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ចកត-ី

Forwards
The tittle of this book is “Time of Effect”. It is my second
achievement. This book is written in both, Khmer and English
languages. One section is written in Khmer language and another one
is in English. Such compilation is made base on people’s needs in the
present time. As you know, we, Khmer, accept English as Foreign
Language. And we use English in all most sections such as studying,
teaching, guiding, and in communication etc....
My purpose in compiling this book is to encourage the
Buddhist devotees to better understand the law of kamma and its
time of effect in here. They will come to know “What time of effect
refers”; and it helps them understand clearly about wholesome and
unwholesome deeds that can produce its results in present life or
second life or other lives.
Through presently effective kamma, Ditthadhammavedaniya
kmama, lay Buddhists really encounter happiness or suffering when
their good or bad kammas produce its results in this life.
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ុ ខ ឬជ

ចកតទ
ី ុកខ ជៅជពលអំជពល
ើ ែឬអារកក់ ឱ្យផលជៅកនុងជារជិ នេះ ។

តាមរយៈឧបប ជជវទនីយកមម ពួកជគនឹងជៅជកើរជៅកនុង ុ គរិភព (មនុ

និងជទវតា) ឬអបាយភូមមា
ិ ននរកជាជែើម ជៅជពលអំជពើ

លែឬអារកក់ ឱ្យផលជៅកនុងជារទ
ិ ី២ ។
ជាមួយនង
យ
ឹ អបរាបរយជវទន
ិ
ី កមម ពួកជគបានស្នលប់ជ
ជាមនុ

និងជទវតា ឬនរកនិងជរបរជាជែើម អ ់ជរចើនជារិ

អំជពើលែឬអារកក់ ឱ្យផលជៅកនុងជារិទី៣ រ

យ
ើ ជករ
ើ
ជៅជពល

ូរែល់ ជារិចុងជរកាយ ។

ំ ង របជទ កមពុជា
វរតរពេះគនធកុែិ រកុងបារ់ែប

ដងៃ១២ជកើរ ដខទុរិយាស្ន្ (កកកដា) ព. . ២៥៦២ ។
ភិកុ ខ នតចិជតាត ជរន៉េ រដាឋ
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Through subsequently effective kamma, Upapajjavedaniya
kamma, they will be born in the happy world (human and deva
world) or the woeful world like hell etc. as their good or bad deeds
generate its results in second life.
With Indefinitely effective kamma, Aparapariyavedaniyakamma, they have died and been born as human and deva or hell
being and hungry ghost etc. for many existences as their good or bad
actions produce its result from third existence to the last life.

Preah kundhakuti Temple, Battambang Town, Cambodia
The 12th of waxing moon day of Dutiyasadha (July) B.E. 2562.
Venerable Santacitto Ren Ratha
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េសចកីែថងអំណរគុណ
ខុ ំ ពះករុ

ចំេ
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នឹងមន
ិ តវ

នឧបតមនិង
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ឹ េស វេ
េឃញ
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ព

ត

េនះ

េពលេ

េឡង ។

យ
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មួយខុ ំ េដម េី រ បេរ ងេស វេ

េនះ

ប់ បសិនេប ពះសង និងពុទ-

រ

េ

យ ក

លេ
ពម

នប

ង
ំ

៉ង

ង
ំ ចត
ិ

ំ ទកច
ិ

រេនះ ។

េពលពុទបរស័
ិ ទ

ឬកំហុសឆង

សូ មេម

ន

នេហយ


ផល់ដំណឹងមកខុ ំ

មេលខទូរសព (៨៥៥) ៩៦ ២៦៤ ៣១ ៤៨

ឬ េហសប៊ុកៈ Ren Ratha េ
េ

សកឧ

យេសចកអ
ី នុេ

ចទទួល

ននូវ

ះផងចុះ ។ ដូេចះ

រេរ បេរ ងឱ

ន់ែត បេសរ

សូ មអរ ពះគុណ និងអរគុណ!
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លោក Mon, M. T. (២០០៦). កម្ម, អ្នកបល្កើតពិត. ទីក្កុ្ Yangon, ទំព័រ ១១៦.
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I. Introductions
Some people like to do good actions and some like to perform
bad deeds. Good people always do good deeds such as charity,
morality, loving-kindness, compassion, etc. They refrain from killing
living beings, stealing other‟s property, and committing sexual
misconduct with other‟s spouse or daughter through their body. They
also abstain from telling lies, using harsh, slandering and foolish
speech through their words. A part from that, they desist from
covetousness, ill-will and wrong view through their mind. But bad
people like to kill creatures, steal other‟s possessions, commit sexual
misconduct with other‟s spouse or daughter, tell lie and so on. They
do such things because they don‟t understand the law of kamma.. In
connection to this sense, according to the book named "Kamma, The
Real Creator" stated that “When a person does not study and realize
kamma and its fruits, it causes them to have the wrong
understanding. The wrong understanding leads to the wrong thought,
the wrong speech, the wrong action, the wrong livelihood and
becomes a bad person.1” Because of their unawareness, it makes
them do not perform skillful deeds but unskillful deeds.
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Mon, M. T. (2006). Kamma, The Real Creator. Yangon, pp. 116.
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ក្កុម្ជំនំក្ពះត្ក្តបិដក (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្តបិដកខ្មមរ លេម៦៣. ភ្នំលពញ, ទំព័រ ៤.

2

For example, when they themselves experience prosperity
and happiness by committing immoral conducts, they will actually
give up doing good deeds.
Furthermore, when they see other people who often perform
good deeds but later encounter suffering and danger, they also quit
doing good conducts. In addition, because of their unawareness, they
easily believe in other people when they are taught that “there are no
good or bad deeds as well as its results." This concept does not lead
them to do something good but bad. Thus, they will really give up
good deeds and perform only unskillful actions. In relation to this
sense, according to Dasa Jataka, it is illustrated that a naked ascetic
(Acelaka) named Kuñna2: said to Angati king, “O king! The results
of good and bad deeds do not exist; and there is no other world as no
one comes from other realms…” After that a chief general

2

The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka Vol. 63. Phnom
Penh, pp.4.
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ំ ត្ិមុនោន

«ធស្ចកតីធនោះ

ធហើយធពលធនាោះ

បិងគលៈ ោនស្មាលប់ស្ត្វ ធ

ប់ចត្
ិ តដល់ខុ ំញ

ធោយ

ខញុំធកើត្ជាបុរស្មានក់ធ្មោះ

រកបី រជូក និងពតព បុតនតឥឡូវធនោះ

ខញុំមកធកត្
ិ
ើ ជាធស្នាបត្ី» ។ រ ំធពចធនាោះ មានបុរស្កំស្ត្់មានក់ ធ្មោះវជកៈ តដលជាអនកបធរមធើ គ កាលពជា
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ំ ធនាោះ ម នផល
ធហយ
ើ ខញុំោនមកធកត្
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ួល ។ បនាទប់មក រពោះរាជា ោនយាងធៅ

3
ំ វញធៅ
កាន់រាជវាង
…។
ិ

ធរឿងធនោះ បងាហញឱ្យធឃើញថា អធចលធ្មោះគុណៈ មន
ិ ោន
3

បណ្ឌ ិតម្ហា ឈឹម្ សម្ន៍ (២០១២). សល្េប ទសជាតក៍. ភ្នំលពញ, ទំព័រ ២២១ ដេ់ ២២៣.
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(Senapati), named Alata had said, “I like this statement since I
remembered my previous life. At that time I was a man named
Pingala who killed cows, buffaloes, pigs and goats, but now I was
born as a chief general (Senapati).” Meanwhile, there was a poor
man named Vijaka who was a servant. In the previous life, he liked
to make offerings and preserve the eight precepts. Having listened to
Kunajivaka‟s and Alatasenapati‟s words, he breathed deeply and
cried. In the meantime, the King had asked him, “Why do you cry?"
He answered, “I remembered my previous life. I was a rich man who
always gave half things to the needed one and preserved the eight
precepts, but these good deeds had no fruits. As a result, I was born
as a poor man who did not see the way of heaven.” The king said to
Vijaka that "there was no way of heaven. Happiness and suffering
are objects that human beings have to bear." He then went back to his
palace…3

This story showed that Acelaka named Kuñna: did not
3

Somn, D.M. (2012). Brief Dasa Jataka. Phnom Penh, pp. 221-223.
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មានផលោបផលបុណយអវីធ
ចំតណកឯ

ធស្នាបត្ីវញ
ិ

ធោយសារតត្
ជាត្ិ ។

ត្់រ

ត្់ោនរបកាន់នង
ិ នយា
ិ យថា មន
ិ

តែមទាំងថាមន
ិ មានធោកដព ធ ៀត្ ។
ត្់យល់រចឡំ

អំពីចាប់ពនកមមផងតដរ

ន់តត្ចាំជាត្ោ
ិ នមួយជាត្ិ

របស្ិនធបើ

ោនដឹងអំធពើលអរបស្់

តត្មន
ិ ោនចាំធរចន
ើ

ត្់រលឹកជាត្ិ ោនធរចន
ើ ជាត្ធិ ៀត្
ត្់ តដលោនធ្វើ មុន

ត្់នង
ឹ

ត្់ស្មាលប់ស្ត្វធ

រកបី

រជូក និងពតព ។
ដូធចនោះ

ត្់ោននូវធស្ចកតស្
ី ុ ខ ធោយសារតត្

ត្់ ធ ប
ើ តត្ោន

ធ្វន
។
ើ ូវអំធពអា
ើ រកក់ ធហយ
ើ អំធពអា
ើ រកក់មន
ិ ទាន់ោនឱ្យផលធៅធឡយ
ើ
អវីតដល

ត្់ោន

ួលផលធៅកនុងជាត្ិធនោះ

គឺផលពនធស្ចកតីលអតដល

ត្់ោនធ្វើអស្់ ២ ធៅ ៣ជាត្ិមុន ។
វាដូច ន ធៅនង
ឹ ធរឿងបុរស្កំស្ត្់មានក់ អុច
ី ង
ឹ ។ អំធពើលអរបស្់
មន
ពធី រពាោះ
ិ ទាន់ោនឱ្យផលធៅធឡយ
ើ

ត្់ធ ប
ើ តត្ធ្វើ ។

ធ្វើនូវអំធពើអកុស្ល អស្់ ២ ធៅ ៣ ជាត្ិមុន មុនធពល
រកាស្ីល៨ ។ ធរពាោះធហត្ុធនាោះ ោនជា

ត្់

ត្់

ត្់ោន

ត្់ោនឱ្យទាន

ួលផលពនអំធពអា
ើ រកក់

ធៅកនុងជាត្ធិ នោះ ។
ចំធពាោះរពោះរាជាវញ
ិ

ធរកាយពីរពោះអងគោនសាតប់ស្មតរី បស្់អនក

ទាំងបីធហើយ រពោះអងគហា៊ានលោះបង់អំធពើលអរបស្់រពោះអងគ ធទាោះបីរពោះអងគ
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understand the law of kamma because he was clinging and said that
there were neither the results of good and bad deeds nor the other
world. As for a chief general (Senapati), he also misunderstood the
law of kamma for a reason in which he could remember one previous
life only. If he could remember two or three previous lives, he would
know his done good deeds before the life of killing cows, buffaloes,
pigs, and goats.
Thus, he encountered happiness because his late done bad
actions did not generate its results yet. What he got in this life was
good results in which he had done for the past two or three lives.
It is similar to a poor man‟s story. His good deeds did not
produce its results yet because he just did it and he had committed a
lot of unskillful actions in his many previous lives before he did
charity and preserved the eight precepts. That‟s why he got bad
results in this life.
For the king, having listened to those three people, he dared to
give up his good deeds which he always did before. However, he
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បុរស្ណាមានក់ធ្វអ
ើ ំធពល
ើ អ

បុរស្ធនាោះនង
ឹ

ធហយ
ើ បុគគលណាមានក់ធ្វអ
ើ ំធពអា
ើ រកក់

បុគគលធនាោះនង
ឹ

ួលផលអារកក់ ។ ធដើមបធី ្វើឱ្យចាស្់ អំពីបញ្ហហធនោះ ខញុំស្ូមធលើកយក
ឧទាហរណ៍មួយ មកពនយល់ ។
កាលពឆ្
ំ ុន
ី នម

ធៅធពលកស្ិករមានក់

ធៅកនុងតរស្

ធៅកនុងធពលបចចុបបនន

ចិញ្ចឹមជីវត្ធ
ិ

ធទាោះបីឆ្នធំ នោះ

ធរពាោះធហត្ុតត្
តមនជាធពល

មន
ិ ោនសាបធរពាោះពូជ

ត្់មន
ិ មានរស្ូវនង
ិ អងករធដើមប ី

ត្់ធ្វើតរស្ក៏ធោយ ។ ធរពាោះធហត្ុអវី ?

ត្់ធ ប
ើ តត្សាបធរពាោះពូជធៅកនុងតរស្
តដលវាឱ្យផលជាតផលជាផ្ទកធ

។

ខលោះធ្វើអំធពើអារកក់ ធៅកនុងជាត្ិធនោះ បុតនតពួកធគ

ធហយ
ើ វាមន
ិ

វាដូច ន តដរ

អនក

ួលផលលអ ដូចជា

មានស្ុ ខភាពលអ មានធស្ចកតីស្ុខ មានភាពមានោន ជាធដើម ។ ធនោះ
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changed his wrong view after Brahmin (Narada) came to explain him
the law of kamma.
They got confused because they did not know the law of kamma
and believed in lives that they had remembered. Thus, we should
study and understand clearly the law of kamam in order to avoid
wrong view.
In fact, a man who does good deeds will bears good results and
a person who does bad deeds will bears bad results. But why do
some people always perform bad deeds then they become rich or get
happiness and prosperity? To make it clear about this issue, allow me
to rise up an example to explain.
Last year a farmer did not scatter seeds in his field, he recently
has no paddy and rice to save his life even though this year he does
farming. Why? Because he just sow his seeds in rice field, and it is
not the time to produce its fruits. It is the same thing. Some people
do bad deeds in their present life but instead they get good results
such as healthy, wealthy and happiness so on. This does not mean

5

មន
ំ យពួកធគោន អាយុតវង ពណ៌ស្មបុរលអ
ិ មានន័យថា អំធពអា
ើ រកក់នាឱ្
កមាលង
ំ មាំមន
ួ ធស្ចកតីស្ុខ និងធស្ចកតីចធរមន
ើ ធ

។ តត្វាជាផលពនអំធពើ

លអ តដលពួកធគោនធ្វើធៅកនុងជាត្ិមុនៗ ។ អំធពើអារកក់បចចុបបននរបស្់
ពួកធគ មន
ិ ទាន់ឱ្យផលធៅធឡយ
ើ ធ ធោយសារពួកធគធ ប
ើ តត្ធ្វើ ។
ចំធពាោះអំធពល
ើ អ វាដូចជាពូជ អុច
ី ង
ឹ តដរ ។ ស្ពវពែងធនោះ មានអនកខលោះ
របត្ិបត្តិធ្វើនូវធស្ចកតីលអ បុតនត ធរកាយមក ពួកធគតបរជាជួបនូវធស្ចកតី
ុកខ វបត្ត
។ វាមន
ិ ិនិងអនតរាយធៅវញ
ិ
ិ ចតមលកធ

វាធោយសារអំធពើ

អារកក់របស្់ពួកធគ ឱ្យផលមុន កុស្លកមមរបស្់ពួកធគ ។

ំនាក់ ំនង

នង
ឹ ធស្ចកតធី នោះ រពោះស្មាមស្មពុ ធ រ ង់ោនស្តមតងថា៖
ធ្វើនូវោបនឹង

ួលផលោប

ធ្វើនូវបុណយ នឹង

ួលផលបុណយ

ដូចបុគគលសាបធរពាោះនូវពូជតបបណា ធគរតមង

ួលផល

តបបធនាោះ4 ។
ពិត្ណាស្់

របស្ិនធបើធយើងសាបធរពាោះពូជធត្តនត្

ធយើងនឹង

ួលផលត្តមកាលដ៏ស្មគួរ វាអាច ៨ ធៅ ១០ ឆ្ន ំ ធ ប
ើ ោន
ផល ធហយ
ើ របស្ិនធបើ ធយង
ើ សាបធរពាោះពូជសាវយ ធយង
ើ នង
ឹ
4

លោក Mon, M. T. (២០០៦). កម្ម, អ្នកបល្កើតពិត. ទីក្កុ្ Yangon, ទំព័រ ១៤៩.
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ល
ួ

ួលផល

that bad actions lead them to longevity, beauty, strength, happiness
and prosperity. But it is all about the result of good deeds which they
had done in their previous lives. And their present bad deeds do not
generate its fruits yet because it is not time.
As for good deed, it is also similar to the seed. Nowadays there
are some people who do good deeds but they have to face suffering,
crisis and danger. It is not strange. This is because their previous bad
actions produce its results before their goodness. In connection to
this, The Buddha said,
Bad actions will reap bad results
Good actions will bear good results.
As a man sows the seed, so he shall bear the fruit4.
Of course, if we sow palm seed, we will get its fruits in a
suitable time. It may take eight to ten years to get palm fruits. And if
we grow mango seed, we will get mango fruit base on time. It might

4

Mon, M. T. (2006). Kamma, The Real Creator. Yangon, pp. 149.
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ជាតផលសាវយ ត្តមកាលដ៏ស្មគួរ វាអាច ៤ ធៅ ៥ ឆ្ន ំ កនុងការ
ឱ្យផលជាតផលជាផ្ទក ឬ របស្ិនធបើ ធយើងសាបធរពាោះពូជរស្ូវ ធៅកនុងតរស្
វាអាច ២ ធៅ ៣ តខ ធ ើបវាឱ្យផលជាតផលជាផ្ទកោន ។ ដូធចនោះ ធស្ចកតធី នោះ

ោនបងាហញឱ្យធឃញ
ើ ថា

របស្់ខួ លន ត្តមកាលធផសងៗ ន
បរស្័
ិ

របធភ ពនពូជធផសងៗ ន

ឱ្យផល

។ ធដើមបយ
ឹ ឱ្យោនចាស្់ ពុ ធ
ី ល់ដង

គួរអានធស្ៀវធៅធនោះពីធដើមរហូត្ដល់ចប់ ពីធរពាោះធស្ៀវធៅធនោះ

មន
ិ និយាយអវីធរៅពីកមមឱ្យផលត្តមកាលធឡើយ ។

7

be four to five years in producing its fruits. Or if we sow seed in a
field, it may take two to three months to generate its grain. So this
meaning is disclosed that different kinds of seeds give its fruits in
different times. It is the same for Kamma. Kamma produces its
results in various times base on different kinds of kamma. Sometimes
it produces its results in present times, present life. And sometimes it
produces its results in second life or other lives (from third lives on
wards). To understand it clearly, lay Buddhists should read this book
from the beginning to the end because this book does not mention
anything else but about the time of effect.

7

២. ក្មមឱ្យផលតាមកាល (បាក្កាលចតុក្ៈក )
កមមឱ្យផលត្តមកាល មាន ៤ របធភ គឺ៖
១. ិដឌ្មមធវ នយ
ី កមម (កមមឱ្យផលកនុងធពលបចចុបបនន)។
២. ឧបបជជធវ នីយកមម (កមមឱ្យផលបនាទប់សាលប់)
៣. អបរាបរយធវ
នយ
ិ
ី កមម (កមមឱ្យផលកនុងភពដព ៗ)
៤. អធហាស្ិកមម (កមមមន
ិ ឱ្យផល)

១- ដ
ឌ មមធវ នយ
ិ ្
ី កមម
ិដឌ្មមធវ នីយកមម គឺជាកមមឱ្យផលធៅកនុងធពលបចចុបបនន (បចចុ-

បបននជាត្ិ) ធពាលគឺមហាកុស្លកមម និងអកុស្លកមម របរពឹត្តធៅកនុង
ជវនៈ ី១ ។ ‘

អ្ប
ិ ាយ
ការធ្វធើ ផសងៗ របស្់់មនុស្សធយង
ើ ធនោះ ធទាោះជាផលូវកាយកតី ផលូវ
វាចាកតី

ផលូវចិត្តកតី

ធទាោះជាអំធពើលអកតី

អំធពើអារកក់កតី

តដលធ្វើធនាោះ រត្ូវមានជវនៈធកើត្ធឡើង៧ដង ឬ៧ខណៈ ។
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កនុងខណៈ

II. Time of Effect
There are four types of time of effect (Pakakalacatukka)
1) Ditthadhammavedaniya Kamma (Presently Effective Kamma)
2) Upapajjavedaniya Kamma (Subsequently Effective Kamma)
3) Aparapariyavedaniya Kamma (Indefinitely Effective Kamma)
4) Ahosi Kamma (Defunct Kamma)

1. Presently Effective Kamma
Presently-effective Kamma (Ditthadhammavedaniya Kamma) is kamma which products its results in the present time (in this
existence) that is, the unwholesome (akusala) and wholesome
(kusala) volition of the first impulsion.


Explanation in Detail

When we, human beings, do actions even physically, verbally
and mentally either wholesome or unwholesome, at the moment of
doing those actions javana or impulsion arises seven times.

8

វែ
ិ ីចត្
ិ តតដលធកត្
ើ ធឡង
ើ មានជវនៈ៧ខណៈធនោះ
ស្នាធប់រាប់មន
ិ អស្់

ធៅធពលធ្វើកិចចការអវីមយ
ួ ធនាោះ

ក៏មានស្នធក
ឹ
។

កនុងបណា
ឋ

ជវនៈ៧ខណៈធនោះ ធចត្នាតដលរបកបធៅកនុងជវនដួង ី១ ធ្មោះថា
ដ
ិ ឌ្មមធវ នយ
ី កមម

គឺកមមធនោះឯងជាបច័ចយញ
ើ
ុ ំងឱ្យផលរោកដធឡង

កនុងបចចុបបននភព ឱ្យធឃញ
ឱ្យឮ ឱ្យ្ុំកន
លិ ឱ្យដឹងរស្ ឱ្យដឹងធផ្ទដឌពវៈ
ើ
លអឬមន
ិ លអ
រាងកាយ

និងកមមជជរូប

កមមបបចចយឧត្ុជជរូប

និងពណ៌ស្មបុរលអនិងមន
ិ លអ

ោនដល់ អវយវៈកនុង

ជាអធហត្ុកផល

(ផលមន
ិ

របកបជាមួយធហត្ុ៦ណាមួយ) ធកត្
ណ ោះ ។
ើ ធឡង
ើ បុធណា
ដ
ិ ឌ្មមធវ នយ
ី កមមធនោះ មន
ិ អាចឱ្យផលកនុងបដិស្នធកា
ិ ល នង
ិ
បវត្តិកាលធៅកនុងភពដព

ចាប់ត្តង
ំ ពីភព ី២ធៅោនធឡើយ គឺអាចឱ្យ

ផលោនតត្កនុងភពបចចុបបនន

ធពាលគឺធ្វើកមមកុ ងជាត្
ន
ិណាមួយ

រតមង

ធសាយផលធៅកនុងជាត្ធិ នាោះ ។
កុស្លធចត្នា ឬអកុស្លធចត្នា តដលរបកបធៅកនុងជវនៈដួង
ី១ ធនោះមន
ិ អាចចាត្់តចងឱ្យបុគគលធនាោះ ោនធៅធកើត្ជាមនុស្សធ វត្ត
ឬធកត្
ន
មោ
ើ ជាស្ត្វកុ ងអោយភូ
ិ នធ
បុគគលធនាោះោន

ួលរបស្់លអ

រពមទាំងមន
ើ ផលឱ្យ
ិ អាចបធងកត្
ឬអារកក់ធផសងៗធៅកនុងភពដព ណា

ធ ៀត្ោនធឡើយ ។
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There are uncountable processes of consciousness which
javana arises seven times. Among those seven javanas or impulsions,
the volition of first javana (impulsion) is called presently-effective
kamma which produces its results in present life such as in seeing,
hearing, smelling, tasting and touching pleasant or unpleasant
objects; and it also generates to kammajjarupa, material phenomena
arising from kamma and kammapaccayautujjarupa which refer to
limb of body and fine or no fine appearance which all are rootless
resultant consciousness (without six roots).
This presently-effective kamma cannot produce its results in
rebirth-linking time (Patisandhi kala) and present life time (Pavatti
kala) in other lives and life after death. It only generates its results in
this very life that is, performing actions in this life then receiving its
results in this life as well.
Wholesome and unwholesome volitions of the first javana,
impulsion, cannot cause him/her to be born as human being, deva or
to be born as being in the four woeful abodes; and it also cannot lead
him/her to obtain good or bad things in any becoming as well.

