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Ю₤ş˝ ŉБЯℓų₣Βе‗ũÐ Н‗ 
  សូមែថ្លងអំណរគុណដ្រជាលេ្រ  ចំេពាះ ្រពះភិក្ខនីុសង  
វត្តប ្ញ  ស្ថិ តេ ក្ន ុងសងា្ក ត់្រកំាងធ្នង ខណ្ឌ េពាធិ៍ែសនជយ 
រាជធានីភ្ន ំេពញនិង ពុទ្ធបរិស័ទជនជាតិៃតវាន់ ែដលបាន 
ជួយទទួលេបាះពុម្ភេសៀវេ  វសុិទធមិគគែ្រប េនះ េដើម ី 
ែចកផ យជាធម្មទាន  ដល់សិកា្ខ កាមទាំងឡាយ ។ 
  សូមធម្មទានេនះ បានសេ្រមចផល ដល់េលាកអ្នកែដល 
បានែចកឋានេ េហើយ មួយចំែណកផង ។ 
  មួយចំែណកេទៀត សូម្រពះភិក្ខ ុនីសង  ជនជាតិចិន 
ែដលមានទីសា្ន ក់ការ េ ្របេទសកម្ព ុជា និង ពួកពុទ្ធបរិស័ទ 
ែដលបានជួយឧបត្ថម្ភ  ក្ន ុងធម្មទានេនះ បានសេ្រមច 
្របេយាជន៍  តាមេសចក្តី្របាថា្ន   កំុបីខានេឡើយ ។ 

  

ķЊ˝ šОŷЋĕŎĊЮŬ   ņΉŎЊĕ-ЮĕЩĕ 
ŷĳŉЯŠŊũ⅜ĕс″Ζ₧ 
2630 N. Grand Ave. 

Santa Ana, CA 92705 
U. S. A 

  

ៃថង ទតិយ ៨ េកើត  ែខបុស   ឆន េំថះ  ្រតស័ីក  ព.ស. ២៥៥៦ 
្រតូវនងឹៃថងទ ី១៩  ែខមក   គ.ស. ២០១២ 

 

 



 

 

 

ធមមទាន ឈ្ន ះអេ់ទានទាំងពងួ 

  

         ស ៀវសៅដែល ែរះភមក្ខនុីុង្ឃវ និង ពុទ្ធបរិ ័ទ្ ជនជាតមតតវ៉ា នវ់

បានមាន ទ្ធធ ជ្រះថ្លា  និង បានទ្ទ្ជលរជោសបាះពុព ច  ដ  ផសពវផាោ     

ជាធព មទ្ធន  សៅសពលសនះ  មាន ំនជន  ែប់បីភាគ ( ១៣ ភាគ )   ន ុងព ជោ     

ភាគៗ   សបាះពុព ច ំនជនជ្បាំពាន់ ាប់  ( ៥,០០០ ាប់ )   ។ 

 ស ៀវសៅដែលសបាះពុព ចទ្ធំង  ១៣ ភាគ សនះ  រជព មាន  ៖ 

 ១-  ព ងគលត្ថ ទី្បនីដជ្ប  ភាគ ទី្ ១ 

 ២-  ព ងគលត្ថ ទី្បនីដជ្ប  ភាគ ទី្ ២ 

 ៣-  ព ងគលត្ថ ទី្បនីដជ្ប  ភាគ ទី្ ៣ 

 ៤-  ព ងគលត្ថ ទី្បនីដជ្ប  ភាគ ទី្ ៤ 

 ៥-  វិ ុទ្ធិ ព គគដជ្ប  ភាគ ទី្ ១ 

 ៦-  វិ ុទ្ធិ ព គគ ដជ្ប  ភាគ ទី្ ២ 

 ៧-  វិ ុទ្ធិ ព គគដជ្ប  ភាគ ទី្ ៣ 

 ៨-  គាថ្លធព មបទ្ដជ្ប  ទ្ធំង ៨  ភាគ   

 ៩-  ទ្ធា នុជ្ ព បាលី-ដមមរ ភាគ ទី្ ១  

 ១០-  ទ្ធា នុជ្ ព បាលី-ដមមរ ភាគ ទី្ ២ 

 ១១-  ទ្ធា នុជ្ ព បាលី-ដមមរ ភាគ ទី្ ៣  

 ១២-  ទ្ធា នុជ្ ព បាលី-ដមមរ ភាគ ទី្ ៤ 

 ១៣-  ទ្ធា នុជ្ ព បាលី-ដមមរ ភាគ ទី្ ៥ 

  
 



 

 

 

 

បក្រណ៍វិសេេស ម្ ះវិេុទធិមគគថ្រប 

ភាគទ ី១  ន េះ 
 

ស្រាប់ត្មកល់ទកុជាស្មបត្តសិ្ងឃ 
កនុងបណ្ណណ ល័យ 

 

វត្ត............................................................................................... 

ភូមិ............................................................................................. 

ឃុុំ.............................................................................................. 

ររុក.......................................................................................... 

ខេត្ត............................................................................................ 

ខៅថ្ងៃ......................  ខកើត្.................... ខោច     ខេ..................... 

ឆ្ន ុំ..........................    ព.រ. ២៥៥...... 

 

ឣនកខេក   ភិកខុវនិយធលោ  មហាយិន-លនឿន 
 

ឣនកទទលួ ............................................... 

 

 

 

 



 

 

 

របំូ  ជីរតិ  មចាា នំ  នាមសោតតំ   ន  ជីរតិ 

 

 

 

 

ភិក្ខ ុវិនយធសោ   មហាយិន-សនឿន 

កកើត្ គងងទ១ី០ ខែកកកោ ១៩៥២ 

ភូមទិលួរពាំ រសុ្កកាងបញស្សី កែត្តបាត្ដ់ ាំបង 

 

 

 

 

 

សាស្ត្សាត ចារយ  ជិត-ជន 

កកើត្គងងទ០ី៦  ខែ០១  ឆ្ន ាំ ១៩៣៥ 

កៅភូមរិត្ព ាំងធាំខាងក ើង  រសុ្កររ ាំកក ់កែត្តរខកវ 
 

របូកាយ របស់សត្វទាំងឡាយ តត្ងចាស់គ្រាំគ្រ 

ចាំតែកឯនាមនិងគរគ្ត្មិនតែលចាស់ជរាគឡើយ ។ 

 



 

 

ឣារមភកថា 
(របរ់ឣ្នកខរៀបខរៀង) 

        កស្ៀវកៅ “បកឞណ៍ហសិេេស ម្ ោះហេុិទ្ធវិគ្គប្រប” ខដលសាធុ ន    
ឣនករស្ឡាញ់រពោះធម៌ កាំពុងខត្ឣានជាប់នងឹគដកនោះ បានកកើត្ក ើង
កោយរពោះរា កោបល់គន សលមតចព្ពះមហាលោសាននទ  (វ៉ា -យ៉ា វ) 
កៅកពលខដលែ ញុ ាំ (ភកិខុវនិយធខោ មហាយិន-ខនឿន) បានយកគមពរី
មងគលត្ថទបីនខីរប ទា ាំងបួនភាគ កៅ វ យស្កមតេ កៅវត្តស្ាំកៅាស្ 
ខែវសិាែ ឆ្ន ាំ កុរ ឆស័្ក ព. ស្. ២៥៣៩ គ ឺ ឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ក ោះ ។          
ស្កមតេរទងប់ានានរពោះរា បន ទូល  “កស្ៀវកៅមងគលត្ថទបីនខីរប 
ទា ាំង ៤ ភាគកនោះ  ួយជារបកោ ន ៍ ដល់ពុទ ធបរស័ិ្ទខែ មរកយើងបាន
ករេើនណ្ណស់្... កបើឣាេខរប គមពរីវសុិ្ទ ធមិគ គ ទា ាំងបភីាគ (១) ខដល      
កៅជាភាសាបាលី មកជាភាសាស្ាំរាយខែ មរកយើងបានកទៀត្ក ោះ គ ឺ
ជាការរបកស្ើរណ្ណស់្ ករពោះខែ មរកយើង ស្ពវគងងកនោះ ានការែ វោះខាត្
កបួនេាប់ ខាងខផនករពោះពុទ ធសាស្  ករេើនណ្ណស់្ សូ្មបកខរប    
នងិករៀបករៀងកស្ៀវកៅ វសុិ្ទ ធមិគ គទា ាំងបភីាគ ឲ្យបាន ជាបន តកៅកទៀត្ 
កដ ើមបី ួយដល់ខែ មរកយើង...”  ។ 
        កហតុ្កនោះ ែ ញុ ាំកប៏ានទទលួ  នងឹខរបកហើយករៀបករៀងកធវើកស្ៀវកៅ 
វសុិ្ទ ធមិគ គ កនោះ  ឲ្យបានស្ករមេ ស្មរមរពោះរា កោបល់គនស្កមតេ 
____________________________________________________________________________________________________ 

១- គមពីរ វរុិទ្ធិមគគទុំងបីភាគ មានខោកឣ្នកខរបពីមុនមកេលះៗ ខ ើយខដរ បុ៉ខនតមិនបាន

ខរបឲ្យចប់រពវរគប់ទុំងឣ្រ់ខទ្ ខរបកាត់្ខោលបាលភីាគខរចើន គឺខរបខរជើរខរើរយក

ខត្ខរចកតីខបបេលីៗ មកខរៀបខរៀងខត្បុ៉ខ ណ្ ះឯង ពុុំបានចប់រពវរគប់ខទ្ ។ 

 



 

 

-ម- 

រពោះ មហាកោសានន ទ ។ កៅកនុងឆ្ន ាំកុរ ឆស័្ក ព.ស្ ២៥៣៩ ដខដល 
ក ោះ ែ ញុ ាំកប៏ាន ួបរបកឹាជាមួយកោកសាស្ត្សាត ចារយជាករេើនរបូ ខដល
កាំពុងខត្បករងៀនស្មណនសិ្សិត្ កៅពុទ ធកិវទិាល័យ  ទរីកុងភនាំ 
កពញ រមួានកោកសាស្ត្សាត ចារយ រស់្-សាកវន, កោកសាស្ត្សាត ចារយ 
 តិ្- ន (កៅ យនិ-សូ្រត្) នងិ សាស្ត្សាត ចារយ ខទន-សុ្ែន ជាកដ ើម 
កដ ើមបីរមួគដគ្នន  បកខរបគមពរីបករណ៍វកិស្ស្ ក ម្ ោះវសុិ្ទ ធមិគ គ ខដល
កៅជាភាសាបាលី មកជាភាសាស្រាយខែ មរកយើង ឲ្យបានេប់ស្ពវ
រគប់ទា ាំង ៣ ភាគ កហើយកប៏ានស្ាំករេគ្នន ជាឯកេឆន័ ទ  ឲ្យកោក       
សាស្ត្សាត ចារយ  តិ្- ន ទទលួខរបភាគ ទ១ី  កោកសាស្ត្សាត ចារយ  
រស់្-សាកវន ខរបភាគទ២ី (១) នងិ ឲ្យ កោកសាស្ត្សាត ចារយ ខទន-  
សុ្ែន ទទលួខរបភាគ ទ៣ី កហើយបានស្ាំករេឲ្យែ ញុ ាំជាឣនកខកស្ាំរលួ 
រតួ្ត្ពនិតិ្យ កផ ទៀងផ្ទទ ត្ ់នងិ ករៀបករៀង រពមទា ាំងរកនវូងវកិាកដ ើមបីកបាោះ
ពុមពផង ។  ប ទ ប់ពបីានរបកឹាគ្នន រេួករស្េកហើយ កយើងទា ាំងឣស់្  
គ្នន   ានកស្េកតរី ាំកភ ើបខាល ាំងណ្ណស់្  េាំកពោះកេិ ចការធមមទានកនោះ ។ 
        កៅកពលខដលកោកសាស្ត្សាត ចារយទា ាំង ៣ បានបកខរបមកជា
ភាសាខែ មរកយើងែ លោះៗ កហើយ កប៏ានបញ្ជូ ននវូស្ាំកៅ ខដលស្រកស្រ
ជាឣកសរគដ កៅឲ្យែ ញុ ាំ កដ ើមបីខកស្ាំរលួ កផទៀងផ្ទទ ត្ ់ នងិ ករៀបករៀង        
ជាបកណតើ រៗ     កពលខដលែ ញុ ាំបានទទលួស្ាំកៅក ោះកហើយ   ែ ញុ ាំ បាន
យកកៅពនិតិ្យកផទៀងផ្ទទ ត្ ់ ជាមួយនងឹគមពរីវសុិ្ទ ធមិគ គ   ជាភាសាបាលី 
_______________________________________________________________________________________________ 

១- សាស្ត្សាត ោរយជតិ្-ជនខរបត្ពីសាស្ត្សាត ោរយររ់-សាខវនពីឣ្នរុសត្ិនិខទ្ទរដល់ចប់ ។ 

 



 

 

-គ- 

ខដលរពោះពុទ ធកោសាចារយ បានករៀបករៀងជាងមួយពនឆ់្ន ាំ កន លងមក
កហើយក ោះ កដ ើមបីកុ ាំឲ្យានការែសុ្ភាល ាំងភាល ត្ព់ភីាសាបាលីកដ ើមក ោះ 
កោយបានយកេតិ្តទកុោកប់ាំផុត្... (‘ខត្កបើានការភាល ាំងភាល ត្ក់ោយ
ឣកេត្  សូ្មកោកឣនកឣាន ួយខកត្រមូវ កដ ើមបីសាថ ប ផង) ’។ 
        ដកូេ នោះ ការខដលកោកសាស្ត្សាត ចារយទា ាំងក ោះ បកខរបកនោះ ែ ញុ ាំ
ក ើញ  បានខរបរមរពោះគរត្បដិកែ លោះ ខរបកផសងពរីពោះគរត្បដិកែ លោះ 
ខត្កស្េកត ី នងិ ឣត្ថនយ័ មនិជាែសុ្គ្នន កទ ។  លុោះែ ញុ ាំក ើញដកូេនោះ ែ ញុ ាំក៏
បានខកស្ាំរលួ ឲ្យរតូ្វរមរពោះគរត្បដិកជាភាសាខែ មរកយើង កហើយែ ញុ ាំ
បានោកជ់ាកលែកោង កដ ើមបីបញ្ជជ ករ់បាប់គមពរី ( ‘ភាគ នងិ ទាំពរ័) ឲ្យ
បានេាស់្ នងិ កដ ើមបីងាយរសួ្ល កនុងការរសាវរជាវបខន ថម ស្ាំរាប់
ស្មណនសិ្សិត្ នងិ ឣនកបត្បិត្ិត ។  ែ ញុ ាំបានយកស្ាំកៅវសុិ្ទ ធមិគ គ  
ខរប ភាគទ១ី ខដលកោកសាស្ត្សាត ចារយ  តិ្- ន បានខរបកហើយ  
ក ោះ មកខកស្ាំរលួ នងិ ករៀបករៀង មុនកគបងអស់្ កៅកនុងខែា       
ព.ស្. ២៥៣៩ ( ‘១២ ម ី ឆ្ន ាំ ១៩៩៦) កហើយបានេប់ស្ពវរគប់      
កៅគងងេន ទ ៣ កកើត្ ខែផលគុណ ឆ្ន ាំ ូត្ ឣដ ឋស័្ក ព.ស្. ២៥៤០        
រតូ្វនងឹគងងទ១ី០   ខែម ី  ១៩៩៧  ។ 
       ប ទ ប់ពកីរៀបករៀងនវូភាគទ១ី    េប់កហើយ   កទ ើបែ ញុ ាំចាប់កផតើមខក 
ស្ាំរលួកផទៀងផ្ទទ ត្ភ់ាគទ៣ី  ... ខដលកោកសាស្ត្សាត ចារយ ខទន-សុ្ែន 
បានបកខរបែ លោះៗ កហើយ បន តកៅកទៀត្ ។  ជាឣកុស្ល គួរឲ្យកសាក
សាត យខាល ាំងណ្ណស់្  កោកសាស្ត្សាត ចារយ ខទន-សុ្ែន ខរបបានខត្ពក ់

 



 

 

-ឃ- 

កណ្ណត លប ុកណ្ណណ ោះ កោកកប៏ានឣនេិ ចកមមកៅ បនសល់ទកុនវូភារៈកនោះ
ឲ្យកៅកោកសាស្ត្សាត ចារយ  ន-ូ មឹ ទទលួខរប បន តកៅកទៀត្  ប ុខន ត
កោកសាស្ត្សាត  ន-ូ មឹ  ខរបបានខត្បបួីនទាំពរ័ កឈ៏ប់កៅវញិ  ករពោះ
ានការរវល់ខាល ាំងកពក ដកូេនោះ ភារៈកនោះ រតូ្វធ្លល កម់កកលើែ ញុ ាំ ឣនក
ករៀបករៀងកៅវញិ  កហើយែ ញុ ាំកប៏ានចាប់កផតើមខរប... នងិ បានេប់ស្ពវ
រគប់ កៅកនុងគងងពុធ ៨ ករាេ ខែកត្តកិ ឆ្ន ាំខាល ស្ាំរទិ ធស័ិ្ក  ព. ស្. 
២៥៤២  រតូ្វនងឹ គងងទ ី ១១ ខែវេិ ឆកិា ឆ្ន ាំ ១៩៩៨ ។  កហើយបានឲ្យ   
ភកិ ខុកឣឿ-កៅ  ួយវាយេមលង... ខត្ពុាំទានប់ានស្ាំករេកទ ែ ញុ ាំ រតូ្វខក  
សាក ើងជាងម ី មតងកទៀត្  ។  
       េ ាំខណកឯ ស្ាំកៅ វសុិ្ទ ធមិគ គខរប ភាគទ២ី វញិក ោះ ភកិ ខុ មហា
ស្ម-យស្ វត្តា កសីុ់្ កៅរបកទស្បារា ាំង ទទលួយកកៅខកស្ាំរលួ 
នងិ ករៀបករៀង ខត្កោករវល់ខាល ាំងកពក កប៏ានរបគល់មកឲ្យែ ញុ ាំខក    
ស្ាំរលួ នងិ ករៀបករៀង កៅឯរបកទស្ស្ហរដ ឋឣាកមរកិវញិ ែ ញុ ាំ កប៏ាន
ទទលួស្ាំកៅវសុិ្ទ ធមិគ គ ភាគទ២ី  ខដលកោកសាស្ត្សាត  រស់្-សាកវន 
បកខរបក ោះ មកចាប់កផតើមខកស្ាំរលួ នងិ ករៀបករៀង កៅគងងេន ទ ៥   
កក ើត្ ខែភរទបទ ឆ្ន ាំេ ឣដ ឋស័្ក  ព.ស្. ២៥៥០  រតូ្វនងឹគងងទ ី ២៨     
ខែសី្ហា  ឆ្ន ាំ ២០០៦  កហើយបានេប់ស្ពវរគប់  កៅគងងឣងាគ រ ៣ កកើត្ 
ខែកេរត្  ឆ្ន ាំ ូត្ នពវស័្ក  ព.ស្.  ២៥៥១  រតូ្វនងឹគងងទ ី៨  ខែកមសា   
ឆ្ន ាំ  ២០០៨  ។  
       គមពរីវសុិ្ទ ធមិគ គខរប ទា ាំង ៣ ភាគកនោះ  ខដលរកបានកបាោះពុមពផាយ 

 



 

 

-ង- 

ក ោះ  មកពរីងច់ា ាំភាគ  ទ២ី   ផង    នងិ    ករពោះពុាំទានា់នងវកិារគប់ 
រគ្ននផ់ង  ។  
       ក នុងការខរប នងិ ករៀបករៀងកនោះ ែ ញុ ាំ សូ្មែន តឣីភយ័កទាស្ ឣាំព ី  
ស្ាំណ្ណករ់ពោះកត្ ៈរពោះគុណ រពោះកងរានកុងរៈ ឣស់្កោក ខដល
កឆលៀវឆ្ល ត្កនុងភាសាខែ មរ នងិ ភាសាបាលី កហើយសូ្មកមរត ឣនកុរគ្នោះ 
ដល់ឣនកករៀបករៀងផង ។  ែ ញុ ាំ សូ្មទទលួនវូការរោិះគនព់រីគប់ម ឈោឋ ន
ទា ាំងឣស់្ ខដលបានក ើញកាំហុស្ រត្ងក់ខន លងណ្ណនមួីយក ោះ កហើយ
ផតល់ជាកោបល់ កដ ើមបីនងឹ ួយខកលាំឣ គមពរីវសុិ្ទ ធមិគ គខរប ទា ាំងបី
ភាគកនោះ ឲ្យបានលអរបកស្ើរក ើង នងិ កដ ើមបី ួយរទរទងន់វូឣាយុ  
 វីតិ្ គនរពោះពុទ ធសាស្  របស់្ឣងគរពោះស្ាម ស្មពុទ ធ គនកយើង ឲ្យ 
បានរកីេាំករ ើន រងុករឿង ករៀងត្កៅមុែកទៀត្ ។   

សូ្មឣររពោះគុណ នងិ សូ្មឣរគុណទកុជាមុន  ។ 
 

ភិក្ខ ុវិនយធសោ   មហាយិន-សនឿន 

វត្តខ្មែរសាន់តាឣាណា សហរដ្ឋឣាមេរិក 

 

 

 

 

 

 



 

 

-ច- 

សេចក្តីថ្ថលងឣំណរគុណ 

ែ ញុ ាំ ឣនកករៀបករៀង  សូ្មខងលងឣាំណរគុណដរ៏ជាលករៅ 

-េាំកពោះកោកសាស្ត្សាត ចារយទា ាំង ៤ របូ ខដលបានលោះបងក់ពលកវោ 
ដា៏នត្គមល របស់្កោក កហើយបានរបងឹខរបងខរបគមពរីបករណ៍
វកិស្ស្ ក ម្ ោះវសុិ្ទ ទមិ ធគ គទា ាំង ៣ ភាគកនោះ ឲ្យបានស្ករមេ ស្មដេូ
កស្េកតបី ងរបា ន   រ ាំងខត្ពកីដ ើមករៀងមក  រហូត្ដល់ទបីញ្ច ប់  ។ 

-េាំកពោះភកិ ខុ របា ញ-សារាន នងិ ភកិ ខុ ហួត្-ខង  ត្ រពមទា ាំងស្ហការ ី
ខដលបាន ួយយកស្ាំកៅវសុិ្ទ ធមិគ គខរប ឣាំពកីោកសាស្ត្សាត ចារយ 
 តិ្- ន  មកឲ្យែ ញុ ាំ  កដ ើមបីខកស្ាំរលួ នងិ ករៀបករៀង  ។ 

-េាំកពោះភកិ ខុ កឣឿ-កៅ ខដលបានយកេតិ្តទកុោក ់  ួយវាយេមលង
គមពរីវសុិ្ទ ធមិគ គខរប  ភាគទ៣ី   ។ 
-េាំកពោះរពោះមហា ស្ម-យស្  ខដលបានផតល់ជាកោបល់ នងិ គាំនតិ្ 
ដល៏អៗ  ។ 

-េាំកពោះស្មណនសិ្សិត្ នងិ សាស្ត្សាត ចារយ មួយេាំននួកទៀត្ ជា
ពកិស្ស្ គកឺោកសាស្ត្សាត ចារយ កៅពុទ ធកិវទិាល័យ ឣឹង-ធួង វត្ត
កពធវិាល ទរីមួកែត្តបាត្ដ់ ាំបង ខដលរតូ្វការគមពរីវសុិ្ទ ធមិគ គខរបទា ាំង  
បភីាគកនោះ ជាងកគ កហើយទទេូេងប់ាន នងិ  ាំរញុ... ឲ្យែ ញុ ាំរបញាប់
ករៀបករៀង កដ ើមបីទកុជារបកោ នដ៍ល់រពោះពុទ ធសាស្ ផង នងិ ដល់
ស្មណនសិ្សិត្ រពមទា ាំងពុទ ធបរស័ិ្ទផង... ខដលជាកហតុ្កធវើឲ្យែ ញុ ាំ
រងឹរតឹ្ខត្ានកាល ាំងកាយ-េតិ្ ត  ែតិ្ែាំខកស្ាំរលួ  នពិតិ្យកផទៀងផ្ទទ ត្ ់ នងិ  
 



 

 

-ឆ- 

ករៀបករៀង កដ ើមបីឲ្យបានស្ាំករេជា គមពរីវសុិ្ទ ធមិគ គខរប ទា ាំងបភីាគកនោះ
ក ើង  ។ 
-េាំកពោះរពោះកងរានកុងរៈ រពមទា ាំងពុទ ធបរស័ិ្ទ រគប់ម ឈោឋ នទា ាំងឣស់្ 
ខដលបាន ួយឧបត្ថមភ ក នុងធមមទានកនោះ ទា ាំងងវកិា ទា ាំងកាល ាំងរបាជាញ  
នងិ សាម រត្ ី រ ាំងខត្ពកីដ ើមមក រហូត្ដល់គមពរីវសុិ្ទ ធមិគ គខរបកនោះ បាន
េប់ស្ករមេជាសាថ ពរ  ។ 

 

 

ឧទ្ទិសកថា 

       ែ ញុ ាំ សូ្មឧទ ទសិ្រពោះរា កុស្ល ខដលកកើត្ពធីមមទាន ដគ៏ងល ល កនោះ 
 វ យ 

-ស្កមតេរពោះមហាកោសានន ទ ‘វា -ោ វ’ សូ្មរទងក់សាយនវូរពោះ   
រា មហាកុស្លកនោះ  ស្មរមរពោះរា ហបញទយ័ ។ 

-ស្កមតេរពោះស្ងឃរា ទា ាំងពរីគណៈ ទា ាំងមហានកិាយ ទា ាំងធមមយុត្ត 
ខដលរទងក់សាយនវូរពោះទវិងគត្ កន លងកៅកហើយក ោះ សូ្មរពោះឣងគ 
រទងក់សាយរពោះរា មហាកុស្លកនោះ  ។ 

រូមឧទ្ទិរកុរលថ្នធមមទនានិរងសខនះ របខគន 

-េាំកពោះរពោះកងរានកុងរៈ រពោះស្ងឃ ស្មណនសិ្សិត្ ខដលបានបូជា  
 វីតិ្ កដ ើមបីរពោះពុទ ធសាស្  ស្រាប់ទកុឲ្យរពោះស្ងឃ ាំ នក់រកាយ 
បានយកកធវើជាគាំរដូល៏អៗ ...    សូ្មបានទទលួបុណយកុស្លកនោះ   កុ ាំប ី   

 



 

 

-ជ- 

ខានក ើយ  ។ 
-េាំកពោះកោកសាស្ត្សាត ចារយ ខទន-សុ្ែន ខដលបានកសាងធមមទាន 
ែតិ្ែាំខរបគមពរីវសុិ្ទ ធមិគ គ     ភាគ ទ៣ី    កទាោះជាពុាំទានប់ានេប់េុងេប់    
កដ ើមកក៏ោយ កនោះជាសាន គដមួយដល៏អ ស្ាំរាប់រពោះពុទ ធសាស្ ... សូ្ម
កោកសាស្ត្សាត ចារយ បានទទលួនវូកុស្លកនោះ កហើយបានកៅកកើត្  
ក នុងសុ្គត្ភិព  ស្មរមមក រងកៅកហាង  ។ 
-េាំកពោះឣនកដកឹ ាំ ពួកបញ្ដវន ត ឣនកកស្នហាជាត្ ិ យុវ នយុវត្ ី របជា 
ពលរដ ឋខែ មរ រគប់ជាន ់ន កទ់ា ាំងឣស់្ ខដលបានបូជា វីតិ្ កដ ើមបី
ាតុ្ភូម ិកោយទកឹេតិ្ តដក៏សាម ោះរត្ង ់សូ្មឲ្យវញិ្ជដ ណកខន ធឣនកទា ាំងក ោះ 
បានទទលួនវូកុស្លកនោះ សូ្មបានកៅកកើត្ កនុងទសុី្ែទសួី្គ ៌ កុ ាំប ី 
ខានក ើយ  ។ 

       សូ្មរបកគនមគគផលខដលកកើត្ឣាំពធីមមទានកនោះ េាំកពោះរពោះកត្ ៈ
រពោះគុណ រពោះកងរានកុងរៈ រពោះស្ងឃរគប់ឣងគ ខដលបាន ួយឧបត្ថមភ 
ក នុងការកបាោះពុមពគមពរីវសុិ្ទ ធមិគ គខរប ទា ាំងបភីាគកនោះ ឲ្យបានស្ាំករេជា
សាថ ពរ សូ្មរពោះឣងគានរពោះ  ម យុយនឺយូរជាងរយរពោះវស្ា កដ ើមបី
ជាមលប់ដរ៏ត្ជាក ់ នងិ ជាទពីងឹពកព់ាំ កឣ់ារស័្យ ដល់ពុទ ធបរស័ិ្ទ
ទា ាំងឡាយត្ករៀងកៅ  ។ 

       សូ្មញាត្កិញាម ជាពុទ ធបរស័ិ្ទ ឣស់្កោក កោករសី្ កោក 
ោយ កោករ កុារា កុារទីា ាំងឣស់្ ខដលបាន ួយឧបត្ថមភផង
ខដរក ោះ    បានទទលួនវូកុស្ល   ខដលកកើត្ពធីមមទានកនោះកស្មើៗ   គ្នន  
 



 

 

-ឈ- 

របា ន ោ ងណ្ណៗ   សូ្មឲ្យបានស្ាំករេ    ស្មដេូកស្េកតរីបា ន   កៅ
កហាង  ។ 
       សូ្ម ូនបុណយកុស្លកនោះផងខដរ ដល់ឣនកដកឹ ាំខែ មរ រគប់ជាន់
 ន ក ់រគប់គណបកសទា ាំងឣស់្ សូ្មដកឹ ាំរបកទស្ជាត្ ិរបកបកោយ 
កជាគ យ័ កដ ើមបីរបកោ នសុ៍្ែ ដល់របជា នខដលស្ងឃឹមទា ាំង 
រសុ្ង កៅកលើាគ៌្ន គនការដកឹ ាំដរ៏ត្មឹរតូ្វ សុ្េរតិ្ យុត្តធិម៌ នងិ 
សាមគគភីាព...  រមលទ ធរិបជាធបិកត្យយ កស្រពីហុបកស  ។ 
 

ខ្មែរសាេគ្គីគ្នា កេពុជាបានសុម 
ខ្មែរខ្ែកបាក់គ្នា កេពុជាវិនាស 

ខ្មែរត្ត្ូវត្សឡាញ់ខ្មែរ 
ខ្មែរត្ត្ូវខ្ែរកសាទឹកដ្ីខ្មែរ ... មករពីដូ្នតា ឲសយបានគ្ង់វងសសល្អ 

 
ភិក្ខ ុវិនយធសោ   មហាយិន-សនឿន 

វត្តខ្មែរសាន់តាឣាណា សហរដ្ឋឣាមេរិក 

គង ងេន ទ ១៥ កកើត្  ខែវសិាែ  ឆ្ន ាំ ូត្ ស្ាំរទិ ធស័ិ្ក  ព.ស្. ២៥៥២ 
រត្ូវនងឹគង ងទ ី១៩  ខែឧស្ភា  ឆ្ន ាំ ២០០៨ 

 

 
   

 

 



ខ្មែរឣ ើយរក្សាឣក្សរមត៌ក្សជាតិ    

នាំគ្នា ស្តា រឣ ើងឣលើក្សស្ទ ួយតម្មង់  

វបបធម៌ជាតិទាំឣនៀមទាំលាប់    

ជាម្រលឹងជាតិ ងគរឣថកើងថ្កក ន 

ជួយក្សស្តងជាតិនិងស្តស្ន 

រួបរួមគ្នា ឣ ើងទាំងស្ងឃម្រហស្ថ  

ទាំងតូចទាំងធាំឣមមរាម្រប់ម្ាណ 

មាំស្តងម្ស្កុ្សឣទស្ជួយរក្សាខ្ថ    

ក្ស ាំឲ្យមូចខាតការពារឲ្យរង់ 

ក្ស ាំឲ្យាត់បង់រក្សាឲ្យាន ។ 

ម្ាស្តទក្សបនួចាប់ឣក្សររីបូរាណ 

រក្សាឲ្យានឣ ើមបីជាតិរស់្ ។ 

ឲ្យានថ្ថៃថ្កៃ ឣោយចិតា  ៏ឣស្តែ ោះ 

ឣលើក្សស្ទ ួយស្ឣគ គ្ ោះម្រលឹងជាតិខ្មែរ។ 

ស្តមរគីឲ្យានក្ស ាំឲ្យខ្បក្សខ្បរ 

ឣយើ ងរូជរងសខ្មែរម្តូវឣស្ាហាជាតិ ។ 

-ញ- 

ត្រូវស្នេហាជារិ 

 ភិក្ខ ុវិនយធស្ោ   មហាយិន-ស្នឿន 



ប្រាសាទប្ររះវហិារជាមតក៌ខ្ម ែរ 
ខ្ម ែរានកសាងកនុងកមពុជាដ ី 

 
សតវតសរ ៍ទ៩ី ខ្ម ែរានកសាង          
ពរលព ះមនិទានម់ានពទជាតថិៃ  
      
ប្របវតតសិាស្តសតពយើងជារស័តុតាង         
ទបី្រកុងឡាពេ ចារទកុយ៉ាងលអ 
         
ពមមរាតូចធបំ្ររះសងឃប្ររហសថ         
ការពារប្រាសាទប្ររះវហិារពករខ្ម ែរ    

ឥតមានខ្បកខ្បរជារបស់ថៃ 
ពមមរាប្របុសប្រសីចាទំកុរាល់ថៃៃ។ 
  
ពនះជារស័តុតាងរុាំនប្រកថឡ 
មានខ្តទកឹដមីហានររ  ។ 
 
ទកុជាសំេាងមនិានភូតភរ 
ទាងំជួយបន តការពារឲ្យខ្ម ែរ  ។ 
 
ប្រតូវមានចតិ តពសាែ ះ គំ្នន ជួយខ្ៃ 
កុឲំ្យខ្កខ្ប្របានដល់ថដពសៀម។  

-ដ- 

ត្ាសាទត្រះវិហារជាមរ៌ក្ខ្មែរ 

ភិក្ខុវនិយធរោ ‘  មហាយិន-រនឿន’  

១៣ ក ើត   ខែផល្គុណ   ព.ស. ២៥៤៦  
 



ប្រាសាទសិលាជាប្រពលឹងខ្មែរ       

ហៃអស់កុលបុប្ររជារិខមមរា       

ប្រាសាទខនេះខៃើយជាប្រពលឹងជារិ   

ឲ្យានសថិ រខសថ រ តាំងខៅយូរលង់    

ប្រាសាទនាគពនធ ប្រពេះម័នថ្កាំខថ្ើង      

ាពួន បនាទ យកតី ដ៏លបីឣសាា រយ       

ប្រកវ៉ា នបនាទ យប្រសីលបីកន កងខលាកា      

ឣងគររូច-ធាំ  ខ្មែរកុាំបាំខភេច       

បូរាណខ្រងខ្រខ្ផតរផ្ត ាំទុកថា  

ជួយខ្ថរកាការពារឲ្យគង់ ។ 

ចូរខ្មែរមែីឃ្មែ រជួយគ្នន ខប្រសាចប្រសង់ 

កុាំឲ្យារ់បង់ប្រពលឹងខមមរា ។ 

ាយ័ន រុងខរឿង ាខ្មងខសាភា 

ារាយណ៍ទឹកថាេ  ាគងលអ ពិរ។  

តខសាមហថេថាេ  តប្រពៃែ ប្របណិរ 

ប្រាសាទវិចិប្ររ ដួងប្រពលឹងខ្មែរ ។ 

 
                                        ភកិ ខុវនិយធពរា   មហាយនិ-ពនឿន 

-ឋ- 

ត្ាសាទនិលា 



សូមខមមរជនទាំងប្របកសទាំងប្រសី        

ប្រពមខប្រពៀងគ្នន ខ ើងរខម្ើងខមមរា        

ខ្បកាក់សាមគគី គឺមិនប្របខសើ រ       

មិនានសុមខ ើយខ្មែរខអើយខកើរភ័យ    

ខ្មែរពិរជាសាេ ប់ខបើខ្បកសាមគគី           

កុាំសាេ ប់ដូចៃងសកុាំបង់រដ្ឋា        

សាមគគីានសុមប្រពេះពុទធ ខទសនា        

ប្រសលាញ់ជារិខ្មែរប្ររូវខ្រការពារ

        

 

ប្របញាប់ឃ្មែ រមែីសាមគគីសមគ្នគ  

ខទើបកមព កជារស់មានខសរី  ។ 

ជាផេ ូវដំខណើ រខដើ ររកទីកស័យ 

មានខទសខពកហប្រកសាេ ប់អស់ខមមរា។ 

ដូចៃងសកាលពីរដល់កតីមរណា 

អាណិរករុណាទឹកដីកមព កជា  ។ 

ចូរជារិខមមរាផសេះផាខទើបជា 

ខ្មែរសាមគគីគ្នន កមព កជាានសុម  ។ 

 
ភិក្ខ ុ វិនយធស្ោ 

-ឌ- 

សាមគ្គីាននុម 



 

 

-ឍ- 

បណឌិ តវាទ 

 នបណឌិ ត្ ពតិ្យល់ដងឹ របងឹគតិ្គូរ 
ពុាំានងងូរ  បតូរ ពី ន ម  ធនក់េិ ចការ  ។ 
មនិបកណ្ណត យ  ឲ្យកាលហួស្  រ ួស្ឣសារ 
រាំងេ ិត    ល បរសុិ្ទ ធ  ផុត្ឣល់ខឣក  ។ 
ស្ាម កមម  ចាាំជានេិច  កេិ ចបវរ 
ស្មរគកសាម ោះស្រ    លអរបគព  គងលឣកនក  ។ 
ស្ពទករម  រកយល់ដងឹ  របងឹខវកខញក 
ខរបខបងខេក  ខបកគាំនតិ្  គតិ្យល់បាន  ។ 
រពោះមហា (១)  ល រពោះទយ័  គលពនិតិ្យ 
យល់យងព់តិ្  រតឹ្រ ោះ ល   ការកលាណ  ។  
ែាំករៀបករៀង  កផទៀងផ្ទទ ត្េ់ប់  ស្ពវកដ ើមោន 
ស្ាំករេបាន  ឋានគមពរី  វសុិ្ទ ធមិគ គ  ។ 

 

សាស្រ្សាត ចារយ ជតិ-ជន ‘ (លៅយិន-សូព្ត’) 

      _________________ 

         ១  រពះមហា រុំខៅ រពះមហា យិន-ខនឿន  ឣ្នកខរៀបខរៀងខរៀវខៅខនះ 

 

    
 
 
 



 

 

 

មាតិកាធម៌ 

ខ ម្ ះធម៌        ទ្ុំព័រ 

ឣារមភក  របស់្ឣនកករៀបករៀង .................................................ក 
កស្េកតខីង លងឣាំណរគុណ  .......................................................  េ  
ឧទ ទសិ្ក   ..........................................................................  ឆ 
កាំណ្ណពយកផសងៗ  ...................................................................  ញ 
ាត្កិាធម៌  ...........................................................................  ណ 
ពណ៌ បញ្ជា ពាករណ៍  ........................................................  ១  
       កស្េកតកីផសងៗគនវសុិ្ទ ធមិគ គ  ............................................  ៤ 

សីលនលិទទស ទ ី១ 
បញ្ជា កមម ៦ ោ ង ................................................................. ១៤ 
ឣវីក ម្ ោះ  សី្ល?  .......................................................... ១៥ 
ស្ាំវរៈ  ៥  ោ ង ............................................................... ១៦ 
សី្លកោយឣត្ថដេូកមតេ?   ............................................... ១៧ 
ឣវីជាលកខណៈ, រស្, បេចុបបោឋ ន, បទោឋ នគនសី្ល? ............ ១៨ 
ឣវីជារស្របស់្សី្ល?  ...................................................... ១៩ 
ឣវីជាបេចុបបោឋ ន នងិ បទោឋ នគនសី្ល?   ............................ ១៩
សី្លានឣានសិ្ងសដេូកមតេ?  .......................................... ២០ 

សី្លានប ុ ម នោ ង?   ........................................... ២៤ 
      រកុមសី្ល ២ ទ ី១  .................................................... ២៥ 

      រកុមសី្ល ២ ទ ី២   ................................................... ២៦ 
      រកុមសី្ល ២ ទ ី៣   ................................................... ២៨ 
      រកុមសី្ល ២ ទ ី៤   ................................................... ២៨ 



 

 

-ត- 

ខ ម្ ះធម៌        ទ្ុំព័រ 

     រកុមសី្ល ២ ទ ី៥   ................................................... ២៩ 
      រកុមសី្ល ២ ទ ី៦   .................................................. ២៩ 
      រកុមសី្ល ២ ទ ី៧   ................................................... ៣០ 
      រកុមសី្ល ៣ ទ ី១   ................................................... ៣២ 
     រកុមសី្ល ៣ ទ ី២   ................................................... ៣៣ 
    រកុមសី្ល ៣ ទ ី៣   ................................................... ៣៤ 
     រកុមសី្ល ៣ ទ ី៤   ................................................... ៣៤ 
      រកុមសី្ល ៣ ទ ី៥   ................................................... ៣៥ 
      រកុមសី្ល ៤ ទ ី១   ................................................... ៣៦ 
      រកុមសី្ល ៤ ទ ី២   ................................................... ៣៧ 
      រកុមសី្ល ៤ ទ ី៣   ................................................... ៣៨ 
      រកុមសី្ល ៤ ទ ី៤   ................................................... ៣៩ 
បាដកិាកខស្ាំវរសី្ល   ........................................................៣៩ 
ឥស្ត្ន ទយីស្ាំវរសី្ល       ...................................................... ៣៩ 
ឣា វីបារសុិ្ទ ធសីិ្ល     ..................................................... ៤០ 
បេចយស្ន នសិ្សិត្សី្ល   ................................................... ៤០ 

ឣាចារ នងិ ឣ ចារ   ................................................ ៤១ 
កគ្នេរ នងិ ឣកគ្នេរ   ................................................ ៤៣ 

            កគ្នេរ ៣  ោ ង   ..................................................... ៤៧ 
ឥស្ត្ន ទយីស្ាំវរសី្ល   ......................................................... ៤៩ 

ឣា វីបារសុិ្ទ ធសីិ្ល   ................................................ ៥៥
កុហ នកិទ ទស្   ......................................................... ៥៨ 



 

 

-ថ- 

ខ ម្ ះធម៌         ទ្ុំព័រ 

      លប នកិទ ទស្   .........................................................  ៦៥ 
      កនមតិ្ តកិរនកិទ ទស្   ....................................................  ៦៨ 
     នកិបបសិ្ករនកិទ ទស្   .................................................  ៧០ 
     ោកភន ោភាំ ន ិ ជគិសឹ្នរនកិទ ទស្   ...........................  ៧២ 
សាធនៈ (កហតុ្ឲ្យសី្លស្ករមេ)   ....................................  ៨៦ 

ករឿងរពោះវងគសី្កត្ថរ   ...................................................  ៩២  
      ករឿងរពោះេតិ្ តគុត្ តកត្ ថរ   ................................................  ៩៣ 
      ករឿងរពោះសារបុីរត្ ានឣាពធ   ............................... ១០០ 
      បរកិភាគ ៤ ោ ង   .................................................... ១០៥ 
សុ្ទ ធ ិ ាន ៤  ោ ង   ........................................................... ១០៦ 
      រកុមសី្ល ៥  ទ ី១   .................................................. ១១០ 
           ករឿងរពោះមហាស្ងឃរកខតិ្កត្ ថរ   .................................... ១១៤ 
      រកុមសី្ល ៥  ទ ី២   .................................................. ១១៩ 
ឣវីជាកស្េកតកីៅហមង នងិ កស្េកតផូីរផងគ់នសី្ល?  ........... ១២៣ 
កស្េកតកីៅហមងគនសី្ល   ................................................ ១២៣ 
កមងុនស្ាំកោគ  ៧   ......................................................... ១២៤ 
កស្េកតផូីរផងគ់នសី្ល   .................................................... ១២៨ 
កទាស្គនសី្លវបិត្ត ិ  ........................................................ ១២៩ 
ឣគគកខន ធបរោិយសូ្រត្   .................................................... ១៣០ 
ឣានសិ្ងសកនុងសី្លស្មបត្ត ិនយ័មួយខបបកទៀត្   ............... ១៣៩ 

ធុតងគនលិទទស ទ ី២ 
ធុត្ងគ ១៣  ោ ង   ................................................................. ១៤៣ 



 

 

-ទ- 

ខ ម្ ះធម៌                   ទ្ុំព័រ 

កស្េកតវីនិេិ ឆយ័កោយឣត្ថ   ............................................... ១៤៥ 
កស្េកតវីនិេិ ឆយ័កោយលកខណៈជាកដ ើម   ............................ ១៥១ 
វនិេិ ឆយ័កោយការស្ាទាន នងិ វធិរីបត្បិត្តជិាកដ ើម  .......... ១៥១ 

(១’)  បាំសុ្កូលិកងគៈ   ............................................................. ១៥២ 
វធិសី្ាទាន នងិ វធិរីបត្បិត្ត ិកនុងបាំសុ្កូលិកងគៈ   ....... ១៥២ 
ស្ាំពត្ប់ាំសុ្កូល ២៣  ោ ង   ...................................... ១៥៣ 
របកភទគនបាំសុ្កូលិកងគភកិ ខុ   ....................................... ១៥៧ 
ការខបកធ្លល យ  ក នុងបាំសុ្កូលិកងគៈ   ............................. ១៥៧ 
ឣានសិ្ងស  ក នុងបាំសុ្កូលិកងគៈ  ................................... ១៥៨ 

(២’)  កត្េវីរកិងគៈ   ................................................................. ១៥៩ 
វធិសី្ាទាន នងិ វធិរីបត្បិត្ត ិកនុងកត្េវីរកិងគៈ   ........... ១៥៩ 
របកភទគនកត្េវីរកិងិ គភកិ ខុ   .......................................... ១៦០ 
ការខបកធ្លល យ នងិ ឣានសិ្ងស កនុងកត្េវីរកិងិ គៈ   ........... ១៦១ 

‘(៣’)  បណិឌ បាត្កិងគៈ   ............................................................ ១៦២ 
វធិសី្ាទាន នងិ វធិរីបត្បិត្ត ិកនុងបណិឌ បាត្កិងគៈ  ....... ១៦២ 
ភត្ត  ១៤  ោ ង   ....................................................... ១៦២ 
របកភទគនបណិឌ បាត្កិងគៈ ........................................... ១៦៤ 
ការខបកធ្លល យ នងិ ឣានសិ្ងស កនុងបណិឌ បាត្កិងគៈ   ...... ១៦៥ 

‘(៤)  ស្បទានចារកិងគៈ   ........................................................ ១៦៧ 
វធិសី្ាទាន នងិ វធិរីបត្បិត្ត ិកនុងស្បទានចារកិងគៈ ...  ១៦៧ 
របកភទគនស្បទានចារកិងគភកិ ខុ   ................................. ១៦៨ 
ការខបកធ្លល យ នងិ ឣានសិ្ងស កនុងស្បទានចារកិងគៈ .... ១៦៩  



 

-ធ- 

ខ ម្ ះធម៌         ទ្ុំព័រ 

(៥)  ឯកាស្នកិងិ គៈ   .............................................................. ១៧០ 
វធិសី្ាទាន នងិ វធិរីបត្បិត្ត ិក នុងឯកាស្នកិងគៈ  ........  ១៧០ 
របកភទគនឯកាស្នកិងគភកិ ខុ   ....................................... ១៧១ 
ការខបកធ្លល យ នងិ ឣានសិ្ងសកនុងឯកាស្នកិងគៈ  ......... ១៧២ 

(៦’)  បត្តបណិឌ ិ កងគៈ   ............................................................. ១៧៣ 
វធិសី្ាទាន នងិ វធិរីបត្បិត្ត ិកនុងបត្តបណិឌ ិ កងគៈ   ....... ១៧៣ 
របកភទគនបត្តបណិឌ ិ កងគភកិ ខុ   ....................................... ១៧៤ 
ការខបកធ្លល យ នងិ ឣានសិ្ងស កនុងបត្តបណិឌ ិ កងគៈ  ......... ១៧៥ 

 (៧)  ែលុបចាឆ ភត្តកិង គៈ  ........................................................ ១៧៦ 
វធិសី្ាទាន នងិ វធិរីបត្បិត្តកិ នុងែលុបចាឆ ភត្តកិង គៈ ..... ១៧៦ 
របកភទគនែលុបចាឆ ភត្តកិង គភកិ ខុ   ................................. ១៧៦ 
ការខបកធ្លល យ នងិឣានសិ្ងស កនុងែលុបចាឆ ភត្តកិង គៈ ..... ១៧៧ 

 (៨)  ឣារញ្ដ ិកងគៈ   ................................................................ ១៧៨ 
វធិសី្ាទាន នងិ វធិរីបត្បិត្ត ិកនុងឣារញ្ដ ិកងគៈ   ........... ១៧៨ 
ការកាំណត្ក់ស្ ស្នៈ កនុងគរព   ............................... ១៧៨ 
របកភទគនឣារញ្ដ ិកងគភកិ ខុ  ............................................ ១៨១ 
ការខបកធ្លល យ  នងិ ឣានសិ្ងស  កនុងឣារញ្ដ ិកងគៈ   ......... ១៨២ 

(៩)  រកុ ខមូលិកងគៈ   ................................................................ ១៨៤ 
វធិសី្ាទាន នងិ វធិរីបត្បិត្ត ិកនុងរកុ ខមូលិកងគៈ   .......... ១៨៤ 
របកភទគនរកុ ខមូលិកងគភកិ ខុ   ......................................... ១៨៤ 
ការខបកធ្លល យ នងិ ឣានសិ្ងស កនុងរកុ ខមូលិកងគៈ   ......... ១៨៥ 

(១០)  ឣកពវ កាសិ្កងគៈ  ..........................................................១៨៧ 



 

 

-ន- 

ខ ម្ ះធម៌         ទ្ុំព័រ 

វធិសី្ាទាន នងិ វធិរីបត្បិត្ត ិកនុងឣកពវ កាសិ្កងគៈ ...... ១៨៧ 
របកភទគនឣកពវ កាសិ្កងគភកិ ខុ   ................................... ១៨៨ 
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ឣសុ្ភ  ១០  ានលកខណៈខត្មួយ   .................................. ៤៨៨ 

ឆឣនុសសតិនលិទទស ទ ី៧ 
វនិេិ ឆយ័ឣនសុ្សត្ ិ ១០   ......................................................... ៤៩៤ 

វធិេី ាំករ ើនពុទាធ នសុ្សត្ ិ  ................................................ ៤៩៦ 
      ឣានសិ្ងសគនការេាំករ ើនពុទាធ នសុ្សត្ ិ ...................... ៥៣៥ 



 

 

-ល- 

ខ ម្ ះធម៌                   ទ្ុំព័រ 
ការេាំករ ើនធាម នសុ្សត្ ិ  ............................................... ៥៣៦ 

           ឣានសិ្ងសគនការេាំករ ើនធាម នសុ្សត្ ិ  ...................... ៥៤៩ 
ការេាំករ ើនស្ងានសុ្សត្ ិ  ............................................ ៥៥០ 

           ឣានសិ្ងសគនការេាំករ ើនស្ងានសុ្សត្ ិ  ................... ៥៥៩ 
ការេាំករ ើនសី្ោនសុ្សត្ ិ  ............................................ ៥៦០ 

           ឣានសិ្ងសគនការេាំករ ើនសី្ោនសុ្សត្ ិ  ................... ៥៦៣ 
ការេាំករ ើនចាគ្ននសុ្សត្ ិ  ............................................. ៥៦៤ 

           ឣានសិ្ងសគនការេាំករ ើនចាគ្ននសុ្សត្ ិ  ..................... ៥៦៩ 
ការេាំករ ើនកទវរនសុ្សត្ ិ  ........................................... ៥៦៩ 

           ឣានសិ្ងសគនការេាំករ ើនកទវរនសុ្សត្ ិ  ................... ៥៧២ 
  

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-វ- 

ឣក្សរេសងខប សរបើក្ន ុងសលមសយង 

ឣ្ភិ.  ធា.  គឺ  ឣ្ភិធមមបិដក  ធាតុ្កថា 

ឣ្ភិ.  ប.  គឺ  ឣ្ភិធមមបិដក  បដ្ឋា ន 

ឣ្ភិ.  វ.ិ  គឺ  ឣ្ភិធមមបិដក  វភិងគ 

ឣ្ភិ.  រុំ.  គឺ  ឣ្ភិធមមបិដក  រងគណិ 

រុ.  គឺ  រុត្តនតបិដក 

ឣ្ុំ.  ឣ្.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនកិាយ  ឣ្ដាកនិបាត្ 

ឣ្ុំ.  ឯ.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  ឯកនិបាត្ 

ឣ្ុំ.  ឯក.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  ឯកាទ្រកនិបាត្ 

ឣ្ុំ.  ច.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  ចតុ្កកនិបាត្ 

ឣ្ុំ.  ឆ.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  ឆកនិបាត្ 

ឣ្ុំ.  តិ្.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  តិ្កនិបាត្ 

ឣ្ុំ.  ទ្.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  ទ្រកនិបាត្ 

ឣ្ុំ.  ន.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  នវកនិបាត្ 

ឣ្ុំ.  ប.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  បញ្ចកនិបាត្ 

ឣ្ុំ.  រ.  គឺ  ឣ្ងគុត្តរនិកាយ  រត្តកនិបាត្ 

េុ.  ឥ.  គឺ  េុទ្ទកនិកាយ  ឥតិ្វតុ្តកៈ 

េុ.  ឧ.  គឺ  េុទ្ទកនិកាយ  ឧទន 

េុ.  េុ.  គឺ  េុទ្ទកនិកាយ  េុទ្ទកបាឋ 

េុ.  ចុ.  គឺ  េុទ្ទកនិកាយ  ចុ និខទ្ទរ 

េុ.  ជា. ឯ.  គឺ  េុទ្ទកនិកាយ  ជាត្ក  ឯកនិបាត្ 

េុ.  ជា. តិ្.  គឺ  េុទ្ទកនិកាយ  ជាត្ក  តិ្កនិបាត្ 

េុ.  ធមម.  គឺ  េុទ្ទកនិកាយ  ធមមបទ្ 

េុ.  បដ.ិ  គឺ  េុទ្ទកនិកាយ  បដរិមភិទមគគ 

េុ.  មហា.  គឺ  េុទ្ទកនិកាយ  មហានិខទ្ទរ 

េុ.  រុ.  គឺ  េុទ្ទកនិកាយ  រុត្តនិបាត្ 

ទ្ី.  បា.  គឺ  ទ្ីឃនិកាយ  បាដកិវគគ 

ទ្ី.  ម.  គឺ  ទ្ីឃនិកាយ  មហាវគគ 

ទ្ី.  រី.  គឺ  ទ្ីឃនិកាយ  រីលកខនធវគគ 

ម.  ឧ.  គឺ  មជឈិមនិកាយ  ឧបរបិ ណ្ រក 



 

-ស- 
ម.  ម.  គឺ  មជឈិមនិកាយ  មជឈិមប ណ្ រក 

ម.  មូ.  គឺ  មជឈិមនិកាយ  មូលប ណ្ រក 

វ.ិ  ម.  គឺ  វនិ័យបិដក  មហាវភិងគ 

វ.ិ  ប.  គឺ  វនិ័យបិដក  បរវិារ 

វ.ិ  ម. ម.  គឺ  វនិ័យបិដក  មហាវភិងគ មហាេនធក 

រុំ.  េ.  គឺ  រុំយុត្តនិកាយ  េនធវារវគគ 

រុំ.  និ.  គឺ  រុំយុត្តនិកាយ  និទនវគគ 

រុំ.  ម.  គឺ  រុំយុត្តនិកាយ  មហាវគគ 

រុំ.  រគ.  គឺ  រុំយុត្តនិកាយ  រគងវគគ 

រុំ.  រ.  គឺ  រុំយុត្តនិកាយ  រឡាយត្នវគគ 




  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-ហ- 
ឯកសារជនួំយ 

១-  រពះថ្រត្បិដកខេមរ  ។ 

២-  វរុិទ្ធិមគគបាល ី ភាគទ្ី ១-២-៣  ។ 

៣-  វរុិទ្ធិមគគរខងខប  ឣ្ាោរយឣុ៊្ច-ររ់ និង ឣ្ាោរយឈឹម-ទ្ូច 

៤-  រទទ នរុកមបាល-ីខេមរ   ខចញងម ី ព. រ. ២៥៥១ 

៥-  បទនរុកមធមមបទ្  ភាគ ១-២-៣ ។ 

៦-  ឣ្ភធិានបបបទ្ីបិកា  មឹង-ខររ 

៧-  វធិីខរបបាល ី

៨-  មងគលត្ថទ្ីបនីខរប  ភាគទ្ី  ១-២-៣-៤ 

៩-  វចនានរុកមខេមរ  ភាគ ១-២  រខមតចជនួ-្ត្ 

១០-  ធាត្បុបទ្ីបិកា 

១១-  របជុភំាណវារៈ បាលី-ខរប  ពិខររ  

១២-  រមពនធមាោ  និង ឯកសារខផសងៗ មួយចុំននួខទ្ៀត្ ។ 
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-ឡ- 
នមេសការ 

ស្ាម ស្មពុទ ធស្រថ រ ាំ    ស្ស្ទ ធមមគុណុត្តមាំ 
ឣភវិាទយិភាសិ្ស្សាំ    វសុិ្ទ ធមិគ គគមព ិ‘ (១ ’)  រ ាំ   ។ 
ស្កេ  ឣត្ថ ិ វរិកុទាធ   កម    វញិ្ដូ  ននិ ទន ត ុ ត្ ាំ  មមាំ 
ករករ  ហ ិ វរិកុទាធ  កសា   ឣត្ថ ិ កនវ  ឣកុពវករ  ។ 
វរីយិស្ស  មហន តស្ា-    នភុាកវន  ពហុន ន  ( ‘២ )  កម 
បុញ្ជដ នកិមវ  ស្រត នាំ    ស្ម ិឈន តវុ  ស្ពវទា  ។ 

ែ ញុ ាំ វ យបងគាំស្មពុទ ធស្រថ       គុណគ្នប់គងល ល របកស្ើរឧត្តម 
រងុករឿងភលកឺផ លកកោយរពោះស្ទ ធមម    ឣនករទងសី់្លស្មគរឺពោះសាវក័ ។ 
បងគាំរេួកហើយែ ញុ ាំសូ្មខរបរសាយ    បាលីទា ាំងឡាយកនុងវសុិ្ទ ធមិគ គ 
កបើានកាំហុស្ែសុ្ខាត្កវាត្វគគ     សូ្មឣស់្កោកឣនករបា ញ្ ល ស្រោិះគន ់។ 
កាំហុស្ខត្ងានខត្ឣនកកធវើកទ    ឣនកកៅទាំកនរគ្នម នឣវីែសុ្ធងន ់
ែសុ្រត្ងម់និកធវើឬែ ជលិទរមន ់    ែាំរបងឹឣត្ធ់នឣ់ាេស្ាំករេផល  ។ 
កោយកតពីាោមគនែ ញុ ាំកនោះណ្ណ     សូ្មឣស់្ស្រត រងុករឿងកងកើងងកល់ 
ស្ាំករេបុណយករេើនេាំករ ើនានដល់ ទទូា ាំងសាកលស្ពវៗ កាលកហាង។ 
________________________________________________________________  

១   គមពីរ ុំ  ខត្ដ្ឋក់  គមពិរ ុំ  ខដើមបីរុំរលួដល់ឆនទ ។ 

២   ព ុននុំ  ខត្ដ្ឋក់  ព ុនន  ខដើមបីរុំរលួដល់ឆនទ (បឋាវត្តឆនទ) ។ 

 

ជិត-ជន (នាមដ ើម យិន-សូត្ត) 
សាស្ត្សាត ចារយ កៅពុទ ធកិវទិាល័យរពោះសុ្រារមតឹ្ 

 

   
 
 
 

 
 



 

បករណ៍វសិេេស ម្ ោះវេុិទ្ធមិគគប្រប 

ភាគទី១ 

សូមនមសសការចពំ ោះរពោះគភវត័ឣរហន តសម្មម សមពុទ ធឣង្គព ោះ ។ 

ពណ៌នាបញ្ហា ពាករណ៍ 

(១) នរជនណា របកបដោយសជាតិបញ្ញដ   តាំងដៅស៊ប់ 

កន ុងសីល ចដរមើនសមាធិចិតត  និង វិបសសនាបញ្ញដ  ដ ម្ ោះថា 

ជាឣ្នកដ ើញភ័យ កន ុងវដតសាំសារ  
(១)  ឣ្នកមានពាយាម    

ជាដររឿងដុតកិដលស ឣ្នកមានបញ្ញដ ជាដររឿងរកានូវខ្លួន,    

នរជនដនាោះ របបីកាប់ឆ្កា រនូវព្រពសាន ប់ រឺតណាា ដនាោះបាន ។ 

ពហតុព ោះ  បានជារពោះភគវត័  រទង្រ់ាស់រពោះគាថាពនោះ  ។ 
សួរថាាៈ   ពហតុឣវី បានជារពោះភគវត័រាស់រពោះគាថាពនោះ?  ។ 
ព្លើយថាាៈ បានឮមកថា កនុង្ចណំណកននរារត ី ( ‘ម្មន) ’ពទវបុរត  

មួយរបូ ‘ម្មន ម នងិ្ ពគារត មនិរបាកដ’ បានចូលពៅគាល់រពោះម្មន
រពោះភាគ រពោះឣង្គគង្ព់ៅ កនុង្ទរីកុង្សាវតថ ី ពហើយរកាបទលូសួរនវូ
បញ្ហា ពនោះ  ពដ ើមបីដកពឡើង្នវូពសចកតសីង្ស័យ  របស់ខ្ លនួដពូច នោះ ថា ៖ 

បពិរតរពោះដោតម ពួកសតវមានដររឿងចាក់សរសោះ រឺតណាា  

រឹតឆ្កវ ក់ឲយជាប់ជើពាក់ ទាំងខាងកនុង ទាំងខាងដរៅ ដរពាោះ

ដេតុដនាោះ ខ្ញុ ាំសូមទូលសួររពោះឣ្ងគ ដតើ បុរគលណា ឣ្ាចកាប់

ឆ្កា រនូវដររឿងចាក់សរសោះដនោះបាន 
(២)  ។  

ពនោះជាពសចកតសីពង្េប  ននរពោះគាថាព ោះ  ។     កយថា  “ជដា”  ពនោះ  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

១-  សុ. សំ. ភាគទ ី២៩   ទព័ំរទី ៣៤  ។   ២- សុ. ភាគទី ២៩    ទព័ំរទី ៣៣  ។ 
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-២- 
ពណ៌នាបញ្ហា ពាករណ៍ 

គជឺាព ម្ ោះននតណ្ហា  ម្មនបណ្ហត ញដចូជាសំណ្ហញ់ ។ ណមនពតិ 
តណ្ហា ព ោះ ព ម្ ោះថា ជដា ពរ ោះដចូជាបណ្ហត ញ ព លគបឺណ្ហត ញ
ននណមករកុ េជាតទិងំ្ឡាយ ម្មនបញសសីជាពដ ើម ពរ ោះឣតថថា ចាកណ់រសោះ 
ពរ ោះករិយិាពកើតពឡើង្ពរឿយៗ កនុង្ឣារមមណ៍ទងំ្ឡាយ ម្មនរបូា-     
រមមណ៍ជាពដ ើម ពដាយឣំណ្ហចននការពកើតពឡើង្ ទងំ្ខាង្ពរកាម ទងំ្
ខាង្ពលើ  ។ 

កត៏ណ្ហា ពនោះហនងឹ្ឯង្ ពទវបុរតព លថា “រតឹឆ្វវ កទ់ងំ្ខាង្កនុង្ 
ទងំ្ខាង្ពរៅ” ពរ ោះពកើតពឡើង្ ទងំ្កនុង្បរកិាេ រ របស់ខ្ លួន នងិ្ បរកិាេ រ
របស់ឣនកដនទ ទងំ្កនុង្ឣតតភាពរបស់ខ្ លួន នងិ្ ឣតតភាពឣនកដនទ ទងំ្
កនុង្ឣាយតនាៈខាង្កនុង្ នងិ្ ឣាយតនាៈខាង្ពរៅ ។  ពួកសតវ រតូវ       
បណ្ហត ញ គតឺណ្ហា ណដលពកើតពឡើង្ដពូចនោះព ោះ ចាកណ់រសោះពហើយ ។     
ឣធបិាយថា ពួកសតវព លគពឺពួកននសតវពនោះទងំ្ឣស់គាន  រតូវ    
បណ្ហត ញគតឺណ្ហា ព ោះ ចាកណ់រសោះ គរឺបួរតឹ ពដរឆ្វវ កព់ហើយ ពរបៀប  
ដចូជាពួករកុ េជាត ិម្មនបញសសី ជាពដ ើម រតូវពួកសាន ប់ប ល បញសសីជាពដ ើម 
ចាកណ់រសោះ របួរតឹ ពដរឆ្វវ ក ់ ដពូចាន ោះ ។  កពួ៏កសតវ រតូវបណ្ហត ញ គឺ
តណ្ហា ចាកណ់រសោះ យា៉ាង្ពនោះពហើយ ពរ ោះពហតុណ្ហ, បពរិតរពោះ
ពគាតម ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបខ្ ញុទំលូសួររពោះឣង្គ ។   កយថា “ត ំ ត ំ
ពគាតម”  ពសចកតថីា  ពរ ោះពហតុព ោះ  ពទ ើបខ្ ញុទំលូសួររពោះឣង្គ ។     
ពទវបុរតព ោះ ពៅរពោះភគវត័ ថា “ពគាតម” ាមរពោះពគារត ។    
 កយថា   “ពកា  ឥម ំ វជិដពយ  ជដ”ំ    គពឺទវបុរត ទលូសួរថាាៈ   ឣនក 
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-៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ណ្ហគបបីកាប់ឆ្វា រ គថឺា ឣនកណ្ហឣាចពដ ើមបីនងឹ្កាប់ឆ្វា រនវូបណ្ហត ញ  
គតឺណ្ហា ពនោះ ណដលចាកណ់រសោះ នវូនរតពោកធាតុពហើយ ឋតិពៅ     
យា៉ាង្ពនោះបាន  ។ 

ចណំណករពោះម្មនរពោះភាគ រពោះឣង្គម្មនករិយិារបរពតឹ ត ិ ពដាយ
រពោះញាណ មនិម្មនពទើសទក ់ កនុង្ធម៌ទងំ្ពួង្ រពោះឣង្គជាពទវា 
របស់ពួកពទវា ជាពទវាពលើសជាង្ពួកពទវា ជារពោះឥន្ទន ទ ពលើស
ជាង្ពួករពោះឥន្ទន ទ ជារពោះរពហម ពលើសជាង្ពួករពហម រទង្ព់កលៀវកាល     
ក នុង្ចតុពវសារជជញាណ រពោះឣង្គរទង្ក់ម្មល ងំ្ ១០ ម្មនរពោះញាណ  
គាម នធមមជាតដនទ មករារាងំ្បាន រពោះឣង្គម្មនចកេុជុវំញិ រតូវពទវបុរត
ទលូសួរ ដពូច នោះពហើយ កាលនងឹ្រទង្ព់ដាោះរសាយ នវូពសចកតពីនោះ   
ដល់ពទវបុរតព ោះ  ពទ ើបរទង្រ់ាស់រពោះគាថាពនោះ  ថា ៖ 

នរជន មានរបាជាញ  បានតាំងមាាំ កនុងសីលដេើយ ចដរមើននូវ

សមាធិចិតត  និង វិបសសនាបញ្ញដ  ជាឣ្នកមានពាយាម ដុត  

កាំដៅកិដលស របកបដោយបារិហារិយបបញ្ញដ  ជាឣ្នក 

ដ ើញភ័យ កន ុងសងារ, បុរគលដនាោះ ដទើបកាប់ឆ្កា រនូវ 

តណាា ជាដររឿងចាក់សរសោះដនោះបាន  ។ 

(២)  កនុងកាលឥឡូវដនោះ  ខ្ញុ ាំ ដ ម្ ោះពុទធ ដោសាចារយ កាល

ពណ៌នានូវដសចកតីសដលដផសង ដោយរុណ មានសីល- 

រុណជាដដើម ព្នរពោះោថា  សដលរពោះមានរពោះភារ  រពោះឣ្ងគ 
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-៤- 
ពណ៌នាបញ្ហា ពាករណ៍ 

សសវ ងរកនូវរុណដ៏ធាំ សសមតងដេើយដនោះ តមសមរួរ ដល់

ដសចកតីពិត នឹងសសមតងនូវឧបាយ ជាដេតុបាននូវរពោះ

និពាវ ន រឺវិសុទធិ មរគ  សដលឣ្ារស័យន័យព្នដទសនា របស់ 

រពោះមហាដថរទាំងឡាយ ដោកមានរបរកតីដៅ កន ុងមហា- 

វិហារ ជាដសចកតីវិនិចឆ័យ ដ៏បរិសុទធលអ  ជាដររឿងដធវើ  នូវ 

ដសចកតីរីករាយ ដល់ពួកកុលបុរត ជារពោះដយារី កនុង

សាសនាដនោះ សដលរបាថាន ដសចកតីបរិសុទធិ  បានបួស កន ុង 

សាសនាព្នរពោះជិនរសី សដលដរបានដោយលាំបាកដេើយ 

មិនដឹងនូវផល ូវរតង់ ជាផល ូវដ៏ដកសម សដលសដគ គ្ ោះ ដោយ

រុណ មានសីលរុណជាដដើម តមសមរួរដល់ដសចកតីពិត

ដដើមបីដសចកតីបរិសុទធិ  សូមបីពាយាមក៏ដោយ ក៏មិនបាន

សាំដរច នូវដសចកតីបរិសុទធិបានដឡើយ, បពិរតដោកឣ្នក

សបបុរសទាំងឡាយ កាលខ្ញុ ាំសសមតងនូវវិសុទធិ មរគ  ដោយ

ដោរព, ដោកឣ្នកទាំងឣ្ស់ោន  ជាឣ្នករបាថាន នូវដសចកតី     

បរិសុទធិ  សូមរបុងចាាំសាត ប់ នូវវិសុទធិ មរគ ដនាោះ ដោយដោរព

ចុោះ  ។ 

បទថា “វសុិទ ធ”ិ កនុង្ កយថា ខ្ ញុនំងឹ្ព លនវូវសុិទ ធមិគ គព ោះ 
បណឌិ ត គបបីរជាបរពោះន ិវ នដប៏រសុិទ ធ ពដាយចណំណកមួយ របាស
ចាកមន ទលិរគប់ណបបយា៉ាង្,    ផលូវ  ននពសចកតបីរសុិទ ធពិ ោះ    ព ម្ ោះថា  
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-៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

វសុិទ ធមិគ គ,  ឧបាយជាពរគឿង្សំពរចនវូរពោះន ិវ ន រពោះភគវត័រាស់
ពៅថា “មគគ” ឣធបិាយថា “ខ្ ញុ ំ នងឹ្សណមតង្វសុិទ ធមិគ គព ោះ” ។           
កវ៏សុិទ ធមិគ គពនោះព ោះ គរឺពោះភគវត័ រទង្រ់ាស់សណមតង្ ពដាយ            
ឣំណ្ហចននគុណ រតមឹណតវបិសស  ប៉ាុពណ្ហណ ោះ  ក នុង្រពោះបាលីខ្ លោះ ។    
សមដចូជារពោះឣង្គរទង្រ់ាស់ ថា ៖ 

‘(៣’) កនុងកាលណា បុរគលដ ើញដោយបញ្ញដ  ថា “ស ា្ រ

ទាំងឡាយទាំងពួង មិនដទៀង” ដូដចន ោះ កន ុងកាលដណាោះ បុរគល 

រសមងដនឿយណាយ កនុងដសចកតីទុកា, ដនោះ ជាផល ូវព្នដសចកតី

បរិសុទធិ  ‘ (១)’  ។  
កនុង្បាលីខ្ លោះ រពោះឣង្គរទង្រ់ាស់សណមតង្ ពដាយឣំណ្ហច នន 

្ន  នងិ្  បញ្ហដ   ។     ដចូជារទង្រ់ាស់ថា ៖ 
ការពិនិតយ មិនមាន ដល់បុរគលឣ្នកមិនមានរបាជាញ , របាជាញ  

មិនមាន ដល់បុរគលឣ្នកមិនពិនិតយ, ការពិនិតយ និង របាជាញ  

មាន កន ុងបុរគលណា, បុរគលដនាោះឯង ដ ម្ ោះថា ឋិតដៅ  

កន ុងទីជិតព្នរពោះនិពាវ ន ‘(២)’  ។  
កនុង្បាលីខ្ លោះ រពោះឣង្គរទង្រ់ាស់សណមតង្ ពដាយឣំណ្ហចនន

ពចត   ម្មនកមមជាពដ ើម  ។    សមដចូជារពោះឣង្គ  រទង្រ់ាស់ ថា ៖ 
សតវទាំងឡាយ   រសមងបរិសុទធបាន  ដោយឣ្ដឋងគិកមរគដនោះ 

_________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខ.ុ  ភាគទី ៥២  ទព័ំរទី ៧៩  ។   ២-  សុ. ខុ. ភាគទ ី៥២   ទព័ំរ៧៩ ។ 
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-៦- 
ពណ៌នាបញ្ហា ពាករណ៍ 

រឺ កមម បានដល់មរគដចតនា,  វិជាជ  បានដល់សមាម ទិដឋិ   និង

សមាម សងាបបៈ, ធមមៈ បានដល់សមាម វាយាមៈ, សមាម សតិ 

និង សមាម សមាធិ, សីល បានដល់ សមាម វាចា សមាម កមមនតៈ 

និង សមាម ឣ្ាជីវៈ, ដ ម្ ោះថា ជីវិតដ៏ឧតតម មិនសមនបរិសុទធ  

ដោយដោរត ឬ ដោយរទពយដទ  (‘១)  ។ 

កនុង្បាលីខ្ លោះ រពោះឣង្គរទង្រ់ាស់សណមតង្ ពដាយឣំណ្ហចនន   
គុណ ម្មនសីលជាពដ ើម  ។     សមដចូជារពោះឣង្គរទង្រ់ាស់ ថា ៖  

បុរគលបរិបូណ៌ដោយសីល មានបញ្ញដ  មានចិតតតមាល់ខាជ ប់ 

ដោយរបព្ព មានពាយាមរបារឰដេើយ មានចិតតបញ្ជ ូន 

ដៅដេើយ កាន់រពោះនិពាវ ន សពវៗ កាល ដទើបឆលងនូវឱ ៈ 

សដលដរឆលងបានដោយករម  ។ 

កនុង្បាលីខ្ លោះ រពោះឣង្គរទង្រ់ាស់សណមតង្ ពដាយឣំណ្ហចនន
ព ធបិកេយិធម៌ ម្មនសតបិដាា ន ជាពដ ើម ។   សមដចូជារពោះឣង្គ   
រទង្រ់ាស់ ថា ៖ 

មាន លភិកា ុទាំងឡាយ សតិបោឋ ន ទាំងឡាយ ៤ ដនោះឯង 

រសមងរបរពឹតត ដៅ ដដើមបីដសចកតីបរិសុទធិ  ព្នសតវទាំងឡាយ 

ដដើមបីដធវើ នូវរពោះនិពាវ ន ឲយជាក់ចាស់, ដនោះរឺជាផល ូវជាទីដៅ 

ព្នបុរគលមាន ក់ឯង ‘ (២)’  ។ 
_________________________________________________________ 

១-  សុ. សំ. ភាគទ ី២៩   ទព័ំរ៨៥ ។    ២-   សុ. ទ.ី   ភាគទី ១៧   ទព័ំរទី ២៤៤  ។ 
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-៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សូមបីកនុង្ព ធបិកេយិធម៌ ម្មនសមមបបធាន ជាពដ ើម កម៏្មន
នយ័ដចូគាន ពនោះណដរ ។ ប៉ាុណន តក នុង្បញ្ហា ពាករណ៍ពនោះ វសុិទ ធមិគ គព ោះ  
រពោះឣង្គរទង្រ់ាស់សណមតង្ ពដាយឣំណ្ហចនរតសិកាេ  ម្មនសីលសិកាេ
ជាពដ ើម ។ ពនោះ គជឺាពសចកតពីណ៌  ពដាយសពង្េប កនុង្បញ្ហា
ពាករណ៍ព ោះ  ។  
‘ (៤)’ បទ “សីពល  បតដិាា យ”  ព ោះ ណរបថាឋតិពៅកនុង្សីល ។ 
កភ៏កិ េុ កាលបពំពញសីល ឲយបរបូិណ៌ហនងឹ្ឯង្ ពទើបរពោះភគវត័ ពៅ
ថា “ឋតិពៅ កនុង្សីល” កនុង្បទថា “សីពល បតដិាា យ” ព ោះ ពរ ោះ
ពហតុព ោះ ពទើបម្មនពសចកតឣីធបិាយកនុង្បទថា “សីពល បតដិាា យ” 
ពនោះ ដពូចនោះថា “ភកិ េុ តមាល់ពៅស៊ប់ពហើយ កនុង្សីល ពដាយការ
បពំពញសីល ឲយបរបូិណ៌” ។   កយថា “នពរា” បានដល់សតវ ។      
បទថា “សបពញ្ហដ ” ពសចកតថីា ឣនកម្មនបញ្ហដ  ពដាយបញ្ហដ ណដលមក
រពមនងឹ្បដសិន ធជិានរតពហតុ ពកើតពកីមម ។   កយថា “ចតិ ត ំ បញ្ដញ្ច   
ភាវយ”ំ ពសចកតថីា ចពំរ ើនសម្មធចិតិ ត នងិ្ វបិសស ចតិត ។ ណមនពតិ 
កនុង្បទពនោះ សម្មធ ិ  រពោះភគវត័រទង្ស់ណមតង្ ពដាយ កយជារបធាន  
ននចតិ ត,  វបិសស  រទង្ស់ណមតង្ ពដាយព ម្ ោះថា បញ្ហដ  ។  បទថា   
“ឣាាប”ី ណរបថា ឣនកម្មនពសចកតពីាយាម ។ កព៏សចកតពីាយាម 
រពោះភគវត័ រទង្រ់ាស់ពៅថា “ឣាាបាៈ” ពរ ោះឣតថថា ជាពហតុ    
ដតុកពិលស ឲយពៅត សពវ, ពសចកតពីាយាម ជាពហតុដតុកពិលស     
ឲយពៅត សពវព ោះ  រណមង្ម្មន ដល់ភកិ េុព ោះ  ពរ ោះពហតុព ោះ  ភកិ េុព ោះ   
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-៨- 
ពណ៌នាបញ្ហា ពាករណ៍ 

ព ម្ ោះថា ឣាាប ី ។  បញ្ហដ  រពោះភគវត័រាស់ពៅថា ពនបកាាៈ រតង្ ់
បទថា “នបិពកា” ពសចកតថីា របកបរពមពដាយបញ្ហដ ព ោះ ។  មួយ
ពទៀត រពោះភគវត័ រទង្រ់ាស់សណមតង្បារាិររកិបបញ្ហដ  ពដាយបទ   
ពនោះ ។  កក៏ នុង្បញ្ហា ពាករណ៍ពនោះ បញ្ហដ  មកឣស់វារាៈ ៣ ដង្ ។           
បណ្ហត បញ្ហដ ប ី ពួកព ោះ បញ្ហដ  ទ១ី ព ម្ ោះថា សជាតបិបញ្ហដ , បញ្ហដ    
ទ២ី ព ម្ ោះថា វបិសស បញ្ហដ ,  បញ្ហដ ទ ី ៣  ព ម្ ោះថា បារាិររកិ-
បបញ្ហដ   ណដលជាឣនកដកឹ  ំ ក នុង្កចិ ចរគប់ណបបយា៉ាង្  ។ 

បទថា “ភកិ េុ” ម្មនវពិរគាោះថា “បុគ គលណ្ហ ព ើញភយ័ កនុង្     
វដ តសំសារ បុគ គលព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា ភកិ េុ” ។   កយថា “ពសា       
ឥម ំ  វជិដពយ  ជដ”ំ ពសចកតថីា ភកិ េុព ោះ គឣឺនករបកបរពមពដាយ   
ធម៌ទងំ្ ៦ របការពនោះ គ ឺ ពដាយសីលពនោះ ១ ពដាយសម្មធ ិ ណដល   
រពោះភគវត័រទង្ស់ណមតង្ពដាយរបធានគចឺតិ តពនោះ ១ ពដាយបញ្ហដ  ៣ 
របការពនោះ ១ ពដាយពសចកតពីាយាមជាពរគឿង្ដតុកពិលសពនោះ ១ 
ឈរពលើណផនដគីសីឺល ពហើយពលើកពឡើង្នវូកាបំតិ គវឺបិសស បញ្ហដ  
ណដលខ្ លួនសពមលៀង្លអពហើយ ពដាយថម គសឺម្មធ ិ ពដាយនដ គបឺារាិរ-  
រកិបបញ្ហដ  ណដលកម្មល ងំ្គវឺរីយិាៈផគង្ពឡើង្ពហើយ គបបីរសាយរតពដាោះ   
គកឺាប់ឆ្វា រ ផ តួលរពំលើង្ នវូនរពសាន ប់ គតឺណ្ហា  ណដលធាល កចុ់ោះ កនុង្        
ស ត នរបស់ខ្ លួន ទងំ្ឣស់ព ោះបាន ម្មនឧបម្មបដីចូជាបុរសឈរ
ពៅពលើណផនដ ី ពលើកពឡើង្នវូកាបំតិណដលខ្ លនួសពមលៀង្ បានលអពហើយ   
គបបីកាប់ឆ្វា រ  នវូគុមពបញសសីដធ៏ ំ យា៉ាង្ដពូចាន ោះឯង្ ។    កក៏ នុង្ខ្ណាៈ  នន 
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-៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

មគគ  ភកិ េុរបូពនោះ ព ម្ ោះថាកពុំង្កាប់ឆ្វា រនវូបណ្ហត ញ គតឺណ្ហា ព ោះ ។ 
កនុង្ខ្ណាៈននផល ភកិ េុពនោះ ព ម្ ោះថា កាប់ឆ្វា ររចួពរសចពហើយ ជា 
ទកេពិណយយបុគគលដរ៏បពសើរ របស់សតវពោករពមទងំ្ពទវពោក ។ 
ពរ ោះពហតុព ោះ  ពទ ើបរពោះភគវត័  រទង្រ់ាស់ ថា ៖  
នរជនណា របកបដោយសជាតិបញ្ញដ  តាំងដៅស៊ប់ កនុងសីល 

ចដរមើនសមាធិចិតតផង វិបសសនាចិតតផង ដ ម្ ោះថា ជាឣ្នក

ដ ើញភ័យ កន ុងវដតសាំសារ ឣ្នកមានពាយាម ជាដររឿងដុត

កិដលស ឣ្នកមានបញ្ញដ ជាដររឿងរកានូវខ្លួន, នរជនដនាោះ របបី

កាប់ឆ្កា រនូវព្រពសាន ប់ រឺតណាា   ១០៨  ដនាោះបាន  ។ 

រពោះពយាគពី ោះ រពោះភគវត័រាស់ កនុង្គាថាព ោះថា “ជាឣនក
របកបរពមពដាយបញ្ហដ ” ពដាយបញ្ហដ ណ្ហ, កចិ ចណដលរពោះពយាគ ី 
ព ោះ រតូវពធវើ ក នុង្បញ្ហដ ព ោះ មនិម្មនពទ ។  ពរ ោះបញ្ហដ ព ោះ សំពរច 
ពហើយ ដល់រពោះពយាគពី ោះ ពដាយឣានភុាពននកមម ណដលម្មនកនុង្ 
កាលមុន ណមនពតិ ។  កប៏៉ាុណន តរពោះពយាគពី ោះ រតូវណតជាឣនកពធវើជាប់  
បន តគាន  មនិឲយដាច ់ ពដាយឣំណ្ហចននវរីយិាៈ នងិ្ ជាឣនកពធវើពដាយ   
ការដងឹ្ជាកច់ាស់ ណដលរពោះភគវត័រាស់ពហើយ កនុង្បទទងំ្ឡាយ
ថា “ឣាាប ី នបិពកា”  ពនោះ  ឋតិពៅស៊ប់  កនុង្សីលពហើយ  គបបី          
ចពំរ ើនសមថាៈ នងិ្ វបិសស  ណដលរពោះភគវត័រាស់ពហើយ ពដាយ    
ឣំណ្ហចសម្មធចិតិ ត នងិ្ វបិសស បញ្ហដ  ។     រពោះភគវត័  រទង្រ់ាស់   
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-១០- 
ពណ៌នាបញ្ហា ពាករណ៍ 

សណមតង្វសុិទ ធមិគ គពនោះ ពដាយរបធាន គសីឺល សម្មធ ិនងិ្ បញ្ហដ  កនុង្
រពោះគាថាព ោះ  ។  
‘       (៥’)  ណមនពតិ សិកាេ  ៣,  សាស  ម្មនលំឣ ៣ យា៉ាង្,  ធម៌       
ជាឧបនសិស័យននគុណវពិសស ម្មនវជិាជ  ៣ ជាពដ ើម, ករិយិាពវៀរបង្ ់
នវូរបជុ ំ ២ ននផលូវឣមខាង្ នងិ្ ការពសពនវូពសចកតរីបតបិតត ិ ជា         
កណ្ហត ល ឧបាយជាពរគឿង្របរពតឹ តកិន លង្ពសចកតទីកុ េ ម្មនទកុេ ក នុង្      
ឣបាយជាពដ ើម ការលោះបង្ក់ពិលស ពដាយឣាការ ៣ យា៉ាង្, ធម៌ 
ជាសរតូវ ដល់ពទសទងំ្ឡាយ ម្មនការរបរពតឹ តកិន លង្ជាពដ ើម, ការ
ជរមោះនវូសង្ាពិលស ៣ យា៉ាង្ នងិ្ ពហតុននភាវាៈរបស់បុគគលម្មន
ពសាាបន នជាពដ ើម ជាធម៌គរឺពោះភគវត័រទង្រ់បកាស ពដាយពទស 
ម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះ ។ សួរថា រទង្រ់បកាស ពដាយរបការដចូ  
ពមតច? ។ ព្លើយថា កក៏ នុង្បញ្ហា កមមពនោះ ឣធសីិលសិកាេ  រពោះភគវត័   
រទង្រ់បកាស ពដាយសីល, ឣធចិតិ តសិកាេ  រពោះឣង្គរទង្រ់បកាស  
ពដាយសម្មធ,ិ ឣធបិបញ្ហដ សិកាេ  រទង្រ់បកាសពដាយបញ្ហដ  ។ មួយ
ពទៀត  ភាវាៈននសាស ម្មនលំឣបទពដ ើម ករ៏ពោះភគវត័រទង្រ់បកាស 
ពដាយសីល ។ ណមនពតិ សីល ទកុជាខាង្ពដ ើមននសាស  ពរ ោះ
បាលីថា “ឣវីជាខាង្ពដ ើមននកុសលធម៌ទងំ្ឡាយ នងិ្ សីលបរសុិទ ធ 
ពដាយវពិសស ឬ ‘(១)’ ” ដពូចនោះ នងិ្ ពរ ោះរពោះបាលីថា “ការមនិពធវើ     
នវូឣំពពើបាបទងំ្ពួង្” ដពូចនោះជាពដ ើម ។    កសី៏លព ោះ  ព ម្ ោះថា ម្មន  
__________________________________________ 

១-  សុ. សំ. មហាវារ.   ភាគទី ៣៨   ទព័ំរទី ១១៩  ។  
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-១១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

លំឣ ពរ ោះសីលព ោះជាធមមជាត មំកនវូគុណ ម្មនការមនិសាត យ
ពរកាយជាពដ ើម ។  ភាវាៈននសាស  ម្មនលំឣ រតង្ប់ទកណ្ហត ល   
រពោះឣង្គរទង្រ់បកាស ពដាយសម្មធ ិ ។  ណមនពតិ សម្មធ ិ ព ម្ ោះថា  
ម្មនលំឣ រតង្ប់ទកណ្ហត ល របស់សាស  ពរ ោះរពោះបាលី ថា    
“ការញុាងំ្កុសលឲយដល់រពម”  ដពូច នោះជាពដ ើម  ។ 
មួយពទៀត សម្មធពិ ោះ ព ម្ ោះថា ម្មនលំឣ ពរ ោះសម្មធពិ ោះ 

 មំកនវូគុណ ម្មនឥទ ធវិធិជីាពដ ើម ។ ភាវាៈននសាស  ម្មនលំឣ  
រតង្ទ់បីផុំត រពោះភគវត័រទង្រ់បកាសពហើយ ពដាយបញ្ហដ  ។ ណមន    
ពតិ បញ្ហដ  ព ម្ ោះថា ទកុជាខាង្ចុង្ ននសាស  ពរ ោះបាលី ថា    
“ការជរមោះចតិ ត របស់ខ្ លនួឲយបានផូរផង្,់  ពនោះគជឺា កយពរបៀនរបពៅ 
របស់រពោះពុទ ធទងំ្ឡាយ ‘(១’) ” នងិ្ ពរ ោះសាស  ម្មនបញ្ហដ  ជា 
គុណដរ៏បពសើរពលើសលប់ ។  កប៏ញ្ហដ ព ោះ ព ម្ ោះថា ម្មនលំឣ  
ពរ ោះជាពហតុ មំកនវូាទភិាព ( ‘គភឺាពនងឹ្ន) កនុង្ឣារមមណ៍ជា      
ទរីបាថាន  នងិ្ ឣារមមណ៍មនិជាទរីបាថាន ទងំ្ឡាយ ។  សមដចូជា    
រពោះភគវត័រទង្រ់ាស់ ថា ៖ 

 បណឌិ តទាំងឡាយ មិនរាំដភើប ដរពាោះពាកយនិនាទ  និងសរដសើ រ 

ដូចជាភនាំថមតន់  មិនរាំដភើប  ដរពាោះខ្យល់  យា៉ា ងដូដចាន ោះ ‘ (២’)  ។  
ឧបនសិស័យ ននភាពរបស់បុគគល ឣនកម្មនវជិាជ  ៣ រពោះភគវត័

រទង្រ់បកាសពហើយ   ពដាយសីល  ដចូគាន ណដរ  ។     ពរ ោះបុគគលបាន      
______________________________________________________________________________________________ 

១-  សុ. ទ.ី   ភាគទ ី១៦   ទព័ំរ ១០៣  ។     ២- សុ. ខុ.   ភាគទ ី៥២   ទព័ំរ ៣៨  ។ 
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-១២- 
ពណ៌នាបញ្ហា ពាករណ៍ 

សំពរចវជិាជ   ៣  ពរ ោះឣារស័យ នវូសីលសមបតត ិ  មនិណមនពរ ោះ      
ឣារស័យពហតុដនទពរៅ ឣំពសីីលព ោះពឡើយ ។  ឧបនសិស័យ នន   
ភាពរបស់បុគគលឣនកម្មនឣភញិ្ហដ  ៦ រទង្រ់បកាស ពដាយសម្មធ ិ ។ 
ពរ ោះថា បុគគលឣនកបានសំពរចឣភញិ្ហដ  ៦ ពរ ោះឣារស័យសម្មធ-ិ
សមប័ទ ពុណំមនពរ ោះឣារស័យពហតុដនទ ពរៅឣំពសីម្មធពិ ោះពទ ។ 
ឧបនសិស័យ ននករិយិាចាកធ់លុោះ ក នុង្បដសិមភទិ រទង្រ់បកាស ពដាយ    
បញ្ហដ  ។ ពរ ោះថា បុគគលឣារស័យបញ្ហដ សមបតត ិ ពទើបបានសំពរច 
បដសិមភទិ ៤ មនិណមនបានពរ ោះពហតុដនទពឡើយ ។ ឯករិយិាពវៀរ    
នវូផ លូវឣមខាង្ ព លគកឺារពាយាម ជាពរគឿង្របកបពរឿយៗ កនុង្
ពហតុ របកបពដាយទជីាទជីាប់ពៅននសតវ គពឺសចកតសុីខ្កនុង្កាម 
រទង្រ់បកាស ពដាយសីល ។ ការពវៀរនវូផលូវឣមខាង្ ព លគកឺារ
ពាយាម ជាពរគឿង្របកបពរឿយៗ កនុង្ការញុាងំ្ខ្ លនួឲយលំបាក រទង្់
របកាស ពដាយសម្មធ ិ ។  ករិយិាពសព នវូពសចកតរីបតបិតត ិ ជា           
កណ្ហត ល រទង្រ់បកាស ពដាយបញ្ហដ  ។  ឧបាយននការរបរពតឹ តកិន លង្  
នវូឣបាយ ករ៏ទង្រ់បកាស ពដាយសីល ដចូគាន ណដរ ។  ឧបាយននការ
របរពតឹ តកិន លង្នវូកាមធាតុ រទង្រ់បកាស ពដាយសម្មធ ិ ។  ឧបាយ    
ននការរបរពតឹ តកិន លង្ នវូភពទងំ្ពួង្ រទង្រ់បកាស ពដាយបញ្ហដ  ។  
មួយពទៀត ការលោះបង្ក់ពិលស ពដាយឣំណ្ហចតទង្គបបារន រទង្់
របកាសពហើយ ពដាយសីល ។ ការលោះបង្ក់ពិលស ពដាយឣំណ្ហច 
វកិ េមភនបបារន  រទង្រ់បកាស  ពដាយសម្មធ ិ។   ការលោះបង្ក់ពិលស  
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-១៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពដាយឣំណ្ហចសមុពចឆទបបារន រទង្រ់បកាស ពដាយបញ្ហដ  ។  ធម៌
ណដលជាសឹកសរតូវ ដល់ការរបរពតឹ តកិន លង្ ននកពិលសទងំ្ឡាយ 
រទង្រ់បកាសពហើយ ពដាយសីលដចូគាន  ។ ធម៌ណដលជាសរតូវដល់
ករិយិាាងំ្ពឡើង្ ពដាយជុវំញិ (‘ការរបួរុចំតិ ត)’ ននកពិលសទងំ្ឡាយ 
រទង្រ់បកាស ពដាយសម្មធ ិ ។ ធម៌ណដលជាសរតូវ ដល់ករិយិាពដក 
រាពំៅពរឿយៗ ននកពិលសទងំ្ឡាយ រពោះឣង្គរទង្រ់បកាស ពដាយ
បញ្ហដ  ។  ចណំណកឯការជរមោះនវូសង្ាពិលស គទឺចុ ចរតិ រទង្រ់បកាស
ពដាយសីល ។  ការជរមោះនវូសង្ាពិលស គតឺណ្ហា  រទង្រ់បកាស  
ពដាយសម្មធ ិ ។  ការជរមោះនវូសង្ាពិលស គទឺដិ ា ិ រទង្រ់បកាស  
ពដាយបញ្ហដ  ។  ពហតុននភាពរបស់បុគគលជារពោះពសាាបន ន នងិ្ ជា
រពោះសកទិគាម ី រទង្រ់បកាស ពដាយសីល ដចូគាន ណដរ ។  ពហតុនន   
ភាវាៈជារពោះឣ គាម ី រទង្រ់បកាសពហើយ ពដាយសម្មធ ិ ។  ពហតុ   
ននភាពជារពោះឣរហន ត រទង្រ់បកាសពហើយ ពដាយបញ្ហដ  ។  ពរ ោះថា 
រពោះពសាាបន នបុគគល រពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ថា “ជាឣនកម្មន
របរកតបីពំពញ កនុង្សីលទងំ្ឡាយ” ។  រពោះសកទិគាម ី កដ៏ចូគាន    
ណដរ ។  ចណំណក រពោះឣ គាម ី រទង្រ់ាស់ថា “ជាឣនកម្មនករិយិា
បពំពញ កនុង្សម្មធ ិ ជារបរកត”ី ។  ណតរពោះឣរហន ត រទង្រ់ាស់ថា   
“ជាឣនកម្មនករិយិាបពំពញ  ក នុង្បញ្ហដ ”  ។ 
          រពោះម្មនរពោះភាគ  រទង្រ់បកាសគុណទងំ្ឡាយ  ៩  របការ  
ពនោះ  គ ឺនរតសិកាេ  ១,  សាស   ម្មនលំឣ ៣  យា៉ាង្ ១,   ឧបនសិស័យ    
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-១៤- 
សីលនិទ្ទេស 

ននគុណវពិសស ម្មនភាពជាឣនកបានវជិាជ  ៣ ជាពដ ើម ១, ការលោះ    
បង្រ់បជុ ំ ២ ននផលូវឣមខាង្ នងិ្ ការពសពពសចកតរីបតបិតត ិ ជា            
កណ្ហត ល ១, ឧបាយជាពហតុរបរពតឹ តកិន លង្នវូគត ិ ម្មនឣបាយ ជា  
ពដ ើម ១, ការលោះបង្ក់ពិលស ពដាយឣាការ ៣ យា៉ាង្ ១, ធម៌ជា  
សរតូវដល់ពទស ម្មនការរបរពតឹ តកិន លង្ជាពដ ើម ១, ការជរមោះនវូ
សង្ាពិលស ៣ យា៉ាង្ ១, ពហតុននភាព របស់បុគគលម្មនពសាាបន ន
បុគគលជាពដ ើម ១ នងិ្ រទង្រ់បកាសរបជុ ំ ៣ ននគុណណបបពនោះដនទ  
ពទៀត  ពដាយធម៌ពទស   ម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះ  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។   
 

( សីលនិទ្ទេស ) 
(៦)’ កវ៏សុិទ ធមិគ គពនោះ សូមបីរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្ស់ណមតង្

ពហើយពដាយធម៌ជារបធាន គសីឺល សម្មធ ិនងិ្ បញ្ហដ  ណដលសពន្ទ គ្ ោះ
ពដាយគុណជាឣពនក យា៉ាង្ពនោះពហើយកព៏ដាយ កជ៏ាឧបាយ គរឺពោះ      
ឣង្គរទង្ស់ណមតង្ពហើយ ពដាយសពង្េបនរកពពក ពរ ោះពហតុព ោះ  
វសុិទ ធមិគ គពនោះ ពទើបមនិលមមរគប់រគាន ់ ពដ ើមបីជាឧបការាៈ ដល់កុល-
បុរតទងំ្ឡាយ ពរ ោះពហតុដពូចាន ោះ ពដ ើមបីនងឹ្សណមតង្ នវូពសចកត ី       
ពសិាត រ ននវសុិទ ធមិគ គព ោះ ពទើបម្មនបញ្ហា កមមពនោះ របារឰនវូសីល      
ជាមុន គ ឺ៖ 

ឣ្វី ដ ម្ ោះថា  សីល ?,  

សីល  ដោយដសចកតីថាដូចដមតច ?,  
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-១៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឣ្វីជាលកាណៈ,  ជារស, ជាដសចកតីរបាកដ និង ឣ្វីជាដេតុ  

ជាទីតាំង  ព្នសីលដនាោះ ?,  

សីល  មានឣ្ានិសងសដូចដមតច ?,  

សីលដនាោះ  មានប៉ាុនាម នយា៉ា ង ?, 

ឣ្វីជាដសចកតីដៅេមង  និង  ដសចកតីផូរផង់ព្នសីលដនាោះ ?  ។  

ពនោះជាពសចកតពីដាោះរសាយ   កនុង្បញ្ហា កមមព ោះ  ។ 
បញ្ហា កមមថា “ឣវពី ម្ ោះថាសីល?” ‘ព្លើយថា’ ធម៌ទងំ្ឡាយ 

ម្មនពចត  ជាពដ ើម របស់បុគគលណដលពវៀរចាកបាបកមម ម្មន
បាណ្ហតបិាត ជាពដ ើម កត ី របស់ឣនកបពំពញវតតរបតបិតត ិ ក ត ី ព ម្ ោះថា 
សីល ។   កយពនោះ សមដចូរពោះសារបុីតតពត ថរ ព លកនុង្គមពរី ព ម្ ោះ
បដសិមភទិថា “សួរថា ឣវីព ម្ ោះថា សីល? ។  ព្លើយថា  ពចត  
ព ម្ ោះថា សីល, ពចតសិក ព ម្ ោះថា សីល,  ពសចកតសីរងួ្ម ព ម្ ោះ
ថា សីល, ការមនិរបរពតឹ តកិន លង្ ព ម្ ោះថា សីស” ។  ក នុង្សីល     
ទងំ្ព ោះ ពចត  របស់បុគគលឣនកពវៀរចាកឣកុសលកមម ម្មន
បាណ្ហតបិាត ជាពដ ើម កត ី របស់បុគគលឣនកបពំពញវតតរបតបិតត ិ ក ត ី  
ព ម្ ោះថា ពចត សីល ។  ពចត  ជាពហតុពវៀរ របស់បុគគលឣនក 
ណដលពវៀរចាកឣកុសលកមម ម្មនបាណ្ហតបិាត ជាពដ ើម ព ម្ ោះថា 
ពចតសិកសីល ។  មួយវញិពទៀត ពចត  របរពតឹ តពៅ កនុង្កមមបថ ៧ 
របស់បុគគលឣនកលោះបង្ឣ់កុសលកមម    ម្មនបាណ្ហតបិាត   ជាពដ ើម
ព ម្ ោះថា  ពចត សីល  ។      ធម៌   គ ឺ ឣនភជិា,    ឣពាបាទ   នងិ្     

15



-១៦- 
សីលនិទ្ទេស 

សម្មម ទដិ ា ិ ណដលរពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ ពដាយនយ័ម្មនជា       
ឣាទិ៍ ថា “ភកិ េុ លោះបង្ន់វូឣភជិា ម្មនចតិតរបាសចាកឣភជិា ពៅ” 
ដពូចនោះ  ព ម្ ោះថា  ពចតសិកសីល  ។  

( សាំ វរៈ ៥ យា៉ា ង ) 

កនុង្ កយថា “សំវរាៈ ព ម្ ោះថាសីល” ពនោះ បណឌិ ត គបបីរជាប  
សំវរាៈ ៥ របការ គ ឺបាតពិម្មកេសំវរាៈ ១ សតសំិវរាៈ ១  ញាណសំវរាៈ 
១ ខ្ន តសំិវរាៈ ១ វរីយិសំវរាៈ ១ ។  បណ្ហត សំវរាៈទងំ្ ៥ ព ោះ សំវរាៈ  
ពនោះថា “ភកិ េុជាឣនកចូលដល់ពហើយ ជាឣនករបកបរពមពហើយ ពដាយ  
បាតមិ្មកេសំវរាៈ ពនោះ” ព ម្ ោះថា បាតពិម្មកេសំវរាៈ ។  សំវរាៈពនោះ ថា  
“ភកិ េុ រកាចកេុន្ទន ទយ៍ី ដល់នវូការសរងួ្ម កនុង្ចកេុន្ទន ទយ៍ី ” ព ម្ ោះថា 
សតសំិវរាៈ  ។    សំវរាៈពនោះ  ( ‘ ពដាយ កយ ) ’ ថា ៖ 
រពោះមានរពោះភារ រទង់រតស់តបថា មាន លឣ្ជិតៈ រកសសព្ន

(តណាា ) ទាំងឡាយណា មានកនុងដោក, សតិ ជាដររឿងោត់

នូវរកសសទាំងឡាយដនាោះ, តថារត ដៅសតិ ថា ជាដររឿងបិទ 

បាាំងនូវរកសសទាំងឡាយ, សតរកសរសទាំងដនាោះ ឣ្នករបតិបតតិ  

រតូវបិទ  ដោយបញ្ញដ    ដពូច នោះ  
ព ម្ ោះថា ញាណសំវរាៈ ។  សូមបីការពសពនវូបចចយ័ រណមង្ដល់នវូ  
ការរបជុចុំោះ  កនុង្ញាណសំវរាៈពនោះណដរ ។   ចណំណកសំវរាៈ  ណដលមក
ពដាយនយ័ថា “ភកិ េុ ជាឣនកឣតរ់ទចំពំ ោះរតជាកព់ៅត ” ដពូចនោះជាពដ ើម
ពនោះ  ព ម្ ោះថា ខ្ន តសំិវរាៈ  ។    ឯសំវរាៈណដលមក ពដាយនយ័ថា  “ភកិ េុ 
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-១៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ណតង្ឣតស់ង្ាត ់ នវូកាមវតិកាាៈ ណដលពកើតពឡើង្ពហើយ” ដពូចនោះជាពដ ើម
ពនោះ ព ម្ ោះថា វរីយិសំវរាៈ ។ សូមបីឣាជវីបារសុិទ ធសីិល រណមង្ដល់ 
នវូការរបជុចុំោះ កនុង្វរីយិសំវរាៈពនោះណដរ ។ សំវរាៈ ៥ របការពនោះកត ីការ
ពវៀរចាកវតថុណដលដល់រពម របស់ពួកកុលបុរតណដលភយ័ខាល ចបាបកត,ី 
ករិយិាសរងួ្ម នងិ្ ការពវៀរ ទងំ្ឣស់ព ោះ បណឌិ ត គបបីរជាប ថា 
សំវរសីល យា៉ាង្ដពូចនោះ ។   កយថា “ការមនិរបរពតឹ តកិន លង្ ព ម្ ោះថា 
សីល” បានដល់ ការមនិរបរពតឹ តកិន លង្ណដលរបរពតឹ តពៅ ខាង្ផលូវកាយ 
នងិ្ ផលូវចតិ ត របស់បុគគលឣនកណដលបានសម្មនទនសីលពហើយ ។   
ពនោះ គជឺាពសចកតពីដាោះរសាយ នវូបញ្ហា កមម ថា “ឣវីព ម្ ោះថា សីល”  
ជាមុនសិន  ។ 

( ឣ្តថ ព្នសីល ) 

‘ (៧’) ការពដាោះរសាយ កនុង្បទដព៏សសទងំ្ឡាយ ។  កយ      
ថា “ណដលព ម្ ោះថា សីល ពរ ោះឣតថថាដចូពមតច?” ។ ‘ ព្ លើយថា’     
ណដលព ម្ ោះថាសីល ពរ ោះឣតថថា ជាសីលនាៈ គរឺបរកត ី ។  ព ម្ ោះ  
ថា សីលនាៈ ពនោះ គជឺាឣវី? ។  ណដលព ម្ ោះថា សីលនាៈ ពនោះ គកឺារ
តមាល់ពៅស៊ប់ ម្មនពសចតតថីា ភាពននកមមទងំ្ឡាយ ម្មនកាយកមម
ជាពដ ើម ជាធមមជាតមនិរាតរ់ាយ ពដាយឣំណ្ហចភាវាៈននបុគគលជាឣនក
ម្មនសីលលអរបនព ១ ។  គកឺារចូលពៅរទរទង្ទ់កុ ឣធបិាយថា    
ភាវាៈននការរទរទង្ទ់កុ ពដាយឣំណ្ហចននការរទរទង្ ់ នវូកុសលធម៌
ទងំ្ឡាយ  ១  ។    ណមនពតិ   ពួកឣនករបាជញ  ណដលដងឹ្នវូលកេណាៈនន 
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-១៨- 
សីលនិទ្ទេស 

សពទ យល់រពមាមឣតថទងំ្ ២ យា៉ាង្ពនោះ ប៉ាុពណ្ហណ ោះ ក នុង្បទថា 
“សីល” ពនោះ ។ ចណំណកពួកឣនករបាជញដនទពទៀត ពណ៌ ពសចកត ី   
ក នុង្បទថា សីល ពនោះ ពដាយនយ័ថា “សីលសពទពនោះ ម្មនពសចកតថីា 
សិរាៈ ( ‘ខ្ ពង្ខ់្ ពស់)’, ម្មនពសចកតថីា សីសាៈ ‘(កពូំល)’, ម្មនពសចកតថីា 
សីតលាៈ ‘(រតជាក)់’, ម្មនពសចកតថីា សិវាៈ ‘(ពកសមកាន ត’)” ដពូចនោះ ជា 
ពដ ើមខ្ លោះ កម៏្មន  ។ 

( លកាណៈ, រស, បចច ុបបោឋ ន, បទោឋ ន ព្នសីល ) 

‘ (៨’) ឥឡូវពនោះ នងឹ្ពដាោះរសាយ កនុង្បញ្ហា កមមថា “ឣវជីា     
លកេណាៈ,  ជារស,  ជាបចចុបបដាា ន នងិ្ ជាបទដាា ន ននសីលព ោះ”  ។  
សីលនៈ (ភាពជារបរកតី) ជាលកាណៈ របស់សីលដនាោះ សូមបី

ដផសងោន  ដោយរបការដ៏ដរចើន ដរបៀបដូចជារបស់មានវិស័យ

សដលរបរពឹតត ដៅ កនុងកិរិយាដ ើញចាស់ ជាលកាណៈ របស់

រូប  សដលមានរបការដផសងោន   ដ៏ដរចើន  ក៏យា៉ា ងដូដចាន ោះឯង  ។ 

   ណមនពតិ ភាវាៈននកចិ ចរបរពតឹ តពៅ កនុង្ការព ើញ ព ម្ ោះថា ជា 
លកេណាៈ របស់របូាយតនាៈ សូមបីពផសង្គាន  ពដាយរបការដព៏រចើន  
ណដលម្មនពណ៌ពខ្ៀវ នងិ្ ពណ៌ពលឿង្ជាពដ ើម ពរ ោះរបូាយតនាៈ      
សូមបីណដលពផសង្គាន  ពរចើនរបការ ពដាយរបពភទននពណ៌ ម្មនពណ៌
ពខ្ៀវជាពដ ើម កម៏និរបរពតឹ តកន លង្ នវូភាពជារបស់ម្មនវស័ិយ ណដល
គបបីពមើលព ើញពៅបានណដរ យា៉ាង្ណ្ហមញិ, សីលនសពទ ណដល 
បានព លពហើយ   ពដាយឣំណ្ហចននការតមាល់ពៅស៊ប់  ននកមមទងំ្  
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-១៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឡាយ ម្មនកាយកមមជាពដ ើម នងិ្ ពដាយឣំណ្ហចននការតមាល់ទកុ   
នវូកុសលធម៌ទងំ្ឡាយព ោះឯង្ ជាលកេណាៈ របស់សីល សូមបី
ពផសង្គាន ពរចើនជាឣពនក ពដាយរបពភទននធម៌ ម្មនពចត ជាពដ ើម 
ពរ ោះភាវាៈននសីល សូមបីពផសង្គាន  ពដាយរបការមនិណមនណតមួយ 
ពដាយរបពភទននធម៌ ម្មនពចត ជាពដ ើម មនិកន លង្ផុតនវូភាវាៈជាទី
តមាល់ពៅស៊ប់  នងិ្ ភាវាៈជាទតីមាល់ទកុបានណដរ  កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះ  ។  

( រសរបស់សីល ) 

 ចណំណក ភាវៈព្នការកាំចាត់បង់ នូវភាពព្នបុរគលរទុសត  

សីល ឬ រុណ រឺកមមសដលមិនមានដទស ដោកដៅថា 

ដ ម្ ោះថា  ជារស   ដោយឣ្តថថា   ជាកិចច    និង  ជាសមបតតិ  
របស់សីលព ោះ ណដលម្មនលកេណាៈដចូព លមកពហើយ  

          ពរ ោះពហតុព ោះ ព ម្ ោះថា សីលពនោះ បណឌិ ត គបបីរជាប ថា 
“ម្មនករិយិាកចំាតប់ង្ ់ នវូភាពននបុគគលរទុសតសីល ជារស ពដាយ 
រសណដលម្មនកចិចជាឣតថ  ម្មនកមមណដលមនិម្មនពទសជារស   ពដាយ 
រស ណដលម្មនសមបតតជិាឣតថ” ។  ណមនពតិ កចិ ចនុោ៎ះឯង្ កត ី  សមបតត ិកត ី
ពោកពៅថា  រស  កនុង្ជនំុបំញ្ហា ទងំ្  ៤  ម្មនលកេណាៈ ជាពដ ើម  ។ 

( បចច ុបបោឋ ន និង បទោឋ ន ) 

សីលដនោះដនាោះ ពួកវិញ្ដ ូជនពណ៌នាថា “មានដសចកតីសាអ ត 

ជាបចច ុបបោឋ ន (ជាផល) ឱតតបបៈ និង េិរិ ន៎ុោះឯង ជា 

បទោឋ ន  (ជាដេតុជាទីតាំង)  ព្នសីលដនាោះ   ។ 
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-២០- 
សីលនិទ្ទេស 

          ណមនពតិ សីលពនោះព ោះ ម្មនពសចកតសីាអ ត ជាបចចុបបដាា ន 
ណដលរពោះម្មនរពោះភាគរាស់ យា៉ាង្ពនោះថា “សីល ម្មនពសចកត ី  
សាអ តខាង្ផលូវកាយ, សាអ តខាង្ផលូវវាចា, សាអ តខាង្ផលូវចតិ ត ‘(១)’ ”     
ដពូច នោះ រណមង្របាកដ គ ឺ រណមង្ដល់នវូភាពននការរបកានយ់ក ពដាយ
ភាពជាធមមជាតសាអ ត  ។ 
          ចណំណកហរិ ិ នងិ្ ឱតតបបាៈ ឣនករបាជញពណ៌ ថា ជាបទដាា ននន
សីលព ោះ ។ ឣធបិាយថា ជាពហតុដជ៏តិ ។ ពរ ោះថា កាលពបើម្មន
ហរិ ិ នងិ្ ឱតតបបាៈ, សីល រណមង្ពកើតពឡើង្ផង្ រណមង្ឋតិពៅផង្ ។ 
កាលពបើហរិ ិ នងិ្ ឱតតបបាៈ មនិម្មនពទ, សីល កម៏និពកើតពឡើង្ មនិ    
ឋតិពៅបានពឡើយ ។ លកេណាៈ, រស, បចចុបបដាា ន នងិ្ បទដាា ន   
របស់សីល  បណឌិ តគបបីរជាប  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 

( ឣ្ានិសងសព្នសីល ) 

‘          (៩)’   កយថា  “សីល  ម្មនឣានសិង្ស យា៉ាង្ដចូពមតច?”  ព្ លើយ   
ថា ម្មនករិយិាបាន នវូគុណជាឣពនក ម្មនការមនិពៅត រការយ      
សាត យពរកាយជាពដ ើម ជាឣានសិង្ស ។ សមដចូជារពោះភគវត័ រទង្ ់  
រាស់ថា “ម្មន លឣានន ទ  កសី៏លទងំ្ឡាយ ជាកុសល ម្មនការមនិ
ពៅត រការយជាផល ម្មនការមនិសាត យពរកាយ ជាឣានសិង្ស (‘២) �” 
ដពូចនោះ, ពៅម្មន កយដនទពទៀត ណដលរពោះឣង្គរទង្រ់ាស់ថា “ម្មន ល
គហបតទីងំ្ឡាយ  ឣានសិង្សរបស់ឣនកម្មនសីល   ដល់រពមពដាយ 
______________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣ.ំ   ភាគទ ី៤១   ទព័ំរទី ៤២២ ។   ២-  សុ. ឣំ.   ភាគទ ី៥១   ទព័ំរ ២២៣ ។ 
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-២១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សីល ៥ យា៉ាង្ពនោះ ។ ឣានសិង្ស ៥ យា៉ាង្ ពតើដចូពមតចខ្ លោះ? ។        
ម្មន លគហបតទីងំ្ឡាយ បុគគល កនុង្ពោកពនោះ ជាឣនកម្មនសីល      
បរបូិណ៌ពដាយសីល ណតង្បាននវូគនំរននពភាគាៈដធ៏ ំ ម្មនពសចកត ី   
មនិរបម្មទជាពហតុ,  ពនោះជាឣានសិង្ស ទ១ី  របស់បុគគលឣនកម្មន
សីល  បរបូិណ៌ពដាយសីល  ។ 
          ម្មន លគហបតទីងំ្ឡាយ  កយដនទពៅម្មនបន តពៅពទៀត កតិ តិ
សពទ ដល៏អ របស់ឣនកម្មនសីល បរបូិណ៌ពដាយសីល រណមង្ខ្ ចរខាច យ
ពៅ,  ពនោះ ជាឣានសិង្ស ទ២ី របស់ឣនកម្មនសីល បរបូិណ៌ពដាយ
សីល  ។ 
          ម្មន លគហបតទីងំ្ឡាយ  កយដនទ ពៅម្មនតពៅពទៀត 
បុគគលឣនកម្មនសីល បរបូិណ៌ពដាយសីល រណមង្ចូលពៅរកបរស័ិទ
ណ្ហ ពទោះជាខ្តតយិបរស័ិទកត ី រ ហមណបរស័ិទកត ី គហបតបីរស័ិទ    
ក ត ី សមណបរស័ិទ កត ី ជាឣនកពកលៀវកាល  ជាឣនកម្មនមុខ្មនិសំយុង្ចុោះ ‘
មនិខាម ស’, ពនោះ គជឺាឣានសិង្ស ទ៣ី របស់ឣនកម្មនសីល បរបូិណ៌
ពដាយសីល  ។ 
          ម្មន លគហបតទីងំ្ឡាយ  កយដនទពៅម្មនពទៀត បុគគលឣនក 
ម្មនសីល បរបូិណ៌ពដាយសីល ជាឣនកមនិវពង្វង្ពធវើមរណកាល,   
ពនោះជាឣានសិង្ស ទ៤ី  របស់ឣនកម្មនសីល  បរបូិណ៌ពដាយសីល ។ 
          ម្មន លគហបតទីងំ្ឡាយ  កយដនទពៅម្មនពទៀត បុគគលឣនក 
ម្មនសីល បរបូិណ៌ពដាយសីល លុោះទោំយកាយ ប ទ ប់អំពពីសចកត ី 
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-២២- 
សីលនិទ្ទេស 

សាល ប់ពៅ រណមង្ចូលពៅពកើត កនុង្សុគត,ិ សួ៌គ, ពទវពោក, ពនោះ គ ឺ  
ជាឣានសិង្ស ទ៥ី  របស់ឣនកម្មនសីល  បរបូិណ៌ពដាយសីល  (‘១)’  ។ 
          ឣានសិង្សសីលម្មនពរចើនជាឣពនក ម្មនភាពជាទរីសឡាញ់ 
ជាទពីពញចតិតជាពដ ើម ម្មនការឣស់ពៅននឣាសវាៈជាទបីផុំត រពោះ
ភគវត័ រទង្រ់ាស់ ពដាយនយ័ជាពដ ើមថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ 
របសិនពបើ ភកិ េុ ដនទពទៀត គបបីរបាថាន ថា ឣាាម ឣញ គបបីជាទី
រសឡាញ់ ជាទគីាប់ចតិ ត ជាទពីគារព នងិ្ ជាទគួីរឲយសរពសើរ របស់
ពួកសរពហមចារ ី ភកិ េុព ោះ គបបីជាឣនកពធវើឲយបរបូិណ៌ កនុង្សីល
ទងំ្ឡាយចុោះ  ( ‘២’)  ” ។    សីល ម្មនគុណ នងិ្ ឣានសិង្ស ពរចើនជា     
ឣពនក ម្មនពសចកតមីនិពៅត រការយសាត យពរកាយជាពដ ើម យា៉ាង្     
ពនោះឯង្  ។    នយ័មួយពទៀត ថា ៖  
ទីពឹង (ដព្ទ) របស់ពួកកុលបុរត កនុងសាសនាដនោះ ដវៀរចាក 

សីលណាដេើយ មិនមានដទ, ឣ្នកណា របបីដពាលនូវការ

កាំណត់នូវឣ្ានិសងស ព្នសីលដនាោះបាន ។  ទឹក រឺសីល រសមង

ជរមោះនូវមនទិលណា របស់ពួកសតវមានជីវិត កនុងដោកដនោះ

បាន, សទឹ ងដ ម្ ោះរ គ្  កតី, យមុនា កតី, សរភូ កតី, សរសសតី កតី,    

ឣ្ចិរវតី កតី, មេី កតី, មហានទី កតី ក៏មិនអាចដដើមបីនឹងជរមោះ 

នូវមនទិល   របស់ពួកសតវ ដនាោះបានដឡើយ,   សីលដនោះ   សដល 

_______________________________ 

១-  សុ. ទ.ី  ភាគ ១៦   ទព័ំរ ១៨៥ ។   ២-  សុ. ម. មូ.   ភាគ ២០   ទព័ំរ ១០៦  ។  
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-២៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បុរគលរកាបានលអ ដេើយ ជាឣ្រិយសីល មានដសចកតីរតជាក់

រតជើព្រកដពក រសមងរមាង ប់ នូវដសចកតីរកវល់រកវាយ ណា 

របស់សតវទាំងឡាយ កន ុងដោកដនោះបាន, ខ្យល់ទាំងឡាយ 

របកបដោយដភល ៀង ក៏រមាង ប់នូវដសចកតីរកវល់រកវាយដនាោះ មិន

បានដឡើយ, សូមបីខ្លឹមចនទន៍រកេម សកវមុកាត  សកវមណី ពនលឺ  

រពោះចនទដ៏រសទន់ ក៏រមាង ប់ដសចកតីរកវល់រកវាយដនាោះ មិនបាន

សដរ ។ កលិនឯណា ផាយដៅ កនុងទីបដណាត យខ្យល់ និង កន ុងទី

រចាសខ្យល់ដសមើោន , កលិនដនាោះ ដសមើ ដោយកលិនរឺសីល នឹងមាន

ដ ម្ ោះមកឣ្ាំពីទីណាបាន ។ ទីពឹង ដព្ទ ជាជដណតើ រដឡើងដៅ

កាន់ឋានសួរ៌ ឬក៏ ជាទវ រ កន ុងកិរិយាចូលដៅកាន់នររ រឺរពោះ

និពាវ ន សដលដសមើ ដោយសីល នឹងមានមកឣ្ាំពីណា ។ ពួកភិកា ុ

សដលមានឥគនទីយ៍សរងួមដេើយ សអិ តសាអ ងដេើយ ដោយ

ដររឿងសអិ តសាអ ង រឺសីល រសមងលអបាន យា៉ា ងណា, រពោះរាជា

ទាំងឡាយ សដលសអិ តសាអ ងដេើយ ដោយសកវមុកាត  និង សកវ

មណី ក៏ដៅសតមិនលអបាន យា៉ា ងដនាោះ ។ សីល របស់ឣ្នកមាន 

សីលទាំងឡាយ រសមងកាំចាត់បង់នូវភ័យ មានភ័យឣ្ាំពីការ

តិោះដដៀលខ្លួនជាដដើមបាន ដោយរបការទាំងពួង ទាំងញុាំងកិតតិ

សពទ និង ដសចកតីរីករាយឲយដកើតបានសពវៗ កាល ។  កថាមុខ្  

សដលសសមតងនូវឣ្ានិសងសព្នសីល សដលជាបញសរល់ព្នរុណ 
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-២៤- 
សីលនិទ្ទេស 

ទាំងឡាយ មានកិរិយាសមាល ប់នូវកមាល ាំង ព្នដទសទាំងឡាយ 

បណឌិ ត  របបីរជាប  ដូចសដលបានដរៀបរាប់មកដនោះឯង ។ 

( សីលមានប៉ាុនាម នយា៉ា ង ) 

          ‘(១០’) ឥឡូវពនោះ ជា កយពដាោះរសាយ កនុង្បញ្ហា កមម ណដល
ពោកព លថា  “ កសី៏លព ោះ  ម្មនប៉ាុ ម នយា៉ាង្? ”  ។ 
          សីលទងំ្ឣស់ពនោះឯង្ ម្មនរបការ ១ ពដាយលកេណាៈ ជា
របរកត ី របស់ខ្ លនួមុនសិន, សីល ម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចនន 
ចារតិតសីល នងិ្ វារតិ តសីល, សីល ម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចនន  
ឣភសិម្មចារកិសីល នងិ្ ឣាទរិពហមចរយិសីល ពដាយឣំណ្ហចនន     
វរិតសីិល នងិ្ ឣវរិតសីិល ពដាយឣំណ្ហចនននសិសិតសីល នងិ្        
ឣនសិសិតសីល ពដាយឣំណ្ហចននកាលបរយិន តសីល នងិ្ ឣាបា-  
ណពកាដកិសីល ពដាយឣំណ្ហចននសបរយិន តសីល នងិ្ ឣបរយិន ត-
សីល នងិ្ ពដាយឣំណ្ហចននពោកយិសីល នងិ្ ពោកុតតរសីល ក៏
ដពូចាន ោះណដរ  ។ 
          សីល ម្មន ៣ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចហនីសីល, មជឈិមសីល 
នងិ្ បណីតសីល ។  មួយពទៀត សីល ម្មន ៣ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហច 
ននឣាត ធបិពតយយសីល ពោកាធបិពតយយសីល នងិ្ ធម្មម ធបិ-      
ពតយយសីល ពដាយឣំណ្ហចននបរាមដ ាសីល ឣបរាមដ ាសីល នងិ្      
បដបិសសទ ធសីិល ពដាយឣំណ្ហចននវសុិទ ធសីិល ឣវសុិទ ធសីិល នងិ្   
ពវមតកិសីល    ពដាយឣំណ្ហចននពសខ្សីល     ឣពសខ្សីល    នងិ្          
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-២៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពនវពសខា ពសខ្សីល  កដ៏ចូគាន ណដរ  ។ 
          សីល  ម្មន ៤ យា៉ាង្  ពដាយឣំណ្ហចននារភាគយិសីល    
ឋតិភិាគយិសីល វពិសសភាគយិសីល នងិ្ នពិពវធភាគយិសីល,     
ពដាយឣំណ្ហចននភកិ េុសីល ភកិ េុនសីីល ឣនបុបសមបន នសីល នងិ្       
គហដ ាសីល, ពដាយឣំណ្ហចបកតសីិល ឣាចារសីល ធមមាសីល 
នងិ្ បុពវពហតុកសីល នងិ្ ពដាយឣំណ្ហចននបាតពិម្មកេសំវរសីល 
ឥន្ទន ទយិសំវរសីល ឣាជវីបារសុិទ ធសីិល នងិ្ បចចយសន នសិសិតសីល 
កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ  ។ 
          សីល ម្មន ៥ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននបារសុិទ ធសីិល ម្មន     
បរយិន តបារសុិទ ធសីិល ជាពដ ើម ។  ដចូ កយណដលរពោះសារបុីតតពត ថរ 
ព ល កនុង្គមពរីបដសិមភទិថា “សីល ម្មន ៥ យា៉ាង្ គបឺរយិន ត-       
បារសុិទ ធសីិល ឣបរយិន តបារសុិទ ធសីិល បរបុិណណបារយិន តសីល        
ឣបរាមដ ាបារសុិទ ធសីិល បដបិសសទ ធបិារសុិទ ធសីិល ‘(១)’ ” ។  មួយ   
ពទៀត ម្មន ៥ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននបារនសីល, ពវរមណីសីល, 
ពចត សីល,  សំវរសីល នងិ្ ឣវតីកិ ាមសីល ។  បណ្ហត សីលទងំ្
ព ោះ កនុង្ចណំណកសីល ម្មន ១ យា៉ាង្ បណឌិ តគបបីរជាបពសចកត ី  
ាមនយ័ណដលព លពហើយព ោះចុោះ  ។  

( រកុមសីល ២ ទី ១ ) 

‘        (១១)’   បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័  កនុង្ចណំណកននសីល  
______________________________________ 

១-  សុ. ខ.ុ បដ.ិ   ភាគទី ៦៩   ទព័ំរទី ៩៦  ។  
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-២៦- 
សីលនិទ្ទេស 

ម្មន ២ របការ ។  ការបពំពញសិកាេ បទណដលរពោះភគវត័ រទង្ប់ញ្ដតត  
ថា “កមមពនោះ គឣឺនករតូវពធវើ” ឯណ្ហ, ការបពំពញ នវូសិកាេ បទព ោះ 
ព ម្ ោះថា ចារតិតសីល ។  ការមនិពធវើនវូពសចកតពីលមើសសិកាេ បទណដល
រពោះឣង្គរទង្ា់រមឃាតព់ហើយថា “កមមពនោះ គឣឺនកមនិរតូវពធវើ” ឯណ្ហ, 
ការមនិពធវើនវូពសចកតពីលមើសសិកាេ បទ ណដលរពោះឣង្គរទង្ា់រមឃាត ់ 
ព ោះ ព ម្ ោះថា វារតិ តសីល ។   ពនោះ ជាពសចកតឣីធបិាយនន កយ កនុង្
ចារតិ តសីល នងិ្ វារតិ តសីលព ោះ ។  បុគ គលទងំ្ឡាយ ណតង្របរពតឹ ត  
ក នុង្សីលព ោះ គថឺា របរពតឹ ត ពដាយភាពជាឣនកពធវើឲយពពញពលញ      
បរបូិណ៌ កនុង្សីលទងំ្ឡាយ ពរ ោះពហតុព ោះ សីលព ោះ ពទើប 
ព ម្ ោះថា ចារតិតសីល ។  បុគ គលទងំ្ឡាយ ណតង្ ំុរគង្ គរឺកានវូ
សិកាេ បទ ណដលរពោះភគវត័រទង្ា់រមឃាតព់ហើយ ពដាយសីលព ោះ 
ពរ ោះពហតុព ោះ សីលព ោះ ព ម្ ោះថា វារតិ តសីល ។ បណ្ហត ចារ-ិ
តតសីល នងិ្ វារតិ តសីល ទងំ្ ២ យា៉ាង្ព ោះ ចារតិតសីល សពរមចឣំពី
សទធ  នងិ្ វរីយិាៈ, វារតិ តសីល សំពរចឣំពសីទធ ណតម៉ាាង្’ ។  សីល ម្មន 
២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននចារតិ តសីល នងិ្ វារតិ តសីល យា៉ាង្ពនោះឯង្ ។ 

( រកុមសីល ២ ទី ២ ) 

          បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសីល ២ ទ ី ២ ។  ការ 
របរពតឹ តពិសមើដខ៏្ ពង្ខ់្ ពស់ ព ម្ ោះថា ឣភសិម្មចារ ។  ការរបរពតឹ តពិសមើ ដ៏
ខ្ ពង្ខ់្ ពស់ហនងឹ្ឯង្ ព ម្ ោះថា ការរបកបពដាយឣភសិម្មចារ ។ មួយ 
វញិពទៀត សិកាេ បទណដលរពោះភគវត័រទង្ប់ញ្ដតត របារឰនវូឣភសិម្ម- 
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-២៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ចារ ព ម្ ោះថា ឣភសិម្មចារកិសីល ។   កយថា ឣភសិម្មចារកិ-
សីលពនោះ ជាព ម្ ោះននសីលដព៏សសពរៅពសីីល ម្មនឣាជវីាៈ ជា              
គរំប់ ៨ ‘(១)’ ។  សីល ឯណ្ហ ណដលជាភាវាៈខាង្ពដ ើមននមគគរពហមចរយិាៈ 
ពរ ោះពហតុព ោះ សីលព ោះ ពទើបព ម្ ោះថាឣាទរិពហមចរយិកសីល ។ 
 កយថា ឣាទរិពហមចរយិកសីលពនោះ  ជាព ម្ ោះននឣាជវីមដ ាកសីល។ 
ណមនពតិ ឣាជវីមដ ាកសីលព ោះ ព ម្ ោះថា ពកើតពដាយភាពជាខាង្  
ពដ ើមននមគគ ពរ ោះភាវាៈននសីលព ោះ ជាគុណគបុឺគគលរតូវជរមោះ ឲយ
សាអ តបរសុិទ ធ  កនុង្ចណំណកជាខាង្ពដ ើមនុោ៎ះឯង្ ។  ពហតុព ោះ  រពោះ 
ភគវត័រាស់ថា “កក៏ាយកមម, វចកីមម, ឣាជវីាៈ របស់ភកិ េុព ោះ រណមង្
បរសុិទ ធលអ ាងំ្ពពីដ ើមមកពម៉ាលោះ (‘២)’ ” ។  មួយពទៀត ពួកសិកាេ បទ     
ណ្ហ ណដលរពោះភគវត័រាស់ថា “ជាសិកាេ បទតូច នងិ្ តូចប ទ ប់” 
សិកាេ បទពនោះ ព ម្ ោះថា ឣភសិម្មចារកិសីល ។ សិកាេ បទ ដព៏សស 
ព ម្ ោះថា ឣាទរិពហមចរយិកសីល ។  មួយវញិពទៀត សីលណដលរាប់
បញ្ចូ ល កនុង្ឧភពាវភិង្គ ជាឣាទរិពហមចរយិកសីល, ណដលរាប់
បញ្ចូ ល  កនុង្ខ្ន ធកវតត  ព ម្ ោះថា  ឣភសិម្មចារកិសីល  ។  
          ឣាទរិពហមចរយិកសីល សពរមចរពម ពរ ោះករិយិាដល់រពម 
ននឣភសិម្មចារកិសីលព ោះ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះភគវត័ រទង្់
រាស់ថា  “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ  ថាពបើ ភកិ េុព ោះ  មនិបានបពំពញធម៌    
________________________________________________ 

១- សីលមានឣាជវីៈជាគរំប់ ៨ បានដល់កុសលកមមបថ ៧ ដដលជាកាយកមម ៣ វចីកមម 

៤  និង ឣាជវីបារសុិទធ ិ១  ។    ២-  ម. ឧ.   ភាគទ ី២៨    ទព័ំរ ៣៤០  ។  
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-២៨- 
សីលនិទ្ទេស 

គឣឺភសិម្មចារកិសីល ឲយបានពពញបរបូិណ៌ពហើយ នងឹ្បពំពញនវូ 
ធម៌ គឣឺាទរិពហមចរយិកសីល ដពូចនោះ, ការរបរពតឹ តពិនោះ ជាពហតុ        
ជាទាីងំ្មនិម្មន (‘១’) ” ។  សីល ម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចនន            
ឣភសិម្មចារកិសីល  នងិ្ ឣាទរិពហមចរយិកសីល  ដពូចនោះឯង្  ។ 

( រកុមសីល ២ ទី ៣ ) 

          បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្ទកុាៈ ទ៣ី ។  សីល   
ណដលសពរមចឣំពកីារពវៀរចាកពទស ម្មនបាណ្ហតបិាត ជាពដ ើម 
ព ម្ ោះថា វរិតសីិល ។  សីលដព៏សស ម្មនពចត ជាពដ ើម ព ម្ ោះថា  
ឣវរិតសីិល ។ សីល ម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចវរិតសីិល នងិ្     
ឣវរិតសីិល  យា៉ាង្ដពូចនោះ  ។ 

( រកុមសីល ២ ទី ៤ ) 

          បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្ទកុាៈ ទ៤ី ។  កនុង្    
 កយថា  “នសិសយ័”  បានដល់ នសិស័យ ម្មន ២ យា៉ាង្ គ ឺតណ្ហា - 
នសិស័យ ១ ទដិ ានិសិស័យ ១ ។  បណ្ហត នសិស័យទងំ្ ២ ព ោះ សីល   
ណ្ហ ណដលបុគគលរបាថាន  នវូសមបតត ិ ក នុង្ភព យា៉ាង្ពនោះថា “ឣាាម   
ឣញ នងឹ្បានជាពទវា ឬ ជាពទវាណ្ហមួយ ពដាយសីលពនោះ”  
ដពូច នោះ របរពតឹ តពៅ, សីលពនោះ ព ម្ ោះថា ឣារស័យពដាយតណ្ហា  ។ 
សីល ណ្ហ ណដលបុគគលឲយរបរពតឹ តពៅ ពដាយការយល់ព ើញ ថា   
សាអ ត ថា   “ឣាាម ឣញ  ជាឣនកសាអ តពដាយសីល”  ដពូចនោះ,   សីលពនោះ  
__________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣ.ំ ប.   ភាគទី  ៤៤   ទព័ំរទី  ២៨  ។  
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-២៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ព ម្ ោះថា ឣារស័យពដាយទដិ ា ិ។   ចណំណកសីល ណ្ហ ជាពោកុតតរាៈ 
ផង្ ជាពោកយិាៈ ណតជាពរគឿង្ទនំកុបរំងុ្ពោកុតតរសីល ព ោះផង្, 
សីលពនោះ ព ម្ ោះថា ឣនសិសិតសីល ។  សីល ២ យា៉ាង្ គ ឺនសិសិត-
សីល  នងិ្  ឣនសិសិតសីល  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

( រកុមសីល ២ ទី ៥ ) 

          បណឌិ តគបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ក នុង្ទកុាៈ ទ៥ី ។  សីលណដលបុគគល
ពធវើការកណំតក់ាលសម្មទន ព ម្ ោះថា កាលបរយិន តសីល, សីល
ណដលបុគគលសម្មទន ដរាបដល់ឣស់ជវីតិ ពហើយរបរពតឹ តពៅ ដរាប
ដល់ឣស់ជវីតិ ដពូចាន ោះណដរ ព ម្ ោះថា ឣាបាណពកាដកិសីល ។     
សីល ម្មន ២ របការ ពដាយឣំណ្ហចននកាលបរយិន តសីល នងិ្          
ឣាបាណពកាដកិសីល  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

( រកុមសីល ២ ទី ៦ ) 

          បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ក នុង្ទកុាៈ ទ៦ី ។  សីលណដលម្មន 
ការយល់ព ើញ ពដាយឣំណ្ហចននោភ, យស, ញាត,ិ ឣវយវាៈ នងិ្ 
ជវីតិ ជាទបីផុំត ព ម្ ោះថា សបរយិន តសីល, សីល ណដលផទុយគាន ឣំពី
ពនោះ ព ម្ ោះថា ឣបរយិន តសីល ។  សមដចូ កយណដលរពោះសារបុីរត 
ព ល កនុង្បដសិមពទិ ថា “( ‘សួរថា)’ សីល ម្មនទបីផុំតព ោះ ពតើដចូ
ពមតច?, (‘ព្លើយថា)’ សីល ម្មនោភជាទបីផុំត កម៏្មន, សីលម្មន   
យសជាទបីផុំត កម៏្មន, សីលម្មនញាតជិាទបីផុំត កម៏្មន, សីល  
ម្មនឣវយវាៈ  ជាទបីផុំត កម៏្មន,   សីល  ម្មនជវីតិជាទបីផុំត  កម៏្មន,  
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-៣០- 
សីលនិទ្ទេស 

‘(សួរថា)’ សីល ម្មនោភជាទបីផុំត ពតើយា៉ាង្ដចូពមតច?,  (‘ព្លើយថា)’    
បុគ គលពួកខ្ លោះ កនុង្ពោកពនោះ របរពតឹ តកន លង្សិកាេ បទ ាមណដលខ្ លនួ
សម្មទនពហើយយា៉ាង្ណ្ហ ពរ ោះោភជាពហតុ ពរ ោះោភជាបចចយ័ 
ពរ ោះោភជាពដ ើមពហតុ, សីល ពនោះព ោះ ព ម្ ោះថា ោភបរយិន ត-
សីល ‘(១)’ ។  សីល ពរៅឣំពពីនោះ បណឌិ ត គបបី ‘ (សណមតង្)’ ឲយពសិាត រ  
ពដាយឧបាយពនោះឯង្ ។ សូមបីកនុង្ការវសិជជ  ឣបរយិន តសីល ក៏
ពោកព លថា “‘(សួរថា)’ សីលណដលមនិម្មនោភជាទបីផុំតព ោះ   
ពត ើដចូពមតច?,  (‘ព្លើយថា’)  បុគ គលពួកខ្ លោះ កនុង្ពោកពនោះ មនិញុាងំ្     
សូមបីការគតិឲយពកើតពឡើង្ កនុង្ការរបរពតឹ តកិន លង្ នវូសិកាេ បទ ាម
ណដលខ្ លួនបានសម្មទនពហើយយា៉ាង្ណ្ហ ពរ ោះពហតុននោភ ពរ ោះ 
បចចយ័ននោភ ពរ ោះដពំណើ រននោភ, បុគគលព ោះ នងឹ្របរពតឹ ត   
កន លង្ ‘ពដាយកាយ, វាចា’ ដចូពមតចពកើត,  សីល ពនោះព ោះ ព ម្ ោះថា    
មនិណមនម្មនោភជាទបីផុំតពឡើយ (‘២’) ”។  ឯសីល ពរៅឣំពពីនោះ 
បណឌិ ត គបបី (សណមតង្)’ ឲយពសិាត រ ពដាយឧបាយពនោះឯង្ ។  សីល   
ម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននសបរយិន តសីល នងិ្ ឣបរយិន តសីល 
យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។  

( រកុមសីល ២ ទី ៧ ) 

          បណឌិ តគបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ក នុង្ទកុាៈ ទ ី៧ ។  សីល ណដលរបកប 
ពដាយឣាសវាៈរគប់យា៉ាង្  ព ម្ ោះថា  ពោកយិសីល ។   សីល ណដល 
______________________________________________________ 

១-  សុ. ខ.ុ   ភាគទ ី ៦៩   ទព័ំរទី  ៩៧  ។    ២-   សុ. ខុ.   ភាគទ ី ៦៩   ទព័ំរទី  ៩៩  ។  
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-៣១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

មនិម្មនឣាសវាៈ ព ម្ ោះថា ពោកុតតរសីល ។ បណ្ហត សីលទងំ្ ២ 
យា៉ាង្ព ោះ ពោកយិសីល ជាសីល គុំណវពិសស កនុង្ភពផង្ ជា
ពរគឿង្គារំទនវូការរោស់ខ្ លនួពចញចាកភពផង្ ។ សមដចូជារពោះ
ភគវត័រាស់ថា “វនិយ័ របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់សំវរាៈ,   
សំសវរាៈ របរពតឹ តពៅពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់ពសចកតមីនិពៅត រការយ
សាត យពរកាយ, ពសចកតមីនិពៅត រការយសាត យពរកាយ របរពតឹ តពៅ
ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់បាពម្មជជាៈ, បាពម្មជជាៈ របរពតឹ តពៅរពម ពដ ើមបី
របពយាជនដ៍ល់បតី,ិ បតី ិ របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់បសសទ ធ,ិ 
បសសទ ធ ិ របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់សុខ្ាៈ, សុខ្ាៈ របរពតឹ តពៅ
ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់សម្មធ,ិ សម្មធ ិ របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីរបពយាជន៍
ដល់យថាភូតញ្ហដ ណទសសនាៈ,  យថាភូតញ្ហដ ណទសសនាៈ របរពតឹ តពៅ 
ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់នពិវទិ, នពិវទិ របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍
ដល់វរិាគាៈ, វរិាគាៈ របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់វមុិតិ ត,ិ វមុិត ត ិ
របរពតឹ តពៅពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់វមុិតតញិ្ហដ ណទសសនាៈ, វមុិត តញិ្ហដ ណ- 
ទសសសនាៈ របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់រពោះន ិវ ន ជាទចូីល 
ពៅជតិរបកានម់និម្មន, ករិយិាព លនវូវនិយ័’ ម្មនការរបួរមួពនោះ   
ជារបពយាជន,៍ ការរបកឹានវូវនិយ័’ ម្មនវនិយ័ពនោះជារបពយាជន,៍ ការ 
ចូលពៅឣង្គុយជតិ ម្មនវនិយ័ពនោះជារបពយាជន,៍ ការពផអៀង្រតពចៀក
សាត ប់ ម្មនវនិយ័ពនោះជារបពយាជន,៍ ការរចួរសឡោះននចតិ ត ពរ ោះមនិ
របកានម់្ម ំម្មនវនិយ័ពនោះជារបពយាជន”៍ ។   ពោកុតតរសីល  ជាពហតុ 
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-៣២- 
សីលនិទ្ទេស 

 មំកនវូការរោស់ខ្ លនួពចញចាកភពផង្ ជាភូម ិ ននបចចពវកេណ-
ញ្ហដ ណផង្ យា៉ាង្ពនោះឯង្ ។  បណឌិ តគបបីរជាបសីល ២ យា៉ាង្ ពដាយ 
ឣំណ្ហចពោកយិសីល នងិ្ ពោកុតតរសីល ពដាយរបការដពូចនោះ ។ 

( រកុមសីល ៣ ទី ១ ) 

‘        (១២’)  ក នុង្តកិាៈ ទងំ្ឡាយ  បណឌិ តគបបីរជាបវនិចិ ឆយ័  ក នុង្       
តកិាៈ ទ១ី ដចូតពៅ ។  សីលណដលបុគគលឲយរបរពតឹ តពៅ ពដាយ្ន ទាៈ   
ដព៏ថាកទបកត ី ពដាយចតិត ពដាយវរីយិាៈ ពដាយវមិសំា ដព៏ថាកទបកត ី
ព ម្ ោះថា ហនីសីល, សីល ណដលបុគគលឲយរបរពតឹ តពៅ ពដាយគុណ
ទងំ្ឡាយ ម្មន្ន ទាៈជាពដ ើម ជាកណ្ហត ល ព ម្ ោះថា មជឈិមសីល, 
សីល ណដលបុគគល ឲយរបរពតឹ តពៅ ពដាយ្ន ទាៈ ដន៏ថ លថាល  ព ម្ ោះថា 
បណីតសីល, មួយពទៀត សីលណដលបុគគលសម្មទន ពដាយភាព   
ននខ្ លនួជាឣនករបាថាន យស ព ម្ ោះថា ហនីសីល ។  សីលណដលបុគគល
សម្មទន ពរ ោះភាពននខ្ លនួជាឣនករបាថាន ផល ននបុណយ ព ម្ ោះថា 
មជឈិមសីល  ។  សីលណដលបុគគលសម្មទន  ពរ ោះឣារស័យនវូភាព
ជារពោះឣរយិាៈ ពដាយគតិថា “សីលពនោះ ឣាាម ឣញរតូវណតពធវើពតិ” 
ព ម្ ោះថា បណីតសីល, មួយពទៀត សីល ណដលពទសទងំ្ឡាយ 
ម្មនការពលើកតពមាើង្ខ្ លួនបន តុោះប អ្ ប់ឣនកដនទ ចូលពៅពៅហមង្ពហើយ 
យា៉ាង្ពនោះថា “ឣាាម ឣញ ជាឣនកបរបូិណ៌ ពដាយសីល, ឯពួកភកិ េុដនទ 
ជាឣនករទុសតសីល ម្មនធម៌ដោ៏មក” ដពូចនោះ ព ម្ ោះថា ហនីសីល, 
ពោកយិសីល   ណដលពទសមនិចូលពៅពៅហមង្ពហើយ   ព ម្ ោះថា  

32



-៣៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

មជឈិមសីល, ពោកុតតរសីល ព ម្ ោះថា បណីតសីល ។ មួយវញិ 
ពទៀត សីលណដលបុគគលឲយរបរពតឹ តពៅពហើយ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់
ភព នងិ្ ពភាគាៈ ពដាយឣំណ្ហចតណ្ហា  ព ម្ ោះថា ហនីសីល, សីល 
ណដលបុគគលឲយរបរពតឹ តពៅពហើយ ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់ការញុាងំ្ខ្ លួន 
ឲយរចួចាកទកុ េ ព ម្ ោះថា មជឈិមសីល, សីល គភឺាវាៈននបារមណីដល
រពោះព ធសិតវ ឲយរបរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់ការញុាងំ្សពវ
សតវ ឲយរចួចាកទកុ េ ព ម្ ោះថា បណីតសីល ។  បណឌិ ត គបបីរជាប
សីល ៣ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននហនីសីល, មជឈិមសីល នងិ្   
បណីតសីល  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

( រកុមសីល ៣ ទី ២ ) 

          បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ក នុង្តកិាៈ ទ២ី ។  សីលណដលបុគគល 
ម្មនចតិតធ ងនក់ នុង្ខ្ លួន របាថាន ចង្ល់ោះបង្ ់ នវូឣំពពើមនិសមគួរដល់ខ្ លនួ 
របរពតឹ តពៅ ពដាយពសចកតពីគារព កនុង្ខ្ លនួ ព ម្ ោះថា ឣាត ធបិ-        
ពតយយសីល ។ សីល ណដលបុគគលម្មនចតិតធ ងន ់ កនុង្ពោក ចង្ ់  
ពចៀសវាង្ កយតោិះពដៀល កនុង្ពោក របរពតឹ តពៅ ពដាយពសចកតី
ពគារព កនុង្ពោក ព ម្ ោះថា ពោកាធបិពតយយសីល, សីល ណដល
បុគគលម្មនចតិតធ ងន ់ ក នុង្ធម៌ ចង្បូ់ជានវូភាវាៈននធម៌ជាធ ំ របរពតឹ តពៅ 
ពដាយពសចកតពីគារព កនុង្រពោះធម៌ ព ម្ ោះថា ធម្មម ធបិពតយយសីល ។ 
សីលម្មន ៣ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននសីល ម្មនឣាត ធបិពតយយសីល
ជាពដ ើម  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 
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-៣៤- 
សីលនិទ្ទេស 

( រកុមសីល ៣ ទី ៣ ) 

          បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័កនុង្តកិាៈ ទ៣ី ។  សីលណ្ហ ណដល
ពោកព លពហើយថា “នសិសតិសីល” កនុង្ពួកទ២ី, សីលព ោះ 
ព ម្ ោះថា បរាមដ ាសីល ពរ ោះសីលព ោះ រតូវតណ្ហា  នងិ្ ទដិ ា ិ ល់
រតូវពហើយ ។ សីល ណដលជាពរគឿង្គា ំរមគគ ននកលាណបុថុជជន 
នងិ្ ណដលរបកបរពមពដាយមគគ ននពសខ្បុគគលទងំ្ឡាយ ព ម្ ោះថា 
ឣបរាមដ ាសីល ‘(សីលណដលតណ្ហា  នងិ្ ទដិ ា ិ  ល់រតូវមនិបាន)’, 
ចណំណកសីលណដលរបកបរពមពដាយផល ននរពោះពសខ្បុគគល នងិ្ 
រពោះឣពសខ្បុគគលទងំ្ឡាយ ព ម្ ោះថា បដបិបសសទ ធសីិល ។ សីល 
ម្មន ៣ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននសីល ម្មនបរាមដ ាសីល ជាពដ ើម  
យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 

( រកុមសីល ៣ ទី ៤ ) 

          បណឌិ តគបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ក នុង្តកិាៈ ទ៤ី ។  សីលណ្ហ ណដល
ភកិេុបពំពញ ពធវើមនិឲយរតូវឣាបតតពិសាោះ ពុពំ ោះពសាត រតូវពហើយ ណត 
បានពៅបរវិាសកមម ឬ សណមតង្ឣាបតតពិចញ, សីលព ោះ ព ម្ ោះថា 
វសុិទ ធសីិល, សីលណដលភកិេុរតូវឣាបតតពិហើយ ណតមនិពៅបរវិាសកមម 
ឬ សណមតង្ឲយបានលអពឡើង្វញិ ព ម្ ោះថា ឣវសុិទ ធសីិល, សីល របស់
ភកិ េុឣនកម្មនពសចកតសីង្ស័យកនុង្វតថុ  ( ‘ណដលជាទពីកើតឣាបតត)ិ’ កត ី  ក នុង្  
ឣាបតតកិ ត ី ក នុង្ការរបរពតឹ តខិ្សុ ( ‘ណដលគួរឲយពកើតឣាបតត’ិ) ក ត ី ព ម្ ោះថា     
ពវមតកិសីល  ។    បណ្ហត សីលទងំ្ព ោះ   ឣវសុិទ ធសីិល   រពោះពយាគ ី
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-៣៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

រតូវជរមោះឲយសាអ ត កនុង្ពវមតកិសីល មនិរតូវពធវើការរបរពតឹ តខិ្សុ    
ក នុង្វតថុ រតូវបព ទ បង្ព់សចកតសីង្ស័យឲយទល់ណតបាន ដពូចនោះ ពសចកតី
សបាយ នងឹ្ម្មនដល់រពោះពយាគពី ោះ ។  គបបីរជាបសីល ៣ យា៉ាង្ 
ពដាយឣំណ្ហចននសីល ម្មនវសុិទ ធសីិល នងិ្ ឣវសុិទ ធសីិល ជាពដ ើម 
យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្ ។ 

( រកុមសីល ៣ ទី ៥ ) 

          បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ កនុង្តកិាៈ ទ៥ី ។ សីល ណដល
សមបយុតត ពដាយឣរយិមគគ ៤ នងិ្ សាមញ្ដផល ៣  ព ម្ ោះថា        
ពសខ្សីល, សីលណដលសមបយុតត ពដាយឣរហតតផល ព ម្ ោះថា     
ឣពសខ្សីល, សីលដព៏សស ព ម្ ោះថា ពនវពសខា ពសខ្សីល ។ 
សីល ម្មន ៣ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននសីល ម្មនពសខ្សីលជាពដ ើម 
យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 
          ចណំណក កនុង្គមពរីបដសិមភទិ រពោះធមមពស បត ី សារបុីរត
ព ល ថា “ជនទងំ្ឡាយ ព លថា បុគគលពនោះ ម្មនពសចកតសុីខ្   
ជារបរកត,ី បុគគលពនោះ ម្មនទកុេជារបរកត,ី បុគគលពនោះ ម្មនជពម្មល ោះ    
ជារបរកត,ី បុគគលពនោះ ម្មនការរបដាប់ាកណ់តង្ជារបរកត ី ដពូចនោះ 
ពរ ោះសំពៅយក នវូរបរកតណី្ហ, របរកតពី ោះ ពោកពៅថា  
“សីល” របស់សតវទងំ្ឡាយព ោះៗ កនុង្ពោក ពរ ោះពហតុណ្ហ, 
ពរ ោះពហតុព ោះ សីល ពទើបម្មន ៣ យា៉ាង្ គកុឺសលសីល, ឣកុសល
សីល,   ឣពាកតសីល ពដាយបរយិាយព ោះ”  ដពូចាន ោះ,   សីល  ម្មន  
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-៣៦- 
សីលនិទ្ទេស 

៣ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចសីល ម្មនកុសលសីលជាពដ ើម យា៉ាង្ដពូចនោះ
ឯង្ ។  បណ្ហត សីលទងំ្ ៣ យា៉ាង្ ព ោះ ឣកុសលសីល មនិសម      
សូមបីពដាយចណំណកមួយ កនុង្ចពំណ្ហមពហតុ ម្មនលកេណាៈជាពដ ើម 
ននសីលណដលខ្ ញុបំានប៉ាង្យកពហើយ កនុង្ពសចកតពីនោះ ពរ ោះពហតុព ោះ 
ពទើបមនិបាន មំកបញ្ចូ ល កនុង្នពិទ ទសពនោះពទ  ។  
          ពរ ោះពហតុព ោះ បណឌិ តគបបីរជាបភាវាៈននសីលព ោះ ម្មន ៣ 
យា៉ាង្  ាមនយ័ណដលខ្ ញុពំ លមកពហើយហនងឹ្ឯង្  ។ 

( រកុមសីល ៤ ទី ១ ) 

‘       (១៣’)  ក នុង្ចតុកាាៈទងំ្ឡាយ គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ កនុង្ចតុកាាៈ ទ១ី  

ភិកា ុ ណា កនុងសាសនាដនោះ ដសពរប់ពួកជនរទុសត សីល មិន

ដសពរប់ពួកជនឣ្នកមានសីល ជាឣ្នកលង ង់ដលល  មិនដ ើញ

នូវដទស កនុងកិរិយារបរពឹតតិ កនលងចាំដពាោះវតថ ុ ដរចើនដោយ

ដសចកតីរតិោះរិោះខុ្ស មិនរកា នូវឥគនទីយ៍ទាំងឡាយ, សីល 

របស់ភិកា ុ មានសភាពសបបដនោះដនាោះ ចាត់ថា ជាសីល

របរពឹតត ដៅ កនុងចាំសណកព្នដសចកតីសាបសូនយ ។ ចាំសណក 

ភិកា ុណា កន ុងរពោះសាសនាដនោះ ជាឣ្នកមានចិតត ដរតកឣ្ររីក 

រាយ កនុងសីលសមបតតិ  មិនញុាំងដសចកតីរបាថាន កន ុងចិតត  ឲយ

ដកើតដឡើង កនុងការរបកបដរឿយៗ កន ុងកមមោឋ ន, សីលដនាោះ 

របស់ភិកា ុរូបដនាោះ  ជាឣ្នកដរតកឣ្ររតឹមសតសីល  មិនរបឹង 
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-៣៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សរបងពាយាមឲយបានខ្ពស់ តដៅដទៀត ជាសីលរបរពឹតត ដៅ 

កនុងចាំសណកព្នការតាំងដៅ ។ ចាំសណក ភិកា ុរូបណា បរិបូរ

ដោយសីល របឹងសរបងពាយាម ដដើមបីរបដយាជន៍ ដល់

សមាធិ, សីល របស់ភិកា ុដនាោះ ជាសីលរបរពឹតត ដៅ កនុង

ចាំសណកព្នរុណវិដសស ។ ភិកា ុ រូបណា មិនដរតកឣ្រ 

ដោយដេតុរតឹមសតសីល សតងរបកបដរឿយៗ នូវដសចកតី

ដនឿយណាយ, សីល របស់ភិកា ុរូបដនាោះ ជាសីលរបរពឹតត

ដៅ  កន ុងចាំសណកព្នការរតស់ដឹង  ។ 

          សីល ម្មន ៤ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននសីល ម្មនារន-   
ភាគយិសីលជាពដ ើម  ពដាយរបការដពូចនោះឯង្  ។ 

( រកុមសីល ៤ ទី ២ ) 

          គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ កនុង្ចតុកាាៈ ទ២ី តពៅ ។  សិកាេ បទទងំ្ 
ឡាយ ណដលរពោះភគវត័រទង្រ់ាស់បញ្ដតត របារឰភកិ េុទងំ្ឡាយ នងិ្ 
សិកាេ បទណដលភកិេុទងំ្ព ោះ រតូវណតរកា ាមរពោះបញ្ដតត, សីលពនោះ 
ព ម្ ោះថា ភកិ េុសីល, សិកាេ បទទងំ្ឡាយ ណដលរពោះភគវត័ រទង្ ់
រាស់បញ្ដតត របារឰភកិ េុនទីងំ្ឡាយ នងិ្ សិកាេ បទណដលភកិេុនទីងំ្
ព ោះ រតូវណតរកាាមរពោះបញ្ដតត, សីលពនោះ ព ម្ ោះថា ភកិ េុនសីីល, 
សីល ១០ របស់ពួកសាមពណរ នងិ្ សាមពណរ ី ព ម្ ោះថា ឣនបុ- 
សមបន នសីល,   សិកាេ បទ ទងំ្ ៥  ពដាយឣំណ្ហចនននចិ ចសីល  របស់ 

37



-៣៨- 
សីលនិទ្ទេស 

ពួកឧបាសក នងិ្ ឧបាសិកា, ឬ ពបើម្មនពសចកតឧីសាហ៍ ‘(ឧបាសក 
នងិ្ ឧបាសិការតូវណតរកា)’ សីល ១០, សីល ៨ ពដាយឣំណ្ហចនន   
ឣង្គរបស់ឧពបាសថ ពរ ោះពហតុព ោះ សីលពនោះ ព ម្ ោះថា គហដ ា-
សីល ។  សីល ម្មន ៤ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននសីល ម្មនភកិ េុសីល
ជាពដ ើម  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 

( រកុមសីល ៤ ទី ៣ ) 

          គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ កនុង្ចតុកាាៈ ទ៣ី តពៅ ។  ការមនិរបរពតឹ ត ិ
ពលមើស (សីល៥)’ របស់ពួកមនសុសឣនកពៅ កនុង្ឧតតរកុរទុ វបី ព ម្ ោះថា 
របរកតសីិល, ម្មរយាទ នងិ្ បញក  ពរៀង្ៗ ខ្ លនួ របស់រតកូល, 
របពទស នងិ្ លទ ធទិងំ្ឡាយ ព ម្ ោះថា ឣាចារសីល, សីល របស់
រពោះម្មា ននរពោះព ធសិតវ ណដលរពោះភគវត័រទង្រ់ាស់ យា៉ាង្ពនោះថា 
“ម្មន លឣានន ទ ពនោះជាធមមា, រពោះព ធសិតវ យាង្ចុោះកានរ់ពោះគភ ៌    
ននរពោះម្មា កនុង្ពពលណ្ហ,  កនុង្ពពលព ោះ ចតិ ត របកបពដាយកាម-
គុណ កនុង្ពួកបុរស មនិពកើតពឡើង្ ដល់រពោះម្មា ននរពោះព ធសិតវ
ពឡើយ ‘(១)’” ដពូចនោះ ‘សីលពនោះ’ ព ម្ ោះថា ធមមាសីល, ចណំណកខាង្
សីលរបស់សតវណដលបរសុិទ ធទងំ្ឡាយ ម្មនរពោះមារកសសបាៈ ជា
ពដ ើម នងិ្ របស់រពោះព ធសិតវ ក នុង្ជាតទិងំ្ឡាយព ោះៗ ព ម្ ោះថា 
បុពវពហតុកសីល ។  សីល ម្មន ៤ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននសីល  
ម្មនរបរកតសីិលជាពដ ើម  យា៉ាង្ដពូចនោះ  ។  
____________________________________ 

១-  សុ. ទ.ី ម.   ភាគ ១៦   ទព័ំ ២៦  ។    
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‘-៣៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

( រកុមសីល ៤ ទី ៤ ) 

          គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័  កនុង្ចតុកាាៈ  ទ ី៤  ដចូតពៅពនោះ  ។ 
‘( បាតមិោក្ខសំវរសីល’ ) 

          សីលឯណ្ហ ណដលរពោះភគវត័រទង្រ់ាស់ យា៉ាង្ពនោះថា “ភកិ េុ 
ក នុង្សាស ពនោះ ជាឣនកសរងួ្មពដាយការសរងួ្ម កនុង្បាតពិម្មកេ    
ជាឣនកបរបូិណ៌ពដាយឣាចារាៈ នងិ្ ពគាចរាៈ ពៅ ជាឣនកព ើញភយ័ 
កនុង្ពទសទងំ្ឡាយ ណដលម្មនរបម្មណតចិតួច សម្មទន សិកា 
កនុង្សិកាេ បទទងំ្ឡាយ ‘(១)�” ដពូចនោះ,  សីលពនោះ ព ម្ ោះថា បាតពិម្មកេ-
សំវរសីល  ។ 

‘( ឥន្ទ្ រិយសំវរសីល ’) 
          ចណំណកឯ សីលណ្ហ ណដលរពោះភគវត័រទង្រ់ាស់ថា “ភកិ េុព ោះ 
ព ើញរបូ ពដាយចកេុ ជាឣនកមនិកានយ់កនវូនមិតិ ត មនិកានយ់កនវូ   
ឣនពុយញ្ជនាៈ,  ពួកធម៌ឣារកកជ់ាឣកុសល គឣឺភជិា នងិ្ ពទមនសស 
គបបីជាប់ាមនវូភកិ េុព ោះ ពរ ោះពហតុមនិសរងួ្ម នវូចកេុន្ទន ទយ៍ីណ្ហ 
របតបិតតពិដ ើមបីសរងួ្មនវូចកេុន្ទន ទយ៍ីព ោះ ណតង្រកានវូចកេុន្ទន ទយ៍ី ដល់ 
នវូការសរងួ្មកនុង្ចកេុន្ទន ទយ៍ី, ភកិ េុព ោះ ឮសំពឡង្ ពដាយរតពចៀក 
៘ ធុកំ លនិ ពដាយរចមុោះ ៘ ភលកសរស ពដាយឣណ្ហត ត ៘ 
 ល់រតូវពោដ ាពវាៈ ពដាយកាយ ៘ ដងឹ្ចាស់ធម្មម រមមណ៍ ពដាយ
ចតិត ណតជាឣនកមនិកានយ់កនវូនមិតិ ត  ៘  រណមង្ដល់នវូការសរងួ្ម 
_________________________________________ 

១-  ឣភ.ិ វ.ិ  ភាគ ៨១   ទព័ំរ ២៤៥  ។    
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-៤០- 
សីលនិទ្ទេស 

កនុង្មននិ្ទន ទយ៍ី (‘១)’ ” ដពូចនោះ,  សីលពនោះ ព ម្ ោះថា ឥន្ទន ទយិសំវរសីល ។ 
‘( ឣាជវីបារសុិទ្ ធិសីល ’) 

          ចណំណកករិយិាពវៀរ ឯណ្ហ ចាកមចិាឆ ជវីាៈ ណដលរបរពតឹ តពៅ 
ពដាយឣំណ្ហចននការរបរពតឹ តពិលមើស នវូសិកាេ បទទងំ្ឡាយ ណដល
រពោះភគវត័រទង្រ់ាស់បញ្ដតត ពរ ោះពហតុននឣាជវីាៈ ពរ ោះដពំណើ រ    
ននឣាជវីាៈ នងិ្ ពដាយឣំណ្ហចននបាបធម៌ទងំ្ឡាយ ម្មនជាឣាទិ៍ 
យា៉ាង្ពនោះ គ ឺ “ការកុហក ពដាយបញក, ការលពោង្ ពដាយវាចា, ភាព
ជាឣនកពរបើកលឧបាយ ពដាយកាយខ្ លោះ ពដាយវាចាខ្ លោះ, ភាពជាឣនក 
ពរបើសំដជីាពខាន ស សំរាប់ពកាសយកោភ, ភាពននការណសវង្រក  
ោភ ពដាយយកោភពៅទកោ់ភ” ដពូចនោះ, សីលពនោះ ព ម្ ោះថា   
ឣាជវីបារសុិទ ធសីិល  ។ 

‘( បច្ ចយស្និសសិតសីល ’) 
          ការពរបើរបាស់បចចយ័ ៤ បរសុិទ ធ ពដាយការពចិារណ្ហ ណដល
រពោះភគវត័រទង្រ់ាស់ ពដាយនយ័ជាពដ ើមថា “ភកិ េុ ពចិារណ្ហ ពដាយ
ឧបាយពហើយ ពទើបពរបើរបាស់នវូចវីរ ថា រគានណ់តពដ ើមបីការ រ
រតជាក”់  ដពូច នោះ,  សីលពនោះ  ព ម្ ោះថា  បចចយសន នសិសិតសីល  ។  
          ពនោះជាកថាពរគឿង្វនិចិ ឆយ័ កនុង្សីលទងំ្ព ោះ រពមជាមួយ  
នងឹ្ពសចកតពីណ៌   ាមលំដាប់បទ  ចាប់ាងំ្ឣំពពីដ ើមមក  ។ 
          បទថា “ឥធ”  គកឺ នុង្សាស ពនោះ  ។   បទថា “ភកិ េុ”  បានដល់  
_____________________________________________________ 

 ១-   សុ. ម. មូ.  ភាគទី ២២  ទព័ំរទី  ១៨៩ ។  
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‘-៤១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កុលបុរតណដលបួសពដាយសទធ  ម្មនពវាាររគខឺ្ លួនបានពហើយ យា៉ាង្
ដពូចនោះ ពរ ោះភាវាៈគខឺ្ លនួព ើញភយ័ កនុង្សង្ារផង្ ពរ ោះជាឣនក
រទរទង្ន់វូោទ ងំ្សំពតណ់ដលបុគគលកាតដ់ាចព់ហើយផង្ ។  
‘          (១៤)’  ក នុង្បទថា “បាតពិម្មកេសំវរសំវុពា”  ពនោះ  គបបីរជាប 
វនិចិ ឆយ័ដចូតពៅ ។  សីល ណដលជាសិកាេ បទ ព ម្ ោះថា បាតពិម្មកេ ។ 
ពរ ោះភកិ េុណ្ហ ណថទ ំ គរឺកា នវូបាតពិម្មកេសីលព ោះ, បាតពិម្មកេ-
សីលព ោះ ញុាងំ្ភកិ េុព ោះ ឲយរចួផុត គថឺា ឲយរចួរពដាោះចាកទកុ េទងំ្ 
ឡាយ ម្មនទកុេ កនុង្ឣបាយជាពដ ើម ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបរពោះភគវត័ 
រទង្រ់ាស់ពៅថា “បាតពិម្មកេ” ។  ការរវាងំ្របយ័តន ព ម្ ោះថា ការ
សរងួ្ម ។  កយថា ការសរងួ្មពនោះ ជាព ម្ ោះ ននការមនិរបរពតឹ តិ
ពលមើស ណដលរបរពតឹ តពៅ កនុង្ផលូវកាយ នងិ្ ផលូវវាចា ។  ការសរងួ្ម គឺ
បាតពិម្មកេហនងឹ្ឯង្ ព ម្ ោះថា បាតពិម្មកេសំវរាៈ ។  ឣធបិាយថា ភកិ េុ 
សរងួ្មពហើយ គចូឺលដល់ពហើយ របកបរពមពហើយ ពដាយពរគឿង្
សរងួ្ម គបឺាតពិម្មកេព ោះ ព ម្ ោះថា ជាឣនកសរងួ្មពហើយ ពដាយ
បាតពិម្មកេសំវរាៈ ។  បទថា “វហិរត”ិ បានដល់ញុាងំ្ឥរយិាបថ ឲយ
របរពតឹ តពៅ  ។ 

( ឣ្ាចារៈ និង ឣ្នាចារៈ ) 

          ពសចកតឣីធបិាយ ននបទទងំ្ឡាយ ម្មនបទថា “ឣាចារ-
ពគាចរសមបព ន ”  ដពូចនោះជាពដ ើម បណឌិ តគបបីរជាបាមនយ័ណដលមក
ពហើយ កនុង្បាលីឯពណ្ហោះ  ។    ណមនពតិ   កយពនោះ   រពោះឣដ ាកថាចារយ  
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-៤២- 
សីលនិទ្ទេស 

ព លថា រតង្ប់ទថា “ឣាចារពគាចរសមបព ន ” ម្មននពិទ ទសថា 
ម្មរយាទ កម៏្មន, ឥតម្មរយាទ កម៏្មន ។  បណ្ហត ឣាចារាៈ នងិ្ ឣ - 
ចារាៈ ទងំ្ ២ យា៉ាង្ព ោះ  ឣ ចារាៈ ពតើដចូពមតច?  ។  ការរបរពតឹ តកិន លង្ 
ាមផលូវកាយ ការរបរពតឹ តកិន លង្ ាមផលូវវាចា ការរបរពតឹ តកិន លង្ ាម
ផលូវកាយ នងិ្ ការរបរពតឹ តកិន លង្ ាមផលូវវាចា, ការរបរពតឹ តកិន លង្ពនោះ 
រពោះភគវត័រទង្រ់ាស់ពៅថា ឣ ចារាៈ ។ ភាពននភកិ េុជាឣនករទុសត
សីលទងំ្ឣស់ ព ម្ ោះថា ឣ ចារាៈ, ភកិ េុពួកខ្ លោះ កនុង្សាស ពនោះ 
ចញិ្ច ឹមជវីតិពដាយការឲយបញសសីខ្ លោះ ពដាយការឲយសលឹកពឈើខ្ លោះ ពដាយ
ការឲយោា ពឈើ, ណផលពឈើ, លំឣិតសំរាប់ងូ្ត នងិ្ ពឈើសទនខ់្ លោះ ពដាយ
ភាពជាឣនករបរពតឹ តប ទ បខ្ លនួខ្ លោះ ពដាយភាពជាឣនកព ល នវូ កយ
ពឡោះពឡាោះ ‘(ពតិខ្ លោះ មនិពតិខ្ លោះ)’ ដចូជាសមលសណណត កបាយខ្ លោះ ពដាយ
ភាពជាឣនកប-ីព នវូទរកននរគហសថខ្ លោះ ពដាយពធវើជាពជើង្សាសន ៍  
( ដំណឹំង្ឲយរគហសថ’) ខ្ លោះ ឬក ៏ ពដាយការចញិ្ច ឹមជវីតិខ្សុ ឯណ្ហ
មួយ ពរៅឣំពពីនោះ ណដលរពោះពុទ ធរទង្ត់ោិះពដៀលពហើយ, ការចញិ្ច ឹម 
ជវីតិពនោះ  រពោះភគវត័រទង្រ់ាស់ពៅថា ឣ ចារាៈ  ។ 
          បណ្ហត ឣាចារាៈ នងិ្ ឣ ចារាៈ ទងំ្ ២ ព ោះ ឣាចារាៈ ពតើដចូ
ពមតច?,  ការមនិរបរពតឹ តកិន លង្ាមផលូវកាយ  ការមនិរបរពតឹ តកិន លង្ាម
ផលូវវាចា, ការមនិរបរពតឹ តកិន លង្ាមផលូវកាយ នងិ្ ករិយិាមនិរបរពតឹ តិ
កន លង្ ាមផលូវវាចា, ការមនិរបរពតឹ តកិន លង្ពនោះ រពោះភគវត័រទង្រ់ាស់
ពៅថាឣាចារាៈ ។  ការសរងួ្ម កនុង្សីលទងំ្ឣស់ ព ម្ ោះថា ឣាចារាៈ, 
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‘-៤៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ភកិ េុពួកខ្ លោះ កនុង្សាស ពនោះ មនិចញិ្ច ឹមជវីតិ ពដាយការឲយបញសសីខ្ លោះ 
មនិចញិ្ច ឹមជវីតិ ពដាយការឲយសលឹកពឈើខ្ លោះ មនិចញិ្ច ឹមជវីតិ ពដាយការ
ឲយោា ពឈើ, ណផលពឈើ , លំឣិតសំរាប់ងូ្ត នងិ្ ពឈើសទនខ់្ លោះ មនិចញិ្ច ឹម
ជវីតិ ពដាយភាពជាឣនករបរពតឹ តប ទ បខ្ លនួខ្ លោះ មនិចញិ្ច ឹមជវីតិ ពដាយ
ភាពជាឣនកព លនវូ កយពឡោះពឡាោះ ‘(ពតិខ្ លោះមនិពតិខ្ លោះ)’ ដចូជាសមល 
សណណត កបាយខ្ លោះ មនិចញិ្ច ឹមជវីតិ ពដាយភាពជាឣនកប-ីព ទរកនន
រគហសថខ្ លោះ មនិចញិ្ច ឹមជវីតិ ពដាយពធវើជាពជើង្សាសន ៍ (‘ ដំណឹំង្
ឲយរគហសថ)’ខ្ លោះ ឬក ៏ មនិចញិ្ច ឹមជវីតិ ពដាយការចញិ្ច ឹមជវីតិខ្សុ        
ឯណ្ហមួយ ពរៅឣំពពីនោះ ណដលរពោះពុទ ធ រទង្ត់ោិះពដៀល, ការចញិ្ច ឹម 
ជវីតិណបបពនោះ  ពៅថា ឣាចារាៈ  ។ 

( ដោចរ និង ឣ្ដោចរ ) 

          បទថា “ពគាចពរា”  គពឺគាចរ ម្មន ឣពគាចរ ម្មន, បណ្ហត ពគាចរ 
នងិ្ ឣពគាចរទងំ្ ២ ព ោះ ឣពគាចរ ពតើដចូពមតច? ។  ភកិ េុពួកខ្ លោះ ក នុង្ 
សាស ពនោះ ជាឣនករាចព់ៅ កនុង្ទជីាទពីៅននរសីពពសា ឬ ឬថា ជា 
ឣនករាចព់ៅ កនុង្ទជីាទពីៅននរសីពមម្ម៉ាយ, រសីរកមុចំាស់, បណឌ ក  
(គមឺនសុសពខ្ ទើយ)’  ង្ភកិេុន ី នងិ្ ពរាង្សុរា ជាឣនកពៅរចបូករចបល់ 
ពដាយពួកពសតច ពួកមារម្មតយននពសតច ពួកតរិ ថយិ ពួកសាវក័នន
តរិ ថយិ ជាឣនកពៅ ពដាយការរចបូករចបល់ ជាមួយរគហសថ ណដលមនិ
របកបពដាយការសមគួរ, មួយពទៀត ភកិ េុគប់រាប់រក ចូលពៅឣង្គុយ
ជតិនងឹ្រតកូលទងំ្ឡាយ ណដលមនិម្មនសទធ   មនិរជោះថាល   ជាឣនកពជរ 
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-៤៤- 
សីលនិទ្ទេស 

របពទច មនិរបាថាន  ពសចកតចីពរមើន មនិរបាថាន របពយជាន ៍ មនិរបាថាន
ពសចកតសីបាយ មនិរបាថាន ពសចកតពីកសមចាកពយាគាៈ ដល់ពួកភកិ េុ, 
ភកិ េុន,ី ឧបាសក, ឧបាសិកា, ការរបរពតឹ តរិបស់ភកិ េុ ដចូបានពរៀប    
រាប់មកពនោះ  រពោះភគវត័រាស់ពៅថា ឣពគាចរ ។ 
          បណ្ហត ពគាចរ នងិ្ ឣពគាចរទងំ្ ២ ព ោះ ពគាចរ ពតើដចូពមតច? ។ 
ភកិ េុពួកខ្ លោះ ក នុង្សាស ពនោះ ជាឣនកមនិរាចព់ៅ កនុង្ទជីាទពីៅ នន 
រសីពពសា ៘ ជាឣនកមនិរាចព់ៅ កនុង្ពរាង្ផកឹសុរា មនិពៅ
រចបូករចបល់ ពដាយពួកពសតច ៘ ពដាយសាវក័ននតរិ ថយិ ៘ 
ជាឣនកមនិពៅរចបូករចបល់ ពដាយរគហសថណដលមនិរបកប ពដាយ
ពសចកតសីមគួរ, មួយពទៀត ភកិ េុពសពគប់ រាប់រក ចូលពៅឣង្គុយ   
ជតិនងឹ្រតកូលទងំ្ឡាយ ណដលម្មនសទធ រជោះថាល  ដចូជាឣណតូ ង្ទកឹ 
រងុ្ពរឿង្ ពដាយសំពតក់ាសាវាៈ ផសពវផាយ ពដាយកលនិខ្យល់ននចវីរ 
របស់ឥសី គ ឺ ភកិ េុ នងិ្ ភកិ េុន ី ជាឣនករបាថាន របពយាជន ៍៘ ជា    
ឣនករបាថាន ធម៌ជាពរគឿង្ពកសម ចាកពយាគាៈ ដល់ពួកភកិ េុ, ភកិ េុន,ី 
ឧបាសក, ឧបាសិកា, ការរបរពតឹ ត ិ របស់ភកិ េុពនោះ រពោះភគវត័រាស់
ពៅថា ពគាចរ ។ ភកិ េុណ្ហ ជាឣនកចូលដល់ពហើយ ចូលដល់រពម
ពហើយ ជាឣនកចូលពៅជតិ ចូលពៅជតិរពមពហើយ ជាឣនកចូលមក
ដល់ពហើយ ជាឣនកចូលមកដល់រពមពហើយ ជាឣនករបកបរពមពហើយ 
ពដាយឣាចារាៈពនោះផង្ ពដាយពគាចរាៈពនោះផង្ ពដាយរបការដពូចនោះ, 
ពរ ោះពហតុព ោះ  ភកិ េុព ោះ  រពោះភគវត័រាស់ពៅថា “ឣនករបកបរពម 
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‘-៤៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពហើយ  ពដាយឣាចារាៈ នងិ្ ពគាចរាៈ”  យា៉ាង្ដពូចនោះ  ។  
          នយ័មួយពទៀត បណឌិ ត គបបីរជាបឣាចារាៈ នងិ្ ពគាចរាៈ ាម
នយ័ពនោះ  ក នុង្បាតពិម្មកេសីលនពិទ ទសពនោះចុោះ  ។ 
‘         (១៥’)  កឣ៏ ចារ ម្មន ២ យា៉ាង្ គ ឺឣ ចារ របរពតឹ តពៅាម 
ផលូវកាយ ១ របរពតឹ តពៅាមផលូវវាចា ១ ។  បណ្ហត ឣ ចារទងំ្ ២  
យា៉ាង្ព ោះ ឣ ចារ ណដលរបរពតឹ តពៅាមផលូវកាយ ពតើដចូពមតច? ។ 
ភកិ េុពួកខ្ លោះ ក នុង្សាស ពនោះ សូមបីពៅកនុង្ទរីបជុសំង្ឃ កម៏និពធវើ      
ពសចកតពីគារព ពកាតណរកង្ ឈររបពគៀករបគង្នងឹ្ពួកភកិ េុចាស់ខ្ លោះ       
ឣង្គុយរបពគៀករបគង្ នងឹ្ពួកភកិ េុចាស់ខ្ លោះ, ឈរពៅពមុីខ្ពួកភកិ េុ
ចាស់ខ្ លោះ, ឣង្គុយចពំមុីខ្ពួកភកិ េុចាស់ខ្ លោះ, ឣង្គុយពលើឣាសនាៈខ្ ពស់   
ខ្ លោះ, ឣង្គុយទទរូកាលខ្ លោះ, ឈរនយិាយខ្ លោះ,  នយិាយវាសពដ ើមនដ     
ខ្ លោះ, កាលពួកភកិ េុចាស់ មនិ កណ់សបង្ពជើង្ពដ ើរចន្ទង្ាម, ខ្ លនួក ៏ក់
ណសបកពជើង្ពដ ើរចន្ទង្ាម,  កាលពួកភកិ េុចាស់ពដ ើរចន្ទង្ាម ពលើទចីន្ទង្ាម
ទប, ខ្ លនួចន្ទង្ាម ពលើទចីន្ទង្ាមខ្ ពស់, កាលពួកភកិ េុចាស់ ចន្ទង្ាមពលើ  
ណផនដ,ី  ខ្ លនួចន្ទង្ាម ពលើទចីន្ទង្ាម,  ឈរពរជៀតណរជកពួកភកិ េុចាស់ខ្ លោះ,   
ឣង្គុយពរជៀតណរជកពួកភកិ េុចាស់ខ្ លោះ, ារមពួកភកិ េុថ ម ី ពដាយឣាសនាៈ 
ខ្ លោះ, ដាកឧ់សពៅ កនុង្ពរាង្ពភលើង្ បទិទវ រ មនិរបាប់ពួកភកិ េុចាស់ខ្ លោះ,    
ចុោះពៅកនុង្កពំង្ទ់កឹ ពរជៀតណរជកពួកភកិ េុចាស់ខ្ លោះ, ចុោះពៅមុនពួក    
ភកិ េុចាស់ខ្ លោះ, ងូ្តរបពរជៀតខ្ លោះ, ងូ្តមុនខ្ លោះ, ពឡើង្របពរជៀតខ្ លោះ, ពឡើង្
មុនខ្ លោះ,    ចូលពៅកានច់ព ល ោះផទោះ   ពដ ើរពបៀតរបពរជៀតពួកភកិ េុចាស់ខ្ លោះ, 
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-៤៦- 
សីលនិទ្ទេស 

ពដ ើរខាង្មុខ្ខ្ លោះ, ពដ ើរពជៀសពៅខាង្មុខ្ ៗ ពួកភកិ េុចាស់ខ្ លោះ, បន ទប់
ទងំ្ឡាយ របស់ពួករតកូលណដលពគោកព់លៀម នងិ្ បទិបាងំ្ ណដល
ជាទណីដលពួកន្ទសតីក នុង្រតកូល  ពួកកុម្មរកី នុង្រតកូលឣង្គុយ កចូ៏លពៅ 
កនុង្បន ទប់ព ោះពដាយរហ័ស រចមឣណង្អលកាលពកមង្តូចខ្ លោះ, ឣាកបប
ករិយិាណបបពនោះ រពោះភគវត័រាស់ពៅថា ឣ ចារ របរពតឹ តពៅាម 
ផលូវកាយ  ។ 
          បណ្ហត ឣ ចារ ទងំ្ ២ យា៉ាង្ព ោះ ឣ ចារ របរពតឹ តពៅ កនុង្
ផលូវវាចា ពតើដចូពមតច? ។ ភកិ េុពួកខ្ លោះ ក នុង្សាស ពនោះ សូមបីចូលពៅ
ពហើយ កនុង្ទរីបជុសំង្ឃ កម៏និពធវើពសចកតពីគារពពកាតណរកង្ នយិាយ
ធម៌ ពដាោះរសាយបញ្ហា  សណមតង្បាតពិម្មកេ មនិរបាប់ពួកភកិ េុចាស់ខ្ លោះ, 
ឈរនយិាយខ្ លោះ, នយិាយវាសនដខ្ លោះ, សូមបីចូលពៅកានច់ព ល ោះផទោះ 
ព លចចាកឣារាកនងឹ្ន្ទសតី ឬ កុម្មរ ីយា៉ាង្ពនោះថា “ណនន្ទសតីម្មនព ម្ ោះ
យា៉ាង្ពនោះ ណនកុម្មរមី្មនពគារតយា៉ាង្ពនោះ បបរម្មនឬពទ? បាយម្មន
ឬពទ? ខាទនយីាៈ ម្មនឬពទ? ពយើង្នងឹ្ផកឹឣវី? នងឹ្ទ ំឣវី? នងឹ្ឆ្វន ់
ឣវី? ឬថា ពួក ង្នងឹ្ឲយឣវីដល់ឣាាម ?” ដពូចនោះ, វាចា ណបបពនោះ រពោះ
ភគវត័ រាស់ពៅថា ឣ ចារ របរពតឹ តពៅាមផលូវវាចា ។ ចណំណក 
ឣាចារាៈ  បណឌិ ត គបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចបដបិកេនយ័ ននឣ ចារ
ព ោះចុោះ  ។ 
          នយ័មួយវញិពទៀត ភកិ េុ ម្មនពសចកតពីគារព ម្មនពសចកតពីកាត
ណរកង្  បរបូិណ៌ពដាយហរិ ិនងិ្ ឱតតបបាៈ  ពសលៀកលអរតមឹរតូវ  លុ ំលអរតមឹ 
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‘-៤៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

រតូវ ម្មនករិយិា្នពៅមុខ្ ម្មនករិយិា្នថយពរកាយ ម្មន  
ការសមលងឹ្ពមើល ម្មនករិយិាពមើលជុវំញិ ម្មនករិយិាបតឣ់ង្ាុញោត
សណតូ ក របកបពដាយពសចកតរីជោះថាល  ម្មនចកេុសំឡងឹ្ចុោះពរកាម បរបូិរ 
ពដាយឥរយិាបថ ម្មនទវ ររគប់រគង្ពហើយ កនុង្ឥរយិាបថទងំ្ឡាយ 
សាគ ល់របម្មណ កនុង្ពភាជន របកបពរឿយៗ កនុង្ករិយិាភាញ ករ់ពញក 
បរបូិរពដាយសត ិនងិ្ សមបជញ្ដ ាៈ ម្មនពសចកតរីបាថាន តចិ, សព ត ស 
មនិរចបូករចបល់ ម្មនពសចកតពីាយាមរបារឰពហើយ ពធវើពសចកតី
ពគារព កនុង្ឣភសិម្មចារកិវតត ទងំ្ឡាយ ជាឣនកពរចើនពៅពដាយ   
ពសចកតពីគារព នងិ្ ពសចកតពីកាតណរកង្, ករិយិារបរពតឹ តណិបបពនោះ រពោះ
ភគវត័រទង្ព់ៅថា ឣាចារាៈ ។  បណឌិ ត គបបី រជាបឣាចារាៈ យា៉ាង្ពនោះ
ជាមុន  ។ 

( ដោចរ ៣ យា៉ា ង ) 

          ចណំណក ពគាចរ វញិ ម្មន ៣ របការ គ ឺឧបនសិសយពគាចរ ១, 
ឣារកេពគាចរ ១, ឧបនពិន ធពគាចរ ១ ។ បណ្ហត ពគាចរទងំ្ ៣ ព ោះ 
ឧបនសិសយពគាចរ ពតើដចូពមតច? កលាណមរិតជាឣនករបកបរពម
ពហើយ ពដាយគុណ គកឺថាវតថុ ១០ យា៉ាង្, ភកិ េុ សាត ប់នវូសូរត ណដល
ខ្ លនួមនិទនប់ានសាត ប់ពហើយ ពរ ោះឣារស័យកលាណមរិតណ្ហ 
ញុាងំ្សូរត ណដលខ្ លនួបានសាត ប់ពហើយ ឲយផូរផង្ ់ បព ទ បង្ព់សចកតី
សង្ស័យ ពធវើទដិ ាឲិយរតង្ ់ ញុាងំ្ចតិ តឲយរជោះថាល  ឬ កាលសិកាាម
កលាណមរិតណ្ហ   ណតង្ចពំរ ើន    ពដាយសទធ    ចពរមើនពដាយសីល,  
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-៤៨- 
សីលនិទ្ទេស 

ពដាយសុតាៈ, ពដាយចាគាៈ, ពដាយបញ្ហដ , ពគាចរ គកឺលាណមរិត  
ពនោះ  រពោះភគវត័រាស់ពៅថា  ឧបនសិសយពគាចរ  ។ 
          ឣារកេពគាចរ ពតើដចូពមតច?, ភកិ េុ កនុង្សាស ពនោះ ចូលពៅ  
កានច់ព ល ោះផទោះ ពដ ើរពៅកានវ់ថិ ី ម្មនចកេុឱនចុោះពរកាម ម្មនរបរកតី
ពមើលរតមឹណតមួយជួរនមឹ សរងួ្មពដ ើរពៅ មនិរមលិពមើលដរំ ី មនិ 
រមលិពមើលពសោះ មនិរមលិពមើលរថ មនិរមលិពមើលឣនកពថមើរពជ ើង្ មនិ
រមលិពមើលន្ទសតី មនិរមលិពមើលបុរស មនិរមលិពមើលខាង្ពលើ មនិ
រមលិពមើលខាង្ពរកាម ទងំ្មនិរមលិពមើលទសិធ ំ នងិ្ ទសិតូច ពដ ើរ
ពៅ,   ពគាចរពនោះ  រពោះភគវត័ រាស់ពៅថា ឣារកេពគាចរ  ។ 
          ឧបនពិន ធពគាចរ ពតើដចូពមតច?, ភកិ េុ ចូលពៅចង្ពរកៀកចតិ ត    
ទកុ ក នុង្ធម៌ទងំ្ឡាយណ្ហ, ធម៌ទងំ្ឡាយព ោះ គ ឺ សតបិដាា ន ៤, 
 កយពនោះ សមដចូរពោះភគវត័រាស់ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ចុោះឣវី
ពៅ? ជាពគាចរ របស់ភកិ េុ, គធឺម៌ណដលជាវស័ិយ របស់បាិននខ្ លនួ, 
ធម៌ពនោះ គឣឺវី?  គ ឺសតបិដាា ន ៤ ( ‘១)’ ” ដពូចនោះ,  ពគាចរពនោះ រពោះភគវត័  
រទង្រ់ាស់ពៅថា  ឧបនពិន ធពគាចរ  ។ 

ភកិ េុរបកបពហើយ របកបរពមពហើយ ពដាយឣាចារាៈពនោះផង្ 
ពដាយពគាចរាៈពនោះផង្ យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្ ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបរពោះ
ភគវត័រាស់ពៅថា “ឣនកបរបូិណ៌ពដាយឣាចារាៈ នងិ្ ពគាចរាៈ”  ។  
‘          (១៦)’  បទថា “ឣណុមពតតសុ  វពជជសុ  ភយទសាវ”ី ពសចកតថីា  
________________________________________________________ 

១-  សុ. សំ. មហាវារ.   ភាគទ ី៣៨   ទព័ំរទី ១៨  ។ 
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‘-៤៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ភកិ េុជាឣនកម្មនរបរកតពី ើញភយ័ កនុង្ពទសទងំ្ឡាយម្មនរបម្មណ 
តចិតួច ណដលពផសង្គាន ពដាយពទស ម្មនជាឣាទិ៍ គពឺសកេយិវតត ណដល
ភកិេុមនិណកលង្រតូវពហើយ នងិ្ ចតិ តុបាទ ណដលជាឣកុសល ។  បទថា   
“សម្មទយ សិកេត ិ សិកាេ បពទសុ” ពសចកតថីា សីល ឯណ្ហមួយ  
ណដលខ្ លួនរតូវសិកា កនុង្សិកាេ បទទងំ្ឡាយ, ភកិ េុ សិកាកានយ់ក  
នវូសីលទងំ្ឣស់ព ោះ  ពដាយលអរបនព  ។ 
          កក៏ នុង្ឣធកិារ ននបាតពិម្មកេសំវរសីលពនោះ បណឌិ តគបបីរជាប 
ថា “បាតពិម្មកេសំវរសីល រពោះភគវត័រទង្ស់ណមតង្ពហើយ ពដាយ
ពទស  ជាបុគគោទដិាា ន ពដាយពហតុម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះ ថា “ឣនក
សរងួ្មពហើយ ពដាយពរគឿង្សរងួ្ម គបឺាតពិម្មកេ” ដពូចនោះ, ចណំណក
ខាង្  កយថា “ឣនកដល់រពមពហើយ ពដាយឣាចារាៈ នងិ្ ពគាចរាៈ” 
ដពូចនោះជាពដ ើម គរឺពោះភគវត័រទង្រ់ាស់ពហើយ ពដ ើមបីសណមតង្នវូពសចកតី
របតបិតត ិ ណដលជាផលូវបានសពរមចននសីលទងំ្ពួង្ព ោះ ដល់បុគគល
ឣនករបតបិតត ិ ។ 

( ឥន្ទ ទ្យិេវំរេីល ) 

‘         (១៧)’ ចណំណក ឥន្ទន ទយិសំវរសីលពនោះឯណ្ហ ណដលរពោះភគវត័ 
រាស់សណមតង្ពហើយ បន តប ទ ប់ឣំពបីាតពិម្មកេសំវរសីលព ោះ ពដាយ 
នយ័ថា “ភកិ េុព ោះ ព ើញរបូ ពដាយចកេុ” ដពូចនោះជាពដ ើម, បណឌិ តគបបី 
រជាបវនិចិ ឆយ័  កនុង្ឥន្ទន ទយិសំវរសីលព ោះ  ដចូតពៅពនោះ  ។ 
         បទថា   “ភកិ េុព ោះ”    បានដល់   ភកិ េុ   ឣនកឋតិពៅពហើយ   កនុង្ 
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-៥០- 
សីលនិទ្ទេស 

បាតពិម្មកេសំវរសីលព ោះ ។   កយថា “ព ើញរបូពដាយចកេុ” ពសចកតី
ថា ព ើញរបូ ពដាយចកេុវញិ្ហដ ណ ណដលឣាចព ើញរបូ ពរ ោះបាន
ពវាាររថា “ចកេុ” ពដាយឣំណ្ហចននពហតុ ។  ណមនពតិ បុរាណ្ហចារយ 
ព លថា “ចកេុ មនិព ើញរបូ ពរ ោះចកេុមនិម្មនចតិ ត, ឯចតិ ត កម៏និ
ព ើញរបូ ពរ ោះចតិ តមនិម្មនចកេុ, ណតកាលពបើទវ រ នងិ្ ឣារមមណ៍មក
ផទប់គាន ,  បុគ គល រណមង្ព ើញរបូពដាយចតិត ណដលម្មនចកេុបសាទជា   
ទាីងំ្, ចណំណកការព លណបបពនោះនុោ៎ះ ព ម្ ោះថា ការព លរបកប 
ពដាយសម្មភ រាៈ ដចូជាកនុង្របពយាគទងំ្ឡាយថា បុគគលបាញ់ (‘រមគឹ)’
ពដាយធនូ ដពូចនោះជាពដ ើម ។  ពរ ោះពហតុព ោះ  កយថា “ព ើញរបូពដាយ
ចកេុវញិ្ហដ ណ” ពនោះនុោ៎ះ ជាពសចកត ីក នុង្ កយថា “ព ើញរបូ ពដាយចកេុ”  
ព ោះ  ។ 
          បទថា “ន នមិតិ តគាគ ហ”ី ពសចកតថីា ភកិ េុ មនិកានយ់កនវូនមិតិ ត 
កនុង្ន្ទសតី នងិ្ បុរស ឬថា នមិតិ ត ណដលជាទាីងំ្ ននកពិលស ម្មន      
សុភនមិតិ តជាពដ ើម ឋតិពៅកនុង្នមិតិ តរតមឹណតខ្ លួនព ើញប៉ាុពណ្ហណ ោះឯង្ ។ 
          បទថា “ នពុយញ្ជនគាគ ហ”ី  ពសចកតថីា មនិកានយ់កនវូឣាការ 
ពផសង្ពដាយឣាការ ម្មននដ, ពជ ើង្, កាល, សំពណើ ច,  កយណដល
បុរស នងិ្ ន្ទសតីព លចរចាគាន ពៅវញិពៅមក នងិ្ ការរកពឡកពមើល
ជាពដ ើម ណដលបានពវាាររថា “ឣនពុយញ្ជនាៈ” ពរ ោះជាឣនពុយញ្ជនាៈ គ ឺ
ពរ ោះជាពរគឿង្ពធវើពសចកតរីបាកដ ននកពិលសទងំ្ឡាយ, ឣាការ 
ឯណ្ហ របាកដចាស់ កនុង្សររីាៈព ោះ,   កក៏ានយ់កនវូឣាការម្មនសក ់
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‘-៥១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ជាពដ ើមព ោះ (‘ជាឣារមមណ៍’) ដចូជារពោះមារតសិសពតថរ ឣនកពៅកនុង្
ពចតយិបពត៌  ។ 
          បានឮមកថា កូនរបសារសី ននរតកូលម្មន ក ់បានព ល្ ោះទស់
ណទង្ ជាមួយសាវ មពីហើយ សអិតសាអ ង្ពដាយពរគឿង្របដាប់ដល៏អ ដចូជា
 ង្ពទវកញ្ហដ  ពចញពឣីនរុាធបុរ ី ាងំ្ពរីពកឹរពារម ពដ ើរពៅកាន ់ 
ផទោះននញាត ិ កប៏ានព ើញរពោះមារតសិសពតថរព ោះ កពុំង្នមិន តមកពី
ពចតយិបពត៌ ‘ពៅ’កានឣ់នរុាធបុរ ី ពដ ើមបីបណិឌ បាត រតង្ច់ព ល ោះផលូវ ជា
រសីម្មនចតិតរាយម្មយពហើយ ពសើចយា៉ាង្ខាល ងំ្ ។  ឯរពោះពថរាៈ រកពឡក
ពមើលពដាយគតិថា “ពនោះជាឣវី?” កប៏ាននវូឣសុភសញ្ហដ  រតង្់្ អងឹ្ 
ពធ មញននរសីព ោះ   ពហើយកប៏ានសំពរចឣរហតត  ។ 
          ពរ ោះពហតុព ោះ  ពទ ើបរពោះឣដ ាកថាចារយ  ព លថា ៖ 

រពោះដថរៈ ដ ើញឆអឹងដធមញ របស់គសតី ដនាោះដេើយ ក៏រពញក 

ដ ើញនូវឣ្សុភសញ្ញដ  កនុងកាលមុន, ដោកឈរដៅ កនុង 

ទីដនាោះដសដល បានសដរមចរពោះឣ្រេតត ដេើយ ។ 

          ចណំណកសាវ មនីនន្ទសតីព ោះ កាលពដ ើរាមមក បានជួបរបទោះ 
នងឹ្រពោះពថរាៈ កសួ៏រថា “បពរិតពោកម្មច ស់ ពតើពោកម្មច ស់ បាន
ព ើញន្ទសតីណដរឬពទ?” ។  រពោះពថរាៈ របាប់បុរសជាសាវ ម ី របស់ន្ទសតី 
ព ោះ ថា ៖ 

ឣ្ាតម  មិនដឹងចាស់ថា គសតី  ឬ បុរស សដលដដើ រដៅ ឣ្ាំពី      

ទីដនោះដទ,   សតថា   រាងឆអឹងន៎ុោះ  កាំពុងដដើ រដៅដលើផល ូវធាំ  ។ 
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-៥២- 
សីលនិទ្ទេស 

         ក នុង្ កយថា “យាវ ធកិរណពមន”ំ ដពូចនោះជាពដ ើម ម្មនវនិចិ ឆយ័ 
ថា ធម៌ទងំ្ឡាយ ម្មនឣភជិាជាពដ ើមព ោះ គបបីជាប់ាម គពឺដញ
ាមបុគគលព ោះ ឣនកមនិសរងួ្មចកេុន្ទន ទយ៍ី គជឺាឣនកម្មនចកេុទវ រមនិ
បានបទិពហើយ ពៅពដាយសនទោះទវ រ គសឺត ិ ពរ ពហោះតុណ្ហ គពឺរ ោះ
ពហតុននការមនិសរងួ្មចកេុន្ទន ទយ៍ីណ្ហ ។  បទថា “ តសស សំវរាយ      
បដបិជជត ិ ” ពសចកតថីា ភកិ េុ របតបិតត ិ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់ការបទិ   
នវូចកេុន្ទន ទយ៍ីព ោះ ពដាយសន ទោះទវ រ គសឺត ិ ។  កភ៏កិ េុ កាលរបតបិតត ិ
យា៉ាង្ដពូចនោះ រពោះភគវត័រាស់ថា “រកានវូចកេុន្ទន ទយ៍ីខ្ លោះ ដល់នវូការ
សរងួ្ម  ក នុង្ចកេុន្ទន ទយ៍ីខ្ លោះ”  ។ 
         ក នុង្ កយថា “ ដល់នវូការសរង្មួ កនុង្ចកេុន្ទន ទយ៍ី ” ព ោះ បណឌិ ត 
គបបីរជាបថា សំវរាៈកត ី ឣសំវរាៈកត ី កនុង្ចកេុន្ទន ទយ៍ី មនិម្មន កព៏តិណមន
ពហើយ ពរ ោះសតកិត ី ពរ ោះការពភលចភាល ងំ្សតកិត ី មនិបានឣារស័យនវូ
ចកេុបសាទ ពកើតពឡើង្ពសាោះពឡើយ, មួយវញិពទៀត របូារមមណ៍ មក
កានរ់ង្វង្ន់នចកេុ កនុង្ពពលណ្ហ, កនុង្ពពលព ោះ កាលពបើភវង្គពក ើត
ពឡើង្ ឣស់វារាៈ ២ ដង្ ពហើយ ករ៏លតព់ៅវញិ, មព ធាតុ ណដលជា
ករិយិាញុាងំ្ឣាវជជនកចិ ច ឲយសពរមចពកើតពឡើង្ពហើយ រលតព់ៅវញិ,  
តពពី ោះមក ចកេុវញិ្ហដ ណ ញុាងំ្ទសសនកចិ ច ឲយសពរមច ពកើតពឡើង្
ពហើយ ករ៏លតព់ៅវញិ, តពពី ោះមក មព ធាតុណដលជាវបិាក ញុាងំ្ 
សមបដចិ ឆន នកចិ ច ឲយសពរមចពកើតពឡើង្ពហើយ ករ៏លតព់ៅវញិ, ប ទ ប់
មក  មព វញិ្ហដ ណធាតុ  ណដលជាឣពហតុកវបិាក   ញុាងំ្សន តរីណកចិច  
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‘-៥៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឲយសពរមច ពកើតពឡើង្ពហើយ ករ៏លតព់ៅវញិ, ប ទ ប់មក មព -
វញិ្ហដ ណធាតុ ណដលជាឣពហតុកករិយិា ញុាងំ្ពវាដ ាពវនកចិ ច ឲយសពរមច 
ពកើតពឡើង្ពហើយ រលតព់ៅវញិ, កនុង្លំដាប់ព ោះ ជវនចតិ ត រណមង្   
សទុ ោះពៅ ។ សំវរាៈកត ី ឣសំវរាៈកត ី សូមបីកនុង្សម័យទងំ្ឡាយព ោះ គ ឺ
កនុង្ភវង្គសម័យ កម៏និម្មន,  បណ្ហត សម័យននវថិចីតិ តម្មនឣាវជជនចតិ ត 
ជាពដ ើម សម័យណ្ហមួយ កម៏និម្មនពសាោះពឡើយ ។  ណតថា កនុង្ខ្ណាៈ 
ននជវនចតិ ត ពបើភាពននបុគគលឣនករទុសតសីលកត,ី ការពភលចភាល ងំ្សតកិត,ី 
ការមនិដងឹ្កត,ី ការមនិឣតធ់នក់ ត,ី ការខ្ ជលិរចឣូសកត ី ពកើតពឡើង្, ការ
មនិសរងួ្ម ពទើបម្មន ។ កក៏ារមនិសរងួ្ម ណដលម្មនយា៉ាង្ពនោះព ោះ 
រពោះភគវត័រទង្រ់ាស់ថា “ការមនិសរងួ្ម កនុង្ចកេុន្ទន ទយ៍ី” ។ ពរ ោះ
ពហតុឣវី? ។ ពរ ោះពហតុថា កាលពបើការមនិសរងួ្មព ោះម្មន, សូមបី
ទវ រ កជ៏ាទវ រ គភឺកិ េុមនិបានរគប់រគង្ពហើយ, ទងំ្ភវង្គ ទងំ្វថិចីតិ ត 
ម្មនឣាវជជនចតិ តជាពដ ើម គភឺកិ េុមនិបានរគប់រគង្ពហើយណដរ ។  ពរបៀប
ដចូជាឣវី? ។ ពរបៀបដចូជា កាលពបើទវ រទងំ្ ៤ កនុង្រកុង្ណដលពគមនិ
បានបទិពហើយ, ពគហបបពទសទងំ្ឡាយ ម្មនខាង្កនុង្ផទោះ, ពខាល ង្ទវ រ 
នងិ្ បន ទប់ជាពដ ើម ជារបពទស គពឺគបទិបាងំ្លអពហើយ កព៏តិណមន, ពបើ
ទកុជាយា៉ាង្ព ោះកព៏ដាយ រទពយទងំ្ឣស់ ខាង្កនុង្រកុង្ កព៏ ម្ ោះថា  
ពគមនិបានរកា មនិបានរគប់រគង្ពហើយដណដល ពរ ោះថា ពួកពចារ
ចូលពៅ ាមទវ ររកុង្ពហើយ គបបីពធវើនវូឣំពពើណដលពួកវារបាថាន ព ោះ 
យា៉ាង្ណ្ហមញិ,   កាលពបើពទសទងំ្ឡាយ  ម្មនភាពននបុគគលរទុសត 
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-៥៤- 
សីលនិទ្ទេស 

សីលជាពដ ើម ពកើតពឡើង្កនុង្ជវនចតិ ត, កាលពបើការមនិរវាងំ្របយ័តន
ព ោះម្មន,  សូមបីទវ រ កជ៏ាទវ រ គភឺកិ េុ មនិបានរគប់រគង្ពហើយ, ទងំ្    
ភវង្គ ទងំ្វថិចីតិ ត ម្មនឣាវជជនចតិ តជាដមី គភឺកិ េុមនិបានរគប់រគង្
ពហើយ កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ ។  ណតថា កាលពបើគុណទងំ្ឡាយ ម្មនសីល
ជាពដ ើម ពកើតពឡើង្ពហើយ កនុង្ជវនចតិ តព ោះ, សូមបីទវ រកជ៏ាទវ រគភឺកិ េុ
រគប់រគង្ពហើយ ទងំ្ភវង្គ ទងំ្វថិចីតិ ត ម្មនឣាវជជនចតិ តជាពដ ើម គភឺកិ េុ
រគប់រគង្ពហើយ ។  ពរបៀបដចូជាឣវី? ។  ពរបៀបដចូជា កាលពបើទវ រ  
រកុង្ទងំ្ឡាយ គពឺគបទិបាងំ្លអពហើយ, ទទីងំ្ឡាយ ម្មនខាង្កនុង្  
ផ ទោះជាពដ ើម សូមបីពគមនិបានបទិបាងំ្លអពហើយ កព៏តិណមន ទកុជាដពូចាន ោះ
កព៏ដាយ រទពយទងំ្ឣស់ កនុង្រកុង្ ព ម្ ោះថា គពឺគបានរកា បាន
រគប់រគង្លអពហើយទងំ្រសុង្, ពរ ោះថា កាលពបើទវ ររកុង្ទងំ្ឡាយ 
ណដលពគបានបទិពហើយ,  ពួកពចារ កចូ៏លពៅមនិបានពឡើយ យា៉ាង្ 
ណ្ហមញិ, កាលពបើគុណទងំ្ឡាយ ម្មនសីលជាពដ ើម ពកើតពឡើង្
ពហើយ កនុង្ជវនចតិ ត,  សូមបីទវ រ កជ៏ាទវ រគភឺកិ េុរគប់រគង្ពហើយ, ទងំ្ 
ភវង្គ ទងំ្វថិចីតិ ត ម្មនឣាវជជនចតិ តជាពដ ើម គភឺកិ េុរគប់រគង្ពហើយ ក៏
យា៉ាង្ព ោះណដរ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ សំវរាៈ សូមបីពកើតពឡើង្ កនុង្ខ្ណាៈ 
ននជវនចតិ ត រពោះភគវត័រាស់ថា “ការសរងួ្ម កនុង្ចកេុន្ទន ទយ៍ី” ដពូចនោះ ។ 
នយ័សូមបីកនុង្របពយាគទងំ្ឡាយថា “ឮសំពឡង្ ពដាយរតពចៀក” 
ដពូចនោះជាពដ ើម កន៏យ័ពនោះណដរ ។  សីលពនោះ បណឌិ តគបបីរជាប ពដាយ
សពង្េបថា  ព ម្ ោះថា  ឥន្ទន ទយិសំវរសីល   ណដលម្មនការពវៀរបង្ ់ នវូ  
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‘-៥៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ការកានយ់កនវូនមិតិ ត ណដលកពិលសជាប់ាមជាពដ ើម កនុង្ឣារមមណ៍
ទងំ្ឡាយ  ម្មនរបូារមមណ៍ជាពដ ើម  ជាលកេណាៈ  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

( ឣ្ាជីវបារិសុទធិ សីល ) 

‘      (១៨’) ឥឡូវពនោះ គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ កនុង្ឣាជវីបារសុិទ ធសីិល 
ណដលបានព លពហើយ កនុង្លំដាប់ននឥន្ទន ទយិសំវរសីល ដចូតពៅ ។ 
          រតង្ ់កយថា “ភកិ េុរបរពតឹ តកន លង្សិកាេ បទទងំ្ ៦ ណដលរពោះ
ភគវត័ រទង្ប់ញ្ដតតពហើយ ពរ ោះពហតុននឣាជវីាៈ ពរ ោះដពំណើ រនន       
ឣាជវីាៈ” ពសចកតថីា សិកាេ បទទងំ្ ៦ ព ោះឯណ្ហ ណដលរពោះភគវត័
រាស់បញ្ដតត យា៉ាង្ដពូចនោះថា “ភកិ េុណ្ហ របាថាន ោមក រតូវពសចកតី
របាថាន  រគបសង្ាតព់ហើយ ព លឣួតឧតតរមិនសុសធម៌ ណដលមនិម្មន‘
កនុង្ខ្ លនួ ’មនិពតិ ពរ ោះពហតុននឣាជវីាៈ ពរ ោះដពំណើ រននឣាជវីាៈ, ភកិ េុ
ព ោះ រតូវឣាបតតបិារាជកិ, ភកិ េុណ្ហ ដល់នវូភាពជាឣនករាចព់ៅ កនុង្
ចព ល ោះននន្ទសតី នងិ្ បុរស ‘គពឺធវើជាពមឣពណតើ ក ដកឹ ឲំយបុរស នងិ្ ន្ទសតី
បានគាន ជាបតរីបពន ធ’ ពរ ោះពហតុននឣាជវីាៈ ពរ ោះដពំណើ រននឣាជវីាៈ,  
ភកិ េុព ោះ រតូវឣាបតតសិង្ាទពិសស, ភកិ េុណ្ហ របាប់ឧតតរមិនសុសធម៌ 
ដល់បុគគលណ្ហថា “ភកិ េុណ្ហ ពៅកនុង្វតតរបស់ឣនក, ភកិ េុព ោះ ជារពោះ  
ឣរហន ត” ដពូចនោះ ពរ ោះពហតុននឣាជវីាៈ ពរ ោះដពំណើ រននឣាជវីាៈ កាល
ពបើបុគគលព ោះពជឿាម,  ភកិ េុឣនករបាប់ព ោះ រតូវឣាបតតថុិលលច ចយ័, ភកិ េុ
ណ្ហ មនិម្មនជមង ឺ ញុាងំ្បុគគលឲយសូមពភាជន ដរ៏បណីត ពដ ើមបី 
របពយាជន ៍ ដល់ខ្ លួនពហើយឆ្វន ់ ពរ ោះពហតុននឣាជវីាៈ   ពរ ោះដពំណើ រ 
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-៥៦- 
សីលនិទ្ទេស 

