


យោធាជីវព្រហ្មចារី 

បុគ្គលអ្នកព្បព្រឹត្តធម៌ដ៏ព្បយ ើរ ដូច 

បុគ្គលអ្នកមានការព្បយុទ្ធជាអាជីរ 

នមត្ថ ុរត្នត្តយ ស 

កិរយិានមស្កា រននខ្ុ ុំ សូមមានចុំព ោះរបជុុំបីននវត្ថុ 
ជាពរគឿងពរត្កអររបស់ពួកជនអនករតូ្វការរពោះនិ វ ន 
អ្រហំ្  មាម  មពយុធធ  ភគ្វា រពោះមានរពោះភាគ រពោះអងគ

ឆ្ងង យចាកកពិលសព ើយ រាស់ដងឹនូវរពោះធម៌ទ ុំងពួង 
ពោយរបនពនិងពោយរពោះអងគឯង, រុទ្ធំ ភគ្វនតំ អ្ភិវាយទ្មិ 
ខ្ុ ុំរពោះករុណា សូមរកាបថ្វវ យបងគុំ នូវរពោះមានរពោះភាគ 
រពោះអងគររង់រាស់ដឹងព ើយ។   

ស្វា កាា យោ ភគ្វោ ធយមាម  រពោះធម៌ដដលរពោះមានរពោះភាគ
ររង់សដមែងរបនពព ើយ, ធមមំ នម ាម ិខ្ុ ុំរពោះករុណា សូម
រកាបថ្វវ យបងគុំ នូវរពោះធម៌។  

 ុបដិបយនន  ភគ្វយោ ស្វវក យឃោ រពោះសងឃស្កវក 
ននរពោះមានរពភាគ ពោករបត្ិបត្តរិបនពព ើយ,  ឃឃំ វនា មិ 
ខ្ុ ុំរពោះករុណាសូមរកាបថ្វវ យបងគុំនូវរពោះសងឃ។ 
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បឋមយោធាជីវសតូ្រ 
(អង្គុត្តរនិកាយ បញ្ច កនិបាត្) 

មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈ (អនកមានការ
របយុរធជាអាជីព) ពនោះ មាន ៥ ពួក ដត្ងមានរាកដ
កនុងពោក។ ពយាធាជីវៈទ ុំង ៥ ពួក ពត្ើដូចពមតចខលោះ? 
មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈពួក ខលោះ កនុងពោកពនោះ 
រាន់ដត្ានពឃើញនូវផង់ធូលី ដដល ុយព ើង(អុំពី
ដផនដី)ប ុពណាណ ោះ ក៏រួញរា ជប់ចិត្ត មិនរងឹបឹុង មិនអាច 
ពដើមបនឹីងចុោះ កាន់សង្រ្គគ មាន។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
ពយាធាជីវៈពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ មានសភាពយា ង
ពនោះឯង។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពនោះជាពយាជីវៈរី១ 
ដត្ងមានរាកដកនុងពោក។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយពរៀត្ ពយាធាជីវៈពួកខលោះ 
កនុងពោកពនោះ ពចោះអត់្រទ ុំនូវផង់ធូលី ដដល ុយព ើង
ាន; ដត្ថ្វលុោះានពឃើញចុងននរង់ជ័យប ុពណាណ ោះ ក៏
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រួញរា ជប់ចិត្ត មិនរងឹបឹុង មិនអាចពដើមបនឹីងចុោះ កាន់
សង្រ្គគ មានព ើយ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈ
ពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ រដមងមានសភាពយា ងពនោះ
ឯង។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពនោះជាពយាធាជីវៈរី២ ដត្ង
មានរាកដកនុងពោក។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយពរៀត្ ពយាធាជីវៈ
ពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ ពចោះអត់្រទ ុំនូវផង់ធូលី ដដល
 ុយព ើងាន, អត់្រទ ុំនូវចុងននរង់ជ័យាន; ដត្ថ្វ 
លុោះានឮសុំព ងព ៊ោ កពង្រ្ ជ្ ៀវ របស់ពួកពលប ុពណាណ ោះ 
ក៏រួញរា ជប់ចិត្ត មិនរងឹបឹុង មិនអាច ពដើមបនឹីងចុោះកាន់
សង្រ្គគ មានព ើយ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈ
ពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ រដមងមានសភាពយា ងពនោះឯង 
មាន លភិកខុទ ុំងយយពនោះ ជាពយាធាជីវៈរី៣ ដត្ងមាន
របកដកនុងពោក។  
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មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយពរៀត្ ពយាធាជីវៈពួក
ខលោះ កនុងពោកពនោះ ពចោះអត់្រទ ុំនូវផង់ធូលី ដដល
 ុយព ើងាន, អត់្រទ ុំនូវចុងននរង់ជ័យាន, អត់្រទ ុំ
នូវពួកពលាន; ដត្ថ្វពៅភាន់ភា ុំងរសយុំងកា ុំង កនុង
ការរបយុរធាន ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈពួកខលោះ 
កនុងពោកពនោះ រដមងមានសភាពយា ងពនោះឯង មាន ល
ភិកខុទ ុំងយយ ពនោះជាពយាធាជីវៈរី៤ ដត្ងមានរាកដ
កនុងពោក។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយវញិពរៀត្ ពយាធាជីវៈ
ពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ ពចោះអត់្រទ ុំនូវផង់ធូលី ដដល
 ុយព ើងាន, អត់្រទ ុំនូវចុងននរង់ជ័យាន, អត់្រទ ុំ
នូវសុំព ងព ៊ោ កពង្រ្ ជ្ ៀវ របស់ពួកពលាន, អត់្រទ ុំ
នូវការរបយុរធាន ាន។ ពយាធាជីវៈព ោះ ានឈនោះ
សង្រ្គគ មព ោះព ើយ ព ម្ ោះថ្វជាអនកឈនោះសង្រ្គគ ម ដត្ង
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ានពៅរគប់រគងពៅជារបធាន ពលើសង្រ្គគ មព ោះឯង។ 
មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ 
មានសភាពយា ងពនោះឯង មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពនោះជា
ពយាធាជីវៈរី៥ ដត្ងមានរាកដកនុងពោក។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ បុគគលមានឧបមាដូចជា
ពយាធាជីវៈពនោះ មាន ៥ ពួក ដត្ងមានរាកដ កនុងពួក
ភិកខុ  ក៏យា ងព ោះដដរ។ បុគគល៥ពួក ពត្ើដូចពមតចខលោះ? 
មាន លភិកខុទ ុំងយយ ភិកខុកនុងស្កស ពនោះ ានពឃើញ
នូវផង់ធូលី គឺលុំអរបស់មាតុ្រាម ក៏លិចចុោះពៅ កនុង
មិចាឆ វតិ្កាៈ ជប់ចិត្ត មិនរងឹបឹុង មិនអាចពដើមបនឹីងរគប់
រគងនូវរព មចរយិៈានព ើយ របកាសនូវភាពននខលួន
មានកមាល ុំងថយចាកសិកាខ  ព ើយព លោនូវសិកាខ   
វលិរត្ ប់ ពដើមបពីភរពថ្វកទបវញិ។ អវីជាផង់ធូលី
របស់បុគគលព ោះ? មាន លភិកខុទ ុំងយយ ភិកខុកនុង
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ស្កស ពនោះ ឮដុំណឹងថ្វ “ង្រ្សតីឬកុមារកីនុងរសុក ឬ
និគមព ម្ ោះឯពណាោះ មានរូបលអ គួររមិលពមើល គួរ
រជោះថ្វល របកដពោយសមបុរលអនរកពពក”។ ភិកខុ ព ោះ លុោះ
ឮដុំណឹងព ោះព ើយ ក៏លិចចុោះពៅ កនុងមិចាឆ វតិ្កាៈ 
ជប់ចិត្ត មិនរងឹបឹុង មិនអាចពដើមបនឹីងរគប់រគងនូវ
រព មចរយិៈានព ើយ របកាសនូវភាពននខលួនមាន
កមាល ុំងថយចាកសិកាខ ព ើយ ព លោនូវសិកាខ  វលិ
រត្ ប់ ពដើមបពីភរពថ្វកទបវញិ។ ពនោះជាផង់ធូលី 
របស់បុគគលព ោះ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈ
ព ោះ រាន់ដត្ានពឃើញ នូវផង់ធូលីប ុពណាណ ោះព ើយ 
ក៏រួញរា ជប់ចិត្ត មិនរងឹបឹុង មិនអាចពដើមបនឹីងចុោះកាន់
សង្រ្គគ មាន មានឧបមាដូចពមតចមិញ; មាន លភិកខុទ ុំង
យយ ត្ថ្វគត្ព លនូវបុគគលពនោះ ក៏មានឧបពមយយ
ដូពចាន ោះដដរ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ បុគគលពួកខលោះ កនុង
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ពោកពនោះ មានសភាពយា ងពនោះឯង មាន លភិកខុទ ុំង
យយ បុគគលពនោះ ឧបមាដូចពយាធាជីវៈរី១ ដត្ងមាន
រាកដកនុងភិកខុទ ុំងយយ។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយពរៀត្ ភិកខុអត់្រទ ុំ
នូវផង់ធូលីាន; ប ុដនតលុោះានពឃើញនូវចុងននរង់ជ័យ
ប ុពណាណ ោះ ក៏រួញរា ជប់ចិត្ត មិនរងឹបឹុង មិនអាចពដើមបនឹីង
រគប់រគងនូវរព មចរយិៈានព ើយ ក៏រស្កប់ដត្របកាស
នូវភាពននខលួនមានកមាល ុំងថយចាកសិកាខ  ព ើយព ល
ោនូវសិកាខ  វលិរត្ ប់ ពដើមបពីភរពថ្វកទបវញិ។ 
អវីជារង់ជ័យ របស់បុគគលព ោះ? មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
ភិកខុកនុងស្កស ពនោះ មិនានឮដុំណឹងថ្វ “ង្រ្សតី ឬកុមារ ី
កនុងរសុក ឬនិគមព ម្ ោះឯពណាោះ មានរូបលអ គួរ
រមិលពមើល គួររជោះថ្វល របកបពោយសមបុរលអនរកពពក
ពរ; ប ុដនតពបើពឃើញនូវង្រ្សតីឬកុមារដីដលមានរូបលអ គួរ
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រមិលពមើល គួររជោះថ្វល  របកបពោយសមបុរ លអនរកពពក
ពោយខលួនឯង”។ លុោះភិកខុ ព ោះ ានពឃើញនូវង្រ្សតីព ោះ
ព ើយ ក៏លិចចុោះពៅកនុងមិចាឆ វតិ្កាៈ ជប់ចិត្ត មិនរងឹបឹុង 
មិនអាចពដើមបនឹីងរគប់រគង នូវរព មចរយិៈានព ើយ 
ក៏រស្កប់ដត្របកាស នូវភាពននខលួនមានកមាល ុំងថយចាក
សិកាខ ព ើយ ព លោនូវសិកាខ  វលិរត្ ប់ ពដើមបពីភរ
ពថ្វកទបវញិ។ ពនោះជាចុងននរង់ជ័យរបស់បុគគលព ោះ
។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈព ោះ អត់្រទ ុំនូវផង់
ធូលីាន; ប ុដនតលុោះានពឃើញនូវចុងននរង់ជ័យ
ប ុពណាណ ោះព ើយ ក៏រួញរា ជប់ចិត្ត មិនរងឹបឹុង មិនអាច
ពដើមបនឹីង ចុោះកាន់សង្រ្គគ មានព ើយ មានឧបមាដូច
ពមតចមិញ; មាន លភិកខុទ ុំងយយ ត្ថ្វគត្ព លនូវ
បុគគលពនោះ ក៏មានឧបពមយយដូពចាន ោះដដរ។ មាន លភិកខុទ ុំង
យយ បុគគលពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ មានសភាពយា ង
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ពនោះឯង។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ បុគគលពនោះឧបមា ដូចជា
ពយាធាជីវៈរី២ ដត្ងមានរាកដកនុងភិកខុទ ុំងយយ។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយពរៀត្ ភិកខុជាអនកអត់្រទ ុំ
នូវផង់ធូលីាន, ជាអនកអត់្រទ ុំនូវចុងននរង់ជ័យាន; 
ប ុដនតលុោះានឮសុំព ងព ៊ោ កពង្រ្ ជ្ ៀវ របស់ពួកពលមក
ដល់ប ុពណាណ ោះព ើយ ក៏រួញរា ជប់ចិត្ត មិនរងឹបឹុង 
មិនអាចពដើមបនឹីងរគប់រគង នូវរព មចរយិៈានព ើយ 
ក៏រស្កប់ដត្របកាសនូវភាពននខលួន ជាអនកមានកមាល ុំង
ថយចាកសិកាខ ព ើយព លោនូវសិកាខ  វលិរត្ ប់មក 
ពដើមបពីភរពថ្វកទបវញិ។ អវីជាសុំព ងព ៊ោ កពង្រ្ ជ្ ៀវ 
របស់ពួកពលននបុគគលព ោះ? មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
មាតុ្រាម ានចូលពៅរកភិកខុ  កនុងស្កស ពនោះ ដដល
ជាអនកអារស័យពៅកនុងនរពកតី ពរកាមមលប់ពឈើកតី កនុងផទោះ
ស្កង ត់្កតី ក៏ញញឹម និយាយរក ពសើចកាអ កកាអ យ ចុំអក
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ចុំអន់ពលង។ ភិកខុ ព ោះ កាលពបើមាតុ្រាម ញញឹម 
និយាយរក ពសើចកាអ កកាអ យ ចុំអកចុំអន់ពលង ក៏រួញរា 
ជប់ចិត្ត មិនរងឹបឹុង មិនអាចពដើមបនឹីងរគប់រគង
នូវរព មចរយិៈានព ើយ ក៏រស្កប់ដត្របកាសនូវភាព
ននខលួន ជាអនកមានកមាល ុំងថយចាកសិកាខ ព ើយព ល
ោនូវសិកាខ  វលិរត្ ប់មក ពដើមបពីភរពថ្វកទបវញិ។ 
ពនោះជាសុំព ងព ៊ោ កពង្រ្ ជ្ ៀវ របស់ពួកពលននបុគគល
ព ោះ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធជីវៈព ោះ អត់្រទ ុំ
នូវផង់ធូលីាន, អត់្រទ ុំនូវចុងននរង់ជ័យាន, ដត្ថ្វ
លុោះានឮសុំព ងព ៊ោ កពង្រ្ ជ្ ៀវ របស់ពួលពលមក
ដល់ប ុពណាណ ោះ ព ើយក៏រួញរា ជប់ចិត្ត មិនរងឹបឹុង មិន
អាចពដើមបចុីោះកាន់សង្រ្គគ មានព ើយ មានឧបមាដូច
ពមតចមិញ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ត្ថ្វគត្ព លនូវបុគគល
ពនោះ ក៏មានឧបពមយយដូពចាន ោះដដរ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
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បុគគលពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ មានសភាពយា ងពនោះឯង 
មាន លភិកខុទ ុំងយយ បុគគលនូវឧបមាដូចជាពយាធាជីវៈ
រី៣ ដត្ងមានរាកដកកនុងភិកខុទ ុំងយយ។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយពរៀត្ ភិកខុអត់្រទ ុំនូវ
ផង់ធូលីាន, អត់្រទ ុំនូវចុងននរង់ជ័យាន, អត់្រទ ុំ
នូវសុំព ងព ៊ោ កពង្រ្ ជ្ ៀវ របស់ពួកពលាន; ដត្ថ្វ
ពៅភាន់ភា ុំងរសយុំងកា ុំងកនុងការរបយុរធាន ។ អវីជាការ
របយុរធាន របស់បុគគលព ោះ? មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
មាតុ្រាមានចូលពៅរកភិកខុ  កនុងស្កស ពនោះ ដដល
ជាអនកពៅអារស័យកនុងនរពកតី ពរកាមមលប់ពឈើកតី កនុងផទោះ
ស្កង ត់្កតី ចូលពៅអងគុយជិត្ ពដកជិត្ ឱបរតឹ្។ ភិកខុ ព ោះ
កាលពបើមាតុ្រាម អងគុយជិត្ ពដកជិត្ ឱបរតឹ្ ក៏មិន
ានព លោនូវសិកាខ  មិនានរបកបនូវភាពននខលួន
ជាអនកមានកមាល ុំងថយព ើយ ក៏ពសពនូវពមថុនធមម។ 
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ពនោះជាការរបយុរធាន  របស់បុគគលព ោះ។ មាន លភិកខុ
ទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈព ោះ អត់្រទ ុំនូវផង់ធូលីាន 
អត់្រទ ុំនូវចុងននរង់ជ័យាន អត់្រទ ុំនូវសុំព ងព ៊ោ
កពង្រ្ ជ្ ៀវ របស់ពួកពលាន ទស់ដត្ពៅភាន់ភា ុំង
រសយុំងកា ុំងកនុងការរបយុរធាន  មានឧបមាដូចពមតច
មិញ; មាន លភិកខុទ ុំងយយ ត្ថ្វគត្ព លនូវបុគគលពនោះ 
ក៏មានឧពមយយដូពចាន ោះដដរ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ បុគគល
ពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ មានសភាពយា ងពនោះឯង មាន ល
ភិកខុទ ុំងយយ បុគគលពនោះឧបមាដូចជាពយាធាជីវៈរី៤ 
ដត្ងមានរាកដកនុងភិកខុទ ុំងយយ។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយវញិពរៀត្ ភិកខុអត់្រទ ុំ 
នូវផង់ធូលីាន, អត់្រទ ុំនូវចុងរង់ជ័យាន, អត់្រទ ុំ
នូវសុំព ងព ៊ោ កពង្រ្ ជ្ ៀវ របស់ពួកពលាន, អត់្រទ ុំ
នូវការរបយុរធាន ាន។ ភិកខុ ព ោះ ានឈនោះនូវសង្រ្គគ ម
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ព ោះព ើយ ព ម្ ោះថ្វជាអនកឈនោះនូវសង្រ្គគ ម ដត្ងពៅ
រគប់រគង ពៅជារបធានពលើកងរព័ព ោះឯង។ អវីជាការ
ឈនោះសង្រ្គគ ម របស់បុគគលព ោះ? មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
មាតុ្រាមានចូលពៅរកភិកខុ  កនុងស្កស ពនោះ ដដល
ជាអនកអារស័យពៅកនុងនរពកតី ពរកាមមលប់ពឈើកតី កនុង 
ផទោះស្កង ត់្កតី អងគុយជិត្ ពដកជិត្ ឱបរតឹ្។ ភិកខុ ព ោះ កាល
ពបើមាតុ្រាមពៅអងគុយជិត្ ពដកជិត្ ឱបរតឹ្ ក៏រ ុំពលៀក
ខលួនពចញាន ពោោះខលួនពចញរួចព ើយ ក៏ពចៀសពចញ
ពៅាមរាថ្វន ។ ភិកខុ ព ោះដត្ងគប់រកពស សនៈស្កង ត់្ 
គឺនរព មលប់ពឈើ ភនុំ ញកភនុំ រូងភនុំ នរពសមស្កន ដងនរព 
រីវាល នឹងគុំនរចុំពបើង។ ភិកខុ ព ោះ ជាអនកពៅអារស័យ
កនុងនរពកតី ពរកាម មលប់ពឈើកតី កនុងផទោះស្កង ត់្កតី អងគុយដពន
ដភននត្រមង់កាយឲ្យរត្ង់ របុងស្កម រតី្ ឲ្យមានមុខពឆ្ងព ោះ
ពៅរក(កមមោា ន)។ ភិកខុ ព ោះ ក៏លោះបង់នូវអភិជា កនុង
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ពោក (ឧាទនកខនធ៥) មានចិត្តរាសចាកអភិជា ពធវើ
ចិត្តឲ្យស្កអ ត្ចាកអភិជា, លោះបង់នូវពាារនិងពសចកតី
របរូសត មានចិត្តមិនពាារ មានពសចកតីអនុពរាោះ
ពោយរបពយាជន៍ដល់សត្វ ដដលមានជីវតិ្ទ ុំងអស់ ពធវើ
ចិត្តឲ្យបរសុិរធចាកពាារ និងពសចកតរីបរូសត, លោះបង់
នូវថីនមិរធៈ ជាអនករាសចាកថីនមិរធៈ មានពសចកតី
សមាគ ល់នូវពនលឺ ជាអនកមានសតិ្និងសមបជ្ញៈ ពធវើចិត្ត
ឲ្យស្កអ ត្ចាកថីនមិរធៈ, លោះបង់ នូវឧរធចចកុកាុចចៈ ជាអនក
មានចិត្តមិនរាយមាយ មានចិត្តសងប់ស្កង ត់្កនុងស ត ន
របស់ខលួន ពធវើចិត្តឲ្យស្កអ ត្ចាកឧរធចចកុកាុចចៈ, លោះបង់
នូវវចិិកិចាឆ  ជាអនកឆលងផុត្ចាកវចិិកិចាឆ ព ើយ មិនមាន
ពសចកតីពងឿងឆងល់ កនុងកុសលធម៌ទ ុំងយយ ពធវើចិត្តឲ្យ
ស្កអ ត្ចាកវចិិកិចាឆ ។  