9

ធចត្នាធៅកនុងជវនៈដួង ី១ មានកមាលង
ំ ធខាយជាងធចត្នាធៅ

កនុងជវនៈដួង ី២ ធរពាោះធ ើបតត្ធកើត្ធឡើងដំបូង មន
ិ ោន
អំពីអាធស្វនបបចចយ
័
(ជវនៈដួង ី១

ួលកមាលង
ំ

ធ ើបជាអាធស្វនបបច័ចយដល់

ជវនៈដួង ២
ំ
ី ដូធចនោះ ធចត្នាកនុងជវនៈដួង ី២ដល់ ី៧ ធ ប
ើ មានកមាលង
ឱ្យផលបដិស្នធោ
ិ ន) ។
ជវនៈដួង ១
ី ោន
អននតរបបច័ចយពិត្តមន
រ

ួលឧបការៈអំពីមធនាទាវរាវជជនចិត្តតដលជា

បុតនតធនោះមន
ំ ធ
ិ តមនជាឧបការៈតផនកខាងកមាលង

ន់តត្ជាឧបការៈកនុងតផនកឱ្យធកត្
ណ ោះ
ើ ធឡង
ើ តត្បុធណា

ដូចរពោះអដឌកថា-

ចារយោនស្តមតង ុកកនុងអដឌសាលិនី អដឌកថា នង
ិ នាមរូបបរធចឆ
ិ

អដឌក-

ថា ដូធចនោះថាៈ
ទដ្
ិ ឋធម្មវេទនយ
ី ំ

បឋម្ំ ជេនំ ភវេ

អលទ្ធធ វេេនត្តា វា

អេម្ត្ាំ ភេនាវេ ។

តរបថាៈ

ិដឌ្មមធវ នីយកមមធនាោះ ោនដល់ធចត្នាតដលធៅកនុង

ជវនៈដួង ី១ ធចត្នាធនោះ មន
ិ អាចបធងកើត្ផលធៅកនុងភពដព
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ចាប់ត្តង
ំ

The volition of the first impulsion is weaker than volition of
the second impulsion for reason that it just arises without the support
of repetition condition, Asevanappacayya, (the first impulsion is
repetition condition of the second impulsion; thus the volitions of the
second javana to seventh javana are powerful in producing the
rebirth-linking consciousness).
Even though the first impulsion gets the support of
Manodvaravajjanacitta, which is Anantarappaccaya (contiguity
condition), but it is not the support of energy that is, it just helps in
arising. In Atthasalini and Namaruparicheda commentaries stated
that
" Ditthadhammavedaniyam pathamam javanam bhave
Aladdha sevanatta va a samattam bhavantare."
It is translated that the presently-effective kamma refers to the
volition of the first impulsion that cannot bear results in other lives
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ពភ
ី ព ី២ធៅោនធឡយ
ើ

ធរពាោះមន
ិ ោន

ួលឧបការៈអំពអា
ី ធស្វន-

បបច័ចយ5 ។
ទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្ម ដដ្លអាចញ្៉ាំងផលឱ្យវកើតវ
ានវ

ើងរាកដ្

ោះ រតូេវៅកនុងលកខណៈ៤យ្ងគឺ៖
១.បដ្ប
ូ ត្តយ មន
ិ វខេ ហិ អនភភ
ិ មានការធបៀត្ធបៀន
ិ ត្

អំពអ
ី កុស្លកមម នង
ិ ធបើជាអកុស្ល ដ
ិ ឌ្មមធវ នយ
ី កមម ក៏មន
ិ មានការ
ធបៀត្ធបៀនអំពីកុស្លកមម ដូធចនោះធហើយ ធ ើបកមមធនាោះនឹងឱ្យផលរោកដ
ោន តត្ធបរើ ត្ូវកមមបដប
កមមធនាោះមន
ិ កខធបៀត្ធបៀនវញ
ិ
ិ អាចឱ្យផលោន
ក៏ធៅជាអធហាស្ិកមម ។
២.បច្ចយេវេវេន
ិ

បដ្ិលទធេវេេត្តយ
ិ

ោន

ស្ធរមចនូវកមាលង
ំ ពធិ ស្ស្ ធរពាោះមានការជួយឧបត្ថមភអំពប
ី ច័ចយពធិ ស្ស្
ធោយធស្ចកតីថា ធបើជាកុស្ល ិដឌ្មមធវ នីយកមម ក៏រត្ូវរបកបធោយ
ស្មបត្តិ

៤

យាង

(ណាមួយ)

គឺ

គត្ិស្មបត្ត១
ិ

កាលស្មបត្តិ១

ឧប្ស្
ិ មបត្តិ១ បធយាគស្មបត្តិ១ នង
ិ ធបជា
ើ អកុស្ល ដ
ិ ឌ្មមធវ នយ
ី កមម
ក៏រត្ូវរបកបធោយវបត្ត
កាលវបត្ត
ិ ិ៤យាង (ណាមួយ) គឺគត្ិវបត្ត
ិ ១
ិ ិ១
ិ

លោកក្រូ អ្រគបណ្ឌ ិតធម្មមចារ្រប បតត វង្្ (២០១២). ជំនួយសតិភារ ៧ (ភាវងខ្មមរ). រាជធានីភ្នំលពញ
ទំព័រ៨៨ ដេ់៩០.
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and subsequent life because it does not gain the support of
Asevanappaccaya (repetition condition)5.

Ditthadhammavedaniyakamma

which

generates

its

results consists of the four characteristics as follows:
1. Patipakkhehi anabhibhutataya-It has met no opposition
(Patipakkhehi anabhibhutataya): that is, no stronger kamma has
overpowered it. It means that if wholesome presently effective
kamma has no inference from unwholesome deeds or if unwholesome presently effective kamma has no inference from wholesome
deeds, thus it will produce its results in the present life, but if it has
opposition or barrier, it does not take effects in the this life.
Therefore, it becomes lapsed kamma.
2. Pccayavisesenapa padiladdhavisesataya-It gains particular
power because of the support of particular conditions which means
that if it is wholesome presently effective kamma, it must be
accompanied by one of four achievements-namely, Katisampatti,
Kalasampatti,

Upathisampatti and Payogasampatti.

If it is

unwholesome presently effective kamma, it must be accompanied by
one

of

four

Sampatti

(achievements)-namely,

Katisvipatti,

Kalavipatti, Upathivipatti and Payogavipatti. Thus, that kamma

5

Savong, D.B. (2012). The Jomnuysati Part 7 (Khmer language). Phnom Penh, pp.
80-90.

11

ឧប្វិ បត្ត
កមមធនាោះ ធ ប
ិ ិ១ បធយាគវបត្ត
ិ ិ១ ដូធចនោះធហយ
ើ
ើ នង
ឹ ឱ្យផល
រោកដោន

តត្ធបើរបកបធោយធហត្ុផុ ទយ ន

ធពាលគឺកមមជាកុស្ល

របកបធោយវបត្ត
ិ ិ (ទាំង)៤ យាង ឬកមមជាអកុស្លរបកបធោយស្មបត្តិ
ទាំង ៤ យាង ដូធចនោះធហយ
ើ កមមធនាោះក៏មន
ិ អាចឱ្យផលោន ក៏ធៅជា
អធហាស្ិកមម ។ ស្មបត្តិ៤យាង នង
ិ ៤
ិ វបត្ត
ិ យាង គ៖
ឺ
១.គត្ិស្មបត្តិ ោនដល់ បុគគលតដលធកើត្ធៅកនុងស្ុ គត្ិភូមិ គឺ
មនុស្ស ធ វត្ត និងរពហម ឯចំតណក គត្ិវបត្ត
ិ ិ ោនដល់ ស្ត្វតដលធកើត្
កនុងអោយភូម៤
ើ ។
ិ មានស្ត្វត្រិ ចាឆនជាធដម
២.កាលស្មបត្តិ

ោនដល់

ស្ម័យកាលតដលអនករគប់រគង

របធ ស្របកបធោយ្ម៌ មាននូវស្មាម ិដឌិ និងធៅមានរពោះពុ ធសាស្នា
(ឬធៅមាន្ម៌របស្់ស្បបុរស្)

ឯចំតណក

កាលវបត្ត
ិ ិ

ោនដល់

ស្ម័យកាលតដលអនករគប់រគងរបធ ស្ មន
ិ របកបធោយ្ម៌ មាននូវ
មចា
ិ ឆ ដ
ិ ឌិ

ទាំងរពោះពុ ធសាស្នាក៏ដល់នូវការសាបស្ូ នយ

(មន
ិ មាន្ម៌

ស្បបុរស្ ធៅកនុងស្ម័យកាលធនាោះធឡើយ) ។
៣.ឧប្ស្
ិ មបត្តិ ោនដល់ បុគគលតដលធកត្
ើ មកធហយ
ើ មាននូវ
អវយវៈរគប់រ

ន់

រូបរាងសាអត្លអ

មន
ិ ពិការតែមទាំងសាអត្ធ ៀត្ផង

មន
ិ ខវោះខាត្រត្ង់ណា
ឯចំតណក
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ឧប្ិវបត្ត
ិ ិ

ធពាលគឺ
ោនដល់

produces its results in this life, but if it has opposition that is,
wholesome deeds is accompanied by the four Sampattis, or
unwholesome deeds is accompanied by the four Vipattis. Therefore,
that kamma cannot generate its results, and then it becomes defunct
kamma. The Four Sampattis and Vipattis as follows:

1. Katisampatti (Destiny achievement) refers to a person who
was born in blissful existences that are, human, deva and Brahmin
realms whereas Kativipatti (destiny failure) refers to the one who was
born in the fourfold woeful abodes like animals etc.
2. Kalasampatti (Time achievement) refers to the period
which is ruled by a good leader who has right understanding and the
existence of Buddhism (there's virtuous dharma) while as Kalavipatti
refers to the time which is governed by an immoral ruler who
possesses with wrong views and the time when Buddhism no longer
exists (no more virtuous dharma).
3. Upathisampatti refers to a person who was born with full
of limbs, good appearances and no any lacking that are, he isn't
disabled but good looking. As for Upathivipatti, indicates a man who
was born without good appearance, limbs and any lacking.
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បុគគលតដលធកត្
ើ មកធហយ
ើ

រូបរាងមន
ិ លអសាអត្

មានអវយវៈខវោះខាត្

មន
ិ រគប់លកខណៈពនរូបកាយ ។
៤.បធយាគវបត្ត
ិ ិ
មានការគត្
ិ រត្ូវ

ោនដល់

បុគគលតដលមានពាយាមរត្ូវ

គឺ

នង
ិ មានការរបរពត្
ឹ តោនរត្ម
ឹ រត្ូវត្តមចាប់របធ ស្

ត្តមចាប់រពោះពុ ធសាស្នា (មានការរបរពត្
ឹ តខលោះជាអំធពខ
ើ ុស្ចាប់

ុចច-

រត្ធោយរបការធផសងៗ
បុតនតជាការរបរពឹត្តស្មរបកបត្តមកាលៈធ ស្ៈ
ិ
ធ ើបោនស្មបត្តិជាោភយស្កនុងបចចុបបនន
កមមបបចចយ
័ ឱ្យផលកនុងកាលអនាគត្)

ឯចំតណកោបកមមនឹងជា

បធយាគវបត្ត
ិ ិ

ោនដល់ការ

របរពត្
ឹ តខុស្ ំនង មន
ិ ស្មរបកបនង
ឹ កាលៈធ ស្ៈ នង
ិ ការរបរពត្
ឹ តមន
ិ
លអធផសងៗ

តដលផទុយអំពីបធយាគស្មបត្តិ

(តដលជាធហត្ុនាឱ្
ំ យបុណយ

មន
ិ មានឱ្កាស្ឱ្យផល) ។
៣.ត្តទិេេស

បុ ញ្ញាភិេង្ខេេេស

េវេន

សាត្ិ-

េយា មាននូវកមាលង
ំ ដ៏ខាលង
ំ កាលធោយអំណាចបុញ្ហដភស្
ិ ងាខរ តដលជា
ស្ភាពដ៏ស្មគួរដល់ជវនៈដួង ១
ី ធោយធស្ចកតីថា មុននឹងធ្វើកុស្លកមម

ឬអកុស្លកមម

មានការត្តំងចត្
ិ តមុត្មាំនង
ិ អត្់្ន់ដល់ការងារ

ធនាោះៗ មានការគត្
ិ ថា បុគគលតដលមានការធពញចត្
ិ ត (ឆនទៈ)

នង
ឹ

ធ្វើនូវការងារ ណាៗធហយ
ើ ការងារធនាោះៗរតមងស្ធរមច ឬមានពាយាម
(វរី យៈ)
ធ្វកា
ការងារធនាោះៗរតមងស្ធរមច ឬមាន
ិ
ើ រងារណាៗធហយ
ើ
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4. Payogasampatti, it is focused on a person who has right
effort that is, right thought and right actions according to the state
and Buddhist law (sometimes some actions are done illegally and
badly, but those actions are accomplished in suitable circumstances
then he gets benefits as gain and honor in present whereas bad
actions will become kammapaccaya, the condition of kamma, which
bears result in the future). Payogavipatti refers to bad actions done in
wrong ways, suitable circumstances, and wrong doing which oppose
to Payogasampatti (in which good deeds are not capable to give its
effect).
3. Tadisassa pubbabhisankharassa vasena satisaya has
strong energy by the power of pubbabhisankara which is a right
condition of the first impulsion (first javana). It means that before
doing wholesome or unwholesome actions, he firmly determines and
patiently does those actions. He thinks that when a person is willing
to do any actions, those actions will be accomplished. Or when there
is effort in doing any actions, those actions will be fulfilled. Or when
one pays close attention in any actions, those actions will be
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ការយកចត្
ការងារធនាោះៗ
ិ ត ុកោក់ (ចត្
ិ តៈ) នង
ឹ ការងារណាៗធហយ
ើ
រតមងស្ធរមច (ធបើចំធពាោះកុស្លកមម) មានបញ្ហដកនុងកិចចការងារណាៗ
ធហើយ កិចចការងារធនាោះៗរតមងស្ធរមច (ឥ ធិោ ្ម៌៤គឺ ឆនទៈ វរី យៈ
ិ
ចត្
ី សា នាំឱ្យការងារជាកុស្ល ោនស្ធរមចនូវរបធយាជន៍ស្ម
ិ តៈ វមំ
ត្តមបំណង) កាលធបមា
ចត្
ើ នការគត្
ិ ដូធចនោះធហយ
ើ
ិ តតដលធកត្
ើ ធឡង
ើ កនុង
ខណៈ តដលធ្វើការងារធនាោះៗ រតមងមានកមាលង
ំ ខាលង
ំ កាល ដូធចនោះ ធចត្នា
កនុងជវនៈដួង ី១ តដលជា ិដឌ្មមធវ នីយកមម ធ ើបឱ្យផលរោកដកនុង
ភពធនោះោន ធបម
ំ ខាលង
ំ កាល ពនឆនទៈ
ើ ន
ិ របកបធោយបុពាវភស្
ិ ងាខរ (កមាលង
ជាធដើមមុននង
ឹ ធ្វកា
ើ រងារ) ធនាោះធ

កមមធនាោះរតមងមន
ំ លមម
ិ មាននូវកមាលង

តដលនឹងឱ្យផលរោកដកនុងភពធនោះោនធឡើយ ក៏ធៅជាអធហាស្ិកមម ។

៤.គុ ណេវេេយុ
វត្ាេុ ឧបការាបកាេេេបបេត្ាិិ

យា ោនដល់ជវនៈតដលធកត្
ើ ធឡង
ើ ធនាោះឯង របរពត្
ឹ តធៅធោយអំណាច
ពនការធ្វើតដលជាគុណ

ឬតដលជាធទាស្

ធៅធលើបុគគលតដលរបកប

ធោយគុណវធស្ស្
មានរពោះស្មាមស្មពុ ធ រពោះបធចចកពុ ធ រពោះអរហនត
ិ
នង
ិ រពោះអនា

6
មី ជាធដម
ើ …។

លោកក្រូ អ្រគបណ្ឌ ិតធម្មមចារ្រប បតត វង្្ (២០១២). ជំនួយសតិភារ ៧ (ភាវងខ្មមរ). រាជធានីភ្នំលពញ
ទំព័រ៩៥ ដេ់៩៩.
6

14

accomplished. As for good actions, kusala kamma, having wisdom in
performing any actions, those actions will be accomplished (the 4
Idthipadadhammas are will, effort, mind, and wisdom which cause
good actions to be accomplished as he wishes). With such thinking,
the mind which arises in the moment of doing deeds is very
powerful. So volition of the first impulsion (first javana), which is
presently effective kamma (Ditthadhammavedaniya kamma), bears
result in the present life. But if he does not endow with
Pubbhabhisankhara (strong power of willingness etc. before doing
activities), thus that kamma has no power in bearing result in this
present life and then it becomes defunct kamma (Ahosi Kamma).
4. Kunavisesa yuttesu upakarapakaravasappavattiya refers
to the impulsion which arises by the power of the good and bad
actions done forwards the sublime virtues like the Buddha, Pacceka
Buddha, Arahant, non-returner so on6.

6

Savong, D.B. (2012). The Jomnuysati Part 7 (Khmer language). Phnom Penh, pp.
95-99.
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ចំធពាោះទានកុស្ល

តដលនង
ឹ ញ
ុ ំងផលឱ្យស្ធរមចោនកនុង

បចចុបបននទាន់តភនក (ជាផល្ំដុំធឃើញចាស្់ៗ) រត្ូវរបកបធោយស្មបទា
៤ យាង ។
េមបទា ៤ យ៉ាង
១.វត្ថុស្មបទាៈ បដិ គ ហកៈគឺ អនក
ឬរពោះអនា

ួល រត្ូវតត្ជារពោះអរហនត

មី ។

២.បច័យ
ច ស្មបទាៈ

បច័ចយតដលធគរត្ូវឱ្យ

រត្ូវោនធគ

ួល

ោនមក របកបធៅធោយ្ម៌ រស្បធៅត្តមស្មាមវាចា ស្មាមកមមនតៈ
និងស្មាមអាជីវៈ ។
៣.ធចត្នាស្មបទាៈ
បរស្ុ
ធ
ិ

ធចត្នារបស្់អនកឱ្យរត្ូវតត្ជាធចត្នាលអ

ត្់ឬនាងរត្ូវតត្មានចត្
ិ តស្បាយមុនធ្វើកំពុងធ្វើ នង
ិ ធរកាយ

ធពលធ្វើ ។ មន
ិ ធៅហមងធោយការរបកាន់ឬធស្ចកតធី រកា្ជាធដើម មន
ិ
មានស្ងឃម
ឹ ថា នឹងោនអវីពីអនក

ួល ។

៤.គុណាត្ធិ រកស្មបទាៈ អនក
អនា

ួលរត្ូវតត្ជារពោះអរហនត ឬរពោះ

7
មី តដលធ ប
ើ តត្ធចញពន
ី ធិ រា្ស្មាបត្តិ ។

លោកក្រូ អ្រគបណ្ឌ ិតធម្មមចារ្រប បតត វង្្ (២០១២). ជំនួយសតិភារ ៧ (ភាវងខ្មមរ). រាជធានីភ្នំលពញ
ទំព័រ១០០ ដេ់១០១.
7
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For Danakusala (making offering) which will generate its
results in present time (they are strong and appared results), it has to
consist of the four achievement (Sampada).

-The Four Achievements (Sampada)
1) Object achievement (Vatthusampada): The receiver must
be an Arahant or Non-Returner.
2) Requisite achievement (Paccayasampada): the requisite
that is offered must have been obtained in accordance with the
Dhamma: according to Right Speech (Sammavaca), Right Action
(Sammakammanta) and Right Livelihood (Sammaajiva).
3) Volition achievement (Cetanasampada): the offerer‟s
volition must be taintless. She or he must have a happy mind before
offering, while offering and after offering, untainted by attachment or
anger, etc. expecting nothing in return from the receiver.
4)

Extra-factor achievement (Kunatireka sampada): the

receiver must be an Arahant or Non-returner who has just emerged
from the cessation attainment (Nirodhasamapatti)7.

7

Savong, D.B. (2012). The Jomnuysati Part 7 (Khmer language). Phnom Penh, pp.
100-101.
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 ទិដ្ធ
ឋ មមសវទនីយក្មមសនេះ មាន២យ៉ាងគឺ
១.បេបខក
ទដ្
ិ
ិ ឋធម្មវេទនយ
ី ខម្ម

កមមតដលនង
ឹ ឱ្យោន

ួលផល កនុងបចចុបបននភពធនោះ មានស្ភាពចាស្់កាល ។
២.អបេបខក
ទដ្
ិ
ិ ឋធម្មវេទនយ
ី ខម្ម

កមមតដលនង
ឹ ឱ្យោន

ផល កនុងបចចុបបននភពធនោះ មន
ិ មាននូវស្ភាពចាស្់កាលធឡើយ ។
សេចក្តីអធិបាយ
១.បេបខក
ទិដ្ឋធម្មវេទនីយខម្ម
ិ
ោន
ធនាោះ

ួលផល

ធៅកនុងបចចុបបននភពធនោះ

ធោយធស្ចកតីថា

នឹងឱ្យោន

គឺជាកមមតដលនឹងឱ្យ

មានស្ភាពចាស្់កាលធហយ
ើ
ួលផលកនុងរវាង៧ពែងជាពិត្

រោកដ ដូចរពោះអដឌកថាចារយោនស្តមតង ុកកនុងធ វ ហស្ូ រត្ មជឈម
ិ នកា
ណ ស្ក អដឌកថា ថាៈ យំ បន េត្ាទេិ េព្ភនាវេ
ិ យ ឧបរ-បណា
ិ
េបាខំ
ិ

វទត្ិ

ត្ំ

បេបខក
វេទនយ
ិ
ី ំ

នាម្

កមមណាឱ្យផល

កនុងរវាង៧ពែង កមមធនាោះធ្មោះថា បរបកក
ិ ធវ នយ
ី កមម

។ បរបកក
ិ
ិដឌ-

8
្មមធវ នយ
ី កមម មានទាំងកុស្លនង
ិ អកុស្ល ។

លោកក្រូ អ្រគបណ្ឌ ិតធម្មមចារ្រប បតត វង្្ (២០១២). ជំនួយសតិភារ ៧ (ភាវងខ្មមរ). រាជធានីភ្នំលពញ
ទំព័រ៩០ ដេ់៩១.
8

16

-Presently effective kamma consist of two types as follwos:
1. Paripakkaditthadhammaveda: Kamma, which will bear
results in this life, matures.
2. Aparipakkaditthadhammaveda: Kamma, which will bear
results in this life, does not mature.



Explanation in Detail

1. Paripakkaditthadhammaveda: Kamma which will bear
results in this life matures; it means that it will really generate its
results in seven days. Likewise, in the commentary of Devadahasutra
in Majjhimanikaya uparipannasaka, it is stated that Yam Pana
Sattadivasbbhntare vipakam deti tam paripakkavedaniyam nama
which translated Kamma takes effects in seven days that Kamma is
called paripakkavedaniyakamma. It has both wholesome and
unwholesome deeds8.

