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ទស្សនជីវតិ 
គុណកថា 
3 

 ជីវតិគឺជាសច្ចធម៌ ដែលសតវលោកទាំងឡាយ បានែឹង 
ច្ាស់ល ើយ រដមងរចួ្ផុតចាកទុកខបាន ។ ដតសច្ចធម៌ គឺ
ជីវតិលនេះ សតវលោកមិនអាច្សមលឹងល ើញ បានលោយងាយ 

 ៗ លទ អមាលព្ពេះសម្មា សមពុទនទាំងឡាយព្គប់ៗព្ពេះអងគ 
ដែលព្ពេះអងគបានព្ាស់ែឹងជាព្ពេះសម្មា សមពុទន ឬ ព្ពេះបលច្ចក 
ពុទនទាំងឡាយ ព្ពេះអរ តថទាំងឡាយ ដែលលោកបាន 
ព្ាស់ែឹង មិនដមនសនសាំបារមីតិច្អសលងខយយដែរលទ គឺ 
យ៉ាងតិច្បាំផុត ១ ដសនដែនែី កបុងការបានព្ាស់ែឹង 
នូវសច្ចធម៌លនេះ។  
 ែូលច្បេះ ច្ាំល េះពុទនច្រយិ ការព្បព្ពឹតថលធវើបាំលពញនូវអភិ- 
នីហារយលផសង  ៗ របស់ព្ពេះសម្មា សមពុទន កបុងអតីតកាលសឲ្យ 
ល ើញលសច្កថីលាំបាកសពវដបបយ៉ាង របស់ ព្ពេះសម្មា សមពុទន 
លតើព្ពេះសម្មា សមពុទន ទទួលនូវទុកខលាំបាកយ៉ាងណាខ្លេះ ? 
កបុងការព្ាស់ែឹងរបស់ព្ពេះអងគ ែូច្កបុងកាលដែលព្ពេះអងគ 
ជាព្ពេះបរមល ធិសតវ។ ម្មនសដមថងលៅកបុងគមពីរ 
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វិស្ទុធិមគគ សដមថងព្តង់លមាថ ព្ព ាវហិារធម៌ 
បានព្បាប់ែល់លយើង ទាំងឡាយព្គប់គ្នប  ឲ្យរលឹក
ែល់បុពវច្រយិរបស់ព្ពេះសម្មា -សមពុទន ដែលជាអម្មច ស់ 
លែើមផីព្បលៅខ្លួនឯងកុាំឲ្យម្មនលសច្កថី ខឹ្ងលព្កាធ 
លព្ េះលោយអាំណាច្ការលគ្នរព ច្ាំល េះព្ពេះ សាសាថ  
ម្មនការរលឹកែល់លសច្កថីអត់ធន់ កាលដែលព្ពេះ 
អងគលៅជា ខ្នថិវាទិាបសជាលែើមល េះ ។ 
 ព្ពេះបរមសាសាថ  កាលដែលព្ពេះអងគលៅ លជតវន័
មហាវហិារ ព្ទង់ព្បារពនច្ាំល េះភិកខុមួយអងគ ដែលលព្ច្ើនលៅ 
លោយលសច្កថីលព្កាធ លទើបព្ពេះអងគព្ទង់ព្ាស់សដមថងព្ពេះ 
ធម៌លទស ជាឱវាទ ព្ពមទាំងព្ពេះជាតកផង ព្ពេះអងគ 
ព្ទង់ព្ាស់សដមថងច្ាំល េះភិកខុល េះថា ម្មប លភិកខុ អបកបួស 
កបុងព្ពេះពុទនសាស របស់តថាគត ដែលជាបុគគលមិនខឹ្ង 
លព្កាធ ចុ្េះល តុអវីបានជាអបកលធវើនូវលសច្កថីខឹ្ងលព្កាធយ៉ាង 
លនេះលៅវញិ បុរាណបណឍិ តទាំងឡាយ កាលលព្គឿងព្បហារ 
ទាំងឡាយ ទាំង ន់ៗធ្លល ក់ចុ្េះលលើរាងកាយ កាលព្តូវលគ 
កាត់ដែ កាត់លជើង កាត់ព្ច្មុេះ កាត់សលឹក ព្តលច្ៀក ក៏ 
ព្ពេះអងគមិនព្តឡប់តបតលៅរកអបកែដទវញិដែរ ។ លនេះគឺ 
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ជាលសច្កថីមួយ ដែលលយើងគួរសញប់ដសញង ច្ាំល េះព្ពេះគុណ 
របស់ព្ពេះអងគ ដែលលយើងបានទទួលនូវ ព្ពេះព្ត័យសរ- 
ណគមន៍ថា ពុទ្ធ ំ សរណំ គច្ឆឆ ម,ិធមម ំ សរណំ គច្ឆឆ ម,ិ សងឃ ំ
សរណំ គច្ឆឆ ម ិខ្ញុាំព្ពេះករណុា សូមែល់នូវព្ពេះ សម្មា សមពុទន 
សូមែល់នូវព្ពេះធម៌ សូមែល់នូវព្ពេះសងឃ ជាទីពឹងទី 
រលឹក។ លសច្កថីលនេះ លយើងក៏ព្តូវយល់ផងដែរ អាំពី កយ 
ថាគុណ គុណគឺលសច្កថីលអដែលព្ពេះសម្មា សមពុទន ព្ពេះអងគ 
ម្មនច្ាំល េះសពវសតវទាំងអស់ អបកខ្លេះឆ្ងល់ថា ព្ពេះសម្មា - 
សមពុទន មិនែឹងម្មនគុណអវីព្តង់ណាផង ! ព្ពេះពុទនមិន 
ដែលឲ្យលុយចាយ ព្ពេះពុទនមិនដែលឲ្យបាយសីុ អបកកាន់ 
ព្ពេះពុទនសាស ខ្លេះព្ក ល ើញដតលធវើបុណយ ល ើញដតកាន់ 
សីល ប៉ាុដនថមិនដែលល ើញបុណយឯណា សីលឯណា ព្ពេះ 
ពុទនឯណាជួយផង ! លសច្កថីលនេះ ព្ពេះធម៌សូមលឆ្លើយថា 
ព្បសិនលបើម្មនអបកណាយល់យ៉ាងលនេះ ខុ្សល ើយមិនពិត 
លទ ! ាមពិតល េះ ព្ពេះសម្មា សមពុទន ព្ពេះអងគម្មនគុណ 
យ៉ាងដព្កដលង ច្ាំល េះសតវលោកណាស់ ដតសតវលោក 
លទលតើ ដែលមិនបានែឹងគុណរបស់ព្ពេះអងគ ដែលព្ពេះអងគ 
ម្មនមហាករណុាទិគុណ ច្ាំល េះសតវទាំងឡាយ ។ សួរថា 
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ព្ពេះអងគសនសាំបារមីលែើមផីអវី ? មិនដមនព្ពេះអងគសនសាំបារមី 
ពុទនច្រយិ ញាតតទច្រយិដតប៉ាុលណាត េះលទ គឺព្ពេះសនសាំបារមី 
ធម៌លនេះ លែើមផីលោកតទច្រយិផងដែរ ព្ពេះអងគសុខ្ចិ្តថ 
លេះបង់ជីវតិ លេះបង់សាច់្ស្សស់ ឈាមស្សស់ គ្នា ន 
លសច្កថីស្សលណាេះ អាលឡាេះអាល័យអវីបនថិច្បនថួច្លឡើយ 
ឲ្យដតបាននូវព្ពេះសពវញ្ដុតថញ្ញដ ណព្ាស់ែឹង ជាព្ពេះសម្មា - 
សមពុទន ល ើយព្ពេះអងគមិនព្ពលងើយកលនថើយ 
លោយការអារធ  របស់មហាព្ព ា 
ព្ពេះអងគព្ទង់ព្បកាសសដមថងនូវព្ពេះធម៌ លែើមផពី្បលយជន៍អវី 
គឺលែើមផីឲ្យសតវណាម្មនលសាតបសាទ 
អាច្លបើកសាថ ប់ព្ពេះធម៌បានក៏លបើកសាថ ប់ កាលណាលបើបាន 
សាថ ប់ព្ពេះធម៌ យល់ចូ្លចិ្តថល ើយ ឧបនិសស័យលាមអាច្ 
ព្ាស់ែឹងនូវសច្ចធម៌ រចួ្ផុតចាកអាំពីលសច្កថីទុកខ មិនម្មន 
លសសសល់សូមផីបនថិច្បនថួច្ ទាំងអស់លនេះ ពុាំដមនជាព្ពេះ 
គុណរបស់ព្ពេះសម្មា សមពុទនលទឬ ? មួយលទៀត លៅថា 
បញ្ញដ គុណ សាំលៅយកការព្ាស់ែឹងនូវមគគញាណ នឹង 
ញាណែ៏វលិសស ម្មនច្តុលវសារជជញ្ញដ ណ 
ទសពលញ្ញដ ណ និងអាណាវរណញ្ញដ ណជាលែើម 
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ដែលលកើតអាំពីមគគញ្ញដ ណ ែូច្គ្នប  
ដែលជាល តុឲ្យសលព្មច្គុណែល់សពវសតវ លព្ េះ 
ព្ជាបច្ាស់ថា អាំលពើលនេះជាព្បលយជន៍ែល់សតវ អាំលពើលនេះ 
មិនដមនជាព្បលយជន៍ែល់សតវ អាំលពើដែលជាព្បលយជន៍ 
ព្ពេះអងគរកឧបាយឲ្យសតវសនសាំ អាំលពើមិនជាព្បលយជន៍ 
ព្ពេះអងគរកឧបាយឲ្យសតវលេះបង់ លោយឱវាទនុសាសនី 
យ៉ាងលនេះល ើយ លទើបលឈាា េះថាបញ្ញដ គុណ ល ើយច្ាំល េះ 
វសុិទនិគុណ សាំលៅយកព្តង់ការបរសុិទនរបស់ព្ពេះអងគ បាន 
ែល់ការលេះបង់ កិលលសព្ពមទាំងវាស ោច់្ស្សឡេះ 
លទេះ លោកធម៌ទាំង ៨ ព្បការ មានលាភ អតល់ាភ មានយស 
អតយ់ស សរសសើរ ននិ្ទា  សុខ ទុក្ខ លកើតលឡើងច្ាំល េះ ព្ពេះភ័ក្រកថ 
ក៏ទឹកព្ពេះទ័យរបស់ព្ពេះអងគ មិនម្មនរ ាំលភើប ញាប់ញ័រ 
ស ថ នរបស់ព្ពេះសម្មា សមពុទន សាអ តបរសុិទន ណាស់ 
លោយសារដតព្ពេះអងគ មិនម្មននូវរាគៈ លទសៈ លម្ម ៈ 
គួរែល់ជ នុជនទាំងទាយ ព្កាបសាំពេះឱន លាំលទន 
នមសសការ បូជានូវភញីផ្កា លព្គឿង សកាា រៈទាំងឡាយ 
ច្ាំល េះព្ពេះអងគ។ បុគគលពីកាលមុនធ្លល ប់ជាលចារ ធ្លល ប់ជា 
មនុសសអាព្កក់ លព្កាយមកបុគគលល េះឯង ព្គ្នន់ដតលេះ 
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បង់នូវរាគៈ លទសៈ លម្ម ៈ ប៉ាុណតឹ ងក៏កាល យ លៅបូជានីយ
បុគគល បុគគលគួរែល់ការលគ្នរពបូជា លោយសារដត 
បុគគលល េះឯង សាអ តបរសុិទនមិនម្មនកិលលស ជាលព្គឿង 
លៅ ាងកបុងស ឋ ន 
រ ូតថាសូមផីកដនលងដែលព្ជកលកាណ ធ្លល ប់សាប ក់អាស្ស័យ 
កដនលងល េះលៅជាបូជនីយោឌ នលទៀត ផង។ 
ព្ពេះគុណរបស់ព្ពេះសម្មា សមពុទនលព្ច្ើនណាស់ សដមឋង 
មិនអស់លទ សូមផីរាប់ាាំងពីព្ពេះអងគព្ាស់ែឹងរចួ្ ព្ពេះអងគ 
សដមថងអាំពីគុណរបស់ព្ពេះអងគ រ ូតែល់ព្ពេះអងគបរនិិ វ ន 
ក៏ព្ពេះអងគសដមថងមិនអស់ដែរ។ 
 សតវលោក ព្កលាំបាកមិនដមនមកពីព្ពេះពុទនសា  
លទ លសច្កថីលនេះ ព្តូវដតយល់អាំពីកមាផលឲ្យបានច្ាស់ 
ោស់ ការព្កសមផតថិ ការម្មនបានសមផតថិ ការបានយស 
ស័កថិ អត់យសស័កថិ ម្មនលករ ថិ៍លឈាា េះ អត់លករ ថិ៍លឈាា េះទាំង 
អស់លនេះ មិនដមនបុគគលណាលធវើឲ្យលយើងលទ សូមផីដតម្មា 
បិា លឈាា េះថាជាអបកបលងាើតកូនដមន ប៉ាុដនថម្មាបិា 
មិនដមនជាអបកបលងាើត ម្មស ព្បាក់ ព្ទពយសមផតថិ កិតថិយស 
លករ ថិ៍លឈាា េះ បុណយស័កថិ ឲ្យកូនបានឯណា ាមពិតអវីៗ 
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ដែលលកើតលឡើងច្ាំល េះកូន សុទនដតលធវើមកលោយខ្លួនឯង 
ទាំងអស់ មិនដមនម្មាបិា ឬ អបកណា បុគគលណា 
លធវើឲ្យលទ ព្ពេះសាសាថ ព្ពេះអងគព្ទង់សដមថងថា សតវទាំង 
ឡាយ រដមងព្បព្ពឹតថាមអាំណាច្ដនកមា ។ លព្ េះល តុ 
ល េះ លយើងកុាំសថីបល ធ សព្ពេះពុទនសាស ថា ព្ពេះពុទន- 
សាស ព្បលៅមនុសសឲ្យព្កឲ្យលសាេះ ាមពិតល េះមិន 
ដែលម្មនឱវាទកដនលងណា ដែលព្ពេះអងគសដមថងលព្បៀន 
ព្បលៅឲ្យមនុសសព្កល េះលឡើយ ដតផធុយលៅវញិ ព្ពេះសម្មា - 
សមពុទន ព្ពេះអងគព្ទង់សដមថងឲ្យមនុសសព្បកបលោយការងារ  
៤ ព្បការ ឬ ព្បលយជន៍កបុងបច្ចុបផនប ៤ យ៉ាងគឺៈ- 
 

ស្មបទា ៤ យ៉ា ង 
ក.ឧដ្ឋឌ នស្មបទា , ឧដ្ឋឌ ន ដព្បថា លព្កាកលឡើង ឬ 
កិរយិាាំងលឡើង លសច្កឋីពាយមឧសាសាវ ហាប់ ភ្ញញ ក់ 
រលឹក ព្កលវ ើនព្កលតើន ស្មបទា ដព្បថា ធមាជាតិជាល តុ 
ែល់ព្ពម ឬ កិរយិែល់ព្ពម។ កិរយិែល់ព្ពមលោយ 
លសច្កឋីពាយម គឺជាលមលរៀនទី១ សព្ម្មប់ព្បលយជន៍កបុង 
បច្ចុបផនបមា៉ាងវញិលទៀត ការព្បឹងដព្បងពាមបាំលពញកិច្ច 
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ការងារមិនដមនជាការព្បព្ពឹតថលៅ របស់លោភៈលទ លព្ េះ 
លនេះវាជាលកខណៈរបស់ឧោឌ នសមផទ ប៉ាុដនថច្ាំល េះលោភៈ 
ម្មនការព្បកាន់កបុងអារមាណ៍ លោយការជាប់ជាំ ក់ជា 
លកខណៈ។ ឧដ្ឋា នសម្បទា ម្មនការព្បឹងដព្បងដសវងរក 
ព្ទពយសមផតថិ លោយការងារព្បដពការងារព្បាសចាក 
លទស ព្បាសចាកការចិ្ញ្ច ឹមជីវតិខុ្ស លនេះគឺជាសមផតថិ 
ែ៏ព្បលសើរ លែើមផីឲ្យមនុសសទាំងឡាយលពញចិ្តថកបុងការងារ 
ដែលព្បាសចាកលទស លព្ េះថាផលដនការងារ ដែល 
ព្បាសចាកលទស រដមង ាំមកនូវលសច្កថីសល ថ សផង 
រដមង ាំមកនូវលសច្កថីសុខ្សងប់ាមផលូវចិ្តថផង លទេះជា 
ផលល េះតិច្ ឬ លព្ច្ើនយ៉ាងណាកថី ក៏ម្មនលសច្កថី 
សល ថ សលព្តកអរច្ាំល េះសមផតថិ ដែលជាផលល េះ ាម 
ម្មន ាមបាន ។ 
 ច្ាំដណកការពាយមព្បព្ពឹតថលៅ លោយលោភៈវញិ 
វាខុ្សអាំពីឧដ្ឋា នសម្បទា លព្ េះមិនបានសព្មិតសព្ម្មាំង 
កិច្ចការងារឲ្យសាអ តសអាំលទ រដមងធងន់ដតកបុងផល ព្តូវបាន 
សលព្មច្ប៉ាុលណាត េះ លម្មល េះល ើយជួនអីព្បព្ពឹតថលៅ លោយការ 
កាប់សម្មល ប់អបកែដទ លក់អបកែដទ ព្បព្ពឹតថខុ្សកបុងកាម 
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ទាំងឡាយ និយយភូតភកុ កលបាកព្បាសអបកែដទ 
លោយព្បការលផសងៗ ផឹកនូវទឹកស្សវងឹ និងព្បព្ពឹតថលៅ 
កបុងជាំនួញខុ្សព្បាាំព្បការ ម្មនការលក់ស្សា លក់មនុសស 
លក់លព្គឿងព្បហារ លក់ថាា ាំពិស លក់អាលភៀន លព្គឿង 
លញៀន ល ើញលទលោភៈគ្នា នែឹងអវីទាំងអស់ កាលដែល 
ព្បព្ពឹតថលៅខុ្សរលបៀបយ៉ាងលនេះ គឺជាការពាយមព្បព្ពឹតថ 
លៅលោយអាំណាច្លោភៈ ។ 
ខ.អារកខស្មបទា , អារកខ ដព្បថា កិរយិរកាដថទាំ 
ស្មបទា ដព្បថា ែល់ព្ពមអារកខសមផទ ែល់ព្ពម 
លោយការរកាដថទាំ ព្ទពយសមផតថិសពវព្គប់ទាំងអស់ 
ដែលខ្លួនដសវងរកមកបានល ើយ ប៉ាុដនថលសច្កថីលនេះ សូម 
ព្ជាបថា មិនដមនជាលកខណៈ ួងដ ងសវិតកាំណាញ់ 
ព្បកាន់ម្មាំលទ គឺជាលរឿងដែលព្តឹមព្តូវលអព្បលសើរ ជាច្រយិ 
ម្មរយទកបុងកិរយិរស់លៅ លោយមិនលធវសព្បល សខ្ជី 
ខ្ជជ រ។ ផលគឺព្ទពយសមផតថិ ដែលបានមកព្បកបលោយ 
ធម៌ ដែលព្បសូតលច្ញមកពីឧោឌ នសមផទ កាលណា 
លបើព្គប់ព្គងការ របានលអល ើយ វាលធវើឱយម្មនលាំនឹងកបុង 
ការងារដែលសាអ តសអាំ លោយមិនគិតរាយម្មយកបុងការងារ 
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ដែលម្មនច្ាំល េះជីវតិ ដែលរស់លៅកបុងបច្ចុបផនបល ើយ 
លច្េះសល ឋ សច្ាំល េះរបស់ដែលម្មន មិនដមនបានលសច្កឋី 
ថា មិនដមនមិនឱយព្ទពយសមផតថិអស់លៅខ្លេះល េះលទ អស់ 
ព្ទពយសមផតថិដមន ប៉ាុដនថជាការចាយវាយកបុងអាំលពើជាសុច្រតិ 
ព្តឹមព្តូវ មិនដមនអស់លៅលោយការចាយវាយ បូជាលៅ 
ឱយអបាយមុខ្លផសងៗ លៅកបុងលសច្កឋីវ ិសបីព្បការ ម្មន 
ការលលងស្សី ផឹកស្សា លលងដលផងភ្ញប ល់ទាំងឡាយលទ ។ 
ការដថរកាព្ទពយសមផតថិកបុងទីលនេះ មិនដមនជាមច្ឆរយិៈ 
លសច្កឋីសវិតកាំណាញ់ល េះលទ គឺជាការលរៀបច្ាំព្កឡាលែើរ 
យ៉ាងព្តឹមព្តូវកបុងែាំលណើ រជីវតិរបស់លគ 
លោយការនឹកល ើញ ថា 
ការបានព្ទពយសមផតថិមិនដមនបានមកលោយការដច្ែនយ លទ 
មិនដមនលទវា ម្មរ ព្ព ាណា ព្បគល់ឲ្យលទ គឺបាន 
មកលោយកម្មល ាំងលញើសឈាមផ្កធ ល់របស់ខ្លួនឯង ែូលច្បេះ 
ព្តូវដតលច្េះចាយវាយព្ទពយយ៉ាងណា ឲ្យបានព្តឹមព្តូវលៅ 
កបុងព្ពេះពុទនសាស  លបើបានព្ទពយសមផតថិមកល ើយ ។ 
 

ការចាយវាយរទពយស្មបតតិ ៤ យ៉ា ង 
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 ទី១ ព្តវូដតែឹងខ្លួនឯងថា ជាអបកជាំ ក់ល ើយព្តូវ 
លែើរតួជាអបកសងជានិច្ច គឺព្តូវចិ្ញ្ច ឹមម្មាបិា ដែល 
គ្នត់បានចិ្ញ្ច ឹមលយើងមក ាាំងដតពីតូច្រ ូតែល់ធាំប៉ាុណតឹ ង 
មិនដមនអស់ស្សូវអងារតិច្បាវលទ មិនដមនអស់ព្បាក់តិច្ 
ោនលទ ែូលច្បេះច្ាំល េះអបកម្មថ យលោកឪពុក ដែលគ្នត់ 
បានចិ្ញ្ច ឹមលយើងមកលនេះ មិនដមនទបាំណុល ទដថលកបុង 
កាលដែលចិ្ញ្ច ឹមលយើងល េះលទ ប៉ាុដនថលរឿងលនេះលយើងព្តូវ 
ែឹងថា ម្មាបិាគ្នត់ម្មនលសច្កថីទុកខលាំបាកលោយសារ 
លយើងលព្ច្ើនណាស់ គ្នត់ទាំងលទវសុខ្ចិ្តថអត់សីល សុខ្ចិ្តថ 
អត់បានលធវើទន    គ្នា នលពលលៅវតថ គ្នា នលពលសាថ ប់ព្ពេះធម៌ 
គ្នា នឱកាសលែើមផីអប់រ ាំទូ ា នចិ្តថលឡើយ។ ម្មាបិាអត់ 
ឃ្លល ន ព្កលាំបាក សុខ្ចិ្តថសីុឈ្បួលអបកែដទ លៅលព្កាម 
កាំលៅដថង ហាលខ្យល់ពយុេះ លភលៀងផគរ លពថ លពក ព្តជាក់លពក 
រងារលពក ឃ្លល នលពក លស្សកលពក ម្មាបិាសុខ្ចិ្តថខ្ជាំ 
លធាញសងាត់ចិ្តថ សព្មក់ទឹកដភបក ទទួលរា៉ា ប់រងនូវការ 
លាំបាកសពវដបបយ៉ាង ទាំងអស់លែើមផីកូន ! 
       កនូប្រុសស្សីទ ាំងឡាយអ ើយ ! 
 លរឿងអីព្គ្នន់ដតលយើងែឹងគុណ ព្គ្នន់ដតសងគុណ 
ព្គ្នន់ដតតបគុណលយើងលធវើមិនបាន ាមពិតការលធវើបែិការ 
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គុណច្ាំល េះគ្នត់ មិនដមនសីុសងរចួ្គ្នប បានលទ មិនដមន 
ែូច្ កយដខ្ារល លលយើងល លថាៈ (បួសជាសាមលណរ 
សងគុណម្មឋ យ បួសជាពិកខុសងគុណឳពុក ) (ម្មឋ យ 
ម្មនគុណ ១២ ឳពុកម្មនគុណ ២១) ល េះលឡើយ មិន 
អាច្អបកណាមួយ អាច្ល លលរៀបរាប់នូវគុណរបស់ម្មា 
បិាថា ប៉ាុលណតេះប៉ាុលណាត េះបានលឡើយ លោកលព្បៀបថា 
សូមផីយកភបាំសុលមរលុធវើដែលមា  ឬ ប ិច្យកមកសរលសរលលើ 
ដផនែី លែើមផីពណ គុណម្មាបិា រ ូតែល់លរច្រលិ 
ភបាំអស់យ៉ាងណា ក៏មិនអាច្ពណ គុណម្មាបិាអស់ 
បានដែរ លសច្កថីលនេះ គួរដតកូនព្បុសស្សីទាំងឡាយ ខ្ាំ 
លគ្នរពបូជាបីបាច់្ដថរកាចិ្ញ្ច ឹមគ្នត់ លនេះឯងល ើយដែល 
ជាការសងបាំណុលចាស់ កូនព្បុសស្សីទាំងឡាយ សមលឹង 
លោយលអចុ្េះ គ្នត់ចិ្ញ្ច ឹមលយើងាាំងតូច្រ ូតែល់ធាំ គ្នត់ 
បាំលពញតួ ទីរបស់គ្នត់ហាមកូន មិនឲ្យលធវើបាបឲ្យកូន 
ាាំងលៅកបុងលសច្កថីលអ ឲ្យកូនសិកាទាំងផលូវលោកទាំង 
ផលូវធម៌ លរៀបច្ាំកូនឲ្យគូសាវ មីភរយិរចួ្ល ើយ បដនទមជាង 
លនេះលៅលទៀត គឺគ្នត់ដច្កព្ទពយសមផតថិាមម្មន ាមបាន 
ែល់កូនព្បុសស្សី សរួថា លតើម្មាបិាគ្នត់លធវើអាំលពើលអ 
យ៉ាងលនេះច្ាំល េះកូន លតើម្មនល ើញបានអវីអាំពីកូនលទ លព្ព 
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អាំពីការទទួលនូវលសច្កថីលាំបាក មិនទន់បានប៉ាុ ា នផង 
គ្នត់ឈ្ឺ គ្នត់សាល ប់លចាលលយើងល ើយ។ ែូលច្បេះ កុាំឲ្យគ្នត់ 
សាល ប់លៅបទដភបកមិនជិត លយើងព្តូវដតែឹងនូវកតថញ្ដូាធម៌ 
របស់ម្មាបិាឲ្យបានលព្ច្ើន ។ 
 ទី២ បានព្ទពយសមផតថិមកវញិល ើយ ព្តូវែឹងខ្លួនថា 
ជាអបកខ្វេះខ្ជត ជាអបកព្កលាំបាកលម្មល េះល ើយ ព្តូវដតបុល 
បាំណុលថាីគឺចិ្ញ្ច ឹមបុព្តធីាទាំងឡាយ ការសលក្រងាគ េះែល់ 
បុព្ត និងភរយិ ព្ពេះភគវាព្ពេះអងគព្ទង់សដមលងកបុងមងគល 
សូព្តថាៈ មាតាបិតុឧបបដ្ឋឌ ន ំ បុតតទារស្ស ស្ងគហោ 
អនាកលុា ច កមមនាត  ឯតមមងគលមុតតមំ ដព្បថា កិរយិ 
បលព្មើនូវម្មាមួយ កិរយិបលព្មើនូវបិាមួយ លសច្កថី 
សលក្រងាគ េះែល់បុព្ត និងភរយិមួយ ការងារទាំងឡាយ 
ដែលមិនព្ច្បូកព្ច្បល់មួយ 
ទាំងបួនលនេះគឺជាមងគលែ៏ឧតថម ។ ច្ាំល េះការ
ចិ្ញ្ច ឹមបុតថធីាលនេះ ម្មាបិាលនេះ ក៏គួរ យល់ផងដែរ 
ថាលយើងបលងាើតកូនបានដមន ដតលយើងមិន 
អាច្បលងាើតអធាស្ស័យ ឧបនិសស័យរបស់កូនបានលទ ការ 
សនសាំឧបនិសស័យលអ ឬ អាព្កក់ កូនលកើតមកជាអបកមិន 
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សាថ ប់បងាគ ប់ម្មាបិា លនេះជាលរឿងឧបនិសស័យ ដែល 
បានសនសាំមកលរៀងៗខ្លួន ម្មាបិាមិនតិច្ ក់លទ លកើត 
ទុកខលាំបាក លព្ េះដតកូនមិនលអ លព្ េះដតកូនខូ្ច្មិនសាថ ប់ 
បងាគ ប់ខ្លួនឯង ទាំងដែលខ្លួនឯងខ្វេះការអប់រ ាំទូ ា នបនធាំ 
ឧបនិសស័យលអផង ល ើយនឹងមិនបានយល់ចូ្លចិ្តថអាំពី 
កមា និងវបិាករបស់កមាដនសតវទាំងឡាយផង មួយៗដថង 
រវល់ដតលកើតទុកខែុតលរាល ដតចិ្តថរបស់ខ្លួនឯងឥតស្សាក 
ស្សាន លពលដែលម្មាបិា បានយល់ឧបនិសស័យរបស់ 
សតវទាំងឡាយ បានច្ផស់ោស់ល ើយ ម្មាបិាធូរមួយ 
កព្មិតធាំដែរ លព្ េះលបើកូនមិនអាច្ទទួលបានលទ កូនអាច្ 
សាថ ប់បានលទ ល េះជាលរឿងរបស់កូន មិនដមនជាលទស 
របស់ម្មាបិាលទ ែូច្លព្បៀបកបុងព្ពេះធម៌ថា 
ព្ពេះសម្មា សមពុទន លព្បៀបបីែូច្ជា 
អបកច្ងអុលផលូវែល់មនុសសអបកវលងវងផលូវ លបើ 
មនុសសអបកវលងវងផលូវល េះ មិនលែើរាមការច្ងអុលព្បាប់លទ 
លនេះមិនដមនជាលទសរបស់ព្ពេះសម្មា សមពុទនលទ ល ើយក៏ 
មិនដមនជាលទសរបស់ផលូវដែរ គឺជាលទសរបស់បុគគលអបក 
លែើរាមល េះឯង ឬ ែូច្ជាមនុសសម្មប ក់កាំពុងលែើរហាល 
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វាយលព្កាមកាំលៅដថង ដបកលញើស ព្បឡាក់ដកអល អស់កម្មល ាំង 
លស្សកទឹក ស្សាប់ដតម្មនបុគគលម្មប ក់ច្ងអុលព្បាប់ថា ន៎ុេះ 
 ប៎ ! ស្សេះទឹក ម្មនទឹកថាល អាច្ផឹកក៏បាន ល ើយម្មនលែើម 
លឈ្ើរដបកដមកសាខ្ជ ម្មនមលប់ព្តឈឹ្ងព្តដឈ្មនុសស 
ម្មប ក់ដែលកាំពុងរងទុកខលាំបាក ស្សាប់ដតល លព្បាប់ែល់
មនុសសវញិថាៈ ខ្ញុាំមិនខ្ចីលៅស្សេះល េះលទ ! លទេះមនុសស 
ល េះ មិនបានលៅាមការព្បាប់របស់បុរសល េះក៏លោយ 
ក៏មិនដមនជាលទសរបស់អបកព្បាប់លទ ល ើយក៏មិនដមន 
ជាលទសរបស់ស្សេះល េះដែរ គឺជាលទសរបស់មនុសសអបក 
មិនលែើរាមល េះឯង យ៉ាងណាមិញ ច្ាំល េះម្មាបិា 
គ៏ែូច្គ្នប  លយើងមិនដមនមិនអប់រ ាំកូនល េះឯណា ាមពិត 
ម្មាបិាពាយមខ្ជល ាំងកាល ណាស់ច្ាំល េះកូន ច្ង់ឲ្យកូន 
កាល យលៅជាកូនលអរបស់ឪពុកម្មថ យ 
ច្ង់ឲ្យកាល យជាមនុសសលអ 
សព្ម្មប់ព្គួសារសព្ម្មប់ព្បលទជាតិ រ ូតម្មាបិាខ្លេះ 
ដណ ាំអប់រ ាំលោយខ្លួនឯងមិនបាន សុខ្ចិ្តថយកកូនលៅវតថ 
ឲ្យព្ពេះសងឃព្បទនឳវាទអប់រ ាំទូ ា នជាំនួសខ្លួន លព្ េះ 
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ល តុែូលច្បេះ បានជាព្ពេះពុទនសាស លៅជាថាប លបណថុ េះ 
ធនធ្លនមនុសស ។ 
 ទី៣ បានព្ទពយមកល ើយ លយើងព្តូវដតែឹងថា របូ 
រាងកាយលយើងលព្បៀបែូច្ជាលព្ជាេះ ម្មត់លយើងលព្បៀបែូច្ជា 
ម្មត់លព្ជាេះ ល ើយលព្ជាេះល េះឯងោក់នូវអវីៗ ក៏មិនលច្េះ 
លពញដែរ ល លគឺអាហារសព្ម្មប់ចិ្ញ្ច ឹមជីវតិ ការចិ្ញ្ច ឹម 
ជីវតិលនេះ គឺជាទុកខមួយដែរ លព្ េះការដសវងរកអាហារ ម្មន 
សដមថងលៅកបុងគមគីរព្ពេះអភិធមាថា សលងវគវតទុម្មន ៨ 
ព្បការ ទី១ ជាតិទុកខ ទី២ ជរាទុកខ ទី៣ ពាធិទុកខ ទី៤ 
មរណទុកខ ទី៥ អបាយិកទុកខ ទី៦ អតីតវែថមូលកទុកខ ទី៧ 
អ - គតវែថមូលកទុកខ និងទី៨ 
ទុកខលព្ េះការដសវងរកអាហារ   ។   
ែឹងថាការដសវងរកអាហារជាទុកខល ើយ ប៉ាុដនថកុាំឲ្យទុកខ 
ជាន់លលើទុកខ ទុកខព្តតួគ្នប  បានលសច្កថីថា ការដសវងរកជា 
ទុកខល ើយ ដតលបើដសវងរកលោយសុច្រតិលទៀងព្តង់ ល េះគឺ 
ជាទុកខម្មនដតមួយ លព្ េះការដសវងរកដតប៉ាុលណាត េះ ដតលបើ 
ដសវងរកលោយទុច្រតិវញិ ទុកខទាំងការដសវងរក និងទុកខ 
លព្ េះបានព្ទពយលោយសារដតទុច្រតិកមាលផសង  ៗ
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ម្មនលសច្កថី ទុកខទាំងបច្ចុបផនប និងបរលោក 
ែូលច្បេះព្តូវចិ្ញ្ច ឹមជីវតិ លោយម្មនធម៌ 
គឺព្បាសចាកនូវបញ្ច លវរាលផសងៗ លច្ៀសឲ្យ 
ផុតអាំពីអបាយមុខ្លផសងៗ លព្ េះថាជីវតិ បានមកលោយ 
ព្បលយជន៍ណា ចូ្រញុាាំងព្បលយជន៍ល េះឲ្យបានសលព្មច្ 
ចុ្េះ ែូច្ព្ពេះអងគព្ទង់សដមថងច្ាំល េះព្ព ាណ៍ម្មប ក់ថាៈ ម្មប ល 
ព្  ាណ៍ អបកចូ្រមកលែើមផីព្បលយជន៍ណា អបកចូ្រញុាាំង 
ព្បលយជន៍ល េះឲ្យបានសលព្មច្ចុ្េះ ។ ែូច្ជីវតិរបស់លយើង 
អីុចឹ្ង លតើលកើតមកលែើមផីអវី ? មិនដមនលកើតមកលែើមផីសាល ប់លទ 
គឺលកើតមកលែើមផីរស់ ដតរស់ល ើយលែើមផីអវី គឺលែើមផីសនសាំ 
នូវព្បលយជន៍ លែើមផីព្បព្ពឹតថលៅលសច្កថីលអ ល ើយលែើមផ ី
លេះបង់នូវលសច្កថីទុកខដតប៉ាុលណាត េះ មិនដមនលកើតមកលែើមផ ី
លមើលងាយអបកែដទ ព្ច្ដណនឈាប នីសអបកែដទ អាឃ្លត 
ពាបាទ  គាំនុាំគាំគួនអបកែដទលទ  គឺដសវងរកទីពឹងសព្ម្មប់ 
ខ្លួនឯង កុាំលបាេះបង់ខ្លួនឯងលចាលឲ្យលសាេះ កុាំលធវើខ្លួនឯង 
ែូច្ជាលឈ្ើសអុយ បដណថ តទឹកាមទលនលគងាគ  ។  
 ទី៤ បានព្ទពយមកល ើយ លយើងព្តូវែឹងកបុងចិ្តថ 
ច្ាស់ោស់ថាកបុងលោកលនេះ ដតងដតម្មនលចារ ែូច្លច្បេះ 
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កុាំឱយលចារលួច្ទន់ គឺលយើងកប់ទុកជាកាំណប់ព្ទពយ លចារ 
ម្មនពីរយ៉ាង គឺលចារខ្ជងកបុង១ លចារខ្ជងលព្ព១ ភ័យខ្ជល ច្ 
លចារលួច្កបុងទីលនេះ គឺលចារខ្ជងកបុង ល លគឺសាំលៅែល់ 
លោភៈ លសច្កឋីជាប់ជាំ ក់មច្ឆរយិៈលសច្កឋីកាំណាញ់ 
ែូច្លច្បេះ ការចាយវាយព្ទពយឱយបានព្តឹមព្តូវទី៤លនេះ 
គឺកប់កាំណប់ ទុក គឺបុញ្ដនិធិកាំណប់បុណយ 
ជាការបញ្ញជ ក់ឱយល ើញថា ល តុផលកបុងអ គតកាល 
ដែលមនុសសសតវទាំងឡាយ សាល ប់បាត់បង់ជីវតិលៅ 
មិនអាច្ ាំយកនូវអវីៗ លៅបាន ទល់ដតលសាេះ 
ម្មនដតកមា និងវបិាករបស់កមាដតប៉ាុលណាត េះ 
សតវលធវើលអលឈាា េះថា បានកមាលអសតវលធវើអាព្កក់លឈាា េះថា
បានកមាអាព្កក់លៅជាមួយ កមម គឺជាមរតករបស់សតវ 
ទាំងឡាយ។ ែូលច្បេះកបុងលសកឋីលនេះ ខ្ញុាំព្ពេះករណុា អាាា ភ្ញព 
បញ្ញជ ក់អាំពីអារកខសមផទ ដែលែល់ព្ពមលោយការបាន 
នូវព្ទពយសមផតថិ ព្ពមទាំងលច្េះចាយវាយនូវព្ទពយសមផតថិ 
ល េះ ឱយបានព្តឹមព្តូវលទៀតផង គឺទី១ សងបាំណុលចាស់  
ទី២ បុលបាំណុលថាី  ទី៣ លបាេះលៅកបុងលព្ជាេះ ទី៤ កប់លៅ 
កបុងែី ។ 
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គ-កលាណមតិតតា  ជាអបកម្មននូវមិតថលអោច់្ខ្ជត ព្តូវ 
ព្បយតប័ឱយណាស់ ច្ាំល េះការលសពគប់មនុសសមិនដមន 
លច្េះដតលសពគប់មនុសសដតលផឋសដតផ្កឋ ស់ល េះលទ ។ 
 