ភិកខុ ព ោះលុោះលោះបង់នូវនីវរណៈទ ុំង៥ពនោះ ដដល 
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ជាឧបកាិពលសរបស់ចិត្ត ដដលពធវើរាជ្ាឲ្យមានកមាល ុំង
ថយព ើយ ក៏ស្កង ត់្ចាកកាមទ ុំងយយ ស្កង ត់្
ចាកអកុសលធម៌ទ ុំងយយព ើយ ក៏ានចូលដល់
នូវបឋមជាន ដដលរបកបពោយវតិ្កាៈ របកបពោយ
វចិារៈ មានដត្បីតិ្និងសុខ ដដលពកើត្អុំពីពសចកតសី្កង ត់្ 
សពរមចសរមានតពៅ, ពរ ោះរមាង ប់នូវវតិ្កាៈនិងវចិារៈ
អស់ព ើយ ក៏ានចូលដល់នូវរុតិ្យជានជាធមមជាត្
ពកើត្មានកនុងស ត នននខលួន របកបពោយពសចកតរីជោះថ្វល  
មានសភាពជាចិត្តខពស់ឯក មិនមានវតិ្កាៈ មិនមាន
វចិារៈ មានដត្បីតិ្និងសុខ ដដលពកើត្អុំពីសមាធិ
ប ុពណាណ ោះ សពរមចសរមានតពៅ, ពរ ោះពនឿយណាយ
ចាកបីតិ្ផង ជាអនករបកបពោយឧពបកាខ ផង ទ ុំងមាន
សតិ្និងសមបជ្ញៈផង ររួលសុខ ពោយ មកាយ
ផង រពោះអរយិៈទ ុំងយយ ដត្ងសរពសើរបុគគល 
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ដដលានត្តិ្យជានព ោះថ្វ “ធមមាបុគគលដដលាន
ត្តិ្យជានព ើយ រដមងរបកបពោយឧពបកាខ  មាន
ស្កម រតី្ ជាធម៌ជាពរគឿងពៅជាសុខ” ដូពចនោះ ពរ ោះព តុ្
ននត្តិ្ជានណា ក៏ានចូលដល់នូវត្តិ្ជានព ោះ 
សពរមចសរមានតពៅ, ពរ ោះលោះបង់នូវសុខផង លោះបង់
នូវរុកខផង មានពស្កមនសសនិងពទមនសសអស់ពៅ កនុង
កាលមុនផង ពរើបានចូលដល់នូវចតុ្ត្ថជាន មាន
អារមមណ៍មិនដមនរុកខ មិនដមនសុខ គឺជាឧពបកាខ  មាន
ស្កម រតី្បរសុិរធពោយឧពបកាខ  សពរមចសរមានតពៅ។  

ភិកខុ ព ោះ កាលពបើរចិត្តា ុំងមាុំ បរសុិរធផូរផង់ 
មិនមានរីរួលគឺកិពលស រាសចាកឧបកាិពលស មាន
សភាពជាចិត្តរន់ គួរដល់នូវភាវ កមម ជាចិត្តនឹងធឹង 
មិនញាប់ញ័រពៅាមអារមមណ៍ យា ងពនោះព ើយ ក៏
បពគអ នចិត្តពៅ ពដើមបអីាសវកខយញ្ញញ ណ (រាជ្ាជា
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ពរគឿងដឹងនូវធម៌ដដលពធវើអាសវៈឲ្យអស់ពៅ)។ ភិកខុ ព ោះ 
ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះរុកខ”, ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ 
“ពនោះព តុ្ ុំឲ្យពកើត្រុកខ”, ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះ
ធម៌រ ុំលត់្រុកខ”, ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះផលូ វរបតិ្បតិ្ត
ពៅកាន់ធម៌រ ុំលត់្រុកខ”, ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះ
អាសវៈ”, ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះព តុ្ឲ្យពកើត្
អាសវៈ”, ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះធម៌រ ុំលត់្អាសវៈ”, 
ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះផលូ វរបតិ្បត្តិពៅកាន់ធម៌
រ ុំលត់្អាសវៈ”។ កាលពបើពោកដឹងយា ងពនោះ ពឃើញ
យា ងពនោះព ើយ ចិត្តក៏រួចរស ោះចាកកាមាសវៈផង 
ចិត្តក៏រួចរស ោះចាកភវាសវៈផង ចិត្តក៏រួចរស ោះចាក
អវជិាជ សវៈផង។ កាលពបើចិត្តរួចរស ោះព ើយ រាជ្ា
ញាណ ក៏ពកើត្មានព ើងថ្វ „ចិត្តអាាម អញរួចរស ោះ
ព ើយ‟។ ពោកក៏ដឹងចាស់ថ្វ „ជាតិ្ (របស់អាាម អញ) 
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អស់ព ើយ, មគគរព មចរយិធម៌ អាាម អញានរបរពឹត្ត
ចប់សពវរគប់ព ើយ, កិចចដដលរតូ្វពធវើ អាាម អញានពធវើ
រួចព ើយ, កិចចឯពរៀត្ពរៅអុំពីពនោះ មិនមាន (ដល់អាាម
អញ)ព ើយ’។ ពនោះ ជាជ័យជមនោះរបស់ភិកខុ ព ោះ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈ ពចោះអត់្រទ ុំ
នូវផង់ធូលី ដដល ុយព ើងាន, អត់្រទ ុំនូវចុងននរង់
ជ័យាន, អត់្រទ ុំនូវសុំព ងព ៊ោ កពង្រ្ ជ្ ៀវ របស់ពួក
ពលាន, អត់្រទ ុំនូវការរបយុរធាន ាន។ ពយាធាជីវៈ
ព ោះ ានឈនោះសង្រ្គគ មព ោះព ើយ ព ម្ ោះថ្វជាអនក
ឈនោះសង្រ្គគ ម ដត្ងានពៅរគប់រគងពៅជារបធាន ពលើ
សង្រ្គគ មព ោះឯង មានឧបមាដូចពមតចមិញ; មាន លភិកខុ
ទ ុំងយយ ត្ថ្វគត្ព លនូវបុគគលពនោះ ក៏មាន
ឧបពមយយដូពចាន ោះដដរ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ បុគគលពនោះ 
មានឧបមាដូចជាពយាធាជីវៈរី៥ ដត្ងមានរាកដ
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កនុងភិកខុទ ុំងយយ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ បុគគលទ ុំង
យយ មានឧបមាដូចជាពួកពយាធាជីវៈទ ុំង៥ពនោះឯង 
ដត្ងមានរាកដកនុងភិកខុទ ុំងយយ។  

បឋមពយាធាជីវសូរត្ ចប់។ 
(អងគុត្តរនិកាយ ប ច្កនិាត្ បិដកពលខ៤៤ រុំព័រ១៨២ ដល់ ១៩២) 

 
ទុរិយយោធាជីវសតូ្រ 
(អងគុត្តរនិកាយ ប ច្កនិាត្) 

មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈ៥ពួកពនោះ ដត្ង
មានរាកដកនុងពោក។ ពយាធាជីវៈ៥ពួក គឺអវីខលោះ? 
មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ 
កាន់ោវនិងដខល ពសៀត្ធនូ និងបុំពង់រពួញព ើយ ចុោះ
កាន់សង្រ្គគ ម ដដលកុំពុងរបយុរធពកៀកាន ។ ាត់្ខុំ
ពាយាម ខនោះដខនង កនុងសង្រ្គគ មព ោះ; ពួកពយាធាជីវៈ
ដនរ ក៏សមាល ប់ ផ្ដែ ច់ជីវតិ្ាត់្ ដដលកុំពុងខុំពាយាម 
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ខនោះដខនង។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈពួកខលោះ 
កនុងពោកពនោះ មានសភាពយា ងពនោះឯង មាន លភិកខុទ ុំង
យយ ពនោះ ជាពយាធាជីវៈរី១ ដត្ងមានរាកដកនុង
ពោក។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយពរៀត្ ពយាធាជីវៈពួក
ខលោះ កនុងពោកពនោះ កាន់ោវនិងដខល ពសៀត្ធនូ និងបុំពង់
រពួញព ើយ ចុោះកាន់សង្រ្គគ ម ដដលកុំពុងរបយុរធពកៀក
ាន ។ ាត់្ខុំពាយាម ខនោះដខនង កនុងសង្រ្គគ មព ោះ; 
ពួកពយាធាជីវៈដនរ ក៏ចាក់នូវាត់្ដដលកុំពុងដត្ខុំ
ពាយាម ខនោះដខនង ចាប់យកនូវាត់្ពៅ (កាន់(កងរព័
របស់ខលួន), លុោះ ុំពចញ(អុំពីកងរព័របស់ខលួន)ព ើយ ក៏
 ុំយកពៅឲ្យដល់ពួកញាតិ្។ ាត់្កាលពួកញាតិ្
កុំពុង ុំពៅ មិនទន់ដល់ផទោះខលួន ឬសុំណាក់របស់ពួក
ញាតិ្ ក៏ពធវើនូវមរណកាល កនុង ក់កណាត លផលូ វពៅ។ 
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មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈខលោះ កនុងពោកពនោះ 
មានសភាព យា ងពនោះឯង។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
ពនោះជាពយាធាជីវៈរី២ ដត្ងមានរាកដកនុងពោក។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយពរៀត្ ពយាធាជីវៈពួក
ខលោះ កនុងពោកពនោះ កាន់ោវនិងដខល ពសៀត្ធនូ និងបុំពង់
រពួញព ើយ ចុោះកាន់សង្រ្គគ ម ដដលកុំពុងរបយុរធពកៀក
ាន ។ ាត់្ខុំពាយាម ខនោះដខនង កនុងសង្រ្គគ មព ោះ; 
ពួកពយាធាជីវៈដនរ ក៏ចាក់នូវាត់្ ដដលកុំពុងដត្ខុំ
ពាយាម ខនោះដខនង ចាប់យកនូវាត់្ពៅ, លុោះ ុំពចញ
(អុំពីកងរព័ខលួន)ព ើយ ក៏ ុំយកពៅឲ្យដល់ពួកញាតិ្។ 
ពួកញាតិ្ក៏រុំនុកបុំរុង បពរមើាត់្, ាត់្កាលពួកញាតិ្
កុំពុងដត្រុំនុកបុំរុង បពរមើ ក៏ពធវើនូវមរណកាល ពោយ
ជុំងឺព ោះពៅ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈពួកខលោះ 
កនុងពោកពនោះ មានភាពយា ងពនោះឯង។ មាន លភិកខុ