8

Savong, D.B. (2012). The Jomnuysati Part 7 (Khmer language). Phnom Penh, pp.
90-91.
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-បរប
ឌ មមធវ នីយកមម ធៅកនុងចំតណក
ិ កក ិ ដ្
ពនកុស្លកមម

មានធរឿងជាធរចើន តដលទាក់ ងនឹងបុគគល តដលធ្វើ កុស្លកមម
ធហយ
ើ ោន

ួលផល កនុងធពលបចចុបបននកុ ងរវាង៧ពែង
ន
ដូចធរឿងនាយ

បុណណៈជាធដើម ។

- ធរឿងនាយបុណណៈ
នាយបុណណៈគឺជាបុរស្ ុគត្
៌
ជាអនកធ្វកា
ើ រឱ្យស្ុ មនធស្ដឌី ធៅ
រកុងរាជរគឹោះ

។

ពែងមយ
ួ

នាយបុណណៈនិងភរយា
ិ

ត្់

ោនធដើរធៅ

កាន់វាលតរស្ធដើមបភ
ជ
ជំនួស្ការចូលរួមពែងបុណយនកខត្តឫកស ។
ី ួ រតរស្
ធៅធពលធនាោះ រពោះសារបុ
ី រត្ ធរកាយពធី ចញពន
ី ធិ រា្ស្មាបត្តិ
ោនរបោប់ធោយោរត្នង
ិ ចវី រពរី ជាន់ ធហយ
ើ ោននម
ិ នតធៅកាន់កតនលង
តដលនាយបុណណៈោនកំពុងភជួរតរស្

ធហើយនាយបុណណៈោនធឃើញរពោះ

សារបុ
ី រត្ ពីកតនលងតដលធោកកំពុងឈរធៅមន
ិ ឆ្ងយពី

ត្់ ។ ធរកាយ

ពីោនធឃញ
នាយបុណណៈមានចត្
ងខាលង
ំ
ើ រពោះសារបុ
ី រត្ធហយ
ើ
ិ តរករាយយា
ី
ោនឈប់ភួ រជ
។ បនាទប់មក
ធៅធពលតដល

ធហយ
ើ ោនចូលធៅរករពោះសារបុ
ី រត្ធដើមបថា
ី វ យបងគំធោក
ត្់ោនរបធគន ឹកថាល និងធឈស្
់ ល់រពោះសារបុ
ើ ទនដ
ី រត្
ត្់រជាបពត្
ី រមូវការរបស្់រពោះសារបុ
ី រត្

17

។

ធរកាយពី

-Paripakkaditthadhamamavedaniyakamma in aspect of
the wholesome Kamma
There were many stories related to one who performed
wholesome deeds and reaped its results in the present time within
seven days like the story of Punnna etc.
-The Punna’s Story
Punna was a poor man who worked for a millinior named
Sumana in Rajagaha City. One day, he and his wife went to the field
to plough instead of participating the festival (Nakkhattaraksa day).
At that time, the Venerable Sariputta, having emerged from
the cessation attainment (Nirodhasamapatti), he took his bowl and
double-robe and went to where Punna was ploughing. Punna saw the
venerable Sariputta from where he was standing not far from him.
After seeing the Venerable Sariputta, Punna was very glad, he stopped ploughing and approached the Venerable Sariputta to pay homage
to him. Then, he offered Venerable Sariputta the fresh water and a

17

ការោងរពោះភ័ក្តកត រពោះសារបុ
ើមបប
ី រត្ ក៏ោននម
ិ នតធៅកាន់ចារកធដ
ិ
ី ណ
ិ ឍោត្ ។ ធៅធពលធនាោះ ភរយា
ិ
សាវមខ
ល
ី ួន

ត្់ ោនធដើរត្តមផលូវយកោយធៅឱ្យ

ធហើយោនជួបរពោះសារបុ
ី រត្ ។ នាងោនគិត្ថា «ធពលខលោះ

ធយង
ើ មានធ យយ្ម៌ បុតនតមន
ិ មានអនក

ួល ធពលខលោះ មានអនក

ួល

បុតនតមន
ិ មានធ យយ្ម៌ធដើមបឱ្
ី យ ធត្ស្
ើ ំ ណាងអវធី មលោះ ឥឡូវធនោះ ធយង
ើ
មានរពោះស្ងឃអងគធនោះ

ជាអនក

ួល

និងមានធ យយ្ម៌ធនោះស្រមាប់

របធគន» ។ ដូធចនោះ នាងោនរបធគនចងាហន់បិណឍោត្ ដល់រពោះសារបុ
ី រត្
ធោយធស្ចកតស្
។
ី បាយរករាយ
ី
ធហើយបនាទប់មក នាងោនរត្ឡប់ធៅផទោះវញ
ិ ធដើមបធី រៀបចំោយ
សាជាែមី ស្រមាប់សាវមនា
ី ង ។ ធរកាយពីោយោនចមអន
ិ ធរស្ចធហើយ
នាងោនយកវាធៅឱ្យសាវមី ធោយោនតរស្កជូនបុណយដល់សាវមនា
ី ង
ចំតណកឯសាវមនា
ី ង

មានធស្ចកតស្
ងខាលង
ំ
ី បាយរករាយយា
ី

កនុងការ

ោនឮថា នាងភរយាោនរបធគនចងា
ហ ន់ដល់រពោះសារបុ
ិ
ី រត្ ធហយ
ើ ធោយ
សារ

ត្់អស្់កមាលង
ំ

គអាហារ ។ ធៅធពល

ត្់កោ
៏ នធដកលក់ធៅ ធរកាយពី
ត្់ភាញក់ធឡង
ើ

ត្់ោនធឃញ
ើ នូវវាលតរស្តដល

ត្់ោនភជួរកាលយធៅជាមាស្ ។ បនាទប់ពធី នាោះមក
រពឹត្តិការណ៍ដ៏អសាចរយធនោះដល់រពោះរាជា

ត្់ោនបរធភាិ
ត្់រាយការណ៍

រពោះរាជារ ង់ោនបញ្ជូ នរធ ោះ

ធៅរបមូលមាស្ ធៅកនុងវាលតរស្របស្់ នាយបុណណៈ ។ បុតនត ធៅធពល
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tooth stick as he understands venerable Sariputta's need. Having
washed his face, the Venerable Sariputta went on his way for alms.
At that moment, his wife was on her way with her husband‟s food,
and encountered the Venerable Sariputta. She thought: „Some- times
I have had food to give but no receiver; sometimes there has been a
receiver but no food to offer. How lucky I am now that I have this
monk as the receiver, and this food to give!” Thus with much
pleasure and delight, she made an offering to venerable Sariputta.
Then she returned home to prepare food again for her
husband. After it cooked she brought it for him and shared him her
good deed of making an offering to venerable Sariputta. Her husband
was very delighted in his wife's good deed by offering food to
venerable Sariputta. Because of exhaustion he took a nap after he ate
his meal. When woke up, he saw the field he had ploughed turned
into gold. Then he reported this miracle to the king. And the king
sent his carts to collect the gold in Punna‟s field. But when his men
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បុរស្របស្់រពោះរាជាោនបោះមាស្ ធោយនយា
ិ យថា វាជារបស្់រពោះរាជា
វាោនកាលយធៅជាដវី ញធៅ
ិ

។

ដូធចនោះ

មាស្រត្ូវោនធគរបមូល ុក

ធៅកនុងនាមជារបស្់នាយបុណណៈ ធហើយរពោះរាជាោនោក់ធ្មោះ

ត្់ថា

ពហុ្នធស្ដឌី ។
នាយបុណណៈោនកសាងផទោះែមីមយ
ួ

ធហយ
ើ ធៅពែងធគហមងគល

័
ត្់ោនថាវយចងាហន់បិណឍោត្ដល់រពោះស្មាមស្មពុ ធ និងសាវករពោះអងគ
។ ស្ំ ណាងណាស្់ កាលតដលរពោះដ៏មានរពោះភាគស្តមតងរពោះ្ម៌ចប់
នាយបុណណៈ និងភរយារបស្់
ិ

ត្់រពមទាំងកូនរស្ីធ្មោះនាងឧត្តរា ោន

9
ស្ធរមចធសាត្តបត្តផ
ិ ល ។

ភាលមៗ

ធរឿងធនោះបងាហញថា នាយបុណណៈនិងភរយាធគ
ោន
ិ
កនុងពែងធនាោះ

ួលផល

ធរកាយពធី គោនរបធគនធឈស្
់ ង
ើ ទនន
ិ ក
ឹ ធរបើ

រោស្់ដល់រពោះសារបុ
ហ ន់បណ
ី រត្ នង
ិ ភរយាធគោនរបធគនចងា
ិ
ិ ឍ ោត្ ។
ពួកធគោន
នីយកមម)
ដូចជា៖

ួលផលកនុងធពលបចចុបបនន កនុងរវាង៧ពែង (បរបកក
ិ ្មមធវ -

ធរពាោះពួកធគមានចំណុចដូចតដលោនធពាលធហយ
ើ ខាងធលើ

១. បដិ គ ហកៈ អនក

ួល (រពោះសារបុ
ី រត្) គឺជារពោះអរហនត

លោកម្មាស់ Sayadaw, P. T. (២០០៧). ការងាររបស់កម្ម. ទំព័រ ១៧១ ដេ់ ១៧២ និ្ លោកក្រូ ហាយ
ចលក្ម្ើន (២០១៥). ធម្មបទដឋកថា (កនុ្លកាធ្រគ). ក្កុ្បាត់ដំប្, ទំព័រ ១៣ ដេ់ ២០.
9
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touched the gold, saying it belonged to the king, it became earth.
Thus, the gold was collected in the name of Punna. Then Punna was
named as Bahudhanasetthi (Lord of Much Wealth) by the king.
A new house was built and on the housewarming ceremony,
Punna offered alms-food to the Buddha and his disciples.
Fortunately, Punna, his wife and daughter named Uttara became
Sotatapanna (Stream-Enterers) after the Buddha preached the
dhamma9.
This story signified that Punna and his wife reaped the fruit
immediately on that day after he, Punna, offered stick and water to
the venerable Sariputta, while his wife gave alms-giving. They bore
the results of their kammas in that existence within seven days
(Paripakkadhammavedaniyakamma) because they obtained points as
I mentioned above like:
1) The acceptor (the Venerable Sariputta) was a holy one
(Arahant).

9

Sayadaw, P. T. (2007). The Workings of Kamma. P. 171-172. & Chamroeun, H.
(2015). Dhammapadatthakatha (in Kodha Vagga). Batttambang, pp. 13-20.
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២. ទានរបស្់ពួកធគ ោនមករបកបធោយ្ម៌
៣. ពួកធគ មានចិត្តថាលសាអត្ និងមានចិត្តស្បាយ មុនឱ្យ
កំពុងឱ្យ និងធរកាយធពលឱ្យ
៤.បដិ គ ហកៈ

អនក

ួល

(រពោះសារបុ
ី រត្)

តដលជាអនកធ ប
ើ តត្ធចញពន
ី ធិ រា្ស្មាបត្តិ

។

គជា
ឺ រពោះអរហនត

ធោកបរបូ
ិ រណ៌ធោយ

គុណ្ម៌ ដូចជា្ននិងវបស្សនា
មគគញ្ហដណនិងផលញ្ហដណ ។
ិ

-បរប
ឌ មមធវ នីយកមម ធៅកនុងចំតណក
ិ កក ិ ដ្
ពនអកុស្លកមម

មានធរឿងជាធរចើន តដលទាក់ ងនឹងបុគគល តដលោនធ្វើអកុស្លកមមធហើយ ោន

ួលផលកនុងធពលបចចុបបននកុ ងរវាង៧ពែង
ន
ដូចធរឿង

រពោះោ ស្ុ បបពុ ធ ចញ្ហ
ិ ននទមាណព ធ
ិ ច មាណវកា

ឃាត្កៈ ជាធដម
ើ ។

១. ធរឿងរពោះោ ស្ុ បបពុ ធ
ធៅធពលតដលរពោះស្មាមស្មពុ ធ គង់ធៅវត្តនធិ រ
ោនស្តមតងរពោះ

ធារាម រពោះអងគ

ថា (ន អនាលិវខេ ន េម្ុ ទទម្វជេ ជាធដើម)
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2) Their charities had been earned base on the dhamma.
3) They were delighted and joyful before, during and after
donating.
4) The acceptor (the Venerable Sariputta) was a holy one
(Arahant) who had just emerged from the attainment of
cessation (Nirodhasamapatti). He was endowed with
completed virtue such as Jhana and insight, Path and
Fruition-knowledge.

-Paripakkaditthadhamamavedaniyakamma in aspect of the
unwholesome Kamma
There were many stories relevant to ones who performed
misconduct and bore its results in present time within seven days like
the King Suppabuddha, Cincamanavika, Nandamanuba, the catcher
etc.

1. Suppabuddha’s Story
When the Buddha was staying at Nigrodharama Monastery,
he preached this verse (Na antalikkhe na samuddamajjhe etc.), with
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ធនោះ រោរពធរពោះោ ស្ុ បបពុ ធ10 ។
រពោះោ ស្ុ បបពុ ធ ជារពោះរាជបិត្តរបស្់ធ វ ត្ត និងរពោះនាងយធសា្រា ធហើយ

ត្់កជា
៏ រពោះរាជបិត្តធកមកពនរពោះរាជកុមារស្ិ ធត្ថ តដល

កុមារធនោះធរកាយមកោនរត្តស្់ជារពោះពុ ធ ។ រពោះោ ស្ុ បបពុ ធ មាន
ការរបឆ្ំងយាងខាលង
ំ ចំធពាោះរពោះស្មាមស្មពុ ធ
យាង ។

ធោយសារធហត្ុផលពរី

ួ
ធោយសារតត្រពោះស្ិ ធត្ថរាជកុមារ ោនចាកធចញពី
ីមយ

មធហស្ីរបស្់ខួ នធ្
ល
ម ោះនាងយធសា្រា

ជារាជ្ីត្តរបស្់រពោះោ -

ស្ុ បបពុ ធ ធដម
ើ បសា
ី ងអភធិ នក្តស្កមណ៍ ។
័
អនុញ្ហដត្ឱ្យសាវករបស្់
រពោះអងគ

ព
ី រី រពោះស្មាមស្មពុ ធ ោន

បំបស្
ួ ធ វ ត្តតដលជាបុរត្របស្់រពោះ

ោ ស្ុ បបពុ ធ អនកតដលធគចាត្់ ុកថា ជាស្រត្ូវជាមួយនឹងរពោះពុ ធ ។
ពែងមយ
ួ

ធោយដឹងថា

រពោះស្មាមស្មពុ ធ

រពោះោ ស្ុ បបពុ ធោនរាំងផលូវ

កនុងធ

នឹងោនយាងមកបិណឍោត្

លបំណងមន
ិ អនុញ្ហដត្ឱ្យរពោះ

័
ស្មាមស្មពុ ធយាងឆលងកាត្់ោន។ ធៅធពលតដលរពោះពុ ធ និងសាវកោន
មកដល់ រពោះោ ស្ុ បបពុ ធ មន
ិ ោនធបើកផលូវឱ្យរពោះអងគ ធហើយោនបញ្ជូ ន
សារមក ធោយនយា
ិ យថា «ធយង
ើ មន
ិ អាចឱ្យផលូវដល់រពោះធ

ត្មោនធ

ធហយ
៏ ន
ើ រ ង់កម
ិ មានស្ិ ធអ
ិ ំណាចកនុងការត្វាអវធី ឡយ
ើ »។
10

លោកក្រូ ហាយ ចលក្ម្ើន (២០១៥). ធម្មបទដឋកថា (កនុ្បាប្រគ). ក្កុ្បាត់ដំប្, ទំព័រ ៧៤.
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reference to King Suppabuddha10.

King Suppabuddha was the father of Devadatta and
Yasodhara; and he was also the father-in-law of Prince Siddhattha
who later got enlightened and became the Buddha. King
Suppabuddha was very opposed to the Buddha due to two reasons.
First, it was because of Prince Siddhattha who had left his wife
named Yasodhara, the daughter of King Suppabuddha, and gave up
worldly life and led a holy life. Second, the Buddha allowed his
disciple to ordain King Suppabuddha‟s son, Devadatta who was
regarded as the Buddha‟s enemy. One day, he knew that the Buddha
would come for alms-round; king Suppabuddha blocked the way so
that the Buddha could not enter. By the time the Buddha and his
disciples arrived, King Suppabuddha denied to make way for the
Buddha, and conveyed a message saying, “I am not able to give way
to Gotama Buddha, who has no right and power to protest.”

10

Chamroeun, H. (2015). Dhammapadatthakatha (in Papa Vagga). Batttambang,
pp. 74.
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ការធឃញ
ើ នូវផលូវរត្ូវោនធគបិ

័
រពោះពុ ន
ធ ិងសាវករពោះអងគ
ោន

យាងរត្ឡប់ធៅវញ
ិ ។ ធៅធពលធនាោះ រពោះោ ស្ុ បបពុ ធោនបញ្ហជ
បុរស្ធដើរត្តមធរកាយរពោះពុ ធ ជាស្មាងត្់ និងធស្ុើ បធមល
ើ ថា រពោះពុ ធោន
នយា
ិ យអវី ធហយ
ើ នាំយកធរឿងរាវធនាោះមករោប់រ ង់ ។ រពោះពុ ធោន
រោប់រពោះអាននទ

ធៅធពលតដលរ ង់យាងរត្ឡប់ធៅវញថា
ិ

«មានល

អាននទ ធោយសាររពោះោ ស្ុ បបពុ ធ មន
ិ ឱ្យផលូវដល់ត្ថាគត្ រ ង់នឹងរត្ូវ
្រណីរស្ូប ធៅពែង ី ៧ រាប់ចាប់ពីពែងធនោះធៅ ធៅជិត្ជធណតើរធឡើង
ំ របស្់រ ង់» ។
ធៅកាន់កំពូលរោសា រាជវាង
ចារបុរស្របស្់

ត្់ោនសាតប់ពាកយទាំងធនាោះ

ធហយ
ើ ោនរកាប

ូលធស្ចកតីធនាោះដល់រពោះោ ស្ុ បបពុ ធ ។ ធរកាយពីោនដឹងនូវពាកយ
ទាំងធនាោះធហើយ

រ ង់ោនគិត្ថា

«ធទាស្កំហុស្តដលទាក់ ងនឹង

ការនយា
មន
ិ យកុហករបស្់រពោះពុ ធជាកមួយរបស្់ធយង
ើ
ិ ធាលប់មានធ
តដលរពោះអងគរ ង់មានរពោះពុ ធដីកាធហយ
ើ

តត្ងតត្ពត្
ិ

អវី

តត្ធទាោះបជា
ី

យាងណាក៏ធោយ ពែងធនោះ ធយើងនឹងធចា រពោះពុ ធពីប និយាយកុហក
ធោយសារតត្រពោះពុ ធ រ ង់មន
ធ កា
ី ចំធពាោះធយង
ិ មានពុ ដ
ើ យាងចាស្់ថា
ធយង
ើ នង
ឹ រត្ូវ្រណីរស្ូបធៅពែង ី៧

បុតនតរ ង់រ

ន់តត្មានពុ ធដីកាថា

ធយើងនឹងរត្ូវ្រណីរស្ូបធៅពែង ី៧

រាប់ចាប់ពីពែងធនោះធៅ

ធៅជិត្

ំ ធយើង របស្ិនធបើដូធចានោះ
ជធណតើរធឡើងធៅកាន់កំពូលរោសា រាជវាង
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Having seen the road was blocked, the Buddha and his
disciples came back. At that instant, King Suppabuddha ordered his
man to go after the Buddha secretly and search for what the Samana
Gotama said, and to inform to him later. When the Buddha went
back, he said to venerable Ananda "Ananda, since King Suppabuddha denied giving me way, he will be swallowed up by the
mighty earth at seventh day from this day near the foot of step
coming to the top hall of his palace.”
The king‟s spy listened to those words and told king
Suppabuddha. After knowing those words, he thought “Mistakes
relevant to false speech of my nephew (the Buddha) never has. What
he says is always true. However, today I will charge the Buddha of
telling liar because the Buddha does not say to me clearly that I will
be swallowed up by the earth at the seventh day, but he just only says
that I will be swallowed up by the earth at the seventh day from this
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ពីពែងធនោះធៅ

ធយើងនឹងមន
ិ ធៅជិត្ជធណតើរទាំងធនាោះ

ទាំង្រណីក៏មន
ិ

រស្ូបធយើងតដរ ។ ធហើយបនាទប់មក ធយើងនឹងធចា រពោះស្មណធ

ត្ម

ពប
ី នយា
ិ យកុហក (្មមប ជាភាសាតខមរ) » ។
ធរកាយមក

រពោះោ ស្ុ បបពុ ធ

ោនធឡង
ើ ធៅកាន់កំពូលរោ-

ំ របស្់រ ង់ ធដើមបអា
សា រាជវាង
ី រស្័យធៅ ធី នាោះ ធហើយោនបញ្ហជអនក
បធរមរើ ពោះអងគ ឱ្យដកនូវជធណតើរ កនុងធ

លបំណងធដើមបធី ជៀស្ពីការធរបើ

រោស្់វា ។ ធលើស្ពធី នោះធៅធ ៀត្ រ ង់ោនបញ្ជូ នបុរស្មានកមាលង
ំ មាំ
ធៅធៅនង
ួ ៗ ស្រមាប់ការពាររ ង់ ធោយនយា
ឹ ទាវរនម
ី យ
ិ យ «របស្ិន
ធបើ ធយើងចុោះធៅធរកាម ធៅធពលតដលធយើងោត្់បង់សាមរត្ី ស្ូ មពួកអស្់
ធោក ចូរហាមឃាត្់ធយើង» បនាទប់មក រ ង់ោនចំណាយធពលធៅ
ធលើរោសា ធនាោះ ធោយធស្ចកតស្
។ ធោយដង
ឹ ថា
ី បាយរករាយ»
ី
ការធរៀបចំរបស្់ រពោះោ ស្ុ បបពុ ធដូធចនោះ រពោះស្មាមស្មពុ ធ ោនរត្តស្់ថា
«មានលភក
ខ ងឡាយ ធទាោះបីជាធស្តចរស្់ធៅធលើកំពូលរោសា
ិ ុ ទាំ

ឬធៅ

ធលើអាកាស្ ធៅកនុងស្មុរ

ឬធៅកនុងរូងភនំ ក៏ធោយ ស្មតត្
ី ថាគត្

មន
ិ អាចបតូរធៅជាដព ធឡយ
ើ

រពោះោ ស្ុ បបពុ ធ

នង
ឹ រត្ូវ្រណីរស្ូប

ធៅរត្ង់កតនលងតដលត្ថាគត្ោនរោប់អនកទាំងឡាយធហើយ» ។
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day near the foot of step coming to top hall of my palace. If so, from
this day I will never go near those stairs and I won't be swallowed up
by the earth. Then I will accuse him with false speech (Dhammapada
in Khmer Language,).”
Later, he came up to the top of the hall (his palace) to stay
there as usual and ordered his servants to remove those stairs in order
not to use them. Furthermore, he sent his strong men to stay at each
door to guard him, saying “If I go down as I lose my mind, please all
of you stop me." Afterward he spent his time enjoying his life over
there. Knowing king‟s such instruction, the Buddha said, “O monks!
Whether Subbabhudda king lives in the top of his palace, or up in the
sky, in an ocean, or in a cave, my words can neither change nor go
wrong. The King will be swallowed up by the earth at that place
where I have informed you.”
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វារបតហលជាធពលឆ្ន់ចងាហន់ ធៅពែង ី៧ ធស្ោះរពោះរាជាោន
កធក្តញ្ជ ៀវយាងខាលង
ំ

ធហើយោនផ្ទយោក់ជញ្ហជំងយាងធពញ ំហឹង

ធោយឮស្ធមលងតរស្កកធក្តញ្ជ ៀវធនោះ
ចង់បោះធស្ោះចញ្
ិ ច ឹ មរបស្់ខួ លន

រពោះោ ស្ុ បបពុ ធ

។

មានរពោះ យ
័

ធហយ
ើ ោនធភលចគំនិត្តដលោនគត្
ិ ពម
ី ុន

របស្់ខួ ន
ល រ ង់ោនចាប់ធផតើមធៅកាន់ទាវរ ។ ទាវរោនធបក
ើ ធោយខលួនឯង
មានជធណតើរផងតដរ រត្ូវោនោក់ចុោះ បុរស្កមាលង
ំ ៗរបស្់រ ង់ ក៏ោន
ោត្់បង់សាមរត្ី កនុងការបញ្ឈប់រពោះរាជាពីការចុោះធៅធរកាម ។ ដូធចនោះ
រពោះោ ស្ុ បបពុ ធ ោនចុោះធៅដល់ជាន់ធរកាម ធហយ
ើ រ

