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ប្បស្នន ធម្មវភិាគ 

======== 

នមត្ថុ  សុគត្សស 
 ូម្នម្ស្នា   ចំស ោះប្េោះ ុគត (ប្េម្ទងំប្េោះធម្ ៌

និងប្េោះអ យិ ងឃ) សោយសគា េ ។ 

 បុច្ឆា -  ួ ថាៈ ធម្ ៌ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វសិសជ្ជនា- ស ល្ើយថាៈ ប្ប្បថាៈ  ភាវាៈប្ដលប្រប្រងនូ់វ 
 តវសៅថធម្ ៌ដូចបរវគិគហថ សត្ត្េ ធាត្េត្ីត្ិ ធត្មោ  (សភាត្ោ) 
( ភាវាៈ) ប្រប្រងនូ់វ តវទងំឡាយ ស ម្ ោះថធម្។៌ 

 ប.ុ ធម្ប៌្ដលប្រប្រងនូ់វ តវស ោះ សតើប្រប្រងប់ន តវេកួ 
ណ្ណខ្លោះ ? 

 វ.ិ ធម្ប៌្ដលប្រប្រងនូ់វ តវស ោះ ប្រប្រងប់នម្នុ សសោក 
សរវសោក និងប្េហមសោក ។ 

 ប.ុ េកួ តវសកើតសៅកនុងអបយភ្មូ្បិនអវីប្រប្រង ់? 
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 វ.ិ  តវប្ដលសកើតសៅកនុងអបយភ្មូ្បិនអកុ លកម្ម 
ប្រប្រង ់? 

 ប.ុ  កយថធម្ស៌នោះ សៅបនប្តខាងកុ លឬសរ? 
ឬសៅបនខាងអកុ លប្ដ  ? 

 វ.ិ  កយថធម្ស៌នោះ សៅបនចំស ោះប្តខាងកុ លម្យ៉ាង, 
ចំប្ែកខាងអកុ ល សៅថធម្ម៌្និបនសរ ។ 

 ប.ុ សបើម្និសៅថធម្ស៌រ សហតុអវីកាននននយ័សប្ចើនសម្៉ាលោះ ដូច 
យ៉ា ង អកុសលាធមោ  ធម្ទ៌ងំឡាយជាអកុ ល បាបធមោ  
ធម្ទ៌ងំឡាយដាោម្ក, ទុច្ចេតិា ធមោ  ធម្ទ៌ងំឡាយជា 
រុចច តិ ត្ណ្ហា  ធមោ  ធម្ទ៌ងំឡាយនននេែ៌សមម ជាសដើម្ 
សបើដូស ន្ ោះ  កយទងំស ោះម្និខុ្ សៅសហើយឬ ? 

 វ.ិ េិតប្ម្នប្តនននម្កដូស ន្ ោះ ប៉ាបុ្នេ ុរធប្តជាអំសេើ 
អកុ លៗ ទងំសនោះសហើយប្ដលលុបធម្ ៌ឱ្យសៅជាអធម្ ៌
គឺម្និប្ម្នធម្ស៌ ោះ ។ 

 ប.ុ ធម្ទ៌ងំប្បបីំម្ុនឺបនួ កប់្េោះធម្មកខនធ រាបអ់កុ លធម្ ៌
ចូលប្ដ ឬសរ ? 
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 វ.ិ ប្តងប់រអកខ ាៈ េយញ្ជនាៈ គាថ ប្ដលប្េោះអងគប្រង ំ់ប្ដង 
អំេីអំសេើបបទងំប៉ា ុម នរាបចូ់លកនុងធម្មកខនធ ប្តងអំ់សេើបប 
ប្ដល  ំតវសៅអបយស ោះ រាបចូ់លកនុងធម្មកខនធម្និបនសរ ។ 

 ប.ុ ប្តងធ់ម្និ៌ងអធម្ទ៌ងំេី នន៉ា តស់នោះ ចូ អាងេុរធភា ិត 
ម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ េុរធភា ិតកនុងគម្ព ីធម្មបរដឋកថ ំប្ដងថ ៖ 

 ន ហិ ធត្មោ  អធត្មោ  ច្ ឧត្ភា សមវបិាកិត្នា 
 អធត្មោ  និេយ ំត្នត្ ិ ធត្មោ  បាត្បត្ិ សុគត្ឹ ។ 
 ប្ប្បថាៈ  ភាវាៈេី យ៉ា ងគឺធម្ ៌១, អធម្ ៌១ ឱ្យផ្សលម្និស មើ 
គាន សរ អធម្ប៌្តង  ំតវសៅកានន់ ក, ធម្ប៌្តង  ំតវសៅកាន ់
 ុគតភ្េ ។ ប្តង ់កយថអធម្ស៌នោះ ប្ប្បថម្និប្ម្នធម្ ៌បន 
ស ចកេីថ អំសេើណ្ណប្ដល  ំតវសៅកានរុ់គគតិភ្េ សៅថ 
អធម្ទ៌ងំអ ់ សប្ ោះសហតុស ោះ បនជា្តអ់កុ លទងំអ ់ 
ម្និសៅថធម្ស៌រ ។ 

 ប.ុ ដូចជាអសោភ្ាៈ អសទ ាៈ អសននហាៈ សហតុដូចសម្េចកា 
្តជ់ាកុ លធម្ប៌្ដ  ? 
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 វ. បនជា្តជ់ាកុ លធម្ស៌ ោះ សប្ ោះសោភ្ាៈ សទ ាៈ 
សននហាៈ ជាតអួកុ លធម្ ៌កាលសបើអាៈសៅខាងសដើម្ បដិស ធ 
 ប ់អាប្កកស់ៅជាលអវញិ សបើកាលណ្ណ ប ់លអសៅខាងចុង 
នននអាៈសៅខាងសដើម្ បដិស ធលអស ោះសៅជាអាប្កកវ់ញិ ។ 

 ប.ុ  កយថធម្ស៌នោះ  ំសៅយកធម្ណ៌្ណខ្លោះ? សរើបសៅថ 
ធម្?៌ 

 វ.ិ  កយថធម្ ៌ ំសៅយកអដឋងគិកម្គគទងំ ៨, ធម្ណ៌្ណ 
ប្ដល សគ គ្ ោះចូលកនុងអដឋងគិកម្គគទងំ ៨ បន ធម្ស៌ ោះស ម្ ោះ 
ថធម្ទ៌ងំអ ់ ធម្ណ៌្ណ សគ គ្ ោះចូលកនុងអដឋងគិកម្គគម្និបន 
ធម្ស៌ ោះស ម្ ោះថអធម្ ៌។ 

 ប.ុ ស ឿងអកុ លធម្ ៌ប្ដលថម្និប្ម្នធម្ស៌ ោះ ប្េោះអងគ 
ននន ំប្ដងកនុងប្េោះ ូប្តណ្ណខ្លោះ ? ចូ អាងទញ ូប្តស ោះ 
ម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ ប្តងស់ ឿងសនោះ ប្េោះអងគប្រង ំ់ប្ដងរុកកនុងសគាតម្ ូីប្ត 
ចំស ោះប្េោះ ងម្ហាបជាបតិសគាតម្ថីាៈ 
 សរាគាយ ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅ សដើម្បតីសប្ម្ក; 
 សំត្ោគាយ ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅ សដើម្បបី្បកបសោយរុកខ; 
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 អាច្ោយ ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅ សដើម្ប ីនសកិំសល ; 
 មហិច្ាតាយ ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅ សដើម្បបី្បថន ធំ; 

 អសនដុដ្ឋោិ ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅ សដើម្បមី្និ ស េ   
ចំស ោះ ប ់តាម្នននតាម្បន; 
 សង្គណិកាយ ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅ 
សដើម្បបី្ចឡូកប្ចឡំ សោយេកួសោយគែាៈ; 
   ត្កាសជ្ជជ យ ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅ សដើម្បសី ចកេីខ្ជិលប្ចអ ូ; 
 ទុព្ភេតាយ ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅ សដើម្បសីគចិញ្ច ឹម្ប្ក ។ 

 ធម្ទ៌ងំសនោះ គបបដឹីងថ ម្និប្ម្នជាធម្ជ៌ាវនិយ័ ម្និប្ម្ន 
ជា កយសប្បៀនប្បសៅ ប ់តថគតសរ ។ សហតុសនោះ សរើប្ត ់
ថអកុ លធម្ទ៌ងំអ ់ ម្និសៅថធម្ស៌រ សប្ ោះអាង ូប្ត 
សនោះ ។ 

___________________ 
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ទុកកៈ ព្កួ ២ 
ធម៌មនឧបកាេៈត្្ច្ីន ២ ោ៉ា ង្ 

 ១-សត្ិ ស ចកេី ឭបន; 
 ២-សមបជ្ញ្ញៈ ស ចកេីដឹងខ្លួន ។ 

ប.ុ  តិនិង ម្បជញ្ញ ាៈ ទងំេី សនោះនននលកខែាៈសផ្សសងគាន  
ដូចសម្េចខ្លោះ ? 

 វ.ិ នននលកខែាៈសផ្សសងគាន ដូសចនោះ គឺ តិនននលកខែាៈ 
 កាបគុគលម្និឱ្យប្បននរភាល ងំភាល តស់ភ្លចខ្លួន,  ម្បជញ្ញ ាៈ ននន 
លកខែាៈឱ្យដឹងខ្លួនកនុងសវោសធវើ សវោនិយយ សវោគិតនូវ 
កិ ច្ នុកិចច ប្ដលប្តូវសធវើ ប្តូវនិយយ ប្តូវគិតស ោះៗ ម្និឱ្យខូ្ច 
ខាត ដូចជាននតាបិតា្ហំាម្ប្បម្បបុ្តធីតាម្និឱ្យសធវើអំសេើ 
អាប្កកស់ផ្សសងៗ ឱ្យតាងំសៅកនុងអំសេើលអប្តម្៉ាយងដូស ន្ ោះ ។ 

ប.ុ សហតុដូចសម្េចបនជាសោក្ត ់ តិ និង ម្បជញ្ញ ាៈ 
ថជាធម្ន៌ននឧបកា ាៈសប្ចើន ? ចូ អធិបាយ ! 

វ.ិ បនជាសោក្តធ់ម្ទ៌ងំេី សនោះ ថនននឧបកា ាៈសប្ចើន 
ស ោះ សប្ ោះបណ្ណេ កុ លធម្ទ៌ងំអ ់ ប្ដល ថិតសៅបន 
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សប្ ោះអាប្ ័យននន តិនិង ម្បជញ្ញ ាៈទងំេី សនោះជាម្លូោឋ ន 
សបើប្ប ្កធម្ទ៌ងំេី សហើយ កុ លធម្ទ៌ងំអ ់ម្និអាច 
នឹង ថិតសៅបនសឡើយ,  តិសនោះជាតអួបបននរធម្ ៌ ប្គានប់្ត 
សវវចនាៈផ្លល  ់បេូ  កយគាន សៅប៉ាសុណ្ណា ោះ បនជាប្េោះអងគ កាល 
សរៀបនឹងប និិ វ នប្រងប់នលឺឧទនវា្ជារីបំផុ្សតថាៈ អបបម-
ត្ទន សមាត្ទថ អនកទងំឡាយចូ ញុងំអបបននរធម្ ៌ ឱ្យ 
 សប្ម្ច គឺថាៈ ចូ កំុប្បប្ហ សធវ សឡើយ, ប្េោះអងគនននប្េោះ 
េុរធដីកាប៉ាសុណ្ណា ោះ ហាកដូ់ចជាចបធ់ម្ទ៌ងំប្បបីំម្ុនឺបនួ ន ់
ប្េោះធម្មកខនធ គឺប្េោះអងគប្រងប់្បសម្ើលសម្ើលសៅស ើញប្ត តិសនោះ 
សហើយប្ដលជាធម្ន៌ននឧបកា ាៈសប្ចើន ជាងកុ លធម្ទ៌ងំអ ់ 
បនជា្ត ់តិនិង ម្បជញ្ញ ាៈសនោះ ថជាធម្ន៌ននឧបកា ាៈ 
សប្ចើន ។ 

ម្៉ាយងសរៀត ដូចជាកា ្ កនុងបចចុបបននសនោះ សបើបគុគលណ្ណ 
ប្ប ្ក តិនិង ម្បជញ្ញ ាៈទងំេី សនោះសហើយ កា ្ ស ោះ 
ម្ខុ្ជាភាល ងំភាល តខូ់្តខាតម្និបន សប្ម្ច ដូចជាអនកសបើក 
កប៉ា ល់ជាសដើម្ ម្នុ សអនកជិោះទងំប៉ា ុម ន ស្នល ប ់ ់សៅសលើអនក 
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សបើកស ោះទងំអ ់  តិរុកដូចជាអនកសបើក កុ លធម្ទ៌ងំ-
អ ់ដូចជាអនកជិោះដូស ន្ ោះ ។ 

ម្៉ាយងវញិសរៀត ដូចជាម្នុ សេិកា អវយវាៈដដឬសជើង ប្ភ្នក 
ប្តសចៀកជាសដើម្ សបើខូ្ចខ្លោះសៅខ្លោះគងន់ននប្បសយជនតិ៍ចសប្ចើន 
ខ្លោះម្និខាន សបើអវយវាៈទងំអ ់សៅប្គបប់្គាន ់ ប្តសបើខូ្ច តិ 
គឺ ា្ួតសហើយ ម្នុ សស ោះសៅជាឥតប្បសយជនគ៍ាម នបនកា អវ ី
បនេិចបនេួចសស្នោះ បនជាថ តិសនោះនននឧបកា ាៈសប្ចើន ។ 
 តិនិង ម្បជញ្ញ ាៈជាធម្មជាតប្ប ្កគាន ម្និបន សប្បៀប 
ដូចជាអាខាវ កអ់ាខ្វិន ប្តងេឹង កអ់ាប្ ័យគាន សៅវញិសៅម្ក 
លោះបងស់្លគាន ម្និបនដូស ន្ ោះ ។ 

_____________ 

 

ត្លាកបាលធម៌ ២ ោ៉ា ង្ 
 ១-ហិេ ិ  ស ចកេីខាម  បប; 

 ២-ឱត្េបបៈ ស ចកេីប្ប្កងខាល ចបប ។ 

 ប.ុ សោកបលធម្ប៌្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ សោកបលធម្ ៌ប្ប្បថ ធម្ ៌កាសោក ។ 
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 ប.ុ សោកស ោះនននប៉ា ុម ន ? គឺអវីខ្លោះ ? 

 វ.ិ សោកស ោះននន ៣ គឺ  ខ្  សោក ១,  តតសោក ១, 
ឱ្កា សោក ១ ។ 

 ប.ុ ធម្ ៌កាសោកស ោះ បនដល់សោកេកួណ្ណ ? 

 វ.ិ  កាបនប្ត តេសោកម្៉ាយង ឯសោកទងំេី ស ោះ ធម្ ៌
សនោះម្និប្តូវ កាសរ ។ 

 ប.ុ  តតសោកស ោះ សតើសោកដូចសម្េច ? 

 វ.ិ  តតសោកស ោះ បនដល់េកួ តវន ក, សប្បត, តិ ា្ ន, 
ម្នុ ស, សរវតា, ប្េហម, ស ម្ ោះ តតសោក ។ 

 ប.ុ សោកបលធម្ ៌  កា តតសោកសនោះ  កា តតសោក 
ចំេូកណ្ណខ្លោះ ? 

 វ.ិ  កា តតសោកស ោះ គឺ កាបនប្តម្នុ សសោក និង 
សរវសោកចំេូកខ្លោះ ប៉ាសុណ្ណា ោះ ។ 

 ប.ុ សហតុអវីបនជាន ក, សប្បត, តិ ា្ ន និងប្េហម ធម្ស៌នោះ 
ម្និប្តូវ កាផ្សង ។ 

 វ.ិ ន ក, សប្បត, តិ ា្ ន បនជាធម្ទ៌ងំេី សនោះ កាម្និ 
បន សប្ ោះនននអកុ លកម្មខាល ងំសេក ធម្ទ៌ងំសនោះម្និអាចនឹង 
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ជយួ  កាបនសរ; ចំប្ែកប្េហមសោក សស្នយប្តបីតិប្ដល 
សកើតអំេី្ន ផុ្សតវ ័ិយប្ដលធម្ទ៌ងំេី សនោះនឹងប្តូវ កាបន 
សប្ ោះធម្ទ៌ងំេី សនោះជាសហតុ ឱំ្យសកើត ីល, ប្េហមជានស់លើ 
ផុ្សត កា ីលសហើយ; ន ក, សប្បត, តិ ា្ ន  កា ីលម្និសកើត 
បនជាធម្ស៌នោះម្និប្តូវ កា តវចំេូកស ោះៗសរ ។ 

 ប.ុ ហិ និិងឱ្តតបបាៈសនោះ នននស ចកេីសផ្សសងគាន ដូចសម្េច ? 

 វ.ិ នននស ចកេីសផ្សសងគាន យ៉ា ងសនោះ គឺហិ  ិ ប្ប្បថ សអៀន, 
ខាម  , សខ្ពើម្; ឱ្តតបបាៈ ប្ប្បថ ខាល ច, តក ់លុត, ភ្យ័; ធម្ទ៌ងំេី  
សនោះសប្បៀបដូចជាប្ដកេី ដំុ ប្ដកម្យួដំុប្តជាកស់រ ប៉ាបុ្នេប្បឡាក ់
ោម្ក, ប្ដកម្យួដំុសរៀតសដេ ; ប្ដកម្យួប្តជាកប់្តប្បឡាក ់
ោម្កស ោះ បគុគលម្និហា៊ា នកាន ់ សប្ ោះសខ្ពើម្ ដូចជាហិ ;ិ ប្ដក 
ម្យួដំុសដេ  បគុគលម្និហា៊ា នកាន ់សប្ ោះខាល ចសដេ  ដូចឱ្តតបបាៈ ។ 

 ប.ុ ដូចជាម្នុ សប្បប្េឹតតសធវើអំសេើអាប្កកស់ផ្សសងៗ សហើយ 
សអៀនខាម  សប្ ោះខាល ចសគដឹង សគឮ សតើ្តជ់ាសោកបលធម្ ៌
បនប្ដ ឬសរ ? 
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 វ.ិ ្តជ់ាសោកបលធម្ម៌្និបនសរ ប្ដល្តជ់ាសោក-
បលធម្ប៌នស ោះ ចំស ោះប្តសអៀនខាម  អំសេើរុចច តិ សហើយម្និ 
ហា៊ា នប្បប្េឹតតសធវើខាល ចធ្លល កស់ៅអបយ ។ 

 ប.ុ ហិ  ិប្ចកជាប៉ា ុម នយ៉ា ង ? អវីខ្លោះ ? 

 វ.ិ ហិ  ិប្ចកជា ៤ យ៉ា ងគឺាៈ ១-ជ្ជត្ឹ បច្ចត្វកខិ តាា  េិ្ ណ្ណ 
ស ើញជាតិ; ២-វយ ំ បច្ចត្វកខិ តាា  េិ្ ណ្ណស ើញវយ័;          
៣-សេូភាវ ំ បច្ចត្វកខិ តាា  េិ្ ណ្ណស ើញស ចកេីសកលៀវកាល ;       
៤-ព្ហុសសច្ចំ បច្ចត្វកខិ តាា  េិ្ ណ្ណស ើញខ្លួនជាេហុ សូត ។ 

 ប.ុ ចូ អធិុបាយហិ ទិងំ ៤ យ៉ា ងសនោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ អធិបាយថាៈ ជារ ឹបច្ចវេក្ខិត្វា  េិ្ ណ្ណស ើញជាតិ 
ស ោះ គឺេិ្ ណ្ណស ើញថ ខ្លួនសកើតម្កជាម្នុ សនននជាតិ 
ខ្ពងខ់្ព ់ ម្និគ ួសៅប្បប្េឹតតសធវើបបកម្មសផ្សសងៗ ដូចជាម្នុ ស 
សថកទប ឬ តវតិ ា្ នស ោះសរ េិ្ ណ្ណស ើញដូសចនោះសហើយ 
កាសវៀ ្កនូវបបកម្មស ោះៗ សៅ, េយ ំបច្ចវេក្ខិត្វា  េិ្ ណ្ណ 
ស ើញវយ័ស ោះ គឺខ្លួនចូលកនុងម្ជឈមិ្វយ័ ឬបចាិម្វយ័សហើយ 
េិ្ ណ្ណស ើញថាៈ អាតាម អញនននវយ័កនលងសហើយ ម្និគ ួនឹង 
សធវើបបកម្មសផ្សសងៗ ដូចជាសៅសកមងសស្នោះ េិ្ ណ្ណស ើញយ៉ា ង 
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សនោះសហើយ កាលោះបងនូ់វបបកម្មស ោះៗ សៅ, សូរភាេ ំ
បច្ចវេក្ខិត្វា  េិ្ ណ្ណស ើញស ចកេីសកលៀវកាល ស ោះ គឺខ្លួនជា 
ម្នុ សនននបណ្ណេ  ័កេិ នននប្រេយ ម្បតិត ឬកានននជាតិ 
ជាកសប្ត សៅកានរី់ប្បជំុណ្ណៗ ប្តងនននស ចកេីសកលៀវកាល  
អងអ់ាចជាងសគ នននសគសកាតខាល ចប្កាប ំេោះសប្ចើន កានឹក 
ស ើញថ អាតាម អញសនោះគាម ន ីលសស្នោះ សហើយកា កា ីល 
សឡើង; ពហុសសច្ច ំ បច្ចវេក្ខិត្វា  េិ្ ណ្ណស ើញថខ្លួនជា 
េហុ សូតស ោះ គឺខ្លួនជាអនកសចោះដឹងសប្ចើនជាងសគ សហើយសៅ 
ប្បប្េឹតតសធវើអំសេើោម្កសផ្សសងៗ កានឹកដល់កា សចោះដឹងស ោះ 
កាសអៀនខាម  ម្និហា៊ា នសធវើអំសេើោម្កស ោះៗ ។ ហិ ទិងំ ៤ 
សនោះ ជាអជឈតតិក ម្ោុឋ ន នននប្ដនសកើតអំេីខ្លួនឯង ជា 
អតាត ធិបបសតយយ ប្ប េធខ្លួនជាធំ ។ 

 ប.ុ ឱ្តតបបាៈស ោះប្ចកសចញជាប៉ា ុម នយ៉ា ង ? អវខី្លោះ ? 

 វ.ិ ឱ្តតបបាៈស ោះប្ចកសចញជា ៤ យ៉ា ងគឺាៈ ១-បរានុវាទភយ 
ភ្យ័អំេី កយតិោះសដៀលបគុគលដដរ, ២-អត្វា នុវាទភយ ភ្យ័ 
អំេីកា តិោះសដៀលខ្លួនឯងបន, ទុគ្គរិភយ ភ្យ័ខាល ចធ្លល កស់ៅ 
រុគគតិ, ៤-ទណ្ឌ ភយ ភ្យ័អំេីអាជាា  ប ់ស េច ។ 
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 ប.ុ អធិបាយឱ្តតបបាៈទងំ ៤ យ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ អធិបាយថ បរានុវាទភយ ភ្យ័អំេី កយតិោះសដៀល 
បគុគលដដរស ោះ គឺខ្លួនឯងប្បប្េឹតតអាប្កកស់ោយសហតុណ្ណម្យួ 
ខាល ចសគតិោះសដៀលសហើយកាម្និហា៊ា នប្បប្េឹតតអំសេើស ោះៗ, អត្វា នុ-
វាទភយ ភ្យ័អំេីកា តិោះសដៀលខ្លួនឯងបនស ោះ គឺស ើញ 
សទ ខ្លួនឯង ប្ដលបនប្បប្េឹតតខុ្ េីដងៃម្នុម្ក នឹកសឡើងសដេ  
ប្កហាយអនទោះអប្នទងកនុងចិតត សហើយកាខាល ចអំសេើអាប្កកស់ ោះម្និ 
ហា៊ា នសធវើ, ទុគ្គរិភយ ភ្យ័ខាល ចធ្លល កស់ៅរុគគតិស ោះ សប្ ោះ 
ស ើញសទ កនុងអបយេិតប្បកដ, រែឌ ភ្យ ភ្យ័អំេីអាជាា  
 ប ់ស េចស ោះ គឺម្និហា៊ា នប្បប្េឹតតសធវើអំសេើអាប្កកស់ផ្សសងៗ ននន 
លួចសគជាសដើម្ សប្ ោះខាល ចជាបគុ់កប្ចវាក ់ ។ ឱ្តតបបាៈទងំ ៤ 
សនោះជាេហិទធ  ម្ោុឋ ន នននប្ដនសកើតេីខាងសប្ដ ជាសោកា-
ធិបបសតយយ ប្ប េធយកសោកជាធំ ។ 

 ប.ុ សោកបលធម្ ៌ ប្ប្បថ ធម្ ៌កាសោកស ោះ សតើ កា 
ដូចសម្េចសៅ ធម្ ៌កាម្នុ ស ឬម្នុ ស កាធម្ ៌? 

 វ.ិ លុោះប្តម្នុ សសៅប្បប្េឹតត សរើបធម្ ៌កាម្នុ ស  ម្ដូច 
េុរធភា ិត ំប្ដងថាៈ 
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 ធវមោ  រក្ខរិ ធម្ោចារ ី ធវមោ  សុច្ិវណោ  សុខមេហារិ 
ឯសានសិវំសា ធវម្ោ សុច្ិវណ្ោ    ន ទុគ្គរ ឹគ្ច្ឆរិ ធម្ោចារ ី។ 

 ធម្ហ៌នឹងឯង ប្ម្ង កាបគុគលអនកប្បប្េឹតតធម្ ៌ ធម្ប៌្ដល 
បគុគល នសសំហើយ  ប្ម្ង មំ្កនូវស ចកេី ុខ្, កាលសបើបគុគល 
 នសធំម្ស៌ោយប្បដេសហើយ  ប្ម្ងបននូវអានិ ងសប្បបសនោះ 
ម្និខាន បគុគលអនកប្បប្េឹតតធម្ ៌ ប្ម្ងម្និសៅកានរុ់គគតិសឡើយ។ 

 ធម្ទ៌ងំេី ប្បកា សនោះ  ប្ម្ងប្គបប់្គង កាសោក (គឺេកួ 
 តវ) ឱ្យជាគែាៈ ជាប្កុម្សៅជា ុខ្ បាយ ដូចននតាបិតា 
 កាបបុ្តធីតាឱ្យបនស ចកេី ុខ្ សវៀ ម្និឱ្យសបៀតសបៀនគាន និង 
គាន ដូស ន្ ោះ ។ 

________________ 

 

ធម៌ត្ធាីឱយលអ ២ ោ៉ា ង្ 
 ១-ខនដី ស ចកេអីតធ់ន;់ 

 ២-ត្ោេច្ចៈ ស ចកេី ៃបស់ ៃៀម្ ។ 

 ប.ុ ខ្នេីនិងសស្ន ចចាៈ នននលកខែាៈសផ្សសងគាន ដូចសម្េច ? 
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 វ. នននលកខែាៈសផ្សសងគាន យ៉ា ងសនោះ គឺស ចកេីអតធ់នប់្ទបំ្រ 
នឹងអសកាា  ជជវតថុទងំ ៩ យ៉ា ង ប្ដលម្កប៉ាោះ ល់ ឬកាអតធ់ន ់
ស ចកេីលំបក អតធ់នស់ ចកេីឈចិឺតត ជាលកខែាៈ ប ់ខ្នេី ។ 
ស ចកេី កីរាយប្  ់ប ់នននចិតតលអ ម្និ ំប្ដងអាកា ឱ្យ 
ប្បកដ កនុងកាលអនកដដរប្បននងសម្ើល្យជាលកខែាៈ ប ់ 
សស្ន ចចាៈ ។ 

 ប.ុ សហតុដូចសម្េចបនជា្ត ់ខ្នេី និង សស្ន ចចាៈសនោះថជា 
ធម្ស៌ធវើឱ្យលអ ? 

 វ.ិ បនជាសោក្តធ់ម្ទ៌ងំេី សនោះថ ជាធម្ស៌ធវើឱ្យលអ 
ស ោះ សប្ ោះថសបើបគុគលណ្ណនននធម្ទ៌ងំេី សនោះ ប្ប្សំៅកនុង 
ខ្នធ  េ នសហើយ សទោះបីបគុគលស ោះសៅសៅរីណ្ណ កប្នលងណ្ណ 
 ប្ម្ងបនស ចកេី ុខ្ចំស ើន បនសក េិ៍ស ម្ ោះលអ នឹងអាចសធវើអនក 
ដដរឱ្យលអបនប្ងម្សរៀតផ្សង ដូចយ៉ា ង ងឧតតរា  ងនននធម្ ៌
ខ្នេីសៅកនុងខ្នធ  េ ន  ងអាចញុងំ ង ិ និនឱ្យបន 
 សប្ម្ចម្គគផ្សលប្ងម្សរៀត ។ អាប្កកស់ ោះម្និប្ម្នអាប្កកប់្ត 
ស ម្ ោះសរ  ូម្ប ីបូរាងកាអាប្កកប់្ដ  ដូចនននកនុងចូឡកម្មវភិ្ងគ-
 ូប្ត ំប្ដងថាៈ ម្នុ សប្ដលននន បូអាប្កក ់ ម្កេីននន 
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ស ចកេីសប្កាធ ដូចយ៉ា ង ងបញ្ចបបជាសដើម្  ងននន បូ 
អាប្កកយ់៉ា ងសនោះម្កេីម្និនននខ្នេីនិងសស្ន ចចាៈ បនជាសោក 
្តថ់ជាធម្ស៌ធវើឱ្យលអ គឺសធវើឱ្យលអកនុងសោកសនោះនិងសោកខាង 
ម្ខុ្ ។ 

________________ 

 

បុគ្គលរក្បានវោយក្ត្ម្ ២ យ៉ាង 

 ១-បុព្ាកាេ ីអនកសធវើឧបកា ាៈម្នុ; 

 ២-កត្ញ្ញូ  កតសរវ ី អនកដឹងឧបកា ាៈប្ដលសគសធវើសហើយ 
សធវើតបវញិ ។ 

 ប.ុ បេុវកា  ី បនដល់បគុគលណ្ណខ្លោះ? នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? 
អវីខ្លោះ ? 

 វ.ិ បេុវកា  ី បនដល់អនកប្ដលបនផ្សេួចសផ្សេើម្រំនុកបំ ងុម្នុ 
ស ម្ ោះថបេុវកា ីៗ  សនោះននន ៤ យ៉ា ងគឺាៈ ននតាបិតាជាបេុវកា  ី
 ប ់បបុ្តធីតា ១, ប្គូឧបជាយ្ យជាបេុវកា  ីប ់អសនេវា-
 ិក ១, ប្េោះរាជាជាបេុវកា  ីប ់ប្បជារាគ េ ១, ប្េោះ ម្ពុរធជា 
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បេុវកា  ីប ់េកួេុរធប  ័ិរ ១ ។ ម្៉ាយងសរៀត អនកដដរសរ ប៉ាបុ្នេ 
សគបនរំនុកបប្មុ្ងខ្លួនម្នុ កាសៅថឧបកា បីនប្ដ  ។  
 ប.ុ បេុវកា បីគុគល ដូចយ៉ា ងប្េោះេុរធចុោះ គ ួ្តថ់ កបន 
សោយកប្ម្ប្ម្ន ចុោះដូចយ៉ា ងននតាបិតាប្គូឧបជាយ្ យ 
ជាសដើម្ សហតុអវីកាសោក្តថ់ កបនសោយកប្ម្ប្ដ  ? សប្ ោះ 
សហតុអវី ? 

 វ.ិ បនជាសោក្តថ់ កបនសោយកប្ម្ប្ដ ស ោះ គឺ 
បេុវកា បីគុគលទងំស ោះ កប្ម្នឹងបនជយួ រំនុកបំ ងុសៅតាម្ 
គនលងធម្ ៌ ដូចយ៉ា ងននតាបិតា នននចិតតស នហាដល់បបុ្តធីតា 
ជារីបំផុ្សត ប្តម្និ សគ គ្ ោះសៅតាម្ ងគហធម្ទ៌ងំ ៥ សនន៉ាល ោះ 
សហើយកូនស ោះ កាប្បប្េឹតតសធវើអំសេើអាប្កកស់ផ្សសងៗ បនស ចកេ ី
រុកខសៅខាងម្ខុ្, ចំប្ែកប្គូរំនុកបប្មុ្ងកូន ិ សម្និ ូវ 
សស្នម ោះប្តង ់ សប្ចើនប្តប្បកបសោយអគតិធម្ទ៌ងំ ៤ ម្និ សគ គ្ ោះ 
សៅតាម្ ងគហធម្ ៌ ប្ដលប្តូវ សគ គ្ ោះស ោះៗ, ចំប្ែកខាង 
ប្េោះរាជាសប្ចើនប្តម្និប្បកបសោយរ េិធរាជធម្ ៌ ១០ យ៉ា ង, 
ចំប្ែកអនកដដរ សបើជយួ រំនុកបប្មុ្ងគិតប្តទ យកប្បសយជន ៍
ផ្លទ ល់ខ្លួន កប្ម្នឹងនននអនកណ្ណជយួ រំនុងបំ ងុសោយសស្នម ោះ 
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ប្តង,់ បេុវកា ទីងំសនោះម្កេីតណ្ណា ប្គប ងាត ់ បនជាសោក 
្តថ់ កបយសោយកប្ម្ ។ 

 ប.ុ ចុោះកតញ្ញូ  កតសវរី ស ោះ សហតុអវីកាសោក្តថ់ ក 
បនសោយកប្ម្ប្ដ  ? 

 វ.ិ បនជាសោក្តថ់ កបនសោយកប្ម្ប្ដ ស ោះ សប្ ោះ 
នននអវជិាជ ប្គប ងាតម់្និឱ្យដឹងឧបកា គុែ ប្ដលអនកដដរ 
បនសធវើដល់ខ្លួនស ោះៗ រុកជាឱ្យប្ផ្សនដីសស្នយរាជយកាបគុគល 
អកតញ្ញូ ស ោះសៅប្ត កស ឿង កសទ សផ្សសងៗ បនជាសោក្ត ់
ថ កបនសោយកប្ម្ ។ 

បគុគល កបនសោយកប្ម្ទងំេី េកួសនោះដូចបនវ ិសជជ  
ម្កសនោះ ។ 

ចប់ទកុៈ ពកួ ២ 
____________ 
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ត្ិកៈ ព្កួ ៣ 
េត្នៈ ៣ ោ៉ា ង្ 

្ព្ះពុ្ទធ ១, ្ព្ះធម៌ ១, ្ព្ះសង្ឃ ១, 
 ១-សោកអនកប្បសៅេកួជនឱ្យប្បតិបតតិលអសោយកាយវា្ 
ចិតត តាម្ធម្មវនិយ័ សៅថ ប្េោះេុរធ; 
 ២-ធម្មវនិយ័  កយសប្បៀនប្បសៅ ប ់ប្េោះេុរធ សៅថប្េោះ 
ធម្;៌ 
 ៣-េកួជនប្ដលបនស្នេ ប ់កយសប្បៀនប្បសៅ ប ់ប្េោះេុរធ 
សហើយប្បតិបតតិលអតាម្ធម្មវនិយ័ សៅថ ប្េោះ ងឃ ។ 

ប.ុ ចូ អធិបាយ  តនាៈ ទងំបីយ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល ? 

វ.ិ  តនាៈ ប្ប្បថ ប្កវ ប្ដលជាវតថុ ឱំ្យសកើតស ចកេីសប្តកអ  
ប្ត តនាៈកនុងរីសនោះ ំសៅយកប្េោះេុរធ ១, ប្េោះធម្ ៌១, ប្េោះ ងឃ 
១ សប្ ោះអាចសធវើឱ្យសកើតស ចកេីប្ជោះថល សប្តកអ  ដល់អនកប្ដល 
ប្ជោះថល  អនកប្ដលដល់នូវ តនាៈទងំ ៣ សនោះ ជារីេឹងរី លឹក 
សហើយ  ប្ម្ង ចួ្ករុកខទងំេងួ ។ 
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គុណេបស់្ព្ះេត្នៈ ៣ ោ៉ា ង្ 
 ១-ប្េោះេុរធប្រងប់្តា ់ដឹងប្បដេ សោយប្េោះអងគជាម្នុ 
សហើយប្បសៅអនកដដរឱ្យដឹងតាម្ផ្សង; 
 ២-ប្េោះធម្ ៌កាអនកប្បតិបតតិ ម្និឱ្យធ្លល កស់ៅកនុងរីអាប្កក;់  
 ៣-ប្េោះ ងឃ សោកប្បតិបតតិលអតាម្ កយប្បសៅ ប ់ប្េោះ 
េុរធ សហើយប្បសៅអនកដដរឱ្យសធវើតាម្ផ្សង ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយគុែ ប ់ប្េោះ តនាៈទងំ ៣ យ៉ា ងស ោះ 
ម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ កា ដឹងអ យិ ចចាៈ ៤ គឺរុកខ ចច ១,  ម្រុ ចច ១, 
និសរាធ ចច ១, ម្គគ ចច ១ សៅថ ប្តា ់ដឹងប្បដេ ប្េោះអងគ 
ម្និប្គូអា្ យណ្ណនឹងសប្បៀនប្បសៅ ប្រងប់្ជួតប្ជាបសោយប្េោះ 
បញ្ញញ ញែ ប ់ប្េោះអងគឯង សៅថ ប្តា ់ដឹងសោយប្បដេ 
ចំស ោះប្េោះអងគឯង សហើយសរើបប្បសៅអនកដដរ ឱ្យប្តា ់ដឹងតាម្ 
កនុង ចចធម្ទ៌ងំ ៤ យ៉ា ងស ោះ ។ 

 ប្េោះធម្ប៌្តង កាប្គបប់្គងអនកប្បតិបតតិ ម្និឱ្យធ្លល កស់ៅរី 
អាប្កក ់ ម្ដូចេុរធភា ិត ំប្ដងថាៈ 
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 ន ទុគគត្ ឹ គច្ាត្ិ ធមោច្ឆេ ី បគុគលអនកប្បប្េឹតតធម្ ៌
 ប្ម្ងម្និធ្លល កស់ៅកានរុ់គគតិភ្េសឡើយ ។ 

 ស្នថ នរីអាប្កកក់នុងបចចុបបនន បនដល់គុកប្ចវាកជ់ាសដើម្ 
ភ្េខាងម្ខុ្បនដល់ន ក សប្បត អ ុ កាយ តិ ា្ ន ។ 

 ប្េោះធម្មវនិយ័ ប្ដលប្េោះ ម្ពុរធប្រងប់្តា ់ ំប្ដង និង 
បញ្ញតតរុក ប្េោះ ងឃសោកប្បតិបតតិម្និឱ្យខុ្ ផ្សលូវធម្មវនិយ័ 
ស ោះ សហើយសប្បៀនប្បសៅអនកដដរឱ្យប្បតិបតតិតាម្ដូស ន្ ោះផ្សង ។ 

 

អាកាេៈដដ្ល្ព្ះពុ្ទធ្ទង់្្បត្ៅ ៣ ោ៉ា ង្ 
 ១-អភិញ្ញា យៈ ប្រងប់្បសៅសដើម្បឱី្យអនកស្នេ បដឹ់ងេិត 
ស ើញេិត កនុងធម្ប៌្ដលគ ួដឹងគ ួស ើញ; 
 ២-សម្ិទានៈ ប្រងប់្បសៅនននសហតុ កាលអនកស្នេ បប់្តិោះ ោិះ 
តាម្ ប្ម្ងស ើញេិតបន; 
 ៣-សបបដហិារៈ ប្រងប់្បសៅជាអស្នច  យ គឺកាលអនកស្នេ ប ់
ប្បតិបតតិតាម្  ប្ម្ង សប្ម្ចប្បសយជន ៍ តាម្គ ួដល់ស ចកេ ី
ប្បតិបតតិ ។ 
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 ប.ុ ចូ អធិបាយអាកា ាៈប្ដលប្េោះេុរធប្រងប់្បសៅ ៣ យ៉ា ង 
ស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ ប្េោះេុរធជាននច  ់ប្រង ំ់ប្ដងសបើកចំហ ម្និនននបិរបងំ 
អាប្ ័យប្េោះម្ហាក ណុ្ណរិគុែ ប្បប្េឹតតសៅកនុងេេកួ តវ 
ទងំឡាយ តាងំប្េោះហឫរយ័សប្បៀនប្បសៅ តវប្ម្នៗ សដើម្ប ី
ដឹងេិត ស ើញេិតកនុងធម្ប៌្ដលគ ួដឹង គ ួស ើញ គឺ ុច តិជា 
កិចចគបំួសេញ រុចច តិជាកិចចគ ួលោះបង ់។ 

 ប្េោះអងគប្រងស់ប្បៀនប្បសៅ នននសហតុផ្សលលមម្ប្គបប់្គាន ់
ដល់អនកស្នេ ប់ៗ  សហើយេិ្ ណ្ណប្តិោះ ោិះតាម្  ប្ម្ងស ើញេិត 
ដឹងេិតតាម្ធម្ប៌្ដលខ្លួបេិ្ ណ្ណស ោះៗ ។ អនកប្បប្េឹតតតាម្ 
ធម្ប៌្ដលប្េោះអងគប្រង ំ់ប្ដងស ោះ  ប្ម្ងររលួប្បសយជន ៍
ដា ម្គ ួដល់ស ចកេីប្បតិបតតិ តាងំអំេីជានទ់ប ហូតដល់ជាន ់
ខ្ព ់ជារីបំផុ្សត គឺបនវមិ្តុតិជាអកាលិសកា ជាធម្ឱ៌្យផ្សលម្និ 
នននកំែតស់េលសវោ ប្តូវររលួផ្សលកនុងសវោប្ដលខ្លួនបន 
ប្បតិបតតិស ោះ ។ 
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ឱោទេបស់្ព្ះពុ្ទធ ៣ ោ៉ា ង្ 
 ១-សព្ាបាបសស អកេណំ ម្និឱ្យសធវើបបទងំេងួ 
គឺឱ្យសវៀ ្ករុចច តិប្បប្េឹតតអាប្កកស់ោយកាយវា្ចិតត; 
 ២-កុសលសសបូសមបទា ឱ្យញុងំកុ លឱ្យដល់ប្េម្ 
គឺឱ្យប្បកប ុ តិប្បប្េឹតតលអសោយកាយវា្ចិតេ; 
 ៣-សច្ិត្េបេតិ្ោទបនំ ឱ្យជប្ម្ោះចិតត ប ់ខ្លួនឱ្យផូ្ស ផ្សង ់
្កសប្គឿងសៅហមងចិតត នននសោភ្ាៈ សទ ាៈ សននហាៈជាសដើម្។  
 ប.ុ ឱ្វារ ប្ប្បថ ដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ  កយសប្បៀនប្បសៅ ។ 

 ប.ុ ឱ្វារ និង ស្ន នាៈ ប្ដលប្ប្បថ កយសប្បៀនប្បសៅ 
ប្ដ  សតើនននស ចកេីសផ្សសងគាន ដូចសម្េច ? ចូ អធិបាយ ! 
 វ.ិ នននស ចកេីសផ្សសងគាន យ៉ា ងសនោះគឺ ឱ្វារបនខាងកា  
សប្បៀនប្បសៅចំស ោះម្ខុ្ ដូចជាប្េោះអងគប្រងឱ់្យប្បជំុេកួភ្កិខុ 
សហើយប្េោះអងគប្រង ់ប្ម្េងឱ្វារបាតិសននកខជាសដើម្ សៅថ 
ឱ្វារៗ សនោះបនប្តប្េោះអងគ ំប្ដងសោយប្េោះអងគឯងម្៉ាយង ម្និ 
រសួៅដល់ស្នវក័ដដរសឡើយ ។ ចំប្ែកស្ន នាៈស ោះ បន 
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ដល់កា សប្បៀនប្បសៅជាស្នធ្ល ែាៈរសួៅ បនដល់ កយ 
សប្បៀនប្បសៅខាងសប្ដកាសៅថស្ន នាៈប្ដ  េុសទធ វារកាសៅ 
ថស្ន នាៈប្ដ  េកួស្នវក័ដដរសប្បៀនប្បសៅកាសៅថស្ន នាៈ 
បនប្ដ  ។ ស ចកេីសផ្សសងគាន ដូចវ ិសជជ ម្កសនោះ ។ 

 ប.ុ  កយប្ដលហាម្ម្និឱ្យសធវើអំសេើបបស ោះ ដូចសម្េច? 
ចូ រាប ់! 
 វ.ិ អំសេើបបស ោះ បនដល់អកុ លធម្ទ៌ងំអ ់ គឺ 
អកុ លកម្មបង ១០, អកុ លម្លូ ៣, អកុ លចិតេ ១២, 
អកុ លសចត ិក ១៤ ស ម្ ោះថបប; អំសេើបបទងំអ ់សនោះ 
សហើយ ប្ដលប្េោះ ននម  ម្ពុរធប្រងហ់ាម្ម្និឱ្យសធវើ ។ 

 ប.ុ កុ ល សូប ម្បទ ឱ្យញុងំកុ លឱ្យដល់ប្េម្ស ោះ 
សតើកុ លេកួណ្ណខ្លោះ ? 

 វ.ិ  កយថ ឱ្យញុងំកុ លឱ្យដល់ប្េម្ស ោះដូសចនោះគឺ 
កុ លកម្មបង ១០, កាននវច កុ ល ៨,  បូវច កុ ល ៥, 
អ បូវច កុ ល ៤, សោកុតត កុ ល ៤,  ហូតដល់ប្េោះ 
អ ហតេ ស ម្ ោះថឱ្យញុងំកុ លឱ្យដល់ប្េម្ ។ 
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 ប.ុ  ចិតតប សិយរបនំ ឱ្យជប្ម្ោះចិតត ប ់ខ្លួនឱ្យផូ្ស ផ្សង ់
ស ោះ សតើដូចសម្េច? 

 វ.ិ ប្តងស់នោះ គឺជំ ោះចិតត ប ់ខ្លួនឱ្យប្ប ្កនីវ ែធម្ ៌
ទងំ ៥ និងឧបកាិសល ធម្ ៌១៦ ឱ្យស្នអ តេីខ្នធ  េ ន ស ម្ ោះ 
ថញុងំចិតត ប ់ខ្លួនឱ្យផូ្ស ផ្សង ់។ 

 

 

ទុច្ចេតិ្ ៣ ោ៉ា ង្ 
 ១-កាយទុច្ចេតិ្ ប្បប្េឹតតអាប្កកស់ោយកាយ; 
 ២-វច្ីទុច្ចេតិ្ ប្បប្េឹតតអាប្កកស់ោយវា្; 

 ៣-មត្នាទុច្ចេតិ្ ប្បប្េឹតតអាប្កកស់ោយចិតត ។ 

 ប.ុ កាយរុចច តិ បនស ចកេីដូចសម្េច? នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? 
ចូ រាប!់ 
 វ.ិ កាយរុចច តិ គឺ អំសេើប្ដលប្បប្េឹតតអាប្កកស់ោយកាយ 
ននន ៣ យ៉ា ងគឺ  ននល ប ់តវ ១, លួចប្រេយសគ ១, ប្បប្េឹតតខុ្  
កនុងកាម្ទងំឡាយ ១ ។ 
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 ប.ុ វចីរុចច តិ បនស ចកេីដូចសម្េច? នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? 
ចូ រាប!់ 
 វ.ិ វចីរុចច តិ គឺអំសេើប្ដលប្បប្េឹតតអាប្កកស់ោយវា្ ននន 
៤ យ៉ា ង គឺនិយយ កយកុហក ១, និយយ កយញុោះញង ់១, 
និយយ កយ្កស់ោតសគ ១, និយយ កយសរាយរាយឥត 
ប្បសយជន ៍១ ។ 

 ប.ុ ម្ស រុចច តិ បនស ចកេីដូចសម្េច? នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? 
ចូ រាប ់! 
 វ.ិ ម្ស រុចច តិ គឺអំសេើប្ដលប្បប្េឹតតអាប្កកស់ោយចិតត ននន 
៣ យ៉ា ង គឺសោភ្ាៈ ចងប់ន ប ់សគ ១, េយបរ, ប្បរូ េសគ 
១, ម្ិ្ ា រិដឋិ ស ើញខុ្ ្កគនលងធម្ ៌១ ។ 

 ប.ុ ម្ិ្ ា រិដឋិ ប្ដលរាបចូ់លកនុងអកុ លកម្មបងសនោះ បន 
ដល់ម្ិ្ ា រិដឋិេកួណ្ណ? 

 វ.ិ ម្ិ្ ា រិដឋិប្ដលរាបចូ់លកនុងអកុ លកម្មបងស ោះ បន 
ដល់និយតម្ិ្ ា រិដឋិទងំ ៣ ។ 

 ប.ុ និយតម្ិ្ ា រិដឋិទងំ ៣ ស ោះ សតើអវីខ្លោះ? ចូ រាបម់្កសម្ើល 
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 វ.ិ និយតម្ិ្ ា រិដឋិទងំ ៣ ស ោះគឺ អកិ យិរិដឋិ ស ចកេ ី
ស ើញថអំសេើប្ដលសធវើស ោះឥតអំសេើ ១, អសហតុករិដឋិ ស ចកេ ី
ស ើញថឥតសហតុ ១, នតថិករិដឋិ ស ចកេីស ើញថគាម ន ១ ។ 

 ម្ិ្ ា រិដឋិទងំ ៣ សនោះ សរើប្តចូ់លកនុងអកុ លកម្មបង 
សប្ដអំេីសនោះម្និ្តប់ញ្ចូ លផ្សងសរ ។ 

 ប. រុចច តិ អកុ ល និងបបទងំ ៣ សនោះ ស ចកេីសផ្សសងគាន  
ដូចសម្េច? ចូ អធិបាយ ! 
 វ.ិ ស ចកេីសផ្សសងគាន ដូសចនោះ រុចច តិ បនដល់កា កំេុងប្បប្េឹតត 
សធវើនូវអំសេើអាប្កកទ់ងំប៉ា ុម នសោយកាយវា្ចិតត ប្តងចិ់តត 
ប្ដលជាអកុ លសកើតសឡើងសហើយ កំាយវា្ចិតត ឱ្យប្បប្េឹតត 
សធវើនូវអំសេើអាប្កកស់ផ្សសងៗ ស ោះ ស ម្ ោះថអកុ ល, អកុ ល 
សនោះសប្ចើនសប្បើផ្សលូវចិតតសោយសប្ចើន ដូចអកុ លចិតត ១២ ជាសដើម្, 
ចំប្ែករុចច តិ កា ប្បប្េឹតតប្គបទ់វ  ទងំ ៣, ចំប្ែកអកុ ល 
សប្ចើនសប្បើប្តម្ស ទវ  , ផ្សលប្ដលសកើតម្កអំេីកា ប្បប្េឹតត 
អាប្កកស់ ោះៗ សៅថបប ឧបននដូចម្នុ សលៃងស់ធវើកា ្  
ធម្មតាម្នុ សលៃងស់ធវើកា េំុប្ដលបនលអសរ ប្តងក់ា ្ ប្ដល 
ម្និលអស ោះ ជាផ្សលសកើតម្កអំេីម្នុ សលៃង ់ អកុ លប្ប្បថ 
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ម្និឆ្លល  ់ រុកដូចជាម្នុ សលៃង ់ប្តងស់ធវើកា ្ ស ោះៗ រុកដូច 
ជារុចច តិ កា ្ ប្ដលម្និស្នអ តដូចជាបប នននស ចកេ ី
ឧបសម្យយដូសចនោះឯង ។ 

____________ 

 

 

សុច្េតិ្ ៣ ោ៉ា ង្ 
 ១-កាយសុច្េតិ្ ប្បប្េឹតតលអសោយកាយ; 
 ២-វច្ីសុច្េតិ្ ប្បប្េឹតតលអសោយវា្; 

 ៣-មត្នាសុច្េតិ្ ប្បប្េឹតតលអសោយចិតត ។ 

 ប.ុ កាយ ុច តិស ោះដូចសម្េច? នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? ចូ រាប!់ 
 វ.ិ កាយ ុច តិស ោះ គឺអំសេើប្ដលប្បប្េឹតតលអសោយកាយ 
ននន ៣ យ៉ា ងគឺ សវៀ ្ក ននល ប ់តវ ១, សវៀ ្កលួចប្រេយសគ 
១, សវៀ ្កប្បប្េឹតតខុ្ កនុងកាម្ទងំឡាយ ១ ។ 

 ប.ុ វចី ុច តិស ោះសតើដូចសម្េច? នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? ចូ រាប!់ 
 វ.ិ វចី ុច តិស ោះ គឺអំសេើប្ដលប្បប្េឹតតលអសោយវា្ ននន 
៤ យ៉ា ងគឺាៈ សវៀ ្កនិយយ កយកុហកសគ ១, សវៀ ្ក 
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និយយ កយញុោះញងស់គ ១, សវៀ ្កនិយយ កយ្កស់ោត 
សគ ១, សវៀ ្កនិយយ កយសរាយរាយឥតប្បសយជន ៍១ ។ 

 ប.ុ ម្ស  ុច តិស ោះ សតើដូចសម្េច? នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? 
ចូ រាប!់ 
 វ.ិ ម្ស  ុច តិស ោះគឺាៈ អំសេើប្ដលប្បប្េឹតតលអសោយចិតត 
ននន ៣ យ៉ា ងគឺាៈ ម្និសោភ្ចងប់ន ប ់សគ ១, ម្និេយបរ 
ប្បរូ េសគ ១, ស ើញប្តូវតាម្គនលងធម្ ៌១ ។ 

____________ 

 

អកុសលមលូ ៣ ោ៉ា ង្ 
 ១-ត្លាភៈ សោភ្ចងប់ន ប ់សគ; 
 ២-ត្ទាសៈ គិតប្បរូ េសគ; 

 ៣-ត្មហៈ វសងវងម្និដឹងេិត ។ 

 ប.ុ អកុ លម្លូអធិបាយដូចសម្េច ? 

 វ.ិ អកុ លម្លូ គឺឫ អកុ ល គឺកុ លទងំអ ់ សកើត 
ម្កអាប្ ័យអំេីឫ ទងំ ៣ សនោះ សប្បៀបឧបននដូចសដើម្សឈើ 
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ប្ដលនននផ្លា ប្ផ្សលប្ម្ក លឹកសៅបន កាអាប្ ័យម្កអំេីនននឫ  
ទងំ ៣ សនោះដូស ន្ ោះប្ដ  ។ 

 ប.ុ អកុ លម្លូទងំ ៣ សនោះ ណ្ណនននសទ ធៃនជ់ាង 
ណ្ណ?  
 វ.ិ អកុ លម្លូទងំ ៣ សនោះ សោភ្ាៈនននសទ ប្ស្នល 
ប្តលោះបនសោយកប្ម្, សទ ាៈ នននសទ ធៃន ់ ប្តលោះបន 
សោយ្យ, សននហាៈ នននសទ ធៃន ់ សហើយលោះបនសោយ 
កប្ម្សរៀត ។ 

 

កុសលមលូ ៣ ោ៉ា ង្ 
 ១-អវោភៈ ម្និសោភ្ចងប់ន ប ់សគ; 
 ២-អវទាសៈ ម្និគិតប្បរូ េរា៉ាយសគ; 
 ៣-អវមហៈ ម្និវសងវង ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយកុ លម្លូទងំ ៣ សនោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ ម្នុ សប្ដលនននចិតតប្ជោះថល   ប្ម្ងប្ចក ប ់ខ្លួនឱ្យអនក 
ដដរតាម្ ម្គ ួ ឬកាជាអនក ស េ  សប្តកអ ចំស ោះបចចយ័ 
តាម្បនតាម្ននន ស ម្ ោះថជាអនកម្និនននស ចកេីសោភ្ ។ 
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អនកប្ដលនននសម្តាេ ចិតត គិតអាែិតអា ូ  ម្និសបៀតសបៀនអនក 
ដដរឱ្យនននស ចកេីសដេ ប្កហាយ ស ម្ ោះថជាអនកម្និននន 
សទ ាៈ ។ ភាេជាអនកម្និវសងវងភាល ងំភាល តស់្នម  តី ដឹងសហតុ 
កា ែ៍ទនត់ាម្ធម្មតា  ហូតដឹងដល់ធម្ជ៌ានខ់្ព ់គឺអ យិ ចច 
៤ ប្បកា  ស ម្ ោះថជាអនកម្និវសងវង, ប្ដលស លម្កសនោះ ជា 
បគុគោធិោឋ ន ។ ចំប្ែកធននម ធិោឋ ន គបបបី្ជាបសោយ ំប្ដង 
សលើកធម្ស៌ឡើងជារីតាងំ, ប យិយ ប ់លកខែាៈធម្ ៌ ដូចជា 
ស ចកេីម្និសោភ្ នននលកខែាៈសប្តកអ ចំស ោះវតថុជា ប ់ខ្លួន 
ដូសចនោះជាសដើម្ ។ គុែគឺស ចកេីលអដដរៗ ប្ដលនឹងសកើតសឡើង 
កាអាប្ ័យសោយធម្ទ៌ងំ ៣ ប្បកា សនោះជាឫ គល់ ជាសដើម្ 
ចម្, សហតុសនោះគ ួណ្ណ ់ប្តអនកប្បប្េឹតតធម្ ៌ គបបអីប ់ឱំ្យសកើត 
នននសឡើងកនុងខ្នធ  េ នកំុខាន ។ 

 

សបបុេសិបបញ្ញត្េិ ៣ ោ៉ា ង្ 
 ១-ទាន ឱ្យវតថុ ប ់ខ្លួនសដើម្បបី្បសយជនអ៍នកដដរ; 
 ២-បពាជាា  កានស់ភ្រប ួសដើម្បជីាឧបយសវៀ ្កធម្ ៌
 ប្ននបប់្គហ ថ; 
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 ៣-មត្វបិរុបបោា ន ប្បតិបតតនិនតាបិតាតាម្គនលងធម្ ៌។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយបញ្ញតតិ ប ់ បបុ  ទងំ ៣ យ៉ា ងស ោះ 
ម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ  បបុ   គឺម្នុ សលអ ននន  េ នចិតត ៃប ់ននៃ ប់្ ក 
បបអកុ ល េិ្ ណ្ណស ើញធម្ ៌៣ ប្បកា សនោះ ប្បប្េឹតតសៅ 
កនុងផ្សលូវប្ដលប្តូវ, គ ួប្បកបឱ្យនននសឡើង, សដើម្បសី ចកេី ុខ្ 
ស ចកេីចសប្ម្ើនដល់ខ្លួនកនុងសោកសនោះ និងសោកខាងម្ខុ្ សរើប 
ប្េោះអងគប្រងប់ញ្ញតតិរុក, ម្យួសរៀតរុកជាកា ចងសម្ប្តចិតត 
ប្បប្េឹតតសៅកនុងផ្សលូវសម្តាត  ក ណុ្ណ អនុសប្គាោះដល់គាន នឹងគាន  ។ 
ម្យួវញិសរៀត ជាឧបយសវៀ ្កអាឃាតេយបរសបៀតសបៀន 
គាន  សប្ ោះអនកប្ដលកានស់ភ្នប ួប្តូវតាម្ធម្វ៌និយ័ជាសប្គឿង 
ប្បប្េឹតត ។ 

 ម្យួវញិសរៀត ប្បតិបតតិននតាបិតា ប ់ខ្លួនឱ្យជា ុខ្ 
គុែប្បបសនោះ បគុគលណ្ណបំសេញឱ្យនននជានិចចតាម្ឋានាៈ ប ់ 
ខ្លួន បគុគលស ោះស ម្ ោះថ តកញ្ញូ  កតសវរី ។ 
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អបណណកបបដ្ិបទា ៣ ោ៉ា ង្ 
 ១-ឥន្ទនរយិសេំរៈ  ប្ងួម្ឥគនទយី ៦ គឺប្ភ្នក ប្តសចៀក 
ប្ចម្ោុះ អណ្ណេ ត កាយ ចិតត ម្និឱ្យនននសស្នម្ន សសទម្ន ស 
កនុង សវោប្ដលស ើញ បូ ឮ សម្លង ធំុកលិន ប្ ូប   
កាយ ល់ប្តូវ ដឹងធននម  ម្មែ៍សោយចិតត; 
 ២-វភាជវន ម្រាញ្ាុ ត្វ ស្នគ ល់ប្បននែកនុងកា ប សិភាគ 
អាហា ប្តលមម្ ម្គ ួ ម្និសប្ចើនម្និតិច; 
 ៣-ជាគ្រយិនុវយគ្ៈ ប្បកបស ចកេីេយយម្សដើម្ប ី
ជប្ម្ោះចិតតឱ្យប  ុិរធហមតច់ត ់ម្និស ើញដល់កា សដកសប្ចើន ។ 

 ប.ុ អបែា កបបដិបទ ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ អបែា កបបដិបទ ប្ប្បថ កា ប្បតិបតតិម្និខុ្  ។ 

 ប.ុ សហតុដូចសម្េចបនប្បតិបតតិម្និខុ្ ? ចូ អធិបាយ 
ម្កសម្ើល! 
 វ.ិ ធម្ទ៌ងំ ៣ ប្បកា សនោះ បនជាស ម្ ោះថកា ប្បតិបតត ិ
ម្និខុ្  សប្ ោះអាចនឹង អំនកប្បប្េឹតតឱ្យ សប្ម្ចផ្សល គឺស ចកេ ី
 ុខ្និងប្បសយជនដ៍ដរៗ តាម្ប្តូវកា  តយួ៉ា ងដូចជាបគុគល 
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 ប្ងួម្ឥគនទីយទងំ ៦ ម្និនននសទម្ន សសស្នម្ន ស ចំស ោះ 
អា ម្មែ៍ស ោះៗ  ប្ម្ងឱ្យសកើតស ចកេី ុខ្ ម្និសស្នកសៅកនុង 
កា ជបួប្បរោះអា ម្មែ៍ ប្ដលម្និជារីសេញចិតត ឬអា ម្មែ៍ជារី 
សេញចិតត សហើយវបិតតិសៅសោយកា ណ្ណនីម្យួ ។ 

 កា ដឹងប្បននែកនុងអាហា  ការាបថ់ជាគុែប្បសយជន ៍
យ៉ា ង ំខាន ់ សប្ ោះអនកប្បតិបតតិធម្ក៌នុងប្េោះេុរធស្ន   ឬកា 
ប្បកបកា ្ កនុងផ្សលូវសោកកាសោយ កា ដឹងប្បននែកនុង 
អាហា  សរើបប្បកបកា ្ ស ោះៗ សៅបនសោយសេញរី សប្ ោះ 
ថសបើប សិភាគហ ួប្បននែ កានឹងសធវើឱ្យតបប់្បម្ល់្កប់្្ ់ 
ខ្ជិលប្ចអ ូ សបើប សិភាគតិចសេកកានឹងសធវើឱ្យលវឹងសលវើយសប្ ក 
ឃាល ន ចិតតកា សវ ើ វាយ, កា ដឹងប្បននែកនុងអាហា ដាលមម្លអ 
សរើបនននប្បសយជនដូ៍ចបនស លម្កសហើយ ។ 

 អនកប្ដលបំសេញស ចកេីេយយម្ ម្និគ ួសដកសប្ចើនសរ, 
សប្ ោះកា សដកសប្ចើនជា ប្តូវដល់ស ចកេីេយយម្ សោក 
ស លថ គ ួឱ្យននន តិភាា ក ់លឹកជានិចច, ដូចស ោះប្ដល យ 
ស្ន ងីវាយសោយ  ំតដូ់ស ន្ ោះ; កាលសបើម្និស ើញដល់កា សដក 
សប្ចើនសហើយ កាតាងំចិតតប្បកបសោយស ចកេីេយយម្ អាច 
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ជប្ម្ោះចិតតឱ្យផូ្ស ផ្សង់្ កកិសល ជាសប្គឿងសៅហមង តាម្ស ចកេ ី
ប្បថន  ប ់ខ្លួន ។ 

 

បុញ្ញកិេោិវត្ថុ  ៣ ោ៉ា ង្ 
 ១-ទានម្យៈ បែុយ សប្ម្ចសោយកា ប ិ្ ច គទន; 
 ២-សីលម្យៈ បែុយ សប្ម្ចសោយកា  កា ីល; 
 ៣-ភាេនាម្យៈ បែុយ សប្ម្ចសោយកា ចសប្ម្ើនភាវ  ។ 

 ប.ុ បញុ្ញ កិ យិវតថុ ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិបញុ្ញ កិ យិវតថុ ប្ប្បថ វតថុជារីតាងំដនកា បំសេញបែុយ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយបញុ្ញ កិ យិវតថុទងំ ៣ សនោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ កា ប ិ្ ច គទន  កា ីល និងកា ចសប្ម្ើនភាវ  
សៅថកា បំសេញបែុយ ។ 

  កយថ ‹‹បែុយ›› បនដល់ធម្មជាតិប្ដលជប្ម្ោះចិតតឱ្យ 
ហមតច់តប់  ុិរធ ដូចជាអនកប្ដលបំសេញទន  ប្ម្ងនននស ចកេ ី
 កីរាយ ថខ្លួនបនសធវើកិចចដាប្បដេ, អនក កា ីល  ប្ម្ងននន 
ស ចកេីប្តជាកចិ់តត ម្និនននវបិបដិស្ន សីដេ ប្កហាយ សប្ ោះកាយ 
វា្  ប្ម្ងននន សបៀបស ៀប យលអ ម្និនននសទ  អនកប្ដល 
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ចសប្ម្ើនភាវ   ប្ម្ងេិ្ ណ្ណស ើញស ចកេីេិត ប្េម្ទងំបន 
ររលួស ចកេី ុខ្ដា ុខុ្ម្ ។ 

 ម្យួសរៀត  កយថ ‹‹បែុយ›› សនោះ បនទងំសហតុទងំ 
ផ្សល គឺអសោភ្ាៈ អសទ ាៈ អសននហាៈ សៅថបែុយជាសហតុ, 
ស ចកេិលអ ប្ដលសកើតអំេីស ចកេីម្និសោភ្ ម្និសប្កាធ ម្និ 
វសងវង សៅថ បែុយជាផ្សល ។ 

 នយ័ម្យួសរៀត  កយថ ‹‹បែុយ›› សនោះជាស ម្ ោះដន 
ស ចកេី ុខ្ ស ចកេី កីរាយ បាយចិតតកេី, ស ចកេីប្តជាកចិ់តត 
កេី, ជា កយសវវចនាៈ ផ្លល  ់បេូ គាន នឹងស ចកេី ុខ្ប្ដលសកើតអំេី 
កា សធវើនូវអំសេើប្ដលប្ប ្កសទ ប្គបយ់៉ា ង  មួ្ឱ្យខ្លីម្ក 
សៅថបែុយ ។ 

 ប.ុ ទន  ីល ភាវ  សៅប សោកខាងម្ខុ្ឱ្យ សប្ម្ច 
ប្បសយជនយ៍៉ា ងណ្ណខ្លោះ ? 

 វ.ិ ទនសៅជាតិម្ខុ្ឱ្យ សប្ម្ចបនសភាគ ម្បរ័ និង 
ប វិា  ម្បរ័,  ីលឱ្យ សប្ម្ចបន បូលអនិងអាយុប្វង, ភាវ  
ឱ្យនននប្បជាា  ស ចកេីសផ្សសងគាន ដូសចនោះ ។ 
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 ប.ុ ទន ីលឱ្យ សប្ម្ចសភាគ ម្បរ័និង បូ ម្បរ័ លមម្ 
ស ើញបន ដូចជាសៅសលើប្តកូលអនកនននប្រេយ ម្បតតិប្ស្នប ់
គ ួថអានិ ងសទន,  បូ ម្បរ័សកើតសឡើងននន បូលអប្ស្នប ់គ ួ 
ថអានិ ងស ីល អានិ ងសទន ីល គ ួឱ្យស ើញបន 
ប្ម្នៗ, ចុោះដូចអានិ ងសភាវ  ថសកើតសឡើងជាតិណ្ណៗ ននន 
ប្បជាា  ដល់សកើតសឡើងម្និស ើញនននប្បជាា  សបើថភាវ ឱ្យ 
នននប្បជាា  ្សំ ៀន ូប្តសធវើអវីសរៀត សបើប្បជាា នននប្ស្នប ់
សហើយ ? 

 វ.ិ ប្បជាា នននប្ម្ន អានិ ងសទងំ ៣ សនោះខុ្ គាន  គឺ 
អានិ ងសទន ីល ជា បូធម្ ៌ប្ននបស់ ើញសោយម្ ំចកខុ, 
ចំប្ែកអានិ ងសភាវ  ជាអ បូធម្ ៌  ប្ននបស់ ើញសោយ 
ញែចកខុ ឯប្បជាា សនោះបនជាប្តូវស ៀន ូប្តសរៀតស ោះ សប្បៀប 
ឧបននដូចកាបិំតម្តុយកសៅកបរុ់កកនុងប្ជា ំ ដល់ស ើ យកម្ក 
ប្តូវប្ត ំសលៀង ិន សរើបអាចយកសៅកាបស់ឈើដប្េបន ដូច 
ជាទ កប្ដលសកើតកនុងដផ្សទដនននតាចំននួ ១០ ប្ខ្ ប្បជាា ស ោះ កា 
អបប  មីបតអ់ ់សៅ លុោះប្ប ូតសចញម្កធំសឡើង ប្តូវប្តសៅ 
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ប្ វង កស ៀនសរៀត សរើបប្បជាា ស ោះនននសឡើងវញិដប្ដល កា 
នននឧបសម្យយដូស ន្ ោះប្ដ  ។ 

 ប.ុ ទន  ីល ភាវ  ណ្ណនននកននល ងំជាងណ្ណ ? 