ព្រហ្មចារដូីចជាយោធាជីវៈ 
 

22 

ទុំងយយ  ពនោះ ជាពយាធាជីវៈ រី ៣  ដត្ងមានរាកដ
កនុងពោក។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយពរៀត្ ពយាធាជីវៈពួក
ខលោះ កនុងពោកពនោះ កាន់ោវនិងដខល ពសៀត្ធនូ និងបុំពង់
រពួញព ើយ ចុោះកាន់សង្រ្គគ ម ដដលកុំពុងរបយុរធពកៀក
ាន ។ ាត់្ខុំពាយាម ខនោះដខនង កនុងសង្រ្គគ មព ោះ; 
ពួកពយាធាជីវៈដនរ ក៏ចាក់នូវាត់្ដដលកុំពុងដត្ខុំ
ពាយាម ខនោះដខនង ចាប់យកនូវាត់្ពៅ, លុោះ ុំពចញ
(អុំពីកងរព័ខលួន)ព ើយ ក៏ ុំយកពៅឲ្យដល់ពួកញាតិ្។ 
ពួកញាតិ្ក៏រុំនុកបុំរុង បពរមើាត់្, ាត់្ពបើពួកញាតិ្
រុំនុកបុំរុង បពរមើ ក៏ានជាសោះពសប ើយចាកជុំងឺព ោះពៅ
។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈពួកខលោះ កនុងពោក
ពនោះ មានសភាពយា ងពនោះឯង មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
ពនោះជាពយាធាជីវៈរី៤ ដត្ងមានរាកដកនុងពោក។  
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មាន លភិកខុទ ុំងយយ   មួយពរៀត្  ពយាធាជីវៈពួក
ខលោះ កនុងពោកពនោះ កាន់ោវនិងដខល ពសៀត្ធនូ និងបុំពង់
រពួញព ើយ ចុោះកាន់សង្រ្គគ ម ដដលរបយុរធពកៀកាន ។ 
ាត់្ានឈនោះសង្រ្គគ មព ោះព ើយ ព ម្ ោះថ្វជាអនកឈនោះ
សង្រ្គគ ម ដត្ងានពៅរគប់រគង ពៅជារបធានពលើ
សង្រ្គគ មព ោះឯង។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈ
ពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ មានសភាពយា ងពនោះឯង។ 
មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពនោះ ជាពយាធាជីវៈរី៥ ដត្ងមាន
រាកដ កនុងពោក។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈទ ុំង ៥ ពួកពនោះ
ឯង ដត្ងមានរាកដ កនុងពោក។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
បុគគលមានឧបមាដូចជាពយាធាជីវៈពនោះ មាន៥ពួក 
ដត្ងមានរាកដ កនុងភិកខុទ ុំងយយ ក៏យា ងពនោះឯង។ 
បុគគល៥ពួក ពត្ើដូចពមតច? មាន លភិកខុទ ុំងយយ ភិកខុកនុង
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ស្កស ពនោះ ចូលពៅពឹង ក់អារស័យនឹងរសុក ឬ
និគមណាមួយ។ ពោកពសលៀកសបង់ របោប់ារត្និង
ចីវរ កនុងបុពវណហ សម័យ ព ើយចូលពៅកាន់រសុកឬ
និគមព ោះឯង ពដើមបបិីណឌ ាត្ មិនានរកាកាយ មិន
ានរកាវាចា មិនានរកាចិត្ត មិនានត្មាល់ស្កម រតី្ 
មិនសរងួមឥង្រ្នទិយ។ ពោកពឃើញនូវមាតុ្រាម កនុង
រសុក ឬនិគមព ោះ ដដលពសលៀក ក់មិនលអ ឬដណត ប់
មិនលអ; រាគៈក៏អុចអាលចិត្ត របស់ពោក ពរ ោះពឃើញ
នូវមាតុ្រាម ដដលពសលៀក ក់មិនលអ ឬដណត ប់មិនលអ។ 
ពោកកាលពបើមានចិត្តរតូ្វរាគៈអុចអាលព ើយ ក៏មិន
ានព លោនូវសិកាខ  មិនានរបកាស នូវភាពននខលួន
ជាអនកមានកមាល ុំងថយ ព ើយក៏ពសពនូវពមថុនធមម។ 
មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈព ោះកាន់ោវនិងដខល 
ពសៀត្ធនូ និងបុំពង់រពួញព ើយ ចុោះកាន់សង្រ្គគ ម ដដល
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របយុរធពកៀកាន , ាត់្ខុំពាយាម ខនោះដខនង កនុងសង្រ្គគ ម
ព ោះ, ពួកពយាធាជីវៈដនរ ក៏សមាល ប់ ផ្ដែ ច់ជីវតិ្ាត់្
ដដលកុំពុងខុំពាយាម ខនោះដខនង មានឧបមាដូចពមតច
មិញ; មាន លភិកខុទ ុំងយយ ត្ថ្វគត្ព លនូវបុគគលពនោះ 
ក៏មានឧបពមយយយា ងព ោះដដរ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
បុគគលពួកខលោះកនុងពោកពនោះ មានសភាពយា ងពនោះឯង, 
មាន លភិកខុទ ុំងយយ បុគគលពនោះ មានឧបមាដូចជា
ពយាធាជីវៈរី១ ដត្ងមានរាកដកនុងភិកខុទ ុំងយយ។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយពរៀត្ ភិកខុ ចូលពៅពឹង
 ក់ អារស័យនូវរសុក ឬនិគមណាមួយ។ ពោកពសលៀក
សបង់ របោប់ារត្និងចីវរ កនុងបុពវណហ សម័យ ព ើយ
ចូលពៅកាន់រសុកឬនិគមព ោះឯង ពដើមបបិីណឌ ាត្ មិន
ានរកាកាយ មិនានរកាវាចា មិនានរកាចិត្ត មិន
ានត្មាល់ស្កម រតី្ មិនសរងួមឥង្រ្នទិយ។ ពោកពឃើញ
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នូវមាតុ្រាម កនុងរសុក ឬនិគមព ោះ ដដលពសលៀក ក់
មិនលអ ឬដណត ប់មិនលអ; រាគៈក៏អុចអាលចិត្តរបស់
ពោក ពរ ោះពឃើញនូវមាតុ្រាម ដដលពសលៀក ក់មិន
លអ ឬដណត ប់មិនលអ។ ពោកកាលពបើមានចិត្តរត្ូវរាគៈ
អុចអាលព ើយ ក៏រក ល់រក យពោយកាយ 
រក ល់រក យពោយចិត្ត។ ពោកមានពសចកតីរតិ្ោះរោិះ
យា ងពនោះថ្វ “ពបើដូពចាន ោះ គួរដត្អាាម អញពៅកាន់អារាម 
ព ើយគបបរីាប់(ពសចកតីពនោះ) ដល់ភិកខុទ ុំងយយថ្វ 
„មាន លអាវុពស្ក ទ ុំងយយ ខ្ុ ុំករុណារតូ្វរាគៈពរាលរាល
ព ើយ, រត្ូវរាគៈរគបសងាត់្ព ើយ, មិនអាចពដើមបនឹីង
ពៅរគប់រគងនូវរព មចរយិៈានពរ, ខ្ុ ុំករុណានឹង
របកាស នូវភាពននខលួនជាអនកមានកមាល ុំងថយចាកសិកាខ  
ព ើយនឹងព លោនូវសិកាខ  វលិរត្ ប់មក ពដើមបពីភរ
ពថ្វកទបវញិ‟”។ ពោកក៏ពៅកាន់អារាម, ដត្ពៅមិន
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ទន់ដល់អារាមពៅព ើយ ក៏របកាសនូវភាពននខលួនជា
អនកមានកមាល ុំងថយចាកសិកាខ  ព ើយព លោនូវសិកាខ  
វលិរត្ ប់មក ពដើមបពីភរពថ្វកទប កនុងដុំពណើ រ ក់
កណាត លផលូ វ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈព ោះ 
កាន់ោវនិងដខល ពសៀត្ធនូ និងបុំពង់រពួញព ើយ ចុោះ
កាន់សង្រ្គគ ម ដដលរបយុរធពកៀកាន , ាត់្ខុំពាយាម 
ខនោះដខនង កនុងសង្រ្គគ មព ោះ។ ពួកពយាធាជីវៈដនរ ក៏ចាក់
នូវាត់្ ដដលកុំពុងដត្ខុំពាយាម ខនោះដខនង, ចាប់យក
ាត់្ពៅ; លុោះ ុំពចញ(អុំពីកងរព័ខលួន)ព ើយ ក៏ ុំយក
ពៅឲ្យដល់ពួកញាតិ្។ ាត់្កាលពួកញាតិ្កុំពុង ុំពៅ 
មិនទន់ដល់ផទោះខលួនឬសុំណាក់របស់ពួកញាតិ្ ក៏ពធវើនូវ
មរណកាល កនុង ក់កណាត លផលូវពៅ មានឧបមា
ដូចពមតចមិញ; មាន លភិកខុទ ុំងយយ ត្ថ្វគត្ព ល
នូវបុគគលពនោះ ក៏មានឧបពមយយដូពចាន ោះដដរ។ មាន លភិកខុ
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ទុំងយយ បុគគលពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ មានសភាព
យា ងពនោះឯង។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ បុគគលពនោះ មាន
ឧបមាដូចជាពយាធាជីវៈរី២ ដត្ងមានរាកដ កនុងភិកខុ
ទ ុំងយយ។   