ន់តត្រ ង់ោន

11
ជាន់ធលើតផនដីភាលម តដនដីកធ៏ បក
ើ នង
ិ រស្ូបយករ ង់ ធៅកាន់នរក ។

២.ធរឿងនាងចិញ្ហចមាណវកា
ិ
កាលតដលរពោះពុ ធអងគ
សាវត្ថី ោនស្តមតងរពោះ

រ ង់គង់ធៅកនុងវត្តធជត្ពន

ជត្
ិ រកុង

ថា ឯខធម្មអត្ីត្េស ជាធដើម ធនោះ រោរពធ

12
ចំធពាោះនាងចញ្ហ
។
ិ
ិ ច មាណវកា

អនកបួស្កាន់ល ធិដព
ពួកធគោនធាលក់ចុោះ

(អញ្ដ ត្ិត្ថិយ) រកធឃើញថា ោភស្កាករៈ

អនកកាន់ត្តមខលួនក៏ធាលក់ចុោះ

បុតនត

ោភស្កាករៈ

ក្ពះម្ហាលេរៈ Sarada,W. (១៩៩៣). ធម្មបទ (កនុ្បាប្រគ). ត្តបិ, ទំព័រ ៤៣៤ ដេ់ ៤៣៥.
12
លោកក្រូ ហាយ ចលក្ម្ើន (២០១៥). ធម្មបទដឋកថា (កនុ្លោក្រគ). ក្កុ្បាត់ដំប្, ទំព័រ ៣៤.
11
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It was about the time of the alms meal on the seventh day; the
royal horse neighed loudly and kicked the wall furiously. By hearing
this noise, King Suppabuddha wanted to touch his pet horse. Then he
forgot all his thought about not going near to the stair or going down,
he began to come towards the door. And the door was opened by its
own agreeing. There were also the steps which had been pulled
down, and his strong men were unconscious to stop him from
coming down. Therefore, the King Suppabuddha came down the
stairs and he suddenly stepped on the earth, and the earth opened and
swallowed him up and pulled him down to Avici Hell11.
2. Cincamanavika’s Story
While the Buddha was staying at Jatavana near Savatthi City,
he preached this verse (Ekadhammaatitassa etc.) with reference to
Cincamanavika12.
Ascetics of others faith found that their fame and gain
decreased and their follower became less and less, but The Samana

11

Sarada,W. (1993). Dhammapada (in Papa Vagga). Taipei, pp. 434-435.
Chamroeun, H. (2015). Dhammapadatthakatha (in Loka Vagga). Batttambang,
pp. 34.
12
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របស្់រពោះស្មណធ

ត្មមានការធកើនធឡង
ធោយសារតត្រពោះអងគរ ង់
ើ

និមនតធៅស្តមតងនូវរពោះ្ម៌ដល់ស្ត្វធោក

ធៅត្តមកតនលងនានា

។

ដូធចនោះ ពួកធគរកធឃើញមធ្ាោយមួយ ធដើមបធី ្វើឱ្យធករធ្
តិ៍
ម ោះរបស្់រពោះ
អងគអាប់ឱ្ន ។ ពួកធគោនធៅសាវកាមា
ន ក់ ធ្មោះ នាងចញ្ហ
ិ
ិ
ិ ច មាណវកា
ជាក្តស្តីរូបសាអត្

មកកាន់ស្ំណាក់ខួ ន
ល

ធហយ
ើ នយា
ិ យធៅកាន់នាងថា

«របស្ិនធបើនាង យល់ពីបំណងធយើង ស្ូ មនាងជួយពួកធយើង ធោយ
ការធ្វើឱ្យស្មណធ

ត្មខាមស្់ធគ» ។ នាងចិញ្ហចមាណវកាោនយល់
ិ

រពមកនុងការធ្វត្ត
ើ មពួកធគ
ផ្ទកមួយចំនួន

។

ធៅោងចពែងធនាោះ

ធដើរធៅកាន់វត្តធជត្ពន

។

នាងោនកាន់យក

ធៅធពលធគស្ួ រនាងថាធត្ើ

នាងកំពុងធៅណា ។ នាងោនធឆលើយថា «របធយាជន៍អវីកុ ងការដ
ន
ឹងកតនលង
តដលខញុំោនកំពុងតត្ធៅ»

បនាទប់មក នាងក៏ោនធៅកាន់ស្ំណាក់ពួក

អនយត្ត្
ថិ ធៅតកបរវត្តធជត្ពន ។ បធី ៅបួនតខធរកាយមក នាងោន
ិ យ
ោក់រកណាត្់មយ
ួ ចំនួនធៅធលើធពាោះរបស្់នាង ធ្វដ
ើ ូចជាមានពផទធពាោះ ។
រោំបីធៅរោំបន
ួ តខកនលងធៅ

នាងោនោក់នូវបនទោះកាឋរមូលរកាស្់

ធៅធលើធពាោះរបស្់នាង ។ នាងោនវាយពដធជង
ើ របស្់នាងផងតដរ ធដម
ើ បី
ធ្វើវាឱ្យធហម
ំ នង
ើ នង
ិ ធ្វឱ្
ើ យនាងមានការអស្់កមាលង
ិ ចាញ់ គភ៌ ។ ដូធចនោះ
នាងស្នមត្ថា

ធនោះជារូបភាពដ៏លអមយ
ួ របស្់ក្តស្តីមានក់

មុនដំណាក់

កាលពនការមានគភ៌ ។ ធរកាយពីធនាោះមក នាងោនធៅកាន់វត្តធជត្ពន
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Gotama Buddha‟s fame prosperously increased as the Buddha went
on preaching the Dhamma in various places. Thus, they found a way
to ruin The Buddha. Then they called their female follower named
Cincamanavika, a beautiful woman, and said to her “If you
understand our purpose, please help us ruin the Samana Gotama
Buddha." Cincamanavika agreed with them. That same evening she
brought some followers in her hand and walked towards the
Jatavanna Monastery. When she was questioned "where are you
going?" she responded that "What is the use of knowing where I am
going." Then she went to the place of other ascetics where is close to
the Jatavanna Monastery. A couple months later she put on her
stomach with some clothes to fake her pregnancy. After eight, nine
month, she again put on her stomach with a round piece of thin
wooden plank and she also beat her feet and palms in order to make
them swollen and looked tired and worn up. Hence, she supposed
that this was a good look of a woman who is about to give birth.
After that she went to the Jatavanna Monastery to confront the
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ស្ថិត្ធៅចំធពាោះមុខរពោះស្មណធ

ត្ម ធៅធពលោងច ។ ធៅធពលធនាោះ

រពោះស្មាមស្មពុ ធ ោនកំពុងតត្ស្តមតងរពោះ្ម៌ដល់រពោះភក
ិ ុ ខស្ងឃនិងពុ ធបរស្័
ិ

។ ធោយធឃើញថា រពោះស្មាមស្មពុ ធោនកំពុងតត្ពនយល់ រពោះ

្ម៌ដល់រកុមពនបរស្័
ដ៏ធរចន
ិ
ើ នាងោនធចា រពោះស្មាមស្មពុ ធថា
« តន ស្មណៈ អនកជាអាចារយ្ំ អនកោនរត្ម
ឹ តត្ខាងការស្តមតង
រពោះ្ម៌ដល់បរស្័
ិ

ឥឡូវធនោះ

អនកធ្វើឱ្យខញុំ

មានពផទធពាោះ

បុតនតអនក

មន
ិ ីតដលធ្វឱ្
ិ ោនធ្វើអវីទាល់ តត្ធសាោះ កនុងការឆលង ធនល អនកដឹងតត្វ្
ើ យធគ
ស្បាយរករាយ
»។
ី
រពោះស្មាមស្មពុ ធ ោនឈប់ស្តមតងរពោះ្ម៌មយ
ួ តភលត្ ធហយ
ើ ោន
និយាយធៅកាន់នាងថា «មានលបអូនរស្ី មានតត្ធយើងពីរនាក់បុធណា
ណ ោះ
តដលដឹងថា

អវីតដលនាងនិយាយពិត្ឬមន
ិ ពិត្»

នាងចិញ្ហចមាណវកា
ិ

ោនធឆលយ
មានតត្ធយង
ណ ោះ តដល
ើ ថា «ចាស្! រត្ូវធហយ
ើ
ើ ពរី នាក់បុធណា
ដឹងចាស្់នូវធស្ចកតធី នោះ

ធត្អ
ើ នកដព អាចដឹងចាស្់នូវធស្ចកតធី នោះ

ដូចធមតចោន» ។
ធៅធពលធនាោះ ស្កកៈ ជាធស្តចធ វត្ត ោនដង
ឹ បញ្ហហធនោះធកត្
ើ
ធឡង
ើ ធៅវត្តធជត្ពន ។ ដូធចនោះ ស្កកធ វរាជោនបញ្ជូ ន ធ វរាជទាំងបួន
ធោយតកលងខលួនជាស្ត្វកណុ ឋ រ ។ កណុ ឋ រទាំងបួន ោនស្ថិត្ធៅធរកាម
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Samana Gotama in that evening.

At that time the Buddha was

preaching the sermon to the Buddhist monks and laymen. Having
seen The Buddha was expounding the dhamma in the crowed of his
followers, she then accused the Buddha
"O Samana, you are such a great teacher but you can only
preaching the Dhamma to others. Now you made me pregnant, but
you do nothing for my delivery. You only know how to make
yourself happy."
The Buddha stopped expounding his sermon for a while and
said to her “Dear sister, only you and I know whether or not what
you are saying is true.” And then Cincamanavika replied that "Yes,
it is right. Only you and I know clearly about this story; how come
the others know about it?"
At that time, Sakka, the king of devas, was aware of all issue
at the Jatavanna Monastery. Therefore, four of his devas were sent by
him in the form of little rate. Those four rates stayed under the
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ស្ំ ពត្់នាងចញ្ហ
ិ
ិ ច មាណវកា

ធហយ
ើ ោនខាំផ្ទតច់តខសតដលនាងោនចង

ភាជប់ជាមួយបនទោះកាតរមូលរកាស្់ រត្ង់ធពាោះរបស្់នាង ។
ធៅធពលតខសោច់ បនទោះកាតរ
របស្់នាងចញ្ហ
ិ
ិ ច មាណវកា

ក៏ធាលក់ចុោះមក

រត្ូវោនធបក
ើ បងាហញ

។

ការបនលំតភនក

ធហយ
ើ មហាជន

ជាធរចន
ើ នាក់ ោនតរស្កធោយធស្ចកតធី រកា្ថា តន ធមរស្ីធោករោស្់
កុហកភូត្ភរ និងរស្ីអារកក់ោមក នាងឯងកាលហានណាស្់ តដល
ហា៊ានមកធចា រពោះពុ ធ ។ មហាជនជាធរចើន ោនបធណឋញនាងធចញ
ធហយ
ើ នាងក៏រត្់ធចញយាងធលឿន ។ ធរកាយពនា
ី ងរត្់ោនចមាងយឆ្ងយ
លមមរពោះស្មាមស្មពុ ធ ត្តមន
ិ ធឃញ
ើ

រ ំធពចធនាោះ

នាងរត្ូវោនតផនដី

រស្ូបធៅ13 ។

៣. ធរឿងននទមាណព
ធរកាយពរី ពោះភក
ខ រី ពោះនាងឧបបលវណា
ណ
ិ ុន
អរហត្ត

ោនស្ធរមចរពោះ

័
រពោះនាងោននិមនតធៅពរពអនធវនធហ
ើយគង់ធៅកនុង ីោច់រស្-

យាល ខណៈធពលតដលរពោះនាងនម
ិ នតធៅបណ
ិ ឍ ោត្ ធៅកនុងរកុងសាវត្ថី
ននទមាណពជាកូនរបុស្របស្់ពូរពោះនាង ោនចូលកនុងខទមរពោះនាង នង
ិ
ោនោក់ខួ នពួ
ល នអាត្តមធៅធរកាមតរគរពោះនាង ។
13

ត្់ោនរស្ោញ់

ក្ពះម្ហាលេរៈ Sarada,W. (១៩៩៣). ធម្មបទ (កនុ្លោក្រគ). ត្តបិ, ទំព័រ ៥៨០ ដេ់ ៥៨១.
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clothes of Cincamanavika and bit off the string that she tied a round
piece of thin wooden plank round her stomach.
When the string was bit off, the wooden plank fell down. And
the fraud of Cincamanavika was uncovered. People hatefully shouted
out “Oh you are a cheater, liar and sinful woman! You are too brave
to accuse the Buddha.” Many people dragged her out. She then ran so
fast. After she had gone for some distance away from the Buddha‟s
eyes, immediately she was swallowed up by the mighty earth13.

3. Nandamanuba’s Story
...After female Buddhist monk, uppalavanna, attained
Arahantship..., she moved to the Dark Forest (Andhavana) and lived
in solitude. While she went for alms-round in Savatthi City,
Nandamanuba, the son of her uncle, came to her hut and hid himself
underneath her bed. He had fallen in love with her since she was a

13

Sarada,W. (1993). Dhammapada (in Loka Vagga). Taipei, pp. 580-581.
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រពោះនាងត្តំងតត្ពរី ពោះនាងធៅជារគហស្ថធមលោះ
រស្ោញ់

ត្់មន
ិ គិត្ថាអវីខុស្ឬរត្ូវធ

ោននិមនតមកពីបិណឍោត្

។

ធោយសារធស្ចកតី

ខណៈធពលតដលរពោះនាង

ធហើយោនចូលកនុងខទម

ខលួនក៏លូនធចញ

ពធី រកាមតរគ ធហយ
ើ ធឡង
ើ ធលើតរគរពោះនាង ធរកាយមកក៏ោនរប ូស្តរពោះ
នាងោនស្ធរមច ។ កនុងខណៈធពលធនាោះ រពោះនាងឧបបលវណា
ណ ោន
ហាមឃាត្់តដរ ថាកុំរប ូស្តអាត្តម បុរស្វធងវង បុតនតននទមាណពមន
ិ ខវល់
ពីស្មតរី ពោះនាងធឡើយ ោនញ
ុ ំងធស្ចកតីពាយាមឱ្យធកើត្ធឡើង និងោន
រប ូស្តរពោះនាងោនស្ធរមច ធរកាយពោ
ី នរប ូស្តធហយ
ើ

ត្់ោនរត្់

ធគចធចញយាងរហ័ស្ ។
ធទាោះបីជាយាងណាក៏ធោយ ធោយសារអំធពើអារកក់
មហារបឹែពីដ្
៏ ំ មន
ិ អាចរ

ត្់ ធ្វើឱ្យ

ត្់ោន ធហើយោនតហកខលួនជាពីរ ធលប

14
រត្ោក់ ត្់ធៅធកត្
ើ ធៅកនុងកំធណើត្នរក ។

៤. ធរឿងនាយធ ឃាត្កៈ
មានបុរស្មានក់ តដលស្មាលប់ធ
សាវត្ថី ។ ធរកាយពកា
ី រស្មាលប់ធ
ខលួន
14

ត្់ និង រគួសារ

អស្់ធរចន
ើ កាល ធៅកនុងរកុង
ត្់ោន ុកសាច់លអ ស្រមាប់

ត្់ ធហើយលក់របស្់តដលធៅស្ល់ ។ ការ

ក្ពះម្ហាលេរៈ Sarada,W. (១៩៩៣). ធម្មបទ (កនុ្ពាេ្រគ). ត្តបិ, ទំព័រ ២៥៩ ដេ់ ២៦០.
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lay woman. Because of his love, he didn‟t know what is wrong or
right. When Uppalavanna Bhikkhuni returned from going alms-round
and came into her hut, he (Nandamauba) crawled out from under the
bed and climbed on top. Then he eventually raped her. At that time,
Uppalavanna stopped him saying that "Don‟t ruin me, fool”, but
Nandamanuba didn‟t listen to her words. He then strived and ruined
her successfully. Having ruined her, he immediately escaped.
Because of his serious evil action, however, it made the
mighty earth unable to endure him and asunder burst and swallowed
him. Hereafter he was reborn in the great Hell of Avaci14.

4. The Butcher’s Story
There was a man who had taken many lives of cows in
Savatthi. After killing cows, he kept the best meat for himself and his
family and the rest he sold it. He earned his living by killing cows for

14

Sarada,W. (1993). Dhammapada (in Bala Vagga). Taipei, pp. 259-260.
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ស្មាលប់ធ

គជា
ឺ អាជីពរបស្់

ត្់ អស្់៥៥ឆ្ន ំ ។ ធហយ
ើ ធគមន
ិ

ោយធ របស្ិនធបើធគមន
ិ មានសាច់ធ
ពែងមយ
ួ ធរកាយពី
ោនឱ្យភរយា
ិ
ធរកាយមក
មរិ ត្ស្មាលញ់

បរធភាគជាមួ
យ។
ិ

ត្់ោនបញ្ច ប់ការងារធៅធពលពែងធហើយ

ត្់ ចមអន
ិ សាច់ធ

ស្រមាប់

ត្់

ត្់បរធភាគធពលយប់
នង
ិ
ិ

ត្់ោនធចញធៅកាន់រស្ោះធដើមបង
ី ូត្ ក
ឹ ។ ធៅធពលធនាោះ
ត្់មានក់ ោនមកកាន់ផទោះរបស្់

ត្់ោនត្វា
ធ

ួលទាន

ក៏មរិ ត្ស្មាលញ់

ត្់

ត្់ធៅតត្យកសាច់ធ

ឃាត្កៈ ុកស្រមាប់អាហារធពលយប់របស្់
ធៅធពលធ

ធហើយធទាោះបីភរយា
ិ
ត្់ ។

ឃាត្កៈោនរត្ឡប់មកវញធហ
យ
ិ
ើ

អាហារធពលោងចរបស្់

ត្់រត្ូវោនធគយកធៅ

ធហើយធចញធៅធរកាយផទោះ ជាកតនលងតដលធ

តដលភរយា
ិ
ត្់ោនដឹងថា

ត្់យកកាំបិត្មួយ

រត្ូវធគចង ។ ធ

ោក់កាប
ំ ត្
ិ ចូលធៅកនុងមាត្់ធ

ទាញអណា
ត ត្ធចញមក

កាត្់វា ធ ប
ើ ចូលធៅកនុងផទោះ ។

ត្់ោនអណា
ឋ ត្ធ

ឃាត្កៈ
ធហយ
ើ ោន

យកមកអាំងវាធៅ

ធលើធជើងរកានធភលង
ោនោក់វាធលើោយោំ ធហយ
។
ើ
ើ អងគុយបរធភាគ
ិ
ដំបូង

ត្់ោនយកមាត្់លិ ធោយ ធហយ
ើ ធរកាយមក លិ ធចំណិត្សាច់

ធៅខណៈធនាោះ អណា
ត ត្របស្់

ត្់ រត្ូវោនោច់ដល់គល់ នង
ិ ោនធាលក់

ធចញពីមាត្់ មកធៅធលើចានោយ ។
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fifty-five years. He could not eat rice without beef.
One day, having done his work, he gave some beef to his wife
to cook for his supper. Then he went to the pond to take bath. At that
time, one of his friends came to his house and took his beef that his
wife prepared for his dinner even though she strongly refused to give.
When her husband came back he saw his dinner with no beef,
he was very angry and took a knife, went out to the back of his house
where cows stand. After seeing it, the butcher put the knife into the
cow‟s mouth then pulled out the cow‟s tongue and cut it off. He then
returned back home. He grilled cow‟s tongue on the stove, put it on
the boiled rice and sat down to eat with rice. First he licked the rice
then a piece of meat. At that moment, his tongue was cut and fell out
of his mouth onto the dish of rice.
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ធរកាយមក
ធចញពីមាត្់ ត្់
ដូចធ

ត្់ោនធៅកាន់ ធា
ី ល ផទោះ ជាមួយ្មតដលហូរ
ធហយ
ើ លូ នវារធោយពដនិងជងគង់

ដូធចានោះ ។ កមមពនការកាត្់អណា
ឋ ត្ធ

ធហើយតរស្ក

ធ្វើនា ជា
ី
ិដឌ្មមធវ នីយ-

កមម ធហយ
ើ ឱ្យផលជា ុកខលំោក កនុងធពលបចចុបបនន ។
បនាទប់ពី

ត្់ោនវារធឡង
ើ វារចុោះ

នង
ិ៍ ូចជាស្ធមលង
ិ តរស្កធរា ដ

ត្់កោ
៏ នសាលប់ធៅ ។ ការជាប់ជំពាក់ធៅនឹង ិដឌ្មមធវ នីយ-

ធ

កមមរបស្់

ត្់ (

កនុងអវច
ិ ន
ី រក

ត្់ោនស្មាលប់ធ
ធហយ
ើ

អស្់ ៥៥ឆ្ន ំ )

ត្់ោនធកើត្ធៅ

ត្់ោនមានមុខធឆ្ពោះធៅរក

ការរបស្ពវនង
ឹ

ធស្ចកតី ុកខដរ៏ នធត្់ ធៅកនុងនរកដ៏គួរឱ្យខាលចពរកតលង15 ។
ធរឿងទាំងធនោះ ោនបងាហញថា រពោះោ ស្ុ បបពុ ធមានចិត្ឋពាោ
ធហើយមន
ធចា
ិ
ិ ោនធបើកផលូវដល់រពោះស្មាមស្មពុ ធ នាងចិញ្ហចមាណវកា
រពោះស្មាមស្មពុ ធថា

ោនរប ូស្តជាមួយនង
ឹ នាង

ននទមាណពោន

រប ូស្តនង
ណ នង
ឹ រពោះនាងឧបបលវណា
ិ ធ

ឃាត្កៈ ោនកាត្់អណា
ឋ ត្ធ

ទាំងរស្់

ួល

។

ពួកធគទាំងអស្់ោន

ធោយសារពួកធគធ្វអ
ើ ំធពអា
ើ រកក់ដូចខាងធលើ

មហនតរាយដល់ អាយុជីវត្
ិ
។

រពោះោ ស្ុ បបពុ ធ

នាងចញ្ហ
និង ននទមាណព រត្ូវ្រណីរស្ូប ។ ចំតណក
ិ
ិ ច មាណវកា
ធ
15

ឃាត្កៈ

អណា
ត ត្របស្់

ត្់រត្ូវោនោច់

ដូចតដល

លោកម្មាស់ Sayadaw, P. T. (២០០៧). ការងាររបស់កម្ម. ទំព័រ ១៧៤ ដេ់ ១៧៥.
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ត្់កាត្់

Then, He experienced such great pain bleeding from his
mouth. He came into the courtyard of his house. He moved about on
his hands and knees, roaring just like an ox. His bad action of killing
cow produced its results in present time because he cut the cow‟s
tongue. He was very painful.
Having crawled for some time and bellowing like an ox, he
died. Clinging to his subsequently-effective kamma (he had killed
cows for fifty-five years), he was born in the great Unremitting Hell
(Avici). And he was destined to experience horrific sufferings in that
great and terrible hell15.
These stories disclosed that King Suppabuddha had a
malicious disposition and did not make way for the Buddha,
Cinchamanavika acused the Buddha of rape, Nandamanub rabed the
female Buddhist monk, Uppalavanna, and the butcher cut living
cow‟s tonque off.

They all died in such a miserable way because

they performed above misconducts.

