធឝើទុ្កកប ុងចិតថលឡ  ដលពាោះចាាំទុ្កលឡ នូវនិមិតថ

ទនខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូលដ៏ដលគ្នតលគ្នត កាលដបើខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់

ដដងហើមចូលដ៏ដលគ្នតលគ្នតរលត់ដហ្ើយ ប ធ ប់មកខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូលដ៏

លឡិតរណមងលបលពឹតថដៅជាខាងដលកាយ ដលពាោះបុគគលកាន់យកលឡ  ដលពាោះដធឝើទុ្កកប ុងចិតថលឡ  ដលពាោះ

ចាាំទុ្កលឡ  នូវនិមិតថទនខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូលដ៏លឡិត កាលដបើខ្រល់ដដងហើម

ដចញនិងខ្រល់ដដងហើមចូលដ៏លឡិត រលត់ដហ្ើយ ប ធ ប់មក ចិតថ ក៏មិនដល់នូវដសចកឋីរាយម្នយ 

កប ុងកាលខាងដលកាយ ដលពាោះចិតថយកនិមិតថ ទនខ្រល់ដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូលដ៏លឡិតជា



Page 359 of 413 
 

អារមយែ៍ ក៏យ៉ា ងដ ោះណដរ កាលដបើយ៉ា ងដនោះ ការលាកដទនការាននូវខ្រល់ក៏ម្នន ការ

លាកដទនខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូលក៏ម្នន ការលាកដទនអា ានសសតិក៏ម្នន

ការលាកដទនអា ានសសតិសម្នធិក៏ម្នន បែឍ ិ តទាំងឡាយរណមងចូលកាន់សម្នបតថិដ ោះ

ផង រណមងដចញចាកសម្នបតថិ ដ ោះផង កាយគឺខ្រល់ដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូលរបស់បុគគល 

កាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះថ្នអ្នុប-សស ញែ កាយ

ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ចាំណែកខាងសតិ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះ

ថ្នសតិផង បុគគលរណមងពិចារណាដ ើញនូវកាយដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះដដ្ឋយញែដ ោះ 

ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន កានយកាោនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើបុគគលពិចារណាដ ើញនូវកាយដ ោះ ដូច

ដមឋច? 

បុគគលពិចារណាដ ើញនូវកាយដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់ភាវ 

៤ យ៉ា ង។ដប។ ដ យ្ ោះថ្នភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដសព។ ការដកដដងហើមដចញ និងដកដដងហើម

ចូល របស់បុគគល កាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ដ យ្ ោះថ្នសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសលងមួ

ដ យ្ ោះថ្នចិតថវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនរាយម្នយ ដ យ្ ោះថ្នទិ្ដឌវិសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដ ើញ

បណាឋ ធម៌ទាំងដ ោះ ធម៌ណាម្ននអ្តទថ្នសលងមួ ធម៌ដនោះដ យ្ ោះថ្នអ្ធិសីលសិកាខ  បណាឋ

ធម៌ទាំងដ ោះ ធម៌ណាម្ននអ្តទថ្នមិនរាយម្នយ ធម៌ដនោះដ យ្ ោះថ្នអ្ធិចិតថសិកាខ  បណាឋ ធម៌

ទាំងដ ោះ ធម៌ណាម្ននអ្តទថ្នដ ើញ ធម៌ដនោះដ យ្ ោះថ្នអ្ធិបផញ្ញដ សិកាខ  បុគគលកាលរាំពឹង

ដ ើញនូវសិកាខ ទាំង ៣ ដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន សិកា។ដប។ បុគគលកាលដធឝើឲរជាក់ចាស់ នូវធម៌

ណដលគួរដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដ យ្ ោះថ្ន សិកា កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្នន

អារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនខ្រល់ដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល

របស់អ្បក កាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ដវទ្ ទាំងឡាយណដលលាកដ រណមងដកើតដ ើង ។ដប។ 

បុគគលកាលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូលរបស់អ្បក កាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ

ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ។ដប។ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន ចាក់ធវុោះនូវ

អ្តទទនការសងប់ អ្នុបសស ញែ ៨ ឧបដ្ឋឌ  នុបសសតិ ៨ និងសុតថនថិកវតទ ុ ៤ (រណមងម្នន)

កប ុង កានយកាោនបុសេន្ម។ 
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បុគគសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកកាំែត់ដឹងចាស់នូវបីតិ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកា

ថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកកាំែត់ដឹងចាស់នូវបីតិ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដតើដូចដមឋច? 

បីតិ េតើដូចេមេច? កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដល

មិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញណវង បីតិ និងាមុជជៈ រណមងដកើតដ ើង។ដប។

កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើមចូលណវង បីតិ និងាមុជជៈ រណមងដកើតដ ើង។ដប។ កាលបុគគលដឹងចាស់

នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញខ្វី

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលខ្វី ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ របស់អ្បកកាំែត់ដឹងនូវ

កាយទាំងពួង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលរបស់អ្បកកាំែត់ដឹង នូវកាយទាំងពួង ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើមដចញរបស់អ្បក កាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូល

របស់អ្បក កាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ បីតិ និងាមុជជៈ គឺធមយជាតិជាដលគឿងរីករាយ និង

រកីរាយខាវ ាំងការដលតកអ្រ ដលតកអ្រខាវ ាំង ការលសស់លសាយ លសស់លសាយខាវ ាំង ភាពទនចិតថ

ខ្ភស់ដ ើងភាពទនចិតថអ្រសបាយ រណមងដកើតដ ើង ដនោះដ យ្ ោះថ្នបីតិ ណដលបុគគលដឹង

ចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញណវង សតិក៏តមាល់ម្នាំ បីតិដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នបុគគលដឹងចាស់

ដហ្ើយដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្នន

អារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលណវង សតិក៏តមាល់ម្នាំ

បីតិដ ោះដ យ្ ោះថ្នបុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ កាលបុគគល

ដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទន

ដដងហើមដចញខ្វី ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលខ្វី ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ របស់អ្បក

កាំែត់ដឹងនូវកាយទាំងពួង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញរបស់អ្បក កាលរម្នង ប់នូវកាយ

សង្ខខ រ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលរបស់អ្បក កាលរម្នង ប់នូវកាយសង្ខខ រ សតិក៏តមាល់ម្នាំ 

បីតិដ ោះដ យ្ ោះថ្នបុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ កាល

បុគគលរាំពឹងបីតិដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយ កាលបុគគលដឹង... កាលដ ើញ កាល

ពិចារណា កាលអ្ធិដ្ឋឌ ននូវចិតថ  កាលដជឿស៊ប់ដដ្ឋយសទន  កាលផគងនូវវរីយិៈ កាលលបុងទុ្ក
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នូវសតិ កាលតមាល់នូវចិតថ  កាលដឹងចាស់ដដ្ឋយបញ្ញដ  កាលលតស់ដឹងនូវធម៌ ណដលគួរ

លតស់ដឹង កាលកាំែត់ដឹងនូវធម៌ ណដលគួរកាំែត់ដឹង កាលលោះនូវធម៌ ណដលគួរលោះ កាល

ចដលមើននូវធម៌ណដលគួរចដលមើន កាលដធឝើឲរជាក់ចាស់ នូវធម៌ណដលគួរដធឝើឲរជាក់ចាស់

បីតិដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នដគដឹងចាស់ដហ្ើយដវទ្  ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើម

ចូល របស់អ្បកកាំែត់ដឹងនូវបីតិដ ោះដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះថ្នអ្នុបសស ញែ 

ដវទ្ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ចាំណែកខាងសតិ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន

ផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង យ៉ា ងដនោះឯងបុគគលរណមងពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ ដ ោះ ដដ្ឋយ

សតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដទ្ើបដពាលថ្ន នវទ្ន្មសនុវទ្ន្មនបុសេន្ម 

សរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ ដ ោះ ដូចដមឋច? 

បុគគលរណមងពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ ដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់

ភាវ  ៤ យ៉ា ង។ដប។ ដ យ្ ោះថ្នភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ដសព។ ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងដដងហើម

ចូល របស់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវបីតិ ដ យ្ ោះថ្នសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសលងមួ។ដប។

កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាព ទនចិតថម្ននអារមយ ែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់អ្បកកាំែត់ដឹងនូវបីតិ។ដប។ បុគគលកាលដឹង

ចាស់ ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន បុគគល

រណមងចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកកាំែត់ដឹងនូវដសចកឋីសុខ្ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដតើ

ដូចដមឋច? 

ពាករថ្ន សុខ្ ានដល់សុខ្ ២ យ៉ា ង គឺកាយិកសុខ្ ១ ដចតសិកសុខ្ ១។ កាយិកសុខ្ 

ដតើដូចដមឋច? ដសចកឋីឆាង ញ់ពិសា ណដលលបលពឹតថដៅកប ុងកាយ ដសចកឋីដសាយអារមយែ៍ជា

សុខ្ ណដលលបលពឹតថដៅកប ុងកាយ សុខ្ដវទ្ ដ៏ឆាង ញ់ពិសា ណដលដកើតអ្ាំ ពីកាយសមព័សស

ឯណា ដនោះដ យ្ ោះថ្នកាយិកសុខ្។ ដចតសិកសុខ្ ដតើដូចដមឋច? ដសចកឋីសុខ្ណដលលបលពឹតថ

ដៅកប ុងចិតថ ដសចកឋីដសាយអារមយែ៍ជាសុខ្ដ៏ឆាង ញ់ពិសា ណដលដកើតអ្ាំ ពីដចដតសមព័សស 

សុខ្ដវទ្ ដ៏ឆាង ញ់ពិសា ណដលដកើតអ្ាំ ពីដចដតសមព័សសឯណា ដនោះដ យ្ ោះថ្នដចតសិកសុខ្។ 
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ដសចកឋីសុខ្ទាំងដ ោះ បុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ ដតើដូចដមឋច? កាលបុគគលដឹងចាស់

នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ

ណវងសតិក៏តមាល់ម្នាំ ដសចកឋីសុខ្ទាំងដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នបុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ ដដ្ឋយសតិ

ដ ោះដដ្ឋយញែដ ោះ កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដល

មិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលណវង សតិក៏តមាល់ម្នាំ ដសចកឋីសុខ្ទាំងដ ោះ 

ដ យ្ ោះថ្នបុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ។ដប។ កាលបុគគល

ដធឝើឲរជាក់ចាស់ នូវធម៌ណដលគួរដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដសចកឋីសុខ្ទាំងដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នបុគគល

ដឹងចាស់ដហ្ើយ ដសចកឋីសុខ្ទាំងន៎ុោះ បុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ យ៉ា ងដនោះឯង ដវទ្  ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវសុខ្ ដ យ្ ោះថ្ន

ឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះថ្នអ្នុបសស ញែ ដវទ្  ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្

ចាំណែកខាងសតិ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង បុគគលពិចារណាដ ើញ នូវ

ដវទ្ ដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន ដវទ្ សុ

ដវទ្ នុបសស សតិបផដ្ឋឌ នភាវ  ដដ្ឋយលបការដូដចបោះ។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវដវទ្  ដូចដមឋច? 

បុគគលពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង។ដប។ បុគគលពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ ដ ោះ

យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់ភាវ  ៤ យ៉ា ង។ដប។ ដ យ្ ោះថ្នភាវ  ដដ្ឋយអ្តទ

ថ្ន ដសព។ ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវសុខ្ ដ យ្ ោះថ្ន

សីលវិសុទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសលងមួ។ដប។ កាលបុគគលដឹងនូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណត

មួយណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បក

កាំែត់ដឹងនូវសុខ្។ដប។ បុគគលកាលដឹងចាស់ ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ 

ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន បុគគលចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថសង្ខខ រ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ

សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថសង្ខខ រ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដតើដូចដមឋច? 

ចិតតសង្ខ្រ េតើដូចេមេច? សញ្ញដ  និងដវទ្  ជាតួដចតសិក ធម៌ទាំងន៎ុោះ ជាប់ចាំដពាោះ 
ដដ្ឋយចិតថ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញណវង ដ យ្ ោះថ្នចិតថសង្ខខ រ សញ្ញដ  និងដវទ្  ជាតួ
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ដចតសិក ធម៌ទាំងន៎ុោះ ជាប់ចាំដពាោះដដ្ឋយចិតថ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលណវង ដ យ្ ោះថ្ន

ចិតថសង្ខខ រ។ដប។ សញ្ញដ  និងដវទ្  ជាតួដចតសិក ធម៌ទាំងន៎ុោះ ជាប់ចាំដពាោះដដ្ឋយចិតថ  

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ របស់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវដសចកឋីសុខ្ ដដ្ឋយអ្ាំណាច

ទនដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវដសចកឋីសុខ្ ដ យ្ ោះថ្នចិតថសង្ខខ រ ដនោះឯង 

ដ យ្ ោះថ្ន ចរិ តសង្ខខ រ។ 

ចិតតសង្ខ្រោំងេោះ បុគលដឹងច្ាស់េហើយ េតើដូចេមេច? កាលបុគគលដឹងចាស់
នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយ ែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ

ណវងសតិក៏តមាល់ម្នាំ ចិតថសង្ខខ រទាំងដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នបុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ ដដ្ឋយសតិ

ដ ោះដដ្ឋយញែដ ោះ កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដល

មិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលណវង សតិក៏តមាល់ម្នាំ ចិតថសង្ខខ រទាំងឡាយ

ដ ោះដ យ្ ោះថ្នបុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ។ដប។ កាល

បុគគលដធឝើឲរជាក់ចាស់ នូវធម៌ណដលគួរដធឝើឲរជាក់ចាស់ ចិតថសង្ខខ រទាំងដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន

បុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ ចិតថសង្ខខ រទាំងដ ោះ បុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ យ៉ា ងដនោះឯង ដវទ្  

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថសង្ខខ រ 

ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះថ្នអ្នុបសស ញែ ដវទ្  ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះ

ថ្នសតិដទ្ចាំណែកខាងសតិ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង បុគគលពិចារណា

ដ ើញនូវដវទ្ ដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន 

នវទ្ន្មសនុវទ្ន្មនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ ដ ោះ ដូចដមឋច? 

បុគគលពិចារណាដ ើញថ្នមិនដទ្េង។ដប។ បុគគលពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ ដ ោះ

យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់ភាវ  ៤ យ៉ា ង។ដប។ ដ យ្ ោះថ្នភាវន្ម ដដ្ឋយអ្តទ

ថ្នដសព។ ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថសង្ខខ រ

ដ យ្ ោះថ្នសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសលងមួ។ដប។ កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្នន

អារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់
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បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថសង្ខខ រ។ដប។ បុគគលកាលដឹងចាស់ ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមក

នូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន បុគគលចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់នូវចិតថសង្ខខ រ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន

អាតយ អ្ញកាលរម្នង ប់នូវចិតថសង្ខខ រ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដតើដូចដមឋច? 

ចិតតសង្ខ្រ េតើដូចេមេច? សញ្ញដ  និងដវទ្  ជាតួដចតសិក ធម៌ទាំងន៎ុោះ ជាប់ចាំដពាោះ 
ដដ្ឋយចិតថ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញណវង ដ យ្ ោះថ្នចិតថសង្ខខ រ បុគគលកាលរម្នង ប់ 

រាំលត់បង្កង្ខា ប នូវចិតថសង្ខខ រទាំងដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នសិកា សញ្ញដ  និងដវទ្  ជាតួដចតសិក 

ធម៌ទាំងន៎ុោះ ជាប់ចាំដពាោះដដ្ឋយចិតថ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលណវង ដ យ្ ោះថ្នចិតថសង្ខខ រ 

បុគគលកាលរម្នង ប់ រាំលត់បង្កង្ខា ប នូវចិតថសង្ខខ រទាំងដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នសិកា សញ្ញដ  និងដវទ្ 

ជាតួដចតសិក ធម៌ទាំងន៎ុោះ ជាប់ចាំដពាោះដដ្ឋយចិតថ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ របស់

បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថសង្ខខ រ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកកាំែត់

ដឹងនូវចិតថសង្ខខ រ ដ យ្ ោះថ្នចិតថសង្ខខ រ បុគគលកាលរម្នង ប់ រាំលត់ បង្កង្ខា ប នូវចិតថសង្ខខ រទាំង

ដ ោះដ យ្ ោះថ្នសិកា ដវទ្  ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគល

កាលរម្នង ប់នូវចិតថសង្ខខ រ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះថ្នអ្នុបសស ញែ ដវទ្  

ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ចាំណែកខាងសតិ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង 

ដ យ្ ោះថ្នសតិផង បុគគលរណមងពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ ដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយ

ញែដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន នវទ្ន្មសនុវទ្ន្មនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ ដ ោះ ដូចដមឋច? 