 វ.ិ ទននិង ីល នននកននល ងំសខ្ាយជាងភាវ  អាចឱ្យ 
 សប្ម្ចបនប្តម្គគ ៣ ជានស់ប្កាម្, ចំប្ែកភាវ  អាចឱ្យ 
 សប្ម្ចបនម្គគ ១ ខាងសលើ គឺអ ហតតម្គគ ។ 

 ប.ុ ប្គានប់្តសធវើទន  កា ីល ឬនននភាវ ប្ដ  ប្ដលឱ្យ 
 សប្ម្ចម្គគ ៣ ខាងសប្កាម្ស ោះ, ចំប្ែកភាវ ស ោះ ប្គានប់្ត 
ចំស ើនភាវ ម្យួប៉ាសុណ្ណា ោះឬ ប្ដលអាចឱ្យ សប្ម្ចម្គគ ១ ខាង 
សលើបន ឬកានននសធវើទន កា ីលប្ដ  ? 

 វ.ិ ប្ដលឱ្យ សប្ម្ចម្គគ ៣ ខាងសប្កាម្ស ោះ សោយកននល ងំ 
ទន ីលសប្ចើនជាងភាវ ប្ដ  ប៉ាបុ្នេតិចតចួ េួចស េើង សនោះបន 
សប្ចើនប្ប៉ាកខាងប្គហ ថ ដូចអ ងបិែឌិ កស ដឋីនិង ងវសិ្នខា 
ជាសដើម្ សនោះឱ្យ សប្ម្ចម្គគ ១ ខាងសប្កាម្ គឺសស្នតាបតតិម្គគ ជា 
ម្គគរី ១, ម្គគរី ៣ ដូចធម្មកិឧប ក ប្ដលបន សប្ម្ច 
អ គាម្មិ្គគ ចំប្ែកភាវ កាគងន់ននទន ីលប្ដ  ប្តដល់ 
ភាវ សនោះ ល្ងផុ្សតទន ីលសៅសហើយ កននល ងំភាវ សនោះ ឱំ្យ 
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 សប្ម្ចអ ហតតម្គគ បនខាងប្ប៉ាកបេវជិសោយសប្ចើន ចំប្ែក 
ខាងប្គហ ថនននប្ដ  ប្តតិចតចួ េួចស េើងណ្ណ ់ កនុងប្េោះេុរធ-
ស្ន   ម្ែាៈសគាតម្សយើងសនោះ ស ើញនននប្ត ៣  បូគឺ 
ប្េោះបរ ុសទធ រនាៈជាេុរធបិតា ១,  នេតិម្ហាម្តត ១, 
 ហិយាៈ ១ សនោះស ើញបន សប្ម្ចអ ហតេខាងប្គហ ថ ប្ត 
ម្និតាងំសៅអ ់ម្យួជីវតិសរ ។ 

 ប.ុ សហតុអវីបនជាប្គហ ថ បន សប្ម្ចអ ហតតសហើយ 
ម្និតាងំសៅអ ់ម្យួជីវតិ ? 

 វ.ិ ប្គហ ថបន សប្ម្ចអ ហតតសហើយ ម្និតាងំសៅអ ់ 
ម្យួជីវតិស ោះ សប្ ោះខ្លួនជាហិនសភ្រ សភ្រសថកទប សៅបន 
យ៉ា ងយូ ប្តឹម្ ៧ ដងៃ លុោះប្តសចញបេវជាជ  សរើបតាងំសៅអ ់ម្យួ 
ជីវតិបន ។ 

ោមញ្ញលកខ ណៈ ៣ ោ៉ា ង្ 
 ១-អនចិ្ចត្វ  ភាេជា ប ់ម្និសរៀង; 
 ២-ទុក្ខត្វ  ភាេជារុកខ; 
 ៣-អនរាត្វ  ភាេម្និប្ម្នជា ប ់ខ្លួន ។ 
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 ប.ុ ស្នម្ញ្ញលកខែាៈទងំ ៣ យ៉ា ងសនោះ នននស ចកេ ី
អធិបាយដូចសម្េច? 

 វ.ិ ឧបរិននក ខ្   គឺ ខ្  ប្ដលនននវញិ្ញញ ែប្គបប់្គង 
ដូចជាម្នុ សនិង តវតិ ា្ នជាសដើម្,  ូម្បនីននេែ៌ ម្បុ  
សមម    ប្វង ខ្លី ខ្ព ់ ទបសផ្សសងគាន យ៉ា ងណ្ណកាសោយចុោះ  ប្ម្ង 
ធ្លល កស់ៅកនុងអំណ្ណចលកខែាៈទងំ ៣ យ៉ា ងគឺ ម្និសរៀង ជារុកខ 
ជាអនតាត  ស មើគាន ទងំអ ់ ។ 

 អនុបរិននក ខ្   គឺ ខ្  ប្ដលម្និនននវញិ្ញញ ែប្គប ់
ប្គង គឺជា ប ់ប្ដលម្នុ សតាកប់្តងសឡើង ដូចជាកុដិ វហិា  
ស្នោជាសដើម្  ប្ម្ងធ្លល កស់ៅកនុងអំណ្ណចដនលកខែាៈ ៣ យ៉ា ង 
ដូចគាន  ស្នម្ញ្ញលកខែាៈ ប្ប្បថលកខែាៈស មើគាន ; ដប្តលកខែាៈ 
ប្ប្បថ លកខែាៈ ៣  មួ្ស ចកេសីៅថ  ខ្  ទងំអម្ាលសនោះ 
នននលកខែាៈស មើគាន ទងំ ៣ គឺ ម្និសរៀង ជារុកខ ជាអនតាត  ដូច 
គាន ទងំអ ់ ។ 

ចបតិ់កាៈេួក ៣ 
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ច្តុ្កកៈ ព្កួ ៤ 
េុឌ្ឍិធម្ ៌៤ យ៉ាង 

 ១-សបបុរសូិបសវំសេៈ ស េគប ់បបុ   គឺសោកប្បប្េឹតត 
លអសោយកាយវា្ចិតត; 
 ២-សទធម្ោសសេនៈ ស្នេ ប ់កយសប្បៀនប្បសៅ ប ់សោក 
សោយសគា េ; 
 ៣-វយនវិសាម្នសិការៈ ប្តិោះ ោិះឱ្យស្នគ ល់ ប ់អាប្កក ់
សោយឧបយប្ដលប្តូវ; 
 ៤-ធមោ នុធម្ោម្បដបិរាិ ប្បប្េឹតតធម្ ៌ម្គ ួដល់ធម្ ៌ ប្ដល 
បនប្តិោះ ោិះស ើញសហើយ ។ 

 ប.ុ វឌុ្ឍធិម្ ៌ប្ប្បថដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្ជ៌ាសប្គឿងចសប្ម្ើន ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយវឌុ្ឍធិម្ទ៌ងំ ៤ ស ោះម្កសម្ើល  សតើចំស ើន 
ដូចសម្េច ? 

 វ.ិ កា ស េគប ់ននគម្នឹង បបុ   គឺសោកអនកប្បប្េឹតត 
លអសោយកាយវា្ចិតតស ោះ ជាសហតុឱ្យបនស្នេ ប ់កយសប្បៀន 
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ប្បសៅ ប ់សោក, កា បនឮបនស្នេ បជ់ាសហតុឱ្យស ចកេីគិត 
ឬជាសហតុឱ្យនននគំនិត, កាលសបើដឹងខុ្ ប្តូវសហើយ ជាសហតុ 
ឱ្យប្បប្េឹតតធម្ដ៌ា ម្គ ួដល់ធម្ ៌ សគចសវោះសចៀ វាងអំេីផ្សលូវ 
អាប្កកខិ់្លខូ្ច ជាឧបយបែេុ ោះបណ្ណេ លស ចកេីចំស ើនដល់ 
ខ្លួនទងំអ ់ ដូសចនោះធម្ទ៌ងំ ៤ ប្បកា សនោះ ទករ់ងអាប្ ័យ 
គាន សោយសហតុនឹងផ្សល គ ួស្នធុជនប្បកបឱ្យនននប បិែ៌ូ 
សឡើង  ប្ម្ងបនស ចកេីចសប្ម្ើនតាម្ ម្គ ួដល់កា ប្បតិបតត,ិ 
កា ស េ ននគម្្តជ់ាកា  ំខានម់្យួ ជាសហតុខាងសដើម្ 
គ ួសប្ជើ ស ើ គបនឹ់ងសោកជា បបុ   ដូចបនស លម្ក 
សហើយ សប្ ោះកា ស េគប ់ម្ភេគាន  អាចប្ជួតប្ជាបនិ សយ័ 
ចិតតសងលើម្  ហូតដល់ស ចកេីប្បប្េឹតតឱ្យដូចគាន បន ។ 

 

ច្ក្កធម្៌ ៤ យ៉ាង 
 ១-បដរិបូវទសវាសៈ សៅកនុងប្បសរ ដា ម្គ ួ; 
 ២-សបបរុសូិបសវំសេៈ ស េគប ់បបុ  ; 
 ៣-អរាសមោ បណិ្ធ ិតាងំខ្លួនសោយប្បដេ; 
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 ៤-បុវពាក្របុញ្ា ត្វ ជាអនកបនសធវើបែុយរុកម្កេីកនុង 
កាលម្នុ ។ 

 ប.ុ ចកាធម្ ៌ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្វ៌លិសៅដូចជាកងច់ប្ក ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយចកាធម្ទ៌ងំ ៤ យ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ រីឋានដា ម្គ ួ ដល់កា ប្បកបកិចចធុ ាៈ ប ់ខ្លួនកេ ី
ប្ ួ  បាយដល់កា សៅកេី ស ម្ ោះថប្បសរ ដា ម្គ ួ ប្ត 
កនុងរីសនោះ ំសៅយកប្បសរ ប្ដលននន បបុ  , សោកអនក 
ប្ដលនននស ចកេីសចោះដឹង និងននន ម្តថភាេស ល្ៀវឆ្លល   ិលប-
ស្នគ េសផ្សសងៗ ដឹក សំប្បៀនប្បសៅប្បជាជន ឱ្យស ចកេីអាប្កក ់
ប្បប្េឹតតស ចកេីលអ ឱ្យននន  េ ន ៃប ់ននៃ ប់្ កបបធម្ ៌ ឱ្យ 
បំសេញឬតាងំខ្លួនសៅកនុង ុច តិធម្ ៌ ស ម្ ោះថ  បបុ  , កា  
សៅកនុងប្បសរ ប្ដលនននសោក បបុ  ដូសចនោះ ្តថ់ជា 
ម្ងគល ឱំ្យសកើតស ចកេី ុខ្ចំស ើនប្គបយ់៉ា ង សប្ ោះជាសហតុឱ្យ 
បន ននគម្ស េគបជ់ាម្យួនឹង បបុ   កា ស េគបរ់ាប ់
 កនូវបគុគលដូសចនោះ  ប្ម្ងសជឿស្នេ ប ់កយសប្បៀនប្បសៅ ប ់ 
សោក; កា តម្ាល់ខ្លួនរុកឱ្យលអកនុងផ្សលូវប្តូវ ប្បកបសោយ 



 

 

45 

45 

 ុច តិធម្ ៌ និងកា ប្គបប់្គង កាចិតត ប ់ខ្លួន  ប្ម្ងបន 
ស ចកេី ុខ្ចសប្ម្ើនប្គបយ់៉ា ង; កា បំសេញកុ ល ុច តិរុក 
កនុងភ្េប្ដលកនលងសៅសហើយ ស ម្ ោះថភាេជាអនកបនសធវើ 
បែុយរុកកនុងកាលម្នុ ។ 

 ធម្ ៌៤ ប្បកា សនោះ កាលសបើនននប្គបប់្គានប់ បិែ៌ូសៅកនុង 
ខ្នធ  េ នបគុគលណ្ណម្យួសហើយ  ប្ម្ងសធវើបគុគលស ោះឱ្យបន 
ដល់នូវស ចកេីចសប្ម្ើនតាម្វតថុបំែង ដូច ងប្ដល សំៅកាន ់
រីប្ដលប្តូវសៅបនដូស ន្ ោះឯង ។ 

 ប.ុ ធម្ទ៌ងំ ៤ យ៉ា ងសនោះ សបើខ្វោះណ្ណនីម្យួសៅថចកាធម្ ៌
បនឬសរ ? 

 វ.ិ ធម្ទ៌ងំ ៤ សនោះ សបើខ្វោះណ្ណនីម្យួម្និសៅថចកាធម្ស៌រ 
ឧបននដូចជាកង ់ងយនេ សបើខ្វោះណ្ណម្យួ សប្បើកា ម្និសកើត 
ដូស ន្ ោះ ។ 

អគ្រិ ៤ យ៉ាង 
 ១-ឆនារ គ្រិ លំសអៀងសប្ ោះប្ ឡាញ់; 
 ២-វទាសាគ្រិ លំសអៀងសប្ ោះ អប;់ 
 ៣-វមហាគ្រិ លំសអៀងសប្ ោះលៃង;់ 
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 ៤-ភយគ្រិ លំសអៀងសប្ ោះខាល ច ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយធម្ទ៌ងំ ៤ យ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ កា ប្បប្េឹតតឱ្យសលអៀងស លៀងឃាល តេីធម្ ៌ គឺប្បប្េឹតតម្និ 
ប្តងត់ាម្ស ចកេីេិត សៅថ អគតិ តាម្អដឋកថដនធម្មបរ 
សោកេែ៌ រុកជាតយួ៉ា ងដូសចនោះថ អនកវនិិចាយ័នូវកេី គឺកាតក់េ ី
សបើតាងំសៅកនុង្ ទ គតិ អាប្ ័យស ចកេីប្ ឡាញ់សហើយ 
 ប្ម្ងនិយយខុ្ ចាបម់្និខាន ប្តងវនិិចាយ័ឱ្យញតិឬម្បិ្ត 
 ប ់ខ្លួនប្ដលនននស ចកេីខុ្ គ្ង ប្ដលគ ួឱ្យ្ញ់ប្តឡប ់
សៅជាឈនោះវញិបន ។ សបើតាងំសៅកនុងសទស្នគតិ អាប្ ័យ 
ស ចកេី អប ់  ប្ម្ងវនិិចាយ័ឱ្យម្នុ សប្ដលនននសេៀ នឹងខ្លួន 
ប្ដលជាម្នុ សនននស ចកេីខុ្  ប្ដលគ ួឱ្យ្ញ់ប្តឡបស់ៅ 
ជាឈនោះវញិបន ។ សបើតាងំសៅកនុងសននហាគតិ សធវើជាឡិបឡុប 
 យអាយនិយយប ា្ ចថ់ម្នុ សសនោះឈនោះ, ម្នុ សសនោះ 
្ញ់ ។ សបើតាងំសៅកនុងភ្យគតិ អាប្ ័យស ចកេីខាល ច  ប្ម្ង 
វនិិចាយ័ឱ្យម្នុ សប្ដលនននយ  ័កេិ ប្ដលនននស ចកេីខុ្  
គ ួឱ្យ្ញ់ប្តឡបស់ៅជាឈនោះវញិបន កា ប្បប្េឹតតដូសចនោះ សៅ 
ថ ប្បប្េឹតតលំសអៀងធម្ ៌។ 
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 ចំប្ែកអនកប្ដលសវៀ ្កធម្ ៌ ៤ ប្បកា  ដូចបនស ល 
ម្កសហើយសនោះ ប្តងកាតស់ ចកេីដា ម្គ ួដល់កំហុ   កាធម្ ៌
ជាធំប បិែ៌ូសោយបញ្ញញ  ដំកល់សៅកនុងធម្ ៌ ស ម្ ោះថ ប្បប្េឹតត 
យុតតិធម្ ៌។ 

 ប.ុ អគតិធម្ ៌ ៤ យ៉ា ងសនោះ នននប្គប ់បូម្នុ សរូសៅ ឬកា 
ម្និនននប្គបស់រ ? 

 វ.ិ អគតិធម្ទ៌ងំ ៤ យ៉ា ងសនោះ ម្និនននប្គប ់បូម្នុ សសរ 
សប្ចើនប្តនននចំស ោះអនកធំៗ ជាងសគ អនកតូចម្និ ូវនននសរ ។ 

 

អនដរាយរបស់ភិក្ខុសាម្វណ្របួសថ្ោ ី៤ យ៉ាង 
 ១-អតធ់នចំ់ស ោះ កយរូ ម នម្និបន ខ្ជិលសធវើតាម្; 
 ២-ជាម្នុ សស ើញប្តកា ប សិភាគជាប្បននែ អតធ់ន ់
ស ចកេីសប្ កឃាល នម្និបន; 
 ៣-សប្តកអ កនុងកាម្គុែ ចងប់នស ចកេី ុខ្សលើ លប ់
សឡើងសៅ; 
 ៤-ប្ ឡាញ់គ េីភាេ ។ 
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 ប.ុ អនេរាយ ប ់ភ្កិខុស្នម្សែ ប ួងមី ៤ យ៉ា ងស ោះ ននន 
ស ចកេីអធិបាយដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ធម្មតាបងុុជជន ប្ដលនននកិសល ប្តាសំៅកនុងខ្នធ  េ ន 
ប្តងនននស ចកេីប្បប្េឹតតិខុ្ ផ្សលូវជានិចច ប្តូវអាប្ ័យកា អប ់ ំ
សហើយហាម្ប្បម្ស ចកេីអាប្កកជ់ានិចច សរើបប្បប្េឹតតឱ្យប្តូវតាម្ 
គនលងធម្ប៌ន ។ 

 សបើភ្កិខុស្នម្សែ ប្ដលប ួងមី ជារំ  ់ដល់កិចចប្ដលប្តូវ 
អតធ់ន ់ ចំស ោះ កយសប្បៀនប្បសៅសោយេិត សប្ ោះស ើញដល់ 
ស ចកេីលំបក ម្និនននស ចកេីេយយម្ ខ្ជឹលប្ចអ ូ, សបើគាម ន 
ស ចកេីេយយម្សរ នឹងតាងំសៅកនុងសភ្រជាប្េហម្ យិម្និ 
បន ម្និនននស ចកេីចសប្ម្ើនដល់ប្េោះេុរធស្ន   រីបំផុ្សតប្តូវ 
ោ ិកាខ បរ វលិប្តឡបម់្កកានហី់នសភ្រវញិ សរើបស ម្ ោះថ 
អនេរាយ ។ 

 អនកប ួប្តូវសដកកនុងសវោប្ដលគ ួសដក ប សិភាគឬឆ្លននូ់វ 
អាហា តាម្កំែត ់ ប្ដលប្េោះអងគប្រងប់ញ្ញតតរុក ម្និប្តូវសធវើ 
ស ចកេីប្កវល់ប្កវាយ នោះ  តកនុងកា ប សិភាគហ ួសហតុ អត ់
ប្ទសំ ចកេីសប្ កឃាល នម្និបន ម្និប្តូវសធវើកា ខ្វល់ខាវ យឱ្យ 
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ទល់ប្តដល់ថន កប់្បប្េឹតតអ ្  ខុ្ ្កចាបប់្េោះវនិយ័ 
សឡើយ ។ 

 អនកប ួកាលសបើម្និសធវើចិតតឱ្យសភ្លើតសភ្លើនកនុងកាម្គុែ គឺ 
 បូ,  សម្លង,   ,  ម្ផ ស, នននស ចកេីប្បថន ចងប់នស ចកេ ី
 ុខ្សលើ លបស់ឡើងសៅ ប្េម្ទងំម្និប្ ឡាញ់ប្ ី សបើ 
ប្បតិបតតិបនដូសចនោះ កានឹងនននស ចកេីចសប្ម្ើនលូតោ ់ដុោះ-
ោលកនុងប្េោះេុរធស្ន  សៅបន ប្េហមច យិធម្ក៌ានឹង ថិត 
សៅបនយូ អប្ងវង ជាកា ប្បតិបតតិប្តូវតាម្ប្េោះេុរធបំែង 
ប្តឡបស់ៅជាប្បប្េឹតតផ្សទុយគាន សៅវញិ កានឹងកាល យសៅជាអនេរាយ 
ប្តម្៉ាយង ។ 

 សហតុសនោះ ភ្កិខុស្នម្សែ ប្ដលប ួងមី ប្តូវប្បុងប្បយត័នកំុឱ្យ 
អនេរាយទងំ ៤ យ៉ា ងសនោះ ចូលម្កញញីំប្គប ់ងគតប់ន, កនុង 
រីសនោះសោកម្និបនស លដល់ភ្កិខុស្នម្សែ ប្ដលប ួ្ ់ 
សរ សប្ ោះភ្កិខុស្នម្សែ ប្ដលប ួ្ ់ៗ សោកធ្លល បប់្បុង 
ប្បយត័នតាងំេីខ្លួនសោកសៅជាភ្កិខុស្នម្សែ ងមីសម្៉ាលោះ ។ 
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បធានៈ ៤ យ៉ាង 
 ១-សំវេបបធានៈ េយយម្ប្បយត័នម្និឱ្យបបសកើតសឡើង 
កនុង  េ ន; 
 ២-បហានបបធានៈ េយយម្លោះបបប្ដលសកើតសឡើង 
សហើយ; 
 ៣-ភាវនាបធានៈ េយយម្ញុងំកុ លឱ្យសកើតសឡើង 
កនុង  េ ន; 
 ៤-អនុេកខ នាបធានៈ េយយម្ កាកុ លប្ដលសកើត 
សឡើងសហើយ ម្និឱ្យស្នប ូនយសៅវញិ ។ 

 ប.ុ បធ្លនាៈ ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ បធ្លនាៈ ប្ប្បថ ស ចកេីេយយម្ ។ 

 ប.ុ បធ្លនាៈ ប្ប្បថ ស ចកេីេយយម្ វ ីយិាៈ ប្ប្បថ ស ចកេ ី
េយយម្ប្ដ  ជាគ យិនុសយគាៈ ប្ប្បថ ស ចកេីេយយម្ប្ដ  
ឧោឋ នាៈ កាប្ប្បថ ស ចកេីេយយម្ប្ដ  សតើេយយម្ទងំ ៤ សនោះ 
នននស ចកេីសផ្សសងគាន ដូចសម្េច ? ចូ អធិបាយ! 
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 វ.ិ េយយម្ទងំ ៤ សនោះ សផ្សសងគាន ដូសចនោះ ចំប្ែកបធ្លនាៈ 
ស ចកេីេយយម្ប្បប្េឹតតសៅកនុងចិតត បនខាងភាវ , វ ីយិាៈ 
ស ចកេីេយយម្ផ្សលូវកាយវា្, ជាគ យិនុសយគាៈ ស ចកេ ី
េយយម្ម្និសដកលក ់ គឺភាា ក ់លឹកស ឿយៗ, ឧោឋ នាៈ ស ចកេ ី
េយយម្សប្កាកសឡើង្តប់្ចងកា ្ ជាបចចុបបនន ស ចកេីសផ្សសង 
គាន ដូចវ ិសជជ ម្កសនោះ ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយបធ្លនាៈទងំ ៤ ស ោះឱ្យេិស្នេ  ម្កសម្ើល? 

 វ.ិ ស ចកេីេយយម្កនុងរីសនោះ បំែងយកស ចកេីេយយម្ 
ប្បប្េឹតតសៅកនុងផ្សលូវចិតត កា ប្ដលម្និសភ្លចខ្លួន នននស្នម  តីប្បុង 
ប្បយត័នប្គបខ់្ែាៈ ម្និឱ្យឱ្កា ដល់ស ចកេីអាប្កក ់ ឬម្និ 
បសណ្ណេ យឱ្យស ចកេីអាប្កកស់កើតសឡើង នននស ចកេីេយយម្ 
្ ់កាល  ម្និគិតដល់ស ចកេីលំបកសោយសហតុណ្ណម្យួ 
យ៉ា ងសនោះ សៅថ  ំវ បបធ្លនាៈ ។ 

 សបើនននស ចកេីភាល ងំភាល តក់នុងសេលខ្លោះម្េងម្យួកាល សប្ ោះ 
ខ្លួនននន តិម្និប បិែ៌ូ ស ចកេីអាប្កកប់នឱ្កា សកើតសឡើង 
កនុងខ្នធ  េ នបន សហើយកាម្និប្េសងើយកសនេើយបសណ្ណេ យឱ្យ 
ស ចកេីអាប្កកស់ ោះ សកើតសឡើងហ ួកាលស ោះសរ តាងំស ចកេ ី
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េយយម្សដើម្បកំី្តប់ងនូ់វអកុ ល ប្ដលសកើតសឡើងស ោះ ឱ្យ 
ឃាល តឆ្លៃ យេីខ្នធ  េ ន យ៉ា ងសនោះសៅថ ម្ហានបបធ្លនាៈ ។ 

 កា េយយម្អប ់បំំសេញកុ ល គឺស ចកេលីអដដរៗ ឱ្យ 
នននសប្ចើនកនុងខ្នធ  េ នសោយឧបយសផ្សសងៗ សប្ ចសហើយ 
ប្តកុ លសកើតសឡើងនននសោយឧបយយ៉ា ងណ្ណ កាខំ្ប្បឹង 
េយយម្សោយឧបយយ៉ា ងស ោះ យ៉ា ងសនោះសៅថ 
ភាវ បធ្លនាៈ ។ 

 កា េយយម្ កាកុ ល ប្ដលខ្លួនអប ់ឱំ្យសកើតកនុងខ្នធ-
  េ នសហើយ កាខំ្េយយម្ម្និឱ្យស្នប ូនយសៅវញិ យ៉ា ងសនោះ 
សៅថ អនុ កខ បធ្លនាៈ ។ 

 ស ចកេីេយយម្ទងំ ៤ យ៉ា ងសនោះ កាលសបើបគុគលបន 
បំសេញឱ្យប បិែ៌ូកនុងខ្នធ  េ នសហើយ  ប្ម្ងបនស ចកេី ុខ្ 
កាយ បាយចិតត  ងុស ឿងកនុងប្េោះេុរធស្ន   អ ់កាលជា 
អប្ងវងម្និខាន ។ 
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អធិដ្ឋា នធម៌ ៤ យ៉ា ង 
 ១-បញ្ញា  ដឹង ប ់ប្ដលគ ួដឹង; 
 ២-សច្ចៈ ស ចកេីេិតកនុងចិតត គឺតាងំចិតតនឹងសធវើអវី កាសធវើេិត; 
 ៣-ចាគ្ៈ លោះ ប ់ប្ដលជា ប្តូវដល់ស ចកេីេិតកនុងចិតត; 
 ៤-ឧបសម្ៈ  ៃបចិ់តត្ក ប ់ប្ដលជា ប្តូវចំស ោះ 
ស ចកេី ៃប ់។ 

 ប.ុ អធិោឋ ន ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ អធិោឋ ន ប្ប្បថ ធម្ប៌្ដលគ ួតាងំរុកកនុងចិតត ។ 

 ប.ុ កនុងេកួធម្ដ៌ដរៗ សប្ចើនោកប់ញ្ញញ សៅខាងចុងជាដរាប 
សហតុអវីកាកនុងអធិោឋ នធម្ស៌នោះ ោកប់ញ្ញញ សៅខាងសដើម្វញិ ? 

 វ.ិ កនុងអធិោឋ នធម្ស៌នោះ បនជាោកប់ញ្ញញ សៅខាងសដើម្ 
សប្ ោះបញ្ញញ សនោះ្កធ់លុោះនូវអ យិ ចចទងំ ៤ ប្បកា  ដូច ននម -
រិដឋិកនុងអដឋងគិកម្គគសនោះ បញ្ញញ  ប្ម្ង្កធ់លុោះនូវអ យិ ចចទងំ ៤ 
បនជាសៅខាងសដើម្ ចំប្ែកបញ្ញញ ជាសោកិយប្តសៅខាងចុង 
ជាដរាប ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយអធិោឋ នទងំ ៤ ស ោះម្កសម្ើល ? 
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 វ.ិ ស ចកេីដឹង ប ់ប្ដលគ ួដឹងស ោះ នននស ចកេីថ 
 ិលបវជិាជ ណ្ណ ប្ដលប្ប ្កសទ ប្គបយ់៉ា ង ប្េម្ទងំ 
បណ្ណេ លឱ្យសកើតប្បសយជនដ៍ល់អនកដឹង សហើយប្បតិបតតិតាម្ 
 ិលបស្នគ េវជិាជ ស ោះ  ប្ម្ងដឹងកនុងបញ្ចកខនធគឺ  បូ សវរ  
 ញ្ញញ   ខ្   វញិ្ញញ ែ  ហូតដល់កា ដឹងអ យិ ចច ៤ បនដា 
 ម្គ ួដល់បញ្ញញ  ។ ឯបញ្ញញ នននេី យ៉ា ងគឺ សោកិយបបញ្ញញ  
ដឹងកនុងប  ់ប្ដលជាវ ័ិយ ប ់សោក ១, សោកុតត បបញ្ញញ  
ដឹងកនុង ប ់ប្ដលផុ្សត្កវ ័ិយ ប ់សោក ១ ។ បញ្ញញ  
ស ចកេីដឹងសនោះ សោក្តជ់ាអធិោឋ នធម្ ៌។ 

  ចចាៈ ស ចកេីតាងំចិតតគិត គឺកាលសប្បើបញ្ញញ េិ្ ណ្ណ 
ស ើញ ប ់អវី ប្ដលជាប្បសយជនដ៍ល់ខ្លួនសហើយ នននស ចកេ ី
តាងំចិតតម្តុនន ំ ម្និធុនប្ទនស់នឿយណ្ណយងយសប្កាយ សដើម្ប ី
ប្បប្េឹតតឱ្យបន សប្ម្ចផ្សល ប្ដលខ្លួនប្បថន ម្និលោះបងស់្ល 
ប្បឹងប្ប្បង ៊ាូលោះបងស់្នច់្ ម្បេូ យកផ្សលប្បសយជន ៍ ប្ដល 
ខ្លួនប្តូវកា   ចចាៈសនោះ សោក្តថ់អធិោឋ នធម្ ៌។ 

 កា លោះនូវនីវ ធម្ខ៌្លោះ ប្ដលនននលកខែាៈ ងសយ័កាសោយ 
កា េយយម្ដុតបំផ្លល ញនូវកិសលស្ន វាៈដដរ ប្ដលជា ឹក 
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 ប្តូវដល់ស ចកេីេិតកនុងចិតតស ោះ ស ម្ ោះថ ្គាៈៗ សនោះ្ត ់
ជាអធិោឋ នធម្ ៌។ 

 កិសលស្ន វាៈណ្ណ ប្ដលសធវើចិតតឱ្យ សវ ើ វាយសដេ ប្កហាយ 
ប្កវល់ប្កវាយនននប្បកា សផ្សសងៗ ម្និឱ្យចិតត ៃប ់ននៃ បប់ន កា  
េយយម្សធវើវតិត ឱ្យ ៃប ់ននៃ ប់្ ក ប ់ប្ដលជា ប្តូវដល់ 
ស ចកេី ៃបស់ោយឧបយដា ម្គ ួស ោះ ស ម្ ោះថឧប ម្ាៈៗ 
សនោះ្តជ់ាអធិោឋ នធម្ ៌។ 

 

ឥទធបិាទ ៤ យ៉ាង 
 ១-ឆនរៈ ចូលប្ ឡាញ់កនុងកិចចកា ស ោះៗ; 
 ២-េរីយិៈ េយយម្ប្បកបកិចចកា ស ោះៗ; 
 ៣-ច្ិរាៈ យកចិតេរុកោកក់នុងកិចចកា ស ោះៗ ម្និលោះោក ់
ធុ ាៈ; 
 ៤-េមិ្សំា ឧ ាហ៍ប្តិោះ ោិះេិ្ ណ្ណ កសហតុផ្សល កនុងកិចច 
កា ស ោះៗ ។ 

 ប.ុ ឥរធិបរ ប្ប្បថដូចសម្េច ? 
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 វ.ិ ឥរធិបរ ប្ប្បថ គុែធម្ជ៌ាជំហ ឱ្យ សប្ម្ច 
ប្បសយជន ៍ ឬប្ប្បថ សជើង ប្ននបស់ដើ សៅកានរី់ជិតឆ្លៃ យបន 
ធម្ទ៌ងំ ៤ សនោះ ដូចជាសជើង ប្ននបស់ដើ តាម្ផ្សលូវអដឋងគិកម្គគសៅ 
កានប់្េោះនិ វ នបនកាយ៉ា ងស ោះប្ដ  ។ 

 ប.ុ ្នទាៈ, តណ្ណា , ឥ ា្ , បដឋ  និងកាម្ាៈ ទងំ ៥  ័េទសនោះ 
ប្ប្បថ ស ចកេីប្បថន  សតើស ចកេីប្បថន សផ្សសងគាន ដូចសម្េច? ចូ  
អធិបាយ ! 
 វ.ិ ទងំ ៥  ័េទសនោះ ប្ប្បថ ស ចកេីប្បថន ដូចគាន ប្ម្ន ប៉ាបុ្នេ 
នននស ចកេីបំែងសផ្សសងគាន , ចំប្ែក្នទាៈនិងកាម្ាៈ ទងំ ២ 
 ័េទសនោះ សប្បើបនទងំកុ លទងំអកុ ល, ចំប្ែកកុ ល 
ដូច្នទិរធិបរ អកុ លដូចកាម្ចានទាៈ, កាម្ាៈកុ ល ដូច 
 ិកាខ កាម្ាៈ អកុ លដូចកាម្គុែ, ចំប្ែកតណ្ណា ជា 
អកុ ល ុរធ, ឥ ា្ គឺស ចកេីប្បថន ម្និចងឱ់្យសគស មើនឹងខ្លួន 
គឺចងឱ់្យសគវ ិ , ចំប្ែកបដឋ បនខាងកុ ល ដូចបលី 
ថ ឥចាិតំ បដឋិតំ ជាសដើម្ ស ចកេីសផ្សសងគាន ដូចវ ិសជជ ម្កសនោះ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយឥរធិបរទងំ ៤ ស ោះម្កសម្ើល ? 
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 វ.ិ បគុគលប្តូវតម្ាល់នូវឥរធិបរធម្ទ៌ងំ ៤ យ៉ា ងសនោះ សរើប 
 សប្ម្ចប្បសយជនប៍ន សបើខ្វោះខាតអងគណ្ណម្យួសហើយ កាម្និ 
អាច សប្ម្ចផ្សលប្បសយជនត៍ាម្ប្តូវកា បនសឡើយ, ដូចជា 
បគុគលនននស ចកេីសេញចិតត សៅកនុង ប ់ណ្ណម្យួយ៉ា ង 
វសិ   ប្តម្និបនចុោះដដសធវើម្និបនប្បប្េឹតតសដើម្បឱី្យបន 
 សប្ម្ច ប ់វសិ  ស ោះសរ, សតើនឹងនននប្បសយជនអ៍វី? កា  
 ិកាស ៀន ូប្ត នឹង សប្ម្ចប្បសយជន ៍ម្តាម្បំែង 
កាសោយ, ដំសែើ  កា ចិញ្ច ឹម្ជីវតិយ៉ា ងណ្ណនីម្យួ សដើម្បជីបួ 
ប្បរោះសជាគវា   គឺកា បនប្រេយ ម្បតិតកាសោយ វតថុទងំសនោះ 
កាសប្ ោះប្តម្នុ សទងំស ោះដំកល់ខ្លួនសៅកនុងឥរធិបរទងំ ៤ 
សនោះឯង ។ 

 ម្យួសរៀត បគុគលប្ដលប បិែ៌ូសោយធម្ ៌ ៤ ប្បកា សនោះ 
សបើប្បថន និ វ ន ម្បតិត កាអាច សប្ម្ចតាម្បំែងបនម្និ 
ខាន  ូម្បបី្េោះេុរធជាននច  ់ កាប្រងប់្តា ់ ំប្ដងចំស ោះប្េោះ 
អាននទថ ននន លអាននទ ឥរធិបរធម្ទ៌ងំ ៤ ប្បកា សនោះ កាលសបើ 
បគុគលអប ់ចំំស ើនឱ្យសប្ចើនកនុង  េ នសហើយ សទោះនននស ចកេ ី
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ប្បថន នឹងឱ្យអាយុ ខ្   ថិតសៅអ ់កបប (1) ម្យួ កានឹង 
 សប្ម្ចតាម្បំែងម្និខាន ធម្ស៌នោះឯងជាសប្គឿងម្ងគល 
ប ា្ ញឱ្យស ើញចា ់ថ ឥរធិបរធម្ទ៌ងំ ៤ ប្បកា សនោះ ននន 
អំណ្ណច អាចឱ្យអនកប្ដលបនបំសេញជបួប្បរោះនឹងវតថុបំែង 
ប្ដលខ្លួបប៉ានុប៉ាងរុកម្ក ម្និឱ្យហ ួវ ័ិយបន ។ 

 

គួ្រវធា ើវសច្ក្ដមី្ិនត្បមទក្នុងទ ី៤ សាា ន 
 ១-កាយទុច្ចររិបបហានៈ កនុងកា លោះកាយរុចច តិ 
ប្បប្េឹតតកាយ ុច តិ; 
 ២- េច្ទុីច្ចររិបបហានៈ កនុងកា លោះវចីរុចច តិ ប្បប្េឹតត 
វចី ុច តិ; 
 ៣-ម្វនាទុច្ចររិបបហានៈ កនុងកា លោះម្ស រុចច តិ 
ប្បប្េឹតតម្ស  ុច តិ; 
 ៤-ម្ិចាឆ ទដិាបិបហានៈ កនុងកា លោះស ចកេីយល់ខុ្  
សធវើស ចកេីយល់ប្តូវ ។ 

                                                 
1
 បនដល់អាយុកបប គឺអាយុកខ័យ ប ់ម្នុ ស ។ 
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 ប.ុ ចូ អធិបាយអំេីកា គ ួសធវើស ចកេីម្និប្បននរកនុងរី ៤ 
ស្នថ នស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ ស ចកេីម្និប្បននរ បនដល់ស ចកេីម្និប្ វងឹវសងវងកនុង 
ោភ្ យ    ស ើ   ុខ្ វយ័ ស ចកេីម្និនននសរាគ និងជីវតិ 
ននន តិប្ប្សំៅប្គប់ៗ  ឥ យិបង ម្និបនសភ្លចភាល ងំ កនុងកា  
លោះកាយរុចច តិ វចីរុចច តិ ម្ស រុចច តិ និងស ចកេីយល់ខុ្  
កា ាៈលោះស ចកេីអាប្កកប់នសហើយ គបបបី្បឹងេយយម្បំសេញ 
ស ចកេីលអ គឺកាយ ុច តិ វចី ុច តិ ម្ស  ុច តិ និងស ចកេី 
យល់ប្តូវតាម្គនលងធម្ ៌។ 

 

គួ្រត្បយ័រនចិ្រាកុ្េំវងាងក្នុងទ ី៤ សាា ន 
 ១-រជនយីៈ កំុសប្តកអ កនុងអា ម្មែ៍ប្ដល ឱំ្យននន 
តសប្ម្ក; 
 ២-វទាសនយីៈ កំុខឹ្ងកនុងអា ម្មែ៍ប្ដល ឱំ្យខឹ្ង; 
 ៣-វមហនយីៈ កំុវសងវងកនុងអា ម្មែ៍ប្ដល ឱំ្យវសងវង; 
 ៤-ម្ទនយីៈ កំុប្ វងឹកនុងអា ម្មែ៍ប្ដល ឱំ្យប្ វងឹ ។ 
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 ប.ុ ចូ អធិបាយកា ប្បយត័នចិតតកំុឱ្យវសងវងកនុងរី ៤ ស្នថ ន 
ស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ អា ម្មែ៍ប្ដលជារីតាងំដនស ចកេីតសប្ម្កស ោះ បន 
ដល់ បូ  សម្លង កលិន     ម្ផ ស ប្ដលជារីប្ ឡាញ់ ជារី 
ប្បថន  ជារីសេញចិតត ។ អា ម្មែ៍ប្ដលជារីតាងំដនស ចកេ ី
សប្កាធខឹ្ងស ោះ កាបនដល់កាម្គុែ ៥ យ៉ា ងគឺាៈ  បូ  សម្លង 
កលិន     ម្ផ ស សនោះប្ដ  ប្តថជាអា ម្មែ៍ម្និជារីប្ ឡាញ់ 
ម្និជារីប្បថន  ម្និជារីសេញចិតត ។ 

 កាម្ ុខ្ គឺ ុខ្ប្ដលអំេីកា ស េកាម្ ស ម្ ោះថ 
អា ម្មែ៍ជារីតាងំដនស ចកេីប្ វងឹ ។ ោភ្ យ    ស ើ  
 ុខ្ ស ម្ ោះថអា ម្មែ៍ជារីតាងំដនស ចកេីប្ វងឹ ។កា  វាងំ 
ប្បយត័ន កាគឺកា តម្ាល់ស្នម  តី ឃាតឃ់ាងំរាងំរាម្និឱ្យចិតត សវ ើ 
 វាយសៅតាម្អា ម្មែ៍ស ោះៗ បញ្ញញ េិ្ ណ្ណឱ្យស ើញដល់ 
លកខែាៈនិងប្បសភ្រដនអា ម្មែ៍តាម្ស ចកេីេិត ម្និបសណ្ណេ យ 
ចិតតឱ្យសកើតតសប្ម្ក សប្កាធខឹ្ង វសងវង និងប្ វងឹស ោះសឡើយ ។ 
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បារសុិទធសីិល ៤ យ៉ាង 
 ១-បារិវមក្ខសេំរសីល  ីលគឺកា  ប្ងួម្កនុងប្េោះ 
បតិសននកខ គឺសវៀ ្កសទ ប្ដលប្រងហ់ាម្ សហើយសធវើតាម្ 
ឱ្វារប្ដលប្រងអ់នុញ្ញញ តរុកម្ក; 
 ២-ឥន្ទនរយិសេំរសីល  ីលគឺកា  ប្ងួម្កឥគនទីយទងំ 
៦ គឺប្ភ្នក ប្តសចៀក ប្ចម្ោុះ អណ្ណេ ត កាយ ចិតត ម្និឱ្យ អប ់
ម្និឱ្យ ប្ ឡាញ់កនុងសវោស ើញ បូ ស្នេ ប ់សម្លង ធំុខ្លនិ 
ប្ ូប   កាយ ល់ប្តូវ ដឹងអា ម្មែ៍សោយចិតត; 
 ៣-អាជេីបារសុិទធសីិល  ីលប្ដលប  ុិរធសោយកា  
ចិញ្ច ឹម្ជីវតិសវៀ ្កបបធម្ ៌៥ និងអសន នាៈ ២១; 
 ៤-បច្ចយសននសិសិរសីល  ីលប្ដលអាប្ ័យសោយ 
បចចយ័, ឯបចចយ័ស ោះននន ៤ យ៉ា ង គឺាៈ ចីវ  ១, បិែឌ បត ១, 
ស   នាៈ ១, គិោនសភ្ ជជាៈ ១ ម្និប សិភាគសោយតណ្ណា ។ 

 ប.ុ បតិសននកខ ំវ  ីល ប  ុិរធសោយធម្អ៌វី ? 

 វ.ិ បតិសននកខ ំវ  ីល ប  ុិរធសោយ ទធ សចត ិក ។ 

 ប.ុ ឥគនទិយ ំវ  ីល ប  ុិរធសោយធម្អ៌វី ? 
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 វ.ិ ប  ុិរធសោយ តិសចត ិក ។ 

 ប.ុ អាជីវប  ុិរធិ ីល ប  ុិរធសោយធម្អ៌វី ? 

 វ.ិ ប  ុិរធសោយវ ីយិសចត ិក ។ 

 ប.ុ បចចយ ននិ សតិ ីល ប  ុិរធសោយធម្អ៌វី ? 

 វ.ិ ប  ុិរធសោយបញ្ញញ សចត ិក ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយប  ុិរធិ ីលទងំ ៤ ស ោះម្កសម្ើល? 

 វ.ិ កា ម្និប្បប្េឹតតកនលងប្េោះវនិយ័ ប្ដលប្េោះេុរធជាននច  ់ 
ប្រងប់ញ្ញតេរុកកនុងប្េោះបតិសននកខតាងំអំេីបរាជិក ៤  ហូតដល់ 
ស កខិយវតត ៧៥ សៅថ  ប្ងួម្កនុងប្េោះបតិសននកខ ។ 

 ម្យួសរៀត កា ម្និប្បប្េឹតតខុ្  ដូចជាវតតសផ្សសងៗ ននន 
កិចចវតតជាសដើម្ សវៀ នូវបញ្ញតតប្ដលប្េោះអងគប្រងហ់ាម្ សធវើតាម្ 
ចាបប់្ដលប្េោះអងគអនុញ្ញញ តរុកម្ក ទងំសនោះកាអនុសោម្ចូល 
កនុងបតិសននកខ ំវ  ីល ។ 

 កា ដំកល់ តិ ប្ងួម្ វាងំឥគនទិយទងំ ៦ នននប្ភ្នក 
ជាសដើម្ ម្និឱ្យសកើតសស្នម្ន ស សទម្ន ស កនុងសវោប្ដលជបួ 
ប្បរោះនូវអា ម្មែ៍ទងំឡាយ នននស ើញ បូសោយប្ភ្នកជាសដើម្ 
សៅថឥគនទិយ ំវ  ីល ។ 
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 កា ចិញ្ច ឹម្ជីវតិសោយប្តឹម្ប្តូវ សវៀ ្កកា លួងបសញ្ញា តសគ 
សហើយចិញ្ច ឹម្ជីវតិ ដូចជាអតួឧតត មិ្នុ សធម្មប្ដលម្និនននកនុង 
ខ្លួនជាសដើម្ និងសវៀ ្កកា ចិញ្ច ឹម្ជីវតិខុ្ ផ្សលូវធម្ ៌ ប្ដលជា 
រំ  ់ដល់ប្េោះវនិយ័ ប្ដលប្េោះ ម្ពុរធប្រងប់ញ្ញតតរុកម្ក 
សៅថ អាជីវប  ុិរធិ ីល ។ 

  ីលប្ដលអាប្ ័យបចចយ័ស ោះគឺ កនុងសវោប្ដលប សិភាគ 
សប្បើប្ប ់បចចយ័ទងំ ៤ ណ្ណនីម្យួ គបបេិី្ ណ្ណជាម្នុ ិន 
ដូចជាប សិភាគសប្បើប្ប ់ចីវ ជាសដើម្ គបបេិី្ ណ្ណថ អាតាម  
អញស លៀកដែេ ប ំ់េតចី់វ សនោះ សដើម្ប ីអិតស្នអ ងរាងកាយកាសរ 
ស លៀកដែេ បស់ដើម្បបីស ទ បងនូ់វប្តជាកនិ់ងសដេ  សដើម្បកីា    
 ម្ផ សម្កប៉ាោះ ល់ គឺខ្យល់និងកំសៅដងៃ និង តវម្ ូប្ ួយ 
ជាសដើម្ និងស លៀកដែេ បស់ដើម្បកីា   នូវស ចកេីសអៀនខាម   
ប៉ាសុណ្ណា ោះឯង ម្និប សិភាគសោយអំណ្ណចដនតណ្ណា សរ យ៉ា ង 
ជាសដើម្ សៅថ បចចយ ននិ សតិ ីល ។ 
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អារក្ខក្ម្ោោា ន ៤ យ៉ាង 
 ១-ពុទាធ នុសសរិ  លឹកដល់គុែប្េោះេុរធប្ដលនននកនុង 
ប្េោះអងគ និងគុែប្ដលប្រង ់សគ គ្ ោះដល់អនកដដរ; 
 ២-វម្ត្វដ  ផ្សាយសម្តាត ចិតតគិតឱ្យម្នុ សទងំឡាយ បន 
 ុខ្ប្គបគ់ាន ; 
 ៣-អសុភៈ េិ្ ណ្ណរាងកាយខ្លួន និងអនកដដរឱ្យស ើញ 
ថជា ប ់បដិកាូលគ ួសខ្ពើម្ សអើម្; 
 ៤-ម្រណ្សសរិ នឹកដល់ស ចកេីស្នល បប់្ដលនឹងនននម្ក 
ដល់ខ្លួន ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយអា កខកម្មោឋ នទងំ ៤ ស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ គុែ ប ់ប្េោះេុរធជាននច  ់ស ោះនននសប្ចើនណ្ណ ់ ប្ត 
សបើស លសោយខ្លីននន ៣ ប្បកា គឺាៈ បញ្ញញ គុែ ១, វ ុិរធិគុែ 
១, ក ណុ្ណគុែ ១ ។ 

 ប្េោះប្បជាា  ប ់ប្េោះអងគប្ជួតប្ជាប ប ់េិតគឺ អ យិ ចច 
សោយចំស ោះប្េោះអងគ ម្និនននប្គូអា្ យដឹក សំប្បៀនប្បសៅ 
ប្េោះអងគសឡើយ សនោះសៅថ បញ្ញញ គុែ គឺគុែជាចំប្ែក 
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អតតហិត ម្បតតិ ។ កាលប្ដលប្េោះអងគ នននប្េោះរយ័ប  ុិរធ ិ
្កកិសលស្ន វាៈ ប្េម្ទងំវា   សៅថ វ ុិរធិគុែ គឺ 
គុែនននចំប្ែកអតតហិត ម្បតិត នននសៅកនុងប្េោះអងគ ។ 
កាលប្ដលប្េោះអងគនននប្េោះម្ហាក ណុ្ណគុែ អាែិតអា ូ  
 តវ ប្រងយ់ង ប្ម្េងធម្ស៌រ  សប្បៀនប្បសៅ សោយ ម្គ ួ 
ដល់បេុវូបនិ សយ័ សៅថ ក ណុ្ណគុែ គឺគុែជាចំប្ែក 
ប ហិត ម្បតិត នននដល់ តវដដរ ។ 

 កា  លឹកដល់គុែប្េោះេុរធជាននច  ់ ប្ដលនននសៅកនុងប្េោះ 
អងគ និងគុែប្ដលប្រងអ់នុសប្គាោះដល់អនកដដរដូសចនោះ សៅថ 
េុទធ នុ សតិ ។ សម្តាត  ័េទសនោះ សបើស លសោយេយញ្ជនាៈ បន 
ដល់ស ចកេី និរធស្នន ល គឺស ចកេីប្ ឡាញ់ប្ប្ករាគាៈ សបើ 
ស លសោយអតថ បនដល់កា ប្បថន ស ចកេី ុខ្ចំស ើនដល់អនក 
ដដរ កា ផ្សាយសម្តាត ចិតត សោយស្ោះចំស ោះម្នុ សសនោះ, 
ម្នុ សស ោះ, េកួសនោះ, េកួស ោះ សៅថ ឧរទិ សផ្ស ណ្ណ; 
ផ្សាយសម្តាត ចិតេសោយរសួៅម្និស្ោះចំស ោះ ម្និនននកំែត ់
សៅថ អស រទិ សផ្ស ណ្ណ  មួ្ស ចកេីសៅថ នននចិតតគិតឱ្យ 
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 តវទងំេងួនននស ចកេី ុខ្ ស ចកេីចសប្ម្ើនប្គប់ៗ គាន  សៅថ 
សម្តាត  ។ 

 កា េិ្ ណ្ណរាងកាយខ្លួននិងអនកដដរ តាងំអំេី ក ់សរាម្ 
ប្កចក, សធមញ, ប្ បក ជាសដើម្ តាម្អាកា ាៈ ៣២ ប្បកា  ឱ្យ 
ស ើញថជា ប ់ម្និស្នអ តសស្នម កសប្គាក, គ ួសខ្ពើម្ សបើសៅម្និ 
ស ើញថជា ប ់បដិកាូល កាគបបេិី្ ណ្ណសោយេែ៌ ម្បុ  
 ណ្ណឋ នប្រងប់្ទយ រីសកើតរីសៅ ទល់ប្តប្បកដឱ្យស ើញថ 
ជា ប ់ម្និគ ួប្បថន  យ៉ា ងសនោះជាសដើម្ សៅថ អ ុភ្ាៈ ។ 

 កា នឹកដល់ស ចកេីស្នល ប ់ ប្ដលនឹងនននម្កដល់ខ្លួន 
សោយកា គិតថ សយើងប្តូវស្នល បស់ោយេិត ឬថ ខ្  ទងំ-
ឡាយម្និសរៀងទតស់ឡើយ សកើតសឡើងសហើយកា លតស់ៅវញិ 
ដូសចនោះជាសដើម្ ទលប្តសកើតចិតត សងវគ សៅថ ម្ ែ សតិ ។ 

 ប.ុ អា កខកម្មោឋ ន ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ អា កខកម្មោឋ ន ប្ប្បថ កម្មោឋ នប្ដលបគុគលគបប ីកា 
ស ឿយៗ ឬ កាជានិចច ។ 

 ប.ុ កម្មោឋ នទងំអ ់ននន ៤០ សហតុអវីកាសោកប្ត កា 
កម្មោឋ នទងំ ៤ សនោះជានិចច សតើនននគុែវសិ  ដូចសម្េច ? 
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 វ.ិ កម្មោឋ នទងំ ៤ សនោះ បនជាប្េោះអងគឱ្យចំស ើនជានិចច 
ស ោះ សដើម្បនឹីងរបនូ់វស ចកេីអនេរាយ ប ់ភ្កិខុ-ស្នម្សែ  ។ 

 

្ព្ហោវហិាេ ៤ ោ៉ា ង្ 
 ១-វម្ត្វា  ស ចកេីប្បថន ចងឱ់្យសគបន ុខ្; 
 ២-ក្រណុ ស ចកេីអាែិតគិតជយួ ឱ្យសគ ចួ្ករុកខ; 
 ៣-មុ្ទតិ្វ ស ចកេីសប្តកអ តាម្កនុងសវោប្ដលសគបនលអ; 
 ៤-ឧវបកាខ  ស ចកេីតាងំចិតតជាកណ្ណេ ល ម្និឱ្យននន 
សទម្ន ស សស្នម្ន ស កនុងសវោប្ដលសគបនស ចកេីវបិតតិ ។ 

 ប.ុ ប្េហមវហិា  ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្េហមវហិា  ប្ប្បថ ធម្ជ៌ាសប្គឿងសៅ ប ់ប្េហម ។ 

 ប.ុ ប្េហមវហិា កាននន ៤ អបបម្ញ្ញញ កាននន ៤ នននសម្តាត  
ជាសដើម្ដូចគាន  សតើស ចកេីសផ្សសងគាន ដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្េហមវហិា សនោះ បនដល់កា ផ្សាយរសួៅម្និចំស ោះ 
កាននន ចំស ោះគែាៈបកសេកួកាននន ដូចជាននតាបិតាផ្សាយ 
ចំស ោះបបុ្តធីតាជាសដើម្, ចំប្ែកអបបម្ញ្ញញ  ផ្សាយរសួៅម្និ 
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ចំស ោះ បនដល់េកួប្េហម ប្ដលចំស ើន្ន ស ម្ ោះថ 
អបបម្ញ្ញញ  ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយប្េហមវហិា ទងំ ៤ យ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ សម្តាត  សបើស លសោយេយញ្ជនាៈ បនដល់ស ចកេី និរធ-
ស្នន ល គឺប្ ឡាញ់ប្ប ្ករាគាៈ; សបើស លសោយអតថបន 
ដល់កា ប្បថន ស ចកេី ុខ្ចំស ើនដល់អនកដដរ កា ផ្សាយសម្តាត  
ចិតតសោយស្ោះចំស ោះម្នុ សសនោះ ម្នុ សស ោះ េកួសនោះ េួក 
ស ោះ សៅថឧរទិ សផ្ស ណ្ណ, កា ផ្សាយសម្តាត ចិតត សោយរសួៅ 
ម្និនននស្ោះចំស ោះ ម្និនននកំែតស់ៅថអស រទិ សផ្ស ណ្ណ 
 មួ្ស ចកេីសៅថ នននចិតតចងឱ់្យ តវទងំេងួបនស ចកេី ុខ្ 
ចសប្ម្ើនប្គប់ៗ  បូ សៅថ សម្តាត  ។ 

 ក ណុ្ណ សបើស លសោយេយញ្ជនាៈ បនដល់ស ចកេីញប ់
ញ័ កនុងចិតត ប្ដលស ើញអនកដដរ បនស ចកេីរុកខប្េួយសដេ  
ប្កហាយ, សបើស លសោយអតថបនដល់កា ប្បថន ស ចកេី ុខ្ 
ចសប្ម្ើនដល់អនកដដរ ។ 
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 ម្រិុតា សបើស លសោយេយញ្ជនាៈបនដល់ស ចកេី កីរាយ 
សបើស លសោយអតថ បនដល់កា សប្តកអ  ប្ដលស ើញអនកដដរ 
បនស ចកេីលអ ។ 

 ឧសបកាខ  សបើស សោយេយញ្ជនាៈ បនដល់ស ចកេីប្េសងើយ 
កសនេើយ សបើស លសោយអតថ បនដល់កិ យិោកខ់្លួនជា 
កណ្ណេ ល កនុងកាលប្ដលនឹងផ្សាយសម្តាត ក ណុ្ណ សៅ កបគុគល 
ប្ដលម្និ ម្គ ួ ដូចជានននចិតតជយួ ស្ ជាសដើម្ ។ 

 

សតិប្បដ្ឋា ន ៤ យ៉ា ង 
 ១-កាយនុបសសនា  តិ លឹកេិ្ ណ្ណកាយជាអា ម្មែ៍ 
ថ កាយសនោះប្គានប់្តជាកាយប៉ាសុណ្ណា ោះ ម្និប្ម្នជា តវ ជា 
បគុគល ជាខ្លួនប្បែ ជាសយើង ជាសគសឡើយ; 
 ២-វេទនានុបសសនា  តិ លឹកេិ្ ណ្ណសវរ  គឺ 
ស ចកេ ុីខ្រុកខ ឧសបកាខ ជាអា ម្មែ៍ថ សវរ សនោះប្គានប់្តជា 
សវរ ប៉ាសុណ្ណា ោះ ម្និប្ម្នជា តវ ជាបគុគល ជាខ្លួនប្បែ 
ជាសយើង ជាសគសឡើយ; 
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 ៣-ច្ិត្វា នុបសសនា  តិ លឹកេិ្ ណ្ណចិតតប្ដលសៅហមង 
និងផូ្ស ផ្សងជ់ាអា ម្មែ៍ថ ចិតតសនោះប្គានប់្តជាចិតតប៉ាសុណ្ណា ោះ ម្និ 
ប្ម្នជា តវ ជាបគុគល ជាខ្លួនប្បែ ជាសយើង ជាសគសឡើយ ។ 

 ៤-ធមោ នុបសសនា  តិ លឹកេិ្ ណ្ណធម្ជ៌ាកុ ល 
ប្ដលសកើតសឡើងជាម្យួនឹងចិតតជាអា ម្មែ៍ថ ធម្ស៌នោះប្គានប់្ត 
ជាធម្ប៌៉ាសុណ្ណា ោះ ម្និប្ម្នជា តវ ជាបគុគល ជាខ្លួនប្បែ 
ជាសយើង ជាសគសឡើយ ។ 

 ប.ុ  តិបបោឋ ន ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្មជាតិជារីតាងំដន តិគ ួតាងំសៅនន ំ ស ម្ ោះ 
ថ  តិបបោឋ ន ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយ តិបបោឋ ន ៤ យ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ កា ចសប្ម្ើនធម្ទ៌ងំ ៤ ប្បកា សនោះ កនុងរីសនោះប្តូវននន 
 តិជារីតាងំបំែងតាម្ប្បសភ្រ ប ់អា ម្មែ៍ ឯប្បសភ្រ 
 ប ់អា ម្មែ៍ស ោះ សោកប្ចកជា ៤ យ៉ា ងគឺាៈ កាយ បនដល់ 
 បូ ១, សវរ  បនដល់កា សស្នយអា ម្មែ៍ ១, ចិតត បនដល់ 
កា គិតនឹក ១, ធម្មាៈ បនដល់ ភាេប្ដលសកើតជាម្យួនឹងចិតត 
១; កា ដំកល់ តិេិ្ ណ្ណអា ម្មែ៍ ប្ដលម្កប្បកដចំស ោះ 
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ម្ខុ្ និងតាម្ធម្មតា ប ់អា ម្មែ៍ប្តកនុងម្យួប្គាៗ សប្ ោះ 
 ញ្ញជ តិ ប ់អា ម្មែ៍ជាចំប្ែកលអប្ដលជារីសេញចិតត នឹង 
ជាចំប្ែកអាប្កកប់្ដលម្និជារីសេញចិតត កាសកើតសឡើងសហើយ 
ប្តង ូនយសៅវញិដូចគាន ទងំអ ់ ចំប្ែកលអចងឱ់្យគងស់ៅយូ  
ចំប្ែកម្និលអចងឱ់្យអនេ ធ្លនវ ិ សៅ សោយឆ្លប ់ហ័  
សទោះបីយ៉ា ងណ្ណកាសោយ សកើតសឡើងសហើយកា ូនយសៅវញិដូច 
គាន  កិ យិម្និបសណ្ណេ យ តិ ដឹងដល់ប្បសភ្រ ប ់អា ម្មែ៍ 
ស ោះៗ ដូសចនោះស ម្ ោះថ តិបបោឋ ន ។ កនុងម្ហា តិបបោឋ ន-
 ូប្ត សោកស លថ អនកប្ដលចសប្ម្ើន តិបបោឋ ន ប្តូវប្បកប 
សោយអងគ ៣ គឺ ននន តិ ១ ននន ម្បជញ្ញ ាៈ ១ នននស ចកេ ី
េយយម្ ១ សរើបអាច អំភ្ជិា និងសទម្ន សឱ្យងយសចញ 
សៅបន ។ 

 ប.ុ  តិបបោឋ នទងំ ៤ សនោះ លុោះប្តចំស ើនប្គបទ់ងំ ៤ សរើប 
បន សប្ម្ច ឬម្យួកាចំស ើនប្តណ្ណម្យួបន សប្ម្ចប្ដ  ? 

 វ.ិ  តិបបោឋ នទងំ ៤ សនោះ ម្និ្បំចចំ់ស ើនប្គបទ់ងំ ៤ 
ស ោះសរ ចំស ើនប្តណ្ណម្យួកាគង ់សប្ម្ចប្បសយជនប៍នប្ដ  
សប្បៀបដូចជាប្េោះរាជវាងំ នននទវ   ៤ រុកជាចូលសៅតាម្ទវ   
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ណ្ណកាគងដ់ល់ប្បស្នរដូស ន្ ោះ ។ កាយនុប ស រុកដូចជា 
រិ ខាងសកើត សវរ នុប ស  រុកដូចជារិ ខាងតបូង ចិតាត -
នុប ស  រុកដូចជារិ ខាងលិច ធននម នុប ស  រុកដូចជា 
រិ ខាងសជើង អដឋងគិកម្គគ រុកដូចជាផ្សលូវប្ដលចូលសៅតាម្ទវ   
ប្បស្នររុកដូចជាប្េោះនិ វ ន ។ 

 

ធារុក្ម្ោោា ន ៤ យ៉ាង គ្ ៈ 
 ១-បឋេធីារុ ធ្លតុដី; 
 ២-អាវបាធារុ ធ្លតុរឹក; 
 ៣-វរវជាធារុ ធ្លតុសភ្លើង; 
 ៤-វាវយធារុ ធ្លតុខ្យល់ ។ 

 ប.ុ បឋវធី្លតុៗ ដូចសម្េច ? នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? អវខី្លោះ ? 

 វ.ិ បឋវធី្លតុ គឺធ្លតុណ្ណប្ដលនននលកខែាៈ ងឹស ម្ ោះថ 
បឋវធី្លតុៗ ស ោះ ប្ដលជាខាងកនុងននន ១៩ គឺ កេសា  ក,់ 
កោមា សរាម្, នខា ប្កចក, ទន្ដា  សធមញ, តកោ ប្ បក, មំសំ 
ស្នច,់ ន្ដា រ ូ  ដ , អដ្ឋី អ្ឹង, អដ្ឋិមញិ្ជំ  ខ្ ួកនុង អ្ឹង, វេកំ ទច, 
ហទយំ សបោះដូង, យេនំ សងលើម្, េកិោមេំ វាវ, បហិេំ ប្កេោះ, 
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បបាា ស ំ  ួត, អនដំ ស ោះសវៀនធ,ំ អនដគុណំ ស ោះសវៀនតូច, 
ឧទរយិ ំអាហា ងមី, ករសី ំអាហា្ ់ ។ 

 ប.ុ អាសបធ្លតុៗ ដូចសម្េច? នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? អវខី្លោះ? 

 វ.ិ អាសបធ្លតុ គឺធ្លតុណ្ណប្ដលនននលកខែាៈរាវប្ជួតប្ជាប 
ស ម្ ោះថ អាសបធ្លតុៗ ស ោះ ប្ដលសៅខាងកនុងននន ១២ គឺ 
ប្ិតតំ ប្បននត,់ សសមហ ំ ស ល ម៍, ប្ុសវោ  ខ្ទុោះ, សោហតិំ ្ម្, 
សសសោ សញើ , សមសោ ខាល ញ់ខាប,់ អសស ុរឹកប្ភ្នក, វសា 
ខាល ញ់រាវ, សេសោ រឹកននត,់ សងិឃនកិា រឹក សម្ា , 
លសកិា  អិំល, មុតតំ រឹញម្បូ្ត ។ 

 ប.ុ សតសជាធ្លតុៗ ដូចសម្េច? នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? អវខី្លោះ? 

 វ.ិ សតសជាធ្លតុ គឺធ្លតុណ្ណប្ដលនននលកខែាៈសដេ ស ម្ ោះថ 
សតសជាៗ ស ោះប្ដលជាខាងកនុងននន ៤ គឺាៈ 
 ១- នេបបគគិ សភ្លើងប្ដលញុងំកាយឱ្យសដេ ; 
 ២-ជិ ែគគិ សភ្លើងប្ដលញុងំកាយឱ្យប្រុឌ្សប្ទម្; 
 ៣-ប ណិ្ណម្គគិ សភ្លើងប្ដលញុងំកាយឱ្យប្កហល់ប្កហាយ; 
 ៤-ប រិយគគិ សភ្លើងប្ដលញុងំអាហា ឱ្យ លួយ ។ 

 ប.ុ វាសយធ្លតុៗ ដូចសម្េច? នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? អវខី្លោះ? 
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 វ.ិ វាសយធ្លតុ គឺធ្លតុប្ដលនននលកខែាៈបកស់ៅបកម់្ក 
ស ម្ ោះថវាសយធ្លតុៗ ស ោះប្ដលជាខាងកនុងននន ៦ យ៉ា ងគឺាៈ 
 ១-ឧទធងគមវាត ខ្យល់បកស់ឡើងសលើ; 
 ២-អសោគមវាត ចយល់បកចុ់ោះសប្កាម្; 
 ៣-កិចឆិសយវាត ខ្យល់បកក់នុងស ោះ; 
 ៤-សកាដ្ឋា សយវាត ខ្យល់បកក់នុងស ោះសវៀន; 
 ៥-អងគមង្គគ នសុាសវាត ខ្យល់បកត់ាម្រាងកាយ; 
 ៦-អសាសប្បសាសវាត ខ្យល់ដកដសងាើម្សចញចូល ។ 

ស ចកេីកំែតរ់ាងកាយសនោះឱ្យស ើញថ ប្គានប់្តជាធ្លតុ ៤ គឺាៈ 
ដី, រឹក, សភ្លើង, ខ្យល់ប្បជំុគាន ប៉ាសុណ្ណា ោះ ម្និប្ម្នសយើង ម្និប្ម្ន 
 ប ់សយើង ដូសចនោះសៅថ ធ្លតុកម្មោឋ ន ។ 

 

អរយិសច្ច ៤ យ៉ាង 
 ១-ទុក្ខសច្ច រុកខ ១២ កង; 
 ២-សមុ្ទយសច្ច សហតុប្ដល ឱំ្យសកើតរុកខ ១២ កង 
គឺតណ្ណា ទងំ ៣; 
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 ៣-នវិរាធសច្ច ស ចកេី លំតរុ់កខទងំ ១២ កង គឺប្េោះ 
និ វ ន; 
 ៤-ម្គ្គសច្ច ឧបយ លំតនូ់វតណ្ណា ទងំ ៣ ។ 

 ប.ុ អ យិ ចចទងំ ៤ សនោះនននប្ចកដូចសម្េចសរៀតប្ដ ឬ ? 

 វ.ិ អ យិ ចចទងំ ៤ សនោះ នននប្ចកជាកុ ល អកុ ល 
និងអេយកតាៈ ។ 

 ប.ុ អ យិ ចចទងំ ៤ សនោះ ណ្ណ្តចូ់លកនុងកុ ល? 
ណ្ណ្តចូ់លកនុងអកុ ល? ណ្ណ្តចូ់លកនុងអេយកតាៈ ? 

 វ.ិ រុកខ ចច ជាកុ លខ្លោះ អកុ លខ្លោះ ជាអេយកតខ្លោះ, 
 ម្រុយ ចច ជាអកុ ល ុរធ, និសរាធ ចច ជាអេយកត, 
ម្គគ ចច ជាកុ ល ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយរុកខ ចចប្ដល្តជ់ាកុ ល ជាអកុ ល 
ជាអេយកតាៈស ោះម្កសម្ើល? 