15

The king Suppabuddha,

Sayadaw, P. T. (2007). The Workings of Kamma.pp. 174-175.
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អណា
ឋ ត្ធ

ទាំងរស្់ដូធចានោះឯង ។ ពួកធគទាំងធនាោះ ោនសាលប់ធៅកនុង

រវាង៧ពែង ធោយសារអំធពើអារកក់របស្់ពួកធគ ឱ្យផលធៅកនុងជាត្ិធនាោះ
។ ធនោះធោកធៅថា បរបកក
ិ
ិដឌ្មមធវ នីយកមមខាងអារកក់ តដលជា
កមមមយ
ួ ឱ្យផល កនុង រវាង៧ពែង ។
២.អបេបខក
ទិដ្ឋធម្មវេទនយ
ិ
ី ខម្ម

គជា
ឺ កមមតដលនង
ឹ ឱ្យ

ួលផល កនុងបចចុបបននភពធនោះ មន
។
ិ មាននូវស្ភាពចាស្់កាលធឡយ
ើ
អបរបកក
ិ
ិដឌ្មមធវ នីយកមម មានទាំងកុស្លនិងអកុស្លផងតដរ ។
-អបរប
ឌ មមធវ នីយកមម ធៅកនុងចំតណក
ិ កក ិ ដ្

ពនកុស្លកមម

ពិត្ណាស្់ មានឧទាហរណ៍ជាធរចើន តដលទាក់ ងនឹងធស្ចកតីធនោះ បុតនតមានឧទាហរណ៍ ៣ បុធណា
ណ ោះ

រត្ូវោនធរជើស្ធរស្មក
ើ

ពនយល់កុ ង
ន ធី នោះ ។

១. ធរឿងកូនលអ

កូនលអគមា
ឺ នការដឹងគុណឪពុកមាឋយ ។ ពួកធគ ជួយធ្វើកិចចការ
ឪពុកមាឋយ

និងចិញ្ចឹមបីោច់ឪពុកមាឋយ

ធោយបច័ចយ៤

ត្តមតដល

អាចធ្វោ
ើ ន ។ ធៅធពលឪពុកមាឋយឈឺ ពួកធគយកឪពុកមាឋយធៅធព យ
ធហយ
ើ ធចញអវៗ
ី រគប់យាង ឱ្យដល់ធោករគូធព យ ជំនួស្ឪពុកមាឋយធគ
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Cincamanavika, and Nandamanub were swallowed up by the earth.
As for butcher, his tongue was cut off as he cut alive cow‟s tongue
off. These people died in seven days because their misdeeds
produced its result in that existence. This is called unwholesome
Paripakkaditthadhammavedaniyakamma which is one of kammas
produces its results within seven days.
2. Aparipakkadhithadhammaveda is kamma, which will
bear results in this life, does not mature. It also has both wholesome
and unwholesome deeds.
-Aparipakkaditthadhamamavedaniyakamma in aspect of
the wholesome Kamma
Of course, there are examples relevant to this meaning, but
only three examples were chosen to explain here.
1. Good Children
Good Children are grateful to their parents. They help their
parents‟ works and feed them with the four requisites as much as
they can. When their parents got sick, they take them to the hospital
and pay for everything instead of their parents. And when they have
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។ ធៅធពលពួកធគមានកូន កូនពួកធគ មានការដឹងគុណចំធពាោះពួកធគ
ដូចតដលធគោនធ្វើ ចំធពាោះឪពុកមាឋយធគដូធចានោះឯង ។

២. ធរឿងស្បបុរស្ជន
ពត្
ិ ណាស្់ ធៅកនុងស្ងគមរបស្់ធយង
ើ មានស្បបុរស្ជនតដល មាន
ែវកាធរច
ន
ិ
ើ

ពួកធគតចកចាយអវីៗមួយចំនួន

អស្់ជាធរចន
ើ ឆ្ន ំ

ជន ុគត្
៌ ដូចជារោក់កាក់ អាហារ ស្ធមលៀកបំពាក់

ដល់

ីសានក់អារស្័យ

ជាធដើម ។ ធោយសារធស្ចកតីលអរបស្់ធគ ពួកធគតត្ងតត្ជួបធស្ចកតីស្ុខ
នង
ិ ធស្ចកតច
ី ធរមន
ើ ។

៣. ធរឿងពុ ប
ធ រស្
ិ ័
មានឧទាហរណ៍មួយធ ៀត្ តដលឆលុោះបញ្ហចំងនូវធស្ចកតីធនោះ ឱ្យ
កាន់តត្ចាស្់ធឡើង។ ឧទាហរណ៍ធនោះ និយាយអំពព
លអ ជាអនក
ី ុ ធបរស្័
ិ
ំនុកបរមុងកច
ិ ចការងារកនុងរពោះពុ ធសាស្នា

ធហយ
ើ ធ្វឱ្
ើ យសាស្នាមាន

ការរកចធរម
ន
ល ឱ្យស្ថិត្ធៅកនុងស្ីល្ម៌
ី
ើ រុងធរឿង ។ ពួកធគ ក៏ត្មកល់ខួ ន
ជានិចចផងតដរ ។ ធោយសារពួកធគ ោនធ្វើនូវធស្កតីលអតបបធនោះ អស្់
ជាធរចន
ើ ឆ្ន ំ វាធ្វឱ្
ើ យពួកធគោនធស្ចកតស្
ី ុ ខកាយស្បាយចត្
ិ ត មានពណ៌
ស្មបុររស្ស្់ថាល មានកត្
តិ ស្ មន
ិ យ
ិ មានជមងរា
ឺ

មានកមាលង
ំ មាំមន
ួ នង
ិ

អាយុ យឺនយូរ ។ ធៅធពលពួកធគធាលក់ខួ នឈ
ល
ឺ ពួកធគោនជួបធព យលអ
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children, their children are grateful to them as they did to their
parents.
2. Generous People
Of course, in our society there are generous people who have
a lot of money and they have shared something for many years such
as money, food, clothes, shelter and so on with poor people. Because
of their goddesses, they always encounter happiness and prosperity.
3. Laypeople
There is another example that reflects this meaning clearly. It
is about good laypeople that sponsor Buddhist works and make them
prosperous.

They also constantly place themselves on morality.

Since they have performed those good deeds for many years, they are
happy both physically and mentally. And they have beautiful skin,
have no ill. They are honored, strong and live longer. When they
become ill they will meet kind and skilled doctors, be given good
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ំ អឆ្ប់ជាស្ោះធស្បយ
នង
នង
ិ ជំនាញ ោនថានល
ើ
ិ មានមនុស្សលអជួយ ំនុក
បរមុងពួកធគ រគប់តបបយាងធ ៀត្ ។
ឧទាហរណ៍ទាំងធនោះ ោនបងាហញថា អំធពើលអរបស្់ពួកធគ ោន
ឱ្យផលធៅកនុងបចចុបបននជាត្ិ ធរកាយពី៧ពែងធៅ ។

-អរប
ឌ មមធវ នីយកមម ធៅកនុងចំតណក
ិ កក ិ ដ្
ពនអកុស្លកមម

មានធរឿងជាធរចន
ើ តដលទាក់ ងនង
ឹ បុគគលតដលធ្វអ
ើ កុស្លកមម
ធហើយោន

ួលផលកនុងធពលបចចុបបននធរកាយពី៧ពែង

ដូចជា

(១)

បុរស្ មានក់ រ ំធោភកូនធគ ោនមួយធៅពីរតខធរកាយមក តមឪធគ ក៏
ដង
ឹ ប ឧរកដ
ិ ឌរបស្់

ត្់ ធហយ
ើ ោនរាយការណ៍ធៅពួកបូលីស្ បនាទប់

មក ធគក៏ោក់គុកបុរស្ធនាោះធៅ ។ (២) ធៅធកមងវាយមាតយ ធពលចាស្់
មានកូន កូនវាយធគវញ
ិ ។ (៣) លួ ចធគ ធគចាប់មន
ិ ទាន់ោន ស្បាយ
ពីរធៅបីតខធរកាយមក មាចស្់ធគចាប់ោន ធគវាយយាង្ងន្
់ ងរ ធហើយ
ធរកាយមក

បូលីស្ក៏ចាប់ធចារធនាោះោក់គុកធៅ

ជាធរចន
ើ តដលបញ្ហជក់ពប
ី ុគគល

។

នង
ិ មានធរឿង

តដលោនធ្វអ
ើ កុស្លកមម ធហយ
ើ ោន

ួលផលធរកាយពី ៧ពែងធៅ ។
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medicines, get well and have kind people support them everything.
These examples asserted that their good deeds produce its
results after seven days in this existence.
-Aparipakkaditthadhamamavedaniyakamma in aspect of
the unwholesome Kamma
There are many examples relevant to the ones who have done
misconduct and reaped its results in this existence after seven days
like (1) a man raped a daughter of other family. A couple months
later, her parents knew about his crime and they reported it to the
police and then he was sentenced to jail. (2) As a young son, he had
hit his mother, by the time he grew up and had children, his children
hit him the same way he had done to his parents. (3) After stealing
other‟s property, a thief was happy when he can escape. A couple
months later the owners arrested and hit him seriously. Afterward he
was sentenced to the jail by police. And there are others stories
which implied one performed misdeed and reaped its results in this
existence after seven days.
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២. ឧបបជ្ជសវទនីយក្មម
ឧបបជជធវ នីយកមម ោនដល់កមមតដលឱ្យធសាយផល ធៅធពល
តដលចូលធៅកាន់ភព ី២ តដលជត្
ិ នង
ឹ បចចុបបននភព គជា
ឺ ធចត្នាតដល
ធៅកនុងអកុស្លជវនៈ និងមហាកុស្លជវនៈដួង ី៧ ។
បញ្ហចននតរយកមម
និងនិយត្មចា
ិ
ិ ឆ ិដឌិកមម គឺជាឧបបជជធវ នីយកមម ធៅកនុគមពរី សារត្ថស្ងគហៈ ក៏ោនស្តមតងអំពីមហគគត្កុស្លកមមថា
ជាឧបបជជធវ នយ
ី កមមផងតដរ ។
កនុងអងគុត្តរនកា
ំ ៣ គឺ ដ
ិ យអដឌកថា ស្តមតងថា កមមទាង
ិ ឌិ្មមធវ នីយកមម ឧបបជជធវ នីយកមម និងអបរាបរយធវ
នីយកមម រតមងមាន
ិ
នា ក
ន
ធពាោះត្តមឋានៈរបស្់ខួ ន
ល
មន
ី ុ ងការឱ្យផលធោយចំ
ិ មានការផ្ទលស្់
បតូរធៅយាងដព

ធោយធស្ចកតថា
ី

ដ
ិ ឌ្មមធវ នីយកមម ក៏រត្ូវធៅជា

អធហាស្ិកមម មន
ត នា ី ឆលងធៅឱ្យផល កនុងភព ី២
ិ មានការផ្ទលស្់បូ រត្ួ
ធ ៀត្ធឡើយ

ឧបបជជធវ នីយកមមកមា
៏ នត្ួនា ីឱ្យផល

រត្ឹមតត្ភព ី២

បុធណា
ណ ោះ ធបើមន
ិ មានឱ្កាស្ឱ្យផលកនុងភព ី២ធនាោះធ

ក៏ជាអធហាស្ិ-

កមម

គម
ត នា ី
ឺ ន
ិ មានការផ្ទលស្់ បូ រត្ួ

ឆលងធៅឱ្យផលកនុងភព ី៣ជាធដម
ើ

ោនធ ៀត្ធឡយ
នង
នយ
ើ
ិ អបរាបរយធវ
ិ
ី កមម រតមងមានត្ួនា ឱ្
ី យផល
ត្តំងតត្ពីភព ី៣ធៅ រហូត្ដល់ចូលរពោះនិពាវន បុតនតធបើបុគគលធនាោះ ចូល

34

2. Subsequently Effective Kamma
Upapajjavedaniyakamma refers to kamma that bears its
results in the second existence which is close to the present life. And
again it refers to the volitions of the seventh unwholesome and
wholesome impulsions.
Paccanantariyakamma (the five heinous) and Niyatamicchaditthi (the permanent wrong views) are the subsequently effective
kamma, Upapajjavedaniyakamma. In Saratthasangaha, it is also
stated that Mahaggata kusala kamma is subsequently effective
kamma as well.
In the commentary of Anguttaranikaya, commentators stated
that the three kammas, namely, presently effective (Ditthadhammavedaniya Kamma), subsequently effective (Upapajjavedaniya
Kamma) and indefinitely effective kamma (Aparapariyavedaniya
Kamma) have the functions in producing its results according to its
positions without changing. This means that presently effective
kamma becomes defunct and it can neither exchange its functions nor
produce its results in the second existence. Subsequently effective
kamma functions in producing its results only in the second life. If it
has no chance to bear results in the second life, it becomes defunct
kamma that is, it's not able to swift its function and across over to
give results in the third existence. And indefinitely effective kamma
functions in generating its results from the third existence to the last
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លោកក្រូ អ្រគបណ្ឌ ិតធម្មមចារ្រប បតត វង្្ (២០១២). ជំនួយសតិភារ ៧ (ភាវងខ្មមរ). រាជធានីភ្នំលពញ
ទំព័រ១០១ ដេ់១០២.
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existence, the attainment of nibbana. But if a man attained Nirvana
before indefinitely kamma bears its result, this indefinitely
effectively kamma becomes defunct as well. Just as in Pali started
that

“Ditthadhammavedaniyam

upapajjavedaniyam

aparapari-

yavedani yanti tesam sangkamanam natthi yathathaneyeva titthanti”
which is translated as " The exchange of the three kammas, namely,
presently effective (Ditthadhammavedaniya kamma), subsequently
effective (Upapajjavedaniya kamma) and indefinitely effective
kamma (Aparapariyavedaniya kammas) does not exist. It always
remains only in its positions16.” Two stories are chosen to explain
about this kamma as following.

1. The Story of Venerable Devadatta
Venerable Devadatta had done the two unwholesome weighty
kammas in his life. First, he impelled the big rock off crag to hit and
kill the Buddha. But that big rock stroked another rock and broke
into pieces. But one piece hit the Buddha‟s foot, wounding the

16

Savong, D.B. (2012). The Jomnuysati Part 7 (Khmer language). Phnom Penh,
pp. 101-102.
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ោ
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លោកម្មាស់ Sayadaw, P. T. (២០០៧). ការងាររបស់កម្ម. ទំព័រ ១៦៥.
18
លោកក្រូ ហាយ ចលក្ម្ើន (២០១៥). ធម្មបទដឋកថា (កនុ្បាប្រគ). ក្កុ្បាត់ដំប្, ទំព័រ ១០.
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Buddha‟s foot and drawing the blood. Second, he committed schism
within the Sangha by splitting the Order. Of course, among those
kammas, a schism in the Sangha is weightier. There were many
impulsions of a schism in the Sangha. One of seventh impulsions of a
schism forms five aggregates (Khandha) in Avaci Hell17.
This story disclosed that venerable Devadatta died and was
born in Avaci of hell because his bad kamma produced its results
after his death. Kamma which generates its results in next life or
second life is called Upapajjavedaniyakamma.

2. The Goddess Laja’s Story
When the Buddha stayed at the Jetavana Monastery, he
expounded this verse (Punnance puriso kariya etc.), with reference to
the goddess Laja18.

17

Sayadaw, P. T. (2007). The Workings of Kamma. pp.165.
Chamroeun, H. (2015). Dhammapadatthakatha (in Papa Vagga). Batttambang,
pp. 10.
18
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When Venerable Kassapa dwelled at Pipphali Cave, he
entered into attainment of extinction (Nirodha-samapatti) for seven
days. Arising from attainment of extinction on the seventh day, he
considered with supernatural vision the place in which he needed to
go for alms-giving. Since he looked abroad, he saw a woman who
was the keeper of a field of rice-paddy, searing heads of rice which
she had collected. At that instant, he examined by himself, “Is she
faithful or is she not faithful.” Straightaway he realized that "she was
faithful", he considered, “Will she be able to render me?” Suddenly
he knew, “This young woman is cleaver; she will render me, and as
the result of such deed, she will gain a lot property.” Thus he wore
his robes, took bowl in hand, moved and stood near the rice-field.
When the young woman saw the Venerable, her mind is faithful and
delighted, and her body was covered with the five sorts of joy.
“Please wait for a while, Venerable,” said she. Bringing some of the
parched rice, she moved quickly to him, poured the rice into his
bowl, and then, paying homage to him. She made a wish, saying
“Render, may I see the truth that you have seen?” “So be it,”

37

ដូចតដរធោកមាចស្់ោនធឃញ
ើ »
ថា

រពោះមហាកស្សបៈោនធ្វអ
ើ នុធមា នា

«ស្ូ មធស្ចកតីរជោះថាលតដលនាងរោថានធហើយ

ធរកាយមក

ចូរស្ធរមចចុោះ»

នាងោនថាវយបងគំរពោះធែរៈធដើមបរី ត្ឡប់ធៅវញ
ិ

។
នាង

ក៏ោននក
ឹ ដល់ទាន តដលនាងោនថាវយធហយ
ើ ដល់រពោះធែរៈ ។ ធៅធលើ
ផលូវតដលនាងធដើរធៅ

ធលើភតលឺ រស្មួយកតនលង

ធដកធៅកនុងរនធមយ
ួ

។

មានអាស្ិរពស្
ិ កាចមួយ

វាមន
ិ អាចខាំធជើងរពោះមហាកស្សបៈោនធ

ធោយសារចីវររបស្់ធោករគបដណតប់ធលើធជើងធោក ចំតណកឯ នាង
ោជ្ត្ត
ី នាងធដរើ បធណតើរនក
ឹ រលឹកទានតដលនាងោនថាវយធហយ
ើ ដល់
រពោះមហាកស្សបៈបធណតើរ ។ ធៅធពលោនដល់កតនលងមួយ ពស្់កល
៏ ូន
ធចញពីរនធ ខាំនាងឱ្យដួលធដកធៅកនុង ីធនាោះ។ កាលសាលប់ធៅរបកប
ធោយចិត្តរជោះថាល នាងក៏ធៅធកើត្ធៅកនុងឋានស្ួ គ៌ ។ ជាធ ព្ីត្តមួយ
រូប នាងោនចុោះមកកាន់កុដរិ ពោះមហាកស្សបៈ ធដើមបធី ោស្ស្មាអត្ ។
ធៅធពលរពោះមហាកស្សបៈធឃញ
ើ អវៗ
ី រត្ូវោនស្មាអត្
ថា

«រោកដជាភក
ខ
យ
ិ ុ ឬសាមធណរណាមួ

ធោកស្ននោ
ិ ឌន

ោនធរៀបចំនូវការងារទាំង

ធនោះ» ។ ធៅពែង ២
ំ ធនាោះធ ៀត្ ធោកក៏
ី នាងោនមកធរៀបចំរបស្់ទាង
ោនស្ននិោឌនដូចមុនធ ៀត្ ។ ធទាោះបជា
ី យាងណាក៏ធោយ ធៅពែង ី៣
ធោកោនឮ

ស្ធមលងអំធោោះ

និងោនធឃើញពនលឺតដលធចញពីកាយ

38

responded the Venerable Kassapa, pronouncing the words of
thanksgiving. After she saluted him for returning, she recalled her
alms-round which she had offered him. On the road skirting the field
of growing rice, there was a poisonous snake in a hole. It couldn‟t
bite the Venerable Kassapa‟s leg because it was covered with his
yellow robe. But by the time she reached the spot on her return
reflecting upon alms-round which she had offered the Venerable
Kassapa, a snake came out of the hole and bit her. Then it made her
fall down on the ground and died. Dying with faithful mind, she was
born in heavenly world. As a goddess, she came down to the
Venerable Kassapa‟s chamber for cleaning the premises etc. When
venerable Kassapa saw what had been done he inferred, "It‟s
Bhikkhu or novice who have prepared these work.” On the second
day she came to prepare the same thing again, he had the same
inferred. However, on the third day he heard the sound of her
sweeping; he then looked in through the keyhole, and saw shining
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របស្់នាង ចាំងចូលកនុងរបធហាងធសារ ធហយ
ើ ភាលមៗធនាោះ ធោកោន
ស្ួ រថា «អនកណា តដលកំពុងធោស្?»
នាងោជ. ោនធឆលើយថា «គឺខុ ំញ តដលជាក្តស្តីឧបោឌយិការបស្់
ធោកមាចស្់ ធ្មោះនាងោជធ ព្ីត្ត ហនង
ឹ ណា» ។
រពោះធែរៈ. ោននយា
ិ យថា «អាត្តមមន
ិ មានក្តស្តី ជាឧបោឌយកា
ិ
ធ្មោះហនឹងធ » ។
័
នាងោជ. «កាលខញុំធៅជាក្តស្តីវយធកម
ងមានក់ តដលតែរកាតរស្
ពនរស្ូវសាលី ខញុំោនរបធគននូវោជដល់ ធោកមាចស្់ ។ ខណៈធពល
តដលខញុំកំពុងរត្ឡប់មកផទោះត្តមផលូវ ពស្់ោនខាំខុ ំញ
ធៅរបកបធោយធស្ចកតីធរត្កអរ
ោនធៅធកើត្ធៅកនុងឋានស្ួ គ៌
រពោះអងគ

ធហយ
ើ ខញុំោនសាលប់

ចំធពាោះទានតដលោនធ្វើធហើយ
។

ធោយសារតត្ធោកមាចស្់

ក៏

ធ ើបខញុំ

ួលោននូវធស្ចកតស្
ី ុ ខតបបធនោះ ខញុំគត្
ិ ធោយខលួនឯងថា ខញុំនង
ឹ

បធរមធើ ោកមាចស្់ធោយវត្តត្ូចនង
ិ វត្ត្ំ ធរពាោះធហត្ុធនាោះ ោនជាខញុំមាចស្់
មក ីធនោះ» ។
រពោះធែរៈ. «ធត្នា
ើ ងោនធោស្ ធី នោះ ធហយ
ើ ោនត្មកល់ ក
ឹ ឆ្ន់
ក
ឹ ធរបរើ ោស្់ ធៅពែងមសល
ិ មញ
ិ នង
ិ មសល
ិ ពមង ឬ»?
នាងោជ. «ករុណា ធោកមាចស្់ » ។
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image of her form. He suddenly questioned, “Who is sweeping?”
She replied, “Venerable, it is I who is your female disciple
named goddess Laja."
The Thera said, “I don‟t have female disciple by that name.”
She replied, “As I was a young woman taking care of the rice
field, I offered parched rice to you; while I was returning on my way,
a poisonous snake bit me and I passed away with faithful mind
delight in my offering. And I was born in celestial world. Because of
you, I got this heavenly bliss. Therefore, I myself thought that „I will
render you the minor and major services, venerable sir.‟ That‟s why I
came here.”
The Thera said, « Did you sweep this place and set out water
for drinking and using for me yesterday and the day before
yesterday?
“Yes, Venerable sir.” She responded.
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រពោះធែរៈ. «អុច
ី ឹង នាងចូរធចញធៅ មន
ិ អធី

ចំធពាោះការងារ

តដលនាងោនធ្វើធហើយ បុតនតចាប់ពីធពលធនោះធៅ កុំមក ីធនោះធ ៀត្»។
នាងោជ. «ធោកមាចស្់ កុំធ្វើឱ្យខញុំវនាស្ធឡ
ិ
ើយ ស្ូ មធោក
មាចស្់ អនុញត្ឱ្យខញុំមាចស្់បធរមធើ ោកមាចស្់ផងចុោះ » ។
រពោះធែរៈ. «មានលនាងធ ព្ត្ត
នាងចូរធចញធៅ នាងកុំធ្វើ
ី
ឱ្យ្មមកែិក តដលអងគុយកាន់ផលិត្ដ៏វច
ិ ិរត្ និយាយកនុងអនាគត្ថា ោន
ឮថា មាននាងធ ព្ីត្តមានក់ បធរមរើ ពោះមហាកស្សបៈ ធោយនាងធោស្
ក
ី តនលងធោក

នង
ិ

ត្មកល់ ក
ឹ ឆ្ន់ ក
ឹ ធរបរើ ោស្់

ធដម
ើ បរី បធយាជន៍

ដល់ ធោក ។ ចាប់ពធី ពលធនោះធៅ នាងចូរធចញធៅ» ។
រ ំធពចធនាោះ នាងោនធហាោះធៅធលើអាកាស្ ធហយ
ើ ក៏ោនយំខសក
ឹ ខសួល

។

រពោះស្មាមស្មពុ ធរ ង់រជាបពីធរឿងហនឹងធហើយ

ោនរត្តស្់

នង
ឹ នាងថា «មានលនាងធ ព្ត្ត
ី ការស្រងួម គជា
ឺ ត្ួនា រី បស្់មហាក័
ស្សបៈ ជាសាវករបស្់
ត្ថាគត្ ធស្ចកតល
ី អរត្ូវោនធ្វធើ ោយអនក រោថាន
បុណយ ពីធរពាោះបុណយ នាំនូវធស្ចកតីស្ុខមកឱ្យ កនុងធោកធនោះ និង
ធោកខាងមុខ» ។ បនាទប់ពនា
នាងក៏
ី ងោនសាតប់នូវរពោះ្ម៌ធហយ
ើ
19
ោនស្ធរមចធសាត្តបត្តផ
ិ លធៅ ។

ក្ពះម្ហាលេរៈ W. Sarada (១៩៩៣). ធម្មបទ (កនុ្បាប្រគ). ត្តបិ, ទំព័រ ៤០៥ ដេ់ ៤០៧ និ្
លោកក្រូ ហាយ ចលក្ម្ើន (២០១៥). ធម្មបទដឋកថា (កនុ្បាប្រគ). ក្កុ្បាត់ដំប្, ទំព័រ ១០ ដេ់ ១៦.
19

40

The Thera said, "You may go. Never mind for work you have
well done. But from now on do not come here anymore.”
Laja replied, "Venerable, please don‟t ruin me. And may you
allow me to server you, please!"
“Goddess, go away. Do not make any preachers who sit with
a grand fan utter this in the future „it is heard that there is a goddess
who serves the venerable Kassapa. She sweeps his place and
prepares water for him to drink and use.‟ Hence, please leave,
goddess.‟”, Said the Kassappa Thera.
Thereupon she came up to the sky, cried and lamented. The
Buddha then knew this incident and said to her, “Goddess, restraint is
the duty of Venerable Kassapa, my disciple. Good deeds are
performed by the needed ones because good deeds bring happiness
both in this existence and the upcoming existence.” After listening to
the Buddha‟s sermon, she attained Sotapattiphalla19.