បុគគលរណមងពិចារណាដ ើញនូវដវទ្ ដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់

ភាវ  ៤ យ៉ា ង។ដប។ ដ យ្ ោះថ្នភាវន្ម ដដ្ឋយអ្តទថ្ន នសព។ ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់

ដដងហើមចូលរបស់បុគគល កាលរម្នង ប់នូវចិតថសង្ខខ រ ដ យ្ ោះថ្ន សីលវិសុទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន 

សលងមួ។ដប។ បុគគលកាលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគលកាលរម្នង ប់នូវចិតថសង្ខខ រ។ដប។

បុគគលកាលដឹងចាស់ ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដហ្តុដ ោះដលាកដពាល
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ថ្នបុគគលចាក់ធវុោះនូវអ្តទ ទនការសង ប់អ្នុបសស ញែ ៨ ឧបដ្ឋឌ  នុសសតិ ៨ និង 

សុតថនថិកវតទ ុ ៤ (រណមងម្នន) កប ុងនវទ្ន្មសនុវទ្ន្មនបុសេន្ម។ 

ចប់ ភាែវារៈ។ 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន

អាតយ អ្ញជាអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថ  ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដតើដូចដមឋច? 

ចិតតេោះ េតើដូចេមេច?ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញណវង វញិ្ញដ ែចិតថ  ានដល់ចិតថ 

ការដឹងអារមយែ៍ ដសចកឋីលាថ្នប កប ុងចិតថ ហ្ឫទ័្យ ធមយជាតដ៏ផូរផង់គឺភវងគចិតថ  ម យតនៈ 

មនិង្កនធិយ វញិ្ញដ ែ វញិ្ញដ ែកខនន មដ វញិ្ញដ ែធាតុ ណដលដកើតអ្ាំ ពីវញិ្ញដ ែកខនន (ដនោះដ យ្ ោះ

ថ្នចិតថ ) ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលណវង។ដប។ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញរបស់

បុគគល កាលរម្នង ប់នូវចិតថសង្ខខ រ វញិ្ញដ ែចិតថ ានដល់ចិតថ  ការដឹងអារមយែ៍ ដសចកឋីលាថ្នប

កប ុងចិតថ ហ្ឫទ័្យ ធមយជាតដ៏ផូរផង់គឺភវងគចិតថ  ម យតនៈ មនិង្កនធិយ វញិ្ញដ ែ វញិ្ញដ ែកខនន 

មដ វញិ្ញដ ែធាតុ ណដលដកើតអ្ាំ ពីវញិ្ញដ ែកខនន ដនោះដ យ្ ោះថ្ន ចរិ ត។ 

ចិតតេោះ បុគលដឹងច្ាស់េហើយ េតើដូចេមេច? 
កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយ ែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញណវង សតិក៏តមាល់ម្នាំ ចិតថដ ោះដ យ្ ោះថ្នបុគគលដឹងចាស់

ដហ្ើយដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្នន

អារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលណវង សតិក៏តមាល់ម្នាំ

ចិតថដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នបុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ។ដប។ 

កាលបុគគលដធឝើឲរជាក់ចាស់ នូវធម៌ណដលគួរដធឝើឲរជាក់ចាស់ ចិតថដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នបុគគល

ដឹងចាស់ដហ្ើយ ចិតថដ ោះបុគគលដឹងចាស់ដហ្ើយ យ៉ា ងដនោះឯង វញិ្ញដ ែចិតថ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ របស់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថ  ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះ

ថ្នអ្នុបសស ញែ ចិតថ  ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ចាំណែកខាងសតិ ដទ្ើប

ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង បុគគលពិចារណាដ ើញនូវចិតថដ ោះ ដដ្ឋយសតិ

ដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន ចនិរ តចតិាត នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវចិតថដ ោះ ដូចដមឋច? 
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បុគគលពិចារណាដ ើញនូវចិតថដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់ភាវ  ៤

យ៉ា ង។ដប។ ដ យ្ ោះថ្នភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដសព។ ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូល

របស់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថ  ដ យ្ ោះថ្នសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសលងមួ។ដប។ កាល

បុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាច

ទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថ។ដប។ បុគគលកាលដឹង

ចាស់ ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន បុគគលចាក់

ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលញុាំងចិតថឱររកីរាយខាវ ាំង ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកា

ថ្ន អាតយ អ្ញកាលញុាំងចិតថឱររកីរាយខាវ ាំង ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដតើដូចដមឋច? 

េសចខេីរីខរាយងមល្ំងៃនចិតត េតើដូចេមេច? 
កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយ ែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញណវង ដសចកឋី រីករាយខាវ ាំងទនចិតថ  ានដល់ការរីករាយទូ្ដៅ

ការរីករាយខាវ ាំង ការដលតកអ្រ ការដលតកអ្រខាវ ាំង ភាពទនចិតថខ្ភស់ ភាពទនចិតថសបាយក៏

ដកើតដ ើង កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ

ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលណវង ដសចកឋីរកីរាយខាវ ាំងទនចិតថ  ានដល់ការរកីរាយទួ្ដៅ 

ការរកីរាយខាវ ាំង ការដលតកអ្រ ការដលតកអ្រខាវ ាំង ភាពទនចិតថខ្ភស់ ភាពទនចិតថសបាយ ក៏

ដកើតដ ើង។ដប។ កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយ ែ៍ណតមួយ ណដលមិន

រាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញរបស់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថ  ដដ្ឋយអ្ាំណាច

ទនដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកកាំែត់ដឹងនូវចិតថ  ដសចកឋីរកីរាយខាវ ាំងទនចិតថ ានដល់ការ

រកីរាយទួ្ដៅ ការរកីរាយខាវ ាំង ការដលតកអ្រ ការដលតកអ្រខាវ ាំង ភាពទនចិតថខ្ភស់ ភាពទនចិតថ

សបាយ ក៏ដកើតដ ើង ដនោះដ យ្ ោះថ្នដសចកឋីរកីរាយខាវ ាំងទនចិតថ  ។ វញិ្ញដ ែចិតថ  ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូលរបស់បុគគល កាលញុាំងចិតថឲររកីរាយខាវ ាំង ដ យ្ ោះ

ថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះថ្នអ្នុបសស ញែ ចិតថ  ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្

ចាំណែកខាងសតិ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង បុគគលពិចារណាដ ើញនូវ
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ចិតថដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន ចនិរ តចតិាត នបុសេន្ម

សរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវចិតថដ ោះ ដូចដមឋច? 

បុគគលពិចារណាដ ើញនូវចិតថដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់ភាវ  ៤

យ៉ា ង។ដប។ ដ យ្ ោះថ្នភាវន្ម ដដ្ឋយអ្តទថ្ននសព។ ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូល

របស់បុគគល កាលញុាំងចិតថឲររកីរាយខាវ ាំង ដ យ្ ោះថ្នសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសលងមួ ។ដប។ 

កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូលរបស់បុគគល កាលញុាំងចិតថឲររកីរាយខាវ ាំង។ដប។

បុគគលកាលដឹងចាស់ ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាល

ថ្ន បុគគលចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញ កាលតមាល់ទុ្កនូវចិតថ  ដទ្ើប 

ដកដដងហើមដចញ សិកាថ្នអាតយ អ្ញកាលតមាល់ទុ្កនូវចិតថ  ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដតើដូចដមឋច? 

សមាធិ េតើដូចេមេច? ភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយ
អ្ាំណាចទនដដងហើមដចញណវង ដ យ្ ោះថ្នសម្នធិ ភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិន

រាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមចូលណវង ដ យ្ ោះថ្នសម្នធិ ភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណត

មួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញរបស់បុគគល កាលតមាល់នូវចិតថ

ដ យ្ ោះថ្នសម្នធិ ានដល់ការឋិតដៅទនចិតថ ការតមាល់ដៅនឹង ការតាំងម្នាំ ការមិនដ វ ង 

ដឃាវ ង ការមិនរាយម្នយ ភាពទនចិតថមិនដ វ ងដឃាវ ង ការសងប់រម្នង ប់ សម្នធិង្កនធិយ សម្នធិ

ពលៈ សម្នយ សម្នធិ ដនោះដ យ្ ោះថ្នសម្នធិ វញិ្ញដ ែចិតថ  ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញរបស់

បុគគល កាលតមាល់ទុ្កនូវចិតថ  ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះថ្នអ្នុបសស ញែ ចិតថ  

ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ចាំណែកខាងសតិ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះ

ថ្នសតិផង បុគគលពិចារណាដ ើញនូវចិតថដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដហ្តុ

ដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន ចនិរ តចតិាត នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវចិតថ ដ ោះ ដូចដមឋ ច?

បុគគលពិចារណាដ ើញនូវចិតថដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់ភាវ  ៤  

យ៉ា ង ។ដប។ ដ យ្ ោះថ្នភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដសព។ ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូល
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របស់បុគគល កាលតមាល់ទុ្កកប ុងចិតថ ដ យ្ ោះថ្នសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសលងមួ ។ដប។

កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើមដចញរបស់បុគគល កាលតមាល់ទុ្កនូវចិតថ  ។ដប។ បុគគលកាលដឹងចាស់

ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន បុគគលចាក់ធវុោះនូវ

អ្តទទនការសងប់ ។ 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលញុាំងចិតថឱររួច ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន 

អាតយ អ្ញកាលញុាំងចិតថឲររចួ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដតើដូចដមឋច? 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញ កាលចិតថញុាំងឲររួចចាករាគៈ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ

សិកាថ្ន អាតយ អ្ញ កាលញុាំងចិតថឲររចួចាករាគៈ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល សិកាថ្ន អាតយ

អ្ញកាលញុាំងចិតថ  ឲររចួចាកដទសៈ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាល

ញុាំងចិតថឲររចួចាកដទសៈ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល សិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលញុាំងចិតថឲររចួ

ចាកដម្នហ្ៈ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញ កាលញុាំងចិតថឲររចួចាកដម្នហ្ៈ 

ដទ្ើបដកដដងហើមចូល។ដប។ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញកាលញុាំងចិតថឲររចួចាកម្ននោះ កាលញុាំង

ចិតថឲររចួចាកទិ្ដឌ ិកាលញុាំងចិតថឲររចួចាកវចិិកិចាឆ  កាលញុាំងចិតថឲររចួចាកងីនមិទ្នៈ កាល

ញុាំងចិតថឲររចួចាកឧទ្នចចៈ កាលញុាំងចិតថឲររចួចាកអ្ហិ្រកិៈ កាលញុាំងចិតថឲររចួចាកអ្ដ តថបផៈ 

ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញ កាលញុាំងចិតថឲររចួចាកអ្ដ តថបផៈ ដទ្ើបដក

ដដងហើមចូល វិញ្ញដ ែចិតថ  ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូលរបស់បុគគល

កាលញុាំងចិតថឲររចួ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន។ដប។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវចិតថដ ោះ ដូចដមឋច? 

បុគគលពិចារណាដ ើញនូវចិតថដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់ភាវ  ៤ 

យ៉ា ង ។ដប។ ដ យ្ ោះថ្នភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដសព។ ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូល

របស់បុគគល កាលញុាំងចិតថឲររចួ ដ យ្ ោះថ្នសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសលងមួ។ដប។ កាល

បុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាច

ទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូលរបស់បុគគល កាលញុាំងចិតថឲររចួ។ដប។ បុគគលកាលដងឹ

ចាស់ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន បុគគលចាក់
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ធវុោះនូវអ្តទទនការសង ប់ ។ អ្នុបសស ញែ ៨ ឧបដ្ឋឌ  នុសសតិ ៨ និងសុតថនថិកវតទ ុ ៤ 

(រណមងម្នន) កប ុងចនិរ តចតិាត នបុសេន្ម។ 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង ដទ្ើបដកដដងហើម

ដចញសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដតើដូច

ដមឋច? 

សំនួររតង់ោខ្យថា មិនេទៀង េតើអវីមិនេទៀង? 
ខ្ននទាំង ៥ មិនដទ្េង។ 

ខនធោំង ៥ មិនេទៀង េដ្យអតថដូចេមេច? 
មិនដទ្េង ដដ្ឋយអ្តទថ្នដកើតដ ើងដហ្ើយសូនរដៅវញិ។ 

បុគលកាលេឃើញនូវការេខើតេឡើងៃនខនធ ៥ រែមងេឃើញនូវលខណៈប៉ុោម្នោស្ង? 
បុគគលកាលដ ើញនូវការដកើតដ ើងទនខ្នន ៥ រណមងដ ើញនូវលកខែៈ ២៥ យ៉ា ង។ 

កាលេឃើញនូវការសូន្យ រែមងេឃើញនូវលខណៈប៉ុោម្នោស្ង? កាលេឃើញនូវការ
េខើតេឡើង និងការសូន្យ រែមងេឃើញនូវលខណៈប៉ុោម្នោស្ង? 

បុគគលកាលដ ើញនូវការដកើតដ ើង និងការសូនរទនខ្នន ៥ រណមងដ ើញនូវលកខែៈ

៥០ ដនោះឯង បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េងកប ុងរបូ ដទ្ើប

ដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េងកប ុងរបូ ដទ្ើបដក

ដដងហើមចូល សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង កប ុងដវទ្  កប ុងសញ្ញដ

កប ុងសង្ខខ រទាំងឡាយ កប ុងវិញ្ញដ ែ កប ុងចកខ ុ ។ដប។ កប ុងជរាមរែៈ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ

សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េងកប ុងជរាមរែៈ ដទ្ើបដកដដងហើម

ចូល ធម៌ទាំងឡាយ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះថ្នអ្នុបសស ញែ ធម៌ទាំងឡាយ

ដ យ្ ោះឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ចាំណែកខាងសតិ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះ

ថ្នសតិផង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញ

ថ្នមិនដទ្េង បុគគលរណមងពិចារណាដ ើញនូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែ

ដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន ធនម មសធុមាម នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម។ 
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សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវធម៌ទាំងដ ោះ ដូចដមឋច?

បុគគលពិចារណាដ ើញនូវធម៌ទាំងដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវ  ានដល់ភាវ  ៤ 

យ៉ា ង ។ដប។ ដ យ្ ោះថ្នភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដសព។ ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូល 

របស់បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញថ្នមិនដទ្េង ដ យ្ ោះថ្នសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសលងមួ ។ដប។ 

កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញថ្នមិនដទ្េង ។ដប។ 

បុគគលកាលដ ើញចាស់ ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយដហ្តុដ ោះ ដលាក

ដពាលថ្ន បុគគលចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការណាយ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ

សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការណាយ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដតើដូចដមឋច? 

បុគគលដ ើញដទសកប ុងរបូដហ្ើយ ជាអ្បកដុោះឆនធៈ កប ុងការណាយចាករបូ ម្ននចិតថចុោះ 

ស៊ប់កប ុងសទន  ទាំងចិតថរបស់បុគគលដ ោះ ក៏តមាល់ដៅស៊ប់សួន បុគគលដ ោះ សិកាថ្ន 

អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណា ដ ើញនូវការណាយកប ុងរបូ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន 

អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការណាយកប ុងរបូ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល បុគគលដ ើញ

ដទសកប ុងដវទ្  កប ុងសញ្ញដ  កប ុងសង្ខខ រទាំងឡាយ កប ុងវញិ្ញដ ែ កប ុងចកខ ុ។ដប។ កប ុងជរាមរែៈ

ដហ្ើយ ជាអ្បកដុោះឆនធៈ កប ុងការណាយចាកជរាមរែៈ ម្ននចិតថ ចុោះស៊ប់កប ុងសទន  ទាំងចិតថ

របស់បុគគលដ ោះ ក៏តមាល់ដៅស៊ប់សួន បុគគលដ ោះ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណា

ដ ើញនូវការណាយកប ុងជរាមរែៈ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បក

ពិចារណាដ ើញនូវការណាយកប ុងជរាមរែៈ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ធម៌ទាំងឡាយ ដ យ្ ោះ

ថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិដ យ្ ោះថ្នអ្នុបសស ញែ ធម៌ទាំងឡាយ ដ យ្ ោះឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្ន

សតិដទ្ ចាំណែកខាងសតិ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទន

ដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគលជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការណាយ បុគគល

ពិចារណាដ ើញនូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាក

ដពាលថ្ន ធនម មសធុមាម នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវធម៌ទាំងដ ោះ ដូចដមឋច? 
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បុគគលពិចារណាដ ើញនូវធម៌ទាំងដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់

ភាវ  ៤ យ៉ា ង។ដប។ ដ យ្ ោះថ្នភាវន្ម ដដ្ឋយអ្តទថ្ន នសព។ ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់

ដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការណាយ ដ យ្ ោះថ្នសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយ

អ្តទថ្នសលងមួ។ដប។ កាលបុគគលដ ើញចាស់នូវភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដល

មិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកពិចារណា

ដ ើញនូវការណាយ។ដប។ បុគគល កាលដ ើញចាស់ ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវឥង្កនធិយ

ទាំងឡាយ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន បុគគលចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលត់ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ

សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលត់ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ដតើដូចដមឋច?