 

 
 

 
 

 
មិតតគួរហស្ពគប់ ៤ ជំពកូ 

(មតិ្តលអទី្១ មតិ្តមាននូវឧបការមានលក្ខណៈ ៤ យ៉ា ង) 
 ១-បមតត ំ រកខតិ  រកាមិតថដែលលធវសព្បដ ស 
 ២-បមតតស្ស  សាបហតយយ ំ  រកខត ិ   រកាសមផតថិ
 របស់មិតថ ដែលលធវសព្បដ ស។ 
៣-ភីតស្សបដសិ្រណំ ហោតិ ជាទីពឹងពុាំ ក់ 
ជាក់ព្បាកែច្ាំល េះមិតថលៅលពលដែលម្មនភ័យ ។ 
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៤-ឧបបហននស្ ុ  កិហចេស្ ុករណីហយស្ ុ  តទទិគុណំ 
ហោគ ំអនុបបហទតិ   កាលលបើកិច្ចដែលព្តូវលធវើលកើត 
លឡើងល ើយ ដតងជួយផឋល់នូវទវិគុណជាព្ទពយ ដែល 
មិតថព្តូវការ ។ 
(មតិ្តលអទី្២ មតិ្តរមួសុខរមួទុ្ក្ខមានលក្ខណៈ៤ យ៉ា ង) 
១-គុយហមស្ស អាចកិខតិ ព្បាប់នូវអាថ៍កាំបាាំងរបស់ 
ខ្លួនែល់មិតថ ។ 
២-គុយហមស្ស បរគិុយហត ិ ជួយបិតបាាំងនូវអាថ៍ 
កាំបាាំងរបស់មិតថ ។ 
៣-អាបទាស្ ុ  ន  វិជហតិ  មិនលបាេះបង់មិតថកបុង 
ព្គ្នម្មនវបិតថិលៅលពលដែលម្មនភ័យជាលែើម ។ 
៤-ជីវិតបំសិ្ស អតាថ យ បរចិេតំ ហោត ិ  សូមផ ី
ជីវតិក៏ហានលេះបង់ លែើមផីព្បលយជន៍របស់មិតថ។ 

 ( មតិ្តលអ ទី្ ៣ គឺជាមតិ្ត រាបនូ់វរបយយជនណ៍ណនកំ្នុងការងារ 
លអយោយរាថ្នន យសចក្តីសុខឲ្យដល់មតិ្តមានលក្ខណៈ ៤ យ៉ា ង) 
១-បាបា នវិាហរតិ ហាមឃ្លត់មិតថកុាំឲ្យព្បព្ពឹតថ 
នូវអាំលពើអាព្កក់ លព្បៀបែូច្ជាជួយឃ្លត់ផលូវកុាំឲ្យលៅ 
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តាំបន់ ខ្ជា ាំងសព្តូវ ឬ លៅកាន់ច្ាំការមីនែូច្លចាប េះដែរ 
។ 
២-កលាហណ    និហវហស្តិ     ែឹក ាំឲ្យមិតថព្បព្ពឹតថ 
នូវអាំលពើលអ ។  
 ៣-អស្សតុ ំ សាហវតិ ឲ្យមិតថបានសាឋ ប់នូវ កយ 
ដែលមិតថមិនធ្លល ប់បានសាឋ ប់ ជា កយដែលម្មន 
ព្បលយជន៍ ។ 
៤-ស្គគស្ស មគគំ អាចិកខត ិ  ព្បាប់ផលូវលៅកាន់ទី 
កដនលងែ៏លអដព្កដលង បានែល់ផលូលបុណយកុសលផលូវ 
សុច្រតិព្បព្ពឹតថលទៀងព្តង់។  

(មតិ្តលអទី្៤ យចេះមានចិត្តឈឆឺ្អអ លមានលក្ខណៈ ៤ យ៉ា ងគឺ) 
១-អភហវនស្សន  ន ននទតិ មិនលព្តកអរលៅលពល 
ដែលមិតថម្មនលសច្កថីវ ិសលកើតលឡើង ។ 
២-អភហវនស្ស    ននទត ិ  ជួយលព្តកអរច្ាំល េះការ 
ច្លព្មើនរបស់មិតថ ។ 
៣-អវណណំ  ភណមាន ំ នវិាហរតិ  ហាមឃ្លត់ 
មនុសស ដែលនិយយអាព្កក់អាំពីមិតថ គឺមិតថម្មនការ 
ជួយឈ្ឺឆ្អអ ល មិនបលណាថ យឲ្យលគលច្េះដតនិយយ 
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អាំពីលរឿងអវីៗ ដែលជាលសច្កថីមិនលអលផសងៗ របស់មិតថ 
សម្មល ញ់លឡើយ ។ 
 ៤-វណណំ  ភណមាន ំ បស្សំ្តិ  សរលសើរនូវ 
មនុសស ណាដែលនិយយលរឿងលអ  ពណ៌ គុណរ 
បស់មិតថ លនេះជាលកខណៈមិតថលអ ដែលដតងដតជួយ 
ឈ្ឺឆ្អអ ល។ 
 

រពេះពុទ្ធវាច្ឆ 
 
 
 
 

មិតតមិនគួរហស្ពគប់ ៤ ជំពូក 
បគុ្គលដែលជាមតិ្តយកដត្ជាប្រយោជនខ៍្លួន 

មានលកខណៈ  ៤ ោ៉ងគៈ 
3 

១-អញ្ដទតថុ ហហោ ហោតិ មិតថគិតច្ង់បានអវីៗ អាំពី 
មិតថសាំឡាញ់ដតមា៉ាង ។ 

ម្នា លភកិខុទ ាំងឡាយ វយ័របសត់ថាគតចាស ់
អ ើយ អាយរុបសត់ថាគតម្ននប្រម្នណតចិ 
តថាគត នឹងលះបងន់វូ ាកទ ាំងឡាយអ ើយអៅ  
ឯទពឹីងចាំអ ះ ខ្ លនួ តថាគតបានអ្វើទកុអ ើយ ។ 
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២-អហបបន ពហុមចិឆត ិ  
ព្បាថាប ច្ង់បានរបស់លព្ច្ើន ៗ  អាំពីមិតថសាំឡាញ់ ។ 
៣-ភយស្ស កិចេំ ន កហោតិ   មិនជួយលឆ្វើកិច្ចការងារ 
សាំឡាញ់ លៅលពលដែលសាំឡាញ់ម្មនភ័យ ។ 
៤-ហស្វតិ    អតថករណុា   លសពគប់មិតថលព្ េះល តុ  
ដតព្បលយជន៍ផ្កធ ល់ខ្លួន ។ 

(បុគគលណដលជាមតិ្តលអណត្សំដីមានលក្ខណៈ ៤ យ៉ា ងគឺ) 
១-អតីហតន បដិស្នថរតិ មិតថទទួលរាក់ទក់លោយ 
របស់ដែលអស់លៅល ើយ ។ 
២-អនាគហតន បដសិ្នថរតិ មិតថទទួលរាក់ទក់ 
លោយរបស់ដែលមិនទន់ម្មនមក ។ 
៣-និរតថហកន  ស្ងគណាហ តិ  សលក្រងាគ េះលោយអាំលពើមិន 
ជាព្បលយជន៍ ។ 
៤-បចេុបបហននស្ ុ កិហចេស្ ុពយស្នំ  ទហស្សតិ កាល 
កិច្ចការទាំងឡាយ លកើតលឡើងភ្ញល មៗ ក៏សដមឋងលឡើង 
អាងរបស់ដែលខូ្ច្ខ្ជត  ។ 
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(បុគគលណដលជាមតិ្តនិយយច្ឆក្ប់យដោ យឲ្យណត្គាប ់
ចិត្តមានលក្ខណៈ ៤ យ៉ា ង) 

១-បាបកមមំបិស្ស អនុជានាតិ យល់ព្ពមឲ្យមិតថ 
លធវើបាប ។ 
២-កលាណកមមំបិស្ស អនជុានាត ិ មិនយល់ 
ព្ពមឲ្យមិតថលធវើនូវអាំលពើលអ ។ 
៣-ស្មមខុស្ស វណណំ  ោស្ត ិ និយយសរលសើរមិតថ 
ដតកបុងទីច្ាំល េះមុខ្ ។ 
៤-បរមមុខស្ស អវណណំ  ោស្ត ិ  ល លលទសមិតថ 
កបុងទីកាំបាាំងមុខ្  ។ 
 

 
 
 

(បុគគលណដលជាមតិ្តសមាល ញ់ក្នុងផលូវវនិសមាន 
លក្ខណៈ ៤ យ៉ា ង) 

១-ស្ោុហមរយមជជបបមាទដ្ឋឌ នានុហយហគ ស្ោ- 
ហយ ហោត ិ ជាសម្មល ញ់កបុងកិរយិព្បកបលរឿយៗ 



 25  

នូវការផឹកទឹកស្សវងឹ គឺសុរាលមរយ័ ដែលជាទីាាំង 
ដនលសច្កថីព្បម្មទ។ 
២-វិកាលវិស្ខិាចរយិនុហយហគ ស្ោហយ 
ហោត ិ ជាសម្មល ញ់ កបុងការព្បកបលរឿញៗ នូវការ 
ព្ាច់្លៅាមព្ច្កលហក គឺលែើរលលងខុ្សកាល ។ 
៣-ស្មជាជ ភិចរហណ ស្ោហយ ហោតិ ជា 
សម្មល ញ់កបុងករយិលែើរលមើលដលផងមលហាស្សព ។ 
៤-ជូតបបមាទដ្ឋឌ នានុហយហគ ស្ោហយ 
ហោត ិ ជាសម្មល ញ់កបុងកិរយិការព្បកបលរឿញៗ នូវ 
ដលផងភ្ញប ល់ទាំងឡាយ។ លសច្កថីទាំងអស់លនេះ គឺ 
ជារបស់ដែលមិនគួរ ែល់ការលសពគប់លឡើយ ម្មន 
សដមថងកបុងមងគលតទទីបនីថា ការលសពគប់បុគគល 
អាព្កក់ បុគគល លលព្បៀបបីែូច្យកសលឹកលឈ្ើខ្ចប់ 
នូវលព្គឿងសអុយ ាមពិតសលឹក លឈ្ើវតទុ សព្ម្មប់ខ្ចប់ 
មិនដមនជារបស់សអុយលទ ដតែល់លៅខ្ចប់នូវរបស់ 
អាព្កក់ របស់មិនសាអ ត់ល ើយ ក៏ែល់នូវការមិន 
សាអ តលៅ ាងដែរ ។ 
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ឃ-ស្មជវីតា ម្មនការចិ្ញ្ច ឹមជីវតិលោយលសាា េះសរលអ 
ព្បលសើរ គឺចិ្ញ្ច ឹមជីវតិលសាើព្តឹមព្តូវមិនតផិតលពក ល ើយក៏ 
មិនលខ្ជជ កខ្ជជ កផងដែរ ការដែលចិ្ញ្ច ឹមជីវតិព្តឹមព្តូវ មិន 
ដមនជាការលថាកទបលទ លព្ េះកាលលបើលយើងព្បព្ពឹតថ 
លសច្កថីលអ ល ើយទាំងលសច្កថីលអលនេះ មនុសសអាព្កក់ទាំង 
ឡាយមិនលពញចិ្តថក៏លោយ លសច្កថីលអមិនកាល យលៅជា 
អាព្កក់ លព្ េះសមថីរបស់អបកែដទ លគល លសថីថាល េះលទ 
ម្មសគឺម្មស ែុាំថាគឺ ែុាំថា លអគឺលអ អាព្កក់គឺអាព្កក់ ។ 
 

 

 
 
 
 

យមយរៀនប្រះធមអ៌កសុលចិត្ត ១២ ែងួ 
ហលាភមលូចតិត ៨ ដួងគ ឺ



 27  

ហលាភមលូចតិតដួងទី១ 
3 

 ១-ហសាមនស្សស្ហគតំ ទិដឌគតស្មបយតុត ំ
អស្ង្ខខ រកិ ំ លោភមូលចិ្តថ ព្បព្ពឹតថជាមួយនឹងលសាមនសស 
លវទ  ព្បកបលោយមិចាឆ ទិែឌិលកើតលឡើង មិនបានអាស្ស័យ 
អបកែដទបបួលែឹក ាំ ។ 

មានហចតស្កិរបកប ១៩ គ ឺ
  - អញ្ដសម្មលច្តសិ ១៣ 
  - លម្មច្តុកាលច្តសិក ៤ 
  - លោភលច្តសិក ១ 
  - ទិែឌិលច្តសិក ១ 

ចចកជាខនធ 
  - លវទ លច្តសិក ជាលវទ ខ្នន 
  - សញ្ញដ លច្តសិក ជាសញ្ញដ ខ្នន 
  - លច្តសិក ១៧ ជាសងាខ រកខនន 
  - លោភចិ្តថ ជាវញិ្ញដ ណកខនន 

ចចកជាធាត ុ
  - លច្តសិក ១៩ ជាធមាធ្លតុ 
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  - លោភចិ្តថ ជាមល វញិ្ញដ ណធ្លតុ 
ចចកចជាអាយតន 

  - លច្តសិក ១៩ជាធម្មា យតន 
  - លោភចិ្តថ ជាម យតន 

ចចកជាស្ចេ 
  - លោភចិ្តថ និងលច្តសិក ១៨ជាទុកខសច្ចៈ 
  - លោភចិ្តថ ជាសមុទយសច្ចៈ 
 

ធម៌អប់រចំិតត 
ស្ឋអីពំីការអប់រសំ្តសិ្មបជជញ្ដ ៈ 

 ច្ាំល េះការអប់រ ាំ គឺការដែលម្មនសាា រតីមិនវលងវង 
លោយលម្ម ៈ និងអកុសលធម៌លផសងៗ ច្ាំល េះសភ្ញវធម៌ 
ព្បចាាំដថង សតិសមផជជញ្ដៈអាច្ល ើញសភ្ញព ដនឧបកាិលលស 
ទាំងអស់ 
លព្បៀបែូច្របស់អវីដែលជាមនធិលលៅ ាងព្បឡាក់ 
លៅនឹងមុខ្របស់បុរស ឬ ស្តសថីដែលម្មនការស្សោញ់របូ 
ល ើយកាលណាម្មន ការព្បឡាក់នូវមនធិលលៅ ាង 
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យ៉ាងលនេះ ក៏ព្បញាប់លែើមផីែុសខ្ជតយ៉ាងណា អបកដែល 
ម្មនសតិសមផជជញ្ដៈក៏យ៉ាងល េះដែរ ។ 
 

រពេះពុទ្ធវាច្ឆ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ពកួជនណាៗ អទះបីចាសក់ត ី អកេងកត ី  លកត ី
បណឌិ តកត ី  ាកម្ននកត ី  ាកប្កកត ី ជនទ ាំងអ ះតតង 
ម្ននអសចកតសី្លល ប ់អៅពីខាងមុខ្ប្គប់ៗ គ្នា  ។ 
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ហលាភមលូចិតតដួងទ២ី 
 ២-ហសាមនស្ស ស្ហគត ំ ទដិធិគតស្មបយតុត ំ    
ស្ស្ង្ខខ រកិំ លោភមូលចិ្តថ ព្បព្ពឹតថលៅជាមួយលសាម- 
នសសលវទ ព្បកបលោយមិចាឆ ទិែឌិ លកើតលឡើងអាស្ស័យអបក 
ែដទបបួលែឹក ាំ ។ 

មានហចតស្កិរបកប ២១ គ ឺ
  - អញ្ដសម្ម លច្តសិក ១៣ 
  - លម្មច្តុកាលច្តសិក ៤ 
  - លោភលច្តសិក ១ 
  - ទិែឌិលច្តសិក ១ 
  - ថីទុកាលច្តសិក ២ 

ចចកជាខនធ 
  - លវទ លច្តសិក ជាលវទ ខ្នន 
  - សញ្ញដ លច្តសិក ជាសងាខ រកខនន 
  - លច្តសិក ១៩ ជាវញិ្ញដ ណកខនន 

ចចកជាធាត ុ
  - លច្តសិក ២១ជាធមាធ្លតុ 
  - លោភចិ្តថ ជាមល វញិ្ញដ ណធ្លតុ 
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ចចកជាអាយតន 
  - លច្តសិក ២១ ជាធម្មា យតន 
  - លោភចិ្តថជាម យតន 

ចចកជាស្ចេ 
  - លោភចិ្តថ និងលច្តសិក២០ជាទុកខសច្ច 
  - លោភលច្តសិក ជាទុកខសមុទយសច្ច 

 
 

ធម៌អប់រចំិតត 
ស្ឋអីំពីហឃើញហទាស្អកសុ្លធមហ៌ររោះស្តសិ្មបជជញ្ដ ៈ 

3 
 សតិសមផជជញ្ដៈ ម្មនការព្បព្ពឹតថលៅលោយការោង  
ជព្មេះនូវបាបអកុសល ឧបកាិលលសទាំងឡាយលផសងៗ 
ដែលលកើតម្មនាមផលូវចិ្តថល េះ លោយញុាាំងកុសលធម៌ 
ឲ្យព្បព្ពឹតថលៅ លព្ េះសតិសមផជជញ្ដៈល េះឯង ម្មនការ 
ល ើញលទស គឺលោយការល ើញលទស ដនអកុសលធម៌ 
ល េះ មិនដមនបងាគ ប់បញ្ញជ ឲ្យកុសលធម៌លកើតលឡើង លែើមផ ី
ការលេះអកុសលល េះលទ ប៉ាុដនថការែុសខ្ជត់ោងជព្មេះនូវ 
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អកុសលលច្ញពីស ឋ ន ពីលព្ េះអកុសលធម៌លនេះ ម្មន 
លកខណៈជាលទស ែូលច្បេះសតិសមផជជញ្ដៈដែលបានល ើញ 
ច្ាស់នូវលកខណៈរបស់អកុសលល ើយ ក៏រដមងម្មនការ 
បាំបាត់អកុសលធម៌ល េះឯង លោយអាស្ស័យសតិសមផ- 
ជជញ្ដៈលនេះឯង ។ 

រពេះពុទ្ធវាច្ឆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ភាជនដ៍ ីតដលសេូនឆ្ា ាំងអ្វើអ ើយ អទះបីតចូកត ី
្ាំកត ី ឆអិនកត ី អៅកត ីភាជនដ៍ទី ាំង សអ់ ះ ម្ននករិយិា 
តបកធ្លល យជាទបីាំផតុយា៉ា ងណា ជីវតិរបសស់តវទ ាំង 
ឡាយ កយ៏ា៉ា ងអ ះតដរ ។ 
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ហលាភមូលចិតតដួងទី៣ 
 ៣-ហសាមនស្ស ស្ហគត ំ ទិដឌគិតវបិបយតុត ំ
អស្ង្ខខ រកិ ំ លោភមូលចិ្តថ ព្បព្ពឹតថលៅជាមួយលសា- 
មនសសលវទ  ព្បាសចាកនូវមិចាឆ ទិែឌិ លកើតលឡើងមិនបាន 
អាស្ស័យអបកែដទបបួលែឹក ាំ ។ 

មានហចតស្កិរបកប ១៩ គ ឺ
  - អញ្ដសម្មលច្តសិ ១៣ 
  - លម្មច្តុកាលច្តសិក ៤ 
  - លោភលច្តសិក ១ 
  - ទិែឌិលច្តសិក ១ 

ចចកជាខនធ 
  - លវទ លច្តសិក ជាលវទ ខ្នន 
  - សញ្ញដ លច្តសិក ជាសញ្ញដ ខ្នន 
  - លច្តសិក ១៧ ជាសងាខ រកខនន 
  - លោភចិ្តថ ជាវញិ្ញដ ណកខនន 

ចចកជាធាត ុ
  - លច្តសិក ១៩ ជាធមាធ្លតុ 
  - លោភចិ្តថ ជាមល វញិ្ញដ ណធ្លតុ 
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ចចកចជាអាយតន 
  - លច្តសិក ១៩ជាធម្មា យតន 
  - លោភចិ្តថ ជាម យតន 

ចចកជាស្ចេ 
  - លោភចិ្តថ និងលច្តសិក ១៨ជាទុកខសច្ច 
  - លោភចិ្តថ ជាសមុទយសច្ច។ 
 

ធម៌អប់រចំិតត 
ស្តអីពំីការអប់រសំ្តនិាមំកនូវអរយិមគគ 

3 
 ការអប់រ ាំច្លព្មើនសតិបផោឌ ន គឺ ាំមកនូវអរយិមគគ 
ព្បកបលោយអងគ ៨ លធវើឲ្យជាក់ច្ាស់នូវព្ពេះនិ វ នលនេះ 
គឺជាព្ពេះពុទនែីកា ដែលព្ពេះអងគព្ទង់សដមថងយ៉ាងលនេះ 
ែូលច្បេះ  កព្មិតថាប ក់សតិគឺលផសងៗគ្នប  
ល ើយលបើមិនព្បព្ពឹតថលៅាម ទវ រកាយ ទវ រចិ្តថលទ 
លតើសតិនឹងព្តូវរលឹកែឹងសភ្ញវៈាម ផលូវណាវញិ ? 
លបើលយើងគិតថា ខ្ញុាំលៅលធវើធម៌លផសងៗ លែើមផ ី
ែឹងច្ាំល េះធម៌ដតមា៉ាង ែូច្ជា លែើមផីែឹងនូវខ្យល់ែលងហើម 
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លច្ញ ខ្យល់ែលងហើមចូ្លលនេះ មិនដមនជាលកខណៈដនការ 
ច្លព្មើនអនាថ ធម៌លទ មិនដមនជាអនាថ នុបសស  លព្ េះ 
ជាការព្បព្ពឹតថលៅលែើមផីជាការបងាគ ប់បញ្ញជ  ។ 

 
ប្រះរទុ្ធវាចា 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ម្នា លភកិខុទ ាំងឡាយ  ាកទ ាំងឡាយកុាំប្រម្នទ 
ប្តូវម្ននស្លេ រត ីម្ននសីលលអ ម្ននតប្មរះតមកលនឹ់ងលអ 
ចរូកាចតិតរបសខ់្ លនួឲ្យអរឿយៗចះុ ។ 
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ហលាភមូលចិតតដួងទី៤ 

 ៤-ហសាមនស្ស ស្ហគត ំ ទិដឌគិតវបិបយតុត ំ
ស្ស្ង្ខខ រកិំ លោភមូលចិ្តថ ព្បព្ពឹតថលៅជាមួយលសាមន- 
សសលវទ  ព្បាសចាកនូវមិចាឆ ទិែឌិ លកើតលឡើងលោយ 
អាស្ស័យអបកែដទបបួលែឹក ាំ ។ 

មានហចតស្កិរបកប ២១ គ ឺ
  - អញ្ដសម្មលច្តសិក ១៣ 
  - លម្មច្តុកាលច្តសិក ៤ 
  - លោភលច្តសិក ១ 
  - ម្មនលច្តសិក ១ 
  - ថីទុកាលច្តសិក ២ 

ចចកជាខនធ 
  - លវទ លច្តសិក ជាលវទ ខ្នន 
  - សញ្ញដ លច្តសិក ជាសញ្ញដ ខ្នន 
  - លច្តសិក ១៩ ជាសងាខ រកខនន 
  - លោភចិ្តថ ជាវញិ្ញដ ណកខនន 

ចចកជាធាត ុ
  - លច្តសិក ២១ ជាធមាធ្លតុ 
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  - លោភចិ្តថ ជាមល វញិ្ញដ ណធ្លតុ 
ចចកចជាអាយតន 

  - លច្តសិក ២១ ជាធម្មា យតន 
  - លោភចិ្តថ ជាម យតន 

ចចកជាស្ចេ 
  - លោភចិ្តថ និងលច្តសិក ២០ ជាទុកខសច្ច 
  - លោភលច្តសិក ជាសមុទយសច្ច។ 

 
ធម៌អប់រចំិតត 

ស្តអីពំីស្តិមានតនួាទកីនងុការរលកឹ 
3 

 លែើមផីឲ្យសតិែឹងសភ្ញវៈ ាមផលូវដភបក ព្តលច្ៀក ព្ច្មុេះ 
អណាថ ត កាយ ចិ្តថ ក៏បានទាំងអស់លស្សច្ល ើយ ដតសតិ  
ដែលកបុងសតិល េះ   មិនម្មនអបកណាលទ ែូលច្បេះកុាំឲ្យយល់ 
ថា សតិាមទវ រទាំង ៥ គឺជាកុសលថាប ក់សីល ែូលច្បេះ 
កុសលថាប ក់សតិបផោឌ ន គឺថាម្មនការព្បព្ពឹតថាមទវ រទាំង 
៦លនេះឯង ជាវថីិ ជាផលូវ ាំឲ្យលកើតចិ្តថល ើយ កាលណា 
លបើម្មនវថីិចិ្តថ លទើបសភ្ញវៈជារបូធម៌ព្ពមទាំងវថីិចិ្តថ ដែល 
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ព្បកបជាមួយនឹងលច្តសិកជា មធម៌ ល ើយរបូធម៌ និង 
 មធម៌ក៏ព្បាកែ បានជាអារមាណ៍របស់សតិបផោឌ ន 
វបិសស ។ លបើទីពឹងកាយ លរាគាមឲ្យកិត ងាកលៅពឹង 
ចិ្តថសុទនដតកិលលស វលិមកពឹងខ្ននបញ្ញហ ចាក់លស្សេះ លបើ 
ដតយ៉ាងលនេះ ពឹងអវីលៅខ្ញុាំ ។ 
  ោគៈ ហទាស្ៈ ហមាហៈ ជាបញ្ហហ ធំបំផុតរបស្ ់
ស្តវហលាក លគព្តូវព្បឈ្មមុខ្ កបុងការលោេះស្សាយ លបើ 
សតវលោកណា លោេះស្សាយបានល ើយ រដមងរចួ្ពីពនន 
 គ្ន គឺឧបាទនខ្នន ។ 
 

ហលាភមូលចិតតដួងទី៥ 
 ៥-ឧហបកាខ  ស្ហគត ំ ទិដឌគិតស្មបយតុត ំ
អស្ង្ខខ រកិ ំ លោភមូលចិ្តថ ព្បព្ពឹតថលៅជាមួយឧលបកាខ  
លវទ  ព្បកបព្ពមលោយមិចាឆ ទិែឌិ លកើតលឡើងមិនម្មន 
អាស្ស័យ បុគគលែដទបបួលែឹក ាំ គឺលកើតលឡើងលោយ 
ខ្លួនឯង ។ 

មានហចតស្កិរបកប ១៨ គ ឺ
  - អញ្ដសម្មលច្តសិ ១២ (លវៀរបីតិលច្តសិក) 
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  - លម្មច្តុកាលច្តសិក ៤ 
  - លោភលច្តសិក ១ 
  - ទិែឌិលច្តសិក ១ 

ចចកជាខនធ 
  - លវទ លច្តសិក ជាលវទ ខ្នន 
  - សញ្ញដ លច្តសិក ជាសញ្ញដ ខ្នន 
  - លច្តសិក ១៦  ជាសងាខ រកខនន 
  - លោភចិ្តថ ជាវញិ្ញដ ណកខនន 

ចចកជាធាត ុ
  - លច្តសិក ១៨ ជាធមាធ្លតុ 
  - លោភចិ្តថ ជាមល វញិ្ញដ ណធ្លតុ 

ចចកចជាអាយតន 
  - លច្តសិក ១៨ ជាធម្មា យតន 
  - លោភចិ្តថ ជាម យតន 

ចចកជាស្ចេ 
  - លោភចិ្តថ និងលច្តសិក ១៧ ជាទុកខសច្ច 
  - លោភលច្តសិក ជាទុកខសច្ច ។ 
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ធមអ៌បរ់ំចិត្ត 

ស្តអីពំីការចចកនូវធាតទុាងំ៤ 
3 

 កបុងការលធវើទុកកបុងចិ្តថច្ាំល េះធ្លតុ ៤ លៅកបុងព្ពេះសូព្ត 
ព្ពេះអងគព្ទង់សដមថងថា ែូច្អបកដែលសម្មល ប់លគ្ន កាលលគ 
សម្មល ប់ល ើយ  បានលច្ៀរសាច់្យកលៅោក់លក់ លៅផលូវ 
ដបកជាបួន លគដលងសម្មគ ល់ថាលគ្នលទៀតល ើយ កបុងលសច្កថី 
ដនធម៌លនេះ អែឌកថាលោកបានពនយល់ពព្ងីកព្ពេះពុទនែីកា 
ាមដែលព្ពេះអងគសដមថង   គឺលោកអបកែឹកលគ្នយកលៅ 
សម្មល ប់ គឺបុគគលអបកម្មនព្បព្កតីអប់រ ាំច្លព្មើនចិ្តថ 
អប់រ ាំច្លព្មើន បញ្ញដ  អប់រ ាំច្លព្មើនចិ្តថ 
គឺច្លព្មើនលសច្កថីសងប់អប់រ ាំច្លព្មើន បញ្ញដ    
គឺអប់រ ាំច្លព្មើនលសច្កថីែឹង    លេះលសច្កថីមិនែឹង កាល 
ែឹកលគ្នយកលៅ លគ្នែូច្ជាការសម្មគ ល់ថា សតវបុគគល 
ប៉ាុដនថកាលលបើលគ្នឃ្លតកៈ បានពនលេះដសផកលគ្នកាត់សាច់្ 
លគ្នល េះជាែុាំៗ ល ើយយកលៅលក់ គឺមិនដមនលក់លគ្ន 
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លទ គឺលគលក់សាច់្ អបកទិញមិនដមនទិញលគ្នលទ គឺទិញ 
សាច់្ ។ យ៉ាងណាមិញ គឺសភ្ញពដនមហាភូតរបូ ៤ លនេះ 
កាលណា លបើមិនទន់ម្មនបញ្ញដ  ដច្កលកខណៈដនបថវ ី
ធ្លតុ អាលបាធ្លតុ លតលជាធ្លតុ វាលយធ្លតុ ឲ្យោច់្ដឡកអាំពី 
គ្នប ាមផលូវដបកជាបួន គឺឥរយិបថទាំង ៤ សតវលោកលៅ 
ដតព្បកាន់ច្ាំល េះ មហាភូតរបូថា ជាសតវបុគគលតួខ្លួន 
ជានិច្ច ច្ាំល េះសតិបផោឌ នព្បតិបតថិ មិនដមនម្មនតួខ្លួនអបក 
លៅព្បតិបតថិលទ  គឺសូមផីដតអារមាណ៍របស់សតិបុផោឌ ន 
ព្បតិបតថិមិនដមនម្មនតួខ្លួនអបកលៅព្បតិបតថិលទ គឺសូមផីដត 
អារមាណ៍របស់សតិបផោឌ ន រកដតតួខ្លួនឯងមិនទាំងម្មន 
ផងចាាំបាច់្និយយថវី ច្ាំល េះអបកព្បតិបតថិសតិបផោឌ ន លតើ 
នឹងម្មនតួខ្លួនឯងសតវបុគគ បុរសស្តសថីកបុងលោកលនេះ មកពី 
ណា ម្មនព្តឹមដតរបូ លវទ  សញ្ញដ  សងាខ រវញិ្ញដ ណ ។ 
 

ប្រះរទុ្ធវាចា 
 

 
 

 

ភកិខុណាមិនប្រម្នទ អ ើយអៅកាុង្មវ៌និយ័ 
អនះ (ភកិខុអ ះ) នឹងលះបងជ់ាតសិង្ខខ រ អ ើយអ្វើនវូ 
ប្ពះនិ វ ន ជាទបីាំផតុននកងទកុខបានមិនខាន ។  
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ហលាភមូលចិតតដួងទី៦ 
 ៦-ឧហបកាខ  ស្ហគតំ ទិដធគតស្មបយតុត ំ
ស្ស្ង្ខខ រកិំ លោភមូលចិ្តថ ព្បព្ពឹតថលៅជាមួយឧលបកាខ  
លវទ ព្បកប ជាមួយមចាឆ ទិែឌិ លកើតលឡើងបានអាស្ស័យ 
អបកែដទបបួលែឹក ាំ ។ 

មានហចតស្កិរបកប ២០ គ ឺ
  - អញ្ដសម្ម លច្តសិក ១២ ( លវៀរបីតិ ) 
  - លម្មច្តុកាលច្តសិក ៤ 
  - លោភលច្តសិក ១ 
  - ទិែឌិលច្តសិក ១ 
  - ថីទុកាលច្តសិក ២ 

ចចកជាខនធ 
  - លវទ លច្តសិក ជាលវទ ខ្នន 
  - សញ្ញដ លច្តសិក ជាសញ្ញដ ខ្នន 
  - លច្តសិក ១៨ជាសងាខ រកខនន 
  - លោភចិ្តថ ជាវញិ្ញដ ណកខនន 
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ចចកជាធាត ុ
  - លច្តសិក ២០ ជាធមាធ្លតុ 
  - លោភចិ្តថ ជាមល វញិ្ញដ ណធ្លតុ 