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយពរៀត្ ភិកខុ ចូលពៅពឹង
 ក់អារស័យនូវរសុក ឬនិគមណាមួយ។ ពោកពសលៀក
សបង់ របោប់ារត្និងចីវរ កនុងបុពវណហ សម័យ ព ើយ
ចូលពៅកាន់រសុកឬនិគមព ោះឯង ពដើមបបិីណឌ ាត្ 
មិនានរកាកាយ មិនានរកាវាចា មិនានរកាចិត្ត 
មិនានត្មាល់ស្កម រតី្ មិនសរងួមឥង្រ្នទិយ។ ពោក
ពឃើញនូវមាតុ្រាម កនុងរសុក ឬនិគមព ោះ ដដលពសលៀក
 ក់មិនលអ ឬដណត ប់មិនលអ; រាគៈក៏អុចអាលចិត្ត 
របស់ពោក ពរ ោះពឃើញនូវមាតុ្រាម ដដលពសលៀក
 ក់មិនលអ ឬដណត ប់មិនលអ។ ពោកមានចិត្តរត្ូវរាគៈ
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អុចអាលព ើយ ក៏រក ល់រក យពោយកាយ 
រក ល់រក យពោយចិត្ត។ ពោកមានចិត្តរតិ្ោះរោិះ
យា ងពនោះថ្វ “ពបើដូពចាន ោះ គួរដត្អាាម អញពៅកាន់អារាម 
ព ើយគបបរីាប់ (ពសចកតីពនោះ) ដល់ភិកខុទ ុំងយយថ្វ 
„មាន លអាវុពស្កទ ុំងយយ ខ្ុ ុំករុណា រតូ្វរាគៈពរាលរាល
ព ើយ, រតូ្វរាគៈរគបសងាត់្ព ើយ, មិនអាចពដើមបនឹីង
ពៅរគប់រគងរព មចរយិៈានពរ, ខ្ុ ុំករុណានឹងរបកាស 
នូវភាពននខលួនជាអនកមានកមាល ុំងថយចាកសិកាខ  ព ើយ
ព លោនូវសិកាខ  វលិរត្ ប់មក ពដើមបពីភរពថ្វកទប
វញិ‟”។ ភិកខុ ព ោះក៏ានពៅកាន់អារាម ព ើយរាប់ 
(ពសចកតពី ោះ) ដល់ភិកខុទ ុំងយយថ្វ “មាន លអាវុពស្ក ខ្ុ ុំ
ករុណារតូ្វរាគៈពរាលរាលព ើយ, រត្ូវរាគៈរគបសងាត់្
ព ើយ មិនអាចពដើមបនឹីងពៅរគប់រគងនូវរព មចរយិៈ
ានពរ, ខ្ុ ុំករុណានឹងរបកាសនូវភាពននខលួនជាអនកមាន
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កមាល ុំងថយចាកសិកាខ ព ើយ   ព លោនូវសិកាខ     វលិ
រត្ ប់មក ពដើមបពីភរពថ្វកទបវញិ”។  

ពួកសរព មចារ ី ក៏រូ ម នពរបៀនរបពៅ ភិកខុ ព ោះ
ថ្វ “មាន លអាវុពស្ក កាមទ ុំងយយ មានសុខតិ្ច 
មានរុកខពរចើន មានពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺ
រពោះមានរពោះភាគរាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំង
យយពនោះ មានពរចើននរកដលងណាស់។ កាមទ ុំង
យយ មានឧបមាដូចរាងឆអឹង មានរុកខពរចើន មាន
ពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគរាស់
ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំងយយពនោះ មានពរចើននរក
ដលងណាស់។ កាមទ ុំងយយ មានឧបមាដូចដុុំស្កច់ 
មានរុកខពរចើន មានពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺ
រពោះមានរពោះភាគរាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំង
យយពនោះ មានពរចើននរកដលងណាស់។ កាមទ ុំង
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យយ មានឧបមាដូចគប់ពភលើងពមម  មានរុកខពរចើន មាន
ពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគរាស់
ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំងយយពនោះ មានពរចើន
នរកដលងណាស់។ កាមទ ុំងយយ មានឧបមាដូច
ការយល់សបតិ មានរុកខពរចើន មានពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់
ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគរាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាម
ទ ុំងយយពនោះ មានពរចើននរកដលងណាស់។ កាមទ ុំង
យយ ដូចរបស់ខចីពគ មានរុកខពរចើន មានពសចកតី
ចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគរាស់ព ើយ, 
ពទសកនុងកាមទ ុំងយយពនោះ មានពរចើននរកដលង
ណាស់។ កាមទ ុំងយយ មានឧបមាដូចដផលពឈើ មាន
រុកខពរចើន មានពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមាន
រពោះភាគរាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំងយយពនោះ 
មានពរចើននរកដលងណាស់។ កាមទ ុំងយយ មាន
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ឧបមាដូចកា ុំបិត្និងរជញ់ មានរុកខពរចើន មានពសចកតី
ចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគរាស់ព ើយ, 
ពទសកនុងកាមទ ុំងយយពនោះ មានពរចើននរកដលង
ណាស់។ កាមទ ុំងយយ មានឧបមាដូចលុំដពងនិង
ដដករសួច មានរុកខពរចើន មានពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់
ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគរាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាម
ទ ុំងយយពនោះ មានពរចើននរកដលងណាស់។ កាម
ទ ុំងយយ មានឧបមាដូចកាលពស់ មានរុកខពរចើន 
មានពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគ
រាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំងយយពនោះ មានពរចើន
នរកដលងណាស់។ ពោកដ៏មានអាយុ ចូរពរត្កអរកនុង
រព មចរយិៈចុោះ, ពោកដ៏មានអាយុ កុុំរបកាសនូវភាព
ននខលួនជាអនកមានកមាល ុំងថយចាកសិកាខ  ព ើយព ល
ោសិកាខ  វលិរត្ ប់មក ពដើមបពីភរពថ្វកទបព ើយ”។  
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ភិកខុ ព ោះ កាលពួកសរព មចារ ី រូ ម នយា ងពនោះ 
ពរបៀនរបពៅយា ងពនោះ ក៏ព លយា ងពនោះថ្វ “មាន ល
អាវុពស្ក កាមទ ុំងយយ មានសុខតិ្ច មានរុកខពរចើន 
មានពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគ
រាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំងយយពនោះ មានពរចើន
នរកដលងណាស់ ក៏ពិត្ដមន, ដត្ថ្វ ខ្ុ ុំករុណា មិនអាច
ពដើមបរីគប់រគងនូវរព មចរយិៈានពរ, ខ្ុ ុំករុណា នឹង
របកាសនូវភាពននខលួន ជាអនកមានកមាល ុំងថយចាកសិកាខ  
ព ើយព លោនូវសិកាខ  វលិរត្ ប់មក ពដើមបពីភរ
ពថ្វកទបវញិ។ ភិកខុ ព ោះក៏ានរបកាសនូវភាពននខលួន 
ជាអនកមានកមាល ុំងថយចាកសិកាខ  ព ើយព លោ
នូវសិកាខ  វលិរត្ ប់មក ពដើមបពីភរពថ្វកទបវញិ។ 
មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈព ោះ កាន់ោវនិង
ដខល ពសៀត្ធនូ និងបុំពង់រពួញព ើយ ចុោះកាន់សង្រ្គគ ម 
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ដដលរបយុរធពកៀកាន , ាត់្ខុំពាយាម ខនោះដខនង កនុង
សង្រ្គគ មព ោះ។ ពួកពយាធាជីវៈដនរ ក៏ចាក់នូវាត់្ 
ដដលកុំពុងដត្ខុំពាយាម ខនោះដខនង, ចាប់យកាត់្ពៅ; 
លុោះចាប់យកពៅព ើយ ក៏ ុំយកពៅឲ្យដល់ពួកញាតិ្
។ លុោះ ុំពចញ(អុំពីកងរព័ខលួន)ព ើយ ក៏ ុំយកពៅឲ្យ
ដល់ពួកញាតិ្។ ាត់្កាលពបើពួកញាតិ្រុំនុកបុំរុងបពរមើ 
ក៏ពធវើមរណកាល ពោយជុំងឺព ោះពៅ មានឧបមា
ដូចពមតចមិញ; មាន លភិកខុទ ុំងយយ ត្ថ្វគត្ព ល
នូវបុគគលពនោះ ក៏មានឧពមយយដូពចាន ោះដដរ។ មាន លភិកខុ
ទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈពួកខលោះ កនុងពោកពនោះ មាន
សភាពយា ងពនោះឯង មាន លភិកខុទ ុំងយយ បុគគលពនោះ 
មានឧបមាដូចជាពយាធាជីវៈរី៣ ដត្ងមានរាកដ កនុង
ភិកខុទ ុំងយយ។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ  មួយពរៀត្  ភិកខុ ចូលពៅពឹង 
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 ក់អារស័យនូវរសុក ឬនិគមណាមួយ។ ពោកពសលៀក
សបង់ របោប់ារត្និងចីវរ កនុងបុពវណហ សម័យ ព ើយ
ចូលពៅកាន់រសុកឬនិគមព ោះឯង ពដើមបបិីណឌ ាត្ 
មិនានរកាកាយ មិនានរកាវាចា មិនានរកាចិត្ត 
មិនានត្មាល់ស្កម រតី្ មិនសរងួមឥង្រ្នទិយ។ ពោក
ពឃើញនូវមាតុ្រាម កនុងរសុក ឬនិគមព ោះ ដដលពសលៀក
 ក់មិនលអ ឬដណត ប់មិនលអ; រាគៈក៏អុចអាលចិត្ត 
របស់ពោក ពរ ោះពឃើញនូវមាតុ្រាម ដដលពសលៀក
 ក់មិនលអ ឬដណត ប់មិនលអ។ ពោកមានចិត្តរត្ូវរាគៈ
អុចអាលព ើយ ក៏រក ល់រក យពោយកាយ 
រក ល់រក យពោយចិត្ត។ ពោកមានចិត្តរតិ្ោះរោិះ
យា ងពនោះថ្វ “ពបើដូពចាន ោះ គួរដត្អាាម អញពៅកាន់អារាម 
ព ើយគបបរីាប់ (ពសចកតីពនោះ) ដល់ភិកខុទ ុំងយយថ្វ 
„មាន លអាវុពស្កទ ុំងយយ ខ្ុ ុំករុណា រតូ្វរាគៈពរាលរាល
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ព ើយ, រតូ្វរាគៈរគបសងាត់្ព ើយ, មិនអាចពដើមប ី
នឹងពៅរគប់រគងរព មចរយិៈានពរ, ខ្ុ ុំករុណានឹង
របកាស នូវភាពននខលួនជាអនកមានកមាល ុំងថយចាកសិកាខ  
ព ើយព លោនូវសិកាខ  វលិរត្ ប់មក ពដើមបពីភរ
ពថ្វកទបវញិ‟”។ ភិកខុ ព ោះក៏ានពៅកាន់អារាមព ើយ
រាប់ (ពសចកតីព ោះ) ដល់ភិកខុទ ុំងយយថ្វ “មាន ល
អាវុពស្ក ខ្ុ ុំករុណា រតូ្វរាគៈពរាលរាលព ើយ, រត្ូវរាគៈ
រគបសងាត់្ព ើយ មិនអាចពដើមបនឹីងពៅរគប់រគង នូវ
រព មចរយិៈានពរ, ខ្ុ ុំករុណា នឹងរបកាសនូវភាព
ននខលួនជាអនកមានកមាល ុំងថយចាកសិកាខ ព ើយ ព ល
ោនូវសិកាខ  វលិរត្ ប់មក ពដើមបពីភរពថ្វកទបវញិ”។  