បុគគលដ ើញដទសកប ុងរបូដហ្ើយ ជាអ្បកដុោះឆនធៈ កប ុងការរលត់ទនរបូ ម្ននចិតថចុោះស៊ប់កប ុង

សទន  ទាំងចិតថរបស់បុគគលដ ោះ ក៏តមាល់ដៅស៊ប់សួន បុគគលដ ោះ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជា

អ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលត់កប ុងរបូ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បក

ពិចារណាដ ើញនូវការរលត់កប ុងរបូ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល បុគគលដ ើញដទសកប ុងដវទ្ 

កប ុងសញ្ញដ  កប ុងសង្ខខ រទាំងឡាយ កប ុងវញិ្ញដ ែ កប ុងចកខ ុ។ដប។ កប ុងជរាមរែៈដហ្ើយ ជាអ្បកដុោះ

ឆនធៈ កប ុងការរលត់ទនជរាមរែៈ ម្ននចិតថចុោះស៊ប់កប ុងសទន  ទាំងចិតថរបស់បុគគលដ ោះ ក៏

តមាល់ដៅស៊ប់សួន បុគគលដ ោះ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលត់

កប ុងជរាមរែៈ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការ

រលត់ កប ុងជរាមរែៈ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល។ 

ដទសកប ុងអ្វជិាជ  ដដ្ឋយអាការប៉ាុ យ នយ៉ា ង អ្វជិាជ រលត់ ដដ្ឋយអាការ ប៉ាុ យ នយ៉ា ង។

ដទសកប ុងអ្វជិាជ  ដដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ា ង អ្វជិាជ រលត់ ដដ្ឋយអាការ ៨ យ៉ា ង។ 

េោសខនុងអវិជាជ្ េដ្យអាការ ៥ ោស្ង េតើអវីខលះ? 
e ដទសកប ុងអ្វជិាជ  ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនដទ្េង ១ 

e ដទសកប ុងអ្វជិាជ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នជាទុ្កខ ១ 

e ដទសកប ុងអ្វជិាជ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នជាអ្នតថ  ១ 

e ដទសកប ុងអ្វជិាជ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នដៅឋ សពឝ ១ 
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e ដទសកប ុងអ្វជិាជ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នណលបលបួល១ ដទសកប ុងអ្វជិាជ  ដដ្ឋយអាការ៥ យ៉ា ង។ 

អវិជាជ្រលត់ េដ្យអាការ ៨ ោស្ង េតើអវីខលះ? 
អវិជាជ្រលត់ 

e ដដ្ឋយការរលត់ទនធម៌ ជាដលគឿងលបគល់ឲរនូវផល ១ 

e អ្វជិាជ រលត់ ដដ្ឋយការរលត់ទនដហ្តុជាទី្លបជុើដកើត ១ 

e អ្វជិាជ រលត់ ដដ្ឋយការរលត់ទនជាតិ ១ 

e អ្វជិាជ រលត់ ដដ្ឋយការរលត់ទនអាហារ ១ 

e អ្វជិាជ រលត់ ដដ្ឋយការរលត់ទនដហ្តុ ១ 

e អ្វជិាជ រលត់ ដដ្ឋយការរលត់ទនបចច័យ ១ 

e អ្វជិាជ រលត់ ដដ្ឋយការដកើតដ ើងទនញែ ១ 

e អ្វជិាជ រលត់ ដដ្ឋយការលាកដទននិដរាធធម៌ ១ 

ដនោះអ្វជិាជ រលត់ ដដ្ឋយអាការ ៨ យ៉ា ង បុគគលដ ើញដទសកប ុងអ្វជិាជ  ដដ្ឋយអាការ

៥ យ៉ា ងដនោះ ដហ្ើយជាអ្បកដុោះឆនធៈ កប ុងការរលត់ទនអ្វជិាជ  ដដ្ឋយអាការ ៨ យ៉ា ងដនោះ ម្នន

ចិតថចុោះស៊ប់កប ុងសទន  ទាំងចិតថរបស់បុគគលដ ោះ ក៏តមាល់ដៅស៊ប់សួន បុគគលដ ោះសិកា

ថ្នអាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលត់ទនអ្វជិាជ  ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន

អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលត់ទនអ្វជិាជ  ដទ្ើបដកដដងហើមចូល។ 

េោសខនុងជរាមរណៈ េដ្យអាការ ៥ ោស្ង េតើអវីខលះ? 
េោសខនុងជរាមរណៈ 

e ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនដទ្េង ១ 

e ដដ្ឋយអ្តទថ្នជាទុ្កខ ១ 

e ដដ្ឋយអ្តទថ្នជាអ្នតថ  ១ 

e ដដ្ឋយអ្តទថ្នដៅឋ សពឝ ១ 

e ដទសកប ុងជរាមរែៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្នណលបលបួល ១ 

ដនោះដទសកប ុងជរាមរែៈ ដដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ា ង។ 
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ជរាមរណៈរលត់ េដ្យអាការ ៨ ោស្ង េតើអវីខលះ? 
ជរាមរណៈរលត់ 

e ដដ្ឋយការរលត់ទនដហ្តុជាដលគឿងលបគល់ឲរនូវផល ១ 

e ដដ្ឋយការរលត់ទនដហ្តុជាទី្លបជុើដកើត ១ 

e ដដ្ឋយការរលត់ទនជាតិ ១ 

e ដដ្ឋយការរលត់ទនភព ១ 

e ដដ្ឋយការរលត់ទនដហ្តុ ១ 

e ដដ្ឋយការរលត់ទនបចច័យ ១ 

e ដដ្ឋយការដកើតដ ើងទនញែ ១ 

e ជរាមរែៈរលត់ ដដ្ឋយការលាកដទននិដរាធធម៌ ១ 

ដនោះជរាមរែៈរលត់ ដដ្ឋយអាការ ៨ យ៉ា ង។ 

បុគគលដ ើញដទសកប ុងជរាមរែៈ ដដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ា ង ដហ្ើយជាអ្បកដុោះឆនធៈ កប ុង

ការរលត់ទនជរាមរែៈ ដដ្ឋយអាការ ៨ យ៉ា ង ជាអ្បកម្ននចិតថ ចុោះស៊ប់កប ុងសទន  ទាំងចិតថ

របស់បុគគលដ ោះក៏តមាល់ដៅស៊ប់សួន បុគគលដ ោះសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណា

ដ ើញ នូវការរលត់ជរាមរែៈ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញសិកាថ្ន អាតយ អ្ញ ជាអ្បកពិចារណា

ដ ើញនូវការរលត់ជរាមរែៈ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ធម៌ទាំងឡាយ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ

ដ យ្ ោះថ្នអ្នុបសស ញែ ធម៌ទាំងឡាយ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្

ចាំណែកខាងសតិ ដទ្ើបដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើម

ដចញនិងដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលត់ បុគគលពិចារណា

ដ ើញនូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន 

ធនម មសធុមាម នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវធម៌ទាំងដ ោះ ដូចដមឋច? 

បុគគលពិចារណាដ ើញនូវធម៌ទាំងដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់

ភាវ  ៤ យ៉ា ង។ដប។ ដ យ្ ោះថ្ន ភាវន្ម ដដ្ឋយអ្តទថ្ន នសព ។ ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់

ដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលត់ ដ យ្ ោះថ្នសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទ
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ថ្នសលងមួ ។ដប។ កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិន

រាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញ

នូវការរលត់ ។ដប។ បុគគលកាលដឹងចាស់ ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមក នូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ 

ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន បុគគលចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់។ 

បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញ នូវការរលាស់ដចញ ដទ្ើបដក 

ដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញ ជាអ្បកពិចារណាដ ើញ នូវការរលាស់ដចញ ដទ្ើបដក

ដដងហើមចូល ដតើដូចដមឋច? 

ការរលាស់ដចញម្នន ២ យ៉ា ង គឺការរលាស់ដចញ គឺការលោះបង់ (បរចិាច គបផដិនិសសគគៈ)១

ការរលាស់ដចញគឺការសធ ុោះដៅ (បកខនធនបផដិនិសសគគៈ)១ ។ ធម៌ណាលោះលស ោះនូវរបូធម៌

ដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នការរលាស់ដចញគឺ ការលោះបង់ ចិតថសធ ុោះដៅកប ុងលពោះនិពាឝ ន ជាទី្រលត់ទនរបូ

ដ យ្ ោះថ្នការរលាស់ដចញគឺការសធ ុោះដៅ ។ បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណា

ដ ើញនូវការរលាស់របូដចញ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញ ជាអ្បកពិចារណា

ដ ើញនូវការរលាស់របូដចញ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ធម៌ណាលោះលស ោះនូវដវទ្  នូវសញ្ញដ

នូវសង្ខខ រ នូវវញិ្ញដ ែ នូវចកខ ុ ។ដប។ នូវជរាមរែៈ ធម៌ដ ោះ ដ យ្ ោះថ្នការរលាស់ដចញ គឺ

ការលោះបង់ ចិតថសធ ុោះដៅកប ុងលពោះនិពាឝ ន ជាទី្រលត់ទនជរាមរែៈ ដ យ្ ោះថ្នការរលាស់ដចញ

គឺការសធ ុោះដៅ ។ បុគគលសិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលាស់ជរា 

មរែៈ ដទ្ើបដកដដងហើមដចញ សិកាថ្ន អាតយ អ្ញជាអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលាស់

ជរាមរែៈ ដទ្ើបដកដដងហើមចូល ធម៌ទាំងឡាយ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន សតិ ដ យ្ ោះថ្ន 

អ្នុបសស ញែ ធម៌ទាំងឡាយ ដ យ្ ោះថ្នឧបដ្ឋឌ ន មិនដ យ្ ោះថ្នសតិដទ្ ចាំណែកខាង

សតិ ដទ្ើបដ យ្ ោះ ថ្នឧបដ្ឋឌ នផង ដ យ្ ោះថ្នសតិផង ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និង

ដដងហើមចូលរបស់បុគគល អ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលាស់ដចញ បុគគលពិចារណាដ ើញ

នូវធម៌ទាំងដ ោះ ដដ្ឋយសតិដ ោះ ដដ្ឋយញែដ ោះ ដហ្តុដ ោះ ដលាកដពាលថ្ន ធនម មស ុ

ធមាម នបុសេន្ម សរបិបដ្ឋឌ នភាវន្ម។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន ពិចារណាដ ើញ ដតើពិចារណាដ ើញនូវធម៌ទាំងដ ោះ ដូចដមឋច? 

បុគគលពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង មិនណមនថ្នដទ្េងដទ្ ។ដប។ រលាស់ដចញមិន

ណមនកាន់យកដទ្ បុគគលកាលពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង រណមងលោះបង់នូវនិចចសញ្ញដ
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(ការសម្នគ ល់ថ្នដទ្េង) ។ដប។ បុគគលកាលរលាស់ដចញ ដ យ្ ោះថ្នលោះបង់នូវដសចកឋី លបកាន់

បុគគលពិចារណាដ ើញនូវធម៌ទាំងដ ោះ យ៉ា ងដនោះឯង។ 

 ពាករថ្ន ភាវន្ម ានដល់ភាវ  ៤ យ៉ា ង ដ យ្ ោះថ្នភាវ  ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនកនវង នូវ

ធម៌ទាំងឡាយ ណដលដកើតកប ុងសម្នធិដ ោះ។ដប។ ដ យ្ ោះថ្នភាវ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ដសព។

ខ្រល់ដដងហើមដចញ និងខ្រល់ដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលាស់

ដចញ ដ យ្ ោះថ្នសីលវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នសលងមួ ដ យ្ ោះថ្នចិតថវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិន

រាយម្នយ ដ យ្ ោះថ្នទិ្ដឌិវសុិទ្និ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដ ើញ អ្តទថ្នសលងមួកប ុងធម៌ដ ោះ ឯណា ដនោះ

ដ យ្ ោះថ្នអ្ធិសីលសិកាខ  អ្តទថ្នមិនរាយម្នយកប ុងធម៌ដ ោះ ឯណា ដនោះដ យ្ ោះថ្នអ្ធិចិតថ

សិកាខ អ្តទថ្នដ ើញកប ុងធម៌ដ ោះ ឯណា ដនោះដ យ្ ោះថ្នអ្ធិបផញ្ញដ សិកាខ  បុគគល កាលរាំពឹង

ដ ើញនូវសិកាខ ទាំង ៣ ដនោះ ដ យ្ ោះថ្នសិកា កាលដឹង ដ យ្ ោះថ្នសិកា។ កាលដធឝើឲរជាក់

ចាស់នូវធម៌ណដលគួរដធឝើឲរជាក់ចាស់ ដ យ្ ោះថ្នសិកា កាលបុគគលដឹងចាស់ នូវភាពទន

ចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើម

ចូល របស់បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលាស់ដចញ ដវទ្ ដ៏លាកដ រណមងដកើត

ដ ើង ដវទ្ ដ៏លាកដ រណមងតាំងដ ើង ដវទ្ ដ៏លាកដ រណមងដល់នូវដសចកឋីវ ិស។ដប។

កាលបុគគលដឹងចាស់នូវភាពទនចិតថ  ម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ និងដដងហើមចូល របស់បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលាស់ 

ដចញ។ដប។ បុគគលកាលដឹងចាស់ ដ យ្ ោះថ្នលបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដ យ្ ោះថ្ន

ដឹងចាស់នូវដគ្នចរផង ចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់ផង បុគគលលបមូលមកនូវពលៈ លបមូល

មកនូវដពាជឈងគៈ លបមូលមកនូវមគគ លបមូលមកនូវធម៌ ដ យ្ ោះថ្នដឹងចាស់នូវដគ្នចរផង 

ចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់ផង។ 

សាំនួរលតង់ពាករថ្ន លបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដតើលបមូលមកនូវឥង្កនធិយទាំង 

ឡាយដូចដមឋច? 

បុគគលលបមូលមកនូវសទ្និង្កនធិយ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដជឿស៊ប់ ។ដប។ ដហ្តុដ ោះ ដលាក

ដពាលថ្ន ចាក់ធវុោះនូវអ្តទទនការសងប់ អ្នុបសស ញែ ៨ ឧបដ្ឋឌ  នុសសតិ ៨ និងសុតថនថិក 

វតទ ុ ៤ (រណមងម្នន) កប ុងធដមយ សុធម្នយ នុបសស  ទាំងដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន សដតការញីែ ៣២

លបការ។ 
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ញាណ ២៤ េដ្យអំណ្ចៃនសមាធិ េតើដូចេមេច? 
ភាពទនចិតថម្នន អារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើម

ដចញណវង ដ យ្ ោះថ្ន សម្នធិ ភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទនដដងហើម ចូលណវង ដ យ្ ោះថ្នសម្នធិ ។ដប។ ភាពទនចិតថម្ននអារមយែ៍ណតមួយ 

ណដលមិនរាយម្នយ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនដដងហើមដចញ របស់បុគគល កាលញុាំងចិតថឲររួច 

(ចាកកិដលស) ដ យ្ ោះថ្នសម្នធិ ដនោះញែ ២៤ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនសម្នធិ។ 

ញាណ ៧២ របការ េដ្យអំណ្ចៃនវិបស្ឝោ េតើដូចេមេចខលះ? 
ដ យ្ ោះថ្នវបិសស  ដដ្ឋយអ្តទថ្នពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង ដ យ្ ោះថ្នវបិសស 

ដដ្ឋយអ្តទថ្នពិចារណាដ ើញ ថ្នជាទុ្កខ ដ យ្ ោះថ្នវបិសស  ដដ្ឋយអ្តទថ្នពិចារណាដ ើញ

ថ្នជាអ្នតថ  នូវខ្រល់ដដងហើមដចញណវង ដ យ្ ោះថ្នវបិសស  ដដ្ឋយអ្តទថ្នពិចារណាដ ើញ

ថ្នមិនដទ្េង ដ យ្ ោះថ្នវិបសស  ដដ្ឋយអ្តទថ្នពិចារណាដ ើញ ថ្នជាទុ្កខ  ដ យ្ ោះថ្ន

វិបសស  ដដ្ឋយអ្តទថ្នពិចារណាដ ើញ ថ្នជាអ្នតថ  នូវខ្រល់ដដងហើមចូលណវង។ដប។

ដ យ្ ោះថ្នវបិសស  ដដ្ឋយអ្តទថ្នពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង ដ យ្ ោះថ្នវបិសស  ដដ្ឋយ

អ្តទថ្នពិចារណាដ ើញ ថ្នជាទុ្កខ ដ យ្ ោះថ្នវបិសស  ដដ្ឋយអ្តទថ្នពិចារណាដ ើញ ថ្នជា

អ្នតថ  នូវខ្រល់ដដងហើមដចញ របស់បុគគល កាលញុាំងចិតថឲររចួ នូវខ្រល់ដដងហើមចូល របស់

បុគគល កាលញុាំងចិតថឲររចួ ដនោះញែ ៧២ លបការ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនវបិសស ។ 

និពវោិញាណ ៨ ោស្ង េតើដូចេមេចខលះ? 
ដ យ្ ោះថ្ននិពឝិទញែ ដលពាោះដហ្តុដឹង ដ ើញតមពិត នូវខ្រល់ដដងហើមដចញ របស់

បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង ១ ដ យ្ ោះថ្ននិពឝិទញែ ដលពាោះដហ្តុដឹង ដ ើញ

តមពិត នូវខ្រល់ដដងហើមចូល របស់បុគគល អ្បកពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង ១។ដប។

ដ យ្ ោះថ្ននិពឝិទញែ ដលពាោះដហ្តុដឹង ដ ើញតមពិត នូវខ្រល់ដដងហើមដចញ របស់បុគគល

អ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលាស់ដចញ ១ ដ យ្ ោះថ្ននិពឝិទញែ ដលពាោះដហ្តុដឹង ដ ើញ

តមពិត នូវខ្រល់ដដងហើមចូល របស់បុគគល អ្បកពិចារណាដ ើញនូវការរលាស់ដចញ ១ ដនោះ

និពឝិទញែ ៨ យ៉ា ង។ 
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និពិវោនុេល្មញ្ញ្ណ ៨ ោស្ង េតើដូចេមេចខលះ? 
បញ្ញដ កប ុងការលាកដ ថ្នគួរភ័យ ចាំដពាោះខ្រល់ដដងហើមដចញរបស់បុគគល អ្បកពិចារណា

ដ ើញថ្នមិនដទ្េង ដ យ្ ោះថ្ន និពឝិទនុដលាមញ្ញដ ែ ១ បញ្ញដ កប ុងការលាកដ ថ្នគួរភ័យ

ចាំដពាោះខ្រល់ដដងហើមចូល របស់បុគគល អ្បកពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង ដ យ្ ោះថ្ននិពឝិទ- 

នុដលាមញ្ញដ ែ ១។ដប។ បញ្ញដ កប ុងការលាកដ ថ្នគួរភ័យ ចាំដពាោះខ្រល់ដដងហើមដចញរបស់

បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញ នូវការរលាស់ដចញ ដ យ្ ោះថ្ននិពឝិទនុដលាមញ្ញដ ែ ១ បញ្ញដ

កប ុងការលាកដ ថ្នគួរភ័យ ចាំដពាោះខ្រល់ដដងហើមចូលរបស់បុគគល អ្បកពិចារណាដ ើញនូវការ

រលាស់ដចញ ដ យ្ ោះថ្ន និពឝិទនុដលាមញ្ញដ ែ ១ ដនោះនិពឝិទនុដលាមញ្ញដ ែ ៨ យ៉ា ង។ 

និពឝិទបដិបផសសទ្នញិ្ញដ ែសងប់ (ការដឹងកប ុងការដនឿយណាយ និងការរម្នង ប់) ៨ យ៉ា ង ។ 

និពវោិបដិប្បស្ឝទធញិ្ញ្ណសងប់ ៨ោស្ង េតើដូចេមេចខលះ? 
បញ្ញដ  គឺការពិចារណា និងការរាំពឹងនូវខ្រល់ដដងហើមដចញរបស់បុគគលអ្បកពិចារណា

ដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង ដ យ្ ោះថ្ននិពឝិទបដិបផសសទ្នញិ្ញដ ែ ១ បញ្ញដ គឺការពិចារណា និងការ

រាំពឹងនូវខ្រល់ដដងហើមចូលរបស់បុគគលអ្បកពិចារណាដ ើញ ថ្នមិនដទ្េង ដ យ្ ោះថ្ន និពឝិទ- 

បដិបផសសទ្និញ្ញដ ែ ១។ដប។ ដនោះនិពឝិទបដិបផសសទ្និញ្ញដ ែ ៨ យ៉ា ង។ 

វិមុតតិសុខញ្ញ្ណ ២១ េតើដូចេមេចខលះ? 
ញែដកើតដ ើង ដលពាោះភាពទនសកាា យទ្ិដឌ ិ ណដលដលាកលោះបង់ដហ្ើយ ផ្លឋ ច់ផឋិល

ដហ្ើយ ដដ្ឋយដសាតបតថិមគគ ដ យ្ ោះថ្នវមុិតថិសុខ្ញ្ញដ ែ ញែដកើតដ ើង ដលពាោះភាពទន

វចិិកិចាឆ ណដលដលាកលោះបង់ដហ្ើយ ផ្លឋ ច់ផឋិលដហ្ើយ ដដ្ឋយដសាតបតថិមគគ  ដ យ្ ោះថ្នវមុិតថិ

សុខ្ញ្ញដ ែ ញែដកើតដ ើង ដលពាោះភាពទនសីលពឝតបរាម្នសៈទនទិ្ដ្ឋឌ នុស័យ ទនវចិិកិចាឆ - 

នុស័យ ណដលដលាកលោះបង់ដហ្ើយ ផ្លឋ ច់ផឋិលដហ្ើយ ដដ្ឋយដសាតបតថិមគគ  ដ យ្ ោះថ្នវមុិតថិ

សុខ្ញ្ញដ ែ ញែដកើតដ ើង ដលពាោះភាពទនកាមរាគសដញ្ញដ ជនៈ ទនបដិ សដញ្ញដ ជនៈ ជា

កិដលសដ៏ដលគ្នតលគ្នត ទនកាមរាគ្ននុស័យ ទនបដិឃានុស័យ ជាកិដលសដ៏ដលគ្នតលគ្នត 

ណដលដលាកលោះបង់ដហ្ើយ ផ្លឋ ច់ផឋិលដហ្ើយ ដដ្ឋយសកទគ្នមិមគគ ដ យ្ ោះថ្នវមុិតថិសុខ្

ញ្ញដ ែ ញែដកើតដ ើង ដលពាោះភាពទនកាមរាគសដញ្ញដ ជនៈ ទនបដិ សដញ្ញដ ជនៈ ជា

កិដលសដ៏លឡិត ទនកាមរាគ្ននុស័យ ទនបដិឃានុស័យ ជាកិដលសដ៏លឡិត ណដលដលាក

លោះបង់ដហ្ើយ ផ្លឋ ច់ផឋិលដហ្ើយ ដដ្ឋយអ្ គ្នមិមគគ ដ យ្ ោះថ្នវមុិតថិសុខ្ញ្ញដ ែ ញែ



Page 378 of 413 
 

ដកើតដ ើងដលពាោះភាពទនរបូរាគៈ ទនអ្របូរាគៈ ទនម្ននោះ ទនឧទ្នចចៈ ទនអ្វជិាជ  ទនម្ន នុស័យ

ទនភវរាគ្ននុស័យ ទនអ្វជិាជ នុស័យ ណដលដលាកលោះបង់ដហ្ើយ ផ្លឋ ច់ផឋិលដហ្ើយ ដដ្ឋយ

អ្រហ្តថមគគ ដ យ្ ោះថ្នវមុិតថិសុខ្ញ្ញដ ែ ដនោះវមុិតថិសុខ្ញ្ញដ ែ ២១ កាលបុគគលចដលមើននូវ 

អា ានសសតិសម្នធិ ម្ននវតទ ុ ១៦ ញែ ២២០ ដនោះ រណមងដកើតដ ើង។ 

ចប ់អាោបានខថា។ 
 

បិដ្ក ភាគ ៧០ - ទំព័រទី ២៣៣ 

ខនុងសតិប្បដ្ដ្ន ៤ េតើចរិោៃនឥន្ទនទិយោំង ៥ េដ្យអំណ្ចៃនសតិន្ទនទិយ 
បុគលគប្បីេឃើញេដ្យអាការ ២០ ដូចេមេចខលះ? 
កានយកាោនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន a សតិង្កនធិយ 

a សម្នធិង្កនធិយ 

a បញ្ដិង្កនធិយ         សតិបផដ្ឋឌ ន៤ ×ឥង្កនធិយ ៥= ២០ 

a សទ្និង្កនធិយ 

a វរីយិិង្កនធិយ 

នវទ្ន្មសនុវទ្ន្មនបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន 

ចនិរ តចតិាត នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន 

ធនម មសធុមាម នបុសេន្មសរបិបដ្ឋឌ ន 

 

e ចរោិននសរនិ្ទន ទយិ បុគគលគបផីដ ើញ ដដ្ឋយអ្តទថ្នម្ននការលបុងលបយ័តបជាអ្ធិបតី ១ 

e ចរោិននសមាធនិ្ទន ទយិ បុគគលគបផីដ ើញ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនរាយម្នយ ១ ដដ្ឋយអ្ាំណាច

ទនសតិង្កនធិយ 

e ចរោិននបញ្ដនិ្ទន ទយិ បុគគលគបផដី ើញ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដ ើញ ១ 

e ចរោិននសទ្ ធនិ្ទន ទយិ បុគគលគបផដី ើញ ដដ្ឋយអ្តទថ្នដជឿស៊ប់ ១ 

e ចរោិននវរីយិនិ្ទន ទយិ បុគគលគបផដី ើញ ដដ្ឋយអ្តទថ្នផគងដ ើង ១ 

សតិបផដ្ឋឌ នទាំង ៤ ចរិយទនឥង្កនធិយទាំង ៥ ដដ្ឋយអ្ាំណាចទនសតិង្កនធិយ បុគគល

គបផីដ ើញ ដដ្ឋយអាការ ២០ ដនោះឯង។ 

ការលបលពឹតថិកឋី  ការដៅកឋី  ដ យ្ ោះថ្នការលតស់ដឹងតម ដ យ្ ោះថ្នការចាក់ធវុោះ ពួកវញិ្ដ ូជន

ជាសលពហ្យចារ ីគបផីកាំែត់នូវបុគគល កាលលបលពឹតថយ៉ា ងណា កាលដៅយ៉ា ងណា កប ុងឋាន

ទាំងឡាយ ដ៏លជាលដលៅថ្ន ដលាកម្ននអាយុដនោះ ពិតជាសដលមចដហ្ើយ ឬនឹងសដលមច។ 
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ពាករថ្ន ការរបរពរឹ ត ិានដល់ការលបលពឹតថិ  គឺចរយិ ៨ គឺ 

e ឥរយិបងចរយិ ១ 

e អាយតនចរយិ ១ 

e សតិចរយិ ១ 

e សម្នធិចរយិ ១ 

e ញែចរយិ ១ 

e មគគចរយិ ១ 

e បតថិចរយិ ១ 

e ដលាកតទចរយិ ១។ 

ចរោិ កប ុងឥរយិបងទាំង ៤ ដ យ្ ោះថ្ន ឥរោិបថចរោិ ។ ចរោិ កប ុងសតិបផដ្ឋឌ នទាំង 

៤ដ យ្ ោះថ្ន សរចិរោិ ។ 

បិដ្ក ភាគ ៧០ - ទំព័រទី ២៩៤ 

អាកាសានញ្ច្យតនសមាបតតិវិេមាខ េតើដូចេមេច? 
ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ ដលពាោះកនវងបង់នូវរូបសញ្ញដ  ដលពាោះដល់នូវដសចកឋី វិ សទន 

បដិ សញ្ញដ  ដលពាោះមិនាន ដធឝើទុ្កកប ុងចិតថ នូវ នតថសញ្ញដ  ដដ្ឋយលបការទាំងពួង ក៏ចូល

កាន់អាកាសានញ្ញច យតនជាន ដដ្ឋយបរិកមយថ្ន អាកាសមិនម្ននទី្បាំផុត ដនោះដ យ្ ោះថ្ន 

អាកាសានញ្ញច យរនសមាបរ តវិនិមាក ខ។ 

វិញ្ញ្ណញ្ច្យតនសមាបតតិវិេមាខ េតើដូចេមេច? 
ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ កនវងបង់នូវ អាកាសានញ្ញច យតនជាន ដដ្ឋយលបការទាំងពួង

ដហ្ើយចូលកាន់វិញ្ញដ ែញ្ញច យតនជាន ដដ្ឋយបរិកមយថ្ន វិញ្ញដ ែមិនម្ននទី្បាំ ផុត ដនោះ

ដ យ្ ោះថ្ន វញិ្ញដែញ្ញច យរនសមាបរ តវិនិមាក ខ។ 

អាខិញ្ចញ្ញ្យតនសមាបតតិវិេមាខ េតើដូចេមេច? 
ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ កនវងបង់នូវវិញ្ញដ ែញ្ញច យតនជាន ដដ្ឋយលបការទាំងពួង 

ដហ្ើយចូលកាន់អាកិញ្ចញ្ញដ យតនជាន ដដ្ឋយបរកិមយថ្ន អ្ឝី តិចតួចមិនម្នន ដនោះដ យ្ ោះថ្ន 

អាកញិ្ចញ្ញដយរនសមាបរ តវិនិមាក ខ។ 
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េនវសញ្ញ្ោសញ្ញ្យតនសមាបតតិវិេមាខ េតើដូចេមេច? 
ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ កនវងបង់នូវអាកិញ្ចញ្ញដ យតនជាន ដដ្ឋយលបការទាំងពួង ដហ្ើយ 

ចូលកាន់ដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតនជាន ដនោះដ យ្ ោះថ្ន ននវសញ្ញដន្មសញ្ញដយរនៈសមាបរ តវិនិមាក ខ។ 

សញ្ញ្េវទយិតនិេរាធសមាបតតិវិេមាខ េតើដូចេមេច? 
ភិកខ ុកប ុងសាស ដនោះ កនវងបង់នូវដនវសញ្ញដ  សញ្ញដ យតនជាន ដដ្ឋយលបការទាំងពួង 

ដហ្ើយចូលកាន់សញ្ញដ ដវទ្យិតនិដរាធ (ដសចកឋី រលត់ទនសញ្ញដ  និងដវទ្ ) ដនោះដ យ្ ោះថ្នសញ្ញដ

នវទ្យរិននិរាធសមាបរ តវិនិមាក ខ។ 

បិដ្ក ភាគ ៧០ - ទំព័រទី ៣៩៨ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ សញ្ញដ វបិលាវ ស (ដសចកឋីសម្នគ ល់ខុ្ស) ចិតថវបិលាវ ស (គាំ និតខុ្ស)ទិ្ដឌិ

វបិលាវ ស (ការយល់ខុ្ស) ដនោះម្នន ៤ យ៉ា ង ចុោះវបិលាវ ស ៤ យ៉ា ង ដតើដូចដមឋចខ្វោះ? 

វិបល្ល្ស ៤ ោស្ងគឺ 
� អ្ននិច ច នចិ ចន ត ិ  មិនដទ្េង ថ្នដទ្េង 

� ទ្នុក ក សខុន ត ិ  ជាទុ្កខថ្ន ជាដសចកឋីសុខ្ 

� អ្នរ តន ិច អ្តាត   មិនណមនតួខ្វួន ថ្នតួខ្វួន 

� អ្សនុភ សភុន ត ិ សភាវៈមិនសាឡ ត ថ្នសាឡ ត 

វបិបលាល សរកមុទ្១ី 

� សញ្ញដ វបិលាល ស 

� ចរិ តវបិលាល ស 

� ទ្ដិ ឌវិបិលាល ស 

អ្ននិច ច នចិ ចន ត ិ

របស់មិនដទ្េង ថ្នដទ្េង 

វបិបលាល សរកមុទ្២ី 

� សញ្ញដ វបិលាល ស 

� ចរិ តវបិលាល ស 

� ទ្ដិ ឌវិបិលាល ស 

ទ្នុក ក សខុន ត ិ

របស់ទុ្កខថ្ន ជាដសចកឋីសុខ្ 

វបិបលាល សរកមុទ្៣ី 

� សញ្ញដ វបិលាល ស 

� ចរិ តវបិលាល ស 

� ទ្ដិ ឌវិបិលាល ស 

អ្នរ តន ិច អ្តាត  

មិនណមនតួខ្វួន ថ្នតួខ្វួន 

វបិបលាល សរកមុទ្៤ី 

� សញ្ញដ វបិលាល ស 

� ចរិ តវបិលាល ស 

� ទ្ដិ ឌវិបិលាល ស 

អ្សនុភ សភុន ត ិ

សភាវៈមិនសាឡ ត ថ្នសាឡ ត 
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វបិបលាល សរកមុទ្១ី សញ្ញដ វបិផលាវ ស ចិតថវបិផលាវ ស និងទិ្ដឌិវបិផលាវ ស ណដលសម្នគ ល់