ចចកជាអាយតន 
  - លច្តសិក ២០ ជាធម្មា យតន 
  - លោភចិ្តថ ជាម យតន 

ចចកជាស្ចេ 
  - លោភចិ្តថនិង លច្តសិក ១៩ ជាទុកខសច្ច 
  - លោភលច្តសិក ជាសមុទយសច្ច ។ 

 
ធម៌អប់រចំិតត 

ស្តអីពំីស្ោវននមោភូតរបូ 
3 

 មហាភូតរបូទាំងឡាយ ៤ សូមផីរងឹបនថិច្បនថួច្ ឬ 
ទន់បនថិច្បនថួច្ ឬ តឹងញ័របនថិច្បនថួច្ ព្តជាក់ឬលពថ បនថិច្ 
បនថួច្យ៉ាងណាក៏លោយ ការដែលព្បកែជាមួយសតិ ដែល 
ជាសតិបផោឌ ន សភ្ញវៈែដទលទៀតទាំអស់រដមងមិនព្បាកែ 
កបុងខ្ណៈល េះ លនេះលទើបអាច្ព្បច័្កសបាននូវលកខណៈ 
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ដែលមិនដមនសតវបុគគល កបុងសភ្ញវៈល ើយ ក៏គ្នា នរបូ 
លែក របូលែើរ របូឈ្រ របូអងគុយ លៅកបុងសភ្ញវៈ ដែលជា 
លកខណៈរងឹល េះដែរ។ លៅលពលអងគុយសភ្ញវៈព្បាកែ 
លឡើងជាសភ្ញវៈណាមួយក៏លោយ  កាលណាលបើម្មនសាា រតី 
រលឹកព្តង់លកខណៈដនសភ្ញវៈល េះ គឺព្តឹមដតសភ្ញវៈល េះ 
ឯង ដែលមិនម្មនសណាឌ នព្ទង់ព្ទយរងឹ មិនម្មនព្ទង់ 
ព្ទយសណាឌ នជា លែក លែើរ ឈ្រ អងគុយល េះលទ សូមផ ី
សភ្ញវៈែដទក៏យ៉ាងណាល េះដែរ លព្ េះសភ្ញវៈមិនដមន 
ជាសណាឌ នព្ទង់ព្ទយ សណាឌ នព្ទង់ព្ទយមិនដមន 
សភ្ញវៈ។ ការចាប់យកព្ទង់ព្ទយសណាឌ ន ថាវតទុលនេះវតទុ 
ល េះ ដតលសច្កថីពិតព្ទង់ព្ទយសណាឌ នមិនដមនសភ្ញវៈ 
លទ ែូលច្បេះការរលឹកព្តង់លកខណៈដនសភ្ញវៈ លបើរបូារមាណ៍ 
គឺព្តវូែកនូវព្ទង់ព្ទយសណាឌ នលច្ញអាំពីរបូារមាណ៍ គឺ 
បានលសច្កថីថាព្បាកែដតច្ាំល េះរបូប៉ាុលណាត េះ គឺសភ្ញវៈ 
ផលូវដភបក ឯការសម្មគ ល់ព្ទង់ព្ទយែឹងថាវតទុលនេះ វតទុល េះ 
គឺែឹងបានាមល ទវ រ មល ទវ រវថីិអាច្ែឹងអារមាណ៍ 
បញ្ដតថិ ាមព្ទង់ព្ទយសណាឌ ន 
ដតរបូារមាណ៍មិនដមនព្ទង់ព្ទយ សណាឌ នលទ 
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គឺជាអារមាណ៍របស់ មធម៌ គឺច្កខុវញិ្ញដ ណ ។ 
ាមពិតនរក លព្បត អសុរកាយ សតវតិរចាឆ នមិនដមន 
ជាកាំលណើ តដែលគួរឲ្យខ្ជល ច្ល េះលទ ដតគួរឲ្យខ្ជល ច្ដព្កដលង 
ជាងល េះគឺអកុសលចិ្តថ ។ អកុសលចិ្តថជា មធម៌លទ 
ល ើយដផនែីជារបូធម៌លសាេះលទ ដត មធម៌អាច្លធវើឲ្យ 
របូធម៌លព្បេះរដ ក ដបកជាពីរបាន ឧទ រណ៍ែូច្ជាភិកខុ 
លទវទតថ ឬ ែូច្ជាននធម្មណពដែលរមួព្បសពវជាមួយ ង 
ឧបផុលវណាត លថរ ី លធវើឲ្យដផនែីព្ទពុាំបានលបើកច្ល ល េះ ដែល 
ដខ្ារលយើងលៅថាដផនែីលៅថាដផនែីស្សូបល េះ។ 
 

ហលាភមូលចិតតដួងទី៧ 
 ៧-ឧហបកាខ  ស្ហគត ំ ទដិឌគិតវិបបយតុត ំ
អស្ង្ខខ រកិ ំ លោភមូលចិ្តថ ព្បព្ពឹតថលៅជាមួយឧលបកាខ  
លវទ  ព្បាចាកនូវមិចាឆ ទិែឌិ លកើតលឡើងមិនបានអាស្ស័យ 
អបកែដទបបួលែឹក ាំ ។ 
 

មានហចតស្កិរបកប ១៨ គ ឺ
  - អញ្ដសម្ម លច្តសិក ១២ ( លវៀរបីតិ ) 
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  - លម្មច្តុកាលច្តសិក ៤ 
  - លោភលច្តសិក ១ 
  - ម្មនលច្តសិក ១ 
  - ថីទុកាលច្តសិក ១ 

ចចកជាខនធ 
  - លវទ លច្តសិក ជាលវទ ខ្នន 
  - សញ្ញដ លច្តសិក ជាសញ្ញដ ខ្នន 
  - លច្តសិក ១៦ ជាសងាខ រកខនន 
  - លោភចិ្តថ ជាវញិ្ញដ ណកខនន 

ចចកជាធាត ុ
  - លច្តសិក ១៨ ជាធមាធ្លតុ 
  - លោភចិ្តថ ជាមល វញិ្ញដ ណធ្លតុ 

ចចកជាអាយតន 
  - លច្តសិក ១៨ ជាធម្មា យតន 
  - លោភចិ្តថ ជាម យតន 

ចចកជាស្ចេ 
  - លោភចិ្តថនិង លច្តសិក ១៧ ជាទុកខសច្ច 
  - លោភលច្តសិក ជាសមុទយសច្ច ។ 
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ធម៌អប់រចំិតត 
ស្តអីពំីស្តិហកើតមិនមានអនកបង្ខគ បប់ញ្ហជ ហ ើយ 

3 
 កបុងការច្លព្មើនអប់រ ាំសតិបផោឌ ន អប់រ ាំច្លព្មើនវបិសស  
គឺព្តង់ច្ាំល េះធម៌ដែលលកើតលឡើង ែូច្ព្ពេះពុទនែីកាសដមថង 
ថា ស្មុទយ ធមាម នបុស្ស ីវា កាយស្ម ឹ វិហរតវិាយ 
ធមាម នបុស្ស ី វា កាយស្ម ឹ វិហរតិ ពិចារណាល ើញ 
លរឿយៗ ច្ាំល េះធម៌ដែលលកើតលឡើង និងធម៌ដែលសូនយលៅ 
កបុងកាយជាព្បព្កតី ព្គប់ឥរយិបថទាំង ៤ គឺលែក លែើរ 
ឈ្រ អងគុយលនេះ គឺការអប់រ ាំសតិព្តង់លៅលលើអារមាណ៍ជា 
បរមតទ ល ើយច្ាំល េះការព្បែិបតថិធម៌លទៀតលសាត ព្តូវអប់រ ាំ 
លឡើងឲ្យបានលព្ច្ើនៗ លែើមផីែឹងនូវលកខណៈដនសភ្ញវៈជួន 
កាល ម្មនអកុសលចូ្លមកលព្ជៀតដព្ជក ែូច្ជាការច្ង់ 
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ឲ្យម្មនសតិ ល ើយសាថ ប់កបុងធម៌បតិបតថិ បាំណងសាកសួរ 
កបុងធម៌ បែិបតថិច្ង់ឲ្យម្មនសតិព្តង់លៅលលើសភ្ញវៈ ការ 
ដែលម្មនបាំណងយ៉ាងលនេះ គឺជាលកខណៈរបស់លោភៈ 
មួយដែរ ព្ពេះគុណម្មច ស់ ញាតិលញាមពុទនបរស័ិទទាំង 
ឡាយ លផធៀងផ្កធ ត់លមើលច្ាំល េះបុគគលដែលបានសលព្មច្ 
មគគផល លពលសាថ ប់យល់ចូ្លចិ្តថ ក៏ជាឧបការៈឲ្យម្មន 
សតិ រលឹកែឹងនូវសភ្ញវៈ ជាសភ្ញវៈបរមតទ ាមលសច្កថី 
ពិត មា៉ាងលទៀតលយើងច្ង់ឲ្យសតិលកើតលយើងសាថ ប់ធម៌ លយើង 
សួរធម៌ លោយបាំណងថាឲ្យសតិរលឹកយ៉ាងលនេះ ឲ្យសតិ 
រលឹកយ៉ាងល េះ លម្មល េះល ើយរវល់ដតឲ្យសតិរលឹកយ៉ាង 
លនេះ រលឹកយ៉ាងល េះ លៅកបុងគាំនិតម្មនខ្លួន ជាអបកម្មន 
សតិជាអបកបងាគ ប់សតិ សតិមិនអាច្លកើតលឡើងបានលទ 
លព្ េះលៅកបុងល េះព្បុងចាាំឲ្យសតិលកើត ដតសតិលកើតលឡើង 
បាន កាលណាបានសាថ ប់ធម៌យល់អាំពីសភ្ញវៈជាព្បព្កតី 
ាមទវ រទាំង ៦ លោយមិនបានលរ ើសច្ាំល េះអារមាណ៍ណា 
មួយលឡើយ ។ កបុងខ្ណៈដែលចិ្តថមិនសបាយលយើងដតង 
ដតល លថា អារមាណ៍របស់ខ្ញុាំមិនស្សួល ាមពិតចិ្តថមិន 
សបាយចិ្តថមិនស្សួល ឬ ក៏អារមាណ៍មិនសបាយមិន 
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ស្សួល ? អារមាណ៍គឺជារបូបរមតទ ែូច្ជារបូារមាណ៍ គឺជា 
ធ្លតុមិនែឹងដតធ្លតុែឹងគឺចិ្តថ,ចិ្តថជា មធម៌ ។ 

 

 
 

ហលាភមូលចិតតដួងទី៨ 
 ៨-ឧហបកាខ  ស្ហគត ំ ទដិឌគិតវិបបយតុត ំ
ស្ស្ង្ខខ រកិ ំ លោភមូលចិ្តថ ព្បព្ពឹតថលៅជាមួយឧលបកាខ  
លវទ  ព្បាចាកនូវមិចាឆ ទិែឌិ លកើតលឡើងលោយអាស្ស័យ 
អបកែដទបបួលែឹក ាំ ។ 

មានហចតស្កិរបកប ២០ គ ឺ
  - អញ្ដសម្ម លច្តសិក ១២ ( លវៀរបីតិ ) 
  - លម្មច្តុកាលច្តសិក ៤ 
  - លោភលច្តសិក ១ 
  - ម្មនលច្តសិក ១ 
  - ថីទុកាលច្តសិក ២ 

ចចកជាខនធ 
  - លវទ លច្តសិក ជាលវទ ខ្នន 
  - សញ្ញដ លច្តសិក ជាសញ្ញដ ខ្នន 
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  - លច្តសិក ១៨ ជាសងាខ រកខនន 
  - លោភចិ្តថ ជាវញិ្ញដ ណកខនន 

ចចកជាធាត ុ
  -  លច្តសិក ២០ ជាធមាធ្លតុ 
  - លោភចិ្តថ ជាមល វញិ្ញដ ណធ្លតុ 

ចចកជាអាយតន 
  - លច្តសិក ២០ ជាធម្មា យតនៈ 
  - លោភចិ្តថ ជាម យតនៈ 

ចចកជាស្ចេ 
  - លោភចិ្តថនិង លច្តសិក ១៩ ជាទុកខសច្ចៈ 
  - លោភលច្តសិក ជាទុកខសមុទយសច្ចៈ ។ 

 
ធម៌អប់រចំិតត 

ស្តអីពំីការរចួខលនួរបស្រ់ពោះហសាតាបននបុគគល 
3 

 លសាាបនបបុគគល លោកម្មនលសច្កថីសម្មគ ល់ថា 
សុខ្ កបុងទុកខ លអសាអ តកបុងរបស់មិនលអសាអ តក៏ពិតដមន ដត 
លោកឥតម្មនទិែឌិយល់ខុ្សលទ លោកឥតម្មនយល់ខុ្ស 
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ថាលអសាអ ត កបុងរបស់មិនលអសាអ ត លសច្កថីលនេះខុ្សអាំពី 
បុថុជជន ដែលលៅម្មនទិែឌិវបិផោសយល់ខុ្ស។ កបុងការ 
អប់រ ាំច្លព្មើននូវសតិបផោឌ នលនេះ ទាំងព្គ សទ ទាំងពបវជិក 
ទាំងបុរសទាំងស្តសថី គឺលែើមផីច្លព្មើនបញ្ញដ  បញ្ញដ លនេះម្មន 
ពនលឺភលឺសាវ ងណាស់ ពនលឺអវីលសាើលោយបញ្ញដ រដមងមិនម្មន 
នតថិ បញ្ហដ  ស្មា អាោ បញ្ញដ លនេះភលឺែល់មឺុនដសន 
លកាែិច្ព្កព្កវាឡ ។ បញ្ញដ អាច្ែឹងច្ាស់នូវរបូធម៌ទាំង 
កបុងមនុសសលោក លទវលោក ព្ព ាលោកកបុងច្ព្កវាឡ 
លនេះ កបុងច្ព្កវាឡែដទ លោយលសច្កឋីថាជាធ្លតុមិនែឹង 
 មធម៌ កបុងកាមលោករបូលោក អរបូលោក គឺជាធ្លតុ 
ែឹងជា សងាខ រខ្ននមិនដមនជាបុរសស្តសថី ។ បញ្ញដ ម្មនពនលឺ 
ខ្ជល ាំងណាស់ រ ូតែល់បញ្ញដ  បឹងភលឺព្បច័្កសច្ាស់នូវព្ពេះ 
និ វ នលទៀត លនេះគឺពនលឺដនបញ្ញដ  លបើមិនម្មនពនលឺដនបញ្ញដ លទ 
សូមផីល ើញនូវរបូព្បព្កតីជាធមាា ក៏ែូច្ជាខ្ជវ ក់លព្ េះមិន 
បានែឹងថាវាជាឧបាទយរបូលៅជាវតទុលនេះ វតទុល េះ លព្ េះ 
អាំណាច្ដតមិនម្មនដភបកបញ្ញដ លនេះឯង ។ បុណយបាបមិន 
ដមនសទិតលលើវតទុែដទលទ ឬ មកពីអវី ៗ លទ គឺលៅលលើចិ្តថ 
របស់ខ្លួនឯង លពលដែលលសច្កថីលព្កាធលកើតលឡើង ម្ច្ឆរយិៈ 
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លសច្កថីកាំណាញ់ ឥសា លសច្កថីព្ច្ដណនលកើតលឡើង លយើង 
ថាមកពីអបកលនេះអបកល េះដែលលធវើឲ្យខ្ញុាំខឹ្ង ខ្ញុាំស្សោញ់ ខ្ញុាំ 
ព្ច្ដណន ាមពិត លបើលយើងមិនម្មនកិលលសកបុងចិ្តថលទ លតើ 
លសច្កថីលព្កាធជាលែើម នឹងបានមកពីណា ច្ាំល េះព្ពេះ 
សម្មា សមពុទន ច្ាំល េះព្ពេះលសរបុីតថ និងព្ពេះអរ នថ លតើដែល 
ខឹ្ងមថងណាលទ ែូលច្បេះលសច្កឋីខឹ្ងលព្កាធដែលលកើតលឡើង 
មិន ដមនមកពីរបស់ខ្ជងលព្ពលទ 
គឺមកពីកិលលសរបស់ខ្លួនឯង ។ 

 
បទ្ពិច្ឆរដ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

ជីវតិរស់នៅ ន ើម្បសីម្លឹងនម្ើលនូវនោកននេះ ។ 
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ហទាស្មូលចិតត  ២  ដួង 
គឺហទាស្មលូចតិតដួងទ ី១ 

 ១- ហទាមនស្ស ស្ហគត ំ បដិឃស្មបយតុត ំ
អស្ង្ខខ រកិ ំ លទលមូលចិ្តថ ព្បព្ពឹតថលៅជាមួយលទមនសស 
លវទ  ព្បកបព្ពមលោយបែិ ៈ(គឺលសច្កថីថាប ាំងថាប ក់ចិ្តថ) 
លកើតលឡើងលោយខ្លួនឯង មិនបានអាស្ស័យអបកែដទ បបួល 
ែឹក ាំ ។ 

មានហចតស្កិរបកប ២០ គ ឺ
  - អញ្ដសម្ម លច្តសិក ១២ (វារបីតិ) 
  - លម្មច្តុកាលច្តសិក ៤ 
  - លទច្ទុកាលច្តសិក ៤ 

ចចកជាខនធ 
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  - លវទ លច្តសិក ជា លវទ ខ្នន 
  - សញ្ញដ លច្យសិក ជាសញ្ញដ ខ្នន 
  - លច្តសិក ១៨ ជាសងាខ រកខនន 
  - លទសចិ្តថ ជាវញិ្ញដ ណកខនន 

 
 

ចចកជាធាត ុ
  - លច្តសិក ២០ ជាធមាធ្លតុ 
  - លទសចិ្តថ ជាមល វញិ្ញដ ណធ្លតុ 

ចចកជាអាយតន 
  - លច្តសិក ២០ ជាធម្មា យតនៈ 
  - លទសចិ្តថជាម យតនៈ 

ចចកជាស្ចេៈ 
  - លទសលច្តសិក ២០ ជាទុកខសច្ចៈ 
  - លទសចិ្តថ ជា ទុកខសច្ចៈ 
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ធមអ៌បរ់ំចិត្ត 
ស្ឋអីពំីស្តិរលកឹដងឹនវូធមព៌ិតចមន 

3 
 កបុងលពលសតិសមផជញ្ដៈ ជាប់ជាំ ក់កបុងលរឿងអបក 
ណា ល ើយយកលរឿងរបស់អបកល េះ ឯងមកនិយយ ។  
ថាអបកលនេះ លអយ៉ាងលនេះ អបកល េះអាព្កក់យ៉ាងល េះ ហាក់ 
ែូច្ជា អបកល េះម្មនដមនអីុចឹ្ង។ កាលលបើអប់រ ាំបញ្ញដ សម្មា  
ទិែឌិទល់នឹងសភ្ញវៈរបូធម៌ និង មធម៌យ៉ាងែូលច្បេះ ល ើយ 
នឹងបានលសច្កថីសងប់ លព្ េះថាធម៌ទាំងឡាយ កាលណា 
លបើម្មនល តុម្មនបច្ច័យយ៉ាងណា វាព្តូវដតព្បព្ពឹតថលៅ 
យ៉ាងល េះឯង ការសនសាំអធាស្ស័យកបុងស ឋ នលផសងៗ 
គ្នប  លព្ េះល តុែូលច្បេះ ព្តូវដតយល់ ព្តូវដតព្ជាបថា ការ 
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ព្បព្ពឹតថលៅដនបុគគលម្មប ក់ៗ គឺជាការព្បព្ពឹតថលៅដនបរមតទ 
ធម៌សុទន ខ្ននធ្លតុ អាយតនៈ សច្ចៈ ែូលច្បេះសូមផីកិលលស 
ដែលលកើតលឡើងកបុងស ថ នលនេះ ក៏ជាតួសងាខ រធម៌ដែល 
ព្បព្ពឹតថលៅលោយសារល តុបច្ច័យ ។ ែូលច្បេះលយើងមិនម្មន 
លសច្កថី ព្បកាន់ច្ាំល េះបុគគលលទ លព្ េះឥតម្មនបញ្ញដ បាន 
ទល់នឹងសភ្ញវៈលនេះ ជាការបញ្ញដ ក់លែើមផីោស់លតឿនសាា រតី 
លយើងព្គប់ៗគ្នប  ដែលធ្លល ប់ដតែឹងលរឿងរបស់បុគគលែដទ 
បានជាលភលច្ការពិចារណាចិ្តថបស់ខ្លួន ដែលព្បព្ពឹតថលៅ 
លោយអកុសល ជាការទស់ចិ្តថលោយលសច្កថីលព្កាធជា 
បដិឃៈ បានជាលភលច្ែល់ការពិចារណាធម៌ខ្ជងកបុង គឺ 
ចិ្តថរបស់ខ្លួន លព្ េះរវល់ជាប់ជាំ ក់កបុងការពិចារណាលរឿង 
របស់អបកែដទ ែូលច្បេះគបផីម្មនសម្មា ទិែឌិច្ាំល េះធម៌ទាំងកបុង 
ទាំងលព្ព គឺសភ្ញវៈដែលព្បាកែលឡើងមិនដមនលយើង 
ល ើយ ខ្ជងកបុងគឺសភ្ញវៈដែលសនាត់ថាលយើង 
ែូលច្បេះការអប់រ ាំ បញ្ញដ  
គបផីយល់ឲ្យជាក់ច្ាស់ព្គប់លពលលវោទាំងអស់ 
ប៉ាុដនថលោយលយើងមិនសាគ ល់ធម៌ ល តុអវីបានជាមិនសាគ ល់ 
ធម៌ ? ច្មម្លើយ ែាំបូងបាំផុតគឺការមិនសាគ ល់ធម៌ លោយលសច្កឋី 
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មិនលគ្នរពសាឋ ប់ មិនយល់ចូ្លចិ្តថ គឺធម៌ដែលព្ពេះអងគ 
ព្ទង់សដមថងសុទនដតបញ្ញជ ក់លៅលលើសភ្ញវធម៌ ដែលព្តូវ 
ែឹង លែើមផីលបើកនូវសភ្ញពងងឹតព្តូវម្មនសតិសមផជញ្ដៈ 
រលឹកែឹងនូវធម៌ ដែលធម៌ល េះឯងកាំពុងម្មនកបុងជីវតិជា 
ព្បព្កតីព្បចាាំដថង ឧទ រណ៍ថា លៅលពលដែលលមើលលៅ 
ល ើញទូរទសសន៍ 
ែូលច្បេះមិនអាច្យល់ចូ្លចិ្តថថាព្តូវបែិបតថិ ធម៌ 
លៅលពលកាំពុងល ើញលទ លមើលលៅល ើញ តុ ទូ លពអី 
លមើលលៅល ើញម្ម៉ា លញ៉ា ល ើញកូនលៅ បុរសស្តសថី អបកលនេះ 
អបកល េះ នឹងសម្មា រៈលផសងៗ ែល់លៅល ើញអីចឹ្ង 
លៅល ើយ លតើលធវើលម៉ាច្លែើមផីថា ម្មនសតិសមផជជញ្ដៈ 
លៅលពលល ើញល េះ រឭកែឹងកបុងធម៌ ប៉ាុដនថាមពិតលៅ 
លពលល ើញល េះ មិនដមនល ើញទូរទសសន៍លទ មិនដមន 
ល ើញម្ម៉ា លញ៉ាលទ  មិនដមនល ើញលសៀវលៅលទ មិនដមន 
ល ើញប ិច្លទ ដតគឺរបូាយតនៈដែលព្បាកែឲ្យល ើញជា 
របូារមាណ៍ ែូលច្បេះលបើរបូារមាណ៍ជារបូាយតនៈ លតើធម៌ ឬ 
មិនដមនធម៌ គឺជាធម៌ដែលព្ពេះអងគព្ទង់សដមថងថា ជារបូ 
ខ្នន គឺជារបូាយតនៈ ល េះឯងជាអាយតនៈ ជារបូធ្លតុ 
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ជាទុកខសច្ចៈលនេះគឺជាធម៌ 
ប៉ាុដនថលៅលពលលបើកដភបកលៅល ើញ ទូរទសសន៍ 
មិនបានល ើញធម៌ផង លនេះមកពីអវី លនេះគឺមក 
អាំពីសកាយទិែឌិ និងមកអាំពីលទសដែលមិនបានសាថ ប់ធម៌ 
ឲ្យបានយល់ចូ្លចិ្តថអាំពីសភ្ញវៈធម៌ពិត ែល់លៅដមន 
ដទនលៅ ព្គ្នន់ដតឮលគថា លៅលធវើធម៌លៅសាំណាក់បែិបតថិ 
ធម៌ លៅច្លព្មើនធម៌ ឯលណេះឯលណាេះច្ង់លៅលធវើធម៌និងលគ 
ដែរ ល ើញលទ! មិនទន់ទាំងបានសអីផង លកើតលរាគច្ង់ 
មួយលទៀត ល ើយទាំងដែលច្ាំណង់ច្ង់ល ើញធម៌លនេះ គឺ 
ជាធម៌មួយដែលម្មនកបុងជីវតិព្បចាាំដថង មិនម្មនសតិអប់រ ាំ 
បែិបតថិល ើញផង លតើលៅបែិបតថិលែើមផីល ើញធម៌ឯណាវញិ 
លបើដតយ៉ាង បឹងលធវើែូច្លមឋច្លែើមផីល ើញធម៌ពិត ធម៌ដមន 
លៅ ។ 

រពេះពុទ្ធវាច្ឆ 
 

 
 
 

[[ ពួក្ជនពាលមនិមានរាជាា  មានខលួនឯងដូចជា 
សរតូ្វ ណត្ងយធវើក្មមដល៏ាមក្ ណដលជាអំយពើមានផលដយ៏តត  
រក្ហាយ ។ 
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ហទាស្មូលចិតតដួងទី២ 
 ២-ហទាមនស្ស ស្ហគត ំ បដិឃស្មបយតុត ំ
ស្ស្ង្ខខ រកិ ំលទសមូលចិ្តថ ព្បព្ពឹតថលៅជាមួយលទមនសស 
លវទ  ព្បកបជាមួយបែិ ៈ គឺការថាប ាំងថាប ក់ចិ្តថលកើតលឡើង 
អាស្ស័យអបកែ៏ដទបបួលែឹក ាំ ។ 

មានហចតស្កិរបកប ២១គ ឺ
 - អញ្ដសម្ម លច្តសិក ១២ (លវៀបីតិ) 
 - លម្មច្តុកាលច្តសិក ៤ 
 - លទច្ទុកាលច្តសិក ៤ 
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 - ថីទុកាលច្តសិក ២ 
ចចកជាខនធ 

 - លវទ លច្តសិក ជា លវទ ខ្នន 
 - សញ្ញដ លច្តសិក ជា សញ្ញដ ខ្នន 
 - លច្តសិក ២០ ជាសងាខ រកខនន 
 - លទសចិ្តថ ជាវញិ្ញដ ណកខនន 

ចចកជាធាត ុ
 - លច្តសិក ២២ ជាធមាធ្លតុ 
 - លទសចិ្តថ ជាមល វញិ្ញដ ណធ្លតុ 

ចចកជាអាយតន 
 - លច្តសិក ២២ ជាធម្មា យតនៈ 
 - លទសចិ្តថ ជាម យតនៈ 

ចចកជាស្ចេ 
 - លច្តសិក ២២ ជាទកខសច្ចៈ 
 - លទសចិ្តថ ជាទុកខសច្ចៈ 
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ធមអ៌បរ់ំចិត្ត 
ស្តអីពំីបុគគលអត់បញ្ហដ របាថាន លាមក 

3 
 លៅកបុងគមពីរសលម្មា  វលិ ទនី ដែលជាអែឌកថាព្ពេះ 
អភិធមាគមពីរវភិងគ 
ព្តង់កដនលងដែលសដមថងអាំពីលសច្កថីព្បាថាប  ោមក 
បាបិចឆតា ល ើយម្មននិលទធសលសច្កថី គឺឯកលទធស 
លៅកបុងការដច្កពួកនីមួយៗ លៅកបុងឧតថកវភិងគនឹងលៅ 
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ព្តង់បាបិច្ឆា លោកបានសដមថងនូវធម៌មួយគូរឲ្យលយើង 
កត់ច្ាំណាាំចាាំឲ្យច្ាស់អាំពីបុគគលអបកព្បាថាប ោមក ។ គឺ
បុគគល ល េះឯងអាប់ឱននូវបញ្ញដ  ម្មនបញ្ញដ អន់ថយល ើយ 
អងគុយលៅកណាថ លបរស័ិទ អងគុយលៅកណាថ លបុគគល ជា 
ឧបោឌ ក ល ើយក៏បានល លថាៈ លយើងបានែឹងល ើយ គឺ 
ធម៌ ៣ ដែលញុាាំងសតវឲ្យយឺតយូរគឺ ទិែឌិ ម្មនៈ តណាហ  
ែូលច្បេះ កាលលបើបាននូវអរយិបុគគលក៏រដមង ម្មននូវឫទនិ 
ឯច្ាំដណកអបកព្ទព្ទង់នូវព្ពេះបរយិតថិធម៌ គឺបុគគលល េះឯង 
មិនរចួ្ផុតចាកវែថលទ ដែលលឈាា េះថាបរយិតថិ មិនជាការ 
លាំបាកែល់ពួកលយើងលទ ប៉ាុដនថបុគគលដែលចូ្លចិ្តថកបុងព្ពេះ 
បរយិតថិធម៌មិនអាច្រចួ្ផុតចាកវែថៈ ។ 
 លនេះជាលសច្កថីមួយ ដែលបញ្ញជ ក់ឲ្យល ើញខ្លួនលោក 
 បឹងពូដកបរយិតថិៗ     អវីក៏លោយមិនជាការលាំបាកលទលនេះ
កបុងកាលដែលព្បាថាប ោមក 
អងគុយកណាថ លលញាមឧបោឌ ក ល ល កយែូលច្បេះ 
ប៉ាុដនថម្មនបញ្ញដ អន់ថយ មិនលរៀនមិន លច្េះមិនចាាំលទ   
ប៉ាុដនថលបើអរយិបុគគលល ើយ ក៏សលព្មច្ នូវឬទនី 
ឯការដែលយល់ចូ្លចិ្តថកបុងបរយិតថិមិនអាច្រចួ្ 
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ផុតចាកវែថៈ។ កបុងព្ពេះអែឌកថាចារយ លោកបានបញ្ញដ ក់ថា 
បុគគលពួកលនេះឯង លឈាា េះថាញុាាំងសាស ឲ្យវ ិស 
លព្ េះដតល លថា ការព្ទព្ទង់ចូ្លចិ្តថកបុងបរយិតថិមិនអាច្ 
រចួ្ផុតចាកវែថៈ ល ើយលោកបានល លលទៀតថា មហា
លចារ ែូច្ជាបុគគលពួកលនេះរដមងមិនម្មន បានលសច្កថីថា 
មហាលចារកបុងលោក ដែលលៅថាមហាលចារ គឺលចារធាំ 
លចារលួច្ លចារបលន់ យ៉ាងណាក៏លោយ លសាើលោយបុគគល 
ពួកលនេះរដមងមិនម្មន បុគគលដែលបានល លថា អបកណា 
ដែលចូ្លចិ្តថបរយិតិថរដមងមិនរចួ្ចាកវែថៈ លនេះលឈាា េះថា 
ជាបុគគល ដែលលធវើឲ្យសាស វ ិស។ លសច្កថីដែលម្មន 
លៅកបុងព្ពេះអែឌកថាលោកបានបញ្ញជ ក់ថា 
បុគគលដែលព្ទព្ទង់ ព្ពេះបរយិតថិ 
មិនអាច្រចួ្ផុតចាកវែថបានលទ គឺរកមិនបាន 
បានលសច្កថីថា មិនអាច្រកបាននូវបុគគលដែលព្ទព្ទង់ 
ព្ពេះបរយិតថិ ល ើយមិនរចួ្ចាកវែថៈបានល េះលទ លព្ េះថា 
ការមិនរចួ្ចាកវែថៈ មិនដមនលោយសារព្ទព្ទង់បរយិតថិ
ល េះលឡើយ ។ 
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ប្ពះពទុ ធវាចា 

 
 

 
ហមាហមូលចិតត ២ ដួង គឺ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ហមាហមូលចិតត ២ ដួង គឺ 
ហមាហមលូចតិតដួងទី១ 

 ១-ឧហបកាខ  ស្ហគត ំវចិិកិចាឆ ស្មបយតុត ំ លម្ម  
មូលចិ្តថព្បព្ពឹតថលៅជាមួយ វចិកិចិាា  គឺលសច្កឋីសងស័យ ។ 

[[ បុគគលយធវើក្មមដយ ើយ រណមងយតត រក្ហាយ ឬមាន 
មុខយជាគយោយទឹ្ក្ណភនក្ ណរសក្យទំ្ទួ្លផលននក្មមដ 
ក្មមណដលយគយធវើយ ើយយនេះ យ ម្ េះថ្នក្មមមនិលអយ ើយ ។ 
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មានហចតស្កិរបកប ១៥ គ ឺ
- អញ្ដសម្ម លច្តសិក១០ (លវៀរបីតិ  

   ឆ្នធៈ អធិលម្មកខ) 
  - លម្មច្តុកាលច្តសិក ៤ 
  - វចិិ្កិចាឆ លច្តសិក ១ 

ចចកជាខនធ 
  - លវទ លច្តសិក ជា លវទ ខ្នន 
  - សញ្ញដ លច្តសិក ជាសញ្ញដ ខ្នន 
  - លច្តសិក ១៣ ជាសងាខ រកខនន 
  - លម្ម ចិ្តថ ជាវញិ្ញដ ណកខនន 

ចចកជាធាត ុ
   - លច្តសិក ១៥ ជាធមាធ្លតុ 
  - លម្ម ចិ្តថ ជាមល វញិ្ញដ ណធ្លតុ 

 
ចចកជាអាយតន 

  - លច្តសិក ១៥ ជាធម្មា យយតនៈ 
  - លម្ម ចិ្តថ ជាម យតនៈ 

ចចកជាស្ចេ 
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  - លច្តសិក ១៥ ជាទុកខសច្ចៈ 
  - លម្ម ចិ្តថ ជាទុកខសច្ចៈ ។ 
 

ធមអ៌បច់ិត្ត 
ស្ឋអីពំីរបាជាញ ហឃើញការហកើត និងការរលត់ 

3 
 បញ្ញដ ដែលបានពិចារណា ល ើញសងាខ រធម៌ទាំង 
ឡាយ ដតងម្មនការអស់លៅ សូនយលៅល េះលព្ េះកបុង 
សតថនថបិែក  ខុ្ទធកនិកាយ បែិសមាិទមគគ  កបុងភងគញាណ 
និលទធស ដែលសដមថងអាំពីព្បាជាញ ល ើញ ការអស់លៅសូនយ 
លៅដបកធ្លល យលៅដនសងាខ រធម៌ លោកបានពនយល់លោយ 
ព្ពេះអែឌកថា ច្ាំល េះព្ពេះពុទនែីកា ដែលព្ពេះអងគសដមថងថា 
តស្ស ចិតតស្ស ភងគ ំ អនុបស្សតិ គឺសដមឋងអាំពីវបិសស  
ដែលបានល ើលញអាំពីការដបកធ្លល យលៅដនចិ្តថល េះ ដែល 
ចិ្តថល េះឯង  លោកបានលលើកជាឧទ រណ៍ថា របូា- 
រមមណាចតិតំ គឺចិ្តថដែលម្មនរបូារមាណ៍  ឧបហជជតាវ    
ភិជជត ិ ម្មនការលកើតលឡើង និងដបកធ្លល យ 
គឺថាចិ្តថល េះឯងែឹងនូវ របូារមាណ៍បានជាលែើម 
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ល ើយម្មនការដែលលកើតលឡើង និងដបកធ្លល យលៅ 
ច្ាំល េះចិ្តថដែលម្មនការែឹងអារមាណ៍ 
ល ើយម្មនការដបកធ្លល យលៅគឺចិ្តថល េះឯង វបិសស បាន 
ល ើញកបុងព្ពេះអែឌកថាលោកបានពនយល់លទៀតថា លព្ េះ 
ចិ្តថែដទ ។ សភ្ញពដនជីវតិរបស់លយើងជាសងាខ រធម៌ គឺ 
ម្មនការលកើត នឹងរលត់ែូច្ការដែលធ្លល ប់បានពិចារណា 
ល ើយ គឺម្មនតាំណគ្នប រវាងសងាខ រធម៌ ែូលច្បេះតាំណដនសងាខ រ 
ធម៌ល េះឯងដែលលធវើឲ្យល ើញថា ហាក់ែូច្ជាមិនដបក 
ធ្លល យ ប៉ាុដនថលសច្កថីពិតគឺតាំណដនសងាខ រធម៌    ប៉ាុដនថជាមួយ  
គ្នប នឹងតាំណដនសងាខ រធម៌ដែលលកើតលឡើង ចុ្េះព្តង់ការ 
រលត់លៅដនសងាខ រធម៌ល េះលម៉ាច្ក៏លយើងមិនល ើងផងលៅ 
លព្ េះវាម្មនតាំណដនការលកើតតជាប់គ្នប  ែូច្ជារបស់ល េះ 
មិនដបកធ្លល យ អាការៈដែលរលត់លៅដនសងាខ រធម៌ល េះ 
ក៏រលត់ជាប់គ្នប ដែរ កាលដែលរលត់ជាប់គ្នប លនេះ ែូច្លមថច្ 
ក៏មិនល ើញការរលត់ជាប់គ្នប របស់សងាខ រធម៌ផង ថាមិន 
បានអប់រ ាំបញ្ញដ  មិនបានល ើញការលកើតព្បាកែដនសងាខ រ 
ធម៌ដតមួយលកខណៈៗ លម្មល េះល ើយក៏សម្មគ ល់ថារបស់ 
ល េះលទៀង មិនល ើញពីការដែលលកើតលឡើងនឹងរលត់លៅ 
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យ៉ាងឆ្អប់រ ័សលទ ដតច្ាំល េះការអប់រ ាំបញ្ញដ រដមងល ើញ 
សងាខ រធម៌ដែលលកើតបនថគ្នប  ច្ាំល េះចិ្តថវញិ្ញដ ណល េះរដមង 
លកើតបនថ ។ លយើងច្ង់ឲ្យអបកែ៏ដទែូច្លយើងែល់លៅលគមិន 
ែូច្លយើង លយើងលកើតទុកខ សថួា ដែលលកើតទុកខ បឹងមកពី 
លគមិនែូច្ ឬ មកពីចិ្តថម្មនលទសលច្តសិកព្បកបជាមួយ 
លរឿងលនេះជួយខ្លួនឯងមិនទន់បានផង ច្ង់ជួយអបកែដទ 
មិនទន់ជាបានជួយអបកែដទផង ខ្លួនឯងែួលតូង........! 
ការសនសាំអធាស្ស័យច្រកិលផសងៗពីគ្នប  លធវើលម៉ាច្ឲ្យលគែូច្ 
លយើងបាន ។ 