19

Sarada, W. (1993). Dhammapada (in Papa Vagga). Taipei, pp. 405-407 &
Chamroeun, H. (2015). Dhammapadatthakatha (in Papa Vagga). Batttambang,
pp. 10-16.
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័
ធរឿងធនោះ បងាហញឱ្យធឃញ
ងមួយរូប ធ្មោះ ោជើ ថា ក្តស្តីវយធកម
្ីត្ត ោនសាលប់ធហើយធៅធកើត្ធៅកនុងឋានស្ួ គ៌ ធោយសារតត្អំធពើលអ
របស្់នាង ឱ្យផលធៅកនុងជាត្ិ ី២ ។ កមមតដលឱ្យផល ធៅកនុងជាត្ិ
បនាទប់ឬជាត្ិ ២
ី រត្ូវោនធគធៅថា ឧបបជជធវ នីយកមម ។

41

This story presented that a young woman named Laja died
and was born in heavenly world because her good deeds produced its
results in the second existence. Kamma which produces its results in
the next existence or second existence is called Upapajjavedaniyakamma.
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៣.អបរាបរ ិយសវទនីយក្មម
អបរាបរយធវ
នីយកមម ពាកយធនោះ មានធៅកនុងអភ្
ិ
ិ មមត្ថស្ងគហៈ
បុតនតធៅកនុងរពោះអភ្
ធិ គគមហាដកា
ម
ិ
ី កតី និងធៅកនុង
ិ មមោលីកតី ធៅកនុងវស្ុ
អងគុត្តរនកា
ិ យដីកាកតី

ោនស្តមតងធៅកមមធនោះថា

អបរបរ ិយយ

សវទនីយក្មម ។

អបេ ស្ំ ធៅដល់ភពដព ៗ ធរៅអំពី ិដឌ្មមភព គឺភពធនោះ និង
ឧបបជជភព គភ
ឺ ពខាងមុខតដលជាភព ី២ ដូធចនោះអបរភព ោនដល់ភព
ចាប់ត្តង
ំ អំពភ
ស្ំ ធៅដល់ភពត្ៗធៅ រួម ន ធៅ គឺ
ី ព ៣
ី ត្ធៅ បរយាយ
ិ
អបរបរយាយធវ
នីយកមម
ិ

ោនដល់កមមតដលឱ្យផលកនុងភពត្ៗធៅ

ចាប់ ត្តំងអំពីភព ៣
ី ជាធដើមធៅ ។
កាលធបធើ ពាលដល់កមម តដលឱ្យផលធៅកនុងអបរបរយាយធវ
ន-ី
ិ
យភពធហយ
កមមធនោះធ្មោះថា អបរបរយាយធវ
នយ
ើ
ិ
ី កមម កមមធនោះឯង
ោនដល់ធចត្នា តដលធៅកនុងជវនៈរត្ង់កណា
ឋ ល៥ដួង (៥ខណៈ) គឺ
ចាប់ត្តង
ំ អំពីជវនៈដួង ី២ដល់ដួង ៦
ឬអបរាបរយី ។ អបរបរយាយ
ិ
ិ
ធវ នយ
ី កមមធនោះ

កាលធបមា
ើ នឱ្កាស្ឱ្យផលធហយ
ើ

រតមងឱ្យផលជា

ធរឿយៗធៅ មន
ិ ជាអធហាស្ិកមមធឡើយ រហូត្ទាល់តត្ចូលកាន់រពោះនិពាវន
ធ ើបជាអធហាស្ិកមមតលងឱ្យផល រពោះអដឌកថាចារយស្តមតង ុកកនុង
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3. Indefinitely Effective Kamma
Aparapariyavedaniyakamma, this term is found in Abhidhammatthasangaha but in Abhidhammapali, Visuddhimaggamahadika,
and Anguttaranikaya it is known as Aparapariyayavedaniyakamma.
The word "Apara" refers to the other existences which is
apart from this existence (Ditthadhamma bhava) and the second
existence (Upapajja bhava). So the word Aparabhava signifies the
next existence which is from the third existence. While as the word
Pariyaya mean upcoming lives. In combination, the term Aparapariyayavedaniya kamma refers to kamma that enable to produce its
results in upcoming lives start from the third life or existence.
By the time in which kamma bears its results in
Aparapariyayabhava, it is named as Aparapariyayavedaniyakamma.
This kamma refers to the volitions of the five middle impulsions (the
five moments) counted from the volitions in the second to the sixth
impulsions. This Aparapariyaya or Aparapariyavedaniyakamma, if it
has an opportunity to bear its results, it does often and does not
become defunct until the attainment of nibbana. The commentator
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អងគុត្តរនកា
ណ ស្កអដឌកថា ថា
ិ យអដឌកថា និងមជឈម
ិ នកា
ិ យ មជឈម
ិ បណា

«ឧភិននំ អនាវេ បន បញ្ច ជេនវច្ត្នា អបេបេយវេទន
ិ
ីយខម្មំ នាម្ ត្ំ អនាគវត្ យទ្ធ ឱកាេំ លភត្ិ ត្ទ្ធ
េបាខំ
វទត្ិ េត្ិ េំ សាេបបេត្ាិយា អវោេិខម្មំ នាម្ ន
ិ
វោត្ិ» តរបថា «ជវនធចត្នា៥ដួង តដលត្តំងធៅកនុងកណា
ឋ លពន
ជវនៈដួង ី១ នង
នយ
ិ ជវនៈដួង ី៧ ធ្មោះថា អបរបរយាយធវ
ិ
ី កមម
កមមតបបធនោះ ដល់ធពលណាោនឱ្កាស្កនុងអនាគត្ធហយ
ធពលធនាោះ
ើ
រតមងឱ្យផល ធបើស្ងារវដតធៅតត្មានការរបរពឹត្តធៅ កមមធនោះនឹងោន
ធ្មោះថា អធហាស្ិកមមធនាោះ រតមងមន
ិ មានធឡើយ» ។
ការបធងកត្
នយ
ើ ផលពនអបរាបរយធវ
ើ ោនទាំងកនុង
ិ
ី កមម គប
ឺ ធងកត្
បដិស្នធកា
ិ ល ទាំងកនុងបវត្តកា
ិ ល បុតនតមានបញ្ហហថា ធចត្នាតដលធ្មោះ
ថា

អបរបរយធវ
នីយកមមធនោះ
ិ

ធៅកនុងវែ
ួ ៗមាន៥ខណៈ
ិ ីចិត្តនីមយ

កាលធបើដូធចនោះ ការឱ្យផលបដិស្នធិ ធត្ើឱ្យបដិស្នធិ៥ដង ធពាលគឺឱ្យ
ធកត្
ើ ៥ជាត្ឬ
ិ ?
ចធមលយ
ើ កនុងបញ្ហហធនោះ

គឺមន
ិ តមនឱ្យធកត្
ើ ៥ជាត្ធិ ឡយ
ើ

ធោយ

ធស្ចកតីថា ធចត្នាកនុងជវនៈទាំង៥ខណៈធនោះ ធបើមានឱ្កាស្ ធត្ើឱ្យផល
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stated in commentary of Anguttaranikaya and Majjhimanikaya
Majjhima pannasaka as "Ubhinnam antare pana pancajavanacetana
Aparapariyavedaniyakammam nama tam anagate yada Okasam
labhati tada vipakam deti sati samsarappvattiya ahosikammam nama
na hoti” which is translated as "the volitions of the five impulsions in
the middle of the first and seventh impulsions are called
Aparapariyayavedaniyakamma. When this kamma gets a chance in
producing its results in the future, it will generate its results. If the
chain of samsara keeps going, then this Kamma will never ever
become defunct kamma.”
The resultant of Aparapariyavedaniya kamma is generated
both at the moment of rebirth (Patisandhi kala) and throughout the
life time of individual (Pavatti kala). But the thing is volition which
is called Aparapariyavedaniya kamma in every process of
consciousness has five moments. Therefore in bearing rebirth does it
give rebirth five times or fives existences?
The answer is not about giving rebirth for five existences
because the volitions in javana of those five moments generates its
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result at the moment of rebirth for just one existence only. But if it
gets a chance in bearing results throughout the life time of individual
(Pavatti kala), it can generate its results for many existences, many
lives.
In generating results at the moment of rebirth of
Aparapariyavedaniya kamma stated that "if it gets a chance, it gives
rebirth for one existence." In term of getting a chance or having an
opportunity it is explained as bellow:
Actions which are considered as wholesome or unwholesome
have to contain all the seven impulsions (javana). When there are all
seven impulsions, it is called a deed or kamma and it is powerful in
producing its results at once rebirth-linking moment (Padisandhi
kala). If the process of consciousness arises twice, it generates its
results twice as well as in two lives or two existences. If the process
of consciousness arises three times etc., it also generates its results in
three lives or existences so on. In addition, in every process of
consciousness that have all the seven impulsions, the volition which
has the right to produce its results in rebirth-linking moment has only
six impulsions that are the volition of the seventh impulsion called
subsequently effective kamma, Upapjjavedaniya kamma and the
volition of the five middle impulsions (second to sixth impulsions)
which is called indefinitely effective kamma, Aparapariyavedaniya
kamma. As for the volition of the first impulsion, it has no right to
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generate its results in the new existence. Therefore if subsequently
effective kamma, Upapjjavedaniya kamma, of any process of
consciousness has an occasion in producing its results in rebirthlinking

moment

then

indefinitely

effective

kamma,

Aparapariyavedaniya kamma, of the same process of consciousness
is not able to bear its results in rebirth-linking moment but in the
continuum of life (Pavattikala) only. However if subsequently
effective kamma, Upapjjavedaniyakamma, of that process of
consciousness does not have an opportunity in producing its results
in the second life because of indefinitely effective kamma,
Upapajjavedaniyakamma in previous life (or Upapjjavedaniyakamma
in another process of consciousness) takes part bearing its fruit. Then
Aparapariyavedaniya Kamma in the present life which is in the same
process of consciousness with the above Upapajjavedaniya kamma
will take a chance in generating its results in rebirth-linking moment
from the third life (any lives) because the right in producing its
results still remains. That‟s why it is termed as "if having occasion”
just like the commentator stated in Atthasalini that "Ekaya cetanaya
kamme ayuhite eka patisandhi hoti.” It is translated that “When an
action is led by any volitions (volition of the seven impulsions),
rebirth-linking consciousness arises.”
This meaning implied that a person was born in Avici hell by
the power of any subsequently effective kammas (Upapajjavedaniya
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ធបើឧបបជជធវ -

kamma) such as murdering father etc. When he freed from hell,
Avici, he again has to be born in Avici hell by the power of
indefinitely effective kamma (Aparapariyavedaniya kamma) of the
same process consciousness with subsequently effective kamma that
does not take effect yet. In performing any actions, there are four
kinds of volition (depending on time) that are, (1) Pubbacetana, the
volition which arises before doing kamma, (2) Muncanacetana, the
volition which arises during doing kamma, (3) Aparacetana, the
volition which arises immediately after doing kamma

and (4)

Aparaparacetana, the volition which arises after doing kamma for
long time. Among four kinds of volitions, each type has the right in
producing its result twice in rebirth-linking moment that are
subsequently effective kamma and indefinitely effective kamma.
Therefore, in any done action there are totally eight kammas in
number that has the right in generating its results in rebirth-linking
moment as two Pubbacetanas (before doing kamma), two
Muncanacetana (during doing kamma), two Aparacetana (immediately after doing kamma), and two Aparaparacetana (after doing
kamma for long time). These are counted in type of kamma bases on
times but not in process of consciousness.
Among eight types of kammas there are four subsequently
effective kammas and four indefinitely effective kammas that are
enable to produce its results in rebirth-linking moment. If
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ធៅកនុងភពចាប់ពភ
ណ ោះ
ី ព ី៣ធៅតត្បុធណា

។ បុតនត ចំធពាោះអបរាបរយធវ
នយ
ិ
ី កមម ធៅកនុងរបធភ ៣យាងធ ៀត្
ធរៅអំពីមុញ្ចនធចត្នា

(ឬធរៅអំពីវែ
ិ ីតដលឧបបជជធវ នីយកមមោន

ឱ្យផលបដិស្នធិធហើយ) ធនាោះ រតមងមានស្ិ ធិឱ្យផលកនុងបដិស្នធិកាល
ចាប់ត្តង
ំ អំពភ
ី ព ី៣ ធៅរហូត្ដល់រលត្់ខនធបរន
ិ ពា
ិ វ ន ធរពាោះធហត្ុធនាោះ
កាលបុគគលណាោនធ្វក
វី យ
ួ
ើ មមអម
ធនាោះ

ធបជា
៏ ចឱ្យបុគគល
ើ កមមអារកក់កអា

ធៅធកើត្កនុងអោយភូមមា
ិ ននរកជាធដើម

ធរចើនជាត្ិ

តត្ធបើជា

កមមលអវញ
ក៏អាចឱ្យបុគគលធនាោះធៅធកត្
ិ
ើ កនុងស្ុ គត្ភ
ិ ូមិ ជាមនុស្ស ឬ
ជាធ វត្ត

ធរចន
ើ ជាត្ផ
ិ ងតដរ

(ធរពាោះថាកនុងអំធពក
វី យ
ួ
ើ មមអម

មានការ

ស្មាលប់ស្ត្វ ឬការធ្វើទានជាធដើម រតមងមានវែ
ិ ីចិត្តធរចើនវែ
ិ ីជា ីបំផុត្
ធហើយកនុងមួយវែ
ិ ីចិត្តអាចឱ្យបដិស្នធិោនមួយជាត្ិ។ ដូធចនោះ កនុងបុពវ-
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subsequently effective kamma of any kinds of volition such as
Muncanacetana etc. gets a chance in generating its results in new
existence then subsequently effective kamma of other three kinds of
cetanas (except Mugncanacetana) do not have the rights to bear result
in the rebirth-linking moment but in the continuum of life in the
second life. As for indefinitely effective kamma in Munca- nacetana
that share the same process of consciousness with subsequently
effective kamma has no right to produce its results in the new
existence (because subsequently effective kamma already did). It can
only bear its results in the continuum of life from the third existence
to future existences. But for indefinitely effective kamma in other
three kinds of cetana except Muncanacetana (or process of
consciousness in which subsequently effective kamma produces its
results in rebirth-linking moment, has enough right to bear its results
in the rebirth-linking moment counted from the third life to the last
life (last five aggregates). Therefore, when a man performed any
kinds of kammas if it is unwholesome deed it causes him to be born
in the woeful abodes like hell and so on for many existences. And if
it is wholesome deed, it leads him to be born in blissful existences
just as human or deva for many existences (because in any actions,
which are accomplished such as killing beings or making offerings
and so on always have many processes of consciousness. And in one
process of consciousness it is able to give results in Patisandhi kala

47

ធចត្នា

មានបុនាមនវែ
ិ ី

បរធចត្នាមានបុនាមនវែ
ិ ី

កនុងមុញ្ចនធចត្នា

អបរធចត្នា

រួមធៅកនុងអំធពើអវីមយ
ួ ធនាោះ

នង
ិ អបរា

វាមានវែ
ិ ីធរចើន

ណាស្់

ធហើយមួយវែ
ិ ៗ
ី ស្ុ ធតត្មានអំណាចអាចឱ្យបដិស្នធិោនមួយ

ជាត្ិ)

ស្មដូចរពោះអដឌកថាចារយ

ោនស្តមតង ុកកនុងអដឌសាលិនី

អដឌកថា ថា «នានា វច្ត្នា ហិ ខវម្ម អាយូហិវត្ នានា
វោត្ិ បដ្ិេនធិ » តរបថា «កាលណាសាងកមម ធោយធចត្នា
ធផសងៗធហើ មានបុពវធចត្នាជាធដម
បដស្
ើ
ិ នធក
ិ រ៏ តមងធកត្
ើ ោនធផសងៗ
20
តដរ ធពាលគប
ឺ ដិស្នធធិ រចន
ើ ដងធរចន
ើ ជាត្ធិ រចន
ើ ភពហនង
ឹ ឯង » ។

ធដើមបធី ្វឱ្
ើ យកាន់តត្ចាស្់ធឡើង ធរឿងរាវ ២ រត្ូវោនធរជើស្ធរស្
ើ
យកមកពនយល់ ធៅកនុង ីធនោះ ។ ពិត្ណាស្់ អបរាបរយធវ
នីយកមម
ិ
ធនោះ មានទាំងកុស្លនង
ិ អកុស្លកមម ។
-អបរាបរយធវ
នយ
ិ
ី កមមធៅកនុងចំតណកពនកុស្លកមម
១. ប ុមធកស្រយធត្ថ
រាបទាន ី ១
ិ
កនុងភពមុន ខញុំធកើត្ជាដំរធ្
ម ោះមាត្ងគៈ ធៅជិត្ពួកឥស្ី ោន
ី

លោកក្រូ អ្រគបណ្ឌ ិតធម្មមចារ្រប បតត វង្្ (២០១២). ជំនួយសតិភារ ៧ (ភាវងខ្មមរ). រាជធានីភ្នំលពញ
ទំព័រ១០២ ដេ់១០៩.
20

48

just for one life, one existence. Thus, how many processes of
consciousness are there in Pubbacetana, Muncanacetana, Apara
cetana and Aparaparacetana? In one action, there are many processes
of consciousness and each of process of consciousness has a strong
power to bear it result in Patisandhi kala for next life. Likewise, in
Atthasalani commentary, it is stated that “Nana cetana hi kamme
Ayuhite nana hoti patisandhi.” It is translated that “When kamma is
accomplished by the various volitions (like Muncanacetana etc.),
rebirths always arise differently-many rebirths, many lives and many
existences.20”
To make it more clearly, two stories are chosen to explain
here. Of course, Aparapariyvedaniyakamma has both wholesome and
wnwholesome deeds.

-Aparapariyvedaniyakamma in Aspect of Wholesome
Deeds
1. The First Padumakesariyattherapadana
The venerable Padumakesariya had uttered, “In the previous

20

Savong, D.B. (2012). The Jomnuysati Part 7 (Khmer language). Phnom Penh,
pp.102-109.
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ធរាយរាយធកស្រផ្ទកឈូ ក

ធោយចត្
ិ តរជោះថាល

ថាវយចំធពាោះរពោះបធចចក-

ពុ ធទាង
ំ ឡាយ តដលរ ង់តស្វងរកនូវគុណដ៏្ំ ។ ខញុំធ្វើចិត្តឱ្យរជោះថាល
ចំធពាោះរពោះបធចចកពុ ធទាង
ំ ធនាោះ រ ង់ឈោះន មារដ៏របធស្ើរ រ ង់មានរាគៈ
កំចាត្់បង់ធហយ
ើ

របកបធោយត្ត គ
កនុងឋាន
ិ ុណ ធហយ
ើ ោនរករាយ
ី

ស្ួ គអ
៌ ស្់ ១ កបប ។ កនុងកបប ី៩១ អំពក
ី បបធនោះ កនុងកាលធនាោះ
ធរពាោះធហត្ុតដលខញុំោនធរាយធកស្រផ្ទក ខញុំមន
ិ តដលសាគល់ ុគគត្ិ ធនោះជា
ផលពនពុ ធបូជា ។ បដិស្មភទា
៤ វធមាកខ
៨ អភញ្ហ
ិ
ិ
ិ ដ ៦ ធនោះ
ខញុំោនធ្វឱ្
៏ នរបត្ិើ យជាក់ចាស្់ធហយ
ើ ទាំងសាស្នារបស្់រពោះពុ ធ ខញុំកោ
21
បត្តធិ ហយ
។
ើ

២. ស្ពវគនធិយធត្ថរាបទាន ី ២
ខញុំោនថាវយធរគឿងរកអូបនិងករមងផ្ទក
វបស្ស
ិ
ី

រ ង់តស្វងរកគុណដ៏្ំ

ដល់រពោះពុ ធរពោះនាម

ទាំងោនថាវយស្ំ ពត្់ធកាធស្យយពក្តស្ត

ដ៏ឧត្តម ដល់រពោះពុ ធរ ង់រពោះមានស្នាតនដ៏រត្ង់ ។ កនុងកបប ី៩១ អំពី
កបបធនោះ កនុងកាលធនាោះ ធរពាោះធហត្ុតដលខញុំោនថាវយធរគឿងរកអូបនិង
ករមងផ្ទក ខញុំមន
ិ តដលសាគល់ ុគគត្ិ ធនោះជាផលពនការថាវយធរគឿងរកអូប
។ កនុងកបប ី១៥ អំពីកបបធនោះ ខញុំោនធកត្
ើ ជាធស្តចចរកពត្តិរពោះនាម
ស្ុ ធវលៈ រ ង់បរបូ
ំ ធរចើន ។
ិ ណ៌ធោយតកវ ៧ របការ មានកមាលង
21

ក្កុម្ជំនំក្ពះត្ក្តបិដក (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្តបិដកខ្មមរ លេម៧៤. ភ្នំលពញ, ទំព័រ ១.
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life, I was born as an elephant named Matanga lived near ascetics.
With my faithfulness, I spread pollen of lotus to worship the solitary
Buddhas who were searching for the great virtues. I was delighted in
those Paccaka Buddhas who defeated Maras, who eradicated lust,
and endowed with virtues. I was happy with life in celestial world for
one Kappa (old of earth). Because I spread pollen of lotus, I had
never been born in woeful world for ninety one kappas including this
kappa (old of earth). It was a result of faithfully worshipping the
paccaka Buddha. I mastered in four Patisambhidas, eight Vimokkhas
and six Abhinnas and I practiced according to the Buddha sasana21.

2. The Second Sabbagandhiyattherapadana
Sabbagandhiyatthera has uttered, “I had offered perfumes and
bouquet to the Buddha, Vipassi, who found out the great virtues. And
I also offered the beautiful clothes, Koseyyabasra, to the Buddha
whose mind was pure. Since I offered perfumes and garland I had
never been born in woeful world for ninety one kappas including this
kappa (old of earth). This was a result of offering perfumes and
garland. In fifteenth kappa from this kappa, I was born as a ruling
king named Suvela who possessed the seven kinds of treasures and

21

The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka , Vol. 74. Phnom
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បដិស្មភទា
៨ អភញ្ហ
ិ
ិ ៤ វធមាកខ
ិ ដ ៦ ធនោះ ខញុំោនធ្វឱ្
ើ យជាក់ចាស្់ធហយ
ើ
ទាំងសាស្នា របស្់រពោះពុ ធ ខញុំកោ
៏ នរបត្ិបត្តិធហើយ22 ។

ធរឿងទាំងពីរខាងធលើ ោនបញ្ហជក់ឱ្យធឃើញថា រពោះធែរៈទាំងពីរ
ោនធកត្
ើ សាលប់ៗធកត្
ើ

តត្ធៅកនុងស្ុ គត្ភ
ិ ព

អស្់ធរចន
ើ ជាត្ធិ រចន
ើ កបប

ធោយសារធស្ចកតល
ី អរបស្់ធោក ។ អំធពល
ើ អរបស្់ធោក តដលឱ្យផល
របស្់ខួ ន
ល
ចាប់ត្តង
ំ ពីជាត្ិ ី៣ រហូត្ដល់ជាត្ិចុងធរកាយ

ធៅកនុង

ស្ុ គត្ិភព (មនុស្សនិងធ វត្ត) គឺជារបធភ ពនអបរាបរយធវ
នីយកមម ។
ិ

-អបរាបរយធវ
នីយកមមធៅកនុងចំតណកពនអកុស្លកមម
ិ
១.អហធិ របត្
កាលតដលរពោះស្មាមស្មពុ ធ រ ង់គង់ធៅវត្តធជត្ពន រ ង់ោន
ស្តមតងរពោះ

ថាធនោះ (ន ហិ បាបំ ខត្ំ ខម្មំ ជាធដើម) រោរពធ

ចំធពាោះធរបត្មានខលួនដូចពស្់ (អហធិ របត្) ។
ពែងមយ
ួ
រពោះមហាធមាគគោលន និងរពោះលកខណធត្ថរ ោននិមនឋ
ចុោះពីភគ
នំ ិជឈកូដ

22

(ភនមា
ំ នកំពូលដូចត្តមត្)

ធដើមបប
ី ិណឍោត្ធៅកនុងរកុង

ក្កុម្ជំនំក្ពះត្ក្តបិដក (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្តបិដកខ្មមរ លេម៧៤. ភ្នំលពញ, ទំព័រ ៣.
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was extremely powerful. I mastered in four Discriminations
(Catupatisambhida), the eight deliverances (Atthavimokkha) and the
six higher knowledges (Chalabhinna) and I also put the teaching of
the Buddha into practice22.
Both stories above implied that they had been born and had
died only in blissful realm for many existences and old of earths
because of their good deeds. Their wholesome deeds which produce
its results from the third to last life in the blissful world (human and
deva realm) were kind of Aparapariyadevaniyakamma.