នូវអ្និចចាំថ្នជានិចចាំ 

វបិបលាល សរកមុទ្៣ី សញ្ញដ វបិផលាវ ស ចិតថវបិផលាវ ស និងទិ្ដឌិវបិផលាវ ស ណដលសម្នគ ល់

នូវអ្នតថ ថ្នជាអ្តថ  

វបិបលាល សរកមុទ្៤ី ទិ្ដឌិវបិផលាវ ស ណដលសម្នគ ល់នូវ អ្សុភៈថ្នជាសុភៈ 

វបិបលាល សរកមុទ្២ី ទិ្ដឌិវបិផលាវ ស ណដលសម្នគ ល់នូវ ទុ្កខថ្នជាសុខ្ ដនោះនឹងលតូវលោះ

ដដ្ឋយ ដសាតបតថិមគគ ។ 

ឥ ូវដនោះ នឹងពែ៌ តមលាំដ្ឋប់ដសចកឋី  ណដលដៅមិនធាវ ប់ពែ៌ ទន វបិលាវ ស

កថ្ន ណដលម្ននលពោះសូលតជាបទ្ ាំ ណដលលពោះដ៏ម្ននលពោះភាគលទ្ង់សណមឋងទុ្កកប ុងវបិលាវ ស

ណដលជាបចច័យទនកមយដ ោះ ដពាលដហ្ើយ ។ គបផីលជាបដសចកឋីកប ុងលពោះសូលតសិន ។ បទ្ថ្ន 

សញ្ញដ វបិលាល ស គឺ ម្ននការសម្នគ ល់ដ វ ែងឃាវ តជាសភាវៈ អ្ធិបាយថ្ន ម្ននសញ្ញដ វបិរតិ។ 

សូមផីកប ុងពីរបទ្ដ៏ដសសក៏ម្ននន័យដូចគ្នប  ។ សញ្ញដ វបិលាវ ស រណមងលាកដកប ុងកាលទនកិចច

របស់ខ្វួន ម្នន កម្នវ ាំងដដ្ឋយអ្កុសលសញ្ញដ  លាសចាកទិ្ដឌិ កប ុងឋានៈទនកិចចរបស់ចិតថម្នន

កម្នវ ាំងដខ្សៃយ ។ 

ចរិ តវបិលាល ស រណមងលបលពឹតថដៅកប ុងកាលទនកិចចរបស់ខ្វួន ជាអ្កុសលចិតថលាសចាក

ទិ្ដឌិម្ននកម្នវ ាំង ។ 

ទ្ដិ ឌវិបិលាល ស រណមងលបលពឹតថដៅកប ុងចិតថណដលសមផយុតថដដ្ឋយទិ្ដឌិ ។ 

ដលពាោះដូដចាប ោះ សញ្ញដ វបិលាវ ស ម្ននកម្នវ ាំងដខ្សៃយជាងទាំងអ្ស់ ។ ចិតថវបិលាវ សម្នន

កម្នវ ាំងដលចើនជាង សញ្ញដ វិបលាវ សដ ោះ ។ ទិ្ដឌិវិបលាវ សម្ននកម្នវ ាំងដលចើនជាងទាំងអ្ស់ ។ 

ពិតណាស់ ដ យ្ ោះថ្ន ការសមាគល ់ដលពាោះកាន់យកលតឹមណតអាការលាកដទនអារមយែ៍ ដូចការ

ដ ើញញកហាបែៈរបស់ទរកណដលដៅមិនទន់ដឹងកឋី  ។ ដ យ្ ោះថ្ន ការគរិ ដលពាោះសូមផី 

ដល់ការដឹងចាស់លកខែៈ ដូចការដ ើញញកហាបែៈរបស់អ្បកលសុក ។ ដ យ្ ោះថ្ន ការ

នឃើញ ដលពាោះសាធ បវតទ ុណដលចាប់កាន់ដូចការចាប់ណដកដដ្ឋយដង្ខា ប់ធាំរបស់ជាងណដក ។ 
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បទ្ថ្ន អ្ននិច ច នចិ ចន ត ិ សញ្ញដ វបិលាល ស ការសម្នគ ល់ខុ្សកប ុងសភាវៈណដលមិនដទ្េង ថ្ន

ដទ្េង គឺ ការសម្នគ ល់ណដលដកើតដ ើងដលពាោះចាប់យកកប ុងវតទ ុមិនដទ្េងថ្ន ដនោះដទ្េង ដ យ្ ោះ

ថ្ន សញ្ញដ វបិលាល ស ។ គបផីលជាបដសចកឋីកប ុងបទ្ទាំងពួងដដ្ឋយន័យដនោះ។ 

បទ្ថ្ន ន សញ្ញដ វបិលាល នសា ន ចរិ តវបិលាល នសា ន ទ្ដិ ឌវិបិលាល នសា ការសម្នគ ល់មិនខុ្ស ការ

គិតមិនខុ្ស ការដ ើញមិនខុ្ស ដលាកដពាលដល់ការកាន់យកតមដសចកឋី ពិត ដលពាោះមិន

ម្ននការលបកាន់ខុ្ស ១២ យ៉ា ង កប ុងវតទ ុ ៤ យ៉ា ង ។ 

គបផីលជាបដសចកឋីកប ុងគ្នថ្នទាំងឡាយ ដូចតដៅដនោះ ។ បទ្ថ្ន អ្នរ តន ិច អ្តាត  គឺ ម្នន

ការសម្នគ ល់យ៉ា ងដនោះថ្ន កប ុងសភាវៈណដលមិនណមនតួខ្វួន ថ្នតួខ្វួន ។ បទ្ថ្ន មចិាឆ ទ្ដិ ឌ ិតា 

លតូវការដ ើញខុ្ស ាំដៅ គឺ មិនលតឹមណតម្ននការសម្នគ ល់ណតមយ៉ា ងប៉ាុ ដណាត ោះលតូវញុាំងការ

ដ ើញខុ្សណដលដកើតដ ើង ដដ្ឋយសញ្ញដ  ាំដៅ ។ បទ្ថ្ន ខរិ តចតិាត  ម្ននចិតថដ វ ងដឃាវ ង គឺ 

លបកបដដ្ឋយចិតថដ វ ងដឃាវ ង វិលដៅណដលដកើតដ ើងដដ្ឋយសញ្ញដ  និងទិ្ដឌិ ។ បទ្ថ្ន 

វសិញ្ដនិន្ម ម្ននសញ្ញដ ខុ្សដនោះលតឹមណតជាដទ្ស  ។ ដសចកឋីថ្ន ម្ននការសម្នគ ល់ ការគិត 

និងការដ ើញវបិរតិ ។ 

មយ៉ា ងវញិដទ្េត ដលពាោះសញ្ញដ ជាតួ ាំ ដលាកដទ្ើបដពាលសញ្ញដ វបិលាវ សដដ្ឋយ ៤ បទ្

ទនទិ្ដឌិមុន ប ធ ប់ពីដ ោះដទ្ើបដពាល បទ្ថ្ន មចិាឆ ទ្ដិ ឌហិា លតូវមិចាឆ ទិ្ដឌិ ាំដៅ ជាទិ្ដឌិវបិលាវ ស។ 

បទ្ថ្ន ខរិ តចតិាត  ចិតថឃាវ ងដឃាវ ង ជាចិតថវបិលាវ ស ។ បទ្ថ្ន វសិញ្ដនិន្ម ម្ននសញ្ញដ ខុ្សដនោះ

លតឹមណតជាដទ្ស  ។ ដសចកឋីថ្ន ម្ននការសម្នគ ល់ ការគិត និងការដ ើញវបិរតិ ។ 

មយ៉ា ងវញិដទ្េត ដលពាោះសញ្ញដ ជាតួ ាំ ដលាកដទ្ើបដពាលសញ្ញដ វបិលាវ សដដ្ឋយ ៤ បទ្

ទនទិ្ដឌិមុន ប ធ ប់ពីដ ោះដទ្ើបដពាលបទ្ថ្ន មចិាឆ ទ្ដិ ឌ ិតា លតូវមិចាឆ ទិ្ដឌិ ាំដៅ ជាទិ្ដឌិវបិលាវ ស ។ 

បទ្ថ្ន ខរិ តចតិាត  ចិតថដ វ ងដឃាវ ង ជាចិតថវបិលាវ ស ។ បទ្ថ្ន វសិញ្ដនិន្មម្ននសញ្ញដ ខុ្ស គឺ ដល់

ដម្នហ្ៈលាសចាកសញ្ញដ លបលកតី ដដ្ឋយការកាន់យកវបិលាវ ស ៣ដូចកប ុងបទ្ដនោះថ្ន សនវប់

ដលពាោះកម្នវ ាំងពិសដល់វិសញ្ដី (អ្ស់ការដឹង) ។ បទ្ថ្ន នរ នោគយតុាត  មារសេ គឺ សតឝទាំង 

ដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន ជាប់ដៅកប ុងអ្ ធ ក់របស់ម្នរ ។ បទ្ថ្ន អ្នោគនក ខមនិន្ម ជាសតឝមិនម្ននការ

រចួផុតចាកកិដលសគឺ មិនសដលមចនិពាឝ នណដលជាទី្ដកសមចាកដយគៈ គឺ ចទលង ៤ ។ បទ្ថ្ន  

សតាត  គច ឆន ត ិ សំសារ ំសតឝទាំងឡាយលតូវដៅកាន់សងារ គឺ បុគគលទាំងដ ោះឯងលតូវលតច់ដៅ
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កាន់សងារ ។ ដតើដូចដមឋច? ដលពាោះសតឝទាំងដ ោះលតូវដៅកាន់ជាតិ និងមរែៈ ដូដចាប ោះដទ្ើប

លតូវលតច់ដៅ ។ បទ្ថ្ន ពទុាធ  គឺ លពោះសពឝញ្ដូអ្បកលតស់ដឹង អ្រសិចចៈ ៤ ជាពហុ្វចនៈដដ្ឋយ

អ្ាំណាចទូ្ដៅកប ុងកាល ៣ ។ បទ្ថ្ន នលាកសម ឹគឺ កប ុងឱកាសដលាក ។ បទ្ថ្ន បភង ករា ម្ននពនវឺ

ភវឺសាឝ ង គឺ ដធឝើបុែរឲរភវឺសាឝ ងដដ្ឋយបញ្ញដ  ។ បទ្ថ្ន ឥម ំ ធម ម ំ បកានសន ត ិ លពោះពុទ្នជាម្នច ស់

ទាំងឡាយលទ្ង់លបកាសលពោះធម៌ គឺ លទ្ង់សណមឋងធម៌លោះបង់វបិលាវ ស ។ បទ្ថ្ន ទ្កុ ខបូសមាមនិ ំ

ឲរដល់ភាពសងប់រម្នង ប់ទុ្កខ  គឺ ដល់លពោះនិពាឝ នណដលជាការសងប់រម្នង ប់ទុ្កខ  ។ បទ្ថ្ន នរសំ សតុាវ ន 

គឺ សាឋ ប់ធម៌របស់លពោះពុទ្នជាម្នច ស់ទាំងដ ោះ ។ បទ្ថ្ន សបបញ្ញដ  អ្បកម្ននបញ្ញដ  គឺម្ននបញ្ញដ

ណដលជាការសមគួរ ។ បទ្ថ្ន សចរិ ត ំ បច ចលទ្ ធ ុលត ប់ានការគិត គឺ លត ប់ានការគិតរបស់

ខ្វួនដវេរការវបិលាវ ស ។ កាត់បទ្ជា បដអិ្លទ្ ធ ុ។ មយ៉ា ងដទ្េត កាត់បទ្ជា បដលិភសឹ ុបដអិ្លទ្ ធុ ំ។ 

បទ្ថ្ន អ្នចិ ចនតា ទ្ក ខុ ំានដ ើញដដ្ឋយភាពជាសភាវៈមិនដទ្េង គឺ ានដ ើញដដ្ឋយអ្ាំណាច

ទន ភាពជាសភាវៈមិនដទ្េងដ ោះឯង ។ បទ្ថ្នអ្រ តន ិ អ្នតាត  ដ ើញសភាពណដលមិនណមនតួ

ខ្វួន ដដ្ឋយភាពជាសភាវៈមិនណមនតួខ្វួន គឺានដ ើញថ្ន ភាពមិនណមនតួខ្វួនថ្នជាសភាវៈ

មិនណមនតួខ្វួនដ ោះឯង ។ មយ៉ា ងវញិដទ្េត ានដ ើញសភាវៈមិនណមនតួខ្វួនថ្នតួខ្វួនមិនម្នន

កប ុងវតទ ុ ។ បទ្ថ្ន សមាមទ្ដិ ឌ ិសមាទាន្ម ជាអ្បកកាន់យកសម្នយ ទិ្ដឌិ គឺ ការដ ើញលបទព ។ បទ្ថ្ន 

សព វទ្កុ ខ ំអ្បច ចគ ុ ំកនវងចាកទុ្កខទាំងពួង គឺ ្នកនវងវដឋទុ្កខទាំងអ្ស់ ។ បទ្ថ្ន ទ្ដិ ឌសិមបន នសេ 

អ្បកដល់លពមដដ្ឋយទិ្ដឌិទនពាករសួរលោះដហ្ើយ និងលោះទូ្ដៅ គឺលពោះដសាតបនប ។ 

ដលពាោះបទ្ថ្ន  អ្សនុភ សភុន ត ិសញ្ញដ  ឧបបជ ជរ ិចរិ ត ំឧបបជ ជរ ិកាសម្នគ ល់ការគិតកប ុងសភាវៈ

ណដលមិនសាឡ តថ្ន សាឡ តដកើតដ ើង គឺដកើតដ ើងសូមផីដល់លពោះសកទគ្នមី មិនចាាំាច់

និយយងឝីដល់លពោះដសាតបនប ។ វបិលាវ សទាំងពីរដនោះ លពោះអ្ គ្នមី ដទ្ើបលោះានដលាក

ដពាលទុ្កកប ុងអដឋខថាដដ្ឋយលបការដូដចបោះ ដលពាោះដូដចាប ោះ គបផីលជាបថ្នទាំងពីរដនោះ ដលាក
ដពាលសាំដៅដល់ លពោះដសាតបនប និង លពោះសកទគ្នមី ។ ដលពាោះលពោះអ្ គ្នមី លោះកាមរាគៈ

ានដហ្ើយ គបផីលជាបថ្ន ដលាកដពាលដល់ការលោះការសម្នគ ល់ខុ្ស ការគិតខុ្សកប ុងសភាវៈ

មិនសាឡ តថ្នសាឡ ត ។ ដដ្ឋយបទ្ថ្ន ទ្ វសី ុ វរ ថសូ ុជាដដើម ដលាកសណមឋងសរបុដល់ការលោះនិង

ការលោះទូ្ដៅ ។ កប ុងបទ្ថ្ន ជាការលោះវិបលាវ ស ៦ កប ុងវតទ ុ ២ ទាំងដនោះ គឺ កប ុងសភាវៈមិន

ដទ្េងថ្នដទ្េង កប ុងសភាវៈមិនណមនតួខ្វួនថ្នតួខ្វួន ជាការលោះទិ្ដឌិវបលាវ ស ២ កប ុងវតទ ុ ២ទាំង
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ដនោះ គឺ កប ុងសភាវៈជាទុ្កខថ្ន ជាសុខ្ កប ុងសភាវៈមិនសាឡ តថ្នសាឡ ត ។ កប ុងគមភី រខ្វោះ គមភី រ

ដលាកសរដសរ បទ្ថ្ន នទ្ វ មុន ។ សរដសរបទ្ថ្ន ឆ កប ុងខាងដលកាយ ។ បទ្ថ្ន ចរសូវុរ ថសូ ុ

ដលាកដពាលដល់វបិលាវ ស ៤ រមួជា ១។ បទ្ អ្ដ ឌ ានដល់ វបិលាវ ស ៦ កប ុងវតទ ុ ២ វបិលាវ ស ២ 

កប ុងវតទ ុ ២ រមួជាវបិលាវ ស ៨ ។ បទ្ថ្ន ចតាត នរា គឺ វបិលាវ ស ៤ ានដល់ សញ្ញដ វបិលាវ ស និង

ចិតថវបិលាវ សមួយយ៉ា ង ២ កប ុងវតទ ុមួយៗ កប ុងបណាឋ វតទ ុណដលជាទុ្កខ និងមិនសាឡ ត កប ុងគមភី រខ្វោះ 

ដលាកសរដសរទុ្កយ៉ា ងដ ោះដូចគ្នប  សូមផីកប ុងកណនវងណដលដលាកដពាលថ្ន ឆ ទ្ វសី ុវបិលាវ ស ៦ 

កប ុងវតទ ុ ២ ដូដចបោះឯង។ 

សញ្ញដ វបិផលាវ ស និងចិតថវបិផលាវ ស ណដលសម្នគ ល់នូវ អ្សុភៈថ្ន ជាសុភៈ នឹងលតូវ

លោះដដ្ឋយ អ្ គ្នមិមគគ ។ 

សញ្ញដ វបិផលាវ ស និងចិតថវបិផលាវ ស ណដលសម្នគ ល់នូវ ទុ្កខជាសុខ្ នឹងលតូវលោះដដ្ឋយ 

លពោះអ្រហ្នថ ។ 

បទ្ថ្ន ទ្នុក ខ សខុន ត ិសញ្ញដ  ឧបបជ ជរ ិ ចរិ ត ំ ឧបបជ ជរ ិការសម្នគ ល់ការគិតកប ុងភាពជាទុ្កខថ្ន

ជាដសចកឋីសុខ្រណមងដកើតដ ើង គឺ លតឹមណតការសម្នគ ល់ឬលតឹមណតការគិត រណមងដកើតដ ើង 

ដលពាោះដៅលោះការសនសាំដម្នហ្ៈមិនាន រណមងដកើតដ ើង សូមផីដល់ រពុះអ្ន្មាម ី មិនចាាំាច់

និយងឝីដល់ រពុះនសាតាបន ន ។ វបិលាវ សទាំងពីដនោះ រពុះអ្រ ន ត ប៉ាុ ដណាត ោះដទ្ើបលោះាន ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ មិនណមនសញ្ញដ វិបលាវ ស មិនណមនចិតថ វិបលាវ ស មិនណមនទិ្ដឌិ