ហមាហមូលចិតតដួងទី ២ 
 ២-ឧហបកាខ  ស្ហគតំ ឧទធចេស្មបយតុត ំលម្ម មូល 
ចិ្តថព្បព្ពឹតថលៅជាមួយឧលបកាខ លវទ  ព្បកបជាមួយ  ឧទ្ធច្ច 
គឺលសច្កថីរលវ ើរវាយ ។ 

មានហចតស្កិរបកប ១៥ គ ឺ
  - អញ្ដសម្ម លច្តសិក ១១ (លវៀរបីតិ ឆ្នធៈ) 
  - លម្មច្តុកាលច្តសិក ៤ 

ចចកជាខនធ 
  - លវទ លច្តសិក ជា លវទ ខ្នន 
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  - សញ្ញដ លច្តសិក ជាសញ្ញដ ខ្នន 
  - លច្តសិក១៣ ជាសងាខ រកខនន 
  - លម្ម ចិ្តថ ជាវញិ្ញដ ណកខនន 

ចចកជាធាត ុ
  - លច្តសិក ១៥ ជាធមាធ្លតុ 
  - លម្ម ចិ្តថ ជាមល វញិ្ញដ ណធ្លតុ 

ចចកជាអាយតន 
  - លច្តសិក ១៥ ជាធម្មា យតនៈ 
  - លម្ម ចិ្តថ ជា ម យតនៈ 

ចចកជាស្ចេៈ 
  - លច្តសិក ១៥ ជាទុកខសច្ចៈ 
  - លម្ម ចិ្តថ ជាទុកខសច្ចៈ។ 

 
 

 
ធមអ៌បរ់ំចិត្ត 

ស្តអីពំីឥស្ាការរចចណន 
3 
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  ការរលឹកក៏ជាសភ្ញវៈពិត    មល វញិ្ញដ ណាមផលូវ 
ចិ្តថគឺមល វញិ្ញដ ណធ្លតុដែលែឹងលរឿង ថាលគបានោភ 
ល ើយក៏ជាបច្ច័យែល់ឥសា គឺលសច្កថីព្ច្ដណន ដតលសច្កថី 
ពិតល េះ គឺគ្នា នអវីលព្ពពីរបូធម៌ និង មធម៌លឡើយ ព្បសិន 
លបើបញ្ញដ បានអប់រ ាំច្លព្មើនែឹងល ើយ ក៏ព្តឹមដតជាមល - 
វញិ្ញដ ណធ្លតុ លបើសតិសមផជញ្ដៈកាំណត់ែឹងព្តឹមដតសភ្ញវៈ 
ពិតលៅ  ល ើយលសច្កថីព្ច្ដណន  ក៏លកើតលឡើងមិនបាន 
ែូលច្បេះលយើងដែលម្មនលសច្កថីព្ច្ដណន លព្ េះខ្វេះសតិ 
សមផជញ្ដៈ ភរយិ សាវ មី ម្មនការ ួងដ ងគ្នប លៅវញិ 
លៅមក លៅាមលោកវស័ិយដនការខ្វេះសតិសមផជញ្ដៈ 
ភរយិ  ួងដ ងសាវ មី កុាំឲ្យសាវ មី បឹងម្មនព្បពននថាីលទៀត 
កាលណាលបើ ួងដ ងមិនបានែូច្ចិ្តថច្ង់លទ 
ព្តូវែឹងច្ាស់ ថា 
ធម៌ទាំងឡាយរដមងព្បព្ពឹតថលៅាមល តុបច្ច័យ ដែល 
លយើងលៅថាព្បច័្ណឍ ល េះ ។ ាមពិតលកខណៈ  
សភ្ញវៈពិត ព្គប់លពលែូច្ជាចិ្តថដែលលកើតលឡើង 
គិតលៅម្មនភរយិ ថាីលទៀត 
ល េះជាសច្ចភ្ញវៈដែលមិនអាច្ដកដព្បបាន លបើ 
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ម្មនល តុបច្ច័យដែលលយើងលៅថា ព្បច័្ណឍ ល េះ ាម 
ពិតលកខណៈសភ្ញវៈ ដែលមិនអាច្ដកដព្បបាន លបើម្មន 
ល តុបច្ច័យល ើយល េះការសនសាំ កបុងស ថ នរបស់ 
បុគគលម្មប ក់ៗ លយើងមិនអាច្ែឹងបានលទ ែូលច្បេះកាលលបើ 
កមាវាយ៉ាងលម៉ាច្ផលក៏វាយ៉ាងល េះឯង ដែលលយើងអាច្ 
ែឹងបានលយើងព្តូវម្មនសម្មា ទិែឌិ លោយការដែលបាន 
អប់រ ាំចិ្តថថាវាព្តូវដតម្មនការព្បព្ពឹតថលៅយ៉ាង បឹង លព្ េះវា 
ម្មនល តុបច្ច័យធម៌ទាំងឡាយ ព្បព្ពឹតថលៅាមល តុ 
បច្ច័យដែលលឈាា េះថាចិ្តថលព្ េះអតទថាគិត ែូលច្បេះការគិត 
ថានឹងលៅម្មនភរយិថាីលទៀត លនេះគឺព្តឹមដតជាចិ្តថប៉ាុលណាត េះ 
ការកាំណត់ែឹងនូវសច្ចភ្ញព រដមងម្មនការសងប់រម្មង ប់នូវ 
លសច្កថីព្ច្ដណនឬព្បច្ណ័ឍ  ។ ែូលច្បេះ គឺព្តឹមដតជាការគិត 
លទ ល ើយការអប់រ ាំសតិសមផជញ្ដៈមិនដមនរ ូតែល់គិត 
ថា ខ្ញុាំអបកគិត ឬ អបកែដទគិតលទ គឺព្តឹមដតជាចិ្តថលនេះឯង 
ចិ្តថលយើងច្ង់ែឹងអភិធមាដតអភិធមា គឺចិ្តថបរមតទលនេះ មិន 
ដមនម្មនដតកបុងកផួនតព្ម្មល េះលទ 
លបើលព្ េះគុណម្មច ស់ញាតិ លញាមពិតជាច្ង់សាគ ល់សភ្ញវៈ 
ដនអភិធមាដមនល េះ លៅ 
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លពលដែលការគិតលកើតលឡើងនឹងឯង គឺជាចិ្តថអភិធមា ។ 
សភ្ញវៈអភិធមារដមងមិនរវល់នឹងលរឿង មិនដមនលយើងមិន 
រវល់លទ គឺមិនម្មនលរឿងដែល ាំឲ្យលកើតលសច្កថីកងវល់ 
លព្ េះ ថាម្មនសភ្ញវៈព្បាកែលឡើង 
ែូលច្បេះលរឿងមិនដមនជាសភ្ញវៈ ដតសភ្ញវៈម្មនលោយបរមតទ 
។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 73  

 
ចិត្តមានជមង ឺ
កកធុស្រូត 
3 

  លៅកបុង សុតថនថបិែក សាំយុតថនិកាយ សគ្នថវគគ 
ព្តង់ លទវបុតថសាំយុតថ កកុធសូព្ត បិែកដខ្ារលយើងលលខ្ ២៩ 
ទាំព័រ ១៤២ ម្មនលសច្កថីទាំងស្សុងថាខ្ញុាំបានសាថ ប់មក 
យ៉ាងលនេះ។ សម័យមួយ ព្ពេះម្មនព្ពេះភ្ញគព្ទង់គង់កបុង 
ដព្ពអញ្ជ ័ន ជាទីឲ្យភ័យែល់សតវព្មឹគជិតព្កុងសាលកត 
ព្គ្នកាលបឋមយមរាព្តីកនលងលៅ លទវបុតថ លឈាា េះកកុធៈ 
ម្មនរសាីរងុលរឿងញុាំងដព្ពអញ្ជ ័នជុាំវញិទាំងអស់ឲ្យភលឺសាវ ង 
ល ើយចូ្លលៅគ្នល់ ព្ពេះម្មនព្ពេះភ្ញគលុេះចូ្លលៅែល់ 
ព្កាបថាវ យបងគាំព្ពេះម្មនព្ពេះភ្ញគ ល ើយឋិតលៅកបុងទី 
ែ៏សមគួរ ។ 
  លុេះកកុធលទវបុតថ ឋិតលៅកបុងទីសមគួរល ើយបាន 
ព្កាបថាវ យបងគាំទូលព្ពេះម្មនព្ពេះភ្ញគែូលច្បេះថាៈ ននទស ិ
សម្ណាតិ បពិព្ពេះសមណៈ ព្ពេះអងគលព្តកអរដែរឬ ?    
ព្ពេះអងគព្ាស់លឆ្លើយថាៈ កឹលទាធ  អាវមុោតិ ម្មប លអាវលុសា 
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លព្តកអរលព្ េះបានអវី ? លទវបុតថសួតលទៀតថាៈ មតន ហ ិ
សម្ណ មោច្សតិី បពិព្តព្ពេះសមណៈលបើែូលចាប េះ ព្ពេះ 
អងគលសាយលសាកដែរឬ ? ព្ពេះអងគព្ាសលឆ្លើយ កឹ ជីយតិថ 
អាវមុោតិ ម្មប លអាវលុសាចុ្េះអបកណាផ្កច ញ់អវី ? បានជា 
លសាយលសាកលទវបុតថសួរមថងលទៀតថាៈ មតនហិ សម្ណ មនវ 
ននទសមិនវមោច្សតិី បពិព្តព្ពេះសមណៈលបើែូលចាប េះ 
ព្ពេះអងគមិនលព្តកអរល ើយក៏មិនលសាកលទឬ ? ព្ពេះអងគ
លឆ្លើយ ថា ឯវមាវមុោតិ លអើអាវលុសា អីុចឹ្ងល ើយ។ កកុធ 
លទវបុតថទូលសួរច្ាំល េះព្ពេះែ៏ម្មនព្ពេះភ្ញគថាៈ 
 កចេ ិតវ ំអនិហោ ភកិខ ុកចេ ិននទិ នវជិជត ិ
 កចេិ តហមកមាស្នីំ អរតី នាភកិីរតតីិ 
 ព្ពេះអងគជាភិកខុមិនម្មនទុកខលទឬ  លសច្កថីលព្តកអរមិន 
ម្មនលទឬ លសច្កថីអផសុកមិនព្គបសងាត់ ព្ពេះអងគដែលគង់ 
លៅម្មប ក់ឯងលទឬ ? ព្ពេះែ៏ម្មនព្ពេះភ្ញគព្ាស់ថាៈ 
 អនិហោ ហវ អហយំកខ អហថា ននទ ិនវិជជត ិ
 អហថា មហមកមាស្នីំ អរត ីនាភកិីរតតីិ 
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  ម្មប លយកស តថាគតមិនម្មនទុកខលទ ទាំងលសច្កថី 
លព្តកអរក៏មិនម្មន ទាំងលសច្កថីអផសុក ក៏មិនព្គបសងាត់ 
តថាគតដែលអងគុយលៅម្មប ក់ឯងលឡើយ ! 
  កកុ្ អទវបុតត សរួចាំអ ះប្ពះ ងគជាបនតថាាៈ 
  កថ ំ តវំ អនិហោ ភិកខ ុ កថ ំ ននទ ិ ន វជិជត ិ
កថតំហមកមាស្នី ំ អរតី នាភកិីរតតីិ ែូច្លមឋច្ក៏ព្ពេះ 
អងគជាភិកខុមិនម្មនទុកខ ? 
ែូច្លមថច្ក៏មិនម្មនលសច្កថីលព្តកអរ ? 
ែូច្លមថច្លសច្កថីអផសុកមិនព្គបសងាត់ព្ពេះអងគ ដែលគង់ 
លៅដតម្មប ក់ឯង ?  ព្ពេះអងគព្ាស់ថាៈ 
 អឃជាតស្ស ហវ ននិទ ជាតស្ស ហវ អឃ ំអននិទ 
អនិហោ ភិកខ ុ ឯវ ំ ជានាហ ិ អាវុហសាតិ លសច្កថី 
លព្តកអរ   រដមងម្មនែល់សតវដែលម្មនលសច្កថីទុកខ លសច្កថី 
ទុកខរដមងម្មនែល់សតវដែលម្មនលសច្កថីលព្តកអរ ម្មប ល 
អាវលុសា អបកឯងព្តូវែឹងថា ភិកខុមិនម្មនលសច្កថីលព្តកអរ 
ទុកខក៏មិនម្មនដែរ។  កយចុ្ងលព្កាយរបស់កកុធលទវបុតថ 
ល លថា  
  ចិរស្ស ំវត បស្ាមិ ររហមណំ បរនិពិវុត ំ 
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  អននទឹ អនិឃ ំភកិខុំ ភណិហ ំ  ហលាហក វិស្តតកិ ំ
 ខ្ញុាំព្ពេះអងគខ្ជនល ើញភិកខុ ជាព្  ាណ៍ដែលរលត់ 
កិលលស មិនម្មនលសច្កថីលព្តកអរ មិនម្មនទុកខ ឆ្លងនូវ 
តណាហ  ដែលជាលព្គឿងផាយលៅកបុងលោកអស់កាលយូរ 
ល ើយ  ។ កបុងព្ពេះអែឌកថា សារតទបផកាសិនី ទាំព័រ ៣៥០ 
លោកបានសដមថងថាៈ បទថា កកហុធា ហទវបុហតាត  
លសកឋីថាបានឮថា លទវបុតថអងគលនេះ   ជាបុតថឧបោឌ ករបស់ 
ព្ពេះមហាលម្មគគោនលតទរៈកបុងលកាឡនគរ កាលវយ័វឌ្ណ  
ការធាំច្លព្មើនលឡើងកបុងសាំណាក់របស់ព្ពេះលថរៈ លធវើឈាន 
ឲ្យលកើតល ើយ លធវើមរណកាលលៅបានលកើតលៅកបុងព្ព ា 
លោក សូមផីកបុងព្ព ាលោកល េះ ពួកព្ព ាក៏ែឹងអាំពី 
លគថា កកុធព្ព ាលនេះឯង បទថា ននទស្ ិ ដព្បថា លព្តកអរ 
បទថា កលឹទាធ  លសច្កថីថា បុគគលម្មនលសច្កថីលព្តកអរ 
លព្ េះបានអវី? បុគគលបានរបស់ដែលលពញចិ្តថអវីៗ លឈាា េះ 
ថា លសច្កឋីលព្តកអរលព្ េះែូលចាប េះព្ពេះែ៏ម្មនព្ពេះភ្ញគជា 
ម្មច ស់លទើបព្ាស់យ៉ាងលនេះ បទថា កឹជយិតថ លសច្កថីថា 
អបកណាអន់ថយអាប់ឱន វតទុរបស់ម្មនសាំពត់ជាលែើម 
ដែល ខ្លួន លពញចិ្តថយ៉ាងណាៗ អបកល េះរដមងលសាកលៅ 
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លព្ េះ ែូលចាប េះ 
ព្ពេះម្មនព្ពេះភ្ញគជាម្មច ស់លទើបព្ាស់យ៉ាងល េះ បទថា 
អរត ិ នាភិកីរត ិ លសច្កថីថា លសច្កថីអផសុករដមង 
មិនព្គបសងាត់ បទថា អឃជាតស្ស លសច្កថីថាអបកលកើត 
ទុកខ គឺាាំងនូវកបុងវែឋទុកខ បទថា ននទីជាតស្ស បានែល់ 
អបកលកើតតណាហ ពិតណាស់ វែឋទុកខរបស់បុគគលល ើញែូច្ 
ល េះ ក៏ម្មនលៅថា អឃៈ អបកជាទុកខរដមងព្បាថាប សុខ្ 
ែូលច្បេះលព្តកអរ លទើបម្មនែល់អបកលកើតទុកខ ច្ាំដណកទុកខ 
ក៏ម្មនច្ាំល េះបុគគល ដែលម្មនលសច្កថីលព្តកអរែូច្គ្នប  
កាល សុខ្ដព្បព្បួលលៅល តុល េះ 
ទុកខលទើបម្មនែល់អបកម្មន លសច្កថីលព្តកអរ ។  កយថា 
ទុកខ បានលសច្កកថីថាព្ទាំមិន 
បានដែលព្ទាំមិនបានលនេះមកពីអវី ថាមកពីម្មនលរាគ លរាគ 
ម្មន ២ យ៉ាង លរាគផលូវកាយ ១ លរាគផលូវចិ្តថ ១ ព្ពេះសម្មា - 
សមពុទន ព្ពេះអងគព្ាស់សដមថងថា លរាគផលូវកាយស្សួល 
ពាបាលជាងលរាគផលូវចិ្តថ 
ច្ាំល េះលរាគផលូវចិ្តថពិបាកពាបាល ណាស់ ។ 
ដតសពវដថងសមលឹងល ើញទសសនៈសងគមកបុងបច្ចុបផនប ថា 
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លរាគលអែស៍ លាំបាកពាបាល ល ើយមិនម្មនថាប ាំ 
សព្ម្មប់ពាបាលលទៀតផង ដតថាអាច្ពាបាលជាសេះ 
លសផើយ លៅលពលដែលបុគគលអបកលកើតលអែស៍ល េះ បាត់ 
បង់ជីវតិលៅជមងឺផលូវកាយ សូមផីជមងឺព្បលភទណាក៏លោយ 
រដមងម្មនទីបញ្ច ប់ទាំងអស់ គឺលៅលពលសាល ប់ ។ ដតជមងឺ 
ផលូវចិ្តថ គឺជមងឺលោភៈ ជមងឺលទសៈ   ជមងឺលម្ម ៈ  ជមងឺឥសា 
ជមងឺមច្ឆរយិៈ ជមងឺទិែឌិ ជមងឺម្មនៈ ជមងឺតណាហ  ជមងឺទាំងអស់ 
លនេះ លាំបាកពាបាលដព្កដលងលាំបាក ។ ែូច្ជាលោភៈ 
ដែលជាជមងឺ រុាាំដរមួយកបុងវែថសងារ លតើម្មនព្គូលពទយណា 
ឌុ្កទ័រណា  ដែលអាច្ពាបាលជាលទ  ។ ទាំងដែលខ្លួន 
ឯងជាព្គូលពទយ ក៏មិនបានែឹងថាប ាំ លតើរកថាប ាំអវីមកលលបលែើមផី 
កាំចាត់បង់នូវលរាគ លកើតលរាគចាស់  លរាគឈឺ្  លរាគ សាល ប់ 
បាន លព្ េះមិនបានយល់ថា  លកើត ចាស់ ឈ្ឺ សាល ប់  មក 
ពីអវីផង  ។ 
  ែូលច្បេះ ច្ាំល េះកិលលសបាបអកុសលដែលជាជមងឺ 
ព្បលភទ មធម៌មួយលកើតលឡើង កបុងស ថ នមិនដមនលកើត 
លឡើងលព្ េះអត់ល តុអត់បច្ច័យលទ  លោភមូលចិ្តថលកើត 
លឡើង លព្ េះម្មនលោភលច្តសិកជាមូលជាព្បធ្លនលទស
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មូលចិ្តថលកើតលឡើង លព្ េះម្មន លទសលច្តសិកជាមូលជា 
ព្បធ្លន លម្ម មូលចិ្តថលកើតលឡើង លព្ េះលម្ម លច្តសិក
ជាមូលជាព្បធ្លន លនេះគឺលសច្កថីដែលបញ្ញជ ក់ឲ្យល ើញថា 
សភ្ញពដនសងាខ រធម៌ព្គប់យ៉ាងទាំអស់ គឺលកើតមកអាំពីល តុ 
និងបច្ច័យ ។ សូមផីដតជមងឺផលូវកាយដែលលកើតលឡើង ក៏ម្មន 
សមុោឌ នរបស់វាដែរ ជមងឺខ្លេះលកើតមកពីកមា ជមងឺខ្លេះ លកើត 
មកពីឧតុ ជមងឺខ្លេះលកើតមកអាំពីអាហារ ជមងឺខ្លេះលកើតមក 
ពីចិ្តថ ។ លយើងព្គប់គ្នប ព្តូវព្ជាបខ្លួនឯងថា គឺជាអបកម្មន 
ជមងឺ ជមងឺកបុងទីលនេះមិនដមនជមងឺផលូវកាយលទ គឺសាំលៅយក 
ជមងឺផលូវចិ្តថ លតើលយើងព្គប់គ្នប ទទួលសាគ ល់ខ្លួនឯងថា ជាអបក 
ម្មនជមងឺល ើយឬលៅ លរឿងលច្េះទទួលសាគ ល់ខ្លួនឯង លនេះ 
ជាការលច្េះែឹងព្បលសើណាស់ លព្ េះថាកបុងលោកលនេះលោយ 
លព្ច្ើន គឺសមផូរដតអបកដែលមិនបានសាគ ល់ខ្លួន លម្មល េះល ើយ 
មិនែឹងថាខ្លួនឯងលៅណាមកណា មិនែឹងថាខ្លួនឯង ជា 
អបកណា វាមិនខុ្សអវីពីមនុសសដែលម្មនជមងឺល ើយមិន 
ែឹងថាខ្លួនឯងម្មនជមងឺ   លតើដែលម្មនគាំនិតអវីគិតលៅរក 
ថាប ាំ មកពាបាលជមងឺដែរឬលទ ។ យ៉ាងណាមិញច្ាំល េះ 
ជីវតិលយើងក៏អីុចឹ្ងដែរ លយើងព្តូវដតែឹងថា លតើជីវតិលយើងគឺ 
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ជាអវី ? ច្លមលើយយ៉ាងខ្លី ដែលអាច្សាថ ប់បានដតមិនយល់ 
គឺ ជីវតិ ំ ស្ចេំ ជីវតិគឺសច្ចធម៌ ការដែលយល់អាំពី 
សច្ចធម៌លនេះ មិនដមនជាលរឿងធមាាលទ លបើបុគគលណាបាន 
យល់ចូ្លចិ្តថច្ាស់ោស់ រដមងកាំចាត់បង់នូវលសច្កថី 
ទុកខបាន ។ 

 
កនុងយរលដែលចិត្តយើត្យោគ្មដងៗ 
ហធវើឲ្យហកើតហ ើងនវូ ហទាស្ ៦ យ៉ា ងគឺៈ 

១- អនករណ លធវើឲ្យងងឹតងងល់ 
២-អចកខកុរណ លធវើមិនឲ្យច្កខុល ើញធម៌ពិត 
៣- អញ្ហដ ណករណ លធវើមិនឲ្យម្មនព្បាជាញ ល ើញធម៌ពិត 
៤- វិឃដបកខកិ     លធវើឲ្យព្បព្ពឹតថលៅកបុងលសច្កឋី  
  ច្លងអៀតច្ងអល់   
៥- បញ្ហដ និហោធក លធវើឲ្យរលត់នូវព្បាជាញ  
៦- អនិរវ នស្វំតតនកិ   លធវើមិនឲ្យព្បព្ពឹតថ លែើមផីព្ពេះ 
និ វ ន ។ សភ្ញពដនចិ្តថដែលលកើតលឡើងម្មនអកុសល     
លពលល េះចិ្តថមិនដែលម្មនសភ្ញពលអថាល លឡើយ ដតងដត 
ងងឹតងងល់មិនែឹងនូវសភ្ញវធម៌ ។ ងងឹតងងល់កបុងទី 



 81  

លនេះ សាំលៅែល់ការងងឹតនូវសាា រតី មិនដមនសតិាាំងម្មាំ 
កបុងការរលឹកែឹង ឧទ រណ៍ជាក់ដសថង ែូច្ជាលៅកបុង 
ជីវតិ ព្បចាាំដថងរបស់លយើងព្គប់គ្នប ម្មនបងលឈាល េះបអូន មីង 
លឈាល េះម្ម យយលឈាល េះា ម្មាលឈាល េះបិា ព្បពនន 
លឈាល េះបឋី ដែលម្មនការលឈាល េះទស់ដទងដខ្វងគាំនិត លមើល 
មុខ្គ្នប មិនច្ាំទាំងលនេះមកពីអវី ថាមកពីមិនម្មនសាា រតី 
 ុាំព្គងទូ ា នចិ្តថ បឹងឯង ។ លពលដែលលទសចិ្តថ 
លសច្កថីខឹ្ងលព្កាធលកើតលឡើង លពល បឹងម្មនសតិ លច្តសិក 
សមផយុតថធម៌លកើតលឡើងព្ពមជាមួយបានលទ ? មិនបានលទ 
លព្ េះអវី លព្ េះថាសតិជាលសាភណលច្តសិក   លទសចិ្តថ 
ជាអកុសលចិ្តថ ែូលច្បេះមិនអាច្លកើតជាមួយគ្នប  បានលទ 
លពលណាដែលកុសលចិ្តថលកើតលឡើង លពលល េះ អកុសល 
ចិ្តថមិនអាច្លកើតលឡើងបានលទ លពលណាដែលអកុសលចិ្តថ 
លកើតលឡើង លពលល េះកុសលចិ្តថមិនអាច្លកើតលឡើងបាន 
លទ ល ើយធម៌ទាំងលនេះ ដតងម្មនច្ាំល េះជីវតិរបស់លយើង 
ព្គប់គ្នប  ទាំងកុសលធម៌ ទាំងអកុសលធម៌ និងទាំង    
ពាព្កិតធម៌ ។ ច្ាំល េះអកុសលធម៌ លធវើឲ្យសតវលោក 
មិនល ើញធម៌ពិតបាន អកុសលធម៌ម្មនអាំណាច្ខ្ជល ាំង 
ណាស់ វាជាលៅហាវ យ យ ជាលមបញ្ញជ ការ អាច្បញ្ញជ  
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ឲ្យលយើងសម្មល ប់ម្មាក៏បាន សម្មល ប់បិាក៏បាន បាំដបក 
សងឃក៏បាន សម្មល ប់ព្ពេះអរ នថក៏បាន លធវើលោ ិតរបស់ 
ព្ពេះសម្មា សមពុទនឲ្យពុេះពង ឬក៏អាច្ ាំឲ្យលធវើបាបកមាែដទ 
លទៀតបានទាំងអស់ លនេះច្ាំល េះជីវតិបច្ចុបផនប ដែលបាប 
អកុសលបញ្ញជ ឲ្យលធវើ ។ និយយអាំពីជីវតិ  ដែលបាន 
សាល ប់អាំពីជាតិលនេះលៅ បាបអកុសលលនេះឯង ដតងបញ្ញជ  
សតវឲ្យធ្លល ក់នរក សតវលកើតជាលព្បត  សតវលកើតជាអសុរ 
កាយ សតវលកើតជាសតវតិរចាឆ ន កបុងកាំលណើ តលថាកទប 
យ៉ាងលនេះ មិនដមនសតវណាច្ង់លកើតលទ លរឿងលនេះមកអាំពី 
អកុសលលទលតើដែល ាំឲ្យសតវលកើតយ៉ាងលនេះ ។ ល ើយ 
អកុសលធម៌លនេះលទៀត លសាតលធវើមិនឲ្យសតវលោកែឹង 
ច្ាស់នូវសច្ចធម៌ មិនឲ្យម្មនព្បាជាញ ែឹងធម៌ពិត កបុងលោក 
លនេះធម៌ម្មន ២ យ៉ាង គឺធម៌ពិត ១ ធម៌មិនពិត ១ ច្ាំល េះ 
សតវលោកដតងដតព្ច្ឡាំ នឹងយល់ថាធម៌ពិត លៅជាធម៌ 
មិនពិត ែូច្ជាព្ពេះសម្មា សមពុទន ព្ពេះអងគព្ទង់សដមថងអាំពី 
ធម៌ទាំងឡាយ ជា អនតាត  មិនដមនសតវមិនដមនបុគគល 
មិនដមនអាថ តួខ្លួន មិនដមនបុរស មិនដមនស្តសថី ែល់លៅ 
អបកដែលមិនបានែឹងនូវធម៌ពិត 
សាថ ប់មិនបានល ើយបដនទម ពីលលើការសាថ ប់មិនបានគឺ 
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ព្បឆ្អាំងនឹងព្ពេះសម្មា សមពុទន លទៀតែូច្ជាព្  ាណ៍ម្មប ក់ 
ដែលម្មនកូនសាល ប់ ល ើយលែើរ លៅរកព្ពេះសម្មា សមពុទន 
យាំបលណឋើ រលែើរបលណថើ ររ ូតបាន ជួបព្ពេះសម្មា សមពុទន ព្ពេះ
អងគបានព្ាស់សួរច្ាំល េះព្  ាណ៍ ថា ម្មប លព្  ាណ៍ 
ល តុអវីបានជាអបកយាំ ល តុអវីបាន ជាអបកលសាយលសាក
ខ្សឹបខ្សួល ទុកខលទមនសសយ៉ាងលនេះ ព្  ាណ៍បានព្កាប
ទូល ច្ាំល េះព្ពេះអងគសពវព្គប់ព្បការថា កូនរបស់ខ្ញុាំព្ពេះអងគ 
បានសាល ប់បាត់បង់ជីវតិ លព្ េះល តុែូលចាប េះ 
បានជាខ្ញុាំព្ពេះអងគលកើតទុកខ យាំលសាយលសាកយ៉ាងលនេះ 
រចួ្បានព្ពេះអងគសដមថងថា អីុចឹ្ងល ើយព្  ាណ៍ លសច្កថី
លសាកលសច្កថីខ្សបឹខ្សួល លសច្កថីទុកខលទមសសទាំងឡាយ 
លកើតមកអាំពីលសច្កថីស្សោញ់ ព្គ្នន់ដតព្ពេះែ៏ម្មនព្ពេះភ្ញគ 
សដមថងមកប៉ាុណតឹ ង ព្  ាណ៍បានសាថ ប់ឮល ើយព្បឆ្អាំង 
ច្ាំល េះព្ពេះអងគថា  ព្ពេះអងគសដមថងអមាញ់មិញខុ្សល ើយ 
ព្ពេះអងគ ព្  ាណ៍និយយបល ធ សលទៀតថា ាមពិត
លសច្កថីលសាក លសច្កថីខ្សឹបខ្សួល លសច្កថីច្លងអៀតច្ងអល់ 
ទុកខលទមនសសទាំងឡាយ មិនដមនលកើតមកអាំពីលសច្កថី 
ស្សោញ់លទ លសច្កថីសុខ្សបាយរកីរាយ បានលកើតមក 
អាំពីលសច្កថីស្សោញ់ រចួ្ល ើយព្  ាណ៍ល េះ   លព្កាក 
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លច្ញចាកអាំពីសាំណាក់ ព្ពេះែ៏ម្មនព្ពេះភ្ញគ សូមផីថាវ យ 
ដតបងគាំោក៏មិនបានថាវ យផង ។ លសច្កថីប៉ាុលណាត េះ ព្គ្នន់ 
ដតបញ្ញជ ក់ព្តង់អបកដែលមិនបានែឹងធម៌ រដមងម្មនការ 
ព្បឆ្អាំងនឹងធម៌យ៉ាងលនេះ ។ ល ើយមា៉ាងវញិលទៀត ធម៌មិន 
ពិតសតវលោកដតងដតយល់ថា ជាធម៌ពិត ែូច្ជាលៅកបុង 
ជីវតិលយើងព្គប់គ្នប  ដែលមិនបានអប់រ ាំច្លព្មើនបញ្ញដ  ដតង 
ដតព្បលកៀកព្បកាន់ ួងដ ងនូវបញ្ច កខនន លោយអាំណាច្ 
ដនសកាា យទិែឌិថាជាសតវ ថាជាបុគគលតួខ្លួនែូលច្បេះលៅវញិ 
ប៉ាុដនថការដែល ព្បកាន់យ៉ាងលនេះ មិនដមនម្មនពិតលោយ
បរមតទល េះឯណា ដតវាជាការសនាត់បញ្ដតិថលៅលលើបរមតទគឺ 
របូ ហវទនា ស្ញ្ហដ  ស្ង្ខខ រ វញិ្ដណ ដតប៉ាុលណាត េះ ។ 
  ែូលច្បេះលធវើលម៉ាច្ កុាំឲ្យម្មនការ ួងដ ង លធវើលម៉ាច្កុាំឲ្យ 
ម្មនការច្លងអៀតច្ងអល់ាមផលូវចិ្តថ លធវើលម៉ាច្កុាំឲ្យរលត់នូវ 
បញ្ញដ  លធវើលម៉ាច្កុាំឲ្យមិនបាននូវព្ពេះនិ វ ន ម្មនដតលយើងព្តូវ 
ការជុាំនួយែល់ចិ្តថ លធវើឲ្យចិ្តថម្មនសុខ្ភ្ញពលអដសវងយល់
អាំពីការពិតដនជីវតិ ចិ្តថងងឹតលព្ េះអត់ពនលឺ ចិ្តថភលឺលព្ េះ
ម្មនពនលឺ ចិ្តថឈ្ឺលព្ េះម្មនលរាគ ចិ្តថជាសុខ្លព្ េះបាន
ពាបាលលៅកបុង  ម្នទីមេទ្យមានបនទបប់្រាំមួ្យ  ព្គលូពទយ
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អបកជួយគឺព្ពេះសម្មា សមពុទន ថាប ាំគឺព្ពេះសទនមា អបកលែកលពទយ
គឺលព្ េះសងឃ និងបរស័ិទអបកម្មនកិលលស ។  

បទពិចារណា 
 
 

 
 

ជមងចឺិត្តយ ម្ ះមហារីក 
3 

  ជមងឺមហារកីឲ្យដតអបកណាលកើតល ើយ ដតងដតភ័យ 
ខ្ជល ច្លព្ េះជមងឺលនេះកាច្សាហាវខ្ជល ាំងណាស់ ជាជមងឺដែល 
មិនងាយពាបាលឲ្យជាបានលឡើយ ។ ដតលនេះលទេះជា 
យ៉ាងណាក៏លោយ ក៏លយើងែឹងថាជាជមងឺលកើតលឡើងាម 
ផលូវកាយ ដតគួរឲ្យភ័យខ្ជល ច្ជាងលនេះលៅលទៀត គឺជមងឺមហា 
រកីចិ្តថ 
ជាជមងឺលធវើឲ្យសតវលោករកថាប ាំពាបាលមិនបានល ើយ 
លកើតសាល ប់រាប់លកាែិកបផវែឋសងារ ។ ជមងឺលោភៈ គឺជា 
ជមងឺមហារដីែលលធវើឲ្យរកី សូមផីភបាំម្មសពីរមិនដឆ្អតសព្ម្មប់ 

 