ននឣាជវីាៈ, ភកិ េុព ោះ រតូវឣាបតតបិាចតិ តយិាៈ, ភកិ េុនណី្ហ មនិម្មនជមង ឺ
ញុាងំ្បុគគល ឲយសូមពភាជន ដរ៏បណីត ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់ខ្ លួន 
ពហើយឆ្វន ់ ពរ ោះពហតុននឣាជវីាៈ ពរ ោះដពំណើ រននឣាជវីាៈ, ភកិ េុន ី  
ព ោះ រតូវឣាបតតបិាដពិទសនយីាៈ, ភកិ េុណ្ហ មនិម្មនជមង ឺ ពរបើពគឲយ 
សូមសមលកត ីបាយកត ីពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់ខ្ លួន ពហើយឆ្វន ់ពរ ោះពហតុ
ននឣាជវីាៈ ពរ ោះដពំណើ រននឣាជវីាៈ,  ភកិ េុព ោះ រតូវឣាបតតទិកុ ាដ”    
ដពូច នោះ, ពនោះជាករិយិាពវៀរចាកការចញិ្ច ឹមជវីតិខ្សុ ណដលរបរពតឹ តពៅ 
ពដាយឣំណ្ហចននសិកាេ បទទងំ្ ៦ ពនោះ ។ កនុង្ កយទងំ្ឡាយ     
ម្មន កយថា  “កុហ ”  ជាពដ ើម  ម្មនបាលី  ដចូតពៅពនោះ ៖ 
          ក នុង្បាបធម៌ទងំ្ព ោះ កុហ  ពតើដចូពមតច? ។ ការាងំ្របុង្
ពរបៀប ការាងំ្ ការាងំ្រពមនវូឥរយិាបថ ឯណ្ហ ការរសងូ្ត
រស្ត ់ ភាពននការរសងូ្តរស្ត ់ ការបភំាន ់ការញុាងំ្ទយកឲយ
ភានភ់ាងំ្ ភាពននការពធវើទយកឲយភានភ់ាងំ្ណ្ហ ពដាយវធិកុីហក 
ព លគកឺារពសពបចចយ័ កត ី ពដាយករិយិាខ្សឹបពខ្សៀវ កនុង្ទជីតិកត ី
របស់ភកិ េុឣនកឣារស័យនវូោភ, សកាា រាៈ នងិ្ ពករ តិ៍ព ម្ ោះ ជាឣនក
របាថាន ដោ៏មក ជាឣនករតូវពសចកតរីបាថាន  រគបសង្ាតព់ហើយ, ពនោះ 
ពោកពៅថា  កុហ   ‘(ការកុហកពដាយបញក)’ ។ 
          បណ្ហត បាបធម៌ទងំ្ព ោះ លប  ពតើដចូពមតច? ។  ការបព អ្ ន
ចូលមកព លចពំ ោះជនដនទ, ការព លរសួរាយ, ការព លឲយពគ
ទកុចតិ ត, ការព លពលើក,  ការព លពលើកពដាយចណំណករគប់យា៉ាង្,  
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‘-៥៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ការព លចង្ពជើង្ កនុង្ខាង្ពលើ, ការព លចង្ពជើង្ កនុង្ខាង្ពលើ        
ពរឿយៗ, ការនយិាយបពញ្ហជ រ, ការនយិាយបពញ្ហជ រពរឿយៗ, ភាពនន
ភកិ េុឣនកម្មនការព លចាកប់ពណ្ហត យ, ភាពននភកិ េុជាឣនករបរពតឹ ត
ប ទ បខ្ លនួ, ភាពននភកិ េុឣនកម្មនវាចា ដចូជាសមលសណណត កបាយ, ភាព
ននភកិ េុជាឣនកប-ីពទរក’ ននរគហសថឯណ្ហ របស់ភកិ េុឣនកឣារស័យ
ោភ, សកាា រាៈ នងិ្ ពករ តិ៍ព ម្ ោះ ជាឣនករបាថាន ោមក រតូវពសចកតី
របាថាន រគបសង្ាតព់ហើយ, ពនោះ ពៅថា លប  ‘(ការកុហកពដាយ
វាចា)’  ។ 
          បណ្ហត បាបធម៌ទងំ្ព ោះ ពនមតិ តកិា ពតើដចូពមតច? ។ ករិយិា 
សម្មគ ល់, ឣំពពើននការសម្មគ ល់, ការព លបញ្ឆ ិតបពញ្ឆ ៀង្, ឣំពពើនន
ការព លបញ្ឆ ិតបពញ្ឆ ៀង្, ការខ្សឹបពខ្សៀវកនុង្ទជីតិ, ការព លពដញ
ពជើង្ ណ្ហៗ ចពំ ោះពួកជនដនទ របស់ភកិ េុឣនកឣារស័យ នវូោភ,    
សកាា រាៈ នងិ្ ពករ តិ៍ព ម្ ោះ ជាឣនករបាថាន ោមក រតូវពសចកតរីបាថាន រគប
សង្ាតព់ហើយ, ពនោះពៅថា ពនមតិ តកិា ‘(ភាពជាឣនកពរបើឧបាយកល 
ពដាយកាយខ្ លោះ ពដាយវាចាខ្ លោះ)’  ។ 
          បណ្ហត បាបធម៌ទងំ្ព ោះ នពិបបសិកា ពតើដចូពមតច? ។ ការ  
ពជររបពទច, ការពមើល្យ, ការតោិះពដៀល, ការព លពលើក, ការ
ព លពលើកសពវរគប់, ការព លចឣំកឲយ, ការព លចឣំកឲយ      
ខាល ងំ្ៗ, ការញុាងំ្ទយកឲយដល់, ការញុាងំ្ទយកឲយដល់រពម, ការ
 មំកនវូពទស,   ភាពននការព ល កយ កនុង្ទកីបំាងំ្  ដចូជាការសីុ 
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-៥៨- 
សីលនិទ្ទេស 

សាចខ់្ នង្ របស់ជន ដនទណ្ហ ៗ  ចពំ ោះពួកជនដនទ ននភកិ េុឣនក         
ឣារស័យោភ, សកាា រាៈ នងិ្ ពករ តិ៍ព ម្ ោះ ជាឣនករបាថាន ោមក រតូវ
ពសចកតរីបាថាន រគបសង្ាតព់ហើយ, ពនោះពៅថា នពិបបសិកា ‘(ភាព    
ជាឣនកពរបើសំដជីាពខាន ស  សរម្មប់ពកាសយកោភ)’ ។ 
           បណ្ហត បាបធម៌ទងំ្ព ោះ ភាពននការណសវង្រកោភ ពដាយ
ោភ ពតើដចូពមតច? ។  ភកិ េុជាឣនកឣារស័យោភ, សកាា រាៈ នងិ្ ពករ តិ៍
ព ម្ ោះ ជាឣនកម្មនពសចកតរីបាថាន ោមក រតូវពសចកតរីបាថាន  រគប
សង្ាតព់ហើយ  យំកឣាមសិណដលខ្ លួនបានពហើយ ឣំពផី ទោះពនោះពៅ កនុង្
ផទោះឯពណ្ហោះ ឬ  យំកឣាមសិណដលខ្ លួនបានពហើយ ឣំពផី ទោះឯពណ្ហោះ 
ពៅកនុង្ផទោះពនោះ, ការណសវង្ គកឺារណសវង្រក, ការណសវង្រកពរឿយៗ, ការ
ណសវង្សវោះ, ការសវោះណសវង្នវូឣាមសិ ពដាយឣាមសិណបបពនោះណ្ហៗ, 
ការណសវង្រកពនោះ ពោកពៅថា ភាពននការណសវង្រកោភ ពដាយ
ោភ ‘ (១)’  ។ 
          កប៏ណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតនីនបាលីពនោះ  ដចូតពៅពនោះ ៖ 

( កុេនានិដទទស ) 

‘       (១៩’)  គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័  កនុង្កុហ នពិទ ទស  ជាមុនសិន ។   
បទថា “ោភសកាា រសិពោកសន នសិសតិសស” ពសចកតថីា ឣនករបាថាន  គឺ
រតូវការោភផង្ សកាា រាៈផង្ ពករ តិ៍ព ម្ ោះផង្ ។  បទថា “បាបចិឆសស”  
គជឺាឣនករបាថាន សណមតង្គុណណដលមនិម្មន ។  បទថា  “ឥចាឆ បកតសស”  
_____________________________________________ 

១-  ឣភ.ិ វ.ិ   ភាគទ ី៨២   ទព័ំរទី ១៥៩  ។  
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‘-៥៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

គ ឺ រតូវពសចកតរីបាថាន  រគបសង្ាតព់ហើយ,   ឣធបិបយាថា រតូវពសចកតី
របទសូតពបៀតពបៀនពហើយ ។  កុហនវតថុ ៣ យា៉ាង្ មកពហើយ កនុង្មារ 
នពិទ ទស ពដាយឣំណ្ហចការពសពនវូបចចយ័, ការខ្សឹបពខ្សៀវ កនុង្ទជីតិ 
នងិ្ ឣារស័យឥរយិាបថ ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ ពដ ើមបី   
សណមតង្នវូកុហនវតថុ ៣  យា៉ាង្ព ោះ ប ទ ប់ឣំពពីនោះមក ពទើបពោក  
របារឰ កយម្មនជាឣាទិ៍ ថា “បចចយបបដពិសវនស េ្ ពតន”  ដពូចនោះ ។ 
          បណ្ហត កុហនវតថុទងំ្ ៣ យា៉ាង្ព ោះ ការញុាងំ្ទយក ឲយជាប់
ចតិ ត ពដាយការ- កាលពបើទយកនមិន តពហើយ ពដាយបចចយ័ទងំ្ឡាយ 
ម្មនចវីរបចចយ័ជាពដ ើម ( ‘ខ្ លនួ’) ជាឣនករតូវការ ពដាយបចចយ័ព ោះ ពតិៗ 
ប៉ាុណន តរតឡប់ជារបណកកពៅវញិ ពរ ោះឣារស័យនវូភាវាៈននខ្ លនួ ជាឣនក
របាថាន ោមកផង្ ពដាយការដងឹ្នវូពួកគហបតទីងំ្ព ោះ ជាឣនកម្មន
សទធ  ាងំ្ពៅស៊ប់លអ ចពំ ោះខ្ លនួពហើយ កាលពបើពួកគហបតទីងំ្
ព ោះ ព លទទចូថា “ពោកម្មច ស់ ជាឣនករបាថាន តចិឣវីពម៉ាលោះពទ មនិរតូវ
ការទទលួឣវីៗ ពសាោះពឡើយ, បុណយ គពួឺកពយើង្បាន ពដាយ្យ
ណ្ហស់ហន៎ គបបីម្មនដល់ពួកពយើង្ ពបើពោកម្មច ស់ពនោះទទលួវតថុឣវីៗ 
សូមបីបន តចិបន តួច” ដពូចនោះពហើយ កប៏ព អ្ នចូលពៅ នវូបចចយ័ទងំ្ 
ឡាយ ម្មនចវីរជាពដ ើម ដរ៏បណីតៗ ពដាយឧបាយវធិពីផសង្ៗ ពទៀត 
(ភកិ េុព ោះ)’ ពធវើឲយរបាកដ នវូភាពដចូជាចង្ឲ់យទយកឣនពុរគាោះខ្ លួន   
ពគណតប៉ាុពណ្ហណ ោះពហើយ ទទលួផង្ ជាពហតុបព អ្ នចូលមក ‘នវូបចចយ័’ 
ពដាយផទុកទងំ្រពទោះៗ   ចាប់ពផតើមាងំ្ពកីាររបណកកព ោះមក    បណឌិ ត  
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-៦០- 
សីលនិទ្ទេស 

គបបីរជាប ថា  “ជាពរឿង្កុហក ព លគកឺារពសព នវូបចចយ័”  ។  
          ដចូជាពោកព លពហើយ កនុង្មារនពិទ ទសថា “កុហនវតថុ 
ព លគកឺារពសពបចចយ័ ពតើដចូពមតច? ។ គហបតទីងំ្ឡាយ កនុង្
ពោកពនោះ នមិន តភកិ េុ ពដាយចវីរ, បណិឌ បាត, ពស សនាៈ, គោិន-
ពភសជជបចចយ័ នងិ្ បរកិាេ រទងំ្ឡាយ, ភកិ េុព ោះ ‘(១)’ ជាឣនករបាថាន
ោមក រតូវពសចកតរីបាថាន រគបសង្ាតព់ហើយ ជាឣនកម្មនពសចកតរីតូវ
ការពដាយចវីរ ៘ របណកកបដពិសធ នវូចវីរ របណកកបដពិសធ   
នវូបណិឌ បាត, ពស សនាៈ, គោិនពភសជជបចចយ័ នងិ្ បរកិាេ រទងំ្ 
ឡាយ ពរ ោះឣារស័យភាពននពសចកតចីង្ប់ាននវូចវីរ, បណិឌ បាត, 
ពស សនាៈ, គោិនពភសជជបចចយ័ នងិ្ បរកិាេ រទងំ្ឡាយឲយបានរតឹ
ណតពរចើនពឡើង្ៗ,  ភកិ េុព ោះ ព ល យា៉ាង្ពនោះថា “នងឹ្ម្មនរបពយាជនឣ៍វី 
ពដាយចវីរ ណដលម្មនតនមលពរចើន ដល់សមណាៈ, សមណាៈ គបបី
ពរជើសពរ ើសយក នវូសំពតណ់ដលពគពចាលពហើយ ឣំពនីរពសមសានកត ី 
ឣំពគីនំរសរម្មមកត ី ឣំពរីានផារកត ី ពហើយពធវើជាសង្ាដរីទរទង្(់ ‘រគង្)’ 
ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ ជាការសមគួរ, របពយាជនឣ៍វី 
ពដាយបណិឌ បាតណដលម្មនតនមលពរចើន ដល់សមណាៈ, សមណាៈ គបបី
ចញិ្ច ឹមជវីតិ ពដាយពនំតូបាយណដលខ្ លួនបានមក ពដាយការណសវង្រក 
ពដាយពហតុណ្ហ, ពហតុព ោះ ជាការសមគួរ, របពយាជនឣ៍វី ពដាយ
ពស សនាៈ ណដលម្មនតនមលពរចើន ដលស់មណាៈ,   សមណាៈ  គបបីជា 
_________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. ម.   ភាគទ ី៦៦   ទព័ំរទ ី២៤៩  ។  
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‘-៦១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឣនកពៅពទៀបគល់ពឈើ ឬ ពៅកនុង្ទវីាល  ពហតុណ្ហ,  ពហតុព ោះ  ជា 
ការគួរ, របពយាជនឣ៍វី ពដាយគោិនបចចយ័ នងិ្ ពភសជជបរកិាេ រណដល 
ម្មនតនមលពរចើន ដល់សមណាៈ, សមណាៈ គបបីពធវើឱសថ ពដាយទកឹ
មូរតសអុយ ឬ ពដាយលំឣិតននណផលសម៉ា ពដាយពហតុណ្ហ, ពហតុព ោះ 
ជាការសមគួរ” ពរ ោះឣារស័យនវូពហតុព ោះ ភកិ េុព ោះ រគង្នវូចវីរ
ណដលពៅហមង្ ឆ្វនប់ណិឌ បាតដព៏ៅហមង្ ពរបើរបាស់ពស សនាៈរទុឌ
ពរទម ពសពគោិនបចចយ័ នងិ្ ពភសជជបរកិាេ រដព៏ៅហមង្, គហបតី
ទងំ្ឡាយ សាគ ល់ភកិ េុនុោ៎ះឯង្ យា៉ាង្ពនោះថា “សមណាៈពនោះ ជាឣនក
របាថាន តចិ សព ត ស សងប់សាង ត ់មនិរចបូករចបល់ពដាយគណាៈ ម្មន
ពសចកតពីាយាមរបារឰពហើយ ជាឣនកព លនវូធម៌ជាពរគឿង្កចំាត់
បង្ក់ពិលស” ដពូចនោះ ណតង្នមិន តពដាយចវីរ ៘ បរកិាេ រទងំ្ឡាយ
ពរចើនពឡើង្ៗ, ភកិ េុព ោះ ព លយា៉ាង្ពនោះថា “កុលបុរត ម្មនសទធ  
រណមង្បាននវូបុណយដព៏រចើន ពរ ោះភាវាៈននវតថុទងំ្ ៣ ម្មនពៅចពំ ោះ
មុខ្, កុលបុរតឣនកម្មនសទធ  រណមង្បានបុណយពរចើន ពរ ោះសទធ ម្មន
ពៅចពំ ោះមុខ្, កុលបុរតឣនកម្មនសទធ  រណមង្បានបុណយពរចើន ពរ ោះ 
ពទយយធម៌ម្មនពៅ កនុង្ទចីពំ ោះមុខ្ ៘ កុលបុរតឣនក ម្មនសទធ  
រណមង្បានបុណយពរចើន ពរ ោះទកេពិណយយបុគគលទងំ្ឡាយ ម្មនពៅ
ចពំ ោះមុខ្,  ឣនកទងំ្ឡាយ ម្មនសទធ ពនោះពតិណមនផង្ ពទយយធម៌ ក៏
ម្មនរពមគាន ផង្ បដគិាគ ហកាៈ គឣឺាាម  កម៏្មនផង្ ពបើឣាាម  នងឹ្មនិ
ទទលួពទ,  កាលពបើដពូចាន ោះ  ឣនកទងំ្ឡាយ  នងឹ្ពៅពរៅរសឡោះ  ចាក  
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-៦២- 
សីលនិទ្ទេស 

បុណយ, ឣាាម ភាព មនិរតូវការពដាយពទយយធម៌ពនោះពទ, ណតថា ឣាាម
ភាពទទលួ ពដាយសារណតការឣនពុរគាោះ ដល់ឣនកទងំ្ឡាយណត
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ” ដពូចនោះ ពរ ោះឣារស័យពហតុព ោះ ភកិ េុព ោះ ពទើបទទលួនវូ
ចវីរយា៉ាង្ពរចើន ទទលួបណិឌ បាត, ពស សនាៈ, ពភសជជបរកិាេ រ    
យា៉ាង្ពរចើនៗ, ការម្មនមុខ្រសងូ្តរស្ត,់ ការម្មនពធវើមុខ្រសងូ្ត
រស្ត,់ ការកុហកពដាយបញក, ការញុាងំ្ទយក ឲយភានភ់ាងំ្, ការ
បភំានទ់យក ម្មនសភាពណបបពនោះ ឯណ្ហ, ឣាកបបករិយិាណបបពនោះ 
ពោកពៅថា  “កុហនវតថុ ព លគកឺារ ពសពនវូបចចយ័”  ។ 
          ចណំណកការពធវើឲយទយកភានភ់ាងំ្ ពដាយរបការព ោះៗ ពដាយ
វាចា ជាពហតុសណមតង្ នវូការបានសពរមចឧតតរមិនសុសធម៌ របស់ភកិ េុ
ឣនករបាថាន ោមកព ោះឯង្ បណឌិ ត គបបីរជាបថា “ជាពរឿង្កុហក 
ព លគកឺារខ្សឹបពខ្សៀវ ក នុង្ទជីតិ” ដពូចនោះ ។  សមដចូជារពោះឣដ ាកថា-
ចារយព ល ថា “កនុង្វតថុទងំ្ព ោះ ពរឿង្កុហក ព លគកឺារខ្សឹបពខ្សៀវ
កនុង្ទជីតិ ពតើដចូពមតច? ។  ភកិ េុពួកខ្ លោះ ក នុង្សាស ពនោះ ជាឣនករបាថាន
ោមក រតូវពសចកតរីបាថាន រគបសង្ាតព់ហើយ ម្មនបណំង្ពដ ើមបីឲយពគ
សរពសើរ ព លវាចាណដលរបកប ពដាយឣរយិធម៌ ពដាយគតិ ថា 
“កាលពបើឣាាម ឣញពធវើយា៉ាង្ពនោះ, ជននងឹ្សរពសើរឣាាម ឣញ” ដពូចនោះ 
ព លថា “ភកិ េុណ្ហ រទរទង្ន់វូចវីរណបបពនោះ, ភកិ េុព ោះ ជាសមណាៈ
ម្មនសកតធិ”ំ ព លថា “ភកិ េុណ្ហ ពរបើរបាស់បារត, ភាជនព៍ោហាៈ, 
ធមមរកក,   តរមង្,  កូនពសា,  កាយពន័ន,៍   ណសបកពជើង្  ម្មនសភាព   
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‘-៦៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ណបបពនោះ, ភកិ េុព ោះ ជាសមណាៈម្មនសកតធិ”ំ ដពូចនោះ ព លថា “រពោះ
ឧបជាយ៍, ឣាចារយ, ភកិ េុម្មនឧបជាយ៍ពសមើគាន , ភកិ េុម្មនឣាចារយពសមើ
គាន , ភកិ េុជាមរិត, ភកិ េុជាមរិតធាល ប់ព ើញ, ភកិ េុជាមរិតធាល ប់ជួបគាន  មតង្
មួយកាល, ភកិ េុជាសម្មល ញ់ ម្មនសភាពណបបពនោះៗ របស់ភកិ េុណ្ហ, 
ភកិ េុណ្ហ ពៅកនុង្វតត, ពៅកនុង្របាសាទណវង្, របាសាទមូល, របាសាទ 
រលីង្, គុារ, រងូ្, កុដ,ិ ផទោះកពូំល, ប៉ាម, ពរាង្, ណថវ, ឧបដាា នសាោ, 
មណឌ ប, ពទៀបគល់ពឈើ  ម្មនសភាពណបបពនោះៗ, ភកិ េុព ោះ ជាឣនកម្មន 
សកតធិ”ំ ដពូចនោះ, មួយពទៀត ភកិ េុព ោះ ម្មនឣាការាៈគួរឲយពខ្ ពើមនរកពពក 
ម្មនសភាពជាឣនកម្មនមុខ្រសងូ្តរស្តន់រកពពក  ជាឣនកកុហកនរក 
ពពក ជាឣនកនយិាយរចណំដលៗ ពសនើជួសមុខ្ខ្ លនួឯង្ សណមតង្នវូកថា   
ដរ៏ជាលពរៅ, កបំាងំ្, លអិត, ជាទបីទិបាងំ្ ណដលរបកបពដាយ
ពោកុតតរធម៌ នងិ្ សុញ្ដា ម្មនសភាពណបបព ោះ ថា “សមណាៈ របូ
ពនោះ ម្មនរបរកតបីាននវូវាិររសម្មបតតទិងំ្ឡាយពនោះ ម្មនសភាព
ណបបពនោះៗ” ដពូចនោះ, ការម្មនមុខ្រសងូ្តរស្ត ់ ភាពននភកិ េុម្មនមុខ្
រសងូ្តរស្ត ់ ការកុហកពដាយបញក ការញុាងំ្ទយកឲយភានភ់ាងំ្ 
ភាពននភកិ េុ ពធ វើឲយទយកភានភ់ាងំ្ ម្មនសភាពណបបពនោះ ណ្ហៗ,       
ឣាកបបករិយិាណបបពនោះ ពោកពៅថា “ពរឿង្កុហក ព លគកឺារខ្សឹប
ពខ្សៀវ កនុង្ទជីតិ”  ។ 
          ចណំណកការញុាងំ្ទយកឲយភានភ់ាងំ្ ពដាយឥរយិាបថ ណដល ‘  
(ខ្ លនួ)’ពធវើពហើយ ពដ ើមបីឲយពគសរពសើរ  របស់ភកិ េុឣនកម្មនពសចកតរីបាថាន  
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-៦៤- 
សីលនិទ្ទេស 

ោមកព ោះឯង្ គបបីរជាបថា “ពរឿង្កុហកឣារស័យ ពដាយ
ឥរយិាបថ” ។  សមដចូរពោះភគវត័រទង្រ់ាស់ថា “កុហនវតថុ ព ល  
គឥឺរយិាបថ ពតើដចូពមតច? ។ ភកិ េុពួកខ្ លោះ ក នុង្សាស ពនោះ ជាឣនក
របាថាន ោមក រតូវពសចកតរីបាថាន រគបសង្ាតព់ហើយ ម្មនបណំង្ចង្ ់
ឲយពគសរពសើរ  គតិថា “ជននងឹ្សរពសើរឣាាម ឣញយា៉ាង្ពនោះ” ដពូចនោះ
ពហើយ កខ៏្តិខ្ផំ ចតិផ ចង្ដ់ពំណើ រ ពរៀបចជំហំរ បង្គុយ ដពំណក សរងួ្ម
ពដ ើរពៅ សរងួ្មឈរពៅ សរងួ្មឣង្គុយ សរងួ្មសពរមចការសិង្ ពធវើ
ារកប់ដីចូជាពដ ើរពធ វើសម្មធ ិ ដចូជាពធវើសម្មធឈិរ ដចូជាឣង្គុយពធវើ
សម្មធ ិ ពធវើដចូជាចូលសម្មធសិិង្, មួយពទៀត ជាឣនកពធវើដចូជាចូល
្នឲយជនពគព ើញការាងំ្ របុង្ពរបៀប ការតមាល់ ការពរៀបចនំវូ
ឥរយិាបថ ការម្មនមុខ្រសងូ្តរស្ត ់ ភាពននភកិ េុម្មនមុខ្រសងូ្ត
រស្ត ់ ការកុហកពដាយបញក ការញុាងំ្ទយកឲយភានភ់ាងំ្ ភាពនន
ភកិ េុពធ វើឲយទយកភានភ់ាងំ្ណ្ហៗ, ឣំពពើទងំ្ឣស់ពនោះ ពោកពៅថា 
“ពរឿង្កុហក  ទកទ់ង្នងឹ្ការពរៀបចឥំរយិាបថ”  ។ 
          ក នុង្បាលី ននកុហនវតថុព ោះ បទថា “ព លគកឺារពសព នវូ
បចចយ័” ពសចកតថីា ‘ពដាយកុហនវតថុ’ ណដលបណឌិ តរាប់បញ្ចូ លរពម
ពហើយ យា៉ាង្ពនោះថា “ការពសពនវូបចចយ័” ដពូចនោះ ឬថា ពដាយការ
ពសពនវូបចចយ័ ណដលបណឌិ តព លពហើយ ។ បទថា “ពដាយការ   
ខ្សឹបពខ្សៀវកនុង្ទជីតិ” បានដល់ ពដាយការនយិាយកនុង្ទជីតិ ។ បទ   
ថា  “ឥរយិាបថសស វា”   បានដល់ ននឥរយិាបថទងំ្ ៤ ។    ការរបុង្ 
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 ‘-៦៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពរបៀប  ាងំ្ពពីដ ើម  ឬ ការរបុង្ពរបៀប  ពដាយពឣើពពើ  ព ម្ ោះថា         
ឣដ ាប  ។ ឣាការននការរបុង្ពរបៀប ព ម្ ោះថា ឋប  ។ ការ 
ចាតណ់ចង្ ម្មន កយឣធបិាយថា ការពធវើនវូភាវាៈននពសចកតពីាយាម 
របកបពដាយពសចកតរីជោះថាល  ព ម្ ោះថា សណា ប  ។ ការពធវើមុខ្ជូរ 
ម្មន កយឣធបិាយថា  ការពធវើមុខ្រសងូ្តរស្ត ់ ពដាយសណមតង្  
នវូភាវាៈននខ្ លនួជាឣនកម្មនពសចកតពីាយាម យា៉ាង្តងឹ្រងឹ្ ព ម្ ោះថា   
ភាកុដកិា ។  ការពធវើមុខ្ជូរជារបរកត ី របស់ភកិ េុព ោះ ពរ ោះពហតុ    
ព ោះ ភកិ េុព ោះ ព ម្ ោះថា ឣនកម្មនការពធវើមុខ្ជូរជារបរកត ី ។ ភាវាៈ    
ននភកិ េុឣនកម្មនការពធវើមុខ្ជូរជារបរកត ី ព ម្ ោះថា ភាវាៈជាឣនកម្មន  
ការពធវើមុខ្ជូរជារបរកត ី ។  ការញុាងំ្ទយកឲយភានភ់ាងំ្ ព ម្ ោះថា   
កុហ  ។  ការរបរពតឹ តពិបាករបាស ព ម្ ោះថា កុារយ  ។  ភាវាៈ   
ននបុគគលឣនកម្មនការរបរពតឹ តពិបាករបាស  ព ម្ ោះថា  កុហតិតត ំ ។ 

( លបនានិដទទស ) 

‘        (២០’)  គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័  កនុង្លប នពិទ ទស  ដចូតពៅ
ពនោះ ។ ការណដលភកិេុព ើញមនសុសទងំ្ឡាយ មកកានវ់តតពហើយ 
នយិាយរសួរាយ មុនភាល ម យា៉ាង្ពនោះថា “ម្មន លឣនកទងំ្ឡាយ ឣនក
ទងំ្ឡាយមកពហើយ ពដ ើមបីរបពយាជនឣ៍វី? មកពដ ើមបីនមិន តភកិ េុទងំ្ 
ឡាយឬ?  ថាពបើម្មនកចិ ចការ យា៉ាង្ពនោះ,   ឣនកទងំ្ឡាយ ចូរពៅចុោះ    
ឣាាម ភាព នងឹ្ ភំកិ េុទងំ្ឡាយពៅ ាមពរកាយ” ដពូចនោះ ព ម្ ោះថា 
លប   ។   មួយពទៀត  ការណដលភកិេុឣួតខ្ លនួ  ពហើយនយិាយរសួរាយ  
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-៦៦- 
សីលនិទ្ទេស 

បព អ្ នចូលមកកានខ់្ លនួ យា៉ាង្ពនោះថា “ឣាាម  ព ម្ ោះតសិសាៈ, រពោះរាជា 
រទង្រ់ជោះថាល ចពំ ោះឣាាម , មារម្មតយ របស់រពោះរាជា ឯពណ្ហោះផង្ៗ 
រជោះថាល ចពំ ោះឣាាម ” ដពូចនោះ ព ម្ ោះថា ឣាលប  ។  ការណដលភកិេុរតូវ
ទយកសួរពហើយ ព លរសួរាយ ម្មនរបការដចូបានព លពហើយ
នុោ៎ះឯង្ ព ម្ ោះថា លប  ។  ការណដលភកិេុភយ័ខាល ច កនុង្ការណដល
គហបតទីងំ្ឡាយ នងឹ្ពកើតពនឿយណ្ហយពហើយ នយិាយរសួរាយ 
ពបើកឱកាសឲយ ពដាយរបនព ព ម្ ោះថា សលលប  ‘(នយិាយយកចតិត
ពគ’) ។  ការនយិាយពធវើឲយពគខ្ ពស់ពឡើង្ យា៉ាង្ពនោះថា “មារកុដមុពកី,៍
មារ វកិ, មារទនបត”ី ព ម្ ោះថា ឧលលប  ‘(នយិាយពលើកពគ)’ ។ 
ការនយិាយពធវើឲយពគខ្ ពស់ពឡើង្ពដាយរគប់សពវ ព ម្ ោះថា សមុលល-
ប  ។ ម្មន កយឣធបិាយថា ការនយិាយចង្ គ ឺ នយិាយសង្េុញ
ខាល ងំ្ យា៉ាង្ពនោះថា “ម្មន លឧបាសក នងិ្ ឧបាសិកាទងំ្ឡាយ ពៅ
ពពលមុន កនុង្ពវោដពូចនោះ ពួកឣនកទងំ្ឡាយណតង្ឲយទនថម,ី ឥឡូវ 
ពនោះ ពួកឣនកមនិឲយពទឬ?” ដពូចនោះ រហូតទល់ណតពួកទយក ទទលួ
 កយថា “បពរិតពោកម្មច ស់ ដច៏ពំរ ើន ពយើង្ទងំ្ឡាយនងឹ្របពគន, 
ណតពយើង្ទងំ្ឡាយ ពុទំនប់ាននវូឱកាស” ដពូចនោះជាពដ ើម ព ម្ ោះថា 
ឧន នារ ‘(នយិាយចង្ទកុ)’ ។  មួយពទៀត ភកិ េុព ើញឧបាសកកានឣំ់ពៅ 
កសួ៏រថា “ណនឧបាសក ឣនកយកឣំពៅពណី្ហមក?” ។  ឧបាសកទលូ
ថា “បពរិតពោកម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន យកឣំពចីកំារឣំពៅ” ។ ភកិ េុ សួរថា 
“ឣំពៅ កនុង្ចកំារព ោះ  ម្មនរសជាតណផអមឬ?”  ។    ឧបាសក  ទលូថា  
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‘-៦៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

“បពរិតពោកម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន លុោះណតពោកម្មច ស់ឆ្វន ់ ពទើបដងឹ្” ។     
ភកិ េុព លថា “ម្មន លឧបាសក នងិ្ឧបាសិកាទងំ្ឡាយ ការនយិាយ
របាប់ថា ឣនកទងំ្ឡាយ ចូរឲយនវូឣំពៅដពូចនោះ មនិសមគួរ ដល់ភកិ េុ  
ពទ” ។  វាចានយិាយចង្ពជើង្របស់ភកិ េុឣនកនយិាយពដាោះសារណបបពនោះ
ឯណ្ហ, វាចាណដលនយិាយចង្ពជើង្ណបបព ោះ ព ម្ ោះថា ឧន នហ  ។ 
ការនយិាយចង្ពជើង្ពហើយចង្ពទៀតពដាយចណំណកសពវរគប់ ព ម្ ោះ
ថា សមុន នហ  ។  បទថា “ឧកាា ប ” ពសចកតថីា ការនយិាយពលើក 
យា៉ាង្ពនោះថា “រតកូលព ោះ សាគ ល់ឣាាម ចាស់ណ្ហស់ ពបើពទយយធម៌ 
ពកើតពឡើង្ កនុង្ទពី ោះ រតកូលព ោះ នងឹ្របពគន ដល់ឣាាម មនិខាន” 
ដពូចនោះ ព ម្ ោះថា ឧកាា ប  ។ ម្មន កយឣធបិាយថា ជាឣនកនយិាយ 
ចង្អុលរបាប់ ។  ក នុង្បទថា “ឧកាា ប ” ពនោះ បណឌិ តគបបីព លពរឿង្
 ង្ពតលកន ទរកិា ។ ចណំណកការនយិាយបពញ្ហជ រពរឿយៗ ពដាយ
ចណំណកសពវរគប់ ព ម្ ោះថា សមុកាា ប  ។  ការមនិរមលិពមើលនវូ
 កយសមគួរដល់ពសចកតពីតិរតង្ ់ឬ សមគួរដល់ធម៌ពហើយ នយិាយ
ពរឿយៗ ពធវើឲយពគរសឡាញ់ណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ ព ម្ ោះថា ភាពននភកិ េុឣនក
ព លនវូ កយចាកប់ពណ្ហត យ ។ ការរបរពតឹ តបិ ទ បខ្ លនួ ការរបរពតឹ តិ
តមាល់ខ្ លួនខាង្ពរកាមៗ  ព ម្ ោះថា ភាពននភកិ េុឣនករបរពតឹ តប ទ បខ្ លួន ។ 
ភាពននភកិ េុឣនកម្មនវាចា ពសមើពដាយសមលសណណត កបាយ ព ម្ ោះថា    
មុគ គសូបា ។  ពរបៀបដចូជា សណណត កបាយ ណដលបុគគលចឣិំន,        
សណណត កបាយខ្ លោះ   មនិ្អនិពទ,   ណតណដលពសសសល់្អនិ   យា៉ាង្ណ្ហ 
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-៦៨- 
សីលនិទ្ទេស 

កនុង្ កយរបស់បុគគលណ្ហ   កយពតិម្មនរតមឹណតបន តចិបន តចួប៉ាុពណ្ហណ ោះ
ឯង្ ។   កយដព៏សសជា កយពឡោះពឡាោះ កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ, បុគគលពនោះ 
ពោកឲយព ម្ ោះថា បុគគលពរបៀបដចូជាសមលសណណត កបាយ ។ ភាវាៈ 
ននបុគគលដចូជាសមលសណណត កបាយព ោះ ព ម្ ោះថា មុគគសូបា ។ 
ភាពននភកិ េុជាឣនកប-ីពនវូទរក ននរតកូល  ព ម្ ោះថា បារភិដយា ។  
ឣធបិាយថា កភ៏កិ េុ របូណ្ហ ប-ីព គរឺទរទង្ន់វូទរក កនុង្រតកូល 
ពដាយចពង្ាោះកត ី ពដាយ-ក កត ី ដចូជាពមន,ំ ឣំពពើននការប-ីព របស់ភកិ េុ
ព ោះ ព ម្ ោះថា បារភិដយំ ។ ភាវាៈននភកិ េុជាឣនកប-ីពនវូទរក កនុង្
រតកូល  ព ម្ ោះថា  បារភិដយា  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

( ដនមិតតិ កតនិដទទស ) 

‘        (២១’) គបបីរជាបពសចកតឣីធបិាយ កនុង្ពនមតិ តកិានពិទ ទស ដចូ 
តពៅ ។ កាយកមម នងិ្ វចកីមមណ្ហមួយ ណដលញុាងំ្ពសចកតសីម្មគ ល់ 
កនុង្ការឲយបចចយ័ ‘ដល់ខ្ លនួ’  ឲយពកើតដល់ជនដនទ ព ម្ ោះថា  នមិតិ ត ។  
ការណដលភកិេុព ើញពួកទយកកានខ់ាទនយីាៈពហើយពដ ើរពៅ ពធវើនមិតិ ត 
ពដាយនយ័ថា “ឣនកទងំ្ឡាយ បានខាទនយីាៈឬ?” ដពូចនោះជាពដ ើម  
ព ម្ ោះថា នមិតិ តកមម ។  ការនយិាយរបកបរពមពដាយបចចយ័ ព ម្ ោះ 
ថា ឱភាពសា ‘(ការនយិាយបញ្ឆ ិតបពញ្ឆ ៀង្)’ ។  ការណដលភកិេុព ើញ 
ពួកពកមង្ឃាវ លកូនពគាពហើយ សួរ ថា “កូនពគាទងំ្ពនោះ ជាកូនពគាពៅ
ទកឹពដាោះរសស់ ឬ ឬថា ជាកូនពគា ពៅខាល ញ់?” ដពូចនោះ, កាលពបើពួក
ពកមង្ទងំ្ព ោះ    ព លថា  “បពរិតពោកម្មច ស់  កូនពគា ពៅទកឹពដាោះ 
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‘-៦៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

រសស់” ដពូចនោះ,  ពហើយកព៏ធវើនវូឱភាស ពដាយនយ័ជាឣាទិ៍យា៉ាង្ពនោះថា 
“កូនពគាទងំ្ពនោះ មនិណមនជាកូនពគាពៅទកឹពដាោះរសស់ពទ, ពបើសិន  
ជាកូនពគាទងំ្ឡាយ ពៅទកឹពដាោះរសស់ណមនព ោះ,  ពួកភកិ េុគបបីបាន
ទកឹពដាោះរសស់ខ្ លោះ” រហូតដល់ពួកពកមង្ទងំ្ព ោះ ពៅរបាប់ដល់ម្មា
បាិ ឲយរបពគនទកឹពដាោះរសស់( ‘ដល់ខ្ លួន’)ជាពដ ើម ព ម្ ោះថា  ឱភាស-
កមម ។  ការនយិាយខ្សឹបពខ្សៀវពធវើជតិៗ ព ម្ ោះថា ការខ្សឹបពខ្សៀវកនុង្  
ទជីតិ  ។   ឯពរឿង្ភកិ េុជាជតុីន  បណឌិ តគបបីសណមតង្  ក នុង្បទពនោះ  ។ 
          បានឮមកថា  ភកិ េុឣនកចូលពៅកានរ់តកូល រតូវការឆ្វនក់ចូ៏ល 
ពៅកានផ់ទោះពហើយគង្ ់ ។ រសីពមផទោះ ព ើញភកិ េុព ោះពហើយ មនិចង្់
របពគន កព៏ លថា “ឣង្ារគាម នពទ” ដពូចនោះពហើយ ពធវើដចូជាចង្ ់យំក
ឣង្ារមក កព៏ដ ើរពៅកានផ់ទោះឣនកណដលសនិទ ធសាន លគាន  ។  ភកិ េុ ចូលពៅ  
កនុង្បន ទប់ពហើយ រកពឡកពមើលព ើញ នវូឣំពៅពៅណកបរសន ទោះទវ រ 
ព ើញសារឣំពៅ កនុង្ភាជន ៍ ព ើញរតពីង្ៀតទងំ្ឡាយ កនុង្កណន្ទញ្ចង្ 
ព ើញឣង្ារ ក នុង្ឆ្វន ងំ្ ព ើញខាល ញ់កនុង្កអម កព៏ចញមកឣង្គុយ ។  រសី 
ពមផទោះរតឡប់មកវញិរបាប់ ថា“ ង្ខ្ ញុមំនិបានឣង្ារពទ” ។  ភកិ េុព ល
ថាាៈ  ម្មន លឧបាសិកា ឣាាម បានព ើញនមិតិ តជាមុនពរសចពហើយ ដងឹ្
ថា “នថងពនោះ ភកិាេ នងឹ្មនិសំពរចពទ” ដពូចនោះ ។  រសីពមផទោះសួរថា “នមិតិ ត 
ដចូពមតចពៅ ពោកម្មច ស់?” ។  ភកិ េុព លថាាៈ  ឣាាម បានព ើញពស់ 
ដចូជាឣំពៅណដល ង្ទកុពហើយ ពៅណកបរសន ទោះទវ រ, ឣាាម  កាល
រកពឡកពមើល ពដាយគតិថា “ឣាាម  នងឹ្វាយពស់ព ោះ”  ដពូចនោះ កប៏ាន 
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-៧០- 
សីលនិទ្ទេស 

ព ើញព រដចូជារតពីង្ៀត ណដល ង្ទកុពហើយ កនុង្កណន្ទញ្ចង្ណដល
ពស់ព ោះ រតូវឣាាម វាយពហើយពដាយដុថំ ម នងិ្ ដុដំ ីដចូជាដុសំារឣំពៅ
ណដល ង្ទកុពហើយ កនុង្ភាជនព៍ធវើពហើយ បានព ើញពធមញ ននពស់
ព ោះ ណដលចង្ច់កឹដុដំពី ោះ ដចូជាឣង្ារណដលពៅ កនុង្ឆ្វន ងំ្, បាន 
ព ើញទកឹម្មតោ់យពដាយពសិ ណដលពចញឣំពមី្មតរ់បស់ពស់ព ោះ 
ណដលខ្ងឹ្ពហើយ របាកដដចូជាខាល ញ់ ណដល ង្ទកុដាកព់ហើយ កនុង្
កអម” ។  រសីពមផទោះ គតិថា “ឣញមនិឣាចបពញ្ហឆ តសមណាៈរតព្ល
ពនោះបានពទ” ដពូចនោះ ករ៏បពគនឣំពៅ ដាបំាយ បានរបពគនពហើយ រពម
ទងំ្ខាល ញ់, សារឣំពៅ នងិ្ រត ីយា៉ាង្ដពូចនោះឯង្ ។  ការខ្សឹបពខ្សៀវពធវើ
សំពឡង្ កនុង្ទជីតិ យា៉ាង្ពនោះ គបបីរជាបថា “ការខ្សឹបពខ្សៀវកនុង្ទ ី 
ជតិ” ដពូចនោះ ។  ការនយិាយរតឡប់រតឡនិ ពធវើយា៉ាង្ណ្ហ ឲយណតបាន 
នវូបចចយ័  ព ម្ ោះថា  បរកិថា  ។ 

( និដបបសិកតនិដទទស ) 

‘          (២២’) គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ កនុង្នពិបបសិកានពិទ ទស ដចូតពៅ ។ 
ការពជរ ពដាយពជរ ១០ យា៉ាង្ ព ម្ ោះថា ឣពកាស  ។  ការនយិាយ 
រគបសង្ាត ់ព ម្ ោះថា វមភ  ។  ការពលើកពឡើង្នវូពទស ពដាយនយ័ 
ថា “ឣនកពនោះ ជាឣនកមនិម្មនសទធ  មនិរជោះថាល ” ដពូចនោះជាពដ ើម ព ម្ ោះថា 
គរហ  ។  ការព លពលើក ពដាយវាចា ថា  “ឣនកទងំ្ឡាយ កុ ំ
នយិាយ យា៉ាង្ពនោះ កនុង្រតកូលពនោះ” ព ម្ ោះថា ឧពកេប  ។ ការ
នយិាយពលើក ពដាយវាចា ពធវើឲយរបកបពដាយវតថុ ពដាយពហតុ  ពដាយ 
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‘-៧១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ចណំណកសពវរគប់ ព ម្ ោះថា សមុពកេប  ។  ម៉ាាង្ពទៀត ការព ើញ
ទយកមនិឲយពហើយ ព លពលើក យា៉ាង្ដពូចនោះថា “ឱហន៎ ពោកទន- 
បត”ី ដពូចនោះ ព ម្ ោះថា ឧពកេប  ។ ការនយិាយពលើក ពដាយរបនព 
យា៉ាង្ពនោះថា “ឱហន៎ ពោកមារទនបត”ី ព ម្ ោះថា សមុពកេប  ។ 
ការនយិាយចឣំកយា៉ាង្ពនោះថា “ជវីតិ របស់ឣនកបរពិភាគពូជពនោះ ពតើ
ដចូពមតចពៅ?” ព ម្ ោះថា ខ្បិ  ។  ការនយិាយចឣំកខាល ងំ្ៗ ពដាយ
វពិសស យា៉ាង្ពនោះថា “ជនណ្ហ ឲយនវូ កយថា មនិម្មន ដល់ពួកជន
ទងំ្ពួង្ ឣស់កាលជានចិច, ឣនកទងំ្ឡាយ ព លនវូជនព ោះ ថាាៈ   
មនិណមនជាទយក យា៉ាង្ដចូពមតចពកើត” ព ម្ ោះថា សង្េបិ  ។ ការ
ញុាងំ្ទយក ឲយដល់នវូភាពមនិណមនជាទយក ឬ ឲយខ្ចូពករ តិ៍ព ម្ ោះ 
ព ម្ ោះថា បាប  ។ ការញុាងំ្ទយក ឲយដល់ពដាយចណំណកសពវ
រគប់ ព ម្ ោះថា សមាប  ។  ការ ពំទស ឣំពផី ទោះពៅកានផ់ទោះ ឣំពី
រសុកពៅកានរ់សុក ឣំពជីនបទពៅកានជ់នបទ ពដាយគតិថា “បុគគល
ពនោះ នងឹ្ឲយទន ដល់ឣាាម ឣញ ពរ ោះភយ័ឣំពពីទស យា៉ាង្ពនោះ” 
ព ម្ ោះថា ឣវណណាររកិា ។  ការព ល កយពពីរាោះ កនុង្ទចីពំ ោះមុខ្ 
ពហើយព លពទស កនុង្ទកីបំាងំ្មុខ្ ព ម្ ោះថា បរបដិ ាមិសិំកា ។ 
ពរ ោះវាចានុោ៎ះ ជាវាចាពរបៀបដចូជា កាលពបើបុគ គលមនិឣាច ពដ ើមបីនងឹ្ 
រកពឡកពមើលឲយចមុំខ្បាន ទ ំសីុនវូសាចខ់្ នង្ របស់ជនទងំ្ឡាយ 
កនុង្ទកីបំាងំ្មុខ្ ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបរពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ថា 
“បរបដិ ាមិសិំកា” ។   កយថា “ឣយ ំវុចចត ិនពិបបសិកា”  ពសចកតថីា  
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-៧២- 
សីលនិទ្ទេស 

វាចាពនោះកនិ គជូឺតនវូគុណរបស់ជនដនទ ដចូជាបុគគលជូតនវូខាល ញ់
ពដាយបន ទោះបញសសី ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបរពោះម្មន 
រពោះភាគរទង្រ់ាស់ពៅថា ព ម្ ោះថា “នពិបបសិកា” ដពូចនោះ, ម៉ាាង្
វញិពទៀត វាចានុោ៎ះ ជាវាចាកនិកពំទច គលំឺឣិតនវូគុណរបស់ជនដនទ 
ណសវង្រកនវូោភ ពរបៀបដចូជាបុគគលកនិគន ធជាតពហើយ ណសវង្រក   
នវូកលនិ យា៉ាង្ដពូចាន ោះ ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបរពោះម្មន
រពោះភាគ រាស់ពៅថា ព ម្ ោះថា  “នពិបបសិកា”  ដពូចនោះឯង្  ។ 

( ោដភន ោភាំ និជជិរឹសនតនិដទទស ) 

‘         (២៣)’ គបបីរជាបឣាថ ធបិាយ កនុង្នពិទ ទស ននការណសវង្រកោភ 
ពដាយោភ ដចូតពៅ ។  ការណសវង្រក ព ម្ ោះថា នជិ ជគិសឹនា ។     
បទថា “ឥពា លទ ធ”ំ  គបឺានពហើយឣំពផី ទោះពនោះ ។  បទថា “ឣមុរត”     
គ ឺ ក នុង្ផទោះឯពណ្ហោះ ។ ពសចកតរីបាថាន  ព ម្ ោះថា ឯដ ា ិ ។  ការណសវង្រក 
ព ម្ ោះថា គពវដ ា ិ ។ ការណសវង្រកពរឿយៗ ព ម្ ោះថា បរពិយដ ា ិ ។ ក ៏    
ក នុង្នពិទ ទសពនោះ  បណឌិ តគបបីសណមតង្ពរឿង្ភកិ េុឣនកឲយភកិាេ  ណដលខ្ លនួ 
បានពហើយៗ ាងំ្ណតពពីដ ើមមក ដល់ពួកទរក កនុង្រតកូល កនុង្ផទោះ
ព ោះៗ លុោះបានបបរោយទកឹពដាោះរសស់ពហើយពៅ ។  កយ
ទងំ្ឡាយ ម្មន កយថា “ឯស ” ជាពដ ើម ជា កយោល ស់បតូរគាន  នន
 កយទងំ្ឡាយ ម្មន កយថា ឯដ ា ិ ជាពដ ើមពនោះឯង្ ។ ពរ ោះពហតុ  
ព ោះ បណឌិ ត គបបីរជាបការរបកប កនុង្បទទងំ្ពនោះ ថាាៈ  បទថា          
ឯដ ា ិ  គ ឺ ឯស ,  បទថា  គពវដ ា ិ  គ ឺ គពវស ,  បទថា  បរពិយដ ា ិ  គ ឺ 

72



‘-៧៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បរពិយស  យា៉ាង្ពនោះឯង្ ។  ពនោះ គជឺាពសចកតឣីធបិាយននបាប- 
ធម៌ទងំ្ឡាយ ម្មនកុហ  ជាពដ ើម  ។ 
‘          (២៤’) ឥឡូវពនោះ កនុង្បទថា “ឯវម្មទនីញ្ច  បាបធម្មម ន”ំ ដពូចនោះ 
បណឌិ ត គបបីរជាបការកានយ់ក នវូបាបធម៌ទងំ្ឡាយដព៏រចើន ណដល
រពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ កនុង្រពហមជាលសូរត ពដាយ
នយ័ថា “ម៉ាាង្ពទៀត ដចូជាពួកសមណរ ហមណ៍ដច៏ពំរ ើន ពួកខ្ លោះឆ្វន់
នវូពភាជន ណដលទយកឲយពហើយ ពដាយសទធ , សមណរ ហមណ៍
ទងំ្ឡាយព ោះ ចញិ្ច ឹមជវីតិ ពដាយការចញិ្ច ឹមជវីតិខ្សុ ពដាយ 
តរិចាឆ នវជិាជ  ម្មនសភាពណបបពនោះ ។  តរិចាឆ នវជិាជ ពនោះ គឣឺវីខ្ លោះ? ។  គ ឺ  
ការទយឣវយវាៈ, ការទយនវូនមិតិ ត, ការទយនវូឧតាត ‘(ការធាល ក់
ចុោះក នុង្ពហតុធំៗ )’, ការទយនវូសុបនិ, ការទយលកេណាៈ, ការទយ
សំពតណ់ដលរតូវកណតុ រកាត,់ ការបូជាពភលើង្, ការបូជាណវក” ដពូចនោះជា
ពដ ើមផង្  ។ 
          ការចញិ្ច ឹមជវីតិខ្សុ ណដលរបរពតឹ តពៅ ពដាយឣំណ្ហចនន
ករិយិារបរពតឹ តពិលមើសសិកាេ បទទងំ្ ៦ ណដលរពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្់
បញ្ដតតពហើយ ពរ ោះឣាជវីាៈជាពហតុ ទងំ្ពនោះកត ី ពដាយឣំណ្ហចនន
បាបធម៌ទងំ្ឡាយ ម្មនជាឣាទិ៍ យា៉ាង្ដពូចនោះ គ ឺ កុហ , លប ,    
ពនមតិ តកិា, នពិបបសិកា, ោពភន ោភ ំ នជិ ជគិសឹនា ទងំ្ពនោះ        
ក ត ី ឯណ្ហ, ការពវៀរចាកមចិាឆ ជវីាៈ ម្មនរបការរគប់យា៉ាង្ ឯណ្ហ, ការ
ពវៀរចាកករិយិាចញិ្ច ឹមជវីតិខ្សុពនោះ    ព ម្ ោះថា   ឣាជវីបារសុិទ ធសីិល  
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-៧៤- 
សីលនិទ្ទេស 

យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 
          ពសចកតនីន កយ កនុង្ឣាជវីបារសុិទ ធសីិលព ោះ ម្មនដចូតពៅ
ពនោះ ។ ជនទងំ្ឡាយ ឣារស័យនវូសភាពពនោះ រស់ពៅ ពហតុព ោះ 
សភាពព ោះ ព ម្ ោះថា ឣាជវីាៈ ។ សភាពព ោះគឣឺវី? ។ សភាពព ោះគឺ
ពសចកតពីាយាមកនុង្ការណសវង្រកនវូបចចយ័ ។  ពសចកតបីរសុិទ ធ ិព ម្ ោះ
ថា បារសុិទ ធ ិ។  ពសចកតបីរសុិទ ធនិនឣាជវីាៈ ព ម្ ោះថា ឣាជវីបារសុិទ ធ ិ។ 
‘          (២៥)’ ឯបចចយសន នសិសិតសីល ណដលរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្់
រាស់ពហើយ កនុង្លំដាប់ននឣាជវីបារសុិទ ធសីិលព ោះឯណ្ហ, បណឌិ ត 
គបបីរជាបឣាថ ធបិាយ កនុង្បចចយសន នសិសិតសីលព ោះ ដចូតពៅ ។ 
           កយថា “ពចិារណ្ហពដាយឧបាយ” ពសចកតថីា ពចិារណ្ហ គ ឺ
ដងឹ្ ព ើញចាស់ ពដាយឧបាយ គពឺដាយ‘រតូវ’ផលូវ ។  កក៏ារពចិារណ្ហ
ណដលរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ ពដាយនយ័ថា “ពដ ើមបី
ការ រ នវូរតជាក”់ ដពូចនោះជាពដ ើម គបបីរជាបថា “ពចិារណ្ហ ពដាយ
ឧបាយ”  កនុង្បចចយសន នសិសិតសីលពនោះ  ។  បណ្ហត បទទងំ្ព ោះ   បទ
ថា “ចវីរ” បានដល់ បរកិាេ រទងំ្ឡាយ ម្មនសបង្ជ់ាពដ ើម បរកិាេ រ  
ណ្ហមួយ ។  បទថា “ពសព” បានដល់ពរបើរបាស់ គពឺសលៀក ឬ  លុ ំ ។ 
 កយថា “យាវពទវ” ជា កយនយិមការកណំត ់ នវូពខ្តតណដននន
របពយាជន ៍។  ណមនពតិ កនុង្ករិយិាពសពនវូចវីរ របស់រពោះពយាគមី្មន
របម្មណប៉ាុពណណោះឯង្, ពនោះគឣឺវី? របពយាជនថ៍ា “ពដ ើមបីការ រ នវូ
រតជាក”់    ដពូច នោះជាពដ ើម   មនិណមននរកណលង្ជាង្ពនោះពទ  ។     កយថា  

74



‘-៧៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

“រតជាក”់ បានដល់ នវូរតជាកណ់្ហមួយ ណដលពកើតពឡើង្ពហើយ 
ពដាយឣំណ្ហចននការកពំរ ើកនវូធាតុខាង្កនុង្ ឬក ៏ ពដាយឣំណ្ហចនន
ការណរបរបួលនវូរដវូខាង្ពរៅ ។  កយថា “ពដ ើមបកីារ រ” គពឺដ ើមបី
កចំាតប់ង្ ់ ។ គពឺដ ើមបីបព ទ បង្ន់វូរតជាកព់ ោះ ពដាយវធិណីដលវាមនិ
ញុាងំ្ឣា ធឲយពកើតពឡើង្ កនុង្សររីាៈបាន ។  ពរ ោះថា កាលពបើសររីាៈ 
រតូវពសចកតរីតជាកព់បៀតពបៀនពហើយ, ភកិ េុ ម្មនចតិតរាយម្មយ មនិ   
ឣាចតមាល់នវូពសចកតពីាយាម ពដាយឧបាយបានពឡើយ ពរ ោះ  
ពហតុព ោះ ពទើបរពោះម្មនរពោះភាគរទង្ឣ់នញុ្ហដ តថា “ភកិ េុ រតូវណតពរបើ
របាស់ចវីរ ពដ ើមបីការ រនវូរតជាក”់ ។  នយ័ពនោះ បណឌិ ត គបបីរជាប
កនុង្របពយាជនទ៍ងំ្ពួង្ ។ ពរ ោះថា កនុង្ឣធកិារពនោះ រគប់រគាន ់  
ពហើយ ។  បទថា “នវូកពំៅ” គនឺវូកពំៅននពភលើង្ ។  ចណំណកការពកើត
រពម ននកពំៅព ោះ បណឌិ ត គបបីរជាប កនុង្កពំៅទងំ្ឡាយ ម្មន        
កពំៅពភលើង្នរពជាពដ ើម ។  ឯពសចកតវីនិចិ ឆយ័ ក នុង្បទថា “ឌសំមក-      
សវាាតបសិរសឹបសមផសាន”ំ ពនោះ បណឌិ តគបបីរជាប ដចូតពៅ ។ 
រពបាម នងិ្ រយុទងំ្ឡាយ ព ម្ ោះថា ឌសំាៈ ។  ពួកឣាចារយខ្ លោះព ល
ថា “រយុកាលពខ្ៀវ” ដពូចនោះ កម៏្មនណដរ ។  មូសនុោ៎ះឯង្ ព ម្ ោះថា    
មកសាៈ ។ ខ្យល់ទងំ្ឡាយ ពផសង្ពដាយខ្យល់ ម្មនខ្យល់របកប  
ពដាយធូលី នងិ្ ខ្យល់មនិម្មនធូលីជាពដ ើម ព ម្ ោះថា ខ្យល់ ។  កពំៅ
ននរពោះឣាទតិយ ព ម្ ោះថា ឣាាបាៈ ។  សតវណដលវារលូន ពៅបាន  
រគប់យា៉ាង្  បានដល់ សតវណដលម្មនខ្ លនួណវង្ ម្មនពស់ជាពដ ើម  ព ម្ ោះ 
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-៧៦- 
សីលនិទ្ទេស 

ថា សិរសឹបាៈ ។ សមផសសននសតវទងំ្ឡាយ ម្មនពស់ជាពដ ើមព ោះ 
ម្មន ២ យា៉ាង្ គសឺមផសសណដលពស់ព ោះចកឹ ១, សមផសសណដលពស់
ព ោះ ល់រតូវ ១ ។ សមផសសព ោះឯង្ មនិពបៀតពបៀនភកិ េុ ណដល លុ ំ  
ចវីរពហើយឣង្គុយពទ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ កនុង្ទទីងំ្ឡាយ ម្មនសភាព 
ណបបព ោះ ភកិ េុពរបើរបាស់ចវីរ ពដ ើមបីការ រនវូសមផសសទងំ្ ២ យា៉ាង្
ព ោះ ។  ការព ល កយថា “យាវពទវ” ពនោះមតង្ពទៀត ពដ ើមបីសណមតង្  
នវូការកណំត ់ នវូពខ្តតណដន ននរបពយាជនណ៍ដលពទៀង្ទត ់ ។  ាម  
ពតិ ការបទិបាងំ្ឣវយវាៈ ជាពហតុញុាងំ្ពសចកតខីាម សឲយកពំរ ើក ជា
របពយាជនណ៍ដលពទៀង្ទត ់ ។  ជួនកាលរបពយាជនទ៍ងំ្ឡាយពរៅព ី  
ពនោះ ម្មនកនុង្កាលខ្ លោះ ។  ក នុង្បទថា “ហរិពិកាបនិបបដចិាឆ ទន”ំ ព ោះ   
បទថា “ហរិពិកាបនិ”ំ គទឺចីពង្អៀតព ោះៗ ។  ណមនពតិ កាលពបើឣវយវាៈ
ណ្ហៗ គភឺកិ េុពបើក, ហរិ ិ រណមង្កពំរ ើក គរឺណមង្វ ិស, ឣវយវាៈព ោះៗ 
រពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ ថា “ហរិពិកាបនិ”ំ ដពូចនោះ ពរ ោះជាទញុីាងំ្
ពសចកតខីាម សឲយកពំរ ើក ។ ចណំណក ពសចកតនីន កយថា “ពដ ើមបីបទិ    
បាងំ្នវូឣវយវាៈ ជាពរគឿង្ញុាងំ្ពសចកតខីាម ស ឲយកពំរ ើក” ព ោះ គ ឺ    
ពដ ើមបីបទិបាងំ្នវូឣវយវាៈ ជាពរគឿង្ញុាងំ្ពសចកតខីាម ស ឲយកពំរ ើក ។   
បាឋាៈ ថា  “ហរិពិកាបនិ ំបដចិាឆ ទនតថ”ំ  ដពូច នោះ  កម៏្មនណដរ  ។  
‘          (២៦)’  កយថា “បណិឌ បាត” គ ឺឣាាររណ្ហមួយ ។  ពរ ោះថា 
ឣាាររណ្ហមួយ រពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ថា “បណិឌ បាត” ពរ ោះ 
ឣាាររព ោះ  ធាល កចុ់ោះពហើយ  កនុង្បារតរបស់ភកិ េុ   ពដាយភាពជាដុ ំ ។  
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‘-៧៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ម៉ាាង្ពទៀត ការធាល កចុ់ោះននដុបំាយទងំ្ឡាយ ឣធបិាយថា ការរបជុ ំ 
គកឺាររបមូលផតុនំនភកិាេ ទងំ្ឡាយ ណដលភកិេុបានពហើយ កនុង្ទពី ោះៗ 
ព ម្ ោះថា បណិឌ បាត ។  បទថា “ពនវ ទវាយ” គ ឺ មនិណមន ពដ ើមបី    
ពលង្ ដចូជាពកមង្ឣនករសុកជាពដ ើមពទ ។ ឣធបិាយថា ពសចកតី
សម្មគ ល់ កនុង្ការពលង្ ។  បទថា “ន មទយ” គ ឺពដ ើមបីពសចកតមួីព ៉ា  
ដចូជាឣនកចបំាប់ នងិ្ ឣនករបដាល់ជាពដ ើមកព៏ទ ។ ឣធបិាយថា      
ពសចកតសីម្មគ ល់ ពដាយពសចកតរីសវងឹ្ពរ ោះកម្មល ងំ្ នងិ្ ពសចកតី
សម្មគ ល់ ពដាយពសចកតរីសវងឹ្ របស់កូនរបុស ។ បទថា “ ន              
មណឌ  យ ”  គពឺដ ើមបីរបដាប់ាកណ់តង្ ដចូពួករសីកនុង្បុរ ី នងិ្ ពួក   
រសីពពសាជាពដ ើមកព៏ទ ។ ឣធបិាយថា ពសចកតសីម្មគ ល់នវូភាវាៈនន    
ការបពញ្ចញឣវយវាៈតូច-ធទំងំ្ឡាយ ។  បទថា “ន វភូិស យ”     
គ ឺ ពដ ើមបីសអិតសាអ ង្ ដចូជាឣនករបា ំ នងិ្ ឣនករាជំាពដ ើមកព៏ទណដរ ។              
ឣធបិាយថា សម្មគ ល់នវូភាវាៈននណសបកផូរផង្ ់ ។ មួយវញិពទៀត 
បណឌិ ត គបបីរជាបថា បណ្ហត បទទងំ្ ៤ ព ោះ បទថា “ពនវ ទវាយ” 
ពនោះ រពោះដម៏្មនរពោះភាគ រាស់ពហើយ ពដ ើមបីលោះបង្ន់វូឧបនសិស័យ  
ននពម្មហាៈ ។ បទថា “ន មទយ” ពនោះ រពោះឣង្គរាស់ពហើយ ពដ ើមបី
លោះបង្ឧ់បនសិស័យ ននពទសាៈ ។   ២  បទថា  “ន មណឌ  យ ន           
វភូិស យ” ពនោះ រទង្រ់ាស់ពហើយ ពដ ើមបីលោះបង្ ់ នវូឧបនសិស័យ    
ននរាគាៈ ។  មួយពទៀត ២ បទថា “ពនវ ទវាយ ន មទយ” ពនោះ រទង្់
រាស់ពហើយ ពដ ើមបីារមឃាត ់នវូការពកើតពឡើង្ននសំពយាជនាៈរបស់ 
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-៧៨- 
សីលនិទ្ទេស 

ខ្ លនួ ។  ២ បទថា “ន មណឌ  យ ន វភូិស យ” ពនោះ រទង្រ់ាស់   
ពហើយ ពដ ើមបីារមឃាត ់ នវូការពកើតពឡើង្ននសំពយាជនាៈ របស់ជន 
ដនទផង្ ។  មួយពទៀត ការលោះបង្ន់វូពសចកតរីបតបិតតណិដលមនិណមន 
ជាឧបាយននរបាជាញ  នងិ្ ការលោះបង្ន់វូកាមសុខ្លលិកានពុយាគ ករ៏ពោះ
ម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ ពដាយ ៤ បទពនោះណដរ ។  បទថា   
“យាវពទវ”  គមឺ្មនពសចកតឣីធបិាយ  ដចូបានព លមកពហើយនុោ៎ះ  
ឯង្ ។  បទថា “ឥមសស  កាយសស” គនឺនរបូកាយណដលរបកបពដាយ
មារភូតរបូ ៤ ពនោះ ។  បទថា “ឋតិយិា” គពឺដ ើមបីឋតិពៅជាប់តពៅ ។ 
បទថា “យាប យ” គ ឺ ពដ ើមបីមនិកាតោ់ត ច ់ ននការរបរពតឹ តពិៅ ឬ    
ពដ ើមបីឋតិពៅឣស់កាលដយូ៏រ ។  ណមនពតិ  ភកិ េុពនោះពសពនវូបណិឌ បាត 
ពដ ើមបីការាងំ្ពៅននកាយ នងិ្ ពដ ើមបីញុាងំ្ជវីតិនិ្ទន ទយ៍ី ឲយរបរពតឹ តពៅ 
ដចូជាម្មច ស់ននផទោះណដលចាស់ ពរបើរទនល់ទល់រទនវូផទោះ នងិ្ ដចូជា  
ឣនករពទោះ ពរបើខាល ញ់សរម្មប់ោបពលល រពទោះ ដពូចាន ោះ, មនិណមនពដ ើមបី  
ពលង្, ពដ ើមបីរសវងឹ្, ពដ ើមបីាកណ់តង្ នងិ្ សអិតសាអ ង្ពទ ។  ម៉ាាង្វញិ
ពទៀត គបបីរជាបថា   កយថា “ឋតិ”ិ ពនោះ គជឺាព ម្ ោះរបស់ជវីតិនិ្ទន ទយ៍ី 
ពរ ោះពហតុព ោះ ពដាយ កយម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះ ថា “ឥមសស      
កាយសសឋតិយិា យាប យ” ដពូចនោះ ពទ ើបម្មន កយឣធបិាយថា 
“ពដ ើមបីញុាងំ្ជវីតិនិ្ទន ទយ៍ី ននកាយពនោះ ឲយរបរពតឹ តពៅ”  ដពូច នោះ  ។ 
          បទថា “វហិសុឹបរតយិា” ម្មនវនិចិ ឆយ័ថា ពសចកតពីរសកឃាល ន 
ព ម្ ោះថា  វហិសឹា  ពរ ោះឣតថថា  ពធវើឲយម្មនជមង,ឺ     ណមនពតិ  ភកិ េុពនោះ 
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‘-៧៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពសព នវូបណិឌ បាត ពដ ើមបីរម្មង ប់នវូពសចកតពីរសកឃាល នព ោះ ដចូជា
បុគគលឣនកម្មនដពំៅោបថាន រំកាដពំៅ នងិ្ ដចូជាបុគគលឣនកម្មនជមង ឺ
កាលពបើពកើតម្មនឣាការពៅត  នងិ្ រតជាកជ់ាពដ ើម កព៏លបថាន បំបំាត ់ 
ឣាការព ោះ  ដពូចាន ោះ ។  បទថា “រពហមចរយិា នគុ គារយ” គ ឺ ពដ ើមបី      
ឣនពុរគាោះ ដល់សាសនរពហមចរយិាៈទងំ្ឣស់ នងិ្ មគគរពហមចរយិាៈ
ផង្ ។ ណមនពតិ ភកិ េុពនោះ កាលឣារស័យកម្មល ងំ្កាយ ពរ ោះការពសព
បណិឌ បាតជាបចចយ័ របតបិតតពិដ ើមបីកន លង្ នវូផលូវឆ្វង យគភឺព ពដាយ     
ឣំណ្ហចននការរបកបពរឿយៗ កនុង្នរតសិកាេ  ព ម្ ោះថា ពសព ‘(នវូ
បណិឌ បាត)’ ពដ ើមបីឣនពុរគាោះ ដល់រពហមចរយិាៈ ដចូជាគូភរយិាសាវ ម ី
ណដលម្មនពសចកតរីតូវការ ពដ ើមបី្ លង្ផលូវឆ្វង យ បរពិភាគសាចកូ់ន, ដចូ
ជាបុគគលណដលម្មនពសចកតរីតូវការ ពដ ើមបី្ លង្ទកឹសទឹង្ ឣារស័យណផ 
នងិ្ បដីចូជាបុគគលណដលម្មនពសចកតរីតូវការ ពដ ើមបីនងឹ្្លង្សមុរទ       
ឣារស័យនវូ វា  យា៉ាង្ដពូចាន ោះឯង្  ។ 
           កយថា “ឥត ិ បុរាណញ្ច ពវទន ំ បដហិ េ្ ម ិ នវញ្ច  ពវទន ំ ន 
ឧបាពទសាម”ិ  ម្មនពសចកតឣីធបិាយថា  ភកិ េុគតិថា “ពដាយរបការ 
យា៉ាង្ពនោះ គពឺដាយការពសពនវូបណិឌ បាតពនោះ ឣាាម ឣញ នងឹ្កចំាត់
បង្ន់វូពវទ ចាស់ ណដលពកើតពពីសចកតពីរសកឃាល នផង្ នងឹ្មនិញុាងំ្
ពវទ ថម ី ណដលម្មនការបរពិភាគ ហួសរបម្មណជាបចចយ័ ឲយពកើត
ពឡើង្ផង្ ដចូជាបណ្ហត រ ហមណ៍ ព ម្ ោះ ឣាហរហតថកាៈ, ព ម្ ោះ       
ឣលំសាដកាៈ, ព ម្ ោះ តតថវដ តកាៈ,  ព ម្ ោះ កាកម្មសកាៈ, ព ម្ ោះ ភុត តវ- 
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-៨០- 
សីលនិទ្ទេស 

មតិកាៈ, រ ហមណ៍ណ្ហមួយ” ដពូចនោះពហើយ ពសព (នវូបណិឌ បាត)’ 
ពរបៀបដចូជាមនសុសម្មនជមង ឺ ពរបើរបាស់ថាន  ំយា៉ាង្ព ោះឯង្” ដពូចនោះ ។ 
នយ័មួយពទៀត  គបបីរជាបឣាថ ធបិាយ កនុង្ កយពនោះថាាៈ ពវទ  
ណ្ហ ណដលពោកពៅថា “ពវទ  ចាស់” ពរ ោះឣារស័យការបរពិភាគ
នវូរបស់ណដលមនិជាទសីបាយ នងិ្ បរពិភាគហួសរបម្មណ កនុង្
បចចុបបន ន ពកើតពឡើង្ពដាយឣំណ្ហចននកមមចាស់ជាបចចយ័, ឣាាម ឣញ 
កាលញុាងំ្បចចយ័ ននពវទ ចាស់ព ោះ ឲយវ ិសពៅ ពដាយការ
បរពិភាគឣាាររ ណដលជាទសីបាយ នងិ្ បរពិភាគណតលមមរបម្មណ 
ព ម្ ោះថា រណមង្កចំាតប់ង្ ់ នវូពវទ ចាស់ព ោះបានផង្ នងិ្ ពវទ 
ពនោះណ្ហ ណដលពោកពៅថា “ពវទ ថម”ី ពរ ោះឣារស័យការសនសំ 
កមម គកឺារបរពិភាគមនិរតមឹរតូវ ណដលខ្ លនួពធ វើពហើយ កនុង្កាលឥឡូវ
ពនោះ ពកើតពឡើង្តពៅ, ឣាាម ឣញ កាលញុាងំ្ពដ ើមពហតុននពវទ ថម ី 
មនិឲយពកើតពឡើង្ ពដាយឣំណ្ហចននការបរពិភាគដស៏មគួរ ព ម្ ោះថា   
មនិញុាងំ្ពវទ ថមពី ោះ ឲយពកើតពឡើង្ផង្” ដពូចនោះ ។ កក៏ាររបួរមួការ
បរពិភាគដស៏មគួរ ការលោះឣតតកលិមថានពុយាគ នងិ្ ការមនិលោះ   
បង្ន់វូពសចកតសុីខ្ណដលរបកប ពដាយធម៌ គបបីរជាបថា រពោះម្មន  
រពោះភាគ សណមតង្ពហើយ  ពដាយបាឋាៈ  ២  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 
           កយថា “យារា ច ពម ភវសិសត”ិ  ពសចកតថីា  ភកិ េុ គតិ ថា  
“កព៏ដាយការបរពិភាគណដលសមគួរ ការពៅ ព លគកឺារពធវើដពំណើ រ   
ឣស់កាលដយូ៏រ  ពរ ោះមនិម្មនពសចកតរីកវល់រកវាយ ណដលជាទចូីល 
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‘-៨១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពៅកាតោ់ត ចន់វូជវីតិនិ្ទន ទយ៍ី  ឬ ណដលជាទកីាចប់បំាក ់ នវូឥរយិាបថ  
នងឹ្ម្មន ដល់ឣាាម ឣញ, មួយពទៀត នងឹ្ម្មនដល់រាង្កាយ របស់     
ឣាាម ឣញ ណដលម្មនការរបរពតឹ តពិៅមនិដាច ់ ពដាយបចចយ័ពនោះផង្” 
ពហើយពសព ‘ (នវូបណិឌ បាត)’ ពរបៀបដចូជាបុគគលណដលម្មនពរាគ ពរបើ
របាស់នវូថាន សំរម្មប់ណកពរាគព ោះ  យា៉ាង្ដពូចាន ោះឯង្  ។ 
          ២ បទថា “ឣនវជជា ច ោសុវាិរពរា ច” ពសចកតថីា ភកិ េុ គតិ
ថា “ការមនិម្មនពទស នងឹ្ម្មន ដល់ឣាាម ឣញ ពដាយការពវៀរចាក
នវូការណសវង្រក, ការទទលួ នងិ្ ការបរពិភាគមនិសមគួរ នងិ្ ការពៅ
សុខ្សបាយ នងឹ្ម្មនដល់ឣាាម ឣញ ពដាយការបរពិភាគដស៏មគួរ” 
ដពូចនោះ ។  នយ័មួយពទៀតថា “ការមនិម្មនពទស ពដាយភាវាៈមនិម្មន
ពទសពផសង្ៗ ដចូជាការមនិពរតកឣរ, ការខ្ ជលិរចឣូស, ករិយិាមតិ
ពត ់ ‘ណឣនឣន’ នងិ្ ការតោិះពដៀលឣំពវីញិ្ដូ ជនជាពដ ើម ពរ ោះបរពិភាគ
របស់មនិជាទសីបាយ នងិ្ បរពិភាគហួសរបម្មណជាបចចយ័ នងឹ្
ម្មន ដល់ឣាាម ឣញ នងិ្ ការពៅជាសុខ្សបាយ ពដាយម្មនកម្មល ងំ្
កាយម្មមួំន ពរ ោះបរពិភាគឣាាររ ណដលជាទសីបាយ នងិ្ បរពិភាគ
ឣាាររណតលមមសមគួរជាបចចយ័ នងឹ្ម្មនដល់ឣាាម ឣញ” ដពូចនោះខ្ លោះ ។ 
នយ័មួយពទៀត ថា “ការមនិម្មនពទស ពរ ោះការលោះបង្ន់វូពសចកតី
សុខ្ កនុង្ការពដក ពសចកតសុីខ្ កនុង្ការណផអកពរទត នងិ្ ពសចកតសុីខ្ 
កនុង្ការងុ្យព្កង្ក ់ នងឹ្ម្មន ដល់ឣាាម ឣញ ពដាយការពវៀរចាក
ការបរពិភាគាមចណំង្ ់ រហូតដល់ណ្អតពបា៉ាង្ព ោះ   នងិ្   ការពៅជា 
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-៨២- 
សីលនិទ្ទេស 

សុខ្សបាយ ពរ ោះឥរយិាបថទងំ្ ៤ ម្មនចល របរពតឹ តពៅ សម
របកប នងឹ្ម្មនដល់ឣាាម ឣញ ពដាយការបរពិភាគឣាាររ បន ថយមក
រតមឹណត ៤,  ៥  ពនំតូ” ដពូចនោះខ្ លោះកម៏្មន ពហើយពសព( ‘នវូបណិឌ បាត)’ ។ 
សមដចូជារពោះតរម្មស់ ណដលរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ ថា ៖ 

ភិកា ុ ជារពោះដយារី របបីសលងឆ្កន់ នូវពាំនូតទាំងឡាយ ៤, ៥ 

ពាំនូត ដេើយផឹកទឹក, ការបរិដភារសតប៉ាុដណណ ោះ លមមររប់

រោន់ដេើយ ដដើមបីការដៅជាសុខ្សបាយ ដល់ភិកា ុ សដល

មានចិតតបញ្ជ ូនដៅដេើយកាន់សមាធិ  ។   

          ការកណំតន់វូរបពយាជនផ៍ង្ ករិយិារបតបិតតជិាកណ្ហត លផង្ 
គបបីរជាបថាាៈ  រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្ស់ណមតង្ពហើយ ពដាយបាឋាៈ
រតមឹណត  ៣  បទពនោះឯង្  ។ 
‘          (២៧’)  ទពីដក នងិ្ ទឣីង្គុយ ព ម្ ោះថា ពស សនាៈ ។  កភ៏កិ េុ 
សិង្ កនុង្ទណី្ហៗ,  គវឺាិររកត ី ទទីងំ្ឡាយ ម្មនប ា្ ជាពដ ើមកត,ី ទ ី
ព ោះៗ ព ម្ ោះថា ពសនាៈ, ភកិ េុឣង្គុយ គគឺង្ស់រម្មក កនុង្ទណី្ហៗ, ទី
ព ោះៗ ព ម្ ោះថា ឣាសនាៈ, ពរ ោះរមួ កយទងំ្ ២ ព ោះ ចូលជាមួយ
គាន  ពទើបពោកពៅថា “ពស សនាៈ” ។  ២ បទថា “ឧតុបរសិសយ-    
វពិ ទន ំបដសិោល  រាមតថ”ំ ពសចកតថីា រដវូហនងឹ្ឯង្ ពៅថាពសចកតី
ឣន តរាយ ណដលពកើតឣំពរីដវូ ពរ ោះឣតថថា ពបៀតពបៀន, (‘ភកិ េុពសពនវូ
ពស សនាៈ’) ពដ ើមបីបព ទ បង្ន់វូពសចកតឣីន តរាយ ណដលពកើតពរីដវូផង្ 
ពដ ើមបីការពរតកឣរទពូៅ  កនុង្ទជីាទពីគចពចញឣំពពួីកផង្ ។   ដចូម្មន 
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-៨៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពសចកតឣីធបិាយថា “រដវូណ្ហ ណដលមនិជាទសីបាយ ពធវើនវូពសចកតី
ពបៀតពបៀន នងិ្ ពសចកតរីាយម្មយននចតិ ត,  ភកិ េុរតូវណតបព ទ បង្ ់ពដាយ
ការពសពនវូពស សនាៈ ពដ ើមបីបព ទ បង្ ់ នវូរដវូព ោះផង្ ពដ ើមបី        
ពសចកតសុីខ្ ននភាវាៈរបស់បុគគលណតម្មន កឯ់ង្ផង្” ។ ណមនពតិ ការ
បព ទ បង្ន់វូពសចកតឣីន តរាយ ណដលពកើតអំពរីដវូ រពោះម្មនរពោះភាគ 
រាស់ពហើយហនងឹ្ឯង្ ពដាយ កយថា “ពដ ើមបីការ រនវូរតជាក”់ 
ដពូចនោះជាពដ ើម កព៏តិណមនពហើយ  ប៉ាុណន តថា បណឌិ ត គបបីរជាបថា “រពោះ 
ឣង្គរាស់ កយពនោះ កនុង្ការពសពនវូពស សនាៈពនោះពទៀត ពរ ោះ
សំពៅយកការបព ទ បង្ ់ នវូពសចកតឣីន តរាយ ណដលពកើតឣំពរីដវូ ដ ៏
ពទៀង្ ពរបៀបដចូជា កយណដលរពោះឣង្គរទង្រ់ាស់ កនុង្ការពសពនវូ
ចពីរ ថា “ការបទិបាងំ្នវូឣវយវាៈ ណដលញុាងំ្ពសចកតពីឣៀនខាម ស 
ឲយកពរមើក ជារបពយាជនព៍ទៀង្,  របពយាជនទ៍ងំ្ឡាយឯពទៀត រណមង្
ម្មន  កនុង្កាលខ្ លោះ”  យា៉ាង្ព ោះឯង្  ។ 
          មួយវញិពទៀត រដវូ ម្មនរបការណដលពោកព លពហើយពនោះ 
កគ៏រឺដវូហនងឹ្ឯង្ ។ ឯពសចកតឣីន តរាយ ម្មន ២ យា៉ាង្ គ ឺ ពសចកត ី        
ឣន តរាយណដលរបាកដចាស់ ១ ពសចកតឣីន តរាយណដលបទិបាងំ្ ១ ។      
បណ្ហត ពសចកតឣីន តរាយទងំ្ ២ យា៉ាង្ព ោះ ពសចកតឣីន តរាយទងំ្ឡាយ 
ម្មនពសចកតឣីន តរាយណដលពកើតពសីតវសាារវ ម្មនសីហាៈ នងិ្ ខាល ធ ំ
ជាពដ ើម ពៅថា ពសចកតឣីន តរាយ របាកដជាកច់ាស់, ឯពសចកត ី         
ឣន តរាយទងំ្ឡាយ   ម្មនពសចកតឣីន តរាយ   ណដលពកើតឣំពរីាគាៈ   នងិ្    
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-៨៤- 
សីលនិទ្ទេស 

ពទសាៈ ជាពដ ើម ពៅថា ពសចកតឣីន តរាយណដលបទិបាងំ្ ។ ពសចកត ី     
ឣន តរាយទងំ្ព ោះ រណមង្ពធវើនវូការពបៀតពបៀនមនិបាន ពដាយការមនិ
រគប់រគង្ជុវំញិផង្ ពដាយកចិចម្មនការព ើញរបូ ណដលមនិជាទី
សបាយផង្ កនុង្ទពីស សនាៈណ្ហ,  ភកិ េុកាលដងឹ្ពហើយ យា៉ាង្ដពូចនោះ 
ពចិារណ្ហ ពសពនវូពស សនាៈព ោះ គបបីរជាបថា “ពចិារណ្ហ 
ពដាយឧបាយពហើយ ពទើបពសពនវូពស សនាៈ ៘ ពដ ើមបី 
បព ទ បង្ន់វូពសចកតឣីន តរាយណដលពកើតឣំពរីដវូ”  ដពូច នោះ  ។ 
‘         (២៨’)  កនុង្បទថា “គោិនបបចចយពភសជជបរកិាេ រ”ំ  ពនោះ  ម្មន  
វនិចិ ឆយ័ ដចូតពៅពនោះ ។  ពភសជជាៈ ព ម្ ោះថា បចចយ័ ពរ ោះឣតថថា       
បពណត ញពចញនវូពរាគ,  ឣធបិាយថា ពរ ោះឣតថថា ជាពរគឿង្បន្ទ ា្ ប
នវូពរាគ ។   កយថា បចចយ័ពនោះ គជឺាព ម្ ោះ របស់ពភសជជាៈ ឯណ្ហ 
មួយ ណដលជាទសីបាយ ។  កមម របស់ពពទយ ព ម្ ោះថា ពភសជជាៈ 
ពរ ោះពហតុថា ភាវាៈននពភសជជាៈ គពឺពទយព ោះ ឣនញុ្ហដ ត តពហើយ ។  ថាន  ំ 
គ ឺ ជាបចចយ័ ដល់ឣនកជងំ្ ឺ  ព ម្ ោះថា  គោិនបបចចយ័ពភសជជាៈ ។          
ឣធបិាយថា  កចិ ចការ របស់ពពទយ ណដលជាទសីបាយ ដល់ឣនកជងំ្ ឺ
ណ្ហមួយ ដចូជាពរបង្, ទកឹ មុ ំ, សារឣំពៅជាពដ ើម ។ ចណំណកពរគឿង្
បរវិារ រពោះម្មនរពោះភាគ រាស់ថា “បរកិាេ រ” កនុង្រពោះបាលីថា “នគរ 
ជារបស់ណដលពគបទិបាងំ្លអពហើយ ‘(១’) ពដាយកណំពង្ជាពរគឿង្ការ  
 រនវូនគរទងំ្ ៧ ” ដពូចនោះជាពដ ើម ។   ពរគឿង្ឣល ា្ រ  រាស់ពៅថា  
_______________________________________________ 

១-   សុ. ឣំ. ស.   ភាគទ ី៤៧   ទព័ំរទី ១៩៤  ។ 
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‘-៨៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

“បរកិាេ រ” កនុង្បាលីថា “រថ គឣឺរយិមគគ ម្មនសីល ជាពរគឿង្ ស 
ម្មន្នជាពលល  ម្មនពសចកតពីាយាមជាកង្ ់ ‘(១)’ ” ដពូចនោះជាពដ ើម ។ 
សម្មភ រាៈ ករ៏ពោះឣង្គរាស់ថា “បរកិាេ រ” កនុង្បាលីថា “បរកិាេ រ សរម្មប់
ជវីតិពនោះ ណ្ហនមួីយ គបឺពវជតិ រតូវណតរបមូលយកមក ពដាយរតមឹ
រតូវ ( ‘២)’ ” ដពូចនោះជាពដ ើម ។  កក៏ នុង្បទថា “គោិនបបចចយពភសជជ-         
បរកិាេ ពរា” ពនោះ រណមង្គួរទងំ្សម្មភ រាៈទងំ្បរវិារ ។  ណមនពតិ ពភសជជាៈ
ជាបចចយ័ ដល់ឣនកជងំ្ពឺ ោះ ព ម្ ោះថា ជាបរវិារ ‘(ពរគឿង្បទិបាងំ្)’  
ដល់ជវីតិបានផង្ ពរ ោះរកាជវីតិ មនិឲយចព ល ោះ ដល់ការពកើតពឡើង្ 
ននឣា ធណដលញុាងំ្ជវីតិឲយវ ិស, ព ម្ ោះថា ជាពរគឿង្គារំទដល់
ជវីតិបានផង្ ពរ ោះជាពរគឿង្បណ្ហត លពធវើឲយជវីតិរបរពតឹ តពៅ បាន
យនឺយូរពទៀតផង្’ ពរ ោះពហតុព ោះ ពភសជជាៈ ជាបចចយ័ដល់ឣនកជងំ្ ឺ
ព ោះ ពោកពៅថា “បរកិាេ រ” ។  ដពូចនោះ ពភសជជាៈ ជាបចចយ័ដល់ឣនក   
ជងំ្ពឺ ោះផង្ ជាពរគឿង្បរកិាេ រផង្ ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា 
គោិនបបចចយពភសជជបរកិាេ រ, ‘ ភកិ េុ ពសព’នវូគោិនបបចចយពភសជជ-
បរកិាេ រព ោះ ។ ម្មន កយឣធបិាយថា “នវូពរគឿង្គារំទ ដល់ជវីតិ  
ម្មន ពរបង្, ទកឹ មុ ំ, សារឣំពៅ ជាពដ ើម ណដលរគូពពទយយល់រពម 
ពហើយ  ណដលជាទសីបាយ  ដល់ឣនកជងំ្ណឺ្ហមួយ”  ។ 
          បទថា “ឧបប ន ន”ំ ណរបថា ពកើតពហើយ ម្មនពហើយ ពកើតពឡើង្ 
ពហើយ ។  កនុង្បទថា “ពវយា ធកិាន”ំ  ពនោះ ការកពំរ ើកធាតុ ព ម្ ោះថា  
_____________________________________ 

១-  សុ. សំ.   ភាគទ ី៣៧   ទព័ំរ ១២ ។   ២- សុ. ម.  ភាគទ ី២០   ទព័ំរ ៣៩៥ ។ 
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-៨៦- 
សីលនិទ្ទេស 

ពា ធ, ឯពរាគទងំ្ឡាយ ម្មនពរាគ លង្,់ ពរាគបូស, ពរាគរលក  
ណកវ ជាពដ ើម ណដលម្មនការកពំរ ើកធាតុព ោះ ជាសមុដាា ន ព ម្ ោះថា 
ពវយា ធកិា (ជាពរាគរបកបពដាយការពបៀតពបៀនពផសង្ៗ)’ ពរ ោះ  
ភាវាៈននពរាគព ោះ ពកើតពឡើង្ពហើយ ពដាយការពបៀតពបៀនពផសង្ៗ ។ 
ពវទ ណដលជាទកុេ គពឺវទ ណដលពកើតឣំពឣីកុសលវបិាក ព ម្ ោះថា 
ពវទ  ។  នវូពវទ  ណដលរបកបពដាយការពបៀតពបៀនពផសង្ៗព ោះ ។ 
បទថា “ឣពាបជឈបរមាយ” ពសចកតថីា ពដ ើមបីជាឣនកមនិម្មន      
ពសចកតទីកុ េដន៏រកណលង្ ។  ឣធបិាយថា ពសចកតទីកុ េព ោះ (‘ម្មន)’ ដរាប
ណ្ហ,   ភកិ េុ លោះបង្ព់សចកតទីកុ េជាកមមទងំ្ឣស់ ដរាបព ោះណដរ  ។ 
          សីលណដលម្មនការពចិារណ្ហ ពដាយឧបាយននរបាជាញ  ជាមុន
ពហើយ ពទើបពរបើរបាស់បចចយ័ ជាលកេណាៈពនោះ បណឌិ តគបបីរជាបថា 
“ព ម្ ោះថា បចចយសន នសិសិតសីល” ពដាយសពង្េប យា៉ាង្ដពូចនោះ ។ 
ចណំណកពសចកតនីន កយ កនុង្បទថា “បចចយសន នសិសតិសីល” ពនោះ  
ដចូតពៅពនោះ ។  កស៏តវទងំ្ឡាយ កាលទទលួ ឣារស័យ គបឺរពិភាគ 
ពរបើរបាស់នវូបចចយ័ទងំ្ឡាយ ម្មនចវីរជាពដ ើមព ោះពហើយ ពទើបពៅ
បាន គ ឺ ដពំណើ រពៅបាន បានដល់ ពទើបរបរពតឹ តពៅបាន ពរ ោះពហតុ
ណ្ហ ពរ ោះពហតុព ោះ ‘(បចចយ័ម្មនចវីរជាពដ ើមព ោះ)’ ពទើបពោកពៅ  
ថា “បចចយ័” ។  សីលណ្ហ ឣារស័យនវូបចចយ័ទងំ្ឡាយព ោះ ពរ ោះ
ពហតុព ោះ  សីលព ោះ  ពទើបព ម្ ោះថា  បចចយសន នសិសិតសីល  ។ 
‘          (២៩’)   គបបីរជាបសាធនាៈ  ( ‘ពហតុឲយសពរមច)’  ក នុង្សីល  ៤  
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‘-៨៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

យា៉ាង្ពនោះ ដចូតពៅ  ភកិ េុ គបបីញុាងំ្បាតពិម្មកេសំវរសីល ឲយដល់  
រពម ពដាយសទធ  ។  ពរ ោះបាតពិម្មកេសំវរសីលព ោះ សពរមចពដាយ
សទធ  ពរ ោះភាវាៈននការបញ្ដតតសិិកាេ បទ ជាការកន លង្នវូវស័ិយ នន  
រពោះសាវក ។  ពតិណមនពហើយ ការរាស់ារមនវូករិយិាទលូសំុ ឲយ
រពោះឣង្គបញ្ដតតសិកាេ បទជានទិសសនាៈ កនុង្បាតពិម្មកេសំវរសីលពនោះ ។ 
ពហតុព ោះ បាតពិម្មកេសំវរសីលព ោះ ភកិ េុឣនកសម្មទនសិកាេ បទ 
ណដលរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្ប់ញ្ដតតពហើយ យា៉ាង្ណ្ហ មនិឲយពសស
សល់ ពដាយសទធ  ពហើយមនិពធវើនវូការឣាពឡាោះឣាល័យ សូមបីកនុង្
ជវីតិ រតូវណតបពំពញឲយបានបរបូិណ៌ ពដាយរបនព ។ សមដចូរពោះ
តរម្មស់ណដលរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ថា ៖  

បកសីរតដដវវិុច សូ៊របថុយលោះបង់ជីវិតរកានូវពង យា៉ា ង 

ណា ដមរមឹរចាមរី សូ៊របថុយលោះបង់ជីវិត រកានូវដរាម 

កនទ ុយ យា៉ា ងណា កុដុមពី ក៍មានកូនសាំឡាញ់សតមួយ រកានូវ

កូន យា៉ា ងណា បុរសមានសភនកមាា ង រកានូវសភន កមួយ យា៉ា ង

ណា, ដោកទាំងឡាយ ចូររកានូវសីល របស់ខ្លួន ឲយជាទី

រសឡាញ់ដពញចិតតឲយណាស់ ចូររបកប ដោយដសចកតី

ដោរព សពវៗ កាល ឲយដូចជាបកសីរតដដវវិុច រកាពង ជា 

ដដើម  យា៉ា ងដូដចាន ោះចុោះ  ។  

         សូមបីរពោះតរម្មស់ដនទពទៀត  ករ៏ពោះឣង្គរាស់ពហើយណដរ ‘(ថា’) ។ 
មារសមុរទ   ឋតិពៅជាធមមា   មនិកន លង្ហួសរចាងំ្ពៅបាន  យា៉ាង្ 
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-៨៨- 
សីលនិទ្ទេស 

ណ្ហមញិ, បពរិតមាររាជ រពោះ មបាររាទាៈ ពួកសាវក របស់
តថាគត កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ មនិរបរពតឹ តកន លង្សិកាេ បទព ោះ ណដល
តថាគតបានបញ្ដតតពហើយ ដល់ពួកសាវក សូមបីពរ ោះពហតុននជវីតិ
ពឡើយ ‘(១)’ ។  កក៏ នុង្ពសចកតឣីធបិាយពនោះ គបបីរជាបពរឿង្រពោះពថរាៈ
ទងំ្ឡាយ  ណដលរតូវពចារចង្ពហើយ  កនុង្ដង្នរព ‘ (ជាឧទហរណ៍’) ។ 
         បានឮមកថា ពួកពចារបានយកវលលិពរបង្ចង្ពផតករពោះពថរាៈ កនុង្
ដង្នរព ព ម្ ោះមារវតតន ិ ។ រពោះពថរាៈ សិង្ពៅដណដលនុោ៎ះឯង្ ចពំរ ើន 
វបិសស  ឣស់ ៧ នថង កប៏ានសពរមចរពោះឣ គាមផិល ពធវើមរណ-
កាល កនុង្ទពី ោះឯង្ ពហើយបានពៅពកើត កនុង្រពហមពោក ។ ពចារ
ទងំ្ឡាយបានយកវលលិពោម មកចង្ពផតករពោះពថរាៈដនទពទៀត កនុង្តមព
បណណិ ទ វបី ។ រពោះពថរាៈព ោះ កាលពបើពភលើង្នរពរាលព្ោះមកដល់ កម៏និ
ោត ចវ់លលិពសាោះពឡើយ ពផតើមចពំរ ើនវបិសស  រហូតដល់បានសពរមចជា
រពោះឣរហន តសមសីសី ពហើយកប៏រនិ ិវ ន ។ រពោះទ ីភាណកឣភយ-
ពតថរ កាលនមិន តពៅជាមួយនងឹ្ភកិ េុ ៥០០ ឣង្គ បានព ើញពហើយ កឲ៏យ
បូជាសររីាៈរបស់រពោះពថរាៈពហើយ ឲយសាង្រពោះពចតយិ ‘(សំរាប់បញ្ចុ ោះ 
ឣដ ាធិាតុ’)  ។ 
          ពរ ោះពហតុព ោះពហើយ  កុលបុរតឣនកម្មនសទធ ដនទពទៀត 

កាលជរមោះនូវបាតិដមាកា របបីសូ៊របថុយជីវិត មិនរបបី    

ទាំោយនូវការសរងួម កន ុងសីល សដលរពោះដោកនាថ រទង់

រតស់បញ្ដតត ដេើយ  ។  

__________________________________________________________ 

១- សុ. ឣំ. ឣ.   ភាគទ ី៤៨   ទព័ំរទី ៩៣ ។ 
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‘-៨៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

          ពរបៀបឧបម្មដចូជាបាតពិម្មកេសំវរសីល ភកិ េុគបបីឲយដល់រពម 
ពដាយសទធ  យា៉ាង្ណ្ហមញិ, ឥន្ទន ទយិសំវរសីល កភ៏កិ េុគបបីឲយដល់
រពម ពដាយសត ិកយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ ។  ណមនពតិ ឥន្ទន ទយិសំវរសីលព ោះ 
ម្មនសតជិាពរគឿង្ឲយសពរមច ពរ ោះឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ឡាយ ណដលតមាល់
ពៅស៊ប់ លអពហើយ ពដាយសត ិ មនិណមនជារបពារង្ ណដលពទស
ទងំ្ឡាយ ម្មនឣភជិាជាពដ ើម គបបីចូលមកបានពឡើយ ។ ពរ ោះ
ពហតុដពូចាន ោះ ឥន្ទន ទយិសំវរសីលព ោះ ភកិ េុកាលរលឹកព ើញ នវូឣាទតិ ត
បរយិាយសូរត ពដាយនយ័ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ‘(១’) ចកេុន្ទន ទយ៍ី
ណដលភកិេុឣាលពហើយ ពដាយបន ទោះណដកណដលពៅត ពហើយ ណដលពភលើង្ព្ោះ
សពវពហើយ ណដលពភលើង្ព្ោះសព ធ សពៅធ ពហើយ ម្មនឣណ្ហត តពភលើង្ណត
មួយ របពសើរជាង្, ចណំណកការកានយ់កនវូនមិតិ ត ពដាយឣនពុយញ្ជនាៈ 
កនុង្របូទងំ្ឡាយ ណដលបុគគលគបបីដងឹ្ ពដាយចកេុ មនិរបពសើរពសាោះ
ពឡើយ” ដពូចនោះជាពដ ើមពហើយ, កាលពបើ វញិ្ហដ ណ របរពតឹ តពៅាមទវ រ
ម្មនចកេុទវ រជាពដ ើម កនុង្ឣារមមណ៍ទងំ្ឡាយ ម្មនរបូារមមណ៍ជាពដ ើម, 
ារម តន់វូករិយិាកានយ់ក ម្មនការកានយ់កនវូនមិតិ តជាពដ ើម ណដល
ជាផលូវ គពឺទសទងំ្ឡាយ ម្មនឣភជិាជាពដ ើម គបបីចូលមកបាន 
ពដាយសត ិ ណដលមនិវពង្វង្វង្វនភ់ានរ់ចឡំ គបបីពធវើឲយបានសពរមច 
ពដាយរសួលបួលចុោះ  ។ 
          ពរ ោះថា កាលពបើឥន្ទន ទយិសំវរសីលព ោះ គភឺកិ េុមនិបានពធវើ ឲយ  
___________________________________________________ 

១- សុ. សំ. ស.   ភាគទ ី៣៥   ទព័ំរទី ៣៨៤ ។  
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-៩០- 
សីលនិទ្ទេស 

សពរមច យា៉ាង្ពនោះពហើយ សូមបីបាតពិម្មកេសំវរសីល កជ៏ាសីលមនិ
ឋតិពៅយនឺយូរ មនិាងំ្ពៅឣស់កាលដយូ៏របានពឡើយ ពរបៀបដចូជា
សន ទងូ្ ណដលពគមនិបានពធវើរបង្ហុ៊មពទ័ ធពហើយ កម៏និឣាចរស់ពៅបាន
យូរ យា៉ាង្ដពូចាន ោះឯង្ ។  កភ៏កិ េុ ណដលមនិពធវើឥន្ទន ទយិសំវរសីល ឲយបាន
សពរមចពនោះ ជាឣនករតូវពចារ គកឺពិលសទងំ្ឡាយពបៀតពបៀន ដចូជា
រសុកណដលម្មនទវ រពបើកចហំ ករ៏តូវពួកពចារ  យំករទពយបុគគលដនទ 
ពបៀតពបៀនបាន យា៉ាង្ដពូចាន ោះឯង្ ។  មួយពទៀត រាគាៈរណមង្ចាកទ់មលុោះនវូ
ចតិ ត របស់ភកិ េុព ោះ ដចូជាតណំកទ់កឹពភលៀង្ ពលចពរសាចនវូផទោះណដល
ពគរបកម់និបានលអពហើយ  កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះឯង្  ។  
          សមដចូរពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ ថា ៖  

ភិកា ុ រកានូវឥគនទីយ៍ កន ុងរូប សាំដឡង រស កលិន និង កន ុង     

ផសសៈទាំងឡាយ ដរពាោះថា ទវ រទាំងឡាយដនោះ សដលដបើក 

ចាំេ មិនបានរកាដេើយ រសមងដបៀតដបៀន ដូចជាពួក 

ដចារលួចរទពយឣ្នកដព្ទ ដបៀតដបៀនរសុក សដលមានទវ រ 

ដបើកចាំេដចាល ដូដចាន ោះសដរ ។ តាំណក់ទឹកដភល ៀង រសមង 

ដលចដរសាចនូវផទោះ សដលបុរគលរបក់បាាំងដេើយមិនលអ  

យា៉ា ងណាមិញ, រារៈ សតងចាក់ទមល ុោះនូវចិតត  សដលបុរគល 

មិនបានឣ្ប់រាំដេើយ  ក៏យា៉ា ងដូដចាន ោះសដរ  ។ 

          ណតថា  កាលពបើឥន្ទន ទយិសំវរសីលព ោះ   ភកិ េុពធ វើឲយបានសំពរច  
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‘-៩១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពហើយ សូមបីបាតពិម្មកេសំវរសីល កជ៏ាសីលឋតិពៅយនឺយូរ ជា
សីលាងំ្ពៅ ឣស់កាលដយូ៏របាន ពរបៀបដចូសន ទងូ្ណដលពគបានពធវើ
របង្ហុ៊មពទ័ ធបានលអពហើយ កឣ៏ាចរស់ពៅបានយូរ យា៉ាង្ដពូចាន ោះឯង្ ។ 
កភ៏កិ េុ ណដលពធវើឥន្ទន ទយិសំវរសីល ឲយបានសពរមចពនោះ ជាឣនករតូវពចារ 
គកឺពិលសទងំ្ឡាយ ពបៀតពបៀនមនិបាន ដចូជារសុកណដលម្មនទវ រ 
បទិបាងំ្លអពហើយ ករ៏តូវពួកពចារ យំករទពយបុគគលដនទ ពបៀតពបៀន
មនិបាន កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះឯង្ ។ មួយវញិពទៀត រាគាៈ រណមង្ចាកទ់មលុោះនវូ
ចតិ ត របស់ភកិ េុព ោះ មនិបាន ពរបៀបដចូជាតណំកទ់កឹពភលៀង្ ពលច
ពរសាចមនិបាននវូផទោះ ណដលពគរបកប់ាងំ្ជតិលអពហើយ យា៉ាង្ដពូចាន ោះ ។  
          សមដចូរពោះតរម្មស់ ណដលរពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ ថា ៖ 

ភិកា ុ រកានូវឥគនទីយ៍ កន ុងរូប សាំដឡង រស កលិន និង កន ុង      

ផសសៈទាំងឡាយ ដរពាោះថា ទវ រទាំងឡាយដនោះ សដលភិកា ុ 

បិទរកាលអ ដេើយ រសមងដបៀតដបៀនមិនបាន ដូចជាពួក

ដចារលួចរទពយឣ្នកដព្ទ ដបៀតដបៀនរសុកសដលមានទវ រ

បិទលអ ដេើយមិនបាន ដូដចាន ោះសដរ ។ តាំណក់ទឹកដភល ៀង 

រសមងដលចដរសាចមិនបាននូវផទោះ សដលបុរគលរបក់បាាំង 

លអដេើយ យា៉ា ងណាមិញ, រារៈ សតងចាក់ទមល ុោះ នូវចិតត  

សដលបុរគលឣ្ប់រាំលអ ដេើយមិនបាន  ក៏យា៉ា ងដូដចាន ោះសដរ  ។  

  កព៏ទស ពនោះ  ជាពទស ដឧ៏រកដិ ានរកណលង្  ។  
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‘-៩២- 
សីលនិទ្ទេស 

          (៣០)’ ធមមាចតិ តពនោះ ជាធមមជាតរបរពតឹ តពៅ យា៉ាង្ឆ្វប់រហ័ស 
ពរ ោះពហតុព ោះ ឥន្ទន ទយិសំវរាៈ ភកិ េុគបបីបព ទ បង្ន់វូរាគាៈ ណដលពកើត 
ពឡើង្ពហើយ ពដាយពធវើទកុកនុង្ចតិ ត នវូឣសុភកមមដាា ន ពហើយពធវើឲយដល់ 
រពម  ដចូជារពោះវង្គសីពតថរ  ឣនកបួសពហើយ  ឣស់កាលមនិយូរ  ។ 

( ដរឿងរពោះវងគីសដតថ រ ) 

          បានឮមកថា កាលរពោះពថរាៈ បួសពហើយ ឣស់កាលមនិយូរ 
រាចព់ៅ ពដ ើមបីបណិឌ បាត, រាគាៈ ពកើតពឡើង្ ពរ ោះព ើញន្ទសតីម្មន ក ់ ។ 
កនុង្រគាព ោះ   ពោកកប៏ានទលូដល់រពោះឣានន ទ ថា ៖ 

ខ្ញុ ាំរពោះករុណា ដៅត រកហាយដោយកាមរារៈ ចិតត  របស់ខ្ញុ ាំ 

រពោះករុណា សតងដរាលរាល បពិរតរពោះឣ្ាននទ ដោតម- 

ដោរត ដូចជាខ្ញុ ាំរពោះករុណាសូមឣ្ងវរ, សូមដោកមាច ស់ 

ដមតត របាប់នូវឧបាយជាដររឿងរាំលត់ នូវដសចកតីដៅត ដរាល 

រាល  ដោយដសចកតីឣ្នុដរោោះផងចុោះ  ។ 

           រពោះពថរាៈ  ព ល ថា ៖ 
ចិតត  របស់ដោក សតងដរាលរាល ដរពាោះវិបោល សចាក

សញ្ញដ , ចូរដោកដវៀរឲយរសឡោះ នូវសុភនិមិតត  សដលជា

ដេតុនាាំឲយដកើតរារៈ ចូរដោកឣ្ប់រាំចិតត  ឲយតាំងដៅបាន

លអ  ដធវើឲយមានឣ្ារមមណ៍សតមួយ ដោយឣ្សុភសញ្ញដ  ចូរ

ដោកដ ើញនូវស ា្ រទាំងឡាយ ដោយថា ជារបស់ដព្ទ 

(មិនដទៀងទត់)  ផង   ដោយថា ជាទុកាផង   ដោយថា មិន 
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‘-៩៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សមនជារបស់ខ្លួនផង   ចូររាំលត់នូវរារៈធាំ ឲយឣ្ស់ដៅ កុាំ

ឲយជាឣ្នក រឺរារៈដុតដរាល រាលញយៗ ដឡើយ 
‘ (១)’

  ។ 

រពោះពថរាៈ លុោះបព ទ បង្រ់ាគាៈបានពហើយ ករ៏ាចព់ៅ ពដ ើមបីបណិឌ បាត ។  
នយ័មួយពទៀត ភកិ េុគបបីជាឣនកបពំពញនវូឥន្ទន ទយិសំវរាៈ ឲយដចូជារពោះ
ចតិ តគុត តពត ថរ ឣនកពៅកនុង្មារគុារ ព ម្ ោះកុរណឌ កាៈ នងិ្ ដចូជារពោះ 
មារមតិតពត ថរ ឣនកពៅកនុង្ពចារកមារវាិររ ជារបរកតផីង្  ។ 

( ដរឿងរពោះចិតត រុតត ដតថ រ ) 

          បានឮមកថា ម្មនរបូគនំរូ ននឣភនិនិ្ទសាមន ៍ របស់រពោះពុទ ធទងំ្ 
ឡាយ ៧ រពោះឣង្គ ជាទមីព រមយពៅកនុង្មារគុារព ម្ ោះកុរណឌ កាៈ ។ 
ពួកភកិ េុពរច ើនរបូ កាលនមិន តពៅកានទ់ចីារកិននពស សនាៈ ព ើញរបូ
គនំរូ កព៏ លថា “បពរិតពោកម្មច ស់ ចតិ តកមម ជាទរីកីរាយននចតិ ត” ។ 
រពោះពថរាៈ ព លថា “ម្មន លពោកដម៏្មនឣាយុទងំ្ឡាយ កាលណដល
ខ្ ញុរំស់ពៅ កនុង្គុារ ឣស់កាលជាង្ ៦០ ឆ្វន  ំ មនិដងឹ្ថា របូគនំរូម្មន 
ឬក ៏ មនិម្មនពទ ។  ឥឡូវពនោះ  ពទ ើបណតនថងពនោះពទ ខ្ ញុពំទ ើបនងឹ្ដងឹ្ ‘(ថា
ម្មន)’  ពរ ោះឣារស័យពោកទងំ្ឡាយណដលម្មនចកេុ”  ។ 
          បានឮមកថា រពោះពថរាៈ ពៅឣស់កាលរបម្មណប៉ាុពណណោះ មនិ
ធាល ប់ពបើកណភនករកពឡកពមើលគុារពទ ។ ចណំណកខាង្ណកបរទវ រគុារនន
រពោះពថរាៈព ោះ ម្មនពដ ើមខ្ ទងឹ្ធផំង្ណដរ ។ មារ គរពកឹសព ោះ ករ៏ពោះ  
ពថរាៈ  មនិធាល ប់ពង្ ើយពមើល ឰដខ៏ាង្ពលើពឡើយ  ។   រពោះពថរាៈ  ទល់ណត 
_________________________________________________________________________________________ 

១-   សុ.  សំ.  សគ.   ភាគទ ី៣០   ទព័ំរទី ១៥៨ ។  
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‘-៩៤- 
សីលនិទ្ទេស 

ព ើញលំឣង្ពកសរធាល ក ់ ពលើណផនដ ី ពរៀង្រាល់ឆ្វន  ំ ពទើបដងឹ្ថា ពដ ើម
មារ គព ោះ  ម្មនោា ពហើយ  ។ 
          រពោះរាជា រទង្រ់ពោះសណ្ហត ប់ នវូគុណសមបតត ិ របស់រពោះពថរាៈ
ពហើយ រទង្ម់្មនរពោះបណំង្នងឹ្ថាវ យបង្គ ំ ពទើបរទង្ប់ញ្ជូ ននវូរពោះរាជ-
សារ ឣស់វារាៈ ៣ ដង្, កាលពបើរពោះពថរាៈ មនិនមិន តមក, ពទើបរទង្់
រាស់បញ្ហជ ឲយពគចង្ពដាោះទងំ្ឡាយ ននពួកន្ទសតីណដលម្មនកូនខ្ ច ី កនុង្
រសុកព ោះពហើយ រទង្ប់ញ្ហជ ឲយរាជឣាម្មតយ របថាប់រា ថា “រពោះពថរាៈ 
មនិទនន់មិន តមក ដរាបណ្ហ, ពួកទរក កុបំានពឡើយ នវូទកឹពដាោះ
រសស់  ដរាបព ោះណដរ”  ។  
          រពោះពថរាៈ បាននមិន តពៅកានរ់សុកធពំហើយ ពដ ើមបីឣនពុរគាោះដល់
ពួកទរក ។ រពោះរាជា រទង្រ់ពោះសណ្ហត ប់ពហើយ រទង្រ់ាស់ថា “ណន
របណសតង្ទងំ្ឡាយ ពួកឣនកចូរពៅនមិន តឲយរពោះពថរាៈចូលមកចុោះ ខ្ ញុនំងឹ្
ទទលួនវូសីលទងំ្ឡាយ” ពហើយរទង្រ់ាស់ឲយពួកឣាម្មតយ  រំពោះ
ពថរាៈពៅ ខាង្កនុង្ននរពោះរាជវាងំ្ រទង្ថ់ាវ យបង្គរំពោះពថរាៈពហើយរបពគន 
ច ា្ ន ់ឲយរពោះពថរាៈឆ្វន ់ពទើបរាស់ថា “បពរិតពោកម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន នថង
ពនោះ មនិម្មនឱកាសពទ ខ្ ញុរំពោះកុណ្ហ នងឹ្ទទលួសីល កនុង្នថងណសអក” 
ដពូចនោះពហើយ រទង្ក់ានយ់កបារត របស់រពោះពថរាៈ ជូនពៅបានណតបន តចិ
ពហើយ រទង្ថ់ាវ យបង្គ ំ រតឡប់មកវញិ ជាមួយនងឹ្រពោះ ង្ពទវ ី។ រពោះ
រាជា រទង្ថ់ាវ យបង្គកំ ត ីរពោះ ង្ពទវ ីរទង្ថ់ាវ យបង្គកំ ត,ី  រពោះពថរាៈ ព ល
ថា  “បពរិតរពោះមាររាជ  សូមរទង្ម់្មនពសចកតសុីខ្ចុោះ”  ។   នថ ងទងំ្  
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‘-៩៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឡាយ ៧ បានកន លង្ពៅពហើយ យា៉ាង្ពនោះ ។ ភកិ េុទងំ្ឡាយ សួរថា 
បពរិតពោកម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន ពហតុឣវី កាលណដលរពោះរាជាថាវ យបង្គកំ ត ី
រពោះ ង្ពទវ ីថាវ យបង្គកំ ត,ី ពោកម្មច ស់ ព លយា៉ាង្ដពូចនោះ ថា “បពរិត
រពោះមាររាជ សូមរទង្ម់្មនពសចកតសុីខ្ចុោះ?” ។  រពោះពថរាៈ ព លថា 
“ម្មន លពោកដម៏្មនឣាយុទងំ្ឡាយ ខ្ ញុមំនិបានពធវើ នវូការកណំត ់ ថា 
រពោះរាជា ឬ រពោះ ង្ពទវ ី យា៉ាង្ដពូចនោះពទ” កនុង្ពពលកន លង្ពៅបាន ៧ 
នថង រតូវរពោះរាជា ពបើកឱកាស ឲយនមិន តពៅពហើយ ពដាយរពោះតរម្មស់
ថា “ការពៅកនុង្ទពីនោះ ពតិជាម្មនការលំបាក ដល់រពោះពថរាៈ” ដពូចនោះ
ពហើយ កន៏មិន តពៅកានម់ារគុារ ព ម្ ោះកុរណឌ កាៈ ពហើយពឡើង្កាន ់
ទចីន្ទង្ាម  ក នុង្ចណំណកននរារត ី ។ 
          ពទវា ណដលឣារស័យពៅ ពលើពដ ើមខ្ ទងឹ្ បានឈរពរទលនវូ
របទបីម្មនដង្ ។ កនុង្រគាព ោះ កមមដាា ន របស់រពោះពថរាៈ បានបរសុិទ ធ
របាកដ យា៉ាង្នរកណលង្ ។ រពោះពថរាៈ ម្មនចតិតរកីរាយ ពដាយគតិ ថា 
“ពរ ោះពហតុឣវីហន៎ កនុង្នថងពនោះ កមមដាា ន របស់ឣាាម ឣញ របាកដយា៉ាង្
នរកណលង្ពម៉ាលោះ” ញុាងំ្ភនទំងំ្មូលឲយខ្ ទរខាទ រពហើយ កប៏ានសពរមចរពោះ 
ឣរហតត កនុង្ចព ល ោះ ននមជឈិមយាម ។  ពហតុព ោះ កុលបុរត ឯពទៀត   
ឣនករបាថាន របពយាជន ៍

មិនរបបីជាឣ្នកមានសភនករលីមរោម ដូចជាសតវសាវ  ដៅ 

កន ុងព្រព ដូចជាសតវ រមឹរភាញ ក់ដផអើល កនុងព្រព និង ដូចជា  

កូនដកមង  សដលមានចិតតតក់សល ុតដេើយផង  របបីដចាលនូវ  

‘95



-៩៦- 
សីលនិទ្ទេស 

សភនកទាំងឡាយចុោះដរកាម ជាឣ្នកមានការសាំឡឹងដមើល 

រតឹមសតមួយជួរនឹម មិនរបបីជាឣ្នកលុោះនូវឣ្ាំណាចព្នចិតត  

សដលរលីមរោម  ដូចជាសតវសាវ ព្រពដឡើយ  ។  

          មួយពទៀត ពរាគបូសរបកបពដាយពសិ ពកើតពឡើង្ ដល់ម្មា 
របស់រពោះមារមតិតពត ថរ ។ ចណំណកកូនរសីរបស់ម្មាននរពោះពថរាៈព ោះ 
កជ៏ាឣនកបួសពហើយ កនុង្សំណ្ហកពួ់ក ង្ភកិេុន ី។ ម្មាព ោះ នយិាយ 
ពៅកាន ់ង្ភកិ េុនពី ោះថា “បពរិត ង្ជាម្មច ស់ ចូរ ង្ពៅកាន ់
សំណ្ហកប់ង្ ចូររបាប់ថា ខ្ ញុមំនិសបាយ ពហើយ យំកថាន មំក” ។ 
 ង្ភកិេុនពី ោះ បានពៅរបាប់ពហើយ ។  រពោះពថរាៈ ព លថា “ខ្ ញុមំនិពចោះ
ផសំថាន ពំផសង្ៗ ម្មនថាន បំញសពឈើជាពដ ើមពហើយ ចឣិំនពធវើថាន ពំទ, ណតថា ខ្ ញុ ំ
នងឹ្របាប់នវូថាន  ំដល់ ង្, ខ្ ញុបួំសពហើយ ឣំពកីាលណ្ហ ចាប់ពដ ើមឣំពី
កាលព ោះមក ខ្ ញុមំនិធាល ប់ម្មនចតិ តរបកបពដាយពោភាៈ ពហើយទោំយ 
នវូឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ឡាយ រមលិពមើលរបូណដលម្មនចណំណកមនិពសមើគាន ពទ, 
ពដាយសចចវាចាពនោះ សូមពសចកតសីបាយពកើតម្មន ដល់ម្មារបស់
ខ្ ញុ,ំ ចូរ ង្ពៅ ចូរព ល កយពនោះពហើយ បពបាសឣណង្អលសររីាៈនន
ឧបាសិកាចុោះ” ។ ភកិ េុនពី ោះពៅរបាប់ពសចកតពី ោះពហើយ បានពធវើាម
ណដលរពោះពថរាៈរបាប់ ។  ក នុង្ នខ្ណាៈព ោះឯង្ ពរាគបូសរបស់ឧបាសិកា 
ករ៏ោយបាតឣ់ស់ពហើយ ដចូជាដុនំនពពុោះទកឹ ។ ឧបាសិកាព ោះ 
ពរកាកពឡើង្ពហើយ បានបពញ្ចញនវូវាចា ជាទរីកីរាយសបាយចតិត ថា 
“ពបើរពោះសម្មម សមពុទ ធ  គបបីរទង្រ់ពោះធរម្មនពៅពឡើយ ពហតុឣវី រពោះឣង្គ 
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‘-៩៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

នងឹ្មនិរទង្ប់ពបាសឣណង្អល នវូរពោះសិរាៈ របស់ភកិ េុ របាកដដចូជាកូន 
របស់ឣញ ពដាយរពោះហសត ម្មនបណ្ហត ញ ដវ៏ចិរិតនុោ៎ះ” ដពូចនោះ ។   
ពរ ោះពហតុដពូចាន ោះ  

សូមបីភិកា ុដព្ទដទៀត ឣ្នកមានដសចកតីសាំោល់នូវខ្លួនថា ជា 

កុលបុរត បួសដេើយ កន ុងរពោះសាសនា របបីឋិតដៅ កន ុង 

ការសរងួមឥគនទីយ៍ដ៏របដសើ រ  ឲយដូចជា  រពោះមិតត ដតថ រចុោះ  ។ 

        កឥ៏ន្ទន ទយិសំវរាៈ ភកិ េុគបបីឲយដល់រពម ពដាយសត ិ យា៉ាង្ណ្ហ    
មញិ, ឣាជវីបារសុិទ ធ ិ កភ៏កិ េុគបបីឲយដល់រពម ពដាយវរីយិាៈ យា៉ាង្
ដពូចាន ោះណដរ ។ កឣ៏ាជវីបារសុិទ ធពិ ោះ សពរមចពដាយវរីយិាៈ ពរ ោះថា 
ពសចកតពីាយាម ណដលភកិេុបានរបារឰពហើយ ពដាយរបនព ជាពហតុឲយ
ម្មនការលោះបង្ន់វូមចិាឆ ជវីាៈ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ ឣាជវីបារសុិទ ធពិ ោះ 
ភកិ េុគបបីលោះបង្ន់វូឣពនសនាៈ ណដលមនិសមគួរពហើយ ពសពចពំ ោះ
ណតបចចយ័ទងំ្ឡាយ ណដលពកើតពឡើង្ ពដាយពសចកតបីរសុិទ ធបិ៉ាុពណ្ហណ ោះ 
ពវៀរចាកនវូបចចយ័័ទងំ្ឡាយ ណដលពកើតពឡើង្ ពដាយពសចកតមីនិ
បរសុិទ ធ ិ ណដលពរបៀបដចូជា ឣសិរ ពសិ គបបីឲយដល់រពម ពដាយការ
ណសវង្រក ពដាយរបនព ម្មនការរាចព់ៅបណិឌ បាតជាពដ ើម ពដាយ  
ពសចកតពីយយាម  ។ 
         បណ្ហត បចចយ័ណដលពកើតពឡើង្បរសុិទ ធ នងិ្ មនិបរសុិទ ធទងំ្ ២ 
ព ោះ កប៏ចចយ័ទងំ្ឡាយ ណដលពកើតពឡើង្ពហើយ ដល់ភកិ េុឣនកម្មន
ធុតង្គ  មនិបានរកាពហើយ  ឣំពសំីណ្ហកស់ង្ឃ  ឬ ឣំពគីណាៈ កត ី ឣំព ី
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-៩៨- 
សីលនិទ្ទេស 

សំណ្ហកន់នរគហសថទងំ្ឡាយ ណដលរជោះថាល ពហើយ ពដាយគុណទងំ្ 
ឡាយ ម្មនការសំណដង្ធម៌ របស់ភកិ េុព ោះកត ី ព ម្ ោះថា បចចយ័ណដល
ពកើតពឡើង្ ពដាយពសចកតបីរសុិទ ធ,ិ ចណំណកឯបចចយ័ទងំ្ឡាយ ណដល
ពកើតពឡើង្ពហើយ ពដាយការណសវង្រកទងំ្ឡាយ ម្មនករិយិារាចព់ៅ
បណិឌ បាតជាពដ ើម ព ម្ ោះថា បចចយ័ណដលពកើតពឡើង្ ពដាយពសចកតី
បរសុិទ ធ ិ យា៉ាង្នរកណលង្  ។ 
          បចចយ័ ណដលពកើតពឡើង្ពហើយ ដល់ភកិ េុឣនកម្មនធុតង្គ រកា
ពហើយ ឣំពកីារណសវង្រក ម្មនករិយិារាចព់ៅ ពដ ើមបីបណិឌ បាតជាពដ ើម 
នងិ្ ឣំពសំីណ្ហកន់នជនទងំ្ឡាយណដលរជោះថាល ពហើយ កនុង្ធុតង្គគុណ 
របស់ភកិ េុព ោះ ពដាយឣនពុោមនវូការកណំតធុ់តង្គ ព ម្ ោះថា បចចយ័
ណដលពកើតពឡើង្ដប៏រសុិទ ធ ។ កក៏ាលពបើណផ លសម៉ាណដលបុគគលរាពំហើយ 
ពដាយទកឹមូរតសអុយ នងិ្ វតថុណដលម្មនរសជាតណផអម ៤ យា៉ាង្ ពកើត
ពឡើង្ពហើយដល់ភកិ េុព ោះ ពដ ើមបីរម្មង ប់នវូពាធណិ្ហមួយ ការសម្មទន 
ធុតង្គ របស់ភកិ េុណដលគតិថា “សូមបីភកិ េុដនទ ណដលជាសរពហមចារ ីនងឹ្
ឆ្វនន់វូវតថុម្មនរសជាតណផអម ៤ មុខ្” ដពូចនោះ ពហើយឆ្វនច់ណិំត ននណផល
សម៉ាណតម៉ាាង្ ជាការសម្មទន ដស៏មគួរ ។  ណមនពតិ ភកិ េុ របូពនោះ 
ពោកពៅថា  “ភកិ េុ ឣនកាងំ្ពៅ កនុង្វង្សននរពោះឣរយិាៈដឧ៏តតម”  ។ 
          កប៏ចចយ័ទងំ្ឡាយ ម្មនចវីរបចចយ័ជាពដ ើមពនោះឯណ្ហ, បណ្ហត  
បចចយ័ទងំ្ឡាយព ោះ កនុង្ចវីរ នងិ្ បណិឌ បាត នមិតិ តកមម, ឱភាសកមម, 
បរកិថា នងិ្ វញិ្ដត តទិងំ្ឡាយ រណមង្មនិសមគួរ ដល់ភកិ េុរគប់របូណដល  
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‘-៩៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កពុំង្ជរមោះនវូឣាជវីាៈ, កប៏៉ាុណន ត កនុង្ពស សនាៈ នមិតិ តកមម, ឱភាសកមម 
នងិ្ បរកិថា  រណមង្សមគួរ ដល់ភកិ េុឣនកណដលមនិបានរកានវូធុតង្គ ។ 
          បណ្ហត នមិតិ តកមម, ឱភាសកមម, បរកិថា នងិ្ វញិ្ដត ត ិ ទងំ្ព ោះ 
កាលពបើពួករគហសថ ព លថា “បពរិតពោកម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន ពតើពោក 
ម្មច ស់ពធវើឣវី? ឣនកណ្ហ ពរបើឲយពោកម្មច ស់ពធវើ?” ដពូចនោះ,  កយតបថា 
“មនិម្មនឣនកណ្ហឲយពធវើពទ” ដពូចនោះ របស់ភកិ េុណដលពធវើនវូកចិ ចទងំ្ឡាយ 
ម្មនការសំឣាតណផនដជីាឣាទិ៍ ពដ ើមបីពស សនាៈ ព ម្ ោះថា នមិតិ តកមម, 
មួយវញិពទៀត  កយឯណ្ហ ដនទពទៀត ណដលម្មនសភាពណបបពនោះ ‘
 កយព ោះ’  ព ម្ ោះថា  នមិតិ តកមម  ។ 
          កាលពបើភកិ េុ ព លថា “ម្មន លឧបាសក នងិ្ ឧបាសិកាទងំ្ 
ឡាយ ឣនកទងំ្ឡាយ ពៅកនុង្ទណី្ហ?” ដពូចនោះ, កាលពបើឧបាសក នងិ្ 
ឧបាសិកា ទលូថា “ពៅកនុង្របាសាទ ពោកម្មច ស់” ដពូចនោះ,  កយណដល
ភកិេុ ព លពហើយ ថា “ម្មន លឧបាសក នងិ្ ឧបាសិកាទងំ្ឡាយ 
ចណំណករបាសាទ មនិសមគួរដល់ភកិ េុទងំ្ឡាយពទ” ដពូចនោះ, ព ម្ ោះថា 
ឱភាសកមម, ម៉ាាង្វញិពទៀត  កយឯណ្ហ ដនទពទៀត ណដលម្មន  
សភាពណបបពនោះ  (‘ កយព ោះ)’  ព ម្ ោះថា  ឱភាសកមម  ។  
           កយណដលភកិេុព ល ថា “ពស សនាៈ ននភកិ េុសង្ឃចពង្អៀត” 
ព ម្ ោះថា បរកិថា ឬក ៏វាចាជាពហតុព លណ្ហដនទពទៀតម្មនសភាព 
ណបបពនោះ  ( ‘វាចាជាពហតុព លព ោះ’)  ព ម្ ោះថា  បរយិាយកថា  ។ 
           កយទងំ្ឣស់ហនងឹ្ឯង្ គួរកនុង្ពភសជជាៈ។  ណតពបើពភសជជាៈ ពក ើត 
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-១០០- 
សីលនិទ្ទេស 

ពឡើង្ពហើយ ពដាយរបការដពូចនោះ, កាលពបើពរាគ សងប់រម្មង ប់ពហើយ, ភកិ េុ 
ឆ្វនម់និគួរពទ ។ កនុង្ពរឿង្ពភសជចាៈណដលពកើតពឡើង្យា៉ាង្ពនោះព ោះ ភកិ េុ
ឣនករទរទង្ ់ នវូរពោះវនិយ័ទងំ្ឡាយ ព លថា “ទវ រ គរឺពោះម្មនរពោះ
ភាគរទង្រ់ាស់របទនឲយពហើយ, ពរ ោះពហតុព ោះ ភកិ េុ ឆ្វនព់ភសជជាៈ
គួរ” ដពូចនោះ ។  ចណំណកពួកភកិ េុឣនកសិការពោះសូរត ព លយា៉ាង្ពនោះថា 
“ឣាបតត ិមនិម្មន ( ‘ដល់ភកិ េុ’) កព៏តិណមនពហើយ, ណតថា ភកិ េុ ញុាងំ្ឣាជវីាៈ
ឲយកពរមើក, ពរ ោះពហតុព ោះ ភកិ េុឆ្វនព់ភសជជាៈ មនិគួរពទ” ។  ណតពបើភកិ េុ
ណ្ហ មនិពធវើនវូនមិតិ តកមម, ឱភាសកមម, បរកិថា នងិ្ វញិ្ដត តទិងំ្ឡាយ 
សូមបីរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្ឣ់នញុ្ហដ ត តពហើយ ឣារស័យនវូគុណ ម្មន
ការរបាថាន តចិ ជាពដ ើមណតម៉ាាង្, សូមបីកនុង្កាលជាទឣីស់ពៅ ននជវីតិ 
ពកើតពឡើង្របាកដ ពហើយកព៏ដាយ, កព៏របើរបាស់នវូបចចយ័ ណដលពកើត
ពឡើង្ពហើយណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ ពវៀរណលង្ចាកកមម ណដលជាពហតុពធវើឣាជវីាៈ 
ឲយកពរមើក ម្មនឱភាសកមម ជាពដ ើម ។  ភកិ េុរបូពនោះ ពោកពៅថា “ឣនក
របរពតឹ តផូរផង្ន់រកពពក” ដចូរពោះពថរាៈព ម្ ោះសារបុីរតយា៉ាង្ព ោះឯង្។  

( ដរឿងរពោះសារីបុរតមានឣ្ាពាធ ) 

          បានឮមកថា ពោកដម៏្មនឣាយុព ោះ ចពំរ ើនបវពិវក កនុង្សម័យ 
មួយ ជាមួយនងឹ្រពោះមារពម្មគគោល នពតថរ ពៅកនុង្នរពមួយ ។ រគាព ោះ 
កនុង្នថងមួយ ឣា ធ ណដលពកើតឣំពខី្យល់កនុង្ព ោះ ពកើតពឡើង្ពហើយ 
ដល់រពោះសារបុីរតព ោះ ញុាងំ្ទកុ េដន៏រកណលង្ឲយពកើតពឡើង្ ។ ពៅកនុង្
ពពលោង ច  រពោះមារពម្មគគោល នពតថរ  នមិន តពៅកានទ់ឧីបដាា ក  របស់ 
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‘-១០១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពោកដម៏្មនឣាយុព ោះ ព ើញរពោះពថរាៈសិង្ពហើយ កសួ៏រដណឹំង្ព ោះ
ពហើយ សួរថា “ណនពោកដម៏្មនឣាយុ កនុង្កាលមុនមក ពសចកតរីកី 
រាយសបាយ ពកើតម្មនពហើយ ដល់ពោក ពដាយពហតុដចូពមតច?” ។ 
រពោះពថរាៈ ព លថា “ម្មន លពោកដម៏្មនឣាយុ កនុង្កាលណដលខ្ ញុពំៅជា
រគហសថ ម្មារបស់ខ្ ញុ ំបានឲយនវូបាយាស ណដលចឣិំនពហើយ ពដាយ
ទកឹពដាោះរសស់ៗ មនិោយពដាយទកឹ ផសំពដាយទកឹពដាោះថាល , ទកឹ មុ ំ, 
នងិ្ សាររកាមទងំ្ឡាយ ។  ពសចកតសីបាយ បានម្មនពហើយ ដល់ខ្ ញុ ំ
ពដាយបាយបាយាសព ោះ” ។  ចណំណកឯ រពោះមារពម្មគគោល នពតថរ ដ៏
ម្មនឣាយុព ោះ ព លថា “ម្មន លពោកដម៏្មនឣាយុ ពរឿង្ព ោះ ចូរ
ពលើកទកុសិនចុោះ, ពបើបុណយរបស់ខ្ ញុ ំ ឬ របស់ពោកម្មន, ពបើពតិ
ដពូចាន ោះណមន  ពយើង្នងឹ្បាន  កនុង្នថងណសអក”  ។ 
          ចណំណកពទវា ណដលឋតិពៅ ពលើពដ ើមពឈើ រតង្ទ់បីផុំតននទ ី  
ចន្ទង្ាម កប៏ានឮនវូ កយព លចរចាគាន ពនោះ របស់រពោះពថរាៈទងំ្ពរី
ព ោះពហើយ គតិថា “ឣញនងឹ្ញុាងំ្បាយបាយាស ឲយពកើតពឡើង្ ដល់
ពោកម្មច ស់ កនុង្នថងណសអក” ដពូចនោះពហើយ កព៏ៅកានរ់តកូលឧបដាា ក 
របស់រពោះពថរាៈ កនុង្ខ្ណាៈព ោះភាល មពហើយ មួលសររីាៈ របស់កូនរបុស
ចបង្ ញុាងំ្ពសចកតពីៅត រការយ ឲយពកើតពឡើង្ពហើយ ។ រគាព ោះ     
ពទវា ព លនវូនមិតិ ត គកឺរិយិារកា ដល់កូនរបុសចបង្ព ោះ នងឹ្ពួក
ញាត ិណដលមករបជុគំាន  ថា  “របសិនពបើឣនកទងំ្ឡាយ ចាតណ់ចង្ នវូ
បាយបាយាស ម្មនសភាពណបបពនោះ ដល់រពោះពថរាៈ កនុង្នថងណសអក ខ្ ញុនំងឹ្ 
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-១០២- 
សីលនិទ្ទេស 

ណលង្” ។ ពួកញាតទិងំ្ព ោះ ព លថា “កាលពបើ‘(ការចាតណ់ចង្បាយ
បាយាស)’ គឣឺនកមនិបានរបាប់ កព៏ដាយ, ពួកពយើង្ ណតង្របពគនភកិាេ
មនិដាច ់ដល់រពោះពថរាៈទងំ្ឡាយ” ដពូចនោះពហើយ កនុង្នថងទ២ី កប៏ានចាក់
ណចង្បាយបាយាសណដលម្មនសភាពដពូចាន ោះ ។ រពោះមារពម្មគគោល ន-
ពតថរ នមិន តមក ាងំ្អំពរីពកឹរពលឹម ពហើយព លថា “ម្មន លពោក      
ដម៏្មនឣាយុ សូមពោកពៅ កនុង្ទពីនោះសិនចុោះ ទរម្មណំតខ្ ញុរំាចព់ៅ
បណិឌ បាតពហើយមកវញិ” ដពូចនោះពហើយ កចូ៏លពៅកានរ់សុក ។ ពួក
មនសុសទងំ្ព ោះ ពៅទទលួកានយ់កបារត របស់រពោះពថរាៈ បានញុាងំ្
បារត ឲយពពញពហើយ ពដាយបាយបាយាស ម្មនរបការដចូព លមក
ពហើយ បានរបពគនពហើយ ។ រពោះពថរាៈ សំណដង្នវូឣាការ គកឺារនមិន ត
ពៅ ។  មនសុសទងំ្ព ោះ ព លថា “បពរិតពោកម្មច ស់ ដច៏ពំរ ើន សូម
ពោកម្មច ស់នមិន តឆ្វនចុ់ោះ ពយើង្ខ្ ញុនំងឹ្របពគនបាយដនទពទៀត ដល់ 
ពោកម្មច ស់” នមិន តរពោះពថរាៈឆ្វនព់ហើយ កប៏ានរបពគនបាយបាយាស 
ដាកឲ់យពពញកនុង្បារតមតង្ពទៀត ។ រពោះពថរាៈ មកពហើយ បព អ្ នចូល
ពៅជតិ ព លថា “ម្មន លសារបុីរត ដម៏្មនឣាយុ ចូរពោកឆ្វនព់ៅ” ។ 
ចណំណករពោះពថរាៈ ព ើញនវូបាយបាយាសព ោះពហើយ កាលនកឹគតិ 
ថា “បាយបាយាស ជាទគីាប់ចតិ តនរកពពក ពកើតពឡើង្ពហើយ ពដាយ   
បការាៈដចូពមតចពៅហន៎?” ដពូច នោះ ពទើបបានព ើញមូលពហតុ ណដលបាយ
បាយាសព ោះ ពកើតពឡើង្ពហើយ កព៏ លថា “ម្មន លពម្មគគោល នាៈដម៏្មន
ឣាយុ ចូរពោកយកពចញពៅ, បណិឌ បាត ‘(ពនោះ)’  មនិគួរនងឹ្ឆ្វនព់ទ” ។   
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‘-១០៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឯពោកដម៏្មនឣាយុព ោះ ទងំ្មនិញុាងំ្ចតិ ត ឲយពកើតពឡើង្ ថា “រពោះ
សារបុីរត មនិឆ្វនប់ណិឌ បាត ណដលភកិេុរបាកដដចូជាឣាាម ឣញ  ំ
យកមកពហើយ” ដពូចនោះពទ ‘ក’៏កានប់ារត រតង្ក់ណ្ហត ប់ម្មត ់ពដាយ កយ
រតមឹណតមួយម្ម៉ាតប់៉ាុពណ្ហណ ោះ ពហើយកោ៏ា ប់ក នុង្ទដីស៏មគួរមួយ ។ ឣា ធ
របស់រពោះពថរាៈ កប៏ានជាសោះពសបើយពហើយ រពមជាមួយគាន នងឹ្ការ
តមាល់ទកុ ននបាយបាយាស ពលើណផនដ ី។  ាងំ្ឣំពនីថងព ោះមក រហូត 
៤៥  ឆ្វន  ំ ឣា ធដពូចាន ោះ  មនិណដលពកើតពទៀតពឡើយ  ។  
          រគាព ោះ រពោះសារបុីរត ព លពៅកានរ់ពោះមារពម្មគគោល ន-
ពតថរ ថា  “ម្មន លឣាវុពសា  បាយបាយាស ណដលពកើតពឡើង្ ពរ ោះ
ឣារស័យ នវូការសូមពដាយវាចា ម្មនសភាពមនិគួរពដ ើមបីឆ្វន ់សូមបី
កាលពបើព ោះពវៀនធ ំ ពចញមករាចព់ៅ ពលើណផនដ ី កព៏ដាយ” ដពូចនោះ
ពហើយ  កប៏ន លពឺឡើង្  នវូឧទនពនោះ ថា ៖ 

របសិនដបើខ្ញុ ាំរបបីឆ្កន់ នូវមធុបាយាស សដលដកើតដឡើង 

ដេើយ ដរពាោះការបដញ្ចញ នូវវចីវិញ្ដតតិ , ការរបរពឹតតិ ដៅ 

មួយឣ្ដនលើដោយឣ្ាជីវៈ របស់ខ្ញុ ាំ ក៏នឹងរតូវតិោះដដៀលដេើយ, 

របសិនដបើដពាោះដវៀនតូច របស់ខ្ញុ ាំ របបីដចញដៅខាងដរៅ   

ខ្ញុ ាំក៏ដៅសតមិនរបបីទមាល យ នូវឣ្ាជីវៈ ជាោច់ខាត, សូមបី 

លោះបង់នូវជីវិត (ក៏ដោយ) ក៏ខ្ញុ ាំដៅសតដធវើ ចិតត  របស់ខ្ញុ ាំ ឲយ 

ដរតកឣ្ររីករាយបាន,   ខ្ញុ ាំដវៀរចាករសឡោះ នូវការសសវ ងរក  
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-១០៤- 
សីលនិទ្ទេស 

មិនសមរួរ មួយវិញដទៀត ខ្ញុ ាំនឹងមិនដធវើ  នូវឣ្ដនសនៈ 

សដលរពោះពុទធ រទង់សអ ប់ដខ្ពើមដេើយ  ។ 

         មួយពទៀត សូមបីពរឿង្របស់រពោះពថរាៈ ព ម្ ោះមារតសិសាៈ ណដល 
ឣារស័យពៅពទៀបគល់ពឈើ ឣស់កាលដយូ៏រ នងិ្ ជាឣនកឆ្វនន់វូណផល 
សាវ យ   បណឌិ តកគួ៏រសំណដង្  ក នុង្ពរឿង្ពនោះណដរ  ។ 

ភិកា ុឣ្នកមានឥគនទីយ៍សរងួម បួសដោយសទធ  មានរបាជាញ  

ជាដររឿងពិចារណាដ ើញចាស់ មិនរបបីញុាំងចិតត  ឲយ 

ដកើតដឡើង កន ុងឣ្ដនសនៈដឡើយ របបីសាំឣ្ាតឣ្ាជីវៈ ឲយ

បានបរិសុទធលអ  

ពដាយសពវរគប់  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 
         កឣ៏ាជវីបារសុិទ ធ ិ ភកិ េុគបបីឲយសពរមច ពដាយពសចកតពីាយាម 
យា៉ាង្ណ្ហ, បចចយសន នសិសិតសីល កភ៏កិ េុគបបីឲយសពរមច ពដាយ
បញ្ហដ  យា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ ។  ពរ ោះថា បចចយសន នសិសិតសីលព ោះ ម្មន
បញ្ហដ ជាពហតុឲយសពរមច ពរ ោះភាវាៈននបុគគលឣនកម្មនបញ្ហដ  ជាឣនក
ឣាចព ើញនវូពទស នងិ្ ឣានសិង្ស កនុង្បចចយ័ទងំ្ឡាយ ។ ពរ ោះ
ពហតុព ោះ បចចយសន នសិសិតសីលព ោះ គភឺកិ េុឣនកលោះបង្ន់វូការជាប់ 
ជ ំប់ ក នុង្បចចយ័ ពហើយ ពចិារណ្ហពដាយបញ្ហដ  ាមពធិណីដលបាន
ព លមកពហើយ ពទើបពរបើរបាស់នវូបចចយ័ទងំ្ឡាយ ណដលពកើតពឡើង្
ពហើយពដាយធម៌ដស៏មគួរ គបបីឲយសពរមច ។ កនុង្បចចយសន នសិសិត-
សីលព ោះ   ការពចិារណ្ហ ម្មន ២ យា៉ាង្  គ ឺ (‘ពចិារណ្ហ)’  ក នុង្ពវោ 
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-១០៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បាននវូបចចយ័ទងំ្ឡាយ ១ (‘ពចិារណ្ហ’) កនុង្ពវោពរបើរបាស់ នវូ
បចចយ័ទងំ្ឡាយ ១ ។  ណមនពតិ ការពរបើរបាស់ របស់ភកិ េុ ឣនកពរបើ
របាស់បចចយ័ទងំ្ឡាយ ម្មនចវីរបបចចយ័ជាពដ ើម ណដលខ្ លនួពចិារណ្ហ
ពហើយ ពដាយឣំណ្ហចធាតុបបចចពវកេណាៈកត ី ពដាយឣំណ្ហចបដកូិល-
បចចពវកេណាៈកត ី ទកុដាកព់ហើយ សូមបីកនុង្បដោិភកាល ប ទ ប់ឣំពី
ពវោណដលបានមកព ោះ កម៏និម្មនពទសពឡើយ សូមបីកនុង្ពវោពរបើ
របាស់ ។ ពនោះ គជឺាពសចកតវីនិចិ ឆយ័ ណដលពធវើពសចកតសីន នដិាា ន កនុង្
បរពិភាគកាលព ោះ  ។  
‘       (៣១)’  កក៏ារបរពិភាគ  ម្មន  ៤  យា៉ាង្  គ ឺ  ពថយយបរពិភាគ ១,  
ឥណបរពិភាគ ១, ទយជជបរពិភាគ ១, សាមបិរពិភាគ ១ ។  បណ្ហត    
ការបរពិភាគទងំ្ ៤ ព ោះ ការបរពិភាគរបស់ភកិ េុរទុសតសីលឣនកឣង្គុយ
បរពិភាគ សូមបីកនុង្ទកីណ្ហត លននរពោះសង្ឃ ព ម្ ោះថា ពថយយបរពិភាគ‘ 
(បរពិភាគពដាយលួច’) ។  ការបរពិភាគ របស់ភកិ េុឣនកម្មនសីល ណដល 
មនិពចិារណ្ហពហើយ ព ម្ ោះថា ឥណបរពិភាគ (‘បរពិភាគជាបណុំល)’។ 
ពហតុព ោះ ចវីរ ភកិ េុរតូវណតពចិារណ្ហ រាល់ៗ ពពលណដលពរបើរបាស់, 
បណិឌ បាត ភកិ េុ រតូវណតពចិារណ្ហ រាល់ៗ ពនំតូ, ភកិ េុ កាលមនិឣាច 
ពចិារណ្ហ ពដាយបការដពូចាន ោះបានពទ គបបីពចិារណ្ហ កនុង្កាលមុននន
ភតត កនុង្កាលខាង្ពរកាយននភតត កនុង្យាមមុន កនុង្យាមជាកណ្ហត ល 
នងិ្ កនុង្យាមជាទបីផុំត ( ‘កប៏ាន)’ ។  ថាពបើ ភកិ េុព ោះ មនិពចិារណ្ហពទ, 
ឣរណុ រោះពឡើង្,   ភកិ េុព ោះ  ឋតិពៅ   ក នុង្ទជីាទបីរពិភាគ  នវូបចចយ័ជា 
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-១០៦- 
សីលនិទ្ទេស 

បណុំល ។  ចណំណក ពស សនាៈ ភកិ េុ រតូវណតពចិារណ្ហ រាល់ ៗ 
ពពលណដលពរបើរបាស់ ។ ភាពននភកិ េុឣនកម្មនសតជិាបចចយ័ កនុង្ពវោ
ទទលួផង្ កនុង្ពវោបរពិភាគនវូពភសជជាៈផង្ ពទើបគួរ ។ កាលពបើម្មន
ពហតុយា៉ាង្ពនោះ, កាលពបើភកិ េុ ពធវើសត ិ កនុង្ពវោទទលួពហើយ មនិពធវើ
សត ិ កនុង្ពវោបរពិភាគប៉ាុពណ្ហណ ោះ ពទើបរតូវឣាបតត,ិ ណតកាលពបើភកិ េុមនិ
បានពធវើសត ិ កនុង្ពពលទទលួពទ ពៅពធវើសត ិ កនុង្ពពលណដលបរពិភាគ 
មនិរតូវឣាបតតពិឡើយ  ។ 
         ( ‘៣២)’  កសុ៏ទ ធ ិម្មន ៤ យា៉ាង្ គ ឺ  ពទស សុទ ធ ិ១, សំវរសុទ ធ ិ១, 
បរពិយដ ាសុិទ ធ ិ ១, បចចពវកេណសុទ ធ ិ១, ។  បណ្ហត សុទ ធ ិ ទងំ្ ៤ យា៉ាង្ 
ព ោះ បាតពិម្មកេសំវរសីល ព ម្ ោះថា ពទស សុទ ធ ិ ។  ពរ ោះថា         
បាតពិម្មកេសំវរសីលព ោះ រពោះម្មនរពោះភាគ ពៅថា “ពទស សុទ ធ”ិ 
ពរ ោះបរសុិទ ធ ពដាយការសំណដង្ ។  ឥន្ទន ទយិសំវរសីល  ព ម្ ោះថា 
សំវរសុទ ធ ិ។  ពរ ោះថា ឥន្ទន ទយិសំវរសីលព ោះ រពោះម្មនរពោះភាគរទង្់
រាស់ពៅថា “សំវរសុទ ធ”ិ ពរ ោះបរសុិទ ធ ពដាយការសរងួ្ម ពដាយ
ាងំ្ចតិ តថា “ឣាាម ឣញ នងឹ្មនិពធវើយា៉ាង្ពនោះពទៀតពឡើយ” ។ ឣាជវី- 
បារសុិទ ធសីិល ព ម្ ោះថា បរពិយដ ាសុិទ ធ ិ ។  ពរ ោះឣាជវីបារសុិទ ធសីិល
ព ោះ រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពៅថា “បរពិយដ ាសុិទ ធ”ិ ពរ ោះ
បរសុិទ ធ ពដាយការណសវង្រក ននភកិ េុឣនកលោះបង្ន់វូឣពនសនាៈ ពហើយ
ញុាងំ្បចចយ័ទងំ្ឡាយ ឲយពកើតពឡើង្ ពដាយធម៌ ពដាយសមគួរ ។    
បចចយបរពិភាគសន នសិសិតសីល  ព ម្ ោះថា បចចពវកេណសុទ ធ ិ។   ពរ ោះ  
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‘-១០៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បចចយបរពិភាគសន នសិសិតសីលព ោះ រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់
ពៅថា “បចចពវកេណសុទ ធ”ិ ពរ ោះបរសុិទ ធពដាយការពចិារណ្ហ ម្មន   
បការដចូរពោះឣង្គរាស់ពហើយ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបរពោះឣដ ាកថា
ចារយ ព ល កយព ោះថា “ណតមនិរតូវឣាបតត ិ ដល់ភកិ េុណដលមនិបាន
ពធវើសត ិ ក នុង្ពពលទទលួពហើយ  ពៅពធវើសត ិ ក នុង្ពពលបរពិភាគ”  ។  
‘      (៣៣)’ ការបរពិភាគនវូបចចយ័របស់រពោះពសខ្បុគគល ៧ ពួក ព ម្ ោះ 
ថា ទយជជបរពិភាគ ។  ពរ ោះថា រពោះពសខ្បុគគល ៧ ពួកព ោះ ជាបុរត 
របស់រពោះម្មនរពោះភាគ, ពរ ោះពហតុព ោះ បុរតទងំ្ឡាយព ោះ ជាឣនក 
ទទលួនវូបចចយ័ទងំ្ឡាយណដលជារបស់ននបាិ ពរបើរបាស់នវូបចចយ័
ទងំ្ឡាយព ោះ ។ សួរថា “កបុ៏រតទងំ្ឡាយព ោះ បរពិភាគនវូបចចយ័ 
ទងំ្ឡាយ របស់រពោះដម៏្មនរពោះភាគ ឬ ឬថា បរពិភាគនវូបចចយ័
ទងំ្ឡាយ របស់ពួករគហសថ?” ។  ព្ លើយថា “បចចយ័ទងំ្ឡាយព ោះ
ទកុជារគហសថទងំ្ឡាយ របពគនពហើយកព៏ដាយ កព៏ ម្ ោះថា ជា
របស់ននរពោះដម៏្មនរពោះភាគណដរ ពរ ោះបចចយ័ទងំ្ព ោះ គរឺពោះដម៏្មន
រពោះភាគ រទង្ប់ានឣនញុ្ហដ ត តពហើយ, ពរ ោះពហតុព ោះ បុរតទងំ្ឡាយ
ព ោះ បណឌិ ត គបបីរជាប ថា “បរពិភាគនវូបចចយ័ របស់រពោះម្មន      
រពោះភាគ” ។ ឯធមមទយាទសូរត ជាពរគឿង្សំពរច កនុង្ឣធកិារ នន 
ទយជជបរពិភាគពនោះ ។ ការបរពិភាគ របស់រពោះខ្ណី្ហរសពទងំ្  
ឡាយ  ព ម្ ោះថា  សាមបិរពិភាគ  ។  

ពរ ោះថា   រពោះខ្ណី្ហរសពទងំ្ឡាយព ោះ  ព ម្ ោះថា  ជាម្មច ស់ 
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-១០៨- 
សីលនិទ្ទេស 

បរពិភាគ ពរ ោះពោកជាឣនកកន លង្ នវូភាពននខ្ លនួជាខ្ ញុ ំ ននតណ្ហា បាន 
ពហើយ  ។ 
          បណ្ហត ការបរពិភាគទងំ្ពនោះ សាមបិរពិភាគ នងិ្ ទយជជ-
បរពិភាគ ពទើបគួរ ដល់ភកិ េុទងំ្ពួង្ ។ ចណំណកឥណបរពិភាគ មនិគួរ  
ពទ ។ វាចា ជាពហតុព ល កនុង្ពថយយបរពិភាគនុោ៎ះឯង្មនិម្មនពឡើយ ។ 
ចណំណកឯ ការបរពិភាគ របស់ភកិ េុឣនកម្មនសីល ណដលពចិារណ្ហ
ពហើយ ពនោះឯណ្ហ, ការបរពិភាគព ោះ ព ម្ ោះថា ជាការបរពិភាគ ពដាយ
ភាពជាបចចយ័ មនិណមនជាបណុំល ពរ ោះភាវាៈននបចចពវកេតិបរពិភាគ 
ជាសរតូវចពំ ោះ ឥណបរពិភាគ ឬក ៏ដល់នវូការសពន្ទ គ្ ោះ កនុង្ទយជជ-
បរពិភាគបានដចូគាន  ។ ពរ ោះថា សូមបីភកិ េុឣនកម្មនសីល ករ៏ពោះម្មន
រពោះភាគរាស់ពៅថា “ជាពសខ្បុគគល” បានណដរ ពរ ោះពោករបកប 
រពមពដាយសិកាេ ពនោះ ។ កក៏ នុង្ការបរពិភាគទងំ្ពនោះ សាមបិរពិភាគ 
របពសើរ ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ បចចយសន នសិសិតសីល 
ភកិ េុ របាថាន នវូសាមបិរពិភាគ ដរ៏បពសើរព ោះ ពចិារណ្ហ ពដាយ           
បចចពវកេណាៈ ម្មនបការដចូពោកព លពហើយ បរពិភាគ គបបីឲយ  
សពរមច  ។ 
          ណមនពតិ ភកិ េុកាលពធវើយា៉ាង្ពនោះ ព ម្ ោះថា ជាឣនកម្មនករិយិាពធវើ
កចិ ចជារបរកត ី។   ដចូគាថាពន ធពនោះ ណដលរពោះម្មនរពោះភាគរាស់ថា៖ 

ភិកា ុជាសាវក មានរបាជាញ ដ៏របដសើ រ សាត ប់នូវធម៌សដលរពោះ

សុរត រទង់សាំសដងដេើយ  រតូវពិចារណារួចជាមុន ដេើយ  
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‘-១០៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សឹមដសព នូវបិណឌ បាត, វិហារ, ទីដដក និង ទីឣ្ងគុយ និង 

ទឹកសរមាប់ោងនូវធូលី សដលជាប់ដៅ ឰដ៏សាំពត់សងាដី

ដរពាោះដេតុដនាោះឯង ភិកា ុជាឣ្នកមិនរតូវជាប់ជើពាក់ កនុងធម៌

ទាំងឡាយដនោះ រឺកន ុងដុើបាយ, កនុងទីដដក និង ទីឣ្ងគុយ និង 

កន ុងទឹកសរមាប់ោងនូវធូលី សដលជាប់ដៅ ឰដ៏សាំពត់

សងាដី ដូចជាតាំណក់ព្នទឹក សដលមិនជាប់ដៅដលើសលឹ ក

ឈូក 
‘(១)’

 យា៉ា ងដនាោះឯង ។  ភិកា ុដនាោះ មានសតិសាម រតី 

តមាល់ខាជ ប់ដរឿយៗ ដេើយ បាននូវបចច័យទាំងឡាយ ដរពាោះ

ដសចកតីឣ្នុដរោោះ ឣ្ាំពីជនដព្ទ តមកាល របបីដឹងនូវ

របមាណ កនុងវតថ ុសដលខ្លួនរបបីទាំពាសីុ, កនុងវតថ ុសដលខ្លួន

របបីបរិដភារ និង កន ុងវតថ ុសដលខ្លួនរបបីលិទធជញ្ជក់ ដរបៀប

ដូចជាររូដពទយដឹងរបមាណ កនុងកិរិយាដុោះដឡើងព្នដើដៅ 

ដោយការោបថាន ាំ យា៉ា ងដូដចាន ោះ, ភិកា ុ មិនរតូវជាប់ចិតត    

កន ុងឣ្ាហារ ឆ្កន់ឣ្ាហារ បាំណងឲយរោន់សតញុាំងឣ្តតភាព 

ឲយរបរពឹតត ដៅបាន ដូចជាមាតបិត សីុនូវសាច់របស់កូន 

(កាំដរឣ្តតភាព ទាំងដទើសទល់) កន ុងផល ូវសដលឆ្កង យោច់ 

រសយាល, ដូចជាឣ្នកបររដទោះ ោបនូវខាល ញ់ដលល រដទោះ 

(ដសាោះសតខានមិនបាន)   យា៉ា ងដូដចាន ោះឯង  ។ 

_________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខ.ុ សុត្ត.  ភាគទី ៥៤   ទព័ំរទី ១២៦ ។  
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-១១០- 
សីលនិទ្ទេស 

          កក៏ នុង្ភាពជាឣនកបពំពញជារបរកត ីកនុង្បចចយសន នសិសិតសីល
ពនោះ បណឌិ ត រតូវសំណដង្ពរឿង្ភាគពិនយយសង្ឃរកេតិសាមពណរ ។ 
ពរ ោះថា សាមពណរព ោះ  ពចិារណ្ហពដាយរបនព ពហើយពទើបឆ្វន ់។  
           សមដចូជា កយណដលសាមពណរព ោះ  ព លថា ៖ 

រពោះឧបជាយ៍ របាប់ខ្ញុ ាំសដលកាំពុងឆ្កន់ នូវបាយព្នរសូវ 

សាលីដ៏រតជាក់រសួល ថា “សនសាមដណរឯង កុាំជាឣ្នក 

មិនសរងួមដេើយ ញុាំងឣ្ណាត តឲយដឆោះដឡើយ” ខ្ញុ ាំបាន 

ឮសាំ ដីរពោះឧបជាយ៍ដេើយ ក៏បាននូវដសចកតីតក់សល ុត 

កនុងដពលដនាោះ ខ្ញុ ាំឣ្ងគុយដេើយ ដលើឣ្ាសនៈមួយ បាន 

លុោះដេើយនូវរពោះឣ្រេតត  ខ្ញុ ាំដនាោះ មានដសចកតីរតិោះរិោះ

ដពញដលញដេើយ ដូចជារពោះចនទ កន ុងព្ថង  ១៥ ដកើត 

យា៉ា ងដនាោះឯង ជាឣ្នកមានឣ្ាសវៈទាំងពួង ឣ្ស់រលីង

ដេើយ ឥឡូវដនោះ ភពថមី សលងមានដទៀតដឡើយ ។ ដេតុ

ដនាោះ សូមបីបពវជិតដព្ទដទៀតកាលរបាថាន នូវកិរិយាឣ្ស់

ដៅព្នដសចកតីទុកា របបីពិចារណា ដោយឧបាយ ព្ន

របាជាញ  ដេើយសឹមដរបើ របាស់ នូវបចច័យទាំងឡាយចុោះ ។  

           សីល ម្មន ៤ របការ ពដាយឣំណ្ហចននបាតពិម្មកេសំវរសីល 
ជាពដ ើម យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។  

( រកុមសីល ៥ ទី ១ ) 
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‘-១១១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

‘       (៣៤)’ កនុង្រកុមសីល ៥ ទ ី១ ននចណំណកសីល ម្មនរបការ ៥ 
បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតឣីាថ ធបិាយ ពដាយឣំណ្ហចននសីល ម្មន 
ឣនបុសមបន នសីលជាពដ ើម ។ ណមន កយពនោះ រពោះធមមពស បតសីារ-ី
បុរត ព លពហើយ កនុង្បដសិមភទិថា “បរយិន តបារសុិទ ធសីិល ពតើដចូ
ពមតច? សីល របស់ឣនបុសមបន នទងំ្ឡាយ ឣនកម្មនសិកាេ បទ ជាទី
បផុំតពនោះ ព ម្ ោះថា បរយិន តបារសុិទ ធសីិល, ឣបរយិន តបារសុិទ ធសីិល 
ពតើដចូពមតច? សីល របស់ឣនបុសមបន នទងំ្ឡាយ ឣនកម្មនសិកាេ បទ 
មនិម្មនទបីផុំតពនោះ ព ម្ ោះថា ឣបរយិន តបារសុិទ ធសីិល, បរបុិណណបារ-ិ
សុទ ធសីិល ពតើដចូពមតច?  សីល របស់កលាណបុថុជជនទងំ្ឡាយ 
ឣនករបកបពហើយ កនុង្កុសលធម៌ទងំ្ឡាយ ឣនកម្មនករិយិាពធវើឲយ
ពពញពលញបរបូិណ៌ កនុង្ទបីផុំត ននរពោះពសខ្បុគគល មនិជាប់ជ ំក ់
កនុង្រាង្កាយ នងិ្ ជវីតិ ម្មនជវីតិលោះបង្ព់ហើយ ពនោះ ព ម្ ោះថា         
បរបុិណណបារសុិទ ធសីិល, ឣបរាមដ ាបារសុិទ ធសីិល ពតើដចូពមតច? សីល 
របស់រពោះពសខ្បុគគល ៧ ពួកពនោះ ព ម្ ោះថា ឣបរាមដ ាបារសុិទ ធសីិល, 
បដបិបសសទ ធបិារសុិទ ធសីិល ពតើដចូពមតច? ។ សីល របស់រពោះខ្ណី្ហ-
រសពទងំ្ឡាយ ជាសាវក័ របស់រពោះតថាគត, សីល របស់រពោះ
បពចចកពុទ ធទងំ្ឡាយ, សីល របស់រពោះតថាគត ឣរហន តសម្មម សមពុទ ធ
ទងំ្ឡាយពនោះ  ព ម្ ោះថា  បដបិបសសទ ធបិារសុិទ ធសីិល”  ។ 
          បណ្ហត សីលទងំ្ឡាយព ោះ សីល របស់ឣនបុសមបន នទងំ្ 
ឡាយ បណឌិ ត  គបបីរជាបថា “សបរយិន តបារសុិទ ធសីិល”  ពរ ោះសីល 
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-១១២- 
សីលនិទ្ទេស 

ព ោះ ម្មនទបីផុំត ពដាយឣំណ្ហចននការរាប់ ។  សីល របស់ឣនបុ- 
សមបន នទងំ្ឡាយ បណឌិ តគបបីរជាបថា “ព ម្ ោះថាឣបរយិន តបារសុិទ ធិ
សីល” ដពូចនោះ ពរ ោះសំពៅយកនវូសបរយិន តសីល ពដាយឣំណ្ហច
ការរាប់ខ្ លោះ នវូភាពគកឺារសម្មទន ពដាយឣំណ្ហចននសីលមនិម្មន
ពសសសល់ខ្ លោះ នវូភាពននសីល ណដលមនិណមនជាសីល ម្មនការ
ព ើញ ពដាយឣំណ្ហចននោភ, យស, ញាត,ិ ឣវយវាៈ នងិ្ ជវីតិ ជា
ទបីផុំត ដចូជាសីល របស់រពោះមារតសិសពតថរ ឣនកឣារស័យពៅពទៀប
គល់ពឈើ  ឣស់កាលមនិយូរ  ឆ្វនន់វូណផលសាវ យ  យា៉ាង្ពនោះ ថា ៖ 

សិកាា បទទាំងឡាយសដលជាដររឿងសរងួម និង ជាវិន័យ 

ទាំងដនោះ មានចាំនួន របាាំបួនពាន់ដកាដិ និង សប៉ាតសិប 

រយដកាដិ និង ដផសងដទៀតហាសិបសសន និង សាមសិប 

របាាំមួយ ដផសងៗ ដទៀត  (រួមរតូវជាមួយមឺុន របាាំពីរ 

ពាន់ដកាដិ របាាំោន សាមសិបរបាាំមួយ) រឺរពោះសមព ុទធ  

រទង់របកាសដេើយ, កនុងវិនយសាំវរៈ រពោះឣ្ងគរទង់

សាំសដងដេើយ  ដោយរបធាន  រឺដសចកតីបាំរពួញ  ។  

           ពតិដពូចាន ោះណមន ពោកដម៏្មនឣាយុឣង្គព ោះ មនិលោះបង្ន់វូ
សត ិ ជាពរគឿង្រលឹកពរឿយៗ  ដល់ធម៌របស់សបបុរសពនោះ ថា ៖ 

“នរជន  របបីលោះបង់នូវរទពយ   ដរពាោះដេតុព្នឣ្វយវៈ

ដ៏របដសើ រ   កាលរកានូវជីវិត  របបីលោះបង់នូវឣ្វយវៈ 
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-១១៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

 កាលរលឹក នូវធម៌ដរឿយៗ របបីលោះបង់ទាំងឣ្វយវៈ 

ទាំងរទពយ  ទាំងជីវិត  ទាំងឣ្ស់ផង”   ដពូច នោះ 
មនិបានរបរពតឹ តកន លង្នវូសិកាេ បទ សូមបីកនុង្ពសចកតសីង្ស័យ កនុង្ជវីតិ 
ឣារស័យពហើយ នវូឣបរយិន តបារសុិទ ធសីិលព ោះឯង្ ទងំ្ពៅពលើខ្ នង្ 
ននឧបាសក  បានសពរមចពហើយនវូរពោះឣរហតត  ។ 
           សមដចូជារពោះមារតសិសពតថរ  ព លពហើយថា ៖ 

ឧបាសករូបដនោះ មិនសមនជាបិត ទាំងមិនសមនជាមាត 

មិនសមនជាញតិ ទាំងមិនសមនជាដៅពងស របស់ឣ្នកដទ 

ោត់ដធវើ កិចច  មានសភាពសបបដនោះ ដរពាោះដេតុព្នឣ្នក 

មានសីល, រពោះដថរៈ ញុាំងដសចកតីសដងវរតក់សល ុត ឲយ

ដកើតដឡើងដេើយ ពិចារណា ដោយឧបាយព្នរបាជាញ  

ទាំងដៅដលើខ្នង ព្នឧបាសកដនាោះ មានចិតតសង ប់រមាង ប់ 

បានសដរមចដេើយ នូវរពោះឣ្រេតត   ។ 

           សីល របស់កលាណបុថុជជនទងំ្ឡាយ ណដលរបាសចាក
មន ទលិ សូមបីរគានណ់តញុាងំ្ចតិ តឲយពកើតពឡើង្ ពរ ោះជាសីលណដល
បរសុិទ ធនរកពពក ារកប់ដីចូជាណកវមណីពកើតឯង្ ណដលបុគគលខាត់
ពហើយ ពដាយលអផង្ ារកដ់ចូជាម្មសណដលជាង្ពធវើបរកិមមលអពហើយ
ផង្ ាងំ្អំពពីពលណដលបានឧបសមប័ទមក ជាពហតុជាទាីងំ្ នន      
រពោះឣរហតតពតិ ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ថា  
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-១១៤- 
សីលនិទ្ទេស 

“បរបុិណណបារសុិទ ធសីិល” ដចូជាសីល របស់រពោះមារសង្ឃរកេតិពត ថរ 
នងិ្ រពោះភាគពិនយយសង្ឃរកេតិពត ថរ  ដពូចាន ោះឯង្  ។ 

( ដរឿងរពោះមហាសងឃរកាិតដតថ រ ) 

          បានឮមកថា រពោះភកិ េុសង្ឃ សួរនវូពហតុជាពរគឿង្រាស់ដងឹ្ 
នវូពោកុតតរធម៌ ចពំ ោះរពោះមារសង្ឃរកេតិពត ថរ ណដលម្មនវសា ៦០ 
កន លង្ពហើយ សិង្ពៅពលើណរគជាណដនទមីរណាៈ ។ រពោះពថរាៈ ព្លើយតប
ថា “ពោកុតតរធម៌ របស់ខ្ ញុមំនិម្មនពទ” ។ លំដាប់ព ោះ ភកិ េុកពំោោះ 
ណដលជាឧបដាា ក របស់រពោះពថរាៈព ោះ ព លថា “បពរិតពោកម្មច ស់ដ៏
ចពំរ ើន មនសុសទងំ្ឡាយ របម្មណ ១២ ពយាជន ៍ពដាយជុវំញិ ឣង្គុយ
របជុគំាន ពហើយ ពដាយគតិថា “ពោកម្មច ស់បរនិ ិវ នពហើយ” ដពូចនោះ, 
ពសចកតសីាត យពរកាយ របស់មារជន នងឹ្ម្មន ពរ ោះកាលករិយិា
ណដលជាបុថុជជន របស់ពោកម្មច ស់” ។ រពោះពថរាៈ ព លថា “ម្មន ល    
ឣាវុពសា ខ្ ញុមំនិបានាងំ្ពផតើមវបិសស  ពដាយរបាថាន  ថា “ខ្ ញុនំងឹ្ជួប
រពោះដម៏្មនរពោះភាគ រពោះ មពមពតតយយ” ដពូចនោះ, ពបើដពូចាន ោះ ចូរឣនកញុាងំ្
ខ្ ញុឲំយឣង្គុយពហើយ ឲយនវូឱកាស” ។  ភកិ េុកពំោោះព ោះ ញុាងំ្រពោះពថរាៈ
ឲយគង្ព់ហើយ កព៏ចញពៅខាង្ពរៅ ។  រពោះពថរាៈ សពរមចពហើយនវូរពោះ
ឣរហតត រពមជាមួយគាន  នងឹ្ការពចញពៅខាង្ពរៅ ននភកិ េុកពំោោះព ោះ
ឯង្ បានឲយនវូសញ្ហដ  ពដាយរម្មមនដ ។ រពោះសង្ឃ ឣង្គុយរបជុគំាន
ពហើយព លថា “បពរិតពោកម្មច ស់ ដច៏ពំរ ើន ពោកម្មច ស់ ញុាងំ្
ពោកុតតរធម៌ ឲយពកើតពឡើង្ កនុង្សម័យមរណកាល  ម្មនសភាពណបប 
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-១១៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពនោះ ព ម្ ោះថាបានពធវើកចិ ចណដលបុគគល ពធវើបានពដាយករម” ។ រពោះពថរាៈ 
ព លថា “ម្មន លឣាវុពសាទងំ្ឡាយ ឣំពពើពនោះមនិណមន គបុឺគគលពធវើ
បានពដាយករមពទ, ម៉ាាង្ពទៀត ខ្ ញុនំងឹ្របាប់ នវូឣំពពើណដលបុគគលពធវើ
បានពដាយករម ដល់ឣនកទងំ្ឡាយ, ម្មន លពោកដម៏្មនឣាយុទងំ្ 
ឡាយ ចាប់ាងំ្ឣំពពីពលណដលខ្ ញុបួំសពហើយ ខ្ ញុមំនិនកឹនវូកមម ណដល 
ខ្ ញុពំធ វើពហើយ ពដាយការមនិដងឹ្ ពរ ោះមនិម្មនសតពិទ” ។ ចណំណក  
កមួយ របស់រពោះពថរាៈព ោះ បានសំពរចរពោះឣរហតត យា៉ាង្ពនោះណដរ កនុង្
កាលម្មនវសា  ៥០  ។ 
‘         ( រពោះម្មនរពោះភាគ  រទង្រ់ាស់ ថា ៖ )’ 

     ដបើបុរគលមានដសចកតីដចោះដឹងតិច ទាំងមិនបានឋិតដៅ

កនុងសីលទាំងឡាយ, ឣ្នករបាជញទាំងឡាយ រសមងតិោះដដៀល

បុរគលដនាោះ ដោយដេតុ ២ យា៉ា ង រឺ សីល ១ ដសចកតី   

ដចោះដឹង  ១  ។ 

     ដបើបុរគលមានដសចកតីដចោះដឹងតិច សតឋិតដៅខាជ ប់ខ្ជួន 

កនុងសីលទាំងឡាយ, ឣ្នករបាជញទាំងឡាយ រសមងសរដសើ រ 

នូវបុរគលដនាោះ សតដោយសីល, ក៏ប៉ាុ សនតដសចកតីដចោះដឹង  

មិនបានសដរមច  ដល់បុរគលដនាោះដទ  ។ 

     ដបើបុរគលមានដសចកតីដចោះដឹងដរចើន សតមិនបានឋិត 

ដៅខាជ ប់ខ្ជួន  កន ុងសីលទាំងឡាយដទ,    ឣ្នករបាជញទាំងឡាយ  
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-១១៦- 
សីលនិទ្ទេស 

រសមងតិោះដដៀលបុរគលដនាោះ សតដោយសីល, សតដសចកតី 

ដចោះដឹង  រសមងសដរមច  ដល់បុរគលដនាោះ  ។  

     ដបើបុរគលមានដសចកតីដចោះដឹងដរចើន ទាំងឋិតដៅខាជ ប់ 

ខ្ជួន កនុងសីលទាំងឡាយ, ឣ្នករបាជញទាំងឡាយ សតង 

សរដសើ រនូវបុរគលដនាោះ ដោយដេតុ ២ យា៉ា ង រឺ សីល ១ 

ដសចកតីដចោះដឹង  ១   ។  

     ឣ្នកណា រួរនិនាទ  នូវបុរគលឣ្នកមានដសចកតីដចោះដឹង

ដរចើន រទរទង់នូវរពោះធម៌ ឣ្នកមានបញ្ញដ  ជាពុទធសាវ័កដនាោះ 

សដលដូចជាដុើ ព្នមាសជមព ូនទបាន, សូមបីដទវត និង 

មនុសសទាំងឡាយ ក៏រសមងសរដសើ រ នូវបុរគលដនាោះ, សូមបី

រពេម   ក៏សរដសើ រសដរ 
‘ (១)’ 

  ។ 

         ចណំណកខាង្សីល របស់ពសខ្បុគគលទងំ្ឡាយ បណឌិ ត គបបី 
រជាបថា “ឣបរាមដ ាបារសុិទ ធសីិល” ពរ ោះភាវាៈននសីលព ោះ មនិ
 ល់រតូវពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននទដិ ា,ិ ម៉ាាង្វញិពទៀត សីលណដល
មនិ ល់រតូវពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននភព របស់បុថុជជនទងំ្ឡាយ 
គបបីរជាប ថា “ឣបរាមដ ាបារសុិទ ធសីិល” ដពូចនោះ ពរបៀបដចូជាសីល 
របស់រពោះកុដមុពយិបុតតតសិសពតថរ ។ ពសចកតថីា ពោកដម៏្មនឣាយុ     
ឣង្គព ោះ    ម្មនបណំង្នងឹ្ឣារស័យ   នវូសីលម្មនសភាពណបបព ោះ  
______________________________________________________ 

១-  សុ. ឣ.ំ ច.  ភាគទ ី៤២   ទព័ំរទី ១៦ ។ 
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-១១៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពហើយឋតិពៅ កនុង្រពោះឣរហតត ពទើបព លនងឹ្មនសុសឣនកម្មនពពៀរ
ទងំ្ឡាយ ថា ៖  

 ឣ្ាតម  បាំបាក់នូវដជើងទាំងពីរដេើយ នឹងសរងួម ដល់ឣ្នក 

ទាំងឡាយ, ឣ្ាតម  ដនឿយណាយធុញរទន់ នូវដសចកតីសាល ប់ 

របកបដោយរារៈ ឣ្ាតម  លុោះរិត យា៉ា ងដនោះដេើយ ដទើប

ពិចារណា  ដោយឧបាយព្នរបាជាញ ,  កាលដបើរពោះឣ្រុណ   

រោះដឡើងដេើយ,  ក៏បានសដរមចនូវរពោះឣ្រេតត   ។ 

     រពោះមារពថរ មួយរបូពទៀត ម្មនជងំ្យឺា៉ាង្ខាល ងំ្ មនិឣាចឆ្វន ់       
នវូឣាាររ ពដាយនដខ្ លនួឯង្បានពឡើយ សិង្បរមោះនពនៀលពៅមក     
ពៅពលើមូរត នងិ្ ករសី របស់ខ្ លួន ។  ភកិ េុកពំោោះមួយរបូពទៀត ព ើញ
រពោះមារពថរព ោះពហើយ ព លថា “ឱ! ជវីតិ នងិ្ ស េ្ រទងំ្ឡាយ 
ជាទកុេ ឣវីពម៉ាលោះពទ” ។  រពោះមារពថរ របាប់ភកិ េុព ោះ ថា “ម្មន លពោកដ៏
ម្មនឣាយុ ខ្ ញុ ំ កាលសាល ប់ ឥឡូវពនោះ គង្ប់ាននវូសមបតត ិ គឋឺានសួគ ៌ 
ពសចកតសីង្ស័យ កនុង្ជវីតិ របស់ខ្ ញុ ំ មនិម្មនពទ, ណតថា ធមមាសមបតត ិ
ណដលខ្ ញុ ំ រតូវទម្មល យនវូសីលពនោះពហើយ បានមក ករ៏បាកដពសមើ ពដាយ
ភាពជារគហសថ ណដលភកិេុោចាកសិកាេ បទពហើយ បានមកដពូចាន ោះ” 
ដពូចនោះពហើយ គតិថា “ឣាាម ឣញនងឹ្សាល ប់ ជាមួយនងឹ្សីលឲយទល់ណត
បាន” ដពូចនោះ សិង្ពៅដណដល ពចិារណ្ហពរាគព ោះឯង្ កដ៏ល់នវូរពោះ   
ឣរហតត  ពហើយពាករ  ពដាយគាថាទងំ្ពនោះ  ដល់ភកិ េុសង្ឃ ថា ៖ 
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-១១៨- 
សីលនិទ្ទេស 

កាលខ្ញុ ាំ រតូវពាធិណាមួយពាល់រតូវដេើយ រឺដរារដបៀត 

ដបៀនដេើយ ដធវើឲយរទុឌដរទមយា៉ា ងខាល ាំង សាកឣ្សុភដនោះ 

នឹងដរកៀមសង ួត យា៉ា ងឆ្កប់រេ័ស ដរបៀបដូចជាផ្កា សដល 

បុរគលដចាលដេើយ ដលើឣ្ាចម៍ដី នាកណាត លព្ថង ដៅត  ឆ្កប់

ដរកៀមសង ួត យា៉ា ងដូដចាន ោះ, រូបដនោះ ជារបស់មិនជាទីដពញ

ចិតត  សតបុរគលពាល ដពាលថា ជារបស់សដលជាទីដពញ 

ចិតត , រូបដនោះ មិនសាអ ត សតបុរគលពាលសនមតថា ជារបស់

សដលលអសាអ តដៅវិញ, រូបដនោះ ដពារដពញដៅ ដោយសាក 

សពដផសងៗ សតសបររតឡប់ដៅជារូប សដលជាទីដពញចិតត    

ដល់បុរគលឣ្នកសដលមិនដ ើញចាស់ (តមដសចកតីពិត), 

ដសចកតីតិោះដដៀល នូវកាយសដលសអ ុយ ឈឺចាប់ជានិចច  មាន

កលិនមិនលអ  មិនសាអ ត មានពាធិ ជាធមមត, ពួកសតវទាំង 

ឡាយ របមាទដេើយ ឈលក់វដងវងដេើយ កនុងកាយសអ យុ    

ឯណា,  (កាយសអ ុយដនាោះ)  ញុាំងមរគ   ដដើមបីចូលដៅដកើត 

កន ុងឋានសួរ៌  ឲយវិនាស  ។ 

         ចណំណក សីល របស់រពោះឣរយិទងំ្ឡាយ ម្មនរពោះឣរហន តជា
ពដ ើម បណឌិ ត គបបីរជាប ថា “បដបិបសសទ ធបិារសុិទ ធសីិល” ពរ ោះភាវាៈ
ននសីលព ោះ ជាសីលបរសុិទ ធ ពដាយការសងប់រម្មង ប់ នវូកពិលស
ពរគឿង្រកវល់រកវាយទងំ្ពួង្ ។ សីល ម្មន ៥ របការ ពដាយឣំណ្ហច 
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-១១៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ននសីលម្មនឣបរយិន តបារសុិទ ធសីិលជាពដ ើម ពដាយរបការដពូចនោះឯង្។  
( រកុមសីល ៥ ទី ២ ) 

‘      (៣៥)’ កនុង្បញ្ចកសីល ទ ី២  បណឌិ តគបបីរជាបពសចកតឣីធបិាយ 
ពដាយឣំណ្ហចននគុណ ម្មនការលោះបង្ជ់ាពដ ើម នវូពទសទងំ្ឡាយ 
ម្មនបាណ្ហតបិាតជាឣាទិ៍ ។ ណមនពតិ  កយពនោះ រពោះធមមពស បត-ី 
សារបុីរត ព លពហើយ កនុង្បដសិមភទិ ថា “សីលទងំ្ឡាយ ៥ គាឺៈ 
ការលោះបង្ន់វូបាណ្ហតបិាត ព ម្ ោះថា សីល, ពចត  ជាពរគឿង្ពវៀរ 
ព ម្ ោះថា សីល, ពចត  ព ម្ ោះថា សីល, ពសចកតសីរងួ្ម ព ម្ ោះថា 
សីល, ការមនិរបរពតឹ តកិន លង្ ព ម្ ោះថា សីល ។ ការលោះបង្ ់ នវូ        
ឣទ ិន ទន, កាពមសុមចិាឆ ចារ, មុសាវាទ, ផរសុវាចា, សមផបបោបាៈ, 
ឣភជិា, ពាបាទ, មចិាឆ ទដិ ា ិ ព ម្ ោះថា សីល ។ ការលោះបង្ ់ នវូ     
កាម្ន ទាៈ ពដាយពនកេមមាៈ, លោះបង្ព់ាបាទ ពដាយការមនិពាបាទ, 
លោះបង្ថ់នីមទិ ធាៈ ពដាយពសចកតសីម្មគ ល់ កនុង្ពន ល,ឺ លោះបង្ន់វូឧទ ធច ចាៈ 
ពដាយការមនិរាយម្មយ, លោះបង្វ់ចិ ចកិចិាឆ  ពដាយការកណំតន់វូធម៌, 
លោះបង្ឣ់វជិាជ  ពដាយញាណ, លោះបង្ឣ់រត ិ ពដាយបាពម្មជជាៈ, លោះបង្ ់ 
នវីរណាៈទងំ្ឡាយ ពដាយបឋម្ន, លោះបង្វ់តិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ 
ពដាយទតុយិ្ន, លោះបង្ប់តី ិ ពដាយតតយិ្ន, លោះបង្សុ់ខ្ 
នងិ្ ទកុ េ ពដាយចតុតថជាន, លោះបង្រ់បូសញ្ហដ , បដ ិសញ្ហដ ,  ន-
តតសញ្ហដ  ពដាយឣាកាសានញ្ហច យតនសម្មបតត,ិ លោះបង្ឣ់ាកាសាន-
ញ្ហច យតនសញ្ហដ      ពដាយវញិ្ហដ ណញ្ហច យតនសម្មបតត,ិ    លោះបង្ន់វូ 
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-១២០- 
សីលនិទ្ទេស 

វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនសញ្ហដ  ពដាយឣាកញិ្ចញ្ហដ យតនសម្មបតត,ិ លោះបង្់
នវូឣាកញិ្ចញ្ហដ យតនសញ្ហដ  ពដាយពនវសញ្ហដ  សញ្ហដ យតន-
សម្មបតត,ិ លោះបង្ន់វូនចិ ចសញ្ហដ  ពដាយឣនចិាច នបុសស , លោះបង្ន់វូ
សុខ្សញ្ហដ  ពដាយទកុាេ នបុសស , លោះបង្ន់វូឣតតសញ្ហដ  ពដាយ        
ឣនាត នបុសស , លោះបង្ន់វូពសចកតពីរតកឣរ ពដាយនពិវទិនបុសស 
លោះបង្ន់វូរាគាៈ ពដាយវរិាគានបុសស , លោះបង្ន់វូសមុទយាៈ ពដាយ 
នពិរាធានបុសស , លោះបង្ន់វូភាវាៈ ននចតិ តមនិចង្រ់ចួផុត ពដាយ      
មុញ្ច ិតុកាមយានបុសស , លោះបង្ព់សចកតរីបកាន ់ ពដាយបដនិសិស-
គាគ នបុសស , លោះបង្ន់វូ នសញ្ហដ  ពដាយខ្យានបុសស , លោះបង្់
នវូករិយិាចពំរ ើនននឣាយុ ពដាយវយានបុសស , លោះបង្ធុ់វសញ្ហដ  
ពដាយវបិរណិ្ហម្មនបុសស , លោះបង្ន់វូកពិលស ណដលជានមិតិ ត 
ពដាយឣនមិាិត នបុសស , លោះបង្ន់វូកពិលសណដលជាទាីងំ្ ពដាយ
ឣបបណិហាិនបុសស , លោះបង្ន់វូការរបកានស់អិត ពដាយសុញ្ដា-
នបុសស , លោះបង្ធ់ម៌ជាពហតុពៅឣារស័យននការរបកានថ់ា ម្មន
ខ្ លមឹសារ ពដាយការព ើញចាស់នវូធម៌ ពដាយឣធបិបញ្ហដ , លោះបង្ន់វូ
ការរបកានខ់ាជ ប់ ពដាយពសចកតវីពង្ វង្ ពដាយយថាភូតញ្ហដ ណទសសនាៈ, 
លោះបង្ន់វូការរបកានខ់ាជ ប់ កនុង្ឣាល័យ ពដាយឣាទនីវានបុសស , 
លោះបង្ក់ារមនិពចិារណ្ហ ពដាយបដសិ េ្ នបុសស , លោះបង្ក់ារ
របកានស់អិត ពដាយឣំណ្ហចននការរបកបរពម ពដាយវវិដាត នបុសស , 
លោះបង្ន់វូកពិលសទងំ្ឡាយ  ណដលជាទាីងំ្ននទដិ ា ិ ពដាយពសាា-  
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-១២១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បតតមិគគ, លោះបង្ន់វូកពិលសទងំ្ឡាយ ណដលពរគាតរគាត ពដាយ
សកទគាមមិគគ, លោះបង្ន់វូកពិលសទងំ្ឡាយ ណដលរបរពតឹ តពៅ 
រពមពដាយលអិត ពដាយឣ គាមមិគគ, លោះបង្ន់វូកពិលសទងំ្ពួង្
ទងំ្ឡាយ ពដាយឣរហតតមគគ ព ម្ ោះថា សីល, ការពវៀរចាក ព ម្ ោះ
ថា សីល, ពចត  ព ម្ ោះថា សីល, សំវរាៈ ព ម្ ោះថា សីល, ការមនិ
របរពតឹ តកិន លង្ ព ម្ ោះថា សីល, សីលទងំ្ឡាយ ម្មនសភាពណបប 
ពនោះ របរពតឹ តពៅរពម ពដ ើមបីការមនិពៅត រការយ សាត យពរកាយននចតិ ត 
របរពតឹ តពៅពដ ើមបីបាពម្មជជាៈ របរពតឹ តពៅរពមពដ ើមបីបតី ិរបរពតឹ តពៅរពម
ពដ ើមបីបសសទ ធ ិ របរពតតពឹៅ ពដ ើមបីពសាមនសស របរពតឹ តពៅពដ ើមបីពសព
ឲយបានពរចើន របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីភាវ  របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីពធ វើឲយបាន
ពរចើន របរពតឹ តពៅរពម ពដ ើមបីធម៌ណដលជាពរគឿង្របដាប់ របរពតឹ តពៅ
ពដ ើមបីពរគឿង្បរកិាេ រ របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីពរគឿង្ណឣបណនប របរពតឹ តពៅ
ពដ ើមបីបពំពញបញ្ហដ  របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីពសចកតពីនឿយណ្ហយ ពដាយ
ចណំណកមួយ របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីរបាសចាករាគាៈ ពដ ើមបីនពិរាធ ពដ ើមបី 
ឧបសមាៈ ពដ ើមបីឣភញិ្ហដ  ពដ ើមបីការរាស់ដងឹ្ ពដ ើមបីន ិវ ន ‘(១)�” ដពូចនោះ ។ 
          កប៏ណ្ហត ធម៌ទងំ្ ៥ របការ ម្មនបារនាៈជាពដ ើមព ោះ ព ម្ ោះថា 
ធម៌ណ្ហនមួីយណដលពោកពៅថា “បារនាៈ” មនិម្មនពទ ពលើកណលង្
រតមឹណតធមម គកឺារមនិពកើតពឡើង្ននពទសទងំ្ឡាយម្មនបាណ្ហតបិាត 
ជាពដ ើម   ម្មនរបការដចូពយើង្បានព លពហើយ ណតម៉ាាង្ ។     ណតការ 
________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខ.ុ បដ.ិ   ភាគទី ៦៩   ទព័ំរទី ១០៦ ។ 
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-១២២- 
សីលនិទ្ទេស 

លោះបង្ព់ ោះៗ ជាពរគឿង្ចូលពៅរទរទង្ ់ ពដាយពសចកតថីា ជាពរគឿង្
តមាល់នវូកុសលធម៌ព ោះៗ ផង្ នងិ្ ជាពរគឿង្របួរមួ ពរ ោះករិយិាពធវើ
មនិឲយម្មនភាពរាតរ់ាយផង្ ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ ‘(ការ
លោះបង្ព់ ោះ)’ រពោះម្មនរពោះភាគរាស់ពៅថា “សីល” ពរ ោះពសចកតី
ថា របរកត ី (‘បញសគល់)’ ព លគកឺរិយិាចូលពៅជតិ រទរទង្ ់ នងិ្ 
ករិយិារបួរមួ ាមនយ័ណដលពយើង្ព លពហើយ កនុង្ខាង្ពដ ើមនុោ៎ះឯង្ ។ 
ធម៌ទងំ្ឡាយ ៤ ពរៅឣំពពីនោះ រពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ពហើយ 
ពរ ោះសំពៅយកការរបរពតឹ តពិៅឯង្ ននចតិ ត ពដាយឣំណ្ហចននការពវៀរ
ចាកពទសព ោះ ៗ ផង្ ពដាយឣំណ្ហចការសរងួ្ម ( ‘បទិ)’ នវូពទស
ព ោះៗ ផង្ ពដាយឣំណ្ហចននពចត  របកបរពម ពដាយពវរមណី-
សីល នងិ្ សំវរសីល ទងំ្ពរីព ោះផង្ ពដាយឣំណ្ហចននការមនិ
របរពតឹ តកិន លង្ ននបុគគលឣនកមនិរបរពតឹ តកន លង្ នវូបាណ្ហតបិាតព ោះៗ 
ផង្ ។ ចណំណកពសចកតថីា ធម៌ ៤ យា៉ាង្ ម្មន ពវរមណីសីលជាពដ ើម
ព ោះ ជាសីល គរឺពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្រ់បកាសពហើយ កនុង្កាលមុន
នុោ៎ះឯង្ ។  សីល ៥ របការ ពដាយឣំណ្ហចននសីល ម្មនបារនសីល
ជាពដ ើម  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 
          ចណំណកការពដាោះរសាយ នវូបញ្ហា ទងំ្ឡាយពនោះ ថា “ធមមជាត
ឣវី ព ម្ ោះថាសីល?, សីល ពដាយឣតថថា ដចូពមតច?, ធមមជាតឣិវី ជា 
លកេណាៈ, ជាកចិច, ជាពហតុ នងិ្ ជាផល របស់សីលព ោះ?, សីល 
ម្មន  ឣានសិង្សប៉ាុ ម នយា៉ាង្?,   សីលពនោះ ម្មនប៉ាុ ម នរបការ?”  ដពូច នោះ  
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-១២៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បានចប់ពរសចពហើយ  ពដាយពហតុម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះឯង្ ។ 
( ដសចកតីដៅេមង និង ផូរផង់ព្នសីល ) 

‘         (៣៦)’ ចណំណកបញ្ហា កមមណ្ហ ណដលរពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់
ថា ចុោះសភាវាៈឣវី ជាពសចកតពីៅហមង្? នងិ្ ធមមជាតឣវី ជាពសចកតី
ផូរផង្ ់ននសីលព ោះ? ។  ពយើង្នងឹ្ព ល កនុង្បញ្ហា កមមព ោះ ។ ភាព
ននពទស ម្មនការដាចជ់ាពដ ើម ជាពសចកតពីៅហមង្ននសីល ។ ភាព  
ននគុណ ម្មនការមនិដាចជ់ាពដ ើម ជាពសចកតផូីរផង្ន់នសីល  ។  

( ដសចកតីដៅេមងព្នសីល ) 

          ចណំណកខាង្ភាពននសីលដាចជ់ាពដ ើមព ោះ គពឺោកសពន្ទ គ្ ោះ
ពហើយ ពដាយការណបកធាល យ ( ‘ននសីល)’ ណដលម្មនោភ នងិ្ យស 
ជាពដ ើម  ជាពហតុ  ១  ពដាយពមថុនសំពយាគ ៧   របការ ១  ។ 
          ពតិដពូចាន ោះណមន កនុង្កង្ននឣាបតតទិងំ្ឡាយ ៧ សិកាេ បទ រតង្ ់
ខាង្ពដ ើមកត ី រតង្ខ់ាង្ចុង្កត ី របស់ភកិ េុណ្ហ ជាសិកាេ បទធាល យពហើយ, 
សីល របស់ភកិ េុព ោះ ព ម្ ោះថា ជាសីលដាច ់(‘ធលុោះ)’ ដចូសំពតស់ាកដ 
ធលុោះរតង្ទ់បីផុំត( ‘ជាយ’), ឯសិកាេ បទ របស់ភកិ េុណ្ហ ធាល យពហើយ រតង្់
ទចី ំកក់ណ្ហត ល សីល របស់ភកិ េុព ោះ ព ម្ ោះថា សីលធលុោះ ដចូសំពត ់
សាដកធលុោះរតង្ក់ណ្ហត ល ។ សិកាេ បទទងំ្ឡាយ ២-៣ របស់ភកិ េុណ្ហ 
ធាល យពហើយ ាមលំដាប់នងិ្លំដាប់, សីល របស់ភកិ េុព ោះ ព ម្ ោះថា 
សីលព ល ដចូជាពមពគា ម្មនបណ្ហត សមបុរ ននសររីាៈទងំ្ឡាយ 
ម្មនពមម  នងិ្ រកហមជាពដ ើម សមបុរណ្ហមួយ ពដាយសមបុរណដលម្មន 
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-១២៤- 
សីលនិទ្ទេស 

ចណំណកពសមើរបាស ាងំ្ពឡើង្ពហើយ ពៅរតង្ខ់្ នង្ខ្ លោះ រតង្ព់ ោះខ្ លោះ ។ 
សិកាេ បទទងំ្ឡាយ របស់ភកិ េុណ្ហ ធាល យពៅរតង្ច់ព ល ោះ នងិ្ ចព ល ោះ, 
សីល របស់ភកិ េុព ោះ ព ម្ ោះថា សីលពរពុស ដចូជាពមពគាណដល
វចិរិតពហើយ ពដាយតណំកទ់កឹ ម្មនពណ៌ណដលម្មនចណំណកពសមើពៅ
របាសពហើយរតង្ច់ព ល ោះៗ ដពូចាន ោះ ។ ភាវាៈននសីលដាចជ់ាពដ ើម ពដាយ
ការណបកធាល យ ( ‘ននសីល)’ ណដលម្មនោភ នងិ្ យសជាពដ ើមជាពហតុ 
រណមង្ម្មន យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

( ដមថុនសាំដយារ ៧ ) 

‘      (ឯភាវាៈននសីលដាចជ់ាពដ ើម’) ពដាយឣំណ្ហចពមថុនសំពយាគ ៧ 
របការ បណឌិ តគបបីរជាប ដចូតពៅពនោះ ។ សមដចូជារពោះម្មនរពោះ
ភាគ  រទង្រ់ាស់ពហើយ  ‘(កនុង្ពមថុនសំពយាគព ោះ ថា’) ៖  
        “ម្មន លរ ហមណ៍ បុគ គលខ្ លោះ ក នុង្ពោកពនោះ ជាសមណាៈ ឬ ជា 
រ ហមណ៍ ពបតជាញ ថា ជាឣនករបរពតឹ តធម៌ដរ៏បពសើរ ពដាយរបនព មនិបាន 
ប៉ាោះ ល់ចពំ ោះការប៉ាោះ ល់ ពដាយបុគគលពរីៗ ( ‘ពសពពមថុន)’ មួយ 
ឣពន លើពដាយម្មតុរគាមពទ ណតថា រណមង្ពរតកឣរនងឹ្ការដសុខាតន់តួ, 
ផងូត, រចបាច ់របស់ម្មតុរគាម, បុគគលព ោះ រណមង្ពរតកឣរនងឹ្ការដសុ
ខាតព់ ោះ រកីរាយនងឹ្ការដសុខាតព់ ោះ នងិ្ ដល់នវូពសចកតពីរតកឣរ 
ពដាយការដសុខាតជ់ាពដ ើមព ោះ, ម្មន លរ ហមណ៍ ពនោះឯង្ ពៅថា ការ
ដាចផ់ង្ ធលុោះផង្ ព លផង្ ពរពុសផង្ ននរពហមចរយិធម៌, ម្មន ល
រ ហមណ៍ បុគគលពនោះ  តថាគត ពៅថា បុគគលរបរពតឹ តរពហមចរយិធម៌  
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-១២៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

មនិបានបរសុិទ ធ ជាឣនករបកបពដាយពមថុនសំពយាគ រណមង្មនិរចួផុត
ចាកជាត,ិ ជរា នងិ្ មរណាៈ, ពសាកាៈ, បរពិទវាៈ, ទកុ េាៈ, ពទមនសសាៈ, 
ឧបាយាសាៈ,   តថាគត ពៅថា ពគរណមង្មនិរចួចាកទកុ េបានពឡើយ ។ 
          ម្មន លរ ហមណ៍ មួយពទៀត បុគគលខ្ លោះ ក នុង្ពោកពនោះ ជា    
សមណាៈ ឬ ជារ ហមណ៍ ពបតជាញ ថា ជាឣនករបរពតឹ តធម៌ដរ៏បពសើរ 
ពដាយរបនព រណមង្មនិប៉ាោះ ល់ ចពំ ោះការប៉ាោះ ល់ ពដាយបុគគល     
ពរីៗ ( ‘ពសពពមថុន)’ មួយឣពន លើពដាយម្មតុរគាមពទ ទងំ្មនិពរតកឣរ
នងឹ្ការដសុខាត ់៘ ននម្មតុរគាមពទ ណតថា រណមង្ពៅចឣំកឡក  
ឡយឺ ពសើចកាអ កកាអ យ ជាមួយនងឹ្ម្មតុរគាម, បុគគលព ោះ រណមង្ពរតក
ឣរ ពដាយការពៅចឣំកឡកឡយឺ ជាពដ ើមព ោះ ៘ តថាគត     
ពៅថា  ពគរណមង្មនិរចួផុតចាកទកុ េបានពឡើយ  ។ 
          ម្មន លរ ហមណ៍ មួយពទៀត បុគគលខ្ លោះ ក នុង្ពោកពនោះ ជា    
សមណាៈ ឬ ជារ ហមណ៍ ៘ មនិបានប៉ាោះ ល់ ចពំ ោះការប៉ាោះ
 ល់ ពដាយបុគគលពរីៗ ( ‘ពសពពមថុន’) មួយឣពន លើពដាយម្មតុរគាមពទ 
ទងំ្មនិពរតកឣរនងឹ្ការដសុខាត់ ៘ ទងំ្មនិចឣំកឡកឡយឺ 
ពសើចកាអ កកាអ យ ជាមួយនងឹ្ម្មតុរគាមពទ, ណតថា រណមង្ពៅពមៀង្ពដៀង្ 
នវូណភនកពដាយណភនក ចពំ ោះម្មតុរគាម, បុគគលព ោះ រណមង្ពរតកឣរនងឹ្
ការពមៀង្ពដៀង្នវូណភនក ពដាយណភនកព ោះ ៘ តថាគត ពៅថា     
ពគរណមង្មនិរចួផុតចាកទកុ េបានពឡើយ  ។ 
          ម្មន លរ ហមណ៍    មួយពទៀត   បុគ គលខ្ លោះ   ក នុង្ពោកពនោះ   ជា 
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-១២៦- 
សីលនិទ្ទេស 

សមណាៈ ឬ ជារ ហមណ៍ ៘ មនិបានប៉ាោះ ល់ចពំ ោះការប៉ាោះ
 ល់ ពដាយបុគគលពរីៗ ( ‘ពសពពមថុន)’ មួយឣពន លើពដាយម្មតុរគាមពទ 
ទងំ្មនិពរតកឣរនងឹ្ការដសុខាត ់ ននម្មតុរគាមពទ ទងំ្មនិចឣំកឡក
ឡយឺ ពសើចកាអ កកាអ យ ជាមួយនងឹ្ម្មតុរគាមពទ, ទងំ្មនិពៅពមៀង្
ពដៀង្ ៘ ចពំ ោះម្មតុរគាមពទ ។  ណតថា បុគគលព ោះ រណមង្សាត ប់  
នវូសំពឡង្ននម្មតុរគាម ណដលកាលពសចកតនីយិាយកត ី ពរចៀង្កត ីយកំ ត ី
ខាង្ពរៅជញ្ហជ ងំ្ ឬ ខាង្ពរៅកណំពង្, បុគគលព ោះ រណមង្ពរតកឣរ 
ពដាយការសាត ប់សំពឡង្ជាពដ ើមព ោះ  ៘  តថាគត ពៅថា ពគ
រណមង្មនិរចួផុតចាកទកុ េបានពឡើយ  ។ 
          ម្មន លរ ហមណ៍ មួយពទៀត បុគគលខ្ លោះ ក នុង្ពោកពនោះ ជា    
សមណាៈ ឬ ជារ ហមណ៍ ៘ មនិបានប៉ាោះ ល់ ចពំ ោះការប៉ាោះ
 ល់ ពដាយបុគគលពរីៗ ( ‘ពសពពមថុន)’ មួយឣពន លើពដាយម្មតុរគាមពទ 
ទងំ្មនិពរតកឣរនងឹ្ការដសុខាត ់ ននម្មតុរគាមពទ ទងំ្មនិចឣំកឡក
ឡយឺ ពសើចកាអ កកាអ យ ជាមួយនងឹ្ម្មតុរគាមពទ, ទងំ្មនិពៅពមៀង្
ពដៀង្ ៘ ចពំ ោះម្មតុរគាមពទ, ទងំ្មនិសាត ប់នវូសំពឡង្ នន
ម្មតុរគាម ណដលកាលយកំត ី៘ ណតថា បុគគលព ោះ រណមង្រលឹក   
ពរឿយៗ នវូពហតុណដលធាល ប់ពសើច ធាល ប់នយិាយ ធាល ប់ពលង្ ជាមួយនងឹ្
ម្មតុរគាម កនុង្កាលពពីដ ើម, បុគគលព ោះ រណមង្ពរតកឣរនងឹ្ការធាល ប់
បានពសើច ជាមួយនងឹ្ម្មតុរគាមជាពដ ើមព ោះ ៘ តថាគត ពៅថា 
ពគរណមង្មនិរចួផុតចាកទកុ េបានពឡើយ ។ 
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-១២៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

          ម្មន លរ ហមណ៍ មួយពទៀត បុគគលខ្ លោះ ក នុង្ពោកពនោះ ជា    
សមណាៈ ឬ ជារ ហមណ៍ ៘ មនិបានប៉ាោះ ល់ ចពំ ោះការប៉ាោះ
 ល់ ពដាយបុគគលពរីៗ ‘(ពសពពមថុន)’ មួយឣពន លើពដាយម្មតុរគាមពទ 
៘ ទងំ្មនិរលឹកពរឿយៗ នវូពហតុណដលធាល ប់ពសើច ធាល ប់នយិាយ 
ធាល ប់ពលង្ ជាមួយនងឹ្ម្មតុរគាម កនុង្កាលពពីដ ើមពទ, ណតថា បុគគល
ព ោះ រណមង្ព ើញនវូគហបត ី ឬក ៏ គហបតបុិរត ណដលសាប់សាល់ 
មូលមរិត ម្មនពគបពរមើ ពដាយកាមគុណ ៥, បុគគលព ោះ រណមង្ពរតក
ឣរនងឹ្ការព ើញនវូគហបត ី ឬ គហបតបុិរត ណដលសាប់សាល់ មូល
មរិត ម្មនពគបពរមើ ពដាយកាមគុណ ៥ ព ោះ ៘ តថាគត        
ពៅ ថា  ពគរណមង្មនិរចួផុតចាកទកុ េបានពឡើយ  ។ 
          ម្មន លរ ហមណ៍ មួយពទៀត បុគគលខ្ លោះ ក នុង្ពោកពនោះ ជា    
សមណាៈ ឬ ជារ ហមណ៍ ៘ មនិបានប៉ាោះ ល់ ចពំ ោះការប៉ាោះ
 ល់ ពដាយបុគគលពរីៗ (‘ពសពពមថុន)’ មួយឣពន លើពដាយម្មតុរគាមពទ 
៘ ទងំ្មនិរលឹកពរឿយៗ នវូពហតុណដលធាល ប់ពសើច ធាល ប់នយិាយ 
ធាល ប់ពលង្ ជាមួយនងឹ្ម្មតុរគាម កនុង្កាលពពីដ ើមពទ, ទងំ្មនិព ើញ
នវូគហបត ី ឬក ៏ គហបតបុិរត ៘ ណដលម្មនពគបពរមើ ពដាយ    
កាមគុណ ៥ ពទ, ណតថា បុគគលព ោះ រណមង្របរពតឹ តនវូរពហមចរយិធម៌ 
ពដ ើមបីរបាថាន នវូពទពនកិាយ ណ្ហមួយថា “ឣញសូមឲយបានជាពទវា 
ពទោះជាពទវាណ្ហមួយ ពដាយសីលពនោះផង្ ពដាយវតតពនោះផង្ ពដាយ
តបាៈពនោះផង្ ពដាយរពហមចរយិធម៌ពនោះផង្” ដពូចនោះ,  បុគ គលព ោះ រណមង្ 
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-១២៨- 
សីលនិទ្ទេស 

ពរតកឣរនងឹ្ធម៌ព ោះ រណមង្រកីរាយនងឹ្ធម៌ព ោះ នងិ្ ដល់នវូពសចកតី
ពរតកឣរ ចពំ ោះធម៌ព ោះ, ម្មន លរ ហមណ៍ សូមបីពសចកតពីរតកឣរ 
ពដ ើមបីចង្ព់កើតជាពទវាពនោះ កព៏ៅថា ការដាចផ់ង្, ធលុោះផង្, ព ល
ផង្,  ពរពុសផង្ ននរពហមចរយិធម៌ ‘(១)’ ”  ដពូច នោះឯង្  ។ 
          ភាវាៈននសីល ម្មនសីលដាចជ់ាពដ ើម បណឌិ ត គបបីរជាប ថា 
“រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្ស់ពន្ទ គ្ ោះពហើយ ពដាយការណបកធាល យ (‘នន
សីល)’ ណដលម្មនោភ នងិ្ យសជាពដ ើមជាពហតុ ១ ពដាយពមថុន
សំពយាគ  ៧  របការ  ១ ”   ដចូបានព លមកពហើយ  ។ 

( ដសចកតីផូរផង់ព្នសីល ) 

          ចណំណកខាង្ភាវាៈននសីល ម្មនសីលមនិដាចជ់ាពដ ើម ពោក
របួរមួពហើយ ពដាយការមនិណបកធាល យនវូសិកាេ បទទងំ្ឡាយ ពដាយ
របការទងំ្ ពួង្ ១ ពដាយការសំណដង្នវូឣាបតតទិងំ្ឡាយ ណដលធាល យ
ពហើយ ណដលខ្ លួនគបបីសំណដង្បាន ១ ពដាយការមនិម្មនននពមថុន-
សំពយាគ ៧ របការ ១ ពដាយពសចកតលីអដនទពទៀត គ ឺពដាយករិយិាមនិ
ពកើតពឡើង្ននបាបធម៌ទងំ្ឡាយ ម្មនជាឣាទិ៍  គ ឺ ពកាធាៈ, ឧប ហាៈ, 
មកេាៈ, បោសាៈ, ឥសា, មចឆរយិាៈ, ម្មយា, សាពថយយាៈ, ថមភាៈ,     
សារមភាៈ, ម្មនោះ, ឣតមិ្មនោះ, មទាៈ, បម្មទាៈ ជាពដ ើម ១ ពដាយការពកើត
ពឡើង្ននគុណទងំ្ឡាយ ម្មនឣបបិចឆាគុណ, សនតដុ ាាិគុណ នងិ្    
សពលលខ្ាគុណ ជាពដ ើម ១  ។ 
_________________________________________________ 

១-  សុ. ឣ.ំ ស.   ភាគទី ៤៧   ទព័ំរទី ១០១  ។  
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-១២៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

          ណមនពតិ សីលទងំ្ឡាយឯណ្ហ ណដលភកិេុមនិពធវើឲយណបកធាល យ 
ពហើយ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់ពទសទងំ្ឡាយ ម្មនោភជាពដ ើមកត ី
ទកុជាភកិេុពធ វើឲយណបកធាល យពហើយ ពរ ោះពទស គពឺសចកតរីបម្មទ ណត
បានសំណដង្ពហើយកត ី ណដលពមថុនសំពយាគទងំ្ឡាយ ឬ បាបធម៌
ទងំ្ឡាយ ម្មនពកាធាៈ នងិ្ ឧប ហាៈ ជាពដ ើម មនិបានចូលពៅ
ពបៀតពបៀនពហើយកត,ី សីលទងំ្ឡាយព ោះ ពោកពៅថា សីលមនិ
ដាច,់ សីលមនិធលុោះ, សីលមនិព ល, សីលមនិពរពុស ពដាយរបការ
ទងំ្ពួង្ ។  កសី៏ល ទងំ្ឡាយព ោះឯង្ ព ម្ ោះថា ជាសីលរចួខ្ លនួ 
ពរ ោះការពធវើនវូភាពជាឣនករចួខ្ លនួ, ព ម្ ោះថា សីល គឣឺនករបាជញ
សរពសើរពហើយ ពរ ោះភាវាៈននសីលព ោះ គឣឺនករបាជញទងំ្ឡាយ
សរពសើរពហើយ, ព ម្ ោះថា ជាសីលមនិប៉ាោះ ល់ពហើយ ពរ ោះភាវាៈនន
សីលព ោះ គតឺណ្ហា  នងិ្ ទដិ ា ិទងំ្ឡាយ មនិបានប៉ាោះ ល់រតូវពហើយ 
នងិ្ ព ម្ ោះថា ជាសីល របរពតឹ តពៅរពម ពដ ើមបីសម្មធ ិ ពរ ោះញុាងំ្
ឧបចារសម្មធ ិឬ ឣបប សម្មធ ិឲយរបរពតឹ ត ពៅបានរសួល ។  ពហតុ
ព ោះ ភាវាៈននសីលជាសីលមនិដាចជ់ាពដ ើមនុោ៎ះ បណឌិ តគបបីរជាបថា 
ជាពសចកតផូីរផង្ន់នសីលទងំ្ព ោះ ។  កព៏សចកតផូីរផង្ព់នោះនុោ៎ះ រណមង្
សពរមចពដាយឣាការ ២  គ ឺពដាយការព ើញ ពទសននសីលវបិតត ិ១  
ពដាយការព ើញឣានសិង្សននសីលសមបតត ិ១  ។ 

( ដទសព្នសីលវិបតតិ  ) 

          បណ្ហត ពទស  នងិ្  ឣានសិង្សទងំ្ពរីព ោះ  ចណំណកពទស នន 
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-១៣០- 
សីលនិទ្ទេស 