វបិលាវ សដនោះ ម្នន ៤ យ៉ា ង ចុោះ ៤ យ៉ា ង នរ ើដចូនម ឋចខ លុះ? 

e ថ្នមិនដទ្េងកប ុងវតទ ុមិនដទ្េង ១ 

e ថ្នជាទុ្កខកប ុងវតទ ុជាទុ្កខ  ១ 

e ថ្នមិនណមនខ្វួនកប ុងវតទ ុមិនណមនខ្វួន ១ 

e ថ្នមិនសាឡ តកប ុងវតទ ុមិនសាឡ ត ១ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ ដនោះឯង មិនណមនសញ្ញដ វបិលាវ ស មិនណមនចិតថវបិលាវ ស មិន

ណមនទិ្ដឌវិបិលាវ ស ៤ យ៉ា ង។ 

សតឝទាំងឡាយ ម្ននដសចកឋីសម្នគ ល់ថ្នដទ្េង កប ុងវតទ ុណដលមិនដទ្េងផង ម្ននដសចកឋី

សម្នគ ល់ថ្នសុខ្ កប ុងវតទ ុណដលជាទុ្កខផង ម្ននដសចកឋីសម្នគ ល់ថ្នខ្វួន កប ុងវតទ ុណដល មិនណមន
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ខ្វួនផង ម្ននដសចកឋីសម្នគ ល់ថ្នលឡ កប ុងវតទ ុណដលមិនលឡផង លតូវមិចាឆ ទិ្ដឌិ កម្នច ត់បង់ដហ្ើយ 

ម្ននចិតថលក ក ម្ននដសចកឋីសម្នគ ល់ខុ្ស សតឝទាំងដ ោះ ដ យ្ ោះថ្ន លបកបខ្វួនកប ុងកិដលស

ជាដលគឿងលបកបរបស់ម្នរ មិនដកសមកានថចាកដយគធម៌ ដ ើយ ណតងដល់នូវជាតិ និងមរែៈ 

រណមងអ្ដ ធ លដៅកាន់សងារ លុោះកាលណាលពោះពុទ្នទាំងឡាយ លពោះអ្ងគដធឝើនូវរសយី  លទ្ង់

លតស់ដ ើងកប ុងដលាក លពោះអ្ងគលទ្ង់លបកាសធម៌ដនោះ ជាធម៌ញុាំងសតឝឲរដល់នូវឋានសងប់

ទុ្កខ សតឝទាំងដ ោះ លបកបដដ្ឋយលាជាញ  ានសាឋ ប់ធម៌របស់លពោះពុទ្នទាំងឡាយដ ោះ ដទ្ើប

ានចាំដពាោះនូវចិតថរបស់ខ្វួន គឺានដ ើញនូវវតទ ុមិនដទ្េង ថ្នមិនដទ្េង ានដ ើញនូវវតទ ុជា

ទុ្កខ ថ្នជាទុ្កខ ានដ ើញនូវវតទ ុមិនណមនខ្វួន ថ្នមិនណមនខ្វួន ានដ ើញនូវវតទ ុមិនលឡ  ថ្នមិន

លឡ  ជាអ្បកលបកាន់លតូវដដ្ឋយសម្នយ ទិ្ដឌិ ានកនវងនូវទុ្កខទាំងពួង ។ 

វបិលាវ សទាំង ៤ ដនោះ បុគគលអ្បកបរបូិែ៌ដដ្ឋយទិ្ដឌ ិលោះបង់ានខ្វោះ លោះបង់មិនាន

ខ្វោះ គឺវបិលាវ សខ្វោះ ដលាកលោះបង់ាន វបិលាវ សខ្វោះ ដលាកលោះបង់មិនាន សញ្ញដ វបិលាវ ស

ចិតថវបិលាវ ស ទិ្ដឌិវបិលាវ ស ថ្នដទ្េងកប ុងវតទ ុណដលមិនដទ្េង ដលាកលោះបង់ដហ្ើយ ណតសញ្ញដ

ដៅដកើត ចិតថដៅដកើត ថ្នជាសុខ្កប ុងវតទ ុជាទុ្កខ ដលាកលោះបង់ានលតឹមណតទិ្ដឌវិបិលាវ សដទ្

សញ្ញដ វិបលាវ ស ចិតថ វិបលាវ ស ទិ្ដឌិវិបលាវ ស ថ្នជាខ្វួនកប ុងវតទ ុណដលមិនណមនខ្វួន ដលាក

លោះបង់ដហ្ើយ ណតសញ្ញដ ដៅដកើត ចិតថដៅដកើត ថ្នលឡកប ុងវតទ ុណដលមិនលឡ  លោះបង់ានណតទិ្ដឌិ

វិបលាវ សដទ្ (គឺថ្ន) វិបលាវ ស ៦ កប ុងវតទ ុ ២ ដលាកលោះបង់ដហ្ើយ វិបលាវ ស ២ កប ុងវតទ ុ ២

ដលាកលោះបង់ដហ្ើយ លតង់វបិលាវ ស ៤ លោះមិនានដទ្ គឺ វបិលាវ ស ៨ កប ុងវតទ ុ ៤ ដលាកលោះ

ាន វបិលាវ ស ៤ លោះមិនានដទ្។ 

ចប ់វបិល្លស្កថា។ 
 

បិដ្ក ភាគ ៧០ - ទំព័រទី ៤០២ 

កនងុខ្ែៈននតសាោប េដិគ្គ 

ោខ្យថា មគ េតើមគ េដ្យអតថដូចេមេច? 
សមាមទ្ដិ ឌ ិដដ្ឋយអ្តទថ្នយល់ដ ើញ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលោះមិចាឆ ទិ្ដឌិ ជាមគគ

ផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីឧបតទមម នូវពួកសហ្ជាតធម៌ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលគប

សងាត់ នូវពួកកិដលស ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីជលមោះនូវគុែវដិសស ម្ននបដិដវធជា
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ដដើម ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីអ្ធិដ្ឋឌ នទនចិតថ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីផូរផង់ទន

ចិតថ  ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីាននូវគុែវដិសស ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីចាក់

ធវុោះតដៅដទ្េត ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលតស់ដឹងនូវសចចៈ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង

ដដើមផីញុាំងសតឝឲរឋិតដៅស៊ប់កប ុងនិដរាធ។ 

សមាមសង កបបៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ដលើកចិតថដ ើងកាន់អារមយែ៍ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង

ដដើមផីលោះមិចាឆ សងាបផៈ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីឧបតទមម នូវពួកសហ្ជាតធម៌ ជាមគគ

ផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលគបសងាត់នូវពួកកិដលស ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីជលមោះនូវ

គុែវដិសស ម្ននបដិដវធជាដដើម ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីអ្ធិដ្ឋឌ នទនចិតថ ជាមគគផង

ជាដហ្តុផង ដដើមផីផូរផង់ទនចិតថ  ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីាននូវគុែវដិសស ជាមគគ

ផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីចាក់ធវុោះតដៅដទ្េត ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលតស់ដឹងនូវសចចៈ

ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីញុាំងសតឝឲរឋិតដៅចាំដពាោះកប ុងនិដរាធ ។ 

សមាមវាចា ដដ្ឋយអ្តទថ្នកាំែត់ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលោះបង់មិចាឆ វាចា 

ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីឧបតទមម នូវពួកសហ្ជាតធម៌ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផី

លគបសងាត់នូវពួកកិដលស ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីជលមោះនូវគុែវដិសស ម្ននបដិដវធ

ជាដដើម ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីអ្ធិដ្ឋឌ នទនចិតថ  ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីផូរផង់

ទនចិតថ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីាននូវគុែវដិសស ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផី

ចាក់ធវុោះតដៅដទ្េត ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលតស់ដឹងនូវសចចៈ ជាមគគផង ជាដហ្តុ

ផងដដើមផីញុាំងសតឝឲរឋិតដៅចាំដពាោះកប ុងនិដរាធ។ 

សមាមកម មន តៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ខ្បោះណខ្បង ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលោះបង់មិចាឆ កមយនថៈ

ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីឧបតទមម នូវពួកសហ្ជាតធម៌ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផី

លគបសងាត់នូវពួកកិដលស ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីជលមោះនូវគុែវដិសស ម្ននបដិដវធ 

ជាដដើម ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីអ្ធិដ្ឋឌ នទនចិតថ  ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីផូរផង់

ទនចិតថ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីាននូវគុែវដិសស ជាមគគផង ជាដហ្តុផងដដើមផី

ចាក់ធវុោះតដៅដទ្េត ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលតស់ដឹងនូវសចចៈ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង 

ដដើមផីញុាំងសតឝឲរឋិតដៅចាំដពាោះកប ុងនិដរាធ។ 
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សមាមអាជវីៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ផូរផង់ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលោះបង់មិចាឆ អាជីវៈ។ 

សមាមវាោមៈ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ផគងដ ើង ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលោះបង់នូវមិចាឆ វាយមៈ។ 

សមាមសរ ិដដ្ឋយអ្តទថ្ន លបុងលបយ័តប  ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផី លោះបង់មិចាឆ សតិ។ 

សមាមសមាធ ិ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនរាយម្នយ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលោះបង់មិចាឆ

សម្នធិ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីឧបតទមម នូវពួកសហ្ជាតធម៌ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង

ដដើមផីលគបសងាត់នូវពួកកិដលស ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីជលមោះនូវគុែវដិសស ម្នន

បដិដវធជាដដើមជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីអ្ធិដ្ឋឌ នទនចិតថ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផី

ផូរផង់ទនចិតថ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីាននូវគុែវដិសស ជាមគគផង ជាដហ្តុផង

ដដើមផីចាក់ធវុោះតដៅដទ្េត ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលតស់ដឹងនូវសចចៈ ជាមគគផង 

ជាដហ្តុផង ដដើមផីញុាំងសតឝឲរឋិតដៅចាំដពាោះកប ុងនិដរាធ។ 

កនងុខ្ែៈននសកទាគដិដគ្គ 

សមាមទ្ដិ ឌ ិ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន យល់ដ ើញ។ដប។ សមាមសមាធ ិ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនរាយម្នយ

ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលោះបង់នូវកាមរាគសាំដយជនៈ និងបដិ សាំដយជនៈដ៏

ដលគ្នតលគ្នត នូវកាមរាគ្ននុស័យ និងបដឃិានុស័យដ៏ដលគ្នតលគ្នត ជាមគគផង ជាដហ្តុផង

ដដើមផីឧបតទមម នូវពួកសហ្ជាតធម៌ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលគបសងាត់នូវពួកកិដលស

ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីជលមោះនូវគុែវិដសស ម្ននបដិដវធជាដដើម ជាមគគផង 

ជាដហ្តុផង ដដើមផីអ្ធិដ្ឋឌ នទនចិតថ  ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីផូរផង់ទនចិតថ ជាមគគផង 

ជាដហ្តុផង ដដើមផីាននូវគុែវដិសស ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីចាក់ធវុោះតដៅដទ្េតជា 

មគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលតស់ដឹងនូវសចចៈ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីញុាំងសតឝឲរ

ឋិតដៅចាំដពាោះកប ុងនិដរាធ។ 

កនងុខ្ែៈននអ្ គដិដគ្គ 

សមាមទ្ដិ ឌ ិ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន យល់ដ ើញ។ដប។ សមាមសមាធ ិ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនរាយម្នយ

ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលោះបង់នូវកាមរាគសាំដយជនៈ និងបដិ សាំដយជនៈដ៏សឋ ួច

ដសឋ ើង នូវកាមរាគ្ននុស័យ និងបដឃិានុស័យដ៏សឋ ួចដសឋ ើង ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផី

ឧបតទមម នូវពួកសហ្ជាតធម៌ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលគបសងាត់នូវពួកកិដលស 
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ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីជលមោះនូវគុែវិដសស ម្ននបដិដវធជាដដើម ជាមគគផង 

ជាដហ្តុផងដដើមផីអ្ធិដ្ឋឌ នទនចិតថ  ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីផូរផង់ទនចិតថ ជាមគគផង 

ជាដហ្តុផងដដើមផីាននូវគុែវិដសស ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីចាក់ធវុោះតដៅដទ្េត 

ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលតស់ដឹងនូវសចចៈ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីញុាំងសតឝ

ឲរឋិតដៅចាំដពាោះកប ុងនិដរាធ។ 

កនងុខ្ែៈននអ្រហ េដគ្គ 

សមាមទ្ដិ ឌ ិ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន យល់ដ ើញ។ដប។ សមាមសមាធ ិ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនរាយម្នយ

ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលោះបង់នូវរបូរាគៈ អ្របូរាគៈ ម្ននោះ ឧទ្នចចៈ អ្វជិាជ  ម្ន នុស័យ

រាគ្ននុស័យ អ្វជិាជ នុស័យ ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីឧបតទមម នូវពួកសហ្ជាតធម៌ 

ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីលគបសងាត់នូវពួកកិដលស ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផី

ជលមោះនូវគុែវដិសស ម្ននបដិដវធជាដដើម ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីអ្ធិដ្ឋឌ នទនចិតថ  

ជាមគគផងជាដហ្តុផង ដដើមផីផូរផង់ទនចិតថ  ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីាននូវគុែ

វិដសស ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីចាក់ធវុោះតដៅដទ្េត ជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផី

លតស់ដឹងនូវសចចៈជាមគគផង ជាដហ្តុផង ដដើមផីញុាំងសតឝឲរឋិតដៅចាំដពាោះកប ុងនិដរាធ។ 

េដើម្បីង្យរសួលខនុងការសិខ្ាខ៏នឹងេរៀបចំែចខជាត្រាងែបបេនះដូចងមងេរកាម៖ 
 

មគគប្ប្ក្ប្សដ្ឋយអងគ៨ លក្ខណៈជាមគគ 
សមាមទ្ដិ ឌ ិ ម្ននការយល់ដ ើញជាមគគ  

សមាមសង កបបៈ ម្ននការដលើកចិតថ  កាន់អារមយែ៍ជាមគគ  

សមាមវាចា ម្ននការកាំែត់ជាមគគ  

សមាមកម មន តៈ ម្ននការខ្បោះណខ្បងជាមគគ  

សមាមអាជវីៈ ម្ននការផូរផង់ជាមគគ  

សមាមវាោមៈ ម្ននការផគងជាមគគ  

សមាមសរ ិ ម្ននការលបុងលបយ័តបជាមគគ  

សមាមសមាធ ិ ម្ននការមិនរាយម្នយជាមគគ  
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សពាជឈងគៈ ៧ លក្ខណៈជាមគគ 
សរសិនមាពជឈង គ  ម្ននការលបុងលបយ័តបជាមគគ 

ធម មវចិយសនមាពជឈង គ  ម្ននការពិចារណាជាមគគ 

វរីយិសនមាព ជឈង គ  ម្ននការផគងដ ើងជាមគគ 

បរីសិនមាព ជឈង គ  ម្ននការផាយដៅជាមគគ 

បសេទ្ ធសិនមាព ជឈង គ  ម្ននការសងប់រម្នង ប់ជាមគគ 

សមាធសិនមាព ជឈង គ  ម្ននការមិនរាយម្នយជាមគគ 

ឧនបកាខ សនមាព ជឈង គ  ម្ននការពិចារណាជាមគគ 
 

ពលៈ ៥ លក្ខណៈជាមគគ 
សទាធពលៈ  ម្ននការមិនកដលមើក ដលពាោះការមិនដជឿជាមគគ  

វរីយិពលៈ  ម្ននការមិនកដលមើក ដលពាោះការខ្ជិលលចអូ្សជាមគគ  

សរពិលៈ  ម្ននការមិនកដលមើក ដលពាោះដសចកឋី លបណហ្សជាមគគ  

សមាធពិលៈ  ម្ននការមិនកដលមើក ដលពាោះឧទ្នចចៈជាមគគ  

បញ្ញដ ពលៈ  ម្ននការមិនកដលមើក ដលពាោះអ្វជិាជ ជាមគគ  
 

ឥន្ទៃទិយ ៥ លក្ខណៈជាមគគ 
សទ្ ធនិ្ទន ទយិ  ម្ននការដជឿស៊ប់ជាមគគ  

វរីយិនិ្ទន ទយិ  ម្ននការផគងដ ើងជាមគគ  

សរនិ្ទន ទយិ  ម្ននការលបុងលបយ័តបជាមគគ  

សមាធនិ្ទន ទយិ  ម្ននការមិនរាយម្នយជាមគគ  

បញ្ដនិ្ទន ទយិ  ម្ននការយល់ដ ើញជាមគគ  
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អវីជាមគគ? អត្ថដូច្សមេច្? 