 វ.ិរុកខ ចច ជាកុ លស ោះ ដូចជាស ចកេីរុកខលំបកកនុង 
កិចចកា ស ៀន ូប្តកេី រុកខលំបកសប្ ោះចំស ើន ម្ែធម្ក៌េី ដូច 
ចកខុបលសតថ ជាសដើម្ នននស ចកេីរុកខលំបកប្ម្ន ប្តអំសេើស ោះ 
ជាកុ ល ដូសចនោះស ម្ ោះថ រុកខ ចច ជាកុ ល, រុកខ ចច ជា 
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អកុ លស ោះ ដូចយ៉ា ងប្បប្េឹតតសធវើបញ្ច សវរាទងំ ៥ ជាសដើម្ 
បនស ចកេីលំបកសផ្សសងៗ សហើយប្ងម្ទងំអំសេើស ោះជា 
អកុ លសរៀត ដូសចនោះ ស ម្ ោះថ រុកខ ចចជាអកុ ល, រុកខ ចច 
ជាអេយកតស ោះ ដូចជាប្េោះខី្ណ្ណប្ េ សោកខំ្សដើ ចគងាម្ 
ភាវ  បនស ចកេីរុកខលំបកសផ្សសងៗ ម្គគផ្សលអវីកាម្និបន 
សប្ ោះសោកលោះបែុយបនអ ់សហើយ ដូសចនោះ ស ម្ ោះថ រុកខ-
 ចចជាអេយកតាៈ ។ 

 ប.ុ  ម្រុយ ចច ជាអកុ ល ុរធស ោះដូចសម្េច ? 

 វ.ិ  ម្រុយ ចច ជាអកុ ល ុរធស ោះ បនដល់តណ្ណា  
ទងំ ៣ គឺ កាម្តណ្ណា  ស ចកេីប្បថន កនុងកាម្ ១, ភ្វតណ្ណា  
ស ចកេីប្បថន កនុងភ្េ បនដល់  សតរិដឋិ ១, វភិ្វតណ្ណា  
ស ចកេីប្បថន កនុងកា ប្ប ្កភ្េ បនដល់ឧសចាររិដឋិ ១ 
បនជាថ ម្រុយ ចចសនោះ ជាអកុ ល ុរធ ។ 

 ប.ុ និសរាធ ចច ជាអេយកតស ោះ ដូចសម្េច? 

 វ.ិ និសរាធ ចចជាអេយកតស ោះ បនដល់ប្េោះនិ វ ន សរើប 
សោក្តជ់ាអេយកត ។ 

 ប.ុ ម្គគ ចច ជាកុ លស ោះ ដូចសម្េច ? 
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 វ.ិ ម្គគ ចចជាកុ លស ោះ បនដល់អដឋងគិកម្គគទងំ ៨ ជា 
ផ្សលូវ ប្ននបស់ដើ សៅកានប់្េោះនិ វ ន សរើបសោក្តជ់ាកុ ល ។ 

 ប.ុ អ យិ ចចទងំ ៤ សនោះ សបើខ្វោះណ្ណម្យួ សៅថអ យិ-
 ចចបនឬសរ ? 

 វ.ិ អ យិ ចចទងំ ៤ សនោះ សបើខ្វោះណ្ណម្យួ សៅថអ យិ-
 ចចម្និបនសរ សប្បៀបដូចជាកង ់ងយនេ សបើខ្វោះកងណ់្ណម្យួ 
សប្បើកា ម្និសកើតដូស ន្ ោះ ។ 

ចបច់តុកាាៈេកួ ៤ 

_______________________ 

បញ្ច កៈ ព្កួ ៥ 
អននដរយិក្ម្ោ ៥ យ៉ាង 

 ១-មាតុឃាត  ននល បន់នតា; 
 ២-ប្ិតុឃាត  ននល បបិ់តា; 
 ៣-អរហនដឃាត  ននល បប់្េោះអ ហនេ; 
 ៤-សោហតិបុ្ាទ ប្បរូ េប្េោះេុរធអងគ  ហូតដល់ញុងំ 
ប្េោះសោហិតឱ្យេុ េង ឬជាោំ;ំ 
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 ៥-សងឃសេទ ញុងំ ងឃឱ្យប្បកគាន  ។ 

 ប.ុ អននេ យិកម្ម ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ កម្មនននរម្ៃនប់្បននែម្និបន ឬថកម្មឱ្យផ្សល 
ជាលំោប ់ គឺប ទ បអំ់េីជាតិសនោះសៅ ប្តូវររលួរុកខសទ ខាន 
ម្និបន អ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយអននេ យិកម្ម ៥ យ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ អធិបាយថ ម្នុ សណ្ណប្ដលហា៊ា ន ននល បន់នតាបិតា 
 ប ់ខ្លួនសហើយ ម្នុ សស ោះប្តង ននល បអ់នកដដរ កនុងកាល 
ប្ដលខ្លួនទ ់ចិតត សោយឥតសកាតញសញើតម្និខាន យ៉ា ងសនោះ 
ស ម្ ោះថជាអនករននល យបំផ្លល ញប្តកូល ប ់ខ្លួន ។ 

 ម្នុ សណ្ណប្ដលហា៊ា ន ននល បប់្េោះអ ហនេ សោកជាអនក 
នននកាយវា្ចិតតប  ុិរធ ម្និបនគិតប្បរូ េដល់អនកឯណ្ណ 
នីម្យួ ប្ដលជារីសគា េរាបអ់ាន ប ់ម្ហាជន ម្នុ សស ោះ 
ប្តង ននល បអ់នកដដរប្ដលនននចិតតម្និ ៃប ់ននៃ បប់ន សោយ 
ឥតសកាតញសញើតម្និខាន យ៉ា ងសនោះ ស ម្ ោះថ រននល យបំផ្លល ញ 
រីសគា េរាបអ់ាន ប ់ម្ហាជន ។ 
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 ម្នុ សណ្ណ ប្ដលប្បរូ េប្េោះស្នស្នេ  ប ់ខ្លួនឯងបន 
សហើយ អនកស ោះអ ់លកខែ៍ អ ់សគាលខាងផ្សលូវស្ន   ដូច 
ជាម្នុ សគិតប្បរូ េស េចប្ផ្សនដី ប ់ខ្លួនដូស ន្ ោះ ភ្កិខុប្ដលសធវើ 
 ងឃឱ្យប្បកជាេកួ  ូម្បបី្តគែាៈ ប ់ខ្លួននុ ោះបំប្បកបន 
សហើយ ប្តងគិតបំប្បកគែាៈដដរសរៀតម្និខាន រុកដូចជា 
ម្នុ សញុោះញងបំ់ប្បកស្នម្គគីធម្ ៌ប ់ខ្លួបឯង ។ 

 កម្មទងំ ៥ យ៉ា ងសនោះជាបបធៃន ់ឃាត ួ់គ ៌ឃាតនិ់ វ ន 
តាងំសៅកនុងស្នថ នបរាជិក ប ់អនកកានប់្េោះេុរធស្ន   ហាម្ 
ម្និឱ្យសធវើយ៉ា ងោចខ់ាត ។ 

 

អភិណ្ហ បបច្ចវេក្ខណ្ៈ ៥ យ៉ាង 
 ១-ជរាធវមោ ម្ហ  ិ អាតាម អញនននស ចកេី្ ់ជរាជាធម្មតា 
ម្និកនលងស ចកេី្ ់ជរាបនសឡើយ; 
 ២-ពាធធិវមោ ម្ហ ិ អាតាម អញនននស ចកេីឈឺ្ បជ់ាធម្មតា 
ម្និកនលងស ចកេីឈឺ្ បប់នសឡើយ; 
 ៣-ម្រណ្ធវមោ ម្ហ ិ អាតាម អញនននស ចកេីស្នល បជ់ាធម្មតា 
ម្និកនលងស ចកេីស្នល បប់នសឡើយ; 
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 ៤-សវពាហិ វម្ បិវយហិ អាតាម អញនននស ចកេីប្ ត ់
ប្ប ្ក ប ់ជារីប្ ឡាញ់ជារីគាបចិ់តតទងំអ ់; 
 ៥-ក្ម្ោសសវកាម្ហិ អាតាម អញនននកម្មជា ប ់ខ្លួន អាតាម  
អញសធវើកម្មលអនឹងបនផ្សលលអ សធវើកម្មអាប្កកនឹ់ងបនដល់ផ្សល 
អាប្កក ់។ 

 ប.ុ អភ្ែិា បបចចសវកខែាៈ ប្ប្បដូចសម្េច? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្ ៌ប្ននបប់្គហ ថ បេវជិតគ ួេិ្ ណ្ណ 
ស ឿយៗ ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយអភ្ែិា បបចចសវកខែាៈទងំ ៥ យ៉ា ងស ោះ 
ម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ កា េិ្ណ្ណដល់ស ចកេី្ ់ ជាសហតុឱ្យលោះស ចកេ ី
ប្ វងឹកនុងវយ័ គឺស ចកេី ននគ ល់ថខ្លួនសៅជាកំសោោះប្កម្ុសំៅ 
សឡើយ; កា េិ្ ណ្ណដល់ស ចកេីឈ ឺ ជាសហតុ ឱំ្យលោះ 
ស ចកេបី្ វងឹកនុងស ចកេី ំគាល់ថ ខ្លួនម្និនននសរាគ; កា  
េិ្ ណ្ណដល់ស ចកេីស្នល ប ់ ជាសហតុឱ្យលោះស ចកេីប្ វងឹកនុង 
ជីវតិ; កា េិ្ ណ្ណកនុងធម្រី៌ ៤ កាសដើម្បនឹីងឱ្យលោះស ចកេ ី
 ននគ ល់កនុង ម្បតិត ប្ដលនននវញិ្ញញ ែនិងឥតវញិ្ញញ ែថជា 
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 ប ់ ថិតស ថ ចី កាលសៅបន; កា េិ្ ណ្ណកនុងធម្រី៌ ៥ កា 
សដើម្បនឹីងឱ្យលោះស ចកេីអាប្កក ់ សហើយប្បប្េឹតតស ចកេីលអ ម្និ 
សជឿប្បកានល់រធិដដរៗ សប្ដអំេីកម្មផ្សល;   បុស ចកេីសៅថ 
កា េិ្ ណ្ណកនុងធម្រី៌ ៥ សនោះ នននប្បសយជនម៍្និឱ្យវសងវង 
សភ្លចស្នម  តីកនុងកា លោះស ចកេីអាប្កក ់ សចោះប្បប្េឹតតស ចកេីលអ 
ប្គបយ់៉ា ង ។ 

 

វេសារជាក្រណ្ធម្៌ ៥ យ៉ាង 
 ១-សោធ  សជឿ ប ់ប្ដលគ ួសជឿ; 
 ២-សលី  កាកាយវា្ឱ្យស ៀប យលអ; 
 ៣-វហុសចច ជាអនក ិកាស ៀន ូប្តសប្ចើន; 
 ៤-វីរយិរមភៈ ប្ប េធស ចកេីេយយម្; 
 ៥-ប្ញ្ញា  ដឹង ប ់ប្ដលគ ួដឹង ។ 

 ប.ុ សវស្ន ជជក ែធម្ ៌ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្ស៌ធវើឱ្យកាល ហាន ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយសវស្ន ជជក ែធម្ទ៌ងំ ៥ យ៉ា ងស ោះ 
ម្កសម្ើល ? 
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 វ.ិ ស ចកេីសជឿកនុងរីសនោះ  ំសៅយកស ចកេីសជឿ ប្ដលបន 
ប្តិោះ ោិះេិ្ ណ្ណសហតុផ្សលសោយ េវប្គបស់ហើយ ប្ដលសៅថ 
 ទធ ញែ ម្បយុតត; កា  កា ីលតាម្ភ្មូ្ ិប ់ខ្លួន គឺ 
 ីល ៥  ីល ៨  ីល ១០  ិកាខ បរ ២២៧ ប្បសភ្រណ្ណ 
នីម្យួកាសោយចុោះ ហវឹកហវឺនហាតេ់តក់ាយវា្ឱ្យស ៀប យលអ 
ម្និឱ្យនននសទម្ន ស សៅថ ីល; ភាេជាអនកបន ិកា 
 ិលបស្នគ េទងំផ្សលូវសោកផ្សលូវធម្ ៌ នននស ចកេីសចោះដឹងសប្ចើន 
សៅថ  ហុ ចច, កា បំសេញស ចកេីេយយម្ គឺតាងំស ចកេ ី
េយយម្ម្និនននឈប ់ នននស ចកេីកាល ហានសននោះម្តុម្និខាល ច 
ឧប ័គគណ្ណម្យួ ប្ដលនននសៅកនុងចស ល ោះៗ បំែងផ្សលគឺកា  
បន សប្ម្ចជារីបំផុ្សត ប្តគបបចូីលចិតតថ ស ចកេីេយយម្ 
កនុងរីសនោះ  ំសៅយកកា ប្បប្េឹតតិសៅកនុងផ្សលូវសោក ផ្សលូវធម្ ៌ប្ដល 
ម្និនននសទ  ប្ដលបែឌិ តម្និគបបតិីោះសដៀល សៅថ 
វ ីយិ ម្ភ; កា សចោះដឹង ិលបស្នគ េកនុងផ្សលូវសោកផ្សលូវធម្ ៌ ប្ដល 
ប្ប ្កសទ  សៅថ បញ្ញញ  ។ 

 ធម្ទ៌ងំ ៥ សនោះ  ប្ម្ងនននស ចកេីកាល ហានម្និ ញួរា អង ់
អាចកនុងកា ចូលសៅកានរី់ប្បជំុ ននន ម្តថភាេអាចសោោះ 
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ស ចកេី ងសយ័ ប ់អនកដដរបន សោយឆ្លប ់ហ័  សប្ ោះ 
សហតុស ោះ សរើបសោកឱ្យស ម្ ោះថ សវស្ន ជជក ែធម្ ៌។ 

 
អងគននភិក្ខុ  ៥ យ៉ាង 

 ១- ប្ងួម្កនុងប្េោះបតិសននកខ គឺសវៀ ្កសទ ប្ដលប្រង ់
ហាម្ សធវើតាម្ចាបប់្ដលប្រងអ់នុញ្ញញ ត; 
 ២- ប្ងួម្ឥគនទយិ គឺប្បយត័នប្ភ្នក ប្តសចៀក ប្ចម្ោុះ អណ្ណេ ត 
កាយ ចិតត ម្និឱ្យសស្នម្ន ស សទម្ន ស ប្គប ់ងាតចិ់តតកនុង 
សវោប្ដលបនជបួប្បរោះអា ម្មែ៍ននន បូ ម្មែ៍ជាសដើម្; 
 ៣-ជាអនកម្និនិយយ បាយសហហា; 
 ៤-សៅកនុងស   នាៈស្នៃ ត;់ 
 ៥-នននស ចកេីស ើញប្តូវ ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយអងគដនភ្កិខុទងំ ៥ យ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ កុលបបុ្តប្ដលននន ទធ ប្ជោះថល  កនុងប្េោះេុរធស្ន   
បនលោះបងស់គហោឋ នចូលម្កឧប ម្បរ័កនុងធម្វ៌និយ័ បន 
 ម្ថភ្កិខុ គ ួតាងំសៅកនុងធម្ទ៌ងំ ៥ ប្បកា សនោះយ៉ា ងតឹង ុងឹ 
សប្ ោះខ្លួនឯងជាអនកចូលម្កកានធ់ម្មវនិយ័ សបើម្និ ិកា 
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ប្បតិបតតិតាម្ច យិវតត ប ់ភ្កិខុសរ អាចប្បប្េឹតតកនលងវនិយ័ 
នននសទ ោច់្ កភ្កិខុភាវាៈ ។ 

 កា  ប្ងួម្កនុងប្េោះបតិសននកខ ជាសហតុឱ្យប  ុិរធ ីល, 
កា  ប្ងួម្នូវឥគនទិយជាសហតុឱ្យចិតត ៃប ់ននៃ ប ់ ម្និ សវ ើ វាយ 
រាយននយ គ ួជាម្នុ ស ៃបស់ ៃៀម្  ម្ ម្យជា ម្ែស្ន បូ, 
កា សៅកនុងស   នាៈស្នៃ ត ់ ជាសហតុឱ្យបនកាយវសិវក  ម្ 
គ ួដល់កា បំសេញ ម្ែធម្,៌ នននស ចកេីស ើញប្តូវជាសហតុ 
ឱ្យប្បតិបតតិប្តងត់ាម្គនលងបន ។ 

 កាលសបើភ្កិខុប្បកបសោយធម្ទ៌ងំ ៥ ប្បកា សនោះសហើយ 
 ប្ម្ងបនស ចកេី ុខ្ចំស ើនលូតោ ់ កនុងប្េោះេុរធស្ន   
សោយេិតប្បកដម្និខាន ។ 

អង្គនៃធម្មកថិក ៥ យ៉ា ង្ 
 ១-អនបុ្ុព្ោកីថំ កសថសាមិ អាតាម អញនឹង ំប្ដងតាម្ 
លំោប ់ម្និប្ចូតកាតស់េកឱ្យខូ្ចស ចកេី; 
 ២-បរយិយទសាេកី្ថ្ ំ ក្វថ្សាម្ិ អាតាម អញនឹង ំប្ដង 
សលើកយកសហតុផ្សលម្កអាងប្ែ ឱំ្យអនកស្នេ បចូ់លចិតត; 
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 ៣-អនុទរយរ ំ ក្ថ្ ំ ក្វថ្សាម្ ិ អាតាម អញនឹង ំប្ដងតាងំ 
ចិតតសម្តាត ឱ្យជាប្បសយជនដ៍ល់អនកស្នេ ប;់ 
 ៤- ន អាម្សិរវរា ក្ថ្ ំ ក្វថ្សាម្ិ អាតាម អញនឹងម្និ 
 ប្ម្េងធម្ ៌សប្ ោះស ើញអាម្ ិ; 
 ៥-អត្វា នញ្ច  អនុបហច្ច ក្ថ្ ំ ក្វថ្សាម្ិ អាតាម អញនឹង 
 ប្ម្េងធម្ ៌ម្និសលើកខ្លួន បនតុោះប អ្ បអ់នកដដរ ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយអងគធម្មកងិកទងំ៥ យ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល? 

 វ.ិ អងគរី ១ កា  ំប្ដងធម្ត៌ាម្លំោប ់តាងំអំេីជានទ់ប 
 ហូតដល់ជានខ់្ព ់ ម្និកាតស់ោោះឱ្យខូ្ចខាតស ចកេី សទោះបី 
 ំប្ដងសោយ សងខបឬេិស្នេ  កាសោយ សប្ ចសហើយប្តឱ្កា  
និងសវោឱ្យ កំុឱ្យប្តខូ្តខាតប្តងស់ ចកេីប្ដល ំខាន់ៗ  ប្ខ្វង 
ប្បទ ់គាន  សោយសហតុផ្សល ។ 

 អងគរី ២ ធម្មកងិកប្តូវ ំប្ដងអាងសហតុផ្សល ដឹក ចំងអុល 
ប ា្ ញប្េម្សោយឧបននឧបសម្យយ ឱ្យអនកស្នេ បចូ់លចិតតជាក ់
ោក ់ម្និឱ្យននន នទិោះ ងសយ័  ប្ម្េងកម្មផ្សលនិងផ្សលដនកម្ម 
ឱ្យអនកស្នេ បស់ ើញចា ់ ដូចជា ម្លងឹស ើញវតថុសផ្សសងៗ ជា 
 ប ់កនុងសោកសនោះ សោយប្ភ្នកបនដូស ន្ ោះឯង ។ 
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 អងគរី ៣ ធម្មកងិកប្តូវតាងំសម្តាត ចិតត ប្បថន នឹងឱ្យអនក 
ស្នេ បប់នររលួប្បសយជនប៍្ម្នៗ សោយវធីិសធវើរុកកនុងចិតតថ 
សធវើដូចសម្េចហន ! ជនេកួសនោះអាចដឹងចា ់តាម្ធម្ ៌ ចួសហើយសគ 
នឹងបនស ចកេី ុខ្យ៉ា ងសនោះយ៉ា ងស ោះ ។ 

 អងគរី ៤ ធម្មកងិកគ ួជាអនកធៃនក់នុងធម្ ៌ សគា េកនុងធម្ ៌
បំែងប្បកា ស្ន នធម្ជ៌ារីតាងំ សដើម្បឱី្យប្េោះ រធម្មផ្សាយ 
រូោយសៅកនុងស្នវកម្ែឌ ល សដើម្បបី្បសយជនអ៍នុសប្គាោះ និង 
ស ចកេ ុខ្ដល់ជនេកួសប្ចើន, ម្និធៃនក់នុងោភ្ កាា  ាៈ គឺ 
ស ើញដល់សប្គឿងអាម្ ិ, សបើបំែងោភ្ជាធំ កាលស ើញ 
សប្គឿងអាម្ ិសប្ចើន កានឹង ំប្ដងសោយសេញចិតត សបើស ើញ 
នននសប្គឿងអាម្ ិតិច កានឹង ប្ម្េងសោយម្និសេញចិតត ដូចជា 
ឈនួលឬគូលីសធវើកា ្ លអ ប្តកនុងកាលបនដងលឈនួលសប្ចើន 
អាកា ាៈដូសចនោះ ខុ្ លកខែាៈ ប ់ធម្មកងិក ។ 

 អងគរី ៥ ធម្មកងិកម្និគបបកីានយ់កកា  ំប្ដងធម្ ៌សោយ 
សលើកខ្លួនឯង បនេុោះប អ្ បអ់នកដដរសោយសចត អាប្កក ់ សហើយ 
ម្និគបបសីលើកខ្លួន  ងាត ់ងាិនសោកដដរកនុងវធីិ ំប្ដងធម្ ៌។ 
ធម្មកងិកប្ដលតាងំសៅកនុងធម្ទ៌ងំអម្ាលសនោះ ្តជ់ាធម្ម-
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កងិកដាលអ ជា ិ ដីនស្ន   ជារី  ស ើ ដនបែឌិ ត 
ទងំឡាយ ។ 

ធម្ោសសេនានសិងស ៥ យ៉ាង 
 ១-អសសរុ ំ សុណរិ  ប្ម្ងបនស្នេ បធ់ម្ប៌្ដលម្និទន ់
បនស្នេ ប;់ 
 ២-សុរ ំ បរវិយទវបរិ ធម្ណ៌្ណប្ដលធ្លល បស់្នេ បស់ហើយ 
ប្តម្និទនចូ់លចិតត នឹងចូលចិតតចា ់សឡើង; 
 ៣-ក្ងខ ំេហិនរិ  ប្ម្ងកំ្តប់ងនូ់វស ចកេី ងសយ័បន; 
 ៤-ទដិា ឹឧជុ ំ ក្វរារិ  ប្ម្ងសធវើស ចកេីស ើញ ឱ្យចា ់ប្តង ់
តាម្កា ែ៍េិត; 
 ៥-ច្ិរាម្សស បសីទរិ ចិតេអនកស្នេ បស់ ោះ ប្ម្ងប្ជោះថល  ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយ ម្ម សវ និ ងស គឺអានិ ងសដនកា  
ស្នេ បធ់ម្ទ៌ងំ ៥ យ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ អនកស្នេ បប់្ដលនឹងបនររលួនូវអានិ ងសប្គបទ់ងំ ៥ 
យ៉ា ងសនោះ ប្តូវតាងំចិតេស្នេ ប ់ បញ្ជូ នប្កប្ ចិតតសៅតាម្ធម្ ៌ ម្និ 
បសណ្ណេ យចិតតឱ្យ សវ ើ វាយ ននន ុភា ិតជាសប្គឿងោ ់សតឿន 
 តិថ  ុ សូ ំ លភ្សត បញ្ញ ំ ប្ប្បថ កា ស្នេ បស់ោយលអ 
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 ប្ម្ងបនបញ្ញញ ; កា តាងំចិតតស្នេ បដូ់សចនោះ  ប្ម្ង សប្ម្ច 
ប្បសយជនដ៍នកា ស្នេ ប ់ គឺបនររលួអានិ ងសដូចស លម្ក 
សហើយ ។ 

 ម្៉ាយងសរៀត វា្ជា ុភា ិត  ប្ម្ងបនផ្សលដល់អនក 
ស្នេ បស់ហើយសគា េ ដូចជាផ្លា សឈើ ប្ដលនននប្រងប់្ទយ 
 ណ្ណឋ នលអ ទងំេែ៌ ម្បុ កាលអ កលិនកាប្កអបូ  ប្ម្ងប្ជួត 
ប្ជាបសៅកនុងកាយ ប ់អនកប្រប្រងដូ់ស ន្ ោះ ។ 

 

ព្លធម៌ ៥ ោ៉ា ង្ 
 ១-សទាធ  ស ចកេីសជឿ; 
 ២-វេីយិៈ ស ចកេីេយយម្; 

 ៣-សត្ិ ស ចកេី លឹកបន; 
 ៤-សមធិ ស ចកេីតាងំចិតតខាជ ប;់ 

 ៥-បញ្ញញ  ស ចកេីដឹងស្នគ ល់កា ែ៍ខុ្ ប្តូវ ។ 

 ប.ុ េល ប្ប្បដូចសម្េច? 
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 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្ជ៌ាកននល ងំ គឺជាកននល ងំកនុងកិចចកា  ប ់ខ្លួន ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយ េលធម្ទ៌ងំ ៥ យ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ េលធម្ទ៌ងំ ៥ យ៉ា ងសនោះ ជាសប្គឿងឧបតថម្ភចិតតឱ្យននន 
កននល ងំ បគុគលប្ដលនឹងប្បកបកិចចកា អវីៗ កាសោយ ប្តូវននន 
កននល ងំកាយ កននល ងំចិតតប្បកបគាន  សរើបបន សប្ម្ចផ្សលតាម្ 
ស ចកេីប្បថន  ប ់ខ្លួនម្និខាន ។ 

 ចំប្ែកអនកប្បតិបតតិធម្ ៌ ប្ដលនឹងបន សប្ម្ចផ្សលបន 
កាប្តូវប្តនននកននល ងំចិតត គឺស ចកេីសជឿ, ស ចកេីេយយម្, 
ស ចកេី លឹកបន, ស ចកេីតាងំចិតតខាជ ប ់ និងស ចកេីដឹងស្នគ ល់ 
សហតុកា ែ៍ខុ្ ប្តូវ, បនជាសៅថេលាៈស ោះ សប្ ោះជា 
កននល ងំកនុងកិចចកា   បខ់្លួន ដូចជា ទធ ជាធំកនុងកា សជឿ វ ីយិាៈ 
ជាធំកនុងកា េយយម្ជាសដើម្ ។ 

 ម្៉ាយងសរៀត ធម្ទ៌ងំអម្ាលសនោះ ទករ់ងស់ៅកនុងស ធិ-
បកខិយធម្ទ៌ងំ ៣៧ ប្បកា  ប្ដលជាកននល ងំធំឱ្យអនកបំសេញ 
កុ លបន សប្ម្ច ម្បតិតជានខ់្ព ់ គឺសោកុតត ធម្ ៌ តាម្ 
បំែង ប ់ខ្លួនប្បកដ ។ 
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នីវេណធម៌ ៥ ោ៉ា ង្ 
 ១-កាមច្ានទៈ ប្ ឡាញ់ចូលចិតតកនុងអា ម្មែ៍ 
ននន បូ ម្មែ៍ជាសដើម្ ប្ដលជារីគាបចិ់តត; 
 ២-ព្ាបាទៈ ចងចិតតគំុគនួអនកដដរ; 
 ៣-ថីនមទិធៈ ដំសែើ  ប្ដលចិតត ញួងយ នឹងដំសែើ   
ងងុយស្កងក;់ 
 ៤-ឧទធច្ចកុកកុច្ចៈ ដំសែើ  ប្ដលចិតតរាយននយ និង 
 ស្នប ់ ល់; 
 ៥-វចិ្ិកិច្ឆា  ស ចកេី ងសយ័ម្និសចោះោចស់ប្ ច ។ 

 ប.ុ នីវ ែធម្ ៌ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្ជ៌ាសប្គឿងរាងំរាហាម្ចិតេម្និឱ្យបនស ចកេ ី
លអ សៅថ នីវ ែាៈ ។ 

 ប.ុ ចុោះកាម្ចានទាៈប្ចកជាប៉ា ុម នយ៉ា ង ? 

 វ.ិ កាម្ចានទាៈ ប្ចកជា ៥ យ៉ា ងគឺាៈ 
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 ១-បរវិយសនច្ឆនរៈ ស ចកេីប្បថន កនុងកា ប្ វង កនូវ 
កាម្គុែ; 
 ២-បដោិភច្ឆនរៈ ស ចកេីប្បថន កនុងកា បនចំស ោះនូវ 
កាម្គុែ; 
 ៣-បរវិភាគ្ច្ឆនរៈ ស ចកេីប្បថន  កនុងកា សប្បើប្ប ់នូវ 
កាម្គុែ; 
 ៤-សននធិច្ឆនរៈ ស ចកេីប្បថន កនុងកា  នសកំាម្គុែ; 
 ៥-េសសជានច្ឆនរៈ ស ចកេីប្បថន លោះបងនូ់វវតថុសផ្សសងៗ 
សដើម្ប ីរំនុងបប្មុ្ងកាម្គុែ ។ 

 ប.ុ កាម្ចានទាៈ ប្តូវ ននៃ បស់ោយធម្អ៌វី ? 

 វ.ិ កាម្ចានទាៈ ប្តូវ ននៃ បស់ោយកាយកតា ិតកម្មោឋ ន និង 
អ ុភ្កម្មោឋ ន ។ 

 ប.ុ េយបរាៈ ប្តូវ ននៃ បស់ោយធម្អ៌វី ? 

 វ.ិ េយបរាៈ សកើតសឡើង ប្តូវ ននៃ បស់ោយកា ចំស ើនសម្តាត  ។ 

 ប.ុ ងីនម្រិធាៈ សកើតសឡើង ប្តូវ ននៃ បស់ោយធម្អ៌វី ? 

 វ.ិ ងីនម្រិធាៈ សកើតសឡើង ប្តូវ ននៃ បស់ោយកា ចំស ើនេុរធគុែ 
គឺស ចកេីលអ ប ់ខ្លួន ។ 
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 ប.ុ ឧរធចចកុកាុចចាៈ សកើតសឡើង ប្តូវ ននៃ បស់ោយធម្អ៌វី ? 

 វ.ិ ឧរធចចកុកាុចចាៈ សកើតសឡើង ប្តូវ ននៃ បស់ោយកា  ម្លងឹសម្ើល 
ក ិែ សដើម្បសីធវើឱ្យចិតតសៅហនឹង ។ 

 ប.ុ វចិិកិ ា្  សកើតសឡើង ប្តូវ ននៃ បស់ោយធម្អ៌វី ? 

 វ.ិ វចិិកិ ា្  សកើតសឡើង ប្តូវ ននៃ បស់ោយកា ចំស ើននូវធ្លតុ-
កម្មោឋ ន ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយនីវ ែធម្ទ៌ងំ ៥ យ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ នីវ ែាៈទងំ ៥ សនោះ  ូម្បនីីវ ែាៈណ្ណម្យួកាសោយ 
ចុោះ កាលសបើប្គប ងាតចិ់តតបនសហើយ  ប្ម្ងសធវើសអាយរឹកចិតត 
កក លអក ់ សប្បើកា ម្និសកើត, កាម្ចានទាៈ ដូចជារឹកថល នននប្  ំ
ឬម្នទិលសៅេីសលើ, េយបរ ដូចជារឹកកំេុងេុោះ, ងីនម្រិធ ដូចជា 
រឹកនននចកឬស្នរាយសៅេីសលើ, ឧរធចចកុកាុចច ដូចជារឹក លក, 
វចិិកិ ា្  ដូចជារឹកប្ដលសគយកដីសៅ្កឱ់្យកក លអក;់ រឹកជា 
ប្បប្កតីសគអាច ល្ុោះបញ្ញច ងំសម្ើលប្ សននលម្ខុ្ស ើញ សបើម្នទលិ 
ទងំស ោះម្កប្គប ងាត ់ សធវើឱ្យរឹកកក លអកស់ហើយ បគុគលម្និ 
អាច ល្ុោះសម្ើលបនសឡើយ យ៉ា ងណ្ណ, ចំប្ែកនីវ ែធម្ទ៌ងំ 
៥ កាសធវើរឹកចិតត តវឱ្យកក លអកស់ប្បើកា ម្និសកើតដូស ន្ ោះប្ដ  ។ 
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ខនធ ៥ 
 កាយចិតតសនោះប្ចកសចញជា ៥ កង សៅថ ខ្នធ ៥ គឺាៈ  បូ 
១, សវទន ១,  ញ្ញញ  ១,  ខ្   ១, វញិ្ញញ ែ ១ ។ 
 ១-ធ្លតុ ៤ គឺ ដី, រឹក, សភ្លើង, ខ្យល់ ប្បជំុគាន ជាកាយសនោះ 
សៅថ  បូ ។ 
 ២-កា កំែតដឹ់ងអា ម្មែ៍ជា ុខ្ គឺ បាយកាយ 
 បាយចិតត ឬជារុកខ ម្និ បាយកាយ ម្និ បាយចិតត 
ឬឧសបកាខ  គឺប្េសងើយកសនេើយ ម្និ ុខ្ ម្និរុកខ សៅថ សវរ  ។ 
 ៣-ស ចកេីកំែត ់ននគ ល់្បំន គឺ្ ំបូ,  ំសឡង, កលិន, 
  , សផ្លដឋេវ, ធននម  ម្មែ៍ អា ម្មែ៍ប្ដលសកើតចំស ោះចិតត 
សៅថ  ញ្ញញ  ។ 

៤-សចត ិកធម្ ៌ គឺអា ម្មែ៍ប្ដលសកើត លតជ់ាម្យួចិតត, 
ចំប្ែកខាងលអ សៅថ កុ ល ខាងអាប្កក ់សៅថអកុ ល, 
ខាងកណ្ណេ លម្និអាប្កកម់្និលអ សៅថ េយប្កិត;  មួ្ទងំ ៣ 
យ៉ា ងសនោះសៅថ  ខ្   ។ 



 

 

94 

94 

 ៥-ស ចកេីដឹងអា ម្មែ៍ កនុងសវោប្ដលអាយតនាៈខាង 
សប្ដននន បូជាសដើម្ ម្ប៉ាោះអាយតនាៈខាងកនុងនននប្ភ្នកជាសដើម្ 
សៅថ វញិ្ញញ ែ ។ 
 ខ្នធ ៥ សនោះ សៅសោយបំប្េួញថ  ម្ បូ ។ សវរ , 
 ញ្ញញ ,  ខ្  , វញិ្ញញ ែ,  មួ្ចូលគាន ជា ម្ ឬជា ម្ធម្;៌ 
ឯ បូគងស់ៅជា បូ ឬជា បូធម្ ៌។ 
 ប.ុ ខ្នធ ប្ប្បដូចសម្េច ? 
 វ.ិ ប្ប្បថ កងឬគំន  គឺកងឬគំន  បូ, សវរ ,  ញ្ញញ , 
 ខ្   និង វញិ្ញញ ែ ។ 
 ប.ុ  បូ ប្ប្បដូចសម្េច ? 
 វ.ិ  បូ ប្ប្បថ ធម្មជាតិប្ដលវ ិ សៅសោយវសិរាធិបបចចយ័ 
នននសដា ហ ួប្បននែ ប្តជាកហ់ ួប្បននែជាសដើម្ ។ 
 ប.ុ សវរ  ប្ប្បដូចសម្េច ? 
 វ.ិ សវរ  ប្ប្បថ ធម្មជាតិសស្នយនូវអា ម្មែ៍ជា ុខ្ខ្លោះ 
ជារុកខខ្លោះ ម្និ ុខ្ម្និរុកខ សៅថ ឧសបកាខ ខ្លោះ ។ 
 ប.ុ  ញ្ញញ  ប្ប្បដូចសម្េច ? 
 វ.ិ  ញ្ញញ  ប្ប្បថ ស ចកេី្ ំបូ ្ ំសម្លងជាសដើម្បន ។ 
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 ប.ុ  ខ្   ប្ប្បដូចសម្េច ? 
 វ.ិ  ខ្   ប្ប្បថ ធម្មជាតិតាកប់្តង បនដល់កា គិតប្ដល 
សកើតសឡើងជាម្យួនឹងចិតត  ខ្  កនុងរីសនោះ នននស ចកេីបំែង 
សផ្សសងគាន នឹង ខ្  កនុងស្នម្ញ្ញលកខែាៈ ប្ត ូម្បនីននស ចកេ ី
សផ្សសងគាន កាសោយចុោះ កាគងន់ននលកខែាៈស មើគាន  គឺម្និសរៀង ជា 
រុកខ ជាអនតាត  ដូចគាន  ។ 
 ប.ុ វញិ្ញញ ែ ប្ប្បដូចសម្េច ? 
 វ.ិ វញិ្ញញ ែ ប្ប្បថ ស ចកេីដឹង បនដល់ស ចកេីដឹងជាក ់
ចា ់នូវអា ម្មែ៍ កនុងកាលប្ដល បូម្កប៉ាោះ ល់នូវអាយតនាៈ 
នននប្ភ្នកជាសដើម្ ។ 

ចប់បញ្ចកៈ ពួក ៥ 

_________________________ 
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ឆកកៈព្កួ ៦ 
គារវតា ៦ យ៉ា ង 

 ១-ព្ុទធគារវតា សគា េប្េោះេុរធ; 
 ២-ធមមគារវតា សគា េប្េោះធម្ា៌ៈ 
 ៣-សងឃគារវតា សគា េប្េោះ ងឃ; 
 ៤-សកិាា គារវតា សគា េកា  ិកាស ៀន ូប្ត; 
 ៥-អប្បមាទគារវតា សគា េស ចកេីម្និប្បននរ; 
 ៦-ប្ដសិណ្ឋា រគរវតា សគា េបដិ ណ្ណឋ  ាៈ ។ 

 ប.ុ គា វតា ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ស ចកេីសគា េ ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយគា វតាទងំ ៦ យ៉ា ងស ោះម្កសម្ើល? 

 វ.ិ កា ប្កាប ំេោះបជូាគុែកាសោយ កា ប្បប្េឹតតតាម្ កយ 
សប្បៀនប្បសៅ ប ់ប្េោះអងគកាសោយ  ហូតដល់កា សគា េ 
បជូនីយវតថុ នននប្េោះេុរធបដិននជាសដើម្ សៅថ សគា េប្េោះេុរធ 
ជាននច  ់ ។ កា សគា េកនុងប្េោះប យិតតិធម្ ៌ គឺកា ស ៀន ូប្តកា 
សោយ សគា េកនុងកា ប្បតិបតតិតាម្ធម្មវនិយ័កាសោយ សៅថ 
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សគា េប្េោះធម្ ៌។ កា សគា េប្េោះ ងឃេី ជំេូក គឺ ម្មតិ ងឃ១ 
វ ុិរធិ ងឃ ១ សោយកិចចទងំឡាយនននកា ថវ យបងគំ និងកា  
សប្កាកររលួជាសដើម្ សៅថ សគា េប្េោះ ងឃ ។ កា តាងំចិតត 
 ិកា ិលបស្នគ េតាម្ផ្សលូវសោកឬផ្សលូវធម្ ៌ សោយយកចិតេរុក 
ោកម់្និនននខ្ជិលប្ចអ ូ សៅថ សគា េកា  ិកាស ៀន ូប្ត។ 
កា តាងំ តិនននប បិែ៌ូ ម្និឱ្យសភ្លចខ្លួនកនុងកា លោះស ចកេ ី
អាប្កក ់ ប្បប្េឹតតស ចកេីលអ ឬប្បុងប្បយត័នចិតតម្និឱ្យសប្កាធខឹ្ង 
ជាសដើម្ សៅថ សគា េស ចកេីម្និប្បននរ ។ កា សគា េ 
អាម្ ិបបដិ ណ្ណឋ  ាៈ គឺកា ររលួសោយអាម្ ិកេី ធម្មបបដិ-
 ណ្ណឋ  ាៈ គឺកា ររលួសោយធម្ក៌េី សៅថ សគា េ 
បដិ ណ្ណឋ  ាៈ ។ 

 

ោរាណីយធម៌ ៦ ោ៉ា ង្ 
 ១-ត្មតាេ កាយកមោ តាងំកាយកម្មប្បកបសោយសម្តាត  
ចំស ោះភ្កិខុស្នម្សែ ផ្សងគាន  ទងំចំស ោះម្ខុ្និងកំបងំម្ខុ្ គឺ 
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ជយួ ខ្វល់ខាវ យកនុងកិចចកា ាៈផ្សងគាន សោយកាយ នននជយួ  
េយបលកនុងសវោនននសរាគជាសដើម្ សោយសម្តាត ; 
 ២-ត្មតាដ វច្កីមោ តាងំវចីកម្មប្បកបសោយសម្តាត  ចំស ោះ 
ភ្កិខុស្នម្សែ ផ្សងគាន  ទងំរីចំស ោះម្ខុ្និងកំបងំម្ខុ្ គឺជយួ  
ខ្វល់ខាវ យកនុងកិចចធុ ាៈផ្សងគាន  សោយវា្នននប្បសៅោ ់សតឿន 
ជាសដើម្ សោយសម្តាត ; 
 ៣-ត្មតាេ មត្នាកមោ តាងំម្ស កម្មប្បកបសោយសម្តាត  
ចំស ោះភ្កិខុស្នម្សែ ផ្សងគាន  ទងំចំស ោះម្ខុ្និងកំបងំម្ខុ្ គឺ 
គិតប្ត ប ់ប្ដលជាប្បសយជនឱ៍្យដល់គាន ; 
 ៤-លាភៈ ប្ចកោភ្ប្ដលខ្លួនបនម្កសហើយសោយធម្ ៌
ឱ្យភ្កិខុស្នម្សែ ផ្សងគាន  ម្និហងួប្ហងឬកបតិសកបៀត 
ោកស់លៀម្រុកប សិភាគប្តននន កឯ់ង; 
 ៥-សីលៈ  កា ីលប  ុិរធិ៍ស មើគាន នឹងភ្កិខុស្នម្សែ  
ដដរ ម្និសធវើខ្លួនឱ្យជារី សងាៀ  សប្ ោះ ីល ប ់ខ្លួន; 
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 ៦-ទិដ្ឋិ នននស ចកេីយល់ស ើញ មួ្គាន នឹងភ្កិខុស្នម្សែ  
ដដរ ម្និវវិារនឹងអនកណ្ណ សប្ ោះសហតុនននស ចកេីយល់ខុ្  
គាន ស ោះសរ ។ 

 ប.ុ ស្នរាែីយធម្ ៌ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្ជ៌ារីតាងំដនកិ យិ លឹក គឺអនកប្ដលប្បតិបតត ិ
តាម្ធម្ទ៌ងំអម្ាលសនោះ  ប្ម្ងបនររលួនូវអានិ ងស គឺជារី 
ប្ ឡាញ់ ប ់អនកដដរ ជារីសគា េ ប ់អនកដដរ ប្បប្េឹតតសៅ 
សដើម្ប ីសគ គ្ ោះដល់គាន និងគាន  ម្និវវិារទ ់ប្រងគាន  ស្នម្គគីធម្ ៌
 ប្ម្ងសកើតសឡើងបន ។ 

 

អាយត្នៈខាង្កនុ ង្ ៦ ោ៉ា ង្ 
 ១-ច្កខុ  ប្ភ្នក;   ៤-ជី្ោា  អណ្ណេ ត; 
 ២-ត្ោត្ៈ ប្តសចៀក;  ៥-កាយៈ ខ្លួនប្បែ; 

 ៣-ឃានៈ ប្ចម្ោុះ;  ៦-មត្នា ចិតត ។ 

 ប.ុ អាយតនាៈ ប្ប្បដូចសម្េច ? 
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 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្មជាតិជារីម្កត គឺតផ្សល ដូចជា បូម្កប៉ាោះ 
ប្ភ្នក  ប្ម្ងសកើតផ្សលវញិ្ញញ ែសឡើងជាសដើម្ ។ 

 ប.ុ អាយតនាៈសនោះ សបើម្និសៅថអាតយនាៈសរ សោកសៅ 
ថអវីសៅវញិ ? សប្ ោះសហតុអវី ? 

 វ.ិ អាយតនាៈសនោះ ម្និសៅថអាយតនាៈសរ សោកសៅថ 
ឥគនទិយវញិ សប្ ោះឥគនទិយប្ប្បថ ធម្មជាតិជាធំកនុងកា ស ើញ បូ, 
ជាធំកនុងកា ស្នេ ប ់សម្លងជាសដើម្ ។ 

 ប.ុ អាយតនាៈទងំ ៦ សនោះ សបើបំប្េួញឱ្យខ្លីម្កនននប៉ា ុម ន? 
អវីខ្លោះ ? 

 វ.ិ សបើបំប្េួញឱ្យខ្លីម្កននន ២ យ៉ា ងគឺ កាយ ១, ចិតត ១, 
ឬបំប្េួញចូលកនុងខ្នធទងំ ៥ កាបន ដូចជាប្ភ្នក, ប្តសចៀក, 
ប្ចម្ោុះ, អណ្ណេ ត, កាយ ជាចំប្ែក បូ បំប្េួញចូលកនុង បូ, ចិតត 
បំប្េួញចុោះកនុងវញិ្ញញ ែ ។ 

 

អាយត្នៈខាង្ត្្ៅ ៦ ោ៉ា ង្ 
  បូ ១,  សម្លង ១, កលិន ១,    ១, សផ្លដឋេវាៈ ១, ធននម -
 ម្មែ៍ ១ ។ 
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     ប.ុ ចូ អធិបាយអាយតនាៈខាងសប្ដទងំ៦ ស ោះម្កសម្ើល? 

 វ.ិ អាយតនាៈប្ដលជាខាងសប្ដទងំ ៦ យ៉ា ងននន បូ 
 សម្លងជាសដើម្ជាអា ម្មែ៍ ប្ដលប្តាចច់ ម្កេីខាងសប្ដ ឬ 
សៅថអា ម្មែ៍កាបន សប្ ោះជាធម្មជាតិប្ដលបស អ្ នទញចិតត 
ឱ្យប្បប្េឹតតសៅសផ្សសងៗ តាម្វ ័ិយ ប ់ខ្លួន អា ម្មែ៍ទងំ 
អម្ាលសនោះ ជាគូនឹងអាយតនាៈខាងកនុងប្តម្យួៗ ដូចជា បូជា 
វ ័ិយខាងប្ភ្នក  សម្លងជាវ ័ិយខាងប្តសចៀកជាសដើម្, 
អា ម្មែ៍ទងំអម្ាលសនោះ ជារីសេញចិតត ប ់អាយតនាៈខាង 
កនុងកេី ម្និជារីសេញចិតតកេី កា សប្ម្ចសហើយប្តនឹងអា ម្មែ៍ 
ស ោះលអឬម្និលអ សបើលអកាសេញចិតត សបើម្និលអកាម្និសេញចិតត 
ដូស ន្ ោះឯង ។ 

 

វញិ្ញណ ៦ ោ៉ា ង្ 
 ១- បូ ប៉ាោះប្ភ្នក សកើតស ចកេីដឹងសឡើង សៅថ ចកខុវញិ្ញញ ែ; 
 ២- សម្លង ប៉ាោះប្តសចៀក សកើតស ចកេីដឹងសឡើង សៅថ 
សស្នតវញិ្ញញ ែ; 
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 ៣-កលិន ប៉ាោះប្ចម្ោុះ សកើតស ចកេីដឹងសឡើង សៅថ 
ឃានវញិ្ញញ ែ; 
 ៤-   ប៉ាោះអណ្ណេ ត សកើតស ចកេីដឹងសឡើង សៅថ 
ជីវាា វញិ្ញញ ែ; 
 ៥-សផ្លដឋេវាៈ ប៉ាោះកាយ សកើតស ចកេីដឹងសឡើងសៅថ 
កាយវញិ្ញញ ែ; 
 ៦-ធម្ស៌កើតចំស ោះចិតត សកើតស ចកេីដឹងសឡើង សៅថ 
ម្ស វញិ្ញញ ែ ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយវញិ្ញញ ែទងំ ៦ ស ោះម្កសម្ើល? 

 វ.ិ ស ចកេីដឹងប្ដលសកើតម្កេីអាយតនាៈខាងកនុង សវោ 
ប្ដលជបួប្បរោះនឹងអាយតនាៈខាងសប្ដ ដូចប្ភ្នកស ើញ បូ 
ប្តសចៀកស្នេ ប ់សម្លងជាសដើម្ សៅថវញិ្ញញ ែ; នននស ម្ ោះសៅ 
តាម្អាយតនាៈខាងកនុងថ ចកខុវញិ្ញញ ែជាសដើម្, វញិ្ញញ ែសនោះ 
ជាស ចកេីដឹងម្នុដំបងូ ថជា ុខ្ឬជារុកខ ជាបែុយជាបប 
ស ម្និទនបន សប្ ោះសកើតប្តឹម្ប្តស ចកេីដឹងប៉ាសុណ្ណា ោះ សបើជា 
 ុខ្ឬជារុកខ ឬប្បប្េឹតតសៅយ៉ា ងណ្ណ ប្តូវនននស ម្ ោះសៅបន 
យ៉ា ងស ោះតសៅសរៀត ។ 
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 ប.ុ សផ្លដឋេវាៈ ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ សផ្លដឋេវាៈ ប្ប្បថកា  កប់្តូវ ។ 

 ប.ុ  ម្ផ ស ប្ប្បដូចសម្េច? 

 វ.ិ  ម្ផ ស ប្ប្បថកា  ល់ប្តូវ ។ 

 ប.ុ សផ្លដឋេវាៈ និង ម្ផ ស ប្ប្បថកា  ល់ប្តូវដូចគាន  សតើ 
ស ចកេីសផ្សសងគាន ដូចសម្េច? ចូ អធិបាយ ! 
 វ.ិ សផ្លដឋេវាៈ និង  ម្ផ ស ស ចកេីសផ្សសងគាន ដូសចនោះ ចំប្ែក 
សផ្លដឋេវាៈកា  ល់ប្តូវតាម្ផ្សលូវកាយ,  ម្ផ ស កា  ល់ប្តូវប្គប ់
អាយតនាៈទងំ ៦ ដូចនយ័ថ ចកខុ ម្ផ សជា, សស្នត ម្ផ ស 
ជា ជាសដើម្ ស ចកេីសផ្សសងគាន ដូចវ ិសជជ ម្កសនោះ ។ 

  

សមផសស ៦ ោ៉ា ង្ 
 អាយតនាៈខាងកនុងនននប្ភ្នកជាសដើម្ អាយតនាៈខាងសប្ដ 
ននន បូជាសដើម្ វញិ្ញញ ែនននចកខុវញិ្ញញ ែជាសដើម្ ទងំ ៣ សនោះ 
សៅថ ម្ផ ស នននស ម្ ោះតាម្អាយតនាៈខាងកនុង ៦ គឺាៈ ចកខុ-
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 ម្ផ ស, សស្នត ម្ផ ស, ឃាន ម្ផ ស, ជីវាា ម្ផ ស, 
កាយ ម្ផ ស, ម្ស  ម្ផ ស ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយ ម្ផ សទងំ ៦ ម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ ផ្ស សាៈ បនដល់ស ចកេី ល់ប្តូវ ឬស ចកេីជបួប្បរោះគាន  
ដនធម្ទ៌ងំ ៣ ប្បកា គឺាៈ អាយតនាៈខាងកនុងនននប្ភ្នកជាសដើម្១ 
អាយតនាៈខាងសប្ដននន បូជាសដើម្ ១ វញិ្ញញ ែនននចកខុវញិ្ញញ ែ 
ជាសដើម្ ១ កា ជបួប្បរោះគាន ដនធម្ទ៌ងំ ៣ ប្បកា សនោះ ្តជ់ា 
អងគ ំខាន ់សប្ ោះជាបចចយ័ឱ្យសកើត ុខ្រុកខ និងម្និ ុខ្ម្និរុកខ 
បន ។ សោកប្បសៅឱ្យ ប្ងួម្អាយតនាៈខាងកនុងសនោះ សដើម្បឱី្យ 
ននន តិប្បយត័ន ម្និបសណ្ណេ យឱ្យចិតត សវ ើ វាយសៅតាម្ 
អា ម្មែ៍ស ោះៗ ប្ដលជាសហតុឱ្យនននស ចកេីវ ិ ខូ្តខាត 
សផ្សសងៗ ។ 

ត្វទនា ៦ ោ៉ា ង្ 
  ម្ផ សជាបចចយ័ឱ្យសកើតសវរ  គឺជា ុខ្ខ្លោះ ជារុកខខ្លោះ 
ម្និ ុខ្ម្និរុកខខ្លោះ នននស ម្ ោះសៅតាម្អាយតនាៈខាងកនុង ៦ 
គឺាៈ សបើសកើតផ្សលូវប្ភ្នក សៅថ ចកខុ ម្ផ សជាសវរ , សកើតផ្សលូវ 
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ប្តសចៀក សៅថ សស្នត ម្ផ សជាសវរ , សកើតផ្សលូវប្ចម្ោុះ សៅ 
ថ ឃាន ម្ផ សជាសវរ , សកើតផ្សលូវអណ្ណេ ត សៅថ ជីវាា -
 ម្ផ សជាសវរ , សកើតផ្សលូវចិតតសៅថម្ស  ម្ផ សជាសវរ ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយសវរ ទងំ ៦ ស ោះម្កសម្ើល? 

 វ.ិ អាយតនាៈខាងកនុង ១, អាយតនាៈខាងសប្ដ ១, វញិ្ញញ ែ 
១,  មួ្ធម្ទ៌ងំ ៣ សនោះ សៅថ ផ្ស សាៈ, ផ្ស សាៈជាបចចយ័ឱ្យសកើត 
សវរ  គឺសស្នយអា ម្មែ៍ជា ុខ្ខ្លោះ ជារុកខខ្លោះ ម្និប្ម្ន ុខ្ 
ខ្លោះ ម្និប្ម្នរុកខខ្លោះ តយួ៉ា ងដូចជា បូម្កប៉ាោះប្ភ្នក សកើតស ចកេី 
ដឹងសឡើង សៅថ ចកខុវញិ្ញញ ែ, ធម្ទ៌ងំ ៣ ប្បកា គឺចកខុ ១,  បូ 
១, ចកខុវញិ្ញញ ែ ១ សៅថ  ម្ផ សឱ្យសកើតសវរ  សបើ បូស ោះ 
លអគ ួ កីរាយសប្តកអ សេញចិតត កា ចូលចិតតសេញចិតតសនោះឯងជា 
 ុខ្សវរ ; សបើផ្សទុយគាន  គឺម្និចូលចិតត ម្និសេញចិតតជា 
រុកខសវរ , សបើកណ្ណេ លៗ គឺប្េសងើយកសនេើយម្និសស្នម្ន ស 
ម្និសទម្ន ស ជាឧសបកាខ សវរ  ។ 
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ធាតុ្ ៦ ោ៉ា ង្ 
 ១-ប្ឋថវោីតុ ធ្លតុដី; 
 ២-អាសោោតុ ធ្លតុរឹក; 
 ៣-សតសោោតុ ធ្លតុសភ្លើង; 
 ៤-វាសយោតុ ធ្លតុខ្យល់; 
 ៥-អាកា ធ្លតុ ចស ល ោះប្ដលនននកនុងកាយ; 
 ៦-វញិ្ញញ ែធ្លតុ ស ចកេីដឹងអវីៗប  ។ 

 ប.ុ ធ្លតុ ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ កា ប្រប្រង ់ឬកា តាងំសៅ ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយធ្លតុេី ខាងចុងស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ ចស ល ោះប្ដលនននអាកា តាងំសៅ ដូចជា នធប្តសចៀក, 
 នធប្ចម្ោុះជាសដើម្ សៅថ អាកា ធ្លតុៗ សនោះ ជាធ្លតុកំែត ់
បនសោយេិបកណ្ណ ់ សប្ ោះជា ប ់លអិត ុខុ្ម្ ប្តអាចដឹង 
បនសោយស្ន ប្ត ម្ផ ស សៅថ អាកា ធ្លតុ ។ 

 ស ចកេីដឹងអវីៗបន ប្ដលសកើតម្កអំេីកា ជបួជំុដនធ្លតុ 
ទងំ ៤ សៅថ វញិ្ញញ ែធ្លតុ ។ បគុគលអនកឆ្លល តប្ប បក់នុង 
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ធ្លតុខាងសប្ដ ដូចជាសចោះ យំកេកួធ្លតុសផ្សសងៗ ម្កផ្សសគំាន  ឱ្យ 
សកើតជាសភ្លើងអគគិ នី, វរិយុ, រូ សលខ្ រូ  ័េទជាសដើម្  ប្ម្ង 
ញុងំឥដឋផ្សលឱ្យ សប្ម្ចជាសប្ចើនប្ប្កប្លងឥតគែ បន ។ 

 ចំប្ែកបគុគលប្ដលជាអនកឆ្លល តប្ប ប ់ កនុងធ្លតុខាងកនុង 
កំែតដឹ់ងតាម្ ភាវាៈេិត  ប្ម្ងបនររលួផ្សលដាខ្ពងខ់្ព ់ គឺ 
សោកុតត ធម្ប៌ន ។ 

ចប់ឆកកៈពកួ ៦ 

_____________________ 

សត្េកៈព្កួ ៧ 
អប្រហិានីយធម៌ 

 ប.ុ អប ហិានីយធម្ ៌ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្ម៌្និជាតាងំដនស ចកេីស្នប ូនយ គឺប្បប្េឹតត 
សៅសដើម្បសី ចកេីចសប្ម្ើន សៅថ ‹‹អប ហិានីយធម្›៌› ។ 

 ប.ុ ចុោះអប ហិានីយធម្ស៌ ោះនននប៉ា ុម នយ៉ា ង ? 

 វ.ិ ននន ៧ យ៉ា ង ។ 
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 ប.ុ ននន ៧ យ៉ា ងស ោះគឺអវីខ្លោះ? ចូ រាបនិ់ងអធិបាយឱ្យ 
 េវប្គបម់្កសម្ើល ? 

 វ.ិ ននន ៧ យ៉ា ងស ោះគឺាៈ 
 ១-ឧ ាហ៍ប្បជំុគាន ស ឿយៗ; 
 ២-កាលប្បជំុគាន កាប្េម្សប្េៀងគាន ប្បជំុ កាលសលើកប្លង 
ប្បជំុកាប្េម្សប្េៀងគាន សលើក ទងំប្េម្សប្េៀងគាន ជយួ សធវើក ែីយ-
កិចចប្ដល ងឃប្តូវសធវើផ្សង; 
 ៣-វតតប្បតិបតតណិ្ណប្ដលប្េោះេុរធម្និទនប់ញ្ញតតរុក ម្និ 
បញ្ញតតសឡើង ទងំម្និបនដកវតតប្បតិបតតិប្ដលប្រងអ់នុញ្ញញ ត 
រុកសហើយ  ននទន ិកាតាម្ ិកាខ បរប្ដលប្រងប់ញ្ញតតរុក 
សហើយស ោះៗ; 
 ៤-ភ្កិខុណ្ណជាធំ ជាប្បធ្លនកនុង ងឃ សគា េរាបអ់ានភ្កិខុ 
ស ោះ សជឿ ស្នេ ប ់កយ ប ់សោក; 
 ៥-ម្និលុោះសៅតាម្អំណ្ណចចំែងប់្ដលសកើតសឡើង; 
 ៦-សប្តកអ កនុងស   នាៈស្នៃ ត;់ 
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 ៧-តាងំចិតតគិតថ  ប្េហម្  ី គឺភ្កិខុស្នម្សែ ជាអនក 
ននន ីលម្និទនម់្កកានអ់ាវា សនោះ  ូម្ឱ្យម្ក, ប្ដលម្ក 
សហើយ  ូម្ឱ្យសៅជា ុខ្ បាយ ។ 

 ធម្ ៌៧ យ៉ា ងសនោះ កាលសបើបនតាងំសៅកនុង  េ នបគុគល 
ណ្ណ បគុគលស ោះម្និនននស ចកេីស្នប ូនយសឡើង នននប្ត 
ស ចកេីចសប្ម្ើនប្តម្៉ាយងប៉ាសុណ្ណា ោះ ។ 

អធបិាយថា 
 ធម្ទ៌ងំ ៧ ប្បកា សនោះ ប្េោះនននប្េោះភាគប្រង ំ់ប្ដងដល់ 
េកួកសប្តលិចាវកីនុងប្កុងសវស្នលី និងប្រង ់ប្ម្េងដល់ភ្កិខុជា 
ប  ័ិរ ប្គាប្ដលប្េោះអងគគងក់នុងប្កុងរាជប្គឹោះ  មួ្ស ចកេីថ ធម្ ៌
ទងំអម្ាលសនោះ  ូម្បបី្គហ ថនិងបេវជិត សបើប្បប្េឹតតឱ្យ ម្ 
គ ួដល់សភ្រនិងកាលាៈសរ ាៈ បនដូចគាន ទងំអ ់ ។  
 កា ឧ សហ៍ប្បជំុគាន ជានិចច ជាកា ចងសម្ប្តីចិតតឱ្យ និរធ-
ស្នន ល ជាសប្គឿងសតាងទញរឹកចិតតដល់គាន និងគាន , សដើម្បនឹីង 
ប្បឹកាគាន កនុងកិចចកា ប្ដលគ ួសធវើ ជាឧបយផ្លល  ់បេូ ស ចកេីសចោះ 
ដឹងដល់គាន និងគាន , កាលប្បជំុកាប្េម្សប្េៀងគាន ប្បជំុ, កាលឈប ់
កាប្េម្សប្េៀងគាន ឈប ់ សហើយប្េម្សប្េៀងគាន ជយួ ដល់កិចចប្ដល 
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 ម្គ ួ សដើម្បឱី្យ សប្ម្ចសៅតាម្លំោប,់ ម្និបញ្ញតតខ្លួនឯង 
នឹងម្និដកកាត ិ់កាខ បរ ប្ដលប្េោះអងគប្រងប់ញ្ញតតរុកសហើយ, 
 ននទន ិកាកនុង ិកាខ បរសោយសគា េ, សវៀ ប្លងប្តបរ 
ណ្ណប្ដលប្េោះអងគប្រងហ់ាម្ សធវើតាម្បរប្ដលប្រងអ់នុញ្ញញ ត 
សជឿ ស្នេ ប ់កយសប្បៀនប្បសៅ ប ់សោក ប្ដលជាធំជាប្បធ្លន, 
 ងាត ់ងាិនតណ្ណា  (ស ចកេចីងប់ន) ប្ដលសកើតសឡើងសោយ 
រម្វធីិនិង ញ្ញម្វធីិ, សប្តកអ កនុងស   នាៈដប្េ ម្និប្ចបកូ 
ប្ចបល់សោយេកួគែាៈ តាងំចិតតឱ្យភ្កិខុស្នម្សែ ប្ដលជាអនក 
ននន ីលម្កកានអ់ាវា  កាលម្កសហើយ ូម្ឱ្យសៅជា ុខ្ 
 បាយ ។  
 អនកណ្ណតាងំសៅកនុងធម្ទ៌ងំ ៧ ប្បកា សនោះបន, អនកស ោះ 
 ប្ម្ងនននស ចកេីចសប្ម្ើនប្តម្៉ាយង ម្និនននស ចកេីស្នប ូនយ 
សឡើយ ។ 

អរយិធន 
 ប.ុ អ យិធន ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ប្រេយ ប ់អ យិបគុគល ។ 

 ប.ុ អ យិាៈ នននប្ប្បដូចសម្េចសរៀតប្ដ ឬ ? 



 

 

111 

111 

 វ.ិ ប្ប្បថ  ប្តូវ, បគុគលណ្ណកំ្តប់ងនូ់វ ប្តូវបន 
បគុគលស ោះស ម្ ោះថ ‹‹អ យិាៈ›› សប្ ោះសោកកំ្តប់ងនូ់វ 
 ប្តូវបន ។ 

 ប.ុ ចុោះនយ័ខ្លោះ ប្ប្បថ ‹‹ប្បស ើ ›› ម្និខុ្ សៅសហើយឬ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ‹‹ប្បស ើ ›› ស ោះម្និខុ្ សរ, ប្តប្បស ើ សលើ បូ 
បគុគលអនកកំ្តប់ងនូ់វកិសល ; កំុប្ប្បថ ‹‹អ យិាៈ›› ថ 
‹‹ប្បស ើ ›› សលើស ម្ ោះធម្ស៌ ោះម្និប្តូវសរ, តយួ៉ា ងដូច 
អ យិ ចច ៤ គឺ និសរាធ ចច ម្គគ ចច គ ួថប្បស ើ ចុោះ សប្ ោះជា 
តកុួ ល, ដូចយ៉ា ងរុកខ ចច និង ម្រុយ ចច ប្ប្បថប្បស ើ  
ដូចសម្េចបន? សប្ ោះជាអកុ ល, អ យិ ម្និប្ម្នជាគុែ ប ់ 
 ចចស ោះសរ, ជាគុែ ប ់អនកកំ្តប់ងនូ់វកិសល  ។ 

 ប.ុ ចុោះ ធនាៈ ប្ប្បថ ‹‹ប្រេយ›› សភាគាៈ កាប្ប្បថ ‹‹ប្រេយ›› 
សបើយ៉ា ងហនឹង សតើប្រេយទងំេី ស ោះ នននស ចកេីសផ្សសងគាន ដូច 
សម្េច? ចូ អធិបាយម្កសម្ើល ! 
 វ.ិ ធនាៈ ប្ប្បថ ‹‹ប្រេយ›› បនដល់នន ប្បកប់្កវកងប្ដល 
សគ ប្ននប់្ យ, សគាគាៈ ប្រេយ ប្ននបស់ប្បើប្ប ់បនដល់ 
សគា, ប្កបីនិងសប្គឿងស លៀក កជ់ាសដើម្ ។ 
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 ប.ុ ប្រេយនិង ម្បតតិនននស ចកេីសផ្សសងគាន ដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្រេយ ំសៅយកប្រេយបចចុបបនន ដូចនននប្បកប់្កវកង 
និងប្ប្ ចំកា ជាសដើម្,  ម្បតតិ ំសៅយក ម្បតតិបចចុបបនន និង 
 ម្បតតិប សោក ។ 

 ប.ុ អ យិធនាៈ នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? អវីខ្លោះ? ចូ រាប ់! 
 វ.ិ ននន ៧ យ៉ា ងគឺាៈ 
 ១-សោធ ធនំ ប្រេយគឺ ទធ ; 
 ២-សលីធន ំប្រេយគឺ ីល; 
 ៣-ហរិធិនំ ប្រេយគឺស ចកេីខាម  បប; 
 ៤-ឱតតប្បធន ំប្រេយគឺស ចកេខីាល អំសេើបប; 
 ៥-សតុធនំ ប្រេយគឺកា បនឮ-ស្នេ បស់ប្ចើន; 
 ៦-ចាគធនំ ប្រេយគឺកា លោះបង;់ 
 ៧-ប្ញ្ញា ធនំ ប្រេយគឺបញ្ញញ  ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយអ យិធនាៈទងំ ៧ ឱ្យេិស្នេ  ម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ អធិបាយថាៈ  ទធ  ប្ប្បថ ស ចកេីសជឿៗ ស ោះនននេី  
យ៉ា ងគឺសជឿសោយបនប្តិោះ ោិះេិ្ ណ្ណសហតុផ្សល សោយជាក ់
ចា ់េិតប្បកដ សៅថ  ទធ ញែ ម្បយុតត ១, សជឿ 
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សោយម្និបនប្តិោះ ោិះេិ្ ណ្ណសហតុផ្សល សៅថ  ទធ -
ញែវបិបយុតត ១  ទធ ប្ដលជាអ យិប្រេយ ំសៅយក ទធ  
ប្ដលជាញែ ម្បយុតត នននស ចកេីប  ុិរធជារីតាងំ ។ 

  ីលនននេី យ៉ា ងគឺ អាគា យិ ីល  ីល ប ់ប្គហ ថ 
១, អ គា យិ ីល  ីល ប ់បេវជិត ១;  ីល ៥  ីល ៨ 
និងកម្មបង ១០ សៅថ អាគា យិ ីល, ចតុបា  ុិរធិ ីល 
សៅថ អ គា យិ ីល ។ 

 ហិ  ិ និង ឱ្តតបបាៈ គបបសីម្ើលកនុងេកួរុកាៈ ។  ហុ ចចាៈ 
គបបសីម្ើលកនុងេកួ សវស្ន ជជក ែធម្ ៌។ 

 ្គាៈ បនដល់កា លោះវតថុជា ប ់ខ្លួន ឱ្យដល់ម្នុ ស 
ប្ដលគ ួឱ្យ សដើម្បកំី្តប់ងស់ោភ្ាៈនិងម្ចា យិាៈ ។ 

 បញ្ញញ នននេី យ៉ា ងគឺាៈ សោកិយបបញ្ញញ  បញ្ញញ  ប ់បងុុជជន 
១ សោកុតត បបញ្ញញ  បញ្ញញ  ប ់ប្េោះអ យិាៈ ១; ផ្សលូវប្ដល ឱំ្យ 
សកើតបញ្ញញ ននន ៣ ប្បកា គឺ កា ស្នេ ប ់ សៅថ  តុាៈ ១, កា  
គិតសៅថ ចិនេាៈ ១, កា អប ់ ំសៅថ ភាវ  ១ ។ 

 អ យិប្រេយបនដល់គុែដនស ចកេីលអ ប្ដលនននកនុង 
  េ ន ម្និវ ិ សៅសោយអនេរាយណ្ណម្យួ ដូចជាអនកប្ដល 
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ជយួ ឧបតថម្ភគាបំ្រសៅកនុងរីតបនទ់ងំេងួ សរើបសោកស ថលអ 
ជាងប្រេយខាងសប្ដ ននននន ប្បកជ់ាសដើម្ ។ 

 សហតុសនោះ ស្នធុជនទងំឡាយ គ ួប្តប្ វង កឱ្យនននកនុង 
  េ នកំុខាន ។ 

វសច្ក្ដវីត្បៀបវធៀប 
 ប្រេយ ម្បតិតកនុងសោកសនោះ សបើអនកណ្ណប បិែ៌ូម្និខ្វោះ 
ខាត ប្តងនននស ចកេី ុខ្កនុងបចចុបបននសនោះ, ម្នុ សប្ដលប្ក 
កសតប់្រេយ ម្បតតិកនុងបចចុបបននសនោះ ប្តងបនស ចកេីរុកខលំបក 
យ៉ា ងណ្ណ, ចំប្ែកអនកប្ដលនននអ យិប្រេយនិងម្និននន 
អ យិប្រេយ ឱ្យស ចកេី ុខ្រុកខសៅប សោកកាដូសចនោះប្ដ  ។ 

 

សបបុេសិធម៌ 
 ប.ុ  បបុ  ិធម្ ៌ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្ ៌ប ់ បបុ   ។ 

 ប.ុ ប ុ ិាៈ កនុងនយ័ដដរសប្ចើនប្ប្បថ ម្នុ សប្បុ , ចុោះកនុង 
រីសនោះបនដល់ម្នុ សណ្ណ ? 
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 វ.ិ កនុង បបុ  ិធម្ស៌នោះ បនស ចកេីរសួៅទងំប្បុ ទងំ 
ប្ ី, ជនណ្ណ ននៃ បនូ់វបបធម្ប៌ន ជនស ោះស ម្ ោះថ 
‹‹ បបុ  ›› ទងំអ ់ ម្និថប្បុ  ម្និថប្ ី ដូចេុរធភា ិត 
 ំប្ដងថាៈ 
 ហិេឱិត្េបបសមបនាន     សុកកធមោសមហិតា 
 សត្នាដ  សបបុេោិ ត្លាត្ក  ត្ទវធមោ ត្ិ វុច្ចត្េ ។ 

 បបុ  ទងំឡាយ នននចិតត ៃប ់ននៃ បស់ហើយ ប្បកបប្េម្ 
សហើយសោយហិ និិងឱ្តតបបាៈ នននចិតតដំកល់ននកំនុងធម្ ៌ អនក  
ប្បជាទងំឡាយសោកស លថ ‹‹សរវធម្›៌› កនុងសោក ។ 

ប.ុ  បបុ  ិធម្ន៌ននប៉ា ុម នយ៉ា ង ? 