សីលវបិតត ិ បណឌិ ត គបបីព ើញ ាមនយ័ កនុង្សុតន តបដិក ជាពដ ើម 
យា៉ាង្ពនោះ ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ពទសទងំ្ឡាយ ននសីលវបិតត ិ
របស់បុគគលឣនករទុសតសីលពនោះ ម្មន ៥ យា៉ាង្ (‘១)’” ។  នយ័មួយពទៀត 
បុគ គលរទុសតសីល ពរ ោះពហតុននខ្ លនួរទុសតសីល រណមង្មនិជាទគីាប់
ចតិ តននពទវា នងិ្ មនសុសទងំ្ឡាយ ជាឣនកគសឺរពហមចារបុីគគល
ទងំ្ឡាយ មនិគួរពរបៀនរបពៅ ជាឣនកម្មនពសចកតទីកុ េ នមិតិ ត កយ
តោិះពដៀល ពដាយភាពជាឣនករទុសតសីល ជាឣនកម្មនពសចកតពីៅត
រការយសាត យពរកាយ នមិតិ ត កយសរពសើរ ចពំ ោះឣនកម្មនសីល
ទងំ្ឡាយ មនិណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ ពរ ោះភាពជាឣនករទុសតសីលព ោះ បុគគល
ព ោះ ជាឣនកម្មនសមបុរឣារកក,់ ម៉ាាង្វញិពទៀត ព ម្ ោះថា ជាឣនកម្មន
សមផសសពរគាតរគាត ពរ ោះ ពំសចកតទីកុ េ កនុង្ឣបាយ មកឲយដល់ពួក
ជនទងំ្ឡាយ ណដលដល់នវូទដិាា នគុត ិ របស់បុគគលព ោះ ឣស់រារតី
កាលដយូ៏រ ព ម្ ោះថា ជាឣនកម្មនតនមលពថាក ពរ ោះពធវើនវូភាព ននការ
មនិម្មនផលពរចើន ដល់ពួកទយកទងំ្ឡាយ ណដលខ្ លនួទទលួនវូ
ពទយយធម៌ ‘(របស់ពួកពគ’) យកមក ដចូជាសំពតស់ាដក ណដលពគ
តាញពហើយ ពដាយសមបកនធម ណដលជាសំពតម់្មនពណ៌ឣារកក ់ម្មន
សមផសសមនិលអ នងិ្ ម្មនតនមលពថាក ដពូចាន ោះឯង្ ជាឣនកគពឺគសំឣាត
បានពដាយករម ដចូជារពតត ននោមក ណដលរាពំៅ ឣស់កាលជា
ពរចើនឆ្វន  ំ ជាឣនកពៅខាង្ពរៅរសឡោះ  ចាករបពយាជនទ៍ងំ្ពរី  ដចូជា 
__________________________________________________________________ 

១-   សុ. ឣំ. ប.   ភាគទ ី៤៥   ទព័ំរទី ២៤៧ ។ 
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-១៣១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឧសណដលបុគគលដតុសាកសព ( ‘ពរបើការមនិបាន)’ ដពូចាន ោះ ទកុជាពបតជាញ  
នវូភាពននខ្ លួនថា ជាភកិេុ កម៏និណមនជាភកិេុដណដល ដចូជាសតវោ
ព ម្ លពដ ើរាមហវូង្ពគា ( ‘មនិកាល យពៅជាពគាបានពឡើយ)’ ជាឣនក
ម្មនពសចកតតីកស់លុ តជានចិ ច ដចូជាបុរសណដលម្មនពពៀរ ចពំ ោះបុគគល
ជាទពួៅ ជាឣនកមនិគួរពៅរមួជាមួយ ដចូជាសាកសព សូមបីរបកប 
ពដាយគុណម្មនសុតាៈ ជាពដ ើម កជ៏ាឣនកមនិគួរ ដល់នវូការបូជា នន
សរពហមចារបុីគគលទងំ្ឡាយពឡើយ ដចូជាពភលើង្ ក នុង្នរពសមសាន មនិ
គួរដល់ការបូជា របស់ពួករ ហមណ៍ ជាឣនកឣភព័វ កនុង្ការបានសំពរច 
នវូគុណវពិសស ដចូមនសុសខាវ កណ់ភនក ឣភព័វ កនុង្ការព ើញនវូរបូ ជា
ឣនកមនិម្មនពសចកតសីង្ឃឹម កនុង្រពោះសទ ធមម ដចូកុម្មរននជនចណ្ហឌ ល 
មនិម្មនពសចកតសីង្ឃឹម កនុង្រាជសមបតត ិ ពបើទកុជាសំគាល់ ( ‘ខ្ លនួ)’ ថា   
“ឣាាម ឣញ ជាឣនកម្មនពសចកតសុីខ្” ដពូចនោះ កព៏ ម្ ោះថា ជាឣនកដល់
ពហើយ នវូពសចកតទីកុ េពតិ ពរ ោះភាវាៈននខ្ លនួ ជាឣនកម្មនចណំណក នន  
ពសចកតទីកុ េ ណដលរពោះដម៏្មនរពោះភាគ រាស់ពហើយ កនុង្ឣគគកិ េន ធ-
បរយិាយសូរត  ។ 
          ពតិដពូចាន ោះណមន រពោះម្មនរពោះភាគ រពោះឣង្គជាឣនកព ើញផលនន
កមម ជាកច់ាស់ ពដាយរបការទងំ្ពួង្ កាលរទង្សំ់ណដង្នវូពសចកតី
ទកុ េដព៏ខាល ចផានរកពពក ឣាចកនុង្ករិយិាញុាងំ្ពសចកតពីៅត រការយ កនុង្
ហបញទយ័ ឲយពកើតពឡើង្ពហើយ ញុាងំ្ករិយិាកអួតននពោហតិដព៏ៅត  ឲយ
របរពតឹ តពៅ   ពដាយរតមឹណតការនកឹរលឹក   នវូពហតុព ោះពរឿយ ៗ   ជា 
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-១៣២- 
សីលនិទ្ទេស 

បចចយ័ ដល់បុគគលណដលរទុសតសីលទងំ្ឡាយ ឣនកម្មនចតិតពរតកឣរ
រកីរាយនងឹ្ពសចកតសុីខ្ កនុង្ការបរពិភាគនវូកាមគុណ ៥ នងិ្ ក នុង្
សាមចីកិមម ម្មនការថាវ យបង្គ ំ នងិ្ ការរាប់ឣានជាពដ ើម ពទើបរទង្់
រាស់ ថា ៖ 
          “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ឣនកទងំ្ឡាយ ព ើញគនំរពភលើង្ធ ំ ឯ 
ពណ្ហោះ ណដលកពុំង្ព្ោះ ភលរឺចាលរ ទ ល សព ធ សពៅធ ណដរឬ?” ។  ភកិ េុ
ទងំ្ឡាយ ទលូថា “រពោះករណុ្ហរពោះឣង្គ” ។ រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្់
រាស់ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ឣនកទងំ្ឡាយ សម្មគ ល់នវូពហតុព ោះ
ថា ដចូពមតច?, ភកិ េុ ចូលពៅឣង្គុយ ឬ ពដកឱបគនំរពភលើង្ធ ំ ឯពណ្ហោះ 
ណដលកពុំង្ព្ោះ ភលរឺចាលរ ទ ល សព ធ សពៅធ ពហើយ នងិ្ ភកិ េុឣង្គុយ ឬ 
ពដកឱបខ្តតយិកញ្ហដ កត ី រ ហមណកញ្ហដ កត ី គហបតកិញ្ហដ កត ី ណដលម្មន
នដ នងិ្ ពជ ើង្ដទ៏នោ់វ សលវន ់ ពត ើឣំពពើណ្ហ របពសើរជាង្? ”  ។  
          ភកិ េុទងំ្ឡាយ រកាបទលូថា “បពរិតរពោះឣង្គដច៏ពរមើន ភកិ េុ    
ឣង្គុយ ឬ ពដកឱបខ្តតយិកញ្ហដ កត ី រ ហមណកញ្ហដ កត ី គហបតកិញ្ហដ កត ី
ណដលម្មននដ នងិ្ ពជ ើង្ ដទ៏នោ់វ សលវនន់ុោ៎ះ របពសើរជាង្, បពរិតរពោះ    
ឣង្គដច៏ពរមើន ឯភកិ េុឣង្គុយ ឬ ពដកឱបគនំរពភលើង្ធ ំ ឯពណ្ហោះ ណដល   
កពុំង្ព្ោះ ភលរឺចាលរ ទ ល សព ធ សពៅធ នុោ៎ះ  ជាទកុ េលំបាកពតិ”  ។  
         រពោះម្មនរពោះភាគ រាស់ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ តថាគត 
របាប់ឣនកទងំ្ឡាយ ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ តថាគត ពនយល់ឣនកទងំ្ 
ឡាយ ភកិ េុឣង្គុយ ឬ ពដកឱបគនំរពភលើង្ធឯំពណ្ហោះ  ៘  ឣំពពើនុោ៎ះឯង្ 
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-១៣៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

របពសើរជាង្, ភកិ េុរទុសតសីល ម្មនធម៌ឣារកក ់ម្មនម្មរយាទមនិសាអ ត 
ណដលគួររលឹក ពដាយពសចកតរីពង្ ាៀស បទិបាងំ្ឣំពពើឣារកក ់ មនិណមន
ជាសមណាៈ ណតពបតជាញ ខ្ លនួថា ជាសមណាៈ មនិណមនរពហមចារ ី ណតពបតជាញ
ខ្ លនួថា ជារពហមចារ ីសអុយខាង្កនុង្ ម្មនចតិ តទទកឹពដាយរាគាៈ ជាបុគគល
ម្មនចតិតពរជាករជាកព ោះ, ដពំណើ រព ោះ ពរ ោះពហតុឣវី? ម្មន លភកិេុ
ទងំ្ឡាយ ពរ ោះថា ភកិ េុព ោះ ដល់នវូពសចកតសីាល ប់ ឬ ពសចកតទីកុ េ
ពសទើរណតសាល ប់ ពរ ោះណតឣង្គុយ ឬ ពដកឱបគនំរពភលើង្ព ោះ (‘ណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ’) 
ដល់ណបកធាល យរាង្កាយ ប ទ ប់ឣំពមីរណាៈពៅ កម៏និពៅពកើត កនុង្
ឣបាយ ទគុ គត ិ វនិបិាត នរក ពរ ោះណតឣង្គុយ ឬ ពដកឱបគនំរពភលើង្ធំ
ព ោះពឡើយ, ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ភកិ េុឣនករទុសតសីលព ោះ ជាឣនកម្មន
ធម៌ដឣ៏ារកក ់ ម្មនម្មរយាទមនិសាអ ត ណដលគួររលឹក ពដាយពសចកត ី
រពង្ ាៀស បទិបាងំ្នវូឣំពពើឣារកក ់ មនិណមនជាសមណាៈ ណតពបតជាញ ថា
ជាសមណាៈ មនិណមនជារពហមចារ ី ណតពបតជាញ ថា ជារពហមចារ ី ជាឣនក
សអុយខាង្កនុង្ ម្មនចតិតទទកឹពដាយរាគាៈ ម្មនចតិតពរជាករជាក ឣង្គុយ 
ឬ ពដកឱបខ្តតយិកញ្ហដ កត ី៘ ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ពហតុព ោះឯង្ 
 ឲំយភកិ េុព ោះ បានពសចកតវី ិស ពសចកតទីកុ េ ឣស់កាលយូរ លុោះ
ណបកធាល យរាង្កាយ ប ទ ប់ឣំពសីាល ប់ពៅ រណមង្ពៅពកើត កនុង្ឣបាយ, 
ទគុ គត,ិ  វនិបិាត,  នរក ‘ (តពៅពទៀត) �”  ។  
          រពោះម្មនរពោះភាគ លុោះរទង្សំ់ណដង្នវូទកុ េ ម្មនការបរពិភាគ នវូ 
កាមគុណ ៥  ណដលរបតពិទ័ ធ  ក នុង្ន្ទសតីជាបចចយ័   ពដាយពសចកតពីរបៀប 
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-១៣៤- 
សីលនិទ្ទេស 

ពធៀប ពដាយគនំរពភលើង្ យា៉ាង្ពនោះពហើយ ពទើបរទង្សំ់ណដង្នវូទកុ េ ណដល
ម្មនការថាវ យបង្គ ំ ការពធវើឣញ្ជ លិកមម ការពរបើរបាស់ចវីរ បណិឌ បាត 
ណរគ ាងំ្ នងិ្ វាិររជាបចចយ័ ពដាយពសចកតពីរបៀបពធៀប ពដាយណខ្ស
ជាវកិារាៈ ននកន ទយុសតវ លំណពង្ដមុ៏ត បន ទោះណដក ដុណំដក ណរគណដក ាងំ្
ណដក នងិ្ ខ្ ទោះណដក ទងំ្ឡាយពនោះ ពដាយឧបាយដចូគាន ពនោះ ថា ៖ 
          “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ឣនកទងំ្ឡាយ សម្មគ ល់ពសចកតពី ោះ ថា 
ដចូពមតច? បុរស ម្មនកម្មល ងំ្ គបបីរុកួំត នវូសមង្ទងំ្ពរី ពដាយណខ្ស
កន ទយុសតវ យា៉ាង្ជាប់ ណខ្សព ោះ កមុ៏តណសបកសមបុរនថង លុោះមុតណសបក
សមបុរនថងពហើយ កមុ៏តណសបកខាង្កនុង្ លុោះមុតណសបកខាង្កនុង្ពហើយ 
កមុ៏តសាច ់លុោះមុតសាចព់ហើយ កមុ៏តសរនស លុោះមុតសរនសពហើយ
កមុ៏ត្អងឹ្ លុោះមុត្អងឹ្ពហើយកចុ៏ចជាប់ពៅនងឹ្ខ្រួកនុង្្អងឹ្, ភកិ េុពរតកឣរ
នងឹ្ករិយិាថាវ យបង្គ ំ របស់ខ្តតយិមារសាលទងំ្ឡាយ ឬ រ ហម-
ណមារសាលទងំ្ឡាយ ឬក ៏គហបតមិារសាលទងំ្ឡាយ (‘ទងំ្
ពរីពនោះ)’  ពត ើណ្ហរបពសើរជាង្ ?   ៘ 
          ម្មន លភកិ េុទងំ្ឡាយ ឣនកទងំ្ឡាយ សម្មគ ល់ពសចកតពី ោះ ថា 
ដចូពមតច? ពបើបុរសម្មនកម្មល ងំ្ ពួយនងឹ្លំណពង្ដមុ៏ត ណដលពគោប 
ពដាយពរបង្ ចពំដ ើមរទូង្, ភកិ េុ ពរតកឣរនងឹ្ឣញ្ជលិកមម របស់ខ្តតយិ-
មារសាលទងំ្ឡាយ ឬ រ ហមណមារសាលទងំ្ឡាយ ឬក ៏     
គហបតមិារសាលទងំ្ឡាយ  ពតើណ្ហ របពសើរជាង្ ?   ៘ 
          ម្មន លភកិ េុទងំ្ឡាយ  ឣនកទងំ្ឡាយ  សម្មគ ល់ពសចកតពី ោះ ថា  
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-១៣៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ដចូពមតច ?  ពបើបុរសម្មនកម្មល ងំ្ ពរសាបកាយ ពដាយបន ទោះណដក ដព៏ៅត  
ណដលពភលើង្កពុំង្ព្ោះ ភលរឺចាលរ ទ ល សព ធ សពៅធ , ភកិ េុ ពរបើរបាស់នវូ 
ចវីរ របស់ខ្តតយិមារសាលទងំ្ឡាយ ៘ ណដលពគឲយពដាយ 
សទធ   ពត ើណ្ហរបពសើរជាង្ ?   ៘ 
          ម្មន លភកិ េុទងំ្ឡាយ ឣនកទងំ្ឡាយ សម្មគ ល់ពសចកតពី ោះ ថា 
ដចូពមតច ?  បុរស ម្មនកម្មល ងំ្ ពបើកម្មត ់ពដាយសណ្ហឌ សណដក ដព៏ៅត  
ណដលពភលើង្កពុំង្ព្ោះ ភលរឺចាលរ ទ ល សព ធ សពៅធ ពហើយ ដាកន់វូដុ ំ
ទង្ណ់ដង្ដព៏ៅត  ណដលពភលើង្កពុំង្ណតព្ោះ ភលរឺចាលរ ទ ល សព ធ សពៅធ  
កនុង្ម្មត,់ ដុទំង្ណ់ដង្ព ោះ គបបីរោកបបូរម្មត ់ របស់បុរសព ោះផង្ 
រោកម្មតផ់ង្ រោកឣណ្ហត តផង្ រោក-ក ផង្ រោករទូង្ផង្ 
រលួយទងំ្ព ោះពវៀនធ ំ នងិ្ ព ោះពវៀនតូច ធាល ករ់ហូតពៅ ខាង្ពរកាម
ផង្, ភកិ េុឆ្វនន់វូបណិឌ បាត របស់ខ្តតយិមារសាលទងំ្ឡាយ ៘ 
ណដលពគឲយពដាយសទធ   ពត ើណ្ហរបពសើរជាង្ ?    ៘ 
          ម្មន លភកិ េុទងំ្ឡាយ ឣនកទងំ្ឡាយ សម្មគ ល់ពសចកតពី ោះ ថា 
ដចូពមតច ?  បុរស ម្មនកម្មល ងំ្ ចាប់ (បុរសឯពទៀត)’ រតង្ក់ាល ឬ 
រតង្ក់ ពហើយទង្គចិឲយឣង្គុយ ឬ ឲយពដកពលើណរគណដក ឬ ាងំ្ណដកដព៏ៅត  
ណដលពភលើង្កពុំង្ព្ោះ ភលរឺចាលរ ទ ល សព ធ សពៅធ , ភកិ េុ ពរបើរបាស់នវូ
ណរគ ឬ ាងំ្ របស់ខ្តតយិមារសាលទងំ្ឡាយ ៘ ណដលពគឲយ
ពដាយសទធ   ពត ើណ្ហរបពសើរជាង្ ?   ៘ 
          ម្មន លភកិ េុទងំ្ឡាយ  ឣនកទងំ្ឡាយ  សម្មគ ល់ពសចកតពី ោះ ថា  
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-១៣៦- 
សីលនិទ្ទេស 

ដចូពមតច?  បុរសម្មនកម្មល ងំ្ ចាប់ (‘នវូបុរសឯពទៀត)’ យួរពជើង្ ‘(ទងំ្
ពរី)’ ពឡើង្ពលើ ឲយកាលសំយុង្ចុោះពរកាម ពហើយពបាោះពៅ កនុង្ខ្ ទោះទង្ ់
ណដង្ ដព៏ៅត  ណដលពភលើង្កពុំង្ព្ោះ ភលរឺចាលរ ទ ល សព ធ សពៅធ , កាល
បុរសព ោះ កពុំង្ណតព្ោះពុោះផុល កនុង្ខ្ ទោះទង្ណ់ដង្ព ោះ ឣណណត តពឡើង្
មកពលើមតង្ លិចចុោះពៅពរកាមមតង្ ពៅទទងឹ្មតង្, ភកិ េុ ពរបើរបាស់នវូ
វាិររ របស់ខ្តតយិមារសាលទងំ្ឡាយ ៘ ណដលពគឲយពដាយ
សទធ  ពតើណ្ហរបពសើរជាង្?  ៘  បុរសព ោះ រណមង្ចូលពៅ     
ពក ើត  ៘  ‘(១)’ ”  ដពូច នោះឯង្  ។ 
          ពរ ោះពហតុព ោះ បណឌិ ត គបបីរជាបករិយិាព ើញពទស កនុង្ 
សីលវបិតត ិពដាយការពចិារណ្ហ ពដាយនយ័ម្មនជាឣាទិ៍យា៉ាង្ពនោះថា៖ 

     ដសចកតីសុខ្កន ុងកាម មានផលជាទុកា រកេល់រកហាយ 

ដ៏ព្រកសលងជាងទុកា សដលដកើតពីការឱបនូវរាំនរ ព្នដភលើ ង 

កាលដបើបុរគល មានសីលធាល យដេើយ មិនរពមលោះបង់ 

ដចញដទ   ដតើ ដសចកតីសុខ្  នឹងមានមកឣ្ាំពីទីណា  ។ 

     ដសចកតីសុខ្ កនុងកិរិយាទទួលដរតកឣ្រ នូវការរកាប 

ថាវ យបងគើ នឹងមានដូចដមតចដកើត ដល់បុរគលសដលមាន 

សីលវិបតតិ  ឣ្នកមានចាំសណក ដោយទុកាដ៏ព្រកសលង ជាង 

ទុកា   សដលដកើតឣ្ាំពីកិរិយាកួត  ឬ  ពួតនូវសម ង  ដោយសខ្ស  

____________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣ.ំ ស.   ភាគទី ៤៧   ទព័ំរទី ២៣៣ ។ 
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-១៣៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សដលបុរគលរតបាញ់  ដោយដរាមកនទ ុយសតវ ដ៏មាាំ ?  ។ 

     ដសចកតីសុខ្ កនុងការទទួលដរតកឣ្រ នូវឣ្ញ្ជលិកមម  ព្ន

បុរគលឣ្នកមានសទធ ទាំងឡាយ ឯណា សដលជាដេតុ ព្ន

ដសចកតីទុកា ដ៏ព្រកសលងជាងដសចកតីទុកា  សដលដកើតឣ្ាំពី 

ការរបហារដោយលាំសពង ដសចកតីសុខ្ដនាោះ នឹងមានដល់ 

បុរគលសដលមិនមានសីលបាន   យា៉ា ងដូចដមតចដកើត ?  ។ 

     សមផសស ព្នបនទោះសដក ដ៏ឆអិ នដអអ ទាំងឡាយ ដៅកនុងនរក 

សដលបុរគល (រទុសត សីល) មិនសរងួមដេើយ របបីដសាយ 

ឣ្ស់កាលយា៉ា ងយូរ ដោយដសចកតីសុខ្ឯណា, ដសចកតីសុខ្ 

កនុងការដរបើ របាស់ចីវរដនាោះ នឹងមានដល់ បុរគលឣ្នកមិន

បានសរងួមដេើយ  ដូចដមតចដកើត ?  ។ 

     បិណឌ បាត ដបើទុកជាមានរសជាត ដ៏ឆ្កង ញ់ពិសា ក៏ 

ដរបៀបបាននឹងថាន ាំពិស ដ៏ដកលៀវកាល  ដល់បុរគលសដលមិន  

មានសីល សដលនឹងរតូវដៅដលបដុើសដកទាំងឡាយ សដល 

ដភលើ ងដឆោះរចាលដអអ   ឣ្ស់កាលដ៏យូរឣ្សងវង  ។  

     កិរិយាដរបើ របាស់នូវសររ និង តាំង របស់បុរគលឣ្នកមិន

មានសីល ដបើទុកជាសនមតថាជាសុខ្ ក៏រង់ដល់នូវ ដសចកតី

ទុកាពិត ដរពាោះថា បុរគលដនាោះ នឹងរតូវឲយសររ និង តាំង 

សដលជាវិការៈព្នសដក   ដ៏ឆអិនដអអ    សដលជាទុកាទាំងឡាយ 
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-១៣៨- 
សីលនិទ្ទេស 

ដបៀតដបៀន  ឣ្ស់កាលដ៏យូរ  ។ 

     ដសចកតីដរតកឣ្រ ដោយការដៅឣ្ារស័យ កន ុងវិហារ 

សដលដរឲយ ដោយសទធ  សបបណា នឹងមាន ដល់បុរគល 

សដលរទុសត សីល ដបើ បុរគលដនាោះ មុខ្ជានឹងរតូវដៅដៅ 

ឣ្ារស័យ កន ុងកណាត លព្នខ្ទោះសដក សដលដភលើ ងនរក ដឆោះ

ឆ្កប  សដនាធ សដៅធ ដសដល ?  ។ 

     រពោះដោកនាថ ជាបរមររូ ព្នសតវ ដោក កាលរទង់ 

រតស់តិោះដដៀល នូវបុរគលរទុសត សីល ឯណា ថា “ជាឣ្នក 

មានសមាចារ រួរនឹកដ ើញរដងាៀសចិតត  ជាឣ្នកមានជាតិ 

ដូចជាសាំរាម (ជាាំកខ្វិកកខ្វក់) មានចិតតទទឹកដសើ ម ដោយ 

រារៈ ជាបុរគលោមក និង ជាឣ្នកសអ ុយ ខាងកនុងផង” 

ដូដចន ោះ, ដធវើយ !  ជីវិត របស់បុរគលសដលរទុសត សីល ឥត 

របាជាញ  មិនសមនជាសមណៈ សតលបរទរទង់នូវដភទ របស់ 

ជនជាសមណៈដនាោះ រស់ដៅរោន់សតកាំដរ នូវសាំបក ព្ន  

ឣ្តតភាពទដទ សដលកិដលសចូលដៅកាំចាត់បង់ ជីករាំដលើង 

សីលឣ្ស់ដេើយ  ។  

     សបបុរសទាំងឡាយ ជាឣ្នកមានសីល កនុងដោកដនោះ 

សតងដចៀសវាង នូវបុរគលសដលរទុសត សីល ឯណា ដូចជា 

បុរគលឣ្នកដពញចិតតខាងរបោប់តក់សតងរាងកាយ     សតង  
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-១៣៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ដចៀសវាងោមក និង សាកសព ក៏ដូដចាន ោះសដរ, ជីវិត 

របស់បុរគលរទុសត សីលដនាោះ   នឹងរស់ដៅសបបណា ?  ។ 

     បុរគលសដលរទុសត សីលដនាោះ មិនផុតចាកភ័យទាំងពួង

បានដឡើយ សតផុតរសឡោះដេើយ ចាកដសចកតីសុខ្ កនុង     

ឣ្ធិរមធម៌ទាំងឣ្ស់ មានទវ រចូលដៅកាន់សាថ នសួរ៌ បិទ 

ជិតឈឹងឣ្ស់ដេើយ មានសតដឡើងដៅ កាន់ផល ូវសាំរាប់ដៅ

កាន់ឣ្បាយ  សតម៉ាាងរត់  ។  

     បុរគលដព្ទ សបបណាដសាត សដលរួរដកើតដសចកតី 

ករុណា ដល់ជនសដលរបកប ដោយករុណារុណ សដល 

ដសមើ ដោយបុរគលរទុសត សីល ?  ដទស កន ុងភាពព្នបុរគល 

សដលរទុសត សីល  មានដរចើនរបការ  ដូចដពាលមកដនោះ ” 

នងិ្ ការព ើញ នវូឣានសិង្ស កនុង្សីលសមបតត ិបណឌិ ត កគ៏បបីព ើញ 
ពដាយនយ័ណដលផទុយគាន   ឣំពបីការណដលពយើង្បានព លពហើយ  ។ 

្័យមយួវិញមទ្ៀត 

     សីល របស់ភិកា ុណា ជាសីលបរិសុទធ  មិនមានមនទិល 

ការរទរទង់បារត និង ចីវរ របស់ភិកា ុដនាោះ ជាទីនាាំមកនូវ     

ដសចកតីរជោះថាល   ទាំងបពវជាជ  របស់ភិកា ុដនាោះ ក៏មានផល  ។     

               ភ័យ   មានភ័យឣ្ាំពីការតិោះដដៀលខ្លួនជាដដើម  មិនសដល    

          ធាល ក់ចុោះកាន់េបញទ័យ   របស់ភិកា ុ   សដលមានសីលបរិសុទធ   
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-១៤០- 
សីលនិទ្ទេស 

ដឡើយ ហាក់បីដូចជារពោះឣ្ាទិតយ សដលមិនសដលធាល ក់ចុោះ 

មកកាន់ទីងងឹត  យា៉ា ងដនាោះឯង  ។  

     ភិកា ុឣ្នកមានសីល កាលលអ  កន ុងព្រពរឺតបៈ រសមងលអ  

ដោយការដល់រពមព្នសីល ដូចរពោះចនទលអ  នាកណាត លព្ន

រសទប់ដម   ដោយសមបតតិ ព្នរសមី   យា៉ា ងដូដចាន ោះ  ។ 

     រតឹមសតកលិនកាយ របស់ភិកា ុសដលមានសីល ក៏ឣ្ាចដធវើ  

នូវដសចកតីរីករាយចិតត  ដល់ដទវតទាំងឡាយ បានដៅ 

ដេើយ  នឹងដពាលដៅដូចដមតច ដល់កលិនព្នសីលដសាត  ។ 

     កលិន របស់សីល រសមងររបសងាត់នូវសមបតតិ  ព្នរនធ- 

ជាតទាំងឡាយទាំងពួងបាន សតងផាយដៅកាន់ទិស ទាំង

ដប់   មិនមានដទើសទក់ដឡើយ  ។ 

     សកាា រៈ សដលទយកដធវើ ដេើយ កនុងបុរគលសដលមាន 

សីល ដបើទុកណាជាបនតិចបនត ួច ក៏រង់មានផលដរចើន 

ដរពាោះថា បុរគលឣ្នកមានសីល ចាត់ទុកថា ជាភាជនៈ 

សរមាប់តមាល់នូវដររឿងបូជា  និង  សកាា រៈ  ។ 

     ឣ្ាសវធម៌ទាំងឡាយ សដលមានកិរិយាសមាល ប់ និង 

កិរិយាចងជាដដើម កន ុងបចច ុបបនន  មិនឣ្ាចដបៀតដបៀន នូវ 

បុរគលសដលមានសីលបានដឡើយ       មិនរតឹមសតប៉ាុដណាណ ោះ  

ដសាត  បុរគលឣ្នកមានសីល   សតងជីករាំដលើងនូវបញសរល់ 
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-១៤១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ព្នដសចកតីទុកា   ដៅកនុងបរដោកនាយទាំងឡាយ  ។ 

     សមបតតិ  កនុងឋានមនុសសកតី សមបតតិ កន ុងឋានដទវតកតី 

កាលដបើបុរគលសដលមានសីលបរិបូណ៌ រតូវការចង់បាន 

ដេើយ  សមបតតិទាំងឣ្ស់ដនាោះ  មិនជារកីរកដសាោះដឡើយ  ។ 

     ម៉ាាងដទៀត និពាវ នសមបតតិ  ដនោះឯណា សដលជារុណ 

ជាតិសង ប់កនលង (មិនមានការរកេល់រកហាយ ដោយ 

កិដលស) ចិតត  របស់ភិកា ុសដលមានសីលបរិបូណ៌ ក៏រសមង 

សតសទ ុោះដៅដរឿយៗ  កាន់និពាវ នសមបតតិ ដនាោះឯង  ។ 

     រពោះដយាោវចរកុលបុរត ជាបណឌិ ត របបីចាំដរើន នូវ    

ឣ្ានិសងស ដ៏ដដរោស ដោយឣ្ាការជាឣ្ដនក កនុងសីល 

សដលជាបញសរល់ ព្នសមបតតិទាំងពួង ឲយវិដសសដឡើង 

តមន័យសដលបានដពាលដេើយ  យា៉ា ងដនោះឯង  ។ 

         ពរ ោះថា កាលពបើបណឌិ ត សំណដង្សីលឲយចាស់ោស់ យា៉ាង្
ពនោះពហើយ ចតិ ត រណមង្្កពចញឣំពសីីលវបិតតពិហើយ ជាធមមជាតពទរ
ទនព់ៅកានសី់លសមបតត ិ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ ភកិ េុ ព ើញពទស កនុង្
សីលវបិតតពិនោះ នងិ្ ឣានសិង្ស កនុង្សីលសមបតតពិនោះ ដចូបានព ល
ពហើយ គបបីជរមោះសីល ឲយបានបរសុិទ ធផូរផង្ ់ ពដាយពសចកតរីបងឹ្
ណរបង្រគប់របការ  ។ 
         ឯសីល   ក នុង្វសុិទ ធមិគ គ  ណដលរពោះដម៏្មនរពោះភាគ  រទង្សំ់ណដង្ 
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-១៤២- 
សីលនិទ្ទេស 

ពហើយ ពដាយធម៌ជារបធាន គ ឺសីល, សម្មធ,ិ បញ្ហដ  ពដាយគាថាពនោះ 
ថា “សីទ្ល បតិដ្ឋា យ នទ្ោ សបទ្ញ្ហោ ” ដពូចនោះ គខឺ្ ញុសំំណដង្មុន   
ពគពហើយ  ពដាយពសចកតឣីាថ ធបិាយ  ម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះឯង្ ។ 

បរពិចឆទ ទ១ី  ព ម្ ោះសីលនពិទ ទស 
កនុង្គមពរីវសុិទ ធមិគ គ  គខឺ្ ញុរំច ពហើយ  ពដ ើមបីរបពយាជន ៍
ដល់ការញុាងំ្សាធុជនឲយរកីរាយ ពដាយរបការដពូចនោះ ។ 

 

   
 

ររៀបររៀង ចប់រោយបរបូិណ៌ 

រៅថ្ថៃឣង្គា រ ៨ រោច ដខទុត្ិយាសាធ ឆ្ន ំកុរ ឣដឋស័ក ព.ស. ២៥៣៩ 

រត្វូនឹងថ្ថៃទី៦ ដខសីហា គ.ស. ១៩៩៦ 

រវលារម៉ាង ៣ កនលះ លាៃ ច 
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ធុតង្គ្សិទ្ទេ 

‘      (៣៧)’ ឥឡូវពនោះ ពសចកតផូីរផង្ន់នសីល ម្មនរបការគពឺយើង្ 
ព លពហើយ រណមង្ម្មន ពដាយគុណទងំ្ឡាយ ម្មនឣបបិចឆាគុណ 
នងិ្ សន តុដ ាាិគុណ ជាពដ ើមឯណ្ហ រពោះពយាគឣីនកម្មនសីលសម្មទន
ពហើយ គបបីពធវើការសម្មទននវូធុតង្គ ( ‘ជាបន តពៅពទៀត)’ ពដ ើមបីញុាងំ្
គុណទងំ្ឡាយព ោះ ឲយបានសពរមច ពរ ោះថា កាលពបើពធវើយា៉ាង្ពនោះ 
សីលផង្ របស់រពោះពយាគពី ោះ ម្មនមន ទលិគខឺ្ លនួោង្ពហើយ ពដាយ
ទកឹគគុឺណ ម្មនពសចកតរីបាថាន តចិ, ពសចកតសីព ត ស, ពសចកតដីសុ
ខាត,់ ពសចកតសីងប់សាង ត,់ ការមនិសនសំ, ការរបារឰពសចកតពីាយាម 
នងិ្ គុណម្មនការចញិ្ច ឹម្យជាពដ ើម នងឹ្ជាសីលបរសុិទ ធលអ វតត
ទងំ្ឡាយផង្ របស់រពោះពយាគពី ោះ កន៏ងឹ្បានសពរមច, (‘រពោះពយាគ)ី’ 
ឣនកម្មនសម្មចារទងំ្ពួង្ បរសុិទ ធ ពដាយគុណគសីឺល នងិ្ វតតណដល
មនិម្មនពទស យា៉ាង្ដពូចនោះ ពហើយ នងឹ្ជាឣនកព ម្ ោះថា តមាល់ពៅ
ស៊ប់ពហើយ កនុង្វង្សននរពោះឣរយិាៈ ៣ របការ ណដលម្មនកនុង្កាលមុន 
ជាឣនកគួរដល់ករិយិាបានសពរមច នវូឣរយិវង្ស ទ៤ី ព លគភឺាព  
ននខ្ លនួម្មនភាវ  ជាទមីកពរតកឣរ ពហតុណ្ហ, ពហតុព ោះ ពយើង្នងឹ្
របារឰ ( ‘ពផតើម’) នវូធុតង្គកថា ( ‘ដចូតពៅ)’  ។ 
          ណមនពតិ រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ឣនញុ្ហដ តធុតង្គ ទងំ្ 
ឡាយ ១៣ យា៉ាង្ ដល់កុលបុរតទងំ្ឡាយណដលម្មនពោកាមសិ
លោះបង្ព់ហើយ ឣនកមនិឣាពឡាោះឣាល័យ កនុង្កាយ នងិ្ ជវីតិ ឣនក
របាថាន   ពដ ើមបីញុាងំ្ឣនពុោមបបដបិទ ឲយសពរមចណតម៉ាាង្ ។   ធុតង្គ  
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ធតុង្គនិទ្ទេស 

ទងំ្  ១៣  យា៉ាង្ពនោះ  គឣឺវីខ្ លោះ?  ។    ធុតង្គទងំ្ ១៣  ព ោះ គ ឺ៖ 
១- បសុំកូលិកង្គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុ ឣនកម្មនករិយិារទរទង្ន់វូ

សំពតប់សុំកូលជារបរកត,ី 
២- ពតចវីរកិង្គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុឣនកម្មនណតនរតចវីរ ជារបរកត,ី 
៣- បណិឌ បាតកិង្គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុឣនកម្មនករិយិារាចព់ៅ 

ពដ ើមបីបណិឌ បាត ជារបរកត,ី 
៤- សបទនចារកិង្គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុឣនកម្មនករិយិារាចព់ៅ 

ពដ ើមបីបណិឌ បាត  ពរៀង្ាមលំដាប់ផទោះ ជារបរកត,ី 
៥- ឯកាសនកិង្គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុ ឣនកម្មនករិយិាបរពិភាគ នវូ 

ពភាជន ណតកនុង្ឣាសនាៈ ១  ជារបរកត,ី 
៦- បតតបណិឌ ិ កង្គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុ ឣនកម្មនករិយិាបរពិភាគ នវូ 

ពភាជន ណតកនុង្បារត ជារបរកត,ី 
៧- ខ្លុបចាឆ ភតតកិង្ គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុ ឣនកម្មនករិយិាមនិឆ្វន ់

នវូបចាឆ ភតត ជារបរកត,ី 
៨- ឣារញ្ដ ិកង្គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុ ឣនកម្មនករិយិាពៅណតកនុង្នរព 

ជារបរកត,ី 
៩- រកុ េមូលិកង្គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុ ឣនកម្មនករិយិាពៅឣារស័យ

ពទៀបគល់ពឈើ ជារបរកត,ី  
១០- ឣព ភ កាសិកង្គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុ ឣនកម្មនករិយិាពៅ

ឣារស័យ កនុង្ទវីាល ជារបរកត,ី 
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-១៤៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

១១- ពសាសានកិង្គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុ ឣនកម្មនករិយិាពៅ
ឣារស័យ កនុង្នរពសមសាន ជារបរកត,ី 

១២- យថាសនថតកិង្គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុ ឣនកម្មនករិយិាពៅ ណត
កនុង្ទពីស សនាៈ ណដលសង្ឃសំណដង្ឲយ ជារបរកត,ី 

១៣- ពនសជជកិង្ គាៈ ឣង្គរបស់ភកិ េុ ឣនកម្មនករិយិាពៅ ពដាយ
ការឣង្គុយ ជារបរកត ី ។ 

ដសចកតីវិនិចឆ័យ កនុងធុតងគដនាោះ បណឌិ តរបបីរជាប ដោយ 

ឣ្តថ វិរគេៈ ១ ដោយឣ្ាការទាំងឡាយ មានលកាណៈ ជា

ដដើម ១ ដោយការសមាទន ១ ដោយវិធី ១ ដោយ 

របដភទ ១ ដោយការសបកធាល យ ១ ដោយឣ្ានិសងស ព្ន 

ធុតងគដនាោះៗ ១ ដោយកុសលតតិកៈ ១ ដោយការសវក  

សញករុណមានធុតងគរុណជាដដើម ១ ដោយសដងាប និង 

ដោយពិសាត រ  ១  ។ 

( វិនិចឆ័យដោយឣ្តថ  ) 

          បណ្ហត បទទងំ្ព ោះ នងឹ្វនិចិ ឆយ័ ពដាយឣតថវគិ គហាៈ ជាមុន, ចវីរ 
ឯណ្ហ ពរបៀបដចូជា គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម ដចូជាឣាចម៍ដ ី ក នុង្ទពី ោះៗ 
ពរ ោះភាវាៈននចវីរព ោះ ឋតិពៅ ពលើឣាចម៍ដទីងំ្ឡាយ កនុង្ទទីងំ្ 
ឡាយ ម្មនផលូវធាល , នរពសមសាន, គនំរសំរាមជាពដ ើម ទណី្ហមួយ, 
ពហតុព ោះ ចវីរព ោះ ព ម្ ោះថា បសុំកូល ។  ម៉ាាង្ពទៀត ចវីរ ណ្ហ   
ដល់នវូភាពគបុឺគគលគួរពខ្ ពើម  ដចូឣាចម៍ដ ី ពរ ោះពហតុព ោះ  ចវីរព ោះ  
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ព ម្ ោះថា បសុំកូល ។ ឣធបិាយថា “ចវីរព ោះ ដល់នវូភាពគបុឺគគល
គបបីពខ្ ពើមដចូជាឣាចម៍ដ”ី ។ ការរទរទង្ច់វីរ ណដលបុគគលគួរពខ្ ពើមដចូ
ជាឣាចម៍ដ ីម្មនឣតថវគិ គហិាៈ បានពហើយ យា៉ាង្ពនោះ ព ម្ ោះថា សំពត់
បសុំកូល ។ សំពតប់សុំកូល ជារបរកតនីនភកិ េុពនោះ ពហតុព ោះ ‘ភកិ េុ
ព ោះ’ ព ម្ ោះថា ម្មនសំពតប់សុំកូលជារបរកត ី។ ឣង្គននភកិ េុឣនកម្មន
សំពតប់សុំកូល ជារបរកត ី ព ម្ ោះថា ឣង្គ ននភកិ េុឣនកម្មនសំពត់
បសុំកូល ជារបរកត ី ។  ពហតុ ពោកពៅថា “ឣង្គ” ។  ពហតុព ោះ 
បណឌិ ត គបបីរជាបថា “ភកិ េុព ោះ ជាឣនកម្មនសំពតប់សុំកូល ជា
របរកត ី ពដាយការសម្មទនណ្ហ,  កយថា ឣង្គនុោ៎ះ ជាព ម្ ោះ ននការ
សម្មទនព ោះ” ។ ពដាយនយ័ដចូគាន ពនោះណដរ ចវីរ ៣ ព លគសឺង្ាដ,ី 
ចវីរ, សបង្ ់ជារបរកត ីននភកិ េុពនោះ ពរ ោះពហតុព ោះ ‘ភកិ េុព ោះ’ ព ម្ ោះថា 
ម្មនចវីរ ៣ ជារបរកត ី ។  ឣង្គននភកិ េុ ឣនកម្មនចវីរ ៣ ជារបរកត ី 
ព ម្ ោះថា ឣង្គននភកិ េុឣនកម្មនចវីរ ៣  ជារបរកត ី។ 
          ឯការធាល កចុ់ោះនវូដុ ំ ននឣាមសិទងំ្ឡាយ ព លគភឺកិាេ  ពហតុ
ព ោះ ព ម្ ោះថា បណិឌ បាត ។ ‘(មួយពទៀត’) ការធាល កចុ់ោះននដុបំាយ
ទងំ្ឡាយ ណដលជនទងំ្ឡាយដនទ ឲយពហើយ ពហតុព ោះ ព ម្ ោះថា 
បណិឌ បាត ។ ឣធបិាយថា “ការធាល កចុ់ោះ កនុង្បារត ននដុបំាយទងំ្ 
ឡាយ ណដលពួកជនដនទឲយពហើយ” ។  ភកិ េុណ្ហ ណសវង្រក គចូឺលពៅ
រករតកូលព ោះៗ ណសវង្រកនវូបណិឌ បាតព ោះ ពរ ោះពហតុព ោះ ( ‘ភកិ េុ
ព ោះ’) ព ម្ ោះថា ឣនកណសវង្រកនវូបណិឌ បាត ។  ម៉ាាង្ពទៀត ការធាល កព់ៅ  
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ពដ ើមបីបណិឌ បាតជាវតត របស់ភកិ េុពនោះ ពហតុព ោះ (‘ភកិ េុព ោះ’) ព ម្ ោះថា 
ឣនករាចព់ៅពដ ើមបីបណិឌ បាតជាវតត ។  កយថា “ការធាល កព់ៅ” ពសចកតី
ថា ការរាចព់ៅ ។ ភកិ េុឣនករាចព់ៅ ពដ ើមបីដុបំាយជាវតតហនងឹ្ឯង្ 
ព ម្ ោះថា ភកិ េុឣនករាចព់ៅ ពដ ើមបីដុបំាយជាវតត ។ ឣង្គននភកិ េុឣនករាច់
ពៅ ពដ ើមបីដុបំាយជាវតត ព ម្ ោះថា ឣង្គននភកិ េុឣនករាចព់ៅ ពដ ើមបីដុ ំ
បាយជាវតត  ។ 
          ការដាច ់ ពោកពៅថា ទនាៈ ។ ការពៅរបាសចាកការដាច ់
ព ម្ ោះថា ឣបទនាៈ ។ ឣធបិាយថា “ការមនិដាច”់ ។ ការរាចព់ៅ 
ឯណ្ហ របរពតឹ តពៅមួយឣពន លើ ពដាយការមនិដាច ់ ការរាចព់ៅព ោះ 
ព ម្ ោះថា សបទនាៈ ។ ឣធបិាយថា “ការរាចព់ៅរបាសចាកការ
ដាច ់ គកឺាររាចព់ៅ ាមលំដាប់ននផទោះ” ដពូចនោះ ។ ករិយិារាចព់ៅ 
មួយឣពន លើពដាយការរបាសចាកការដាចព់នោះ ជារបរកត ី របស់ភកិ េុពនោះ 
ពរ ោះពហតុព ោះ (‘ភកិ េុព ោះ’) ព ម្ ោះថា ឣនកម្មនការរាចព់ៅកាន់
លំដាប់ននផទោះជារបរកត ី។ ភកិ េុឣនកម្មនការរាចព់ៅកានលំ់ដាប់ននផទោះ
ជារបរកតហីនងឹ្ឯង្ ព ម្ ោះថា ភកិ េុឣនកម្មនករិយិារាចព់ៅកានលំ់ដាប់
ននផទោះជារបរកត,ី ឣង្គ ននភកិ េុឣនកម្មនករិយិារាចព់ៅ កានលំ់ដាប់ផទោះ
ជារបរកតពី ោះ ព ម្ ោះថា ឣង្គននភកិ េុឣនកម្មនករិយិារាចព់ៅ កាន់
លំដាប់ផទោះជារបរកត ី ។  
          ការឆ្វន ់កនុង្ឣាសនាៈណតមួយ ព ម្ ោះថា ឯកាសនាៈ ។  ការឆ្វន់
ក នុង្ឣាសនាៈណតមួយព ោះ  ជារបរកត ី របស់ភកិ េុពនោះ  ពរ ោះពហតុព ោះ ‘ 
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(ភកិ េុព ោះ’) ព ម្ ោះថា ឣនកម្មនការឆ្វន ់កនុង្ឣាសនាៈមួយជារបរកត ី។  
ឣង្គននភកិ េុ ឣនកម្មនការឆ្វន ់កនុង្ឣាសនាៈមួយ ជារបរកតពី ោះ ព ម្ ោះ
ថា ឣង្គននភ ិកេុឣនកម្មនការឆ្វន ់ កនុង្ឣាសនាៈមួយជារបរកត ី ។ 
          ដុបំាយ កនុង្បារតណតមួយប៉ាុពណ្ហណ ោះ ពរ ោះភាជនាៈ ទ២ី គភឺកិ េុ
ឃាតព់ហើយ ព ម្ ោះថា ដុបំាយកនុង្បារត ។  ឥឡូវពនោះ ពរ ោះពធវើនវូ   
ពសចកតសំីគាល់នវូដុបំាយ កនុង្បារត កនុង្កាលជាទទីទលួនវូដុបំាយ 
កនុង្បារត, ដុបំាយកនុង្បារត ជារបរកត ី របស់ភកិ េុពនោះ ពរ ោះពហតុ
ព ោះ ‘(ភកិ េុព ោះ’) ព ម្ ោះថា ឣនកម្មនដុបំាយកនុង្បារតជារបរកត ី។ ឣង្គ 
ននភកិ េុឣនកម្មនដុបំាយកនុង្បារត ជារបរកត ី របស់ភកិ េុព ោះ ព ម្ ោះថា 
ឣង្គននភកិ េុ ឣនកម្មនដុបំាយកនុង្បារត ជារបរកត ី ។ 
           កយថា “ខ្លុ” ជានបិាត ( ‘របរពតឹ តពៅ’) ក នុង្ឣតថថា ារម    
ឃាត ់ ។ ភតត ណដលភកិេុជាឣនការមឃាតព់ហើយបានមក កនុង្កាលជា
ខាង្ពរកាយ ព ម្ ោះថា បចាឆ ភតត ។ ការឆ្វនន់វូបចាឆ ភតតព ោះ កព៏ ម្ ោះ
ថាបចាឆ ភតតណដរ ។ ពរ ោះពធវើពសចកតសំីគាល់ ដល់ការឆ្វនន់វូបចាឆ ភតត 
កនុង្បចាឆ ភតតពភាជនព ោះ ករិយិាឆ្វនន់វូបចាឆ ភតត ជារបរកត ី របស់ភកិ េុ
ពនោះ ពហតុព ោះ (‘ភកិ េុព ោះ)’ ព ម្ ោះថា បចាឆ ភតតកិាៈ ។  ភកិ េុឣនកមនិម្មន
ករិយិាឆ្វនន់វូបឆ្វឆ ភតតជារបរកត ី ព ម្ ោះថា ភកិ េុឣនកមនិម្មនករិយិា
ឆ្វនភ់តតណដលខ្ លួនារមឃាតព់ហើយ បានមក កនុង្កាលជាខាង្ពរកាយ
ជារបរកត ី ។  កយថា “បចាឆ ភតត” ពនោះ ជាព ម្ ោះននឣតរិតិ តពភាជន 
ណដលារមឃាតព់ហើយ ពដាយឣំណ្ហចននករិយិាសម្មទន ។ ចណំណក 

148



-១៤៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កនុង្ឣដ ាកថា ពោកព លថា “សតវសាល បមួយកាល ព ម្ ោះខ្លុ 
សតវសាល បព ោះ  នំវូណផលពឈើបានពហើយ កាលពបើណផលពឈើព ោះ រជុោះ
ធាល កព់ហើយ កម៏និសីុណផលពឈើដនទពទៀតពទ, ភកិ េុពនោះ ដចូជាសតវសាល ប
ព ោះ ពរ ោះពហតុព ោះ ( ‘ភកិ េុព ោះ)’ ព ម្ ោះថា ឣនកម្មនករិយិាមនិឆ្វន ់
នវូបចាឆ ភតត ជារបរកត ីដចូជាសតវសាល ប ព ម្ ោះខ្លុ ។  ឣង្គ ននភកិ េុជា
ខ្លុបចាឆ ភតតកិាៈព ោះ  ព ម្ ោះថា  ខ្លុបចាឆ ភតតកិង្ គាៈ  ។ 
          ការពៅកនុង្នរព ព ម្ ោះថា ឣរញ្ដាៈ ។  ការពៅ កនុង្នរពព ោះ ជា 
របរកត ីរបស់ភកិ េុពនោះ ពរ ោះពហតុព ោះ ( ‘ភកិ េុព ោះ)’ ព ម្ ោះថា ឣនកម្មន 
ករិយិាពៅ កនុង្នរពជារបរកត ី ។ ឣង្គ ននភកិ េុឣនកម្មនករិយិាពៅ កនុង្
នរព ជារបរកតពី ោះ  ព ម្ ោះថា  ឣារញ្ដ ិកង្គាៈ  ។ 
          ការពៅពទៀបគល់ពឈើ  ព ម្ ោះថា រកុ េមូល ។  ការពៅពទៀប
គល់ពឈើព ោះ របស់ភកិ េុពនោះ ពរ ោះពហតុព ោះ ( ‘ភកិ េុព ោះ)’ ព ម្ ោះថា 
ឣនកម្មនការពៅពទៀបគល់ពឈើជារបរកត ី ។ ឣង្គ ននភកិ េុឣនកម្មនការ
ពៅពទៀបគល់ពឈើ ជារបរកតពី ោះ  ព ម្ ោះថា  រកុ េមូលិកង្គាៈ  ។  
          នយ័សូមបីកនុង្ឣព ភ កាសិកង្គាៈ នងិ្ ពសាសានកិង្គាៈ កន៏យ័ដចូ
ពនោះណដរ  ។ 
          ពស សនាៈ ណដលភកិេុរកាលពហើយ យា៉ាង្ណ្ហនុោ៎ះឯង្ ព ម្ ោះ
ថា ពស សនាៈណដលភកិេុរកាលពហើយយា៉ាង្ណ្ហ ។  កយថា “យថា- 
សន ថតាៈ” ពនោះ គជឺាព ម្ ោះននពស សនាៈ ណដលភកិេុជាពស សន-
បញ្ហដ បកាៈ សំណដង្ពហើយ ជាដបូំង្ យា៉ាង្ពនោះថា “ពស សនាៈពនោះ រតូវ 
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បានដល់ពោក” ដពូចនោះ ។ ការពៅពលើពស សនាៈ ណដលពគរកាល
ពហើយយា៉ាង្ណ្ហព ោះ ជារបរកត ីរបស់ភកិ េុពនោះ ពរ ោះពហតុព ោះ (‘ភកិ េុ
ព ោះ)’ ព ម្ ោះថា ឣនកម្មនករិយិាពៅពលើពស សនាៈ ណដលពគរកាល
ពហើយយា៉ាង្ណ្ហ ជារបរកត ី ។ ឣង្គ ននភកិ េុឣនកម្មនករិយិាពៅពលើ
ពស សនាៈ ណដលពគរកាលពហើយ យា៉ាង្ណ្ហ ជារបរកតពី ោះ ព ម្ ោះ
ថា  យថាសន ថតកិង្គាៈ  ។ 
          ការឃាតន់វូការពដកពហើយ ពៅពដាយការឣង្គុយ ជារបរកត ី
របស់ភកិ េុពនោះ ពហតុព ោះ (‘ភកិ េុព ោះ)’ ព ម្ ោះថា ឣនកម្មនការឃាត ់ នវូ
ការពដក ពហើយពៅពដាយការឣង្គុយជារបរកត ី។ ឣង្គ ននភកិ េុឣនកម្មន
ការឃាត ់ នវូការពដកពហើយ ពៅពដាយការឣង្គុយ ជារបរកតពី ោះ 
ព ម្ ោះថា  ពនសជជកិង្គាៈ  ។ 
          ចណំណកឣង្គទងំ្ឣស់ហនងឹ្ឯង្ ព ម្ ោះថា ធុតង្គ ពរ ោះជាឣង្គ 
របស់ភកិ េុណដលព ម្ ោះថាធុតាៈ ( ‘ឣនកកចំាតប់ង្ន់វូកពិលស’) ពរ ោះភាវាៈ 
ជាឣនកកចំាតប់ង្ន់វូកពិលស ពដាយការសម្មទនព ោះៗ ។ ម៉ាាង្
ពទៀត ព ម្ ោះថា ធុតង្គ ពរ ោះម្មនញាណណដលបានពវាាររថា “ធុតាៈ” 
ពរ ោះជាពរគឿង្កចំាតប់ង្ ់ នវូកពិលសជាឣង្គ ។  ម៉ាាង្វញិពទៀត ឣង្គ 
ទងំ្ឡាយព ោះ ព ម្ ោះថា ធុតាៈ ពរ ោះកចំាតប់ង្ន់វូធម៌ណដលជាសឹក
សរតូវទងំ្ឡាយបានផង្ ជាឣង្គននការរបតបិតតផិង្ ពរ ោះពហតុព ោះ 
ពទើបព ម្ ោះថា ធុតង្គ ។  បណឌិ តគបបីដងឹ្ចាស់ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ ពដាយ
ឣតថវគិ គហាៈ  ក នុង្ កយថា  ធុតង្គពនោះ  យា៉ាង្ពនោះ  ជាមុនសិនចុោះ  ។  
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( វិនិចឆ័យដោយលកាណៈជាដដើម ) 

          កធុ៏តង្គទងំ្ឣស់ពនោះឯង្ ម្មនពចត ជាពរគឿង្សម្មទន ជា 
លកេណាៈ ។ សមដចូជា កយណដលពោកបានព លថា “ឣនកណ្ហ 
សម្មទន, ឣនកព ោះ បានដល់ បុគគល, បុគគលសម្មទន ពដាយធម៌
ណ្ហ ធម៌ទងំ្ឡាយព ោះ បានដល់ ចតិ ត នងិ្ ពចតសិក, ពចត  ជា
ពរគឿង្សម្មទន ណ្ហ ការសម្មទនព ោះ ព ម្ ោះថា ធុតង្គ, ‘(វច-ី
បពយាគ’) ារមឃាតន់វូកចិ ចណ្ហ, កចិ ចព ោះ ព ម្ ោះថា វតថុ ” ។  មួយ
ពទៀត ធុតង្គ ទងំ្ឣស់ហនងឹ្ឯង្ ម្មនការកចំាតប់ង្ព់សចកតពីោម ភ ជា
កចិច, ម្មនពសចកតមីនិពោភ ជាពហតុ, ម្មនធម៌ដរ៏បពសើរ, ម្មនភាពជា
ឣនករបាថាន តចិ ជាពដ ើម ជាផល ។ បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័ 
ពដាយឣាការទងំ្ឡាយ ម្មនលកេណាៈជាពដ ើម កនុង្ធុតង្គនពិទ ទសពនោះ
យា៉ាង្ពនោះ  ។  

( វិនិចឆ័យដោយការសមាទន និង វិធីជាដដើម ) 

‘        (៣៨)’ ចណំណកពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្បទទងំ្ ៥ ម្មនបទជាពដ ើម 
ថា “សម្មទនវធិានពា” ដពូចនោះ បណឌិ តគបបីរជាប ដចូតពៅ ។ ធុតង្គ
ទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ហនងឹ្ឯង្, កាលរពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្ធ់រម្មនពៅ
ពឡើយ, ភកិ េុ រតូវសម្មទន កនុង្សំណ្ហក ់ ននរពោះម្មនរពោះភាគពតិ, 
កាលពបើរពោះម្មនរពោះភាគរទង្ប់រនិ ិវ នពៅពហើយ, ភកិ េុ រតូវសម្មទន 
កនុង្សំណ្ហកន់នរពោះមារសាវក, កាលពបើរពោះមារសាវកព ោះ មនិ
ម្មនពទ,   ភកិ េុ  រតូវសម្មទន  កនុង្សំណ្ហកន់នរពោះខ្ណី្ហរសព,   រពោះ       
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-១៥២- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

ឣ គាម,ី រពោះសកទគាម,ី រពោះពសាាបន ន, រពោះពថរាៈ ឣនករទរទង្ន់វូ
រពោះនរតបដិក, រពោះពថរាៈ ឣនករទរទង្ប់ដិកពរី, រពោះពថរាៈ ឣនករទរទង្់
បដិកមួយ, រពោះពថរាៈ ឣនកពផទៀង្ោទ តន់កិាយមួយ, រពោះឣដ ាកថាចារយ, 
កាលពបើរពោះឣដ ាកថាចារយព ោះ មនិម្មនពទ, ភកិ េុ រតូវសម្មទន កនុង្
សំណ្ហក ់ ននភកិ េុឣនករទរទង្ន់វូធុតង្គ, ណតពបើភកិ េុឣនករទរទង្ ់ នវូធុតង្គ
ព ោះ មនិម្មនពទ, ភកិ េុរតូវពបាសោនរពោះពចតយិ ឣង្គុយរចពារង្
ពហើយ ព លសម្មទនឲយដចូជាព លសម្មទនកនុង្សំណ្ហកន់នរពោះ 
សម្មម សមពុទ ធដពូចាន ោះ ។  មួយពទៀត សូមបីភកិ េុសម្មទនពដាយខ្ លួនឯង្ ក៏
បានដចូគាន ពតិ ។ កក៏ នុង្ការសម្មទន ពដាយខ្ លនួឯង្ពនោះ រតូវសំណដង្ 
ពរឿង្ននពសចកតរីបាថាន តចិ កនុង្ធុតង្គ របស់រពោះពថរាៈជាបង្ ននរពោះពថរាៈ 
ណដលរតូវជាបង្បអូននងឹ្គាន ពរី ក ់ កនុង្ពចតយិបពត៌ ។ ពនោះជា កយ
ណដលព លពដាយទពួៅ ជាដបូំង្សិន ។ ឥឡូវពនោះ ពយើង្នងឹ្ពណ៌  
នវូការសម្មទន, វធិ,ី របពភទ, ការណបកធាល យ នងិ្ ឣានសិង្ស ទងំ្ 
ឡាយ ននធុតង្គមួយៗ  ( ‘ដចូតពៅពនោះ)’ ៖ 

១- បេុំកូលិកង្គៈ 
( វិធីសមាទន កនុងបាំសុកូលិកងគៈ ) 

‘     (៣៩)’ ជាបឋម បសុំកូលិកង្គធុតង្គ គជឺាធុតង្គ ណដលភកិេុរតូវ 
សម្មទន ពដាយ កយទងំ្ពរីពនោះ  កយណ្ហមួយ ថា “ខ្ ញុ ំារមឃាត ់
នវូគហបតទិនចវីរ, ខ្ ញុ ំសម្មទននវូបសុំកូលិកធុតង្គ” ដពូចនោះ ។ ពនោះ 
ជាការសម្មទន កនុង្បសុំកូលិកង្គធុតង្គពនោះ ជាដបូំង្ ។ 

152



-១៥ ៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

(វិធីកន ុងបាំសុកូលិកងគៈ) 

          ករ៏ពោះពយាគពី ោះ ឣនកម្មនធុតង្គសម្មទនពហើយ យា៉ាង្ពនោះ 
រតូវទទលួយកនវូចវីរ  ‘សំពតទ់ងំ្ឡាយពនោះ  ចវីរណ្ហមួយ គ ឺ៖ 

១- ពសាសានកិាៈ  សំពតណ់ដលធាល កក់ នុង្នរពសមសាន, 
២- បាបណិកាៈ សំពតណ់ដលធាល កចុ់ោះពទៀបរានផារ, 
៣- រថយិពចាឡាៈ សំពតណ់ដលពគពបាោះពចាលរតង្ផ់ លូវរថ, 
៤- ស ា្ រពចាឡាៈ សំពតណ់ដលពគពចាលពលើគនំរសំរាម, 
៥- ពសាតថយិាៈ សំពតណ់ដលពគជូតនវូមន ទលិននគភ,៌ 
៦- នារនពចាឡាៈ សំពតណ់ដលពពទយបពណត ញភូត យកពៅ

ទទរូ  រគបឣនកជងំ្ ឺលិចទងំ្កាលផងូតទកឹពហើយពចាល, 
៧- តតិ ថពចាឡាៈ សំពតណ់ដលពគពចាលពៅណកបរកពំង្ងូ់្តទកឹ, 
៨- គតបបចាច គតាៈ សំពតណ់ដលឣនកពៅកានទ់សីមសានពចាល, 
៩- ឣគគទិឍឍាៈ សំពតណ់ដលរតូវពភលើង្ព្ោះពហើយពគពចាល, 
១០- ពគាខាយតិាៈ សំពតណ់ដលពគាឣពង្ាៀមសីុពហើយពគពចាល 
១១- ឧបចកិាខាយតិាៈ សំពតណ់ដលកពណត ៀរពការ, 
១២- ឧន ទរូខាយតិាៈ សំពតណ់ដលកណតុ រកាតព់ហើយពគពចាល, 
១៣- ឣន តចឆនិ នាៈ សំពតណ់ដលដាចព់រចរតង្រ់មឹ, 
១៤- ទសចឆនិ នាៈ សំពតណ់ដលពរចរតង្ជ់ាយ, 
១៥- ធជាហដាៈ សំពតណ់ដលពគចង្ពធវើទង្ព់ៅកនុង្ទចីមាំង្, 
១៦- ថូបចវីរាៈ សំពតណ់ដលពគរុពំទ័ ធដបូំកពធវើពលិកមម, 
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-១៥៤- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

១៧- សមណចវីរាៈ សំពតរ់បស់សមណាៈ, 
១៨- ឣាភពិសកកិាៈ សំពតណ់ដលពគពចាលរតង្ទ់រីាជាភពិសក, 
១៩- ឥទ ធមិយាៈ សំពតណ់ដលសពរមចពដាយបញទ ធ,ិ 
២០- បន ថកិាៈ សំពតណ់ដលរជុោះពៅកណ្ហត លផលូវ, 
២១- វាាហដាៈ សំពតណ់ដលខ្យល់កួចរសាតយ់កពៅឆ្វង យ, 
២២- ពទវទតតយិាៈ សំពតណ់ដលពទវាផលុង្ឲយ, 
២៣- សាមុទ ទយិាៈ សំពតណ់ដលរលកសមុរទោតម់កពលើពគាក  

ពហើយណហកសាចសំ់ពត ់ ណដលពុកផុយពចាលពហើយ ពបាកគកជ់រមោះ 
សាចសំ់ពតណ់ដលពៅម្មមួំន ពធវើជាចពីរ ោល ស់គហបតចិវីរចាស់ 
ពចញពហើយ  ពរបើរបាស់ចុោះ  ។ 

បណ្ហត សំពតទ់ងំ្ព ោះ សំពតណ់ដលធាល កចុ់ោះ ក នុង្ទសីមសាន 
ព ម្ ោះថា ពសាសានកិាៈ ។  សំពតណ់ដលធាល កចុ់ោះពហើយ រតង្ម់្មតទ់វ រ
រានផារ ព ម្ ោះថា បាបណិកាៈ ។  សំពតណ់ដលបុគគលរតូវការពដាយ
បុណយទងំ្ឡាយ ពចាលពៅរតង្ផ់ លូវរថ ាមចព ល ោះ ននបង្អួច ព ម្ ោះ
ថា រថយិពចាឡាៈ ។ សំពតណ់ដលពគពចាលពៅពលើទសំីរាម ព ម្ ោះថា 
ស ា្ រពចាឡាៈ ។  សំពតណ់ដលពគជូតមន ទលិគភ ៌ ពហើយពចាល ព ម្ ោះ
ថា ពសាតថយិាៈ ។  បានឮមកថា ម្មា របស់ឣាម្មតយ ព ម្ ោះតសិសាៈ  
ឲយពគយកសំពត ់នថលមួយណសន ជូតមន ទលិននគភព៌ហើយ ឲយពគ‘យកពៅ
ពចាលរតង្ផ់ លូវ ព ម្ ោះាលពវឡ ី ពដាយគតិ ថា “ពួកភកិ េុ ឣនកម្មន
ករិយិារទរទង្ ់នវូសំពតប់សុំកូល ជារបរកត ី នងឹ្កានយ់ក”  ។   ភកិ េុ 
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-១៥ ៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ទងំ្ឡាយកានយ់ក ពដ ើមបី( ‘ប៉ាោះ’)សំពតណ់ដលចាស់( ‘រណហក’)ណតម៉ាាង្ ។ 
ជនទងំ្ឡាយ ណដលពួករគូពខាម ច ឲយផងូតទកឹ រពមទងំ្កាលពហើយ 
ពចាលសំពត ់ ណ្ហនមួីយ ពដ ើរពៅ ពដាយការសំគាល់ ថា “សំពត់
ព ោះ គជឺាសំពតក់ាឡកណណី ” សំពតព់ ោះ ព ម្ ោះថា នារនពចាឡាៈ ។ 
កណំ្ហតសំ់ពតច់ាស់ៗ ណដលពគពចាលពហើយរតង្ក់ពំង្ ់ សរម្មប់ងូ្ត
ទកឹ ព ម្ ោះថា តតិ ថពចាឡាៈ ។ ពួកមនសុសពៅកានទ់សីមសាន រតឡប់
មកវញិ ងូ្តទកឹពរសចពហើយ កព៏ចាលសំពតណ់្ហ សំពតព់ ោះ ព ម្ ោះ
ថា គតបបចាច គតាៈ ។  សំពតណ់ដលរតូវពភលើង្ព្ោះ ‘ខ្ លោះ’ពហើយ ព ម្ ោះថា    
ឣគគទិឍឍាៈ ។  មនសុសទងំ្ឡាយណតង្ពចាលនវូសំពតព់ ោះផង្ណដរ ។ 
សំពតទ់ងំ្ឡាយ ម្មនសំពតណ់ដលពគាឣពង្ាៀមជាពដ ើម របាកដពហើយ
ណមនពតិ ។ ពរ ោះថា មនសុសទងំ្ឡាយ ណតង្ពចាលនវូសំពតណ់បប
ព ោះ  ។ សំពតណ់ដលមនសុសទងំ្ឡាយ កាលពឡើង្ជោិះ វា ចង្ជា
ទង្ជ់យ័ពហើយ ពទើបពឡើង្ ព ម្ ោះថា ធជាហដាៈ ។  ការណដលភកិេុកាន់
យកនវូសំពតព់ ោះ កាលពបើផុតកន ទយុណភនក ននមនសុសទងំ្ព ោះ
ពហើយ កស៏មគួរ ។ សូមបី សំពតណ់្ហណដលពគចង្ជាទង្ព់ហើយ ទកុ
កនុង្ទចីមាំង្, ក នុង្ពពលណដលទារនទងំ្ពរីបកសពៅពហើយ ភកិ េុកាន់
យកនវូសំពតព់ ោះកគួ៏រ ។ សំពត ់ ណដលពគរុពំទ័ ធដបូំកពហើយ ពធវើ
ពលិកមម ព ម្ ោះថា ថូបចវីរាៈ ។ សំពត ់ ណដលជារបស់ភកិ េុផង្គាន  
ព ម្ ោះថា សមណចវីរាៈ ។ សំពតណ់ដលពគពចាល កនុង្ទរីាជាភពិសក 
ព ម្ ោះថា ឣាភពិសកកិាៈ ។  ចវីរ របស់ឯហភិកិ េុ ព ម្ ោះថា ឥទ ធមិយាៈ ។  
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-១៥៦- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

សំពតណ់ដលធាល កចុ់ោះ ណកបរចព ល ោះផលូវ ព ម្ ោះថា បន ថកិាៈ ។ កសំ៏ពតណ់្ហ 
ណដលធាល ក ់ ពរ ោះពសចកតពីភ លចភាល ងំ្សត ិ ននម្មច ស់ទងំ្ឡាយ, សំពត់
ព ោះ ភកិ េុរតូវរកាបន តចិសិនពហើយ ចាកំានយ់ក ។ សំពតណ់ដលខ្យល់
បកោ់ត ់ ឲយធាល កចុ់ោះកនុង្ទឆី្វង យ ព ម្ ោះថា វាាហដាៈ ។  កក៏ារណដល 
ភកិ េុមនិព ើញម្មច ស់ទងំ្ឡាយ កានយ់កសំពតព់ ោះ កគួ៏រ ។ សំពត ់
ឯណ្ហ ណដលពទវាទងំ្ឡាយឲយពហើយ ដចូជាសំពតណ់ដល ង្ 
ោជពទវធាី របពគនដល់រពោះឣនរុទុ ធពត ថរ ដពូចាន ោះ, សំពតព់ ោះ ព ម្ ោះ
ថា ពទវទតតយិាៈ ។  សំពត ់ ណដលរលកននសមុរទទងំ្ឡាយ ោតឲ់យ   
ឣណណត តពឡើង្មពកលីពគាក  ព ម្ ោះថា សាមុទ ទយិាៈ  ។ 

ចណំណកសំពតណ់្ហ ណដលពួកទយករបពគនពហើយ ពដាយ
 កយថា “ពយើង្ទងំ្ឡាយរបពគនដល់សង្ឃ” ដពូចនោះក ត ី ណដលភកិេុ
ទងំ្ឡាយ កាលរាចព់ៅ ពដ ើមបីសូមកណំ្ហតសំ់ពត ់បានមកពហើយ
កត,ី សំពតព់ ោះ មនិព ម្ ោះថា សំពតប់សុំកូលពទ ។ សូមបីកនុង្សំពត ់
ណដលភកិេុផង្គាន ឲយ កប៏ណឌិ ត គបបីរជាបណដរ ។ សំពតណ់្ហ ណដលភកិេុ
ឣនកណចកចវីរ ណចកឲយាមលំដាប់វសាកត ី ជាចវីររបចាពំស សនាៈ  
កត,ី សំពតព់ ោះ មនិព ម្ ោះ ថា សំពតប់សុំកូលពទ, សំពតណ់ដលភកិេុជា
ចវីរភាជកាៈ មនិបានឲយពហើយនុោ៎ះឯង្ ពទើបព ម្ ោះថាសំពតប់សុំកូល ។ 
សូមបីកនុង្សំពតប់សុំកូល ដពូចាន ោះ សំពតណ់្ហ ណដលពួកទយកទកុ
ពហើយពទៀបទជីតិពជើង្របស់ភកិ េុ,  ណតភកិ េុព ោះទកុរបពគន ពលើនដរបស់
បសុំកូលិកភកិ េុ,  សំពតព់ ោះ ព ម្ ោះថា បរសុិទ ធណតម្មេ ង្ ។  សំពតណ់្ហ  
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-១៥ ៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ណដលពួកទយក ទកុរបពគនពហើយ ពលើនដរបស់ភកិ េុ, ណតថា ភកិ េុព ោះ 
ដាកព់ទៀបទជីតិពជើង្, សូមបីសំពតព់ ោះ កព៏ ម្ ោះថា ឯកពាសុទ ធកិាៈ
ណដរ ។ សំពតណ់្ហ ណដលទយក ដាក ់ របពគនពហើយ ពៅណកបរទជីតិ
ពជើង្ននភកិ េុ, ទងំ្ភកិ េុព ោះ ករ៏បពគន(ដល់បសុំកូលិកភកិ េុ) ពដាយទនំង្
ដចូគាន ណដរ, សំពតព់ ោះ ព ម្ ោះថា ឧភពាសុទ ធកិាៈ (បរសុិទ ធទងំ្ពរី 
ខាង្) ។ សំពតណ់្ហ ណដលភកិេុបានមក ពរ ោះទយកដាកក់នុង្នដពហើយ 
ភកិ េុព ោះ ដាកក់ នុង្នដ ( ‘ននបសុំកូលិកភកិ េុ) ដចូគាន , សំពតព់ ោះ ព ម្ ោះ
ថា ចវីរមនិឧរកដិ ា ។ បសុំកូលិកភកិ េុ គួរដងឹ្របពភទ ននសំពត់
បសុំកូលពនោះ ពដាយរបការដពូចនោះពហើយ ពរបើរបាស់ចវីរចុោះ ។  ពនោះ គ ឺ
ជាពធិ ី(របតបិតត)ិ  ក នុង្បសុំកូលិកង្គាៈពនោះ  ។ 

( របដភទព្នបាំសុកូលិកភិកា ុ ) 

ឯរបពភទ បណឌិ តគបបីរជាប ដចូតពៅ ។ បសុំកូលិកភកិ េុ ម្មន 
៣ ពួក គ ឺថាន កឧ់រកដិ ា, ថាន កម់ជឈិម, ថាន កទ់ប ។ បណ្ហត បសុំកូលិកភកិ េុ 
ទងំ្ ៣ ពួកព ោះ ភកិ េុណដលកានយ់កណតសំពតណ់ដលធាល ក ់កនុង្ទសីមសាន 
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ ព ម្ ោះថា ថាន កឧ់រកដិ ា ។ ភកិ េុ ឣនកទទលួយកនវូសំពតណ់ដល 
ពគទកុពហើយ ពដាយគតិថា “បពវជតិ នងឹ្ទទលួយក” ដពូចនោះ ព ម្ ោះថា 
ថាន កម់ជឈិម ។ ភកិ េុ ឣនកទទលួនវូសំពត ់ ណដលពគដាករ់បពគន ណកបរ    
ទជីតិននពជើង្ ព ម្ ោះថា ថាន កមុ់ទ ុ( ‘ថាន កទ់ប)  ។  

( ការសបកធាល យ កនុងបាំសុកូលិកងគៈ ) 

ធុតង្គ របស់បសុំកូលិកភកិ េុទងំ្ ៣ ពួកព ោះ ពួកណ្ហនមួីយ ក ៏
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-១៥៨- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

ពដាយ រណមង្ណបកធាល យ កនុង្ខ្ណាៈណដលភកិេុពរតកឣរ នវូសំពតណ់ដល 
រគហសថទងំ្ឡាយរបពគនពហើយ ាមពសចកតពីពញចតិតរបស់ខ្ លួន ។ 
ពនោះ ជាការណបកធាល យ កនុង្បសុំកូលិកង្គាៈនុោ៎ះ ។ 

( ឣ្ានិសងស កនុងបាំសុកូលិកងគៈ ) 

ចណំណកឣានសិង្ស បណឌិ តគបបីរជាប ដចូតពៅ គ ឺ (១)’ ពកើត 
ម្មនពសចកតរីបតបិតតណិដលសមគួរដល់នសិស័យ ពរ ោះបាលីថា“បពវជាជ  
ឣារស័យនវូបសុំកូលចវីរ” ដពូចនោះ, (២) បានឋតិពៅកនុង្ឣរយិវង្សទី
មួយ, (៣’) ភាពមនិម្មនការរពួយ ពរ ោះការរកា, (‘៤) ភាពជាឣនក 
មនិម្មនការរបរពតឹ តវិកឹពវ ពដាយបុគគលដនទ, ( ‘៥) មនិម្មនការភយ័
ខាល ច ពរ ោះពចារភយ័, (៦) មនិម្មនតណ្ហា  កនុង្ការពរបើរបាស់, (៧) 
ម្មនបរកិាេ រ សមគួរដល់សមណាៈ, (៨) ម្មនបចចយ័ ាមណដលរពោះ
ម្មនរពោះភាគ រាស់សរពសើរពហើយថា “សំពតទ់ងំ្ពនោះ ម្មនតនមលតចិ
ផង្, ជារបស់ណដលរកបាន ពដាយ្យរសួលផង្, ជារបស់ណដលមនិ
ម្មនពទសផង្” ដពូចនោះ, (៩) ភាពជាឣនក មំក នវូពសចកតរីជោះថាល ,   
(១០) ការសពរមចផលននឣបបិចឆាគុណជាពដ ើម, (១១) ការចពំរ ើន 
ពឡើង្ នវូសម្មម បដបិតត,ិ  (១២) ពធវើឲយបចាឆ ជន យកជាតរម្មប់ាម  ។ 

( ឣ្វសានោថា កនុងបាំសុកូលិកងគៈ ) 

រពោះដយារី ឣ្នករទរទង់នូវបាំសុកូលចីវរ រសមងលអកន ុងការ

សមាល ប់មារ និង ដសនាមារ ដូចជាកសរតសដលមានដររឿង 

ដរកាោះចងដេើយលអ  កន ុងទីចមាាំងដូដចាន ោះឯង ។ ឣ្មាល សត 
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-១៥ ៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

រពោះសមព ុទធ  សដលជាបរមររូរបស់សតវ ដោក ដមតចរង់រពោះ

ឣ្ងគ លោះបង់នូវសាំពត់ទាំងឡាយដ៏ព្ថលថាល  មានសាំពត់ សដល

ដរនាាំមក ឣ្ាំពីសដនកាសី ជាដដើមដេើយ មករទរទង់ នូវ

បាំសុកូលចីវរណា,  ចុោះភិកា ុឣ្ងគណាដសាត ក៏មិនរទរទង់នូវ

បាំសុកូលចីវរដនាោះបាន? ដរពាោះដេតុដនាោះ រពោះដយាោវចរ

ភិកា ុ កាលរលឹកដ ើញនូវពាកយដបតជាញ  របស់ខ្លួន ក៏របបីជា

ឣ្នកដរតកឣ្រ កនុងបាំសុកូលចីវរ ដ៏សមរួរ ដល់ដសចកតី

ពាយាមចុោះ  ។ 

ពនោះ ជាការពណ៌  កនុង្ពធិសីម្មទន, របពភទ, ការណបកធាល យ 
នងិ្ ឣានសិង្ស កនុង្បសុំកូលិកង្គាៈ ជាដបូំង្ ។ 

២- សតចវីរកិង្គៈ 
( វិធីសមាទន កនុងដតចីវរិកងគៈ ) 

‘ (៤០) កក៏ នុង្លំដាប់ ននបសុំកូលិកង្គាៈព ោះ ឣង្គននភកិ េុឣនករទ 
រទង្ន់វូចវីរ ៣ ជាឣង្គគភឺកិ េុរតូវសម្មទន ពដាយ កយទងំ្ឡាយពនោះ 
 កយណ្ហមួយថា “ខ្ ញុ ំារមឃាត ់ នវូចវីរជាគរមប់ ៤, ខ្ ញុ ំសម្មទន 
នវូឣង្គ ននភកិ េុឣនករទរទង្ន់វូចវីរ ៣ ”  ដពូចនោះ  ។ 

( ពិធីកន ុងដតចីវរិកងគៈ ) 

កភ៏កិ េុឣនករទរទង្ន់វូចវីរបពី ោះ បានសំពតព់ដ ើមបីចវីរ មនិឣាច 
ពដ ើមបីពធ វើ ពរ ោះពសចកតមីនិសបាយកត ីមនិបាននវូកមម គកឺារវាស់ណវង្
កត ី ពរគឿង្ឧបករណ៍ទងំ្ឡាយ ម្មនមជុលជាពដ ើម វតថុឯណ្ហមួយកត ីមនិ 
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-១៦០- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

រគប់រគាន ់ ដរាបណ្ហ, រតូវទកុ ដរាបព ោះ ។ ពទសពរ ោះបចចយ័នន
សំពតណ់ដលភកិេុ ទកុពហើយ មនិម្មនពទ ។ ណតថា ការណដលភកិេុទកុាងំ្
ណតពពីពលណដលខ្ លួន រជលកព់ហើយ មនិគួរពឡើយ ។ ភកិ េុឣនករទរទង្ន់វូ
ចវីរបពី ោះ ព ម្ ោះថា ធុតង្គពចារ ។  ពនោះជាវធិានននពតចវីរកិង្គាៈព ោះ ។ 

( របដភទព្នដតចីវរិកភិកា ុ ) 

ពបើព លពដាយរបពភទ ពតចវីរកិភកិ េុពនោះ ម្មន ៣ ពួក ។       
បណ្ហត  ៣ ពួកព ោះ ភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា កនុង្ពពលរជលក ់ គបបីរជលក់
សបង្មុ់ន ឬ ចវីរ មុន កប៏ាន រចួពសលៀកសបង្ ់ ឬ ចវីរព ោះ ពហើយ 
រជលកច់វីរពរៅពពីនោះ ។ ភកិ េុរតូវ លុ ំចវីរព ោះពហើយរជលកស់ង្ាដ ី។ 
ណតការណដលភកិេុពសលៀកសង្ាដ ី មនិគួរពឡើយ ។ ពនោះ គជឺាវតត ក នុង្
ពស សនាៈ ទបីផុំតននរសុក ចពំ ោះណតពតចវីរកិភកិ េុពនោះ ។ ចណំណក
ខាង្ឣារញ្ដ ិកភកិ េុ ពទោះបពីបាកគក ់ រជលកច់វីរទងំ្ពរីដណំ្ហលគាន  ក៏
បាន ។ ណតថា ភកិ េុរតូវឣង្គុយ កនុង្ទជីតិ ឲយលមមណតព ើញមនសុសណ្ហ
មួយ ពដ ើរមក ឣាចនងឹ្ទញសំពតក់ាសាវាៈ មករគបពលើខ្ លួនបាន ។ 
ាមធមមា ភកិ េុ ឣនកថាន កម់ធយម ពបើម្មនសំពត ់ កាសាវាៈសំរាប់
រជលក ់ កនុង្ពរាង្សំរាប់រជលក,់ ការណដលភកិេុពសលៀក ឬ ដណត ប់ចវីរ
ព ោះពហើយ ពធវើនវូកមម គកឺាររជលកព់ទើបគួរ ។ សរម្មប់ភកិ េុ ថាន កឣ់ន ់
ពទោះបពីសលៀក ឬ ដណត ប់នវូចវីរទងំ្ឡាយ របស់ភកិ េុផង្គាន  ពហើយពធវើ
កមម គកឺាររជលក ់ កគួ៏រ ។ សូមបីសំពតក់រម្មល ណដលម្មន ពៅកនុង្
ពរាង្រជលកព់ ោះ កស៏មគួរ ដល់ភកិ េុថាន កឣ់នព់ ោះ ។   ណតថា ការណដល 
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-១៦១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ភកិ េុថាន កឣ់ន ់ រកាទកុ កម៏និគួរ ។  ពទោះបភីកិ េុ ថាន កឣ់ន ់ ពរបើរបាស់      
សូមបីចវីរ របស់ពួកភកិ េុផង្គាន  បន តប ទ ប់គាន  កម៏និគួរ ។  កប៏៉ាុណន ត ពបើ
ពតចវីរកិភកិ េុ នងឹ្បពង្ាើនសំពតឣ់ង្ស័កមួយមកពទៀត គរមប់ ៤ កប៏ាន ។ 
ប៉ាុណន តសំពតឣ់ង្ស័កព ោះ រតូវម្មនទទងឹ្ ១ ចឣំាម, បពណ្ហត យ ៣ ហតថ 
ណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ  ពទ ើបសមគួរ  ។ 

( ការសបកធាល យ កនុងដតចីវរិកងគៈ ) 

កធុ៏តង្គ របស់ពតចវីរកិភកិ េុទងំ្បពីនោះ រណមង្ណបកធាល យ កនុង្    
ខ្ណាៈ ណដលខ្ លួនពរតកឣរពហើយ ចពំ ោះចវីរជាគរមប់ ៤ នុោ៎ះឯង្ ។    
ពនោះ គជឺាការណបកធាល យ កនុង្ពតចវីរកិង្គាៈពនោះ ។  

( ឣ្ានិសងស កនុងដតចីវរិកងគៈ ) 

ចណំណកឣានសិង្ស ម្មនដចូតពៅពនោះ, គុណទងំ្ឡាយ ម្មន
ជាឣាទិ៍ យា៉ាង្ពនោះ គ ឺ (១) ភកិ េុឣនករទរទង្ន់វូចវីរ ៣ ព ម្ ោះថា ជាឣនក
ម្មនពសចកតសីព ត ស ពដាយចវីរ លមមណតរកា នវូកាយបាន, (២) 
ពដាយពសចកតសីព ត សព ោះ ភកិ េុព ោះ កានយ់កណត ( ‘ចវីរប)ី រាចព់ៅ 
ារកដ់ចូជាសតវបកសី, (៣) ភាពជាឣនកម្មនពសចកតរីបារឰតចិ, ( ‘៤) 
ការពវៀរបង្ន់វូការសនសំទកុ នវូសំពត,់ (៥) ភាពជាឣនករបរពតឹ ត
រសាល, (៦) ករិយិាលោះបង្ន់វូពសចកតពីោម ភហួសករំតិ កនុង្ឣតពិរក
ចវីរ, (៧) ភាពជាឣនកពធវើនវូរបម្មណ កនុង្ចវីរណដលគួរ, (៨) ភាព      
ជាឣនករបរពតតកឹបឹល ឬ ពពរង្ច នវូកពិលសឲយពសតើង្ចុោះ, (៩) ករិយិា
សពរមចនវូគុណទងំ្ឡាយ  ម្មនឣបបិចឆាគុណជាពដ ើម រណមង្សំពរច 
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-១៦២- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

( ដល់ភកិ េុព ោះ )  ។  
‘( ឣវសា្គាថា កនុង្សតចវីរកិង្គៈ ) 

រពោះដយារី ជាឣ្នករបាជញ ដឹងនូវរសព្នដសចកតីសុខ្ សដល 

ដកើតឣ្ាំពីដសចកតីសដនាត ស លោះបង់នូវដសចកតីចាំណង់ កន ុង 

សាំពត់សដលដលើសកាំណត់ ដវៀរបង់ការសនសាំទុក ជាឣ្នក

រទរទង់សតចីវរបី, ដរពាោះដេតុដនាោះ រពោះដយារីដ៏របដសើ រ 

ឣ្នកមានរបាថាន  ដដើមបីរតច់ដៅជាសុខ្ ក៏រតូវឲយមានសត 

ចីវរ ៣ ជាប់ដៅជាមួយ ហាក់បីដូចជាសតវបកសី សដល 

រតច់ដៅ មានសតសាល ប ជាប់ដៅជាមួយនឹងខ្លួន ដូដចាន ោះ  

របបីដធវើ ដសចកតីដរតកឣ្រ  កនុងចីវរសដលមានកាំណត់  ។ 

         ពនោះ ជាការពណ៌  នវូវធិាន ននការសម្មទន, របពភទ, ការ
ណបកធាល យ  នងិ្ ឣានសិង្ស  ក នុង្ពតចវីរកិង្គាៈ  ។ 

៣- បិណឌ បាតិកង្គៈ 
( វិធីសមាទនកនុងបិណឌ បាតិកងគៈ ) 

‘ (៤១)’ សូមបីបណិឌ បាតកិង្គាៈ កជ៏ាធុតង្គណដលភកិេុរតូវសម្មទន 
ពដាយ កយទងំ្ ២ ម្ម៉ាតព់នោះ  កយឯណ្ហនមួីយ ថា “ខ្ ញុ ំារមឃាត ់
នវូឣតពិរកោភ,  ខ្ ញុសំម្មទន នវូបណិឌ បាតកិង្គធុតង្គ”  ដពូច នោះ  ។ 

( វិធីកន ុងបិណឌ បាតិកងគៈ ) 

កភ៏កិ េុឣនកម្មនករិយិារាចព់ៅ ពដ ើមបីបណិឌ បាតជាវតតព ោះ មនិ
រតូវពរតកឣរនងឹ្ភតតទងំ្ ១៤  យា៉ាង្ពនោះ គ ឺ៖ 
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-១៦៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

១- សង្ឃភតត  ភតតណដលពគរបពគនចពំ ោះសង្ឃ, 
២- ឧពទ ទសភតត  ភតតណដលពគឧទ ទសិយកភកិ េុ ១ ឣង្គក ត ី២ ឣង្គក ត ី
       ឣំពសំីណ្ហកស់ង្ឃពហើយរបពគន, 
៣- នមិន តនភតត  ភតតណដលពគនមិន តភកិ េុយកពៅរបពគន, 
៤- សោកភតត  ភតតណដលពគរបពគនាមសាល ក, 
៥- បកេកិភតត  ភតតណដលពគរបពគនកនុង្ ១ បកេ ណត ១ នថង, 
៦- ឧពបាសថកិភតត  ភតតណដលពគរបពគនរាល់ៗ នថងឧពបាសថ, 
៧- បាដបិទកិភតត  ភតតណដលពគកណំតរ់បពគន ណតកនុង្នថងពដ ើម  ននបកេ          
       គ ឺ នថ ង  ១ ពកើត  ឬ  ១  ពរាច, 
៨- ឣាគន តកុភតត  ភតតណដលពគរបពគន ដល់ភកិ េុឣាគន តកុាៈ, 
៩- គមកិភតត  ភតតណដលពគរបពគនដល់ភកិ េុពរៀបពដ ើរផ លូវឆ្វង យ, 
១០- គោិនភតត  ភតតណដលពគរបពគនដល់ភកិ េុណដលម្មនជងំ្,ឺ 
១១- គោិនបុដាា កភតត  ភតតណដលពគរបពគនដល់ភកិ េុ ណដលណថរកា 
         ភកិ េុឣនកម្មនជងំ្,ឺ 
១២- វាិររភតត  ភតតណដលពគរបពគនចពំ ោះវតត ឬ កុដ,ិ 
១៣- ធុរភតត  ភតតណដលពគតមាល់ទកុកនុង្ផទោះពហើយរបពគន, 
១៤- វារភតត  ភតតណដលពគដាកព់វនគាន របពគន  ។ 
ណតថា ពបើភតតទងំ្ឡាយណ្ហ ជាភតតណដលទយក មនិព ល ពដាយ
នយ័ជាពដ ើម ថា “សូមពោកម្មច ស់ទងំ្ឡាយ ទទលួនវូសង្ឃភតត” 
ដពូចនោះ,  ពហើយព លថា  “សូមរពោះសង្ឃ  ទទលួភកិាេ ក នុង្ផទោះ  ននពយើង្ 
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-១៦៤- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

ទងំ្ឡាយ សូមបីពោកម្មច ស់ទងំ្ឡាយ កសូ៏មទទលួភកិាេ ” ដពូចនោះ 
ពហើយរបពគន, ភកិ េុជាបណិឌ បាតកិាៈ ពរតកឣរនងឹ្ភតតទងំ្ព ោះ កគួ៏រ ។ 
សោកភតត ណដលមនិរចឡ ំ ពដាយឣាមសិ ( ‘ណដលពកើតពឡើង្) ឣំពី
សង្ឃកត ី ភតតណដលទយកចឣិំន កនុង្វតតក ត ី រណមង្សមគួរណមនពតិ ។  
ពនោះ  គជឺាវធិាន ននបណិឌ បាតកិភកិ េុពនោះ  ។ 

( របដភទព្នបិណឌ បាតិកភិកា ុ ) 

ពបើព លាមរបពភទ បណិឌ បាតកិភកិ េុ ពនោះឯង្ ម្មន ៣ ពួក ។ 
បណ្ហត បណិឌ បាតកិភកិ េុ ទងំ្ ៣ ពួកព ោះ បណិឌ បាតកិភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា
ទទលួភកិាេ  ណដលទយក មំកពខីាង្មុខ្កត ីពខីាង្ពរកាយកត ីឈរពៅ 
ពទៀបទវ រននផទោះ របស់បុគគលដនទពហើយ ឲយបារតពៅពួកទយកណដល
ពៅចាទំទលួយកពៅ ‘ដាកភ់កិាេ ’ ក ត ី ទទលួភកិាេ  ណដលទយក មំក
របពគន កនុង្ពពលរតឡប់មកវញិ កត ី ( ‘កប៏ាន) ណតភកិ េុឣង្គុយពហើយ 
ទទលួភកិាេ  ក នុង្នថងព ោះ មនិបានពទ ។ បណិឌ បាតកិភកិ េុ ថាន កក់ណ្ហត ល 
ទកុជាឣង្គុយចុោះពហើយ កគ៏ង្ទ់ទលួបាន កនុង្នថងព ោះ ណតពបើទទលួនមិន ត
ទកុដល់ពៅនថងណសអកពទៀត ពុបំានពសាោះពឡើយ ។ បណិឌ បាតកិភកិ េុ ថាន ក់
ឣន ់ ពទោះបទីទលួច ា្ ន ់ ពដ ើមបីទកុឆ្វនដ់ល់ពៅនថងណសអក ឬ ខានណសអក
ពទៀត កប៏ាន ។ ភកិ េុ ជាបណិឌ បាតកិាៈទងំ្ ២ ពួកព ោះ មនិបានពសចកតី
សុខ្ ពដាយករិយិាពៅ ាមទពំនើង្ចតិ តរបស់ខ្ លនួពទ ។ ម្មនណតភកិ េុថាន ក់
ឧរកដិ ាពទពទើបបាន ។ ដណំ្ហលមកថា កនុង្រសុកមួយ ម្មនឣរយិវង្ស ។ 
បណិឌ បាតកិភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា  នយិាយពៅកានពួ់កបណិឌ បាតកិភកិ េុ ពរៅ 
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-១៦៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពនោះ ថា “ម្មន លពោក ដម៏្មនឣាយុទងំ្ឡាយ មកពួកពយើង្ពៅសាត ប់
ធម៌” ។  បណ្ហត ភកិ េុទងំ្ពរីរបូព ោះ ភកិ េុមួយរបូ នយិាយថា “បពរិត
ពោកម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន ខ្ ញុរំពោះករណុ្ហ ជាឣនករតូវមនសុសម្មន ក់ ឲយឣង្គុយ
ពហើយ” ។  ភកិ េុ មួយរបូពទៀត នយិាយថា “បពរិតពោកម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន 
ខ្ ញុរំពោះករណុ្ហ ទទលួច ា្ នម់នសុសម្មន ក ់ពដ ើមបីឆ្វន ់កនុង្នថងណសអកណដរ” ។ 
កាលពបើម្មនពហតុយា៉ាង្ពនោះ, ភកិ េុ ទងំ្ពរីរបូព ោះ បានសាបសូនយ
ពហើយ ។ ឯបណិឌ បាតកិភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា មួយរបូពទៀត រាចព់ៅ
បណិឌ បាត ាងំ្ពរីពលឹមរសាង្ ពហើយពសាយនវូរសននរពោះធម៌  ។ 

( ការសបកធាល យ កនុងបិណឌ បាតិកងគៈ ) 

ឯធុតង្គ របស់បណិឌ បាតកិង្គភកិ េុ ទងំ្បពួីកពនោះឯង្ រណមង្ណបក
ធាល យ កនុង្ខ្ណាៈណដលខ្ លួនពរតកឣរ នវូឣតពិរកោភ ម្មនសង្ឃភតត ជា
ពដ ើម  ។    ពនោះជាការណបកធាល យ  ក នុង្បណិឌ បាតកិង្គធុង្ គ  ។ 

( ឣ្ានិសងសកន ុងបិណឌ បាតិកងគៈ ) 

ចណំណកឣានសិង្សវញិ ដចូតពៅពនោះ គ ឺ (១) សភាពជាឣនក
ម្មនពសចកតរីបតបិតត ិ សមគួរ ដល់នសិស័យ ពរ ោះបាលីថា “បពវជាជ   
ឣារស័យការបរពិភាគនវូពនំតូបាយ ណដលណសវង្រកពដាយកម្មល ងំ្សមង្” 
ដពូចនោះ, (២) ករិយិាតមាល់ពៅ កនុង្ឣរយិវង្សទពីរី, (៣) ភាពជាឣនកមនិ
ម្មនករិយិារបរពតឹ តជិាប់ពដាយបុគគលដនទ, (៤) ភាពជាឣនកម្មនបចចយ័ 
ណដលរពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់សរពសើរថា “ពភាជនទងំ្ព ោះ ម្មន
តនមលតចិផង្  ភកិ េុ រកបានពដាយ្យផង្   មនិម្មនពទសផង្”  ដពូច នោះ, 
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-១៦៦- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

(៥) ភាពននករិយិាញាញីំនវូពសចកតខី្ ជលិរចឣូស, (៦) ភាពជាឣនកម្មន
ការចញិ្ច ឹមជវីតិ បរសុិទ ធសាអ ត, (៧) ករិយិាបពំពញនវូពសចកតរីបតបិតត ិ
កនុង្ពសកេយិវតត, (៨) ភាពជាឣនកមនិបាចច់ញិ្ច ឹមឣនកដនទ, ( ‘៩) ការពធវើ 
នវូពសចកតឣីនពុរគាោះ ដល់ជនដនទ, (១០) ការលោះបង្ន់វូម្មនោះ, (១១)
ករិយិាារមឃាតន់វូចណំង្ ់កនុង្រស ‘ននពភាជន’, (១២) ភាពជាឣនកមនិ
ម្មនឣាបតត ិពដាយគណពភាជនសិកាេ បទ បរមបរពភាជនសិកាេ បទ នងិ្ 
ចារតិសិកាេ បទ, (១៣) ភាពជាឣនកម្មនករិយិារបរពតឹ ត ិ ដស៏មគួរ ដល់   
ឣបបិចឆាគុណ ជាពដ ើម, ‘(១៤) ករិយិាបពង្ាើននវូសម្មម បដបិតត,ិ ( ‘១៥)
ករិយិាឣនពុរគាោះ ដល់របជុជំនជ ំនព់រកាយ  ។ 

( ឣវសា្គាថា កនុង្បិណឌ បាតិកង្គៈ ) 

រពោះដយារី ឣ្នកមានដសចកតីដរតកឣ្រ ដោយដសមើ ៗ កនុងដុើ

បាយសដលដរដធវើឲយជាពាំនូតៗ មានកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិត មិន

ជាប់ដោយបុរគលដព្ទ លោះបង់ដសចកតីដោម ភ កនុងឣ្ាហារ

បានដេើយ សតងរតច់ដៅបាន កនុងទិសទាំង ៤ រសមង

បដនាទ បង់ នូវដសចកតីខ្ជិលរចឣូ្ស ឣ្ាជីវៈ របស់ដោក 

ដសាត ក៏បរិសុទធសាអ ត,  ដរពាោះដេតុដនាោះឯង  ភិកា ុឣ្នកមាន

របាជាញ លអ  មិនរបបីដមើល្យ នូវដើដណើ រសដលរតច់ដៅ

ដដើមបីភិកាា ដឡើយ  ។  

     ដរពាោះថា  ពួកដទវត សតងរសឡាញ់ ចាំដពាោះភិកា ុឣ្នកមាន

ការរតច់ដៅ    ដដើមបីបិណឌ បាតជារបរកតី     ចិញ្ចឹមសតខ្លួន  
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        -១៦៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

មិនចិញ្ចឹមនូវបុរគលដព្ទ មានសភាពសបបដនោះ សតថា ពួក

ដទវត សតងមិនរសឡាញ់ ចាំដពាោះភិកា ុសដលឣ្ារស័យោភ 

និងដសចកតីសរដសើ រដឡើយ  ។ 

ពនោះ គជឺាការពណ៌ នវូវធិាន ននការសម្មទន, របពភទ, ការ 
ណបកធាល យ  នងិ្  ឣានសិង្ស  កនុង្បណិឌ បាតកិង្គាៈ  ។ 

៤- សបទា្ចារកិ្ង្គៈ 
( វិធីសមាទនកនុងសបទនចារិកងគៈ ) 

‘ (៤២’) ឯឣង្គននភកិ េុឣនកម្មនករិយិារាចព់ៅ ាមលំដាប់រចក 
ជារបរកត ី ជាឣង្គណដលភកិេុសម្មទនពហើយ ពដាយ កយទងំ្ ២ 
យា៉ាង្ពនោះ  កយណ្ហមួយថា “ខ្ ញុ ំារមឃាតន់វូការរបរពតឹ តពិោភលន,់ 
ខ្ ញុ ំសម្មទនឣង្គ ននភកិ េុឣនកម្មនករិយិារាចព់ៅ ាមលំដាប់រចក ជា
របរកត”ី  ដពូច នោះ  ។ 

( វិធីកន ុងសបទនចារិកងគៈ ) 

កស៏បទនចារកិភកិ េុព ោះ រតូវឈរ ពទៀបទវ រននរសុក ពហើយ
គបបីកណំតព់មើលការមនិម្មនឣន តរាយ ។  ពសចកតឣីន តរាយ រណមង្ម្មន
ពៅរតង្រ់ចក ឬ រសុកឯណ្ហមួយ ។  ការណដលភកិេុលោះបង្រ់ចក នងិ្ 
រសុកព ោះ ពហើយរាចព់ៅទដីនទពទៀត ពទើបគួរ ។  ភកិ េុ មនិបាននវូ
ពភាជនបន តចិបន តួច ពទៀបទវ រផទោះឯណ្ហកត ី កនុង្រចកកត ី ក នុង្រសុកកត ី ភកិ េុ
រតូវពធវើឲយជាសញ្ហដ  ថា មនិណមនជារសុកពហើយ គបបីរាចព់ៅទដីនទ ។ 
ភកិ េុ  បាននវូពភាជន តចិតួច   ក នុង្ទណី្ហ   ការណដលភកិេុលោះបង្ទ់ពី ោះ 
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-១៦៨- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

ពហើយពៅ មនិគួរពឡើយ ។ ណតថា ភកិ េុពនោះ គបបីចូលពៅមុនពវោ 
ពរ ោះថា ពបើពធ វើដពូច នោះ ភកិ េុពនោះ ឣាចលោះបង្ក់ណន លង្ ណដលមនិជាទី
សបាយពហើយ ពៅកនុង្ទដីនទពទៀត ។ ពបើម្មនមនសុសពគពធវើទន កនុង្
វតត ឬ មកកណ្ហត លផលូវ ទទលួយកបារតពហើយ របពគនបណិឌ បាត 
ដល់ភកិ េុព ោះ, ការណដលភកិេុព ោះទទលួកគួ៏រ ។ មួយវញិពទៀត សប-
ទនចារកិភកិ េុពនោះ កាលកពុំង្ពដ ើរពៅកានផ់លូវ កព៏ដាយ មនិរតូវរាច់
ពៅរលំង្រសុក ណដលដល់រពមពហើយ កនុង្ពវោរាចព់ៅ ពដ ើមបីភកិាេ
ពឡើយ ។  សបទនចារកិភកិ េុពនោះ ពទោះបមីនិបានភកិាេ ក ត ីបានតចិតួចកត ី
ករ៏តូវណតរាចព់ៅ ាមលំដាប់ននផទោះ ក នុង្រសុកព ោះ ។  ពនោះ គជឺាវធិាន
ននសបទនចារកិង្គាៈពនោះ  ។ 

( របដភទព្នសបទនចារិកភិកា ុ ) 

ពបើព លាមរបពភទ សបទនចារកិភកិ េុពនោះឯង្ ម្មនបពួីក ។ 
បណ្ហត ទងំ្ ៣ ពួកព ោះ សបទនចារកិភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា មនិទទលួ    
នវូច ា្ នណ់ដលពគ យំកមកពហើយ ឣំពខីាង្មុខ្ផង្ នវូច ា្ នណ់ដល 
ទយក មំកពហើយ ឣំពខីាង្ពរកាយផង្ នវូច ា្ នណ់ដលទយក  ំ
មករបពគន កនុង្ពវោរតឡប់មកវញិផង្ ម្មនណតលោះបង្ប់ារតពទៀប
ទវ រផទោះ ននជនដនទ ។  ណមនពតិ កនុង្ធុតង្គពនោះ សបទនចារកិភកិ េុ ឣនក
របាកដពសមើ ពដាយរពោះមារកសសបពតថរ មនិម្មនពឡើយ ។ ឯកណន លង្
ណដលរពោះមារកសសបពតថរព ោះ លោះបង្ប់ារត រណមង្របាកដ ។ ភកិ េុ
ថាន កក់ណ្ហត ល   រណមង្ទទលួច ា្ ន ់   ណដលទយក មំកពហើយពខីាង្ 
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-១៦៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

មុខ្ផង្ ពខីាង្ពរកាយផង្ នវូច ា្ នណ់ដលទយក មំកពហើយ កនុង្
ពវោរតឡប់មកវញិផង្ លោះបង្ប់ារត ពៅពទៀបទវ រផទោះជនដនទផង្ ។ 
ប៉ាុណន តសបទនចារកិភកិ េុពនោះ មនិឣង្គុយរង្ច់ាភំកិាេ  ។ សបទនចារកិភកិ េុ
ព ោះ ព ម្ ោះថា របរពតឹ តាមបណិឌ បាតកិភកិ េុថាន កឧ់រកដិ ា ។ សបទន-
ចារកិភកិ េុ ថាន កឣ់ន ់ឣង្គុយរង្ច់ា ំ(ភកិាេ ) ក នុង្នថងព ោះបាន  ។ 

( ការសបកធាល យ កនុងសបទនចារិកងគៈ ) 

កធុ៏តង្គននសបទនចារកិភកិ េុទងំ្ ៣ ពួកពនោះ កាលពបើម្មនការ
រាចព់ៅពដ ើមបីបណិឌ បាត ពដាយពសចកតពីោភលនព់កើតពឡើង្ ករ៏ណមង្ 
ណបកធាល យ  ។   ពនោះជាការណបកធាល យ កនុង្សបទនចារកិង្គធុតង្គពនោះ  ។ 

( ឣ្ានិសងស កនុងសបទនចារិកងគៈ ) 

ឯឣានសិង្សដពូចនោះ គ ឺ(១) ភាពជាបុគគលថមពីថាម ង្ ឣស់កាលជា
នចិច ក នុង្រតកូលទងំ្ឡាយ, (២) ភាពជាបុគគលលអ ពរបៀបដចូជារពោះ
ចន ទ, ( ‘៣) ការលោះបង្ម់ចឆរយិាៈ ក នុង្រតកូល, (‘៤) ភាពជាឣនកម្មន       
ពសចកតឣីនពុរគាោះដព៏សាម ោះពសមើ, ( ‘៥) មនិម្មនពទសកនុង្ការចូលពៅកាន ់
រតកូល, (៦) ការមនិទទលួពរតកឣរ នវូ កយណដលពគពៅរក ពដាយ
ការនមិន ត, ‘ (៧) ភាពជាឣនកមនិម្មនពសចកតរីតូវការ ពដាយឣាាររ
ណដលពគ មំកឲយ, (៨) ភាពជាឣនកម្មនការរបរពតឹ តសិមគួរ ដល់      
ឣបបិចឆាគុណ ជាពដ ើម  ។ 

( ឣវសា្គាថា កនុង្េបទា្ចារកិង្គៈ ) 

សបទនចារិកភិកា ុ  កនុងសាសនាដនោះ ជាបុរគលលអ   ដរបៀប 
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        -១៧០- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

ដូចរពោះចនទ ជាបុរគលដថាម ងថមីជានិចច  កនុងរតកូលទាំងឡាយ 

ជាឣ្នកមិនកាំណាញ់ ជាឣ្នកមានដសចកតីឣ្នុដរោោះដសមើ  ដល់ 

រតកូលទាំងពួង ជាឣ្នករួចរសឡោះ ចាកដទសសដលដកើត 

ដឡើង ដល់កុលុបបកភិកា ុ ដរពាោះដេតុដនាោះ ភិកា ុជាឣ្នករបាជញ  

កាលរបាថាន ចង់រតច់ដៅដលើ សផនដី តមទាំដនើងចិតត  រតូវ

សតលោះបង់ នូវកិរិយារតច់ដៅ ដដើមបីបិណឌ បាត តមភាព 

សដលដោម ភ រតូវមានចកាុសាំឡឹងចុោះដរកាម រតូវរកដឡក 

ដមើល សតរតឹមមួយជួរនឹម របបីរបរពឹតត នូវឣ្ងគ ព្នភិកា ុឣ្នក 

មានការរតច់ដៅបិណឌ បាត  តមលាំោប់រចកចុោះ  ។ 

ពនោះ ជាពសចកតពីណ៌  នវូវធិានននការសម្មទន, របពភទ, ការ 
ណបកធាល យ នងិ្ ឣានសិង្ស កនុង្សបទនចារកិង្គធុតង្គ ។ 

៥- ឯកាេ្កិង្គៈ 
( វិធីសមាទន កនុងឯកាសនិកងគៈ ) 

‘ (៤៣)’ ឯកាសនកិង្គធុតង្គវញិ ជាធុតង្គណដលភកិេុសម្មទន
ពហើយ ពដាយ កយទងំ្ ២ ពនោះ  កយណ្ហមួយថា “ខ្ ញុ ំារមឃាតក់ារ
បរពិភាគពភាជន ពលើឣាសនាៈពផសង្ ៗ, ខ្ ញុ ំសម្មទននវូឣង្គ ននភកិ េុឣនក
ម្មនការបរពិភាគពភាជន ណតពលើឣាសនាៈ ១  ជារបរកត”ី  ។  

( វិធីកន ុងឯកាសនិកងគៈ ) 

កឯ៏កាសនកិភកិ េុព ោះ កាលពបើឣង្គុយពៅ ពលើឣាសនសាោ 
មនិរតូវឣង្គុយ   ពលើពថរាសនាៈពឡើយ   រតូវណតកណំតន់វូឣាសនាៈ   ដ ៏
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-១៧១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សមគួរ ថា “ឣាសនាៈពនោះ នងឹ្រតូវបានដល់ឣាាម ឣញ” ដពូចនោះពហើយ 
សឹមឣង្គុយ, ពបើខ្ លនួឆ្វនព់ភាជនមនិទនរ់ចួ, ឣាចារយ ឬ រពោះឧបជាយ៍ 
នមិន តមកដល់, ភកិ េុ ពរកាកពៅពធវើវត ត ពទ ើបគួរ ។  ចណំណករពោះចូឡា-
ភយពតថរ ឣនករទរទង្ប់ដិកប ី ព លថា “ភកិ េុ រតូវរកាឣាសនាៈ ឬ 
គបបីរកាពភាជន, ប៉ាុណន ត ភកិ េុរបូពនោះ ម្មនពភាជនពុទំនណ់លង្ពហើយ, 
ពរ ោះពហតុព ោះ ភកិ េុ ចូរពធ វើនវូវតត ណតចូរកុឆំ្វនព់ភាជនពឡើយ” ដពូចនោះ ។ 
ពនោះ  គជឺាវធិាន  នន ឯកាសនកិង្គភកិ េុពនោះ  ។ 

( របដភទព្នឯកាសនិកភិកា ុ ) 

ពបើព លពដាយរបពភទ ឯកាសនកិភកិ េុពនោះ ម្មន ៣ ពួក ។    
បណ្ហត ភកិ េុទងំ្ ៣ ពួកពនោះ ឯកាសនកិភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា, ពភាជន ម្មន
តចិកត ី ពរច ើនកត,ី ភកិ េុព ោះ លូកនដចូល កនុង្ពភាជនណ្ហ មនិបានកាន់
យកពភាជន ដនទពរៅឣំពពីភាជនព ោះពទ ។ ណតពបើមនសុសទងំ្ឡាយ 
ពគគតិព ើញថា “រពោះពថរាៈពនោះ មនិឆ្វនវ់តថុឣវីបន តចិបន តចួពទ” ដពូចនោះ
ពហើយ  យំកវតថុទងំ្ឡាយ ម្មនទកឹពដាោះថាល ជាពដ ើម មករបពគន, វតថុ
ទងំ្ឣស់ព ោះ គួរពដ ើមបីពរបើរបាស់ជាពភសជជាៈ ណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ, មនិគួរ 
ពដ ើមបីពរបើរបាស់ជាឣាាររពទ ។ ឯកាសនកិភកិ េុថាន កក់ណ្ហត ល, ពបើភតត 
កនុង្បារត មនិទនឣ់ស់ ដរាបណ្ហ, ណតង្បានពដ ើមបីទទលួ នវូពភាជន
ដនទ ដរាបព ោះ ។  ពរ ោះថា ភកិ េុរបូពនោះ ព ម្ ោះថា ជាឣនកម្មនពភាជន
ជាទបីផុំត ។ ឯកាសនកិភកិ េុថាន កឣ់ន ់ ពបើមនិទនព់រកាកចាកឣាសនាៈ 
ដរាបណ្ហ  ណតង្បានពដ ើមបីនងឹ្ឆ្វន ់ដរាបព ោះ  ។    ពរ ោះថា ឯកាស- 
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-១៧២- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

នកិភកិ េុព ោះ ព ម្ ោះថា ឧទកបរយិន តកិាៈ (ជាឣនកម្មនទកឹ កនុង្ទបីផុំត) 
កប៏ាន ពរ ោះថា ពបើមនិទនទ់ទលួទកឹោង្បារត ដរាបណ្ហ ពៅឆ្វន់
បាន ដរាបព ោះ ព ម្ ោះថា ឣាសនបរយិន តកិាៈ (ជាឣនកម្មនឣាសនាៈជា 
ទបីផុំត) កប៏ាន ពរ ោះថា ពបើមនិទនព់រកាកចាកពឣីាសនាៈ ដរាបណ្ហ 
ពទ  ពៅឆ្វនប់ាន ដរាបព ោះ  ។ 

( ការសបកធាល យ កនុងឯកាសនិកងគៈ ) 

កធុ៏តង្គននឯកាសនកិភកិ េុទងំ្ ៣ ព ោះ រណមង្ណបកធាល យ កនុង្   
ខ្ណាៈ ណដលភកិេុព ោះ ឆ្វនន់វូពភាជន ពលើឣាសនាៈពផសង្ ៗ ។  ពនោះ     
គជឺាការណបកធាល យ  ក នុង្ឯកាសនកិង្គភកិ េុពនោះ  ។ 

( ឣ្ានិសងស កនុងឯកាសនិកងគៈ ) 

ចណំណកឯឣានសិង្ស ដចូតពៅពនោះ គ:ឺ ( ‘១) ភាពជាឣនកម្មន   
ឣា ធតចិ, (២) ភាពជាឣនករស់ពៅមនិលំបាក គមឺនិម្មនពសចកតទីកុ េ,
(៣’) ការពរកាកពឡើង្យា៉ាង្រហ័ស, ( ‘៤) ម្មនកម្មល ងំ្ពលំ, ‘ (៥’) ការពៅ
ជាសុខ្សបាយ, (៦’) មនិរតូវឣាបតត ិ ពរ ោះឣនតរិតិ តសិកាេ បទ ជា
បចចយ័, ( ‘៧) ករិយិាបព ទ បង្ន់វូពសចកតចីណំង្ក់ នុង្រស, ( ‘៨) ភាពជា
ឣនកម្មនការរបរពតឹ តដិស៏មគួរ ដល់គុណម្មនឣបបិចឆាគុណជាពដ ើម ។ 

‘( ឣវសា្គាថា កនុង្ឯកាេ្កិង្គៈ’ ) 
ដរារទាំងឡាយ សដលមានការបរិដភារដភាជន ជាបចច័យ   

មិនដបៀតដបៀននូវរពោះដយារី ឣ្នកដរតកឣ្រ កន ុងការបរិដភារ 

ដភាជន សតដលើឣ្ាសនៈ ១  ជាឣ្នកមិនដោម ភ កន ុងរស មិនញុាំង 
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-១៧៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ការ្ររបស់ខ្លួនឲយសាបសូនយ, ដរពាោះដេតុដនាោះ រពោះដយារី

ឣ្នកមានចិតតសាអ តបរិសុទធ  របបីញុាំងដសចកតីដរតកឣ្រ ឲយ 

ដកើត កន ុងការបរិដភារដភាជន សតដលើឣ្ាសនៈ ១ សដលជា

ដេតុព្នការដៅជាសុខ្សបាយ សដលភិកា ុឣ្នកដរតកឣ្រ កនុង

សដលលខ្រុណ  ដ៏សាអ ត  ចូលដៅជិតដសពដេើយ  ។ 

ពនោះ ជាពសចកតពីណ៌  នវូវធិាន ននការសម្មទន, របពភទ, ការ 
ណបកធាល យ  នងិ្  ឣានសិង្ស  កនុង្ឯកាសនកិង្គធុតង្គ  ។ 

៦- បតតបិណឌិ កង្គៈ 
( វិធីសមាទនកនុងបតត បិណឌិ កងគៈ ) 

‘ (៤៤)’ ឯបតតបណិឌ ិ កង្គធុតង្គ ជាធុតង្គណដលភកិេុសម្មទនពហើយ 
ពដាយ កយទងំ្ ២ ពនោះ  កយណ្ហមួយ ថា “ខ្ ញុ ំារមឃាតន់វូភាជនាៈ 
ជាគរមប់ពរី, ខ្ ញុ ំ សម្មទននវូឣង្គ ននភកិ េុឣនកម្មនការបរពិភាគ នវូ
ពភាជន ណតកនុង្បារត ជារបរកត”ី  ដពូច នោះ  ។ 

( វិធីកន ុងបតត បិណឌិ កងគៈ ) 

កប៏តតបណិឌ ិ កភកិ េុព ោះ កនុង្ពពលហុតបបរ កាលពបើបានមាូប
ពរកៀម ដាកក់នុង្ភាជនាៈពហើយ រតូវឆ្វនម់ាូបពរកៀមមុន កប៏ាន ឬ ហុត
បបរ មុន កប៏ាន ។  ណតពបើភកិ េុ ដាកម់ាូបពរកៀម កនុង្បបរ, កាលពបើ
ទយកដាកម់ាូបពរកៀម ម្មនរបហុកជាពដ ើម ចូលពៅ, បបរ ជារបស់
ណដលពគគួរពខ្ ពើម ។ ណតរបសិនពបើភកិ េុឣនកឆ្វន ់ ពចោះពធវើឲយពៅជារបស់
មនិគួរពខ្ ពើមពៅវញិពហើយ ឆ្វនព់ទើបគួរ  ។   ពរ ោះពហតុព ោះ   កយថា  
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-១៧៤- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

របស់ណដលបុគគលមនិគួរពខ្ ពើមពនោះ ពោកព ល សំពៅយកមាូបពរកៀម 
ណដលម្មនសភាពណបបព ោះ ។  ឯវតថុណ្ហ ម្មនទកឹ មុ ំ នងិ្ សាររកាមជា
ពដ ើម ជារបស់ណដលមនិគួរពខ្ ពើម, ភកិ េុ រតូវដាកវ់តថុព ោះ ។ ណតភកិ េុកាល
ទទលួ រតូវណតទទលួ ឲយគួរដល់របម្មណ ។  ការណដលបតតបណិឌ ិ កភកិ េុ 
កានន់វូបណន លរសស់ ពមើមដឡូំង្ ឆ្វនន់ងឹ្នដ ពទើបគួរ ។  ណតពបើមនិពធវើ
ដពូចាន ោះពទ រតូវដាកព់ៅ កនុង្បារតណតម៉ាាង្ ។ ណតពរ ោះារមភាជនាៈ     
ទពីរី វតថុដនទ សូមបីណតសលឹកពឈើ  កម៏និគួរពឡើយ ។  ពនោះជាវធិាន នន   
បតតបណិឌ ិ កភកិ េុពនោះ  ។  

( របដភទព្នបតត បិណឌិ កភិកា ុ ) 

ពបើព លាមរបពភទ បតតបណិឌ ិ កភកិ េុពនោះឯង្ ម្មន ៣ ពួក ។ 
បណ្ហត បតតបណិឌ ិ កភកិ េុ ៣ ពួកព ោះ ចពំ ោះបតតបណិឌ ិ កភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា 
នងឹ្ពរ ើសសំរាមពចាល កម៏និគួរ ពវៀរណលង្ណតពវោណដលឆ្វនឣំ់ពៅ ។ 
កុថំាដល់ពៅពម្ម៉ាល ោះ សូមបីណតបណំបកដុបំាយ សាចរ់ត ី នងិ្ នទំងំ្ឡាយ
ពហើយឆ្វន ់ កម៏និគួរ ។  ចពំ ោះភកិ េុ ថាន កក់ណ្ហត ល បណំបកពដាយនដ
ម្មេ ង្ពហើយឆ្វនក់គួ៏រ ។  ភកិ េុ ថាន កក់ណ្ហត លពនោះ ព ម្ ោះថា ហតថពយាគី
(ឣនករបកបពដាយនដ’) ។  ចណំណកភកិេុ ថាន កឣ់ន ់ ព ម្ ោះថា បតតពយាគ ី
(ឣនករបកបពដាយបារត)’ ។ ចពំ ោះបតតបណិឌ ិ កភកិ េុ ថាន កឣ់នព់ ោះ 
ពភាជនណ្ហ ឣាចដាកចូ់លពៅ កនុង្បារតបាន កឣ៏ាចពដ ើមបីបណំបកនវូ
ពភាជនព ោះ ពដាយនដ ឬ ខា ំ ទ ំ ពដាយពធមញពហើយ ឆ្វនប់ានទងំ្  
ឣស់  ។ 
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-១៧៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

( ការសបកធាល យ កនុងបតត បិណឌិ កងគៈ ) 

កធុ៏តង្គ របស់បតតបណិឌ ិ កភកិ េុទងំ្ ៣ ពួកពនោះ រណមង្ណបកធាល យ 
កនុង្ខ្ណាៈណដលភកិេុទងំ្ ៣ ព ោះ ពរតកឣរនវូភាជនាៈ ជាគរមប់ពរី ។ 
ពនោះ  ជាការណបកធាល យ  កនុង្បតតបណិឌ ិ កង្គាៈពនោះ  ។ 

( ឣ្ានិសងស កនុងបតត បិណឌិ កងគៈ ) 

ចណំណកឣានសិង្សវញិ ដចូតពៅពនោះ គាឺៈ ( ‘១) ការបង្អនន់វូ
ចណំង្ ់កនុង្ពភាជនណដលម្មនរសពផសង្ៗ, (២) ការលោះបង្ន់វូពសចកតី
របាថាន  ដព៏លើសលប់, ( ‘៣) ភាពជាឣនកព ើញរបម្មណននរបពយាជន ៍
កនុង្ឣាាររ, (៤) មនិម្មនពសចកតលំីបាក ពរ ោះរកាទកុនវូភាជន ៍ម្មន
ថាសជាពដ ើម, (‘៥) ភាពជាឣនកមនិបរពិភាគ ម្មនចតិតរាយម្មយ ជា
របរកត,ី (‘៦) ភាពជាឣនកម្មនករិយិារបរពតឹ តដិស៏មគួរ ដល់ឣបបិចឆា
គុណជាពដ ើម  ។  

‘( ឣវសា្គាថា កនុង្បតតបិណឌិ កង្គៈ ’) 
រពោះដយារី ឣ្នកមានវតត ដ៏លអ  មានចកាុសាំឡឹងចុោះដរកាម 

លោះបង់នូវដសចកតីរាយមាយ កនុងភាជនៈដផសងៗ ទុកដូច 

ជាជីករាំដលើង នូវបញសទាំងឡាយ ព្នដសចកតីចាំណង់ កន ុង 

រស ជាឣ្នកមានចិតតលអសាអ ត រទរទង់នូវដសចកតីសដនាត ស 

ហាក់ដូចជារទរទង់នូវរូបកាយ របស់ខ្លួន បតត បិណឌិ កភិភា ុ 

ឯដទៀត ឣ្ងគណាដសាត ក៏នឹងរបបីបរិដភារឣ្ាហារ (កន ុង

ភាជនៈដផសងៗ បាន)   ។ 
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-១៧៦- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

ពនោះ ជាពសចកតពីណ៌  នវូវធិាន ននការសម្មទន, របពភទ, 
ការណបកធាល យ នងិ្ ឣានសិង្ស កនុង្បតតបណិឌ ិ កង្គធុតង្គពនោះ  ។ 

៧- ខលុបចាា ភតតិកង្គៈ 
( វិធីសមាទនកនុងខ្លុបចាឆ ភតតិ កងគៈ ) 

 ‘ (៤៥)’ សូមបីខ្លុបចាឆ ភតតកិង្ គាៈ កជ៏ាធុតង្គណដលភកិេុសម្មទន
ពហើយ ពដាយ កយទងំ្ ២ ពនោះ  កយណ្ហមួយ ថា “ខ្ ញុ ំារមឃាតក់ារ
បរពិភាគ នវូឣតរិតិ តពភាជន ( ‘ពភាជនដស៏ល់’) ខ្ ញុ ំសម្មទននវូឣង្គ នន
ភកិ េុឣនកម្មនការមនិបរពិភាគនវូភតត ណដលខ្ លួនម្មនពភាជន ារមរចួ
ពហើយ  ពទើបបានមក  កនុង្កាលជាខាង្ពរកាយ ជារបរកត”ី  ដពូចនោះ  ។ 

( វិធីកន ុងខ្លុបចាឆ ភតតិ កងគៈ ) 

កខ៏្លុបចាឆ ភតតកិភកិ េុព ោះ ារមពភាជនរចួពហើយ មនិរតូវឲយ 
ពគពធវើពភាជន ជាកបបិយាៈពហើយ បរពិភាគពទៀតពឡើយ ។  ពនោះ គជឺា
វធិាន ននខ្លុបចាឆ ភតតកិភកិ េុនុោ៎ះ  ។ 

( របដភទព្នខ្លុបចាឆ ភតតិ កភិកា ុ ) 

ពបើព លពៅាមរបពភទ ខ្លុបចាឆ ភតតកិភកិ េុពនោះ ម្មនបពួីក ។ 
បណ្ហត ទងំ្ ៣ ពួកព ោះ ខ្លុបចាឆ ភតតកិភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា, ពរ ោះពហតុ
ណដលព ម្ ោះថា ការារមឃាត ់ កនុង្ដុបំាយជាដបូំង្ មនិម្មន, ប៉ាុណន ត
កាលពបើដុបំាយ ជាដបូំង្ព ោះ គពឺោកកពុំង្ណតពលបចូលពៅ ( ‘ពហើយ
ារមឃាត’់) ពភាជនដនទ ពទើបព ម្ ោះថា ារមឃាត,់ ពរ ោះពហតុព ោះ 
ភកិ េុថាន កឧ់រកដិ ា ព ោះ  ព ម្ ោះថា ារមពភាជន យា៉ាង្ពនោះពហើយ កព៏លប 
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-១៧៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ដុបំាយជាដបូំង្ ហួសចូលពៅពហើយ មនិឆ្វនដ់ុបំាយជាគរមប់ ២ ។ 
ភកិ េុ ថាន កក់ណ្ហត ល ារមពហើយ កនុង្ពភាជនណ្ហ ឆ្វនណ់តពភាជនព ោះ
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ ។  ភកិ េុថាន កឣ់ន ់ មនិទនព់រកាកចាកឣាសនាៈ ដរាបណ្ហ ក ៏
ពៅឆ្វនប់ាន  ដរាបព ោះ  ។ 

( ការសបកធាល យ កនុងខ្លុបចាឆ ភតតិ កងគៈ ) 

ធុតង្គ របស់ខ្លុបចាឆ ភតតកិភកិ េុទងំ្ ៣ ពួកពនោះ ណបកធាល យ កនុង្ 
ខ្ណាៈណដលភកិេុទងំ្ ៣ ពួកព ោះ ារមពហើយ ឲយពគពធវើជាកបបិយាៈ 
ពហើយឆ្វន ់ ។   ពនោះជាការណបកធាល យ កនុង្ខ្លុបចាឆ ភតតកិង្ គាៈនុោ៎ះ  ។  

( ឣ្ានិសងស កនុងខ្លុបចាឆ ភតតិ កងគៈ ) 

ចណំណកឣានសិង្សវញិ ដចូតពៅពនោះ គ ឺ(១’) ភាពជាឣនកឆ្វង យ
ចាកឣាបតត ិ ណដលរតូវពរ ោះការឆ្វនន់វូឣនតរិតិ តពភាជន, (២’) មនិម្មន
ននភាពជាឣនកម្មនឣាាររពចើសព ោះ ( ‘ចាករ់ចាស)’, (៣’) ភាពជាឣនក
មនិសនសំឣាមសិ, ( ‘៤’) មនិម្មនការណសវង្រកមតង្ពទៀត, ( ‘៥’) ភាពជា
ឣនកម្មនការរបរពតឹ តសិមគួរ ដល់ធុតង្គគុណទងំ្ឡាយ ម្មនឣបបិចឆា
គុណជាពដ ើម  ។ 

‘( ឣវសា្គាថា កនុង្ខលុបចាា ភតតិកង្គៈ ) 

រពោះដយារី ឣ្នកមានរបាជាញ  ជាឣ្នករកាខ្លុបចាឆ ភតតិ កងគៈ

មិនដល់នូវដសចកតីលាំបាក ដរពាោះការសសវ ងរកបចច័យ មិន 

ដធវើ នូវកិរិយាសនសាំទុក លោះបង់នូវភាពជាឣ្នកមានឣ្ាហារ 

ដចើសដពាោះបាន, ដរពាោះដេតុដនាោះ រពោះដយារីឣ្នកមានរបាថាន   
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-១៧៨- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

ដដើមបីកាំចាត់បង់នូវដទសទាំងឡាយ របបីរប់រកនូវធុតងគ 

សដលរពោះសុរត រទង់រតស់សរដសើ រថា ជាធមមជាតញុាំង 

ដសចកតីចាំដរើន ដោយរុណ មានការសដនាត សជាដដើម ឲយ

ដកើតរពមដនោះចុោះ  ។ 

ពនោះ ជាពសចកតពីណ៌  នវូវធិាន ននការសម្មទន, របពភទ, 
ការណបកធាល យ  នងិ្  ឣានសិង្ស  កនុង្ខ្លុបចាឆ ភតតកិង្ គាៈ  ។ 

៨- ឣារញ្ញិ កង្គៈ 
( វិធីសមាទន កនុងឣ្ារញ្ដិកងគៈ ) 

 ‘ (៤៦)’ ចណំណកឣារញ្ដ ិកង្គាៈ ជាធុតង្គណដលភកិេុសម្មទនពហើយ
ពដាយ កយទងំ្ ២ ពនោះ  កយឯណ្ហមួយ ថា “ខ្ ញុ ំ ារមឃាតន់វូ
ពស សនាៈ ជតិរសុក, ខ្ ញុសំម្មទនឣង្គននភកិ េុឣនកម្មនករិយិាពៅ កនុង្
នរពជារបរកត”ី  ។ 

( វិធីកន ុងឣ្ារញ្ដិកងគៈ ) 

កឣ៏ារញ្ដ ិកភកិ េុព ោះ រតូវលោះបង្ ់ នវូពស សនាៈ ជតិរសុក
ពហើយ  ញុាងំ្ឣរណុឲយរោះពឡើង្ កនុង្នរព  ។ 

( កាំណត់ដសនាសនៈកន ុងព្រព ) 

កនុង្ កយទងំ្ព ោះ រសុកជាមួយនងឹ្ឧបចារាៈនុោ៎ះឯង្ ព ម្ ោះថា 
ពស សនាៈជតិរសុក ។  រសុកឯណ្ហនមួីយ ម្មនណតខ្ ទមមួយកត ីពរចើន
កត ី ម្មនរបង្ពទ័ ធជុវំញិកត ី មនិម្មនកត ី ម្មនមនសុសឣារស័យពៅកត ី មនិ
ម្មនកត ីព ម្ ោះថា រសុក,  ពដាយពារចពៅ សូមបីឈមួញរពទោះណ្ហមួយ 
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-១៧៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពៅសំចត ពៅជាង្ ៤ ណខ្ កព៏ ម្ ោះថា រសុកណដរ ។ ចពំ ោះរសុកណដល
ម្មនរបង្ពទ័ ធជុវំញិ ពបើម្មនសសរពខ្ឿន ២ ដចូជាឣនរុាធបុរ ីការធាល ក់
ចុោះននដុដំ ី របស់បុរសណដលម្មនកម្មល ងំ្យា៉ាង្មធយម ណដលឈរពៅ
រតង្ស់សរពខ្ឿន ម្មន ពៅរតង្ច់ព ល ោះខាង្កនុង្ ព ម្ ោះថា ឧបចារាៈ នន
រសុក ។  រពោះវនិយ័ធរទងំ្ឡាយ ព លថា “ឯលកេណាៈ ននរសុក
ព ោះ បានដល់ទខីាង្កនុង្ ននទជីាទធីាល កចុ់ោះននដុដំ ី ណដលបុគគលពចាល
ពៅពហើយ ដចូជាពួកមនសុសពកមង្ ៗ កាលនងឹ្សំណដង្នវូកម្មល ងំ្ របស់
ខ្ លនួ ោនវូពដ ើមនដពហើយ ពចាលដុដំពីៅ ដពូចាន ោះឯង្” ។  ចណំណក ពួក
ពោកឣនកណដលរទរទង្រ់ពោះសូរត ព លថា “ខាង្កនុង្ននទណីដលជាទី
ធាល កចុ់ោះ ននដុដំណីដលពគពចាលពហើយ ពដាយទនំង្ ននការពដញណកអក 
ព ម្ ោះថា ពលណឌុ បាត”  ដពូច នោះ  ។  

គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ កនុង្ផទោះណដលពគមនិបានពធវើរបង្ពទ័ ធ (‘ដចូ
តពៅ’) ម្មតុរគាម ឈរណកបរទវ រផទោះ ចុង្បផុំតពគទងំ្ឣស់ យកភាជនាៈ 
ជោះទកឹ ពៅដល់ទណី្ហ, ទណីដលទកឹធាល កព់ៅព ោះ ព ម្ ោះថា ឧបចារាៈ នន
ផទោះ ។ ការធាល កចុ់ោះននដុដំមួីយដុ ំ ពដាយនយ័ណដលពោកព លពហើយ 
ឣំពឧីបចារាៈ ននផទោះព ោះ ព ម្ ោះថារសុក ។  ពលណឌុ បាតទ ី២ ព ម្ ោះថា 
ឧបចារាៈ ននរសុក ។ ចណំណកនរព ពបើព លាមរពោះវនិយ័ជាមុន រពោះ
ឧបាលិពតថរ ព លពហើយថា “ទទីងំ្ឣស់នុោ៎ះ ពលើកណលង្ណតរសុក នងិ្ 
ឧបចារាៈននរសុកពចញប៉ាុពណ្ហណ ោះ ព ម្ ោះថានរព” ដពូចនោះ ។  ពបើព លពៅ
ាមរពោះឣភធិមម ពោកព លថា “ទទីងំ្ឣស់ ពចញពៅខាង្ពរៅឣំព ី
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-១៨០- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

សសរពគាលនុោ៎ះ ព ម្ ោះថា នរព” ។ ប៉ាុណន តលកេណាៈណដលពោកបាន
ព លពហើយ ពដាយបរយិាយ កនុង្រពោះសូរតថា “ទពីស សនាៈ ណដល
ម្មនចម្មង យ ៥០០ ធនូ យា៉ាង្តចិបផុំត ព ម្ ោះថា ពស សនាៈណដលាងំ្
ពៅកនុង្នរព, ពនោះជាលកេណាៈ កនុង្ កយថា នរពពនោះ ។  ពស សនាៈ 
ណដលាងំ្ពៅ កនុង្នរពព ោះ ចពំ ោះរសុកណដលពគបានពធវើរបង្ពទ័ ធ
ពហើយ ភកិ េុ ឣនកម្មនករិយិាពៅ កនុង្នរពជាវតត គបបីវាស់ ចាប់ាងំ្ឣំពី
សសរពគាលពៅ ពដាយធនូ របស់ឣាចារយណដលទញដពំឡើង្ពហើយ, 
ចពំ ោះរសុក ណដលពគមនិបានពធវើរបង្ពទ័ ធពហើយ គបបីវាស់ ចាប់ពដ ើម
ឣំពកីារធាល កចុ់ោះននដុដំ ីជាដបូំង្ រហូតពៅទល់គាន នងឹ្របង្រពោះវាិររ ។ 
រពោះឣដ ាកថាចារយ ព ល កនុង្ឣដ ាកថាននរពោះវនិយ័ទងំ្ឡាយថា “ណត
របសិនពបើវាិររមនិបានពធវើរបង្ពទ័ ធ, ពស សនាៈ ដបូំង្ពគបង្អស់កត ី
សាោភតតកត ី កណន លង្របជុពំទៀង្ទតក់ត ី ពដ ើមព ធកិត ី ពចតយិកត ី ឯណ្ហ
នមួីយ ពបើពៅឆ្វង យ ពពីស សនាៈ, ភកិ េុ គបបីពធវើទពី ោះ ឲយជាពខ្តត
កណំតព់ហើយវាស់ចុោះ  ។ 

ឯកនុង្ឣដ ាកថា មជឈិមនកិាយ ពោកព ល ថា “ឣារញ្ដ ិកភកិ េុ 
គបបីពលើកវាស់នវូឧបចារាៈននវាិររ រតង្ច់ព ល ោះននពលណឌុ បាតទងំ្ ២ 
ឲយដចូជាឧបចារាៈននរសុកដពូចាន ោះ” ។ ពនោះជារបម្មណកនុង្វធិវីាស់នុោ៎ះ ។ 
របសិនពបើម្មនរសុកពៅជតិ ភកិ េុណដលពៅកនុង្វតត ឮសំពឡង្ពួក
មនសុស ណតមនិឣាចនងឹ្ពដ ើររតង្ព់ៅបាន ពរ ោះម្មនភន ំនងិ្ សទឹង្ជាពដ ើម 
ខ្ណឌ ពហើយពៅ រតង្ច់ព ល ោះ,  ផលូវឯណ្ហ ជាផលូវរបរកត ីរបស់ឣនករសុក 

180



-១៨១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ព ោះ, របសិនពបើ ផលូវព ោះ គជឺនទងំ្ឡាយ គបបីសញ្ច រ ាម វា,     
ឣារញ្ដ ិកភកិ េុ គបបីកណំតយ់កទរីបណវង្ ៥០០ ធនូ ាមផលូវព ោះចុោះ ។  
ណតឣារញ្ដ ិកភកិ េុ ណ្ហ បទិផលូវ ាមចព ល ោះព ោះៗ ពដ ើមបីញុាងំ្ឣង្គនន
រសុកជតិឲយដល់រពម, ឣារញ្ដ ិកភកិ េុពនោះ ព ម្ ោះថា ធុតង្គពចារ ។ ណត
របសិនពបើរពោះឧបជាយ៍ ឬ ឣាចារយ របស់ឣារញ្ដ ិកភកិ េុព ោះ ម្មន   
ឣា ធ, ភកិ េុព ោះមនិបានពសចកតសីបាយ កនុង្នរព គបបី ឧំបជាយ៍ 
ឬ ឣាចារយព ោះ ពៅកានទ់ពីស សនាៈ ជតិរសុក ពហើយបពំរ ើចុោះ ។ ណត
ថា ឣារញ្ដ ិកភកិ េុ រតូវពចញឣំពរីពកឹរពារម រតូវឲយឣរណុរោះពឡើង្ 
កនុង្ទរីបកបពដាយឣង្គ ។ ថាពបើក នុង្ពពលណដលឣរណុរោះពឡើង្ ឣា ធ 
របស់ឧបជាយ៍ ឬ ឣាចារយទងំ្ព ោះ រតឹណតខាល ងំ្ពឡើង្, ឣារញ្ដ ិកភកិ េុ 
រតូវពធវើកចិ ច ពដ ើមបីឧបជាយ៍ នងិ្ ឣាចារយទងំ្ព ោះវញិចុោះ ។ ឣារញ្ដ ិក-
ភកិ េុ មនិរតូវជាឣនកសាអ តសអំបរសុិទ ធ កនុង្ធុតង្គ ណតម៉ាាង្ព ោះពទ ។    
ពនោះជាវធិាន ននឣារញ្ដ ិកង្គធុតង្គនុោ៎ះ  ។ 

( របដភទព្នឣ្ារញ្ដិកភិកា ុ ) 

ពបើព លាមរបពភទ ឣារញ្ដ ិកភកិ េុពនោះឯង្ ម្មន ៣ ពួក ។     
បណ្ហត  ៣ ពួកព ោះ ឣារញ្ដ ិកភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា គបបីញុាងំ្ឣរណុ ឲយរោះ
ពឡើង្ កនុង្នរព ឣស់កាលទងំ្ពួង្ ។ ឣារញ្ដ ិកភកិ េុ ថាន កម់ធយម រណមង្
បាន ពដ ើមបីពៅ កនុង្ពស សនាៈជតិរសុក ឣស់រដវូពភលៀង្ ៤ ណខ្ ។ 
ចណំណកខាង្ ឣារញ្ដ ិកភកិ េុ ឣនកថាន កឣ់ន ់ រណមង្បាន ពដ ើមបីពៅ ឣស់
រវាង្ ៤  ណខ្  ក នុង្ពហមន តរដវូ  តពៅពទៀតកប៏ាន  ។ 
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-១៨២- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

( ការសបកធាល យកនុងឣ្ារញ្ដិកងគៈ ) 

កក៏ាលឣារញ្ដ ិកភកិ េុទងំ្ ៣ ពួកពនោះ មកឣំពនីរព កនុង្ពពល
ណដលខ្ លួនបានកណំតព់ហើយយា៉ាង្ណ្ហ សាត ប់ធម៌ កនុង្ទពីស សនាៈ 
ជតិរសុក, កាលពបើឣរណុ រោះពឡើង្ពហើយ, ធុតង្គ មនិណបកធាល យពទ ។ 
កាលពបើ ឣារញ្ដ ិកភកិ េុ សាត ប់ធម៌ពហើយពៅ, សូមបីឣរណុ រោះពឡើង្ រតង្់
ចព ល ោះផលូវ កព៏ដាយ ធុតង្គ កម៏និណបកធាល យណដរ ។ ណតថា កាលពបើរពោះ
ធមមកថកិ ពរកាកពឡើង្ពហើយ (ឈប់ពទស ’), ពបើឣារញ្ដ ិកភកិ េុ គតិថា 
“ពួកពយើង្ សិង្មួយណភលតសិនសឹមពៅ” ដពូចនោះពហើយ កសិ៏ង្លកព់ៅ, 
ឣរណុ ករ៏ោះពឡើង្ ឬក ៏ញុាងំ្ឣរណុ ឲយរោះពឡើង្ កនុង្ទពីស សនាៈ ជតិ
រសុក ាមពសចកតពីពញចតិតរបស់ខ្ លួន, ធុតង្គ ណបកធាល យ ។  ពនោះ ជា 
ការណបកធាល យ  កនុង្ឣារញ្ដ ិកង្គធុតង្គនុោ៎ះ  ។  

( ឣ្ានិសងស កនុងឣ្ារញ្ដិកងគៈ ) 

ចណំណកឣានសិង្សវញិ ដពូចនោះ គ ឺ (១’) ឣារញ្ដ ិកភកិ េុ កាលពធវើ
ទកុកនុង្ចតិ តនវូពសចកតសំីគាល់ថា នរព ជាឣនកសមគួរ ពដ ើមបីបាននវូ
សម្មធ ិណដលខ្ លួនមនិទនប់ានពៅពឡើយផង្, ( ‘២’) ជាឣនកគួរពដ ើមបីរកា
ទកុ នវូសម្មធ ិ ណដលខ្ លួនបានរចួពហើយផង្, (៣) សូមបីរពោះសាសាត  ក៏
រទង្ព់ពញរពោះហបញទយ័ ចពំ ោះភកិ េុព ោះ ។ សមដចូជារពោះឣង្គរាស់
ថា “ម្មន ល គតិាៈ ពរ ោះពហតុព ោះ តថាគត ជាឣនកម្មនចតិតពរតកឣរ 
ពដាយករិយិាពៅកនុង្នរពរបស់ភកិ េុព ោះ ( ‘១’)”  ដពូចនោះ ។   (៤)  ឣន តរាយ 
_____________________________________ 

១- សុ. ឣំ. ឣ.  ភាគទ ី៤៨   ទព័ំរទ ី៣៦២ ។ 
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-១៨៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ទងំ្ឡាយ  ម្មនរបូណដលមនិជាទសីបាយជាពដ ើម   រណមង្រគបសង្ាត ់
ចតិ ត របស់ភកិ េុឣនកម្មនករិយិាពៅ កនុង្ទពីស សនាៈសាង ត ់ជារបរកតី
ព ោះ មនិបានពទ, (៥) ឣារញ្ដ ិកភកិ េុព ោះ ជាឣនកមនិម្មនពសចកតតីក ់
សលុ តពទ, (៦) រណមង្លោះបង្ ់ នវូពសចកតពីរតកឣរ កនុង្ជវីតិបាន, ( ‘៧’)
រណមង្បានពសាយនវូរស ននពសចកតសុីខ្ណដលពកើតពវីពិវក, (៨) សូមបី
ភាពជាឣនករទរទង្ ់ នវូសំពតប់សុំកូលជាពដ ើម ករ៏ណមង្សមគួរ ដល់ 
ឣារញ្ដ ិកភកិ េុ ឣនកម្មនរបរកតពីៅ កនុង្នរពជាវតតនុោ៎ះផង្  ។ 

‘( ឣវសា្គាថា ក្នងុ្ឣារញ្ញិ ក្ង្ គៈ ) 

រពោះដយារី ឣ្នកមានចិតតសង ប់សាង ត់ មិនរចឡូករចឡាំដោយ  

ពួក ដរតកឣ្រសតកន ុងទីដសនាសនៈ សដលសាង ត់ ញុាំងរពោះ  

េបញទ័យ របស់រពោះដោកនាថ ឲយរទង់រពោះឣ្ាំណរបាន 

ដោយកិរិយាដៅ កនុងព្រព ឣ្ារស័យដៅ កនុងព្រពសតមាន ក់ 

ឯង រសមងបាននូវដសចកតីសុខ្ ឯណា សូមបីដទវតទាំង 

ឡាយ រពមទាំងរពោះឥគនទ ក៏មិនបានដសាយ នូវរស ព្ន    

ដសចកតីសុខ្សបបដនាោះដឡើយ ។ ក៏ឣ្ារញ្ដិកភិកា ុ ដនោះឯង 

កាលដបើបានរទរទង់ នូវសាំពត់បាំសុកូល ទុកដូចជាដររឿង 

ដរកាោះសថមដទៀត ចូលដៅកាន់ទីសគ គ្ ម ដពាលរឺព្រព  

យកធុតងគដ៏ដសសសល់ជាដយាធា ជាឣ្នកឣ្ាច ដដើមបីនឹង 

ចាាំងឈនោះមារ   រពមទាំងពាេនៈបាន   មិនយឺតយូរដឡើយ  
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-១៨៤- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

ដេតុដនាោះ ភិកា ុសដលជាបណឌិ ត របបីដធវើ នូវដសចកតីដរតក

ឣ្រ  កន ុងកិរិយាដៅ  កន ុងព្រពចុោះ  ។ 

         ពនោះ ជាពសចកតពីណ៌  នវូវធិាន ននការសម្មទន, របពភទ, 
ការណបកធាល យ នងិ្ ឣានសិង្ស កនុង្ឣារញ្ដ ិកង្គាៈ  ។ 

៩- រកុខមូលិកង្គៈ 
( វិធីសមាទន កនុងរុកាមូលិកងគៈ ) 

‘ (៤៧)’ សូមបីរកុ េមូលិកង្គាៈ កជ៏ាធុតង្គណដលភកិេុសម្មទនពហើយ 
ពដាយ កយទងំ្ ២ ពនោះ  កយណ្ហមួយ ថា “ខ្ ញុ ំារមឃាតព់ស - 
សនាៈ ណដលពគរបកព់ដាយដមបូល, ខ្ ញុ ំសម្មទនឣង្គ ននភកិ េុឣនកម្មន
ករិយិាពៅឣារស័យ  ពទៀបគល់ពឈើជារបរកត”ី  ដពូចនោះ  ។ 

( វិធីកន ុងរុកាមូលិកងគៈ ) 

ករ៏កុ េមូលិកភកិ េុព ោះ គបបីពវៀរនវូពដ ើមពឈើទងំ្ឡាយពនោះ គ ឺ
ពដ ើមពឈើណដលឋតិពៅ រតង្រ់ពណំដន, ពដ ើមពឈើណដលពគពគារពបូជា, 
ពដ ើមពឈើណដលម្មនជរ័, ពដ ើមពឈើណដលម្មនណផល, ពដ ើមពឈើណដលម្មន
ោា , ពដ ើមពឈើណដលម្មនពួកសតវរបពជៀវពៅឣារស័យ, ពដ ើមពឈើ
ណដលម្មនរបពារង្, ពដ ើមពឈើណដលដោុះពៅចកំណ្ហត លវតតពហើយ គបបី
កណំតយ់ក នវូពដ ើមពឈើ  ណដលឋតិពៅកនុង្ទបីផុំតននវតតចុោះ ។  ពនោះ គ ឺ
ជាវធិានននរកុ េមូលិកង្គាៈនុោ៎ះ  ។ 

( របដភទព្នរុកាមូលិកភិកា ុុ្  ) 

ពបើព លាមរបពភទ សូមបីរកុ េមូលិកភកិ េុពនោះ កម៏្មន ៣ ពួក ។  
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-១៨៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បណ្ហត  ៣ ពួកព ោះ រកុ េមូលិកភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា របកានយ់កពដ ើមពឈើ 
ាមពសចកតពីពញចតិត របស់ខ្ លនួពហើយ ឲយពគពបាសរចាសឲយ មនិបាន
ពឡើយ, រតូវពបាសណតកញំ៉ាមសលឹកពឈើទុ ំ ណដលរជុោះមក ពដាយពជើង្
ពហើយ គបបីពៅចុោះ ។  រកុ េមូលិកភកិ េុ ថាន កក់ណ្ហត ល ពបើពរបើមនសុស 
ណដលពដ ើរមកដល់ទពី ោះ ឲយពបាសរចាសឲយបាន ។ រកុ េមូលិកភកិ េុ 
ថាន កឣ់ន ់ ពទោះបពីៅមនសុសរកាវតត នងិ្ សាមពណរទងំ្ឡាយមក 
ពរបើ ឲយជរមោះពធវើទពី ោះឲយពសមើពហើយ ឲយពរាយរាយដខី្ាច ់ពធវើរបង្ពទ័ ធ 
ឲយរបកបទវ ររចួពរសចពហើយ សឹមពៅចុោះ ។ ណតកនុង្នថងណដលពួក
មនសុសពធវើបុណយ្លង្ រកុ េមូលិកភកិ េុ មនិរតូវឣង្គុយពៅ កនុង្ទពី ោះ
ពឡើយ រតូវណតពចញពៅ ឣង្គុយពៅកនុង្ទឯីពទៀត ណដលជាទបីទិបាងំ្ ។ 

( ការសបកធាល យ កនុងរុកាមូលិកងគៈ ) 

ឯធុតង្គ របស់រកុ េមូលិកភកិ េុទងំ្ ៣ ពួកពនោះឯង្ ណតង្ណបក
ធាល យ កនុង្ខ្ណាៈណដលភកិេុទងំ្ពនោះ សំពរចការពៅ កនុង្ទលំីពៅណដល
ពគរបកប់ាងំ្ពហើយ ។  រពោះពថរាៈ ឣនកព លគមពរីឣង្គុត តរនកិាយ ព ល
ថា  “ធុតង្គ ណបកធាល យ កនុង្ពពលរតមឹណតរកុ េមូលិកភកិ េុដងឹ្ពហើយ ញុាងំ្
ឣរណុ ឲយរោះពឡើង្ កនុង្ទណីដលពគរបកប់ាងំ្ពហើយ” ។  ពនោះ ជាការណបក
ធាល យ  កនុង្រកុ េមូលិកង្គធុតង្គនុោ៎ះ  ។ 

( ឣ្ានិសងស កនុងរុកាមូលិកងគៈ ) 

ចណំណកឣានសិង្សវញិដពូចនោះគ ឺ( ‘១’) សភាពជាឣនកម្មនពសចកត ី
របតបិតតដិស៏មគួរដល់នសិស័យ ពរ ោះបាលីថា “បពវជាជ  រតវូឣារស័យ 
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-១៨៦- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

នវូទពីស សនាៈពទៀបគល់ពឈើ” ដពូចនោះ, (២) ភាពជាឣនកម្មនបចចយ័ 
ណដលរពោះម្មនរពោះភាគ រាស់សរពសើរពហើយ ថា “ វតថុទងំ្ពនោះ ជា
របស់តចិផង្ រកបានពដាយ្យផង្ មនិម្មនពទសផង្ ” ដពូចនោះ,     
( ‘៣’) ភាពននការញុាងំ្ឣនចិ ចសញ្ហដ ឲយពកើតពឡើង្បាន ពដាយបានព ើញ 
នវូការណរបរបួលននសលឹកពឈើពរឿយៗ, ( ‘៤) មនិម្មនពសចកតកីណំ្ហញ់
កនុង្ពស សនាៈ នងិ្ ភាពជាឣនកពរតកឣរ កនុង្ការ្រ, ( ‘៥) ភាពជា
ឣនកម្មនការពៅរមួ ជាមួយនងឹ្ពួកពទវា, ( ‘៦) ភាពជាឣនកម្មនការ
របរពតឹ តសិមគួរ ដល់ឣបបិចឆាគុណជាពដ ើម  ។  

‘( ឣវសា្គាថា កនុង្រកុខមូលិកង្គ:’ ) 
ទីដៅឣ្ារស័យ របស់ភិកា ុឣ្នកសង ប់សាង ត់ សដលរពោះពុទធ  ជា

ដឆនើម រទង់រតស់សរដសើ រដេើយផង រទង់រតស់ថា ជា

និសស័យ (របស់បពវជិត) ផង ឲយដសមើ ដោយរល់ដឈើ នឹង

មានមកឣ្ាំពីណា? ដរពាោះថា ភិកា ុសដលមានវតត  ដ៏លអ  កាល

ដៅឣ្ារស័យដទៀបរល់ដឈើ  ដ៏សង ប់សាង ត់ ជាទីកាំចាត់បង់ 

នូវដសចកតីកាំណាញ់ កនុងទីឣ្ាវាស ជាទីសដលដទវតសថ

រកាដេើយ កាលដ ើញនូវសលឹ កដឈើទាំងឡាយ សដល

រកេមទុាំព្រកដពកផង ដខ្ៀវផង ដលឿងផង សដលរជុោះធាល ក់

ដេើយ រសមងបដនាទ បង់បាន នូវដសចកតីសាំោល់ ថា ជា

របស់ដទៀងទត់ ដរពាោះដេតុន៎ុោះឯង ភិកា ុ ឣ្នកមានរបាជាញ  

ដ ើញចាស់  មិនរតូវដមើល្យ នូវរល់ដឈើ   សដលជាទី  
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-១៨៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សង ប់សាង ត់ ជាដករតិ៍ដើសណលរបស់រពោះពុទធ  ជាទីលាំដៅរបស់ 

ដោកឣ្នកសដលដរតកឣ្រព្រកសលង កនុងភាវនាដឡើយ  ។ 

ពនោះ ជាពសចកតពីណ៌  នវូវធិាន ននការសម្មទន, របពភទ, 
ការណបកធាល យ  នងិ្  ឣានសិង្ស  ក នុង្រកុ េមូលិកង្គាៈ  ។ 

១០- ឣសភោ កាេិកង្គ: 
( វិធីសមាទន កនុងឣ្ដពាភ កាសិកងគៈ ) 

‘ (៤៨)’ សូមបីឣព ភ កាសិកង្គាៈ កជ៏ាធុតង្គណដលភកិេុសម្មទន
ពហើយ ពដាយ កយទងំ្ ២ ពនោះ  កយណ្ហមួយថា “ខ្ ញុ ំារមឃាតន់វូ 
ទពីស សនាៈ ណដលពគរបកប់ាងំ្ពហើយផង្ ទពីស សនាៈ ពទៀបគល់
ពឈើផង្, ខ្ ញុ ំសម្មទនឣង្គននភកិ េុឣនកពៅឣារស័យ កនុង្ទវីាលរសឡោះ
ជារបរកត”ី  ដពូច នោះ  ។  

( វិធីកន ុងឣ្ដពាភ កាសិកងគៈ ) 

កក៏រិយិាចូលពៅ កានព់រាង្ឧពបាសថ ពដ ើមបីសាត ប់រពោះធម៌កត ី
ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់ការពធវើឧពបាសថកមមកត ី រណមង្គួរ ដល់ឣព ភ កា-
សិកភកិ េុព ោះ ។ ពបើឣព ភ កាសិកភកិ េុ ចូលពៅពហើយ ពភលៀង្បង្អុរចុោះ 
មក, កាលពបើពភ លៀង្កពុំង្ណតបង្អុរចុោះមក, ឣព ភ កាសិកភកិ េុ កុឣំាល
ពចញពៅ រតូវពចញពៅ កនុង្ពពលរាងំ្ពភលៀង្ ។  ការណដលឣព ភ កា-   
សិកភកិ េុព ោះចូលពៅកានព់រាង្ឆ្វន ់ឬ ពរាង្ពភលើង្ ពហើយពធវើវត តក ត ី( ‘ចូល
ពៅ’) បពរមើនវូភកិ េុ ជាពថរាៈទងំ្ឡាយ ពដាយឣាាររ កនុង្ពរាង្ឆ្វនក់ត ី
កាលពរៀន ពដាយខ្ លនួឯង្  ឬ  បពរង្ៀនពគ   ចូលពៅកានទ់ពីស សនាៈ  
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-១៨៨- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

ណដលពគរបកប់ាងំ្កត ីការណដលឣព ភ កាសិកភកិ េុ ជញ្ជូ នពរគឿង្ពស -
សនាៈ ម្មនណរគ នងិ្ ាងំ្ជាពដ ើម ណដលពគទកុដាកម់និលអ ពៅខាង្ពរៅ 
ឲយចូលពៅខាង្កនុង្កត ី ពទើបគួរ ។ ពបើឣព ភ កាសិកភកិ េុ ពដ ើរពៅាមផលូវ 
ម្មនកានយ់កពរគឿង្បរកិាេ រ របស់ពួកភកិ េុចាស់ពៅពហើយ ទទលួម្មន
ពភលៀង្ ពបើនងឹ្ចូលពៅកានស់ាោ ណដលឋតិពៅកណ្ហត លផលូវកប៏ាន ។ 
ពបើមនិបានកានព់រគឿង្បរកិាេ រឣវីៗ ពទ, ឣព ភ កាសិកភកិ េុ នងឹ្ពដ ើរចូល
ពៅ យា៉ាង្របញាប់របញាល់ ពដាយគតិ ថា “ឣាាម ឣញ នងឹ្ពៅ កនុង្
សាោ” ដពូចនោះ មនិគួរពទ ។ ណតរតូវពដ ើរចូលពៅ ាមដពំណើ រជា
របរកត ី ពហើយឈរពៅ រហូតទល់ណតពភលៀង្រាងំ្ សឹមពដ ើរពៅ ។  ពនោះ  
គជឺាវធិានននឣព ភ កាសិកភកិ េុនុោ៎ះ ។ ឯពសចកតពីនយល់ននរកុ េមូលិកភកិ េុ 
កដ៏ចូពសចកតពីនយល់ពនោះណដរ  ។ 

( របដភទព្នឣ្ដពាភ កាសិកភិកា ុ ) 

ពបើព លាមរបពភទ ឣព ភ កាសិកភកិ េុពនោះ ម្មន ៣ ពួក ។   
បណ្ហត  ៣ ពួកព ោះ ចពំ ោះឣព ភ កាសិកភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា នងឹ្ចូលពៅ
ពៅណផអក ឣារស័យពដ ើមពឈើ ភន ំឬក ៏ផទោះពុបំានពឡើយ, រតូវណតពធវើខ្ ទមជា
វកិារននចវីរ ពៅកនុង្ទវីាលរសឡោះណតម៉ាាង្។ ចពំ ោះភកិ េុថាន កក់ណ្ហត ល 
នងឹ្ចូលពៅ ពៅឣារស័យពដ ើមពឈើ , ភន ំនងិ្ ផទោះបាន កុណំតចូលពៅពៅ
ឰដខ៏ាង្កនុង្ ។ ចពំ ោះភកិ េុ ថាន កឣ់ន ់ ញកភនណំដលពគមនិបានបទិបាងំ្
ពហើយកត ីជរំពំធ វើពដាយណមកពឈើកត ីបារាណំដលពធវើពដាយសំពតស់ាដកកត ី
ខ្ ទមណដលពួកឣនកចាណំរស ជាពដ ើម  ពបាោះបង្ព់ចាលពហើយ  កនុង្ទពី ោះកត ី 
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-១៨៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពបើនងឹ្ចូលពៅរជកបាន  ។ 
( ការសបកធាល យ កនុងឣ្ដពាភ កាសិកងគ: ) 

កធុ៏តង្គ របស់ឣព ភ កាសិកភកិ េុទងំ្ ៣ ពួកពនោះ រណមង្ណបក
ធាល យ កនុង្ខ្ណាៈណដលភកិេុទងំ្នុោ៎ះ ចូលពៅកានទ់រីបកប់ាងំ្ នងិ្ គល់
ពឈើ ពដ ើមបីនងឹ្ពៅ ។ រពោះឣង្គុត តរភាណកពតថរទងំ្ឡាយ ព លថា 
“ធុតង្គ រណមង្ណបកធាល យ កនុង្ពពលរតមឹណតខ្ លនួដងឹ្ពហើយ បពណ្ហត យឲយ
ឣរណុរោះពឡើង្ កនុង្ទណីដលពគរបកប់ាងំ្ នងិ្ គល់ពឈើព ោះ” ។  ពនោះ គ ឺ
ជាការណបកធាល យ កនុង្ឣព ភ កាសិកង្គធុតង្គនុោ៎ះ  ។ 

( ឣ្ានិសងស កនុងឣ្ដពាភ កាសិកងគ: ) 

ចណំណកឣានសិង្សវញិ ដពូច នោះគ ឺ( ‘១) ករិយិាោត ចប់ង្ន់វូពសចកត ី
កង្វល់ ក នុង្ឣាវាស, ( ‘២) ករិយិាបព ទ បង្ព់ចាល នវូថនីមទិ ធាៈ, ( ‘៣)    
ភាពជាឣនកមនិទទកទ់ទម ពដាយទលំីពៅ ណដលសមគួរដល់ កយ
សរពសើរថា “ភកិ េុទងំ្ឡាយ ជាឣនកពៅមនិជាប់ជ ំកន់ងឹ្ទកីណន លង្ 
រាចព់ៅ  មនិកណំតទ់លំីពៅ ដចូជាសតវរមគឹទងំ្ឡាយ ‘(១)’ ” ដពូចនោះ, 
(៤) ភាពជាឣនករាចព់ៅកានទ់សិទងំ្បួន, (៥) ភាពជាឣនកម្មន
ករិយិារបរពតឹ ត ិ ដស៏មគួរ  ដល់ឣបបិចឆាគុណជាពដ ើម  ។ 

( ឣវសា្គាថា កនុង្ឣសភោ កាេិកង្គ:’ ) 
រពោះដយាោវចរភិកា ុ កាលដៅ កន ុងទីវាលរសឡោះ សដលរក

បានដោយ្យ   ជាទីសមរួរ   ដល់ភាវៈព្នបុរគលសដល  

_______________________________________________________________ 

១- សុ. សំ. សគ.   ភាគទ ី៣០  ទព័ំរទី ១៨៩  ។  
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-១៩០- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

មិនមានផទោះ សដលមានសកវមណី រឺោរាជាពិោន មាន 

របទីបរឺរពោះចនទ  សាំរាប់ឣុ្ចបាំភលឺ  មានចិតត  (មិនជាប់ជើពាក់ 

នឹងទីលាំដៅ) ដូចជាសតវ រមឹរ បដនាទ បង់នូវថីនមិទធ ៈបាន 

ឣ្ារស័យ នូវភាពជាឣ្នកដរតកឣ្រ កន ុងភាវនា រសមងបាន 

ទទួលនូវដសចកតីរីករាយ កនុងរស ព្នដសចកតីសង ប់សាង ត់ 

មិនមានយឺតយូរដឡើយ ដរពាោះដេតុណា, ដរពាោះដេតុដនាោះ 

ឯង រពោះដយារី ឣ្នកមានបញ្ញដ  របបីជាឣ្នកដរតកឣ្រ កន ុង    

ទីវាលរសឡោះចុោះ  ។ 

ពនោះ គជឺាពសចកតពីណ៌  នវូវធិ ី ននការសម្មទន, របពភទ,  
ការណបកធាល យ  នងិ្  ឣានសិង្ស  កនុង្ឣព ភ កាសិកង្គធុតង្គ  ។ 

១១- សសាសា្កិង្គ: 
( វិធីសមាទន កនុងដសាសានិកងគ: ) 

(៤៩)’ សូមបីពសាសានកិង្គាៈ កជ៏ាធុតង្គណដលភកិេុសម្មទន
ពហើយ ពដាយ កយទងំ្ ២ ពនោះ  កយណ្ហមួយ ថា “ខ្ ញុ ំារមឃាត ់ 
នវូទណីដលមនិណមនជាទសីមសាន, ខ្ ញុ ំសម្មទននវូឣង្គ ននភកិ េុឣនកម្មន
ករិយិាពៅឣារស័យ  កនុង្ទសីមសាន  ជារបរកត”ី  ដពូច នោះ  ។ 

( វិធីកន ុងដសាសានិកងគ: ) 

កម៏នសុសទងំ្ឡាយ កាលកសាង្រសុក កណំតន់វូទណី្ហ
មួយថា “ទពីនោះ ជាទសីមសាន” ដពូចនោះ ពសាសានកិភកិ េុព ោះ មនិរតូវពៅ 
កនុង្ទពី ោះពទ ។   ពរ ោះថា  ទពី ោះ  កាលពបើសាកសពពគមនិទនប់ាន 
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-១៩១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ដតុ, កម៏និទន ់ព ម្ ោះថា ជាទសីមសានពទ ។  ណតថា ចាប់ាងំ្ពពីពល
ណដលពគដតុសាកសពពហើយ ពបើសិនពគពបាោះបង្ទ់ពី ោះពចាល ឣស់   
រយាៈពពល  ១២  ឆ្វន  ំ កព៏ដាយ  កព៏ ម្ ោះថា ទសីមសានដណដល ។  

កភ៏កិ េុឣនកពៅ កនុង្ទសីមសានព ោះ មនិរតូវពរបើឲយពគពធវើទទីងំ្ 
ឡាយម្មនទចីន្ទង្ាម នងិ្ មណឌ បជាពដ ើម ាកណ់តង្ណរគ នងិ្ ាងំ្ តមាល់
ទកឹសរម្មប់ឆ្វន ់ នងិ្ ទកឹសរម្មប់ពរបើរបាស់ (‘នងឹ្’) មនិរតូវបពរង្ៀន  
ធម៌ពឡើយ ។ ពរ ោះថា ធុតង្គពនោះ ម្មនទមងនព់ពកណ្ហស់ ។  ពរ ោះ 
ពហតុព ោះ ពដ ើមបីការ រដល់ពសចកតឣីន តរាយ ណដលពកើតពឡើង្ ពសា-
សានកិភកិ េុ មនិរតូវជាឣនកពធវសរបណហស រតូវណតពតិទលូដល់សង្ឃ-
ពតថរ ឬក ៏ មន្ទន តរីាជារសុក ឲយបានដងឹ្ពហើយសឹមចូលពៅចុោះ ។ កាល
ពដ ើរចន្ទង្ាម រតូវណតរកពឡកកន ទយុណភនក ពឈមៀង្ពមើលពៅកណន លង្សាក 
សព ពទើបចន្ទង្ាម ។ សូមបីកាលពដ ើរចូលពៅកានទ់សីមសាន រតូវណត
ពជៀសវាង្ផលូវធ ំ ពហើយពដ ើរពៅ ាមផលូវខាង្ពរៅចុោះ ។ កនុង្ពវោនថង 
រតូវកណំតឣ់ារមមណ៍ ឲយបានជាពរសច ។ ពរ ោះថា កាលពបើពសាសា-
នកិភកិ េុព ោះ កណំតទ់កុដពូចនោះពហើយ, ព ោះនងឹ្មនិម្មនពរឿង្ណដល ឲំយ
ម្មនការភយ័ខាល ច កនុង្ពពលយប់ពឡើយ ។  ពបើពួកឣមនសុសពដ ើរណរសក 
កនុង្ពពលយប់ មនិរតូវរបាររ ពដាយវតថុឣវីមួយពឡើយ ។ មនិរតូវ 
ខានពៅកានទ់សីមសាន កនុង្នថងណ្ហនមួីយឲយពសាោះ ។ រពោះឣង្គុត តរភាណ
កពតថរ ព លថា “ពសាសានកិភកិ េុ ញុាងំ្មជឈិមយាមឲយ ឣស់ពៅ កនុង្
ទសីមសាន  ពហើយរតឡប់មកវញិ ពៅកនុង្បចឆមិយាមបាន” ។  មនិរតូវ 
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-១៩២- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

ឆ្វនល់ង, ពមៅ, ភតតណដលោយ ពដាយសណណត ករាជម្មស, រត,ី សាច,់ 
នងិ្ បណង្អមណដលោយពដាយទកឹពដាោះរសស់, ពរបង្, សារឣំពៅ ជា
ពដ ើម ណដលជាចណូំល របស់ឣមនសុសទងំ្ឡាយពឡើយ ។ មនិរតូវ 
ចូលពៅកានផ់ទោះននរតកូលពឡើយ ។ ពនោះ គជឺាវធិានននពសាសានកិង្គាៈ
នុោ៎ះ  ។ 

( របដភទព្នដសាសានិកភិកា ុ ) 

ពបើព លាមរបពភទ ពសាសានកិភកិ េុពនោះ ម្មន ៣ ពួក ។     
បណ្ហត ភកិ េុទងំ្ ៣ ពួកព ោះ ពសាសានកិភកិ េុថាន កឧ់រកដិ ា គបបីពៅណត 
កនុង្ទសីមសានណដលម្មនពគដតុ (‘ឬកប់’) សាកសពជានចិច ម្មនសាក 
សព ណដលពគពចាល ជាប់មនិដាច ់ម្មនមនសុសពៅ យណំរសកជានចិច
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ ។  ចពំ ោះភកិ េុថាន កក់ណ្ហត ល បណ្ហត ពហតុទងំ្ ៣ យា៉ាង្ព ោះ 
ឲយណតទសីមសាន ឯណ្ហ ម្មនពហតុណ្ហមួយ កគួ៏រពៅបាន ។  ភកិ េុ ថាន ក់
ឣន ់កនុង្ទរីគានណ់តដល់ នវូលកេណាៈជាទសីមសាន កគួ៏រពៅបាន ាម
នយ័ណដលព លពហើយ  ។ 

( ការសបកធាល យ កនុងដសាសានិកងគ: ) 

ធុតង្គ របស់ភកិ េុទងំ្ ៣ ពួកពនោះ រណមង្ណបកធាល យ ពរ ោះ
សពរមចការពៅ កនុង្ទណីដលមនិណមនជាទសីមសាន ។ រពោះឣង្គុត តរ-
ភាណកពតថរ ព លថា “ធុតង្គ រណមង្ណបកធាល យ កនុង្នថង ណដលភកិេុព ោះ 
មនិបានពៅកានទ់សីមសាន” ដពូចនោះ ។ ពនោះ គជឺាការណបកធាល យ កនុង្   
ពសាសានកិង្គាៈនុោ៎ះ  ។ 
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-១៩៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

( ឣ្ានិសងស កនុងដសាសានិកងគ: ) 

ចណំណកឣានសិង្ស ម្មនដពូចនោះ គ ឺ ( ‘១) ករិយិាបាននវូមរណ-
សសត,ិ (២) ភាពជាឣនកពៅ ពដាយពសចកតមីនិរបម្មទ, ( ‘៣) ករិយិា   
បាននវូឣសុភនមិតិ ត, (៤) បព ទ បង្ន់វូកាមរាគាៈ, (៥) ករិយិាព ើញ   
នវូសភាពននរាង្កាយពរឿយៗ, ( ‘៦) ភាពជាឣនកម្មនពសចកតសីពង្វគ
ពរចើន, ( ‘៧) ករិយិាលោះបង្ន់វូពសចកតរីសវងឹ្ ពដាយភាពណដលមនិម្មន
ពរាគជាពដ ើម, (៨) ភាពជាឣនកឣតរ់ទនំវូភយ័ ណដលគួរពសបើមបាន,  
( ‘៩’) ភាពជាឣនកគួរឲយឣមនសុសទងំ្ឡាយពគារព នងិ្ ពកាតសរពសើរ,
(១០) ភាពជាឣនកម្មនករិយិារបរពតឹ តដិស៏មគួរ ដល់ឣបបិចឆាគុណ 
ជាពដ ើម  ។ 

‘( ឣវសា្គាថា កនុង្សសាសា្កិង្គ: ’) 
ក៏ដោយឣ្ានុភាព ព្នកិរិយានឹករលឹកនូវដសចកតីសាល ប់ ជា 

ដរឿយៗ ដទសសដលដកើត ដរពាោះដសចកតីរបមាទទាំងឡាយ

រសមងមិនប៉ាោះពាល់ នូវដសាសានិកភិកា ុ សូមបីឣ្នកចូលកាន់ 

និគទទ ដេើយ, មិនរតឹមសតប៉ាុដណាណ ោះ ចិតត  របស់ភិកា ុដនាោះ 

ដសាត កាលដបើបានដ ើញនូវសាកសពទាំងឡាយ មុខ្ជា

មិនលុោះដៅ កន ុងឣ្ាំណាចព្នកាមរារៈ មានសតដល់នូវ      

ដសចកតីសដងវរ យា៉ា ងធាំទូោយ មិនសមនដល់នូវដសចកតី 

រសវឹងដឡើយ ទាំងពាយាមខ្នោះសខ្នង សសវ ងរកសតដសចកតី 

រាំលត់ទុកា  ដោយរបព្ព   ដរពាោះដេតុដនាោះ  រពោះដយារី  ឣ្នក  
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-១៩៤- 

ធតុង្គនិទ្ទេស 

មានចិតតបដ អ្ ន ចូលដៅរករពោះនិពាវ ន របបីដសព នូវ    

ដសាសានិកងគធុតងគចុោះ ដរពាោះជាធមមជាត នាាំរុណដ៏ដរចើន 

ជាឣ្ដនក  មករបរល់ឲយ   ។ 

ពនោះ គជឺាពសចកតពីណ៌  នវូវធិ ី ននការសម្មទន, របពភទ,  
ការណបកធាល យ  នងិ្  ឣានសិង្ស  កនុង្ពសាសានកិង្គធុតង្គ  ។ 

១២- យថាេ ថ្តិកង្គ: 
( វិធីសមាទន កនុងយថាសនថតិកងគ: ) 

‘ (៥០) ’សូមបីយថាសន ថតកិង្គាៈ កជ៏ាធុតង្គណដលភកិេុសម្មទន
ពហើយ ពដាយ កយទងំ្ ២ ពនោះ  កយណ្ហមួយ ថា “ខ្ ញុ ំារមឃាតន់វូ
ភាពណដលពោម ភ កនុង្ពស សនាៈ, ខ្ ញុ ំ សម្មទនឣង្គននភកិ េុឣនកម្មន
ករិយិាពៅ កនុង្ពស សនាៈ ាមណដលសង្ឃសំណដង្ឲយ ជារបរកត”ី ។ 

( វិធីកន ុងយថាសនថតិកងគ: ) 

ក ៏ យថាសនថតកិភកិ េុព ោះ ពបើភកិ េុណដលសង្ឃ ចាតឲ់យជាឣនក
ណចកនវូទពីស សនាៈ បានរបគល់ទពីស សនាៈ ណបបណ្ហឲយ ពដាយ
 កយថា “ពស សនាៈពនោះ រតូវបានដល់ឣនក” ដពូចនោះ រតូវណតពរតកឣរ 
ពដាយទពីស សនាៈព ោះណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ ។ មនិរតូវពធវើឲយភកិ េុដនទពទៀត 
ោល ស់ទលំីពៅពឡើយ  ។    ពនោះ គជឺាវធិ ីននយថាសន ថតកិង្គធុតង្គនុោ៎ះ ។ 

( របដភទព្នយថាសនថតិកភិកា ុ ) 

ពបើព លាមរបពភទ យថាសនថតកិភកិ េុ ពនោះឯង្ ម្មនបពួីក ។ 
បណ្ហត ភកិ េុ ៣  ពួកព ោះ   យថាសន ថតកិភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា  មនិបានពដ ើមបី 
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-១៩៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

នងឹ្សួរនវូពស សនាៈ ណដលរតូវបានដល់ខ្ លួន ថា “ពៅឆ្វង យ ឬក ៏ពៅ
ជតិពពក, ជាទពីស សនាៈ ណដលឣមនសុស នងិ្ ទ ីជាតជាពដ ើម
ពបៀតពបៀនឬពទ, ឬថា ពៅត  ឬក ៏ រតជាក”់ ដពូចនោះពឡើយ ។  ភកិ េុ ថាន ក ់     
កណ្ហត ល ពបើនងឹ្សួរបាន កុណំតពដ ើរពៅរមលិពមើល ។  ភកិ េុ ថាន កឣ់ន ់ 
ពៅរតួតពនិតិយពមើល ណតពបើទពីស សនាៈព ោះខ្ លនួមនិពពញចតិតពទ នងឹ្ 
ពរជើសយកពស សនាៈ ដនទពទៀតកប៏ាន  ។ 

( ការសបកធាល យ កនុងយថាសនថតិកងគ: ) 

កធុ៏តង្គ របស់ភកិ េុទងំ្ ៣ ពួកពនោះ រណមង្ណបកធាល យ កនុង្ពពល 
រតមឹណតពកើតពសចកតពីោភលន ់ កនុង្ទពីស សនាៈ ។ ពនោះ គជឺាការ
ណបកធាល យ  កនុង្យថាសន ថតកិង្គធុតង្គនុោ៎ះ  ។ 

( ឣ្ានិសងស កនុងយថាសនថតិកងគ: ) 

ចណំណកឣានសិង្ស ដពូចនោះ គ ឺ ( ‘១’) បានព ម្ ោះថា ពធវើាមរពោះ
ឱវាទ ណដលរពោះសាសាត រាស់សំណដង្ ថា “ទពីស សនាៈណ្ហ ណដល
ខ្ លនួបានមកពហើយ ភកិ េុគបបពីរតកឣរ ពដាយទពីស សនាៈព ោះចុោះ (‘១’)” 
ដពូចនោះ, ( ‘២) ភាពជាឣនកណសវង្រកនវូរបពយាជនឲ៍យដល់សរពហមចារភីកិ េុ
ផង្គាន , ‘(៣’) ករិយិាលោះបង្ន់វូពសចកតកីណំតថ់ា ពថាកថយ នងិ្ ពថាើង្
ថាា នបាន, (៤) ករិយិាលោះបង្ន់វូពសចកតពីរតកឣរ នងិ្ ពសចកតពីពិរាធ
បាន, (‘៥) ករិយិាបទិនវូទវ រននពសចកតរីបាថាន ដន៏រកណលង្, ( ‘៦) ភាពជា     
ឣនកម្មនការរបរពតឹ តសិមគួរ ដល់ធុតង្គគុណទងំ្ឡាយ ម្មនឣបបិចឆា 
_________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខុ. ជា. ឯ.   ភាគទ ី៥៨   ទព័ំរទ ី៦០  ។ 
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-១៩៦- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

គុណជាពដ ើម  ។ 
‘( ឣវសា្គាថា កនុង្យថាេ ថ្តិកង្គ:’ ) 

រពោះដយារី ឣ្នកសដនាត ស ដោយដសនាសនៈ តមសដលខ្លួន

បានដេើយ ជាឣ្នកដៅសតកនុងទីដសនាសនៈ សដលសងឃ

សាំសដងឲយ មិនដរើស (ដសនាសនៈដ៏ព្ថលថាល  ឬក៏ ដថាកទប)

រសមងរស់ដៅយា៉ា ងសុខ្សបាយ សូមបីដលើករមាល សដល

ជាវិការៈព្នដៅម ទាំងឡាយ ដលើ ទីដសនាសនៈ ដ៏លអ របដសើ រ 

ក៏ដោកមិនដរតកឣ្រសដរ ដបើទុកជាបានទីដសនាសនៈ ដ៏

ដថាកទប ក៏ដោកមិនដរកាធខឹ្ងដសាោះដឡើយ, ដោក 

រសមងជួយឣ្នុដរោោះ ដល់ពួកសរពេមចារីភិកា ុផងោន  សដល

ដទើបនឹងបួសថមី  ដោយរបដយាជន៍, ដេតុដនាោះ ភិកា ុឣ្នកមាន

របាជាញ  របបីរបកបដរឿយៗ នូវភាពជាឣ្នកដរតកឣ្រ សតកន ុង

ទីដសនាសន: សដលសងឃសាំសដងឲយ ជារបព្ពណី របស់ពួក

រពោះឣ្រិយ: សដលរពោះពុទធ  ជាឣ្នករបាជញ ដ៏ដឆនើម រទង់បាន

រតស់សរដសើ រដេើយ  ។ 

ពនោះ គជឺាពសចកតពីណ៌  នវូវធិ ី ននការសម្មទន, របពភទ,  
ការណបកធាល យ  នងិ្  ឣានសិង្ស  កនុង្យថាសន ថតកិង្គធុតង្គ  ។ 

១៣- ស្េជជកិង្គៈ 
‘( វិធីសមាទន កនុងដនសជជិកងគៈ ) 

‘ (៥១)’  សូមបីពនសជជកិង្ គាៈ កជ៏ាធុតង្គណដលភកិេុសម្មទនពហើយ  
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-១៩៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពដាយ កយទងំ្ ២ ពនោះ  កយណ្ហមួយ ថា “ខ្ ញុ ំារមឃាត ់នវូឥរយិា
ឥរយិាបថពដក, ខ្ ញុ ំ សម្មទននវូឣង្គ ននភកិ េុឣនកម្មនករិយិាសពរមច 
នវូឥរយិាបថ ឣង្គុយជារបរកត”ី  ដពូចនោះ  ។ 

‘( វិធីកន ុងដនសជជិកងគ: ) 
កព៏នសជជកិភកិ េុព ោះ កនុង្យាម ៣ ននរារត ី គបបីពរកាកពឡើង្ 

ពដ ើរចន្ទង្ាម ឣស់យាម ១ ។  ពរ ោះថា កនុង្ឥរយិាបថទងំ្ឡាយ នងឹ្
ពដក ណតម៉ាាង្ មនិបានពឡើយ  ។   ពនោះ ជាវធិនីនពនសជជកិង្ គធុតង្គនុោ៎ះ ។ 

‘( របដភទព្នដនសជជិកភិកា ុ ) 
ពបើព លាមរបពភទ ពនសជជកិភកិ េុពនោះឯង្ ម្មន ៣ ពួក ។    

បណ្ហត ទងំ្ ៣ ពួកព ោះ ចពំ ោះពនសជជកិភកិ េុ ថាន កឧ់រកដិ ា ទបីណង្អក 
សំពតសំ់រាប់រតពបាម សំពតស់រម្មប់របពាង្ មនិគួរទងំ្ឣស់ ។ 
ចពំ ោះភកិ េុ ថាន កម់ធយម វតថុទងំ្ ៣ ពនោះ (‘ពរបើរបាស់’) វត ថុណ្ហមួយ ក ៏ 
បាន ។  ចពំ ោះភកិ េុថាន កឣ់ន ់ទបីណង្អកកត ីសំពតសំ់រាប់រតពបាមកត ីសំពត់
សរម្មប់របពាង្កត ី ពខ្ នើយកត ី ពៅឣីម្មនឣង្គ ៥ កត ី ពៅឣីម្មនឣង្គ ៧ កត ី
ពរបើរបាស់បានទងំ្ឣស់ ។ ពៅឣីណដលពគពធវើម្មនបណង្អក ពៅខាង្
ពរកាយ ព ម្ ោះថា បញ្ចង្គាៈ ។  ពៅឣីណដលពគពធវើម្មនបណង្អក ពៅខាង្
ពរកាយ នងិ្ ម្មនភាន កន់ដឣមសង្ខាង្ ព ម្ ោះថា សតតង្គាៈ ។  បានឮមក
ថា ពួកមនសុស បានពធវើពៅឣី សតតង្គាៈ ព ោះ (‘របពគន’) រពោះចូឡាភយ
ពតថរ ឣនកពចោះរពោះនរតបដិក ។ រពោះពថរាៈបាន សំពរចជារពោះឣ គាម ី   
បរនិ ិវ នពហើយ  ។  
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-១៩៨- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

( ការសបកធាល យ កនុងដនសជជិកងគៈ ) 

កធុ៏តង្គ របស់ភកិ េុទងំ្ ៣ ពនោះឯង្ រណមង្ណបកធាល យ កនុង្ខ្ណាៈ 
រគានណ់តភកិ េុទងំ្ពនោះ សពរមចការសិង្ ។  ពនោះ គជឺាការណបកធាល យ កនុង្ 
ពនសជជកិង្ គធុតង្គពនោះ  ។ 

( ឣ្ានិសងស កនុងដនសជជិកងគៈ ) 

ចណំណកឣានសិង្សវញិ ដពូចនោះ គាឺៈ (១) ករិយិាកាតោ់ត ចន់វូ 
កណួំចរបស់ចតិ ត ណដលពោកព លថា “ភកិ េុ ជាឣនករបកបពរឿយៗ 
នវូពសចកតសុីខ្ កនុង្ការពដក ពសចកតសុីខ្ កនុង្ការណផអក ពសចកតសុីខ្ 
កនុង្ការពដកលក ់ (១’) ” ដពូចនោះ, ( ‘២) ភាពននឥរយិាបថជាទសីបាយ 
ដល់ការរបកបនវូពសចកតពីាយាម កនុង្កមមដាា នទងំ្ពួង្, ( ‘៣) ភាពជា
ឣនកម្មនឥរយិាបថ ជាទ ីមំកនវូពសចកតរីជោះថាល , (‘៤) ភាពដស៏មគួរ
ដល់ឣនករបារឰពសចកតពីាយាម, (៥) ករិយិាបពង្ាើននវូសម្មម បដបិតត ិ។ 

‘( ឣវសា្គាថា កនុង្ស្េជជកិង្គ:’ ) 
រពោះដយារី ឣ្នកឣ្ងគុយពត់សភនន តរមង់កាយឲយរតង់ រសមង 

ញុាំងេបញទ័យព្នមារឲយកដរមើកបាន, ភិកា ុឣ្នកមានដសចកតី 

ពាយាមរបារឰដេើយ លោះបង់នូវកិរិយាដដកជាសុខ្ នូវ 

កិរិយាលក់ជាសុខ្ ដរតកឣ្រសតកន ុងឥរិយាបថឣ្ងគុយ ញុាំង

ព្រពរឺតបធម៌ ឲយភលឺសាវ ង រុងដរឿង រសមងបាន នូវបីតិ និង 

សុខ្សដលមិនមានឣ្ាមិស   ដរពាោះដេតុណា,    ដរពាោះដេតុ 

_____________________________________________________________________________________ 

១- សុ. ម. មូ.   ភាគទ ី២០  ទព័ំរទី ៣៨៦ ។  
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-១៩៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ដនាោះ  ភិកា ុ ឣ្នកមានរបាជាញ  របបីបាំដពញឲយបានលអ  នូវ 

ធុតងគវតត   ដ ម្ ោះ ដនសជជិកងគៈ ចុោះ  ។  

ពនោះ ជាពសចកតពីណ៌  នវូវធិ ី ននការសម្មទន, របពភទ,  
ការណបកធាល យ  នងិ្  ឣានសិង្ស  កនុង្ពនសជជកិង្ គធុតង្គ  ។ 

( វិនិចឆ័យដោយកុសលតតិក: ) 

‘ (៥២)’ តពៅពនោះ ជាការពណ៌  ពដាយឣំណ្ហចគាថាពនោះថា ៖  
បណឌិ ត របបីរជាបដសចកតីវិនិចឆ័យ ដោយកុសលតតិកៈ ១ 

ដោយចាំសណកសពទ មានធុតងគជាដដើម ១ ដោយដសចកតី 

សដងាប  និង  ដសចកតីពិសាត រ  ១  ”  ។ 

បណ្ហត បទទងំ្ព ោះ បទថា “ពដាយកុសលតតកិាៈ” ពសចកតថីា  
កធុ៏តង្គទងំ្ឣស់នុោ៎ះឯង្ ជាកុសល កម៏្មន ជាឣពារកតឹ កម៏្មន ពដាយ 
ឣំណ្ហចននឣនករកាណដលជារពោះពសខ្ាៈ បុថុជជន នងិ្ រពោះខ្ណី្ហរសព
ទងំ្ឡាយ, ធុតង្គណដលជាឣកុសល មនិម្មនពទ ។ ចណំណកបុគគល
ណ្ហ គបបីព ល ថា “ធុតង្គ សូមបីជាឣកុសលកម៏្មន” ដពូចនោះ ពរ ោះ
រពោះបាលី ជាឣាទិ៍ថា “ភកិ េុ ឣនកម្មនពសចកតរីបាថាន ោមក រតវូពសចកតី
របាថាន ោមក រគបសង្ាតព់ហើយ ជាឣារញ្ដ ិកាៈ (១’) ” ដពូចនោះ,  បុគគលព ោះ 
រតូវពគតវា៉ាថា ពយើង្មនិបានព លថា “ភកិ េុម្មនចតិ តជាឣកុសលរណមង្ 
មនិពៅកនុង្នរព” ដពូច នោះ, ពរ ោះថា ករិយិាពៅកនុង្នរព របស់ភកិ េុណ្ហ 
ម្មន, ភកិ េុព ោះ កព៏ ម្ ោះថាជាឣារញ្ដ ិកាៈ ពហើយឣារញ្ដ ិកភកិ េុព ោះពសាត  
__________________________________________________________________ 

១-   សុ. ឣំ. ប.   ភាគទ ី៤៥   ទព័ំរទី ១៨៣  ។  
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-២០០- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

គបបីជាឣនកម្មនពសចកតរីបាថាន ោមកកម៏្មន ជាឣនកម្មនពសចកតរីបាថាន  
តចិ កម៏្មន,  ក ៏កយពនោះ ពោកបានព លពហើយថា  “ឣង្គទងំ្ឡាយ
ពនោះ ព ម្ ោះថា ធុតង្គ ពរ ោះជាឣង្គ របស់ភកិ េុឣនកព ម្ ោះថា ធុតាៈ ពរ ោះ
ជាឣនកកចំាតន់វូកពិលសបាន ពដាយករិយិាសម្មទនព ោះ ៗ, ម៉ាាង្
ពទៀត ព ម្ ោះថា ធុតង្គ ពរ ោះម្មនញាណ ណដលបានពវាាររ ថា “ធុតាៈ 
ពរ ោះជាពរគឿង្កចំាតក់ពិលស ជាឣង្គ” ដពូចនោះ, មួយពទៀតពសាត ឣង្គ
ទងំ្ព ោះ ព ម្ ោះថា ធុតាៈ ពរ ោះកចំាតន់វូពទស ណដលជាសឹកសរតូវ
ផង្ ជាឣង្គននពសចកតរីបតបិតតផិង្ ពរ ោះពហតុព ោះឯង្ ពទើបបាន 
ព ម្ ោះថា “ធុតង្គ” ដពូចនោះឯង្, ឣង្គទងំ្ឡាយពនោះ គបបីម្មនដល់បុគគល
ណ្ហ បុគគលព ោះ ឣនកណ្ហពៅ នងឹ្ព ម្ ោះថា ជាឣនកកចំាតក់ពិលស
បានពដាយឣកុសល មនិម្មនផង្, ធុតង្គ ពោក គបបីពៅថា ធុតង្គ 
ពរ ោះពធវើឣកុសលព ោះ ឲយជាឣង្គ ននកពិលសទងំ្ឡាយ ណ្ហ 
ឣកុសល នងឹ្កចំាត ់ នវូកពិលសព ោះ ឯណ្ហមួយ មនិបានផង្,         
ឣកុសលកចំាតប់ដបិកេពទស ម្មនពសចកតពីោភលន ់កនុង្ចវីរជាពដ ើម 
មនិបានផង្, ជាឣង្គននពសចកតរីបតបិតត ិមនិបានផង្, ពរ ោះពហតុព ោះ 
 កយថា “ធុតង្គ ជាឣកុសល មនិម្មន” ដពូចនោះពនោះ គពឺោកព លលអ 
ពហើយ, ឯធុតង្គ របស់ភកិ េុទងំ្ឡាយណ្ហ រចួផុតរសឡោះពកុីសល-  
តតកិាៈ, ធុតង្គ របស់ភកិ េុទងំ្ឡាយព ោះ ពដាយពសចកត ីកម៏និម្មនពតិ ។ 
របស់ណដលមនិម្មន នងឹ្ព ម្ ោះថា ជាធុតង្គ ពរ ោះកចំាតប់ង្ន់វូឣវី,   
សូមបីពសចកតខី្សុ  ពផសង្ពបីាលីថា  “របរពតឹ តសម្មទន  នវូធុតគុណ 
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-២០១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ទងំ្ឡាយ”  ដពូចនោះ  ករ៏ណមង្រតូវដល់ភកិ េុទងំ្ឡាយព ោះ,  ពរ ោះពហតុ 
ព ោះ  កយរបស់ភកិ េុទងំ្ព ោះ មនិរតូវកានយ់កពឡើយ ។  ពនោះ គជឺា
ពសចកតពីណ៌   ពដាយកុសលតតកិាៈ  ជាបឋម  ។ 

( វិនិចឆ័យដោយចាំសណកធុតទិសពទ ) 

កនុង្ កយថា “ពដាយចណំណកននសពទ ម្មនធុតង្គសពទជាពដ ើម” 
ព ោះ បណឌិ ត គបបីរជាបធុតាៈ, គបបីរជាបធុតវាទាៈ, គបបីរជាបធុតធម៌
ទងំ្ឡាយ, គបបីរជាបធុតង្គទងំ្ឡាយ, គបបីរជាបការពសពធុតង្គ
ទងំ្ឡាយ ថា  ជាទសីបាយ  ដល់បុគគលណ្ហ  ។ 

( ធុតៈ ) 

បណ្ហត បទទងំ្ព ោះ បទថា “ធុតាៈ” បានដល់ បុគគលឣនកកចំាត ់
បង្ក់ពិលសបានពហើយ ឬ ធម៌ណដលជាពរគឿង្កចំាតប់ង្ន់វូកពិលស ។ 

( ធុតវាទៈ ) 

ចណំណកកនុង្បទ ថា “ធុតវាទ” ពនោះ បណឌិ ត គបបីរជាបថា 
បុគគលជាធុតាៈ ណតមនិណមនជាធុតវាទ កម៏្មន, បុគគលមនិណមនជាធុតាៈណត
ជាធុតវាទ កម៏្មន, បុគគលទងំ្មនិណមនជាធុតាៈ ទងំ្មនិណមនជាធុតវាទ 
កម៏្មន, បុគគលទងំ្ជាធុតាៈ ទងំ្ជាធុតវាទកម៏្មន ។ បណ្ហត បុគគលទងំ្
៤ ពួកព ោះ បុគ គលណ្ហ កចំាតប់ង្ន់វូកពិលសទងំ្ឡាយ របស់ខ្ លនួ 
ពដាយធុតង្គ, ណតមនិឣប់រទំ ូម នឣនកដនទ ពដាយធុតង្គ ពរបៀបដចូរពោះ
ពថរាៈ ព ម្ ោះ កុលាៈ, បុគគលពនោះ ព ម្ ោះថា ធុតាៈណតមនិណមនជាធុត-
វាទ ។   សមដចូជា កយណដលពោកព លថា “បុគគលណដលជាធុតាៈ  
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-២០២- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

ណតមនិណមនជាធុតវាទពនោះនុោ៎ះ ពរសចណតភកិ េុ កុលពតថរដម៏្មនឣាយុ” ។ 
ចណំណកបុគគលណ្ហ មនិកចំាតប់ង្ ់ នវូកពិលសទងំ្ឡាយ របស់ខ្ លនួ 
ពដាយធុតង្គ, ឣប់រទំ ូម ននវូពួកជនដនទ ពដាយធុតង្គណតម៉ាាង្ ដចូជា
រពោះឧបនន ទពត ថរ, បុគគលពនោះ មនិណមនជាធុតាៈ ណតជាធុតវាទ ។  សមដចូ
ជាពោកព លថា “បុគគលណដលមនិណមនជាធុតាៈ ណតជាធុតវាទពនោះនុោ៎ះ 
ពរសចណតរពោះឧបនន ទសកយបុរត ដម៏្មនឣាយុ” ។ បុគគលណ្ហដាចទ់ងំ្ 
២ យា៉ាង្ ដចូជារពោះពោលុទយ,ី បុគគលពនោះ មនិណមនទងំ្ធុតាៈ មនិ
ណមនទងំ្ធុតវាទ ។  សមដចូជាពោកព លថា “បុគគលណដលមនិណមន
ជាធុតាៈ មនិណមនជាធុតវាទពនោះនុោ៎ះ ពរសចណតរពោះពោលុទយ ី ដម៏្មន
ឣាយុ” ។ ចណំណកបុគគលណ្ហ ដល់រពមទងំ្ ២ យា៉ាង្ ដចូជារពោះធមម
ពស បត,ី បុគគលពនោះ ព ម្ ោះថា ជាធុតាៈផង្ ជាធុតវាទផង្ ។ ដចូ
ពោកព លពហើយ ថា “បុគគលណដលជាធុតាៈផង្ ជាធុតវាទផង្ ពនោះ
នុោ៎ះ  ពរសចណតរពោះសារបុីរតដម៏្មនឣាយុ”  ដពូច នោះ  ។ 

( ធុតធម៌ ) 

 កយថា “បណឌិ តគបបរីជាបធុតធម៌ទងំ្ឡាយ” នុោ៎ះ ម្មន    
ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ថាាៈ ធម៌ទងំ្ឡាយ ៥ យា៉ាង្ ណដលជាបរវិារ របស់
ធុតង្គពចត ពនោះ គ ឺ ភាពជាឣនកម្មនពសចកតរីបាថាន តចិ, ភាពជាឣនក   
សព ត ស, ភាពជាឣនករបរពតឹ តដសុខាតក់ពិលស, ភាពជាឣនកសងប់
សាង ត,់ ភាពជាឣនកដងឹ្ថា របស់ពនោះម្មនរបពយាជន ៍ព ម្ ោះថា ធុតធម៌ 
ពរ ោះរពោះបាលីថា “ភកិ េុជាឣនកម្មនករិយិាពៅ កនុង្នរពជារបរកត ីពរ ោះ 
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-២០៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឣារស័យនវូពសចកតរីបាថាន តចិ”  ដពូច នោះជាពដ ើម  ។     បណ្ហត ធម៌ទងំ្ 
ព ោះ ឣបបិចឆា នងិ្ សន តុដ ាាិ រាប់បញ្ចូ ល កនុង្ឣពោភាៈ, សពលលខ្ា 
នងិ្ បវពិវកា រាប់ចូល កនុង្ធម៌ទងំ្ ២ យា៉ាង្ គ ឺ ឣពោភាៈ នងិ្        
ឣពម្មហាៈ ។ ឥទមតថាិ បានដល់ ញាណនុោ៎ះឯង្ ។ កនុង្ឣពោភាៈ នងិ្ 
ឣពម្មហាៈធម៌ទងំ្ ២ យា៉ាង្ព ោះ ភកិ េុឣនកសម្មទនធុតង្គ រណមង្កចំាត់
បង្ន់វូពោភាៈ កនុង្វតថុណដលរតូវារមឃាតទ់ងំ្ឡាយពដាយឣពោភាៈ 
កចំាតប់ង្ព់ម្មហាៈ ណដលបទិបាងំ្នវូពទស កនុង្វតថុណដលរតូវារមឃាត់
ទងំ្ព ោះនុោ៎ះឯង្ ពដាយឣពម្មហាៈ ។ មួយពទៀត ភកិ េុឣនកសម្មទនធុតង្គ 
រណមង្កចំាតប់ង្ន់វូកាមសុខ្លលិកានពុយាគ ណដលរបរពតឹ តពៅ ពដាយ
របធាន គកឺារពសព នវូបចចយ័ទងំ្ឡាយ ណដលរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្់
បានឣនញុ្ហដ ត តពហើយ ពដាយឣពោភាៈ, កចំាតប់ង្ន់វូ ឣតតកលិមថា-   
នពុយាគ ណដលរបរពតឹ តពៅ ពដាយរបធាន គកឺរិយិាដសុខាត ់ ដន៏រក
ណលង្ កនុង្ធុតង្គទងំ្ឡាយ ពដាយឣពម្មហាៈ, ពរ ោះពហតុព ោះ ធម៌
ទងំ្ឡាយ ៥  របការពនោះ  បណឌិ តគបបីរជាបថា  ជាធុតធម៌  ។ 

( ធុតងគ ) 

 កយថា “គបបីរជាបធុតង្គទងំ្ឡាយ” ពសចកតថីា បណឌិ ត 
គបបីរជាបធុតង្គទងំ្ ១៣ យា៉ាង្ គាឺៈ បសុំកូលិកង្គាៈ ៘ 
ពនសជជកិង្ គាៈ ។ ធុតង្គទងំ្ឡាយព ោះ ពោកបានព លពរសចពហើយ 
ទងំ្ពដាយឣតថ  ទងំ្ពដាយបកណិណកាៈ  ម្មនលកេណាៈជាពដ ើម  ។ 

( ធុតងគដសវនា ) 
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-២០៤- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

  កយថា “ការពសពធុតង្គជាទសីបាយ ដល់បុគគលណ្ហ” 
ព្លើយថា ការពសពធុតង្គ ជាទសីបាយ ដល់បុគគលណដលជារាគចរតិ 
នងិ្ បុគគលណដលជាពម្មហចរតិ ។ ពរ ោះពហតុឣវី? ពរ ោះការពសព
ធុតង្គ ជាការរបតបិតតលំិបាកផង្ ជាការរស់ពៅ យា៉ាង្តងឹ្ណតង្ផង្ ។ 
ករ៏ាគាៈ រណមង្សងប់រម្មង ប់ ពរ ោះឣារស័យទកុាេ បដបិទ, ពម្មហាៈ គឺ
បុគ គលឣនកមនិរបម្មទពហើយ រណមង្លោះបង្ប់ាន ពរ ោះឣារស័យ      
សពលលខ្បដបិតត,ិ មួយពទៀត កនុង្ធុតង្គទងំ្ពនោះ ការពសពឣារញ្ដ ិកង្គាៈ 
នងិ្ រកុ េមូលិកង្គាៈ ជាទសីបាយដល់បុគគលណដលម្មនពទសចរតិពតិ។ 
ពរ ោះថា កាលពបើបុគ គលណដលម្មនពទសចរតិព ោះ គ ឺ មនិម្មនឣនក 
ណ្ហមួយ មកពបៀតពបៀន ឣារស័យពៅ កនុង្នរព នងិ្ ពរកាមគល់ពឈើ
ហនងឹ្ឯង្ សូមបីពទសាៈ ករ៏ណមង្សងប់រម្មង ប់ណដរ ។ ពនោះជាការពណ៌  
ពដាយចណំណកននធុតង្គសពទជាពដ ើម  ។ 

( វិនិចឆ័យដោយសដងាប និង ពិសាត រ ) 

 កយថា “ពដាយសពង្េប នងិ្ ពដាយពសិាត រ” ពនោះ ម្មនវនិចិ ឆយ័
ថាាៈ កធុ៏តង្គទងំ្ពនោះ ពដាយសពង្េប ម្មនរតមឹណត ៨ ប៉ាុពណ្ហណ ោះ គ ឺចាត់
ជាឣង្គណដលជារបធាន ៣  ជាឣង្គណដលមនិរចឡគំាន  ៥ ។  បណ្ហត          
ឣង្គទងំ្ ៨ ព ោះ ឣង្គ ៣ ពនោះ គាឺៈ សបទនចារកិង្គាៈ, ឯកាសនកិង្គាៈ,         
ឣព ភ កាសិកង្គាៈ ជាឣង្គណដលជារបធាន ។ ពរ ោះថា កាលភកិេុរកា
សបទនចារកិង្គាៈ ករ៏តូវណតរកាបណិឌ បាតកិង្គាៈផង្ណដរ ។ កព៏បើភកិ េុ
រកាឯកាសនកិង្គាៈ     សូមបីបណិឌ បាតកិង្គាៈ    នងិ្   ខ្លុបចាឆ ភតតកិង្ គាៈ  
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-២០៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កព៏ ម្ ោះថា រតូវរកាយា៉ាង្លអរបពសើរផង្ ។ កាលពបើភកិ េុរកា          
ឣព ភ កាសិកង្គាៈ នងឹ្ម្មនឣវី ព ម្ ោះថារតូវរកា កនុង្រកុ េមូលិកង្គាៈ     
នងិ្ យថាសនថតកិង្គាៈនុោ៎ះ ។ ដពូចនោះ ធុតង្គ ពទ ើបម្មនរតមឹណត ៨     
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ   គាឺៈ  ឣង្គណដលជារបធានពនោះ  ៣  នងិ្  ឣង្គណដលមនិរចឡគំាន  
៥ ពនោះ គាឺៈ ឣារញ្ដ ិកង្គាៈ, បសុំកូលិកង្គាៈ, ពតចវីរកិង្គាៈ, ពនសជជកិង្ គាៈ, 
ពសាសានកិង្គាៈ  ។ 

ពដាយសពង្េប មួយពទៀត ម្មនរតមឹណត ៤ យា៉ាង្ប៉ាុពណ្ហណ ោះ   
ដពូច នោះគ ឺទកទ់ង្ពដាយចវីរ ២, ទកទ់ង្ពដាយបណិឌ បាត ៥, ទកទ់ង្
ពដាយពស សនាៈ ៥, ទកទ់ង្ពដាយពសចកតពីាយាម ១ ។ បណ្ហត
ធុតង្គទងំ្ ៤ យា៉ាង្ព ោះ ពនសជជកិង្ គាៈ ជាឣង្គរបកបរពម ពដាយ          
វរីយិាៈ ។   ធុតង្គទងំ្ឡាយពរៅពពីនោះ របាកដចាស់ឣស់ពហើយ  ។  

ពដាយសពង្េប មួយពទៀត ធុតង្គទងំ្ឣស់នុោ៎ះឯង្ ម្មន ២ យា៉ាង្ 
ពដាយឣំណ្ហចននទឣីារស័យ គឣឺារស័យនវូបចចយ័ ១២, ឣារស័យ 
ពសចកតពីាយាម ១ ។ សូមបីណដលចាតជ់ាឣង្គណដលគួរពសព នងិ្    
មនិគួរពសព កម៏្មន ២ យា៉ាង្ ដចូគាន ណដរ ។  កក៏ាលពបើភកិ េុណ្ហ ពសព
នវូធុតង្គ, កមមដាា ន រណមង្ចពំរ ើន, ភកិ េុព ោះគបបីពសព ។  កាលពបើភកិ េុ
ណ្ហពសព, កមមដាា ន រណមង្សាបសូនយ, ភកិ េុព ោះមនិគបបីពសពពទ ។ 
ចណំណកភកិេុណ្ហ កាលពសពកត ី មនិពសពកត,ី កមមដាា ន ពចោះណតចពំរ ើន 
ពឡើង្ មនិសាបសូនយ, ភកិ េុព ោះឯង្ ពបើនងឹ្ឣនពុរគាោះ ដល់របជុជំន
ជ ំនព់រកាយ  រតូវណតពសព ។   សូមបីភកិ េុណ្ហ  ពសពកត ី មនិពសពកត,ី  
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-២០៦- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

កមមដាា ន កព៏ៅណតមនិចពំរ ើនពឡើង្, ភកិ េុព ោះឯង្ រតូវណតពសពដចូគាន  
ពដ ើមបីជាវាស  តពៅឣ គត ។  ធុតង្គ ម្មន ២ យា៉ាង្ កម៏្មន គ ឺ  
ធុតង្គណដលគួរពសព ១,  ធុតង្គណដលមនិគួរពសព ១  ដពូច នោះឯង្  ។ 

សូមបីកនុង្ឣដ ាកថាទងំ្ឡាយ កព៏ោកព លថា “ធុតង្គទងំ្ 
ពួង្នុោ៎ះឯង្ ម្មនរតមឹណត ១ ពដាយសំពៅយករតង្ព់ចត  ពរ ោះ
ពចត  កនុង្ការសម្មទនធុតង្គ ដចូគាន ណតមួយពទ” ។  ឣាចារយពួក    
ខ្ លោះ  ព លថា  “ពចត  យា៉ាង្ណ្ហ,  ធុតង្គ កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ”  ។ 

ចណំណកពដាយពសិាត រ ធុតង្គ ម្មន ៤២ យា៉ាង្ គាឺៈ ចពំ ោះ      
ភកិ េុ ម្មន ១៣, ភកិ េុន ី ម្មន ៨, សាមពណរ ១២, សិកេម្ម  នងិ្ 
សាមពណរ ី ៧, ឧបាសក នងិ្ ឧបាសិកា ម្មន ២ ។ របសិនពបើទ ី
សមសាន ដល់រពម ជាឣារញ្ដ ិកង្គាៈ ម្មនពៅ កនុង្ទវីាលរសឡោះ, សូមបី 
ណតភកិ េុមួយរបូ កឣ៏ាចពដ ើមបីបរពិភាគ នវូធុតង្គបានរគប់ទងំ្ឣស់ 
ពដាយពវោណតមួយ ។  ចណំណក ចពំ ោះពួក ង្ភកិេុន ី ឣារញ្ដ ិកង្គាៈ 
នងិ្ ខ្លុបចាឆ ភតតកិង្ គាៈ ទងំ្ ២ យា៉ាង្ រពោះឣង្គរទង្ា់រម ពដាយសិកាេ -
បទ ជាមួយគាន  ។ ឣង្គទងំ្ ៣ ពនោះ គាឺៈ ឣព ភ កាសិកង្គាៈ, រកុ េមូលិកង្គាៈ, 
ពសាសានកិង្គាៈ ជាឣង្គណដល ង្ភកិេុន ី រកាបានពដាយលំបាក ។ 
ពរ ោះថា ការពៅកនុង្នរព របាសចាកសំឡាញ់ពហើយ រណមង្មនិគួរ
ដល់ ង្ភកិេុនពីឡើយ ។ កក៏ នុង្ទកីណន លង្ណបបព ោះ ន្ទសតី ណដលជា         
សំឡាញ់  ម្មន្ន ទាៈពសមើគាន  រកបានពដាយរក  ។   របសិនពបើរកបាន ក ៏ 
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-២០៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

មនិរចួផុតឣំពកីារពៅរចឡូករចឡគំាន ណដរ  ។    ពបើយា៉ាង្ដពូចាន ោះ   ភកិ េុន ី
គបបីពសពធុតង្គ ពដ ើមបីរបពយាជនណ៍្ហ, របពយាជនព៍ ោះ កម៏និ
សពរមច ដល់ភកិ េុនពី ោះពឡើយ ។ គបបីរជាបថាាៈ ធុតង្គ របស់ពួក
ភកិ េុន ី បន ថយចុោះមក ៥ ពទើបពៅសល់រតមឹណត ៨ ពរ ោះភាវាៈណដលមនិ
ឣាចបរពិភាគបាន យា៉ាង្ពនោះឯង្ ។  មួយវញិពទៀត បណ្ហត ធុតង្គដចូ 
បានព លមកពហើយ ពលើកណលង្ណតពតចវីរកិង្គាៈ ពចញពៅ ធុតង្គ 
ណដលពសសសល់ ១២ យា៉ាង្ គបបីរជាបថា ជាឣង្គ របស់សាមពណរ
ទងំ្ឡាយ, ៧ ជាឣង្គ របស់ពួក ង្សិកេម្ម  នងិ្ សាមពណរ ី ។ 
ចណំណកឯ ពួកឧបាសក នងិ្ ឧបាសិកា ម្មនធុតង្គ ២  គាឺៈ ឯកា-       
សនកិង្គាៈ ១, បតតបណិឌ ិ កង្គាៈ ១  ពរ ោះពហតុពនោះ ធុតង្គទងំ្ ២ ពនោះ
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ ជាធុតង្គដស៏មគួរផង្ ឣាចនងឹ្បរពិភាគបានផង្ ។ ពដាយ
ពសិាត រ ធុតង្គ ម្មន ៤២ ដពូចនោះឯង្ ។  ពនោះ គជឺាការពណ៌  ពដាយ
សពង្េប  នងិ្  ពសិាត រ  ។ 

កក៏ារពណ៌ ឣំពធុីតង្គណដលជាវតត គភឺកិ េុរតូវសម្មទន ពដ ើមបី
ញុាងំ្គុណទងំ្ឡាយ ម្មនពសចកតរីបាថាន តចិ នងិ្ សព ត សជាពដ ើម 
ណដលជាពរគឿង្ផូរផង្ន់នសីល ម្មនរបការដចូបានព លមកពហើយ 
ឲយដល់រពម កនុង្វសុិទ ធមិគ គ ណដលរពោះឣង្គសំណដង្ពហើយពដាយរបធាន 
គសីឺល, សម្មធ ិនងិ្ បញ្ហដ  ពដាយគាថាពនោះថា ៖ 