ក្នុងយលាក្យនេះ មនិមានរបស់អវីណដលគួរឲ្យចងា់ន 
យទ្ យបើមនិមានចិត្តចងា់នយទ្យនេះ ។  
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មនុសសម្មប ក់ មនុសសលយើងបានមួយល ើយមិនសាប់ បាន
ែប់ល ើយមិនលាមលៅដតខ្វេះ លៅដតរកមិនលច្េះព្គប់ 
មិនលច្េះ ព្គ្នន់លែើរតួរជាអបកព្ករ ូត 
លទេះបីអបកដសវងរកលនេះម្មន ព្ទពយសមផតថិលព្ច្ើនប៉ាុណាត    
ក៏លឈាា េះថាជាអបកព្កដែរ លបើ 
ជាអបកម្មនល ើយចាាំបាច់្ដសវងរកមកលធវើអវី ែូលច្បេះការដែល 
មិនព្តូវការ មិនដសវងរកមិនព្បព្ពឹតថលៅលោយអាំណច្ 
លោភៈ លឈាា េះថាអបកម្មន លព្ េះដតម្មនល ើយ បានល ើយ 
មិនព្តវូការ មិនម្មនការដសវងរក ។ លៅកបុងវសុិទនិមគគ 
លោកបានសដមឋងអាំពីអាការលរាគរបស់លោភៈ មហារកី 
ថា ម្មន ៦ យ៉ាង ។ 
អាការហោគរបស្ហ់លាភៈមោរចីតិត ៦ យ៉ា ងគ ឺ

 ១- មាយ ការោក់ពុធ ម្មយលនេះបានលសច្កថីថា 
មិនបានព្បកាសនូវលសច្កថីលសាា េះព្តង់ មិនម្មននូវសច្ច 
ភ្ញព អាច្ព្បព្ពឹតថលៅមុសាវាទក៏បាន ជួនកាលមិនបាន 
ព្គប់អងគជាមុសាវាទលទ ក៏លៅកបុងលកខណៈដនម្មយដែរ 
គឺការោក់បាាំងនូវកាំ ុស ។ លរឿងម្មយដែល ាំឲ្យលកើត 
មុសាវាទគឺម្មនលព្ច្ើនដបប លព្ច្ើនយ៉ាងណាស់ជួនកាល 
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លយើងមិនឈឺ្លទ   លយើងច្ង់ឲ្យអបកែ៏ដទែឹងថា លយើងឈឺ្ 
លព្ េះលយើងខ្ជិលកបុងកបុងកិច្ចការងារឯណានីមួយ ល ើយ 
លយើងលធវើអាការៈហាក់ែូច្ជាឈឺ្ ព្គ្នន់ដតលធវើទឹកមុខ្ដបប 
រាងលសាញ ៗ អីុចឹ្ងលៅដតព្បកបលោយចិ្តថគិតកុ កែូលច្បេះ 
គឺជាវចី្កមាកាយទវ រលនេះ គឺមុសាវាទលកើតាមកាយទវ រ 
ជួនកាលលយើងសឹងសាំរានថមិនលក់លទ ដតលយើងច្ង់ឲ្យអបក 
ែដទែឹងថា លយើងសាំរានថលក់ លយើងក៏ែណថ ប់ភួយសមងាំ 
លសងៀម លៅលោយលយើងម្មនចិ្តថច្ង់កុ ក់យ៉ាងែូលច្បេះ ជា 

វចី្កមាកាយទវ រ ។ ច្ាំល េះវចី្កមាកាយទវ រលនេះ សូមអបក 
អានទាំងឡាយ ម្មនការសិកាលែើមផីជាសតិសមផជញ្ដៈ 
ជួនកាលលយើងព្គ្នន់ដតលធវើខុ្សយ៉ាងណា ល ើយលយើង 
មិនច្ង់ឲ្យអបកែដទែឹងងាយ រចួ្ក៏ម្មនការដកលងបនលាំលនេះ 
ជាមុសាវាទដែរ លោយអាំណាច្ដនម្មយគឺជាលមដកលងដន
មុសាវាទ ។ 
 ២-សាហថយយ អាំនួតអួតអាង ការអួតអាងលនេះមិន 
ដមនជារបស់សាំខ្ជន់សព្ម្មប់លយើងលទ    
មនុសសលយើងលព្ច្ើន ច្ង់ឲ្យលគលកាតសរលសើរខ្លួន 
លម្មល េះល ើយក៏ខ្ាំអេះអាងអាំនួតអួត ខ្លួនយ៉ាងលនេះមួយ 
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យ៉ាងល េះមួយ លោយព្បការលផសងៗ 
ជួនអីការអួតខ្លួនលនេះ គឺអាច្ព្បព្ពឹតថលៅជាមុសាវាទដែរ 
លពលខ្លេះមិនជាមុមសាវាទលទ ដតជាលកខណៈជា អកុសល 
និយយលៅាមលសច្កថីពិត គឺលោភជាប់ជាំ ក់នឹងខ្លួនថា 
ខ្លួនព្បលសើរយ៉ាងលនេះមួយ យ៉ាងល េះមួយ មិនកុ កលទ 
លរឿងពិតដតលៅថាអួតល េះ ជាសភ្ញពដនអកុសល ជា 
លោភៈ ។ 
 ៣-មានៈ រងឹតអឹងលលើកកាំពស់ខ្លួនឯង មនុសសដែល 
ម្មនៈ ែូច្សតវ ីុងអីុចឹ្ង ធាំដតច្ាំល េះ អួតអាងខ្លួនដស្សក 
ខ្ជល ាំងៗ លៅលពលដែលលម លភលៀងមថងៗ ម្មនៈម្មនថាប ក់ 
របស់វាម្មនៈ ធមាាសម្មគ ល់ថាខ្លួនព្បលសើរ ែល់លៅព្ជុល 
លមើលងាយអបកែដទ លៅថាអតិម្មនៈ គឺម្មនៈែ៏ដព្កដលង 
មនុសសលយើងដែលម្មនខ្ពស់ទប លោយសារម្មនៈលទ លតើ 
លបើមិនម្មនម្មនៈលទ កបុងលលើកលនេះមិនម្មនការព្បកាន់ថា 
អបកលនេះព្បលសើរ  អបកលនេះលថាកទបលទ   ពីលព្ េះថាមនុសស 
លយើងាមពិតឥតម្មនអបកខ្ពង់ខ្ពស់ ល ើយក៏ឥតម្មនអបក 
លថាកទប ដែរនិយយលោយបរមតទធម៌ គឺែី ទឹក លភលើង 
ខ្យល់ ចិ្តថ លច្តសិក របូ ដតប៉ាុលណាត េះចុ្េះល តុអវីបានជា 
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មនុសស លយើងម្មនការលលើកតាំលកើងខ្លួនឯង លមើលងាយអបក 
ែដទ មកពីមនុសសលយើង ឲ្យតដមលគ្នប លៅាមអាំណាច្ដន 
កិលលសរបស់ខ្លួន ។ 
 ៤-បាបិចឆតា ម្មនលសច្កថីព្បាថាប ោមក សូមផីភិកខុ 
លៅកបុងធមាវន័ិយលនេះ ក៏ព្ពេះអងគព្ទង់សដមថងអាំពីភិកខុលនេះ 
ដែលព្បាថាប ោមកលៅកបុងព្ពេះពុទនសាស  លោយល តុ 
ដត វលងវងនឹងោភសកាា រៈ កិតិថយស លករ ិ៍ ថលឈាា េះ ក៏អាច្ 
លេះបង់នូវធម៌អាថ៌ អនុលោមលៅាមកាលៈលទសៈសម័យ 
រ ូតអាច្ដកវតថបែិបតិថខុ្ស ែូច្ជាព្ពេះសម្មា សមពុទនព្ពេះអងគ 
ព្ាស់ថាគួរ ឯងថាមិនគួរ ព្ពេះអងគព្ាស់ថាមិនគួរឯងថា 
គួរ លទេះជាមិនបានមួលបងាា ច់្ព្ពេះពុទនែីការក៏លោយ ឲ្យ 
ដតលសច្កថីព្បាថាប ែ៏ោមក លកើតលឡើងកបុងស ថ ន ដែល 
ល េះលឈាា េះថា ជាអកុសលលកើតលឡើងាមផលូវចិ្តថព្បព្ពឹតថ 
លៅលោយអាំណាច្ដនលោភៈ ។ 
 ៥-មហចិឆតិា លសច្កថីព្បាថាប ធាំ ួសព្បម្មណ ការ 
ច្ង់បានអវីៗ ដែល ួសពីសមតទភ្ញពរបស់ខ្លួនឯង វាជា 
ការកងវល់មួយយ៉ាងធាំ ដែលបណាថ លលធវើឲ្យចិ្តថលព្កៀមព្កាំ 
លសាកលៅ រងចាាំទទួលទាំងការលពថ ព្ក ល់ព្កហាយ 
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ែុតលរាលរាលាមផលូវចិ្តថ លតើកបុងលោកលនេះច្ង់បានអវីលព្ព 
អាំពីកាមភព របូភព អរបូភព  លទេះបីបានសមផតថិកបុងភព 
ទាំងបីលនេះ ក៏មិនែឹងយកសមផតថិទាំងល េះលៅណា លបើ 
ព្គ្នដតរស់មួយជាតិ មួយភពកាំលណើ ត ល ើយលេះបង់លៅ 
វញិដតប៉ាុលណាត េះ ។ 
 ៦-អស្នតដុឌិតា លសច្កថីមិនសល ថ ស ។ ការសល ថ ស 
ការព្បាថាប តិច្   មិនដមនបានលសច្កថីថាខ្ជិលលធវើនូវកិច្ចការ 
ងារល េះលទ ាមពិតការងារលៅដតលធវើដតសល ថ សច្ាំល េះ 
របស់ដែលបានមក លជៀសវាងការជាប់ជាំ ក់ព្បព្ពឹតថលៅ 
លោយអាំណាច្ដនតណាហ  ែូច្លនេះការសល ថ សលនេះជាព្ទពយ 
សមផតថិមួយយ៉ាងព្បលសើរ សាំរាប់បុរសស្តសថីព្គ សទ បពវជិក 
(ស្នតដុឌ ី ធន ំ ហស្ដឌ)ំ ពូជសល ថ នលនេះ មនុសសលយើង 
កព្មម្មនណាស់ ដតច្ាំដណកលោភតណាហ លទេះបីមិនបាន 
សាបលព្ េះ បណថុ េះក៏ម្មនដែរ ពូជសល ថ សលោយែុេះកបុង 
ស ថ នរបស់លយើងព្គប់ៗគ្នប  ។ 
អាការៈហោគរបស្ហ់ទាស្ៈមោរកីចតិត ៦ យ៉ា ងៈ 

 ១-ហកាហធាៈ ម្មនលសច្កថីខឹ្ងលព្កាធ លសច្កថីខឹ្ង 
លព្កាធ ជាលរាគសញ្ញដ របស់លទសៈមហារកី។ ទលងវើរបស់ 
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បុគគលខឹ្ងលព្កាធ លធើវឲ្យឥតខ្ជល ច្ញលញើត នរណា 
លពលលទសៈលៅកបុងខ្លួន លមើលមកខ្លួនឯងមិនម្មនអបក
ណាធាំជាងខ្លួនលឡើយ ល ើយមិនបានែឹងគុណអបកែដទ 
លទ សូមផីដតម្មាបិារបស់ខ្លួន។ អីុចឹ្ងបានជាកបុងព្ពេះ 
ធម៌ ម្មនសដមថងថាលោភៈបាាំងអនិច្ចាំ លទសៈបាាំងទុកខាំ 
លម្ម ៈបាាំងអនាថ  
លព្ េះថាលោភតណាហ លបើលកើតកបុងស ថ ន 
ដនបុគគលណាល ើយមិនបានចាប់ភលឹកនឹកល ើញ អនិចេ ំ
គឺសភ្ញពមិនលទៀងលសាេះលឡើយ ល ើញដតសាអ តលអប៉ាុលណាត េះ 
។ លទសៈលនេះម្មនកាំោាំងខ្ជល ាំងបាាំងនូវលសច្កថីទុកខទាំង 
អស់ ឧទ រណ៍លៅកបុងព្គួសារែ៏តូច្មួយ ម្មនជលម្មល េះ 
លឈាល េះទស់ដទងគ្នប រវាងបថីល ើយនឹងព្បពនន លពលល េះ 
អបកទាំងពីរមិនបានល ើញទុកខលាំបាក លសច្កថីលពថ ព្កហាយ 
កបុងលពលអ គតកាលលឡើយ បានវាយគ្នប រ ូតវាយ 
កាំលទច្សម្មា រៈលព្បើព្បាស់លទៀត ែូច្ជា ង ព្កឡ ចាន 
ឆ្អប ាំង ផធេះសដមផងជាលែើម លធវើឲ្យខ្ជតបង់អស់ ែល់លរាគមហា 
រកីលព្កាធលនេះ វាធូរលៅស្សាប់ដតព្តូវគ្នប វញិ  ាំគ្នប ពាបាល 
ជមងឺ  ដែលខ្លួនបានវាយដបកកាល បាក់ដែ បាក់លជើង 
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ជាលែើមឬ ាំគ្នប លែើរលៅទិញសម្មា រៈលព្បើព្បាស់លៅឯផារជា 
ថាីលទៀត អាការៈលរាគរនស់លទសៈមហារកីយ៉ាងលនេះឯង។  
 ២-ឧបនាហោ ច្ងលព្កាធទុកខ មនុសសលយើងលបើលច្េះ 
ព្គប់ព្គងចិ្តថមិនលាំបាកលោេះស្សាយលទ លសច្កថីលព្កាធ 
ល េះ រាល់របូទាំងអស់ដែលលកើតលឡើង លទេះបីកុសល 
វបិាកកថី អកុសលវបិាកកថី លយើងព្បគល់ឲ្យច្កខុវញិ្ញដ ណ 
អបកល ើញរាល់សលមលង ដែលលកើតលឡើងទាំងអស់ កុសល 
វបិាកកថី អកុសលវបិាកកថី លយើងមិនបានព្បកាន់ថា លយើង 
អបកឮលទ គឺព្បគល់ឲ្យែល់លសាតវញិ្ញដ ណ កលិនកថី រសកថី 
លផ្កែឌពវកថី ធម្មា រមាណ៍កថី ដែលលកើតលឡើងកបុងការែឹងលោយ 
អាំណាច្ ដនវញិ្ញដ ណ លយើងព្បគល់ឲ្យវបិញ្ញដ ណអបកែឹង 
លៅមិនបាច់្ព្បកាន់ លបើលយើងមិនបានព្បគល់ឲ្យ មរបូ 
លទ វាអាច្យល់ថាជាតួខ្លួន ល ើយលៅកបុងអាំណាច្របស់ 
ខ្លួន លម្មល េះល ើយលបើល ើញលអ ឮសាំលលងលអ ធាំកលិនលអ 
ែឹងរស់លអ ែឹងលផ្កែឌពវៈលអ ែឹងធម្មា រមាណ៍លអក៏សបាយ 
រកីរាយលៅ ាមអាំណាច្ដនលោភៈែល់លៅល ើញ ែឹង 
ឮមិនលអក៏លកើតទុកខ ។  ល ើយក៏អាច្លកើតម្មនគាំនិត លែើមផ ី
ច្ងគាំនុាំលែើមផីពាបាទលបៀតលបៀនែល់អបកែដទ ។ 
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 ៣-មហកាខ  មកខដព្បថា លសច្កថីរមិលគុណ ។ កាល 
ណា លយើងលធវើលសច្កថីលអែល់អបកែដទ លយើងកុាំរ ាំពឹងថា 
លគនឹងតបសបងសងគុណលយើងវញិ ាមលសច្កថីពិត 
លសច្កថី លអ ដែលលយើងបានលធវើល ើយ 
គឺលសច្កថីលអ បឹងឯងជាអបក 
ទាំនុកបាំរងុចិ្តថរបស់លយើងឲ្យបានលសច្កថីសុខ្សានថឲ្យបាន 
លសច្កថីសងប់រម្មង ប់ សាំរានថក៏ជាសុខ្ ភ្ញញ ក់ក៏ជាសុខ្ សូមផី 
យល់សបថិ ក៏មិនយល់សបថិអាព្កក់ផងដែរ ។ លោយ 
លសច្កថីលអព្បព្ពឹតថលៅកបុងស ថ នលព្ច្ើន ល ើយលយើងមិនចាាំ 
បាច់្ពឹងអបកែដទឲ្យមកែឹងគុណលយើងលទ ។ លបើលយើងច្ង់ 
ឲ្យអបកែដទែឹងគុណលយើង      ម្មនន័យថាលយើងមិនម្មន
សទន  ច្ាំល េះបុណយលទ 
ពីលព្ េះលយើងលធវើបុណយលធវើលសច្កថីលអច្ង់ 
ឲ្យអបកែដទចាាំជួយតបសបងយ៉ាងែូលច្បេះល េះ។ ែូលច្បេះលយើង 
ព្តវូម្មនសទន  គឺសទន លជឿលៅលលើបុណយ គឺលសច្កថីលអ 
ដែលបានលកើតម្មនលឡើងល ើយកបុងស ថ នល េះ គឺជាទីពឹង 
របស់លយើង លយើងមិនចាាំបាច់្ពឹងអបកែដទលទ ។ លយើងលធវើ 
លសច្កថីលអែល់អបកែដទ ដតគឺជាលសច្កថីលអរបស់លយើង 
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ែូលច្បេះ ការអប់រ ាំនូវសតិសមផជញ្ដៈ ក៏អាច្ែឹងថាមកខ 
គឺការរមិល គុណ ជាព្បលភទដនអកុសលធម៌ 
ល តុបច្ច័យដនមកខ គឺ 
ខ្វេះនូវសតិសមផជញ្ដៈជាមួយគ្នប លនេះ គឺម្មនលម្ម ៈលធវើឲ្យ 
វលងវងមិនែឹងលសច្កថីពិត ដនឧបការគុណដែលជាអារមាណ៍ 
 ាំឲ្យលកើតនូវកុសលធម៌ល េះ ដបជាលៅលកើតនូវអកុសល 
ធម៌វញិ ។ 
 ៤-បលាហសា វាយឫកលសាើ គឺការលលើកតលមាើងខ្លួនឲ្យ 
លសាើនឹងអបកធាំ ឬ លែើមផីយកព្គ្នន់លបើលៅាមច្ាំលណេះែឹងអវី 
មួយ ែូច្ថាខ្លួនឯងជាព្គ សទ ឧបាសក ឧបាសិកាលទ 
ដតលច្េះែឹងជាងលោក ក៏វាយឫកខ្លួនឲ្យលសាើនឹងលោកឬ 
ខ្ពស់ជាងលោក។ មា៉ាងវញិលទៀតនិយយអាំពីសកមាភ្ញព 
ខ្លួនឯងជាព្ពេះសងឃវញិ ខ្លួនឯងជាសាមលណរលទ ជា 
អនុលតទរលទ ប៉ាុដនថម្មនច្ាំលណេះវជិាជ លផសងៗ ែូច្ជាសិកាកបុង 
ព្ពេះវន័ិយ ព្ពេះសូព្តឬកបុងនិកាយណាមួយ ឬ 
កបុងព្ពេះអភិធមា លច្េះព្គ្នន់លបើល ើយ 
ក៏យកច្ាំលណេះែឹងដែលបានសិកាល េះ 
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មកវាយលសាើនឹងព្ពេះលថរៈ លនេះគឺជាព្បលភទដនអកុសលធម៌ 
មា៉ាង ដែលម្មនច្ាំល េះស ថ នរបស់បុថុជជន ។ 
 ៥-ឥស្ា លសច្កថីព្ច្ដណនឫសា ព្ច្ដណនគឺជា
លកខណៈដនលច្តសិកមា៉ាង ដែលព្បកបជាមួយលទសៈ 
ចិ្តថព្បទូសថច្ាំល េះអារមាណ៏ ។ ច្ាំល េះការរឭកែឹងនូវ 
សភ្ញវៈពិតអាច្លេះបង់នូវឥសាបាន ែូច្ជាលសច្កថី 
ព្ច្ដណនអបកែដទដែលបាន ោភ យស សរលសើរ សុខ្ 
អាច្ជាអារមាណ៏ដនលសច្កថីព្ច្ដណន គឺឥសា ប៉ាុដនថអវីៗ 
ក៏លោយសុទនដតជារបូធម៌និង មធម៌ទាំងអស់ ការបាន 
ោភ ការបានយស លោកធម៌ទាំង៨ គឺព្តឹមដតរបូធម៌ 
និង  មធម៌ប៉ាុលណាត េះ ។ ដែលម្មនការលកើតលឡើងល ើយ 
ព្តូវកាំណត់ែឹងលោយសតិបផោឌ នបែិបតថិ គឺជាសតិបផោឌ ន 
ថាប ក់វបិសស លៅលពលដែលែឹងថា លគបានោភគឺម្មន 
របូព្បាកែលឡើងល ើយគឺ ជាសច្ចៈភ្ញពដនសភ្ញវៈព្បាកែ 
ាមផលូវដភបកលនេះគឺជារបស់ពិត ការល ើញក៏ជារបស់ពិត 
លទើប ាំមកនូវមល ទវ រវថីិចិ្តថដែលលកើតលឡើងែឹងលរឿងក៏ 
ជាសច្ចធម៌ ការល ើញក៏ជាសច្ចធម៌ ការល ើញសភ្ញវរបូគឺ 
របូាយតនៈដែលព្បាកែលឡើងឲ្យល ើញ គឺជាសច្ចធម៌លនេះ 
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គឺជា មធម៌ និងរបូធម៌ដែលព្បាកែលឡើងល ើយ លបើមិន 
ម្មនសតិសមផជញ្ដៈ ែឹងកបុងការលកើតលឡើងដនរបូ ធម៌ និង 
 មធម៌ល េះលទ លៅជាម្មនអបកដែលបានោភ កាលណា 
សម្មគ ល់ថា ម្មនអបកែដទបានោភល ើយក៏ជាបច្ច័យដន 
ឥសា ដតលសច្កថីពិតល េះគឺគ្នា នអវីលព្ពពីរបូធម៌ 
និង មធម៌ ប៉ាុលណាត េះលទ ។ 
 ៦-មចឆរយិ ំម្មនលសច្កថីកាំណាញ់  លសច្កថីកាំណាញ់ 
លនេះ មិនដមនទល់ដតលគសុាំ ល ើយមិនឲ្យលគល េះលឈាា េះ 
ថា លសច្កថីកាំណាញ់លទ ឲ្យដតចិ្តថម្មនការជាប់ជាំ ក់ មិន 
អាច្លេះបង់ឲ្យលៅអបកែដទ បានលនេះក៏លឈាា េះថាមច្ឆរយិៈ 
ដែរ ។ លសច្កថីកាំណាញ់លនេះគឺកាំណាញ់ច្ាំល េះសមផតថិខ្លួន
ដែលបានល ើយកថី ឬ ដែលគួរនឹងបានកថីលនេះ គឺជា 
លកខណៈរបស់មច្ឆរយិៈ កបុងគមពីរលយជ  លោកម្មន 
លសច្កថីអធិបាយថាៈ ធមាជាតិដែលព្បព្ពឹតថលៅលោយ 
អាការៈថាលសច្កថីអសាច រយលនេះ ចូ្រម្មនែល់ដតអាាា អញ 
ប៉ាុលណាត េះចូ្រកុាំម្មនែល់អបកែដទលឡើយយ៉ាងលនេះលឈាា េះថា 
មច្ឆរយិៈ ។  

ហស្ចកតីកំណាញម់ាន ៥ យ៉ា ង 
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១-អាវាស្មចឆរយិ ំ លសច្កថីកាំណាញ់អាវាស 
២-កលុមចឆរយិ ំ  លសច្កថីកាំណាញ់ព្តកូល 
៣-ហលាភមចឆរយិ ំ  លសច្កថីកាំណាញ់ោភ 
៤ វណណ មចឆរយិ ំ  លសច្កថីកាំណាញ់វណតៈ 
៥-ធមមមចឆរយិ ំ  លសច្កថីកាំណាញ់ធម៌ ។ 
អាការៈហោគរបស្ហ់មាហៈមោរកីចិតត ៦ យ៉ា ង 
១-ថីនំ  លសច្កថីរញួរា លសច្កថីអស់សងឃឹម  
២-មិទធ ំ លសច្កថីងងុយ លងាកងក់  
៣-កកុកចុេ ំ លសច្កថីលពថ ព្កហាយ សាថ យលព្កាយ 
៤-វិចិកចិាឆ  លសច្កថីសងស័យ 
៥ -អាថធាវរណាគហតិា ម្មនបញ្ញដ កបុងមិចាឆ ទិែឌិ 
៦-ទុបបដនិិស្សគគិតា  លេះទិែឌិបានលោយលាំបាក ។  
 លសច្កថីរញួរា ការអស់សងឃឹមលោយមិនម្មនលសច្កថី 
ពាយម ល ើយបណាថ លឲ្យម្មនការងងុយលងាកងក់លនេះ 
ជាឱកាសមួយសព្ម្មប់បាបអកុសលទាំងឡាយ ។ ជីវតិ 
លយើងជាឱកាសសព្ម្មប់បាបផង  សព្ម្មប់បុណយផង ជួន 
អីាាំងពីលកើតរ ូតែល់ចាស់ មិនបានសនសាំនូវលសច្កថីលអ 
ក៏ជាល តុ ាំឲ្យលកើតកុកាុច្ចៈ គឺលសច្កថីលពថ ព្កហាយសាថ យ 



 98  

លព្កាយ ជួនកាលម្មនឱកាសលធវើបុណយកុសលដែរ ដតមិន 
យល់ថាអវីជាកុសល លម្មល ៉ា េះល ើយម្មនលសច្កថី សងស័យ 
កបុងបុណយកុសល ព្ពមទាំងម្មនលសច្កថីសងស័យកបុងខ្នន 
ធ្លតុ អាយតនៈ សងស័យកបុងខ្ននជាអតីតខ្នន អ គតខ្នន 
និងខ្ននជាបច្ចុបផនប ទាំងលនេះឯងគឺជាអាការៈលរាគរបស់ 
លម្ម ៈមហារកីចិ្តថ ។ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ចិត្តមានថ្ន ំយលប 
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ស្តិបបដ្ឋឌ ន ៤ 
3 

  លៅកបុងគមពីរសុតថនថបិែក ទី និកាយ មហាវគគ 
និងគមពីរមជឈិមនិកាយមូលបណាត សក លោយច្ាំណុច្ 
ពិលសស និងសលងខបខ្លីៗថា ឥធ ភកិខហវ ភិកខ ុ កាហយ 
កាយនុបស្ស ីវហិរតិ អាតាបី ស្មបជាហនា ស្តិមា 
វិហនយយ ហលាហក អភិជាហទាមនស្ស ំ។ 
 ម្មប លភិកខុទាំងឡាយភិកខុកបុងសាស លនេះ ពិចារណា 
ល ើញលរឿយៗនូវកាយ កបុងកាយ ជាព្បព្កតីម្មនពាយម 
ជាលព្គឿងែុតកាំលៅកិលលស ព្បកបលោយព្បាជាញ ែឹងសពវ 
ម្មនសាា រតីជាលព្គឿងកាំណត់បលណថ ញបង់នូវអភិជា និង 
លទមនសសកបុងលោក ។ 
  ហវទនាស្ ុ ហវទនានុបស្ស ី វិហរតិ អាតាប ី
ស្មបជាហនា ស្តមិា វិហនយយ ហលាហកអភិជាហទា 
មនស្ស ំ។ 
 ពិចារណាល ើញលរឿយៗ នូវលវទ កបុងលវទ ទាំង 
ឡាយជាព្បព្កតី ម្មនពាយមជាលព្គឿងែុតកាំលៅនូវ 
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កិលលសព្បកបលោយព្បាជាញ ែឹងសពវ ម្មនសាា រតីជាលព្គឿង 
កាំណត់បលណថ ញបង់នូវអភិជានឹងលទមនសសកបុងលោក ។ 
 ចិហតត ចិតាត នុបស្ស ីវហិរតិ អាតាបី ស្មបជាហនា 
ស្តិមា វហិនយយ ហលាហក អភិជាហទាមនស្ស ំ។ 
 ពិចារណាល ើញលរឿយៗ នូវចិ្តថកបុងចិ្តថជាព្បព្កតី 
ម្មនពាយមជាលព្គឿងែុតកាំលៅនូវកិលលស ព្បកបលោយ 
ព្បាជាញ ែឹងសពវ ម្មនសាា រតីជាលព្គឿងកាំណត់ បលណថ ញ 
បង់នូវអភិជា និងលទមនសសកបុងលោក ។ 
 ធហមមស្ ុ ធមាម នបុស្ស ី វិហរត ិ អាតាបី 
ស្មបជាហនា ស្តិមា វិហនយយ ហលាហក 
អភិជាហទាមនស្ស ំ។ 
  ពិចារណាល ើញលរឿយៗ នូវធម៌កបុងធម៌ទាំងឡាយ 
ជាព្បព្កតី ម្មនពាយមជាលព្គឿងែុតកាំលៅកិលលស ម្មន 
ព្បាជាញ ជាលព្គឿងែឹងសពវ ម្មនសាា រតីជាលព្គឿងកាំណត់ 
បលណថ ញបង់នូវអភិជា និងលទមនសសកបុងលោក ។ 
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សតិរបដ្ឋឋ នមាន ៤ គ 

១-កាយនុបស្សនាស្តបិបដ្ឋឌ ន ការតមាល់សាា រតី 
ពិចារណានូវកាយ ។ 
២-ហវទនានុបស្សនាស្តិបបដ្ឋឌ ន ការតមាល់ 
សាា រតី ពិចារណានូវលវទ  ។ 
៣-ចិតាត នបុស្សនាស្តបិបដ្ឋឌ ន ការតមថល់សាា រតី 
ពិចារណានូវចិ្តថ ។ 
៤-ធមាម នបុស្សនាស្តបិបដ្ឋឌ ន ការតមាល់សាា រតី 
ពិចារណានូវធម៌ ។ 

 លៅកបុងសលម្មា  វលិ ទនីអែឌកថា សតិបផោឌ នវភិងគ 
លោកម្មនការសដមឋងជាសាំនួរ សួរថា លព្ េះល តុអវី លទើប 
ព្ពេះែ៏ម្មនព្ពេះភ្ញគជាម្មច ស់ព្ាស់សតិបផោឌ នទុក ៤ 
ប៉ាុលណាត េះ លោយមិនខ្វេះមិនលលើស ? លឆ្លើយថា 
លព្ េះលែើមផីនឹងឲ្យ 
ជាព្បលយជន៍ែ៏សមគួរែល់លវលនយយសតវ ។ ពិតដមន 
ល ើយ សតវទាំងឡាយណាដែលជាព្បលភទដនតណាហ ច្រកិ 
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និងទិែឌិច្រកិ ឬ សមយ និក និងវបិសស យនិក 
ព្បព្ពឹតថលៅ   ២  យ៉ាងលោយអាំណាច្ដនមនធបុគគល  និង
តិកខបុគគល (គឺទន់លខ្ាយ និង ចាស់កាល  ) កាយនុបសស  
សតិបផោឌ នដែលជាឱឡារកិ (លព្គ្នតព្គ្នត) ជាផលូវដន 
លសច្កថីបរសុិទន របស់បុគគលអបកម្មនតណាហ ច្រកិយ៉ាងទន់ 
លខ្ាយ ។ លវទ នុបសស សតិបផោឌ នដែលសុខុ្មជា 
លសច្កថីបរសុិទនរបស់បុគគលអបកម្មនតណាហ យ៉ាងចាស់កាល ។ 
ចិ្ាថ នុបសា សតិបផោឌ ន ដែលម្មនអារមាណ៍ដញក 
ដច្កលៅមិនលព្ច្ើនលពក ជាផលូវដនលសច្កថីបរសុិទនរបស់បុគគល 
អបកម្មនទិែឌិច្រកិយ៉ាងទន់ ។ ធម្មា នុបសស សតិបផោឌ ន 
ដែលម្មនអារមាណ៍ដញកដច្យជាលព្ច្ើន ជាផលូវដនលសច្កថី 
បរសុិទនរបស់បុគគលអបកម្មនទិែឌិច្រកិយ៉ាងចាស់កាល  ។  
 មា៉ាងវញិលទៀត សតិបផោឌ នទី ១ ដែលម្មននិមិតថ 
ដែលបុគគលគបផីសលព្មច្បាន លោយមិនលាំបាកជាផលូវដន 
លសច្កថីបរសុិទនរបស់បុគគល អបកជាសមថយនិកយ៉ាងទន់  
សតិបផោឌ នទី ២ ជាផលូវដនលសច្កថីបរសុិទនរបស់បុគគលអបក 
សមថយនិកយ៉ាងចាស់កាល  លព្ េះមិនលកើតកបុងអារមាណ៍ 
ដែលលព្គ្នតព្គ្នត ។ សតិបផោឌ នទី ៣ ម្មនអារមាណ៍ 
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ដែលដញកដច្ញមិនលព្ច្ើនលពក ជាផលូវដនលសច្កថីបរសុិទន 
របស់បុគគលអបកជាវបិសស យនិកយ៉ាងទន់ ។ សតិបផ-
ោឌ នទី ៤ ម្មនអារមាណ៍ដែលដញកលច្ញលព្ច្ើនដព្កដលង ជា 
ផលូវដនលសច្កថីបរសុិទន របស់បុគគលអបកជាវបិសស យនិក 
យ៉ាងចាស់កាល  ។ លព្ េះល តុល េះព្ពេះម្មនព្ពេះភ្ញគជា 
ម្មច ស់ព្ាស់សតិបោឌ នទុក ៤ លោយមិនខ្វេះមិនលលើស 
លោយព្បការែូលច្បេះឯង ។ សតិបផោឌ នទាំង ៤ លនេះ 
ព្ពេះសម្មា សមពុទន ព្ពេះអងគព្ទង់សដមថងដច្កដច្ញជា ១១ 
បពវៈ ដព្បថា វគគ ឃ្លល  ថាប ក់ ស ល ក់សងាា ត់ លៅាម 
 កយលាំ ាំលសច្កថីដនព្ពេះធម៌ ។  
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បរវៈ ១១ យ ះគ 
 ១- អានាបានបពវៈ សងាា ត់ដនការពិចារណានូវ 

ខ្យល់ែលងហើមលច្ញចូ្ល ។  
 ២- ឥរយិបថបពវៈ សងាា ត់ដនការពិចារណានូវ 

ឥរយិបថ ។ 
 ៣- ស្មបជញ្ដបពវៈ សងាា ត់ដនការពិចារណានូវ 

សមផជញ្ដៈ ។ 
៤- បដកិលូបពវៈ   សងាា ត់ដនការពិចារណានូវ 

បែិកូល ។ 
 ៥- ធាតុបពវៈ សងាា ត់ដនការពិចារណានូវធ្លតុ ។ 
៦- នវស្វីថកិាបពវៈ សងាា ត់ដនការពិចារណា 

នូវអសុភ ៩ យ៉ាង ។ 
៧- នីវរណបពវៈ សងាា ត់ដនការពិចារណានូវ 

នីវរណធម៌ ។ 
 ៨- ខនធបពវៈ សងាា ត់ដនការពិចារណានូវខ្នន ។  
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 ៩- អាយតនបពវៈ សងាា ត់ដនការពិចារណានូវ 
អាយតនៈ។ 

១០- ហរជឈងគបពវៈ សងាា ត់ដនការពិចារណានូវ 
ល ជឈងគ។ 

 ១១- ស្ចេបពវៈ សងាា ត់ដនការពិចារណានូវសច្ចៈ 
។  
 កបុងបពវៈមួយៗ ដែលព្ពេះសម្មា សមពុទនព្ពេះអងគព្ទង់ 
សដមថងដច្កលច្ញជាលព្ច្ើនថាប ក់លព្ច្ើនជាន់ ដច្កជា ៤ ខ្លេះ 
៥ខ្លេះ ៦ខ្លេះ ៧ខ្លេះ ៩ខ្លេះ ។ ល ើយច្ាំល េះ បពវទាំង ១១  
លនេះម្មនដតកបុងសតិបផោឌ នទី ២ គឺកាយនុបសស  
សតិបផោឌ ន ៦ គឺរាប់ពីព្តឹម បពវៈទី ១ ែល់ទី ៦  ។  
លវទ នុបសស សតិបផោឌ ន និងចិ្ាថ នុបសស សតិបផ-
ោឌ ន ៦ សតិបផោឌ នទាំងពី ២ លនេះ មិនម្មនបពវៈលទ ។ 
ធម្មា នុបសស សតិបផោឌ ន ម្មនបពវៈ ៥ រាប់ពីព្តឹមទី ៧ 
ែល់ទី ១១ ។  