 វ.ិ ននន ៧ យ៉ា ង គឺាៈ 
 ១-ធមោញ្ញុ តា ភាេជាអនកស្នគ ល់សហតុ ដូចស្នគ ល់ថ 
 ម្រុយជាសហតុឱ្យសកើតស ចកេីរុកខទងំ ១២ កង, ម្គគ ចច 
ជាសហតុឱ្យសកើតស ចកេី ុខ្គឺប្េោះនិ វ ន; 
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 ២-អត្ថញ្ញុ តា ភាេជាអនកស្នគ ល់ផ្សល ដូចស្នគ ល់ថ 
រុកខ ចច ជាផ្សល ប ់ ម្រុយ ចច និសរាធ ចច 
ជាផ្សល ប ់ម្គគ ចច ជាសដើម្; 
 ៣-អត្េញ្ញុ តា ភាេជាអនកស្នគ ល់ខ្លួន ថអាតាម អញសនោះ 
នននជាតិប្តកូលយ  ័កេិ ម្បតតិប វិា  ស ចកេីសចោះដឹងនិង 
គុែធម្ប៌្ដលនននកនុងខ្លួនប្តប៉ាសុណ្ណា ោះ សហើយប្បប្េឹតតខ្លួនឱ្យគ ួ 
ដល់ឋានាៈ ប ់ខ្លួន ម្និនននកា ស ម្ើងដ ម្ ឬប្ចសឡើ សបើ ហ ួ 
សហតុ; 
 ៤-មត្េញ្ញុ តា ភាេជាអនកស្នគ លប្បននែកនុងកា ប្ វង ក 
សប្គឿងចិញ្ច ឹម្ជីវតិសោយផ្សលូវប្បដេ និងស្នគ ល់ប្បននែកនុងកា  
ប សិភាគជាសដើម្; 
 ៥-កាលញ្ញុ តា ភាេជាអនកស្នគ ល់កាលសវោប្ដលគ ួនឹង 
ប្បកបកិចចកា ស ោះៗ ឱ្យទនស់េកសវោ; 
 ៦-បេសិញ្ញុ តា ភាេជាអនកស្នគ លប  ័ិរកនុងរីប្បជំុជន 
និងកិ យិប្ដលប្តូវប្បប្េឹតតកនុងរីប្បជំុស ោះថ ជនេកួសនោះ កាល 
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អាតាម អញចូលសៅ កប្តូវសធវើកិ យិយ៉ា ងសនោះៗ ប្តូវសធវើកិ យិ 
យ៉ា ងស ោះៗ ជាសដើម្; 
 ៧-បុគគលបត្រាបេញ្ញុ តា ភាេជាអនកស្នគ ល់បគុគល ដូច 
ស្នគ ល់ថ អនកសនោះជាម្នុ សលអគ ួស េគប,់ អនកសនោះជាម្នុ ស 
ម្និលអ ម្និគ ួស េគបជ់ាសដើម្ ។ 

 

ត្ោជ្ឈង្គ 
 ប.ុ ស ជឈងគ ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ អងគដនបញ្ញញ ជាសប្គឿងប្តា ់ដឹង ។ 

 ប.ុ ចុោះអងគដនបញ្ញញ ជាសប្គឿងប្តា ់ដឹងស ោះនននប៉ា ុម ន? 

 វ.ិ ននន ៧ យ៉ា ង ។ 

 ប.ុ ននន ៧ យ៉ា ងស ោះសតើអវីខ្លោះ? ចូ រាបនិ់ងអធិបាយ 
ម្កសម្ើល ! 
 វ.ិ ននន ៧ យ៉ា ងស ោះគឺាៈ 
 ១-សរិ ស ចកេ ីលឹក; 
 ២-ធម្ោេចិ្យៈ ស ចកេីេិ្ ណ្ណធម្;៌ 
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 ៣-េរីយិៈ ស ចកេីេយយម្; 
 ៤-បរិី ស ចកេីប្ អ្តចិតត; 
 ៥-បសសទធ ិស ចកេី ៃបចិ់តតនិងអា ម្មែ៍; 
 ៦-សមធ ិស ចកេីតាងំចិតតខាជ ប;់ 
 ៧-ឧវបកាខ  ចិតតប្េសងើយកសនេើយ ។ 

 សបើសៅតាម្ប្បសភ្រថ  តិ សននព ជឈងគាៈ សៅសោយលំោប ់
ដល់ឧសបកាខ  សននព ជឈងគាៈ ។ 

អធបិាយ 
 កាលសបើបគុគលបនប្បកបសោយធម្ទ៌ងំ ៧ ប្បកា សនោះ 
ប្តឹម្ប្តូវសហើយ ធម្ស៌នោះនឹងឧបតថម្ភរំនុងបប្មុ្ងដល់គាន និងគាន  
ឱ្យ សប្ម្ចគុែប្បសយជនដ៍ាធំដប្កប្លង ដូចជាននន តិ 
ប បិែ៌ូ សហើយអាចនឹងតាងំម្ខុ្បំសេញេយយម្ សបើកាយចិតត 
សទ រន ់ កាប្ងម្កននល ងំឱ្យសោយបីតិ សបើកសប្ម្ើកសលើ ហ ួ 
ប្បននែសៅ កាប្តូវកាតក់ននល ងំសោយ បសរធិ ឱ្យគងស់ៅប្តលមម្ 
លអ ម្និបច ់ទួយសឡើងឬ ងាតចុ់ោះ ជាចំប្ែក ននធិសហើយ 
ប្តូវ ម្លងឹសម្ើលសោយឧសបកាខ  ។ 

ចប់សត្តកៈពកួ ៧ 
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អដ្ឋកៈព្កួ ៨ 
វោក្ធម្ ៌

 ប.ុ សោកធម្ ៌ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្ប៌្គប ់ងាត ់តវសោក ឬថ តវសោក 
ប្បប្េឹតតសៅតាម្ធម្ស៌ ោះ សៅថ ‹‹សោកធម្›៌› ។ 

 ប.ុ ចុោះសោកធម្ន៌ននប៉ា ុម នយ៉ា ង ? 

 វ.ិ ននន ៨ យ៉ា ង ។ 

 ប.ុ ននន ៨ យ៉ា ងស ោះគឺអវីខ្លោះ? ចូ រាបម់្កសម្ើល ! 
 វ.ិ ននន ៨ យ៉ា ងស ោះគឺាៈ 
 ១-ោសោ កា នននោភ្; 
 ២-អោសោ កា ម្និនននោភ្; 
 ៣-យសសា កា នននយ ; 
 ៤-អយសសា កា ម្និនននយ ; 
 ៥-និន្ទា  កា តិោះសដៀល ឬបនេុោះប អ្ ប;់ 
 ៦-ប្សសំា កា   ស ើ ; 
 ៧-សេុំ ស ចកេី ុខ្; 
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 ៨-ទុកា ំស ចកេរុីកខ ។ 

 ប.ុ ប្េោះអងគប្រង ់ប្ម្េងអំេីបញុ្ញ កិ យិវតថុជាសហតុឱ្យសកើត 
ោភ្នននយ  នននសគ  ស ើ និងឱ្យសកើតស ចកេី ុខ្, ចុោះ 
សហតុអវីបនជា្តជ់ាសោកធម្ស៌ៅវញិ? ចូ អធិបាយអំេី 
សោកធម្ទ៌ងំ ៨ ឱ្យ េវប្គបម់្កសម្ើល ! 
 វ.ិ បនជា្តជ់ាសោកធម្ស៌ ោះ សប្ ោះ តវសោកកាល 
ណ្ណសបើនននោភ្សកើតសឡើងសប្ចើន ចិតតស ោះកាសប៉ា ងសឡើងខុ្  
ប្បប្កតី, កាលសបើខាងោភ្ចិតតស ោះកាងយចុោះ,  ម្ដូចេុរធ-
ភា ិត ំប្ដងថាៈ 
 លាត្ភន ឧននត្តា, អលាត្ភន ឱនត្តា កាលសបើនននោភ្ 
ចិតតស ោះកាសភ្លើតសភ្លើនហឺុហា សម្ើល្យសគឯង សោយអាងខ្លួន 
នននបែុយ ័កេិ  ូម្បបី្តញតិ ប ់ខ្លួនកាសម្ើល្យប្ដ  កាល 
សបើខូ្ចបែុយ ័កេិ ចិតេស ោះកាប្ជុបចុោះ ុបសៅសអៀនខាម  សគ, 
កាលសបើសគតមោះតិោះសដៀល ចិតតស ោះកាខាងនឹង កយដំែិោះ 
ដំសែៀលស ោះ កាលសបើសគ  ស ើ  ចិតតស ោះកាសជា សឡើង, 
កាលសបើស ចកេី ុខ្សកើតសឡើង កាសភ្លចរុកខអ ់, កាលណ្ណសបើ 
រុកខសកើតសឡើង កាសកើតស ចកេីសស្នយសស្នក ។ 
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 ប.ុ ចុោះសោកធម្ទ៌ងំ ៨ ប្បកា សនោះ សកើតសឡើងសហើយប្តូវ 
េិ្ ណ្ណដូចសម្េចខ្លោះ? ចូ តបម្កសម្ើល! 
 វ.ិ សោកធម្ទ៌ងំ ៨ ប្បកា សនោះ ណ្ណនីម្យួសកើតសឡើង 
សហើយ គ ួេិ្ ណ្ណថាៈ  ប ់សនោះសកើតសឡើងដល់អាតាម អញ 
សហើយ ប្តថជា ប ់ម្និសរៀង ជារុកខ នននស ចកេីប្ប្បប្បួលជា 
ធម្មតា គ ួឱ្យដឹងេិតតាម្ធម្មតា កំុឱ្យម្កប្គប ងាតចិ់តេ ប ់ 
សយើងបន គឺកំុសប្តកអ កនុងអា ម្មែ៍ប្ដលជារីប្បថន  កំុ 
សទម្ន សកនុងអា ម្មែ៍ប្ដលជារីម្និប្បថន  ។ 

 ប.ុ សោកធម្ទ៌ងំ ៨ សនោះ សបើបំប្េួញឱ្យខ្លីចុោះម្កននន 
ប៉ា ុម ន? 

 វ.ិ សបើបំប្េួញឱ្យខ្លីចុោះម្កនននេី យ៉ា ង ។ 

 ប.ុ េី ស ោះគឺអវីខ្លោះ? 

 វ.ិ េី យ៉ា ងស ោះគឺាៈ ឥោឋ  ម្មែ៍ ១, អនិោឋ  ម្មែ៍ ១ ។ 

 ប.ុ ចុោះសោកធម្ណ៌្ណ្តចូ់លកនុងឥោឋ  ម្មែ៍? ណ្ណ្ត ់
ចូលកនុងអនិោឋ  ម្មែ៍? 
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 វ.ិ ោភ្, យ , ប ំ ាៈ,  ុខ្ ្តចូ់លកនុងឥោឋ  ម្មែ៍ 
ប្ប្បថ អា ម្មែ៍ជារីប្បថន ; អសោភ្, អយ , និ ទ , រុកខ ្ត ់
ចូលកនុងអនិោឋ  ម្មែ៍ ប្ប្បថ អា ម្មែ៍ម្និជារីប្បថន  ។ 

អធិបាយ 

 ម្នុ សសយើងប្គបគ់ាន  មួ្ទងំប្េោះអ យិាៈផ្សង កាប្តូវជបួប្បរោះ 
សោកធម្ស៌នោះដូចគាន , សបើបងុុជជនប្ដលដឹងតាម្ស ចកេីេិត 
សោកធម្ក៌ាប្គប ់ងាតចិ់តតម្និ ូវបន, ចំប្ែកប្េោះអ យិាៈ 
សោកម្និញបញ័់ សោយសោកធម្ ៌ ដូចជាភ្នជំាវកិា ាៈដនងមតាន ់
 ប្ម្ងម្និញបញ័់ សោយខ្យល់ដូស ន្ ោះ ។ 

 

លក្ខណ្ៈេនិចិ្ឆ័យធម្៌េន័ិយ 
 ប.ុ ប្េោះធម្ប៌្េោះវនិយ័ ប ់ប្េោះ ននម  ម្ពុរធជាននច  ់ ប្ដល 
ឱ្យដឹងថ ធម្េិ៌ត វនិយ័េិតស ោះ អាប្ ័យនឹងធម្ណ៌្ណយកម្ក 
វនិិចាយ័ឱ្យដឹងថ សនោះជាធម្េិ៌ត សនោះជាធម្ម៌្និេិតសៅបន? 
ឧបននដូចជាម្ខុ្ប្បឡាកវ់តថុ សមម , នននកញ្ចក ់ប្ននប់្ លុោះ 
បញ្ញច ងំឱ្យស ើញស្នន ម្ប្បឡាកប់្តងស់នោះ ប្តងស់ ោះសៅបន ចុោះ 
ចំប្ែកធម្វ៌និយ័ នននធម្ណ៌្ណ ប្ននប់្ លុោះបញ្ញច ងំឱ្យដឹងខុ្  
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ប្តូវប្ដ ឬសរ? សបើនននសតើនននប៉ា ុម ន? ចូ រាបឱ់្យ េវប្គប ់
ម្កសម្ើល! 
 វ.ិ ននន, សៅថ លកខែាៈវនិិចាយ័ធម្វ៌និយ័ ៨ យ៉ា ងគឺាៈ 
 ១-ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅសដើម្បសី ចកេីតសប្ម្ក; 
 ២-ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅសដើម្បសី ចកេីរុកខ; 
 ៣-ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅ នសកំងកិសល ; 
 ៤-ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅសដើម្បសី ចកេីប្បថន ធំ; 
 ៥-ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅសដើម្បមី្និ ស េ   សោយ ប ់ 
ប្ដលនននសៅ គឺននន ប ់សនោះសហើយ ចងប់ន ប ់ស ោះសរៀត 
ម្និសចោះលមម្; 
 ៦-ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅសដើម្បបី្ចឡូកប្ចឡំសោយេកួគែាៈ 
 ៧-ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសដើម្បខី្ជិលប្ចអ ូ; 
 ៨-ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅសដើម្បចិីញ្ច ឹម្ប្ក ។ 

 ធម្ទ៌ងំអម្ាលសនោះ គបបដឹីងថ ម្និប្ម្នជាធម្ ៌ម្និប្ម្ន 
ជាវនិយ័ ម្និប្ម្នជាស្ន  ,  កយសប្បៀនប្បសៅ ប ់ប្េោះ 
ស្នស្នេ សឡើយ ។ 



 

 

124 

124 

 ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតខុ្ គាន នឹងលកខែាៈ ៨ ប្បកា  ដូចស ល 
ម្កសហើយគឺាៈ 
 ១-ធម្ណ៌្ណប្បប្េឹតតសៅសដើម្បបី្ប ្កតសប្ម្ក; 
 ២-ប្បប្េឹតតសៅសដើម្បបី្ប ្ករុកខ; 
 ៣-ប្បប្េឹតតសៅសដើម្បមី្និ នសកំងកិសល ; 
 ៤-ប្បប្េឹតតសៅសដើម្បបី្បថន តិច; 
 ៥-ប្បប្េឹតតសៅសដើម្បសី ចកេីសប្តកអ  សោយ ប ់ប្ដលននន 
សៅ; 
 ៦-ប្បប្េឹតតសៅសដើម្បសី្នៃ ត់្ កេកួគែាៈ; 
 ៧-ប្បប្េឹតតសៅសដើម្បតីាងំស ចកេីេយយម្; 
 ៨-ប្បប្េឹតតសៅសដើម្បសីគចិញ្ច ឹម្្យ ។ 

 ធម្ទ៌ងំអម្ាលសនោះ គបបដឹីងថ ជាធម្ ៌ជាវនិយ័ ជា កយ 
សប្បៀនប្បសៅ ប ់ប្េោះស្នស្នេ  ។ 

 ប្េោះឱ្វាទនុស្ន នី  ប ់ប្េោះអ ហំ ននម  ម្ពុរធជាននច  ់ 
នននសប្ចើនជាអសនកបបកា  ប្តគង ់មួ្ម្កសៅថ ធម្និ៌ងវនិយ័, 
ប្េោះេុរធស្ន  កនលងម្កយូ យ សហើយ  ប្ម្ងនននធម្វ៌និយ័ 
បលម្ចូលម្កសប្ជៀតសបៀតប្ប្ជកសៅកនុង កយសប្បៀនប្បសៅ  ប ់ 
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ប្េោះអងគផ្សងម្និខាន, កាលប្ដលប្េោះអងគ ំប្ដងលកខែាៈ 
វនិិចាយ័ធម្វ៌និយ័រុក កាសោយស្ន ប្តប្េោះអងគនននេុរធបំែង 
ចងឱ់្យអនកប្បតិបតតិប្បកានរុ់កជាលកខែាៈ ជាសគាលដនកា  
បំសេញវតតប្បតិបតតិ សរើបនឹងបន សប្ម្ចផ្សលប្ដលខ្លួនប្បថន  
សបើម្និដូស ន្ ោះសរ អនកប្បតិបតតិស ោះ អាចនឹងប្បតិបតតិវសងវងកនុង 
ផ្សលូវខុ្  នននផ្សលជារុកខ ខុ្ ្កស ចកេីបំែងសដើម្ម្និខាន, 
បនជាប្េោះអងគប្រង ំ់ប្ដងសហតុទងំ ៨ សនោះរុកម្ក ។ 

 

ម្គ្គមនអងគ ៨ 
 ១-សមាម ទិដាិ បញ្ញញ ស ើញប្បដេគឺស ើញអ  ិចច ៤; 
 ២-សមាម សងកប្បៈ កា ប្តិោះ ោិះប្បដេ គឺប្តិោះ ោិះសដើម្បនឹីងសចញ 
្កកាម្ ១, ប្តិោះ ោិះកនុងកា ម្និេយបរ ១, ប្តិោះ ោិះកនុងកា ម្និ 
សបៀតសបៀន ១;  
 ៣-សមាម វាចា វា្ប្បដេ គឺសវៀ ្កវចីរុចច តិ ៤; 
 ៤-សមាម កមមនដៈ សធវើកា ្ ប្បដេ គឺសវៀ ្ករុចច តិ ៣; 
 ៥-សមាម អាជីវៈ កា ចិញ្ច ឹម្ជីវតិប្បដេ គឺសវៀ ្កកា  
ចិញ្ច ឹម្ជីវតិកនុងផ្សលូវខុ្ ាៈ 
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 ៦-សមាម វាយមៈ កា េយយម្ប្បដេ គឺេយយម្កនុងរី 
៤ ស្នថ ន; 
 ៧-សមាម សតិ កា  លឹកប្បដេ គឺ ឮកកនុង តិបបោឋ ន ៤; 
 ៨-សមាម សមាធ ិកា តាងំចិតតប្បដេ គឺចំស ើន្នទងំ៤។ 

 ប.ុ អដឋងគិកម្គគទងំ ៨ សនោះ សបើ្តចូ់លកនុងកម្មទងំបី សតើ 
អងគណ្ណចូលកនុងកម្មណ្ណ ? 

 វ.ិ  ននម កម្មនេាៈ,  ននម អាជីវាៈ ទងំេី សនោះ្តចូ់លកនុង 
កាយកម្ម;  ននម វា្ ្តចូ់លកនុងវចីកម្ម,  ននម រិដឋិ,  ននម -
 ងាបបាៈ,  ននម វាយម្ាៈ,  ននម  តិ,  ននម  ននធិ ទងំ ៥ 
សនោះ្តចូ់លកនុងម្ស កម្ម ។ 

 ប.ុ អដឋងគិកម្គគទងំ៨ សនោះ សបើ្តចូ់លកនុងវជិាជ  និងច ែាៈ 
សតើអងគណ្ណ្តចូ់លកនុងវជិាជ ? អងគណ្ណ្តចូ់លកនុងច ែាៈ? 

 វ.ិ  ននម រិដឋិ,  ននម  ងាបបាៈ ្តចូ់លកនុងវជិាជ ;  ននម វា្, 
 ននម កម្មនេាៈ,  ននម អាជីវាៈ,  ននម វាយម្ាៈ,  ននម  តិ,  ននម -
 ននធិ ទងំ ៦ សនោះ ្តចូ់លកនុងច ែាៈ ។ 

 ប.ុ ចុោះសបើ្តចូ់លកនុងខ្នធទងំ ៣ វញិ សតើអងគណ្ណ្ត ់
ចូលកនុងខ្នធណ្ណ? ចូ ប យិយ! 
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 វ.ិ  ននម វា្,  ននម កម្មនេាៈ,  ននម អាជីវាៈ ទងំ ៣ សនោះ្ត ់
ចូលកនុង ីលកខនធ;  ននម វាយម្ាៈ,  ននម  តិ,  ននម  ននធិ 
ទងំ ៣ សនោះ្តចូ់លកនុង ននធិកខនធ;  ននម រិដឋ,ិ  ននម  ងាបបាៈ 
ទងំ ២ សនោះ្តចូ់លកនុងបញ្ញញ ខ្នធ ។ 

 សបើ្តចូ់លកនុងដប្ត ិកាខ វញិ កាដូចខ្នធទងំ ៣ សនោះប្ដ  ។ 

 ប.ុ ចុោះ ម្គគ ប្ប្បដូចសម្េចសៅ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ផ្សលូវ ។ 

 ប.ុ ផ្សលូវស ោះដូចសម្េច? ចូ អធិបាយ! 
 វ.ិ ផ្សលូវប្ដលបគុគលនឹងសធវើដំសែើ  សោយវងីិចតត កនុងកា  
ប្បតបតតិធម្ ៌សដើម្បដីល់នូវរីបំផុ្សតដនរុកខ គឺប្េោះនិ វ ន ។ 

 ប.ុ ម្គគាៈ ប្ប្បបនប្តប៉ាែុាឹ ង ឬនននប្ប្បសៅសរៀតប្ដ ? 
ចូ ម្កសម្ើល ! 
 វ.ិ នននប្ប្បតសៅសរៀត, ដូចបរវសិប្គាោះថាៈ កិសលស  
ននស តី,តិ ម្សគាគ  ប្ប្បថ  ភាវាៈណ្ណ ននល បនូ់វកិសល ទងំ-
ឡាយ  ភាវាៈស ោះស ម្ ោះថ ‹‹ម្គគ›› បនដល់ម្គគទងំ ៤ 
នននសស្នតាបតតិម្គគជាសដើម្ ។ 

ចប់អដ្ឋកៈពកួ ៨ 
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នវកៈព្កួ ៩ 
មលៈ ៩ ោ៉ា ង្ 

 ១-វកាធៈ ស ចកេីសប្កាធ; 
 ២-ម្ក្ខៈ លុបគុែសគ; 
 ៣-ឥសា ឫ យសគ, ប្ចប្ែនសគ; 
 ៤-ម្ច្ឆរយិៈ ស ចកេីកំណ្ណញ់; 
 ៥-មយ បិសទ រុក; 
 ៦-សាវថ្យយៈ អតួអំនតួ; 
 ៧-មុ្សា និយយកុហក; 
 ៨-ទដិា ិយល់ស ើញខុ្  ។ 

 ប.ុ ម្លាៈ ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ស ចកេីសៅហមងដនចិតត ប្ដលសកើតសប្ ោះ 
 ងាិសល ធម្ ៌ ៩ ប្បកា សនោះ ប្គប ងាត ់ុសំប្ស្នប,  ូម្បគិីត 
នឹងសធវើអវី កាម្និប្ ឡោះចា ់ោ ់ ។ 

 ប.ុ សប្គឿងម្នទិលទងំេ ួ សបើប្បឡាកន់ននវតថុ ប្ននបោ់ង 
ដូចជា ំេតប់្បឡាកន់ននស្នប៊ា ូប្ននបដុ់ ជាសដើម្, ចុោះដូច 
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ចិតតប្បឡាកនូ់វម្នទិលទងំ ៩ សនោះ សតើនននធម្ណ៌្ណ ប្ននបដុ់  
ោងប្ដ ឬសរ? 

 វ.ិ ម្នទិលទងំ ៩ សនោះសកើតសឡើង នននធម្ ំ៌រាបកំ់្តដូ់ច 
តសៅសនោះ គឺស ចកេីសប្កាធសកើតសឡើង គបបកំី្តស់ោយក ណុ្ណ, 
ស ចកេីលុបគុែសគសកើតសឡើង គបបកំី្តស់ោយកតញ្ញូ  
កតសវរិតាធម្,៌ ឫ យសកើតសឡើងគបបកំី្តស់ោយកា ចសប្ម្ើន 
ម្រិុតាចិតត, ស ចកេីកំណ្ណញ់សកើតសឡើង គបបកំី្តស់ោយទនាៈ 
និង្គាៈ, ននយសកើតសឡើង គបបកំី្តស់ោយកា ម្និននន 
េុតតបុត គឺ ចចាៈស ចកេីេិត, អតួអាងសកើតសឡើង គបបកំី្ត ់
សោយអតតញ្ញុ តា, និយយកុហកសកើតសឡើង គបបកំី្តស់ោយ 
វចី ចចាៈ, ស ចកេីប្បថន ោភ្សកើតសឡើង គបបកំី្តស់ោយ 
 ស េ  , ស ចកេីស ើញខុ្ សកើតសឡើត គបបកំី្តស់ោយ 
 ននម រិដឋិស ចកេីស ើញប្តូវ ។ 

ចប់នវកៈពកួ ៩ 

___________________ 
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ទសកៈព្កួ ១០ 
អកុសលកមោបថ ១០ 

្តជ់ាកាយកម្ម (គឺសធវើសោយកាយ) ៣ យ៉ា ង 

 ១-បាណរិបារ សធវើ តវនននជីវតិឱ្យធ្លល កក់នលងគឺ ននល ប ់តវ; 
 ២-អទនិាន ទាន កានយ់ក ប ់ប្ដលននច  ់ ប ់សគម្និបនឱ្យ; 
 ៣-កាវម្សុម្ិចាឆ ចារៈ ប្បប្េឹតតខុ្ កនុងកាម្ទងំឡាយ; 

្តជ់ាវចីកម្ម (គឺសធវើសោយវា្)  ៤ យ៉ា ង 

 ៤-មុ្សាវាទ និយយកុហក; 
 ៥-បិសុណវាចា និយយ កយញុោះញង;់ 
 ៦-ផរសុវាចា និយយ កយ្កស់ោតសគ; 
 ៧-សម្ាបបោបៈ និយយ កយសរាយរាយឥតប្បសយជន;៍ 

្តជ់ាម្ស កម្ម (គឺសធវើសោយចិតត) ៣ យ៉ា ង 

 ៨-អភិជា សោភ្ចងប់ន ប ់សគ; 
 ៩-ពាបាទ ប្បរូ េរា៉ាយសគ; 
 ១០-ម្ិចាឆ ទដិា ិស ើញខុ្ ្កគនលងធម្ ៌។ 

 អកុ លកម្មបង ១០ យ៉ា ងសនោះ ជាផ្សលូវម្និគ ួសដើ សឡើយ ។ 
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 ប.ុ ចូ អធិបាយ អកុ លកម្មបង និងរុចច តិ សផ្សសងគាន  
ឬដូចគាន  ? 

 វ.ិ សផ្សសងគាន  ដូចតសៅសនោះ ៖ 

 អកុ លកម្មបង និងរុចច តិ ដូចគាន សោយលកខែាៈ ប្ត 
សផ្សសងគាន សោយស ចកេីបំែង, អកុ លកម្មបង បំែងផ្សល 
ដនស ចកេីប្បប្េឹតតថ បគុគលប្ដលប្បប្េឹតតនឹងសៅកានរុ់គគតិ, 
ចំប្ែករុចច តិ បំែងយកស ចកេីប្បប្េឹតតិអាប្កកថ់ ជាសហតុ 
ឱ្យបនររលួផ្សលអាប្កក ់។ 

 អនកប្ដលប្បប្េឹតតអកុ លកម្មបង ១០ ប្បកា សនោះ ឬ ូម្ប ី
ប្តខ្លោះៗកេី នននជីវតិ  ់សៅកនុងសោកសនោះ កាបនររលួផ្សល 
អាប្កកស់ផ្សសងៗ ននន ូនយោភ្ ូនយយ  ខូ្ចស ម្ ោះ សម្លង 
នឹងប្តូវគុកប្ចវាកជ់ាសដើម្, ដល់ ូនយអ ់ជីវតិសៅសហើយ កម្ម 
១០ ប្បកា សនោះ  ប្ម្ង សំៅកានរុ់គគតិ នននន កជាសដើម្ 
ម្និខាន ។ 
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កុ្សលក្ម្ោបថ្ ១០ 
្តជ់ាកាយកម្ម ៣ យ៉ា ង 

 ១-បាណរិបាត្វ វេរម្ណី្ សវៀ ្កកា សធវើជីវតិ តវឱ្យ 
ធ្លល កចុ់ោះកនលង; 
 ២-អទនិាន ទានា វេរម្ណី្ សវៀ ្កកា កានយ់ក ប ់ 
ប្ដលននច  ់ ប ់សគម្និបនឱ្យ; 
 ៣-កាវម្សុ ម្ចិាឆ ចារា វេរម្ណី្ សវៀ ្កកា ប្បប្េឹតត ិ
ខុ្ កនុងកាម្ទងំឡាយ ។ 

្តជ់ាវចីកម្ម ៤ យ៉ា ង 

 ៤-មុ្សាវាទា វេរម្ណី្ សវៀ ្កនិយយ កយកុហក; 
 ៥-បិសុណយ វាចាយ វេរម្ណី្ សវៀ ្កនិយយ 
 យកយញុោះញង;់ 
 ៦-ផរសុាយ វាចាយ វេរម្ណី្ សវៀ ្កនិយយ កយ 
្កសោត; 
 ៧-សម្ាបបោបា វេរម្ណី្ សវៀ ្កនិយយ កយ 
សរាយរាយឥតប្បសយជន ៍។ 
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្តជ់ាម្ស កម្ម ៣ យ៉ា ង 

 ៨-អនភិជា ម្និសោភ្ចងប់ន ប ់សគ; 
 ៩-អពាបាទៈ ម្និប្បរូ េរា៉ាយសគ; 
 ១០-សមោ ទដិា ិស ើញប្តូវតាម្គនលងធម្ ៌។ 

 កម្ម ១០ យ៉ា ងសនោះជាផ្សលូវបែុយគ ួសដើ , កនុងកុ លកម្មបង 
១០ ប្បកា សនោះ, អនក ិកាគបប ិីកា គបបបី្ជាប សោយនយ័ 
ប្ដលផ្សទុយគាន នឹងអកុ លកម្មបងប្ដលបនស លម្កសហើយ ។ 

 ប.ុ កម្មាៈ ប្ប្បដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ប្ប្បថ អំសេើប្ដលបគុគលគបបសីធវើ ។ 

 ប.ុ ចំប្ែកអកុ កម្មបង ប្ដលសធវើគឺ ននល ប ់តវ, លួច 
ប្រេយសគជាសដើម្ចុោះ គ ួថអំសេើប្ដលបគុគលគបបសីធវើ, ចុោះដូចជា 
កុ លកម្មបង គឺឈប ់ននល ប ់តវ, ឈបលួ់ចប្រេយសគជាសដើម្, 
សហតុដូចសម្េច កាប្ប្បថសធវើប្ដ ? សតើសធវើដូចសម្េច? ចូ  ំប្ដង 
សហតុផ្សល! 
 វ.ិ កុ លកម្មបង កាជាអំសេើប្ដលបគុគលគ ួសធវើ េិតប្ម្នប្ត 
ឈប ់ននល ប ់តវ ប៉ាបុ្នេសធវើសោយសចត ប្ដលសវៀ , សបើរសរៗ 
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សហើយម្និសវៀ  កាម្និស ម្ ោះថកុ លកម្មបងបន ដូចននននយ័ 
ថាៈ 
 កាយទុច្ចេតិ្ំ បហាយ កាយសុច្េតិ្ំ ភាត្វត្ ិ
លោះកាយរុចច តិ ចសប្ម្ើនកាយ ុច តិ, សរើបបនស ម្ ោះថ 
កុ លកម្មបងបន, បនជាប្ប្បថសធវើៗ ប្តងច់សប្ម្ើន ុច តិឱ្យ 
សកើតសឡើងប្គបទ់វ  ទងំ ៣ (2) ។ 

 

បុញ្ញកិេោិវត្ថុ  ១០ ោ៉ា ង្ 
 ១-ទានមយៈ បែុយ សប្ម្ចសោយកា ប ិ្ ច គទន; 
 ២-សីលមយៈ បែុយ សប្ម្ចសោយកា  កា ីល; 

 ៣-ភាវនាមយៈ បែុយ សប្ម្ចសោយកា ចំស ើនភាវ ; 
 ៤-អបច្ឆយនមយៈ បែុយ សប្ម្ចសោយកា ប្បប្េឹតត ិ
បនទនខ់្លួនដល់សោកអនកធំ; 

                                                 
2
 កម្មបងទងំេី ចំប្ែកសនោះ, ចូលសម្ើលកនុងប្បស្នន គិហិបបតិបតតិឯស ោះ សរើបនននស ចកេីេិស្នេ   ។ 
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 ៥-ត្វយាវច្ចមយៈ បែុយ សប្ម្ចសោយកា ជយួ ខ្វល់ 
ខាវ យកនុងកិចចប្ដលប្តូវ; 
 ៦-បត្េិទានមយៈ បែុយ សប្ម្ចសោយកា ឱ្យចំប្ែក 
បែុយ; 
 ៧-បតាេ នុត្មទនាមយៈ បែុយ សប្ម្ចសោយកា  
អនុសននរ ចំប្ែកបែុយ; 
 ៨-ធមោសសវនមយៈ បែុយ សប្ម្ចសោយកា ស្នេ បធ់ម្;៌ 
 ៩-ធមោត្ទសនាមយៈ បែុយ សប្ម្ចសោយកា  ំប្ដងធម្;៌ 
 ១០-ទិដ្ឋុ ជុ្កមោៈ កា សធវើស ចកេីស ើញឱ្យប្តង ់។ 

 ប.ុ បញុ្ញ កិ យិវតថុទងំ ១០ សបើបំប្េួញឱ្យខ្លីចុោះម្ក ននន 
ប៉ា ុម ន ? 

 វ.ិ សបើបំប្េួញឱ្យខ្លីចុោះម្ក ននន ៣ យ៉ា ង ។ 

 ប.ុ ននន ៣ យ៉ា ងស ោះគឺអវីខ្លោះ? ចូ រាបម់្កសម្ើល ! 
 វ.ិ ននន ៣ យ៉ា ងស ោះគឺាៈ ទនម្យាៈ១,  ីលម្យាៈ ១, 
ភាវ ម្យាៈ ១ ។ 
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 ប.ុ ចុោះបញុ្ញ កិ យិវតថុ ៧ ប្ដលសៅស ោះ, ណ្ណ សគ គ្ ោះចូល 
កនុងទន? ណ្ណ សគ គ្ ោះចូលកនុង ីល, ណ្ណ សគ គ្ ោះចូលកនុង 
ភាវ ? 

 វ.ិ បតតិទនម្យាៈ ១, បតាត នុសននរ ម្យាៈ ១ ទងំេី សនោះ 
 សគ គ្ ោះចូលកនុងទនម្យាៈ; អប្យនម្យាៈ ១, សវយយវចច-
ម្យាៈ ១ ទងំេី សនោះ  សគ គ្ ោះចូលកនុង ីលម្យាៈ; ធម្ម សវន-
ម្យាៈ ១, ធម្មសរ  ម្យាៈ ១, រុដឋុជុកម្មាៈ ១ ទងំ ៣ សនោះ 
 សគ គ្ ោះចូលកនុងភាវ ម្យាៈ ។ 

 ប.ុ បញុ្ញ កិ យិវតថុទងំ ១០ សបើប្ចកសោយេិស្នេ  សៅសរៀត 
សតើនននប៉ា ុម ន? 

 វ.ិ សបើប្ចកសោយេិស្នេ  សៅសរៀតននន ៨០ ។ 

 ប.ុ ននន ៨០ ស ោះ សតើប្ចកដូចសម្េច? 

 វ.ិ ប្ចកដូសចនោះគឺាៈ យកម្ហាកុ ល ៨ កនុងអភ្ធិម្មម្កគុែ 
នឹងបញុ្ញ កិ យិវតថុ ១០ ប្តូវជា ៨០ ។ 
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ធម្៌ដដលបពាជរិគួ្រពចិារណវរឿយៗ ១០ យ៉ាង 

 ១-ត្វវណណិ យមាិ អជ្ឈបូគត្តា អាតាម អញនននសភ្រ 
សផ្សសង្កប្គហ ថសហើយ អាកា កិ យិណ្ណ ប ់ ម្ែាៈ 
អាតាម អញ ប្តូវសធើវអាកា កិ យិស ោះ; 
 ២-បេបបដ្ពិ្នាធ  ត្ម ជី្វកិា កា ចិញ្ច ឹម្ជីវតិ ប ់ 
អាតាម អញ អាប្ ័យសោយអនកដដរ អាតាម អញគ ួសធវើខ្លួនឱ្យ 
សគចិញ្ច ឹម្្យ; 
 ៣-អត្ញ្ញញ  ត្ម អាកត្បា កេណីត្ោ អាកា -
កិ យិ កាយ, វា្ យ៉ា ងដដរៗ ប្ដលអាតាម អញនឹងប្តូវសធវើ 
ឱ្យលអប្បដេសឡើងសៅជាងសនោះ សៅនននសរៀត ម្និប្ម្នអ ់ 
ប្តឹម្ប៉ាសុែា ោះសរ; 
 ៤-កច្ចិ នុត្ខា ត្ម អតាេ  សីលត្តា ន ឧបវទត្ ិ
ខ្លួនអាតាម អញ តិោះសដៀលខ្លួន ប ់អាតាម អញ សោយ ីលបន 
ឬសរ?; 
 ៥-កច្ចិ នុត្ខា មំ អនុវចិ្ច វញិ្ញូ  ស្ព្ហោច្ឆេ ី
សីលត្តា ន ឧបវនដិ េកួ ប្េហម្  ី អនកដឹងទងំឡាយ 



 

 

138 

138 

េិ្ ណ្ណសហើយ ម្និតិោះសដៀលអាតាម អញសប្ ោះ ីល (ម្និ 
ប បិែ៌ូ) បនប្ដ ឬសរ?; 
 ៦-សត្ព្ាហិ ត្ម បិត្យហិ មនាត្បហិ នានាភាត្ោ 
វនិាភាត្ោ អាតាម អញ នឹងប្តូវប្ តប់្ប ្ក ប ់ជារី 
ប្ ឡាញ់សេញចិតតទងំអ ់; 
 ៧-កមោសស ត្កាមាិ អាតាម អញនននកម្មជា ប ់ខ្លួន 
សធវើលអ នឹងបនលអ សធវើអាប្កកនឹ់ងបនអាប្កក;់ 
 ៨-កថមភូត្សស ត្ម េត្េនិទិោ វតី្ិបត្នដិ ដងៃនិងយប ់
កនលងសៅៗ ឥឡូវសនោះ អាតាម អញបនសធវើអវីខ្លោះ?; 
 ៩-កច្ចិ នុត្ខាហំ សុញ្ញញ គាត្េ អភិេមម ិ
អាតាម អញសប្តកអ កនុងរីស្នៃ តប់្ដ ឬសរ?; 
 ១០-អត្ថិ នុ ត្ខា ត្ម ឧត្េេមិនុសសធត្មោ  គុែ-
វសិ   ប ់អាតាម អញសៅនននឬសរ? សបើេកួ ប្េហម្ មី្ក 
 ួ កនុងបចាិម្កាល សតើអាតាម អញនឹងម្និសអៀនខាម  សរឬ? ។ 

 ប.ុ ធម្ ៌ ១០ ប្បកា សនោះ សបើបេវជិតេិ្ ណ្ណ ននន 
ប្បសយជនដូ៍ចសម្េចខ្លោះ? ចូ អធិបាយ! 
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 វ.ិ អធិបាយថាៈ កា េិ្ ណ្ណធម្ ៌ ១០ ប្បកា សនោះ កា 
សដើម្បនឹីងឱ្យ េឹំងដល់សភ្រអាជីវច យិ នន យរ ស្នថ នរីនិង 
គុែវសិ   កា  េឹំងសោយអាកា ាៈដូសចនោះ ជាឧបយជាសប្គឿង 
ោ ់សតឿនចិតតឱ្យប្បប្េឹតតលអ, ប្បតិបតតិប្តឹម្ប្តូវ ប្បកបសោយ 
ស ចកេីេយយម្ជាសប្គឿងអប ់ចិំតតឱ្យ ៃបស់្នៃ ត ់ ឱ្យខ្វល់ខាវ យ 
បែេុ ោះចំសែោះវជិាជ ប្បជាា   មួ្ស ចកេីសៅថ ជាប្បសយជនឱ៍្យ 
បន សប្ម្ចផ្សលប្ដលជាសោកិយាៈ និងសោកុតត ាៈ ។ 

 ប.ុ ធម្ទ៌ងំ ១០ យ៉ា ងសនោះ គ ួប្តេិ្ ណ្ណប្តបេវជិតឬ? 
ឬប្គហ ថ? 

 វ.ិ ប្គហ ថកាគ ួេិ្ ណ្ណបនខ្លោះប្ដ  ។ 

 ប.ុ គ ួេិ្ ណ្ណបនខ្លោះស ោះសតើ ខ្ ណ្ណខ្លោះ ចូ ប្បបឱ់្យ 
 េវប្គបម់្កសម្ើល! 
 វ.ិ ធម្ប៌្ដលប្តូវេិ្ ណ្ណបនស ោះ គឺតាងំេីរី ៤ ដល់រី 
៩ ទងំ ៦ សនោះ ប្គហ ថគ ួេិ្ ណ្ណស ឿយៗ បនដូចបេវជិត 
ប្ដ  ។ 
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នាថកេណធម៌ 
 ប.ុ  ងក ែធម្ ៌ប្ប្បដូចសម្េច? 

 វ.ិ ប្ប្បថ ធម្ស៌ធវើនូវរីេឹង ។ 

 ប.ុ  ងក ែធម្ស៌ ោះ សតើនននប៉ា ុម នយ៉ា ង? ចូ រាបឱ់្យ 
 េវប្គបម់្កសម្ើល! 
 វ.ិ ននន ១០ យ៉ា ងគឺាៈ 
 ១-សីលៈ  កាកាយវា្ឱ្យស ៀប យ; 
 ២-ពាហុសច្ចៈ ភាេជាអនកបនឮបនស្នេ បស់ប្ចើន; 
 ៣-ក្លាណ្ម្ិរាត្វ ភាេជាអនកនននម្បិ្តលអ; 
 ៤-វសាេច្សសត្វ ភាេជាអនកប្បសៅ្យ; 
 ៥-ក្កឹ្រណី្វយសុ ទុក្ខត្វ ភាេជាអនក ឯងជយួ យក 
ចិតតរុកោកក់នុងកិចចធុ ាៈ ប ់ភ្កិខុ-ស្នម្សែ ផ្សងគាន ; 
 ៦-ធម្ោកាម្ត្វ ស ចកេីប្បថន កនុងធម្ប៌្ដលប្តូវ; 
 ៧-េរីយិៈ េយយម្សដើម្បនឹីងលោះបងស់ ចកេីអាប្កក ់
ប្បប្េឹតតស ចកេីលអ; 



 

 

141 

141 

 ៨-សវនាដ សៈ សប្តកអ សោយ ំេតស់ លៀកដែេ ប ់អាហា  
រីសដកនិងរីអងគុយ តាម្បនតាម្ននន ម្និនននកា ស ម្ើងដ ម្; 
 ៩-សរិ ្កំា ប្ដលសធវើនិងកា ប្ដលនិយយ  ូម្បយូី ៗ 
បន; 
 ១០-បញ្ញញ  ដឹងកនុងកង ខ្  តាម្ស ចកេីេិត ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយ ងក ែធម្ទ៌ងំ ១០ ស ោះម្កសម្ើល? 

 វ.ិ អធិបាយថាៈ ប្េោះេុរធភា ិតថាៈ អនកទងំឡាយ ចូ  
នននធម្ជ៌ារីេឹងចុោះ កំុឱ្យននន ប ់ដដរសប្ដេីធម្ ៌ ជារីេឹង 
សឡើយ, អនកប្ដលម្និនននរីេឹង ប្ម្ងសៅលំបក ដូចជាម្ន ស 
ប្ដលម្និនននរីេឹងកនុងបចចុបបននសនោះ  ប្ម្ងនននស ចកេីរុកខ 
លំបកយ៉ា ងណ្ណ, ចំប្ែកម្នុ សប្ដលម្និនននធម្ជ៌ារីេឹង 
កាប្តងនននស ចកេីរុកខលំបកកនុងប សោកដូស ន្ ោះប្ដ  ដូសចនោះ 
សប្ ោះនននប្េោះេុរធបំែង សដើម្បឱី្យបំសេញ ងក ែធម្ទ៌ងំ 
១០ ប្បកា សនោះ អនកប្ដលបំសេញ ងក ែធម្ស៌ោយប បិែ៌ូ 
ឬប្តឹម្ប្តឯកសរ កាសោយ ធម្ទ៌ងំអម្ាលសនោះ កាជារីេឹង 
ដល់បគុគលស ោះ តាម្ ម្គ ួដល់ស ចកេីប្បតិបតតិតាងំអំេីជាន ់
ទប ហូតដល់ជានខ់្ព ់ គឺសោកុតត ធម្ ៌។ 
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ក្ថាេរាុ 
 ប.ុ កថវតថុ ប្ប្បដូចសម្េច? 

 វ.ិ ប្ប្បថ  កយប្ដលគ ួស ល គ ួនិយយ ។ 

 ប.ុ កថវតថុស ោះ នននប៉ា ុម នយ៉ា ង? ចូ រាបឱ់្យ េវប្គប ់
ម្កសម្ើល ! 
 វ.ិ ននន ១០ យ៉ា ងគឺាៈ 
 ១-អបិច្ឆក្ថា  កយស លដឹក ឱំ្យនននស ចកេីប្បថន តិច; 
 ២-សនដុដាកិ្ថា  កយស លដឹក ឱំ្យននន ស េ   
សប្តកអ សោយបចចយ័ តាម្បនតាម្ននន; 
 ៣-បេវិេក្ក្ថា  កយស លដឹក ឱំ្យស្នៃ តក់ាយស្នៃ តចិ់តត; 
 ៤-អសសំគ្គក្ថា  កយស លដឹក មំ្និឱ្យប្ចបកូប្ចបល់; 
 ៥-េរីយិរម្ភក្ថា  កយស លដឹក ឱំ្យប្ប េធស ចកេ ី
េយយម្; 
 ៦-សីលក្ថា  កយស លដឹក ឱំ្យតាងំសៅកនុង ីល; 
 ៧-សមធកិ្ថា  កយស លដឹក ឱំ្យសធវើចិតតឱ្យនឹង; 
 ៨-បញ្ា ក្ថា  កយស លដឹក ឱំ្យសកើតបញ្ញញ ; 
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 ៩-េមិ្រាិក្ថា  កយស លដឹក ឱំ្យសធវើចិតតឱ្យផុ្សត្ក 
កិសល ; 
 ១០-េមុិ្រាិញ្ញា ណ្ទសសនក្ថា  កយស លដឹក ឱំ្យសកើត 
ស ចកេីស ើញ ភាវាៈប្ដលចិតតផុ្សត្កកិសល  ។ 

 ប.ុ ចូ អាងសហតុផ្សលដនកថវតថុទងំ ១០ យ៉ា ងស ោះម្ក 
សម្ើល? 

 វ.ិ កថវតថុទងំ ១០ យ៉ា ងសនោះអាងប្េោះបែុា ម្ េ និបតុតសតថ  
តាម្ប្បវតតិស លថាៈ សោកជារីប្ ឡាញ់ ជារីសគា េ ប ់ 
ប  ័ិរនិងប្បជំុជន កាប្តសោកប្បកបសោយធម្ទ៌ងំ ១០ 
ប្បកា សនោះ សហើយបសប្ងៀនសប្បៀនប្បសៅប  ័ិរឱ្យតាងំសៅកនុង 
ធម្ទ៌ងំស ោះៗ ផ្សង ។ 

 កាលសបើសយើងេិ្ ណ្ណកថវតថុ ១០ ប្បកា សនោះប្ត១ខ្ៗ 
សហើយកានឹងស ើញបន ុរធប្តផ្សលយ៉ា ងវសិ  វសិ្នល ឱ្យ 
សកើតប្បសយជនខ៍្លួន និងប្បសយជនអ៍នកដដរទងំេី ចំប្ែក, 
សប្ ោះសហតុសនោះ សរើបស ម្ ោះថ កថវតថុ គឺ កយប្ដលគ ួ 
និយយដូចស លម្កសហើយ ។ 
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អនុសសរិ 
 ប.ុ អនុ សតិ ប្ប្បដូចសម្េច? 

 វ.ិ ប្ប្បថ  ឭកនូវអា ម្មែ៍ប្ដលគ ួនឹក ។ 

 ប.ុ អា ម្មែ៍ប្ដលគ ួនឹកស ោះនននប៉ា ុម នយ៉ា ង? ចូ រាប ់
ម្កសម្ើល! 
 វ.ិ ននន ១០ យ៉ា ងគឺាៈ 
 ១-ពុទាធ នុសសរិ  ឭកដល់គុែប្េោះេុរធជាននច  ់; 
 ២-ធមោ នុសសរិ  ឭកដល់គុែ ប ់ប្េោះធម្;៌ 
 ៣-សងានុសសរិ  ឭកដល់គុែ ប ់ប្េោះ ងឃ; 
 ៤-សីោនុសសរិ  ឭកដល់ ីល ប ់ខ្លួន; 
 ៥-ចាគានុសសរិ  ឭកដល់ទនប្ដលខ្លួនបនប ចិចគសហើយ; 
 ៦-វទេត្វនុសសរិ  ឭកដល់គុែធម្ប៌្ដលសធវើម្នុ សឱ្យ 
សកើតជាសរវតា; 
 ៧-ម្រណនុសសរិ  ឭកដល់ស ចកេីស្នល បប់្ដលនឹងននន 
ម្កដល់ខ្លួន; 
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 ៨-កាយគ្ត្វនុសសរិ  ឭករសួៅកនុងកាយ ឱ្យស ើញថ 
ម្និលអ សស្នម កសប្គាក គ ួសខ្ពើម្ សអើម្; 
 ៩-អនាបានុសសរិ តាងំ តិកំែតខ់្យល់ដកដសងាើម្ចូល 
សចញ; 
 ១០-ឧបសមនុសសរិ  ឭកដល់គុែប្េោះនិ វ ន ប្ដល 
ជារី ននៃ បកិ់សល  និងរុកខ ។ 

 ប.ុ សហតុដូចសម្េចបនជា ឭកគុែ ប ់ប្េោះេុរធៗ ស ោះ 
នននគុែដូចសម្េច ? 

 វ.ិ បនជា ឭកគុែប្េោះេុរធស ោះ, សប្ ោះប្េោះេុរធសប្បៀន 
ប្បសៅ  ប្ម្េងធម្ស៌រ  សប្ប  តវឱ្យបនស ចកេី ុខ្ កនុង 
សោកសនោះ និងសោកខាងម្ខុ្ និងប្េោះនិ វ នជារីបំផុ្សត ។ 

 ប.ុ ប្េោះេុរធនននគុែសៅសលើ តវសោកទងំអ ់ ឬសៅ 
 ល់ខ្លោះប្ដ ? 

 ប.ុ ប្េោះេុរធនននគុែ គឺផ្សាយប្េហមវហិា ធម្ចំ៌ស ោះ េវ 
 តវទងំអ ់ឥតស ើ ម្ខុ្,  តវណ្ណនននឧបនិ សយ័  ប្ម្ង 
បន សប្ម្ចប្បសយជនជ៍ាតិសនោះ និងជាតិខាងម្ខុ្ និង 
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ប្បសយជនប៍្េោះនិ វ ន,  តវណ្ណឥតឧបនិ សយ័ កាខានបន 
 សប្ម្ចប្បសយជនទ៍ងំ ៣ ស ោះសៅ ។ 

 ប.ុ ប្េោះេុរធសប្ប បនប្តម្នុ សប្ដលនននឧបនិ សយ័ 
សរឬ? 

 វ.ិ សប្ប បនប្តម្នុ សប្ដលនននឧបនិ សយ័សរ, ដូច 
នននកនុងប្េោះ ម្ ‹‹ប ុ ិរម្មស្ន ងិ›› ស ោះប្ស្នប ់។ 

 ប.ុ សបើប្េោះេុរធសប្ប បនប្តម្នុ សប្ដលនននឧបនិ សយ័ 
ម្នុ សឥតឧបនិ សយ័សប្ប ម្និបន, ចុោះសហតុដូចសម្េចបន 
ជាថនននគុែ? សបើសប្ប បនម្នុ សប្ដលនននឧបនិ សយ័ 
ប្ស្នប ់? 

 វ.ិ បនជាថនននគុែស ោះ រុកជានននឧបនិ សយ័ប្ស្នប ់
កាឧបនិ សយ័ស ោះសកើតសោយស្ន ប្េោះេុរធ ប្េោះេុរធ្បក់ស្នង 
ជាេុរធភ្មូ្មិ្ក  តវនននឧបនិ សយ័ស ោះ កាតាងំស ចកេីប្បថន  
ឱ្យជបួនឹងប្េោះេុរធ, ដូចប្េោះេុរធប ម្ប្គូសយើងសនោះ សោកតាងំ 
ប្បថន េុរធភ្មូ្បិញ្ញញ ធិក ប្រងប់្េោះ ម្ថ  ម្ែសគាតម្តស ៀង 
ម្ក សហើយ តវណ្ណប្ដលសកើតខាងសប្កាយ កស្នងទន ីល 
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កាតាងំប្បថន ថ ឱ្យជបួប្េោះ ម្ែសគាតម្ សប្ ោះប្េោះេុរធជា 
ប្បម្ខុ្ ប ់ តវទងំអ ់ បនជាថនននគុែ ។ 

 ប.ុ ប្េោះេុរធនននគុែ  ំប្ដងធម្ស៌ប្ប  តវ និងប្េោះ 
 ងឃសោកប្បតិបតតិធម្វ៌និយ័ សហើយសោកសប្បៀនប្បសៅ តវ 
ឱ្យប្បតិបតតិតាម្ធម្វ៌និយ័ គ ួថនននគុែចុោះ, ប្េោះធម្ន៌នន 
គុែដូចសម្េច សបើនននគុែសៅសលើប្េោះេុរធ និងប្េោះ ងឃ 
ឯស ោះសហើយ គ ួប្តថប្េោះធម្ស៌នោះឥតគុែ, សប្បៀបឧបននដូច 
អនកដំសែើ  តាម្សៅអតប់យ សដើ សៅជបួអនកប្ ុកសគឱ្យបយ 
ររលួទននិងឱ្យផ្សទោះសដក សតើនននគុែសៅសលើបយ ឬកាននន 
គុែអនកប្ដលឱ្យ ? ប្តងស់នោះថនននគុែសៅសលើអនកផ្សទោះយ៉ា ង 
ណ្ណ ចំប្ែកប្េោះេុរធនិងប្េោះ ងឃគ ួថនននគុែ សប្ ោះរុក 
ដូចជាអនកននច  ់បយនិងននច  ់ផ្សទោះ; ចុោះចំប្ែកប្េោះធម្ស៌នោះ 
សហតុដូចសម្េចកាថនននគុែប្ដ  ? សបើនននគុែសតើគុែស ោះ 
ដូចសម្េច? ចូ អធិបាយឱ្យេិស្នេ  ម្កសម្ើល ! 
 វ.ិ ប្េោះធម្ន៌ននគុែដល់ តវសោកទងំអ ់េិតប្បកដ 
ប្តងស់នោះសប្បៀបដូចននច  ់ស ោះម្និ ម្សរ, សប្បៀបដូសចនោះសរើប 
 ម្ ដូចស ឿងតសៅសនោះ ម្នុ សកំ តន់នន កស់ដើ តាម្ផ្សលូវសៅ 
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លំបក ករីេឹងគាម ន សដើ សៅជបួនឹងប ុ ននន កស់ៅសដើម្ផ្សលូវ សគ 
នននសម្តាត អាែិតអា ូ  សគចងអុលប្បបផ់្សទោះថ សៅរិ ខាង 
តបូងនននស ដឋីននន ក ់ សគនននចិតតសម្តាត  សគ គ្ ោះអនកកំ តរុ់គត៌ 
ណ្ណ ់ អនកប្កខ្សតណ់្ណប្ដលសៅសៅជាម្យួនឹងសគសហើយ ប្តង 
បនស ចកេី ុខ្ ចសប្ម្ើនរាល់ៗ  បូ សហតុសនោះ អនកឯងចូ សៅឱ្យ 
បនឆ្លបស់ៅ! ប ុ ស ោះបនស្នេ បស់ហើយកាប្បញប ់លោះ ោំង 
សៅ បនស ើញផ្សទោះស ដឋីស ោះប្ម្ន កាសគា េប្បតិបតតិតាម្ខ្លួនជា 
អនកកំ តរុ់គត៌  ំុសៅប្ជកសកានសោយស្ន ស ដឋីស ោះៗ កា 
ប្េម្ឱ្យសៅតាម្ ំុ ខ្លួនកាយកចិតតរុកោកក់នុងកិចចកា   ប ់
ស ដឋីស ោះឥតសធវ ប្បប្ហ  ស ដឋីកាសេញចិតតនឹងគំនិត 
នន យរសរើបគិតថ ប ុ សនោះនននឫក នន យរលអណ្ណ ់ 
គ ួអញនឹងឱ្យកូនសធវើជាភ្ យិ អាចនឹង កាប្រេយម្តក៌ ប ់ 
អញបន គិតដូស ន្ ោះសហើយកាសៅប ុ ស ោះម្កផ្សសផំ្សគុ ំនឹងធីតា 
 ប ់ខ្លួនឱ្យសៅជាស្នវ ម្ភី្ យិ លុោះអំសែើ ោះេីស ដឋីស ោះសៅ 
ប ុ ស ោះកាបនសឡើងជាស ដឋី ស ឿងសនោះយ៉ា ងណ្ណ ប្េោះេុរធដូច 
ជាអនកប្បបផ់្សលូវ ដូចេុរធភា ិតថ អកាខ តាសរា តថគតា ប្េោះ 
តថគតទងំឡាយអនកប្បបផ់្សលូវ ដូចជាប ុ អនកប្បបផ់្សលូវ 
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ចំប្ែកប្េោះធម្ដូ៌ចជាស ដឋីអនករំនុកបប្មុ្ងឱ្យបននននសឡើង 
ស ឿងសនោះកានននឧបសម្យយដូស ន្ ោះប្ដ , បនជាថប្េោះធម្ស៌នោះ 
នននគុែដល់ តវ ។ សប្បៀបម្៉ាយងសរៀត ឧបននដូចប្គូសេរយ 
និងថន  ំ ចំប្ែកប្េោះធម្ដូ៌ចថន  ំ ចំប្ែកប្េោះ ងឃដូចជាអនក 
ប្ង កាជម្ៃ ឺ ដូចេុរធភា ិតថ ពុវទាធ  ម្ហាវេវជាា  ប្េោះេុរធដូច 
ជាប្គូសេរយយ៉ា ងធំ ធវមោ  ឱសវថា ប្េោះធម្ជ៌ាឱ្ ងយ៉ា ង 
វសិ   សវងា បុញ្ា វក្ខវត្វា  ប្េោះ ងឃជាប្ប្ បែុយ ផ្សសសំហតុ 
ទងំអ ់ សរើបជម្ៃសឺ ោះជាសៅបន បនជាថប្េោះេុរធ-ធម្-៌
 ងឃ នននគុែដល់ តវសោក ។ 

 ប.ុ ចូ អធិបាយអនុ សតិទងំ ១០ ស ោះម្កសម្ើល ? 

 វ.ិ អធិបាយថ កា  លឹកដល់ប្េោះេុរធគុែ អរហ ំជាសដើម្ 
សៅថ  ឭកដល់គុែប្េោះេុរធជាននច  ់,  ឭកបរថ សាា កាខ វត្វ 
ជាសដើម្ សៅថ  ឭកដល់គុែប្េោះធម្,៌  ឭកបរថ 
សុបបដបិវនាន  ជាសដើម្ សៅថ  ឭកដល់គុែប្េោះ ងឃ,  ឭក 
 ីលប្ដលខ្លួន កា សៅថ សីោនុសសរិ,  ឭកទនប្ដលខ្លួន 
បនបំសេញសហើយ សៅថ ចាគានុសសរិ,  ឭកដល់ធម្ប៌្ដលសធវើ 
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ខ្លួនឱ្យសៅជាសរវតា សៅថ វទេត្វនុសសរិ,  ឭកដល់ស ចកេ ី
ស្នល ប ់ ប្ដលនឹងនននម្កដល់ខ្លួន សោយឧបយវធីិសផ្សសងៗ 
សៅថ ម្រណនុសសរិ,  ឭកកនុងកាយ ប ់ខ្លួននិងអនកដដរ ឱ្យ 
ស ើញថជា ប ់ម្និស្នអ ត គ ួសខ្ពើម្ សអើម្ សស្នម កសប្គាក សៅថ 
កាយគ្ត្វនុសសរិ, តាងំ តិដំកល់ខ្យល់ដកដសងាើម្សចញចូល 
ឱ្យដឹងប្វងឬខ្លី សប្គាតប្គាតឬលអិត ទល់ប្ត ៃប ់ននៃ ប ់ សៅថ 
អានាបានុសសរិ,  ឭកដល់គុែប្េោះនិ វ នប្ដលជារី ននៃ ប ់
កិសល និងរុកខ ជាប ម្ ុខ្សោយចំប្ែកម្យួ សៅថ 
ឧបសមនុសសរិ ។ 

 អនុ សតិទងំ ១០ ប្បកា សនោះ ជាកុ លយ៉ា ងខ្ព ់ ្ត ់
ចូលកនុងចំប្ែកវបិ ស ធុ ាៈ  ូម្បអីនកប្ដលបំសេញសៅម្និ 
ទនប់ន សប្ម្ចម្គគផ្សល កាស ម្ ោះថ នននឧបនិ សយ័ជាប ់
នឹងខ្លួន សៅកនុងភ្េខាងម្ខុ្ បនស ម្ ោះថបំសេញកុ ល 
ចំប្ែក ម្ងភាវ  ។ 

ចប់ទសកៈពកួ ១០ 

_______________________ 
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បកិណណកៈព្កួរាត់្រាយ 
ឧបក្កិវលស 

 ប.ុ ឧបកាិសល  ប្ប្បដូចសម្េច? 

 វ.ិ ប្ប្បថ វតថុជាសប្គឿងសៅហមងដនចិតត ស ម្ ោះថ 
ឧបកាិសល  ។ 

 ប.ុ ឧបកាិសល ស ោះនននប៉ា ុម នយ៉ា ង ? 

 វ.ិ ននន ១៦ យ៉ា ង ។ 

 ប.ុ ននន ១៦ យ៉ា ងស ោះគឺអវីខ្លោះ? ចូ រាប!់ 
 វ.ិ ននន ១៦ យ៉ា ងស ោះគឺាៈ 
 ១-អភជិ្ាវសិមត្លាភៈ សោភ្ម្និប្តឹម្ប្តូវស មើ គឺ 
 ម្លងឹចងប់្តបន; 
 ២-ត្ទាសៈ ប្បរូ រា៉ាយ; 

 ៣-ត្កាធៈ ស ចកេីសប្កាធ; 

 ៤-ឧបនាហៈ ចងសប្កាធរុក; 
 ៥-មកខ ៈ លុបគុែសគ; 
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 ៦-បលាសៈ វាយឭកស មើ គឺសលើកខ្លួនផ្សទឹម្សោកអនកននន 
វា  ; 
 ៧-ឥសា ឫ យ, ប្ចប្ែនសគ; 
 ៨-មច្ាេយិៈ ស ចកេីកំណ្ណញ់; 

 ៩-មោៈ បិរសទ រុក; 

 ១០-ោត្ថយយៈ អតួអំនតួ; 
 ១១-ថមភៈ  ងឹងអឹង ប្កអឺតប្ករម្; 
 ១២-ោេមភៈ ប្បណ្ណងំវា  ; 

 ១៣-មនៈ ប្បកាន ់ឬអាង; 
 ១៤-អត្ិមនៈ សម្ើល្យសគ; 
 ១៥-មទៈ ប្ វងឹ; 

 ១៦-បមទៈ ប្បប្ហ សធវ  ។ 

 ប.ុ អភ្ជិាវ ិម្សោភ្ាៈ សោភ្ម្និប្តឹម្ប្តូវ  ំឡឹងចង ់
បនស ោះសតើដូចសម្េច ? ចូ អធិបាយ ! 
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 វ.ិ អធិបាយថ សោភ្ចងប់ន ប ់សគ សោយសហតុណ្ណ 
ម្យួ ឥតរិញឥតដូ  គិតឱ្យបនសោយឧបយសផ្សសងៗ សោយ 
អសន នាៈ ២១ ឬបបធម្ ៌៥ ណ្ណម្យួ សនោះប្ប៉ាកខាងបេវជិត, 
ចំប្ែកខាងប្គហ ថវញិ សោយឧបយគិតនឹងលួចឬបនល ំ
បំបតស់ោយប្ភ្នកជញ្ជ ីង និងគប្ននម្ឱ្យសគខាល ច សដើម្បឱី្យសគឱ្យ 
 ប ់ម្កខ្លួន ដូសចនោះស ម្ ោះថ អភ្ជិាវ ិម្សោភ្ាៈ ។  
 ប.ុ សទ ាៈ, សកាធាៈ, ឧប ហាៈ, ប្ងម្េយបរាៈ និងសកាបាៈ 
ម្កសរៀតទងំ ៥ សនោះ នននស ចកេីអធិបាយសផ្សសងគាន ដូចសម្េច? 
ចូ អធិបាយ ! 
 វ.ិ ធម្ទ៌ងំ ៥ សនោះ នននស ចកេីសផ្សសងគាន ដូសចនោះ ៖ សទ ាៈ 
សនោះ ប្ប្បថ ប្បរូ េរា៉ាយសគ ឱ្យវ ិ ជីវតិឬ ម្បតិត ប ់សគ 
ខឹ្ងកេី ឥតខឹ្ងកេី សៅថ សទ ាៈ, សកាធាៈ ស ចកេីខឹ្ងចំៗ 
ចំស ោះដល់ តវនិង ខ្   នននសជ ប្បសរចជាសដើម្; ឧប ហាៈ 
ខឹ្ងសហើយខ្ចបស់ ចកេីសប្កាធរុក ងំដូច សងើកសភ្លើងប្ដលសគកប ់
រុក សបើខឹ្ងនឹងអនកណ្ណៗ សហើយកាតក់ាល់ប្លងរាប ់ក; 
េយបរាៈ ស ោះខឹ្ងសហើយ កស ឿងសហតុចំស ោះម្នុ សប្ដលជា 
ប ច្ ម្តិត ជាគូ ប្តូវនឹងខ្លួន សដើម្បនឹីង កស ឿងសៅដងៃម្ខុ្សរៀត, 
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សកាបាៈ ប្គានប់្តខឹ្ងបនេិចបនេួចសហើយកាបតស់ៅវញិ ។ ស ចកេ ី
សផ្សសងគាន ដូចវ ិសជជ ម្កសនោះ ។ 

 ប.ុ ម្កខាៈ លុបគុែសគ និង អកតញ្ញូ  សតើស ចកេីសផ្សសងគាន  
ឬដូចគាន ? 