-Aparapariyvedaniyakamma in Aspect of Unwholesome
Deeds
1. A snake-ghost
When the Buddha was staying at Jatavanna Monastery, he
expounded this verse (Na hi papam katam kamam etc.), with
reference to a Snake-ghost (Ahipeta).
One day, the Venerable Maggallana and the Lakkhana Thera

22
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រាជរគោះឹ ។ ធៅធពលធនាោះ រពោះមហាធមាគគោលន ោនធឃញ
ើ អហធិ របត្
ធហើយធ្វើនូវការញញឹមធឡើង ។ រ ំធពចធនាោះ រពោះលកខណធត្ថរ ោនស្ួ រ
រពោះមហាធមាគគោលនថា

«ធហត្ុអវីោនជាអាវុធសា

ធ្វើការញញឹមឱ្យ

រោកដធឡង
ើ » ។ រពោះមហាធមាគគោលន ោនធឆលើយថា «មានលអាវុធសា
ធពលធនោះមន
ិ តមនជាធពលដ៏ស្មគួរ កនុងការធឆលយ
ើ បញ្ហហធនោះធ

ធោក

គបបស្
ី ួ រខញុំ ធៅចំធពាោះរពោះភ័ក្តកតពនរពោះដ៏មានរពោះភាគចុោះ» ។ កាលតដល
រពោះធែរៈទាំងពីរអងគធនាោះ ោននិមនតមកពីបិណឍោត្ ធៅកនុងរកុងរាជរគឹោះ
ធហយ
ធោកក៏ោននម
ើ
ិ នតធៅកាន់ស្ំណាក់រពោះដ៏មានរពោះភាគ ធហយ
ើ
អងគុយកនុង ីចំធពាោះរពោះភ័ក្តកតពនរពោះដ៏មានរពោះភាគ
ធផតើមស្ួ ររពោះមហាធមាគគោលនថា
ធយើងកំពុងចុោះពីភគ
នំ ិជឈកូដ

«អាវុធសា

រពោះលកខណធត្ថរ

ធមាគគោលន!

ធៅធពល

ធោកធ្វើនូវការញញឹមឱ្យរោកដធឡើង

ធហយ
ំ ួ រធហត្ុអោ
វី នជាធោកញញឹម
ើ ធៅធពលខញុស្
«ធោកគបបស្
ន
ណាក់រពោះដ៏មានរពោះភាគ
ី ួ រខញុំកុ ងស្ំ

ធោកធឆលយ
ើ ថា
ឥឡូវធនោះ

ធោក

ចូររោប់ខុ ំម
ញ កចុោះ» ។
រពោះមហាធមាគគោលនោនវស្ជជ
នាថា
ិ

ខញុំធឃញ
ើ នូវអហធិ របត្
ធរបត្ធនាោះ

លកខណៈ!

ធរពាោះធហត្ុធនាោះោនជាខញុំញញឹម

កាលរបស្់

ដូចជាកាលមនុស្ស

ធរពាោះធហត្ុធនាោះ
(អត្តភាព)

«អាវុធសា

អត្តភាពដ៏ធស្ស្

វារត្ូវោនធគធៅថា

របតវងរបមាណ

២៥
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ដូចជាពស្់

អហធិ របត្

ធយាជន៍

។

។

តដលមានខលួន

អណា
ឋ ត្ធភលង
ើ

descended from Gijjhakuda (the Vulture Peak) for alms-round in
Rajagaha City. At that time, Preah Mahamoggallana saw a snakeghost. He then smiled.

Meanwhile, Preah Lakkhana Thera

questioned him, “Why do you smile.” Preah Mahamoggallana replied
“Brother, it is not right time for me to answer this question. Please
wait and ask me when we are in the presence of the Buddha.” As
they had finished their alms round in Rajagaha City they went to see
the Buddha. Having paid homage to the Buddha they sat down in the
front of the Buddha. Then Preah Lakkh ana Thera began to ask Preah
Mahamoggallana the question "Brother Maggallana, while we are
descending from the Vulture Peak (Gijjhakuda) you smiled. And I
asked you why did u smile? You said “Please wait! You may ask me
when we are in the presence of the Buddha." And now please tell
me!”
Preah Mahamoggallana replied “Brother Lakkhana, I saw
Ahipeta (a snake-ghost) that‟s why I smiled. Its head looks like
human's head but its body looks like a snake. That‟s why it is called a
snake-ghost whose body is twenty-five leagues in length. Flames of
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ត្តំងធឡង
ើ ពក
ី ាលរបស្់វា ធឆោះរាលរហូត្ដល់កនទុយ ត្តំងធឡង
ើ ពីកនទុយ
ធឆោះរាលដល់ធលើកាលរបស្់វា
ខលួន

ធឆោះរាលធៅទាំងពីរខាង

អណា
ឋ ត្ធភលង
ឋ ល
ើ ត្តំងធឡង
ើ ពពា
ី ក់កណា

មករត្ង់កណា
ឋ ល» ។

ដូធចនោះរពោះមហាធមាគគោលន
ធរពាោះធហត្ុធនាោះោនជាខញុំញញឹម»
រ ង់ជាសាកស ី
ោលន

ត្តំងធឡើងទាំងពីរខាង ធឆោះរួមចូល

ោនរោប់ថា «ខញុំធឃើញអហិធរបត្
។

ភាលមៗធនាោះ

រពោះស្មាមស្មពុ ធ

ធៅធលើធស្ចកតព
ី ត្
ិ ពនការស្តមតងធឡង
ើ របស្់ មហាធមាគគ-

ធោយរត្តស្់ថា

«មានលភក
ខ ងឡាយ
ិ ុ ទាំ

អវីតដលមហាធមាគគ-

ោលននិយាយ គឺជាការពិត្ ត្ថាគត្ផ្ទទល់ ក៏ោនធឃើញអហិធរបត្ធនោះ
កនុងពែងតដលត្ថាគត្ស្ធរមចធពា្ញ
ិ ណតដរ បុតនតត្ថាគត្ មន
ិ រត្តស្់
ស្តមតង

ធោយសារធស្ចកតអ
ី នុធរ

ោះរបស្់ត្ថាគត្ចំធពាោះជនដព

ធោយស្ចកតថា
(ជនទាំងឡាយណា តដលមន
ី
ិ ធជឿពាកយត្ថាគត្ ការ
មន
ិ ធជឿធនាោះ រតមងរបរពត្
ឹ តធៅមន
ិ ជារបធយាជន៍ដល់ជនទាំងធនាោះ) » ។
២.កាកធរបត្
រពោះមហាធមាគគោលនោនធឃើញនូវកាកធរបត្

និងភាលមៗធនាោះ

ធោកក៏ោនធផតម
ើ ស្ួ រធរបត្ធនាោះ អំពប
ី ុពវកមមរបស្់ធគ ។ កាកធរបត្ោន
ធឆលយ
ើ ថា «ធៅកនុងអត្ត្
ី ជាត្ិ ខញុំរពោះករុណាោនធកត្
ើ ជាស្ត្វតកអក ខញុំរពោះ
ករុណាោនលួ ចដុំោយ៣ដុំ តដលធគធរៀបចំធដើមបរី បធគនភក
ខ
។
ិ ុ ស្ងឃ
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fire begin from his head down to his tail; and from its tail up to the
head. Flames of fire begin from his navel (middle of body) to both
sides of its body; and from both sides to its navel (In Khmer
Dhammapada).”
Preah Mahamoggallana said, "I saw Ahipeta, a snake-ghost,
for that reason I smiled." Suddenly the Buddha witnessed to the truth
of

Mahamoggallana‟s

statement,

saying

“O

monk!

What

Mahamoggallana said is true. I myself also saw this snake-ghost on
the day I attained the enlightenment. But I don‟t utter it because of
compassion for beings as for "those who don't believe in my
statement it might not benefit them but to harm them."

2. A crow-ghost
Preah Mahamoggalana saw a crow-ghost and he immediately
started to ask that ghost about his previous deeds. The crow-ghost
answered “In the previous life, I was born as a crow. I stole three
mouthful of food prepared for Buddhist monks. Because results of
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ធោយសារអំធពអា
ើ រកក់របស្់ខុ ំរញ ពោះករុណា ធៅធពលខញុំរពោះករុណាសាលប់
ធៅ

ខញុំរពោះករុណាោន

ួលរង ុកខទារុណកមមយាងខាលង
ំ កាល

ធៅកនុង

អវច
ិ ីនរក ធរកាយពីធនាោះមក ធោយសារផលោបរបស្់ខុ ំរញ ពោះករុណាមន
ិ
ទាន់អស្់

ធ ប
ើ ខញុំរពោះករុណា ោនមកធកត្
ើ ជាកាកធរបត្ ធៅធលើភនំ

គជ
ិ ឈកូដ ។ ដូធចនោះ កនុងកាលឥឡូវធនោះ ខញុំរពោះករុណារត្ូវោនធគធ្វើ
ទារុណកមមមកធលើ
ឯង »23 ។

ធោយសារតត្កមមជាអកុស្លធៅកនុងធពលមុនធនាោះ

ធរឿងទាំងធនោះ ោនបងាហញថា ស្ត្វតកអកោនលួ ច យកដុំោយ
បដ
ី ុំរបស្់រពោះស្ងឃ កស្ិករមានក់ ោនដុត្បណណសាោរពោះបធចចកពុ ធ ។
ធៅធពលពួកធគោនសាលប់ធៅ ពួកធគោនធកើត្ធៅកនុងអវច
ិ ីនរក។ ធហើយ
ធរកាយមក

ពួកធគោនរួចចាកពីនរកមកធកើត្ជាអហិធរបត្

និងកាក

ធរបត្ធនោះ ធោយសារតត្ អបរាបរយធវ
នយ
ល ។
ិ
ី កមមឱ្យផលរបស្់ខួ ន
ការស្តមតងដូចធពាលមកធនោះ

គជា
ឺ ការស្តមតងធៅត្តមធស្ចកតី-

វន
ឆ័ តដលរោកដធៅកនុងលកខណស្ំ យុត្ត រពោះោលី និងអដឌកថាផង
ិ ិចយ
ចត្ុត្ថោរាជក
នដ
ិ រពោះោលីនិងអដឌកថាផង វមត្
ិ វិ ធនា
ិ
ី ផង ត្តមធរឿង
ី កា

ក្ពះម្ហាលេរៈ Sarada,W. (១៩៩៣). ធម្មបទ (កនុ្ពាេ្រគ). ត្តបិ, ទំព័រ ២៦៥ដេ់ ២៦៦ និ្
លោកក្រូ ហាយ ចលក្ម្ើន (២០១៥). ធម្មបទដឋកថា (កនុ្ពាេ្រគ). ក្កុ្បាត់ដំប្, ទំព័រ ១០១ ដេ់ ១០៦.
23
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my bad action, when I die, I suffered torment seriously in the Acavi
hell and hereafter, as my bad result was not yet ended, I was born as
a crow-ghost on Vulture Peak (Gijjhakuda Mountain). So now I am
tormented because of my past unwholesome deeds.23”
These stories disclosed about a crow stole Sangha‟s three
mouthfuls of food and a farmer burnt Pacceka Buddha‟s leave
shelter. When they died, they were born in hell. Later, they freed
from hell and were born in as a crow-peta and a snake-peta because
their Aparapariyavedaniyakamma generated its results.
The above elucidation is explained on account of the
commentary

of

Lakkhanasamyutta,

Pali,

commentary

of

Catutthaparajika and Vimativinodanidika. There was a story about a

23

Sarada,W. (1993). Dhammapada (in Bala Vagga). Taipei, pp. 225-226 &
Chamroeun, H. (2015). Dhammapadatthakatha (in Bala Vagga). Batttambang,
pp. 101-106.
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តដលោនស្តមតងថា

មានបុរស្មានក់របកបអាជីពជាអនកស្មាលប់ធ

កាលបុរស្ធនាោះសាលប់ចាកធោកធនោះធៅធហើយ ក៏ោនធៅធកើត្កនុងនរក
ួលនូវធស្ចកតី ុកខធវ នា
អស្់កាលដ៏យូរ

(ទាំង ុកខផូ វកាយ
ល

ទាំងធទាមនស្សផលូវចិត្ត

លុ ោះដល់ផុត្ចាកនរកធហយ
ើ

ក៏ោនមកធកត្
ើ ជា

អដឌិស្ងខលិកធរបត្ គធឺ របត្មានតត្ឆអង
ំ ជ
ឹ ធៅនាភនគ
ិ ឈកូដ ។ ធរឿងធនោះ
មានការវន
ឆ័ ថា
ិ ិចយ

ការតដលបុរស្ធនាោះធៅធកើត្កនុងនរក

អំណាចពនឧបបជជធវ នីយកមមតដលធៅកនុងមុញ្ចនធចត្នា

គឺធោយ
ចំតណកការ

តដលោនមកធកត្
នយ
ើ ជាធរបត្ធនាោះ គធឺ ោយអំណាចពនអបរាបរយធវ
ិ
ី
កមមតដលធៅកនុងវមត្
នីដីកាថា « វត្ន វោឃាត្ខ ខម្មិ ិវធនា
ិ
ខេ វណ បុ ព្វវច្ត្នា អបេវច្ត្នា េននិដ្ឋឋបខវច្ត្នាត្ិ
ឯខេមឹបិ បាណាត្ិបាវត្ ព្ហូ វច្ត្នា វោនាិ នានា
បាណាត្បា
ិ វត្េុ

េត្ាព្វវម្េ

ត្ត្ថ

ឯកាយ

វច្ត្នាយ នេវខ បច្ត្ត
ិ វ ត្ទញ្ាវច្ត្នាេុ

ឯកាយ

អបរាបេយវច្ត្នាយ
ិ

ឥម្េមឹ

នត្ថិ

។

វបត្ត្តាភាវេ

និព្វវត្តាត្ិ

ទវេសត្ិ » តរបថា « ធោយធរឿងធនោះ ស្តមតងឱ្យដង
ឹ ថា កនុងខណៈ
តដលស្មាលប់ធ

ធនាោះ រតមងមានធចត្នាធកត្
ើ ធឡង
ើ ៣យាងគឺ បុពវធចត្នា

អបរធចត្នា មុញ្ចនធចត្នា ស្ូ មបក
ន
ល ប់ស្ត្វរត្ឹមតត្មតង (ស្ត្វ
ី ុ ងការស្មា
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man who killed cows for his living. After death he was born in hell
where he experienced painful feelings (both physical and mental) for
a very long time. Having freed from hell, he then was born as a
hungry ghost called Atthisangkhalika Peta, a peta that has only bone
lived in Gijjhakuta Mountain. This story was analyzed that as for the
man was born in hell by the power of subsequently effective kamma,
Upapajjavedaniyakamma in Muncanacetana. And he was again
reborn as a hungry ghost by power of Aparaparavedaniyakamma in
Pubbacetana or Aparacetana. As in Pali of Vimativinodanitika, it is
stated that, “Tena goghataka kammakkhane pubbacetana apar
acetana sannitthapakacetanati ekasmimpi panatipate bahu cetana
honti nana panatipatesu vattabbameva natthi.” Tatha ekaya
cetanaya

narake

pacitva

tadanna

cetanasu

ekaya

aparapariyacetanaya imasmim petattabhave nibbattoti dasseti” It is
translated as “The story says that the moment of murdering cows
there arises three kinds of volition known as Pubbacetana,
Muncanaceta and Aparacetana. Even though one killed beings just
once or take just one life, there arise many volition. So no need to
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មួយ) ក៏មានធចត្នាធរចន
ដូធចនោះចាំោច់ធពាលធៅែវី
ើ របធភ ធៅធហយ
ើ
ចំធពាោះការស្មាលប់ស្ត្វធរចើនដង (គឺធរចើនស្ត្វធរចើនជីវត្ធនាោះ»
។ កនុង
ិ
បណា
ឋ ធចត្នាទាំង៣យាងធនាោះ

បុរស្តដលស្មាលប់ធ

កនុងនរក

ធោយអារស្័យឧបបជជធវ នយ
ី កមម

ណាមួយ

(មានមុញ្ចនធចត្នាជាធដើម)

រត្ូវ

ួលផល

ធៅកនុងធចត្នារបធភ

រួចពន
ី រកធហយ
ើ

មកធកត្
ើ ជា

ធរបត្ ក៏ធោយអារស្័យអបរាបរយធវ
នីយកមម កនុងធចត្នាដព
ិ

ធរៅ

អំពីមុញ្ចនធចត្នាធនាោះឯង» ។
ធោយធរចន
នយ
ើ មនុស្សធយង
ើ តត្ងយល់ថា អបរាបរយធវ
ិ
ី កមម
ធនោះ មន
ិ ថារបធភ ណាធឡយ
ើ រតមងឱ្យផលដតដលៗធរចន
ើ ដង ការតដល
យល់ដូធចនោះ ក៏ធោយអារស្័យោនដឹងថា អបរាបរយធវ
នីយកមមរតមង
ិ
ឱ្យផលកនុងបវត្តិកាល ត្តំងតត្ពីភព ី៣ជាធដើមធៅ រហូត្ដល់ ភពចុង
ធរកាយ

(រលត្់ខនធបរន
ិ ពា
ិ វ នធ ប
ើ អស្់ផលកមម)

ដូធចានោះធឡយ
ើ
កាលធហើយ

ធរពាោះអបរាបរយធវ
នក
ិ
ី មមណា

តដលឱ្យផលកនុងបវត្ត-ិ

អបរាបរយធវ
នីយកមមធនាោះក៏អស្់អំណាច
ិ

ត្តមឱ្យផលោនធ ៀត្ធឡយ
ើ
ក៏ធោយ

ត្តមធស្ចកតីពត្
ិ មន
ិ
មន
ិ មានការ

ស្ូ មបប
ី ុគគលធនាោះធៅមន
ិ ទាន់ចូលនពា
ិ វន

ចំតណកអបរាបរយធវ
នយ
ិ
ី កមមណា

ឱ្កាស្ឱ្យផលកនុងបវត្តិកាលធនាោះ

តដលធៅមន
ិ ទាន់មាន

អបរាបរយធវ
នីយកមមធនាោះឯង
ិ
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talk about killing many times (many beings and many lives). Among
those three types of volition, the man who killed cows had to suffer
in hell due to subsequently effective kamma in any types of volitions
such as in Munhcanacetan etc. And then he was born as a hungry
ghost by the power of Aparapariyavedaniya kamma in other types of
volition except Muncanacetana.”
Typically, people thought that this Aparapariyavedaniya
kamma whatever it is, it normally gives it results again and again for
many times. This is because it is known that Aparapariyavedaniya
kamma generate it results throughout the life time of individual
(Pavatti kala) from the third existence or the third life to the last
existence (the attainment of Nirvana which has no the resultant of
kamma). In fact it is not like that. Aparapariyavedaniya kamma
which had already given its results throughout the life time of
individual, Pavatti kala, has no potential to give its results again even
though one does not attain Nirvana yet. As for any Aparapariyavedaniya kamma which have no chance to generate its results
throughout the life time of individual yet, that Aparapariyavedaniya
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ធ ប
ើ មានឱ្កាស្ជាប់ត្តមឱ្យផលធៅោន

រហូត្ដល់បុគគលធនាោះចូល

ដល់រពោះនិពាវន ។
កនុងនិោត្ជាត្ក

ោនស្តមតងធរឿង ុកមកធរចន
ើ ធរឿងណាស្់

តដលទាក់ ងនង
ឹ ការស្មាលប់ស្ត្វ គោ
ឺ នស្តមតងដូធចនោះថា បុគគលតដល
ោនស្មាលប់ស្ត្វសាលប់មយ
ួ

លុ ោះដល់សាលប់ធៅក៏ោនធកត្
ើ កនុងនរក

(ធោយសារអកុស្លកមមធនាោះឱ្យផល) កាលតដលរួចចាកពីនរក ោន
មកធកើត្ ធៅកនុងកំធណើត្ណាមួយធហើយ ក៏រត្ូវធគស្មាលប់ធរឿយៗ រគប់
ជាត្ិ ធស្មើនង
ឹ ធរាមស្ត្វតដលខលួនោនស្មាលប់ធនាោះ ធនោះគធឺ ោយអំណាច
ពនអបរាបរយធវ
នយ
ន ែ
ិ ីធផសងៗ... ។
ិ
ី កមមកុ ងវ
កនុងអដឌកថា ធនមរា
ិ ជជាត្ក ោនស្តមតង ុកថា «អបរាបេយវេទន
ិ
ិ
ីយំ បន េបាខំ

អទត្តវ ន នេសត្ិ» តរបថា

«អបរាបរយធវ
នយ
នយធឡយ
ធបធើ ៅមន
ិ
ិ
ី កមម រតមងមន
ិ វនាស្សាបស្ូ
ើ
ិ
ទាន់ោនឱ្យផល»

ធនោះជាការស្តមតងឱ្យធឃើញថា

ធបើឱ្យផលធហើយ

ក៏រតមងតលងឱ្យផលធ ៀត្24 ។

លោកក្រូ អ្រគបណ្ឌ ិតធម្មមចារ្រប បតត វង្្ (២០១២). ជំនួយសតិភារ ៧ (ភាវងខ្មមរ). រាជធានីភ្នំលពញ
ទំព័រ១០៩ ដេ់១១២.
24

56

kamma will have a chance to follow and bear its result until the
attainment of Nirvana.
In Nipatajataka, there are many stories related to killing
animals which is stated that the ones who took an animal's life reborn
in hell (because that bad kamma gave its results). When he freed
from hell and was born in any existences, he was often killed for all
existences in which were equal to body-hair of animal he had killed.
It was because of the power of various Aparapariyavedaniyakamma…
In the commentary of Nemiraja jataka, commentators
expounded that “Aparaparavedaniyam pana vipakam adatva na
nassati” which is translated that “Aparpariyavedaniya kamma does
not fade away if it does not produce its results yet" but if it does, it
will never generate its result ever again24.