កាយនុបស្សនាស្តិបបដ្ឋឌ នទី១ 
 កាយនុបសស សតិផោឌ ន ម្មនដបបបទពិចារណា 
៦ ខ្ គឺ ពិចារណា លៅាម បពវៈទាំង ៦ ។  
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បទទី ១ ហ ម្ ោះអានាបានបពវៈ 
 លៅគមពីរសុតថនថបិែក ខុ្ទធកនិកាយ បែិសមាិទមគគ 
មហាវគគ ទុតិយភ្ញគ លលខ្ ៧០ ទាំព័រ ១០៧ សដមថងថា 
 កយថា “អានៈ” ដព្បថាខ្យល់ែលងហើមលច្ញ មិនដមនដព្បថា 
ខ្យល់ែលងហើមចូ្លលទ ។  កយថា បានៈ ដព្បថាខ្យល់ែលងហើម 
ចូ្ល មិនដមនដព្បថាខ្យល់ែលងហើមលច្ញលទ ។ សតិសាា រតី 
ជាទីាាំងម្មាំរដមងាាំងម្មាំ ច្ាំល េះភិកខុអបកែកែលងហើមលច្ញ 
ាាំងម្មាំែល់ភិកខុដែលែកែលងហើមចូ្ល លោយអាំណាច្ដន 
ខ្យល់ែកែលងហើមលច្ញ និងែកែលងហើមចូ្ល ។  កយថា បាន 
បាំលពញល ើយ គឺបានបាំលពញល ើយលោយអតទថា ដថ 
ធួនបានបាំលពញល ើយ លោយអតទថាជាបរវិារ បានបាំលពញ 
ល ើយ លោយអតទថាព្គប់ព្គ្នន់។ 
កាយនុបសស សតិបផោឌ ន ម្មនដបបបទពិចារណា ៦ 
វគគគឺពិចារណាលៅាមបពវៈ ទាំង ៦ ។  
 លៅកបុងសុតថនថបិែក ខុ្ទធកនិកាយ បែិសមាិទមគគ 
ទុតិយភ្ញគ ៧០ ទាំព័រ ១១៩ សដមឋងថា កយថាម្មន 
សតិែកែលងហើមលច្ញ អធិបាយថា បុគគលលធវើសតិលោយ 
អាការៈ ៣២ គឺកាលបុគគលែឹងច្ាស់នូវភ្ញពដនចិ្តថម្មន 
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អារមាណ៍ ដតមួយមិនរាយម្មយ លោយអាំណាច្ដនែលងហើម 
លច្ញដវង សតិក៏តមាល់ម្មាំ  បុគគលលធវើសតិលោយសាា រតី 
ល េះ លោយញាណ កាលបុគគលែឹងច្ាស់នូវសភ្ញព 
ដនចិ្តថម្មនអារមាណដតមួយ មិនរាយម្មយលោយអាំណាច្ 
ែលងហើមចូ្លដវង សតិក៏តមាល់ម្មាំ 
បុគគលលធវើសតិលោយសាា រតី ល េះលោយញាណល េះ 
កាលបុគគលែឹងច្ាស់នូវភ្ញពដន 
ចិ្តថម្មនអារមាណ៍ដតមួយ លោយអាំណាច្ដនែលងហើមលច្ញខ្លី 
សតិក៏តមាល់ម្មាំបុគគល លធវើសតិលោយសាា រតីល េះលោយ 
ញាណល េះ កាលបុគគលែឹងច្ាស់ភ្ញពដនចិ្តថ ម្មន 
អារមាណ៍ដតមួយ មិនរាយម្មយលោយអាំណាច្ដនែលងហើម 
ចូ្លខ្លី សតិក៏តមាល់ម្មាំបុគគលលធវើសតិលោយសាា រតីល េះ 
លោយ ញាណល េះ ។   កាលបុគគលែឹងច្ាស់ភ្ញពដនចិ្តថ 
ម្មនអារមាណ៍ដតមួយ  មិនរាយម្មយលោយអាំណាច្ដន 
ែលងហើមលច្ញ សព្ម្មប់អបកពិចារណាល ើញនូវធម៌ជាលព្គឿង 
រោស់ លច្ញចាកកិលលស លោយអាំណាច្ដនែលងហើមចូ្ល 
សព្ម្មប់ អបកពិចារណាល ើញនូវធម៌ជាលព្គឿងរោស់ 
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លច្ញចាកកិលលស សតិក៏តមាល់ម្មាំបុគគលលធវើសតិលោយ 
សាា រតីល េះលោយញាណល េះ ។  
 អនាបានស្សតិ យស្ស បរបិុណាណ  ស្ោុវតិា 
អនុបុពំវ បរចិតិា យថា ពហុទធន ហទស្តិា ហសាម ំ
ហលាកំ បោហស្ត ិ អញ្ភមហុតាត វ ចនទិមាតិ ។ 
 អ បានសសតិ បុគគលណាបានបាំលពញល ើយច្លព្មើន 
ល ើយលោយព្បដព សនសាំល ើយលោយលាំោប់ឲ្យែូច្ព្ពេះ 
ពុទនសដមថងទុកល ើយ បុគគលល េះរដមងញុាាំងលោកលនេះ 
ឲ្យភលឺច្ាស់ ែូច្ជាព្ពេះច័្នធដែលផុតស្សឡេះចាកពពក ។ 
ច្ាំល េះអ បានបពវៈលនេះ ដច្កលច្ញជា ២ យ៉ាងគឺៈ 
 ១.អស្ាស្ៈ  ខ្យល់ែលងហើមលច្ញ 
 ២.បស្ាស្ៈ  ខ្យល់ែលងហើមចូ្ល ។ 
 លែើមផីពិចារណានូវបពវៈលនេះ ព្តូវចូ្លលៅរកទីដែល 
គួរែល់ការអប់រ ាំច្លព្មើនភ្ញវ  គឺទីសាង ត់ម្មនកបុងដព្ពសាង ត់ 
ៗ ាមមលប់លឈ្ើ ឬ កបុងផធេះសាង ត់ ល ើយអងគុយដពនដភបន 
យកលជើងសាថ ាំោក់លឆ្វង យកដែសាថ ាំោក់លលើដែលឆ្វង ាាំង 
កាយឲ្យព្តង់ ព្បុងសាា រតីកាំណត់ឲ្យែឹងរយៈខ្យល់ែលងហើម 
លច្ញចូ្ល លបើែលងហើមលច្ញ ឲ្យែឹងថាលច្ញ លបើខ្យល់ 
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ែលងហើមចូ្ល ឲ្យែឹងថាចូ្លដថមលទៀត លបើខ្យល់លច្ញលៅ 
ដវងឲ្យែឹងថាដវង ចូ្លមកខ្លីឲ្យែឹងថាខ្លី ចូ្លមកដវងឲ្យ 
ែឹងថាដវង ។ លសច្កថីលនេះ អបកអប់រ ាំច្លព្មើនសមថកមាោឌ ន 
ព្តង់អា បានសសតិកមាោឌ ន ព្តូវដតែឹងពួកខ្យល់ជាមុន 
សិន សឹមែកែលងហើមលច្ញចូ្លជាខ្ជងលព្កាយ គឺមុនខ្យល់ 
ព្តូវែឹងថាខ្យល់នឹងចូ្ល ។ ល ើយកបុងលសច្កថីលនេះែដែល 
ព្ពេះសម្មា សមពុទន ព្ពេះអងគព្ទង់សដមថងជាន័យលព្បៀបលធៀប 
ថាៈ 
 ហស្យយថាបិ ភិកខហវ ទហកាខ  ភមោហោ វា 
ភមោរនតវាស្ ី វា ទីឃ ំ  វា អញ្ជហនាត  ទីឃ ំ
អញ្ជមីតិ បជានាត ិ ។  
 ម្មប លភិកខុទាំងឡាយ ជាងព្កឡឹងដែលបិុនព្បសប់ 
កថី កូនសិសសដនកូនជាងព្កឡឹងកថី លទេះទញដខ្សព្កឡឹង 
ដវង លទេះទញដខ្សព្កឡឹងខ្លី ែឹងច្ាស់ថាទញដខ្ស 
ព្កឡឹង យ៉ាងណាមិញ ។ 
 ឯវហមវ ហខា ភិកខហវ ភិកខ ុ ទឃី ំ វា អស្សហនាត  
ទីឃ ំ អស្សសាមតីិ បជានាតិ ទឃី ំ វា បស្សហនាត  
ទីឃ ំ បស្សសាមីតិ បជានាត ិ រស្ស ំ វា អស្សស្ហនាត  
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រស្ស ំ បស្សសាមីតិ បជានាត ិ រស្ស ំ វា បស្សស្ហនាត  
បស្សសាមីតិ  បជានាតិ ។  
 ម្មប លភិកខុទាំងឡាយ ភិកខុកបុងសាស លនេះ លទេះែក 
ែលងហើមលច្ញដវង ែឹងច្ាស់ថាអញែកែលងហើមលច្ញដវង 
លទេះែកែលងហើមលច្ញខ្លី ែឹងច្ាស់ថា អញែកែលងហើមលច្ញ 
ខ្លី ក៏យ៉ាងល េះដែរ ។ ការដែលពិចារណា នូវខ្យល់ែក 
ែលងហើមលច្ញចូ្លលនេះ ព្តូវផចង់សាា រតីតមាល់ឲ្យខ្ជជ ប់ខ្ជួនថាៈ 
ខ្យល់ែកែលងហើមលច្ញចូ្លលនេះ ព្គ្នន់ដតជាកាយ មិនដមន 
សតវ មិនដមនបុគគលខ្លួនព្បាណ បុរស ស្តសថី ព្គ សទ 
បពវជិតលឡើយ ។ កាំណត់ព្គ្នន់ដតឲ្យច្លព្មើនព្បាជាញ សាា រតី 
ប៉ាុលណាត េះ លែើមផីលធវើចិ្តថឲ្យឃ្លល តចាកលច្ញនូវ ទិដឌិ កុាំឲ្យ 
ព្បកាន់អវីតិច្តួច្កបុងលោក ។ ខ្យល់ែកែលងហើមលច្ញចូ្ល 
ល េះ លៅថា កាយ អាការៈដែលព្បព្ពឹតថលៅកបុងពួក 
ែលងហើមលច្ញចូ្ល គឺញ័រកាយ រ ាំជួលកាយ ឳនកាយ 
ពិតកាយ ងាកកាយ រននត់កាយ លៅថា កាយសងាខ រ ។ 
លៅកបុងគមពីរសុតថនថបិែក ខុ្ទធកនិកាយ ឥតិវតុថក លលខ្ 
៥៣ ទាំព័រ ១០៨ ព្ពេះសមពុទនព្ទង់សដមថងថាៈ  
 អស្ោុនបុស្ស ីកាយស្ម ឹអនាបាហន បដសិ្សហតា 
ស្ពវស្ង្ខខ រស្មថ ំ បស្ស ំ អាតាបិ ស្ពវទា ។ ស្ ហវ 
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ស្មមទទហសា ភិកខ ុ យហតា តតថ វិមចុេត ិ អភញិ្ហដ  
ហវាស្ហិតា ស្ហនាត  ស្ហវ ហយគាគីហកា មុនតីិ ។  
 ភិកខុជាអបកពិចារណាល ើញលរឿយៗ កបុងកាយថាមិន 
សាអ ត ម្មនសតិតមាល់ខ្ជជ ប់ កបុងអា បានសសតិកមាោឌ ន 
ពិចារណាល ើញនូវព្ពេះនិ វ ន ជាទីរម្មង ប់នូវសងាខ រទាំង 
ឡាយទាំងពួង ជាអបកម្មនពាយមជាលព្គឿងែុតកាំលៅ 
កិលលស សពវៗកាល ។  
 ភិកខុល េះឯងលឈាា េះថា អបកល ើញលោយព្បដព ជាអបក 
សព្ងួមរដមងចុ្េះចិ្តថស ប់កបុងព្ពេះនិ វ ន ជាទីរម្មង ប់សងាខ រ 
ទាំងពួងល េះ ភិកខុល េះឯង ជាអបកម្មនព្ព ាច្រយិធម៌ 
ព្បព្ពឹតថរចួ្ល ើយ ជាអបកសងប់លព្ េះែឹងច្ាស់លឈាា េះថា 
អបកព្បាជញព្បព្ពឹតថកនលងលយគៈ ។  
 អានាបានស្សតិកម្មដ្ឋា នននេះ ព្ពេះសមពុទនជាម្មច ស់ព្ទង់ 
ព្ាស់សរលសើរថា ជាកាំពូលដនកមាោឌ ន ជាបទោឌ នដនព្ពេះ 
ពុទនជាម្មច ស់ ព្ពេះបលច្ចកពុទន និងសាវក័របស់ព្ពេះអងគទាំង 
អស់ ដែលលេះដែនស្សុក ជាទីគឹកកងលោយសលមលងដន 
មនុសសព្បុសស្សីែាំរលីសេះជាលែើម លព្ េះឈានម្មនសលមលង 
ជាលទស ។  
 ព្ពេះលយគីព្តូវកាំណត់កមាោឌ នលនេះ លៅកបុងដព្ពមិន 
ដមនស្សុក  ម្មនខ្យល់ែលងហើមលច្ញចូ្លជាអារមាណ៍ឲ្យ 
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លកើតល ើយលធវើជាច្ាំដណក ៤ ឲ្យជាលជើង ឬ ជាបាទរបស់ 
វបិសស  លព្ េះល តុល េះ ព្ពេះម្មនព្ពេះភ្ញគព្ទង់សដមថង 
វតថបីែល់ព្ពេះលយគី  កយថាលៅដព្ព ឲ្យផុតសសរលខ្ឿន 
លៅ គឺលច្ញលៅព្បាាំរយជួរធបូលៅគល់លឈ្ើ ដែលជាឱកាស 
សាង ត់ ។  
 ឥរយិបថែ៏សមគួរែល់ការច្លព្មើន អា បានសសតិ 
ាមរែូវ៣ ាមធ្លតុ និងច្រយិ(1) យ៉ាងលនេះល ើយលទើប 
ឥរយិបថ សងប់ែល់ព្ពេះលយគីល េះ ។ 
  អា បានសសតិកមាោឌ នលនេះ ជាកមាោឌ នែ៏ព្តង់ម្មន 
វធីិច្លព្មើនតិច្ ល ើយអាច្ឲ្យបានលទនផលយ៉ាងធាំ ែូច្ 
កាលែាំបូងដែ ព្គ្នន់ដតតមាល់សតិឲ្យនឹងលៅព្តង់កដនលង 
ខ្យល់ែលងហើមលច្ញចូ្លប៉ាេះព្តូវ សតិកាំណត់ខ្យល់ឲ្យព្បាកែ 
ាមព្តកូលខ្យល់លច្ញដវង ចូ្លដវង លច្ញខ្លី  ចូ្លខ្លី ម្មន 
សតិនិមិតថរបស់កមាោឌ នក៏លកើតលឡើង ព្បាកែលុេះព្ាដត 
ច្លព្មើនខ្យល់បានសងប់ចូ្ល អតិនិច្ចលាតិ សុខុ្មយ៉ាង លអិត 
ែ៏ព្បណិត ល ើយលទើប អនុេនធនា បលណាថ យសតិ 
                                                 

(1) រ ូវនតៅ  ៤ ខែចនរម្ើនកនុងព្រៃរ ូវរងារ ៤ ខែចនរម្ើនទានកនុងរ ូវ 
ន្លៀង ៤ ខែចនរម្ើនកនុងផ្ទេះស្ងា ត់។ ធាតុនសលសមនៅកនុងព្រៃធាតុ ី 
នៅកនុងន ើធាតុ ែយល់នៅកនុងផ្ទេះស្ងា ត់ ។ នោហចរកិនៅកនុងព្រៃ 
នទាសចរកិនៅកនុងគល់ ន ើ ធាតុចរកិនៅកនុងផ្ទេះស្ងា ត់ ។ 
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ាមខ្យល់លៅតមាល់ទុក លៅកបុងអារមាណ៍លោយព្បដព 
ដែលលៅថា អបបនាឈាន អបផ ឈានលនេះជា ម្ហគ្គតៈ 
អាច្សងាត់លៅកាម្មវច្រលគ្នព្ត ដែលជាកមា 
ធ្លតុខ្ជងលព្កាមបាន ល ើយសធុេះចូ្លលៅកាន់ម គគត 
លគ្នព្ត លោយអាំណាច្អងគដែលលកើតលឡើង ម្មនកម្មល ាំង 
លកលៀវកាល ែ៏វលិសស ចិ្តថក៏អាច្កាត់ផ្កឋ ច់្នូវភវវងគអស់វារៈ 
ព្តឹមដតមថង ល ើយ ាាំងលៅបានអស់ដថង ១ យប់ ១ 
ព្បព្ពឹតថលៅាមលាំោប់ កុសលជវន លព្បៀបែូច្ជាបុរស 
ដែលម្មនកម្មល ាំងអាច្ លព្កាកឈ្រ លៅអស់កាលយូរបាន 
លុេះែល់អស់វារៈចិ្តថ ល ើយលទើបលច្ញចាកមកវញិ ក៏ព្តូវ 
នឹករ ាំពឹងពិចារណានូវវបិសស តលៅលទៀត ។  

 
 

បទ្ពិច្ឆរដ 
 

 
 
 

 
 
 

 

កនុងនោកននេះ មិ្នោនអវីខ លន្វើឲ្យែឹងនេ 
ន ើន ើងមិ្នោនចិតៅែឹងនេន េះ ។ 



 114  

 
 
 
 

បទទ២ី ហ ម្ ោះឥរយិបថបពវៈ 
 ដច្កលច្ញជា ៤ យ៉ាងគឺៈ ១-គ្ច្ឆមនាោ  លែើរ ២-ឋិមោ ឈ្រ 
៣-និសមិនាន  អងគុយ ៤-សយមនា លែក ។ លែើមផ ី
ពិចារណានូវបពវៈលនេះ ព្តូវតមាល់សាា រតីច្ាំល េះឥរយិបថ 
ទាំង ៤ ឲ្យខ្ជជ ប់ខ្ជួន លទេះលែើរកថី ឈ្រកថី អងគុយកថី លែកកថី 
ព្តូវែឹងច្ាស់ថា អញលែើរ អញឈ្រ អញអងគុយ អញលែក 
។ មួយលទៀត សូមផីកាយតមាល់លៅកបុងអាការៈយ៉ាងណាៗ 
ក៏ព្តូវែឹងច្ាស់លៅកបុងអាការៈល េះៗ ។ 
 កបុងឥរយិបថទាំង ៤ ច្ាំល េះ គ្ច្ឆមនាោ  ដព្បថាលែើរ 
លតើម្មនអបកណាជាអបកលែើរ លបើម្មនអបកលែើរដមនចុ្េះ ឋិមោ 
លនេះ អបកណាអបកឈ្រលៅ និសមិនាន  អបកណាអបកអងគុយ 
សយមនា អបកណាអបកលែក ។ លសច្កថីលនេះ លបើពិចារណា 
លៅាមឥរយិបថមួយៗ មិនល ើញម្មនថា អបកណាជា 
អបកលែើរលឡើយ ការលែកលែើរ ឈ្រអងគុយទាំងអស់លនេះ គឺ 
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លកើតមកអាំពីចិ្តថជជវាលយធ្លតុ ។ ការដែលពិចារណានូវ 
ឥរយិបថលនេះ ព្តូវាាំងចិ្តថថា ឥរយិបថទាំង ៤ ព្គ្នន់ដត 
ជាកាយ មិនដមនជាសតវ មិនដមនជាខ្លួនព្បាណ មិនដមន 
ជាបុរស មិនដមនជាស្តសថីលឡើយ ។ កាំណត់ព្គ្នន់ដតច្លព្មើន 
ព្បាជាញ សាា រតីដតប៉ាុលណាត េះ លែើមផីបាំដបរចិ្តថឲ្យឃ្លល តចាក 
តណាហ  និងទិែឌិកុាំឲ្យព្បកាន់អវីតិច្តួច្កបុងលោក ។ 
លោកកបុង ទីលនេះ ក៏មិនែដទពីខ្ននលោក អាយតនលោក  
ធ្លតុលោក សច្ចលោក 
ជីវតិដែលកាំពុងរស់លៅជាព្បព្កតីរាល់ដថង គឺ ជាលោក។ 
កាយនុបសស សតិបផោឌ នល េះ ព្ពេះែ៏ម្មន ព្ពេះភ្ញគ 
ព្ពេះអងគព្ទង់សដមថងលែើមផី ជាឧបការៈឲ្យពុទន 
បរស័ិទអបកសាឋ ប់ល េះឯង ម្មនសាា តីសូមផីឥរយិបថណា 
មួយ លែក លែើរ ឈ្រ អងគុយ ក៏គបផីម្មនសតិសមផជជញ្ដៈ 
ព្បកបលោយលសច្កថី ពាយមែុតកាំលៅនូវកិលលសធម៌ គឺ 
អភិជានិងលទមនសស ដែលលៅថា វហិនយយ ហលាហក 
អភិជា  ហទាមនស្ស ំ ។ លយើងព្គប់គ្នប ម្មនកាយ គឺ 
មហាភូតរបូ ៤ អាស្ស័យមហាភូតរបូ ៤ លនេះល ើយលទើប 
សលព្មច្បានលៅជាឥរយិបថណាមួយ ប៉ាុដនថថាការបែិបតិថ 
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កបុងសតិបផោឌ ន គឺសតិរឭកព្តង់លកខណៈដនធម៌ គឺជា 
សភ្ញវធម៌លៅកបុងពួកកាយ ែូច្ជាកបុងឥរយិបថ គឺជា 
សភ្ញវធម៌ ដែលព្បាកែលឡើងជាព្បព្កតីព្គប់ឥរយិបថ 
ទាំង ៤ ដែលជាធម៌ម្មនពិត ដែលជាបរមតទធម៌ ។  
 ឥរយិបថបួនលនេះ គឺជាការលៅលឈាា េះលៅាម 
សណាឌ នព្ទង់ព្ទយដនរបូ 
ដែលព្បជុាំរមួគ្នប លព្ច្ើនដតប៉ាុលណាត េះ ។ 
លបើមិនម្មនការអប់រ ាំនូវសតិរឭកព្តង់លកខណៈដនរបូ 
ដតមួយលកខណៈៗ ឬ   មួយព្បលភទៗ លោយដឡកអាំពីគ្នប  
លទ ល េះគង់នឹងម្មនលសច្កថីព្បកាន់ថា របូលែើរម្មន របូ 
ឈ្រម្មន របូអងគុយម្មន របូលែកម្មន ដតលោយបរមតទ 
លៅកបុងរបូ ២៨ មិនម្មនរបូលែើរ របូលែក របូឈ្រ របូ 
អងគុយលទ ។  
 ែឹងធម៌ឥរយិបថបពវលនេះ គឺែឹងសភ្ញវធម៌ ែូច្ជា 
សភ្ញវរបូ រ ូតអាច្ម្មនសណាឌ នព្ទង់ព្ទយលនេះឯង 
ល ើយលយើងក៏សាគ ល់បានជារបូរាង ។ កាលណាលយើង 
ព្បកាន់ថារបូរាងកាយលនេះ ថាតួខ្លួនលព្ េះលយើងសម្មគ ល់ 
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ថា របូលែើរ របូលែក របូឈ្រ របូអងគុយម្មន លនេះលឈាា េះថា 
បញ្ដតថិបិទបាាំងបរមតទ ។  
 បញ្ដតថិបាាំងបរមតទលនេះ សូមផីពុទនបរស័ិទទាំងឡាយ 
គបផីសិកា ឲ្យបានយល់ចូ្លចិ្តថ លែើមផីជាលព្គឿងលតឿន 
សាា រតីឲ្យម្មនការរឭក ព្តង់លៅលលើដតបរមតទធម៌ ល ើយ 
លបើកនូវបញ្ដតថិ លបើមិនម្មនយ៉ាងលនេះលទ នឹងព្ច្ឡាំនូវបញ្ដតថិ 
ថាជារបស់ម្មនពិត ែូច្លនេះមិនអាច្រចួ្ផុតពីទិែឌិលឡើយ ។ 
ឧទ រណ៍ ែូច្ជាលៅកបុងរបូារមាណ៍ ដែលព្បាកែលឡើង 
ឲ្យល ើញាមផលូវដភបក ឬ សទធ រមាណ៍ដែលព្បាកែលឡើង 
ឲ្យឮាមផលូវព្តលច្ៀកដតមួយលកខណៈ របូារមាណ៍កថី សទធ  
កថី គឺរដមងម្មនសនថតិដនរបូល េះ លោយអាស្ស័យការល ើញ 
នូវរបូល េះរលត់លៅ ល ើញតមកលទៀតរបូដែលព្បាកែ 
ល េះគង់ព្បាកែឲ្យល ើញលទៀតតគ្នប  យ៉ាងលលឿនរ ័ស 
ែូច្ជា របូារមាណ៍ល េះឯង សទធ រមាណ៍ក៏ែូច្គ្នប  លធវើឲ្យ 
ព្បាកែនូវភ្ញពលែក លែើរ ឈ្រ អងគុយ ម្មនដមន ។  

 
បទ្ទ្ី ៣ យ ម្ ះសមបជញ្ញបរវៈ 
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ចចកហចញជា ៤ យ៉ា ងគឺៈ 
 ១-សាតថកស្មបជញ្ដ   ែឹងឋានៈម្មនព្បលយជន៍ 
 ២-ស្បាយស្មបជញ្ដ  ែឹងឋានៈជាទីសបាយ  
 ៣-ហគាចរស្មបជញ្ដ   ែឹងឋានៈជាទីលគ្នច្រ 
 ៤-អស្ហមាម ហស្មបជញ្ដ   ែឹងឋានៈមិនវងវលងវង ។  
 

សាតថកស្មបជញ្ដ  
 កបុងព្ពេះអែឌកថា លោកបានពនយល់លៅាមព្ពេះពុទន 
ែីកាម្មនលសច្កថីថា សមផជញ្ដបពវលនេះ បុគគលគបផីម្មន 
លសច្កថីែឹងខ្លួន កបុងការលែើរលៅមុខ្ និងឈានព្តឡប់ថយ 
លព្កាយ ។ 
 លៅមុខ្បាលីថា អតថិកហនត ឈានព្តឡប់ថយ 
លព្កាយ បដិកហនត លពលដែលម្មនលសច្កថីែឹងខ្លួន គឺបាន 
លសច្កថីថា សភ្ញពដនសភ្ញវៈ ដែលម្មនការព្បព្ពឹតថលៅ 
កបុងការលែើរលៅមុខ្ និងឈានថយលព្កាយ។ ល ើយច្ាំល េះ 
សាតទកសមផជញ្ដៈលនេះ បានលសច្កថីថា ម្មនលសច្កថីែឹងខ្លួន 
ច្ាំល េះព្បលយជន៍កបុងការលែើរលៅមុខ្ មិនដមនសុទនដតម្មន 
សមផជញ្ដៈល េះលទ ប៉ាុដនថលែើរកបុងទីលនេះ សាំលៅែល់ការលែើរ 
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លោយសមផជញ្ដៈ លោយសាតទកសមផជញ្ដៈព្តូវែឹងថា 
ែូច្ជា ការលែើរមកកដនលងសិកាលរៀនសូព្តព្ពេះធម៌លនេះ 
ជាលែើម គឺព្បព្ពឹតថលៅលោយព្បលយជន៍ ។ ការលែើរលៅ 
មុខ្លនេះ កបុងអែឌកថា លោកបានសដមថងថា មិនលស្សច្ដត 
ទាំលនើងចិ្តថ លយើងច្ង់លែើរលៅ 
គឺអាស្ស័យសាតទកសមផជញ្ដៈ។ លតើលែើរយ៉ាងណា 
លឈាា េះថាជាព្បលយជន៍ គឺលែើរពិចារណា 
លោយលសច្កថីែឹងខ្លួនថា ខ្លួនលនេះលែើរលៅលធវើអវី លធវើលៅ 
លែើមផីអវី ល ើយអវី ជាអបកលៅលនេះលឈាា េះថាលែើរលោយម្មន 
ព្បលយជន៍ ។  

ស្បាយស្មបជញ្ដ  
 ការែឹងខ្លួនព្បព្ពឹតថលៅ លែើមផីលសច្កថីសបាយកាយ 
មួយសបាយចិ្តថមួយ សប្បាយកាយ គឺលជៀសវាង 
នូវទុកខលទសលព្គ្នេះថាប ក់ លោយផលូវកាយសបាយចិ្តថគឺ 
ព្បព្ពឹតថលៅលែើមផីកុសលធម៌ាមផលូវចិ្តថ។ សូមបញ្ញជ ក់ 
សបាយកបុងទីលនេះ មិនដមនសាំលៅែល់ការសបាយរកី 
រាយលភលើតលភលើនព្បព្ពឹតថលៅលោយកាមគុណលទ 
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លនេះគឺសបាយ កបុងលកខណៈដនសមផជញ្ដៈគឺការែឹងខ្លួន 
។ 

ហគាចរស្មបជញ្ដ  
 បានលសច្កថីថា ម្មនសមផជញ្ដៈែឹងទីលគ្នច្រ ទីលគ្នច្រ 
កបុងទីលនេះ សាំលៅយកអារមាណ៍កមាោឌ ន ជាសមថកមាោឌ ន 
ឬ វបិសស កមាោឌ នកថី ។ 
ែូច្លនេះកបុងការច្លព្មើនសតិបផោឌ ន ចាាំបាច្ណាស់ 
គឺព្តូវដតែឹងលគ្នច្រ គឺសតិសមផជញ្ដៈ លបើមិនែូច្លនេះលទ 
ការអប់រ ាំច្លព្មើនសតិបផោឌ នវបិសស  
មិនអាច្ព្បព្ពឹតថលៅបានលឡើយ ។ ទីលគ្នច្រ គឺសតិបផោឌ ន 
៤ ដែលជាអារមាណ៍របស់សតិច្ាំល េះសភ្ញព ដនសភ្ញវៈ 
ជាធមាាកបុងការលែើរ ឧទ រណ៍ែូច្ជាការលែើរច្ក្រងាម 
គឺបានលសច្កថីថា  កបុងលពលដែលលមើលល ើញនូវរបូ   លពល 
ល េះរបូដែលព្បាកែឲ្យល ើញ គឺជាអារមាណ៍អាច្ជាទី 
រឭក អាច្ជាទីសិកាអាច្ជាទីពិចារណា លព្ េះថាសភ្ញវៈ 
ពិតកបុងការពិចារណា ព្បច័្កសល ើញច្ាស់ លនេះជាលឈាា េះ 
លគ្នច្រសមផជញ្ដៈច្ាំល េះសភ្ញវៈែដទលទៀត គឺមិនដមន 
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ច្ាំល េះដតរបូលទ ការល ើញក៏ជា មធម៌ជា សភ្ញវៈពិត 
ជាបរមតទជាអារមាណ៍របស់សតិបផោឌ នវបិសស  ។ 
 ប៉ាុដនថសូមព្ជាបថា 
កុាំព្ច្ឡាំការឈានមកមុខ្ជាសភ្ញវៈ 
បរមតទឲ្យលសាេះលព្ េះថាលនេះ គឺជាសណាឌ នព្ទង់ព្ទយលទ 
ច្ាំដណកសភ្ញវបរមតទគឺខ្នន ធ្លតុ អាយតន សច្ច ឥក្រនធីយ៍ 
ប៉ាុលណាត េះ ។ 

អស្ហមាម ហស្មបជញ្ដ  
 គឺមិនវលងវងកបុងខ្នន ធ្លតុ អាយតនៈ ល េះថាជាតួ 
ខ្លួនជាសតវជាបុគគលលឡើយ ។ លនេះសុទនដតជាព្បព្កតីដន 
ជីវតិ ដែលជាការព្បព្ពឹតថលៅដនចិ្តថ លច្តសិករបូជា 
បរមតទធម៌ ។ ែូច្លៅលភទជា រាវាស គឺព្គប់ព្គងផធេះ 
ព្បកបមុខ្របរកបុងកិច្ចការងារជាធមាាែូច្លក់ែូរ លបាស 
សាំអាតមុខ្ផធេះ លសលៀក ក់សាំពត់លខ្ជអាវ ោាំបាយ ពិសារ 
បាយ ងូតទឹក ទាំងលនេះគឺកិច្ចការងារសាមញ្ដធមាា ដែល 
ម្មនកបុងជីវភ្ញពការងាររបស់លយើង ម្មនលសច្កថីែឹងខ្លួន 
ដែរឬលទ ? លបើមិនម្មនលសច្កថីែឹងខ្លួនលទ រដមងវលងវង 
ច្ាំល េះអារមាណ៍ ដែលលកើតលឡើងាមផលូវដភបក ដែលលកើត 
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លឡើងាមផលូវព្តលច្ៀក ដែលលកើតលឡើងាមផលូវព្ច្មុេះ ដែល 
លកើតលឡើងាមផលូវអណាថ ត ដែលលកើតលឡើងាមផលូវកាយ 
នឹងលកើតលឡើងាមផលូវចិ្តថ ។ លសច្កថីវលងវង ដែលលកើត 
លឡើង អាស្ស័យមកពីលម្ម អវជិាជ ល លគឺ លសច្កថីលងង់ 
លមល  មិនយល់ាមលសច្កថីពិតដនធម៌ដែលលកើតលឡើង 
សងាខ រ ធម៌ទាំងអស់ 
ដែលលកើតលឡើងសុទនដតជាលសច្កថីពិត ព្គ្នន់ 
ដតសតវមិនែឹងដតប៉ាុលណាត េះ ។  
 លបើរមួលសច្កថីឲ្យខ្លីមក លែើមផីពិចារណានូវបពវៈលនេះ 
ព្តូវផចង់ព្បាជាញ សាា រតី កាំណត់ឲ្យែឹងព្គប់កិច្ចទាំងពួង ដែល 
ខ្លួនព្បព្ពឹតថលធវើ ម្មនកិរយិឈាន ចូ្លឈានថយលព្កាយ 
ព្កលឡកលមើលលៅមុខ្ ព្កលឡកលមើលលៅទិសលផសងៗ បត់ 
អងគុយ លោត សណថូ កដែ សីុ ផឹក ទាំ រ  ុត ស្សូប 
និយយសថី និងលៅលសងៀមជាលែើម ។ ការដែលពិចារណា 
ឲ្យែឹងសពវយ៉ាងលនេះ ព្តូវាាំងចិ្តថថា សមផជញ្ដៈលនេះ 
ព្គ្នន់ដតជាកាយមិនដមនជាសតវ មិនដមនជាខ្លួនព្បាណ 
មិនដមនជាបុរស មិនដមនជាស្តសថី ព្គ សទ បពវជិតលឡើយ 
។ 
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លបើអប់រ ាំសាា រតីកាំណត់ទុកព្តឹមដតលែើមផីញុាាំងចិ្តថឲ្យឃ្លល ត 
ចាកលច្ញតណាហ  និងទិែឌិកុាំឲ្យព្បកាន់អវីតិច្តូច្កបុងលោក 
លនេះ ។ 