ពួកសរព មចារ ី ក៏រូ ម នពរបៀនរបពៅ ភិកខុ ព ោះ
ថ្វ “មាន លអាវុពស្ក កាមទ ុំងយយ មានសុខតិ្ច មាន
រុកខពរចើន មានពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមាន
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រពោះភាគរាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំងយយពនោះ 
មានពរចើននរកដលងណាស់។ កាមទ ុំងយយ មាន
ឧបមាដូចរាងឆអឹង មានរុកខពរចើន មានពសចកតីចពងអៀត្
ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគរាស់ព ើយ, ពទស
កនុងកាមទ ុំងយយពនោះ មានពរចើននរកដលងណាស់។ 
កាមទ ុំងយយ មានឧបមាដូចដុុំស្កច់ មានរុកខពរចើន 
មានពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគ
រាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំងយយពនោះ មាន
ពរចើននរកដលងណាស់។ កាមទ ុំងយយ មានឧបមា
ដូចគប់ពភលើងពមម  មានរុកខពរចើន មានពសចកតីចពងអៀត្
ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគរាស់ព ើយ, ពទស
កនុងកាមទ ុំងយយពនោះ មានពរចើននរកដលងណាស់។ 
កាមទ ុំងយយ មានឧបមាដូចការយល់សបតិ មាន
រុកខពរចើន មានពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមាន
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រពោះភាគរាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំងយយពនោះ 
មានពរចើននរកដលងណាស់។ កាមទ ុំងយយ ដូចរបស់
ខចីពគ មានរុកខពរចើន មានពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺ
រពោះមានរពោះភាគរាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំង
យយពនោះ មានពរចើននរកដលងណាស់។ កាមទ ុំង
យយ មានឧបមាដូចដផលពឈើ មានរុកខពរចើន មាន
ពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគរាស់
ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំងយយពនោះ មានពរចើននរក
ដលងណាស់។ កាមទ ុំងយយ មានឧបមាដូចកា ុំបិត្
និងរជញ់ មានរុកខពរចើន មានពសចកតចីពងអៀត្ចងអល់
ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគរាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាម
ទ ុំងយយពនោះ មានពរចើននរកដលងណាស់។ កាមទ ុំង
យយ មានឧបមាដូចលុំដពងនិងដដករសួច មានរុកខ
ពរចើន មានពសចកតីចពងអៀត្ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមានរពោះ
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ភាគរាស់ព ើយ, ពទសកនុងកាមទ ុំងយយពនោះ មាន
ពរចើននរកដលងណាស់។ កាមទ ុំងយយមានឧបមា
ដូចកាលពស់ មានរុកខពរចើន មានពសចកតចីពងអៀត្
ចងអល់ពរចើន គឺរពោះមានរពោះភាគរាស់ព ើយ, ពទស
កនុងកាមទ ុំងយយពនោះ មានពរចើននរកដលងណាស់។ 
ពោកដ៏មានអាយុ ចូរពរត្កអរកនុងរព មចរយិៈចុោះ, 
ពោកដ៏មានអាយុ កុុំរបកាស នូវភាពននខលួនជាអនកមាន
កមាល ុំងថយចាកសិកាខ  ព ើយព លោសិកាខ  វលិ
រត្ ប់មក ពដើមបពីភរពថ្វកទបព ើយ”។  

ភិកខុ ព ោះ កាលពួកសរព មចារ ី រូ ម នយា ងពនោះ  
ពរបៀនរបពៅយា ងពនោះ ក៏ព លយា ងពនោះថ្វ “អាវុពស្ក
ទុំងយយ ខ្ុ ុំករុណានឹងពាយាម, អាវុពស្ក ខ្ុ ុំករុណា
នឹងររររង់, អាវុពស្ក ខ្ុ ុំករុណានឹងពរត្កអរ, អាវុពស្ក 
ឥ ូវពនោះ ខ្ុ ុំករុណាមិនទន់របកាសនូវភាពននខលួន ជា
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អនកមានកមាល ុំងថយចាកសិកាខ  ព ើយព លោនូវសិកាខ  
វលិរត្ ប់មក ពដើមបពីភរពថ្វកទបវញិពរ។ មាន លភិកខុ
ទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈព ោះ កាន់ោវនិងដខល ពសៀត្ធនូ
និងបុំពង់រពួញព ើយ ចុោះកាន់សង្រ្គគ ម ដដលរបយុរធ
ពកៀកាន , ាត់្ខុំពាយាម ខនោះដខនង កនុងសង្រ្គគ មព ោះ។ 
ពួកពយាធាជីវៈដនរ ក៏ចាក់នូវាត់្ ដដលកុំពុងដត្ខុំ
ពាយាម ខនោះដខនង, ចាប់យកាត់្ពៅ (កាន់កងរព័
ខលួន); លុោះចាប់យកពៅព ើយ ក៏ ុំយកពៅឲ្យដល់ពួក
ញាតិ្។ ពួកញាតិ្ក៏រុំនុកបុំរុង បពរមើាត់្, ាត់្កាលពបើ
ពួកញាតិ្រុំនុកបុំរុង បពរមើ ក៏ានសោះពសប ើយចាកជុំងឺ
ព ោះពៅ មានឧបមាដូចពមតចមិញ; មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
ត្ថ្វគត្ព លនូវបុគគលពនោះ ក៏មានឧបពមយយដូពចាន ោះ
ដដរ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ បុគគលពួកខលោះ កនុងពោក
ពនោះ មានសភាពយា ងពនោះឯង មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
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បុគគលពនោះ ឧបមាដូចជាពយាធាជីវៈរី៤ ដត្ងមាន
រាកដ កនុងភិកខុទ ុំងយយ។  

មាន លភិកខុទ ុំងយយ មួយវញិពរៀត្ ភិកខុ ចូលពៅ
ពឹង ក់អារស័យនឹងរសុក ឬនិគមណាមួយ។ ពោក
ពសលៀកសបង់ របោប់ារត្និងចីវរ កនុងបុពវណហ សម័យ 
ព ើយចូលពៅកាន់រសុក ឬនិគមព ោះ ពដើមបបិីណឌ ាត្ 
ានរកាកាយ រកាវាចា រកាចិត្ត ត្មាល់ស្កម រតី្ សរងួម
ឥង្រ្នទិយ។ ពោក ពឃើញនូវរូបពោយដភនកព ើយ ដត្មិន
ានកួចកាន់នូវនិមិត្ត មិនានកួចកាន់នូវអនុពយ ជ្នៈ 
អភិជានិងពទមនសស ដដលជាអកុសលធម៌ដ៏ោមក 
ដត្ងជាប់ាមនូវបុគគល ដដលមិនសរងួមនូវចកខុ ង្រ្នទិយ
ព ោះ ពរ ោះព តុ្ដត្មិនសរងួមនូវចកខុ ង្រ្នទិយណា ក៏
របតិ្បត្តិពដើមបសីរងួមនូវចកខុ ង្រ្នទិយព ោះ, រកានូវ
ចកខុ ង្រ្នទិយ, ដល់នូវការសរងួមកនុងចកខុ ង្រ្នទិយ។ ានឮ
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សុំព ងពោយរត្ពចៀកព ើយ ដត្មិនានកួចកាន់
នូវនិមិត្ត មិនានកួចកាន់នូវអនុពយ ជ្នៈ អភិជានិង
ពទមនសស ដដលជាអកុសលធម៌ដ៏ោមក ដត្ងជាប់
ាមនូវបុគគល ដដលមិនសរងួម នូវពស្កតិ្ង្រ្នទិយព ោះ 
ពរ ោះព តុ្ដត្មិនសរងួម នូវពស្កតិ្ង្រ្នទិយណា ក៏
របតិ្បត្តិពដើមបសីរងួម នូវពស្កតិ្ង្រ្នទិយព ោះ, រកានូវ
ពស្កតិ្ង្រ្នទិយ, ដល់នូវការសរងួមកនុងពស្កតិ្ង្រ្នទិយ។ ាន
ធុំកលិនពោយរចមុោះព ើយ ដត្មិនានកួចកាន់នូវនិមិត្ត 
មិនានកួចកាន់នូវអនុពយ ជ្នៈ អភិជានិងពទមនសស 
ដដលជាអកុសលធម៌ដ៏ោមក ដត្ងជាប់ាមនូវបុគគល 
ដដលមិនសរងួមនូវឃានិង្រ្នទិយព ោះ ពរ ោះព តុ្ដត្មិន
សរងួម នូវឃានិង្រ្នទិយណា ក៏របតិ្បត្តិពដើមបសីរងួម
នូវឃានិង្រ្នទិយព ោះ, រកានូវឃានិង្រ្នទិយ, ដល់នូវការ
សរងួមកនុងឃានិង្រ្នទិយ។ ានររួលរស ពោយ
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អណាត ត្ព ើយ ដត្មិនានកួចកាន់នូវនិមិត្ត មិនាន
កួចកាន់នូវអនុពយ ជ្នៈ អភិជានិងពទមនសស ដដល
ជាអកុសលធម៌ដ៏ោមក ដត្ងជាប់ាមនូវបុគគល ដដល
មិនសរងួមនូវជិវ ហងិ្រ្នទិយព ោះ ពរ ោះព តុ្ដត្មិនសរងួម
នូវជិវ ហងិ្រ្នទិយណា ក៏របតិ្បត្តិពដើមបសីរងួមនូវជិវ ហងិ្រ្នទិយ
ព ោះ, រកានូវជិវ ហងិ្រ្នទិយ ដល់នូវការសរងួមកនុងកនុង
ជិវ ហងិ្រ្នទិយ។ ាន ល់រតូ្វផសពវពោយកាយព ើយ ដត្
មិនានកួចកាន់នូវនិមិត្ត មិនានកួចកាន់នូវអនុពយ
ជ្នៈ អភិជានិងពទមនសស ដដលជាអកុសលធម៌ដ៏