 វ.ិ ស ចកេីសផ្សសងគាន ដូសចនោះ, ម្កខាៈ លុបគុែសគ ដឹងថសគ 
នននគុែប្ដ  ប្តសកើតស ចកេីខឹ្ងសឡើង យកសទ ប្ដលសគ 
ខុ្ សលើខ្លួនបនេិចបនេួចស ោះ ម្កប្តោងលុបគុែសគ ថសគ  
គាម នគុែវញិ, អតញ្ញូ  ម្និដឹងគុែឧបកា ាៈ ប ់បេុវកា បី្ដល 
សគសធវើដល់ខ្លួនសធវើហីៗ សៅ ដូចជាម្នុ សជំ កបំ់ែុលសគ 
សហើយម្និគិតគូ  ងសគ, ចំប្ែកបគុគលជាអកតញ្ញូ រុកជាសគ 
ឱ្យប្ផ្សនដីសស្នយរាជយ កាសៅប្ត កស ឿងដល់សគសរៀត, ស ើញសគ 
 ុរធប្តខុ្ ទងំអ ់ប្តូវប្តននន កឯ់ង ។ 

 ប.ុ បោ ាៈ, វាយឫកស មើស ោះ សតើវាយឫកដូចសម្េច ? 

 វ.ិ វាយឫកស មើស ោះដូសចនោះ សបើខ្លួនលៃងជ់បួនឹងអនកសចោះ 
និយយហាកដូ់ចជាខ្លួនស ោះសចោះស មើនឹងសគ, ខ្លួនប្កប្រេយ 
 ម្បតតិ និយយហាកដូ់ចជាខ្លួននននប្រេយ ម្បតតិសប្ចើន 
ប្បប្ហលនឹងសគ, សបើគាម នយ  ័កេិអងគុយកេី និយយកេី កនុងរី 
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ប្បជំុសគស ៀបររលួអនកនននបណ្ណេ  ័កេិ ខ្លួនសៅអងគុយកនុងរីស ោះ 
ហាកដូ់ចជាខ្លួនននន ័កេិស មើនឹងសគប្ដ  ដូសចនោះស ម្ ោះថ 
បោ ាៈ ។ 

 ប.ុ ឥ ា ឫ យសគស ោះ សតើដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ឫ យសគស ោះដូសចនោះ សបើស ើញសគនននប្រេយ ម្បតតិ ននន 
យ  ័កេិ បនស ចកេី ុខ្-ចសប្ម្ើន ម្និចងឱ់្យសគបនយ -
 ័កេិ ស ចកេី ុខ្-ចំស ើនសរ, ចងឱ់្យសគទបសថកជាងខ្លួន សរើប 
សេញចិតត ។ 

 ប.ុ ម្ចា យិាៈ ស ចកេីកំណ្ណញ់ស ោះ ប្េោះអងគ ំប្ដងចំស ោះ 
អនកននន ឬអនកប្ក ? 

 វ.ិ ស ចកេីកំណ្ណញ់សនោះ ប្េោះអងគ ប្ម្េងចំស ោះអនកននន 
ប្រេយ ម្បតតិ គ ួនឹងប្ចក្យឱ្យដល់អនកកំ តរុ់គត៌ប្ដលគ ួ 
ឱ្យបន, ដូចសោកប្ចកម្ចា យិាៈសៅជា ៥ យ៉ា ងគឺាៈ 
 ១-អាវាសម្ច្ឆរយិៈ កំណ្ណញ់រីអាវា  គឺបនដល់អាវា  
ប្គបប់្គានគ់ ួនឹងឱ្យបន ប្តម្និឱ្យវញិ ហងួប្ហងរុកសៅប្ត 
ននន កឯ់ង;  
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 ២-ោភម្ឆរយិៈ កំណ្ណញ់ោភ្ប្ដលសកើតសឡើងកនុង 
ម្ែឌ ល ងឃ គ ួនឹង្តប់្ចងតាម្លំោបស់ោក្ ់វ ា ខ្ច ី
វ ា ឬោភ្ប្ដលបនម្កោករុ់ក ម្និឱ្យភ្កិខុស្នម្សែ  
ប្ដលសៅជាម្យួផ្សង; 
 ៣-កុ្លម្ច្ឆរយិៈ កំណ្ណញ់ប្តកូល គឺប្តកូលណ្ណប្ដលសគ 
រាបអ់ានខ្លួន ម្និឱ្យភ្កិខុស្នម្សែ ណ្ណសៅរាបអ់ានជាម្យួផ្សង; 
 ៤-េណ្ោម្ច្ឆរយិៈ កំណ្ណញ់ស ចកេី  ស ើ , សបើស ើញសគ 
  ស ើ សោកណ្ណ ម្និបនសរ, បនប្ត  ស ើ ខ្លួន សរើប 
សេញចិតត; 
 ៥-ធម្ោម្ច្ឆរយិៈ កំណ្ណញ់ធម្ ៌ សចោះដឹងធម្អ៌ាង ៌ម្និប្បប ់
សគសរ ប្ប្កងសគសចោះស មើនឹងខ្លួន ឬោកគ់ម្ព ីកបួនខាន តរុកម្និឱ្យ 
សគស ៀន ូប្ត ។ កំណ្ណញ់ទងំ ៥ យ៉ា ងសនោះ សប្ចើននននសលើ 
បេវជិតជាងប្គហ ថ ។ 

 ប.ុ ននយ បិរសទ រុកស ោះ សតើបិរសទ អវីខ្លោះ ? 

 វ.ិ សបើសភ្របេវជិតប្តូវអាបតតិ ៧ កងណ្ណនីម្យួ សហើយបិរ 
រុកអាបតតិណ្ណប្ដលគ ួ ឹកសចញជា រាវា  កាម្និ ឹកសចញ, 
អាបតតិណ្ណប្ដលគ ួចូលប វិា  កាម្និចូលប វិា , អាបតតណិ្ណ 
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ប្ដលគ ួ ំប្ដងចំស ោះម្ខុ្ ងឃ ឬគែាៈបគុគលកាម្និ ប្ម្េង, 
ចំប្ែកខាងប្គហ ថ សទ ប្ដលប្បប្េឹតតកនលងខុ្ ទងំប៉ា ុម ន 
ោករុ់កម្និប្បបដ់ល់សគឯង  ំប្ដងប្តស ចកេីលអសឡើង ថ 
ខ្លួនប្តឹម្ប្តូវ បនជាម្នុនឹងចូលសៅកានេុ់រធស្ន  ស ោះ 
សោកឱ្យ ប្ម្េងសទ  គឺខ្ម្ងសទ ជាម្នុ សរើបថវ យខ្លួនជា 
ឧប កឧប ិកាបន ឬដូចេកួនិប្គនធតិ ថយិខាងសប្ដេុរធ-
ស្ន   សបើចូលកនុងេុរធស្ន   ឱ្យចូលប វិា ជាម្នុ ិន 
សរើបចូលកនុងប្េោះេុរធស្ន  បន ដូសចនោះស ម្ ោះថ ននយ ។ 

 ប.ុ ស្នសងយយាៈ អតួអំនតួស ោះ សតើដូចសម្េច ? 

 វ.ិ អតួស ោះ គឺប្រេយ ម្បតតិចំសែោះវជិាជ  ប្ដលនននតិច សចោះ 
តិច ថនននសប្ចើន សចោះសប្ចើន ឬថលអជាងសគ សដើម្បឱី្យសគ 
  ស ើ  ។ 

 ប.ុ ងម្ភាៈ  ងឹងអឹងស ោះដូចសម្េច ? 

    វ.ិ  ងឹងអឹងស ោះ គឺម្និចំែុោះចុោះចូលេីណ្ណ ដូចជា   ផ្សទោះ។ 

 ប.ុ ស្ន ម្ភាៈ ប្បណ្ណងំវា  ស ោះ សតើប្បណ្ណងំដូចសម្េច ? 

 វ.ិ ខ្លួននននវា  តិច សហើយប្បណ្ណងំប្បប្ជងនឹងអនក 
ប្ដលនននប្រេយ ម្បតតិ នននបែុយ ័កេិសប្ចើន, សននល៉ា ោះសហើយ កា  
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ប្បណ្ណងំប្បប្ជងស ោះ ម្និឱ្យ សប្ម្ចសៅតាម្វតថុបំែងខ្លួន 
ស ោះសរ  ឱំ្យខូ្ចប្បសយជនស៍ៅវញិ ដូច កយបរុាែគតិថ 
‹‹ស ើញដំ ជុីោះ កំុជុោះតាម្ដំ ›ី› ។ 

 ប.ុ នននាៈ, ប្បកានខ់្លួន, ឧបទនាៈ កាប្បកានខ់្លួនប្ដ  សតើ 
ប្បកានទ់ងំេី សនោះ នននស ចកេីសផ្សសងគាន ដូចសម្េច ? 

 វ.ិ នននស ចកេីសផ្សសងគាន ដូសចនោះ ចំប្ែកនននាៈ ប្បកានខ់ាង 
សប្ដថ ខ្លួនប្គានស់បើជាងសគ ឬអាងបែុយ ័កេិប្រេយ ម្បតត ិ
ជាសដើម្ (3), ចំប្ែកឧបទនាៈ ប្បកានខ់ាងកនុង គឺប្បកាន ់
បញ្ចុ បទនកខនធទងំ ៥ ។ 

 ប.ុ អតិនននាៈ សម្ើល្យសគស ោះសតើដូចសម្េច ? 

 វ.ិ សម្ើល្យស ោះដូសចនោះ គឺខ្លួនជាម្នុ សននតឥ់តប្គប សៅ 
កណ្ណេ លជំនំុសគ សចោះប្តថឱ្យសគ បនេុោះប អ្ បស់គ ឱ្យសគបន 
ស ចកេីអាបម់្ខុ្ ឬស្នម នថសគម្និសកើតស មើនឹងខ្លួន ។ 

 ប.ុ ម្រាៈ ប្ វងឹស ោះដូចសម្េច ? ប្ វងឹប្ស្ន ឬប្ វងឹអវី? 

 វ.ិ ប្ វងឹស ោះនននសប្ចើន, ប្តកនុងរីសនោះសោក ំសៅយកប្ត 
ប្ វងឹ ៣ យ៉ា ងគឺាៈ វយម្សទ ប្ វងឹថខ្លួនសៅសកមង, 
                                                 
3
 នននាៈ សចោះចូ សម្ើលកនុងេួកធម្ ៌៩ កនុងធម្មវភិាគជានស់ទស ោះ សរើបនននស ចកេីេិស្នេ   ។ 



 

 

159 

159 

អសរាគយម្សទ ប្ វងឹថខ្លួនម្និនននសរាគ, ជីវតិម្សទ ប្ វងឹថ 
ខ្លួននននអាយុប្វងម្និទនស់្នល ប;់ ប្ វងឹប្ស្នកាជាប្ វងឹប្ដ  ប្ត 
សោកម្និរាបចូ់លកនុងឧបកាិសល ធម្ស៌រ សោក្តចូ់លកនុង 
បញ្ច សវរា ខាងសដើម្ ចួសហើយ ។ 

 ប.ុ បននរាៈ កា ប្បប្ហ សធវ ស ោះដូចសម្េច ? 

 វ.ិ កា ប្បប្ហសធវ ស ោះ បនដល់កា ប្បប្ហ សធវ ប្គប ់
យ៉ា ង ប្គបប់្បបទងំអ ់ សោក្តជ់ាកំេូលដនអកុ លធម្ ៌
ននននយ័ដូចសោភ្ាៈ សទ ាៈ សននហាៈ ទងំ ៣ សនោះ ជាឫ  
អកុល  នននបននរាៈជាឫ ប្កវ ប ់ឫ ទងំ៣សនោះសរៀត 
ដូចនយ័ថាៈ បននរម្លូកា ស ចកេីប្បននរជាឫ គល់ ប ់ 
អកុ លម្លូទងំ ៣ ។ 

ចប់បកណិ្ណ កៈពកួរាត់្រាយ 

________________ 

 

 

 

 



 

 

160 

160 

ប្បស្នន ប្បជំុកងធម្ ៌

នមត្ថុ  េត្នត្ដយសស 
វេលាវ េះ សូមពណ៌នា េូប្បស្នា ប្បជ ុំកងធម៌ ភាគទ ី ២ 

ថ្នា ក់ប្រ ីដចូមា វសចកដរីវៅវ េះ ៖ 
ប ច្ឆា  សាសន្ទ ប្ប្បថ្ន ដចូវមដច ? 
េសិសជជនា សាសន្ទ ប្ប្បថ្ន ពាកយវប្បៀ ប្បវៅ ។ 
ប . ស្នសនា មា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
េ.ិ ស្នសនា មា  ២ យ៉ា ង គៈឺ ពាហិរស្នសនា ១, 

ព ទធស្នសនា ១ ។ 
ប . ស្នសនាទុំងពរីវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូវមដច ? 
េ.ិ ស្នសនាទុំងពរីវ េះមា វសចកដអី្ធបិាយដវូចាេះ ពាហិរ-

ស្នសនា បា ដល់ស្នសនាខាងវប្ៅអ្ុំពពី ទធស្នសនាទុំងប៉ា នាា   
មា ប្ពាហាណស្នសនាជាវដើម; ព ទធស្នសនាបា ដល់ស្នសនា 
របស់ប្ពេះសមាា សមពុទធជាបរមប្គូ ។ 

ប . ព ទធស្នសនា ស្នស របស់ប្ពេះព ទធវនាេះ វបើប្ចកវោយ 
សវងេបមា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
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េ.ិ ព ទធស្នសនា ស្នសនារបស់ប្ពេះព ទធវនាេះ វបើប្ចកវោយ 
សវងេបមា  ៣ យ៉ា ងគៈឺ 

១-សព្ោោប្សស អករណំ មិ ឱ្យវធវ ើអ្ុំវពើបាបទុំងពួង 
គវឺេៀរ ច្ឆកទ ចចររិប្បប្ពរឹតអាប្កក់វោយកាយ វាច្ឆ ចរិត; 

២-កសុលសសបូ្សមបោ ញ ុំងក សលឱ្យដល់ប្ពម គឱឺ្យ 
ប្បកបស ចររិប្បប្ពរឹតលអវោយកាយ វាច្ឆ ចរិត; 

៣-សចិតតប្រសិយទប្នំ ជប្មេះចរិតរបស់ខ្លួ ឱ្យផូរផង់ច្ឆក 
វប្គឿងវៅហាង មា វលាភៈ វទសៈ វមាហៈ ជាវដើម ។ 

ប . ព ទធស្នសនាមា ប្រមឹប្រប៉ា ណណឹ ងវទ ឬមា ប្ចកវៅវទៀរ 
ប្ដរ? វបើមា ប្ចកវរើមា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 

េ.ិ ព ទធស្នសនាមិ ប្ម មា ប្រមឹប្រប៉ា ណណឹ ងវទ វៅមា ប្ចក 
វៅ ៣ យ៉ា ងវទៀរគៈឺ 

១-យថាប្រាធសាសន្ទ ពាកយវប្បៀ ប្បវៅតាមសមគួរដល់ 
វទសកុំហ សសរវ បា ដល់េ ិយ័បិដក; 

២-យថានុសោមសាសន្ទ ពាកយវប្បៀ ប្បវៅអ្  វលាម 
តាមសមគួរដល់អ្ធាស្ស័យ, េស័ិយ  ងិចរយិរបស់សរវ បា  
ដល់ស រត ដបិដក; 
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៣-យថាធមមសាសន្ទ ពាកយវប្បៀ ប្បវៅដស៏មគួរដល់ធម៌ 
ខ្ពស់ បា ដល់មគគ ងិផល បា ដល់អ្ភធិមាបិដក ។ 

សាសន្ទសៅមាន ៣ យ៉ា ងសទៀតគ ឺ
១-ប្រយិតតិសាសន្ទ ពាកយវប្បៀ ប្បវៅឱ្យទវ េញវរៀ សូធយ 

កាងុបិដកទុំង ៣; 
២-ប្ដិប្តតិសាសន្ទ ពាកយវប្បៀ ប្បវៅឱ្យប្បរបិរតតិាម 

សមគួរដល់ធម៌ ចុំប្ណកប្គហសថមា ទ សីលជាវដើម, ចុំប្ណក 
បពវជរិមា សីល ងិសមាធជិាវដើម  ងិកចិចេរតវផសងៗ; 

៣-ប្ដិសវធសាសន្ទ ពាកយវប្បៀ ប្បវៅឱ្យប្តាស់ដងឹ េូ មគគ 
 ងិផល ។ 

ប . បរយិរត ិវបើប្ចកតាមប្បវភទមា ប៉ា នាា  ? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
េ.ិ បរយិរត ិវបើប្ចកតាមប្បវភទមា  ៣ យ៉ា ងគៈឺ 
១-អលគ្គទរូបមបរយិរាិ វរៀ វដើមបីលាភកាងុបចចុបប ា; 
២-នសិសរណ្បរយិរាិ វរៀ វដើមបីរលាស់វចញច្ឆកទ កេ; 
៣-ភណឌ គារកិ្បរយិរាិ វរៀ វដើមបីរកា េូេងសបរយិរត ិ។ 
ប . ប្បវភទន បរយិរតទិុំង ៣ វ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយ 

ដចូវមដចខ្លេះ? 
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េ.ិ មា វសចកដអី្ធបិាយថ្នៈ បរយិរតមិា ឧបមាដចូជាពស់ 
មា ពសិ គបឺរយិរតបិ្ដលប គគលវរៀ មិ លអ មា វរៀ ប្បាថ្នា ប្រ 
លាភ  ងិប្ា ់ប្រប្បណុំងប្បប្ជងដវណដ ើ មយកស ខ្ កាងុបចចុបប ា 
ប្ា ់ប្រវោេះពាកយរុំណិេះដុំវណៀលជាវដើមប៉ា វណណ េះ វរៀ វហើយ 
មិ ពចិ្ឆរណ េូវសចកដនី ធម៌វនាេះៗ មិ ព ិរិយឱ្យជាក់ចាស់ ឱ្យ 
បា គ ណេវិសសប្ដលប្រេូបា  ប្រឡប់ជាបា វសចកដទី កេេញិ 
វប្ពាេះប្រវរៀ មិ លអ ដចូប រសវ ើញពស់វហើយលូកនដវៅច្ឆប់ 
ប្រង់ក េយុ ពស់វាងាកប្បរមកចកឹេញិ ជួ កាលប្រេូកនដជាវដើម 
ប រសវនាេះរប្មងដល់មរណៈ វបើព ុំវនាេះវស្នរវទដល់ េូវសចកដ ី
ទ កេវសេើរប្រស្នល ប់ វប្ពាេះវហរ អ្វ ី? វប្ពាេះប្រខ្លួ ច្ឆប់មិ លអ ពស់វា 
ចកឹយ៉ា ងណមិញ, វមា ប រសកាងុស្នសនាវ េះ ប្ដលវរៀ ធម៌ 
មិ លអកដ៏វូច្ឆា េះ បរយិរតបិ្បបវ េះ វ ា្ េះថ្ន អ្លគគទេូបរយិរដ ិ ។ 
បរយិរតបិ្ដលប គគលវរៀ ប្បាថ្នា  ងឹបុំវពញ េូខ្ ធ មា សីលកេ ធ 
ជាវដើម វដើមបី ងឹរលាស់ខ្លួ ឱ្យផ រពេីដដទ កេ បរយិរតបិ្បបវ េះ 
វ ា្ េះថ្ន  សិសរណបរយិរត ិ។ បរយិរតបិ្ដលប្ពេះខ្ណីស្សពវលាក 
វរៀ វដើមបី ងឹរកាទ ក េូេងសប្ពេះព ទធស្នសនាប៉ា វណណ េះ បរយិរត ិ
ប្បបវ េះ វ ា្ េះថ្ន ភណា ារកិបរយិរត ិ។ 
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ធុរសាសនា 
ប . ធ រៈ ប្ប្បថ្ន ដចូវមដច ? 
េ.ិ ធ រៈ ប្ប្បថ្ន ប្ទប្ទង់ ។ 
ប . ធ រៈកាងុស្នសនាប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
េ.ិ ធ រៈ កាងុស្នសនាមា  ២ យ៉ា ងគៈឺ គ ថធ រៈ ១, 

េបិសសនាធ រៈ ១ ។ 
ប . គ ថធ រៈវនាេះ វរើប្ទប្ទង់ដចូវមដច ? 
េ.ិ គ ថធ រៈវនាេះ គបឺ្ទប្ទង់ េូគមព ីរ គវឺរៀ សូធយកាងុបិដកទុំង 

៣ វហើយប្បរបិរតតិាមការប្ដលវរៀ សូធយវនាេះ ។ 
ប . េបិសសនាធ រៈ វនាេះប្ទប្ទង់ដចូវមដច ? 
េ.ិ េបិសសនាធ រៈវនាេះ វលាកវៅកាងុទវីសនាស ៈដស៏្នា រ់ 

វហើយចវប្មើ  េូសមថកមាោា    ងិ េបិសសនាកមាោា   ។ 

លអំសាសនា 
ប . លុំអ្ស្នសនាមា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
េ.ិ លុំអ្ស្នសនាមា  ៣ យ៉ា ងគៈឺ 
១-អាទកិលាវណ លុំអ្ខាងវដើមបា ដល់សីល; 
២-មវជេកលាវណ លុំអ្កណដ លបា ដល់សមាធ;ិ 
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៣-បរវិយស្ន កលាវណ លុំអ្ខាងច ងបុំផ របា ដល់ 
បញ្ញា  ។ 

អងគសាសនា 
ប . អ្ងគរបស់ស្នសនាមា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
េ.ិ អ្ងគរបស់ស្នសនាមា  ៩ យ៉ា ងគៈឺ សុរាៈ ១, វគ្យយៈ 

១, វេយាក្រណ្ៈ ១, គាថា ១, ឧទានៈ ១, ឥរិេុរាក្ៈ ១, 
ជារក្ ១, អពភូរធម្ោៈ ១, វេទលល ៈ ១ ។ 

ប . ច េះអ្ងគទុំង ៩ វ េះ បា វសចកដយី៉ា ងណខ្លេះ? 
េ.ិ អ្ងគទុំង ៩ វ េះ បា វសចកដយី៉ា ងវ េះថ្ន សុត្េៈ បា ដល់ 

ឧភវតាេភិងគ  វិទេស ខ្ ធកៈ  ងិបរវិារៈជាវដើមផង បា ដល់ពួក 
ស ប្រកាងុស រត បិារមា មងគលសូប្រ ររ សបូ្រ នាលកសបូ្រ 
រេដដកជាវដើមផង  ងិបា ដល់ព ទធេច ៈដនទ ប្ដលមា វ ា្ េះថ្ន 
ស រត ដផង ។ ត្គយយៈ បា ដល់សូប្រប្ដលប្បកបដល់ាថ្ន  
ទុំងអ្ស់  ងិសាថ្នទុំងអ្ស់ កាងុសុំយ រត កិាយ ។ 
ត្វយាកេណៈ បា ដល់អ្ភធិមាបិដក  ងិសបូ្រប្ដលមិ លាយ 
វោយាថ្ន វហើយ ងិព ទធេច ៈដនទ ប្ដលមិ សវរងាគ េះចូលកាងុ 
អ្ងគទុំង ៨ វ េះផង ។ គាថា បា ដល់ធមាបទវថរាថ្ន 
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វថរាីថ្ន ប្ដលជាាថ្នស ទធមិ មា វ ា្ េះថ្នសបូ្រ ។ ឧទានៈ 
បា ដល់សូប្រទុំង ៨២ ប្ដលប្បកបវោយាថ្ន អាស្ស័យ 
វស្នម សសញ្ញា ណ ។ ឥត្ិវុត្េកៈ វលាកសវរងាគ េះយកសបូ្រ 
១១០ ប្ដលពួកស្នេក័សុំប្ដងដល់ប្ពេះព ទធដកីាថ្ន ‹‹េ រតវញ្ញោ រុំ 
ភគវា›› អាងដល់ប្ពេះព ទធដកីាវ េះ ប្ដលប្ពេះមា វជាគប្ទង់ 
ប្តាស់សប្មដងវហើយដវូចាេះជាវដើម ។ ជ្ជត្ក គវឺរឿងរ៉ាេប្ដល 
ប្ពេះអ្ងគសុំប្ដងប្ស្នេប្ជាេអ្ុំពអី្ររីៈ សុំវៅយកជារក ៥៥០ មា  
អ្បណណ កជារកជាវដើម ។ អព្ភូត្ធមោៈ បា ដល់ប្ពេះសបូ្រ 
ទុំងអ្ស់ ប្ដលប្បកបវោយអ្ចារយិពភូរធម៌ គធឺម៌ប្ដលប្ពេះ 
សុំប្ដងមា ពាកយថ្ន មិ ប្ដលវកើរ ឥឡូេវ េះវកើរវឡើងវហើយ 
គួរអ្ស្នច រយវសាើចវពក បា ដល់សូប្រមា បាលីថ្ន ច្តាេ ត្រាត្ម 
ភិកខ ត្វ អច្ាេោិ អព្ភូត្ធមោ  អាននទ មាា លភកិេទុុំងឡាយ 
ធម៌មិ ប្ដលវកើរវហើយវកើរវឡើងបា  គួរអ្ស្នច រយ ៤ ប្បការវ េះ 
រប្មងមា កាងុអា  េ›› ដវូចាេះជាវដើម ។ ត្វទលលៈ គសឺូប្រប្ដល 
វគសួរបា វចេះដងឹ មា វសចកដរីកីរយ វៅថ្ន វេទលល ។ 
អ្ងគស្នសនាមា  ៩ យ៉ា ងដចូពណ៌នាមកវ េះ ។ 
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ត្ពះពុទធសាសនារងុវរឿង នងិ សាបសូនយ 
ប . ប្ពេះព ទធស្នសនាប្ដលរ ងវរឿងវោយវហរ ប៉ា នាា  យ៉ា ង? 

គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
េ.ិ ប្ពេះព ទធស្នសនាប្ដលរ ងវរឿងវោយវហរ  ៥ យ៉ា ងគៈឺ 
១-សកកច្ចំ ធមោំ សុណនដ ិ បរសិ័ទស្នដ ប់ធម៌យកចរិត 

ទ កោក់វោយវារព; 
២-សកកច្ចំ ធមោំ បេោិបុណនដិ បរសិ័ទវរៀ សូធយធម៌ 

យកចរិតទ កោក់វោយវារព; 
៣-សកកច្ចំ ធមោំ ធាត្េនដិ បរស័ិទប្ទប្ទង់ធម៌ទ ក 

វោយវារព; 
៤-សកកច្ចំ ធតានំ ធមោ នំ ឧបបេកិខ នដ ិ បរសិ័ទចូល 

វៅជរិរុំពងឹ េូអ្រថន ធម៌វនាេះៗ វោយវារព; 
៥-សកកច្ចំ ធមោ នំ បដ្ិបជ្ជនដិ បរសិ័ទប្បរបិរតតិាម 

ធម៌វនាេះៗ វោយវារព ។ 
ប . ស្នសនាទុំងអ្ស់វ េះ អ្វ ីជាវដើមស្នសនា, អ្វ ីជាកណដ ល 

ស្នសនា, អ្វ ីជាខាងច ងស្នសនា ? 
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េ.ិ ស្នសនាទុំងអ្ស់វ េះ ខាងវដើមស្នសនា បា ដល់សរណ-
គម  ៍ ៣, កណដ លស្នសនាគសឺីល ៥ ស ចររិ ១០, ខាងច ង 
ស្នសនា គអឺ្រយិសចច ៤ ។ 

ប . វហរ ដចូវមដចបា ជាច្ឆរ់សរណគម ជ៍ាខាវដើម ? 
េ.ិ បា ជាច្ឆរ់ទ កសរណគម ជ៍ាខាងវដើមវនាេះ វប្ពាេះទពីងឹ 

ប្ពេះព ទធប្ពេះធម៌ប្ពេះសងឃជាម   ដចូយ៉ា ងប្គហសថប្ដលកា ់ 
ស្នសនា ប្រេូថ្នវ យខ្លួ ចុំវពាេះប្ពេះររ ប្រយ័ វទើបវពញជា 
ឧបាសកឧបាសកិា ចុំប្ណកបពវជរិកគ៏ង់ប្បិរវប្បៀ វោយសរណ-
គម ខ៍ាងវដើម វទើបវពញជាស្នមវណរ បា ជាច្ឆរ់ថ្នសរណ-
គម ជ៍ាខាងវដើមន ស្នសនា ។ 

ប . វហរ ដចូវមដចបា ជាច្ឆរ់សីល ងិស ចររិជាកណដ ល? 
េ.ិ បា ជាច្ឆរ់សីល ងិស ចររិជាកណដ លវនាេះ វប្ពាេះថ្នវបើ 

ដល់សរណគម វ៍ហើយ វទើបប្បប្ពរឹតលអវៅបា  បា ជាច្ឆរ់សីល 
 ងិស ចររិវនាេះជាកណដ ល ។ 

ប . វហរ ដចូវមដចបា ជាច្ឆរ់អ្រយិសចចជាខាងច ង ? 
េ.ិ បា ជាច្ឆរ់អ្រយិសចចទ កជាខាងច ងវនាេះ វប្ពាេះប គគល 

ណប្ដលបា វ ើញសចចទុំង ៤ វោយជាក់ចាស់វហើយ អ្ស់កចិច 
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អ្វី ងឹសិកាវៅវទៀរវហើយ បា ជាវលាកច្ឆរ់អ្រយិសចចវ េះជា 
វស្នឡសកចិច ។ 

ប . អ្រយិសចច ៤ វនាេះ ច្ឆរ់ជាវស្នឡសកចិចដចូវមដច? 
េ.ិ អ្រយិសចច ៤ វនាេះ ច្ឆរ់ជាវស្នឡសកចិចដវចាេះគៈឺ ទ កេសចច 

ជាបរញិ្ញា កចិច ជាកចិចគបឺ្ពេះវយាេចរ គបបីកុំណរ់ដងឹ េូទ កេ, 
សម ទសចចជាបហា កចិច ជាកចិចគបឺ្ពេះវយាេចរគបបីលេះបង់, 
 វិរធសចច ជាសចាកិារពវកចិច ជាកចិចគបឺ្ពេះវយាេចរគបបីវធវ ើឱ្យ 
ជាក់ចាស់ មគគសចចជាភាវេរពវកចិច ជាកចិចគបឺ្ពេះវយាេចរគបបី 
ចវប្មើ  ។ កាងុកចិចទុំង ៤ វ េះ ប្ចកតាមគគទុំង ៤ មគគមួយៗ 
មា  ៤ៗ បួ ៗ ដង ប្រេូជា ១៦ ។ 

ប . ស្នសនា ពាកយវប្បៀ ប្បវៅកាងុបិដកទុំង ៣ វ េះ ស ទធ 
ប្រប្ពេះព ទធប្បវៅ ឬមា អ្ាកឯវទៀរវប្បៀ ប្បវៅប្ដរ? 

េ.ិ ស្នសនាទុំងអ្ស់វ េះ វគប្បវៅបា ប្គប់ាា  ដចូសីលក ៏
មា វគប្បវៅបា  សមាធគិង់មា ពួកប្ពាហាណ៍ប្បវៅវកើរ, ធម៌ 
ឯងវទៀរគង់មា វគប្បវៅវកើរដចូាា  ។ 

ប . ច េះប្ពេះព ទធេវិសសជាងវគប្រង់ណ? 
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េ.ិ ប្ពេះព ទធប្ដលេវិសសជាងវគវនាេះ គបឺ្ពេះអ្ងគប្តាស់ដងឹ េូ 
អ្រយិសចចទុំង ៤ វហើយប្បវៅព ទធបរស័ិទឱ្យប្តាស់ដងឹតាម ។ 

ប . ស្នសនា ងឹស្នបសូ យវៅវោយវហរ ប៉ា នាា  យ៉ា ង? 
េ.ិ ស្នសនា ងឹស្នបសូ យវៅវោយវហរ  ៥ យ៉ា ង គៈឺ 
១-ន សក្កច្ច ំធម្ោ ំសុណ្នដ ិបរសិ័ទមិ ស្នដ ប់ធម៌វោយយក 

ចរិតទ កោក់; 
២-ន សក្កច្ច ំ ធម្ោ ំ បរយិបុណ្នដ ិ បរសិ័ទមិ វរៀ សូធយធម៌ 

វោយវារព; 
៣-ន សក្កច្ច ំ ធម្ោ ំ ធាវរនដ ិ បរស័ិទមិ ប្ទប្ទង់ធម៌ទ កវោយ 

វារព; 
៤-ន សក្កច្ច ំ ធត្វន ំ ធមោ ន ំ ឧបបរកិ្ខនដ ិបរសិទ័មិ ចូលវៅ 

ជរិរ ុំពងឹ េូអ្រថន ធម៌វនាេះៗ វោយវារព; 
៥-ន សក្កច្ច ំ ធម្ោ ំ បដបិជានដ ិ បរសិ័ទមិ ប្បរបិរតតិាមធម៌ 

វនាេះៗ វោយវារព ។ 
ប ច្ឆា -េសិសជជនាមកកាងុស្នសនាវ េះចប់វោយសវងេបប្រប៉ា វណណ េះ ។ 
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ទាន នងិ ចាគ្ៈ 
ប . ោន  ងិ ចាគៈ ទុំងពរីវ េះ មា វសចកដវីផសងាា  

ឬដចូាា ? 
េ.ិ ទ   ងិ ច្ឆគៈ មា វសចកដវីផសងាា ខ្លេះ ប្រេូាា ខ្លេះ ។ 
ប . ច េះវផសងាា ប្រង់ណ? ដចូាា វរើប្រង់ណ? 
េ.ិ ប្ដលវផសងាា វនាេះ វផសងាា ប្រង់ច្ឆគៈប្ចកជាពរីយ៉ា ងគៈឺ 
អាមិសហគៈ លេះបង់អាមិស, កវិលសច្ឆគៈ លេះបង់ 

កវិលស; ប្ដលប្រេូាា វនាេះ គអឺាមិសច្ឆរ់ចូលកាងុទ ដចូាា  ទ  
កគ៏ង់ឱ្យអាមិស, ច្ឆគៈកល៏េះបង់អាមិស ទ កគ៏ង់មា ច្ឆគ-
វចរនាវៅខាងកាងុប្ដរ បា វៅជាទ វកើរ ឯទ វ េះប្បកប 
វោយបដាិគ ហៈអ្ាកទទួលវទៀរ ចុំប្ណកច្ឆគៈវបើាា  អ្ាកទទួល 
គង់លេះវកើរ ដចូយ៉ា ងកវិលសច្ឆគៈ លេះកវិលសមា អ្ាកណ 
ទទួល ។ 

ប . បូជា  ងិ ទ វផសងាា  ឬដចូាា  ? 
េ.ិ វផសងាា ប្របាលី ឯវសចកដដីចូាា  ប៉ា ប្ ដឱ្យតាមជា ់ប គគល 

អ្ាកទទួល វបើបូជាចុំវពាេះប្ពេះព ទធប្ពេះធម៌ប្ពេះសងឃ មា ចរិត 
ប្ជេះថ្នល  ឬប្គូឧបជាយច្ឆរយ មាតាបិតាប្ដលមា គ ណវលើខ្លួ  
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បូជាវ េះជាអ្ស្នធារណៈ មិ ទូវៅដល់ប គគលដនទ វបើច្ឆរ់ជា 
ទ វៅថ្ន បូជាទ , ចុំប្ណកទ ទវទវនាេះ ឱ្យទួវៅមិ មា  
វរ ើសប គគលណ ទ ប្ចកជា ២ គ ឺសងគហទ  ឱ្យវោយសវរងាគ េះ 
ដល់អ្ាកកុំសរ់ទ គរ៌ វៅថ្ន សងគហទ  ឱ្យដល់អ្ាកមា គ ណធម៌ 
ខ្ពង់ខ្ពស់ វៅថ្ន បូជាទ  ។ 

ប . ច េះទ ប្ចកជា ២ ជាបាដបិ គគលិកទ   ងិសងឃគតា-
ទកេណិទ  ប្ពេះព ទធប្ទង់សរវសើរថ្នៈ សងឃគតាទកេណិទ  
ប្បវសើរជាងបាដបិ គគលិកទ  សូមបីថ្នវ យដល់ប្ពេះព ទធបា ប ណយ 
មិ ដល់សងឃគតាទកេណិទ  ច េះវហរ អ្វ ីបា ជាសងឃគតា-
ទកេណិទ  មិ ប្ដលឱ្យផលជាទដិាធមាវេទ យ៍ីវស្នេះ ហាក់ដចូ 
ជាបាដបិ គគលិកទ បា ផលវប្ចើ ជាង?  

េ.ិ សងឃគតាទកេណិទ  វៅប្រមា ប ណយវប្ចើ ជាង ឱ្យ 
តាុំងពនីថាវធវ ើវៅទល់ ងឹបា ប្ពេះ ពិាវ  វទើបអ្ស់ ចុំប្ណកទដិាធមា-
វេទ យ៍ីវនាេះ ឱ្យប្រកាងុមួយជារវិ េះវទ មិ ជូ វៅជារមិ ខ្ 
វទៀរវឡើយ វប្បៀបដចូជាអ្ាកវធវ ើប្ស្សវធវ ើស្សូេប្ស្នល ៣ ប្ខ្ឆាប់ 
បា  ប្រមិ សេូបា ផលវប្ចើ  អ្ាកវធវ ើស្សេូធា ់ពរិប្ម ប្រយូរ 
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ប៉ា ប្ ដមា ផលវប្ចើ ជាង, ទដិាធមាវេទ យី ដចូជាស្សូេប្ស្នស, 
សងឃគតាទកេណិទ  ដចូជាវធវ ើស្សូេធា ់ ។ 

ប . ទ វ េះប្បកបវោយធម៌ប៉ា នាា  យ៉ា ងវទើបបា ប ណយ? 
វគឱ្យទ ដនទៗ វប្ៅស្នសនាគង់វគឱ្យវកើរប្ដរ កមិ៏ ច្ឆរ់ថ្ន 
បា ប ណយផង? 

េ.ិ ទ ប្បកបវោយធម៌ ៤ យ៉ា ងគ ឺ សទធ  ១, ហិរ ិ ១, 
ច្ឆគវចរនា ១, េរីរ ិ១, វទើបបា ប ណយ, វគឱ្យទ ដនទៗ វប្ៅ 
ស្នសនា បា ជាច្ឆរ់ថ្នមិ បា ប ណយ វប្ពាេះមិ ប្បកបវោយធម៌ 
៤ យ៉ា ងវ េះ ។ 

ប . ចុំប្ណកអាមិសទ  មា ប្ចកជា ២ ជា ៣ តាមលុំោប់ 
វៅ ច េះធមាទ មា ប្ចកយ៉ា ងហាឹងប្ដរ ឬាា  វទ? 

េ.ិ ធមាទ មា ប្ចកជា ២ យ៉ា ងប្ដរគ ឺជាវលាកយិធមាទ  
១, ជាវលាក រតរធមាទ  ឬជាសិកេមិរតធមាទ  ១ ពាកយទុំង ២ 
មា៉ា រ់វ េះជាវេេច ៈ ងិាា  ។ 

ប . ច េះវលាកយិធមាទ វនាេះ សុំប្ដងធម៌ដចូវមដច? 
េ.ិ វលាកយិធមាទ វនាេះ សុំប្ដងថ្ន ‹‹ធម៌វ េះជាក សល ធម៌ 

វ េះជាអ្ក សល ធម៌វ េះជាប ណយ ធម៌វ េះជាបាប ធម៌វ េះប្បកប 
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វោយវទស ធម៌វ េះមិ ប្បកបវោយវទស ធម៌វ េះជាស ចររិ›› 
ជាវដើម ។ 

ទ ប្ដលប្ចកជា ២ វនាេះ គបឺ្ចកវោយអ្ុំណចបដាិគ ហកៈ 
អ្ាកទទួលជាសងឃខ្លេះ ជាប គគលខ្លេះ ។ 

ប . ប្ចកជាពរីវទៀរ ជាសងគហទ   ងិបូជាទ វោយ 
វហរ អ្វ ី? 

េ.ិ ប្ចកវោយអ្ុំណចប គគលវថ្នកទប ងិប គគលជា ់ខ្ពស់ 
ប គគលវថ្នកទបឱ្យវោយវមតាត ចរិត ប គគលជា ់ខ្ពស់ឱ្យវោយចរិត 
ប្ជេះថ្នល ចុំវពាេះគ ណធម៌របស់វលាក ។ 

ប . ទ ប្ដលប្ចកជាបីយ៉ា ងគៈឺ ទសទ  ១, សហាយ-
ទ  ១, ស្នមិទ  ១ វោយវហរ អ្វ ី ? 

េ.ិ ទ ទុំង ៣ វ េះ ប្ចកវោយអ្ុំណចវទយយធម៌វថ្នក 
ទប, កណដ ល  ងិជា ់ខ្ពស់ ។ 

ប . ឱ្យវទយយធម៌ដចូវមដចវ ា្ េះថ្នជាទសទ ? 
េ.ិ ឱ្យវទយយធម៌វថ្នកទបជាទ  របស់ណលអៗលាក់ទ ក 

ដចូជាឱ្យរបស់វៅខុ្្ុំកុំដរស ី ការឱ្យដវូចាេះ កវិលសអាចប្គបសងករ់ 
បា  ជាខុ្្ុំរណោ  ។ 
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ប . ឱ្យវទយយធម៌ដចូវមដចប្ដលជាសហាយទ ? 
េ.ិ វទយយធម៌ណប្ដលខ្លួ ស្សឡាញ់ វប្បើប្បាស់ប្បបណ ក ៏

ឱ្យរបស់ប្បបវនាេះ ។ 
ប . ស្នមីទ វនាេះឱ្យវទយយធម៌ដចូវមដច? 
េ.ិ ស្នមិទ វនាេះឱ្យរបស់ខ្ពង់ខ្ពស់នថលថ្នល  វលើសរបស់វប្បើ-

ប្បាស់របស់ខ្លួ  ឬរបស់ប្ដលមា ប ដចិប ដចួ ស ូអ្រ់មារ់ឯង 
វហើយផ្ដដ ច់ឱ្យវៅជាទ  កច៏្ឆរ់ថ្នស្នមិទ ប្ដរ ។ 

អា សិងសទ ថ្នបា វភាគសមបទ័ អា សិងសសីលថ្ន បា  
របូលអ មា អាយ ប្េង វហរ ដចូវមដចបា ជាអា សិងសទ ទុំង ៥ 
អា សិងសទ ី១ ថ្ន បិវយ ប្ប្បថ្ន ជាទសី្សឡាញ់វៅេញិ មិ ឮ 
ថ្នបា វភាគសមប័ទ, អា សិងសសីលទុំង ៥ អា សិងសទ ី ១ ថ្ន 
វភាគកេ ធុំ អ្ធគិចារ ិ ប្ប្បថ្ន បា  េូគុំ រប្ទពយ មិ ឮថ្នបា អាយ  
ប្េង គួរឆ្ាល់ណស់អា សិងសទុំង ២ វ េះ? ចូរអ្ធបិាយមក 
វមើល! 

េ.ិ ទ ថ្នបា វភាគសមប័ទវនាេះវៅប្របា  សលីប្ដលថ្ន 
បា អាយ ប្េងកវ៏ៅប្របា  វនាេះវគ យិយសុំវៅវៅជារមិ ខ្ 
វទវរើ កាងុបចចុបប ាវ េះ ទ ប្រេូបា វគស្សឡាញ់ ដចូអា សិងសទ ី
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១ ថ្ន បិវយ វនាេះប្ម វហើយ ក ុំសូមបីវឡើយដល់ម  សស សូមប ី
ប្រសរវររិច្ឆា  ប្រឱ្យវាស ីវហើយ កវ៏ាស្សឡាញ់ប្ដរ ចុំប្ណកសលី 
ប្រេូបា វភាគសមប័ទកាងុបចចុបប ាវ េះ ថ្នអ្ាករកាសីល ប្រងរកា 
គុំ រិមារយទលអ លេះបង់ េូអ្បាយម ខ្ ប្ទពយសមបរតបិ្ដលរក 
បា មកកវ៏ចេះប្រចវប្មើ វឡើងៗ បា ជាច្ឆរ់ថ្នឱ្យមា ប្ទពយ 
សមបរតកិាងុបចចុបប ាវ េះ ដចូអា សិងសទ១ីថ្ន វភាគកេ ធុំ អ្ធគិចារ ិ
វនាេះប្ម ប្ដរ ។ 

ប . វហរ ដចូវមដចបា ជាភាេនាមា កមាល ុំងជាងសីល ជាង 
ទ ? 

េ.ិ បា ជាភាេនាមា កមាល ុំងជាងវនាេះ វប្ពាេះភាេនាមា  
កមាល ុំងឱ្យដល់ េូប្ពេះ ពិាវ  ឆាប់ សីលសប្មាប់បិទបាុំង េូអ្បាយ 
បា  ទ បិទ េូអ្បាយមិ បា វទ ប្ា ់ប្រមា ប្ទពយប៉ា វណណ េះ 
ដចូព ទធភាសិរថ្នៈ ទាត្នន ជ្នតិ្ំ ធនំ, សីត្លន ជ្និត្ំ េបូំ, 
ភាវនា ព្ត្លត្នវ និោា នគមិលហុកំ ប្ប្បថ្ន អ្ាកណឱ្យ 
ទ វកើរជារមិ ខ្មា ប្ទពយ, អ្ាកណរកាសីលវកើរជារមិ ខ្ មា  
របូលអ-អាយ ប្េង, អ្ាកណចុំវរ ើ ភាេនា មា កមាល ុំងដល់ប្ពេះ ពិាវ   
ឆាប់; បា ជាថ្ន ភាេនាវ េះមា កមាល ុំងជាងសីលជាងទ  ។ 
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ប . វបើដវូច្ឆា េះឧសាហ៍វធវ ើប្រភាេនាប្រម៉ាាងវៅបា វហើយឬ 
ក ុំច្ឆុំបាច់រកាសីល ក ុំច្ឆុំបាច់វធវ ើទ វធវ ើអ្វ ី វប្ពាេះភាេនាប្បវសើរ 
ជាងទ  ងិសីលវៅវហើយ? 

េ.ិ មិ បា វទ ប្រេូប្រវធវ ើទុំង ៣ ពរិប្ម ប្រភាេនាឱ្យដល់ 
 េូប្ពេះ ពិាវ  ឆាប់កប៏្ម វហើយ ប្រថ្នគង់អាស្ស័យសីលទ ប្ដរ 
វទើបវៅប្ពេះ ពិាវ  បា  វធវ ើទ វដើមបីឱ្យមា ប្ទពយវៅជារមិ ខ្ 
ចរិតកល៏អមិ ខ្វេះខារ ធមាតាអ្ាកប្កបី្កចរិតមិ លអវទ មកអ្ុំពកីារខ្វេះ 
ខារជា ចិច រកាសីលមិ វៅកា ់អ្បាយ  ងិបា កស្នងស សុំ 
ក លសឱ្យបា វប្ចើ  ធមាតាសរវប្ដលវៅវកើរកាងុអ្បាយ មា  
វពលឯណ ងឹស សុំក សលវកើរ ទ សីលទុំងពរីជាជុំ យួដល់ 
ភាេនា ទ សលីវ េះជា សិស័យ ងិបា  េូមគគ ៣ ជាងខាង 
វប្កាម ចុំប្ណកភាេនាបា  េូមគគខាងវលើ បា ជាថ្នវធវើប្រមួយៗ 
ព ុំបា  ល េះប្រវធវ ើទុំង ៣ វទើបសវប្មចដល់ប្ពេះ ពិាវ  បា  ។ 

ប . ទ លេះអ្វី? សីលលេះអ្វី? ភាេនាលេះអ្វី? 
េ.ិ ទ លេះបង់ េូវសចកដវីលាភៈ, សីលលេះបង់ េូវទសៈ, 

ភាេនាលេះបង់ េូវមាហៈ ។ 



 

 

178 

178 

ប . ទ  សលី ភាេនា  ងិ សលី សមាធ ិ បញ្ញា  វផសងាា  
ដចូវមដច បា ជាមដងថ្ន ទ  សលី ភាេនា មដងថ្នសីល សមាធ ិ
បញ្ញា  ? 

េ.ិ ធម៌ទុំងវ េះវផសងាា វោយរបូប គគល ចុំប្ណកទ  សីល 
ភាេនា ប្ពេះប្ទង់សប្មដងចុំវពាេះប្គហសថ អ្ាកវៅប្គប់ប្គងផេេះ 
ឯសីល សមាធ ិ បញ្ញា  ប្ពេះប្ទង់សុំប្ដងចុំវពាេះបពវជរិ វប្ពាេះ 
បពវជរិប្រេូវធវ ើប្រសីល សមាធ ិបញ្ញា  ឱ្យបរសិ ទធ ាា  កចិចអ្វ ី ងឹវធវ ើ 
ទ វឡើយ ប្ា ់ប្រជាបដាិគ ហកៈអ្ាកទទួលទ ប៉ា វណណ េះ ។ 

ប . វលាភៈ វទសៈ វមាហៈ  ងិ រគៈ វទសៈ វមាហៈ 
វផសងាា ដចូវមដច? 

េ.ិ វផសងាា ខ្លេះ ដចូាា ខ្លេះ រគៈ  ងិវលាភៈ វផសងាា , វទសៈ 
 ងិវមាហៈ ដចូាា  ប្រប្ពេះអ្ងគប្ទង់សុំប្ដងចុំវពាេះប គគល, វលាភៈ 
វទសៈ វមាហៈ ចុំវពាេះ រវាស, រគៈ វទសៈ វមាហៈ ចុំវពាេះ 
បពវជរិ ។ 

ប . វលាភៈ  ងិ រគៈ វផសងាា ដចូវមដច ? 
េ.ិ វផសងាា ដវូចាេះ វលាភៈ គវឺលាភចង់បា របស់ប គគលដនទ 

មកជារបស់ខ្លួ  ប្រប្បព ធវៅមា  ឥរមា ហាមឃារ់វឡើយ ប្រ 
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ក ុំឱ្យប៉ាេះពាល់វៅវលើប្បព ធកូ របស់វគ ចុំប្ណករគៈ វេៀរទុំង-
អ្ស់ ចុំវពាេះវមថ  ធមា បា ជាថ្នធម៌វ េះសប្មាប់វេៀរបង់វោយ 
ោច់ខារ ។ 

ប . សីល សមាធ ិបញ្ញា  លេះបង់អ្វ ីខ្លេះ ? 
េ.ិ សីលលេះបង់វទសៈ សមាធលិេះបង់រគៈ បញ្ញា លេះបង់ 

វមាហៈ ។ 
ប . សីលមា វហើយជាវហរ ឱ្យចុំវរ ើ ដល់សមាធិៗ  មា  

វហើយជាវហរ ឱ្យចវប្មើ ដល់បញ្ញា ៗ មា វហើយជាវហរ ឱ្យ 
ចុំវរ ើ ដល់េមិ រត ិ ធម៌វ េះព ិរិយវៅវ ើញថ្ន េមិ រតបិា មកអ្ុំព ី
បញ្ញា ៗ បា មកអ្ុំពសីមាធិៗ  បា មកវកើរមកអ្ុំពសីីល ច េះដចូ 
យ៉ា ងវរឿងខ្លេះប្ដលមិ ទ បា រកាសីល ប្ស្នប់ប្របា អ្រហរត 
ប្រមដង ដចូយ៉ា ងអ្ងគុលិមាល, អ្រយិឧបាសក មិ ប្ដលបា វៅ 
សមាទ សីលេរតណមដង វបើដវូចាេះវរឿងវ េះមិ ខ្ សវៅវហើយ 
ឬ?  

េ.ិ វរឿងវ េះមិ ខ្ សវទវៅប្រប្រេូពរិ វបើទ កជាបា អ្រហរត 
កគ៏ង់វកើរពសីីល សមាធ ិ ជាលុំោប់ប្ដរ សីលវកើរប្ពមជាមួយ 
 ងឹអ្រយិមគគ វៅថ្ន សម វចាទេរីរវិចរនា ។ 
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ប . សីល  ងិ ស ចររិ វសចកដវីផសងាា ដចូវមដច បា ជាមា  
សីលវហើយោក់ស ចររិវទៀរ ? 

េ.ិ សីល  ងិ ស ចររិ វផសងាា ដវូចាេះ សីលមា ប្ចកវោយ 
ប្ឡកៗ មា ប្ចកជាសីល ៥ សលី ៨ សីលជាលុំោប់រវៅ សីល 
ប៉ា វណណ េះ មិ ទ ់អ្ស់ពួកអ្ក សលធម៌វផសងៗ ចុំប្ណកស ចររិជា 
ប្រស ចររិប៉ា វណណ េះ កច៏ប់ពួកក សលធម៌ទុំងអ្ស់ ប្ដលប្បប្ពរឹត 
វោយកាយវាច្ឆចរិតទុំងប៉ា នាា   វប្បៀបដចូវប្គឿងផេេះកាលប្ដល 
វៅរយវៅវឡើយ វគវៅថ្ន វផ្ដេ ង បងកង់ នដរប្ណងជាវដើម 
ដចូជាក សលធម៌វផសងៗ ប្ដលរបួរមួវៅវៅថ្នផេេះប្រមួយមា៉ា រ់ 
កដ៏ចូពាកយថ្នស ចររិប្រមួយមា៉ា រ់ កច៏ប់ពួកក សលធម៌ទុំងអ្ស់ 
ដវូច្ឆា េះប្ដរ ។ 

ប . វលាភៈ  ងិ មចារយិៈ វផសងាា ដចូវមដច ? 

េ.ិ វលាភៈ  ងិ មចារយិៈវផសងាា ដវូចាេះ វលាភៈ ចរិដជាប់ 
ជុំពាក់កាងុអារមាណ៍ទុំង ៥ មា របូារមាណ៍ជាវដើម វហើយចរិត 

ល្  ពា ចង់បា របស់អ្ាកដនទ មកជាប្បវយជ ខ៍្លួ  វលាភៈ 
វ េះជារចួរិតផងជារវួចរសិកផង ចុំប្ណកមចារយិៈ ប្រងលាក់ 
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វលៀមប្ទពយសមបរតទិ កមិ ឱ្យអ្ាកដនទវ ើញ មចារយិៈវ េះជារួ 
វចរសិកប្រម៉ាាង ។ 

ប . វទវស្ន  ងិ វទម សស វផសងាា ឬដចូាា  ? 

េ.ិ វទវស្ន  ងិ វទម សស មា វសចកដវីផសងាា  ចុំប្ណក 
វទវស្នប្បទូសដរ៉ាយដល់សរវ ងិសងាេ រ ប្ដលមិ ជាទាីប់ចរិត 
វទវស្នវ េះជារអួ្ក សលស ទធ ចុំប្ណកវទម សសជាក សលខ្លេះ 
ជាអ្ក សលខ្លេះ ជាក សលវនាេះ គរឺចូចរិត ងឹការវថ្នកទបជាងវគ 
វប្ពាេះមកពបី ណយរចិពបី ពវជារមិក វហើយខ្ុំប្បឹងប្ប្បងវធវ ើការ 
ក សលរវៅវទៀរ ឬដចូប្ពេះវយាេចរខ្ុំចវប្មើ ្ សមាបរត ិ
ក ៏កឹរចូចរិត ខ្ុំប្បឹងប្ប្បងទល់ប្របា សវប្មចដចូវសចកដបី្បាថ្នា ; 
ឯវទម សសជាអ្ក សលវនាេះគ ឺ វកើរបដ ិៈថ្នា ុំងថ្នា ក់កាងុ 
អារមាណ៍វផសងៗ ។ 

ប . វមាហៈ  ងិ មិច្ឆា ទដិា ិជារមួួយ ឬវផសងាា  ? 

េ.ិ វមាហៈ  ងិមិច្ឆា ទដិាវិ េះជារវួផសងាា  វមាហៈេវងវងកាងុ 
អារមាណ៍ វមាហៈវ េះវចញវៅជា េចិកិចិ្ឆា , ឧទធចចៈ, ចុំប្ណក 
មិច្ឆា ទដិាមិិ េវងវងវទ ប្រគុំ រិយល់ខ្ ស មិច្ឆា ទដិាវិ េះប្ចកវចញ 
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វៅជា ៣ យ៉ា ងគៈឺ អ្ករិយិទដិា ិ ១,  រថកិទដិា ិ ១, អ្វហរ កទដិា ិ
១, វចញម ខ្វផសងាា ដចូពណ៌នាមកវ េះ ។ 

ប . អ្វមាហៈ  ងិ សមាា ទដិា ិដចូាា  ឬវផសងាា ? 
េ.ិ អ្វមាហៈ  ងិសមាា ទដិា ិ វផសងាា , អ្វមាហៈប្ា ់មិ  

េវងវង សមាា ទដិាជិារបួញ្ញា  ។ 
ប . វយ វិស្នម សកិារៈ  ងិបញ្ញា  មា លកេណៈវផសងាា  

ដចូវមដច? 
េ.ិ វយ វិស្នម សកិារៈ  ងិបញ្ញា មា លកេណៈវផសងាា  

ដវូចាេះគ ឺ វយវនាវស្នម សិការៈ កុំុំណរ់ទ ករបស់វដលវចេះច្ឆុំ 
ទុំងប៉ា នាា   មិ ឱ្យវភលចវៅេញិ បញ្ញា សប្មាប់អារការ់ េូវសចកដ ី
វផសងៗ, វយ វិស្នម សកិារៈ វប្បៀបដចូជានដប្ដលច្ឆប់ស្សូេ 
ប្បមូលមក បញ្ញា ដចូកវណដ ៀេសប្មាប់ការ់ស្សេូឱ្យោច់ ។ 

ប . សិបបៈ  ងិ េជិាជ  វផសងាា ដចូវមដច ? 
េ.ិ សិបបៈ  ងិ េជិាជ  វផសងាា ដវូចាេះ របស់អ្វ ីប្ដល ល្ ស 

វោយហរថកមាវ ា្ េះថ្ន សិបបៈ ឯេជិាជ បា ដល់ផលូេបញ្ញា ប្ដលច្ឆក់ 
ធលេុះ េូមគគ ងិផលដវូចាេះ វ ា្ េះថ្ន េជិាជ  ។ 

ប . បញ្ញា   ងិ េជិាជ  មា លកេណៈវផសងាា ដចូវមដច ? 
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េ.ិ បញ្ញា   ងិេជិាជ  មា លកេណៈវផសងាា ដវូចាេះ បញ្ញា  ការ 
ពចិ្ឆរណដងឹសពវមិ ភា ់ប្ចឡុំ  ឯេជិាជ ការច្ឆុំស្នេ រ់ េូមគគ ងិផល 
បញ្ញា វប្បៀបដចូប្ភាកប្ា ់ប្រវ ើញ ឯេជិាជ វប្បៀបដចូអ្ណដ ដងឹ 
រសវផសងៗ មា រសស្នបនប្បជាវដើម ។ 

ប . វលាភៈ  ងិ រណោ  វផសងាា  ឬដចូាា ? 
េ.ិ វលាភៈ  ងិរណោ  វផសងាា ខ្លេះ ដចូាា ខ្លេះ វលាភៈ ចរិតជាប់ 

ជុំពាក់កាងុកាមគ ណ ៥ វហើយវចញវៅជាទដិាទិុំង ២ គៈឺ 
សសសរទដិា ិ ងិឧវចាទទដិា,ិ រណោ កប៏្បកបវោយកាមគ ណ ៥  ងិ 
ទដិាទិុំងពរីប្ដរ ប្ររណោ ជាអ្ាករេរកអារមាណ៍វផសងៗ វលាភៈ 
ជាអ្ាកទ កោក់ េូអារមាណ៍ ឬប្បកា  េូអារមាណ៍ រណោ ដចូជានដ 
វច្ឆរប្ដលរេរករបស់ វលាភៈដចូជារបស់ប្ដលបា មកវហើយ 
មិ ប្លងវៅេញិ ។ 

ប . េ ិយ័  ងិសីល វផសងាា  ឬដចូាា ? 
េ.ិ េ ិយ័  ងិសីលវផសងាា  គ ឺេ ិយ័សប្មាប់នាុំបង់ េូវទស 

គទូឺនាា   េូកាយ វាច្ឆ, សីលបា ដល់វចរនាសប្មាបវេៀរតាម 
សិកាេ បទវនាេះៗ អ្ាកប្ដលឈប់វធវ ើអ្ុំវពើបាបទុំងប៉ា នាា   វហើយ 
វៅវសាៀមកមិ៏ ទ ់ច្ឆរ់ថ្នបា ប ណយវៅវឡើយ ល េះណប្ររកា 



 

 

184 

184 

សីលវទៀរវទើបបា ប ណយ វហរ វ េះវហើយបា ជាប្ពេះសមពុទធប្ទង់ 
សុំប្ដងថ្នៈ សពវបាបសស អ្ករណុំ  =ហាមមិ ឱ្យវធវ ើ េូអ្ុំវពើបាប 
ទុំងពួង, ក សលសសូបសមបទ=ប្ទង់វរឿ ឱ្យបុំវពញ េូក លស 
ប្ថមវទៀរ, េ ិយ័ដចូជារបង សីលដចូជាដុំណុំវៅកាងុរបង ។ 

ប . ឫសអ្ក សលធម៌មា  ៣ គ ឺ វលាភៈ វទសៈ វមាហៈ 
វហរ អ្វ ីកប៏ា ជាសុំប្ដងថ្ន បមាទៈ ជាកុំុំពូលអ្ក សលវថមវទៀរ 
មិ វលើសវហរ វៅវហើយឬ? វបើវហរ អ្ក សលមា ប្រប្រមឹ ៣ 
វទ ? 

េ.ិ មិ វលើសវទ វហរ ទុំង ៣ វ េះវចញអ្ុំពបីមាទៈជាមូល 
សមដចូព ទធភាសរិសុំប្ដងថ្ន សមាទមូលតា សមាទៈវ េះជាឫស 
គល់របស់វលាភៈ វទសៈ វមាហៈ ។ 

ប . ប្ពេះ ពិាវ  ថ្នអ្ស់ប ណយបាបវហើយ វហរ អ្វ ីកប៏ា ជា 
សប្មដងថ្ន  សិស័យទុំង ៣ វទើបបា ប្ពេះ ពិាវ   ទ ឱ្យមា  
ប្ទពយសមបរត,ិ សីលឱ្យមា អាយ ប្េង, ភាេនាឱ្យវកើរបញ្ញា , រេល់ 
ប្រវស្នយសមបរត ិងិអាយ ប្េង ហាក់ដចូជានាុំឱ្យឆាា យពបី្ពេះ 
 ពិាវ  វៅេញិ? 
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េ.ិ មិ ឆាា យពបី្ពេះ ពិាវ  វទ នាុំឱ្យកា ់ប្រជរិវឡើង វប្ពាេះ 
ទ ឱ្យមា ប្ទពយ ល េះមា ប្ទពយវនាេះវប្ចើ វហើយ នាុំឱ្យវ ឿយ 
ណយកង៏ាយ ងឹលេះបង់ ឯសីលមា អាយ ប្េងនាុំឱ្យស្នល ប់វកើរៗ 
ការស្នល ប់វកើរវ េះនាុំឱ្យធ ញប្ទ ់ ងាយ ងឹលេះបង់របូកាយ 
វច្ឆល វហរ វ េះបា ជាោក់ភាេនា ១ ខាងច ង សប្មាប់កាប់ឆាក  
 េូសប្រេូ ឧបមាដចូអ្ាកដុំវណើ រវដើរវៅកា ់ផលូេឆាា យ វតាងមា  
វសបៀងយ ជុំុំ េិះ  ងិវប្គឿងអាេ ធវៅផង វទើបដល់ស្ស កឆាា យ 
បា , ទ ទ កដចូជាវសបៀង សីលទ កដចូជាយ ជុំ េិះ ភាេនាទ ក 
ដចូជាអាេ ធសប្មាប់ប្បហារ េូសប្រេូគកឺវិលស ប្ពេះ ពិាវ  ទ កដចូ 
ជាស្ស កឆាា យ ។ 

ប . ប្ពេះព ទធវហរ អ្វ ីកមិ៏ ប្តាស់ដងឹឱ្យវប្ចើ អ្ងគប្រមដង កាងុ 
វលាកវៅ ច្ឆុំប្តាស់មួយអ្ងគមដងៗ ? 

េ.ិ ប្តាស់វប្ចើ អ្ងគមិ បា វទ នាុំឱ្យប្កឡាប់ចប្កវាឡ វប្ពាេះ 
វរជេះប្ពេះព ទធខាល ុំង ឧបមាដចូទូករចូមួយចុំណ េះម  សសបា ប្រ 
មាា ក់ ប្រវលើសវៅម ខ្ជា ងឹលិច វហរ វ េះវហើយបា ជាប្ពេះព ទធ 
មិ ប្តាស់វប្ចើ អ្ងគប្រមដង ។ 
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ប . បា អ្រហរតផលចុំវពាេះប្របពវជរិវទ ឬប្គហសថកប៏ា ខ្លេះ 
ប្ដរ ? 

េ.ិ មិ បា ចុំវពាេះប្របពវជរិវទ ប្គហសថកប៏ា ខ្លេះប្ដរដចូជា 
ស ដរមិហាមារយ ពាហិយប រស  ងិប្ពេះបាទសិរសី វទធ ទ ៈជា 
ព ទធបិតាជាវដើម ។  

ប . វបើប្គហសថវគបា ប្ពេះអ្រហរតប្ដរ ច េះច្ឆុំបួសវធវ ើអ្វ ីនាុំឱ្យ 
លុំបាកប្បរបិរតរិងឹប្រង? 

េ.ិ ពរិប្ម ប្របា ដចូាា  ប៉ា ប្ ដអ្ាកបួសងាយបា ជាង វប្ពាេះ 
មិ មា ការកងវល់វផសងៗ វបើបា អ្រហរតវហើយ ងឹប្ទប្ទង់គ ណ 
អ្រហរតវនាេះអ្ស់មួយជេីរិបា  ចុំប្ណកប្គហសថពរិប្ម ប្របា  
ប៉ា ប្ ដចរិាា ណស់ ប្របា វហើយប្រេូបួសវទើបប្ទប្ទង់ េូគ ណ 
អ្រហរតបា  វបើវៅជាប្គហសថ បា យ៉ា ងយូរប្រមឹ ៧ នថា 
បរ ិពិាវ   ។ 

ប . ប្គហសថវគបា វស្នតា សកទាមី អ្នាាមី គ ណធម៌ 
ខ្ពស់ជាងបពវជរិជាប ថ ជជ  ច េះវលាកណវារពវលាកណ 
ប្គហសថវារពបពវជរិ ឬបពវជរិវារពប្គហសថ ? 
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េ.ិ ប្គហសថវទេះបីបា វស្នតា សកទាមី អ្នាាមី ក ៏
វោយ ប្រេូប្រវារពបពវជរិជាប ថ ជជ  ។ 

ប . វហរ អ្វ ីបា ជាប្គហសថវារពបពវជរិ វបើប្គហសថវគបា  
គ ណធម៌ខ្ពស់ជាង ? 

េ.ិ បា ជាប្គហសថប្រេូវារបពវជរិ វប្ពាេះបពវជរិជាឧរតម-
វភទ វលាកមាកចិចេរតប្បរបិរតធិម៌វប្ចើ  វហើយប្ពេះសងឃវ េះច្ឆរ់ 
ជាប ញ្ាវកេរត វភទប្គហសថច្ឆរ់ជាប ញ្ាវកេរតមិ បា វទ បា ជា 
ប្គហសថវារពប្ពេះសងឃៗ ច្ឆរ់ជាសរណគម ផ៍ង ។ 

ប . ច េះប្ពេះសងឃ ប្ដលថ្នវ យបងគុំចុំវពាេះប្ពេះសងឃប្ដលបា  
វស្នតាបរតមិគគ, សកទាមិមគគជាលុំោប់វៅ ប្ពេះសងឃថ្នវ យបងគុំ 
ដវូចាេះមិ ប្រេូវលើប្គហសថវៅវហើយ វប្ពាេះប្គហសថវគបា វស្នតា 
បរតមិគគ សកទាមិមគគប្ដរ? 