បទទី ៤ ហ ម្ ោះថាបដិកលូបពវៈ 
 ច្ាំល េះលព្គឿងបែិកូល គឺជាលព្គឿងដែលមិនសាអ ត 
របស់ដែលមិនសាអ ត ព្ពេះែ៏ម្មនព្ពេះភ្ញគ ព្ពេះអងគព្ទង់ 
សដមថងច្ាំល េះអាការៈ ដែលជាសសម្មា របថវ ី
សសម្មា រអាលបា ឯច្ាំដណកសសម្មា រលតលជា 
និងវាលយមិនព្បាកែលកខណៈ បែិកូលែូច្ 
សសម្មា របថវធី្លតុ និងអាលបាធ្លតុល េះលទ ។ 
កបុងលសច្កថីលនេះព្ពេះពុទនែីកា ព្ពេះអងគបានសដមឋងលព្បៀប 
ែូច្ជាដទ ដែលម្មនម្មត់ទាំងសងខ្ជង កាលដែលលគ 
ចាក់ព្គ្នប់ធញ្ដជាតិម្មនព្គ្នប់លង ព្គ្នប់សដណថ កជាលែើម 
លច្ញពីដទដែលម្មនម្មត់ទាំងសងខ្ជងល េះ បុគគលដែល 
ម្មនដភបកភលឺដែលអាច្លមើលល ើញបានល េះ ក៏អាច្ែឹង 
បានថា លនេះជាធញ្ដជាតិព្គ្នប់លនេះ លនេះជាធញ្ដជាតិព្គ្នប់ 
ល េះ លោយដឡកអាំពីគ្នប  លោយព្បការលផសងៗ ។ លសច្កថី 
ឧបម្មលនេះ កបុង ព្ពេះអែឌកថាលោកសដមថងថាៈ 
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 កាយគឺមហាភូតរបូ ៤ លនេះឯង ដែលម្មនការព្បជុាំ 
ាាំងអាំពីចុ្ងសក់ រ ូតែល់បាតលជើង លព្បៀបែូច្ជាដទ 
ដែលម្មនមុខ្សងខ្ជង អាការៈដែលជាសភ្ញពបែិកូល 
ល េះ លព្បៀបែូច្ជាព្គ្នប់ធញ្ដជាតិ អបកដែលម្មនដភបកភលឺ 
លព្បៀបែូច្អបកអប់រ ាំបែិបតថិធម៌ កាលណាមិនម្មនអារមាណ៍ 
បរមតទ ល ើយសូមផីម្មនការព្បព្ពឹតថលៅព្តឹមព្តូវជាការអប់រ ាំ 
ច្លព្មើនកមាោឌ នយ៉ាងណាក៏លោយ ក៏គង់លៅកបុងសមថ- 
កមាោឌ នប៉ាុលណាត េះ មិនអាច្ជាវបិសស កមាោឌ នលទ ែូច្លនេះ 
កាយគាសតិម្មនការព្បព្ពឹតថលៅែឹងការព្បាកែ លឡើងជា 
ភ្ញពបែិកូល ។ ច្ាំល េះការពិចារណា ដែលព្បព្ពឹតថលៅអប់រ ាំ 
ចិ្តថឲ្យសងប់រម្មង ប់លៅសុភសញ្ញដ  ដែលម្មនលសច្កថីសម្មគ ល់ 
ល ើញថា សាអ តកបុងរបស់មិនសាអ ត ល ើញថាសុខ្កបុងរបស់ 
ជាទុកខល ើញថាលទៀង កបុងរបស់ដែលមិនលទៀងល េះ ។ 
 លៅកបុងបែិកូលមនសិការបពវៈលនេះ គឺម្មនច្ាំល េះ 
បុគគល ដែលម្មនព្បព្កតីពិចារណានូវលព្គឿងបែិកូល 
អាច្ព្បព្ពឹតថលៅជាកុសលសមថបាន ប៉ាុដនថដែលលលើក 
មកកបុងកាយនុបសស សតិបផោឌ ន គឺព្ពេះអងគបានសដមថង 
បញ្ញជ ក់ថា សូមផីកបុងការអប់រ ាំច្ាំលរ ើននូវសមថល េះល ើយ 
ក៏គង់ម្មនសភ្ញវៈព្បាកែលឡើង ជាលកខណៈសភ្ញវបរមទ 
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ពិតៗ ល ើយក៏បានព្បច័្កសលោយបញ្ញដ  គឺវបិសស បញ្ញដ  
។ ែូច្លនេះ ការដែលសិកាយល់ចូ្លចិ្តថអាំពីអារមាណ៍ 
របស់វបិសស  គឺខ្នន ធ្លតុ អាយតនៈល ើយនឹងបាន 
យល់ ច្ាស់អាំពីលកខណៈពិតព្បាកែដនបរមតទ លោយមិន 
ព្ច្ឡាំបញ្ដតិ ជាបរមតទអាច្ព្បព្ពឹតថលៅកបុងការច្លព្មើន 
សតិបផោឌ នបាន ។ 
បដកិលូមនស្កិារបពវៈហនោះចចកហចញជា ៥ យ៉ា ងគ ឺ
 ១-វណណ ហតា    បែិកូលលោយពណ៍ 
 ២-ស្ណាឌ នហតា  បែិកូលលោយសណាឌ ន 
 ៣-គនធហតា   បែិកូលលោយកលិន 
 ៤-អាស្យហតា  បែិកូលលោយទីអាស្ស័យ 
៥-ឧោស្ហតា បែិកូលលោយទីឱកាសដែលសទិតលៅ 
។  

 មា៉ាងវញិលទៀត បែិកូលមនសិការបពវលនេះ លោក 
សាំលៅយក អាការៈ ៣២ ព្បការដច្កជា ២ ពួក គឺបញ្ច កៈ 
ពួក១ ឆ្កាៈពួក ១ ។  

 
ពួកបញ្េកៈមាន ៤ គឺ 

 ១-តចបញ្េកៈ អាការៈម្មនដសផកជាគព្មប់ ៥  
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២-វកកបញ្េកៈ អាការៈម្មនដសផកជាតព្មងបសាវៈ 
ជាគព្មប់ ៥  
៣-បបាឆ ស្បញ្េកៈ អាការៈម្មនដសផកជាសួតជា 
គព្មប់ ៥  
៤-មតថលងុគបញ្េកៈ អាការៈម្មនដសផកជាខួ្រកបុង 
កាលជាគព្មប់ ៥ ។ 

ពួកឆកកៈ មាន ២ គ ឺ
 ១-ហមទឆកកៈ អាការៈម្មនខ្ជល ញ់ខ្ជប់ជាគព្មប់ ៦ 
២-មុតតឆកកៈ អាការៈម្មនខ្ជល ញ់ខ្ជប់ទឹកមូព្តជា 
គព្មប់ ៦ ។ 

តចបញ្េកៈ មានអាការៈ ៥ គ ឺ
 ១-ហកសា  សក់ទាំងឡាយ 
 ២-ហលាមា  លរាមទាំងឡាយ  
 ៣-នខា  ព្កច្កទាំងឡាយ 
 ៤-ទនាត   លធាញទាំងឡាយ 
 ៥-តហចា  ដសផក  

វកកបញ្េកៈ មានអាការៈ ៥ គឺ 
 ១-មំស្ ំ សាច់្  
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 ២-នាហ រ ូ សរ ដស 
 ៣-អដឌ ី  ឆ្អឹងទាំងឡាយ  
 ៤-អដឌិមញិ្េ  ំ ខួ្រទាំងឡាយ 
 ៥-វកក ំ  តព្មងបសាវៈ 

បបាឆ ស្បញ្េកៈ មានអាការៈ ៥ គឺ 
 ១-ហទយ ំ លបេះែូង 
 ២-យកនំ  លថលើម  
 ៣-កិហលាមកំ វាវ 
 ៤-បិហកំ  កាំដពងអរសឹ (ព្កពេះ) 
 ៥-បបាឆ ស្ ំ សួត  

មតថលងុគំ បញ្េកៈមានអាការៈ ៥ គឺ 
 ១-អនត ំ  ល េះលវៀនធាំ  
 ២-អនតគណំុ ល េះលវៀនតូច្ 
 ៣-ឧទរយិ ំ អាហារថាី 
 ៤-ករសី្ ំ អាហារចាស់  
 ៥-មតថលងុគ ំ ខួ្រកបុងកាល  

ហមទឆកកៈ មានអាការៈ ៦ គឺ 
 ១-បិតត ំ  ព្បម្មត់  
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 ២-ហស្មហ ំ លសលសា៍  
 ៣-បុហរវ   ខ្ធុេះ  
 ៤-ហលាហតិ ំ ឈាម  
 ៥-ហស្ហទា  លញើស  
 ៦-ហមហទា  ខ្ជល ញ់ខ្ជប់ ។ 

មុតតឆកកៈ មានអាការៈ ៦ គ ឺ
 ១-អស្ស ុ ទឹកដភបក  
 ២-វសា  ខ្ជល ញ់រាវ  
 ៣-ហខហោ  ទឹកម្មត់  
 ៤-ស្ងិានិកា ទឹកសលមារ  
 ៥-លស្កិា  ទឹករ ាំអិល 
 ៦-មុតតំ   ទឹកមូព្ត ។  
 ការដែលពិចារណានូវអាការៈ ៣២ លនេះ ព្តូវាាំង 
សាា រតីកាំណត់ពិចារណានូវអាការៈមួយៗ លោយបែិកូល 
៥ គឺពិចារណាឲ្យល ើញច្ាស់លោយបញ្ញដ ថា 
អាការៈល េះ ម្មនពណ៌ក៏មិនសាអ ត សណាឌ នក៏មិនលអ 
កលិនក៏មិនលអ ទីលៅក៏មិនសាអ ត 
ឱកាសក៏លៅ ាងអាការៈទាំងលនេះ 
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សុទនដតម្មនលៅកបុងកាយ លព្ េះល តុល េះ កាយលនេះ 
លពញលៅលោយវតទុមិនសាអ តលព្ច្ើនយ៉ាង ។ ដែលសនាតិ 
លៅថា ជាម្មាបិា សភ្ញវៈម្មនការសនាតិលោយដឡក 
ដតមិនដមនម្មនជាសភ្ញវៈលទ មិនដមនរបស់ដែលម្មនលទ 
សភ្ញពដនសភ្ញវៈដែលម្មន គឺរបូកខនន លវទ ខ្នន 
សញ្ញដ ខ្នន  សងាខ រខ្នន វញិ្ញដ ណខ្នន ាមអាការៈ សក់ 
លរាម ព្កច្ក លធាញ ដសផក 
សុទនដតជាលព្គឿងបែិកូលរ ូតែល់ទឹកមូព្ត ការស្សាវ 
ព្ជាវឪពុកម្មថ យ កបុងសភ្ញវៈទាំងអស់ល េះ ក៏បានជួប 
ដតវណតៈរបូដែលព្បាកែ ឲ្យល ើញាមផលូវដភបក វណតរបូ 
ល េះជាឧបាទយរបូរបស់មហាភូតរបូ ៤ ប៉ាុលណាត េះ ។ 
កបុងលសច្កថីលនេះ ព្ពេះសម្មា សមពុទនព្ពេះអងគព្ទង់សដមថង 
ជាន័យលព្បៀបលធៀបថាៈ ហស្យយថាប ិ ភកិខហវ ឧភហតា 
មុខា មូហតា  ីបូោ នានាវិហតិស្ស ធញ្ដស្ស ។ ល ។ 
លស្កិាមុតតនត ិ។  
 ម្មប លភិកខុទាំងឡាយ ដទម្មនមុខ្ទាំងពីរខ្ជង ដែល 
លពញលៅលោយធញ្ដជាតិលផសងៗ ម្មនស្សូវសាលី ស្សូវ 
ខ្ាយ សដណថ កបាយ សដណថ ករាជម្មស  លង និងអងារ 
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ទាំងឡាយ។ បុរសដែលម្មនដភបកភលឺស្សាយនូវដទល េះ 
ល ើយពិចារណាឲ្យល ើញច្ាស់ថា លនេះស្សូវសាលី លនេះ 
ស្សូវខ្ាយ លនេះសដណថ កបាយ លនេះសដណថ ករាជម្មស 
លនេះលង លនេះអងារទាំងឡាយយ៉ាងណាមិុញ ។ ម្មប លភិកខុ 
ទាំងឡាយ ភិកខុពិចារណាល ើញកាយលនេះឯង ខ្ជង 
លលើអាំពីបាតលជើងលឡើង លៅខ្ជងលព្កាមអាំពីចុ្ងសក់ចុ្េះមក 
ទីបាំផុតជុាំវញិព្តឹមដសផក ដែលលពញលោយវតទុមិនសាអ ត 
លផសងៗ ម្មនសក់លរាមជាលែើម ។  
 កាលដែលពិចារណានូវបពវៈលនេះ   ព្តូវាាំងចិ្តថថា 
អាការៈ ៣២ ព្បការព្គ្នន់ដតជាកាយមិនដមនសតវមិន 
ដមនខ្លួនព្បាណ មិនដមនបុរស មិនដមនស្តសថីលឡើយ កាំណត់ 
ព្គ្នន់ដតឲ្យច្លព្មើនព្បាជាញ សាា រតីប៉ាុលណាត េះ លែើមផីលធវើចិ្តថឲ្យ 
ឃ្លល តលច្ញអាំពីតណាហ  និងទិែឌិកុាំឲ្យព្បកាន់អវីតិច្តួច្កបុង 
លោក ។ 
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បទ្ទ្ី ៥ យ ម្ ះធាត្បុរវៈ 
 ឥរយិបថទាំង ៤ ម្មនការព្បព្ពឹតថលៅបាន លោយ 
សារម្មន ែី ទឹក លភលើង ខ្យល់ ម្មនធ្លតុទាំង ៤ លនេះឯង 
លបើមិនម្មនធ្លតុទាំង ៤ គឺមហាភូតរបូ ៤ លនេះលទ ក៏មិន 
ម្មនលែក លែើរ ឈ្រអងគុយដែរ កាលណាធ្លតុទាំង ៤ 
លៅផសាំផគុាំគ្នប  ែូច្សតវលគ្នដែលលគមិនទន់ កាប់លក់មិន 
ទន់បានសាច់្ែុាំៗលទ គឺឈ្លៅសម្មគ ល់ថាលគ្នលមលគ្ន ឬ 
លគ្នលឈាា ល ល េះយ៉ាងណាមិនម្មនបញ្ញដ ដច្កធ្លតុ ែី 
ទឹក លភលើងខ្យល់ លទ ក៏រដមងសម្មគ ល់ថាជាមនុសស សតវ 
បុគគល បុរស ស្តសថី ។ ែូច្លច្បេះការច្លព្មើនកមាោឌ នរបស់ស្តសថី 
ក៏រដមងព្បាកែ ច្ាំល េះដតធ្លតុប៉ាុលណាត េះ ដែលព្បព្ពឹតថលៅ 
កបុងឥរយិបថទាំង ៤ ។ 
 ច្ាំដណកការអប់រ ាំច្លព្មើននូវវបិសស  គឺសតិរឭកព្តង់ 
លកខណៈដន សភ្ញវៈជាធមាាែូច្អធិបាយមកល ើយមិន 
ច្ាំល េះដតរបូធម៌ ឬ  មធម៌លទ ដែលកាំពុងព្បាកែល េះ 
សូមផីកបុងការអប់រ ាំនូវសមថកមាោឌ ន ម្មនការដច្កនូវកាយ 
លនេះជាធ្លតុលផសងៗអាំពីគ្នប  លពលល េះសភ្ញពដនចិ្តថ ក៏ 
រដមងសងប់ព្បាកែលឡើង លព្ េះមិនបានចូ្លលៅលោយ 
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នីវរណៈ ច្ាំល េះបុគគល បុរស ស្តសថី ។ ការសងប់នូវនីវរណៈ 
លព្ េះបានអប់រ ាំចិ្តថលោយការដច្កធ្លតុយ៉ាងលនេះ 
ក៏ជាសភ្ញវៈ ដនចិ្តថ និងលច្តសិក ដែលជាលសាភណៈ 
ដែលមិនដមន ជាលោភៈ លទសៈ លម្ម ៈ ម្មនការ 
ព្បព្ពឹតថលៅដអបដនប និតយជិតែិតសបិទននឹងអបផ ។  
 ការដែលម្មនជីវតិរស់លោយព្បព្កតី គឺថាជីវតិព្បព្ពឹតថ 
លៅយ៉ាងលព្ច្ើនាមអាំណាច្ដនចិ្តថ លបើចិ្តថម្មនការព្បព្ពឹតថ 
លៅលោយលសច្កថីស្សោញ់ លោយការសអប់ ការវលងវង  
ល ើយជីវតិល េះហាក់ែូច្ជា លៅកបុងសភ្ញពអួរអាប់ព្បព្ពឹតថ 
លៅជាជីវតិលថាកទប លព្ េះអកុសលធម៌ជាធម៌លថាកទប 
ជាជីវតិមិនដថលថបូរមិនរងុលរឿងមិនព្បលសើរ ជាជីវតិលៅ ាង 
ជាជីវតិព្បកបលោយលព្គឿងលពឋ មិនម្មនពនលឺរសាី ។ ប៉ាុដនថលបើ 
បានសិកាព្ពេះធម៌លោយយកចិ្តថទុកោក់ ដែលព្បព្ពឹតថ 
លៅជាកុសលលជៀសលច្ញអាំពីការស្សោញ់សអប់ លោយ 
ការអប់រ ាំចិ្តថលព្ េះម្មនបញ្ញដ ែឹងសភ្ញពពិតដនធម៌ ដែល 
កាំពុងព្បាកែ ។ ជិវតិដែលព្បព្ពឹតថលៅជាមួយចិ្តថដែល 
ចិ្តថលនេះឯង បានអប់រ ាំបញ្ញដ  គឺជីវតិែ៏ព្បលសើរ ជីវតិម្មន 
ពនលឺរសាី ជីវតិលៅលព្កាមមលប់ដនការព្ាស់ែឹង របស់ព្ពេះ 
សម្មា សមពុទន ជីវតិសនថិភ្ញព ជីវតិសងប់រម្មង ប់ មិនម្មនការ 
ជាប់ជាំ ក់លោយព្ច្បូកព្ច្បល់នឹងសតវលោក ។ 
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ធាតុបពវៈហនោះ  ចចកហចញជា ៤ យ៉ា ងគឺៈ 
 ១-បឋវធីាត ុ ធ្លតុែី  
 ២-អហបាធាត ុ ធ្លតុទឹក  
 ៣-ហតហជាធាត ុ ធ្លតុលភលើង  
 ៤-វាហយធាត ុ ធ្លតុខ្យល់  
 កបុងលសច្កថីដនបពវៈលនេះ ព្តូវកាំណត់សាំគ្នល់ធ្លតុទាំង 
៤ លោយបញ្ញដ ថា លនេះជាធ្លតុែី លនេះជាធ្លតុទឹក លនេះជា 
ធ្លតុលភលើង លនេះជាធ្លតុខ្យល់ ។ ឯកាយរបស់លយើងព្គប់គ្នប  
ដែលសទិតលៅបាន ក៏លោយសារធ្លតុទាំង ៤ លនេះដែរ 
ែូលច្បេះកាយលនេះសុទនដតជាធ្លតុទាំងអស់ មិនដមនសតវ 
មិនដមនបុគគល មិនដមនខ្លួនព្បាណ មិនដមនបុរសស្តសថី 
លឡើយ ។ លៅកបុងលសច្កថីលនេះដែរ ព្ពេះសម្មា សមពុទនព្ពេះអងគ 
ព្ទង់បានសដមថងលព្បៀបលធៀបថាៈ 
 

 ហស្យាថាបិ ភកិខហវ ទហកាខ  ហគាោតហកា វា 
ហគាោតកហនតវាស្ ី ោគាវឹ វធិតាវ  បាតុមមោបហថ 
វិលហសា បដិវភិជជិតាវ  នសិ្ហិនាន  អស្ស ។ ល ។ 
ហតហជាជ ធាតុ វាហយធាតូតិ ។  
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 ម្មប លភិកខុទាំងឡាយ  យលគ្នឃ្លតកដែលបិុន 
ព្បសប់កថី កូនសិសសដនលគ្នឃ្លតកកថី សម្មល ប់នូវលមលគ្ន 
ល ើយរ ាំដលកជាច្ាំដណកៗ អងគុយលៅលទៀបផលូវធ្លល ធាំដបកជា 
៤ យ៉ាងណាមិុញ ម្មប លភិកខុទាំងឡាយ ភិកខុពិចារណា 
ល ើញច្ាស់ នូវកាយលនេះឯងដែលសទិតលៅ ដែលតមាល់ 
លៅលោយធ្លតុទាំង ៤ ដែលម្មនលៅកបុងកាយក៏យ៉ាង 
ល េះដែរ ។ ព្បាជាញ ដែលបានពិចារណាល ើញនូវសងាខ រ 
ធម៌ទាំងឡាយ ដែលដតងដតម្មនការអស់លៅសូនយលៅ 
ល េះ លៅកបុងគមពីរ សុតថនថបិែក ខុ្ទធកនិកាយ បែិសមាិទ 
មគគ កបុងភងគញាណនិលទធស ដែលសដមថងអាំពីព្បាជាញ  
ល ើញការអស់លៅសូនយលៅ ដបកធ្លល យលៅដនសងាខ រធម៌ 
លោកបានពនយល់លោយព្ពេះអែឌកថាច្ាំល េះព្ពេះពុទនែីកា
ដែលព្ពេះអងគព្ទង់សដមថងថា តស្ស ចិតតស្ស ភងគ ំ
អនុបស្សតិ គឺសដមថងអាំពីវបិសស ដែលបានល ើញអាំពី 
ការដបកធ្លល យលៅដនចិ្តថល េះ ដែលចិ្តថល េះឯង លោក 
បានលលើកឧទរណ៍ថារបូារមាណាចិ្តថាំ គឺចិ្តថដែលម្មន 
របូជាអារមាណ៍ ឧបហជជតាវ  ភជជតិ ម្មនការលកើតលឡើង 
និងដបកធ្លល យ គឺថាចិ្តថលនេះឯងែឹងនូវរបូារមាណ៍ជាលែើម 
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លព្ េះល តុលនេះបានម្មនការលកើតលឡើង និងការដបកធ្លល យ 
លៅ ។ ែូលច្បេះ ច្ាំល េះចិ្តថដែលែឹងអារមាណ៍ល ើយម្មនការ 
ដបកធ្លល យលៅ ។ គឺចិ្តថលនេះឯង ដែលវបិសស បានល ើញ 
កបុងព្ពេះអែឌកថាលោកបានពនយល់ថាលព្ េះចិ្តថែដទ ។ 
សភ្ញពដនជីវតិ លយើងជាព្បព្កតី ច្ាំល េះសងាខ រធម៌ គឺម្មន 
ការលកើត ការរលត់ គឺម្មនតាំណគ្នប រវាងសងាខ រធម៌ ែូលច្បេះ 
តាំណលនេះឯងដែលលធវើឲ្យល ើញថា ហាក់ែូច្ជាមិនដបក 
ធ្លល យ ប៉ាុដនថាមលសច្កថីពិត គឺតាំណដនសងាខ រធម៌ ។ ប៉ាុដនថ 
ជាមួយគ្នប នឹងតាំណក៏លយើងបានែឹងល ើយថា វាម្មនការ 
រលត់លៅ វាម្មនការដបកធ្លល យលៅ ដតការដែលលយើង 
ព្តូវល ើញ តាំណដនសងាខ រធម៌ដែលលកើតលឡើង លយើងក៏ព្តូវ 
ល ើញ តាំណដនសងាខ រធម៌ដែលរលត់លៅផងដែរ លព្ េះវា 
ម្មនតាំណតជាប់គ្នប  ។ ច្ាំល េះចិ្តថវញិ្ញដ ណដែលែឹងនូវ 
អារមាណ៍រដមងរលត់ទាំងអារមាណ៍ល េះ ទាំងវញិ្ញដ ណទាំង 
ចិ្តថល េះរដមងលកើតបនថ ។ កបុងអែឌកថាលោកបានពនយល់ 
ថា ការលត់លៅដនចិ្តថល េះ តសស ចិ្តថសស ភងគាំ អនុបសសតិ 
ការដែលពិចារណាល ើញលរឿយៗ ពីការដបកធ្លល យលៅដន 
ចិ្តថល េះ លព្ េះការលកើតលឡើងដនចិ្តថែដទ បានលសច្កថីថា 
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លៅលពលដែលល ើញរបូារមាណ៍កាលណា លបើម្មនការ 
នឹកគិតថាវតទុលនេះវតទុល េះ ដែលបានល ើញលព្ េះអាស្ស័យ 
ការនឹកគិតឯង ជាការព្បាកែល ើញដនការដបកធ្លល យ ការ 
រត់លៅដនការល ើញ លព្ េះថាការនឹកគិត មិនដមនជាការ 
ល ើញ ល ើយខ្ណៈដែលល ើញ មិនដមនជាការនឹកគិត 
ដតខ្ណៈដែលនឹកគិត មិនដមនជាខ្ណៈល ើញ ែូលច្បេះវា 
ម្មនការបនថគ្នប ដនការលកើតលឡើង។ ការដែលពិចារណានូវ 
បពវៈលនេះព្តូវម្មនសាា រតី ព្តូវម្មនលសច្កថីែឹងខ្លួនថា ព្គ្នន់ 
ដតជាកាយមិនដមនសតវ មិនដមនបុគគល មិនដមនខ្លួន 
ព្បាណ មិនដមនបុរស មិនដមនស្តសថីលឡើយ ។ កាំណត់ព្តឹម 
ព្តូវឲ្យច្លព្មើនព្បាជាញ សាា រតីប៉ាុលណាត េះ លែើមផីលធវើចិ្តថឲ្យឃ្លល ត 
ចាកតណាហ  និងទិែឌិ កុាំឲ្យព្បកាន់អវីតិច្តួច្កបុងលោក មិន 
ព្ជប់ងប់លិច្កបុងសកាា យទិែឌិ លសច្កថីលនេះ លព្ េះល តុ 
បុគគលម្មននូវបញ្ញដ សាា រតី បានអប់រ ាំទូ ា នល ើយ នឹងបាន 
ទទួលលៅច្លមលើយ គឺលសច្កថីសងប់ចិ្តថ ។ 
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បទ្ទ្៦ី យ ម្ ះនវសីវថិកាបរវៈ 
 កបុងនវសីវថិកាបពវៈលនេះ ព្ពេះអងគបានសដមថងថា 
បុគគល ដែលបានសាល ប់មួយដថង ពីរដថង 
បីដថងកថីដែលល ើមលបា៉ាងជាាំ លមា ែុបៗខ្លេះ 
និងម្មនខ្ធុេះ ូរលច្ញាមទវ រ ាមផលូវទាំង ឡាយលផសងៗ 
លនេះគឺជាអារមាណ៍មួយសព្ម្មប់ច្លព្មើននូវ ស្មថ 
បុគគលអបកបែិបតថិអប់រ ាំចិ្តថ បលងាអ ននូវសររីៈទាំង ល េះ 
យកមកពិចារណានូវកាយលនេះថា សូមផីកាយរបស់ 
អាាា អញលនេះក៏គង់ម្មនសភ្ញពដបបលនេះដែរ ។ ច្ាំដណក 
ការបែិបតថិសតិបផោឌ ន ដតម្មនការព្បព្ពឹតថជាព្បព្កតី សូមផី 
ការលធវើទុកកបុងចិ្តថលោយការពិចារណាសាកសពល េះ ក៏ 
រឭកែឹងថា ជា មធម៌មួយដបប ដែលមិនដមនតួខ្លួនអញ 
មិនបានលធវើទុកកបុងចិ្តថពិចារណាថា ម្មនខ្លួនអញលៅ 
កបុងសាកសពល េះលទ ល ើយសូមផីចិ្តថក៏បានសងប់លអជាង 
កាំពូលដនមហាកុសល សូមផីមហាកុសលចិ្តថ 
ក៏ព្តឹមព្តូវជា កុសលចិ្តថល េះដែរ 
លោយមិនចូ្លលៅព្បលកៀកព្បកាន់ 
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លោយទិែឌិតណាហ ថាចិ្តថល េះឯង ជារបស់ខ្លួនលទ សូមផីដត 
ការចូ្លលៅល ើញល េះ ក៏ព្គ្នន់ដតរបូ របូធ្លតុ របូាយតនៈ 
លនេះជាអារមាណ៍បរមតទ ឥតម្មនសតវបុគគលលទ ។ របូលែើម 
លឈ្ើកថី របូមនុសសកថី ក៏ព្តឹមដតជារបូ ែូលច្បេះដែលលយើង 
គិតថាលែើមលឈ្ើ មនុសសវតទុលនេះវតទុល េះ ក៏ព្តឹមដតជាការ 
គិតដតមា៉ាងប៉ាុលណាត េះ ឯរបូារមាណ៍ ក៏មិនកាល យជាមនុសស 
សតវ ឬ វតទុ លៅាមការនឹកគិតលទ សូមផីគិតថាបានជា 
មនុសសលព្ច្ើនគ្នប  ឬ វតទុលព្ច្ើនមុខ្យ៉ាងណា ដតថារបូមិន 
លៅាមគាំនិតដែលគិតល េះលទ លព្ េះល តុែូលចាប េះ អបក 
ដែលអប់រ ាំសតិបផោឌ ន 
ព្តូវដតម្មនបញ្ញដ ព្បច័្កសច្ាំល េះសភ្ញវ បរមតទ 
ល ើយក៏អាច្លេះបង់បានបនថិច្មថងៗ នូវគាំនិត 
ដែលធ្លល ប់យល់ចូ្លចិ្តថខុ្សថា ម្មនវតទុលនេះ ម្មនវតទុល េះ 
ម្មនបុគគលលនេះ ម្មនបុគគលល េះ គឺជាសភ្ញវបរមតទដែល 
ព្បាកែលឡើង ។ លយើងឮសលមលង សតវែូច្ជាសលមលងដឆ្ា 
ព្ពុស លយើងគិតថាជាដឆ្ាព្ពុស ដែលគិតថាជាដឆ្ាព្ពុស 
ល េះ គឺចិ្តថគិតសលមលងមិនដមនជាដឆ្ាលទ ដឆ្ាគឺលៅកបុងចិ្តថ 
លយើងគិតល ើយ អវីអបកឮលៅសលមលងដឆ្ាព្ពុស មិនដមន 
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មនុសសសតវ បុគគលអបកឮលទ គឺជា មធម៌សុទន ែូលច្បេះ 
មនុសសកថី ដឆ្ាកថីមិនម្មនលោយបរមតទ គឺម្មនព្តឹមដត 
សលមលងការឮ និងការនឹកគិតប៉ាុលណាត េះ ។  
នវសីវថិកាបរវៈយនះដចកយចញជា ៩ ោ៉ងគៈ 

 ១-ស្ររី ំ ស្វីថិកាយ ឆឌឍតិំ ឯកាហមត ំ វា 
ទវីហមត ំ វា តីហមត ំ វា ឧទធមុាតក ំ វិនលីក ំ
វិបុពវជាតំ ។ 
 សាកសពដែលលគលចាលកបុងដព្ពសាសានលទេះសាល ប់
អស់ ១ដថងកថី ២ដថងកថី ៣ដថងកថី ដែលកាំពុងល ើមល ើយ 
ម្មនពណ៍លខ្ៀវ លោយលព្ច្ើនម្មនខ្ធុេះ ូរលច្ញាមទវ រ 
លផសងៗ ។ 
 

 ២-ស្ររី ំ ស្វីថិកាយ ឆឌឍតិំ កាហកហ ិ វា 
ខជជមាន ំ គិហជឈហ ិ វា ខជជមាន ំ កលុហលហ ិ វា 
ខជជមាន ំស្វុាហនហ ិ  វា ខជជមាន ំស្ងិ្ខគ ហលហ ិវា 
ខជជមាន ំវិវិហធហ ិវា បាណកជាហតហខិជជមានំ។ 
 សាកសពដែលលចាលកបុងដព្ពសាសាន ម្មនដកអក 
ទាំងឡាយកាំពុងចឹ្កកថី ាា តទាំងឡាយកាំពុងចឹ្កកថី ព្តែក់ 
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ទាំងឡាយកាំពុងចឹ្កកថី សតវ សាវ នទាំងឡាយកាំពុងកលករ 
សីុកថី ច្ច្កទាំងឡាយកាំពុងខ្ជាំសីុកថី បាណកជាតិទាំង 
ឡាយ ម្មនព្បការលផសងៗ កាំពុងជញ្ជ ក់សីុកថី។ 
 ៣-ស្ររី ំ ស្វីថិកាយ ឆឌឍតិ ំ អដឌសិ្ងខលកិ ំ ស្ម ំ
ស្ហលាកហតិំ នាហ រសុ្មពនធំ។ 
 សាកសពដែលលគលចាលកបុងដព្ពសាសាន លៅសល់ 
ដតរាងឆ្អឹង ម្មនសាច់្នឹងឈាម សរដសជាប់លៅ ។ 
 ៤-ស្ររី ំ ស្វីថិកាយ នឆឌឍតិំ អដឌិស្ងខលកិំ នមិមំ
ស្ហលាហតិមកខិត ំនាហ រសុ្មពនធ ំ។ 
 សាកសពដែលលគលចាលកបុងដព្ពសាសាន លៅសល់ 
ដតឆ្អឹង ឥតម្មនសាច់្លៅព្បោក់លោយឈាមម្មនសរ 
ដសជាប់លៅ ។ 
 ៥-ស្ររី ំ ស្វីថិកាយ ឆឌឍតិំ អដឌសិ្ងខលកិ ំ
អបគតម ំស្ហលាហតិំ នាហ រសុ្មពនធ ំ។ 
 សាកសពដែលលគលចាលកបុងដព្ពសាសាន លៅសល់ 
ដតរាងឆ្អឹងគ្នា នសាច់្នឹងឈាម លៅព្បោក់ម្មនដតសរ 
ដសជាប់លៅ ។  
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 ៦-ស្ររី ំ ស្វីថិកាយ ឆឌឍិត ំ អដឌកិានិ អបគត 
នាហ រសុ្មពនាធ ន ិ    ទិសាវទិសិាវិកខតិាត និ      អហញ្ដន     
ហតថិក ំអហញ្ដន បាទដឌកិ ំអហញ្ដន ជងឃដឌិក ំអហញ្ដន 
ឧរដុឌកិំ អហញ្ដន ផាស្កុដឌិក ំអហញ្ដន ឧរដឌកិំ អហញ្ដន 
រហុដឌិកំ អហញ្ដន អសំ្ដឌកិំ អហញ្ដន គីវដឌិកំ អហញ្ដន 
ហនុកដឌកិំ អហញ្ដន ទនតដឌកិំ អហញ្ដន ស្សី្កដ្ឋហ ំ។ 
 សាកសពដែលលគលចាលកបុងដព្ពសាសាន លៅសល់ 
ដតរាងឆ្អឹង ឥតម្មនសរដស លៅសសល់ដតឆ្អឹងទលទ ឥត 
ម្មនសរដសជាលព្គឿងច្ងខ្ជច ត់ខ្ជច យរាត់រាយ កបុងទិសតូច្ 
និងទិសធាំលផសងៗ ឆ្អឹងដែលៅលោយដឡក ឆ្អឹងលជើងលៅ 
លោយដឡក ឆ្អឹងសាងលៅលោយដឡក ឆ្អឹងលៅល លៅលោយ 
ដឡក ឆ្អឹងច្លងាេះលៅលោយដឡក ឆ្អឹងខ្បងលៅលោយដឡក 
ឆ្អឹងជនី លៅលោយដឡក ឆ្អឹងព្ទូងលៅលោយដឡក ឆ្អឹង 
លែើមដែលៅលោយដឡក ឆ្អឹងសាា លៅលោយដឡក ឆ្អឹងកលៅ 
លោយដឡក ឆ្អឹងច្ងាា លៅលោយដឡក ឆ្អឹងលធាញលៅលោយ 
ដឡក លោែ៍លៅលោយដឡក ។  
 ៧- ស្ររី ំស្វីថិកាយ ឆឌឍិត ំអដឌិកាន ិ ហស្តាន ិ
ស្ងខវណណ បដោិគានិ ។  
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 សាកសពដែលលគលចាលកបុងដព្ពសាសាន លៅសល់ 
ដតរាងឆ្អឹងទលទ ម្មនពណ៌ែូច្ស័ងខ ។ 
 ៨-ស្ររី ំ ស្វីថិកាយ ឆឌឍតិ ំ អដឌកិាន ិ  បញុ្ជក-ិ 
តានិ ហតហោវស្សកិានិ ។ 
  សាកសពដែលលគលចាលកបុងដព្ពសាសាន ល សល់ 
ដតឆ្អឹងទលទ លរាយរាយជាពាំនូកៗ ម្មនឆ្អប ាំមួយកនលងល ើយ។ 
 ៩-ស្ររី ំ  ស្វីថិកាយ  ឆឌឍតិំ អដឌកិានិ បូតីន ិ
ចុណណ កជាតាន ិ។ 
 សាកសពដែលលគលចាលកបុងដព្ពសាសាន លៅសល់ 
ដតឆ្អឹងទលទ ពុកផុយលខ្ធច្ខ្ធី ជាលាំអិតតូច្ធាំលផសងៗ ។ 
 នវសវីថកិាប្បព្វៈ  កបុងកាយនុបសស សតិបផោឌ ន លនេះ 
ព្ពេះសម្មា សមពុទន ព្ពេះអងគសដមថងអាំពីសររីៈសាកសព 
រ ូតលៅសល់ដតគាំនរលផេះ  ឆ្អឹងដែលម្មនលៅាមដព្ព 
សាសាន ៩ បពវៈ លៅកបុងសាររីៈសាកសព ដែលបុគគល 
ម្មនវញិ្ញដ ណលៅព្បាសល ើយ ឬ លភលើងធ្លតុ អាយុ និង 
វញិ្ញដ ណព្បាសលៅល ើយ កាយលនេះសូមផីមិនបានែុត 
ក៏លោយ ក៏ចាត់ចូ្លកបុងនវសីវថិកាបពវៈលនេះដែរ លព្ េះ 
យកលៅលបាេះ លចាលកបុងដព្ពសាសាន ព្ពេះសម្មា សមពុទន 
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ព្ទង់សដមថងអារមាណ៍ព្ពេះកមាោឌ ន សូមផីអប់រ ាំច្លព្មើននូវ 
សមថកមាោឌ ន ាមអែឌកថាចារយ លោកបានពនយល់ថា 
ទាំង ៦ បពវៈលនេះ ច្ាំល េះអ បានបពវៈ និងបែិកូលបពវៈ 
អាច្ព្បព្ពឹតថលៅកបុងសមថកមាោប នបាន ែល់អបផ ឈាន 
ច្ាំដណក ៤ បពវៈលទៀត បានព្តឹមឧបចារៈ មិនបានែល់ 
អបផ លទ ប៉ាុដនថលៅកបុងមហាកុសលញាណសមផយុតថ 
សូមផីជា កាម្មវច្រកុសល 
ក៏ជាកុសលព្បលសើរខ្ពង់ខ្ពស់ជាង លគដែរ ។ 
 លែើមផីពិចារណានូវបពវៈលនេះ ព្តូវតមាល់សាា រតីច្ាំល េះ 
សាកសពទាំង ៩ ព្បលភទ ែូច្បានលរៀបរាប់មកលនេះ ល ើយ 
យកសាកសពទាំងលនេះ មកលព្បៀបលធៀបនឹងកាយរបស់ 
ខ្លួនថាកាយរបស់លយើងទាំងលនេះលសាត ឬគង់ម្មនសភ្ញព 
ែូលចាប េះ គង់នឹងកាល យលៅជាែូលចាប េះ នឹងកនលងនូវភ្ញព 
ែូលចាប េះ ពុាំបានលឡើយ ។ ការពិចារណាយ៉ាងលនេះ 
ជាល តុច្លព្មើន ព្បាជាញ សាា រតី 
លែើមផបីាំដរបាំរលួឲ្យឃ្លល តចាកតណាហ  និងទិែឌិ 
កុាំឲ្យព្បកាន់អវីតិច្តួច្កបុងលោក ។ 
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អានិស្ងសននការហលបថាន  ំ
3 