ឥន្ទន ទយិ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ជាអ្ធិបតី 

ពលៈ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនកដលមើក 

ន ជឈង គ 
ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ដចញចាក (វដឋៈ) 

ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ជាដហ្តុ 

សរបិបដ្ឋឌ ន ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន លបុងលបយ័តប  

សមមបបធាន ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន តាំងម្នាំ 

ឥទ្ ធាិទ្ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន សដលមច 

សច ចៈ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ដទ្េងទត់ 

សមថៈ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនរាយម្នយ 

វបិសេន្ម ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន យល់ចាស់ 

សមថវបិសេន្ម ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ម្ននរសណតមួយ 

យគុនទ្ ធធម ៌
ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនលបលពឹតថកនវងគ្នប  

(យុគនទ្នធម៌=ធម៌អាលស័យនឹងគ្នប  ដូចជានឹម និងលព័លតលជាម) 

សលីវសិទុ្ ធ ិ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន សលងមួ 

ចរិ តវសិទុ្ ធ ិ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន មិនរាយម្នយ 

ទ្ដិ ឌវិសិទុ្ ធ ិ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន យល់ដ ើញ 

វនិមាក ខ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន រចួ (ចាកកិដលស) 

វជិ្ញជ  ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ចាក់ធវុោះ 

វមិរុ ត ិ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន លោះបង់ 

ខយញ្ញដែ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ផ្លឋ ច់បង់ 

ឆន ទៈ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ជាឫស 

មនសកិារៈ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន តាំងដ ើងលពម 
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ផសេៈ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន របួរមួ 

នវទ្ន្ម ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន លបជុើចុោះ 

សមាធ ិ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ជាលបមុខ្ 

សរ ិ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ជាអ្ធិបតី 

បញ្ញដ  ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្ន ទលកណលងជាងពួកធម៌ទាំងដ ោះ 

វមិរុ ត ិ ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្នជាខ្វឹម 

អ្មរន ិវ ន ដ យ្ ោះថ្នមគគ ដដ្ឋយអ្តទថ្នចប់ដលសចទនកិចចកប ុងសាស ។ 
 

ចប់ មគគកថា។ 
rr<<<ss 
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សពាលអំពី េតិបបដ្ឋឋ ន ៤ 

ពិតដហ្ើយ កប ុងបទ្ថ្ន សសុលសាធគិមាយ ដសចកឋីថ្ន ដដើមផីលបដយជន៍សដលមចមគគ

កុសល និងផលកុសល ។ ទាំងពីរយ៉ា ងដនោះ ដ យ្ ោះថ្ន ជ្ញកសុល ដដ្ឋយអ្តទថ្នមិនម្ននដទស 

ឬដដ្ឋយអ្តទថ្ន ដកសម ។ 

បទ្ថ្ន ររ ថ សមាម  សមាធយិរ  ិ ដសចកឋីថ្ន ភិកខ ុតាំងម្នាំដដ្ឋយលបទពកប ុងកាយខាងកប ុង

ដ ោះ ក៏នឹងជាឯកគគតចិតថ  ។ បទ្ថ្ន ព ិទាធ  បរកានយ ញែទ្សេនអំ្ភនិពិ វនរ តរ ិដសចកឋីថ្ន 

បញ្ជូនញែចាំដពាោះកាយបុគគលដទទ្ដលៅអ្ាំ ពីកាយខ្វួន ។ 

កប ុងបទ្ទាំងពួងក៏ម្ននន័យដនោះ។ គបផីលជាប សរ ិ ណដលកាំែត់កាយជាដដើម ដដ្ឋយ

បទ្ថ្ន សរមិា កប ុងបទ្ទាំងពួង ។ គបផីលជាបថ្ន កាយ ជាដដើម ណដលកាំែត់ដហ្ើយ ដដ្ឋយ

បទ្ថ្ន នលានក ក៏សតិបផដ្ឋឌ ន ៤ ដ ោះឯង គបផីលជាបថ្ន ដលាកដពាលលាយដដ្ឋយដលាកិយៈ

និងដលាកុតថរៈ ។ 

ពួកដទ្វត និងមនុសស រណមងម្ននដសចកថីដលតកអ្រ កប ុងកាមគុែ ទាំង ៥ លបការដនោះ 

ឯង ។ លពោះតថ្នគត លទ្ង់លបដៅបុគគលដ ោះថ្ន៖ 

ចរូអ្ នកមក ចរូជ្ញអ្ នកមានសលី ចរូជ្ញអ្ នកសរងមួក នងុារនិមាកខសំវរៈ បរបិែ៌ូនដ្ឋយ

អាចារៈ នងិនាចរៈ ចរូជ្ញអ្ នកនឃើញភយ័ ក នងុនទាសទាងំឡាយ សមូបីរចិរចួ ចរូសមាទាន

សកិា ក នងុសកិាខ បទ្ទាងំឡាយ។ 

កាលដបើអ្រយិសាវក័ ជាអ្បកម្ននសីល សលងមួកប ុងាតិដម្នកខសាំវរៈ បរបូិែ៌ដដ្ឋយ

អាចារៈ និងដគ្នចរៈ ជាអ្បកដ ើញភ័យ កប ុងដទសទាំងឡាយ សូមផីតិចតួច សម្នទន

សិកាកប ុងសិកាខ បទ្ទាំងឡាយដហ្ើយ។ លពោះតថ្នគត ក៏លបដៅតដៅដទ្េតថ្ន៖ 

ចូរអ្បកមក ចូរជាអ្បកលគប់លគងទឝ រ កប ុងឥង្កនធិយទាំងឡាយ ដបើដ ើញរបូដដ្ឋយចកខ ុ ក៏

មិនានកាន់យកនិមិតថ។ដប។ លោះបង់នីវរែៈទាំង៥លបការ ណដលជាដលគឿងដៅហ្យងចិតថ

ដធឝើលាជាញ ឲរទុ្ពឝល ពិចារណាដ ើញចាស់ នូវកាយកប ុងកាយ ជាអ្បកពយយមដុតកដតឋ

កិដលសម្ននសតិសមផជញ្ដៈ កម្នច ត់បង់នូវអ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក។ ពិចារណា

ដ ើញចាស់ នូវដវទ្ កប ុងដវទ្ ទាំងឡាយ... ពិចារណាដ ើញចាស់ នូវចិតថកប ុងចិតថ...

ពិចារណាដ ើញចាស់នូវធម្នយ រមយែ៍ កប ុងធម្នយ រមយែ៍ ពយយមដុតកដតឋ កិដលស ម្ននសតិ 
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សមផជញ្ដៈកម្នច ត់បង់នូវអ្ភិជា និងដទមនសសកប ុងដលាក។ 

ដូចហ្យដើរ ីណដលដ្ឋាំសសរធាំដៅកប ុងណផនដី ដហ្ើយចងដលកេកដើរទីលពលតង់ក ដដើមផីញាំញី

នូវទ្ម្នវ ប់របស់ពួកដើរទីលពផង ដដើមផីញាំញីនូវតលមិោះ ជាដលគឿងសធ ុោះដៅ របស់ពួកដើរទីលពផង

ញាំញីនូវដសចកថីលកវល់លកវាយ ដសចកថីដនឿយហ្ត់ ដសចកថីដៅថ លកហាយ របស់ពួកដើរទីលព

ផង ដដើមផីញុាំងដើរទីលព ឲរដលតកអ្រ ចាំដពាោះលសុកផង ដដើមផីកាន់យកសណាថ ប់ធាប ប់ ណដល

ជាទី្លសឡាញ់ របស់មនុសសផង ដសចកថីដនោះ ម្ននឧបម្នដូចដមថចមិញ ម្ននឧបដមយរដូច

ជាអ្រយិសាវក័ ណដលចងដលកេកចិតថ ភាជ ប់នឹងសតិបផដ្ឋឌ នទាំង ៤ ដនោះ ដដើមផីញាំញីនូវទ្ម្នវ ប់

ណដលអាលស័យនឹងបញ្ចកាមគុែផង ដដើមផីញាំញីតលមិោះ ជាដលគឿងសធ ុោះដៅ ណដលអាលស័យ

នឹងបញ្ចកាមគុែផង ដដើមផីញាំញី នូវដសចកថីលកវល់លកវាយ ដសចកថីដនឿយហ្ត់ ដសចកថី

ដៅថ លកហាយ ណដលអាលស័យនឹងបញ្ចកាមគុែផង ដដើមផីលតស់ដឹង នូវអ្ដឌងគិកមគគ ដដើមផី

ដធឝើឲរជាក់ចាស់នូវលពោះនិពាឝ ន ។ 
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គួ្រអន សររះពពួក្ជនឲ្យចសរមើនេតិបបដ្ឋឋ ន ៤ 
(បិដក ភាគ ៣៨ - ទំព័រទី ១២៣) 

លពោះសម្នយ សមភ ុទ្នលតស់សណមឋងថ្ន ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្បកទាំងឡាយ គួរអ្នុដលគ្នោះ

ពួកជនឯណា មួយវញិដទ្េត ពួកជនឯណា ណដលជ្ញមរិ ត អ្មារយ ញរ ិ ឬសានលា រិ គបផី

សម្នគ ល់នូវពាករណដលខ្វួនគួរសាថ ប់ ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្បកទាំងឡាយគួរញុាំងជនទាំង

ដ ោះឲរសម្នទន ឲរដសពគប់ ឲរសទិតដៅកប ុង ការចនរម ើនសរបិបដ្ឋឌ ន ៤ ដនោះ ។ 

ដសចកថីលពាត់លាស វ ិសណលបលបួលចាកសតឝ និងសង្ខខ រ ណដលជាទី្លសឡាញ់ ជាទី្

គ្នប់ចិតថទាំងអ្ស់ ណតងម្ននជាធមយត ម្នប លអាវដុសាទាំងឡាយ ដលពាោះដហ្តុដ ោះ បុគគល

គបផីាននូវដសចកថីមិនលពាត់លាសដ ោះកប ុងខ្ននបផវតថិដនោះអ្ាំ ពីណា ធមយជាតណាណដលដកើត

ដហ្ើយ ណដលម្ននដហ្ើយ ណដលបចច័យតក់ ណតងដហ្ើយ ម្ននដសចកថីលទុ្ឌដលទមជាធមយត

ធមយជាតដ ោះឯង បុគគលនឹងដពាលឃាត់ថ្ន កុាំលទុ្ឌដលទមដូដចបោះ (ដដ្ឋយដហ្តុណា) ដហ្តុ

ន៎ុោះមិនម្ននដ ើយ ។ 

ស ិបបដ្ឋា ន ៤ ជាផវូវមូលណតមួយ លបលពឹតថដៅដដើមផីការដចញចាកវដឋដលឿនបាំផុតជា

គាំនរបុែរយ៉ា ងទលកណលងរកផវូវដទទ្គ្នយ ន ចូរសពឝសតឝទាំងអ្ស់កប ុងដលាក ដទ្វដលាកលពម

ទាំងលពហ្យដលាក គបផីកាន់យក ឲរសម្នទន ឲរដសពគប់ឲរសទិតដៅកប ុងការចដលមើនសតិ

បផដ្ឋឌ ន ៤ តដៅកុាំគបផីណលបជាលបការដទទ្ដ ើយ ។ 

ចតប្ដើនស ិបបដ្ឋា ន ៤ គ្បបសីិកាកិចចោងតប្កាដ៖ 

១ ~ រត្វូមានសីលែប៏រសិ ទ្ធ ១ ទិ្ែារិត្ង ់១ 

២ ~ រត្វូលុះធម៌៦ យ៉ា ង  សទ្ើបសមគរួែល់ការចសរមើន 

៣ ~ ការសូនយសៅននសត្បិបោា ន ៤ គជឺាការោក់ច ុះនវូមនសិការៈ 

៤ ~ បែបិទ្វ ជាែើសណើ រសៅកាន់សត្បិបោា នោវនា គ ឺអែាងាកិមគា ។ 

ចាំែុចទាំង ៤ ដនោះ ម្ននអ្ធិបាយដៅកប ុង សេៀវសៅេត្ិប្បដ្ឋា ៃ ដនោះលគប់លជុង

ដលជាយរួចដហ្ើយ ខ្ញុាំលពោះករុណា ខ្ញុាំាទ្លគ្នន់ណតដលើកមកបញ្ញជ ក់រាំឭកបណនទម ចូរអ្ប់រាំ

ចដលមើនសតិបផដ្ឋឌ នដរឿយៗ ទន់ម្ននលពោះធម៌ទនលពោះសម្នយ សមភ ុទ្នតាំងដៅ ដដើមផីវវិដឋ គឺ លពោះ

និពាឝ ន ដលពាោះថ្នវដឋដនោះទុ្កខណាស់ សតឝកប ុងទលតភពដនោះដដើរមិនផុតដទ្ ។ 
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អវសានក្ថា 
វជិាជ កប ុងដលាកដនោះម្ននដលចើនណាស់ ដយើងក៏មិនចាាំាច់លតូវណតដចោះទាំងអ្ស់ដ ោះណដរ

តផិតថ្នវជិាជ ខ្វោះម្ននលបដយជន៍ សលម្នប់ដលាកដនោះពិតដហ្ើយ ណតដយើងមិនម្ននដពលដលចើន 

ដដើមផី សិកាវជិាជ ដ ោះៗ ឲរលគប់ទាំងអ្ស់ដ ោះដទ្ ។ វជិាជ ដដើមផីដចញពីវដឋដនោះគួរសិកាចុោះ 

ចាំណែក វជិាជ ខ្វោះកាន់ណតសិកា កាន់ណតរវល់ជាប់ជើពាក់ឆាឝ ក់របួរតឹ សិកាមួយជីវតិដហ្ើយ 

ដចញពីវដឋដនោះមិនទាំងរចួផង ណងមទាំងលតូវមកសាងសង្ខខ រងយី ាំទុ្កខដទសអ្ដនក អ្ណែឋ ត 

លតណសតកប ុងវដឋសងារ ណដលគ្នយ នដកាោះដលតើយទាំងអ្វជិាជ  ។ 

េតិបបដ្ឋឋ ន ៤ សពឝសតឝគួរសិកា ដលពាោះជាវជិាជ ណតមួយ ណដល ាំសតឝដចញពីវដឋដនោះ

ាន (ចូរ អានបិដក និង អ្ដាកថា ពាក់ព័ននឲរានដលចើនដង សាឋ ប់សបផុរសសណមឋងឲរាន 

ដលចើនសាអាននិងសាឋ ប់ដ ោះលតូវលបកបដរឿយៗដទ្េតផង) អានផង សាឋ ប់ផង ដផធែងផ្លធ ត់ 

សភាវៈបចចុបផនបផងដរេនសម្នទនសីល៥ ៨ ១០ តមការគួរ ដរេនដធឝើទុ្កកប ុងចិតថដដ្ឋយ 

ឧាយលឡៗផង ដរេនអ្ត់ធន់ ដរេនញញឹម ដរេនដមតថ  ដរេនមិនលតិោះរោិះអាលកក់ដលើអ្បកដទទ្ 

ណតក៏មិនម្ននន័យថ្ន លតូវទុ្កចិតថដគណដរ ដរេនឲរអ្ភ័យដគឯងផង ដរេនអ្នុញ្ញដ តឲរការពិត 

ដគដកើតផង ដលពាោះដគម្ននដហ្តុម្ននផលរបស់ដគណដរ ។ មនុសសដលចើនណាស់ សូមផីឱកាស 

ដដើមផីរស់ដូចដយើងក៏ដគមិនទាំងម្ននផង ដលពាោះការ សាវ ប់មិនដទ្េង រាប់ពីដពលដលាកអ្បក

អានសារដនោះដៅ សុទ្នណតមិនដទ្េងទាំងអ្ស់ លគឹកណាណតលពោះកាល មិនទន់មកដល់ដពលណា 

ដយើងគួរសធ ុោះសាធ ដធឝើដសចកឋីលឡដលចើនៗ បនថិចដទ្េត ក៏ដយើង ណចកផវូវគ្នប តមកមយដរេងៗ ខ្វួន

អ្ស់ដហ្ើយ កុាំដធឝើកមយទាំងឡាយណា ាំសាឋ យដលកាយ ដលពាោះវានឹងតមជូនដើដែើរដយើង  ាំ

ដៅហ្យងចិតថមុនដចញពីដលាកដនោះ។ ដបើខាវ ចដសចកឋី ទុ្កខណាស់លតូវ សិកាថ្នដហ្តុអ្ឝីាន

ទុ្កខវាដកើត? ដហ្ើយម្ននផវូវដដើមផីរាំលត់ទុ្កខដ ោះណដរដទ្? ចុោះទី្បាំ ផុតទុ្កខម្ននណដរដទ្? ដបើ

សនថិបទ្ម្ននលបចកស ផវូវដៅកាន់ទី្ដ ោះានដដ្ឋយឧាយយ៉ា ងណា? 