េ.ិ ប្ពេះសងឃថ្នវ យបងគុំចុំវពាេះប្ពេះសងឃគ ណវនាេះ មិ ចុំវពាេះ 
វភទប្គហសថវទ ចុំវពាេះប្រវភទប្ពេះសងឃដចូាា , ប្ពេះសងឃណ 
ថ្នវ យបងគុំប្គហសថប្រេូអាបរតទិ កកដ កាងុសងឃគ ណវ េះចុំវពាេះប្រ 
គ ណប្ពេះសងឃវទ ។ 

ប . បាប  ងិ អ្ក សលវផសងាា  ឬដចូាា ? 
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េ.ិ វផសងាា ប្រពយញ្ជ ៈ ប្រវសចកដដីចូាា  បាបប្ប៉ាកខាងប្ពេះ 
សូប្រ, អ្ក សលសុំវៅយកចរិត ប្ប៉ាកខាងអ្ភធិមា ។ 

ប . ប ណយ  ងិក សលវផសងាា  ឬដចូាា ? 
េ.ិ ប ណយ ងិក សលវនាេះវផសងាា  ចុំប្ណកប ណយសុំវៅខាង 

កាងុប្រង់ស្នអ រចរិត មា ប ញ្ាករិយិេរថ ុ ១០ ជាវដើម វ េះជា 
វលាកយិាា  ប្ចកជាវលាករតរវទ វប្ចើ ប្រផលូេប្ពេះសូប្រ ឯក សល 
សុំវៅយកចរិតប្ដលវឆ្លៀេឆាល ស់ ឯចរិតវនាេះប្ចកវចញវៅមា  ៤ គ ឺ
កាមាេចរក សល ១, របូាេចរក សល ១, អ្របូាេចរក សល ១, 
វលាក រតរក សល ១ ប្បលកាា ប្រង់ក សលមា វលាករតរ ក សលវ េះ 
វប្ចើ  យិយតាមផលូេអ្ភធិមា ។ 

ប . ច េះអា សិងស  ងិផលជារមួួយ ឬវផសងាា ? 
េ.ិ អា សិងស ងិផលជារមួួយខ្លេះ វផសងាា ខ្លេះ អា សិងសជា 

វលាកយិប្រម៉ាាង ចុំប្ណកផលជាវលាកយិខ្លេះ វលាក រតរខ្លេះ បា  
ជាច្ឆរ់ថ្នស្នមញ្ាផល ៤ វ េះជាវលាក រតរៈ ឯអា សិងសវនាេះាា   
វលាក រតរៈវទ ។ 
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ប . បមាទៈ  ងិ  យិរមិច្ឆា ទដិា ិ បមាទៈជាកុំពូលអ្ក សល, 
 យិរមិច្ឆា ទដិា ិថ្នវទសធា ់បុំផ រ ទុំងពរីវ េះណវទសធា ់ជាង 
ណ? 

េ.ិ បមាទៈ  ងិ  យិរមិច្ឆា ទដិាវិនាេះវផសងាា  គៈឺ  យិរមិច្ឆា -
ទដិា ិ ញ ុំងឱ្យវៅវកើរកាងុវលាក រថរ រក ចុំប្ណកបមាទៈប្ា ់ប្រ 
ប្បប្ហសប ដចិប ដចួរហូរដល់ យរមិច្ឆា ទដិា ិ។  

ប . េ ិយ័ ពរីម ឺ  ១ ពា ់ប្ពេះធមាកេ ធ, ប្ពេះសបូ្រពរីម ឺ  ១ 
ពា ់ប្ពេះធមាកេ ធ, អ្ភធិមាបួ ម ឺ ពរីពា ់ប្ពេះធមាកេ ធ ទុំងបីវ េះ 
កាងុមួយៗ វបើបប្ងួញឱ្យខ្លមីកវៅប្រមឹពាកយប៉ា នាា  មា៉ា រ់, វហើយ 
មា វសចកដវីផសងាា ដចូវមដចខ្លេះ វទើប ងឹដងឹថ្ន វ េះជាេ ិយ័ 
វ េះជាប្ពេះសបូ្រ វ េះជាអ្ភធិមា ? 

េ.ិ េ ិយ័រមួឱ្យខ្លមីកវៅប្រមឹប្រពាកយ ២ មា៉ា រ់ គៈឺ បញ្ារត ិ១, 
អ្  ញ្ញា រ ិ ១; ប្ពេះសូប្ររមួឱ្យខ្លមីកវៅប្រមឹពាកយពរីមា៉ា រ់ គៈឺ 
សុំប្ដងអ្ុំពវីទស ១, អ្ុំពអីា សិងស ១ វហើយប្បារពធប គគលជាទ ី
តាុំង; អ្ភធិមាវបើរបួរមួពាកយឱ្យខ្លមីកវៅប្រប្រមឹ ៤ មា៉ា រ់គ ឺ ចរិត 
១, វចរសិក ១, របូ ១,  ពិាវ   ១; េ ិយ័ ប្ពេះសូប្រ  ងិអ្ភធិមា 
មា វសចកដវីផសងាា ដចូេសិសជជនាមកវ េះ ។ 
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ប . េ ិយ័វប្ៅវោយអ្វី? ប្ពេះសបូ្រវប្ៅវោយអ្វី? 
អ្ភធិមាវប្ៅវោយអ្វី? 

េ.ិ េ ិវយ កចិចគមភ ិវរ ‹‹េ ិយ័វប្ៅវោយកចិច››, សរតវនាដ  
អ្រថគមភ ិវរ ‹‹ប្ពេះសូប្រវប្ៅវោយអ្រថ››, អ្ភធិវមាា  សភាេគមភិវរ 
‹‹អ្ភធិមាវប្ៅវោយសភាេៈ›› ។ 

ប . េ ិយ័ប្ដលវប្ៅវោយកចិចវនាេះ វរើវប្ៅដចូវមដច? 
េ.ិ េ ិយ័ប្ដលវប្ៅវោយកចិចវនាេះ គវឺប្ជាេះវោយស្នរវធវ ើ 

ល េះប្រវលាកណឆាល រផលូេប្ពេះេ ិយ័សពវប្គប់ វទើបប្បរបិរតវិៅ 
បា  ។ ដចូជាប្ពេះប្ទង់ហាមអ្ុំពពីជីាម ភូរាម យ៉ា ងប្ផល 
ប្រប្បក ប្ផលទទមឹ សប្ណដ កបណដុ េះជាវដើម ជាេរថបុ្ដលសមណៈមិ  
គួរទុំពាបរវិភាគ វទើបវគឆាល រខាងេ ិយ័វធវ ើឧបកចិចប្រ ១ ឬ ២ 
កគ៏ង់ឆា ់បា , ស រកប៏្ទង់ហាមជាោច់ខារ សូមបីប្រវដកលក់ 
កវ៏ោយ ឱ្យប្រក លងបុំពង់កវហើយកគ៏ង់ប្រេូអាបរត ិ ប្រវបើសមល 
ឬប្រវីស្នា រជារបស់ឆាអ ប ប្ទង់អ្  ញ្ញា រឱ្យោក់ស របា  វដើមបីក ុំឱ្យ 
ឆាអ ប ប្រប្រេូោក់នលឱ្យលាមក ុំឱ្យធ ុំកល ិស រ កចិចរបស់េ ិយ័វតាឱ្យ 
ដងឹព ទធបុំណង ព ទធបបញ្ារត ិ  ងិព ទធ   ញ្ញា រ ិ ប្បប្ពរឹតវៅវោយ 
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ប្រមឹប្រេូបា  វប្ពាេះវហរ វនាេះបា ជាវលាកសុំប្ដងថ្ន ប្ពេះេ ិយ័ 
វប្ៅវោយកចិច ។ 

ប . ប្រង់ប្ដលថ្នប្ពេះសូប្រវប្ៅវោយអ្រថវនាេះ វរើដចូវមដច? 
េ.ិ ប្ពេះសបូ្រវប្ៅវោយអ្រថវនាេះ គវឺប្ៅវោយវសចកដ ី

អ្ធបិាយព យល់ឱ្យងាយដល់អ្ាកស្នដ ប់ វប្ពាេះប្ពេះសបូ្រវ េះប្រេូ 
មា ប គគលជាទតីាុំង បា ជាវលាកសុំប្ដងថ្ន វប្ៅវោយមរថ ។ 

ប . ច េះអ្ភធិមាប្ដលវប្ៅវោយសភាេៈៗ វនាេះដចូវមដច? 
េ.ិ ប្ដលថ្នវប្ៅវោយសភាេៈវនាេះ វប្ចើ  យិយវៅវលើ 

របស់ប្ដលឥររបូវោយវប្ចើ  ដចូយ៉ា ងចរិត, វចរសកិ, របូ, 
 ពិាវ   ។ 

ប . ច េះប្ពហាេហិាររបស់មាតាបិតាទុំង ៤ វ េះ វកើរប្ពមាា  
ឬវកើរតាមលុំោប់? 

េ.ិ ប្ពហាេហិាររបស់មាតាបិតាទុំង ៤ វ េះ វកើរតាមលុំោប់ 
ខ្ សាា  គវឺមតាត វកើរតាុំងពកូី មកច្ឆប់បដសិ ធជិាលុំោប់រវៅ, 
ឯករ ណវកើរចុំវពាេះកូ មា ទ កេមា ធ រៈមួយវពលៗ ចង់ឱ្យកូ  
បា ស ខ្ ចរិតកធ៏ា ់ជាងវមតាត , ម ទតិាចរិតវទរទ ់វៅកា ់កូ ឥរ 
មា ប្បកា ់វទសកុំហ សដល់កូបប្ប ស-ស្សី ប្ដលទស់ខ្ សឆ្គង 
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វោយកាយ វាច្ឆ, ឧវបកាេ ចរិតវកើរវឡើងកប៏្ពវងើយកវ ដ ើយ វសាើៗ  
កាងុវពលប្ដលកូ មា ស្នវ មី-ភរយិ វបើទស់ប្ទង ងឹាា  កម៏ាតា 
បិតាមិ កា ់ណជាងណ វៅជាកណដ លៗ វផសងាា ដចូេសិសជជនា 
មកវ េះ ។ 

ប . ប្ពហាេហិាររបស់មាតាបិតា  ងិប្ពហាេហិារកាងុកមាោា   
ដចូាា  ឬវផសងាា ? 

េ.ិ វផសងាា  ប្ពហាេហិាររបស់មាតាបិតាផាយបា ចុំវពាេះប្រ 
ប ប្រធតីារបស់ខ្លួ ប៉ា វណណ េះ; ឯប្ពហាេហិារកាងុកមាោា   ប្រេូផាយ 
វមតាត  ងិករ ណវៅវលើសរវប្គប់ទសិ វេៀរប្រសរវ ងិសងាេ រប្ដល 
ជាទសី្សឡាញ់ មា លកេណៈដចូេសិសជជនាមកវ េះ ។ 

ប . ប្ពហាេហិារធម៌ ៤ វ េះ វមតាត  កុំច្ឆរ់បង់អ្ក សលណ? 
ករ ណ កុំច្ឆរ់បង់អ្ក សលណ? 

េ.ិ វមតាត  កុំច្ឆរ់បង់ពាបាទៈ, ករ ណ កុំច្ឆរ់បង់េហិិងា, 
ម ទតិា កុំច្ឆរ់បង់អ្ររ ី(4), ឧវបកាេ  កុំច្ឆរ់បង់រគៈ ។ 

ប . សងាេ រមា វប្ចើ ពួក សងាេ រកាងុខ្ ធ ៥ មួយពួក, សងាេ រ 
កាងុបដចិចសម បាទមួយពួក, សងាេ រធម៌មួយពួក, សរវ ងិសងាេ រ 
មួយពួក, ឧបាទ ិាកសងាេ រ  ងិ អ្  បាទ ិាកសងាេ រមួយពួក, 
                                                 
4
 អ តី គឺស ចកេីម្និសប្តកអ  គឺសទសស្ន ។ 
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សងាេ រវលាកមួយពួក, សងាេ រទុំងអ្ស់វ េះ មា វសចកដវីផសងាា  
ដចូវមដច បា ជាវប្ចើ ដល់វម៉ាលេះ? 

េ.ិ សងាេ រទុំងអ្ស់វ េះ មា វសចកដវីផសងាា ដវូចាេះ សងាេ រ 
ប្ដលមា កាងុខ្ ធ ៥ វនាេះ បា ដល់វចរសកិ ៥០ វលើកវេទនា 
 ងិសញ្ញា វចញ; សងាេ រកាងុបដចិចសម បាទវនាេះ បា ដល់សងាេ រ-
ប ណយបាបប្ដលប្ចកវចញជា ៣ គៈឺ ប ញ្ញា ភសិងាេ រ ១, អ្វ ញ្ញជ -
ភសិងាេ រ ១, សងាេ រធម៌វនាេះសុំវៅយកបចចយ័ប្បជ ុំតាក់ប្រងសរវ 
ឱ្យវកើរកាងុភព ៣ សងាេ រវ េះរមួប្បមូលពួកធម៌ទុំងអ្ស់ ប្ដលជា 
វលាកយិធម៌ វប្បៀបប្បដចូជាផេេះ វៅថ្នប្រផេេះមួយមា៉ា រ់ចប់ 
វប្គឿងផេេះទុំងអ្ស់; ឯសរវ ងិសងាេ រ សរវបា ដល់កូ  ងិប្បព ធ 
សងាេ របា ដល់វប្គឿងវប្បើប្បាស់; ឧបាទ ិាកសងាេ រ សងាេ រប្ដល 
មា េញិ្ញា ណចូលវៅជរិប្អ្បប្ ប បា ដល់ម  សស ងិវទេតា 
ជាវដើម អ្  បាទ ិាកសងាេ រ បា ដល់សងាេ រប្ដលាា  េញិ្ញា ណចូល 
វៅជរិកា ់យក; ឯសងាេ រវលាកវនាេះ បា ដល់នាម ងិរបូ  ងិ 
វទេតា ធារ  កាយរ ៈជាវដើម សងាេ រមា វសចកដវីផសងៗ ាា  ដចូ 
េសិសជជនាមកវ េះ បា ជាថ្នមា វប្ចើ ពួក ។ 

ប . វលាក, សរវ, ម  សស, វសចកដវីផសងាា ដចូវមដច? 
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េ.ិ វសចកដវីផសងាា ដវូចាេះ វលាកប្ចកវៅជា សងាេ រវលាក, 
សរវវលាក, ឱ្កាសវលាក; ចុំប្ណកសរវរប់តាុំងអ្ុំព ីរក, វប្បរ, 
ររិច្ឆា  , ប្ពហា, ម  សសចុំវពាេះប្រម  សសស្នថ  កណដ លមិ ទួវៅ 
ដល់របស់ដនទវឡើយ ។ 

ប . វធវ ើទ ប្ពេះអ្ងគប្ទង់សុំប្ដងថ្ន វធវ ើចុំវពាេះដល់ភកិេសុងឃ 
វទើបបា ប ណយវប្ចើ  ឱ្យដល់ពួកដនទ មា ឱ្យដល់ពួក បិ្គ ថ-
ររិ ថយ៍ីជាវដើម បា ប ណយរចិ ឬមិ បា ប ណយកម៏ា  ប្ពេះអ្ងគ 
ប្បកបវោយវសចកដកីរ ណ វហរ អ្វ ីកឱ៏្យដល់អ្ាកដនទថ្នមិ សូេ 
បា ប ណយ វបើចុំវពាេះស្នេក័របស់ប្ពេះអ្ងគវទើបបា ប ណយវប្ចើ  
ហាក់ដចូជាប្ពេះអ្ងគហួងប្ហងចង់ឱ្យប្រវគវធវ ើទ  ចុំវពាេះស្នេក័ 
របស់ប្ពេះអ្ងគ ប្ពេះសងឃឱ្យប ណយដល់វគអ្ាកឱ្យឬ  ? 

េ.ិ ប្ពេះអ្ងគមិ ហួងប្ហងចង់ឱ្យវគវធវ ើទ  ចុំវពាេះប្រស្នេក័ 
របស់ប្ពេះអ្ងគវទ ប្ទង់ប្បកបវោយវសចកដកីរ ណចុំវពាេះសរវ 
ទុំងអ្ស់ ប្ដលថ្នវធវ ើទ ចុំវពាេះប្ពេះសងឃបា ប ណយវប្ចើ វនាេះ 
វប្ពាេះប្ពេះសងឃមា ធម៌សប្មាប់សវរងាគ េះដល់ទយក ៦ យ៉ា ងគៈឺ  

១-បាបា នវិាវរនដ ិហាមឃារ់ទយកមិ ឱ្យវធវ ើបាប; 
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២-ក្លាវណ្ នវិេវសនដ ិ ញ ុំងទយកឱ្យដុំកល់វៅកាងុ 
ក សលធម៌; 

៣-ក្លាវណ្ន ម្នសា អនុក្ម្បនដ ិ អ្  វប្ាេះទយក 
វោយចរិតដល៏អ; 

៤-សុរ ំ អនុសាវេនដ ិ ញ ុំងទយកឱ្យស្នវ ធាយធម៌ប្ដល 
ធាល ប់ស្នដ ប់ធាល ប់ឮ វហើយឱ្យរងឹររឹប្រច្ឆុំវឡើងៈ 

៥-អសុរ ំ អនុសាវេនដ ិ ញ ុំងទយកឱ្យស្នវ ធាយធម៌ 
ប្ដល មិ ធាល ប់បា ស្នដ ប់ បា ឮ; 

៦-ម្គ្គសស អាច្ិក្ខនដ ិ ប្បាប់ទយកឱ្យដងឹថ្នផលូេវនាេះវៅ 
កា ់ស្នថ  សគួ ៌ផលូេវ េះវៅកា ់ប្ពេះ ពិាវ   ។ 

មា កចិចសប្មាប់សវរងាគ េះដល់ទយក ៦ យ៉ា ងវ េះវហើយ 
បា ជាប្ពេះអ្ងគប្ទង់សរវសើរថ្ន បា ប ណយវប្ចើ វប្ពាេះប្ពេះសងឃ 
ជាអ្ាកកា ់ស្នសនាផ្ដេ ល់នដ ។ វធវ ើដល់ពួកដនទវោយវមតាត ចរិត 
មា បា ប ណយខ្លេះ វបើវធវ ើវោយវ ើញថ្ន ពួក បិ្គ ថររិ ថយ៍ីថ្នជា 
ទកេវិណយយប គគលមិ បា ប ណយវទ វប្ពាេះជាប់វោយមិច្ឆា ទដិា ិ
សមាគ ល់ខ្ ស វោយមា ហាមកាងុេបិរតឧិបាសកទ ី ៥ ថ្ន 
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ទក្ខិវណ្យយំ គ្វេវសរិ ឧបាសកប្សវងរកទកេវិណយយប គគលខាង 
វប្ៅប្ពេះព ទធស្នសនាច្ឆរ់ជាេបិរត ិ។ 

ប . ឧទិេសផលឱ្យវៅអ្ាកប្ដលកា ់វលាកខាងម ខ្ បា ប្រ 
វប្បរ ៣ ពួក មា បរទរតបូជេីវីប្បជាវដើម វប្ៅអ្ុំពវីនាេះមា  
ម  សស ងិវទេតាជាវដើមថ្នមិ បា  ច េះប្ដលវធវ ើប ណយឧទេសិ 
ផលឱ្យវៅមា សូប្រ យុំ  កញិ្ច ិ... ជាវដើម ប្បវយជ អ៍្វ ីវបើបា  
វទ? 

េ.ិ កាងុវស្នណុំជា សិូប្រ សុំប្ដងថ្នបា ប្រមឹប្រវប្បរ ៣ ពួក 
វ េះប្ម  ប៉ា ប្ ដចុំវពាេះប្រអាហារ ងិវប្គឿងវសលៀកប៉ា វណណ េះ ដចូ 
យ៉ា ងពួកវប្បរប្ដលអ្រ់អាហារ ាា  វប្គឿងវសលៀកពាក់ វធវ ើ 
អាហារប្បវគ ដល់ភកិេសុងឃវហើយឧទេសិវៅបា  វធវ ើចេីរប្បវគ  
ដល់សងឃវហើយឧទេសិផលឱ្យវៅ វប្បរទុំងវនាេះទទួលបា  
ទុំងអ្ស់; ឧទេសិវៅឱ្យពួកវទេតា ម  សស  ងិសរវររិច្ឆា  មិ  
បា វទ វប្ពាេះអាហារ ងិវប្គឿងវសលៀកពាក់ខ្ សាា  ប្ដលឧទេសិ 
វៅដល់វទេតា ម  សស  ងិសរវររិច្ឆា  បា វនាេះ ចុំុំវពាេះផល 
ស្នធារណ៍មិ ចុំវពាេះរបូេរថ ុ។ 

ប . ឧទេសិផលវៅឱ្យសរវ រកបា ប្ដរឬ ? 
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េ.ិ ឧទេសិផលឱ្យវៅបា ប្ដរ ។ 
ប . ឧទេសិផលឱ្យវៅ មា ស ទធប្រដល់ទុំងអ្ស់ឬមា មិ  

ដល់ប្ដរ? 
េ.ិ ឧទេសិផលឱ្យវៅ មិ ប្ម ស ទធប្រដល់ទុំងអ្ស់វនាេះវទ 

មា បា ខ្លេះ មិ បា ខ្លេះ ។ 
ប . ប្ដលបា វនាេះដចូវមដច? មិ បា វនាេះដចូវមដច? 
េ.ិ ប្ដលបា វនាេះចុំវពាេះប្រ រកណប្ដលប្ស្នលៗ ទទួល 

បា   រកធា ់ប្ដលវធវ ើគរ កមាទទួលមិ បា វទ ដចូជាវទស 
បចចុបប ាវ េះ វទសប្ស្នលៗ វគយករបស់វៅឱ្យបា  វទសណ 
ប្ដលធា ់ញរមិិប្រយកវៅឱ្យមិ បា វទ ។ 

ប . វធវ ើប ណយអ្ាកណវធវើ អ្ាកវនាេះប្រេូទទួលផលបា ខ្លួ ឯង 
សមដចូព ទធភាសរិសុំប្ដងថ្ន ស ទធ ិ អ្ស ទធ ិ បចចរតុំ នាវញ្ញា  អ្ញ្ាុំ  
េវិស្នធវយ វសចកដថី្នៈ ការបរសិ ទធ ិងិមិ បរសិ ទធ ិ ចុំវពាេះប្រខ្លួ  
ឯង អ្ាកដនទមិ អាច ងឹវធវ ើវសចកដបីរសិ ទធឱិ្យបា វទ ច េះវហរ អ្វ ី 
កប៏្ចកប ណយឱ្យាា បា ? 

េ.ិ វសចកដបីរសិ ទធ ិ ងិមិ បរសិ ទធចិុំវពាេះប្រខ្លួ ឯងកព៏រិប្ម  
វហើយ ប៉ា ប្ ដគង់អាចទទួលចុំប្ណកផលប ណយ ប្ដលវគឧទេសិឱ្យ 
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វៅវនាេះបា ខ្លេះ វោយអ្ុំណចវធវ ើចរិតឱ្យរកីរយ ចុំវពាេះចុំប្ណក 
ផល ប្ដលវគប្ចកឱ្យ ដចូមា កាងុប ញ្ាករិយិេរថថុ្ន 
បតាត   វមាទនា ។ 

ប . ម  សសប្ដលខាល ច វរើធម៌អ្វ ីនាុំឱ្យខាល ច? 
េ.ិ ម  សសប្ដលខាល ចវនាេះ មា ធម៌ ៣ យ៉ា ងគៈឺ រគៈ ១, 

វទសៈ ១, វមាហៈ ១ វធវ ើឱ្យខាល ច ។ កាលវបើម  សសណមួយ 
អ្ស់អ្ក សលធម៌ទុំង ៣ វ េះវហើយ ឥរមា ភយ័ខាល ចរក់សលុរអ្វ ី 
វឡើយ ដចូយ៉ា ងប្ពេះខ្ណីស្សពប្ដលអ្ស់រគៈ វទសៈ វមាហៈ 
វហើយ វលាកឥរភយ័ខាល ចរក់សលរុវឡើយ ។  

ប . ច េះដចូយ៉ា ងវច្ឆរប្ដលប្បប្ពរឹតប្រវច្ឆរកមាវទ វហរ អ្វ ីក ៏
វាមិ ខាល ច ហា  វៅវៅកាងុនប្ពស្នា រ់មាា ក់ឯងប្ដរ? 

េ.ិ វច្ឆរប្ដលប្បប្ពរឹតប្រវច្ឆរកមាវហើយហា  វៅវៅកាងុនប្ព 
ស្នា រ់មាា ក់ឯងកគ៏ង់វៅខាល ច វប្ពាេះប្រខាល ចមិ ហា  ចូលវៅវៅ 
កាងុស្ស កវហើយ បា ជាប្បថ យវៅកាងុនប្ពប្រមាា ក់ឯង វោយស្នរ 
ទល់គុំ រិមិ ដងឹវៅណ កខ៏្ុំអ្រ់ធារ់សងករ់ចរិតប្ទុំវៅវៅ មិ  
ប្ម វៅវោយមិ ខាល ចវឡើយ ។ 
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ប . កាលប្ដលប្ពេះអ្ងគប្ទង់គង់វៅធរមា វៅវឡើយ ប្ទង់ 
សុំប្ដងថ្ន អាមិសបូជាមា ផលវប្ចើ  សមូបីប្ា ់ប្របូជាផ្ដក  ១ 
កាដ ប់ ប្ទង់សប្មដងថ្ន មា អា សិងសរប់ព ុំបា ប្បមាណព ុំអ្ស់ ច េះ 
វហរ អ្វ ីដល់វៅវពលប្ដលប្ទង់វទៀបចូលបរ ិពិាវ   ប្ទង់កឃ៏ារ់ 
អាមិសបូជាេញិ វបើដវូចាេះអាមិសបូជាប្ដលវគវធវ ើសពវនថាវ េះ មិ  
ឥរផលវៅវហើយ? 

េ.ិ វប្គឿងអាមិសបូជាវនាេះ មិ ប្ម ជាឥរផលវទ គវឺៅប្រ 
មា ផលដប្ដល ដចូ យ័ប្ដលមា មកកាងុមងគលរថទបី ថី្នៈ 
‹‹រដិាវ ដ  ពិវុវរ ច្ឆបិ សវម ចវិរត សមុំ ផលុំ វសចកដថី្ន វទេះបី 
ប្ពេះព ទធកុំព ងធរមា វៅកដ ី បរ ិពិាវ  វៅវហើយកដ ី វបើចរិតរបស់ 
ទយកអ្ាកបូជាប្ជេះថ្នល វសាើាា  កគ៏ង់មា ផលវសាើាា , ប្របា ជា 
ប្ទង់ហាមឃារ់កាងុវពលវទៀបចូលបរ ិពិាវ  វនាេះ វប្ពាេះប្ទង់ 
យល់វ ើញវៅកាងុកាលជាអ្នាគរថ្ន វបើ ងឹបប្ណដ របវណដ យ 
ឱ្យព ទធបរស័ិទវធវ ើប្រអាមិសបូជាវៅ  ងឹនាុំឱ្យស្នបសូ យប្ពេះព ទធ-
ស្នសនា វប្ពាេះអាមិសបូជាមិ អាច ងឹប្ទប្ទង់ប្ពេះព ទធស្នសនា 
បា វទ សូមបបី្រប្រមឹមួយទទេះស្នល ប់មា ់កមិ៏ បា ប្ដរ ប្ពេះអ្ងគ 
មិ ប្ម ហាមោច់ខារវទ ប្រប្ទង់វលើកបដបិរតបូិជាធុំជាង 
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វប្ពាេះបដបិរតបូិជាវទើបប្ទប្ទង់ប្ពេះព ទធស្នសនា ឱ្យសថិរវសថរដល់ 
ប្គប់ ៥ ពា ់ប្ពេះេសាបា  ។ 

ប . ររ បូជាទុំង ៣ គ ឺ ព ទធបូជា  ងិធមាបូជាផ្ដល ស់បដូរាា  
បា  យកព ទធបូជាវៅបូជាប្ពេះធមា ឬយកធមាបូជាវៅបូជាប្ពេះ 
ព ទធបា  បូជាទុំងពរីវ េះ  ងឹយកព ទធបូជា ងិធមាបូជាវៅបូជា 
ប្ពេះសងឃមិ គួរវទ វបើយកសងឃបូជាវៅបូជាប្ពេះព ទធ ងិប្ពេះធម៌ 
វទើបគួរ ច េះកាងុទកេណិេភិងគសូប្រសុំប្ដងថ្ន វធវ ើទ ដល់ប្ពេះព ទធ 
បា ប ណយមិ វសាើ ងឹវធវ ើទ ដល់ប្ពេះសងឃ វហរ អ្វ ីកយ៏កព ទធ-
បូជាវៅបូជាប្ពេះសងឃមិ បា  ? 

េ.ិ បា ជាយកព ទធបូជាវៅបូជាប្ពេះសងឃមិ បា  វប្ពាេះប្ពេះ 
ព ទធ ងិប្ពេះធម៌ជាទវីារពរបស់ប្ពេះសងឃៗ ប្រេូវារពចុំវពាេះ 
ប្ពេះព ទធ ងិប្ពេះធម៌ វបើប្ពេះសងឃប្រេូវារពដល់ប្ពេះព ទធ ងិប្ពេះ 
ធម៌វហើយ ទុំងេរថបុ្ដលសប្មាប់បូជាដល់ប្ពេះព ទធ ងិប្ពេះធម៌ ក ៏
ប្រេូប្រវការខាល ចប្ដរ ដចូមាតាបិតា ឬប្គូឧបជាយច្ឆរយ មា  
េរថបុ្ដលវគយកមកសប្មាប់បូជា កូ  ងិកូ សសិសមិ ប្រេូយកេរថ ុ
វនាេះមកវប្បើប្បាស់វឡើយ យ៉ា ងណមិញ, ប្ពេះសងឃមិ ប្រេូយក 
ព ទធបូជា ងិធមាបូជាមកវប្បើប្បាស់កយ៏៉ា ងវនាេះប្ដរ ។ 
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ប . បូជាប្ពេះព ទធ ងិប្ពេះសងឃច េះគួរបា របូទទួល ច េះបូជា 
ប្ពេះធម៌ឥររបូមា អ្វីសប្មាប់ទទួល? 

េ. បូជាប្ពេះធម៌វនាេះ ប្រេូបូជាចុំវពាេះវលាកប្ដលជា 
ពហ សសូរ ដចូជាកាលជា ់វដើមមា ប្ពេះអា  េវរថរជាវដើម ។ 

ប . ពាកយខាងវដើម ២ មា៉ា រ់ គៈឺ ធម៌ ១, េ ិយ័ ១ ច េះអ្ាកដល់ 
នប្រសរណគម  ៍ វហរ ដចូវមដចកដ៏ល់ប្រប្ពេះធម៌ ប្ពេះេ ិយ័កមិ៏  
ដល់ផង ឬមិ ប្រេូប្បរបិរតេិ ិយ័វទ? 

េ.ិ អ្ាកដល់នប្រសរណគម ប៍្រេូដល់េ ិយ័ប្ដរ វប្ពាេះេ ិយ័ 
វៅកាងុនផេន ប្ពេះធម៌, ពាកយថ្ន ធមា វ េះគអឺ្ដាងគវិកា ១ វចញវៅ 
ជាសីល សមាធ ិបញ្ញា  ពាកយថ្ន ធម៌វ េះទួវៅទុំងប្ពេះសូប្រ ទុំង 
េ ិយ័ ទុំងអ្ភធិមាទុំងអ្ស់ វប្ពាេះពាកយថ្នធម៌វ េះធុំជាងពាកយថ្ន 
េ ិយ័ ។ 

ប . ប្ពេះព ទធ  ងិប្ពេះសងឃ គួរថ្នមា គ ណដល់បរសិ័ទអ្ាក 
ប្បរបិរតតិាម វប្ពាេះប្ពេះព ទធប្តាស់ដងឹ េូធម៌ វហើយប្ពេះអ្ងគ 
សុំប្ដងប្បាប់សរវ ប្ពេះសងឃជាអ្ាកប្បរបិរតតិាមឱ្វាទប្ដលប្ទង់ 
សុំប្ដងប្បាប់ វហើយប្បវៅសរវរៗ មក ច េះវហរ ដចូវមដចកប៏្ពេះ 
ធម៌មា គ ណប្ដរ វបើប្ពេះធម៌វកើរអ្ុំពបី្ពេះព ទធ ងិប្ពេះសងឃវទ? 
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េ.ិ ប្ពេះធម៌បា ជាមា គ ណប្ដរ វប្ពាេះប្ពេះធម៌ជួយទុំ  ង 
បប្ម ងសរវតាុំងអ្ុំពបីចចុបប ាជារវិ េះដរបដល់ប្ពេះ ពិាវ   ប្ពេះព ទធ 
មា គ ណប្រង់ប្បាប់ផលូេ ប្ពេះធម៌មា គ ណប្រង់ជួយឱ្យសរវបា  
វសចកដសី ខ្វោយស្នរការប្បប្ពរឹតតិាម សមដចូជាព ទធភាសិរ 
សប្មដងថ្នៈ 
 ធត្មោ  ហត្វ េកខ ត្ិ ធមោច្ឆេ ឹ ធត្មោ  សុច្ិត្ណ្ហណ  សុខមវហាត្ិ 
 ឯោនិសំត្ោ ធត្មោ សុច្ិត្ណណ ន ទុគគត្ឹ គច្ាត្ិ ធមោច្ឆេ ី។ 

ធម៌ហាឹងឯងរប្មងរកាប គគលអ្ាកប្បប្ពរឹតធម៌, ធម៌ប្ដល 
ប គគលស សុំវហើយ រប្មងនាុំមក េូវសចកដសី ខ្, កាលប្ដលប គគល 
ស សុំធម៌វោយប្បនពវហើយ រប្មងបា  េូអា សិងសប្បបវ េះ 
មិ ខា , ប គគលអ្ាកប្បប្ពរឹតធម៌ រប្មងមិ វៅកា ់ទ គគរភិព 
វឡើយ ។ វហរ វ េះវហើយបា ជាថ្នប្ពេះធម៌មា គ ណ ។ 

ព វទធ  មហាវេវជាជ =ប្ពេះព ទធទ កដចូជាប្គូវពទយធុំ, ធវមាា  
ឱ្សវថ្ន=ប្ពេះធម៌ទ កដចូជាថ្នា ុំឱ្សថ; ប្គូវពទយប្ា ់ប្រដងឹ 
សម ោា  របស់វរគប៉ា វណណ េះវទ  ងឹឱ្យប្ជួរប្ជាបវៅបា វនាេះ គ ឺ
មកអ្ុំពថី្នា ុំ បា ជាប្ពេះធម៌មា គ ណ ។ 
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ប . វទេទរតវធវ ើកមា ៣ យ៉ា ងគៈឺ ញ ុំងប្ពេះវលាហិរ បាទប្ពេះ 
ព ទធ ១, បបួលប្ពេះបាទអ្ជារសប្រេូឱ្យសមាល ប់បិតា១, វធវ ើសងឃ-
វភទ ១ ច េះកាលប្ដលវទេទរតធាល ក់វៅអ្េចី ិរកវនាេះ វរើវៅ 
វោយកមាណ? 

េ.ិ កាលប្ដលវទេទរតធាល ក់វៅអ្េចី ិរកវនាេះ គវឺៅវោយ 
សងឃវភទកមា ។ 

ប . ច េះផលកមាទុំងពរីវនាេះរចួវៅណវៅ? 
េ.ិ ផលកមាទុំងពរីវនាេះ រចួផ រវៅជាអ្វហាសិកមា វប្ពាេះ 

សងឃវភទកមាជាកមាធុំជាងកមាទុំងពរីវនាេះ ឧបមាដចូវទស កាងុ 
បចចុបប ាវ េះ វទសលួចវគមដង វទសបល ់វគមដង វទសសមាល ប់ 
វគមដង ដល់រជការច្ឆប់បា  វគការ់តាមវទសសមាល ប់វនាេះ 
យ៉ា ងណមិញ, ចុំប្ណកកមាទុំងពរីវនាេះ កយ៏៉ា ងវនាេះប្ដរ ។ 
     ប . ច េះប្គហសថវធវ ើសងឃវភទកមាមា ប្រេូសងឃវភទប្ដរឬវទ។ 
 េ.ិ មិ ប្រេូសងឃវភទវទ ឯសងឃវភទវនាេះប្រេូប្របពវជរិ 
វប្ពាេះរបូមាេ ង ៤ៗ រប់ខ្លួ ឯងមួយវទៀរជា ៩ វទើបប្រេូសងឃ-
វភទកមា ។ 
 ប . ប្ពេះប្ទង់ជាសពវញ្ាូពរិប្ម  ឬមិ ប្ម វទ? 
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 េ.ិ ប្ពេះព ទធជាសពវញ្ាូពរិប្បាកដប្ម  ប្ទង់ប្ជាប េូវហរ ជា 
អ្ររី អ្នាគរ  ងិបចចុបប ាឥរមា ចវនាល េះ ។ 
 ប . វបើប្ទង់ជាសពវញ្ាូពរិប្បាដកប្ម  វហរ ដចូវមដចបា ជា 
បុំបួសវទេទរតឱ្យវធវ ើសងឃវភទកមា? 
 េ.ិ បា ជាប្ពេះអ្ងគបុំបួស វប្ពាេះប្ទង់យល់វ ើញទបីុំផ រទ កេ 
របស់វទេទរដថ្ន វបើវទេទរតវ េះបា បួសវហើយ ទ កណជាវធវើ 
សងឃវភទកមា កគ៏ង់ដល់វពលប្ពេះធរណីស្សូប វទេទរតម ជា ងឹ 
ប្បរមករករថ្នគរជាទពីងឹេញិមិ ខា  កាលវបើវទេទរតងាកមក 
រកប្ពេះអ្ងគជាទពីងឹវហើយ ល េះវៅវស្នយទ កេកាងុអ្េចី ិរកអ្ស់ 
វហើយ ដល់កាលប្រឡប់មកេញិ  ងឹបា ប្តាស់ជាប្ពេះបវចចកព ទធ 
១ អ្ងគ ប្ទង់ប្ពេះនាមអ្ដាសិសរៈ វោយឧប សិសយ័ផលប្ដលបា  
បួសកាងុស្នសនារថ្នគរ វហរ វ េះវហើយបា ជាប្ពេះអ្ងគបុំបួស 
វប្បៀបដចូបនាល ម រ វតាងយកបនាល ដចូាា វៅវជាេះ វទើបបា បនាល  
វនាេះមកេញិ ពរិប្ម ប្រវជាេះវៅឈឺ ប៉ា ប្ ដវបើវជាេះបា បនាល មក 
កប៏ារ់ឈឺ, វទេទរតវ េះ វបើក ុំប្របា ប្ពេះអ្ងគបុំបួស ងឹមា ទ កេ 
រប់កបបកលបរកទបីុំផ រាា   ។ 
 ប . ច េះវទេទរដបា វធវ ើក សលខ្លេះប្ដរឬវទ? 
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 េ.ិ បា វធវ ើក សលខ្លេះប្ដរ ។ 
 ប . វបើបា វធវ ើក សលខ្លេះប្ដរ វហរ ដចូវមដចកក៏ាងុវរឿងរ៉ាេ 
មិ វ ើញមា លអវស្នេះ វ ើញស ទធប្រអាប្កក់ទុំងអ្ស់ហា៎? 
 េ.ិ កាងុគមព ីរមិ ប្ដល យិយសរវសើរអ្ុំពវីទេទរតកព៏រិប្ម  
ប៉ា ប្ ដវទេទរតគង់មា វធវ ើក សលខ្លេះ វបើាា  ក សកប្ទ វធវ ើវមដច ងឹ 
បា មកវកើរជាម  សស ជាខ្រតយិជារ ិ វហើយប្ថមទុំងបា ប្តាស់ 
ជាប្ពេះបវចចកព ទធ ១ អ្ងគវទៀរផង ធមាតាម  សសវបើសិ ណមា  
វរឿងអាប្កក់វហើយ វគយកវរឿងអាប្កក់វនាេះមកបរងគបវរឿងលអ 
បារ់អ្ស់ បា ជាវទេទរតាា  វរឿងលអ ងឹវគ មា ប្រវរឿងអាប្កក់ 
ម៉ាាង ។ 
 ប . ប្ពេះព ទធវប្បាសម  សសមា ឧប សិស័យប្រម៉ាាង ឬ 
ម  សសប្ដលាា  ឧប សិស័យកប៏្ទង់វប្បាសបា ប្ដរ ? 
 េ.ិ ប្ពេះព ទធវប្បាសបា ប្រម  សស ប្ដលមា ឧប សិសយ័ 
កស្នងពបី ពវជារ ិ ម  សសប្ដលាា  ឧប សិស័យពបី ពវជារមិក 
ប្ទង់វប្បាសមិ បា វទ ។ 
 ប . វបើដវូច្ឆា េះប្ពេះព ទធមិ េវិសសអ្វីវទ វប្បាសបា ប្រម  សស 
ប្ដលវគមា ឧប សិស័យរបស់វគប្ស្នប់? 
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 េ.ិ ប្ពេះអ្ងគវប្បាសបា ប្រម  សសប្ដលមា ឧប សិស័យកព៏រិ 
ប្ម  ប៉ា ប្ ដប្ទង់វៅមា វសចកដេីវិសសជាងពួកម  សស ងិវទេតា 
ឯវទៀរ វប្ពាេះប្ពេះអ្ងគជាអ្ាកខ្ុំប្សវងរកវមាកេធម៌វ ើញម  វគ 
បងអស់ ល េះប្ទង់រកវ ើញវហើយ មិ ឱ្បស្សវស្នបទ កមាា កឯង 
ប្ទង់យកមកសប្មដងវប្បាសដល់វគឯងរល់ាា  វប្បៀបឧបមាដចូ 
ប្គូវពទយវមើលជមាឺ វមើលបា ប្រម  សសណប្ដលវមើលវៅជា វបើ 
ជមា ឺវនាេះោក់ថ្នា ុំវៅមិ ប្រេូ កប៏្គូវពទយវមើលមិ បា ប្ដរ ប៉ា ប្ ដ 
ប្គូវពទយកគ៏ង់វៅេវិសសជាងម  សសធមាតា អ្ាកប្ដលប្គូវពទយ 
វមើលជាវនាេះៗ កគ៏ង់ដងឹគ ណដល់ប្គូវពទយមិ ខា  វសចកដវី េះ 
យ៉ា ងណមិញ, ប្ពេះព ទធប្ដលវប្បាសសរវកយ៏៉ា ងវនាេះប្ដរ ។ 
 ប . ប្ពេះព ទធបា ប្តាស់វហើយ វបើមិ បា វប្បាសសរវ វរើបា  
ប្ពេះ ពិាវ  ឬវទ? 
 េ.ិ វបើប្ទង់មិ វប្បាសសរវ កគ៏ង់ប្របា ប្ពេះ ពិាវ   ។ 
 ប . វបើបា ប្ពេះ ពិាវ  ដវូច្ឆា េះប្ដរ វហរ ដចូវមដចកម៏កវប្បាស 
សរវឱ្យលុំបាកអ្ស់ចុំ  ួ ៤៥ ប្ពេះេសា ឱ្យវ ឿយប្ពេះអ្ងគ? 
 េ.ិ បា ជាប្ពេះអ្ងគវប្បាសសរវ វប្ពាេះជាប់ឧប សិស័យពបី ពវ-
ជារមិក ប្បាថ្នា  ងឹវប្បាសសរវ ប្ពេះអ្ងគប្បកបវោយចរយិ ៣ 
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ប្បការគៈឺ វលាករថចរយិ ប្ទង់ប្បប្ពរឹតជាប្បវយជ ដ៍ល់សរវ 
វលាក ១, ញររថចរយិ ប្ទង់ប្បប្ពរឹតជាប្បវយជ ដ៍ល់ពួកប្ពេះ 
ញរ ិ ១, ព ទធរថចរយិ ប្ទង់ប្បប្ពរឹតជាប្បវយជ ផ៍្ដេ លប្ពេះអ្ងគ 
ឯង ១, ប្ពេះអ្ងគប្បកបវោយវសចកដកីរ ណខាល ុំង បា ប្បាថ្នា ជា 
ព ទធភូមិ វដើមបី ងឹវប្បាសសរវហាឹងវហើយ វបើក ុំប្រមា ប្ពេះទយ័ 
ប្បាថ្នា ប៉ា វណណ េះ សូមបីប្បាថ្នា ជាស្នេក័កគ៏ង់សវប្មចប្ពេះ ពិាវ  ប្ដរ។  
 ប . វអ្ើ! វបើប្ពេះអ្ងគប្បាថ្នា  ងឹវប្បាសសរវវហើយ ច េះកាល 
ប្ដលប្ទង់វទើប ងឹបា ប្តាស់វមដចកមិ៏ សុំប្ដងធម៌ប្រមដងវៅ ច្ឆុំ 
បាច់ប្ពហាវៅអារធនាវធវ ើអ្វ ី? 
 េ.ិ បា ជាប្ទង់ច្ឆុំឱ្យប្ពហាវៅអារធនាវនាេះ វប្ពាេះសរវកាងុ 
វលាកវ េះវជឿប្ពហាណស់, វប្ពាេះប្ពហាជាប្គូវលើវទេតា  ងិ 
ម  សស វគរប់អា វប្ចើ  បា ជារង់ច្ឆុំឱ្យប្ពហាមកអារធនា ប្ពេះ 
អ្ងគ ងឹងាយវប្បាសពពួកសរវ ។ 
 ប . ប្ពេះនាមប្ពេះព ទធមា  ១០ ដល់មកោក់កាងុសរណគម  ៍
វ ើញោក់ប្រ ព វទធ  មួយ នាមដនទវទៀរមិ យកមកោក់ផង 
វរើប្ពេះនាមមួយវ េះប្បវសើរជាងវគ ឬដចូវមដច? 
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 េ.ិ ប្ពេះនាមទុំង ៩ វនាេះ រមួចូលមកកាងុ ព វទធ  ទុំងអ្ស់ 
វប្ពាេះប្ពេះព ទធ ប្ប្បថ្ន ប្តាស់ដងឹ េូចរ ររយិសចច វហើយប្ពេះអ្ងគ 
ប្បវៅសរវដនទឱ្យប្តាស់ដងឹផង ឬប្ប្បថ្ន ប្ពេះអ្ងគរកីវពញ គថឺ្ន 
បុំវពញកចិចដល់ម  សស ងិវទេតា បា ជាច្ឆរ់ថ្នប្ពេះនាមវ េះោក់ 
កាងុសរណគម  ៍។ 
 ប . ម  សសមា ធារ  មា អាយរ ៈ មា ខ្ ធ ៥ វហរ អ្វ ី 
ខ្លេះវៅជាមិច្ឆា ទិដា ិ វហរ ប្ដលវកើរជាមិច្ឆា ទិដាវិនាេះមា ប៉ា នាា   
យ៉ា ង? 
 េ.ិ វហរ ប្ដលវកើរមិច្ឆា ទដិាវិនាេះ មា  ២ យ៉ា ងគៈឺ 
បរវោវសា ស្នដ ប់អ្ុំពសីុំណក់អាច្ឆរយដនទ ១, អវយនវិសាម្ន-
សិការៈ មិ វធវ ើទ កកាងុចរិត ១, វចេះប្រវជឿវៅៗ ទុំងពរីវ េះជា 
វហរ ឱ្យវកើរមិច្ឆា ទដិា ិ។ 
 ប . វហរ ប្ដលវកើរសមាា ទដិាមិា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? 
 េ.ិ វហរ ប្ដលវកើរសមាា ទដិាមិា  ២ យ៉ា ងគៈឺ បរវឃាវស្ន 
ស្នដ ប់កាងុសុំណក់អាច្ឆរយដនទ ១, វយ វិស្នម សកិារៈ ស្នដ ប់ 
វហើយកុំណរ់វធវ ើទ កកាងុចរិត ១, វហរ ទុំងពរីយ៉ា ងវ េះប្ដលនាុំ 
ឱ្យវកើរជាសមាា ទដិា ិ។ 
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 ប . ប្ពេះព ទធប្ទង់អ្ស់ឥច្ឆា វហើយឬវៅ? 
 េ.ិ ប្ពេះព ទធាា  ធម៌ឥច្ឆា វនាេះវទ លេះោច់ស្សឡេះពខី្ ធសនាដ   
អ្ស់លីងវហើយ ។ 
 ប . វបើប្ពេះអ្ងគប្ទង់អ្ស់ឥច្ឆា វហើយ វហរ អ្វ ីកដ៏វណដ ើ មយក 
បាប្រខ្លមឹច េ រ៍បស់វសដា ី ទល់ប្រពួកប្គូទុំង ៦ ាា វអ្ៀ ខាា ស 
សមាល ប់ខ្លួ វៅ វមើលវៅហាក់ដចូជាប្ពេះព ទធ ាា  ធម៌វមតាត  
វស្នេះ ? 
 េ.ិ ប្ពេះព ទធាា  ធម៌ឥច្ឆា វទ វមតាត កវ៏ៅមា ប្គប់ប្ាប់ទុំង-
អ្ស់ ប្រប្ពេះអ្ងគយល់វ ើញប្បវយជ ធ៍ុំ វពលប្ដលសុំប្ដង 
យមកបាដហិារយវនាេះ ម  សស ងិវទេតាបា សវប្មចមគគផលជា 
វប្ចើ រប់វកាដ,ិ ឯប្គូទុំង ៧ វ េះ វបើប្ទង់មិ សុំប្ដងបាដហិារយ 
កគ៏ង់ធាល ក់វៅកាងុ រក វប្ពាេះជាម  សសប្បទូសរ៉ាយ ងឹប្ពេះអ្ងគ 
មកជាយូរប្ខ្ឆាា ុំវហើយ ។ 
 ប . វភល ើងកាងុ រកអ្េចីវិនាេះវៅដ ណស់ សូមបីប្រប៉ា  ប្ភាកមា ់ 
កគ៏ង់វៅដ ជាងវភល ើងវយើងធមាតា ឬមួយទមាល ក់ដ ុំថាប៉ា  កុំពូលផេេះ ក ៏
វឆ្េះអ្ស់ាា  ប្សសសល់ប្ដរ វហរ ដចូវមដចកស៏រវប្ដលវកើរកាងុ 
 រកមិ វឆ្េះឱ្យអ្ស់ប្រមដងវៅ? 
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 េ.ិ សរវកាងុ រក បា ជាវភល ើង រកមិ វឆ្េះឱ្យអ្ស់ប្រមដងវៅ 
វប្ពាេះបាបកមាជួយប្ទប្ទង់ឱ្យវស្នយទ កេវេទនា បា ជាមិ វឆ្េះ។ 
 ប . សវពវ សតាដ  អាហារដារិកិា សរវទុំងអ្ស់រស់វៅវោយ 
អាហារ ដចូយ៉ា ងម  សសអ្រ់បាយយ៉ា ងយូរ ៧ នថាស្នល ប់វៅ ច េះ 
វហរ អ្វ ីដចូយ៉ា ងវប្បរខ្លេះ អ្រ់អាហារតាុំងអ្ុំពនីថាវកើរវឡើង 
វស្នយទ កេវេទនា វមដចកមិ៏ ស្នល ប់? 
 េ.ិ បា ជាមិ ស្នល ប់វនាេះ វប្ពាេះផលកមាឱ្យអ្រ់អាហារហាឹង 
វហើយ ឱ្យវៅវស្នយទ កេវេទនា ។ 
 ប . ប ណយ ងិបាបទុំងអ្ស់វកើរពវីប្ពាេះចរិត សមដចូព ទធ-
ភាសិរថ្នៈ វចរនាហុំ  ភកិេវេ ប ញ្ាុំ  េទមិ, វចរនាហុំ  ភកិេវេ បាបុំ 
េទមិ ប្ប្បថ្ន មាា លភកិេទុុំងឡាយរថ្នគរវពាលថ្ន វចរនាជារ ួ
ប ណយ, មាា លភកិេទុុំងឡាយរថ្នគរវពាលថ្ន វចរនាជារបួាប 
វហរ អ្វ ីកប៏្ពេះអ្ងគប្បវៅអ្ុំពកីាយវាច្ឆប្ដរ វបើវចរនាជារបួ ណយ 
បាបវហើយ? 
 េ.ិ វចរនាជារបួ ណយបាបប្ម វហើយ ចរិតជាប្បធា វលើកាយ 
 ងិវាច្ឆ វបើវៅប្រកាយចរិតមិ ប្ជេះថ្នល វទ កមិ៏ អាចវកើរជា 
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ប ណយបា  បាបវបើវៅប្រកាយចរិតមិ ប្កលងកាល យកច៏្ឆរ់ជាបាប 
មិ បា , បា ជាថ្នចរិតហាឹងវហើយជារបួ ណយបាប ។ 
 ប . វបើវគវធវ ើប ណយវហើយ វគមិ យកប ណយ វរើបា ប ណយ 
ប្ដរឬ? 
 េ.ិ ទ កជាវធវ ើវហើយមិ យកកគ៏ង់បា ប ណយប្ដរ ប្រមិ សូេ 
បា វប្ចើ  វប្ពាេះខ្វេះអ្បរបរវចរនា ដចូជាស្សវមាលជាប់តាម 
 ងឹខ្លួ  វៅទណីកស៏្សវមាលវៅតាម ទ កជាមិ ចង់ឱ្យសវមាល 
វៅតាមកស៏្សវមាលវៅតាម ដចូយ៉ា ងប ណយប្ដលប គគលវធវ ើ 
វហើយ វបើទ កជាមិ ចង់យកកគ៏ង់ជាប់វៅតាមប្ដរ ។ 
 ប . ធម៌ប្ពេះអ្ងគសុំប្ដង ៨ ម ឺ  ៤ ពា ់ប្ពេះធមាកេ ធ ពពួកសរវ 
ប្ដលប្បរបិរតតិាមវនាេះ ប្គប់ធមាកេ ធ ៨ ម ឺ  ៤ ពា ់ វទើបបា  
សវប្មចប្ពេះ ពិាវ  ឬៗ មួយមិ បា ប្គប់ទុំងអ្ស់ កប៏ា សវប្មច 
ប្ពេះ ពិាវ  ប្ដរ? 
 េ.ិ ធម៌ទុំងវ េះមិ ច្ឆុំបាច់ប្គប់ខ្ ធវទ ខ្ ធណកប៏ា សុំវរច 
ប្ពេះ ពិាវ  ប្ដរ តាម សិស័យវាសនារបស់សរវ ។ 
 ប . វបើមិ ច្ឆុំបាច់ប្គប់វទ វហរ អ្វ ីកប៏្ពេះអ្ងគសុំប្ដងមកវប្ចើ  
វម៉ាលេះ? 
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 េ.ិ បា ជាសប្មដងវប្ចើ ដល់វម៉ាលេះ វប្ពាេះប្ទង់ យិមតាមចររឹ 
របស់សរវ វប្បៀបដចូប្គូវពទយ វតាងមា ថ្នា ុំវប្ចើ ម ខ្ វប្ពាេះវរគ 
វប្ចើ ប្បបវប្ចើ យ៉ា ង ខ្លេះវរគកដ ីខ្លេះវរគប្រជាក់ ថ្នា ុំខ្ សាា  វបើថ្នា ុំ 
ប្រមួយម ខ្ វធវ ើវមដច ងឹោក់វរគវនាេះឱ្យបា ជាសេះវសបើយ យ៉ា ង 
ណមិញ, ប្ពេះព ទធប្ទង់សុំប្ដងធម៌កយ៏៉ា ងវនាេះប្ដរ ។ 
 ប . កាលពបី្ពេះព ទធប្ទង់គង់ធរមា វៅវឡើយ សរវបា ស្នដ ប់ 
ធម៌មួយាថ្ន បា សវប្មចមគគផលវប្ចើ  ច េះឥឡូេវ េះ សរវស្នដ ប់ 
វប្ចើ ាា ណស់ប្ដរ វមដចកមិ៏ បា សវប្មចមគគផល ទស់អ្ុំពីអ្វ ី? 
 េ.ិ ឥឡូេវ េះ វប្ពាេះ សិស័យសរវវៅរចិរចួសដួចវសដើងណស់ 
ទ កជាស្នដ ប់វប្ចើ ដងកវ៏ោយ មិ អាច ងឹបា សវប្មចបា ប្ដរ 
វប្បៀបដចូស្សូេ វបើមិ ទ ់ដល់កុំណរ់កាល វបើទ កជាយកទកឹ 
វៅវប្ស្នចយកជរីវៅច្ឆក់ កមិ៏ បា ប្បវយជ អ៍្វ ីអ្ុំពវីនាេះប្ដរ 
យ៉ា ងណ, អ្ាកស្នដ ប់ធម៌ សិស័យខ្ចវីៅវឡើយ កដ៏វូច្ឆា េះប្ដរ ។ 
 ប . ពាកយប្ដលវៅថ្នធម៌ៗ ស ទធប្រលអ ឬមា អាប្កក់ប្ដរ? 
 េ.ិ ពាកយប្ដលវៅថ្នធម៌វ េះស ទធប្រលអ របស់ពរិរបស់ប្ម  
វបើអាប្កក់មិ វ ា្ េះថ្នធម៌វទ ។ 
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 ប . វបើរបស់អាប្កក់ទុំងប៉ា នាា   មិ ប្ម វ ា្ េះថ្នធម៌វទ 
វហរ អ្វ ីកម៏ា កមកាងុបិដក ឱ្យវ ា្ េះថ្នអ្ក សលធម៌ បាបធម៌ 
ទ ចចររិធម៌វផសងៗ ដវូចាេះជាវដើម? វបើមិ វ ា្ េះធម៌វទ វរើវ ា្ េះ 
អ្វ ី? 
 េ.ិ ពរិប្ម ប្រមា វ ា្ េះវផសងាា មកកាងុបិដក ប៉ា ប្ ដរមួមក 
វៅថ្ន អ្ធម៌ទុំងអ្ស់ សមដចូព ទធភាសិរថ្នៈ ‹‹ធវមាា  បាវបរ ិ
ស គរ,ឹ អ្ធវមាា  បាវបរ ិ ទ គគរ ឹ ធម៌ញ ុំងសរវឱ្យដល់ េូស គរិ, 
អ្ធម៌ញ ុំងសរវឱ្យដល់ េូទ គគរ ិ ។ សភាេៈឯណប្ដលញ ុំងសរវឱ្យ 
បា វសចកដសី ខ្ សភាេៈវនាេះវ ា្ េះថ្នធម៌, សភាេៈឯណប្ដល 
ញ ុំងសរវឱ្យបា វសចកដទី កេ សភាេៈវនាេះវ ា្ េះថ្នអ្ធម៌ ។ 
 ប . វបើមិ ប្ម ធម៌វទ វហរ អ្វ ីកប៏្ពេះអ្ងគប្ទង់សុំប្ដងមកវធវ ើ 
អ្វ ីវប្ចើ ដល់វម៉ាលេះ? ដចូវមដចកមិ៏ សុំប្ដងប្រធម៌ៗ មក ? 
 េ.ិ អ្ុំវពើស ចររិប្ដលសរវប្បប្ពរឹតទុំងប៉ា នាា   វហើយញ ុំងសរវ 
ឱ្យបា វសចកដសី ខ្ វ ា្ េះថ្ន ធម៌, អ្ុំវពើទ ចចររិប្ដលសរវប្បប្ពរឹត 
ទុំងប៉ា នាា   វហើយញ ុំងសរវឱ្យបា វសចកដទី កេ វ ា្ េះថ្ន អ្ធម៌ 
ប្ពេះព ទធដកីា ប្ដលប្ទង់សប្មដងមកទុំងពរីចុំប្ណកយ៉ា ងវ េះ 
វ ា្ េះថ្នធម៌ ប្រង់អ្ុំវពើបាបវ ា្ េះថ្នអ្ធម៌ ។ 
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 ប . វបើប្ពេះអ្ងគសុំប្ដងប្រស ចររិមួយ ក ុំសុំប្ដងទ ចចររិមកផង 
វរើបា ឬមិ បា ? 
 េ.ិ វបើប្ទង់សុំប្ដងប្រស ចររិម៉ាាងមិ បា វទ ប្រេូប្រសុំប្ដង 
ទុំងពរីប្បាប់ផលូេវឆ្អង-ស្នដ ុំ ប្រេូលេះផលូេវឆ្វង កា ់យកផលូេស្នដ ុំ គបឺ្រេូ 
ប្បាប់អ្ុំវពើអាប្កក់ឱ្យសរវលេះបង់ ប្បាប់អ្ុំវពើលអឱ្យសរវកា ់យក 
បា ជាប្រេូសុំប្ដងទុំងពរី ។ 
 ប . កាងុមហាកមាេភិងគសូប្រ សុំប្ដងអ្ុំពបី គគល ៤ ពួកថ្ន 
ប គគលទ១ី ប្បប្ពរឹតស ចររិ ស្នល ប់វៅវកើរកាងុស គរភិព, ប គគលទ ី
២ ប្បប្ពរឹតទ ចចររិស្នល ប់វៅវកើរកាងុទ គគរភិព, ប គគលទ ី៣ ប្បប្ពរឹត 
ស ចររិ ស្នល ប់វៅវកើរកាងុទ គគរភិាព, ប គគលទ ី ៤ ប្បប្ពរឹតទ ចចររិ 
ស្នល ប់វៅវកើរកាងុស គរភិព; ប្រង់ប គគលទ១ី-២មិ សងស័យវទ 
សងស័យប គគលទ ី ៣-៤ វហរ អ្វ ីកឱ៏្យផលខ្ សអ្ុំវពើប្ដលប្បប្ពរឹត 
វៅេញិ? 
 េ.ិ ប គគលទ ី ៣ ប្បប្ពរឹតស ចររិស្នល ប់វៅវកើរកាងុទ គគរភិព 
វនាេះ ប គគលវនាេះឯង ដល់វពលវទៀបស្នល ប់អ្ុំវពើអ្ក សលមក 
វប្ជៀរវបៀរឱ្យផល បា ជាវៅកា ់ទ គគរភិពវៅ ប គគលទ ី ៤ 
ប្បប្ពរឹតទ ចចររិស្នល ប់វៅវកើរកាងុស គរភិពវនាេះ ប គគលវនាេះដល់ 
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វពលវទៀបស្នល ប់ ក សលមកវប្ជៀរវបៀរឱ្យផលបា ជាវៅវកើរ 
កាងុស គរ,ិ ប គគលទ ី ៣ ទ ី ៤ វនាេះ វពលប្ដលវទៀប ងឹស្នល ប់ 
យទស កមាមកឱ្យផល ។ 
 ប . វបើស ចររិ  ងិទ ចចររិមិ វទៀងដវូច្ឆា េះដប្ដល ច្ឆុំវធវ ើ 
ស ចររិវទៀបស្នល ប់ប្រមដងវៅ ក ុំឱ្យពបិាកប្បប្ពរឹតពវីដើមមកឱ្យ 
យូរ ? 
 េ.ិ មិ បា វទ វតាងប្រប្បប្ពរឹតស ចររិពវីដើមវទើបបា  
ពវីប្ពាេះផលទ ចចររិ ងិស ចររិវ េះវទៀងវទ ប្ដលប្បប្ពរឹតស ចររិ 
វហើយវៅកា ់ទ គគរវិនាេះ ពវីដើមមកប្បប្ពរឹតអ្ុំវពើលអទុំងអ្ស់ 
ដល់វៅវពលជរិ ងឹស្នល ប់ កម៏ា អារមាណ៍វធវ ើឱ្យថ្នា ុំងថ្នា ក់ចរិត 
វហើយច រកិ លងវពលវនាេះវៅកវ៏ៅកា ់ទ គគរ ិ ដចូប្ពេះបាទធមាា -
វស្នកជាវដើម វហរ ដវូច្ឆា េះវហើយបា ជាវពលប្ដលជរិស្នល ប់ មិ  
ប្រេូឱ្យឮសូរសវមលងអ្វ ីដនទវប្ៅពសីវមលងធម៌ ឱ្យឮប្រសវមលងធម៌ 
ម៉ាាង ។ 
 ចុំប្ណកប គគលប្បប្ពរឹតអ្ុំវពើទ ចចររិ វហើយប្រឡប់បា វៅ 
កា ់ស គរវិនាេះ បា ប្រអ្ុំវពើទ ចចររិណប្ស្នលៗវទ វទើបក សល 
ចូលមកវប្ជៀរវបៀរឱ្យផលផងបា  អ្ុំវពើទ ចចររិធា ់ៗ ដចូយ៉ា ង 
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វាឃារកប រសជាវដើម ក សលមិ អាចជួយឱ្យផលបា វឡើយ 
ប្រេូប្រវៅកា ់ទ គគរមិ៉ាាង ។ 
 ប . ដចូយ៉ា ងអ្ងគុលិមាល វធវ ើគរ កមាសមាល ប់ម  សស ខ្វេះប្រ 
ប្មាមនដ ១ បា  ១ ពា ់ (ប្មាមនដ៩៩៩) វហរ ដចូវមដច កមិ៏  
វៅទ គគរ ិវបើកមាធា ់ជាងវាឃារកប រសវៅវទៀរ? 
 េ.ិ អ្ងគុលិមាលបា ជាមិ វៅកា ់ទ គគរ ិ វប្ពាេះ សិស័យជា 
បចាមិជារ ិ ជារជិាទបីុំផ រប្រេូបា អ្រហរតផល បា ជាមិ វៅ 
កា ់ទ គគរ ិ។ 
 ប . ច េះបាបកមាប្ដលអ្ងគុលិមាលវធវ ើវៅឯណវៅ អ្ាកណ 
ទទួល? 
 េ.ិ ាា  អ្ាកណទទួលវទ ផលកមាវនាេះជាអ្វហាសិកមា ។ 
 ប . ម  សសប្ដលដល់បចាមិជារវិហើយ វហរ អ្វ ីកប៏្បប្ពរឹតវធវ ើ 
បាបកមាធា ់ៗ គួរប្រប្បប្ពរឹតវធវ ើក លសកមា ដរបដល់បា សវប្មច 
ប្ពេះអ្រហរត? 
 េ.ិ ម  សសប្ដលដល់បចាមិជារវិហើយ វៅប្បប្ពរឹតវធវ ើបាបកមា 
វនាេះមកពវីសពគប់បាបមិរដ បា ជានាុំប្បប្ពរឹតខ្ ស វហរ ដវូច្ឆា េះ 
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វហើយបា ជាប្ពេះអ្ងគប្ទង់ហាមផ្ដដ ច់មិ ឱ្យវសពគប់ ងឹប គគល 
ពាល ។ 
 ប . ប្ពេះអ្ងគប្ទង់ហាមមិ ឱ្យវសពគប់ប គគលពាល ម  សស 
ពាល មកវសពគប់ ងឹបណា ិ រ វបើដវូច្ឆា េះវធវ ើវមដច ងឹបា ជួប្បទេះ 
ាា  វបើមួយប្បាប់ឱ្យវគច មួយប្បាប់ឱ្យរក? 
 េ.ិ ប្ពេះប្ទង់ហាមចុំវពាេះប្រម  សសណប្ដលវទើប ងឹប្បប្ពរឹត 
ស ចររិថាវីនាេះ ក ុំឱ្យចូលគុំ រិ ងឹម  សសពាល ដចូបណា ិ រមា ប្ពេះ 
ខ្ណីស្សពជាវដើម ប្រេូប្រវៅវប្បាសម  សសពាល ទ កណជាវៅ 
កាងុចុំវណមម  សសពាល កវ៏លាកមិ ប្បប្ពរឹតតាមពាលវនាេះ 
វឡើយ បណា ិ រប្បបវ េះ ប គគលពាលចូលវៅវសពគប់ ងឹវៅជា 
បណា ិ របា  វប្បៀបឧបមាដចូម  សសវទើប ងឹជាវរគថា ីៗ  វគហាម 
ឱ្យរមចុំណី វបើមិ រមវទវរគវនាេះ ងឹវរ ើវឡើងេញិ ដចូជាប គគល 
ប្ដល ងឹប្បប្ពរឹតស ចររិថា ីៗ  ប្រវសពគប់ ងឹប គគលពាលម ខ្ជា 
 ងឹកាល យវៅជាពាលេញិមិ ដប្ដល ប គគលជាវរគបា ស ខ្ 
សបាយ ៤, ១០ ឆាា ុំវហើយ វទើបទ កជាបរវិភាគចុំណីអ្វ ីកមិ៏  
លាប់ប្ដរ ដចូជាប គគលប្ដលធាល ប់ប្បប្ពរឹតស ចររិមកយូរវហើយ 
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វបើទ កជាបា វដើរចូលជាមួយ ងឹប គគលពាល កមិ៏ កាល យវៅជា 
ប គគលពាលបា ប្ដរ ។ 
 ប . សមាល ប់អ្វ ីខ្លេះ បា ប្ពេះ ពិាវ  ? 
 េ.ិ សមាល ប់មាតា ១, បិតា ១, វសដច ១, អ្ាកប្ដ  ១, នាយ 
វសាៀ  ១, សមាល ប់ប គគលទុំងអ្ស់វ េះ វទើបបា ប្ពេះ ពិាវ   ។ 
 ប . កាងុអ្  ដរយិកមាថ្ន សមាល ប់មាតាបិតាប្រេូអ្  ដរយិកមា 
ច េះកាងុទវី េះវហរ អ្វ ីថ្នសមាល ប់មាតា បិតា វសដច អ្ាកប្ដ   ងិ 
នាយវសាៀ វនាេះបា ប្ពេះ ពិាវ   មិ ខ្ សាា  ងឹពាកយខាងវដើម 
វៅវហើយ? 
 េ.ិ ប្រង់ប្ដលថ្នសមាល ប់មាតា បិតា វសដច អ្ាកប្ដ   ងិនាយ 
វសាៀ វនាេះ មិ ប្ម សមាល ប់ម  សសប្ម ៗ វនាេះវទ ឯមាតាគ ឺ
រណោ  បិតាគអឺ្សាិមា ៈ កសប្រទុំងពរីគទឺដិាទិុំង ២ អ្ាកប្ដ គ ឺ
អាយរ ៈទុំង ១២ នាយវសាៀ គឆឺ្ េរគៈ វោយោេគអឺ្រហរត-
មគគញ្ញា ណ ។ 
 ប . ដចូវមដចបា ជាវលាកទ កមាតាដចូជារណោ ? 
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 េ.ិ បា ជាវលាកទ កមាតាដចូជារណោ  វប្ពាេះរណោ ជាអ្ាក 
ញ ុំងសរវឱ្យវកើរកាងុេដដសងារ មាតាជាអ្ាកញ ុំងសរវឱ្យវកើរកាងុ 
បចចុបប ាវ េះ ។ 
 ប . វហរ អ្វ ីបា ជាបិតាទ កដចូជាអ្សាិមា ៈ? 
 េ.ិ បិតាប្រងប្គប់ប្គង េូកូ ប្ប ស-ស្សី មិ ឱ្យអ្ាកណមក 
វបៀរវបៀ បា យ៉ា ងណ អ្សាមិា ៈគហួឺងប្ហងថ្នវ េះជារបស់ 
អ្ញ វនាេះជារបស់អ្ញ អ្ាកណវមើលងាយមិ បា  កយ៏៉ា ងវនាេះ 
ប្ដរ ។ 
 ប . ទដិាទិុំងពរីវហរ អ្វ ីកទ៏ កដចូជាវសដច? 
 េ.ិ ទដិាទិុំងពរីវ េះបា ជាទ កដចូជាវសដច វប្ពាេះទដិាវិ េះប្រង 
វកើរវឡើងវហើយ សមាល ប់ េូអ្ក សលធម៌ទុំងអ្ស់ យ៉ា ងណ, 
ចុំប្ណកវសដច វបើបណដ រស្ដសដមា វទសកុំហ សកអ៏ាចសមាល ប់បា  
វហរ ដវូច្ឆា េះវហើយបា ជាថ្នទដិាទិុំងពរីទ កដចូជាវសដច ។ 
 ប . អ្ាកវៅកាងុប្ដ វហរ អ្វ ីកទ៏ កដចូជាអាយរ ៈទុំង ១២? 
 េ.ិ បា ជាទ កដចូជាអាយរ ៈ១២ វនាេះ វប្ពាេះដុំណឹងអ្វ ីៗ 
ប្ដលចូលមកកាងុ គរ វោយអ្ុំណចអ្ាកវៅកាងុប្ដ យ៉ា ងណ, 
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ចុំប្ណកអាយរ ៈ ១២ កប៏្រងនាុំដុំណឹងវៅដល់ចរិតខាងកាងុ 
ដវូច្ឆា េះប្ដរ ។ 
 ប . នាយវសាៀ វហរ អ្វ ីកទ៏ កដចូជាឆ្ េរគៈ? 
 េ.ិ នាយវសាៀ បា ជាទ កដចូជាឆ្ េរគៈវនាេះ វប្ពាេះនាយ 
វសាៀ ជាអ្ាកករ់ប្តារបស់វចញចូលវៅកាងុប្ពេះរជវាុំង ឯឆ្ េរគៈ 
វ េះវៅខាងកាងុប្ពេះរជវាុំង គ ឺគរកាយ វកើរវឡើងប្រមាា ក់ឯង 
ស្នា រ់ៗ ។ 
 ប . ប្ពេះព ទធអ្ងគប្ទង់បរ ិពិាវ  ជាធមាតាពរិៗ ច េះប្ពេះធម៌ប្ទង់ 
យងចូលប្ពេះ ពិាវ  ប្ដរឬ? 
 េ.ិ ប្ពេះព ទធអ្ងគប្ទង់យងចូលប្ពេះ ពិាវ   ឯប្ពេះធម៌មិ  
បរ ិពិាវ  វទ ។ 
 ប . វបើប្ពេះធម៌មិ បរ ិពិាវ  វទ ច េះវហរ អ្វ ីកដ៏ល់កុំណរ់ 
ប្បាុំពា ់ (៥០០០) ប្ពេះេសាកអ៏្ស់ស្នសនាវៅ? 
 េ.ិ ប្ដលថ្នអ្ស់ស្នសនាវនាេះមិ អ្ស់ធម៌វទ គអឺ្ស់ពួក 
បរសិ័ទអ្ាកប្បរបិរតតិាម ។ 
 ប . ប្ដលវៅថ្នអ្ស់អ្ាកប្បរបិរតវិនាេះ វរើអ្ស់ដចូវមដច ាា   
ម  សសវកើរវទៀរឬអ្វី? 
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 េ.ិ ម  សសមិ អ្ស់វទ ប៉ា ប្ ដអ្ស់អ្ាកមា សទធ ប្ជេះថ្នល  ងឹ 
ប្បរបិរត,ិ ប្ពេះធម៌វៅដប្ដល ឧបមាដចូប្គូវពទយវចេះថ្នា ុំ ឯប្គូ 
វពទយស្នល ប់អ្ស់វៅ ចុំប្ណកខាងវដើមថ្នា ុំវៅពាសវពញដប្ដល 
ប៉ា ប្ ដាា  អ្ាកណមួយសួររក ប្គូវពទយដចូជាអ្ាកប្បរបិរត ិ វដើមថ្នា ុំ 
ដចូជាប្ពេះធម៌ ។ 
 ប . ប្ពេះធម៌ទុំង ៨៤.០០០ ធមាកេ ធ វបើរមួឱ្យខ្លចី េះមកមា  
ប៉ា នាា  ? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ ប្ពេះធម៌ទុំង ៨៤.០០០ ធមាកេ ធ វបើរមួឱ្យខ្លចី េះមកមា ប្រ 
ប្រមឹ ៣ គៈឺ សលី ១, សមាធ ិ១, បញ្ញា  ១ ។ 
 ប . សីលសប្មាប់ប្បវៅអ្វី? សមាធសិប្មាប់ប្បវៅអ្វី? បញ្ញា  
សប្មាប់ប្បវៅអ្វី? 
 េ.ិ សីលសប្មាប់ប្បវៅទូនាា  កាយវាច្ឆ, សមាធសិប្មាប់ 
ប្បវៅចរិត, បញ្ញា សប្មាប់កាប់ឆាក  េូកវិលស ។ 
 ប . សីលសប្មាប់លេះអ្វី? សមាធសិប្មាប់លេះអ្វី? បញ្ញា សុំរប់ 
លេះអ្វ ី? 
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 េ.ិ សីលសប្មាប់លេះ េូទ ចចររិតាុំង ៣ សមាធសិប្មាប់លេះ េូ 
 េីរណៈទុំង ៥, បញ្ញា សប្មាប់លេះបង់ េូសុំវយជ ៈទុំង ១០ 
យ៉ា ង ។ 
 ប . សីលឱ្យប្បវយជ ដ៍ល់អ្ាកប្បរបិរតដិចូវមដច? សមាធឱិ្យ 
ប្បវយជ ដ៍ចូវមដច? បញ្ញា ឱ្យប្បវយជ ដ៍ចូវមដច? 
 េ.ិ សីលឱ្យប្បវយជ ប៍ា េជិាជ  ៣, សមាធឱិ្យបា អ្ភញិ្ញា  ៦, 
បញ្ញា ឱ្យបា  េូបដសិមភ ិទ ៤ ។ 
 ប . វបើសីលឱ្យបា េជិាជ  ៣ ហាក់ដចូជាបា មគគផលកាងុវពល 
វនាេះវៅវហើយ វប្ពាេះេជិាជ ទុំង ៣ វ េះច្ឆក់ធលេុះ េូមគគផល គួរ 
ណស់ប្របញ្ញា ច េះ ងឹបា េជិាជ  ៣ ? 
 េ.ិ េជិាជ ទុំង ៣ វ េះមិ ប្ម ច្ឆក់ធលេុះ េូមគគ ងិផលវទ ប្ា ់ 
ប្រដងឹប៉ា វណណ េះ មិ ទ ់បា លេះកវិលសទុំងអ្ស់ ប្ដលបា យ៉ា ង 
វ េះវោយអ្ុំណចកមាល ុំងសីល ទ កជាសមាធ ិងិបញ្ញា  កគ៏ង់មា  
កមាល ុំងវខ្ាយជាងសីលប្ដរ ។ 
 ប . អ្រយិសចចទុំង ៤ វ េះ ជាវលាក រតរទុំងអ្ស់ឬ? ឬកថ៏្ន 
ជាវលាកយិប្ដរ? 
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 េ.ិ អ្រយិសចចទុំង ៤ វ េះ ជាវលាកយិ ២ ជាវលាក រតរ ២ គ ឺ
ទ កេសចច ងិសម ទយសចចជាវលាកយិ  វិរធសចច ងិមគគសចចជា 
វលាក រតរ ។ 
 ប . ធម៌ដនទៗ សុំប្ដងវហរ ម   វទើបសុំប្ដងផលជាខាង 
វប្កាយ ច េះអ្រយិសចចវហរ អ្វ ីកស៏ុំប្ដងផលម  ! ដចូយ៉ា ងទ កេសចច 
ជាផល  វិរធសចចកជ៏ាផលប្ដរ? 
 េ.ិ បា ជាសុំប្ដងផលម  វនាេះ គឱឺ្យដងឹទ កេម   វទើបប្សវង 
រកវហរ ប្ដលឱ្យវកើរទ កេខាងវប្កាយ ប្បាប់ទរី ុំលរ់ទ កេ ប្បាប់ 
ដុំវណើ រវៅកា ់ទរី ុំលរ់ទ កេ វប្បៀបឧបមាដចូម  សសវកើរវរគ 
វហើយប្សវងរកសម ោា  វរគវនាេះ វបើដងឹជាក់ដវូចាេះវហើយ គបបី 
ប្សវងរកថ្នា ុំមកោក់ឱ្យជា បា ជាសុំប្ដងវហរ ម  ដវូចាេះ ។ 
 ប . វស្នម សសចរិតស ទធប្រប ណយ ឬមា បាបខ្លេះប្ដរ? 
 េ.ិ វស្នម សសចរិតមិ ស ទធប្រប ណយ ឬស ទធប្របាបវនាេះវទ 
មា ប ណយកម៏ា  បាបកម៏ា  ។ 
 ប . វស្នម សសជាប ណយដចូវមដច? 
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 េ.ិ វស្នម សសប្ដលរកីរយចុំវពាេះវៅវលើប ញ្ាករិយិេរថ ុ
ទុំង ១០ ច្ឆរ់ជាប ណយ, វស្នម សសប្ដលរកីរយចុំវពាេះវៅវលើ 
អ្ុំវពើបាបវផសងៗ មា បាណរបិារជាវដើម ច្ឆរ់ជាបាប ។ 
 ប . ឧវបកាេ មា ប ណយ-បាបឬ ឬស ទធប្រប ណយ? 
 េ.ិ ឧវបកាេ មា ប ណយ-បាបដចូាា  ងឹវស្នម សសប្ដរ ។ 
 ប . ម  សសប្ដលប្បប្ពរឹតអាប្កក់មា អ្វីជាមូលវហរ ? 
 េ.ិ ម  សសប្ដលប្បប្ពរឹតអាប្កក់មា  វលាវភា វទវស្ន 
វមាវហា ទុំង ៣ វ េះជាមូលវហរ  ។ 
 ប . ច េះម  សសប្ដលប្បប្ពរឹតលអមា អ្វីជាមូលវហរ ? 
 េ.ិ ម  សសប្ដលប្បប្ពរឹតលអមា  អ្វលាវភា អ្វទវស្ន 
អ្វមាវហា ទុំង ៣ វ េះជាមូលវហរ  ។ 
 ប . ច េះម  សសខ្លេះប្បប្ពរឹតលអរហូរដល់បារ់បង់ជេីរិវៅ មា  
អ្វ ីជាមូលវហរ ? 
 េ.ិ ម  សសខ្លេះ ប្ដលប្បប្ពរឹតលអរហូរដល់បារ់បង់ជេីរិវៅ 
ពវរេះមា កលាណមិរតជាមូលវហរ  ។ 
 ប . អ្ាកប្ដលរកាសីលមិ សថរិវសថរ ប្ប្បប្កឡាប់ថយវប្កាយ 
េញិ មា អ្វីជាមូលវហរ ? 
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 េ. មា ការវសពគប់ ងឹបាបមិរតជាមូលវហរ  ។ 
 ប . ពាកយថ្ន កមាៗ វ េះ ស ទធប្របាបទុំងអ្ស់ ឬមា ប ណយ 
ខ្លេះប្ដរ? 
 េ.ិ ពាកយថ្ន កមាៗ វ េះ ជាពាកយកណដ ល ជាប ណយកម៏ា  ជា 
បាបកម៏ា , កមាជាប ណយដចូពាកយថ្ន ប ញ្ាកមា ឬក សលកមា 
កមាជាបាបដចូពាកយថ្ន បាបកមា ឬអ្ក សលកមាជាវដើម ។ 
 ប . ម  សសប ថ ជជ   ងិប្ពេះអ្រយិៈវបើវៅជាមួយាា  វរើប្រេូ 
សមាគ ល់ដចូវមដច វទើបដងឹថ្នវ េះជាប្ពេះអ្រយិៈ វ េះជាប ថ ជជ  
បា  ? 
 េ.ិ ប្ពេះអ្រយិៈ  ងិប ថ ជជ វនាេះ ប្រេូសុំាល់ប្រង់អារមាណ៍ 
ប្ដលមកប៉ាេះពាល់ គថឺ្នប្ពេះអ្រយិៈវបើទ កជាអារមាណ៍មកប៉ាេះពាល់ 
កវ៏ៅដប្ដល វលាកមិ ថ្នា ុំងថ្នា ក់ជាប់ជុំពាក់ ងឹអារមាណ៍វឡើយ 
ឯប ថ ជជ េញិ វបើអារមាណ៍មកប៉ាេះពាល់ រប្មងញប់ញ័រវៅតាម 
អារមាណ៍ជាទវីពញចរិត  ងិអារមាណ៍មិ ជាទវីពញចរិត អារមាណ៍ 
ទុំងពរីយ៉ា ងវ េះ ជាវហរ ឱ្យស្នគ ល់បា ថ្ន វ េះជាប្ពេះអ្រយិៈ វ េះ 
ជាប ថ ជជ  ។ 
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 ប . ប្ពេះព ទធតាុំងពបី្ទង់កស្នងវឡើងរហូរបា ប្តាស់ ប្ដល 
បា វស្នតា សកទាមី អ្នាាមីខ្លេះប្ដរឬ? 
 េ.ិ ប្ពេះព ទធតាុំងពបី្ទង់កស្នងវឡើង រហូរបា ប្តាស់ មិ  
ប្ដលបា វស្នតា សកទាមី អ្នាាមី កាងុជារណិមដងវទ ។ 
 ប . ច េះវហរ អ្វ ីបា ជាមិ ប្ដលបា  វបើប្ពេះអ្ងគខ្ុំកស្នង 
វលើសល បណស់ប្ដរ? 
 េ.ិ ពរិប្ម , ប្ពេះអ្ងគខ្ុំកស្នងដវ៏លើសល ប ប៉ា ប្ ដវៅប្រមិ  
បា  វប្ពាេះប្ពេះអ្ងគមា ប្ពេះទយ័ជាប់ជុំពាក់ ងឹសរវ គចឺង់ចមលង 
សរត កិរឱ្យផ រពេីដដសងារដចូប្ពេះអ្ងគប្ដរ ។ 