 លៅកបុងគមពីរសុតថនថបិែក មជឈិមនិកាយ 
មូលបណាត សក បឋមភ្ញគ លលខ្ ២០ ទាំព័រ ២៣៧ 
ព្តង់ចុ្ងដនសតិបផោឌ ន សូព្ត ព្ពេះអងគព្ទង់ព្ាស់ថាៈ 
 ម្មប លភិកខុទាំងឡាយ សូមផីបុគគលណាមួយ បាន 
ច្លព្មើនសតិបផោឌ នទាំង ៤ អស់ ៧ ឆ្អប ាំ ាមលាំោប់ដន 
វធីិច្លព្មើនដែលតថាគត បានល លល ើយយ៉ាងលនេះ 
បណាថ ផលទាំងឡាយពីរ ផលណាមួយ ក៏គង់នឹងបាន 
សលព្មច្ែល់បុគគលល េះ ាមលសច្កថីព្បាថាប លោយពិត គឺ 
ថានឹងបានសលព្មច្នូវភ្ញវៈ ជាព្ពេះអរ នថកបុងបច្ចុបផនប 
ទន់ដភបក ពុាំល េះលសាត លបើម្មនឧបាទនកខននលសសសល់ 
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លៅ ក៏គង់នឹងបានសលព្មច្នូវអ គ្នមិបុគគលពុាំខ្ជនលឡើយ 
ម្មប លភិកខុទាំងឡាយ កុាំថាែល់អស់លៅ ៧ ឆ្អប ាំលឡើយ ។ 
 ម្មប លភិកខុទាំងឡាយ សូមផីបុគគលណាមួយ 
បានច្លព្មើន សតិបផោឌ នទាំង ៤ លនេះ អស់ ៦ ឆ្អប ាំ ៥ ឆ្អប ាំ ៤ 
ឆ្អប ាំ ៣ ឆ្អប ាំ ២ ឆ្អប ាំ ១ ឆ្អប ាំ  
ាមលាំោប់វធីិច្លព្មើនដែលតថាគត បានល ល 
ល ើយយ៉ាងលនេះ ម្មប លភិកខុទាំងឡាយ កុាំថាែល់លៅ ១ 
ឆ្អប ាំលឡើយ ។ ម្មប លភិកខុទាំងឡាយ សូមផីបុគគលណា
មួយបានច្លព្មើន សតិបផោឌ នទាំង ៤ លនេះ អស់ ៧ ដខ្  
ាមលាំោប់វធីិច្លព្មើន ដែលតថាគតបានល លល ើយ 
យ៉ាងលនេះ បណាថ ផលទាំងឡាយ ២ ផលណាមួយក៏គង់ 
នឹងបានសលព្មច្ែល់បុគគលល េះ ាមលសច្កថីព្បាថាប លោយ 
ពិត គឺថានឹងបានសលព្មច្នូវភ្ញវៈ 
ជាព្ពេះអរ នថកបុងបច្ចុបផនប ទន់ដភបក ពុាំល េះលសាត 
លបើម្មនឧបាទនកខននលសសសល់ លៅក៏គង់ 
នឹងបានសលព្មច្នូវភ្ញវៈជាអ គ្នមិបុគគពុាំខ្ជន លឡើយ ។  
 ម្មប លភិកខុទាំងឡាយ កុាំថាែល់អស់លៅ ៧ ដខ្ លឡើយ 
។ ម្មប លភិកខុទាំងឡាយ សូមផបុីគគលណាមួយ បាន 
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ច្លព្មើនសតិបផោឌ នទាំង ៤ លនេះ អស់ ៦ ដខ្ ៥ ដខ្ ៤ ដខ្ 
៣ ដខ្ ២ ដខ្ ១ ដខ្ កនលេះ ដខ្ ាមលាំោប់វធីិច្លព្មើន ដែល 
គថាគតបានល លល ើយយ៉ាងលនេះ បណាថ ផលទាំងឡាយ 
២ ផលណាមួយ ក៏គង់នឹងបានសលព្មច្ែល់បុគគលល េះ 
ាមលសច្កថីព្បាថាប លោយពិត គឺថានឹងបានសលព្មច្នូវ 
ភ្ញវៈជាព្ពេះអរ នថកបុងបច្ចុបផនបទន់ដភបក ពុាំល េះលសាត 
លបើម្មនឧបាទនកខននលសសសល់លៅ ក៏គង់នឹងបានសលព្មច្ 
នូវភ្ញវៈជាអ គ្នមិបុគគល ពុាំខ្ជនលឡើយ ។ 
 អានិសងសដែលបានមក អាំពីការអប់រ ាំច្លព្មើនសតិ-
បផោឌ ន គឺរដមងម្មនយ៉ាងពិតព្បាកែ លព្ េះថាអវីៗដែល 
លកើតលឡើង គឺលកើតលឡើងអាំពីល តុ និងបបច្ច័យទាំងដែល 
អប់រ ាំចិ្តថច្លព្មើនសតិបផោឌ ន ក៏ជាការរឭកលែើមផីឲ្យែឹង 
ល តុបច្ច័យផងដែរ លបើមនុសសលោក សតវលោកបាន 
សិកា ព្ពេះធម៌ឲ្យបានយល់ចូ្លចិ្តថល ើយ បានអប់រ ាំ 
ច្លព្មើន សតិបផោឌ នវបិសស  លពលដែលបញ្ញដ លកើតលឡើង 
ព្បច័្កសច្ាស់នូវលសច្កថីពិត លពលល េះចិ្តថក៏រដមងម្មន 
ពនលឺភលឺ សាវ ងលព្បៀបបីែូច្ព្ពេះអាទិតយ លែើមផីបាំភលឺលោក 
ែូលច្ចេះដែរ ។ ែូលច្បេះបញ្ញដ ពិតជារបស់ព្បលសើរ សព្ម្មប់សតវ 
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ដែលម្មនទុកខ ល ើយែឹងខ្លួនថាម្មនទុកខ និងម្មនគាំនិត 
គិតរកមលធាយបាយ លែើមផីលោេះស្សាយឲ្យខ្លួនបានរចួ្ផុត 
លច្ញអាំពីលសច្កថីទុកខទាំងពួង ។ 
 សូមបញ្ជជ ក្ថ់្ន អសៀវអៅអនះបានសរអសរតត
កាយានបុសស សតរិបដ្ឋា នប៉ាុអណាណ ះ អៅសតរិប- 
ដ្ឋា ន ៣ អទៀត ខ្ ្ុាំប្ពះករណុា អាត្មា ភាព នឹងសរអសរ 
អៅភាគអប្កាយ ។ 

នាទីកំណាពយ 
មាយស្រសតី (បទ្កាក្គតិ្) 

ន អស់បពវជិត្  សក្តិ៍សមយពក្ពិត្ គួរឲ្យរជេះថ្នល  
របរពឹត្តរបត្ិបត្ត ិ កាត្យ់ច្ឆលសងារ តាមធមយ៌ទ្សន 
    រពេះពុទ្ធសណមតង ។ 
ណត្គួររបយត័្ន  របឹងណរបង វឹក្ហាវ ត្ ់ ឧសារណអង 
ដុសខាត្ក់្ិយលស កុ្ំឲ្យណខងណរ ៉ាង  ឲ្យដូចសូរយណសង 
    រេះយលើយមឃា ។ 
ពិយសសគួរខាល ច  រត្ីឆ្អល មក្ំដច  ណដលណត្ងចងយពៀរ 
យដញខារំត្ាក្ ់ បពវជិត្រគបគ់ាន   ឲ្យរងយវទ្ន 
    រគារំគាឈផឺា ។ 
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រត្ីឆ្អល មជាអវី ?  ក្គ៏ឺជារសី  រស់ក្នុងយលាកា 
ណដលមក្រត្ាក្ ់ ខាសីុំកាយ  រពតួ្រគបអ់ាតាម  
    ឲ្យរាថ្នន កាម ។ 
ដូយចនេះបពវជតិ្  សូមរបឹងរេិះគតិ្          តាមរពេះយលាក្ហាម 
កុ្ំយក្ខលួនយបៀត្  យសន ៍សនិទ្ធរត្ីឆ្អល ម នឲំ្យដិត្ោម 
    ដក្ក់្នុង ឫទ្យ័ ។ 
យនេះនឹងថ្នល ណលល  យរៀបរាបស់ណមតង  ពីមាយរសី 
ណដលមានរាក្ដ យៅក្នុងយលាក្ីយ ៍ អនក្បសួរគបវ់យ័ 
    អាចរជាបតាមក្បួន ។ 
ណត្សូមអភយ័  យោយខាុ ំក្វ ី  យ៉ា បរ់ក្ពាក្យជួន 
សូមរាបស់យងខប  ណបបតាមចាបក់្បួន ឲ្យានលមមធួន 
    រគានព់ិច្ឆរដ ។ 
ពិត្ដស់រពេះអងគ យបើយយើងដក្រសង ់ ក្នុងចាបត់្រមា 
គឺមានចំនួន  ៤០ របការ   រពេះពុទ្ធរតាស់ថ្ន 
    ជាមាយរសី ។ 
ទ្ី ១ យលាក្ថ្ន  ពួក្នងក្ញ្ជា   យរចើនយរបើសមត ី
ណចងចងប់ុរស  យោយពាក្យណវងខល ី ក្បអ់ត្ថក្បន់យ័ 
    តាមក្តីរាថ្នន  ។ 
ទ្ី ២ យលាក្រាប ់ យៅតាមសារស័ពទ ាលីយពាលថ្ន 
វជិមភត្ ិ   ពិត្ពត្ក់ាយ  ទ្ី ៣ យលាក្ថ្ន 
    ចិនត មាកិ្មា៉ាក្ ់។ 
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ទ្ី ៤ ណក្រកាយ   ងាក្យមើលនយអាយ សមលងឹសមលក្ ់
ទ្ី ៥ អឹមយអៀន  កាចរ់ាងក្និក្ក្នក្ ់ សមត ីិក្ ក្ 
    ដូចយក្មងយបៀមនដ ។ 
៦ នងយក្េះ  យខវេះយឆកៀលច្ឆបយ់បេះ រក្ចក្រសីនលល 
៧ យក្យជើង  ណដលលអម៉ាត្ន់ខ  ជានគ់ាម នសំនច 
    យលើយជើងខលួនឯង ។ 
៨ កូ្សដ ី  យោយយឈើណវងខល ី ក្នុងចិត្តចំណបង 
៩ យលាក្រាប ់  ថ្ននងយនេះឯង  ចូលចិត្តរបណលង 
    នឹងយក្មងដស់ដ ។ 
គឺនងឲ្យយក្មង  របឹងណរបងជំណទ្ង យលាត្យ ើងកាយ 
បនទ បម់ក្យទ្ៀត្  យលាក្យឆលៀត្រាបថ់្ន ទ្ី១០យនេះដ 
    ក្និោា ឲ្យចុេះ ។ 
១១ យលើបយលង  គឺយលើបកូ្នយក្មង  យោយខទងរ់ចមុេះ 
១២ នងណបរ  ថ្នា ល់ណដលផូរផុស ឲ្យយក្មងយណេះណុេះ 
    យលើបថ្នា ល់នួនរសី ។ 
១៣ នងឲ្យ  ពួក្យក្មងយសពយសាយ  នូវនំចំណី 
១៤ នួនលអង  មនិានហាសតី  ញំុនំយនេះនន 
    យោយខលួនឯងយទ្ៀត្ ។ 
១៥ នងយសើច  ចំអក្បយ ច្ ើច  យោយឫក្មារយទ្ 
ឮសូរត្ិចៗ  ណសនតូ្ចចយងអៀត្ ច្ឆក្ចុ់េះស៊ក្យសៀត្ 
    ក្នុងធាតុ្វញិ្ជា ណ ។ 
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១៦ យសើចខាល ងំ  ឮចាស់រត្ឡងំ ោក្ម់ុខរបសុរពាន 
និយយយ េះយឡេះ មនិយចេះខាម ស់យអៀន បំពារបំពាន 
    រក្ិត្យរក្មស្រសតី ។   
១៧ យបើក្យលល   របស់ពាលយៅ  បងាា ញសាចខ់ចី 
បនទ បម់ក្យទ្ៀត្  ដល់ដបរ់ាបំ ី  គឺនួននងរសី 
    ទាញបិទ្វញិភ្លល ម ។ 
១៩ បងាា ញ  គល់យោេះសសាង ញ    យោយឥត្លាក្យ់លៀម 
ទាក្ទ់ាញចក្ខុ     ពួក្រសមណ៍ឬរពា មណ៍ ណដលខវេះណខែយរត្ៀម 
    គឺការរបយត័្ន ។ 
២០ នងយំ  លានឮ់រង ំ  ដូចបក្ែសីត្វ 
ឃាល នសីុចំណី   ិចយ ើរយឆវៀលឆ្អវ ត្ ់ ណរក្ងានមយួមាត្ ់
    បំាត្យ់រសក្ឃាល ន ។ 
២១ កាអ ក្កាអ យ  ញញឹមរសស់រសាយ ដូចពុលអាយភៀន 
គុណយទាសមនិគិត្ របរពឹត្តបំពាន  យរពាេះណត្ចិត្តយញៀន 
    ក្នុងលានត្ដា  ។ 
ចំណណក្ ២២  ពួក្នងនរ ី  ណត្ងយបើក្កាយ 
បងាា ញរនធផចិត្  សាចឧ់ទ្រា  លអលអេះនលលថ្នល  
    គួរឲ្យយបត្ី ។ 
២៣ នងណរសក្ លានឮ់អយនក្  យសទើរណបក្ ឫទ្យ័ 
យបើក្មាត្ច់ ំរ  ោក្ព់ាក្យណវងខល ី តាមចាបយ់នេះនន 
    ថ្នរសីណរសក្យរចៀង ។ 



 151  

២៤ យលើក្នដ  យធវើយរមៀមនខវៗ  ចយងកេះកាចរ់ាង 
រាពំត្យ់ៅមក្  យយលយយគណឆវលយគៀង  ចក្ខុននួនង 
    យដៀងរក្សងារ ។ 
២៥ ញញឹម  យធវើណភនក្រពឹមៗ  ដូចរសវងឹរសា 
២៦ នងយបើក្  បងាា ញក្ច្ឆឆ   ណខមរយយើងណរបថ្ន 
    ចិនត យបើក្យក្លៀក្ ។ 
២៧ រសំាយ  សក្ណ់វងអនល យ  សាយដល់រត្គាក្ 
២៨ យលើក្យ ើង   យបុើងពីរត្យចៀក្          ច្ឆបណ់វក្ណញក្យរជៀក្ 
    គួចចងដូចយដើម ។ 
២៥ សងួនហា  លានយចញជិវាា   គួរឲ្យរយអើម 
៣០ យពបមាត្ ់  យធវើឫក្សយមបើម  ៣១ រសីយឆនើម 
    រពិចរពេះយនរតា ។ 
៣២ រត្ោង  ជាយសំពត្ម់ាខ ង ដល់គូរសងារ 
លាត្ទាញយៅមុខ យឆវងសាត ំងយរកាយដ ៣៣ រាបថ់្ន 
    ចិនត ទាញបិទ្ ។ 
៣៤ នងញក្ ់    ចិយ ច្ ើមនងវរលក្ខណ៍        ក្រ់បុសយសន ៍សនិទ្ធ 
កុ្ំឲ្យយៅឆ្អង យ     ណរក្ងយនឿយដយចិត្ត ណរបរបួលវបិបរតិ្ 
    យាេះបងន់ងរសី ។ 
ប៉ាុយណណ េះជាអាទ្ិ៍  រត្ីឆ្អល មរត្ីឆ្អល ត្  មានជារបរក្ត្ី 
យរពាេះជាធមមជាត្ិ នងនលនួនរសី អនក្រាជាា នវ 
    កុ្ំសតីថ្ននង ។ 
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ចំណណក្រូបខាុ ំ  ចងរក្ងយរៀបចំ  មនិណមនលំយអៀង 
បណតុ េះបងាអ ប ់  ឬសតីយពាលយដៀង យលើរូបខលួននង 
    ជារសីយ ើយដ ។ 
យពាលតាមការពិត្ មនិណមនរបឌតិ្  ឬយចេះណត្ថ្ន 
គឺមានក្បួនចាប ់ សារស័ពទអក្ខរា  ផែនំឹងសាថ នការណ៍ 
    ជាក្ណ់សតងសពវនលង ។ 
សមយ័យនេះដ  យលាក្យយយលាក្តា សូមកុ្ំសងែយ័ 
យគមានគំនិត្  និយមសមយ័  យចេះណក្ណរបនចន 
    រសីយៅជារបុស ។ 
រសីយចេះយធវើយហារ  រសីយចេះយធវើយច្ឆរ  គាម នចិត្តសយនត ស 
លួចរទ្ពយសមបត្តិ កាត្ក់្ាលរបុសៗ រសីយចេះយណេះណុេះ 
    ខុសរបនពណី ។ 
រសីយចេះ ិត្កាវ  រសីយចេះកាបោ់វ  សាហាវគាម នពីរ 
រសីយសលៀក្សំពត្ ់ ណឆក្យជើងទាងំពីរ រសីយសាភនិី 
    រក្សីុខុសចាប ់។ 
រសីយចេះយលងណលបង រសីយចេះក្ំណ ង  គំរាមច្ឆក្ក់ាប ់
រសីយធវើយជើងកាង  អតួ្អាងសមាល ប ់ រសីយចេះចងច្ឆប ់
    ជំរតិ្យក្លុយ ។ 
រសីយចេះចូលា  រសីយចេះផឹក្រសា  យចេះផាយចេះឃុយ 
រសីសអបរ់បុសៗ  ដណដលទុ្យមុយ ណត្យបើមានលុយ 
    តាមសទុយគាម នមាត្ ់។ 
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រសីសីុវល័ីយ  រសីយចេះណក្នចន  រក្ន យ៉ា ងសាទ ត្ ់
រសីណក្សរមស់  ណក្យោេះមុខមាត្ ់ បក្ណសបក្រពលាត្ ់
    ឲ្យសលអថ្នល  ។ 
រសីយសលៀក្យខារាង ពាក្អ់ាវពាក្យ់ឈៀង បយ ច្ញសាចស់ាម  
រតឹ្អស់រលីង  គាម នសល់រត្ងដ់ បងាា ញបងាា  
    កាយនួនរសី ។ 
យនេះយ ើយមាយ សងឃរគបអ់ងាគ   មានរាជាា នវ 
យបើចងរ់បត្ិបត្តិ  កាត្យ់ច្ឆលយរគាេះភយ័ សូមកុ្ំយមើលរសី 
    ក្នុងនយ័យសនហា ។ 
ចងប់សួយៅយូរ  រត្ូវរបឹងត្សូ៊  ទ្បស់ាក ត្ត់្ដា  
យរគឿងជាបជ់ំពាក្ ់ យលាភៈយទាសា  នឹងធមយ៌មាហា 
    ក្នុងខនធសនត ន ។ 
ដំបូងសរងួម  និត្យយៅរស់រមួ  នឹងមតិ្តក្លាណ 
ណដលមានបញ្ជា   ភលថឺ្នល យលកើងថ្នក ន  នយំយើងឲ្យាន 
    រតាណយរត្ើយសុខា ។ 
ោក្ចុ់េះអក្ខ ី  យមើលយឆ្អា េះយៅដ ី ខទងប់នួ តាថ  
យទ្ើបនឲំ្យយយើង  ផុត្ពីយទាសា  គាម នចិត្តយតត ផា 
    ក្នុងរូបទាងំឡយ ។  
រត្ូវមានយមតាត   និងធមក៌្រុដ  ដល់រសីទាងំឡយ 
យរបៀបនងនុេះឯង ដូចបងឬមាត យ  ឬណខែរសឡយ 
    ញត្ិក្នុងសងារ ។ 
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ពុំយនេះយសាត្យទ្  រសួរានគ់ាន នយ់គនរ  គិត្ពិច្ឆរដ 
យលើរូបស្រសតី  ថ្នដូចទាមរសា  និងដូចនបា 
    គឺអណតូ ងទ្ឹក្ ។ 
ឬដូចជាផលូវ  ពួក្ជនយដើយៅ  រាល់នលងយបរ់ពឹក្ 
និងដូចជាសទឹង  ជាទ្ីងូត្ផឹក្  ននជនសនធឹក្ 
    សនធ បយ់រចើននរក្ ។ 
ពុំយនេះដូចទ្ ី  ពួក្ជនមូលម ី  របជុំយបន់លង 
ចច្ឆរជណជក្  យរឿងក្នុងយលាក្ីយ ៍ តាមស័ពទាលី 
    សតីថ្នសភ្ល ។ 
យ៉ា ងដស្រសតី  យៅក្នុងយលាក្ីយ ៍ គឺជាសាធារណ៍ 
សរមាបប់ុរស  រាល់រូបអងាគ   គាម នយពលទ្ំយនរ 
    រសាក្រសានតយ ើយយហាង ។ 
បពិរត្យយគី  សមណៈដូនជ ី           យលាក្បអូនយលាក្បង 
ពាក្យទាងំប៉ាុនម ន ណដលានចងរក្ង       មានជាក្ច់ាស់ចបង 
    ក្នុងរពេះសាសន ។ 
យបើចងដ់ឹងពតិ្  កុ្ំច្ឆាំចគ់ិត្  យមើលក្នុងត្រមា 
យទ្ើបានដឹងចាស់ រស េះភលថឺ្នល   គាម នចិត្តសងាក  
    បនតិចយ ើយដ ។ 
យបើយយើងណលលងយៅ មានយរចើនយពក្កូ្វ ពិាក្នឹងសតី 
យរពាេះមានពាក្យខលេះ យរគាត្រគាត្អរបយី ៍ មនិគួរគាបប់ ី
    យលើក្មក្សណមតង ។ 
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ណត្ជាត្ំណឹង  ចំយណេះយចេះដឹង  ជូនរគបក់្ណនលង 
រគានព់ិច្ឆរដ  អារកាត្ល់លឹងណលលង កុ្ំឲ្យ ួងណ ង 
    របស់ឯងរបស់អញ ។ 
ខាុ ំនមសិរ ី  អនក្យរៀបយសចក្ត ី រសីកុ្ំក្នក្ក់ាន ញ់ 
ណរសក្យពាលផាត សា ត្វាផាច លផាច ញ់  យមតចថ្នណត្អញ 
    មនិថ្នរបុសផង ។ 
ធមមតារបុសៗ  យទាេះបីមានខុស  មយួដងពីរដង 
យគអាចណក្ាន  មនិសូវយៅ មង រឯីនួនលអង 
    យៅ មងទ្ល់សាល ប ់។ 
ចឹងានជាខាុ  ំ  ចងរក្ងពូត្ផតុ  ំ  តាក្ណ់ត្ងជាកាពយ 
ជួយ យរក្ើនរលឹំក្  កុ្ំឲ្យឪនអាប ់          ខូចយ ម្ េះដល់សាល ប់
    ថ្នរសីមនិលអ ។ 
លុេះានដឹងយ ើយ ចូរកុ្ំក្យនតើយ  ឆ្អបណ់ក្លំអ 
ចរតិ្មារយទ្  ឲ្យរសស់បវរ  រត្ឹមរត្ូវយសាម េះសរ 
    តាមរបនពណី ។ 
យណាើ យចុេះយរឿងរសី សូមសយងខបខលី  ទុ្ក្ជូននទ្ ី
ដល់យលាក្អនក្ឆ្អល ត្ របឹងណរបងសំភ ី  យមើលឲ្យយខទចខទី 
    ក្នុងក្បួនត្រមា ។ 
ណត្សូមអភយ័  បងបអូនរបុសរសី កុ្ំយក្យទាសា 
យលើពាក្យខុសឆគង អារក្ក្ខ់ាល ងំកាល   យរពាេះខលុ ំយនេះដ 
    ថ្នតាមក្បួនចាប ់។ 
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យ ើយមា៉ាងវញិយទ្ៀត្ យបើមានយឃលៀងឃាល ត្     ពាក្យយពរជសារស័ពទ 
សូមណក្ត្រមង ់  ត្រមូវឲ្យឆ្អប ់  រគានា់នជាចាប ់
    សរមាបសិ់ក្ា ។ 
ជាទ្ីប ច្ ប ់  សូមជួបរបសព  ពរបនួរបការ 
ទ្ី ១ អាយុ  ទ្ី ២ វដណ   ទ្ី ៣ សុខា 
    នលលថ្នល ឧត្តម ។ 
ទ្ី ៤ ក្មាល ងំ  បញ្ជា កាល ខាល ងំ  ឥត្ក្តីារមមណ៍ 
សរត្ូវខលបខាល ច  មនិអាចវាយដ ំ  រស់យៅសក្តិ៍សម 
    ជួបជុំសបបុរស ។ 
                                     យោយសាមយណរ  ស្នួ ស្រិ ី

ជំនួយស្ខុោពផលូវចិតត 
- អនិច្ចា កា ននេះជាស ុំកនោគ   
  ោនេុកខជានំជាគនររេះខតជម្ាឺ 
 ន ើមិ្នៃាបាលន េះៃិតជា ឺ  
  ខ លជាជម្ាឺ ឺជារ ច្ច ំ។ 
-  ឺនរសក ឺឃ្លល នជាជម្ាឺៃិត  
   ង អូនញាតិមិ្តៅរ ឹងខរ ងរកថ្ន  ំ
  បំាត់នរសកឃ្លល នោ ់រ ខែឆ្ន  ំ   
  ជារតូវរកថ្ន គឺំម្ហូ អាហារ ។ 
- ម្ា៉ាងនេៀត ឺច្ច ់នររេះនោគន ៀតន ៀន   
  រកៃេះនរេះនវៀន ឺច្ច ់នៃើតផ្ា 
   ឺន្លើម្រ ោ៉ា ត់ចុកខែនឳោ៉ា    
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   ឺនៃញកាយាៃុំោននសសសល់ ។ 
- នៅនៃល ឺកា ចិតៅខសនចខំ ង   
  កនុងចិតៅរខម្ងរច ូករច ល់ 
  រត់រករគូនៃេយន ើម្បបីានផ្ៅល់   
   បំាត់កងវល់ែវល់ ៉ាុនរ ោែ ។ 
- រកថ្ន សំងកូ វតរមូ្វនោគា   
  នកមងច្ចស់ជោរគ ់នៅស ៅ ន 
  មិ្នអាចនគចនវសោនរគ ់ៗរបាែ   
  េុកខកា  ៉ាុ ម នសនងខ ខ  ែលី ។ 
-  ៉ាុខនៅជម្ាឺខ ល ឺផ្លូ វចិតៅ   
  ករម្ោនគិតគនិំតខ  ហី 
 ថ្នរឿង្ម្មតាទាងំរ ុសទាងំរសី   
  មិ្នគិតលកព្លរកថ្ន ផំ្សផំ្ា ។ 
-  ឺនររេះខតនោ្នោម ្និងកាម្គុែ   
  ៃិតខសនទារុែគាម នកៅីសុខា 
  សវេះខសវងែរំក នំៃញតណ្ហហ    
  ែិតែរំសវាៃំុោន ល់នយាគ ។ 
- បានណ្ហស់ែវេះណ្ហស់នច្ចលច្ចស់រក្មី    
  ចិតៅសតវនោកី ៍ៃិតជានស្ងម កនរគាក 
 ចង់បានទាងំអស់រ ស់កនុងនោក   
  នទាេះោនគនគាកក៏នៅមិ្នសក ់ ។ 
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- រូ  សនម្លង កលិន រស និងសម្ផសស   
  រ ស់សូនយនស្ងេះខតវា ងក ់ 
 នៅកនុងចិតៅសតវោនរសឡាញ់សអ ់   
  ឲ្យសតវនោកជា ់អនលង់កាម្គុែ ។ 
- កាម្គុែទាងំរបា ំរស័ិេច្ចចុំេះ   
  ន ើន ើងចែុំេះៃិតជាស៊ សុ៊ន  
 ជា ់កនុង្ៃ ីៃិតខសនទារុែ   
  រ ុសរសី ឹងមុ្នោនថ្ន េំ ់េល់ ។ 
-  ឺនររេះខតសអ ់ ងក ់ៃាបាេ   
  ោនកៅីរ ោេជា ញសជាគល់ 
  នងកើតនទាសៈ េុំកខអៃំល់   
  គិតខតរវល់គួគិតហិងា។ 
- ន កគិតន ើរគិតវ ិរតិហមួហមង   
  ចុកផ្ងអួលផ្ង ឺច្ច ់នៃើតផ្ា 
 ចិតៅចង់ឲ្យនគជួ អនៅោយា   
  ឬក៏ម្រណ្ហសូនយ ង់ជីវតិ។ 
- ែុសរតូវតិចតូចៃូនផ្ៅុជំា្ន ំ   
  កនុងចិតៅសនស ំ្ ម៌្ន ម្ ងងឹត 
 ននេះគឺចិតៅរលនោលោលនៃកៃិត    
  សណ្ហៅ នញាតិមិ្តៅរតូវៃិច្ចរណ្ហ។ 
-  ឺនររេះខសវងរករតូវជាែុស   
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  ែវេះ្ម៌្សន ៅ សែវេះកៅីនម្តាៅ  
 លអថ្អារកក់ោម្កថ្ផ្កក    
  ផ្កគ  ់ផ្គុនតណ្ហហ នររេះអវជិាា  ។ 
- រ កាន់ែនឋរបាជំារ ស់ែលួន   
  តាងំនៅោមួំ្នរគ ់នៃលនវោ 
 នៃលជួ េុកខនទាសលបំាកនវេ    
  នស្ងការរគារំគា ់េ ់មិ្នបាន ។ 
-  ល់ថ្កីៅសុែនៅខាងនរតកា    
  ែិតែចំណំ្ហ កោល ងំចិតៅរបាែ 
 សៃំេះលន់តួនេវសួគ៌ឋាន   
  សុកីំៅសុែស្ងនៅបានម្កៃីណ្ហ ? ។ 
-  ឺនររេះបាត់ ង់រេៃយខ លគា ់ចិតៅ    
  ររត់ញាតិររត់មិ្តៅបាត់ ង់ជីវា៉ា  
  ៅីរ ៃនឋកូនោតា ិតា   
   ឺន េះខា ំល ងកាល រតាោ ់ៃុំបាន ។ 
-  ឺនររេះរសោញ់ខាន ន់ខាន ញ់នៃកៃិត    
  មិ្នបាន ូចចិតៅនកើតនរឿងរខំាន 
  នំស្ងកែសកឹែសួល ួលកនុងស ៅ ន      
  ចិតធាល  ់សុែស្ងនៅខរ រ ួលមិ្ននេៀង ។    
- ជម្ាឺឥសារចខែនឈ្នន នីស   
  ជម្ាឺមួ្ ននេះគឺៃិតជានកៀង  
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  នំៅនរកនររេះកម្មនរៀ នរៀង    
  ចិតៅលអក់នហើ នលអៀងគួរឲ្យតក់សលុត ។ 
- នរៀ ោ ់រតួសៗរ ួសផ្លូ វចិតៅ   
  ជាម្ហារកីៃិតរតូវរកឳស្ 
  កម្កៃាបាលន េះនេើ រួចផុ្ត   
  នោគចិតៅរលត់ោន្ម៌្ជាថ្ន  ំ។ 
- រ ឹងខរ ងនរៀន្ម៌្ នងកើត ញ្ញា    
  ន េះរស្ង  ញ្ញហ ចិតៅខ លរកា ំ
 នោក្ម៌្របា ីំោនជារ ច្ច ំ   
  សុែចិតៅជាថ្ន ជួំ  ៏ខាល ងំកាល  ។ 
- លេះរេៃយន្វើទានជាយានរ នសើរ   
  សីលជូន នំែើ រជីវតិសុខា  
 មិ្នោនកម្មនៃៀរនវោនខាល ចផ្ា   
  តាងំចិតៅសច្ចា សនសចិំតៅលអ ។ 
- សោ្ិចងចិតៅ កម្កអ ់រ ំ   
  ឲ្យរ មូ្លផ្ៅុ នំៅកនុង្ម៌្ស  
 តម្កល់នៅកនុងខតកុសល្ម៌្   
  ចិតៅមិ្នវកឹចរនររកេុចារតិ ។ 
- សោ្ិបានលអៃិតជាព្្លថ្ល    
  ជួ  ល់ ញ្ញា ឲ្យ ល់្ម៌្ៃិត  
  ល់ៃីសចាៈនៅកនុងជីវតិ   
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  ន េះៃិជាចិតៅបានអ ់រនំហើ  ។ 
- នរឿងលអអារកក់គឺោននហតុៃិត   
   ូនចនេះរតូវគិតមិ្នរតូវកននៅើ  
 មិ្នោនអនកណ្ហឲ្យសុែេុកខនឡើ     
  ែលួនន ើងននេះនហើ ជាអនករ រៃឹតៅ ។ 
- ស្ងងសុែបានសុែស្ងងេុកខបានេុកខ  
  គឺជារ មុ្ែ ឹក ជីំវតិ  
  នំៅអវចី ៍ជួ កៅីវ ិតៅិ   
  ឋានសួគ៌តុសិតៃិតស្ងងែលួនឯង ។ 
- សុែភាៃផ្លូ វចិតៅៃិតជាសខំាន់   
  លេះកៅីរ កាន់នហើ ែរំ ឹងខរ ង 
 សិកា្ម៌្អា្៌រៃេះៃុេធសខម្ៅង   
  អ ់រចិំតៅឯងឲ្យលអផូ្រផ្ង់ ។ 
- ៃាយាម្លេះបា ៃីកនុងស ៅ ន   
  តូច្ ំ៉ាុ ម នកុនំៅ ងអង់ 
 កិនលស្ ីំន ើញកាលរហង់   
  វារងច្ចចំងអនកនៅអបា  ។ 
- រៃេះ្ម៌្គឺជាេឹក ៏ថ្ល ស្ងអ ត   
  ៃាយាម្សងាវ តនរក ផឹ្កកុណំ្ហ  
 ៃិតជារតជាក់នៅកនុងចិតៅកា    
  អកុសលទាងំឡា របាសច្ចក ។ 
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- រតូវហ៊ានេេួល កនូវការៃិត   
  សុែភាៃផ្លូ វចិតៅៃិតជាសុែស្ងនៅ  
 មិ្នោនឧ ស័គគណ្ហម្ករខំាន   
  ជីវតិៃិតបានសា ់សុែនរៀងនអើ  ។ 
 

                                           លោយឧសិកា អ៊កុ ចន័ទថ្ 

 
 