24

Savong, D.B. (2012). The Jomnuysati Part 7 (Khmer language). Phnom Penh,
pp. 109-112.
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៤. អសោេិក្មម
អធហាស្ិកមម

ធៅកនុងគមពរី បដិស្មភទា
ិ មគគោនស្តមតងថា

«អវោេិ ខម្មំ នាវោេិ ខម្មេបាវកា
អវោេិ ខម្មំ
ិ
នត្ថិ

ខម្មេបាវកា
ិ

អវោេិ

ខម្មំ

ន

ភេេសត្
ិ
ិ

ខម្មេបាវកា
» តរបថា «កមមតដលោនធ្វធើ ហយ
តត្ផលរបស្់
ិ
ើ
កមមធនាោះមន
ិ ោនធកើត្ធឡើងធហើយធ , កមមតដលោនធ្វើធហើយ តត្ផល
របស្់កមមធនាោះ

មន
ិ តមនកំពុងធកើត្ធឡើងធ ,

កមមតដលោនធ្វើធហើយ

តត្ផលរបស្់កមមធនាោះនង
ឹ មន
ិ ធកត្
ើ ធឡង
ើ ធឡយ
ើ »។
អធហាស្ិកមមធនោះ

មន
ំ
ិ មានអងគ្ម៌ធោយចំធពាោះខលួនឯងអវទា
ី ង

អស្់ គឺធចត្នាធៅកនុងជវនៈខណៈ ី១ តដលធ្មោះថា

ិដឌ្មមធវ -

នីយកមម ធចត្នាតដលធៅកនុងជវនៈខណៈ ី៧ តដលធ្មោះថា ឧបបជជធវ នយ
ី កមម

នង
ឋ ល
ិ ធចត្នា៥ខណៈរត្ង់កណា

តដលធ្មោះថា

អបរាបរយធវ
នយ
ិ
ី កមម ទាំងអស្់ធនោះឯង កាលណាធបហ
ើ ួស្ធពលធវោ
របស្់ខួ នតដលរត្ូ
ល
វឱ្យផលធហើយ ក៏ោនធ្មោះថា ជាអធហាស្ិកមម ។
កនុងបណា
ឋ កមម៤យាង តដលស្តមតងអំពធី វោឱ្យផលធនាោះ (ោក
កាលចត្ុកកៈ)

ចំធពាោះ ិដឌ្មមធវ នយ
ី កមម

ឧបបជជធវ នយ
ី កមម

នង
ិ

អបរាបរយធវ
នីយកមម ទាំង៣យាងធនោះ មានការកំណត្់ធពលកនុងការ
ិ
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4. Lasped Kamma
The fourth Pakakala: Ahosi kamma: In Patisambhidamagga,
it stated that, “Ahosi kammam nahosi kammavipako ahosi kammam
natthi kammavipako ahosi kammam na bhavissati kammavipako.” It
is translated that “Kamma was performed but its results did not take
place; kamma was accomplished but its results are not taking place;
and kamma was done but its results won‟t take place.”
This Ahosikamma does not refer to any exact Dhamma itself
that

is,

the

volition

of

the

first

impulsion

is

called

Ditthdhammavedaniyakamma (presently effective kamma), the
volition

of

the

seventh

impulsion

which

is

called

Upapajjavedaniyakamam (subsequently effective kamma) and the
volition

of

the

five

middle

impulsions

which

is

called

Aparapariyavedaniyakamma. When all these kammas run out of time
in producing their results, they become defunct kamma.
Among four kinds of kammas which are classified by the
time of effect (Pakakalacatukka), the three kinds of kamma namely
presently effective, subsequently effective and indefinitely effective
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ឱ្យផលធរៀងៗខលួន ចំតណកអធហាស្ិកមម មន
ិ មានការកំណត្់ធពលនង
ឹ
ឱ្យផលផង ធត្ើធហត្ុអវីោនជាចាត្់ចូលធៅកនុងពួកធនោះ?
ធស្ចកតីធនោះធឆលើយថា រធបៀបដូចជាការស្តមតង តចកភូមតិ ដលទាក់
ងនង
ហ ៣
ឹ ត្ណា

គម
ឺ ន
ិ តមនស្តមតងរត្ម
ឹ តត្ភូម៣
ិ

នង
ិ អរូបភូមិ ) ធនាោះធ

(កាមភូមិ

រូបភូមិ

រតមងស្តមតងអំពភ
ី ូមតិ ដលមន
ិ របរពត្
ឹ តធៅ ធោយ

អំណាចត្ណា
ហ ៣ផងធ ៀត្ ោនដល់ធោកុត្តរភូមហ
ិ នឹងឯង ធស្ចកតីធនោះ
យាងណា ការស្តមតងដល់កមម តដលមានកំណត្់ធពលធវោកនុងការឱ្យ
ផលធហយ
ើ ក៏ធៅមានកមមតដលមន
ិ មានការឱ្យផលធ ៀត្ គអ
ឺ ធហាស្ិកមម
ហនង
ឹ ឯង

ដូធចនោះធ ប
ើ ចាត្់អធហាស្ិកមមចូល

កនុងោកកាលចត្ុកកៈធនោះ

ឯងផង ។
បុគគលតដលោន្ន
ធនាោះមន
ិ
ិ វនាស្ធ

មានបឋម្នជាធដើម

ធបើ្ន

កាលធបសា
ើ ល ប់ធៅ រតមងធៅធកត្
ើ កនុងរពហមធោក ត្តម

ឋានៈពន្នតដលខលួនោនស្ធរមច កនុងភព ី២ជាពត្
ិ រោកដ ធោយ
មន
ំ យផលធៅកនុងភព ី៣ ជាធដើមធឡើយ ។
ិ មានការរង់ចាឱ្
មហគគត្កុស្លកមម

ឱ្យផលដូច ន នង
ឹ ធចត្នាកាមាវចរជវនៈ

ខណៈ ី៧តដរ ដូធចនោះមហគគត្កុស្លកមមធនោះ ធ ប
ើ ចាត្់ចូលកនុងឧបបជជធវ នីយកមម ។
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kammas have limited times in producing their results. But for defunct
kamma, it does not have limited time in generating its results. Why
was it concluded in time of effect?
The answer is that it is similar to the division of Bhumi
(plane) which related to three desires. It is not illustrated only about
three related planes (Kamabhumi, Rupabhumi and Arupabhumi), but
also a plane where not related to three desires known as
Lokuttarabhumi. It goes the same for kamma bases of time of effect.
When kamma with limited time of effect is stated, there is always
kamma with no limited time of effect that is called defunct kamma,
Ahosikamma. Therefore, Ahosikamma is included in Pakakalacatukka.
A man who attains Jhanas such as first Jhana (first mental
absorption) etc. and if he did not lose his mental absorptions he will
be born in Bramha world according to Jhana he attained in life after
death (second life) without waiting any longer to produce its results
in the third existence.
Mahaggata kusala kamma (fine material Sphere and
immaterial sphere moral kammas) bears its results in the same way to
the volition of the seventh Kammavacarajavana. Thus, Mahaggata
kusala kamma is included into subsequently effective kamma,
Upapajjavedaniyakamma.
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មហគគត្កុស្លកមមធផសង ន ពកា
ី មាវចរកមម
កមម

គឺមហគគត្កុស្ល-

រតមងឱ្យផលោនតត្ចំធពាោះកនុងភព ី២តត្បុធណា
ណ ោះ

ឱ្កាស្កនុងការឱ្យផលកនុងភព ី២ធ

ធបើមន
ិ មាន

ក៏ជាអធហាស្ិកមមធោយពិត្

ឯ

ចំតណកកាមាវចរកមមវញ
(ធវៀរតលងតត្ធចត្នាកនុងជវនៈខណៈ ី១ នង
ិ
ិ
ី៧ធចញ)

ធបមា
ើ នឱ្កាស្រតមងឱ្យផលធរឿយៗ

មន
ិ ជាអធហាស្ិកមម

ធឡើយ រហូត្ដល់ចូលរពោះនិពាវន ។
ចំធពាោះធោកុត្តរកុស្លកមម
ធោយពត្
ិ

មានស្ភាពជា ិដឌ្មមធវ នីយកមម

ធរពាោះកាលធបម
ើ គគចត្
ិ តធកត្
ើ ធឡង
ើ ធហយ
ើ រលត្់ធៅ

ក៏រត្ូវធកត្
ើ ធឡង
ើ បនតភាលម

ផលចត្
ិ ត

ធោយមន
ិ មានចត្
ិ តដព ធកត្
ើ ជារវាងចធនាលោះ

ធឡើយ (ធោកុត្តរកុស្លកមម ជាអននតរកមមបបច័ចយដល់ធោកុត្តរវោក)
ិ
បុតនត

ិដឌ្មមធវ នីយកមម

តដលស្តមតងធៅកនុងោកកាលចត្ុកកៈធនោះ

មន
ិ ោនស្ំ ធៅយកធោកុត្តរកុស្លកមមផងធឡយ
ើ

ស្ំ ធៅយកតត្ធោ-

កយ
ណ ោះ25។
ិ កមមតដលឱ្យផលកនុងបដិស្នធកា
ិ លនង
ិ បវត្តកា
ិ លតត្បុធណា
មានធរឿងទាក់ ងនឹងអធហាស្ិកមមជាធរចើន

តត្ស្ូ មធលើកធរឿង

អងគុលិមាលមកពនយល់ ដូចត្ធៅ ។

លោកក្រូ អ្រគបណ្ឌ ិតធម្មមចារ្រប បតត វង្្ (២០១២). ជំនួយសតិភារ ៧ (ភាវងខ្មមរ). រាជធានីភ្នំលពញ
ទំព័រ១១២ ដេ់១១៥.
25
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Mahaggatakusalakamma is different from kammavacarakamma. Mahaggatakusalakamma always bears results only in the
second existence if it does not have an opportunity in producing its
results in the second existence, it definitely becomes defunct kamma.
As for Kammavacarakamma (except the volitions of the first and
seventh impulsions), if it has a chance it often gives results, and it
does not becomes defunct kamma until the attainment of Nirvanna.
For Lokuttarakusalakamma, it definitely is presently effective
kamma, ditthadhammavedaniya kamma, because immediately Maggacittas, path of consciousnesses arise and cease, Phalla cittas
(fruition consciousnesses) arise without other consciousnesses inte-r
fer (Lokuttarakusalakamma is Anantarapaccaya of Lokuttaravipaka),
but presently effective kamma (ditthadhammavedaniya kamma)
mentioned in this Pakakalacatukka is not focused on Lokuttarakamma. It refers to Lokiyakamma which produces its results only
in rebirth-linking moment (Patisandhi kala) and the continuum of life
(Pavatti kala)25.
There were many stories relevant to defunct kamma, but
I rise up the story of Angulimala to explain as following.

25

Savong, D.B. (2012). The Jomnuysati Part 7 (Khmer language). Phnom Penh,
pp. 112-115.
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-ធរឿងអងគុលិមាល
ធៅស្ម័យពុ ធកាល

ធចារអងគុលិមាលោនស្មាលប់មនុស្សជា

ធរចើននាក់ ធៅកនុងរកុងសាវត្ថី ។ ពែងមយ
ួ
រពោះស្មាមស្មពុ ធរ ង់ោន
រជាបថា ធចារអងគុលិមាលនង
ល
ធនាោះ បុតនតធៅ
ឹ ស្មាលប់មាត្តរបស្់ខួ នធៅពែង
ធពលត្ថាគត្យាងធៅជួបធហយ
ើ ហាមឃាត្់ធគ
មាត្តធគោនធ

ធគមន
ិ អាចស្មាលប់

បនាទប់មកធគនឹងោនបួស្ជាភក
ខ យអងគ ។ ធហើយរពោះ
ិ ុ មួ

ស្មាមស្មពុ ធរ ង់ធឃើញធ ៀត្ថា

អងគុលិមាលមានោរមរី គប់រ

ន់ កនុង

ការធឃញ
៤ ធហយ
ន
ធិ នាោះ
ើ អរយស្ចច
ិ
ើ ោនស្ធរមចជារពោះអរហនតកុ ងជាត្
។ ស្មាមស្មពុ ធ

រ ង់ោនយាងធៅបញ្ឈប់ធគពកា
ី រស្មាលប់ ធហយ
ើ

អនុញ្ហដត្ឱ្យធគបួស្ ធដើមបរី កានូវពរត្ស្ិកាខ គឺ ស្ីល ស្មា្ិ និង
បញ្ហដ ។
ចំតណករពោះោ បធស្ន ិធកាស្ល ធៅធពលធនាោះ រ ង់កំពុង
មានរពោះបំណង ធដើមបចា
ី ប់ធចារអងគុលិមាល ។ ធទាោះបជា
ី យាងណា
ក៏ធោយ

ធៅធពលតដលរ ង់ោនចូលធៅ

ល់រពោះស្មាមស្មពុ ធ

រ ង់

ោនធឃញ
ខ យអងគដស្
៏ ងបធ់ ស្ងៀម ធរកាយ
ើ ធចារអងគុលិមាល កាលយជាភក
ិ ុ មួ
មករ ង់មានធស្ចកតរី ជោះថាលជាមួយនង
ឹ ធោក ធោយោនស្នាថា រ ង់
នឹងបវារណាបច័ចយ៤ដល់ ធោក គឺចីវរ បិណឍោត្ ធស្នាស្នៈ និង
គិោនបបច័ចយ បុតនត រពោះអងគុលិមាល ោនបដិធស្្ ។ ធរកាយមក
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-The Story of Angulimala
During the Buddha‟s time, Angulimala had murdered many
people in Savatthi City. One day, the Buddha realized that
Angulimala would murder his mother on that day, but if The Buddha
went and forbade him, he could not kill his own mother and he would
become a Bhikkhu. The Buddha also knew that Angulimal had no
lack of perfect (parami) in realizing the four noble truths and
becoming a holy man (an arahant) in that very life. Therefore, The
Buddha went to stop him from killing his own mother and let him
ordain to preserve the threefold training (Trisikkha) that are Sila
(morality), Samadhi (mediation) and Pannha (wisdom).
As for King Pasenadikosala, at that moment he was willing to
arrest Anggulimara. However, when he approached the Buddha, later
he saw Anggumala became a peaceful Bhikkhu and then he had faith
in him and made a promise that he would offer him the four
requisites such as robes, alms- giving, lodging and medicines, but the
Venerable Angulimal refused. Later, the Venerable Angulimala tried
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រពោះអងគុលិមាល

ោនរោរពធនូវធស្ចកតព
ី ាយាម

កនុងការរបរពត្
ឹ ត្ម៌

ធហើយក៏ោនស្ធរមចរពោះអរហត្តធៅ ។ ធៅពែងបនាទប់ ធៅធពលធោក
និមនតធៅរកុងសាវត្ថីធដើមបប
ី ិណឍោត្ មហាជនោន ោនរគតវង ដុំែម
ដំបង

រ

ប់រកួស្ជាធដម
ើ

ធដម
ើ បធី ដញតកអក

តឆក

រជូក

ជាធដម
ើ

តត្តបរជាធាលក់រត្ូវធោកធៅវញ
បនាទប់មករពោះអងគុលិមាល ោនរត្ឡប់
ិ
មករករពោះស្មាមស្មពុ ធ ជាមួយស្ីស្ៈហូរ្ម ចីវររតហក និង ោរត្
តបក (ត្តមធស្ចកតីដករស្ង់ពី របវត្តិអស្ីត្ិសាវក័ របស្់ធោកមាចស្់
យង់ ស្ុ ផ្ទត្ ភាគ៤, ២0១១.) ។
ធៅធពលរពោះអងគរ ង់ ត្ធឃញ
ើ
អងគុលិមាលថា «

ួលរពមធៅរពាហមណ៍!

អវីតដលរពាហមណ៍កំពុង
កមមោនឱ្យផល
ធៅកនុងនរក

ួលធនោះ ត្ិចត្ួចធ

រពោះអងគរ ង់ោន ូនាមន
ួលយកធៅរពាហមណ៍!
បុតនត របស្ិនធបើអកុស្ល

រពាហមណ៍រោកដជារត្ូវោន

អស្់ធរចន
ើ ឆ្ន ំ

ធរចន
ើ រយឆ្ន ំ

នង
ិ

ួលរងនូវទារុណកមម
ធរចន
ើ ពាន់ឆ្ន ំ

។

ុកខធវ នាធនោះ គឺជាបចចុបបននផលពនអំធពើអារកក់របស្់រពាហមណ៍ ធៅកនុង
អត្តភាពធនោះ ។ របស្ិនធបអ
ើ កុស្លកមមធនាោះ ោនឱ្យផលជា ឧបបជជធវ នយ
នយ
ី កមម ឬអបរាបរយធវ
ិ
ី កមម ធោកមុខតត្នង
ឹ ធៅធកត្
ើ ធៅកនុង
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to practice the Dhamma ardently and attained Arahantship. The next
day, since he went to Savatthi City for his alms-giving, The villagers
threw stones, sticks, pebbles to chase away the crows, dogs, pigs
etc. but it returned to fell on him. Then the Venerable Angulimala
went to see the Buddha with his head bleeding, outer torn robe and
broken bowl ( Yong Sophat, 2011).
Then Venerable Aungulima went to see the Buddha with his
bleeding head, torn robe and broken bow. By the time The Buddha
saw him, He admonished Angulimala, “Reap it, Brahmin! Reap it
Brahmin!” What you are experiencing right now is less, but if your
unwholesome deeds generated its results, you may have been
punished in hell for many years, for many hundreds of years, for
many thousands of years. This painful feeling is the present
consequence of your misconduct in this life. If that misconduct has
generated its result as subsequently-effective, or indefinitelyeffective kamma, you will instead have been reborn in hell, and will
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នរកជំនួស្មនុស្ស

ធហើយនង
ឹ ោន

ួលធស្ចកតី ុកខដធ៏ ៅតផា

អស្់

ធរចើនពាន់ឆ្ន26
ំ ។
ធរឿងធនោះ ោនបងាហញថា ធោយសារអងគុលិមាល ោនស្ធរមច
រពោះអរហត្ត ធ ប
ន
ន មន
ើ អកុស្លកមមកុ ងកាលមុ
ិ ោនឱ្យផលជាឧបបជជធវ នយ
នយ
ី កមម នង
ិ អបរាបរយធវ
ិ
ី កមមធ

។ វាោនតត្ឱ្យផលរត្ម
ឹ តត្

ធៅកនុងជាត្ិធនោះបុធណា
ណ ោះ ដូចមានការវាយរបហារធោយអធចត្នាពីស្ំណាក់មហាជនធនាោះឯង ។ ដូធចនោះ ធោយសារអំធពើអារកក់របស្់ធោក
មន
ិ ោនឱ្យផល កមមធនាោះ រត្ូវោនធគធៅថា អធហាស្ិកមម ។

26

លោកម្មាស់ Sayadaw, P. T. (២០០៧). ការងាររបស់កម្ម. ទំព័រ ១៧៣ ដេ់ ១៧៤.
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have experienced great suffering for hundred thousands of years.26”
This story disclosed that by attaining Arahantship, his
previous

unwholesome deeds

lapsed as

subsequently-, and

indefinitely-effective kamma: it could produce its result only in this
existence, his present life as an unintentional attack from people. So,
since his bad deeds didn‟t take effect, those are called lasped kamma.

26

Sayadaw, P. T. (2007). The Workings of Kamma. P. 173-174.
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៣.សេចក្តីបញ្ច ប់
ដូចខញុំោនធរៀបរាប់មកខាងធលើធហើយ កមមឱ្យផលត្តមកាល មាន
៤ របធភ គ៖
ឺ

ដ
ិ ឌ្មមធវ នយ
ី កមម (កមមឱ្យផលកនុងធពលបចចុបបនន) ១

ឧបបជជធវ នយ
នយ
ី កមម (កមមឱ្យផលបនាទប់សាលប់) ១ អបរាបរយធវ
ិ
ី កមម
(កមមឱ្យផលកនុងភពដព ៗ) ១ និង អធហាស្ិកមម (កមមមន
ិ ឱ្យផល) ១ ។
ិដឌ្មមធវ នីយកមម គឺជាកមមឱ្យផលធៅកនុងធពលបចចុបបនន (បចចុ-

បបននជាត្ិ) ធពាលគឺមហាកុស្លកមម និងអកុស្លកមម របរពឹត្តធៅកនុង
ជវនៈ ី១ ។ ‘

ដ
ិ ឌ្មមធវ នយ
ី កមម ញ
ើ កនុងបចចុបបននភព
ុ ំងឱ្យផលរោកដធឡង

ឱ្យធឃញ
ើ

ឱ្យឮ

ឱ្យ្ុំកន
លិ

ឱ្យដឹងរស្

ឱ្យដឹងធផ្ទដឌពវៈ

លអឬមន
ិ លអ

និងកមមជជរូប កមមបបចចយឧត្ុជជរូប ោនដល់អវយវៈកនុងរាងកាយ និង
ពណ៌ស្មបុរលអនង
ិ មន
ិ លអ ជាអធហត្ុកផល (ផលមន
ិ របកបជាមួយធហត្ុ
៦ណាមួយ) ធកត្
ណ ោះ ។
ើ ធឡង
ើ បុធណា
ឧបបជជធវ នីយកមម ោនដល់កមមតដលឱ្យផល ធៅកនុងជាត្ិ ី២
គឺជាធចត្នា តដលធៅកនុងអកុស្លជវនៈ និងមហាកុស្លជវនៈដួង
ី៧ ។
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III. Conclusion
As I mentioned above, there are four types of time of effect
(Pakakalacatukka), namely, Ditthadhammavedaniya kamma (Presently effective kamma), Uppajjavedaniyakamma (Subsequently effective kamma), Aparapariyavedaniyakamma (Indefinitely effective kamma) and Ahosikamma (Defunct kamma).
Presently-effective kamma (Ditthadhammavedaniyakamma)
is kamma which products its results in the present time (in this
existence) that is, the unwholesome and wholesome volition of the
first impulsion. Presently-effective kamma produces its results in
present life such as in seeing, hearing, smelling, tasting and touching
pleasant or unpleasant objects; and it also generates to kammajjarupa, material phenomena arising from kamma and kammapaccayautujjarupa which refer to limb of body and fine or no fine
appearance which all are rootless resultant consciousness( without
six roots).
Upapajjavedaniyakamma refers to kamma that produces its
results in the second existence. And again it refers to the volitions of
the seventh unwholesome and wholesome impulsions.
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បញ្ហចននតរយកមម
នង
ិ
ិ និយត្មចា
ិ ឆ ដ
ិ ឌិកមម គជា
ឺ ឧបបជជធវ នយ
ី កមម ធៅកនុគមពរី សារត្ថស្ងគហៈ ក៏ោនស្តមតងអំពីមហគគត្កុស្លកមមថា
ជាឧបបជជធវ នីយកមមផងតដរ ។
អបរបរយធវ
នយ
ិ
ី កមម ោនដល់កមមតដលឱ្យផលកនុងភពត្ៗធៅ
ចាប់ ត្តំងអំពភ
ី ព ៣
ី ជាធដើមធៅ ។ កមមធនោះ ោនដល់ធចត្នា តដល
ធៅកនុងជវនៈរត្ង់កណា
ឋ ល៥ដួង (៥ខណៈ) គឺ ចាប់ត្តង
ំ អំពីជវនៈដួង
ី២ដល់ដួង ៦
ី ។
អធហាស្ិកមម

ោនដល់ កមមតដលោនធ្វធើ ហយ
ើ

កមមធនាោះមន
ិ ោនធកត្
ើ ធឡង
ើ ធហយ
ើ ធ
របស្់កមមធនាោះ

តត្ផលរបស្់

កមមតដលោនធ្វធើ ហយ
ើ

មន
ិ តមនកំពុងធកើត្ធឡើងធ

តត្ផល

កមមតដលោនធ្វើធហើយ

តត្ផលរបស្់កមមធនាោះនឹងមន
ិ ធកើត្ធឡើងធឡើយ ។
អធហាស្ិកមមធនោះ

មន
ំ
ិ មានអងគ្ម៌ធោយចំធពាោះខលួនឯងអវទា
ី ង

អស្់ គធឺ ចត្នាធៅកនុងជវនៈខណៈ ី១ តដលធ្មោះថា

ដ
ិ ឌ្មមធវ -

នីយកមម ធចត្នាតដលធៅកនុងជវនៈខណៈ ី៧ តដលធ្មោះថា ឧបបជជធវ នយ
ី កមម

នង
ឋ ល
ិ ធចត្នា៥ខណៈរត្ង់កណា

តដលធ្មោះថា

អបរាបរយធវ
នយ
ិ
ី កមម ទាំងអស្់ធនោះឯង កាលណាធបហ
ើ ួស្ធពលធវោ
របស្់ខួ នតដលរត្ូ
ល
វឱ្យផលធហើយ ក៏ោនធ្មោះថា ជាអធហាស្ិកមម ។
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Paccanantariyakamma (the five heinouss) and Niyatamicchaditthi (the permanent wrong views) are the subsequently effective
kamma, Upapajjavedaniyakamma. In Saratthasangaha, it also stated
that Mahaggata kusala kamma is subsequently effective kamma as
well.
Aparapariyavedaniya kamma refers to kamma that enable to
produce its results in upcoming lives start from the third life or
existence. This kamma refers to the volitions of the five middle
impulsions (the five moments) counted from the volitions in the
second to the sixth impulsions.
Ahosikamma refers to Kamma which was performed but its
results did not take place; kamma was accomplished but its results
are not taking place; and kamma was done but its results won‟t take
place.
This Ahosikamma does not refer to any exact dharma itself
that is, it is the volition of the first impulsion which is called Ditthadhammavedaniyakamma (presently effective kamma), the volition
of the seventh impulsion which is called Upapajjavedaniya kamama
(subsequently effective kamma) and the volition of the five middle
impulsions which is called Aparapariyavedaniyakamma. When all
these kammas run out of time in producing their results, they become
defunct kamma.
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៤. ឯកសារយោង

១. លោកររូ ហាយ ចលររន
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