បកណិណ កបបញ្ញោ  ចប់ប្រប៉ា វណណ េះ 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 

227 

227 

គិហបិ្បដិប្តត ិ
ច្តុ្កកៈព្កួ ៤ 

កមមកកិសលស 
 ប . កមាកកវិលស ប្ប្បដចូវមដច ? 
 េ.ិ កមាកកវិលស ប្ប្បថ្ន កមាជាវប្គឿងវៅហាង ឬថ្នអ្ុំវពើជា 
វប្គឿងប្បឡាក់ប្បឡូស ។ 
 ប . កមាកកវិលសវនាេះ មា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ កមាកកវិលសវនាេះ មា  ៤ យ៉ា ង គៈឺ 
 ១-ោណ្ឋតិោត វធវ ើជេីរិសរវឱ្យធាល ក់ច េះក លង គសឺមាល ប់សរវ; 
 ២-អទិន្ទា ោន កា ់យករបស់ប្ដលវគមិ បា ឱ្យ; 
 ៣-កាសមស ុមិចាឆ ចារៈ ប្បប្ពរឹតខ្ សកាងុកាមទុំងឡាយ; 
 ៤-មុសាវាទៈ  យិយពាកយក ហក ។ 
 ប . កមាកិកវលសទុំង ៤ យ៉ា ងវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយ 
ដចូវមដច? ចូរអ្ធបិាយមកវមើល! 
 េ.ិ កមាកកវិលសទុំង ៤ យ៉ា ងវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដវូចាេះ 
ថ្នៈ វប្ពាេះវហរ ដចូវមដចបា ជាវលាកច្ឆរ់កមា ៤ យ៉ា ងវ េះថ្នជា 
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វប្គឿងវៅហាង? វប្ពាេះម  សសវយើងប្គប់ាា រប្មងមា វសចកដ ី
ប្បប្ពរឹតជិាសុំខា ់ មា វសចកដបី្បប្ពរឹតជិាវប្គឿងសមាគ ល់ ប្ដល 
បងាោ ញវសចកដបីរសិ ទធ ិ ឬវសចកដវីៅហាងឱ្យវគដងឹ បា ដល់ 
ប គគលណមា វសចកដបី្បប្ពរឹតលិអ  គបឺ្បប្ពរឹតជាស ចររិ ប គគលវនាេះ 
វ ា្ េះថ្នជាអ្ាកបរសិ ទធ ។ ប គគលណមា វសចកដបី្បប្ពរឹតអិាប្កក់ 
គបឺ្បប្ពរឹតជាទ ចចររិ គបឺ គគលវនាេះវ ា្ េះថ្នជាអ្ាកវៅហាង ។ កមា 
ទុំង ៤ យ៉ា ងវ េះឯងជាកមាអាប្កក់ ជាកមាទ ចចររិ ជាវប្គឿងទុំ  ក 
បប្ម ងវសចកដបី្បប្ពរឹតឱិ្យជាទ ចចររិ ។ កាលប គគលបា ប្បប្ពរឹត េូ 
កមា ៤ យ៉ា ងវ េះវហើយ វ ា្ េះថ្នជាអ្ាកវៅហាងប្បាកដ ។ កមា 
៤ យ៉ា ងវ េះ សមូបីប្រកមាមួយៗ កស៏ ទធប្រជាកមាប្ដលប្បប្ពរឹតវៅ 
វដើមបីវបៀរវបៀ ខ្លួ  ងិអ្ាកដនទ វោយវហរ វ េះកមា ៤ យ៉ា ង 
វទើបវ ា្ េះថ្នជាកមាកកវិលស ។ 
 ពាកយថ្ន វធវ ើជេីរិសរវឱ្យធាល ក់ច េះវ េះ ប្ប្បតាមស័ពេថ្ន 
‹‹បាណរបិារ›› វដលជាវវាហារមួយយ៉ា ង វប្បើកាងុប្ពេះព ទធ-
ស្នសនា សមាគ ល់វសចកដថី្ន សមាល ប់សរវវនាេះឯង ។ 
 ពាកយថ្ន កា ់យករបស់ប្ដលមាច ស់វគមិ បា ឱ្យ បា ដល់ការ 
ការ់កមាសិទធរិបស់អ្ាកដនទ គលួឺចវនាេះឯង ។ 
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 ពាកយថ្ន ប្បប្ពរឹតខ្ សកាងុកាមទុំងឡាយវ េះ សុំាល់វសចកដ ី
ថ្ន វធវ ើសេ កចិច ងឹស្ដសតីប្ដលវៅកាងុការហួងប្ហងរបស់អ្ាកដនទ 
ដចូជាប ប្រ ីងិភរយិរបស់វគជាវដើម ។ 
 ពាកយថ្ន  យិយក ហកវ េះ សមាគ ល់វសចកដថី្ន  យិយមិ  
ពរិ វោយវចរនា ងឹឱ្យអ្ាកដនទចូលចរិតខ្ ស ឬឱ្យកា ់ជុំវ ឿ ។ 
 ប . អ្បាយម ខ្ ប្ប្បដចូវមដច? 
 េ.ិ អ្បាយម ខ្ ប្ប្បថ្ន វហរ ជាវប្គឿងេនិាស ឬប្បធា ន  
វសចកដេីនិាស ។ 
 ប . អ្បាយម ខ្វនាេះ មា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ អ្បាយម ខ្វនាេះ មា  ៤ យ៉ា ង គៈឺ 
 ១-ឥតថធីុតតៈ ជាអ្ាកវលងស្ស;ី 
 ២-សរុាធតុតៈ ជាអ្ាកវលងប្ស្ន; 
 ៣-អកាធុតតៈ ជាអ្ាកវលងប្លបងភាា ល់ ឬប្លបងស ីសង; 
 ៤-ោប្មិតតៈ យកម  សសអាប្កក់ជាមិរត ។ 
 ប . អ្បាយម ខ្ ៤ វនាេះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូវមដចខ្លេះ? 
ចូរអ្ធបិាយមកវមើល! 
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 េ.ិ អ្បាយម ខ្ ៤ វនាេះ មា វសចកដអី្ធបិាយដវូចាេះថ្នៈ វហរ  
ជាវប្គឿងេនិាសវនាេះ អ្ាកសិកាប្រេូយល់ដចូរវៅវ េះ អ្បាយម ខ្ 
ប្ប្បថ្ន ផលូេន វសចកដេីនិាស សមាគ ល់វសចកដថី្ន វទស ៤ ប្បការ 
វ េះ ជាផលូេន វសចកដេីនិាស ។ ប រសណជាម  សសលាង់វលល អ័្បប 
ឥរប្បាជ្ា ្ វជើងច េះវៅកាងុផលូេអ្មាលវ េះ ប រសវនាេះរប្មង 
មា វសចកដេីនិាសជាខាងម ខ្ រប្មងមា ជេីរិរស់វៅវោយ 
វសចកដទីល័ វបើជាម  សសមា ប្ទពយៗ រប្មងអ្ស់វៅ វបើជា 
ម  សសមា យសៗ រប្មងស្នបសូ យវៅ  ងឹបា វស្នយផលគ ឺ
វសចកដទី កេរហូរមួយជារ ិ វោយវហរ វ េះ វទស ៥ ប្បការ 
វទើបមា វ ា្ េះថ្នអ្បាយម ខ្ ។  
 ពាកយថ្ន ស្សី កាងុពាកយ ជាអ្ាកវលងស្សីវនាេះប្ចកវចញជា ២ 
ប្បការ គសឺ្សបី្ដលមា វគហួងប្ហង ១, ស្សីវពសា ១ ។ ប រស 
ណមា ចរិតជាប់វៅកាងុស្សី ២ ប្បការវ េះ ប្បវភទណមួយក ៏
វោយ ងប់មិ មា វពលលេះបង់ មិ មា វពលស្នវ ង  ងិមិ  
មា កាលៈវទសៈ ប រសវនាេះវ ា្ េះថ្នជាអ្ាកវលងស្សី ។ 
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 ពាកយថ្ន ជាអ្ាកវលងប្ស្នវនាេះ គជឺាអ្ាកផកឹជាប់ ផកឹាា   
វពលប្ស្នក ស្សេងឹជា ចិច វពាលតាមស្នមញ្ាវវាហារថ្ន ជាអ្ាក 
ស្សេងឹខ្បួវនាេះឯង ។ 
 ពាកយថ្ន ជាអ្ាកវលងប្លបងភាា ល់ ឬប្លបងស ីសងវនាេះ 
សមាគ ល់វសចកដថី្ន ការភាា ល់មា វប្ចើ យ៉ា ង ដចូវបៀរ, វបា៉ា , ធ,ួ 
បាស្នក រជាវដើម ប្រវបើវពាលវោយសរ បប្លបងឯណ មា ការ 
បា ប្បាក់ បង់ប្បាក់ ប្លបងវនាេះច្ឆរ់ជាការភាា ល់ ប រសណកា ់ 
យកការវលងប្លបងភាា ល់ជាប្រមី ខ្ មិ មា វរ ើសមិ មា ឈប់ 
ខ្ុំប្បឹងប្លងប្ម ៗ ប រសវនាេះវ ា្ េះថ្នជាអ្ាកវលងប្លបងភាា ល់ 
ឬប្លបស ីសង ។ 
 ពាកយថ្ន យកម  សសអាប្កក់ជាមិប្រវនាេះ ប្រេូយល់លកេណៈ 
របស់ម  សសអាប្កក់ជាម   ។ ម  សសអាប្កក់វនាេះ វពាលតាម 
វាលបា ដល់វ ើញប្រខាងបា អ្ុំពវីគ ១, ម  សសលអប្រមារ់ 
១, ម  សសប្បច ប ១, ម  សសដកឹនាុំកាងុផលូេេនិាស ១ ។ ប គគលអ្ាក 
ប្បកបវោយវទស ៤ ប្បការវ េះ វ ា្ េះថ្នម  សសអាប្កក់ ។ 
ប រសណគប់ ងឹប គគលមា សភាពដវូចាេះយកមកជាមិប្រសុំឡាញ់ 
ប រសវនាេះវ ា្ េះថ្នជាអ្ាកយកម  សសអាប្កក់ជាមិប្រ ។ 
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ទិដាធមមកិតថ 
 ប . ទដិាធមា ិករថ ប្ប្បដចូវមដច? 
 េ.ិ ទដិាធមា ិករថ ប្ប្បថ្ន ប្បវយជ ក៍ាងុបចចុបប ា ។ 
 ប . ទដិាធមា ិករថ វនាេះមា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ ទដិាធមា ិករថ វនាេះមា  ៤ យ៉ា ងគៈឺ 
 ១-ឧដ្ឋឋ នសមបទា ដល់ប្ពមវោយវសចកដពីាយម គ ឺ
ពាយមកាងុការប្បកបកចិចការចញិ្ច ឹមជេីរិកដ ី កាងុការសិកាវរៀ  
សូប្រកដ ីកាងុកចិចធ រៈ ជាម ខ្ការនាទរីបស់ខ្លួ កដ;ី 
 ២-អាេកខ សមបទា ដល់ប្ពមវោយការរកា គរឺកាប្ទពយ 
ប្ដលរកបា មកវោយវសចកដពីាយម មិ ឱ្យអ្ ដរយវៅកដ ី
រកាការងារមិ ឱ្យស្នបសូ យវៅកដ;ី 
 ៣-កលាណមិត្េតា ភាពជាអ្ាកមា មិរតលអ មិ វសពគប់ 
មិប្រអាប្កក់; 
 ៤-សមជី្វតិា ការចញិ្ច ឹមជេីរិតាមសមគួរដល់កមាល ុំងប្ទពយ 
ប្ដលបា មក គមិឺ របិរវរបៀរវពក មិ ខ្ជេះខាជ យវពក ។ 
 ប . ទដិាធមា ិករថទុំង ៤ វនាេះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូវមដច? 
ចូរអ្ធបិាយមកវមើល! 
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 េ.ិ ទដិាធមា ិករថទុំង ៤ វនាេះ មា វសចកដអី្ធបិាយដវូចាេះថ្ន 
ទដិាធមា ិករថ គបឺ្បវយជ ក៍ាងុបចចុបប ាវនាេះ អ្ាកសិកាប្រេូយល់ថ្ន 
វលាកមិ មា បុំណងយកប្រធម៌ ៤ ប្បការ មា ឧោា  សមបទ 
ជាវដើមវនាេះថ្នជារទួដិាធមា ិករថប្បវយជ វ៍ោយពរិវទ ធម៌ ៤ 
ប្បការវនាេះប្ា ់ប្រជាបដបិទ ជាវមនាុំផលូេឱ្យបា សវប្មច េូ 
ទដិាធមា ិករថប្បវយជ វ៍ផសងៗ រវៅវទៀរ ។ កាលវបើដវូចាេះ អ្វ ី 
វស្នរជារទួដិាធមា ិករថប្បវយជ ?៍ ទដិាធមា ិករថប្បវយជ គ៍បឺ្ទពយ 
យស  ងិវមប្រជីាឥដាផល ប្ដលស្នមញ្ាជ ប្រេូប្បាថ្នា  ជ ឯណ 
វធវ ើខ្លួ ឱ្យបា សវប្មច េូផលទុំង ៣ ប្បការវនាេះវហើយ ជ  
វនាេះច្ឆរ់ថ្នតាុំងខ្លួ បា   ងិបា វ ា្ េះថ្ន តាុំងទ ក េូទដិាធមា ិករថ 
ប្បវយជ ប៍ា វោយពរិ ។ កឯ៏ប គគលប្ដលបា សវប្មច េូផល 
ទុំងវនាេះ ប្រេូប្បកបវោយធម៌ ៤ ប្បការវ េះ មា ឧោា  សមបទ 
ជាវដើមប្ដរ ។ 
 ប . ឧោា  សមបទ ដល់ប្ពមវោយវសចកដពីាយម វរើបា  
វសចកដដីចូវមដច? 
 េ.ិ ឧោា  សមបទ ប្ដលថ្នដល់ប្ពមវោយវសចកដពីាយម 
វនាេះ បា វសចកដថី្ន ខ្លួ មា នាទយី៉ា ងណប្ដលគួរវធវ ើ មា ការ 
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សិកាវរៀ សូធយ វធវ ើប្ស្សចុំការជួញប្ប្បជាវដើម កមិ៏ មា  
វកាសជជៈខ្ជលិប្ចអូ្ស ខ្ុំប្បកបនាទយី៉ា ងវនាេះ វោយវសចកដ ី
ពាយម ប្ដលមា កមាល ុំងវកលៀេកាល មិ រញួរប្រឡប់ថយវប្កាយ 
ចុំវពាេះឧបស័គគប្ដលររុំងខាេ ុំងខាេ ស់កាងុចវនាល េះ ប្បាថ្នា ឱ្យប្រនាទ ី
វនាេះបា សវប្មចវោយវរៀបរយជាវដើម ។ 
 ប . អារកេសមបទ ដល់ប្ពមវោយការរកាវនាេះ បា វសចកដ ី
ដចូវមដច? 
 េ.ិ អារកេសមបទ បា វសចកដថី្ន វចេះរកាប្ទពយប្ដលរកបា  
មកវោយវសចកដពីាយមវនាេះ មិ ឱ្យេនិាសបារ់បង់វោយ 
អ្ ដរយវផសងៗ មា អ្ ដរយវោយវភល ើងវឆ្េះ ទកឹលិច វច្ឆរលួច 
ជាវដើម ។ ឯការប្ដលវចេះរកាប្ទពយវនាេះ ប្ចកវចញវោយ 
អាការៈ ៥ យ៉ា ង គវឺចេះទ កោក់ ដចូទ កកាងុទមីាុំមួ ឱ្យផ រច្ឆក 
អ្ ដរយ ១, វចេះថាមដចូរបស់ប្ដលមា ការប្បកធាល យជាប្បប្ករ ី
មា វប្គឿងច្ឆ ប្កេជាវដើម  ងឹច្ឆប់កា ់ប្បយ័រាមិ ឱ្យភាល រ់ធាល ក់ 
១, វចេះជួសជ លអ្បសេបដចូវប្គឿងយ ដ វប្គឿងចប្កមា នាឡិកា 
ជាវដើម ប្ដលខ្ចូកប៏្កប្រឡប់ឱ្យលអដចូវដើមេញិ ១, វចេះស្នដ យ 
ដចូជារបស់មិ គួរខ្ចួមិ បវណដ យឱ្យខ្ចូ របស់ប្ដលលាមវៅ 
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វប្បើប្បាស់បា មិ វច្ឆល ១, វចេះវធវ ើឱ្យវកើរផលដចូមា ប្ស្ស 
មា សួ ចារ វធវ ើខ្លួ ឯងខ្លេះ ជួលឱ្យវគខ្លេះ រមួជា ៥ ប្បការ ។ 
 ប . កលាណមិរតតា ភាពជាអ្ាកមា មិប្រលអវនាេះ បា វសចកដ ី
ដចូវមដច? 
 េ.ិ កលាណមិរតតា បា វសចកដថី្ន ភាពជាអ្ាកវសពគប់មិរតលអ 
មិ វសពគប់មិប្រអាប្កក់ ។ ការវសពគប់ជាសុំខា ់បុំផ រ ដចូ 
វពាលវហើយកាងុស្នថ  ខ្លេះថ្ន វសពគប់មិប្រអាប្កក់កវ៏ធវ ើអាប្កក់វៅ 
តាមផង វសពគប់មិប្រលអ កគ៏ង់វធវ ើឱ្យលអវៅតាមផង វពាល 
វោយចុំវពាេះការវសពគប់ ងឹមិប្រលអ វគរប្មងជួយទុំ  កបប្ម ង 
ការប្សវងរកប្ទពយបា ស្សួល វគថាកឹកាងុផលូេណ កគ៏ង់ជួយប្បកប 
មិប្រកាងុផលូេវនាេះ ។ 
 ប . សមជេីតិា ការចញិ្ច ឹមជេីរិតាមសមគួរដល់កមាល ុំងប្ទពយ 
ប្ដលរកបា មក វរើបា វសចកដដីចូវមដច? 
 េ.ិ សមជេីតិាវនាេះ បា វសចកដថី្នវចេះច្ឆយ គមិឺ ប្ម ច្ឆយឱ្យ 
របិរវរបៀរវពក មិ ប្ម ច្ឆយខ្ជេះខាជ យវពក ។ ការវចេះច្ឆយ 
ដវូចាេះវ េះ គបបីកុំណរ់ដងឹចុំណូលចុំណយជាម  ថ្ន ចុំណយរល់ 
នថាកដ ីចុំណយរល់ប្ខ្រល់ឆាា ុំកដ ីអ្ស់ប៉ា នាា   វប្បើការច្ឆយបរវិភាគ 
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មិ ឱ្យវលើសចុំណូល ។ វបើរកបា មករចិ កស៏វិរស្នវ ញររឹរបរិឱ្យ 
លាមប្រចញិ្ច ឹមអាតាា  គួរអ្រ់ធារ់ក ុំទញិរបស់ប្ដលនថលៗ បរវិភាគ 
វឡើយ វបើរកបា មកវប្ចើ  កព៏ប្ងកីការចញិ្ច ឹមជេីរិឱ្យលាមបា  
វសចកដសី ខ្សប្មា ដតាមកមាល ុំងប្ទពយ ប្រគួរប្បងទ កោក់ជាទ  ឱ្យ 
វៅវសាៀមមួយចុំប្ណក វដើមបីបងាក រប្ប្កងមា វហរ ការអាស ា 
វៅ ដចូមា ការឈឺច្ឆប់ជាវដើម  ងិបា ច្ឆយជាការប្តាច់វៅរក 
ប្គូវពទយ ឬរកថ្នា ុំវផសងៗ ។ អ្ាកវេៀរច្ឆកការរបិរវរបៀរ ងិខ្ជេះ 
ខាជ យ អ្ាកវចេះប ធរូប ថយការចញិ្ច ឹមខ្លួ ប្ា ់ប្រលាមឱ្យវកើរស ខ្ 
ដវូចាេះឯងវៅថ្ន អ្ាកវចេះច្ឆយវាយ ។ 
 

សមបរាយិកត្ថ 
 ប . សមបរយិករថ ប្ប្បដចូវមដច? 
 េ.ិ សមបរយិករថ ប្ប្បថ្ន ប្បវយជ ក៍ាងុវលាកខាងម ខ្ 
ឬប្បវយជ ប៍្បប្ពរឹតវៅកាងុសមបរយភព ។ 
 ប . សមបរយិករថវនាេះមា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ សមបរយិករថវនាេះ មា  ៤ យ៉ា ង គៈឺ 
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 ១-សទធ សមបទ ការដល់ប្ពមវោយសទធ  គវឺជឿរបស់ប្ដល 
គួរវជឿ ដចូវជឿថ្ន វធវ ើលអបា លអ វធវ ើអាប្កក់បា អាប្កក់ជាវដើម; 
 ២-សីលសមបទ ការដល់ប្ពមវោយសីល គកឺាររកាកាយ 
វាច្ឆឱ្យវរៀបរយ ឱ្យផ រច្ឆកវទស; 
 ៣-ច្ឆគសមបទ ការដល់ប្ពមវោយការបរចិ្ឆច គទ  ជាការ 
ប្ចកស ខ្ដល់អ្ាកដនទ; 
 ៤-បញ្ញា សមបទ ការដល់ប្ពមវោយបញ្ញា  គសឺ្នគ ល់បាបប ណយ 
គ ណវទស ប្បវយជ  ៍ងិឥរប្បវយជ ជ៍ាវដើម ។ 
 ប . សមបរយិករថទុំង ៤ វ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយ 
យ៉ា ងណ? ចូរអ្ធបិាយមកវមើល! 
 េ.ិ សមបរយិករថទុំង ៤ វ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយយ៉ា ងវ េះ 
ថ្នៈ ប្បវយជ ក៍ាងុវលាកខាងម ខ្ គមឺ  សសសមបរិត សួគស៌មបរត ិ
 ពិាវ  សមបរត ិ ។ សមបរិតទុំងបីប្បការវ េះ ជាសមបរតបិ្ដលម  សស 
ប្បាថ្នា នប្កវពក ប្រវលាកវពាលថ្នមិ បា សវប្មច វោយប្រមឹ 
ប្រការប ់ស្ស ់ស ុំវនាេះវទ ប្រេូដល់ប្ពមវោយការប្បប្ពរឹត ិ គជឺា 
អ្ាកបរបូិណ៌វោយសទធ  វោយសីល វោយការបរចិ្ឆច គទ  
វោយបញ្ញា  វលាកប្បាប់ថ្នសមដចូបុំណងប្ម  មិ ប្រប៉ា វណណ េះ 
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អ្ាកដល់ប្ពមវោយគ ណធម៌ ដចូវពាលមកវហើយវ េះ សូមបីកាងុ 
បចចុបប ាវ េះ កវ៏គបា ទទួលវសចកដសី ខ្ វប្ពាេះវសចកដលីអប្ដលវធវ ើ 
វនាេះប្គប់ប្គងរកា រងកាយរបស់អ្ាកវនាេះរប់ថ្នមា ស្នរៈ មិ  
ឥរប្បវយជ ,៍ វហរ វ េះ វលាកវពាលថ្នជាប្បវយជ ក៍ាងុ 
វលាកខាងម ខ្ ។ 
 

មិត្េដដ្លមនិគេួត្សព្គប់មន ៤ ្បត្ភទ 
 ១-អញ្ាទតថហុរៈ ម  សសវ ើញប្រខាងបា អ្ុំពវីគ; 
 ២-វចីប្រមៈ ម  សសលអប្រមារ់; 
 ៣-អនបុ្បយិោណី ម  សសប្បច ប; 
 ៤-អោយសហាយៈ ម  សសដកឹនាុំកាងុផលូេេនិាស ។ 
 ប . ពាកយថ្ន មិរត ប្ប្បដចូវមដច? 
 េ.ិ ពាកយថ្ន មិរត ប្ប្បថ្ន អ្ាកប្ដលរប់អា ាា ជរិដរិ ឬថ្ន 
សមាល ញ់ ។ 
 ប . ច េះមិរតទុំង ៤ ពួកវ េះ វហរ អ្បីបា ជាហាមមិ ឱ្យវសព 
គប់? 
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 េ.ិ មិរតទុំង ៤ ពួកវ េះ បា ជាហាមមិ ឱ្យវសពគប់ វប្ពាេះ 
វលាកច្ឆរ់ជាមិរតបបដរិបូ ‹‹ម  សសបលមមិរត›› ឬ ‹‹មិប្របលម›› មិ  
ប្ម មិប្រពរិប្បាដកវទ ។ 
 ប . ច េះមិរតទុំង ៤ វ េះ កាងុខ្ មួីយៗ មា លកេណៈ 
សប្មាប់សមាគ ល់ដចូវមដចខ្លេះ? ចូរអ្ធបិាយមកវមើល! 
 េ.ិ មិប្រទុំង ៤ វ េះ កាងុខ្ មួីយៗ មា លកេណៈសប្មាប់ 
សុំាល់ដចូវសចកដអី្ធបិាយរវៅវ េះ ៖ 
 ១-អញ្ាទតថហុរៈ ម  សសវ ើញប្រខាងបា អ្ុំពវីគ មា  
លកេណៈជាវប្គឿងសមាគ ល់ ៤ យ៉ា ងគៈឺ គរិប្រពខីាងបា  ១, ឱ្យ 
រចិចង់បា វប្ចើ  ១, កាលមា ភយ័ដល់ខ្លួ  វទើបជួយវធវ ើការ 
របស់មិប្រ ១, វសពគប់ ងឹមិរតវប្ពាេះប្រវ ើញប្បវយជ ខ៍្លួ  
ឯង ១ ។ 
 ២-វចីប្រមៈ ‹‹ម  សសលអប្រមារ់›› មា លកេណៈជាវប្គឿង 
សមាគ ល់ ៤ យ៉ា ងគៈឺ វរ ើសយកវរឿងវហរ ប្ដលក លងវៅវហើយ 
មកពណ៌នា ១, អាងយកវរឿងវហរ ប្ដលមិ ទ ់មា  មក 
ពណ៌នា ១, សវរងាគ េះវោយរបស់ឥរប្បវយជ  ៍ ១, កាលមា  
កចិចវកើរវឡើងពងឹប្បាស្ស័យព ុំបា  ១ ។ 
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 ៣-អនបុ្បយិោណី ‹‹ម  សសប្បច ប›› មា លកេណៈជា 
វប្គឿងសុំាល់ ៤ យ៉ា ងគៈឺ មិប្រវធវ ើអាប្កក់កប៏វណដ យតាម ១, 
មិប្រវធវ ើលអកប៏វណដ យតាម១, ចុំវពាេះម ខ្សរវសើរ១, កុំបាុំងម ខ្ 
 និាេ ១ ។  
 ៤-អោយសហាយៈ ‹‹ម  សសដកឹនាុំផលូេេនិាស›› មា  
លកេណៈជាវប្គឿងសមាគ ល់ ៤ យ៉ា ងគៈឺ ដកឹនាុំឱ្យផកឹទកឹស្សេងឹ ១, 
ដកឹនាុំឱ្យវដើរវលងយប់ ១, ដកឹនាុំឱ្យចូលចរិតវលង ឬវមើល 
មវហាស្សព ១, ដកឹនាុំឱ្យវលងប្លបងភាា ល់ ឬប្លបងស ីសង ១ ។ 
 

មិត្តដដលគួរសសព្គប្់មាន ៤ ត្ប្សេទ 
 ១-ឧប្ការមតិត មិប្រមា ឧបការៈ; 
 ២-សេុទកុាមតិត មិរតរមួស ខ្រមួទ កេ; 
 ៣-អតថកាា យមិិតត មិប្រប្បាប់ផលូេប្បវយជ ឱ៍្យ; 
 ៤-អនកុមបកមិតត មិប្រមា វសចកដអីាណិរ ។ 
 ប . មិរតប្ដលគួរវសពគប់ទុំង ៤ ប្បវភទវនាេះ មា វសចកដ ី
យ៉ា ងណខ្លេះ? ចូរអ្ធបិាយមកវមើល! 
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 េ.ិ មិប្រប្ដលគូរវសពគប់ទុំង ៤ ប្បវភទវ េះ មា វសចកដ ី
អ្ធបិាយយ៉ា ងវ េះ ៖ 
 ១-ឧប្ការមិតត ‹‹មិប្រមា ឧបការៈ›› មា លកេណៈជាវប្គឿង 
សមាគ ល់ ៤ យ៉ា ងគៈឺ ការពារមិរតប្ដលប្បប្ហសវហើយ ១, ការពារ 
ប្ទពយរបស់មិប្រប្ដលប្បប្ហសវហើយ ១, កាលមា ភយ័ជាទពីងឹ 
បា  ១, កាលមា ធ រៈវកើរវឡើងជួយវចញប្ទពយវលើសជាងមិរត 
 យិយខ្ច ី១ ។ 
 ២-សេុទុកាមតិត ‹‹មិប្ររមួស ខ្រមួទ កេ›› មា លកេណៈជា 
វប្គឿងសុំាល់ ៤ យ៉ា ងគៈឺ បវញ្ចញវសចកដកីុំបាុំងរបស់ខ្លួ ប្បាប់ 
ដល់មិរត ១, បិទវសចកដកីុំបាុំងរបស់មិប្រមិ ឱ្យស្នយភាយ ១, 
មិ លេះវច្ឆលាា កាលមា ភយ័១, សូមបីជេីរិកល៏េះជុំ សួបា ១ ។ 
 ៣-អ្រថកាេ យិមិរត ‹‹មិប្រប្បាប់ផលូេប្បវយជ ឱ៍្យ›› មា លកេណៈ 
ជាវប្គឿងសមាគ ល់ ៤ យ៉ា ងគៈឺ ហាមមិ វធវ ើវសចកដអីាប្កក់ ១, ដកឹ 
នាុំឱ្យតាុំងវៅកាងុវសចកដលីអ  ១, ដកឹនាុំឱ្យបា ស្នដ ប់វសចកដបី្ដល 
មិ ទ ់បា ស្នគ ល់ ១, ប្បាប់ផលូេសួគស៌្នដ ប់ ១ ។ 
 ៤-អ្  កមបកមិរត ‹‹មិរតមា វសចកដអីាណិរ›› មា លកេណៈជា 
វប្គឿងសុំាល់ ៤ យ៉ា ងគៈឺ មិ វប្រកអ្រកាងុវេលាប្ដលមិប្រស្នប 
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សូ យ ១, វប្រកអ្រចុំវពាេះមិប្រអ្ាកបា វសចកដចីវប្មើ  ១, ហាម 
ឃារ់ម  សសអ្ាក យិយរេិះវដៀលមិរត ១, សរវសើរម  សសអ្ាក 
 យិយវលើកមិប្រ ១ ។ 
 

ការដប្ងត្ទព្យោចំដណក ៤ 
 ប . ការប្បងប្ទពយជាចុំប្ណក ៤ វរើប្ពេះសមាា សមពុទធប្បវៅ 
ចុំវពាេះប គគលពួកណ? 
 េ.ិ ប្ពេះសមាា សមពុទធប្ទង់ប្បវៅចុំវពាេះប គគលអ្ាកវៅប្គប់ប្គង 
ផេេះ គបឺ្គហសថ ។ 
 ប . ការប្បងប្ទពយជាចុំប្ណក ៤ វនាេះ វរើដចូវមដចខ្លេះ? 
 េ.ិ ការប្បងប្ទពយជាចុំប្ណក ៤ វនាេះគៈឺ 
 ១-ការប្បងចុំប្ណកទ កច្ឆយវប្បើប្បាស់ចញិ្ច ឹមជេីរិ; 
 ២-ការប្បងចុំប្ណកទ កវធវ ើការក សលផង; 
 ៣-ការប្បងចុំប្ណកទ កសប្មាប់បប្បកបការរបរវផសងៗ; 
 ៤-ការប្បងចុំប្ណកទ កការពារកាងុវេលាមា ធ រៈ មា ឈឺ 
ច្ឆប់ជាវដើម ។ 
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សង្គហវត្ថុ  
 ប . សងគហេរថ ុប្ប្បដចូវមដច? បា វសចកដដីចូវមដច? 
 េ.ិ សងគហេរថ ុ ប្ប្បថ្ន េរថជុាវប្គឿងសវរងាគ េះដល់ាា  ងិាា  បា  
វសចកដថី្ន ប្បជ ុំជ ប្ដលរមួាា វៅជាពួកប្ក មតាុំងអ្ុំពបី្គួស្នរមួយ 
ប្រកូលមួយ ស្ស កមួយ រុំប ់មួយ ភូមិមួយ រហូរដល់ប្បវទស 
មួយ ជារមួិយ ប្រេូសវរងាគ េះដល់ាា  ងិាា តាមឱ្កាសដស៏មគួរ ។ 
 ប . សងគហេរថ ុវនាេះ មា ប៉ា នាា  យយ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ សងគហេរថវុនាេះ មា  ៤ យ៉ា ង គៈឺ 
 ១-ោនៈ ការប្បងេរថរុបស់ខ្លួ ឱ្យដល់ម  សសប្ដលគួរឱ្យ; 
 ២-ប្ិយវាចា វពាលពាកយពវិរេះជាទសី្សឡាញ់; 
 ៣-អតថចរយិ ប្បប្ពរឹតកាងុការជាប្បវយជ ដ៍ល់អ្ាកដនទ; 
 ៤-សមានតតតា ជាអ្ាកតាុំងខ្លួ វសាើ មិ ប្បកា ់ខ្លួ  ។ 
 ប . សងគហេរថវុ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូវមដច?  
 េ,ិ សងគហេរថវុ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយថ្នៈ សងគហេរថទុុំង ៤ 
វ េះ កាលវបើវពាលវោយអា សិងស បា ដល់ការញ ុំងស្នមគគ ី
របស់ម  សសទុំងឡាយឱ្យមាុំមួ  ងិឱ្យប្បប្ពរឹតវៅវោយមូល 
មិរតាា  ។ វបើសងគហឧបាយទុំងវ េះមិ មា វទ គាឺា  ម  សសវអ្ើ 
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វពើ ងឹវធវ ើ ដចូមាតាបិតាមា ប ប្រធតីាវហើយមិ សវរងាគ េះ វ ា្ េះ 
ថ្នមិ បា ទទួលបដកិារៈរបស់ប រតធតីាវឡើយ ។ បណា ិ រទុំង-
ឡាយពចិ្ឆរណវ ើញសងគហឧបាយវ េះ ថ្នជាកចិចលអប្បនព បា  
ប្បប្ពរឹតវធវ ើសមគួរតាមកមាល ុំងវហើយ វទើបវលាកបា ដល់ េូ 
វសចកដថីកុ ុំវថក ើង  ងិវសចកដសីរវសើរអ្ុំពបី្បជ ុំជ  ។ 
 ោនៈ ‹‹ការប្បងេរថរុបស់ខ្លួ ឱ្យ គបឺ្ចករុំប្លកវទយយេរថ ុ ឬ 
ប្ទពយសមបរតរិបស់ខ្លួ  ទុំ  ងបប្ម ងផចុងវផដ ើមដល់ម  សសទុំង-
ឡាយវោយអ្ធាស្ស័យប្បកបវោយវមតាត ករ ណ ។ ទ វ េះជា 
ចុំណងសប្មាប់ចងមិរតភាពរវាងម  សសផងាា  ឱ្យជាប់មាុំមួ  
សមដចូព ទធភាសរិថ្ន ‹‹ទទុំ មិតាត   គិ ថរ ិ ប គគលអ្ាកឱ្យទ  
រប្មងចងមិប្របា ›› ។ ការឱ្យទ ជាស្នធារណប្បវយជ  ៍
វ ា្ េះថ្នសងគហៈទ ី ១ សប្មាប់យឹរវយងវប្ស្នចស្សង់ទញចរិដ 
 រជ ទួវៅឱ្យមា ស្នមគគរីបួរមួាា   ងិជាឧបាយនាុំឱ្យបា  េូ 
វសចកដសី ខ្កាងុវលាកវ េះ  ងិវលាកខាងម ខ្ ។ 
 ប្ិយវាចា វពាលវាច្ឆពវិរេះជាទសី្សឡាញ់ គសឺុំដពីវីរេះ 
ប្ផអមប្លោម គួរឱ្យចង់ឮ ឬចង់ស្នដ ប់ ជាសុំដអីាចទញចរិតម  សស 
កាងុវលាកឱ្យមា វមប្ររីប់រកាា  ឱ្យមូលមិរតាា បា  ។ ឯការ 
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វពាលពាកយពវីរេះ គួរជាទសី្សឡាញ់វពញចរិតវ េះ បា ខាងការ 
វេៀរច្ឆកវពាលពាកយប្ទវាេះវបាេះវបាក គុំហកគុំវហើ  វខាា េះខ្ាួរ 
មិ គួរស្នដ ប់ ឬពាកយវជរប្បវទចផ្ដដ ស្ន វោយប៉ាងប្បាថ្នា  ងឹឱ្យ 
អ្ាកដនទប្ចវឡារខ្ងឹ ងឹសមដីរបស់ខ្លួ  ។ ការវពាលពាកយពវីរេះ 
គួរឱ្យចង់ស្នដ ប់ ដចូបា អ្ធបិាយមកវោយសវងេបប៉ា វណណ េះ ច្ឆរ់ 
ជាសងគហេរថទុ ី ២ សប្មាប់សវរងាគ េះវប្ស្នចស្សង់ប្បជាជ ប្គប់ 
ប្បវភទ ឱ្យមា វមប្រភីាពមូលមរាិា អ្ប្ងវងរវៅ ។ 
 អតថចរយិ ប្បប្ពរឹដកាងុការជាប្បវយជ ដ៍ល់អ្ាកដនទ គកឺារ 
ប្បប្ពរឹតឱ្យវកើរផលប្បវយជ  ៍ ឬឱ្យវកើរវសចកដចីវប្មើ ដល់ាា  
 ងិាា  ជាគ ណដស៏ុំខា ់បុំផ រ អាចសវរងាគ េះឱ្យបា វសចកដសី ខ្ 
ចុំវរ ើ វៅបា  ។ ការសវរងាគ េះាា វោយឱ្យប្បវយជ  ៍ ឬវសចកដ ី
ចុំវរ ើ ដល់ាា  ងិាា វ េះ បា ដល់ការមិ វមើលបុំណុំាា  ។ 
កលាណជ អ្ាកមា សីលធម៌លអ វហើយជួយប្ណនាុំព យល់ប្បាប់ 
ជ អ្ាកមិ មា សទធ  ឱ្យមា សទធ ប្ជេះថ្នល វឡើង ជ អ្ាកមិ មា  
សីលឱ្យមា សីលវឡើង អ្ាកមា វសចកដកីុំុំណញ់ឱ្យមា ការ 
បរចិ្ឆច គប្ទពយវធវ ើប ណយឱ្យទ វឡើង អ្ាកឥរប្បាជ្ាឱ្យមា ប្បាជ្ា 
វឡើង យ៉ា ងវ េះឯងវៅថ្ន ការប្បប្ពរឹដជាប្បវយជ ដ៍ល់ាា  ងិ 
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ាា  ។ ម៉ាាងវទៀរ ការប្បប្ពរឹតជិាប្បវយជ ដ៍ល់ាា  ងិាា តាម 
ឱ្កាសដស៏មគួរ គខឺ្វល់ខាវ យកាងុប្បវយជ រ៍បស់វគ ដចូកាងុវពល 
ប្ដលវគមា ជមាឺឈឺច្ឆប់ គជួឺយពាបាល ងិរកថ្នា ុំ ឬរកប្គូវពទយ 
មកឱ្យ ។ កាលវបើមា ម  សសប្ដលប្បាសច្ឆកញរបិងបអូ ដល់ 
 េូមរណកាល មិ មា អ្ាកណ ងឹវធវ ើ្ ប កចិចសពវនាេះវទ ក ៏
ជួយច្ឆរ់ការឱ្យ  ងិបុំវពញទកេណិ  បបទ កចិចឧទេសិឱ្យតាម 
ប្ដលគួរ ងឹវធវ ើបា  ឬកចិចការឯណប្ដលប្រេូជួយវោយវាច្ឆបា  
កជួ៏យតាមកមាល ុំងន វសចកដអី្ង់អាច ឬសូមបីមិ មា ឱ្កាសប្ដល 
ជួយកាយ ងិវាច្ឆបា វទ កគ៏ង់ជួយវោយវមតាដ មវនាកមា មិ  
វធវ ើមិ ជាម  សសមា ចរិតអាប្កក់ចុំវពាេះគ ណ មិប្រសមាល ញ់កាងុ 
ស្ស កភូមិជាមួយាា វឡើយ ។ ការប្បប្ពរឹតឱិ្យវកើរផលប្បវយជ  ៍
ដល់ាា  ងិាា  ដចូ យ័ប្ដលបា ពណ៌នាមកវ េះ ច្ឆរ់ជាសងគហេរថ ុ
ទ ី ៣ សប្មាប់សវរងាគ េះប្បជាជ  ឱ្យមា វមប្រមូីលមិរតាា ជា 
អ្ប្ងវងរវៅ ។ 
 សមានតតតា ភាពជាអ្ាកវធវ ើខ្លួ វសាើមិ ប្បកា ់ខ្លួ  គតឺាុំង 
ខ្លួ ឱ្យវៅវសាើៗ ឬតាុំងខ្លួ ជាកណដ លៗ ចុំវពាេះជ ប្ដលជា 
ញរមិិរតកាងុប្ាប្ដលខ្លួ មា អ្ុំណចវាសនា គចឺុំវរ ើ វោយ 
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ឥសសរយិយសប ណយស័កដវិភាគប្ទពយ  ងិបរវិារជាវដើម កមិ៏  
សុំប្ដងអាការៈ វមើលងាយវគ ឬវធវ ើឫកពាប្កអឺ្រប្កវអាង 
ប្ពវហើ វកាងកាច ប្លងស្នគ ល់ញរមិិប្រវឡើយ ។ ម៉ាាងវទៀរ 
កាលញរមិិប្ររបស់ខ្លួ  បា លាភយសសរវសើរស ខ្ កម៏ា  
ម ទតិាចរិតរកីរយ មិ លេះបង់ប្ពវងើយកវ ដ ើយ មិ មា  
អ្ធាស្ស័យប្បកបវោយឫសាវៅកាងុសនាដ  ចរិតវឡើយង ។ កាងុ 
ប្ាប្ដលញរមិិប្ររបស់ខ្លួ មា ភយ័េបិរត ិ ឬប្រេូមា ទ កេ កមិ៏  
លេះបង់ប្ពវងើយកវ ដ ើយវធវ ើដចូជា ម  សសដនទមិ ធាល ប់ស្នគ ល់ាា  
វនាេះវទ ។ ការប្ដលប្បកា ់មា េះ វកអងកអកាងវមើលងាយវគ 
រប្មងបា ផលវៅជាប្លងរប់អា ាា  នាុំឱ្យស្នបសូ យវសចកដ ី
រប់អា វៅេញិ ជាវហរ នាុំឱ្យេនិាសកាងុវលាក សមដចូប្ពេះ 
ព ទធដកីាកាងុបរភេសូប្រថ្នៈ ជ ប្ដលប្បកា ់ជារ ិ ប្បកា ់ប្ទពយ 
ប្បកា ់ប្រកូល វហើយវមើលងាយញរសិនាដ  របស់ខ្លួ  វហរ  
វនាេះជាប្បធា របស់ប គគលអ្ាកមា វសចកដេីនិាស។ ដវូចាេះស្នធ ជ  
ប្រេូអ្ប់រ ុំការប្បប្ពរឹតតិាុំងខ្លួ ឱ្យវសាើ ចុំវពាេះប គគលវនាេះ តាម 
សមគួរ វទើបវសចកដសី្សឡាញ់រប់អា ាា  មា កមាល ុំងតាុំងវៅ 
ជាអ្ប្ងវងរវៅ ។ 



 

 

248 

248 

ត្សច្កដី សុខេបស់្គហសថ 
 ប . វសចកដសី ខ្របស់ប្គហសថមា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ វសចកដសី ខ្របស់ប្គហសថមា  ៤ យ៉ា ងគ ឺ៖ 
 ១-ស ខ្វកើរអ្ុំពកីារមា ប្ទពយ; 
 ២-ស ខ្វកើរអ្ុំពចី្ឆយប្ទពយបរវិភាគ; 
 ៣-ស ខ្វកើរអ្ុំពកីារមិ ជុំពាក់បុំណ លវគ; 
 ៤-ស ខ្វកើរអ្ុំពកីារប្បកបការងារប្បាសច្ឆកវទស ។ 
 ប . ស ខ្របស់ប្គហសថទុំង ៤ យ៉ា ងវ េះ មា វសចកដ ី
អ្ធបិាយដចូវមដច? ចូរអ្ធបិាយមកវមើក! 
 េ.ិ ស ខ្របស់ប្គហសថទុំង ៤ យ៉ា ងវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយ 
ដវូចាេះថ្នៈ ប្ម ពរិ ប្គហសថគបឺ គគលអ្ាកប្គប់ប្គងផេេះ ប្គហសថណ 
ប្បកបវោយលកេណៈ ៤ យ៉ា ងវ េះ ប្គហសថវនាេះវ ា្ េះថ្ន មា  
ស ខ្ដល់ប្ពមវោយវសចកដសី ខ្ ជារបស់ប្ដលមហាជ គួរប្បាថ្នា  
នប្កវពក ។ លកេណៈ ៤ ប្បការវនាេះ កាលវបើបុំប្ពួញឱ្យខ្លមីក វៅ 
ប្រមឹប្រការមា ប្ទពយមួយយ៉ា ងប៉ា វណណ េះ វប្ពាេះជ អ្ាកមា ប្ទពយ 
រប្មងមាវសចកដរីកីរយកាងុចរិតថ្ន ប្ទពយរបស់ខ្លួ ប្ដលមា  
វហើយ  ងឹបា ច្ឆយប្ទពយវនាេះចញិ្ច ឹមខ្លួ   ងិទុំ  ងបុំរ ងម  សស 
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ប្ដលគួរចញិ្ច ឹម រប្មងបា វសចកដសី ខ្កាយសបាយចរិត កាល 
វ ើញខ្លួ ជាអ្ាកជា មិ ជុំពាក់បុំណ លអ្ាកដនទ រប្មងមា ចរិត 
ស្សឡេះស្សឡុំ   ងិប្រេិះរេិះកប៏ា ស្សួល មិ រក់សលរុខាេ ុំងខាេ ស់វឡើយ 
កាលបា អាស្ស័យវភាគៈជាកមាល ុំងឱ្យរស់វោយប្បនពវហើយ មិ  
ប្រេូប្បកបវោយការប្ដលជាចុំប្ណកទ ចចររិ រប្មងបា ផលន  
ជេីរិ ស ទធប្រប្បប្ពរឹតវៅវោយវសចកដចីវប្មើ ទុំងអ្ស់ ។ ប្រ 
ប្ទពយប្ដលរកបា មកកាងុផលូេខ្ ស មិ មា ឱ្យសវប្មចកចិចទុំង 
អ្មាលវនាេះបា វឡើយ វប្ពាេះដវូច្ឆា េះ ការប្សវងរកប្ទពយ វទើបវគ 
ឱ្យប្បប្ពរឹតវៅកាងុផលូេប្ដលប្បនព ។ ការប្សវងរកកាងុការបុំផ្ដល ញ 
កមាសិទធចិុំវពាេះវភាគៈប្ទពយរបស់អ្ាកដនទ ប្ដលវធវ ើវោយអាការៈ 
លួចកដ ីវោយប្បវលាមកដ ីវោយបល ់ដវណដ ើ មកដ ីវោយវប្បើអ្ុំណច 
កដ ីវោយអាការៈទ ចចររិដនទៗ វទៀរកដ ីដវូចាេះវ ា្ េះថ្ន អ្វ សនា 
ការប្សវងរកមិគួរទុំងអ្ស់ ។ អ្ាកប្បាជ្ាទុំងឡាយមា ប្ពេះសមាា -
សមពុទធជាវដើមរេិះវដៀលថ្ន ការងារប្ដលប្បប្ពរឹតវៅវដើមបីវទស 
មិ ប្ម ជាការងារប្ដលញ ុំងប្បវយជ ឱ៍្យវកើរវឡើង ដល់ 
ប គគលអ្ាកប្បប្ពរឹតវទ ។ ឯការប្សវងរកវោយប្បាសច្ឆកអាការៈ 
ដចូខាងវលើវ េះ វហើយប្បប្ពរឹតវៅវោយសចកដឧីសាហ៍បវញ្ចញ 
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កមាល ុំងកាយ កមាល ុំងគុំ រិ កមាល ុំងប្ទពយរបស់ខ្លួ  រប់អា កមាសិទធ ិ
របស់អ្ាកដនទ ចុំវពាេះវភាគៈរបស់វគដវូចាេះ វ ា្ េះថ្នស បរយិ-
សនា ការប្សវងរកដប៏្បនព ។ ម៉ាាងវទៀរ វៅថ្នឧោា  សមបទ 
ដល់ប្ពមវោយវសចកដឧីសាហ៍ អ្ាកប្បាជ្មា ប្ពេះព ទធជាប្បធា  
សរវសើរថ្នការងារមិ មា វទស ញ ុំងប្បវយជ ឱ៍្យសវប្មច 
ដល់ប គគលអ្ាកប្បប្ពរឹត ។ 

ត្សច្កដី ក្ម 
 ប . វសចកដបី្បាថ្នា របស់ប គគលកាងុវលាក ប្ដលបា វោយកប្ម 
វនាេះ មា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ វសចកដបី្បាថ្នា របស់ប គគលកាងុវលាក ប្ដលបា វោយកប្ម 
វនាេះមា  ៤ យ៉ា ងគៈឺ 
 ១-សូមឱ្យយសវកើរមា ដល់អាតាា អ្ញវោយផលូេប្បនព; 
 ២-សូមឱ្យយសវកើរដល់អាតាា អ្ញ  ងិញររិបស់អាតាា អ្ញ; 
 ៣-សូមឱ្យអាតាា អ្ញមា អាយ ប្េង; 
 ៤-កាលវបើអាតាា អ្ញអ្ស់ជេីរីវៅ សូមឱ្យវៅវកើរកាងុ 
ស្នថ  សួគ ៌។ 
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 ប . ច េះវសចកដបី្បាថ្នា របស់ប គគលកាងុវលាក ប្ដលបា វោយ 
កប្ម ៤ យ៉ា ងវនាេះ មា វសចកដអី្ធបិាយយ៉ា ងណ? 
 េ.ិ មា វសចកដបី្បាថ្នា យ៉ា ងវ េះថ្ន ប គគលកាងុវលាកវ េះមា  
វសចកដបី្បាថ្នា  េូធម៌ ៤ យ៉ា ងវ េះដចូាា ទុំងអ្ស់ ប្រវសចកដ ី
ប្បាថ្នា វនាេះកប្មប្ដលប គគលបា សមតាមបុំណងណស់ វប្ពាេះមិ  
ប្ម បា វោយការអ្ងវរស ុំវទ វបើ ងឹបា កវ៏ោយស្នរប្រការខ្ុំ 
បុំវពញក សលប៉ា វណណ េះ ប្រេូយល់ថ្នសរវទុំងឡាយស ទធប្រប្បាថ្នា  
អាយ  េណណ  ស ខ្ យស ដចូៗ ាា  ល េះទមាល យខ្ ធវៅវហើយ ប្រង 
 ងឹបា វៅវកើរកាងុស្នថ  សួគទ៌ុំងអ្ស់  យ័វ េះមិ ប្ម ដវូច្ឆា េះ 
វទ ។ ធម៌ ៤ ប្បការវនាេះ ប គគលមិ ប្ម បា វោយប្ា ់ប្រ 
ប្បាថ្នា   ងិការស ុំមួយយ៉ា ងប៉ា វណណ េះវទ ល េះណប្រអ្រយិស្នេក័ 
បា ប្បរបិរត ិេូផលូេជាទមីកន អាយ  េណណ  ស ខ្ យសផង វទើប 
សវប្មចដចូបុំណង ។ កាលអ្រយិស្នេក័បា ប្បរបិរត ិេូធម៌ប្ដល 
 ងឹឱ្យវកើរកាងុស្នថ  សួគវ៌ោយលអវហើយ រប្មងបា ស គរភិព ជា 
ផលវោយស្នរប្រេរតប្បរបិរតវិនាេះ ។ បដបិទប្ដល ងឹឱ្យធម៌ ៤ 
ប្បការមា អាយ ជាវដើម ប្បប្ពរឹតវៅវោយលអវនាេះ ល េះណប្រ 
មា ក សលស ចររិប្ដលវកើរអ្ុំពអី្វលាភៈ អ្វទសៈ អ្វមាហៈ 
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ប្បប្ពរឹតវៅកាងុកាយវាច្ឆចរិត ប្ដលសវប្មចវោយទ  សលី 
ភាេនា វទើបឱ្យសវប្មចបា  ។ 
 ប . ធម៌ជាវហរ ឱ្យបា សវប្មចផល ដចូវសចកដបី្បាថ្នា វនាេះ 
មា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ ធម៌ជាវហរ ឱ្យបា សវប្មចផល ដចូវសចកដបី្បាថ្នា វនាេះ 
មា  ៤យ៉ា ងគៈឺ 
 ១-សទធ សមបទ ដល់ប្ពមវោយសទធ ; 
 ២-សីលសមបទ ដល់ប្ពមវោយសីល; 
 ៣-ច្ឆគសមបទ ដល់ប្ពមវោយការបរចិ្ឆច គទ ; 
 ៤-បញ្ញា សមបទ ដល់ប្ពមវោយបញ្ញា  ។ 
 ប . ធម៌ទុំង ៤ ប្បការវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូវមដច? 
ចូរអ្ធបិាយមកវមើល! 
 េ.ិ ធម៌ទុំង ៤ ប្បការវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដវូចាេះថ្នៈ 
វសចកដបី្បាថ្នា របស់ប គគល ប្ដល ងឹបា សវប្មចដចូបុំណងវោយ 
ងាយស្សួល កប៏ា វោយស្នរប្រមា សមបទ ៤ យ៉ា ងវ េះ ។ 
ប្ម ពរិ សមបទ ៤ យ៉ា ងវ េះ សុំវៅយកទ  សីល ភាេនា 
ប្ដលជាវហរ ឱ្យបា អាយ េណណ  ស ខ្ យស សគួវ៌នាេះឯង វប្ពាេះ 
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ដវូច្ឆា េះបា ជាវលាកថ្ន ប គគលណប្បកបវោយសមបទទុំង ៤ 
យ៉ា ង ប គគលវនាេះវ ា្ េះថ្នបរបូិណ៌វោយទ  សីល ភាេនា 
ប គគលណបរបូិណ៌វោយ ទ  សីល ភាេនា ប គគលវនាេះវ ា្ េះថ្ន 
ប្បកបវោយសមបទ ៤ យ៉ា ងវ េះឯង ។ 
 