រពះព ទធរោេ់េតមដងនឹងរពះអាននទថា៖ 

អ្ នកទាងំឡាយ ចរូយកខ លនួជ្ញទ្ពីងឹ យកខ លនួជ្ញទ្រីលកឹ ក ុយំករបស់ដនទ្ជ្ញទ្រីលកឹចរូយកធម៌

ជ្ញទ្ពីងឹ យកធមជ៌្ញទ្រីលកឹ ក ុយំករបស់ដនទ្ជ្ញទ្រីលកឹនឡ ើយ។ ន ម្ ុះថាយកខ លនួជ្ញទ្ពីងឹ យកខ លនួ

ជ្ញទ្រីលកឹ មនិយករបស់ដនទ្ជ្ញទ្រីលកឹ យកធមជ៌្ញទ្ពីងឹ យកធមជ៌្ញទ្រីលកឹ មនិយករបស់ដនទ្ជ្ញទ្ ី
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រលកឹ។ ជ្ញន ម្ ុះ សរបិបដ្ឋឌ ន នន្មុះឯង កគ៏កឺាពចិារណានឃើញនវូកាយ នវទ្ន្ម ចរិ ត នងិធម ៌មាន

នសចក ឋពីយោម ដរុកនំៅកនិលសមានសមបជញ្ដៈ មានសរ ិ កមាច រ់បង់នវូអ្ភជិា នងិនទាមនសេ 

ក នងុនលាក គកឺាយ ឬឧាទានកខន ធនចញ ។ 

ម្នប លអាននធ កប ុងកាលឥ ូវដនោះកថី  អ្ាំែឹោះឥតនឹងតថ្នគតដៅកថី  ភិកខ ុណាមួយ យកខ្វួន

ជាទី្ពឹង យកខ្វួនជាទី្រលឹក មិនយករបស់ដទទ្ជាទី្រលឹក យកធម៌ជាទី្ពឹង យកធម៌ជាទី្

រលឹក មិនយករបស់ដទទ្ជាទី្រលឹកដ ើយ ម្នប លអាននធ មួយដទ្េត ភិកខ ុណាមួយ ជាអ្បក

លាថ្នប នូវសិកាខ ភិកខ ុទាំងដ ោះ នឹងតាំងដៅកប ុងគុែដ៏លបដសើរបាំផុត របស់តថ្នគតណដរ។ 

ម្នប លភិកខ ុទាំងឡាយ អ្បកទាំងឡាយកុាំលបម្នទ្ លតូវម្ននសាយ រតី ម្ននសីលលឡ  ម្នន

តលមិោះតមាល់នឹងលឡ  ចូររកាចិតថរបស់ខ្វួនឲរដរឿយៗ ចុោះ។ ភិកខ ុណាមិនលបម្នទ្ ដហ្ើយដៅ 

កប ុងធមយ វន័ិយដនោះ (ភិកខ ុដ ោះ) នឹងលោះបង់ជាតិសងារ ដហ្ើយដធឝើនូវលពោះនិពាឝ ន ជាទី្បាំផុតទន

កងទុ្កខានមិនខាន ។ 

ដូដចបោះដហ្ើយ ចូរអ្បកទាំងឡាយ កុាំលបម្នទ្ លពោះសម្នយ សមភ ុទ្នលទ្ង់លតស់សណមឋងដហ្ើយ

ផវូវដចញចាកវដឋសងារដនោះ យ៉ា ងចាស់ ជាបរមតទលបដយជន៍ ។ កាលណដលដយើងាន

ដកើតជាមនុសសជាដរឿងលកណាស់ ដកើតទន់ភទ្ធកបផ (កបផដ៏ចដលមើន) ណដលម្ននលពោះពុទ្ន 

ានលតស់រហូ្ត ៥ លពោះអ្ងគ រងឹរតឹណតលកណាស់ដៅដទ្េត ានដកើតជាមនុសសដហ្ើយក៏មិន

ង្ខយនឹងម្ននសម្នយ ទិ្ដឌិ សិកាបដិបតថិសតិបផដ្ឋឌ ន ដដើមផីរកឧាយដចញពីវដឋដនោះានយ៉ា ង 

លាកដ ។ 
 

រពះព ទធរោេ់េតមដងថា៖  

សរ វទាងំឡាយមានទ្បីផំរុរពុះន ិវ ន ណដលមនិនក ើរ មនិមានទ្បីផំរុ សរ វទាងំឡាយមនិរាកដ

ក នងុទ្បីផំរុ រថាគរានរបកាសទ្បីផំរុននសរ វន ើយ។ 

 

មសៀមៅសតិប្បដ្ឋ្ន  នអធិប្ាយចប់បរិបូរមហើយ ។ 
ចរូរំមដ្ះខ្លនួមចញរីវដ្ដទ ក្ខ មនះ។ 
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ក្លា មិតតមានឧបការគ្   

ខនុងដំេណើរកាេរៀបចំេសៀវេៅ សរបិបដ្ឋឌ នបដបិរ ត ិ

a នលាក របកុ សវុែណររ័ ន រចនារកបសសៀវសៅ និងពិនិត្យអកខរាវរិ  ទ្ធ 

a នលាក ជ្ញ វតុាថ  វាយអត្ថបទ្ និងសផទៀងផ្ទទ ត់្អកខរាវរិ  ទ្ធ 

a នលាក របកុ វាសន្ម ពិនិត្យអកខរាវរិ  ទ្ធ 

a នលាក នសង សម ពិនិត្យអកខរាវរិ  ទ្ធ 

a នលាក នសង សហីា សផទៀងផ្ទទ ត់្សឡើងវញិ 

a នលាក យនិ វនិដ្ឋ សផទៀងផ្ទទ ត់្សឡើងវញិ 

a អ្ នកើស ីឈឹម មា៉ាកសុវីតុាថ  សផទៀងផ្ទទ ត់្សឡើងវញិ 

a អ្ នកើស ីយនិ លសីា សផទៀងផ្ទទ ត់្សឡើងវញិ 

a អ្ នកើស ីនសង ើសនី្មង សផទៀងផ្ទទ ត់្សឡើងវញិ 

a អ្ នកើស ីវ ីមា៉ារ ី សផទៀងផ្ទទ ត់្សឡើងវញិ 

សូមឲ្យសពវសត្វទ្វំងឡាយ បានែល់នវូសសចកដីស ខសងប់ច ុះ សសៀវសៅសត្បិបោា ន 

ដែលបានអធបិាយខាងសលើ បានចប់ស ើយ សោយសសចកដីពាយមកនុងកិចចការធមមទ្វនសនុះ 

សូមឲ្យសោកអនកជាសបបុរសមានបញ្ញា ឆ្លល ត្ឈ្លល សនវសលឿនរ ័ស យល់ធម៌ែល៏អតិ្អត្ថែ៏

សរៅ កនុងផលូវរពុះសមាម សមពុទ្ធ សែើមបីជារបសយជន៍ ែល់ការសេរមចអាសវខយវិជាជ្ ដែល
ជាមាគ៌សឆ្លព ុះសៅរក អមតៈ គឺ េរតើយសនតិបទ សមគរួតាមឧបនិសស័យ ក ដំរបជារបការ 
ែន៏ទ្សឡើយ ។ 

សូមស្លធ ជន! ស្លធ សបបុរសទ្វំងឡាយ ចូររីករាយសរត្កអរ ទ្ទួ្លរពុះសទ្ធមម

ដែលជាមរត្កែឧ៏ត្តមននវសិយរពុះបិតារបស់ខលួន សូមបានស ខសកសមកានតត្សរៀងសៅ ក ំ

បីមានអនតរាយ សោយអានិសនាទ ន ោព សូមមសនារថដែលបានតាំងមាំលអស ើយ ចរូបាន

សសរមច តាមអធារស័យសនសំទ្ កផងច ុះ។ 

សូមអនសុោេនា! 
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រាយនាមពទុ្ធប្រេិទ័្ដដលបាៃច្លូរមួ 
ប្ច្ច័យក្នងុការសបាះពមុពសេៀវសៅធម៌ ជាធមោទៃ 

)េសៀវេៅសតិប្បដ្ដ្នបដិបតតិ(  

 

១. លោកតា សួយ ខៃ 

២. លោក ប្បុក សុវណ្ណ   និងភរយិាប្ពមទាំងបុប្រ និងលៅ 

៣. លោក ហែម គិមលសង  និងភរយិាប្ពមទាំងបុប្រ និងលៅ  

៤. លោក ជា វណ្ណ   និងភរយិាប្ពមទាំងបុប្រ និងលៅ 

៥. លោក យនិ សុ៊ីថា  និងភរយិាប្ពមទាំងបុប្រ និងលៅ 

៦. លោកប្ស៊ី ប្បុក ររនៈ  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

៧. លោកប្ស៊ី ប្បុក ររនា  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

៨.  កញ្ញា  ជារិ ររនាបារម៊ី  

៩. កញ្ញា  ជារិ ររនារសម៊ី  
១០. អ្នកប្ស៊ី ជា ផលល៊ី  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

១១. អ្នកប្ស៊ី ខៃ ចនន៊ី  និងប្គួស្វរប្ពមទាំងបុប្រ និងលៅ 

១២. អ្នកប្ស៊ី ឈមឹ ម៉ា កសុ៊ីវុតាា  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ធិសជូនញារិកនុងសងាវដដ 
១៣. អ្នកប្ស៊ី ឈមឹ ន៊ីរ៉ា   និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

១៤. អ្នកប្ស៊ី ហប៉ាន ចិនាា   និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 
១៥. កញ្ញា  នាង ន៊ីរ៉ា វរ៊ី  និងលោក អុ្៊ីន វ ៊ីរឡងឌ់៊ី 
១៦. លោក ជា វុទធ   និងភរយិាប្ពមទាំងបុប្រ 

១៧. អ្នកប្ស៊ី វ ៊ី ម៉ា រ ៊ី  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ  
  ឧទ្ធិសចាំល ោះ មា យ វ ៊ី វជិជរ៉ា  
  ឧទ្ធិសចាំល ោះ ឪពុក ោង   
១៨. អ្នកប្ស៊ី កាន ់សូរយិា  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

១៩. លោក យនិ វនិដា  និងភរយិាប្ពមទាំងបុប្រ 

២០. អ្នកប្ស៊ី ធា សុវណ្ណណ   និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

២១. អ្នកប្ស៊ី លសង ប្ស៊ីនាង និងស្វា ម៊ី ឧទ្ទិសចាំល ោះ អ្នកមា យ ចាន ់ណ្ណរ ៊ី 
២២. កញ្ញា  ធា ប្ស៊ីលៅ 

២៣. កញ្ញា  ភងួ លញៀវ  ឧទ្ទិសចាំល ោះ លោកឪពុក ភងួ ដា 

២៤. អ្នកប្ស៊ី ភងួ ចាន ់  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

២៥. អ្នកប្ស៊ី ភងួ ដាន៊ី  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

២៦. អ្នកប្ស៊ី ភូន បញ្ញា   និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសចាំល ោះលោកឪពុក 

២៧. អ្នកប្ស៊ី ល៊ី សុវណ្ណណ ររ័ន និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

២៨. លោក លសង គឹមស្វង និងភរយិាប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ធិសជូនញារិ 
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២៩. លោក លសង សម 

៣០. កញ្ញា  លសង ពិសិដឋ 
៣១. លោក លសង ស៊ីហា 

៣២. កុមរ ៊ី សុវណ្ណ  បញ្ញា   

៣៣. កុមរ សុវណ្ណ  សិរ ៊ីវងស 
៣៤. អ្នកប្ស៊ី ឃ៊ី សុគនធ៊ី  និងលោក ឃឹម ផានច់ន័ទមុន៊ី 
៣៥. កញ្ញា  លេ លៃម៉ា   ឧទ្ទិសជូនញ្ញា រិកនុងសងាវដដ 
៣៦. អ្នកប្ស៊ី យាប សុជ៊ីតា និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

៣៧. លោក ៃឹម ស្វរ៉ា   និងភរយិាប្ពមទាំងបុប្រ 

៣៨. អ្នកប្ស៊ី ឧប សុភា  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

៣៩. កញ្ញា  នូ សាំណ្ណង  ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៤០. លោក សូ ដារទិ្ធិ   និងភរយិាប្ពមទាំងបុប្រ និងបងបអូន  
  ឧទ្ទិសជូន មា យ ពុធ ឡាំងលអ្ង  

  ឧទ្ទិសជូន ឪពុក លឹម សូ 

  ឧទ្ទិសជូន ឪពុក ែ៊រ  ង  

៤១. អ្នកប្ស៊ី នូលិរ ម៉ា រ ៊ីយា៉ា  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

៤២. កញ្ញា  លស្វម ប្ស៊ីល័កខ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៤៣. អ្នកប្ស៊ី ទ្ន ់ចនធ៊ី  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ  

៤៤. កញ្ញា  េន សុម៉ា ល៊ីស ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៤៥. លោក បន៊ សុៃលៃង  និងភរយិាប្ពមទាំងបុប្រ 

៤៦. អ្នកប្ស៊ី ឡន សុៃលែៀង និងលោក លឹម គ៊ីមែុង 

៤៧. លោក ល៊ី សុៃឆុង 

៤៨ លោក លោញ អិុ្រឡន និង ឃុន ប៊យួ 

៤៩. លោក លឹម ស្វលវ ៉ារ  និងអ្នកប្ស៊ី លបាល ក បូរ ៊ី 
៥០. អ្នកប្ស៊ី ជនួ ចានណ់្ណ និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

៥១. អ្នកប្ស៊ី ខេ ចន្ទនទ៊ី  និងកូន 

៥២. កញ្ញា  ផល មនិា  និងប្គួស្វរ 
៥៣. លោកតា វ៉ា  ស្វវ ៊ី  និងលោកយាយ មុរ ស្វរ ៊ី ប្ពមទាំងបុប្រ និងលៅ 

៥៤. អ្នកប្ស៊ី ល៊ីន សុដាល៊ីន ឧទ្ទិសជូនញារិ និងសពាសរាកនុងសងាវដដ 
៥៥. កញ្ញា  សុាំ សុភតាា   ឧទ្ទិសជូនញារិ និងសពាសរាកនុងសងាវដដ 
៥៦. អ្នកប្ស៊ី លឌៀង ប្ស៊ីឌ៊ី  ឧទ្ទិសជូនញារិ និងសពាសរាកនុងសងាវដដ 
៥៧. កញ្ញា  ឡច ពិស៊ី  ឧទ្ទិសជូនញារិ និងសពាសរាកនុងសងាវដដ 
៥៨. លោក លឡ ជិនលែង  ឧទ្ទិសជូនមតាបិតា ញារិ និងសពាសរាកនុងសងាវដដ 
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៥៩. អ្នកប្ស៊ី ហកវ សុៃុន   នឹងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៦០. អ្នកប្ស៊ី ភូ សមុទ្ទ  នឹងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ  
  ឧទ្ទិសជូន ឪពុក ភូ អូ្ររ ់

  ឧទ្ទិសជូន មា យធាំ ភូ ចានែុ់រ 

  និងញារិកនុងសងាវដដ 
   

 

៦១. អ្នកប្ស៊ី សាំ ពិស៊ី  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៦២. អ្នកប្ស៊ី ធ៊ី ហកវសុទធ   និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៦៣. អ្នកប្ស៊ី ផឹក ចានសុ់ខា និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៦៤. អ្នកប្ស៊ី វុន ស្វលមឿន  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៦៥. លោក ឡយ ែាុកឡយ និងភរយិាប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៦៦. អ្នកប្ស៊ី វ៉ា ន ់ប្ស៊ីហវ ៉ាន  ប្ពមទាំងប្កុមប្គួស្វរ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៦៧. ៃន សុកលមឿន  ប្ពមទាំងប្កុមប្គួស្វរ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៦៨. ែួន សទធ   ប្ពមទាំងប្កុមប្គួស្វរ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៦៩. អ្នកប្ស៊ី លធៀន ណ្ណវ ៊ី  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៧០. អ្នកប្ស៊ី ននួ សុផលល៊ី និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៧១. អ្នកប្ស៊ី រមឹ ណ្ណវ ៊ី  ប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៧២. អ្នកប្ស៊ី ទ្៊ី សុទ្ធ៊ីរ៉ា   និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៧៣. អ្នកប្ស៊ី េន សុភប័្ក  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៧៤. ចុង ប្សស់  ប្ពមទាំងប្កុមប្គួស្វរ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៧៥. អ្នកប្ស៊ី សូ៊ មន  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូនញារិ 

៧៦. Miss. Hay Theavy 

៧៧. លោក ចាន ់ធិន  និងភរយិាប្ពមទាំងបុប្រ 

៧៨. កញ្ញា  វ៉ា រ ់លិញសិុវ  និងប្គួស្វរ 
៧៩. អ្នកប្ស៊ី អុ្៊ីន វ ៊ីរធ៊ីតា  និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

  ឧទ្ទិសជូន ឪពុក អុ្៊ីន សនវ ៊ីរៈ 
  ឧទ្ទិសជូន បង អុ្៊ីន វ ៊ីរចិប្រ 

  និងម៉ា កសួ់ស ណ្ណវ ៊ី ប្ពមទាំងញារិកនុងសងាវដដ 
៨០. ប្ស៊ីទូ្ច   និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ 

៨១. កញ្ញា  នាង ន៊ីរ៉ា ម៉ាូន៊ីតា 

៨២. អ្នកប្ស៊ី ឈមឹ ម៉ា កសុ៊ីណ្ណររ័ន និងស្វា ម៊ីប្ពមទាំងបុប្រ ឧទ្ទិសជូន ប្ស៊ី សរ 
 

ប្ច្ច័យមិត្តប្ពះធមច៌្លូរមួសបាះពុមពសេៀវសៅធម៌ 
េរបុ្ច្ាំៃួៃ 1,500$ 