“សីទ្ល  បតិដ្ឋា យ  នទ្ោ  សបទ្ញ្ហោ  ”   ដពូច នោះ   គពឺោក 
207



-២០៨- 
ធតុង្គនិទ្ទេស 

បានព លពហើយ  ពដាយកថាមគគ  ម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះឯង្  ។ 
បរពិចឆទ ទ២ី  ព ម្ ោះធុតង្គនពិទ ទស 
កនុង្វសុិទ ធមិគ គ ណដលខ្ ញុរំច ពហើយ 

ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់ពសចកតរីកីរាយននសាធុជន  
ពដាយរបការដពូចនោះឯង្ 

 
   

 
ររៀបររៀងចប់ ថ្ថៃ ១៤ រកើត្ ដខរសាពណ៍ ឆ្ន ំជតូ្ ឣដឋស័ក ព.ស. ២៥៣៩ 

រត្នូឹងថ្ថៃឣង្គា រ ទី២៧ ដខសីហា ១៩៩៦ 
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កមមដ្ឋា ្គគហណ្សិទ្ទេ 

 ‘ (៥៣’) ឥឡូវពនោះ ពយាគាវចរកុលបុរត ឣនកឋតិពៅស៊ប់  
ពហើយ កនុង្សីលពនោះ ណដលផូរផង្ ់ ពដាយគុណទងំ្ឡាយ ម្មនភាព 
ជាឣនករបាថាន តចិជាពដ ើម ណដលខ្ លួនបានពធវើឲយដល់រពមពហើយ ពដាយ
ការរកានវូធុតង្គ យា៉ាង្ដពូចនោះពហើយ គបបីចពំរ ើនសម្មធ ិ ណដលរពោះ  
ម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់សំណដង្ពហើយ ពដាយរបធាន គចឺតិ ត ាមរពោះ
បាលីថា “សីទ្ល បតិដ្ឋា យ នទ្ោ សបទ្ញ្ហោ  ចិតតំ  បញ្ោ ញ្ច    

ភាវយំ” ដពូចនោះជាពដ ើម, ប៉ាុណន តសម្មធពិ ោះ មនិណមនពធវើបាន ពដាយ
្យពទ សូមបីរតមឹណតយល់ដងឹ្, នងឹ្ចាបំាចព់ៅ ព លពធវើឣវី ដល់ 
ការចពំរ ើននុោ៎ះ ពរ ោះរពោះម្មនរពោះភាគ រាស់សំណដង្ពហើយ ពដាយ
សពង្េបនរកពពកណ្ហស់ ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ ពដ ើមបី    
នងឹ្សំណដង្នវូពសចកតពីសិាត រ នងិ្ នយ័ននការចពំរ ើន ននសម្មធពិ ោះ 
ពទើបម្មនបញ្ហា កមម  ដចូតពៅពនោះ  គ ឺ៖ 
       ១)  ឣ្វីជាសមាធិ ?,  

       ២)  សមាធិ ដោយដសចកតីថា ដូចដមតច ?, 

       ៣)  ឣ្វីជាលកាណៈ, ជាកិចច , ជាផល និង ជាដេតុ ជាទីតាំង  

               ព្នសមាធិដនាោះ ?, 

       ៤)  សមាធិ មានប៉ាុនាម នយា៉ា ង ?,  

       ៥)  ឣ្វីជាដររឿងដៅេមង និង ឣ្វីជាដសចកតីផូរផង់ព្នសមាធិដនាោះ?, 

       ៦)  សមាធិ របបីចាំដរើនបាន យា៉ា ងដូចដមតច ?,  
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-២១០- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

       ៧)  ឣ្វីជាឣ្ានិសងស ព្នការចាំដរើនសមាធិ ?   ។  

កនុង្បញ្ហា កមមព ោះ  ម្មនការវសិជជ   ដចូតពៅពនោះ  ។ 
 កយថា “ឣវជីាសម្មធ?ិ” ព្លើយថា សម្មធ ិ ម្មនពរចើនយា៉ាង្

ពរចើនរបការពផសង្ៗ ណ្ហស់ ។  ការវសិជជ  នវូសម្មធទិងំ្ឣស់ព ោះ 
របាថាន ពធវើឲយរបាកដជាកច់ាស់ គបបីញុាងំ្ពសចកតបី៉ាង្របាថាន នុោ៎ះឯង្ 
ឲយសពរមចមនិបានពឡើយ នងិ្ ណថមទងំ្របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីពសចកតី
រាយម្មយពលើសពដ ើមពៅពទៀត, ពរ ោះពហតុព ោះ ពយើង្ទងំ្ឡាយ 
ព លសំពៅយកពសចកតបី៉ាង្របាថាន នុោ៎ះឯង្ កនុង្ទពីនោះថា ភាពម្មន
អារមមណ៍ណតមួយននចតិ តណដលជាកុសល ព ម្ ោះថា សម្មធ ិដពូចនោះ ។ 

( ឣ្តថ ព្នសមាធិ ) 

 កយថា “សម្មធ ិ ពដាយឣតថថាដចូពមតច?” ព្លើយថា ព ម្ ោះ 
ថា សម្មធ ិ ពរ ោះឣតថថា ាងំ្ពៅស៊ប់ ។  សួរថា ព ម្ ោះថា ការ    
ាងំ្ពៅស៊ប់ពនោះ ពតើដចូពមតច? ។  ព្ លើយថា ព ម្ ោះថា ការាងំ្ពៅ
ស៊ប់ពនោះ គ ឺ ការាងំ្ពៅខាជ ប់ ឣធបិាយថា ការឋតិពៅសាម ពំសមើផង្ 
ពដាយរតមឹរតូវផង្ ននចតិ ត នងិ្ ពចតសិកទងំ្ឡាយ កនុង្ឣារមមណ៍ណត
មួយ ។  ពហតុព ោះ គបបីរជាបថា “ចតិ ត នងិ្ ពចតសិកទងំ្ឡាយ      
ជាធមមជាតមនិរាយម្មយ នងិ្ មនិរសាតឣ់ណណត តឣណតូ ង្ ឋតិពៅ    
សាម ពំសមើផង្ រតមឹរតូវផង្ កនុង្ឣារមមណ៍ណតមួយ ពដាយឣានភុាពនន 
ធម៌ណ្ហ, ការឋតិពៅ ននចតិ ត នងិ្ ពចតសិកទងំ្ឡាយ ពដាយ          
ឣានភុាពននធម៌ព ោះពនោះ  ព ម្ ោះថា  ការាងំ្ពៅស៊ប់”  ដពូច នោះ  ។ 
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-២១១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

( លកាណៈ,  កិចច ... ព្នសមាធិ ) 

ចណំណកកនុង្ កយថា “ឣវីជាលកេណាៈ, កចិ ច, ផល នងិ្ ជាពហតុ 
ននសម្មធពិ ោះ” ដពូចនោះពនោះ ម្មន កយព្លើយថា សម្មធ ិ ម្មនការមនិ 
រាយម្មយចតិត ជាលកេណាៈ, ម្មនការកចំាត ់ នវូពសចកតឣីណណត ត       
ឣណតូ ង្ ជាកចិច, ម្មនករិយិាមនិញាប់ញ័រ ជាផល, ចណំណកឯពហតុនន
សម្មធពិ ោះ គពឺសចកតសុីខ្ ពដាយរពោះបាលីថា “ចតិ ត របស់បុគគល
ណដលម្មនពសចកតសុីខ្  រណមង្ាងំ្ពៅខាជ ប់”  ដពូចនោះ  ។ 

( របដភទព្នសមាធិ ) 

‘ (៥៤’)  កយថា “សម្មធ ិ ម្មនប៉ាុ ម នយា៉ាង្?” ព្លើយថា ដបូំង្ 
ពដាយលកេណាៈ គកឺារមនិរាយម្មយចតិត សម្មធ ិ ពទើបម្មនណតមួយ, 
ម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននឧបចារសម្មធ ិនងិ្ ឣបប សម្មធ,ិ 
ម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចពោកយិសម្មធ ិនងិ្ ពោកុតតរសម្មធ ិ
កដ៏ពូចាន ោះណដរ, ម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននសម្មធ ិ ណដលរបកប 
ពដាយបតី ិនងិ្ សម្មធណិដលមនិរបកបពដាយបតី ិនងិ្ ពដាយឣំណ្ហច
សុខ្សហគតាៈ នងិ្ ឧពបកាេ សហគតាៈ កដ៏ពូចាន ោះណដរ, សម្មធ ិម្មន ៣ 
យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននសម្មធណិដលឣនថ់យ, កណ្ហត ល នងិ្របណីត, 
ម្មន ៣ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននសម្មធ ិ ណដលម្មនវតិកាាៈ នងិ្ ម្មន 
វចិារាៈជាពដ ើម ពដាយឣំណ្ហចននសម្មធ ិ ម្មនសម្មធណិដលរបកប 
រពម ពដាយបតីជិាពដ ើម នងិ្ ពដាយឣំណ្ហចននគុណ្ហនភុាពណដលជា 
បរតិ តាៈ,   មហគគតាៈ  នងិ្  ឣបបម្មណាៈ  កដ៏ពូចាន ោះណដរ,   សម្មធ ិម្មន  ៤ 
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-២១២- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននពសចកតរីបតបិតត ិ នងិ្ ការយល់ដងឹ្ ម្មន
ទកុាេ បដបិទ ទ ធ ភញិ្ហដ សម្មធ ិ ជាពដ ើម ពដាយឣំណ្ហចននឣានភុាព 
នងិ្ ឣារមមណ៍ ម្មនបរតិ តបរាិត រមមណសម្មធជិាពដ ើម ពដាយឣំណ្ហច  
ននឣង្គននចតុកជាន ពដាយឣំណ្ហចននណផនក ម្មនបារនភាគយិ-
សម្មធជិាពដ ើម ពដាយឣំណ្ហចននភូម ិ ម្មនកាម្មវចរសម្មធជិាពដ ើម    
នងិ្ ពដាយឣំណ្ហចឥទ ធបិាទ ណដលជាឣធបិត ី កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ, 
សម្មធ ិ ម្មន ៥ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននឣង្គ ននបញ្ចក្ន កនុង្ 
បញ្ចកនយ័ ។  ក នុង្សម្មធទិងំ្ព ោះ សម្មធមិ្មនចណំណកណត ១ ម្មន 
ពសចកតរីាកណ់មនពតិ  ។ 

( រកុមសមាធិ ២ ទី ១ ) 

‘ (៥៥’) បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតឣីធបិាយ កនុង្សម្មធ ិ  
ណដលម្មនចណំណក ២ ដចូតពៅ ។ ឯកគគាននចតិ ត ណដលរពោះពយាគ ី
បានពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននធម៌ទងំ្ឡាយពនោះ គាឺៈ ឣនសុសតដិាា ន  
៦, មរណសសត,ិ ឧបសម្មនសុសត,ិ ឣាារពរបដកូិលសញ្ហដ , ចតុ-
ទធ តុវវដាា ន, នងិ្ ឯកគគា កនុង្ចណំណកខាង្ពដ ើម ននឣបប សម្មធ ិ
ទងំ្ឡាយណ្ហ, ឯកគគាពនោះ ជាឧបចារសម្មធ,ិ ចណំណក ឯកគគា 
កនុង្លំដាប់ននបរកិមម ឯណ្ហ ពរ ោះរពោះបាលីថា “បរកិមម ននបឋម
្ន ជាបចចយ័ ពដាយជាឣនន តរបបចចយ័ននបឋម្ន(‘១)’” ដពូចនោះជា
ពដ ើម,  ឯកគគាពនោះ  ព ម្ ោះថា ឣបប សម្មធ ិពដាយរបការដពូចនោះ ។ 
__________________________________________________________ 

១-  ឣភ.ិ ប. ភាគទ ី៩៨   ទព័ំរទី ២៨៦ ។ 
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-២១៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សម្មធ ិម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននឧបចារសម្មធ ិនងិ្ ឣបប 
សម្មធផិង្  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

( រកុមសមាធិ ២ ទី ២ ) 

ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសម្មធ ិ ២ ទ២ី ដចូតពៅពនោះ ។      
ឯកគគា ននចតិ តណដលជាកុសល កនុង្ភូមទិងំ្ ៣ ជាពោកយិសម្មធ,ិ 
ឯកគគា ណដលសមបយុតតពហើយ ពដាយឣរយិមគគ ជាពោកុតតរ-
សម្មធ ិ ។  សម្មធ ិម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននពោកយិាៈ នងិ្
ពោកុតតរាៈ  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 

( រកុមសមាធិ ២ ទី ៣ ) 

ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសម្មធ ិ ២ ទ៣ី ដចូតពៅពនោះ ។      
ឯកគគា កនុង្្នទងំ្ ២ កនុង្ចតុកានយ័ កនុង្្នទងំ្ ៣ កនុង្    
បញ្ចកនយ័ ជាសម្មធ ិ របកបពដាយបតី,ិ ឯកគគា កនុង្្នទងំ្ 
ឡាយ ២ ដព៏សស ជាសម្មធមិនិរបកបពដាយបតី,ិ ណតឧបចារសម្មធ ិ
ជាសម្មធ ិ របកបពដាយបតី ិ ( ‘នងិ្’) មនិរបកបពដាយបតី ិ ។ សម្មធ ិ
ម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននសបបីតកិាៈ នងិ្ នបិបីតកិាៈ យា៉ាង្ពនោះ
ឯង្   ។ 

( រកុមសមាធិ ២ ទី ៤ ) 

ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសម្មធ ិ ២ ទ ី ៤ ដចូតពៅពនោះ ។      
ឯកគគា កនុង្្នទងំ្ ៣ កនុង្ចតុកានយ័ កនុង្្នទងំ្ ៤ កនុង្    
បញ្ចកនយ័   ជាសម្មធ ិ របកបរពមពដាយសុខ្,  ឯកគគា  ក នុង្្ន 
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-២១៤- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ទងំ្ឡាយដព៏សស ជាសម្មធរិបកបរពមពដាយឧពបកាេ , ណតឧបចារ-
សម្មធ ិជាសម្មធ ិ របកបរពមពដាយសុខ្ (‘នងិ្’) របកបរពមពដាយ
ឧពបកាេ  ។  សម្មធ ិម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននសុខ្សហគតាៈ  
នងិ្ ឧពបកាេ សហគតាៈ  ពដាយរបការដពូចនោះឯង្  ។ 

(រកុមសមាធិ ៣ ទី ១ ) 

(៥៦) កក៏ នុង្រកុមសម្មធទិងំ្ឡាយ ៣ ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ ក នុង្
រកុមសម្មធ ិ ៣ ទ ី ១ ដចូតពៅ ។ សម្មធ ិ ណដលបុគគលរគានណ់តបាន
ពហើយ ជាសម្មធដិឣ៏នថ់យ, សម្មធ ិ ណដលបុគគលបានឣប់រពំហើយ 
មនិទនប់ាន លអរបពសើរ ជាសម្មធ ិ ថាន កក់ណ្ហត ល, សម្មធ ិ ណដល
បុគគលបានឣប់រលំអ របពសើរពហើយ ជាសម្មធរិបណីត ។ សម្មធ ិ 
ម្មន ៣ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចសម្មធ ិ ដឣ៏នថ់យ មធយម នងិ្ ដ៏
របណីត  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 

( រកុមសមាធិ ៣ ទី ២ ) 

ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសម្មធ ិ ៣ ទ ី ២ ដចូតពៅពនោះ ។ 
សម្មធ ិ កនុង្បឋម្ន មួយឣពន លើពដាយឧបចារសម្មធ ិ ជាសម្មធ ិ
ណដលរបកបពដាយវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ, សម្មធ ិ កនុង្ទតុយិ្ន កនុង្
បញ្ចកនយ័ ជាឣវតិកាាៈ នងិ្ វចិារមតតសម្មធ ិ គជឺាសម្មធ ិ ណដលមនិ
ម្មនវតិកាាៈ ម្មនណតវចិារាៈ, កបុ៏គគលណ្ហ ព ើញពទសរតមឹណតកនុង្
វតិកាាៈប៉ាុពណ្ហណ ោះ មនិព ើញពទស កនុង្វចិារាៈ របាថាន រតមឹណតការលោះបង្ ់
នវូវតិកាាៈ ណតម៉ាាង្  កន លង្នវូបឋម្ន,   បុគ គលព ោះ  រណមង្បាននវូ 
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-២១៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សម្មធ ិ ណដលមនិម្មនវតិកាាៈ ម្មនរតមឹណតវចិារាៈ,  កយថា “សម្មធ ិ
កនុង្ទតុយិ្ន កនុង្បញ្ចកនយ័ ជាឣវតិកាវចិារមតតសម្មធ”ិ ដពូចនោះ  
នុោ៎ះ គខឺ្ ញុពំ លពហើយ សំពៅយកនវូសម្មធ ិ របស់បុគគលព ោះ ។ 
ចណំណក ឯកគគា  កនុង្្នទងំ្ឡាយ ៣  កនុង្ចតុកានយ័  ម្មន   
ទតុយិ្នជាពដ ើម នងិ្ កនុង្បញ្ចកនយ័ ម្មនតតយិ្នជាពដ ើម   
ជាសម្មធណិដលមនិម្មនទងំ្វតិកាាៈ មនិម្មនទងំ្វចិារាៈ ។ សម្មធ ិ 
ម្មន ៣ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននឣង្គ គវឺតិកាាៈ វចិារាៈ ម្មនសវតិកាាៈ  
នងិ្ សវចិារាៈ ជាពដ ើម  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

( រកុមសមាធិ ៣ ទី ៣ ) 

ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសម្មធ ិ ៣ ទ៣ី ដចូតពៅពនោះ ។      
ឯកគគា កនុង្្នទងំ្ឡាយ ២ ខាង្ពដ ើម កនុង្ចតុកានយ័ នងិ្ កនុង្
្នទងំ្ ៣ ខាង្ពដ ើម កនុង្បញ្ចកនយ័ ជាសម្មធណិដលរបកប     
រពមពដាយបតី ិ ។ ឯកគគា កនុង្តតយិ្ន នងិ្ កនុង្ចតុតថ្ ន    
ក នុង្ចតុកានយ័ នងិ្ កនុង្បញ្ចកនយ័ទងំ្ព ោះឯង្ គជឺាសម្មធណិដល
របកបរពមពដាយសុខ្ ។ ឯកគគា កនុង្្នជាទបីផុំត ជាសម្មធិ
ណដលរបកបពដាយឧពបកាេ , ណតឧបចារសម្មធ ិ ជាសម្មធ ិ ណដល 
របកបរពមពដាយបតី ិនងិ្ សុខ្ខ្ លោះ របកបពដាយឧពបកាេ ខ្ លោះ ។  សម្មធ ិ
ម្មន ៣ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចសម្មធ ិម្មនបតីសិហគតសម្មធជិាពដ ើម 
ដពូចនោះឯង្  ។ 

( រកុមសមាធិ ៣ ទី ៤ ) 
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-២១៦- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ពសចកតវីនិចិ ឆយ័  កនុង្រកុមសម្មធ ិ ៣   ទ៤ី   ដចូតពៅពនោះ  ។     
ឯកគគា កនុង្ឧបចារភូម ិ ជាសម្មធមិ្មនគុណដត៏ចិ, ឯកគគា កនុង្    
របូាវចរ នងិ្ ឣរបូាវចរ( ‘ភូម’ិ) ណដលជាកុសល ជាសម្មធណិដលម្មន
គុណដធ៏,ំ ឯកគគា ណដលសមបយុតត ពដាយឣរយិមគគ ជាសម្មធ ិ 
ណដលម្មនគុណរបម្មណមនិបាន ។  សម្មធ ិ ម្មន ៣ យា៉ាង្ ពដាយ     
ឣំណ្ហចននគុណ  ម្មនបរតិ តាៈ មហគគតាៈ  នងិ្  ឣបបម្មណាៈ  ។ 

( រកុមសមាធិ ៤ ទី ១ ) 

‘ (៥៧’) ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសម្មធទិងំ្ឡាយ ៤ កនុង្   
រកុមសម្មធ ិ ៤ ទ១ី ដចូតពៅ ។ សម្មធ ិ ណដលម្មនការរបតបិតត ិ 
លំបាក កម៏្មន, ម្មនការរាស់ដងឹ្យតឺយូរ កម៏្មន, សម្មធ ិម្មនការ
របតបិតតលំិបាក កម៏្មន ណតម្មនការរាស់ដងឹ្ឆ្វប់រហ័ស កម៏្មន, 
សម្មធ ិ ម្មនការរបតបិតតរិសួល កម៏្មន, ម្មនការរាស់ដងឹ្យតឺ    
យូរ កម៏្មន, សម្មធ ិ ម្មនការរបតបិតតរិសួលកម៏្មន ប៉ាុណន តម្មនការ
រាស់ដងឹ្ឆ្វប់រហ័ស កម៏្មន ដពូចនោះឯង្ ។  ក នុង្ កយថា  បដបិទ    
នងិ្ ឣភញិ្ហដ ព ោះ ការចពំរ ើនសម្មធ ិ ណដលរបរពតឹ តពៅចាប់ាងំ្ពកីារ
របមូលនវូចតិ ត ឲយយាង្ចុោះកនុង្កមមដាា ន ជាដបូំង្ រហូតដល់ឧបចារាៈ 
នន្នព ោះៗ ពកើតពឡើង្ ពៅថា  “បដបិទ” ។   ចណំណក បញ្ហដ   
ណដលរបរពតឹ តពៅចាប់ាងំ្ឣំពឧីបចារាៈ រហូតដល់ឣបប  ពោកពៅ
ថា “ឣភញិ្ហដ ” ។  កប៏ដបិទពនោះនុោ៎ះ រណមង្ជាការលំបាក គជឺាការរក   
ឣធបិាយថា  ចពំរ ើនមនិបានរសួល  ដល់បុគគលពួកខ្ លោះ  ពរ ោះរតូវធម៌ 
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-២១៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ណដលជាសឹកសរតូវម្មននវីណធម៌ជាពដ ើម រកបួច របមូល របួរតឹ ។
(‘ណត’) រណមង្ជាការរសួល ដល់បុគគលពួកខ្ លោះ ពរ ោះមនិម្មនធម៌ណដល
ជាសឹកសរតូវម្មននវីរណធម៌ ជាពដ ើមព ោះរបួរតឹ ។  ឯឣភញិ្ហដ  រណមង្
ជាការយតឺគយូឺរ មនិរបរពតឹ តពៅ យា៉ាង្ឆ្វប់រហ័ស ដល់បុគគលពួក  
ខ្ លោះ,  ‘(ណត)’ ជាការឆ្វប់រហ័ស គមឺនិយតឺយូរ របរពតឹ តពៅ យា៉ាង្ឆ្វប់
រហ័ស ដល់បុគគលពួកខ្ លោះ  ។ 

បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ក នុង្បដបិទ នងិ្ ឣភញិ្ហដ ទងំ្ព ោះ 
ដចូតពៅពនោះ ៖  ខ្ ញុ ំ នងឹ្ពណ៌  នវូរបស់ណដលជាទសីបាយ នងិ្ 
របស់ណដលមនិជាទសីបាយ នវូបុពវកចិ ចទងំ្ឡាយ ម្មនការកាត ់   
នវូបលិព ធជាពដ ើម នងិ្ នវូឣបប ពកាសលទងំ្ឡាយឯណ្ហ ឰដ៏
ខាង្មុខ្, បណ្ហត របស់ណដលជាសបាយ នងិ្ ជាឣសបាយជាពដ ើម
ព ោះ រពោះពយាគ ី របូណ្ហ ជាឣនកពសពនវូរបស់ណដលជាឣសបាយ, 
បដបិទ របស់រពោះពយាគពី ោះ ជាបដបិទរបរពតឹ តពៅ ពដាយលំបាក
ផង្ ការរាស់ដងឹ្ របស់រពោះពយាគពី ោះ កយ៏តឺយូរផង្ ។ បដបិទ 
របស់រពោះពយាគណីដលពសព នវូរបស់ណដលជាសបាយ ជាបដបិទ
របរពតឹ តពៅ ពដាយរសួលផង្  ការរាស់ដងឹ្  របស់រពោះពយាគពី ោះ  
កឆ៏្វប់រហ័សផង្ ។  ចណំណក រពោះពយាគរីបូណ្ហ ពសពនវូរបស់ណដល
ជាឣសបាយ កនុង្កាលជាខាង្ពដ ើមពហើយ ជាឣនកពសពនវូរបស់
ណដលជាសបាយ កនុង្កាលពរកាយមក ឬ ពសពនវូរបស់ណដលជា
សបាយ កនុង្កាលជាខាង្ពដ ើមពហើយ  ជាឣនកពសពនវូរបស់ណដលជា  
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-២១៨- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ឣសបាយ កនុង្កាលពរកាយមក, បដបិទ នងិ្ ឣភញិ្ហដ  របស់រពោះ
ពយាគរីបូព ោះ បណឌិ តគបបីរជាបថា ជារបស់រចបូករចបល់គាន  ។  ក៏
ម្មននយ័ដចូគាន ព ោះណដរ បដបិទ របស់រពោះពយាគ ី ណដលមនិបាន  
ញុាងំ្បុពវកចិ ច ម្មនការកាតន់វូបលិព ធជាពដ ើម ឲយសពរមចពហើយ 
មករបកបនវូភាវ  ជាបដបិទរបរពតឹ តពៅ ពដាយលំបាក, ពដាយ 
នយ័ណដលផទុយពគីាន  ជាបដបិទរបរពតឹ តពៅពដាយរសួល ។  ចណំណក
ឯ ឣភញិ្ហដ  របស់រពោះពយាគ ី ណដលមនិបានញុាងំ្ឣបប ពកាសល  
ទងំ្ឡាយឲយសពរមច ជាធមមជាតយិតឺយូរ ឣភញិ្ហដ  របស់រពោះពយាគី
ណដលញុាងំ្ឣបប ពកាសល ឲយសពរមច ជាធមមជាតឆិ្វប់រហ័ស ។ 
ម៉ាាង្ពទៀត របពភទននបដបិទ នងិ្ ឣភញិ្ហដ ទងំ្ឡាយព ោះ បណឌិ ត
គបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចននតណ្ហា  នងិ្ ឣវជិាជ  នងិ្ ពដាយឣំណ្ហច  
ននការសនសំឣប់រមំក កនុង្សមថាៈ នងិ្ វបិសស ផង្ ។ ណមនពតិ 
បដបិទ របស់រពោះពយាគ ី ណដលរតូវតណ្ហា រគបសង្ាត់ គជឺាបដបិទ  
ដលំ៏បាក, បដបិទ របស់រពោះពយាគ ី ណដលមនិរតូវតណ្ហា រគបសង្ាត់ 
ជាបដបិទរបរពតឹ តពៅរសួល ។ ឯឣភញិ្ហដ  របស់រពោះពយាគ ី ណដល  
រតូវឣវជិាជ រគបសង្ាត ់ គជឺាធមមជាតយិតឺយូរ, របស់រពោះពយាគ ី ណដល
មនិរតូវឣវជិាជ រគបសង្ាត ់ ជាធមមជាតរិបរពតឹ តពៅ ឆ្វប់រហ័ស ។ 
ចណំណក រពោះពយាគ ី របូណ្ហ មនិបានពធវើការសនសំឣប់រមំក កនុង្      
សមថាៈ, បដបិទ របស់រពោះពយាគរីបូព ោះ ជាបដបិទរបរពតឹ តពៅ 
ពដាយលំបាក,   របស់រពោះពយាគ ីណដលបានពធវើការសនសំឣប់រមំក  ជា 
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-២១៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បដបិទរបរពតឹ តពៅ ពដាយរសួល ។  ចណំណករពោះពយាគណី្ហ មនិ  
បានពធវើការសនសំឣប់រ ំ កនុង្វបិសស , ឣភញិ្ហដ  របស់រពោះពយាគពី ោះ 
ជាធមមជាតយិតឺយូរ, របស់រពោះពយាគ ី ណដលបានពធវើការសនសំឣប់រ ំ
មក ជាធមមជាតឆិ្វប់រហ័ស ។  មួយពទៀត បណឌិ ត គបបីរជាបរបពភទ 
ននបដបិទ នងិ្ ឣភញិ្ហដ ទងំ្ព ោះ ពដាយឣំណ្ហចននកពិលស នងិ្  
ឥន្ទន ទយ៍ីផង្ចុោះ ។ ពតិណមនដពូចាន ោះ បដបិទ របស់បុគគលណដលម្មន 
កពិលសខាល ងំ្កាល  ណតម្មនឥន្ទន ទយ៍ីទនព់ខ្ាយ ជាបដបិទរបរពតឹ តពៅ 
ពដាយលំបាកផង្ ទងំ្ឣភញិ្ហដ  កជ៏ាធមមជាតយិតឺយូរផង្, ចណំណក   
ឯ ឣភញិ្ហដ  របស់បុគគលឣនកម្មនឥន្ទន ទយ៍ីខាល ងំ្កាល  ជាធមមជាត ិ ឆ្វប់ 
រហ័ស ។  ឯបដបិទ របស់បុគគលណដលម្មនកពិលសទនព់ខ្ាយ នងិ្ 
ម្មនឥន្ទន ទយ៍ីទនព់ខ្ាយ ជាបដបិទរបរពតឹ តពៅ ពដាយរសួល, ប៉ាុណន ត   
ឣភញិ្ហដ  ជាធមមជាតយិតឺយូរ, ចណំណកឣភញិ្ហដ  របស់បុគគលណដល  
ម្មនឥន្ទន ទយ៍ីខាល ងំ្កាល  ជាធមមជាតឆិ្វប់រហ័ស ពដាយរបការដពូចនោះ ។   
ក នុង្បដបិទ នងិ្ ឣភញិ្ហដ ទងំ្ពនោះ បុគគលណ្ហ ដល់នវូសម្មធ ិ ពដាយ
បដបិទដលំ៏បាក នងិ្ ពដាយឣភញិ្ហដ ដយ៏តឺយូរ, សម្មធពិ ោះ របស់
បុគគលព ោះ ពោកពៅថា “បដបិទ របរពតឹ តពៅ ពដាយលំបាក    
( ‘ទងំ្’) ការរាស់ដងឹ្ កយ៏តឺយូរ” យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្ ។ សូមបីកនុង្   
សម្មធ ិ៣   ដព៏សស  កន៏យ័ដចូគាន ពនោះណដរ ។   សម្មធ ិម្មន ៤ យា៉ាង្ 
ពដាយឣំណ្ហចននការរបតបិតត ិ នងិ្ ការរាស់ដងឹ្ ម្មនទកុាេ បដបិទ           
ទ ធ ភញិ្ហដ សម្មធ ិជាពដ ើម  ពដាយរបការដពូចនោះឯង្  ។ 
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-២២០- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

( រកុមសមាធិ ៤ ទី ២ ) 

ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសម្មធ ិ ៤ ទ ី ២  ដចូតពៅពនោះ ។    
គបបីរជាបថា សម្មធ ិ ម្មនសភាពតូចឆ្វម រផង្ ទងំ្ម្មនឣារមមណ៍   
តូចឆ្វម រផង្កម៏្មន, សម្មធ ិ ម្មនសភាពតូចឆ្វម រផង្ ណតម្មនឣារមមណ៍
របម្មណមនិបាន កម៏្មន, សម្មធ ិ ម្មនសភាពរករបម្មណមនិបាន  
ណតម្មនឣារមមណ៍ តូចឆ្វម រ កម៏្មន, សម្មធ ិ ម្មនសភាពរករបម្មណ 
មនិបានផង្ ទងំ្ម្មនឣារមមណ៍ រករបម្មណមនិបានផង្ កម៏្មន ។  
ក នុង្សម្មធ ិ ទងំ្ ៤ ព ោះ សម្មធ ិណ្ហ មនិសាទ តជ់ ំញ មនិឣាច 
ពដ ើមបីនងឹ្ជាបចចយ័ នន្នថាន កខ់្ ពស់បាន, សម្មធពិនោះ ជាសម្មធិ
ម្មនសភាពតូចឆ្វម រ ។ ចណំណក សម្មធ ិ ឯណ្ហ របរពតឹ តពៅ កនុង្           
ឣារមមណ៍ណដលមនិរកីចពំរ ើន, សម្មធពិនោះ ជាសម្មធ ិ ម្មនឣារមមណ៍    
ដតូ៏ចឆ្វម រ ។ សម្មធ ិ ឯណ្ហ ម្មនការសាទ តជ់ ំញ ណដលរពោះពយាគ ី
បានឣប់រលំអពហើយ រណមង្ឣាចពដ ើមបីជាបចចយ័ នន្នថាន កខ់្ ពស់  
បាន, សម្មធពិនោះ ជាសម្មធមិ្មនសភាពរបម្មណមនិបាន, មួយ  
ពទៀត សម្មធណិ្ហ របរពតឹ តពៅ កនុង្ឣារមមណ៍ណដលរកីចពំរ ើន, សម្មធិ
ពនោះ ម្មនឣារមមណ៍រករបម្មណមនិបាន ។  ចណំណកឯ នយ័ននសម្មធ ិ
ណដលរចបូករចបល់គាន  បណឌិ ត គបបីរជាប កនុង្សម្មធ ិ ណដលរចបូក
រចបល់គាន  ាមលកេណាៈ ណដលបានព លរចួមកពហើយ យា៉ាង្ពនោះ 
ឯង្ ។  សម្មធ ិម្មន ៤ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចននគុណ នងិ្ ឣារមមណ៍ 
ម្មនបរតិ តបរាិត រមមណសម្មធ ិជាពដ ើម  ដពូច នោះឯង្  ។ 
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-២២១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

( រកុមសមាធិ ៤ ទី ៣ ) 

ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសម្មធ ិ ៤ ទ៣ី ម្មនដចូតពៅពនោះ ។ 
បឋម្ន ម្មនឣង្គ ៥ គ ឺ វតិកាាៈ, វចិារាៈ, បតី,ិ សុខ្ាៈ នងិ្ សម្មធ ិ
ណដលបន្ទ ា្ បនវូនវីរណាៈបានពហើយ, ប ទ ប់ពពី ោះ ទតុយិ្ន 
វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ សងប់រម្មង ប់ ម្មនឣង្គ ៣, ប ទ ប់ឣំពពី ោះ តត-ិ
យ្ន ម្មនបតីបិាតប់ង្ព់ៅ ពៅសល់ឣង្គ ២, ប ទ ប់ឣំពពី ោះ    
ចតុតថ្ ន លោះបង្ន់វូសុខ្ាៈពចញ ពៅសល់ឣង្គ ២ ពដាយឣំណ្ហច
ននសម្មធ ិ ណដលរបកបរពម ពដាយឧពបកាេ ពវទ  ។ សម្មធ ិម្មន ៤ 
យា៉ាង្ ណដលជាឣង្គ នន្នទងំ្ឡាយ ៤ ពនោះ ដពូច នោះឯង្, សម្មធ ិ
ម្មន ៤ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចឣង្គរបស់ចតុកា្ ន យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 

( រកុមសមាធិ ៤ ទី ៤ ) 

ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសម្មធ ិ ៤ ទ ី ៤ ដចូតពៅពនោះ ។ 
សម្មធ ិ ណដលរបរពតឹ តពៅខាង្ផលូវវ ិសកម៏្មន, របរពតឹ តពៅខាង្ផលូវ 
ឋតិពៅកម៏្មន, របរពតឹ តពៅខាង្ផលូវវពិសស កម៏្មន, របរពតឹ តពៅខាង្ 
ផលូវរាស់ដងឹ្ឣរយិសចច កម៏្មន ។  ក នុង្សម្មធទិងំ្ ៤ ព ោះ ភាវាៈនន
សម្មធ ិ ជាារនភាគយិាៈ បណឌិ ត គបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចនន      
ការរបរពតឹ តផិ ទុោះពឡើង្ ននធម៌ណដលជាសឹកសរតូវ, ភាវាៈននសម្មធជិា     
ឋតិភិាគយិាៈ គបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចននការតមាល់ពៅ ននសតិ
ណដលជាសភាវាៈដស៏មគួរ ដល់សម្មធពិ ោះ, ភាវាៈននសម្មធ ិ ជា
វពិសសភាគយិាៈ    បណឌិ ត  គបបីរជាប   ពដាយឣំណ្ហចននករិយិាបាន 
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-២២២- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

សំពរចនវូធម៌ ដវ៏ពិសសខ្ ពស់ពឡើង្ពៅៗ នងិ្ ភាវាៈននសម្មធ ិ ជា  
នពិពវធភាគយិាៈ បណឌិ តគបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចននករិយិាដោុះដាល
ពឡើង្ននសញ្ហដ  នងិ្ មនសិការណដលរបរពតឹ តពៅរពម ពដាយនពិវទិ ។ 
សមដចូជាពោក ព លពហើយថា “ការពធវើទកុកនុង្ចតិ ត ពដាយសញ្ហដ  
របកបរពមពដាយកាម រណមង្ដាស់ពតឿន នវូបុគគលណដលបានបឋម-
ជាន ព ម្ ោះថា បញ្ហដ  ម្មនចណំណកននពសចកតសីាបសូនយ, សត ិ 
ណដលម្មនសភាព ដស៏មគួរ ដល់បញ្ហដ ព ោះ រណមង្ាងំ្ពៅពសមើ    
ព ម្ ោះថា បញ្ហដ  ម្មនចណំណកននការាងំ្ពៅ, ការពធវើទកុកនុង្ចតិ ត 
ពដាយសញ្ហដ  មនិរបកបពដាយវតិកាាៈ រណមង្ដាស់ពតឿន ( ‘នវូបុគគល
ណដលបានបឋមជានព ោះ’) ព ម្ ោះថា បញ្ហដ  ម្មនចណំណកននពសចកតី
វពិសស, ការពធវើទកុកនុង្ចតិ ត ពដាយសញ្ហដ  ណដលរបកបពដាយនពិវទិ 
របកបពដាយវរិាគាៈ រណមង្ដាស់ពតឿន ( ‘នវូបុគគលណដលបាននវូបឋម-
ជានព ោះ’) ព ម្ ោះថា បញ្ហដ  ម្មនចណំណកននពសចកតពីនឿយណ្ហយ     
(‘១’)” យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្ ។  សូមបីសម្មធ ិ ណដលសមបយុតតពហើយ ពដាយ
បញ្ហដ ព ោះ កម៏្មន ៤ ។ សម្មធ ិ ម្មន ៤ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចនន
សម្មធ ិ ម្មនារនភាគយិសម្មធ ិជាពដ ើម  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

( រកុមសមាធិ ៤ ទី ៥ ) 

ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសម្មធ ិ ៤ ទ៥ី ដចូតពៅពនោះ ។ 
សម្មធ ិទងំ្ឡាយ  ៤   យា៉ាង្ពនោះ    គ៖ឺ   សម្មធ ិ ណដលជាកាម្មវចរ, 
________________________________________________________ 

១-  ឣភ.ិ វ.ិ ភាគទ ី៨២   ទព័ំរទី ១០៤ ។ 
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-២២៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សម្មធ ិ ណដលជារបូាវចរ, សម្មធ ិ ណដលជាឣរបូាវចរ, សម្មធ ិ ណដល 
មនិរាប់បញ្ចូ ល កនុង្ភូមទិងំ្ ៣ ព ោះ គជឺាពោកុតតរាៈ ។  ក នុង្សម្មធិ
ទងំ្ព ោះ ឯកគគា ថាន កឧ់បចារាៈទងំ្ពួង្ ព ម្ ោះថា ជាកាម្មវចរ-
សម្មធ,ិ ឯកគគា ណផនកខាង្កុសលចតិត ម្មនរបូាវចរចតិ ត ជាពដ ើម  
ព ម្ ោះថា ជាសម្មធ ិ៣ យា៉ាង្ ពរៅឣំពពីនោះ ។  សម្មធ ិម្មន ៤ យា៉ាង្ 
ពដាយឣំណ្ហចននភូម ិម្មនកាម្មវចរសម្មធ ិជាពដ ើម យា៉ាង្ពនោះឯង្ ។ 

( រកុមសមាធិ ៤ ទី ៦ ) 

ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសម្មធ ិ ៤ ទ៦ី ដចូតពៅពនោះ ។ 
របសិនពបើភកិ េុពធ វើពសចកតពីពញចតិត ឲយជាធ ំ រណមង្បាននវូសម្មធ ិបាន
នវូភាវាៈននចតិ តម្មនឣារមមណ៍ណតមួយ, សម្មធពិនោះ ពៅថា ្ន ទសម្មធ,ិ 
ពបើភកិ េុពធ វើនវូវរីយិាៈ ឲយជាធ ំ រណមង្បាននវូសម្មធ ិបាននវូភាវាៈននចតិ ត
ម្មនឣារមមណ៍ណតមួយ, សម្មធពិនោះ ពៅថា វរីយិសម្មធ,ិ ពបើភកិ េុពធ វើ 
នវូចតិ ត ឲយជាធ ំរណមង្បាននវូសម្មធ ិបាននវូភាវាៈននចតិ តម្មនឣារមមណ៍
ណតមួយ, សម្មធ ិពនោះ ពោកពៅថា ចតិ តសម្មធ,ិ ពបើភកិ េុពធ វើវមីសំា ឲយ
ជាធ ំ រណមង្បាននវូសម្មធ ិ បាននវូភាវាៈននចតិ តម្មនឣារមមណ៍ណតមួយ, 
សម្មធពិនោះ ពៅថា វមីសំាសម្មធ ិ(១)’,  សម្មធ ិម្មន ៤ យា៉ាង្ ពដាយ
ឣំណ្ហចននឥទ ធបិាទ ណដលជាឣធបិតជីាពដ ើម យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 
‘ (៥៨’) ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្រកុមសម្មធ ិ ៥ ដចូតពៅពនោះ ។ 
បណឌិ ត គបបីរជាប្នទងំ្ឡាយ  ៥  ពរ ោះណបង្ណចកជាពរី  ពដាយ 
________________________________________________________ 

១- ឣភិ. វ.ិ ភាគទ ី៨១  ទព័ំរទី ១៨៧ ។ 
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-២២៤- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

វធិ ីយា៉ាង្ពនោះ   គាឺៈ  ទតុយិ្ន ណ្ហ  ណដលពោកព លពហើយ  កនុង្    
ចតុកានយ័ ទតុយិ្នព ោះ (ណបង្’) ជាទតុយិ្ន ពរ ោះកន លង្រតមឹ
ណតវតិកាាៈ, ជាតតយិ្ន ពរ ោះកន លង្ទងំ្វតិកាាៈ ទងំ្វចិារាៈ, សម្មធិ
ណដលជាឣង្គ នន្ន ទងំ្ ៥ ព ោះ ពទើបជាសម្មធ ិ ៥ យា៉ាង្ដពូចនោះ, 
បណឌិ ត គបបីរជាបភាវាៈ  ននសម្មធ ិម្មន ៥ ពដាយឣំណ្ហចឣង្គ នន
បញ្ចក្ន  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។  
‘ (៥៩) ក ៏កយព្លើយ កនុង្បញ្ហា កមមថា “ឣវជីាពសចកតពីៅហមង្ 
នងិ្ ឣវជីាពសចកតផូីរផង្ ់ របស់សម្មធពិ ោះ?” ដពូចនោះពនោះ គពឺោកបាន
ព លពហើយ កនុង្វភិង្គនុោ៎ះឯង្ ។ ណមនពតិ កនុង្វភិង្គព ោះ ពោកបាន
ព លពហើយថា ធម៌ ណដលជាចណំណកននពសចកតសីាបសូនយ ព ម្ ោះថា 
ពសចកតពីៅហមង្, ធម៌ ណដលជាចណំណកននពសចកតវីពិសស ព ម្ ោះថា 
ពសចកតផូីរផង្ ់ ។ កនុង្ធម៌ទងំ្ ២ យា៉ាង្ព ោះ បណឌិ ត គបបីរជាប
ារនភាគយិធម៌ ាមនយ័ពនោះថា “ការពធវើទកុកនុង្ចតិ ត ពដាយសញ្ហដ  
របកបពដាយកាម រណមង្ដាស់ពតឿន នវូបុគគលឣនកបានបឋម្ន, 
ព ម្ ោះថា បញ្ហដ  ម្មនចណំណកននពសចកតសីាបសូនយ (១’) ” ។  វពិសស-
ភាគយិធម៌ បណឌិ ត គបបីរជាប ាមនយ័ពនោះថា “ការពធវើទកុកនុង្ចតិ ត 
ពដាយសញ្ហដ  មនិរបកបពដាយវតិកាាៈ រណមង្ដាស់ពតឿន... ព ម្ ោះថា 
បញ្ហដ  ម្មនចណំណកននពសចកតវីពិសស”  ។ 

( ការចាំដរើនសមាធិ ) 

_________________________________________________________ 

១-  ឣភ.ិ វ.ិ ភាគទ ី៨២  ទព័ំរទី ១០៤ ។ 
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-២២៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

 ‘ (៦០) ឯ កយព្លើយ កនុង្បញ្ហា កមមថា “សម្មធពិ ោះ គបបចីពំរ ើន  
យា៉ាង្ដចូពមតច?” ពនោះ បណឌិ តគបបីរជាប ដចូតពៅ ។ សម្មធ ិ ឯណ្ហ 
ណដលសមបយុតតពហើយ ពដាយឣរយិមគគ គខឺ្ ញុពំ លពហើយ មុនដបូំង្ 
កនុង្ទកុ ាសម្មធ ិ ម្មនជាឣាទិ៍ថា “សម្មធពិនោះ ម្មន ២ យា៉ាង្ ពដាយ     
ឣំណ្ហចននពោកយិាៈ នងិ្ ពោកុតតរាៈ” ដពូចនោះ, នយ័កនុង្ការចពំរ ើន នវូ 
ឣរយិមគគសម្មធពិ ោះ ពោកសពន្ទ គ្ ោះ ពដាយនយ័ ននការចពំរ ើន នវូ
បញ្ហដ នុោ៎ះឯង្ ។  ពរ ោះថា កាលពបើបញ្ហដ  គបុឺគគលចពំរ ើនពហើយ, ឣរយិ-
មគគសម្មធពិ ោះ កព៏ ម្ ោះថា គបុឺគគលចពំរ ើនពហើយពដាយពតិ ។ ពរ ោះ 
ពហតុព ោះ ពយើង្នងឹ្មនិព លសំពៅយក នវូឣរយិមគគសម្មធពិ ោះ 
ពដាយណឡកៗ ឣវីពទៀត ថា “ឣរយិមគគសម្មធ ិ ព ោះ គបបីចពំរ ើន យា៉ាង្
ពនោះៗ” ដពូច នោះពឡើយ ។ ចណំណក សម្មធណិដលជាពោកយិាៈពនោះឯណ្ហ, 
សម្មធ ិ ណដលជាពោកយិាៈព ោះ គរឺពោះពយាគ ី គបបីញុាងំ្សីលទងំ្ 
ឡាយឲយបានបរសុិទ ធសាអ ត ពដាយនយ័ណដលបានព លពហើយ ឋតិ 
ពៅ កនុង្សីលណដលបរសុិទ ធសាអ តពហើយ, បណ្ហត បលិព ធទងំ្ ១០ 
យា៉ាង្ បលិព ធណ្ហនមួីយ ម្មនដល់រពោះពយាគាវចរព ោះ, កាតោ់ត ច់
នវូបលិព ធព ោះពចាលពហើយ ចូលពៅរកពោកឣនកណដលឲយ នវូ  
កមមដាា ន ណដលជាកលាណមរិតដល៏អ ពរៀនយកនវូកមមដាា ន ណ្ហមួយ 
កនុង្ចពំណ្ហមកមមដាា នទងំ្ ៤០ ណដលសមគួរ ដល់ចរយិារបស់ខ្ លនួ 
លោះបង្ន់វូវាិររណដលមនិសមគួរ ដល់ការចពំរ ើនសម្មធ ិ ពហើយពៅ
កនុង្វាិររដស៏មគួរ កាតោ់ត ចន់វូពសចកតកីង្ វល់តូចាច ឲយឣស់ពហើយ  
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-២២៦- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

គបបីជាឣនកមនិញុាងំ្ភាវ វធិ ី ឲយសាបសូនយ ចពំរ ើន ‘ (សម្មធ’ិ) ចុោះ ។ 
ពនោះ ជាពសចកតសីពង្េប កនុង្ការចពំរ ើននវូសម្មធពិ ោះ ។ ចណំណកឯ  
ពសចកតពីសិាត រវញិ  ម្មនពរៀបរាប់ដចូតពៅពនោះ  ។ 

( បលិដពាធ ១០ ) 

 កយឯណ្ហ ណដលពោកបានព លទកុហយី, ពសចកតវីនិចិ ឆយ័ 
កនុង្ កយថា “បណ្ហត បលិព ធទងំ្ឡាយ ១០ យា៉ាង្ បលិព ធ ឯ
ណ្ហមួយ ម្មនដល់រពោះពយាគាវចរព ោះ កាតោ់ត ចន់វូបលិព ធព ោះ” 
ដពូចនោះ  ពនោះ  បណឌិ តគបបីរជាបជាមុន  ។ 

ដររឿងកងវល់ទាំងឡាយដនាោះ មាន ១០ យា៉ា ង រឺ ឣ្ាវាស, 

រតកូល, ោភ, រណៈ និង ការ្រជាររមប់ ៥, ការដធវើ  

ដើដណើ រ,  ញតិ, ឣ្ាពាធ,  ការសិកាដរៀនសូរត និង ឫទធិ   ។ 

ពរគឿង្កង្វល់ទងំ្ ១០ យា៉ាង្ពនោះឯង្ ព ម្ ោះថា បលិព ធ ។    
បណ្ហត បលិព ធទងំ្ ១០ យា៉ាង្ព ោះ ឣាវាស នុោ៎ះឯង្ ព ម្ ោះថា       
ពសចកតកីង្ វល់ ពដាយឣាវាស ។ នយ័ កនុង្បលិព ធពរៅឣំពពីនោះ   
ម្មនរតកូលជាពដ ើម  កម៏្មននយ័ដចូគាន ពនោះណដរ  ។ 

ពសចកតឣីធបិាយ កនុង្បលិព ធ ១០ ព ោះ បណធិ តគបបីរជាប
ដចូតពៅពនោះ ៖ 

( ឣ្ាវាសបលិដពាធ ) 

សូមបីបន ទប់មួយ កព៏ៅថា ឣាវាស, សូមបីបរពិវណមួយ កព៏ៅ
ថា  ឣាវាស,  សូមបីណតសង្ារាមទងំ្មូល  កព៏ៅថា  ឣាវាសណដរ  ។  
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-២២៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឣាវាស ពនោះព ោះ មនិណមនជាបលិព ធ ដល់ភកិ េុរគប់ៗ របូពឡើយ ។ 
កភ៏កិ េុណ្ហ ដល់នវូការខ្ វល់ខាវ យ កនុង្កចិ ចការពផសង្ៗ ម្មនការ្រ     
កសាង្ជាពដ ើម កនុង្ឣាវាសព ោះកត ី ជាឣនកម្មនការសនសំរបស់របរជា
ពរចើន កនុង្ឣាវាសព ោះកត ី ជាឣនកម្មនពសចកតឣីាល័យ ម្មនចតិតជាប់
ជ ំក ់កនុង្ឣាវាសព ោះ ពដាយពហតុការណ៍ណ្ហមួយកត,ី ឣាវាសព ោះ 
ពទើបជាទបីលិព ធ ដល់ភកិ េុរបូព ោះណមន ។ មនិណមនជាទបីលិព ធ 
ដល់ភកិ េុពរៅឣំពពីនោះពឡើយ ។  

ពរឿង្ពនោះជានទិសសនាៈ កនុង្ភាវាៈននឣាវាសមនិជាទបីលិព ធ 
ព ោះ ។  ម្មនពរឿង្ដណំ្ហលមកថា  កុលបុរត ២  ក ់  ពចញឣំព ី        
ឣនរុាធបុរ ី ពៅពដាយលំដាប់ពហើយ កប៏ានបួស កនុង្វតតថូបារាម ។      
បណ្ហត បពវជតិទងំ្ ២ ព ោះ បពវជតិមួយរបូ ពរៀនម្មតកិា ២ បានយា៉ាង្
សាទ តជ់ ំញ ជាឣនកម្មនវសារគប់ ៥ បវារណ្ហពហើយ កព៏ៅកាន់
ជនបទ ព ម្ ោះ បាចនីខ្ណឌ រាជ ី ។ ភកិ េុ មួយរបូពទៀត គង្ព់ៅ កនុង្          
ថូបារាមព ោះឯង្ ។ ភកិ េុណដលពៅកានជ់នបទ ព ម្ ោះបាចនីខ្ណឌ រាជ ី
ពៅកនុង្ទពី ោះ យា៉ាង្យូរ បានជារពោះពថរាៈពហើយ គតិថា “ទពីនោះ ជាទ ី  
ដស៏មគួរ ដល់ការពៅសមង,ំ ពណាើ យចុោះ ឣាាម ឣញ នងឹ្របាប់ នវូពរឿង្
ព ោះ ដល់ភកិ េុណដលជាមរិតសំឡាញ់ផង្” ដពូចនោះពហើយ កព៏ចញពទីី
ព ោះ ពៅដល់ថូបារាម ពដាយលំដាប់ ។ រពោះពថរាៈ ណដលម្មនវសាពសមើ
គាន  ព ើញរពោះពថរាៈព ោះ កពុំង្ពដ ើរចូលមកនុោ៎ះឯង្ ពទើបពៅរក ទទលួ
ដពំណើ រពហើយ  កានយ់កបារត  នងិ្ ចពីរពហើយ  បានពធវើវត តរបតបិតត ិ។  
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-២២៨- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

រពោះពថរាៈណដលជាឣាគន តកុាៈ បានចូលពៅកានទ់ពីស សនាៈពហើយ គតិ
ថា “សំឡាញ់របស់ឣាាម ឣញ នងឹ្យកនវូសបបិ ឬ ទកឹឣំពៅ ឬក ៏ទកឹ
បានាៈ មកឲយឥឡូវពនោះ ពរ ោះសំឡាញ់ពនោះ មកពៅកនុង្នគរពនោះ យូរ
ពហើយ” ។ រពោះឣាគន តកុពត ថរព ោះ មនិបានវតថុឣវីពឡើយ រហូតដល់យប់ 
លុោះរពកឹពឡើង្ ពទើបគតិថា “ពពលពនោះ សំឡាញ់ របស់ឣញនងឹ្បញ្ជូ ន
នវូយាគូ នងិ្ វតថុណដលគួរឆ្វន ់ ណដលពួកឧបដាា កយកមករបពគន” ។ 
រពោះឣាគន តកុពត ថរព ោះ មនិបានព ើញ នវូយាគូ នងិ្ វតថុណដលគួរឆ្វន ់
ណដលខ្ លួនបានគតិព ោះពឡើយ ពទើបគតិថា “ព ម្ ោះថា របស់ណដលពគ
យកមករបពគន មនិម្មនពទ, កាលពបើរពោះពថរាៈ ណដលជាសំឡាញ់
របស់ឣញ ចូលពៅ ‘បណិឌ បាត’ របណហលជាពួកឧបដាា ក របពគនពទ
ដងឹ្?” ដពូចនោះពហើយ កចូ៏លពៅទរីកុង្ ( ‘ពដ ើមបីបណិឌ បាត’) ជាមួយរពោះ  
ពថរាៈព ោះ ាងំ្ណតពរីពលឹម ។ រពោះពថរាៈ ទងំ្ពរីរបូព ោះ រាចព់ៅពលើ
ថនល់ណតមួយ បាននវូយាគូរតមឹណតមួយណវក កឣ៏ង្គុយហុតពលើឣាសន- 
សាោ ។ លំដាប់ព ោះ ភកិ េុឣាគន តកុាៈ គតិថា “យាគូរបចា ំ ព ើញថា 
មនិម្មន, កនុង្ពវោឆ្វនភ់តតពនោះឯង្ មនសុសទងំ្ឡាយ នងឹ្របពគនភតត
ដរ៏បណីត” ដពូចនោះ ។ សូមបីកនុង្ពវោឆ្វនភ់តតព ោះ រពោះឣាគន តកុពត ថរ
ពរៅពនោះ ឆ្វនន់វូឣាាររ ណដលរាចព់ៅបណិឌ បាត បានមកនុោ៎ះឯង្
ពហើយ កប៏ានសួរថា “បពរិតពោកដច៏ពរមើន ពតើពោកញុាងំ្ឣតតភាព 
ឲយរបរពតឹ តពៅយា៉ាង្ពនោះ ឣស់កាលទងំ្ពួង្ឬ?” ។  រពោះពថរាៈ ព្លើយថា 
“រតូវណមនពហើយ  ពោកដម៏្មនឣាយុ”  ។   ភកិ េុឣាគន តកុពត ថរ  ព លថា  
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-២២៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

“បពរិតពោកដច៏ពំរ ើន ជនបទព ម្ ោះបាចនីខ្ណឌ រាជ ី ជាកណន លង្ម្មន 
ពសចកតសុីខ្, ពួកពយើង្ នងឹ្ពៅ ‘(ពៅ’) ក នុង្ទពី ោះចុោះ” ។ រពោះពថរាៈ‘ 
(ទទលួពហើយ’) កព៏ចញពនីគរ ាមទវ រទសិទកសិណ ពដ ើរពៅកានផ់លូវ
ននរសុកជាង្ពធវើឆ្វន ងំ្ ។ រពោះពថរាៈ ពរៅពនោះ ព លថា “បពរិតពោកដ៏
ចពរមើន ចុោះពហតុឣវី បានជាពោកពដ ើរពៅកានផ់លូវពនោះ?” ។ រពោះពថរាៈ 
ព លថា “ម្មន លពោកដម៏្មនឣាយុ ពោកបានពណ៌  នវូជនបទ 
ព ម្ ោះបាចនីខ្ណឌ រាជ ី មនិណមនពទឬ?” ។ ភកិ េុឣាគន តកុពត ថរ ព លថា 
“បពរិតពោកដច៏ពំរ ើន ក នុង្ទណីដលពោកគង្ព់ៅ ឣស់កាលរបម្មណ
ប៉ាុពណណោះពនោះ ពតើមនិម្មនឣតពិរកបរកិាេ រឣវីខ្ លោះពទឬ?” ។ រពោះពថរាៈ ព ល
ថា “ម្មន លឣាវុពសា រតូវពហើយ, ណរគ នងិ្ ាងំ្ គជឺារបស់សង្ឃ, ខ្ ញុ ំ
បានរបមូលទកុដាកវ់ា រតមឹរតូវពហើយ, របស់ឣវីៗ ឯពទៀត គាម នពទ” ។ 
រពោះឣាគន តកុពត ថរ ព លថា “បពរិតពោកដច៏ពរមើន ណតពឈើរចត ់នងិ្ 
បពំង្ព់របង្, ណសបកពជើង្, ពរសាមបារត របស់ខ្ ញុ ំ ពៅម្មន កនុង្ទពី ោះ
ឯង្” ។ រពោះពថរាៈ ព លថា “ម្មន លឣាវុពសា ពោកពៅ ឣស់ពពល
មួយនថង ទកុដាករ់បស់ម្មនរបម្មណប៉ាុពណ្ហណ ោះណមនឬ?” ដពូចនោះ ។ រពោះ      
ឣាគន តកុពត ថរ ព លថា “បពរិតពោកដច៏ពំរ ើន ពតិណមនពហើយ” ។  រពោះ
ឣាគន តកុពត ថរព ោះ ម្មនចតិ តរជោះថាល ថាវ យបង្គរំពោះពថរាៈពហើយ ពទើបព ល 
ថា “បពរិតពោកដច៏ពំរ ើន ចពំ ោះភកិ េុទងំ្ឡាយ ដចូជាពោកម្មច ស់ 
ការរស់ពៅ កនុង្នរពនុោ៎ះឯង្ រណមង្របរពតឹ តពៅបាន កនុង្ទរីគប់កណន លង្,    
ថូបារាម    ជាទកីណន លង្បញ្ចុ ោះរពោះធាតុរពោះពុទ ធទងំ្ឡាយ  ៤   រពោះឣង្គ,  
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-២៣០- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ពោកម្មច ស់ បានសាត ប់ធម៌ណដលជាទសីបាយ កនុង្ពោហរបាសាទ, 
បានព ើញមារពចតយិ នងិ្ បានព ើញរពោះពថរាៈ រណមង្របរពតឹ តពៅ 
ដចូជាពុទ ធកាល, សូមពោកម្មច ស់ ពមាត គង្ព់ៅ កនុង្ថូបារាមពនោះចុោះ” 
ដពូចនោះ ពហើយ កនុង្នថង ទ៣ី កប៏ានកានប់ារត នងិ្ ចវីរ ពៅណតខ្ លនួប៉ាុពណ្ហណ ោះ
ឯង្  ។    ឣាវាស  រណមង្មនិជាទបីលិព ធ  ដល់ភកិ េុដចូពនោះពឡើយ ។ 

( កុលបលិដពាធ ) 

‘ (៦១’) រតកូលញាតកិត ីរតកូលឧបដាា កកត ី ព ម្ ោះថា រតកូល ។ 
ណមនពតិ សូមបីរតកូលននឧបដាា ក ករ៏ណមង្ជាបលិព ធ ចពំ ោះភកិ េុ
ពួកខ្ លោះ ណដលពៅរចបូករចបល់ ពដាយនយ័ថា “ពបើពួកឧបដាា ក ម្មន
ពសចកតសុីខ្, ឣាាម ឣញកម៏្មនពសចកតសុីខ្ណដរ” ដពូចនោះជាពដ ើម ។ ភកិ េុ
ព ោះ រ តព់ពួីកមនសុស កនុង្រតកូល សូមបីពៅកានវ់តតជតិខាង្ ពដ ើមបី
សាត ប់ធម៌កម៏និបាន ។ សូមបីម្មាបាិ កម៏និជាបលិព ធ ចពំ ោះភកិ េុ
ណ្ហមួយពឡើយ ដចូជាភកិេុកពំោោះណដលរតូវជាកមួយ របស់រពោះតសិស-
ពតថរ  ណដលឣារស័យពៅ  កនុង្ពការន ទកវាិររ  យា៉ាង្ព ោះឯង្  ។ 

បានឮមកថា: ភកិ េុកពំោោះព ោះ បានពៅកានព់រាហណជនបទ 
ពដ ើមបីពរៀនបាលី ។ ចណំណកឧបាសិកាណដលរតូវជាបអូនរសី របស់រពោះ
ពថរាៈ បានសួរនវូពត័ម៌្មន របស់ភកិ េុកពំោោះព ោះ នងឹ្រពោះពថរាៈរគប់ៗ 
ពពលពវោ ។  រពោះពថរាៈ គតិថា “ឣាាម ឣញនងឹ្ ភំកិ េុកពំោោះមក កនុង្
នថងមួយ” ពហើយ កប៏ានពដ ើរ ម្មនមុខ្ពឆ្វព ោះពៅ កានព់រាហណជនបទ ។  
ឯភកិ េុកពំោោះ គតិថា “ឣាាម ឣញ ពៅកនុង្ទពីនោះ កយូ៏រពហើយ ឥឡូវពនោះ  
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-២៣១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឣាាម ឣញ នងឹ្ពៅជួបរពោះឧបជាយ៍ នងិ្ ដងឹ្ពត័ម៌្មនរបស់ឧបាសិកា 
ពហើយ ចាវំលិមកវញិ” ដពូចនោះពហើយ កប៏ានពចញពពីរាហណជនបទ ។ 
ពោកទងំ្ពរីរបូព ោះ បានមកជួបគាន  ពៅរតង្ម់្មតទ់ពន ល ។ ភកិ េុកពំោោះ
ព ោះ បានពធវើវត តចពំ ោះរពោះពថរាៈ ណកបរគល់ពឈើមួយពដ ើម រតូវរពោះ   
ពថរាៈ សួរថា “ពតើពោក ពៅទណី្ហ? ” ដពូចនោះពហើយ កប៏ានរបាប់ពរឿង្ 
រា៉ាវព ោះ ‘ ដល់រពោះពថរាៈ’ ។ រពោះពថរាៈ ព លថា “ពោកបានពធវើកមមលអ
ពហើយ, សូមបីឧបាសិកា កដ៏ណតឹ ង្សួរមនិឈប់ណដរ, ចណំណកខ្ ញុពំសាត 
កប៏ានមកពហើយ ពដ ើមបីរបពយាជនព៍នោះណដរ, ចូរពោកពៅចុោះ, ចណំណក
ខ្ ញុនំងឹ្ពៅចាវំសាពនោះ កនុង្ទពីនោះឯង្” ដពូចនោះពហើយ បញ្ជូ នភកិ េុកពំោោះ
ព ោះពៅពហើយ ។ ភកិ េុកពំោោះព ោះ បានពៅដល់វតតព ោះ កនុង្នថងចូល
វសានុោ៎ះឯង្ ។ សូមបីពស សនាៈ ណដលពញាមរបុស របស់ពោក  
ឲយពគកសាង្ពហើយនុោ៎ះឯង្  កប៏ានដល់ភកិ េុកពំោោះព ោះ  ។ 

រគាព ោះ កនុង្នថងទ ី ២ ពញាមរបុស របស់ភកិ េុព ោះ មកពហើយ 
សួរថា “បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ ពស សនាៈ របស់ពញាម ពតើបានដល់
ភកិ េុឣង្គណ្ហ?” លុោះបានឮថា “បានដល់ភកិ េុកពំោោះណដលជាឣាគន តុកាៈ” 
ដពូចនោះ កចូ៏លពៅរកភកិ េុព ោះ ថាវ យបង្គពំហើយ ពទើបព លថា “បពរិត
រពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន វតតរណមង្ម្មន ដល់ភកិ េុណដលចូលចាវំសា កនុង្
ទពីស សនាៈ របស់ខ្ ញុរំពោះករណុ្ហ” ។  ភកិ េុកពំោោះព ោះសួរថា “ម្មន ល
ឧបាសក ពតើវតតដចូពមតចពៅ?” ។ ឧបាសកព ោះ ទលូថា “វតតព ោះ គឺ
រពោះគុណម្មច ស់ រតូវទទលួភកិាេ  ណតកនុង្ផទោះ របស់ពញាមប៉ាុពណ្ហណ ោះ  រហូត 
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ឣស់ ៣ ណខ្ លុោះដល់បវារណ្ហពហើយ កនុង្ពពលនមិន តពៅរតូវណតោ” 
ដពូចនោះ ។ ភកិ េុកពំោោះព ោះ ទទលួពហើយ ពដាយតុណាី ភាព ។ ចណំណក 
ឧបាសក ពៅផទោះពហើយរបាប់ថា “រពោះគុណម្មច ស់ឣាគន តកុាៈ មួយឣង្គ 
បានចូលចាវំសា កនុង្ឣាវាស របស់ពយើង្, ពយើង្រតូវឧបដាា ក ពដាយ
ពគារព” ដពូចនោះ ។  ឧបាសិកា ទទលួថា “សាធុ” ពហើយកប៏ានចាតណ់ចង្
ខាទនយីាៈ ពភាជនយីាៈ ដរ៏បណីតៗ ។ ចណំណកភកិេុកពំោោះ កនុង្ពវោ
ឆ្វនភ់តត កប៏ានពៅកានផ់ទោះននញាត ិ ។ មនិម្មនឣនកណ្ហម្មន ក ់ ចា ំ
(សាគ ល់’)  ភកិ េុកពំោោះព ោះបានពឡើយ ។  ភកិ េុព ោះ ឆ្វនន់វូបណិឌ បាត 
កនុង្ផទោះព ោះ ចាវំសា រហូត ៣ ណខ្ ពហើយ កោ៏ថា “ឣាាម ភាព នងឹ្  
(ចពំរ ើនពរោ’) ពៅ”  ។ 

រគាព ោះ ពួកញាត ិ របស់ភកិ េុព ោះ សូមឣង្វរថា “បពរិតរពោះ
គុណម្មច ស់ ដល់នថងណសអក ចានំមិន តពៅចុោះ” លុោះដល់នថងទ ី ២ កប៏ាន     
ឣ គ្ សភកិ េុព ោះ កនុង្ផទោះនុោ៎ះឯង្ ចាកព់របង្ពពញបពំង្ព់ហើយ របពគន
នវូសារឣំពៅ មួយដុ ំនងិ្ សំពតស់ាដក ៩ ហតថ ទលូថា “បពរិតរពោះ
គុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន សូមរពោះគុណម្មច ស់ នមិន តពៅចុោះ” ។ ភកិ េុព ោះ     
ពធ វើឣនពុម្មទ ពហើយ  កព៏ដ ើរម្មនមុខ្ពឆ្វព ោះពៅកានព់រាហណជនបទ ។ 

ឯឧបជាយ៍ របស់ភកិ េុព ោះ បវារណ្ហពហើយ មកកានផ់លូវជួប 
គាន  បានជួបភកិ េុព ោះ កនុង្ទណីដលធាល ប់ជួបគាន  កនុង្កាលមុននុោ៎ះឯង្ ។  
ភកិ េុព ោះ ថាវ យបង្គ ំ នវូរពោះពថរាៈពហើយ កប៏ានពធវើវត តចពំ ោះរពោះពថរាៈ 
ពៅណកបរគល់ពឈើមួយពដ ើម ។    រគាព ោះ  រពោះពថរាៈ  សួរភកិ េុព ោះ ថា  
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-២៣៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

“ណនពោកដម៏្មនមុខ្លអ ពតើពោកបានជួបឧបាសក នងិ្ ឧបាសិកា 
របស់ពោកពហើយឬពៅ?” ។ ពោកទលូថា “បពរិតរពោះឣង្គដច៏ពំរ ើន 
ខ្ ញុរំពោះករណុ្ហ បានជួបពហើយ” ដពូចនោះ កប៏ានទលូពរឿង្រា៉ាវទងំ្ឣស់ឲយ
រពោះពថរាៈរជាបពហើយ យកពរបង្ព ោះ ោបពជើង្រពោះពថរាៈ យកសារ
ឣំពៅ ពធវើជាទកឹបានាៈ របពគនសំពតស់ាដកព ោះឯង្ ដល់រពោះពថរាៈ
ភាល ម ថាវ យបង្គរំពោះពថរាៈពហើយ កទ៏លូថា “បពរិតរពោះឣង្គដច៏ពំរ ើន    
ពរាហណជនបទប៉ាុពណ្ហណ ោះ ជាទសីបាយ ដល់ខ្ ញុរំពោះករណុ្ហ” ដពូចនោះ 
នមិន តពៅពហើយ ។  ឯរពោះពថរាៈ កម៏កកានវ់តតវញិពហើយ កនុង្នថងទ ី ២   
កប៏ានចូលពៅកានរ់សុកពការន ទករគាម  ។ 

ចណំណក ឧបាសិកា សង្ឃឹមថា “ពោកបង្ របស់ឣាាម ឣញ 
នងឹ្ ពំោកកូន របស់ខ្ លនួមក កនុង្ពពលឥឡូវពនោះ” ពហើយ ឈររង្ច់ា ំ
ពមើលផលូវរគប់ៗ ពពល ។ ឧបាសិកាព ោះ ព ើញរពោះពថរាៈនមិន តមក   
ណតមួយឣង្គឯង្គត ់កគ៏តិសាម នថា “របណហលជាពោកកូន របស់ឣញ
សាល ប់បាតព់ៅពហើយ បានជារពោះពថរាៈអង្គពនោះ នមិន តមក ណតមួយឣង្គ 
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ” ។ ឧបាសិកាព ោះ ណរសកយខំ្សឹកខ្សួល បរមោះនពនៀល ពៅ
ណកបរបាទមូល របស់រពោះពថរាៈ ។ រពោះពថរាៈ នកឹគតិថា “ភកិ េុកពំោោះ 
មនិឲយឣនកណ្ហសាគ ល់ខ្ លួនពទ ពរ ោះភាវាៈជាឣនកម្មនពសចកតរីបាថាន តចិ 
បានពៅពហើយ មនិណមនពទឬ?” ដពូចនោះពហើយ កព៏ធវើឲយឧបាសិកាព ោះ
សបាយចតិត របាប់ពរឿង្រា៉ាវទងំ្ឣស់ ឲយដងឹ្ បាន យំក នវូសំពត់
សាដកព ោះ ពចញមកពពីរសាមបារត មកប ា្ ញពហើយ ។  ឧបាសិកា 
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-២៣៤- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

 រជោះថាល ពហើយ ណបរមុខ្ពឆ្វព ោះពៅទសិ ណដលពោកកូនពៅ ឱនពដ ើមរទូង្ 
រកាបនមសាា រពហើយ ព លថា “រពោះម្មនរពោះភាគ ដចូជារទង្ព់ធវើ នវូ
ភកិ េុណដលដចូជាពោកកូន របស់ឣញ ឲយជាកាយសកេ ី ( ‘ជាសាកសី)
ពហើយពតើហន៎! រទង្សំ់ណដង្ នវូរថវនិតីបបដបិទ,  លកបបដបិទ,      
តុវដ តកបបដបិទ នងិ្ មារឣរយិវសំបបដបិទ ណដលសំណដង្នវូភាព
ជាឣនកសព ត ស កនុង្បចចយ័ ៤ នងិ្ ភាពជាឣនកពរតកឣរ កនុង្ភាវ , 
គួរឲយសរពសើរណមន! ភកិ េុ របូពនោះ សូមបីឆ្វនព់ៅកនុង្ផទោះ របស់ម្មត យ 
បពង្ាើត ឣស់រយាៈពពល ៣ ណខ្ កម៏និរបាប់ថាាៈ ឣាាម  ជាកូន របស់ 
ពញាម, ពញាមជាម្មា របស់ឣាាម ពឡើយ, ឱហន៎! មនសុសដឣ៏សាច រយ 
ណមន” ដពូចនោះ ។  ចពំ ោះភកិ េុណដលម្មនសភាពណបបពនោះ សូមបីម្មា    
នងិ្ បាិ កម៏និជាបលិព ធពឡើយ, មនិចាបំាចព់ លពធវើឣវី ដល់ពៅ
រតកូលឧបដាា កដនទ ពដាយរបការដពូចនោះឯង្  ។ 

( ោភបលិដពាធ ) 

‘ (៦២’) បចចយ័ទងំ្ឡាយ ៤ ព ម្ ោះថា ោភ ។  សួរថា  បចចយ័ 
ទងំ្ ៤ ព ោះ ជាបលិព ធ ដចូពមតចពៅ? ។  ព្ លើយថា កក៏ នុង្ទកីណន លង្ 
ណដលភកិេុឣនកម្មនបុណយពៅពហើយៗ ពួកមនសុស ណតង្របពគនបចចយ័
ទងំ្ឡាយ ណដលម្មនពរគឿង្បរវិារយា៉ាង្ពរចើន ។ ភកិ េុព ោះ រវល់ណតពធវើ 
ឣនពុម្មទ  រវល់ណតសំណដង្ធម៌ ដល់ពួកមនសុសទងំ្ព ោះ មនិបាន   
ឱកាសនងឹ្ពធវើនវូសមណធម៌ពឡើយ ។ ចាប់ាងំ្អំពឣីរណុរោះពឡើង្ 
រហូតដល់បឋមយាម   ភកិ េុព ោះ  រចបូករចបល់ណតជាមួយនងឹ្មនសុស  
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-២៣៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

មនិណដលបានដាចព់ឡើយ ។ កនុង្ពវោពទៀបភលពឺទៀតពសាត ពួកភកិ េុឣនក
ម្មនករិយិារបរពតឹ តបិណិឌ បាតជាវតត ណដលជាឣនកចង្ប់ានបចចយ័ពរចើន 
កម៏កទលូថា “បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន ឧបាសក, ឧបាសិកា,  
ឣាម្មតយ, បុរត របស់ឣាម្មតយ, ធាី របស់ឣាម្មតយ ព ម្ ោះព ោះៗ 
របាថាន ចង្ព់ ើញពោកម្មច ស់” ។ ភកិ េុព ោះ ព លថា “ម្មន លឣាវុពសា 
ចូរឣនកជួយយកបារត នងិ្ ចវីរផង្” ជាឣនកពរៀបចបំរំងុ្នងឹ្ពៅណតមតង្ 
ជាឣនកខ្ វល់ខាវ យជានចិច ។ បចចយ័ទងំ្ឡាយព ោះ រណមង្ជាបលិព ធ 
ដល់ភកិ េុនុោ៎ះឯង្ ។ ភកិ េុព ោះ រតូវណតលោះពចាល នវូគណាៈពហើយ រាច់
ពៅណតម្មន កឯ់ង្ កនុង្ទកីណន លង្ណដលពួកមនសុសពគមនិសាគ ល់ខ្ លនួ ។ ពធវើ
យា៉ាង្ពនោះ  ពទ ើបភកិ េុព ោះ  កាតប់លិព ធព ោះបាន  ។ 

( រណបលិដពាធ ) 

‘ (៦៣) ពួកភកិ េុណដលពរៀនរពោះសូរតកត ី ពួកភកិ េុណដលពរៀនរពោះ   
ឣភធិមមក ត ី ព ម្ ោះថា គណាៈ ។ ភកិ េុឯណ្ហ រវល់ឲយឧពទ ទសខ្ លោះ បរបុិចាឆ
ខ្ លោះ ដល់គណាៈព ោះ រណមង្មនិបានឱកាស ពដ ើមបីនងឹ្ពធវើសមណធម៌
ពឡើយ, គណាៈ រណមង្ជាបលិព ធ ដល់ភកិ េុព ោះ ។ បលិព ធព ោះ 
ភកិ េុព ោះរតូវកាតោ់ត ច ់ដចូតពៅពនោះ ។ ពបើការ្រ របស់ភកិ េុទងំ្ព ោះ 
ជាការ្រ ‘(ពធវើ’) រចួពហើយជាពរចើន, ការ្របន តចិបន តចួម្មនពៅសល់, 
ភកិ េុព ោះ រតូវពធវើការ្រព ោះឲយរចួពរសចពហើយ ចាចូំលពៅនរព ។ ពបើ
សិនការ្រពធវើរចួណតបន តចិ ពៅសល់ការ្រ យា៉ាង្ពរចើន, ភកិ េុព ោះ កុ ំ
ពៅឲយហួសពមួីយពយាជន ៍រតូវចូលពៅរកគណវាចកដនទ កនុង្ទខីាង្ 
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-២៣៦- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

កនុង្ ននកណំត ់១ ពយាជន ៍ ពហើយព លថា “សូមពោកដម៏្មនឣាយុ 
ជួយសពន្ទ គ្ ោះភកិ េុទងំ្ពនោះ ពដាយសង្គហវធិមី្មនឧពទ ទសជាពដ ើមផង្” ។ 
កាលពបើមនិបាន ដចូព លមកពនោះពទ គបបីព លថា “ម្មន លឣាវុពសា
ទងំ្ឡាយ! កចិ ចការម៉ាាង្របស់ខ្ ញុ ំម្មន, ឣនកទងំ្ឡាយ ចូរពៅកានទ់ី
កណន លង្ ាមសបាយចុោះ” ដពូចនោះ គបបីលោះបង្គ់ណាៈពហើយ ពធវើការ្រ
របស់ខ្ លនួ  ។ 

( កមមបលិដពាធ ) 

‘ (៦៤’) នវកមម ព ម្ ោះថា ការ្រ ។  ភកិ េុ ឣនកពធវើនវូនវកមម   
ព ោះ រតូវដងឹ្ឧបករណ៍ ណដលឣនកពធវើការ ម្មនជាង្ពឈើជាពដ ើម បាន
ពហើយ ឬ មនិទនប់ានពហើយ, រតូវខ្ វល់ខាវ យ ចពំ ោះការ្រ ណដល
ជាង្ពធវើរចួពហើយ នងិ្មនិទនព់ធវើរចួពហើយ, ភកិ េុឣនកពធវើនវកមម ណតង្ម្មន
បលិព ធ សពវណបបយា៉ាង្ដពូចនោះឯង្ ។ សូមបីបលិព ធព ោះ ភកិ េុ គបបី
កាត ់ ដចូតពៅពនោះ ។ ពបើការ្រ ម្មនសល់តចិ រតូវពធវើឲយរចួពរសច
ឲយពហើយ ។ ពបើសិនជាការ្រ ពៅសល់ពរចើន, ពបើជានវកមម របស់
សង្ឃ រតូវណតរបគល់ឲយពៅ ដល់សង្ឃ ឬក ៏ដល់ពួកភកិ េុឣនកទទលួនវូ
ភារាៈ, ពបើជានវកមម របស់ោទ ល់ខ្ លនួ គបបីរបគល់ឲយ ដល់ពួកបុគគល
ឣនកទទលួភារាៈ របស់ខ្ លនួ ។ ពបើមនិបានពួកភកិ េុឣនកទទលួភារាៈ យា៉ាង្
ដពូចាន ោះពទ  គបបីលោះបង្ ់ ឲយដល់សង្ឃពហើយ  ពទ ើបពៅចុោះ  ។  

( ឣ្ទធ នបលិដពាធ ) 

‘ (៦៥)   ការពធវើដពំណើ រ  ព ម្ ោះថា ឣទធ នាៈ  ។   កប៏ពវជាជ ពបកេាៈ  
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-២៣៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

របស់ភកិ េុណ្ហ ម្មនកនុង្ទណី្ហ ឬក ៏ បចចយ័ណ្ហមួយ ណដលភកិេុណ្ហ 
គបបីបាន កនុង្ទណី្ហ ។ ពបើភកិ េុព ោះ មនិបាននវូបពវជាជ ពបកេាៈ នងិ្ 
បចចយ័ព ោះពទ កម៏និឣាចឣតរ់ទបំានពឡើយ ។ ធមមាចតិ ត គតិនងឹ្ពៅ 
សូមបីរបស់ភកិ េុ ឣនកចូលពៅកានន់រពពហើយ ពធវើសមណធម៌ កជ៏ា   
ធមមជាតណដលបុគគលគបបីបព ទ បង្ប់ាន ពដាយលំបាក ។ ពរ ោះពហតុ
ព ោះ ភកិ េុព ោះ គបបីពចិារណ្ហកចិចការព ោះ ឲយបានពរសចពហើយ ចា ំ
ពធវើពសចកតខី្ វល់ខាវ យ  កនុង្សមណធម៌ចុោះ  ។ 

( ញតិបលិដពាធ ) 

( ‘៦៦’) ពួកជនណដលរតូវសាគ ល់គាន  ម្មនជាឣាទិ៍ យា៉ាង្ពនោះគ ឺ ក នុង្
វតត ឣាចារយ, រពោះឧបជាយ៍, សទធវិាិររកិ, ឣពន តវាសិក, ភកិ េុឣនករមួ
រពោះឧបជាយ៍, ភកិ េុឣនករមួឣាចារយ, កនុង្ផទោះ ម្មា, បាិ, បង្បអូនរសី, 
បង្បអូនរបុស ព ម្ ោះថា ញាត ិ ។ បុគគលទងំ្ឡាយ ម្មនឣាចារយ ជា 
ពដ ើមព ោះ ពកើតម្មនជមង ឺពទើបជាបលិព ធ ដល់ភកិ េុពនោះ ។ ពរ ោះពហតុ 
ព ោះ បលិព ធព ោះ ភកិ េុព ោះ គបបីកាតោ់ត ច ់ ពដាយការឧបដាា ក
ពហើយ ពធវើបុគ គលទងំ្ព ោះ (ឲយជាសោះពសបើយ) ជារបរកតពីឡើង្វញិ ។ 

បណ្ហត បុគគលទងំ្ព ោះ ដបូំង្ រពោះឧបជាយ៍ ម្មនឣា ធ, ពបើ
រពោះឧបជាយ៍ មនិជាសោះពសបើយឆ្វប់ពទ, ភកិ េុ គបបីណថទពំោក រហូត
ឣស់មួយជវីតិ ។ រពោះបពវជាជ ចារយ, រពោះឧបសមបទចារយ, សទធវិាិររកិ
ឣពន តវាសិក ណដលខ្ លនួបានឧបសមប័ទ នងិ្ បានបបួំសឲយ នងិ្ ភកិ េុ   
ឣនករមួរពោះឧបជាយ៍ជាមួយគាន   កគ៏បបីទនំកុបរំងុ្  យា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ ។  
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-២៣៨- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ចណំណក រពោះនសិសយាចារយ, រពោះឧពទ ទសាចារយ, នសិសយពន តវាសិក, 
ឧពទ ទសពន តវាសិក នងិ្ ភកិ េុឣនករមួឣាចារយផង្គាន  គបបីទនំកុបរំងុ្ ដរាប
ដល់នសិស័យ នងិ្ ឧពទ ទស មនិទនដ់ាច ់ ។  ពបើឣាច កគួ៏រទនំកុបរំងុ្   
ឲយបានពលើសព ោះ  ណថមពទៀត  ពដាយពតិ  ។ 

ចពំ ោះម្មាបាិ គបបីទនំកុបរំងុ្ ឲយបានដចូជារពោះឧបជាយ៍    
ចុោះ ។ ណមនពតិ ពបើជាម្មាបាិទងំ្ព ោះ ជាឣនកឋតិពៅ កនុង្រាជ-
សមបតត,ិ ពហើយ គាតរ់បាថាន នវូការទនំកុបរំងុ្ឣំពបុីរត, ភកិ េុ គបបីពធវើ
ឲយបាន ។ មួយពទៀត ម្មាបាិទងំ្ព ោះ មនិម្មនថាន រំកាពរាគ, ភកិ េុ 
គបបីឲយថាន ណំដលជារបស់ខ្ លនួ, ពបើថាន រំបស់ខ្ លនួ មនិម្មនពទ, ភកិ េុគបបីពៅ
ណសវង្រកមកពដាយភកិាេ ចារ ពហើយឲយ(ដល់ម្មាបាិ)ទល់ណតបាន ។ 

ណតចពំ ោះបង្បអូនរបុស-រសីទងំ្ឡាយវញិ ភកិ េុ គបបីផសំថាន  ំ
ណដលជារបស់ពួកពគទងំ្ព ោះឯង្ ពហើយឲយ (ដល់ពួកពគ’) ។ ពបើថាន ំ
ណដលជារបស់ពួកពគទងំ្ព ោះ មនិម្មនពទ, ភកិ េុ គបបីឲយថាន  ំ ណដលជា
របស់ខ្ លនួ ជារបស់ឲយខ្ ច,ី ពរកាយមក ពបើបាន គបបីទទលួយក ពបើមនិ
បានពទ មនិរតូវទរពឡើយ ។ ភកិ េុ មនិគួរពធវើថាន  ំមនិគួរឲយថាន ដំល់សាវ មី
របស់បង្បអូនរសី ណដលមនិណមនជាញាតពិឡើយ ។ ណតភកិ េុ គបបីឲយ 
ដល់បង្បអូនរសី របាប់ថា “ចូរឣនកឲយ ដល់សាវ ម ី របស់ឣនកចុោះ” ។     
សូមបីកនុង្ភរយិា របស់បង្បអូនរបុស កម៏្មននយ័ដចូគាន ពនោះណដរ ។ 
ចណំណកឯបុរតទងំ្ឡាយ របស់ជនទងំ្ព ោះ កជ៏ាញាត ិ របស់ភកិ េុ
ពនោះ  ពដាយពតិ   ពរ ោះពហតុព ោះ  ភកិ េុ ផសំថាន  ំឲយដល់បុរតទងំ្ឡាយ  
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-២៣៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

របស់ជនទងំ្ព ោះ  កគួ៏រ  ។ 
( ឣ្ាពាធបលិដពាធ ) 

‘ (៦៧’) ពរាគឯណ្ហមួយ ព ម្ ោះថា ឣា ធ ។  ពរាគព ោះ កាល 
ពបៀតពបៀន ពទើបព ម្ ោះថា ជាបលិព ធ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ ភកិ េុ   
គបបីកាត ់ ពដាយការពធវើថាន  ំ ។  ណតសូមបីកាលពបើភកិ េុ ពធវើថាន រំកា ពរី     
ប ី នថ ង, ពរាគ កព៏ៅណតមនិជាពសបើយ, ភកិ េុ គបបីតោិះពដៀលនវូឣតតភាព  
ថា “ខ្ ញុមំនិណមនជាខ្ ញុបំពរមើ មនិណមនជាកូនឈនួល របស់ឣនកពឡើយ, កខ៏្ ញុ ំ
ចញិ្ច ឹមឣនកឯង្ពនោះ ពទើបបានទទលួពសចកតទីកុ េ កនុង្សំសារវដ ត ណដល
បុគគលមនិដងឹ្ទបីផុំត”  ដពូច នោះពហើយ  គបបីពធវើសមណធម៌  ។ 

( រនថបលិដពាធ ) 

‘ (៦៨’) ការណថរកានវូរពោះបរយិតត ិ ព ម្ ោះថា គន ថាៈ ។ ការរកា 
រគប់រគង្នវូរពោះបរយិតតពិ ោះ រណមង្ជាបលិព ធ ដល់ភកិ េុឣនកខ្ វល់ 
ខាវ យ ជាប់ជានចិច ពដាយការសាវ ធាយជាពដ ើម ។ មនិជាបលិព ធ 
ដល់ភកិ េុពរៅឣំពពីនោះពឡើយ ។ កនុង្ភាវាៈននគន ថាៈ មនិជាទបីលិព ធ 
ដល់ភកិ េុឣនកមនិខ្ វល់ខាវ យព ោះ ម្មនពរឿង្ទងំ្ពនោះ (ជាឧទហរណ៍) ។ 

ម្មនពរឿង្មកថា រពោះពទវពតថរ ឣនកសូរតគមពរីមជឈិមនកិាយ 
ពៅកានសំ់ណ្ហក ់ ននរពោះពទវពតថរ ណដលឣារស័យពៅមលយជនបទ 
ពហើយសំុពរៀនកមមដាា ន ។ រពោះពថរាៈ សួរថា “ម្មន លឣាវុពសា ពតើឣនក 
ដល់ថាន កណ់្ហពហើយ កនុង្រពោះបរយិតត?ិ” ។ រពោះមជឈិមភាណកាៈ ព្លើយ
ថា “បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន! ខ្ ញុពំចោះចាមំជឈិមនកិាយ យា៉ាង្សាទ ត ់
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-២៤០- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ជ ំញ” ។  រពោះពថរាៈ ព លថា “ម្មន លឣាវុពសា ធមមាមជឈិមនកិាយ
ព ោះ បុគគលរកាបានពដាយលំបាក, កាលពបើបុគគលសាវ ធាយ នវូ
មូលបណ្ហណ សកាៈ, មជឈិមបណ្ហណ សកាៈ នងឹ្មក, កាលពបើសាវ ធាយ
មជឈិមបណ្ហណ សកាៈព ោះ ឧបរបិណ្ហណ សកាៈ កន៏ងឹ្មក, កមមដាា ន របស់
ឣនកនងឹ្ម្មនមកពណី្ហ?” ។ រពោះមជឈិមភាណកាៈ ព លថា “បពរិត
រពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន ខ្ ញុរំពោះករណុ្ហ បានកមមដាា ន កនុង្សំណ្ហក ់
របស់រពោះគុណម្មច ស់ពហើយ នងឹ្មនិរកពឡកពមើលពទៀតពឡើយ” ដពូចនោះ
ពហើយ កព៏រៀននវូកមមដាា ន មនិពធវើនវូការសាវ ធាយ រហូតដល់ពៅ ១៩ 
ឆ្វន  ំក នុង្ឆ្វន ទំ ី២០ កប៏ានសពរមចរពោះឣរហតត ពហើយព លរបាប់ ដល់
ពួកភកិ េុណដលមក ពដ ើមបីសាវ ធាយ ថា “ម្មន លឣាវុពសា កាលពបើខ្ ញុមំនិ
រកពឡកពមើលរពោះបរយិតត ិ រហូតដល់ពៅ ២០ ឆ្វន  ំ ណតខ្ ញុបំានពធវើការ
សនសំ កនុង្រពោះបរយិតតពិ ោះពហើយ, ឣនកទងំ្ឡាយ ចូរចាប់ពផតើមចុោះ” 
យា៉ាង្ដពូចនោះ ពោកមនិណដលម្មនពសចកតពីង្ឿង្្ងល់ សង្ស័យ សូមបីកនុង្      
ពយញ្ជនាៈ មួយពឡើយ  ាងំ្ណតឣំពពីដ ើម រហូតដល់ចប់  ។ 

សូមបីរពោះ គពតថរ ណដលពៅឣារស័យ កនុង្កុរនុ ធយិគរិ ីលោះបង្ ់
នវូរពោះបរយិតត ិ រហូតដល់ពៅ ១៨ ឆ្វន ពំហើយ បានសំណដង្នវូធាតុកថា 
ដល់ភកិ េុទងំ្ឡាយ ។ កាលភកិេុទងំ្ឡាយព ោះ ពផទៀង្ោទ តជ់ាមួយនងឹ្ 
រពោះគាមវាសិកពតថរទងំ្ឡាយ សូមបីណតបញ្ហា មួយ ណដលមកពហើយ 
ខ្សុលំដាប់  កម៏និម្មនពសាោះពឡើយ  ។ 

សូមបីកនុង្មារវាិររ រពោះពថរាៈ ព ម្ ោះចូឡាភយ័ ណដលពចោះចា ំ 
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-២៤១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

នវូរពោះនរតបដិក មនិបានពរៀនឣដ ាកថាពឡើយ ពហើយបានឲយបុគគល
វាយសគរសុវណណពភរ ី របកាសថា “ខ្ ញុនំងឹ្បកណរបនវូរពោះនរតបដិក កនុង្
រង្វង្ន់នបញ្ចនកិាយ” ដពូចនោះ ។  ភកិ េុសង្ឃ ព លថា “បានសិកាឣំព ី
ឣាចារយណ្ហមក រពោះចូឡាភយពតថរ ចូររបាប់ណតការសិកាឣំពឣីាចារយ 
របស់ខ្ លនួចុោះ, ពួកពយើង្នងឹ្មនិឲយព លពរៅពពីនោះពឡើយ” ។ សូមបី
រពោះឧបជាយ៍ កប៏ានសាកសួររពោះចូឡាភយពតថរព ោះ ណដលមក
ឧបដាា កខ្ លួន ថា “ម្មន លឣាវុពសា ពតើឣនកឲយពគវាយសគររបកាសណមន
ឬ?” ។ រពោះចូឡាភយពតថរ ទលូថា “បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ ដច៏ពំរ ើន 
ណមនពហើយ” ។ រពោះឧបជាយ៍ សួរពទៀតថា “ពរ ោះពហតុឣវី?” ។ រពោះ
ពថរាៈ ទលូថា “បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន ខ្ ញុរំពោះករណុ្ហនងឹ្ណរបរពោះ
បរយិតត”ិ ។ រពោះឧបជាយ៍សួរថា “ម្មន លឣភយ័ដម៏្មនឣាយុ ឣាចារយ 
ទងំ្ឡាយ ព លនវូបទពនោះថា ដចូពមតច?” ។ រពោះពថរាៈ ព្លើយតបថា 
“បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន ព លយា៉ាង្ដពូចនោះ” ។ រពោះឧបជាយ៍ 
ណកលង្ព លបដពិសធ ពដាយសំពឡង្ថា “ហឹៗ ” ។ រពោះចូឡាភយពតថរ
ព ោះ បានព្លើយតប ពដាយបរយិាយពផសង្ៗ ពទៀតថា “បពរិតរពោះ
គុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន ព លយា៉ាង្ដពូចនោះៗ” ឣស់វារាៈ បដីង្ ។ រពោះពថរាៈ 
កប៏ានព លបដពិសធ ពដាយសំពឡង្ថា “ហឹៗ  ទងំ្ឣស់” ពហើយ
ព លថា “ណនពោកម្មនឣាយុ ផលូវណដលឣនកព លពហើយ ជាបឋមនុោ៎ះ
ឯង្ ជាឣាចរយិមគគ ណតពរ ោះឣនកមនិបានពរៀនោទ ល់ម្មត ់ ឣំពឣីាចារយ 
ពទើបមនិឣាច   ពដ ើមបីនងឹ្បញ្ហជ កប់ានថាាៈ   ឣាចារយទងំ្ឡាយ   ព ល 
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-២៤២- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

យា៉ាង្ពនោះ, ចូរឣនកពៅចុោះ, ចូរឣនកសាត ប់ កនុង្សំណ្ហកន់នឣាចារយ របស់ 
ខ្ លនួចុោះ” ។  រពោះចូឡាភយពតថរ សួរថា “បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន 
ខ្ ញុ ំ នងឹ្ពៅកនុង្ទណី្ហ?” ។ រពោះឧបជាយ៍ របាប់ថា “រពោះពថរាៈ ព ម្ ោះ
មារធមមរកេតិាៈ ជាឣនកឆ្វល ត កនុង្រពោះបរយិតត ិ រគប់យា៉ាង្ ឣារស័យពៅ 
កនុង្វាិររ ព ម្ ោះតុោធារបពត៌ កនុង្ពរាហណជនបទ ខាង្ម្មតរ់ចាងំ្ 
ននទពន លគ គ្  ឯពណ្ហោះ, ចូរឣនកពៅកានសំ់ណ្ហក ់ននរពោះមារធមមរកេតិាៈ
ព ោះចុោះ”  ។ 

រពោះចូឡាភយពតថរ ទទលួរពមថា “បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ ដ ៏  
ចពំរ ើន របនពពហើយ” ថាវ យបង្គនំវូរពោះពថរាៈពហើយ កប៏ានពៅកាន់
សំណ្ហក ់ ននរពោះពថរាៈ រពមជាមួយភកិេុ ៥០០ របូ ថាវ យបង្គពំហើយ 
ពទើបឣង្គុយ ។ រពោះពថរាៈ សួរថា “ពតើឣនកមកពរ ោះពហតុឣវី?” ។ រពោះ
ចូឡាភយពតថរ ព្ លើយថា “បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន ខ្ ញុមំកពដ ើមបី 
សាត ប់ធម៌” ។ រពោះពថរាៈ ព លថា “ម្មន លឣភយ័ដម៏្មនឣាយុ ភកិ េុ
ទងំ្ឡាយ មកសួរខ្ ញុ ំ កនុង្ទ ីនកិាយ នងិ្ មជឈិមនកិាយ មួយដង្
មួយកាល ឯរពោះសូរត ដព៏សស ខ្ ញុមំនិណដលបានពមើលមក ៣០ ឆ្វន ំ
ពហើយ, ពណាើ យចុោះ កនុង្ពវោយប់ ចូរឣនកបកណរប កនុង្សំណ្ហកខ់្ ញុ ំកនុង្
ពពលនថង ខ្ ញុ ំ នងឹ្សំណដង្របាប់ដល់ឣនក” ។ រពោះចូឡាភយពតថរព ោះ 
ទទលួថា “សាធុ ភពន ត” ដពូចនោះពហើយ បានពធវើយា៉ាង្ ដពូចាន ោះឯង្ ។  ពួក
ឣនករសុក ឲយបុគគលពធវើមារមណឌ បរតង្ម់្មតទ់វ រ ននបរពិវណ ពហើយ
មកសាត ប់ធម៌  ពរៀង្រាល់នថង  ។   រពោះពថរាៈ   យករពោះសូរត   ណដលរពោះ  
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-២៤៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

 ចូឡាភយពតថរបកណរប កនុង្ពពលយប់ មកសំណដង្ កនុង្ពពលនថង ញុាងំ្
រពោះសូរតឲយចប់ ពដាយលំដាប់ពហើយ ពទើបឣង្គុយ ពលើកពន ទល ណកបរ 
សំណ្ហកន់នរពោះឣភយពតថរពហើយ ព លថា “ម្មន លឣនកដម៏្មនឣាយុ 
ចូរឣនកបពរង្ៀន នវូកមមដាា នដល់ខ្ ញុ”ំ ។ រពោះចូឡាភយពតថរ ព លថា 
“បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន ពតើរពោះគុណម្មច ស់ ព លនវូឣវីពៅ?
( ‘ពបើ’) កមមដាា នព ោះ ខ្ ញុបំានសាត ប់ពហើយ កនុង្សំណ្ហករ់ពោះគុណម្មច ស់ 
នុោ៎ះឯង្ មនិណមនពទឬ?, ខ្ ញុនំងឹ្របាប់កមមដាា នឣវីពៅ ណដលរពោះគុណម្មច ស់
មនិទនព់ចោះព ោះ?” ។ លំដាប់ព ោះឯង្ រពោះពថរាៈ ព លនងឹ្រពោះ   
ចូឡាភយពតថរ ថា “ម្មន លឣាវុពសា ព ម្ ោះថា ផលូវម៉ាាង្ របស់បុគគល
ឣនកពៅដល់ពហើយនុោ៎ះឯង្” ។ បានដងឹ្មកថា កនុង្ពពលព ោះ រពោះ       
ឣភយពតថរ  ជារពោះពសាាបន ន  ។ 

រគាព ោះ រពោះចូឡាភយពតថរ ឲយនវូកមមដាា ន ដល់រពោះពថរាៈព ោះ 
ពហើយ ពទើបមកបកណរបធម៌ កនុង្ពោហរបាសាទ បានសាត ប់ដណឹំង្ ថា 
“រពោះពថរាៈ បរនិ ិវ នពហើយ” ដពូចនោះ លុោះបានឮពហើយ កព៏ លថា 
“ម្មន លឣាវុពសាទងំ្ឡាយ ចូរឣនកទងំ្ឡាយ  យំកចវីរមក” ដពូចនោះ 
រគង្ចវីរ ពហើយព លសរពសើររពោះពថរាៈ ថា “ម្មន លឣាវុពសា ទងំ្ 
ឡាយ ឣរហតតមគគ សមគួរពហើយដល់ឣាចារយរបស់ពួកពយើង្, ម្មន ល
ឣាវុពសាទងំ្ឡាយ! ឣាចារយ របស់ពយើង្ ជាមនសុសរតង្ ់ជាឣាជាន-ី
យបុគគល ឣាចារយរបស់ពយើង្ព ោះ សុខ្ចតិ តឣង្គុយ ពលើកពន ទល ណកបរ
សំណ្ហកន់នធមមពន តវាសិក របស់ខ្ លនួ ពហើយព លថា “ចូរឣនករបាប់នវូ 
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-២៤៤- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

កមមដាា ន ដល់ខ្ ញុផំង្” ដពូចនោះ, ម្មន លឣាវុពសាទងំ្ឡាយ ឣរហតតមគគ 
សមគួរពហើយ  ដល់រពោះពថរាៈ ”  ។ 

គន ថាៈ  មនិជាទបីលិព ធ  ដល់ភកិ េុទងំ្ឡាយណបបពនោះឯង្ ។ 
( ឥទធិ បលិដពាធ ) 

‘(៦៩)  បញទ ធ ិ ណដលជារបស់បុថុជជន ព ម្ ោះថា បញទ ធ ិ ។  កប៏ញទ ធ ិ
ណដលជារបស់បុថុជជនព ោះ ជារបស់ណដលរកាបានពដាយលំបាក ដចូ
ជាទរកណដលពៅពដកោង រ នងិ្ ដចូជារសូវដខ៏្ ច ីរណមង្ណបកធាល យពដាយ 
ពហតុម្មនរតមឹណតបន តចិបន តួចប៉ាុពណ្ហណ ោះ។ កប៏ញទ ធពិ ោះ រណមង្ជាបលិព ធ 
ដល់វបិសស  មនិជាបលិព ធដល់សម្មធពិទ ពរ ោះបញទ ធពិ ោះ បុគគល 
បានសម្មធពិហើយ ពទើបសពរមច ។ ពរ ោះពហតុព ោះ ឥទ ថបិលិព ធ 
រពោះពយាគាវចរ ឣនករបាថាន វបិសស  គបបីកាតោ់ត ច,់ បលិព ធ ពរៅ
ឣំពពីនោះ  រពោះពយាគាវចរឣនករបាថាន សមថាៈ  គបបីកាតោ់ត ច ់ ។ 

ពសចកតពីសិាត រ កនុង្បលិព ធកថាពនោះ បណឌិ ត គបបីរជាបជា
មុនសិន  ។ 
‘ (៧០’) ចណំណកកនុង្ កយថា “ចូរពៅរករពោះពយាគ ី ឣនកឲយនវូ
កមមដាា ន ណដលជាកលាណមរិត”  ដពូច នោះពនោះ ម្មនវនិចិ ឆយ័ ដចូតពៅ៖  

( កមមោឋ ន ២ យា៉ា ង ) 

កមមដាា ន ម្មន ២ យា៉ាង្ គាឺៈ សពវតថកកមមដាា ន ១ បារាិររយិ- 
កមមដាា ន ១ ។  ក នុង្កមមដាា នទងំ្ ២ យា៉ាង្ព ោះ (កមមដាា នគ)ឺ ’ពមាត       
ក នុង្បុគគលទងំ្ឡាយ ម្មនពួកភកិ េុជាពដ ើមកត ី ( ‘កមមដាា នគ’ឺ) មរណសសត ិ 
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-២៤៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កត ី ព ម្ ោះថា សពវតថកកមមដាា ន ។ ឣាចារយពួកខ្ លោះ ព លថា “ឣសុភ-
សញ្ហដ  ព ម្ ោះថា សពវតថកកមមដាា ន” ដពូចនោះ កម៏្មន ។  ណមនពតិ ពមាត  
ជាបឋម គភឺកិ េុឣនកបពំពញកមមដាា ន គបបីកណំតពួ់កភកិ េុព ោះ ជាមុន
ពហើយសឹមចពំរ ើន កនុង្ពួកភកិ េុណដលពៅ កនុង្សីម្ម ពដាយនយ័ថា “សូម
ឲយភកិ េុទងំ្ឡាយ ណដលពៅកនុង្សីម្ម ម្មនពសចកតសុីខ្ កុបំពីបៀតពបៀន
គាន ពឡើយ” ប ទ ប់ពពី ោះ គបបីចពំរ ើន ក នុង្ពួកពទវាណដលពៅកនុង្សីម្ម 
តឣំពពី ោះមក គបបីចពំរ ើន កនុង្ពួកឥសសរជន កនុង្ពគាចររគាម ប ទ ប់
មក គបបីចពំរ ើន ក នុង្មនសុស កនុង្ពគាចររគាមព ោះ រហូតដល់សពវសតវ
ទងំ្ឡាយ ។ កព៏រ ោះ (ចពំរ ើន)’ពមាត  កនុង្ភកិ េុសង្ឃ ភកិ េុព ោះ រណមង្ពធវើ
ឲយភកិ េុទងំ្ឡាយ ណដលពៅរមួជាមួយគាន  ពកើតម្មនចតិ តទន ់។ កាលពបើ
ដពូចាន ោះ ភកិ េុទងំ្ឡាយព ោះ ជាឣនកម្មនការពៅរមួជាសុខ្ ដល់ភកិ េុ
ព ោះ ។ ពរ ោះ (‘ចពំរ ើន)’ពមាត  កនុង្ពួកពទវា ណដលឣារស័យពៅ កនុង្
សីម្មព ោះ ភកិ េុព ោះ ជាឣនកគពឺទវាទងំ្ឡាយ ណដលម្មនចតិតគពឺមាត
ព ោះពធវើឲយពទរទនព់ហើយ រកា ំុរគង្លអពហើយ ពដាយការរកាណដល 
របកបពដាយធម៌ ។ ពរ ោះ ( ‘ចពំរ ើន)’ពមាត  កនុង្ឥសសរជន កនុង្ពគាចរ-
រគាម ភកិ េុព ោះ ជាឣនកគឥឺសសរជនទងំ្ឡាយ ណដលម្មនស ត នចតិ ត គ ឺ
ពមាត ព ោះ ពធវើឲយទនព់ហើយ ណថរកាការ រ យា៉ាង្លអពហើយ ពដាយ
ការណថរកាណដលរបកបពដាយធម៌ ។ ពរ ោះ ‘(ចពំរ ើន)’ពមាត  កនុង្មនសុស
ទងំ្ឡាយ កនុង្ពគាចររគាមព ោះ ភកិ េុព ោះ ជាឣនកគមឺនសុសទងំ្ឡាយ 
ព ោះ  ណដលម្មនចតិតគពឺមាត ព ោះ   ពធ វើឲយរជោះថាល ពហើយ  មនិពមើល្យ 
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-២៤៦- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ពហើយ រណមង្រាចព់ៅ ។ ពរ ោះ(‘ចពំរ ើន)’ពមាត  កនុង្សតវទងំ្ឡាយទងំ្ 
ពួង្ ភកិ េុព ោះជាឣនកម្មនករិយិារាចព់ៅ មនិរតូវពគរាងំ្សទោះ ក នុង្ទទីងំ្ 
ពួង្ ។ ម៉ាាង្ពទៀត ពដាយមរណសសត ិភកិ េុព ោះ កាលគតិថា “ឣាាម
ឣញ គពឺតិជានងឹ្សាល ប់” ដពូចនោះ នងឹ្លោះបង្ន់វូឣពនសនាៈពហើយ ជា
ឣនកម្មនពសចកតសីពង្វគ រកីចពំរ ើនខ្ ពស់ពឡើង្ៗ ជាឣនកម្មនការរបរពតឹ តិ
មនិធូរថយ ។ មួយពទៀត កាលពបើភកិ េុព ោះ ម្មនចតិតសនសំឣប់រ ំ ក នុង្   
ឣសុភសញ្ហដ ពហើយ ឣារមមណ៍ទងំ្ឡាយសូមបីជាទពិវ កន៏ងឹ្មនិរគប 
សង្ាតន់វូចតិ ត( ‘របស់ភកិ េុព ោះ’) ពដាយឣំណ្ហចននពសចកតពីោភលន ់។ 

ដចូបានពណ៌ មកពនោះឯង្ កមមដាា ន ៣ ម្មន ពមាត កមមដាា ន 
ជាពដ ើម ពទើបពោកពៅថា “សពវតថកកមមដាា ន” ពរ ោះជាកមមដាា ន 
ណដលបុគគលគបបីរតូវការ គគឺបបីរបាថាន  ក នុង្ភាវ នពុយាគទងំ្ពួង្ 
ពរ ោះភាវាៈជាកមមដាា នណដលម្មនឧបការាៈពរចើនផង្ ពរ ោះជាទាីងំ្ នន
ការ្រ គកឺរិយិាាមរបកបពរឿយៗ ណដលពយាគភាវ  រតូវការ
ពហើយផង្ ។ ចណំណក កមមដាា ន ឯណ្ហ កនុង្កមមដាា នទងំ្ ៤០ សមគួរ 
ដល់ចរយិា របស់ភកិ េុណ្ហ, កមមដាា នព ោះ របស់ភកិ េុព ោះ ពោកពៅ
ថា “បារាិររយិកមមដាា ន” ពរ ោះជាកមមដាា ន ណដលភកិេុព ោះ រតូវណតរកា 
ជាប់ជានចិច នងិ្ ពរ ោះជាបទដាា ន ននភាវ កមម ខ្ ពស់ពឡើង្ ៗ របស់
ភកិ េុព ោះផង្  ។ 

ភកិ េុរបូណ្ហ ឲយនវូកមមដាា នទងំ្ ២ យា៉ាង្ពនោះ ដចូបានព ល
ពហើយ,  ភកិ េុរបូពនោះ  ព ម្ ោះថា  ជាឣនកឲយនវូកមមដាា ន,  រពោះពយាគាវចរ  
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-២៤៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

គបបីចូលពៅរកភកិ េុឣនកឲយកមមដាា នព ោះ  ។ 
( កលាណមិរត ) 

 កយថា “ជាកលាណមរិត” គមឺរិតណដលលអ ឣនកឋតិពៅពហើយ 
កនុង្ណផនកននពសចកតចីពំរ ើន របកបពដាយរបពយាជនសុ៍ខ្ណតម៉ាាង្ ជាឣនក 
របកបរពមពហើយ  ពដាយគុណម្មនជាឣាទិ៍  យា៉ាង្ដពូចនោះ គ ឺ៖  

ជាឣ្នករួររសឡាញ់ ១ រួរដោរព ១ រួរសរដសើ រ ១ ជា   

ឣ្នកដពាល ១ ជាឣ្នកឣ្ត់ធន់នូវពាកយ ១ ជាឣ្នកសតងនូវ 

កថាធម៌ ដ៏រជាលដរៅ ១ មិនដឹកនាាំ (បុរគលដព្ទ) កន ុង      

ទីសដលមិនរួរ ១   ។ 

កព៏រ ោះរពោះពុទ ធវចនាៈ ថា “ម្មន លឣានន ទ! ពតិណមន សតវទងំ្ 
ឡាយ ជាឣនកម្មនជាតជិាធមមា ឣារស័យតថាគតណដលជាកលាណ
មរិតពហើយ រណមង្រចួផុត ឣំពជីាតបិាន ( ‘១’) ” ដពូចនោះជាពដ ើម រពោះ
សម្មម សមពុទ ធនុោ៎ះឯង្ ជាកលាណមរិត របកបរពមពដាយឣាការទងំ្ 
ពួង្ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ កាលរពោះសម្មម សមពុទ ធ រពោះឣង្គព ោះ រទង្់
ធរម្មនពៅពឡើយ, កមមដាា ន ណដលបុគគលពរៀនពហើយ កនុង្សំណ្ហកន់ន
រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ ណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ ជាកមមដាា នណដលបុគគលពរៀនលអ
ពហើយ ណតកាលពបើរពោះឣង្គ រទង្ប់រនិ ិវ នពៅពហើយ បណ្ហត រពោះមារ
សាវក័ទងំ្ ៨០ រពោះមារសាវក័ឣង្គណ្ហ ម្មនជវីតិរស់ពៅ, ភកិ េុ នងឹ្
ពរៀនកមមដាា ន   កនុង្សំណ្ហកន់នរពោះមារសាវក័ឣង្គព ោះ កគួ៏រ,  សូមបី 
______________________________________________________________________ 

១-  សុ. សំ. សគ. ភាគទី ២៩  ទព័ំរទី ២៣៩ ។  
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-២៤៨- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

រពោះមារសាវក័ឣង្គព ោះ មនិម្មនពទ,   ខ្ លួន ជាឣនករបាថាន ពរៀនកមមដាា ន 
ណ្ហមួយ កគ៏បបីពរៀន កនុង្សំណ្ហកន់នរពោះខ្ណី្ហរសព ណដលជាឣនក
ញុាងំ្ចតុកា្ ន នងិ្ បញ្ចក្ន ឲយពកើត ពដាយឣំណ្ហចកមមដាា ន 
ណដលខ្ លួនរតូវការព ោះឯង្ ចពំរ ើនវបិសស  ណដលម្មន្នព ោះ ជា
បទដាា នពហើយ សពរមចនវូការឣស់ពៅននឣាសវាៈ ។ 

សួរថា “ករ៏ពោះខ្ណី្ហរសព របកាសនវូខ្ លួនថា ឣាាម ឣញ ជា
រពោះខ្ណី្ហរសពឬ? ” ។  ព្ លើយថា “នងឹ្ព លពធវើឣវី  ពរ ោះរពោះ
ខ្ណី្ហរសព ដងឹ្នវូភាវាៈននភកិ េុព ោះ ពធវើពតិពហើយ ពទើបរបកាស, រពោះ
ឣសសគុតតពត ថរ ដងឹ្ថា “កមមដាា ន គភឺកិ េុពនោះ របារឰពហើយ ភកិ េុពនោះ ជា
ឣនកពធវើពតិ”  ដពូច នោះពហើយ រកាលោទ ងំ្ណសបក ពលើឣាកាស ឣង្គុយពត់
ណភនន ពលើោទ ងំ្ណសបកព ោះពហើយ របាប់នវូកមមដាា ន មនិណមនពទឬ?” ។ 
ពរ ោះពហតុព ោះ ពបើរពោះពយាគាវចរ បាននវូរពោះខ្ណី្ហរសព កក៏ារ
បានព ោះ ជាការលអពហើយ, ពបើមនិបានពទ គបបីកានយ់ក កនុង្សំណ្ហក់
ននរពោះឣ គាម ី រពោះសកទគាម ី រពោះពសាាបន ន បុថុជជន ឣនកបាន
្ន ភកិ េុឣនករទរទង្រ់ពោះនរតបដិក ឣនករទរទង្ប់ដិកពរី ឣនករទរទង្់
បដិកមួយ ចុោះាមលំដាប់ៗ មក, សូមបីកាលពបើភកិ េុឣនករទរទង្ប់ដិក
មួយ មនិម្មនពទ, ភកិ េុ ឯណ្ហ ជាឣនកសាទ តជ់ ំញ សូមបីនកិាយមួយ 
រពមទងំ្ឣដ ាកថា នងិ្ ភកិ េុព ោះ ខ្ លនួឯង្ ជាឣនកម្មនការពឣៀនខាម ស 
គបបីកានយ់ក ( ‘កមមដាា ន’) ក នុង្សំណ្ហកន់នភកិ េុឣង្គព ោះ ។ ពរ ោះថា ភកិ េុ
ណបបពនោះ ជាឣនករទរទង្ន់វូណបបបទ ជាឣនកាមរកានវូវង្សរតកូល ជា 
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-២៤៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឣនកណថរការបនពណី ជាឣាចារយ ជាឣនកពជឿាមមត ិរបស់ឣាចារយ ជា
ឣនកមនិយក ាមឣតតព ម័ត ិ ។  ពរ ោះពហតុព ោះឯង្  ពទើបរពោះ
ពបារាណកពតថរទងំ្ឡាយ បានព លពហើយ ៣ ដង្ ថា “ភកិ េុលជជ ីនងឹ្ 
រកា,  ភកិ េុលជជ ីនងឹ្រកា,  ភកិ េុលជជ ីនងឹ្រកា”  ដពូច នោះ  ។ 

កក៏ នុង្ការឲយកមមដាា នពនោះ ភកិ េុ ម្មនរពោះខ្ណី្ហរសព ជាពដ ើម 
ណដលបានព លមកពហើយ ឰដខ៏ាង្ពដ ើម រណមង្របាប់បានណតផលូវណដល
ខ្ លនួបានសំពរចពហើយប៉ាុពណ្ហណ ោះឯង្ ។ ចណំណក ភកិ េុជាពហុសសូត ពរ ោះ
ភាវាៈននខ្ លនួជាឣនកចូលពៅរកឣាចារយព ោះៗ ពហើយញុាងំ្ឧគគហាៈ ‘(ការ
ពរៀន’) នងិ្ បរបុិចាឆ  (‘ការសាកសួរ’) ឲយរជោះរសឡោះពហើយ កណំតន់វូ 
រពោះសូរត នងិ្ ពហតុការណ៍ ឣំពទីពីនោះខ្ លោះ ទពី ោះខ្ លោះ របកបឲយពៅជាទី
សបាយ ឬ មនិជាទសីបាយ សំណដង្ផលូវដធ៏ទំោូយ ពហើយរបាប់នវូ
កមមដាា ន ពរបៀបដចូជាមារហតថ ី ណដលពដ ើរចូលពៅ កនុង្ទនីរពណដល
សុ៊បរទុប យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគាវចរ គបបី
ចូលពៅរកភកិ េុ ណដលជាឣនកឲយកមមដាា ន ជាកលាណមរិតណបបព ោះ 
ពធវើវត តរបតបិតត ិ ដល់ភកិ េុព ោះពហើយ គបបីពរៀនយកកមមដាា ន ។ ពបើរពោះ
ពយាគាវចរ បានភកិេុឣនកឲយនវូកមមដាា ន ណដលជាកលាណមរិតព ោះ 
កនុង្វតតជាមួយគាន នុោ៎ះឯង្ ការបានយា៉ាង្ព ោះ ជាការលអពហើយ, ពបើមនិ
បានពទ, ភកិ េុ ឣនកឲយកមមដាា នព ោះ ឣារស័យពៅ កនុង្ទណី្ហ រពោះ
ពយាគាវចរ គបបីពៅ កនុង្ទពី ោះចុោះ ។  កក៏ាលពបើនងឹ្ពៅ មនិរតូវ ក់
ណសបកពជើង្ ពដាយពជើង្ណដលោង្ដសុជរមោះពហើយ បាងំ្្រត  ពរបើឲយ 
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-២៥០- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ពគកានយ់កនវូពរគឿង្ពរបើរបាស់ ម្មនបពំង្ព់របង្ នងិ្ ពភសជជាៈ ម្មន
ទកឹ មុ ំ នងិ្ សារឣំពៅជាពដ ើម ម្មនឣពន តវាសិក ពចាមពរាមពហើយពដ ើរ 
ពៅ, ណតគបបីបពំពញគមកិវតត ពហើយកានយ់កបារត នងិ្ ចវីររបស់ខ្ លនួ 
ពដាយខ្ លនួឯង្ណតមតង្ ចូលពៅកានវ់តតណ្ហៗ កនុង្ចព ល ោះផលូវ ពធ វើវត ត
របតបិតត ិ កនុង្ទទីងំ្ពួង្ ជាឣនកម្មនបរកិាេ រដរ៏សាល ម្មនការរបរពតឹ តិ
ដសុជរមោះ យា៉ាង្នរកណលង្ រាចព់ៅ ។ កាលចូលពៅដល់វតតព ោះ 
គបបីញុាងំ្បុគគល ឲយពធវើពឈើជរមោះពធមញ ជាកបបិយាៈ កនុង្ចព ល ោះផលូវនុោ៎ះ
ឯង្ពហើយ កានចូ់លពៅ ។ មួយពទៀត មនិគួរចូលពៅកានប់រពិវណ
ពផសង្ពទៀត ពដាយគតិថា “ឣញ នងឹ្សរម្មក ពធវើនវូសររីកចិ ច ម្មន
ោង្ នងិ្ ោបពជើង្ជាពដ ើម បន តចិសិនពហើយ ចាចូំលពៅរកសំណ្ហក់
ឣាចារយ” ។ សួរថា “ពរ ោះពហតុឣវី?” ។ ព្លើយថា “ពរ ោះថា ភកិ េុ
ទងំ្ឡាយ ណដលជាវសិភាគ របស់ឣាចារយព ោះ គបបីម្មន កនុង្
បរពិវណព ោះ, ភកិ េុទងំ្ព ោះ សួរពហតុននការមកពហើយ គបបីរបកាស
នវូពទសរបស់ឣាចារយពហើយ ព លថា “វ ិសពហើយ ពោកពឣើយ! 
ពបើពោកមកកានសំ់ណ្ហកឣ់ាចារយព ោះ” ពហើយ គបបីញុាងំ្ពសចកតី
ពៅត រការយ ឲយពកើតពឡើង្,  ភកិ េុព ោះ គបបីវលិវញិ ចាកទពី ោះ ពរ ោះ
ពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ ភកិ េុ គបបីសួរទលំីពៅ របស់ឣាចារយ 
ពហើយ  សឹមពៅរតង្ ់ ក នុង្ទពី ោះណតមតង្  ។ 

ពបើឣាចារយពកមង្ជាង្ មនិគួរពរតកឣរនងឹ្សាមចីកិមម ម្មនការ
ទទលួយកបារត នងិ្ ចវីរជាពដ ើមពឡើយ ។  ពបើឣាចារយចាស់ជាង្, ពៅ 
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-២៥១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ដល់ពហើយ គបបីថាវ យបង្គឣំាចារយពហើយឈរ ។ ពបើឣាចារយព លថា 
“ម្មន លពោកដម៏្មនឣាយុ ចូរពោកដាកប់ារត នងិ្ ចវីរចុោះ” ពហើយ 
គបបីដាកចុ់ោះ ។ ពបើឣាចារយព លថា “នមិន តឆ្វនទ់កឹ” ដពូចនោះពហើយ ពបើ
របាថាន  រតូវឆ្វន ់ ។ ឣាចារយព លថា “ចូរោង្ពជើង្” មនិរតូវោង្
ពជើង្ជាមុនពទ ។  ពរ ោះថា ពបើឣាចារយ រតូវពៅដង្ទកឹមក កជ៏ាការមនិ
សមគួរពឡើយ ។ ណតពបើឣាចារយ របាប់ថា “ម្មន លឣាវុពសា ចូរោង្ចុោះ 
ទកឹព ោះ ខ្ ញុមំនិបានដង្មកពទ គពួឺកភកិ េុដនទពទណដលដង្មក” ពហើយ 
គបបីពៅឣង្គុយ កនុង្ទណីដលឣាចារយ ពមើលមនិព ើញ ពទោះបជីាទទីពំនរ 
ណដលម្មនពរគឿង្បទិបាងំ្ ឬ ទវីាលដពូចាន ោះ ឬក ៏ ទណីកបរៗ ននវាិររ ក៏
បាន ពហើយោង្ពជើង្ចុោះ ។ ពបើឣាចារយ យំកបពំង្ព់របង្មក គបបី
ពរកាកពឡើង្ យកនដទងំ្ពរីទទលួ ពដាយពគារព ។ ពរ ោះពបើភកិ េុ មនិ
ទទលួបពំង្ព់របង្ព ោះពទ ឣាចារយ នងឹ្ពកើតម្មនចតិ តគតិពផសង្ថា “ភកិ េុ
ពនោះ ញុាងំ្ករិយិាគប់រកឲយកពំរ ើក ចាប់ាងំ្ពពីពលពនោះ ពតិណមន” ។ ណត
លុោះទទលួយកពហើយ មនិរតូវោបពជើង្ មុនភាល មៗ ពទ ។ ពរ ោះថា 
ពរបង្ព ោះ ជាពរបង្សំរាប់ោបខ្ លនួ របស់ឣាចារយ នងឹ្ពៅជាការ
ណដលមនិសមគួរ ។  ពហតុព ោះ ភកិ េុ គបបីោបកាល មុនពហើយ ចា ំ
ោបនវូឣវយវាៈ ម្មន-ក ជាពដ ើម ។ ណតពបើឣាចារយ ព លថា “ម្មន ល
ឣាវុពសា ពរបង្ពនោះ ជាពរបង្សរម្មប់ពរបើរបាស់បាន រគប់យា៉ាង្ ចូរ
ឣនកោបពជើង្ កប៏ាន”  ដពូច នោះ  រតូវដាក ់ពលើកាលបន តចិពហើយ តមក 
រតូវោបពជើង្ពហើយ ព លថា “បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ ដច៏ពំរ ើន  ខ្ ញុនំងឹ្ 
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-២៥២- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ទកុដាកន់វូបពំង្ព់របង្ពនោះ” ពបើឣាចារយទទលួ គបបីរបពគន ។ ភកិ េុមនិ
រតូវ ( ‘របញាប់’) ព លយា៉ាង្ពនោះថា “បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ ដច៏ពំរ ើន 
សូមរពោះគុណម្មច ស់ ពមាត របាប់កមមដាា ន ដល់ខ្ ញុ”ំ ចាប់ាងំ្ពនីថងណដល
មកដល់ ។ ណតចាប់ពនីថងទ ី២ ពៅ ពបើឧបដាា ក ជារបចា ំរបស់ឣាចារយ 
ម្មន គបបីសូមឧបដាា កព ោះ ពហើយពធវើវត ត ។ ពបើសូមពហើយ ឧបដាា ក
ព ោះមនិឲយពទ ពបើបានឱកាសភាល ម គបបីពធវើ ។ កក៏ាលនងឹ្ពធវើ គបបី
របពគនពឈើជរមោះពធមញ ៣ យា៉ាង្ គ ឺខាន តតូច, ខាន តកណ្ហត ល នងិ្ ខាន ត
ធ ំ ។  ទកឹសំរាប់ោង្មុខ្ នងិ្ ទកឹសំរាប់ងូ្ត គបបីពរតៀមទកុទងំ្ ២ 
យា៉ាង្ គ ឺទកឹរតជាក ់ទកឹពៅត  ។ ឣាចារយ ពរបើនវូពឈើជរមោះពធមញ នងិ្ 
ទកឹណ្ហមួយ រហូត ៣ នថង ប ទ ប់ពពី ោះ គបបីរបពគនពឈើជរមោះពធមញ 
នងិ្ ទកឹដពូចាន ោះឯង្ ជាប់ជានចិច ។ កាលពបើឣាចារយមនិពរ ើស ពរបើណ្ហ
មួយកប៏ាន គបបីរបពគន ាមណតបានមក ។ នងឹ្ព លពរចើនពធវើឣវី ។  
វត តដរ៏បនព គរឺពោះម្មនរពោះភាគរទង្ប់ញ្ដតតពហើយ កនុង្មារខ្ន ធកាៈ ថា 
“ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ឣពន តវាសិក គបបីពធវើវត តដរ៏បនព ចពំ ោះឣាចារយ, 
ពនោះ ជាការពធវើវត តរបនព កនុង្ពរឿពង្ ោះ គ ឺឣពន តវាសិក គបបីពរកាកពឡើង្ 
ឣំពរីពលឹមណតមតង្ ពដាោះណសបកពជើង្ពចញ រគង្ចពីរ ព្ៀង្សាម ម្មេ ង្
ពហើយ របពគនពឈើជរមោះពធមញ របពគនទកឹោង្មុខ្ រកាលឣាសនាៈ
ឲយ ពបើយាគូម្មន គបបីោង្ភាជនាៈ ពហើយរបពគនយាគូ” ដពូចនោះជា
ពដ ើម ព ោះឯណ្ហ,  គបបីពធវើសម្មម វតតទងំ្ឣស់ព ោះចុោះ  ។ 

សិសស ញុាងំ្ឣាចារយឲយពរតកឣរ ពដាយវតតសមបតត ិយា៉ាង្ពនោះ,  
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-២៥៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កនុង្ពវោោង ច ឣាចារយឲយពៅវញិ ពដាយរបាប់ថា “ចូរឣនក ពៅចុោះ” 
ថាវ យបង្គពំហើយសឹមពៅ ។ ឣាចារយព ោះ សួរថា “ពតើឣនកមក ពដ ើមបី
ឣវី?” កនុង្ពពលណ្ហ, កនុង្ពពលព ោះ រតូវណតរបាប់ពហតុការណ៍ណដល
មក ។ ពបើសិនឣាចារយព ោះ មនិសួរពទ ណតឣាចារយ ពរតកឣរនងឹ្វតត
របតបិតត,ិ កាលពបើកន លង្ ១០ នថង ឬ មួយបកស ពៅពហើយ កនុង្នថងមួយ 
សូមបីឣាចារយ បានឣនញុ្ហដ ត តពហើយ កម៏និគួរពៅ ឲយពោកពធវើឱកាស
ពហើយ ចារំបាប់ពហតុននការមក ។ ឬក ៏ ពៅខ្សុពវោ រតូវឣាចារយ 
សួរថា “ពតើឣនកមកពដ ើមបីឣវី?” គបបីរបាប់ ។  ពបើឣាចារយព ោះ របាប់ថា 
“ចូរឣនកមកពរីពកឹបន តចិ” រតូវណតមកឣំពរីពលឹមណតមតង្ ។ ណតពបើក នុង្
ពពលព ោះ ព ោះរបស់ភកិ េុព ោះ រតូវពរាគពថលើមពបៀតពបៀនកត ីឣាាររមនិ
រោយ ពរ ោះធាតុពភលើង្តចិពពកកត ី ពរាគ ឯណ្ហមួយ ដនទពទៀត ពបៀត 
ពបៀនកត,ី គបបីរបាប់នវូពរាគព ោះ ាមសភាពពតិ របាប់នវូពវោណដល
ជាទសីបាយ របស់ខ្ លួនពហើយ រតូវចូលពៅរក កនុង្ពពលព ោះ ។ 
ពរ ោះថា ពៅកនុង្ពវោណដលមនិសបាយ សូមបីណតឣាចារយ របាប់  
កមមដាា នឲយ កម៏និឣាចពធវើទកុ ក នុង្ចតិ តបានណដរ ។  ពនោះជាពសចកតពីសិាត រ 
កនុង្ កយថា “ចូលពៅរកឣាចារយ ឣនកឲយកមមដាា ន ណដលជាកលាណ
មរិត”  ព ោះ  ។ 

( ចរិយា និង ចរិត ៦ ) 

‘ (៧១’) ឥឡូវពនោះ បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតពីសិាត រ កនុង្ កយ
ថា  “កមមដាា ន ណដលសមគួរ ដល់ចរយិា របស់ខ្ លនួ”  ដចូតពៅពនោះ  ។ 
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-២៥៤- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

 កយថា “ចរយិា” បានដល់ ចរយិា ៦ គាឺៈ រាគចរយិា,    
ពទសចរយិា, ពម្មហចរយិា, សទធ ចរយិា, ពុទ ធចិរយិា, វតិកាចរយិា ។ 
ប៉ាុណន ត ឣាចារយពួកខ្ លោះ របាថាន យកចរយិា ១៤ រពមទងំ្ចរយិា ៨ ពនោះ 
គាឺៈ ពដាយការរចបូករចបល់គាន  នងិ្ ពដាយការរបួរមួគាន  ននវតថុ ៣ ខាង្
ពដ ើម ម្មនរាគាៈជាពដ ើម បានដល់ ចរយិា ៤ ដនទពទៀត ននវតថុ ៣ ខាង្
ចុង្ ម្មនសទធ ជាពដ ើម បានដល់ ចរយិា ៤ ដនទពទៀត កដ៏ចូគាន  ។  ណត
ពបើព លរបពភទ យា៉ាង្ដពូចនោះ ចរយិា រណមង្ម្មនពរចើនជាឣពនក ពរ ោះ
ពធវើការបូករមួ ពដាយវតថុ ៣ ខាង្ពដ ើម ម្មនរាគាៈជាពដ ើម ចូលជាមួយគាន  
នងឹ្វតថុ ៣ ខាង្ចុង្ ម្មនសទធ ជាពដ ើម, ពរ ោះពហតុព ោះ គបបីរជាប 
ចរយិាណត ៦  ប៉ាុពណ្ហណ ោះ  ពដាយសពង្េប  ។ 

 កយថា “ចរយិា បកត ិ ឧសសន នា” ពដាយឣតថ ម្មននយ័ណត 
មួយ ។ ពដាយឣំណចននចរយិាទងំ្ ៦ ព ោះ បុគគលកម៏្មន ៦ ដចូគាន  
ណដរ គាឺៈ បុគគលណដលជារាគចរតិ, បុគគលណដលជាពទសចរតិ, បុគគល 
ណដលជាពម្មហចរត,ិ បុគគលណដលជាសទធ ចរតិ, បុគគលណដលជាពុទ ធ-ិ
ចរតិ, បុគ គលណដលជាវតិកាចរតិ ។ ពរ ោះពហតុណដលកនុង្បុគគលទងំ្ ៦ 
ពួកព ោះ បុគគលណដលជារាគចរតិ កនុង្ពពលរបរពតឹ តកុសល រណមង្ម្មន
សទធ ដខ៏ាល ងំ្កាល  ពរ ោះសទធ  ម្មនគុណណដលពៅជតិណកបរនងឹ្រាគាៈ ។ 
ណមនពតិ កនុង្ណផនកខាង្ឣកុសល រាគាៈ ម្មនពទសដជ៏តិសនិទ ធ មនិម្មន
ពៅហមង្ យា៉ាង្ណ្ហមញិ, កនុង្ណផនកកុសល សទធ  កជ៏ាគុណណដល
រសស់របមិរបយិ មនិពៅហមង្  យា៉ាង្ព ោះណដរ  ។   រាគាៈ  ណសវង្រកនវូ 
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-២៥៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

វតថុកាម យា៉ាង្ណ្ហ, សទធ  កណ៏សវង្រកគុណម្មនសីលជាពដ ើម យា៉ាង្
ព ោះណដរ ។ រាគាៈ រណមង្មនិលោះបង្ព់ចាលនវូរបស់ណដលមនិណមនជា
របពយាជន ៍យា៉ាង្ណ្ហមញិ, សទធ  កម៏និលោះបង្ព់ចាលនវូរបស់ណដល
ជារបពយាជន ៍ យា៉ាង្ព ោះណដរ, ពរ ោះពហតុព ោះ បុគគលណដលជា    
សទធ ចរតិ  ពទ ើបម្មនចណំណកពសមើគាន នងឹ្បុគគលណដលជារាគចរតិ  ។  

ចណំណកបុគគលណដលជាពទសចរតិ កនុង្ពពលរបរពតឹ តកុសល 
រណមង្ម្មនបញ្ហដ ដខ៏ាល ងំ្កាល  ពរ ោះបញ្ហដ ម្មនគុណពៅជតិនងឹ្ពទសាៈ ។ 
ណមនពតិ កនុង្ណផនកឣកុសល ពទសាៈ ជាពទសណដលមនិម្មនពសចកតី
រសឡាញ់ មនិជាប់ជ ំកន់វូឣារមមណ៍ យា៉ាង្ណ្ហមញិ, កនុង្ណផនក
កុសល បញ្ហដ  កជ៏ាគុណណដលមនិម្មនពសនារ មនិជាប់ជ ំកន់វូ    
ឣារមមណ៍ យា៉ាង្ព ោះណដរ ។ មួយពទៀត ពទសាៈ រណមង្ណសវករកណត
ពទសណដលមនិពតិ យា៉ាង្ណ្ហមញិ, បញ្ហដ  រណមង្ណសវង្រកណតពទស
ណដលពតិប៉ាុពណ្ហណ ោះ យា៉ាង្ព ោះណដរ ។ ពទសាៈ រណមង្របរពតឹ តពៅ ពដាយ
ឣាការណដលមនិពឣើពពើចពំ ោះសតវ យា៉ាង្ណ្ហ, បញ្ហដ  រណមង្របរពតឹ ត 
ពៅ ពដាយឣាការមនិពឣើពពើចពំ ោះស េ្ រ យា៉ាង្ព ោះណដរ, ពរ ោះពហតុ
ព ោះ បុគគលណដលជាពុទ ធចិរតិ ពទើបម្មនចណំណកពសមើគាន  នងឹ្បុគគល
ណដលជាពទសចរតិ ។ 

ឯបុគគលណដលជាពម្មហចរតិ កាលពាយាមពធវើនវូកុសលធម៌
ណដលមនិទនព់កើត ឲយពកើតពឡើង្, វតិកាាៈទងំ្ឡាយ ណដលពធវើពសចកត ី 
ឣន តរាយ រណមង្ពកើតពឡើង្ ពដាយពរចើន ពរ ោះវតិកាាៈ ម្មនលកេណាៈពៅ 
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-២៥៦- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ជតិគាន នងឹ្ពម្មហាៈ ។ ណមនពតិ ពម្មហាៈ មនិាងំ្ពៅស៊ប់ពហើយ ពរ ោះ
វពង្វង្វ វ្ ន ់ភានភ់ាងំ្ពហើយ យា៉ាង្ណ្ហ, វតិកាាៈ កម៏និឈប់ពៅពសងៀម
បាន ពរ ោះរវល់ណតគតិរតោិះរោិះ ពរចើនរបការពផសង្ៗ កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ ។ 
មួយពទៀត ពម្មហាៈ ជាពទសណដលញាប់ញ័រ ពរ ោះភាវាៈននចតិ តមនិាងំ្
ពៅរងឹ្ម្មលំអ យា៉ាង្ណ្ហ, វតិកាាៈ ជាធមមជាតកពរមើកញាប់ញ័រ ពរ ោះ
ម្មនការគតិឆ្វប់រហ័ស យា៉ាង្ព ោះណដរ, ពរ ោះពហតុព ោះ បុគគលណដល
ជាវតិកាចរតិ ពទ ើបម្មនចណំណកពសមើគាន នងឹ្បុគគលណដលជាពម្មហចរតិ ។ 

ឣាចារយពួកខ្ លោះ បានព លថា “ចរយិា ម្មន ៣ យា៉ាង្ ពផសង្
ពទៀត ពដាយឣំណ្ហចននតណ្ហា , ម្មនោះ នងិ្ ទដិ ា”ិ ។  បណ្ហត  ៣ យា៉ាង្
ព ោះ តណ្ហា  គរឺាគាៈនុោ៎ះឯង្, ចណំណកម្មនោះ កស៏មបយុតត ពដាយរាគាៈ
ព ោះ ពរ ោះពហតុព ោះ តណ្ហា  នងិ្ ម្មនោះ ទងំ្ ២ ព ោះ កម៏និរចួផុត    
ឣំពរីាគចរយិា ។ ចណំណកឯ ទដិ ាចិរយិា រណមង្ពៅាមពម្មហចរយិា  
នុោ៎ះឯង្  ពរ ោះទដិ ា ិម្មនពម្មហាៈជាពដ ើមពហតុ  ។ 
‘ (៧២’) សួរថា “កច៏រយិាទងំ្ពនោះព ោះ ម្មនឣវីជាពដ ើមពហតុ? 
នងិ្ គបបីដងឹ្បាន ដចូពមតចថាាៈ បុគគលពនោះ ជាឣនកម្មនរាគចរតិ, បុគគល
ពនោះ ជាឣនកម្មនចរតិណ្ហមួយ កនុង្ចរតិទងំ្ឡាយ ម្មនពទសចរតិ ជា
ពដ ើម? នងិ្ ឣវីណដលជាទសីបាយ ដល់បុគគលណដលម្មនចរតិ ណបប
ណ្ហ? ”  ដពូច នោះ  ។  

( ដដើមដេតុព្នចរិយា ) 

បណ្ហត ចរយិាទងំ្ ៦ ព ោះ នងឹ្ព្លើយចរយិា ៣ ខាង្ពដ ើម ជាមុន  
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-២៥៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឣាចារយពួកខ្ លោះ ព លថា “ចរយិាទងំ្ឡាយ ៣ ខាង្ពដ ើមព ោះ ម្មន 
ឣាចណិណកមម ក នុង្ភពមុន ជាពដ ើមពហតុ ១ ម្មនធាតុ នងិ្ ពទស ជាពដ ើម 
ពហតុ ១ ”  ដពូចនោះ  ។ 

បានឮមកថា បុគគលឣនកពរចើន ពដាយបពយាគ ណដលជាទី
របាថាន  នងិ្ កមមណដលលអមកឣំពកីាលមុនកត ី មនសុសណដលចយុតមកពី
ឋានសួគ ៌ពហើយមកពកើត កនុង្មនសុសពោកពនោះកត ីជាបុគគលណដលម្មន
រាគចរតិ, បុគគល ឣនកពរចើនពដាយកមម ណដលជាពពៀរពវរា គកឺាប់ពគ, 
វាយពគ, សម្មល ប់ពគ នងិ្ ចាប់ចង្ពគ កនុង្កាលមុនកត ីបុគ គលណដលចយុត
មកពនីរក នងិ្ កពំណើ តពស់ ពហើយមកពកើត កនុង្មនសុសពោកពនោះកត ី
ជាបុគគលណដលម្មនពទសចរតិ ។ បុគគលណដលពរចើនពដាយការផកឹទកឹ
រសវងឹ្ នងិ្ ជាឣនកលោះបង្ព់ចាលនវូការសាត ប់ នងិ្ ការសាកសួរ កនុង្
កាលមុនកត ី បុគ គលណដលចយុត ឣំពកីពំណើ ត ននសតវតរិចាឆ ន ពហើយមក
ពកើត ពៅកនុង្មនសុសពោកពនោះកត ី ជាបុគគលណដលម្មនពម្មហចរតិ, 
ពរ ោះពហតុពនោះឯង្ ពទើបពោក ព លថា “ចរយិាទងំ្ ៣ ម្មន        
ឣាចណិណកមម  ក នុង្ភពមុន  ជាពដ ើមពហតុ”  ដពូច នោះឯង្  ។  

ម៉ាាង្ពទៀត បុគគលណដលជាពម្មហចរតិ ពរ ោះធាតុ ២ យា៉ាង្ គ ឺ
បឋវធីាតុ ១ ឣាពបាធាតុ ១ ដោុះដាលពឡើង្, បុគគលណដលជាពទសចរតិ 
ពរ ោះធាតុទងំ្ ២ ពរៅឣំពពីនោះ ដោុះដាលពឡើង្ ។ បុគគល ណដលជា    
រាគចរតិ ពរ ោះធាតុទងំ្ពួង្ពសមើគាន  យា៉ាង្ដពូចនោះ ១, កនុង្ពទសទងំ្ 
ឡាយ  បុគ គល  ណដលពរចើនពដាយពសលសម៍  ជាឣនកម្មនរាគចរតិ,  បុគ គល  
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-២៥៨- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ណដលពរចើនពដាយខ្យល់ ជាឣនកម្មនពម្មហចរតិ, ឬក ៏ បុគគលណដល
ពរចើន ពដាយពសលសម៍  ជាឣនកម្មនពម្មហចរតិ, បុគគលណដលពរចើនពដាយ
ខ្យល់ ជាឣនកម្មនរាគចរតិ យា៉ាង្ដពូចនោះ ១, ដចូបានព លមកពនោះឯង្ 
ពទើបពោក ព លថា “ចរតិ ទងំ្ ៣ ខាង្ពដ ើម ម្មនធាតុ នងិ្ ពទស 
ជាពដ ើមពហតុ”  ដពូច នោះ  ។ 

ពរ ោះពហតុថា បណ្ហត បុគគលទងំ្ព ោះ សូមបីបុគគលទងំ្ឡាយ 
ឣនកពរចើនពដាយបពយាគណដលជាទរីបាថាន  នងិ្ កមមណដលលអ ( ‘ម្មនមក)’ 
កនុង្កាលមុនកត ី សូមបីមនសុសណដលចយុតមកឣំពឋីានសួគ ៌ ពហើយមក
ពកើត កនុង្មនសុសពោកពនោះកត ី មនិណមនសុទ ធណតជាបុគគលរាគចរតិទងំ្ 
ឣស់នុោ៎ះពទ ឬក ៏ បុគគលទងំ្ឡាយ ពរៅពពីនោះ កម៏និណមនជាឣនកម្មន
ពទសចរតិ នងិ្ ពម្មហចរតិរគប់ៗ គាន ណដរ ។ កធ៏មមា ការកណំត់
ចរយិា ពដាយការដោុះពឡើង្ ននធាតុទងំ្ឡាយ ាមនយ័ណដលបាន
ព លមកពហើយព ោះ មនិម្មនពទ នងិ្ ក នុង្ការកណំតច់រយិា ពដាយ
ពទស  គពឺោកបានព លពហើយ  ណត ២  យា៉ាង្  គ ឺ រាគចរតិ នងិ្     
ពម្មហចរតិប៉ាុពណ្ហណ ោះ, សូមបី កយណដលបានព លមកព ោះ  កយខាង្
ពដ ើម នងិ្  កយខាង្ចុង្ ជា កយខ្សុគាន  ណមនពតិ, ចណំណក កនុង្
ចរយិាទងំ្ឡាយ ម្មនសទធ ជាពដ ើម ពោកមនិបានព លសូមបីណត
ពដ ើមពហតុ ននចរយិាមួយពឡើយ ពរ ោះពហតុព ោះ  កយទងំ្ឣស់ព ោះ
ឯង្  ជា កយណដលពោកមនិបានកណំតព់ហើយ  ។  

ចណំណកឯពសចកតពីនោះ  ជាពសចកតវីនិចិ ឆយ័ ពៅាមមត ិ ននរពោះ  
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-២៥៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឣដ ាកថាចារយទងំ្ឡាយ កនុង្បញ្ហា ពនោះ ថា “ចរយិាទងំ្ឡាយ ម្មនឣវី
ជាពដ ើមពហតុ ? ”  ដពូចនោះ  ។ 

ពតិដពូចាន ោះ កនុង្ឧសសទកតិ តនាៈ ពោកបានព ល កយពនោះមក
ពហើយថា “សតវទងំ្ឡាយពនោះ ពដាយនយិាម ( ‘កណំត’់) ននពហតុ កនុង្
កាលមុន ជាឣនករកាស់ពដាយពោភាៈ កម៏្មន ជាឣនករកាស់ពដាយ   
ពទសាៈ កម៏្មន ជាឣនករកាស់ពដាយពម្មហាៈ កម៏្មន ជាឣនកពរចើនពដាយ
ឣពោភាៈ កម៏្មន ជាឣនកពរចើនពដាយឣពទសាៈ កម៏្មន ជាឣនកពរចើន
ពដាយឣពម្មហាៈ កម៏្មន, ណមនពតិ កនុង្ខ្ណាៈណដលពាយាមពធវើកមម 
បុគគលណ្ហ ម្មនពោភាៈ ដខ៏ាល ងំ្កាល  ម្មនឣពោភាៈ ទនព់ខ្ាយ ម្មន      
ឣពទសាៈ នងិ្ ឣពម្មហាៈ ខាល ងំ្កាល  ម្មនពទសាៈ នងិ្ ពម្មហាៈ ទនព់ខ្ាយ 
ឣពោភាៈ ដទ៏នព់ខ្ាយ របស់បុគគលព ោះ មនិឣាច ពដ ើមបីរគបសង្ាត ់
នវូពោភាៈ បានពទ ណតឣពទសាៈ នងិ្ ឣពម្មហាៈ ខាល ងំ្កាល  ឣាចរគប
សង្ាត ់នវូពទសាៈ នងិ្ ពម្មហាៈបាន ពរ ោះពហតុព ោះ បុគគលព ោះ ពកើត
មកពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននបដសិន ធ ិ ណដលកមមព ោះ ផតល់ឲយពហើយ 
ជាបុគគលពោម ភ ( ‘ណត) ជាបុគគលណដលម្មនចតិតរតជាក ់ មនិពរកាធខ្ងឹ្ 
ម្មនបញ្ហដ  ម្មនញាណដចូជាពពរជ ។ ចណំណកបុគគលណ្ហ កនុង្ខ្ណាៈ
ពាយាមពធវើកមម ម្មនពោភាៈ នងិ្ ពទសាៈ ដម៏្មនកម្មល ងំ្ ម្មនឣពោភាៈ 
នងិ្ ឣពទសាៈ ដទ៏នព់ខ្ាយ ណតម្មនឣពម្មហាៈខាល ងំ្កាល  ម្មនពម្មហាៈ ទន់
ពខ្ាយ, បុគគលព ោះ ពដាយនយ័មុននុោ៎ះឯង្ ជាបុគគលពោម ភ ផង្ ជា
បុគគលពរកាធខ្ងឹ្ផង្    ណតជាបុគគលឆ្វល ត    ម្មនញាណ    ដចូជាពពរជ  
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-២៦០- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ពរបៀបដចូជារពោះទាត ភយពតថរ យា៉ាង្ព ោះឯង្, បុគគលណ្ហ កនុង្ខ្ណាៈ 
ពាយាមពធវើកមម ម្មនពោភាៈ នងិ្ ពម្មហាៈ ដម៏្មនកម្មល ងំ្ ពរៅឣំពពីនោះ 
ទនព់ខ្ាយ, បុគគលព ោះ ពដាយនយ័មុននុោ៎ះឯង្ ជាបុគគលពោម ភផង្ ជា
បុគគលលងង្ព់មល ផង្ ណតជាបុគគលម្មនចតិតរតជាក ់ មនិពរកាធខ្ងឹ្, ម្មន
នយ័ដចូគាន ព ោះណដរ បុគគលណ្ហ កនុង្ខ្ណាៈ ពាយាមពធវើកមម ម្មន    
ពោភាៈ, ពទសាៈ នងិ្ ពម្មហាៈទងំ្ ៣ យា៉ាង្ ម្មនកម្មល ងំ្ខាល ងំ្ ម្មន      
ឣពោភាៈជាពដ ើម ទនព់ខ្ាយ, បុគគលព ោះ ពដាយនយ័មុននុោ៎ះឯង្ ជា
បុគគលពោម ភផង្ ជាបុគគលពរកវពរកាធផង្ ជាបុគគលវពង្វង្ផង្, ប៉ាុណន ត
បុគ គលឯណ្ហ កនុង្ខ្ណាៈ ពាយាមពធវើកមម ម្មនឣពោភាៈ, ពទសាៈ នងិ្ 
ពម្មហាៈ ម្មនកម្មល ងំ្ខាល ងំ្កាល  ពរៅពពីនោះទនព់ខ្ាយ, បុគគលព ោះ ពដាយ
នយ័មុននុោ៎ះឯង្ ជាឣនកមនិពោម ភ នងិ្ ម្មនកពិលសតចិតួច សូមបី
ព ើញឣារមមណ៍ណដលជាទពិវ កម៏និញាប់ញ័រ ណតជាបុគគលពរកវពរកាធ 
នងិ្ ម្មនបញ្ហដ លងង្ព់មល , បុគ គលណ្ហ កនុង្ខ្ណាៈពាយាមពធវើកមម ម្មន 
ឣពោភាៈ, ឣពទសាៈ នងិ្ ពម្មហាៈ ម្មនកម្មល ងំ្ខាល ងំ្ ពរៅឣំពពីនោះ ទន់
ពខ្ាយ, បុគគលព ោះ ពដាយនយ័មុននុោ៎ះឯង្ ជាឣនកមនិពោភលនផ់ង្ 
ម្មនចតិតរតជាកផ់ង្ ណតជាបុគគលលងង្ព់មល , ពដាយនយ័ដចូគាន ព ោះណដរ 
បុគ គលណ្ហ កនុង្ខ្ណាៈពាយាមពធវើកមម ម្មនឣពោភាៈ, ពទសាៈ នងិ្   
ឣពម្មហាៈ ម្មនកម្មល ងំ្ខាល ងំ្កាល  ពរៅឣំពពីនោះ ទនព់ខ្ាយ, បុគគលព ោះ 
ពដាយនយ័មុននុោ៎ះឯង្ ជាឣនកមនិពោភលនផ់ង្ ម្មនបញ្ហដ ផង្ ណតជា
បុគគលព្វឆ្វវ ម្មនពសចកតពីរកាធ,  ឯបុគគលណ្ហ កនុង្ខ្ណាៈពាយាម 
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-២៦១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពធវើកមម ម្មនឣពោភាៈ ជាពដ ើម ទងំ្ ៣ យា៉ាង្ ម្មនកម្មល ងំ្ខាល ងំ្កាល  ណផនក 
ឣកុសលម្មនពោភាៈ ជាពដ ើម ទនព់ខ្ាយ, បុគគលព ោះ ជាឣនកមនិ
ពោម ភផង្ មនិពរកវពរកាធផង្ ម្មនបញ្ហដ ផង្ ដចូជារពោះមារសង្ឃ- 
រក េតិពត ថរ  យា៉ាង្ព ោះឯង្  ។ 

កក៏ នុង្ឧសសទកតិ តនាៈពនោះ គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ដចូតពៅ៖ បុគគល
ណ្ហ ពោកពៅថា ជាឣនកពោម ភ, បុគគលពនោះ ជាឣនកម្មនរាគចរតិ ។ 
ចណំណក បុគគលណដលពៅថា ជាឣនកពរកវពរកាធ នងិ្ ជាឣនកលងង្ព់មល  
បានដល់ បុគគលឣនកម្មនពទសចរតិ នងិ្ ឣនកណដលម្មនពម្មហចរតិ ។ 
ណដលពោកពៅថា ឣនកម្មនបញ្ហដ  បានដល់ បុគគលណដលម្មន         
ពុទ ធចិរតិ ។ បុគគល ណដលពៅថា ជាឣនកមនិពោភ នងិ្ មនិពរកវ  
ពរកាធ បានដល់ បុគគលណដលជាសទធ ចរតិ ពរ ោះបុគគលណដលមនិ
ពោភលន ់ នងិ្ មនិពរកវពរកាធព ោះ ជាឣនកម្មនពសចកតរីជោះថាល  ជា
របរកត ី ។ 

មួយពទៀត គបបីរជាបថា “បដសិន ធជិនកកមម ណដលម្មនបុពវ-
ពហតុ ទងំ្ឡាយ ម្មនពោភាៈជាពដ ើមឯណ្ហមួយ ជាពរគឿង្ពចាមពរាម 
ដល់គាន នងឹ្គាន  ជាពដ ើមពហតុននចរយិាទងំ្ឡាយ ពដាយនយ័យា៉ាង្ពនោះ
ថា “បុគគល ណដលពកើតមកពហើយ ពរ ោះកមមណដលម្មនឣពម្មហាៈ ជា
ពរគឿង្បរវិារ ជាបុគគលណដលម្មនពុទ ធចិរតិ យា៉ាង្ណ្ហ, បុគគលណដល
ពកើតមក ពរ ោះកមមណដលម្មនសទធ  ដខ៏ាល ងំ្កាល ជាពរគឿង្បរវិារ ជាឣនក
ម្មនសទធ ចរតិ  ។    បុគ គល ណដលពកើតមកពហើយ  ពរ ោះកមមណដលម្មន 
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-២៦២- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

កាមវតិកាាៈជាពដ ើម ជាពរគឿង្បរវិារ គជឺាឣនកម្មនវតិកាចរតិ ។ បុគគល
ណដលពកើតមកពហើយ ពរ ោះកមមណដលម្មនពោភាៈជាពដ ើម ោយឡគំាន  
ជាពរគឿង្បរវិារ  គជឺាបុគគលណដលម្មនចរតិោយឡគំាន ”  ដពូច នោះឯង្ ។ 

( លកាណៈព្នចរិត ) 

‘(៧៣’) ចណំណក កយណ្ហ ណដលពោកព លពហើយថា “នងិ្ 
គបបីរជាបបាន យា៉ាង្ដចូពមតច ថាាៈ បុគគលពនោះ ជាឣនកម្មនរាគចរតិ” 
ដពូចនោះជាពដ ើម,   គបបីរជាបនយ័  ក នុង្ កយព ោះ  ដចូតពៅពនោះ ៖ 

( ោតកិាន្លក្ខណៈ ) 
បណឌិ ត របបីសាំ សដងចរិយាទាំងឡាយ ដោយឥរិយាបថ 

ដោយកិចច  ដោយការបរិដភារ ដោយឣ្ាការ មានការ 

ដមើលជាដដើម  និង  ដោយការរបរពឹតតិ ដៅព្នធម៌ន៎ុោះឯង  ។ 

( លកាណៈ ដោយឥរិយាបថ ) 

កនុង្ កយថា “ពដាយឥរយិាបថ” គបបីរជាបនយ័ ដចូតពៅពនោះ
កបុ៏គគលណដលជាឣនករាគចរតិ កាលពធវើដពំណើ រពៅ ពដាយដពំណើ រជា 
របរកត ី រណមង្ពធវើដពំណើ រពៅ ពដាយឣាការណដលគួរជាទរីសឡាញ់ 
ដាកព់ជើង្រាង្ថនមៗ ដាកព់ជើង្រទង្ព់សមើៗ ពលើកពជើង្ករ៏ទង្ព់សមើៗ ។  ឯ
នផទបាទពជើង្  របស់បុគគលព ោះ  ផតខ្ងូ្រតង្ក់ណ្ហត ល  ។ 

បុគគលណដលជាពទសចរតិ ពដ ើរពៅ ដចូជាកកាយដ ី ពដាយ 
ចុង្រម្មម ដាកព់ជើង្រទង្រ់ហ័ស ពលើកពជើង្ករ៏ទង្រ់ហ័ស ។ ដានពជើង្ 
របស់បុគគលព ោះ  ជាដានពជើង្ធងនព់រៅពៅខាង្មុខ្ ។ 
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-២៦៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បុគគលណដលជាពម្មហចរតិ ពដ ើរដពំណើ ររទង្រ់ពឡមរឡាម ដាក់
ពជើង្ ដចូជារទង្ភ់យ័ ពលើកពជើង្ ករ៏ទង្ដ់ចូជាភយ័ណដរ ។ ដានពជើង្ 
របស់បុគគលព ោះ  ជាដានពជើង្ធងនខ់ាង្ពរកាយ  ។ 

ណមនពតិ កនុង្ពរឿង្ននម្មគណឌិ យសូរត  ង្រ ហមណី កប៏ាន
ព ល កយជាគាថាពន ធពនោះ ថា ៖ 

ក៏ោនដជើង របស់បុរគលសដលជារារចរិត ជាោនដជើង 

ផត រតង់កណាត ល, ោនដជើង របស់បុរគលសដលជា

ដទសចរិត ជាោនដជើងធងន់ដរៅដៅខាងមុខ្, ោនដជើង 

របស់បុរគលសដលជាដមាេចរិត ជាោនដជើងធងន់ដៅខាង 

ដរកាយ, សតោនដជើងដូដចន ោះដនោះ ជាោនដជើងរបសប់ុរគល 

សដលមានដើបូល  ដពាលរឺកិដលសដបើកដេើយ  ។ 

សូមបីការឈរ របស់បុគគលណដលជារាគចរតិ ម្មនឣាការនមឹ
ននួ សុភាពពរៀបរយ គួរជាទរីជោះថាល , ការឈរ របស់បុគគលណដល    
ជាពទសចរតិ ម្មនឣាការរទង្រ់ងឹ្, ការឈរ របស់បុគគលណដលជា
ពម្មហចរតិ ម្មនឣាការរទង្វ់កឹវរខ្ ជខីាជ  ។ សូមបីកនុង្ករិយិាឣង្គុយ ក៏
ម្មននយ័ដចូពនោះណដរ  ។ 

ឯបុគគលណដលជារាគចរតិ មនិរបញិបរបញាប់ រណូង្រណ្ហង្ 
ពរៀបច ំាកណ់តង្ទដីពំណករសួលបួលពហើយ សនសឹមៗ ពដក របមូល
នវូឣវយវាៈ តូចធឲំយមូលគាន ពហើយ ពទើបរបោះខ្ លនួពដក ពដាយឣាការ
ណដលគួរឲយរជោះថាល ,    មួយពទៀត   កាលរតូវពគដាស់ឲយពរកាក   កម៏និ 
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-២៦៤- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ពរកាក យា៉ាង្របញិបរបញាប់ ឲយ (‘នយិាយ’)  កយតបពៅវញិ រទង្់
រសទន ់ ដចូជាបុគគលណដលម្មនពសចកតរីពង្ ាៀសសង្ស័យពហើយ ។ 

បុគគល ណដលជាពទសចរតិ ពរៀបចទំដីពំណកតូង្ាង្ រពូសរបោះ 
ាមណតបាន របោះខ្ លនួពដកខាល ងំ្ ពដកចង្ចពិញ្ច ើម ពធវើមុខ្រកញូវ, មួយ
ពទៀត កាលរតូវពគដាស់ឲយពរកាក កព៏រកាក យា៉ាង្របញាប់ ឲយ កយ
ព្លើយតប រទង្ដ់ចូជាពរកាធខ្ងឹ្ ។ 

បុគគលពម្មហចរតិ ពរៀបចដំពំណក ម្មនសណ្ហា នមនិលអ របោះខ្ លនួ
ពដក ពរចើនរចពង្ង្រច្ង្ ពរចើនពដកោា ប់មុខ្, មួយពទៀត កាលរតូវ 
ពគដាស់ឲយពរកាក ពរចើនពធវើសំពឡង្ថងូរហុ៊ោះៗ ពរកាកពឡើង្យតឺ  ។ 

កព៏រ ោះបុគគល ៣ ខាង្ចុង្ ម្មនបុគគលណដលជាសទធ ចរតិ ជា
ពដ ើម ជាបុគគលណដលម្មនចណំណកពសមើគាន នងឹ្បុគគល ៣ ខាង្ពដ ើម ម្មន
បុគគលណដលជារាគចរតិជាពដ ើម ពរ ោះពហតុព ោះ ឥរយិាបថ សូមបីនន
បុគគល ៣ ខាង្ចុង្ ម្មនបុគគលណដលជាសទធ ចរតិជាពដ ើមព ោះ កម៏្មន
នយ័ដចូគាន ពនោះណដរ ។ បណឌិ ត គបបីសំណដង្ចរយិាទងំ្ឡាយ ពដាយ
ឥរយិាបថ  ជាមុន  ាមនយ័ណដលបានព លមកពនោះឯង្  ។ 

( លកាណៈដោយកិចច  ) 

គបបីរជាបនយ័ កនុង្ កយថា “ពដាយកចិច” ដចូតពៅ ៖ កក៏ នុង្
កចិ ចទងំ្ឡាយ ម្មនការពបាសសំឣាតជាពដ ើម បុគគលណដលជារាគចរតិ 
ចាប់ឣំពបាសពហើយ មនិរបញិបរបញាប់ មនិពរ្យខ្ាច ់ ឲយខាទ ត
ខាច តខ់ាច យ ពបាសបានសាអ តពសមើលអ ដចូរកាលរពបៀបននោា ពឈើពភលើង្ ។ 
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-២៦៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បុគគលពទសចរតិ ចាប់ឣំពបាសរាង្ម្មទំ ំ រទង្រ់បញិប
របញាប់ ពធវើដខី្ាចឲ់យពូនពឡើង្ទងំ្សង្ខាង្ ម្មនសំពឡង្ពបាសខាល ងំ្ 
ពបាសបានសាអ តលអ  ណតមនិពសមើ  ។ 

បុគគលណដលជាពម្មហចរតិ ចាប់ឣំពបាសរាង្ធូរខ្សុយ រគវាស
ពៅ រគវាសមក  ពបាសមនិបានសាអ ត  មនិបានរាបពសមើ  ។ 

កក៏ នុង្ការពបាសសំឣាត ម្មនឥរយិាបថ យា៉ាង្ណ្ហមញិ, កនុង្
កចិ ចទងំ្ពួង្ទងំ្ឡាយ សូមបីម្មនការពបាក នងិ្ ការរជលកច់ពីរ ជា
ពដ ើម  កម៏្មនឥរយិាបថ  ដពូចាន ោះណដរ  ។ 

បុគគលណដលជារាគចរតិ ពរចើនពធវើកចិ ចការលអិតហមតច់តល់អរតមឹ
រតូវ នងិ្ពធវើពដាយពគារព ។  បុគ គលណដលជាពទសចរតិ ពធវើការ្ររាង្
ម្មទំ ំ រងឹ្បុងឹ្ ណតមនិពរៀបរយលអ ។ បុគគលណដលជាពម្មហចរតិ ជាឣនក
ពធវើការ្រពរចើន មនិហមតច់ត ់សមុគសាម ញ មនិពរៀបរយ នងិ្ មនិពចោះ   
ចប់ ។  កសូ៏មបីការរគង្ចពីរ របស់បុគគលណដលជារាគចរតិ កម៏និតងឹ្
ពពក មនិធូរពពក ជាបរមិណឌ លគួរជាទរីជោះថាល  ។ ការរគង្ចវីរ របស់
បុគគលណដលជាពទសចរតិ រាង្តងឹ្ពពក នងិ្ មនិជាបរមិណឌ ល ។ ការ
រគង្ចពីរ របស់បុគគលណដលជាពម្មហចរតិ រាង្ធូរ រយកីរយាកខ្ ជខីាជ  ។ 
សូមបីបុគគលទងំ្ឡាយ ៣ ខាង្ចុង្ ម្មនបុគគលណដលជាសទធ ចរតិជា
ពដ ើម កគ៏បបីរជាប ាមទនំង្ននបុគគលទងំ្ឡាយ ៣ ខាង្ពដ ើម ម្មន
បុគគលណដលជារាគចរតិ ជាពដ ើមព ោះឯង្ ពរ ោះជាឣនកណដលរបារក់
របណហលគាន  នងឹ្បុគគលទងំ្ព ោះ  ។   បណឌិ ត  គបបីសំណដង្ចរយិាទងំ្  
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-២៦៦- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ឡាយ  ពដាយកចិច យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 
( លកាណៈដោយការបរិដភារ ) 

កនុង្ កយថា “ពដាយការបរពិភាគ” ម្មននយ័ ដចូតពៅពនោះ ៖ 
បុគគលណដលជារាគចរតិ ពរចើនពពញចតិតបរពិភាគនវូពភាជនសនិទ ធ ‘ជាទ ី
ពពញចតិត’ នងិ្ បណង្អម ។  កក៏ាលនងឹ្បរពិភាគ ពធវើពនំតូបាយ ឲយជា 
បរមិណឌ ល មនិឲយធហួំសពពក ជាឣនកសាគ ល់រសជាត បរពិភាគមនិ 
របញិបរបញាប់  បានវតថុឣវីបន តចិបន តចួណដលលអ  កឆ៏្វប់ពរតកឣរ  ។ 

បុគគលពទសចរតិ ពរចើនពពញចតិតបរពិភាគនវូពភាជន ណដល
ពៅហមង្ នងិ្ មជូរ ។ កក៏ាលនងឹ្បរពិភាគ ពធវើពនំតូបាយឲយទញូថាព ល់ 
ជាឣនកមនិសាគ ល់នវូរសជាត បរពិភាគរបញិបរបញាប់ បានវតថុឣវីបន តចិ
បន តចួ  ណដលមនិលអ  កឆ៏្វប់តូចចតិ ត  ។ 

បុគគលណដលជាពម្មហចរតិ ជាឣនកបរពិភាគពភាជន មនិពទៀង្
ទត ់ កក៏ាលនងឹ្បរពិភាគ ពធវើនវូពនំតូបាយឲយតូច មនិជាបរមិណឌ ល 
ពចាលរគាប់បាយ ពរាយរាយកនុង្ភាជនាៈ ពធវើឲយរបឡាកម់្មត ់ម្មនចតិត
រាយម្មយ បរពិភាគ គតិពពីនោះ ពពី ោះបពណតើ រ ។ សូមបីបុគគលទងំ្ 
ឡាយ ៣ ខាង្ចុង្ ម្មនបុគគលណដលជាសទធ ចរតិជាពដ ើម កគ៏បបីរជាប 
ាមទនំង្ននបុគគលទងំ្ឡាយ ៣ ខាង្ពដ ើម ម្មនបុគគលណដលជារាគ-
ចរតិជាពដ ើមព ោះឯង្ ពរ ោះជាឣនករបារករ់បណហលគាន នងឹ្បុគគលទងំ្
ព ោះ ។   បណឌិ តគបបីសំណដង្ចរយិា ពដាយការបរពិភាគ យា៉ាង្ដពូចនោះ ។ 

( លកាណៈដោយការដ ើញជាដដើម ) 
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-២៦៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កនុង្ កយថា “ពដាយឣាការម្មនការព ើញជាពដ ើម” ម្មននយ័ 
ដចូតពៅពនោះ បុគគលណដលជារាគចរតិ ព ើញរបូណដលជាទរីកីរាយចតិត 
សូមបីណតបន តចិបន តចួ កខ៏្សំំឡងឹ្ពមើល ឣស់កាលយា៉ាង្យូរ ដចូជាពកើត 
ពសចកតរីពរឺពួច ឆ្វប់ជាប់ចតិ ត ក នុង្គុណណតបន តចិបន តួច មនិសូវរបកាន ់
ពទសពគ ពទោះបពីតិកព៏ដាយ កាលនងឹ្ពចញពដ ើរពៅ កជ៏ាឣនកមនិ
របាថាន នងឹ្ពចញពៅពឡើយ  ពចញពៅទងំ្ពសចកតឣីាពឡាោះឣាល័យ ។ 

បុគគលណដលជាពទសចរតិ ព ើញរបូណដលមនិជាទរីកីរាយចតិត 
សូមបីបន តចិបន តួច កសំ៏ឡងឹ្ពមើលមនិបានយូរ ដចូជាលំបាកណ្ហស់ 
ឆ្វប់ឣាកឣ់នច់តិ ត កនុង្ពទសសូមបីណតបន តចិបន តចួ មនិសូវជាទទលួយក
គុណ សូមបីពតិកព៏ដាយ កាលនងឹ្ពចញពដ ើរពៅ កជ៏ាឣនករបាថាន នងឹ្
ពចញពៅភាល មៗ  ពចញពៅទងំ្មនិម្មនពសចកតឣីាពឡាោះឣាល័យ ។ 

បុគគលណដលជាពម្មហចរតិ ព ើញរបូឯណ្ហមួយពហើយ ពរចើន
ណតបពណ្ហត យពៅាមពគ ឮពគន ិទ  កន៏ ិទ ាម ឮពគសរពសើរ ក៏
សរពសើរាម ណតពបើខ្ លនួម្មន កឯ់ង្ ពរចើនជាឣនករពពង្ើយៗ ពរ ោះឧពបកាេ
ណដលលងង្ព់មល  ។ សូមបីកនុង្ឣាការទងំ្ឡាយ ម្មនការសាត ប់សំពឡង្
ជាពដ ើម  កម៏្មននយ័ដចូពនោះណដរ  ។ 

ចណំណក បុគគលទងំ្ឡាយ ៣ ខាង្ចុង្ ម្មនបុគគលណដលជា
សទធ ចរតិ ជាពដ ើម កគ៏បបីរជាប ាមទនំង្ននបុគគលទងំ្ឡាយ ៣ 
ខាង្ពដ ើម ម្មនបុគគលណដលជារាគចរតិ ជាពដ ើមព ោះឯង្ ពរ ោះជាឣនក
របារករ់បណហលគាន   នងឹ្បុគគលទងំ្ព ោះ  ។    បណឌិ ត   គបបីសំណដង្ 
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-២៦៨- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ចរយិា  ពដាយការព ើញរបូជាពដ ើម  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 
( លកាណៈដោយធមមបបវតតិ  ) 

កនុង្ កយថា “នងិ្ពដាយការរបរពតឹ តពិៅននធម៌នុោ៎ះឯង្” ម្មននយ័ 
ដចូតពៅពនោះ ៖ កធ៏ម៌ទងំ្ឡាយ គាឺៈ ម្មយា, ភាពជាឣនកឣួតឣាង្, ការ 
របកានខ់្ លនួ, ភាពជាឣនករបាថាន ោមក, ភាពជាឣនករបាថាន ធ,ំ ភាពជា
ឣនកមនិសព ត ស, ការរកឣឺតរកទម, ភាពជាឣនកព្មើង្ន្ម យា៉ាង្ពនោះជា
ពដ ើម  រណមង្របរពតឹ តពៅ  យា៉ាង្ពរចើន  ដល់បុគគលណដលជារាគចរតិ ។ 

ធម៌ទងំ្ឡាយ គាឺៈ ពសចកតពីរកាធ, ការចង្ពរកាធទកុ, លុប
គុណពគ, ពលើកកពំស់ពសមើនងឹ្ពគ, រចណណន, កណំ្ហញ់ យា៉ាង្ពនោះជា
ពដ ើម  រណមង្របរពតឹ តពៅជាពរចើន  ដល់បុគគលណដលជាពទសចរតិ ។ 

ធម៌ទងំ្ឡាយ គាឺៈ ពសចកតរីញួរា, ពសចកតរីាយម្មយ, ពសចកត ី 
ឣណណត តឣណតូ ង្, ពសចកតពីៅត រការយ, ពសចកតសីង្ស័យ, ការរបកាន ់
រតង្ណ់្ហ ម្មរំតង្ព់ណ្ហោះ, ការលោះបង្ប់ានពដាយរក យា៉ាង្ពនោះជាពដ ើម
រណមង្របរពតឹ តពៅ  យា៉ាង្ពរចើន  ដល់បុគគលណដលជាពម្មហចរតិ  ។ 

ធម៌ទងំ្ឡាយ គ ឺ ភាពជាឣនកម្មនចាគាៈលោះរចួពហើយ, ភាព  
ជាឣនកចង្ព់ ើញនវូរពោះឣរយិ, ភាពជាឣនកចង្ស់ាត ប់ធម៌, ភាពជាឣនក
ពរចើន ពដាយពសចកតរីកីរាយ, ភាពជាឣនកមនិឣួតឣាង្, ភាពជាឣនកមនិ
ម្មនម្មយា, រជោះថាល  កនុង្ពហតុណដលគួររជោះថាល  យា៉ាង្ពនោះជាពដ ើម រណមង្
របរពតឹ តពៅ  យា៉ាង្ពរចើន  ដល់បុគគលណដលជាសទធ ចរតិ  ។ 

ធម៌ទងំ្ឡាយ  គាឺៈ  ជាឣនកណដលពគរបពៅ្យ,  ភាពជាឣនក 
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-២៦៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ម្មនកលាណមរិត, ភាពជាឣនកសាគ ល់របម្មណ កនុង្ការបរពិភាគ, 
ម្មនសត ិនងិ្ សមបជញ្ដ ាៈ, ជាឣនកភាញ ករ់ពញកពរឿយៗ, សពង្វគកនុង្ពហតុ 
ណដលគួរសពង្វគ, កាលពកើតពសចកតសីពង្វគពរចើន ាងំ្ទកុនវូពសចកតី
ពាយាម ពដាយឧបាយននរបាជាញ  យា៉ាង្ពនោះជាពដ ើម រណមង្របរពតឹ តពៅ 
យា៉ាង្ពរចើន  ដល់បុគគលណដលជាពុទ ធចិរតិ  ។ 

ធម៌ទងំ្ឡាយ គាឺៈ ភាពជាឣនកនយិាយពរចើនជាង្ពធវើ, ភាពជា
ឣនកពរតកឣរកនុង្ពួក, ភាពជាឣនកមនិពរតកឣរ កនុង្ការសាង្កុសល, 
ភាពជាឣនកកានក់ារមនិចពំ ោះ, ពពលយប់ ណបកគនំតិហុយដចូណផសង្, 
ពពលនថង ចាតក់ារពៅត ដចូពភលើង្ព្ោះ, គនំតិពរ ើរសូ ព្លឆ្វល  យា៉ាង្ពនោះជា
ពដ ើម  រណមង្របរពតឹ តពៅ  យា៉ាង្ពរចើន  ដល់បុគគលណដលជាវតិកាចរតិ ។ 

បណឌិ តគបបីសំណដង្ចរយិា ពដាយធមមបបវតត ិ យា៉ាង្ពនោះឯង្ ។ 
ណតពរ ោះថា វធិសំីណដង្នវូចរយិាពនោះ មនិបានមក កនុង្បាលី មនិបាន
មកកនុង្ឣដ ាកថា ពដាយឣាការទងំ្ពួង្, ខ្ ញុពំ លពហើយ ាមលំឣាន
ននមតរិបស់ឣាចារយណតម៉ាាង្ ពរ ោះពហតុព ោះ បណឌិ ត មនិគួរពជឿាម 
ពដាយយកជាសារាៈពឡើយ ។  ពរ ោះថា សូមបីបុគគលទងំ្ឡាយ ម្មន
បុគគលណដលជាពទសចរតិ ជាពដ ើម ជាឣនកពៅ ពដាយពសចកតមីនិ
របម្មទ កម៏និឣាច ពដ ើមបីនងឹ្ពធវើន វវឣវីពផសង្ៗ ម្មនឥរយិាបថ ជា     
ពដ ើម ណដលបានព លមកពហើយ ចពំ ោះបុគគលណដលជារាគចរតិបាន
ពឡើយ ។  មួយពទៀត ឣាការទងំ្ឡាយ ម្មនឥរយិាបថជាពដ ើម ណដល
ម្មនលកេណាៈពផសង្ ៗ  គាន   នងឹ្ពកើតពឡើង្   ដល់បុគគលណដលម្មនចរតិ 
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-២៧០- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

 រចបូករចបល់គាន  ណតម្មន កឯ់ង្  មនិបានពឡើយ  ។ 
ឯវធិសំីណដង្ចរតិពនោះណ្ហ ណដលព លមកពហើយ កនុង្ឣដ ាកថា

ទងំ្ឡាយ, វធិសំីណដង្ចរយិាព ោះឯង្ បណឌិ ត គបបីពជឿ ពដាយយក
ជាសារាៈបាន  ។ 

សមដចូជាពោក ព លទកុពហើយថា “ឣាចារយឣនកណដលបាន
នវូពចពាបរយិញ្ហដ ណ សាគ ល់នវូចរយិាពហើយ ពទើបរបាប់កមមដាា ន,  
ឣាចារយ ណដលមនិបាននវូពចពាបរយិញ្ហដ ណ ពរៅពនោះ គបបីសាកសួរ
ឣពន តវាសិក” ដពូចនោះ ។ ពហតុព ោះ នងឹ្សំគាល់ដងឹ្បានថា បុគគលពនោះ 
ជាឣនកម្មនរាគចរតិ បុគគលព ោះ ជាឣនកម្មនចរតិណ្ហមួយ បណ្ហត ចរតិ
ទងំ្ឡាយ ម្មនពទសចរតិជាពដ ើម កព៏រ ោះពចពាបរយិញ្ហដ ណ ឬក ៏
ពរ ោះសាកសួរ នវូបុគគលព ោះពហើយ ពទើបនងឹ្ដងឹ្បាន ដពូចនោះឯង្  ។ 
‘ (៧៤’) ឯពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្បញ្ហា កមមពនោះថា “នងិ្ឣវពីៅជាទ ី
សបាយដល់បុគគលណដលម្មនចរតិណបបណ្ហ?” ដពូចនោះ បណឌិ តគបបី
រជាប  ដចូតពៅពនោះ ៖ 

( សបាយៈ ព្នបុរគលមានរារចរិត ) 

ចពំ ោះបុគគលរាគចរតិ ដបូំង្ ពស សនាៈ គជឺាទពីស សនាៈ 
ណដលពលើកជាទាីងំ្ ណដលមនិទនជ់រមោះោង្ពហើយ ពស សនាៈ 
ណដលពៅជាប់នងឹ្ណផនដ ី ញកភន ំ ណដលមនិទនប់ានាកណ់តង្ពហើយ    
បណ្ហត ទពីស សនាៈទងំ្ឡាយ ម្មនកុដពិធវើពពីៅម  នងិ្ សាោពធវើពី
សលឹកជាពដ ើម  ពស សនាៈ ណ្ហនមួីយ  ពស សនាៈ ណដលរបឡាកព់ៅ 
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-២៧១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពដាយលអង្ធូលី ព រពពញពៅ ពដាយឣាចម៍របពជៀវ ពុកបាកណ់បក 
ខ្ ពស់ហួសពពក ឬក ៏ទបហួសពពក ពសាោះកពរកាោះ ម្មនភយ័ ម្មនផលូវ
ពដ ើរមនិសាអ ត នងិ្ មនិរាបពសមើ ក នុង្ទពីស សនាៈឯណ្ហ សូមបីណរគ នងិ្ 
ាងំ្ ករ៏ពខ្ករខាក សមបុរឣារកក ់ ព រពពញពៅ ពដាយសតវសពង្ាើច 
កាលពបើបុគគលព ើញពស សនាៈ ណ្ហមួយ ប៉ាុពណ្ហណ ោះ កព៏កើតពសចកតី
ពខ្ ពើមរពឣើម,  ពស សនាៈ ដពូចាន ោះ ជាទសីបាយ, 

សំពតព់សលៀក ក់‘ សបង្ច់វីរ’ ម្មនជាយដាចដ់ាចពហើយ 
ពរាយរាយ ពៅពដាយសរនសឣំពបាោះ រយងី្រយូង្ រណណង្រពណ្ហង្ ដចូ
ជានឣំំណបង្ ម្មនសមផសសគរគាតគពរគើម ដចូជាសំពតរ់ ងំ្ ពៅហមង្ 
ធងន ់ ពរបើរបាស់លំបាក  ជាទសីបាយ, 

សូមបីបារត គជឺាបារតដ ីម្មនពណ៌ឣារកក ់ឬក ៏ជាបារតណដក
ណដលធលុោះពដាយពសនៀត នងិ្ ្នុក ធ ងន ់ម្មនរទង្រ់ទយឣារកក ់គួរឲយពខ្ ពើម 
ដចូជាឣំណបង្កាល  រណមង្សមគួរ, 

សូមបីផលូវភកិាេ ចារ កជ៏ាផលូវណដលមនិជាទពីពញចតិត មនិជតិពី
ភូមរិសុក  ជាផលូវមនិរាបពសមើ  រណមង្សមគួរ, 

សូមបីរសុកភូម ិ ននភកិាេ ចារ ជារសុកភូមណិដលពួកភកិ េុរាច់
ពៅ ដចូជាមនិម្មនមនសុសព ើញ ជារសុកភូមណិដលពួកមនសុសទងំ្ 
ឡាយ នមិន តភកិ េុណដលមនិបានភកិាេ  សូមបីកនុង្រតកូលមួយពហើយ ក៏
ពចញពៅ ឲយចូលពៅកានព់រាង្ឆ្វន ់ ពដាយ កយថា “បពរិតរពោះគុណ
ម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន សូមរពោះគុណម្មច ស់នមិន តមក( ‘ទពីនោះ) �” ដពូចនោះ ថាវ យយាគូ  
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-២៧២- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

នងិ្ ភតតពហើយ កាលនងឹ្ពៅ កព៏ៅមនិណបរពមើល ដចូពកៀង្ពគាញី 
បញ្ចូ លពរកាល ពហើយពៅ មនិខ្ ចណីបរពមើល, ផលូវភកិាេ ចារដពូចាន ោះ គួរ, 

សូមបីពួកមនសុសណដលឣ គ្ ស ជាពួកខ្ ញុបំពរបើ ឬក ៏ពួកកមមករ 
ម្មនណសបកឣារកក ់ មនិគួរគយគន ់ សំពតព់សលៀក កព់ៅហមង្ ម្មន
កលនិសអុយ គួរពខ្ ពើមណ្ហស់ ឣ គ្ ស ពដាយឣាការាៈមនិពកាតណរកង្ ដចូ
ជាពចាលយាគូ នងិ្ ភតត ដពូចាន ោះឯង្, ពួកមនសុសណដលឣ គ្ សដពូចាន ោះ 
ជាទសីបាយ, 

សូមបីយាគូ, ភតត នងិ្ របស់ណដលគួរឆ្វន ់ ពៅហមង្ ពណ៌    
ឣារកក ់ សពរមច ពដាយឣបរណណជាត ម្មនរសណង្, រសូវណគលលក 
នងិ្ ចុង្ឣង្ារ ជាពដ ើម ពរគឿង្សមល របកបពដាយទកឹពដាោះជូរ, ទកឹរជក ់
នងិ្ ឣន លកណ់ដលចាស់ៗ ( ‘ឣន លកស់ល់’) យា៉ាង្ណ្ហមួយ កប៏ានណដរ រគាន់
ណតបពំពញព ោះ ណតម៉ាាង្  រណមង្សមគួរ, 

សូមបីឥរយិាបថ ននបុគគលណដលជារាគចរតិព ោះ ជាការឈរ 
ឬក ៏ ចន្ទង្ាម  រណមង្សមគួរ, 

ឣារមមណ៍ កគ៏បឺណ្ហត វណណកសិណ ម្មននលីកសិណ ជាពដ ើម 
យា៉ាង្ណ្ហមួយ ម្មនពណ៌មនិសាអ ត រណមង្សមគួរ, ពនោះ គជឺាសបាយ 
របស់បុគគលណដលជារាគចរតិ  ពដាយរបការដពូចនោះឯង្  ។ 

( សបាយ ព្នបុរគលដទសចរិត ) 

ចពំ ោះបុគគលណដលជាពទសចរតិ ពស សនាៈ ជាទពីស -
សនាៈ  ណដលមនិខ្ ពស់ពពក  មនិទបពពក  បរបូិណ៌ពដាយមលប់ នងិ្ ទកឹ  
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-២៧៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ម្មនជញ្ហជ ងំ្, សសរ នងិ្ ជពណតើ រ លអសមរមយ ម្មនការាកណ់តង្ 
ពដាយពឈើ ម្មនោា  នងិ្ វលលិ យា៉ាង្លអ ពរៀបរយ រសស់បរំពង្ ពដាយ
ចតិតកមម ម្មនគរំពូផសង្ៗ គាន  ម្មននផទននភូមភិាគរាបពសមើ , សនិទ ធ នងិ្ ទន ់
របដាប់ាកណ់តង្ពដិាន ពដាយករមង្ោា  នងិ្ សំពត ់ ម្មនពណ៌ ដ៏
វចិរិត ម្មនករម្មលណរគ នងិ្ ាងំ្ ដល៏អសាអ ត គួរជាទរីកីរាយ ណដល
បុគគលរកាលទកុលអពហើយ ម្មនោា ពឈើ ពរគឿង្ឣប់ នងិ្ ពរគឿង្រកឣូប 
ដាកទ់កុពដ ើមបីឣប់កលនិ កនុង្ទពី ោះៗ ដចូជាវមិ្មនននរពហម, ពស សនាៈ
ណ្ហមួយ រគានណ់តព ើញភាល ម កញុ៏ាងំ្បតី ិ នងិ្ របាពម្មទយ ឲយពកើត, 
ពស សនាៈណបបពនោះ  ជាទសីបាយ, 

ចណំណក ផលូវពដ ើរ ននពស សនាៈព ោះ ជាផលូវណដលពជៀសផុតពី
ឣន តរាយរគប់ណបបយា៉ាង្  ម្មននផទរាបពសមើលអ  របដាប់ាកណ់តង្ពហើយ, 

ឯពរគឿង្បរកិាេ រ សំរាប់ពស សនាៈ កនុង្ពស សនាៈព ោះ គួរ
ណតកុឲំយម្មនពរចើនពពក គមឺ្មនរតមឹណតណរគ នងិ្ ាងំ្ណតមួយប៉ាុពណ្ហណ ោះ   
កគួ៏រ ពដ ើមបីកាតោ់ត ចន់វូទឣីារស័យ របស់ពួកសតវកណតូ ប, សពង្ាើច, 
ពស់  នងិ្  កណតុ រជាពដ ើម, 

សូមបីពរគឿង្សំពលៀកព ំក ់ របស់បុគគលណដលជាពទសចរតិ
ព ោះ សមគួរជាសំពត ់ ណ្ហៗ មួយ បណ្ហត សំពតរ់កពៅ, សំពត ់  
ពសាម្មរាៈ, សំពតសូ់រត, សំពតព់ធវើពកីបាស, នងិ្ សំពតស់មបក
ពឈើ ណដលម្មនសាចម់៉ាដ តលអជាពដ ើម ណដលរបណីត, (‘នងឹ្យក’)សំពត់
ព ោះៗ  (‘ពធវើ’) ជាចវីរ មួយជាន ់ ឬក ៏ ពរីជាន ់កព៏ដាយ  ជាចវីររសាល  
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-២៧៤- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

រជលកប់ានលអ ម្មនពណ៌លអបរសុិទ ធ ពដាយសមគួរដល់សមណាៈ, 
សូមបីបារត កគួ៏រជាបារតណដក ម្មនរទង្រ់ទយយា៉ាង្លអ ដចូជា 

ពពុោះទកឹ រលីង្រសិល មនិម្មនណរចោះ ដចូជាណកវមណី ឣប់កលនិយា៉ាង្លអ 
ម្មនពណ៌សាអ តបរសុិទ ធ  ពដាយសមគួរ  ដល់សមណាៈ, 

ផលូវភកិាេ ចារ គួរជាផលូវណដលផុតឣំពឣីន តរាយ រាបពសមើ គួរជាទី
រកីរាយចតិត  មនិឆ្វង យពពក  មនិជតិពពកឣំពភូីមរិសុក, 

សូមបីភកិាេ ចាររគាម កគួ៏រជាទណីដលមនសុសទងំ្ឡាយ ពរតក
ឣរ ថា “រពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន នងឹ្មកកនុង្ពពលពនោះ” ដពូចនោះពហើយ ឲយ
ពគរកាលឣាសនាៈ កនុង្ទណីដលបុគគលពរសាចទកឹ នងិ្ ពបាសសំឣាតរចួ
ពហើយ កព៏ៅទទលួយកបារត នមិន តឲយចូលផទោះ ឲយគង្ ់ ពលើឣាសនាៈ 
ណដលពគបានរកាលពហើយ ឣ គ្ សពដាយនដខ្ លួនឯង្ ពដាយពគារព, 

ចណំណក បុគគលណដលឣ គ្ ស ជាបុគគលណដលម្មនរបូរាង្សាអ ត 
គួរជាទរីជោះថាល  ឲយងូ្តទកឹ ដសុោង្សាអ តលអពហើយ រកឣូបឈងុយ
ឈងប់ ពៅពដាយកលនិធូបឣប់ នងិ្ ោា ពឈើ របដាប់ាកណ់តង្កាយ 
ពដាយសំពត ់ នងិ្ ពរគឿង្ឣាភរណាៈ ម្មនពណ៌ពផសង្ៗ នងិ្ លអសាអ ត 
ណដលជាទពីពញចតិត ពធ វើការឣ គ្ ស ពដាយពសចកតពីគារព ដពូចាន ោះ ជាទី
សបាយ  ដល់បុគគលណដលជាពទសចរតិ, 

សូមបីយាគូ ភតត នងិ្ របស់ណដលគួរឆ្វន ់ កគួ៏រជារបស់ណដល 
ដល់រពមពដាយពណ៌, កលនិ នងិ្ រស ម្មនឱជារសឆ្វង ញ់ គួរជាទពីពញ 
ចតិ ត  ដល៏អរបណីត  រគប់ណបបយា៉ាង្  ម្មនាមពសចកតរីតូវការ, 
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-២៧៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សូមបីឥរយិាបថ របស់បុគគលណដលជាពទសចរតិព ោះ កគួ៏រ
ជាឥរយិាបថពដក  ឬក ៏ ទឣីង្គុយ, 

សូមបីឣារមមណ៍កគួ៏រជាកសិណណ្ហមួយ បណ្ហត វណណកសិណ 
ម្មននលីកសិណជាពដ ើម ណដលម្មនពណ៌លអបរសុិទ ធសាអ ត ដពូចនោះឯង្ ។ 

ពនោះ  គជឺាទសីបាយ របស់បុគគលណដលជាពទសចរតិ ។ 
( សបាយ ព្នបុរគលដមាេចរិត ) 

ចពំ ោះបុគគលណដលជាពម្មហចរតិ ពស សនាៈ កគួ៏រជាទី
ពស សនាៈណដលម្មនមុខ្ពឆ្វព ោះពៅរកទសិ មនិចពង្អៀតពពក ជាទណីដល 
ទសិទងំ្ឡាយ របាកដ ពបើកចហំ សំរាប់បុគគលណដលឣង្គុយ, ទចីន្ទង្ាម 
គួរកនុង្ឥរយិាបថទងំ្ឡាយ, ចណំណកឣារមមណ៍ របស់បុគគលណដលជា
ពម្មហចរតិព ោះ មនិគួរជាកសិណតូច ម្មនខាន តប៉ាុនចពង្អរ ឬក ៏ ប៉ាុន
ចាន ។ ពរ ោះថា កនុង្ឱកាសណដលចពង្អៀត ចតិ ត នងឹ្ដល់នវូពសចកតី
វពង្ វង្ រតឹណតពរចើនពឡើង្ ពរ ោះពហតុព ោះ គួរជាកសិណ ណដលម្មន
ខាន តទោូយ ជាកសិណណដលធ ំ ។ សបាយ ដព៏សស កដ៏ចូជា      
សបាយ ណដលបានព លមកពហើយ ននបុគគលណដលជាពទសចរតិ 
យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្,  ពនោះជាទសីបាយ ននបុគគលណដលជាពម្មហចរតិ ។ 

( សបាយ ព្នបុរគលសទធ ចរិត ) 

វធិណីដលបានព លពហើយ កនុង្បុគគលណដលជាពទសចរតិទងំ្
ឣស់ កជ៏ាទសីបាយ ននបុគគលណដលជាសទធ ចរតិ នងិ្ កនុង្ឣារមមណ៍
ទងំ្ឡាយ  សូមបីឣនសុសតកិមមដាា ន  កគួ៏រ ដល់បុគគលណដលជាសទធ - 
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-២៧៦- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ចរតិព ោះផង្ណដរ  ។  
 កយណដលគួរព លថា “កនុង្វតថុទងំ្ឡាយ ម្មនពស សនាៈ

ជាពដ ើម វតថុព ម្ ោះពនោះ មនិជាទសីបាយ ននបុគគលណដលជាពុទ ធចិរតិ” 
មនិម្មនពទ  ។  

( សបាយ ព្នបុរគលវិតកាចរិត ) 

សរម្មប់បុគគលណដលជាវតិកាចរតិ ទពីស សនាៈ មនិគួរជាទី
ពស សនាៈ ណដលពបើកចហំ ម្មនមុខ្ពឆ្វព ោះពៅកានទ់សិ ជាទណីដលសួន
ចារ, នរពពឈើ នងិ្ រសោះពបាកេរណី ណដលជាទរីកីរាយចតិត ាម
លំដាប់ននរសុក, នគិម នងិ្ ជនបទ នងិ្ ភនណំដលម្មនពណ៌ពខ្ៀវ
រស្ត ់ របាកដ ដល់បុគគលណដលឣង្គុយពហើយ ។  ពរ ោះទពីស - 
សនាៈនុោ៎ះ ជាបចចយ័ននការរាចព់ៅននវតិកាាៈ ពដាយពតិ ។  ពហតុព ោះ 
បុគ គលណដលជាវតិកាចរតិ គួរពៅនកបរម្មតរ់ចកណដលពរៅ កនុង្ពស -
សនាៈ ណដលម្មននរពបទិបាងំ្ ដចូញកននព ោះដរំ,ី  គុាររពោះមហនិ ទ ។ 

សូមបីឣារមមណ៍ របស់បុគគលណដលជាវតិកាចរតិព ោះ កម៏និគួរ
ជាកសិណ ធទំោូយពពកពទ ។ ពរ ោះកសិណដពូចាន ោះ ជាបចចយ័ដល់
ការរាចរ់ គ្ តព់ៅ ពដាយឣំណ្ហចននវតិកាាៈ ។ ប៉ាុណន ត គួរជាកសិណ
ណដលម្មនខាន តតូច ។ សបាយ ដព៏សស កដ៏ចូជាសបាយ ណដល 
បានព លមកពហើយ សរម្មប់បុគគលណដលជារាគចរតិនុោ៎ះណដរ ។ ពនោះ 
គជឺាទសីបាយ  របស់បុគគលណដលជាវតិកាចរតិ  ។ 

ពសចកតឣីធបិាយពនោះ   ជាពសចកតពីសិាត រ  ននចរយិាណដលមក 
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-២៧៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពហើយ កនុង្ កយពនោះថា “កមមដាា ន ណដលសមគួរ ដល់ចរយិារបស់ខ្ លនួ” 
ពដាយការកណំតរ់បពភទ, ពដ ើមពហតុ, វធិរីបាប់ នងិ្ វតថុណដលជាទី
សបាយ  ។  

ណតកមមដាា ន ណដលសមគួរ ដល់ចរយិា ខ្ ញុ ំ មនិទនព់ធវើឲយជាក់
ចាស់ពហើយ ពដាយឣាការទងំ្ពួង្ ជាមុនពឡើយ ។ ពរ ោះកមមដាា ន
ព ោះ នងឹ្មករបាកដចាស់ ពដាយខ្ លនួឯង្ពតិ កនុង្ពសចកតពីសិាត រ នន
បទម្មតកិា ណដលនងឹ្ព លជាលំដាប់ ។ ពហតុព ោះ កនុង្ កយណដល  
ខ្ ញុពំ លពហើយថា “កានយ់កនវូកមមដាា នណ្ហមួយ កនុង្កមមដាា នទងំ្ 
៤០ ”  យា៉ាង្ដពូចនោះពនោះ  បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ កនុង្កមមដាា ន ពដាយ       
ឣាការ ទងំ្  ១០  ពនោះ  ជាមុនសិន  គ ឺ៖ 
      ១- ស េ្ តនពិទ ទស   ពដាយដងឹ្ការសំណដង្ចនំនួននកមមដាា ន, 
      ២- ឧបចារបប វហ   ពដាយដងឹ្កមមដាា នណដល មំក    នវូ 
            ឧបចារជាន នងិ្ កមមដាា នណដល មំកនវូឣបប ្ន, 
      ៣- ្នបបពភទ   ពដាយដងឹ្របពភទរបស់្ន, 
      ៤- សមតកិាម   ពដាយដងឹ្វធិរីបរពតឹ តកិន លង្របស់កមមដាា ន, 
      ៥- វឌឍ វឌឍន   ពដាយដងឹ្កមមដាា នណដលសមគួរដល់ការចពំរ ើន 
            ណថម នងិ្ មនិគួរចពំរ ើនណថម, 
      ៦- ឣារមមណ   ពដាយដងឹ្ឣារមមណ៍របស់កមមដាា ន, 
      ៧- ភូម ិ   ពដាយដងឹ្ភូមរិបស់កមមដាា ន, 
      ៨- គហណ   ពដាយដងឹ្កចិ ចណដលរតូវពរៀនយកកមមដាា ន, 
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-២៧៨- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

      ៩- បចចយ   ពដាយដងឹ្បចចយ័របស់កមមដាា ន, 
    ១០- ចរយិានកូុល  ពដាយដងឹ្កមមដាា នណដលសមគួរដល់ចរយិា ។ 

( ស ា្ តនិដទទស ) 

‘ (៧៥)  ក នុង្បទម្មតកិាទងំ្ព ោះ បទថា “ពដាយដងឹ្ការសំណដង្
ចនំនួននកមមដាា ន” ម្មនវនិចិ ឆយ័ ដចូតពៅពនោះ  ក ៏កយថា “កនុង្កមមដាា ន
ទងំ្ ៤០ ” ពនោះ គខឺ្ ញុ ំ ព លពហើយ, កនុង្ កយព ោះ កមមដាា នទងំ្   
ឡាយ ៤០  ពនោះ គ ឺ កសិណ ១០, ឣសុភ ១០, ឣនសុសត ិ ១០,      
រពហមវាិររ  ៤,  ឣារបូប ៤,  សញ្ហដ  ១,  វវដាា ន ១  ។ 

កនុង្កមមដាា នទងំ្ឡាយព ោះ  កសិណទាំងឡាយ ១០  គ ឺ៖ 
‘     ១)  ’បឋវកីសិណ   យកដពីធវើជាវង្ក់សិណ, 
‘     ២’)  ឣាពបាកសិណ   យកទកឹពធវើជាកសិណ, 
‘     ៣’)  ពតពជាកសិណ   យកពភលើង្ពធវើជាកសិណ, 
‘     ៤’)  វាពយាកសិណ   យកខ្យល់ពធវើជាកសិណ, 
‘     ៥’)  នលីកសិណ   យកវតថុម្មនពណ៌ពខ្ៀវពធវើជាកសិណ, 
‘     ៦’)  បតីកសិណ   យកវតថុម្មនពណ៌ពលឿង្ពធវើជាកសិណ, 
‘     ៧’)  ពោហតិកសិណ   យកវតថុពណ៌រកហមពធវើជាកសិណ, 
‘     ៨’)  ឱទតកសិណ   យកវតថុម្មនពណ៌-ស ពធវើជាកសិណ, 
‘     ៩’)  ឣាពោកកសិណ   យកពន លពឺធ វើជាកសិណ, 
‘  ១០’) បរចិ ឆ ិន កាសកសិណ យកឣាកាសណដលកណំតជ់ាកសិណ។  

ឣ្សុភទាំងឡាយ  ១០  រឺ 
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-២៧៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

‘     ១’)  ឧទ ធមុ្មតក   ឣសុភ ពហើមព រពបា៉ាង្ពឡើង្, 
‘     ២’)  វនិលីក  ឣសុភ ពហើមម្មនពណ៌ពខ្ៀវពដាយពរចើន, 
‘     ៣’)  វបុិពវក   ឣសុភ ពហើមម្មនខ្ ទោុះហូរពៅ កនុង្ខាង្ពលើ-ពរកាម, 
     ‘៤’)  វចិ ឆទិ ទក   ឣសុភ ណដលពគកាតដ់ាច ់កក់ណ្ហត លខ្ លួន, 
‘     ៥’)  វកិាេ យតិក   ឣសុភ ណដលសតវខាកំពករសីុរលុោះរលួយ, 
‘     ៦’)  វកិ េតិ តក   ឣសុភ ណដលពគកាតដ់ាចព់ចញពគីាន ជាកណំ្ហត់ៗ , 
‘     ៧’)  ហតវកិ េតិ តក   ឣសុភ ណដលពគកាប់សាប់ម្មនសាន មសារំវាម, 
‘     ៨’)  ពោហតិក   ឣសុភ ណដលម្មន្មហូរពរសាចរសព, 
‘     ៩’)  បុឡូវក   ឣសុភ ណដលម្មនដង្ាូវចុោះហូរពចញាមទវ រទងំ្៩, 
‘   ១០’) ឣដ ាកិ   ឣសុភ ណដលម្មនណតរាង្្អងឹ្រាតរ់ាយខាច តខ់ាច យ ។ 

ឣ្នុសសតិទាំងឡាយ  ១០  ដនោះ  រឺ 

‘     ១’)  ពុទធ នសុសត ិ ការរពញកពរឿយៗម្មនពុទ ធគុណជាឣារមមណ៍, 
‘     ២’)  ធម្មម នសុសត ិ  ការរពញកពរឿយៗម្មនធមមគុណជាឣារមមណ៍, 
‘     ៣’)  សង្ានសុសត ិ ការរពញកពរឿយៗម្មនសង្ឃគុណជាឣារមមណ៍, 
‘     ៤’)  សីោនសុសត ិ ការរពញកពរឿយៗម្មនសីលគុណជាឣារមមណ៍, 
‘     ៥’)  ចាគានសុសត ិ  ការរពញកពរឿយៗម្មនចាគគុណជាឣារមមណ៍, 
‘    ៦’)  ពទវានសុសត ិការរពញកពរឿយៗម្មនសទធ ទគុិណ របស់ពទវា 
          នងិ្ សទធ ទគុិណ របស់ខ្ លួនជាឣារមមណ៍, 
‘     ៧’)  មរណ្ហនសុសត ិ  ការរពញកពរឿយៗដល់មរណាៈជាឣារមមណ៍, 
‘     ៨’)  កាយគាសត ិ  ការរពញកាងំ្ចុោះកនុង្កាយជាឣារមមណ៍, 
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-២៨០- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

‘     ៩’)  ឣា បាណសសត ិ  ការរពញកខ្យល់ពចញចូលជាឣារមមណ៍, 
‘  ១០’)  ឧបសម្មនសុសត ិការរពញកពរឿយៗនវូរពោះន ិវ នជាឣារមមណ៍។  

រពេម វិហារ  ៤  ដនោះ រឺ 

‘     ១’)  ពមាត    ផាយពមាត  ដល់សពវសតវទងំ្ពួង្, 
‘     ២’)  ករណុ្ហ   ផាយករណុ្ហដល់សពវសតវទងំ្ពួង្, 
‘     ៣’)  មុទាិ    ផាយមុទាិដល់សពវសតវទងំ្ពួង្, 
‘     ៤’)  ឧពបកាេ    ផាយឧពបកាេ ដល់សពវសតវទងំ្ពួង្, 

ឣ្ារូបប  ៤  ដនោះ  រឺ 

‘     ១’)  ឣាកាសានញ្ហច យតន  យកឣាកាសកនុង្បដភិាគនមិតិ តណដល
ពកើត ឣំពកីសិណ ៩ ពវៀរណលង្ណតឣាកាសកសិណពចញ ណដលមនិ
ម្មនទបីផុំត មកជាឣារមមណ៍, 
‘    ២’)  វញិ្ហដ ណញ្ហច យតន  រសាវយកឣរបូវញិ្ហដ ណទ១ី ណដលផាយ
ពៅ  មនិម្មនទបីផុំត មកជាឣារមមណ៍, 
‘     ៣’)  ឣាកញិ្ចញ្ហដ យតន កណំតយ់កឣរបូវញិ្ហដ ណទ ី១ ណដលផាយ  
ពៅ  មនិម្មនកង្វល់តចិតូច មកជាឣារមមណ៍, 
‘    ៤’)  ពនវសញ្ហដ  សញ្ហដ យតន  កណំតយ់កពសចកតលីអិត របស់    
ឣរបូវញិ្ហដ ណទ ី៣   ណដលម្មនពសទើរណតនងឹ្មនិម្មន មកជាឣារមមណ៍ ។  

ឣាារពរបដកូិលសញ្ហដ  ណដលរពោះពយាគាវចរពចិារណ្ហឣាាររ 
ពដាយបដកូិល ព ម្ ោះថា សញ្ហដ  ១ ។  ចតុធាតុវវដាា ន ណដលរពោះ 
ពយាគាវចរ  ពចិារណ្ហកណំតធ់ាតុ  ៤   ព ម្ ោះថា  វវដាា ន  ១   ។ 
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-២៨១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បណឌិ តគបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ពដាយស េ្ តនពិទ ទស យា៉ាង្ពនោះឯង្ ។ 
( ឧបចារបបនាវេ ) 

 កយថា “ពដាយដងឹ្កមមដាា ន ណដល មំកនវូឧបចារជាន នងិ្ 
កមមដាា នណដល មំកនវូឣបប ្ន” ម្មនវនិចិ ឆយ័ ដចូតពៅពនោះ ៖    
កក៏ នុង្កមមដាា នទងំ្ឡាយព ោះ កមមដាា នទងំ្ ១០ ពនោះ គ ឺ ឣនសុសត ិ
ពលើកណលង្ណតកាយគាសត ិ នងិ្ ឣា បាណសសតពិចញ ពៅសល់
៨, ឣាារពរបដកូិលសញ្ហដ  ១, ចតុធាតុវវដាា ន ១ ពនោះប៉ាុពណ្ហណ ោះ ជា  
កមមដាា ន  មំកនវូរតមឹណតឧបចារជាន, កមមដាា ន ដព៏សស ជាកមមដាា ន
 មំកនវូឣបប ្ន  ។  

បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ពដាយដងឹ្កមមដាា ន ណដល មំកនវូ
រតមឹណតឧបចារជាន  នងិ្  អបប ្ន  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

( ្នបបដភទ ) 

 កយថា “ពដាយដងឹ្របពភទរបស់្ន” ម្មនវនិចិ ឆយ័ថា     
កក៏ នុង្កមមដាា នទងំ្ ២ យា៉ាង្ ដចូបាន លមកពហើយព ោះ បណ្ហត     
កមមដាា ន ណដល មំកនវូឣបប ្ន កសិណ ១០ រពមទងំ្ឣា -
បាណសសត ិ ជាចតុកាជានកិ ចពំរ ើនឲយពកើត្នបានរគប់ ៤ ។ 
ឣសុភ ១០ រពមទងំ្កាយគាសត ិជាបឋមជានកិ ចពំរ ើនឲយពកើត
្នបានរតមឹណតបឋមជាន ។ រពហមវាិររ ៣ ខាង្ពដ ើម ជាតកិជា-
នកិ ចពំរ ើនឲយពកើត្នបានរតមឹណត ៣ ។ រពហមវាិររ ទ ី ៤ នងិ្        
ឣារបូប ៤  ជាចតុតថជានកិ របរពតឹ តពៅ កនុង្ចតុតថជាន ។  បណឌិ តគបបី 
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-២៨២- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

រជាបវនិចិ ឆយ័ ពដាយដងឹ្របពភទរបស់្ន យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 
( សមតិកាម ) 

បទថា “ពដាយដងឹ្វធិរីបរពតឹ តកិន លង្របស់កមមដាា ន” ម្មន     
វនិចិ ឆយ័ថា ការរបរពតឹ តកិន លង្ ម្មន ២ យា៉ាង្ គ ឺការរបរពតឹ តកិន លង្នវូ    
ឣង្គ ១ ការរបរពតឹ តកិន លង្នវូឣារមមណ៍ ១ ។  ក នុង្ការរបរពតឹ តកិន លង្ទងំ្ 
២ ព ោះ ការរបរពតឹ តកិន លង្ឣង្គ រណមង្ម្មន កនុង្កមមដាា នទងំ្ឡាយ ណដល
ជាតកិជានកិ នងិ្ ចតុកាជានកិទងំ្ពួង្ ពរ ោះ្នទងំ្ឡាយថាន ក់
ខ្ ពស់ ម្មនទតុយិ្នជាពដ ើម រពោះពយាគាវចរ រតូវណតកន លង្ នវូឣង្គ
្នទងំ្ឡាយ ម្មនវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ ជាពដ ើមពហើយ ពទើបបាន     
សំពរច កនុង្ឣារមមណ៍ទងំ្ឡាយព ោះឯង្ ។ កនុង្រពហមវាិររ ទ៤ី ក៏
យា៉ាង្ដពូចាន ោះ ។  ពរ ោះសូមបី រពហមវាិររ ទ៤ី ព ោះ រពោះពយាគាវចរ ក៏
រតូវណតកន លង្ នវូពសាមនសស ពហើយ ពទើបបានសពរមច កនុង្ឣារមមណ៍
ននរពហមវាិររ ៣ ខាង្ពដ ើម ម្មនពមាត ជាពដ ើមនុោ៎ះឯង្ ។ ចណំណកការ
របរពតឹ តកិន លង្នវូឣារមមណ៍ រណមង្ម្មន កនុង្ឣារបូប ៤ ។ ពរ ោះឣាកា-
សានញ្ហច យតនាៈ រពោះពយាគាវចរ រតូវណតកន លង្ នវូឣារមមណ៍ណ្ហមួយ 
បណ្ហត កសិណ ៩ ខាង្ពដ ើមពហើយ ពទើបសពរមចបាន ។ កឣ៏ារបូបខាង្
ពដ ើម ម្មនវញិ្ហដ ណញ្ហច យតនាៈជាពដ ើម រពោះពយាគាវចរ រតូវណតកន លង្នវូ
ឣារមមណ៍ទងំ្ឡាយ ម្មនឣាកាសជាពដ ើម ពហើយ ពទើបសពរមចបាន ។ 
កនុង្កមមដាា ន ដព៏សស ការរបរពតឹ តកិន លង្ មនិម្មនពទ ។ បណឌិ ត គបបី
រជាបវនិចិ ឆយ័ ពដាយដងឹ្វធិរីបរពតឹ តកិន លង្ ននកមមដាា ន យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្ ។ 
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-២៨៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

( វឌឍនាវឌឍន ) 