្ត្កលូសដុកសដមភដដ្លតាងំ្យេូមនិបាន 
 ប . ប្រកូលសដកុសដមភប្ដលតាុំងវៅយូរមិ បា  វប្ពាេះស្នថ   
ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ ប្រកូលសដកុសដមភប្ដលតាុំងវៅយូរមិ បា  វប្ពាេះស្នថ   ៤ 
យ៉ា ងគៈឺ 
 ១-មិ ប្សវងរករបស់ប្ដលបារ់វៅវហើយ; 
 ២-មិ ជួសជ លរបស់ច្ឆស់ប្ដលប្ាុំប្ា; 
 ៣-មិ ដងឹប្បមាណកាងុការច្ឆយវាយវប្បើប្ទពយធ ; 
 ៤-តាុំងស្ដសដីឬប រសប្ទ សដសីលឱ្យជាវមផេេះ ។ 
 ប . អ្ាកប្ដលចង់ឱ្យប្រកូលគង់េង់វៅយូរ វរើប្រេូវធវ ើដចូវមដច? 
 េ.ិ អ្ាកប្ដលចង់ឱ្យប្រកូលគង់េង់វៅយូរ ប្រេូលេះបង់វេៀរស្នថ   
ទុំង ៤ យ៉ា ងខាងវលើវ េះវចញ ។ 
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 ប . ស្នថ ទុំង ៤ យ៉ា ងវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូវមដច? 
ចូរអ្ធបិាយមកវមើល! 
 េ.ិ មា វសចកដអី្ធបិាយថ្ន ស្នថ   ៤ យ៉ា ងវ េះ ជាមូលវហរ  
ន វសចកដេីនិាសរបស់ប្រកូល ។ ប្រកូលប្ដលធាល ប់សដុកសដមភចុំវរ ើ  
រ ងវរឿងអ្ុំពមី   ល េះខាងវប្កាយមកកប៏្រឡប់ធាល ក់វថ្នកទប 
វរៀេវរយវៅេញិវនាេះ កវ៏ប្ពាេះប្រប្បកបវោយស្នថ   ៤ ប្បការ 
វ េះឯង ។ 
 ពាកយថ្ន មិ ប្សវងរករបស់ប្ដលបារ់វៅវហើយវនាេះ បា  
វសចកដថី្នៈ របស់ឯណ មួីយប្ដលបារ់វៅវហើយ វបើឧសាហ៍ 
ពាយមរកកគ៏ង់បា វ ើញមកេញិខ្លេះ ប្រវបើមិ ឧសាហ៍ 
ពាយមរកវទ បវណដ យឱ្យបារ់បង់វៅ ឬទញិជាថា ី ដវូចាេះ 
វ ា្ េះថ្ន ការបារ់វៅមិ លអ ជាផលូេន វសចកដេីនិាសរបស់ប្រកូល 
ស្នថ   ១ វប្ពាេះរបស់ប្ដលមា វៅវហើយ កវ៏ចេះប្ររចិរលឹវៅ 
សពវកាល ។ 
 ពាកយថ្ន មិ ជួសជ លរបស់ប្ដលច្ឆស់ប្ាុំប្ាវនាេះ បា  
វសចកដថី្ន របស់ឯណ មួីយប្ដលច្ឆស់ប្ាុំប្ា វៅលាម ងឹជួស 
ជ លអ្បសេបវប្បើប្បាស់បា  ប្រមិ យកវៅជួសជ លវឡើងេញិ 



 

 

255 

255 

ប្រឡប់ជាបវណដ យឱ្យខ្ចូខារវៅ ដចូវប្គឿងចប្កមា នាឡិកា 
ឬចវងកៀងជាវដើមខ្ចូ ឬប្ទ ឌវប្ទមបាក់ប្បកយ៉ា ងណ មួីយ វបើ 
ច្ឆរ់ការជួសជ លវឡើងេញិ កគ៏ង់វប្បើប្បាស់បា ដចូវដើមប្ដរ ប្រ 
វបើមិ ច្ឆរ់ការវធវ ើយ៉ា ងវនាេះវទ បវណដ យឱ្យខ្ចូប្ទ ឌវប្ទមវៅ 
វហើយ ងឹយកមកវប្បើប្បាស់កមិ៏ វកើរ កាងុទបីុំផ រប្រេូទញិជាថា ី
ដវូចាេះទ កជាវសចកដេីនិាសរបស់ប្រកូលស្នថ   ១ ។ 
 ពាកយថ្ន មិ ដងឹប្បមាណកាងុការច្ឆយវប្បើប្បាស់ប្ទពយធ  
វនាេះបា វសចកដថី្ន មិ ដងឹប្បមាណកាងុច្ឆយវប្បើ គចឺ្ឆយខ្ជេះ 
ខាជ យវពក ចុំណយហួសចុំណូល ការមិ គួរច្ឆយវប្បើ កវ៏ប្បើច្ឆយ 
ឥរសណដ ប់ធាា ប់ កាលវបើដវូចាេះវហើយ ប្ទពយធ ប្ដលមា វហើយ 
កវ៏ចេះប្រអ្ស់រវលាេះវៅជា ចិច វ េះឯងជាផលូេន វសចកដេីនិាស 
ស្នថ  មួយ ។ 
 ពាកយថ្ន តាុំងស្ដសដីឬប រសប្ទ សដសីលជាវមផេេះវនាេះ បា វសចកដ ី
ថ្ន ធមាតាវមផេេះឬអ្ាកកា ់ការវមផេេះជាសុំខា ់បុំផ រ វបើវមផេេះ ឬ 
អ្ាកកា ់ការផេេះជាម  សសលអ កជ៏ាសិរសួីសដីដល់ប្រកូល ជាផលូេនាុំមក 
 េូវសចកដចីវប្មើ រ ងវរឿងដល់ប្រកូល ។ វបើវមផេេះ ឬអ្ាកកា ់ការ 
ផេេះជាម  សសប្ទ សដសីល គជឺាម  សសវថ្នកទបអាប្កក់ ជាអ្ាក 
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វលងប្លបងវផសងៗ មា វលងប្លបងភាា ល់ជាវដើម កជ៏ាផលូេនាុំមក 
 េូវសចកដេីនិាសដល់ប្រកូល គបឺុំផ្ដល ញប្ទពយសមបរតឱិ្យេនិាស  ងិ 
ជាចនប្ងដល់ប្រកូលប្ដលឱ្យវកើរអ្ពមងគល ដចូបវញ្ាើប្កអកដ េះវៅ 
វដើមវឈើណ កម៏ា ប្រវធវ ើវដើមវឈើ វនាេះឱ្យេនិាស វោយវហរ  
វ េះ បា ជាវលាកច្ឆរ់វមផេេះអាប្កក់ ថ្នជាវសចកដេីនិាសដល់ 
ប្រកូលស្នថ  មួយ វហើយជាការសុំខា ់ជាងស្នថ  ដនទៗ យ៉ា ងនប្ក 
ប្លង ។ 

ឃរាោសធម៌ 
 ប .  រវាសធម៌ ប្ប្បដចូវមដច? 
 េ.ិ  រវាសធម៌ ប្ប្បថ្ន ធម៌របស់ប គគលអ្ាកវៅប្គប់ប្គងផេេះ 
ឬធម៌របស់ជ អ្ាកមា ប្គួស្នរ ។ 
 ប .  រវាសធម៌ មា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ  រវាសធម៌មា  ៤ យ៉ា ងគ៖ឺ 
 ១-សចច ពរិប្រង់ដល់ាា  ងិាា ; 
 ២-ទមៈ ទូនាា  ចរិត; 
 ៣-េនដិ អ្រ់ធ ់; 
 ៤-ចាគៈ លេះេរថរុបស់ខ្លួ ដល់ប គគលប្ដលគួរឱ្យ ។ 
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 ប .  រវាសធម៌ទុំង ៤ យ៉ា ងវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយ 
ដចូវមដច? ចូរអ្ធបិាយមកវមើល! 
 េ.ិ  រវាសធម៌ទុំង ៤ យ៉ា ងវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយ 
ដវូចាេះថ្នៈ  រវាស គបឺ គគលអ្ាកតាុំងខ្លួ វោយការវៅប្គប់ប្គង 
ផេេះ តាមពរិមា ម  សសជាចុំ  ួវប្ចើ វៅកាងុប្គួស្នរវនាេះៗ ប្រ 
ម  សសទុំងវនាេះមិ មា អ្ធាស្ស័យ  ងិវសចកដបី្បប្ពរឹតដិចូាា  
ទុំងអ្ស់វទ ប្រងមា  សិស័យខ្ សាា ជាធមាតា ។ ម  សសខ្លេះមា  
 សិស័យវប្ចើ ខាង យិយក ហកវបាកប្បាស ជាម  សសមិ មា  
ការវស្នា េះប្រង់វទៀងទរ់ជាក់លាក់ពរិៗ កាលវបើដវូចាេះវហើយ 
ប្គួស្នរវនាេះមិ វៅយូរនថាប៉ា នាា  វទ ម ខ្ជា ងឹប្បកបាក់ាា ជាមិ  
ខា  ។ វោយវហាចវៅ សូមបីប្របដ ីប្បព ធរបស់ខ្លួ ប្ដលមិ  
វស្នា េះប្រង់ដល់ាា  ងិាា  ធាល ប់ស្សឡាញ់ាា មកវហើយប្រឡប់ជា 
សអប់ាា វៅេញិ វប្ពាេះប្រមិ វស្នា េះប្រង់ ងឹាា ដវូចាេះ ការវៅប្គប់ 
ប្គងផេេះប្រេូអាស្ស័យសចចធម៌ដល់ាា  ងិាា ជាទីតាុំងប្បការមួយ ។ 
ម  សសខ្លេះជាអ្ាកឆាប់វប្កាធខ្ងឹងាយៗ កាលវបើជួប ងឹប្បទេះ 
វហរ ប្ដលមិ វពញចរិតរបស់ខ្លួ  កវ៏កើរវសចកដវីប្កាធខ្ងឹភាល ម 
វោយឥរពចិ្ឆរណ កាលវបើដវូចាេះប្គួស្នរវនាេះ ងឹវៅជាយ៉ា ង 
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ណ ម ខ្ជាតាុំងវៅមិ បា ចុំវរ ើ វទ វហរ វ េះប្រេូអាស្ស័យទមៈ 
ការទូនាា  ចរិតក ុំឱ្យរហ័សវប្កាធខ្ងឹប្បការ ១ ។ ប្គួស្នរប្ដលតាុំង 
វៅមាុំមួ  កវ៏ប្ពាេះមា វសចកដអី្រ់ធ ់ចុំវពាេះវរឿងវផសង ១ មិ  
មា ការញប់ញ័រ កាលវបើដវូចាេះ ប្រេូអាស្ស័យខ្ ដ ីវសចកដអី្រ់ធ ់ 
ប្បការ ១ ។ កាលវបើខ្ ដ ី អ្រ់ធ ់ជួយទប់ទល់មិ ឱ្យមា ការ 
ញប់ញ័រវហើយ បា វប្បើបញ្ញា ពចិ្ឆរណវៅកាងុវរឿងប្ដលមិ ឱ្យ 
វកើរវសចកដចីវងអៀរចងអល់ វដើមបីបវនាេ បង់ េូវសចកដទី កេ ។ ការ 
យកចរិតទ កោក់ដល់ាា  ងិាា ជារបស់សុំខា ់ គកឺារលេះប្ចកេរថ ុ
របស់ខ្លួ ឱ្យដល់ប គគលដនទប្ដលគួរឱ្យ វបើវ ើញម  សសណគួរ 
 ងឹជួយទុំ  ងបប្ម ងវោយប្បការណ ឱ្យរបស់ប្ទពយប្បបណ 
វទើប ងឹបា ទទួលវសចកដសី ខ្ កប៏្បរបិរតវិធវ ើយ៉ា ងវនាេះ ។ វប្ពាេះ 
ម  សសវយើងមា ចុំប្ណកមិ វសាើាា វទ ម  សសអ្ាកមា ប្រេូទុំ  ក 
បប្ម ងអ្ាកទល័ប្កតាមសមគួរ កាលវបើដវូចាេះប្រកូលវនាេះ រប្មង 
បា វសចកដរី ងវរឿង ។ ស្នវ មី ងិភរយិប្រេូយកចរិតទ កោក់ 
សវរងាគ េះវោយការឱ្យរបស់ប្ទពយ ។ មាតាបិតា ងិប រតធតីាកប៏្រេូ 
សវរងាគ េះាា វោយវប្គឿងវ េះប្ដរ ។ វហរ វ េះ គជឺាគ ណធម៌ 
សុំខា ់ប្បការ ១ ។ វបើវពាលវោយរបួរមួថ្ន គ ណធម៌ទុំង ៤ 
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ប្បការវ េះ រប្មងវធវ ើប គគលអ្ាកប្បប្ពរឹតឱ្យលអកាងុពួកគណៈ ប្គួស្នរ 
របស់ខ្លួ ទុំងជាវហរ ឱ្យដល់ េូឥដាគ ណេបិ លផល តាមសមគួរ 
ដល់វសចកដបី្បាថ្នា វោយប្បការដវូចាេះ ។ 

ប្ញ្ចកៈព្កួ ៥ 
ការវត្បើត្បាស់ត្ទពយសម្បរិាវោយសាា ន 

 ប . ការវប្បើប្បាស់ប្ទពយសមបរតវិោយស្នថ  វនាេះ មា ប៉ា នាា   
យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ ការវប្បើប្បាស់ប្ទពយសមបរតវិោយស្នថ  វនាេះ មា  ៥ យ៉ា ង 
គៈឺ 
 ១-ចញិ្ច ឹមខ្លួ   ងិមាតាបិតា ប រតភរយិទសកមាករឱ្យជាស ខ្; 
 ២-ចញិ្ច ឹមមិប្រសមាល ញ់ឱ្យជាស ខ្; 
 ៣-បុំបារ់អ្ ដរយប្ដលវកើរអ្ុំពវីហរ វផសងៗ; 
 ៤-វធវ ើពលី ៥ យ៉ា ង; 
 ៥-បរចិ្ឆច គទ ដល់សមណប្ពាហាណ៍អ្ាកប្បប្ពរឹតលអ ។ 
 ប . ធម៌ទុំង ៥ យ៉ា ងវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូវមដច? 
ចូរអ្ធបិាយមកវមើល! 
 េ.ិ ធម៌ទុំង ៥ យ៉ា ងវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូរវៅ៖ 
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 ទ ី១-អ្ាកវសវងរកប្ទពយសមបរិតបា មកវោយផលូេលអវហើយ គួរ 
ប្រកា ់យកប្បវយជ ន៍ ប្ទពយវនាេះទ កឱ្យបា  ។ ប គគលណ 
ច្ឆយវប្បើប្បាស់ប្ទពយចញិ្ច ឹមខ្លួ   ងិមាតាបិតាជាវដើម ប គគល 
វនាេះវ ា្ េះថ្នកា ់យក េូប្បវយជ ន៍ ប្ទពយទ កបា  ។ វបើវប្បើ 
ច្ឆយប្ទពយវនាេះកាងុផលូេឥរប្បវយជ  ៍ ដចូជាវលងប្លបងភាា ល់  
 ងិផ្ដគ ប់ផគុ ស្សីជាវដើម វ ា្ េះថ្នមិ កា ់យក េូប្បវយជ ន៍  
ប្ទពយវនាេះវឡើយ ។ 
 ទ ី២-ចញិ្ច ឹមមិរដសមាល ញ់ឱ្យជាស ខ្វនាេះ គបឺ គគលណលអប្រមារ់ 
ម៉ាាង មា ប្រវាច្ឆប្បាស្ស័យប្រមិ សវរងាគ េះពរិ  យិយប្បច ប 
ប្បប្ចងប្ឡបឡប ដកឹនាុំកាងុផលូេអ្បាយម ខ្ ប គគលវនាេះវៅថ្ន 
មិប្រអាប្កក់ មិ គួរគប់រកវទ ។ ប គគលណជាអ្ាកមា ឧបការៈ 
ដល់ខ្លួ  រមួស ខ្រមួទ កេាា  ប គគលវនាេះវៅថ្នមិរតលអ គួររប់រក 
ប្ពេះមា ប្ពេះភាគប្ទង់សុំប្ដងកចិចប្ដលមិរតគបបីវធវ ើដល់មិប្រវោយ 
ស្នថ   ៥ យ៉ា ងគៈឺ ១-ប្ចកច្ឆយរបស់ខ្លួ ប្ដលគួរសមឱ្យ, ២-
វពាលពាកយពវីរេះវៅរក, ៣-ប្បប្ពរឹតប្បវយជ ឱ៍្យ, ៤-ជាអ្ាក 
មា ខ្លួ វសាើ ងឹមិប្រ, ៥-មិ ប្កលងវពាលឱ្យឃាល រច្ឆកវសចកដពីរិ 
ប្រង់ វ េះឯងជាកចិចប្ដលមិប្រគបបីវធវ ើចុំវពាេះមិរត ។ ប្ទពយប្ដល 
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ប គគលរកបា មក យកមកវប្បើច្ឆយវធវ ើមិរតធម៌ដវូចាេះ ច្ឆរ់ថ្នបា  
កា ់យកប្បវយជ ប៍្ដលវកើរអ្ុំពបី្ទពយប្បការ ១ ។ 
 ទ ី ៣-បុំបារ់អ្ ដរយប្ដលវកើរអ្ុំពវីហរ វផសងៗ វនាេះ គ ឺ
បុំបារ់អ្ ដរយប្ដលវកើរអ្ុំពរីជភយ័ វច្ឆរភយ័ អ្គគភិយ័ ឧទក-
ភយ័  ងិជ អ្ាករមួមរក៌ ។ ការប្ដលប្ពមវចញប្ទពយព ិយ័កាងុ 
វេលាប្ដលខ្លួ ប្បប្ពរឹតខ្ ស ងឹចាប់ វៅថ្នបុំបារ់អ្ ដរយប្ដល 
វកើរអ្ុំពរីជភយ័ ។ ការច្ឆយប្ទពយវដើមបីការពារវច្ឆរ ដចូវធវ ើរបង 
វធវ ើផេេះឱ្យមាុំមួ  រកហឹបរកទូរដម៏ាុំសប្មាប់ទ កោក់របស់ប្ទពយ 
វៅថ្នបុំបារ់អ្ ដរយប្ដលវកើរអ្ុំពវីច្ឆរភយ័ ។ ច្ឆយប្ទពយវដើមបី 
ការពារវភល ើង ដចូជអី្ណដូ ង ឬរកវប្គឿងសប្មាប់លរ់វភល ើងវៅថ្ន 
បុំបារ់អ្ ដរយប្ដលវកើរអ្ុំពអី្គគភិយ័ ។ ការច្ឆយប្ទពយវដើមបី 
ការពារទកឹ ដចូវធវ ើទុំ ប់ទកឹ ឬរកវប្គឿងសប្មាប់បាចទកឹ វៅថ្ន 
បុំបារ់អ្ ដរយប្ដលវកើរអ្ុំពឧីទកភយ័ ។ មួយវទៀរ ប គគលអ្ាក 
មា វមតាត ករ ណចុំវពាេះអ្ាកស្ស ក ប្ចកច្ឆយប្ទពយរបស់ខ្លួ  មិ  
ឱ្យប្បកស្នមគគ ី វកើរសប្រេូ ងឹាា កាលមា វច្ឆរមា វភល ើងវឆ្េះ ឬ 
ទកឹលិចកប៏ា ប្ពមវប្ពៀងាា ជួយកុំច្ឆរ់វច្ឆរ វភល ើង ឬបាចទកឹ វបើ 
ជាការហួសេស័ិយ វគបា ជួយជញ្ជូ អី្វា៉ា ់ឱ្យផ រច្ឆកអ្ ដរយ 
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ដវូចាេះវៅថ្នបុំបារ់អ្ ដរយប្ដលវកើរអ្ុំពវីច្ឆរភយ័ អ្គគភិយ័ 
ឧទកភយ័ ។ ការប្ដលវចេះថ្នា ក់ថាមទញទកឹចរិតរបស់ជ អ្ាករមួ 
មរក៌វោយសងគហេធិ ីមិ ឱ្យប្បកស្នមគគ ីគួរប្បងប្ចកឱ្យ កប៏្បង 
ប្ចកឱ្យ មិ ចង់បា ប្រមាា កឯង វៅថ្នបុំបារ់អ្ ដរយប្ដលវកើរ 
អ្ុំពជី អ្ាករមួមរក៌ ។ ប្ទពយសមបរតបិ្ដលប គគលរកបា មកវហើយ 
យកមកច្ឆយវប្បើកាងុការបុំបារ់អ្ ដរយដវូចាេះ ច្ឆរ់ថ្នបា កា ់ 
យកប្បវយជ ប៍្ដលវកើរអ្ុំពបី្ទពយសមបរតបិ្បការ ១ ។ 
 ទ ី ៤-ម  សសប្ដលរមួប្ខ្សវលាហិរជាមួយាា  ខាងមាតា 
ឬបិតា វៅថ្ន ញរ(ិ5) ។ អ្ាកប្ដលជាញរគួិរប្រសវរងាគ េះាា តាម 
ថ្នា ក់ញរវិោយអាមិសខ្លេះ វោយធម៌ខ្លេះ តាមសមគួរ ។ អ្ាកប្ដល 
មា ញរ ិ ប្រមិ មា វសចកដសី្នមគគរីបរកាា  មិ វៅមករកាា  
មិ សវរងាគ េះាា  តាមថ្នា កប្ដលគួរ វលាកវពាលថ្នដចូជាប្ពេះច េ 
ខាងរវនាច ។ វបើមា វសចកដសី្នមគគមូីលមិរតវៅមករកាា  

                                                 
5
 -ញតិតាម្នយ័កនុងគម្ព ីប្េោះេុរធស្ន   សោកឱ្យរាប់ថន កខ់ាងសលើ ៣ ជាន់ គឺថន ក់ខាងននតាបិតា ១, ថន កជ់ីដូនជីតា ១, 
ថន កត់ារួតយយរួត ១, ថន កខ់ាងសប្កាម្ ៣ ជាន់សរៀតគឺ ថន កកូ់ន ១, ថន ក់សៅ ១, ថន កស់ៅរួត ១  មួ្ជា ៦ ជាគំ ប់ ៧ នឹង 
ខ្លួនសយើង ។ ម្នុ សទងំប៉ាុសែា ោះសៅថញតិ ៧   េ ន ឬញតិ ៧ ជួ  ។ តាម្នយ័កនុងប្កម្ ដឋបបសវែីឱ្យរាបដូ់សចនោះថាៈ 
អនកប្ដលសកើតសចញម្កអំេីប្តកូល ឬសគាប្តប្តម្យួ សៅថ ញតិៗ សនោះ ននន ២ យ៉ា ងគឺាៈ ញតិជួ ប្ខ្សផ្លទ ល់ម្៉ាយង, 
ស្នខាញតិម្៉ាយង ។ ញតិជួ ប្ខ្សផ្លទ ល់ស ោះគឺប្ដលសកើតតគាន េី ១ សៅ ១ តាម្លំោប ់គឺឪេុក កូន សៅ សៅរួត ។ល។  ហូត 
ដល់ជានរ់ី ៧ ។ ឯស្នខាញតិស ោះ គឺអនកប្ដលសកើតសចញអំេីសគាប្តជាម្យួគាន ប្ដ  ប្តប្បកសៅជាប្ម្កដដរដូចយ៉ា ងបងបអូន 
បសងាើត, ននម្ងីនិងកមួយ, បងបអូនជីដូនម្យួ ជីរួតម្យួចុោះស ៀងម្ក... ។ 
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សវរងាគ េះាា តាមថ្នា ក់ប្ដលគួរ វលាកវពាលថ្ន ដចូប្ពេះច េខាង 
វខ្ា ើរ ការសវរងាគ េះដល់ញរយិ៉ា ងវ េះ វៅថ្ន ញរពិលី ។ ជ  
ណប្ដលមកកា ់សុំណក់ខ្លួ  មកសួររក មកវលង ឬអ្ាកប្ដល 
មចស់ផេេះអ្វញ្ជើញវៅរកឱ្យមកវោយការជាមងគលណមួយ វ ា្ េះ 
ថ្នវភ្ៀេៗ មាច ស់ផេេះ ឬមាច ស់ទកីប្ លងមិ គួរវមើលងាយវទ គបបី 
ទទួលរកទក់ប្បាស្ស័យតាមថ្នា ក់ប្ដលគួរយ៉ា ងណ វប្ពាេះការ 
ទទួលជាផលូេឱ្យវកើរវសចកដលីអបា  វហរ វ េះវទើបវលាកប្បវៅឱ្យ 
វារពវោយយកចរិតទ កោក់ ការទទួលវភ្ៀេយ៉ា ងវ េះ វៅថ្ន 
អ្រថិពិលី ។ ការឧទេសិផលប ណយ បញ្ជូ វៅដល់ប ពវប រសជាអ្ាក 
មា គ ណូបការៈដល់ខ្លួ  ប្ដលវលាកកស័យជេីរិវៅវហើយ វៅ 
ថ្ន បរតទិ មយៈ ប្បកាមួយ ។ ការវធវ ើប ណយឧទេសិផលដល់អ្ាក 
ប្ចកឋា វៅវហើយយ៉ា ងវ េះ វៅថ្ន ប ពវវបបរពលី ។ រជរោា -
ភបិាលអ្ាកច្ឆរ់ការ ប្គប់ប្គងប្បជារស្ដសដ ឱ្យផ រច្ឆកវសចកដវីបៀរ 
វបៀ  ងិវៅដ ប្កហាយមា ប្បការវផសងៗ តាមសមគួរដល់វហរ  
គួរប្រប្បជារស្ដសដអ្ាកវៅកាងុការរកាប្គប់ប្គងវធវ ើពលិកចិចឧទេសិ 
ថ្នវ យដល់មាច ស់ប្ផ ដ ី វោយនាទបី្ដលខ្លួ ប្រេូរបគ ណ វ េះកជ៏ា 
កចិចដស៏មគួរប្បការ ១ ។ ការថ្នវ យសយួស្នរអាករដល់មាច ស់ 
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ប្ផ ដ ី មា បង់ព ធោរជាវដើម យ៉ា ងវ េះ វៅថ្ន រជពលី ។ 
វទេតាអ្ាកដល់ប្ពមវោយក សលសមបរត ិ វកើរកាងុស្នកលវលាក-
ធារ  ប្ដលប្គប់ប្គងរកាទកីប្ លងន ប គគលវផសងៗ ឱ្យវៅជាស ខ្ 
ឱ្យប្បាសច្ឆកភយ័អ្ ដរយតាមសមគួរដល់វហរ ការណ៍ ។ វហរ  
វ េះ គួរប្រអ្ាកជាមាច ស់ទកីប្ លង ប្រេូវធវ ើប ណយឧទេសិឱ្យតាមគរ-ិ
 យិម ។ កាលណវធវើប ណយឧទេសិផលដល់វទេតាយ៉ា ងវ េះ វៅ 
ថ្ន វទេតាពលី ។  
 ទ ី ៥-សមណប្ពាហាណ៍អ្ាកប្បប្ពរឹតលអវោយសលីាច្ឆរេរត ជា 
អ្ាកបុំវពញកចិចខាងផលូេប្ពេះព ទធស្នសនា ឬជាអ្ាកបុំវពញស្នធារ-
ណប្បវយជ ដ៍ល់មហាជ ទួវៅ គួរណស់ប្រជ អ្ាកមា សទធ  
បរចិ្ឆច គទ  ចុំវពាេះវលាក វប្ពាេះវលាកជាអ្ាកគួរដល់ទ សមបរត ិ
ប្បការ ១ ។ 

សលី 
 ប . សីល កាងុទវី េះសុំវៅយកសលីប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ សីល កាងុទវី េះសុំវៅយកសលី ៥ យ៉ា ងគៈឺ 
 ១-បាណរិបាត្វ វេរម្ណី្ វេៀរច្ឆកវធវ ើជេីរិសរវឱ្យធាល ក់ច េះ 
ក លង; 
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 ២-អទនិាន ទានា វេរម្ណី្ វេៀរច្ឆកករិយិកា ់យក េូប្ទពយ 
ប្ដលមាច ស់វគមិ បា ឱ្យ; 
 ៣-កាវម្សុម្ិចាឆ ចារា វេរម្ណី្ វេៀរច្ឆកករិយិប្បប្ពរឹតខ្ ស 
កាងុកាមទុំងឡាយ; 
 ៤-មុ្សាវាទា វេរម្ណី្ វេៀរច្ឆកករិយិវពាលពាកយក ហក; 
 ៥-សុរាវម្រយម្ជាបបមទោា នា វេរម្ណី្ វេៀរច្ឆកករិយិផកឹ 
 េូទកឹស្សេងឹគសឺ រ ងិវមរយ័ ប្ដលជាវហរ ជាទតីាុំងន វសចកដ ី
ប្បមាទ ។ 
 ប . សីលទុំង ៥ វ េះ ជាសីលរបស់ប គគលណ ពួកណ? 
 េ.ិ សីលទុំង ៥ វ េះ ជាសីលរបស់ប្គហសថអ្ាកប្គប់ប្គងផេេះ ។ 
 ប . ច េះ សលី សព័េ ១ មា៉ា រ់វ េះ ប្ប្បបា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? ប្ប្បថ្ន 
ដចូវមដចខ្លេះ? 
 េ.ិ សីល ស័ពេ ១ មា៉ា រ់វ េះ ប្ប្បបា  ៧ យ៉ា ងគ៖ឺ 
 ១-គ ណជារជាវហរ ចង េូចរិតន ជ ; 
 ២-គ ណជារប្ទប្ទង់មាុំ េូប គគល ប្ដលប្បកប ងឹសភាេធម៌ 
វនាេះ វោយអ្ុំណចន ករិយិការពារការវកើរកាងុអ្បាយទុំង-
ឡាយ; 
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 ៣-គ ណជារប្ដលពួកសបប រសប្ទប្ទង់មាុំ គថឺ្ននាុំចូលវៅ 
កា ់ចវនាល េះន ស្នច់ គវឺបេះដងូវហើយប្ទប្ទង់; 
 ៤-គ ណជារ ងឹ  ួ ឬជា ងឹធងឹ គថឺ្នមិ ររ់រយវោយ 
អ្ុំណចន ភាពរបស់កមា មា កាយកមាជាវដើម មា ទមាល ប់យ៉ា ង 
លអ;  
 ៥-គ ណជារជាវប្គឿងសប្មិរសប្មាុំង គថឺ្នតាុំងទ កវោយលអ 
ដចូចរិត; 
 ៦-គ ណជារប្ទប្ទង់មាុំ េូក សលធម៌; 
 ៧-គ ណជារប្ទប្ទង់មាុំ េូពួកក សលធម៌ន ជ  ។ 
 ប . ច េះសីលទុំង ៥ វ េះ វបើមិ វៅថ្នសីលវទ  ងឹវៅថ្ន 
 ចិចសីល ដវូចាេះេញិ បា ឬវទ? 
 េ.ិ សីលទុំង ៥ វ េះ វបើមិ វៅថ្នសីល ៥ វទ  ងឹវៅថ្ន 
 ចិចសីលដវូចាេះេញិកប៏ា  វប្ពាេះជាសីលប្ដលប គគលប្រេូរកាជា ចិច 
ាា  ប្បកា ់វពលវេលា វពលណកប៏្រេូប្ររកា ឥរមា កុំណរ់ 
វពល ។  
 ប . សីលទុំង ៥ វ េះ ល េះប្ររកាប្គប់ទុំង ៥ វទើបវៅថ្ន 
 ចិចសីលឬ? ឬករ៏កាប្រមួយៗ វៅថ្ន ចិចសលីបា ប្ដរ? 
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 េ.ិ សីលទុំង ៥ វ េះ ល េះប្ររកាប្គប់ទុំង ៥ វទើបបា  វបើ 
រកាប្រមួយៗ មិ ប្គប់ទុំង ៥ វៅថ្ន ចិចសលីមិ បា វទ ។ 
 ប . សីលទុំង ៥ វ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយយ៉ា ងណ? ចូរ 
អ្ធបិាយមកវមើល! 
 េ.ិ សីលទុំង ៥ វ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូរវៅ ៖ 
 សីល ៥ វ េះ វបើពចិ្ឆរណឱ្យលអិរសពវប្គប់វៅ វ ើញថ្ន 
វលាកហាមឃារ់មិ ឱ្យមា ការវបៀរវបៀ ាា  ងិាា ប៉ា វណណ េះឯង 
វប្ពាេះការវធវ ើអាប្កក់ដល់ាា  ងិាា កដ ី ការបុំផ្ដល ញកមាសិទធរិបស់ាា  
 ងិាា កដ ីការបងេុំចរិតាា កដ ី មិ វស្នា េះប្រង់ដល់ាា កដ ី វ េះឯងស ទធប្រ 
ជាការវបៀរវបៀ ាា  ងិាា ទុំងអ្ស់ ។ កាលវបើម  សសវយើងវៅ 
មា ការវបៀរវបៀ ាា  ងិាា ដរបណ វសចកដសី ខ្ប្ដលជារបស់ 
គួរប្បាថ្នា ណស់ កគ៏ង់មិ មា ដរបវនាេះ វោយវហរ វ េះឯង 
អ្ាកប្បាជ្កាងុព ទធស្នសនា វទើបប្បវៅមហាជ ឱ្យតាុំងវៅកាងុ 
សីល ៥ វ េះ ។ 

កលាណធម ៌
 ប . កលាណធម៌ ប្ប្បដចូវមដច? 
 េ.ិ កលាណធម៌ ប្ប្បថ្ន ធម៌ដល៏អ ។ 
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 ប . កលាណធម៌វ េះ មា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ កលាណធម៌វ េះ មា  ៥ យ៉ា ងគៈឺ 
 ១-សមតាត  គរិចង់ឱ្យវគបា ស ខ្  ងិករ ណចង់ឱ្យវគប្បាស-
ច្ឆកទ កេ; 
 ២-សមាម អាជវីៈ ចញិ្ច ឹមជេីរិប្បនព; 
 ៣-សោរសសន្ទដ សៈ សវនាដ សគវឺប្រកអ្រចុំវពាេះភរយិរបស់ 
ខ្លួ ; 
 ៤-សចចៈ ប្បប្ពរឹតខ្លួ ជាម  សសវស្នា េះប្រង់; 
 ៥-សតិ មា ស្នា ររបីរបូិណ៌ ។ 
 ប . កលាណធម៌ទុំង ៥ យ៉ា ងវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយ 
យ៉ា ងណ? 
 េ.ិ អ្ធបិាយថ្នៈ កលាណធម៌ ៥ យ៉ា ងវ េះជាគូាា  ងឹសីល 
៥ គៈឺ ១-វមតាត  ជាគូាា  ងឹបាណរបិារ, ២-សមាា អាជេីៈ ជាគូាា  
 ងឹអ្ទនិាា ទ , ៣-សទរសវនាដ សៈ ជាគូាា  ងឹកាវមស មិច្ឆា -
ច្ឆរៈ, ៤-សចចៈ ជាគូាា  ងឹម ស្នវាទ, ៥-សរជិាគូាា  ងឹស រ-
វមរយៈ ។ កលាណធម៌ទុំង ៥ យ៉ា ងវ េះ ប គគលប្រេូបុំវពញឱ្យ 
បរបូិណ៌វដើមបីវធវ ើសីល ៥ ឱ្យបរសិ ទធ ។ 
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មិចាឆ វាណិោា  
 ប . មិច្ឆា វាណិជាជ  ប្ប្បដចូវមដច? 
 េ.ិ មិច្ឆា វាណិជាជ  ប្ប្បថ្ន ជុំ ញួខ្ សគ លងធម៌ ឬការលក់ដរូ  
ខ្ សច្ឆកធម៌ ។ 
 ប . ជុំ ញួខ្ សច្ឆកធម៌វ េះ មា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ ជុំ ញួខ្ សច្ឆកធម៌វនាេះ មា  ៥ យ៉ា ងគៈឺ 
 ១-សរាវាណិ្ជាា  លក់វប្គឿងសរស្នដ េ ធសប្មាប់ប្បហារជេីរិ; 
 ២-សរាវាណិ្ជាា  លក់ម  សសមា ជារវិសាើាា ឱ្យោច់នថល; 
 ៣-ម្សំវាណិ្ជាា  លក់សរវប្ដលវគចញិ្ច ឹមយកស្នច់ជាអ្ហារ; 
 ៤-ម្ជាវាណិ្ជាា  លក់វប្គឿងស្សេងឹ; 
 ៥-េសិវាណិ្ជាា  លក់ថ្នា ុំពសិ សប្មាប់បុំព លសរវ ។ 
 ប . ជុំ ញួ ៥ ប្បការវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូវមដច? 
 េ.ិ អ្ធបិាយថ្នៈ ជុំ ញួ ៥ ប្បការវ េះ ឧបាសកឧបាសិកាប្រេូ 
វេៀរឱ្យស្សឡេះ វប្ពាេះកចិចជុំ ញួវនាេះៗ ស ទធប្រជាវប្គឿងបណដ ល 
ឱ្យវកើរបាណរបិារខ្លេះ ឱ្យវកើរវសចកដទីបវថ្នកខ្លេះ វបើឧបាសក 
ឧបាសិកាវធវ ើជុំ ញួវ េះវហើយ ជាការម ខ្គួរឱ្យវគសអប់វខ្ព ើម  
ណស់ ។ វប្គឿងសរស្នដ េ ធវនាេះសុំវៅយកវប្គឿងប្បហារប្គប់ 
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ប្បប ប្ដលជារបស់វធវ ើរងកាយរបស់ម  សស ងិសរវររិច្ឆា   ឱ្យ 
េនិាសអ្ ដរយ, កាុំវភល ើង, លុំប្ពង, ោេ, ចប្មូង, សុំណញ់, អួ្ , 
លបជាវដើម ។ លក់សរវ គសឺមាគ ល់យកម  សសលក់ ឯស្នច់សុំវៅ 
យកស្នច់សរវររិច្ឆា  រស់ប្ដលមា ស្នច់ជាភកាហារ ប្ដលខ្លួ  
សមាល ប់ប្គប់ប្បបវនាេះ ។ ទកឹស្សេងឹ សុំវៅយកទកឹស្សេងឹប្គប់ 
ប្បប ប្ដលវធវ ើអ្ាកផកឹឱ្យស្សេងឹប្បមាទ ។ ថ្នា ុំពសិសុំវៅយកថ្នា ុំ 
ពសិប្គប់ប្បប ប្ដលវធវ ើអ្ាកបរវិភាគឱ្យេនិាសជេីរិ  ងិរងកាយ 
បា  ។ 

សមបតតិរប្សឧ់ោសក 
 ប . ដចូវមដចវៅថ្នសមបរិដរបស់ឧបាសក? 
 េ.ិ សីលសមបទ ច អាជេីសមបទ ច ករិយិបរបូិណ៌វោយ 
សីលផងបរបូិណ៌វោយការចញិ្ច ឹមជេីរិផង វៅថ្ន សមបរិតរបស់ 
ឧបាសក ។ 
 ប . សមបរិតរបស់ឧបាសកវនាេះ មា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ សមបរតរិបស់ឧបាសកវនាេះ មា  ៥ យ៉ា ង គៈឺ 
 ១-សទាធ  ជាអ្ាកវជឿគ ណប្ពេះររ ប្រយ័ជាវដើម; 
 ២-សីលវា ជាអ្ាកមា សីលបរសិ ទធផូរផង់; 
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 ៣-ន វការុហលម្ងគលិវកា ជាអ្ាកមិ វជឿមងគលភ្ាក់វផអ ើល; 
 ៤-ក្ម្ោ ំបវច្ចរិ វនា ម្ងគល ំជាអ្ាកវជឿកមាផល មិ វជឿមងគល 
ភ្ាក់វផអ ើល មា ការប ់ស្ស ់ជាវដើម ។ 
 ៥-ន ឥវត្វ ច្ ពហិទាធ  ទក្ខិវណ្យយំ គ្វេវសរិ ឥវធេ 
បុពាការ ំ ក្វរារិ ជាអ្ាកមិ ប្សវងរកទកេវិណយយប គគល ខាងវប្ៅ 
ព ទធស្នសនា ប្បប្ពរឹតវធវ ើឧបការៈប្រកាងុប្ពេះព ទធស្នសនាវ េះ ។ 
 ប . ច េះសមបរតទិុំង ៥ យ៉ា ងវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយយ៉ា ង 
ណ? ចូរអ្ធបិាយមកវមើល! 
 េ.ិ សមបរតទិុំង ៥ យ៉ា ងវ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយថ្នៈ ពាកយ 
ថ្ន ជាអ្ាកប្បកបវោយសទធ វនាេះ គវឺជឿេរថបុ្ដលគួរវជឿ ដចូវជឿ 
ថ្នវធវ ើលអបា លអ, វធវ ើអាប្កក់បា អាប្កក់ ឬវជឿថ្នសរវមា កមាជា 
របស់ខ្លួ , មា កមាជាកុំវណើរ, មា កមាជាវៅពងស, មា កមាជា 
ទពីងឹពាក់អាស្ស័យ, វធវ ើលអ ងឹបា លអ វធវ ើអាប្កក់ ងឹបា អាប្កក់ 
 ងឹប្រេូទទួលផលរបស់កមាវនាេះៗ ជាអ្ាកមិ វជឿដុំណឹងប្ដលមិ  
ពរិ ឬដុំណឹងប្កលងកាល យ វោយមិ បា ពចិ្ឆរណរកវហរ ផល 
ជាម   ។ 
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 ពាកយថ្ន ជាអ្ាកមា សីលបរសិ ទធផូរផង់វនាេះ គជឺាអ្ាកមា  
កាយវាច្ឆមា មារយទវរៀបរយសាប់វសាៀម ជាអ្ាកមា សីលមិ  
ោច់ពពាលពប្ព ស គវឺៅប្គប់បរបូិណ៌ តាមប្ដលខ្លួ បា សមា-
ទ មកមិ ខ្វេះក លេះវឡើយ ។ 
 ពាកយថ្ន មិ វជឿមងគលភ្ាក់វផអ ើលវនាេះ សុំវៅវសចកដថី្ន មិ  
វជឿឫកសយម មិ វជឿវប្ាេះលអ វប្ាេះអាប្កក់ ដចូវជឿថ្នប្ពេះ 
វនាេះប្ពេះវ េះវស្នយអាយ   ងឹបា ទទួលវជាគលអ ឬវជាគអាប្កក់ 
ដវូច្ឆា េះជាវដើម មិ ប្រេូវជឿដវូច្ឆា េះវទ ប្រេូវជឿកមា គវឺសចកដ ី
ប្បប្ពរឹតប្ដលខ្លួ វធវ ើជាវាលកុំណរ់ គបឺ គគលណប្បប្ពរឹតវហរ លអ 
កប៏ា ទទួលផលលអ ប គគលណប្បប្ពរឹតវហរ អាប្កក់ កប៏ា ផល 
អាប្កក់ វសចកដលីអ  វសចកដអីាប្កក់ប្ដលបា ប្បប្ពរឹតវហើយវនាេះ 
ជាវហរ វហើយ  ងឹតាមឱ្យផលេញិមិ ប្ម វប្ាេះលអ ឬវប្ាេះ 
អាប្កក់ឱ្យផលវឡើយ វលាកឱ្យវជឿតាមព ទធភាសិរវ េះថ្នៈ 
កលាណការ ី កលាណុំ  វធវ ើវហរ លអ រប្មងបា លអ; បាបការ ី ច 
បាបកុំ វធវ ើវហរ អាប្កក់រប្មងបា ផលអាប្កក់ ដវូចាេះ ។ 
 ពាកយថ្ន ជាអ្ាកវជឿកមាផល មិ វជឿមងគលភ្ាក់វផអ ើល មា  
ការប ់ស្ស ់ជាវដើមវនាេះ សុំវៅវសចកដថី្ន ប ណយឯណៗ ប្ដល 
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ស្នសនាដនទ វគនាុំាា  យិមថ្នជាផលូេវធវ ើប ណយរបស់វគ ដចូប្គសិដ-
ស្នសនា ឬឥស្នល មស្នសនាជាវដើម វយើងមិ ប្រេូ យិមតាមវគ 
ដវូច្ឆា េះវឡើយ គមិឺ ប្រេូវធវ ើតាមលទធរិបស់ស្នសនាដនទៗ ។ 
 ពាកយថ្ន ជាអ្ាកមិ ប្សវងរកទកេវិណយយប គគលដនទ ប្បប្ពរឹតវធវ ើ 
ប្រក សលកាងុប្ពេះព ទធស្នសនាវនាេះ សុំវៅវសចកដថី្ន ប ញ្ាករិយិ-
េរថឯុណ ប្ដលចាប់កាងុប្ពេះព ទធស្នសនា យិមវហើយ កប៏ុំវពញ 
ប ញ្ាករិយិេរថវុនាេះៗ ដចូឱ្យទ រកាសីលចុំវរ ើ ភាេនាជាវដើម ។ 
 

ឆកកៈព្កួ ៦ 
ទសិ ៦ 

 ប . ទសិទុំង ៦ វនាេះ គអឺ្វ ីខ្លេះ? ចូររប់! 
 េ.ិ ទសិទុំង ៦ វនាេះ គ៖ឺ 
 ១- បុររាិម្ទសិ ទសិបូព ៌ទ កជាមាតាបិតា; 
 ២-ទក្ខិណ្ទសិ ទសិទកសិណ ទ កជាប្គូអាច្ឆរយ; 
 ៣-បច្ឆិម្ទសិ ទសិបសចិម ទ កជាភរយិ; 
 ៤-ឧរារទសិ ទសិឧរតរ ទ កជាមិប្រ; 
 ៥-វហដាមិ្ទសិ ទសិខាងវប្កាម ទ កជាទសកមាករ; 
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 ៦-ឧបរមិ្ទសិ ទសិខាងវលើ ទ កជាសមណប្ពាហាណ៍ ។ 
 ប . ទសិទុំង ៦ វ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូវមដចខ្លេះ? 
 េ.ិ ទសិទុំង ៦ វ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដវូចាេះថ្នៈ វប្ពាេះ 
វហរ បា ជាវលាកវប្បៀបមាតាបិតាជាវដើមវៅ ងឹទសិវផសងៗ 
ជាបញ្ញោ ប្ដលគួរដងឹដចូរវៅវ េះ ៖ 
 មាតាបិតា ប្ដលវលាកវប្បៀប ងឹទសិបូព ៌ (ទសិខាងវកើរ) 
វនាេះ វោយអ្រថថ្ន មា គ ណូបការៈ ដល់ប រដធតីាវប្ចើ ជាង 
ម  សសដនទ  ងិម ខ្បុំផ រជាងវគ ។ 
 ប្គូអាច្ឆរយប្ដលវលាកវប្បៀប ងឹទសិទកសិណ (ទសិខាងរបូង) 
វនាេះ វោយអ្រថថ្ន ដចូនដស្នដ ុំប្ដល ងឹវធវ ើឱ្យសវប្មចប្បវយជ  ៍
វនាេះៗ ។ 
 ភរយិប្ដលវលាកវប្បៀប ងឹទសិបសចឹម (ទសិខាងលិច) 
វនាេះ វោយអ្រថថ្ន ជាស្ដសដីវដើរ ឬវធវ ើតាមវប្កាយស្នវ មី ។ 
 មិរតប្ដលវលាកវប្បៀប ងឹទសិឧរតរ (ទសិខាងវជើង) វនាេះ 
វោយអ្រថថ្ន ដចូនដវឆ្វងប្ដលសប្មាប់ជួយនដស្នដ ុំឱ្យសវប្មច 
ប្បវយជ វ៍នាេះៗ បា  ។ 
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 ទសកមាករប្ដលវលាកវប្បៀប ងឹទសិខាងវប្កាម វោយអ្រថ 
ថ្ន ជាអ្ាកទបវថ្នកជាងវៅហាវ យនាយ ឬវៅវប្កាមបងាគ ប់ 
វៅហាវ យនាយ ។ 
 សមណប្ពាហាណ៍ ប្ដលវលាកវប្បៀប ងឹទសិខាងវលើ វោយ 
អ្រថថ្ន ជាអ្ាកមា គ ណខ្ពស់ជាងប្គហសថ ។ 
 ប . បររថមិទសិ មាតាបិតាទ កជាទសិខាងវកើរ ប រតធតីាប្រេូ 
ទុំ  ងបប្ម ងវោយស្នថ  ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ ប ររថមិទសិ មាតាបិតាទ កជាទសិខាងវកើរ ប ប្រធតីាប្រេូ 
ទុំ  កបប្ម ងវលាកវោយស្នថ   ៥ យ៉ា ង គ៖ឺ 
 ១-ភវត្វ វនស ំភេសិាម្ិ វលាកបា ចញិ្ច ឹមខ្លួ មកវហើយប្រេូ 
ចញិ្ច ឹមវលាកេញិ; 
 ២-កិ្ច្ច ំវនស ំក្រសិាម្ិ វធវ ើកចិចការរបស់វលាក; 
 ៣-កុ្លេសំ ំ ឋវបសាម្ិ ទុំ  ងបប្ម ងេងសប្រកូលមិ ឱ្យស្នប 
សូ យ; 
 ៤-ទាយជា ំ បដបិជាា ម្ិ ប្បរបិរតឱិ្យសមគួរជាអ្ាកទទួល; 
 ៥-ទក្ខិណំ្ អនុបបទសាម្ិ កាលវបើវលាកវធវ ើកាលករិយិវៅ 
វហើយ ប្រេូវធវ ើប ណយឧទេសិផលជូ វៅវលាក ។ 



 

 

276 

276 

 ប . មាតាបិតា ប្រេូសវរងាគ េះប រតធតីាវោយស្នថ  ប៉ា នាា  យ៉ា ង? 
គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ មាតាបិតាប្រេូសវរងាគ េះប ប្រធតីាវោយស្នថ   ៥ យ៉ា ងគ៖ឺ 
 ១-បាបា នវិាវរនដ ិហាមឃារ់មិ ឱ្យវធវ ើវសចកដអីាប្កក់; 
 ២-ក្លាវណ្ នវិេវសនដ ិឱ្យតាុំងវៅកាងុវសចកដលីអ ; 
 ៣-សិបបំ សិកាខ វបនដ ិឱ្យសិកាសិលបេជិាជ ; 
 ៤-បដរិវូបន ទាវរន សវំយវជនដ ិ វរៀបចុំកូ ឱ្យមា ផេេះ 
សប្មបង; 
 ៥-សម្វយ ទាយជា ំ នយិាវទនដ ិ ប្បគល់ប្ទពយមរក៌ឱ្យកាងុ 
សម័យដគួ៏រ ។ 
 ប . ទកេណិទសិ ប្គូអាច្ឆរយទ កជាទសិខាងរបូង សិសា  សិសស 
ប្រេូប្បរបិរដវិោយស្នថ   ៥ យ៉ា ងគៈឺ 
 ១-ឧោា វនន វប្កាកទទួលកាងុវេលាប្ដលប្គូអាច្ឆរយវដើរមក; 
 ២-ឧបោា វនន ចូលវៅច្ឆុំបវប្មើវលាក; 
 ៣-សុសសសុាយ វជឿស្នដ ប់ឱ្វាទវលាក; 
 ៤-បារចិ្រយិយ ឧបោា កបវប្មើវលាក; 
 ៥-សក្កច្ច ំសិបបំ បដគិ្គហវណ្ន វរៀ សិលបេជិាជ វោយវារព។ 
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 ប . ប្គូអាច្ឆរយ ប្រេូអ្  វប្ាេះសសិស វោយស្នថ  ប៉ា នាា  យ៉ា ង? 
គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ ប្គូអាច្ឆរយប្រេូអ្  វប្ាេះសសិសវោយស្នថ   ៥ យ៉ា ងគ ឺ៖ 
 ១-សុេនិរិ ំេវិននដ ិប្ណនាុំឱ្យលអ; 
 ២-សុគ្ហិរ ំគាហាវបនដ ិឱ្យវរៀ លអ; 
 ៣-សពាសិវបបសុរ ំ សម្កាខ យិវនា ភេនដ ិ ប្បាប់សិលបេជិាជ ឱ្យ 
អ្ស់ចុំវណេះមិ លាក់ទ ក; 
 ៤-ម្ិត្វា ម្វច្ចសុ បដវិេទនដ ិវលើកដុំវកើងកាងុទចីុំវពាេះម ខ្មិរត 
អ្មារយទុំងឡាយ; 
 ៥-ទសិាសុ បរតិ្វា ណំ្ ក្វរានដ ិ វធវ ើវសចកដកីារពារកាងុទសិទុំង-
ឡាយ ។ 
 ប . បចាមិទសិ ភរយិទ កជាទសិខាងលិច ស្នវ មីប្រេូទុំ  ងបុំរ ង 
វោយស្នថ  ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ បចាមិទសិ ភរយិទ កជាទសិខាងលិច ស្នវ មីប្រេូទុំ  ងបុំរ ង 
វោយស្នថ   ៥ យ៉ា ងគ ឺ៖ 
 ១-សមោ ននាយ រប់អា វលើកម ខ្ថ្នជាភរយិ; 
 ២-អេមិននាយ មិ វមើលងាយ; 
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 ៣-អនរិច្រយិយ មិ ប្បប្ពរឹតក លងចរិត គមិឺ កបរ់ចរិតភរយិ; 
 ៤-ឥសសរយិវវាសសវគ្គន ប្បគល់ភារៈជាធុំកាងុផេេះឱ្យ; 
 ៥-អលងករានុបបទាវនន ឱ្យវប្គឿងប្រងខ្លួ  ។ 
 ប . ភរយិប្រេូប្បរបិរតសិ្នវ មីវោយស្នថ  ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ ភរយិប្រេូប្បរបិរតសិ្នវ មីវោយស្នថ   ៥ យ៉ា ងគៈឺ 
 ១-សុសេំហិីរក្ម្ោនាដ  ច្ឆរ់ប្ចងការងារវោយលអ; 
 ២-សុសងគហិរបរជិនា សវរងាគ េះញរខិាងស្នវ មីវោយលអ; 
 ៣-អនរិចារនិ ីមិ ប្បប្ពរឹតក លងចរិដស្នវ មី គមិឺ កបរ់ចរិតបដ ី; 
 ៤-សម្ភរញ្ច  អនុរក្ខរិ រកាប្ទពយវដលស្នវ មីរកបា មក; 
 ៥-ទកាខ  ច្ វហារិ អនសសា សពាកិ្វច្ចសុ ឧសាហ៍មិ ខ្ជលិ 
ប្ចអូ្លកាងុកចិចការទុំងពួង ។ 
 ប . ឧរតរទសិ មិប្រទ កជាទសិខាងវជើង ក លប ប្រប្ដលមា  
វសចកដសី្សឡាញ់ ប្រេូទុំ  ងបប្ម ងវោយស្នថ  ប៉ា នាា  យ៉ា ង? 
គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ ឧរតរទសិ មិរតទ កជាទសិខាងវជើង ក លប ប្រប្ដលមា  
វសចកដសី្សឡាញ់ប្រេូទុំ  ងបប្ម ងវោយស្នថ   ៥ យ៉ា ង គៈឺ 
 ១-ទាវនន ប្ចកច្ឆយរបស់ប្ដលសមគួរឱ្យ; 
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 ២-បិយេវជាន វពាលពាកយពវិរេះ; 
 ៣-អរាច្រយិយ ប្បប្ពរឹតប្បវយជ ឱ៍្យ; 
 ៤-សមនរាត្វយ ជាអ្ាកមា ខ្លួ វសាើ ងឹមិប្រ; 
 ៥-អេសីវំាទនត្វយ មិ ប្កលងវពាលឱ្យឃាល រច្ឆកវសចកដពីរិ 
ប្រង់ ។ 
 ប . មិរតប្រេូទុំ  ងបប្ម ងក លប ប្រេញិវោយស្នថ  ប៉ា នាា  យ៉ា ង? 
គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ មិប្រប្រេូទុំ  កបប្ម ងក លប ប្រេញិវោយស្នថ   ៥ យ៉ា ងគ៖ឺ 
 ១-បម្រា ំរក្ខនដ ិរកាមិរតអ្ាកប្បប្ហសវធវស; 
 ២-បម្រាសស សាបវរយយំ រក្ខនដ ិ រកាប្ទពយសមបរតរិបស់មិប្រ 
មិ ប្បប្ហសវធវស; 
 ៣-ភរីសស សរណំ្ វហានដ ិ កាលវបើមិរតមា ភយ័វហើយ 
យក ជាទពីងឹព ុំនាក់បា ៈ 
 ៤-អាបទាសុ ន េជិហនដ ិ មិ លេះវច្ឆលមិរតកាងុវេលាមា ទ កេ 
មកវបៀរវបៀ ; 
 ៥-អបរបជបំសិស បដបូិវជនដ ិ រប់អា មិប្ររហូរដល់េងស 
ប្រកូលរបស់មិរត ។ 
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 ប . វហដាមិទសិ ទសកមាករទ កជាទសិខាងវប្កាម វៅហាវ យ 
នាយប្រេូទុំ  ងបប្ម ងវោយស្នថ  ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ វហដាមិទសិ ទសកមាករទ កជាទសិខាងវប្កាម វៅហាវ យ 
នាយប្រេូទុំ  កបប្ម ងវោយស្នថ   ៥ យ៉ា ង គ៖ឺ 
 ១-យថាពល ំក្ម្ោនដ ំសេំធិាវនន ច្ឆរ់ប្ចងការឱ្យវធវ ើតាមសម 
គួរដល់កមាល ុំង; 
 ២-ភរាវេរានានុបបទាវនន ឱ្យវភាជនាហារ ងិរងាវ  ់; 
 ៣-គ្ោិនុបបោា វនន ពាបាលកាងុវពលវេលាមា ជមាឺ; 
 ៤-អច្ឆរយិន ំ រសាន ំ សេំភិាវនន ប្ចកវភាជនាហារប្ដល 
មា ឱ្ជារសប្បលកៗ ឱ្យបរវិភាគ; 
 ៥-សម្វយ វវាសសវគ្គន វបើកឱ្យសបាយកាងុកាលគួរ ។ 
 ប . ទសកមាករ ប្រេូប្បរបិរតវិៅហាវ យនាយ វោយស្នថ   
ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ ទសកមាករប្រេូប្បរបិរតវិៅហាវ យនាយវោយស្នថ   ៥ 
យ៉ា ងគៈឺ  
 ១-បុពាុោា យិវនា ច្ វហានដ ិវប្កាកវធវ ើការម  វៅហាវ យនាយ; 
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 ២-ម្ចាឆ  នបិារិវនា ប្លងវធវ ើការងារខាងវប្កាយវៅហាវ យ 
នាយ; 
 ៣-ទនិាន ទាយិវនា កា ់យកប្ររបស់ប្ដលវៅហាវ យនាយឱ្យ; 
 ៤-សុក្រក្ម្ោកាវរា វធវ ើការងារវោយយកចរិតទ កោក់; 
 ៥-កិ្រាិេណ្ោហវរា នាុំករិតគិ ណរបស់វៅហាវ យនាយវៅវពាល 
សរវសើរកាងុទដីនទៗ ។ 
 ប . ឧបរមិទសិ សមណប្ពាហាណ៍ទ កជាទសិខាងវលើ ប្គហសថ 
ប្រេូទុំ  ងបប្ម ងវោយស្នថ  ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ ឧបរមិទសិ សមណប្ពាហាណ៍ទ កជាទសិខាងវលើ ប្គហសថ 
ប្រេូទុំ  ងបប្ម ងវោយស្នថ   ៥ យ៉ា ងគៈឺ 
 ១-វម្ត្វា កាយក្ម្ោ វធវ ើអ្វ ីៗ ប្បកបវោយវមតាត ; 
 ២-វម្ត្វា េច្កី្ម្ោ  យិយអ្វីៗ ប្បកបវោយវមតាត ; 
 ៣-វម្ត្វដ ម្វនាក្ម្ោ គរិអ្វ ីៗ ប្បកបវោយវមតាត ; 
 ៤-អនានេជទាា រត្វយ ជាអ្ាកមិ បិទទវ រ គពឺ ុំបា ហាម 
មិ ឱ្យចូលផេេះ; 
 ៥-អាម្សិានុបបទាវនន ផដល់អាមិសទ ឱ្យ ។ 
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 ប . សមណប្ពាហាណ៍ ប្រេូអ្  វប្ាេះប្គហសថវោយស្នថ  ប៉ា នាា   
យ៉ា ងេញិ? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
 េ.ិ សមណប្ពាហាណ៍ ប្រេូអ្  វប្ាេះប្គហសថវោយស្នថ   ៦ 
យ៉ា ង គៈឺ 
 ១-បាបា នវិាវរនដ ិដកឹនាុំមិ ឱ្យវធវ ើអ្ុំវពើអាប្កក់; 
 ២-ក្លាវណ្ នវិេវសនដ ិដកឹនាុំឱ្យតាុំងវៅកាងុអ្ុំវពើលអ; 
 ៣-ក្លាវណ្ន ម្នសា អនុក្ម្បនដ ិ អ្  វប្ាេះវោយ 
ទកឹចរិតដស៏្នអ រលអ; 
 ៤-អសុរ ំសាវេនដ ិឱ្យបា ស្នដ ប់ធម៌ប្ដលមិ ធាល ប់បា ស្នដ ប់; 
 ៥-សុរ ំ បរវិយទវបនដ ិ ព យល់ធម៌ប្ដលមិ ធាល ប់ស្នដ ប់ 
វោយឱ្យរងឹររឹប្រចាស់វឡើង; 
 ៦-សគ្គសស ម្គ្គ ំអាច្ិក្ខនដ ិប្បាប់ផលូេឋា សួគឱ៌្យវគបា ដងឹ ។ 

អបាយមុ្ខ 
 ប . អ្បាយម ខ្ ប្ប្បដចូវមដច? 
 េ.ិ អ្បាយម ខ្ ប្ប្បថ្ន វហរ ប្ដលវធវ ើឱ្យេនិាស ឬជាប្បធា  
ន វសចកដេីនិាស ។ 
 ប . អ្បាយម ខ្វនាេះ មា ប៉ា នាា  យ៉ា ង? គអឺ្វ ីខ្លេះ? 
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 េ.ិ អ្បាយម ខ្វនាេះ មា  ៦ យ៉ា ង គៈឺ 
 ១-ម្ជាបានៈ ផកឹទកឹស្សេងឹ; 
 ២-េកិាលច្រណ្ៈ វដើរវលងយប់ គវឺដើរខ្ សកាល; 
 ៣-សម្ជាា ភិច្រណ្ៈ វដើរវមើលប្លបងមវហាស្សព; 
 ៤-ជូត្វនុវយគ្ៈ វលងប្លបងភាា ល់ ឬប្លបងស ីសង; 
 ៥-បាបម្ិត្វា នុវយគ្ៈ វសពគប់ម  សសអាប្កក់ជាមិរត; 
 ៦-អាលសានុវយគ្ៈ ខ្ជលិវធវ ើការងារ ។ 
 ប . អ្បាយម ខ្ទុំង ៦ វ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូវមដច?  
 េ.ិ អ្បាយម ខ្ទុំង ៦ វ េះ មា វសចកដអី្ធបិាយដចូរវៅ៖ 
 ១-ម្ជាបានៈ ការផកឹទកឹស្សេងឹមា វទស ៦ យ៉ា ងគៈឺ នាុំឱ្យ 
ខ្ចូប្ទពយសមបរត ិ ១, បងកបវងក ើរវសចកដវី ល្ េះទស់ប្ទងាា  ១, 
ជាអ្ណដូ ងវកើរន វរគ ១, ញ ុំងវសចកដ ីនិាេ ឱ្យវកើរ ១, ញ ុំងវករ ដិ៍ 
ខាា ស់ឱ្យប្បាដកមិ វអ្ៀ អ្ ់ ១, វធវ ើបញ្ញា ឱ្យទ ់ថយ ១ ។ 
 ២-េកិាលច្រណ្ៈ វដើរវលងយប់មា វទស ៦ យ៉ា ងគៈឺ 
មិ រកាខ្លួ  ១, មិ រកាកូ ប្បព ធ ១, មិ រកាប្ទពយសមបរត ិ១, 
ជាទរីវងកៀសរបស់ម  សសទុំងឡាយ ១, វប្ចើ ប្រប្រេូវគប្បកា ់ 
វទស ១, បា វសចកដលីុំបាកវប្ចើ  ១ ។ 
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 ៣-សម្ជាា ភិច្រណ្ៈ ការវដើរវមើលប្លបងមវហាស្សពមា  
វទសតាមេរថបុ្ដលវៅវមើល ៦ យ៉ា ងគៈឺ រុំវៅទណីវៅកា ់ 
ទវីនាេះ ១, វប្ចៀងវៅទណីវៅកា ់ទវីនាេះ ១, វដញដុំប្បគុំវៅ 
ទណីវៅកា ់ទវីនាេះ ១, វគ យិយវលងវសើចវៅទណីវៅ 
កា ់ទវីនាេះ ១, ប្លបងវប្ចៀងទេះនដវៅទណីវៅកា ់ទវីនាេះ ១, 
ពណិពាទយរនារគងស្សនឡប ីអ្វៅទណី វៅកា ់ទវីនាេះ ១ ។ 
 ៤-ជូត្វនុវយគ្ៈ ការវលងប្លបងភាា ល់មា វទស ៦ យ៉ា ង 
គកឺាលឈាេះរប្មងបងកឱ្យវកើរវពៀរ ១, កាលច្ឆញ់រប្មងវស្នក 
ស្នដ យប្ទពយ ១, ប្ទពយសមបរតរិប្មងេនិាសវៅ ១, មិ មា អ្ាក 
ណមួយវជឿពាកយរបស់ខ្លួ  ១, ជាទវីមើលងាយរបស់មិប្រ ១, 
មិ មា អ្ាកណមួយប្រេូការ ងឹចងព ធផង ១ ។ 
 ៥-បាបម្ិត្វដ នុវយគ្ៈ ការវសពគប់ម  សសអាប្កក់ជាមិរត 
មា វទស ៦ យ៉ា ង គៈឺ នាុំឱ្យជាអ្ាកវលងប្លបងភាា ល់ ឬប្លបង 
ស ីសង ១, នាុំឱ្យជាអ្ាកវលងស្សី ១, នាុំឱ្យជាអ្ាកវលងប្ស្ន ១, 
នាុំឱ្យជាអ្ាកវបាកប្បាសវគចុំវពាេះម ខ្ ១, ជាអ្ាកលួចបល ់ឆ្ក់ 
ដវណដ ើ មយកប្ទពយសមបរតវិគ ១ ។ 
 ៦-អាលសានុវយគ្ៈ ការខ្ជលិវធវ ើការងារមា វទស ៦  
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យ៉ា ង គៈឺ អ្រសិីរុំ អាងថ្នរងាណស់ វហើយមិ វធវ ើការងារ ១, 
អ្រឧិណោ ុំ  អាងថ្នវៅដ ណស់ វហើយមិ វធវ ើការងារ ១, អ្រសិ្នយុំ  
អាងថ្ន លាា ចណស់ វហើយមិ វធវ ើការងារ ១, អ្របិាវតា 
អាងថ្នប្ពកឹ ណស់ វហើយមិ វធវ ើការងារ ១, អ្រចិ្ឆា វតា 
អាងថ្នឃាល  ណស់ វហើយមិ វធវ ើការងារ ១, អ្របិិបាសវិតា 
អាងថ្នវស្សកណស់ វហើយមិ វធវ ើការងារ ១ ។ 
 អ្ាកប្ដលចង់បា វសចកដចីវប្មើ  វោយប្ទពយសមបរត ិ ប្រេូលេះ 
បង់អ្បាយម ខ្ទុំង ៦ យ៉ា ងវ េះវចញ ។ 

 
ប្បស្នា ប្បជ ុំកងធម៌ ភាគទ ី២ 
ថ្នា កប្រ ីចប់ប្រប៉ា វណណ េះ ។ 
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