ោមក ដត្ងជាប់ាមនូវបុគគល ដដលមិនសរងួម
នូវកាយិង្រ្នទិយព ោះ ពរ ោះព តុ្ដត្មិនសរងួមនូវ
កាយិង្រ្នទិយណា ក៏របតិ្បត្តិពដើមបសីរងួមនូវកាយិង្រ្នទិយ
ព ោះ, រកានូវកាយិង្រ្នទិយ, ដល់នូវការសរងួមកនុង
កាយិង្រ្នទិយ។  ានដឹងចាស់នូវធមាម រមមណ៍ពោយចិត្ត
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ព ើយ ដត្មិនានកួចកាន់នូវនិមិត្ត មិនានកួចកាន់
នុវអនុពយ ជ្នៈ អភិជានឹងពទមនសស ដដលជា
អកុសលធម៌ដ៏ោមក ដត្ងជាប់ាមនូវបុគគល ដដល
មិនសរងួមនូវមនិង្រ្នទិយព ោះ ពរ ោះព តុ្ដត្មិនសរងួម
នូវមនិង្រ្នទិយណា ក៏របតិ្បតិ្តពដើមបសីរងួមនូវមនិង្រ្នទិយ
ព ោះ រកានូវមនិង្រ្នទិយ, ដល់នូវការសរងួមកនុងមនិង្រ្នទិយ
។ ភិកខុ ព ោះ លុោះរត្ ប់មកពីបិណឌ ាត្ កនុងពវោ
ពរកាយភត្តព ើយ ដត្ងគប់រក នូវពស សនៈដ៏ស្កង ត់្ 
គឺនរព មលប់ពឈើ ភនុំ ពរជាោះភនុំ រូងភនុំ នរពសមស្កន ដងនរព 
រីវាល រីគុំនរចុំពបើងឬសលឹកពឈើ។ ពោកជាអនកអារស័យ
ពៅកនុងនរពកតី ពរកាមមលប់ពឈើកតី កនុងផទោះដ៏ស្កង ត់្កតី ក៏
អងគុយពត់្ដភនន ា ុំងកាយឲ្យរត្ង់ ផចង់ស្កម រតី្ឲ្យមានមុខ
ពឆ្ងព ោះ (ពៅកាន់កមមោា ន)។  

ភិកខុ ព ោះ ក៏លោះបង់នូវអភិជាកនុងពោក មានចិត្ត 
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រាសចាកអភិជា ពធវើចិត្តឲ្យស្កអ ត្ចាកអភិជា, លោះបង់
នូវពាារនិងពសចកតីរបរូសត មានចិត្តមិនពាារ 
មានពសចកតីអនុពរាោះពោយរបពយាជន៍ ដល់សត្វដដល
មានជីវតិ្ទ ុំងអស់ ពធវើចិត្តឲ្យបរសុិរធចាកពាារ និង
ពសចកតរីបរូសត, លោះបង់នូវថីនមិរធៈ ជាអនករាសចាក
ថីនមិរធៈ មានពសចកតីសមាគ ល់នូវពនលឺ ជាអនកមាន
សតិ្និងសមបជ្ញៈ ពធវើចិត្តឲ្យស្កអ ត្ចាកថីនមិរធៈ, 
លោះបង់នូវឧរធចចកុកាុចចៈ ជាអនកមានចិត្តមិនរាយមាយ 
មានចិត្តសងប់ស្កង ត់្កនុងស ត នរបស់ខលួន ពធវើចិត្តឲ្យស្កអ ត្
ចាកឧរធចចកុកាុចចៈ, លោះបង់នូវវចិិកិចាឆ  ជាអនកឆលងផុត្
ចាកវចិិកិចាឆ ព ើយ មិនមានពសចកតីពងឿងឆងល់ កនុង
កុសលធម៌ទ ុំងយយ ពធវើចិត្តឲ្យស្កអ ត្ចាកវចិិកិចាឆ ។  

ភិកខុ ព ោះលុោះលោះបង់នូវនីវរណៈទ ុំង៥ពនោះ ដដល
ជាឧបកាិពលសរបស់ចិត្ត ដដលពធវើរាជ្ាឲ្យមានកមាល ុំង
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ថយព ើយ ក៏ស្កង ត់្ចាកកាមទ ុំងយយ ស្កង ត់្
ចាកអកុសលធម៌ទ ុំងយយព ើយ ក៏ានចូលដល់
នូវបឋមជាន ដដលរបកបពោយវតិ្កាៈ របកបពោយ
វចិារៈ មានដត្បីតិ្និងសុខ ដដលពកើត្អុំពីពសចកតសី្កង ត់្ 
សពរមចសរមានតពៅ, ពរ ោះរមាង ប់នូវវតិ្កាៈនិងវចិារៈ
អស់ព ើយ ក៏ានចូលដល់នូវរុតិ្យជានជាធមមជាត្
ពកើត្មានកនុងស ត នននខលួន របកបពោយពសចកតរីជោះថ្វល  
មានសភាពជាចិត្តខពស់ឯក មិនមានវតិ្កាៈ មិនមាន
វចិារៈ មានដត្បីតិ្និងសុខ ដដលពកើត្អុំពីសមាធិ
ប ុពណាណ ោះ សពរមចសរមានតពៅ, ពរ ោះពនឿយណាយ
ចាកបីតិ្ផង ជាអនករបកបពោយឧពបកាខ ផង ទ ុំងមាន
សតិ្និងសមបជ្ញៈផង ររួលសុខ ពោយ មកាយ
ផង រពោះអរយិៈទ ុំងយយ ដត្ងសរពសើរបុគគល ដដល
ានត្តិ្យជានព ោះថ្វ “ធមមាបុគគលដដលាន
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ត្តិ្យជានព ើយ រដមងរបកបពោយឧពបកាខ  មាន
ស្កម រតី្ ជាធម៌ជាពរគឿងពៅជាសុខ” ដូពចនោះ ពរ ោះព តុ្
ននត្តិ្ជានណា ក៏ានចូលដល់នូវត្តិ្ជានព ោះ 
សពរមចសរមានតពៅ, ពរ ោះលោះបង់នូវសុខផង លោះបង់
នូវរុកខផង មានពស្កមនសសនិងពទមនសសអស់ពៅ កនុង
កាលមុនផង ពរើបានចូលដល់នូវចតុ្ត្ថជាន មាន
អារមមណ៍មិនដមនរុកខ មិនដមនសុខគឺជាឧពបកាខ  មាន
ស្កម រតី្បរសុិរធពោយឧពបកាខ  សពរមចសរមានតពៅ។  

ភិកខុ ព ោះ កាលពបើចិត្តា ុំងពៅមាុំបរសុិរធផូរផង់ 
មិនមានរីរួលគឺកិពលស រាសចាកឧបកាិពលស មាន
សភាពជាចិត្តរន់ គួរដល់ភាវ កមម ជាចិត្តនឹងធឹង មិន
ញាប់ញ័រពៅាមអារមមណ៍យា ងពនោះព ើយ ក៏បពគអ ន
ចិត្តពៅ ពដើមបបុីពពវនិវាស្កនុសសតិ្ញ្ញញ ណ (រាជ្ារលឹក
ពឃើញនូវខនធដដលអារស័យ កនុងកាលមុន)។ ពោក



ព្រហ្មចារដូីចជាយោធាជីវៈ 
 

48 

រលឹកពឃើញនូវបុពពវនិវាសជាពរចើនរបការ គឺរលឹក
ពឃើញាន១ជាតិ្ខលោះ ២ជាតិ្ខលោះ ៣ជាតិ្ខលោះ ៤ជាតិ្ខលោះ 
៥ជាតិ្ខលោះ ១០ជាតិ្ខលោះ ២០ជាតិ្ខលោះ ៣០ជាតិ្ខលោះ ៤០
ជាតិ្ខលោះ ៥០ជាតិ្ខលោះ ១០០ជាតិ្ខលោះ ១ ន់ជាតិ្ខលោះ ១
ដសនជាតិ្ខលោះ អស់អពនកសុំវដែកបបខលោះ អពនកវវិដែកបប
ខលោះ និងអពនកសុំវដែកបបខលោះថ្វ “អាាម អញានពកើត្
កនុងរីឯពណាោះ មានព ម្ ោះយា ងពនោះ មានពារត្
យា ងពនោះ មានសមបុរយា ងពនោះ មានអា រយា ងពនោះ 
ររួលសុខនិងរុកខយា ងពនោះ មានកុំណត់្អាយុយា ង
ពនោះ, លុោះអាាម អញចយុត្ចាករីព ោះព ើយ ានពៅ
ពកើត្កនុងរីឯពណាោះពរៀត្, អាាម អញពៅពកើត្កនុងរីព ោះ 
ក៏មានព ម្ ោះយា ងពនោះ មានពារត្យា ងពនោះ មាន
សមបុរយា ងពនោះ មានអា រយា ងពនោះ ររួលសុខ
និងរុកខយា ងពនោះ មានកុំណត់្អាយុយា ងពនោះ, អាាម
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អញចយុត្អុំពីរីព ោះ ក៏ានមកពកើត្កនុងរីពនោះ។ ពោក
រលឹកពឃើញនូវបុពពវនិវាសពរចើនរបការ រពមទ ុំង
អាការៈ គឺរូបនិងអា រជាពដើម រពមទ ុំងឧពរទស គឺ
ព ម្ ោះនិងពារត្ ពោយរបការដូពចនោះ។  