‘ (៧៦’) បទថា “ពដាយដងឹ្កមមដាា ន ណដលគួរដល់ការចពំរ ើនណថម 
នងិ្ មនិគួរដល់ការចពំរ ើនណថម” ម្មនវនិចិ ឆយ័ថាាៈ កនុង្កមមដាា នទងំ្ ៤០ 
ពនោះ កសិណ ១០ ប៉ាុពណ្ហណ ោះ រពោះពយាគាវចរ គួរចពំរ ើនបណន ថម ។ ពរ ោះ
រពោះពយាគាវចរ ផាយពដាយកសិណ រហូតឱកាសរតមឹណ្ហ, ឰដ៏
ខាង្កនុង្ ឱកាសរតមឹព ោះ រពោះពយាគាវចរព ោះ ឣាចសាត ប់សំពឡង្ឮ 
ពដាយទពិវពសាតធាតុ ព ើញរបូ ពដាយទពិវចកេុ នងិ្ ដងឹ្ចតិ ត របស់
សតវដនទ ពដាយចតិតបាន ។  ឯកាយគាសត ិនងិ្ ឣសុភទងំ្ឡាយ 
រពោះពយាគាវចរមនិគួរចពំរ ើនណថមពទ ។ ពរ ោះពហតុឣវី? ។  ពរ ោះកាយ-
គាសត ិ នងិ្ ឣសុភព ោះ រតូវកណំតព់ហើយពដាយឱកាស នងិ្ មនិ
ម្មនឣានសិង្សផង្ ។ កភ៏ាវាៈននកមមដាា នទងំ្ព ោះ រតូវកណំតព់ហើយ 
ពដាយឱកាសពនោះព ោះ នងឹ្ម្មនរបាកដ ពដាយភាវ នយ័ ។ កក៏ាល
ពបើរពោះពយាគាវចរ ចពំរ ើនកមមដាា នទងំ្ព ោះ បណន ថមពហើយ គនំរននសាក 
សពណតប៉ាុពណ្ហណ ោះឯង្ រណមង្ចពំរ ើន ។ ឣានសិង្សបន តចិបន តចួមនិម្មនពទ ។ 
ណមនពតិ  កយពនោះ រពោះពសាបាកពតថរ ព លពហើយ កនុង្ពសាបាកបប-
ញ្ហា ពាករណ៍ថា “បពរិតរពោះម្មនរពោះភាគ របូសញ្ហដ  របាកដចាស់, 
ឣដ ាកិសញ្ហដ  មនិរបាកដចាស់” ដពូចនោះ ។  កក៏ នុង្សញ្ហដ ទងំ្ ២ ព ោះ  
របូសញ្ហដ  ពោកព លពហើយថា របាកដចាស់ ពដាយឣំណ្ហចនន
ការចពំរ ើនពឡើង្ នននមិតិ ត ។ ឣដ ាកិសញ្ហដ  ពោកព លថា មនិរបាកដ
ចាស់ ពដាយឣំណ្ហចននការមនិចពំរ ើនពឡើង្ ( ‘នននមិតិ ត)’ ។  ឯ កយពនោះ 
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-២៨៤- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ឯណ្ហ ណដលរពោះពថរាៈ ព លពហើយថា “ខ្ ញុរំពោះករណុ្ហ បានផាយពៅ
ពដាយឣដ ាកិសញ្ហដ  ពពញណផនដពីនោះទងំ្មូល” ដពូចនោះ,  កយព ោះ រពោះ
ពថរាៈ ព លពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននឣាការណដលរបាកដពឡើង្ ដល់
ខ្ លនួពោកណដលជាឣនកបាន ។ ដចូជាកនុង្កាលននរពោះបាទធម្មម ពសាក 
សតវករវកិ ព ើញរសពម្មលរបស់ខ្ លួន កនុង្ជញ្ហជ ងំ្ននកញ្ចក ់ ពដាយជុំ
វញិ កស៏ម្មគ ល់ថាាៈ រសពម្មល របស់ខ្ លនួ ជាសតវករវកិ ក នុង្ទសិទងំ្ 
ពួង្ ពទើបបពញ្ចញសំពឡង្យា៉ាង្ពពីរាោះ យា៉ាង្ណ្ហមញិ, សូមបីរពោះ    
ពថរាៈ កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ ពរ ោះភាវាៈជាឣនកជ ំញ កនុង្ឣដ ាកិសញ្ហដ  
ព ើញនវូនមិតិ តណដលរបាកដពឡើង្ កនុង្ទសិទងំ្ពួង្ កគ៏តិថា “របថឹពី
ទងំ្មូល ព រពពញពៅ ពដាយឣដ ា”ិ  ដពូច នោះឯង្  ។ 

សួរថាាៈ ពបើយា៉ាង្ដពូចាន ោះ ភាវាៈននឣសុភ្នទងំ្ឡាយ ជា 
ឣបបម្មណ្ហរមមណ៍ ឯណ្ហ ណដលពោកព លពហើយ, ព ោះ មនិខ្សុ
ពទឬ? ។  ព្លើយថាាៈ  កភ៏ាវាៈននឣសុភ្ន ជាឣបបម្មណ្ហរមមណ៍  
ព ោះ មនិខ្សុពទ ពរ ោះរពោះពយាគាវចរខ្ លោះ កានយ់កនមិតិ ត ក នុង្ឧទ ធុ-  
ម្មតកឣសុភ ឬ កនុង្ឣដ ាកិឣសុភណដលធ,ំ រពោះពយាគាវចរពួកខ្ លោះ ក៏
កានយ់កនមិតិ ត ក នុង្ឣសុភព ោះៗ ណដលតូចៗ ពដាយបរយិាយពនោះ, 
្ន របស់រពោះពយាគាវចរពួកខ្ លោះ ជាបរាិត រមមណ៍, ្ន របស់ 
រពោះពយាគាវចរពួកខ្ លោះ ជាឣបបម្មណ្ហរមមណ៍ ។ មួយពទៀត រពោះ
ពយាគាវចរ របូណ្ហ មនិព ើញពទស កនុង្ការចពំរ ើនបណន ថម នវូឣសុភ-
នមិតិ តព ោះ  កច៏ពំរ ើនណថម,  ពោក  ព លសំពៅយក្ន របស់រពោះ 
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-២៨៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពយាគាវចរព ោះ ថាាៈ ឣសុភ្ន ជាឣបបម្មណ្ហរមមណ៍ ។ ប៉ាុណន ត  
មនិគួរចពំរ ើនណថម ពរ ោះមនិម្មនឣានសិង្ស ដពូច នោះឯង្ ។  សូមបីកមមដាា ន 
ដព៏សស កម៏និគួរចពំរ ើនណថម ដចូជាកាយគាសត ិនងិ្ ឣសុភទងំ្នុោ៎ះ 
យា៉ាង្ព ោះឯង្  ។ 

សួរថាាៈ ពរ ោះពហតុឣវី? ។  ព្ លើយថាាៈ ពរ ោះកនុង្កមមដាា ន ដ៏
ពសសទងំ្ព ោះ ជាដបូំង្ ពបើរពោះពយាគាវចរ ចពំរ ើនណថមនវូឣា បា-
ណនមិតិ ត, គនំរខ្យល់ណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ រណមង្ចពំរ ើន នងិ្ ឣា បាណនមិតិ ត
ព ោះ ករ៏តូវកណំតព់ហើយពដាយឱកាស ។ ឣា បាណនមិតិ ត គរឺពោះ
ពយាគាវចរ មនិគួរចពំរ ើនណថម ពរ ោះម្មនពទសផង្ ពរ ោះរតូវបាន
កណំតព់ហើយផង្  ។ 

រពហមវាិររ កម៏្មនសតវជាឣារមមណ៍ ។  កាលពបើរពោះពយាគា-
វចរ ចពំរ ើនណថមនវូនមិតិ ត ននរពហមវាិររទងំ្ព ោះ, កគ៏នំរសតវ ណត
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ គបបីចពំរ ើន ។ ណតរបពយាជន ៍ ពដាយការចពំរ ើនគនំរសតវព ោះ 
កម៏និម្មនពទ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ សូមបីរពហមវាិររនមិតិ តព ោះ កម៏និគួរ
ចពំរ ើន ។  ចណំណក កយបាលី ណដលពោកព លពហើយថា “ភកិ េុ ម្មន
ចតិតរបកបពដាយពមាត  ផាយពៅកានទ់សិមួយ” ដពូចនោះជាពដ ើមព ោះ 
ពោកព លពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននការរបកានយ់ក ។ ណមនពតិ 
រពោះពយាគាវចរ កណំតយ់កនវូសតវទងំ្ឡាយ កនុង្ទសិ ១ ចពំរ ើនពៅ
ពដាយលំដាប់ ម្មនវតតមួយ វតតពរីជាពដ ើម ពៅថា “ផាយពៅកាន់
ទសិមួយ”  មនិណមនជាឣនកចពំរ ើន ណថមនវូនមិតិ តពទ  ។   កប៏ដភិាគនមិតិ ត  
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-២៨៦- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ណដលរពោះពយាគាវចរ ចពំរ ើនព ោះឯង្ មនិម្មនពទ កនុង្រពហមវាិររ-
ភាវ ពនោះ ។  ចណំណកភាវាៈណដលជាបរាិត រមមណ៍ នងិ្ ឣបបម្មណ្ហ-   
រមមណ៍ កនុង្រពហមវាិររពនោះ បណឌិ តគបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចននការ
កណំតយ់កនុោ៎ះឯង្  ។ 

សូមបីកនុង្ឣារមមណ៍ ននឣារបូទងំ្ឡាយ ឣាកាស កម៏និគួរ      
ចពំរ ើនណថម ពរ ោះពធវើឲយកសិណរពបើកពឡើង្ ។  ណមនពតិ ឣាកាសព ោះ 
រពោះពយាគាវចរ គបបីពធវើទកុកនុង្ចតិ ត ពដាយឣំណ្ហចការពៅរបាស នន
កសិណប៉ាុពណ្ហណ ោះឯង្ ។ កាលពបើចពំរ ើន ឲយពរចើនជាង្ព ោះ កម៏និម្មន
របពយាជនឣ៍វីពឡើយ ។ វញិ្ហដ ណ កម៏និគួរចពំរ ើនណថម ពរ ោះជាសភាវ-
ធម៌ ។ ណមនពតិ ឣនកណ្ហកម៏និឣាចពធវើសភាវធម៌ឲយចពំរ ើនបានពឡើយ។ 
ការពៅរបាសននវញិ្ហដ ណ កម៏និគួរចពំរ ើនណថមពរ ោះរគានណ់តជាពសចកត ី
មនិរបាកដននវញិ្ហដ ណ ។  ឣារមមណ៍ ននពនវសញ្ហដ  សញ្ហដ យតនាៈ ក៏
មនិគួរចពំរ ើនណថម ពរ ោះជាសភាវធម៌ដចូគាន ណដរ  ។ 

កមមដាា ន ដព៏សស កម៏និគួរចពំរ ើនណថម ពរ ោះមនិម្មននមិតិ ត ។ 
ណមនពតិ បដភិាគនមិតិ ត ព ម្ ោះថា ជានមិតិ តគួរចពំរ ើនពដាយពតិ, ណត    
ឣារមមណ៍ននឣនសុសតទិងំ្ឡាយ ម្មនពុទធ នសុសតជិាពដ ើម មនិណមនជា
បដភិាគនមិតិ តពទ។  ពហតុព ោះ ឣនសុសតកិមមដាា នព ោះពទើបមនិគួរចពំរ ើន
ណថមពឡើយ ។ បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ពដាយដងឹ្កមមដាា នណដលគួរ
ដល់ការចពំរ ើនណថម នងិ្ មនិគួរដល់ការចពំរ ើនណថម យា៉ាង្ពនោះឯង្ ។  
‘ (៧៧’)     បទថា  “ពដាយដងឹ្ឣារមមណ៍   របស់កមមដាា ន”   ម្មន 
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-២៨៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

( ឣ្ារមមណ៍ ) 

វនិចិ ឆយ័ថាាៈ កក៏ នុង្កមមដាា នទងំ្ ៤០ ពនោះ កមមដាា ន ២២ ពនោះ គ ឺកសិណ 
១០, ឣសុភ ១០, ឣា បាណសសត ិ ១, កាយគាសត ិ ១ ម្មន        
ឣារមមណ៍ ជាបដភិាគនមិតិ តបាន ។ កមមដាា ន ពរៅឣំពពីនោះ (១៨’) ម្មន 
ឣារមមណ៍ជាបដភិាគនមិតិ ត មនិបានពឡើយ ។ ពដាយនយ័ព ោះ កមមដាា ន
១២ ពនោះ គ ឺ កនុង្ឣនសុសត ិ ១០ ឣនសុសត ិ ៨ ដព៏សស ពលើកណលង្ណត    
ឣា បាណសសត ិ នងិ្ កាយគាសតពិចញ នងិ្ ឣាាររបដកូិល-
សញ្ហដ  ១ ចតុធាតុវវដាា ន ១ វញិ្ហដ ណញ្ហច យតនាៈ ១ ពនវសញ្ហដ  -
សញ្ហដ យតនាៈ ១ កានយ់កសភាវធម៌ មកជាឣារមមណ៍ ។ កមមដាា ន 
ទងំ្ ២២ ពនោះ គ ឺ កសិណ ១០, ឣសុភ ១០, ឣា បាណសសត ិ ១,  
កាយគាសត ិ១ កានយ់កនមិតិ ត មកជាឣារមមណ៍ ។  កមមដាា ន ពរៅ   
ឣំពពីនោះ ៦ ( ‘គ ឺ រពហមវាិររ ៤, ឣាកាសានញ្ហច យតនាៈ ១, ឣាកញិ្ច-
ញ្ហដ យតនាៈ ១)’ កានយ់កឣារមមណ៍ ណដលគួរព លកណំតម់និបាន, 
មួយពទៀត កមមដាា ន ៨ ពនោះ គ ឺវបុិពវកឣសុភ ១, ពោហតិកឣសុភ ១, 
បុឡូវកឣសុភ ១, ឣា បាណសសត ិ១, ឣាពបាកសិណ ១, ពតពជា-
កសិណ ១, វាពយាកសិណ ១ មណឌ លរសមី ននរពោះឣាទតិយ ជាពដ ើម 
ណដលជាឣារមមណ៍ កនុង្ឣាពោកកសិណ ១ (‘មុនពកើតបដភិាគនមិតិ ត’) 
ម្មនឣារមមណ៍ញ័រ ។ ណតឣារមមណ៍កពរមើកទងំ្ព ោះឯង្ រណមង្ម្មន  
កនុង្កាលជាខាង្ពដ ើម ។ ណតដល់បដភិាគនមិតិ ត កម៏្មនឣារមមណ៍សងប់
មនិកពរមើក  ។   កមមដាា ន  សល់ពរៅឣំពពីនោះ  ម្មនឣារមមណ៍សងប់  ឥត 
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-២៨៨- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

កពរមើក ។  បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ពដាយដងឹ្ឣារមមណ៍ របស់  
កមមដាា ន  យា៉ាង្ដពូចនោះ  ។ 

( ភូមិ ) 

‘ (៧៨’)  បទថា “ពដាយដងឹ្ភូម ិរបស់កមមដាា ន” ម្មនវនិចិ ឆយ័ថា 
កប៏ណ្ហត កមមដាា ន ៤០ ពនោះ កមមដាា ន ១២ ពនោះ គ ឺឣសុភ ១០, កាយ-   
គាសត ិ១, ឣាាររបដកូិលសញ្ហដ  ១ របរពតឹ តពៅ កនុង្ពទវពោក មនិ
បាន ។ កមមដាា ន ១៣ ពនោះ គ ឺកមមដាា ន ១២ ព ោះ នងិ្ ឣា បាណ- 
សសត ិ របរពតឹ តពៅ កនុង្រពហមពោកមនិបាន ។ ណតកមមដាា នដនទ ពវៀរ
ណលង្ណតឣារបូប ៤  របរពតឹ តពៅ កនុង្ឣរបូភពមនិបាន ។  ឯកមមដាា ន 
ទងំ្ឣស់ (៤០’) របរពតឹ តពៅ កនុង្មនសុសពោកបាន ។ បណឌិ តគបបី
រជាបវនិចិ ឆយ័  ពដាយដងឹ្ភូម ិ របស់កមមដាា ន  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

( រេណ ) 

បទថា “ពដាយដងឹ្កចិ ច ណដលរតវូពរៀនយកកមមដាា ន” ម្មន   
វនិចិ ឆយ័ថា កព៏សចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្បទពនោះ បណឌិ តគបបីរជាប ពដាយ 
ការកានយ់ក ាមនមិតិ តណដលពមើលព ើញ, ាមណដលខ្យល់ប៉ាោះ ល់
រតូវ នងិ្ ាមណដលបានសាត ប់ឮ ។ កនុង្ផលូវទងំ្ ៣ ព ោះ កមមដាា នទងំ្ 
១៩ ពនោះ គ ឺកសិណដព៏សស ៩ ពលើកណលង្ណតវាពយាកសិណពចញ, 
ឣសុភ ១០ គបបីកានយ់ក ាមនមិតិ តណដលព ើញ ។ ម្មនពសចកតថីា 
មុនដបូំង្ រតូវពមើល ពដាយចកេុពហើយ ពទើបកានយ់កនមិតិ ត ននកមមដាា ន
ទងំ្ព ោះ ។   ក នុង្កាយគាសត ិ ឣារមមណ៍ របស់កាយគាសតពិ ោះ  
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-២៨៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

រតូវកានយ់ក ាមនមិតិ តណដលពមើលព ើញ នងិ្ ាមណដលបានសាត ប់ឮ 
យា៉ាង្ដពូចនោះ គ ឺ រតង្ត់ចបញ្ចកាៈ រតូវពរៀនយក ាមនមិតិ តណដលពមើល
ព ើញ, សល់ឣំពពី ោះ រតូវពរៀនយក ាមណដលសាត ប់ឮ ។  ឣា បា-
ណសសត ិ រតូវពរៀនយក ាមខ្យល់ណដល ល់រតូវ ។ វាពយាកសិណ 
រតូវពរៀនយក ាមនមិតិ តណដលពមើលព ើញ នងិ្ ាមខ្យល់ណដល ល់
រតូវ ។  កមមដាា ន ណដលសល់ឣំពពីនោះ ១៨ រតូវពរៀនយក ាមណដល 
បានសាត ប់មក  ។   ណតកនុង្កមមដាា ន ៤០  ពនោះ  កមមដាា នទងំ្ពនោះ  គ ឺ
ឧពបកាេ រពហមវាិររ ១ ឣារបូប ៤ គរឺពោះពយាគាវចរកុលបុរត ណដល  
ជាឣាទកិមមកិាៈ មនិរតូវពរៀនពឡើយ រតូវពរៀនណតកមមដាា ន ៣៥ ពរៅឣំពី
ពនោះ ។  បណឌិ ត  គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័  ពដាយដងឹ្កចិ ច  ណដលរតូវពរៀន   
យកនវូកមមដាា ន  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 

( បចច័យ ) 

បទថា “ពដាយដងឹ្បចចយ័ របស់កមមដាា ន” ម្មនវនិចិ ឆយ័ថា កនុង្ 
កមមដាា នទងំ្ពនោះ កសិណ ដព៏សស ៩ ពលើកណលង្ណតឣាកាសកសិណ 
ពចញពៅ រណមង្ជាបចចយ័ននឣារបូបទងំ្ឡាយ ។ កសិណទងំ្ ១០ ជា 
បចចយ័ននឣភញិ្ហដ ទងំ្ឡាយ ។ រពហមវាិររ ៣ ជាបចចយ័ ននរពហម-
វាិររ ទ ី ៤ ។  ឣារបូបថាន កទ់បៗ ជាបចចយ័ដល់ឣារបូបថាន កព់លើៗ ។    
ពនវសញ្ហដ  សញ្ហដ យតនាៈ ជាបចចយ័ដល់នពិរាធសម្មបតត ិ។ កមមដាា ន
រគប់ទងំ្ ៤០ ជាបចចយ័ឲយរពោះខ្ណី្ហរសព ពៅជាសុខ្ កនុង្បចចុបបន ន 
ដល់នវូវបិសស   នងិ្  ដល់ភពសមបតត ិ ដពូច នោះឯង្  ។ 
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-២៩០- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ពដាយដងឹ្បចចយ័ របស់កមមដាា ន 
យា៉ាង្ដពូចនោះ  ។  

( ចរិយានុកូល ) 

បទថា “ពដាយដងឹ្កមមដាា ន ណដលគួរដល់ចរយិា” ម្មនវនិចិ ឆយ័ 
ថា កព៏សចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្បទពនោះ បណឌិ តគបបីរជាប ពដាយសមគួរ 
ដល់ចរយិាទងំ្ឡាយ ។ ពតើកមមដាា ន ណដលសមគួរ ដល់ចរយិាពនោះ 
យា៉ាង្ដចូពមតច? ។ ជាដបូំង្ កនុង្កមមដាា នទងំ្ ៤០ ព ោះ កមមដាា ន ១១  
គ ឺឣសុភ ១០, កាយគាសត ិ១ ជាកមមដាា ន សមគួរដល់បុគគលណដល
ជារាគចរតិ, កមមដាា ន ៨ គ ឺ រពហមវាិររ ៤, វណណកសិណ ៤ សមគួរ 
ដល់បុគគលណដលជាពទសចរតិ ។  ឣា បាណសសតកិមមដាា ន ណតមួយ
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ សមគួរដល់បុគគលណដលជាពម្មហចរតិ នងិ្ បុគគលណដលជា
វតិកាចរតិ ។ ឣនសុសត ិ ៦ ខាង្ពដ ើម សមគួរ ដល់បុគគលណដលជា   
សទធ ចរតិ ។ កមមដាា ន ៤ គ ឺ មរណសសត ិ ១, ឧបសម្មនសុសត ិ ១,    
ចតុធាតុវវដាា ន ១, ឣាាររបដកូិលសញ្ហដ  ១ សមគួរដល់បុគគលណដល
ជាពុទ ធចិរតិ ។ កសិណដព៏សសសល់ នងិ្ ឣារបូប ៤ សមគួរដល់
បុគគលរគប់ចរតិទងំ្ឣស់ ។ ណតកនុង្កសិណទងំ្ឡាយ កសិណ ឯ
ណ្ហមួយ ណដលជាបរាិត រមមណ៍ កសិណព ោះ សមគួរ ដល់បុគគល
ណដលជាវតិកាចរតិ, ណដលជាឣបបម្មណ្ហរមមណ៍ សមគួរដល់បុគគល
ណដលជាពម្មហចរតិ ។ កនុង្កមមដាា នព ោះ បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ 
ពដាយដងឹ្កមមដាា ន  ណដលសមគួរដល់ចរយិា  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។  
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-២៩១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ក ៏កយពនោះទងំ្ឣស់ ពោកព លពហើយ ពដាយឣំណ្ហចនន
កមមដាា ន ណដលជាសឹកសរតូវ ពដាយរតង្ ់ នងិ្ ពដាយឣំណ្ហច នន      
កមមដាា ន ណដលជាទសីបាយ ដន៏រកណលង្ផង្ ។  ណតព ម្ ោះថាកុសល-
ភាវ  ណដលមនិបានរគបសង្ាត ់ នវូពទសទងំ្ឡាយ ម្មនរាគាៈជា
ពដ ើម ឬ ណដលមនិណមនជាឧបការាៈ ដល់គុណទងំ្ឡាយ ម្មនសទធ ជា
ពដ ើម មនិម្មន ។  ណមនពតិ  កយពនោះ រពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ កនុង្
ពម ិយសូរតថា “ធម៌ទងំ្ឡាយ ៤ របការ គឣឺនកគបបីចពំរ ើន ឲយបាន
របពសើរពឡើង្ គ ឺឣសុភទងំ្ឡាយ គឣឺនកគបបីចពំរ ើន ពដ ើមបីលោះបង្ន់វូ
រាគាៈ, ពមាត  ឣនកគបបីចពំរ ើន ពដ ើមបីលោះបង្ន់វូពាបាទ, ឣា បាណ-
សសត ិឣនកគបបីចពំរ ើន ពដ ើមបីោត ចប់ង្ន់វូវតិកាាៈ, ឣនចិចសញ្ហដ  គឣឺនកគបបី
ចពំរ ើន ពដ ើមបីគាស់រពំលើង្ឣសមិម្មនោះ” ដពូចនោះ ។ សូមបីកនុង្រាហុលសូរត 
ករ៏ពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់កមមដាា ន ៧ ដល់រពោះរាហុលណតម្មន កឯ់ង្
គត ់ ពដាយនយ័ជាឣាទិ៍ថា “ម្មន លរាហុល ចូរឣនកចពំរ ើនពមាត ភាវ ” 
ដពូចនោះ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ បណឌិ តមនិគួរាងំ្ចតិ តពជឿ កនុង្ពហតុរតមឹណត
 កយព ល រតូវណតណសវង្រកពសចកតឣីធបិាយ កនុង្ទទីងំ្ពួង្ផង្ ។ 
ពនោះ គជឺាពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្កមមដាា នកថា កនុង្បទថា “ពរៀនយក     
កមមដាា ន”  នុោ៎ះ  ។  

( ការដរៀនយកកមមោឋ ន ) 

‘ (៧៩’) កក៏ារសំណដង្នវូពសចកតនីនបទថា “ពរៀនយក” ពនោះ ម្មន 
ដចូតពៅពនោះ ។   រពោះពយាគពី ោះ គបបីចូលពៅរកកលាណមរិត ម្មន  
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-២៩២- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

របការដចូបានព លមកពហើយ ាមនយ័ណដលពោកព លពហើយ 
កនុង្ កយថា “ចូលពៅរកកលាណមរិត ឣនកឲយនវូកមមដាា ន” ដពូចនោះ 
ពហើយ របគល់ខ្ លួន ចពំ ោះរពោះម្មនរពោះភាគ ឬក ៏ ចពំ ោះឣាចារយ ជា
ឣនកម្មនឣធារស័យ ដល់រពមពហើយ នងិ្ ជាឣនកម្មនឣធមុិតត ិ ដល់
រពមពហើយ  សំុកមមដាា នចុោះ  ។ 

( ការរបរល់ខ្លួន ) 

កនុង្ការរបគល់ខ្ លួនព ោះ រពោះពយាគ ី គបបីរបគល់ខ្ លួន ចពំ ោះ
រពោះម្មនរពោះភាគរពោះពុទ ធជាម្មច ស់ យា៉ាង្ដពូចនោះថា “ឥម្មហ ំភគវា ឣតត-
ភាវ ំ តុម្មា ក ំ បរចិ ចជាម ិ បពរិតរពោះម្មនរពោះភាគ ខ្ ញុរំពោះករណុ្ហ សូម
លោះបង្ន់វូឣតតភាពពនោះ ចពំ ោះរពោះឣង្គ” ដពូចនោះ ។  កភ៏កិ េុ កាលមនិ
របគល់ខ្ លួន យា៉ាង្ពនោះពទ ពៅកនុង្ពស សនាៈ ទងំ្ឡាយណដលសាង ត ់
កាលពបើឣារមមណ៍ ណដលគួរឲយភយ័ខាល ច មកជួបគាន ពហើយ កម៏និឣាច
ឣតរ់ទពំៅបានពទ នងឹ្សទុ ោះចុោះពៅកានរ់សុក ជាឣនករចបូករចបល់ 
ពដាយរគហសថ ដល់នវូការណសវង្រកមនិសមគួរ គបបីដល់នវូពសចកតី
មនិចពំរ ើន នងិ្វ ិស ។  ប៉ាុណន តកាលពបើភកិ េុព ោះ បានរបគល់ខ្ លនួពហើយ, 
កាលពបើឣារមមណ៍ណដលគួរឲយភយ័ខាល ច មកជួបគាន ពហើយ ភយ័កម៏និ
ពកើតពឡើង្ ។   មួយពទៀត  កាលពបើភកិ េុព ោះ ពចិារណ្ហព ើញថា “ណន
បណឌិ ត ឣនកបានរបគល់ខ្ លួន ចពំ ោះរពោះពុទ ធ ក នុង្នថងមុនពហើយ មនិណមន
ពទឬ” ដពូចនោះ ពសចកតពីសាមនសស កន៏ងឹ្ពកើតពឡើង្ភាល ម ។  ពរបៀបដចូ 
ជាសំពត ់កនុង្ណដនកាសី របស់បុរស ជាសំពតម់្មនតនមលពរចើន,  កាល 
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-២៩៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពបើសំពតព់ ោះ រតូវកណតុ រ ឬ ក ល ត កពករពហើយ, ពសចកតតូីចចតិ ត ក៏
នងឹ្ពកើតពឡើង្ ដល់បុរសព ោះ, ណតពបើបុរសព ោះ គបបីរបពគនសំពត ់
កាសីព ោះ ដល់ភកិ េុណដលមនិម្មនចវីរ តមក ពសចកតរីកីរាយចតិតនុោ៎ះ 
ឯង្ គបបីពកើតពឡើង្ ដល់បុរសព ោះ ពរ ោះព ើញសំពតព់ ោះ រតូវភកិ េុ
របូព ោះ កាតព់ធវើជាកណំ្ហតតូ់ច-ធ ំ ម្មនឧបម្មយា៉ាង្ណ្ហ, បណឌិ ត 
គបបីរជាបពសចកតឧីបពមយយពនោះ  កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ  ។ 

សូមបីភកិ េុ របគល់ខ្ លនួចពំ ោះឣាចារយ ករ៏តូវព លថា “ឥម្មហ ំ
ភពន ត ឣតតភាវ ំ តុម្មា ក ំ បរចិ ចជាម ិ បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន ខ្ ញុរំពោះ 
ករណុ្ហ សូមរបគល់ខ្ លួន ចពំ ោះរពោះគុណម្មច ស់” ដពូចនោះ ។  កភ៏កិ េុណដល 
មនិបានរបគល់ខ្ លួន យា៉ាង្ពនោះពទ ជាឣនកគឣឺាចារយគបបីគរម្មមមនិបាន
ខ្ លោះ ជាឣនកគឣឺាចារយរបពៅបានពដាយរក មនិពធវើាមឱវាទខ្ លោះ ជាឣនក
ណដលពៅាមឣំពពើចតិ ត របស់ខ្ លនួ មនិទនោ់ឣាចារយផង្ កព៏ៅកនុង្ទី
ណដលខ្ លួនរបាថាន ខ្ លោះ, ឣាចារយមនិសពន្ទ គ្ ោះនវូភកិ េុរបូព ោះ ពដាយឣាមសិ 
ខ្ លោះ ពដាយធម៌ខ្ លោះ ទងំ្មនិឲយសិកានវូការសិកាណដលម្មនឣាថក៌បំាងំ្
សមុ គសាម ញ ។  ភកិ េុព ោះ កាលមនិបាននវូពសចកតសីពន្ទ គ្ ោះ ២ យា៉ាង្ពនោះ
ពទ ព ម្ ោះថា មនិបានទពីងឹ្ កនុង្រពោះសាស  មនិយូរប៉ាុ ម នពទ កន៏ងឹ្
ដល់នវូភាពជាឣនករទុសតសីល ឬក ៏ ភាពជារគហសថ ។ ណតភកិ េុឣនក
ណដលបានរបគល់ខ្ លនួពហើយ នងឹ្មនិជាឣនកណដលឣាចារយ គបបីគរម្មម
មនិបាន មនិជាឣនកណដលពៅាមឣំពពើចតិ ត ជាឣនកណដលពគរបពៅបាន
ពដាយ្យ   ជាឣនកម្មនការរបរពតឹ ត ិ  មួយឣពន លើ  ពដាយឣាចារយជាក ់ 
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-២៩៤- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ណសតង្ ។  ភកិ េុព ោះកាលបានពសចកតសីពន្ទ គ្ ោះទងំ្ពរីយា៉ាង្ ឣំពឣីាចារយ 
រណមង្បានដល់ នវូពសចកតរីកីចពំរ ើន ដោុះដាល លូតោស់ កនុង្រពោះ
សាស  ដចូជាឣពន តវាសិក ននរពោះចូឡបណិឌ បាតកិតសិសពតថរ យា៉ាង្
ព ោះឯង្  ។ 

ម្មនពរឿង្មកថា ភកិ េុ ៣ របូ នមិន តមកកានសំ់ណ្ហករ់ពោះពថរាៈ ។ 
បណ្ហត ភកិ េុទងំ្ ៣ របូព ោះ ភកិ េុមួយរបូ ព លថា “បពរិតរពោះគុណ 
ម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន កាលពបើព លថាាៈ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់រពោះគុណ
ម្មច ស់ ដពូច នោះពហើយ ខ្ ញុរំពោះករណុ្ហ ឣាចនងឹ្ធាល កចុ់ោះពៅ កនុង្ពរជាោះណដល
ម្មនរបណវង្ ១០០ ននបុរសបាន” ដពូចនោះ ។ ភកិ េុទពីរី បានព លថា 
“បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន កាលពបើព លថាាៈ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍
ដល់រពោះគុណម្មច ស់ ដពូច នោះពហើយ ខ្ ញុរំពោះករណុ្ហ កាលរតដសុនវូឣតត-
ភាពពនោះ ចាប់ាងំ្ឣំពពីកាត ង្ពជើង្មក ពលើខ្ នង្ននថមដា ឣាចនងឹ្ឲយឣស់
ពៅ មនិម្មនពសសសល់បាន” ដពូចនោះ ។  ភកិ េុទ ី ៣ បានព ល ថា 
“បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន កាលពបើព លថាាៈ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍
ដល់រពោះគុណម្មច ស់ ដពូច នោះពហើយ ខ្ ញុរំពោះករណុ្ហ ឣាចនងឹ្ឣតស់ង្ាតន់វូ
ខ្យល់ឣសាសាៈ នងិ្ បសាសាៈ ពហើយពធវើកាលករិយិាបាន” ដពូចនោះ ។ 
រពោះពថរាៈ គតិថា “ភកិ េុ ទងំ្បរីបូពនោះ ជាភពវបុគគលពដាយពតិ” ដពូចនោះ
ពហើយ ពទើបរបាប់កមមដាា ន ។  ភកិ េុទងំ្ព ោះ ឋតិពៅកនុង្ឱវាទ របស់
រពោះពថរាៈព ោះពហើយ កប៏ានសពរមចរពោះឣរហតតទងំ្ ៣ របូ ។  ពនោះ គ ឺ
ជាឣានសិង្ស កនុង្ការរបគល់ខ្ លនួ ។   ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបខ្ ញុពំ លថា  

294



-២៩៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

“គបបីរបគល់ខ្ លនួ ចពំ ោះរពោះម្មនរពោះភាគ រពោះពុទ ធជាម្មច ស់ ឬក ៏
ចពំ ោះឣាចារយ”  ដពូច នោះ  ។ 

( ឣ្ជាសយធម៌ ៦ យា៉ា ង ) 

‘(៨០’) ចណំណកកនុង្ កយថា “ជាឣនកម្មនឣធារស័យ ដល់
រពមពហើយ នងិ្ ជាឣនកម្មនឣធមុិតត ិ ដល់រពមពហើយ” ពនោះ ម្មន     
វនិចិ ឆយ័ថាាៈ រពោះពយាគពី ោះ រតូវម្មនឣធារស័យ ដល់រពមពហើយ 
ពដាយឣាការ ៦ ពដាយឣំណ្ហចគុណធម៌ ម្មនឣពោភាៈ ជាពដ ើម ។   
ករ៏ពោះពយាគ ី ណដលម្មនឣធារស័យដល់រពមពហើយយា៉ាង្ពនោះ រណមង្
បានដល់នវូបណ្ហត ធម៌ពរគឿង្រាស់ដងឹ្ ៣ យា៉ាង្ ធម៌ពរគឿង្រាស់ដងឹ្ 
ឯណ្ហមួយ ។ ដចូជាពោក ព លពហើយថាាៈ កឣ៏ធារស័យទងំ្ 
ឡាយ ៦ របស់រពោះព ធសិតវទងំ្ឡាយ រណមង្របរពតឹ តពៅពដ ើមបីឣប់រ ំ
បន ទុនំវូធម៌ជាពរគឿង្រាស់ដងឹ្ គ ឺ រពោះព ធសិតវទងំ្ឡាយ ជាឣនក
ម្មនឣធារស័យមនិពោភលន ់ ជាឣនកព ើញនវូពទស កនុង្ពសចកតី
ពោភជារបរកត ី ១, រពោះព ធសិតវទងំ្ឡាយ ជាឣនកម្មនឣធា-
រស័យមនិរបទសូត ជាឣនកព ើញនវូពទស កនុង្ពសចកតរីបទសូត ជា
របរកត ី ១, រពោះព ធសិតវទងំ្ឡាយ ជាឣនកម្មនឣធារស័យ មនិ
វពង្វង្ ជាឣនកព ើញនវូពទស កនុង្ពសចកតវីពង្ វង្ជារបរកត ី ១, រពោះ 
ព ធសិតវទងំ្ឡាយ ជាឣនកម្មនឣធារស័យ កនុង្ការពចញចាកកាម 
ជាឣនកព ើញនវូពទស កនុង្ការពៅរគប់រគង្ផទោះជារបរកត ី ១, រពោះ
ព ធសិតវទងំ្ឡាយ   ជាឣនកម្មនឣធារស័យពពញចតិត  ក នុង្ពសចកត ី
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-២៩៦- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

សាង ត ់ជាឣនកព ើញនវូពទស កនុង្ការពៅរចបូករចបល់ ពដាយពួកជា
របរកត ី ១, រពោះព ធសិតវទងំ្ឡាយ ជាឣនកម្មនឣធារស័យពពញ
ចតិត កនុង្ការរោស់ខ្ លួនពចញចាកភព ជាឣនកព ើញនវូពទស កនុង្
ដពំណើ រពៅកានភ់ពទងំ្ពួង្ ជារបរកត ី ១   ។ 

ពតិណមនពហើយ បុគគលទងំ្ឡាយណ្ហ ជារពោះពសាាបន ន ជា
រពោះសកទគាម ីជារពោះឣ គាម ីជារពោះខ្ណី្ហរសព ជារពោះបពចចក-
ពុទ ធ នងិ្ ជារពោះសម្មម សមពុទ ធ ណដលម្មនមក កនុង្ឣតតី ឣ គត នងិ្ 
បចចុបបន ន, បុគគលទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ព ោះ បានដល់នវូគុណវពិសស 
ណដលខ្ លួនគបបីបានសពរមច ពដាយឣាការទងំ្ ៦ ពនោះឯង្ ។ ពរ ោះ
ពហតុដពូចាន ោះ រពោះពយាគ ី គួរជាឣនកម្មនឣធារស័យរបកបរពមពហើយ 
ពដាយឣាការទងំ្ ៦ របការពនោះ ។  មួយពទៀត  រពោះពយាគ ី គួរជា    
ឣនកដល់រពមពហើយ ពដាយឣធមុិតត ិ ពដាយភាពជាឣនកម្មនចតិតបព អ្ ន
ចូលពៅ កនុង្ធម៌ព ោះ ។ ឣធបិាយថាាៈ គបបីជាឣនកម្មនចតិតបព អ្ ន
ចូលពៅ កនុង្សម្មធ,ិ ជាឣនកធងន ់ ក នុង្សម្មធ,ិ ជាឣនកព្ង្ពៅរក
សម្មធ,ិ ជាឣនកម្មនចតិ តបព អ្ នចូលពៅ កនុង្រពោះន ិវ ន, ជាឣនកធងន ់
កនុង្រពោះន ិវ ន  នងិ្  ជាឣនកព្ង្ពៅរករពោះន ិវ ន  ។ 

កច៏រយិា របស់រពោះពយាគពី ោះ ណដលជាឣនកម្មនឣធារស័យ 
នងិ្ ឣធមុិតតដិល់រពមពហើយ យា៉ាង្ដពូចនោះ សូមនវូកមមដាា ន, ឣាចារយ
ណដលជាឣនកបាននវូពចពាបរយិញ្ហដ ណ ពនិតិយពមើលវារាៈចតិ ត ពហើយ
គបបីដងឹ្បាន ។   ឣាចារយពរៅពនោះ  រតូវសួរ  ពដាយនយ័ជាឣាទិ៍ យា៉ាង្ 
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-២៩៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ដពូចនោះថា “ពតើឣនកម្មនចរតិដចូពមតច? ឬ ធម៌យា៉ាង្ដចូពមតច របរពតឹ តពៅ 
ជាពរចើនដល់ឣនក? ឬថា កាលពបើឣនកពធវើទកុកនុង្ចតិ ត ពតើកមមដាា នឣវីជាទី
សបាយដល់ឣនក? ឬក ៏ ចតិ ត របស់ឣនកបព អ្ នចូលពៅ កនុង្កមមដាា ន
មួយណ្ហ?” ដពូចនោះ ពទើបដងឹ្បាន ។  លុោះឣាចារយដងឹ្ដពូចនោះពហើយ គបបី
របាប់កមមដាា នដស៏មគួរ ដល់ចរយិា ។ កក៏ាលនងឹ្របាប់ រតូវរបាប់
ពដាយវធិ ី ៣ យា៉ាង្ គ ឺ (១’) ចពំ ោះបុគគលណដលពរៀនកមមដាា ន ាម
របរកត ីគបបីឲយឣង្គុយពធវើការសាវ ធាយ មួយដង្ ពរីដង្ ពហើយសឹម
ឲយ, (‘២’) ចពំ ោះបុគគលណដលពៅ កនុង្សំណ្ហក ់ រតូវរបាប់រគប់ខ្ណាៈ 
ណដលបានមកពហើយៗ, ( ‘៣) ចពំ ោះបុគគលណដលពរៀន ពហើយរបាថាន ចង្់
ពៅទដីនទពទៀត  គបបីរបាប់កុឲំយខ្ លពីពក  កុឲំយពសិាត រពពក  ។ 

កនុង្ចពំណ្ហមកមមដាា នទងំ្ព ោះ ជាដបូំង្ កាលនងឹ្របាប់ នវូ 
កមមដាា ន គ ឺ បឋវកីសិណ រតូវរបាប់ឣាការ ៩ ពនោះ គ ឺ ពទស របស់
កសិណ ៤, ការពធវើកសិណ, ភាវ នយ័ របស់កសិណ ណដលពធវើ
ពហើយ, នមិតិ ត ២, សម្មធ ិ២, សបាយ នងិ្ ឣសបាយ ៧, ឣបប 
ពកាសល ១០, ភាពរបរពតឹ តពិសមើននវរីយិាៈ, វធិចីពំរ ើនឣបប  ។ សូមបី
កនុង្កមមដាា នដព៏សស ករ៏តូវរបាប់ពរឿង្ដស៏មគួរ ដល់កមមដាា នព ោះៗ ។ 
វធិទីងំ្ឣស់នុោ៎ះ  នងឹ្ម្មនរបាកដ កនុង្ភាវ វធិ ីននកមមដាា នទងំ្ព ោះ ។ 

កក៏ាលពបើឣាចារយ របាប់កមមដាា ន យា៉ាង្ពនោះ រពោះពយាគពី ោះ
គបបីសាត ប់ ចាប់យកនមិតិ តឲយបាន ។   កយថា “ចាប់យកនមិតិ ត” ពនោះ 
ម្មនពសចកតថីា “ចូលពៅចង្ភាជ ប់នវូឣាការព ោះ ៗ យា៉ាង្ដពូចនោះថា ពនោះ  
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-២៩៨- 
កមមដ្ឋា នគ្គហណនិទ្ទេស 

ជាបទខាង្ពរកាម, ពនោះ ជាបទខាង្ពលើ, ពនោះ ជាពសចកតនីនបទព ោះ, 
ពនោះ ជាពសចកតឣីធបិាយ, ពនោះ ជា កយឧបម្ម” ដពូចនោះ ។  ពរ ោះថា 
កាលពបើរពោះពយាគ ីសាត ប់ពដាយពគារព ចាប់យកនមិតិ តបាន យា៉ាង្ពនោះ
ពហើយ ព ម្ ោះថា ពរៀនយកកមមដាា នបានយា៉ាង្លអពហើយ ។  ពរកាយមក 
ការបាននវូគុណវពិសស នងឹ្សពរមច ដល់រពោះពយាគពី ោះ ពរ ោះ   
ឣារស័យនវូកមមដាា ន ណដលខ្ លួនបានពរៀនយា៉ាង្លអពហើយព ោះ, មនិបាន
សពរមច ដល់បុគគលដនទ ពរៅពពីនោះពឡើយ ។ ពនោះ ជា កយសំណដង្   
នវូពសចកតនីនបទថា “ពរៀនយក”  ពនោះ  ។ 

បទទងំ្ឡាយពនោះ ថា “ចូលពៅរកកលាណមរិតពហើយ ពរៀន 
យកកមមដាា នឯណ្ហមួយ កនុង្ចពំណ្ហមកមមដាា ន ៤០ ណដលសមគួរដល់  
ចរយិារបស់ខ្ លនួ” ដពូចនោះ ជាបទណដលខ្ ញុ ំ‘ (បានពធវើ’) ឲយពសិាត រពហើយ 
ពដាយឣាការទងំ្ពួង្  ពដាយកថាមគគ  ម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះឯង្  ។ 

បរពិចឆទ ទ៣ី  ព ម្ ោះ កមមដាា នគគហណនពិទ ទស 
កនុង្ឣធកិារននសម្មធភិាវ  កនុង្គមពរីវសុិទ ធមិគ គ 

ណដលខ្ ញុរំច ពហើយ ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់បាពម្មជជាៈននសាធុជន 
ពដាយរបការយា៉ាង្ពនោះឯង្ ។ 

   
 

ររៀបររៀងចប់ ថ្ថៃឣង្គា រ ១២ រោច ដខភរទបទ ព.ស. ២៥៣៩ 

រត្វូនឹងថ្ថៃទី ៨ ត្ុលា ១៩៩៦ 

រម៉ាង ៣:២០ នាទី លាៃ ច 
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បឋវកីេិណ្សិទ្ទេ 

 ‘ (៨១’) ឥឡូវពនោះ បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ កនុង្ កយណដលខ្ ញុ ំ
បាន ព លពហើយពនោះថា “រពោះពយាគ ី ឣនកលោះបង្ន់វូវាិររណដលមនិ
សមគួរ ដល់ការចពំរ ើនសម្មធពិចាលពហើយ ឣារស័យពៅ កនុង្វាិររ
ណដលសមគួរ”  ដចូតពៅពនោះ ៖ 

ជាដបូំង្ កាលរពោះពយាគរីបូណ្ហ ឣារស័យពៅ កនុង្វាិររ ១ 
ជាមួយនងឹ្ឣាចារយ ម្មនពសចកតសុីខ្សបាយ, រពោះពយាគ ី របូព ោះ 
កាលជរមោះនវូកមមដាា ន កគួ៏រឣារស័យពៅ កនុង្វាិររព ោះឯង្ចុោះ, ពបើ
មនិម្មនពសចកតសុីខ្សបាយ កនុង្វាិររព ោះពទ, វាិររ ដនទពទៀត 
ណដលជាទសីបាយ ម្មនពៅកនុង្ទរីបណវង្ ១ គាវុត ឬ កន លោះពយាជន ៍ឬ
កសូ៏មបីរតមឹណតមួយពយាជនក៍ព៏ដាយ កគួ៏រឣារស័យពៅ កនុង្វាិររ
ព ោះចុោះ ។  ពរ ោះថា កាលពបើឣារស័យពៅ យា៉ាង្ដពូចនោះ, កាលពបើម្មន
ពសចកតសីង្ស័យ ឬ ពកើតម្មនពសចកតពីភ លចភាល ងំ្សត ិ កនុង្កមមដាា នណផនក
ណ្ហមួយពហើយ នងឹ្បានពធវើវត ត ក នុង្វាិររ ាងំ្ពរីពកឹរពលឹមពហើយ
រាចព់ៅបណិឌ បាត កនុង្ចព ល ោះផលូវ ពៅដល់ទលំីពៅ របស់ឣាចារយ កនុង្
ពពលឆ្វនភ់តតកចិ ចរចួពហើយ ជរមោះនវូកមមដាា ន កនុង្សំណ្ហកឣ់ាចារយ 
កនុង្នថងព ោះ លុោះដល់រពកឹពឡើង្ ថាវ យបង្គឣំាចារយ ពចញពៅបណិឌ បាត 
កនុង្ចព ល ោះផលូវ កាលមនិទនហ់តព់នឿយពទ កឣ៏ាចមកកានទ់លំីពៅ 
របស់ខ្ លនួបាន ។ ចណំណករពោះពយាគរីបូណ្ហ មនិបាននវូទកីណន លង្ណដល
សុខ្សបាយ សូមបីកនុង្ទរីបម្មណមួយពយាជន,៍ រពោះពយាគពី ោះ 
រតូវកាតទ់ណីដលពកដុ ំ( ‘ពទើរទក’់) ទងំ្ឣស់  កនុង្កមមដាា ន  ពចញពហើយ 
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-៣០០- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ពធវើកមមដាា ន ណដលជាប់ទកទ់ង្នងឹ្ការពចិារណ្ហ ណដលម្មនពសចកតលីអ
បរសុិទ ធពហើយ ពៅឲយឆ្វង យ លោះបង្ន់វូវាិររ ណដលមនិសមគួរដល់
ការចពំរ ើនសម្មធពិចាលពហើយ ឣារស័យពៅកនុង្វាិររដស៏មគួរចុោះ ។  

( វិហារសដលមិនសមរួរ ) 

កនុង្វាិររណដលមនិសមគួរ នងិ្ វាិររណដលសមគួរទងំ្ ២ 
យា៉ាង្ព ោះ វាិររណដលរបកបពហើយ ពដាយពទស ១៨ របការ ពទស
ណ្ហមួយ  ព ម្ ោះថា  វាិររណដលមនិសមគួរ  ។ 

កនុង្ពសចកតពី ោះ  ពទសទងំ្ឡាយ  ១៨  របការពនោះ គ ឺ៖ 
‘      ១)  មហន តត ត ំ  វាិររធ,ំ 
‘      ២)  នវតត ំ  វាិររពទើបកសាង្ថម,ី 
‘      ៣)  ជណិណត ត ំ  វាិររចាស់បាកណ់បក, 
‘      ៤)  បន ថសន នសិសតិតត ំ  វាិររពៅណកបរផលូវធាល , 
‘      ៥)  ពសាណឌឹ    វាិររម្មនរត ងំ្ទកឹ, 
‘      ៦)  បណណំ    វាិររសមបូរពដាយសលឹកពឈើបណន ល, 
‘      ៧)  បុបផ ំ  វាិររសមបូរពដាយោា ពឈើ, 
‘      ៨)  ផលំ   វាិររសមបូរពដាយណផលពឈើ , 
‘      ៩)  បដ ានយីា   វាិររណដលពគរតូវការចុោះចូលពរចើន, 
‘    ១០)  នគរសន នសិសតិា   វាិររណដលពៅកនុង្ទរីកុង្, 
‘    ១១)  ទរសុន នសិសតិា   វាិររណដលពៅណកបនរពពឈើឧស, 
‘    ១២)  ពខ្តតសន នសិសតិា   វាិររណដលឣារស័យពៅណកបរណរស, 
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-៣០១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

 ‘    ១៣)  វសិភាគាន ំបុគគោន ំឣតថាិ   វាិររណដលម្មនបុគគលខ្សុ 
              ណបលកពផសង្ពគីាន , 
‘    ១៤)  បដ តនសន នសិសតិា   វាិររណដលពៅណកបរកពំង្ច់ណំត, 
‘    ១៥)  បចចន តសន នសិសតិា   វាិររណដលពៅកនុង្បចចន តរគាម, 
‘    ១៦)  រជជសីមន តរសន នសិសតិា   វាិររណដលពៅកនុង្ចព ល ោះរពណំដន, 
‘    ១៧)  ឣសបាយា   វាិររណដលមនិជាទសីបាយ, 
‘    ១៨)  កលាណមាិត ន ំឣោពភា   វាិររណដលរកកលាណមរិត 
              មនិបាន  ។ 

វាិររ ណដលរបកបពហើយ ពដាយពទស ១៨ របការពនោះ 
ពទសណ្ហមួយួ ព ម្ ោះថា វាិររមនិសមគួរ, រពោះពយាគ ីមនិរតូវពៅ
កនុង្វាិររព ោះពទ ។   ពរ ោះពហតុឣវី?  ។ 

( មេនតតត ាំ  ) 

ជាដបូំង្ កនុង្វាិររធ ំភកិ េុទងំ្ឡាយពរចើនរបូ ម្មន្ន ទាៈពផសង្ៗ 
គាន  រមួរបជុគំាន  ។  ភកិ េុទងំ្ព ោះ មនិពធវើវត តដល់គាន នងឹ្គាន  ពរ ោះភាពជា
ឣនកម្មនការខ្សុចតិ តគនំតិគាន  ។ ទបីរពិវណទងំ្ឡាយ ម្មនទោីន
ពដ ើមព ធិ៍ ជាពដ ើម ជាទណីដលមនិបានពបាសពហើយ, ទកឹសំរាប់ឆ្វន ់
នងិ្ ទកឹសំរាប់ពរបើរបាស់ កម៏និបានាងំ្ទកុពឡើយ ។ កនុង្វាិររព ោះ 
ភកិ េុពនោះ គតិថា “ឣញ នងឹ្រាចព់ៅបណិឌ បាត កនុង្ពគាចររគាម” ដពូចនោះ 
កក៏ានប់ារត នងិ្ ចវីរពចញពៅ ពបើព ើញកចិចវតតណដលមនិទនព់ធវើ ឬក ៏
 ង្ទកឹឆ្វន ់កទ៏ពទ,  កាលពបើដពូចាន ោះ  កចិ ចវត តព ោះ ជាកចិចវតតណដលភកិេុ 
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-៣០២- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ព ោះរតូវពធវើ,  ទកឹសរម្មប់ឆ្វន ់ កភ៏កិ េុព ោះ  រតូវដង្ដាកទ់កុ ។  កាល
ភកិេុមនិពធវើរតូវឣាបតត ិពរ ោះវតតពភទ ។ កាលពបើភកិ េុព ោះពធវើកចិ ចវត តព ោះ 
ពវោកក៏ន លង្ពៅ ។ ភកិ េុព ោះ ចូលពៅ ( ‘ផទោះ) ’នថងហួស កាលពបើភកិាេ    
ឣស់ពហើយ កម៏និបានវតថុឣវីពឡើយ ។ សូមបីភកិ េុព ោះ ជាឣនកពគចពចញ
ពពួីកពហើយ សមងពំៅ កន៏ងឹ្រាយម្មយចតិត ពដាយសំពឡង្គកឹកង្ 
របស់សាមពណរ នងិ្ ភកិ េុកពំោោះទងំ្ឡាយ នងិ្ ពដាយឣំពពើ គកឺារ
ពបៀតពបៀនទងំ្ឡាយ ។  ណតកនុង្មារវាិររណ្ហ កចិ ចវត ត ទងំ្ឣស់ជា
កចិចវតតណដលពគពធវើពហើយ, សូមបីការរខំានដនទពទៀត កម៏និម្មន កនុង្
វាិររណបបពនោះ  សូមបីជាវាិររធំ ំ ភកិ េុកគួ៏រពៅបាន  ។ 

( នវតត ាំ  ) 

កនុង្វាិររថម ីការកសាង្ម្មនពរចើន ។ បុគគលទងំ្ឡាយ ណតង្
ពលើកពទសនវូភកិ េុណដលមនិពធវើ ( ‘នវកមម) ។ ណតកនុង្វាិររថមណី្ហ ភកិ េុ
ទងំ្ឡាយ របាប់ថា “សូមពោកដម៏្មនឣាយុ ពធវើសមណធម៌ចុោះ 
ពយើង្នងឹ្ពធវើនវូនវកមម” ដពូចនោះ, កនុង្វាិររថមដីពូច នោះ ភកិ េុ គួរពៅឣារស័យ
បាន  ។ 

( ជិណណ តត ាំ  ) 

ចណំណកកនុង្វាិររចាស់ របស់របរណដលរតូវណថទមំ្មនពរចើន ។  
ពដាយពារចពៅ ភកិ េុណដលមនិណថទសូំមបីរតមឹណតពស សនាៈ របស់
ខ្ លនួ ភកិ េុទងំ្ឡាយ កព៏លើកពទសណដរ ។ កាលពបើភកិ េុ ( ‘រវល់’) ណតរកា
ណថទ ំ(‘ពស សនាៈព ោះ)’,  កមមដាា ន  កស៏ាបសូនយពៅ  ។ 
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-៣០៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

( បនថសននិសសិតតត ាំ  ) 

កនុង្វាិររណដលពៅណកបរផលូវធាល  គវឺាិររណដលពៅណកបរផលូវធ ំភកិ េុ 
ឣាគន តកុាៈទងំ្ឡាយ ណតង្មករបជុគំាន  ទងំ្នថងទងំ្យប់ ។  កាលពបើ 
ភកិ េុទងំ្ព ោះ មកកនុង្ពវោវកិាល ភកិ េុរតូវណតឲយពស សនាៈ របស់
ខ្ លនួពហើយ ពៅពៅឣារស័យ ពរកាមគល់ពឈើ ឬក ៏ ពលើោទ ងំ្ននថមដា, 
សូមបីដល់ណសអកពឡើង្ កព៏ៅណតពធវើ ដពូចាន ោះដណដល ពរ ោះពហតុពនោះ 
ឱកាស ‘(ពធវើ’) កមមដាា ន កម៏និម្មន ។  ណតកនុង្វាិររណដលពៅណកបរផលូវធាល
ណ្ហ ពសចកតចីពង្ អៀត ពដាយឣាគន តុកភកិ េុណបបពនោះ មនិម្មនពទ, ភកិ េុគួរ
ពៅឣារស័យ  ក នុង្វាិររណដលឋតិពៅ  ណកបរផលូវធាល ព ោះបាន  ។ 

( ដសាណឌឹ  ) 

រសោះពបាកេរណី ណដលម្មនថមដា ព ម្ ោះថា រត ងំ្ទកឹ, កនុង្
វាិររ ណដលម្មនរត ងំ្ទកឹព ោះ មារជន ណតង្មកដង្ទកឹសំរាប់  
ផកឹ ។ ពួកឣពន តវាសិកននរពោះពថរាៈ កនុង្រាជរតកូល ណដលពៅឣារស័យ 
កនុង្វតត កនុង្ទរីកុង្ នងឹ្មកពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់ការរជលក ់ ។ កាល
ពបើភកិ េុទងំ្ព ោះ សួរនវូពរគឿង្ពរបើរបាស់ម្មនភាជនាៈ, ឧស នងិ្ សនូ ក
ជាពដ ើម, ភកិ េុ រតូវណតប ា្ ញរបាប់ ថាាៈ កនុង្ទឯីពណ្ហោះ នងិ្ កនុង្ទឯី
ពណ្ហោះ ។  ការជួយខ្ វល់ខាវ យជានចិច នងឹ្ម្មន រហូតរគប់ពពលពវោ 
យា៉ាង្ដពូចនោះ  ។ 

( បណណ ាំ  ) 

កនុង្វាិររណ្ហ ម្មនសលឹកពឈើណដលជាបណន ល ម្មនរបការពផសង្ៗ  
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-៣០៤- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ សូមបីពរៀនកមមដាា នពហើយ ឣង្គុយសរម្មក 
ពៅកនុង្ពវោនថង កនុង្វាិររព ោះ, ពួកន្ទសតីណដលពបោះបណន ល នងឹ្មកពរចៀង្
បពណតើ រ ពបោះសលឹកពឈើបណន លបពណតើ រ ពៅកនុង្ទជីតិៗ រណមង្ពធវើឣន តរាយ 
ដល់កមមដាា ន  ពដាយការរខំាន  ពដាយសំពឡង្ណដលជាវសិភាគ  ។ 

( បុបផ ាំ ) 

ចណំណកកនុង្វាិររឯណ្ហ ម្មនគុមពពឈើម្មនោា  ម្មនរបការ 
ពផសង្ៗ ម្មនោា រកីសគុសសាគ យលអ, សូមបីកនុង្វាិររណបបព ោះ កម៏្មន
ពសចកតឣីន តរាយ  យា៉ាង្ដពូចាន ោះបានណដរ  ។ 

( ផលាំ ) 

កនុង្វាិររណ្ហ ម្មនណផលពឈើ ម្មនរបការពផសង្ៗ ដចូជាណផល
សាវ យ, ណផលជមពូ , ណផលខ្ នរុជាពដ ើម, កនុង្វាិររព ោះ មនសុសឣនករតូវការណផល
ពឈើទងំ្ឡាយ នងឹ្មកសូម, កាលពបើរពោះពយាគ ី មនិឲយពទ, ពួកពគ
នងឹ្ពរកាធខ្ងឹ្ ឬក ៏ នងឹ្ពបោះយក ពដាយពធវើាមកម្មល ងំ្ ។ កនុង្ពវោ
ោង ច ភកិ េុព ោះ ពដ ើរចន្ទង្ាម រតង្ក់ណ្ហត លវាិររ ព ើញមនសុសទងំ្
ព ោះពហើយ សួរថា “ណនឧបាសក នងិ្ ឧបាសិកាទងំ្ឡាយ ពរ ោះ
ពហតុឣវី ពួកឣនកពធវើយា៉ាង្ពនោះ?” ដពូចនោះពហើយ មនសុសទងំ្ព ោះ នងឹ្ពជរ
សតី ាមណតឣំពពើចតិ ត ទងំ្ពាយាម ពដ ើមបីមនិឲយភកិ េុព ោះ ឣារស័យ
ពៅណថមពទៀត  ។ 

( បដឋ នីយត ) 

ឯភកិ េុ   ណដលពៅកនុង្វាិររ   ណដលពគរតូវការចុោះចូលពរចើន  គ ឺ
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-៣០៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

វាិររ ណដលពោកណតង្ាងំ្ឲយ ដចូជាទកេណិ្ហគរិវីាិររ, ហតថកុិច ឆ-ិ
វាិររ, ពចតយិគរិវីាិររ នងិ្ ចតិ តលបពវតវាិររ មនសុសទងំ្ឡាយ
ពលើកតពមាើង្សរពសើរថា “ភកិ េុពនោះ ជារពោះឣរហន ត” ដពូចនោះពហើយ របាថាន
នងឹ្ថាវ យបង្គ ំកហូ៏រមក ចុោះចូល ពដាយជុវំញិ ពរ ោះពហតុព ោះ ពសចកតី
សុខ្ ពទើបមនិម្មន ដល់ភកិ េុព ោះ ។ ណតវាិររព ោះ ជាទសីបាយដល់
រពោះពយាគណី្ហ, រពោះពយាគពី ោះ រតូវពៅកនុង្ទដីនទ កនុង្ពវោនថង, កនុង្
ពវោយប ់ គួរពៅពៅចុោះ  ។ 

( នររសននិសសិតត ) 

កនុង្វាិររណដលពៅ កនុង្ទរីកុង្ វសិភាគារមមណ៍ទងំ្ឡាយ 
ណតង្មកកានន់វូរង្វង្់‘ (ននចកេុជាពដ ើម)’, សូមបីពួក ង្កុមភទសី កព៏ដ ើរ
មក ប៉ាោះទង្គចិគាន នងឹ្កអមទកឹទងំ្ឡាយ មនិរពមពជៀសពបើកផលូវឲយណដរ, 
សូមបីពួកមនសុស ណដលជាឥសសរជន កម៏កបាងំ្វាងំ្នន ឣង្គុយពៅ
រតង្ក់ណ្ហត លវាិររ  ។  

( ទរុសននិសសិតត ) 

ចណំណកកនុង្វាិររ ណដលពៅណកបរនរពពឈើឧស គកឺ នុង្វាិររ
ណដលម្មនពឈើឧស នងិ្ ពដ ើមពឈើសរម្មប់ពរបើពធ វើពរគឿង្ផទោះ មនសុស
ឣនករកឧសទងំ្ឡាយ នងឹ្ពធវើពសចកតមីនិសបាយ ដចូជាពួកឣនកពបោះ
បណន ល នងិ្ ឣនកពបោះោា ពឈើ ដចូបានព លពហើយ កនុង្ពរឿង្ខាង្ពដ ើម ។ 
មនសុសទងំ្ឡាយ គតិគាន ថា “ពួកពយើង្នងឹ្កាតព់ដ ើមពឈើទងំ្ឡាយ 
ណដលម្មនពៅ  កនុង្វាិររ មកពធវើជាផទោះ”  ដពូច នោះពហើយ ក ៏គំាន មកកាត,់  
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-៣០៦- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ពបើពពលោង ច រពោះពយាគ ី ពចញមកឣំពខី្ ទម សរម្មប់បពំពញពសចកតី
ពាយាម ពដ ើរចន្ទង្ាម ពៅរតង្ក់ណ្ហត លវាិររ ព ើញមនសុសទងំ្ព ោះ
ពហើយព លថា “ណនឧបាសក នងិ្ ឧបាសិកាទងំ្ឡាយ ពរ ោះពហតុ
ឣវី បានជាពួកឣនកពធវើយា៉ាង្ពនោះ?” ដពូចនោះ, មនសុសទងំ្ព ោះ នងឹ្ពជរ
របពទច ាមណតចតិ តរបាថាន  នងឹ្ពាយាមមនិឲយរពោះពយាគពី ោះ ពៅ
ណថមពទៀត  ។ 

( ដខ្តតសននិសសិតត ) 

ឯវាិររណ្ហ ម្មនពៅណកបរទណីរស ពទ័ ធជុវំញិ ពដាយណរសទងំ្ 
ឡាយ កនុង្វាិររព ោះ ពួកមនសុស ពធវើោនបញ្ហជ នរ់សូវ ពៅរតង្ ់     
កណ្ហត លវតតនុោ៎ះឯង្ ារលរសូវពៅចពំមុីខ្វតត នងឹ្ពធវើពសចកតមីនិ
សបាយដនទពទៀតជាពរចើន ។ សូមបីកនុង្វាិររណ្ហ ម្មនពភាគសមបតត ិ
របស់សង្ឃជាពរចើន, ពួកឣារាមកិជន ារមហវូង្ពគា ននរតកូលទងំ្ 
ឡាយ ទប់ផលូវទកឹ, ពួកមនសុសកានទ់ង្រសូវ ពៅប ា្ ញដល់រពោះសង្ឃ
ថា “សូមពោកម្មច ស់ទងំ្ឡាយ ពមើលនវូការ្ររបស់ពញាមវតត នន
ពោកម្មច ស់ទងំ្ឡាយផង្ចុោះ”  ដពូច នោះ,  ពហតុព ោះ  រពោះពយាគពី ោះ 
រតូវណតពៅកានទ់វ រ ននរពោះរាជវាងំ្ នងិ្ទវ រផទោះ ននរាជមារឣាម្មតយ, 
សូមបីវាិររណដលម្មនពភាគសមបតត ិរបស់សង្ឃដព៏រចើនពនោះ កស៏ពន្ទ គ្ ោះ 
ចូលជាមួយនងឹ្វាិររណដលពៅ  ណកបរទណីរសបានដចូគាន ណដរ  ។ 

( វិសភាោនាំ បុរគោនាំ ឣ្តថិត ) 

 កយថា   “ភាវាៈននវាិររ    ណដលម្មនបុគគលខ្សុណបលកឣំពគីាន ”  
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-៣០៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ម្មនវនិចិ ឆយ័ថាាៈ កនុង្វាិររណ្ហ ភកិ េុទងំ្ឡាយ ណដលជាវសិភាគ គឺ
ណដលជាសឹកសរតូវដល់គាន នងឹ្គាន  ពៅឣារស័យ, ភកិ េុទងំ្ឡាយណ្ហ 
ពធវើការព ល្ ោះទស់ណទង្នងឹ្គាន  រតូវរពោះពយាគ ីារមរបាមថា “បពរិត
ពោកឣនកដច៏ពំរ ើនទងំ្ឡាយ សូមពោកទងំ្ឡាយ កុពំធ វើយា៉ាង្ពនោះឣី” 
ដពូចនោះ ភកិ េុទងំ្ព ោះ នងឹ្ជាឣនកព លតបថា “ាងំ្ឣំពពីពលណដលភកិេុ
ឣនករបរពតឹ តបសុំកូលជាវតតពនោះ មក ( ‘ពៅ’) ពួកពយើង្ ជាឣនកវ ិស
ពហើយ”  ដពូច នោះ  ។ 

( បដតនសននិសសិតត ) 

ឯវាិររណ្ហ ពៅជាប់នងឹ្កពំង្ទ់កឹ ឬ កពំង្ផ់ លូវពគាក, កនុង្
វាិររព ោះ ពួកមនសុសណដលមកពរឿយៗ ាម វា នងិ្ ាមរពទោះ
ទងំ្ឡាយ រណមង្ពបៀតពបៀន ពធវើពសចកតមីនិសបាយ ពដាយ កយថា 
“សូមពោកទងំ្ឡាយ  ឲយនវូឱកាស ឲយនវូទកឹផកឹ ឲយនវូឣំបលិ”  ។  

( បចចនតសននិសសតិត ) 

ចណំណកកនុង្វាិររ ណដលពៅជាប់នងឹ្ជាយណដន មនសុសទងំ្ 
ឡាយ ជាឣនកមនិរជោះថាល ពហើយ កនុង្រពោះរតននរតម្មនរពោះពុទ ធជាពដ ើម ។  

( រជជសីមនតរសននិសសិតត ) 

កនុង្វាិររណដលពៅចព ល ោះរពណំដន រាជភយ័នងឹ្ម្មន ។ ពរ ោះថា 
រពោះរាជាមួយឣង្គ រទង្រ់ាស់ថា “ទកីណន លង្ពនោះ មនិទនប់ានរបរពតឹ ត
ពៅ កនុង្ឣំណ្ហចរបស់ឣញ” ដពូចនោះពហើយ កវ៏ាយយកទកីណន លង្ព ោះ ។ 
ឯរពោះរាជា មួយឣង្គពផសង្ពទៀត  រទង្រ់ាស់ថា  “ទកីណន លង្ពនោះ មនិទន ់
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-៣០៨- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ធាល កម់ក ពលើឣំណ្ហចរបស់ឣញ” ដពូចនោះពហើយ កវ៏ាយយកទកីណន លង្
ព ោះ ។  ក នុង្វាិររព ោះ ភកិ េុពនោះ ពពលខ្ លោះ រាចព់ៅកនុង្ណដនដរីពោះរាជា
ឣង្គពនោះ, ពពលខ្ លោះ ករ៏ាចព់ៅ កនុង្ណដនដ ី ននរពោះរាជាឣង្គដនទពទៀត ។ 
កាលពបើដពូចាន ោះ ឣនករាជការទងំ្ឡាយ សម្មគ ល់ថា “ភកិ េុរបូពនោះ ជា
ចារបុរស”  ដពូច នោះ  នងឹ្ពធវើឲយដល់នវូពសចកតវី ិសឣន តរាយ ។ 

( ឣ្សបាយត ) 

 កយថា “ភាវាៈននវាិររណដលមនិជាទសីបាយ” ម្មនវនិចិ ឆយ័ 
ថាាៈ ភាវាៈននវាិររ ព ម្ ោះថា មនិជាទសីបាយ ពរ ោះជាទណីដល
របមូលផតុនំវូវសិភាគារមមណ៍ ម្មនរបូជាពដ ើម ឬ ពរ ោះជាទណីដល      
ឣមនសុសហួង្ណហង្ពហើយ ។ កនុង្វាិររព ោះ ម្មនពរឿង្ពនោះ ( ‘ជា
ឧទហរណ៍’)  ។ 

ម្មនពរឿង្ដណំ្ហលមកថា រពោះពថរាៈមួយឣង្គ ឣារស័យពៅកនុង្
នរព ។ រគាព ោះ  ង្យកេនិមួីយ ឈរពរចៀង្ពៅណកបរទវ របណណសាោ 
របស់រពោះពថរាៈព ោះ ។ រពោះពថរាៈព ោះពចញមកឈរពៅរតង្ម់្មតទ់វ រ ។ 
 ង្យកេនិពី ោះ មកពរចៀង្ពៅរតង្ព់ដ ើមទចីន្ទង្ាមន ៍ ។ រពោះពថរាៈ បាន
ពៅកានព់ដ ើម ននទចីន្ទង្ាមន ៍ ។   ង្យកេនិពី ោះ កព៏ៅឈរពរចៀង្ពៅ
រតង្ម់្មតព់រជាោះពរៅ របណវង្មួយរយជួរននបុរស ។ រពោះពថរាៈ ករ៏តឡប់
មកវញិ ។ ពពលព ោះ  ង្យកេនិពី ោះ ករ៏បញាប់មកចាប់រពោះពថរាៈ
ព ោះ ពហើយណរសកថា “ណនពវ ើយ មនសុសដចូជាឣនកឯង្ ពយើង្មនិណមន
សីុណតម្មន កព់រី កព់ទ”  ដពូច នោះ  ។  
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-៣០៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

( កលាណមិតត នាំ ឣ្ោដភា ) 

 កយថា “វាិររណដលរកកលាណមរិតមនិបាន” ពសចកតថីា 
ក នុង្វាិររណ្ហ រពោះពយាគ ី មនិឣាចរកឣាចារយ ឬ ភកិ េុណដលពសមើនងឹ្   
ឣាចារយ រពោះឧបជាយ៍ ឬក ៏ភកិ េុណដលពសមើនងឹ្រពោះឧបជាយ៍ ណដលជា
កលាណមរិតបានពទ, ការមនិបាន នវូកលាណមរិតព ោះ កនុង្វាិររ
ព ោះ  ម្មនពទសធណំមនពតិ  ។ 

វាិររ ណដលរបកបរពមពហើយ ពដាយពទសទងំ្ ១៨ របការ
ពនោះ  ពទសណ្ហមួយ  បណឌិ តគបបីរជាបថា  វាិររណដលមនិសមគួរ ។  

ណមនពតិ កនុង្ឣដ ាកថាទងំ្ឡាយ ពោកព លគាថាពន ធពនោះថា៖ 
បណឌិ តដឹងនូវទីទាំងឡាយ ១៨ យា៉ា ងដនោះ រឺ ឣ្ាវាសសដល  

ធាំ ១, ឣ្ាវាសសដលថមី  ១, ឣ្ាវាសសដលចាស់រោាំរោ ១,    

ឣ្ាវាសសដលដៅសកបរផល ូវ១, ឣ្ាវាសសដលមានរតពាាំងទឹក 

១, ឣ្ាវាសសដលមានសលឹ កដឈើបសនល  ១, ឣ្ាវាស សដលមាន

ផ្កា ដឈើ ១, ឣ្ាវាសសដលមានដឈើមានសផល  ១, ឣ្ាវាស 

សដលមនុសសចុោះចូល ១, ឣ្ាវាសសដលដៅកនងុទីរកុង ១,  

ឣ្ាវាសសដលដៅសកបរព្រពដឈើឧស ១, ឣ្ាវាសសដលដៅ

សកបរសរស ១, ឣ្ាវាស សដលមានភិកា ុខុ្សដផសងឣ្ាំពីោន  ១, 

ឣ្ាវាស សដលដៅសកបរកាំពង់ទឹក ១,  ឣ្ាវាស សដលដៅ    

កន ុងបចចនតរោម ១, ឣ្ាវាសសដលដៅកនុងចដនាល ោះរពាំសដន ១, 

ឣ្ាវាស សដលមិនជាទីសបាយ ១,   ឣ្ាវាស សដលរកមិរត  
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-៣១០- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

មិនបាន ១ ដូដចន ោះដេើយ របបីដជៀសវាង ឲយបានឆ្កង យ    

ដូចជាបុរគលដជៀសវាងផល ូវ សដលមានភ័យ ចាំដពាោះមុខ្  

យា៉ា ងដូដចាន ោះឯង  ។ 

( វិហារសដលសមរួរ ) 

ចណំណកវាិររណ្ហ របកបពដាយឣង្គ ៥ ម្មនវាិររណដលមនិ
ឆ្វង យពពក មនិជតិពពក ឣំពពីគាចររគាមជាពដ ើម, វាិររពនោះ ព ម្ ោះថា 
វាិររណដលសមគួរ ។ សមដចូរពោះតរម្មស់ ណដលរពោះម្មនរពោះភាគ 
រទង្រ់ាស់ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ កព៏ស សនាៈ របកបពដាយឣង្គ 
៥ ពតើយា៉ាង្ដចូពមតច? ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ពស សនាៈ កនុង្សាស 
ពនោះ ជាពស សនាៈ ណដលមនិឆ្វង យពពក មនិជតិពពក ពដ ើរពៅមក
រសួល ពពលនថង មនិរចឡូករចឡ ំ ពពលយប់ សាង ត ់ មនិម្មនឮសូរ
សំពឡង្ណរសកជណជកគាន  របាសចាកសមផសសននរពបាម, មូស, ខ្យល់, 
កពំៅនថង, នងិ្ ពស់តូច ពស់ធ,ំ កព៏បើភកិ េុពៅ កនុង្ពស សនាៈព ោះ, 
ចវីរ, បណិឌ បាត, ពស សនាៈ នងិ្ គោិនបចចយពភសជជបរកិាេ រទងំ្ 
ឡាយ ណរមង្ពកើតពឡើង្ ពដាយមនិលំបាកពឡើយ ។ មួយពទៀត ភកិ េុ
ទងំ្ឡាយ ណដលជារពោះពថរាៈ ជាពហុសសូត សាទ តជ់ ំញ កនុង្រពោះ
បរយិតត ិ រទរទង្ធ់ម៌ រទរទង្រ់ពោះវនិយ័ រទរទង្ម់្មតកិា រណមង្ពៅ កនុង្
ពស សនាៈព ោះ, ភកិ េុចូលពៅរករពោះពថរាៈទងំ្ព ោះ ាមកាលដស៏ម
គួរពហើយ សាកសួរថា “បពរិតរពោះគុណម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន បទពនោះ ពតើដចូ
ពមតច?  ពសចកតនីនបទពនោះ ពតើដចូពមតច?”  ដពូចនោះ,  រពោះពថរាៈដម៏្មនឣាយុ 
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-៣១១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ទងំ្ព ោះ រណមង្ពបើកប ា្ ញ នវូធម៌ណដលមនិទនប់ានពបើកប ា្ ញ 
រណមង្ពធវើធម៌ណដលរជាលពរៅ ឲយរាកម់កវញិ នងិ្ បព ទ បង្ន់វូពសចកតី
សង្ស័យ កនុង្ធម៌ទងំ្ឡាយ ណដលគួរឲយសង្ស័យម្មនពរចើន ជាឣពនក, 
ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ពស សនាៈ របកបពដាយឣង្គ ៥ យា៉ាង្ ដពូចនោះ
ឯង្” ។  ពនោះ ជាពសចកតពីសិាត រ កនុង្ កយពនោះថា “លោះបង្ន់វូវាិររ 
ណដលមនិសមគួរ ដល់ការចពំរ ើនសម្មធ ិពហើយពៅឣារស័យ កនុង្វាិររ
ណដលសមគួរ”  ដពូច នោះ  ។ 

( ការផ្កត ច់បង់បលិដពាធតូចៗ ) 

រតង្ណ់ដលថា “រតវូោត ចប់ង្ន់វូបលិព ធតូចៗ” ពនោះ បណឌិ ត 
គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័ ដចូតពៅពនោះ រពោះពយាគណីដលពៅឣារស័យ 
កនុង្វាិររដស៏មគួរ យា៉ាង្ពនោះ គបបីោត ចប់ង្ប់លិព ធទងំ្ឡាយតូចៗ 
ណដលម្មន ដល់ខ្ លួនទងំ្ព ោះពចាលឲយឣស់ ។ បលិព ធតូចៗ ព ោះ   
ពត ើដចូពមតចខ្ លោះ? ។  គសឺកណ់វង្, រកចកណវង្, ពរាមណវង្ រតូវកាតព់ចញ, 
រតូវពធវើឲយម្ម ំឬ ពធវើការប៉ាោះ ក នុង្ចវីរណដលចាស់រគារំគាទងំ្ឡាយ ឬក ៏
រតូវរជលកច់វីរ ណដលពៅហមង្ឲយពហើយ, ពបើក នុង្បារតម្មនណរចោះ រតូវ
ដតុពចញ, ពស សនាៈ ម្មនណរគ នងិ្ ាងំ្ជាពដ ើម រតូវជរមោះឲយបាន
សាអ តលអ ។  ពនោះ ជាពសចកតពីសិាត រ កនុង្ កយថា “រតវូោត ចប់ង្ន់វូ       
បលិព ធតូចៗ”  ពនោះ   ។  

( វិតថ រកថាព្នភាវនាវិធី ) 

 ‘ (៨២’)  ការពណ៌ ពនោះ  ជាការពណ៌ យា៉ាង្ពសិាត រ កនុង្ កយ 
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-៣១២- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ណដលថា “រពោះពយាគ ី  មនិរតវូញុាងំ្ភាវ វធិទីងំ្ពួង្ ឲយសាបសូនយ   
ចពំរ ើនសម្មធចុិោះ” ពនោះ ពដាយឣំណ្ហចកមមដាា នទងំ្ពួង្ ចាប់ាងំ្ពី
បឋវកីសិណ  ជាពដ ើមពឡើង្ពៅ  ក នុង្ពពលឥឡូវពនោះ  ។ 

( បឋវីកសិណ ) 

ពសចកតពីសិាត រថា ភកិ េុ ណដលបានោត ចប់ង្ប់លិព ធ តូចៗ
យា៉ាង្ពនោះ ពរសចពហើយ រតឡប់មកពបីណិឌ បាតពហើយ ពរកាយពពល
ភតតកចិ ច បព ទ បង្ន់វូការរសវងឹ្ហល់ កនុង្ឣាាររពហើយ ឣង្គុយឲយ
បានសបាយ កនុង្ឱកាសណដលសងប់សាង ត ់ គបបីកានយ់កនមិតិ ត កនុង្ដ ី
ណដលបានពធវើទកុពហើយ ឬក ៏ មនិបានពធវើទកុពហើយកប៏ាន ។ ណមនពតិ 
 កយពនោះ ពោកបានព លពហើយថា “រពោះពយាគាវចរ ឣនកពរៀនយក
បឋវកីសិណ រណមង្កានយ់កនមិតិ ត ក នុង្ដណីដលបានពធវើទកុពហើយ ឬ 
មនិបានពធវើទកុពហើយ ជាដណីដលម្មនទបីផុំត មនិណមនមនិម្មនទបីផុំត 
ម្មនកណំត ់ មនិណមនមនិម្មនកណំត ់ ម្មនរាង្មូល មនិណមនមនិម្មន
រាង្មូល ម្មនទបីផុំតពដាយជុវំញិ មនិណមនមនិម្មនទបីផុំត ពដាយជុំ
វញិ ម្មនទហំបំ៉ាុនចពង្អរ ឬក ៏ម្មនទហំបំ៉ាុនចាន, ភកិ េុព ោះ ពធវើនមិតិ តព ោះ 
ឲយបានពៅជាប់លអ ពចិារណ្ហឲយបានលអ កណំតច់ណំ្ហ ំ ឲយបានរតមឹ
រតូវ, ភកិ េុព ោះ លុោះពធវើនមិតិ តព ោះ ឲយបានពៅជាប់លអពហើយ ពចិារណ្ហ 
កណំតឲ់យបានលអ រតមឹរតូវពហើយ ជាឣនកព ើញនវូឣានសិង្ស ជាឣនក
ម្មនពសចកតសីម្មគ ល់ថា ជារតនាៈ ពហើយ ចាប់ពផតើម នវូពសចកតពីកាត
ណរកង្ របរពតឹ តរសឡាញ់  ចូលចតិត  ចង្ចតិ តឲយជាប់ កនុង្ឣារមមណ៍ព ោះ  
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-៣១៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពដាយពជឿចាស់ថា “ឣាាម ឣញនងឹ្រចួផុតពជីរា នងិ្ មរណាៈ ពដាយ
បដបិទពនោះ ណមនពតិ” ដពូចនោះ, ភកិ េុព ោះ សាង តច់ាកកាមទងំ្ឡាយ  
ណមនពតិ  ៘  សំពរចចូលដល់បឋម្នពហើយ”  ដពូច នោះឯង្  ។  

រពោះពយាគាវចរ ឯណ្ហ ធាល ប់បួសកនុង្រពោះសាស  ឬក ៏ បួស
ជាាបសឥសី ញុាងំ្ចតុកាជាន ឬ បញ្ចកាជាន ឲយពកើតពឡើង្ពហើយ 
កនុង្បឋវកីសិណ សូមបីកនុង្ឣតតីភព, នមិតិ ត កនុង្ដណីដលមនិបានពធវើ 
ទកុពហើយ កនុង្ កយណដលពោកបានព លពហើយព ោះ គកឺ នុង្ទណីដល
ពគបានភជួរពហើយ ឬក ៏ កនុង្មណឌ លននទោីនបញ្ហជ នរ់សូវ រណមង្ពកើត
ពឡើង្ ដល់រពោះពយាគាវចរព ោះ ណដលជាឣនកម្មនបុណយពពញបរបូិណ៌
ពហើយ  ពដាយឧបនសិស័យ  ដចូជារពោះមលលកពតថរ  យា៉ាង្ដពូចាន ោះ  ។ 

បានឮមកថា កាលពបើពោកដម៏្មនឣាយុឣង្គព ោះ រកពឡក
ពមើលទ(ី ‘ណរស)’ ណដលពគភជួរពហើយ, នមិតិ ត ទហំបំ៉ាុនទ ី ( ‘ណរស)’ ព ោះ ក ៏ 
បានពកើតពឡើង្ ។ រពោះពថរាៈព ោះ ពរង្កីនមិតិ តព ោះ ញុាងំ្បញ្ចកាជាន 
ឲយពកើតពឡើង្ ចពំរ ើនវបិសស  ណដលម្មន្នជាបទដាា នពហើយ ក៏
បានសំពរចរពោះឣរហតត  ។  

ចណំណករពោះពយាគាវចរ ណ្ហ ជាឣនកមនិបានពធវើបុញ្ហដ ធកិារ
ទកុ យា៉ាង្ពនោះពទ, រពោះពយាគាវចរព ោះ មនិគួរពធវើកមមដាា នវធិ ីណដលខ្ លនួ
បានពរៀនពហើយ កនុង្សំណ្ហកន់នឣាចារយ ឲយខ្សុភាល តព់ឡើយ ពវៀរចាក
ពទស ននកសិណ ៤ របការពចញ គបបីពធវើកសិណចុោះ ។ កព៏ទសនន
បឋវកីសិណ ម្មន ៤ របការ  ពដាយឣំណ្ហចននការោយឡពំដាយដ ី 
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-៣១៤- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ម្មនពណ៌ពខ្ៀវ, ដពីណ៌ពលឿង្, ដពីណ៌រកហម នងិ្ ដពីណ៌-ស ។ 
ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគាវចរ មនិរតូវយកដសីអិត ណដលម្មនពណ៌
ោយពដាយពណ៌ពខ្ៀវជាពដ ើម គបបីពធវើកសិណ ពដាយដសីអិតណដល
ម្មនពណ៌ដចូពណ៌ននរពោះឣរណុ ដចូជាដសីអិត កនុង្នផទននទពន លគ គ្  ។ 
កក៏សិណព ោះឯង្ មនិរតូវពធវើ កនុង្ទជីាទរីាចព់ៅ ននឣនបុសមបន ន 
ទងំ្ឡាយ ម្មនសាមពណរជាពដ ើម ពៅចកំណ្ហត លវាិររពឡើយ ។   
ណតគួរពធវើ ក នុង្ទណីដលបទិបាងំ្ រតង្ជ់ាយណដនននវាិររ កនុង្ញកភន ំឬក ៏
កនុង្បណណសាោ ពធវើឲយពៅជារបស់ណដល រកំលិបាន ឬក ៏ ពធវើឲយពៅ
ជាប់នងឹ្កណន លង្ព ោះ កប៏ាន  ។ 

( វិធីដធវើកសិណសដលរាំកិលបាន ) 

កនុង្វង្ក់សិណទងំ្ ២ យា៉ាង្ព ោះ វង្ក់សិណណដលរកំលិបាន 
គបបីចង្នវូកណំ្ហតសំ់ពតច់ាស់ កណំ្ហតណ់សបក ឬក ៏កណំ្ហតក់ពន ទល 
ភាជ ប់នងឹ្បព គ្ លពឈើ ៤ ពហើយយកដ ី ណដលបានពរ ើសយកបញសពៅម , 
ដុរំកួស នងិ្ ដខី្ាច ់ ពចញឣស់ពហើយ រចបាចល់អពហើយ មកោបពធវើ
ជាវង្មូ់ល ម្មនទហំ ំដចូបានព លមកពហើយ ពៅពលើកណំ្ហតសំ់ពត ់
កណំ្ហតណ់សបក នងិ្ កណំ្ហតក់ពន ទល ណដលបានចង្ទកុព ោះ ។ វង្់
កសិណណដលរកំលិបានព ោះ កនុង្ពពលបរកិមម រតូវរកាលឲយរាបពលើ
ណផនដពីហើយ  សំឡងឹ្ពមើលចុោះ  ។ 

( វិធីដធវើកសិណសដលដៅនឹងកសនលង ) 

វង្ក់សិណ   ណដលពៅជាប់នងឹ្កណន លង្ព ោះ   រតូវពបាោះបព គ្ ល 
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-៣១៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ទងំ្ឡាយ កនុង្ណផនដ ី ពដាយឣាការដចូជារតបកឈូកពហើយ យក
វលលិទងំ្ឡាយ មកចង្ពោអ បពរសចពហើយពធវើចុោះ ។ ពបើសិនជាដពី ោះ 
មនិរគប់រគានព់ទ រតូវយករបស់ដនទ ដាកខ់ាង្ពរកាមពហើយ ពធវើវង្់
កសិណ ឲយម្មនរាង្មូលរបណវង្ ទទងឹ្ ១ ចឣំាម ៤ ធាន ប់ ពដាយដ ី
ណដលម្មនពណ៌ ដចូជារពោះឣរណុ ណដលបានោង្សាអ តលអពហើយ ឰដ៏
ខាង្ពលើ ។  ណមនពតិ  កយថា “ម្មនទហំបំ៉ាុនចពង្អរ ឬ ម្មនទហំបំ៉ាុន   
ចាន” ពោកព លសំពៅយកនវូរបម្មណ ១ ចឣំាម ៤ ធាន ប់នុោ៎ះឯង្ ។ 
ចណំណក កយថា “ជាដណីដលម្មនទបីផុំត មនិណមនជាដណីដលមនិម្មនទី
បផុំត” ដពូចនោះជាពដ ើម ពោកព លពហើយ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់ការ
កណំតប់ឋវនីមិតិ តព ោះ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគាវចរកុលបុរត 
ពធវើវង្ក់សិណ ឲយបានជាខាន ត ម្មនរបម្មណ ដចូបានព លមកពនោះ
ពហើយ ញុាងំ្ពណ៌ណដលម្មនចណំណកមនិពសមើ ឲយពកើតពឡើង្ ពដាយ
សាល បរ បាយឣណដលពធវើពពីឈើ  ។ ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគាវចរ 
មនិរតូវយកសាល បរ បាយឣព ោះ រតូវយកសាល បរ ពធវើពថី ម រតដសុ
ពធវើឲយបានរាបពសមើ ដចូជានផទននសគរ ពបាសទកីណន លង្ព ោះ ពៅងូ្តទកឹ
ពហើយ រតូវមកវញិ ឣង្គុយ ពលើាងំ្ណដលបានពរៀបចលំអពរសចពហើយ 
ម្មនពជើង្កពំស់ ១ ចឣំាម ៤ ធាន ប់ ណដលខ្ លនួបានពរៀបទកុពហើយ កនុង្ទី
កណន លង្ណដលម្មនចព ល ោះ ២ ហតថ ១ ចឣំាម ឣំពមីណឌ លកសិណ ។ 
ពរ ោះថា ពបើរពោះពយាគ ីឣង្គុយឆ្វង យជាង្ព ោះ កសិណ នងឹ្មនិរបាកដ
ពឡើយ ។  ពបើឣង្គុយពៅជតិជាង្ព ោះ ពទសរបស់កសិណ នងឹ្របាកដ 
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-៣១៦- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ចាស់ ។  មួយពទៀត រពោះពយាគឣីង្គុយខ្ ពស់ពពកនងឹ្រតូវឱន-កសំឡងឹ្ 
ពមើល ។ ឣង្គុយទបពពក កាលជង្គង្ ់ នងឹ្ឈឺ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ   
រពោះពយាគ ី រតូវឣង្គុយ ាមនយ័ណដលបានព លមកពហើយណតម៉ាាង្ 
ពហើយពចិារណ្ហពទស កនុង្កាមទងំ្ឡាយ ពដាយនយ័ម្មនជាឣាទិ៍
ថា “កាមទងំ្ឡាយ ម្មនពសចកតពីរតកឣរ ម្មនរបម្មណតចិ” ដពូចនោះ 
ពកើតពសចកតពីពញចតិត កនុង្ពនកេមមាៈ ណដលជាពរគឿង្រោស់ខ្ លួនពចញ
ចាកកាម ជាឧបាយកន លង្ផុតពពីសចកតទីកុ េទងំ្ពួង្បាន ញុាងំ្បតី ិនងិ្ 
បាពម្មជជាៈ ឲយពកើតពឡើង្ ពដាយការរពញកដល់គុណ របស់រពោះពុទ ធ, រពោះ
ធម៌ នងិ្ រពោះសង្ឃពហើយ ម្មនពសចកតពីគារពពកើតពឡើង្ កនុង្ពសចកតី
របតបិតត ិ ពដាយគតិថា “ឥឡូវពនោះ ពនកេមមបបដបិទ ពនោះព ោះ គជឺាផលូវ
ណដលរពោះពុទ ធ រពោះបពចចកពុទ ធ នងិ្ រពោះសាវក័ រាល់រពោះឣង្គ ណតង្បាន
របតបិតតមិកពហើយ” ដពូចនោះពហើយ រតូវញុាងំ្ពសចកតឧីសាហ៍ ឲយពកើត
ពឡើង្ ពដាយនកឹសង្ឃឹមថា “ឣញ មុខ្ជានងឹ្បានចណំណកននរស នន
ពសចកតសុីខ្ កនុង្វពិវក ពដាយពសចកតរីបតបិតតពិនោះ មនិខានពឡើយ” 
ដពូចនោះ ពទ ើបពបើកណភនកពឡើង្ ពដាយឣាការដស៏មគួរ កានយ់កនវូនមិតិ ត
ពហើយគបបីចពំរ ើន ។ ពរ ោះថា ឣនករបងឹ្ពបើកណភនកសំឡងឹ្ពមើល ណភនក 
នងឹ្ពរាយលំបាកផង្ មណឌ លកសិណ នងឹ្ របាកដហួសពពកផង្ ។ 
ពដាយវធិពី ោះ នមិតិ ត នងឹ្មនិពកើតពឡើង្ ដល់រពោះពយាគពី ោះពឡើយ ។ 
រពោះពយាគ ី ណដលពបើកណភនករពមឹៗ សំឡងឹ្ពមើល, វង្ ់ (កសិណ) ’នងឹ្ 
មនិរបាកដ,  ឯចតិ តពសាត កជ៏ាធមមជាតរញួរាពៅផង្,  សូមបីពដាយវធិ ី
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-៣១៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

យា៉ាង្ពនោះ នមិតិ តកម៏និពកើតពឡើង្បានណដរ ។  ពហតុព ោះ រពោះពយាគ ីរតូវ
ពបើកណភនកពមើល ពដាយឣាការសមគួរ ដចូជាពមើលរសពម្មលមុខ្ កនុង្
នផទននកញ្ចក ់យា៉ាង្ព ោះឯង្ ពហើយគបបីកណំតយ់កនមិតិ ត ចពំរ ើនចុោះ ។ 
រពោះពយាគ ី មនិរតូវពចិារណ្ហពណ៌ននកសិណពទ ។ រពោះពយាគ ី មនិ
រតូវពធវើទកុកនុង្ចតិ តនវូលកេណាៈពទ ។ ណតថា នងឹ្លោះបង្ព់ណ៌ពចាល ក ៏
មនិបាន រតូវពធវើពណ៌ ឲយជារបស់ពសមើគាន នងឹ្នសិស័យ ាងំ្ចតិ តពៅ កនុង្ 
បណណតតធិម៌ ពហើយពធវើទកុកនុង្ចតិ ត ពដាយឣំណ្ហចននឧសសទពវាាររ ។ 
រពោះពយាគ ី របាថាន ព ម្ ោះណផនដ ី ណ្ហមួយ បណ្ហត ព ម្ ោះណផនដទីងំ្ 
ឡាយ ដចូជាបឋវ,ី មហ,ី ពមធន,ី ភូម,ិ វសុធា, វសុន ធរា ដពូចនោះជាពដ ើម, 
ណផនដ ី ព ម្ ោះណ្ហ សមគួរដល់សញ្ហដ  របស់រពោះពយាគពី ោះ, ព ម្ ោះ
ព ោះ រពោះពយាគគីបបីព ល ។ ណតថា ព ម្ ោះពនោះឯង្ថា “បឋវ”ី ដពូចនោះ 
ជាព ម្ ោះរបាកដ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគរីតូវភាវ ថា “បឋវ ី
បឋវ”ី ពដាយឣំណ្ហចននព ម្ ោះណដលរបាកដចុោះ ។ រពោះពយាគ ី រតូវ
ពបើកណភនកពចិារណ្ហ ាមកាល រតូវពធមចណភនកពចិារណ្ហ ាមកាល ។ 
ដរាបណ្ហ ឧគគហនមិតិ ត មនិទនព់កើតពឡើង្ រពោះពយាគគីបបីភាវ  ាម
នយ័ព ោះឯង្ ដរាបព ោះ សូមបីឣស់កាល ១០០ ដង្កត ី១០០០ ដង្កត ី
សូមបីពរចើនដង្ជាង្ព ោះកត ី។ កាលពបើរពោះពយាគពី ោះចពំរ ើនយា៉ាង្ដពូចនោះ 
ពពលណ្ហ រពោះពយាគ ី ពធមចណភនកពហើយ នកឹនមិតិ តមកកានរ់ង្វង្ន់នចកេុ 
ដចូជាកនុង្ពពលណដលពបើកណភនកពមើល កនុង្ពពលព ោះ ឧគគហនមិតិ ត 
ព ម្ ោះថា  ពកើតពហើយ  ។     ចាប់ពដ ើមាងំ្ឣំពឧីគគហនមិតិ តព ោះ  ពក ើត 
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-៣១៨- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ពហើយ រពោះពយាគ ីមនិរតូវឣង្គុយ កនុង្ទពី ោះពទ ។ រតូវចូលពៅកានទ់ី
ពៅ របស់ខ្ លនួ ពហើយឣង្គុយ ចពំរ ើនកនុង្ទពី ោះ ។  មួយពទៀត រពោះពយាគី
ព ោះ គបបីរបាថាន ណសបកពជើង្ម្មនជាន ់ ១ នងិ្ ពឈើរចតច់ាស់ ពដ ើមបី
កចំាតប់ង្ ់នវូការយតឺយូរ ពដាយការោង្ពជើង្ ។ លំដាប់ព ោះ ថាពបើ 
សម្មធ ិ ពៅខ្ ច ី វ ិសពៅ ពដាយពហតុមនិជាទសីបាយ ណ្ហមួយ, 
រពោះពយាគពីនោះ រតូវ កណ់សបកពជើង្ កានព់ឈើរចតច់ាស់ ពៅកណន លង្
ព ោះ កានយ់កនវូនមិតិ តពហើយ មកឣង្គុយចពំរ ើន ឲយបានរសួលបួល 
រតូវរបមូល(នមិតិ ត’) មកជាពរឿយៗ រតូវពធវើឲយជានមិតិ ត ណដលខ្ លួន មំក 
ពហើយ ពដាយពសចកតរីតោិះរោិះ ណដលខ្ លនួ មំកពហើយ ពដាយពសចកតរីតោិះ
រោិះវពិសស ។  កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ ពធវើយា៉ាង្ពនោះ, នវីរណាៈ ទងំ្ 
ឡាយ នងឹ្សងប់, កពិលសទងំ្ឡាយ នងឹ្សងប់សាង ត ់ ពដាយលំដាប់, 
ចតិ ត នងឹ្តមាល់ពៅម្ម ំ ពដាយឧបចារសម្មធ,ិ បដភិាគនមិតិ ត កព៏កើត
ពឡើង្  ។ 

( ការដផសងោន ព្នឧរគេនិមិតត  និង បដិភារនិមិតត  ) 

ពនោះជាពសចកតពីផសង្គាន  ននឧគគហនមិតិ ត ណដលព លមកខាង្
ពដ ើម នងិ្ បដភិាគនមិតតពនោះ  ក នុង្ កយណដលបានព លពហើយព ោះ  ។ 

កនុង្ឧគគហនមិតិ ត ពទស របស់កសិណ រណមង្របាកដ ។ 
បដភិាគនមិតិ ត ារកដ់ចូជាទោំយ នវូឧគគហនមិតិ ត ពចញមករបាកដ
ពឡើង្ ដចូជានមិតិ តណដលបរសុិទ ធលអ ជាង្ឧគគហនមិតិ តព ោះ ១០០ ដង្ 
១.០០០ ដង្   ដចូជាោទ ងំ្ននកញ្ចក ់ណដលបុគគលយកពចញឣំពពីរសាម  
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-៣១៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ដចូជាសមបកននស័ង្េ ណដលបុគគលដសុខាតល់អពហើយ ដចូជាមណឌ ល
ននរពោះចន ទ ណដលពចញឣំពចីព ល ោះ ននពពក ដចូជាហវូង្សតវកុក ខាង្
មុខ្ពពក ។ ណតថា នមិតិ តព ោះ ជារបស់ណដលមនិម្មនពណ៌ មនិម្មន
សណ្ហា នណមនពតិ ។ ករ៏បសិនពបើ បដភិាគនមិតិ តព ោះ គបបីជានមិតិ ត
ណបបពនោះ, ជានមិតិ ត គរឺពោះពយាគ ី គបបីដងឹ្ចាស់ពដាយចកេុ ជារបស់
ពរគាតរគាត ចូលដល់ការពចិារណ្ហ គនឺរតលកេណ៍ រគបសង្ាត់
ពហើយ ។  ណតថា បដភិាគនមិតិ តពនោះ មនិណមនណបបព ោះពទ ។  ាមពតិ 
បដភិាគនមិតិ តពនោះ ពក ើតពសីញ្ហដ ហនងឹ្ឯង្ រតមឹណតឣាការ ណដលរបាកដ
ពឡើង្ ដល់រពោះពយាគឣីនកណដលបាននវូសម្មធបិ៉ាុពណ្ហណ ោះឯង្ ។ ចណំណក
នវីណរាៈទងំ្ឡាយ រតូវសម្មធ ិ ញាញីំពហើយ ណមនពតិ, កពិលស 
ទងំ្ឡាយ កស៏ងប់សាង តព់ហើយណដរ ចាប់ពដ ើមាងំ្ណតឣំពបីដភិាគនមិតិ ត 
ព ោះ ពកើតពឡើង្ពហើយ ។  ចតិ ត ជាធមមជាតាងំ្ពៅម្មលំអពហើយ ពដាយ 
ឧបចារសម្មធ ិ ពដាយពតិរបាកដ  ។ 

( សមាធិ ២ ដផសងោន  ) 

កស៏ម្មធ ិ ម្មន ២ របការ គ ឺ ឧបចារសម្មធ ិ ១ ឣបប -      
សម្មធ ិ ១ ។  ចតិ ត ណតង្ាងំ្ពៅម្ម ំ ពដាយឣាការទងំ្ឡាយ ២ កនុង្
ឧបចារភូម ិ១ កនុង្បដោិភភូម ិ១ ។  បណ្ហត ភូមទិងំ្ពរីព ោះ ចតិ ត ជា
សម្មធ ិ កនុង្ឧបចារភូម ិ ពដាយការលោះបង្ន់វូនវីរណាៈ ។ ចតិ ត ជា
សម្មធ ិ កនុង្បដោិភភូម ិ ពដាយភាពរបាកដននឣង្គ ។ ប៉ាុណន តការពធវើឲយ
ពផសង្ៗ គាន   ននសម្មធទិងំ្ពរី   គ ឺយា៉ាង្ដពូចនោះ  ក នុង្ឧបចារាៈ  ឣង្គទងំ្  
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-៣២០- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ឡាយ ជាឣង្គណដលមនិទនម់្មនកម្មល ងំ្ ពក ើតពឡើង្ ។ ពរ ោះឣង្គទងំ្ 
ឡាយ មនិទនម់្មនកម្មល ងំ្ពកើតពឡើង្ កាលពបើឧបចារសម្មធ ិ ពកើត
ពឡើង្ពហើយ, ចតិ ត ពទើបពធវើនវូនមិតិ ត ឲយជាឣារមមណ៍ ាមកាល កចុ៏ោះ
ស៊ប់ពៅកានភ់វង្គ ាមកាល ពរបៀបដចូជាកុម្មរ ណដលពៅពកមង្ខ្ ច ី
ណដលរតូវពគពលើកឲយឈរ ណតង្ដលួពៅ ពលើណផនដ ីជាពរឿយៗ យា៉ាង្
ដពូចាន ោះឯង្ ។ ណតថា កនុង្ឣបប  ឣង្គទងំ្ឡាយជាឣង្គម្មនកម្មល ងំ្ ពកើត
ពហើយ ។ ពរ ោះភាវាៈននឣង្គទងំ្ឡាយ ម្មនកម្មល ងំ្ពកើតពឡើង្ពហើយ 
កាលពបើឣបប សម្មធ ិ ពកើតពឡើង្ពហើយ ្នចតិត កាតោ់ត ច ់          
ភវង្គវារាៈ ឣស់វារាៈមួយដង្ពហើយ រណមង្ាងំ្ពៅ គរឺណមង្របរពតឹ តពៅ
ពដាយឣំណ្ហច ននលំដាប់ ននកុសលជវនាៈ រហូតទងំ្យប់ទងំ្នថង  
ណតមតង្ ពរបៀបដចូជាបុរសណដលម្មនកម្មល ងំ្ ពរកាកចាកឣាសនាៈ គបបី
ឈរ  ឣស់មួយនថងបាន  យា៉ាង្ព ោះឯង្  ។ 

កនុង្សម្មធទិងំ្ ២ យា៉ាង្ព ោះ បដភិាគនមិតិ ត ពនោះឯណ្ហ ពកើត
ពឡើង្ពហើយ មួយឣពន លើពដាយឧបចារសម្មធ,ិ ព ម្ ោះថា ការញុាងំ្
បដភិាគនមិតិ ត ព ោះ ឲយពកើតពឡើង្ គរឺពោះពយាគពីធវើបាន ពដាយករម
នរកពពក ។  ពរ ោះពហតុព ោះ ថាពបើរពោះពយាគ ីឣាចពធវើនមិតិ តព ោះ ឲយ 
ចពំរ ើន ( ‘រហូតដល់’) បាន សពរមចឣបប  ពដាយណភននព ោះឯង្, ការ
បានព ោះ គជឺាការលអ, ណតពបើមនិឣាចពទ លំដាប់ព ោះ រពោះពយាគពីនោះ 
គបបីជាឣនកមនិរបម្មទ រកានមិតិ តព ោះឲយបាន ដចូជាន្ទសតី រកាគភ៌
ណដលពកើតឣំពពីសតចចរកពតត ិយា៉ាង្ព ោះឯង្ ។   ពរ ោះថា កាលពបើរពោះ 
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-៣២១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពយាគ ី រកានមិតិ តបានយា៉ាង្ពនោះ ការសាបសូនយចាក្នណដលខ្ លនួ
បានពហើយ មនិម្មនពឡើយ ។  កាលពបើការរកាមនិម្មន, ្នណដល
ខ្ លនួបានពហើយៗ ករ៏ណមង្សាបសូនយពៅ ។  ពនោះ ជាវធិរីកា កនុង្ការ
រកានមិតិ តព ោះ  ។ 

( វធិរីកា្មិិតត ) 

‘(៨៣) រពោះដយារី របបីដវៀរចាកដេតុមិនជាទីសបាយ ៧ 

ដនោះ រឺៈ ឣ្ាវាស ១, ដោចរ ១, តិរចាឆ នកថា ១, បុរគល ១, 

ដភាជន ១, រដូវ ១, ឥរិយាបថ ១, របបីដសពនូវដសចកតី

សបាយ ៧ យា៉ា ង ដរពាោះថា កាលដបើរពោះដយារីឯណាមួយ 

របតិបតតិបាន យា៉ា ងដនោះ, ឣ្បបនា រសមងដកើតមាន តម 

កាលមិនយឺតយូរដឡើយ  ។ 
( ឣ្ាវាស ) 

គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្បទម្មតកិាទងំ្ព ោះ ដចូតពៅ
ពនោះ កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ ពៅកនុង្ឣាវាសណ្ហ, នមិតិ ត ណដលមនិ
ទនព់កើតពឡើង្ រណមង្មនិពកើតពឡើង្ផង្ នមិតិ ត ណដលពកើតពឡើង្ពហើយ 
ណតង្វ ិស ពៅវញិផង្ សត ិ ណដលមនិទនា់ងំ្ពៅពហើយ រណមង្មនិ
ាងំ្ពៅស៊ប់ផង្, ចតិ ត ណដលមនិតមាល់ពៅម្មពំហើយ រណមង្មនិតមាល់
ពៅម្មផំង្ ឣាវាសពនោះ មនិជាទសីបាយ ។ កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ 
ពៅកនុង្ឣាវាសណ្ហ នមិតិ ត រណមង្ពកើតពឡើង្ផង្ ពៅជាប់ោប់ផង្ 
សត ិរណមង្ាងំ្ពៅស៊ប់ ចតិ ត ជាសម្មធ ិដចូជារពោះបធានយិតសិសពតថរ 
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-៣២២- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ណដលពៅឣារស័យ កនុង្ គបពត៌, ឣាវាសពនោះ ជាទសីបាយ ។ 
ពរ ោះពហតុព ោះ កនុង្វតតណ្ហ ម្មនឣាវាស ( ‘ទពីៅ) ’ពរចើន, រពោះពយាគ ី
រតូវពៅកនុង្ឣាវាសទងំ្ព ោះ ឣាវាសនមួីយៗ បីៗ  នថ ង, ចតិ ត របស់រពោះ
ពយាគពី ោះ ជាធមមជាតម្មនឣារមមណ៍ណតមួយ កនុង្ឣាវាសណ្ហ គបបី
ពៅកនុង្ឣាវាសព ោះ ។ ពសចកតថីា ភកិ េុ ចនំនួ ៥០០ ណដលពៅ កនុង្       
ចូឡ គគុារ កនុង្តមពបណណិ ទ វបី ពរៀនកមមដាា ន កនុង្គុារព ោះឯង្ ក៏
បានសពរមចរពោះឣរហតត ពរ ោះភាវាៈននឣាវាសជាទសីបាយ ណមន
ពតិ ។ ចណំណករពោះឣរយិបុគគលទងំ្ឡាយ ម្មនរពោះពសាាបន ន ជា 
ពដ ើម នងិ្ រពោះឣរយិបុគគលទងំ្ឡាយ ណដលបានសពរមចឣរយិភូម ិ
ក នុង្ទដីនទពទៀត កនុង្គុារព ម្ ោះចូឡ គព ោះ គណ រាប់ពុបំាន ។ 
សូមបីកនុង្ឣាវាសទងំ្ឡាយ ដនទពទៀត ម្មនឣាវាស ព ម្ ោះចតិ តល-     
បពត៌  ជាពដ ើម  កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ  ។ 

( ដោចររោម ) 

ចណំណកពគាចររគាម ណ្ហ ម្មនពៅខាង្កនុង្ននជួរធនូ ជាគរមប់
ពរី ពដាយកន លោះ មនិឆ្វង យពពក មនិជតិពពក ឣំពពីស សនាៈ ពដាយ
ទសិខាង្ពជើង្ ឬ ទសិខាង្តបូង្ជាពគាចររគាម ណដលបរបូិរពដាយ  
ភកិាេ  រកបានពដាយ្យរសួល ពគាចររគាមព ោះ ព ម្ ោះថាជាទី
សបាយ ។   ពគាចររគាម ផទុយឣំពពីនោះ ព ម្ ោះថាមនិជាទសីបាយ ។ 

( តិរចាឆ នកថា ) 

 កយថា  “ភសស”ំ   ពសចកតថីា   កយណដលរាប់បញ្ចូ លពហើយ  
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-៣២៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កនុង្តរិចាឆ នកថា ៣២ ព ម្ ោះថា មនិជាទសីបាយ ។  ពរ ោះថា  កយ 
តរិចាឆ នកថាព ោះ រណមង្របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបីសាបសូនយចាកនមិតិ ត របស់
រពោះពយាគពី ោះ ។  កយណដលឣារស័យកថាវតថុ ១០ យា៉ាង្ ព ម្ ោះថា 
ជាទសីបាយ ។ សូមបី កយឣារស័យកថាវតថុ ១០ យា៉ាង្ព ោះ ក ៏  
រពោះពយាគ ី គបបីព លាមរបម្មណ  ។ 

( បុរគល ) 

សូមបីបុគគលឣនកមនិព លតរិចាឆ នកថា បរបូិណ៌ពដាយគុណ 
ម្មនសីលគុណជាពដ ើម ណដលរពោះពយាគបីានឣារស័យពហើយ, ចតិ ត 
ណដលមនិទនត់មាល់ម្មពំហើយ រណមង្តមាល់ម្មកំត ី ចតិ ត ណដលតមាល់ពៅ
ម្មពំហើយ ជាចតិតនងឹ្ ខាជ ប់ខ្ ជនួ ខ្ ពស់ពឡើង្កត,ី បុគគលម្មនសភាពណបប
ពនោះ ព ម្ ោះថា ជាទសីបាយ ។ ចណំណក បុគគលឣនកណដលព ល
តរិចាឆ នកថា ពរចើនពដាយពសចកតសីងួ នរគង្នវូកាយ ព ម្ ោះថា មនិជាទី
សបាយ ។  ពរ ោះថា បុគគលព ោះណតង្ពធវើរពោះពយាគពី ោះ ឲយពៅហមង្
ណតម៉ាាង្ ដចូជាទកឹរជា ំ ពធវើទកឹថាល  ឲយកាល យពៅជាទកឹលអក ់ ដពូចាន ោះ ។ 
មួយពទៀត ពរ ោះឣារស័យបុគគលណបបព ោះ សម្មបតត ិ រណមង្វ ិស 
ដចូជាសម្មបតត ិ ននភកិ េុណដលពៅកនុង្វតត ព ម្ ោះពកាដបិពត៌ យា៉ាង្ព ោះ
ឯង្  ។   មនិចាបំាចន់យិាយថវដីល់នមិតិ ត  ។ 

( ដភាជន និង រដូវ ) 

ចណំណក ពភាជន ម្មនរសជាតណផអម ចពំ ោះបុគគលពួកខ្ លោះ ម្មន
រសជាតជូរ  ចពំ ោះបុគគលពួកខ្ លោះ  ព ម្ ោះថា  ជាទសីបាយ ។   ឯរដវូ  
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-៣២៤- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

រតជាក ់ ដល់បុគគលពួកខ្ លោះ ពៅត ដល់បុគគលពួកខ្ លោះ គជឺាទសីបាយ ។ 
ពរ ោះពហតុព ោះ ពបើរពោះពយាគ ី ពសពពភាជន ណ្ហកត ី រដវូណ្ហ កត,ី      
ពសចកតសីបាយ ណតង្ពកើតម្មន ចតិ ត ណដលមនិទនព់កើតជាសម្មធ ិ
ណតង្ពកើតជាសម្មធកិត ី ចតិ ត ណដលពកើតជាសម្មធពិហើយ រណមង្រងឹ្បុងឹ្ 
ពដាយវពិសសកត,ី ពភាជនព ោះ នងិ្ រដវូព ោះ ពទើបជាទសីបាយ ។ 
ពភាជនពរៅឣំពពីនោះ  នងិ្  រដវូពរៅឣំពពីនោះ  មនិជាទសីបាយពទ  ។  

( ឥរិយាបថ ) 

កក៏ នុង្ឥរយិាបថទងំ្ឡាយ ទចីន្ទង្ាមន ៍ជាទសីបាយ ដល់ភកិ េុ
ពួកខ្ លោះ បណ្ហត ឥរយិាបថ គកឺារពដក ឈរ នងិ្ ឣង្គុយ ឥរយិាបថណ្ហ
មួយ ជាទសីបាយ ដល់ភកិ េុពួកខ្ លោះ ។  ពហតុព ោះ រពោះពយាគ ី គបបី
ពចិារណ្ហពមើល រហូតបនីថង ដចូជាពចិារណ្ហពមើលឣាវាសព ោះ គបបី
រជាបថា កនុង្ឥរយិាបថណ្ហ ចតិ ត ណដលមនិទនព់កើតជាសម្មធ ិ រណមង្
ពកើតជាសម្មធកិត ីចតិ ត ណដលពកើតជាសម្មធពិហើយ រណមង្រងឹ្បុងឹ្ ពដាយ
វពិសសកត ី ឥរយិាបថព ោះ ព ម្ ោះថា ជាទសីបាយ, ឥរយិាបថពរៅ 
ឣំពពីនោះ  ព ម្ ោះថា មនិជាទសីបាយពទ  ។  

ពបើាមទនំង្ពនោះ រពោះពយាគ ី រតូវពវៀរពហតុមនិជាទសីបាយ
ទងំ្ ៧ យា៉ាង្ពនោះពហើយពសពពហតុជាទសីបាយ ។  ពរ ោះថា ឣបប  
នងឹ្ពកើតម្មន ដល់រពោះពយាគពួីកខ្ លោះ ណដលរបតបិតតយិា៉ាង្ពនោះ ជាឣនក
ពរចើនពដាយការពសពនមិតិ ត ពដាយកាលមនិយូរពឡើយ ។ ប៉ាុណន តកាល
ពបើរពោះពយាគ ីណ្ហ  របតបិតតយិា៉ាង្ដពូចនោះ  ឣបប  មនិពកើតពទ ។   រពោះ 
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-៣២៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពយាគពី ោះ រតូវញុាងំ្ឣបប ពកាសល ១០ ឲយពកើតពឡើង្ ។  ពនោះ គ ឺ
ជាពសចកតពីនយល់  ក នុង្ឣបប ពកាសលព ោះ  ។ 

( មាតិកាព្នឣ្បបនាដកាសល ) 

‘ (៨៤’) រពោះពយាគ ីគបបីរបាថាន ឣបប ពកាសល ពដាយឣាការ
ទងំ្ឡាយ  ១០  យា៉ាង្  គ ឺ៖  
‘    ១’)  ពដាយពធវើវត ថុឲយពកលៀវកាល , 
‘    ២’)  ពដាយការរបមូលឥន្ទន ទយ៍ីឲយពសមើគាន , 
‘    ៣’)  ពដាយពសចកតី្ ល សកនុង្នមិតិ ត, 
‘    ៤’)  ‘ពដាយ’ផគង្ចតិ ត កនុង្សម័យណដលរតូវផគង្, 
‘    ៥’)  ‘ពដាយ’សង្ាតស់ង្ានិចតិ ត កនុង្សម័យណដលរតូវសង្ាតស់ង្ានិ, 
‘    ៦’)  ‘ពដាយ’ពធវើចតិ តឲយរកីរាយ កនុង្សម័យណដលគួរពធវើឲយរកីរាយ, 
‘    ៧’) ‘ពដាយ’ពធវើចតិ តឲយសលុ ង្ចុោះកនុង្សម័យណដលរតូវពធវើចតិ តឲយសលុ ង្ចុោះ, 
‘    ៨’)  ពដាយការពវៀរចាកបុគគលណដលមនិម្មនចតិតជាសម្មធ,ិ 
‘    ៩’)  ពដាយការពសពគប់ណតបុគគលណដលម្មនចតិតជាសម្មធ,ិ 
‘   ១០’)  ពដាយការបព អ្ នចតិ តពៅ កនុង្សម្មធពិ ោះ  ។ 

១- ការដធវើ វតថ ុឲយដកលៀវកាល  

         ក នុង្ឣាការ ១០ ព ោះ ការពធវើភាវាៈននវតថុទងំ្ឡាយ ទងំ្ខាង្កនុង្ 
ទងំ្ខាង្ពរៅ ឲយពកលៀវកាល  ព ម្ ោះថាករិយិាពធវើវត ថុឲយពកលៀវកាល  ។  កព៏ពល 
ណ្ហ រពោះពយាគពី ោះ ម្មនសក ់ រកចក នងិ្ ពរាមណវង្ ឬថា រាង្កាយ 
ម្មនពញើស  នងិ្  ណក អលកានព់ហើយ  ពពលព ោះ  វតថុខាង្កនុង្ ព ម្ ោះថា 
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-៣២៦- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

មនិសាអ ត គមឺនិបរសុិទ ធ ។ ចណំណកចវីរ របស់រពោះពយាគពី ោះ ជាចវីរ 
ចាស់ ពៅហមង្ ម្មនកលនិសអុយ ឬថា ពស សនាៈ ពសាម កពរគាក ពដាយ 
សំរាម កនុង្ពពលណ្ហ, វតថុខាង្ពរៅ ព ម្ ោះថា ជាវតថុមនិសាអ ត គមឺនិ 
បរសុិទ ធ ក នុង្ពពលព ោះ ។ កក៏ាលពបើវតថុទងំ្ខាង្កនុង្ ទងំ្ខាង្ពរៅ 
មនិសាអ ត, សូមបីញាណ កនុង្ពចតសិកទងំ្ឡាយ ណដលពកើតពឡើង្
ពហើយ កជ៏ាញាណមនិសាអ តផង្ណដរ ដចូពន លនឺនឣណ្ហត តពភលើង្របទបី
ណដលឣារស័យនវូរបព្ោះ នងិ្ ពរបង្ កនុង្ឣំណបង្របទបី ណដលមនិសាអ ត 
ពកើតពឡើង្ កជ៏ារបស់មនិសាអ ត យា៉ាង្ព ោះណដរ ។ កក៏ាលពបើរពោះពយាគ ី
ពចិារណ្ហនវូស េ្ រទងំ្ឡាយ ពដាយញាណណដលមនិបរសុិទ ធ, សូមបី
ស េ្ រទងំ្ឡាយ កជ៏ាស េ្ រមនិរបាកដ កាលរបកប នវូកមមដាា ន    
សូមបីកមមដាា ន កម៏និដល់នវូការចពំរ ើន លូតោស់ ទលំូទោូយណដរ ។ 
ប៉ាុណន តកាលពបើវតថុទងំ្ខាង្កនុង្ ខាង្ពរៅ សាអ ត, សូមបីញាណ កនុង្
ពចតសិកទងំ្ឡាយ ណដលពកើតពឡើង្ពហើយ កជ៏ាញាណសាអ តបរសុិទ ធ
ផង្ណដរ ដចូជាពន លនឺនឣណ្ហត តពភលើង្របទបី ណដលឣារស័យរបព្ោះ នងិ្ 
ពរបង្ កនុង្ឣំណបង្របទបីណដលសាអ តពកើតពឡើង្ កជ៏ារបស់សាអ តលអ ក ៏
យា៉ាង្ព ោះណដរ ។ កក៏ាលពបើរពោះពយាគ ី ពចិារណ្ហ នវូស េ្ រទងំ្ 
ឡាយ ពដាយញាណដប៏រសុិទ ធ, សូមបីស េ្ រទងំ្ឡាយ កជ៏ាស េ្ រ
របាកដចាស់ កាលពបើរពោះពយាគ ី របកបនវូកមមដាា ន សូមបីកមមដាា ន  
កដ៏ល់នវូការចពំរ ើន លូតោស់ ទលំូទោូយផង្ណដរ  ។ 

២- ការរបមូលឥគនទីយ៍ឲយដសមើោន  
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-៣២៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

‘ (៨៥) ការពធវើនវូភាវាៈននឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ឡាយ ម្មនសទ ធនិ្ទន ទយ៍ីជា
ពដ ើម ឲយពសមើគាន  ព ម្ ោះថា ករិយិារបមូលឥន្ទន ទយ៍ីឲយពសមើគាន  ។  ពរ ោះថា 
របសិនពបើសទ ធនិ្ទន ទយ៍ី របស់រពោះពយាគពី ោះ ម្មនកម្មល ងំ្, សទធនិ្ទន ទយ៍ី
ពរៅឣំពពីនោះ ទនព់ខ្ាយ លំដាប់ព ោះ វរីយិនិ្ទន ទយ៍ី មនិឣាចពដ ើមបីពធ វើនវូ
កចិ ចគកឺារផគង្ចតិ ត, សតនិ្ទន ទយ៍ី មនិឣាចពដ ើមបីនងឹ្ពធវើនវូកចិ ចគកឺារណថទ ំ
ចតិ ត, សម្មធនិ្ទន ទយ៍ី មនិឣាចពដ ើមបីនងឹ្ពធវើកចិ ច គកឺារពធវើចតិ តមនិឲយរាយ 
ម្មយបាន, បញ្ដ ិន្ទន ទយ៍ី មនិឣាចពដ ើមបីនងឹ្ពធវើកចិ ច គកឺារព ើញ ាម  
ពសចកតពីតិបាន, ពរ ោះពហតុព ោះ សទធនិ្ទន ទយ៍ី ដម៏្មនកម្មល ងំ្ព ោះ រពោះ
ពយាគ ី គបបីពធវើឲយបាតប់ង្ព់ៅ ពដាយការពចិារណ្ហ នវូសភាវធម៌ 
ឬថា ពដាយការមនិពធវើទកុកនុង្ចតិ ត ដចូជាកាលពបើខ្ លួនពធវើទកុកនុង្ចតិ ត
ពហើយ សទធនិ្ទន ទយ៍ី ម្មនកម្មល ងំ្ ពក ើតពឡើង្បាន ។  ណមនពតិ  ពរឿង្រពោះ     
វកាលិពតថរ ជាតួយា៉ាង្ កនុង្សទ ធនិ្ទន ទយ៍ីពនោះ ។ ណតរបសិនពបើវរីយិនិ្ទន ទយ៍ី 
ម្មនកម្មល ងំ្ខាល ងំ្, រគាព ោះ សទធនិ្ទន ទយ៍ី កម៏និឣាចពដ ើមបីនងឹ្ពធវើនវូកចិ ច គ ឺ
ការចុោះចតិ តស៊ប់,  ឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ឡាយ ពរៅពពីនោះ កម៏និឣាចពដ ើមបីពធ វើនវូ
ករិយិាពផសង្គាន  ននកចិ ចពរៅឣំពពីនោះ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ វរីយិនិ្ទន ទយ៍ី ដ៏
ម្មនកម្មល ងំ្ព ោះ រពោះពយាគ ីគបបីលោះបង្ ់ ពដាយការចពំរ ើនសពម្មព ជឈង្គ 
ម្មនបសសទ ធជិាពដ ើម ។ បណឌិ ត រតូវសំណដង្ពរឿង្រពោះពសាណពតថរ កនុង្ 
នពិទ ទសព ោះផង្ណដរ ។ កាលពបើភាពម្មនកម្មល ងំ្ ននឥន្ទន ទយ៍ីមួយ ពកើត
ម្មន បណឌិ តគបបីរជាបភាវាៈ ននឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ឡាយពរៅពពីនោះថា គាម ន
សមតថភាព   ក នុង្កចិ ចរបស់ខ្ លនួ   សូមបីកនុង្ឥន្ទន ទយ៍ី  ដព៏សស   ដចូបាន 
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-៣២៨- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ព លមកពនោះឯង្  ។  
ណតពបើព លពដាយវពិសស កនុង្ឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ ៥ ព ោះ បណឌិ ត

ទងំ្ឡាយ ម្មនរពោះពុទ ធជាពដ ើម ណតង្សរពសើរភាវាៈននសទធ  នងិ្ បញ្ហដ
ទងំ្ឡាយផង្ ននសម្មធ ិ នងិ្ វរីយិាៈទងំ្ឡាយផង្ ថា ជាធមមជាត
ពសមើគាន  ។ ពរ ោះថា បុគគលម្មនសទធ ខាល ងំ្កាល  ណតម្មនបញ្ហដ ទនព់ខ្ាយ 
ជាឣនករជោះថាល  កនុង្ការព លឣួត រណមង្រជោះថាល  កនុង្ពហតុណដលមនិណមន
ជាពរឿង្ ។  បុគគល ឣនកម្មនបញ្ហដ ខាល ងំ្កាល  ណតម្មនសទធ ទនព់ខ្ាយ ណតង្
គប់រក នវូពួកជនឣនកព លឣួត ជាឣនកណកខ្ លនួមនិបាន ដចូជាពរាគ
ណដលពកើតមកឣំពថីាន  ំ រកាមនិបាត ់ យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។ ពរ ោះភាវាៈនន
សទធ  នងិ្ បញ្ហដ ទងំ្ពរី ជាធមមជាតពសមើគាន  បុគគលពទើបរជោះថាល  កនុង្
ពហតុណដលជាពរឿង្ ពដាយពតិ ។ កព៏សចកតខី្ ជលិរចឣូស ណតង្រគប
សង្ាត ់ នវូបុគគលឣនកម្មនសម្មធខិាល ងំ្កាល  ណតម្មនពសចកតពីាយាមទន់
ពខ្ាយ ពរ ោះភាវាៈននសម្មធ ិជាបកសពួក ននពសចកតខី្ ជលិរចឣូស ។ 
ពសចកតរីាយម្មយ ណតង្រគបសង្ាតន់វូបុគ គលឣនកម្មនពសចកតពីាយាម
ខាល ងំ្កាល  ណតម្មនសម្មធទិនព់ខ្ាយ ពរ ោះភាវាៈននពសចកតពីាយាម ជា
បកសពួកននឧទ ធច ចាៈ ។ ណតសម្មធ ិ ណដលវរីយិាៈរគារំទពហើយ មនិបាន
ធាល កចុ់ោះពៅ កនុង្ពកាសជជាៈ ។ វរីយិាៈ ណដលសម្មធរិគារំទពហើយ មនិ
បានធាល កចុ់ោះពៅ កនុង្ឧទ ធច ចាៈ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ ឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ពរីយា៉ាង្
ព ោះ រពោះពយាគ ី រតូវពធវើឲយពសមើគាន  ។ ពរ ោះថា ឣបប  រណមង្ពកើត 
ពឡើង្បាន  ពរ ោះភាវាៈននឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ពរីយា៉ាង្ព ោះពសមើគាន  ។ 
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-៣២៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

នយ័មួយពទៀត សទធ  សូមបីម្មនកម្មល ងំ្ កស៏មគួរ ដល់រពោះ
ពយាគណីដលបពំពញសមថកមមដាា ន ។ កាលពបើសទធ ម្មនកម្មល ងំ្យា៉ាង្
ពនោះ រពោះពយាគពី ោះ កាលពជឿ គថឺា កាលពជឿស៊ប់ នងឹ្បានដល់ នវូ   
ឣបប  ។ ចណំណកកនុង្សម្មធ ិនងិ្ បញ្ហដ  ភាពននចតិ តម្មនឣារមមណ៍ណត
មួយ ណដលម្មនកម្មល ងំ្ កគួ៏រដល់រពោះពយាគណីដលជាសម្មធកិមមកិាៈ ។ 
ពរ ោះថា កាលពបើឯកគគាចតិ ត ម្មនកម្មល ងំ្យា៉ាង្ពនោះ រពោះពយាគពី ោះ ក៏
នងឹ្បានសពរមច នវូឣបប  ។ បញ្ហដ  ដម៏្មនកម្មល ងំ្ រណមង្គួរដល់រពោះ
ពយាគ ី ណដលបពំពញវបិសស កមមដាា ន ។ ពរ ោះថា កាលពបើបញ្ហដ  
ម្មនកម្មល ងំ្ យា៉ាង្ដពូចនោះ រពោះពយាគពី ោះ កន៏ងឹ្បានសំពរចនវូការចាក់
ធលុោះនវូនរតលកេណ៍ ។ ពរ ោះភាវាៈននសម្មធ ិ នងិ្ បញ្ហដ ទងំ្ ២ ជា     
ធមមជាតពសមើគាន ហនងឹ្ឯង្  ពទ ើបឣបប  ពកើតម្មន ណមនពតិ  ។ 

( សតិចាាំបាប់រតូវមានកនុងទីទាំងពួង ) 

ចណំណកសត ិ ម្មនកម្មល ងំ្ ក នុង្ទទីងំ្ពួង្ពទើបគួរ ។ ពរ ោះថា 
សត ិ ណតង្រកានវូចតិ ត ចាកករិយិាធាល កចុ់ោះកានឧ់ទ ធច ចាៈ ពដាយឣំណ្ហច
ននសទធ , វរីយិាៈ នងិ្ បញ្ហដ ទងំ្ឡាយ ណដលជាបកសពួកននឧទ ធច ចាៈ នងឹ្
រកានវូចតិ ត ចាកករិយិាធាល កចុ់ោះកានព់កាសជជាៈ ពរ ោះសម្មធ ិ ជាបកស
ពួកននពកាសជជាៈ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ សតពិ ោះ គរឺពោះពយាគ ី គបបី
របាថាន  ក នុង្ទទីងំ្ពួង្ ដចូជាឣំបលិរបឡាក ់ជារបស់ណដលរតូវរបាថាន  
កនុង្មាូបពរកៀមទងំ្ពួង្ នងិ្ ដចូជាឣាម្មតយ ឣនករបកបការ្រទងំ្ពួង្ 
ជាឣនករតូវពគរបាថាន   កនុង្រាជកចិ ចទងំ្ពួង្ យា៉ាង្ដពូចាន ោះ ។   ពរ ោះពហតុ 
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-៣៣០- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ព ោះ  បានជារពោះឣដ ាកថាចារយ ព លថា “ចណំណកសត ិរពោះម្មនរពោះ
ភាគ រទង្រ់ាស់ថា ជាគុណជាត រតូវរបាថាន  កនុង្ទទីងំ្ពួង្, ពរ ោះ
ពហតុឣវី? ពរ ោះថា ចតិ តម្មនសត ិ ជាទរីលឹក ឯសត ិម្មនការរកាជា
ពរគឿង្របាកដ, ការផគង្ពឡើង្ នងិ្ ការសង្ាតស់ង្ានិចតិ ត ពវៀរចាកសតិ
ពហើយ  មនិពកើតពទ”  ។ 

៣- ការ ល្ សកនុងនិមិតត  

ភាវាៈននពសចកតី្ ល សនវ កនុង្ករិយិាពធវើនមិតិ ត ននភាវាៈននចតិ ត 
ម្មនឣារមមណ៍ណតមួយ ម្មនបឋវកីសិណជាពដ ើម ណដលខ្ លួនពុទំនប់ាន
ពធវើពហើយ ភាពននពសចកតី្ ល ស កនុង្ការចពំរ ើន នងិ្ ភាពននពសចកតី
ល្ ស កនុង្ការរកានវូនមិតិ ត ណដលខ្ លួនបានពហើយ ពដាយការចពំរ ើន 

ព ម្ ោះថា ការ ល្ ស កនុង្នមិតិ ត ។ កនុង្នពិទ ទសពនោះ ពោកបណំង្  
យកការ ល្ ស  ក នុង្ករិយិារកាព ោះ  ។ 

៤- ផគងចិតតកន ុងសម័យសដលរតូវផគង 

‘ (៨៦’) សួរថា ពតើរពោះពយាគ ីផគង្ចតិ ត ក នុង្សម័យណដលខ្ លួនរតូវ
ផគង្ យា៉ាង្ដចូពមតច? ។  ព្ លើយថា កនុង្កាលណ្ហ ចតិ តរបស់រពោះពយាគី
ព ោះ ជាធមមជាតរញួរា ពរ ោះពទសទងំ្ឡាយ ម្មនភាពននពសចកតី
ពាយាមបន ធូរបន ថយហួសពពកជាពដ ើម កនុង្កាលព ោះ រពោះពយាគ ី កុ ំ 
ចពំរ ើនសពម្មព ជឈង្គ ៣ ម្មនបសសទ ធសិពម្មព ជឈង្គ ជាពដ ើម ពហើយចពំរ ើន     
សពម្មព ជឈង្គ ៣ ម្មនធមមវចិយសពម្មព ជឈង្គជាពដ ើម ។ ណមនពតិ  កយពនោះ 
រពោះម្មនរពោះភាគ រាស់ពហើយថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ពរបៀបដចូជា 
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-៣៣១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បុរសម្មនរបាថាន នងឹ្ប ា្ តព់ភ លើង្ តូចឲយព្ោះពឡើង្ បុរសព ោះ កដ៏ាក ់ 
នវូពៅម រសស់ផង្ ដាកឣ់ាចម៍ពគារសស់ផង្ ដាកឧ់សរសស់ផង្ ផលុ ំ
ខ្យល់ោយទកឹផង្ ពរាយឣាចម៍ដផីង្ កនុង្ពភលើង្តូចព ោះ, ម្មន លភកិេុ
ទងំ្ឡាយ ពតើបុរសព ោះ គួរនងឹ្ប ា្ តព់ភ លើង្តូច ឲយព្ោះបានណដរឬ  
ពទ?” ។  ភកិ េុទងំ្ឡាយ រកាបទលូថា “សូមរទង្រ់ពោះពមាត ពរបាស 
មនិគួរនងឹ្ប ា្ តឲ់យព្ោះបានពទ” ។  រពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ពទៀត
ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ យា៉ាង្ហនងឹ្ណមនពហើយ ចតិ ត ជាធមមជាតរញួរា 
កនុង្សម័យណ្ហ, សម័យព ោះ ជាកាលមនិគួរនងឹ្ចពំរ ើនបសសទ ធ-ិ     
សពម្មព ជឈង្គ ជាកាលមនិគួរនងឹ្ចពំរ ើនសម្មធសិពម្មព ជឈង្គ ជាកាលមនិ
គួរនងឹ្ចពំរ ើនឧពបកាេ សពម្មព ជឈង្គពឡើយ, ដពំណើ រព ោះ ពរ ោះពហតុដចូ
ពមតច?, ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ពរ ោះថា ចតិ ត រញួរាពហើយ ចតិ តព ោះ ជា
ធមមជាតមនិ្យនងឹ្ឲយសទុ ោះពឡើង្ ពដាយធម៌ទងំ្ឡាយនុោ៎ះបានពទ ។ 
ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ពបើចតិ តជាធមមជាតរញួរា កនុង្សម័យណ្ហ, 
សម័យព ោះ ជាកាលគួរនងឹ្ចពំរ ើនធមមវចិយសពម្មព ជឈង្គ ជាកាលគួរ
នងឹ្ចពំរ ើនវរីយិសពម្មព ជឈង្គ ជាកាលគួរនងឹ្ចពំរ ើនបតីសិពម្មព ជឈង្គ, 
ដពំណើ រព ោះ ពរ ោះពហតុដចូពមតច?, ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ពរ ោះថា ចតិ ត
រញួរាពហើយ ចតិ តព ោះ ជាធមមជាត្យនងឹ្ឲយសទុ ោះពឡើង្បានពដាយធម៌
ទងំ្ឡាយនុោ៎ះ ។ ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ពរបៀបដចូជាបុរសម្មនរបាថាន
នងឹ្ប ា្ តព់ភ លើង្តូចឲយព្ោះពឡើង្ បុរសព ោះ កដ៏ាកព់ៅម សងួ តផង្ ដាក់
ឣាចម៍ពគាសងួតផង្ ដាកឧ់សសងួតផង្  ផលុខំ្យល់ឣំពមី្មតផ់ង្  មនិពរាយ 
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-៣៣២- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ឣាចម៍ដផីង្ កនុង្ពភលើង្តូចព ោះ ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ពតើបុរសព ោះ គួរ
នងឹ្ប ា្ តព់ភ លើង្តូចឲយព្ោះបានឬពទ? (‘១’)” ។  ភកិ េុទងំ្ឡាយ រកាបទលូ 
ថា “សូមរទង្រ់ពោះពមាត ពរបាស ពបើយា៉ាង្ហនងឹ្ គួរនងឹ្ប ា្ តឲ់យព្ោះ
បាន”  ។  

( ឣ្ាហាររបស់ធមមវិចយសដមាព ជឈងគ ) 

កក៏ នុង្លកេណាៈ ណដលចតិតរញួរាពនោះ បណឌិ ត គបបីរជាបការ      
ចពំរ ើនសពម្មព ជឈង្គទងំ្ប ី ម្មនធមមវចិយសពម្មព ជឈង្គជាពដ ើម ពដាយ     
ឣំណ្ហចននធម៌ណដលជាឣាាររសំរាប់ខ្ លួន ។ ណមនពតិ  កយពនោះ រពោះ
ម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ធម៌ទងំ្ 
ឡាយជាកុសល នងិ្ ឣកុសល កម៏្មន, ធម៌ទងំ្ឡាយរបកបពដាយ
ពទស នងិ្ មនិម្មនពទស កម៏្មន, ធម៌ទងំ្ឡាយ ពថាកទប នងិ្ 
របណីត កម៏្មន, ធម៌ទងំ្ឡាយ ម្មនចណំណកពរបៀបទងំ្ពមម  ទងំ្-ស 
កម៏្មន, ការពធវើទកុកនុង្ចតិ ត នងិ្ ការពធវើឲយពរចើន កនុង្ធម៌ទងំ្ឡាយព ោះ
ម្មន, ធម៌ពនោះ ជាឣាាររ ពដ ើមបីពក ើតពឡើង្ ននធមមវចិយសពម្មព ជឈង្គ 
ណដលមនិទនព់កើតពឡើង្ផង្ ពដ ើមបីភាពដន៏រកណលង្ ពដ ើមបីភាពទលំូ
ទោូយ ពដ ើមបីការចពំរ ើន ពដ ើមបីការបរបូិរណ៍ ននធមមវចិយសពម្មព ជឈង្គ 
ណដលពកើតពឡើង្ពហើយផង្ ( ‘២’) ”   ដពូច នោះ  ។ 

( ឣ្ាហាររបស់វីរិយសដមាព ជឈងគ ) 

នយ័ដចូគាន ព ោះណដរ    រពោះឣង្គ   រទង្រ់ាស់ថា   “ម្មន លភកិេុទងំ្ 
___________________________________________________________________________________ 

១-  ២-  សុ. សំ. មហាវារ. ភាគទី ៣៧   ទព័ំរទី ២៨១ ។ 
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-៣៣៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឡាយ ឣារមភធាតុ ( ‘ធាតុគកឺារគតិចាប់ពផតើម’) នកិ ាមធាតុ (ធាតុគកឺារ
ចាប់ពផតើមពធវើ’) បរកាធាតុ ( ‘ធាតុគកឺាររបងឹ្ណរបង្មនិរញួរា’) ការពធវើទកុ
កនុង្ចតិ ត នងិ្ ការពធវើឲយពរចើន កនុង្ធម៌ទងំ្ឡាយព ោះ កម៏្មន, ធម៌ពនោះ 
ជាឣាាររ ពដ ើមបីពក ើតពឡើង្ ននវរីយិសពម្មព ជឈង្គ ណដលមនិទនព់កើត
ពឡើង្ផង្ ពដ ើមបីភាពដន៏រកណលង្ ពដ ើមបីភាពទលំូទោូយ ពដ ើមបីពសចកតី
ចពំរ ើន ពដ ើមបីភាពបរបូិរណ៍ ននវរីយិសពម្មព ជឈង្គ ណដលពកើតពឡើង្ពហើយ
ផង្”  ដពូចនោះ  ។ 

( ឣ្ាហាររបស់បីតិសដមាព ជឈងគ ) 

នយ័ដចូគាន ព ោះណដរ រពោះឣង្គ រទង្រ់ាស់ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ 
ឡាយ ធម៌ទងំ្ឡាយណដលជាទាីងំ្ននបតីសិពម្មព ជឈង្គ កម៏្មន, ការពធវើ
ទកុកនុង្ចតិ ត នងិ្ ការពធវើឲយពរចើន ក នុង្ធម៌ទងំ្ឡាយព ោះ កម៏្មន, ធម៌
ពនោះ ជាឣាាររ ពដ ើមបីពក ើតពឡើង្ ននបតីសិពម្មព ជឈង្គ ណដលមនិទនព់កើត
ពឡើង្ផង្ ពដ ើមបីភាពដន៏រកណលង្ ពដ ើមបីភាពទលំូទោូយ ពដ ើមបីពសចកតី
ចពំរ ើន ពដ ើមបីភាពបរបូិរណ៍ ននបតីសិពម្មព ជឈង្គ ណដលពកើតពឡើង្ពហើយ
ផង្”  ដពូច នោះ  ។ 

ការពធវើទកុកនុង្ចតិ ត ណដលរបរពតឹ តពៅ ពដាយឣំណ្ហចននការ
ចាកធ់លុោះ នវូសភាវលកេណាៈ នងិ្ សាមញ្ដលកេណាៈ ព ម្ ោះថា ការពធវើ
ទកុកនុង្ចតិ ត ពដាយឧបាយននរបាជាញ  ក នុង្ធម៌ទងំ្ឡាយ ម្មនធម៌ណដល
ជាកុសល ជាពដ ើម កនុង្បាលីព ោះ ។ ការពធវើទកុកនុង្ចតិ តណដលរបរពតឹ ត
ពៅ   ពដាយឣំណ្ហចការញុាងំ្ធាតុទងំ្ឡាយ  ម្មនឣារមភធាតុជាពដ ើម  
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-៣៣៤- 
បថវីកសិណនិទ្ទេស 

ឲយពកើតពឡើង្ ព ម្ ោះថា ការពធវើទកុកនុង្ចតិ ត ពដាយឧបាយននរបាជាញ  ក នុង្
ធាតុទងំ្ឡាយម្មនឣារមភធាតុជាពដ ើម ។  ក នុង្ធាតុទងំ្បពី ោះ ពសចកតី
ពាយាមជាបឋម ពោកពៅថា “ឣារមភធាតុ” ។ ពសចកតពីាយាម 
ណដលម្មនកម្មល ងំ្ពរចើន ជាង្ពសចកតពីាយាមជាបឋមព ោះ ពរ ោះភាវាៈ
ននពសចកតពីាយាមព ោះ ពចញពហើយចាកពសចកតខី្ ជលិរចឣូស ពៅ
ថា “នកិ ាមធាតុ” ។ ពសចកតពីាយាម ណដលម្មនកម្មល ងំ្ពរចើនជាង្   
នកិ ាមធាតុព ោះពៅពទៀត ពរ ោះ្នពៅកានទ់កីណន លង្ដខ៏្ ពស់ពឡើង្ៗ 
ពៅថា បរកាមធាតុ ។  ចណំណក កយថា “ធម៌ទងំ្ឡាយជាទាីងំ្នន
បតីសិពម្មព ជឈង្គ” ព ោះ ជាព ម្ ោះននបតីពិ ោះឯង្, ករិយិាពធវើទកុកនុង្ចតិ ត 
ណដលជាពហតុញុាងំ្បតីពិ ោះផង្ណដរ ឲយពកើតពឡើង្ ព ម្ ោះថា ការពធវើ
ទកុកនុង្ចតិ ត  ពដាយឧបាយននរបាជាញ   ។ 

នយ័មួយពទៀត ធម៌ទងំ្ឡាយ ៧ គភឺាពជាឣនកសាកសួរ ១, 
ភាពននការពធវើវត ថុឲយសាអ ត ១, ការរបមូលនវូឥន្ទន ទយ៍ីឲយពសមើគាន  ១, ការ
ពវៀររសឡោះចាកបុគគលណដលម្មនរបាជាញ ឣារកក ់ ១, ការពសពគប់នវូ
បុគគលណដលម្មនរបាជាញ  ១, ការពចិារណ្ហនវូការរបរពតឹ ត ិ ពដាយ
ញាណ ដរ៏ជាលពរៅ ១, ការបព អ្ នចតិ តពៅ កនុង្ធមមវចិយាៈព ោះ ១ 
រណមង្របរពតឹ តពៅ  ពដ ើមបីញុាងំ្ធមមវចិយសពម្មព ជឈង្គឲយពកើតពឡើង្ ។ 

ធម៌ទងំ្ឡាយ ១១ គ ឺ ភាពននការពចិារណ្ហ នវូភយ័ ម្មន     
ឣបាយភយ័ជាពដ ើម ១, ភាពជាឣនកម្មនរបរកតពី ើញនវូឣានសិង្ស គឺ
ការបានសពរមច នវូគុណវពិសសជាពោកយិាៈ នងិ្ ពោកុតតរាៈ ណដល 
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-៣៣៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ជាប់ទកទ់ង្ ពដាយវរីយិាៈ ១, ភាពននការពចិារណ្ហ នវូផលូវណដលជាទី
ពធវើដពំណើ រពៅ យា៉ាង្ដពូចនោះថា “ម្មគ៌ាណដលរពោះពុទ ធ រពោះបពចចកពុទ ធ នងិ្ 
រពោះមារសាវក័ ទងំ្ឡាយបានពៅពហើយ គឣឺាាម ឣញគបបីពៅ, ណត
ថា ម្មគ៌ាព ោះ គបុឺគគលឣនកខ្ ជលិរចឣូស មនិឣាច ពដ ើមបីនងឹ្ពៅបាន
ពឡើយ” ដពូចនោះ ១, ពសចកតពីកាតណរកង្ ចពំ ោះការរាចព់ៅបណិឌ បាត 
ពដាយពធវើឲយជាសកាា រាៈម្មនផលពរចើន ដល់ទយកទងំ្ឡាយ ១, ការ
ពចិារណ្ហព ើញភាពជាធ ំ ននរពោះសាសាត  យា៉ាង្ពនោះថា “រពោះសាសាត
របស់ពយើង្ រពោះឣង្គម្មនរបរកតរីាស់សរពសើរ នវូការរបារឰពសចកតី
ពាយាម រពោះឣង្គជាឣនកពរបៀនរបពៅ គបុឺគគលដនទ មនិគបបីរបរពតឹ ត
កន លង្ផង្ រពោះឣង្គជាឣនកម្មនឧបការគុណដព៏រចើន ចពំ ោះពយើង្ទងំ្ 
ឡាយផង្ រពោះឣង្គកាលពយើង្បូជា ពដាយពសចកតរីបតបិតត ិ ជាឣនកគឺ
ពយើង្បូជាពហើយ មនិណមនពដាយរបការដនទផង្ (‘រពោះឣង្គមនិណមន ជា
បុគគលគឣឺាាម ឣញបូជាពហើយ ពដាយឣាមសិបូជាពរៅពពីនោះពឡើយ) �” 
ដពូចនោះ ១, ការពចិារណ្ហព ើញ នវូភាពជាធនំនមតក៌ យា៉ាង្ដពូចនោះថា 
“មតក៌ដធ៏ ំ ព លគរឺពោះសទ ធមម គឣឺាាម ឣញគបបីទទលួយក, ឯមតក៌ 
ដធ៏ពំ ោះ គបុឺគគលណដលខ្ ជលិរចឣូស មនិឣាចទទលួយកបានពឡើយ” 
ដពូចនោះ ១, ការបព ទ បង្ន់វូថនីមទិ ធាៈ ពដាយពសចកតរីបតបិតតទិងំ្ឡាយ
ម្មនការពធវើទកុកនុង្ចតិ ត នវូឣាពោកសញ្ហដ , ការោល ស់បតូរនវូឥរយិាបថ 
នងិ្ ការពសពនវូទវីាលរសឡោះជាពដ ើម ១, ការពវៀររសឡោះចាកបុគគល
ណដលខ្ ជលិរចឣូស ១,   ការពសពគប់នវូបុគគលណដលរបារឰនវូពសចកត ី
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-៣៣៦- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ពាយាម ១, ការពចិារណ្ហព ើញ នវូពសចកតពីាយាមរតូវ ១, ការ
បព អ្ នចតិ តពៅ កនុង្ពសចកតពីាយាមព ោះ ១ រណមង្របរពតឹ តពៅ ពដ ើមបី
ញុាងំ្វរីយិសពម្មព ជឈង្គ ឲយពកើតពឡើង្  ។ 

ធម៌ទងំ្ឡាយ ១១ យា៉ាង្ គ ឺពុទធ នសុសត ិ១, ធម្មម នសុសត ិ១, 
សង្ានសុសត ិ១, សីោនសុសត ិ១, ចាគានសុសត ិ១, ពទវានសុសត ិ
១, ឧបសម្មនសុសត ិ១, ការពវៀររសឡោះចាកបុគគលពៅហមង្ ១, ការ
ពសពគប់នវូបុគគលជតិសនិទ ធ ១, ការពចិារណ្ហនវូពសចកតនីនរពោះសូរត
ណដលគួរជាទរីជោះថាល  ១, ករិយិាបព អ្ នចតិ តពៅ កនុង្បតីពិ ោះ ១ រណមង្
របរពតឹ តពៅរពម  ពដ ើមបីញុាងំ្បតីសិពម្មព ជឈង្គ  ឲយពកើតពឡើង្  ។ 

រពោះពយាគកីាលញុាងំ្ធម៌ទងំ្ឡាយពនោះ ឲយពកើតពឡើង្ ពដាយ 
ឣាការទងំ្ឡាយពនោះ ដចូបានពរៀបរាប់មកពហើយពនោះ ព ម្ ោះថា ពធវើ 
សពម្មព ជឈង្គ ៣ ម្មនធមមវចិយសពម្មព ជឈង្គជាពដ ើមឲយចពំរ ើន ។ រពោះពយាគ ី
ផគង្ចតិ ត  ក នុង្សម័យណដលខ្ លនួគបបីផគង្  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 

៥- សងាត់សងាិនចិតត  កនុងសម័យសដលរួរសងាត់សងាិន 

‘ (៨៧) សួរថាាៈ ពតើរពោះពយាគ ី សង្ាតស់ង្ានិចតិ ត កនុង្សម័យ 
ណដលរតូវសង្ាតស់ង្ានិ យា៉ាង្ដចូពមតច? ។  ព្ លើយថាាៈ ពពលណ្ហ ចតិ ត 
របស់រពោះពយាគពី ោះ ជាធមមជាតរាយម្មយ ពរ ោះពហតុទងំ្ឡាយ 
ម្មនភាពជាឣនករបារឰពសចកតពីាយាមហួសករំតិជាពដ ើម, ពពលព ោះ 
រពោះពយាគ ី កុចំពំរ ើនសពម្មព ជឈង្គ ៣ ម្មនធមមវចិយសពម្មព ជឈង្គ ជាពដ ើម 
ពហើយចពំរ ើនសពម្មព ជឈង្គ ៣ ម្មនបសសទ ធសិពម្មព ជឈង្គជាពដ ើម ។  ណមនពតិ  
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-៣៣៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

 កយពនោះ រពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ពហើយថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ 
ឧបម្មដចូបុរសជាឣនករបាថាន នងឹ្ពន លតគ់នំរពភលើង្ដធ៏ ំបុរសព ោះ កដ៏ាក់
ពៅម សងួ តផង្ ដាកឣ់ាចម៍ពគាសងួតផង្ ដាកឧ់សសងួ តផង្ ផលុខំ្យល់ឣំពី
ម្មតផ់ង្ មនិពរាយឣាចម៍ដផីង្ កនុង្ពភលើង្ធពំ ោះ, ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ 
ពតើបុរសព ោះ គួរនងឹ្ពន លតគ់នំរពភលើង្ ដធ៏បំានណដរឬពទ?” ។ ភកិ េុទងំ្ 
ឡាយរកាបទលូថា “សូមរទង្រ់ពោះពមាត ពរបាស ពបើយា៉ាង្ហនងឹ្ មនិគួរ
នងឹ្ពន លតគ់នំរពភលើង្ធបំានពទ” ។ រពោះម្មនរពោះភាគរាស់ថា “ម្មន លភកិេុ
ទងំ្ឡាយ យា៉ាង្ហនងឹ្ណមនពហើយ ចតិ ត ជាធមមជាតរាយម្មយ កនុង្
សម័យណ្ហ, កនុង្សម័យព ោះ កាលព ោះ ជាកាលមនិគួរចពំរ ើនធមម-
វចិយសពម្មព ជឈង្គ ជាកាលមនិគួរចពំរ ើនវរីយិសពម្មព ជឈង្គ ជាកាលមនិ
គួរនងឹ្ចពំរ ើនបតីសិពម្មព ជឈង្គ, ដពំណើ រព ោះ ពរ ោះពហតុដចូពមតច? ម្មន ល
ភកិេុទងំ្ឡាយ ចតិ ត ជាធមមជាតរញួរា ពរ ោះថា ចតិ តណដលរញួរាព ោះ  
ជាធមមជាតករមនងឹ្ពធវើ ឲយសងប់រម្មង ប់បាន ពដាយធម៌ទងំ្ឡាយពនោះ, 
ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ កក៏ នុង្សម័យណ្ហ ចតិត ជាធមមជាតរញួរា, កនុង្
សម័យព ោះ កាលព ោះ ជាកាលគួរចពំរ ើនបសសទ ធសិពម្មព ជឈង្គ ជាកាល 
គួរនងឹ្ចពំរ ើនសម្មធសិពម្មព ជឈង្គ ជាកាលគួរនងឹ្ចពំរ ើនឧពបកាេ ស-
ពម្មព ជឈង្គ, ដពំណើ រព ោះ ពរ ោះពហតុដចូពមតច? ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ចតិ ត 
ជាធមមជាតរញួរា, ពរ ោះថា ចតិ ត ណដលរញួរាព ោះ ជាធមមជាត្យនងឹ្
ពធវើឲយសងប់រម្មង ប់បាន ពដាយធម៌ទងំ្ឡាយពនោះ, ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ 
ដចូជាបុរសឣនករបាថាន នងឹ្ពន លតគ់នំរពភលើង្ដធ៏ ំ បុរសព ោះ   កដ៏ាកព់ៅម  
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-៣៣៨- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

រសស់ផង្ ដាកឣ់ាចម៍ពគារសស់ផង្ ដាកឧ់សរសស់ផង្ ផលុខំ្យល់
ោយទកឹផង្ ពរាយឣាចម៍ដផីង្ កនុង្គនំរពភលើង្ធពំ ោះ, ម្មន លភកិេុទងំ្ 
ឡាយ ពតើបុរសព ោះ គួរនងឹ្ពន លតគ់នំរពភលើង្ដធ៏បំានណដរឬពទ?” ។  ភកិ េុ
ទងំ្ឡាយ រកាបទលូថា “សូមរទង្រ់ពោះពមាត ពរបាស យា៉ាង្ហនងឹ្ 
ពហើយ”  ។ 

( ឣ្ាហាររបស់បសសទធិសដមាព ជឈងគ ) 

កនុង្បទថា “កនុង្ធម៌ទងំ្ឡាយពនោះ” បណឌិ ត គបបីរជាបការ    
ចពំរ ើនសពម្មព ជឈង្គ ៣ ម្មនបសសទ ធសិពម្មព ជឈង្គជាពដ ើម ពដាយឣំណ្ហចនន
ឣាាររសំរាប់ខ្ លនួ ។ ណមនពតិ  កយពនោះ រពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់
ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ការសងប់កាយ ការសងប់ចតិ ត ម្មន, ការពធវើទកុ
កនុង្ចតិ ត ពដាយឧបាយននរបាជាញ  នងិ្ ការពធវើឲយពរចើន ក នុង្កាយបសសទ ធ ិ
នងិ្ចតិ តបសសទ ធពិ ោះ, ធម៌ពនោះ ជាឣាាររពដ ើមបីញុាងំ្បសសទ ធសិពម្មព ជឈង្គ 
ណដលមនិទនព់កើតពឡើង្ពហើយ ឲយពកើតពឡើង្ផង្ ពដ ើមបីភាពនរកណលង្ 
ភាពទលំូទោូយ ភាពចពំរ ើនបរបូិរណ៍ ននបសសទ ធសិពម្មព ជឈង្គ ណដល
ពកើតពឡើង្ពហើយផង្”  ។ 

( ឣ្ាហាររបស់សមាធិសដមាព ជឈងគ ) 

នយ័ដចូគាន ព ោះណដរ រពោះឣង្គ រទង្រ់ាស់ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ 
ឡាយ នមិតិ តសងប់ នមិតិ តណដលឣារមមណ៍មនិរចាស់រចាល់ កម៏្មន, ការ
ពធវើទកុកនុង្ចតិ តពដាយឧបាយននរបាជាញ  នងិ្ ការពធវើឲយពរចើន កនុង្សមថ-
នមិតិ ត  នងិ្  ឣពយគគនមិតិ តព ោះ,   ធម៌ពនោះ  ជាឣាាររ ពដ ើមបីពធ វើសម្មធ-ិ   
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-៣៣៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សពម្មព ជឈង្គ ណដលមនិទនព់កើតពឡើង្ពហើយ ឲយពកើតពឡើង្ផង្ ពដ ើមបី
ភាពនរកណលង្ ភាពទលំូទោូយ ភាពចពំរ ើនបរបូិរណ៍ ននសម្មធ-ិ  
សពម្មព ជឈង្គ ណដលពកើតពឡើង្ពហើយផង្”  ។ 

( ឣ្ាហាររបស់ឧដបកាា សដមាព ជឈងគ ) 

នយ័ដចូគាន ព ោះណដរ រពោះឣង្គ រទង្រ់ាស់ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ 
ឡាយ ធម៌ទងំ្ឡាយ ណដលជាទាីងំ្ ននឧពបកាេ សពម្មព ជឈង្គ កម៏្មន, 
ការពធវើទកុកនុង្ ចតិ ត ពដាយឧបាយននរបាជាញ  នងិ្ ការពធវើឲយពរចើន កនុង្
ធម៌ទងំ្ឡាយព ោះ, ធម៌ពនោះ ជាឣាាររពដ ើមបីញុាងំ្ឧពបកាេ សពម្មព ជឈង្គ 
ណដលមនិទនព់កើតពឡើង្ពហើយ ឲយពកើតពឡើង្ផង្ ពដ ើមបីភាពនរកណលង្
ភាពទលំូទោូយ ភាពចពំរ ើន ភាពបរបូិរណ៍ ននឧពបកាេ សពម្មព ជឈង្គ 
ណដលពកើតពឡើង្ពហើយផង្”  ដពូច នោះ  ។ 

សពម្មព ជឈង្គទងំ្ឡាយ ម្មនបសសទ ធសិពម្មព ជឈង្គជាពដ ើម ណដល
ធាល ប់ពកើតពឡើង្ពហើយ ដល់រពោះពយាគពី ោះ ពដាយឣាការណ្ហ, ការពធវើ
ទកុកនុង្ចតិ ត ពដាយឣំណ្ហចននការរបរពតឹ តពិៅ ននករិយិាកណំតឣ់ាការ
ព ោះពហើយ ញុាងំ្សពម្មព ជឈង្គទងំ្ ៣ ម្មនបសសទ ធសិពម្មព ជឈង្គ ជាពដ ើម
ព ោះ ឲយពកើតពឡើង្នុោ៎ះឯង្ ព ម្ ោះថា ការពធវើទកុកនុង្ចតិ ត ពដាយឧបាយ
ននរបាជាញ  ក នុង្បទទងំ្ឡាយ ៣ កនុង្បាលីព ោះ ។  ឯ កយថា “សមថ-
នមិតិ ត” ពនោះ ជាព ម្ ោះ ននសមថាៈនុោ៎ះឯង្ ។ មួយពទៀត  កយថា         
“ឣពយគគនមិតិ ត” ពនោះ ជាព ម្ ោះ ននសមថាៈព ោះណដរ ពដាយពសចកតថីា 
មនិរាយម្មយ  ។ 
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-៣៤០- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

នយ័មួយវញិពទៀត ធម៌ទងំ្ឡាយ ៧ គ ឺការពសពនវូពភាជន 
ដរ៏បណីត ១, ការពសពនវូរដវូជាសុខ្ ១, ការពសពនវូឥរយិាបថ ជា 
សុខ្ ១, ការរបកបពសចកតពីាយាមជាកណ្ហត ល ១, ការពវៀររសឡោះ 
ចាកបុគគលណដលម្មនកាយរសាប់រសល់ ១, ការពសពគប់នវូបុគគល 
ណដលម្មនកាយសងប់រម្មង ប់ ១, ការបព អ្ នចតិ តពៅ កនុង្បសសទ ធពិ ោះ ១ 
រណមង្របរពតឹ តពៅរពម ពដ ើមបីញុាងំ្បសសទ ធសិពម្មព ជឈង្គ ឲយពកើតពឡើង្ ។ 

ធម៌ទងំ្ឡាយ ១១ របការ  គ ឺភាវាៈននវតថុដព៏ក លៀវកាល  ១, ការ
ល្ ស កនុង្នមិតិ ត ១, ការរបមូលឥន្ទន ទយ៍ី ឲយម្មនភាពពសមើគាន  ១, ការ

សង្ាតស់ង្ានិចតិ ត ក នុង្សម័យដគួ៏រ ១, ការផគង្ចតិ ត កនុង្សម័យដគួ៏រ ១, 
ការពធវើចតិ តណដលមនិម្មនសទធ ឲយរកីរាយ ពដាយឣំណ្ហចននជពំនឿ នងិ្
ពសចកតតីកស់លុ ត ១, ការសំឡងឹ្ជារពពង្ើយៗ នវូចតិ តណដលរបរពតឹ ត  
ពៅពដាយរបនព ១, ការពវៀររសឡោះ ចាកបុគគលណដលមនិម្មនចតិតជា
សម្មធ ិ ១, ការពសពគប់នវូបុគគលណដលម្មនចតិតជាសម្មធ ិ ១, ការ
ពចិារណ្ហ្ន នងិ្ វពិម្មកេ ១, ការបព អ្ នចតិ តពៅកនុង្សម្មធពិ ោះ ១ 
រណមង្របរពតឹ តពៅរពម ពដ ើមបីញុាងំ្សម្មធសិពម្មព ជឈង្គ ឲយពកើតពឡើង្ ។ 

ធម៌ទងំ្ឡាយ ៥ របការ គ ឺការរពពង្ើយកពន តើយកនុង្សតវ ១, 
ការរពពង្ើយកពន តើយ កនុង្ស េ្ រ ១, ការពវៀរចាកបុគគលណដលជាប់
ជ ំក ់កនុង្សតវ នងិ្ ស េ្ រ ១,  ការពសពគប់នវូបុគគលណដលរពពង្ើយ
កពន តើយកនុង្សតវ នងិ្ ស េ្ រ ១,  ការបព អ្ នចតិ តពៅ កនុង្ឧពបកាេ ព ោះ ១ 
រណមង្របរពតឹ តពៅរពម ពដ ើមបីញុាងំ្ឧពបកាេ សពម្មព ជឈង្គ ឲយពកើតពឡើង្  ។ 
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-៣៤១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

រពោះពយាគ ីកាលញុាងំ្ធម៌ទងំ្ឡាយពនោះឲយពកើតពឡើង្ ពដាយ
ឣាការទងំ្ឡាយពនោះ ដចូបានព លមកពនោះពហើយ ព ម្ ោះថា ពធវើ    
សពម្មព ជឈង្គ ៣ ម្មនបសសទ ធសិពម្មព ជឈង្គជាពដ ើមឲយចពំរ ើន ។ រពោះពយាគ ី
សង្ាតស់ង្ានិចតិ ត  ក នុង្សម័យណដលរតូវសង្ាតស់ង្ានិ យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។  

៦- ដធវើ ចិតត ឲយរីករាយ កនុងសម័យសដលរតូវឲយរីករាយ 

‘ (៨៨’) សួរថាាៈ ពតើរពោះពយាគ ីញុាងំ្ចតិ តឲយរកីរាយ កនុង្សម័យ 
ណដលរតូវឲយរកីរាយដចូពមតច? ។  ព្ លើយថាាៈ កនុង្ពពលណ្ហ ចតិ ត របស់ 
រពោះពយាគពី ោះ ជាធមមជាតមនិម្មនពសចកតរីកីរាយ ពរ ោះភាវាៈនន  
ពសចកតពីាយាមខាង្ផលូវបញ្ហដ  ជាធមមជាតទនព់ខ្ាយកត ី ពរ ោះមនិ 
បាននវូពសចកតសុីខ្ណដលពកើតឣំពពីសចកតសីងប់ក ត,ី កនុង្ពពលព ោះ រពោះ
ពយាគ ីញុាងំ្ចតិ តព ោះ ឲយតកស់លុ ត ពដាយការពចិារណ្ហសពង្វគវតថុ ៨ 
យា៉ាង្ ។  ព ម្ ោះថា សពង្វគវតថុ ៨ យា៉ាង្ (‘គ’ឺ) ជាត,ិ ជរា, ពាធ ិនងិ្     
មរណាៈ រតូវជា ៤, ទកុ េ ក នុង្ឣបាយ ជាគរមប់ ៥, ទកុ េ ម្មនវដ តាៈ ជា    
បញសគល់ កនុង្ឣតតី (ជាគរមប់ ៦’), ទកុ េ ម្មនវដ តាៈ ជាបញសគល់ កនុង្    
ឣ គត (ជាគរមប់ ៧)’, ទកុ េ ម្មនការណសវង្រកឣាាររ កនុង្បចចុបបន ន 
( ‘ជាគរមប់ ៨’) ។ រពោះពយាគ ី ញុាងំ្ពសចកតរីជោះថាល ឲយពកើតពឡើង្ ដល់  
ចតិ តព ោះ ពដាយការរលឹកពរឿយៗ នវូគុណរពោះពុទ ធ រពោះធម៌ នងិ្ រពោះ
សង្ឃផង្ណដរ ។ រពោះពយាគ ី ញុាងំ្ចតិ ត ឲយរកីរាយ កនុង្សម័យណដល
រតូវពធវើឲយរកីរាយ  យា៉ាង្ហនងឹ្ឯង្  ។  

៧- ដធវើ ចិតត ឲយសល ុងចុោះកន ុងសម័យសដលរតូវឲយសល ុងចុោះ 
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-៣៤២- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

សួរថាាៈ ពតើរពោះពយាគ ី ពធវើចតិ តឲយសលុ ង្ចុោះ កនុង្សម័យណដលខ្ លនួ
រតូវពធវើឲយសលុ ង្ចុោះ យា៉ាង្ដចូពមតច? ។  ព្ លើយថាាៈ កាលរពោះពយាគពី ោះ
របតបិតត ិយា៉ាង្ពនោះ ចតិ ត ជាធមមជាតមនិរញួរា មនិរាយម្មយ មនិពរតក
ឣរ របរពតឹ តពៅពសមើ ក នុង្ឣារមមណ៍ ពដ ើរពៅកានវ់ថិនីនសមថាៈ កនុង្ពពល
ណ្ហ, កនុង្ពពលព ោះ រពោះពយាគពី ោះ មនិដល់នវូពសចកតខី្ វល់ខាវ យ 
កនុង្ការផគង្, ការសង្ាតស់ង្ានិ នងិ្ ការពធវើឲយរកីរាយ ដចូជា យ
សារថ ីកាលពបើពសោះទងំ្ឡាយ ពបាលពៅពសមើគាន ពហើយ មនិរតូវខ្ វល់ 
ខាវ យ យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។ រពោះពយាគ ីណតង្ពធវើចតិ តឲយសលុ ង្ចុោះ កនុង្សម័យ
ណដលរតូវពធវើឲយសលុ ង្ចុោះ  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

៨- ដវៀរចាកបុរគលសដលមិនមានចិតតជាសមាធិ 

ការលោះបង្ឲ់យឆ្វង យ នវូបុគគលទងំ្ឡាយ ណដលមនិធាល ប់ពឡើង្
កានព់នកេមមបបដបិទ ឣនកម្មនកចិ ចការពរចើន ( ‘ណត’) ម្មនការសាត ប់តចិ 
ឣនកម្មនចតិតរាយម្មយពហើយ ព ម្ ោះថា ការពវៀររសឡោះចាកបុគគល 
ណដលមនិម្មនចតិតជាសម្មធ ិ ។ 

៩- ដសពរប់បុរគលសដលមានចិតតជាសមាធិ 

ការចូលពៅរកបុគគលទងំ្ឡាយ ឣនកពដ ើរពៅ កានព់នកេមម-
បបដបិទ ឣនកបាននវូសម្មធ ិាមកាលដស៏មគួរ ព ម្ ោះថាការពសព
គប់រក  នវូបុគគលណដលម្មនចតិតជាសម្មធ ិ ។ 

១០- បដ អ្ នចិតត ដៅកនុងសមាធិដនាោះ 

ភាពននបុគគលម្មនចតិតបព អ្ នពៅ  កនុង្សម្មធ ិ  ព ម្ ោះថា   ការ 
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-៣៤៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បព អ្ នចតិ តពៅ កនុង្សម្មធពិ ោះ ។ ពសចកតថីា ភាពននបុគគលឣនកធងន ់
កនុង្សម្មធ,ិ បន ទនព់ៅ កនុង្សម្មធ,ិ ឱនលំពទនពៅ កនុង្សម្មធ ិ នងិ្ 
ពញាចពៅ  កនុង្សម្មធ ិ ។  ឣបប ពកាសលលទងំ្  ១០  របការពនោះ    
រពោះពយាគ ី គបបីឲយសពរមច  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។  

ដរពាោះថា កាលរពោះដយារី ញុាំងឣ្បបនាដកាសលល ដនោះ ឲយ 

សដរមចយា៉ា ងដនោះ កាលដបើនិមិតត  រឺខ្លួនបានដេើយ ឣ្បបនា 

រសមងរបរពឹតត ដៅ ។ ក៏កាលដបើរពោះដយារី សូមបីរបតិបតតិ  

យា៉ា ងដនោះដេើយ ឣ្បបនាដនាោះ ក៏ដៅសតមិនរបរពឹតត ដៅដទ 

ដបើទុកជាដូដចាន ោះ រពោះដយារី ជាបណឌិ ត ក៏មិនរួរលោះបង់  

នូវដសចកតីពាយាម ជាដររឿងរបកប រតូវរបឹងសរបង ឲយ 

សមនសទន ។ ដរពាោះថា រពោះដយារីកាំដោោះ ដ ម្ ោះថាលោះបង់

ដសចកតីពាយាមរតូវដេើយ របបីបានសាំដរចរុណវិដសស 

សូមបីបនតិចបនត ូច ដេតុដនោះ ជាដេតុជាទីតាំងមិនមាន

ដឡើយ ។ ដរពាោះដេតុដនាោះ ជនឣ្នករតស់ដឹង កាលកាំណត់

ឣ្ាការព្នការរបរពឹតតិ ដៅព្នចិតត  របបីរបកបដរឿយៗ នូវ 

ភាពដសមើោន ព្នដសចកតីពាយាមឲយបាន ។ រពោះដយារី របបី

ផគងចិតត  សដលជាធមមជាតរួញរាដនាោះ សូមបីបនតិចបនត ួច  

របបីហាមោត់ចិតត  សដលរបារឰដសចកតីពាយាម ព្រក 

ដពក ដេើយញុាំងចិតត  ឲយរបរពឹតត ដៅដសមើ សតម៉ាាង ។ រពោះ

ដយារី   របបីរាំដោោះចិតត    ចាកដសចកតីរួញរា  និង   ដសចកតី   
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-៣៤៤- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ឣ្សណត តឣ្ណត ូង ដោយរបការទាំងពួងដេើយ របបីញុាំង

ចិតត  សដលមានមុខ្ ដឆ្កព ោះដៅកាន់និមិតត  ឲយរបរពឹតត ដៅ  

ដរបៀបដូចជាកិរិយារបរពឹតតិ ដៅ ព្នការកបុរគលទាំងឡាយ 

មានដម ម ុាំជាដដើម កនុងលាំឣ្ងផ្កា  កន ុងសលឹ កព្នឧបបល កនុង

សរព្សព្នពីងពាង កន ុងនាវា កនុងនាឡិ សដលដោកបាន

ពណ៌នាដេើយ  យា៉ា ងដូដចាន ោះ  ។ 

( ឧបមាព្នសមាម វាយាមៈ ) 

‘ (៨៩’) ពនោះជាការបភំ លពឺសចកត ី កនុង្គាថាព ោះ ។ ឧបម្មដចូជា 
ពម មុ ំ ណដលមនិ ល្ ស ដងឹ្ថា “ោា ពឈើ ពលើពដ ើមពឈើឯពណ្ហោះ ោា
ពហើយ” ដពូចនោះ កាលសទុ ោះពៅ ពដាយសន ទោុះយា៉ាង្ខាល ងំ្ កហួ៏សរលំង្នវូ
ោា ព ោះពហើយ ពទើបរតឡប់មកដល់វញិ កាលលំឣង្ោា ឣស់ពហើយ, 
ពម មុ ំមួយពទៀត មនិ ល្ សនវ ពហើរសទុ ោះពៅ ពដាយពលបឿនពខ្ាយ, 
កាលលំឣង្ោា ឣស់ពហើយដចូគាន  ពទ ើបមកដល់, ចណំណក ពម មុ ំណដល
ឆ្វល ត ពហើរសទុ ោះពៅ ពដាយពលបឿនពសមើ ដល់នវូគនំរោា  ពដាយរសួល 
ពរកបយកនវូលំឣង្ោា  ាមពសចកតរីតូវការ មកពធវើជាទកឹ មុ ំ  ពរសច
ពហើយ ពទើបពសាយរសននទកឹ មុ ំ យា៉ាង្ណ្ហមញិ ។  មួយពទៀត ឧបម្ម
ដចូជាកាលកូនសិសស ននជាង្ឆ្វល កទ់ងំ្ឡាយ កាលយកកាបំតិឆ្វល ក់
ឰដស៏លឹកឈូក ណដលបណណត តពៅកនុង្ឣាង្ទកឹ, កូនសិសសម្មន ក ់ មនិ
ល្ សពពក កាលដាកក់ាបំតិ ពដាយរបញាប់ ពទើបកាតស់លឹកឧបបល

ជាពរីខ្ លោះ  ពធ វើឲយសលឹកឧបបល ដាចធ់ាល កចុ់ោះពៅ កនុង្ទកឹខ្ លោះ,  សិសស ម្មន ក ់
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-៣៤៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពទៀត មនិ ល្ ស មនិា៊រនយកកាបំតិ មកប៉ាោះ ល់ទល់ណតពសាោះ 
ពរ ោះភយ័ខាល ចសលឹកឧបបលដាច ់ នងិ្ លិចចុោះ, ឯកូនសិសស ណដល 
ល្ សនវ សំណដង្នវូទហំងឹ្ននកាបំតិ ពលើសលឹកឧបបលព ោះ ពដាយ 

ពសចកតពីាយាមដព៏សមើ ជាឣនកព ម្ ោះថា ម្មនសិលបាៈ ដផូ៏រផង្ ់ពធវើការ 
្រកនុង្ទទីងំ្ពួង្ ម្មនសភាពណបបព ោះ រណមង្បាននវូោភ យា៉ាង្
ណ្ហមញិ ។ មួយពទៀត ឧបម្មដចូកាលរពោះរាជា រទង្រ់បកាស ថា 
“បុគគលណ្ហ  មំកនវូសរនសននពងី្ ង្របម្មណ ៤ ពាម មកបាន, 
បុគគលព ោះ នងឹ្បានរទពយបួន នក់ារបណាៈ” ដពូច នោះ, បុរស ម្មន ក ់  
មនិ ល្ សពពក ទញសរនសពងី្ ង្ ពដាយរបញាប់ កដ៏ាច ់ កនុង្ទី
ព ោះៗ ភាល មពៅ, បុរស មនិ ល្ សដនទពផសង្ពទៀត មនិា៊រនសូមបីប៉ាោះ
 ល់ពដាយនដពឡើយ ពរ ោះខាល ចវាដាច,់ ចណំណក បុរស ល្ ស រុពំទ័ ធ
កណំ្ហតព់ឈើ ពដាយពសចកតពីាយាមដព៏សមើ ចាប់ាងំ្ឣំពចុីង្ ពហើយ
 មំក រណមង្បាននវូោភ យា៉ាង្ណ្ហមញិ ។ មួយពទៀត ឧបម្មដចូជា
ជនឣនកកានច់ង្ាូត មនិ ល្ សពពក កាលដពំឡើង្ពកាត ង្ កនុង្ពពលម្មន
ខ្យល់ខាល ងំ្ ពធវើឲយ វាសទុ ោះពៅ ខ្សុទសិពៅ, ជនឣនកកានច់ង្ាូត ម្មន ក់
ពទៀត មនិ ល្ ស កាលដាកព់កាត ង្ចុោះ ក នុង្ពពលម្មនខ្យល់ពខ្ាយ 
ព ម្ ោះថា សំចត វា កនុង្ទពី ោះដណដល, ចណំណក ជនឣនក ល្ ស 
ដពំឡើង្ពកាត ង្ពហើយ កនុង្ពពលណដលម្មនខ្យល់ពខ្ាយ ដាកព់កាត ង្ចុោះ
 កក់ណ្ហត ល កនុង្ពពលណដលម្មនខ្យល់ខាល ងំ្ រណមង្ពៅដល់ទកីណន លង្
ណដលខ្ លួនរបាថាន  ពដាយសួសតី យា៉ាង្ណ្ហមញិ ។  មួយវញិពទៀត ឧបម្ម 
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-៣៤៦- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ដចូជាកាលឣាចារយ របកាសដល់ឣពន តវាសិកទងំ្ឡាយថា “ឣនកណ្ហ 
មនិពធវើឲយពរបង្កពំប់ រចកពពញ ឡ,ិ ឣនកព ោះ នងឹ្បានោភ” ដពូចនោះ, 
សិសស ម្មន ក ់មនិ ល្ សពពក ជាឣនកជាប់ជ ំកក់ នុង្ោភ រចក‘(ពរបង្’)
យា៉ាង្របញាប់ កព៏ធវើឲយពរបង្កពំប់, សិសស ម្មន កព់ទៀត មនិ ល្ សមនិ
ា៊រនសូមបីណតចាក ់ ពរ ោះខាល ចកពំប់ពរបង្, ចណំណក ឯសិសស ណដល
ល្ ស រចក ( ‘ពរបង្’) ពដាយពសចកតពីាយាមដព៏សមើ រណមង្បានោភ 

យា៉ាង្ណ្ហ ។ ឧបពមយយ កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ, ភកិ េុមួយរបូ កាលនមិតិ ត 
ពក ើតពឡើង្ពហើយ គតិថា “ឣាាម ឣញ នងឹ្ដល់ឣបប  យា៉ាង្ឆ្វប់
រហ័សមនិខាន” ដពូចនោះ ពទើបពធវើពសចកតពីាយាមយា៉ាង្ខាល ងំ្, ចតិ ត របស់
ភកិ េុព ោះ កធ៏ាល កចុ់ោះពៅ កនុង្ឧទ ធច ចាៈ ពរ ោះភាវាៈននខ្ លនួជាឣនករបារឰ    
ពសចកតពីាយាមនរកពពក, ភកិ េុព ោះ កម៏និឣាច ដល់នវូឣបប បាន
ពឡើយ, ភកិ េុ មួយរបូពទៀត ព ើញពទស ពរ ោះភាវាៈននខ្ លនួរបារឰ    
ពសចកតពីាយាមខាល ងំ្ពពក ពទើបបន ថយនវូពសចកតពីាយាម ពដាយគតិ
ថា “របពយាជនឣ៍វី ដល់ឣាាម ឣញ ពដាយឣបប  កនុង្ពពលឥឡូវពនោះ” 
ដពូចនោះ, ចតិ ត របស់ភកិ េុព ោះ រណមង្ធាល កចុ់ោះពៅ កនុង្ពកាសជជាៈ ពរ ោះភាវាៈ
ននខ្ លនួជាឣនកម្មនពសចកតពីាយាម ធូរថយហួសពពក, សូមបីភកិ េុព ោះ 
កម៏និឣាចពដ ើមបីដល់នវូឣបប បានណដរ, ឯភកិ េុ របូណ្ហ រពំដាោះចតិ ត 
ណដលរញួរា សូមបីបន តចិបន តួច ចាកភាវាៈននចតិ តណដលរញួរា ពដាោះចតិ ត
ណដលរាយម្មយ សូមបីបន តចិបន តចួ ចាកភាវាៈននចតិ តណដលរាយម្មយ
ពហើយ    ញុាងំ្ចតិ តណដលម្មនមុខ្   ពឆ្វព ោះពៅកានន់មិតិ ត   ឲយរបរពតឹ តពៅ 
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-៣៤៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពដាយពសចកតពីាយាមពសមើ, ភកិ េុ របូព ោះ ពទើបបានដល់នវូឣបប  ។  
រពោះពយាគ ី គបបីជាឣនករបាកដណបបព ោះចុោះ  ។  

រពោះឣដ ាកថាចារយ សំពៅយកពសចកតពីនោះ ពទើបព លគាថា     
ពនោះ ថា ៖ 

រពោះដយារី របបីរាំដោោះចិតត  ចាកដសចកតីរួញរា និង ដសចកតី 

ឣ្សណត តឣ្ណត ូង ដោយរបការទាំងពួងដេើយ របបីញុាំង 

ចិតត  សដលមានមុខ្ដឆ្កព ោះដៅ កាន់និមិតត  ឲយរបរពឹតត ដៅ  

ដរបៀប ដូចជាការរបរពឹតតិ ដៅ ព្នការកបុរគលទាំងឡាយ

មានដម ម ុាំជាដដើម កនុងលាំឣ្ងផ្កា  កន ុងសលឹ កព្នឧបបល កនុង

សរព្ស ព្នពីងពាង កន ុងនាវា កនុងនាឡិ សដលដោកបាន

ពណ៌នាដេើយ  យា៉ា ងដូដចាន ោះឯង  ។ 

‘ (៩០’) កក៏ាលពបើរពោះពយាគពី ោះ ពធវើចតិ តណដលម្មនមុខ្ពឆ្វព ោះពៅ
កានន់មិតិ ត ឲយរបរពតឹ តពៅយា៉ាង្ពនោះ ពដាយរបការដពូចនោះ, ចតិ ត សំរាប់រាវ
រកឣារមមណ៍ កនុង្មព ទវ រ កាតោ់ត ចន់វូភវង្គាៈ ថា “ឣបប  នងឹ្សំពរច 
កនុង្ពពលឥឡូវពនោះ” ដពូចនោះពហើយ ពធវើនវូបឋវកីសិណព ោះឯង្ ណដល
របាកដពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននករិយិារបកបពរឿយៗថា “បឋវ ីបឋវ”ី 
ដពូចនោះ ឲយជាឣារមមណ៍ ពទើបពកើតពឡើង្ ។ ប ទ ប់ឣំពពី ោះមក ជវនចតិ ត 
៤ ឬ ៥ ណតង្សទុ ោះពៅ កនុង្ឣារមមណ៍ព ោះឯង្, កនុង្ទបីផុំត កនុង្ជវនចតិ ត
ទងំ្ឡាយព ោះ ចតិ ត មួយជារបូាវចរ ចតិ ត ដព៏សសទងំ្ឡាយ ជា      
កាម្មវចរ  ជាចតិ តម្មនវតិកាាៈ,  វចិារាៈ,  បតី,ិ  សុខ្ាៈ  នងិ្ ចពិតតកគគា ដ ៏
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-៣៤៨- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ម្មនកម្មល ងំ្ខាល ងំ្ វពិសសជាង្ចតិតជារបរកតទីងំ្ឡាយ ណដលពោក
ពៅថា “បរកិមមចតិ ត” ពរ ោះជាចតិតាកណ់តង្ឣបប ខ្ លោះ, ពៅថា 
“ឧបចារចតិ ត” ដពូចនោះខ្ លោះ ពរ ោះជាចតិតម្មនពៅ កនុង្ទជីតិឣបប ផង្ 
ពរ ោះជាចតិតរបរពតឹ តពៅ កនុង្ទជីតិ ននឣបប ផង្ ដចូជារបពទសណដល
ម្មនពៅកនុង្ទជីតិ ននទទីងំ្ឡាយ ម្មនរសុកជាពដ ើម កព៏ោកពៅថា 
“ឧបចារននរសុក, ឧបចារននរកុង្” យា៉ាង្ដពូចាន ោះឯង្, ពោក ពៅថា   
“ឣនពុោមចតិត” ខ្ លោះ ពរ ោះជាចតិតឣនពុោម ពៅដល់បរកិមមចតិ តទងំ្ 
ឡាយ កនុង្កាលមុនពកីាលព ោះផង្ ដល់ឣបប ចតិត ក នុង្កាលខាង្
មុខ្ផង្ ។ មួយពទៀត បណ្ហត ចតិ តទងំ្ព ោះ ចតិ ត ណ្ហ ម្មនពៅ កនុង្ទី
បផុំតននចតិ តទងំ្ពួង្ ចតិ តព ោះ ពោកពៅថា “ពគារតភូ” ខ្ លោះ ពរ ោះ
រគបសង្ាតក់ាម្មវចរចតិ តផង្ ពរ ោះឣប់ររំបូាវចរចតិ តផង្ ។ 

កព៏ដាយលំដាប់ ននជវនចតិ ត ណដលពោកមនិបានចាតទ់កុ
ពហើយ កនុង្ជវនចតិ តទងំ្ព ោះ ជវនចតិ ត ទមួីយ ជាបរកិមម, ទពីរី ជា
ឧបចារាៈ, ទបី ី ជាឣនពុោម, ទបួីន ជាពគារតភូ, នយ័មួយពទៀត 
ជវនចតិ តទមួីយ ជាឧបចារាៈ, ទពីរី ជាឣនពុោម, ទបី ី ជាពគារតភូ,     
ទបួីន ឬ ទរីបា ំជាឣបប ចតិត ។  ណមនពតិ ជវនចតិ តទបួីននុោ៎ះឯង្ ឬក ៏  
ទរីបា ំ រណមង្ដល់ នវូឣបប  ។  កជ៏វនចតិ ត ព ោះឯង្ (‘រណមង្ដល់នវូ   
ឣបប ’) ពដាយឣំណ្ហចនន ឣភញិ្ហដ ឆ្វប់ នងិ្ ឣភញិ្ហដ យតឺយូរ ។ 
ជវនចតិ ត  ប ទ ប់ឣំពពី ោះមក  ជារបរកត,ី   ជាវារាៈននភវង្គ  ។ 

ឯរពោះពគាទតតពតថរ ឣនកពរៀនរពោះឣភធិមម ព លនវូសូរតពនោះ ថា  
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-៣៤៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

“ធម៌ទងំ្ឡាយជាកុសល ម្មនកនុង្ខាង្ពដ ើមៗ ជាបចចយ័ ពដាយជា
បចចយ័ននការពសព នវូធម៌ទងំ្ឡាយជាកុសល ម្មនកនុង្ខាង្ចុង្ៗ” 
ដពូចនោះពហើយ ព លថា “ធម៌ ណដលពកើតខាង្ពរកាយៗ ជាធម៌ម្មន
កម្មល ងំ្ពដាយសារឣាពសវនបបចចយ័, ពរ ោះពហតុដពូចាន ោះ ឣបប  រណមង្
ពកើត កនុង្ជវនចតិ តទ៦ី ឬ ទ ី៧” ដពូចនោះ ។   កយ របស់រពោះពគាទតតពតថរ
ព ោះ ពោកព ល បដពិសធពហើយ កនុង្ឣដ ាកថាទងំ្ឡាយថា “ កយ
ននរពោះពថរាៈពនោះ រគានណ់តជាមតរិបស់ខ្ លួន” ។ ចណំណក ឣបប  ណតង្
ពកើត កនុង្ជវនចតិ តទបួីន នងិ្ ទរីបា ំ ណតម៉ាាង្, ជវនចតិ ត ប ទ ប់មក 
ព ម្ ោះថា ជាធមមជាតធាល កចុ់ោះពហើយ ពរ ោះភាវាៈននជវនាៈ ម្មនកនុង្ទជីតិ 
ននភវង្គាៈ,  កយព ោះ រពោះឣដ ាកថាចារយ ព លពហើយ ។  កយរបស់
រពោះឣដ ាកថាចារយព ោះ គឣឺនកណ្ហ កម៏និឣាចរបណកកបានពឡើយ ពរ ោះ
ជា កយណដលពោកពចិារណ្ហ យា៉ាង្ពនោះពហើយ ពទើបព ល ។ ណមន
ពតិ  ចតិ ត ណតង្មនិឣាច ពដ ើមបីនងឹ្ដល់នវូឣបប  កនុង្ជវនាៈ ទ ី៦ ឬ ទ ី
៧ បានពឡើយ ពរ ោះជាធមមជាតម្មន កនុង្ទជីតិននភវង្គាៈ ពរបៀបដចូជា
បុរស រតម់្មនមុខ្ពឆ្វព ោះពៅកានព់រជាោះណដលដាច ់ សូមបីរបាថាន ចង្ឈ់ប់ 
កម៏និឣាចដាកព់ជើង្ឲយឈប់ពៅ រតង្ទ់រីបពបោះ (‘ននពរជាោះ)’ បានពឡើយ 
ណតង្ធាល កចុ់ោះពៅ កនុង្ពរជាោះមនិខាន កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ ពរ ោះពហតុព ោះ   
ឣបប  បណឌិ ត គបបីរជាបថា “ណតង្ពកើត កនុង្ជវនាៈ ទបួីន នងិ្ ទរីបា ំ  
ណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ”  ។ 

កឣ៏បប ព ោះ  របរពតឹ តពៅកនុង្ខ្ណាៈ  ននចតិ តមួយប៉ាុពណ្ហណ ោះ  ។  
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-៣៥០- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ណមនពតិ ព ម្ ោះថា ការកណំតក់ាលដយូ៏រ កនុង្ទទីងំ្ឡាយ ៧ គ ឺកនុង្ 
ឣបប ទមួីយ ១, កនុង្ពោកយិឣភញិ្ហដ ទងំ្ឡាយ ១, កនុង្មគគបួន ១, 
កនុង្ផលណដលជាលំដាប់ននមគគ ១,  ក នុង្ភវង្គ្ ន  កនុង្របូភព  នងិ្ 
ឣរបូភព ១, កនុង្ពនវសញ្ហដ  សញ្ហដ យតនាៈ ជាបចចយ័នននពិរាធ ១, 
កនុង្ផលសម្មបតតនិនរពោះពយាគណីដលពចញឣំពនីពិរាធ ១ មនិម្មនពទ ។ 
កនុង្ទទីងំ្ ៧  ព ោះ  ផលជាប ទ ប់ឣំពមីគគ  មនិម្មន  កនុង្ខាង្ពលើ នន  
ជវនាៈទងំ្ ៣ ពទ ។  ពនវសញ្ហដ  សញ្ហដ យតនាៈ ជាបចចយ័នននពិរាធ 
មនិម្មន កនុង្ខាង្ពលើននជវនាៈទងំ្ឡាយពរីពទ ។ បរមិ្មណននភវង្គ- 
្ន កនុង្របូភព នងិ្ ឣរបូភព មនិម្មនពទ ។ កនុង្ទដីព៏សសទងំ្ 
ឡាយ ចតិ ត ជាធមមជាត ម្មនណតមួយប៉ាុពណ្ហណ ោះ ។ ឣបប  របរពតឹ តពៅ 
កនុង្ខ្ណាៈននចតិ តណតមួយ   ដចូបានព លមកពនោះឯង្  ។   ប ទ ប់ឣំព ី
ឣបប ព ោះ  ( ‘ពទើបម្មន’)  ការធាល កចុ់ោះកានភ់វង្គាៈ ។  លំដាប់ព ោះ     
ឣាវជជនចតិ ត កាតោ់ត ចភ់វង្គាៈ, ពក ើតពឡើង្’ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់ការ
ពចិារណ្ហនវូ្ន ។ ប ទ ប់ឣំពពី ោះមក ការពចិារណ្ហ នវូ្ន 
(‘ពទើបពកើតពឡើង្)  ដពូច នោះឯង្  ។ 

កព៏ដាយលំដាប់ននភាវ  ម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះ រពោះពយាគនីុោ៎ះ 
ព ម្ ោះថា សាង តច់ាកកាមទងំ្ឡាយណមនពតិ សាង តច់ាកធម៌ទងំ្ឡាយ
ជាឣកុសល រណមង្ចូលពៅដល់ជតិ្នទមួីយ ម្មនវតិកាាៈ ម្មន   
វចិារាៈ ម្មនបតី ិ នងិ្ សុខ្ាៈ ណដលពកើតឣំពវីពិវកពហើយពៅ ។ 
បឋវកីសិណ  ពៅថា បឋមជាន ណដលលោះឣង្គ ៥  របកបពដាយឣង្គ  
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៥ ម្មនលំឣ ៣ របការ បរបូិណ៌ពដាយលកេណាៈ ១០ ជា្នណដល
រពោះពយាគពី ោះបាន  សពរមចពហើយ  ពដាយរបការដពូចនោះ  ។  
‘ (៩១) បាឋាៈថា “សងប់សាង តច់ាកកាមទងំ្ឡាយ” ពសចកតថីា 
សងប់ គពឺវៀរពហើយ ពគចពចញពហើយ ចាកកាមទងំ្ឡាយ ។ ចណំណក 
ឯវ ឣកសរ ណ្ហ កនុង្ទពីនោះ, ឯវ ឣកសរពនោះនុោ៎ះ បណឌិ តគបបីរជាបថា 
“ម្មនការកណំតជ់ាឣតថ” ។ ក ៏ឯវ ឣកសរ ម្មនការកណំតជ់ាឣតថ ពរ ោះ
ពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ ឯវ ឣកសរព ោះ ពទើបសំណដង្នវូភាវាៈនន
កាមទងំ្ឡាយ សូមបីមនិម្មន កនុង្សម័យណដលចូលពៅជតិបឋម-
ជានព ោះ ពហើយពៅ កជ៏ាសរតូវចពំ ោះបឋមជានព ោះផង្ នវូការ
បានសពរមចនវូបឋមជានព ោះ ពរ ោះការលោះបង្ ់នវូកាមទងំ្ឡាយ
ហនងឹ្ឯង្ផង្ ។ ពដាយរបការដចូពមតច? ។ គកឺាលពបើរពោះពយាគ ី ពធវើ 
ការកណំត ់ ពដាយបាឋាៈ ថា “សាង ត ់ ចាកកាមទងំ្ឡាយ ណមនពតិ” 
យា៉ាង្ដពូចនោះ, ពសចកតថីា  កយឣធបិាយពនោះ បណឌិ ត កដ៏ងឹ្ជាកច់ាស់
ថា “កាមទងំ្ឡាយ ជាសរតូវដល់្នព ោះ ពដាយពតិ, កាលពបើ
កាមទងំ្ឡាយ ម្មន, ្នពនោះ កម៏និរបរពតឹ តពៅណដរ ដចូជាកាលពបើ
ម្មនង្ង្តឹ ពន លនឺនរបទបី កម៏និម្មន យា៉ាង្ព ោះ, មួយពទៀត ការបាននវូ
្នព ោះ ពកើតម្មន ពរ ោះការលោះបង្ក់ាមទងំ្ឡាយព ោះប៉ាុពណ្ហណ ោះ 
ពរបៀបដចូជាការពៅដល់ពរតើយ យ រណមង្ពកើតម្មន កព៏រ ោះណតលោះ 
បង្ន់វូពរតើយឣាយនុោ៎ះឯង្ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ ឯវ ឣកសរ ពទើបព ម្ ោះ
ថា ពធវើនវូការកណំត”់  ដពូចនោះឯង្  ។ 
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កនុង្បាឋាៈព ោះ  គបបីម្មន កយសួរថា   “កព៏រ ោះពហតុឣវី  ឯវ 
ឣកសរពនោះ ពោកព លពហើយ ណតកនុង្បទខាង្ពដ ើម មនិព ល កនុង្បទ
ខាង្ចុង្? ចុោះពបើទកុជាបុគគល មនិសាង តច់ាកធម៌ទងំ្ឡាយ ណដលជា  
ឣកុសលពហើយ គបបីចូលពៅកាន់្ នពហើយ ពៅបានណដរឬពទ?” ។ 
ម្មន កយព្លើយថា “ក ៏ឯវ ឣកសរពនោះ ពោកព លពហើយ ណតកនុង្បទ
ខាង្ពដ ើម មនិព ល កនុង្បទខាង្ចុង្ព ោះ គបុឺគគលមនិគបបីព ើញ 
យា៉ាង្ពនោះពទ ពរ ោះថា ឯវ ឣកសរនុោ៎ះ គពឺោកព លពហើយ កនុង្បទខាង្
ពដ ើម ពរ ោះ្នរោស់ខ្ លនួពចញចាកកាមព ោះ, ណមនពតិ ្នពនោះ 
ព ម្ ោះថា ជាពរគឿង្រោស់ខ្ លនួពចញចាកកាមទងំ្ឡាយនុោ៎ះឯង្ ពរ ោះ
ជាផលូវកន លង្នវូកាមធាតុ នងិ្ ពរ ោះជាសរតូវដល់កាមរាគាៈ សមដចូ
រពោះសារបុីរត ព លថា “ធមមជាត ពនោះជាពរគឿង្រោស់ពចញ ចាក
កាមទងំ្ឡាយ ធមមជាតពនោះគឣឺវី? ធមមជាតពនោះគពឺនកេមមាៈ (១’) ” ដពូចនោះ ។ 
ចណំណកខាង្ ឯវ ឣកសរ កនុង្បាឋាៈពនោះ គបឺណឌិ តគបបីព ល សូមបីកនុង្
បទខាង្ចុង្ផង្ណដរ ដចូជា ឯវ ឣកសរ ណដលរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្ ់ ំ
មករាស់ទកុ កនុង្បទខាង្ចុង្ កនុង្បាឋាៈពនោះ ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ 
សមណាៈ ទ ី ១  ក នុង្រពោះសាស ពនោះឯង្ សមណាៈ ទ ី ២  ក នុង្រពោះ
សាស ពនោះ (២’) ” យា៉ាង្ព ោះឯង្, ពរ ោះថា រពោះពយាគមីនិឣាចពដ ើមបី
មនិសាង តច់ាកធម៌ទងំ្ឡាយជាឣកុសល ព លគនឺវីរណាៈ ដនទពទៀត 
ពរៅឣំពកីាម្ន ទាៈពនោះពហើយ     ចូលពៅកាន់្ ន     ពហើយពៅបាន  
_________________________________________________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខ.ុ ភាគ ៧១  ទព័ំរ ៣៤៨ ។   ២- សុ. ឣ.ំ ភាគ ៤៣  ទព័ំរ ២៤៥ ។  
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ពឡើយ ពរ ោះពហតុព ោះ ឯវ ឣកសរព ោះ បណឌិ តគបបីព ើញ សូមបីកនុង្ 
បទទងំ្ ២ យា៉ាង្ពនោះ ថា “សងប់សាង តណ់មនពតិ ចាកកាមទងំ្ឡាយ 
សងប់សាង តព់តិ ចាកធម៌ទងំ្ឡាយជាឣកុសល” ដពូចនោះ ។ ឯវពិវក
ទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ ម្មនតទង្គវពិវកជាពដ ើមផង្ ម្មនចតិតវពិវកជាពដ ើម
ផង្ ណតង្ដល់នវូការរបួរមួ ពដាយ កយជាទពូៅពនោះថា “សងប់សាង ត់
ពហើយ” ដពូចនោះ សូមបីកនុង្បទទងំ្ ២ កព៏តិណមនពហើយ ណតពបើទកុជា
ដពូចាន ោះ វពិវកទងំ្ ៣ ហនងឹ្ឯង្ គ ឺកាយវពិវក ចតិ តវពិវក វកិ េមភនវពិវក 
បណឌិ ត គបបីព ើញ  ក នុង្្នកថាពនោះ  ។ 

កព៏ដាយបទពនោះថា “កាពមហ”ិ វតថុកាមទងំ្ឡាយ ឯណ្ហ 
ណដលរពោះម្មនរពោះភាគរាស់ពហើយ កនុង្នពិទ ទស ពដាយនយ័ថា “វតថុ
កាមទងំ្ឡាយ ពតើដចូពមតច? គរឺបូជាទគីាប់ចតិ ត ជាទរីសឡាញ់ (‘១’) ” 
ដពូចនោះជាពដ ើម នងិ្ កពិលសកាមទងំ្ឡាយឯណ្ហ ណដលរពោះម្មនរពោះ
ភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ កនុង្វភិង្គ ក នុង្នពិទ ទសព ោះ ដចូគាន ណដរ យា៉ាង្ពនោះ
ថា “្ន ទាៈ ពៅថា កាម, រាគាៈ ពៅថា កាម, ្ន ទរាគាៈ ពៅថា កាម, 
សង្ាបបាៈ ពៅថាកាម, ការពរតករតឣាល ពៅថា កាម, សង្ាបបរាគាៈ 
ពៅថា កាម, កពិលសទងំ្ឡាយពនោះ ពៅថា កាម” ដពូចនោះ, វតថុកាម 
នងិ្ កពិលសកាមទងំ្ឡាយ ទងំ្ពួង្ព ោះ បណឌិ ត គបបីព ើញថា 
ពោក របួរមួពហើយ ដពូចនោះណមនពតិ ។  កក៏ាលពបើម្មនពហតុយា៉ាង្ពនោះ 
បាឋាៈ ថា  “សាង តច់ាកកាមទងំ្ឡាយណមនពតិ” ដពូចនោះព ោះ  សូមបីម្មន 
______________________________________________________________ 

១-  សុ. ខ.ុ មហា. ភាគទី ៦៤   ទព័ំរទី ១ ។  
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ពសចកតថីា  “សាង តព់ហើយ ចាកវតថុកាមទងំ្ឡាយណមនពតិ”  ដពូច នោះ  ក ៏
ពរបើការបាន ។ កាយវពិវក ជាវពិវកណដលពោកព លពហើយ ពដាយ
ការសាង តច់ាកវតថុកាមព ោះ ។ បាឋាៈថា “សាង តព់ហើយ ចាកឣកុសល
ធម៌ទងំ្ឡាយ” ដពូចនោះ នងឹ្យកពសចកតថីា “សាង តព់ហើយ ចាកកពិលស
កាមទងំ្ឡាយ ឬ ចាកឣកុសលទងំ្ពួង្ទងំ្ឡាយ” ដពូចនោះ កស៏ម
គួរ ។  ចតិ តវពិវក ជាវពិវកណដលពោកព លពហើយ ពដាយការសាង ត ់
ចាកកពិលសកាមព ោះ ។ មួយពទៀត បណឌិ តគបបីរជាបថា “កនុង្បាឋាៈ
ទងំ្ ២ ព ោះ ការលោះបង្ន់វូកាមសុខ្ គពឺោកសំណដង្ ឲយជាកច់ាស់
ពហើយ ពដាយបាឋាៈខាង្ពដ ើម ពរ ោះសំណដង្ដល់ការសាង តច់ាកវតថុកាម
ទងំ្ឡាយ ណមនពតិ, ការកណំតយ់កនវូពនកេមមសុខ្ គពឺោកសំណដង្ 
ឲយជាកច់ាស់ពហើយ ពដាយបាឋាៈ ទ២ី ពរ ោះសំណដង្ដល់ការសាង ត ់
ចាកកពិលសកាមទងំ្ឡាយ ។ មួយពទៀត ពរ ោះសំណដង្ដល់ការ
សាង តច់ាកវតថុកាម នងិ្ កពិលសកាម ដចូគាន ព ោះឯង្ ការលោះបង្ន់វូ
កពិលសវតថុ គពឺោកសំណដង្ ឲយជាកច់ាស់ពហើយ ពដាយបាឋាៈខាង្
ពដ ើម បណ្ហត បាឋាៈទងំ្ពរីព ោះ, ការលោះបង្ន់វូសង្ាពិលស គពឺោក 
សំណដង្ឲយជាកច់ាស់ពហើយ ពដាយបាឋាៈ ទ២ី, ការលោះបង្ន់វូពហតុនន
ភាពពោភលន ់គពឺោកសំណដង្ឲយជាកច់ាស់ពហើយ ពដាយបាឋាៈ ទី
១, ការលោះបង្ន់វូពហតុននភាពលងង្ព់មល  គពឺោកសំណដង្ ឲយជាក់
ចាស់ពហើយ ពដាយបាឋាៈទ ី២, ឯពសចកតបីរសុិទ ធ ិពដាយការពាយាម 
គពឺោកសំណដង្   ឲយជាកច់ាស់ពហើយ   ពដាយបាឋាៈ ទ ី១,    ការជរំោះ  
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-៣៥៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

 ឣធារស័យ គពឺោកសំណដង្ឲយជាកច់ាស់ពហើយពដាយបាឋាៈទ២ី” ។ 
បណឌិ ត គបបីរជាបនយ័ពនោះ កនុង្ពួកវតថុកាម បណ្ហត កាម ណដលពោក
ព លពហើយ  កនុង្បទពនោះថា  “ចាកកាមទងំ្ឡាយ”  ដពូចនោះមុន ។ 

ចណំណកកនុង្ពួកកពិលសកាម ពសចកតពីពញចតិត ក នុង្កាមហនងឹ្
ឯង្ ម្មនរបពភទជាឣពនក ពដាយព ម្ ោះជាឣាទិ៍យា៉ាង្ពនោះ ថា “ពសចកតី
ពពញចតិតដពូច នោះផង្ តពរមកដពូចនោះផង្” គពឺោកបណំង្យកពហើយថា 
“កាម” ។  កក៏ាម្ន ទាៈព ោះ សូមបីជាកពិលស ណដលពោករាប់បញ្ចូ ល
ពហើយ កនុង្ឣកុសល ករ៏ពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយពផសង្គាន  
ពរ ោះជាសរតូវ ចពំ ោះ្ន កនុង្វភិង្គ ពដាយនយ័ថា “បណ្ហត កាមជា
ឣកុសលព ោះ កាមទងំ្ឡាយ ពតើដចូពមតច? គ ឺ្ន ទាៈ ព ម្ ោះថា កាម” 
ដពូចនោះជាពដ ើម ។ មួយវញិពទៀត កាម្ន ទាៈព ោះ ពោកព លពហើយ 
កនុង្បទខាង្ពដ ើម ពរ ោះកាម្ន ទាៈព ោះជាកពិលសកាម, គពឺោកព ល
ពហើយ កនុង្បទទ២ី ពរ ោះកាម្ន ទាៈព ោះ គពឺោករាប់បញ្ចូ លពហើយ 
កនុង្ឣកុសល ។ ឯ កយថា “កាមពា” ដពូចនោះ គរឺពោះម្មនរពោះភាគ មនិ
បានរាស់ពហើយ ( ‘ណត’) រទង្រ់ាស់ថា “កាពមហ”ិ ដពូចនោះ ពរ ោះភាវាៈ 
ននកាមព ោះម្មនពរចើនរបពភទ ។ មួយពទៀត សូមបីកាលពបើភាវាៈននធម៌
ទងំ្ឡាយដនទពទៀត ជាឣកុសល ម្មន, នវីរណាៈទងំ្ឡាយហនងឹ្ឯង្ 
គរឺពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ កនុង្វភិង្គ ពដាយនយ័ថា “បណ្ហត
ធម៌ទងំ្ឡាយព ោះ  ធម៌ទងំ្ឡាយជាឣកុសល ពតើដចូពមតច?  គ ឺ    
កាម្ន ទាៈ” ដពូចនោះជាពដ ើម ពរ ោះការសំណដង្នវូភាវាៈ នននវីរណធម៌ព ោះ  
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-៣៥៦- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ជាទ ំស់ នងិ្ ជាសរតូវដល់ឣង្គនន្នទងំ្ឡាយ ឰដខ៏ាង្ពលើ ។ 
ម្មន កយឣធបិាយថា “ពរ ោះថា នវីរណាៈទងំ្ឡាយ ជាសរតូវដល់
ឣង្គ្ ន ។ ឣង្គ្ នទងំ្ឡាយនុោ៎ះឯង្ ជាសរតូវ គជឺាពរគឿង្កចំាត ់
គជឺាពរគឿង្សម្មល ប់ នវូនវីរណាៈទងំ្ឡាយព ោះ” ។ ពតិដពូចាន ោះណមន 
 កយពនោះ គរឺពោះមារកចាច នពតថរ ព លពហើយ កនុង្គមពរីបដិក ថា 
“សម្មធ ិ ជាសរតូវ ដល់កាម្ន ទាៈ, បតី ិ ជាសរតូវ ដល់ពាបាទ, 
វតិកាាៈ ជាសរតូវ ដល់ថនីមទិ ធាៈ, សុខ្ាៈ ជាសរតូវ ដល់ឧទ ធច ចាៈ កុក ាុច ចាៈ, 
វចិារាៈ ជាសរតូវ ដល់វចិកិចិាឆ ” ដពូចនោះ ។  ពដាយនយ័ណដលបានព ល 
មកពនោះ កនុង្បាឋាៈទងំ្ ២ ព ោះ ពសចកតសីងប់សាង ត ់ ពរ ោះការសង្ាត ់
សង្ានិនវូកាម្ន ទាៈ គរឺពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ ពដាយ      
បាឋាៈពនោះ ថា “សងប់សាង តព់ហើយណមនពតិ ចាកកាមទងំ្ឡាយ” ដពូច នោះ, 
ពសចកតសីងប់សាង ត ់ ពរ ោះការសង្ាតស់ង្ានិ នវូនវីរណធម៌ទងំ្ឡាយ 
៥ ហនងឹ្ឯង្ គរឺពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ ពដាយបាឋាៈ ទ ី២ 
ពនោះ ថា “សងប់សាង តព់ហើយ ចាកឣកុសលធម៌ទងំ្ឡាយ” ដពូចនោះ  ។ 

ចណំណកពសចកតឣីធបិាយ បណឌិ ត គបបីរជាប ពដាយសពទ
ណដលពោកមនិទនប់ានកានយ់កពហើយថា “ពសចកតសីងប់សាង ត ់ពរ ោះ
ការសង្ាតស់ង្ានិនវូកាម្ន ទាៈ គរឺពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ 
ពដាយបទ ទ១ី, ពសចកតសីងប់សាង ត ់ពរ ោះការសង្ាតស់ង្ានិនវូនវីរណាៈ 
ដព៏សសទងំ្ឡាយ គរឺពោះម្មនរពោះភាគរាស់ពហើយ ពដាយបទ ទ២ី, 
នយ័ដចូគាន ព ោះណដរ   កនុង្ឣកុសលមូលទងំ្ឡាយ  ៣    ពសចកតសីងប់ 
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-៣៥៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សាង ត ់ ពរ ោះការសង្ាតស់ង្ានិនវូពោភាៈ ណដលម្មនរបពភទននកាម-
គុណ ៥ ជាឣារមមណ៍ គរឺពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ពហើយ ពដាយបទ
ទ១ី, ពសចកតសីងប់សាង ត ់ពរ ោះការសង្ាតស់ង្ានិនវូពទសាៈ នងិ្ ពម្មហាៈ
ទងំ្ឡាយ ណដលម្មនរបពភទននឣាឃាតវតថុជាពដ ើម ជាឣារមមណ៍ គឺ
រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ ពដាយបទ ទ២ី, មួយវញិពទៀត 
កនុង្ធម៌ទងំ្ឡាយ ម្មនឱ ាៈជាពដ ើម ពសចកតសីងប់សាង ត ់ ពរ ោះការ
សង្ាតស់ង្ានិ នវូកាពម្ម ាៈ, កាមពយាគាៈ, កាម្មសវាៈ, កាមុបាទន,   
ឣភជិាកាយគន ថាៈ នងិ្ កាមរាគសំពយាជនទ៍ងំ្ឡាយ គ ឺរពោះម្មនរពោះ
ភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ ពដាយបទ ទ១ី, ពសចកតសីងប់សាង ត ់ ពរ ោះការ
សង្ាតស់ង្ានិនវូឱ ាៈ, ពយាគាៈ, ឣាសវាៈ, ឧបាទន, កាយគន ថាៈ នងិ្ 
សំពយាជនដ៍ព៏សសទងំ្ឡាយ គរឺពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ 
ពដាយបទ ទ២ី, ម៉ាាង្ពទៀត ពសចកតសីងប់សាង ត ់ពរ ោះការសង្ាតស់ង្ានិ 
នវូតណ្ហា  នងិ្ ពួកធម៌ណដលរបកបពដាយតណ្ហា ព ោះ គរឺពោះម្មនរពោះ
ភាគរាស់ពហើយ ពដាយបទ ទ១ី, ពសចកតសីងប់សាង ត ់ពរ ោះការសង្ាត ់
សង្ានិ នវូឣវជិាជ  នងិ្ ធម៌ទងំ្ឡាយណដលរបកបរពម ពដាយឣវជិាជ
ព ោះ គរឺពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ ពដាយបទទ២ី, ម៉ាាង្  
វញិពទៀត ពសចកតសីងប់សាង ត ់ ពរ ោះការសង្ាតស់ង្ានិ នវូចតិ តុបាទ
ទងំ្ឡាយ ៨ ណដលរបកបរពមពដាយពោភាៈ គរឺពោះម្មនរពោះភាគរទង្់
រាស់ពហើយ ពដាយបទ ទ១ី, ពសចកតសីងប់សាង ត ់ ពរ ោះការសង្ាត ់
សង្ានិ នវូឣកុសលចតិតុបាទទងំ្ឡាយ ៤   ដព៏សស   គរឺពោះម្មនរពោះ 
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-៣៥៨- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ភាគ  រទង្រ់ាស់ពហើយ  ពដាយបទ ទ២ី ”  ដពូចនោះ  ។  
 កយណដលបានព លមកពនោះ ជា កយសំណដង្នវូពសចកត ីកនុង្ 

្នបាឋាៈ ពនោះ ថា “សងប់សាង តព់ហើយណមនពតិ ចាកកាមទងំ្ឡាយ 
សងប់សាង តព់ហើយ ចាកឣកុសលធម៌ទងំ្ឡាយ”  ដពូច នោះមុន  ។ 
‘ (៩២’) ករ៏ពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់សំណដង្នវូឣង្គជាពរគឿង្
លោះ ននបឋមជាន ពដាយបាឋាៈម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះពហើយ ឥឡូវពនោះ 
ពដ ើមបីសំណដង្ឣង្គណដលជាពរគឿង្របកប ពទើបរទង្រ់ាស់ កយពនោះ ថា 
“របកបពដាយវតិកាាៈ  របកបពដាយវចិារាៈ”  ដពូច នោះជាពដ ើម  ។ 

កនុង្ កយទងំ្ព ោះ ពសចកតរីតោិះរោិះ ព ម្ ោះថា វតិកាាៈ ម្មន កយ 
ឣធបិាយថា កន ទោះរា កនុង្ឣារមមណ៍ ។ វតិកាាៈ ពនោះព ោះ ម្មនការបព ទ  
បង្ន់វូចតិ ត កនុង្ឣារមមណ៍ជាលកេណាៈ, ម្មនការដកឹ  ំ នងិ្ ការទញ
មកនវូចតិ ត ជាកចិ ច ។ ពតិដពូចាន ោះណមន ពដាយឣង្គគវឺតិក ាាៈព ោះ រពោះ
ពយាគាវចរ ពោកពៅថា ពធវើនវូឣារមមណ៍ឲយជាឣារមមណ៍  គ ឺ វតិក ាាៈ 
 មំកពហើយ ឲយជាឣារមមណ៍ គវឺតិក ាាៈ ទញមកពហើយ” ដពូចនោះ ។ 
វតិកាាៈ ម្មនការ មំកនវូចតិ ត  ក នុង្ឣារមមណ៍ ជាផល  ។ 

ការរាចព់ៅ ព ម្ ោះថា វចិារាៈ, ម្មន កយឣធបិាយថា ការ
រាចព់ៅាមពរឿយៗ ។ វចិារាៈ ពនោះព ោះ ម្មនការាមសាទ បឣណង្អល  
នវូឣារមមណ៍ ជាលកេណាៈ, ម្មនការាមរបកបនវូសហជាតធម៌ កនុង្
ឣារមមណ៍ព ោះ ជាកចិច,  ម្មនការាមចង្នវូចតិ តឲយជាប់ ជាផល  ។ 

កក៏ាលពបើវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ពរីព ោះ សូមបីម្មនការរបាស 
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-៣៥៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ចាកគាន  មនិបាន កនុង្ទណី្ហៗ កព៏ដាយ, វតិកាាៈ ព ម្ ោះថា ការដាកច់តិ ត
ចុោះ ជាដបូំង្ ដចូសំពឡង្ពគាោះរគាងំ្ ពរ ោះពសចកតថីា ពរគាតរគាត នងិ្ 
ពរ ោះពសចកតថីា ម្មនចតិតដល់មុន ។ វចិារាៈ ព ម្ ោះថា ការាមចង្រតឹ 
ដចូជាសូរោនន់នរគាងំ្ ពរ ោះឣតថថា លអិត នងិ្ ពរ ោះជាសភាពាម
បពបាសឣណង្អល ។  កប៏ណ្ហត វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ ២ ព ោះ វតិកាាៈ 
ម្មនការព្លឆ្វល ននចតិ ត ក នុង្កាលពកើតពឡើង្ជាពលើកដបូំង្ ពរ ោះករិយិា
ផាយពៅននចតិ ត ដចូការទទោះសាល បននសតវសាល ប ណដលរបាថាន ចង្ព់ហើរ
ពឡើង្ពៅ ពលើឣាកាស នងិ្ ដចូជាករិយិាណបរមុខ្ពឆ្វព ោះពៅរកោា ឈូក 
ននភមរជាត ិ ណដលម្មនចតិតកួចជាប់ កនុង្ពរគឿង្រកឣូប យា៉ាង្ព ោះឯង្, 
វចិារាៈ ម្មនការរបរពតឹ តសិងប់ ម្មនភាវាៈននចតិ តមនិព្លឆ្វល  នរកពពក ដចូ
ជាការសំកាងំ្សាល ប ននសតវបកសី ណដលពហើរពឡើង្ពៅពលើឣាកាស នងិ្ 
ដចូជាការពហើរព្វៀលឆ្វវ ត ់ពៅខាង្ពលើននោា ឈូក ននភមរជាត ិណដល
ចុោះមករតបឹោា ឈូក  យា៉ាង្ដពូចាន ោះឯង្  ។  

ចណំណកកនុង្ឣដ ាកថាទកុនបិាត រពោះឣដ ាកថាចារយ ព លថា 
“វតិកាាៈ ណដលរបរពតឹ តពៅ ពដាយភាវាៈននការបព អ្ នចតិ តចូលពៅ កនុង្ 
ឣារមមណ៍ ដចូជាករិយិាននសតវសាល បដធ៏ ំ ណដលពហើរពៅ ឰដឣ៏ាកាស 
ញុាងំ្ខ្យល់ឲយជក ់ពដាយសាល បទងំ្ពរី សំឡបសាល បទងំ្ឡាយពហើយ 
ពទើប ‘ពហើរ’ពៅ កយ៏ា៉ាង្ព ោះឯង្ ។ វចិារាៈ ណដលរបរពតឹ តពៅពហើយ 
ពដាយភាវាៈគកឺារាមបពបាសឣណង្អល ដចូជាករិយិាននសតវសាល បទទោះ 
នវូសាល បទងំ្ឡាយ ពដ ើមបីកួចយកខ្យល់ ( ‘ពហើរ’) ពៅ យា៉ាង្ព ោះឯង្  ។  
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-៣៦០- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

 កយកនុង្ឣដ ាកថាទកុនបិាតព ោះ ពរបើការបាន ណតកនុង្ករិយិា
របរពតឹ តពិៅ ពដាយការ កព់ន័ ធគាន ពទ ។ ចណំណកពសចកតពីផសង្គាន នន
វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ ព ោះ ជាពសចកតរីបាកដពហើយ កនុង្បឋមជាន នងិ្
ទតុយិជានទងំ្ឡាយ  ។  

មួយវញិពទៀត វតិកាាៈ ដចូជានដណដលចាប់ម្ម ំ វចិារាៈ ដចូជានដ
ណដលខាត ់ ននបុគគលឣនកចាប់នវូភាជនាៈសំរតឹ ណដលណរចោះចាប់ពហើយ 
យា៉ាង្ជាប់ ពដាយនដម្មេ ង្ ពហើយយករចាសកន ទយុសតវ រជលកព់របង្ 
ោយពដាយដពីឡង្  ពដាយនដម្មេ ង្ពទៀត ដពូចាន ោះឯង្  ។ 

នយ័ដចូគាន ព ោះណដរ វតិកាាៈ ដចូជានដណដលដ,ំ វចិារាៈ ដចូជានដ
ណដលរបមុរំបមូល តុបណតង្ ខាង្ពនោះផង្ ខាង្ព ោះផង្ ននសមូ នឆ្វន ងំ្ 
ណដលបង្វលិកង្ព់ហើយ ពធវើភាជនាៈ ពដាយពឈើសំរាប់ដដំពូចាន ោះ ។  

មួយពទៀត វតិកាាៈ ម្មនការបព អ្ នពៅនវូឣារមមណ៍ ដចូជាណដក
រសួច ណដលបុគគលពដាត ចកំណ្ហត លពហើយឋតិពៅ, វចិារាៈ ម្មនការ
ាមបពបាសឣណង្អលនវូឣារមមណ៍ ដចូជាណដករសួចណដលបង្វលិ ឰដ៏
ខាង្ពរៅននជាង្  ណដលពធវើនវូវង្មូ់ល ដពូចាន ោះឯង្  ។ 

្នពនោះ ពោកពៅថា “របកបពដាយវតិកាាៈ របកបពដាយ
វចិារាៈ” ពរ ោះរបរពតឹ តពៅមួយឣពន លើពដាយវតិកាាៈពនោះ នងិ្ វចិារាៈពនោះ 
ដចូបានព លមកពហើយ ពរបៀបដចូជាពដ ើមពឈើ ណដលរបរពតឹ តពៅ
ជាមួយោា  នងិ្ ណផល យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។ ចណំណកកនុង្គមពរីវភិង្ គ ពោកពធវើ
ពទស ជាបុគគោធដិាា ន ពដាយនយ័ថា “រពោះពយាគ ី ជាឣនកចូលដល់ 
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-៣៦១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពហើយ ជាឣនកចូលពៅដល់រពមពហើយ ពដាយវតិកាាៈពនោះផង្ ពដាយ
វចិារាៈពនោះផង្” ដពូចនោះជាពដ ើម ។ ចណំណកពសចកតឣីធបិាយ សូមបីកនុង្
គមពរីវភិង្ គបាឋាៈព ោះ  បណឌិ ត កគ៏បបីព ើញ  យា៉ាង្ដពូចនោះណដរ  ។ 
‘ (៩៣’) បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកត ី ក នុង្បទពនោះថា “វពិវកជ”ំ 
ដពូចនោះ ។  ពសចកតសីាង ត ់ ព ម្ ោះថា វពិវក, ឣធបិាយថាាៈ របាសចាក
នវីរណធម៌, នយ័មួយពទៀត ធមមជាត ឯណ្ហ សាង តព់ហើយ ពហតុព ោះ 
ធមមជាតព ោះ ព ម្ ោះថា វពិវក គធឺម៌ណដលសាង តព់ហើយចាកនវីរណាៈ, 
ឣធបិាយថា កង្ធម៌ ណដលរបកបរពមពហើយ ពដាយ្ន ។ បតី ិ
នងិ្ សុខ្ាៈ ព ម្ ោះថា វពិវកជាៈ ពរ ោះពកើតពហើយឣំពវីពិវកព ោះ ឬ ពកើត
ពហើយ  កនុង្វពិវកព ោះ  ។  

បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកត ី កនុង្បទថា “បតីសុិខ្”ំ ពនោះ ដចូត 
ពៅ ។  ធមមជាតណិ្ហ ញុាងំ្កាយ នងិ្ ចតិ ត ឲយណ្អត ពហតុព ោះ ធមមជាតិ
ព ោះ ព ម្ ោះថា បតី ិ ។  បតី ិ ព ោះ ម្មនករិយិារបរពតឹ តរិសឡាញ់ ជា  
លកេណាៈ, ម្មនការញុាងំ្កាយ នងិ្ ចតិ ត ឲយណ្អត ជាកចិ ច ឬថា ម្មនការ
ផាយពៅ ជាកចិច, ម្មនការរកីរាយជាផល ។ ក ៏ បតី ិ ពនោះព ោះ        
ម្មន ៥ យា៉ាង្ គ ឺ ខ្ទុ ទកាបតី ិ ១, ខ្ណិកាបតី ិ ១, ឱកាន តកិាបតី ិ ១,       
ឧពពវ្ គ បតី ិ ១, ផរណ្ហបតី ិ ១ ។  បណ្ហត បតី ិ ទងំ្ ៥ យា៉ាង្ព ោះ         
ខ្ទុ ទកាបតី ិ ឣាចពដ ើមបីពធ វើ នវូពហតុរតមឹណតរពពឺរាម កនុង្រាង្កាយ
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ ។ ខ្ណិកាបតី ិ រណមង្ពកើតម្មន កនុង្ខ្ណាៈៗ ដចូជាការពកើត
ពឡើង្ននពផលកបព ទ រ ។  ឱកាន តកិាបតី ិខាទ ងំ្ខ្ ទប់ យាង្ចុោះដល់កាយពហើយ 
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-៣៦២- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ពទើបរោយពៅៗ ដចូជារលកខាទ ងំ្ខ្ ទប់ នវូរចាងំ្សមុរទពហើយ ក៏
រោយបាតព់ៅដពូចាន ោះ ។ ឧពពវ្ គ បតី ិ ជាបតីមិ្មនកម្មល ងំ្ ដល់នវូការ 
ពធវើកាយ ឲយឣណណត តពឡើង្ពហើយ ឲយកាយពោតពឡើង្ ( ‘ពារោះ’) ពៅ
ពលើឣាកាសបាន  ។ 

ពតិដពូចាន ោះណមន រពោះមារតសិសពតថរ ឣនកម្មនករិយិាពៅកនុង្វតត
ព ម្ ោះបុណណវលលិកាៈ ជារបរកត ី នមិន តពៅរពោះោនពចតយិ កនុង្ពពល
ោង ច កនុង្នថងពពញបូណ៌ម ី ព ើញពន លនឺនរពោះចន ទ ជាឣនកម្មនមុខ្ពឆ្វព ោះ
ពៅកានម់ារពចតយិ នកឹគតិថា “ឱហន៎ ក នុង្ពវោពនោះ បរស័ិទទងំ្  
បួន កពុំង្ថាវ យបង្គមំារពចតយិ” ញុាងំ្ឧពពវ្ គ បតី ិ ម្មនរពោះពុទ ធជា  
ឣារមមណ៍ ឲយពកើតពឡើង្ ពដាយឣំណ្ហចននឣារមមណ៍ ណដលខ្ លួនព ើញ
ពហើយ ាមរបរកត ីឣណណត តពឡើង្ពៅ ពលើឣាកាសពហើយ កឋ៏តិពៅ
ចពំ ោះទរីពោះោន ននមារពចតយិ ណតមតង្ ដចូជាសីណសបក ដវ៏ចិរិត
ណដលពគកាតព់ហើយ ពបាោះពលើនផទននថមកពំបារ ពហើយពោតពឡើង្ពៅពលើ 
ឣាកាស ដពូចាន ោះឯង្ ។ សូមបីកុលធាីម្មន ក ់កនុង្វតតកាលរគាម ណដល
ជាទចូីលពៅឣារស័យ ននវតតព ម្ ោះគរិគិណឌ កាៈ ឣណណត តពឡើង្ពៅពលើ
ឣាកាសពហើយ ពដាយឧពពវ្ គ បតី ិ ណដលម្មនរពោះពុទ ធ ជាឣារមមណ៍ ដ៏
ម្មនកម្មល ងំ្  កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ  ។ 

បានឮមកថា ម្មាបាិ របស់ ង្កុលធាីព ោះ កាលពៅ
វតត ពដ ើមបីសាត ប់ធម៌ ក នុង្ពពលោង ច របាប់ថា “ម្មន លកូនរសី  ង្ម្មន 
ភារាៈដធ៏ ងន ់ មនិឣាចពៅ  កនុង្កាលមនិគួរបានពទ,  ពយើង្ នងឹ្សាត ប់ធម៌  
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-៣៦៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឲយចណំណកបុណយ ដល់ ង្” ដពូចនោះពហើយ ពទើបបានពៅ ។  ង្
កុលធាីព ោះ សូមបីរបាថាន ចង្ព់ៅ ណតកម៏និឣាចប ំន កយ របស់
ម្មាបាិព ោះបានពឡើយ ករ៏កាញពៅ កនុង្ផទោះ កាលឈរពៅ ពលើ
រានារលននផទោះចាស់ពហើយ រកពឡកពមើលរពោះោនពចតយិ ាម
ឣាកាស កនុង្វតតព ម្ ោះគរិគិណឌ កាៈ ពដាយពន លនឺនរពោះចន ទ បានព ើញ
នវូការបូជារពោះពចតយិ ពដាយរបទបី បានព ើញបរស័ិទបួន កពុំង្ពធវើ
ការបូជារពោះពចតយិ ពដាយសកាា រាៈទងំ្ឡាយម្មនោា  ករមង្ នងិ្ 
ពរគឿង្រកឣូបជាពដ ើមពហើយ ពធវើរបទកសិណ នងិ្ បានសាត ប់ឮសំពឡង្
សាវ ធាយជាពួក របស់ភកិ េុសង្ឃផង្ ។ រគាព ោះ កាលណដល ង្ 
កពុំង្ណតពមើលរពោះពចតយិ ណដលដចូជាគនំរននណកវមុាត  ពដាយនកឹគតិ 
ថា “ពួកជនទងំ្ឡាយពនោះ ជាឣនកម្មនបុណយពតើហន៎! ណដលបានពៅវតត
ពហើយ ពដ ើររាចព់ៅមក ពលើោនរពោះពចតយិណបបពនោះ នងិ្ បានសាត ប់
នវូធមមកថាដព៏ពីរាោះ ម្មនសភាពណបបពនោះ” ដពូចនោះ ឧពពវ្ គ បតី ិ កព៏ក ើត
ពឡើង្ពហើយ ។  ង្កុលធាីព ោះ បានពោតពឡើង្ ពលើឣាកាស
ពហើយ ចុោះពលើទោីនរពោះពចតយិឣាកាស (បាន) មុន ពដាយវពិសស
ជាង្ម្មាបាិ ពៅពទៀត ថាវ យបង្គរំពោះពចតយិពហើយ កប៏ានឈរ   
សាត ប់ធម៌ ។  រគាព ោះ ម្មាបាិ បានមកសួរ ង្ថា “ណនកូនរសីឯង្ 
មក ាមផលូវណ្ហ?” ។  ង្បានព្លើយថា “ ង្ខ្ ញុ ំមក ាមឣាកាស 
មនិណមនមក ាមផលូវពទ” ដពូចនោះពហើយ រតូវម្មាបាិ សួរបញ្ហជ កថ់ា 
“ម្មន លកូនរសី !   ធមមាាមផលូវឣាកាស  រពោះខ្ណី្ហរសពទងំ្ឡាយ  
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-៣៦៤- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ណតង្រាចព់ៅ,  ង្ឯង្មក ( ‘ាមផលូវឣាកាស)’ បាន យា៉ាង្ដចូពមតច
ពៅ?” ដពូច នោះ ពទើបរបាប់ថា “កាលណដល ង្ខ្ ញុឈំររកពឡកពមើលរពោះ 
ពចតយិ ពដាយពន លរឺពោះចន ទ បតី ិ ដម៏្មនកម្មល ងំ្ ណដលម្មនរពោះពុទ ធជា   
ឣារមមណ៍ពកើតពឡើង្ពហើយ, រគាព ោះឯង្  ង្ខ្ ញុ ំកម៏និបានដងឹ្នវូភាវាៈ 
ននខ្ លនួឈរ មនិបានដងឹ្នវូភាវាៈននខ្ លនួឣង្គុយពសាោះពឡើយ ករ៏សាប់ណត
ឣណណត តពៅ ពលើឣាកាស ពដាយនមិតិ ត ណដលចតិតបានកណំតយ់ក 
ពហើយនុោ៎ះឯង្ ពហើយកម៏ករបតសិាា ន ពៅរតង្ោ់នននរពោះពចតយិ ណត
មតង្ពៅ”  ដពូច នោះ  ។ 

ឧពពវ្ គ បតី ិជាបតី ិម្មនករិយិាឣណណត តពឡើង្ពៅ ពលើឣាកាស 
ជារបម្មណ យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 

កក៏ាលពបើផរណ្ហបតី ិ ពកើតពឡើង្ពហើយ, សររីាៈទងំ្មូលជា 
សររីាៈ គបឺតីពិ ោះ រគបសង្ាតព់រសាចរសប់ពហើយ ឧបម្មដចូជារកពោះ
បសាវាៈ ណដលទកឹបសាវាៈ ហូរពពញពហើយ ពុពំ ោះពសាត ឧបម្មដចូ
ជាពរជាោះភន ំ រតូវទកឹជនំនដ់ធ៏ ំ ពរសាចរសប់ពហើយ  យា៉ាង្ដពូចាន ោះឯង្  ។ 

ចណំណកបតីទិងំ្ ៥ ព ោះឯង្ កាលកានយ់កនវូនផទ ដល់នវូការ 
ចាស់ពពញបន ទកុ រណមង្ញុាងំ្បសសទ ធទិងំ្ ២ យា៉ាង្ គ ឺកាយបសសទ ធ ិ១,  
ចតិ តបសសទ ធ ិ១ ឲយពពញបរបូិរ ។  បសសទ ធ ិកាលកានយ់កនវូនផទ ដល់ 
នវូការចាស់ពពញបន ទុក រណមង្ញុាងំ្ពសចកតសុីខ្ទងំ្ ២ យា៉ាង្ គ ឺ    
កាយកិសុខ្ ១, ពចតសិកសុខ្ ១ ឲយពពញបរបូិរ ។  ពសចកតសុីខ្  
កាលកានយ់កនផទ  ដល់នវូការចាស់ពពញបន ទកុ  រណមង្ញុាងំ្សម្មធបិ ី
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-៣៦៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

យា៉ាង្ គ ឺ  ខ្ណិកសម្មធ ិ១,  ឧបចារសម្មធ ិ១,  ឣបប សម្មធ ិ១    
ឲយពពញបរបូិរ  ។ 

បណ្ហត បតីទិងំ្ ៥ ព ោះ ផរណ្ហបតី ិណ្ហ ណដលចពំរ ើនពឡើង្   
ជាបញសគល់ ននឣបប សម្មធ ិ ដល់នវូការរបកប ពដាយសម្មធ,ិ 
ផរណ្ហបតីពិនោះ ជាបតី ិគពឺោកបណំង្យកពហើយ កនុង្ពសចកតពីនោះ ។ 

ចណំណក បទពរៅឣំពពីនោះ (ម្មនឣធបិាយដចូតពៅពនោះ’) ។   
ពសចកតសីបាយ ព ម្ ោះថា សុខ្ ។  នយ័មួយពទៀត ធមមជាតណ្ហ  
កាត ់គជឺកី គកឺចំាត ់ នវូឣា ធណដលរបរពតឹ តពៅ កនុង្កាយ នងិ្ ចតិ ត 
ពដាយរបនព ពហតុព ោះ ធមមជាតព ោះ ព ម្ ោះថា ពសចកតសុីខ្ ។     
ពសចកតសុីខ្ព ោះ ម្មនការរតជាក ់ ជាលកេណាៈ, ម្មនការចូលពៅ       
ចពំរ ើននវូធម៌ទងំ្ឡាយ ណដលរបកបរពម ពដាយពសចកតសុីខ្ព ោះ   
ជាកចិ ច,   ម្មនការជួយឣនពុរគាោះ  ជាផល  ។ 

កសូ៏មបីកាលពបើការមនិរបាសចាកឣំពគីាន  កនុង្ទណី្ហៗ នន 
បតី ិ នងិ្ សុខ្ាៈព ោះ ម្មន ពតិណមន,  បណឌិ ត គបបីរជាបថា ពសចកត ី
ពរតកឣរ ពរ ោះបាននវូឣារមមណ៍ ណដលជាទរីបាថាន  ព ម្ ោះថា បតី,ិ  
ការពសាយនវូរស  ននឥដាា រមមណ៍  ណដលខ្ លួនបានពហើយ  ព ម្ ោះថា 
សុខ្ ។ បតី ិ ម្មនកនុង្ទណី្ហ, សុខ្ រណមង្ម្មន កនុង្ទពី ោះ ។ សុខ្     
ម្មន កនុង្ទណី្ហ, បតី ិ នងឹ្ម្មន កនុង្ទពី ោះ ពដាយមនិបានកណំត ់ ។   
បតី ិ គពឺោកសពន្ទ គ្ ោះពហើយ កនុង្ស េ្ រកេន ធ, សុខ្ គពឺោកសពន្ទ គ្ ោះ
ពហើយ  ពដាយពវទ ខ្ន ធ ។  បតី ិពរបៀបបដីចូជាពសចកតពីរតកឣរ  កនុង្ 
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-៣៦៦- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ការបានព ើញនវូជាយនរព នងិ្ ការបានឮដណឹំង្ថា ម្មនរជលង្  
ទកឹទងំ្ឡាយ, សុខ្ ពរបៀបដចូជាពសចកតសីបាយរកីរាយ កនុង្ការ
បានចូលពៅរជក កនុង្មលប់នរពពឈើ នងិ្ ការបានបរពិភាគនវូទកឹទងំ្ 
ឡាយ ននជនឣនកពនឿយហត ់  កនុង្ផលូវឆ្វង យ ។   ក ៏កយពនោះ  បណឌិ ត 
គបបីរជាបថាាៈ ពោក ព លពហើយ ពរ ោះបតី ិនងិ្ សុខ្ ម្មនរបាកដ 
កនុង្សម័យព ោះ ៗ  ។ 

បតី ិ ពនោះផង្ សុខ្ាៈ ពនោះផង្ ដចូបានពរៀបរាប់មកពនោះ ម្មន        
ដល់្នព ោះ  ឬថា ម្មនកនុង្្នព ោះ  ពរ ោះពហតុព ោះ  ្ន 
ពនោះ  ពទ ើបពោកពៅថា “ម្មនបតី ិនងិ្ សុខ្” ។   មួយពទៀត  បតីផិង្ 
សុខ្ាៈផង្  ពៅថា  បតី ិ នងិ្ សុខ្  ដចូជា កយសម្មសថា  ធមមវនិយ័ 
ជាពដ ើម ។  បតី ិ នងិ្ សុខ្ ណដលពកើតឣំពវីពិវក ម្មនដល់្នព ោះ 
ឬថា ម្មន កនុង្្នព ោះ ពហតុព ោះ ្នពនោះ ពោកពៅថា       
ម្មនបតី ិ នងិ្ សុខ្  ណដលពកើតឣំពវីពិវក ដពូច នោះ កប៏ាន  ។  ណមនពតិ 
្នពកើតឣំពវីពិវក យា៉ាង្ណ្ហមញិ, សូមបីបតី ិ នងិ្ សុខ្ កនុង្្ន
ព ោះ កព៏កើតឣំពវីពិវក យា៉ាង្ព ោះណដរ ។  ឯបតី ិ នងិ្ សុខ្ ណដលពកើត    
ឣំពវីពិវកព ោះ ម្មនដល់្នព ោះ ពហតុព ោះ ការព លថា “បតី ិ
នងិ្ សុខ្ ណដលពកើតឣំពវីពិវក” រណមង្គួរ ពដាយបទណតមួយនុោ៎ះឯង្ ។ 
ចណំណកកនុង្វភិង្គ រពោះម្មនរពោះភាគ រាស់ពហើយ ពដាយនយ័ជា       
ឣាទិ៍ថា “សុខ្ពនោះ របកបពដាយបតីពិនោះ” ដពូចនោះ ។ ប៉ាុណន តពសចកត ី         
ឣធបិាយ  កនុង្វភិង្គព ោះ  បណឌិ តគបបីព ើញថា យា៉ាង្ដពូចនោះណដរ  ។ 
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-៣៦៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

 កយថា “្នទមួីយ” ពនោះ នងឹ្ម្មនរបាកដ ខាង្មុខ្ ។     
បទថា “ឧបសមបជជ” ណរបថា ចូលពៅដល់ពហើយ ឣធបិាយថា ដល់
ពហើយ ឬ ណរបថា ឲយចូលពៅដល់ពហើយ, ឣធបិាយថា ឲយសំពរច 
ពហើយ ។  ណតកនុង្វភិង្គ  ពោកព លថា បទថា “ឧបសមបជជ”  គ ឺ     
ការបាន,  ការបានចពំ ោះ,  ការដល់,  ការដល់រពម,  ការ ល់រតូវ, 
ការ ល់រតូវរពម,   ករិយិាពធវើឲយជាកច់ាស់,  ការចូលពៅសំពរច  
នវូ្ន ទ១ី ។ បណឌិ ត គបបីព ើញពសចកតឣីធបិាយ សូមបីនន   
វភិង្គបាឋាៈព ោះ  ដចូពនោះណដរ ។  បទថា “វហិរត”ិ  ពសចកតថីា រពោះ     
ពយាគ ី  ជាឣនកបាន្ន  ម្មនរបការាៈ  ដចូបានព លមកពហើយ 
យា៉ាង្ពនោះ ញុាងំ្ករិយិារបរពតឹ តពិៅ ញុាងំ្ការរបរពតឹ ត ិ ញុាងំ្ការ      
រកា  ញុាងំ្ការពៅ  ញុាងំ្ការពធវើដពំណើ រពៅ  ញុាងំ្ការរាចព់ៅ    
ញុាងំ្ការពៅននឣតតភាព ឲយរបរពតឹ តពៅ ពដាយធម៌ជាពរគឿង្ពៅ    
ក នុង្ឥរយិាបថ ដស៏មគួរ ដល់្នព ោះ ។ ដចូជា កយណដល    
ពោកព លពហើយ កនុង្វភិង្គថាាៈ បទថា “វហិរត”ិ ពសចកតថីា     
រណមង្របរពតឹ តពៅ គរឺបរពតឹ ត រកា ពៅ ពធវើដពំណើ រពៅ រាចព់ៅ       
ពៅ  ពរ ោះពហតុព ោះ  ពទើបពោកព លថា  វហិរត ិ ។ 
‘ (៩៤) ចណំណកឯ កយណ្ហ ណដលខ្ ញុបំានព លពហើយ ថា 
“បឋមជាន ម្មនឣង្គ ៥ លោះពហើយ របកបរពមពហើយ ពដាយឣង្គ     
៥ ”  ដពូច នោះ,  ក នុង្ កយព ោះ  បណឌិ ត គបបីរជាបភាវាៈននបឋមជាន 
លោះឣង្គ ៥  ពដាយឣំណ្ហចននការលោះបង្ ់ នវូនវីរណាៈទងំ្ ៥  ពនោះ  គ ឺ 
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-៣៦៨- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

កាម្ន ទាៈ, ពាបាទាៈ, ថនីមទិ ធាៈ, ឧទ ធច ចកុក ាុច ចាៈ, វចិកិចិាឆ  ។  កក៏ាលពបើ    
នវីរណាៈទងំ្ឡាយព ោះ គរឺពោះពយាគ ី មនិទនល់ោះបង្ប់ានពហើយ    
្ន  កព៏កើតពឡើង្ពុបំានពឡើយ,  ពហតុព ោះ  នវីរណាៈ ទងំ្ព ោះ  
ពទ ើបពោកព លថា  “ឣង្គជាពរគឿង្លោះ”  ននបឋមជានព ោះ ។  ក៏
ធម៌ទងំ្ឡាយជាឣកុសល  សូមបីដនទពទៀត  គរឺពោះពយាគ ី ណតង្លោះ 
បង្ ់  ក នុង្ខ្ណាៈនន្ន  កព៏តិណមនពហើយ  ពបើទកុជាយា៉ាង្ដពូចាន ោះ    
នវីរណាៈ ទងំ្ ៥ ពនោះឯង្ ជាពរគឿង្ពធវើពសចកតឣីន តរាយ ដល់្ន
ពដាយវពិសស ។  ណមនពតិ  ចតិ ត ណដលរតូវកាម្ន ទាៈ លួង្ពោម
ពហើយ កនុង្ឣារមមណ៍ពផសង្ៗ រណមង្មនិតមាល់ពៅម្ម ំ កនុង្ភាពននចតិ ត
ម្មនឣារមមណ៍  ណតមួយបានពឡើយ  ។   នយ័មួយពទៀត  ចតិ តព ោះ  គ ឺ
កាម្ន ទាៈ រគបសង្ាតព់ហើយ ណតង្មនិពដ ើរពៅកានផ់លូវ ពដ ើមបីលោះបង្ ់ 
នវូកាមធាតុ  ។   មួយពទៀត  ចតិ តព ោះ  កាលរតូវពាបាទាៈ ប៉ាោះទង្គចិ 
កនុង្ឣារមមណ៍ រណមង្របរពតឹ តពៅ ឣស់កាលជានចិចនរិន តរ ៍ ពុបំាន   
ពឡើយ  ។   ចតិ ត  ណដលរតូវថនីមទិ ធាៈ រគបសង្ាតព់ហើយ  ជាចតិ តមនិគួរ 
ដល់ការ្រពឡើយ ។  ចតិ ត ណដលម្មនឧទ ធច ចកុក ាុច ចាៈ ជារតមុីខ្ ជាចតិត   
មនិសងប់រម្មង ប់ពឡើយ រណមង្វលិវល់ ។  ចតិ ត ណដលវចិកិចិាឆ  ចូលពៅ
ពបៀតពបៀនពហើយ រណមង្មនិពឡើង្ពៅកានផ់លូវ ណដលញុាងំ្ការបាន
្ន ឲយសំពរចពឡើយ ។  នវីរណាៈទងំ្ ៥ ពនោះឯង្ ពោកព ល     
ថា “ឣង្គណដលរតូវលោះបង្”់ ពរ ោះនវីរណាៈទងំ្ ៥ ព ោះ ជាពហតុ     
ពធ វើឲយឣន តរាយដល់្ន  ពដាយវពិសស  ដចូព លមកពនោះ  ។ 
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-៣៦៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កវ៏តិកាាៈ ញុាងំ្ចតិ តឲយឱនពៅ កនុង្ឣារមមណ៍, វចិារាៈ រណមង្    
ចង្ពរកៀកទកុ,  បតី ិ  ណដលពកើតរពម ពដាយបពយាគសមបតត ិ  ពធ វើនវូ
ពសចកតណី្ អត នងិ្ សុខ្ ពធវើនវូការចូលពៅចពំរ ើន ដល់ចតិ តណដលម្មន
បពយាគ គ ឺ វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ព ោះ ឲយសំពរចពហើយ ពដាយការ  
មនិរាយម្មយ, រគាព ោះ ភាពននចតិ តម្មនឣារមមណ៍ណតមួយ គកឺារ
បព អ្ នចតិ ត ការចង្ពរកៀកទកុ ការណ្អត នងិ្ ការចូលពៅចពំរ ើន
ទងំ្ឡាយព ោះ ឣនពុរគាោះពហើយ ណរមង្កួចកាន ់ នវូចតិ តព ោះ ណដល
របរពតឹ តពៅ មួយឣពន លើពដាយសមបយុតតធម៌ដព៏សស ពដាយពសមើ នងិ្ 
ពដាយរបនព  កនុង្ឯកាត រមមណ៍  ពហតុណ្ហ,  ពហតុព ោះ  ភាវាៈនន     
បឋមជាន របកបពដាយឣង្គ ៥ បណឌិ តគបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហច  
ននការពកើតពឡើង្ ននឣង្គទងំ្ឡាយ  ៥  ពនោះ   គ ឺវតិកាាៈ, វចិារាៈ, បតី,ិ 
សុខ្ាៈ, ចពិត តកគគា ។  ពរ ោះថា កាលពបើឣង្គទងំ្ ៥ ពនោះ ពកើតពឡើង្  
ពហើយ ្ន ជាធមមជាត ព ម្ ោះថា ពកើតពឡើង្ពហើយ ។ ពរ ោះ    
ពហតុព ោះ ឣង្គទងំ្ ៥ ព ោះ ពទើបពៅថា ឣង្គរបកបរពមពហើយ នន
បឋមជានព ោះ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ  ព ម្ ោះថា ្ន ដនទពទៀត 
ណដលរបកបរពម ពដាយឣង្គទងំ្ ៥ ពនោះ បណឌិ ត មនិគួររបកាន ់ ថា  
ម្មនដពូចនោះពទ ។   ដចូជាពស  គពឺោកព លថា  របកបពដាយឣង្គ 
៤, តូរយតន្ទន ត ី គពឺោកព លថា របកបពដាយឣង្គ ៥, មគគ គពឺោក
ព លថា របកបពដាយឣង្គ ៨ ពដាយឣំណ្ហចននពហតុរតមឹណតឣង្គ
ប៉ាុពណ្ហណ ោះឯង្  យា៉ាង្ណ្ហ,  សូមបីបឋមជានពនោះ  កប៏ណឌិ ត  គបបីរជាប   
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-៣៧០- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ថា “ពោកព លថា ម្មនឣង្គ ៥ ឬថា របកបពដាយឣង្គ ៥  ពដាយ    
ឣំណ្ហចពហតុរតមឹណតឣង្គប៉ាុពណ្ហណ ោះឯង្  កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ ។   ឣង្គទងំ្ 
៥ ពនោះ ម្មនសូមបីកនុង្ខ្ណាៈននឧបចារាៈ កព៏តិណមនពហើយ ពបើទកុជា
ដពូចាន ោះ កនុង្ឧបចារាៈ ឣង្គទងំ្ ៥ ព ោះ ជាឣង្គណដលម្មនកម្មល ងំ្ខាល ងំ្ 
ជាង្ចតិ តជារបរកត ី ។ ចណំណកកនុង្បឋមជានពនោះ ឣង្គទងំ្ ៥ ព ោះ 
ដល់នវូលកេណាៈ ននរបូាវចរាៈ ជាឣង្គណដលម្មនកម្មល ងំ្ ខាល ងំ្ជាង្   
ឧបចារាៈពៅពទៀត ។ ណមនពតិ បណ្ហត ឣង្គទងំ្ ៥ ព ោះ វតិកាាៈ កាល
បព អ្ នចតិ តពៅ កនុង្ឣារមមណ៍ ពដាយឣាការ ដព៏កលៀវកាល ពពញទ ី ពទើប
ពកើតពឡើង្ ។  វចិារាៈ កាលាមបពបាសឣណង្អល នវូឣារមមណ៍ យា៉ាង្ 
នរកណលង្ ពទើបពកើតពឡើង្ ។  បតី ិនងិ្ សុខ្ ផសពវផាយពៅកានក់ាយ
ទពូៅទងំ្ឣស់ ពទើបពកើតពឡើង្ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ  បានជារពោះម្មន
រពោះភាគ  រទង្រ់ាស់ថា  “ឣវយវាៈ  រតង្ណ់្ហមួយ  ននរាង្កាយទងំ្   
ពួង្  របស់រពោះពយាគ ី  ឣនកបានបឋមជានព ោះ  គបឺតី ិ  នងិ្ សុខ្ាៈ   
ណដលពកើតពវីពិវក មនិប៉ាោះ ល់ពហើយ មនិម្មនពឡើយ” ។  សូមបី        
ភាវាៈ ននចតិ តម្មនឣារមមណ៍ណត ១ ជាធមមជាត ល់រតូវ កនុង្ឣារមមណ៍
ទងំ្ឡាយ ពកើតពឡើង្ ដចូជានផទសមុ គជានខ់ាង្ពលើ  ល់រតូវនផទ     
សមុ គជានខ់ាង្ពរកាម  ដពូចាន ោះ  ។   ពនោះ  ជាពសចកតវីពិសស ជាង្កាម្ម-   
វចរចតិ ត  ទងំ្ឡាយពរៅពពីនោះ  ននឣង្គទងំ្ឡាយ ៥  ព ោះ  ។ 

បណ្ហត ឣង្គទងំ្ឡាយ ៥ ព ោះ ភាពននចតិ តម្មនឣារមមណ៍ណត
មួយ   រពោះម្មនរពោះភាគ   មនិបានសំណដង្ពចញពហើយ    កនុង្បាលីពនោះ    
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-៣៧១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ថា  “របកបពដាយវតិកាាៈ  របកបពដាយវចិារាៈ”  ដពូច នោះ  កព៏តិណមន
ពហើយ ពបើទកុជាដពូចាន ោះកព៏ដាយ ចពិតតកគគា ព ោះ កព៏ ម្ ោះថា ជា        
ឣង្គ ពដាយពតិ ពរ ោះរពោះឣង្គ រាស់កនុង្វភិង្គ យា៉ាង្ពនោះថា  កយ    
ថា  “្ន  គ ឺវតិកាាៈ, វចិារាៈ, បតី,ិ សុខ្ាៈ, ចពិតតកគគា”  ដពូច នោះ  ។   
ណមនពតិ ឧពទ ទស រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្ព់ធវើពហើយ ពដាយពសចកត ី      
ឣធបិាយណ្ហ, ពសចកតឣីធបិាយព ោះឯង្ ជាពសចកតឣីធបិាយ     
គរឺពោះឣង្គ  រទង្ប់ានរបកាសពហើយ  កនុង្វភិង្គព ោះ  ។ 
‘ (៩៥’)  ចណំណកពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្ពរីបទពនោះថា “បឋមជាន 
ម្មនលំឣ ៣ យា៉ាង្ ដល់រពមពដាយលកេណាៈ ១០” ម្មនដចូតពៅ   
ពនោះ ៖ បណឌិ ត គបបីរជាបភាវាៈននបឋមជានម្មនលំឣ ៣ របការ 
ពដាយឣំណ្ហចននលំឣខាង្ពដ ើម, កណ្ហត ល នងិ្ ខាង្ចុង្,  មួយពទៀត 
ភាវាៈននបឋមជានព ោះ  ដល់រពមពដាយលកេណាៈ ១០  កប៏ណឌិ ត 
គបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចលកេណាៈននលំឣបទពដ ើម, កណ្ហត ល នងិ្ 
បទខាង្ចុង្  ទងំ្ឡាយនុោ៎ះឯង្  ។  

បាលី   ក នុង្ម្មតកិាព ោះ   ម្មនដចូតពៅពនោះ  ៖  
“បដបិទវសុិទ ធ ិ ជាលំឣបទខាង្ពដ ើម ននបឋមជាន, ការរកី  

ចពំរ ើនពរឿយៗ  ននឧពបកាេ   ជាលំឣបទកណ្ហត លននបឋមជាន, ពសចកតី
រកីរាយ  ជាលំឣបទខាង្ចុង្ ននបឋមជាន  ។ 
‘ (សួរថា’) បដបិទវសុិទ ធ ិជាលំឣបទខាង្ពដ ើម ននបឋមជាន,
លកេណាៈទងំ្ឡាយ  ននលំឣបទខាង្ពដ ើម  ម្មនប៉ាុ ម នយា៉ាង្?   ។ 
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-៣៧២- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

‘ (ព្លើយថា’)  លកេណាៈទងំ្ឡាយននលំឣបទខាង្ពដ ើម ម្មន ៣ 
គ ឺ ពសចកតឣីន តរាយណ្ហននបឋមជានព ោះ, ចតិ ត បរសុិទ ធចាកពសចកត ី
ឣន តរាយព ោះ ១, ចតិ តពដ ើរពៅកានស់មថនមិតិ ត ណដលជាផលូវកណ្ហត ល 
ពរ ោះភាវាៈននចតិ តបរសុិទ ធពហើយ ១, ចតិ ត សទុ ោះពៅ កនុង្សមថនមិតិ ត  
ព ោះ ពរ ោះភាវាៈននចតិ តពដ ើរពៅពហើយ ១, ការណដលចតិតបរសុិទ ធចាក
ពសចកតឣីន តរាយកត,ី ការណដលចតិតពដ ើរពៅកានស់មថនមិតិ ត ណដលជា  
ផលូវកណ្ហត ល ពរ ោះបរសុិទ ធពហើយកត,ី ការណដលចតិតសទុ ោះពៅ កនុង្    
សមថនមិតិ តព ោះ ពរ ោះចតិ តពដ ើរពៅ ពហើយកត,ី ព ោះ គជឺាបដបិទ-
វសុិទ ធ ិ ជាលំឣបទខាង្ពដ ើម ននបឋមជាន, ពនោះ ជាលកេណាៈ ៣ នន  
លំឣបទខាង្ពដ ើម, ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបពោក ព លថា បឋម-
ជាន ជា្នម្មនលំឣបទខាង្ពដ ើមផង្ ដល់រពមពដាយលកេណាៈ 
៣   ផង្  យា៉ាង្ដពូចនោះ  ។ 
‘ (សួរថា’) ការរកីចពំរ ើនននឧពបកាេ  ជាលំឣបទកណ្ហត ល នន  
បឋមជាន, លកេណាៈទងំ្ឡាយ ននលំឣបទកណ្ហត ល ម្មនប៉ាុ ម ន
យា៉ាង្ ?   ។ 
‘ (ព្លើយថា’)  លកេណាៈទងំ្ឡាយននលំឣបទកណ្ហត ល ម្មន ៣ 
គ ឺ រពោះពយាគ ី ចូលពៅសំឡងឹ្ពមើលនវូចតិ តណដលបរសុិទ ធពហើយ ១, 
ចូលពៅសំឡងឹ្ពមើលនវូចតិ តណដលពដ ើរពៅកានស់មថាៈពហើយ ១, ចូល
ពៅសំឡងឹ្ពមើលនវូចតិ តណដលជាទាីងំ្ ននឣារមមណ៍ណតមួយ ១, ការ
ណដលរពោះពយាគ ី ចូលពៅសំឡងឹ្ពមើល  នវូចតិ តណដលបរសុិទ ធពហើយកត,ី  
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-៣៧៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ការណដលរពោះពយាគ ី ចូលពៅសំឡងឹ្ពមើល នវូចតិ តណដលពដ ើរពៅកាន់
សមថាៈពហើយកត,ី ការណដលរពោះពយាគចូីលពៅសំឡងឹ្ពមើលនវូចតិ ត
ណដលជាទាីងំ្ ននឣារមមណ៍ណតមួយ កត,ី ព ោះ ជាករិយិារកីចពំរ ើន       
ននឧពបកាេ   ជាលំឣបទកណ្ហត ល ននបឋមជាន,  ពនោះ  ជាលកេណាៈ      
៣  ននលំឣបទកណ្ហត ល,  ពរ ោះពហតុព ោះ  ពទ ើបពោក  ព លថា 
បឋមជាន ម្មនលំឣបទកណ្ហត លផង្ ដល់រពមពដាយលកេណាៈ ៣ 
ផង្  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 
‘ (សួរថា’) ពសចកតរីកីរាយ ជាលំឣបទខាង្ចុង្ននបឋមជាន, 
លកេណាៈទងំ្ឡាយ ននលំឣបទខាង្ចុង្  ពតើម្មនប៉ាុ ម នយា៉ាង្ ?  ។ 
‘ (ព្លើយថា’)  លកេណាៈទងំ្ឡាយ ននលំឣបទខាង្ចុង្ ម្មន ៤ 
គ ឺ ពសចកតរីកីរាយ ពដាយពសចកតថីា មនិរបរពតឹ តកន លង្ នវូធម៌ទងំ្ 
ឡាយ  ណដលពកើតពហើយ  កនុង្្នចតិតព ោះ ១,  ពសចកតរីកីរាយ 
ពដាយពសចកតថីា ឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ឡាយ ម្មនរសណតមួយ ១, ពសចកតី
រកីរាយ ពដាយពសចកតថីា ការបណណត តនវូពសចកតពីាយាម ណដល 
ចូលពៅ ដល់្នព ោះ  ១,  ពសចកតរីកីរាយ  ពដាយពសចកត ី ថា  
ករិយិាពសព ពដាយពរចើន ១,  ទងំ្ ៤  យា៉ាង្ ពនោះ  ជាពសចកតរីកីរាយ 
ជាលំឣបទខាង្ចុង្ ននបឋមជាន,  ពនោះ  គជឺាលកេណាៈ ៤  ននលំឣ 
បទខាង្ចុង្, ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបពោកព ល ថា “បឋមជាន     
ជា្នម្មនលំឣបទខាង្ចុង្ផង្  ដល់រពម  ពដាយលកេណាៈ ៤   
ផង្ ”  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 
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-៣៧៤- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

‘ (៩៦) ឣាចារយមួយរកុម ពណ៌  យា៉ាង្ដពូចនោះថា “កនុង្ធម៌  
ទងំ្ ៣ របការព ោះ ឧបចារាៈ របរពតឹ តពៅ មួយឣពន លើពដាយសម្មភ រាៈ 
ព ម្ ោះថា បដបិទវសុិទ ធ,ិ  ឣបប  ព ម្ ោះថាការចពំរ ើនពដាយឧពបកាេ , 
របាជាញ  ណដលជាពរគឿង្ពចិារណ្ហ ព ម្ ោះថា ពសចកតរីកីរាយ ” ។ 
ចណំណកកនុង្រពោះបាលី រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ថា “ចតិ ត ណដល
ដល់នវូភាពម្មនឣារមមណ៍ណតមួយ ជាចតិតសទុ ោះពៅកានប់ដបិទវសុិទ ធិ
ផង្ ជាចតិត គឧឺពបកាេ ឲយចពំរ ើនពហើយផង្ ជាចតិត ណដលញាណពធវើ        
ឲយរកីរាយពហើយផង្ ”  ដពូច នោះ  ពរ ោះពហតុណ្ហ,  ពរ ោះពហតុព ោះ 
បដបិទវសុិទ ធ ិ បណឌិ តគបបីរជាប  ពដាយឣំណ្ហចននមគគ ជាទមីក នន
ឰដខ៏ាង្កនុង្ឣបប នុោ៎ះឯង្, ការចពំរ ើន ពដាយឧពបកាេ  បណឌិ ត គបបី
រជាប ពដាយឣំណ្ហចកចិច ននតរតមជឈតតុពបកាេ  នងិ្ ពសចកតរីកីរាយ 
បណឌិ តគបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចននករិយិាសំពរចនវូកចិ ចននញាណ 
ណដលពធវើឲយផូរផង្ ់ ពដាយញុាងំ្ភាវាៈគកឺារមនិរបរពតឹ តកិន លង្ នវូធម៌
ទងំ្ឡាយជាពដ ើមឲយសំពរច ។  សួរថាាៈ  កយពនោះ ម្មនឣធបិាយ    
ដចូពមតច? ។  ព្ លើយថាាៈ កឣ៏បប  ពកើតពឡើង្ កនុង្វារាៈណ្ហ, កនុង្         
វារាៈព ោះ ចតិ ត រណមង្បរសុិទ ធសាអ ត ចាកពួកកពិលស ព លគ ឺ           
នវីរណាៈ ណដលជាពសចកតឣីន តរាយ ដល់្នព ោះ ។ ពរ ោះចតិ ត
បរសុិទ ធពហើយ ចតិ តជាធមមជាតរបាសចាកកពិលស ជាពរគឿង្រារាងំ្ 
រណមង្ពដ ើរពៅកានស់មថនមិតិ ត ណដលជាផលូវកណ្ហត ល ។ ឣបប -
សម្មធចិតិ ត   ណដលរបរពតឹ តពៅពសមើនុោ៎ះឯង្   ព ម្ ោះថា សមថនមិតិ ត  ជា   
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-៣៧៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ផលូវកណ្ហត ល ។  កបុ៏រមិចតិ ត ណដលជាឣនន តរបចចយ័ ននឣបប ចតិត  
ព ោះ កាលចូលពៅកានភ់ាពននចតិ តនងឹ្ធងឹ្ ពដាយនយ័ គកឺរិយិា     
ណរបរបួលចាកសន តត ិ ១ ព ម្ ោះថា ពដ ើរពៅកានស់មថនមិតិ ត ជាផលូវ     
កណ្ហត ល ។  ពរ ោះចតិ តព ោះពដ ើរពៅពហើយយា៉ាង្ពនោះ  ចតិ ត ពទ ើបព ម្ ោះ 
ថា សទុ ោះពៅ កនុង្សមថាៈព ោះ ពដាយការចូលពៅកានភ់ាពននចតិ តនងឹ្ 
ធងឹ្ ។  បណឌិ ត គបបីរជាបបដបិទវសុិទ ធ ិ ណដលញុាងំ្ឣាការណដល  
ម្មនកនុង្បុរមិចតិ តឲយសំពរច ពដាយឣំណ្ហចននមគគជាទមីក កនុង្ខ្ណាៈ
ននករិយិាពកើតពឡើង្ ននបឋមជាននុោ៎ះឯង្ ពដាយនយ័ដចូបានព ល
មកពនោះ  ជាមុនសិន  ។ 

មួយវញិពទៀត កាលពបើចតិ តព ោះ បរសុិទ ធពហើយ យា៉ាង្ដពូចនោះ 
រពោះពយាគ ី កាលមនិពធវើនវូពសចកតខី្ វល់ខាវ យ កនុង្ករិយិាជរមោះ ពរ ោះ
មនិម្មនឣវីណដលរតូវជរមោះមតង្ពទៀត ព ម្ ោះថា ចូលពៅសំឡងឹ្ពមើល 
នវូចតិ តណដលបរសុិទ ធពហើយ ។ កាលពបើចតិ ត ពដ ើរពៅកានស់មថាៈ   
ពហើយ  ពដាយការចូលពៅកានភ់ាពជាសមថាៈ,  រពោះពយាគ ី  កាល 
មនិពធវើនវូពសចកតខី្ វល់ខាវ យ  ក នុង្ករិយិាសម្មទន មតង្ពទៀត  ព ម្ ោះ 
ថា ចូលពៅសំឡងឹ្ពមើល នវូចតិ តណដលពដ ើរពៅកានស់មថាៈពហើយ ។  
មួយពទៀត កាលណដលចតិតព ោះ លោះបង្ន់វូការជាប់ជ ំក ់ ពដាយ
សង្ាពិលសពហើយ  ាងំ្ពៅម្មពំហើយ ពដាយភាពននចតិ តម្មនឣារមមណ៍
ណតមួយ ពរ ោះភាវាៈននចតិ តពដ ើរពៅពហើយកានស់មថាៈ ហនងឹ្ឯង្ រពោះ
ពយាគ ី  កាលមនិពធវើពសចកតខី្ វល់ខាវ យ    កនុង្ការាងំ្ពៅម្ម ំ   ពដាយ 
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-៣៧៦- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ភាពណតមួយ ‘ (ននចតិ ត’)  ព ម្ ោះថា  ចូលពៅសំឡងឹ្ពមើលការាងំ្ពៅ 
ម្ម ំ ពដាយភាពណតមួយ ‘ននចតិ ត’ ។  ការចពំរ ើនពឡើង្ននឧពបកាេ  បណឌិ ត 
គបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចកចិច ននតរតមជឈតតុពបកាេ  ដចូបានព ល
ពហើយពនោះឯង្  ។  

មួយវញិពទៀត ធម៌ណដលជាប់គាន ជាគូទងំ្ឡាយ បានខាង្
សម្មធ ិ នងិ្ បញ្ហដ  ណដលពកើតពហើយកនុង្្នចតិតព ោះ ណដលឧពបកាេ
ឲយចពំរ ើនពហើយ យា៉ាង្ដពូចនោះ ពនោះឯណ្ហ ជាធម៌មនិរបរពតឹ តកន លង្        
នវូគាន នងឹ្គាន  របរពតឹ តពៅពហើយ នងិ្ ឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ឡាយ ណ្ហ ម្មន     
សទ ធនិ្ទន ទយ៍ី ជាពដ ើម ជាឥន្ទន ទយ៍ី ម្មនរសណតមួយ ពដាយឣំណ្ហច នន    
វមុិត តរិស ពរ ោះភាវាៈននឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ព ោះ រចួរសឡោះពហើយ ចាក
កពិលសទងំ្ឡាយពផសង្ៗ របរពតឹ តពៅពហើយ, រពោះពយាគពី ោះ    
ញុាងំ្ពសចកតពីាយាមណ្ហ ណដលសមគួរដល់ភាវាៈព ោះ គសឺមគួរ
ដល់ភាវាៈ គកឺារមនិរបរពតឹ តកិន លង្នវូគាន នងឹ្គាន  ននធម៌ទងំ្ព ោះ នងិ្ 
ភាពជាគុណ ណដលម្មនរសណតមួយ ( ‘ននឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ឡាយ’) ឲយ  
របរពតឹ តពៅ ។  ចណំណក ការពសពពដាយពរចើន ណ្ហ នន្នចតិត    
ព ោះ របរពតឹ តពៅពហើយ កនុង្ខ្ណាៈព ោះ, ឣាការទងំ្ពួង្ព ោះឯង្ 
ព ម្ ោះថា សំពរចណមនពតិ ពរ ោះជាឣាការ គរឺពោះពយាគពី ោះ ព ើញ  
នវូពទស នងិ្ ឣានសិង្សព ោះៗ  ក នុង្ពសចកតពីៅហមង្ នងិ្ ពសចកតី
ផូរផង្ទ់ងំ្ឡាយ ពដាយញាណពហើយ ញុាងំ្ចតិ តឲយរកីរាយ គឲឺយ
បរសុិទ ធសាអ តឲយផូរផង្ព់ហើយ  ពដាយឣាការព ោះៗ  ពហតុណ្ហ,  ពហតុ 
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-៣៧៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ព ោះ ពទើបខ្ ញុពំ លថា “ពសចកតរីកីរាយ បណឌិ ត គបបីរជាប ពដាយ     
ឣំណ្ហចការសំពរចកចិ ចននញាណណដលពធវើឲយផូរផង្ ់ ពដាយការញុាងំ្
ភាវាៈគកឺារមនិរបរពតឹ តកិន លង្ នវូធម៌ទងំ្ព ោះជាពដ ើម ឲយសំពរច”  ។  

ញាណ ជាធមមជាតរបាកដ ពដាយឣំណ្ហចននឧពបកាេ  ក នុង្
ភាវ ចតិតព ោះ ដចូជាពោកព លថា “រពោះពយាគ ី រណមង្ចូលពៅ  
សំឡងឹ្ពមើល នវូចតិ តណដលខ្ លួនផគង្ពហើយ យា៉ាង្ដពូចាន ោះ ពដាយរបនព,    
បញ្ដ ិន្ទន ទយ៍ី ជាឥន្ទន ទយ៍ី ម្មនរបម្មណដន៏រកណលង្ ពដាយឣំណ្ហចនន
ឧពបកាេ  នងិ្ពដាយឣំណ្ហចបញ្ហដ ,  ចតិ ត រណមង្រចួរសឡោះចាកកពិលស 
ម្មនសភាពពផសង្ៗ ពដាយឣំណ្ហចឧពបកាេ , បញ្ដ ិន្ទន ទយ៍ី ជាឥន្ទន ទយ៍ី
ម្មនរបម្មណនរកណលង្ ពដាយឣំណ្ហចវពិម្មកេ នងិ្ ពដាយឣំណ្ហច
បញ្ហដ , ធម៌ទងំ្ឡាយព ោះ ជាធម៌ម្មនរសណតមួយ ពរ ោះចតិ តរចួ 
រសឡោះពហើយ, ភាវ  ណតង្ម្មន ពរ ោះពសចកតថីា ( ‘ធម៌ទងំ្ព ោះ’) 
ម្មនរសណតមួយ” ដពូចនោះ ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ ពសចកតី
រកីរាយណដលជាកចិចននញាណ ពទើបពោកព លថា “ជាទបីផុំត”  ។ 
‘ (៩៧) ឥឡូវពនោះ បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្        
បាឋាៈពនោះ ថា “្នទមួីយ ពៅថា បឋវកីសិណ ជា្ន គរឺពោះ
ពយាគ ីបានពហើយ”  ដចូតពៅពនោះ  ៖ 

( បឋមជាន ) 

្នពនោះ ព ម្ ោះថា បឋម ពរ ោះម្មនលំដាប់ននការរាប់ ។ 
្ន ណ្ហ  ពកើតពឡើង្ពហើយ  ជាដបូំង្  ពរ ោះពហតុព ោះ  ្នព ោះ  
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-៣៧៨- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ព ម្ ោះថា បឋម ។  គុណជាតពនោះ ព ម្ ោះថា ្ន ពរ ោះចូលពៅ   
សំឡងឹ្នវូឣារមមណ៍ ឬថា ពរ ោះដតុបោំល ញនវូធម៌ណដលជាសរតូវ ។ 
ចណំណកមណឌ លននដ ី  ពោកពៅថា “បឋវកីសិណ” ពរ ោះពសចកត ី
ថា ដទីងំ្មូល ។  នមិតិ ត ណដលរពោះពយាគបីានពហើយ ពរ ោះឣារស័យ 
នវូបឋវមីណឌ លព ោះកត ី ្នណដលរពោះពយាគបីានពហើយ កនុង្នមិតិ ត  
ក ត ី ពោកពៅថា “បឋវកីសិណ” ។  បណ្ហត ពសចកតនីនបឋវកីសិណ
ទងំ្ ៣ យា៉ាង្ព ោះ កនុង្ពសចកតពីនោះ បណឌិ ត គបបីរជាបថា “្ន 
ព ម្ ោះថា បឋវកីសិណ” ។  បាលី ថា “្ន ទមួីយ ពៅថា 
បឋវកីសិណ ជា្ន គរឺពោះពយាគ ី បានពហើយ” ដពូចនោះព ោះ គ ឺ   
ពោកព លពហើយ  សំពៅយកពសចកតពី ោះ  ។ 

កក៏ាលពបើរពោះពយាគ ី បានបឋមជាន យា៉ាង្ពនោះពហើយ, រពោះ
ពយាគពី ោះ គបបីកណំតយ់កឣាការទងំ្ឡាយ កនុង្្នព ោះ ដចូ  
ជាខាម នធ់ នូឣនកបាញ់ពរាមកន ទយុ នងិ្ ដចូជាឣនករគួ ។  ធមមា យខាម ន ់
ធ នូណដល ល្ សនវលអ កាលពធវើកមម ពដ ើមបីបាញ់ នវូពរាមកន ទយុបាញ់ 
រតូវពរាមកន ទយុ  ក នុង្វារាៈណ្ហ  គបបីកណំតយ់កឣាការ ននជាំរន 
ណដលខ្ លួនបានជានព់ហើយផង្ ននដង្ធនូផង្ ននណខ្សធនូផង្ ននរពួញផង្ 
កនុង្វារាៈព ោះថា “ឣញឈរ ពដាយឣាការយា៉ាង្ពនោះ កានដ់ង្ធនូយា៉ាង្
ពនោះ កានណ់ខ្សធនូយា៉ាង្ពនោះ កានន់វូរពួញ យា៉ាង្ពនោះពហើយ ពទើបបាញ់  
ពរាមកន ទយុ” ដពូចនោះ  ចាប់ពដ ើមឣំពពី ោះមក ខាម នធ់ នូព ោះ កាលញុាងំ្  
ឣាការទងំ្ព ោះ    ឲយសពរមច    ពដាយរបការដពូចាន ោះឯង្    ពទ ើបបាញ់    
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-៣៧៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពរាមកន ទយុមនិខ្សុ យា៉ាង្ណ្ហមញិ, សូមបីរពោះពយាគ ី កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះ
ណដរ គបបីកណំតយ់កឣាការទងំ្ឡាយ  ម្មនពភាជនជាទសីបាយជា
ពដ ើម ទងំ្ពនោះ ថា “ឣញបរពិភាគនវូពភាជនព ម្ ោះពនោះ  គប់រកបុគគល 
ណបបពនោះ ពៅកនុង្ពស សនាៈណបបពនោះ បានសំពរច្នពនោះពហើយ 
កនុង្កាលពនោះ ពដាយឥរយិាបថព ម្ ោះពនោះ” ដពូចនោះ ។  ពរ ោះថាកាល 
ពបើរពោះពយាគកីណំតប់ាន យា៉ាង្ពនោះពហើយ, កាលពបើបឋមជានព ោះ 
បាតប់ង្ព់ៅពហើយកត,ី រពោះពយាគពី ោះ កឣ៏ាចពដ ើមបីញុាងំ្ឣាការទងំ្
ព ោះឲយសពរមច ពហើយញុាងំ្្នព ោះ ឲយពកើតពឡើង្មតង្ពទៀតបាន 
កាលពធវើនវូ្នព ោះ ណដលមនិទនស់ាទ តឲ់យសាទ តក់ ត ី កឣ៏ាចពដ ើមបី  
ឲយបានដល់ឣបប  ជាពរឿយៗ ។ មួយពទៀត ដចូជាឣនករគួណដល
ល្ ស កាលឣ គ្ សពៅារវ យ យ កណំត ់ ចណំ្ហ ំ នវូឣាាររ  

ណដលពៅារវ យ យព ោះ ចូលចតិតបរពិភាគ ចាប់ាងំ្ពពី ោះមក ក៏
បព អ្ ននវូឣាាររ ម្មនសភាពណបបព ោះឯង្ ពៅឲយពៅារវ យ យ
ព ោះ រណមង្បានោភ យា៉ាង្ណ្ហមញិ, សូមបីរពោះពយាគពីនោះ កយ៏ា៉ាង្ 
ព ោះណដរ កណំតន់វូឣាការទងំ្ឡាយ ម្មនពភាជនជាពដ ើម កនុង្ខ្ណាៈ 
ណដលខ្ លួនបានសំពរចពហើយ ញុាងំ្ឣាការទងំ្ព ោះ ឲយសពរមច ពទើប  
ជាឣនកបានឣបប ពរឿយៗ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគពីនោះ គបបី
កណំតឣ់ាការទងំ្ឡាយ ឲយដចូជាឣនកបាញ់ពរាមកន ទយុ នងិ្ ឣនករគួ 
យា៉ាង្ដពូចាន ោះ  ។ 

ណមនពតិ   សូមបីរពោះម្មនរពោះភាគ  ករ៏ទង្រ់ាស់ កយពនោះ  ថា  
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-៣៨០- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

“ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ឣនករគួពពិសស ណដល ល្ សវាង្នវ ជាឣនក
បពរមើរពោះរាជាខ្ លោះ មារឣាម្មតយននរពោះរាជាខ្ លោះ ពដាយមាូបទងំ្ឡាយ 
ណដលខ្ លួនផសំពហើយ ពដាយរសជាតពផសង្ៗ គ ឺ រសជូរខ្ លោះ រសចតខ់្ លោះ 
រសហរឺខ្ លោះ រសណផអមខ្ លោះ រសខារខ្ លោះ រសមនិខារខ្ លោះ រសនរបខ្ លោះ រស   
មនិនរបខ្ លោះ,   ម្មន លភកិ េុទងំ្ឡាយ  ឣនករគួពពិសស  ណដល ល្ សវាង្   
នវព ោះឯង្ ពរៀនយកនវូការចណំ្ហ ំ ននពៅារវ យ យ របស់ខ្ លួនថា 
“នថងពនោះ មាូបពនោះ គាប់ចតិ ត ដល់ពៅារវ យ យ របស់ឣញផង្, ពៅ 
ារវ យ យ របស់ឣញ លូកចពំ ោះណតមាូបពនោះ ផង្, ពៅារវ យ យ 
របស់ឣញ ចាប់យកពរចើនចពំ ោះមាូបពនោះផង្, ពៅារវ យ យ របស់
ឣញ ព លសរពសើរចពំ ោះមាូបពនោះផង្, ពៅនថងពនោះ មាូបម្មនរសជូរ
គាប់ចតិ តចពំ ោះពៅារវ យ យរបស់ឣញផង្, ពៅារវ យ យរបស់
ឣញ លូកចពំ ោះមាូបម្មនរសជូរផង្, ចាប់យកពរចើនចពំ ោះមាូបម្មន 
រសជូរផង្, ពៅារវ យ យ របស់ឣញ ព លសរពសើរចពំ ោះមាូប
ម្មនរសជូរផង្ ៘ ព លសរពសើរចពំ ោះមាូបមនិម្មនរសនរប
ផង្” ដពូចនោះ ម្មន លភកិ េុទងំ្ឡាយ ឣនករគួពពិសស ណដល ល្ ស 
របសប់វាង្នវព ោះឯង្ ជាឣនកបាននវូពរគឿង្ពសលៀក ក ់ ជាឣនកបាន
ពបៀវតស នងិ្ ជាឣនកបាននវូរ វ្ ន,់ ព ោះពរ ោះពហតុឣវី?  ម្មន លភកិេុ
ទងំ្ឡាយ ពរ ោះថា ឣនករគួវពិសស ណដល ល្ ស របសប់វាង្នវ   
ព ោះ ពរៀនយកនវូការចណំ្ហ ំ ននពៅារវ យ យរបស់ខ្ លួន យា៉ាង្ណ្ហ, 
ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ  ភកិ េុពួកខ្ លោះ ក នុង្សាស ពនោះ  ជាបណឌិ ត របសប់ 
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-៣៨១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ល្ សនវ ជាឣនកម្មនការពចិារណ្ហពរឿយៗ នវូកាយ កនុង្កាយពៅ, 
ឣនកម្មនការពចិារណ្ហពរឿយៗ នវូពវទ  កនុង្ពវទ ទងំ្ឡាយ ឣនក
ម្មនការពចិារណ្ហពរឿយៗ នវូចតិ ត ក នុង្ចតិ ត ឣនកម្មនការពចិារណ្ហ   
ពរឿយៗ នវូធម៌ ក នុង្ធម៌ទងំ្ឡាយពៅ ជាឣនកម្មនពាយាម ជាឣនក
ដងឹ្ខ្ លួនចាស់ ម្មនសត ិ គបបីបព ទ បង្ឣ់ភជិា នងិ្ ពទមនសស កនុង្ 
ពោក,  កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ  ពចិារណ្ហព ើញពរឿយៗ  នវូធម៌  
ក នុង្ធម៌ទងំ្ឡាយពៅ, ចតិ ត រណមង្ាងំ្ពៅម្ម,ំ ឧបកពិលសទងំ្  
ឡាយ គរឺពោះពយាគពី ោះលោះបង្ប់ាន, រពោះពយាគពី ោះ ពរៀនយកនវូ
នមិតិ តព ោះ, ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ភកិ េុព ោះឯង្ ជាបណឌិ ត របសប់
ល្ សនវ ជាឣនកបាននវូការពៅជាសុខ្ កនុង្បចចុបបន នពនោះផង្ ជាឣនក

បាននវូសត ិ នងិ្ សមបជញ្ដ ាៈផង្, ពរឿង្ព ោះ ពរ ោះពហតុឣវី?,  ម្មន ល
ភកិេុទងំ្ឡាយ ពរ ោះថា ភកិ េុព ោះ ជាបណឌិ ត របសប់ ល្ សនវ ពរៀន
យកនវូការកណំត ់ ននចតិ តរបស់ខ្ លនួ  កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ”  ដពូច នោះ  ។ 

កក៏ាលពបើរពោះពយាគពី ោះ ញុាងំ្ឣាការទងំ្ព ោះឲយដល់រពម 
មតង្ពទៀត ពដាយករិយិាកានយ់កនវូនមិតិ ត, គុណជាតរតមឹណតឣបប 
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ រណមង្សំពរច ។  ទជីាទាីងំ្ពៅយូរមនិម្មនពទ ។  ឯទជីាទី
ាងំ្ពៅយូរ ណតង្ម្មន ពរ ោះភាវាៈននធម៌ទងំ្ឡាយ ណដលជាសរតូវ
ដល់សម្មធ ិគខឺ្ លួនសំឣាតលអពហើយ ។  ណមនពតិ ភកិ េុណ្ហ មនិសង្ាត ់
សង្ានិ ពដាយរបនព នវូកាម្ន ទាៈ ពដាយបចចពវកេណវធិ ី ម្មនករិយិា
ពចិារណ្ហ  នវូពទសននកាមជាពដ ើម    មនិពធវើពសចកតឣីារកក ់  ពដាយ 
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-៣៨២- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

កាយ ឲយសងប់រម្មង ប់ ពដាយរបនព ពដាយឣំណ្ហចការសងប់រម្មង ប់ នន
កាយ មនិបព ទ បង្ ់ ពដាយរបនព នវូថនីមទិ ធាៈ ពដាយឣំណ្ហចននការ  
ពធ វើទកុកនុង្ចតិ តនវូឣារមភធាតុជាពដ ើម មនិពធវើការដកពឡើង្ពដាយរបនព 
នវូឧទ ធច ចកុក ាុច ចាៈ ពដាយឣំណ្ហចននមនសិការវធិ ី ម្មនការពធវើទកុកនុង្ 
ចតិ ត នវូសមថនមិតិ តជាពដ ើម មនិជរមោះ ពដាយរបនពនវូធម៌ទងំ្ឡាយ
ណដលជាសរតូវដល់សម្មធដិនទពទៀត រសាប់ណតចូលនវូ្ន, ភកិ េុ
ព ោះ ចង្ព់ចញឆ្វប់មនិខាន ដចូជាភមរជាត ិ ណដលចូលពៅពហើយ 
កានទ់ជីាទពីៅឣារស័យណដលខ្ លនួមនិបានជរមោះពហើយ រណមង្របញាប់ 
ពចញមកវញិ នងិ្ ដចូជារពោះរាជា ណដលពសតចយាង្ចូលពៅកាន់
ឧទាន ណដលមនិបានសំឣាតពហើយ ករ៏ទង្រ់បញាប់យាង្ពចញមក
វញិ យា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ ។  ចណំណកភកិេុណ្ហ ញុាងំ្ធម៌ទងំ្ឡាយណដល
ជាសរតូវដល់សម្មធ ិ ឲយសាអ ត ពដាយរបនពពហើយ ពទើបចូលនវូ 
្ន ភកិ េុព ោះ ជាឣនកពៅខាង្កនុង្ននសម្មបតត ិ រហូតពពញមួយនថង   
កប៏ាន ដចូជាភមរជាត ិ ណដលចូលពៅពហើយកានទ់ជីាទពីៅឣារស័យ 
ណដលខ្ លួនបានជរមោះលអពហើយ ( ‘ពៅកនុង្ទពី ោះបានយូរ’) នងិ្ ដចូរពោះ
រាជា ណដលយាង្ចូលពៅកានរ់ពោះឧទាន ណដលបានសំឣាតពហើយ  
ពសតចពៅ  កនុង្ឧទានព ោះ  បានយូរ  ’យា៉ាង្ដពូចាន ោះ  ។ 

ពរ ោះពហតុព ោះ   ពទ ើបបុរាណ្ហចារយទងំ្ឡាយ   ព លថា ៖  
រពោះដយារី មានចិតត ដធវើ នូវដសចកតីរីករាយទួដៅ កនុងវិដវក 

របបីបដនាទ បង់ នូវដសចកតីដពញចិតត  កនុងកាមទាំងឡាយ, នូវ 
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-៣៨៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ដសចកតីថាន ាំងថាន ក់, នូវឧទធចច ៈ និង មិទធ ៈ មានវិចិកិចាឆ  ជា

ររមប់របាាំ ដូចរពោះរាជា ដសត ចយាងដៅកាន់រពោះឧទាន ដ៏

សាអ ត  រទង់រីករាយ  កន ុងឧទានដនាោះដូដចាន ោះ  ។ 

ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគ ី ឣនកម្មនរបាថាន ពដ ើមបីការាងំ្ពៅ 
ឣស់កាលដយូ៏រ គបបីជរមោះធម៌ណដលជាសរតូវទងំ្ឡាយ ឲយបាន
សាអ តពហើយ ពទើបចូលនវូ្ន ។  មួយវញិពទៀត រពោះពយាគ ី គបបី     
ចពំរ ើនបដភិាគនមិតិ ត ណដលខ្ លួនបានពហើយយា៉ាង្ណ្ហ ពដ ើមបីភាពដ៏
ទោូយននចតិ តភាវ  ។  ភូម ិ ននការចពំរ ើនបដភិាគនមតិ តពិ ោះ ម្មន    
២ យា៉ាង្ គ ឺ ឧបចារភូម ិកត ីឣបប ភូម ិកត ី ។  ណមនពតិ ការណដលរពោះ  
ពយាគ ី ពទោះបដីល់នវូឧបចារាៈពហើយ នងឹ្ចពំរ ើនបដភិាគនមិតិ តព ោះ ក៏
គួរ, ណតរពោះពយាគ ី សូមបីដល់ឣបប ពហើយ កគ៏បបីចពំរ ើន កនុង្ទមួីយ 
ពដាយពតិ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបខ្ ញុពំ លថា “រពោះពយាគ ី គបបី       
ចពំរ ើនបដភិាគនមិតិ ត ណដលខ្ លនួបានពហើយយា៉ាង្ណ្ហ ”  ។ 
‘ (៩៨) ពនោះ ជានយ័ ននការចពំរ ើន កនុង្បដភិាគនមិតិ តពនោះ ។      
រពោះពយាគពី ោះ មនិគបបីចពំរ ើននមិតិ តព ោះ ពដាយទនំង្ននការពរង្កី
បារត ការពរង្កីនវូន,ំ ការពរង្កីបាយ, ការចពំរ ើនននវលលិ នងិ្ ទនំង្ 
ននការពរង្កីសំពត ់ គបបីកណំតន់វូទហំនំននមិតិ ត ាមណដលខ្ លួនបាន
ពហើយព ោះ រតមឹណតមួយធាន ប់, ២ ធាន ប់, ៣ ធាន ប់ នងិ្ ៤ ធាន ប់ ពដាយ
លំដាប់ ពដាយចតិតពហើយ គបបីចពំរ ើន ាមណដលបានកណំតទ់កុមក, 
ណតពបើមនិទនប់ានកណំតព់ទ   មនិរតូវចពំរ ើនពឡើយ    ពរបៀបដចូជាឣនក 
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-៣៨៤- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ណរស កណំតន់វូទណីដលខ្ លនួរតូវភជួរ ពដាយនង្គល័ពហើយ ពទើបភជួរ ឰដ៏
ខាង្កនុង្ ននការកណំត,់  មួយពទៀត  ពរបៀបដចូជាភកិេុទងំ្ឡាយ  
កាលចង្សីម្ម កណំតន់វូនមិតិ តទងំ្ឡាយ ជាមុនពហើយ ពទើបចង្  
ក នុង្កាលជាខាង្ពរកាយ ដពូចាន ោះឯង្ ។  តមក រពោះពយាគ ីកាលចពំរ ើន 
នមិតិ ត ពដាយឣំណ្ហចននការកណំតន់វូរបម្មណ ១ ចឣំាម, ១ ហតថ, 
ប៉ាុនបរពិវណខាង្មុខ្រពោះវាិររ នងិ្ ពខ្តតណដនននរពោះវាិររទងំ្ឡាយ
ផង្ ប៉ាុនពខ្តតណដនននរសុក, នគិម, ជនបទ, ពខ្តតណដនរពោះរាជា នងិ្  
ពខ្តតណដន ននសមុរទទងំ្ឡាយផង្ គបបីកណំត ់ ពដាយទហំបំ៉ាុន     
ចរកវាឡ ឬក ៏ ធជំាង្ចរកវាឡព ោះពៅពទៀតកប៏ាន ពហើយចពំរ ើន ។  
ដចូជាកូនសតវហង្សទងំ្ឡាយ ចាប់ពដ ើមឣំពកីាលណដលពរាមសាល ប
ទងំ្ឡាយដោុះពឡើង្ពហើយ ចូលពៅកានរ់បពទសតូចៗ ពធវើនវូការថនកឹ
(‘ម្មមួំនពហើយ’) កព៏ហើរពៅកានទ់ជីតិននរពោះចន ទ នងិ្ រពោះឣាទតិយទងំ្ 
ឡាយ ពដាយលំដាប់ យា៉ាង្ណ្ហមញិ, ភកិ េុ កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ កាល
កណំតន់មិតិ តពហើយចពំរ ើន ពដាយនយ័ដចូបានព លពហើយ ចពំរ ើន
រហូតដល់ទហំបំ៉ាុនចរកវាឡ ឬក ៏ ធជំាង្ព ោះ កប៏ាន ។  ប ទ ប់មក 
នមិតិ តព ោះ ( ‘ជានមិតិ តរបាកដ’) ដល់រពោះពយាគពី ោះ កនុង្ទណីដលខ្ លនួ       
ចពំរ ើនពហើយៗ ដចូជាណសបកននពគាឧសភាៈ ណដលបុគគលខាវ រពហើយ 
ពដាយកពង្វរមួយរយ  ទទីលួ, ទទី ំប, ជាទកឹ, ជាភកព់រៅ, ជាភន ំ
នងិ្ ជាទមីនិរាបពសមើននណផនដ ី យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។  ណតថា រពោះពយាគ ី
ណដលជាឣាទកិមមកិាៈ  ឣនកបានបឋមជានពហើយ  ក នុង្នមិតិ តព ោះ   គបបី  
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-៣៨៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ជាឣនកពរចើន ពដាយករិយិាចូល ‘(នវូ្ន) មនិរតូវជាឣនកពរចើន  
ពដាយការពចិារណ្ហពឡើយ  ។ 

ពរ ោះថា កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ ពរចើនពដាយការពចិារណ្ហ, 
ឣង្គ្ នទងំ្ឡាយ ជាឣង្គរបាកដ ដចូជាពថាល ស នងិ្ ម្មនកម្មល ងំ្
ពខ្ាយ ។  រគាព ោះ ឣង្គ្ នទងំ្ព ោះ របស់រពោះពយាគណីដលជា    
ឣាទកិមមកិាៈព ោះ  រណមង្មនិសពរមចជាបចចយ័ ននពសចកតខី្ វល់ខាវ យ 
កនុង្្ន ឰដខ៏ាង្ពលើ ពរ ោះឣង្គ្ នរបាកដពហើយយា៉ាង្ដពូចនោះ ។ 
រពោះពយាគណីដលជាឣាទកិមមកិាៈព ោះ កាលខ្វល់ខាវ យ កនុង្្នណដល
មនិទនស់ាទ តជ់ ំញ រណមង្សាបសូនយចាកបឋមជានផង្ ណថមទងំ្
មនិឣាចពដ ើមបីបានសពរមច្នទ២ី ផង្ ។ ពហតុព ោះ បានជារពោះ
ម្មនរពោះភាគរាស់ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ពមពគាណដលរាចរ់កសីុ
ពលើខ្ នង្ភន ំជាសតវលងង្ព់មល  មនិ ល្ សនវ មនិសាគ ល់ពខ្តត មនិរបសប់ 
ពដ ើមបីរាចព់ៅ ពលើភនណំដលមនិពសមើបាន, ពមពគាព ោះ ម្មនពសចកត ី  
រតោិះរោិះ យា៉ាង្ពនោះថា “ពបើដពូចាន ោះ ម្មនណតឣញពៅកានទ់ណីដលឣញមនិ
ធាល ប់បានពៅផង្ ទ ំសីុពៅម ណដលឣញមនិធាល ប់បានសីុផង្ ផកឹទកឹ
ណដលឣញមនិធាល ប់បានផកឹផង្” ដពូចនោះ, ពមពគានុោ៎ះ មនិទនប់ានដាក់
ពជើង្ខាង្មុខ្ ឲយបានាងំ្ពៅស៊ប់លអពហើយ កព៏លើកពជើង្ខាង្ពរកាយ 
ពឡើង្, ពមពគាព ោះ មនិរតូវពៅកានទ់សិណដលវាមនិធាល ប់ពៅផង្ មនិ
រតូវសីុពៅម ណដលវាមនិធាល ប់សីុផង្ មនិរតូវផកឹទកឹណដលវាមនិធាល ប់ 
ផកឹផង្  ណថមទងំ្មនិគបបីរតឡប់មកកានទ់កីណន លង្ ណដលវាឈររតោិះរោិះ  
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-៣៨៦- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

យា៉ាង្ពនោះថា “ពបើដពូចាន ោះ ម្មនណតឣញពៅកានទ់ណីដលឣញមនិធាល ប់  
បានពៅផង្  ៘  ផកឹទកឹណដលឣញមនិធាល ប់បានផកឹផង្” ដពូចនោះ 
ពដាយសួសតីព ោះបានពទ, ពរឿង្ព ោះ ពរ ោះពហតុឣវី? ម្មន លភកិេុទងំ្ 
ឡាយ ពរ ោះថា ពមពគាព ោះ ជាសតវរាចរ់កសីុពលើខ្ នង្ភន ំ ណតជាសតវ
លងង្ព់មល  មនិ ល្ សនវ មនិសាគ ល់ពខ្តត មនិរបសប់ពដ ើមបីរាចព់ៅ  
ពលើភនណំដលមនិរាបពសមើបាន ម្មនឧបម្មយា៉ាង្ណ្ហ, ម្មន លភកិេុទងំ្ 
ឡាយ ភកិ េុពួកខ្ លោះ ក នុង្សាស ពនោះ កម៏្មនឧបពមយយយា៉ាង្ព ោះណដរ  
ជាឣនកលងង្ព់មល  មនិ ល្ សនវ មនិសាគ ល់ពខ្តត មនិរបសប់ពដ ើមបី   
សាង តច់ាកកាមទងំ្ឡាយ ៘ សពរមចសរម្មន តដល់បឋមជាន, 
ភកិ េុព ោះ មនិពសព មនិចពំរ ើន មនិពធវើឲយពរចើននវូនមិតិ តព ោះ ទងំ្មនិ
តមាល់នមិតិ តព ោះឲយតមាល់ពៅលអពហើយផង្, ភកិ េុព ោះ កម៏្មនពសចកតី
រតោិះរោិះ យា៉ាង្ដពូចនោះថា “ពបើដពូចាន ោះ ម្មនណតឣាាម ឣញ គបបីចូលពៅ  
កាន់្ នទពីរីសពរមចសរម្មន តពៅ ៘ ពរ ោះករិយិាសងប់រម្មង ប់
ននវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ឡាយ” ដពូចនោះ,  ភកិ េុព ោះ មនិឣាចពដ ើមបីចូល
ពៅដល់្នទពីរី ៘ ពរ ោះវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ឡាយសងប់
រម្មង ប់ពហើយ សពរមចសរម្មន តពៅបានពទ, ភកិ េុព ោះ ម្មនពសចកតរីតោិះ 
រោិះ យា៉ាង្ពនោះថា “ពបើដពូចាន ោះ ម្មនណតឣាាម ឣញ គបបីសងប់សាង តច់ាក
កាមទងំ្ឡាយ ឲយបានពហើយ ចូលដល់្នទ១ី សពរមចសរម្មន ត
ពៅ”  ដពូច នោះ,  ភកិ េុព ោះកម៏និឣាចពដ ើមបីសងប់រម្មង ប់ចាកកាមទងំ្ឡាយ 
៘     ចូលបឋមជាន      ពហើយសពរមចសរម្មន តពៅបានពឡើយ,  
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-៣៨៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

 ម្មន លភកិ េុទងំ្ឡាយ ភកិ េុរបូពនោះ តថាគតពៅថា ជាឣនកឃាវ ង្ពហើយ 
ចាក្នទងំ្ពរី ជាឣនកសាបសូនយពហើយ ចាក្នទងំ្ពរី, 
ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ  ពរបៀបដចូពមពគាព ោះ  ជាសតវរាចរ់កសីុពលើ
ខ្ នង្ភន ំ ណតជាសតវលងង្ព់មល  មនិ ល្ សនវ មនិសាគ ល់ពខ្តត មនិរបសប់
ពដ ើមបីរាចព់ៅ ពលើភនណំដលមនិពសមើ យា៉ាង្ព ោះឯង្” ដពូចនោះ ។ ពរ ោះ
ពហតុព ោះ រពោះពយាគពី ោះ គបបីជាឣនកម្មនការសាទ តរ់បរពតឹ តពៅ 
ពដាយឣាការទងំ្ឡាយ ៥  កនុង្បឋមជានព ោះឯង្  ជាមុនសិន ។ 

កនុង្ឣាការទងំ្ព ោះ  វសី (ពសចកតថី នកឹទងំ្ឡាយ’) ៥ ពនោះ  គ ឺ
‘ ១’)  ឣាវជជនវសី   ថ នកឹក នុង្ការនកឹ, 

‘២)  សម្មបជជនវសី  ថ នកឹក នុង្ការចូល្ន, 
‘ ៣)  ឣធដិាា នវសី  ថ នកឹក នុង្ការទប់ទកុនវូ្ន, 
‘ ៤)  វុដាា នវសី   ថ នកឹក នុង្ការពចញ, 
‘  ៥)  បចចពវកេណវសី  ថ នកឹក នុង្ការពចិារណ្ហ  ។ 

រពោះពយាគ ី នកឹរកបឋមជាន កនុង្ទកីណន លង្ណដលរបាថាន  កនុង្
ពពលណដលរបាថាន  កនុង្កណំតណ់ដលរបាថាន , ភាវាៈននការយតឺយូរនន
ការនកឹមនិម្មន  ពហតុព ោះ ឣាការដពូចនោះ ពទើបព ម្ ោះថា ឣាវជជនវសី ។ 
រពោះពយាគ ី ចូលនវូបឋមជាន រតមឹណតទណីដលរបាថាន  រតមឹណតពពល
ណដលរបាថាន  រតមឹណតកណំតណ់ដលរបាថាន , ភាវាៈននការយតឺយូរននការ
ចូល មនិម្មន ពរ ោះពហតុព ោះ ឣាការដពូចនោះ ពទើបព ម្ ោះថា សម្មប-
ជជនវសី ។   សូមបីវសី ដព៏សស  បណឌិ តគបបីពរង្កីពសចកត ី ដចូនយ័  
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-៣៨៨- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ពនោះណដរ  ។   ពនោះ ជាការរបកាសពសចកត ីកនុង្វសីទងំ្ ៥ ព ោះ  ។ 
‘ (៩៩’)   កាលរពោះពយាគពីចញពបីឋមជានពហើយ នកឹវតិកាាៈ 
ជាដបូំង្, ជវន័ ទងំ្ឡាយ ៤ ឬ ៥ ណដលម្មនវតិកាាៈ ជាឣារមមណ៍       
នុោ៎ះឯង្ រណមង្សទុ ោះពៅ កនុង្លំដាប់ននឣាវជជនចតិ ត ណដលកាតោ់ត ចន់វូ     
ភវង្គពហើយ ពកើតពឡើង្,  ប ទ ប់ឣំពពី ោះមក ភវង្គពរី រណមង្ពកើត   
ពឡើង្, ប ទ ប់មក ឣាវជជនចតិ ត ណដលម្មនវចិារាៈ ជាឣារមមណ៍ ណតង្   
ពក ើតពឡើង្មតង្ពទៀត, ជវន័ទងំ្ឡាយ រណមង្សទុ ោះពៅ ាមនយ័ណដល
បានព លមកពហើយនុោ៎ះឯង្ ពហតុព ោះ រពោះពយាគឣីាចពដ ើមបីបញ្ជូ ន
នវូចតិ ត មនិឲយម្មនចព ល ោះ ក នុង្ឣង្គ្ នទងំ្ ៥ យា៉ាង្ ដពូចនោះ កនុង្ 
កាលណ្ហ, កនុង្កាលព ោះ ឣាវជជនវសី ជាគុណជាតសំពរចពហើយ
ដល់រពោះពយាគពី ោះ ។  ចណំណក វសីពនោះ ដល់នវូទបីផុំត គរឺពោះ     
ពយាគបីាន  ក នុង្យមកបាដាិររ ននរពោះម្មនរពោះភាគ  ឬ  ក នុង្កាល
ម្មនសភាពណបបពនោះ ននរពោះសាវក័ទងំ្ឡាយឯពទៀត ។ ធមមាការ
ថនកឹ ក នុង្ការនកឹណដលឆ្វប់រហ័ស ពដាយវពិសសជាង្ពនោះពៅពទៀត  
មនិម្មនពទ ។ ចណំណកភាពជាឣនកឣាច កនុង្ការចូល( ‘្ន)’ បាន
យា៉ាង្ឆ្វប់ ដចូជាការចូល កនុង្កាលជាទទី ូម នពសតច គ ព ម្ ោះ      
នព ទ បនន ទ  ននរពោះមារពម្មគគោល ន ដម៏្មនឣាយុ  ដពូចាន ោះ  ព ម្ ោះថា 
សម្មបជជនវសី ។  ភាពននបុគគលជាឣនកឣាចពដ ើមបីទប់ (នវូ្ន’) 
បាន ឣស់កាលណតមួយរពំពច រតមឹណតោទ តរ់ម្មមនដមតង្ ឬ រតមឹណត 
ោទ តរ់ម្មមនដ ១០  ដង្  ព ម្ ោះថា  ឣធដិាា នវសី  ។    ភាពននបុគគលជា   
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-៣៨៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឣនកឣាចពដ ើមបីពចញ (ចាក្ន’) បានឆ្វប់រហ័ស យា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ 
ព ម្ ោះថា  វុដាា នវសី  ។ 

ពដ ើមបីសំណដង្នវូឣធដិាា នវសី នងិ្ វុដាា នវសី ទងំ្ ២ យា៉ាង្ 
ព ោះ   គួរសំណដង្ពរឿង្រពោះពុទ ធរក េតិពត ថរ  ។ 

ពសចកតដីណំ្ហលថា ពោកដម៏្មនឣាយុឣង្គព ោះ (បួស’) បាន 
៨ វសា ាងំ្ឣំពឧីបសមប័ទមក គង្ព់ៅរតង្ក់ណ្ហត ល ននពួក      
ភកិ េុឣនកម្មនបញទ ធទិងំ្ឡាយ ចនំនួបមុីនឺឣង្គ ណដលមកពហើយកានទ់ី
ពាបាលជងំ្ ឺ របស់រពោះមារពរាហណគុតតពតថរ កនុង្វាិររព ម្ ោះ    
ពថរមពត ថលាៈ ព ើញនវូពសតចរគុឌ កពុំង្ណតឆ្វបចុោះមក ឣំពឣីាកាស
( ‘ពដាយបណំង្’) ថា “ឣញនងឹ្ចាប់ពសតច គជាឣនកបពរមើ ណដលកពុំង្
ណតរបពគនបបរ ដល់រពោះពថរាៈ” ដពូចនោះ កន៏មិតិ តនវូភ នពំហើយ យកពដ ើម  
នដឱបចាប់ពសតច គឲយចូលពៅ កនុង្ភនពំ ោះ កនុង្ខ្ណាៈព ោះឯង្ ។   
ពសតចរគុឌឲយនវូការរបាររ ឰដភ៏ នពំហើយ កព៏គចពៅ ។ រពោះមារ-     
ពថរាៈ បានព លថា “ម្មន លឣាវុពសា របសិនពបើរពោះពុទ ធរក េតិ នងឹ្មនិ
ម្មនពទ, សមពយើង្ទងំ្ឣស់គាន  ជាបុគគលគពឺគគបបីតោិះពដៀលបាន” ។  

ចណំណកបចចពវកេណវសី គខឺ្ ញុពំ លពហើយ កនុង្ឣាវជជនវសី  
នុោ៎ះឯង្ ។  ពរ ោះថា ជវន័ទងំ្ឡាយ ណដលជាលំដាប់ឣំពឣីាវជជនាៈ   
ក នុង្ឣាវជជនវសីព ោះ   គជឺវន័  កនុង្បចចពវកេណាៈហនងឹ្ឯង្  ។ 

( ទុតិយជាន ) 

ករ៏ពោះពយាគ ី  ឣនកបពំពញវសី   ក នុង្វសីទងំ្  ៥    ពចញអំព ី
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-៣៩០- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

្ន ទ១ី ណដលសាទ តព់ហើយ ព ើញពទស កនុង្បឋមជានព ោះ ថា 
“សមបតតពិនោះ ម្មនសរតូវគនឺវីរណាៈ កនុង្ទជីតិផង្, សមបតតពិនោះ ម្មន  
ឣង្គម្មនកម្មល ងំ្ថយ ពរ ោះភាវាៈននវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ ជាធមមជាត ដ៏
ពរជាករជាកផង្” ដពូចនោះពហើយ ពធវើទកុកនុង្ចតិ ត នវូទតុយិជាន ពដាយ
ថា ជាធម៌ដរ៏បណីត ពលើកលោះនវូពសចកតពីពញចតិត កនុង្បឋមជាន
ពហើយ គបបីពធវើពសចកតពីាយាម ពដ ើមបីបានសពរមចនវូទតុយិជាន ។ 

លំដាប់ព ោះ កាលរពោះពយាគពី ោះ ពចញឣំពបីឋមជាន
ពហើយ ជាឣនកម្មនសត ិ ដងឹ្ចាស់ ពចិារណ្ហឣង្គ្ នទងំ្ឡាយ, 
វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ឡាយ  រណមង្ពកើតពឡើង្របាកដ  ពដាយភាវាៈជា
ឣង្គពរជាករជាក, បតី ិ នងិ្ សុខ្ាៈផង្ ភាពននចតិ តម្មនឣារមមណ៍ណត  
មួយផង្ រណមង្របាកដ ពឡើង្ពដាយភាពជាឣង្គដស៏ងប់ កនុង្កាលណ្ហ, 
កនុង្កាលព ោះ កាលរពោះពយាគពី ោះ ពធវើទកុកនុង្ចតិ តពរឿយៗ នវូនមិតិ ត
ព ោះឯង្ ពដាយបរកិមម ថា “បឋវ ីបឋវ”ី ដពូចនោះ ពដ ើមបីលោះនវូឣង្គណដល
ពរជាករជាក នងិ្ ពដ ើមបីបានចពំ ោះនវូឣង្គណដលសងប់, មព ទវ រា-       
វជជនចតិ ត កាតោ់ត ចន់វូភវង្គ ‘ពដាយគតិ’ថា “ទតុយិជាន រណមង្ពកើត
ពឡើង្ កនុង្កាលឥឡូវពនោះ” ពហើយ  ពធវើបឋវកីសិណព ោះឯង្ ឲយជា   
ឣារមមណ៍ ពទើបពកើតពឡើង្ ។ ប ទ ប់ឣំពពី ោះ ជវន័ ១ ជារបូាវចរចតិ ត 
របកបពដាយទតុយិជាន កនុង្ទបីផុំតននជវន័ទងំ្ឡាយណ្ហ, ជវន័
ទងំ្ឡាយព ោះ  ៤ ឬ ៥  រណមង្សទុ ោះពៅ កនុង្ឣារមមណ៍ព ោះឯង្, ជវន័ 
ដព៏សស ជាកាម្មវចរចតិ ត  ម្មនរបការដចូខ្ ញុបំានព លពហើយនុោ៎ះឯង្ ។ 
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-៣៩១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កព៏ដាយពហតុម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះ  រពោះពយាគពី ោះ  ព ម្ ោះ
ថា ចូលពៅសពរមចសរម្មន តពៅ្ន ទ២ី ណដលម្មនការរជោះថាល   
រពម ឰដខ៏ាង្កនុង្ ម្មនភាពននចតិ តពរ ង្ពឡើង្ណតមួយ មនិម្មន   
វតិកាាៈ មនិម្មនវចិារាៈ ពរ ោះ វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ សងប់រម្មង ប់ ម្មនណត   
បតី ិ នងិ្ សុខ្ាៈ ណដលពកើតឣំពសីម្មធ ិ ។ ទតុយិជាន ជាបឋវ-ី
កសិណ ណដលលោះឣង្គ ២ របកបរពមពដាយឣង្គ ៣ ម្មនលំឣ ៣  
យា៉ាង្  ដល់រពមពដាយលកេណាៈ ១០  ជា្ន  គរឺពោះពយាគពី ោះ  
បានពហើយ  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។  
‘ (១០០’)  បណ្ហត បាឋាៈទងំ្ឡាយព ោះ បាឋាៈថា “ពរ ោះវតិកាាៈ 
នងិ្ វចិារាៈ សងប់រម្មង ប់” ដពូចនោះ ពសចកតថីា ពរ ោះការសងប់រម្មង ប់ គ ឺ
ពរ ោះការកន លង្នវូឣង្គទងំ្ ២ ពនោះ គ ឺ វតិកាាៈ ១ វចិារាៈ ១ ។  ម្មន  
 កយឣធបិាយថា ពរ ោះភាវាៈននឣង្គទងំ្ ២ ព ោះ មនិរបាកដ កនុង្    
ខ្ណាៈននទតុយិជាន ។  ធម៌ ក នុង្បឋមជាន សូមបីទងំ្ឣស់ មនិ   
ម្មន  កនុង្ទតុយិជាន,  ណមនពតិ ធម៌ទងំ្ឡាយ  ម្មនផសសាៈជាពដ ើម 
កនុង្បឋមជាន ជាធម៌ពផសង្ ណមនពតិ, កនុង្ទតុយិជានពនោះ ជាធម៌ 
ពផសង្  កព៏តិណមនពហើយ   ពទោះបជីាដពូចាន ោះកព៏ដាយ   ក នុង្ទតុយិជាន 
បាឋាៈព ោះ បណឌិ ត គបបីរជាបថាាៈ រពោះម្មនរពោះភាគ រាស់យា៉ាង្    
ពនោះ ថា “ពរ ោះវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ សងប់រម្មង ប់” ដពូចនោះ ពដ ើមបីសំណដង្    
ថា “ពរ ោះការរបរពតឹ តកិន លង្នវូឣង្គ ណដលពរគាតរគាតៗ ករិយិាបាន 
នវូ្នទងំ្ឡាយ   ដនទឣំពបីឋមជាន   ម្មនទតុយិជាន  ជាពដ ើម  
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-៣៩២- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

រណមង្ម្មន”  ដពូច នោះ  ។ 
បទថា “ឣជឈតត”ំ កនុង្ទពីនោះ ពោកបណំង្យក កយខាង្    

ក នុង្ខ្ លនួ ។  ចណំណកកនុង្វភិង្គ  ពោកព ល កយម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះ 
ថា “ឣជឈតត ំ គចឺពំ ោះខ្ លនួ” ដពូចនោះវញិ ។  កព៏រ ោះពោកបណំង្        
យក កយខាង្កនុង្ខ្ លួន ពរ ោះពហតុព ោះ  ក នុង្បទថា “ឣជឈតត”ំ  ពនោះ   
ពទ ើបម្មនពសចកតឣីធបិាយ យា៉ាង្ពនោះថា “ពកើតដល់ខ្ លនួ ឬ ពកើតកនុង្ 
ខ្ លនួ  ពក ើតកនុង្ស ត នរបស់ខ្ លួន”  ។  

បទថា “សមបសាទន”ំ ម្មនវនិចិ ឆយ័ថា សទធ  ពោកពៅថា 
ពសចកតរីជោះថាល ស៊ប់ ។ សូមបី្ន កព៏ោកពៅថា ពសចកតរីជោះថាល
ស៊ប់ ពរ ោះរបកបពដាយពសចកតរីជោះថាល ស៊ប់ ដចូជាសំពតម់្មនពណ៌
ពខ្ៀវ កព៏រ ោះរបកប ពដាយពណ៌ពខ្ៀវដពូចាន ោះ ។ មួយពទៀត ្ន   
ព ោះ ញុាងំ្ចតិ តឲយរជោះថាល ស៊ប់ ពរ ោះ្នព ោះរបកបពដាយពសចកតី
រជោះថាល ស៊ប់ផង្  ពរ ោះចូលពៅរម្មង ប់  នវូពសចកតកីពំរ ើកននវតិកាាៈ នងិ្ 
វចិារាៈទងំ្ឡាយផង្ ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះឯង្ បានជា
ពោកពៅថា “ពរគឿង្ញុាងំ្ចតិ តឲយរជោះថាល ស៊ប់” ។  កក៏ នុង្ឣតថវកិបប 
ពនោះ បណឌិ តគបបីរជាបបទសមពន ធ យា៉ាង្ដពូចនោះថា “ ទតុយិជាន ជា
ពរគឿង្ញុាងំ្ចតិ ត  ឲយរជោះថាល ស៊ប់ ”   ដពូច នោះ  ។   កប៏៉ាុណន ត  ក នុង្ឣតថវកិបប   
ខាង្ពដ ើម បទថា “ពចតពសា” នុោ៎ះ បណឌិ ត គបបីរបកបជាមួយនងឹ្            
ឯពកាទភិាវសពទ  ។ 

ពនោះ  ជាការរបកបពសចកត ី ក នុង្ឯពកាទភិាវសពទព ោះ  ។    ធម៌ 
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-៣៩៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឯណ្ហ  ពរ ង្ពឡើង្ណតមួយ   ពហតុព ោះ   ធម៌ព ោះ  ព ម្ ោះថា  ពរ ង្
ពឡើង្ណតមួយ, ឣធបិាយថា ជាធម៌របពសើរ គរឺបពសើរបផុំត ពរ ង្
ពឡើង្ ពរ ោះភាវាៈននធម៌ព ោះ គវឺតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ឡាយ ដោុះពឡើង្
រគបសង្ាតម់និបាន ។  ណមនពតិ សូមបីបុគគលរបពសើរបផុំត កព៏ោក
ពៅថា “ជាបុគគលឯក កនុង្ពោក” ។  ឬ នងឹ្ពៅថា “បុគគលណដល
របាសចាកវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ ពហើយ ជាបុគគលឯក គ ឺ មនិម្មន         
សំឡាញ់” ដពូចនោះ កគួ៏រ ។   មួយពទៀត ធម៌ណ្ហ ញុាងំ្សមបយុតតធម៌
ទងំ្ឡាយឲយពរ ង្ពឡើង្ ពរ ោះពហតុព ោះ  ធម៌ព ោះ ព ម្ ោះថា ឧទ,ិ 
ឣធបិាយថា ញុាងំ្សមបយុតតធម៌ទងំ្ឡាយ ឲយាងំ្ពឡើង្ ។ ធម៌
ព ោះ ព ម្ ោះថា ជាធម៌ឯក ពរ ោះឣតថថារបពសើរបផុំតផង្ ជាឧទផិង្ 
ពហតុព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា ឯពកាទ ិ ។   កយថា “ឯពកាទ”ិ ពនោះ ជា 
ព ម្ ោះននសម្មធ ិ ។ ្ន ទ២ី ពនោះ ញុាងំ្សម្មធ ិ ណដលញុាងំ្
សមបយុតតធម៌ ឲយពរ ង្ពឡើង្ណតមួយពនោះ ឲយពកើតពឡើង្ គឲឺយចពំរ ើន 
ពឡើង្ ពហតុព ោះ ទតុយិជានពនោះ ពទើបព ម្ ោះថា ឯពកាទភិាព ដចូ 
ពរៀបរាប់មកពនោះឯង្ ។  មួយពទៀត សម្មធ ិ ណដលព ម្ ោះថា ឯពកាទ ិ 
ពនោះ ព ោះ ជាការពរ ង្ពឡើង្ននចតិ ត មនិណមនជាការពរ ង្ពឡើង្      
ននសតវ មនិណមនជាការពរ ង្ពឡើង្ននជវីាៈ ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះ
ពហតុព ោះ ពទើបរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ កយពនោះថា “ពចតពសា  
ឯពកាទភិាវ ំ”   ដពូច នោះ   ។ 

សួរថាាៈ   កស៏ទធ ពនោះ  នងិ្  សម្មធ ិ  ណដលព ម្ ោះថា   ឯពកាទ ិ     
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-៣៩៤- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ពនោះ  ម្មន កនុង្បឋមជានផង្  មនិណមនពទឬ?   កាលពបើដពូចាន ោះ   ពរ ោះ
ពហតុឣវី បានជារពោះម្មនរពោះភាគ រាស់ណតទតុយិជានពនោះ ថា “ជា  
ពសចកតរីជោះថាល ស៊ប់  នងិ្ ថា ជាការពរ ង្ពឡើង្ណតមួយននចតិ ត ?”  ។ 

ព្លើយថាាៈ បណឌិ តគបបីរជាបថា “ពរ ោះបឋមជាន ឯពណ្ហោះ 
ជាធមមជាត  មនិទនថ់ាល លអ  ពរ ោះម្មនការកពំរ ើក   ពដាយវតិកាាៈ  នងិ្ 
វចិារាៈ ពៅពឡើយ  ដចូទកឹណដលលអក ់ ពដាយរលក  នងិ្  រលកខាល ងំ្ 
យា៉ាង្ព ោះឯង្, ពហតុព ោះ សូមបីកាលពបើម្មនសទធ , កព៏ោកមនិ
ព លថា “ជាពសចកតរីជោះថាល ស៊ប់” ដពូចនោះពទ, កសូ៏មបីសម្មធ ិ កនុង្
បឋមជានពនោះ  កម៏និរបាកដចាស់  ពដាយរបនពផង្ណដរ  ពរ ោះ   
សទធ ហនងឹ្ឯង្ មនិបានថាល លអ, ពរ ោះពហតុព ោះ បានជារពោះម្មន      
រពោះភាគ មនិពៅថា “ ឯពកាទភិាវាៈ ”  ដពូច នោះផង្ ។   ណតកនុង្្ន      
ពនោះ  សទធ   ម្មនឱកាសបានពហើយ  ពរ ោះមនិម្មនពសចកតកីង្វល់ 
ពដាយវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ ពទើបម្មនកម្មល ងំ្,   ចណំណកឯ សម្មធវិញិ 
រណមង្របាកដចាស់ ពរ ោះបាននវូសទធ  ដម៏្មនកម្មល ងំ្ជាគាន នុោ៎ះឯង្ 
ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបពោកព លណតទតុយិជានពនោះប៉ាុពណ្ហណ ោះ ថា 
យា៉ាង្ពនោះឯង្”   ដពូចនោះ  ។ 

ចណំណកឯ កនុង្វភិង្គ ពោក ព លណត កយម្មនរបម្មណ
ប៉ាុពណណោះថា “សទធ  ឯណ្ហ,  ពសចកតពីជឿ, ការចុោះចតិ ត,  ពសចកតរីជោះថាល  
នរកណលង្ ឯណ្ហ, សទធ ព ោះ ព ម្ ោះថា ពសចកតរីជោះថាល ស៊ប់, ការ   
ាងំ្ពៅននចតិ តណ្ហ  ៘  សម្មម សម្មធឯិណ្ហ,   សម្មម សម្មធពិ ោះ  
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-៣៩៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ព ម្ ោះថា  ភាពននការពរ ង្ពឡើង្ណតមួយននចតិ ត” ដពូចនោះ ។    ចណំណក
ឣដ ាកថាជាពរគឿង្ពណ៌ ពសចកតពីនោះ រពមទងំ្បាលី កនុង្វភិង្គពនោះ 
ណដលពយើង្បានព លពហើយយា៉ាង្ពនោះ មនិខ្សុគាន  ពរបៀបពធៀបគាន
បាន នងិ្ សមគាន  ពដាយពតិ យា៉ាង្ណ្ហ, បណឌិ ត គបបីរជាប យា៉ាង្
ព ោះចុោះ  ។ 

បទថា “ឣវតិកា ំ ឣវចិារ”ំ  ឣធបិាយថា ពសចកតរីតោិះរោិះ មនិ  
ម្មន កនុង្ទតុយិជានពនោះ ឬថា ដល់ទតុយិជានព ោះ ពរ ោះវតិកាាៈ គឺ
រពោះពយាគលីោះបានពហើយពដាយភាវ  ពរ ោះពហតុព ោះ ទតុយិជាន
ព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា  មនិម្មនវតិកាាៈ ។  ទតុយិជាន ណដលព ម្ ោះថា 
មនិម្មនវចិារាៈ បណឌិ តគបបីរជាប ពដាយនយ័ពនោះឯង្ ។ សូមបីកនុង្ 
វភិង្គ កព៏ោកព លពហើយថា “ទងំ្វតិកាាៈ ទងំ្វចិារាៈ ពនោះ ជាធម៌ 
សងប់រម្មង ប់ពហើយ ជាធម៌រម្មង ប់ពហើយ ជាធម៌ចូលពៅសងប់ពហើយ ជា
ធម៌ាងំ្ពៅមនិបាន ជាធម៌សាបសូនយពហើយ ជាធម៌មនិផុសផុរ ជា
ធម៌មនិកពំរ ើក ជាធម៌ពរកៀមពហើយ ជាធម៌ពរកៀមសងួតពហើយ ជាធម៌  
ពធវើឲយឣស់រលីង្ពហើយ  ពដាយបការដពូចនោះ   ពហតុព ោះ  ្នពនោះ 
ពទើបព ម្ ោះថា  មនិម្មនវតិកាាៈ  មនិម្មនវចិារាៈ ”   ។ 

កនុង្ឣធកិារពនោះ ឣាចារយឣនកពចាទ ដណតឹ ង្សួរថា “កព៏សចកត ី           
ឣធបិាយពនោះ សពរមចពហើយ ពដាយ កយពនោះឯង្ថា “ពរ ោះវតិកាាៈ 
នងិ្ វចិារាៈ សងប់រម្មង ប់” ដពូចនោះ មនិណមនពទឬ, កាលពបើដពូចាន ោះ ពរ ោះ
ពហតុឣវីពៅ  បានជារពោះម្មនរពោះភាគ   រទង្រ់ាស់ថា   មនិម្មនវតិកាាៈ  
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-៣៩៦- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

មនិម្មនវចិារាៈ  ដពូច នោះមតង្ពទៀត ? ”  ។ 
ព្លើយថា “ពសចកតឣីធបិាយពនោះ សពរមចពហើយ យា៉ាង្   

ដពូច នោះឯង្ណមនពតិ,  ណត កយថា “វតិកាវចិារាន ំ វូបសម្ម”  ព ោះ មនិ 
ណមនជា កយសំណដង្នវូពសចកតណីដលព លព ោះពទ, ណរកង្ពយើង្បាន 
ព លមកពហើយថាាៈ ក ៏កយថា “ពរ ោះវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ សងប់ 
រម្មង ប់” ពនោះ គរឺពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយយា៉ាង្ពនោះ ពដ ើមបី   
សំណដង្ថា “ពរ ោះរបរពតឹ តកន លង្ នវូឣង្គពរជាករជាកៗ  ការសពរមច  
នវូ្នទងំ្ឡាយដនទ ឣំពបីឋមជាន ម្មនទតុយិជានជាពដ ើម 
រណមង្ម្មន”  ដពូច នោះ មនិណមនពទឬ?,  នយ័មួយពទៀត  កយថា “វតិកា-
វចិារាន ំ វូបសម្ម” ពនោះ  ជា កយសំណដង្ នវូពហតុននទតុយិជាន    
ព ោះ ជាសមបសាទនាៈ នងិ្ ជាឯពកាទភិាព យា៉ាង្ពនោះ ថា “្ន     
ពនោះ  ជាសមបសាទនាៈ ពរ ោះចូលពៅរម្មង ប់នវូវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្  
ឡាយ, មនិណមនពរ ោះការចូលពៅរម្មង ប់ននកពិលស ណដលដោុះពឡើង្ 
ាមកាលពទ នងិ្ ជាឯពកាទភិាព កព៏រ ោះករិយិាសងប់រម្មង ប់ពៅនន
វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ឡាយ, មនិណមនពរ ោះការលោះបង្ន់វូនវីរណាៈ 
ដចូជាឧបចារជានពទ នងិ្ មនិណមនពរ ោះករិយិារបាកដននឣង្គ ដចូ  
ជាបឋមជានពទ” ដពូចនោះផង្, មួយពទៀត  កយព ោះ ជា កយសំណដង្ 
នវូពហតុននទតុយិជានព ោះ ជាឣវតិកាាៈ នងិ្ ជាឣវចិារាៈ យា៉ាង្ពនោះ   
ថា “្នពនោះ ព ម្ ោះថា ឣវតិកាាៈ ឣវចិារាៈ ពរ ោះការសងប់រម្មង ប់    
ពៅននវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ឡាយ,  មនិណមនពរ ោះករិយិាមនិម្មន  នន 
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-៣៩៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ  ដចូជាតតយិជាន  នងិ្ ចតុតថជានទងំ្ឡាយ  នងិ្
ដចូជាវញិ្ហដ ណទងំ្ឡាយ ម្មនចកេុវញិ្ហដ ណ ជាពដ ើមពទ” ដពូចនោះផង្, 
មនិណមនជា កយសំណដង្រតមឹណតករិយិាមនិម្មនននវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ
ប៉ាុពណ្ហណ ោះពទ,  ចណំណក កយថា “ឣវតិកា ំឣវចិារ”ំ  ពនោះ ជា កយសំណដង្
រតមឹណតការមនិម្មនននវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ ប៉ាុពណ្ហណ ោះឯង្ ពរ ោះពហតុ  
ព ោះ  កយថា “ឣវតិកា ំឣវចិារ”ំ ព ោះ សូមបីរពោះម្មនរពោះភាគរាស់
មុនពហើយកព៏ដាយ  កគួ៏រណតរាស់ណមនពតិ  ។ 
‘ (១០១’)  បទថា “សម្មធជិ”ំ ពសចកតថីា  ( ‘បតី ិ នងិ្ សុខ្ាៈ)    
ពក ើត ពហើយឣំពសីម្មធ ិកនុង្បឋមជាន ឬ ឣំពសីមបយុតតសម្មធ ិ  ។  
បណ្ហត សម្មធទិងំ្ពរីព ោះ សូមបីបឋមជាន កព៏កើតឣំពសីមបយុតត-
សម្មធ ិ កព៏តិណមនពហើយ ពបើទកុជាដពូចាន ោះ សម្មធ ិ ពនោះឯង្ គួរនវូ   
ភាពណដលបុគគលគបបីពៅថា “សម្មធ”ិ ពរ ោះមនិកពំរ ើកញាប់ញ័រ  
ផង្ ពរ ោះថាល សាអ តលអនរកណលង្ផង្ ពរ ោះការរបាសចាកការកពំរ ើក  
ននវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ  ។   ពរ ោះពហតុព ោះ   ពដ ើមបីសរពសើរនវូសម្មធិ
ពនោះ ពទើបរពោះម្មនរពោះភាគ រាស់ណតទតុយិជាន ពនោះប៉ាុពណ្ហណ ោះ ថា 
“ពកើតឣំពសីម្មធ”ិ  ។ 

បទថា “បតីសុិខ្”ំ  ពនោះ ម្មននយ័ដចូបានព លមកពហើយ   
នុោ៎ះឯង្ ។  បទថា “ទតុយិ”ំ   គ ឺ ្នពនោះ ព ម្ ោះថា ជាទពីរី ពរ ោះ
ម្មនលំដាប់ននចនំនួ  ។    ្នពនោះ   ព ម្ ោះថា  ជាទពីរី  ពរ ោះរពោះ
ពយាគ ីចូលនវូ្នពនោះទពីរី  ។ 
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-៣៩៨- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ចណំណក  កយណ្ហ ណដលពយើង្ព លពហើយថា “ទតុយិជាន 
លោះឣង្គ ២ របកបពដាយឣង្គ ៣ ”  ដពូច នោះ,  បណឌិ តគបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ 
ក នុង្ កយព ោះ (តពៅពនោះ’) ។ ភាវាៈនន្នពនោះលោះឣង្គ ២ បណឌិ ត     
គបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចការលោះវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ឡាយ ។  
ចណំណក នវីរណាៈទងំ្ឡាយ គរឺពោះពយាគលីោះបង្ ់ កនុង្ខ្ណាៈនន   
ឧបចារាៈ ននបឋមជាន យា៉ាង្ណ្ហ, វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ឡាយ គឺ
រពោះពយាគលីោះបង្ ់ កនុង្ខ្ណាៈននទតុយិជានពនោះ យា៉ាង្ព ោះ មនិបាន
ពឡើយ ។  ណតកនុង្ខ្ណាៈននឣបប  ្នពនោះ រណមង្ពកើតពឡើង្ ពវៀរ
ពហើយចាកវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ឡាយព ោះណមនពតិ ។  ពរ ោះពហតុ
ព ោះ វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ព ោះ ពទើបពោកពៅថា “ជាឣង្គណដល
សរម្មប់លោះននទតុយិជានព ោះ” ។ ចណំណក ភាវាៈនន្នពនោះ 
របកបរពមពដាយឣង្គ  ៣  បណឌិ ត គបបីរជាប  ពដាយឣំណ្ហចននការ  
ពកើតពឡើង្ននឣង្គទងំ្ ៣ ពនោះ គាឺៈ បតី,ិ សុខ្ាៈ ចពិតតកគគា ។  ពរ ោះ 
ពហតុព ោះ  កយឯណ្ហ ណដលពោកព លពហើយ កនុង្វភិង្គ ថា    
“ពសចកតរីជោះថាល ស៊ប់ បតី ិ សុខ្ាៈ ភាពននចតិ តម្មនឣារមមណ៍ណតមួយ   
ព ម្ ោះថា ្ន” ដពូចនោះ,  កយព ោះ គពឺោកព លពហើយ ពដាយ
បរយិាយ ពដ ើមបីសំណដង្នវូ្ន រពមទងំ្បរកិាេ រ ។ ណតពបើពលើក
ណលង្ពសចកតរីជោះថាល ស៊ប់ពហើយ ទតុយិជានពនោះ ម្មនឣង្គប ី ប៉ាុពណ្ហណ ោះ 
ពដាយឣំណ្ហចននឣង្គទងំ្ឡាយ ណដលដល់នវូលកេណាៈននការចូល
ពៅសំឡងឹ្   ពដាយនបិបរយិាយ   ។      សមដចូជា កយណដលពោក  
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-៣៩៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ព លថា   “សួរថាាៈ   កនុង្សម័យព ោះ   ្ន  របកបពដាយឣង្គ  ៣
ពតើដចូពមតច?,  ព្លើយថាាៈ  ្ន  របកបពដាយឣង្គ ៣  គ ឺ  បតី,ិ          
សុខ្ាៈ, ភាពននចតិ តម្មនឣារមមណ៍ណតមួយ” ដពូចនោះ ។   កយដព៏សស  
ម្មននយ័គពឺោកព លពហើយ  កនុង្បឋមជាននុោ៎ះឯង្  ។ 

( តតិយជាន ) 

កក៏ាលពបើរពោះពយាគ ី បានទតុយិជានព ោះយា៉ាង្ដពូចនោះពហើយ, 
រពោះពយាគ ី រតូវម្មនពសចកតរីបរពតឹ តឲិយសាទ ត ់ ពដាយឣាការទងំ្ឡាយ
៥ ាមនយ័ណដលព លមកពហើយនុោ៎ះឯង្ ពចញចាកទតុយិជាន 
ណដលសាទ តព់ហើយព ើញពទស កនុង្ទតុយិជានព ោះថា “សមបតតពិនោះ 
ម្មនវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ ជាសរតូវពៅជតិ” ដពូចនោះផង្ ថា “សមបតតពិនោះ 
ជាធមមជាតមិ្មនកម្មល ងំ្ពខ្ាយ” ពរ ោះភាវាៈននបតីណិដលពោកព ល
ពហើយថា “ការសបាយរកីរាយននចតិ តណដលពៅពហើយ កនុង្បតី ិ ក នុង្
ទតុយិជានព ោះឯណ្ហនុោ៎ះឯង្,  ពរ ោះការសបាយរកីរាយននចតិ តព ោះ
ទតុយិជានព ោះ ពទើបពោកពៅថា ជាឣង្គដព៏រជាករជាក” ដពូចនោះ ជា
ធមមជាត ដព៏រគាតរគាត” ដពូចនោះផង្ ពហើយពធវើទកុកនុង្ចតិ តនវូតតយិ-
ជាន ពដាយថាជាធម៌លអិត  គបបីរគបសង្ាតន់វូពសចកតពីពញចតិត កនុង្
ទតុយិជាន ពហើយពធវើពសចកតពីាយាម  ពដ ើមបីបានតតយិជាន  ។ 

លំដាប់ព ោះឯង្ កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ ពចញចាកទតុយិ-
ជាន ពហើយ ម្មនសត ិ ដងឹ្ចាស់ ពចិារណ្ហឣង្គ្ នទងំ្ឡាយ, 
បតី ិ  រណមង្ាងំ្ពឡើង្របាកដ   ពដាយថាជាធមមជាត    ដព៏រគាតរគាត,   
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-៤០០- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

សុខ្ាៈ  នងិ្  ឯកគគា   រណមង្ាងំ្ពឡើង្របាកដ    ពដាយថាជាធមមជាត
ណដលលអិត កនុង្កាលណ្ហ,  កនុង្កាលព ោះ កាលរពោះពយាគពី ោះ ពធវើ 
ទកុកនុង្ចតិ តពរឿយៗ នវូនមិតិ តព ោះឯង្ ពដាយបរកិមម ថា “បឋវ ី បឋវ”ី 
ដពូចនោះ ពដ ើមបីលោះបង្ន់វូឣង្គ ណដលពរគាតរគាត នងិ្ ពដ ើមបីបានចពំ ោះ 
នវូឣង្គដល៏អិត, មព ទវ រាវជជនចតិ ត កាតោ់ត ចន់វូភវង្គាៈ (ពដាយគតិ’)   
ថា “តតយិជាន រណមង្ពកើតពឡើង្ កនុង្កាលឥឡូវពនោះ” ពហើយពធវើ    
នវូបឋវកីសិណព ោះឯង្ ឲយជាឣារមមណ៍ ពទើបពកើតពឡើង្ ។  ប ទ ប់   
ពពី ោះមក  ជវន័មួយ ជារបូាវចរចតិ ត របកបពដាយតតយិជាន កនុង្  
ទបីផុំតននជវន័ទងំ្ឡាយណ្ហ,  ជវន័ទងំ្ឡាយព ោះ ៤ ឬ ៥ ណតង្  
សទុ ោះពៅ កនុង្ឣារមមណ៍ព ោះឯង្, ជវន័ដព៏សស ជាកាម្មវចរចតិ ត ាម
នយ័ណដលខ្ ញុបំានព លមកពហើយនុោ៎ះឯង្  ពដាយរបការដពូចនោះ  ។ 

កព៏ដាយពហតុម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះ រពោះពយាគពី ោះ ពរ ោះ
ពនឿយណ្ហយចាកបតីផិង្ ជាឣនកម្មនចតិ តរពពង្ើយផង្ ម្មនសត ិ   
ផង្ ជាឣនកដងឹ្ចាស់ផង្ គង្ព់ៅ ណថមទងំ្ពសាយនវូពសចកតសុីខ្ 
ពដាយកាយផង្ ព ម្ ោះថា ចូលពៅសពរមចសរម្មន តពៅ្ន ទ៣ី 
ព ោះ ណដលរពោះឣរយិាៈទងំ្ឡាយ ព ល( ‘សរពសើរ’) ថា “‘(រពោះពយាគី
ព ោះ’) ជាឣនកម្មនចតិ តរពពង្ើយ ម្មនសត ិ ជាឣនកម្មនរបរកតពីៅជា
សុខ្” ដពូចនោះ ។  តតយិជាន ជាបឋវកីសិណ ណដលលោះឣង្គមួយ 
របកបពដាយឣង្គ ២ ម្មនលំឣ ៣ យា៉ាង្ បរបូិណ៌ ពដាយលកេណាៈ   
១០  ជា្នគរឺពោះពយាគពី ោះបានពហើយ  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។  
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-៤០១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កនុង្បាឋាៈ  ទងំ្ព ោះ  បាឋាៈថា  “ពរ ោះពនឿយណ្ហយ ចាកបតីិ
ផង្” ដពូចនោះ ម្មនវនិចិ ឆយ័ថា ការពនឿយណ្ហយកត ី ការរបរពតឹ តកិន លង្     
ក ត ី នវូបតី ិ ម្មនរបការដចូព លមកពហើយ ព ម្ ោះថា វរិាគាៈ ។  ក ៏      
ច សពទ  ក នុង្ចព ល ោះ ននបទទងំ្ ២  ម្មនពសចកតថីា របមូលមក ។       
ច សពទព ោះ របមូលមក នវូការចូលពៅសងប់រម្មង ប់ ឬ នវូការចូល  
ពៅសងប់រម្មង ប់ ននវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ ។   ក នុង្ពសចកតទីងំ្ ២  ព ោះ  ច 
សពទ របមូលមកនវូការចូលពៅសងប់រម្មង ប់ណតម៉ាាង្ កនុង្កាលណ្ហ, 
កនុង្កាលព ោះ  បណឌិ តគបបីរជាបពសចកតរីបកប យា៉ាង្ពនោះថា “ពរ ោះ
ការពនឿយណ្ហយ ចាកបតីផិង្ ពរ ោះការចូលពៅសងប់រម្មង ប់ នរក 
ណលង្ នវូកពិលសតចិតួចផង្” ។  ក ៏ វរិាគ សពទ កនុង្ពសចកតរីបកប  
ពនោះ ម្មនពសចកតថីា ពនឿយណ្ហយ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ បណឌិ តគបបី
ព ើញពសចកតឣីធបិាយពនោះថា “ពរ ោះពនឿយណ្ហយ ចាកបតីផិង្ 
ពរ ោះចូលពៅសងប់រម្មង ប់បតីផិង្” ។  ណតថា ច សពទ របមូលមកនវូ 
ការចូលពៅសងប់រម្មង ប់នវូវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ កនុង្កាលណ្ហ, កនុង្   
កាលព ោះ  បណឌិ ត  គបបីរជាបពសចកតរីបកប  យា៉ាង្ពនោះថា “ពរ ោះ  
ការពនឿយណ្ហយ ចាកបតីផិង្ ពរ ោះការចូលពៅសងប់រម្មង ប់ នវូ  
វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈទងំ្ឡាយ ពដាយនរកណលង្ តចិតួចពទៀតផង្” ។     
ក ៏ វរិាគ សពទ ក នុង្ពសចកតរីបកបពនោះ ម្មនពសចកតថីា របរពតឹ តកន លង្ ។ 
ពរ ោះពហតុដពូចាន ោះ បណឌិ ត គបបីព ើញពសចកតឣីធបិាយពនោះ ថា  
“ពរ ោះការរបរពតឹ តកិន លង្បតីផិង្     ពរ ោះការចូលពៅសងប់រម្មង ប់    នវូ 
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-៤០២- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ ទងំ្ឡាយផង្”  ដពូចនោះ  ។ 
វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ ទងំ្ឡាយពនោះ ចូលពៅសងប់រម្មង ប់ពហើយ 

កនុង្ទតុយិជាននុោ៎ះឯង្ កព៏តិណមនពហើយ កប៏៉ាុណន ត កយថាាៈ វតិកាាៈ នងិ្ 
វចិារាៈ ពនោះ ពោកព លពហើយ ពដ ើមបីសំណដង្ នវូមគគនន្នពនោះ  
ផង្ ពដ ើមបីព លសរពសើរ នវូ្នពនោះផង្ ។ ណមនពតិ កាលពបើ
ពោក ព លថា “ពរ ោះចូលពៅសងប់រម្មង ប់នវូវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ
ទងំ្ឡាយផង្” ដពូចនោះ,  កយពនោះថា “ការចូលពៅសងប់រម្មង ប់ នវូ 
វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ ជាមគគនន្នពនោះ ពដាយពតិ”  ដពូច នោះ  រណមង្
របាកដ ។  កក៏ារលោះបង្ ់ ណដលពោកព ល យា៉ាង្ពនោះថា “ពរ ោះ   
ការលោះបង្ ់ នវូសំពយាជនាៈទងំ្ឡាយ ៥ ណដលជាចណំណកខាង្  
ពរកាមម្មនសកាា យទដិ ា ិជាពដ ើម  សូមបីមនិទនប់ានលោះបង្ព់ហើយ កនុង្
ឣរយិមគគ ទ៣ី”  ដពូច នោះ  កជ៏ាការព លសរពសើរគុណជាពរគឿង្ញុាងំ្
ពសចកតខី្ មឃីាម ត ឲយពកើតពឡើង្ ដល់រពោះពយាគទីងំ្ឡាយ ឣនកម្មន   
ពសចកតខី្ វល់ខាវ យខ្ នោះណខ្ នង្ ពដ ើមបីបានសំពរច នវូតតយិមគគព ោះ យា៉ាង្
ណ្ហ,  កាលពោកព លការចូលពៅរម្មង ប់នវូវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ
ទងំ្ឡាយ សូមបីមនិទនចូ់លសងប់រម្មង ប់ កនុង្តតយិជានពនោះ កច៏ាត់
ថា ជាការព លសរពសើរ ( ‘នវូតតយិជានព ោះ’) យា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ ។ 
ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបពោកព លពសចកតឣីធបិាយពនោះថា “ពរ ោះ
របរពតឹ តកន លង្ នវូបតីផិង្ ពរ ោះចូលពៅសងប់រម្មង ប់ នវូវតិកាាៈ នងិ្     
វចិារាៈ ទងំ្ឡាយផង្”  ដពូច នោះ  ។ 
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-៤០៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

(១០២’)   បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្បាលីពនោះ  ថា
“ឧពបកេពកា ច វហិរត”ិ ដពូចនោះ  តពៅ ។   ធមមជាត ឯណ្ហ ព ើញ        
ឣំពកីារចូលពៅពកើត ពរ ោះពហតុព ោះ ធមមជាតព ោះ ព ម្ ោះថា  
ឧពបកាេ  ម្មនឣធបិាយថា ព ើញដព៏សមើ គពឺ ើញមនិធាល កចុ់ោះពៅ កនុង្
បកសពួក ។ បុគគលឣនករបកបរពម ពដាយតតយិជាន ពោកពៅ   
ថា ជាឣនករពពង្ើយ ពរ ោះរបកបរពមពដាយឧពបកាេ ព ោះ ណដលពកលៀវ 
កាល  ទោូយ ម្មនកម្មល ងំ្ ។   កឧ៏ពបកាេ  ម្មន ១០ យា៉ាង្  គ ឺ  ្ឡង្គុ-
ពបកាេ , រពហមវាិររពុបកាេ , ព ជឈង្គុពបកាេ , វរីយុិពបកាេ , ស េ្ រពុបកាេ , 
ពវទនពូបកាេ , វបិសសនពូបកាេ , តរតមជឈតតុពបកាេ , ្នពុបកាេ ,            
បរសុិទ ធពុបកាេ   ។ 

បណ្ហត ឧពបកាេ ទងំ្ ១០ ព ោះ ឧពបកាេ  ណ្ហ ម្មនឣាការ ជា
ពហតុមនិលោះបង្ន់វូរបរកតភីាពដប៏រសុិទ ធ  កនុង្គន លង្ននឣារមមណ៍ទងំ្ 
៦ ណដលជាទរីបាថាន  នងិ្ មនិជាទរីបាថាន  ក នុង្ទវ រទងំ្ ៦ របស់រពោះ
ខ្ណី្ហរសពណដលមកពហើយ យា៉ាង្ពនោះថា “ភកិ េុ ជារពោះខ្ណី្ហរសព 
កនុង្សាស ពនោះ ព ើញរបូ ពដាយចកេុ ជាឣនកមនិម្មនចតិ តពរតកឣរ 
មនិឣាកឣ់នច់តិ ត ពសាោះពឡើយ នងិ្ ជាឣនកម្មនសត ិ ដងឹ្ខ្ លនួចាស់   
ពៅជារពពង្ើយៗ”  ដពូចនោះ,  ឧពបកាេ ពនោះ ព ម្ ោះថា  ្ឡង្គុពបកាេ   ។ 

ចណំណកឧពបកាេ  ណ្ហ ម្មនឣាការម្មនភាពជាកណ្ហត ល កនុង្
សតវទងំ្ឡាយ ណដលមកពហើយ យា៉ាង្ដពូចនោះថា “ភកិ េុ ម្មនចតិ តរបកប 
រពមពដាយឧពបកាេ   ផាយពៅកានទ់សិមួយ គង្ព់ៅ” ដពូចនោះ,  ឧពបកាេ  

403



-៤០៤- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ពនោះ  ព ម្ ោះថា  រពហមវាិររពុបកាេ   ។ 
ឧពបកាេ  ណ្ហ  ម្មនឣាការម្មនភាពជាកណ្ហត ល ដល់សហ-

ជាតធម៌ទងំ្ឡាយ ណដលមកពហើយ យា៉ាង្ពនោះថា “ភកិ េុ ចពំរ ើនឧពបកាេ -
សពម្មព ជឈង្គ ណដលឣារស័យវពិវក ឣារស័យវរិាគាៈ” ដពូចនោះ, ឧពបកាេ  
ពនោះ  ព ម្ ោះថា  ព ជឈង្គុពបកាេ   ។ 

ចណំណកឧពបកាេ  ណ្ហ ព លគ ឺ ពសចកតពីាយាម ណដល    
បុគ គលបានរបារឰពហើយ មនិតងឹ្ពពក មនិធូរពពក ណដលមកពហើយ 
យា៉ាង្ពនោះថា “ភកិ េុ ពធ វើទកុក នុង្ចតិ ត នវូឧពបកាេ នមិតិ ត ឣស់កាលាម
កាល”  ដពូច នោះ,   ឧពបកាេ ពនោះ  ព ម្ ោះថា  វរីយុិពបកាេ   ។ 

ឧពបកាេ  ណ្ហ គវឺបិសស បញ្ហដ  ណដលពចិារណ្ហនវូបាបធម៌ 
នងិ្ ឣង្គណដលរតូវលោះបង្ ់ ម្មននវីរណាៈជាពដ ើម ពហើយាងំ្ចតិ តស៊ប់ 
ម្មនភាពជាកណ្ហត ល កនុង្ការរបកានយ់ក ណដលមកពហើយ យា៉ាង្ពនោះ
ថា “សួរថាាៈ ស េ្ រពុបកាេ  ម្មនប៉ាុ ម ន ណតង្ពកើតពឡើង្ ពដាយឣំណ្ហច
សម្មធ,ិ  ស េ្ រពុបកាេ   ម្មនប៉ាុ ម ន  ណតង្ពកើតពឡើង្  ពដាយឣំណ្ហច   
ននវបិសស ?,  ព្ លើយថាាៈ ស េ្ រពុបកាេ  ៨ ណតង្ពកើតពឡើង្ ពដាយ       
ឣំណ្ហចសម្មធ,ិ ស េ្ រពុបកាេ  ១០ ណតង្ពកើតពឡើង្ ពដាយឣំណ្ហច   
ននវបិសស ”  ដពូចនោះ,  ឧពបកាេ ពនោះ  ព ម្ ោះថា  ស េ្ រពុបកាេ   ។ 

ចណំណកឧពបកាេ  ណ្ហ ណដលម្មនការសំគាល់ថា មនិជាទកុេ 
មនិជាសុខ្ ណដលមកពហើយ  យា៉ាង្ពនោះថា “ចតិ ត ជាកាម្មវចរកុសល 
ជាចតិតពក ើតពឡើង្ពហើយ      របកបពដាយឧពបកាេ       ក នុង្សម័យណ្ហ”    
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-៤០៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ដពូចនោះ,   ឧពបកាេ ពនោះ   ព ម្ ោះថា  ពវទនពូបកាេ   ។ 
ឯឧពបកាេ  ណ្ហ ម្មនភាពជារពពង្ើយៗ កនុង្ការពចិារណ្ហ 

ណដលមកពហើយ យា៉ាង្ពនោះថា “វតថុណ្ហ ម្មន, វតថុណ្ហ ពកើតពហើយ,  
រពោះពយាគ ី លោះបង្ន់វូវតថុព ោះ រណមង្បានចពំ ោះនវូឧពបកាេ ” ដពូចនោះ, 
ឧពបកាេ ពនោះ  ព ម្ ោះថា  វបិសសនពូបកាេ   ។ 

ចណំណកឧពបកាេណ្ហ ជាធម៌រគប់រគង្សហជាតធម៌ទងំ្ឡាយ 
ឲយម្មនភាពពសមើគាន  ណដលមកពហើយ កនុង្ពយវាបនកធម៌ទងំ្ឡាយ 
ម្មន្ ទ គតជិាពដ ើម,  ឧពបកាេ ពនោះ  ព ម្ ោះថា  តរតមជឈតតុពបកាេ   ។ 

ឧពបកាេណ្ហ មនិញុាងំ្ការធាល កចុ់ោះពៅកនុង្ធម៌ណដលជាបកសពួក 
ឲយពកើតពឡើង្ កនុង្តតយិជានព ោះ សូមបីណដលម្មនសុខ្ជាទបីផុំត ដ៏
ពលើស ណដលមកពហើយ យា៉ាង្ពនោះថា “រពោះពយាគជីាឣនករពពង្ើយៗ 
គង្ព់ៅផង្”  ដពូច នោះ,  ឧពបកាេ ពនោះ  ព ម្ ោះថា ្នពុបកាេ   ។ 

ឯឧពបកាេ  ណ្ហ បរសុិទ ធសាអ តចាកធម៌ ណដលជាសរតូវទងំ្      
ពួង្ ម្មនឣាការមនិខ្ វល់ខាវ យ សូមបីកនុង្ការរម្មង ប់នវូធម៌ណដលជា  
សរតូវ ណដលមកពហើយ យា៉ាង្ពនោះថា “‘(ភកិ េុចូលដល់’) ចតុតថជាន 
ណដលម្មនពសចកតបីរសុិទ ធនិនសត ិ ណដលពកើតឣំពឧីពបកាេ ” ដពូចនោះ, 
ឧពបកាេ ពនោះ   ព ម្ ោះថា  បរសុិទ ធពុបកាេ   ។ 

បណ្ហត ឧពបកាេ ទងំ្ ១០ ព ោះ ្ឡង្គុពបកាេ  ក ត,ី រពហមវាិររ-ុ
ពបកាេ  កត,ី ព ជឈង្គុពបកាេ កត,ី តរតមជឈតតុពបកាេ កត,ី ្នពុបកាេ កត,ី         
បរសុិទ ធពុបកាេ កត ី ពដាយពសចកត ី  បានដល់  តរតមជឈតតុពបកាេ   ណតមួយ  
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-៤០៦- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ប៉ាុពណ្ហណ ោះឯង្  ។    ឯពសចកតពីផសង្គាន ពនោះ  ននឧពបកាេ នុោ៎ះ   ពដាយករិយិា
ពផសង្គាន   ណដលមនិបានកណំតព់ ោះៗ  ដចូជាការពផសង្គាន   ននសតវ   
សូមបីម្មនណតម្មន ក ់ ពដាយឣំណ្ហចនន កយ ម្មន កយថា ពកមង្របុស, 
កពំោោះ, ចាស់, ពស បត ី នងិ្ រពោះរាជា ជាពដ ើម, ពរ ោះពហតុព ោះ  
ក នុង្ឧពបកាេ ទងំ្ ៦ ព ោះ បណឌិ ត គបបីរជាបថា “្ឡង្គុពបកាេ  ម្មន    
ក នុង្ទណី្ហ, ឧពបកាេ ទងំ្ឡាយ ‘ (៥’) ម្មនព ជឈង្គុពបកាេ  ជាពដ ើម មនិ  
ម្មន កនុង្ទពី ោះពទ, ឬថា ព ជឈង្គុពបកាេ  ម្មនកនុង្ទណី្ហ, ឧពបកាេ ទងំ្ 
ឡាយ ( ‘៥’) ម្មន្ឡង្គុពបកាេ ជាពដ ើម មនិម្មន កនុង្ទពី ោះពទ” ដពូចនោះ ។  
កភ៏ាពននឧពបកាេ ទងំ្ ៦ ព ោះ ជាឧពបកាេ ណតមួយពដាយពសចកត ីយា៉ាង្
ណ្ហ, សូមបីភាវាៈននស េ្ រពុបកាេ  នងិ្ វបិសសនពូបកាេ ទងំ្ឡាយ ជា 
ឧពបកាេ ណតមួយ ពដាយពសចកត ី កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ ។  ពតិណមនពហើយ 
ឧពបកាេ  ទងំ្ ២ ព ោះ គបឺញ្ហដ ហនងឹ្ឯង្ ណតពផសង្គាន  ពដាយចណំណកពរី 
ពដាយឣំណ្ហចននកចិ ច ។ ពរបៀបដចូជាកាលបុរសកានយ់កកណំ្ហត់
ពឈើ ម្មនសណ្ហា នដចូពជើង្ពណព ( ‘ពឈើចម្មព ម’) ណសវង្រកពស់ណដល
បានលូនចូលផទោះ ក នុង្ពវោោង ច  ដល់ព ើញពស់ព ោះណឣបពៅ កនុង្  
ជរងុ្កឣ ា្ មពហើយ ព ង្ កពមើល ពដាយគតិថា “ពស់ ឬក ៏មនិណមន
ពស់ពទ” លុោះដល់ព ើញ ផនត-់ក ៣ ជានព់ហើយ កម៏និម្មនពសចកតី
សង្ស័យ  ភាពននចតិ តជាកណ្ហត ល  កនុង្ការពចិារណ្ហថា “ពស់ ឬក ៏
មនិណមនជាពស់” រណមង្ម្មន យា៉ាង្ណ្ហមញិ, កាលពបើព ើញលកេណាៈ 
៣  ពដាយវបិសស ញាណ  ពហើយ   ភាពននចតិ តរពពង្ើយ ឯណ្ហ  ក នុង្    
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-៤០៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ការពចិារណ្ហ  នវូភាវាៈននស េ្ រទងំ្ឡាយ ថា  ជារបស់ពទៀង្   ឬក៏
មនិពទៀង្ជាពដ ើម រណមង្ពកើតពឡើង្ដល់រពោះពយាគ ី ណដលបានបពំពញ
វបិសស ពហើយ កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ, ភាពរពពង្ើយពនោះ ព ម្ ោះថា 
វបិសសនពូបកាេ   ។  

ណតកាលណដលបុរសព ោះ យកពឈើចម្មព ម ចាប់ពស់បានជាប់
ពហើយ កណ៏សវង្រកឣាការ ពដ ើមបីនងឹ្ណលង្នុោ៎ះឯង្ ថា “ឣញ មនិពបៀត 
ពបៀនពស់ពនោះផង្ មនិឲយពស់ពនោះវាចកឹខ្ លនួឣញផង្ ណលង្វាពៅ ពតើ
ដចូពមតចហន៎” ដពូចនោះ, ភាពននចតិ តរពពង្ើយ កនុង្ការកានយ់ក រណមង្   
ម្មន យា៉ាង្ណ្ហមញិ, កាលពបើរពោះពយាគពី ើញនវូភព ៣ ារក ់    
ដចូជារតូវពភលើង្ព្ោះសពវពហើយ ពរ ោះលកេណាៈ ៣  ជាធមមជាត គខឺ្ លនួ
បានព ើញរចួពហើយ ភាពននចតិ តរពពង្ើយ កនុង្ការរបកានយ់កនវូ
ស េ្ រណ្ហ រណមង្ម្មន កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ, ភាពននចតិ តរពពង្ើយពនោះ 
ព ម្ ោះថា  ស េ្ រពុបកាេ   ។  

ពបើាមទនំង្ពនោះ   កាលពបើវបិសសនពូបកាេ   សពរមចពហើយ, 
សូមបីស េ្ រពុបកាេ  កជ៏ាធមមជាតសពរមចពហើយណមនពតិ ។ កឧ៏ពបកាេ
ពនោះ ពផសង្គាន ពដាយចណំណកពរី ពដាយកចិច ព លគភឺាពជាកណ្ហត ល 
កនុង្ការពចិារណ្ហ   នងិ្  ករិយិារបកានម់្ម ំ  (នវូស េ្ រ’ពនោះ)  យា៉ាង្  
ដពូច នោះ ។ ចណំណក វរីយុិពបកាេ  នងិ្ ពវទនពូបកាេ  ណបលកពផសង្ឣំពគីាន        
នងឹ្គាន ផង្ ពដាយពសចកត ី កណ៏បលកពផសង្គាន  ឣំពឧីពបកាេ ទងំ្ឡាយ ដ៏
ពសសផង្  ណមនពតិ  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 
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-៤០៨- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

បណ្ហត ឧពបកាេ ទងំ្ពនោះ  ្នពុបកាេ   គរឺពោះម្មនរពោះភាគ រទង្់
បណំង្យកពហើយ កនុង្ទពីនោះ ពដាយបការដពូចនោះ ។  ្នពុបកាេ ព ោះ 
ម្មនភាពរពពង្ើយ ជាលកេណាៈ ម្មនការមនិចង្ចតិ ត ជាកចិច ម្មនការ
មនិខ្ វល់ខាវ យ ជាផល  ម្មនការពនឿយណ្ហយចាកបតី ិ ជាពហតុ  ។  

ឣាចារយឣនកពចាទ ព ល កនុង្ឣធកិារពនោះថា “ចុោះ្នពុបកាេ
ពនោះ ពដាយពសចកត ី គតឺរតមជឈតតុពបកាេ  ហនងឹ្ឯង្ មួយវញិពទៀត           
តរតមជឈតតុពបកាេ  ព ោះ ម្មន កនុង្បឋមជាន នងិ្ ទតុយិជាន មនិ   
ណមនពទឬ?  ពរ ោះពហតុព ោះ  ឧពបកាេ ពនោះ  ជាឧពបកាេ ណដលរពោះម្មន  
រពោះភាគ គបបីរាស់ យា៉ាង្ពនោះ ថា “ករ៏ពោះពយាគ ី ជាឣនករពពង្ើយ 
គង្ព់ៅ”  ដពូច នោះ  ក នុង្បឋមជាន  នងិ្ ទតុយិជានព ោះផង្ណដរ,  ពរ ោះ
ពហតុឣវី  បានជារពោះឣង្គ  មនិរាស់ឧពបកាេ ព ោះ ? ”  ដពូចនោះ  ។ 

ឣាចារយឣនកព្លើយ ព្លើយថា “ពរ ោះឧពបកាេ  កនុង្្នទងំ្ ២ 
ព ោះ ម្មនកចិចមនិទនច់ាស់ោស់ពៅពឡើយ ។ ណមនពតិ កចិ ចនន
ឧពបកាេ ព ោះ កនុង្្នទងំ្ ២ ព ោះ ជាកចិចមនិទនច់ាស់ោស់ 
ពរ ោះរតូវធម៌ទងំ្ឡាយ ណដលជាសរតូវ ម្មនវតិកាាៈជាពដ ើម រគប
សង្ាតព់ហើយ ។  ចណំណកឧពបកាេ ពនោះ ក នុង្តតយិជានពនោះ ជាឧពបកាេ  
ដចូជាម្មនកាលពង្ើបពឡើង្ពហើយ ជាធមមជាតម្មនកចិចចាស់ោស់
ពកើតពហើយ ពរ ោះភាវាៈននឧពបកាេ  ព ោះ គវឺតិកាាៈ, វចិារាៈ នងិ្ បតី ិ  
រគបសង្ាតម់និបាន, ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់
ឧពបកាេ ព ោះ”  ដពូច នោះ  ។ 
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-៤០៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឣដ ាកថា  ជាពរគឿង្ពណ៌ ពសចកត ី ពដាយសពវរគប់ ននបាលី
ពនោះថា  “ឧពបកេពកា  ច  វហិរត”ិ  ដពូច នោះ  ចប់ពហើយ  ។ 
‘ (១០៣) ឥឡូវពនោះ បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្  
បាលីពនោះ ថា “សពា ច សមបជាព ” ដពូចនោះ ( ‘តពៅ) ។  ភកិ េុ ណ្ហ  
រលឹក ពរ ោះពហតុព ោះ ភកិ េុព ោះ ព ម្ ោះថា ឣនករលឹក ។  ភកិ េុ ណ្ហ   
ដងឹ្ចាស់  ពដាយរបនព  ពរ ោះពហតុព ោះ  ភកិ េុព ោះ  ព ម្ ោះថា  ឣនក   
ដងឹ្ចាស់ពដាយរបនព ។  សត ិ នងិ្ សមបជញ្ដ ាៈ គរឺពោះម្មនរពោះភាគ
រាស់ពហើយ ពដាយបុគគល ។ បណ្ហត សត ិ នងិ្ សមបជញ្ដ ាៈទងំ្ ២ 
ព ោះ សត ិ ម្មនការរលឹក ជាលកេណាៈ ម្មនការមនិពភលចជាកចិច ម្មន
ការរកាជាផល ។  សមបជញ្ដ ាៈ ម្មនការមនិវពង្វង្ជាលកេណាៈ ម្មន
ការពចិារណ្ហជាកចិច  ម្មនការពរជើសពរ ើស ជាផល  ។  

កនុង្្នទងំ្ព ោះ សត ិ នងិ្ សមបជញ្ដ ាៈពនោះ ម្មនសូមបី   
ក នុង្្នណដលម្មនខាង្ពដ ើម កព៏តិណមនពហើយ ពរ ោះថាគុណជាត    
រតមឹណតឧបចារាៈ កម៏និសពរមចដល់ភកិ េុណដលពភលចភាល ងំ្សត ិ ឣនកមនិ
ដងឹ្ចាស់, មនិចាបំាចព់ លថវ ី ដល់ឣបប  ណតពរ ោះ្នទងំ្ 
ឡាយព ោះ ជាធមមជាតពរគាតរគាត ដពំណើ រននចតិ ត ជាដពំណើ រសុខ្   
ដចូជាដពំណើ រ របស់បុរសណដលពដ ើរពលើភូម ិ ‘(នផទរាប’) ជាការរសួល
យា៉ាង្នុោ៎ះឯង្, កចិ ចននសត ិ នងិ្ សមបជញ្ដ ាៈ កនុង្្នទងំ្ព ោះ ពទើប
មនិបានចាស់ោស់, ណតពរ ោះភាវាៈនន្នពនោះ ជា្នដល៏អិត 
ពរ ោះលោះបង្ ់ នវូឣង្គណដលពរគាតរគាតបាន   រពោះពយាគ ី  រតូវរបាថាន   
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-៤១០- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ដពំណើ រននចតិ ត  ណដលកចិចននសត ិ នងិ្ សមបជញ្ដ ាៈ ផគង្ពហើយ ណតម៉ាាង្
ពរបៀបដចូជាបុរសពធវើដពំណើ រ ពលើមុខ្កាបំតិពការ យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។ 
ពរ ោះពហតុព ោះ  ពទ ើបរពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ កយពនោះ ‘(សពា 
សមបជាព ’)  ណតកនុង្តតយិជានពនោះប៉ាុពណ្ហណ ោះ  ។ 

បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតឣីធបិាយ ពដាយនរកណលង្បន តចិ
ពទៀត ។    កូនពគា កពុំង្ពៅពដាោះពម  រតូវបុគគល ពំចញពពីមពហើយ 
មនិម្មនឣនករកា  ករ៏ណមង្ចូលពៅរកពមពគាមតង្ពទៀត យា៉ាង្ណ្ហមញិ, 
សុខ្ កនុង្តតយិជានពនោះ រតូវរពោះពយាគបីរមោះពចញពហើយឣំពបីតី,ិ 
ពសចកតសុីខ្ព ោះ គរឺពោះពយាគ ី មនិបានរកា ពដាយពរគឿង្រកា គ ឺ 
សត ិ នងិ្ សមបជញ្ដ ាៈ គបបីចូលពៅរកបតី ិ មតង្ពទៀត ពដាយពតិ ជា
្នរបកបពដាយបតីវិញិ កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ ។ មួយពទៀត បណឌិ ត
គបបីរជាបថា  កយថា “សពា សមបជាព ” ពនោះ គ ឺ រពោះម្មនរពោះ 
ភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ ណតកនុង្តតយិជានពនោះ ពដ ើមបីរទង្សំ់ណដង្នវូ    
ពសចកតដីវ៏ពិសសពនោះពទៀតថា “សូមបីសតវទងំ្ឡាយ ណតង្រកីរាយ 
កនុង្ពសចកតសុីខ្ផង្, ពសចកតសុីខ្ពនោះ កម៏្មនរសឆ្វង ញ់នរកណលង្ផង្ 
ពរ ោះមនិម្មនសុខ្ដនទនរកណលង្ជាង្ពសចកតសុីខ្ កនុង្តតយិជាន
ព ោះ,  ណតថា ការមនិជាប់ចតិ ត កនុង្ពសចកតសុីខ្ កនុង្តតយិជានពនោះ 
រណមង្ម្មន ពដាយឣានភុាពននសត ិ នងិ្ សមបជញ្ដ ាៈ មនិណមនម្មន 
ពដាយរបការដនទពឡើយ”  ដពូច នោះឯង្  ។  
‘ (១០៤’)    ឥឡូវពនោះ   បណឌិ ត  គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័  ក នុង្   
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-៤១១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បាលីថា “សុខ្ញ្ច   កាពយន  បដសំិពវពទត”ិ   ពនោះ ( ‘តពៅ’) ។   ការចង្
ចតិ ត ពដាយការពសាយនវូពសចកតសុីខ្ មនិម្មន ដល់រពោះពយាគណីដល
បានតតយិជាន កព៏តិណមនពហើយ, កាលពបើម្មនពហតុយា៉ាង្ពនោះ     
ពសចកតសុីខ្ណដលរបកប ពដាយ មកាយ របស់រពោះពយាគពី ោះ ជា
ពសចកតសុីខ្ ណដលរបកបរពម ពដាយ មកាយ ាមណដលបាន ពរ ោះ
ពហតុណ្ហ, របូកាយ របស់រពោះពយាគពី ោះ ណដលរបូដរ៏បណីតនរក 
ពពក ាងំ្ពឡើង្រពម ពដាយ មកាយព ោះ  ល់រតូវពហើយ ពរ ោះ  
ភាវាៈននរពោះពយាគពី ោះ ជាបុគគលគពឺសចកតសុីខ្ឯណ្ហ  ល់រតូវ
ពហើយ សូមបីរពោះពយាគពី ោះ ពចញចាក្នពហើយ កគ៏បបីពសាយ 
នវូពសចកតសុីខ្ ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះម្មនរពោះ     
ភាគ កាលរទង្សំ់ណដង្នវូពសចកតពីនោះ ពទ ើបរទង្រ់ាស់ថា “សុខ្ញ្ច          
កាពយន  បដសំិពវពទត”ិ  ដពូច នោះ  ។ 

ឥឡូវពនោះ បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្បាលីពនោះ   
ថា “យនត ំឣរយិា ឣាចកិ េន ត ិឧពបកេពកា សតមិ្ម សុខ្វាិររ ី” ដពូចនោះ ដចូ  
តពៅពនោះ  បណឌិ ត គបបីរជាបដកីាជាពរគឿង្របកប  កនុង្តតយិជាន 
ពនោះ យា៉ាង្ពនោះថា “រពោះឣរយិាៈទងំ្ឡាយ ម្មនរពោះពុទ ធជាពដ ើម រទង្់
របាប់ សំណដង្ បញ្ដតត ិ ណតង្ាងំ្ ពបើកប ា្ ញ ណបង្ណចក ពធវើឲយរាក ់ 
ម្មនឣធបិាយថា “របកាស សរពសើរ នវូបុគគលឣនកបាននវូតតយិ-
ជានព ោះ ពរ ោះពហតុនន្នណ្ហ ពរ ោះដពំណើ រនន្នណ្ហ” 
ដពូចនោះ,   សួរថា  “រទង្ស់រពសើរ  យា៉ាង្ដចូពមតច?”  ។    ព្ លើយថា  រទង្ ់ 
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-៤១២- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

រាស់សរពសើរ ថា   “រពោះពយាគ ី  ជាឣនករពពង្ើយកពន តើយ   ម្មនសត ិ 
ម្មនរបរកតពីៅជាសុខ្” ។  រពោះពយាគ ី ចូលពៅកានត់តយិជាន  
ព ោះ  ពហើយគង្ព់ៅ”  ដពូច នោះ  ។ 

សួរថា “កព៏រ ោះពហតុឣវី ពទ ើបរពោះឣរយិាៈទងំ្ព ោះ សរពសើរ   
នវូបុគគលណដលបានតតយិជានព ោះ  យា៉ាង្ពនោះ ? ”  ។ 

ព្លើយថា “ពរ ោះគួរដល់ការសរពសើរ ។  ណមនពតិ បុគគលឣនក 
បាននវូតតយិជានពនោះ ជាឣនករពពង្ើយ កនុង្តតយិជាន ណដលជា 
សុខ្ ម្មនរសណផអមនរកពពក សូមបីមនិទនដ់ល់នវូគុណជាត ជា 
ពរគឿង្ដល់ពរតើយននពសចកតសុីខ្ កព៏ដាយ ករ៏តូវពរគឿង្ជាប់ជ ំក ់
ពដាយពសចកតសុីខ្ កនុង្តតយិជានព ោះ ទញមកមនិបាន ពរ ោះ
ពហតុណ្ហ, រពោះពយាគពី ោះ ព ម្ ោះថា ជាឣនកម្មនសត ិ ពរ ោះភាវាៈ   
ជាឣនកម្មនសតាិងំ្ពៅម្ម ំ រហូតដល់បតីពិក ើតពឡើង្មនិបាន នងិ្ 
រណមង្ពសាយ នវូពសចកតសុីខ្ ណដលមនិពៅហមង្ ជាពសចកតសុីខ្  
ណដលរពោះឣរយិាៈ ប៉ាង្របាថាន ពហើយផង្ ជាពសចកតសុីខ្ ណដលរពោះ       
ឣរយិាៈ ពសពពហើយ ពតិផង្ ពដាយ មកាយ ពរ ោះពហតុណ្ហ,   
ពរ ោះពហតុព ោះ បុគគលឣនកបាននវូតតយិជានព ោះ ពទើបជាឣនក     
គួរដល់ការសរពសើរ ។ បណឌិ ត គបបីរជាបថាាៈ ពរ ោះគួរដល់ការ
សរពសើរដចូបានព លមកពនោះ រពោះឣរយិាៈទងំ្ព ោះ កាលរបកាស
នវូគុណ ណដលជាពហតុគួរសរពសើរ  យា៉ាង្ពនោះ ពទើបសរពសើរបុគគល 
ឣនកបានតតយិជានព ោះ    យា៉ាង្ពនោះថា  “ជាឣនករពពង្ើយ   ម្មនសត ិ 
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-៤១៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ម្មនរបរកតពីៅជាសុខ្”  ។ 
បទថា “តតយិ”ំ គ ឺ ្នពនោះ ជា្ន ទ៣ី ពរ ោះម្មន   

លំដាប់ននចនំនួ ។ ្នពនោះ ព ម្ ោះថា ជា្ន ទ៣ី ពរ ោះរពោះ   
ពយាគ ី ចូល្នពនោះ  ជាទ៣ី   ដពូច នោះកប៏ាន  ។ 

ចណំណក កយណ្ហ ណដលពយើង្ព លពហើយថា “តតយិជាន 
លោះឣង្គ ១ របកបរពមពដាយឣង្គ ២” ដពូចនោះ, បណឌិ ត គបបីរជាប       
ពសចកតវីនិចិ ឆយ័  កនុង្ កយព ោះ (ដចូតពៅ’) ។   ភាពននតតយិជាន
ព ោះ លោះឣង្គ ១ បណឌិ តគបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចននការលោះ នវូ    
បតី ិ ។  កប៏តី ិ ពនោះព ោះ គរឺពោះពយាគលីោះបង្ ់កនុង្ខ្ណាៈននឣបប នុោ៎ះ
ឯង្ ដចូជាវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ គរឺពោះពយាគលីោះបង្ ់ កនុង្ខ្ណាៈនន        
ឣបប  ននទតុយិជាន យា៉ាង្ព ោះណដរ, ពរ ោះពហតុព ោះ បតីពិ ោះ 
ពទើបពោកព លថាាៈ ជាឣង្គសរម្មប់លោះនវូវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈព ោះ ។ 
ចណំណកឯ តតយិជានព ោះ ជា្នរបកប ពដាយឣង្គ ២ បណឌិ ត
គបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចននការពកើតពឡើង្ននឣង្គទងំ្ឡាយ ២ ពនោះ 
គាឺៈ សុខ្ាៈ ចពិតតកគគា ។ ពរ ោះពហតុព ោះ  កយណ្ហ ណដលពយើង្
ព លពហើយ កនុង្វភិង្គថា “ឧពបកាេ , សត ិ នងិ្ សមបជញ្ដ ាៈ, សុខ្ាៈ, 
ភាពននចតិ តម្មនឣារមមណ៍ណត ១ ព ម្ ោះថា ្ន” ដពូចនោះ,  កយព ោះ  
គរឺពោះម្មនរពោះភាគរាស់ពហើយ ពដាយបរយិាយ ពដ ើមបីសំណដង្នវូ 
្នព ោះរពមទងំ្បរកិាេ រ ។ ចណំណក ្ន ទ៣ី  ពនោះ ពលើកណលង្ 
ណតឧពបកាេ   សត ិ នងិ្ សមបជញ្ដ ាៈ  ពចញពហើយ  ជា្នម្មនឣង្គ  ២  
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-៤១៤- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ណមនពតិ  ពដាយឣំណ្ហចននឣង្គទងំ្ឡាយ  ណដលដល់នវូឧបនជិាន-
លកេណាៈ ពដាយនបិបរយិាយ  ។  សមដចូរពោះម្មនរពោះភាគ រាស់ថា 
សួរថា “កនុង្សម័យព ោះ ្នរបកបពដាយឣង្គ ២ គឣឺវីខ្ លោះ?” ។ 
ព្លើយថា “គ ឺ សុខ្ាៈ, ភាពននចតិ តម្មនឣារមមណ៍ណតមួយ” ដពូច នោះ ។    
 កយដព៏សស ម្មននយ័ដចូពយើង្ព លមកពហើយ កនុង្បឋមជាន  
នុោ៎ះឯង្  ។ 

( ចតុតថជាន ) 

‘ (១០៥’) លុោះដល់រពោះពយាគ ី បានសពរមចតតយិជានព ោះ 
យា៉ាង្ពនោះពហើយ, រពោះពយាគ ី រតូវម្មនពសចកតរីបរពតឹ តឲិយសាទ តព់ដាយ 
ឣាការទងំ្ឡាយ ៥ ាមនយ័ណដលបានព លមកពហើយនុោ៎ះឯង្ 
ពចញពតីតយិជាន ណដលសាទ តព់ហើយ ព ើញនវូពទស កនុង្តតយិ-
ជានព ោះ ថា “សមបតតពិនោះ ម្មនសរតូវគបឺតីពិៅជតិ” ដពូចនោះផង្ ថា 
“សមបតតពិនោះ ព ម្ ោះថាជាធមមជាត ម្មនកម្មល ងំ្ពខ្ាយ” ពរ ោះភាវាៈ  
ននសុខ្ាៈ ណដលពោកព លពហើយ យា៉ាង្ពនោះថា “ការចង្ចតិ ត ថាាៈ   
ពសចកតសុីខ្ កនុង្តតយិជាន ព ោះឯណ្ហនុោ៎ះឯង្, ពរ ោះការចង្ចតិ ត  
ព ោះ តតយិជានព ោះ ពទើបពោកពៅថា ជាឣង្គ ដព៏រគាតរគាត      
ជាធមមជាតដព៏រគាតរគាត” យា៉ាង្ដពូចនោះផង្ ពហើយពធវើទកុកនុង្ចតិ ត នវូ         
ចតុតថជាន ថា ជាធម៌លអិត គបបីរគបសង្ាត ់ នវូពសចកតពីពញចតិត     
ក នុង្តតយិជានពហើយ ពធវើពសចកតពីាយាម ជាពរគឿង្របកប ពដ ើមបី
បាននវូចតុតថជាន  ។ 
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-៤១៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

រគាព ោះ  កាលរពោះពយាគពី ោះ  ពចញចាកតតយិជានពហើយ 
ម្មនសត ិ ដងឹ្ចាស់ ពចិារណ្ហ នវូឣង្គ្ នទងំ្ឡាយ, ពសចកត ី 
សុខ្ ព លគពឺសាមនសសណដលជាពចតសិកសុខ្ រណមង្ាងំ្ពឡើង្
របាកដថា ជាធមមជាតដព៏រគាតរគាត, ឧពបកាេ ពវទ  នងិ្ ចពិតតកគគា 
រណមង្ាងំ្ពឡើង្ របាកដថា ជាធមមជាតដល៏អិត កនុង្កាលណ្ហ, កនុង្
កាលព ោះ កាលរពោះពយាគពី ោះ ពធវើទកុកនុង្ចតិ តពរឿយៗ នវូនមិតិ ត   
ព ោះឯង្ ពដាយបរកិមម ថា “បឋវ ី បឋវ”ី ដពូចនោះ ពដ ើមបីលោះនវូឣង្គដ ៏
ពរគាតរគាត នងិ្ ពដ ើមបីបានចពំ ោះនវូឣង្គដល៏អិត, មព ទវ រាវជជនចតិ ត 
កាតោ់ត ចន់វូភវង្គ ‘ពដាយគតិ’ ថា “ចតុតថជាន នងឹ្ពកើតពឡើង្ កនុង្  
កាលឥឡូវពនោះ” ដពូចនោះពហើយ ពធវើបឋវកីសិណព ោះឯង្ ឲយពៅជា    
ឣារមមណ៍ ពទើបពកើតពឡើង្ ។ ប ទ ប់ពពី ោះ ជវន័មួយ ជារបូាវចរចតិ ត 
របកបពដាយចតុតថជាន កនុង្ទបីផុំត ននជវន័ទងំ្ឡាយណ្ហ, ជវន័ 
ទងំ្ឡាយព ោះ ៤ ឬ ៥ រណមង្ពកើតពឡើង្ កនុង្ឣារមមណ៍ព ោះឯង្, ជវន័ 
ដព៏សស ជាកាម្មវចរចតិ ត ម្មនរបការគពឺយើង្ព លពហើយនុោ៎ះឯង្ ។ 
ប៉ាុណន ត បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតពីផសង្គាន ពនោះថា “សុខ្ពវទ  មនិណមន
ជាបចចយ័ ពដាយឣាពសវនបបចចយ័ននឣទកុ េមសុខ្ពវទ ពទ, ឣទកុេ-  
មសុខ្ពវទ  គបបីពកើតពឡើង្  ក នុង្ចតុតថជាននុោ៎ះឯង្  ពរ ោះពហតុ   
ណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ ជវន័ ក នុង្ឣបប វថិទីងំ្ព ោះ ជាជវន័
សមបយុតតពហើយ ពដាយឧពបកាេ ពវទ , កព៏រ ោះភាវាៈននឣបប ជវន័ 
ដស៏មបយុតតពហើយ   ពដាយឧពបកាេ នុោ៎ះឯង្   សូមបីបតី ិ  ក នុង្្នពនោះ       
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-៤១៦- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ករ៏ណមង្សាបសូនយពៅ  ពដាយរបការដពូចនោះ  ។ 
កព៏ដាយពហតុម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះ រពោះពយាគពី ោះ ព ម្ ោះ 

ថា ចូលដល់្ន ទ៤ី ណដលមនិម្មនទកុ េ មនិម្មនសុខ្ ម្មនពសចកតី
បរសុិទ ធ ិ ននសតណិដលពកើតឣំពឧីពបកាេ  ពហើយពៅ ពរ ោះលោះបង្ន់វូ 
សុខ្ផង្ ពរ ោះលោះបង្ទ់កុ េផង្ ពរ ោះពសាមនសស នងិ្ ពទមនសស
ទងំ្ឡាយ រលតឣ់ស់ កនុង្កាលមុនណតមតង្ ។ ចតុតថជាន ជា
បឋវកីសិណ ណដលលោះឣង្គ ១ របកបពដាយឣង្គ ២ ម្មនលំឣ ៣   
យា៉ាង្ បរបូិរពដាយលកេណាៈ ១០ ជា្ន គរឺពោះពយាគពី ោះ បាន
សពរមចពហើយ  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្  ។ 
‘ (១០៦)  ក នុង្បាឋាៈទងំ្ព ោះ  បាឋាៈថា “សុខ្សស ច បារ   
ទកុ េសស ច បារ ” ព ោះ គ ឺ ពរ ោះការលោះនវូពសចកតសុីខ្ណដល
របរពតឹ តពៅ កនុង្កាយផង្ នវូពសចកតទីកុ េណដលរបរពតឹ តពៅ កនុង្កាយ 
ផង្ ។ បទថា “បុពពវវ” ពសចកតថីា កក៏ារលោះនុោ៎ះឯង្ ម្មនមកកនុង្   
កាលមុនពតិ មនិណមនម្មន កនុង្ខ្ណាៈននចតុតថជានពទ ។  កយថា 
“ពរ ោះពសាមនសស នងិ្ ពទមនសស រលតឣ់ស់” ព ោះ ពសចកតថីា 
ពរ ោះធម៌ទងំ្ឡាយ ២ ពនោះ គ ឺ ពចតសិកសុខ្ នងិ្ ពចតសិកទកុ េ     
ាងំ្ពៅមនិបាន,  ឣធបិាយថា ពរ ោះលោះបង្ ់ កនុង្កាលមុនណមន   
ពតិ ។  សួរថា “កក៏ារលោះបង្ ់ នវូធម៌ទងំ្ ២ យា៉ាង្ព ោះ ម្មន កនុង្  
កាលណ្ហ?” ។ ព្លើយថា “ម្មនពៅកនុង្ខ្ណាៈននឧបចារាៈ នន្ន
ទងំ្  ៤ ”  ។   ណមនពតិ រពោះពយាគ ី លោះបង្ព់សាមនសស កនុង្ខ្ណាៈនន 
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-៤១៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឧបចារាៈ  ននចតុតថជាននុោ៎ះឯង្ ។   ទកុ េ,   ពទមនសស នងិ្ សុខ្   គរឺពោះ  
ពយាគ ី លោះបង្ ់ កនុង្ខ្ណាៈននឧបចារាៈ ននបឋមជាន, ទតុយិជាន   
នងិ្ តតយិជាន ។ ការលោះបង្ន់វូសុខ្, ទកុ េ, ពសាមនសស នងិ្ 
ពទមនសស កនុង្ចតុតថជានបាឋាៈពនោះឯង្ សូមបីរពោះម្មនរពោះភាគ     
រទង្ម់និបានរាស់ពហើយ ាមលំដាប់ ននការលោះនវូសុខ្, ទកុ េ, 
ពសាមនសស នងិ្ ពទមនសសទងំ្ព ោះ កព៏ដាយ ណតរពោះឣង្គ រទង្ ់
រាស់ពហើយ ពដាយលំដាប់ននឧពទ ទស ននឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ឡាយ កនុង្  
ឥន្ទន ទយ៍ីវភិង្គ  បណឌិ តគបបីរជាប  ដចូព លមកពនោះឯង្  ។ 

សួរថា “ថាពបើឣង្គទងំ្ឡាយព ោះ គរឺពោះពយាគលីោះបង្ ់ កនុង្  
ខ្ណាៈ ននឧបចារាៈនន្នព ោះៗ ឯង្ កាលពបើដពូចាន ោះ ពរ ោះពហតុ 
ឣវី?  បានជារពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់នពិរាធ  ណតកនុង្្នហនងឹ្
ឯង្ យា៉ាង្ពនោះថាាៈ  កទ៏កុ េនិ្ទន ទយ៍ី  ណដលពកើតពឡើង្ពហើយ រណមង្រលត ់ 
ពៅវញិ  ពដាយមនិពសសសល់  កនុង្ទណី្ហ?,   ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ 
ភកិ េុ ក នុង្រពោះធមមវនិយ័ពនោះ សងប់សាង តណ់មនពតិ ចាកកាមទងំ្ឡាយ 
៘  រណមង្ចូលដល់្នទមួីយ ពហើយពៅ, ទកុ េនិ្ទន ទយ៍ី ណដល   
ពក ើតពឡើង្ពហើយ រណមង្រលតព់ៅ ពដាយមនិពសសសល់ កនុង្ទពីនោះ,  
កព៏ទមនសសិន្ទន ទយ៍ី, សុខ្និ្ទន ទយ៍ី, ពសាមនសសិន្ទន ទយ៍ី ណដលពកើតពឡើង្
ពហើយ  រណមង្រលតព់ៅ  ពដាយមនិពសសសល់  កនុង្ទណី្ហ?,   ម្មន ល 
ភកិ េុទងំ្ឡាយ  ភកិ េុ  ក នុង្រពោះធមមវនិយ័ពនោះ  ពរ ោះលោះនវូសុខ្ផង្ 
៘   ចូលដល់្ន  ទ ី៤  ពហើយពៅ,   ពសាមនសសិន្ទន ទយ៍ី   ពក ើត   
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-៤១៨- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ពឡើង្ពហើយ ណតង្រលតព់ៅ មនិម្មនពសសសល់ កនុង្ទពីនោះ”  ដពូចនោះ  ។ 

ព្លើយថា “ពរ ោះនពិរាធ កនុង្្នព ោះៗ រលតព់ដាយខ្ លនួ   
ឯង្ ណរកពពក ។ ពតិណមន ការរលតន់នឣង្គ្ នទងំ្ឡាយព ោះ    
ក នុង្្នទងំ្ឡាយ ម្មនបឋមជានជាពដ ើម ជាឣតសិយនពិរាធ     
មនិណមនជានពិរាធធមមានុោ៎ះពទ ។ ចណំណក ការរលត ់ កនុង្ខ្ណាៈនន
ឧបចារាៈ ជានពិរាធធមមា មនិណមនជាឣតសិយនពិរាធពទ ។ ពតិ   
ដពូចាន ោះណមន ការពកើតពឡើង្នន ទកុ េនិ្ទន ទយ៍ី សូមបីរលតព់ហើយ កនុង្   
ឧបចារាៈ ននបឋមជាន កនុង្ឣាវជជនចតិ តពផសង្ៗ គបបីម្មន ពដាយ  
សារម្មនសមផសសននសតវ ម្មនរពបាម នងិ្ មូសជាពដ ើម ឬ ពដាយ 
សារការសអុ ោះសាអ ប់ ពរ ោះឣាសនាៈមនិពសមើ ។ ណតការពកើតពឡើង្ មនិ
គបបីម្មន ខាង្កនុង្ននឣបប  ពទ ។  ម៉ាាង្ពទៀត ទកុ េនិ្ទន ទយ៍ីពនោះ សូមបី 
រលត ់ កនុង្ឧបចារាៈពហើយ កម៏និណមនព ម្ ោះថា រលតព់ហើយ ពដាយ
របនពពទ ពរ ោះភាវាៈននទកុ េនិ្ទន ទយ៍ីព ោះ ជាធមមជាត គធឺម៌ណដលជា 
សរតូវ មនិទនក់ចំាតប់ង្ ់ ។  ណតខាង្កនុង្ ននឣបប  កាយទងំ្មូល 
ជាកាយព ម្ ោះថា យាង្ចុោះកានព់សចកតសុីខ្ពហើយ ពរ ោះការផសពវ 
ផាយពៅននបតី ិ ។ ក ៏ ទកុ េនិ្ទន ទយ៍ីរបស់បុគគលឣនកម្មនកាយយាង្ចុោះ
កានព់សចកតសុីខ្ពហើយ ជាធមមជាត ព ម្ ោះថា រលតព់ហើយ ពដាយ
របនព ពរ ោះភាវាៈននទកុ េនិ្ទន ទយ៍ីព ោះ គធឺម៌ណដលជាសរតូវកចំាតប់ង្់
ពហើយ ។  ម៉ាាង្វញិពទៀត ការពកើតពឡើង្ននពទមនសសិន្ទន ទយ៍ី  សូមបី
រពោះពយាគលីោះបង្ប់ានពហើយ    ក នុង្ឧបចារាៈ     ននទតុយិជាន     ក នុង្        
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-៤១៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឣាវជជនចតិ តពផសង្ៗ   គបបីម្មន  ។      ពរ ោះពហតុណដលទកុេនិ្ទន ទយ៍ី ព ោះ
កាលពបើម្មនការលំបាកកាយ នងិ្ ការចពង្អៀតចតិ ត សូមបីម្មនវតិកាាៈ
នងិ្ វចិារាៈ ជាបចចយ័កព៏ដាយ, ករ៏ណមង្ពកើតពឡើង្បាន, ប៉ាុណន តកាលពបើ
មនិម្មនវតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈពទ វាកព៏កើតពឡើង្មនិបានពឡើយ ។ ប៉ាុណន ត
ពទមនសសិន្ទន ទយ៍ី  រណមង្ពកើតពឡើង្  ក នុង្ទណី្ហ,  កាលពបើម្មនវតិកាាៈ 
នងិ្ វចិារាៈ កនុង្ទពី ោះ, វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ កនុង្ឧបចារាៈននទតុយិជាន 
គរឺពោះពយាគមីនិទនល់ោះបង្ប់ាន ពដាយពតិ ពរ ោះពហតុព ោះ ការ  
ពកើតពឡើង្ននពទមនសសិន្ទន ទយ៍ីព ោះ គបបីម្មន កនុង្ឧបចារាៈននទតុយិ-
ជានព ោះ ។  ណតកនុង្ទតុយិជាន មនិគបបីម្មន ពរ ោះភាវាៈននបចចយ័   
គរឺពោះពយាគលីោះបង្ប់ានពហើយ ។ នយ័ដចូគាន ព ោះណដរ ការពកើត   
ពឡើង្ននសុខ្និ្ទន ទយ៍ី សូមបីគរឺពោះ ពយាគលីោះបង្ប់ានពហើយ កនុង្ឧបចារាៈ
ននតតយិជាន កគ៏បបីម្មនដល់រពោះពយាគឣីនកម្មនកាយ គរឺបូណដល
របណីត   ម្មនបតី ិ ជាសមុដាា ន   ល់រតូវពហើយ,  ណតមនិគបបីម្មន 
កនុង្តតយិជានពឡើយ ។ ពរ ោះថា កនុង្តតយិជាន បតី ិ ណដលជា
បចចយ័ននសុខ្ាៈ រលតព់ៅពហើយ ពដាយរបការទងំ្ពួង្ ។  ម៉ាាង្វញិ
ពទៀត ការពកើតពឡើង្ននពសាមនសសិន្ទន ទយ៍ី សូមបីរពោះពយាគ ី លោះបង្់
បានពហើយ កនុង្ឧបចារាៈននចតុតថជាន កគ៏បបីម្មន ពរ ោះពសាមន-
សសិន្ទន ទយ៍ីព ោះពៅជតិផង្  ពរ ោះមនិទនក់ន លង្ពហើយ ពដាយរតមឹរតូវ 
ពរ ោះមនិម្មនឧពបកាេ ណដលដល់នវូឣបប ផង្ ។ ណតកនុង្ចតុតថជាន 
មនិគបបីម្មនពទ  ។     កព៏រ ោះពហតុដពូចាន ោះ   ការកានយ់ក   ពដាយមនិ  
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 -៤២០- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ពសសសល់   គរឺពោះម្មនរពោះភាគ  រទង្ព់ធវើពហើយ កនុង្រពោះបាលីព ោះៗ
ថា “ទកុ េនិ្ទន ទយ៍ី ណដលពកើតពឡើង្ពហើយ រណមង្រលតព់ៅ ពដាយមនិ
ពសសសល់  កនុង្ទពីនោះ  ដពូច នោះជាពដ ើម  ពដាយរបការដពូចនោះឯង្”  ។ 

កនុង្ឣធកិារ ននចតុតថជានពនោះ ឣាចារយឣនកពចាទ បានព ល 
ថា  “កាលពបើដពូចាន ោះ,  ពវទ ទងំ្ព ោះ សូមបីរពោះពយាគលីោះបង្ប់ាន
ពហើយ កនុង្ឧបចារាៈនន្នព ោះៗ, ពរ ោះពហតុឣវី បានជារពោះម្មន
រពោះភាគ  រទង្ ់មំកពហើយ  កនុង្ទពីនោះ?”  ដពូច នោះ  ។ 

ព្លើយថា “ពដ ើមបីកណំតយ់ករសួល ។ ពរ ោះឣទកុ េមសុខ្-
ពវទ  ពនោះឯណ្ហ ណដលរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ កនុង្      
បាឋាៈពនោះ ថា “ឣទកុេមសុខ្”ំ ដពូចនោះ, ឣទកុេមសុខ្ពវទ ព ោះ ជា       
ធមមជាតដល៏អិតសុខ្មុ ដងឹ្បានពដាយករម គរឺពោះពយាគ ី មនិឣាច  
ពដ ើមបីទទលួយកបាន ពដាយរសួលពឡើយ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះ
ម្មនរពោះភាគ រទង្ ់មំកនវូឣទកុ េមសុខ្ពវទ ទងំ្ឣស់ព ោះ ពដ ើមបី
កណំតយ់ករសួល ពរបៀបដចូជាឣនករកាពគា ពកៀង្ពគាទងំ្ឣស់ 
ចូលកនុង្ពរកាលមួយ ពដ ើមបីចាប់បានពដាយរសួល នវូពគាណដលកាច 
គបុឺគគលមនិឣាចចូលពៅរក ាមណតបានពហើយ ចាប់យក, កាលពបើ
ដពូច នោះ ឣនករកាពគា កណ៏លង្ពគាពចញមតង្មួយៗ ពទើបឲយបុគគលចាប់
ពគាព ោះឯង្ ណដលពដ ើរមកពហើយ ាមលំដាប់ ពដាយ កយថា “ពនោះគឺ
ពគាព ោះ ឣនកទងំ្ឡាយ ចូរចាប់វា” ដពូចនោះ យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។  ពរ ោះ   
ថា  រពោះម្មនរពោះភាគ   លុោះរទង្សំ់ណដង្នវូពវទ    ណដលរពោះឣង្គរទង្ ់   
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-៤២១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

 មំក   យា៉ាង្ពនោះពហើយ     ករ៏ទង្ឣ់ាចញុាងំ្រពោះពយាគ ី  ឲយកានយ់ក
ឣទកុ េមសុខ្ពវទ ព ោះ ថា “ធមមជាតណ្ហ ណដលមនិណមនជាសុខ្ មនិ
ណមនជាទកុេ  មនិណមនជាពសាមនសស  មនិណមនជាពទមនសស,  ធមមជាត 
ពនោះ  ព ម្ ោះថា  ឣទកុ េមសុខ្ពវទ ”  ដពូចនោះ  ។ 

ម៉ាាង្ពទៀត បណឌិ តគបបីរជាបពវទ ទងំ្ព ោះថា “រពោះម្មន
រពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពហើយ ពដ ើមបីសំណដង្ នវូបចចយ័ននពចពាវមុិតត ិ
ណដលជាឣទកុេមសុខ្ពវទ ” ដពូចនោះផង្កប៏ាន ។ ណមនពតិ ឧបាយ
ទងំ្ឡាយម្មនការលោះទកុ េជាពដ ើម ជាបចចយ័ននពចពាវមុិតត ិ ណដលជា 
ឣទកុ េមសុខ្ពវទ ព ោះ ។ សមដចូជារពោះធមមទ ិន ពថរ ី ព លថា 
“ម្មន លឣាវុពសា   បចចយ័ននពចពាវមុិតតសិម្មបតត ិ  ណដលជាឣទកុេម- 
សុខ្ពវទ  ម្មន ៤ យា៉ាង្ហនងឹ្ឯង្,  ម្មន លឣាវុពសា ភកិ េុ ក នុង្រពោះ      
ធមមវនិយ័ពនោះ ពរ ោះលោះបង្សុ់ខ្ាៈផង្ ៘ ចូលដល់ចតុតថជាន
ពហើយពៅ, ម្មន លឣាវុពសា បចចយ័បួន ននពចពាវមុិតតសិម្មបតត ិ   
ណដលជាឣទកុេមសុខ្ពវទ   យា៉ាង្ពនោះឯង្”  ដពូច នោះ  ។ 

ម៉ាាង្ពទៀត បណឌិ ត គបបីរជាបថា “សំពយាជនកពិលសទងំ្ 
ឡាយ ម្មនសកាា យទដិ ាជិាពដ ើម សូមបីរពោះពយាគលីោះបង្ព់ហើយ កនុង្
មគគដនទ ណតរពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ថា “រពោះពយាគលីោះបង្ព់ហើយ 
កនុង្តតយិមគគព ោះ ពដ ើមបីរាស់សរពសើរនវូតតយិមគគ យា៉ាង្ណ្ហ, 
ពវទ ទងំ្ព ោះ រពោះម្មនរពោះភាគរាស់ពហើយ កនុង្ចតុតថជានពនោះ 
ពដ ើមបីរទង្រ់ាស់សរពសើរ  នវូ្នព ោះឯង្  កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ”  ។ 
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-៤២២- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

មួយវញិពទៀត  បណឌិ ត  គបបីរជាបថា   “រពោះឣង្គ រាស់ពវទ 
ទងំ្ព ោះ ពដ ើមបីរទង្សំ់ណដង្នវូភាវាៈននរាគាៈ នងិ្ ពទសាៈទងំ្ឡាយ 
ជាធមមជាត ឆ្វង យនរកពពក     ក នុង្ចតុតថជានព ោះ      ពរ ោះកចំាតប់ង្ ់
ពចាលនវូបចចយ័” ។  ណមនពតិ កនុង្ពវទ ទងំ្ព ោះ សុខ្ាៈ ជាបចចយ័    
ននពសាមនសស, ពសាមនសស ជាបចចយ័ននរាគាៈ, ទកុ េាៈ ជាបចចយ័នន
ពទមនសស, ពទមនសស ជាបចចយ័ ននពទសាៈ, កព៏រ ោះ្នព ោះ 
សម្មល ប់នវូពវទ ម្មនសុខ្ពវទ ជាពដ ើម រាគាៈ នងិ្ ពទសាៈ រពមទងំ្
បចចយ័ គឺ្ នព ោះសម្មល ប់ពហើយ ពហតុព ោះ រាគាៈ នងិ្ ពទសាៈ   
ព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា ម្មនពៅកនុង្ទឆី្វង យនរកពពក យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្ ។ 
‘ (១០៧)  បាលីថា “ឣទកុេមសុខ្”ំ ម្មនវនិចិ ឆយ័ថា ្នពនោះ 
ព ម្ ោះថា ឣទកុ េាៈ ពរ ោះមនិម្មនទកុ េ, ព ម្ ោះថា ឣសុខ្ាៈ ពរ ោះមនិ 
ម្មនសុខ្ ។ រពោះម្មនរពោះភាគរទង្សំ់ណដង្នវូពវទ  ទ៣ី ណដលជា 
សរតូវននទកុ េ  នងិ្ សុខ្ កនុង្ចតុតថជានព ោះ ពដាយ កយពនោះ មនិ 
ណមនរទង្សំ់ណដង្រតមឹណតការមនិម្មនទកុ េ នងិ្ សុខ្ពទ ។  ពវទ  ទ៣ី 
ពោកពៅថា ឣទកុ េមសុខ្ពវទ ខ្ លោះ ពៅថា ឧពបកាេ ពវទ ខ្ លោះ ។ 
ពវទ  ទ៣ី ព ោះ បណឌិ តគបបីរជាបថា ម្មនការពសាយឣារមមណ៍  
ផ ទុយឣំពឥីដាា រមមណ៍ នងិ្ ឣនដិាា រមមណ៍ ជាលកេណាៈ ម្មនភាពជា
រពពង្ើយ ជាកចិច ម្មនការមនិពកើតរបាកដ ជាផល ម្មនការរលំត ់    
សុខ្ ជាពហតុ  ។ 

បាឋាៈ ថា  “ឧពបកាេ សតបិារសុិទ ធ”ឹ   ណរបថាម្មនពសចកតបីរសុិទ ធ ិ 
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-៤២៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ននសត ិ គឧឺពបកាេ  ឲយពកើតពហើយ ។     ពរ ោះថា  សត ិ  ក នុង្្នពនោះ
បរសុិទ ធលអ ។  កព៏សចកតបីរសុិទ ធណិ្ហ ននសតពិ ោះ,  ពសចកតបីរសុិទ ធ ិ
ព ោះ   គឧឺពបកាេ ពធវើពហើយ,  មនិណមនសភាវាៈដនទពធវើពទ ។    ពហតុព ោះ  
្នពនោះ ពទើបរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ពៅថា “ម្មនពសចកតី
បរសុិទ ធនិនសត ិ គឧឺពបកាេ ឲយពកើតពហើយ” ។ សូមបីកនុង្វភិង្គកព៏ោក
ព លថា “សតពិនោះ ជាធមមជាតពិបើកពហើយ ជាធមមជាតបិរសុិទ ធផូរ  
ផង្ ់ ពរ ោះឧពបកាេ ពនោះ ពហតុព ោះ ពទើបរពោះម្មនរពោះភាគរាស់ ថា 
“ម្មនពសចកតបីរសុិទ ធនិនសត ិ ពរ ោះឧពបកាេ ” ។  កព៏សចកតបីរសុិទ ធនិន
សត ិ កនុង្្នពនោះ រណមង្ម្មន ពរ ោះឧពបកាេណ្ហ, ឧពបកាេ ព ោះ 
បណឌិ តគបបីរជាបថា ពដាយពសចកត ី គតឺរតមជឈតតា ។  មនិណមនណត
សតមិ៉ាាង្ប៉ាុពណ្ហណ ោះពទ ណដលបរសុិទ ធ ពរ ោះឧពបកាេ ព ោះ កនុង្្ន      
ទ ី៤ ពនោះ, ាមពតិ សមបយុតតធម៌ទងំ្ពួង្កប៏រសុិទ ធណដរ ។  ណតរទង្់
រាស់ពទស  ពដាយពលើកយកសត ិ មកជារបធាន ។  ក នុង្្ន 
ទងំ្ព ោះ ឧពបកាេ ពនោះ ម្មន កនុង្្នទងំ្ឡាយ ៣ ឰដខ៏ាង្ពរកាម 
ហនងឹ្ឯង្ កព៏តិណមនពហើយ ប៉ាុណន តថា ពរបៀបដចូជាសាន ម ននរពោះចន ទ     
សូមបីម្មន កនុង្ពវោនថង កជ៏ាធមមជាតមិនិបរសុិទ ធ មនិផូរផង្ ់ ពរ ោះ
រតូវពន លរឺពោះឣាទតិយ កនុង្ពវោនថង រគបសង្ាតផ់ង្ ពរ ោះមនិបាននវូ
រារត ី ណដលម្មនចណំណកពសមើគាន ផង្ ពដាយភាពននខ្ លួនជារពោះចន ទ នងិ្ 
ពដាយភាវាៈននរារត ី ជាឣនកទនំកុបរំងុ្ខ្ លនួផង្ យា៉ាង្ណ្ហមញិ, សូមបី
សាន មននរពោះចន ទ  គតឺរតមជឈតតុពបកាេ   ពនោះឯង្  កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ  សូមបី  
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-៤២៤- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ជាម្មន កជ៏ាធមមជាតមិនិបរសុិទ ធ  ក នុង្របពភទនន្នម្មនបឋមជាន
ជាពដ ើម  ពរ ោះរតូវពតជននធម៌ ណដលជាសរតូវ ម្មនវតិកាាៈជាពដ ើម  
រគបសង្ាតផ់ង្    ពរ ោះមនិបាននវូរារត ី  គឧឺពបកាេ ពវទ    ណដលម្មន 
ចណំណកពសមើគាន ផង្ ។  កក៏ាលពបើឧពបកាេ ពវទ ព ោះ  មនិបរសុិទ ធ 
ពហើយ, សូមបីសហជាតធម៌ទងំ្ឡាយ ម្មនសត ិ ជាពដ ើម កជ៏ា       
ធមមជាតមនិបរសុិទ ធផង្ណដរ ដចូជាពន លនឺនសាន មរពោះចន ទ ណដលមនិ
បរសុិទ ធ ក នុង្ពវោនថង កម៏និភលចឺាស់ យា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ ។  ពហតុព ោះ    
បណ្ហត ្នទងំ្ ៣ ឰដខ៏ាង្ពរកាមព ោះ សូមបី្ន ១ ករ៏ពោះ     
ម្មនរពោះភាគមនិរាស់ថា “ឧពបកាេ សតបិារសុិទ ធ”ិ  ដពូច នោះពទ ។  ណត 
កនុង្ចតុតថជានពនោះ   ចន ទពលខា    គតឺរតមជឈតតុពបកាេ ពនោះ   ជាធមមជាត 
ដប៏រសុិទ ធនរកពពក ពរ ោះមនិម្មនពតជននធម៌ ណដលជាសរតូវ ម្មន
វតិកាាៈជាពដ ើមរគបសង្ាតផ់ង្ ពរ ោះបាននវូរារត ី គឧឺពបកាេ ពវទ  
ណដលម្មនចណំណកពសមើគាន ផង្ ។  ពរ ោះភាវាៈននឧពបកាេ ព ោះ បរសុិទ ធ
ពហើយ សូមបីសហជាតធម៌ទងំ្ឡាយម្មនសតជិាពដ ើម កជ៏ាធមមជាត
បរសុិទ ធផូរផង្ផ់ង្ណដរ ដចូពន លនឺនសាន មរពោះចន ទណដលបរសុិទ ធ យា៉ាង្ 
ព ោះឯង្ ។  ពហតុព ោះ បណឌិ តគបបីរជាបថា ចតុតថជានពនោះប៉ាុពណ្ហណ ោះ 
គរឺពោះម្មនរពោះភាគរាស់ថា  “ឧពបកាេ សតបិារសុិទ ធ”ិ  ដពូច នោះ  ។ 

បទថា “ចតុតថ”ំ គ ឺ ្នពនោះ ជា្ន ទ៤ី ពរ ោះម្មន   
លំដាប់ននចនំនួ ។ ្នពនោះ ព ម្ ោះថា ទ ី ៤ ពរ ោះរពោះពយាគចូីល
្នពនោះ   ជាទ ី៤   ដពូច នោះកប៏ាន  ។ 
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-៤២៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ចណំណក កយណ្ហ  ណដលពយើង្ព លពហើយថា “ ចតុតថជាន
លោះ ឣង្គ ១ របកបរពមពដាយឣង្គ ២” ដពូចនោះ, បណឌិ តគបបីរជាប   
វនិចិ ឆយ័   កនុង្ កយព ោះ  (តពៅ’)  ។   ភាវាៈននចតុតថជាន  លោះឣង្គ  ១ 
បណឌិ ត គបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចននការលោះពសាមនសស ។ ក៏
ពសាមនសសព ោះ រពោះពយាគ ី លោះបង្ប់ាន ណតកនុង្ជវន័ខាង្ពដ ើមទងំ្ 
ឡាយ កនុង្វថិណីតមួយពទ ។  ពហតុព ោះ ពសាមនសសព ោះ ពទើបរពោះ  
ម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ថា “ជាឣង្គសរម្មប់លោះ” របស់ចតុតថជាន    
ព ោះ ។  ចណំណកភាវាៈននចតុតថជានព ោះ របកបរពមពដាយឣង្គ ២ 
បណឌិ ត គបបីរជាប ពដាយឣំណ្ហចការពកើតពឡើង្ននឣង្គទងំ្ ២ ពនោះ    
គឧឺពបកាេ ពវទ  ‘នងិ្’ ចពិតតកគគា ។   កយដព៏សស ម្មននយ័ ដចូ  
ពយើង្ព លមកពហើយ កនុង្បឋមជាននុោ៎ះឯង្ ។  នយ័កនុង្ចតុតថជាន 
ពនោះ  ម្មនរតមឹណតប៉ាុពណណោះឯង្  ។ 

( បញ្ចកជាន ) 

លុោះរពោះពយាគ ី ឣនកញុាងំ្្ន ទ៥ី ឲយពកើតពឡើង្ ពចញចាក 
បឋមជានដស៏ាទ តរ់ចួពហើយ ព ើញពទស កនុង្បឋមជានព ោះ ថា 
“សមបតតពិនោះ ម្មនសរតូវ គនឺវីរណាៈពៅជតិ” ដពូចនោះ នងិ្ ថា “សមបតតិ
ពនោះ ព ម្ ោះថា ជាឣង្គណដលម្មនកម្មល ងំ្ពខ្ាយ ពរ ោះភាវាៈននវតិកាាៈ   
ជាឣង្គពរជាករជាក” ដពូចនោះពហើយ គបបីពធវើទកុកនុង្ចតិ តនវូទតុយិជាន 
ពដាយថាជាធម៌ដល៏អិត  រគបសង្ាតន់ពូសចកតពីរតកឣរ កនុង្បឋមជាន
ពហើយ ពធវើពសចកតពីាយាម   ជាពរគឿង្របកប ពដ ើមបីបានសពរមចដល់ 
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-៤២៦- 
បឋវីកសិណនិទ្ទេស 

ទតុយិជាន ។  រគាព ោះ  កាលរពោះពយាគពី ោះ ពចញចាកបឋមជាន
ពហើយ ម្មនសត ិ ម្មនពសចកតដីងឹ្ខ្ លនួ ពចិារណ្ហនវូឣង្គ្ នទងំ្ 
ឡាយ,   ឣង្គរតមឹណតវតិកាាៈ  រណមង្ាងំ្ពឡើង្របាកដ  ពដាយថា ជាឣង្គ
ពរជាករជាក, ឣង្គទងំ្ឡាយ ម្មនវចិារាៈជាពដ ើម រណមង្ាងំ្ពឡើង្
របាកដ ពដាយថា ជាឣង្គដល៏អិត ក នុង្កាលណ្ហ, កនុង្កាលព ោះ កាល
ពបើរពោះពយាគពី ោះ ពធវើទកុកនុង្ចតិ តពរឿយៗ នវូនមិតិ តនុោ៎ះឯង្ ពដាយបរកិមម
ថា “បឋវ ីបឋវ”ី  ដពូចនោះ ពដ ើមបីលោះនវូឣង្គដព៏រគាតរគាតផង្ ពដ ើមបីបាន
ចពំ ោះនវូឣង្គដល៏អិតផង្, ទតុយិជាន រណមង្ពកើតពឡើង្ ាមនយ័ណដល
បានព លមកពហើយនុោ៎ះឯង្ ។ ឣង្គរតមឹណតវតិកាាៈប៉ាុពណ្ហណ ោះ ជាឣង្គ
សរម្មប់លោះបង្ន់វូទតុយិជានព ោះ, ឣង្គទងំ្ឡាយ ៤ ម្មនវចិារាៈ  
ជាពដ ើម ជាឣង្គសរម្មប់របកប ។  កយដព៏សស ម្មនរបការាៈដចូ
ព លមកពហើយនុោ៎ះឯង្  ។ 

លុោះដល់ទតុយិជានពនោះឯង្ គរឺពោះពយាគបីានពហើយយា៉ាង្ពនោះ, 
រពោះពយាគ ី ជាឣនកម្មនពសចកតរីបរពតឹ តសិាទ ត់ ពដាយឣាការទងំ្ឡាយ
៥ ាមនយ័ណដលបានព លមកពហើយនុោ៎ះឯង្ ពចញចាកទតុយិជាន 
ណដលសាទ តព់ហើយ  ព ើញពទស កនុង្ទតុយិជានព ោះថា “សមបតតពិនោះ
ម្មនសរតូវ គវឺតិក ាាៈពៅជតិ” ដពូចនោះ  នងិ្  ថា “សមបតតពិនោះ ព ម្ ោះថា 
ជាឣង្គម្មនកម្មល ងំ្ពខ្ាយ ពរ ោះភាវាៈននវចិារាៈ ជាឣង្គពរគាតរគាត” 
ដពូចនោះពហើយ ពធវើទកុកនុង្ចតិ តនវូតតយិជាន ថា ជាធម៌លអិត រគបសង្ាត់
នវូពសចកតពីរតកឣរ     ក នុង្ទតុយិជានពហើយ   ពធ វើពសចកតពីាយាមជា 
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-៤២៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពរគឿង្របកប  ពដ ើមបីបានសំពរចតតយិជាន ។    រគាព ោះ   កាលរពោះ
ពយាគពី ោះ ពចញចាកទតុយិជានពហើយ ម្មនសត ិ ម្មនពសចកតដីងឹ្
ខ្ លនួ ពចិារណ្ហនវូឣង្គ្ នទងំ្ឡាយ,  ឣង្គរតមឹណតវចិារាៈ រណមង្ាងំ្
ពឡើង្របាកដថា ជាឣង្គពរជាករជាក, ឣង្គទងំ្ឡាយ ម្មនបតីជិាពដ ើម 
រណមង្ាងំ្ពឡើង្របាកដ ថា ជាឣង្គដល៏អិត ក នុង្កាលណ្ហ, កនុង្កាល
ព ោះ កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ ពធវើទកុកនុង្ចតិ តពរឿយៗ នវូនមិតិ តនុោ៎ះឯង្ 
ពដាយបរកិមម ថា “បឋវ ី បឋវ”ី ដពូចនោះ ពដ ើមបីលោះបង្ន់វូឣង្គ ដព៏រគាត
រគាតផង្ ពដ ើមបីបានចពំ ោះ នវូឣង្គដល៏អិតផង្,  តតយិជាន រណមង្ពកើត
ពឡើង្ ាមនយ័ដចូបានព លមកពហើយនុោ៎ះឯង្ ។  ឣង្គរតមឹណតវចិារាៈ
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ ជាឣង្គសរម្មប់លោះ ននតតយិជានព ោះ, ឣង្គទងំ្ឡាយ ៣ 
ម្មនបតី ិ ជាពដ ើម ជាឣង្គសរម្មប់របកប ដចូកនុង្ទតុយិជានននចតុ-
កានយ័ ។   កយដព៏សស ម្មននយ័ដចូបានព លមកពហើយនុោ៎ះឯង្ ។ 

្ន ណ្ហ ជា្ន ទ២ី កនុង្ចតុកានយ័, ្នព ោះ ណចក
ពចញជា ២ ម្មនទតុយិជានផង្ តតយិជានផង្ កនុង្បញ្ចកនយ័, 
ឯ្ន ទងំ្ឡាយណ្ហ  ជា្ន ទ៣ី  នងិ្ ទ៤ី  ក នុង្ចតុកានយ័   
ព ោះ ្នទងំ្ឡាយព ោះ ជា្ន ទ៤ី នងិ្ ទ៥ី, ្ន ទ១ី គ ឺ   
ជា្ន ទ១ី  ណតម៉ាាង្  ពដាយរបការដពូចនោះឯង្  ។  

បរពិចឆទ ទ៤ី  ព ម្ ោះ បឋវកីសិណនពិទ ទស កនុង្ឣធកិារ 
ននសម្មធភិាវ   ក នុង្គមពរីព ម្ ោះវសុិទ ធមិគ គ  គខឺ្ ញុពំរៀបពរៀង្ពហើយ 

ពដ ើមបីឲយសាធុជនបានរកីរាយ ចប់ពហើយ ។ 
ររៀបររៀងចប់  ថ្ថៃឣាទិត្យ ៣ រកើត្ ដខបុសស ឆ្ន ំជតូ្ ឣដឋស័ក ព. ស. ២៥៤០ 
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សេេកកេិណ្សិទ្ទេ 
‘( ឣ្ាដបាកសិណ ) 

‘ (១០៨’) ឥឡូវពនោះ ជាកថា ពដាយពសិាត រ ក នុង្ឣាពបាកសិណ 
កនុង្លំដាប់ននបឋវកីសិណ ។  ណមនពតិ រពោះពយាគ ីឣនករបាថាន ពដ ើមបី  
ចពំរ ើនឣាពបាកសិណ រតូវឣង្គុយឲយរសួល ពហើយពរៀនយកនវូនមិតិ ត 
ក នុង្ទកឹ ដចូជាឣនកចពំរ ើនបឋវកីសិណ យា៉ាង្ព ោះណដរ ។  បទទងំ្ពួង្ 
ថា “នមិតិ ត ណដលរពោះពយាគពីធវើពហើយកត ីមនិទនព់ធវើពហើយកត”ី ដពូចនោះជា
ពដ ើម បណឌិ តគបបី(សំណដង្’)ឲយពសិាត រ ។  ឯបទទងំ្ពួង្ព ោះ បណឌិ ត
គបបី ‘(សំណដង្’) ឲយពសិាត រ ក នុង្ឣាពបាកសិណពនោះ យា៉ាង្ណ្ហ, កនុង្
កសិណទងំ្ពួង្ ករ៏តូវ(សំណដង្’)ឲយពសិាត រយា៉ាង្ព ោះណដរ ។ ពរ ោះថា 
ប ទ ប់ឣំពពីនោះពៅ ពយើង្ នងឹ្មនិព ល កយម្មនរបម្មណប៉ាុពណណោះ
ពទៀតពទ  ព លរតមឹណតពសចកតណីដលណបលកគាន ប៉ាុពណ្ហណ ោះឯង្  ។ 

សូមបីកនុង្ឣាពបាកសិណពនោះ នមិតិ ត ក នុង្ទកឹ ណដលរពោះពយាគី
មនិបានពធវើពហើយ គកឺ នុង្រសោះពបាកេរណីកត ី កនុង្រត ងំ្កត ី កនុង្ទពន ល‘(ទកឹ
នរប)’កត ី កនុង្សមុរទកត ី រណមង្ពកើតពឡើង្ដល់រពោះពយាគឣីនកម្មនបុណយ 
ម្មនការកសាង្ពធវើទកុពហើយ កនុង្កាលមុនណមនពតិ ដចូជានមិតិ តពក ើត
ពឡើង្ ដល់រពោះចូឡសិវពតថរ យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។ បានឮមកថា កាល
ពោកដម៏្មនឣាយុ ឣង្គព ោះ លោះបង្ន់វូោភសកាា រាៈ គតិថា “ឣញ 
នងឹ្ពៅ ពៅយា៉ាង្សងប់សាង ត”់  ដពូច នោះ កព៏ឡើង្ជោិះទកូ  កពំង្ដ់ធ៏ពំហើយ 
ពៅកានជ់មពូទ វបី រកពឡកពមើលមារសមុរទ កនុង្ចព ល ោះ, កសិណ-
នមិតិ ត ណដលម្មនចណំណកពរបៀបដចូមារសមុរទព ោះ បានពកើតពឡើង្
ពហើយ ។    រពោះពយាគឣីនកមនិបានពធវើការកសាង្ទកុពហើយ ពជៀសវាង្ 
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-៤២៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

នវូពទស ននកសិណទងំ្ឡាយ ៤ កុឣំាលកានយ់កទកឹ ម្មនពណ៌
ណ្ហមួយ  ក នុង្ចពំណ្ហមពណ៌ពខ្ៀវ, ពលឿង្, រកហម នងិ្ ពណ៌-ស, 
ណតទកឹណ្ហ ណដលមនិទនធ់ាល កដ់ល់ណផនដពីៅពឡើយ គបុឺគគលរតង្
ពហើយ ពដាយសំពតដ់ស៏ាអ ត ពលើឣាកាស ឬថា ទកឹដនទណដលថាល សាអ ត
មនិលអក ់ ម្មនសភាពដពូចាន ោះកប៏ាន, រតូវរចកទកឹព ោះ ឲយពពញបារត 
ឬ កុណឌី  ពសមើរតមឹកណ្ហត ប់ម្មតព់ហើយ តមាល់ទកុ ពៅកនុង្ឱកាសណដល
ខ្ លនួបានកណំតទ់កុពហើយ ម្មនរបការដចូព លពហើយ ឣង្គុយឲយ 
រសួល កនុង្ទបីផុំតននវតត មនិគបបីពចិារណ្ហពណ៌(ននទកឹ)’ពទ ។  រពោះ 
ពយាគ ីមនិរតូវពធវើទកុកនុង្ចតិ តដល់លកេណាៈពទ ។  គបបីពធវើទកឹព ោះ ឲយ
ម្មនពណ៌ពសមើពដាយទឣីារស័យណមនពតិ តមាល់ចតិ ត ក នុង្បណណតតធិម៌ 
ពដាយឣំណ្ហចនន កយណដលពរបើមកពរចើន ពហើយចពំរ ើន ថា “ឣាពបា 
ឣាពបា” ដពូចនោះ ពដាយឣំណ្ហចននព ម្ ោះណដលរបាកដណមនពតិ កនុង្
ចពំណ្ហមព ម្ ោះននទកឹទងំ្ឡាយម្មន “ឣមពុ, ឧទកាៈ, វារ,ី សលិលាៈ” 
ដពូចនោះជាពដ ើម ។ កាលរពោះពយាគពី ោះ ចពំរ ើនយា៉ាង្ពនោះ, នមិតិ តទងំ្ ២ 
រណមង្ពកើតពឡើង្ ាមនយ័ណដលពោកព លពហើយ ពដាយលំដាប់នុោ៎ះ
ឯង្ ។  ណតថា កនុង្ឣាពបាកសិណពនោះ ឧគគហនមិតិ ត រណមង្របាកដដចូជា
ញាប់ញ័រ ។ ថាពបើ ទកឹព ោះ ជាទកឹណដលោយពដាយដុពំពុោះទកឹ, 
ឧគគហនមិតិ ត កន៏ងឹ្របាកដពឡើង្ យា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ ។  ពទសននកសិណ 
រណមង្របាកដ ។  ចណំណកឯបដភិាគនមិតិ ត មនិញាប់ញ័រ របាកដពឡើង្ 
ារកដ់ចូជាផលតិសលឹកពាន ត   ជាវកិារាៈននណកវមណី  ណដលបុគគលតមាល់ 
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-៤៣០- 
ទ្សសកកសិណនិទ្ទេស 