ភិកខុ ព ោះ កាលពបើចិត្តា ុំងពៅមាុំ បរសុិរធផូរផង់ 
មិនមានរីរួលគឺកិពលស រាសចាកឧបកាិពលស មាន
សភាពជាចិត្តរន់ គួរដល់នូវភាវ កមម ជាចិត្តនឹងធឹង 
មិនញាប់ញ័រពៅាមអារមមណ៍ យា ងពនោះព ើយ ក៏
បពគអ នចិត្តពៅ ពដើមបចុីតូ្បាត្ញ្ញញ ណ (រាជ្ាដឹង
នូវចុតិ្និងបដិសនធិរបស់សត្វទ ុំងយយ)។ ពោកមាន
ចកខុ រិពវ ដ៏បរសុិរធវពិសស កនលងចកខុ របស់មនុសសធមមា 
ដត្ងពឃើញពួកសត្វ កុំពុងចយុត្ កុំពុងពកើត្ ជាសត្វពថ្វក
ទប ខពង់ខពស់ មានសមបុរលអ មានសមបុរអារកក់ មាន
គតិ្លអ មានគតិ្អារកក់ ដឹងចាស់នូវពួកសត្វ ដដល
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អព ទ លពៅាមយថ្វកមមថ្វ “ពអើ ន៎ សត្វទ ុំងពនោះ
របកបពោយកាយរុចចរតិ្ របកបពោយវចីិរុចចរតិ្ របកប
ពោយមព រុចចរតិ្ តិ្ោះពដៀលរពោះអរយិបុគគល មាន
ពសចកតីយល់ខុស របកាន់នូវអុំពពើដដលយល់ខុស, លុោះ
សត្វទ ុំងអមាលព ោះ ដបកធាល យរាងកាយស្កល ប់ពៅ 
ានពៅពកើត្កនុងកុំពណើ ត្ននតិ្រចាឆ ន ពរបត្ អសុរកាយ 
និងនរក។ ពអើ ន៎ ចុំដណកសត្វពួកពនោះ របកបពោយ
កាយសុចរតិ្ របកបពោយវចីសុចរតិ្ របកបពោយ
មព សុចរតិ្ ជាសត្វមិនតិ្ោះពដៀលរពោះអរយិបុគគល មាន
ពសចកតីយល់រតូ្វ របកាន់នូវអុំពពើដដលយល់រតូ្វ, លុោះ
សត្វទ ុំងអមាលព ោះ ដបកធាល យរាងកាយស្កល ប់ពៅ 
ក៏ានពៅពកើត្កនុងសុគតិ្ សួគ៌ ពរវពោក។ ពោកដដល
មានចកខុ រិពវដ៏បរសុិរធ កនលងចកខុ របស់មនុសសធមមា ដត្ង
ពឃើញនូវសត្វ កុំពុងចយុត្ កុំពុងពកើត្ ជាសត្វពថ្វកទប 
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ខពង់ខពស់ មានសមបុរលអ មានសមបុរអារកក់ មានគតិ្លអ 
មានគតិ្អារកក់ ដឹងចាស់នូវពួកសត្វដដលអព ទ លពៅ
ាមយថ្វកមម ពោយរបការដូពចនោះឯង។  

ភិកខុ ព ោះ កាលពបើរចិត្តា ុំងមាុំ បរសុិរធផូរផង់ 
មិនមានរីរួលគឺកិពលស រាសចាកឧបកាិពលស មាន
សភាពជាចិត្តរន់ គួរដល់នូវភាវ កមម ជាចិត្តនឹងធឹង 
មិនញាប់ញ័រពៅាមអារមមណ៍ យា ងពនោះព ើយ ក៏
បពគអ នចិត្តពៅ ពដើមបអីាសវកខយញ្ញញ ណ (រាជ្ាជា
ពរគឿងដឹងនូវធម៌ដដលពធវើអាសវៈឲ្យអស់ពៅ)។ ភិកខុ ព ោះ 
ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះរុកខ”, ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ 
“ពនោះព តុ្ ុំឲ្យពកើត្រុកខ”, ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះ
ធម៌រ ុំលត់្រុកខ”, ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះផលូ វរបតិ្បតិ្ត
ពៅកាន់ធម៌រ ុំលត់្រុកខ”, ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះ
អាសវៈ”, ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះព តុ្ឲ្យពកើត្
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អាសវៈ”, ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះធម៌រ ុំលត់្អាសវៈ”, 
ដឹងចាស់ាមពិត្ថ្វ “ពនោះផលូ វរបតិ្បត្តិពៅកាន់ធម៌
រ ុំលត់្អាសវៈ”។ កាលពបើពោកដឹងយា ងពនោះ ពឃើញ
យា ងពនោះព ើយ ចិត្តក៏រួចរស ោះចាកកាមាសវៈផង 
ចិត្តក៏រួចរស ោះចាកភវាសវៈផង  ចិត្តក៏រួចរស ោះចាក
អវជិាជ សវៈផង។ កាលពបើចិត្តរួចរស ោះព ើយ រាជ្ា
ញាណ ក៏ពកើត្មានព ើងថ្វ „ចិត្តអាាម អញរួចរស ោះ
ព ើយ‟។ ពោកក៏ដឹងចាស់ថ្វ „ជាតិ្ (របស់អាាម អញ) 
អស់ព ើយ, មគគរព មចរយិធម៌ អាាម អញានរបរពឹត្ត
ចប់សពវរគប់ព ើយ, កិចចដដលរតូ្វពធវើ អាាម អញាន
ពធវើរួចព ើយ, កិចចឯពរៀត្ពរៅអុំពីពនោះ មិនមាន (ដល់
អាាម អញ)ព ើយ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ ពយាធាជីវៈ
ព ោះ កាន់ោវនិងដខល ពសៀត្ធនូ និងបុំពង់រពួញ ព ើយ
ចូលកាន់សង្រ្គគ ម ដដលរបយុរធពកៀកាន ។ ាត់្ាន
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ឈនោះសង្រ្គគ មព ោះព ើយ ក៏ព ម្ ោះថ្វជាអនកឈនោះ
សង្រ្គគ ម ពៅរគប់រគង ពៅជារបធានពលើសង្រ្គគ មព ោះ
ឯង មានឧបមាដូចពមតចមិញ; មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
ត្ថ្វគត្ព លនូវបុគគលពនោះ ក៏មានឧបពមយយដូពចនោះ
ដដរ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ បុគគលពួកខលោះ កនុងពោក
ពនោះ មានសភាពយា ងពនោះឯង។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
បុគគលពនោះ មានឧបមាដូចជាពយាធាជីវៈរី៥ ដត្ងមាន
រាកដ កនុងភិកខុទ ុំងយយ។ មាន លភិកខុទ ុំងយយ 
បុគគលមានឧបមាដូចជាពយាធាជីវៈទ ុំង៥ពនោះឯង ដត្ង
មានរាកដ កនុងភិកខុទ ុំងយយ។ 

រុតិ្យពយាធាជីវសូរត្ចប់។ 
(អង្គុត្តរនិកាយ បញ្ច កនិបាត្ បិ.៤៤ ទំរ័រ១៩២ ដល់ ២០៩) 
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                 ,                 ; 
                                   
បុគគលអនកពៅពកមង គួរដត្របរពឹត្តរព មចារយ, បុគគល
អនករបរពឹត្តរព មចារយ គួរដត្ជាអនកពៅពកមង, ពរ ោះ
ថ្វ ការពវៀរចាកាប របស់បុគគលអនកពៅពកមង ន៎ុោះ 
គឺពួកពោកអនកដសវងរកគុណសរពសើរព ើយ។ 

(ខុរទកនិកាយ ជាត្ក ពត្មិយជាត្ក បិ.៦២/១៦) 
                                     
           រតិ្វា ន,  មា ធយនន      ភយវ  
បុគគលអនកពៅពកមង គួរដត្របរពឹត្តរព មចារយ, បុគគល
អនករបរពឹត្តរព មចារយ គួរដត្ជាអនកពៅពកមង, បុគគល
អនកពៅពកមងានរបរពឹត្តរព មចារយព ើយ កុុំគបបជីា
អនកមានពសចកែីរតូ្វការពោយររពយសមបត្តពិ ើយ។  
                                     
           រតិ្វា ន,  មា អាមិស      ភយវ  
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បុគគលអនកពៅពកមង គួរដត្របរពឹត្តរព មចារយ, បុគគល
អនករបរពឹត្តរព មចារយ គួរដត្ជាអនកពៅពកមង, បុគគល
អនកពៅពកមងានរបរពឹត្តរព មចារយព ើយ កុុំគបបជីា
អនកមានពសចកែីរតូ្វការពោយអាមិសព ើយ។  
                                     
           រតិ្វា ន,  មា កុមារ      ភយវ  
បុគគលអនកពៅពកមង គួរដត្របរពឹត្តរព មចារយ, បុគគល
អនករបរពឹត្តរព មចារយ គួរដត្ជាអនកពៅពកមង, បុគគល
អនកពៅពកមងានរបរពឹត្តរព មចារយព ើយ កុុំគបបជីា
អនកមានពសចកែីរតូ្វការពោយកុមារពី ើយ។  
                                     
           រតិ្វា ន,  មា ភរយិ      ភយវ  
បុគគលអនកពៅពកមង គួរដត្របរពឹត្តរព មចារយ, បុគគល
អនករបរពឹត្តរព មចារយ គួរដត្ជាអនកពៅពកមង, បុគគល
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អនកពៅពកមងានរបរពឹត្តរព មចារយព ើយ កុុំគបបជីា
អនកមានពសចកែីរតូ្វការពោយរបពនធព ើយ។  
                                     
           រតិ្វា ន,  មា កាយមន      ភយវ  
បុគគលអនកពៅពកមង គួរដត្របរពឹត្តរព មចារយ, បុគគល
អនករបរពឹត្តរព មចារយ គួរដត្ជាអនកពៅពកមង, បុគគល
អនកពៅពកមងានរបរពឹត្តរព មចារយព ើយ កុុំគបបជីា
អនកមានពសចកែីរតូ្វការពោយកាមព ើយ។  
                                     
           រតិ្វា ន,  និព្វា យនន      ភយវ  
បុគគលអនកពៅពកមង គួរដត្របរពឹត្តរព មចារយ, បុគគល
អនករបរពឹត្តរព មចារយ គួរដត្ជាអនកពៅពកមង, បុគគល
អនកពៅពកមងានរបរពឹត្តរព មចារយព ើយ គបបជីា
អនកមានពសចកែីរតូ្វការពោយរពោះនិ វ នពៅចុោះ។ 

(មម ភិរមយិសស ឥមា ាថ្វពយា ាតុ្ភាពវសុុំ 
ាថ្វទុំងយយពនោះ គឺខ្ុ ុំភិរមយ ានពធវើឲ្យមានព ើយ) 