ទកុពហើយ  ឰដឣ៏ាកាសផង្  ារកដ់ចូជាមណឌ ល  ននកញ្ចកណ់កវមណី
ផង្ ។  រពោះពយាគពី ោះរណមង្បានសពរមចនវូឧបចារជាន, ចតុតថជាន 
នងិ្ បញ្ចកជាន មួយឣពន លើពដាយការរបាកដពឡើង្ ននបដភិាគនមិតិ ត
ព ោះឯង្  ាមនយ័ណដលបានព លមក  ពហើយណមនពតិ  ។  

ឣាពបាកសិណ ចប់ពហើយ  ។ 
( ដតដជាកសិណ ) 

(១០៩) ឯរពោះពយាគ ី អនកម្មនរបាថាន  ពដ ើមបីចពំរ ើនពតពជា-
កសិណ រតូវពរៀនយកនមិតិ ត ក នុង្ពភលើង្ ។  ក នុង្ពតពជាកសិណព ោះ  
នមិតិ ត រណមង្ពកើតពឡើង្ ដល់រពោះពយាគឣីនកម្មនបុណយម្មនការកសាង្
បានពធវើទកុពហើយ កាលពរៀនយកនមិតិ ត កនុង្ពភលើង្ណដលខ្ លនួមនិទនព់ធវើ
ពហើយ រកពឡកពមើលឣណ្ហត តពភលើង្ កនុង្ចពង្ាៀង្, កនុង្ពជើង្រកាន, កនុង្
កណន លង្ដតុបារត  ឬ កនុង្ពភលើង្ណដលព្ោះនរព កនុង្ទណី្ហមួយកព៏ដាយ ដចូ
ជានមិតិ តពក ើតពឡើង្ ដល់រពោះចតិ តគុត តពត ថរ យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។ ពសចកតី
ដណំ្ហលថា :  កាលពោកដម៏្មនឣាយុឣង្គព ោះ ចូលពៅកានព់រាង្
ឧពបាសថ កនុង្នថងជាទសីាត ប់ធម៌ពហើយ រកពឡកពមើលឣណ្ហត តពភលើង្
របទបីប៉ាុពណ្ហណ ោះ  នមិតិ ត  កព៏ក ើតពឡើង្  ។  

ឯរពោះពយាគ ី ពរៅឣំពពីនោះ គបបីពធវើ(កសិណនមិតិ ត’) ។  ពនោះជា
វធិសីរម្មប់ពធវើក នុង្កសិណនមិតិ តព ោះ ។  រពោះពយាគរីតូវពុោះឧសណដល
ម្មនខ្ លមឹ ម្មនសាចដ់ជ៏តិ ារលឧសទងំ្ព ោះឲយបានសងួត ពធវើឲយជា
កណំ្ហត់ៗ  ពហើយ ពៅកានគ់ល់ពឈើ   ឬក ៏មណឌ លណដលសមគួរពធវើជា  
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-៤៣១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

គនំរ   ពដាយឣាការដចូជាដតុបារត   ពហើយដតុពភលើង្   ពធ វើជារបពារង្
ម្មនរបម្មណមួយចឣំាម បួនធាន ប់ ឰដក៏ពន ទលរពំចក ឬ ណសបក ឬក ៏
ោទ ងំ្សំពត ់ កប៏ាន ។ រពោះពយាគ ី គបបីដាកក់ពន ទលរពំចក, ណសបក ឬ 
ោទ ងំ្សំពតព់ ោះ ចខំាង្មុខ្ ពហើយឣង្គុយ ាមនយ័ណដលពោកព ល
ពហើយនុោ៎ះឯង្ កុពំធ វើទកុក នុង្ចតិ ត នវូពៅម  នងិ្ ឧស ឰដខ៏ាង្ពរកាម ឬក ៏
នវូណផសង្ នងិ្ ឣណ្ហត តពភលើង្ ឰដខ៏ាង្ពលើពហើយ គបបីពរៀនយកនមិតិ ត   
ឰដឣ៏ណ្ហត តពភលើង្ជាដុរំតង្ក់ណ្ហត ល ។  រពោះពយាគ ីមនិរតូវពចិារណ្ហ
ពណ៌ ពដាយឣំណ្ហចពណ៌ ម្មនជាឣាទិ៍ថា “ពណ៌ពខ្ៀវ ឬក ៏ ពណ៌
ពលឿង្”  ដពូច នោះពឡើយ ។  មនិគបបីពធវើទកុកនុង្ចតិ តដល់លកេណាៈ ពដាយ
ថាជារបស់ពៅត  ។ គបបីពធវើពភ លើង្ព ោះ ឲយម្មនពណ៌ ពសមើគាន ពដាយទ ី   
ឣារស័យនុោ៎ះឯង្ តមាល់ចតិ តក នុង្បណណតតធិម៌ ពដាយឣំណ្ហច កយណដល
ពរបើមកពរចើន ពហើយចពំរ ើនថា “ពតពជា ពតពជា” ដពូចនោះ ពដាយឣំណ្ហច
ននព ម្ ោះណដលរបាកដណមនពតិ កនុង្ចពំណ្ហមព ម្ ោះ របស់ពភលើង្ទងំ្ 
ឡាយ ដចូជា “បាវពកា, កណា វតតន,ិ ជាតពវពទ, ហុាសព ” យា៉ាង្
ពនោះជាពដ ើម ។ កាលរពោះពយាគពី ោះ ចពំរ ើនយា៉ាង្ដពូចនោះ, នមិតិ តទងំ្ ២ 
រណមង្ពកើតពឡើង្ ពដាយលំដាប់ ាមនយ័ណដលបានព លពហើយ    
មនិខាន ។  ឧគគហនមិតិ ត ក នុង្ពតពជាកសិណព ោះ រណមង្របាកដដចូជា      
ឣណ្ហត តពភលើង្ ដាចព់ហើយធាល កចុ់ោះៗ យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។  ចណំណកពទស 
ននកសិណ រណមង្របាកដដល់រពោះពយាគឣីនកពរៀនយកនមិតិ ត កនុង្ពភលើង្
ណដលខ្ លួនមនិបានពធវើពហើយ ។   ឣង្ាតឧ់ស ណដលពភលើង្មនិព្ោះផង្  ដុនំន 
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-៤៣២- 
ទ្សសកកសិណនិទ្ទេស 

រពង្ើកពភលើង្ផង្ ពផោះផង្ ណផសង្ផង្ រណមង្របាកដ ។   បដភិាគនមិតិ ត  នងឹ្
ថាល់ របាកដពឡើង្ ារកប់ដីចូជាកណំ្ហតសំ់ពតក់មពលពណ៌រកហម 
ណដលពគតមាល់ទកុពហើយ ឰដឣ៏ាកាស ដចូជាផលតិសលឹកពាន តពណ៌ដចូ
ម្មស នងិ្ ារកប់ដីចូជាសសរម្មស យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។ រពោះពយាគី
ព ោះ រណមង្បាននវូឧបចារជានផង្ នវូចតុតថជាន នងិ្ បញ្ចកជាន
ផង្ មួយឣពន លើពដាយការរបាកដពឡើង្ ននបដភិាគនមិតិ តព ោះឯង្ ាម
នយ័ណដលបានព លមកពហើយណមនពតិ  ។   ពតពជាកសិណ  ចប់  ។ 
‘ (១១០) ឯរពោះពយាគ ី ឣនកម្មនរបាថាន  ពដ ើមបីចពំរ ើនវាពយា-
កសិណ រតូវពរៀនយកនមិតិ ត ក នុង្ខ្យល់ ។  កន៏មិតិ ត ក នុង្ខ្យល់ព ោះ គ ឺ 
រពោះពយាគ ី គបបីពរៀនយក ពដាយឣំណ្ហចននខ្យល់ ណដលខ្ លនួព ើញ
ពហើយ ឬក ៏ពដាយឣំណ្ហចននខ្យល់ណដលខ្ លួន ល់រតូវពហើយ ។  ណមន
ពតិ   កយពនោះគពឺោកព លពហើយ កនុង្ឣដ ាកថាទងំ្ឡាយថា “រពោះ
ពយាគ ី កាលពរៀនយកនវូវាពយាកសិណ ណតង្ពរៀនយកនវូនមិតិ ត ក នុង្
ខ្យល់ គណឺតង្ចូលពៅកណំតន់វូចុង្ឣំពៅណដលរតូវខ្យល់បកព់ៅបក់
មក ឬ កណំតន់វូចុង្បញសសី ចុង្ពឈើ  ឬក ៏ ចុង្សក ់ ណដលរតូវខ្យល់ 
បកព់ៅមកកប៏ាន កណំតខ់្យល់ណដលមក ល់រតូវ ក នុង្កាយកប៏ាន” 
ដពូចនោះ  ។  ពហតុព ោះ រពោះពយាគពី ើញពដ ើមឣំពៅកត ីបញសសីកត ីពដ ើមពឈើ
កត ី ណដលម្មនសលឹកដោុះជតិឋតិពៅពសមើរតមឹកាល ឬ នវូកាលននបុរស 
ណដលម្មនសករ់កាស់ របម្មណបួនធាន ប់ ណដលខ្យល់បករ់តូវពហើយ 
គបបីាងំ្សាម រត ីថា  “ខ្យល់ពនោះបក ់ ក នុង្ទពីនោះ”  ដពូចនោះ   ពុពំ ោះពសាត  
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-៤៣៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

គបបីាងំ្សាម រត ី កនុង្ខ្យល់ណដលចូលពៅពហើយ ាមចព ល ោះបង្អួចកត ី
ាមចព ល ោះជញ្ហជ ងំ្កត ី ពហើយបកម់ករតូវកាយបបពទស របស់រពោះ  
ពយាគពី ោះ ពហើយចពំរ ើនថា “វាពា វាពា” ដពូចនោះ ពដាយឣំណ្ហច 
ព ម្ ោះរបាកដណមនពតិ កនុង្ចពំណ្ហមព ម្ ោះននខ្យល់ទងំ្ឡាយ ម្មន
ជាឣាទិ៍ថា “វាតាៈ, ម្មលិតាៈ, ឣនលិាៈ” ដពូចនោះ ។  ឧគគហនមិតិ ត ក នុង្  
វាពយាកសិណពនោះ របាកដដចូជានមិតិ តញាប់ញ័រ របាកដពសមើពដាយ
ខាម ញ់ ននចាំរយបាយបាយាស ណដលបុគគលពទើបណតនងឹ្ដាកចុ់ោះឣំពី
ពជ ើង្រកាន ។ បដភិាគនមិតិ ត ជានមិតិ តសងប់សាង តន់ងឹ្ថាល់ ។  កយដ៏
ពសស បណឌិ តគបបីរជាប ាមនយ័ណដលពោកព លពហើយនុោ៎ះឯង្ ។  

វាពយាកសិណ  ចប់ពហើយ  ។ 
( នីលកាសិណ ) 

‘ (១១១’) កប៏ ទ ប់ឣំពវីាពយាកសិណព ោះមក ពរ ោះបាលីថា 
“រពោះពយាគ ី កាលពរៀនយកនលីកាសិណ រណមង្ពរៀនយកនមិតិ ត កនុង្  
វតថុម្មនពណ៌ពខ្ៀវ ជាោា កត ី ជាសំពតក់ត ី ជាធាតុម្មនពណ៌កត”ី ដពូចនោះ 
នមិតិ ត រណមង្ពកើតពឡើង្ ដល់រពោះពយាគឣីនកម្មនបុណយ ម្មនការកសាង្
ពធវើទកុពហើយ ពរ ោះរគានណ់តព ើញគនំរោា ករមង្ ឬករម្មលោា ណដល
ម្មនពណ៌ដពូចាន ោះ កនុង្ទសីរម្មប់បូជា ឬក ៏ នវូវតថុណ្ហមួយ កនុង្
ចពំណ្ហមសំពតព់ណ៌ពខ្ៀវ នងិ្ ណកវពណ៌ពខ្ៀវជាមុន ។ រពោះពយាគី
ពរៅពនោះ គបបីកានយ់កោា ទងំ្ឡាយ ម្មនោា ឧបបលពខ្ៀវ នងិ្ ោា      
កណណិ កាភនជំាពដ ើម  មករកាលឲយពពញ នផទរបឣប់  ឬក ៏ នផ ទហបិឲយបាន 
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-៤៣៤- 
ទ្សសកកសិណនិទ្ទេស 

ពសមើរតមឹកណ្ហត ប់ម្មត ់ ពដាយសលឹកពឈើទងំ្ឡាយនុោ៎ះឯង្ ពដាយវធិ ី
ណដលពកសរ ឬក ៏ទង្ មនិរបាកដ ។  មួយពទៀត រពោះពយាគគីបបីយក
សំពតព់ណ៌ពខ្ៀវមកចង្ជាបង្វចិពហើយ រចកឲយពពញ កប៏ាន ។  ម៉ាាង្
វញិពទៀត រពោះពយាគ ី គបបីយកសំពតព់ណ៌ពខ្ៀវព ោះ  សរតង្ ់     
កណ្ហត ប់ម្មតន់នបង្វចិព ោះ ឲយដចូជានផទននសគរកប៏ាន ។ រពោះពយាគ ី
គបបីយកធាតុណ្ហមួយ  កនុង្ចពំណ្ហមធាតុ  ម្មនពណ៌ពខ្ៀវ  ដចូជា   
សំរទឹ ធ ពខ្ៀវដចូជាសលឹកពឈើ  នងិ្ ពខ្ៀវដចូជាោា ឣញ្ជ ័ន មកពធវើជា
មណឌ លកសិណ ឲយជារបស់ណដលខ្ លួន យំកពៅបាន ពដាយនយ័
ណដលពោកព លមកពហើយ កនុង្បឋវកីសិណ ឬក ៏ រតង្ជ់ញ្ហជ ងំ្    
ណតមតង្កប៏ាន ពហើយកាតជុ់វំញិ ាមពណ៌ណដលម្មនចណំណកមនិពសមើ
គាន  ។  ប ទ ប់ពពី ោះ រពោះពយាគគីបបីញុាងំ្ការពធវើទកុកនុង្ចតិ តឲយរបរពតឹ ត
ពៅថា “នលំី នលំី” ដពូចនោះ ាមនយ័ណដលពោកព លពហើយ កនុង្
បឋវកីសិណ ។ សូមបីកនុង្នលីកាសិណពនោះ ពទសននកសិណ ក៏
របាកដ កនុង្ឧគគហនមិតិ ត ។  វតថុទងំ្ឡាយម្មនពកសរ, ទង្ នងិ្ ចព ល ោះ
ននរតបកជាពដ ើម រណមង្របាកដពឡើង្ ។  បដភិាគនមិតិ ត របូតពហើយពី
មណឌ លននកសិណ របាកដដចូជាទង្ននពាន ត ជាវកិារាៈននណកវ ឰដ៏
ឣាកាស ។   កយដព៏សស បណឌិ តគបបីរជាប ាមនយ័ណដលពោក
ព លពហើយនុោ៎ះឯង្  ។   នលីកាសិណ  ចប់ពហើយ  ។  

( បីតកាសិណ ) 

 ‘ (១១២)  សូមបីកនុង្បតីកាសិណ  កន៏យ័ដចូគាន ពនោះណដរ ។   ាម  
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-៤៣៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពតិ  កយពនោះ រពោះឣដ ាកថាចារយព លពហើយថា “រពោះពយាគ ី កាល
ពរៀនយក នវូបតីកាសិណ រណមង្ពរៀនយកនវូនមិតិ ត ក នុង្ពណ៌ពលឿង្ គ ឺ
កនុង្ោា ខ្ លោះ ក នុង្សំពតខ់្ លោះ ក នុង្ធាតុម្មនពណ៌ខ្ លោះ” ដពូចនោះ ។  ពរ ោះពហតុ
ព ោះ សូមបីកនុង្បតីកាសិណពនោះ  នមិតិ តរណមង្ពកើតពឡើង្ ដល់រពោះពយាគ ី
ឣនកម្មនបុណយ ម្មនការកសាង្ពធវើទកុពហើយ ពរ ោះរគានណ់តបាន
ព ើញគនំរោា ករមង្ ឬ ករម្មលោា ណដលម្មនពណ៌ដពូចាន ោះ ឬក ៏នវូវតថុ
ណ្ហមួយ កនុង្ចពំណ្ហមសំពតម់្មនពណ៌ពលឿង្ នងិ្ ធាតុពណ៌ពលឿង្ 
ដចូជានមិតិ ត ពក ើតពឡើង្ ដល់រពោះចតិ តគុត តពត ថរ យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។ បានឮ
មកថាាៈ កាលពោកដម៏្មនឣាយុ ឣង្គព ោះ ព ើញនវូពរគឿង្បូជាពលើ
ឣាសនាៈ ណដលពគពធវើពហើយ ពដាយោា ចន លងុ្រកហមទងំ្ឡាយ កនុង្ចតិ ត
បពត៌វាិររ, នមិតិ ត ប៉ាុនឣាសនាៈ បានពកើតពឡើង្ពហើយ រពមជាមួយ
នងឹ្ការព ើញណតមតង្ ។ ចណំណករពោះពយាគ ី ពរៅពនោះ គបបីយកោា
ទងំ្ឡាយម្មនោា កណិកាជាពដ ើម ឬ សំពតព់ណ៌ពលឿង្ ឬក ៏ ធាតុ ‘
ពណ៌ពលឿង្’ មកពធវើជាកសិណ ាមនយ័ណដលពោកព លពហើយ 
កនុង្នលីកាសិណនុោ៎ះឯង្   ពហើយញុាងំ្មនសិការ  ឲយរបរពតឹ តពៅ ថា 
“បតីក ំបតីក”ំ  ដពូច នោះ  ។    កយដព៏សស  ដចូគាន ហនងឹ្ឯង្ ។  

បតីកាសិណ  ចប់ពហើយ  ។ 
( ដោេិតកាសិណ ) 

 ‘ (១១៣) សូមបីកនុង្ពោហតិកាសិណ កម៏្មននយ័ដចូគាន ពនោះ   
ណដរ  ។   ណមនពតិ   កយពនោះ   រពោះឣដ ាកថាចារយព លពហើយថា “រពោះ 
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-៤៣៦- 
ទ្សសកកសិណនិទ្ទេស 

ពយាគ ី កាលពរៀនយកនវូពោហតិកាសិណ រណមង្ពរៀនយកនវូនមតិ ត ិ
កនុង្វតថុម្មនពណ៌រកហម គ ឺ កនុង្ោា ខ្ លោះ ក នុង្សំពតខ់្ លោះ កនុង្ធាតុម្មន   
ពណ៌ខ្ លោះ” ដពូចនោះ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ សូមបីកនុង្ពោហតិកាសិណពនោះ 
នមិតិ ត រណមង្ពកើតពឡើង្ដល់រពោះពយាគឣីនកម្មនបុណយ ម្មនការកសាង្
ពធវើទកុពហើយ  ពរ ោះរគានណ់តព ើញគនំរោា ករមង្ ម្មនោា សិរម្មនជ់ា
ពដ ើម ឬ ករម្មលោា ណដលម្មនពណ៌ដពូចាន ោះ ឬក ៏ នវូវតថុណ្ហមួយ កនុង្
ចពំណ្ហមសំពតព់ណ៌រកហម, ណកវ ពណ៌រកហម នងិ្ ធាតុពណ៌
រកហម ។  ចណំណករពោះពយាគ ី ពរៅពនោះ គបបីយកោា ទងំ្ឡាយម្មន 
ោា ចា, ោា សិរម្មន ់ នងិ្ ោា ពៅម កន ទយុដរំរីកហម ជាពដ ើម ឬ សំពត់
រកហម ឬកធ៏ាតុ(ពណ៌រកហម’) មកពធវើជាកសិណ ាមនយ័ដចូបាន
ព លមកពហើយហនងឹ្ឯង្ កនុង្នលីកាសិណ ពហើយញុាងំ្មនសិការ  
ឲយរបរពតឹ តពៅថា “ពោហតិក ំ ពោហតិក”ំ ដពូចនោះ ។   កយដព៏សស  
កដ៏ចូគាន ព ោះណដរ  ។   ពោហតិកាសិណ  ចប់ពហើយ  ។ 

( ឱទតកាសិណ ) 

‘ (១១៤)  បណឌិ ត គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ កនុង្ឱទតកាសិណផង្   
ណដរ ។  ពរ ោះបាលីថា “រពោះពយាគ ី កាលពរៀនយកឱទតកាសិណ 
រណមង្ពរៀនយកនវូនមិតិ ត ក នុង្ពណ៌-ស គ ឺ កនុង្ោា ខ្ លោះ ក នុង្សំពតខ់្ លោះ   
កនុង្ធាតុម្មនពណ៌ខ្ លោះ” ដពូចនោះ,  នមិតិ ត រណមង្ពកើតពឡើង្ ដល់រពពយាោះគី
ឣនកម្មនបុណយ ម្មនការកសាង្ពធវើពហើយមុន ពរ ោះរគានណ់តព ើញ
គនំរោា ករមង្  ឬ  ករម្មលោា ននួរសី   នងិ្  ោា មលោិះជាពដ ើម  ឬ  គនំរោា   
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-៤៣៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

រពលិត-ស នងិ្ ោា ឈូកជាពដ ើម ឬក ៏ សំពតព់ណ៌-ស នងិ្ ធាតុ
ពណ៌-ស ទងំ្ឡាយ របស់ណ្ហមួយ ។   សូមបីកនុង្មណឌ លននសំណ
មណឌ លរបាក ់ មណឌ លននរពោះចន ទទងំ្ឡាយ នមិតិ ត កព៏ក ើតពឡើង្ដចូ 
គាន ណដរ ។ រពោះពយាគ ី ពរៅពពីនោះ គបបីយកោា -ស ទងំ្ឡាយ ឬ 
សំពតព់ណ៌-ស ឬក ៏ ធាតុពណ៌-ស មកពធវើជាកសិណ ាមនយ័
ណដលបានព លមកពហើយ កនុង្នលីកាសិណហនងឹ្ឯង្ ពហើយញុាងំ្ 
មនសិការ ឲយរបរពតឹ តពៅថា “ឱទត ំ ឱទត”ំ ដពូចនោះ ។  កយដ ៏   
ពសស  កដ៏ចូគាន នុោ៎ះណដរ  ។    ឱទតកាសិណ  ចប់  ។  

( ឣ្ាដោកកាសិណ ) 

‘ (១១៥) ឯកនុង្ឣាពោកកាសិណ បណឌិ គបបីរជាបវនិចិ ឆយ័ ‘ដចូ
តពៅ’ ពរ ោះបាលីថា “រពោះពយាគ ី កាលពរៀនយកឣាពោកកាសិណ 
រណមង្ពរៀនយក នវូនមិតិ ត ក នុង្ពន ល ឺ គ ឺ កនុង្របពារង្ជញ្ហជ ងំ្ខ្ លោះ កនុង្
របពារង្សលឹកពាន តខ្ លោះ កនុង្ចព ល ោះបង្អួចខ្ លោះ” ដពូចនោះ, នមិតិ ត រណមង្ពកើត
ពឡើង្ ដល់រពោះពយាគ ី ឣនកម្មនបុណយម្មនការកសាង្ពធវើទកុពហើយជា
ដបូំង្ ពរ ោះរគានណ់តព ើញពន លរឺពោះឣាទតិយ ឬ ពន លរឺពោះចន ទណដលចូល
ពៅាមរបពារង្ទងំ្ឡាយ ម្មនរបពារង្ជញ្ហជ ងំ្ជាពដ ើម របពារង្
ណ្ហមួយ ពហើយញុាងំ្មណឌ ល ឲយពកើតពឡើង្ ឰដជ៏ញ្ហជ ងំ្ ឬ ពលើណផន 
ដ ី  ពុពំ ោះពសាត ពចញាមចព ល ោះននណមកពឈើ ណដលម្មនសលឹករកាស់ 
ឬ ាមរបពឡាោះ ននមណឌ លណមកពឈើណដលរកាស់ ពហើយញុាងំ្
មណឌ ល  ឲយពកើតពឡើង្  ពលើណផនដនីុោ៎ះឯង្  កប៏ានណដរ ។   ឯរពោះពយាគ ី
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-៤៣៨- 
ទ្សសកកសិណនិទ្ទេស 

ពរៅពនោះ គបបីចពំរ ើនមណឌ លននពន ល ឺ ម្មនរបការដចូបានព លពហើយ
ព ោះឯង្ថា  “ឱភាពសា  ឱភាពសា”   ឬថា   “ឣាពោពកា  ឣាពោពកា”
ដពូចនោះកប៏ាន ។ រពោះពយាគ ី កាលមនិឣាច ‘ពធវើ’ដពូចាន ោះបានពទ គបបីឣុជ 
របទបី កនុង្កអម បទិម្មតក់អម ពធវើរបពារង្ កនុង្កអមពហើយ ដាកឲ់យម្មន
មុខ្ពៅរកជញ្ហជ ងំ្ ។  ពន លរឺបទបី ពចញាមរបពារង្ព ោះពហើយ ពធវើ 
ឲយពៅជាមណឌ លរតង្ជ់ញ្ហជ ងំ្ ។  រពោះពយាគ ីគបបីចពំរ ើនមណឌ លព ោះ 
ថា  “ឣាពោពកា ឣាពោពកា”  ដពូច នោះ ។  មណឌ លននពន លពឺនោះ ជាពន ល ឺ   
ឋតិពៅបានយូរជាង្ពន លពឺរៅឣំពពីនោះ ។  ឧគគហនមិតិ ត ក នុង្ឣាពោក-
កាសិណ ពនោះ ជានមិតិ តរបាកដពសមើ ពដាយមណឌ លណដលាងំ្ពឡើង្
ពហើយ ឰដជ៏ញ្ហជ ងំ្ ឬ ពលើណផនដនីុោ៎ះឯង្ ។ បដភិាគនមិតិ តជានមិតិ ត  
រកាស់ នងិ្ ថាល  របាកដពសមើពដាយគនំរននពន ល ឺ ។   កយដព៏សសកដ៏ចូ
គាន ព ោះណដរ  ។   ឣាពោកកាសិណ  ចប់ពហើយ  ។ 

( បរិចឆិនាន កាសកាសិណ ) 

(១១៦) បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្ឣាកាសកា-     
សិណ ណដលពោកកណំតព់ហើយផង្ណដរ, ពរ ោះបាលីថា “រពោះពយាគ ី
កាលពរៀនយកនវូឣាកាសកាសិណ រណមង្ពរៀនយកនវូនមិតិ ត ក នុង្
ឣាកាស គ ឺ រតង្រ់បពារង្ជញ្ហជ ងំ្កត ី រតង្រ់បពារង្សលឹកពាន តកត ី រតង្់
ចព ល ោះបង្អួចកត”ី ដពូចនោះ, នមិតិ ត រណមង្ពកើតពឡើង្ ដល់រពោះពយាគឣីនក  
ម្មនបុណយ ម្មនការកសាង្ពធវើទកុពហើយជាមុន ពរ ោះរគានណ់តព ើញ
របពារង្ណ្ហមួយ   ក នុង្ចពំណ្ហមរបពារង្ទងំ្ឡាយ  ម្មនរបពារង្ 
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-៤៣៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ជញ្ហជ ងំ្ជាពដ ើមប៉ាុពណ្ហណ ោះ ។ រពោះពយាគ ី ពរៅពនោះ គបបីពធវើរបពារង្ឲយ
ម្មនរបម្មណ ១ ចឣំាម ៤ ធាន ប់  ឰដម៏ណឌ ប  ណដលបុគគលរបកជ់តិលអ
ពហើយ ឬ ឰដក៏ណំ្ហតឯ់ណ្ហមួយ បណ្ហត កណំ្ហតទ់ងំ្ឡាយ ម្មន
កណំ្ហតណ់សបក នងិ្ កពន ទលរពំចកជាពដ ើម ពហើយចពំរ ើនរបពារង្ព ោះ
ឯង្ ណដលម្មនរបពារង្ននជញ្ហជ ងំ្ជាពដ ើម ជារបពភទ ថា “ឣាកាពសា 
ឣាកាពសា” ដពូចនោះ ។ ឧគគហនមិតិ ត កនុង្ឣាកាសកាសិណពនោះ ជា     
នមិតិ ត របាកដពសមើនងឹ្របពារង្ រពមទងំ្ទទីងំ្ឡាយម្មនទបីផុំត នន
ជញ្ហជ ងំ្ជាពដ ើមនុោ៎ះឯង្ សូមបីរពោះពយាគ ី ចពំរ ើន កម៏និចពំរ ើនណដរ ។ 
បដភិាគនមិតិ ត ដចូជាមណឌ លននឣាកាសណមនពតិ រណមង្របាកដពឡើង្
ផង្ កាលរពោះពយាគចីពំរ ើន ករ៏ណមង្ចពំរ ើនបានផង្ ។  កយដព៏សស 
បណឌិ តគបបីរជាប ាមនយ័ណដលព លពហើយ កនុង្បឋវកីសិណ    
នុោ៎ះឯង្  ។ 

បរចិ ឆ ិន កាសកាសិណ  ចប់ពហើយ  ។ 

រពោះទសពល រពោះឣ្ងគរទង់ដ ើញ នូវធម៌ររប់យា៉ា ង បាន 

រតស់ដេើយនូវកសិណទាំងឡាយ ១០ ឯណា កសិណ 

ទាំងឡាយដនាោះ ជាដេតុព្នចតុកាជាន និង បញ្ចកជាន 

កន ុងថាន ក់រូបាវចរ ដូចពណ៌នាមកដនោះ ។ បណឌិ ត បានដឹង 

ចាស់នូវកសិណទាំងឡាយ ១០ ដនាោះ និង ន័យព្នការ     

ចាំដរើននូវកសិណទាំង ១០  ដនាោះដនោះ យា៉ា ងដនោះដេើយ  របបី 
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-៤៤០- 
ទ្សសកកសិណនិទ្ទេស 

ដឹងចាស់បកិណណ កកថាដនោះ ដោយព្រកសលង កន ុងកសិណ

ទាំងដនាោះផងចុោះ  ។ 

( បកិណណ កកថា ) 

‘ (១១៧) កប៏ញទ ធទិងំ្ឡាយ ម្មនជាឣាទិ៍យា៉ាង្ពនោះ គ ឺ ភាពនន       
បញទ ធ ិ ម្មនជាពដ ើម ដពូចនោះ គ ឺ បុគគលសូមបីម្មន កប់ណ្ហត លពៅជាបុគគល
ពរចើន កក់ប៏ាន, នមិមតិណផនដ ី ពលើឣាកាស ឬ ពលើទកឹ ពហើយពដ ើរ   
ពៅ ពដាយពជើង្កប៏ាន ឬក ៏ សំពរចឥរយិាបថ ម្មនការឈរ នងិ្ ការ  
ឣង្គុយជាពដ ើមកប៏ាន, បានចពំ ោះនវូឣភភិាយតនាៈ គពឺហតុជាពរគឿង្
រគបសង្ាត ់ ពដាយនយ័តចិតួច នងិ្ នយ័មនិម្មនរបម្មណ រណមង្     
សំពរចបាន ពដាយឣំណ្ហចបឋវកីសិណ កនុង្ចពំណ្ហមននកសិណ
ទងំ្ឡាយពនោះ  ។ 

បញទ ធទិងំ្ឡាយម្មនជាឣាទិ៍យា៉ាង្ពនោះគ ឺ ពង្ ើបពឡើង្ នងិ្ មុជចុោះ 
កនុង្ណផនដបីាន,  ពធវើតណំកទ់កឹ(ពភលៀង្’) ឲយពកើតពឡើង្បាន,  នមិមតិនវូទកឹ 
ម្មនសទឹង្ នងិ្ សមុរទបាន, ពធវើណផនដ,ី ភន ំ នងិ្ របាសាទជាពដ ើម ឲយ 
កពរមើក កប៏ានដពូចនោះ រណមង្សពរមចពដាយឣំណ្ហចឣាពបាកសិណ ។ 

បញទ ធទិងំ្ឡាយ ម្មនជាឣាទិ៍ យា៉ាង្ពនោះ  គាឺៈ ការបង្ាុយណផសង្
បាន, ការពធវើពភ លើង្ឲយព្ោះបាន, ការពធវើពភ លៀង្រពង្ើកពភលើង្ ឲយពកើតពឡើង្
បាន, យកពភលើង្ពៅរលំតព់ភលើង្បាន, ជាឣនកឣាចនងឹ្ដតុវតថុ ណដលខ្ លនួ
រតូវការព ោះបានណមនពតិ,  ពធ វើនវូពន លពឺដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់ការពមើល 
របូព ើញ  ពដាយទពិវចកេុបាន,   ពធ វើសររីាៈ  ឲយព្ោះ   ពដាយពតពជាធាតុ   
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-៤៤១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កនុង្សម័យបរនិ ិវ នបាន ដពូចនោះ រណមង្សពរមច ពដាយឣំណ្ហច នន
ពតពជាកសិណ  ។ 

បញទ ធទិងំ្ឡាយ ម្មនជាឣាទិ៍ យា៉ាង្ពនោះ គាឺៈ ពដ ើរពៅ ដចូជា
ដពំណើ រននខ្យល់ពយុោះ, ពធវើរគាប់ពភលៀង្ជាវកិារាៈននខ្យល់ ឲយពកើតពឡើង្
បាន ដពូចនោះ រណមង្សពរមចបាន ពដាយឣំណ្ហចននវាពយាកសិណ ។ 

បញទ ធទិងំ្ឡាយ ម្មនជាឣាទិ៍ យា៉ាង្ពនោះ គ ឺ នមិមតិរបូម្មនពណ៌
ពខ្ៀវបានផង្, ពធវើឲយង្ង្តឹបានផង្, បានចពំ ោះនវូឣភភិាយតនាៈ គ ឺ 
ជាពរគឿង្រគបសង្ាត ់ ពដាយនយ័ម្មនសមបុរលអ នងិ្ សមបុរឣារកក់
បានផង្, បានសំរច ដល់សុភវពិម្មកេផង្ ដពូច នោះ រណមង្សំពរចបាន
ពដាយឣំណ្ហចនលីកាសិណ  ។ 

បញទ ធទិងំ្ឡាយ ម្មនជាឣាទិ៍ យា៉ាង្ពនោះ គាឺៈ នមិមតិនិវូរបូម្មន    
ពណ៌ពលឿង្បាន, ផសង្បានថាាៈ វតថុពនោះ ចូរពកើតពៅជាម្មសកប៏ាន, 
បានចពំ ោះ នវូឣភភិាយតនាៈ ាមនយ័ណដលពោកព លមកពហើយ
នុោ៎ះឯង្ នងិ្ បានលុោះនវូសុភវពិម្មកេបានផង្ ដពូចនោះ រណមង្សពរមច   
បាន  ពដាយឣំណ្ហចនន បតីកាសិណ  ។ 

បញទ ធទិងំ្ឡាយ ម្មនជាឣាទិ៍ យា៉ាង្ពនោះ គាឺៈ នមិមតិនិវូរបូម្មន    
ពណ៌រកហមបាន, បានចពំ ោះ នវូឣភភិាយតនាៈ នងិ្ បានលុោះ       
សុភវពិម្មកេបានផង្ ាមនយ័ណដលពោកព លមកពហើយនុោ៎ះឯង្ 
ដពូចនោះ  រណមង្សំពរចបាន ពដាយឣំណ្ហចននពោហតិកាសិណ  ។ 

បញទ ធទិងំ្ឡាយ  ម្មនជាឣាទិ៍  យា៉ាង្ពនោះ  គាឺៈ  នមិមតិនិវូរបូម្មន 
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-៤៤២- 
ទ្សសកកសិណនិទ្ទេស 

ពណ៌-ស បាន,  ពធ វើនវូថនីមទិ ធាៈឲយពៅឆ្វង យបាន, កចំាតប់ង្ន់វូង្ង្តឹ 
កប៏ាន,  ពធ វើពន លពឺដ ើមបីរបពយាជន ៍ដល់ការព ើញរបូ  ពដាយទពិវចកេុ  ក៏
បាន  ដពូច នោះ  រណមង្សពរមចបាន ពដាយឣំណ្ហចឱទតកាសិណ  ។ 

បញទ ធទិងំ្ឡាយ ម្មនជាឣាទិ៍ យា៉ាង្ពនោះ គាឺៈ នមិមតិនិវូរបូ ម្មនពន ល ឺ
លអបាន,  ពធវើនវូថនីមទិ ធាៈ ឲយពៅកនុង្ទឆី្វង យបាន, កចំាតប់ង្ន់វូង្ង្តឹក៏
បាន,  ពធវើពន លពឺដ ើមបីរបពយាជន ៍ដល់ការព ើញរបូ ពដាយទពិវចកេុកប៏ាន 
ដពូចនោះ  រណមង្សពរមចបាន  ពដាយឣំណ្ហចឣាពោកកាសិណ  ។ 

បញទ ធទិងំ្ឡាយ ម្មនជាឣាទិ៍ យា៉ាង្ពនោះ គាឺៈ នមិមតិនិវូរបស់ទងំ្ 
ឡាយណដលកបំាងំ្ជតិ ឲយពបើកមក នមិមតិនវូឣាកាស (ទចីហំ’) សូមបី
កនុង្ទទីងំ្ឡាយម្មនខាង្កនុង្ណផនដ ី នងិ្ ភនជំាពដ ើម ពហើយសំពរចនវូ
ឥរយិាបថបាន, ពដ ើរពៅមនិពទើសទក ់ កនុង្ទទីងំ្ឡាយ ម្មនខាង្  
ពរៅជញ្ហជ ងំ្ជាពដ ើមកប៏ាន ដពូចនោះ រណមង្សពរមចបាន ពដាយឣំណ្ហច
ននឣាកាសកាសិណ  ។ 

( ការសបលកោន ព្នកសិណ ) 

កសិណ ទងំ្ឣស់ហនងឹ្ឯង្ ណតង្បាននវូពសចកតណីបលកគាន ពនោះ   
គាឺៈ ខាង្ពលើ, ខាង្ពរកាម, ទទងឹ្, មនិម្មនពរី, មនិម្មនរបម្មណ” ។ 
ណមនពតិ រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្ប់ានរាស់ កយពនោះថា “បុគគលពួក  
ខ្ លោះ កណំតន់វូបឋវកីសិណខាង្ពលើ,  ពួកខ្ លោះកណំតខ់ាង្ពរកាម,  ពួក 
ខ្ លោះ  កណំតទ់ទងឹ្,  មនិម្មនពរី,  មនិម្មនរបម្មណ”  ដពូច នោះជាពដ ើម ។ 

បណ្ហត  កយទងំ្ព ោះ   កយថា  “ ឧទ ធ ំ”  គ ឺ ម្មនមុខ្ពឆ្វព ោះពៅ  
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-៤៤៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កានន់ផទននឣាកាសខាង្ពលើ ។   កយថា “ឣពធា” គមឺ្មនមុខ្ពឆ្វព ោះ     
ពៅកានណ់ផនដខីាង្ពរកាម  ។     កយថា   “តរិយិ”ំ  គ ឺ  កណំតព់ហើយ
ពដាយជុវំញិឲយដចូជាមណឌ លននណរស ។  ណមនពតិ រពោះពយាគពួីកខ្ លោះ    
ចពំរ ើនកសិណណតខាង្ពលើម៉ាាង្,  ពួកខ្ លោះ ចពំរ ើនកសិណខាង្ពរកាម,  
ពួកខ្ លោះ ចពំរ ើនកសិណ ពដាយជុវំញិ ឬក ៏ ផសពវផាយពៅ យា៉ាង្ដពូចនោះ 
ពដាយពហតុព ោះៗ ដចូជាបុគគលឣនករបាថាន ចង្ព់ ើញរបូ ពដាយ    
ចកេុទពិវ ផាយពន លពឺៅ យា៉ាង្ដពូចាន ោះ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ បានជារពោះ    
ម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ កយពនោះថា “ឧទ ធ ំឣពធា តរិយិ”ំ  ដពូច នោះ ។  

ចណំណក កយថា “ឣទ វយ”ំ ពនោះជា កយណដលរពោះឣង្គរាស់
ពហើយ ពដ ើមបីភាវាៈននកសិណមួយ មនិចូលពៅកានក់សិណមួយ 
ពទៀតបាន ។ ដចូជាកាលបុគគលចុោះទកឹពហើយ, ម្មនណតទកឹម៉ាាង្
ប៉ាុពណ្ហណ ោះឯង្ កនុង្ទសិទងំ្ពួង្, វតថុដនទ មនិម្មនពឡើយ យា៉ាង្ណ្ហ, 
បឋវកីសិណ កជ៏ាបឋវកីសិណ ណតម៉ាាង្,  ការរចបល់គាន នងឹ្កសិណ
ដនទ មនិម្មន ដល់បឋវកីសិណព ោះពឡើយ កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ, នយ័ 
ពនោះ  បណឌិ តគបបីរជាប  កនុង្កសិណទងំ្ពួង្  ដពូចនោះឯង្  ។  

 កយថា “ឣបបម្មណំ” ពនោះ រពោះឣង្គរាស់ពហើយ ពដាយ     
ឣំណ្ហចការផាយពៅ ននកសិណព ោះមនិម្មនរបម្មណ ។ ណមន   
ពតិ រពោះពយាគ ី កាលផាយកសិណព ោះ ពដាយចតិត រណមង្ផាយ  
ពៅទងំ្ឣស់ណតមតង្ ។  មនិរបកានរ់បម្មណថា “ទពីនោះជាខាង្ពដ ើម,   
ទពីនោះ  ជាកណ្ហត លននកសិណព ោះ”  ដពូច នោះពឡើយ  ។ 
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-៤៤៤- 
ទ្សសកកសិណនិទ្ទេស 

កស៏តវទងំ្ឡាយព ោះឯណ្ហ ណដលរពោះដម៏្មនរពោះភាគរាស់
ពហើយ ថា   “ជាឣនករបកបរពមពហើយ   ពដាយសភាវាៈជាពរគឿង្រារាងំ្
គកឺមម ក ត,ី ជាឣនករបកបរពមពហើយ ពដាយសភាវាៈជាពរគឿង្រារាងំ្     
គកឺពិលស កត,ី ជាឣនករបកបរពមពហើយ ពដាយសភាវាៈជាពរគឿង្រា     
រាងំ្ គវឺបិាក កត,ី ជាឣនកមនិម្មនសទធ , មនិម្មន្ន ទាៈ, ឥតរបាជាញ , ជា
មនសុសមនិគួរ ពដ ើមបីចុោះចតិ តកានន់វូនយិាម គឣឺរយិមគគណដលជាផលូវ
រតមឹរតូវ កនុង្ធម៌ទងំ្ឡាយណដលជាកុសល” ដពូចនោះ, ការចពំរ ើនសូមបី
កនុង្កសិណមួយ កម៏និបានសពរមច ដល់បណ្ហត សតវទងំ្ឡាយ   
ព ោះ  សូមបីណតសតវមួយពឡើយ  ។ 

បណ្ហត បទទងំ្ព ោះ បទថា “កម្មម វរពណន សម ន គា” គ ឺ
របកបរពមពហើយពដាយឣនន តរយិកមម ។  បទថា “កពិលសាវរពណន 
សម ន គា” គរឺបកបពហើយពដាយនយិតមចិាឆ ទដិ ាផិង្ ជាឧភពា-  
ពយញ្ជនកាៈ នងិ្ជាពខ្ ទើយផង្ ។   កយថា “វបិាកាវរពណន សម ន គា” 
គ ឺ ជាឣនកម្មនបដសិន ធជិាឣពហតុកាៈ នងិ្ ជាទ វពិហតុកាៈ ។  កយថា    
“ឣសសទធ ” គរឺបាសចាកសទធ  កនុង្រពោះឣរយិាៈទងំ្ឡាយ ម្មនរពោះ 
ពុទ ធជាពដ ើម ។   កយថា “ឣចឆន ទកិា” គរឺបាសចាក្ន ទាៈ កនុង្បដបិទ 
ណដលមនិណមនជាសរតូវ ។  កយថា “ទបុបញ្ហដ ” គ ឺ របាសចាក     
សម្មម ទដិ ា ិ ណដលជាពោកយិាៈ នងិ្ ពោកុតតរាៈ ។  កយថា “ឣភ វ  
នយិាម ំឱកាមតុិ ំ កុសពលសុ ធពមមសុ សមមតត”ំ ព ោះ ពសចកតថីា ជាឣនក
មនិគួរពដ ើមបីចុោះចតិ តស៊ប់កានឣ់រយិមគគ   ព លគពឺសចកតពីទៀង្ទតផ់ង្  
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-៤៤៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ព លគផឺលូវដរ៏តមឹរតូវផង្  កនុង្ធម៌ទងំ្ឡាយណដលជាកុសល  ។ 

មួយវញិពទៀត   មនិណមនណតកនុង្កសិណប៉ាុពណ្ហណ ោះពទ  ការចពំរ ើន 
សូមបីកនុង្កមមដាា នទងំ្ឡាយដនទពទៀត កម៏និសពរមចបាន ដល់សតវ
ទងំ្ឡាយព ោះសូមបីសតវមួយ ។ ពរ ោះពហតុព ោះ កុលបុរត សូមបី
របាសចាកវបិាកាវរណាៈពហើយ គបបីពវៀររសឡោះនវូកម្មម វរណាៈ នងិ្
កពិលសាវរណាៈ ឲយបានឆ្វង យ ញុាងំ្សទធ , ្ន ទាៈ នងិ្ បញ្ហដ  ឲយចពំរ ើន 
ពដាយវុឌឍិធម៌ទងំ្ឡាយ ម្មនការសាត ប់ធម៌ របស់សបបុរស នងិ្ 
ករិយិាចូលពៅពផតកផតតិ ជាមួយនងឹ្សបបុរសជាពដ ើម ពហើយពធវើ      
ពសចកតពីាយាម  កនុង្ករិយិារបកបពរឿយៗ នវូកមមដាា ន ដចូបានពរៀប 
រាប់មកពនោះឯង្  ។ 

បរពិចឆទ ទ៥ី  ព ម្ ោះ ពសសកាសិណនពិទ ទស 
កនុង្ឣធកិារននសម្មធភិាវ   កនុង្គមពរីព ម្ ោះវសុិទ ធមិគ គ 

ណដលខ្ ញុពំរៀបពរៀង្ពហើយ 
ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់ករិយិាញុាងំ្សាធុជនឲយរកីរាយ 

ចប់ពហើយ ពដាយរបការដពូចនោះ  ។ 
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ឣេុភកមមដ្ឋា ្្សិទ្ទេ 

‘ (១១៨)’ កក៏ នុង្ឣសុភាៈ ណដលមនិម្មនវញិ្ហដ ណទងំ្ ១០ គ ឺ ៖  
ឧទ ធមុ្មតកឣសុភ,  វនិលីកឣសុភ,  វបុិពវកឣសុភ,  វចិ ឆទិ ទកឣសុភ,    
វកិាេ យតិកឣសុភ,  វកិ េតិ តកឣសុភ,  ហតវកិ េតិ តកឣសុភ,  ពោហតិក-   
ឣសុភ,  បុឡូវកឣសុភ,  ឣដ ាកិឣសុភ  ណដលពោកសំណដង្ពចញ  
ពហើយ  កនុង្លំដាប់ននកសិណ, 

( ឧទធ ុមាតកឣ្សុភ ) 

ឣសុភ ណដលព ម្ ោះថា ឧទ ធមុ្មតាៈ ពរ ោះជាសាកសពននសររីាៈ
ណដលពហើមពបា៉ាង្ពឡើង្ ាមលំដាប់ឣំពកីារឣស់ពៅននជវីតិ ដចូជាពគ
យកសនប់សប់  ។  ឣសុភ ពហើមពបា៉ាង្ពឡើង្ហនងឹ្ឯង្ ពៅថា ឧទ ធុម្មត-
កឣសុភ ។ មួយពទៀត ឧទ ធុម្មតកឣសុភ ព ម្ ោះថា ជាឣសុភណដល   
ពគគួរពខ្ ពើម ពរ ោះជារបស់ណដលគួរពខ្ ពើមរពឣើម ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើប
ព ម្ ោះថា ឧទ ធមុ្មតកឣសុភណដលគួរពខ្ ពើម ។   កយថា “ឣសុភណដល
ពហើមពឡើង្” ពនោះ ជា ព ម្ ោះសររីាៈ ននសាកសពណដលម្មនសភាព
ដពូចាន ោះ  ។ 

( វិនីលកឣ្សុភ ) 

ឣសុភ ណដលម្មនពណ៌ពខ្ៀវ ោយពហើយ ពដាយពណ៌     
ពផសង្ៗ ពៅថា ឣសុភម្មនពណ៌ពខ្ៀវ  ។  ឣសុភ ម្មនពណ៌ពខ្ៀវហនងឹ្
ឯង្ ព ម្ ោះថា វនិលីកឣសុភ ។  នយ័មួយពទៀត វនិលីកឣសុភ  
ព ម្ ោះថា ជាឣសុភណដលគួរពខ្ ពើម ពរ ោះជារបស់បដកូិល ពរ ោះ  
ពហតុព ោះ   ពទ ើបព ម្ ោះថា វនិលីកឣសុភ ណដលគួរពខ្ ពើម  ។    កយថា  

446



-៤៤៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

“ឣសុភម្មនពណ៌ពខ្ៀវ” ពនោះ ជាព ម្ ោះសររីាៈ ននសាកសពរសស់ 
ណដលម្មនពណ៌រកហម កនុង្ទណីដលម្មនសាចរ់កាស់ទងំ្ឡាយ ម្មន
ពណ៌-ស កនុង្ទណីដលម្មនខ្ ទោុះពៅកកពហើយ ណតភាគពរចើន ម្មនពណ៌
ពខ្ៀវ កនុង្ទណីដលម្មនពណ៌ពខ្ៀវ ដចូជារុពំហើយ ពដាយសំពតស់ាដក
ម្មនពណ៌ពខ្ៀវ  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។ 

( វិបុពវកឣ្សុភ ) 

ឣសុភ ណដលម្មនទកឹខ្ ទុោះហូរពចញមក កនុង្ទណីដលណរបោះណបក
ទងំ្ឡាយ ព ម្ ោះថា ឣសុភម្មនខ្ ទោុះហូរពចញ ។ វបុិពវាៈហនងឹ្ឯង្ 
ព ម្ ោះថា វបុិពវកឣសុភ ។  មួយពទៀត វបុិពវកឣសុភ ព ម្ ោះថា ជា    
ឣសុភណដលគួរពខ្ ពើម  ពរ ោះជារបស់ណដលពគគួរពខ្ ពើម ពរ ោះពហតុ  
ព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា វបុិពវកឣសុភ ។   កយថា “វបុិពវកាៈ” ពនោះ គ ឺ     
ជាព ម្ ោះ  ននសររីាៈននសាកសពណដលម្មនពណ៌យា៉ាង្ដពូចាន ោះ  ។ 

( វិចឆិ ទទកឣ្សុភ ) 

ឣសុភ ណដលណបកដាចព់ចញ ពដាយ ២ ចណំណក ពោកពៅ 
ថា វចិ ឆទិ ទកាៈ ។  វចិ ឆទិ ទកាៈហនងឹ្ឯង្ ព ម្ ោះថា វចិ ឆទិ ទកឣសុភ ។  មួយ    
ពទៀត វចិ ឆទិ ទកឣសុភ ព ម្ ោះថា ជាឣសុភណដលពគគួរពខ្ ពើម ពរ ោះជា
របស់ណដលពគគួរពខ្ ពើម ពហតុព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា វចិ ឆទិ ទកឣសុភ ។ 
 កយថា “វចិ ឆទិ ទកាៈ” ពនោះ ជាព ម្ ោះននសររីាៈ ននសាកសពរសស់  
ណដលពគកាតព់ហើយរតង្ក់ណ្ហត ល  ។ 

( វិកាា យិតកឣ្សុភ ) 
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-៤៤៨- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

ឣសុភ ឯណ្ហ ណដលសតវទងំ្ឡាយ ម្មនសាវ ន នងិ្ ចចកជា
ពដ ើម ខាទំ ំសីុពហើយ  ពដាយឣាការពផសង្ៗ គាន  ខាង្ពនោះខ្ លោះ ខាង្ព ោះ
ខ្ លោះ  ពរ ោះពហតុព ោះ ឣសុភព ោះ  ព ម្ ោះថា វកិាេ យតិកឣសុភ ។       
ឣសុភ ណដលម្មនសតវសាវ ន នងិ្ ចចកណហកសីុហនងឹ្ឯង្ ព ម្ ោះថា   
វកិាេ យតិកឣសុភ ។  មួយវញិពទៀត វកិាេ យតិកឣសុភ ព ម្ ោះថា       
ជាឣសុភណដលពគគួរពខ្ ពើម  ពរ ោះជារបស់ណដលពគគួរពខ្ ពើម  ពហតុព ោះ 
ពទើបព ម្ ោះថា  វកិាេ យតិកឣសុភ ។   កយថា “វកិាេ យតិកាៈ” ពនោះជា
ព ម្ ោះននសររីាៈ  ននសាកសពរសស់ ណដលម្មនសភាពណបបព ោះ  ។ 

( វិកាិតតិ កឣ្សុភ ) 
ឣសុភ ណដលពគពចាលរាតរ់ាយពហើយ ព ម្ ោះថា វកិ េតិ តក-

ឣសុភ ។  ឣសុភណដលពគពចាលរាតរ់ាយនុោ៎ះឯង្ ព ម្ ោះថា វកិ េតិ តក-
ឣសុភ ។  មួយពទៀត វកិ េតិ តកឣសុភ ព ម្ ោះថា ជាឣសុភណដលពគគួរ
ពខ្ ពើម ពរ ោះជារបស់ណដលគួរពខ្ ពើម ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា 
វកិ េតិ តកឣសុភ ។   កយថា “វកិ េតិ តកាៈ” ពនោះ គជឺាព ម្ ោះននសររីាៈនន
សាកសពណដលពគពបាោះពចាលពហើយ កនុង្ទពី ោះៗ យា៉ាង្ពនោះ គាឺៈ នដ
ពៅ ពដាយពផសង្, ពជ ើង្ពៅ ពដាយពផសង្, កាលពៅ ពដាយពផសង្   
ដពូច នោះជាពដ ើម  ។  

( េតវិកាិតតិ កឣ្សុភ ) 

ឣសុភព ោះ រតូវពគចនិ្ទញ្ហច ពំហើយផង្ រតូវពគពបាោះពចាល
រាតរ់ាយពហើយ   ពដាយនយ័មុននុោ៎ះឯង្ផង្   ពរ ោះពហតុព ោះ   ឣសុភ 
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-៤៤៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ព ោះ ព ម្ ោះថា  ហតវកិ េតិ តកឣសុភ ។   កយថា “ហតវកិ េតិ តកាៈ”  ពនោះ     
គជឺាព ម្ ោះននសររីាៈននសាកសព ណដលពគចនិ្ទញ្ហច នំងឹ្កាបំតិ រតង្ ់    
ឣវយវាៈតូច-ធ ំទងំ្ឡាយ  ពដាយឣាការដចូជាពជើង្ណកអកពហើយ ពបាោះ
ពចាលរាតរ់ាយ  ពដាយនយ័ណដលបានព លពហើយនុោ៎ះឯង្  ។ 

( ដោេិតកឣ្សុភ ) 

ឣសុភ ណដលព ម្ ោះថា ពោហតិកាៈ ពរ ោះម្មនពោហតិ
រាតរ់ាយ ខាច តខ់ាច យ ហូរពចញមកឣំពខីាង្ពនោះផង្ ខាង្ព ោះផង្ ។ 
 កយថា “ពោហតិកាៈ” ពនោះ ជាព ម្ ោះននសររីាៈននសាកសពណដល
រសស់  របឡាកព់ដាយ្មណដលហូរពចញមក  ។ 

( បុឡូវកឣ្សុភ ) 

ដង្ាូវទងំ្ឡាយ ព ម្ ោះថា បុឡុវាៈ ។  ដង្ាូវទងំ្ឡាយ រពវ ើក
រវាម កនុង្ឣសុភព ោះ ពរ ោះពហតុព ោះ ឣសុភព ោះ ពទើបបានព ម្ ោះ 
ថា បុឡូវកឣសុភ (ជាទពីចាោះននដង្ាូវ) ។   កយថា “បុឡុវកាៈ” ពនោះ      
ជា ព ម្ ោះននសររីាៈននសាកសពរសស់ ណដលព រពពញពហើយពដាយ
ដង្ាូវ  ។ 

( ឣ្ដឋិកឣ្សុភ ) 

្អងឹ្ហនងឹ្ឯង្ ព ម្ ោះថា ឣដ ាកិាៈ ។  មួយពទៀត ្អងឹ្ ព ម្ ោះថា      
ជារបស់ណដលគួរពខ្ ពើម ពរ ោះជារបស់ណដលពគគួរពខ្ ពើម ពរ ោះពហតុ
ព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា ឣដ ាកិឣសុភ ។   កយថា “ឣដ ាកិាៈ” ពនោះ គជឺា
ព ម្ ោះ  ននរាង្្អងឹ្ កប៏ាន  នន្អងឹ្មួយដុ ំកប៏ាន  ។ 
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-៤៥០- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

ក ៏កយទងំ្ឡាយ ម្មន កយថា ឧទ ធុម្មតកាៈ ពនោះឯង្ ជាព ម្ ោះ 
នននមិតិ ត ណដលឣារស័យនវូឣសុភ ម្មនឧទ ធមុ្មតកឣសុភជាពដ ើមពនោះ
ពហើយ ពកើតពឡើង្កប៏ាន ជាព ម្ ោះ នន្នណដលរពោះពយាគ ី បាន
ចពំ ោះពហើយ  កនុង្នមិតិ តទងំ្ឡាយកប៏ាន  ដពូច នោះឯង្  ។ 

( វិធីដរៀនឧទធ ុមាតកឣ្សុភកមមោឋ ន ) 

‘ (១១៩)  ក នុង្ឣសុភទងំ្ ១០ ព ោះ រពោះពយាគ ី របាថាន ពដ ើមបី   
នងឹ្ញុាងំ្ឧទ ធុម្មតកនមិតិ ត កនុង្សររីាៈណដលពហើមពបា៉ាង្ ឲយពកើតពឡើង្
ពហើយ ចពំរ ើន្ន ព លគ ឺ ឧទ ធមុ្មតកឣសុភ គបបីចូលពៅរក        
ឣាចារយ ម្មនរបការដចូបានព លពហើយ ពហើយពរៀនយកកមមដាា ន 
ាមនយ័ណដលបានព លមកពហើយ កនុង្បឋវកីសិណហនងឹ្ឯង្ ។     
ឣាចារយព ោះ កាលសំណដង្នវូកមមដាា ន ដល់រពោះពយាគពី ោះ គបបី
សំណដង្នវូវធិកីារទងំ្ឣស់ ម្មនឣបប វធិជីាទបីផុំត យា៉ាង្ពនោះ គាឺៈ 
វធិនីនការពៅ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់ ឣសុភនមិតិ ត, ការកណំតន់វូ  
នមិតិ ត ពដាយជុវំញិ, ការពរៀនយកនវូនមិតិ ត ពដាយឣាការ ១១ យា៉ាង្, 
ការពចិារណ្ហ នវូផលូវពៅ-មក ។  ចណំណក រពោះពយាគពី ោះ ពរៀន    
យកវធិទីងំ្ឣស់ បានរសួលបួលពហើយ កាលចូលពៅ កានទ់ ី 
ពស សនាៈ ម្មនរបការដចូព លមកពហើយ កនុង្កាលមុនពហើយ 
គបបីណសវង្រកឧទ ធុម្មតកនមិតិ តពៅចុោះ  ។ 

ករ៏ពោះពយាគ ីកាលពៅយា៉ាង្ពនោះ ទកុជាឮនវូ កយ របស់ជន
ទងំ្ឡាយ   ណដលកពុំង្ណតនយិាយគាន ថា  “សាកសព  ពហើមពបា៉ាង្  គ ឺ
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-៤៥១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បុគ គលទកុពហើយ កនុង្ម្មតផ់ លូវ ននរសុកព ម្ ោះឯពណ្ហោះកត,ី រតង្ម់្មត់
ដង្នរពព ម្ ោះឯពណ្ហោះកត,ី រតង្ផ់ លូវព ម្ ោះឯពណ្ហោះកត,ី ណកបរពជើង្ភនំ
ព ម្ ោះឯពណ្ហោះកត,ី  ណកបរគល់ពឈើ  ព ម្ ោះឯពណ្ហោះកត,ី  ក នុង្នរពសម- 
សាន ព ម្ ោះឯពណ្ហោះកត”ី ដពូចនោះពហើយ កម៏និគួរពៅ កនុង្ខ្ណាៈព ោះ
ភាល មពទ ដចូជាបុគគលសទុ ោះពៅ ាមកណន លង្ណដលមនិណមនជាកពំង្ព់ ោះ
ពឡើយ ។  សួរថា ពរ ោះពហតុឣវី? ។  ព្ លើយថាាៈ ពរ ោះថា ធមមា          
ឣសុភព ោះ ជាសាកសពណដលពួករមគឹ ឡ សងួ នរគង្ពហើយផង្          
ឣមនសុសសងួ នរគង្ពហើយផង្ ។  ពសចកតឣីន តរាយ ដល់ជវីតិ គបបី 
ម្មនដល់រពោះពយាគពី ោះ កនុង្ទនីនឣសុភព ោះមនិខាន ។  ម៉ាាង្វញិ
ពទៀត ផលូវណដលពៅ កនុង្ទនីនឣសុភព ោះ ណតង្ម្មន ាមផលូវទវ រចូល 
រសុកខ្ លោះ, ាមកពំង្ងូ់្តទកឹខ្ លោះ, ាមទបីផុំតននភលណឺរសខ្ លោះ ។ របូ    
ណដលជាទ ំស់ កនុង្ទទីងំ្ឡាយព ោះ រណមង្មកកានរ់ង្វង្ច់កេុ ។ 
ពុពំ ោះពសាត  សររីាៈព ោះឯង្ជាទ ំស់ ។  ណមនពតិ សររីាៈ របស់ន្ទសតី 
ជាវសិភាគ ដល់បុរស ។  ចណំណកសររីាៈ របស់បុរស កជ៏ាវសិភាគ 
ដល់ន្ទសតីណដរ  ។  សររីាៈព ោះនុោ៎ះណដលសាល ប់ពហើយភាល មៗ រណមង្របាកដ 
ថា ជារបស់លអពតិ ។  ពសចកតឣីន តរាយ ននរពហមចរយិាៈ គបបីម្មន 
ដល់រពោះពយាគពី ោះ ពរ ោះឣសុភព ោះណមនពតិ ។  កព៏បើរពោះពយាគ ី 
រតោិះរោិះនងឹ្ខ្ លនួថា “ពហតុពនោះ មនិណមនជាពរឿង្ធងន ់ ដល់ភកិ េុឣនករបាកដ
ដចូជាឣាាម ឣញពឡើយ” ដពូចនោះ,  រពោះពយាគ ី ឣនករតោិះរោិះ  ‘(នងឹ្ខ្ លួន)  
យា៉ាង្ពនោះ  គួរពៅចុោះ  ។ 
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-៤៥២- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

ករ៏ពោះពយាគពី ោះ កាលនងឹ្ពៅគបបីរបាប់ដល់រពោះសង្ឃពតថរ 
ឬ ភកិ េុ ឣនកពចោះដងឹ្ចាស់ដនទពហើយសឹមពៅ ។ ពរ ោះពហតុឣវី? ។ 
ពរ ោះថា ពបើរពោះពយាគពី ោះ  រតូវឣនដិាា រមមណ៍ម្មនរបូ នងិ្ សំពឡង្ជា
ពដ ើម ននសរតូវទងំ្ឡាយ ម្មនឣមនសុស, សីហាៈ នងិ្ ខាល  ជាពដ ើម កនុង្
នរពសមសាន រគបសង្ាតព់ហើយ, ឣវយវាៈតូច-ធ ំ ទងំ្ឡាយ ញ័រ
ចរំបប់ផង្, ពភាជន ណដលឆ្វនព់ហើយាងំ្ពៅមនិបានផង្, ឣា ធ
ពផសង្ពទៀត កព៏កើតម្មនផង្ ។  កាលពបើដពូចាន ោះ ភកិ េុម្មនរពោះសង្ឃពតថរ
ជាពដ ើមព ោះ នងឹ្ពធវើនវូបារត នងិ្ ចពីរ របស់រពោះពយាគពី ោះ ឲយ      
ពៅជារបស់ណដលទកុដាក ់ យា៉ាង្លអ ក នុង្វាិររ ពហើយបញ្ជូ នពួកភកិ េុ       
កពំោោះ ឬ ពួកសាមពណរពៅ បពរមើភកិ េុព ោះ ។  មួយពទៀត ពួកពចារ
ណដលម្មនកមមពធវើពហើយកត ី មនិទនព់ធវើពហើយកត ីសម្មគ ល់ថា “ព ម្ ោះថា 
នរពសមសានជាទគីាម នរពង្ាៀស” ដពូចនោះ រណមង្មករបជុគំាន  ។  ពចារទងំ្
ព ោះ រតូវពួកមនសុស ពដញាមពហើយ កព៏ចាលនវូបង្វចិរទពយ កនុង្    
ទជីតិននភកិ េុ ពហើយរតព់ៅ កម៏្មន ។  មនសុសទងំ្ឡាយ ចាប់ភកិ េុបាន
ពហើយ កន៏ងឹ្ពបៀតពបៀន ( ‘ពដាយគតិ’) ថា “ពួកពយើង្បានព ើញពចារ
ពហើយ រពមទងំ្រទពយជាពរគឿង្ពធវើឲយជនវពង្វង្ (ភសតុាង្) �” ដពូចនោះ ។ 
រគាព ោះ  ភកិ េុម្មនរពោះសង្ឃពតថរជាពដ ើមព ោះ របស់ភកិ េុព ោះ នងឹ្របាប់
មនសុសទងំ្ព ោះ ឲយបានដងឹ្ថា “ឣនកទងំ្ឡាយ ចូរកុពំបៀតពបៀននវូ
ភកិ េុពនោះពឡើយ,  ភកិ េុរបូពនោះ របាប់ដល់ឣាាម ពហើយ ពទើបពៅពដាយកមម
ព ម្ ោះពនោះ”  ដពូច នោះពហើយ នងឹ្ពធវើនវូពសចកតសួីសតី  ( ដល់ភកិ េុព ោះ ’)  ។  
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-៤៥៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពនោះ  គ ឺជាឣានសិង្ស  ក នុង្ការរបាប់ពហើយបានពៅ  ។ 
( វិធីដៅពិចារណាឣ្សុភ ) 

ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគ ី បានរបាប់ដល់ភកិ េុ ម្មនរបការ
ដចូបានព លមកពហើយ ម្មនពសចកតពីពញចតិតពក ើតពឡើង្ កនុង្ការ
ព ើញនវូឣសុភនមិតិ ត គបបីញុាងំ្បតី ិ នងិ្ ពសាមនសស ឲយពកើតពឡើង្
ពហើយ ពៅាមវធិណីដលពោកព លពហើយ កនុង្ឣដ ាកថាទងំ្ឡាយ 
ព ម្ ោះថា ពរបៀបដចូជាកសរត ម្មនបតី ិ នងិ្ ពសាមនសស ពកើតពហើយ 
ពសតចយាង្ពៅកានទ់ឣីភពិសក, ដចូជាបុគគលណដលបូជាយញ្ដ  ម្មន
បតី ិ នងិ្ ពសាមនសស ពកើតពហើយ ណតង្ពៅកានទ់បូីជាយញ្ដ , ពុពំ ោះ
ពសាត ដចូជាបុគគលឣនកឥតរទពយ ម្មនបតី ិ នងិ្ ពសាមនសស ពកើត
ពហើយ ណតង្ពៅកានទ់កីណំប់រទពយ យា៉ាង្ព ោះឯង្ ។  ណមនពតិ  កយ
ពនោះ ពោកព លពហើយថា “រពោះពយាគ ី កាលពរៀនយកឣសុភនមិតិ ត 
ណដលជាឣសុភពហើមពបា៉ាង្ ពៅណតម្មន កឯ់ង្ មនិម្មនបុគគលជាគរមប់ 
ពរី ម្មនសតាិងំ្ពៅម្មមំនិវពង្វង្វ វ្ ន ់ ម្មនឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ឡាយ ពៅ
ជាប់នងឹ្ខ្ លួន ម្មនចតិ តមនិពៅខាង្ពរៅ  កាលពចិារណ្ហនវូផលូវណដលពៅ 
នងិ្ ផលូវណដលមក, ឣសុភនមិតិ ត ណដលជាឣសុភពហើមពបា៉ាង្ ជានមិតិ ត
ណដលពគទកុពហើយ កនុង្របពទសណ្ហ, រពោះពយាគ ី ពធវើដុថំ មក ត,ី ដបូំកកត,ី 
ពដ ើមពឈើកត,ី គុមពពឈើកត,ី វលលិក ត ី កនុង្របពទសព ោះ ឲយរបរពតឹ តពៅ      
ជាមួយនងឹ្នមិតិ ត ពធ វើឲយរបរពតឹ តពៅ ជាមួយនងឹ្ឣារមមណ៍, លុោះពធវើ      
ឲយរបរពតឹ តពៅ  ជាមួយនងឹ្នមិតិ ត    លុោះពធវើឲយរបរពតឹ តពៅ   ជាមួយនងឹ្   
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-៤៥៤- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

ឣារមមណ៍រចួពហើយ ពទើបចូលពៅកណំត់ នវូឧទ ធមុ្មតកឣសុភនមិតិ ត 
ពដាយសភាវាៈធមមា ពដាយពណ៌សមបុរខ្ លោះ ពដាយពភទខ្ លោះ ពដាយ
រទង្រ់ទយខ្ លោះ ពដាយទសិខ្ លោះ ពដាយឱកាសខ្ លោះ ពដាយបរពិចឆទខ្ លោះ 
ពដាយទ-ីត ពដាយចព ល ោះ  ពដាយទទី ំប ពដាយទទីលួ ពដាយជុវំញិ, 
រពោះពយាគពី ោះ ពធវើនវូនមិតិ តព ោះ ឲយជានមិតិ តគខឺ្ លនួកានយ់កលអពហើយ 
ចានំវូនមិតិ តព ោះ ឲយជានមិតិ ត គខឺ្ លនួចាបំានលអពហើយ កណំតយ់កនវូ
នមិតិ តព ោះ ឲយជានមិតិ ត គខឺ្ លនួកណំតប់ានលអពហើយ, រពោះពយាគពី ោះ 
លុោះពធវើនវូនមិតិ តព ោះ ឲយជានមិតិ ត គខឺ្ លនួកានយ់កបានលអពហើយ លុោះចា ំ
នវូនមិតិ តព ោះ ឲយជានមិតិ តគខឺ្ លនួចាបំានលអពហើយ លុោះកណំតន់វូនមិតិ ត
ព ោះ ឲយជានមិតិ តគខឺ្ លួនកណំតប់ានលអពហើយ ពៅណតម្មន កឯ់ង្ មនិម្មន
សំឡាញ់, ម្មនសតាិងំ្ពៅម្ម ំ មនិវពង្វង្វ វ្ ន ់ ម្មនឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ 
ឡាយ ពៅជាប់នងឹ្ខ្ លនួ ម្មនចតិ តមនិពៅខាង្ពរៅ កាលពចិារណ្ហ    
ផ លូវពៅ-មក, រពោះពយាគពី ោះ សូមបីកាលចន្ទង្ាម ណតង្ឣធដិាា នទ ី       
ចន្ទង្ាមណ៍ឲយរបរពតឹ តពៅ  ក នុង្ចណំណកននឣសុភនមិតិ តព ោះណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ 
សូមបីឣង្គុយ កណ៏តង្រកាលឣាសនាៈ ឲយរបរពតឹ តពៅ កនុង្ចណំណកនន    
ឣសុភនមិតិ តព ោះណតម៉ាាង្  ។ 

សួរថា “ករិយិាចូលពៅកណំត ់ នវូនមិតិ ត ពដាយជុវំញិ ពតើ 
ម្មនរបពយាជន ៍ដចូពមតច?,  ម្មនឣានសិង្ស ដចូពមតច?”  ។  

ព្លើយថា “ការចូលពៅកណំតន់វូនមិតិ ត ពដាយជុវំញិ ម្មនការ
មនិពភលចភាល ងំ្  ជារបពយាជន,៍  ម្មនការមនិពភលចភាល ងំ្ ជាឣានសិង្ស”  ។ 
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-៤៥៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សួរថា “ការកានយ់កនវូនមិតិ ត ពដាយវធិ ី ១១ យា៉ាង្ ពតើម្មន 
របពយាជន ៍ដចូពមតច?,   ម្មនឣានសិង្ស ដចូពមតច?”  ។  

ព្លើយថា “ការកានយ់កនមិតិ ត ពដាយវធិ ី ១១ យា៉ាង្ ម្មន     
ការចង្ពរកៀកចតិ តទកុ ជារបពយាជន,៍ ម្មនការចង្ពរកៀកចតិ តទកុ ជា    
ឣានសិង្ស”  ។  

សួរថា “ការពចិារណ្ហនវូផលូវពៅ-មក ពតើម្មនរបពយាជន ៍  
ដចូពមតច?,   ម្មនឣានសិង្ស ដចូពមតច?”  ។  

ព្លើយថា “ការពចិារណ្ហ នវូផលូវពៅ-មក  ម្មនការញុាងំ្     
កមមដាា ន ឲយពដ ើរពៅកានវ់ថិ ី ជារបពយាជន,៍  ម្មនការញុាងំ្កមមដាា ន   
ឲយពដ ើរពៅកានវ់ថិ ីជាឣានសិង្ស”   ។ 

រពោះពយាគពី ោះ ជាឣនកព ើញ នវូឣានសិង្សជារបរកត ី ជា  
ឣនកម្មនពសចកតសីម្មគ ល់ ( ‘នវូឣសុភ’) ថា ដចូជារតនាៈ ញុាងំ្ពសចកតី
ពកាតណរកង្ ឲយាងំ្ពឡើង្របាកដពហើយ របរពតឹ តរសឡាញ់ រណមង្ចង្
ពរកៀក នវូចតិ តទកុ ក នុង្ឣារមមណ៍ព ោះ ថា “ឣាាម ឣញ នងឹ្រចួចាកជរា 
នងិ្ មរណាៈ ពដាយបដបិទពនោះ ពតិរបាកដ” ដពូចនោះ, រពោះពយាគពី ោះ 
សាង តព់ហើយណមនពតិ ចាកកាមទងំ្ឡាយ ៘ ចូលដល់្នទី
មួយពហើយពៅ,  ្នទមួីយជារបូាវចរ ជា្នគរឺពោះពយាគពី ោះ 
បានលុោះពហើយ, ករិយិាពៅជាទពិវផង្ បុញ្ដករិយិាវតថុ ណដលសពរមច
មកឣំពភីាវ ផង្ ករ៏ពោះពយាគពី ោះ បានលុោះពហើយ ដពូចនោះឯង្  ។  

( ទាំដនៀមកន ុងការដមើលឣ្សុភ ) 
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-៤៥៦- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគណី្ហ ពៅកានទ់កីណន លង្ពចិារណ្ហ
សាកសព (ទសីមសាន’) ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់ការញុាងំ្ចតិ តឲយយល់
រពម, រពោះពយាគពី ោះ ចូរពគាោះរគាងំ្ ញុាងំ្ពួកឲយរបជុគំាន ពហើយសឹម
ពៅចុោះ ។  ប៉ាុណន ត រពោះពយាគ ីកាលពៅ ពដាយធម៌ជារបធានគកឺមមដាា ន 
គបបីជាបុគគលម្មន កឯ់ង្ មនិម្មនសំឡាញ់ មនិលោះបង្ន់វូមូលកមមដាា ន 
ពធវើទកុកនុង្ចតិ តនវូមូលកមមដាា នព ោះពរឿយៗ ពហើយកានយ់កនវូពឈើ 
រចត ់ ឬក ៏ លំពង្ព់ឈើ ពដ ើមបីទប់ទល់នងឹ្ពសចកតឣីន តរាយ ណដលពកើត  
ឣំពសីតវសាារវម្មនសាវ ន ជាពដ ើម កនុង្ទសីមសាន ពធវើសតកុិឲំយពភលច
ភាល ងំ្ ពដាយញុាងំ្ភាពជាឣនកនងឹ្ធងឹ្លអ ឲយដល់រពមផង្ ជាឣនកម្មន
ចតិតមនិពៅខាង្ពរៅ ពដាយញុាងំ្ភាវាៈននឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ឡាយណដលម្មន
ចតិតជាគរមប់ ៦ ឲយពៅជាប់នងឹ្ខ្ លនួ ឲយសពរមចផង្ ពហើយសឹមពៅ ។ 

រពោះពយាគ ី កពុំង្ពចញពវីតតពៅពឡើយ គបបីកណំតទ់វ រ ថា 
“ឣាាម ឣញ ជាឣនកពចញមកពហើយ ាមទវ រឯពណ្ហោះ កនុង្ទសិ         
ឯពណ្ហោះ” ដពូចនោះ ។  តពពី ោះ រពោះពយាគពី ោះ មកាមផលូវណ្ហ គបបី
កណំតផ់ លូវព ោះ ថា “ផលូវពនោះ ពៅពឆ្វព ោះពៅរកទសិខាង្ពកើត ឬ ពៅពឆ្វព ោះ
ពៅរកទសិខាង្លិច, ទសិខាង្ពជើង្ នងិ្ ទសិខាង្តបូង្ ឬក ៏ ពៅពឆ្វព ោះ
ពៅរកទសិពផសង្ៗ” ដពូចនោះ ។  មួយពទៀត រពោះពយាគកីាលកណំតផ់លូវ 
ជាទពីៅ យា៉ាង្ពនោះថា “កនុង្ទពីនោះ ផ លូវពៅខាង្ព្វង្, កនុង្ទពីនោះ ផលូវពៅ
ខាង្សាត  ំ នងិ្ កនុង្ទនីនឣសុភព ោះ កនុង្ទពីនោះ ម្មនថម, កនុង្ទពីនោះ ម្មន
ដបូំក,  ក នុង្ទពីនោះ ម្មនពដ ើមពឈើ ,  ក នុង្ទពីនោះ ម្មនវលលិ”  ដពូច នោះ គបបីពៅ 
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-៤៥៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កានទ់ណីដលនមិតិ តាងំ្ពៅ ។  មួយវញិពទៀត រពោះពយាគ ី មនិរតូវពៅ
កានទ់រីចាសខ្យល់ជាដាចខ់ាត ។  ពរ ោះថា កាលរពោះពយាគពីៅកាន ់
ទរីចាសខ្យល់, កលនិននសាកសព គបបីប៉ាោះរចមុោះពហើយ ពធវើឲយខ្រួក នុង្
កាលកពរមើក ឬ គបបីញុាងំ្ឣាាររឲយកអួតពចញមក ឬក ៏ ពធវើឲយពកើត
ពសចកតសីាត យពរកាយ ថា “ឣាាម ឣញ ជាឣនកមកពហើយកានទ់ ី នន
សាកសព ព ម្ ោះថា ម្មនសភាពណបបពនោះ” ដពូចនោះ,  ពរ ោះពហតុព ោះ 
រពោះពយាគ ី គបបីពវៀរនវូទរីចាសខ្យល់ពហើយ ពៅកានទ់បីពណ្ហត យ
ខ្យល់ ។  ថាពបើរពោះពយាគ ីមនិឣាចពៅ ាមទបីពណ្ហត យខ្យល់បានពទ, 
ភនកំ ត,ី ពរជាោះកត,ី ថមក ត,ី របង្កត,ី ទមី្មនប ល កត,ី ទកឹកត,ី ទមី្មនរឣិលកត ីម្មន
កនុង្ចព ល ោះ ។  រពោះពយាគ ីគបបីយកជាយចវីរ បទិរចមុោះ ពហើយសឹម
ពៅចុោះ ។  ពនោះ ជាគមនវតត (‘វតតក នុង្ការពៅ’) របស់រពោះពយាគពី ោះ  ។  

( វតត  កនុងដពលដៅដល់ឣ្សុភ ) 

ករ៏ពោះពយាគ ី ឣនកពៅដល់យា៉ាង្ពនោះពហើយ មនិគួររកពឡក
ពមើលឣសុភនមិតិ ត ជាមុនពទ ។ រតូវកណំតទ់សិទងំ្ឡាយសិន ។ 
ពរ ោះថា កាលរពោះពយាគឈីរពៅ កនុង្ចណំណកននទសិមួយ,           
ឣារមមណ៍មនិចាស់ រណមង្របាកដ នងិ្ ចតិ តជាធមមជាតមនិគួរដល់ការ 
្រ, ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគ ី គបបីពវៀរនវូចណំណកននទសិព ោះ, 
កាលរពោះពយាគ ី ឈរពៅ កនុង្ទណី្ហ ឣារមមណ៍ រណមង្របាកដជាក់
ចាស់ នងិ្ ចតិ ត ជាធមមជាតគួរដល់ការ្រ ពហើយឈរពៅ កនុង្ទ ី
ព ោះចុោះ  ។ 
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-៤៥៨- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

មួយពទៀត រពោះពយាគ ី គបបីលោះបង្ទ់រីចាសខ្យល់ នងិ្ ទី
បពណ្ហត យខ្យល់ ។ ពរ ោះថា កាលរពោះពយាគ ី ឋតិពៅ កនុង្ទរីចាស
ខ្យល់ រតូវកលនិននសាកសព ពបៀតពបៀនពហើយ, ចតិ ត រណមង្រចាស់ 
រចាល់ ។  ថាពបើ កាលរពោះពយាគ ី ឋតិពៅ កនុង្ទបីពណ្ហត យខ្យល់,  
ណតង្ម្មនឣមនសុសឣារស័យពៅកនុង្ទពី ោះ, ឣមនសុសទងំ្ព ោះ ខ្ងឹ្
ពហើយ ណតង្ពធវើនវូពសចកតឣីន តរាយ, ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគ ី រតូវ
ចុោះសនសឹមៗ  ពហើយមនិគួរឋតិពៅ កនុង្ទបីពណ្ហត យខ្យល់ពពកពទ  ។ 

សូមបីរពោះពយាគ ី ឋតិពៅ យា៉ាង្ពនោះ កម៏និរតូវឋតិពៅ កនុង្ទី
ឆ្វង យពពក កនុង្ទជីតិពពក មនិរតូវឋតិពៅឣស់ទបីពណ្ហត យពជើង្ មនិ
រតូវឋតិពៅ ឣស់ទបីពណ្ហត យកាល ។  ពរ ោះថា កាលរពោះពយាគ ី 
ឋតិពៅ កនុង្ទឆី្វង យពពក, ឣារមមណ៍ ជាឣារមមណ៍មនិចាស់, កាល 
រពោះពយាគ ី ឋតិពៅ កនុង្ទជីតិពពក ភយ័នងឹ្ពកើតពឡើង្, កាលរពោះ   
ពយាគ ី ឋតិពៅ ឣស់ទបីពណ្ហត យពជើង្ ឬ ឣស់ទបីពណ្ហត យកាល,     
ឣសុភទងំ្ឣស់ នងឹ្មនិរបាកដពសមើគាន ពឡើយ ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះ
ពយាគ ី រតូវឋតិពៅ រតង្ ់កក់ណ្ហត លននសររីាៈ មនិឲយឆ្វង យពពក   
មនិឲយជតិពពក ណដលជាទសីបាយ ដល់បុគគលឣនកសំឡងឹ្ពមើល  
(ឣសុភ)  ។ 

( វិធីកាំណត់និមិតតកន ុងឣ្សុភ ) 

រពោះពយាគ ីឣនកឋតិពៅ យា៉ាង្ពនោះពហើយ គបបីចូលពៅកណំត់
នមិតិ តទងំ្ឡាយ  ពដាយជុវំញិ   ណដលពោកព លពហើយ   យា៉ាង្ពនោះ   
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-៤៥៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ថា “រពោះពយាគពីធវើនវូដុថំ មក ត ី៘ វលលិក ត ី កនុង្ទពី ោះ ឲយរបរពតឹ តពៅ
ជាមួយនងឹ្នមិតិ ត”  ។   ពនោះ គជឺាវធិនីនការកណំត ់កនុង្ឣសុភព ោះ ។ 

ថាពបើ ពដាយជុវំញិ នននមិតិ តព ោះ ម្មនថមពៅ កនុង្វង្វង្ន់នចកេុ, 
រពោះពយាគ ីគបបីកណំតថ់ មព ោះ ថា “ដុថំ មពនោះ ខ្ ពស់ ឬ ទប តូច ឬ ធ ំពមម  
ឬ ស ណវង្ ឬក ៏ មូល” ដពូចនោះ ។  ប ទ ប់មក រពោះពយាគ ីគបបីកណំត ់  
ថា “កនុង្ឱកាសព ម្ ោះពនោះ  ពនោះជាដុថំ ម,  ពនោះ ជាឣសុភនមិតិ ត,  ពនោះ ជា 
ឣសុភនមិតិ ត,  ពនោះ ជាដុថំ ម”  ដពូច នោះ  ។ 

ថាពបើ ម្មនដបូំក, សូមបីដបូំកព ោះ ករ៏ពោះពយាគ ី គបបីកណំត ់
ថា “ដបូំកពនោះ ខ្ ពស់ ឬ ទប តូច ឬ ធ ំម្មនពណ៌រកហម ឬ ពមម  ឬក ៏
ម្មនពណ៌-ស ខ្ ល ី ឬ ណវង្ ឬក ៏ មូល” ដពូចនោះ ។  ប ទ ប់មក  រពោះ        
ពយាគ ី គបបីកណំត ់ថា  “កនុង្ឱកាសព ម្ ោះពនោះ  ពនោះ ជាដបូំក,  ពនោះ 
ជាឣសុភនមិតិ ត  ( ‘ពនោះ ជាឣសុភនមិតិ ត,  ពនោះ ជាដបូំក) �”  ដពូច នោះ  ។ 

ថាពបើ ម្មនពដ ើមពឈើ , សូមបីពដ ើមពឈើព ោះ ករ៏ពោះពយាគគីបបី 
កណំតថ់ា “ពដ ើមពឈើពនោះ គពឺដ ើមព ធិ៍បាយ ឬ ពដ ើមនរជ, ពដ ើមនរជ
ពលៀប ឬ ពដ ើមខ្ វតិ, ខ្ ពស់ ឬ ទប តូច ឬ ធ ំ ពមម  ឬក ៏ស” ។  ប ទ ប់  
មក រពោះពយាគ ី គបបីកណំតថ់ា “កនុង្ឱកាសព ម្ ោះពនោះ ពនោះជាពដ ើម
ពឈើ, ពនោះ ជាឣសុភនមិតិ ត, ‘(ពនោះ ជាឣសុភនមិតិ ត, ពនោះ ជាពដ ើម    
ពឈើ) �”  ដពូច នោះ  ។  

ថាពបើ ម្មនគុមពពឈើ , សូមបីគុមពពឈើព ោះ ករ៏ពោះពយាគ ី គបបី
កណំត ់  ថា  “គុមពពឈើពនោះ  ជាគុមពោអ វ   ឬ   ជាគុមពសង្ឃ័រ   គុមពពៅម  
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-៤៦០- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

រណ្ហត ស ឬ គុមព ពៅម កន ទយុដរំ,ី ជាគុមពខ្ ពស់ ឬ ទប, តូច ឬក ៏ ធ”ំ 
ដពូចនោះ ។ ប ទ ប់មក រពោះពយាគគីបបីកណំតថ់ា “កនុង្ឱកាសព ម្ ោះ   
ពនោះ  ពនោះជាគុមពពឈើ ,   ពនោះ ជាឣសុភនមិតិ ត,   ( ‘ពនោះ ជាឣសុភនមិតិ ត, 
ពនោះ  ជាគុមពពឈើ ’)”  ដពូច នោះ  ។ 

ថាពបើ ម្មនវលលិ, សូមបីវលលិព ោះ ករ៏ពោះពយាគ ី គបបីកណំតថ់ា 
“វលលិពនោះ ជាវលលិពឃាល ក ឬ ជាវលលិរតឡាច, វលលិបាស ឬ វលលិពរបង្ 
ឬក ៏វលលិពោម”  ដពូច នោះ  ។     ប ទ ប់មក  រពោះពយាគ ី គបបីកណំត ់ថា 
“កនុង្ឱកាស ព ម្ ោះពនោះ ពនោះជាវលលិ, ពនោះជាឣសុភនមិតិ ត, ពនោះជា        
ឣសុភនមិតិ ត,   ពនោះជា វលលិ”   ដពូច នោះ  ។ 

ចណំណក កយណ្ហ ណដលពោកព លពហើយថា “រពោះពយាគ ី
ពធវើឲយរបរពតឹ តពៅ ជាមួយនងឹ្នមិតិ ត ពធវើឲយរបរពតឹ តពៅ ជាមួយនងឹ្        
ឣារមមណ៍” ដពូច នោះ,  កយព ោះ កយ៏ាង្ចុោះមកឰដខ៏ាង្កនុង្ កនុង្ កយ    
ថា កណំតន់មិតិ ត ពដាយជុវំញិពនោះឯង្ ។  ពរ ោះថា រពោះពយាគ ីកាល
កណំតព់រឿយៗ  ព ម្ ោះថា  ពធវើឲយរបរពតឹ តពៅជាមួយនងឹ្នមិតិ ត ។ 

រពោះពយាគ ី កាលកណំតប់រំពួញៗ នវូការកណំតទ់ងំ្ ២   
យា៉ាង្ពនោះ ថា “ពនោះ ជាដុថំ ម, ពនោះ ជាឣសុភនមិតិ ត, ពនោះ ជាឣសុភនមិតិ ត, 
ពនោះ ជាដុថំ ម” ដពូចនោះ ព ម្ ោះថា ពធវើឲយរបរពតឹ តពៅជាមួយឣារមមណ៍ ។ 
លុោះរពោះពយាគពីធវើ (ឣសុភ’) ឲយរបរពតឹ តពៅ ជាមួយនមិតិ ត នងិ្ ឲយ 
របរពតឹ តពៅ ជាមួយឣារមមណ៍ យា៉ាង្ពនោះពហើយ គបបីពធវើទកុកនុង្ចតិ ត 
ពដាយសភាវាៈព ោះ     ណដលភាវាៈននឣសុភព ោះ    ជាសភាវាៈរបស់វា    
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-៤៦១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ជាសភាវាៈមនិទពូៅ ដល់ឣសុភ ឯពទៀត ជាសភាវាៈរបស់ខ្ លនួវា គ ឺ  
ភាវាៈននឣសុភព ោះ ជារបស់ពហើមពបា៉ាង្ ពរ ោះភាវាៈនន កយណដល
ពោកព លពហើយថា “រពោះពយាគ ី កណំត ់ ពដាយភាពជាសភាវាៈ
របស់វា” ដពូចនោះ ។  ពសចកតថីា រពោះពយាគ ីគបបីកណំត ់ាមសភាវាៈ
របស់វា គ ឺាមកចិ ចរបស់ខ្ លួនវា យា៉ាង្ពនោះ ថា “ឣសុភពហើមពបា៉ាង្ គួរ
ឲយពខ្ ពើម”  ដពូចនោះ  ។ 

( កាន់យកនិមិតត ដោយរបការ ៦ ) 

រពោះពយាគ ី លុោះកណំត ់ យា៉ាង្ពនោះពហើយ គបបីកានយ់កនមិតិ ត 
ពដាយរបការ ៦ យា៉ាង្ គាឺៈ ពដាយពណ៌សមបុរខ្ លោះ, ពដាយពភទខ្ លោះ, 
ពដាយរទង្រ់ទយខ្ លោះ, ពដាយទសិខ្ លោះ, ពដាយឱកាសខ្ លោះ, ពដាយការ
កណំតខ់្ លោះ ។ សួរថា “កានយ់កពដាយរបការដចូពមតច?” ។ ព្លើយថា 
“ករ៏ពោះពយាគពី ោះ គបបីកណំត ់ ពដាយពណ៌សមបុរ ថា សររីាៈពនោះ 
ជាសររីាៈ របស់មនសុស ម្មនសមបុរពមម  ឬ របស់មនសុសម្មនសមបុរ
ស  ឬក ៏ របស់មនសុសម្មនសមបុរសណណត កបាយ”  ដពូចនោះ  ។ 

ចណំណកពដាយពភទ រពោះពយាគ ី មនិរតូវកណំតថ់ា “ជាពភទ
ន្ទសតី ឬ ពភទបុរស” ដពូចនោះពទ គបបីកណំតថ់ា “ពនោះ ជាសររីាៈ របស់
បុគគលណដលឋតិពៅ កនុង្បឋមវយ័ ឬ កនុង្មជឈិមវយ័ ឬក ៏ កនុង្        
បចឆមិវយ័”  ដពូច នោះ  ។ 

រពោះពយាគ ីគបបីកណំត ់ ពដាយរទង្រ់ទយ ពដាយឣំណ្ហចនន
រទង្រ់ទយណដលពហើមពបា៉ាង្ប៉ាុពណ្ហណ ោះថា “ពនោះ ជារទង្រ់ទយននកាល,  
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-៤៦២- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

ពនោះ ជារទង្រ់ទយនន-ក, ពនោះ ជារទង្រ់ទយនននដ, ពនោះ ជារទង្ ់  
រទយននព ោះ, ពនោះ ជារទង្រ់ទយននផចតិ, ពនោះ ជារទង្រ់ទយនន   
ចពង្ាោះ, ពនោះជារទង្រ់ទយននពលល , ពនោះ ជារទង្រ់ទយននសមង្, ពនោះជា
រទង្រ់ទយននពជើង្ របស់សាកសពព ោះ”  ដពូច នោះ  ។ 

ចណំណកពដាយទសិ រពោះពយាគរីតូវកណំត ់ថា “កនុង្សររីាៈពនោះ 
ម្មនទសិ ២ គាឺៈ ពរកាមផចតិចុោះមក ជាទសិខាង្ពរកាម, ពលើផចតិពឡើង្
ពៅ ជាទសិខាង្ពលើ” ដពូចនោះ ។  មួយពទៀត រពោះពយាគ ី គបបីកណំត ់   
ថា “ឣាាម ឣញ ឋតិពៅ កនុង្ទសិពនោះ, ឣសុភនមិតិ ត ឋតិពៅ កនុង្ទសិ
ពនោះ”  ។ 

ចណំណកពដាយឱកាស រពោះពយាគ ី រតូវកណំតថ់ា “នដទងំ្ 
ឡាយ ឋតិពៅ កនុង្ឱកាសព ម្ ោះពនោះ, ពជ ើង្ទងំ្ឡាយ ឋតិពៅ កនុង្   
ឱកាសពនោះ, កាលឋតិពៅ កនុង្ឱកាសពនោះ,  កក់ណ្ហត លកាយ ឋតិ
ពៅ កនុង្ឱកាសពនោះ” ។   មួយពទៀត  រពោះពយាគ ី គបបីកណំត ់ ថា      
“ឣាាម ឣញ ឋតិពៅ កនុង្ឱកាសពនោះ, ឣសុភនមិតិ ត ឋតិពៅកនុង្ឱកាស
ពនោះ”  ដពូច នោះ  ។ 

ពដាយការកណំត ់  រពោះពយាគ ី  គបបីកណំតថ់ា  “សររីាៈពនោះ 
ខាង្ពរកាម គឣឺញកណំតព់ហើយ ពដាយនផទននពជើង្, ខាង្ពលើ កណំត់
ពហើយ ពដាយចុង្ននសក,់ ខាង្ទទងឹ្ កណំតព់ហើយ ពដាយរកចក   
នងិ្ ក នុង្ទាីមណដលបានកណំតព់ហើយ សររីាៈពនោះ ពពញពរពៀប   
ពហើយ  ពដាយសាកសព  ៣២  ណមនពតិ” ដពូចនោះ  ។     មួយពទៀត  រពោះ   
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-៤៦៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពយាគ ីគបបីកណំត ់ថា “ពនោះ ជាការកណំតន់ននដ, ពនោះ ជាការកណំត់
ននពជើង្, ពនោះ ជាការកណំតន់នកាល, ពនោះ ជាការកណំត ់ នន ក ់     
កណ្ហត លកាយ ននឣសុភពនោះ”  ដពូច នោះ ។   ម៉ាាង្ពទៀត រពោះពយាគ ី    
កានយ់កឣស់ទមី្មនរបម្មណរតមឹណ្ហ, កគ៏បបីកណំតយ់កទមី្មន
របម្មណរតមឹពណ្ហោះឯង្ថា “ពនោះជាឣសុភពហើមពបា៉ាង្ណបបពនោះឯង្” ។ 
ប៉ាុណន តសររីាៈននន្ទសតី មនិគួរដល់បុរស ឬ សររីាៈននបុរស មនិគួរដល់  
ន្ទសតី ។  ឣារមមណ៍ កនុង្សររីាៈ ណដលជាវសិភាគ មនិរបាកដ, រណមង្     
ជាបចចយ័ ននករិយិា លីង្ពឃាល ង្ ននចតិ តណថមពទៀត ។  ពរ ោះថា កនុង្     
ឣដ ាកថា មជឈិមនកិាយ ពោកព លថា “ន្ទសតី ទកុជាពហើមពបា៉ាង្
ពហើយ ករ៏ណមង្រគបសង្ាតច់តិ ត ននបុរសពហើយឋតិពៅ” ។ ពរ ោះ   
ពហតុព ោះ  រពោះពយាគ ី គបបីកានយ់កនមិតិ ត ពដាយរបការ ៦ យា៉ាង្  
ពនោះ  ណតកនុង្សររីាៈ ម្មនចណំណកពសមើគាន ប៉ាុពណ្ហណ ោះ  ។ 

( កាន់យកនិមិតត ដោយរបការ ៥ ) 

ឯកុលបុរត ណ្ហ ម្មនកមមដាា នពសពពហើយ កនុង្សំណ្ហកន់ន
រពោះពុទ ធ ម្មនកនុង្កាលមុនទងំ្ឡាយ ម្មនធុតង្គរកាពហើយ ម្មន 
មារភូតរបូ ញាញីំពហើយ ម្មនស េ្ រកណំតព់ហើយ ម្មន មរបូ
កណំតព់ហើយ ម្មនពសចកតសីម្មគ ល់កនុង្សតវដកពឡើង្ពហើយ ម្មន
សមណធម៌ពធវើពហើយ ម្មនវាស ធាល ប់ឣប់រពំហើយ ម្មនភាវ ចពំរ ើន 
ពហើយ ម្មនពូជ ម្មនញាណដព៏លើស ម្មនកពិលសតចិ, បដភិាគនមិតិ ត 
រណមង្របាកដ ដល់កុលបុរតព ោះ  ក នុង្ទណីដលខ្ លនួរកពឡកពមើលពហើយ  
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-៤៦៤- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

នងិ្ រកពឡកពមើលពហើយនុោ៎ះឯង្, ថាពបើ បដភិាគនមិតិ ត មនិរបាកដ
យា៉ាង្ពនោះពទ, កាលពបើដពូចាន ោះ កាលកុលបុរតព ោះ កានយ់កនមិតិ ត 
ពដាយរបការ ៦ យា៉ាង្ ដចូបានព លមកពហើយពនោះ, បដភិាគនមិតិ ត 
រណមង្របាកដ  ។  ណតថា កាលពបើពធវើ ពដាយរបការ ៦ យា៉ាង្ ដចូព ល
មកពហើយពនោះ កព៏ៅណតមនិរបាកដ ដល់កុលបុរតណ្ហ, កុលបុរត 
ព ោះ គបបីកានយ់កនមិតិ ត ពដាយរបការ ៥  យា៉ាង្ ថមមីតង្ពទៀត គពឺដាយ
ទ-ីត, ពដាយចព ល ោះ, ពដាយទទី ំប, ពដាយទទីលួ, ពដាយទជុីវំញិ ។ 

បណ្ហត វធិានទងំ្ ៥ យា៉ាង្ព ោះ រតង្ប់ទ ថា “ពដាយទ-ីត” 
បានដល់ ពដាយទ-ីត ១៨០ ។ ‘(សួរថា’) ពត ើរពោះពយាគ ី នងឹ្កណំត ់   
នវូទ-ីត ១៨០ កនុង្ឧទ ធមុ្មតកឣសុភ យា៉ាង្ដចូពមតច? ។  ( ‘ព្លើយថា’)  
ពហតុព ោះ រពោះពយាគពី ោះ គបបីកណំត ់ ពដាយទ-ីត ពដាយឣំណ្ហច
ននទ-ីត ធ ំ ១៤ យា៉ាង្ ដពូចនោះ គ ឺ ទ-ីត នននដសាត  ំ ៣, ទ-ីត នននដ       
ព្ វង្ ៣, ទ-ីត ននពជើង្សាត  ំ៣, ទ-ីត ននពជើង្ព្វង្ ៣, ទ-ីត នន-ក ១, 
ទ-ីត ននចពង្ាោះ  ១  ។  

បទថា “ពដាយចព ល ោះ” គ ឺចព ល ោះនដ, ចព ល ោះពជ ើង្, ចព ល ោះព ោះ, 
ចព ល ោះរតពចៀក ព ម្ ោះថា ចព ល ោះ ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគ ី គបបី 
កណំត ់ ពដាយចព ល ោះ យា៉ាង្ដពូចនោះចុោះ ។  រពោះពយាគ ីគបបីកណំតភ់ាព 
ននណភនកទងំ្ឡាយ ណដលខ្ លួនពធមចពហើយកត,ី ភាពននណភនកទងំ្ឡាយ
ណដលខ្ លួនពបើកពហើយកត,ី ភាពននម្មតណ់ដលខ្ លួនបទិពហើយកត,ី ភាពនន
ម្មតណ់ដលខ្ លួនពបើកពហើយកត ី ។ 
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-៤៦៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បទថា “ពដាយទទី ំប” បានដល់ ឣវយវាៈឯណ្ហ ជាកណន លង្
ទប កនុង្សររីាៈ គជឺាឣណតូ ង្ននណភនកកត ីខាង្កនុង្ននម្មតក់ត ីគ ល កន់ន-ក
កត,ី រពោះពយាគ ី គបបីកណំតឣ់វយវាៈព ោះ ។  មួយពទៀត រពោះពយាគ ី 
គបបីកណំត ់ថា “ឣាាម ឣញ ឋតិពៅ កនុង្ទទី ំប, សររីាៈ ឋតិពៅពលើ
ទទីលួ”  ដពូច នោះ  ។ 

បទថា “ពដាយទទីលួ” បានដល់ ឣវយវាៈណ្ហជាកណន លង្ខ្ ពស់ 
ក នុង្សររីាៈ គកឺាលជង្គង្ក់ ត ី រទូង្កត ី លោដក៍ាលកត,ី រពោះពយាគ ី  
គបបីកណំតឣ់វយវាៈព ោះ ។ មួយពទៀត រពោះពយាគ ី គបបីកណំតថ់ា 
“ឣាាម ឣញ ឋតិពៅពលើទទីលួ, សររីាៈ ឋតិពៅកនុង្ទទី ំប” ដពូចនោះ ។ 

បទថា  “ពដាយជុវំញិ”  គ ឺ រពោះពយាគគីបបីកណំតស់ររីាៈទងំ្  
ឣស់ ពដាយជុវំញិ ។  គរឺពោះពយាគ ី គបបីញុាងំ្ញាណ ឲយរាចព់ៅ   
ក នុង្សររីាៈទងំ្មូល, ទណី្ហ ជាទចីាស់ោស់ រណមង្របាកដពឡើង្, 
គបបីតមាល់ចតិ ត( ‘បរកិមម’)ថា “ឧទ ធមុ្មតក ំ ឧទ ធមុ្មតក”ំ ដពូចនោះក នុង្ទពី ោះ។ 
ពបើរពោះពយាគ ី កណំត ់ ពដាយឣាការយា៉ាង្ពនោះពហើយ, ឧទ ធមុ្មតក-
ឣសុភ កព៏ៅណតមនិរបាកដពឡើង្, ( ‘សររីាៈខាង្ពលើ’) ជាទបីផុំតនន    
ព ោះ រណមង្ពហើមពបា៉ាង្ពឡើង្នរកពពក, គបបីតមាល់ចតិ ត បរកិមម ក នុង្   
សររីាៈព ោះថា  “ឣសុភ ពហើមពបា៉ាង្  ឣសុភ ពហើមពបា៉ាង្”  ។ 
‘ (១២០) ឥឡូវពនោះ ពនោះ ជាវនិចិ ឆយ័កថា កនុង្ឣដ ាកថាបាឋាៈ    
ទងំ្ឡាយ ថា “រពោះពយាគពី ោះ ពធវើនមិតិ តព ោះ ឲយជានមិតិ ត គខឺ្ លួនកាន់
យកលអពហើយ”   ដពូច នោះជាពដ ើម  ។     រពោះពយាគពី ោះ   គបបីកានន់មិតិ ត  
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-៤៦៦- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពដាយរបនព កនុង្សររីាៈព ោះ ពដាយឣំណ្ហចននការកានយ់កនមិតិ ត 
ាមណដលបានព លមកពហើយ ។  រពោះពយាគ ី គបបីពធវើសតឲិយឋតិ 
ពៅ ពដាយលអពហើយសឹមនកឹ ។  រពោះពយាគកីាលពធវើជាពរឿយៗយា៉ាង្
ដពូចនោះ គបបីចង្ចា ំ នងិ្ គបបីកណំតឣ់សុភ ឲយបានរសួលបួលផង្ 
ណមនពតិ ។ រពោះពយាគ ីឈរកត ី ឣង្គុយកត ីកនុង្ទមីនិឆ្វង យពពក មនិជតិ
ពពក ឣំពសីររីាៈ គបបីពបើកណភនករកពឡកពមើលពហើយកានយ់កនមិតិ ត ។ 
រពោះពយាគ ី គបបីពបើកណភនកពហើយ រកពឡកពមើល ឣស់វារាៈ ១០០ ដង្  
ឣស់វារាៈ ១,០០០ ដង្ ( ‘ពដាយបរកិមម’)ថា “ឣសុភ ពហើមពបា៉ាង្ ជា  
របស់បដកូិល ឣសុភពហើមពបា៉ាង្ ជារបស់បដកូិល” ដពូចនោះ ។  រពោះ  
ពយាគ ី គបបីពធមចណភនកពហើយ រពំងឹ្ពមើល ។ កាលរពោះពយាគ ី ពធវើ       
ពរឿយៗ យា៉ាង្ពនោះ, ឧគគហនមិតិ ត ជានមិតិ តគខឺ្ លនួកាន ់យកលអពហើយ ។  

សួរថា “ឧគគហនមិតិ ត ជានមិតិ ត គរឺពោះពយាគកីានយ់កលអពហើយ 
កនុង្កាលណ្ហ?” ដពូចនោះ ។  ព្ លើយថា “កាលរពោះពយាគ ី ពបើកណភនក   
ពមើលកត,ី ពធមចណភនក នកឹរពំងឹ្ពមើលកត ី ក នុង្កាលណ្ហ, នមិតិ ត ជានមិតិ ត
របាកដពសមើណតមួយ មកកានវ់ង្វង្ច់កេុ, កនុង្កាលព ោះ ឧគគហនមិតិ ត 
ព ម្ ោះថា ជានមិតិ ត  គរឺពោះពយាគកីានយ់កលអពហើយ  ។ 

រពោះពយាគពី ោះ លុោះពធវើនមិតិ តព ោះ ឲយជានមិតិ ត គខឺ្ លួនកានយ់ក
លអពហើយ លុោះពចិារណ្ហ ឲយជានមិតិ ត គខឺ្ លនួពចិារណ្ហលអពហើយ លុោះ
កណំត ់ ឲយជានមិតិ ត គខឺ្ លនួកណំតល់អពហើយយា៉ាង្ពនោះ របសិនពបើមនិ  
ឣាចពដ ើមបីដល់ នវូទបីផុំតននភាវ  កនុង្ទពី ោះបានពទ,  កាលពបើយា៉ាង្ 
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-៤៦៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ដពូចាន ោះ  រពោះពយាគពីនោះជាបុគគលម្មន កឯ់ង្ មនិម្មនសំឡាញ់ ពធវើទកុកនុង្
ចតិ ត នវូកមមដាា នព ោះឯង្ ពធវើសតឲិយាងំ្ពៅពដាយរបនព ម្មនឥន្ទន ទយ៍ី
ទងំ្ឡាយពៅជាប់នងឹ្ខ្ លនួ ម្មនពសចកតគីតិមនិពៅខាង្ពរៅខ្ លនួ ាម
នយ័ណដលបានព លមកពហើយ កនុង្ពវោជាទមីកព ោះឯង្ ពហើយ 
ពៅកានទ់ពីស សនាៈ របស់ខ្ លនួវញិ ។ មួយវញិពទៀត រពោះពយាគី
កាលពចញពនីរពសមសាននុោ៎ះឯង្ គបបីកណំតផ់ លូវជាទមីក ថា “ឣាាម
ឣញ ជាឣនកពចញមកាមផលូវណ្ហ, ផលូវពនោះ ជាផលូវរតង្ព់ៅរកទសិ  
ខាង្ពកើត ឬ ជាផលូវរតង្ព់ៅរកទសិខាង្លិច ទសិខាង្ពជើង្ នងិ្ ទសិ
ខាង្តបូង្ ឬ ជាផលូវរតង្ព់ៅរកទសិតូច (ទសិពឈៀង្’) ឬក ៏ កនុង្ទពីនោះ 
ពៅាមទសិខាង្ព្វង្, កនុង្ទពីនោះ ពៅាមទសិខាង្សាត ,ំ កនុង្ទពីនោះ 
ម្មនដុថំ ម, កនុង្ទពីនោះ ម្មនដបូំក, កនុង្ទពីនោះ ម្មនពដ ើមពឈើ , កនុង្ទពីនោះ 
ម្មនគុមពពឈើ , កនុង្ទពីនោះ ម្មនវលលិ” ដពូចនោះ ។ រពោះពយាគ ី កណំត ់       
នវូផ លូវជាទមីក យា៉ាង្ពនោះពហើយ មក សូមបីចន្ទង្ាម កគ៏បបីឣធដិាា ន      
ទចីន្ទង្ាមណដលជាចណំណកននឣសុភនមិតិ តនុោ៎ះណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ ។  ពសចកតថីា 
“រពោះពយាគ ី គបបីចន្ទង្ាម កនុង្របពទសននណផនដ ី ណដលម្មនមុខ្ពឆ្វព ោះ   
ពៅរកទសិននឣសុភ នមិតិ ត”  ។  រពោះពយាគ ីសូមបីឣង្គុយករ៏តូវរកាល
ឣាសនាៈ ឲយរបរពតឹ តពៅ កនុង្ចណំណកននឣសុភនមិតិ តព ោះផង្ណដរ ។   
ណតថារបសិនពបើ ក នុង្ទសិព ោះ ម្មនបងឹ្ធកំ ត,ី ពរជាោះកត,ី ពដ ើមពឈើកត,ី 
របង្កត,ី ភកក់ ត,ី រពោះពយាគមីនិឣាចពដ ើមបីចន្ទង្ាម កនុង្របពទសននណផន   
ដ ី ណដលម្មនមុខ្ពឆ្វព ោះពៅរកទសិព ោះ,   សូមបីឣាសនាៈ   ករ៏ពោះពយាគ ី  
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-៤៦៨- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

មនិឣាចរកាលបាន ពរ ោះមនិម្មនឱកាស, រពោះពយាគ ី មនិបាច់
រកពឡកពមើលទសិព ោះពទ រតូវចន្ទង្ាម នងិ្ ឣង្គុយ កនុង្ទណីដលសម  
គួរ ដល់ឱកាសកប៏ាន,  ណតថា គបបីពធវើចតិ ត ឲយម្មនមុខ្ពឆ្វព ោះពៅកាន់
ទសិព ោះណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ  ។ 
‘ (១២១)  ឥឡូវពនោះ ពនោះ ជាពសចកតឣីធបិាយ កនុង្ការពដាោះ
រសាយ ម្មនជាឣាទិ៍ថា “ម្មនការមនិវពង្វង្ជារបពយាជន”៍ ននបញ្ហា
ទងំ្ឡាយថា “ការចូលពៅកណំតន់មិតិ តពដាយជុវំញិ ម្មនរបពយាជន ៍
យា៉ាង្ដចូពមតច?”  ដពូច នោះជាពដ ើម  ។ 

កក៏ាលរពោះពយាគណី្ហ ពៅកានក់ណន លង្នននមិតិ ត ណដលពហើម
ពបា៉ាង្ពឡើង្ កនុង្កាលខ្សុ ពធវើការកណំតន់មិតិ ត សូមបីពដាយជុវំញិ
ពហើយ ពបើកណភនកពមើលនុោ៎ះឯង្ ពដ ើមបីកានយ់កនវូនមិតិ ត, សររីាៈព ោះ 
រណមង្របាកដ ារកដ់ចូជាពរកាកឈរពឡើង្ ារកដ់ចូជាចាប់សន្ទង្គើប
យក នងិ្ ារកដ់ចូជាពដញាមផង្ ។ រពោះពយាគពី ោះ ព ើញ
សាកសពព ោះ ណដលបុគគលគួរពខ្ ពើម ជាឣារមមណ៍គួរឲយណសញង្ពហើយ 
ជាឣនកម្មនចតិ តឣណណត តឣណតូ ង្ ារកដ់ចូជា្ាួត ណតង្ដល់នវូពសចកតី
ភយ័ខាល ច នវូភាពននការពរសៀវសាចក់ាររពពឺរាម ។  ណមនពតិ បណ្ហត
ឣារមមណ៍ ៣៨  ណដលរពោះសង្គតីកិាចារយ ណចកពហើយកនុង្បាលី របូដនទ
ណមនពតិ ព ម្ ោះថា ជាឣារមមណ៍គួរឲយណសញង្ មនិម្មនពទ ។  ពរ ោះថា 
កនុង្កមមដាា នពនោះ រពោះពយាគ ី ព ម្ ោះថា ជាឣនកវលិវក ់ ពរ ោះ្នក៏
ម្មន   ។    ពរ ោះពហតុឣវី?  ។    ពរ ោះភាវាៈននកមមដាា ន   ជាធមមជាតគួរ  
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-៤៦៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពសបើមនរកពពក ។   ពរ ោះពហតុព ោះ  រពោះពយាគពី ោះ  គបបីរបងឹ្រទ ំ
ពធវើសត ិ ឲយាងំ្ពៅបានលអពហើយ បព ទ បង្ន់វូពសចកតតីកស់លុ ត ថា   
“សររីាៈណដលសាល ប់ពៅពហើយ ព ម្ ោះថា ពរកាកពឡើង្ ពដញាមមនិ
ម្មនពទ, ករ៏បសិនពបើថ មព ោះ  ឬ វលលិព ោះ ណដលឋតិពៅណកបរននសររីាៈ
សាល ប់ព ោះ គបបីមក,  សូមបីសររីាៈ កគ៏បបីមកណដរ, ប៉ាុណន ត ថមព ោះកត ីវលលិ
ព ោះកត ី  មកមនិបានពទ យា៉ាង្ណ្ហមញិ, ឯសររីាៈ កម៏កមនិបាន យា៉ាង្
ព ោះណដរ, កឣ៏ាការណដលរបាកដ ដល់ឣនកពនោះ ជាឣាការពកើតឣំពី
សញ្ហដ  ម្មនសញ្ហដ ជាណដនពកើត, កមមដាា ន របាកដដល់ឣនក កនុង្នថងពនោះ
ពហើយ,  ម្មន លភកិេុ ឣនកកុខំាល ចពឡើយ” ដពូចនោះ ញុាងំ្ពសចកតរីកីរាយ    
ឲយពកើតពឡើង្ពហើយ  គបបីញុាងំ្ចតិ តឲយរាចព់ៅ  កនុង្នមិតិ តព ោះ  ។   
រពោះពយាគ ី  រណមង្បាននវូគុណវពិសស យា៉ាង្ដពូចនោះ  ។   កយថា      
“ការចូលពៅកណំត ់ នវូនមិតិ ត ពដាយជុវំញិ ម្មនការមនិវពង្វង្ជា
របពយាជន”៍ ពនោះ គពឺោកព លពហើយ សំពៅយកការបាន នវូ   
គុណវពិសសពនោះឯង្  ។ 

ករ៏ពោះពយាគកីាលញុាងំ្ការកានយ់កនមិតិ ត ពដាយរបការ ១១ 
យា៉ាង្ ឲយសពរមច ពទើបព ម្ ោះថា ចង្ពរកៀកទកុនវូកមមដាា នបាន ។ 
ពរ ោះថា ឧគគហនមិតិ ត រណមង្ពកើតពឡើង្ ដល់រពោះពយាគពី ោះ ពរ ោះការ
ពបើកណភនកពមើលជាបចចយ័ ។ កាលរពោះពយាគ ី ញុាងំ្ចតិ តឲយរាចព់ៅ 
កនុង្ឧគគហនមិតិ តព ោះ, បដភិាគនមិតិ ត ពទើបពកើតពឡើង្ ។ រពោះពយាគ ី
កាលញុាងំ្ចតិ ត    ឲយរបរពតឹ តពៅ    ក នុង្ឧគគហនមិតិ តព ោះ    ពទ ើបបាននវូ   
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-៤៧០- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឣបប  ។ រពោះពយាគ ី ឋតិពៅ កនុង្ឣបប  ចពំរ ើនវបិសស ពហើយ      
ពទ ើបពធវើឲយជាកច់ាស់នវូរពោះឣរហតតបាន ។ ពហតុព ោះ ពទើបពោក
ព លថា “ការកានយ់កនវូនមិតិ ត ពដាយឣាការ ១១ យា៉ាង្ ម្មនការ
ចង្ពរកៀកទកុជារបពយាជន”៍   ដពូច នោះ  ។ 
‘ (១២២)   កក៏ នុង្បទថា “ការពចិារណ្ហនវូផលូវជាទពីៅ នងិ្ ជា  
ទមីក ម្មនការញុាងំ្កមមដាា ន ឲយពដ ើរពៅកានវ់ថិជីារបពយាជន”៍ ដពូចនោះ 
ព ោះ ម្មនពសចកតថីាាៈ ការពចិារណ្ហ នវូផលូវជាទពីៅផង្ នវូផលូវជាទ ី
មកផង្ ណដលពោកព លពហើយ,  ការពចិារណ្ហព ោះ ម្មនការញុាងំ្
កមមដាា ន ឲយពដ ើរពៅាមវថិ ី ននកមមដាា ន ជារបពយាជន ៍ ។  ពសចកត ី      
ពសិាត រ ថា របសិនពបើជនពួកខ្ លោះ សួរនវូនថង ចពំ ោះភកិ េុពនោះ ឣនកពរៀន 
កមមដាា ន ពហើយមក កនុង្ចព ល ោះផលូវ ថា “បពរិតពោកម្មច ស់ដច៏ពំរ ើន      
នថ ងពនោះជាតថិទីបី៉ាុ ម ន?” ដពូចនោះក ត ី សួរនវូរបសាន កត ី ពធវើនវូបដសិណ្ហា រាៈ 
កត ី ។  ការណដលរពោះពយាគ ី ជាឣនកពសងៀម ពហើយពដ ើរពៅ ពដាយគតិ    
ថា “ឣាាម ឣញជាឣនកពរៀននវូកមមដាា ន” ដពូចនោះមនិគួរពទ ។  រពោះពយាគ ី
គបបីរបាប់នថង ។  គបបីពដាោះរសាយរបសាន  ។  ពបើរពោះពយាគ ី មនិដងឹ្, 
រតូវរបាប់ថា “ឣាម  មនិដងឹ្ពទ” ។  រពោះពយាគ ីគបបីពធវើបដសិណ្ហា រាៈ 
ណដលរបកបពដាយធម៌ ។  កាលរពោះពយាគពី ោះ ពធវើយា៉ាង្ពនោះ, នមិតិ ត
ពៅខ្ ច ី ណដលខ្ លួនពរៀនពហើយនងឹ្បាតប់ង្ព់ៅវញិ ។ សូមបីនមិតិ តពៅខ្ ចី
ព ោះ កពុំង្បាតប់ង្ព់ៅ, រពោះពយាគ ី រតូវពួកជនសួរនថងពហើយ ករ៏តូវ  
ណតរបាប់កុខំាន  ។   កាលមនិពចោះរបសាន    ករ៏តូវរបាប់ថា  “ឣាាម   មនិ  
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ពចោះពទ” ។  រពោះពយាគពីចោះ សូមបីរបាប់ ពដាយឯកពទសកគួ៏រ ។  គបបី 
ពធ វើបដសិណ្ហា រាៈណថមពទៀត ។  មួយពទៀត រពោះពយាគ ី ព ើញភកិ េុ       
ឣាគន តកុាៈពហើយ  គបបីពធវើបដសិណ្ហា រាៈដល់ឣាគន តកុាៈកុខំាន ។  ខ្ន ធក-
វតតទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ សូមបីដព៏សស ម្មនពចតយិង្គណវតត, ព ធ-ិ
យង្គណវតត, ឧពបាសថាគារវតត, ពភាជនសាោវតត, ជ ត  រវតត,     
ឣាចារយិវតត, ឧបជាយវតត, ឣាគន តកុវតត នងិ្ គមកិវតតជាពដ ើម ក ៏   
រពោះពយាគ ី រតូវបពំពញកុខំាន ។  កាលរពោះពយាគពី ោះ កពុំង្ណត
បពំពញវតតទងំ្ព ោះឯង្, នមិតិ តពៅខ្ ចពី ោះកន៏ងឹ្បាតប់ង្ព់ៅ ។ សូមបី
រពោះពយាគពី ោះ ជាឣនករបាថាន នងឹ្ពៅ ពដាយគតិថា “ឣាាម ឣញ នងឹ្
ពៅពហើយ ពរៀនយកនមិតិ តមតង្ពទៀត” ដពូចនោះ កម៏និឣាចពដ ើមបីនងឹ្ពៅ
កានទ់សីមសានបានពឡើយ ពរ ោះរតូវឣមនសុស ឬ សតវ សាារវទងំ្ 
ឡាយ ឋតិពៅពហើយផង្ នមិតិ ត កប៏ាតប់ង្ព់ៅផង្ ។ ណមនពតិ         
ឧទ ធមុ្មតកឣសុភ ឋតិពៅ ឣស់មួយនថង ឬ ពរីនថងប៉ាុពណ្ហណ ោះ កដ៏ល់នវូ
ភាពននឣសុភ ម្មននលីកឣសុភជាពដ ើម ។ បណ្ហត កមមដាា នទងំ្ឣស់ 
ព ម្ ោះថា កមមដាា ន ណដលបានពដាយករម ពសមើនងឹ្ឧទ ធមុ្មតកឣសុភ
ព ោះ មនិម្មនពទ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ កាលពបើនមិតិ ត បាតប់ង្ព់ហើយ
យា៉ាង្ពនោះ,  ភកិ េុព ោះ គបបីឣង្គុយ កនុង្ទជីាទពីៅ កនុង្ពវោយប់ ឬ កនុង្ 
ទជីាទពីៅ កនុង្ពវោនថង ពហើយពចិារណ្ហផលូវជាទពីៅ នងិ្ ជាទមីក 
ដរាបដល់ទណីដលខ្ លនួ  ឣង្គុយពតណ់ភនន យា៉ាង្ពនោះថា “ឣាាម ឣញ ពចញ
ឣំពវីតត   ាមទវ រព ម្ ោះពនោះ  ពដ ើរពៅកានផ់លូវ  ម្មនមុខ្រតង្ព់ៅរកទសិ  
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ឯពណ្ហោះ ពហើយកានយ់កនវូផលូវខាង្ព្វង្ កនុង្ទពី ម្ ោះឯពណ្ហោះ កាន់
យកផលូវខាង្សាត  ំ កនុង្ទពី ម្ ោះឯពណ្ហោះ, កនុង្ទនីនឣសុភព ោះ ដុថំ មម្មន 
កនុង្ទឯីពណ្ហោះ, បណ្ហត ដបូំក, ពដ ើមពឈើ , គុមពពឈើ នងិ្ វលលិ វត ថុណ្ហ
មួយ ម្មនកនុង្ទឯីពណ្ហោះ, ឣាាម ឣញព ោះ ពៅាមផលូវព ោះ ពទើបបាន
ព ើញនវូឣសុភ កនុង្ផលូវព ម្ ោះឯពណ្ហោះ, កនុង្ទពី ោះ ឣាាម ឣញ      
ឈរ ម្មនមុខ្ពឆ្វព ោះពៅរកទសិព ម្ ោះឯពណ្ហោះ ពហើយកណំត ់ នវូ   
នមិតិ តទងំ្ឡាយ ពដាយជុវំញិ យា៉ាង្ពនោះផង្ៗ ពរៀនយកនវូ ឣសុភ-
នមិតិ ត យា៉ាង្ពនោះពហើយ ពចញឣំពទីសីមសាន កនុង្ទសិឯពណ្ហោះ ពធវើ    
កមមពនោះផង្ៗ ាមផលូវព ម្ ោះម្មនសភាពណបបពនោះ ជាឣនកមពកហយី   
ឣង្គុយកនុង្ទពីនោះ” ដពូចនោះ ។  កាលរពោះពយាគពី ោះ ពចិារណ្ហ យា៉ាង្   
ពនោះ, នមិតិ តព ោះ ជានមិតិ តរបាកដ ។  គនឺមិតិ តព ោះ រណមង្ឋតិពៅ ដចូ    
ជាវតថុណដលពគតមាល់ទកុ ក នុង្ទខីាង្មុខ្, កមមដាា ន រណមង្ពដ ើរពៅកាន ់  
វថិ ី ាមឣាការណដលម្មន កនុង្កាលមុននុោ៎ះឯង្ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ 
ពទើបពោកព លថា “ការពចិារណ្ហនវូផលូវជាទពីៅ នងិ្ ជាទមីក   
ម្មនការញុាងំ្កមមដាា ន ឲយពដ ើរពៅកានវ់ថិ ីជារបពយាជន”៍  ។ 

ឥឡូវពនោះ  បណឌិ ត  គបបីរជាបពសចកតឣីធបិាយ  ក នុង្ឣដ ា-
កថាបាឋាៈ ពនោះថា “រពោះពយាគ ីជាឣនកព ើញឣានសិង្សជារបរកត ីជា
ឣនកម្មនពសចកតសីម្មគ ល់ ( ‘កនុង្ឣសុភ’) ថា ដចូជារតនាៈ ញុាងំ្ពសចកតី
ពគារព ឲយាងំ្ពឡើង្ របាកដពហើយ របរពតឹ តរសឡាញ់ រណមង្ចង្  
ពរកៀកទកុនវូចតិ ត   ក នុង្ឣារមមណ៍ព ោះ”  ដពូចនោះ  (‘តពៅ’)  ។   រពោះពយាគ ី 
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ញុាងំ្ចតិ ត ឲយពកើតពឡើង្ កនុង្ឣសុភពហើមពបា៉ាង្ ណដលបុគគលគួរពខ្ ពើម 
ញុាងំ្្ន ឲយពកើតពឡើង្ពហើយ ចពំរ ើនវបិសស  ម្មន្នជាទ ី 
ាងំ្ គបបីជាឣនកម្មនរបរកតពី ើញឣានសិង្ស យា៉ាង្ពនោះ ថា “ឣាាម
ឣញ នងឹ្រចួចាកជរា នងិ្ មរណាៈ ពដាយបដបិទ ពនោះពដាយពតិ” ។ 
ដចូជាទគុគតបុរស  បានរតនាៈ  គណឺកវមណី  ដម៏្មនតនមលពរចើន  គតិថា 
“ឱហន៎ រទពយ គបុឺគគលរកបានពដាយករម គឣឺញបានពហើយ” ដពូចនោះ
ពហើយ គបបីជាឣនកម្មនពសចកតសីម្មគ ល់ កនុង្ណកវមណីព ោះ ថា ជា    
រតនាៈ ញុាងំ្ពសចកតពីគារពឲយពកើតពហើយ របរពតឹ តរសឡាញ់ ពដាយ   
ពសចកតរីសឡាញ់ ដធ៏ទំោូយ រកានវូណកវមណី ដម៏្មនតនមលពរចើន 
ព ោះ យា៉ាង្ណ្ហមញិ,  រពោះពយាគ ី  កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ ពរតកឣរ ថា  
“កមមដាា នពនោះ ណដលពគបានពដាយករម គឣឺញបានពហើយ ណដល
របាកដពសមើ ពដាយណកវមណី ម្មនតនមលពរចើនរបស់ទគុ គតបុរស, ពរ ោះ
ថា រពោះពយាគ ី ឣនកបពំពញកមមដាា ន កនុង្ធាតុ ៤ រណមង្កណំត ់ នវូ   
មារភូតរបូ ៤ របស់ខ្ លនួ, ឣនកបពំពញឣា បាណកមមដាា ន រណមង្
កណំតខ់្យល់ កនុង្រចមុោះ របស់ខ្ លួន, ឣនកបពំពញកសិណកមមដាា ន   
រណមង្ពធវើកសិណពហើយ ចពំរ ើន គួរាមពសចកតសីបាយ, កមមដាា ន
ទងំ្ឡាយពរៅឣំពពីនោះ រពោះពយាគ ី បានពដាយ្យ យា៉ាង្ពនោះ, ណត 
ឧទ ធមុ្មតកឣសុភកមមដាា នពនោះ ឋតិពៅ ឣស់ ១ នថង ឬ ២ នថងណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ 
ប ទ ប់ឣំពពី ោះពៅ រណមង្ដល់ នវូភាពជាឣសុភ ម្មនឣសុភពណ៌ 
ពខ្ៀវ ជាពដ ើម   ពរ ោះពហតុព ោះ  កមមដាា ន ណដលបុគគលបានពដាយករម 
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-៤៧៤- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ជាង្ឧទ ធមុ្មតកឣសុភកមមដាា នពនោះ ពទើបមនិម្មនពឡើយ” ដពូចនោះ ជា   
ឣនកម្មនពសចកតសីម្មគ ល់ កនុង្ឧទ ធមុ្មតកឣសុភព ោះ ថា ដចូជារតនាៈ 
គបបីញុាងំ្ពសចកតពីគារពពកាតណរកង្ ឲយាងំ្ពឡើង្របាកដពហើយ 
របរពតឹ តរសឡាញ់ រកានមិតិ តព ោះ ។  រពោះពយាគ ី គបបីចង្ពរកៀកចតិ ត
ទកុពរឿយៗ កនុង្ឧទ ធមុ្មតកឣសុភព ោះថា “ឣសុភ ពហើមពបា៉ាង្ពឡើង្ គឺ
បុគ គលគួរពខ្ ពើម, ឣសុភពហើមពបា៉ាង្ពឡើង្  គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម ទងំ្កនុង្ទ ី
ជាទពីៅកនុង្ពវោយប់  ទងំ្កនុង្ទជីាទពីៅ  កនុង្ពវោនថង”  ដពូចនោះ  ។  
រពោះពយាគ ី គបបីនកឹរពំងឹ្ គបបីពធវើទកុកនុង្ចតិ ត នវូនមិតិ តព ោះពរឿយៗ ។ 
រពោះពយាគ ី គបបីពធវើនមិតិ តព ោះ ឲយជានមិតិ ត គខឺ្ លនួរតោិះរោិះបានមក នកឹ 
រពំងឹ្បានមក  ។ 

កាលរពោះពយាគពី ោះពធវើយា៉ាង្ពនោះ, បដភិាគនមិតិ ត រណមង្ពកើត
ពឡើង្ ។  ពនោះ គជឺាពសចកតពីផសង្គាន  នននមិតិ តទងំ្ ២ កនុង្ឧទ ធមុ្មតក-     
ឣសុភព ោះ ។  ឧគគហនមិតិ ត រណមង្របាកដដចូជាម្មនរបូណបលក ម្មនរបូ
គួរពខ្ ពើម  ម្មនការព ើញគួរខាល ច ។  ឯបដភិាគនមិតិ ត រណមង្របាកដ    
ដចូបុរសម្មនឣវយវាៈ តូច-ធ ំធាត ់ បរពិភាគ (ឣាាររ’) ដរាបដល់ 
ណ្អតពហើយពដក  ។ 

រពោះពយាគពី ោះ លោះបង្ក់ាម្ន ទាៈ ពដាយឣំណ្ហចការសង្ាត ់
សង្ានិ ( ‘វកិ េមភនបារនាៈ’) ពរ ោះមនិពធវើទកុកនុង្ចតិ ត នវូកាមទងំ្ឡាយ 
ឰដខ៏ាង្ពរៅ រពមទងំ្ការណដលបានចពំ ោះ នវូបដភិាគនមិតិ តនុោ៎ះ     
ឯង្,   មួយពទៀត   រពោះពយាគពី ោះ  លោះបង្ព់ាបាទ  ពរ ោះលោះបង្ន់វូ 
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-៤៧៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពសចកតពីរតកឣរហនងឹ្ឯង្ ដចូជាខ្ ទោុះ ណដលជនលោះបង្ប់ាន កព៏រ ោះ
លោះបង្ន់វូ្ម យា៉ាង្ព ោះឯង្, នយ័ដចូគាន ព ោះណដរ រពោះពយាគី
លោះបង្ថ់នីមទិ ធាៈបាន ពរ ោះភាវាៈននខ្ លនួជាឣនកម្មនពសចកតពីាយាម
របារឰពហើយ,  លោះបង្ឧ់ទ ធច ចកុក ាុច ចាៈបាន ពដាយឣំណ្ហចននការរបកប
ជាពរឿយៗ នវូធម៌សងប់ ណដលពធវើនវូពសចកតមីនិពៅត រការយសាត យ
ពរកាយ,  ពសចកតសីង្ស័យ ចពំ ោះរពោះសាសាត  ជាឣនកសំណដង្ពសចកតី
របតបិតត ិ ចពំ ោះពសចកតរីបតបិតត ិ នងិ្ ចពំ ោះផលននពសចកតរីបតបិតត,ិ 
ករ៏ពោះពយាគពី ោះ លោះបង្ប់ាន ពរ ោះភាវាៈននគុណវពិសសណដលខ្ លួន
បានពហើយ ជាគុណវពិសសដជ៏ាកច់ាស់, នវីរណាៈទងំ្ ៥ គ ឺ រពោះ
ពយាគ ី លោះបង្ប់ាន ដចូពរៀបរាប់មកពនោះឯង្, មួយពទៀត ឣង្គ្ ន 
ទងំ្ឡាយ គាឺៈ វតិកាាៈ ម្មនការបព អ្ នពៅនវូចតិ ត កនុង្នមិតិ តនុោ៎ះឯង្ ជា 
លកេណាៈ, វចិារាៈ ណដលញុាងំ្កចិ ច គកឺារបពបាសឣណង្អលនវូនមិតិ ត ឲយ 
សំពរច, បតី ិ ជាបចចយ័ននករិយិាបាននវូគុណវពិសសណដលខ្ លូនបាន
ចពំ ោះពហើយ, សុខ្ាៈ ណដលព ម្ ោះថា ម្មនពសចកតសីងប់ជាពហតុ ពរ ោះ
ពសចកតសីងប់ពក ើតរពម ដល់រពោះពយាគ ី ណដលជាឣនកម្មនចតិតរបកប 
ពដាយបតី ិនងិ្ ឯកគគាចតិ ត ណដលព ម្ ោះថា ម្មនពសចកតសុីខ្ជាពហតុ 
ពរ ោះករិយិាាងំ្ពៅខាជ ប់ននចតិ ត ពកើតម្មន ដល់រពោះពយាគ ី ឣនកដល់
ពហើយនវូពសចកតសុីខ្ រណមង្ពកើតរបាកដ ។ សូមបីឧបចារជាន ណដល
ពកើតជារបូពរបៀប ននបឋមជាន រណមង្ពកើត ដល់រពោះពយាគពី ោះ កនុង្ 
ខ្ណាៈព ោះដចូគាន   យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។    ប ទ ប់ឣំពឧីបចារជានព ោះពៅ  
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-៤៧៦- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

បណឌិ ត គបបីរជាបវធិានទងំ្ឣស់ ដរាបដល់ឣបប  នងិ្ ការបាន
ដល់វសី ននបឋមជាន ាមនយ័ណដលពោកបានព លពហើយ កនុង្
បឋវកីសិណនុោ៎ះឯង្  ។ 

២- វិនីលកឣ្សុភកមមោឋ ន 

‘ (១២៣) កសូ៏មបីកនុង្កមមដាា នទងំ្ឡាយ ម្មនវនិលីកឣសុភ-
កមមដាា ន ជាពដ ើម ដនទឣំពឧីទ ធុម្មតកឣសុភកមមដាា នពនោះពៅ លកេណាៈ
ព ោះឯណ្ហ គរឺពោះឣដ ាកថាចារយ ព លពហើយ ចាប់ាងំ្ឣំពកីារពដ ើរ
ពៅ ‘(ពមើលឣសុភ’) ជាពដ ើម ពដាយនយ័ថា “រពោះពយាគ ី កាលពរៀន   
យកនវូឣសុភនមិតិ ត  ណដលជាឣសុភពហើមពបា៉ាង្ រណមង្ពដ ើរពៅណតម្មន ក់
ឯង្ មនិម្មនសំឡាញ់ ម្មនសតាិងំ្ពៅម្ម”ំ ដពូចនោះជាពដ ើម, លកេណាៈ
ទងំ្ឣស់ព ោះ បណឌិ តគបបីណរប (ោល ស់’) ពៅរតមឹណតបទថា “ឧទ ធុម្ម-  
តកាៈ” កនុង្ទពី ោះៗ ពដាយឣំណ្ហចឣសុភព ោះៗ យា៉ាង្ពនោះថា “រពោះ 
ពយាគ ី កាលពរៀនយកនវូឣសុភនមិតិ ត ណដលម្មនពណ៌ពខ្ៀវ... រពោះ
ពយាគ ី កាលពរៀនយកនវូឣសុភនមិតិ ត ណដលម្មនខ្ ទោុះណបលក...” ដពូចនោះ
ពហើយ គបបីរជាបរពមទងំ្វនិចិ ឆយ័ នងិ្ ពសចកតឣីធបិាយាមនយ័
ណដលបានព លពហើយនុោ៎ះឯង្ ។ ចណំណកពសចកតពីនោះ ជាពសចកត ី 
ពផសង្គាន   ។ 

រពោះពយាគ ី គបបីញុាងំ្មនសិការឲយរបរពតឹ តពៅ កនុង្វនិលីក-
ឣសុភ ថា “វនិលីកឣសុភ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម, វនិលីកឣសុភ គបុឺគគល
គួរពខ្ ពើម”  ដពូច នោះ  ។   កឧ៏គគហនមិតិ ត  ក នុង្កមមដាា នពនោះ  រណមង្របាកដដចូ 
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-៤៧៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ជាឣសុភ ម្មនសមបុរព លពរពុោះ ។  ចណំណកបដភិាគនមិតិ ត រណមង្
របាកដ  ពដាយឣំណ្ហចននពណ៌ដរ៏កាស់  ។ 

៣- វិបុពវកឣ្សុភកមមោឋ ន 

រពោះពយាគ ី គបបីញុាងំ្មនសិការ ឲយរបរពតឹ តពៅ កនុង្វបុិពវក-
ឣសុភ ថា “វបុិពវកឣសុភ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម, វបុិពវកឣសុភ គបុឺគគល
គួរពខ្ ពើម” ដពូចនោះ ។  ចណំណកឧគគហនមិតិ ត  ក នុង្កមមដាា នពនោះ  រណមង្   
របាកដ ារកដ់ចូជា កពុំង្ហូរពចញ ។   បដភិាគនមិតិ ត  ពៅនងឹ្ថាល់ 
ជានមិតិ តសងប់សាង ត ់ រណមង្របាកដពឡើង្  ។ 

៤- វិចឆិ ទទកឣ្សុភកមមោឋ ន 

វចិ ឆទិ ទកឣសុភ រពោះពយាគ ី ណតង្បាន កនុង្យុទ ធមណឌ លខ្ លោះ កនុង្
ដង្ នរពជាទសីាន កព់ៅននពចារខ្ លោះ កនុង្ទសីមសាន ជាទណីដលរពោះរាជា
រទង្ញុ់ាងំ្រាជបុរស ឲយកាប់ពួកពចារខ្ លោះ, ពុពំ ោះពសាតពទ កនុង្នរព 
រតង្ក់ណន លង្ណដលបុរសរតូវសីហាៈ នងិ្ ខាល ធទំងំ្ឡាយខាសីុំ, ពរ ោះ
ពហតុព ោះ រពោះពយាគ ី ពៅកានទ់មី្មនសភាពដពូចាន ោះពហើយ ពបើឣសុភ
ព ោះ សូមបីធាល កចុ់ោះពហើយកនុង្ទសិពផសង្ៗ  មកកានរ់ង្វង្ន់នចកេុ ពដាយ
ករិយិានកឹរពំងឹ្ណតមតង្, ការមកបានយា៉ាង្ពនោះ ពនោះ ជាការរបនរព, ថា
ពបើឣសុភព ោះ មនិមកពទ, កម៏និរតូវសាទ បឣណង្អល ពដាយនដខ្ លនួ 
ពឡើយ ។  ពរ ោះថា រពោះពយាគ ី កាលសាទ បឣណង្អល រណមង្ដល់នវូ     
ពសចកតសីនិទ ធសាន ល ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគ ី គបបីពរបើពញាមវតត, 
សាមពណរពរគាង្   ឬក ៏  ឣនកណ្ហមួយពផសង្ពទៀត   ឲយពធវើរតង្ក់ណន លង្ 
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-៤៧៨- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

ណតមួយ ។  រពោះពយាគ ី កាលមនិបាន គបបីយកពឈើរចតច់ាស់ ឬក ៏
កណំ្ហតព់ឈើ បព អ្ នចូលពៅ ពធវើទកុចព ល ោះននរម្មមនដមួយ ។ រពោះ
ពយាគ ី លុោះបព អ្ នចូលពៅជតិ យា៉ាង្ពនោះពហើយ គបបីញុាងំ្មនសិការ 
ឲយរបរពតឹ តពៅថា “ឣសុភដាចព់ចញពផសង្ៗ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម, ឣសុភ 
ដាចព់ចញពផសង្ៗ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម” ដពូចនោះ ។  ឧគគហនមិតិ ត ារកដ់ចូ  
ជាដាចព់ហើយ រតង្ ់កក់ណ្ហត ល រណមង្របាកដ កនុង្កមមដាា នព ោះ ។ 
ចណំណក បដភិាគនមិតិ ត ជានមិតិ តដប៏របូិណ៌ ពពញពលញ រណមង្  
របាកដពឡើង្  ។ 

៥- វិកាា យិតកឣ្សុភកមមោឋ ន 

កនុង្វកិាេ យតិកឣសុភ រពោះពយាគ ី គបបីញុាងំ្មនសិការ ឲយ 
របរពតឹ តពៅថា “វកិាេ យតិកឣសុភ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម, វកិាេ យតិកឣសុភ 
គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម” ដពូចនោះ ។  ចណំណក ឧគគហនមិតិ ត កនុង្កមមដាា នពនោះ  
រណមង្របាកដពឡើង្ ដចូជារតូវសតវរបណជង្គាន សីុ កនុង្ទពី ោះៗ ឯង្ ។ 
បដភិាគនមិតិ ត  ជានមិតិ តពពញបរបូិណ៌  ណតង្របាកដពឡើង្ណមនពតិ ។ 

៦- វិកាិតតកឣ្សុភកមមោឋ ន 

រពោះពយាគ ីគបបីពរបើឲយបុគគលពធវើ ឬក ៏ពធវើពដាយខ្ លនួឯង្ សូមបី
នវូវកិ េតិ តកឣសុភ ( ‘ឣសុភរាតរ់ាយ’) ឲយម្មនចព ល ោះ មួយរម្មមនដៗ 
ាមនយ័ណដលព លពហើយ កនុង្វចិ ឆទិ ទកឣសុភនុោ៎ះឯង្ ពហើយគបបី
ញុាងំ្ការពធវើទកុ កនុង្ចតិ ត ឲយរបរពតឹ តពៅថា “វកិ េតិ តកឣសុភ គបុឺគគលគួរ
ពខ្ ពើម, វកិ េតិ តកឣសុភ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម”  ដពូច នោះ ។  ឧគគហនមិតិ ត ក នុង្កមម- 
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ដាា នពនោះ រណមង្របាកដពឡើង្ ដចូម្មនចព ល ោះរបាកដ ។  ចណំណកខាង្ 
បដភិាគនមិតិ ត   ជានមិតិ តពពញពលញណមនពតិ  រណមង្របាកដពឡើង្ ។ 

៧- េតវិកាិតតកឣ្សុភកមមោឋ ន 

សូមបីហតវកិ េតិកឣសុភ ‘(ឣសុភរាតរ់ាយ ណដលពគចនិ្ទញ្ហច ំ
ពហើយ’)  ករ៏ពោះពយាគបីានកនុង្ទទីងំ្ឡាយ ម្មនបការគពឺោកព ល
ពហើយ កនុង្វចិ ឆទិ ទកឣសុភនុោ៎ះឯង្ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគគីបបី
ពៅ កនុង្ទទីងំ្ព ោះ ពហើយពរបើឲយពគពធវើ ឬក ៏ ពធវើពដាយខ្ លនួឯង្ឲយម្មន
ចព ល ោះមួយរម្មមនដៗ ាមនយ័ណដលព លពហើយនុោ៎ះឯង្ ពហើយ  
គបបីញុាងំ្មនសិការ ឲយរបរពតឹ តពៅថា “ហតវកិ េតិ តកឣសុភ គបុឺគគល
គួរពខ្ ពើម, ហតវកិ េតិ តកឣសុភ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម” ដពូចនោះ ។  ចណំណក
ឧគគហនមិតិ ត កនុង្កមមដាា នពនោះ របាកដ ារកប់ដីចូជាមុខ្របួស ។ 
បដភិាគនមិតិ ត  ជានមិតិ តពពញពលញណមនពតិ  រណមង្របាកដពឡើង្  ។ 

៨- ដោេិតកឣ្សុភកមមោឋ ន 

ពោហតិកឣសុភ រពោះពយាគ ី ណតង្បាន កនុង្ឣវយវាៈទងំ្ 
ឡាយម្មន នដ នងិ្ ពជ ើង្ជាពដ ើម ននមនសុសទងំ្ឡាយ ណដលបាននវូ
ការរបាររ កនុង្ទទីងំ្ឡាយ ម្មនយុទ ធមណឌ លជាពដ ើម ដាចព់ហើយ 
ឬក ៏ កនុង្កាលណដលពោហតិ ហូរពចញ ឣំពមី្មត ់ ននសាកសព
ទងំ្ឡាយ ណដលម្មនពក នងិ្ រលកណកវ ណបកធាល យពហើយជាពដ ើម ។ 
ពហតុព ោះ រពោះពយាគ ី ព ើញនវូពោហតិព ោះពហើយ គបបីញុាងំ្
មនសិការ  ឲយរបរពតឹ តពៅថា   “ពោហតិកឣសុភ    គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម, 
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ពោហតិកឣសុភ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម” យា៉ាង្ដពូចនោះ ។  ឧគគហនមិតិ ត     
ក នុង្កមមដាា នពនោះ  ម្មនឣាការកពំរ ើក  រណមង្របាកដ  ារកដ់ចូជាោទ ងំ្  
ននសំពតរ់កហម ណដលរតូវខ្យល់បកព់បាកពហើយ ។  ចណំណកឯ
បដភិាគនមិតិ ត  ជានមិតិ តសងប់សាង ត ់ រណមង្របាកដពឡើង្  ។ 

៩- បុឡុវកឣ្សុភកមមោឋ ន 

បុឡុវកឣសុភ រណមង្ម្មន កនុង្ពពលណដលហវូង្ដង្ាូវ ពចញពី
មុខ្ដពំៅទងំ្ ៩ ននសាកសព ពដាយកន លង្ពៅបាន ២ ឬ ៣ នថង ។  
មួយពទៀត បុឡុវកឣសុភព ោះ ម្មនរបម្មណប៉ាុនសររីាៈ ននសតវទងំ្ 
ឡាយ ម្មនសាវ ន, ចចក, មនសុស, ពគា, រកប,ី ដរំ,ី ពសោះ នងិ្ ពស់ 
ថាល ន ់ជាពដ ើម ឋតិពៅ ដចូជាគនំរបាយននរសូវសាលី ។  រពោះពយាគ ី
គបបីញុាងំ្មនសិការ ឲយរបរពតឹ តពៅ កនុង្សាកសពទងំ្ឡាយព ោះ 
សាកសពណ្ហមួយ ថា “បុឡុវកឣសុភ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម, បុឡុវក-
ឣសុភ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម” ដពូចនោះ ។  ណមនពតិ នមិតិ ត កនុង្សាកសពដរំ ី
ខាង្កនុង្ននបងឹ្ ព ម្ ោះកាឡទ ីវាប ី ពកើតពឡើង្របាកដ ដល់រពោះ      
ពថរាៈព ម្ ោះ ចូឡបណិឌ បាតកិ តសិសាៈ ។  ចណំណក ឧគគហនមិតិ ត កនុង្    
កមមដាា នពនោះ រណមង្របាកដ ារកដ់ចូជាពៅកពរមើកញាប់ញ័រ ។ 
បដភិាគនមិតិ ត  ជានមិតិ តសងប់សាង ត ់  រណមង្របាកដពឡើង្ ារកប់ដីចូជា   
ដុនំនរសូវសាលី  ។ 

១០- ឣ្ដឋិកឣ្សុភកមមោឋ ន 

ឣដ ាកិឣសុភ   រពោះម្មនរពោះភាគ  រាស់ពហើយ   ពដាយរបការ 
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ពផសង្ៗ ពដាយនយ័ថា “រពោះពយាគពី ោះ គបបីព ើញនវូសររីាៈណដល   
ពគពចាលពហើយ កនុង្នរពពខាម ច ជារាង្្អងឹ្ណដលម្មនសាច ់នងិ្ ្ម 
ម្មនសរនសចង្ភាជ ប់” ដពូចនោះជាពដ ើម ។ ពរ ោះពហតុព ោះ រាង្្អងឹ្    
ព ោះ  ជារបស់ណដលពគទកុពហើយ កនុង្ទណី្ហ,  រពោះពយាគគីបបីពៅកនុង្
ទពី ោះ ាមនយ័ខាង្ពដ ើមនុោ៎ះឯង្ ពធវើនវូរាង្្អងឹ្ព ោះ ឲយរបរពតឹ តពៅ
ជាមួយនមិតិ ត ឲយរបរពតឹ តពៅជាមួយឣារមមណ៍ ពដាយឣំណ្ហចននវតថុ
ទងំ្ឡាយ ម្មនថមជាពដ ើម ពដាយជុវំញិ កណំតព់ដាយសភាវាៈធមមា
ថា “របស់ពនោះ ជា្អងឹ្” ដពូចនោះពហើយ ពរៀនយកនមិតិ ត ពដាយឣាការ  
ទងំ្ ១១ ពដាយឣាការម្មនពណ៌ជាពដ ើម ។ ណតឣដ ាកិឣសុភព ោះ, 
កាលរពោះពយាគរីកពឡកពមើល ពដាយពណ៌ថា “ជាពណ៌-ស” ដពូចនោះ 
រណមង្មនិរបាកដពឡើង្, ការរចឡ ំ ពដាយកសិណ ម្មនពណ៌-ស    
ណតង្ម្មន ។  ពហតុព ោះ រពោះពយាគ ី គបបីរកពឡកពមើលថា “្អងឹ្” 
ពដាយឣំណ្ហច្អងឹ្  គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម ណតម៉ាាង្  ។    កយថា “ពភទ” 
កនុង្ឣសុភពនោះ ជាព ម្ ោះ ននឣវយវាៈទងំ្ឡាយ ម្មននដជាពដ ើម ។ 
ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគគីបបីកណំត់ ពដាយពភទ ពដាយឣំណ្ហច
(ឣវយវាៈ)  គ ឺនដ, ពជ ើង្, កាល, រទូង្, ពដ ើមនដ, ចពង្ាោះ, ពលល  នងិ្ជង្គង្់
ទងំ្ឡាយ ។ ចណំណកពដាយរទង្រ់ទយ រពោះពយាគ ី គបបីកណំត ់
ពដាយឣំណ្ហចននការណវង្ នងិ្ ខ្ ល,ី មូល នងិ្ បួនរជុង្, តូច នងិ្ ធ ំ ។ 
ទសិ នងិ្ ឱកាស ម្មននយ័ដចូបានព លមកពហើយហនងឹ្ឯង្ ។ 
ចណំណកពដាយបរពិចឆទ  រពោះពយាគ ី គបបីកណំត ់  ពដាយឣំណ្ហចននទ ី
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-៤៨២- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

បផុំត ( ‘ជុវំញិ)’ នន្អងឹ្ព ោះៗ, កនុង្រាង្្អងឹ្ទងំ្ព ោះ នមិតិ ត្ អងឹ្ ឯណ្ហ    
ជានមិតិ តចាស់ រណមង្របាកដ, គបបីកានយ់ក នវូនមិតិ តព ោះ ( ‘រហូត)’  
បានដល់ឣបប  ។  ចណំណក ពដាយទទីប នងិ្ ទទីលួ រពោះពយាគ ី 
គបបីកណំត ់ ពដាយឣំណ្ហចទទីប នងិ្ ទទីលួ នន្អងឹ្ព ោះៗ ។  មួយ
ពទៀត រពោះពយាគ ី គបបីកណំត ់ ពដាយឣំណ្ហចននទកីណន លង្ ថា “ឣាាម
ឣញ ឋតិពៅ កនុង្ទទីប,  ្អងឹ្ឋតិពៅ កនុង្ទទីលួ ឬថា ឣាាម ឣញឋតិ
ពៅ ពលើទទីលួ, ្អងឹ្ ឋតិពៅ កនុង្ទទីប” ដពូចនោះកប៏ាន ។  ចណំណក
ពដាយទ-ីត  រពោះពយាគ ី គបបីកណំត ់ ពដាយឣំណ្ហចននទណីដល្អងឹ្
ទងំ្ ២ កណំ្ហត ់  ប៉ាោះទង្គចិគាន ពហើយៗ ។   ពដាយចព ល ោះ  រពោះពយាគ ី
គបបីកណំតព់ដាយឣំណ្ហចចព ល ោះនន្អងឹ្ទងំ្ឡាយនុោ៎ះឯង្ ។  ចណំណក 
ពដាយជុវំញិ រពោះពយាគ ី គបបីញុាងំ្ញាណ ឲយរបរពតឹ តពៅ កនុង្្អងឹ្  
ទងំ្ឣស់ហនងឹ្ឯង្ពហើយ កណំតថ់ា “កនុង្ទពីនោះ ម្មន្អងឹ្ពនោះ” ដពូចនោះ ។ 
កាលពបើនមិតិ ត មនិរបាកដ ពដាយភាវ វធិយីា៉ាង្ពនោះពទ, រពោះពយាគ ី
គបបីញុាងំ្ចតិ ត ឲយឋតិពៅរតង្់្ អងឹ្លោដ ៍ ។ កក៏ារកានយ់កនមិតិ ត 
ពដាយឣាការ ១១ យា៉ាង្ពនោះ កនុង្ឣដ ាកិឣសុភពនោះ យា៉ាង្ណ្ហ, សូមបី
កនុង្ឣសុភទងំ្ឡាយ ណដលម្មនខាង្ពដ ើម ឣំពឣីដ ាកិឣសុភពនោះ ម្មន  
បុឡុវកឣសុភ ជាពដ ើម ករ៏ពោះពយាគ ី គបបីកណំត ់ ពដាយឣំណ្ហច     
ននឣាការណដលសមគួរ  យា៉ាង្ព ោះណដរ  ។ 

កព៏រ ោះកមមដាា នពនោះ រណមង្សពរមច កនុង្រាង្្អងឹ្ទងំ្មូល ក៏
បាន    ក នុង្្អងឹ្ណតមួយកប៏ាន   ពរ ោះពហតុព ោះ  រពោះពយាគ ី គបបីកាន ់
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-៤៨៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

យកនមិតិ ត ពដាយឣាការ ១១ យា៉ាង្ កនុង្រាង្្អងឹ្ ឬ ្អងឹ្ទងំ្ឡាយ 
ព ោះ របស់ណ្ហមួយ ពហើយញុាងំ្មនសិការ ឲយរបរពតឹ តពៅ ថា         
“ឣដ ាកិឣសុភ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម,  ឣដ ាកិឣសុភ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម”  ។ 

រពោះឣដ ាកថា បានព លថា “ឧគគហនមិតិ តក ត ី បដភិាគនមិតិ តក ត ី
ក នុង្កមមដាា នពនោះ ជានមិតិ ត ដចូគាន ណតមួយនុោ៎ះឯង្” ។   កយព ោះ សម   
គួរពហើយ កនុង្្អងឹ្ណតមួយ ។  ណតកនុង្រាង្្អងឹ្ ភាពននរាង្្អងឹ្ ម្មន  
ចព ល ោះ របាកដ កនុង្ឧគគហនមិតិ ត ភាពននរាង្្អងឹ្ពពញបរបូិណ៌ កនុង្
បដភិាគនមិតិ ត ពទ ើបគួរ ។  មួយពទៀត សូមបីកនុង្្អងឹ្ណតមួយ ឧគគហ-
នមិតិ ត គបបីជារបូគួរពខ្ ពើម គួរឲយភយ័ខាល ច, ណតបដភិាគនមិតិ ត គបបី      
ជារបូញុាងំ្បតី ិ នងិ្ ពសាមនសស ឲយពកើត ពរ ោះជានមិតិ ត ណដល ំ
ឧបចារាៈមក ។  ណតថា កនុង្ឱកាសពនោះ   កយណ្ហ ណដលរពោះឣដ ាកថា   
ចារយ ព លពហើយ កនុង្ឣដ ាកថាទងំ្ឡាយ,  កយព ោះ ពោកព ល
ឲយផលូវពហើយដចូគាន  ។  ពតិដពូចាន ោះណមន កនុង្ឣដ ាកថាព ោះ សូមបីព ល
ថា “កនុង្រពហមវាិររទងំ្ ៤ នងិ្ ក នុង្ឣសុភទងំ្ ១០ បដភិាគនមិតិ ត 
មនិម្មនពទ ។  ពរ ោះកនុង្រពហមវាិររទងំ្ឡាយ  ការរចឡូករចឡគំាន  
ននពខ្តតណដននុោ៎ះឯង្ គជឺានមិតិ ត នងិ្ ក នុង្ឣសុភទងំ្ ១០ កាលពបើ    
ភាពជារបស់គួរពខ្ ពើម គរឺពោះពយាគ ី ពធវើមនិឲយម្មនវកិបប ព ើញ   
ពហើយនុោ៎ះឯង្ ពទើបព ម្ ោះថា ជានមិតិ ត” ដពូចនោះពហើយ ព ល កយ    
មនិឲយម្មនចព ល ោះ មតង្ពទៀតនុោ៎ះឯង្ថា “នមិតិ ត កនុង្ឣសុភពនោះ  ម្មន ២ 
យា៉ាង្   គ ឺឧគគហនមិតិ ត  បដភិាគនមិតិ ត,   ឧគគហនមិតិ ត   ជានមិតិ តម្មនរបូ  
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-៤៨៤- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

ណបលកគួរឲយពខ្ ពើម ម្មនឣារមមណ៍ គួរឲយរព ឺ គួរឲយភយ័ខាល ច របាកដ 
ពឡើង្” ដពូចនោះជាពដ ើម ។ ពរ ោះពហតុព ោះ ពយើង្ទងំ្ឡាយ បាន
ពចិារណ្ហពហើយ ព លនវូ កយណ្ហ,  កយពនោះឯង្ គួរពហើយ កនុង្  
ឱកាសពនោះ ។  មួយពទៀត ឯពរឿង្ទងំ្ឡាយ ម្មនពរឿង្ននសររីាៈ   
របស់ន្ទសតីទងំ្មូល របាកដជារាង្្អងឹ្ ដល់រពោះមារតសិសពតថរ ពរ ោះ 
រកពឡកពមើលរតមឹណត្អងឹ្ពធ មញ ជានទិសសនាៈ កនុង្ឣដ ាកិកមមដាា នពនោះ 
ពដាយរបការដពូចនោះឯង្  ។ 

រពោះទសពល រទង់មានរពោះកិតតិ រុណ រឺដោកទសសត- 

ដោចនៈ ដពាលសរដសើ រដេើយ រទង់មានរពោះរុណ ដ៏លអ  

បានរតស់ដេើយ នូវឣ្សុភទាំងឡាយ ឯណា សដលជា 

ដេតុ ព្ន្នមួយៗ  ដោយរបការដូដចន ោះ,  បណឌិ ត រជាប 

នូវឣ្សុភទាំងឡាយដនាោះ និង ភាវនាន័យដនោះ ព្នឣ្សុភ

ទាំងឡាយដនាោះផង យា៉ា ងដនោះដេើយ របបីរជាបបកិណណ ក-

កថា កនុងឣ្សុភទាំងដនាោះឯង ដោយព្រកសលងសថមដទៀត 

ដូចតដៅដនោះ  ។  

‘( បកិណណ កកថា ) 
‘ (១២៤) ណមនពតិ រពោះពយាគ ី ឣនកណដលបានសពរមច្ន 
កនុង្ឣសុភកមមដាា នទងំ្ឡាយព ោះ ឣសុភកមមដាា នណ្ហមួយ ជាឣនក
មនិម្មនពសចកតរីបរពតឹ តពិោភលន ់ ដចូជាឣនកណដលម្មនរាគាៈ ពៅ
របាសពហើយ   ពរ ោះភាវាៈជាឣនកសង្ាតស់ង្ានិរាគាៈ  បានលអពហើយ ។  
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-៤៨៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កាលពបើម្មនពហតុយា៉ាង្ដពូចនោះ,  របពភទឣសុភពនោះឯណ្ហ ណដលពោក
ព លពហើយ, របពភទននឣសុភព ោះ បណឌិ តគបបីរជាបថា “ពោក
ព លពហើយ ពដាយឣំណ្ហចការដល់នវូភាពជាធមមាននសររីាៈ នងិ្ 
ពដាយឣំណ្ហចននការពផសង្គាន  ននបុគគលណដលជារាគចរតិ” ដពូចនោះ ។ 

ពរ ោះថា សររីាៈរសស់ កាលដល់នវូភាពជារបស់បដកូិល ក៏
គបបីជាសាកសព ដល់នវូសភាពននឧទ ធមុ្មតកឣសុភខ្ លោះ ដល់នវូ
សភាពននសាកសពឯណ្ហមួយ បណ្ហត សាកសពទងំ្ឡាយ ម្មន       
វនិលីកឣសុភ ជាពដ ើម ។  ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះពយាគ ីជាឣនកឣាច
ពដ ើមបីបាននវូឣសុភណបបណ្ហៗ, កគ៏បបីកានយ់កនមិតិ ត កនុង្ឣសុភ 
ណបបព ោះៗ យា៉ាង្ដពូចនោះ ថា “ឧទ ធមុ្មតកឣសុភ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម,           
វនិលីកឣសុភ គបុឺគគលគួរពខ្ ពើម” ដពូចនោះ របពភទននឣសុភ បណឌិ ត 
គបបីរជាបថា “ពោកព លពហើយ ១០ យា៉ាង្ ពដាយឣំណ្ហចនន   
ការដល់សភាពននសររីាៈ  យា៉ាង្ដពូចនោះឯង្”   ។ 

ណតពដាយពសចកតពីផសង្គាន  កនុង្ឣសុភទងំ្ឡាយពនោះ បណឌិ ត 
គបបីរជាបថា “របពភទននឣសុភ ពោកព លពហើយ ១០ យា៉ាង្ 
ពដាយឣំណ្ហចការពផសង្គាន  ននបុគគលណដលជារាគចរតិ មួយពផសង្
ពទៀត  យា៉ាង្ដពូចនោះ  គ ឺ៖ 
‘  ១) ឧទ ធមុ្មតកឣសុភ ជាទសីបាយ ននបុគគលណដលពរតក   
រតឣាល កនុង្រទង្រ់ទយ ពរ ោះសំណដង្នវូវបិតតរិទង្រ់ទយននសររីាៈ, 
‘  ២)    វនិលីកឣសុភ     ជាទសីបាយ   ននបុគគលណដលពរតក  
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 -៤៨៦- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

រតឣាលកនុង្សមបុរននសររីាៈ ពរ ោះសំណដង្វបិតតនិនតពរមកកនុង្ណសបក, 
‘  ៣’) វបុិពវកឣសុភ ជាទសីបាយ ននបុគគលណដលពរតក       
រតឣាល កនុង្កលនិននសររីាៈ ណដលាកណ់តង្ពហើយ ពដាយឣំណ្ហចនន
ពរគឿង្សអិតសាអ ង្ ម្មនោា ករមង្ នងិ្ ពរគឿង្រកឣូបជាពដ ើម ពរ ោះ
សំណដង្នវូភាវាៈ ននរបស់ណដលជាប់ពដាយកាយ នងិ្ ពណ៌សមបុរ 
ណដលជារបស់សអុយ, 
‘  ៤’) វចិ ឆទិ ទកឣសុភ ជាទសីបាយ ននបុគគលណដលពរតក        
រតឣាល កនុង្ភាពណដលរកាស់ណណន កនុង្សររីាៈ ពរ ោះសំណដង្នវូ   
ភាពណដលជារបពារង្ ឰដខ៏ាង្កនុង្, 
‘  ៥’) វកិាេ យតិកឣសុភ ជាទសីបាយ ននបុគគលណដលពរតក    
រតឣាល កនុង្ការទលុពឡើង្ននសាច ់ កនុង្ទពីផសង្ៗននសររីាៈ ម្មនពដាោះ
ជាពដ ើម ពរ ោះសំណដង្ការខ្ចូខាតននសមបតតនិនការទលុពឡើង្ននសាច់, 
‘  ៦’) វកិ េតិ តកឣសុភ ជាទសីបាយ ននបុគគលណដលពរតក        
រតឣាល កនុង្លីោ ននឣវយវាៈតូច-ធ ំ ពរ ោះសំណដង្នវូការរាត ់   
រាយ ននឣវយវាៈ តូច-ធទំងំ្ឡាយ, 
‘  ៧’) ហតវកិ េតិ តកឣសុភ ជាទសីបាយ ននបុគគលណដលពរតក    
រតឣាល កនុង្សមបតតនិនរទង្រ់ទយ របស់សររីាៈ ពរ ោះសំណដង្នវូ     
ការពកិារ ពដាយពសចកតខី្សុពផសង្គាន  ននរទង្រ់ទយរបស់សររីាៈ, 
‘  ៨’) ពោហតិកឣសុភ ជាទសីបាយ ននបុគគលណដលពរតក    
រតឣាល    ក នុង្ពសចកតលីអណដលពរគឿង្របដាប់ឲយពកើត    ពរ ោះសំណដង្  
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-៤៨៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

នវូភាពជារបស់បដកូិល ពដាយម្មនពោហតិរបឡាក,់ 
‘  ៩’) បុឡុវកឣសុភ ជាទសីបាយ ននបុគគលណដលពរតក       
រតឣាល កនុង្កាយពដាយពសចកតសីម្មគ ល់ថា “ជារបស់ខ្ លនួ” ពរ ោះ
សំណដង្នវូភាវាៈននកាយណដលជារបស់ទពូៅ ដល់ហវូង្ដង្ាូវជាពរចើន, 
‘  ១០’) ឣដ ាកិឣសុភ ជាទសីបាយ ននបុគគលណដលពរតក        
រតឣាល កនុង្សមបតតរិបស់ពធមញ ពរ ោះសំណដង្នវូភាវាៈ នន្អងឹ្         
សររីាៈទងំ្ឡាយ ជារបស់បដកូិល”  ដពូច នោះ  ។ 

មួយពទៀត កនុង្ឣសុភទងំ្ ១០ យា៉ាង្ព ោះ ចតិ ត នងឹ្ឋតិពៅ 
ម្មនឣារមមណ៍ណតមួយបាន កព៏រ ោះកម្មល ងំ្ននវតិកាាៈប៉ាុពណ្ហណ ោះ របាស
ចាកវតិកាាៈពហើយ មនិឣាចឋតិពៅបានពទ ពរ ោះភាវាៈននឣារមមណ៍ 
ម្មនកម្មល ងំ្ពខ្ាយ ពរបៀបដចូជាកនុង្ទពន លណដលម្មនទកឹហូរពៅ មនិ 
ពចោះឈប់ ម្មនណខ្សទកឹហូរពលឿន ទកូចតពៅបាន កព៏រ ោះណតយុថាា  
របាសចាកយុថាា ពហើយ មនិឣាចចតពៅបានពឡើយ យា៉ាង្ព ោះឯង្ 
ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ កនុង្ឣសុភកមមដាា នពនោះ ពទើបម្មន 
ណតបឋមជានប៉ាុពណ្ហណ ោះ, ្នទងំ្ឡាយ ម្មនទតុយិជានជាពដ ើម 
មនិម្មនពឡើយ ។ មួយពទៀត កនុង្ឣារមមណ៍ព ោះ សូមបីបដកូិល បតី ិ
នងិ្ ពសាមនសស ករ៏ណមង្ពកើតពឡើង្បាន ពរ ោះរពោះពយាគពី ើញនវូ 
ឣានសិង្ស យា៉ាង្ពនោះ ថា “ឣាាម ឣញ នងឹ្រចួផុតចាកជរា នងិ្ មរណាៈ 
ពដាយបដបិទពនោះ ពដាយពតិ” ដពូចនោះផង្ ពរ ោះលោះបង្ន់វូពរគឿង្ពៅត  
គនឺវីរណាៈបានផង្   ដចូកនុង្គនំរោមក  បតី ិ  នងិ្   ពសាមនសស   ក ៏   
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-៤៨៨- 
ឣសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

រណមង្ពកើតពឡើង្ បានដល់ បុគគលឣនកពចាលសរម្មម ណដលព ើញ   
ឣានសិង្សថា “ឥឡូវពនោះ ឣាាម ឣញ នងឹ្បាននវូនថលឈនួ លពរចើន” 
ដពូចនោះ នងិ្ ពរបៀបដចូជាកនុង្ការរបរពតឹ តពិៅននការកអួត នងិ្ ការបញ្ចុ ោះ
ពចញមក បតី ិ នងិ្ ពសាមនសស ករ៏ណមង្ពកើតពឡើង្ បានដល់ បុគគល
ណដលម្មនពរាគ ឣនកម្មនពាធទិកុ េ ដធ៏ ងនធ់ ងរ  យា៉ាង្ព ោះឯង្  ។ 

( ឣ្សុភ ១០ មានលកាណៈសតមួយ ) 

មួយពទៀត ឣសុភទងំ្ ១០ ពនោះ ពដាយលកេណាៈម្មនណតមួយ 
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ ។  ណមនពតិ ភាពជារបស់បដកូិល គ ឺ មនិសាអ ត, ម្មនកលនិ 
សអុយ នងិ្ គួរឲយពខ្ ពើមនុោ៎ះឯង្ ជាលកេណាៈ របស់ឣសុភទងំ្ ១០   
យា៉ាង្ព ោះ ។  ឣសុភពនោះព ោះ មនិណមនរបាកដ ពដាយលកេណាៈពនោះ   
ណតកនុង្សររីាៈរបស់ មនសុសសាល ប់ម៉ាាង្ពទ,  ណតរណមង្របាកដ សូមបីកនុង្
សររីាៈ របស់មនសុសណដលម្មនជវីតិរស់ពៅផង្ណដរ ដចូឣសុភណដល
របាកដ ដល់រពោះមារតសិសពតថរឣនកម្មនរបរកតពីៅ កនុង្ពចតយិបពត៌ 
ណដលព ើញ នវូ្អងឹ្ននពធមញ្ម  នងិ្ ដចូជាឣសុភណដលរបាកដ ដល់
សាមពណរ ណដលជាឧបដាា ក របស់រពោះសង្ឃរកេតិ តពត ថរ ឣនករកពឡក
ពមើលរពោះរាជាពសតចរទង្គ់ង្ព់លើ-ក ដរំ ីយា៉ាង្ព ោះ ។  ពរ ោះថា សររីាៈ 
របស់មនសុសណដលសាល ប់ពហើយ ជារបស់ឣសុភ យា៉ាង្ណ្ហ, សូមបី  
សររីាៈ  របស់មនសុសណដលពៅរស់ កជ៏ារបស់ឣសុភ យា៉ាង្ព ោះណដរ ។ 
ប៉ាុណន តលកេណាៈននឣសុភ កនុង្សររីាៈ របស់មនសុសណដលពៅរស់ព ោះ 
រណមង្មនិរបាកដ ពរ ោះរតូវពរគឿង្ឣល ា្ រ ណដលជាឣាគន តុកាៈបទិបាងំ្ 
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-៤៨៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពហើយ ។ កា៏មរបរកត ី ធមមាសររីាៈពនោះ ម្មន្អងឹ្ ៣០០ កណំ្ហត ់
ពដាយនរកណលង្ៗ ាងំ្ពឡើង្ពហើយ ជារាង្ម្មនតណំ តជាប់គាន    
១៨០  ចង្ភាជ ប់ពហើយ ពដាយសរនស ៩០០ បូកពហើយពដាយសាច ់
៩០០ ដុ ំ រុពំទ័ ធពហើយ ពដាយណសបករសស់ពសតើង្ៗ បទិពហើយពដាយ 
ណសបកម្មនរបពារង្តូច-ធ ំ ម្មនខាល ញ់ហូរពចញពហើយ ទងំ្ខាង្ពលើ 
ទងំ្ខាង្ពរកាមជានចិច ដចូជារកឡននខាល ញ់ខាប់ ជាទពីៅឣារស័យ  
ននហវូង្ដង្ាូវ ជាទពីកើតពឡើង្ ននពរាគទងំ្ឡាយ ជាជរំកននទកុ េធម៌
ទងំ្ឡាយ ជាកណន លង្ហូរពចញជាប់ជានចិច ាមមុខ្ដពំៅទងំ្ ៩ ដចូ  
ជាបូសណដលចាស់ ណបបធាល យពហើយ គជឺាសររីាៈ ណដលម្មនឣាចម៍ 
ណភនកហូរពចញ ាមណភនកទងំ្ពរី ម្មនឣាចម៍រតពចៀកហូរពចញ ាម 
រន ធរតពចៀកទងំ្ពរី ម្មនទកឹសពមារហូរពចញ ាមរន ធរចមុោះទងំ្ពរី 
ម្មនឣាាររ, ទកឹរបម្មត,់ ពសលសម នងិ្ ្ម ហូរពចញមក ាមម្មត ់
ម្មនឧចាច រាៈ នងិ្ បសាវាៈ ហូរពចញមក ាមទវ រពរកាមទងំ្ឡាយ 
ម្មនតណំកព់ញើសណដលមនិសាអ ត ហូរពចញមក ាមរពតត ននពរាម
ទងំ្ ៩៩,០០០ រពតត  ម្មនសតវទងំ្ឡាយ ម្មនរយុកាលពខ្ៀវជា
ពដ ើម ពរាមពទ័ ធជុជំតិ, បុគគលមនិសំឣាតពហើយនវូសររីាៈណ្ហ ពដាយ
សររីកចិ ចទងំ្ឡាយ ម្មនដសុពធមញ, ោង្ម្មត ់ កកស់ក,់ ងូ្តទកឹ   
នងិ្ ពសលៀក កជ់ាពដ ើម  ជាមនសុសាមកពំណើ តមកពហើយនុោ៎ះឯង្ ម្មន 
សកឣ់ារកកក់ពន្ទន ទើង្ពរ ើង្ រាចឣំ់ពរីសុកមួយ ពៅរសុកមួយ ពទោះជា
រពោះរាជាកត ី  ជាបុគគលណ្ហមួយ   ក នុង្បណ្ហត បុគគលថាន កទ់ប  ម្មនឣនក 
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-៤៩០- 
អសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

សីុឈនួលពចាលសំរាម នងិ្ មនសុសចណ្ហឌ ល ជាពដ ើមកត ី កម៏និម្មន  
ការខ្សុណបលកពផសង្ ឣំពគីាន ពឡើយ ពរ ោះភាវាៈននសររីាៈ ជារបស់
បដកូិលពសមើគាន  ។  ព ម្ ោះ ថាពសចកតពីផសង្គាន  កនុង្សររីាៈ ននរពោះរាជា  
កត ី ននមនសុសចណ្ហឌ លកត ី មនិម្មនពឡើយ ពរ ោះភាវាៈននសររីាៈ ជា  
របស់មនិសាអ ត, ម្មនកលនិសអុយ, គួរឲយពខ្ ពើម នងិ្ ជារបស់បដកូិល 
យា៉ាង្ពនោះឯង្ ។ កប៏៉ាុណន តបុគ គលទងំ្ឡាយ ដសុខាតម់ន ទលិទងំ្ឡាយ 
ម្មនមន ទលិននពធមញជាពដ ើម កនុង្សររីាៈពនោះ ពដាយសររីកចិ ចទងំ្ឡាយ 
ម្មនដសុពធមញ នងិ្ ោង្ម្មតជ់ាពដ ើម បទិបាងំ្ឣវយវាៈ ណដលញុាងំ្
ពសចកតពីឣៀនខាម ស ឲយកពំរ ើក ពដាយសំពតម់្មនពណ៌ពផសង្ៗ ោប
ពដាយពរគឿង្ោប ណដលរកឣូប ឈងុយឈងប់ សអិតសាអ ង្ ពដាយ
ពរគឿង្សអិតសាអ ង្ទងំ្ឡាយ ម្មនោា  នងិ្ ពរគឿង្ឣាភរណាៈ ជាពដ ើម 
ពហើយ ពធវើឲយដល់នវូឣាការណដលគួររបកានម់្មថំា “ឣញ” ថា “របស់ 
ឣញ” ដពូចនោះ ។ ប ទ ប់ពពី ោះមក បុគគលទងំ្ឡាយព ោះ កច៏ានំវូ    
លកេណាៈននឣសុភ ណដលជាសភាវាៈពតិរបាកដ យា៉ាង្ណ្ហ របស់វា
ព ោះ មនិបាន ពរ ោះលកេណាៈននឣសុភព ោះ រតូវបទិបាងំ្ ពដាយ
ពរគឿង្ឣល ា្ រណដលជាឣាគន តកុាៈពនោះ  ពួកបុរស កព៏ធវើនវូពសចកតពីរតក
ឣរ ចពំ ោះន្ទសតីទងំ្ឡាយ, ឯពួកន្ទសតី កព៏ធវើពសចកតពីរតកឣរ ចពំ ោះ
បុរសទងំ្ឡាយណដរ ។ ណតពដាយបរមតថ ព ម្ ោះថា កណន លង្ណដលគួរ 
ដល់ការណដលគួរឲយពរតករតឣាល កនុង្សររីាៈពនោះ សូមបីណតបន តចិបន តចួ 
កម៏និម្មនពឡើយ ។   ពតិណមនដពូចាន ោះ  សតវទងំ្ឡាយ   ណតង្មនិរបាថាន   
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-៤៩១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សូមបីប៉ាោះ ល់ ពដាយនដ ណតង្ពនឿយណ្ហយ ពឣៀនខាម សពខ្ ពើម កនុង្     
បណ្ហត ចណំណកទងំ្ឡាយ ម្មនសក,់ ពរាម, រកចក, ពធមញ, ទកឹម្មត,់ 
ទកឹសពមារ, ឧចាច រាៈ នងិ្ បសាវាៈជាពដ ើម សូមបីចណំណកមួយណដល
ធាល កព់ហើយ ឰដខ៏ាង្ពរៅននសររីាៈ, ណតថា ចណំណកណ្ហៗ ជារបស់   
ម្មនពៅពសសសល់  កនុង្សររីាៈព ោះ,  បុគ គលទងំ្ឡាយព ោះ  រតូវ 
ពសចកតងី្ង្តឹគឣឺវជិាជ រុពំទ័ ធពហើយ ពរតករតឣាលពហើយ ពដាយរាគាៈ
ព លគពឺសចកតពីសនារកនុង្ខ្ លួន  រណមង្កានយ់ក  នវូចណំណកព ោះៗ  
សូមបីជារបស់បដកូិល យា៉ាង្ពនោះថា “ជារបស់គួររបាថាន  គួរពរតកឣរ 
ជារបស់ពទៀង្  ជាសុខ្  ជាខ្ លួន”  ដពូច នោះ ។   បុគគលទងំ្ឡាយព ោះ 
កាលរបកាន ់ យា៉ាង្ពនោះ ព ម្ ោះថា ដល់នវូភាពពសមើគាន  ពដាយសតវ
ចចកចាស់ ណដលព ើញនវូពដ ើម រលួសបាយ កនុង្នរពពហើយ ពៅត
រការយនងឹ្ោា  ណដលមនិទនរ់ជុោះធាល ក ់ ឣំពពីដ ើមពឈើ ថា “ពនោះ ជាដុ ំ
សាច,់  ព ោះ ជាដុសំាច”់  ដពូច នោះនុោ៎ះឯង្  ។    ពរ ោះពហតុដពូចាន ោះ  

សតវចចក ដ ើញនូវផ្កា រលួសបាយ សដលរីកដេើយ កនុង 

ព្រព សមាគ ល់ថា “ឣ្ញ បានដដើមសាច់ដេើយ” ក៏របញប់ 

របញល់ដបាលដៅដេើយ រតបាក់ផ្កា  សដលធាល ក់ដេើយៗ 

ជាសតវ ដោភលន់ ដ៏ព្រកសលង ដឹងថា “ដនោះ មិនសមនជា 

សាច់” រសមងរបកាន់ថា “វតថ ុណា សដលមាន ដលើ ដដើមដឈើ 

វតថ ុដនាោះ ជាសាច់” ដូដចន ោះ យា៉ា ងណាមិញ, ឣ្នករបាជញមិនរតូវ

កាន់យក    នូវចាំសណកសដលធាល ក់ដេើយប៉ាុដណាណ ោះ ថា   “ជា 
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-៤៩២- 
អសុភកមមដ្ឋា ននិទ្ទេស 

ឣ្សុភ” យា៉ា ងដូដចាន ោះ ដេើយរបបីកាន់យកនូវចាំសណកដនាោះ 

សូមបីមានដៅ កន ុងសរីរៈថា ជាឣ្សុភ យា៉ា ងដូដចាន ោះ, ដរពាោះ

បុរគលពាលទាំងឡាយ របកាន់យកនូវរាងកាយដនោះថា ជា

របស់សាអ ត ដេើយជាឣ្នកឈលក់វដងវង កនុងរាងកាយដនាោះ 

ដធវើ នូវឣ្ាំដពើឣ្ារកក់ទាំងឡាយ រសមងមិនរួចផុត ឣ្ាំពីដសចកតី

ទុកា, ដរពាោះដេតុដនាោះ ឣ្នកមានរបាជាញ  របបីដ ើញនូវ    

សភាវ:ព្នរាងកាយសដលសអ ុយ ដទោះជារស់ដៅកតី សាល ប់ 

ដេើយកតី ថា ជារបស់របាសដេើយចាកភាវៈជារបស់លអ   ។ 

ណមនពតិ  កយពនោះ រពោះបុរាណ្ហចារយ ព លពហើយ ថា ៖  
កាយ ជារបស់មិនសាអ ត មានកលិនសអ ុយ ដរបៀបដូចជាសាក 

សព ដរបៀបដូចជារដតត ោមក ជាកាយសដលឣ្នកមាន 

ចកាុទាំងឡាយ តិោះដដៀលដេើយ (ប៉ាុសនត) ជាកាយ រឺបុរគល

ពាលដរតកឣ្រខាល ាំងណាស់, កាយ ឯណា បិទបាាំងដេើយ 

ដោយសសបករសស់ មានដើដៅធាំ ៩ រដតត  ជាកាយមិន

សាអ ត មានកលិនសអ ុយ េូរដចញ ដោយជុើវិញ, របសិនដបើ

ខាងកន ុងព្នកាយដនោះ របបីជារបស់ខាងដរៅ, បុរគល របបី

កាន់ដើបងដេើយ ហាមោត់ នូវសកអក និង សុនខ្ បាន

ដោយពិត  ។  

ពរ ោះពហតុព ោះ ភកិ េុណដលជាទពវជាត ិទកុជាសររីាៈ ណដលពៅ  
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-៤៩៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

រស់កត ី  សររីាៈ  ណដលសាល ប់ពហើយកត,ី   ឣាការននឣសុភ   រណមង្របាកដ
កនុង្សររីាៈ ណ្ហៗ, គបបីកានយ់កនមិតិ ត កនុង្សររីាៈព ោះៗ ឯង្ ពហើយ
បពំពញកមមដាា ន  ឲយដល់ឣបប   ពដាយរបការដពូចនោះ  ។ 

បរពិចឆទ ទ៦ី  ព ម្ ោះ ឣសុភកមមដាា ននពិទ ទស 
កនុង្ឣធកិារននសម្មធភិាវ  កនុង្គមពរីព ម្ ោះវសុិទ ធមិគ គ 

ណដលខ្ ញុពំរៀបពរៀង្ពហើយ 
ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់ករិយិាញុាងំ្សាធុជនឲយរកីរាយ 

ចប់ពហើយ ពដាយរបការដពូចនោះ ។ 
   

 
ររៀររៀងចប់ បរបូិណ៌ 

ថ្ថៃចនទ  ៣ រោច  ដខមាឃ  ឆ្ន ំជតូ្  ឣដឋស័ក  ព .ស. ២៥៤០ 

២៣  កុមភ:  ១៩៩៧ 
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ឆឣ្ុេសតិ្សិទ្ទេ 

‘(១២៥) កក៏ នុង្ឣនសុសត ិ ១០ ណដលពោកសំណដង្ពហើយ កនុង្ 
លំដាប់ននឣសុភ, សត ិ ហនងឹ្ឯង្ ព ម្ ោះថា ឣនសុសត ិ ពរ ោះពកើត  
ពឡើង្ពរឿយៗ ។ សត ិ ព ម្ ោះថា ឣនសុសត ិ ពរ ោះជាពសចកតរីលឹក  
ណដលសមគួរដល់កុលបុរត ឣនកបួសពហើយ ពដាយសទធ  ពរ ោះឲយ
របរពតឹ តពៅ កនុង្ឋានាៈណដលគួរឲយរបរពតឹ តពៅនុោ៎ះឯង្ ដពូចនោះកប៏ានណដរ ។ 

ឣនសុសត ិ ណដលរបារឰនវូរពោះពុទ ធពហើយ ពកើតពឡើង្ ព ម្ ោះថា 
ពុទធ នសុសត ិ ។   កយថា “ពុទធ នសុសត”ិ នុោ៎ះ គជឺាព ម្ ោះននសត ិ    
ណដលម្មនរពោះពុទ ធគុណ ជាឣារមមណ៍  ។ 

ឣនសុសត ិ ណដលរបារឰនវូរពោះធម៌ពហើយ ពកើតពឡើង្ ព ម្ ោះថា  
ធម្មម នសុសត ិ ។   កយថា “ធម្មម នសុសត”ិ នុោ៎ះ គជឺាព ម្ ោះននសត ិ    
ណដលម្មនរពោះធមមគុណ  ម្មនសាវ កាេ តធម៌ជាពដ ើម  ជាឣារមមណ៍  ។ 

ឣនសុសត ិ  ណដលរបារឰនវូរពោះសង្ឃពហើយពកើតពឡើង្ ព ម្ ោះថា 
សង្ានសុសត ិ ។  កយថា “សង្ានសុសត”ិ នុោ៎ះ គជឺាព ម្ ោះនន        
សតណិដលម្មនរពោះសង្ឃគុណ ម្មនភាវាៈជាឣនករបតបិតតលិអ ជាពដ ើម   
ជាឣារមមណ៍  ។ 

ឣនសុសត ិ ណដលរបារឰនវូសីលពហើយ ពកើតពឡើង្ ព ម្ ោះថា 
សីោនសុសត ិ ។  កយថា “សីោនសុសត”ិ នុោ៎ះ គជឺាព ម្ ោះនន       
សត ិ ណដលម្មនសីលគុណ ម្មនភាវាៈជាសីលមនិដាចជ់ាពដ ើម ជា    
ឣារមមណ៍  ។ 

ឣនសុសត ិ    ណដលរបារឰ   នវូការលោះបង្ព់ហើយ    ពកើតពឡើង្ 
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-៤៩៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ព ម្ ោះថា ចាគានសុសត ិ ។   កយថា “ចាគានសុសត”ិ នុោ៎ះ គជឺា       
ព ម្ ោះននសត ិ ណដលម្មនចាគគុណ ម្មនភាពជាឣនកម្មនចាគាៈ លោះ    
បង្រ់ចួពហើយជាពដ ើម  ជាឣារមមណ៍  ។  

ឣនសុសត ិ ណដលរបារឰនវូពទវាពហើយពកើតពឡើង្ ព ម្ ោះថា 
ពទវានសុសត ិ  ។     កយថា  “ពទវានសុសត”ិ   នុោ៎ះ   គជឺាព ម្ ោះនន  
សត ិ ណដលម្មនគុណ ម្មនសទធ ជាពដ ើម របស់ខ្ លនួ ពលើកយកពទវា
ទកុ  ក នុង្ឋានាៈជាសាកសី  ជាឣារមមណ៍  ។ 

ឣនសុសត ិ ណដលរបារឰនវូពសចកតសីាល ប់ពហើយ ពកើតពឡើង្ 
ព ម្ ោះថា មរណ្ហនសុសត ិ ។   កយថា “មរណ្ហនសុសត”ិ នុោ៎ះ គ ឺ         
ជាព ម្ ោះននសត ិ ណដលម្មនការចូលពៅកាតោ់ត ចន់វូជវីតិនិ្ទន ទយ៍ី ជា   
ឣារមមណ៍  ។ 

សត ិ ពៅពហើយ កានរ់បូកាយ ណដលពផសង្ពដាយចណំណក   
ម្មនសកជ់ាពដ ើម ឬថា ពៅពហើយ កនុង្កាយ ពរ ោះពហតុព ោះ សតិ
ព ោះ  ពទើបព ម្ ោះថា កាយគា ។  កាលពបើគួរព លថា “សត ិ    
ព ោះផង្ ពៅពហើយ កនុង្កាយផង្ ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា 
កាយគតសសត”ិ ដពូចនោះ, ណតពោកមនិពធវើរសាៈ ព លថា “កាយ-       
គាសត”ិ ដពូចនោះ ។  កយថា “កាយគាសត”ិ នុោ៎ះ គជឺាព ម្ ោះ          
ននសតណិដលម្មននមិតិ ត កនុង្ចណំណកននកាយ ម្មនសកជ់ាពដ ើម ជា    
ឣារមមណ៍  ។ 

សត ិណដលរបារឰនវូខ្យល់ដកដពង្ាើមចូល នងិ្ ខ្យល់ដកដពង្ាើម 
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-៤៩៦- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ពចញពហើយ ពកើតពឡើង្  ព ម្ ោះថា  ឣា បាណសសត ិ  ។    កយថា 
“ឣា បាណសសត”ិ នុោ៎ះ គជឺាព ម្ ោះ ននសតណិដលម្មននមិតិ ត កនុង្   
ខ្យល់ដកដពង្ាើមចូល នងិ្ ខ្យល់ដកដពង្ាើមពចញ ជាឣារមមណ៍  ។ 

ឣនសុសត ិ ណដលរបារឰ នវូពសចកតសីងប់ពហើយ ពកើតពឡើង្ 
ព ម្ ោះថា ឧបសម្មនសុសត ិ ។   កយថា “ឧបសម្មនសុសត”ិ នុោ៎ះ         
ជាព ម្ ោះ ននសត ិ ណដលម្មនរពោះន ិវ ន ជាទរីម្មង ប់នវូទកុ េទងំ្ពួង្ ជា
ឣារមមណ៍  ។ 

( វិធីចាំដរើនពុទធ នុសសតិ ) 

កនុង្ឣនសុសត ិ ១០ ពនោះ ដចូព លមកពហើយពនោះ រពោះពយាគី
ឣនករបកបរពមពហើយ ពដាយពសចកតរីជោះថាល នរកណលង្ របាថាន នងឹ្       
ចពំរ ើនពុទធ នសុសត ិជាដបូំង្ គបបីជាឣនកពៅ កនុង្ទសីាង ត ់ ពួនសមងពំៅ 
កនុង្ទពីស សនាៈដស៏មគួរពហើយ រលឹកដល់គុណរបស់រពោះម្មនរពោះ
ភាគ រពោះពុទ ធជាម្មច ស់ ជាពរឿយៗ  យា៉ាង្ពនោះថា  “ឥតបិ ិ ពសា ភគវា    
ឣរហ ំសម្មម សមពុពទធ  វជិាជ ចរណសមបព ន  សុគពា ពោកវទិ ូឣនតុ តពរា 
បុរសិទមមសារថ ិសាថ  ពទវមនសុាន ំ ពុពទធ  ភគវា” ដពូចនោះ ។  ពនោះ      
ជានយ័កនុង្ការរលឹកពរឿយៗ កនុង្រពោះពុទ ធគុណទងំ្ឡាយព ោះ ។ 
បុគគលរលឹកពរឿយៗថា “ពសា ភគវា ឥតបិ ិឣរហ ំឥតបិ ិសម្មម សមពុពទធ  
៘  ពសា ភគវា ឥតបិ ិ ភគវា” ដពូចនោះ ។   ម្មន កយឣធបិាយ       
ថា  “ពរ ោះពហតុពនោះផង្ ពនោះផង្”  ដពូច នោះ  ។ 

បុគគល  រលឹកពរឿយៗ  ថា  “កនុង្បទទងំ្ព ោះ   រពោះដម៏្មនរពោះ 
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-៤៩៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ភាគឣង្គព ោះ រទង្រ់ពោះ មថា ឣរហ ំ ពរ ោះពហតុទងំ្ឡាយពនោះ ជា  
មុន គ ឺ ឣារកាត  ពរ ោះភាពជាឣនកឆ្វង យ, ឣរនី ំ ឣរានញ្ច  ហតាត       
ពរ ោះភាវាៈននសឹកសរតូវទងំ្ឡាយ គរឺពោះឣង្គ រទង្ក់ចំាតប់ានអស់  
ពហើយ នងិ្ ពរ ោះភាវាៈននកាទំងំ្ឡាយ គរឺពោះឣង្គរទង្ប់ានទម្មល យ
ពចាលឣស់ពហើយ, បចចយាទនី ំ ឣរហាត  ពរ ោះភាវាៈននរពោះឣង្គជា   
ឣនកគួរដល់ទកេណិ្ហវតថុទងំ្ឡាយ ម្មនបចចយ័ជាពដ ើម, បាបករពណ     
រារភាវា   ពរ ោះមនិម្មនពសចកតសីាង តក់បំាងំ្ កនុង្ការពធវើបាប  ។  

ណមនពតិ រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្រ់ពោះ មថា ជាឣនក
ឆ្វង យ គរឺទង្ឋ់តិពៅ កនុង្ទឆី្វង យណសនឆ្វង យបផុំត ចាកកពិលសទងំ្   
ពួង្ទងំ្ឡាយ ពរ ោះភាវាៈននកពិលសទងំ្ឡាយ រពមទងំ្វាស     
គរឺពោះឣង្គ រទង្ក់ចំាតប់ានពហើយ ពដាយមគគ ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើប
រទង្រ់ពោះ មថា  ឣរហ ំ ពរ ោះរពោះឣង្គជាឣនកឆ្វង យ  ។ 

រពោះដ៏មានរពោះភារ ឣ្ងគឯណា រទង់មិនមានការជាប់ជើពាក់ 

ដោយកិដលសណា និង រពោះឣ្ងគ មិនរទង់របកប ដោយ

ដទសទាំងឡាយណា, រពោះមានរពោះភាររពោះឣ្ងគដនាោះ រពោះ    

ឣ្ងគជានាថៈ រទង់រពោះនាមថា ជាឣ្នកឆ្កង យ ចាកកិដលស   

និង ដទសទាំងដនាោះ ដរពាោះដេតុដនាោះ ដទើបរទង់រពោះនាមថា 

ឣ្រេាំ   ។ 

មួយពទៀត សរតូវ គកឺពិលសទងំ្ឡាយព ោះ គរឺពោះម្មនរពោះ
ភាគឣង្គព ោះ    រទង្ក់ចំាតប់ង្ប់ានពហើយ    ពដាយមគគ    ពរ ោះពហតុ 
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-៤៩៨- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ព ោះ រពោះឣង្គ ពទើបរទង្រ់ពោះ មថា ឣរហ ំ ពរ ោះរទង្ក់ចំាតប់ង្ ់ 
សរតូវទងំ្ឡាយបានពហើយណមនពតិ  ។ 

សរតូវទាំងឡាយ ដពាលរឺកិដលស មានរារៈ ជាដដើម      

សូមបីទាំងពួង រឺរពោះដ៏មានរពោះភារ រពោះឣ្ងគជានាថៈ រទង់

កាំចាត់បង់បានដេើយ ដោយសគសាត  ដពាលរឺបញ្ញដ  ដរពាោះ

ដេតុណា, ដរពាោះដេតុដនាោះឯង រពោះឣ្ងគដនាោះ ដទើ បរទង់   

រពោះនាមថា  ឣ្រេាំ  ។ 

‘ (១២៦’)  មួយពទៀត សំសារចរក ណដលម្មនដុសំពរមចពហើយ 
ពដាយឣវជិាជ  នងិ្ ភវតណ្ហា  ឣភសិ េ្ រ ម្មនបុញ្ហដ ភសិ េ្ រជាពដ ើម   
ជាកា ំម្មនជរា នងិ្ មរណាៈ ជាកង្ ់ រចកពហើយពដាយពលល  ណដលពធវើ
ពដាយឣាសវសមុទយាៈ របកបរពមពហើយ កនុង្រថ គនឺរតភព វលិ  
ពៅពហើយ រហូតពវោរកទពីដ ើមមនិម្មននុោ៎ះ ឯណ្ហ, កាទំងំ្ឡាយ
ទងំ្ពួង្ ននសំសារចរកព ោះ គរឺពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រពោះឣង្គ
រទង្ឋ់តិពៅ ពលើណផនដគីសីឺល ពដាយរពោះបាទ គវឺរីយិាៈពហើយ រទង្់
យករពោះហសត គសឺទធ  ចាប់នវូកាបំតិរ  គរឺពោះញាណ ណដលពធវើនវូ
ការឣស់ពៅននកមម រទង្ប់ានកចំាតប់ង្ឣ់ស់ពហើយ ណកបរព ធ-ិ
មណឌ ល ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះឣង្គ ពទ ើបរទង្រ់ពោះ មថា ឣរហ ំ   
ពរ ោះរទង្ក់ចំាតប់ង្ក់ា ំ‘  គសឺ េ្ រ’ទងំ្ឡាយបានពហើយហនងឹ្ឯង្ ។ 

មួយវញិពទៀត សំសារវដ ត ម្មនទបីផុំតខាង្ពដ ើម គបុឺគគល   
មនិដងឹ្ពហើយ  ព ម្ ោះថា  សំសារចរក  ។   កឣ៏វជិាជ   ជាដុ ំននសំសារ- 
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-៤៩៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ចរកព ោះ ពរ ោះជាពដ ើមពហតុ, ជរា នងិ្ មរណាៈ ជាកង្ ់ ពរ ោះជា   
ខាង្ចុង្, ធម៌ទងំ្ឡាយ ១០ ដព៏សស ជាកា ំ ពរ ោះម្មនឣវជិាជ  ពៅ  
ខាង្ពដ ើម នងិ្ ពរ ោះម្មនជរា នងិ្ មរណាៈពៅខាង្ចុង្ ។ កនុង្ធម៌
ទងំ្ឡាយព ោះ ការមនិដងឹ្ កនុង្ឣរយិសចចទងំ្ឡាយ ម្មនទកុេជា 
ពដ ើម ព ម្ ោះថា ឣវជិាជ  ។  មួយពទៀត ឣវជិាជ  ក នុង្កាមភព ជាបចចយ័    
ននស េ្ រទងំ្ឡាយ កនុង្កាមភព ។  ឣវជិាជ  ក នុង្របូភព ជាបចចយ័នន
ស េ្ រទងំ្ឡាយ កនុង្របូភព ។ ឣវជិាជ  ក នុង្ឣរបូភព ជាបចចយ័នន
ស េ្ រទងំ្ឡាយ កនុង្ឣរបូភព  ។ 

ស េ្ រទងំ្ឡាយ កនុង្កាមភព ជាបចចយ័ ននបដសិន ធ-ិ  
វញិ្ហដ ណ កនុង្ កាមភព ។  ក នុង្ភពទងំ្ឡាយ ពរៅឣំពពីនោះ កន៏យ័     
ដចូគាន ពនោះណដរ  ។ 

បដសិន ធវិញិ្ហដ ណ កនុង្កាមភព ជាបចចយ័នន ម នងិ្ របូ ក នុង្ 
កាមភព ។  ក នុង្របូភព កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ ។  ‘(ណត’) បដសិន ធវិញិ្ហដ ណ  
កនុង្ឣរបូភព  ជាបចចយ័នន មណតម៉ាាង្  ។ 

 មរបូ កនុង្កាមភព ជាបចចយ័ ននសឡាយតនាៈ កនុង្កាម-
ភព ។   មរបូ ក នុង្របូភព ជាបចចយ័ននឣាយតនាៈទងំ្ ៣  កនុង្របូ-
ភព ។    ម កនុង្ឣរបូភព ជាបចចយ័ននឣាយតនាៈ ១ កនុង្ឣរបូភព ។ 

ឣាយតនាៈ ៦ កនុង្កាមភព ជាបចចយ័ននផសសាៈទងំ្ ៦ កនុង្ 
កាមភព ។  ឣាយតនាៈទងំ្ឡាយ ៣  កនុង្របូភព ជាបចចយ័ននផសសាៈ 
ទងំ្ឡាយ  ៣  ក នុង្របូភព  ។   ឣាយតនាៈ ១   ក នុង្ឣរបូភព  ជាបចចយ័  
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-៥០០- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ននផសសាៈ ១  ក នុង្ឣរបូភព  ។ 
ផសសាៈទងំ្ឡាយ ៦ កនុង្កាមភព ជាបចចយ័ ននពវទ ទងំ្ 

ឡាយ ៦ កនុង្កាមភព ។  ផសសាៈ ៣  ក នុង្របូភព ជាបចចយ័ននពវទ     
៣  ក នុង្របូភពព ោះដចូគាន  ។  ផសសាៈ ១  កនុង្ឣរបូភព ជាបចចយ័ នន
ពវទ  ១   ក នុង្ឣរបូភពព ោះដចូគាន   ។ 

ពវទ ទងំ្ឡាយ ៦ កនុង្កាមភព ជាបចចយ័ ននកង្ននតណ្ហា
ទងំ្ឡាយ ៦ កនុង្កាមភព ។  ពវទ  ៣  កនុង្របូភព ជាបចចយ័ នន     
កង្ននតណ្ហា  ៣ កនុង្របូភពព ោះដចូគាន  ។  ពវទ  ១ កនុង្ឣរបូភព      
ជាបចចយ័ននកង្ននតណ្ហា  ១  ក នុង្ឣរបូភព  ។ 

តណ្ហា ព ោះ ៗ កនុង្ភពព ោះ ៗ ជាបចចយ័ននឧបាទនព ោះៗ ។ 
ធម៌ ដព៏សសទងំ្ឡាយ ម្មនឧបាទនជាពដ ើម ជាបចចយ័ននធម៌ទងំ្ 
ឡាយម្មនភពជាពដ ើម ។ សួរថា “ពរឿង្ព ោះពតើដចូពមតច?” ។ ព្លើយ   
ថា “បុគគលពួកខ្ លោះ កនុង្ពោកពនោះ គតិថា ឣញនងឹ្បរពិភាគនវូកាម
ទងំ្ឡាយពហើយ របរពតឹ តទចុ ចរតិ ពដាយកាយ របរពតឹ តទចុ ចរតិ ពដាយ
វាចា របរពតឹ តទចុ ចរតិ ពដាយចតិត ពរ ោះការរបកានម់្ម ំ កនុង្កាម ជា
បចចយ័ ។  ពរ ោះការពពញបរបូិរណ៍ននទចុ ចរតិ បុគគលព ោះ ករ៏ណមង្ពៅ
ពកើត កនុង្ឣបាយ ។  កមម ណដលជាពហតុននការពកើតពឡើង្ កនុង្ឣបាយ 
ននបុគគលព ោះ ជាកមមភព ។ ខ្ន ធទងំ្ឡាយ ណដលពកើតពឡើង្ពហើយ 
ពរ ោះកមម ព ម្ ោះថា ឧបបតតភិព ។  ការពកើតពឡើង្ននខ្ន ធទងំ្ឡាយ   
ជាជាត,ិ   ការចាស់  ពដាយជុវំញិ ននខ្ន ធទងំ្ឡាយ ជាជរា,  ការណបក 
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-៥០១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ធាល យននខ្ន ធទងំ្ឡាយ  ជាមរណាៈ  ។ 
បុគគល មួយពទៀត របាថាន  ថា “ឣញ នងឹ្ពសាយ នវូសមបតត ិ

ក នុង្ឋានសួគ”៌ ដពូចនោះពហើយ របរពតឹ តសុចរតិ ពរ ោះកាមុបាទន ជា
បចចយ័ យា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ ពរ ោះការពពញបរបូិរណ៍ននសុចរតិ បុគគល
ព ោះ ករ៏ណមង្ពៅពកើត កនុង្ឋានសួគ ៌ ។  នយ័ កជ៏ានយ័ដចូគាន ព ោះ    
ឯង្  គ ឺ កមមណដលជាពហតុននការពកើតពឡើង្ កនុង្ឋានសួគព៌ ោះ របស់
បុគគលព ោះ  ជាកមមភព  ដពូច នោះជាពដ ើម  ។ 

ចណំណក បុគគលមួយពទៀត របាថាន ថា “ឣញ នងឹ្ពសាយ នវូ
សមបតត ិ ក នុង្រពហមពោក” ពហើយចពំរ ើនពមាត  ចពំរ ើនករណុ្ហ មុទាិ 
ឧពបកាេ  ពរ ោះកាមុបាទនជាបចចយ័ដចូគាន ណដរ, ពរ ោះការពពញ
បរបូិរណ៍ ននការចពំរ ើនភាវ  បុគគលព ោះ ករ៏ណមង្ពៅពកើត កនុង្   
រពហមពោក ។  នយ័ កជ៏ានយ័ដចូគាន ព ោះឯង្ គកឺមមណដលជាពហតុ   
ននការពកើតពឡើង្ កនុង្រពហមពោកព ោះ របស់បុគគលព ោះ ជាកមមភព 
ដពូចនោះជាពដ ើម  ។ 

បុគគលមួយពទៀត របាថាន  ថា “ឣញ នងឹ្ពសាយ នវូសមបតត ិ
ក នុង្ឣរបូភព” ដពូចនោះពហើយ  ចពំរ ើនសម្មបតតមិ្មនឣាកាសានញ្ហច យតនាៈ 
ជាពដ ើម ពរ ោះកាមុបាទនជាបចចយ័ កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ, ពរ ោះការ
ពពញបរបូិរណ៍ននភាវ  បុគគលព ោះ ករ៏ណមង្ពៅពកើត កនុង្ឣរបូភព
ព ោះៗ ។ កមមណដលជាពហតុ ននការពកើតពឡើង្ កនុង្ឣរបូភពព ោះ   
របស់បុគគលព ោះ  ជាកមមភព  ។     ខ្ន ធទងំ្ឡាយ    ណដលពកើតពហើយ  
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-៥០២- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ពរ ោះកមម ជាឧបបតតភិព ។  ការពកើតននខ្ន ធទងំ្ឡាយ ជាជាត,ិ ការ
ចាស់ ពដាយជុវំញិ ននខ្ន ធទងំ្ឡាយ ជាជរា, ការណបកធាល យ ននខ្ន ធ
ទងំ្ឡាយ ជាមរណាៈ” ដពូចនោះឯង្ ។  នយ័សូមបីកនុង្ការរបកបទងំ្ 
ឡាយ ម្មនឧបាទន ដព៏សស ជាពដ ើមពហតុ កម៏្មននយ័ដចូពនោះណដរ ។ 

បញ្ហដ  កនុង្ការកណំតប់ចចយ័ ថា “ឣវជិាជ  ជាពហតុ, ស េ្ រ ពកើត 
ពឡើង្ពហើយឣំពពីហតុ, ឣវជិាជ  នងិ្ ស េ្ រទងំ្ពរីព ោះ ពកើតពឡើង្
ពហើយ ឣំពពីហតុដចូគាន ណដរ” ដពូចនោះ ពនោះ ព ម្ ោះថា ធមមដ ាតិញិាណ, 
បញ្ហដ  កនុង្ការកណំតប់ចចយ័ ថា “ឣវជិាជ  ជាពហតុ, ស េ្ រ ពកើតពឡើង្
ពហើយ ឣំពពីហតុ, ឣវជិាជ  នងិ្ ស េ្ រទងំ្ពរីព ោះ ពកើតពឡើង្ពហើយ    
ឣំពពីហតុដចូគាន  ទងំ្កនុង្ឣតតីកាល ទងំ្កនុង្ឣ គតកាល” ដពូចនោះ 
ព ម្ ោះថា ធមមដ ាតិញិាណ ពដាយរបការដពូចនោះឯង្ ។ បណឌិ ត គបបី 
ពរង្កីបទទងំ្ពួង្  ឲយបានពសិាត រ  ពដាយនយ័ពនោះ  ។ 

កនុង្ធម៌ទងំ្ព ោះ ឣវជិាជ  នងិ្ ស េ្ រ ជាសពង្េប ១, វញិ្ហដ ណ, 
 មរបូ, សឡាយតនាៈ, ផសសាៈ នងិ្ ពវទ  ជាសពង្េប ១, តណ្ហា , 
ឧបាទន នងិ្ ភព ជាសពង្េប ១, ជាត,ិ ជរា នងិ្ មរណាៈ ជា      
សពង្េប ១ ។  មួយពទៀត កនុង្សពង្េបទងំ្ ៤ ព ោះ សពង្េបខាង្ពដ ើម    
ជាឣតតីកាល, សពង្េបកណ្ហត ល ២ ជាបចចុបបន នកាល, ជាត,ិ ជរា    
នងិ្ មរណាៈ ជាឣ គតកាល, មួយពទៀត កនុង្ធម៌ទងំ្ព ោះ តណ្ហា , 
ឧបាទន នងិ្ ភព ព ម្ ោះថា ជាធម៌គពឺោករបកានយ់កពហើយណមន
ពតិ  ពរ ោះការរបកានយ់កឣវជិាជ   នងិ្  ស េ្ រ   ពរ ោះពហតុព ោះ  ធម៌ 
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-៥០៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ទងំ្ឡាយ ៥ យា៉ាង្ពនោះ ពទើបព ម្ ោះថា ជាកមមវដ ត ក នុង្ឣតតីកាល ។ 
ធម៌ទងំ្ ៥ ម្មនវញិ្ហដ ណ ជាពដ ើម ជាវបិាកវដ ត ក នុង្កាលឥឡូវពនោះ ។ 
ពរ ោះការរបកានយ់កតណ្ហា , ឧបាទន នងិ្ ភព ពទើបបានព ម្ ោះថា 
របកានយ់កឣវជិាជ ស េ្ រផង្ណដរ ពរ ោះពហតុព ោះ ធម៌ទងំ្ឡាយ ៥ 
យា៉ាង្ពនោះ ពទើបព ម្ ោះថា ជាកមមវដ ត កនុង្កាលឥឡូវពនោះ ។  ធម៌ទងំ្ 
ឡាយ ៥ យា៉ាង្ពនោះ ព ម្ ោះថា ជាវបិាកវដ ត កនុង្កាលតពៅ ពរ ោះធម៌
ទងំ្ឡាយ ៥ ម្មនវញិ្ហដ ណជាពដ ើម គពឺោកសំណដង្ពហើយ ពដាយការ
សំណដង្នវូជាត,ិ ជរា នងិ្ មរណាៈ ។  ធម៌ទងំ្ព ោះ ម្មន ២០ យា៉ាង្ 
ពដាយឣាការ ។  ក នុង្ធម៌ទងំ្ព ោះ កនុង្ចព ល ោះននស េ្ រ នងិ្ វញិ្ហដ ណ 
ម្មនសន ធ ិ ១, កនុង្ចព ល ោះននពវទ  នងិ្ តណ្ហា  ម្មនសន ធ ិ ១, កនុង្    
ចព ល ោះននភព  នងិ្  ជាត ិ ម្មនសន ធ ិ ១  យា៉ាង្ពនោះឯង្  ។  

រពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្រ់ជាប រទង្ព់ ើញ គរឺទង្ដ់ងឹ្ រទង្់
ចាកធ់ លុោះ នវូបដចិ ចសមុបាទ ណដលម្មនសពង្េប ៤ ឣទធ  ៣ ឣាការ     
២០  សន ធ ិ៣  ព ោះ  ពដាយឣាការទងំ្ពួង្ ដចូព លមកពនោះឯង្ ។ 

ការដងឹ្ព ោះ ព ម្ ោះថា ញាណ ពរ ោះពសចកតថីា ដងឹ្, ព ម្ ោះ
ថា បញ្ហដ  ពរ ោះពសចកតថីា ដងឹ្ជាកច់ាស់ ។  ពហតុព ោះ ពទើបពោក
ព ល ថា “បញ្ហដ  កនុង្ការកណំតន់វូបចចយ័ ព ម្ ោះថា ធមមដ ាតិញិាណ” 
ដពូចនោះ  ។ 

រពោះម្មនរពោះភាគ កាលរទង្រ់ជាប នវូធម៌ទងំ្ព ោះ ាម    
ពសចកតពីតិ  ពដាយធមមដ ាតិញិាណពនោះពហើយ  រទង្ព់នឿយណ្ហយ រទង្ ់
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-៥០៤- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ធុញរទន ់ រទង្រ់ចួួផុតរសឡោះ កនុង្ធម៌ទងំ្ឡាយព ោះ ព ម្ ោះថា    
រទង្ស់ម្មល ប់ គរឺទង្ស់ម្មល ប់ ពដាយវពិសស រទង្ក់ចំាត ់ នវូកាទំងំ្ 
ឡាយ ននសំសារចរកពនោះ ម្មនរបការដចូបានព លមកពហើយ ។ 
ពរ ោះរពោះឣង្គ រទង្ក់ចំាតក់ាទំងំ្ឡាយបាន យា៉ាង្ពនោះពហើយ រពោះ  
ម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ  ពទ ើបរទង្រ់ពោះ ម ថា  ឣរហ ំ ។ 

កាាំទាំងឡាយព្នសាំសារចរក រឺរពោះដោកនាថ រទង់បាន   

កាំចាត់ដចាលដេើយ ដោយតបៈ រឺរពោះញណ ដរពាោះដេតុ

ណា, ដរពាោះដេតុដនាោះ រពោះមានរពោះភារឣ្ងគដនាោះ ដទើបរទង់

រពោះនាមថា  ឣ្រេាំ  ។ 

‘(១២៧) មួយពទៀត រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ គួរនវូបចចយ័  
ទងំ្ឡាយ ម្មនចវីរបចចយ័ជាពដ ើម នងិ្ នវូការបូជាដវ៏ពិសស ពរ ោះ  
ភាវាៈននរពោះឣង្គជាឣគគទកេពិណយយបុគគល, កព៏រ ោះពហតុព ោះហនងឹ្   
ឯង្ កាលពបើរពោះតថាគត រទង្ព់សតចពកើតពឡើង្ពហើយ, បុគគលទងំ្ 
ឡាយពួកខ្ លោះ ជាឣនកម្មនសកតធិ ំ ទងំ្ពទវា ទងំ្មនសុស, បុគគល
ទងំ្ឡាយព ោះ មនិពធវើនវូការបូជា កនុង្ទដីនទពឡើយ ។ ពតិណមន 
ដពូចាន ោះ សហមបតរីពហម បូជាពហើយនវូរពោះតថាគត ពដាយករមង្នន
រតនាៈប៉ាុនភនរំពោះសុពមរ ុ ។  មួយពទៀត ពទវា នងិ្ មនសុសទងំ្ឡាយ
ដនទពទៀត ម្មនរពោះបាទពមិពសិារ នងិ្ រពោះបាទពកាសលជាពដ ើម ក ៏ 
បានបូជារពោះតថាគតពហើយាមកម្មល ងំ្ ។  ម៉ាាង្វញិពទៀត រពោះបាទ   
ឣពសាកមាររាជ    រទង្ល់ោះបង្រ់ពោះរាជរទពយ  ម្មនចនំនួ  ៩៦  ពកាដ ិ 
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-៥០៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

រទង្រ់ាស់ឲយកសាង្រពោះវាិររ ៨៤,០០០ ខ្ នង្ កនុង្សកលជមពូទ វបី 
ឧទ ទសិចពំ ោះរពោះដម៏្មនរពោះភាគ សូមបីរទង្ប់រនិ ិវ នពៅពហើយកត ី ។ 
នងឹ្ចាបំាចព់ លថវ ី ដល់ការបូជា ដវ៏ពិសសដនទពទៀត ពហតុព ោះ    
រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្រ់ពោះ មថា ឣរហ ំ ពរ ោះរពោះឣង្គ      
ជាឣនកគួរ ដល់ទកេណិ្ហវតថុទងំ្ឡាយ  ម្មនបចចយ័ជាពដ ើមណមនពតិ ។ 

ដរពាោះដេតុសដលរពោះដោកនាថ រពោះឣ្ងគដនោះ រទង់រួរ នូវ

ការបូជាដ៏វិដសស រពមទាំងបចច័យទាំងឡាយ ដរពាោះដេតុ

ដនាោះ រពោះដោកនាថឣ្ងគដនាោះ ដទើបរទង់ជាឣ្នកឈនោះ រទង់  

រួរនូវរពោះនាមដនាោះ រឺថា ជាឣ្រេាំ កន ុងដោក សដលសម 

រួរដល់ដសចកតី  ។ 

មួយពទៀត បុគគល លទងំ្ឡាយពួកខ្ លោះ សម្មគ ល់ថា ខ្ លនួជា
បណឌិ ត កនុង្ពោក រណមង្ពធវើឣំពពើបាប កនុង្ទកីបំាងំ្ ពរ ោះភយ័ខ្ចូ 
ដល់ពករ តិ៍ព ម្ ោះ យា៉ាង្ណ្ហ, រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្ម់និពធវើ   
នវូបាប កនុង្ទសីាង តក់បំាងំ្ ក នុង្ទណី្ហៗ យា៉ាង្ដពូចាន ោះពទ ពរ ោះពហតុ
ព ោះ រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ ពទើបរទង្រ់ពោះ មថា ឣរហ ំ ពរ ោះ 
រពោះឣង្គមនិម្មនទសីាង តក់បំាងំ្  ក នុង្ការពធវើបាប  ណមនពតិ  ។ 

ដ ម្ ោះថា ការសាង ត់កាំបាាំង កនុងកិរិយាដធវើបាបទាំងឡាយ 

រសមងមិនមាន ដល់រពោះតថារត ជាឣ្នករបាកដដូដចាន ោះ 

ដរពាោះដេតុណា, ដរពាោះដេតុដនាោះ រពោះមានរពោះភារឣ្ងគ 

ដនាោះ   ដទើបរទង់របាកដរពោះនាមថា   ឣ្រេាំ   ដរពាោះមិនមាន  

505



-៥០៦- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ការសាង ត់កាំបាាំង  ។ 

     រពោះមុនីរពោះឣ្ងគដនាោះ រទង់រពោះនាមថា ឣ្រេាំ ដរពាោះរពោះ  

ឣ្ងគរទង់ឆ្កង យ ចាកកិដលស ១ ដរពាោះរទង់កាំចាត់សរតូវ 

ដពាលរឺកិដលសទាំងឡាយ ១ រពោះឣ្ងគជាឣ្នកកាំចាត់នូវកាាំ 

ព្នសាំសារចរក ១ ជាឣ្នកសមរួរ ដល់ទកាិណាវតថ ុ ទាំង 

ឡាយ មានបចច័យជាដដើម ១ មិនរទង់ដធវើបាបទាំងឡាយ 

កន ុងទីសាង ត់កាំបាាំង ១ ដរពាោះដេតុដនាោះ ដទើបរទង់រពោះនាម   

ថា   ឣ្រេាំ  

ពដាយរបការទងំ្ពួង្  ដចូបានពណ៌ មកពនោះឯង្  ។ 
‘ (១២៨) ចណំណក រពោះម្មនរពោះភាគរពោះឣង្គព ោះ រទង្រ់ពោះ    
 មថា សម្មម សមពុពទធ  ពរ ោះរទង្រ់ាស់ដងឹ្ នវូធម៌ទងំ្ពួង្ទងំ្ 
ឡាយពដាយរបនពផង្ ពដាយរពោះឣង្គឯង្ផង្ ។  ពតិដពូចាន ោះណមន រពោះ
ម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្រ់ាស់ដងឹ្ នវូធម៌ទងំ្ពួង្ទងំ្ឡាយ 
ពដាយរបនពផង្ ពដាយរពោះឣង្គឯង្ផង្ គ ឺ រទង្រ់ាស់ដងឹ្នវូធម៌ទងំ្ 
ឡាយ ណដលជាឣភពិញ្ដយយាៈ ពរ ោះភាវាៈជាធម៌ គបុឺគគលគបបីដងឹ្ 
ពដាយនរកណលង្ រទង្រ់ាស់ដងឹ្នវូធម៌ទងំ្ឡាយ ណដលជាបរពិញ្ដ-
យយាៈ ពរ ោះភាវាៈជាធម៌ គបុឺគគលគបបីកណំតដ់ងឹ្ រទង្រ់ាស់ដងឹ្នវូ
ធម៌ទងំ្ឡាយ ណដលជាបារតពវាៈ ពរ ោះភាវាៈជាធម៌គបុឺគគលគបបី
លោះបង្ ់ រទង្រ់ាស់ដងឹ្នវូធម៌ទងំ្ឡាយ ណដលជាសចឆកិាតពវាៈ ពរ ោះ
ភាវាៈជាធម៌     គបុឺគគលគបបីពធវើឲយជាកច់ាស់    រទង្រ់ាស់ដងឹ្នវូធម៌ 

506



-៥០៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ទងំ្ឡាយ ណដលជាភាពវតពវាៈ ពរ ោះភាវាៈជាធម៌ គបុឺគគលគបបីពធវើ   
ឲយចពំរ ើន  ។ 

កព៏រ ោះពហតុដពូចនោះឯង្  ពទ ើបរពោះឣង្គរទង្រ់ាស់ ថា ៖ 
របស់សដលបុរគលរបបីដឹង ដោយព្រកសលង រឺតថារត 

ដឹងចាំដពាោះដេើយ និង របស់សដលបុរគលរបបីចាំដរើន រឺ 

តថារតបានចាំដរើនដេើយ របស់សដលបុរគលរបបីលោះបង់ 

រឺតថារតលោះបង់បានដេើយ, មាន លរពាេមណ៍ ដរពាោះដេតុ

ដនាោះ  តថារត  ដទើបបានជាឣ្នករតស់ដឹង 
‘ (១)’

  ។ 

នយ័មួយពទៀត រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្រ់ាស់ដងឹ្នវូ 
ធម៌ទងំ្ពួង្ទងំ្ឡាយ ពដាយរបនពផង្ ពដាយរពោះឣង្គឯង្ផង្  
ពដាយពលើកពឡើង្ នវូបទមួយៗ យា៉ាង្ពនោះថា “ចកេុ ជាទកុ េសចចាៈ, 
តណ្ហា  ណដលម្មនមកឣំពភីពមុន ជាពហតុឲយពកើត ពរ ោះភាវាៈជា       
តួពហតុ ណដលជាបញសគល់ននចកេុព ោះ ជាសមុទយសចចាៈ, ការ        
មនិរបរពតឹ តពិៅននចកេុ  នងិ្ ចកេុសមុទយទងំ្ពរី ជានពិរាធសចចាៈ, 
បដបិទ ណដលជាពហតុដងឹ្ចាស់នវូនពិរាធ ជាមគគសចចាៈ” ដពូចនោះ ក ៏ 
បាន ។  ក នុង្ពសាតាៈ, ឃានាៈ, ជវីាា , កាយ នងិ្ ចតិ ត កន៏យ័ដចូគាន ពនោះ  
ណដរ  ។  ឣាយតនាៈទងំ្ឡាយ ៦ ម្មនរបូជាពដ ើម, កង្វញិ្ហដ ណ ៦ ម្មន
ចកេុវញិ្ហដ ណជាពដ ើម,  ផសសាៈ ៦ ម្មនចកេុសមផសសជាពដ ើម, ពវទ  ៦  
ម្មនចកេុសមផសសជាពវទ  ជាពដ ើម, សញ្ហដ  ៦   ម្មនរបូសញ្ហដ ជាពដ ើម, 
___________________________________________ 

១-  សុ ខុ. ភាគទី ៥៤  ទព័ំរទី ១៩៧ ។ 
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-៥០៨- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ពចត  ៦ ម្មនរបូសពញ្ចត ជាពដ ើម, កង្ននតណ្ហា  ៦ ម្មនរបូតណ្ហា
ជាពដ ើម, វតិកាាៈ ៦ ម្មនរបូវតិកាាៈជាពដ ើម, វចិារាៈ ៦ ម្មន របូវចិារាៈ     
ជាពដ ើម, ខ្ន ធ ៥ ម្មនរបូកេន ធជាពដ ើម, កសិណ ១០, ឣនសុសត ិ ១០, 
សញ្ហដ  ១០ ពដាយឣំណ្ហចននឧទ ធមុ្មតកសញ្ហដ ជាពដ ើម, ឣាការ ៣២ 
ម្មនសកជ់ាពដ ើម, ឣាយតនាៈ ១២, ធាតុ ១៨, ភព ៩ ម្មនកាមភព    
ជាពដ ើម, ្ន ៤ ម្មនបឋមជានជាពដ ើម, ឣបបមញ្ហដ  ៤ ម្មនពមាត
ភាវ  ជាពដ ើម, របូសម្មបតត ិ ៤ នងិ្ ឣង្គននបដចិ ចសមុបាទ ពដាយ
បដពិោម ម្មនជរា នងិ្ មរណាៈជាពដ ើម ពដាយឣនពុោម ម្មនឣវជិាជ
ជាពដ ើម  បណឌិ តគបបីរបកប  ពដាយនយ័ពនោះផង្ណដរ  ។ 

ពនោះ ជាការរបកបបទ ១ កនុង្ធម៌ទងំ្ឡាយព ោះ ។  រពោះម្មន
រពោះភាគ រទង្រ់ាស់ដងឹ្ គ ឺ រទង្រ់ាស់ដងឹ្ ពដាយឣនពុោម រទង្់
រាស់ដងឹ្ ពដាយបដពិោម នវូធម៌ទងំ្ពួង្ទងំ្ឡាយ ពដាយរបនព
ផង្ ពដាយរពោះឣង្គឯង្ផង្ ពដាយពលើកយកបទមួយៗ យា៉ាង្ពនោះថា 
“ជរា នងិ្ មរណាៈ ជាទកុេសចចាៈ, ជាត ិជាសមុទយសចចាៈ, ការរោស់
ពចញនវូទកុ េ នងិ្ សមុទយាៈទងំ្ពរី ជានពិរាធសចចាៈ, បដបិទ ណដល 
ជាពហតុឲយដងឹ្ចាស់នវូនពិរាធ ជាមគគសចចាៈ” ដពូចនោះ ។ ពរ ោះពហតុ
ព ោះ ពទើបពោកព លថា “រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្រ់ពោះ ម
ថា សម្មម សមពុពទធ  កព៏រ ោះរទង្រ់ាស់ដងឹ្នវូធម៌ទងំ្ពួង្ទងំ្ឡាយ 
ពដាយរបនពផង្  ពដាយរពោះឣង្គឯង្ផង្”  ដពូចនោះ  ។ 
‘ (១២៩)   ចណំណក  រពោះម្មនរពោះភាគ   រទង្រ់ពោះ មថា  វជិាជ -   
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-៥០៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ចរណសមបព ន  ពរ ោះរទង្រ់បកបរពម ពដាយវជិាជ ទងំ្ឡាយ នងិ្      
ចរណាៈ ។  បណ្ហត បទទងំ្ព ោះ បទថា “វជិាជ ” បានទងំ្វជិាជ  ៣ ទងំ្ 
វជិាជ  ៨ ។  វជិាជ  ៣ បណឌិ តគបបីរជាប ាមនយ័ដចូបានព លពហើយ 
កនុង្ភយពភរវសូរតនុោ៎ះឯង្ ។ វជិាជ  ៨ បណឌិ ត គបបីរជាប ាមនយ័
ណដលបានព លពហើយ កនុង្ឣមពដ ាសូរត ។  កក៏ នុង្ឣមពដ ាសូរតព ោះ   
រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្ក់ណំតយ់កឣភញិ្ហដ  ៦ រពមទងំ្វបិសស 
ញាណ  នងិ្  មព មយទិ ធ ិ ពហើយរទង្រ់ាស់វជិាជ   ៨  ។ 

ធម៌ទងំ្ ១៥ យា៉ាង្ពនោះឯង្ គ ឺ ការសរងួ្ម កនុង្សីល, ការ  
រគប់រគង្ទវ រ ក នុង្ឥន្ទន ទយ៍ីទងំ្ឡាយ, ការសាគ ល់របម្មណ កនុង្   
ពភាជន,   ការរបកបពរឿយៗ   នវូភាពជាឣនកភាញ ករ់ពញក,  សទ ធមម  ៧, 
របូាវចរ្ន ៤ បណឌិ ត គបបីរជាបថា ព ម្ ោះថា ចរណាៈ ។  ណមន  
ពតិ ធម៌ទងំ្ ១៥ យា៉ាង្ពនោះឯង្ ពោកពៅថា ចរណាៈ ពរ ោះជាផលូវ 
ពដ ើរពៅដល់ទសិណដលមនិសាល ប់ ននរពោះឣរយិសាវក័ ។ សមដចូជា
រពោះឣានន ទពត ថរ ព លថា “ម្មន លមារ ម រពោះឣរយិសាវក័ កនុង្រពោះ   
ធមមវនិយ័ពនោះ  (‘១’)  ជាឣនកម្មនសីល” ដពូចនោះជាពដ ើម ។   កយរបស់  
រពោះឣានន ទពត ថរទងំ្ឣស់ បណឌិ ត គបបីរជាប ាមនយ័ណដលព ល
ពហើយ  កនុង្គមពរីមជឈិមបណ្ហណ សកាៈនុោ៎ះឯង្  ។ 

រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់បកបរពមពហើយ ពដាយវជិាជ ទងំ្ 
ឡាយពនោះ   នងិ្  ពដាយចរណាៈពនោះ    ពរ ោះពហតុព ោះ   ពទ ើបរទង្រ់ពោះ  
____________________________________________________________ 

១-  សុ. ម. ម. ភាគទ ី២៣  ទព័ំរទី ៤៣ ។ 
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-៥១០- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

 មថា វជិាជ ចរណសមបព ន  រទង្រ់បកបរពមពហើយ ពដាយវជិាជ       
នងិ្ ចរណាៈ  ។ 

កនុង្ការដល់រពមទងំ្ ២ យា៉ាង្ព ោះ ការដល់រពម ពដាយ   
វជិាជ  ញុាងំ្សពវញ្ដុ ត តញ្ហដ ណ ននរពោះម្មនរពោះភាគ ឲយពពញបរបូិរពហើយ
ឋតិពៅ, ការដល់រពមពដាយចរណាៈ ញុាងំ្ភាវាៈជាឣនករបកបពដាយ
រពោះមារករណុ្ហ ននរពោះម្មនរពោះភាគ ឲយពពញបរបូិរពហើយឋតិពៅ, 
រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្ដ់ងឹ្នវូរបស់ណដលម្មនរបពយាជន ៍  
នងិ្ របស់ណដលមនិម្មនរបពយាជន ៍ ពដាយសពវញ្ដុ ត តញ្ហដ ណ ពហើយ
រទង្ព់ជៀសវាង្របស់ណដលឥតរបពយាជន ៍ រទង្រ់បកប ណតកនុង្របស់
ណដលជារបពយាជន ៍ពដាយភាពជាឣនករបកប ពដាយរពោះមារករណុ្ហ 
ដល់សតវទងំ្ពួង្ ដចូបុគគលឣនកដល់រពមពដាយវជិាជ  នងិ្ ចរណាៈ ។ 
ពរ ោះពហតុព ោះ  រពោះសាវក័ទងំ្ឡាយរបស់រពោះឣង្គ ជាឣនករបតបិតតិ
លអ មនិណមនជាឣនករបតបិតតឣិារកក់ ដចូជាពួកសាវក័ របស់រគូទងំ្ 
ឡាយ ណដលរបាសចាកវជិាជ  នងិ្ ចរណាៈ ជាបុគគលពធវើខ្ លនួឲយពៅត
រការយ  ដពូចាន ោះពទ  ។ 

រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ពោះ មថា សុគពា ពរ ោះរពោះឣង្គ 
ម្មនផលូវពសតចយាង្ពៅលអ ១ ពរ ោះរពោះឣង្គពសតចយាង្ពៅពហើយ   
កានទ់កីណន លង្ណដលលអ ១ ពរ ោះរពោះឣង្គពសតចយាង្ពៅពហើយ ពដាយ
របនព ១  ពរ ោះរពោះឣង្គរទង្រ់ាស់ពហើយ  ពដាយរបនព ១  ។  

ពរ ោះថា  សូមបីការពៅ ‘ (គមនាៈ)  កព៏ៅថា “គតាៈ” ។   កក៏ារ 
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-៥១១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពៅព ោះ របស់រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ ជាការពៅលអ គជឺាដពំណើ រ
ពៅ យា៉ាង្បរសុិទ ធ មនិម្មនពទស ។  សួរថា “កក៏ារពៅព ោះគឣឺវី?” ។ 
ព្លើយថា “គឣឺរយិមគគ” ។  ណមនពតិ រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះរទង្ ់
មនិជាប់ជ ំក ់ ពសតចយាង្ពៅកានទ់សិដព៏កសមបាន កព៏រ ោះការពៅ
ព ោះ ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបរទង្រ់ពោះ មថា សុគពា ពរ ោះរពោះ        
ឣង្គជាឣនកម្មនផលូវពសតចយាង្  ពៅយា៉ាង្លអ  ។ 

មួយពទៀត រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្ព់សតចយាង្ពៅ 
កានទ់កីណន លង្ដល៏អ គឣឺមតន ិវ ន ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបរទង្រ់ពោះ    
 មថា សុគពា ពរ ោះរពោះឣង្គពសតចយាង្ពៅពហើយកានទ់កីណន លង្
ណដលលអរបការ  ១  ។ 

ម៉ាាង្ពទៀត រពោះឣង្គពសតចយាង្ពៅពហើយពដាយរបនព គមឺនិ
រទង្វ់លិរតឡប់មកកានក់ពិលសទងំ្ឡាយ ណដលរពោះឣង្គរទង្ល់ោះ 
បង្ប់ានពហើយ ពដាយមគគព ោះៗ ជាថមមីតង្ពទៀត ។  សមដចូជារពោះ     
ឣង្គរាស់ថា “កពិលសទងំ្ឡាយណ្ហ ណដលរពោះឣង្គរទង្ល់ោះបាន
ពហើយ ពដាយពសាាបតតមិគគ, រពោះឣង្គ មនិមក មនិវលិមក មនិវលិ
រតឡប់មកកានក់ពិលសទងំ្ឡាយព ោះពទ ពរ ោះពហតុដពូចាន ោះ រពោះ   
ឣង្គពទ ើបរទង្រ់ពោះ មថា សុគពា ៘ កពិលសទងំ្ឡាយណ្ហ 
ណដលរពោះឣង្គរទង្ល់ោះបានពហើយពដាយឣរហតតមគគ, រពោះឣង្គមនិមក 
មនិវលិមក មនិវលិរតឡប់ មកកានក់ពិលសទងំ្ឡាយព ោះពទ 
ពរ ោះពហតុព ោះ  រពោះឣង្គពទ ើបរទង្រ់ពោះ មថា  សុគពា ”   ដពូច នោះ  ។ 
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-៥១២- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ម៉ាាង្ពទៀត រពោះឣង្គពសតចយាង្ពៅពហើយ ពដាយរបនព គ ឺ
រទង្ព់ធវើណតរបពយាជន ៍ នងិ្ ពសចកតសុីខ្ ដល់ពោកទងំ្ពួង្ ពដាយ
សម្មម បដបិតត ិ ពរ ោះរទង្ប់ានបពំពញរពោះបារម ី ៣០ ចាប់ពដ ើមាងំ្     
ឣំពរីពោះបាទមូល ននរពោះពុទ ធរពោះ មទបីង្ារ ដរាបដល់កាលណដល 
រពោះព ធញិ្ហដ ណជាកច់ាស់ នងិ្ ពសតចយាង្ពៅពហើយ មនិចូលពៅ
ជតិឣន តធម៌ទងំ្ពនោះ គសឺសសតាៈ ឧពចឆទាៈ កាមសុខ្ាៈ ឣតតកលិមថាៈ 
ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបរទង្រ់ពោះ មថា សុគពា ពរ ោះរពោះឣង្គពសតច
យាង្ពៅពហើយ  ពដាយរបនពរបការ ១  ។ 

មួយពទៀត រពោះម្មនរពោះភាគរពោះឣង្គព ោះ រទង្រ់ាស់ពដាយ
របនព គ ឺ រទង្រ់ាស់ណតរពោះតរម្មស់ដស៏មគួរ កនុង្ឋានាៈណដលសម   
គួរ ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបរទង្រ់ពោះ មថា សុគពា ពរ ោះរពោះឣង្គ  
រទង្រ់ាស់  ពដាយរបនពរបការ ១  ។ 

ពនោះ  ជាសូរតសំរាប់ជាឧទហរណ៍  ក នុង្ពសចកតពី ោះ  គ ឺ៖ 
‘ ១’) រពោះតថាគត រទង្រ់ជាបនវូរពោះវាចាណ្ហ ណដលជារពោះ  
វាចាមនិពតិ មនិពទៀង្ មនិរបកបពដាយរបពយាជន ៍ នងិ្ វាចាព ោះ   
ជាវាចាមនិជាទរីសឡាញ់ មនិជាទពីពញចតិត ដល់ពួកជនដនទផង្, 
រពោះតថាគត  មនិរាស់នវូរពោះវាចាព ោះពទ  ។ 

‘២’)  រពោះតថាគត សូមបីរទង្រ់ជាបនវូរពោះវាចាណ្ហ ណដលជា  
រពោះវាចាពតិ ពទៀង្ ( ‘ណត’) មនិរបកបពដាយរបពយាជន ៍នងិ្ វាចាព ោះ 
ជាវាចាមនិជាទរីសឡាញ់   មនិជាទពីពញចតិត    ដល់ពួកជនដនទផង្, 
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-៥១៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

រពោះតថាគត  កម៏និរទង្រ់ាស់នវូរពោះវាចាព ោះណដរ  ។ 
‘ ៣’)  ចណំណករពោះវាចាណ្ហ រពោះតថាគត រទង្រ់ជាបថា ជា   
វាចាពតិ ពទៀង្ របកបពដាយរបពយាជន ៍នងិ្វាចាព ោះ ជាវាចាមនិជា 
ទរីសឡាញ់ មនិជាទពីពញចតិត ដល់ពួកជនដនទផង្, កនុង្ដពំណើ រព ោះ 
រពោះតថាគត ជាឣនករជាបនវូកាល ពដ ើមបីពាករនវូរពោះវាចាព ោះ ។  
‘ ៤’)  រពោះតថាគត រទង្រ់ជាបនវូរពោះវាចាណ្ហណដលជារពោះវាចា
មនិពតិ មនិពទៀង្ មនិរបកបពដាយរបពយាជន ៍ ពទោះជាវាចាព ោះ ជា
វាចាជាទរីសឡាញ់ ជាទពីពញចតិត ដល់ពួកជនដនទ, រពោះតថាគត     
កម៏និរទង្រ់ាស់ នវូរពោះវាចាព ោះណដរ  ។ 

‘៥’)   សូមបីវាចាណ្ហ  រពោះតថាគតរជាបថា ជាវាចាពតិ ពទៀង្ 
ណត’មនិរបកបពដាយរបពយាជន,៍ ពទោះបវីាចាព ោះ ជាវាចាណដលជាទី
រសឡាញ់ ជាទពីពញចតិត ដល់ពួកជនដនទ, សូមបីវាចាព ោះ ករ៏ពោះ
តថាគត  មនិរទង្រ់ាស់ណដរ  ។ 
‘ ៦’)  ចណំណកវាចាណ្ហ រពោះតថាគត រទង្រ់ជាបថា ជាវាចា    
ពតិ ពទៀង្ របកបពដាយរបពយាជន ៍ នងិ្ វាចាព ោះ ជាវាចាជាទី
រសឡាញ់ជាទពីពញចតិត ដល់ពួកជនដនទផង្, កនុង្ដពំណើ រព ោះ រពោះ
តថាគត ជាឣនករជាបនវូកាលពដ ើមបីពាកររពោះវាចាព ោះ (១’)” ដពូចនោះ ។ 

រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ បណឌិ ត គបបីរជាបថា “រទង្រ់ពោះ
 មថា  សុគពា”  ពរ ោះរពោះឣង្គរទង្រ់ាស់   ពដាយរបនព  ដចូបាន 
_______________________________________________________________ 

១- សុ. ម. ភាគទី ២៣  ទព័ំរទី ១៥៦-១៥៧ ។  
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-៥១៤- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

‘ពណ៌ មកពនោះឯង្ របការ ១  ។ 
 (១៣០’)  ករ៏ពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ពោះ មថា ពោកវទិ ូ ក ៏
ពរ ោះរពោះឣង្គរទង្រ់ជាបពោក ពដាយរបការទងំ្ពួង្ពតិ ។ ណមន   
ពតិ  រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្ប់ានរជាប គរឺទង្ប់ានយល់   
រទង្ប់ានរជាបចាស់ នវូពោក ពដាយរបការទងំ្ពួង្ គ ឺ ពដាយ   
សភាវាៈ, ពដាយសមុទយាៈ, ពដាយនពិរាធ, ពដាយឧបាយនននពិរាធ 
សមដចូរពោះឣង្គរាស់ថា ម្មន លឣាវុពសា បុគគលមនិពកើត មនិចាស់ 
មនិសាល ប់ មនិចយុត មនិបដសិន ធ ិ កនុង្ទបីផុំតននពោកណ្ហ, តថាគត 
មនិព លនវូទបីផុំតននពោកព ោះថា គបុឺគគលគបបីដងឹ្ គបបីព ើញ 
គបបីដល់ពដាយការពដ ើរពៅ ដពូចនោះពឡើយ,  ម្មន លឣាវុពសា មួយពទៀត  
ពបើតថាគត មនិបានដល់នវូទបីផុំតននពោកពហើយ កម៏និព លនវូ
ការពធវើទបីផុំតននទកុ េពឡើយ, ម្មន លឣាវុពសា មួយវញិពទៀត តថាគត 
បញ្ដតតនវូពោក គទឺកុ េ ផង្ ពោកសមុទយាៈ ផង្ ពោកនពិរាធ ផង្ 
ពោកនពិរាធគាមនិបីដបិទ ផង្ កនុង្ឣតតភាពរបម្មណមួយពាម   
ពនោះឯង្  ណដលរបកបពដាយសញ្ហដ ផង្  របកបពដាយចតិតផង្  ។ 

ទីបាំផុតព្នដោក បុរគលមិនរបបីដល់ ដោយការដដើ រដៅ 

(ដោយដជើង)  កន ុងកាលណាមតងដឡើយ, មួយដទៀត ការមិន

ទន់បានដល់នូវទីបាំផុតព្នដោក ដ ម្ ោះថា មិនបានរួច

ចាកទុកាដឡើយ, ដរពាោះដេតុដនាោះឯង រពោះដ៏មានរពោះភារ

រទង់រជាបចាស់នូវដោក   រទង់មានបញ្ញដ លអ   រទង់ដល់នូវ 
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-៥១៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ទីបាំផុតព្នដោក រទង់របរពឹតតចប់រពេមចរិយៈដេើយ រទង់

មានបាបរមាង ប់បង់ដេើយ រទង់រជាបចាស់នូវទីបាំផុត ព្ន

ដោក រទង់មិនរបាថាន  នូវដោកដនោះ និង ដោកខាងមុខ្

ដឡើយ  
‘(១)
  ។ 

នយ័មួយពទៀត ពោកម្មន ៣ គ ឺ ស េ្ រពោក, សតវពោក,    
ឱកាសពោក ។  ក នុង្ពោកទងំ្ ៣ ព ោះ ស េ្ រពោក បណឌិ ត     
គបបីរជាប កនុង្ឣាគតដាា ន ថា “ពោកមួយ គ ឺ សតវទងំ្ឡាយទងំ្    
ពួង្ ាងំ្ពៅបាន ពដាយសារឣាាររ ‘(២’) ” ។   សតវពោក  បណឌិ ត 
គបបីរជាប កនុង្ឣាគតដាា ន ថា “ពោកពទៀង្” ខ្ លោះ ថា “ពោកមនិ  
ពទៀង្  (‘៣’) ”  ខ្ លោះ  ។ 

ឱកាសពោក   បណឌិ តគបបីរជាប   ក នុង្ឣាគតដាា ន ថា ៖ 
រពោះចនទ  និង រពោះឣ្ាទិតយទាំងឡាយ ដដើ ររកឡឹង ជុើវិញភន ាំ  

សុដមរុ, ទិសទាំងឡាយ សតងភលឺសាវ ងរុងដរឿង រេូតទីមាន 

កាំណត់រតឹមណា, ដោក មានមួយពាន់ចាំសណក រេូតទី 

មានកាំណត់រតឹមដនាោះ, ឣ្ាំណាចរបស់រពោះឣ្ងគ សតងរបរពឹតត  

ដៅ  កន ុងដោកទាំងឡាយដនាោះ  
‘(៤)’

  ។ 

រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្ប់ានរជាបនវូពោកទងំ្ ៣ ព ោះឯង្ 
ពដាយរបការទងំ្ពួង្ ។   ពតិណមនដពូចាន ោះ  សូមបីស េ្ រពោកពនោះ គ ឺ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

១-  សុ. ភាគ៤២  ទព័ំរ១១៧ ។  ២-សុ. ភាគ៦៩  ទព័ំរ២៧៥ ។   ៣-ភាគ២៤  ទព័ំរ៨ ។  

៤-  សុ. ខ.ុ  ភាគទ ី២២  ទព័ំរ ៣៦៨ ។ 
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-៥១៦- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ពោកមួយ គសឺតវទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ ាងំ្ពៅបាន ពដាយសារ     
ឣាាររ, ពោក ២ គ ឺម ១ របូ ១, ពោក ៣ គពឺវទ  ៣, ពោក ៤  
គឣឺាាររ ៤, ពោក ៥ គឧឺបាទនកេន ធ ៥, ពោក ៦ គឣឺាយតនាៈ   
ខាង្កនុង្ ៦, ពោក ៧ គវឺញិ្ហដ ណដ ាតិ ិ ៧, ពោក ៨ គពឺោកធម៌ ៨, 
ពោក ៩ គសឺាត វាស ៩, ពោក ១០ គ ឺ ឣាយតនាៈ ១០, ពោក     
១២ គឣឺាយតនាៈ ១២, ពោក ១៨ គធឺាតុ ១៨ គរឺពោះម្មនរពោះភាគ     
ឣង្គព ោះ រទង្រ់ជាបពហើយ ពដាយរបការទងំ្ពួង្ (‘១’)  ។  មួយពទៀត 
រពោះម្មនរពោះភាគរពោះឣង្គព ោះ រទង្រ់ជាបនវូឣាសយាៈ (‘្ន ទាៈជាទ ី  
ពដកននចតិ ត’) រទង្រ់ជាបនវូឣនសុយាៈ ( ‘កពិលសជាពរគឿង្ពដកពៅ     
ពរឿយៗ’) រទង្រ់ជាបនវូចរតិ រទង្រ់ជាបនវូឣធមុិតត ិ (ការបព អ្ នចតិ ត ិ 
ចូលពៅ) ននសតវទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ រទង្រ់ជាបនវូសតវទងំ្ឡាយ 
ណដលម្មនកពិលសដចូជាធូលី កនុង្ណភនកតចិ ណដលម្មនកពិលស ដចូ   
ជាធូលីកនុង្ណភនកពរចើន  ណដលម្មនឥន្ទន ទយ៍ីចាស់កាល   ណដលម្មនឥន្ទន ទយ៍ី
ទនព់ខ្ាយ ម្មនឣាការលអ ម្មនឣាការឣារកក ់ ណដលគបបីឲយដងឹ្បាន 
ពដាយ្យ ណដលគបបីឲយដងឹ្បានពដាយលំបាក ជាសតវគួរ ជាសតវ
ឣភព័វ ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ សូមបីសតវពោក ករ៏ពោះ     
ឣង្គរទង្ប់ានរជាបពហើយ ពដាយរបការទងំ្ពួង្ ។  មួយពទៀត សតវ-
ពោក គរឺពោះឣង្គរទង្រ់ជាបពហើយ យា៉ាង្ណ្ហ, សូមបីឱកាសពោក     
ករ៏ពោះឣង្គរទង្រ់ជាបពហើយ  យា៉ាង្ព ោះណដរ  ។ 
______________________________________________________ 

១-  សុ. ខ.ុ ភាគ ៦៩   ទព័ំរ ២៧៥ ។  
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-៥១៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

( ទាំេាំព្នចកាវាឡ ) 

ពតិដពូចាន ោះណមន ចកាវាឡមួយពនោះ ពដាយបពណ្ហត យ ពដាយ
ទទងឹ្  ម្មនរបម្មណ  ១,២០៣,៤៥០  ពយាជន ៍ ។    ណតពដាយជុវំញិ 

បរិមណឌ លទាំងឣ្ស់    ព្នចកាវាឡដនាោះ    មានរបមាណ 

៣,៦១០,៣៥០  ដយាជន៍, 

( ករាស់ននប្ផនដ ី) 

កនុង្ចកាវាឡព ោះ  
សផនដីដនោះ ដពាលដោយករមាស់ មានរបមាណប៉ាុដណណ ោះ  រឺ 

២៤០,០០០   ដយាជន៍, 

( ករាស់ននទឹករទប្ផនដ ី) 

ពរគឿង្សរម្មប់រទនវូណផនដពី ោះឯង្  គ ឺ
ទឹកឋិតដៅដលើខ្យល់ ដោយករមាស់ មានរបមាណប៉ាុដណណ ោះ 

រឺ   ៤៨០,០០០   ដយាជន៍, 

ពរគឿង្សរម្មប់រទនវូទកឹព ោះឯង្ គ ឺ 
ខ្យល់   សដលរសាត់ដៅ       ដលើពពក       មានរបមាណ  

៩៦០,០០០   ដយាជន៍,   ដនោះជាការតាំងដៅរពមព្នដោក, 

( ទំហំននភនំ រពះសុទ្មរ ុ) 

មួយពទៀត កនុង្ចកាវាឡណដលាងំ្ពៅរពម យា៉ាង្ពនោះព ោះ ម្មន 
ភនាំ រពោះសុដមរុ ជាភនាំសដលមានកាំពស់ខ្ពស់បាំផុត ដរៅចុោះដៅ 

កន ុងមហាសមុរទ ៨៤,០០០  ដយាជន៍,  ខ្ពស់ដឡើងដៅដលើ  ក៏ 
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-៥១៨- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

មានរបមាណប៉ាុ ដណាណ ោះសដរ, 

     ភន ាំធាំទាំងឡាយ រឺ ភន ាំយុរនធរ ភន ាំឥសិនធរៈ ភនាំករវីកៈ ភនាំ     

សុទសសនៈ ភនាំ និមិនធរៈ ភនាំ វិនតកៈ ភនាំឣ្សសកណណ ៈ សដល

វិចិរតដេើយ ដោយរតនៈដផសងៗ ដរបៀបដូចជាភនាំ ទិពវ ដរៅ 

ចុោះដៅដរកាម និង ដឡើងខ្ពស់ដៅដលើ  ដោយរបមាណ ពាក់

កណាត លៗ ឣ្ាំពីរបមាណ ព្នភន ាំ រពោះសុដមរុដនាោះ ដៅតម

លាំោប់, 

     ភន ាំធាំទាំង ៧ ដនាោះ ឋិតដៅ ដោយជុើវិញ ព្នភន ាំ រពោះសុដមរុ 

ជាទីឣ្ារស័យដៅ របស់មហារាជ ជាទីសដលដទវត និង 

យកសឣ្ារស័យដៅ, 

     ភន ាំេិមវា ខ្ពស់ ៥០០ ដយាជន៍ ដោយបដណាត យ និង 

ទទឹង  ៣,០០០  ដយាជន៍   របោប់ដោយកាំពូល  ៨៤,០០០, 

     ដដើមជមព ូ ដ ម្ ោះនរៈ ដោយជុើវិញដដើម មាន ១៥ 

ដយាជន៍ មានដដើមខ្ពស់ ៥០ ដយាជន៍ និង សមក ៥០ ដយាជន៍ 

ោតសនធឹងដៅ មានរបសវង ១០០ ដយាជន៍ ដោយជុើវិញ 

និង កាំពស់ដឡើងដៅដលើ  ក៏របសវងដូចោន ដនាោះសដរ, ដោយ

ឣ្ានុភាពព្នដដើមជមព ូឯណា, ទវី បដនោះ ដទើបដោករបកាស

ដ ម្ ោះថា  ជមព ូទវី ប, 

កទ៏ហំនំនពដ ើមជមពូពនោះឯណ្ហ, ទហំពំនោះនុោ៎ះឯង្ ជាទហំនំនពដ ើមចរិតបា-
ដលី   ( ‘រចពនៀង្’)    របស់ឣសុរទងំ្ឡាយ    ពដ ើមគ    របស់រគុឌទងំ្ 
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-៥១៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ឡាយ ពដ ើមកទមព (‘កទមព’) ក នុង្ឣបរពគាយានទ វបី ពដ ើមកបបរពកឹស ក នុង្   
ឧតតរកុរទុ វបី ពដ ើមពរចស កនុង្បុពវវពិទហទ វបី ពដ ើមរលួសផអុង្ ក នុង្     
ឋានាវតតងិ្ស  ពរ ោះពហតុព ោះ  ពទ ើបបុរាណ្ហចារយ ព លថា ៖  

ដដើមរចដនៀង ដដើមរ ដដើមជមព ូ ដដើមរលួសផអ ុង របស់ពួក

ដទវត ដដើមកទមព  ដដើមកបបរពឹកស និង ដដើមទី ៧ រឺ ដដើម

ដរចស ដូដចន ោះ, 

( ទំហំននភនំចកកវាឡ ) 

ភនាំចកាវាឡ ដរៅចុោះដៅ កន ុងមហាសមុរទ ៨២,០០០ 

ដយាជន៍ ខ្ពស់ដឡើងដៅដលើ  ក៏របមាណប៉ាុនដណាោះសដរ, ភនាំ   

ចកាវាឡដនោះ   ឋិតដៅ  ព័ទធ ជុើវិញដោកធាតុទាំងឣ្ស់ដនាោះ, 

( ទំហំននវិាននិង្ទវីប ) 

កនុង្ពោកធាតុព ោះ មណឌ ល ននរពោះចន ទ ម្មនរបម្មណ ៤៩ 
ពយាជន,៍ មណឌ ល ននរពោះឣាទតិយម្មនរបម្មណ ៥០ ពយាជន,៍ វមិ្មន 
ាវតតងិ្សម្មន ១០,០០០ ពយាជន,៍ វមិ្មនឣសុរ, មារឣវចីនិរក, 
ជមពូទ វបី កម៏្មនទហំបំ៉ាុនគាន ព ោះណដរ, ឣបរពគាយានទ វបី ម្មន ៧,០០០ 
ពយាជន,៍ បុពវវពិទហទ វបី កម៏្មនទហំដំចូគាន ព ោះណដរ, ឧតតរកុរទុ វបី    
ម្មនរបម្មណ ៨,០០០ ពយាជន,៍ មួយពទៀត កនុង្ពោកធាតុព ោះ     
ទ វបីធ ំ ទ វបីមួយៗ ម្មនទ វបីណដលតូចៗ ជាបរវិារ ទ វបីមួយៗ ៥០០ ។ 
របស់ទងំ្ឣស់ព ោះ ជាចកាវាឡ ១ ព ម្ ោះថា ពោកធាតុ ១, កនុង្
ចព ល ោះននពោកធាតុទងំ្ឡាយ  ម្មនពោកន តរយិនរក  ១  ។ 
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-៥២០- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

រពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្រ់ជាប គរឺទង្យ់ល់ រទង្រ់ជាបចាស់ 
នវូឣនន តចកាវាឡ ឣនន តពោកធាតុទងំ្ឡាយ ម្មនរបការដចូព ល
មកពហើយ ពដាយរពោះឣនន តពុទ ធញ្ហដ ណ ។  សូមបីឱកាសពោក ករ៏ពោះ  
ឣង្គរទង្រ់ជាប ពដាយរបការទងំ្ពួង្ ដចូបានពរៀបរាប់មកពនោះឯង្ ។ 
រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ពោះ មថា ពោកវទិ ូ ពរ ោះរពោះឣង្គរទង្ ់ 
រជាបពោក ពដាយរបការទងំ្ពួង្ យា៉ាង្ពនោះឯង្ របការ ១  ។ 
‘ (១៣១) កបុ៏គគលណដលនរកណលង្ ជាង្រពោះដម៏្មនរពោះភាគ       
ឣង្គព ោះ មនិម្មន ពរ ោះមនិម្មនឣនកណ្ហម្មន ក់ វពិសសជាង្រពោះឣង្គ 
ពដាយគុណទងំ្ឡាយ   ពរ ោះពហតុព ោះ    ពទ ើបរទង្ប់ានរពោះ មថា 
ឣនតុ តពរា ។  ពតិណមនដពូចាន ោះ រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ ណតង្រគប 
សង្ាតន់វូពោកទងំ្ពួង្ ពដាយសីលគុណផង្ ពដាយសម្មធគុិណ, 
បញ្ហដ គុណ, វមុិត តគុិណ នងិ្ វមុិត តញិ្ហដ ណទសសនគុណផង្, រពោះឣង្គ 
មនិម្មនបុគគលពសមើ ពសមើពដាយរពោះឣង្គ មនិម្មនបុគគលពសមើ  មនិម្មន
បុគគលពរបៀបពសមើ មនិម្មនចណំណកពរបៀប មនិម្មនបុគគលពរបៀបដចូ 
ពដាយសីលគុណផង្ ៘ ពដាយវមុិតតញិ្ហដ ណទសសនគុណផង្ ។ 
សមដចូរពោះឣង្គរាស់ថា “ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ ( ‘១’) ណតតថាគត មនិ
ពចិារណ្ហព ើញនវូសមណាៈ ឬ រ ហមណ៍ ណដលដល់រពមពដាយ
សីលនរកណលង្ជាង្តថាគត កនុង្ពោក រពមទងំ្ ម្មរពោក រពហម-
ពោក    ៘     កនុង្ពួកសតវ   រពមទងំ្ពទវា   នងិ្   មនសុសពនោះ 
__________________________________________________________________ 

១- សុ. សំ. សគ. ភាគទី ៣០  ទព័ំរទី ៣១ ។ 
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-៥២១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពឡើយ ” ដពូចនោះជាពដ ើម ។  បណឌិ តគបបីរជាបពសចកតពីសិាត រ ។  សូរត
ទងំ្ឡាយ ម្មនឣគគបបសាទសូរតជាពដ ើម នងិ្ គាថាទងំ្ឡាយ ម្មន
ជាឣាទិ៍ថា “ឣាចារយ របស់ខ្ ញុ ំ មនិម្មន ( ‘១’)” ដពូចនោះ បណឌិ ត គបបីពធវើ      
ឲយពសិាត រ  ពដាយរបការដពូចនោះ  ។ 

រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ពោះ មថា បុរសិទមមសារថ ិ ពរ ោះ 
រទង្ញុ់ាងំ្បុគគលណដលគួរទ ូម នទងំ្ឡាយឲយរលឹក ។  ឣធបិាយថា 
“រទង្ហ់វកឹ គរឺទង្ ់ពំៅពដាយវពិសស” ។  បុគ គលទងំ្ឡាយណដល 
មនិទនប់ានហវកឹ ណតគួរពដ ើមបីនងឹ្ទ ូម នបាន ពទោះជាសតវតរិចាឆ ន
ព ម្ លកត ីជាមនសុសរបុសកត ីជាឣមនសុសរបុសកត ី ព ម្ ោះថា បុរស
ណដលគួរទ ូម នបាន កនុង្បទថា “បុរសិទមមសារថ”ិ ព ោះ ។  ពតិណមន
ដពូចាន ោះ សូមបីសតវតរិចាឆ នព ម្ លទងំ្ឡាយ ដចូឣបោល គរាជ 
ចូពឡាទរ គរាជ មពារទរ គរាជ ឣគគសិិខ្ គរាជ ធូមសិខ្ គ 
រាជ ឣាលវាឡ គរាជ ដរំពី ម្ ោះធនបាល ដពូចនោះជាពដ ើម គរឺពោះម្មន
រពោះភាគរទង្ហ់វកឹពហើយ  គរឺទង្ព់ធវើឲយឣស់ពសិពហើយ  រទង្ឲ់យឋតិ  
ពៅចពំ ោះពហើយ កនុង្សរណាៈ នងិ្ សីលទងំ្ឡាយ, សូមបីមនសុស
របុសទងំ្ឡាយម្មនសចចកនរិគន ធបុរត ឣមពដ ាម្មណព ពបាកេរសាត-ិ
រ ហមណ៍  ពសាណទណឌ រ ហមណ៍  កូដទណឌ រ ហមណ៍ ជាពដ ើម     
សូមបីឣមនសុសរបុសទងំ្ឡាយ ម្មនឣាឡវកយកស សូចពិោម-   
យកស    ខ្រពោមយកស   នងិ្   សកាពទវរាជ  ជាពដ ើម   ករ៏ពោះឣង្គរទង្ ់ 
___________________________________________________________ 

១-  សុ. ម. ភាគទ ី២១   ទព័ំរ ១៥៤ ។  
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-៥២២- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ទ ូម នបានពហើយ   គរឺទង្ណ់ណ បំានពហើយ    ពដាយឧបាយពរគឿង្
ណណ ទំងំ្ឡាយ ដវ៏ចិរិត ។  មួយពទៀត កនុង្ពសចកតពីនោះ រពោះ       
សូរតពនោះថា “ម្មន លពកសី តថាគត រណមង្ណណ  ំ នវូបុរសណដលគួរ   
ទ ូម នទងំ្ឡាយ ពដាយលអខ្ លោះ ពដាយឣារកកខ់្ លោះ រណមង្ណណ ពំដាយ
លអ នងិ្ ពដាយឣារកកខ់្ លោះ ( ‘១’) ” ដពូចនោះជាពដ ើម បណឌិ តគបបី ‘សំណដង្’      
ឲយពសិាត រ ។  មួយវញិពទៀត រពោះម្មនរពោះភាគ កាលរទង្រ់ាស់
ពនយល់នវូគុណវពិសស ម្មនបឋមជាន ជាពដ ើម ដល់បុគគលទងំ្ 
ឡាយ ម្មនបុគគលឣនកម្មនសីលបរសុិទ ធជាពដ ើម នងិ្ រទង្រ់ាស់
ពនយល់ នវូបដបិទមគគ ណដលរបពសើរខ្ ពង្ខ់្ ពស់ ដល់រពោះឣរយិបុគគល
ទងំ្ឡាយ ម្មនពសាាបន នជាពដ ើម កព៏ ម្ ោះថា រទង្ទ់ ូម ននវូបុគគល
ណដលទ ូម នពហើយណមនពតិ  ។ 

ម៉ាាង្វញិពទៀត ២  បទថា “ឣនតុ តពរា បុរសិទមមសារថ”ិ  ពនោះ    
ជាបទសំណដង្ពសចកតណីតមួយនុោ៎ះឯង្ ។ ពរ ោះថា រពោះម្មនរពោះភាគ 
រទង្ណ់ណ  ំ នវូបុរសណដលគួរទ ូម នទងំ្ឡាយ ដចូជាបុគគលទងំ្ 
ឡាយឣង្គុយ ពធវើសម្មធ ិ កនុង្ទណីតមួយនុោ៎ះឯង្ សទុ ោះពៅបាន ៨ ទសិ  
មនិជាប់ជ ំក ់យា៉ាង្ដពូចាន ោះ ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបបណឌិ ត ថាវ យរពោះ
 មថា “រទង្ណ់ណ នំវូបុរសណដលគួរទ ូម នបាន មនិម្មនបុគគលនរក
ណលង្ជាង្” ដពូចនោះ ។  មួយពទៀត កនុង្ពសចកតពីនោះ រពោះសូរតពនោះថា 
“ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ   ដរំ ី ណដលគួរហវកឹ គបុឺគគលឣនកហវកឹដរំ ី បរពៅ 
_____________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣ.ំ ភាគទី ៤២  ទព័ំរទី ២៨៣ ។  
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-៥២៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពហើយ រណមង្សទុ ោះពៅកានទ់សិណតមួយពទ (១)’ ” ដពូចនោះជាពដ ើម បណឌិ ត
គបបី (សំណដង្)’  ឲយបានពសិាត រ  ។ 
‘ (១៣២’)  រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ពោះ មថា “សាថ ” ពរ ោះ   
រទង្ព់របៀនរបពៅជាពរឿយៗ ពដាយរបពយាជន ៍ កនុង្ពោកពនោះ, 
របពយាជន ៍ កនុង្ពោកខាង្មុខ្ នងិ្ របពយាជនដ៍ខ៏្ ពង្ខ់្ ពស់ ាមសម 
គួរ ។  មួយពទៀត រទង្រ់ពោះ មថា “សាថ ” បាននយ័ថា រពោះម្មន    
រពោះភាគរទង្ជ់ាឣនក ពួំក, ពសចកតឣីធបិាយកនុង្ពរឿង្ព ោះ បណឌិ ត
គបបីរជាប ាមនយ័បាលីនពិទ ទស ម្មនជាឣាទិ៍ថា “ឣនក ពួំក ញុាងំ្ 
ពួកឲយ្លង្ផលូវលំបាក គឲឺយ្លង្ផលូវលំបាក គពឺចារ ឲយ្លង្ផលូវលំបាក    
គសឺតវសាារវ ឲយ្លង្ផលូវលំបាក គទឺរុ ភកិស ឲយ្លង្ ឲយ្លង្ពឡើង្ ឲយ  
្ លង្ពចៀសពចញឣំពផី លូវលំបាក គមឺនិម្មនទកឹ ឲយដល់ភូមណិផនដ ី ដ៏
ពកសមកាន ត យា៉ាង្ណ្ហ, រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្ជ់ារពោះសាសាត  រទង្ ់  
ជាឣនក ពួំក រទង្ញុ់ាងំ្សតវ ឲយ្លង្ផលូវលំបាកគភឺព ឲយ្លង្ផលូវ
លំបាក គជឺាត ិ (‘២)’ ”   ដពូច នោះជាពដ ើម  កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ  ។  

 កយថា “ពទវមនសុាន”ំ បានដល់ ននពទវាទងំ្ឡាយផង្ 
ននមនសុសទងំ្ឡាយផង្ ។   កយថា “ពទវមនសុាន”ំ ពនោះ រពោះ        
ឣង្គរាស់ពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននការកណំតព់វពនយយសតវ ថាន ក់
ឧរកដិ ា   នងិ្  ពដាយឣំណ្ហចននការកណំតយ់កពវពនយយសតវ ណដលជា 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

១- សុ. ម. ឧ. ភាគទី ២៨  ទព័ំរទី ១១៤ ។    ២-  សុ. ខ.ុ ចូ.  ភាគទ ី៦៨  ទព័ំរទី ១៨៤ ។ 
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-៥២៤- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ភពវបុគគល ។  ណតាមពតិ រពោះម្មនរពោះភាគរទង្ជ់ារពោះសាសាត ននសតវ
តរិចាឆ នទងំ្ឡាយផង្ណដរ ពដាយការរបទននវូរពោះឣនសុាសន ី ។ 
ណមនពតិ សតវតរិចាឆ នទងំ្ឡាយព ោះឯង្ បានដល់ឧបនសិស័យ-
សមបតត ិ  កព៏ដាយសារណតការសាត ប់នវូរពោះធម៌  របស់រពោះម្មនរពោះ  
ភាគពហើយ ជាឣនកម្មនចណំណកននមគគផល កនុង្ឣតតភាព ទ២ី ឬ ទ៣ី 
ពរ ោះការដល់រពម ននឧបនសិស័យព ោះឯង្ ។ កក៏ នុង្ពសចកតពី ោះ    
ឣនកណដលបាននវូឧបនសិស័យសមបតត ិ ពរ ោះករិយិាសាត ប់នវូធម៌ ម្មន   
មណឌុ កពទវបុរតជាពដ ើម ជាឧទហរណ៍  ។  

បានឮមកថា កាលរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្សំ់ណដង្ធម៌ ដល់
របជាជន ណដលពៅកនុង្ទរីកុង្ចមា ណកបរម្មតរ់ចាងំ្ននរសោះពបាកេរណី 
ព ម្ ោះគគគរា, សតវកណង្ាបមួយ បានកានយ់កនវូនមិតិ ត ក នុង្សំពឡង្ 
របស់រពោះម្មនរពោះភាគ ។ បុរសចញិ្ច ឹមកូនពគាម្មន ក ់ កាលដាកព់ឈើ 
រចតចុ់ោះ កប៏ានឈររចត ់ ពៅចកំាលសតវកណង្ាបព ោះជាប់ ។ សតវ
កណង្ាបព ោះសាល ប់ កនុង្ខ្ណាៈព ោះភាល មពហើយ បានពៅពកើត កនុង្វមិ្មន
ម្មស កពំស់ ១២  ពយាជន ៍ កនុង្ភពាវតតងិ្ស ពរបៀបដចូជាលកព់ៅ
ពហើយ ភាញ កព់ឡើង្វញិ ព ើញខ្ លនួម្មនពួក ង្ពទពឣបសរពចាមពរាម 
កនុង្វមិ្មនព ោះ កព៏ចិារណ្ហថា “ពឣើហន៎! ឣាាម ឣញ មកពកើត កនុង្        
ទពីនោះពហើយពតើ!,     ឣាាម ឣញ   បានពធវើកមមឣវីហន៎?”   ដពូច នោះ    មនិបាន
ព ើញកមមឣវីមួយ   ដនទពរៅឣំពកីារកានយ់ក  នវូនមិតិ ត   កនុង្សំពឡង្ 
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-៥២៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

របស់រពោះម្មនរពោះភាគពឡើយ ។  ក នុង្ខ្ណាៈព ោះឯង្  មណឌុ កពទវ-
បុរតព ោះ មកថាវ យបង្គរំពោះបាទទងំ្ឡាយ របស់រពោះម្មនរពោះភាគ 
រពមទងំ្វមិ្មន  ។ 

រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ជាបពតិ ណតរទង្រ់ាស់សួរថា ៖ 
ឣ្នកណាេន៎  រុងដរឿង ដោយបញទធិ  ដោយយស មានពណ៌ 

សមបុរលអសាអ ត ញុាំងទិសទាំងពួង ឲយភលឺសាវ ង ថាវ យបងគើ 

ដជើងទាំងឡាយ  របស់តថារត  ។ 

មណឌុ កពទវបុរតព ោះ  រកាបទលូរពោះម្មនរពោះភាគ ថា ៖ 
កនុងជាតិមុន ទូលរពោះបងគ ើដកើតជាសតវកសងាប ជាសតវ រតច់ 

រកសីុដៅតមទឹក កនុងទឹក, កាលទូលរពោះបងគ ើ កាំពុងសត    

សាត ប់ធម៌ របស់រពោះដ៏មានរពោះភារ, បុរសឣ្នកចិញ្ចឹមកូន 

ដោ   បានសមាល ប់នូវទូលរពោះបងគ ើ  ។ 

រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្សំ់ណដង្ធម៌ ដល់មណឌុ កពទវបុរតព ោះ ។ 
ការរាស់ដងឹ្ធម៌ បានម្មនពហើយដល់សតវ ៨៤,០០០ ។ ចណំណក    
ឯពទវបុរត ឋតិពៅ កនុង្ពសាាបតតផិល ពធវើការពសើចពហើយពចៀស
ពចញពៅ  ។  

ចណំណកវតថុរគប់ណបបយា៉ាង្ ណដលព ម្ ោះថា បុគគលគបបីដងឹ្ ក៏
ម្មន, រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ពោះ មថា ពុពទធ  ពរ ោះរទង្រ់ជាបវតថុ
ទងំ្ឣស់ព ោះឯង្     ពដាយឣំណ្ហចននរពោះញាណណដលពកើត     កនុង្ទ ី 
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-៥២៦- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

បផុំតននវពិម្មកេ ។  មួយពទៀត រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ដងឹ្នវូ    
សចចាៈទងំ្ ៤ ពដាយរពោះឣង្គឯង្ផង្ រទង្ញុ់ាងំ្សតវទងំ្ឡាយដនទ
ពទៀត ឲយរាស់ដងឹ្ផង្ ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបរទង្់
រពោះ មថា ពុពទធ  ពរ ោះពហតុទងំ្ឡាយ ដចូបានព លមកពហើយ
ពនោះឯង្ជាពដ ើម ។  កព៏ដ ើមបីឲយដងឹ្ចាស់ នវូពសចកតពីនោះ នយ័ កនុង្  
បាលីនពិទ ទសកត ី នយ័ កនុង្បាលីបដសិមភទិកត ី ទងំ្ឣស់ណដលរបរពតឹ ត
ពៅពហើយ យា៉ាង្ពនោះថា “រពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ពោះ មថា “ពុពទធ ” 
ពរ ោះរទង្រ់ាស់ដងឹ្ នវូសចចទងំ្ឡាយ, រទង្រ់ពោះ មថា “ពុពទធ ” 
ពរ ោះរទង្ញុ់ាងំ្ពួកសតវឲយរាស់ដងឹ្ ‘(១)’ ” ដពូចនោះជាពដ ើម បណឌិ ត   
គបបី (សំណដង្’)  ឲយបានពសិាត រ  ។  
‘ (១៣៣’) ចណំណក កយថា “ភគវា” ពនោះ ជា កយពៅរពោះ   
ម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រពោះឣង្គវពិសសពដាយគុណ, ជាឣនករបពសើរ
បផុំត  នងិ្  ជារគូ  ពដាយពសចកតពីគារព  ។ 

ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបបុរាណ្ហចារយ ព លពហើយ ថា ៖ 
ពាកយថា “ភរវា” ជាពាកយរបដសើ រ, ពាកយថា “ភរវា” ជា

ពាកយរបដសើ របាំផុត, រពោះមានរពោះភារឣ្ងគដនាោះ រទង់ជាររូ 

រទង់របកប ដោយរុណធម៌ របស់ររូ ដរពាោះដេតុដនាោះ  

ដទើបរទង់រពោះនាមថា  “ភរវា”  ។ 

ម៉ាាង្វញិពទៀត  ម ម្មន ៤  យា៉ាង្ គ ឺឣាវតថកិ ម ( មណដល 
________________________________________________________________________ 

១-  សុ. ខ.ុ ចូ. ខុ. ប. ភាគទី ៦៨   ទព័ំរទ ី១០៧  ។ 
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 -៥២៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពៅពៅាមកាលសម័យ)’ លិង្គកិ ម ‘( មណដលពៅពៅាម 
ពភទ)’ ពនមតិ តកិ ម ‘( មណដលជានមិតិ ត)’ ឣធចិចសមុបបន ន ម (‘ ម
ណដលាងំ្ពឡើង្ធមមាៗ’) ។ ម្មន កយឣធបិាយថា “ មណដល   
ាងំ្ពឡើង្ ាមពសចកតរីបាថាន ាមពវាាររ របស់ពោក ព ម្ ោះថា     
ឣធចិ ចសមុបបន ន ម”  ។  

កនុង្ មទងំ្ ៤ ព ោះ  មដចូជា “វពចាឆ  កូនពគា, ទពម្មម  ពគា
ណដលពគហវកឹ, ពលិពពទធ  ពគាពរបើ” ដពូចនោះជាពដ ើម ព ម្ ោះថា ឣាវតថ-ិ
ក ម ។  មដចូជា “ទណឌី  មនសុសម្មនពឈើរចត,់ ្តត ី មនសុស    
ម្មន្រត, សិខ្ ីសតវម្មនសិរ, ករ ីសតវម្មនរបពម្មយ” យា៉ាង្ដពូចនោះ   
ជាពដ ើម ព ម្ ោះថា លិង្គកិ ម ។  មដចូជា “ពតវពិជាជ  ឣនកម្មន      
វជិាជ  ៣, ្ឡភពិញ្ហដ  ឣនកបានឣភញិ្ហដ  ៦” ដពូចនោះជាពដ ើម ព ម្ ោះថា    
ពនមតិ តកិ ម  ។   មណដលាងំ្ពឡើង្  មនិគតិដល់ពសចកតនីន កយ 
ដចូជា “សិរវីឌឍពកា ឣនកចពំរ ើនពដាយសិរ,ី ធនវឌឍពកា ឣនកចពំរ ើន 
ពដាយរទពយ”  យា៉ាង្ដពូចនោះជាពដ ើម  ព ម្ ោះថា ឣធចិចសមុបបន ន ម ។ 

ចណំណករពោះ មថា “ភគវា” ពនោះជាពនមតិ តកិ ម, រពោះ ង្
មារម្មយា មនិបានាងំ្ថាវ យ, រពោះបាទសុពទធ ទនមាររាជ មនិ  
បានាងំ្ថាវ យ, រពោះញាត ិ ៨៤,០០០ កម៏និបានាងំ្ថាវ យ, ពទវា 
វពិសសទងំ្ឡាយ ម្មនសកាពទវរាជ  នងិ្ សន តសិុតពទវបុរត ជាពដ ើម 
កម៏និបានាងំ្ថាវ យ ។ ណមនពតិ  កយពនោះ រពោះធមមពស បត ីបាន
ព លពហើយថា   “រពោះ មថា  ភគវា  ព ោះ   រពោះម្មា  មនិបានាងំ្ 
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-៥២៨- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ថាវ យ ៘  រពោះ មព ោះ  ជាវពិម្មកេន តកិ ម រពោះ មណដលពកើត 
កនុង្ទបីផុំតននវពិម្មកេ រពមទងំ្ការបាននវូសពវញ្ដុ តញ្ហដ ណ ពរកាម
ពដ ើមព ធរិពកឹស ននរពោះដម៏្មនរពោះភាគ រពោះពុទ ធជាម្មច ស់ទងំ្ឡាយ, 
រពោះ មព ោះ ជាសចឆកិាបញ្ដតត ិ ាងំ្ពឡើង្ពរ ោះរាស់ដងឹ្ធម៌ជាក់
ចាស់,  រពោះ មពនោះគឣឺវី ?,  រពោះ មពនោះ  គ ឺភគវា (‘១’) ”  ដពូចនោះ  ។ 

ករ៏ពោះ មព ោះ ម្មនគុណណ្ហជានមិតិ ត, ពដ ើមបីសំណដង្នវូគុណ
ទងំ្ឡាយព ោះ រពោះសង្គតីកិាចារយទងំ្ឡាយ ព លនវូគាថាពនោះថា៖  

រពោះដ៏មានរពោះភារឣ្ងគដនាោះ រទង់រពោះនាមថា ភរវា ដរពាោះ 

ជាភរី ឣ្នកមានដជារ, ដរពាោះជាភជី ឣ្នកដសព, ដរពាោះជា    

ភារី ឣ្នកមានចាំសណក, ដរពាោះជាវិភតតវា ឣ្នកចាំសណក, 

ដរពាោះបានដធវើ នូវការបាំបាក់ នូវកិដលស, ដរពាោះជាររូ, ដរពាោះ

មានភារយៈ ឣ្នកមានបុណយបារមី, ដរពាោះជាសុភាវិតតត ដនា 

រទង់ឣ្ប់រាំរពោះឣ្ងគលអ ដេើយ ដោយញណទាំងឡាយ ដ៏ 

ដរចើន,  ដរពាោះជាភវនតរៈ  ឣ្នកដល់ទីបាំផុតព្នភព  ។ 

កព៏សចកតឣីធបិាយ ននបទទងំ្ឡាយព ោះៗ កនុង្គាថាព ោះ 
បណឌិ ត គបបីព ើញ ាមនយ័ណដលបានព លមកពហើយ កនុង្នពិទ ទស
ព ោះឯង្ ។   ចណំណកនយ័ពនោះ ជានយ័មួយពផសង្ពទៀត គ ឺ៖ 

រពោះមានរពោះភារ រពោះឣ្ងគជាឣ្នកមានភារយៈ ជាឣ្នកកាច់ 

បាំបាក់    ជាឣ្នករបកប   ដោយភរធម៌ទាំងឡាយ   ជាឣ្នក  

_________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. ចូ. ភាគទី ៦៧  ទព័ំរទី ១៦  ។ 
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-៥២៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ចាំសណក ជាឣ្នកដសព ជាឣ្នកកាំចាត់នូវការរតច់ដៅកនុងភព 

ទាំងឡាយ  ដរពាោះដេតុដនាោះ  ដទើបរទង់រពោះនាមថា ភរវា ។  

បណ្ហត បទទងំ្ព ោះ បណឌិ តគបបីរជាបថាាៈ ពោកកានយ់កនវូ 
នរិតុ តលិកេណាៈ ម្មនលកេណាៈ ជាឣាទិ៍ថា “វណ្ហណ គពម្ម ចុោះតួឣកសរថម,ី 
វណណវបិរយិាពយា  ោល ស់តួឣកសរ” ដពូចនោះ ឬក ៏កានយ់កនវូលកេណាៈ   
គ ឺ ការរមួបញ្ចូ ល កនុង្សពទម្មនបពិសាទរសពទជាពដ ើម ពដាយនយ័    
ននសពទសាន្ទសត, រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្ម់្មនភាគយាៈ គរឺពោះ
បារម ីម្មនទនបារម ី នងិ្ សីលបារមជីាពដ ើម ណដលរបពសើរខ្ ពង្ខ់្ ពស់ 
ឣាចញុាងំ្ពសចកតសុីខ្ណដលជាពោកយិាៈ នងិ្ ពោកុតតរាៈ ឲយពកើត
ពឡើង្បាន ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ កាលពបើរតូវព ល     
ថា  “ភាគយវា”   កព៏ លថា  “ភគវា”   ដពូច នោះ  ។ 

មួយពទៀត  រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះរទង្ក់ាចប់បំាកក់ពិលស 
ណដលពធវើពសចកតរីកវល់រកវាយ នងិ្ ពសចកតពីៅត រការយទងំ្ពួង្បាន 
រាប់ណសនយា៉ាង្ គ ឺ របពភទពោភាៈ, ពទសាៈ, ពម្មហាៈ, ការពធវើទកុ      
ក នុង្ចតិ ត វបិរតិ ត, ឣហរិកិាៈ, ឣព តតបបាៈ, ពកាធាៈ, ឧប ហាៈ, មកេាៈ,      
បោសាៈ, ឥសា, មចឆរយិាៈ, ម្មយា, សាពថយយាៈ, ថមភាៈ, សារមភាៈ, 
ម្មនោះ, ឣតមិ្មនោះ, មទាៈ, បម្មទាៈ, តណ្ហា , ឣវជិាជ , ឣកុសលមូល ៣, 
ទចុ ចរតិ ៣, សង្ាពិលស ៣, មលាៈ ៣, វសិមាៈ ៣, សញ្ហដ  ៣, វតិកាាៈ ៣, 
បបញ្ច  ៣, វបិរពិយសាៈ ៤, ឣាសវ: ៤, គណា : ៤, ឱ ាៈ ៤, ពយាគាៈ    
៤,  ឣគត ិ៤,  តណាុ បាទន ៤,  ពចពាខ្លីាៈ ៥,  វនិពិន ធាៈ ៥,  នវីរណាៈ 
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-៥៣០- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

៥, ឣភនិន ទាៈ ៥, វវិាទមូល ៦, កង្ននតណ្ហា  ៦, ឣនសុយាៈ ៧, មចិឆត តាៈ 
៨, តណ្ហា មូលកាៈ ៩, ឣកុសលកមមបថ ១០, ទដិ ាគិតាៈ ៦២, តណ្ហា -
វបិរតិ ត ១០៨ ឬថា ពដាយសពង្េប រទង្ក់ាចប់បំាកន់វូម្មរទងំ្ ៥ គ ឺ
កពិលសម្មរ, ខ្ន ធម្មរ, ឣភសិ េ្ រម្មរ, ពទវបុតតម្មរ នងិ្ មចចុម្មរ ពរ ោះ
ពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ កាលពបើរតូវព លថា “ភគគវា” ពរ ោះ
រទង្ក់ាចប់បំាកឣ់ន តរាយ ទងំ្ឡាយព ោះឣស់ពហើយ ណតព លថា 
“ភគវា”   ដពូច នោះ  ។ 

ណមនពតិ   ក នុង្ពសចកតពីនោះ   ពោកព លថា ៖ 
រពោះមានរពោះភារ រទង់ជាឣ្នកកាច់បាំបាក់រារៈ ជាឣ្នកកាច់ 

បាំបាក់ដទសៈ ជាឣ្នកកាច់បាំបាក់ដមាេៈ ជាឣ្នកមិនមាន  

អាសវៈ ជាឣ្នកកាច់បាំបាក់បាបធម៌ ទាំងឡាយបានដេើយ 

ដរពាោះដេតុដនាោះ    ដទើបបណឌិ តថាវ យរពោះនាមថា   ភរវា  ។ 

កក៏ារដល់រពមននរពោះរបូកាយ របស់រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គ   
ព ោះ ណដលរទរទង្ន់វូបុញ្ដលកេណាៈ ១០០ គពឺោកសំណដង្ពហើយ 
ពដាយភាវាៈននរពោះឣង្គជាឣនកម្មនបុណយបារម,ី ការដល់រពម នន     
ធមមកាយ គពឺោកសំណដង្ពហើយ ពដាយភាវាៈននរពោះឣង្គ ជាឣនក  
បបំាកព់ទសាៈបានពហើយ, ភាពននរពោះឣង្គ ជាឣនកគមឺនសុស កនុង្  
ពោក នងិ្ មនសុសជតិខាង្ទងំ្ឡាយ សាគ ល់ជាពរចើនកត ី ភាពននរពោះ 
ឣង្គជាឣនកគពួឺករគហសថ នងិ្ បពវជតិ គបបីពៅរកកត ីភាពជាឣនកឣង្់
ឣាច   ក នុង្ការជួយកចំាតព់សចកតទីកុ េ  ខាង្ផលូវកាយ នងិ្ ផលូវចតិ ត របស់ 
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-៥៣១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពួកជនទងំ្ឡាយព ោះណដលពៅរកពហើយកត ី ភាពជាឣនកពធវើឧបការាៈ 
ដល់ពួកជនទងំ្ព ោះ ពដាយឣាមសិទន នងិ្ ធមមទនទងំ្ឡាយកត ី
នងិ្ ភាពជាឣនកឣាចកនុង្ការញុាងំ្ជនទងំ្ព ោះ ឲយរបកបរពមពដាយ
ពសចកតសុីខ្ជាពោកយិាៈ នងិ្ ពសចកតសុីខ្ ណដលជាពោកុតតរាៈ គឺ
ពោកសំណដង្ពហើយ  ពដាយគុណសមបតតទិងំ្ ២  ព ោះណដរ  ។ 

មួយពទៀត  ភគាៈ សពទ កនុង្ពោក រណមង្របរពតឹ តពៅ កនុង្ធម៌   
ទងំ្ ៦ យា៉ាង្ គ ឺភាពជាធ,ំ ធម៌, យស, សិរ,ី កាម នងិ្ ពសចកតី
ពាយាម  ។  កភ៏ាពជាធ ំកនុង្រពោះហបញទយ័ របស់ខ្ លនួរពោះឣង្គឯង្ នន
រពោះម្មនរពោះភាគព ោះ ដរ៏បពសើរកម៏្មន ឬក ៏ ភាពជាធ ំ ណដលពោក
សន មតពហើយ ម្មនការពធវើកាយឲយរញួតូច នងិ្ ការពធវើកាយឲយរសាល
ជាពដ ើម ណដលពពញបរបូិរពដាយឣាការរគប់យា៉ាង្ របស់រពោះម្មនរពោះ
ភាគឣង្គព ោះ កម៏្មន, ពដាយនយ័ដចូគាន ព ោះណដរ រពោះធម៌ណដលជា 
ពោកុតតរាៈ របស់រពោះឣង្គ កម៏្មន, រពោះយស របស់រពោះឣង្គ របាកដ
ចាស់ កនុង្ពោកទងំ្ ៣ ជារពោះយស ណដលរពោះឣង្គបានពហើយ 
ពដាយរពោះគុណ ាមពសចកតពីតិ ជារពោះយស សាអ តបរសុិទ ធ ដន៏រក
ណលង្ កម៏្មន, រពោះសិរនីនរពោះឣវយវាៈតូច-ធ ំ ទងំ្ពួង្ បរបូិរពដាយ 
ឣាការរគប់យា៉ាង្  ឣាចញុាងំ្ពសចកតរីជោះថាល កនុង្ណភនក  នងិ្ ចតិ ត ឲយពកើត
ពឡើង្ ដល់ជនឣនកខ្ វល់ខាវ យ កនុង្ការពមើលនវូរពោះរបូកាយ កម៏្មន,  
កាមាៈ ( ‘ពសចកតរីបាថាន ’) ណដលសម្មគ ល់ថា ពសចកតសីពរមច នន 
របពយាជន ៍  ណដលរទង្រ់បាថាន ពហើយ  កម៏្មន   ពរ ោះរបពយាជនណ៍្ហៗ 
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-៥៣២- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ណដលរពោះឣង្គរបាថាន ពហើយ រតូវការពហើយ ពទោះជារបពយាជនោ៍ទ ល់
រពោះឣង្គក ត ី របពយាជនជ៍នដនទកត ី របពយាជនព៍ ោះៗ កប៏ានសពរមច
សមាមរពោះបណំង្ទងំ្ព ោះពហើយ នងិ្ ពសចកតពីាយាម ព លគឺ
សម្មម វាយាមាៈ ណដលជាពហតុឲយពកើតពឡើង្ននភាពជារគូននពោកទងំ្ 
ពួង្ កម៏្មន ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបឣនករបាជញ ថាវ យ
រពោះ មថា “ភគវា” ពរ ោះឣតថពនោះថា “រពោះឣង្គ រទង្ម់្មនភគធម៌” 
ពរ ោះរទង្រ់បកប  ពដាយភគធម៌ទងំ្ឡាយពនោះ  ដពូច នោះ របការ ១  ។ 

មួយពទៀត រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ពោះ មថា វភិតតវា ម្មន
 កយឣធបិាយថា រទង្ច់ណំណក រទង្ព់បើក រទង្សំ់ណដង្នវូធម៌ទងំ្  
ពួង្ ពដាយរបពភទទងំ្ឡាយ ម្មនកុសលជាពដ ើម ឬ នវូធម៌ ម្មន
កុសលជាពដ ើម ពដាយរបពភទទងំ្ឡាយម្មនខ្ន ធ, ឣាយតនាៈ, ធាតុ, 
សចចាៈ, ឥន្ទន ទយ៍ី នងិ្ បដចិ ចសមុបាទ ឬ នវូឣរយិសចច គទឺកុ េ ពដាយ   
ឣតថ គពឺបៀតពបៀន,  រតូវបចចយ័ាកណ់តង្,  ដតុពរាល  នងិ្ ណរបរបួល,  
នវូឣរយិសចច គសឺមុទយាៈ ពដាយឣតថ គរឺបមូលមក ( ‘នវូទកុ េ)’ ជា
ពហតុ ‘(ននទកុ េ’) ចង្ភាជ ប់ ( ‘ជាមួយ) ទកុ េ’ នងិ្ ពសចកតកីង្ វល់ (‘មនិឲយ      
បានដល់មគគ’) នវូឣរយិសចច គនឺពិរាធ ពដាយឣតថ គរឺោស់ខ្ លួនពចញ 
( ‘ចាកទកុេ’) សងប់សាង ត ់ (ចាកទកុ េ’) គាម នបចចយ័ាកណ់តង្ ជាធមមជាត   
មនិសាល ប់ នវូឣរយិសចច គមឺគគ ពដាយឣតថ គ ឺពំចញ (ចាកទកុ េ’)      
ជាពហតុនននពិរាធ ជាពរគឿង្ព ើញរពោះន ិវ ន ជាធ ំ កនុង្ការព ើញ     
ឣរយិសចច   ពរ ោះពហតុណ្ហ,   ពរ ោះពហតុព ោះ   កាលពបើរតូវព ល    
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-៥៣៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ថា  “វភិតតវា”  ណតព លថា  “ភគវា”  ដពូច នោះ  ។ 
មួយពទៀត រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្គ់ប់ គរឺទង្ព់សព 

រទង្ព់ធវើឲយពរចើន នវូធម៌ណដលជាទពិវវាិររ រពហមវាិររ នងិ្ ឣរយិ-
វាិររ នវូកាយវពិវក ចតិ តវពិវក នងិ្ ឧបធវិពិវក នវូសុញ្ដតវពិម្មកេ       
ឣបណិហតិវពិម្មកេ នងិ្ ឣនមិតិ តវពិម្មកេ នងិ្ នវូឧតតរមិនសុសធម៌ទងំ្ 
ឡាយ ណដលជាពោកយិាៈ នងិ្ ពោកុតតរាៈ ដនទពទៀត ពរ ោះពហតុ    
ណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ កាលពបើរតូវព លថា “ភតតវា” ណតព ល     
ថា  “ភគវា”  ដពូច នោះ  ។ 

មួយវញិពទៀត ពរ ោះការពៅ ព លគតឺណ្ហា  កនុង្ភពទងំ្ ៣  
គរឺពោះឣង្គរទង្ខ់ាជ កព់ចាលពហើយ ពរ ោះពហតុព ោះ កាលពបើរតូវ  
ព លថា “ភពវសុ វន តគមព ” ណតពោកយក ភ ឣកសរ ឣំព ី ភវ    
សពទ គ ឣកសរ ឣំព ី គមន សពទ នងិ្ វ ឣកសរ ឣំព ី វន ត សពទ ពធ វើឲយ    
ពៅជាទ ីាៈ ពហើយព លថា “ភគវា” ដពូចនោះ ពរបៀបដចូជាកនុង្ផលូវ
ពោក កាលពបើរតូវព លថា “ពមហនសស ខ្សស ម្មោ (ម្មោ     
ននឱកាសណដលជាទកីបំាងំ្) �”  ដពូច នោះ  ណតឣនករបាជញ ‘យក ពម ឣំព ី     
ពមហនសស, ខ្ ឣំព ី ខ្សស, ោ ឣំព ី ម្មោ ពហើយ’ ព លថា 
“ពមខ្ោ”  យា៉ាង្ព ោះឯង្  ។ 
‘ (១៣៤) កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ រលឹកនវូគុណ របស់រពោះ  
ពុទ ធ ថា “រពោះដម៏្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ ជារពោះ ឣរហ ំ ពរ ោះពហតុពនោះ 
ផង្  ពរ ោះពហតុពនោះផង្  ៘    រពោះដម៏្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ ជារពោះ 
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-៥៣៤- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ភគវា ពរ ោះពហតុពនោះផង្” ដពូចនោះ, កនុង្សម័យព ោះ ចតិ ត របស់រពោះ  
ពយាគពី ោះ ជាចតិតណដលរាគាៈ របួរតឹមនិបាន ជាចតិតណដលពទសាៈ 
របួរតឹមនិបាន ជាចតិត ណដលពម្មហាៈ របូរតឹមនិបាន ណមនពតិ, កនុង្
សម័យព ោះ ចតិ ត របស់រពោះពយាគពី ោះ ជាចតិតណដលពដ ើរពៅរតង្ ់  
ណមនពតិ របារឰនវូរពោះតថាគត ។  កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ សង្ាត ់
សង្ានិនវីរណធម៌បានពហើយ ពដាយការមនិម្មនបរយុិដាា នកពិលស 
ម្មនរាគាៈជាពដ ើម យា៉ាង្ដពូចនោះពហើយ ព ម្ ោះថា ម្មនចតិតពដ ើរពៅរតង្ ់
ពរ ោះភាវាៈជាឣនកម្មនចតិតពឆ្វព ោះពៅរកកមមដាា ន, វតិកាាៈ នងិ្ វចិារាៈ 
ណដលបព អ្ នពៅរកគុណរពោះពុទ ធ រណមង្របរពតឹ តពៅ យា៉ាង្ពនោះឯង្ ។ 
កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ រតោិះរោិះ ពចិារណ្ហពរឿយៗ នវូគុណរពោះពុទ ធ, 
បតី ិរណមង្ពកើតពឡើង្ ។  ពសចកតរីកវល់រកវាយខាង្ផលូវកាយ នងិ្ ចតិ ត 
របស់រពោះពយាគ ី ឣនកម្មនចតិតរបកបពដាយបតី ិ រណមង្សងប់រម្មង ប់ 
ពរ ោះពសចកតសីងប់រម្មង ប់ ណដលម្មនបតី ិ ជាបទដាា ន ។  ពសចកតសុីខ្
ណដលរបរពតឹ តពៅ ទងំ្ខាង្ផលូវកាយទងំ្ខាង្ផលូវចតិ ត រណមង្ពកើតពឡើង្ 
ដល់រពោះពយាគ ី ឣនកម្មនពសចកតរីកវល់រកវាយសងប់រម្មង ប់ពហើយ ។ 
ចតិ ត របស់រពោះពយាគឣីនកម្មនពសចកតសុីខ្  ជាចតិ តម្មនគុណ របស់រពោះ
ពុទ ធជាឣារមមណ៍ រណមង្ាងំ្ពៅម្ម,ំ ឣង្គ្ នទងំ្ឡាយ រណមង្ពកើត
ពឡើង្ កនុង្ខ្ណាៈណតមួយ ពដាយលំដាប់ ដចូបានពណ៌ មកពនោះ ។   
ណត្នពនោះ ព ម្ ោះថា ជា្នមនិដល់ឣបប  ដល់រតមឹណត     
ឧបចារាៈប៉ាុពណ្ហណ ោះ  ពរ ោះភាវាៈននរពោះពុទ ធគុណទងំ្ឡាយ ជាឣារមមណ៍ 
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-៥៣៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ណដលរជាលពរៅ ឬ ពរ ោះភាវាៈននចតិ ត បព អ្ នពៅ កនុង្ការរលឹក       
ពរឿយៗ នវូរពោះគុណម្មនរបការពផសង្ៗ ។ ្ន ព ោះនុោ៎ះ រណមង្     
ដល់នវូការរាប់ថា “ពុទធ នសុសត”ិ ហនងឹ្ឯង្ ពរ ោះជា្នណដលពកើត
ពឡើង្ ពដាយឣំណ្ហចននការរលឹកពរឿយៗ ដល់គុណរបស់រពោះពុទ ធ ។ 

( ឣ្ានិសងសចាំដរើនពុទធ នុសសតិ ) 

កភ៏កិ េុឣនករបកបពរឿយៗ នវូពុទធ នសុសតពិនោះ ជាឣនកម្មន      
ពសចកតពីគារព  ម្មនពសចកតពីកាតណរកង្ ចពំ ោះរពោះសាសាត  រណមង្បាន
ចពំ ោះនវូការពពញបរបូិរណ៍ននសទធ  ការពពញបរបូិរណ៍ននសត ិការ
ពពញបរបូិរណ៍ននបញ្ហដ  នងិ្ការពពញបរបូិរណ៍ននបុណយ ជាឣនកពរចើន
ពៅ ពដាយបតី ិ នងិ្ បាពម្មជជាៈ ឣតធ់នច់ពំ ោះភយ័ នងិ្ ពហតុណដល    
គួរឲយខាល ច ជាឣនកឣាច ឣតស់ង្ាតព់សចកតទីកុ េ រណមង្បានចពំ ោះនវូ  
ពសចកតសីម្មគ ល់ថា  ដចូជាបានពៅរមួជាមួយនងឹ្រពោះសាសាត   ។ 

មួយពទៀត សូមបីសររីាៈ របស់ភកិ េុព ោះ ណដលការរលឹកពរឿយៗ 
នវូគុណរបស់រពោះពុទ ធ រគប់រគង្ពហើយ ជាកាយណដលគួរដល់ការ 
បូជា ដចូជាផទោះននពចតយិ ។  ចតិ ត រណមង្បព អ្ នចូលពៅកនុង្ពុទ ធភូម ិ។  
មួយវញិពទៀត កាលពបើម្មនការជួបរបសពវនងឹ្វតថុ ណដលគួររបរពតឹ ត
ពលមើស ហរិ ិ នងិ្ ឱតតបបាៈ រណមង្របាកដ ដល់ភកិ េុព ោះ ដចូជាព ើញ   
រពោះសាសាត  ពៅចពំ ោះមុខ្ ។  មួយពទៀត ភកិ េុ កាលមនិទនច់ាកធ់ លុោះ 
នវូគុណធម៌ខ្ ពង្ខ់្ ពស់  រណមង្ជាឣនកម្មនសុគតពិៅខាង្មុខ្  ។ 

ដរពាោះដេតុដនាោះឯង   ឣ្នកមានបញ្ញដ លអ   របបីដធវើ នូវដសចកតី 
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-៥៣៦- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

មិនរបមាទ កន ុងពុទធ នុសសតិ សដលមានឣ្ានុភាពដរចើន យា៉ា ង 

ដនោះ  ររប់ៗ កាល  ។ 

ពនោះជាកថាមុខ្  យា៉ាង្ពសិាត រ  ក នុង្ពុទធ នសុសត ិជាបឋម  ។ 
( ការចាំដរើនធមាម នុសសតិ ) 

‘ (១៣៥)    សូមបីរពោះពយាគ ី  ម្មនរបាថាន នងឹ្ចពំរ ើនធម្មម នសុសត ិ
កគ៏បបីជាឣនកពៅ កនុង្ទសីាង ត ់ ពគចពចញឣំពពួីក ពួនសមងពំៅពហើយ 
រលឹកគុណទងំ្ឡាយ ននរពោះបរយិតតធិម៌ នងិ្ រពោះពោកុតតរធម៌ ៩ 
របការ យា៉ាង្ពនោះថា “សាវ កាេ ពា ភគវា ធពម្មម  សន ទដិ ាពិកា ឣកាលិពកា 
ឯហបិសសពិកា ឱបនយពិកា បចចត ត ំពវទតិព វ  វញិ្ដូ ហ ិ” ដពូចនោះ  ។ 

កក៏ នុង្បទថា “សាវ កាេ ពា” ពនោះ សូមបីរពោះបរយិតតធិម៌ កដ៏ល់ 
នវូការសពន្ទ គ្ ោះផង្ណដរ, កនុង្បទទងំ្ឡាយពរៅឣំពពីនោះ បានដល់ 
ពោកុតតរធម៌ ណតម៉ាាង្ ។  បណ្ហត ធម៌ទងំ្ ២ យា៉ាង្ព ោះ ដបូំង្ រពោះ
បរយិតតធិម៌ ព ម្ ោះថា  សាវ កាេ តាៈ  ពរ ោះភាវាៈជាធម៌ម្មនលំឣបទ   
ពដ ើម ម្មនលំឣបទកណ្ហត ល ម្មនលំឣបទចុង្ នងិ្ ពរ ោះភាវាៈជា    
ធម៌របកាសរពហមចរយិាៈ រពមទងំ្ឣតថ រពមទងំ្ពយញ្ជនាៈ ដព៏ពញ   
បរបូិណ៌  បរសុិទ ធទងំ្ឣស់  ។ 

ណមនពតិ រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្ដ់ណំដង្ នវូរពោះគាថា ណ្ហ    
សូមបីមួយបទ, រពោះគាថាព ោះ ជាគាថាម្មនលំឣបទពដ ើម ពដាយបទ
ជាបឋម ម្មនលំឣបទកណ្ហត ល ពដាយបទ ទ២ី នងិ្ បទ ទ៣ី  ម្មន   
លំឣបទចុង្  ពដាយបទខាង្ចុង្   ពរ ោះភាវាៈននរពោះធម៌   ម្មនពសចកត ី
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-៥៣៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

លអពៅជុវំញិ  ។ 
រពោះសូរតណដលម្មនឣនសុន ធមួិយ ជាសូរតម្មនលំឣបទពដ ើម 

ពដាយនទិនវចនាៈ ម្មនលំឣបទចុង្ ពដាយនគិមវចនាៈ ម្មនលំឣ   
បទកណ្ហត ល ពដាយ កយដព៏សស ។  រពោះសូរតណដលម្មនឣនសុន ធ ិ 
ពផសង្ៗ ជាសូរតម្មនលំឣបទពដ ើម ពដាយឣនសុន ធ ិ ជាបឋម ម្មន    
លំឣបទចុង្ ពដាយឣនសុន ធ ិ ខាង្ចុង្ ម្មនលំឣបទកណ្ហត ល ពដាយ 
ឣនសុន ធដិព៏សសទងំ្ឡាយ ។  មួយវញិពទៀត  រពោះសូរតព ោះ ព ម្ ោះ 
ថា ម្មនលំឣបទពដ ើម ពរ ោះជារពោះសូរត ណដលម្មនទងំ្នទិន ម្មន
ទងំ្ពហតុណដលពកើតពឡើង្ ព ម្ ោះថា ម្មនលំឣបទកណ្ហត ល ពរ ោះ
ម្មនពសចកតមីនិវបិរតិ ត  នងិ្ ពរ ោះរបកបពដាយពហតុ នងិ្ឧទហរណ៍ 
ាមសមគួរ ដល់ពវពនយយសតវទងំ្ឡាយ នងិ្ ព ម្ ោះថា ម្មនលំឣ 
បទចុង្ ពរ ោះ កយនគិមវចនាៈ ណដលញុាងំ្ការបានចពំ ោះនវូសទធ  
ឲយពកើតពឡើង្  ដល់ពួកឣនកសាត ប់  ។ 

សាសនធម៌ ទងំ្ឣស់ ព ម្ ោះថា ជាធម៌ម្មនលំឣបទពដ ើម 
ពរ ោះសីលណដលជារបពយាជន ៍ របស់ខ្ លនួ, ព ម្ ោះថា ម្មនលំឣបទ   
កណ្ហត ល ពរ ោះសមថាៈ វបិសស  មគគ នងិ្ ផលទងំ្ឡាយ, ព ម្ ោះ
ថា ម្មនលំឣបទចុង្ ពរ ោះរពោះន ិវ នកប៏ាន ។  មួយពទៀត សាសន-
ធម៌ ព ម្ ោះថា ម្មនលំឣបទពដ ើម ពរ ោះសីល នងិ្ សម្មធ,ិ ព ម្ ោះ   
ថា ម្មនលំឣបទកណ្ហត ល ពរ ោះវបិសស  នងិ្ មគគ, ព ម្ ោះថា ម្មន
លំឣបទចុង្  ពរ ោះផល  នងិ្  ន ិវ ន ។   សាសនធម៌  ព ម្ ោះថា ម្មន 
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-៥៣៨- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

លំឣបទពដ ើម ពរ ោះការរាស់ដងឹ្ពដាយរបនព របស់រពោះពុទ ធ, ម្មន 
លំឣបទកណ្ហត ល ពរ ោះភាវាៈននរពោះធម៌ជាធម៌ណដលលអរបនព ម្មន  
លំឣបទចុង្ ពរ ោះការរបតបិតតលិអរបស់រពោះសង្ឃ ។  ឬក ៏សាសន-
ធម៌ ព ម្ ោះថា ម្មនលំឣបទពដ ើម ពរ ោះរបាជាញ ពរគឿង្រាស់ដងឹ្ ដ ៏    
នរកណលង្ ម្មនលំឣបទកណ្ហត ល ពរ ោះរបាជាញ ពរគឿង្រាស់ដងឹ្  
ពដាយចណំណកមួយ  ម្មនលំឣបទខាង្ចុង្ ពរ ោះរបាជាញ ពរគឿង្រាស់
ដងឹ្ននសាវក ណដលបុគគលឣនកបានសាត ប់ នវូសាសនធម៌ព ោះពហើយ
របតបិតត ិ ពដ ើមបីការរាស់ដងឹ្យា៉ាង្ដពូចាន ោះ គបបីបានសំពរច ។ ម៉ាាង្
ពទៀត សាសនធម៌ព ោះ គបុឺគគលកពុំង្សាត ប់ រណមង្ មំកនវូពសចកត ី
លអ ពដាយពតិ សូមបីពដាយការសាត ប់ ពរ ោះរគបសង្ាតន់វីរណធម៌
បានពហើយ ពរ ោះពហតុដពូចាន ោះ ពទ ើបព ម្ ោះថា ម្មនលំឣបទពដ ើម, 
បុគគល កាលរបតបតិត ិ រណមង្ មំកនវូពសចកតលីអ សូមបីពដាយការ
របតបិតត ិ ពរ ោះ ពំសចកតសុីខ្ កនុង្សមថាៈ នងិ្ ពសចកតសុីខ្ កនុង្
វបិសស   មកឲយ  ពរ ោះពហតុព ោះ  ពទើបព ម្ ោះថា  ម្មនលំឣបទ       
កណ្ហត ល នងិ្ បុគគលរបតបិតត ិ ពហើយយា៉ាង្ដពូចាន ោះ, កាលពបើផលនន
ការរបតបិតត ិ សពរមចពហើយ, ករ៏ណមង្ មំកនវូពសចកតលីអ សូមបី
ពដាយផល ននការរបតបិតត ិ ពរ ោះ នំវូភាពជាឣនកនងឹ្ធងឹ្មកឲយ 
ពរ ោះពហតុព ោះ  ពទើបព ម្ ោះថា  ម្មនលំឣបទចុង្  ពដាយរបការ  
ដពូច នោះ ។ សាសនធម៌ព ោះ ព ម្ ោះថា ជាធម៌ គរឺពោះម្មនរពោះភាគ  
រាស់សំណដង្ពហើយពដាយលអ   ពរ ោះជាធម៌ម្មនលំឣបទពដ ើម,  ម្មន 
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-៥៣៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

លំឣបទកណ្ហត ល  នងិ្  ម្មនលំឣបទចុង្  ដចូពណ៌ មកពនោះឯង្ ។  
មួយពទៀត រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ កាលរទង្សំ់ណដង្ធម៌ 

រណមង្របកាស គសំឺណដង្ពដាយនយ័ពផសង្ៗ នវូសាសនរពហមចរយិ- 
ធម៌ នងិ្ មគគរពហមចរយិធម៌ ឯណ្ហ,  សាសនរពហមចរយិធម៌  នងិ្   
មគគរពហមចរយិធម៌ព ោះ ព ម្ ោះថា សាតថាៈ ពរ ោះដល់រពមពដាយឣតថ 
ព ម្ ោះថា  សពយញ្ជនាៈ  ពរ ោះដល់រពមពដាយពយញ្ជនាៈ ាមសមគួរ ។ 
ព ម្ ោះថា សាតថាៈ ពរ ោះរបកបរពមពដាយឣតថបទ គសំឺណដង្ពសចកត ី
ពដាយសពង្េប, ពផតើមរបកាស, ពរង្កីពសចកត,ី ចណំណកពសចកត,ី ពធវើ 
ពសចកតឲីយរាក ់ នងិ្ បញ្ដតត,ិ ព ម្ ោះថា សពយញ្ជនាៈ ពរ ោះការដល់   
រពមពដាយឣកេរាៈ,  បទ,  ពយញ្ជនាៈ,  ឣាការាៈ,  នរិតុ ត ិ នងិ្ នពិទ ទស  ។ 

ព ម្ ោះថា  សាតថាៈ  ពរ ោះភាវាៈជាធម៌រជាលពរៅ ពដាយឣតថ 
នងិ្ ពរ ោះភាវាៈជាធម៌រជាលពរៅ ពដាយបដពិវធ, ព ម្ ោះថា សពយ-  
ញ្ជនាៈ ពរ ោះរជាលពរៅពដាយធម៌ នងិ្ ពរ ោះរជាលពរៅពដាយ
ពទស   ។ 

ព ម្ ោះថា សាតថាៈ ពរ ោះជាវស័ិយ ននឣតថបបដសិមភទិ នងិ្ 
បដភិាណបបដសិមភទិ,  ព ម្ ោះថា  សពយញ្ជនាៈ  ពរ ោះជាវស័ិយ     
ននធមមបបដសិមភទិ  នងិ្  នរិតុ តបិដសិមភទិ  ។ 

ព ម្ ោះថា សាតថាៈ ពរ ោះវពិរគាោះថា ញុាងំ្បរកិ េកជនឲយរជោះថាល  
ពរ ោះជាធម៌ គឣឺនករបាជញគបបីដងឹ្, ព ម្ ោះថា សពយញ្ជនាៈ ពរ ោះ 
វពិរគាោះថា  ជាគុណញុាងំ្ពោកយិជនឲយរជោះថាល  ពរ ោះសពទ ធយយធម៌ ។ 
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-៥៤០- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ព ម្ ោះថា សាតថាៈ ពរ ោះម្មនពសចកតឣីធបិាយពរៅលពរៅ, 
ព ម្ ោះថា  សពយញ្ជនាៈ  ពរ ោះម្មនបទរាក ់ ។ 

ព ម្ ោះថា ដព៏ពញបរបូិណ៌ទងំ្ឣស់ ពរ ោះភាវាៈជាធម៌ពពញ
ពលញបរបូិណ៌រគប់ទងំ្ឣស់ ពរ ោះមនិម្មនពសចកតណីដលរតូវបណន ថម
ចូលពៅ  ។   ព ម្ ោះថា  បរសុិទ ធ  ពរ ោះភាវាៈជាធម៌មនិម្មនពទស 
ពរ ោះមនិម្មនពសចកតណីដលរតូវ យំកពចញ  ។ 

នយ័មួយពទៀត ព ម្ ោះថា សាតថាៈ ពរ ោះ ល្ សនវ កនុង្          
ឣធគិម ពដាយពសចកតរីបតបិតត,ិ ព ម្ ោះថា សពយញ្ជនាៈ ពរ ោះ   
ល្ សនវកនុង្ឣាគម ពដាយបរយិតត,ិ ព ម្ ោះថា ពពញបរបូិណ៌ទងំ្    

ឣស់ ពរ ោះរបកបពដាយធមមកេន ធ ៥ ម្មនសីលកេន ធជាពដ ើម, ព ម្ ោះ     
ថា បរសុិទ ធ ពរ ោះមនិម្មនឧបកាពិលស ពរ ោះរបរពតឹ តពៅ ពដ ើមបី
របពយាជនដ៍ល់ការរោស់ពចញ  នងិ្ ពរ ោះមនិម្មនការជាប់ជ ំក ់
កនុង្ពោកាមសិ ពហតុព ោះ រពោះបរយិតតធិម៌ព ោះ ព ម្ ោះថា សាវ កាេ -
តធម៌ ពរ ោះរបកាសរពហមចរយិាៈ រពមទងំ្ឣតថ រពមទងំ្ពយញ្ជនាៈ 
ពពញពលញបរបូិណ៌  បរសុិទ ធទងំ្ឣស់  ពដាយរបការដពូចនោះឯង្  ។ 

មួយពទៀត បរយិតតធិម៌ព ោះ ព ម្ ោះថា សាវ កាេ តធម៌ ពរ ោះ   
រពោះម្មនរពោះភាគរាស់ពហើយពដាយលអ ពរ ោះមនិម្មនការវបិោល ស
ចាកពសចកត ី ដចូជាពសចកតនីនធម៌ របស់ពួកឣនយតរិ ថយិ រណមង្ដល់   
នវូពសចកតវីបិោល ស ពរ ោះភាវាៈននធម៌ ណដលពោកព លថា “ជា 
ធម៌ពធវើនវូពសចកតឣីន តរាយទងំ្ឡាយ”  ដពូច នោះ    មនិម្មនភាពជាធម៌ពធវើ  
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-៥៤១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

នវូពសចកតឣីន តរាយពឡើយ នងិ្ ពរ ោះភាវាៈជាធម៌ ណដលពោកព ល 
ថា “ជានយិានកិធម៌” កម៏និម្មនភាពជាធម៌ ពំចញចាកទកុេណដរ 
ពហតុព ោះ ឣនយតរិ ថយិទងំ្ឡាយព ោះ ព ម្ ោះថា ជាឣនកម្មនធម៌
សំណដង្ពហើយមនិលអណមនពតិ យា៉ាង្ណ្ហមញិ, ពសចកតនីនធម៌របស់
រពោះម្មនរពោះភាគ មនិដល់នវូពសចកតវីបិោល ស យា៉ាង្ដពូចាន ោះពឡើយ 
ពរ ោះធម៌ណដលរពោះឣង្គរាស់ពហើយ យា៉ាង្ពនោះថា “ធម៌ទងំ្ឡាយពនោះ 
ជាធម៌ពធវើនវូពសចកតឣីន តរាយ, ធម៌ទងំ្ឡាយពនោះ ជាធម៌ ឲំយពចញ
ចាកទកុេ”  ដពូច នោះពហើយ មនិរបរពតឹ តកន លង្នវូភាពយា៉ាង្ដពូចាន ោះពឡើយ ។  

រពោះបរយិតតធិម៌ គរឺពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់សំណដង្
ពហើយពដាយលអ  ដចូបានពណ៌ មកពនោះឯង្ ជាដបូំង្  ។ 

ចណំណកពោកុតតរធម៌ ព ម្ ោះថា សាវ កាេ តធម៌ ពរ ោះរទង្់
រាស់ពសចកតរីបតបិតត ិ ណដលសមគួរដល់រពោះន ិវ ន នងិ្ ពរ ោះរទង្់
រាស់រពោះន ិវ ន ណដលសមគួរដល់ពសចកតរីបតបិតត ិ ។ ពរបៀបដចូ   
ជាសកាពទវរាជ ព លថា “កប៏ដបិទ ជាទពីៅកានរ់ពោះន ិវ ន ណដល
រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្ប់ញ្ដតតពហើយ ពដាយរបនព ដល់រពោះ
សាវក័ទងំ្ឡាយ, រពោះន ិវ ន នងិ្ ពសចកតរីបតបិតត ិ រណមង្ពរបៀប  
ពធៀបគាន បាន ឧបម្មដចូជាទកឹ កនុង្ទពន លគ គ្  រណមង្ពរបៀបពធៀបគាន   
បាន រណមង្ចូលគាន បានជាមួយនងឹ្ទកឹ កនុង្ទពន លយមុ  យា៉ាង្ណ្ហ     
មញិ, កព៏សចកតរីបតបិតត ិ ណដលឲយដល់រពោះន ិវ ន គរឺពោះម្មនរពោះ    
ភាគឣង្គព ោះ   រទង្ប់ញ្ដតតពហើយ   ពដាយរបនព   ដល់រពោះសាវក័ទងំ្ 
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-៥៤២- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ឡាយ,  រពោះន ិវ ន នងិ្ ពសចកតរីបតបិតត ិ  រណមង្ពរបៀបពធៀបនងឹ្គាន  
បាន  កយ៏ា៉ាង្ដពូចាន ោះណដរ ‘ (១)’ ”  ដពូច នោះ  ។ 

មួយវញិពទៀត កនុង្ពោកុតតរធម៌ព ោះ ឣរយិមគគ ជាផលូវ         
កណ្ហត ល មនិចូលពៅជតិឣន តធម៌ទងំ្ ២ យា៉ាង្នុោ៎ះឯង្ ព ម្ ោះថា ជា 
ធម៌គរឺពោះឣង្គរទង្រ់ាស់ពហើយពដាយលអ ពរ ោះឣរយិមគគព ោះ រពោះ  
ឣង្គរាស់ពហើយថា “ជាមជឈិម្មបដបិទ” ។  សាមញ្ដផលទងំ្ឡាយ 
ណដលម្មនកពិលសសងប់រម្មង ប់ពហើយនុោ៎ះឯង្ ព ម្ ោះថា សាវ កាេ តធម៌ 
ពរ ោះសាមញ្ដផលព ោះឯង្ រពោះឣង្គរទង្រ់ាស់ពហើយថា “ជាធមម-
ជាត ម្មនកពិលសសងប់រម្មង ប់ពហើយ” ដពូចនោះ ។  រពោះន ិវ ន ណដលជា
សភាវាៈពទៀង្ សភាវាៈមនិសាល ប់ សភាវាៈជាទពីងឹ្ នងិ្ សភាវាៈជាទី
រជកពកានហនងឹ្ឯង្ ព ម្ ោះថា សាវ កាេ តធម៌ ពរ ោះរពោះន ិវ នព ោះឯង្ 
រពោះឣង្គរទង្រ់ាស់ពហើយ ពដាយឣំណ្ហច ននភាវាៈជាធម៌ពទៀង្ ជា  
ពដ ើម ។  សូមបីពោកុតតរធម៌ កព៏ ម្ ោះថា ជាធម៌គរឺពោះឣង្គរទង្រ់ាស់
សំណដង្ពហើយពដាយរបនព  ដចូបានព លមកពនោះឯង្  ។  

ចណំណកពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្បទថា “សនទដិ ាពិកា” ពនោះ បណឌិ ត
គបបីរជាប ដចូតពៅ ។  ជាបឋម ឣរយិមគគ ព ម្ ោះថា សនទដិ ាពិកា   
ពរ ោះជាធម៌គរឺពោះឣរយិបុគគល ឣនកពធវើនវូការមនិម្មនកពិលស ម្មន  
រាគាៈជាពដ ើម  ក នុង្ស ត នរបស់ខ្ លនួ  គបបីព ើញពដាយខ្ លនួឯង្  ។ 

សមដចូជារពោះម្មនរពោះភាគ  រទង្រ់ាស់ថា “ម្មន លរ ហមណ៍ 

__________________________________________________________________ 

១- សុ. ទី មហា.   ភាគទ ី១៧   ទព័ំរទី ១១០ ។ 
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 -៥៤៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បុគគលពរតកឣរ  ណដលរាគាៈរគបសង្ាតព់ហើយ  ម្មនចតិ តរបកានម់្ម ំ 
ណតង្គតិ ពដ ើមបីពបៀតពបៀនខ្ លនួឯង្ខ្ លោះ គតិពដ ើមបីពបៀតពបៀនឣនកដនទ   
ខ្ លោះ គតិពដ ើមបីពបៀតពបៀនខ្ លនួឯង្ នងិ្ ឣនកដនទទងំ្ ២ ខ្ លោះ រណមង្រង្    
ទកុ េពទមនសស ណដលរបរពតឹ តពៅ កនុង្ចតិ តខ្ លោះ, កាលពបើលោះបង្រ់ាគាៈ
បានពហើយ, បុគគល រណមង្មនិគតិ ពដ ើមបីពបៀតពបៀនខ្ លនួឯង្ផង្ មនិ  
គតិ ពដ ើមបីពបៀតពបៀនឣនកដនទផង្ មនិគតិ ពដ ើមបីពបៀតពបៀនខ្ លនួឯង្  
នងិ្ ឣនកដនទទងំ្ ២  ផង្, រណមង្មនិរង្ទកុ េពទមនសសណដលរបរពតឹ ត 
ពៅកនុង្ចតិ ត, ម្មន លរ ហមណ៍ យា៉ាង្ពនោះឯង្ពហើយ ព ម្ ោះថា ធម៌  
ណដលបុគគលព ើញចាស់ពដាយខ្ លនួឯង្  ‘(១)’ ”  ។  

ម៉ាាង្វញិពទៀត សូមបីពោកុតតរធម៌ទងំ្ ៩ កព៏ ម្ ោះថា ជាធម៌  
គបុឺគគលព ើញចាស់ ពដាយខ្ លនួឯង្ ពរ ោះជាធម៌ណដលបុគគលណ្ហៗ 
បានសពរមចពហើយ, បុគគលព ោះៗ គបបីលោះបង្ន់វូភាវាៈណដលបុគគល
គបបីដល់ ពដាយពសចកតពីជឿ របស់បុគគលដនទពហើយ ព ើញពដាយ 
ខ្ លនួឯង្  ពដាយបចចពវកេណញ្ហដ ណ  ។ 

មួយពទៀត ទដិ ា ិ ណដលរពោះឣរយិសរពសើរពហើយ ព ម្ ោះថា       
សន ទដិ ា ិ ពោកុតតរធម៌ រណមង្ឈនោះ ពដាយសន ទដិ ា ិ ពរ ោះពហតុព ោះ     
ពទ ើបព ម្ ោះថា  សន ទដិ ាកិធម៌  ។    ពតិដពូចាន ោះ  កនុង្ពោកុតតរធម៌ព ោះ   
ឣរយិមគគ រណមង្ឈនោះ នវូកពិលសទងំ្ឡាយ ពដាយសន ទដិ ា ិ ណដល
សមបយុតតពហើយ,    ឣរយិផល   រណមង្ឈនោះ  នវូកពិលសទងំ្ឡាយ   
_________________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣ.ំ ត្.ិ   ភាគទី ៤១   ទព័ំរទី ១៣៦ ។  
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-៥៤៤- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ពដាយសន ទដិ ា ិ ណដលជាពហតុ, រពោះន ិវ ន រណមង្ឈនោះ នវូកពិលស
ទងំ្ឡាយ ពដាយសន ទដិ ា ិ ណដលជាឣារមមណ៍ របស់ខ្ លួន ពហតុព ោះ 
ពោកុតតរធម៌ទងំ្ ៩ យា៉ាង្ ពទើបព ម្ ោះថា សន ទដិ ាកិធម៌ ពរ ោះឈនោះ   
(‘នវូកពិលស’) ពដាយសន ទដិ ា ិ ពរបៀបដចូជាឣនកចាំង្ ព ម្ ោះថា រថកិាៈ 
ពរ ោះឈនោះពដាយរថ  យា៉ាង្ព ោះឯង្  ។ 

មួយពទៀត ការព ើញ ព ម្ ោះថា ទដិ ាាៈ ។  ទដិ ាាៈ ហនងឹ្ឯង្ ជា     
សន ទដិ ាាៈ ម្មនពសចកតថីា ការព ើញ ។  ពោកុតតរធម៌ រណមង្គួរនវូ     
សន ទដិ ាាៈ  ពហតុព ោះ ព ម្ ោះថា សន ទដិ ាកិាៈ ។  ពរ ោះថា ពោកុតតរធម៌ 
កាលបុគគលព ើញ ពដាយឣំណ្ហចននភាវ ភសិម័យ នងិ្ ពដាយ    
ឣំណ្ហចននសចឆកិរិយិាភសិម័យនុោ៎ះឯង្  រណមង្ញុាងំ្ភយ័គវឺដ ាាៈ ឲយវលិ
រតឡប់ ពរ ោះពហតុព ោះ  ពោកុតតរធម៌ព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា សន ទដិ ាកិាៈ 
ពរ ោះគួរនវូសន ទដិ ាាៈ គកឺារព ើញ ពរបៀបដចូជាបុគគលណដលព ម្ ោះ   
ថា  វតថកិាៈ  ពរ ោះគួរនវូវតថាៈ ( ‘សំពត’់)  យា៉ាង្ព ោះឯង្  ។  

ធម៌ព ោះ សំពៅយកនវូការឲយផល របស់ខ្ លួន មនិម្មនកាល 
ពហតុព ោះ ធម៌ព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា ឣកាពោ ‘(ឲយផលរបស់ខ្ លនួមនិ
ម្មនកាល’) ។  ឣកាពោ ហនងឹ្ឯង្ ព ម្ ោះថា ឣកាលិពកា ‘(ឲយផល    
មនិរង្ច់ាកំាល)’ ។  ឣធបិាយថា “ធម៌ព ោះ មនិបានរង្ច់ាកំាលម្មន
របពភទ គកឺារកណំតម់្មន ៥ នថង នងិ្ ៧ នថងជាពដ ើមពហើយ ឲយផល
ពឡើយ ណតរណមង្ឲយផល កនុង្លំដាប់ពសមើគាន  រពមទងំ្ការរបរពតឹ ត ិ    
ពៅ  របស់ខ្ លនួហនងឹ្ឯង្”  ។ 
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-៥៤៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

មួយពទៀត កាល កនុង្ការឲយផលរបស់ខ្ លនួននឣរយិមគគព ោះ 
ពចៀសពចញពហើយ ដល់ពហើយ ពហតុព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា កាលិពកា 
របកបពដាយកាល ។  សួរថា “ធម៌ព ោះគឣឺវី?” ។  ព្ លើយថា “ធម៌   
ព ោះ គកុឺសលធម៌ ណដលជាពោកយិាៈ” ។  ឯពោកុតតរធម៌ពនោះ មនិ
របកបពដាយកាល ពរ ោះភាវាៈជាធម៌ម្មនផល ជាលំដាប់ពសមើគាន  
ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា ឣកាលិពកា មនិរបកបពដាយកាល ។ 
 កយថា “ឣកាលិពកា” ពនោះ រពោះឣង្គរាស់ពហើយសំពៅយកនវូមគគ
ណតម៉ាាង្  ។ 

ពោកុតតរធម៌ព ោះ គួរនវូឯហបិសសវធិ ី ណដលរបរពតឹ តពៅ 
យា៉ាង្ពនោះថា “ឣនកចូរមក ឣនកចូរពមើលនវូធម៌ពនោះ” ដពូចនោះ ពរ ោះពហតុ
ព ោះ ពោកុតតរធម៌ព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា ឯហបិសសពិកា ( ‘ធម៌គួរនវូ       
ឯហបិសសវធិ’ី) ។  សួរថា “កព៏រ ោះពហតុឣវី ពោកុតតរធម៌ព ោះ ពទើប    
គួរនវូវធិពី ោះ?” ។  ព្ លើយថា “ពរ ោះភាវាៈននពោកុតតរធម៌ព ោះ ជា
សភាវាៈម្មនផង្ ពរ ោះភាវាៈននពោកុតតរធម៌ព ោះជាសភាវាៈបរសុិទ ធ
ផង្ ។  ណមនពតិ ឣនកណ្ហមួយ ពបើទកុជាព លថា “របាក ់ឬក ៏ម្មស 
ម្មនកនុង្កណ្ហត ប់នដទពទ” ដពូចនោះ កម៏និឣាច ពដ ើមបីព លថា “ឣនកចូរ 
មក ឣនកចូរពមើលនវូរបាក ់ ឬ ម្មសពនោះ” ដពូចនោះបានពឡើយ ។ ពរ ោះ
ពហតុឣវី? ។  ពរ ោះភាវាៈននរបាក ់ឬ ម្មសព ោះមនិម្មន ។  ឯោមក   
ក ត ី ទកឹមូរតកត ី សូមបីម្មន ឣនកណ្ហ កម៏និឣាចពដ ើមបីព លថា “ឣនក    
ចូរមក  ឣនកចូរពមើលនវូោមក  ឬ  ទកឹមូរតពនោះ   ពដ ើមបីញុាងំ្ចតិ ត  ឲយ  
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-៥៤៦- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

រកីរាយ” ដពូច នោះ ពដាយរបកាសនវូភាវាៈននោមក ឬ ទកឹមូរតព ោះ    
ថា ជាទគីាប់ចតិ តបានពឡើយ ។   ឬថា  ម៉ាាង្ពទៀត  ោមកកត ី ទកឹមូរត   
ក ត ី  ជារបស់ណដលបុគគលរតូវបទិបាងំ្ ពដាយពៅម ទងំ្ឡាយ ឬពដាយ 
សលឹកពឈើទងំ្ឡាយ ណមនពតិ  ។    ពរ ោះពហតុឣវី?  ។    ពរ ោះោមក 
នងិ្ ទកឹមូរតព ោះ ជារបស់មនិសាអ ត ។  ណតពោកុតតរធម៌ទងំ្ ៩ ពនោះ
វញិ ពដាយសភាពជាធម៌ម្មនផង្ ជាធម៌បរសុិទ ធ ដចូជាមណឌ លនន
រពោះចន ទពពញវង្ ់ ឰដឣ៏ាកាស ណដលម្មនពពកពៅរបាសពហើយផង្ 
ដចូជាណកវមណីឣំពកីពំណើ ត ណដលបុគគលដាកព់លើសំពតក់មពល ម្មន
ពណ៌ពលឿង្ផង្  ពរ ោះពហតុព ោះ  ពោកុតតរធម៌ព ោះ  ពទើបព ម្ ោះថា 
ឯហបិសសពិកា ពរ ោះគួរនវូឯហបិសសវធិ ី ពរ ោះភាវាៈននពោកុតតរ-  
ធម៌ព ោះ ជាសភាវាៈម្មនផង្ ពរ ោះភាវាៈននពោកុតតរធម៌ព ោះ ជា 
សភាវាៈបរសុិទ ធផង្  ។ 

ពោកុតតរធម៌ណ្ហ គកឺារកបុគគល គបបី ចូំលពៅជតិ ពរ ោះ
ពហតុព ោះ ពោកុតតរធម៌ព ោះ ព ម្ ោះថា ឱបនយពិកា (‘ពោកុតតរធម៌   
គកឺារកបុគគលគបបី ចូំលពៅជតិ’) ។ កព៏នោះជាពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្  
បទថា “ឱបនយពិកា” ពនោះ ។  ការ ចូំលមក ព ម្ ោះថា ឧបនយាៈ ‘ 
(ការ ចូំលមក) ’។ បុគគល សូមបីសំឡងឹ្ពមើល នវូសំពតក់ ត ី នវូ      
កាលកត ី ណដលពភលើង្ព្ោះសពវពហើយ គួរពដ ើមបីដល់នវូការបព អ្ ន    
ចូលមកជតិ កនុង្ចតិ តននខ្ លួនៗ ពដាយឣំណ្ហចននភាវ  ពរ ោះពហតុ
ព ោះ   ពទើបព ម្ ោះថា  ឧបនយពិកា  ‘(បុគ គលគួរបព អ្ នចូលមកទកុកនុង្  
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-៥៤៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ចតិ តននខ្ លួនៗ ពដាយឣំណ្ហចននភាវ ’) ។  ពោកុតតរធម៌ គឧឺបនយកិាៈ
ហនងឹ្ឯង្ ព ម្ ោះថា  ឱបនយពិកា ។   កយថា “ឱបនយពិកា” ពនោះ គួរ  
ក នុង្ពោកុតតរធម៌ ណដលជាសង្េតធម៌ ។  ចណំណក កនុង្ពោកុតតរធម៌
ណដលជាឣសង្េតធម៌   ធម៌ព ោះ  គួរពដ ើមបីដល់នវូការ ចូំលមក  
ាមចតិ តននខ្ លនួ ពហតុព ោះ ធម៌ព ោះ ព ម្ ោះថា ឱបនយពិកា ( ‘ធម៌      
គួរនវូការ ចូំលមក ាមចតិតននខ្ លនួ)’ ឣធបិាយថា “គួរនវូការ     
ជាប់សអិតពៅ ពដាយឣំណ្ហចការពធវើឲយជាកច់ាស់” ។ មួយពទៀត 
ពោកុតតរធម៌ព ោះ ញុាងំ្រពោះឣរយិបុគគល ឲយចូលពៅកានរ់ពោះន ិវ ន 
ពរ ោះពហតុព ោះ ធម៌ គឣឺរយិមគគ ព ម្ ោះថា ឱបពនយយាៈ ‘(ញុាងំ្រពោះ     
ឣរយិបុគគល ឲយចូលពៅកានរ់ពោះន ិវ ន)’ ។  ធម៌ គផឺល នងិ្ រពោះ  
ន ិវ ន ព ម្ ោះថា ឧបពនយយាៈ ពរ ោះជាធម៌ គឣឺរយិបុគគលគបបី  ំ 
ចូលពៅកានភ់ាវាៈននឣរយិមគគ ណដលខ្ លួនគបបីពធវើឲយជាកច់ាស់ ។   
ឧបពនយយាៈ  ហនងឹ្ឯង្  ព ម្ ោះថា  ឱបនយពិកា  ។ 

បទថា “បចចត តពំវទតិព វ  វញិ្ដូ ហ”ិ ពសចកតថីា ( ‘ពោកុតតរធម៌’)  
គឣឺនករបាជញទងំ្ឡាយ ម្មនឧគឃដតិញ្ដូ បុគ គលជាពដ ើម សូមបីទងំ្ពួង្ 
គបបីរជាប កនុង្ខ្ លួនៗ ថា “មគគ គឣឺាាម ឣញបានចពំរ ើនពហើយ, ផល គ ឺ
ឣាាម ឣញបានរាស់ដងឹ្ពហើយ, ធម៌ជាពរគឿង្រលំតទ់កុ េ គឣឺាាម   
ឣញ ពធវើឲយជាកច់ាស់ពហើយ” ដពូចនោះ ។  ពតិណមនពហើយ កពិលស
ទងំ្ឡាយ របស់សទ ធវិាិររកិ មនិណមនលោះបង្ ់ ពដាយមគគណដលរពោះ
ឧបជាយ៍ចពំរ ើនពហើយបានពទ,     សទ ធវិាិររកិព ោះ     នងឹ្ពៅជាសុខ្ 
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-៥៤៨- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

សបាយ ពដាយផលសម្មបតត ិ របស់រពោះឧបជាយ៍ព ោះ កម៏និបាន, 
នងឹ្ពធវើឲយជាកច់ាស់នវូរពោះន ិវ ន ណដលរពោះឧបជាយ៍ព ោះ ពធវើឲយ
ជាកច់ាស់ពហើយ កម៏និបានណដរ ។  ពរ ោះពហតុព ោះ ពទើបម្មន កយ  
ឣធបិាយថា “ពោកុតតរធម៌នុោ៎ះ មនិណមនគបុឺគគលគបបីព ើញ ដចូជា
ពរគឿង្ឣាភរណាៈ ពលើកាលននជនដនទពទ, ណតថាជាធម៌ គឣឺនករបាជញ
ទងំ្ឡាយ គបបីព ើញ គបបីពសាយ កនុង្ចតិ តននខ្ លនួណតម៉ាាង្” ។  ណមន
ពតិ ពោកុតតរធម៌ព ោះ មនិណមនជាវស័ិយ របស់ពួកជន លពទ ។ 
នយ័មួយពទៀត  ធម៌ពនោះ  គរឺពោះដម៏្មនរពោះភាគ  រទង្រ់បាប់ពហើយ  
ពដាយរបនព ។  ពត ើពរ ោះពហតុឣវី? ។  ពរ ោះភាវាៈននធម៌ព ោះ គរឺពោះ            
ឣរយិបុគគលព ើញ ពដាយខ្ លនួឯង្ ។  ពោកុតតរធម៌ពនោះ  ព ម្ ោះថា      
សន ទដិ ាកិធម៌ ពរ ោះភាវាៈននធម៌ព ោះ មនិរបកបពដាយកាល ។ 
ពោកុតតរធម៌ពនោះ  ពៅថា  ឣកាលិពកា ‘ ( មនិរបកបពដាយកាល ’)    
ពរ ោះភាវាៈននធម៌ព ោះ  ជាធម៌គួរដល់ឯហបិសសវធិ ី  ។   មួយពទៀត 
ធម៌ណ្ហ ព ម្ ោះថា គួរដល់ឯហបិសសវធិ,ី ធម៌ព ោះ ព ម្ ោះថា គួរ 
ពដ ើមបីបព អ្ នចូលមកទកុកនុង្ចតិ តននខ្ លួន ពដាយឣំណ្ហចននភាវ  ។ 

កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ រលឹកពរឿយៗ នវូគុណននរពោះធម៌
ទងំ្ឡាយ ពផសង្ពដាយគុណ ម្មនគុណថា សាវ កាេ តាៈ ជាពដ ើម ដចូ
ពណ៌ មកពនោះ,   ក នុង្សម័យព ោះ  ចតិ ត  របស់រពោះពយាគពី ោះឯង្   
មនិណមនជាចតិត គរឺាគាៈ ជោិះជានប់ានពទ, មនិណមនជាចតិត គពឺទសាៈជោិះ
ជានប់ានពទ  ៘    មនិណមនជាចតិត    គពឺម្មហាៈជោិះជានប់ានពទ,  កនុង្ 
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-៥៤៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សម័យព ោះ ចតិ ត របស់រពោះពយាគពី ោះ  ជាចតិតពៅរតង្ ់  របារឰនវូ  
ធម៌ណតម៉ាាង្ ពរ ោះពហតុព ោះ ឣង្គ្ នទងំ្ឡាយ រណមង្ពកើតពឡើង្ 
កនុង្ខ្ណាៈជាមួយគាន  ដល់រពោះពយាគពី ោះ ឣនកម្មននវីរណធម៌សងប់
រម្មង ប់ពហើយ ាមនយ័ណដលម្មនពហើយ កនុង្កាលមុននុោ៎ះឯង្ ។ ណត
្ន មនិដល់នវូឣបប  ដល់រតមឹណតឧបចារាៈប៉ាុពណ្ហណ ោះ ណតង្ពកើត 
ពរ ោះភាវាៈននធមមគុណទងំ្ឡាយ ជាឣារមមណ៍ ដរ៏ជាលពរៅផង្ 
ពរ ោះភាវាៈននចតិ តបព អ្ នចូលពៅ កនុង្ការរលឹកពរឿយៗ នវូគុណ    
ម្មនរបការពផសង្ៗ ផង្  ។   ្ន ពនោះព ោះ  ណតង្ដល់នវូការរាប់ ថា 
“ធម្មម នសុសត”ិ ហនងឹ្ឯង្ ពរ ោះភាវាៈនន្នព ោះពកើតពឡើង្ពហើយ  
ពដាយឣំណ្ហចននការរលឹកពរឿយៗ  នវូធមមគុណ  ។ 

( ឣ្ានិសងសចាំដរើនធមាម នុសសតិ ) 

ចណំណកឯភកិេុរបកបពរឿយៗ នវូធម្មម នសុសតពិនោះ ជាឣនកម្មន
ពសចកតពីគារព ម្មនពសចកតពីកាតណរកង្ កនុង្រពោះសាសាត  ជាឣនកពធវើ    
ពសចកតពីគារព កនុង្រពោះធម៌ ពដាយការរលឹកពរឿយៗ នវូរពោះធមមគុណ 
យា៉ាង្ពនោះថា “ពយើង្ពចិារណ្ហរកពមើលនវូរគូ ណដលជាឣនកសំណដង្នវូ
ធម៌ គួរបព អ្ នចូលមក ទកុកនុង្ចតិ តបាន យា៉ាង្ពនោះ ជាឣនករបកប 
ពដាយគុណពនោះ កនុង្ចណំណកកាលណដលកន លង្ពៅពហើយ មនិព ើញ
ម្មន កនុង្កាលឥឡូវពនោះ ពរៅឣំពរីពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះពចញ
ពហើយ កម៏និព ើញម្មនណដរ ‘(១)’ ” ដពូចនោះ រណមង្បាននវូភាពធទំោូយ 
ពដាយគុណ ម្មនសទធ ជាពដ ើម,  ជាឣនកពរចើនពដាយបតី ិ នងិ្ បាពម្មជជាៈ  
____________________________________________________________________ 

១-  សុ. ទ.ី មហា.  ភាគទី ១៧   ទព័ំរទី ១០៩ ។  
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-៥៥០- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ជាឣនកឣតស់ង្ាត ់ នវូភយ័ដព៏ន លកឹ ជាឣនកឣាចឣតស់ង្ាត ់ នវូពសចកត ី 
ទកុ េ រណមង្បានចពំ ោះនវូពសចកតសីម្មគ ល់ កនុង្ការពៅរមួពដាយធម៌ ។ 
កសូ៏មបីសររីាៈ របស់រពោះពយាគពី ោះ ណដលការរលឹកពរឿយៗ នវូ      
ធមមគុណ រគប់រគង្ពហើយ ជាសររីាៈគួរដល់ការបូជា ដចូជាផទោះណដល
បុគគលគបបីបូជា, ចតិ ត របស់រពោះពយាគពី ោះ រណមង្បព អ្ នពៅ ពដ ើមបី
ការរាស់ដងឹ្នវូឣនតុ តរធម៌, ឯហរិ ិ នងិ្ ឱតតបបាៈ រណមង្ាងំ្ពឡើង្ 
របាកដ ដល់រពោះពយាគពី ោះ ណដលរលឹកពរឿយៗ នវូភាវាៈននធម៌ជា 
ធម៌លអ កាលពបើម្មនការរបកបរពម កនុង្វតថុណដលបុគគលគបបីរបរពតឹ ត
កន លង្ ។ មួយពទៀត រពោះពយាគពី ោះ កាលមនិទនច់ាកធ់ លុោះចពំ ោះ      
នវូគុណដន៏រកណលង្ពទ គង្ប់ានជាឣនកម្មនសាថ នសួគ ៌ របរពតឹ តពៅ    
ក នុង្កាលខាង្មុខ្  ។ 

ដរពាោះដេតុដនាោះឯង ឣ្នកមានរបាជាញ លអរបបីដធវើ  នូវ    

ដសចកតីមិនរបមាទ កន ុងធមាម នុសសតិ សដលមានឣ្ានុភាព

ដរចើនយា៉ា ងដនោះ សពវ ៗ កាល  ។ 

ពនោះជាកថាមុខ្  ពដាយពសិាត រ  ក នុង្ធម្មម នសុសត ិ។ 
 

 
 

( ការចាំដរើនសងានុសសតិ ) 

‘ (១៣៦)  ឯរពោះពយាគឣីនកម្មនរបាថាន ពដ ើមបីចពំរ ើនសង្ានសុសត ិ
គបបីជាឣនកពៅកនុង្ទសីាង ត ់ពចញចាកពួកពហើយសមងពំៅ  កនុង្កមមដាា ន 
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-៥៥១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពហើយ  រពញកពរឿយៗ  ដល់គុណរបស់រពោះឣរយិសង្ឃ  យា៉ាង្ដពូចនោះ ថា   
“សុបបដបិព ន  ភគវពា សាវកសពង្ា ឧជុបបដបិព ន  ភគវពា   
សាវកសពង្ា ញាយបបដបិព ន  ភគវពា សាវកសពង្ា សាមចីបិបដ-ិ
បព ន  ភគវពា  សាវកសពង្ា យទទិ ំ ចាត រ ិ បុរសិយុគាន ិ ឣដ ា        
បុរសិបុគគោ ឯស ភគវពា សាវកសពង្ា ឣាហុពនពយា               
បាហុពនពយា  ទកេពិណពយា  ឣញ្ជលិករណីពយា ឣនតុតរ ំ បុញ្ដ ពកេត ត ំ
ពោកសស”   យា៉ាង្ដពូចនោះ  ។ 

បណ្ហត បទទងំ្ព ោះ បទថា “សុបបដបិព ន ” ណរបថា របតបិតតិ
ពហើយ ពដាយរបនព, ឣធបិាយថាាៈ របតបិតតពិហើយ នវូពសចកតី
របតបិតត ិ ដរ៏តមឹរតូវ ជាពសចកតរីបតបិតតមិនិរតឡប់វញិ ជាពសចកតី
របតបិតត ិ ដស៏មគួរ ដល់រពោះន ិវ ន ជាពសចកតរីបតបិតត ិ នវូធម៌មនិ  
ណមនជាសរតូវ ‘ដល់ធម៌ នងិ្ បុគគល ’ជាពសចកតរីបតបិតត ិ នវូធម៌ដស៏ម 
គួរដល់ធម៌  ។  

បុគគលទងំ្ឡាយណ្ហ សាត ប់នវូ កយពរបៀនរបពៅ ណដលជា
ឱវាទ របស់រពោះម្មនរពោះភាគ ពដាយពគារព ពរ ោះពហតុព ោះ បុគគល
ទងំ្ឡាយព ោះ ព ម្ ោះថា សាវកា ។ របជុនំនសាវក័ទងំ្ឡាយ  
ព ម្ ោះថា សាវកសពង្ា (‘របជុនំនសាវក័’) ។  ឣធបិាយថា របជុនំន   
សាវក័ណដលដល់ពហើយ នវូការរតូវរពបៀបគាន  ពរ ោះភាពជាឣនកពសមើ  
គាន   ពដាយសីល  នងិ្  ទដិ ា ិ ។  

កស៏ម្មម បដបិទព ោះ  ជាបដបិទដរ៏តង្ ់ គមឺនិពវៀច  មនិពកាង្ 
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-៥៥២- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

មនិពលអៀង្,  មួយពទៀត បដបិទព ោះ ពោកពៅថា “ជាធម៌គបុឺគគល 
គបបីដងឹ្ដរ៏បពសើរ” ដពូចនោះកប៏ាន, នងិ្ រណមង្ដល់នវូការរាប់ថា “ជា 
ពសចកតពីកាតណរកង្ ពរ ោះបដបិទព ោះ ជាបដបិទដស៏មគួរ” ដពូចនោះ
ផង្ កប៏ាន ពរ ោះពហតុណ្ហ, ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះឣរយិសង្ឃណដល
របតបិតតពិហើយ នវូសម្មម បដបិទព ោះ គរឺពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្់
រាស់ពៅថា “របតបិតត ិ ពដាយរតង្ផ់ង្ របតបិតតដិស៏មគួរ ដល់   
ញាយយធម៌ផង្ របតបិតតដិស៏មគួរ ដល់សាមចីកិមមផង្”  ដពូច នោះ  ។  

កក៏ នុង្បទថា “សុបបដបិព ន ” ជាពដ ើមព ោះ បណឌិ ត គបបីរជាប 
ថា “រពោះឣរយិបុគគលទងំ្ឡាយណ្ហ ជាឣនកាងំ្ពៅពហើយ កនុង្មគគ, 
រពោះឣរយិបុគគលទងំ្ឡាយព ោះ ព ម្ ោះថា របតបិតតពិហើយពដាយលអ 
ពរ ោះភាវាៈននពោកជាឣនករពមពរពៀង្ពហើយ ពដាយពសចកតរីបតបិតត ិ
ពដាយរបនព, រពោះឣរយិបុគគលទងំ្ឡាយណ្ហ ជាឣនកាងំ្ពៅពហើយ 
កនុង្ផល, រពោះឣរយិបុគគលទងំ្ឡាយព ោះ កព៏ ម្ ោះថា របតបិតតិ
ពហើយ ពដាយរបនព ពរ ោះចូលពៅកានយ់កនវូពសចកតរីបតបិតតណិដល
កន លង្ពៅពហើយ ពរ ោះភាវាៈននពោកទងំ្ព ោះ បានរាស់ដងឹ្ពហើយ 
នវូធម៌ណដលបុគគលគបបីរាស់ដងឹ្  ពដាយសម្មម បដបិទ”  ដពូច នោះ  ។ 

នយ័មួយពទៀត  រពោះសង្ឃជាសាវក័ ព ម្ ោះថា របតបិតតពិដាយ
របនព ពរ ោះភាវាៈននពោករបតបិតតពិហើយ ាមសមគួរដល់ កយ
ពរបៀនរបពៅ កប៏ាន ពរ ោះភាវាៈននពោករបតបិតតពិហើយ នវូពសចកតី
របតបិតតមិនិខ្សុ   កប៏ាន   ក នុង្រពោះធមមវនិយ័   ណដលរពោះម្មនរពោះភាគ 
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-៥៥៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

រទង្រ់ាស់សំណដង្ពហើយ ពដាយលអ, ព ម្ ោះថា របតបិតតពិដាយរតង្ ់
ពរ ោះពោកជាឣនករបតបិតត ិ ពដាយមជឈិម្មបដបិទ មនិប៉ាោះ ល់នវូ
របជុពំរី ននធម៌ឣមខាង្ផង្ ពរ ោះពោកជាឣនករបតបិតត ិ ពដ ើមបីលោះ  
បង្ន់វូពទស គពឺសចកតពីវៀចពកាង្ នងិ្ ពសចកតពីលអៀង្ននកាយ, វាចា 
នងិ្ ចតិ ត, រពោះន ិវ ន រពោះម្មនរពោះភាគរាស់ពៅថា ជាធម៌គបុឺគគល
គបបីដងឹ្, រពោះសង្ឃជាសាវក័ ព ម្ ោះថា របតបិតតពិដ ើមបីរាស់ដងឹ្នវូ
រពោះន ិវ ន ពរ ោះភាវាៈននពោកជាឣនករបតបិតត ិពដ ើមបីរបពយាជន ៍ដល់
រពោះន ិវ នព ោះ, រពោះសង្ឃជាសាវក័ ព ម្ ោះថា របតបិតតដិស៏មគួរ 
ដល់សាមចីកិមម ពរ ោះភាវាៈននពោកជាឣនករបតបិតតពិហើយ ពដាយ
របការណដលជនទងំ្ឡាយរបតបិតតពិហើយ ជាឣនកសមគួរ ដល់កមម   
គពឺសចកតពីកាតណរកង្  ។ 

បទថា “យទទិ”ំ គថឺា យាន ិ ឥម្មន ិ ណរបថា ពនោះឯណ្ហ ។    
 កយថា “ចាត រ ិ បុរសិយុគាន”ិ ពសចកតថីា ពដាយឣំណ្ហចននគូ នន
បុរស ម្មន ៤ គូ គរឺពោះឣរយិបុគគលណដលឋតិពៅ កនុង្មគគទមួីយ, រពោះ
ឣរយិបុគគល ឣនកឋតិពៅ កនុង្ផល, ពនោះជាគូ ១ យា៉ាង្ពនោះជាពដ ើម ។ 
 កយថា “ឣដ ា បុរសិបុគគោ” ពសចកតថីា ពដាយឣំណ្ហចននបុរស
បុគគល ម្មនបុរសបុគគល ៨ ពួកគត ់ាមនយ័ពនោះ គរឺពោះឣរយិបុគគល
ណដលឋតិពៅ កនុង្មគគ ទ១ី ជាពួកមួយ, រពោះឣរយិបុគគលណដលឋតិ   
ពៅ កនុង្ផល ( ‘ទ១ី’) ជាពួកមួយ ដពូចនោះជាពដ ើម ។  កក៏ នុង្បទថា “ឣដ ា       
បុរសិបុគគោ” ព ោះ  បទទងំ្ឡាយពនោះ ថា  “បុរស ឬ  ឬថា បុគគល”  
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-៥៥៤- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ដពូចនោះ ជាបទម្មនពសចកតណីតមួយ ។  ណត កយថា “បុរសបុគគល” ពនោះ 
រពោះឣង្គ រាស់ពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននសតវ ណដលរពោះឣង្គគបបី        
ទ ូម នបាន ។   កយថា “ឯស ភគវពា សាវកសពង្ា”  ពសចកត ី     
ថា ពដាយឣំណ្ហចននគូននបុរសទងំ្ឡាយ ៤ គូ, ពដាយណឡកពគីាន  
បុរសបុគគលទងំ្ឡាយ ៨ ពនោះឯណ្ហ, រពោះសង្ឃទងំ្ពនោះ ជារពោះ 
សង្ឃសាវក័  ននរពោះដម៏្មនរពោះភាគ  ។  

បណឌិ ត គបបីរជាបពសចកតវីនិចិ ឆយ័ កនុង្បទទងំ្ឡាយ ម្មន  
បទថា “ឣាហុពនពយា” ដពូចនោះជាពដ ើម ( ‘តពៅ’) ។  វត ថុណ្ហ ណដលជន
ទងំ្ឡាយ គបបី មំកពហើយបូជា ពរ ោះពហតុព ោះ វតថុព ោះ ព ម្ ោះ 
ថា ឣាហុនាៈ ( ‘វតថុណដលជនគបបី មំកបូជា)’, ឣធបិាយថា វតថុណដល
ជនគបបី មំក សូមបីឣំពចីម្មង យពហើយ ឲយចពំ ោះឣនកម្មនសីលទងំ្ 
ឡាយ ។   កយថា “ឣាហុន”ំ ពនោះ ជាព ម្ ោះននបចចយ័ទងំ្ឡាយ    
បួន ។  រពោះសង្ឃជាសាវក័ គួរពដ ើមបីទទលួ នវូវតថុណដលជនទងំ្ឡាយ 
គបបី មំកឣំពចីម្មង យ ពហើយបូជាព ោះ ពរ ោះពធវើនវូវតថុណដលជន
ទងំ្ឡាយ គបបី មំកព ោះ ឲយម្មនផលពរចើន ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះ
សង្ឃជាសាវក័ព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា ឣាហុពនពយា ‘(ជាឣនកគួរពដ ើមបី
ទទលួ  នវូវតថុណដលជនទងំ្ឡាយ  គបបី មំកពហើយបូជា)’  ។ 

នយ័មួយពទៀត សូមបីសមបតតទិងំ្ឣស់ ណដលបុគគលមកពហើយ 
ឣំពចីម្មង យ គបបីបូជា កនុង្សង្ឃជាសាវក័ព ោះ ពហតុព ោះ រពោះសង្ឃ
សាវក័ព ោះ    ពទ ើបព ម្ ោះថា    ឣាហវនពីយា   (‘ជាឣនកគបុឺគគលគួរមក 
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-៥៥៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពហើយបូជា’) ។ ឬថា រពោះសង្ឃសាវក័ឯណ្ហ ណតង្គួរនវូវតថុ គជឺន    
គបបី មំក សូមបីរបស់ពទវាទងំ្ឡាយ ម្មនសកាពទវរាជជាពដ ើម 
ពហតុព ោះ រពោះសង្ឃជាសាវក័ ព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា ឣាហវនពីយា   
(ជាឣនកគួរនវូវតថុណដលជនគបបី មំក បូជា ននពទវាម្មនសកាពទវរាជ 
ជាពដ ើម’)  ។  

មួយពទៀត ពភលើង្ឯណ្ហពនោះ ណដលម្មនព ម្ ោះថា ឣាហវនយីាៈ 
របស់រ ហមណ៍ទងំ្ឡាយ, លទធ ិ របស់ពួករ ហមណ៍ទងំ្ឡាយ 
ព ោះថា “វតថុ ណដលរ ហមណ៍បូជាពហើយ ចពំ ោះពភលើង្ឯណ្ហ ជារបស់
ម្មនផលដព៏រចើន” ដពូចនោះ, ពបើពភ លើង្ព ោះ ព ម្ ោះថា ឣាហវនយីាៈ     
ពរ ោះភាវាៈននវតថុ ណដលបុគគលបូជាពហើយ ជារបស់ម្មនផលពរចើន,  
រពោះសង្ឃនុោ៎ះឯង្ ព ម្ ោះថា ឣាហវនយីាៈ, ពរ ោះថា វតថុណដលបុគគល
បូជាពហើយ  កនុង្រពោះសង្ឃ  ជារបស់ម្មនផលពរចើន  ។  

សមដចូជារពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ ថា ៖ 
ក៏ជនណារបបីបដរមើ ដភលើ ង កនុងព្រព ឣ្ស់ ១០០ ឆ្កន ាំ, ចាំសណក 

បុរគលណា បូជានូវរពោះឣ្រិយបុរគលមួយឣ្ងគ សដលមានខ្លួន  

ឣ្ប់រាំដេើយ សូមបីសតមូយរាំដពច, ការបូជា របស់បុរគល 

ដនាោះឯង របដសើ របាំផុត, ការបូជា ឣ្ស់ ១០០ ឆ្កន ាំ របស់ជន

ដនាោះ  ពុាំរបដសើ រដឡើយ  
(១)
  ។  

បទថា “ឣាហវនពីយា” ពនោះព ោះ កនុង្នកិាយដនទ ពដាយពសចកត ី
___________________________________________________________ 

១- សុ. ខុ. ធ.  ភាគទ ី៥២  ទព័ំរទី ១៤ ។  
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-៥៥៦- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ជាបទរតូវគាន    ពដាយបទពនោះថា   “ឣាហុពនពយា”   ក នុង្ កយណដល
ពយើង្កពុំង្ព លពនោះ, ណតពបើព លពដាយពយញ្ជនាៈ ម្មនពសចកត ី
ពផសង្គាន បន តចិបន តួចណតប៉ាុពណ្ហណ ោះ ក នុង្បទទងំ្ ២ ពនោះ ។  រពោះសង្ឃជា 
សាវក័  ជាឣាហុពនយយាៈ  ដចូបានពរៀបរាប់មកពនោះឯង្  ។ 

ឯកនុង្បទថា “បាហុពនពយា” ពនោះ បណឌិ តគបបីរជាបវនិចិ ឆយ័  
( ‘ដចូតពៅពនោះ’) ។  ឣាគន តកុទន ណដលពគចាតណ់ចង្ពហើយ ពដាយ       
សកាា រាៈ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់ញាត ិ នងិ្ មតិ តទងំ្ឡាយ ជាទី
រសឡាញ់ នងិ្ ជាទគីាប់ចតិ ត ណដលមកពហើយឣំពទីសិធ ំនងិ្ ទសិតូច 
ពោកពៅថា ទន សំរាប់ទទលួពភញៀវ, សូមបីទនសំរាប់ទទលួពភញៀវ
ព ោះ កគួ៏រពដ ើមបីរបពគន ដល់រពោះសង្ឃនុោ៎ះឯង្ ពលើកណលង្ណតញាត ិ  
នងិ្ មតិ តណដលជាទរីសឡាញ់ ជាទគីាប់ចតិ តទងំ្ព ោះ នងិ្ ពភញៀវទងំ្ 
ឡាយណដលម្មនសភាពដពូចាន ោះ, ម្មនណតរពោះសង្ឃពទ ណដលគួរពដ ើមបី
ទទលួឣាគន តកុទនព ោះ ។  ពរ ោះថា ពភញៀវ របាកដពសមើពដាយរពោះ 
សង្ឃ មនិម្មនពទ ។  ពតិដពូចាន ោះណមន រពោះសង្ឃនុោ៎ះ រណមង្របាកដ កនុង្
ចព ល ោះននរពោះពុទ ធមួយរពោះឣង្គផង្ នងិ្ ជាឣនករបកបរពម ពដាយធម៌
ទងំ្ឡាយ ណដលពធវើនវូភាពននពសចកតរីសឡាញ់ នងិ្ ពសចកតពីពញ
ចតិត  មនិរចបូករចបល់ផង្  ។   ទន  ណដលបុគគល មំក ពដ ើមបីញាត ិ
នងិ្ មតិ ត ណដលពទើបមកដល់ថម ី គួរពដ ើមបីរបពគន ដល់រពោះសង្ឃពនោះ 
យា៉ាង្ពនោះ   ណថមទងំ្រពោះសង្ឃ   កគួ៏រពដ ើមបីនងឹ្ទទលួ  នវូទនណដល
ពគ មំក   ពដ ើមបីពភ ញៀវផង្  ពហតុព ោះ  រពោះសង្ឃព ោះ   ពទ ើបព ម្ ោះថា  
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 -៥៥៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

បាហុពនពយា (រពោះសង្ឃ’) គួរពដ ើមបីទទលួ នវូឣាគន តកុទន (គទឺន   
ណដលបុគគលាកណ់តង្ ពដ ើមបីញាត ិនងិ្ មតិ តណដលពទើបមកដល់ថម’ី)  ។  

ចណំណកឯ បាលី ថា “បាហវនពីយា” របស់នកិាយទងំ្ឡាយ 
ឯណ្ហ,  បាលីរបស់នកិាយទងំ្ឡាយព ោះ (សំណដង្’) ថា “រពោះសង្ឃ
គួរពដ ើមបីទទលួនវូបុពវការាៈ  ពរ ោះពហតុណ្ហ,  ពរ ោះពហតុព ោះ ទន
វតថុ ជាដបូំង្បង្អស់ គបុឺគគលគបបី មំកបូជា ចពំ ោះរពោះសង្ឃពនោះ 
ពហតុព ោះ រពោះសង្ឃព ោះ ព ម្ ោះថា បាហវនពីយា ‘(រពោះសង្ឃ’) ជា     
ឣនកគួរណដលបុគគលគបបី យំកនវូរបស់មកបូជា ជាដបូំង្បង្អស់ ឬថា 
រពោះសង្ឃ គួរនវូការ មំកបូជា ពដាយរបការទងំ្ពួង្ ពរ ោះពហតុ
ព ោះ រពោះសង្ឃព ោះ  ព ម្ ោះថា  បាហវនយី  (ឣនកគួរនវូការ មំក
បូជាពដាយរបការទងំ្ពួង្’) ។  សពទថា “បាហវនពីយា” ពនោះព ោះ កនុង្         
ទពីនោះ  ពោកព លថា “បាហុពនពយា”  ាមពសចកតពី ោះវញិ  ។ 

កទ៏ន ណដលបុគគលពជឿនវូបរពោកពហើយគបបីឲយ រពោះម្មន
រពោះភាគរាស់ថា “ទកេណិ្ហ” ។  រពោះសង្ឃ គួរនវូទកេណិ្ហទនព ោះ 
ឬថា រពោះសង្ឃ ម្មនរបពយាជនច៍ពំ ោះទកេណិ្ហទន រពោះសង្ឃ ញុាងំ្
ទកេណិ្ហទនព ោះ ឲយសាអ តបរសុិទ ធ ពរ ោះភាវាៈគកឺារពធវើទកេណិ្ហទន
ព ោះ ឲយម្មនផលពរចើន ពហតុណ្ហ, ពហតុព ោះ រពោះសង្ឃព ោះ    
ព ម្ ោះថា ទកេពិណពយា ‘(ឣនកគួរនវូទកេណិ្ហទន ឬ ឣនកម្មន
របពយាជន ៍ ដល់ទកេណិ្ហទន’)  ។ 

រពោះសង្ឃ   គួរនវូឣញ្ជលីកមម  ណដលមនសុសពោកទងំ្ពួង្ពធវើ 
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-៥៥៨- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

នដទងំ្ពរី ដាកព់លើសិរសា ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះសង្ឃព ោះ ពទើប
ព ម្ ោះថា  ឣញ្ជលិករណីពយា  ( ‘ឣនកគួរនវូការពធវើឣញ្ជលីកមម’)  ។ 

បទថា “ឣនតុតរ ំ បុញ្ដ ពកេត ត ំ ពោកសស” ពសចកតថីា រពោះសង្ឃ 
ជាទដីោុះពឡើង្ននបុណយ របស់សតវពោក មនិម្មនទដីនទរបាកដពសមើ ។ 
ដចូជាទណីដលជាទដីោុះពឡើង្ ននរសូវខ្ាយទងំ្ឡាយ ឬ ននរសូវ
ដពំណើ បទងំ្ឡាយ របស់ពសតចកត ី របស់ឣាម្មតយកត ី បណឌិ ត ពៅថា 
ណរសននរសូវខ្ាយរបស់ពសតច,  ថា ណរសននរសូវដពំណើ បរបស់ពសតច 
យា៉ាង្ណ្ហមញិ, រពោះសង្ឃ ជាទដីោុះពឡើង្ននបុណយទងំ្ឡាយ របស់
សតវពោកទងំ្ពួង្ កយ៏ា៉ាង្ព ោះណដរ ។  ណមនពតិ បុណយទងំ្ឡាយ 
របរពតឹ តពៅរពម ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ នងិ្ ពសចកតសុីខ្ ម្មនរបការ      
ពផសង្ៗ រណមង្ដោុះពឡើង្ ដល់សតវពោក ពរ ោះឣារស័យរពោះសង្ឃ, 
ពរ ោះពហតុព ោះ រពោះសង្ឃ ព ម្ ោះថា ជាណរសបុណយ របស់សតវ  
ពោក  រកណរសបុណយដនទឲយនរកណលង្ជាង្គាម ន  ។  

កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ រលឹកពរឿយៗ នវូគុណននរពោះសង្ឃ
ទងំ្ឡាយ ពផសង្ពដាយគុណម្មនភាវាៈជាឣនករបតបិតត ិ ពដាយរបនព
ជាពដ ើម ដចូបានពណ៌ មកពនោះឯង្, កនុង្សម័យព ោះ ចតិ ត របស់    
រពោះពយាគពី ោះឯង្ មនិណមនជាចតិត គរឺាគាៈ ជោិះជានប់ានពទ, មនិណមន 
ជាចតិត គពឺទសាៈ ជោិះជានប់ានពទ ៘ មនិណមនជាចតិត គពឺម្មហាៈ    
ជោិះជានប់ានពទ, កនុង្សម័យព ោះ ចតិ ត របស់រពោះពយាគពី ោះ ជាចតិត  
ពៅរតង្ ់ របារឰនវូរពោះសង្ឃ  ណតម៉ាាង្   ពរ ោះពហតុព ោះ   ឣង្គ្ ន 
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-៥៥៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ទងំ្ឡាយ រណមង្ពកើតពឡើង្ កនុង្ខ្ណាៈជាមួយគាន  ដល់រពោះពយាគ ី
ព ោះ ឣនកម្មននវីរណធម៌ សងប់រម្មង ប់ពហើយ ាមនយ័ណដលម្មន   
ពហើយ កនុង្កាលមុននុោ៎ះឯង្ ។  ណត្ន មនិដល់នវូ ឣបប  ដល់  
រតមឹណតឧបចារាៈ ប៉ាុពណ្ហណ ោះ  ពរ ោះភាវាៈននគុណ របស់រពោះសង្ឃទងំ្ 
ឡាយ ជាឣារមមណ៍ដរ៏ជាលពរៅផង្ ពរ ោះភាវាៈននចតិ តបព អ្ នចូល 
ពៅ កនុង្ការរលឹកពរឿយៗ នវូគុណម្មនរបការពផសង្ៗផង្ ។ ្ន
ពនោះព ោះ ណតង្ដល់នវូការរាប់ ថា “សង្ានសុសត”ិ ណមនពតិ ពរ ោះ   
ភាវាៈនន្ន ពកើតពឡើង្ពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននការរលឹកពរឿយៗ 
នវូសង្ឃគុណ  ។  

( ឣ្ានិសងសចាំដរើនសងានុសសតិ ) 

ចណំណកឯ ភកិ េុ ឣនករបកបពរឿយៗ នវូសង្ានសុសតពិនោះ ជា  
ឣនកម្មនពសចកតពីគារព ម្មនពសចកតពីកាតណរកង្ កនុង្រពោះសង្ឃ រណមង្
បានសពរមចនវូភាពដធ៏ទំោូយ ពដាយគុណម្មនសទធ ជាពដ ើម, ជា
ឣនកពរចើន ពដាយបតី ិ នងិ្ បាពម្មជជាៈ ជាឣនកឣតស់ង្ាតន់វូភយ័ដព៏ន លកឹ 
ជាឣនកឣាចឣតស់ង្ាត ់ នវូពសចកតទីកុ េ រណមង្បាននវូពសចកតសីម្មគ ល់ 
កនុង្ករិយិាពៅរមួ ជាមួយនងឹ្រពោះសង្ឃ ។  កសូ៏មបីសររីាៈ របស់រពោះ
ពយាគពី ោះ ណដលការរលឹកពរឿយៗ នវូគុណរបស់រពោះសង្ឃរគប់ 
រគង្ពហើយ ជាសររីាៈ គួរដល់នវូការបូជា ដចូជាពរាង្ននឧពបាសថ 
ណដលរពោះសង្ឃ របជុគំាន ពហើយ, ចតិ ត របស់រពោះពយាគពី ោះ រណមង្
បព អ្ នពៅ   ក នុង្ករិយិាបានដល់  នវូសង្ឃគុណ,  ឯហរិ ិ នងិ្  ឱតតបបាៈ 
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-៥៦០- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

រណមង្ាងំ្ពឡើង្របាកដ ដល់រពោះពយាគពី ោះ ណដលារកដ់ចូជា  
ព ើញនវូរពោះសង្ឃ កនុង្ទចីពំ ោះមុខ្ កនុង្កាលជាទចួីបរបទោះ នវូវតថុ
ណដលបុគគលគបបីរបរពតឹ តពលមើស ។  មួយពទៀត រពោះពយាគពី ោះ កាល
មនិទនច់ាកធ់ លុោះ ចពំ ោះនវូគុណដន៏រកណលង្ពទ គង្ប់ានជាឣនកម្មន 
សាថ នសួគរ៌បរពតឹ តពៅ  ក នុង្កាលខាង្មុខ្  ។  

ដរពាោះដេតុដនាោះឯង ឣ្នកមានរបាជាញ លអ  របបីដធវើ នូវដសចកតី 

មិនរបមាទ កនុងសងានុសសតិ សដលមានឣ្ានុភាពដរចើន 

យា៉ា ងដនោះ សពវ ៗ កាល  ។ 

ពនោះជាកថាមុខ្  ពដាយពសិាត រ  ក នុង្សង្ានសុសត ិ។ 
 

 
 

( ការចាំដរើនសីោនុសសតិ ) 

‘ (១៣៧) ឯរពោះពយាគ ី ឣនកម្មនរបាថាន  ពដ ើមបីចពំរ ើនសីោ-      
នសុសត ិ គបបីជាឣនកពៅ កនុង្ទសីាង ត ់ ពចញចាកពួកពហើយ សមង ំ      
ពៅ កនុង្កមមដាា នពហើយ រពញកពរឿយៗ ដល់សីលរបស់ខ្ លនួ ពដាយ       
ឣំណ្ហចននគុណ ម្មនសីល មនិដាចជ់ាពដ ើម យា៉ាង្ពនោះថា “ឱហន៎! 
សីលទងំ្ឡាយ របស់ឣញ មនិដាច,់ មនិធលុោះ, មនិព ល, មនិ
ពរពុស, ជាសីលរចួខ្ លនូ, គឣឺនករបាជញសរពសើរពហើយ, គតឺណ្ហា  នងិ្ 
ទដិ ា ិ មនិបាន ល់រតូវពហើយ, ជាសីលរបរពតឹ តពៅរពម ពដ ើមបី  
សម្មធ ិឣវីពម៉ាលោះពទ”  ។   ឯសីលទងំ្ឡាយព ោះ  រគហសថ   គបបីរលឹក 
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-៥៦១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

សីលរបស់រគហសថ, បពវជតិ កគ៏បបីរលឹកសីល របស់បពវជតិ ។ 
ពទោះជាសីលរបស់រគហសថកត ី សីលរបស់បពវជតិកត ី ចូរពលើកទកុ  
សិនចុោះ ។  សូមបីសិកាេ បទមួយ កនុង្ខាង្ពដ ើមកត ី ក នុង្ខាង្ចុង្កត ី របស់
សីលទងំ្ឡាយ ណ្ហ មនិធាល យពហើយ, សីលទងំ្ឡាយព ោះ ជា
សីលមនិដាច ់ ដចូជាសំពតស់ាដកណដលដាចព់ហើយរតង្ជ់ាយ ពរ ោះ
ពហតុព ោះ  សីលទងំ្ព ោះ  ពទើបព ម្ ោះថា  សីលមនិដាច ់ ។  

សូមបីសិកាេ បទ ១ កនុង្ទ ីកក់ណ្ហត ល របស់សីលទងំ្ឡាយ
ណ្ហ មនិណបកធាល យពហើយ, សីលទងំ្ឡាយព ោះ ជាសីលមនិធលុោះ
ពហើយ ដចូជាសំពតស់ាដកធលុោះ រតង្ទ់ ីកក់ណ្ហត ល ពរ ោះពហតុព ោះ 
សីលទងំ្ព ោះ  ពទ ើបព ម្ ោះថា  សីលមនិធលុោះ  ។ 

សូមបីសិកាេ បទ ២ ឬ ៣ ាមលំដាប់ នងិ្ លំដាប់ របស់  
សីលទងំ្ឡាយណ្ហ មនិធាល យពហើយ, សីលទងំ្ឡាយព ោះ ជា
សីលមនិព ល ដចូពមពគាណដលម្មនសមបុរននសររីាៈ ម្មនសមបុរ 
ពមម  នងិ្ សមបុររកហមជាពដ ើម សមបុរណ្ហមួយ ពដាយសមបុរពផសង្
គាន  ម្មនសណ្ហា នណវង្ នងិ្ មូលជាពដ ើម ណដលាងំ្ពឡើង្ រតង្់្ អងឹ្ខ្ នង្ 
កត ី រតង្ព់ ោះកត ី ពរ ោះពហតុព ោះ សីលទងំ្ព ោះ ពទើបព ម្ ោះថា ជា
សីលមនិព ល  ។ 

សីលទងំ្ឡាយណ្ហ មនិធាល យពហើយ កនុង្ចព ល ោះៗ, សីល
ទងំ្ឡាយព ោះ ព ម្ ោះថា ជាសីលមនិពរពុស ដចូពមពគាណដល  
វចិរិតពហើយ   ពដាយកណំតម់្មនចណំណកពសមើរបាស  ពរ ោះពហតុព ោះ 
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-៥៦២- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

សីលទងំ្ព ោះ  ពទ ើបព ម្ ោះថា  ជាសីលមនិពរពុស  ។ 
មួយពទៀត ពដាយឣតថ ណដលមនិណបលកគាន  សីលទងំ្ឣស់ហនងឹ្

ឯង្ ព ម្ ោះថា សីលមនិដាច,់ មនិធលុោះ, មនិព ល, មនិពរពុស   
ពរ ោះភាវាៈ ននសីលព ោះជាគុណជាត គពឺមថុនសំពយាគ ៧ របការ 
នងិ្ បាបធម៌ទងំ្ឡាយម្មនពកាធាៈ នងិ្ ឧប ហាៈ ជាពដ ើម មនិចូល 
ពៅពបៀតពបៀនពហើយ  ។  

សីលទងំ្ព ោះឯង្ ពៅថា សីលរចួខ្ លួន ពរ ោះរចួផុតចាក
ភាពននខ្ លួនជាខ្ ញុនំនតណ្ហា   ពហើយពធវើនវូភាពជាសីលរចួខ្ លនួ  ។ 

សីលទងំ្ព ោះ ព ម្ ោះថា គឣឺនករបាជញសរពសើរពហើយ ពរ ោះ
ភាវាៈននសីលព ោះ គឣឺនករបាជញទងំ្ឡាយ ម្មនរពោះពុទ ធជាពដ ើម រទង្់
បានរាស់សរពសើរពហើយ  ។ 

សីលទងំ្ព ោះឯង្ ពៅថា សីលមនិប៉ាោះ ល់ ពរ ោះភាវាៈ   
ននសីលព ោះ គតឺណ្ហា  នងិ្ ទដិ ា ិប៉ាោះ ល់មនិបានពហើយ ឬថា ពរ ោះ  
ភាវាៈននសីលព ោះ  គឣឺនកណ្ហមួយ  មនិឣាចពដ ើមបី ល់រតូវ  យា៉ាង្ 
ពនោះថា  “ពនោះជាពទស  កនុង្សីលទងំ្ឡាយរបស់ឣនក”  ដពូចនោះ  ។ 

សីលទងំ្ព ោះឯង្ ព ម្ ោះថា ជាសីលរបរពតឹ តពៅរពមពដ ើមបី
សម្មធ ិ ពរ ោះញុាងំ្ឧបចារសម្មធ ិ ឬ ឣបប សម្មធឲិយរបរពតឹ ត    
ពៅរពម ពុពំ ោះពសាត ញុាងំ្មគគសម្មធ ិ ទងំ្ផលសម្មធផិង្ ឲយ
របរពតឹ តពៅរពម  ។  

កាលពបើរពោះពយាគពី ោះ   រលឹកពរឿយៗ   នវូសីលទងំ្ឡាយ 
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-៥៦៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

របស់ខ្ លនួ ពដាយឣំណ្ហចននគុណ ម្មនភាវាៈននសីលមនិដាចជ់ាពដ ើម 
ដចូបានពណ៌ មកពនោះឯង្, កនុង្សម័យព ោះ ចតិ ត របស់រពោះពយាគី
ព ោះឯង្ មនិណមនជាចតិត គរឺាគាៈជោិះជានប់ានពទ, មនិណមនជាចតិត គ ឺ  
ពទសាៈ ជោិះជានប់ានពទ  ៘  មនិណមនជាចតិត គពឺម្មហាៈ ជោិះជាន ់ 
បានពទ, កនុង្សម័យព ោះ ចតិ ត របស់រពោះពយាគពី ោះ ជាចតិតពៅរតង្ ់
របារឰ នវូសីល ណតម៉ាាង្ ពរ ោះពហតុព ោះ ឣង្គ្ នទងំ្ឡាយ  
រណមង្ពកើតពឡើង្ កនុង្ខ្ណាៈជាមួយគាន  ដល់រពោះពយាគពី ោះ ឣនកម្មន
នវីរណធម៌សងប់រម្មង ប់ពហើយ  ាមនយ័ណដលម្មនពហើយកនុង្កាលមុន
នុោ៎ះឯង្ ។  ណត្នមនិដល់នវូឣបប  ដល់រតមឹណតឧបចារាៈប៉ាុពណ្ហណ ោះ 
ណតង្ពកើត ពរ ោះភាវាៈននគុណ របស់សីលទងំ្ឡាយជាឣារមមណ៍ ដ៏
រជាលពរៅផង្ ពរ ោះភាវាៈននចតិ តបព អ្ នចូលពៅ កនុង្ការរលឹក      
ពរឿយៗ នវូគុណម្មនរបការពផសង្ៗផង្ ។  ្នពនោះព ោះ ណតង្ដល់
នវូការរាប់ថា “សីោនសុសត”ិ ណមនពតិ ពរ ោះភាវាៈនន្នព ោះ 
ពកើតពឡើង្ពហើយ ពដាយឣំណ្ហចការរពញកពរឿយៗ នវូសីលគុណ ។ 

( ឣ្ានិសងសចាំដរើនសីោនុសសតិ ) 

ចណំណក ភកិ េុ ឣនករបកបពរឿយៗ នវូសីោនសុសតពិនោះ ជាឣនក
ម្មនពសចកតពីគារព កនុង្សិកាេ  ជាឣនកម្មនពសចកតរីបរពតឹ ត ិ ពដាយ
ចណំណកដព៏សមើ មនិរបម្មទ កនុង្បដសិណ្ហា រាៈ របាសពហើយចាកភយ័ 
ម្មនភយ័ឣំពកីរិយិាតោិះពដៀលខ្ លួនបានជាពដ ើម ម្មនករិយិាព ើញនវូ
ភយ័ជារបរកត ី ក នុង្ពទសទងំ្ឡាយ   ម្មនរបម្មណតូច   រណមង្បាន 
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-៥៦៤- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

នវូភាពទោូយ ពដាយគុណម្មនសទធ ជាពដ ើម ជាឣនកពរចើនពដាយ 
បតី ិ នងិ្ បាពម្មជជាៈ ។  មួយពទៀត រពោះពយាគពី ោះ ពបើទកុជាមនិទន់
ចាកធ់ លុោះនវូគុណ ដន៏រកណលង្ពទ កគ៏ង្ប់ានជាឣនកម្មនសុគតរិបរពតឹ ត 
ពៅ  កនុង្កាលខាង្មុខ្ណដរ  ។ 

ដរពាោះដេតុដនាោះឯង ឣ្នកមានរបាជាញ លអ  របបីដធវើ នូវដសចកតី 

មិនរបមាទ កនុងសីោនុសសតិ សដលមានឣ្ានុភាពដរចើន 

យា៉ា ងដនោះ សពវ ៗ កាល  ។ 

ពនោះជាកថាមុខ្  ពដាយពសិាត រ  ក នុង្សីោនសុសត ិ ។ 
 

 
 

( ការចាំដរើនចាោនុសសតិ ) 

‘ (១៣៨) រពោះពយាគ ី ឣនកម្មនរបាថាន ចពំរ ើនចាគានសុសត ិ គបបី   
ជាឣនកម្មនចតិតបព អ្ នចូលពៅ កនុង្ចាគាៈ ាមរបរកត ី គបបីជាឣនក
ម្មនការណចក ចណំណកទនឲយរបរពតឹ តពៅ ឣស់កាលជានចិច, មួយ  
វញិពទៀត រពោះពយាគកីាលរបារឰនវូការចពំរ ើន រតូវពធវើការសម្មទន 
ថា “ឥឡូវពនោះ ចាប់ពផតើមឣំពនីថងពនោះតពៅ កាលពបើម្មនបដគិាគ ហកាៈ, 
ឣាាម ឣញ ពបើមនិទនឲ់យនវូទនពទ ពដាយពារចពៅ សូមបីរតមឹណត
មួយពនំតូ នងឹ្មនិបរពិភាគពឡើយ” ដពូចនោះពហើយ ឲយទន ាមសម   
គួរដល់សាម រត ី ាមសមគួរដល់កម្មល ងំ្ ក នុង្បដគិាហកាៈទងំ្ឡាយ    
ដរ៏បពសើរវពិសស ពដាយគុណ កនុង្នថងព ោះពហើយ កានយ់កនមិតិ ត   
កនុង្ទនព ោះ   ពៅកនុង្ទសីាង ត ់   ពចញចាកពួកពហើយ   សមងពំៅ   ក នុង្ 
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-៥៦៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

កមមដាា នពហើយ គបបីរលឹកពរឿយៗ ដល់ចាគាៈ របស់ខ្ លនួ ពដាយ        
ឣំណ្ហចននគុណម្មនភាវាៈននមន ទលិ នងិ្ ពសចកតកីណំ្ហញ់ជាពដ ើម ពៅ 
របាសពហើយ យា៉ាង្ពនោះថា “ឱហន៎! ជាោភទងំ្ឡាយ របស់ឣាាម       
ឣញ, សាស  នងិ្ ភាពននខ្ លួនជាមនសុសពនោះ គឣឺញបានពហើយ 
ពដាយលអហន៎!,  ឣាាម ឣញម្មនចតិតរបាសចាកពសចកតកីណំ្ហញ់ណដល
ជាតួមន ទលិពហើយ កនុង្ពួកសតវណដលម្មនមន ទលិ គពឺសចកតកីណំ្ហញ់
របួរតឹពហើយ ជាឣនកម្មនការលោះបង្រ់ចួរសឡោះពហើយ ម្មនបាតនដ
ោង្រចួពហើយ ពរតកឣរពហើយ កនុង្ការលោះ គួរដល់ការសូម ពរតក   
ឣរ  កនុង្ការឲយ  នងិ្  ការចណំណកពហើយពៅ”  ដពូចនោះ  ។ 

បណ្ហត បទទងំ្ព ោះ  បទថា  “ោភា វត ពម”  ព ោះ  គ ឺមយា ំ
វត ោភា  ឱហន៎!  ោភទងំ្ឡាយ របស់ឣញ ។  ឣធបិាយថា 
“ោភទងំ្ឡាយពនោះឯណ្ហ របស់ទយក គរឺពោះម្មនរពោះភាគ រទង្់
រាស់សរពសើរពហើយ ពដាយនយ័ទងំ្ឡាយ ម្មននយ័ជាឣាទិ៍យា៉ាង្
ពនោះថា “ចណំណកឯ ទយកព ោះ លុោះឲយឣាយុពហើយ ជាឣនកម្មន
ចណំណកននឣាយុ ណដលជាទពិវខ្ លោះ ជារបស់ននមនសុសខ្ លោះ (១’) ” ដពូចនោះ    
ជាពដ ើមផង្, ថា “ទយក ឣនកឲយ‘ (ទន’) រណមង្ជាទរីសឡាញ់, ជន
ទងំ្ឡាយដព៏រចើន រណមង្គប់រកនវូទយកព ោះ (២’) ” ដពូចនោះ ជាពដ ើម   
ផង្, ថា “ទយក កាលពធវើដពំណើ រពៅ ាមធម៌ របស់ពួកសបបុរស 
ឲយ ( ‘ទន’)   រណមង្ជាទរីសឡាញ់ ( ‘៣’) ”   ដពូចនោះផង្,     ោភទងំ្ឡាយ  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

១-  សុ ឣំ.  ភាគ ៤៤  ទព័ំរ៨២ ។   ២-  ភាគ ៤៤  ទព័ំរ ៧៨ ។   ៣-  ទព័ំរ ៨១  ។  
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-៥៦៦- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ព ោះ  ជាចណំណក របស់ឣាាម ឣញ ពដាយពតិរបាកដ”  ដពូច នោះ  ។ 
 កយថា “សុលទ ធ ំ វត ពម” ពសចកតថីា សាស  ពនោះឯណ្ហ    

ឬ ភាពជាមនសុស ពនោះឯណ្ហ ណដលឣញបានពហើយ, សាស  នងិ្ 
ភាពជាមនសុសព ោះ គឣឺញបានពហើយ ពដាយលអណ្ហស់ហន៎ ។      
ពរ ោះពហតុឣវី? ។ ពរ ោះកាលពបើពួកសតវ រតូវមន ទលិគពឺសចកតី
កណំ្ហញ់របួរតឹពហើយ, ឣាាម ឣញ ជាឣនកម្មនចតិតរបាសចាកឣំពី
មន ទលិ គពឺសចកតកីណំ្ហញ់ ៘  ពរតកឣរពហើយ កនុង្ការឲយ នងិ្   
ការណចករណំលក  ។ 

បណ្ហត បទទងំ្ព ោះ បទថា “មពចឆរមលបរយុិដ ាាិយ” ម្មន
ពសចកតថីា រតូវមន ទលិគពឺសចកតកីណំ្ហញ់រគបសង្ាតព់ហើយ ។  បទថា 
“បជាយ” ពសចកតថីា សតវទងំ្ឡាយ ពោកពៅថា “បជា” ពដាយ   
ឣំណ្ហចននការពកើត, ពរ ោះពហតុព ោះ កនុង្បទថា “បជាយ” ពនោះ    
ពទ ើបម្មនពសចកត ី ឣធបិាយពនោះថា “កាលពបើសតវទងំ្ឡាយណដល
មន ទលិគពឺសចកតកីណំ្ហញ់ណដលម្មនការមនិឣតធ់នន់វូភាវាៈននសមបតតិ
ទងំ្ឡាយ របស់ខ្ លនួ ជាទពូៅ ដល់ជនទងំ្ឡាយដនទ ជាលកេណាៈ   
គធឺម៌ពមម ទងំ្ឡាយ ណដលជាពរគឿង្របទសូតនវូភាវាៈននចតិ ត ជាណដន
ផាយពចញនវូពន ល ឺ ឯណ្ហមួយ  រគបសង្ាតព់ហើយ”  ដពូច នោះ  ។ 

បទថា “វគិតមលមពចឆពរន” ពសចកតថីា ព ម្ ោះថា ម្មនមន ទលិ 
នងិ្ ពសចកតកីណំ្ហញ់ ពៅរបាសពហើយ ពរ ោះភាវាៈននមន ទលិទងំ្ 
ឡាយ  សូមបីដនទ ម្មនមន ទលិ គ ឺរាគាៈ នងិ្ ពទសាៈ ជាពដ ើម ពៅរបាស 
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-៥៦៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពហើយផង្ ពរ ោះភាវាៈននពសចកតកីណំ្ហញ់ ពៅរបាសពហើយផង្ ។  
បទថា “ពចតសា វហិរាម”ិ ពសចកតថីា ឣាាម ឣញជាឣនកម្មនចតិត ម្មន
របការដចូបានព លមកពហើយពៅ ។  ចណំណក កនុង្រពោះសូរត រពោះ 
ម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់ថា “ឣាាម ឣញ ពៅរគប់រគង្ផទោះ (១’) ” ពរ ោះ 
ភាវាៈនន កយព ោះ កាលពបើសកយរពោះមារ ម ណដលជារពោះ    
ពសាាបន ន ទលូសួរនវូធម៌ជាពរគឿង្ពៅ ពដាយនសិស័យ ករ៏ទង្់
សំណដង្ពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននធម៌ជាពរគឿង្ពៅ ពដាយនសិស័យ   
នុោ៎ះឯង្ ។   ពសចកត ីកនុង្បទថា “ឣាាម ឣញ ពៅរគប់រគង្ផទោះ” ព ោះ គ ឺ
ឣាាម ឣញ  រគបសង្ាតព់ៅពហើយ  ។ 

បទថា “មុតតចាពគា” ណរបថា ម្មនការលោះ រចួរសឡោះពហើយ ។ 
បទថា  “បយតបាណី”  ណរបថា  ម្មននដោង្ពហើយ ។   ម្មនពសចកត ី
ឣធបិាយថា ម្មននដោង្សាអ តពហើយហនងឹ្ឯង្ សពវៗ  កាល ពដ ើមបី
ឲយនវូពទយយធម៌  ពដាយនដខ្ លនួឯង្  ពដាយពសចកតពីគារព  ។ 

បទថា “ពវាសសគគរពា” ពសចកតថីា ការលោះបង្ ់ ព ម្ ោះថា     
ពវាសសគគាៈ ឣធបិាយថា បរចិាច គ ។ បុគគលពរតកឣរពហើយ កនុង្   
ករិយិាលោះបង្ព់ ោះ ពដាយឣំណ្ហចននការរបកបនរកណលង្ពទៀង្ទត ់
ពរ ោះពហតុព ោះ បុគគលព ោះ ព ម្ ោះថា ឣនកពរតកឣរ កនុង្ការលោះ ។ 

បទថា “យាចពយាពគា” ឣធបិាយថា ជាឣនកគួរដល់ការសូម
ពរ ោះបុគគលទងំ្ឡាយដនទ    សូមវតថុណ្ហ ៗ    កឲ៏យនវូវតថុព ោះ ៗ  ។ 
_______________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣ.ំ ឆ.   ភាគទី ៤៦   ទព័ំរទ ី១៦  ។  
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-៥៦៨- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

បាលីថា “យាជពយាពគា” ដពូចនោះកម៏្មន ។  ឣធបិាយថា ឣនករបកប
ពហើយពដាយ  យាជាៈ  ព លគកឺារបូជា  ។ 

បទថា “ទនសំវភិាគរពា” ណរបថា ពរតកឣរពហើយ កនុង្ការ
ឲយផង្ កនុង្ការណចករណំលកផង្ ។ ឣធបិាយថា រពោះពយាគ ី រណមង្
រលឹកពរឿយៗ យា៉ាង្ពនោះថា “ណមនពតិ ឣាាម ឣញ ឲយទនផង្, ពធវើនវូ
ការណចករណំលក ឣំពវីតថុណដលខ្ លនួគបបីបរពិភាគផង្, ណថមទងំ្ពរតក
ឣរពហើយ  ក នុង្ការឲយ នងិ្ ការណចករណំលកទងំ្ ២ យា៉ាង្ពនោះផង្”  ។ 

កាលរពោះពយាគពី ោះ រលឹកពរឿយៗ នវូចាគាៈ របស់ខ្ លនួ ពដាយ 
ឣំណ្ហចននគុណ ម្មនភាពជាឣនកម្មនមន ទលិគពឺសចកតកីណំ្ហញ់ ពៅ
របាសពហើយ ជាពដ ើមយា៉ាង្ពនោះ, កនុង្សម័យព ោះ ចតិ ត របស់រពោះ    
ពយាគពី ោះឯង្ មនិណមនជាចតិត គរឺាគាៈជោិះជានប់ានពទ, មនិណមនជា   
ចតិ ត គពឺទសាៈជោិះជានប់ានពទ ៘ មនិណមនជាចតិត គពឺម្មហាៈ ជោិះ   
ជានប់ានពទ, កនុង្សម័យព ោះ ចតិ ត របស់រពោះពយាគពី ោះ ជាចតិតពៅ
រតង្ ់ របារឰនវូចាគាៈណតម៉ាាង្ ពរ ោះពហតុព ោះ ឣង្គ្ នទងំ្ឡាយ 
រណមង្ពកើតពឡើង្ កនុង្ខ្ណាៈជាមួយគាន  ដល់រពោះពយាគពី ោះ ឣនកម្មន
នវីរណធម៌សងប់រម្មង ប់ពហើយ  ាមនយ័ណដលម្មនពហើយ  កនុង្កាល 
មុននុោ៎ះឯង្ ។ ណត្ន មនិដល់នវូឣបប  ដល់រតមឹណតឧបចារាៈ
ប៉ាុពណ្ហណ ោះ ណតង្ពកើត ពរ ោះភាវាៈននចាគគុណទងំ្ឡាយ ជាឣារមមណ៍   
ដរ៏ជាលពរៅផង្  ពរ ោះភាវាៈននចតិ តបព អ្ នចូលពៅ  កនុង្ការរលឹក   
ពរឿយៗ   នវូចាគគុណ   ម្មនរបការពផសង្ៗ ផង្ ។    ្ន  ពនោះព ោះ  
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-៥៦៩- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ណតង្ដល់នវូការរាប់ ថា “ចាគានសុសត”ិ ណមនពតិ ពរ ោះភាវាៈនន  
្នព ោះ ពកើតពឡើង្ពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននការរលឹកពរឿយៗ    
នវូចាគគុណ  ។  

( ឣ្ានិសងសចាំដរើនចាោនុសសតិ ) 

ចណំណកឯ ភកិ េុ ឣនករបកបពរឿយៗ នវូចាគានសុសតពិនោះ ជាឣនក
ម្មនចតិតបព អ្ នពៅពហើយកានច់ាគាៈ ពដាយរបម្មណដន៏រកណលង្ ជា
ឣនកម្មនឣធារស័យ មនិរបកបពដាយពោភាៈ ជាឣនកពធវើសមគួរ  
ដល់ពមាត  ជារបរកត ី ជាឣនកពកលៀវកាល  ជាឣនកពរចើនពៅពដាយបតី ិ នងិ្ 
បាពម្មជជាៈ ។  មួយពទៀត រពោះពយាគពី ោះ កាលមនិទនប់ានចាកធ់លុោះ
ចពំ ោះនវូគុណ ដន៏រកណលង្ពទ កគ៏ង្ប់ានជាឣនកម្មនសុគតរិបរពតឹ ត  
ពៅ កនុង្កាលខាង្មុខ្  ។ 

ដរពាោះដេតុដនាោះឯង ឣ្នកមានរបាជាញ លអ  របបីដធវើ នូវដសចកតី 

មិនរបមាទ កនុងចាោនុសសតិ សដលមានឣ្ានុភាពដរចើន 

យា៉ា ងដនោះ  សពវៗ កាល  ។ 

ពនោះជាកថាមុខ្  ពដាយពសិាត រ  កនុង្ចាគានសុសត ិ ។ 
 

 
 

( ការចាំដរើនដទវតនុសសតិ ) 

‘ (១៣៩’) ឯរពោះពយាគ ី ឣនកម្មនរបាថាន ចពំរ ើនពទវានសុសត ិ 
គបបីជាឣនករបកបពហើយ ពដាយគុណទងំ្ឡាយ ម្មនសទធ ជាពដ ើម 
ណដលដល់រពមពហើយ  ពដាយឣំណ្ហចននឣរយិមគគ ។  ប ទ ប់ឣំពពី ោះ 
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-៥៧០- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

រពោះពយាគពី ោះ គបបីពៅកនុង្ទសីាង ត ់ ពគចពចញឣំពពួីកពហើយ សមងំ
ពៅ កនុង្កមមដាា ន ពហើយាងំ្ទកុនវូពទវាទងំ្ឡាយ កនុង្ទណីដលជា
ប ទ ល់ពហើយ រលឹកពរឿយៗ ដល់គុណទងំ្ឡាយ ម្មនសទធ ជាពដ ើម 
របស់ខ្ លនួ យា៉ាង្ពនោះ ថា “ពួកពទវាជានច់ាតុមមាររាជកិា កម៏្មន, ពួក
ពទវាទងំ្ឡាយជាន ់ាវតតងិ្សកម៏្មន, ជានយ់ាម្ម, ជានតុ់សិត, ជាន់
នមិ្មម នរត,ី ជានប់រនមិមតិ តវសវត ី កម៏្មន, ពួកពទវាណដលរាប់បញ្ចូ ល 
កនុង្ពួករពហម កម៏្មន, ពួកពទវាទងំ្ឡាយជានខ់្ ពស់ពឡើង្ពៅពទៀត 
ជាង្ពួកពទវាជានរ់ពហមកាយកិាព ោះ កម៏្មន, ពទវាទងំ្ឣមាល 
ព ោះ របកបរពម ពដាយសទធ  ម្មនសភាពណបបណ្ហ, ពទវាទងំ្      
ឣមាលព ោះ ចយុត ចាកឣតតភាពពនោះពហើយ ពទើបបានពៅពកើត កនុង្ 
ជានទ់ងំ្ឡាយ ម្មនជានច់ាតុមមាររាជកិា ជាពដ ើមព ោះ, សទធ  ណដល
ម្មនសភាពណបបព ោះ របស់ឣាាម ឣញ កម៏្មនផង្ណដរ, ពួកពទវា
ទងំ្ឡាយព ោះ របកបរពមពហើយ ពដាយសីល ម្មនសភាពណបប
ណ្ហ, ពដាយសុតាៈ ម្មនសភាពណបបណ្ហ, ពដាយចាគាៈ ម្មនសភាព
ណបបណ្ហ, ពដាយបញ្ហដ  ម្មនសភាពណបបណ្ហ, ចយុតពហើយ ចាក       
ឣតតភាពពនោះ ពទើបបានពៅពកើត កនុង្ភពព ោះៗ, បញ្ហដ  ណដលម្មន
សភាពណបបព ោះ របស់ឣាាម ឣញ កម៏្មនផង្ណដរ (១’) ” ដពូចនោះ ។  ណត   
ក នុង្រពោះសូរត រពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ថា “ម្មន លមារ ម កនុង្
សម័យណ្ហ  រពោះឣរយិសាវក័រលឹក (២’) ពរឿយៗ  នវូសទធ ផង្,  សីល 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣ.ំ  ភាគទ ី៤១   ទព័ំរ ២៧៣ ។   ២ សុ. ឣំ.  ភាគទ ី៤៦   ទព័ំរទី ១៨ ។  
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-៥៧១- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ផង្, សុតាៈ ផង្, ចាគាៈផង្, បញ្ហដ ផង្ របស់ខ្ លនួ នងិ្ របស់ពទវា
ទងំ្ឡាយ,  ក នុង្សម័យព ោះ  ចតិ ត របស់រពោះឣរយិសាវក័ព ោះឯង្  
មនិណមនជាចតិតណដលរតូវរាគាៈ របួរតឹបានពទ ... ”  ដពូច នោះជាពដ ើម  ។  

រពោះពុទ ធដកីានុោ៎ះ គរឺពោះឣង្គរាស់ពហើយ កព៏តិណមន ។  កប៏៉ាុណន ត 
ថា បណឌិ ត គបបីរជាបថា “ កយព ោះ រពោះម្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់
ពហើយ ពដ ើមបីរទង្សំ់ណដង្គុណ របស់ពទវាទងំ្ឡាយ ណដលគបបី 
ទកុ កនុង្ទជីាប ទ ល់ពសមើគាន  ពដាយគុណទងំ្ឡាយ ម្មនសទធ ជាពដ ើម
របស់ខ្ លនួ”  ដពូចនោះ  ។  

ពរ ោះថា កនុង្ឣដ ាកថា រពោះឣដ ាកថាចារយ ព លពហើយ ពធវើឲយ 
ម្ម ំ ថា “រពោះពយាគ ី ាងំ្ទកុនវូពទវាទងំ្ឡាយ កនុង្ទជីាសាកសី
ពហើយ  រលឹកពរឿយៗ  នវូគុណទងំ្ឡាយរបស់ខ្ លនួ”  ដពូច នោះ  ។ 

ពរ ោះពហតុព ោះ  កាលពបើរពោះពយាគពី ោះសូមបីរលឹកពរឿយៗ 
នវូគុណទងំ្ឡាយននពួកពទវា កនុង្ចណំណកខាង្ពដ ើមពហើយ រលឹក
ពរឿយៗ នវូគុណទងំ្ឡាយ ម្មនសទធ ជាពដ ើម របស់ខ្ លនួ ណដលម្មន 
កនុង្កាលជាខាង្ពរកាយ, កក៏ នុង្សម័យព ោះ ចតិ ត របស់រពោះពយាគី
ព ោះឯង្  មនិណមនជាចតិត គរឺាគាៈជោិះជានប់ានពទ, មនិណមនជាចតិត គ ឺ 
ពទសាៈ ជោិះជានប់ានពទ ៘ មនិណមនជាចតិត គពឺម្មហាៈជោិះជាន ់   
បានពទ, កនុង្សម័យព ោះ ចតិ ត របស់រពោះពយាគពី ោះ ជាចតិតពៅរតង្ ់
របារឰនវូពទវាណតម៉ាាង្ ពរ ោះពហតុព ោះ ឣង្គ្ នទងំ្ឡាយ 
រណមង្ពកើតពឡើង្  ក នុង្ខ្ណាៈជាមួយគាន   ដល់រពោះពយាគពី ោះ   ឣនកម្មន 
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-៥៧២- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

នវីរណធម៌សងប់ពហើយ ាមនយ័ណដលម្មនពហើយ កនុង្កាលមុននុោ៎ះ 
ឯង្ ។  ណត្ន មនិដល់នវូឣបប  ដល់រតមឹណតឧបចារាៈប៉ាុពណ្ហណ ោះ 
រណមង្ពកើត ពរ ោះភាវាៈននគុណទងំ្ឡាយ ម្មនសទធ  ជាពដ ើម ជា      
ឣារមមណ៍ដរ៏ជាលពរៅផង្  ពរ ោះភាវាៈននចតិ តបព អ្ នចូលពៅ  ក នុង្ការ
រលឹកពរឿយៗ នវូគុណម្មនរបការពផសង្ៗផង្ ។  ្នពនោះព ោះណតង្
ដល់នវូការរាប់ថា “ពទវានសុសត”ិ ណមនពតិ ពរ ោះភាវាៈនន្ន 
ព ោះ ពកើតពឡើង្ពហើយ ពដាយឣំណ្ហចននករិយិារលឹកពរឿយៗ នវូ
គុណ ម្មនសទធ ជាពដ ើម  ណដលពសមើពដាយគុណ  របស់ពួកពទវា  ។ 

( ឣ្ានិសងសចាំដរើនដទវតនុសសតិ ) 

ចណំណក ភកិ េុ ឣនករបកបពរឿយៗ នវូពទវានសុសតពិនោះ រណមង្
ជាទរីសឡាញ់ ជាទគីាប់ចតិ តននពទវាទងំ្ឡាយ រណមង្បាននវូភាព  
ដទ៏ោូយ ពដាយគុណម្មនសទធ ជាពដ ើម ពដាយរបម្មណដន៏រកណលង្ 
ជាឣនកពរចើន ពដាយបតី ិ នងិ្ បាពម្មជជាៈពៅ ។  មួយពទៀត រពោះពយាគី
ព ោះ កាលមនិទនប់ានចាកធ់លុោះចពំ ោះនវូគុណដន៏រកណលង្ពទ កគ៏ង្់
បានជាឣនកម្មនសុគត ិ របរពតឹ តពៅ  ក នុង្កាលខាង្មុខ្  ។ 

ដរពាោះដេតុដនាោះឯង ឣ្នកមានរបាជាញ លអ  របបីដធវើ នូវដសចកតី  

មិនរបមាទ កនុងដទវតនុសសតិ សដលមានឣ្ានុភាពដរចើន 

យា៉ា ងដនោះ  សពវ ៗ កាល  ។ 

ពនោះជាកថាមុខ្  ពដាយពសិាត រ  ក នុង្ពទវានសុសត ិ។ 
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-៥៧៣- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

‘ (១៤០’)  ករ៏ពោះពុទ ធវចនាៈឯណ្ហ ណដលរពោះម្មនរពោះភាគ រទង្់
រាស់ នវូរពោះពុទ ធដកីាទងំ្ឡាយ ម្មនជាឣាទិ៍ថា “កនុង្សម័យព ោះ 
ចតិ ត របស់រពោះពយាគពី ោះឯង្ ជាចតិតពៅរតង្ ់ របារឰរពោះតថាគត” 
ដពូចនោះ ពដ ើមបីសំណដង្នវូឣនសុសតទិងំ្ ៦ ព ោះ ឲយបានពសិាត រពហើយ 
រទង្រ់ាស់ថា  “ម្មន លមារ ម  កឣ៏រយិសាវក័  ឣនកម្មនចតិ តពៅ  
រតង្ព់ហើយហនងឹ្ឯង្ រណមង្បាននវូការដងឹ្នវូឣតថ បាននវូការដងឹ្នវូ 
ធម៌ បាននវូបាពម្មជជាៈណដលរបកបពហើយពដាយធម៌, បតី ិ រណមង្ពកើត
ដល់ឣរយិសាវក័ព ោះ ឣនកម្មនចតិតពរតកឣរទពូៅពហើយ” ដពូចនោះ,  កនុង្
រពោះពុទ ធវចនាៈទងំ្ព ោះ  បណឌិ តគបបីរជាបថា “រពោះពុទ ធវចនាៈថា រពោះ 
ឣរយិសាវក័ បាននវូការដងឹ្នវូឣតថ” ដពូចនោះ រពោះឣង្គរាស់ពហើយ 
សំពៅយកពសចកតពីរតកឣរ ណដលពកើតពឡើង្ពហើយ ពរ ោះឣារស័យ
នវូឣតថ ននពុទ ធគុណទងំ្ឡាយថា “ឥតបិ ិ ពសា ភគវា” ដពូចនោះជាពដ ើម, 
រពោះពុទ ធវចនាៈ ថា “រពោះឣរយិសាវក័ បាននវូការដងឹ្នវូធម៌” ដពូចនោះ 
រពោះឣង្គរាស់ពហើយ សំពៅយកពសចកតពីរតកឣរ ណដលពកើតពឡើង្
ពហើយ ពរ ោះឣារស័យនវូបាលី, រពោះពុទ ធវចនាៈថា “រពោះឣរយិសាវក័ 
រណមង្បាននវូបាពម្មជជាៈ ណដលរបកបពហើយពដាយធម៌” ដពូចនោះ រទង្ ់
រាស់ពហើយ  ពដាយឣំណ្ហចពសចកតពីរតកឣរទងំ្  ២  យា៉ាង្”  ។ 

ចណំណករពោះពុទ ធដកីា ឯណ្ហ ណដលរពោះឣង្គរទង្រ់ាស់ពហើយ 
កនុង្ពទវានសុសត ិ ថា “របារឰនវូពទវាទងំ្ឡាយ” ដពូចនោះ, រពោះ     
ពុទ ធដកីាព ោះ  បណឌិ តគបបីរជាបថា  “គរឺពោះឣង្គរាស់ពហើយ   ពដាយ 
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-៥៧៤- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

ឣំណ្ហចននចតិ តណដលរបារឰ នវូពទវាទងំ្ឡាយពហើយ របរពតឹ តពៅ   
ឬ ពដាយឣំណ្ហចននចតិ ត ណដលរបារឰគុណទងំ្ឡាយ ណដលញុាងំ្   
ភាវាៈននសតវជាពទវា ឲយសំពរច របាកដពសមើពដាយគុណ ននពទវា
ពហើយរបរពតឹ តពៅ  ក នុង្កាលខាង្ពដ ើម”  ។  

កឣ៏នសុសតទិងំ្ ៦ ពនោះ រណមង្សំពរច ដល់ឣរយិសាវក័ទងំ្ 
ឡាយណតម៉ាាង្ ។  ពរ ោះថា គុណ របស់រពោះពុទ ធ, រពោះធម៌ នងិ្ រពោះ
សង្ឃទងំ្ឡាយ ជាគុណរបាកដចាស់ ដល់ឣរយិសាវក័ទងំ្ឡាយ
ព ោះ ។ ទងំ្ឣរយិសាវក័ទងំ្ព ោះ ករ៏បកបរពមពហើយ ពដាយ   
សីលទងំ្ឡាយ  ម្មនគុណម្មនភាវាៈននសីលមនិដាចជ់ាពដ ើម ពដាយ
ចាគាៈ ណដលម្មនមន ទលិ នងិ្ ពសចកតកីណំ្ហញ់ ពៅរបាសពហើយ នងិ្ 
ពដាយគុណទងំ្ឡាយ ម្មនសទធ ជាពដ ើម ណដលរបាកដពសមើ ពដាយ
គុណននពទវាទងំ្ឡាយ  ណដលម្មនឣានភុាពពរចើនផង្  ។ 

កក៏ នុង្មារ មសូរត រពោះម្មនរពោះភាគ ណដលសកយាៈមារ-
 ម ទលូសួរនវូធម៌ជាពរគឿង្ពៅ ពដាយនសិស័យននរពោះពសាាបន ន 
រទង្សំ់ណដង្ឣនសុសតទិងំ្ ៦ ពនោះ ពដាយពសិាត រ ពដ ើមបីរទង្ព់នយល់  
នវូធម៌ជាពរគឿង្ពៅ  ននរពោះពសាាបន នបុគគលហនងឹ្ឯង្  ។ 

សូមបីកនុង្ពគធសូរត  ករ៏ពោះម្មនរពោះភាគរទង្រ់ាស់ ‘ឣនសុសតិ
ទងំ្ ៦’ ពដ ើមបីរបពយាជន ៍ ដល់ការញុាងំ្ចតិ ត របសឣ់រយិសាវក័ ឲយ
សាអ តលអ  ពដាយឣនសុសត ិ ពហើយបានសំពរចនវូពសចកតបីរសុិទ ធណិដល
ម្មនឣតថ  យា៉ាង្នរកណលង្  របពសើរខ្ ពង្ខ់្ ពស់  យា៉ាង្ពនោះ ថា   “ម្មន លភកិេុ 
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-៥៧៥- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ទងំ្ឡាយ ឣរយិសាវក័ កនុង្រពោះធមមវនិយ័ពនោះ រលឹកពរឿយៗ នវូ
តថាគតថាាៈ រពោះម្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ រទង្រ់ពោះ មថា ឣរហ ំ ពរ ោះ
ពហតុពនោះៗ ៘ កនុង្សម័យព ោះ ចតិ ត របស់ឣរយិសាវក័ព ោះ     
ជាចតិ តពៅរតង្ ់ ណមនពតិ ជាចតិតពចញពហើយ ជាចតិតរចួពហើយ ជាចតិត 
រចួផុតពហើយចាកតពរមក, ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ  កយថា “ពគធាៈ” 
ហនងឹ្ឯង្ ជាព ម្ ោះននកាមគុណទងំ្ ៥, ម្មន លភកិេុទងំ្ឡាយ សតវ
ទងំ្ឡាយពួកខ្ លោះ កនុង្ពោកពនោះ ពធវើនវូឣនសុសតពិនោះ ឲយជាឣារមមណ៍
ពហើយ  រណមង្បរសុិទ ធ យា៉ាង្ពនោះ របការមួយ  ‘(១) �”  ដពូច នោះជាពដ ើម  ។  

សូមបីកនុង្សម្មព ពធាកាសសូរត ណដលរពោះមារកចាច យនាៈ ដ៏
ម្មនឣាយុ សំណដង្ពហើយ ករ៏ពោះធមមស គ្ ហកាចារយទងំ្ឡាយ 
សំណដង្ ឣនសុសតទិងំ្ ៦ ពនោះ ពដាយឣំណ្ហចននការបាននវូឱកាស 
ពដ ើមបីភាវាៈជាឣនកម្មនធម៌ដប៏រសុិទ ធ ម្មនឣតថយា៉ាង្នរកណលង្ ននរពោះ   
ឣរយិសាវក័ហនងឹ្ឯង្ យា៉ាង្ពនោះថា “ម្មន លពោកដម៏្មនឣាយុ ពហតុ  
គួរឲយឣសាច រយ, ម្មន លពោកដម៏្មនឣាយុ ពហតុមនិធាល ប់ពកើត កព៏កើត
ពឡើង្បាន  ពរ ោះរពោះម្មនរពោះភាគ  ឣរហន តសម្មម សមពុទ ធឣង្គព ោះ រទង្់
រជាប រទង្ព់ ើញ រទង្រ់ាស់ ដងឹ្នវូធម៌ ណដលជាពរគឿង្បាននវូ
ឱកាស កនុង្ពសចកតចីពង្ អៀត ពដ ើមបីពសចកតបីរសុិទ ធ ិ ននសតវទងំ្ឡាយ 
៘ ពដ ើមបីពធ វើឲយជាកច់ាស់នវូរពោះន ិវ ន, ធម៌ជាពរគឿង្បាននវូ
ឱកាស  ក នុង្ទចីពង្អៀតពនោះ គឣឺវី?,   គ ឺពហតុជាទាីងំ្  ននឣនសុសតទិងំ្ 
____________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣ.ំ ឆ.  ភាគទ ី៤៦   ទព័ំរទី ៦៨ ។  
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-៥៧៦- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

៦, ឣនសុសតដិាា នទងំ្ ៦ ពតើដចូពមតច?,  ម្មន លពោកដម៏្មនឣាយុ    
រពោះឣរយិសាវក័ កនុង្រពោះធមមវនិយ័ពនោះ រលឹកពរឿយៗ នវូរពោះ   
តថាគត ៘ សតវទងំ្ឡាយពួកខ្ លោះ ក នុង្ពោកពនោះ ជាឣនកម្មន   
ពសចកតសីាអ តជាធមមា យា៉ាង្ពនោះ របការមួយ ‘( ១ ’) ” ដពូចនោះជាពដ ើម ។ 

សូមបីកនុង្ឧពបាសថសូរត ករ៏ពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្សំ់ណដង្ 
ឣនសុសតទិងំ្ ៦  ពដ ើមបីរទង្សំ់ណដង្នវូភាវាៈននឧពបាសថ ជាគុណ-
ជាតម្មនផលពរចើន ពដាយឣំណ្ហចននកមមដាា ន ណដលជាពរគឿង្ជរមោះ
ចតិ ត ននរពោះឣរយិសាវក័ ឣនករកាឧពបាសថហនងឹ្ឯង្ យា៉ាង្ពនោះថា 
“ម្មន ល ង្វសិាខា ឣរយុិពបាសថ ពតើយា៉ាង្ដចូពមតច?, ម្មន ល ង្
វសិាខា ការពធវើចតិ តណដលពៅហមង្ ឲយផូរផង្ប់ាន ពដាយពសចកតី
ពាយាម, ម្មន ល ង្វសិាខា កក៏ារពធវើចតិ តណដលពៅហមង្ឲយផូរផង្់
បាន ពដាយពសចកតពីាយាម ពតើយា៉ាង្ដចូពមតច?,  ម្មន ល ង្វសិាខា 
រពោះឣរយិសាវក័  ក នុង្សាស ពនោះ  រលឹកពរឿយៗ នវូតថាគត ...‘( ២ ) �”  
យា៉ាង្ដពូចនោះ  ។ 

សូមបីកនុង្ឯកាទសនបិាត ករ៏ពោះដម៏្មនរពោះភាគ រទង្រ់ាស់
សំណដង្នវូឣនសុសតទិងំ្ ៦ ពនោះ ដល់សកយាៈមារ មណដលទលូសួរ
ថា “បពរិតរពោះឣង្គដច៏ពំរ ើន កាលពយើង្ខ្ ញុរំពោះឣង្គព ោះ ពៅពដាយធម៌
ជាពរគឿង្ពៅពផសង្ៗ,  ពតើពយើង្ខ្ ញុរំពោះឣង្គគបបីពៅ ពដាយធម៌ជាពរគឿង្ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

១-  សុ. ឣ.ំ  ភាគ ៤៦   ទព័ំរ ៧២ ។   ២- សុ. ឣំ.  ភាគ ៤១   ទព័ំរ ២៦២ ។  
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-៥៧៧- 
វិសុទធិមគ្គ ប្រប 

ពៅ ដចូពមតច?” ដពូចនោះ ពដ ើមបីពនយល់នវូធម៌ជាពរគឿង្ពៅ ននឣរយិ-  
សាវក័ហនងឹ្ឯង្ យា៉ាង្ពនោះថា “ម្មន លមារ ម បុគគលឣនកម្មនសទធ  
ជាឣនកពធវើឲយសពរមចបាន, ម្មន លមារ ម បុគគលឣនកមនិម្មនសទធ  
មនិណមនជាឣនកពធវើឲយសំពរចបានពទ, បុគគលឣនកម្មនពាយាមរបារឰ 
ពហើយ ម្មនសតខិាជ ប់ខ្ ជនួ  ម្មនចតិ តាងំ្ពៅម្មពំហើយ  ម្មនបញ្ហដ  ជា 
ឣនកពធវើឲយសពរមចបាន, បុគគលឣនកខ្ ជលិរចឣូស ឣនកពភលចភាល ងំ្សត ិ
ឣនកម្មនចតិតមនិាងំ្ពៅម្ម ំ ម្មនបញ្ហដ មនិលអ មនិណមនជាឣនកពធវើឲយ 
សពរមចបានពទ, ម្មន លមារ ម ចូរឣនកាងំ្ពៅ កនុង្ធម៌ទងំ្ ៥   
ពនោះឯង្ពហើយ ចពំរ ើនធម៌ទងំ្ ៦ តពៅពទៀត, ម្មន លមារ ម កនុង្   
ការចពំរ ើនធម៌ទងំ្ ៦ ពនោះ  ឣនកគបបីរលឹកពរឿយៗ នវូតថាគតថា “រពោះ  
ដម៏្មនរពោះភាគឣង្គព ោះ  ពរ ពហោះតុពនោះ... (‘១’) ”  ដពូច នោះជាពដ ើម  ។  

កាលពបើម្មនពហតុ យា៉ាង្ពនោះ ឣនសុសតទិងំ្ ៦ ពនោះ សូមបី
បុថុជជន ឣនករបកបរពមពដាយគុណ ម្មនសីលបរសុិទ ធជាពដ ើម កគួ៏រ 
ពធ វើទកុកនុង្ចតិ ត ។ ពរ ោះថា សូមបីពដាយឣំណ្ហចននការរលឹកពរឿយៗ 
ចតិ ត របស់បុគគលឣនករលឹកពរឿយៗ នវូគុណទងំ្ឡាយននឣរយិទងំ្ 
ឡាយ ម្មនរពោះពុទ ធជាពដ ើម រណមង្រជោះថាល ណមនពតិ, ពដាយឣានភុាព   
ននពសចកតរីជោះថាល  ឯណ្ហ រពោះពយាគពី ោះ គបបីសង្ាតស់ង្ានិ នវូ           
នវីរណាៈទងំ្ឡាយពហើយ  ជាឣនកម្មនបាពម្មជជាៈ ដព៏លើសលប់ របារឰ
វបិសស ពហើយ   ពធវើឲយជាកច់ាស់  នវូរពោះឣរហតត  ណមនពតិ   ដចូជា 
_______________________________________________________________ 

១- សុ. ឣំ. ឯក. ភាគទ ី៥១ ទព័ំរទី ២៦៤ ។  
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-៥៧៨- 
ឆឣនសុសតិនិទ្ទេស 

រពោះបុសសពទវពតថរ  ឣនកម្មនរបរកតពីៅ កនុង្វាិររព ម្ ោះកដ ាអន ធការ 
យា៉ាង្ដពូចាន ោះឯង្  ។  

បានឮមកថា ពោកដម៏្មនឣាយុឣង្គព ោះ ព ើញរពោះពុទ ធរបូ
ណដលម្មរនមិមតិពហើយ បានចពំ ោះនវូបតី ិ ណដលម្មនរពោះពុទ ធ ជា          
ឣារមមណ៍ ពដាយគតិថា “ម្មរពនោះម្មនរាគាៈ, ពទសាៈ នងិ្ ពម្មហាៈ ពៅ
ពឡើយ រណមង្សាអ តដល់ពម៉ាលោះពៅពហើយ, ចុោះរពោះម្មនរពោះភាគ ជាឣនក
ម្មនរាគាៈ, ពទសាៈ នងិ្ ពម្មហាៈ ពៅរបាសពហើយ ពដាយរបការទងំ្   
ពួង្ ពតើលអដចូពមតចពៅហន៎?” ដពូចនោះពហើយ ចពំរ ើនវបិសស  កប៏ាន      
សំពរចនវូរពោះឣរហតត  ។ 

បរពិចឆទ ទ៧ី   ព ម្ ោះ ្ឣនសុសតនិពិទ ទស 
កនុង្ឣធកិារននសម្មធភិាវ  កនុង្គមពរីព ម្ ោះវសុិទ ធមិគ គ 

ណដលខ្ ញុពំរៀបពរៀង្ពហើយ 
ពដ ើមបីរបពយាជនដ៍ល់ករិយិាញុាងំ្សាធុជនឲយរកីរាយ 

ចប់ពហើយ  ពដាយរបការដពូចនោះ  ។ 
 

 
 

ចប់ បករណ៍វសិេេ ស ម្ ោះវេុិទ្ធមិគគប្រប 
ភាគ ទ្ ី១ 

 

ររៀបររៀងចប់សពវរគប់ 

រៅថ្ថៃចនទ  ៣ រកើត្  ដខផលាុន  ឣដឋស័ក  ព.ស. ២៥៤០ 

រត្វូនឹងថ្ថៃទី ១០  ដខមិនា  ១៩៩៧ ។   រវលា រម៉ាង ២:៥៩ លាៃ ច 
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-៥៧៩- 
ឣវសានកថា 

        ពដាយឣានសិង្ស ននធមមទនពនោះ ខ្ ញុ ំ សូមាងំ្ចតិ តរបាថាន  
ឲយបានឣស់ពៅននឣាសវកាពិលស កនុង្ឣ គតកាល កុបំខីាន
ពឡើយ ។ 
    មួយពទៀត ខ្ ញុ ំ សូមឧទ ទសិឣានសិង្ស ណដលពកើតឣំពធីមមទន
ពនោះ ជូនដល់ពោកឣនកដម៏្មនគុណទងំ្ពទ វ គ ឺបាិ  ម យិ្-
សយឿម ម្មា ម ហឹង្-ឣម សូមពោកឣនកដម៏្មនគុណ ទងំ្  
ពរី បានទទលួនវូបុណយកុសលពនោះ  ាមសមគួរដល់ពសចកតី
របាថាន ពៅពារង្ ។ 
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